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Celebrate Jesus Christ’s victory of grace!





နိဒါန်း

ြမန်မာဘာသာ at AionianBible.org/Preface

The Holy Bible Aionian Edition ® is the world’s first Bible un-translation! What is an un-
translation? Bibles are translated into each of our languages from the original Hebrew,
Aramaic, and Koine Greek. Occasionally, the best word translation cannot be found and
these words are transliterated letter by letter. Four well known transliterations are Christ,
baptism, angel, and apostle. The meaning is then preserved more accurately through
context and a dictionary. The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten
additional Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals
and all mankind, and the nature of afterlife destinies.

The first three words are aiōn, aiōnios, and aïdios, typically translated as eternal and
also world or eon. The Aionian Bible is named after an alternative spelling of aiōnios.
Consider that researchers question if aiōn and aiōnios actually mean eternal. Translating
aiōn as eternal in Matthew 28:20 makes no sense, as all agree. The Greek word
for eternal is aïdios, used in Romans 1:20 about God and in Jude 6 about demon
imprisonment. Yet what about aiōnios in John 3:16? Certainly we do not question
whether salvation is eternal! However, aiōnios means something much more wonderful
than infinite time! Ancient Greeks used aiōn to mean eon or age. They also used the
adjective aiōnios to mean entirety, such as complete or even consummate, but never
infinite time. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs. So aiōnios
is the perfect description of God's Word which has everything we need for life and
godliness! And the aiōnios life promised in John 3:16 is not simply a ticket to eternal life
in the future, but the invitation through faith to the consummate life beginning now!

The next seven words are Sheol, Hadēs, Geenna, Tartaroō, Abyssos, and Limnē Pyr.
These words are often translated as Hell, the place of eternal punishment. However, Hell
is ill-defined when compared with the Hebrew and Greek. For example, Sheol is the
abode of deceased believers and unbelievers and should never be translated as Hell.
Hadēs is a temporary place of punishment, Revelation 20:13-14. Geenna is the Valley of
Hinnom, Jerusalem's refuse dump, a temporal judgment for sin. Tartaroō is a prison for
demons, mentioned once in 2 Peter 2:4. Abyssos is a temporary prison for the Beast
and Satan. Translators are also inconsistent because Hell is used by the King James
Version 54 times, the New International Version 14 times, and the World English Bible
zero times. Finally, Limnē Pyr is the Lake of Fire, yet Matthew 25:41 explains that
these fires are prepared for the Devil and his angels. So there is reason to review our
conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

This un-translation helps us to see these ten underlying words in context. The original
translation is unaltered and a note is added to 63 Old Testament and 200 New Testament
verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed
and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our
sources at eBible.org, Crosswire.org, unbound.Biola.edu, Bible4u.net, and NHEB.net.
The Aionian Bible is copyrighted with creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0, allowing
100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's
Guide and read online at AionianBible.org, with Android, and TOR network. Why purple?
King Jesus’ Word is royal… and purple is the color of royalty!
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ဓမေဟာင်းကျမ်း



ထိေနာက်အသက် ှ င်ေစေသာအပင်အနီး သိ့မည်သမ မချဥ်းကပ် ိင်ေစရန် လည်ပတ် လျက် ှ ိ ေသာ ားမီးစက်လက်နက် ှ င့်တကွ ေခ ဗိမ်

တိ့ကိဥယျာဥ်အေ ှ ့ဘက်တွင်အေစာင့်ချ ထားေတာ်မ၏။

ကမာဦး ၃:၂၄



ကမာဦး11

ကမာဦး

၁ ဘရားသခင်သည်စ ကဝဠာကိဖန်ဆင်း ေတာ်မေသာအခါ၊‐ ၂

ကမာေြမ ကီးသည်အသွင်သဏာန်ဟ၍မ ှ ိ။ လဟာသက်သက်ြဖစ်၏။ သမဒရာေရြပင်

ကီးကိေမှာင်အတိဖံး၍ေရြပင်ေပ ၌ ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ် လပ် ှ ားလျက် ှ ိ ၏။‐ ၃

ဘရားသခင်က``အလင်းေရာင်ေပ ေစ'' ဟ အမိန့်ေတာ်ချမှတ်ေသာအခါ အလင်းေရာင်

ထွက်ေပ လာ၏။‐ ၄ ဘရားသခင်သည်အလင်းေရာင်ကိ ြမင်၍ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။

ထိ့ေနာက်အလင်း ှ င့် အေမှာင်ကိပိင်းြခားလျက်၊‐ ၅ အလင်းကိ ``ေန'့' ဟ၍လည်းေကာင်း၊ အေမှာင်

ကိ ``ညဥ့်'' ဟ၍လည်းေကာင်းေခ တွင်ေစေတာ် မ၏။ ညဦးမှနံနက်အထိပထမေန့ရက် ြဖစ်ေလ၏။ ၆

ထိေနာက်ဘရားသခင်က ``ေရေရချင်း ှ စ်ပိင်း ခဲွြခားတည် ှ ိ ေစရန် မိးမျက် ှ ာ ကက်ြဖစ်ေပ ေစ''

ဟမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းြဖစ်ေပ လာ၏။ ဘရားသခင်သည်ထိသိ့မိးမျက် ှ ာ ကက် ကိြဖစ်ေပ ေစ၍

မိးမျက် ှ ာ ကက် ှ ိ ေရ ှ င့် ေအာက် ှ ိ ေရကိပိင်းြခားေတာ်မ၏။‐ ၈ မိးမျက် ှ ာ ကက်ကိ``မိးေကာင်းကင်''

ဟေခ တွင်ေစေတာ်မ၏။ ညဦးမှနံနက်အထိဒတိယ ေန့ရက်ြဖစ်ေလ၏။ ၉

တစ်ဖန်ဘရားသခင်က``မိးေကာင်းကင်ေအာက် တွင်ကန်းေပ လာရန် တစ်ေနရာတည်း၌ေရစ ေဝးေစ''

ဟအမိန့်ေပးသည့်အတိင်းကန်းေပ လာ၏။‐ ၁၀ကန်းကိ``ေြမ ကီး'' ဟ၍လည်းေကာင်း၊ စေဝး

လျက် ှ ိ ေသာေရကိ``ပင်လယ်'' ဟ၍လည်းေကာင်း ေခ တွင်ေစေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်သည် ထိ

အမအရာကိ ြမင်၍ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐ ၁၁ ထိေနာက်``ေကာက်ပဲသီး ှ ံ  ှ င့်သစ်သီးပင်အမျိုး

မျိုးကိေြမ ကီးမှေပါက်ေစ'' ဟအမိန့်ေပး သည့်အတိင်းေပါက်လာက၏။‐ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍ေြမ ကီးမှ

အပင်အမျိုးမျိုးေပါက် လာ က၏။ ဘရားသခင်သည် ထိအမအရာ ကိ ြမင်၍ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃

ညဦးမှနံနက်အထိတတိယေန့ရက်ြဖစ် ေလ၏။ ၁၄ တစ်ဖန်ဘရားသခင်က``ေန့ ှ င့်ညဥ့်ကိ

ခဲွြခားရန် ှ င့်ေန့ရက်၊ ှ စ်၊ ပဲွေတာ်ရက် ၁၅ ထိအလင်းဗိမာန်တိ့သည်မိးေကာင်းကင်မှာ

အလင်းေရာင်ထွန်းသြဖင့် ေြမ ကီးေပ တွင် အလင်းရေစ'' ဟအမိန့်ေပးသည့်အတိင်း ြဖစ်ေပ လာ၏။‐

၁၆ သိ့ြဖစ်၍ေန့ကိ ကီးစိးရန်ေနဗိမာန် ှ င့်ည ကိ ကီးစိးရန် လဗိမာန် ှ င့် ကယ်များကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။‐ ၁၇ ဘရားသခင်သည်ေြမ ကီးေပ မှာအလင်းရ ေစရန် ှ င့်၊‐ ၁၈

ေန့ ှ င့်ညကိ ကီးစိး၍အလင်း ှ င့်အေမှာင်ကိ ခဲွြခားေစရန် မိးေကာင်းကင်တွင်အလင်းဗိမာန်

များကိတည် ှ ိ ေစေတာ်မ၏။ ဘရားသခင် သည်ထိအမအရာကိ ြမင်၍ ှ စ်သက် ေတာ်မ၏။‐ ၁၉

ညဦးမှနံနက်အထိစတတေန့ရက်ြဖစ်ေလ၏။ ၂၀ တစ်ဖန်ဘရားသခင်က``ေရထဲ၌သက် ှ ိ သတ

ဝါအမျိုးမျိုးြဖစ်ပွားေစ၊ ေလထဲ၌လည်းငှက် များပျံဝဲေစ'' ဟအမိန့်ေပးသည့်အတိင်းေရ

သတဝါ ှ င့်ငှက်သတဝါများြဖစ်ပွားလာ က၏။‐ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည်ပင်လယ်ငါးသတ

ဝါ ကီးများအစ ှ ိ ေသာေရသတဝါအမျိုး မျိုး၊ ငှက်အမျိုးမျိုးတိ့ကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်သည်

ထိအမအရာကိ ြမင် ၍ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐ ၂၂ ``ေရသတဝါတိ့သည်ပင်လယ်ထဲ၌ေြမာက်ြမား

စွာေပါက်ပွား ကေစ၊ ငှက်တိ့သည်လည်းတိးပွား ကေစ'' ဟဘရားသခင်အမိန့်ေပး၍ထိ သတဝါတိ့အား

ေကာင်းချီးေပးေတာ်မ၏။‐ ၂၃ ညဦးမှနံနက်အထိပဥမေန့ရက်ြဖစ်ေလ၏။ ၂၄

တစ်ဖန်ဘရားသခင်က``ကမာေြမ ကီးေပ တွင် တိရစာန်အယဥ် ှ င့်တိရစာန်အ ိင်းအ ကီး

အငယ်အမျိုးမျိုးြဖစ်ပွား ကေစ'' ဟအမိန့် ေပးသည့်အတိင်းြဖစ်ပွားလာ က၏။‐ ၂၅

ဘရားသခင်သည်တိရစာန်အမျိုးမျိုးတိ့ကိ ထိက့ဲသိ့ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ဘရားသခင် သည်

ထိအမအရာကိ ြမင်၍ ှ စ်သက် ေတာ်မ၏။ ၂၆ ထိေနာက်ဘရားသခင်က``ငါတိ့သည် ငါတိ့

၏ပံသဏာန် ှ င့်တေသာလသတဝါတိ့ကိ ဖန်ဆင်း ကကန်အ့ံ။ သတိ့အားေရသတဝါ၊

ငှက်သတဝါ ှ င့်တိရစာန်အယဥ်အ ိင်းအ ကီး အငယ်တိ့ကိအစိးရေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၂၇

သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည် မိမိ ှ င့်ပံ သဏာန်တေသာလေယာကျာ်း၊ လမိန်းမ ကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၍၊‐

၂၈သတိ့ကိေကာင်းချီးေပးလျက်``သားသမီး များစွာေမွးဖွား ကေလာ့။ ကမာေြမ ကီး အရပ်ရပ်တိ့တွင်

သင်တိ့၏အမျိုးစဥ်အမျိုး ဆက်ေနထိင် ကေလာ့။ ကမာေြမ ကီးကိလည်း စိးပိင် ကေလာ့။ ေရသတဝါ၊

ငှက်သတဝါ ှ င့် တိရစာန် ိင်းအမျိုးမျိုးတိ့ကိအပ်စိး က ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၉

ဘရားသခင်ကလည်း``ေကာက်ပဲသီး ှ ံ အမျိုး မျိုး၊ သစ်သီးအမျိုးမျိုးတိ့ကိသင်တိ့စားသံး ရန်ငါေပး၏။‐

၃၀ တိရစာန်အ ိင်းအမျိုးမျိုး ှ င့်ငှက်အမျိုးမျိုး တိ့စားရန်အတွက် အပင်အမျိုးမျိုးကိငါ ေပး၏''

ဟမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းြဖစ် ေလ၏။‐ ၃၁ဘရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းေတာ်မခ့ဲသမ တိ့ကိ ြမင်၍

အလွန် ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ညဦးမှနံနက်အထိဆ မေန့ရက် ြဖစ်ေလ၏။

၂ ဘရားသခင်သည်စ ကဝဠာတစ်ခလံး ကိ ဤသိ့ဖန်ဆင်း၍ ပီးဆံး၏။‐

၂ ဆ မေန့၌ဘရားသခင်သည် မိမိဖန်ဆင်း ြခင်းအမအလံးစံ ပီးစီး၍

သတမေန့၌ ရပ်နားေတာ်မ၏။‐ ၃ ထိသိ့သတမေန့၌ဖန်ဆင်းြခင်းအမ ပီး

သြဖင့်ရပ်နားေသာေကာင့် ဘရားသခင်သည် ထိေန့ရက်ကိေကာင်းချီးေပး၍ အထးေန့

အြဖစ်သတ်မှတ်ေတာ်မ၏။‐ ၄ ဤနည်းအားြဖင့်စ ကဝဠာကိဖန်ဆင်း ေတာ်မ၏။

ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်သည်စ ကဝဠာကိ ဖန်ဆင်း ေတာ်မေသာအခါ၊‐ ၅

ေြမေပ သိ့မိးကိ ွာေစေတာ်မမေသးသ ြဖင့်အပင်မေပါက်၊ အေ ှ ာက်လည်းမထွက် ေသး။

ေြမကိထွန်ယက်မည့်သလည်းမ ှ ိ ေသး။‐ ၆ သိ့ရာတွင်ေြမေအာက်မှေရထွက်သြဖင့်ေြမ ကိစိေစ၏။

၇ ထိေနာက်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် ေြမြဖင့်လကိဖန်ဆင်း ပီးလ င် လ၏ ှ ာေခါင်း

ထဲသိ့ဇီဝအသက်ကိမတ်သွင်းေတာ်မရာ လသည် အသက် ှ င်ေသာသတဝါြဖစ်လာ ၏။ ၈

ထိ့ေနာက်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ဧဒင်အရပ်၌ဥယျာဥ်ကိတည်

ပီးလ င် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာလကိထိဥယျာဥ် တွင်ေနေစေတာ်မ၏။‐ ၉

ထိဥယျာဥ်တွင် ချင်ဖွယ်ေကာင်း၍ စားဖွယ် ေကာင်းေသာအသီးပင်အမျိုးမျိုးကိေပါက်

ေစေတာ်မ၏။ ဥယျာဥ်အလယ်တွင်အသက် ှ င်ေစေသာအပင် ှ ိ ၏။ အေကာင်း ှ င့်အဆိး

ကိပိင်းြခားသိြမင်ေစေသာအပင်လည်း ှ ိ ၏။ ၁၀ ြမစ်တစ်ြမစ်သည်ဧဒင်အရပ်တွင်စီးထွက် လျက်

ဥယျာဥ်ကိေရေပး၏။ ဧဒင်ဥယျာဥ်ကိ ေကျာ်လွန်ေသာအခါြမစ်ေလးသွယ်ခဲွ၍ ြဖာဆင်း၏။‐

၁၁ ပထမြမစ်သည်ကားဖိ န်ြမစ်ြဖစ်၍ ဟာဝိလြပည်ကိပတ်၍စီးဆင်း၏။‐ ၁၂

(ဤအရပ်တွင်ေ စင်ထွက်၏။ အဖိးထိက်တန် ေသာနံ့သာ ှ င့်ေကျာက်မျက်ရတနာလည်း ထွက်၏။‐

) ၁၃ ဒတိယြမစ်သည်ကားဂိဟန်ြမစ်ြဖစ်၍က ှ ြပည်ကိပတ်၍စီးဆင်း၏။‐ ၁၄

တတိယြမစ်သည်ကားတိဂရစ်ြမစ်ြဖစ်၍ အာ ရိြပည်အေ ှ ့ဘက်မှစီးဆင်း၏။ စတတ

ြမစ်သည်ကားဥဖရတ်ြမစ်ြဖစ်၏။ ၁၅ ထိ့ေနာက်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် ဧဒင်ဥယျာဥ်ကိ

ထွန်ယက်စိက်ပျိုးရန် ှ င့်ေစာင့် ေ ှ ာက်ထိန်းသိမ်းရန် လကိထိဥယျာဥ်တွင်ေန ေစေတာ်မ၏။‐ ၁၆

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်က``သင်သည် အေကာင်း ှ င့်အဆိးကိ ပိင်းြခားသိြမင် ိင်ေစ

ေသာအပင်၏အသီးမှတစ်ပါး ဥယျာဥ်ထဲ၌ ှ ိ သမ ေသာအပင်၏အသီးကိစား ိင်၏။

ထိအပင်၏အသီးကိကားမစားရ။ စား ေသာေန့၌ေသရမည်'' ဟလအားပညတ် ေတာ်မ၏။ ၁၈

ထိေနာက်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်က``လ သည်တစ်ေယာက်တည်းေနထိင်ရန်မသင့်။ သ့

အားကညီရန် သင့်ေတာ်ေသာအေဖာ်ကိငါ ဖန်ဆင်းေပးမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၉

ထိေကာင့်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် ေြမကိယ၍ တိရစာန် ှ င့်ငှက်အေပါင်းတိ့ကိ

ဖန်ဆင်း ပီးလ င် အသီးသီးတိ့အားနာမည် မှည့်ေခ ရန် လ၏ထံသိ့ယေဆာင်ေတာ်မခ့ဲ၏။

လကမှည့်ေခ သည့်အတိင်းနာမည်တွင် က၏။‐ ၂၀လသည်တိရစာန် ှ င့်ငှက်အားလံးတိ့အားနာ

မည်မှည့်ေခ ေသာ်လည်း ၎င်းတိ့အနက်မှလ ကိကညီရန်သင့်ေတာ်ေသာအေဖာ်မေပ မ ှ ိ။ ၂၁

ထိ့ေကာင့်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် လကိ ှ စ် ခိက်စွာအိပ်ေမာကျေစေတာ်မ၏။

အိပ်ေနစဥ်နံ ိ းတစ်ေချာင်းကိထတ်ယ ပီး လ င် အသားကိြပန်၍ပိတ်ေတာ်မ၏။‐ ၂၂

ထိေနာက်ထိနံ ိ းြဖင့်မိန်းမကိဖန်ဆင်း၍ လ၏ထံသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မ၏။‐ ၂၃ လကလည်း၊

``ဤသသည်ငါ့အ ိးမှအ ိး၊ငါ့အသားမှ အသားြဖစ်၏။ သ့အားလေယာကျာ်းမှထတ်ယရသြဖင့်

`လမိန်းမ' ဟမှည့်ေခ ရမည်'' ဟဆိ၏။ ၂၄ ထိအေကာင်းေ ကာင့်ေယာကျာ်းသည်မိဘကိ

စွန့်၍ဇနီး ှ င့်စံဖက်သြဖင့် သတိ့ ှ စ်ဦး သည်တစ်ေသွးတစ်သားတည်းြဖစ်လာ က၏။ ၂၅

ထိသ ှ စ်ဦးစလံးတွင်အဝတ်အချည်းစည်း ြဖစ်ေနေသာ်လည်း ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိ။

၃ ေ မသည်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ဖန်ဆင်း ေတာ်မသမ ေသာတိရစာန်တိ့တွင် အစဥ်းလဲဆံး

သတဝါြဖစ်၏။ ``ဘရားသခင်ကဥယျာဥ်ထဲ ှ ိ အပင်များမှအသီးကိမစားရဟ အမှန်

ပင်ပညတ်ထားပါသေလာ'' ဟ၍ေ မက မိန်းမအားေမး၏။ ၂ မိန်းမက``ငါတိ့သည်ဥယျာဥ်ထဲ ှ ိ အပင်

များ၏အသီးကိစား ိင်၏။‐ ၃ သိ့ရာတွင်ဥယျာဥ်အလယ်၌ ှ ိ ေသာအပင်၏ အသီးကိမကားမစားရ။

ကိင်ပင်မကိင်ရ။ ကိင်မိစားမိလ င်ေသရ ကမည်ဟ ဘရားသခင်၏အမိန့်ေတာ် ှ ိ မ၏''

ဟ၍ြပန်ေြဖ၏။ ၄ ထိအခါေ မက``မဟတ် ိင်ပါ။ သင်တိ့ေသ မည်မဟတ်။‐ ၅

ထိအသီးကိစားလ င်သင်တိ့သည်ဘရားသခင် က့ဲသိ့ အေကာင်း ှ င့်အဆိးကိခဲွြခားသိြမင်လာ ိင်မည်။

ထိ့ေ ကာင့်ဤက့ဲသိ့ပညတ်ရြခင်းြဖစ် သည်'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၆ မိန်းမသည်အပင်၏တင့်တယ်ြခင်း၊

အသီး၏ စားချင့်စဖွယ်ေကာင်းြခင်းကိြမင်ရ၏။ ထိ့ြပင် ပညာဉာဏ် ှ ိ လ င် အ့ံဘွယ်ေကာင်းလိမ့်မည်ဟ

စိတ်ထင်လျက်အသီးကိဆွတ်၍စားေလ၏။ သ၏ခင်ပွန်းအားလည်းေပးသြဖင့်သလည်း စား၏။‐

၇ ထိသိ့စား ကသည့်ခဏြခင်းတွင်သတိ့သည် အသိဉာဏ်ပွင့်လာ၍အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ

သည့်အြဖစ်ကိသိြမင်လာ က၏။ ထိ့ေကာင့် သတိ့သည် သဖန်း ွက်များကိသီချုပ်၍

ကိယ်ေပ တွင်ဝတ်ဆင်ထား က၏။ ၈ ထိေန့ညေနခင်း၌သတိ့သည်ဥယျာဥ်ထဲ

တွင်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် ကလာ ေတာ်မေသာအသံကိ ကားရလ င် သတိ့

အားမေတွ့မြမင်ေစရန်သစ်ပင်များအ ကား တွင်ပန်းကွယ်ေန က၏။‐ ၉

သိ့ရာတွင်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် က``သင်အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း''ဟလအား ေခ ေတာ်မ၏။



ကမာဦး 12

၁၀ ထိအခါလေယာကျာ်းက``ကိယ်ေတာ်ဥယျာဥ်ထဲ ၌ ကလာေတာ်မေသာအသံကိ ကားရ၍

အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ေသာေကာင့်ေ ကာက် ၍ပန်းေနပါသည်'' ဟေလာက်ေလ၏။

၁၁ ဘရားသခင်က``သင်တိ့တွင်အဝတ်အချည်း စည်း ှ ိ သည်ဟ မည်သကေြပာသနည်း။

သင်တိ့ အားမစားရဟ ငါပညတ်ထားေသာအပင်၏ အသီးကိစားသေလာ''

ဟေမးေတာ်မ၏။ ၁၂ လကလည်း``ကန်ေတာ်အားကိယ်ေတာ်ေပး အပ်ေတာ်မေသာမိန်းမက

အသီးကိေပး သြဖင့်ကန်ေတာ်စားမိပါသည်'' ဟ၍ြပန် လည်ေလာက်ထား၏။ ၁၃

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကမိန်းမအား``သင် သည်အဘယ်ေကာင့်ထိသိ့ ပရသနည်း'' ဟ

ေမးေတာ်မလ င် ``ေ မကကန်မကိလှည့်စား သြဖင့်စားမိပါသည်'' ဟြပန်လည်ေလာက် ေလ၏။

၁၄ ထိအခါထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်က ေ မအား``သင်သည် ဤသိ့ ပလပ်သည့်အတွက်

ဒဏ်ခံရမည်။ တိရစာန်အေပါင်းတိ့တွင်သင်သာ လ င် ဤကျိန်စာသင့်မည်။ ယခမှစ၍သင်

သည်ဝမ်းဗိက်ြဖင့်တွားသွားလျက် ေြမမန့်ကိ တစ်သက်လံးစားရမည်။‐ ၁၅

သင် ှ င့်မိန်းမသည်တစ်ဦးကိတစ်ဦးမန်းလိမ့်မည်။ သင်၏အမျိုးအ ွယ် ှ င့်မိန်းမ၏အမျိုးအ ွယ်

သည် ရန် ငိးဖဲွ ့လိမ့်မည်။ လသည်သင်၏ဦးေခါင်း ကိေချလိမ့်မည်။ သင်သည်လည်း သ၏ဖေနာင့်ကိ

ေပါက်လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ မိန်းမအားလည်း``သင်သည်ကိယ်ဝန်ေဆာင်ြခင်း

ြဖင့်ဒကပိများလာမည်။ သားဖွားြခင်းေဝဒနာ ကိခံရမည်။ သိ့ေသာ်လည်းသင်သည် မိမိခင်ပွန်း

ကိစံမက်ေနလိမ့်မည်။ သင့်အေပ မှာသ၏ သဇာေညာင်းရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၇ ေယာကျာ်းအားလည်း``ထိအပင်၏အသီးကိ မစားရဟ ငါပညတ်ထားေသာ်လည်း သင်

၏မယား၏စကားကိနားေထာင်၍စားေလ ပီ။ သင်ထိသိ့ ပြခင်းေကာင့်ေြမသည်ကျိန် စာသင့်ရ၏။

သင်သည်မိမိဝမ်းစာအတွက် ေြမမှသီး ှ ံ ထွက်ေစရန် တစ်သက်လံးပင်ပန်း စွာလပ်ကိင်ရမည်။‐

၁၈ ေြမမှဆးချံ ု ှ င့်ေပါင်းပင်များေပါက်လိမ့်မည်။ သင်သည်အ ိင်းေပါက်ေသာအပင်တိ့ကိစား

ရမည်။‐ ၁၉သင်သည်ေြမမှြဖစ်လာ၍ေြမသိ့ြပန်သွား ရသည်တိင်ေအာင် ေြမမှသီး ှ ံ ထွက်ေစရန်ေခ း

ထွက်လျက်ပင်ပန်းစွာလပ်ကိင်ရမည်။ သင်သည် ေြမမှြဖစ်လာ၍ ေြမသိ့ြပန်သွားရမည်''

ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ အာဒံ သည်မိမိ၏မယားအားဧဝဟမှည့်ေခ ေလ ၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သသည် လသတဝါ အေပါင်းတိ့၏မိခင်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐

၂၁ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည်အာဒံ ှ င့်ဧဝတိ့အတွက် သားေရဝတ်လံများ ပ

လပ်၍သတိ့အားဝတ်ဆင်ေပးေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိေနာက်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်က``လ

သည်ငါတိ့က့ဲသိ့ြဖစ်လာ၍ အေကာင်း ှ င့်အ ဆိးကိသိြမင်လာေလ ပီ။ အ မဲအသက်

ှ င်ေစေသာအပင်မှအသီးကိဆွတ်စား၍ အ မဲအသက် ှ င်ခွင့်မ ပရ'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐

၂၃ ထိ့ေကာင့်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် လကိဧဒင်ဥယျာဥ်ထဲမှ ှ င်ထတ်၍ ေြမမှ

ြဖစ်ေသာလအားေြမကိထွန်ယက်စိက်ပျိုး ေစေတာ်မ၏။‐ ၂၄ ထိေနာက်အသက် ှ င်ေစေသာအပင်အနီး

သိ့မည်သမ မချဥ်းကပ် ိင်ေစရန် လည်ပတ် လျက် ှ ိ ေသာ ားမီးစက်လက်နက် ှ င့်တကွ ေခ ဗိမ်

တိ့ကိဥယျာဥ်အေ ှ ့ဘက်တွင်အေစာင့်ချ ထားေတာ်မ၏။

၄ ထိေနာက်အာဒံသည်မယား ှ င့်ဆက်ဆံသြဖင့် ဧဝသည်ပဋိသေ စဲွ၍သားေယာကျာ်းကိဖွား

ြမင်ေလ၏။ ``ထာဝရဘရားမစေတာ်မြခင်း အားြဖင့်သားကိရ ပီ'' ဟဧဝေြပာဆိလျက်

ထိသားကိကာဣနဟနာမည်မှည့်ေလ၏။‐ ၂ ထိေနာက်သ၏ညီအာေဗလကိဖွားြမင်၏။

အာေဗလသည်သိးထိန်းြဖစ်၍ ကာဣနကား လယ်သမားြဖစ်၏။‐ ၃

အချိန်အတန် ကာေသာအခါကာဣန သည် အသီးအ ှ ံ များကိထာဝရဘရား

အားပေဇာ်ရန်ယေဆာင်ခ့ဲ၏။‐ ၄ အာေဗလသည်လည်းမိမိသိးအပ်မှ အဦး

ဆံးေပါက်ေသာသိးကိယေဆာင်ခ့ဲ၍သတ် ပီးလ င် အေကာင်းဆံးေသာအပိင်းများကိ

ထာဝရဘရားအားပေဇာ်၏။ ထာဝရဘရား သည်အာေဗလ ှ င့်သ၏ပေဇာ်သကာကိ

ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐ ၅ သိ့ရာတွင်ကာဣန ှ င့်သ၏ပေဇာ်သကာကိ မကား ှ စ်သက်ေတာ်မမ။

ထိ့ေ ကာင့်ကာဣန သည်အလွန်ေဒါသထွက်၍မျက်ေမှာင် ကတ် ေလ၏။‐ ၆

ထိအခါထာဝရဘရားက``သင်သည်အဘယ် ေကာင့်ေဒါသထွက်၍မျက်ေမှာင် ကတ်ရသ နည်း။‐ ၇

သင်သည်မှန်ကန်စွာ ပခ့ဲလ င်မျက် ှ ာ ပံး င် ိင်ရမည်။ သိ့ရာတွင်သင်သည်မေကာင်းမကိ ပခ့ဲသြဖင့်

အြပစ်တရားသည်သားရဲတိရစာန်က့ဲသိ့ သင့် တံခါးအနီးတွင်ေချာင်းေြမာင်းလျက် ှ ိ ၏။

အြပစ်ကသင့်ကိအပ်စိးလိေသာ်လည်း သင် ကအြပစ်ကိ ိင်ရမည်'' ဟကာဣနအားမိန့် ေတာ်မ၏။ ၈

ကာဣနသည်ညီအာေဗလအား``လမ်းေလ ာက် ထွက် ကမည်'' ဟေခ ၍လယ်ထဲသိ့ေရာက် ှ ိ ကလ င်

ညီအာေဗလကိရန်ဘက် ပကာ သတ်ေလ၏။ ၉ ထာဝရဘရားက``သင့်ညီအာေဗလအဘယ်

မှာ ှ ိ သနည်း'' ဟကာဣနအားေမးေတာ် မ၏။ ကာဣနက``အက ်ပ်မသိပါ။

အက ်ပ်သည် ညီကိထိန်းရေသာသြဖစ်ပါသေလာ'' ဟ ြပန်၍ေလာက်၏။ ၁၀

ထာဝရဘရားက``သင်သည်အဘယ်ေကာင့် ဤဆိးယတ်ေသာအမကိ ပရသနည်း။ သင့်

ညီအေသွး၏အသံသည်ေြမထဲမှ ငါ့ထံသိ့ ေအာ်ဟစ်လျက် ှ ိ သည်တကား။‐ ၁၁

သင်သည်ကျိန်စာသင့်၍ေြမကိထွန်ယက်စိက် ပျိုးမမ ပ ိင်ေတာ့ ပီ။ သင့်လက်ချက်ေကာင့်

ထွက်ေသာသင့်ညီ၏ေသွးကိ ေြမသည်ခံတွင်း ြဖင့်ခံယသက့ဲသိ့စတ်ယခ့ဲေလ ပီ။‐ ၁၂

သင်သည်ေြမကိထွန်ယက်စိက်ပျိုးေသာ်လည်း အသီးအ ှ ံ ထွက်မည်မဟတ်။ သင်သည်အိး

အိမ်မ့ဲလျက်ေြမ ကီးေပ တွင်လှည့်လည် ေနရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ထိအခါကာဣနက``ကိယ်ေတာ်ေပးေသာ အြပစ်ဒဏ်သည် ြပင်းထန်လွန်းလှပါ၏။‐ ၁၄

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်ကိဤေြမမှ ှ င်ထတ် ေတာ်မပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်၏မျက်ေမှာက်ေတာ်မှ

လည်း ှ င်ထတ်ေတာ်မပါ ပီ။ အိးအိမ်မ့ဲလျက် ေြမ ကီးေပ တွင် လှည့်လည်ေနရပါမည်။ ေတွ့

သမ ေသာသတိ့သည် အက ်ပ်အားသတ် ကပါလိမ့်မည်'' ဟြပန်၍ေလာက်၏။ ၁၅

ထာဝရဘရားက``သင်၌ထိသိ့မြဖစ်ေစရ။ သင့်အားသတ်ေသာသမည်သည်ကား ခနစ်ဆ

ေသာအြပစ်ဒဏ်ကိခံရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ ၏။ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည် ကာဣန

ကိေတွ့ ှ ိ သသည်သ့ကိမသတ်ရန် သတိ ေပးသည့်အမှတ်လကဏာြဖင့်သ့အေပ

တွင်မှတ်သားေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၆ ကာဣနသည်လည်းထာဝရဘရားထံေတာ် မှထွက်သွား၍

ဧဒင်အေ ှ ့ဘက် ှ ိ``လှည့်လည် ရာ'' ဟတွင်ေသာအရပ်၌ေနထိင်ေလ၏။ ၁၇

ကာဣနသည်သ၏မယား ှ င့်ဆက်ဆံသြဖင့် မယား၌ပဋိသေ စဲွ၍ဧေနာက်နာမည် ှ ိ သား

ကိဖွားြမင်ေလ၏။ သသည် မိ ့ကိတည်၍သား ၏နာမည်ကိအစဲွ ပလျက် ထိ မိ ့ကိဧေနာက်

မိ ့ဟမှည့်ေခ ၏။‐ ၁၈ ဧေနာက်သည်ဣရဒ်ဟအမည်တွင်ေသာသားကိ

ရ၏။ ဣရဒ်၏သားကားမဟေယလ၊ မဟ ေယလ၏သားကားမသ ှ လ၊ မသ ှ လ

၏သားကားလာမက်ြဖစ်၏။‐ ၁၉ လာမက်သည်အာဒ ှ င့်ဇိလနာမည် ှ ိ

မယား ှ စ်ေယာက် ှ င့်စံဖက်၏။‐ ၂၀ အာဒသည်ယာဗလဟအမည်တွင်ေသာသားကိ ဖွားြမင်၏။

ယာဗလသည်ကားသိး ွားတိ့ကိ ထိန်းေကျာင်း၍ တဲ ှ င်၌ေနထိင်သတိ့၏ဖခင် ြဖစ်သတည်း။‐ ၂၁

သ့ညီနာမည်မှာယဗလြဖစ်၍ ေစာင်း ှ ဲ တိ့ကိ တီးမတ်ေသာဂီတသမားအေပါင်းတိ့၏ဖခင်

ြဖစ်သတည်း။‐ ၂၂ ဇိလသည်တဗလကာဣနနာမည် ှ ိ သားကိ ဖွားြမင်၏။

ထိသသည်ပန်းတဥ်းသမား၊ ပန်းပဲ သမားတိ့၏ဖခင်ြဖစ်သတည်း။ တဗလ

ကာဣန၏ ှ မကားေနမြဖစ်၏။ ၂၃ လာမက်ကမိမိမယားတိ့အား``ငါ့မယား အာဒ ှ င့်

ဇိလတိ့ငါ့စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။ ငါ့ကိ ိက် ှ က်သလငယ်တစ်ဦးသည်ငါ့ကိ

ိက် ှ က်ေသာေကာင့်ငါသတ်ခ့ဲ ပီ။ ၂၄ ကာဣနကိသတ်သသည်ခနစ်ဆေသာ အြပစ်ဒဏ်ကိ

ခံရမည်ဆိလ င်ငါ့ကိသတ်သကား၊ ခနစ်ဆယ်ခနစ်ဆေသာအြပစ်ဒဏ် ခံရမည်'' ဟဆိေလ၏။ ၂၅

အာဒံ ှ င့်ဧဝတိ့တွင်သားတစ်ေယာက်ထပ်၍ ဖွား ြမင်ေလ၏။ ဧဝက``ကာဣနသတ်ခ့ဲေသာအာေဗလ

အစား သားတစ်ေယာက်ကိဘရားသခင်ကေပး ေတာ်မ ပီ'' ဟဆိလျက်ထိသားကိေ ှ သဟ

နာမည်မှည့်ေလ၏။‐ ၂၆ ေ ှ သသည်လည်းသားရ၍ထိသားကိဧ တ် ဟမှည့်ေခ ၏။

ထိေခတ်ကာလမှစ၍ လတိ့ သည်ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပလျက်ကိးကွယ်ကေလ၏။

၅ အာဒံ၏သားစဥ်ေြမးဆက်စာရင်းကိေဖာ် ြပေပအ့ံ။ (ဘရားသခင်သည်လကိဖန်ဆင်း ရာ၌

မိမိ၏ပံသဏာန် ှ င့်တစွာဖန်ဆင်းေတာ် မ၏။‐ ၂ ကိယ်ေတာ်သည်လေယာကျာ်း ှ င့်လမိန်းမတိ့

ကိဖန်ဆင်း၍ သတိ့အားေကာင်းချီးေပး လျက်လဟသမတ်ေတာ်မ၏။‐) ၃

အာဒံသည်အသက်တစ်ရာသံးဆယ် ှ ိ ေသာ် သ ှ င့် ပ်ချင်းတေသာသားကိရ၍

ေ ှ သ ဟနာမည်မှည့်ေလ၏။‐ ၄ ထိသားကိရ ပီးေနာက်အာဒံသည် ှ စ်ေပါင်း

ှ စ်ရာဆက်၍အသက် ှ ည်လျက် သားသမီး များထပ်ရေသး၏။‐ ၅

သသည်အသက်ကိးရာသံးဆယ် ှ စ် ှ ိ ေသာ် ကွယ်လွန်ေလ၏။ ၆

ေ ှ သသည်အသက်တစ်ရာ့ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ အခါသားဧ တ်ကိရ၏။‐ ၇

ထိေနာက်သသည် ှ စ်ရာခနစ် ှ စ်ဆက်၍ အသက် ှ ည် ှ ည်ေနရ ပီးလ င် သားသမီး

များထပ်၍ရေသး၏။‐ ၈ သသည်အသက်ကိးရာတစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်ကွယ်လွန်ေလ၏။

၉ ဧ တ်သည်အသက်ကိးဆယ် ှ ိ ေသာအခါ သားကာဣနန်ကိရ ပီးေနာက်၊‐ ၁၀

ှ စ်ရာတစ်ဆယ့်ငါး ှ စ်ဆက်၍ အသက် ှ ည် ှ ည် ေနရေလ၏။ သသည်သားသမီးများထပ်၍

ရေသး၏။‐ ၁၁ အသက်ကိးရာငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်ကွယ်လွန်ေလ၏။ ၁၂

ကာဣနန်သည်အသက်ခနစ်ဆယ် ှ ိ ေသာအခါ သားမဟာေလလကိရ ပီးေနာက်၊‐ ၁၃

ှ စ်ေပါင်း ှ စ်ရာေလးဆယ်ဆက်၍အသက် ှ ည် ှ ည်ေနရေလ၏။ သသည်သားသမီးများထပ်

၍ရေသး၏။‐ ၁၄ အသက်ကိးရာတစ်ဆယ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်ကွယ်လွန် ေလ၏။ ၁၅

မဟာေလလသည်အသက်ေြခာက်ဆယ် ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ သားယာရက်ကိရ ပီးေနာက်၊‐ ၁၆

ှ စ်ေပါင်း ှ စ်ရာသံးဆယ်ဆက်၍အသက် ှ ည် ှ ည်ေနရေလ၏။ သသည်သားသမီးများထပ်

၍ရေသး၏။‐ ၁၇ အသက် ှ စ်ရာကိးဆယ့်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်ကွယ်လွန် ေလ၏။ ၁၈
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ယာရက်သည်အသက်တစ်ရာ့ေြခာက်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာအခါသားဧေနာက်ကိရ ပီးေနာက်၊‐ ၁၉

ှ စ် ှ စ်ရာဆက်၍အသက် ှ ည် ှ ည်ေနရ၏။ သ သည်သားသမီးများထပ်၍ရေသး၏။‐

၂၀ အသက်ကိးရာေြခာက်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ် ကွယ်လွန်ေလ၏။ ၂၁

ဧေနာက်သည်အသက်ေြခာက်ဆယ့်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ သားမသ ှ လကိရေလ၏။‐ ၂၂

ဧေနာက်သည်ထာဝရဘရား ှ င့်မိတ်သဟာယ ဖဲွ ့လျက် ှ စ်ေပါင်းသံးရာဆက်၍အသက် ှ ည်၍

ေနထိင်စဥ်သားသမီးများထပ်၍ရေသး၏။‐ ၂၃ သသည်အသက်သံးရာေြခာက်ဆယ့်ငါး ှ စ်

အထိအသက် ှ ည်၏။‐ ၂၄ သသည်သ၏ဘဝတစ်ေလာက်လံးတွင် ထာဝရ

ဘရား ှ င့်မိတ်သဟာယဖဲွ ့၍ သက် ှ င်ေနထိင် ပီးေနာက် ထာဝရဘရားကသ့အားသိမ်းယ

ေတာ်မသြဖင့်ကွယ်ေပျာက်သွားေလ၏။ ၂၅ မသ ှ လသည်လည်းအသက်တစ်ရာ ှ စ်ဆယ့်

ခနစ် ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ သားလာမက်ကိရ ပီး ေနာက်၊‐ ၂၆ ခနစ်ရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ဆက်၍အသက် ှ ည်၏။

သသည်သားသမီးများထပ်၍ရေသး၏။‐ ၂၇ အသက်ကိးရာေြခာက်ဆယ့်ကိး ှ စ် ှ ိ ေသာ်

ကွယ်လွန်ေလ၏။ ၂၈ လာမက်သည်လည်းအသက်တစ်ရာ ှ စ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ

သားတစ်ေယာက်ကိရေလ၏။‐ ၂၉ ``ထာဝရဘရားကေြမကိကျိန်စာသင့်ေစ သြဖင့်

ငါတိ့သည်ပင်ပန်းစွာလပ်ကိင်ရာမှ ဤသားသည်သက်သာရာရေစမည့်သြဖစ်

သည်'' ဟလာမက်ဆိ၍ထိသားကိေနာဧဟ နာမည်မှည့်ေလ၏။‐ ၃၀

သသည်ငါးရာကိးဆယ့်ငါး ှ စ်ဆက်၍အသက် ှ ည်၍ေနထိင်စဥ် သားသမီးများထပ်၍ရေသး ၏။‐

၃၁ အသက်ခနစ်ရာခနစ်ဆယ့်ခနစ် ှ စ် ှ ိ ေသာ် ကွယ်လွန်ေလသည်။ ၃၂

ေနာဧသည်အသက်ငါးရာြပည့် ပီးေနာက်ေ ှ မ၊ ဟာမ ှ င့်ယာဖက်နာမည် ှ ိ သားသံးေယာက်ကိ ရေလ၏။

၆
ထိအချိန်ကာလ၌ကမာအရပ်ရပ်တွင် လဦး ေရများြပားလာ၏။ လတိ့၌သမီးများဖွား

ြမင်လာ က၏။‐ ၂အထက်ဘံသား အချို ့တိ့သည်လသမီးများ ပ်အဆင်းလှ သည်ကိြမင်၍

မိမိတိ့ ှ စ်သက်ရာကိေ ွးယ စံဖက် က၏။‐ ၃ ထာဝရဘရားကလည်း``လသည်ေသမျိုးြဖစ် ၏။

အ မဲအသက် ှ င်ေနခွင့်ကိငါမေပး။ ယခ မှစ၍လ၏သက်တမ်းသည်အ ှ စ်တစ်ရာ့ ှ စ်

ဆယ်ြဖစ်ေစ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၄ ကမာေပ တွင်ထိကာလ ှ င့်ေနာက်ပိင်းကာလ၌

လတိ့၏သမီးများ ှ င့်အထက်ဘံသားတိ့မှ ေပါက်ဖွားလာေသာသများ ှ ိ  က၏။ ထိသတိ့

သည်ကိယ်ခ ာအလွန်ထွား ကိင်း၍ ေ ှ းေခတ် အခါကနာမည်ေကျာ်လစွမ်းေကာင်းများ ြဖစ် က၏။ ၅

ကမာအရပ်ရပ်တွင်လတိ့သည်အလွန်ဆိး သွမ်း၍ စိတ်အ ကံအစည်များလည်းအစဥ်

မိက်မဲလျက် ှ ိ သည်ကိ ထာဝရဘရားသိ ြမင်ေတာ်မေသာအခါ၊‐ ၆

လကိဖန်ဆင်း၍ေြမ ကီးေပ တွင်ေနထိင် ေစခ့ဲြခင်းေ ကာင့် စိတ်မသာြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၇

ကိယ်ေတာ်သည်လွန်စွာစိတ်မသာြဖစ်ေတာ်မ သြဖင့် ``ငါဖန်ဆင်းခ့ဲေသာလတိ့ကိ

ကမာေပ မှငါသတ်သင်ပစ်မည်။ တိရစာန် ှ င့်ငှက်တိ့ကိ လည်းငါသတ်သင်ပစ်မည်။

သတိ့ကိဖန်ဆင်း မိ၍ ငါသည်စိတ်ေတာ်မချမ်းမသာြဖစ်ရ ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၈

ေနာဧသည်ကားထာဝရဘရားစိတ်ေတာ် ှ င့်ေတွ့ေသာသြဖစ်သတည်း။ ၉

ေနာဧအေကာင်းအရာကိေဖာ်ြပေပအ့ံ။ ေနာဧတွင်ေ ှ မ၊ ဟာမ ှ င့်ယာဖက်ဟ၍သား

သံးေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်အြပစ်ကင်း၍ထိေခတ် လအေပါင်းတိ့တွင် သတစ်ေယာက်တည်းသာ

လ င်သေတာ်ေကာင်းြဖစ်၏။ သသည်ဘရားသခင် ှ င့်မိတ်သဟာယဖဲွ ့၍သက် ှ င်ေန ထိင်၏။‐ ၁၁

အြခားေသာသအေပါင်းတိ့သည်ကားဘရားသခင်ေ ှ ့ေတာ်၌ဆိးယတ်သများြဖစ် က၏။

သတိ့၏အ ကမ်းဖက်မသည်အရပ်ရပ်သိ့ ကးစက်ပျံ ့ ှ ံ ့လျက် ှ ိ ၏။‐ ၁၂

ဘရားသခင်သည်ကမာေြမ ကီးကိ ကည့် ေတာ်မေသာအခါ လအေပါင်းတိ့သည်အကျင့်

ပျက်ဆိးယတ်လျက် ှ ိ သည်ကိေတွ့ြမင်ေတာ် မေလ၏။ ၁၃ ထိအခါဘရားသခင်သည်ေနာဧအား``ငါ

သည်လသတဝါအားလံးကိသတ်သင်ရန်ဆံး ြဖတ် ပီး ပီ။ ကမာေြမ ကီးသည်သတိ့၏ြပစ်

မများြဖင့်ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ သြဖင့် သတိ့ကိ အကန်အစင်ေသေကပျက်စီးေစမည်။‐ ၁၄

သင့်အတွက်သေဘာတစ်စင်းကိသစ်သားေကာင်း ြဖင့်တည်ေဆာက်ေလာ့။ အခန်းများဖဲွ ့၍အတွင်း

အြပင်ကိကတရာေစးသတ်ေလာ့။‐ ၁၅သေဘာကိအလျားေပေလးရာငါးဆယ်၊ အနံ ေပခနစ်ဆယ့်ငါး၊

အြမင့်ေပေလးဆယ်ငါး ှ ိ ေစရမည်။‐ ၁၆ သေဘာအေပ ၌အမိးတင်၍သေဘာနံေဘး

ပတ်လည်ကိ အမိး ှ င့်တစ်ဆယ် ှ စ်လက်မကွာ ေစရမည်။ အထပ်သံးထပ်အဆင့်ဆင့်တည်၍

ေဘးဘက်တွင်တံခါးတစ်ေပါက်ေဖာက်ရမည်။‐ ၁၇ သက် ှ ိ သတဝါ ှ ိ သမ တိ့ကိေသေကပျက်

စီးေစရန် ကမာေြမ ကီးေပ မှာေရလမ်းမိးေစ မည်။ ကမာေြမ ကီးေပ တွင် ှ ိ  ှ ိ သမ တိ့ေသ

ေကပျက်စီးရမည်။‐ ၁၈ သိ့ရာတွင်ငါသည်သင် ှ င့်ပဋိညာဥ်ဖဲွ ့မည်။ သင် ှ င့်တကွသင်၏မယား၊

သားများ ှ င့်သတိ့ ၏မယားတိ့အားသေဘာေပ သိ့တက်ေစေလာ့။‐ ၁၉

အသက်ချမ်းသာရာရေစရန်တိရစာန် ှ င့်ငှက် အမျိုးမျိုးမှ အဖိ ှ င့်အမတစ်စံစီတိ့ကိ

သင် ှ င့်အတသေဘာထဲသိ့ဝင်ေစေလာ့။‐ ၂၁ သင်တိ့ ှ င့်တိရစာန်များအတွက်အစား

အစာအမျိုးမျိုးကိယေဆာင်ေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၂ ေနာဧသည်ဘရားသခင်မိန့်မှာေတာ်မသည့်

အတိင်းေဆာင် ွက်ေလ၏။

၇ ထိေနာက်ထာဝရဘရားကေနာဧအား``သင် ှ င့်တကွ သင်၏မိသားစအားလံးတိ့သေဘာထဲ

သိ့ဝင် ကေစ။ ကမာေပ တွင်သင်တစ်ေယာက်တည်း သာ

သေတာ်ေကာင်းြဖစ်ေ ကာင်းငါေတွ့ြမင်ရ၏။‐ ၂ သင် ှ င့်အတသန့်စင်ေသာတိရစာန်များမှတစ်

မျိုးလ င် ခနစ်စံစီကိေခ ေဆာင်ေလာ့။ မသန့်စင် ေသာတိရစာန်များမှ တစ်မျိုးလ င်အထီး ှ င့်

အမတစ်စံစီကိသာေခ ေဆာင်ရမည်။‐ ၃ ငှက်တစ်မျိုးလ င်ခနစ်စံစီကိလည်းေခ ေဆာင် ေလာ့။

တိရစာန် ှ င့်ငှက်များေြမ ကီးေပ တွင် အသက် ှ င်၍မျိုးပွား ိင်ေစရန်ဤသိ့ ပ လပ်ေလာ့။‐ ၄

ခနစ်ရက် ကာလ င်ဖန်ဆင်းခ့ဲသမ ေသာ သတဝါများကိေသေကပျက်စီးေစြခင်းငှာ

ကမာေြမ ကီးေပ ၌အရက်ေလးဆယ် ကာမ ေန့ညမြပတ်မိးကိငါ ွာေစမည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅

ေနာဧသည်လည်းထာဝရဘရားမိန့်မှာ ေတာ်မသည့်အတိင်းေဆာင် ွက်ေလ၏။ ၆

ကမာေြမ ကီးေပ ၌ေရလမ်းမိးေသာအခါ ေနာဧသည်အသက်ေြခာက်ရာ ှ ိ သတည်း။‐ ၇

ေနာဧ ှ င့်သ၏မယား၊ သားများ ှ င့်ေခ းမ များသည် ေရလမ်းမိးြခင်းေဘးမှလွတ်ေြမာက်

ရန်သေဘာထဲသိ့ဝင်ေရာက် က၏။‐ ၈ ဘရားသခင်မိန့်မှာသည့်အတိင်းသန့်စင်ေသာ

တိရစာန် ှ င့်ငှက်၊ မသန့်စင်ေသာတိရစာန် ှ င့်ငှက်မှ တစ်မျိုးလ င် အဖိ ှ င့်အမအစံတိ့သည်

ေနာဧ ှ င့်အတသေဘာထဲသိ့ဝင် က၏။‐ ၁၀ ခနစ်ရက် ကာေသာ်ကမာေြမ ကီးေပ တွင်

ေရလမ်းေလ၏။ ၁၁ ေနာဧအသက်ေြခာက်ရာြပည့်ေသာ ှ စ်၊ ဒတိယ

လတစ်ဆယ့်ခနစ်ရက်ေန့၌သမဒရာစမ်းေပါက် တိ့ပွင့်ေလ၏။ မိးေကာင်းကင်ေရတံခါးအားလံး

တိ့လည်းပွင့်သြဖင့်၊‐ ၁၂ကမာေြမ ကီးတွင်အရက်ေလးဆယ် ကာမ ေန့ညမြပတ်မိး ွာသွန်းေလ၏။‐

၁၃ ထိေန့၌ပင်ေနာဧ ှ င့်သ၏မယား၊ သားသံး ေယာက်ြဖစ် ကေသာေ ှ မ၊

ဟာမ၊ ယာဖက် ှ င့် သတိ့၏မယားတိ့သည်သေဘာထဲသိ့ဝင် က၏။‐ ၁၄

တိရစာန်အယဥ်အ ိင်း၊ အ ကီးအငယ်အမျိုး မျိုး ှ င့် ငှက်အမျိုးမျိုးတိ့သည်လည်း

သတိ့ ှ င့်အတသေဘာထဲသိ့ဝင် က၏။‐ ၁၅ ဘရားသခင်မိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း

သက် ှ ိ သတဝါတစ်မျိုးစီမှအဖိ ှ င့်အမအစံ တိ့သည် ေနာဧ ှ င့်သေဘာထဲသိ့ဝင် က၏။

ေနာဧ သေဘာထဲသိ့ဝင် ပီးေနာက်ထာဝရဘရားသည် တံခါးကိပိတ်ေတာ်မ၏။ ၁၇

အရက်ေလးဆယ် ကာမ ကမာေြမ ကီးေပ တွင် ဆက်လက်၍ေရလမ်းမိးလာရာသေဘာသည်

ေြမေပ မှ ကတက်၏။‐ ၁၈ ေရပိ၍နက်လာေသာအခါ သေဘာသည်ေရေပ ၌ေပ လာ၏။‐ ၁၉

ေရနက်သည်ထက်နက်လာြပန်သြဖင့် အြမင့် ဆံးေသာေတာင်တိ့သည်ပင်လ င်ေရ မပ် က ကန်၏။‐

၂၀ ထိေနာက်ေတာင်ထိပ်များအထက်သိ့ ှ စ်ဆယ့် ငါးေပအထိေရတက်လာေလ၏။‐ ၂၁

ထိအခါကမာေြမ ကီးေပ မှလ၊ တိရစာန်၊ ငှက် စေသာသက် ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ့သည်ေသ

ေကပျက်စီး ကကန်၏။‐ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍အသက် ှ င်သမ ေသာသတဝါတိ့ ေသေက ကကန်၏။‐ ၂၃

ထာဝရဘရားသည် လ၊ တိရစာန်၊ ငှက်စေသာ သက် ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ့ကိသတ်သင်ဖျက်

ဆီးေတာ်မ၏။ သေဘာေပ ၌ေနာဧ ှ င့်အတ ှ ိ သမ တိ့သာလ င်အသက်ချမ်းသာရာ ရ က၏။‐ ၂၄

ေြမြပင်ေပ တွင် ရက်ေပါင်းတစ်ရာ့ငါးဆယ် ပတ်လံးေရလမ်းလျက် ှ ိ ေန၏။

၈ ဘရားသခင်သည်ေနာဧ ှ င့်တကွသေဘာေပ တွင် ှ ိ သမ ေသာတိရစာန်အေပါင်းတိ့ကိေမ့

ေတာ်မမ။ သိ့ြဖစ်၍ေလကိတိက်ေစသြဖင့် ေရသည်စ၍ကျဆင်းေလ၏။‐ ၂

သမဒရာစမ်းေပါက်များ ှ င့်မိးေကာင်းကင်ေရ တံခါးများသည်လည်းပိတ်ေလ၏။ မိးစဲ၍၊‐ ၃

ေရသည်ရက်ေပါင်းတစ်ရာ့ငါးဆယ် ကာ ေအာင်တြဖည်းြဖည်းကျဆင်းေလ၏။‐ ၄

သေဘာသည်သတမလတစ်ဆယ့်ခနစ်ရက် ေန့တွင် အာရရတ်ေတာင်တစ်ခေပ တွင်တင် ေနေလ၏။‐

၅ ေရသည်ဆက်၍ကျဆင်းသြဖင့်ဒသမလ တစ်ရက်ေန့တွင် ေတာင်ထိပ်များေပ လာကန်၏။ ၆

အရက်ေလးဆယ်လွန်ေသာ်ေနာဧသည်ြပူတင်း ေပါက်ကိဖွင့်၍ကျီးအတစ်ေကာင်ကိလတ် လိက်၏။‐

၇ ကျီးအလည်းြပန်မလာေတာ့ေချ။ ေြမ ကီး ေပ တွင်ေရခန်းေြခာက်သည့်တိင်ေအာင်လး

လာပျံသန်းလျက်သာေန၏။‐ ၈ တစ်ဖန်ေနာဧသည်ေရကျသည်မကျသည်ကိ သိ ှ ိ ရန်

ချိုးငှက်တစ်ေကာင်ကိလတ်လိက်၏။‐ ၉ ေြမြပင်တစ်ခလံးေရလမ်းလျက် ှ ိ ေသးသြဖင့်

ချိုးငှက်သည်နားစရာေနရာမေတွ့ရေချ။ ထိ့ ေ ကာင့်သေဘာသိ့ြပန်လာခ့ဲရာေနာဧသည်

လက် ဆန့်၍ချိုးကိဖမ်းယ ပီးလ င်သေဘာထဲသိ့ ြပန်သွင်းထားေလ၏။‐ ၁၀

ခနစ်ရက်ေစာင့်ဆိင်းေန ပီးလ င်ထိချိုးငှက် ကိအြပင်သိ့တစ်ဖန်လတ်လိက်၏။‐ ၁၁

ညေနချမ်းအချိန်တွင်ချိုးငှက်သည် တ်သီးြဖင့် သံလွင် ွက်စိမ်းကိကိက်ချီလျက်ေနာဧထံသိ့ ြပန်လာ၏။

ထိ့ေ ကာင့်ေရကျ ပီြဖစ်ေကာင်း ေနာဧသိ ှ ိ ရေလ၏။‐ ၁၂ ေနာဧသည်ခနစ်ရက်ထပ်၍ေစာင့်ဆိင်းေန ပီး

ေနာက် ထိချိုးငှက်ကိအြပင်သိ့လတ်လိက်ြပန် ရာဤတစ် ကိမ်တွင်ြပန်၍မလာေတာ့ေချ။ ၁၃

ေနာဧအသက်ေြခာက်ရာတစ် ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ ပထမလတစ်ရက်ေန့တွင်ေြမြပင်ေပ ၌ေရ
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ခန်းေလ၏။ ေနာဧသည်သေဘာအမိးကိဖွင့်၍ အြပင်ဘက်သိ့ေမ ာ် ကည့်သည့်အခါေြမ

ြပင်မှာေြခာက်ေသွ့စ ှ ိ ေ ကာင်းေတွ့ြမင်ရ၏။‐ ၁၄ ဒတိယလ ှ စ်ဆယ့်ခနစ်ရက်ေန့တွင်ေြမြပင်

သည်လံးဝေြခာက်ေသွ ့ေလ၏။ ၁၅ဘရားသခင်ကေနာဧအား၊ ၁၆ ``သင်သည်သင်၏မယား၊ သားများ၊

ေခ းမများ ှ င့်တကွသေဘာထဲမှထွက် ကေလာ့။‐ ၁၇ ငှက် ှ င့်တိရစာန်အေပါင်းတိ့သည်ကမာေြမ ကီး

ေပ မှာမျိုးပွားေစရန် ယင်းတိ့ကိသင် ှ င့်အတ ထတ်ေဆာင်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၈

ထိ့ေကာင့်ေနာဧသည် သ၏မယား၊ သားများ၊ ေခ းမများ ှ င့်အတသေဘာထဲမှထွက်လာ ၏။‐ ၁၉

တိရစာန် ှ င့်ငှက်အေပါင်းတိ့သည်လည်း ယင်းတိ့ အမျိုးအလိက်သေဘာထဲမှထွက်လာ ကေလ ၏။

၂၀ ေနာဧသည်ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ရန်ယဇ် ပလင်ကိတည်၍ သန့်စင်ေသာတိရစာန် ှ င့်ငှက်အမျိုး

မျိုးထဲမှတစ်ေကာင်ကျစီယလျက် ပလင်ထက်တွင် အေကာင်လိက်မီး ိ ့ပေဇာ်ေလ၏။‐ ၂၁

ထာဝရဘရားသည်ေမး ကိင်ေသာရနံ့ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ၍``လတိ့၏အကျင့်ေ ကာင့်ေနာင်

မည်သည့်အခါ၌မ ေြမ ကီးကိကျိန်စာသင့် ေစမည်မဟတ်။ လသည်ငယ် ွယ်စဥ်မှစ၍စိတ်

ှ လံးအ ကံအစည်ဆိးယတ်ေ ကာင်းငါသိ၏။ ငါသည်သက် ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ့ကိ

ယခ အ ကိမ်က့ဲသိ့ေနာက်တစ်ဖန်ေသေကပျက်စီး ေစမည်မဟတ်။‐ ၂၂

ကမာတည်သမ စိက်ပျိုးရေသာအချိန် ှ င့် ရိတ်သိမ်းရေသာအချိန် ှ ိ ေစမည်။ အေအး ှ င့် အပ၊

ေ ွရာသီ ှ င့်ေဆာင်းရာသီ၊ ေန့ညမြပတ် ှ ိ ေစမည်'' ဟစိတ်ြပ ာန်းေတာ်မ၏။

၉ ဘရားသခင်သည်ေနာဧ ှ င့်သ၏သားတိ့အားေကာင်းချီးေပး၍``သင်တိ့၏သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည်ေြမ ကီးေပ တွင်

ေနရာအ ှ ံ ့အြပားေနထိင် ိင် ကေစရန်သားသမီးေြမာက်ြမားစွာေမွးဖွား ကေလာ့။‐

၂ တိရစာန်၊ ငှက်၊ ငါးအေပါင်းတိ့သည်သင်တိ့ကိေ ကာက် ွံ ့ရ ကလိမ့်မည်။

ထိသတဝါတိ့ကိသင်တိ့လက်၌ငါအပ်ေပး၏။‐ ၃

သင်တိ့သည်ထိသတဝါ ှ င့်အသီးအ ွက်တိ့ကိစားသံး ိင် က၏။

ထိအရာအားလံးကိသင်တိ့စားသံးရန်ငါေပး၏။‐ ၄

သင်တိ့မစားရေသာအရာတစ်ခ ှ ိ ၏။ ထိအရာကားေသွးပါ ှ ိ သည့်အသားြဖစ်၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ေသွး၌အသက်တည် ှ ိ ေသာေကာင့်ြဖစ်သတည်း။‐

၅ လ့အသက်ကိသတ်ေသာသအားဒဏ်ခံေစမည်။

လကိသတ်ေသာတိရစာန်အားငါသည်ေသဒဏ်ခံေစမည်။‐ ၆

လကိဘရားသခင်၏ပံသဏာန်ေတာ် ှ င့်တစွာဖန်ဆင်းေတာ်မသြဖင့်

လကိသတ်ေသာသအားလ့လက်ြဖင့်သတ်လိမ့်မည်။ ၇

``သင်တိ့၏သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည်ကမာေြမ ကီးေပ တွင်

ေနရာအ ှ ံ ့အြပားေနထိင် ိင်ေစရန်သားသမီးေြမာက်ြမားစွာေမွးဖွား ကေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ဘရားသခင်သည်ေနာဧ ှ င့်သ၏သားတိ့အား၊‐ ၉

``သင်တိ့ ှ င့်လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့မှဆင်းသက်ေသာမျိုးဆက်များ ှ င့်လည်းေကာင်း၊‐ ၁၀

သေဘာထဲမှသင်တိ့ ှ င့်အတထွက်လာေသာသက် ှ ိ သတဝါြဖစ်သည့်ငှက် ှ င့်တိရစာန်အေပါင်းတိ့ ှ င့်လည်းေကာင်းငါသည်ယခပဋိညာဥ် ပ၏။‐

၁၁

သင်တိ့ ှ င့်ငါယခ ပေသာပဋိညာဥ်စကားဟမကား`သက် ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ့သည်ေနာင်မည်သည့်အခါ၌မ ေရလမ်းမိး၍ေနာက်တစ်ဖန်မပျက်စီးေစရ။‐

၁၂ သင် ှ င့်တကွသက် ှ ိ သတဝါအားလံးတိ့ ှ င့်

ငါထာဝစဥ် ပေသာပဋိညာဥ်၏လကဏာသက်ေသအြဖစ်ြဖင့်၊‐

၁၃ မိးတိမ်ထဲ၌ငါ၏သက်တ့ံကိေပ ေစမည်။

ထိသက်တံသည်ကမာေလာက ှ င့်ငါ ပေသာပဋိညာဥ်၏လကဏာသက်ေသြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၁၄

ငါသည်မိးေကာင်းကင်သိ့တိမ်များတက်လာေစ၍ တိမ်ထဲတွင်သက်တ့ံေပ လာသည့်အခါတိင်း၊‐ ၁၅

သက် ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ့ကိေနာက်တစ်ဖန်ေရလမ်းမိးြခင်းေဘးဒဏ်ြဖင့်

မေသေကမပျက်စီးရဟသင်တိ့ ှ င့်တကွတိရစာန်အေပါင်းတိ့အားငါထားေသာကတိကိသတိရမည်။‐

၁၆ တိမ်များထဲ၌သက်တ့ံေပ လာေသာအခါ ထိသက်တ့ံကိငါြမင်ရ၍

ကမာေြမ ကီးေပ  ှ ိ သက် ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ့ ှ င့်ငါထာဝစဥ် ပေသာပဋိညာဥ်ကိသတိရမည်'

ဟ၍ြဖစ်သည်။‐ ၁၇ ဤသည်ကားကမာေြမ ကီးေပ  ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ့ ှ င့်

ငါ ပေသာကတိေတာ်၏လကဏာသက်ေသြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈

သေဘာထဲမှထွက်လာခ့ဲ ကေသာေနာဧ၏သားများမှာေ ှ မ၊ ဟာမ ှ င့်ယာဖက်တိ့ြဖစ် က၏။

(ဟာမသည်ခါနာန်၏အဖြဖစ်၏။‐) ၁၉ ကမာေြမ ကီးေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ့သည်

ေနာဧ၏သားသံးေယာက်တိ့မှဆင်းသက်ေပါက်ပွားလာ ကကန်၏။ ၂၀

ေနာဧသည်ေတာင်သလယ်သမားတစ်ဦးြဖစ်၍ စပျစ်ြခံကိအဦးဆံးစိက်ပျိုးခ့ဲသြဖစ်၏။‐

၂၁ သသည်စပျစ်ရည်ေသာက်၍မးယစ်လာသြဖင့်

မိမိအဝတ်များကိခ တ်ပစ် ပီးလ င် တဲထဲ၌ကိယ်တံးလံးေနေလ၏။‐ ၂၂

ခါနာန်၏ဖခင်ဟာမသည်သ၏ဖခင်ကိယ်တံးလံး ှ ိ သည့်အြဖစ်ကိြမင်ရလ င်

အြပင်သိ့ထွက်၍အစ်ကိ ှ စ်ေယာက်တိ့အားေြပာြပေလ၏။‐ ၂၃

ထိအခါေ ှ မ ှ င့်ယာဖက်တိ့သည်ဝတ် ံ တစ်ထည်ကိ မိမိတိ့၏ပခံးများေပ တွင်တင်၍ယခ့ဲ က၏။

သတိ့သည်တဲထဲသိ့ေကျာခိင်းဝင်လာ က ပီးလ င် သတိ့၏ဖခင်အားလမ်း ခံေပး က၏။

ဖခင်ကိယ်တံးလံး ှ ိ သည့်အြဖစ်ကိမြမင်ေစရန် မျက် ှ ာလဲထား က၏။‐ ၂၄

ေနာဧအမးေြပ၍သတိရလာသြဖင့် အငယ်ဆံးသား ပမပံကိသိ ှ ိ ရေသာအခါ၊ ၂၅

``ခါနာန်သည်ကျိန်စာသင့်ပါေစေသာ။ သသည်အစ်ကိတိ့ထံတွင်ကန်ခံရပါေစေသာ။ ၂၆

ေ ှ မ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေစသတည်း။

ခါနာန်သည်ေ ှ မ၏ကန်ြဖစ်ရပါေစေသာ။ ၂၇ ဘရားသခင်သည်ယာဖက်ကိချီးြမင့်ပါေစေသာ။

သ၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည်ေ ှ မ၏အမျိုးအ ွယ် ှ င့်အတေနရပါေစေသာ။

ခါနာန်သည်ယာဖက်၏ကန်ြဖစ်ရပါေစေသာ'' ဟဆိေလ၏။

၂၈ ေရလမ်းမိးြခင်းေဘးလွန် ပီးေနာက်ေနာဧသည်

ှ စ်ေပါင်းသံးရာငါးဆယ်ဆက်လက်အသက် ှ င်ေနထိင်၍၊‐ ၂၉

အသက်ကိးရာငါးဆယ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်ကွယ်လွန်ေလ၏။

၁၀ ေရလမ်းမိး ပီးသည့်ေနာက်ေနာဧ၏သားများ ြဖစ် ကေသာေ ှ မ၊

ဟာမ ှ င့်ယာဖက်တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာသားစဥ်ေြမးဆက်ကိေဖာ်ြပ ေပအ့ံ။‐ ၂

ယာဖက်၏သားများြဖစ် ကေသာေဂါမာ၊ မာ ေဂါဂ၊ မာဒဲ၊ ယာဝန်၊ တဗလ၊ ေမ ှ က်၊ ထိရတ်

တိ့သည်ကား သတိ့၏နာမည်ကိခံယ က ေသာလမျိုးတိ့၏ဖခင်များြဖစ် က၏။‐ ၃

ေဂါမာမှဆင်းသက်ေသာသားစဥ်ေြမးဆက် တိ့သည်ကား အာ ှ ေကနတ်၊ ရိဖတ်၊ ေတာ်ဂမ

လမျိုးများြဖစ် က၏။‐ ၄ ယာဝန်မှဆင်းသက်ေသာသားစဥ်ေြမးဆက်တိ့ သည်ကား ဧလိ ှ ာ၊

စပိန်၊ ကပ  ှ င့် ိဒ်တိ့ ြဖစ် က၏။‐ ၅ ထိသအေပါင်းတိ့သည်ပင်လယ်ကမ်းေြခတစ်

ေလာက် ှ င့် ကန်းများေပ တွင်အ ှ ံ ့အြပားေန ထိင်သတိ့၏ဖခင်များြဖစ် က၏။ ဤလမျိုး

အားလံးတိ့သည်ယာဖက်မှေပါက်ဖွားဆင်း သက်လာေသာသားစဥ်ေြမးဆက်တိ့ြဖစ်၍ လ

အမျိုးမျိုးကဲွြပားလျက်အြပည်ြပည်တိ့ ၌ေနထိင် ပီးလ င် လမျိုးစအလိက်သီးြခား

ဘာသာစကားများကိေြပာဆိ က၏။ ၆ ဟာမ၏သားများြဖစ် ကေသာက ှ ၊ အီဂျစ်၊

လစ်ြဗား ှ င့်ခါနာန်တိ့သည်ကား သတိ့၏ နာမည်ကိခံယ ကသလမျိုးတိ့၏ဖခင် များြဖစ် က၏။‐ ၇

က ှ မှေပါက်ဖွားဆင်းသက်လာေသာသားစဥ် ေြမးဆက်တိ့သည်ကား ေသဘလမျိုး၊

ဟာဝိလ လမျိုး၊ သာဘတလမျိုး၊ ရာဂမလမျိုး ှ င့် သေတခါလမျိုးများြဖစ် က၏။

ရာဂမ၏သား စဥ်ေြမးဆက်တိ့မှာေ ှ ဘ ှ င့်ေဒဒန်လမျိုး များြဖစ်သည်။‐ ၈

က ှ တွင်နိမ်ေရာဒနာမည် ှ ိ သားတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ထိသားသည်ကမာေပ တွင် ပထမဦးဆံး

နယ်ပယ်များကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်ေသာသ ြဖစ်၏။‐ ၉သသည်ထာဝရဘရားမစေတာ်မြခင်းအား

ြဖင့် အစွမ်းသတိ ှ င့်ြပည့်စံေသာမဆိးြဖစ်ရ ကားလတိ့က``ထာဝရဘရားသည်သင့်အား

နိမ်ေရာဒက့ဲသိ့ အစွမ်းသတိ ှ င့်ြပည့်စံေသာ မဆိး ကီးြဖစ်ပါေစေသာ'' ဟဆိေလ့ ှ ိ

ကသည်။‐ ၁၀ သ၏ ိင်ငံတွင်ဦးစွာဗာဗလန် မိ၊့ ဧရက် မိ ့ ှ င့် အကဒ် မိ ့များပါဝင်၏။‐ ၁၁

သသည်ထိြပည်မှအာ ရိြပည်သိ့သွား၍ နိေနေဝ မိ၊့ ရေဟာဘတ်၊ ဣရ မိ၊့ ကာလ မိ ့

စေသာ မိ ့ ကီးများကိလည်းေကာင်း၊‐ ၁၂ နိေနေဝ မိ ့ ှ င့်ကာလ မိ ့ ကီးစပ် ကား ှ ိ

ေရသင် မိ ့ကိလည်းေကာင်းတည်ေလ၏။ ၁၃ မိလရိမ်မှဆင်းသက်ေသာသားစဥ်ေြမးဆက်

တိ့မှာ လဒိလမျိုး၊ အာနမိမ်လမျိုး၊ လဟာဗိမ် လမျိုး၊ နတုဟိမ်လမျိုး၊‐ ၁၄

ပါသ သိမ်လမျိုး၊ ကာသလဟိမ်လမျိုး ှ င့် ကေတာရိမ်လမျိုးများြဖစ် က၏။ ကာသ

လဟိမ်လမျိုးမှဖိလိတိလမျိုးဆင်းသက် လာ၏။ ၁၅ ခါနာန်၏သားဦးဇိဒန် ှ င့်သားေဟသတိ့သည်

သတိ့၏နာမည်ကိခံယ ကေသာလမျိုးတိ့ ၏ဖခင်များြဖစ် ကသည်။‐ ၁၆ ခါနာန်သည်ေယဗသိလမျိုး၊

အာေမာရိလမျိုး၊ ဂိရဂါ ှ ိ လမျိုး၊‐ ၁၇ ဟိဝိလမျိုး၊ အာကိလမျိုး၊ သိနိလမျိုး၊ ၁၈ အာဝဒိလမျိုး၊

ေဇမရိလမျိုး၊ ဟာမသိလမျိုး တိ့၏ဖခင်လည်းြဖစ်သည်။ ခါနာန်အမျိုးအ ွယ် အသီးသီးတိ့သည်၊‐ ၁၉

ဇိဒန် မိ ့မှေတာင်ဘက် ှ ိ ဂါဇ မိ ့အနီးေဂရာ မိ ့သိ့လည်းေကာင်း၊ အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ေသာဒံ မိ၊့ ေဂါ ေမာရ မိ၊့

အာဒမာ မိ ့ ှ င့်လာ ှ  မိ ့အနီး ေဇဘိင် မိ ့သိ့လည်းေကာင်းအ ှ ံ ့အြပား ေရာက် ှ ိ ေနထိင် က၏။‐ ၂၀

ဤလမျိုးတိ့သည်ကားအြပည်ြပည်တိ့၌ေန ထိင်၍ လမျိုးစအလိက်သီးြခားဘာသာ

စကားများကိေြပာဆိ ကေသာဟာမ၏ အဆက်အ ွယ်များြဖစ် က၏။ ၂၁ယာဖက်၏အစ်ကိေ ှ မသည်

ေဟ ဗဲလမျိုး အေပါင်းတိ့၏ဖခင်ြဖစ်သည်။‐ ၂၂ ေ ှ မ၏သားများြဖစ် ကေသာဧလံ၊ အာ ရ၊ အာဖာဇဒ်၊

လဒ ှ င့်အာရံတိ့သည်ကားသတိ့ ၏နာမည်ကိခံယ ကေသာလမျိုးတိ့၏ ဖခင်များြဖစ် က၏။‐ ၂၃

အာရံမှေပါက်ဖွားဆင်းသက်ေသာသားစဥ်ေြမး ဆက်တိ့သည်ကား ဥဇလမျိုး၊ ဟလလမျိုး၊

ေဂသာလမျိုး ှ င့်မာ ှ လမျိုးများြဖစ် က သည်။‐ ၂၄အာဖာဇဒ်၏သား ှ ာလသည်ေဟဗာ၏ဖခင်
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ြဖစ်၏။‐ ၂၅ ေဟဗာတွင်သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သားတစ်ေယာက် ကိဖာလက်ဟနာမည်မှည့်၏။

ထိသား၏လက်ထက် တွင်ကမာေလာက၌ေနထိင် ကေသာလတိ့သည်

ကဲွြပားသွားြခင်းေ ကာင့်ထိနာမည်ကိေပးြခင်း ြဖစ်၏။ အြခားေသာသားကိယတန်ဟနာမည်

မှည့်ေခ ၏။‐ ၂၆ ယတန်မှဆင်းသက်ေသာအဆက်အ ွယ်တိ့ သည်ကားအာလေမာဒဒ်လမျိုး၊

ေ ှ လပ်လ မျိုး၊ ဟာဇာမာဝက်လမျိုး၊ ေယရလမျိုး၊‐ ၂၇ဟေဒါရံလမျိုး၊ ဥဇလလမျိုး၊ ဒိကလ လမျိုး၊‐

၂၈ သဗလလမျိုး၊ အဘိေမလလမျိုး၊ ေ ှ ဘလမျိုး၊‐ ၂၉ သဖိရလမျိုး၊ ဟဝိလလမျိုး ှ င့်ေယာဗပ်လမျိုး

များြဖစ် က၏။ ထိလမျိုးအားလံးတိ့သည်ယတန် မှဆင်းသက်လာ ကသည်။‐ ၃၀

သတိ့ေနထိင်ရာအရပ်သည် ေမ ှ  မိ ့မှအေ ှ ့ဘက် ေတာင်ထထပ်ေသာေဒသ ှ ိ ေသဖာ မိ ့တိင်ေအာင်

ကျယ်ြပန့်သည်။‐ ၃၁ ဤလမျိုးတိ့သည်ကားလအမျိုးမျိုးကဲွြပား လျက် အြပည်ြပည်တိ့၌ေနထိင်၍

လမျိုးစအလိက် သီးြခားဘာသာစကားများကိေြပာဆိ က ေသာေ ှ မ၏အဆက်အ ွယ်များြဖစ် က၏။

၃၂ ဤလမျိုးအားလံးတိ့သည်သတိ့၏အဆက် အ ွယ် ှ င့် လမျိုးအသီးသီးအလိက်ေဖာ်ြပ

ထားေသာေနာဧ၏သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့ြဖစ် သတည်း။ ေရလမ်းမိး ပီးေနာက်ကမာေြမ ကီး

ေပ တွင် ှ ိ သမ ေသာလမျိုးတိ့သည် ေနာဧ ၏သားများမှဆင်းသက်လာေသာအဆက်

အ ွယ်များပင်ြဖစ်က၏။

၁၁ အစပထမ၌ကမာတစ်ဝန်းလံး ှ ိ လတိ့ သည် ဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းေြပာ က ၏။‐

၂သတိ့သည်အေ ှ ့မျက် ှ ာသိ့ခရီး ပ ကရာ ဗာဗလန်ြပည် ှ ိ ေြမြပန့်တစ်ေနရာသိ့ေရာက် ၍

ထိေနရာတွင်အေြခချေနထိင် ကေလသည်။‐ ၃ ထိအခါသတိ့က``လာ က၊ ခိင်မာေသာအတ်

များကိဖတ် ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ က၏။ သိ့ြဖစ် ၍သတိ့သည် ေဆာက်လပ်ရန်အတ် ှ င့်အတ်များ

ကိထိန်းထားရန်ကတရာကိရ ှ ိ  က၏။‐ ၄ သတိ့က``မိးထိေအာင်ြမင့်ေသာရဲတိက် ှ င့်

တကွ မိ ့ ကီးကိတည်ေဆာက် ကကန်အ့ံ။ ဤ နည်းအားြဖင့်ငါတိ့သည်ထင် ှ ားေကျာ် ကား လာ၍

ကမာအရပ်ရပ်သိ့မကဲွမလွင့်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်'' ဟဆိေလ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည်

ထိသတိ့တည်ေဆာက် ေသာ မိ ့ ှ င့်ရဲတိက်ကိ စားေတာ်မရန် ကဆင်းလာ၍၊‐ ၆

``ယခတွင်ဤသတိ့သည်လမျိုးတစ်မျိုး တည်းြဖစ်၍ ဘာသာစကားတစ်ခတည်း

ကိေြပာဆိလျက် ှ ိ  က၏။‐ ၇ ဤသိ့တည်ေဆာက်ြခင်းသည်အစမ သာ ြဖစ်သည်။

ေနာင်တွင်သတိ့စိတ်ကးသမ ကိ ပလပ် ိင် ကေတာ့မည်။ ယခပင်ငါတိ့သည် ဆင်းသက်၍

သတိ့အချင်းချင်းနားမလည် ေစြခင်းငှာ သတိ့၏ဘာသာစကားကိကဲွ ြပား ပ်ေထွးေစအ့ံ''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၈ ထိ့ေကာင့်ထာဝရဘရားသည်သတိ့အား ကမာ အရပ်ရပ်သိ့ကဲွလွင့်ေစသြဖင့်

လတိ့သည် မိ ့ တည်ြခင်းကိရပ်ဆိင်းထားရ ကေလသည်။‐ ၉ ထာဝရဘရားသည်လသားအေပါင်းတိ့

၏ဘာသာစကားကိ ပ်ေထွးေစ၍ သတိ့ ကိကမာအရပ်ရပ်သိ့ကဲွလွင့်ေစေတာ်မခ့ဲ ြခင်းေ ကာင့်

ထိ မိ ့ကိဗာဗလန် မိ ့ဟ၍ ေခ တွင် က၏။ ၁၀ ေ ှ မ၏သားစဥ်ေြမးဆက်များတိ့ကိေဖာ်ြပ ေပအ့ံ။

ေရလမ်းမိး ပီးေနာက် ှ စ် ှ စ် ကာ၍ေ ှ မ သည် အသက်တစ်ရာြပည့်ေသာအခါအာဖာဇဒ်

အမည် ှ ိ သားကိရ ှ ိ ေလ၏။‐ ၁၁ ထိေနာက်သသည် ှ စ်ေပါင်းငါးရာဆက်၍အသက်

ှ င်စဥ်သားသမီးများရေသး၏။ ၁၂ အာဖာဇဒ်သည်အသက်သံးဆယ့်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ အခါ

ှ ာလအမည် ှ ိ သားကိရ၏။‐ ၁၃ ထိေနာက်သသည် ှ စ်ေပါင်းေလးရာ့သံး ှ စ်ဆက်

၍အသက် ှ င်စဥ်သားသမီးများရေသး၏။ ၁၄ ှ ာလသည်အသက်သံးဆယ် ှ ိ ေသာအခါ

ေဟဗာအမည် ှ ိ သားကိရ၏။‐ ၁၅ ထိေနာက်သသည် ှ စ်ေပါင်းေလးရာ့သံး ှ စ် ဆက်၍

အသက် ှ င်စဥ်သားသမီးများရေသး ၏။ ၁၆ ေဟဗာသည်အသက်သံးဆယ့်ေလး ှ စ် ှ ိ ေသာ အခါ

ဖာလက်အမည် ှ ိ ေသာသားကိရ၏။‐ ၁၇ ထိေနာက်သသည် ှ စ်ေပါင်းေလးရာသံးဆယ်

ဆက်၍အသက် ှ င်စဥ်သားသမီးများရေသး၏။ ၁၈ ဖာလက်သည်အသက်သံးဆယ် ှ ိ ေသာအခါ

ရာေဂါအမည် ှ ိ သားကိရ၏။‐ ၁၉ ထိေနာက်သသည် ှ စ်ေပါင်း ှ စ်ရာ့ကိး ှ စ်ဆက်

၍အသက် ှ င်စဥ်သားသမီးများရေသး၏။ ၂၀ ရာေဂါသည်အသက်သံးဆယ့် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ

အခါ ေစေရာက်အမည် ှ ိ သားကိရ၏။‐ ၂၁ ထိေနာက်သသည် ှ စ်ရာ့ခနစ် ှ စ်ဆက်၍

အသက် ှ င်စဥ်သားသမီးများရေသး၏။ ၂၂ ေစေရာက်သည်အသက်သံးဆယ် ှ ိ ေသာအခါ

နာေခ အမည် ှ ိ သားကိရ၏။‐ ၂၃ ထိေနာက်သသည် ှ စ်ေပါင်း ှ စ်ရာဆက်၍

အသက် ှ င်စဥ်သားသမီးများရေသး၏။ ၂၄ နာေခ သည်အသက် ှ စ်ဆယ့်ကိး ှ စ် ှ ိ ေသာ အခါ

ေတရအမည် ှ ိ သားကိရ၏။‐ ၂၅ ထိေနာက်သသည်တစ်ရာတစ်ဆယ့်ကိး ှ စ်ဆက်

၍အသက် ှ င်စဥ်သားသမီးများရေသး၏။ ၂၆ ေတရသည်လည်းအသက်ခနစ်ဆယ် ှ ိ ေသာ် အာြဗံ၊

နာေခ  ှ င့်ခါရန်အမည် ှ ိ သားတိ့ကိရေလ၏။ ၂၇ ေတရ၏သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့ကိေဖာ်ြပေပအ့ံ။

ေတရသည် အာြဗံ၊ နာေခ  ှ င့်ခါရန်တိ့၏ဖခင် ြဖစ်၏။ ခါရန်သည်ေလာတ၏ဖခင်ြဖစ်၏။‐ ၂၈

ခါရန်သည်မိမိ၏ဖခင်အသက် ှ င်လျက် ှ ိ စဥ် ပင်လ င် မိမိ၏ေနရပ်ြဖစ်ေသာဗာဗလန်ြပည်၊

ဥရ မိ ့တွင်ကွယ်လွန်ေလသည်။‐ ၂၉ အာြဗံသည်စာရဲ ှ င့်ထိမ်းြမား၍နာေခ သည်

ခါရန်၏သမီးမိလခါ ှ င့်ထိမ်းြမား၏။‐ ၃၀ ခါရန်သည်မိလခါ ှ င့်ဣသခတိ့၏ဖခင်

ြဖစ်သည်။ စာရဲတွင်သားသမီးမထွန်းကား ေချ။ ၃၁ ေတရသည်သ၏သားအာြဗံ၊

ေြမးေလာတ တိ့ ှ င့်ေခ းမစာရဲတိ့ကိေခ ေဆာင်၍ ခါနာန် ြပည်သိ့သွားရန်ဗာဗလန်ြပည်၊

ဥရ မိ ့မှ ထွက်ခွာခ့ဲရာခါရန် မိ ့သိ့ဆိက်ေရာက်လာ၍ ထိ မိ ့တွင်အေြခချေနထိင်၏။‐ ၃၂

ေတရသည်ထိ မိ ့တွင်ေနထိင်စဥ် အသက် ှ စ်ရာ့ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်ကွယ်လွန်ေလသည်။

၁၂ ထာဝရဘရားကအာြဗံအား``သင်၏တိင်း ြပည်၊သင်၏ေဆွမျိုးသားချင်း ှ င့်သင်၏ဖခင်

အိမ်ကိစွန့်ခွာ၍ ငါ န်ြပမည့်ြပည်သိ့သွား ေလာ့။‐ ၂

ငါသည်သင်၏သားေြမးတိ့ကိများြပားေစ မည်။ သတိ့အားလမျိုး ကီးြဖစ်ေစမည်။ ငါ

သည်သင့်ကိေကာင်းချီးေပး၍သင်၏နာမ ကိ ကီးြမတ်ေစသြဖင့် လတိ့သည်သင့်အား

ြဖင့်ေကာင်းချီးခံစားရ ကမည်။ ၃ သင့်ကိေကာင်းချီးေပးသတိ့အားငါေကာင်း ချီးေပးမည်။

သင့်ကိကျိန်ဆဲသတိ့အားငါကျိန်ဆဲမည်။ ကမာေပ  ှ ိ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်သင့်အားြဖင့်

ေကာင်းချီးခံစားရ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၄အာြဗံသည်ထာဝရဘရားမိန့်မှာသည့်အတိင်း

ခါရန် မိ ့မှထွက်ခွာေသာအခါ အသက်ခနစ် ဆယ့်ငါး ှ စ် ှ ိ ၏။ ေလာတသည်သ ှ င့်အတ

လိက်ပါခ့ဲ၏။‐ ၅ အာြဗံသည်မယားစာရဲ၊ တေလာတ၊ ှ ိ သမ ေသာဥစာပစည်း ှ င့်တကွ

ခါရန် မိ ့၌ရ ှ ိ ေသာ ေကျးကန်အားလံးတိ့ကိေခ ေဆာင်၍ ခါနာန် ြပည်သိ့ခရီးထွက်ခ့ဲေလသည်။

ခါနာန်ြပည်သိ့ေရာက် ကေသာအခါ၊‐ ၆ အာြဗံသည်ထိြပည်ကိြဖတ်သွား ပီးလ င် ှ ိ ခင်

အရပ်၌ ှ ိ ေသာေမာေရသပိတ်ပင်သိ့ေရာက် ှ ိ လာေလ၏။ (ထိအချိန်ကခါနာန်အမျိုးသား

တိ့သည် ထိြပည်တွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ  က၏။‐) ၇ ထာဝရဘရားသည်အာြဗံအားကိယ်ထင်ြပ

၍``ဤတိင်းြပည်ကိသင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့ အားငါေပးမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအခါ

အာြဗံသည်သ့အားကိယ်ထင်ြပေသာထာဝရ ဘရားအတွက်ယဇ်ပလင်ကိတည်ေလ၏။‐ ၈

ထိအရပ်မှသသည်ေဗသလ မိ ့အေ ှ ့ဘက် ေတာင်ထထပ်ေသာအရပ်သိ့ေြပာင်းေ ့၍ စခန်း

ချေလသည်။ ထိစခန်း၏အေနာက်ဘက်တွင် ေဗသလ မိ၊့ အေ ှ ့ဘက်တွင်အာဣ မိ ့တည် ှ ိ

ေလသည်။ ထိအရပ်၌လည်းသသည်ယဇ်ပလင် ကိတည်၍ထာဝရဘရားကိကိးကွယ်ေလ

သည်။‐ ၉ ထိမှတစ်ဖန်သသည်အဆင့်ဆင့်ေြပာင်းေ ့လာခ့ဲရာ ခါနာန်ြပည်၏ေတာင်ပိင်းသိ့ေရာက်

ှ ိ ေလသည်။ ၁၀ ခါနာန်ြပည်တွင်အစာေခါင်းပါးြခင်းေဘး ဆိက်ေရာက်၍ အေြခအေနဆိး ွားလာသ

ြဖင့်အာြဗံသည် အီဂျစ်ြပည်၌ေခတေနထိင် ရန်ေတာင်ဘက်သိ့ခရီးထွက်ခ့ဲေလသည်။‐

၁၁ သသည်အီဂျစ်ြပည်ထဲသိ့ဝင်ရန်နယ်စပ် ကိြဖတ်ေကျာ်ခါနီးတွင် သ၏မယားစာရဲ

အား``သင်သည် ပ်ရည်လှေသာအမျိုးသမီး ြဖစ်၏။‐ ၁၂ အီဂျစ်ြပည်သားတိ့ြမင်လ င်`သသည်အာြဗံ

၏မယားြဖစ်၏' ဟဆိ၍ငါ့ကိသတ် ပီး ေနာက် သင့်ကိအသက်ချမ်းသာေပး ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃

ထိ့ေကာင့်သတိ့ကေမးလ င်သင်သည်ငါ၏ ှ မြဖစ်သည်ဟေြပာပါ။ ထိအခါသင့်အတွက် ေကာင့်

ငါ့ကိအသက်ချမ်းသာေပး၍ေကာင်းစွာ ပစဆက်ဆံ ကလိမ့်မည်'' ဟ၍မှာ ကားထား ေလ၏။‐ ၁၄

သသည်နယ်စပ်ကိြဖတ်၍ အီဂျစ်ြပည်ထဲ သိ့ဝင်လာေသာအခါ ထိြပည်သားတိ့က သ၏မယားသည်

ပ်ရည်လှေသာအမျိုး သမီးြဖစ်ေကာင်းေတွ ့ြမင် က၏။‐ ၁၅ နန်းေတာ်မှမးမတ်အချို ့တိ့ကလည်းစာရဲ

၏ ပ်ရည်အလှကိြမင်ရ၍ ဖာေရာဘရင် ထံသိ့သံေတာ်ဦးတင် ကသြဖင့် သမသည်

နန်းေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်ြခင်းကိခံရေလ၏။‐ ၁၆ သ့အတွက်ေ ကာင့်ဘရင်သည်အာြဗံအား

ေကာင်းစွာ ပစ၍သိး၊ ွား၊ ဆိတ်၊ ြမည်း၊ ေကျး ကန် ှ င့်ကလားအတ်များကိဆချေပး သနားေတာ်မ၏။

၁၇ သိ့ေသာ်လည်းဘရင်က စာရဲကိသိမ်းပိက် မိြခင်းေ ကာင့်ထာဝရဘရားသည်ဘရင် ှ င့်

တကွ နန်းတွင်းသားတိ့အားေ ကာက်မက်ဖွယ် ေသာေရာဂါဆိးဒဏ်ကိခံေစေတာ်မ၏။‐

၁၈ ထိအခါ၌ဘရင်သည်အာြဗံကိဆင့်ေခ ၍``သင်သည်ငါ့အားအဘယ်သိ့ ပသနည်း။

စာရဲသည်သင်၏မယားြဖစ်ေ ကာင်းကိ ငါ့ အားအဘယ်ေကာင့်မေြပာြပသနည်း။‐ ၁၉

သ့ကိငါ၏မယားအြဖစ်သိမ်းပိက်ေစရန် သ သည်သင်၏ ှ မြဖစ်သည်ဟအဘယ်ေ ကာင့်

သင်ဆိသနည်း။ ယခပင်သင်၏မယားကိ ေခ ၍ထွက်သွားေလာ့'' ဟအမိန့်ေပး၏။‐

၂၀ ထိသိ့အမိန့်ချမှတ်သည့်အတိင်းမင်း၏အမ ထမ်းတိ့သည် အာြဗံအားသ၏မယား ှ င့်

တကွပိင်ဆိင်သမ တိ့ကိယေဆာင်ေစ ပီး တိင်းြပည်မှထွက်ခွာသွားေစက၏။

၁၃ အာြဗံဇနီးေမာင် ှ ံ တိ့သည်ပိင်သမ ပစည်းတိ့ကိယ၍

အီဂျစ်ြပည်ေြမာက်ပိင်းမှခါနာန်ြပည်ေတာင်ပိင်းသိ့ထွက်ခွာခ့ဲသည်။

ေလာတလည်းလိက်ပါလာခ့ဲေလသည်။‐ ၂ အာြဗံသည် သိး၊ ွား၊ ဆိတ်၊

ေ ၊ ေငွစသည်တိ့ကိပိင်သြဖင့်အလွန် ကယ်ဝချမ်းသာသြဖစ်၏။‐ ၃

တစ်ဖန်ထိအရပ်မှထွက်ခွာ၍ခရီးအဆင့်ဆင့်ဆက်သွား ပီးေနာက် ေဗသလ မိ ့သိ့ေ ှ ့ လာခ့ဲေလသည်။

သသည်ေဗသလ မိ ့ ှ င့်အာဣ မိ ့စပ် ကားအရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။‐

၄ ထိအရပ်တွင်ယခင်ကစခန်းချ၍ယဇ်ပလင်တည်ခ့ဲဖး၏။



ကမာဦး 16

ထိအရပ်၌သသည်ထာဝရဘရားကိဝတ် ပကိးကွယ်ေလသည်။ ၅

အာြဗံ ှ င့်အတလိက်ပါလာေသာေလာတသည်လည်း သိး၊

ဆိတ်စသည့်တိရစာန်တိ့အြပင်ေကျးကန်များကိပိင်၏။‐ ၆

သတိ့ ှ စ်ဦးတွင်တိရစာန်များ၍စားကျက်မလံေလာက်သည့်အတွက်ေ ကာင့်

အတတေနထိင်ရန်မြဖစ် ိင်ေတာ့ေချ။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍အာြဗံ၏တိရစာန်များကိထိန်းေကျာင်းသများ ှ င့်

ေလာတ၏တိရစာန်များကိထိန်းေကျာင်းသတိ့အချင်းချင်းခိက်ရန်ြဖစ်ပွား ကေလသည်။

(ထိအချိန်၌ခါနာန်အမျိုးသား ှ င့်ေဖရဇိအမျိုးသားတိ့သည်လည်း

ထိြပည်တွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ  ကေသး၏။) ၈

ထိအခါအာြဗံကေလာတအား``ငါတိ့သည်ေဆွမျိုးသားချင်းများြဖစ် က၍

သင့်လစ ှ င့်ငါ့လစတိ့သည်ခိက်ရန်ြဖစ်ပွားေနရန်မသင့်ေချ။‐ ၉ ထိ့ေကာင့်သင် ှ င့်ငါခဲွခွာ ကပါစိ။့

သင့်ေ ှ ့ေမှာက်တွင်ေြမတစ်ြပင်လံး ှ ိ ၏။ သင် ကိက် ှ စ်သက်ရာကိေ ွးယေလာ့။

သင်ကတစ်ဘက်သိ့သွားလ င်ငါကတြခားတစ်ဘက်သိ့သွားမည်'' ဟေြပာေလ၏။ ၁၀

ထိအခါေလာတသည်ပတ်ဝန်းကျင်သိ့လှည့် ကည့်ရာေဇာရ မိ ့သိ့တိင်ေအာင်

ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်းတစ်ေလာက်လံးသည်ထာဝရဘရား၏ဥယျာဥ်ေတာ်

က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ အီဂျစ်ြပည်က့ဲသိ့လည်းေကာင်းေရေပါများေ ကာင်းေတွ့ရေလသည်။

(ထာဝရဘရားသည်ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်ေဂါေမာရ မိ ့တိ့ကိမဖျက်ဆီးမီကအေြခအေနြဖစ်၏။‐)

၁၁ ထိ့ေကာင့်ေလာတသည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်းတစ်ေလာက်လံးကိေ ွးယ၍

အေ ှ ့ဘက်သိ့ေြပာင်းေ ့ခ့ဲေလသည်။ ဤသိ့အားြဖင့်သတိ့ ှ စ်ဦးခဲွခွာခ့ဲ ကသည်။‐ ၁၂

အာြဗံသည်ခါနာန်ြပည်တွင်ေနထိင်သည်။ ေလာတမကားြမစ်ဝှမ်း ှ ိ  မိ ့များ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်

ေနထိင်ရန်ေ ွးချယ်လျက်ေသာဒံ မိ ့အနီးတွင်တဲစခန်းချေလ၏။‐ ၁၃

ေသာဒံ မိ ့သားတိ့သည်ဆိးသွမ်း၍ ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌အြပစ်များေသာသများြဖစ် က၏။

၁၄ ေလာတ ှ င့်အာြဗံတိ့ခဲွခွာသွား က ပီးေနာက်

ထာဝရဘရားကအာြဗံအား``သင် ှ ိ ရာမှအရပ်ေလးမျက် ှ ာသိ့ ကည့် ေလာ့။‐ ၁၅

သင်ြမင်သမ ေြမကိငါသည်သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့အားထာဝစဥ်အပိင်စားေပးမည်။

သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့ကိလည်းမေရမတွက် ိင်ေအာင်များြပားေစမည်။‐ ၁၆

ေြမ ကီးေပ  ှ ိ ေြမမန့်ကိေရတွက် ိင်ပါမှ သင်၏အဆက်အ ွယ်များကိေရတွက် ိင်မည်။‐

၁၇ သင်သည်ယခထ၍ေြမတစ်ြပင်လံးကိလှည့်ပတ် ကည့် ေလာ့။

သင်ြမင်ရသမ ေသာေြမကိသင့်အားငါေပးမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၈ ထိ့ေကာင့်အာြဗံသည်မိမိ၏စခန်းမှ

ေဟ ဗန် မိ ့ ှ ိ မံေရသပိတ်ေတာသစ်ပင်များအနီးသိ့ေြပာင်းေ ့ေနထိင် ပီးလ င်

ထိေနရာ၌ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ရန်ယဇ်ပလင်ကိတည်ေလ၏။

၁၄ ဘရင်ေလးပါးြဖစ် ကေသာဗာဗလန်ဘရင် အံရေဖလ၊ ဧလာသာဘရင်အာ တ်၊

ဧလံ ဘရင်ေခေဒါရေလာမာ ှ င့်ေဂါအိမ်ဘရင် တိဒလတိ့သည်၊‐ ၂

ဘရင်ငါးပါးြဖစ် ကေသာေသာဒံဘရင်ေဗရ၊ ေဂါမာဘရင်ဗိရ ှ ၊ အာ မာဘရင် ှ ိ နပ်၊

ေဇဘိင်ဘရင်ေ ှ မဘာ ှ င့်ေဗလာ(သိ့မဟတ် ေဇာရ) ဘရင်တိ့အားစစ်ချီတိက်ခိက် က ေလ၏။‐

၃ ဤဘရင်ငါးပါးတိ့သည်မဟာမိတ်ဖဲွ ့၍ ယခအခါပင်လယ်ေသဟေခ ေသာ စိဒိမ်

ချိုင့်ဝှမ်းတွင်စစ်စခန်းချလျက် ှ ိ  က၏။‐ ၄ ထိဘရင်တိ့သည်ေခေဒါရေလာမာဘရင်

လက်ေအာက်တွင် တစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်မ အအပ် အချုပ်ခံေနရ ပီး တစ်ဆယ့်သံး ှ စ် ကာ ေသာအခါ

ထိမင်းအားပန်ကန် ကေလသည်။‐ ၅ တစ်ဆယ့်ေလး ှ စ်သိ့ေရာက်လ င်ေခေဒါရေလာမာ ဘရင်သည်

မဟာမိတ်တပ်ဖဲွ ့တိ့ ှ င့်အတစစ်ချီ လာ၍ အာ ှ တ တ်ကာနိမ် မိ ့တွင်ေရဖိမ်အမျိုး

သားများကိလည်းေကာင်း၊ ဟာမ မိ ့တွင်ဇဇိမ် အမျိုးသားများကိလည်းေကာင်း၊ ကိရယသိမ်

လွင်ြပင်တွင်ဧမိမ်အမျိုးသားများကိလည်း ေကာင်း၊‐ ၆ ဧဒံစိရေတာင်များေပ တွင်ေဟာရိအမျိုး

သားများကိလည်းေကာင်း တိက်ခိက်ေအာင်ြမင်၍ ေတာက ာရအစပ် ှ ိ ဧလပါရန် မိ ့အထိ

လိက်လံတိက်ခိက်ေလသည်။‐ ၇ ထိေနာက်အြပန်ခရီးတွင်ကာေဒ ှ  မိ(့ထိစဥ်က

အင်မိ ှ ပတ်ဟတွင်သည်) သိ့ေရာက် ပီးလ င် အာမလက်ြပည်တစ်ခလံး ှ င့်ဟာဇဇ ာမာ

မိ ့၌ေနထိင် ကေသာ အာေမာရိအမျိုးသား တိ့ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်ေလသည်။ ၈

ထိ့ေနာက်ဘရင်ငါးပါးြဖစ် ကသည့်ေသာဒံဘရင်၊ ေဂါေမာရဘရင်၊ အာ မာဘရင်၊

ေဇဘိင်ဘရင် ှ င့်ေဗလာဘရင်တိ့၏စစ်သည်များသည်စိဒိမ် ချိုင့်ဝှမ်းတွင်စ ံ း၍၊‐ ၉

ဘရင်ေလးပါးြဖစ် ကေသာဧလံဘရင်၊ ေဂါအိမ် ဘရင်၊ ဗာဗလန်ဘရင်၊ ဧလာသာဘရင်တိ့ ှ င့်

စစ်တိက် က၏။‐ ၁၀ ထိချိုင့်ဝှမ်းတွင်ကတရာတွင်းများြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ ရာ

ေသာဒံဘရင် ှ င့်ေဂါေမာရဘရင်တိ့သည် စစ်ေရးမလှသြဖင့် ထွက်ေြပး ကေသာအခါ

ထိတွင်းများထဲသိ့ကျ ကကန်၏။ ကျန်ေသာ ဘရင်သံးပါးတိ့သည်ေတာင်များေပ သိ့ထွက်

ေြပး ကေလသည်။‐ ၁၁ ေအာင်ပဲွရဘရင်ေလးပါးတိ့သည်ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်ေဂါေမာရ မိ ့များမှ

စားနပ်ရိကာ ှ င့်တကွ ှ ိ သမ ပစည်းတိ့ကိသိမ်းယ၍ထွက်ခွာသွား ကသည်။‐ ၁၂

ေသာဒံ မိ ့တွင်ေနထိင်ေသာအာြဗံ၏တ ေလာတ ှ င့်တကွ သ၏ပစည်း ှ ိ သမ တိ့

ကိဖမ်းဆီးယေဆာင်သွား ကေလသည်။ ၁၃ ထိ မိ ့သားတစ်ေယာက်သည် ရန်သလက်မှလွတ်

ေြမာက်ထွက်ေြပးလာ၍ေဟ ဗဲအမျိုးသား အာြဗံအား အထက်ပါအြဖစ်အပျက်အေကာင်း

စံကိေြပာြပေလ၏။ အာြဗံသည်အာေမာရိ အမျိုးသား မံေရပိင်ေသာသစ်ပင်များအနီး

တွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ သည်။ မံေရ ှ င့်သ၏ညီ များြဖစ် ကေသာဧ ှ ေကာလ ှ င့် အာေနရ

တိ့သည်အာြဗံ၏မဟာမိတ်များြဖစ် က၏။‐ ၁၄ သ၏တဖမ်းဆီးြခင်းခံရေ ကာင်းကိ ကား

သိရေသာအခါ အာြဗံသည်သ၏စခန်းမှ တိက်ရည်ခိက်ရည် ှ ိ သသံးရာတစ်ဆယ့် ှ စ်

ေယာက်တိ့ကိစ ံ း ပီးလ င် ဘရင်ေလးပါး ေနာက်သိ့ဒန် မိ ့တိင်ေအာင်လိက်ေလ၏။‐ ၁၅

ထိအရပ်တွင်သ၏လများကိ ှ စ်စခဲွလျက် ညအချိန်၌ ရန်သအားတိက်ခိက်၍ေအာင်ြမင် ေလသည်။

ထိေနာက်သသည်ရန်သကိ ဒမာသက် မိ ့ေြမာက်ဘက်ေဟာဘ မိ ့တိင်ေအာင်လိက်လံ တိက်ခိက်၍၊‐

၁၆ သိမ်းယသွားေသာပစည်းအားလံးကိြပန်လည် ရ ှ ိ ေလသည်။ တေလာတ ှ င့်သ၏ပစည်းများ

ကိလည်းေကာင်း၊ အမျိုးသမီးများ ှ င့်အြခား အဖမ်းခံရသများကိလည်းေကာင်း

ြပန်လည် ေခ ေဆာင်ခ့ဲေလသည်။ ၁၇ အာြဗံသည်ေခေဒါရေလာမာဘရင် ှ င့်

အြခား အေပါင်းပါဘရင်တိ့ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်၍ ြပန်လာေသာအခါ

ေသာဒံဘရင်သည်ခရီးဦး ကိဆိရန် ှ ာေဝချိုင့်ဝှမ်း(ဘရင့်ချိုင့်ဝှမ်းဟ လည်းေခ တွင်၏)

သိ့သွားေရာက်ေလ၏။‐ ၁၈ အြမင့်ဆံးေသာထာဝရဘရား၏ယဇ်ပေရာ ဟိတ်ြဖစ်၍

ှ ာလင်ဘရင်လည်းြဖစ်ေသာေမလခိ ေဇဒက်သည် အာြဗံထံသိ့မန့် ှ င့်စပျစ်ရည်ကိ ယခ့ဲ ပီးလ င်၊‐ ၁၉

သ့အားေကာင်းချီးေပးလျက်``ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီးကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအြမင့်ဆံးေသာ

ထာဝရဘရားသည်အာြဗံအားေကာင်းချီး ေပးေတာ်မပါေစေသာ။‐ ၂၀

သင်၏ရန်သများကိေအာင်ေစသည့်အြမင့်ဆံး ေသာထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကေစသတည်း'' ဟ မက်ဆိေလ၏။ အာြဗံကလည်းမိမိသိမ်းယခ့ဲေသာပစည်း

အားလံးမှဆယ်ပံတစ်ပံကိ ယဇ်ပေရာဟိတ် မင်းအားေပးလလိက်ေလ၏။ ၂၁

ေသာဒံဘရင်က``ကိယ်ေတာ်သိမ်းယခ့ဲသမ ေသာပစည်းများကိအပိင်ယပါ။ က ်ပ်၏လ

တိ့ကိသာြပန်ေပးပါ'' ဟအာြဗံအားဆိ၏။ ၂၂ ထိအခါအာြဗံက``သင်၏ဥစာဟ၍အပ်ချည်

တစ်မ င်၊ ေြခနင်း ကိးတစ်စကိမ ငါမယလိ။ သိ့မှသာလ င်အာြဗံအား ကယ်ဝချမ်းသာေစ

ေသာသကား ငါပင်ြဖစ်၏ဟသင်မဆိ ိင်။ ငါ့ အတွက်မည်သည့်ပစည်းတစ်စံတစ်ခကိမ

မယ။ ငါ၏လများသံးစဲွ ပီးသမ တိ့ကိ သာ ငါယသည်ဟထင်မှတ်ပါေလာ့။ သိ့ရာတွင်

ငါ၏မဟာမိတ်များြဖစ် ကေသာအာေနရ၊ ဧ ှ ေကာလ ှ င့်မံေရတိ့ကိမကားသတိ့

၏ေဝစကိခဲွယ ကပါေစ။ ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ အြမင့်ဆံး

ေသာထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကိတိင် တည်၍ ငါ မက်ဆိပါသည်'' ဟေြဖကား ေလ၏။

၁၅ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်ဗျာဒိတ် ပါ ံ အားြဖင့်အာြဗံအား``အာြဗံ၊

မေ ကာက် ှ င့်။ ငါ သည်သင့်အားအ ရာယ်မှကာကွယ်၍ ကီးြမတ်

ေသာဆကိချေပးမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂ သိ့ရာတွင်အာြဗံက``အ ှ င်ထာဝရဘရား

အက ်ပ်တွင်သားမထွန်းကားသြဖင့် ကိယ် ေတာ်၏ဆကိအဘယ်သိ့ခံစားရပါမည်နည်း။

ဒမာသက် မိ ့သားဧလျာဇာသည်သာလ င် အက ်ပ်၏အေမွခံြဖစ်ပါ၏။‐ ၃

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်အားသားမထွန်းကား ေစသြဖင့် ကန်တစ်ဦးကအက ်ပ်၏အေမွ

ကိခံယရပါမည်'' ဟေလာက်ဆိေလ၏။ ၄ ထိအခါထာဝရဘရားက``ဤကန်သည်

သင်၏အေမွခံမြဖစ်ရ။ သင်၏သားအရင်း သည်သင်၏အေမွခံြဖစ်မည်''

ဟမိန့်ေတာ် မ ပီးလ င်၊‐ ၅ အာြဗံကိအြပင်သိ့ေခ ေဆာင်လျက်``မိးေကာင်း

ကင်ကိေမာ် ကည့်၍ ကယ်များကိေရတွက်ေလာ့။ သင်၏အမျိုးအ ွယ်တိ့သည်ထိမ ေလာက်များ

ြပား ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။ ၆အာြဗံသည်ထာဝရဘရားကိယံ ကည်ကိးစား သည်ြဖစ်၍

ထာဝရဘရားကသ့အား ှ စ်သက် လက်ခံေတာ်မ၏။ ၇ ထိေနာက်ဘရားသခင်က``ငါသည်သင့်အား ဤ

ြပည်ကိအပိင်စားေပးရန်သင့်ကိဗာဗလန် ြပည်၊ ဥရ မိ ့မှေခ ေဆာင်ခ့ဲေသာထာဝရ

ဘရားြဖစ်သည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ထိအခါအာြဗံက``အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ဤ

ြပည်ကိအက ်ပ်ပိင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း မည်သိ့ သိ ိင်ပါမည်နည်း'' ဟေမးေလာက်ေလ၏။ ၉

ကိယ်ေတာ်က``သံး ှ စ်သားအ ွယ်စီ ှ ိ ေသာ ွားမ တစ်ေကာင်၊ ဆိတ်မတစ်ေကာင်၊ သိးထီးတစ်ေကာင်

ှ င့်တကွ ချိုးတစ်ေကာင်၊ ခိတစ်ေကာင်ကိငါ့ထံ သိ့ယခ့ဲေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀

အာြဗံသည်ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ထိ တိရစာန်များကိယခ့ဲ ပီးလ င် ၎င်းတိ့ကိထက်
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ဝက်စီြခမ်း၍တစ်ဘက်တစ်ြခမ်းစီ ှ စ်တန်းဆိင် လျက်ချထား၏။ ငှက်များကိမကားမြခမ်း

ဘဲထားသည်။‐ ၁၁ လင်းတများသည်သားေကာင်များေပ သိ့ဆင်း သက်လာ ကေသာအခါ

အာြဗံသည်ေမာင်း ှ င် ေလ၏။ ၁၂ ေနဝင်ချိန်၌အာြဗံသည် အိပ်ေမာကျေနစဥ်

ေကာက် ွံ ့ထိတ်လန့်လာေလသည်။‐ ၁၃ ထာဝရဘရားကသ့အား ``သင်၏အမျိုး

အ ွယ်တိ့သည် သတစ်ပါး၏ ိင်ငံ၌သစိမ်း တစ်ရံဆံအြဖစ်ေနထိင်ရ ကမည်။ ထိအရပ်

တွင်သတိ့သည် ှ စ်ေပါင်းေလးရာကန်အြဖစ် ြဖင့် ှ ိပ်စက် ှ င်းဆဲြခင်းကိခံရ ကမည်။‐ ၁၄

သိ့ေသာ်လည်းသတိ့အားကန်ေစစားေသာ ိင်ငံသားတိ့ကိငါဒဏ်စီရင်မည်။ ထိြပည်

မှထွက်ခွာရေသာအခါသတိ့သည်ပစည်း ဥစာများစွာပါလျက်ထွက်သွားလိမ့်မည်။‐ ၁၅

သင်သည်သင်၏ဘိးေဘးတိ့ထံ ငိမ်ဝပ်စွာသွား ရမည်ြဖစ်၍၊ အသက်အ ွယ် ကီးရင့်ေသာအခါ

သ ဂဟ်ြခင်းကိခံရမည်။‐ ၁၆ သင်၏အမျိုးအ ွယ်တိ့သည်အမျိုးေလးဆက် တိင်ေအာင်ေန ပီးမှ

ဤြပည်သိ့ြပန်လာ ကလိမ့် မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်အာေမာရိအမျိုး

သားတိ့သည် ဆိးသွမ်း၍ဒဏ်သင့်သည့်အခါ ေရာက်မှသတိ့အား ဤြပည်မှငါ ှ င်ထတ်

မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ေနဝင်၍ေမှာင်ကျလာေသာအခါမီးခိးထွက်

ေသာမီးလင်းဖိ ှ င့်မီးလ ံ ေတာက်ေသာမီးတိင် သည် တ်တရက်ေပ လာ ပီးလ င်အသားြခမ်း

များအ ကားြဖတ်သွား၏။‐ ၁၈ ထိအချိန်ထိေနရာ၌ထာဝရဘရားသည် အာြဗံ ှ င့်ပဋိညာဥ် ပေတာ်မ၏။

ထာဝရ ဘရားက၊‐ ၁၉ ``ေကနိအမျိုးသား၊ ေကနဇိအမျိုးသား၊ ကာဒေမာနိအမျိုးသား၊‐ ၂၀

ဟိတိအမျိုးသား၊ ေဖရဇိအမျိုးသား၊ ေရဖိမ် အမျိုးသား၊‐ ၂၁ အာေမာရိအမျိုးသား၊

ခါနနိအမျိုးသား၊ ဂိရဂါ ှ ိ အမျိုးသား ှ င့်ေယဗသိအမျိုး သားတိ့၏ြပည်များအပါအဝင် အီဂျစ်

ြပည်နယ်စပ်မှ ဥဖရတ်ြမစ်တိင်ေအာင်ကျယ် ြပန့်ေသာေဒသတစ်ခလံးကိ သင်၏အမျိုး

အ ွယ်တိ့အားငါေပးအပ်မည်ဟကတိ ပသည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆
အာြဗံ၏မယားစာရဲတွင်သားတစ်ေယာက်မ မထွန်းကားေချ။ စာရဲ၌ဟာဂရအမည် ှ ိ

ေသာအီဂျစ်ြပည်သကန်မတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၂ သိ့ြဖစ်၍စာရဲကအာြဗံအား``ထာဝရဘရား

သည် ကန်မကိသားသမီးမထွန်းကားေစပါ။ ကန်မ၏ကန်မကိသိမ်းပိက်ပါေလာ့။ သ့အား

ြဖင့်ကန်မသားရေကာင်းရလိမ့်မည်'' ဟေြပာ၏။ အာြဗံသည်စာရဲအ ကံေပးချက်ကိလက်ခံ သြဖင့်၊‐ ၃

စာရဲသည်ဟာဂရကိသ့လက်သိ့အပ်ေလ၏။ (အာြဗံသည်ခါနာန်ြပည်တွင်ဆယ် ှ စ်ေနထိင် ပီးေနာက်

ဟာဂရကိမယားငယ်အြဖစ် သိမ်းပိက်ခ့ဲေလသည်။‐) ၄အာြဗံသည်ဟာဂရ ှ င့်ဆက်ဆံသြဖင့် ဟာဂရ

၌ပဋိသေ စဲွေလ၏။ ဟာဂရသည်သ၌ပဋိ သေ စဲွေ ကာင်းသိရလ င် မာန်မာနဝင်လာ၍

စာရဲကိမထီေလးစား ပေလ၏။ ၅ ထိအခါစာရဲကအာြဗံအား``ကိယ်ေတာ်ေ ကာင့်

ဟာဂရသည် ကန်မအားမထီေလးစား ပပါ ပီ။ ကန်မကသ့ကိကိယ်ေတာ်ထံအပ်၍ သ၌

ပဋိသေ စဲွေ ကာင်းသိသည် ှ င့် ကန်မအား မထီေလးစား ပလာပါသည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င့်

ကန်မတိ့ ှ စ်ဦးအတွက် တရားသြဖင့်ြဖစ် ေစရန်ထာဝရဘရားစီရင်ေတာ်မပါေစ'' ဟဆိ၏။ ၆

အာြဗံက``သသည်သင်၏ကန်မြဖစ်၍သင့် လက်ထဲ၌ ှ ိ သည်။သ့အားသင် ပလိရာ ပ ိင်သည်''

ဟြပန်ေြပာ၏။ ထိအခါစာရဲသည် ဟာဂရအားမေန ိင်ေလာက်ေအာင် ှ င်းဆဲ သြဖင့်

ဟာဂရထွက်ေြပးေလသည်။ ၇ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည် ရ မိ ့သိ့သွားရာလမ်း၊

ေတာက ာရထဲ ှ ိ စမ်းေရတွင်းအနီးတွင်ဟာဂရကိေတွ့ လ င်၊‐ ၈ ``စာရဲ၏ကန်မဟာဂရ၊

သင်ဘယ်အရပ် သိ့သွားမည်နည်း'' ဟေမးေလ၏။ ဟာဂရက``ကန်မသည်သခင်မထံမှထွက်

ေြပးလာပါသည်'' ဟြပန်ေြဖ၏။ ၉ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်က

လည်း``သခင်မထံသိ့ြပန်၍ကန်ခံေလာ့'' ဟ ဆိ၏။‐ ၁၀ တစ်ဖန်ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်

က``သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိမေရမတွက် ိင်ေအာင်များြပားေစမည်။‐ ၁၁

သင်သည်သားကိဖွားြမင်လိမ့်မည်။ ထာဝရ ဘရားသည်သင်၏ညည်းတွားသံကိ ကား ေတာ်မ ပီ။

ထိသားကိဣ ှ ေမလအမည် ြဖင့်မှည့်ေခ ရမည်။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်သင်၏သားသည်ြမည်း ိင်းက့ဲသိ့ေန

ထိင်ရလိမ့်မည်။ သသည်လတိင်း ှ င့်ရန်ဘက် ြဖစ်၍ လတိင်းကလည်းသ့ကိရန်ဘက် ပ လိမ့်မည်။

သသည်ေမွးချင်းေပါက်ေဖာ်တိ့ ှ င့် ခဲွခွာေနထိင်ရလိမ့်မည်'' ဟ မက်ဆိေလ၏။ ၁၃

ထိအခါဟာဂရက``ငါသည်ထာဝရဘရားကိအကယ်ပင်ဖးြမင်ရ ပီးေနာက် အသက် ှ င်ေသးပါတကား''

ဟဆိ ပီး လ င်သ့အားထိသိ့မိန့် ကားေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိ``ြမင်ေတာ်မေသာဘရား''

ဟေသာနာမည်ြဖင့်ေခ ေဝ ေလ၏။‐ ၁၄ ထိအေကာင်းေ ကာင့်ကာေဒ ှ  မိ ့ ှ င့်ေဗရက်

မိ ့စပ် ကား ှ ိ ေရတွင်းကိ``ငါ့ကိြမင်ေတာ်မ သည့်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာအ ှ င်၏ေရတွင်း''

ဟေခ တွင်ေလသည်။ ၁၅ အာြဗံသည်ဟာဂရြဖင့်သားကိရ၍ သသည်

ထိသားကိဣ ှ ေမလဟနာမည်မှည့်ေခ ၏။‐ ၁၆ ထိသားဖွားေသာအချိန်၌ အာြဗံသည်အသက်

ှ စ်ဆယ့်ေြခာက် ှ စ် ှ ိ သတည်း။

၁၇ အာြဗံအသက်ကိးဆယ့်ကိး ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ ထာဝရဘရားသည်အာြဗံအားကိယ်ထင်ြပ

၍``ငါသည်အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်ြဖစ် ၏။ ငါ့စကားကိနားေထာင်၍မှန်ရာကိအစဥ်

ပလပ်ေလာ့။‐ ၂သင် ှ င့်ပဋိညာဥ် ပ၍ သင်၏အမျိုးအ ွယ် ကိများြပားေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃

အာြဗံသည်မျက် ှ ာကိေြမ ကီး ှ င့်ထိေအာင် ပျပ်ဝပ်၍ ေနစဥ်ဘရားသခင်က၊‐ ၄

``သင် ှ င့်ငါ ပမည့်ပဋိညာဥ်မှာဤသိ့ြဖစ် ၏။ သင့်အားလများစွာတိ့၏ဖခင်ြဖစ်ေစမည်။‐ ၅

ငါသည်သင့်အားလမျိုးများစွာတိ့၏ဖခင် ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် သင်၏နာမည်ကိ

အာြဗံဟမေခ ေတာ့ဘဲအာြဗဟံဟေခ ရမည်။‐ ၆ ငါသည်သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိများြပားေစ မည်။

သင်၏အမျိုးအ ွယ်ထဲမှမင်းများေပ ထွန်းေစမည်။ သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည်

အလွန်များြပား ကသြဖင့်လအမျိုးမျိုး ြဖစ်ပွားလာမည်။ ၇ သင် ှ င့်သင်၏အမျိုးအ ွယ်အစဥ်အဆက်တိ့

အား ငါထားေသာကတိေတာ်ကိထာဝရတည် မဲေသာပဋိညာဥ်ြဖစ်ေစမည်။ ငါသည်သင်၏ ဘရား၊

သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့၏ဘရား ြဖစ်မည်။‐ ၈ယခသင်သစိမ်းတစ်ရံဆံအြဖစ် ှ င့်ေနထိင် ရေသာ

ဤြပည်ကိသင် ှ င့်သင်၏အဆက်အ ွယ် တိ့အားငါေပးမည်။ ခါနာန်ြပည်တစ်ြပည်လံး ကိ

သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့အားထာဝစဥ် အပိင်ေပးမည်။ ငါသည်လည်းသတိ့၏ဘရား

ြဖစ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ တစ်ဖန်ဘရားသခင်က``သင် ှ င့်တကွသင်

၏အမျိုးအ ွယ်အစဥ်အဆက်တိ့ကလည်း ငါ၏ပဋိညာဥ်ကိေစာင့်ထိန်းရ ကမည်။‐ ၁၀

သင် ှ င့်သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့တွင် ေယာကျာ်း တိင်းအေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာကိခံရ ကမည်။‐ ၁၁

ယခမှစ၍သင့်အိမ်၌ေပါက်ဖွားေသာကန် များ ှ င့် တစ်ြခားအမျိုးသားတိ့ထံမှဝယ်ယ

ေသာကန်များအပါအဝင် ှ စ်ရက်အ ွယ် ှ ိ သားေယာကျာ်းတိင်းကိအေရဖျားလီှးြခင်း

မဂလာစီရင်ေပးရမည်။ ဤအေရဖျား လီှးြခင်းမဂလာသည် သင်တိ့ ှ င့်ငါ ပရ

ေသာပဋိညာဥ်ကိြပသြခင်းြဖစ်သည်။‐ ၁၃ ေယာကျာ်းတိင်းအေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာခံ

ရမည်။ ထိသိ့ ပလပ်ြခင်းသည် သင် ှ င့်ငါ ပ ေသာပဋိညာဥ်ထာဝစဥ်တည်ေ ကာင်း

ကိယ် ကာယ၌ထင် ှ ားသည့်လကဏာအမှတ် အသားြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၁၄

အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာကိမခံေသာ ေယာကျာ်းသည် ငါ ှ င့် ပထားေသာပဋိညာဥ်ကိ

မေစာင့်ထိန်းေသာသြဖစ်ြခင်းေ ကာင့် ငါ၏လမျိုး ေတာ်ဝင်အြဖစ်မှထတ်ပယ်ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်''

ဟအာြဗဟံအားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ဘရားသခင်က``သင်၏မယားကိစာရဲဟ မေခ ေတာ့ဘဲ

ယခမှစ၍သ၏နာမည်မှာ စာရာဟ၍ြဖစ်ေစရမည်။‐ ၁၆ ငါသည်သ့ကိေကာင်းချီးေပးသြဖင့် သင်သည်

သ့အားြဖင့်သားရလိမ့်မည်။ ငါသည်သ့ကိ ေကာင်းချီးေပး၍ သသည်လအမျိုးမျိုးတိ့၏

မိခင်ြဖစ်လိမ့်မည်။ သ၏အဆက်အ ွယ်တိ့မှ လအမျိုးမျိုးတိ့၏မင်းများေပ ထွန်းလာ

လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ အာြဗဟံသည်မျက် ှ ာကိေြမ ကီး ှ င့်ထိ

ေအာင်ပျပ်ဝပ်ေနစဥ်``အသက်တစ်ရာ ှ ိ သ၌ ကေလးရ ိင်ပါဦးမည်ေလာ။ အသက်ကိး

ဆယ် ှ ိ သစာရာ၌ကေလးေမွး ိင်ပါဦး မည်ေလာ'' ဟေတွးေတာမိသြဖင့်ရယ်ေလ သည်။‐ ၁၈

ထိေနာက်``ဣ ှ ေမလကိအက ်ပ်၏အေမွခံ ြဖစ်ပါေစ'' ဟအာြဗဟံေလာက်၏။ ၁၉

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်က``ထိသိ့မြဖစ်ေစရ။ သင်၏မယားစာရာသည်သားကိဖွားလိမ့်မည်။

ထိသားကိဣဇာက်ဟမှည့်ေခ ရမည်။ ငါသည် သ ှ င့်လည်းေကာင်း၊ သ၏အဆက်အ ွယ်တိ့ ှ င့်

လည်းေကာင်း ပေသာပဋိညာဥ်ကိထာဝစဥ် တည်ေစမည်။ ထိပဋိညာဥ်သည်ထာဝရပဋိ ညာဥ်ြဖစ်၏။‐

၂၀ ဣ ှ ေမလအတွက်သင်၏လိအင်ဆ ကိလည်း ငါ ကားရ ပီ။ ထိ့ေ ကာင့်ငါသည်သ့ကိေကာင်း

ချီးေပး၍ သ၌သားသမီးများစွာထွန်းကား ေစမည်။ သ၏အဆက်အ ွယ်တိ့ကိများြပား ေစမည်။

သသည်မင်းသားတစ်ဆယ့် ှ စ်ပါးတိ့ ၏ဖခင်ြဖစ်လိမ့်မည်။ သ၏အဆက်အ ွယ်တိ့

ကိလမျိုး ကီးြဖစ်ေစမည်။‐ ၂၁ သိ့ရာတွင်ေနာင် ှ စ်ဤအချိန်ခန့်၌စာရာေမွး ဖွားမည့်

သင်၏သားဣဇာက်၌လည်းငါ၏ပဋိညာဥ် ကိတည်ေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၂၂ ဘရားသခင်သည်ထိသိ့မိန့်မှာ ပီးေနာက် အာြဗဟံထံမှ ကသွားေတာ်မ၏။ ၂၃

အာြဗဟံသည်ဘရားသခင်၏အမိန့်ကိ နာခံ၍ သ၏သားဣ ှ ေမလ၊ အိမ်၌ေပါက်

ဖွားေသာေကျးကန် ှ င့်ေငွဝယ်ကန်များ အပါအဝင်အိမ်သားေယာကျာ်းအေပါင်းတိ့ အား

ထိေန့ချင်း၌ပင်အေရဖျားလီှးမဂလာ ကိေပးေလ၏။‐ ၂၄အာြဗဟံသည်အေရဖျားလီှးြခင်းကိခံချိန်

တွင် အသက်ကိးဆယ့်ကိး ှ စ် ှ ိ ၍၊‐ ၂၅သ၏သားဣ ှ ေမလသည်အသက်တစ်ဆယ့် သံး ှ စ် ှ ိ သည်။‐

၂၆ ထိေန့၌သတိ့သားအဖ ှ စ်ဦး ှ င့်အိမ်တွင် ှ ိ ေသာေကျးကန်အေပါင်းတိ့သည် အေရဖျား

လီှးြခင်းမဂလာကိခံ ကေလသည်။

၁၈ ထာဝရဘရားသည်မံေရပိင်ေသာသစ်ပင်များ ှ ိ ရာအရပ်တွင်

အာြဗဟံအားကိယ်ထင်ြပ ေတာ်မ၏။ ေနအလွန်ပြပင်းေသာအချိန်၌

အာြဗဟံသည်မိမိ၏တဲဝမှာထိင်ေနစဥ်၊‐ ၂ မျက် ှ ာကိေမာ် ကည့်လိက်ရာ လသံးဦးရပ်ေနသည်

ကိေတွ့ြမင်ရေလသည်။ အာြဗဟံသည်သတိ့ကိ ြမင်လ င် ခရီးဦး ကိဆိြခင်းငှာေြပးသွားေလ၏။
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သသည်ဦး တ်ပျပ်ဝပ်လျက်၊‐ ၃ ``အ ှ င်သခင်တိ၊့ အ ှ င်တိ့အားဧည့်ဝတ် ပ ပါရေစ။

အက ်ပ်၏အိမ်သိ့မဝင်ဘဲမေန ပါ ှ င့်။‐ ၄ ေြခေဆးရန်ေရယခ့ဲပါရေစ။ ဤသစ်ပင်

ေအာက်တွင်အပန်းေြဖ ိင်ပါသည်။‐ ၅ အ ှ င်တိ့အတွက်စားစရာအနည်းငယ်ယခ့ဲ

ပါမည်။ သိ့မှသာလ င်အားြပည့်လာ၍ခရီး ဆက် ိင်ပါမည်။ အ ှ င်တိ့သည်အက ်ပ်အိမ်

သိ့ ကေရာက်လာ ကြခင်းြဖင့် အက ်ပ်အား ချီးြမင့်ပါ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍အ ှ င်တိ့အားဧည့် ဝတ် ပပါရေစ''

ဟဆိေလ၏။ ထိသတိ့က``သင်ေြပာသည်အတိင်း ပပါေလ'' ဟြပန်ေြပာေလ၏။ ၆

အာြဗဟံသည်တဲထဲ ှ ိ စာရာထံသိ့အလျင် အြမန်ဝင်သွား ပီးလ င်``အေကာင်းဆံးမန့်ညက်

ကိယ၍မန့်အြမန်ဖတ်ပါ'' ဟေစခိင်းေလ သည်။‐ ၇အာြဗဟံသည် ွားအပ် ှ ိ ရာသိ့ေြပး ပီးလ င်

ဆ ဖိး နယ်ေသာ ွားကေလးတစ်ေကာင်ကိ ေ ွးလျက် ကန်တစ်ဦး၏လက်သိ့အပ်၍ဟင်း

လျာကိအလျင်အြမန်ြပင်ဆင်ေစ၏။‐ ၈ ထိေနာက်မလိင်၊ ိ ့ ှ င့်အမဲဟင်းတိ့ကိဧည့်သည်

များေ ှ ့၌တည်ခင်းသည်။ သကိယ်တိင်ထိသတိ့ အားသစ်ပင်ေအာက်တွင်ဧည့်ခံေကးေမွးသြဖင့်

သတိ့သည်စားသံး က၏။ ၉ သတိ့က``သင်၏မယားစာရာအဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း'' ဟေမး၏။

အာြဗဟံက``တဲထဲမှာ ှ ိ ပါသည်'' ဟြပန် ေြဖ၏။ ၁၀တစ်ေယာက်ေသာဧည့်သည်က``ယခမှစ၍ကိးလ

ကာေသာအခါ ငါြပန်လာဦးမည်။ ထိအချိန်၌ သင်၏မယားစာရာ၌သားဖွားလိမ့်မည်'' ဟ ဆိေလ၏။

ထိအချိန်၌စာရာသည် ထိသ၏ေနာက်ကွယ် တဲဝမှာေန၍ နားေထာင်လျက် ှ ိ ၏။‐ ၁၁

အာြဗဟံ ှ င့်စာရာတိ့သည်အ ွယ်လွန် က ပီြဖစ်၍ စာရာ၌ေသွးဆံးေန ပီြဖစ်သည်။‐ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍စာရာက``ငါသည်အိ၍အားအင်ကန် ခန်းလျက် ှ ိ  ပီ။ ကာမစည်းစိမ်ကိမည်သိ့ခံစား

ိင်မည်နည်း။ ထိ့အြပင်ငါ၏ေယာကျာ်းသည်လည်း အိ ပီ'' ဟေတွးေတာကာ ပံးရယ်ေလ၏။ ၁၃

ထိအခါထာဝရဘရားက``စာရာသည် ငါဤ မ ေလာက်အ ွယ် ကီးရင့်ကာမှ

သားသမီးရ ိင်ဦးမည်ေလာဟဆိ၍ အဘယ်ေကာင့် ပံး ရယ်ရသနည်း။‐ ၁၄

ထာဝရဘရားမတတ် ိင်ေသာအရာဟ၍ ှ ိ ပါသေလာ။ ငါေြပာခ့ဲ ပီးသည့်အတိင်းေနာက်

ကိးလ ကာလ င် ငါြပန်လာဦးမည်။ ထိအခါ စာရာသည်သားကိရလိမ့်မည်''

ဟအာြဗဟံ အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ စာရာသည်ေ ကာက် ွံ ့သြဖင့်``ကန်မ၊ မရယ်

ပါ'' ဟဆိေလ၏။ ကိယ်ေတာ်က``သင်အမှန်ပင်ရယ်သည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

ထိသတိ့သည်ထွက်ခွာ၍ ေသာဒံ မိ ့ကိြမင် ိင် ေသာေနရာသိ့ေရာက် က၏။ အာြဗဟံသည်

လည်း သတိ့အားပိ့ရန်လိက်ပါလာခ့ဲသည်။‐ ၁၇ ထာဝရဘရားက``ငါ ပမည့်ကိစကိ

အာြဗဟံအားအသိမေပးဘဲမြဖစ် ိင်။‐ ၁၈ သ၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည်တန်ခိးအင်အား

ကီးေသာလမျိုးြဖစ်မည်။ ငါသည်သ့အားြဖင့် ကမာေပ  ှ ိ လမျိုးအေပါင်းတိ့အားေကာင်း ချီးေပးမည်။‐

၁၉သသည်မိမိ၏သားေြမးတိ့အား ငါ့စကားကိ နာခံေစရန် ှ င့်မှန်ကန်ေြဖာင့်မတ်စွာကျင့် ကံေစ ရန်

ပညတ်ထား ိင်ေစအ့ံေသာငှာသ့ကိငါေ ွး ေကာက် ပီ။ ထိသိ့သတိ့နာခံကျင့် ကံ ကလ င်

သ့အားကတိထားသမ အတိင်းငါ ပမည်'' ဟအ ကံေတာ် ှ ိ ၏။ ၂၀ ထိေနာက်ထာဝရဘရားက

အာြဗဟံအား ``ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်ေဂါေမာရ မိ ့တိ့အား အြပစ် တင်စွပ်စဲွသံြပင်းထန်လှ၏။ ထိ မိ ့တိ့၏ြပစ်

မသည်လည်း ကီးေလးလှ၏။‐ ၂၁ ငါသည် ကားရေသာြပစ်တင်စွပ်စဲွချက်များ မှန်မမှန်ကိသိ ှ ိ  ိင်ရန်

သွား၍စံစမ်းမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိသတိ့သံးဦးထဲမှ ှ စ်ဦးသည် ေသာဒံ မိ ့

ဘက်သိ့ထွက်ခွာသွား က၏။ ထာဝရဘရား ကမ အာြဗဟံ ှ င့်အတေနရစ်ခ့ဲေလသည်။‐

၂၃ အာြဗဟံသည်ထာဝရဘရားထံချဥ်းကပ် ၍``ကိယ်ေတာ်သည်အြပစ်မ့ဲသတိ့ကိ

အြပစ် ှ ိ သတိ့ ှ င့်အတအမှန်ပင်ေသေကပျက်စီး ေစေတာ်မမည်ေလာ။‐

၂၄ အကယ်၍ မိ ့ထဲ၌အြပစ်မ့ဲသဦးေရငါး ဆယ် ှ ိ လ င် တစ် မိ ့လံးကိဖျက်ဆီးပစ်မည်

ေလာ။ ထိသငါးဆယ်ကိေထာက်ထား၍ မိ ့ကိ ချမ်းသာမေပးဘဲေနမည်ေလာ။‐ ၂၅

ကိယ်ေတာ်သည်အြပစ်မ့ဲသများကိ အြပစ် ှ ိ သတိ့ ှ င့်ေရာ၍သတ်သင်ပစ်မည်ေလာ။ ထိသိ့

မြဖစ် ိင်ပါ။ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသိ့မ ပ ိင် ပါ။ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသိ့ ပလ င် အြပစ်မ့ဲသ

တိ့သည်အြပစ် ှ ိ သတိ့ ှ င့်အတဒဏ်ခံရ ကပါမည်။ ထိသိ့မြဖစ်ပါေစ ှ င့်။ ကမာေြမ

ကီးတစ်ခလံးကိတရားစီရင်ေသာအ ှ င် သည် တရားမ တစွာစီရင်ေတာ်မမည်မဟတ် ပါေလာ''

ဟေလာက်ေလ၏။ ၂၆ ထာဝရဘရားက``ေသာဒံ မိ ့ထဲ၌အြပစ် မ့ဲသဦးေရငါးဆယ် ှ ိ လ င်

ထိသတိ့ကိ ေထာက်ထား၍တစ် မိ ့လံးကိငါချမ်းသာေပး မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇

တစ်ဖန်အာြဗဟံက``ဘရား ှ င်အား အတင့် ရဲ၍ဆက်လက်ေလာက်ဆိြခင်းကိခွင့်လတ် ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်သည်လသားြဖစ်၍ မည်သိ့မ ေလ ာက်ခွင့်မ ှ ိ ပါ။‐ ၂၈ သိ့ေသာ်အြပစ်မ့ဲသငါးဆယ်အစားေလး

ဆယ့်ငါးေယာက်မ  ှ ိ ေကာင်း ှ ိ ပါမည်။ ထိ က့ဲသိ့ငါးေယာက်လိေသာေကာင့်

ကိယ်ေတာ် သည်တစ် မိ ့လံးကိဖျက်ဆီးပစ်မည်ေလာ'' ဟေမးေလာက်ေလ၏။

ထာဝရဘရားက``အြပစ်မ့ဲသေလးဆယ် ငါးေယာက် ှ ိ လ င် မိ ့ကိဖျက်ဆီးပစ်မည် မဟတ်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ``အြပစ်မ့ဲသေလးဆယ်မ သာ ှ ိ လ င် မိ ့ ကိဖျက်ဆီးပစ်ဦးမည်ေလာ''

ဟအာြဗဟံ ကထပ်၍ေမးေလာက်ေလ၏။ ကိယ်ေတာ်က``အြပစ်မ့ဲသေလးဆယ် ှ ိ လ င်

ငါသည် မိ ့ကိမဖျက်ဆီး'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ တစ်ဖန်အာြဗဟံက``အိ ဘရား ှ င်၊ အမျက်

ထွက်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ တစ် ကိမ်ထပ်၍ေလာက် တင်ပါရေစ။ အြပစ်မ့ဲသသံးဆယ် ှ ိ လ င်

မိ ့ကိဖျက်ဆီးပစ်ဦးမည်ေလာ'' ေမးေလာက် ြပန်၏။ ကိယ်ေတာ်က``အြပစ်မ့ဲသသံးဆယ် ှ ိ လ င်

ငါသည် မိ ့ကိမဖျက်ဆီး'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ တစ်ဖန်အာြဗဟံက``အိ ဘရား ှ င်၊ အက ်ပ်

အတင့်ရဲ၍ ဆက်လက်ေလာက်ဆိြခင်းကိခွင့် လတ်ေတာ်မပါ။ အြပစ်မ့ဲသ ှ စ်ဆယ်မ သာ ှ ိ လ င်

မိ ့ကိဖျက်ဆီးပစ်ဦးမည်ေလာ''ဟ ေမးေလာက်ြပန်၏။ ကိယ်ေတာ်က``အြပစ်မ့ဲသ ှ စ်ဆယ် ှ ိ လ င်

မိ ့ ကိမဖျက်ဆီး'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ေနာက်တစ်ဖန်အာြဗဟံက``အိ ဘရား ှ င်၊

အမျက်ထွက်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ အက ်ပ်တစ် ကိမ်သာထပ်၍ေလာက်တင်ပါရေစ။ အြပစ်

မ့ဲသဆယ်ေယာက်မ သာ ှ ိ လ င် မိ ့ကိဖျက် ဆီးပစ်ဦးမည်ေလာ'' ဟေလာက်ြပန်သည်။

ကိယ်ေတာ်က``အြပစ်မ့ဲသဆယ်ေယာက် ှ ိ လ င် မိ ့ကိငါမဖျက်ဆီး'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၃

ထာဝရဘရားသည်အာြဗဟံအားမိန့် ကား ပီးေသာအခါ ကသွားေတာ်မ၏။ အာြဗဟံ

သည်လည်းမိမိေနအိမ်သိ့ြပန်ခ့ဲေလသည်။

၁၉ ထိေန့ည၌ေကာင်းကင်တမန် ှ စ်ပါးတိ့သည် ေသာဒံ မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ ကေသာအခါ

ေလာတသည် မိ ့တံခါးဝမှာထိင်လျက် ှ ိ ၏။ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကိြမင်လ င်

သသည်ထ၍ခရီးဦး ကိ ပေလ၏။ သသည်သတိ့ေ ှ ့တွင်ဦး တ်လျက်၊‐ ၂

အက ်ပ်သည်အ ှ င်တိ့အားဧည့်ဝတ် ပပါရေစ။ အက ်ပ်အိမ်သိ့ ကေတာ်မ ကပါ။

ေြခကိေဆး၍ညအိပ်တည်းခိ ကပါ။ နံနက်ေစာေစာထ၍ခရီးဆက် ကပါ'' ဟေခ ဖိတ်ေလ၏။

သိ့ရာတွင်ေကာင်းကင်တမန်တိ့က``ငါတိ့သည် အြပင်လမ်းမေပ ၌သာေနပါမည်''

ဟဆိေလ၏။ ၃ ဧည့်သည် ှ စ်ဦးတိ့သည်ေလာတအဖန်တလဲလဲေခ ဖိတ်ြခင်းေ ကာင့်

သ၏အိမ်သိ့လိက်လာ က၏။ ေလာတသည်သ၏အေစခံတိ့အားမန့်ဖတ်ေစ၍

စားဖွယ်ေကာင်းများကိြပင်ဆင်ေစ၏။ ထိ့ေနာက်ဧည့်သည်တိ့သည်သံးေဆာင် က၏။

၄ ဧည့်သည်များအိပ်ရာမဝင်မီေယာကျာ်းအ ကီးအငယ်အပါအဝင်

ေသာဒံ မိ ့သားအေပါင်းတိ့သည်ေလာတ၏အိမ်ကိဝိင်းထား က၏။‐ ၅

သတိ့သည်ေလာတကိဟစ်ေခ လျက်``သင့်ထံ၌ဤညတည်းခိရန်ေရာက် ှ ိ လာသများအဘယ်မှာနည်း။

သတိ့ကိထတ်ေပးပါ'' ဟေတာင်းဆိ ကေလသည်။ ေသာဒံ မိ ့သားတိ့က

ထိဧည့်သည်တိ့ ှ င့်ကာမစပ်ယှက်လိ က၏။ ၆ ေလာတကအိမ်အြပင်သိ့ထွက်၍ တံခါးကိပိတ်လျက်၊‐

၇ အေဆွတိ၊့ ဤက့ဲသိ့ယတ်မာေသာအမကိမ ပရန် ေတာင်းပန်ပါ၏။‐ ၈

က ်ပ်၌အပျိုစင်သမီး ှ စ်ေယာက် ှ ိ ပါ၏။ ထိသမီးတိ့ကိသင်တိ့ ပလိသမ အတိင်း ပ ိင်ရန်

ထတ်ေပးပါမည်။ ဤသတိ့ကိကားချမ်းသာေပး ကပါ။ သတိ့သည်အက ်ပ်၏ဧည့်သည်ြဖစ်၍

သတိ့အားေစာင့်ေ ှ ာက်ရန်အက ်ပ်မှာတာဝန် ှ ိ ပါသည်'' ဟေတာင်းပန်ေလ၏။ ၉

သိ့ရာတွင်သတိ့က``သင်သည်တစ်ရပ်တစ်ေကျးမှလာ၍ ငါတိ့ကိ သဇာမေပး ှ င့်။

ဖယ်ေပး၊ မဖယ်ေပးလ င်သတိ့ခံရသည်ထက်သင်ပိ၍ခံရမည်''

ဟဆိေလသည်။ သတိ့သည်ေလာတကိေနာက်သိ့ဖိတွန်းလျက်

အိမ်တံခါးကိချိုးဖျက်ရန်ေ ှ ့သိ့တက်လာ ကသည်။‐ ၁၀ သိ့ရာတွင်ဧည့်သည် ှ စ်ဦးကတံခါးကိဖွင့်လျက်

ေလာတကိအိမ်ထဲသိ့ဆဲွသွင်း ပီးလ င် တံခါးကိပိတ်လိက် က၏။‐ ၁၁

ထိေနာက်အြပင်ဘက်၌ ှ ိ ေသာသအားလံးတိ့ကိမျက်စိကွယ်ေစရန်ဒဏ်ခတ်သြဖင့်

သတိ့သည်တံခါးေပါက်ကိ ှ ာ၍မေတွ့ ိင် က။ ၁၂

ဧည့်သည် ှ စ်ဦးတိ့က``ငါတိ့သည်ဤအရပ်ကိဖျက်ဆီးပစ်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်

မိ ့ထဲတွင်သင် ှ င့်ဆိင်ေသာသင်၏သားသမီး၊

သမက် ှ င့်အြခားေဆွမျိုးသားချင်းများ ှ ိ  ကလ င်ထွက်ခွာသွား ကေစ။‐ ၁၃

ေသာဒံ မိ ့သားတိ့အား ကီးေလးေသာအြပစ်တင်စွပ်စဲွသံများကိထာဝရဘရား ကားရသြဖင့်

ေသာဒံ မိ ့ကိဖျက်ဆီးပစ်ရန် ငါတိ့ကိေစလတ်လိက်သည်'' ဟေလာတအားဆိေလသည်။ ၁၄

ထိအခါေလာတသည် မိမိ၏သမက်ေလာင်းများထံသိ့သွား၍``ဤအရပ်မှအြမန်ထွက် ကေလာ့။

ထာဝရဘရားသည်ဤ မိ ့ကိဖျက်ဆီးေတာ်မမည်''

ဟတိက်တွန်းေလ၏။ သိ့ရာတွင်သမက်ေလာင်းတိ့သည်

ေလာတကျီစားေြပာေနသည်ဟထင်မှတ် ကေလသည်။ ၁၅ နံနက်အချိန်အ ဏ်တက်အချိန်၌

ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကေလာတအားအြမန်ထွက်သွားရန်တိက်တွန်းေလသည်။

သတိ့က`` မိ ့ကိဖျက်ဆီးေသာအခါသင်၏မယား ှ င့်သမီး ှ စ်ေယာက်အသက်မဆံးရေစရန်

သတိ့ကိေခ ၍ယခအြမန်ထွက်ေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၁၆ သိ့ေသာ်လည်းေလာတသည်ဖင့် ွဲ လျက်ေန၏။

ထာဝရဘရားသည်သ့ကိသနားေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်

သ ှ င့်သ၏မယား၊ သ၏သမီး ှ စ်ေယာက်တိ့ကိလက်ဆဲွ၍ မိ ့ြပင်သိ့ထတ် က၏။‐ ၁၇
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ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးက``အသက်ေဘးမှလွတ်ေအာင်ေြပး ကေလာ့။

ေနာက်သိ့လှည့်မ ကည့် ှ င့်။ ချိုင့်ဝှမ်းထဲ၌မရပ်နားေန ှ င့်။

အသက်ချမ်းသာရာရရန်ေတာင်ေပ သိ့ေြပး ကေလာ့'' ဟမှာ ကားေလသည်။ ၁၈

ေလာတက``ကိယ်ေတာ်၊ အက ်ပ်တိ့ေတာင်ေပ သိ့မေြပးပါရေစ ှ င့်။‐ ၁၉

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်အားေကျးဇး ပသြဖင့် အသက်ချမ်းသာရာရခ့ဲပါ ပီ။

ေတာင်များသည်ခရီးေဝးလှပါ၏။ ေတာင်ေပ သိ့မေရာက်မီေဘးသင့်မည်ဟစိးရိမ်ရပါ၏။‐ ၂၀

ေ ှ ့တွင် မိ ့ကေလးတစ် မိ ့ ှ ိ ပါသည်။ ထိ မိ ့သည်နီးသြဖင့်ေရာက်လွယ်ပါသည်။ ထိ မိ ့သိ့ေြပးပါရေစ။

မိ ့ငယ်ကေလးြဖစ်၍ အက ်ပ်အတွက်လံ ခံမ ှ ိ ပါမည်'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၂၁

ေကာင်းကင်တမန်က``ေကာင်း ပီ။ ထိ မိ ့ကိငါမဖျက်ဆီး။‐ ၂၂ ြမန်ြမန်ေြပးေလာ့။

ထိ မိ ့သိ့သင်မေရာက်မီ ငါသည်ေသာဒံ မိ ့ကိဒဏ်မစီရင် ိင်'' ဟဆိေလ၏။

ေလာတသည်ထိ မိ ့ကိ မိ ့ကေလးဟေခ သြဖင့် ေဇာရ မိ ့ဟနာမည်တွင်ေလ၏။ ၂၃

ေနထွက်ချိန်၌ေဇာရ မိ ့သိ့ေလာတေရာက် ှ ိ ေလ၏။‐ ၂၄ ထိအခါ၌ထာဝရဘရားသည်

ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်ေဂါေမာရ မိ ့များေပ သိ့ ကန့်မီးမိးကိ ွာချေစေတာ်မသြဖင့်၊‐ ၂၅

ထိ မိ ့များ ှ င့်ချိုင့်ဝှမ်းတစ်ေလာက်လံး ှ ိ လတိ့ ှ င့်အပင်တိ့ကိေသေကပျက်စီးေစေတာ်မ၏။‐

၂၆ ေလာတ၏မယားကမေနာက်သိ့လှည့် ကည့်မိသြဖင့်

ဆားတိင်အြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲသွားေလသည်။ ၂၇ ေနာက်ေန့နံနက်ေစာေစာ၌အာြဗဟံသည်

ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ရပ်ခ့ဲဖးေသာေနရာသိ့အြမန်သွားေလ၏။‐ ၂၈

သသည်ေသာဒံ မိ၊့ ေဂါေမာရ မိ ့ ှ င့်ချိုင့်ဝှမ်းတစ်ေလာက်လံးကိလှမ်း ကည့်လိက်ရာ

မီးဖိ ကီးတစ်ခမှမီးခိးတက်သက့ဲသိ့ ေြမြပင်မှအခိးတက်လျက် ှ ိ သည်ကိြမင်ရေလသည်။‐ ၂၉

သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်ေလာတေနထိင်ရာ ချိုင့်ဝှမ်း ှ ိ  မိ ့များကိဖျက်ဆီးေသာအခါ၌

အာြဗဟံကိသတိရေတာ်မ၏။ ေလာတကိလည်းပျက်စီးြခင်းေဘးမှလွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မ၏။

၃၀ ေလာတသည်ေဇာရ မိ ့တွင်မေနထိင်ဝ့ံသြဖင့်

သမီး ှ စ်ေယာက်တိ့ ှ င့်အတေတာင်ေပ သိ့ေြပာင်းေ ့ ပီးလ င် လိဏ်ဂတစ်ခအတွင်း၌ေနေလ၏။‐ ၃၁

သမီးအ ကီးကသ၏ညီမအား``ငါတိ့၏အဖလည်းအိ ပီ။ ငါတိ့မှအမျိုးဆက်ကျန်ရစ်ခ့ဲေစရန်

ကမာမှာငါတိ့အားထိမ်းြမားမည့်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။‐ ၃၂

သိ့ြဖစ်ေသာေကာင့်ဖခင်ကိစပျစ်ရည်တိက်၍မးယစ်ေစ ပီးလ င်

သ၏အမျိုးဆက်မြပတ်ေစရန်သ ှ င့်အတအိပ် ကစိ'့' ဟဆိေလ၏။‐ ၃၃

ထိည၌သတိ့သည်ဖခင်အားစပျစ်ရည်တိက်၍ သမီးအ ကီးသည်ဖခင် ှ င့်အိပ်ေလ၏။

ဖခင်သည်မးယစ်ေနသြဖင့် မိမိ ပသည့်အမကိမိမိမသိေချ။ ၃၄

ေနာက်တစ်ေန့၌သမီးအ ကီးကညီမအား``ယမန်ေန့ညကငါသည်ဖခင် ှ င့်အိပ် ပီး ပီ။

ယေန့ညတွင်သ့အားတစ်ဖန်မးယစ်ေစ၍ သင်ကလည်းငါက့ဲသိ့သ ှ င့်ဝင်၍အိပ်ေလာ့။

သိ့မှသာလ င်ငါတိ့တစ်ေယာက်စီ၌ ဖခင် ှ င့်သားသမီးမျိုးဆက်ရမည်'' ဟဆိေလ၏။‐

၃၅ ထိည၌လည်းသတိ့သည်ဖခင်ကိစပျစ်ရည်တိက်၍မးယစ်ေစ ပီးလ င်

သမီးအငယ်သည်သ ှ င့်အိပ်ေလ၏။ ဖခင်လည်းမးယစ်ေနသြဖင့်

မိမိ ပသည့်အမကိမိမိမသိေချ။‐ ၃၆ ထိသိ့အားြဖင့်ေလာတ၏သမီး ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

သတိ့၏ဖခင် ှ င့်သေ စဲွ ကေလသည်။‐ ၃၇ သမီးအ ကီးတွင်သားတစ်ေယာက်ဖွားြမင်၍

ေမာဘဟနာမည်မှည့်၏။ ထိသားသည်လက် ှ ိ ေမာဘလမျိုးတိ့၏ဖခင်ြဖစ်သတည်း။‐

၃၈ သမီးအငယ်လည်းသားတစ်ေယာက်ဖွားြမင်၍ ေဗနမိဟနာမည်မှည့်၏။

ထိသားသည်လက် ှ ိ အမုန်လမျိုး၏ဖခင်ြဖစ်သတည်း။

၂၀ အာြဗဟံသည်မံေရအရပ်မှခါနာန်ြပည်ေတာင် ပိင်းသိ့ေြပာင်းေ ့ခ့ဲ ပီးလ င် ကာေဒ ှ  မိ ့ ှ င့် ရ

မိ ့စပ် ကား ှ ိ အရပ်တွင်ေနထိင်ေလ၏။ သသည် ေဂရာ မိ ့၌ေနထိင်စဥ်၊‐ ၂

သ၏မယားစာရာသည်မိမိ၏ ှ မြဖစ်သည် ဟဆိ၏။ ထိ့ေကာင့်ေဂရာဘရင်အဘိမလက်

ကစာရာကိသိမ်းပိက်ေလသည်။‐ ၃ ညအခါအိပ်မက်ထဲ၌ဘရားသခင်က``သင်

သည်ဤမိန်းမကိသိမ်းပိက်သြဖင့်ေသရမည်။ သသည်လင် ှ ိ မယားြဖစ်သည်'' ဟအဘိ

မလက်အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ သိ့ရာတွင်အဘိမလက်သည် သမအနီးသိ့ မချဥ်းကပ်ေသး။

သက``ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ် သည်အြပစ်ကင်းပါ၏။ အက ်ပ် ှ င့်အက ်ပ်၏

လမျိုးကိဖျက်ဆီးမည်ေလာ။‐ ၅ အာြဗဟံကိယ်တိင်ကသ၏ ှ မြဖစ်သည်ဟ ဆိပါ၏။

သကလည်းအာြဗဟံသည်သ၏အစ်ကိ ြဖစ်သည်ဟဆိပါသည်။ အက ်ပ်သည်စိတ်သေဘာ

ိးသားစွာြဖင့် ဤအမကိ ကံစည်မိပါသည်။ သိ့ရာတွင်အြပစ်ကးလွန်ြခင်းမ ှ ိ ပါ'' ဟ ေလာက်ဆိ၏။

၆ အိပ်မက်ထဲ၌ပင်ဘရားသခင်က``သင်သည် စိတ်သေဘာ ိးသားစွာြဖင့် ဤအမကိ ကံ

စည်မိြခင်းြဖစ်ေ ကာင်းငါသိ၏။ သိ့ြဖစ်၍သင် သည်ငါ့ကိမြပစ်မှားမိေစြခင်းငှာ ထိမိန်းမ

ကိလက်ေရာက်မကးလွန်ရန်ငါတားဆီးခ့ဲ ပီ။‐ ၇ ယခပင်ထိမိန်းမကိသ၏ေယာကျာ်းထံသိ့

ြပန်အပ်ေလာ့။ ထိသသည်ပေရာဖက်ြဖစ်၍သင့် အသက်ချမ်းသာရာရေစရန်

သသည်သင့်အ တွက်ဆေတာင်းေပးလိမ့်မည်။ ထိမိန်းမကိြပန် ၍မအပ်လ င်မကား

သင် ှ င့်တကွသင်၏လ မျိုးအားလံးတိ့သည်မချေသရ ကမည်'' ဟဘရင်အားမိန့်ေတာ်မ၏။

၈ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာ၌အဘိမလက် သည် သ၏အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ့ကိဆင့်ေခ ၍

အြဖစ်အပျက်အလံးစံကိေြပာြပသည့် အခါ သတိ့သည်အလွန်ေကာက် ွံ ့ က၏။‐ ၉

ထိေနာက်အဘိမလက်သည်အာြဗဟံကိေခ ၍``သင်သည် ငါတိ့အားအဘယ်သိ့ ပဘိသနည်း။

သင့်ကိငါဘယ်က့ဲသိ့ြပစ်မှားမိခ့ဲသြဖင့် သင် သည်ငါ ှ င့်တကွငါ၏ ိင်ငံကိေဘးဒကဆိက်

ေရာက်ေစပါသနည်း။ သင်သည် ငါ့အားမ ပအပ် သည့်အမကိ ပပါသည်တကား။‐

၁၀ အဘယ်ေကာင့်သင်ဤသိ့ ပပါသနည်း'' ဟ ေမးေလသည်။ ၁၁

အာြဗဟံက``ဤအရပ်သားတိ့သည်ဘရား သခင်ကိေ ကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ  ကသြဖင့် က ်ပ်

၏မယားကိသိမ်းယရန်က ်ပ်ကိသတ် ကလိမ့် မည်ဟထင်ေသာေကာင့်ဤသိ့ ပမိပါသည်။‐

၁၂ စင်စစ်အားြဖင့်သသည်က ်ပ်၏ ှ မြဖစ်ပါ၏။ သသည်က ်ပ် ှ င့်ဖေအတ၊ မေအကဲွ ှ မြဖစ်

သည့်အြပင်က ်ပ်၏မယားလည်းြဖစ်ပါသည်။‐ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်က ်ပ်အားဖခင်

၏အိမ်မှ ိင်ငံရပ်ြခားသိ့ထွက်ခွာသွားေစသည့် အခါ က ်ပ်ကစာရာအားငါ့ကိသစာေစာင့်သည့်

အေနြဖင့် သင်ေရာက်ေလရာရာတွင်ငါသည်သင် ၏အစ်ကိြဖစ်ေ ကာင်းေြပာရန်မှာ ကားခ့ဲပါသည်''

ဟေြဖ ကားေလသည်။ ၁၄ ထိေနာက်အဘိမလက်သည် စာရာကိအာြဗဟံ

ထံြပန်အပ်ေလ၏။ အာြဗဟံအားသိး ွား ှ င့် ေကျးကန်များကိလည်းေပးသနားေလသည်။‐

၁၅ အဘိမလက်က``ငါ၏တိင်းြပည်တစ်ဝန်း လံးတွင် သင် ကိက်ရာအရပ်၌ေနေလာ့''

ဟ အာြဗဟံအားမိန့် ကား၏။‐ ၁၆ ထိေနာက်စာရာအား``သင်သည်အြပစ်မ့ဲေ ကာင်း

သင်၏အေပါင်းအေဖာ်တိ့သိေစရန်သက်ေသ အေထာက်အထားအြဖစ် ငါသည်သင်၏အစ်ကိ

အားေငွသားတစ်ေထာင်ေပး ပီ။ လတိင်းကသင် သည်အြပစ်တစ်စံတစ်ရာကးလွန်ြခင်းမ ှ ိ

ေ ကာင်းသိလိမ့်မည်'' ဟဆိေလ၏။ ၁၇ အာြဗဟံ၏မယားစာရာကိသိမ်းပိက်သည့်

ကိစေကာင့် အဘိမလက်၏နန်းေတာ်တွင် ှ ိ သမ ေသာမိန်းမတိ့သည် သားသမီးမရေစ

ြခင်းငှာထာဝရဘရားစီရင်ေတာ်မ၏။ ထိေ ကာင့် အာြဗဟံသည်အဘိမလက်အတွက် ထာဝရ

ဘရားထံဆေတာင်းသြဖင့်သသည်ကျန်းမာ လာ၏။ သ၏မယား ှ င့်သ၏ကန်မတိ့သည် လည်း

သားသမီးရ ိင်ရန်ကျန်းမာလာက ေလသည်။

၂၁ ထာဝရဘရားသည်ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း စာရာကိေကာင်းချီးေပးေတာ်မသြဖင့်၊‐

၂ အာြဗဟံအသက်အ ွယ် ကီးရင့်သည့်အခါ ၌

စာရာသည်ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍သားကိဖွားြမင် ေလ၏။ ဘရားသခင်သတ်မှတ်ေသာအချိန်၌

ထိသားကိဖွားြမင်၏။‐ ၃ အာြဗဟံသည်ထိသားကိဣဇာက်ဟနာမည် မှည့်၍၊‐ ၄

ဘရားသခင်မိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း ှ စ်ရက် သားအ ွယ်၌အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာကိ

စီရင်ေလသည်။‐ ၅ဣဇာက်ကိဖွားြမင်ေသာအခါအာြဗဟံသည် အသက်တစ်ရာ ှ ိ  ပီြဖစ်၏။‐ ၆

စာရာကလည်း``ဘရားသခင်သည်ငါ့အားရယ် ေစေတာ်မ ပီ။ ဤသတင်းကိ ကားရေသာသ

တိင်းငါ ှ င့်အတရယ်လိမ့်မည်'' ဟဆိေလ၏။‐ ၇ စာရာကဆက်လက်၍``စာရာသည်သားကိ ိ ့

တိက်မည်ဟမည်သကအာြဗဟံအားေြပာမည် နည်း။ ယခမကားအသက်အ ွယ် ကီးရင့်ေသာ

အချိန်၌ငါသည်သ့အတွက်သားကိဖွား ပီ'' ဟဆိေလ၏။ ၈ ထိသငယ်သည် ကီးထွားလာ၍ ိ ့ခဲွေသာေန့၌

အာြဗဟံသည်ဧည့်ခံပဲွ ကီးကျင်းပေလ၏။ ၉ တစ်ေန့သ၌အီဂျစ်အမျိုးသမီးဟာဂရ

ှ င့်ရေသာ အာြဗဟံ၏သားဣ ှ ေမလသည် စာရာ၏သားဣဇာက် ှ င့်အတကစားလျက်

ှ ိ သည်။‐ ၁၀ ထိအြခင်းအရာကိြမင်လ င်စာရာက``ဤကန်မ ှ င့်သ၏သားကိ ှ င်ပစ်ပါ။

ကန်မ၏သားဣဇာက် ဆက်ခံရမည့်အေမွဥစာကိဤကန်မ၏သား ပါဝင်ခံစားခွင့်မ ှ ိ ရ''

ဟအာြဗဟံအား ေြပာေလသည်။ ၁၁ ဣ ှ ေမလသည်မိမိ၏သားြဖစ်ေသာေကာင့်

အာြဗဟံသည်ထိစကားကိ ကားရလ င် စိတ်မချမ်းမသာြဖစ်ေလ၏။‐ ၁၂

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်က``ထိသငယ် ှ င့် သင်၏ကန်မဟာဂရအတွက်စိတ်မချမ်း

မသာမြဖစ် ှ င့်။ ငါကတိထားသည့်အတိင်း ဣဇာက်မှသင်၏အမျိုးအ ွယ်ဆင်းသက်မည်

ြဖစ်ေသာေကာင့် စာရာေြပာသမ အတိင်း ေဆာင် ွက်ေလာ့။‐ ၁၃

ကန်မ၏သားသည်လည်းသင်၏သားြဖစ်ေသာ ေကာင့်သ၏အဆက်အ ွယ်ကိလည်းလမျိုး

ကီးြဖစ်ေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာ၌အာြဗဟံသည်

အစားအစာ ှ င့်ေရဘးကိဟာဂရအားေပး ေလ၏။ သငယ်ကိလည်းကန်မ၏ပခံးေပ တွင်

တင်၍အိမ်မှထွက်ခွာသွားေစ၏။ ဟာဂရသည် လည်းအိမ်မှထွက်ခွာခ့ဲရာေဗရေ ှ ဘဟေခ

ေသာေတာက ာရသိ့ေရာက်ေလ၏။‐ ၁၅ ေရဘးတွင်ေရကန်ေသာအခါသသည်
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ကေလးကိချံ ုေအာက်၌ထားခ့ဲ ပီးလ င်၊‐ ၁၆ ကိက်တစ်ရာခန့်အကွာသိ့သွား၍ထိင်၏။ သ

က``သငယ်ေရငတ်၍ေသသည်ကိငါမြမင်လိ'' ဟဆိ၏။ ထိအခါသမသည်ကျယ်ေလာင်စွာ ငိေလ၏။

၁၇ ဘရားသခင်သည်သားငယ်ငိသံကိ ကား ေတာ်မ၏။ ထိေ ကာင့်ဘရားသခင်၏ေကာင်းကင်

တမန်သည်ေကာင်းကင်မှ``ဟာဂရ၊ သင်သည် အဘယ်ေကာင့်စိတ်ပပန်ရသနည်း။ မစိးရိမ် ှ င့်။

ဘရားသခင်သည်သား၏ငိသံကိ ကား ေတာ်မ ပီ။‐ ၁၈ ထေလာ့၊ သွား၍သငယ်ကိပိက်ချီေလာ့။

ငါသည် သ၏အဆက်အ ွယ်ကိလမျိုး ကီးြဖစ်ေစ မည်'' ဟဆိေလ၏။‐ ၁၉

ထိေနာက်ဘရားသခင်သည်ဟာဂရ၏မျက်စိ ကိဖွင့်ေတာ်မသြဖင့်သသည်ေရတွင်းကိြမင်ရ ေလ၏။

သသည်သားေရဘးတွင်ေရတွင်းမှေရ ှ င့်ြဖည့်၍သားငယ်ကိေရတိက်ေလသည်။‐ ၂၀

ဘရားသခင်သည်သငယ် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ် မ၏။ သငယ်သည်လည်း ကီးထွား၍ပါရန်ဟ

ေခ ေသာေတာက ာရ၌ေနထိင်သြဖင့်ကျင် လည်ေသာမဆိးြဖစ်လာသည်။‐ ၂၁

သသည်ပါရန်ေတာက ာရတွင်ေန ‐ထိင်လျက် သ့မိခင်သည်သ့အားအီဂျစ်အမျိုးသမီး

တစ်ဦး ှ င့်စံဖက်ေပးေလ၏။ ၂၂ ထိအချိန်အခါအဘိမလက်သည်သ၏စစ်ဗိလ်

ချုပ်ဖိေကာလ ှ င့်အတအာြဗဟံထံသိ့သွား ၍``သင်ေဆာင် ွက်သမ တိ့၌ဘရားသခင်ပါ ှ ိ ေတာ်မ၏။‐

၂၃ သိ့ြဖစ်၍သင်သည်ငါ့ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ငါ ၏သားသမီး ှ င့်အဆက်အ ွယ်များကိေသာ်

လည်းေကာင်းမလှည့်စားပါဟ၍ဘရားသခင် ၏ေ ှ ့ေတာ်၌ကတိသစာဆိပါေလာ့။ ငါသည်

သင့်အားသစာေစာင့်သည့်နည်းတ ငါ့ကိေသာ် လည်းေကာင်း၊ သင်မီှတင်းေနထိင်ရာဤြပည်

ကိေသာ်လည်းေကာင်းသစာေစာင့်ပါမည်ဟ၍ ကတိ ပေလာ့'' ဟအာြဗဟံအားဆိေလ၏။

၂၄ အာြဗဟံကလည်း``ထိအတိင်းငါကတိ သစာဆိပါ၏'' ဟဆိ၏။ ၂၅

အာြဗဟံသည်အဘိမလက်၏ကန်တိ့က အတင်းအ မသိမ်းယေသာေရတွင်းအေကာင်း

ကိအဘိမလက်အားတိင် ကားေလ၏။‐ ၂၆ ထိအခါအဘိမလက်က``မည်သဤသိ့

ပလပ်သည်ဟ၍ငါမသိရ။ သင်ကငါ့ကိ ယခင်ကမေြပာသြဖင့် ဤကိစအေကာင်း

ကိယခမှငါသိရသည်'' ဟဆိေလ၏။‐ ၂၇ ထိေနာက်အာြဗဟံသည်အဘိမလက်အား

သိး ှ င့် ွားတိ့ကိေပး၍သတိ့ ှ စ်ဦးကတိ သစာ ပ ကေလသည်။‐ ၂၈

တစ်ဖန်အာြဗဟံသည်သ၏သိးအပ်မှသိး ကေလးခနစ်ေကာင်ကိခဲွထတ်ေလ၏။‐

၂၉ အဘိမလက်က``သင်အဘယ်ေကာင့်ထိသိ့ ပလပ်သနည်း'' ဟေမး၏။ ၃၀

အာြဗဟံက``ဤေရတွင်းသည်ငါတးေသာ ေရတွင်းြဖစ်သည်ဟအသိအမှတ် ပသည့်

အေနြဖင့် ဤသိးကေလးခနစ်ေကာင်ကိ လက်ခံပါ'' ဟေြဖ ကားေလသည်။‐ ၃၁

ထိသိ့သတိ့ ှ စ်ဦးသည်သစာဆိ ကသည် ြဖစ်၍ ထိအရပ်ကိေဗရေ ှ ဘဟေခ တွင် ကသည်။ ၃၂

ေဗရေ ှ ဘအရပ်တွင်သတိ့ကတိသစာ ဆိ ပီးသည့်ေနာက် အဘိမလက် ှ င့်ဖိေကာ

လတိ့သည်ဖိလိတိြပည်သိ့ြပန် ကေလ၏။‐ ၃၃ အာြဗဟံသည်ေဗရေ ှ ဘအရပ်တွင်မန်

ကျည်းတစ်ပင်ကိစိက်၍အစဥ်အ မဲတည် ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်တည်းဟေသာ

ထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍ဝတ် ပ ကိးကွယ်ေလ၏။‐ ၃၄ ထိေနာက်အာြဗဟံသည်ဖိလိတိြပည်တွင်

ကာြမင့်စွာေနထိင်ေလသည်။

၂၂ ကာလအတန် ကာေသာအခါဘရားသခင် သည် အာြဗဟံ၏နာခံြခင်းသေဘာကိစစ်ေဆး

ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်က``အာြဗဟံ'' ဟေခ လ င်အာြဗဟံက``အက ်ပ် ှ ိ ပါ၏အ ှ င်

ဘရား'' ဟထးေလ၏။ ၂ ထိအခါဘရားသခင်က``သင်အလွန်ချစ်ေသာ

သင်၏တစ်ဦးတည်းေသာသားဣဇာက်ကိေခ ေဆာင် ၍ေမာရိြပည်သိ့သွားေလာ့။ ထိအရပ်တွင်ငါြပ

မည့်ေတာင်ေပ ၌သ့ကိယဇ်ေကာင်အြဖစ်ြဖင့် ငါ့အားပေဇာ်ေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးေတာ် မ၏။ ၃

ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာတွင်အာြဗဟံသည် ယဇ်ပေဇာ်ရန်ထင်းကိခဲွ၍ြမည်းေပ သိ့တင်

ပီးလ င် ဣဇာက် ှ င့်အေစခံ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ေခ လျက်ဘရားသခင် န်ြပေသာအရပ်

သိ့ေ ှ ့ လာခ့ဲသည်။‐ ၄တတိယေန့သိ့ေရာက်ေသာ်အာြဗဟံသည် ထိအရပ်ကိအေဝးမှြမင်ရ၏။‐ ၅

ထိအခါသ၏အေစခံတိ့အား``သင်တိ့သည် ဤအရပ်တွင်ြမည်း ှ င့်အတေနရစ် က။ ငါ

ှ င့်ငါ့သားတိ့ကထိအရပ်သိ့သွား၍ဘရား ကိဝတ် ပကိးကွယ် ပီးလ င်ြပန်လာမည်'' ဟ

မှာ ကားေလသည်။ ၆ အာြဗဟံသည်ယဇ်ပေဇာ်ရန်ထင်းကိဣဇာက် အားသယ်ေစ၍

သကိယ်တိင်ကမ ား ှ င့်မီး ပျိုးရန်မီးခဲကိယေဆာင်ခ့ဲေလသည်။ သတိ့ အတတကွေလ ာက်လာ ကစဥ်၊‐

၇ ဣဇာက်က``အဖ'' ဟေခ လိက်၏။ အာြဗဟံက``ငါ့သား'' ဟထး၏။

ဣဇာက်က``အဖထံမှာမီးလည်းပါ ပီ။ ထင်း လည်းပါ ပီ။ ယဇ်ပေဇာ်ရန်သိးငယ်အဘယ် မှာနည်း''

ဟေမး၏။ ၈ အာြဗဟံက``ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ်တိင် ယဇ်ေကာင်ကိစီမံေပးပါလိမ့်မည်''

ဟြပန် ေြဖလိက်၏။ ထိေနာက်သတိ့ ှ စ်ဦးဆက်၍ ေလာက်သွား ကေလသည်။ ၉

ဘရားသခင် န်ြပေတာ်မေသာအရပ်သိ့ ေရာက် ကေသာအခါ အာြဗဟံသည်ယဇ်ပလင်

ကိတည်၍ထင်းကိပလင်ေပ တွင်ပံ၏။ ထိေနာက် သ၏သားကိတတ်ေ ှ ာင် ပီးလ င်ထင်းပံေပ

တွင်တင်ထား၏။‐ ၁၀ ထိေနာက်သားကိသတ်ရန် ားကိယလိက်၏။‐ ၁၁

ထိအခိက်တွင်ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန် သည်``အာြဗဟံ၊ အာြဗဟံ'' ဟေကာင်းကင်မှ

ေခ ေလ၏။ အာြဗဟံက``အက ်ပ် ှ ိ ပါ၏အ ှ င်ဘရား'' ဟထးေလ၏။ ၁၂

ေကာင်းကင်တမန်က``သငယ်အားမည်သိ့မ မနာ မကျင်ေစ ှ င့်။ သင်သည်တစ်ဦးတည်းေသာသားကိ

ငါ့အားပေဇာ်ရန်မြငင်းဆိခ့ဲသြဖင့် ဘရားသခင်ကိေကာက် ွံ ့ ိ ေသ၍အမိန့်ေတာ်ကိ နာခံသြဖစ်ေကာင်း

ယခငါသိရ ပီ'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိေနာက်အာြဗဟံသည်ေမာ်၍ ကည့်လိက်ေသာ အခါ

ချံ ုထဲတွင်ဦးချို ငိေနေသာသိးထီးတစ် ေကာင်ကိြမင်ရေလသည်။ သသည်သွား၍ထိသိး

ကိယေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င် သား၏ကိယ်စားမီး ိ ့ ရာယဇ်ေကာင်အြဖစ်ပေဇာ်ေလ၏။‐ ၁၄

အာြဗဟံသည်ထိအရပ်ကိ``ထာဝရဘရား ြပင်ဆင် ေပးသည်'' ဟသမတ်ေလ၏။ ယေန့ထက်တိင်လ

တိ့က``ေတာင်ေပ မှာထာဝရဘရားြပင်ဆင် ေပးလိမ့်မည်'' ဟ၍ေြပာဆိေလ့ ှ ိ  က၏။ ၁၅

ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည် ေကာင်းကင်မှအာြဗဟံကိဒတိယအ ကိမ် ေခ ၍၊‐ ၁၆

``ငါထာဝရဘရား၊ ယခမိန့် ကားေနသည်။ ငါသည်သင့်အား ကယ်ဝစွာေကာင်းချီးေပး မည်။

သင်၏တစ်ေယာက်တည်းေသာသားကိငါ ေတာင်းသည့်အတိင်းြငင်းဆန်ြခင်းမ ပဘဲ

ပေဇာ်သည့်အမေ ကာင့်၊‐ ၁၇ သင်၏အဆက်အ ွယ်ကိမိးေကာင်းကင် ှ ိ

ကယ်များက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ပင်လယ်ကမ်းေြခ ှ ိ သဲပွင့်များက့ဲသိ့လည်းေကာင်းများြပား ေစမည်။

သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည်သတိ့ ၏ရန်သများကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်လိမ့် မည်။‐ ၁၈

သင်သည်ငါ၏အမိန့်ကိနာခံေသာေကာင့်သင် ၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည် ေကာင်းချီးခံရသည့်

နည်းတကမာေပ  ှ ိ လမျိုးအေပါင်းတိ့ကသ တိ့အားလည်း ေကာင်းချီးေပးရန်ငါ့အားေတာင်း

ေလာက် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။‐ ၁၉ ထိေနာက်အာြဗဟံသည်အေစခံတိ့ ှ ိ ရာသိ့ ြပန်လာ၍

သတိ့ ှ င့်အတေဗရေ ှ ဘအရပ် သိ့ြပန်ခ့ဲ က ပီးေနာက်ထိအရပ်တွင်ေနထိင် ေလသည်။ ၂၀

မ ကာမီအာြဗဟံသည်သ၏ညီနာေခ ၏ မယားမိလခါတွင်သား ှ စ်ေယာက်ထွန်းကား

ေကာင်း ကားသိရေလသည်။‐ ၂၁ သားများမှာသားဦးဟဇ၊ ဗဇ၊ အာရံ၏ ဖခင်ေကေမွလ၊‐ ၂၂

ေခသက်၊ ဟာေဇာ၊ ပိလဒါ ှ ၊ ယိဒလပ် ှ င့် ေဗေသွလတိ့ြဖစ် က၏။‐ ၂၃

ေဗေသွလသည်ေရဗက၏ဖခင်ြဖစ်၏။ အာြဗဟံ ၏ညီနာေခ ၏မယားမိလခါသည်ထိသား

ှ စ်ေယာက်တိ့ကိဖွားြမင်ေလသည်။‐ ၂၄ နာေခ ၌ မာဟနာမည်တွင်ေသာမယားငယ် ှ ိ ၏။

မာသည်သားများြဖစ်ကေသာေတဘ၊ ဂါဟံ၊ သဟာ ှ  ှ င့်မာခါတိ့ကိဖွားြမင်ေလ သည်။

၂၃ စာရာသည်အသက်တစ်ရာ ှ စ်ဆယ့်ခနစ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊‐ ၂

ခါနာန်ြပည်ေဟ ဗန် မိ ့၌ကွယ်လွန်ရာအာြဗဟံသည် သ့အတွက်ငိေ ကးြမည်တမ်းေလသည်။

၃ အာြဗဟံသည်အေလာင်း ှ ိ ရာမှထ၍ဟိတိအမျိုးသားတိ့ထံသိ့သွား ပီးလ င်၊‐

၄ ငါသည်သင်တိ့ထံတွင်ဧည့်သည်အာဂ ုြဖစ်ပါ၏။

ငါ၏မယားအေလာင်းကိြမုပ် ှ ံ ရန်ေြမတစ်ကွက်ကိေရာင်းပါ''

ဟဆိေလသည်။ ၅ သတိ့က``က ်ပ်တိ့အစီရင်ခံပါရေစ။

ကိယ်ေတာ်သည်က ်ပ်တိ့တွင်တန်ခိး ကီးေသာအ ကီးအကဲတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။

က ်ပ်တိ့၏အေကာင်းဆံးေသာသချုင်းတွင်သင်၏မယားကိြမုပ် ှ ံ ပါ။

သ၏အေလာင်းကိြမုပ် ှ ံ ရန်အတွက်သချုင်းကိက ်ပ်တိ့ကဝမ်းသာစွာေပးပါမည်''

ဟအာြဗဟံအားြပန်ေြပာ က၏။ ၇ ထိအခါအာြဗဟံသည်သတိ့ေ ှ ့တွင်ဦး တ်၍၊ ၈

``သင်တိ့သည်ငါ၏မယားအေလာင်းကိဤအရပ်တွင်ြမုပ် ှ ံ ေစလိလ င်

ေဇာဟာ၏သားဧဖ န်ပိင်ေြမကွက်အစွန်း၌ ှ ိ ေသာ၊‐ ၉

မေပလဂကိငါ့အားေရာင်းချရန်ေကျးဇး ပ၍သ့ကိတိက်တွန်းေပး ကပါ။

သချုင်းေြမတစ်ကွက်ငါအပိင်ရရန်ထိေြမကိတန်ရာတန်ဖိးြဖင့်ငါ့အားသင်တိ့ေ ှ ့ေမှာက်တွင်ေရာင်းချေစပါ''

ဟဆိေလ၏။ ၁၀ ဧဖ န်ကိယ်တိင်အြခားဟိတိအမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတ

မိ့တံခါးအနီး ှ ိ စေဝးရာအရပ်၌ထိင်လျက် ှ ိ သည်။ သကအာြဗဟံအား၊‐

၁၁ ``အစီရင်ခံပါရေစ။ ဂ ှ င့်တကွေြမကွက်တစ်ခလံးကိက ်ပ်ေပးပါ၏။

အ ှ င်၏မယားကိသ ဂဟ်ရန်က ်ပ်တိ့၏အမျိုးသားတိ့ေ ှ ့ေမှာက်တွင်ထိေြမကိက ်ပ်ေပးပါ၏''

ဟ ှ ိ သမ ေသာသတိ့ ကား ိင်ေအာင်ေြပာ ကားေလသည်။ ၁၂

အာြဗဟံသည်လည်း မိ ့သားတိ့ေ ှ ့တွင်ဦး ွတ်၍၊‐ ၁၃

အများ ကား ိင်ေအာင်ဧဖ န်အား``ငါတင်ြပချက်ကိလက်ခံပါ။ ထိေြမတစ်ကွက်လံးကိငါဝယ်ပါမည်။

ေြမဖိးေငွကိလက်ခံပါ။ ငါ၏မယားကိထိေြမ၌ြမုပ် ှ ံ ပါမည်'' ဟြပန်လည်ေြပာ ကားေလသည်။

၁၄ ထိအခါဧဖ န်က``အ ှ င်၊ ထိေြမကွက်သည်ေငွသားေလးရာမ သာတန်ဖိး ှ ိ ၏။

ထိေငွမှာမေြပာပေလာက်ပါ။ ထိေြမတွင်အ ှ င်၏မယားကိသ ဂဟ်ပါေလာ့'' ဟဆိေလ၏။‐ ၁၆

အာြဗဟံသည်သေဘာတ၍လတိ့ေ ှ ့တွင်ဧဖ န်တန်ဖိးြဖတ်ေသာေငွသားေလးရာကိကန်သည်သံးစံချိန်အရချိန်တွယ်၍ဧဖ န်အားေပးေလ၏။



ကမာဦး21

၁၇ ထိသိ့အားြဖင့်မံေရ မိ ့အေ ှ ့၊

မေပလအရပ်တွင် ှ ိ ေသာဧဖ န်ပိင်ေြမကွက်သည်အာြဗဟံပိင်ေြမြဖစ်လာသည်။

သပိင်ေသာေြမကွက်တွင်ဂ ှ င့် ေြမကွက်ေပ တွင်ေပါက်သမ ေသာသစ်ပင်များ၊

ေြမကွက်အစွန်းတိင်ေအာင်ေပါက်သမ ေသာသစ်ပင်များပါဝင်ေလသည်။‐ ၁၈

ထိအစည်းအေဝးတွင် ှ ိ  ကေသာဟိတိအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကထိေြမကွက်ကိအာြဗဟံ၏ပိင်ေြမအြဖစ်အသိအမှတ် ပ က၏။

၁၉ ထိေနာက်အာြဗဟံသည်သ၏မယားစာရာအေလာင်းကိခါနာန်ြပည် ှ ိ ထိဂတွင်သ ဂဟ်ေလသည်။‐

၂၀ သိ့ြဖစ်၍ဟိတိအမျိုးသားတိ့ပိင်ေသာေြမကွက် ှ င့်ဂသည်အာြဗဟံပိင်သချုင်းေြမြဖစ်လာေလသည်။

၂၄ ထိအချိန်၌အာြဗဟံသည်အသက်အ ွယ် အလွန် ကီးရင့်လာ ပီြဖစ်၏။

ထာဝရဘရား သည်အရာရာ၌သ့အားေကာင်းချီးေပးေတာ် မခ့ဲ၏။‐ ၂

သသည်သ၏ပစည်းဥစာအားလံးတိ့ကိအပ် ထိန်းရေသာ အသက်အ ကီးဆံးအေစခံကိ

ေခ လျက်``သင်၏လက်ကိငါ့ေပါင်ေအာက်မှာ ထား၍သစာဆိေလာ့။‐ ၃

သင်သည်ငါ့သားအတွက်မယားကိခါနာန် လမျိုးတိ့တွင်မ ှ ာပါဟ ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ

ကီးအ ှ င်ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိတိင်တည်၍သစာဆိေလာ့။‐ ၄

သင်သည်ငါေမွးရာဇာတိြပည်သိ့ြပန်သွား၍ ငါ၏အမျိုးသားချင်းတိ့ထဲမှငါ၏သား

ဣဇာက်အတွက်မယား ှ ာခ့ဲရမည်'' ဟဆိ ေလ၏။ ၅ ထိအခါအေစခံက``အမျိုးသမီးသည်သ၏

အိမ်ရာကိစွန့်၍ဤြပည်သိ့ ကန်ေတာ် ှ င့်အတ မလိက်လိဟဆိလ င်မည်သိ့ ပလပ်ရပါမည် နည်း။

ကိယ်ေတာ်၏သားကိကိယ်ေတာ်၏ဇာတိ ြပည်သိ့ကန်ေတာ်ေခ ေဆာင်သွားရပါမည် ေလာ''

ဟေမးေလ၏။ ၆ အာြဗဟံကလည်း``ထိြပည်သိ့ငါ့သားကိ သင်ေခ ၍မသွားရ။‐ ၇

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်ငါ၏ဖခင် ှ င့်ေဆွမျိုးများေနထိင်ရာြပည် မှ

ငါ့ကိေခ ေဆာင်ခ့ဲ၍ငါ၏အမျိုးအ ွယ်တိ့ အား ဤြပည်ကိေပးမည်ဟငါ့အားကတိသစာ

ပထားေတာ်မ၏။ သင်သည်ငါ့သားအတွက် မယား ှ ာ၍ရေစြခင်းငှာ ထာဝရဘရားသည်

မိမိ၏ေကာင်းကင်တမန်ကိသင့်အလျင်ထိ ြပည်သိ့ေစလတ်ေတာ်မမည်။‐ ၈

အကယ်၍အမျိုးသမီးကသင် ှ င့်အတမလိက် လိပါကသင်ထားေသာကတိသစာသည်ပျက်ြပယ် ေစ။

သိ့ရာတွင်မည်သည့်အေကာင်းေ ကာင့်မဆိ ငါ့သားကိထိြပည်သိ့ေခ ေဆာင်၍မသွားရ''

ဟဆိ၏။‐ ၉ ထိ့ေကာင့်အာြဗဟံ၏အေစခံသည်မိမိ သခင်၏ေပါင်ေအာက်တွင်

လက်ကိထား၍ ခိင်းေစသမ အတိင်း ပလပ်ပါမည်ဟ ကတိသစာဆိေလ၏။ ၁၀

အာြဗဟံ၏ပစည်းဥစာကိအပ်ထိန်းရေသာ ထိအေစခံသည် မိမိသခင်၏ကလားအတ်

များထဲမှကလားအတ်ဆယ်စီးကိယ၍ မက်ဆိပိေတးမီးယားြပည်ေြမာက်ပိင်း ှ ိ

နာေခ ေနထိင်ရာ မိ ့သိ့ခရီးထွက်ခ့ဲေလသည်။‐ ၁၁ ထိအရပ်သိ့ေရာက်ေသာ်သသည် မိ ့ြပင် ှ ိ

ေရတွင်းအနီးတွင် ကလားအတ်များကိဝပ် ချေစ၏။ ထိအချိန်သည်ကား မိ ့တွင်းမှအမျိုး

သမီးများထွက်၍ေရခပ်ရန်လာေသာညေန ချမ်းအချိန်ြဖစ်သတည်း။‐

၁၂ သက``အက ်ပ်၏သခင်အာြဗဟံ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်လာခ့ဲရသည့် ကိစထေြမာက်ေအာင်ြမင်ေစေတာ်မပါ။ အက ်ပ်

၏သခင်အားထားေသာကတိေတာ်အတိင်း ပ ေတာ်မပါ။‐ ၁၃

အက ်ပ်သည် မိ ့တွင်းမှမိန်းမပျိုများေရ ခပ်လာမည့်ေရတွင်းနားသိ့ေရာက် ှ ိ ေနပါ၏။‐ ၁၄

သတိ့အထဲမှတစ်ေယာက်ေယာက်အား`သင်၏ ေရခရားမှေရတစ်ေပါက်ေလာက်ေသာက်ပါရ ေစ'

ဟဆိပါမည်။ အကယ်၍ထိအမျိုးသမီး က`ေသာက်ပါ။ သင်၏ကလားအတ်တိ့အတွက်

လည်းေရခပ်ေပးပါမည်' ဟဆိလ င် ထိအမျိုး သမီးသည်ကိယ်ေတာ်၏ကန်ဣဇာက်အတွက်

ကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်ထားသြဖစ်ပါေစေသာ။ အက ်ပ်ေလာက်ထားသည့်အတိင်းြဖစ်ခ့ဲ

လ င်အက ်ပ်၏သခင်အားထားေတာ်မ ေသာကတိေတာ်အတိင်း ကိယ်ေတာ် ပေတာ်

မေ ကာင်းအက ်ပ်သိရပါမည်'' ဟဆ ေတာင်းေလ၏။ ၁၅ သဆေတာင်း၍မဆံးမီ၊

ေရဗကဆိသအမျိုး သမီးသည်ေရခရားကိပခံးေပ တင်လျက် ေရာက် ှ ိ လာေလသည်။

သသည်အာြဗဟံ၏ညီ နာေခ  ှ င့်မယားမိလခါတိ့၏သားေဗေသွ လ၏သမီးြဖစ်သည်။‐ ၁၆

သသည်အလွန် ပ်ရည်လှေသာပျိုကညာြဖစ် ၏။ သသည်ေရတွင်းသိ့ဆင်း၍ေရခရား၌ေရ

ြဖည့် ပီးလ င်ြပန်တက်လာသည်။‐ ၁၇ ထိအေစခံသည်မိန်းမပျိုထံသိ့ေြပးသွား

လျက်``သင်၏ခရားမှေကျးဇး ပ၍ေရ တစ်ေပါက်ေသာက်ရန်ေပးပါ'' ဟေတာင်း ေလ၏။ ၁၈

မိန်းမပျိုက``အ ှ င်ေသာက်ပါ'' ဟဆိ၍ပခံး ေပ မှခရားကိအလျင်အြမန်ချလျက်သ့

အားေပးေလသည်။‐ ၁၉ သ့အားေရတိက် ပီးေသာအခါမိန်းမပျိုက``သင်

၏ကလားအတ်များေရဝေအာင်ေသာက် ိင်ရန် ကန်မေရခပ်ေပးပါဦးမည်'' ဟဆိေလသည်။‐ ၂၀

မိန်းမပျိုသည်ခရားထဲ၌ ှ ိ ေသာေရကိေရ တိက်ခွက်ထဲသိ့ချက်ချင်းသွန်ချ ပီးလ င် သ

၏ကလားအတ်အားလံးတိ့ကိေရတိက် ပီး သည်အထိေရတွင်းမှေရကိအလျင်အြမန်

ခပ်သယ်ေပးသည်။‐ ၂၁ ထိအေစခံသည်လည်းထာဝရဘရားကသ့

အားထေြမာက်ေအာင်ြမင်ခွင့်ေပးမည်၊ မေပး မည်ကိသိ ိင်ရန်ေစာင့် ကည့်ေနေလသည်။ ၂၂

မိန်းမပျိုသည်ကလားအတ်များကိေရတိက် ပီးေသာအခါ ထိသသည်အချိန်ငါးမး ှ ိ

ေသာေ  ှ ာဆဲွ ှ င့်အကျပ်တစ်ဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာေ လက်ေကာက်တစ်ရံကိသ့အားဝတ်

ဆင်ေပး ပီးလ င် သင်သည်မည်သ၏သမီး ြဖစ်သည်ကိသိပါရေစ။‐ ၂၃

သင်၏ဖခင်အိမ်တွင်က ်ပ် ှ င့်က ်ပ်၏အေဖာ် တိ့ညတည်းခိရန်ေနရာ ှ ိ ပါသေလာ'' ဟေမး

ေလ၏။ ၂၄ ``ကန်မသည်နာေခ  ှ င့်မိလခါတိ့၏ေြမး၊ ေဗေသွလ၏သမီးြဖစ်ပါ၏။‐ ၂၅

ကန်မတိ့၏အိမ်တွင်တိရစာန်များအတွက် ေကာက် ိး ှ င့်အစာများစွာ ှ ိ ပါသည်။ သင်

တိ့တည်းခိရန်ေနရာလည်း ှ ိ ပါသည်'' ဟ ေြဖ ကားေလသည်။ ၂၆ ထိအခါသသည်ဦး တ်၍ထာဝရ

ဘရားကိ ှ ိ ခိးလျက်၊‐ ၂၇ ``အက ်ပ်၏သခင်အာြဗဟံအားက ဏာ ြပေတာ်မလျက်

သစာကတိေတာ်အတိင်း ပ ေတာ်မေသာထာဝရဘရား၏ေကျးဇး ေတာ်သည် ကီးလှပါ၏။

ထာဝရဘရား သည်အက ်ပ်အားသခင်၏ေဆွမျိုးများ ထံသိ့ဆိက်ဆိက် မိက် မိက်ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ

ေလ ပီ'' ဟ မက်ဆိေလ၏။ ၂၈ မိန်းမပျိုသည်လည်းသ၏မိခင်ေနအိမ်သိ့ ေြပး၍

အေကာင်းအရာအကန်အစင်ကိ ေြပာြပေလ၏။‐ ၂၉ ေရဗကတွင်လာဗန်ဟနာမည်တွင်ေသာေမာင်

ှ ိ ၏။ သသည်ထိသ ှ ိ ရာေရတွင်းသိ့ေြပး ေလ၏။‐ ၃၀လာဗန်သည် ှ မတွင် ှ ာဆဲွတန်ဆာ ှ င့်လက်

ေကာက်များဝတ်ဆင်ထားသည်ကိြမင်သည့်ြပင် ထိသက ှ မအားေြပာြပသမ ကိလည်း

ကားရ၏။ သိ့ြဖစ်၍သသည်ေရတွင်းနားတွင် ကလားအတ်တိ့အနီး၌ရပ်ေနေသာအာြဗ

ဟံ၏အေစခံထံသိ့သွား၍၊‐ ၃၁ ``ထာဝရဘရားထံမှေကာင်းချီးမဂလာခံ ရေသာသ၊

က ်ပ်၏အိမ်သိ့ ကပါ။ ဤေနရာ တွင်အဘယ်ေ ကာင့်ရပ်ေနပါသနည်း။ က ်ပ်

၏အိမ်တွင်သင်တည်းခိရန်အခန်းကိအသင့် ြပင် ပီးပါ ပီ။ သင်၏ကလားအတ်များေန

စရာလည်း ှ ိ ပါသည်'' ဟေခ ဖိတ်ေလသည်။ ၃၂ သိ့ြဖစ်၍ထိသသည်လာဗန်တိ့၏အိမ်သိ့လိက်

ပါလာ၏။ လာဗန်သည်ကလားအတ်များမှဝန် စည်များကိချ ပီးလ င် တိရစာန်များကိေကာက်

ိး ှ င့်အစာေကးေလ၏။ ထိေနာက်အာြဗဟံ၏ အေစခံ ှ င့်သ၏အေဖာ်တိ့ေြခေဆးရန်ေရ

ကိလည်းယခ့ဲသည်။‐ ၃၃ သတိ့အတွက်စားစရာကိြပင်ဆင် ပီးေသာ

အခါထိသက``က ်ပ်ေြပာစရာ ှ ိ သမ ကိေြပာြပ ပီးမှအစာစားပါမည်'' ဟဆိ ေလ၏။

လာဗန်က``ေြပာပါ'' ဟဆိ၏။‐ ၃၄ ထိသက``က ်ပ်သည်အာြဗဟံ၏အေစခံ ြဖစ်ပါသည်။‐

၃၅ ထာဝရဘရားသည်က ်ပ်၏သခင်အားေကာင်း ချီးမဂလာများစွာချေပးသြဖင့်

သသည် ကယ် ဝချမ်းသာလာပါသည်။ ထာဝရဘရားသည် သ့အားသိးအပ်၊ ဆိတ်အပ်၊ ေ ၊

ေငွ၊ ကန်ေယာကျာ်း၊ ကန်မိန်းမ၊ ကလားအတ် ှ င့်ြမည်းများကိေပး ေတာ်မ ပီ။‐ ၃၆

က ်ပ်သခင်၏မယားစာရာသည်အ ွယ်အိ မှသားတစ်ေယာက်ကိဖွားြမင်ခ့ဲသည်။

က ်ပ် ၏သခင်သည်ထိသားအားမိမိပိင်ဆိင်သမ တိ့ကိေပးအပ်ထားပါသည်။‐ ၃၇

သခင်ကလည်းက ်ပ်အား`သင်သည်ငါ၏သား အတွက် မယားကိခါနာန်ြပည် ှ ိ အမျိုးသမီး

များထဲမှမ ှ ာရ။‐ ၃၈ ငါ့အဖအမျိုးသားများြဖစ်ေသာငါ၏ေဆွ

မျိုးသားချင်းတိ့ထံသိ့သွား၍ ငါ့သားအတွက် မယားကိ ှ ာရမည်' မှာ ကားပါသည်။ ထိမှာ

ကားချက်ကိနာခံပါမည်ဟကတိသစာခံေစ ပါသည်။‐ ၃၉ ထိအခါက ်ပ်က`အကယ်၍အမျိုးသမီးက

က ်ပ် ှ င့်မလိက်လိဟဆိေသာ်မည်သိ့ ပလပ် ရပါမည်နည်း' ဟသခင်အားေမးေသာ်၊‐ ၄၀

သခင်က`ငါအ မဲ ိ ေသနာခံေသာထာဝရ ဘရားသည် မိမိ၏ေကာင်းကင်တမန်ကိသင် ှ င့်

အတေစလတ်၍သင့်အားေအာင်ြမင်မကိေပး ေတာ်မမည်။ သင်သည်ငါ၏အမျိုးသားချင်း

ြဖစ်ေသာငါ့အဖမိသားစထဲမှ ငါ့သား အတွက်မယားကိ ှ ာယခ့ဲရမည်။‐ ၄၁

သင်ထားေသာကတိသစာပျက်ြပယ်ေစမည့်နည်း တစ်နည်းသာလ င် ှ ိ သည်။ သင်သည်ငါ၏ေဆွ

မျိုးသားချင်းတိ့ထံသိ့သွား၍သတိ့က ြငင်းဆိလ င် သင်ထားေသာကတိသစာပျက်

ြပယ်ေစ' ဟေြဖ ကားပါ၏။ ၄၂ ``က ်ပ်သည်ေရတွင်းသိ့ယေန့ေရာက် ှ ိ ေသာ

အခါ`အက ်ပ်၏သခင်အာြဗဟံ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ် ပလပ်ရ

မည့်အမကိစကိေအာင်ြမင်ေစေတာ်မပါ။‐ ၄၃ ယခေရတွင်းသိ့ေရာက် ှ ိ ပါ ပီ။ မိန်းမပျိုတစ်

ဦးေရခပ်လာေသာအခါသ့အား`ေရတစ်ေပါက် ေလာက်ေသာက်ပါရေစ' ဟေတာင်းပါမည်။‐ ၄၄

အကယ်၍သက`ေသာက်ပါ။ သင်၏ကလားအတ် များအတွက်ေရကိခပ်ေပးပါဦးမည်' ဟဆိ

လ င်ထိမိန်းမပျိုသည်အက ်ပ်သခင်၏သား အတွက်ကိယ်ေတာ် ှ င်ေ ွးချယ်ေသာမယား

ြဖစ်ပါေစေသာ' ဟဆေတာင်းပါသည်။‐ ၄၅ စိတ်ထဲ၌ထိက့ဲသိ့ဆေတာင်း၍မ ပီးမီ

ေရဗကသည် ပခံးေပ တွင်ေရခရားတင်လျက် ေရခပ်ရန်ေရတွင်းသိ့လာပါသည်။

က ်ပ်ကသ့ အား`ေရတစ်ေပါက်ေလာက်ေသာက်ပါရေစ' ဟ ေတာင်း၏။‐ ၄၆

သသည်ပခံးေပ မှခရားကိအလျင်အြမန် ချလျက်`ေသာက်ပါ၊ သင်၏ကလားအတ်များကိ

လည်းေရတိက်ပါမည်' ဟဆိပါသည်။ ထိေ ကာင့် က ်ပ်ေရေသာက်ရပါ၏။ သကကလားအတ်
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များကိလည်းေရတိက်ေပးပါ၏။‐ ၄၇ က ်ပ်က`သင်သည်မည်သ၏သမီးြဖစ်သနည်း'

ဟေမးေသာ်သက`ကန်မသည်နာေခ  ှ င့်မိလ ခါတိ့၏ေြမး၊ ေဗေသွလ၏သမီးြဖစ်ပါသည်'

ဟေြဖပါသည်။ ထိအခါက ်ပ်သည်သ၏ ှ ာ ေခါင်းတွင် ှ ာဆဲွကိလည်းေကာင်း၊ လက်တွင်လက်

ေကာက်များကိလည်းေကာင်းဝတ်ဆင်ေပးပါ သည်။‐ ၄၈ ထိေနာက်က ်ပ်သည်ထာဝရဘရားအား

ဦး တ် ှ ိ ခိး၍က ်ပ်သခင်၏သားအတွက် မယား ှ ိ ရာေဆွမျိုးသားချင်းတိ့ထံသိ့

ဆိက်ဆိက် မိက် မိက်ပိ့ေဆာင်ေတာ်မေသာက ်ပ် သခင်အာြဗဟံ၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းပါသည်။‐ ၄၉ သင်တိ့သည်က ်ပ်၏သခင်အတွက်က ဏာ

ြပေတာ်မလျက်သစာကတိအတိင်းေဆာင် ွက် ိင်မည်၊ မေဆာင် ွက် ိင်မည်ကိသိပါရေစ။

မေဆာင် ွက် ိင်ဟဆိလ င်လည်းသိပါရေစ။ သိ့မှသာက ်ပ်မည်က့ဲသိ့ဆက်လက်ေဆာင် ွက်

ရမည်ကိဆံးြဖတ် ိင်ပါမည်'' ဟေြပာေလ၏။ ၅၀လာဗန် ှ င့်ေဗေသွလတိ့က``ဤအမကိစသည်

ထာဝရဘရားစီရင်ေသာအမကိစြဖစ်ြခင်း ေကာင့်က ်ပ်တိ့ကအဆံးအြဖတ်ေပးရန် မလိပါ။‐ ၅၁

သင့်ေ ှ ့တွင်ေရဗက ှ ိ ပါ၏။ သ့ကိေခ ေဆာင် သွားပါေလာ့။ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်းသ့အားသင့်သခင် သား၏မယားအြဖစ်ေခ ေဆာင်သွားပါ ေလာ့''

ဟေြဖ က၏။‐ ၅၂အာြဗဟံ၏အေစခံသည်ထိစကားကိ ကားရလ င် ထာဝရဘရားအားဦး တ်

ှ ိ ခိးေလသည်။‐ ၅၃ ထိေနာက်သသည်ေ ေငွအဝတ်တန်ဆာများ ကိထတ်၍ေရဗကအားေပး၏။

ေရဗက၏ေမာင် ှ င့်မိခင်တိ့အားလည်းအဖိးထိက်တန်ေသာ လက်ေဆာင်များကိေပး၏။ ၅၄

ထိေနာက်အာြဗဟံ၏အေစခံ ှ င့် အေဖာ်တိ့ သည်စားေသာက် က ပီးလ င် ထိအိမ်၌ညအိပ်

၍နံနက်အိပ်ရာမှ ိး ကေသာအခါ အာြဗဟံ ၏အေစခံက``သခင်ထံသိ့ြပန်ပါရေစ'' ဟ ပန် ကား၏။ ၅၅

ထိအခါေရဗက၏ေမာင် ှ င့်မိခင်တိ့က``မိန်း ကေလးအားက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတဆယ်ရက်ခန့်

မ ေနေစ ပီးမှသွားပါ'' ဟဆိ က၏။ ၅၆ ထိသက``က ်ပ်ကိမတားပါ ှ င့်။ ထာဝရ

ဘရားသည်က ်ပ်လာရေသာကိစကိထေြမာက် ေအာင်ြမင်ေစေတာ်မ ပီြဖစ်၍သခင့်ထံသိ့

ြပန်ပါရေစ'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၅၇ တစ်ဖန်သတိ့က``မိန်းကေလးကိေခ ၍သ

၏သေဘာကိေမး ကည့် ကပါစိ'့' ဟေြပာ က၏။‐ ၅၈ သတိ့သည်ေရဗကကိေခ ၍``သင်သည်ဤသ

ှ င့်အတလိက်သွားလိသေလာ'' ဟေမး၏။ ``လိက်သွားပါမည်'' ဟေြဖ ကားသြဖင့်၊

၅၉ ေရဗက ှ င့်သ၏အထိန်းကိအာြဗဟံ၏ အေစခံလစ ှ င့်အတလိက်ပါသွားေစ

က၏။‐ ၆၀ သတိ့က၊ ``ငါတိ့၏ ှ မသည်လေပါင်းသိန်းသန်းတိ့၏ မိခင်ြဖစ်ပါေစ။

သင်၏အမျိုးအ ွယ်တိ့သည်ရန်သတိ့၏ မိ ့ များကိ တိက်ခိက်ေအာင်ြမင် ကပါေစ'' ဟဆိ၍

ေရဗကအားေကာင်းချီးေပး က၏။ ၆၁ ထိေနာက်ေရဗက ှ င့်သ၏ကန်မများတိ့သည်

ကလားအတ်များကိစီး၍ အာြဗဟံ၏အေစ ခံ ှ င့်အတလိက်ပါသွား ကေလသည်။ ၆၂

ဣဇာက်သည်``ငါ့ကိြမင်ေတာ်မသည့်အသက် ှ င် ေတာ်မေသာအ ှ င်၏ေရတွင်း'' ဟေသာနာမည်

ှ ိ ရာေတာက ာရသိ့ေရာက်လာ၍ ခါနာန်ြပည် ေတာင်ပိင်းတွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ ၏။‐ ၆၃

ညေနချမ်းအချိန်၌သသည်လယ်ကွင်းထဲ တွင်ကလားအတ်များလာေနသည်ကိြမင်

ရေလ၏။‐ ၆၄ ေရဗကသည်ဣဇာက်ကိြမင်လ င်ကလားအတ် ေပ မှဆင်း၍၊‐

၆၅ ``လယ်ကွင်းထဲ၌က ်ပ်တိ့ထံသိ့လာေနသ ကားမည်သပါနည်း''

ဟအာြဗဟံ၏အေစ ခံအားေမးေလ၏။ ``က ်ပ်၏သခင်ြဖစ်ပါသည်'' ဟေြဖလ င်

ေရဗကသည်ပဝါကိယ၍မျက် ှ ာကိဖံးလိက်၏။ ၆၆ အေစခံကလည်းမိမိေဆာင် ွက်ခ့ဲသမ ကိ

ဣဇာက်အားအကန်အစင်ေြပာြပေလ၏။‐ ၆၇ ထိေနာက်ဣဇာက်သည်မိမိ၏အမိစာရာေန

ထိင်ခ့ဲေသာတဲထဲသိ့ေရဗကကိေခ ေဆာင် သွား၍အ ကင်လင်မယားြဖစ်လာ က၏။

ဣဇာက်သည်ေရဗကကိချစ်ြမတ် ိး၏။ ထိ့ ေကာင့်သ၏မိခင်ကွယ်လွန်၍ဝမ်းနည်း

ေကကဲွရာမှစိတ်သက်သာရာရေလသည်။

၂၅ အာြဗဟံသည်ေကတရနာမည် ှ ိ ေသာ မိန်းမ ှ င့်ေနာက်ထပ်အိမ်ေထာင် ပ၏။‐

၂ ထိမိန်းမသည်ဇိမရံ၊ ယတ် ှ န်၊ ေမဒန်၊ မိဒျန်၊ ဣ ှ ဗက်၊ အာတိ့ကိဖွားြမင်ေလသည်။‐ ၃

ယတ် ှ န်၏သားများမှာေ ှ ဘ ှ င့်ေဒဒန်တိ့ ြဖစ် ကသည်။ ေဒဒန်၏အဆက်အ ွယ်များမှာ

အာ ရိမ်အမျိုးသား၊ ေလတ ှ ိမ်အမျိုးသား၊ လမ်မိမ်အမျိုးသားတိ့ြဖစ် ကသည်။‐ ၄

မိဒျန်၏သားများမှာဧဖာ၊ ဧေဖရ၊ ဟာ တ်၊ အဘိဒ ှ င့်ဧလဒါတိ့ြဖစ် ကသည်။ ထိသ

အားလံးတိ့သည်ကားေကတရ၏အဆက် အ ွယ်များြဖစ် ကသတည်း။ ၅

အာြဗဟံသည်မိမိ၏ပစည်းဥစာ ှ ိ သမ ကိ ဣဇာက်အားအေမွေပး၏။‐ ၆

သိ့ရာတွင်သအသက် ှ င်စဥ်အြခားေသာမယား တိ့ ှ င့်ရေသာသားတိ့အားလည်း လက်ေဆာင်များ

ကိေပး၍ဣဇာက် ှ င့်ေဝးရာအေ ှ ့ြပည်သိ့ေြပာင်း ေ ့ေနထိင်ေစသည်။ ၇

အာြဗဟံသည်အသက်တစ်ရာ့ခနစ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်အိမင်းလျက်၊ ေန့ရက်ကာလများစွာ

ြပည့်စံြခင်း ှ င့်တကွ၊ ေနာက်ဆံးထွက်သက်ကိ ၍မိမိလမျိုးစ ှ င့်စေဝးခွင့်ရေလ၏။‐ ၉

သားများြဖစ် ကေသာဣဇာက် ှ င့်ဣ ှ ေမလ တိ့သည် မံေရ မိ ့အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ဟိတိအမျိုးသား

ေဇာရ၏သားဧဖ န်ပိင်ခ့ဲေသာေြမကွက်တွင် မေပလဂ၌ဖခင်ကိသ ဂဟ် က၏။‐ ၁၀

ေြမကွက်မှာဟိတိအမျိုးသားတိ့ထံမှအာြဗဟံ ဝယ်ယခ့ဲေသာေြမကွက်ြဖစ်၏။ စာရာကိသ ဂဟ်

ရာသချုင်းတွင်အာြဗဟံကိသ ဂဟ် က၏။‐ ၁၁ အာြဗဟံကွယ်လွန် ပီးေနာက်``ငါ့ကိြမင်

ေတာ်မသည့်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာအ ှ င် ၏ေရတွင်း'' အနီး၌ေနထိင်ေသာဣဇာက်ကိ

ဘရားသခင်ေကာင်းချီးေပးေတာ်မ၏။ ၁၂ အာြဗဟံ ှ င့်စာရာ၏ကန်မအီဂျစ်အမျိုး

သမီးဟာဂရတိ့ရေသာသားဣ ှ ေမလ၏ သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့ကိေဖာ်ြပေပအ့ံ။‐ ၁၃

ဣ ှ ေမလ၏ ကီးစဥ်ငယ်လိက်သားများ၏ နာမည်များမှာသားဦးနဗာယတ်၊ ေကဒါ၊ အာဒေဗလ၊ မိဗသံ၊‐

၁၄ မိ ှ မ၊ ဒမာ၊ မာစ၊‐ ၁၅ ဟာဒဒ်၊ ေတမ၊ ေယတရ၊ နာဖိ ှ  ှ င့်ေကဒမာ တိ့ြဖစ် ကသည်။‐ ၁၆

ဣ ှ ေမလ၏သားတိ့သည်အ ွယ်တစ်ဆယ့် ှ စ်မျိုးတိ့၏ဖခင်များြဖစ် က၍ သတိ့ေန

ထိင်ရာေကျး ွာ ှ င့်စခန်းချရာအရပ်များ ကိသတိ့၏နာမည်များြဖင့်ေခ တွင် ကေလ သည်။‐ ၁၇

ဣ ှ ေမလသည်အသက်တစ်ရာ့သံးဆယ့်ခနစ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်ကွယ်လွန်ေလသည်။‐ ၁၈

ဣ ှ ေမလ၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည်အီဂျစ် ြပည်အေ ှ ့ဘက်အာ ရိြပည်သိ့သွားရာလမ်း

တွင် ဟဝိလ မိ ့ ှ င့် ရ မိ ့အ ကား ှ ိ ေဒသ တွင်ေနထိင် ကသည်။ သတိ့သည်အာြဗဟံ၏

အြခားေသာအဆက်အ ွယ်တိ့ ှ င့်တသီး တြခားေနထိင် ကေလသည်။

၁၉ အာြဗဟံသားဣဇာက်၏အတုပတိကိေဖာ်ြပ ေပအ့ံ။‐ ၂၀

ဣဇာက်သည်အသက်ေလးဆယ် ှ ိ ေသာအခါ ပါဒနာရံြပည်မှ ရိအမျိုးသားေဗေသွလ ၏သမီး၊

လာဗန်၏ ှ မေရဗက ှ င့်အိမ်ေထာင် ပေလသည်။‐ ၂၁ ေရဗကတွင်သားသမီးမထွန်းကားသြဖင့်

ဣဇာက် သည်ထာဝရဘရားထံ၌သားသမီးဆကိ ေတာင်းေလသည်။ ထာဝရဘရားသည်သ၏

ဆေတာင်းသံကိနားေညာင်းေတာ်မ၍ေရဗက ၌ပဋိသေ စဲွေလ၏။‐ ၂၂

သ၏ပဋိသေ မှာကေလးအြမာတည်၍ထိ ကေလးတိ့သည်မေမွးဖွားမီက အမိ၏ဝမ်း

ထဲမှာအချင်းချင်းအား ပိင် က၏။ ထိအခါ ေရဗကက``ကန်မတွင်အဘယ်ေကာင့်ဤသိ့ ြဖစ်ရသနည်း''

ဟဆိ၍ထာဝရဘရား ထံေလာက်ထားေလသည်။ ၂၃ ထာဝရဘရားကေရဗကအား

``သင်၏ဝမ်းထဲ၌လ ှ စ်မျိုး ှ ိ ၏။ သင်သည်အချင်းချင်း ပိင်ဆိင်မည့် လမျိုး ှ စ်မျိုးကိဖွားြမင်မည်။

လမျိုးတစ်မျိုးသည်အြခားတစ်မျိုးထက် ခွန်အား ကီးမည်။ အ ကီးြဖစ်သကအငယ်၏အေစကိခံ ရမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ေရဗကသည်သားဖွားချိန်ေစ့ေသာအခါ သား အြမာကိဖွားြမင်ေလသည်။‐ ၂၅

အဦးဖွားေသာသားသည်အဆင်းနီ၍အေမွး ထသြဖင့်ဧေသာဟနာမည်မှည့်ေလသည်။‐ ၂၆

ဒတိယသားသည်ဧေသာ၏ဖေနာင့်ကိဆပ် ကိင်လျက်ေမွးဖွားလာသြဖင့် ယာကပ်ဟနာ

မည်မှည့်ေလသည်။ ထိသားများေမွးဖွားေသာ အခါဣဇာက်သည်အသက်ေြခာက်ဆယ် ှ ိ  ပီ ြဖစ်၏။ ၂၇

သငယ်တိ့သည်လည်း ကီးြပင်းလာ က၏။ ဧေသာသည်ေတာ၌ကျက်စားေသာမဆိး

ေကာင်းြဖစ်လာ၏။ ယာကပ်မကားအိမ်တွင် ေအးချမ်းစွာေနေသာသြဖစ်၏။‐ ၂၈

ဣဇာက်သည်ဧေသာအမဲလိက်၍ရေသာ အမဲကိ ှ စ်သက်သြဖင့် ဧေသာကိချစ်၏။

သိ့ရာတွင်ေရဗကသည်ယာကပ်ကိချစ်၏။ ၂၉တစ်ေန့သ၌ယာကပ်သည်ပဲဟင်းကိချက်ေန စဥ်

ဧေသာသည်အမဲလိက်ရာမှြပန်ေရာက် လာ၏။ သသည်ဆာေလာင်သြဖင့်၊‐ ၃၀

ယာကပ်အား``ငါအလွန်ဆာေလာင်၏။ ထိပဲ ဟင်းအနီကိငါစားပါရေစ'' ဟေတာင်း ေလသည်။

(ထိ့ေကာင့်သ့အားဧဒံနာမည် ြဖင့်ေခ တွင် က၏။) ၃၁ ထိအခါယာကပ်က``သားဦးအရာကိ

ေပးလ င်ဟင်းကိေပးမည်'' ဟဆိေလသည်။ ၃၂ ဧေသာက``ငါသည်ေသလေအာင်ဆာေန ပီ။

သားဦးအရာသည်ငါ့အဖိ့မည်က့ဲသိ့ အကျိုးထး ှ ိ  ိင်မည်နည်း။ သားဦးအရာ ကိယေလာ့''

ဟြပန်ေြဖ၏။ ၃၃ ယာကပ်က``သင်၏သားဦးအရာကိေပးမည် ဟဦးစွာကတိသစာဆိပါ''

ဟေြပာသည်။ ဧေသာသည်ကတိသစာဆိ၍သားဦး အရာကိယာကပ်အားေပးလိက်၏။‐ ၃၄

ထိအခါယာကပ်ကမန့် ှ င့်ပဲဟင်းကိသ့အား ေပး၍သသည်စားေသာက် ပီးလ င်ထွက်သွား ေလ၏။

ထိသိ့လ င်ဧေသာသည်မိမိ၏သားဦး အရာကိမထီေလးစား ပသတည်း။

၂၆
ထိြပည်တွင်အာြဗဟံလက်ထက်ကက့ဲသိ့ အစာေခါင်းပါးြခင်းကပ်ဆိက်ေရာက်လာရာ

ဣဇာက်သည်ဖိလိတိဘရင်အဘိမလက် နန်းစိက်ရာေဂရာ မိ ့သိ့သွားေလ၏။‐

၂ ထာဝရဘရားသည်သ့အားကိယ်ထင်ြပ ၍``သင်သည်အီဂျစ်ြပည်သိ့မသွား ှ င့်။

ငါ ြပလတံ့ေသာြပည်၌ေနထိင်ေလာ့။‐ ၃ ယခဤြပည်၌ေနေလာ့။ ငါသည်သင် ှ င့်

အတ ှ ိ ၍ေကာင်းချီးေပးမည်။ ဤေဒသအား လံးကိသင် ှ င့်သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့အား

ငါေပးမည်။ သင်၏အဖအာြဗဟံအားငါ ထားေသာကတိအတိင်းငါ ပမည်။‐ ၄

သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့ကိေကာင်းကင် ကယ် က့ဲသိ့များြပားေစ၍ သတိ့အားဤေဒသ

အားလံးကိေပးမည်။ သင်၏အဆက်အ ွယ် တိ့အားငါေကာင်းချီးေပးသည့်နည်းတ ကမာ

ေပ  ှ ိ လမျိုးအေပါင်းတိ့ကလည်းငါ့ထံ မှေကာင်းချီးကိေတာင်းေလာက် ကလိမ့် မည်။‐ ၅
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အာြဗဟံသည်ငါ၏စကားကိနားေထာင်၍ငါ ၏ပညတ် ှ င့်အမိန့် ှ ိ သမ တိ့ကိေစာင့်ထိန်း

ေသာေကာင့် ငါသည်သင့်အားေကာင်းချီးေပး မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ထိ့ေကာင့်ဣဇာက်သည်ေဂရာ မိ ့မှာေနထိင်ေလ၏။‐ ၇ ထိ မိ ့သားတိ့က``သင် ှ င့်ပါလာေသာအမျိုး

သမီးသည်မည်သနည်း'' ဟေမး ကေသာအခါ သ၏ ှ မြဖစ်သည်ဟေြဖ ကားေလသည်။ သ

၏မယားြဖစ်သည်ဟမေဖာ်ြပြခင်းမှာ ေရဗက သည် ပ်ရည်အလွန်လှသြဖစ်သြဖင့်

ထိ မိ ့ သားတိ့ကမိမိအားသတ်မည်ကိဣဇာက် စိးရိမ်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။‐ ၈

ဣဇာက်သည်ထိ မိ ့တွင်အတန် ကာေနထိင် ပီး ေနာက်၊ တစ်ေန့တွင်အဘိမလက်ဘရင် ကီးသည်

ြပူတင်းေပါက်မှအြပင်သိ့ ကည့်လိက်ရာ ဣဇာက် ှ င့်ေရဗကတိ့ချစ်က မ်းဝင်ေန ကသည်ကိြမင်

ရေလသည်။‐ ၉ အဘိမလက်သည်ဣဇာက်ကိေခ ၍``သသည်

စင်စစ်သင်၏မယားြဖစ်၏။ အဘယ်ေကာင့် သင်၏ ှ မဟေြပာရသနည်း'' ဟေမး၏။

ဣဇာက်က``သသည်က ်ပ်၏မယားြဖစ်သည် ဟေြပာလ င်အသတ်ခံရမည်ကိစိးရိမ်မိ

ပါသည်'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၁၀ အဘိမလက်က``သင်သည်ငါတိ့အားအဘယ်

သိ့ ပမသနည်း။ ငါ၏လတစ်ေယာက်ေယာက်က သင်၏မယား ှ င့်အေကာင်းမသိဘဲြပစ်မှား

မိလ င် သင့်ေကာင့်ငါတိ့အြပစ်ကးလွန်ရာ ေရာက်ေပမည်'' ဟဆိေလသည်။‐ ၁၁

ထိေနာက်အဘိမလက်က``ဤသကိေသာ်လည်း ေကာင်း၊ သ၏မယားကိေသာ်လည်းေကာင်းမ

တရားသြဖင့် ပေသာသအားေသဒဏ်သင့် ေစမည်'' ဟြပည်သားတိ့အားသတိေပးေလ၏။ ၁၂

ဣဇာက်သည်ထိြပည်တွင်ေနထိင်စဥ် ေကာက်ပဲ သီး ှ ံ စိက်ပျိုးလပ်ကိင်ရာ ထာဝရဘရား

သည်သ့အားေကာင်းချီးေပးသြဖင့် ထိ ှ စ် တွင်အဆတစ်ရာမ ေသာအသီးအ ှ ံ ကိ ရိတ်သိမ်းရသည်။‐

၁၃သသည်စီးပွားတိးတက်လာ ပီးလ င် အလွန် ကယ်ဝချမ်းသာလာေလသည်။‐ ၁၄သ၌သိးအပ်၊

ွားအပ် ှ င့်အေ ခအရံများစွာ ှ ိ ၍ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်သ့အားမနာ လိ ကသြဖင့်၊‐ ၁၅

သ၏အဖအာြဗဟံအသက် ှ င်စဥ်အဖ၏ အေစခံတိ့တးေဖာ်ခ့ဲေသာေရတွင်း ှ ိ သမ

တိ့ကိေြမဖိ့ပစ် ကေလ၏။ ၁၆ ထိအခါအဘိမလက်ဘရင်ကဣဇာက်

အား``သင်သည်ငါတိ့ထက်တန်ခိး ကီးလာ ပီြဖစ်၍ငါတိ့ြပည်မှထွက်သွားေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐

၁၇ ထိ့ေကာင့်ဣဇာက်သည်ထိအရပ်မှထွက်ခ့ဲ ပီးလ င် ေဂရာချိုင့်ဝှမ်းတွင်အတန် ကာမ

စခန်းချေနထိင်ေလသည်။‐ ၁၈အာြဗဟံလက်ထက်ကတးေဖာ်ခ့ဲ၍အာြဗဟံ ကွယ်လွန် ပီးေနာက်

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ေြမဖိ့ ခ့ဲ ကေသာေရတွင်းများကိ သသည်တစ်ဖန်တး

ေဖာ်၍ထိေရတွင်းများကိသ၏ဖခင်မှည့်ေခ ေသာနာမည်များြဖင့်မှည့်ေခ ေလ၏။‐ ၁၉

ဣဇာက်၏အေစခံတိ့သည်ထိချိုင့်ဝှမ်း၌ေရ တွင်းသစ်တစ်တွင်းတးရာေရထွက်ေလ၏။‐ ၂၀

ေဂရာ မိ ့မှသိးထိန်းတိ့က``ဤေရတွင်းကိ က ်ပ်တိ့ပိင်သည်'' ဟဆိ၍ဣဇာက်၏သိးထိန်း

တိ့ ှ င့်အြငင်းပွား က၏။ ထိ့ေကာင့်ဣဇာက်က ထိေရတွင်းကိ``အြငင်းအပွား''

နာမည်ြဖင့် မှည့်ေခ ေလ၏။ ၂၁ ဣဇာက်၏အေစခံတိ့သည်အြခားေရတွင်း

တစ်တွင်းကိတး ကြပန်ရာအြငင်းပွား က ြပန်သြဖင့် ထိေရတွင်းကိ``ရန် ငိး''

ဟနာမည် မှည့်ေလသည်။‐ ၂၂ တစ်ဖန်ဣဇာက်သည်ထိအရပ်မှေြပာင်း၍အြခား

တစ်ေနရာ၌ေရတွင်းတစ်တွင်းတးြပန်ေလသည်။ ထိေရတွင်း ှ င့်ပတ်သက်၍အြငင်းပွားမမ ှ ိ

သြဖင့်``လွတ်လပ်ြခင်း'' ဟနာမည်မှည့်ေလသည်။ ဣဇာက်က``ထာဝရဘရားသည်ဤြပည်၌ငါ

တိ့အားလွတ်လပ်စွာေနထိင်ခွင့်ေပးေတာ်မ ပီ ြဖစ်၍ငါတိ့စီးပွားတိးတက်မည်'' ဟဆိေလ၏။

၂၃ ထိေနာက်ဣဇာက်သည်ေဗရေ ှ ဘအရပ်သိ့ ေြပာင်းေ ့ခ့ဲသည်။‐ ၂၄

ထိညမှာထာဝရဘရားသည်သ့အားကိယ် ထင်ြပ၍``ငါသည်သင်၏အဖအာြဗဟံ၏

ဘရားြဖစ်၏။ မစိးရိမ် ှ င့်။ ငါသည်သင်တိ့ ှ င့် အတ ှ ိ ၏။ ငါ၏ကန်အာြဗဟံအားထား

ေသာကတိေတာ်ကိေထာက်၍သင့်ကိေကာင်းချီး ေပးမည်။ သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့ကိလည်းများ

ြပားေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။‐ ၂၅ ဣဇာက်သည်ထိအရပ်၌ယဇ်ပလင်တည် ပီး

လ င် ထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍ပတနာ ပေလ၏။ သသည်ထိအရပ်၌စခန်းချ၍

အေစခံတိ့ကေရတွင်းတစ်တွင်းတး က ြပန်သည်။ ၂၆အဘိမလက်ဘရင်သည်အတိင်ပင်ခံအဟ

ဇတ် ှ င့်ဗိလ်ချုပ်ဖိေကာလတိ့လိက်ပါလျက် ေဂရာ မိ ့မှဣဇာက်ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာ က

၏။‐ ၂၇ ဣဇာက်က``သင်တိ့သည်ယခင်ကအက ်ပ် အားမန်း၍

သင်တိ့၏ြပည်မှ ှ င်ထတ် က ပီး မှ အဘယ်ေကာင့်ယခအက ်ပ်ထံသိ့လာ

ကသနည်း'' ဟေမးေလ၏။ ၂၈ သတိ့က``ထာဝရဘရားသည်သင် ှ င့်အတ

ှ ိ ေ ကာင်း ယခငါတိ့သိရ ပီြဖစ်၍ ငါတိ့ အချင်းချင်းကတိသစာထား ကပါစိ။့‐ ၂၉

ငါတိ့ကသင့်အားရန်ဖက်မ ပဘဲ သင်တိ့အား ကင်နာ၍ေအးချမ်းစွာထွက်သွားေစသည့်နည်း တ

သင်ကငါတိ့အားလည်းရန်ဖက်မ ပပါဟ ကတိ ပပါေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်သင့်

အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မေ ကာင်းသိသာထင် ှ ားပါသည်'' ဟဆိ၏။‐ ၃၀

ဣဇာက်သည်စားေသာက်ပဲွကိြပင်ဆင်၍ သ တိ့အားလံးအတတကွစားေသာက် က ေလသည်။‐ ၃၁

ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာတွင် သတိ့အချင်း ချင်းတစ်ဦး ှ င့်တစ်ဦးကတိသစာ ပ က၏။ ထိ့

ေနာက်သတိ့အချင်းချင်း တ်ဆက် ပီးလ င် မိတ်ေဆွြဖစ်လျက်ခဲွခွာ ကေလသည်။ ၃၂

ဣဇာက်၏အေစခံတိ့ကသတိ့တးေသာေရ တွင်းေရထွက်ေ ကာင်းဣဇက်အားေြပာြပ က၏။‐ ၃၃

ဣဇာက်ကထိေရတွင်းကိေ ှ ဘဟမှည့်ေခ ေသာ ေကာင့်ထိ မိ ့ကိေဗရေ ှ ဘ မိ ့ဟေခ တွင်ေလ

သည်။ ၃၄ ဧေသာသည်အသက်ေလးဆယ် ှ ိ ေသာအခါ ဟိတိအမျိုးသားေဗရိ၏သမီးယဒိတ်၊

ဟိတိ အမျိုးသားဧလန်၏သမီးဗာ ှ မတ်တိ့ ှ စ်ဦး ှ င့်အိမ်ေထာင် ပေလသည်။‐ ၃၅

ဣဇာက် ှ င့်ေရဗကတိ့သည်ထိအမျိုးသမီး များအတွက်ေကာင့်စိတ်မချမ်းမသာြဖစ် ရေလ၏။

၂၇ ဣဇာက်သည်အိမင်းလာ၍မျက်စိမြမင်ေတာ့ ေချ။ သသည်သားအ ကီးဧေသာကိ``သား''

ဟေခ လ င်ဧေသာက၊ `` ှ ိ ပါသည်အဖ'' ဟြပန်ေြဖ၏။ ၂

ထိအခါဣဇာက်က``ငါသည်ယခအိလှ ပီ။ မ ကာမီေသရမည်။‐ ၃

သင်သည်ေလး ှ င့်ြမားကိယ၍ေတာထဲသိ့ သွား ပီးလ င် ငါ့အတွက်အမဲ ှ ာေဖွခ့ဲပါ။‐ ၄

ငါ ကိက် ှ စ်သက်ေသာအမဲဟင်းလျာကိချက် ၍ငါ့ထံသိ့ယခ့ဲပါ။ ထိဟင်းကိငါစား ပီး

လ င်ငါမေသမီသင့်အားေကာင်းချီးေပးမည်'' ဟမှာ ကားေလသည်။ ၅

ဣဇာက်ကဧေသာအား ထိသိ့မှာ ကားေနစဥ် ေရဗကသည်နားေထာင်လျက် ှ ိ ၏။ ထိ့ေကာင့်

ဧေသာအမဲပစ်ထွက်သွားေသာအခါ၊‐ ၆ ေရဗကသည်ယာကပ်ကိေခ ၍``သင့်အဖ ကဧေသာအား၊‐ ၇

`အမဲပစ်၍ငါ့အတွက်ဟင်းချက်ခ့ဲပါ။ ငါ စား ပီးလ င်ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌ သင့်

အားငါမေသမီေကာင်းချီးေပးမည်' ဟမှာ ကားသည်ကိငါ ကား ပီ။‐ ၈ သိ့ြဖစ်၍ငါ့သား၊

ငါ့စကားကိနားေထာင် ၍ငါေြပာသမ အတိင်း ပလပ်ေလာ့။‐ ၉ ဆိတ်အပ် ှ ိ ရာသိ့သွား ပီးလ င်

ဆ ဖိးေသာ ဆိတ်ငယ် ှ စ်ေကာင်ကိေ ွးယခ့ဲေလာ့။ ငါသည် သင့်ဖခင် ကိက် ှ စ်သက်ေသာဟင်းကိချက်

ေပးမည်။‐ ၁၀ ထိအမဲဟင်းကိသ့ထံသိ့ယသွားေလာ့။ သ မေသမီ သင့်အားေကာင်းချီးေပးလိမ့်မည်''

ဟ ဆိေလ၏။ ၁၁ ယာကပ်က``အစ်ကိဧေသာသည်အေမွးထ ေသာသြဖစ် ပီး

ကန်ေတာ်မှာအသားအေရ ေချာမွတ်သြဖစ်ပါ၏။‐ ၁၂ ဖခင်ကကန်ေတာ်အားစမ်းသပ် ကည့်မိ၍

သ့အားလှည့်ြဖားေ ကာင်းသိလ င် ကန်ေတာ် ေကာင်းချီးမဂလာကိခံရမည့်အစားကျိန်

စာသင့်ြခင်းကိခံရပါမည်'' ဟမိခင်အား ြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၃ ငါ့သား၊ သင်ခံရမည့်ကျိန်စာသင့်ြခင်းကိ

ငါခံရပါေစ။ ငါေြပာသည့်အတိင်းဆိတ် များကိသာငါ့ထံသိ့ယခ့ဲပါ'' ဟမိခင်

ကဆိေလ၏။‐ ၁၄ ယာကပ်သည်သွား၍ဆိတ်များကိမိခင်ထံသိ့ ယေဆာင်ခ့ဲသြဖင့်

ေရဗကသည်ဣဇာက် ကိက် ှ စ်သက်ေသာအမဲဟင်းကိချက်ေလသည်။‐ ၁၅

ထိေနာက်သသည်မိမိအိမ်တွင်သိမ်းဆည်း ထားေသာဧေသာ၏အေကာင်းဆံးအဝတ်

ကိယာကပ်အားဝတ်ဆင်ေပး၏။‐ ၁၆ သ၏လက်ေမာင်းများ ှ င့်အေမွးမေပါက်ေသာ

လည်ပင်းတိ့တွင်ဆိတ်သားေရကိပတ်စည်း ေပး၏။‐ ၁၇ ထိေနာက်ချက် ပီးေသာအမဲဟင်း ှ င့်ဖတ်

ထားေသာမန့်တိ့ကိယာကပ်အားေပး၏။ ၁၈ ယာကပ်သည်သ၏ဖခင်ထံသိ့သွား၍``အဖ'' ဟေခ လ င်၊

ဣဇာက်က``သား'' ဟထး ပီးလ င်``သား ကီး ေလာ၊ သားငယ်ေလာ'' ဟေမးေလ၏။ ၁၉

ယာကပ်က``ကန်ေတာ်သည်သား ကီးဧေသာ ြဖစ်ပါသည်။ ဖခင်မှာ ကားသည့်အတိင်းေဆာင်

ွက် ပီးပါ ပီ။ ယခထ၍ကန်ေတာ်ယခ့ဲေသာ အမဲဟင်းကိသံးေဆာင် ပီးလ င်ကန်ေတာ်

အားေကာင်းချီးေပးပါ'' ဟေြပာေလသည်။ ၂၀ ဣဇာက်က``ငါ့သား၊ အမဲေကာင်အရြမန်လှ

ပါတကား'' ဟဆိ၏။ ယာကပ်က``အဖ၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားေစာင်မြခင်းေကာင့်အမဲေကာင်ကိ

အြမန်ရပါသည်'' ဟြပန်ေြဖ၏။ ၂၁ ထိအခါဣဇာက်က``ငါသင့်ကိစမ်း ကည့် ိင်

ရန်အနားသိ့တိးလာပါ။ သင်သည်ဧေသာ အမှန်ပင်ြဖစ်ပါသေလာ'' ဟေမးေလသည်။‐ ၂၂

ယာကပ်သည်ဖခင်အနားသိ့ချဥ်းကပ်လာေသာ် ဖခင်ကလက် ှ င့်သ့ကိစမ်းသပ် ပီးလ င်``သင်

၏အသံမှာယာကပ်၏အသံ၊ သင်၏လက်များ သည်ကားဧေသာ၏လက်များပင်ြဖစ်သည်''

ဟ ဆိေလ၏။‐ ၂၃ သ၏လက်တိ့သည်ဧေသာ၏လက်များက့ဲသိ့

အေမွးထေသာေကာင့်ဖခင်သည်ယာကပ် ြဖစ်မှန်းမရိပ်မိေချ။ သ့အားေကာင်းချီးမ ေပးမီ၊‐ ၂၄

``သင်သည်အကယ်ပင်ဧေသာြဖစ်သေလာ'' ဟေမးြပန်၏။ ယာကပ်က``ဟတ်ပါသည်'' ဟေြဖ၏။ ၂၅

ထိအခါဣဇာက်က``အမဲဟင်းကိယခ့ဲပါ။ ငါစား ပီးလ င်သင့်အားေကာင်းချီးေပးမည်''ဟဆိေလ၏။

ယာကပ်သည်ဖခင်ထံသိ့ဟင်း ကိယခ့ဲ၏။ ဖခင်ေသာက်ရန်စပျစ်ရည်ကိ လည်းယခ့ဲ၏။‐

၂၆ ထိေနာက်ဖခင်က``ငါ့သား၊ အနားသိ့တိး လာ၍ငါ့ကိနမ်းေလာ့ဟခိင်း၏။‐ ၂၇

ယာကပ်သည်ဖခင်ထံချဥ်းကပ်၍နမ်းလိက် ေသာအခါ ဣဇာက်သည်သ၏အဝတ်များကိ

အနံ့ခံလျက်``ငါ့သား၏အနံ့သည်ထာဝရ ဘရားေကာင်းချီးေပးေသာလယ်၏ရနံ့က့ဲ သိ့သင်း ကိင်ပါ၏။‐

၂၈ ဘရားသခင်သည်သင့်အားမိးေကာင်းကင်မှ ှ င်းကိေပးေတာ်မ၍ သင်၏လယ်များကိေြမ

သဇာထက်သန်ေတာ်မေစသတည်း။ ကိယ်ေတာ် သည်သင့်အားေကာက်ပဲသီး ှ ံ  ှ င့်စပျစ်ရည်

များစွာေပးသနားေတာ်မေစသတည်း။‐ ၂၉ တိင်း ိင်ငံတိ့သည်သင်၏အေစကိခံရ က
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ေစသတည်း။ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်သင့်အား ဦး တ်ရ ကေစသတည်း။ သင်သည်ေဆွမျိုး

သားချင်းတိ့ကိ ကီးစိးရေစသတည်း။ သင်၏ အမိအဆက်အ ွယ်တိ့သည်သင့်အားဦး တ်

ရ ကေစသတည်း။ သင့်အားကျိန်စာသင့်ေသာ သတိ့ကိကျိန်စာသင့်ေစသတည်း။ သင့်အား

ေကာင်းချီးေပးသတိ့သည်ေကာင်းချီးခံစား ရ ကေစသတည်း'' ဟေကာင်းချီးေပးေလ ၏။ ၃၀

ဣဇာက်သည်ယာကပ်အားေကာင်းချီးေပး ပီး၍ ဖခင်ထံမှယာကပ်ထွက်သွားသည့်ခဏအတွင်း

သ၏အစ်ကိဧေသာသည်အမဲလိက်ရာမှ ြပန်ေရာက်လာ၏။‐ ၃၁

သသည်လည်းစားဖွယ်ေကာင်းေသာအမဲဟင်းလျာ ကိချက် ပီးလ င်ဖခင်ထံသိ့ယခ့ဲေလသည်။

ထိေနာက်``အဖ၊ ကန်ေတာ်ယခ့ဲေသာအမဲ ဟင်းကိထ၍သံးေဆာင်ပါ။ သံးေဆာင် ပီး

လ င်ကန်ေတာ်အားေကာင်းချီးေပးပါ'' ဟ ဆိေလ၏။ ၃၂ဣဇာက်က``သင်မည်သနည်း'' ဟေမး၏။

ဧေသာက``ကန်ေတာ်သည်ဖခင်၏သား ကီး ဧေသာြဖစ်ပါသည်'' ဟြပန်ေြဖ၏။ ၃၃

ထိအခါဣဇာက်သည်တစ်ကိယ်လံးဆတ်ဆတ် တန်လျက်``အမဲေကာင်ကိရ၍ငါ့ထံသိ့ဟင်း

ယခ့ဲသကားမည်သနည်း။ သင်မေရာက်မီငါ သည်ဟင်းကိစား ပီး ပီ။ ထိသအားလည်း

ေကာင်းချီးေပးခ့ဲ ပီ။ ငါေကာင်းချီးေပးခ့ဲ သည့်အတိင်းသခံစားရမည်'' ဟဆိေလ သည်။ ၃၄

ဧေသာသည်ထိစကားကိ ကားရလ င်မခံ မရပ် ိင်ေအာင်ခံစားရသြဖင့်``အိ အဖ၊ ကန်ေတာ့်

အားလည်းေကာင်းချီးေပးပါဦး'' ဟအသံကျယ် စွာေအာ်ဟစ်ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၃၅

ဣဇာက်က``သင့်ညီလာ၍ငါ့ကိလိမ်လည်လှည့်ြဖား ေလ ပီ။ သသည်သင်ခံစားရမည့်ေကာင်းချီးကိ

ယသွား ပီ'' ဟေြဖ ကားေလသည်။ ၃၆ ဧေသာက``သသည်ကန်ေတာ်အား ှ စ် ကိမ်တိင်

တိင်ယာကပ်ဟေသာနာမည် ှ င့်လိက်ေအာင်လှည့် စားခ့ဲပါ ပီ။ သသည်ကန်ေတာ်၏သားဦးအရာ

ကိတစ် ကိမ်၊ ယခတစ်ဖန်ကန်ေတာ်ခံစားရ မည့်ေကာင်းချီးကိတစ် ကိမ်ယသွားပါ ပီ။

ကန်ေတာ်အဖိ့ေကာင်းချီးတစ်ပါးပါးမကျန် ပါသေလာ'' ဟဖခင်အားေမးေလ၏။ ၃၇

ဣဇာက်က``ငါသည်သ့အားသင်၏အ ှ င်သခင် ြဖစ်ေစ ပီ။ ေဆွမျိုးသားချင်းအေပါင်းတိ့ကိ

လည်းသ၏အေစကိခံေစ ပီ။ သ့အားေကာက်ပဲ သီး ှ ံ  ှ င့်စပျစ်ရည်တိ့ြဖင့် ကယ်ဝြပည့်စံေစ ပီ။

သိ့ြဖစ်လ င်ငါ့သားသင့်အတွက်မည်သိ့ ေဆာင် ွက်ေပး ိင်ပါသနည်း'' ဟြပန်ေြဖေလ ၏။ ၃၈

ဧေသာက``အိ အဖ၊ ဖခင်ထံ၌ေပးစရာ ေကာင်းချီးမဂလာတစ်ပါးမ မကျန်ပါ သေလာ။

ကန်ေတာ့်ကိလည်းေကာင်းချီးမဂလာ ေပးပါဦး'' ဟဖခင်အားဆက်လက်ေတာင်းပန်

၍ငိေ ကးေလ၏။ ၃၉ ထိအခါဣဇာက်က၊ ``သင့်လယ်များသည်ေြမ သဇာမ ှ ိ ၊မိး ေကာင်းကင်မှ

ှ င်းကိလည်းမရ ိင်။ ၄၀ သင်သည်ကိယ့် ားြဖင့်အသက်ေမွးရမည်။ သင်၏ညီအေစကိခံရမည်။

သိ့ရာတွင်သင်သည် ကိးပမ်းအားထတ်လ င်၊ သ၏အချုပ်အေ ှ ာင်မှလွတ်ေြမာက်လိမ့်မည်''

ဟဆိေလ၏။ ၄၁ ယာကပ်သည်ဖခင်ထံမှေကာင်းချီးမဂလာကိ ခံရသြဖင့်

ဧေသာသည်သ့အားရန် ငိးထား ၏။ ဧေသာက``ဖခင်အနိစေရာက်လ င်ေရာက်

ြခင်းယာကပ်ကိငါသတ်ပစ်မည်'' ဟ ကံး ဝါးေလ၏။ ၄၂ ေရဗကသည်ဧေသာ၏အ ကံကိ ကားသိရ

သြဖင့် ယာကပ်ကိေခ ၍``သင့်အစ်ကိဧေသာ သည်သင့်အားလက်စားေချသတ်ပစ်ရန်အ ကံ

ထတ်လျက် ှ ိ သည်။‐ ၄၃ ငါ့သား၊ ငါေြပာသည့်အတိင်း ပလပ်ေလာ့။ ခါရန်

မိ ့၌ေနထိင်ေသာငါ၏အစ်ကိလာဗန်ထံသိ့ ယခချက်ချင်းသွားရန်ြပင်ေလာ့။‐ ၄၄

သင်၏အစ်ကိစိတ်ေြပ၍သင်သ့အား ပမိ သမ ကိေမ့ေပျာက်သည့်အချိန်အထိသ့ထံ

၌ေခတတည်းခိေနထိင်ေလာ့။‐ ၄၅ ထိအချိန်ေရာက်လ င်ငါသည်သင့်ထံသိ့လ

ေစလတ်၍ြပန်လည်ေခ ေဆာင်မည်။ ငါသည် တစ်ေန့ချင်းတွင်သား ှ စ်ေယာက်စလံးကိ

အဆံးမခံ ိင်'' ဟဆိေလ၏။ ၄၆ ေရဗကကဣဇာက်အား``ကန်မသည်ဧေသာ၏

အမျိုးချင်းမတေသာမယားများေ ကာင့် ေသ ချင်ေအာင်စိတ်ညစ်ရသည်။ အကယ်၍ယာကပ်

သည်ဤအရပ်၌ ှ ိ ေသာ ဟိတိအမျိုးသမီး တစ်ဦးဦး ှ င့်အိမ်ေထာင်ကျမည်ဆိလ င်

ကန်မအသက် ှ င်မေန ိင်ေတာ့ပါ'' ဟ ေြပာေလ၏။

၂၈ ထိအခါဣဇာက်သည်ယာကပ်ကိေခ  ပီး လ င်``သင်သည်ခါနာန်အမျိုးသမီး ှ င့်

အိမ်ေထာင်မ ပရ။‐ ၂ သင်၏အဖိးေဗေသွလေနထိင်ရာမက်ဆိပိ

ေတးမီးယားြပည်သိ့ယခသွားေလာ့။ သင့်ဦး ေလးလာဗန်၏သမီးတစ်ေယာက်ေယာက် ှ င့်

အိမ်ေထာင် ပေလာ့။‐ ၃ အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်သည်သင့်ကိ

ေကာင်းချီးေပး၍သားသမီးများစွာထွန်း ကားေစသြဖင့် သင်သည်လမျိုးများစွာတိ့

၏ဖခင်ြဖစ်ပါေစေသာ။‐ ၄ ဘရားသခင်သည်အာြဗဟံအားေကာင်း ချီးေပးသည့်နည်းတ

သင် ှ င့်သင်၏အဆက် အ ွယ်တိ့အားေကာင်းချီးေပးပါေစေသာ။ အာြဗဟံအားဘရားသခင်ေပးေတာ်မ

ေသာ သင်ယခေနထိင်ေသာြပည်ကိအပိင် ရပါေစေသာ'' ဟေကာင်းချီးေပး၍မှာ ကား ေလ၏။‐

၅ ဣဇာက်သည် ရိအမျိုးသားေဗေသွလ ၏သားလာဗန် ေနထိင်ရာပါဒနာရံြပည်

သိ့ယာကပ်ကိေစလတ်၏။ လာဗန်သည် ယာကပ် ှ င့်ဧေသာတိ့၏မိခင်ေရဗက၏ ေမာင်ြဖစ်သတည်း။

၆ဣဇာက်ကယာကပ်အားေကာင်းချီးေပး၍မယား ှ ာရန် ပါဒနာရံြပည်သိ့ေစလတ်လိက်ေကာင်း

ကိလည်းေကာင်း၊ ထိသိ့ယာကပ်အားေကာင်းချီး ေပးစဥ်ခါနာန်အမျိုးသမီး ှ င့်အိမ်ေထာင်

မ ပရဟ၍မှာ ကားေ ကာင်း၊‐ ၇ ယာကပ်သည်မိဘတိ့၏စကားကိနားေထာင်၍

ပါဒနာရံြပည်သိ့သွား ပီြဖစ်ေ ကာင်းကိ ဧေသာသိ ှ ိ ေလ၏။‐ ၈ ဧေသာသည်ခါနာန်အမျိုးသမီးများကိ

ဖခင်ဣဇာက်မ ှ စ်သက်ေ ကာင်းသိရသြဖင့်၊‐ ၉ အာြဗဟံ၏သားဣ ှ ေမလထံသိ့သွား ပီး လ င်

သ၏သမီးမဟာလတ် ှ င့်အိမ်ေထာင် ပ ေလသည်။ မဟာလတ်သည်ကားနဗာယတ်၏

ှ မြဖစ်သတည်း။ ၁၀ ယာကပ်သည်ေဗရေ ှ ဘအရပ်မှခါရန် မိ ့သိ့ခရီးထွက်ခ့ဲေလသည်။‐ ၁၁

ေနဝင်ချိန်၌သသည်တစ်ေနရာသိ့ေရာက် ှ ိ ၍ခရီးတစ်ေထာက်နားေလသည်။ သသည်

ေကျာက်တံးတစ်တံးကိေခါင်းအံး၍အိပ်သည်။‐ ၁၂ ထိသိ့အိပ်ေနစဥ်အိပ်မက်ထဲ၌ေြမြပင်မှမိး

ေကာင်းကင်သိ့တိင်ေအာင်ေထာင်လျက် ှ ိ ေသာ ေလှကားေပ တွင် ေကာင်းကင်တမန်များတက်

လျက်ဆင်းလျက် ှ ိ သည်ကိြမင်ရ၏။‐ ၁၃ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်သ့အနီးတွင်

ရပ်ေနသည်ကိြမင်ရ၏။ ထာဝရဘရားက``ငါ သည်အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်တိ့၏ဘရားတည်းဟ

ေသာထာဝရဘရားြဖစ်၏။ သင်ယခနားေန ရာြပည်ကိသင် ှ င့်သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့

အားငါေပးမည်။‐ ၁၄ သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည်ေြမမန့်က့ဲသိ့ များြပားလိမ့်မည်။

သတိ့၏နယ်ေြမသည်အရပ် ေလးမျက် ှ ာသိ့ကျယ်ြပန့်လိမ့်မည်။ ငါသည်

သင် ှ င့်သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့အားြဖင့် ကမာေပ  ှ ိ လမျိုးအေပါင်းတိ့အားေကာင်း ချီးေပးမည်။‐ ၁၅

ငါသည်သင် ှ င့်အတ ှ ိ ၍သင်သွားရာ အရပ်၌သင့်ကိေစာင့်ေ ှ ာက်မည်။ သင့်ကိဤ

ြပည်သိ့တစ်ဖန်ပိ့ေဆာင်ဦးမည်။ ငါသည်သင့် အားထားေသာကတိအတိင်းအေကာင်အထည်

မေပ မီသင့်ကိစွန့်ပစ်၍မထား'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၆ ထိေနာက်ယာကပ်သည်အိပ်ရာမှ ိး၍``ထာဝရ

ဘရားသည်စင်စစ်ဤအရပ်၌ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းငါမသိပါတကား'' ဟဆိ ေလ၏။‐ ၁၇

သသည်ေကာက် ွံ ့လျက်``ဤအရပ်သည်ေကာက်မက် ဖွယ်ေကာင်းေသာအရပ်ြဖစ်ပါသည်တကား။

ဘရားသခင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာဗိမာန်ေကာင်းကင်ဘံ တံခါးဝပင်ြဖစ်ပါသည်တကား''

ဟဆိေလ၏။ ၁၈ ယာကပ်သည်ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာ အိပ်ရာမှ

ိးထ၍သေခါင်းအံးေသာေကျာက်တံးကိယ ပီး လ င် မှတ်တိင်အြဖစ်စိက်ထေလသည်။ ထိေနာက်မှတ်

တိင်ေပ တွင်သံလွင်ဆီေလာင်းလျက် ထိမှတ်တိင် ကိဘရားသခင်အားဆက်ကပ်ေလ၏။‐ ၁၉

ထိအရပ်ကိေဗသလဟနာမည်မှည့်ေခ ေလ သည်။ (ယခင်ကထိ မိ ့ကိလဇဟေခ တွင်၏။)‐ ၂၀

ထိေနာက်ယာကပ်ကထာဝရဘရားအား ``ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အက ်ပ် ှ င့်အတ ှ ိ ၍

အက ်ပ်သွားရမည့်ခရီး၌ေစာင့်ေ ှ ာက်လျက် အစားအစာ ှ င့်အဝတ်ကိေပးသနားေတာ် မ ပီးလ င်၊‐

၂၁အက ်ပ်ဖခင်အိမ်သိ့ေချာေမာစွာြပန်လည်ပိ့ ေဆာင်ေတာ်မပါကကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အက ်ပ်

ဘရားြဖစ်ေတာ်မမည်။‐ ၂၂ အက ်ပ်စိက်ထေသာဤမှတ်တိင်သည်ထာဝရ

ဘရားကိကိးကွယ်ရာဌာနြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ အက ်ပ်သည်လည်းကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးေတာ်မ

သမ ထဲမှဆယ်ပံတစ်ပံကိကိယ်ေတာ် ှ င် အားလဒါန်းပါမည်'' ဟသစာဆိေလ၏။

၂၉ ယာကပ်သည်အေ ှ ့ြပည်သိ့ေ ှ ့ ၍ခရီးဆက် ခ့ဲေလသည်။‐

၂ ထိြပည်သိ့ေရာက်ေသာအခါလယ်ကွင်းထဲ၌သိး

စသံးစဝိင်းရံလျက် ှ ိ ေသာေရတွင်းတစ်တွင်းကိ ြမင်ရေလသည်။ ထိသိ့ဝိင်းရံရြခင်းမှာသိးစများ

ကိထိေရတွင်းမှေရတိက်ရြခင်းေကာင့်ြဖစ်၏။ ေရ တွင်းအဝကိေကျာက်တံး ကီးြဖင့်ပိတ်ထားသည်။‐

၃ သိးစများေရတွင်းအနားသိ့ေရာက် ှ ိ လာ က ေသာအခါမှသာ သိးထိန်းတိ့သည်ထိေကျာက်

တံးကိေ ့၍သိးများကိေရတိက်ေလ့ ှ ိ  က၏။ ထိေနာက်သတိ့သည် ေကျာက်တံးကိေရတွင်းဝ

ေပ သိ့ြပန်တင်ထားေလ့ ှ ိ  က၏။ ၄ ယာကပ်ကသိးထိန်းတိ့အား``အေဆွတိ၊့ သင်

တိ့အဘယ်အရပ်ကလာ ကသနည်း'' ဟေမး ေသာ်၊ ``ခါရန် မိ ့ကလာ ကပါသည်'' ဟေြဖ က၏။ ၅

တစ်ဖန်ယာကပ်က``နာေခ ၏သားလာဗန်ဆိ သကိသိပါသေလာ'' ဟေမး၏။ ``သိပါသည်''

ဟြပန်ေြဖ က၏။ ၆ ေနာက်တစ်ဖန်ယာကပ်က``သကျန်းမာပါ သေလာ'' ဟေမး၏။

သတိ့က``ကျန်းမာပါ၏။ ယခပင်သ၏သမီး ရာေခလသည်သိးအပ် ှ င့်အတလာေန ပီ'' ဟဆိ က၏။ ၇

ယာကပ်က``ယခေနြမင့်ေသးသြဖင့်သိးအပ် များကိသိမ်းသွင်းရန်အချိန်မေရာက်ေသး။ သင်

တိ့သည်သိးများကိေရတိက် ပီးလ င် စား ကျက်သိ့ြပန်၍ပိ့ဦးေလာ့'' ဟေြပာေလ၏။

၈ ထိအခါသတိ့က``က ်ပ်တိ့ထိသိ့မ ပ လပ် ိင်ပါ။ သိးအပ်အားလံးဤအရပ်သိ့

ေရာက် ှ ိ ၍ေကျာက်တံးကိေ ့ ပီးမှသိးတိ့ ကိေရတိက်ရပါသည်'' ဟြပန်ေြဖ က၏။ ၉

ယာကပ်သည်သိးေကျာင်းသားတိ့ ှ င့်စကား ေြပာဆိေနစဥ်ဖခင်၏သိးတိ့ကိထိန်းေကျာင်း

ရေသာရာေခလသည်သိးအပ် ှ င့်အတလာ ေန၏။‐ ၁၀ ယာကပ်သည်သ၏ဦးရီးလာဗန်သိးအပ်

ှ င့်အတရာေခလေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ ေရတွင်းသိ့သွား၍ေကျာက်တံးကိေ ့ဖယ် ပီး

လ င်လာဗန်၏သိးတိ့ကိေရတိက်ေလ၏။‐ ၁၁ ထိေနာက်သသည်ရာေခလကိနမ်း၍ ဝမ်း
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သာေသာေကာင့်ငိေ ကးေလ၏။‐ ၁၂ သက``ငါသည်ေရဗက၏သား၊ သင့်ဖခင်၏

ေဆွမျိုးရင်းချာြဖစ်သည်'' ဟရာေခလအား ေြပာေလ၏။ ရာေခလသည်ေြပး၍ဖခင်အားထိအေကာင်း

ကိေြပာြပေလ၏။‐ ၁၃ လာဗန်သည်သ၏တယာကပ်၏သတင်းကိ ကားရလ င်ေြပး၍

သ့အားဆီး ကိဖက်ယမ်း နမ်း ပ် ပီးလ င်ေနအိမ်သိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲေလ သည်။

ယာကပ်ကြဖစ်ခ့ဲသမ အေကာင်းကိ အကန်အစင်ေြပာြပေသာအခါ၊‐ ၁၄

လာဗန်က``သင်သည်ငါ၏ေသွးရင်းသားရင်း ပင်ြဖစ်ပါသည်တကား'' ဟဆိေလ၏။

ယာကပ် သည်လည်းဦးရီးအိမ်တွင်တစ်လ ကာမ ေန ထိင်ေလသည်။ ၁၅

လာဗန်ကယာကပ်အား``သင်သည်ငါ၏ေဆွမျိုး ြဖစ်ေသာေကာင့် ငါ့အတွက်အခမ့ဲလပ်ကိင်မ ေပးသင့်။

သင်လိချင်သည့်အခကိေတာင်းေလာ့'' ဟဆိေလ၏။‐ ၁၆လာဗန်တွင်သမီး ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သမီး

အ ကီး၏နာမည်သည်ေလအာြဖစ်၍ သမီးအငယ်၏နာမည်မှာရာေခလြဖစ်၏။‐ ၁၇

ေလအာသည်မျက်လံးမျက်ဖန်လှ၏။ ရာေခလ မကားကိယ်လံးကိယ်ေပါက်လှ၍ ချင်ဖွယ် ေကာင်း၏။

၁၈ ယာကပ်သည်ရာေခလကိချစ်သြဖင့်``ရာေခလ ှ င့်ထိမ်းြမားေပးမည်ဆိလ င်ဦးရီးထံ၌ခနစ်

ှ စ်အလပ်လပ်ေပးပါမည်'' ဟေြပာေလ၏။ ၁၉ လာဗန်က``ရာေခလအားအြခားသတစ်ေယာက်

ှ င့်ေပးစားရသည်ထက် သင် ှ င့်ေပးစားရသည် ကပိ၍သင့်ြမတ်ပါမည်။ ငါ ှ င့်အတေနေလာ့''

ဟေြဖ ကားေလသည်။‐ ၂၀ ယာကပ်သည်ရာေခလကိထိမ်းြမား ိင်ရန်ခနစ် ှ စ်အလပ်လပ်၏။

သသည်ရာေခလကိချစ်ေသာ ေကာင့်ထိမ ေသာကာလကိတိေတာင်းေသာ

အချိန်ဟ၍ထင်မှတ်ေလသည်။ ၂၁ယာကပ်က``အချိန်ေစ့ပါ ပီ။ ဦးရီး၏သမီး ှ င့်လက်ထပ်ခွင့်ေပးပါ''

ဟလာဗန်အားေြပာ ေလ၏။‐ ၂၂ ထိ့ေကာင့်လာဗန်သည်လက်ထပ်မဂလာဧည့်ခံပဲွ ကိကျင်းပ၍

ထိပဲွသိ့လတိင်းအားဖိတ် ကား ေလသည်။‐ ၂၃ ထိေန့ည၌လာဗန်သည်ရာေခလအစားေလအာ

ကိ ယာကပ်ထံသိ့ပိ့သြဖင့်သသည်ေလအာ ှ င့် အိပ်ေလ၏။‐ ၂၄

(လာဗန်သည်မိမိ၏ကန်မဇိလပကိေလအာ ၏အထိန်းအြဖစ်ေပးအပ်လိက်၏။‐) ၂၅

မိးလင်းချိန်ေရာက်မှယာကပ်သည်မိမိ၏မယားမှာ ေလအာြဖစ်ေကာင်းသိရေလသည်။ သသည်လာဗန်

ထံသိ့သွား၍``အဘယ်ေ ကာင့်ထိသိ့ ပလပ်ရပါ သနည်း။ က ်ပ်သည်ရာေခလကိရရန်အတွက်

အလပ်လပ်ခ့ဲပါသည်။ က ်ပ်ကိအဘယ်ေ ကာင့် လှည့်စားပါသနည်း'' ဟေမးေလ၏။ ၂၆

ထိအခါလာဗန်က``ဤအရပ်ေဒသတွင်သမီး အ ကီးကိအိမ်ေထာင်မချမီ သမီးအငယ်ကိ

အိမ်ေထာင်ချသည့်ထံးစံ ေလ့မ ှ ိ ပါ။‐ ၂၇ သင်သည်ငါ့ထံ၌ေနာက်ထပ်ခနစ် ှ စ်အလပ်

လပ်ဦးမည်ဆိလ င် မဂလာပဲွရက်သတတစ်ပတ် ကန်ေသာအခါသင့်အားရာေခလ ှ င့်ေပး

စားပါမည်'' ဟဆိေလသည်။ ၂၈ ယာကပ်သည် သေဘာတလက်ခံေလ၏။ မဂလာပဲွ

ရက်သတပတ်ကန်ဆံးေသာအခါ လာဗန်သည် သမီးရာေခလကိ ယာကပ် ှ င့်ေပးစား၏။‐ ၂၉

(လာဗန်သည် မိမိ၏ကန်မဗိလဟာကိ ရာေခလ၏အထိန်းအြဖစ်ေပးအပ်လိက်၏။‐) ၃၀

ထိ့ေကာင့်ယာကပ်သည်ရာေခလ ှ င့်လည်း အိပ်ေလသည်။ သသည်ရာေခလကိေလအာ

ထက်ပိ၍ချစ်၏။ ထိေနာက်သသည်လာဗန် ထံ၌ ေနာက်ထပ်ခနစ် ှ စ်အေစခံေလသည်။ ၃၁

ယာကပ်သည်ေလအာကိမချစ်ေ ကာင်း ထာဝရဘရားသိြမင်ေတာ်မသြဖင့်

ေလအာကိသားသမီးထွန်းကားေစ၏။ ရာ ေခလမကားသားသမီးမထွန်းကားေချ။‐ ၃၂

မ ကာမီေလအာသည်ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍သား တစ်ေယာက်ကိဖွားြမင်ေသာ်သက``ထာဝရ

ဘရားသည်ငါ၏ဒကကိြမင်ေတာ်မ ပီ။ ယခ ငါ၏လင်ေယာကျာ်းသည်ငါ့အားချစ်လိမ့်မည်''

ဟဆိ၍ထိသားကိ ဗင်ဟနာမည်မှည့် ေလ၏။‐ ၃၃ ေလအာသည်တစ်ဖန်ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍သားတစ်

ေယာက်ကိဖွားြမင်ြပန်ေသာအခါသက``ငါ ၏လင်ေယာကျာ်းသည်ငါ့အားမချစ်ေ ကာင်း

ကိထာဝရဘရား ကားသိေတာ်မသြဖင့် ဤသားကိလည်းေပးသနားေတာ်မ ပီ'' ဟ

ဆိ၍ထိသားကိ ှ ိ ေမာင်ဟနာမည်မှည့်ေလ၏။‐ ၃၄ ထိေနာက်သသည်တစ်ဖန်ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍

သားတစ်ေယာက်ကိဖွားြမင်ြပန်သည် ှ ိ ေသာ် သက``ငါ၏လင်ေယာကျာ်းအားသားသံး

ေယာက်ကိဖွားြမင်ေပး ပီြဖစ်ရာသသည် ငါ့အားယခင်ကထက်ပိ၍ခင်တွယ်မ ှ ိ

မည်'' ဟဆိလျက်တတိယသားကိေလဝိ ဟ၍နာမည်မှည့်ေလသည်။‐ ၃၅

သသည်ေနာက်တစ်ဖန်ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍သား တစ်ေယာက်ကိဖွားြမင်ြပန်လ င်သက``ဤ

တစ် ကိမ်တွင်ငါသည်ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းမည်'' ဟဆိလျက်စတတ

သားကိယဒဟ၍နာမည်မှည့်ေလသည်။ ထိ ေနာက်သ၌သားဖွားြခင်းရပ်စဲသွားေလ၏။

၃၀ ရာေခလသည်ယာကပ် ှ င့်သားသမီးမထွန်း ကားသြဖင့် အစ်မကိမနာလိြဖစ် ပီးလ င်

ယာကပ်အား``ကန်မတွင်သားသမီးမရ ပါကေသရပါေတာ့မည်'' ဟေြပာေလ၏။ ၂

ထိအခါယာကပ်သည်အမျက်ထွက်၍``ငါ သည်ဘရားေလာ။ ဘရားကသာသင့်အား

သားဖွားခွင့်ကိေပးေတာ်မ ိင်သည်မဟတ် ေလာ'' ဟြပန်ေြဖေလသည်။ ၃

ရာေခလက``ကန်မအတွက်ကေလးရေစရန် ကန်မ၏ကန်ဗိလဟာ ှ င့်အိပ်ပါေလာ့။ သ့

အားြဖင့်ကေလးရလ င်ကန်မသည်အေမ တစ်ေယာက်ြဖစ်လာ ိင်ပါမည်'' ဟဆိေလ၏။‐ ၄

သသည်ဗိလဟာကိယာကပ်အားေပးအပ်၍ ယာကပ်သည်ဗိလဟာ ှ င့်အိပ်သြဖင့်၊‐ ၅

ဗိလဟာသည်ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍သားတစ်ေယာက် ကိဖွားြမင်ေလသည်။‐ ၆

ရာေခလက``ဘရားသခင်သည်ငါ့ဘက်၌ တရားစီရင်ေတာ်မ ပီ။ ငါ၏ဆေတာင်းပတနာ

ကိနားေညာင်း၍ငါ့အားသားကိေပးသနား ေတာ်မ ပီ'' ဟဆိလျက်ထိသားကိဒန်ဟ၍

နာမည်မှည့်ေလ၏။‐ ၇ တစ်ဖန်ဗိလဟာသည်ယာကပ် ှ င့်ဒတိယသား ကိရေလသည်။‐ ၈

ထိအခါရာေခလက``ငါသည်ငါ၏အစ်မ ှ င့်အြပင်းအထန်ဆိင် ပိင်ခ့ဲရာအ ိင်ရေလ

ပီ'' ဟဆိလျက်ထိသားကိနဿလိဟ၍ နာမည်မှည့်ေလ၏။ ၉

ေလအာသည်လည်းမိမိ၌သားဖွားြခင်းရပ်ဆိင်း သွားေ ကာင်းသိြမင်ရေသာအခါ

သ၏ကန်မ ဇိလပကိယာကပ်အားမယားအြဖစ်ေပး အပ်ေလသည်။‐ ၁၀

သိ့ြဖစ်၍ဇိလပသည်ယာကပ် ှ င့်သားတစ် ေယာက်ကိရေလ၏။‐ ၁၁

ထိေနာက်ေလအာက``ငါ၌ေကာင်းကျိုးဆိက် ေရာက်လာ ပီ'' ဟဆိလျက်ထိသားကိဂဒ်

နာမည်ြဖင့်မှည့်ေလ၏။‐ ၁၂တစ်ဖန်ဇိလပသည်ယာကပ် ှ င့်သား တစ်ေယာက်ရြပန်ေသာ်၊‐ ၁၃

ေလအာက``ငါ၌မဂလာ ှ ိ ၏။ အြခားေသာ မိန်းမတိ့ကငါ့အားမဂလာ ှ ိ သဟေခ  က

လိမ့်မည်'' ဟဆိလျက်ထိသားကိအာ ှ ာ နာမည်ြဖင့်မှည့်ေလသည်။ ၁၄

ဂျံ ုစပါးရိတ်သိမ်းချိန်၌ ဗင်သည်လယ်ထဲသိ့ သွားရာ၌ အ ေဆးသီးကိေတွ့သြဖင့်မိခင်

ေလအာထံသိ့ယခ့ဲသည်။ ရာေခလကေလအာ အား``သင့်သားယခ့ဲေသာအ ေဆးသီးအချို ့

ကိေပးပါ'' ဟေတာင်းေလ၏။ ၁၅ ေလအာက``သင်သည်ငါ၏လင်ေယာကျာ်းကိယ ံ

ြဖင့်အားမရဘဲ ယခငါ့သား၏အ ေဆးသီး ကိယချင်ြပန် ပီေလာ'' ဟဆိေလ၏။

ရာေခလက``သင့်သား၏အ ေဆးပင်များကိ ေပးလ င် သင်သည်ယေန့ညယာကပ် ှ င့်အတ

အိပ် ိင်သည်'' ဟြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၆ ညေနခင်း၌ယာကပ်လယ်ထဲမှြပန်လာေသာ အခါ

ေလအာသည်ဆီး ကိ၍``ကန်မ၏သားရ ခ့ဲေသာအ ေဆးသီးကိရာေခလအားေပး သြဖင့်

ှ င်ကန်မ ှ င့်အတယေန့ညအိပ်ရမည်'' ဟေြပာရာထိည၌ယာကပ်သည်ေလအာ ှ င့် အိပ်ေလ၏။ ၁၇

ဘရားသခင်သည်ေလအာ၏ဆေတာင်းပတနာ ကိနားေညာင်းေတာ်မသြဖင့် သသည်ကိယ်ဝန်ေဆာင်

၍ပဥမသားကိဖွားြမင်ေလသည်။‐ ၁၈ ထိအခါေလအာက``ငါသည်ငါ၏ကန်မ

ကိလင်ေယာကျာ်းအားေပးအပ်ေသာေကာင့် ဘရားသခင်ကငါ့အားဆချေတာ်မ ပီ'' ဟဆိလျက်

ထိသားကိဣသခါဟ၍နာမည်မှည့်ေလသည်။‐ ၁၉တစ်ဖန်ေလအာသည်ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍ဆ မ

သားကိဖွားြမင်သည်။‐ ၂၀ ထိအခါသက``ဘရားသခင်သည်ငါ့အား

လက်ေဆာင်ေကာင်းကိေပးသနားေတာ်မ ပီ။ ငါ သည်သားေြခာက်ေယာက်ကိဖွားြမင်ေပးသြဖင့်

ယခငါ၏လင်ေယာကျာ်းသည်ငါ့ကိြမတ် ိး လိမ့်မည်'' ဟဆိလျက်ထိသားကိဇာဗလန်

ဟ၍နာမည်မှည့်ေလ၏။‐ ၂၁ ထိေနာက်သသည်သမီးတစ်ေယာက်ကိဖွားြမင်

သြဖင့်ဒိနဟ၍နာမည်မှည့်ေလသည်။ ၂၂ ဘရားသခင်သည်ရာေခလကိသတိရ၍ သ

၏ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မသြဖင့် သားသမီးဖွားခွင့်ကိေပးေတာ်မ၏။‐ ၂၃

သသည်ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍သားတစ်ေယာက်ကိဖွား ြမင်ေလ၏။ ထိအခါသက``ဘရားသခင်သည်

ငါ့အားသားကိေပးသနားေတာ်မြခင်းြဖင့် ငါက့ဲရဲ ့ခံရြခင်းကိဖယ် ှ ားေတာ်မ ပီ။‐ ၂၄

ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားသားကိထပ် ၍ေပးေတာ်မပါေစေသာ'' ဟဆိလျက်ထိ

သားကိေယာသပ်ဟ၍နာမည်မှည့်ေလသည်။ ၂၅ ေယာသပ်ကိဖွားြမင် ပီးေနာက်ယာကပ်က

လာဗန်အား``က ်ပ်ကိေနရင်းြပည်သိ့ြပန် ခွင့်ေပးပါ။‐ ၂၆က ်ပ်သည်ဦးရီးထံ၌အလပ်လပ်၍ရေသာ

မယားများ ှ င့်တကွ သားသမီးတိ့ကိေခ ေဆာင်လျက်ထွက်ခွာသွားပါရေစ။ က ်ပ်သည်

ဦးရီးအတွက်မည်မ  ကိးစားလပ်ကိင်ေပး ခ့ဲေ ကာင်းဦးရီးသိပါ၏'' ဟေြပာေလ၏။

၂၇ ထိအခါလာဗန်က``ငါလည်းေြပာပါရေစ။ ထာဝရဘရားသည်သင့်ေကာင့်ငါ့အား

ေကာင်းချီးေပးေတာ်မေ ကာင်းကိငါသိ ြမင်လာရ ပီ။‐ ၂၈သင်အလိ ှ ိ ေသာအခကိေြပာပါ။ ထိအခ

ကိငါေပးမည်'' ဟဆိေလ၏။ ၂၉ ယာကပ်က``က ်ပ်သည်ဦးရီးအတွက်မည်က့ဲ

သိ့လပ်ကိင်ေပးခ့ဲေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ က ်ပ် ၏ထိန်းေကျာင်းမေ ကာင့်ဦးရီး၏တိရစာန်များ

မည်မ တိးပွားလာေကာင်းကိလည်းေကာင်း ဦးရီးသိြမင်ရပါ ပီ။‐ ၃၀

က ်ပ်မေရာက်မီကဦးရီး၌တိရစာန်အနည်း ငယ်မ သာ ှ ိ ၍ ယခေြမာက်ြမားစွာတိးပွား

လျက် ှ ိ ပါသည်။ က ်ပ်ေ ကာင့်ထာဝရဘရား သည်ဦးရီးအားေကာင်းချီးေပးေတာ်မ ပီ။

ယခက ်ပ်သည်ကိယ့်စီးပွားကိ ှ ာရမည့် အချိန်ေရာက်ပါ ပီ'' ဟဆိေလ၏။ ၃၁

ထိအခါလာဗန်က``သင့်အတွက်အခမည် မ ေပးရမည်နည်း'' ဟေမး၏။ ယာကပ်က``အခမယလိပါ။

ဦးရီးက က ်ပ်၏အ ကံေပးချက်ကိလက်ခံလ င် က ်ပ်သည်ဦးရီး၏တိရစာန်များကိဆက်

လက်ထိန်းေကျာင်းပါမည်။‐ ၃၂ယေန့က ်ပ်သည်တိရစာန်အပ်တိ့ကိလှည့်လည် ၍ ကည့် ပါမည်။

၎င်းတိ့အထဲတွင်ေတွ့ ှ ိ ရ ေသာသိးအနက် ှ င့်အေြပာက်အကျားဆိတ် များကိက ်ပ်ယပါမည်။
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ထိတိရစာန်တိ့သည် က ်ပ်အတွက်အခြဖစ်ပါေစ။‐ ၃၃ ေနာင်အခါက ်ပ်၌ ိ းသားမ ှ ိ မ ှ ိ ကိဦး

ရီးလွယ်ကစွာသိ ှ ိ  ိင်ပါမည်။ ဦးရီးက က ်ပ်အားအခအြဖစ် ှ င့်ေပးေသာသိးဆိတ်

များကိစစ်ေဆး ကည့် ေသာအခါ၌ အကွက် အေြပာက်ပါေသာဆိတ် ှ င့်မည်းနက်ေသာသိး များကလဲွ၍

အြခားသိးဆိတ်များကိေတွ့ ှ ိ ပါက၎င်းတိ့ကိခိးယေကာင်းသိ ိင် ပါလိမ့်မည်'' ဟဆိေလ၏။ ၃၄

လာဗန်က``သေဘာတပါသည်။ သင်၏အ ကံ ေပးချက်အတိင်းလိက်နာ ကစိ'့' ဟေြပာေလ၏။‐ ၃၅

ထိေန့၌ပင်လာဗန်သည်အေြပာက်အကျား ဆိတ်ထီး၊ အကွက်အေြပာက်သိ့မဟတ်အြဖူ

ေြပာက်ပါ ှ ိ ေသာဆိတ်မ ှ ိ သမ တိ့ကိလည်း ေကာင်း၊ သိးအနက်အားလံးတိ့ကိလည်းေကာင်း

ေ ွးထတ် ပီးလ င်မိမိ၏သားတိ့လက်သိ့ ေပးအပ်ေလ၏။‐ ၃၆ ထိေနာက်ထိသိးဆိတ်များကိ

ယာကပ် ှ င့်သံး ရက်ခရီးအကွာအရပ်သိ့ပိ့ေဆာင်ထားေစ၏။ ယာကပ်ကမလာဗန်၌ကျန် ှ ိ ေသာအြခား

သိးဆိတ်တိ့ကိထိန်းေကျာင်းလျက်ေနေလသည်။ ၃၇ယာကပ်သည်ထင်း းပင်၊ ဗာဒံပင်၊ ပိးဇာပင်

တိ့၏သစ်စိမ်းကိင်းများကိယ၍ အြဖူတန်း များေပ ေအာင်အခံွကိခွာပစ် ပီးေနာက်၊‐ ၃၈

သိးဆိတ်များ၏ေရေသာက်ခွက်များေ ှ ့တွင် ထိသစ်ကိင်းများကိချထားေလသည်။ တိရစာန်

တိ့သည်ေရေသာက်လာေသာအခါ မိတ်လိက် တတ်ေသာေကာင့်ထိသိ့ချထားြခင်းြဖစ်သည်။‐ ၃၉

သိးဆိတ်တိ့သည်သစ်ကိင်းများေ ှ ့တွင်မိတ် လိက် ကသြဖင့် အကွက်အေြပာက်အကျား

သားေကာင်များေပါက်ပွားလာ ကသည်။ ၄၀ ယာကပ်သည်သိးအပ် ှ င့်ဆိတ်အပ်တိ့ကိခဲွ

ြခားထား ပီးလ င် လာဗန်၏တိရစာန်အပ်ထဲမှ အေြပာက်အကျား ှ င့်မည်းနက်ေသာအေကာင်

တိ့ကိမျက် ှ ာမေစသည်။ ထိနည်းအားြဖင့် သပိင်ေသာသိးဆိတ်များပွားများလာ၍

လာဗန်၏သိးဆိတ်အပ် ှ င့်သီးြခားထား ှ ိ ေလသည်။ ၄၁ယာကပ်သည်သန်စွမ်းေသာတိရစာန်များမိတ်

လိက် ကသည့်အခါ သစ်ကိင်းများကိြမင်၍ မိတ်လိက်ေစရန်ေရေသာက်ခွက်များ၌သစ်

ကိင်းများကိချထားေလ့ ှ ိ ၏။‐ ၄၂ ချည့်နဲ့ေသာတိရစာန်များေ ှ ့၌မသစ်ကိင်း များကိမချထားေချ။

မ ကာမီလာဗန် ပိင်ေသာသိးဆိတ်များသည်အားအင်ချည့်နဲ့ ၍ယာကပ်ပိင်ေသာသိးဆိတ်များသည်သန်

စွမ်း က၏။‐ ၄၃ဤနည်းအားြဖင့်ယာကပ်သည်ပစည်းဥစာ အလွန်ချမ်းသာလာေလ၏။ သ၌သိးအပ်၊

ဆိတ်အပ်၊ ကန်၊ ကလားအတ်၊ ြမည်းစသည် တိ့တိးပွားများြပားလာေလသည်။

၃၁ လာဗန်၏သားတိ့က``ငါတိ့၏ဖခင်ပိင်သမ ပစည်းတိ့ကိယာကပ်ယသွားေလ ပီ။

ဖခင်ပိင် ဆိင်ေသာပစည်းြဖင့်သ၌စီးပွားတက်လာ ပီ''

ဟ၍ေြပာဆိသံကိယာကပ် ကားသိရေလ သည်။‐ ၂ ထိ့အြပင်လာဗန်သည်ယခင်ကက့ဲသိ့သ့

အားမ ကည်ြဖူေ ကာင်းကိလည်းေတွ့ြမင် ရသည်။‐ ၃ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားက``သင်၏ဘိးေဘး

တိ့ ှ င့်ေဆွမျိုးသားချင်းတိ့ေနထိင်ရာြပည် သိ့ြပန်ေလာ့။ ငါသည်သင် ှ င့်အတ ှ ိ မည်'' ဟ

ယာကပ်အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ထိ့ေကာင့်ယာကပ်သည်ရာေခလ ှ င့်ေလအာ တိ့ကိသ၏သိး၊

ဆိတ်အပ်များ ှ ိ ရာလယ်ထဲ သိ့ေခ  ပီးလ င်၊‐ ၅ ``သင်တိ့၏ဖခင်သည်ယခင်ကက့ဲသိ့ငါ့

အားမ ကည်ြဖူေ ကာင်းငါေတွ့ရသည်။ သိ့ ရာတွင်ငါ့အဖ၏ဘရားသခင်သည်ငါ

ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၆ ငါသည်သင်တိ့၏ဖခင်အတွက်အစွမ်းကန်

အလပ်လပ်ခ့ဲေ ကာင်းသင်တိ့ ှ စ်ဦးစလံး သိ က၏။‐ ၇ သိ့ေသာ်လည်းသသည်ငါ့ကိလှည့်စား၍ငါ

ရထိက်ေသာအခကိဆယ် ကိမ်မ ေြပာင်းလဲ ခ့ဲေလ ပီ။ သိ့ရာတွင်ငါ့ကိနစ်နာဆံး ံ းေစ

ရန်ဘရားသခင်သည်သ့ကိအခွင့်ေပးေတာ် မမ။‐ ၈ သင်တိ့၏ဖခင်ကအေြပာက်ပါ ှ ိ ေသာဆိတ်

တိ့သည်သင်၏အခြဖစ်သည်ဟဆိလ င် ဆိတ် ှ ိ သမ တိ့သည်အေြပာက်ပါ ှ ိ ေသာသား

ေကာင်များကိေမွး က၏။ သက`အစင်းပါေသာ ဆိတ်တိ့သည်သင်၏အခြဖစ်သည်'

ဟဆိလ င် ဆိတ် ှ ိ သမ တိ့သည်အစင်းပါ ှ ိ ေသာသား ေကာင်များကိေမွး က၏။‐ ၉

ထိသိ့အားြဖင့်ဘရားသခင်သည်သင်၏ ဖခင်ထံမှဆိတ်အပ်တိ့ကိယ၍ငါ့အား ေပးေတာ်မ ပီ။ ၁၀

``တိရစာန်များမိတ်လိက်ချိန်၌ငါသည်အိပ်မက် ြမင်မက်ရာအိပ်မက်ထဲတွင်မိတ်လိက်ေနေသာ

တိရစာန်အထီးတိ့သည် အကွက်၊ အေြပာက်၊ အကျားများပါ ှ ိ သည်ကိငါြမင်ရ၏။‐ ၁၁

အိပ်မက်ထဲတွင်ဘရားသခင်၏ေကာင်းကင် တမန်က`ယာကပ်' ဟေခ လ င်ငါက` ှ ိ ပါ သည်အ ှ င်'

ဟထးေသာ်၊‐ ၁၂ ေကာင်းကင်တမန်က`သင့်အားလာဗန် ပမ သမ တိ့ကိငါြမင်ရသြဖင့် မိတ်လိက်ေန

ေသာဆိတ်အထီးအားလံးတိ့သည် အကွက်၊ အေြပာက်အကျားများပါ ှ ိ ေစရန်ငါ စီရင် ပီ။‐ ၁၃

ငါသည်ကားေဗသလအရပ်၌သင်ေကျာက် တံးကိမှတ်တိင်အြဖစ်တည်၍ သံလွင်ဆီ

ေလာင်းလျက်ဆက်ကပ် ပီးလ င်ငါ့အားသစာ ပေသာအခါ သင် ပါ ံ တွင်ြမင်ရေသာ

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။သင်သည်ဤြပည်မှ ထွက်၍သင်၏ေနရင်းြပည်သိ့ြပန်ရန်ယခ ြပင်ဆင်ေလာ့'

ဟငါ့အားမိန့်ေတာ်မေလ သည်'' ဟဆိ၏။ ၁၄ ရာေခလ ှ င့်ေလအာတိ့က``ကန်မတိ့သည်

ဖခင်ထံမှအေမွရစရာမ ှ ိ ေတာ့ပါ။‐ ၁၅ ဖခင်သည်ကန်မတိ့အားသစိမ်းများက့ဲသိ့ ဆက်ဆံပါသည်။

ကန်မတိ့ကိေရာင်းစား၍ရ သမ ေငွကိသံးစဲွခ့ဲေလ ပီ။‐ ၁၆ကန်မတိ့၏ဖခင်ထံမှဘရားသခင်သိမ်းယ

ေတာ်မေသာဥစာပစည်း ှ ိ သမ တိ့ကိ ကန်မ တိ့၏သားသမီးများပိင်ပါသည်။ ဘရားသခင်

မိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်းေဆာင် ွက်ပါေလာ့'' ဟယာကပ်အားေြပာ က၏။ ၁၇

သိ့ြဖစ်၍ယာကပ်သည်မိမိ၏ဖခင် ှ ိ ရာ ခါနာန်ြပည်သိ့ြပန်ရန်ြပင်ဆင်ေလသည်။ သ

၏သားသမီး ှ င့်မယားတိ့ကိကလားအတ် များေပ တွင်စီးေစ၏။ သသည်မက်ဆိပိေတး

မီးယားြပည်၌ရ ှ ိ ခ့ဲသမ ေသာဥစာပစည်း များကိယေဆာင်လျက် မိမိ၏သိးအပ်၊ ဆိတ်

အပ်များကိေမာင်း ှ င်လာခ့ဲေလသည်။‐ ၁၉ လာဗန်သည်သ၏သိးများကိအေမွး ှ ပ်

ရန်သွားေနချိန်ြဖစ်ရာ အိမ်တွင်သမ ှ ိ ခိက် ရာေခလသည်ဖခင်၏ဘရား ပ်တများ

ကိခိးယခ့ဲေလသည်။‐ ၂၀ ယာကပ်သည်လာဗန်အားအသိမေပးဘဲ ထွက်ခ့ဲေလသည်။‐ ၂၁

ဤသိ့အားြဖင့်သပိင်ဆိင်သမ ဥစာပစည်းတိ့ ကိယ၍ အေဆာတလျင်ခရီးထွက်ခ့ဲရာ သ

သည်ဥဖရတ်ြမစ်ကိြဖတ်ေကျာ် ပီးေနာက် ဂိလဒ်ေတာင်သိ့ေ ှ ့ ခရီးဆက်ခ့ဲေလ၏။ ၂၂

သံးရက် ကာေသာအခါ လာဗန်သည်ယာကပ် ထွက်ေြပးေ ကာင်းကိ ကားသိရေလသည်။‐ ၂၃

ထိအခါသသည်မိမိ၏သားချင်းတိ့ကိ ေခ ၍ ယာကပ်ေနာက်သိ့ခနစ်ရက် ကာမ

လိက်ခ့ဲရာဂိလဒ်ေတာင်ေဒသသိ့အေရာက် တွင်မီေလ၏။‐ ၂၄ ထိေန့ည၌အိပ်မက်ထဲတွင်ဘရားသခင်

သည်လာဗန်ထံသိ့ ကလာေတာ်မ၍``သင် သည်ယာကပ်အားမည်သိ့မ  ခိမ်းေြခာက်ြခင်း

မ ပမိရန်သတိ ပေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၅ယာကပ်သည်ေတာင်ေပ ၌လည်းေကာင်း၊ လာဗန်

ှ င့်သားချင်းတိ့သည်ဂိလဒ်ေတာင်ေဒသ၌ လည်းေကာင်းစခန်းချ ကေလသည်။ ၂၆

လာဗန်က``သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ငါ့ကိ လှည့်စား၍ ငါ၏သမီးများကိစစ်သံ့ပန်း

များက့ဲသိ့ေခ ေဆာင်သွားရပါသနည်း။‐ ၂၇ အဘယ်ေကာင့်တိတ်ဆိတ်စွာထွက်ေြပးသနည်း။

ငါ့အားအသိေပးခ့ဲလ င်ငါသည်ပတ်သာ ေစာင်းြငင်းတီးလျက် ြမူးတးေပျာ် င်စွာ

သင်တိ့ကိေစလတ်လိက်မည်သာြဖစ်၏။‐ ၂၈ သင်သည်ငါ့ေြမး ှ င့်သမီးများတိ့ကိပင်

နမ်း ပ် တ်ဆက်ခွင့်ကိမေပး။ မိက်လှသည် တကား။‐ ၂၉ ငါသည်သင့်အားေဘးဒကေရာက်ေစ ိင်၏။

သိ့ရာတွင်ယမန်ေန့ည၌ သင့်အဖ၏ဘရား ကသင့်အားမည်သိ့မ မ ခိမ်းေြခာက်ရဟ

ငါ့ကိသတိေပးမိန့်မှာေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၃၀ သင်သည်သင့်မိဘတိ့ေနရပ်သိ့ြပန်ေရာက်

လိသည့်စိတ်ေဇာေကာင့်ထွက်ခွာခ့ဲေ ကာင်းကိ ငါသိ၏။ သိ့ရာတွင်ငါ၏ဘရား ပ်တများ

ကိအဘယ်ေ ကာင့်ခိးယသွားရသနည်း'' ဟ ယာကပ်အားေမးေလ၏။ ၃၁

ထိအခါယာကပ်က``သင်သည်သမီးများ တိ့ကိအ ိင်အထက်သိမ်းယထားမည်ဟ

စိးရိမ်ေသာေကာင့်ထွက်ေြပးခ့ဲရပါသည်။‐ ၃၂ သင်၏ဘရား ပ်တများခိးယသကိ

ေတွ့ ှ ိ လ င်ထိသအားဒဏ်ေပးမည်။ က ်ပ် တိ့၏သားချင်းများကိသက်ေသထား၍

သင်ပိင်ဆိင်သည့်ပစည်းဥစာကိ ှ ာပါေလာ့။ သင့်ဥစာ ှ ာေတွ့လ င်ယပါေလာ့'' ဟဆိ

ေလ၏။ လာဗန်၏ဘရား ပ်တများကိ ရာေခလခိးယခ့ဲေ ကာင်းယာကပ်မသိေချ။

၃၃ လာဗန်သည်ယာကပ်၏တဲထဲသိ့ဝင်၍ ပ်တများကိ ှ ာ၏။ ထိေနာက်ေလအာ၏

တဲ ှ င့်ကန်မိန်းမ ှ စ်ဦး၏တဲတိ့တွင် ှ ာ ေသာ်လည်းမေတွ့ေချ။ ထိ့ေနာက်ရာေခလ

၏တဲထဲသိ့ဝင်ေလ၏။‐ ၃၄ ရာေခလသည်ဖခင်၏ဘရား ပ်တများ

ကိကလားအတ်ကန်း ှ ီးအိတ်ထဲ၌ထည့်ထား ၍ ထိအိတ်ေပ တွင်ထိင်ေန၏။

လာဗန်သည်တဲ တစ်တဲလံးတွင် ှ ာပါေသာ်လည်း ပ်တများ ကိမေတွ့ရေချ။‐ ၃၅

ရာေခလကလည်း``ကန်မသည်မိန်းမတိ့၏ မတာြဖစ်ေပ ေနချိန်ြဖစ်၍ဖခင်၏ေ ှ ့မှာ

မတ်တပ်မရပ် ိင်သည်ကိသည်းခံခွင့်လတ် ပါ'' ဟဆိေလ၏။ လာဗန်သည်ဘရား ပ်တ

များကိ ှ ာေသာ်လည်းမေတွ့ရေချ။ ၃၆ ထိအခါယာကပ်သည်ေဒါသထွက်လျက်``က ်ပ်

သည်အဘယ်အြပစ်ကိကးလွန်မိပါသနည်း။ အဘယ်ြပစ်မေ ကာင့်သင်သည်က ်ပ်ေနာက်သိ့

အြပင်းအထန်လိက်ရပါသနည်း။‐ ၃၇ ယခသင်သည်က ်ပ်၏ပစည်း ှ ိ သမ ကိ ှ ာ

ေဖွ ပီး ပီြဖစ်ရာသင်ပိင်ေသာပစည်းတစ်စံတစ် ရာကိ ှ ာေတွ့ပါသေလာ။ သင်ပိင်ေသာပစည်းကိ

ှ ာေတွ့လ င်သင်၏သားချင်း ှ င့်က ်ပ်၏သား ချင်းတိ့ေ ှ ့ေမှာက်တွင်ထားပါ။ မည်သ့ပစည်းြဖစ်

သည်ကိသတိ့ကအဆံးအြဖတ်ေပးပါေစ။‐ ၃၈ က ်ပ်သည်သင် ှ င့်အတ ှ စ်ေပါင်း ှ စ်ဆယ်ေန

ထိင်ခ့ဲပါသည်။ သင်၏သိးမ ှ င့်ဆိတ်မတိ့သည် သားမေပါက် ကဟ၍မ ှ ိ။ သင့်သိးထီးဆိတ်

ထီးတိ့ကိက ်ပ်သတ်၍မစား။‐ ၃၉ သိးတစ်ေကာင်ကိေတာသားရဲကကိက်သတ်

လ င် က ်ပ်သာလ င်အ မဲအစားထိးေပး ပါသည်။ သိးေသရြခင်းမှာက ်ပ်၏တာဝန်

မ ှ ိ ေ ကာင်းသက်ေသထရန်ထိအေသေကာင် ကိသင့်ထံသိ့မယေဆာင်ခ့ဲပါ။ ေန့အချိန်

၌ြဖစ်ေစ၊ ညအချိန်၌ြဖစ်ေစတိရစာန်အခိး ခံရလ င်သင်သည်က ်ပ်အားထိတိရစာန်

အတွက်အစားေပးေလျာ်ေစ၏။‐ ၄၀ က ်ပ်သည်ေန့အချိန်၌ေနပဒဏ်ကိလည်း ေကာင်း၊

ညအချိန်၌အေအးဒဏ်ကိလည်းေကာင်း အ ကိမ် ကိမ်ခံခ့ဲရပါသည်။အအိပ်လည်း ပျက်ခ့ဲရပါသည်။‐

၄၁သင် ှ င့် ှ စ်ေပါင်း ှ စ်ဆယ်ထိဒကကိခံခ့ဲရ ပီ။သင်၏သမီး ှ စ်ေယာက်အတွက်တစ်ဆယ့်ေလး ှ စ်

အလပ်လပ်ေပးခ့ဲပါသည်။ ထိေနာက်ေြခာက် ှ စ် မ သင်၏တိရစာန်တိ့ကိထိန်းေကျာင်းခ့ဲရပါ သည်။

ထိက့ဲသိ့ေဆာင် ွက်ေပးသည့်တိင်ေအာင် သင်သည်က ်ပ်၏အခကိဆယ် ကိမ်မ ေြပာင်း



ကမာဦး27

လဲခ့ဲပါသည်။‐ ၄၂ အကယ်၍အာြဗဟံ ှ င့်ဣဇာက်တိ့ကိးကွယ်

ေသာဘရားသခင်သည်က ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ မ ှ ိ ခ့ဲလ င် သင်သည်က ်ပ်ကိလက်ချည်းသက်

သက်ေစလတ်လိက်မည်ြဖစ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း ဘရားသခင်သည်က ်ပ်ခံရေသာဆင်းရဲ

ြခင်း၊ ပင်ပန်းစွာလပ်ကိင်ရြခင်းတိ့ကိသိ ြမင်ေတာ်မသြဖင့်ယမန်ေန့ညကသင့်ကိ

ဆံးမေတာ်မ ပီ'' ဟလာဗန်အားဆိေလ၏။ ၄၃ လာဗန်က``ဤသမီးတိ့သည်ငါ၏သမီးများ

ြဖစ်၍ သတိ့၏သားသမီးများသည်လည်း ငါ၏သားသမီးများြဖစ် က၏။ ဤသိးအပ်

ဆိတ်အပ်များသည်လည်းငါ၏တိရစာန်များ ြဖစ်၏။ စင်စစ်အားြဖင့်သင်ြမင်သမ ေသာ

ဥစာပစည်းတိ့ကိငါပိင်၏။ သိ့ေသာ်လည်းငါ ၏သမီးများ ှ င့်သတိ့၏သားသမီးတိ့

ကိငါေစာင့်ေ ှ ာက်ထားရန်မြဖစ် ိင်ေတာ့ သြဖင့်၊‐ ၄၄ သင် ှ င့်ငါပဋိညာဥ် ပလိပါသည်။ ထိပဋိ

ညာဥ် ပချက်ကိငါတိ့သတိရေစြခင်းငှာ ေကျာက်ပံတည် ကစိ'့' ဟယာကပ်အားေြပာ ေလသည်။ ၄၅

ထိ့ေကာင့်ယာကပ်သည်ေကျာက်တံးတစ်တံး ကိယ၍ မှတ်တိင်အြဖစ်စိက်ထေလသည်။‐ ၄၆

ထိေနာက်သ၏သားချင်းတိ့အားေကျာက်တံး များကိထပ်ဆင့်၍ပံေစ၏။ ထိေနာက်သတိ့

သည်ေကျာက်ပံနားတွင်စားေသာက် ကေလသည်။‐ ၄၇ လာဗန်ကယင်းေကျာက်ပံကိေယဂါသဟာ

ဒသ ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ယာကပ်ကဂိလဒ် ဟ၍လည်းေကာင်းေခ ေဝ သမတ် ကေလ သည်။‐ ၄၈

ထိေနာက်လာဗန်က``ယေန့၌ဤေကျာက်ပံ သည်သင် ှ င့်ငါတိ့ ှ စ်ဦးအတွက်သက်ေသ ြဖစ်ေစမည်''

ဟယာကပ်အားဆိေလ၏။ ထိ အေကာင်းေ ကာင့်ဤအရပ်ကိဂိလဒ်ဟ ေခ တွင်ေစ က၏။‐ ၄၉

လာဗန်ကဆက်၍``ငါတိ့အချင်းချင်းတစ် ေယာက် ှ င့်တစ်ေယာက်ခဲွခွာေနရစဥ်ထာဝရ

ဘရားသည်ငါတိ့အားေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မပါ ေစေသာ'' ဟဆိေလသည်။ ထိေကာင့်ဤအရပ်

ကိမိဇပါဟ၍မှည့်ေခ ေလသည်။‐ ၅၀ လာဗန်ကတစ်ဖန်ဆက်၍``သင်သည်ငါ၏

သမီးတိ့ကိ ှ င်းဆဲလ င်ြဖစ်ေစ၊ အြခား ေသာမိန်းမများကိထိမ်းြမားလ င်ြဖစ်ေစ

ငါသည်ထိအေကာင်းကိမသိေစကာမ ဘရားသခင်သည်ငါတိ့စပ် ကားသက်ေသ

ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းသတိရေလာ့။‐ ၅၁ ဤေကျာက်တံးများသည်သင် ှ င့်ငါတိ့စပ် ကားတွင်

ပံထားေသာေကျာက်ပံြဖစ်၍ဤ ေကျာက်သည်အမှတ်တရမှတ်တိင်ြဖစ်၏။‐ ၅၂

ငါသည်ဤေကျာက်ပံ ှ င့်မှတ်တိင်ကိေကျာ် လွန်၍ သင့်အားအ ရာယ် ပမည်မဟတ်ေကာင်း

ကိလည်းေကာင်း၊ သင်သည်လည်းဤေကျာက်ပံ ှ င့်မှတ်တိင်ကိေကျာ်လွန်၍ ငါ့အားအ ရာယ်

ပမည်မဟတ်ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း ဤ ေကျာက်ပံ ှ င့်ဤမှတ်တိင်သည်သက်ေသ

ြဖစ်ပါေစသား။‐ ၅၃အာြဗဟံ၏ဘရား ှ င့်နာေခ ၏ဘရား သည်ငါတိ့ ှ စ်ဦးစပ် ကားတွင်စီရင်ေတာ်

မေစသတည်း'' ဟသစာအ ိ  ာန် ပေလ၏။ ထိေနာက်ယာကပ်သည်လည်းသ၏ဖခင်

ဣဇာက်ကိးကွယ်ေသာဘရားသခင်၏နာမ ေတာ်ကိတိင်တည်၍သစာအ ိ  ာန်ဆိ၏။‐ ၅၄

သသည်တိရစာန်တစ်ေကာင်ကိသတ်၍ေတာင် ေပ တွင်ယဇ်ပေဇာ် ပီးလ င်သ၏သားချင်း

တိ့ကိဖိတ်ေခ လျက်စား က၏။ ထိသိ့စား ေသာက် က ပီးေနာက်သတိ့သည်ေတာင်ေပ

တွင်ညအိပ် က၏။‐ ၅၅ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာ၌လာဗန်သည်

သ၏ေြမးများ ှ င့်သမီးတိ့ကိနမ်း ပ် တ် ဆက်၍ ေကာင်းချီးေပး ပီးလ င်မိမိေနရပ် သိ့ြပန်ေလ၏။

၃၂ ယာကပ်သည်ခရီးဆက်လက်သွားစဥ် ဘရားသခင်၏ေကာင်းကင်တမန်တိ့ ှ င့်ေတွ ့ဆံေလ

သည်။‐ ၂ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကိြမင်လ င်ယာကပ်

က``ဤအရပ်ကားဘရားသခင်၏တပ်ေတာ် ြဖစ်သည်'' ဟဆိ၍၎င်းကိမဟာနိမ်ဟမှည့်

ေခ ေလသည်။ ၃ ယာကပ်သည်ဧဒံြပည်တွင် ှ ိ ေသာသ၏အစ် ကိဧေသာထံသိ့

ေစတမန်များကိေ ှ ့ေြပး အြဖစ်ေစလတ်ေလ၏။‐ ၄ ထိေစတမန်တိ့အား``ကိယ်ေတာ်၏အေစခံ

ယာကပ်က`က ်ပ်သည်လာဗန် ှ င့်အတေန ထိင် ပီးယခမှြပန်ခ့ဲရပါသည်။‐ ၅

က ်ပ်တွင် ွား၊ ြမည်း၊ သိး၊ ဆိတ် ှ င့်ကန်များ ှ ိ ပါသည်။ ကိယ်ေတာ်ထံ၌က ်ပ်မျက် ှ ာသာရ

ိင်မည်ဟေမ ာ်လင့်လျက် ဤသိ့သတင်းပိ့ ေလာက်ထားပါသည်' ဟေြပာေလာ့''

ဟမှာ ကားလိက်ေလသည်။ ၆ ေစတမန်တိ့သည်ယာကပ်ထံသိ့ြပန်ေရာက် လာ၍

``က ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏အစ်ကိ ဧေသာထံသိ့ေရာက်ခ့ဲပါသည်။ သသည်လည်း

ကိယ်ေတာ် ှ င့်ေတွ့ဆံရန်လာေနပါ ပီ။ သ့ ထံ၌လအင်အားေလးရာ ှ ိ ပါသည်'' ဟ

ြပန် ကား ကသည်။‐ ၇ ထိအခါယာကပ်သည်အလွန်ေကာက် ွံ ့၍ စိတ်ပပန်သြဖင့်

သ ှ င့်အတ ှ ိ ေသာသတိ့ ကိလည်းေကာင်း၊ သိး၊ ဆိတ်၊ ွား ှ င့်ကလားအတ်

တိ့ကိလည်းေကာင်း ှ စ်စခဲွ၍ထားလိက်၏။‐ ၈ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သက``ဧေသာေရာက်

လာ၍ပထမအစကိတိက်ခိက်သည် ှ ိ ေသာ် ကျန်တစ်စကားလွတ်ေြမာက် ိင်လိမ့်မည်''

ဟ ေတွးေတာမိေသာေကာင့်တည်း။ ၉ ထိေနာက်ယာကပ်က``အက ်ပ်၏အဘိး

အာြဗဟံ ှ င့်အက ်ပ်၏ဖခင်ဣဇာက်တိ့ ၏ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်၏ဆေတာင်းသံကိ

နားေညာင်းေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်က`သင်၏ ြပည်၊ သင်၏ေဆွမျိုးသားချင်းတိ့ထံသိ့ြပန် ေလာ့။

ငါသည်သင့်ကိ ကီးပွားေစမည်' ဟ မိန့်ေတာ်မပါ၏။‐ ၁၀ ကိယ်ေတာ်အ မဲထားေတာ်မေသာက ဏာ

ေတာ် ှ င့်ကိယ်ေတာ်၏ကန်သည်မထိက်တန် ပါ။ အက ်ပ်သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး

စဥ်အခါက အက ်ပ်၌လက်ကိင်ေတာင်ေဝှး တစ်ေချာင်းသာပါသွားေသာ်လည်း ယခမှာ

မဤလစ ှ စ်စပါလျက်ြပန်လာခ့ဲရ ပါသည်။‐ ၁၁ အက ်ပ်၏အစ်ကိဧေသာ၏လက်မှအက ်ပ်

အားကယ်တင်ရန်ေတာင်းေလာက်ပါ၏။ သ သည်မိန်းမ ှ င့်ကေလးများအပါအဝင်

အက ်ပ်တိ့အားလံးအားတိက်ခိက်ဖျက် ဆီးမည်ကိအက ်ပ်စိးရိမ်ေ ကာက် ွံ ့ပါ၏။‐ ၁၂

ကိယ်ေတာ်က`သင့်ကိ ကီးပွားေစမည်။ သင်၏ အဆက်အ ွယ်များကိပင်လယ်ကမ်းေြခ ှ ိ

သဲပွင့်များက့ဲသိ့ မေရမတွက် ိင်ေအာင်များ ြပားေစမည်' ဟေသာကတိေတာ်ကိသတိရ

ေတာ်မပါ'' ဟေတာင်းေလာက်ေလသည်။ ၁၃ ယာကပ်သည်ထိအရပ်တွင်တစ်ညတည်းခိ

ပီးေနာက် အစ်ကိဧေသာအားလက်ေဆာင်ေပး ရန် မိမိ၏တိရစာန်အပ်ထဲမှဆိတ်မ ှ စ်ရာ

ှ င့်ဆိတ်ထီး ှ စ်ဆယ်၊ သိးမ ှ စ်ရာ ှ င့်သိး ထီး ှ စ်ဆယ်၊ ိ ့စားကလားအတ်မသံးဆယ်

ှ င့်သားေကာင်ငယ်များ၊ ွားမေလးဆယ် ှ င့် ွားထီးဆယ်ေကာင်၊ ြမည်းမ ှ စ်ဆယ် ှ င့်

ြမည်းထီးဆယ်ေကာင်တိ့ကိေ ွးယေလ၏။‐ ၁၆ ထိတိရစာန်များကိအပ်လိက်ခဲွ ပီးလ င် တစ်

အပ်စီကိအေစခံတစ်ေယာက်ကျအပ်ထိန်း ေစ၏။ ထိေနာက်အေစခံတိ့အား``သင်တိ့သည်

တစ်အပ် ှ င့်တစ်အပ်ေ ှ ့ေနာက်ြခား၍ငါ့ေ ှ ့ မှသွား ကေလာ့'' ဟမှာ ကားေလသည်။‐

၁၇ ေ ှ ့ဆံးမှသွားရေသာအေစခံအား``ငါ၏ အစ်ကိဧေသာကသင့်ကိေတွ့၍`သင်၏သခင်

ကားမည်သနည်း၊ မည်သည့်အရပ်သိ့သွား မည်နည်း။ သင့်ေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာတိရစာန်တိ့ကိ

မည်သပိင်သနည်း' ဟေမးလ င်၊‐ ၁၈ `ကိယ်ေတာ်၏အေစခံယာကပ်ပိင်ပါသည်။

သခင်ဧေသာအားဆက်သလိက်ေသာလက် ေဆာင်များြဖစ်ပါသည်။ ယာကပ်ကိယ်တိင်

အက ်ပ်တိ့ေနာက်မှလိက်ပါလာပါသည်' ဟ၍ န် ကားေလသည်။‐ ၁၉

ထိနည်းတဒတိယအေစခံ၊ တတိယ အေစခံမှစ၍ တိရစာန်အပ်တိ့ကိအပ်

ထိန်းရသအေပါင်းတိ့အား၊‐ ၂၀ သင်တိ့သည်ဧေသာ ှ င့်ေတွ့ေသာအခါ`ကိယ်ေတာ်

၏အေစခံယာကပ်သည်က ်ပ်တိ့ေနာက်မှလိက် ပါလာပါသည်' ဟေြပာရမည်'' ဟ၍မှာ ကား

၏။ ယာကပ်က``ယခေပးလိက်ေသာလက်ေဆာင် များအားြဖင့် အစ်ကိ၏စိတ်ကိေြပေစ၍သ

ှ င့်ေတွ့ဆံရေသာအခါ ငါ့အြပစ်ကိခွင့် လတ်ေကာင်းခွင့်လတ်ေပလိမ့်မည်'' ဟ စိတ်ကးမိေလ၏။‐

၂၁ သသည်လက်ေဆာင်များကိ ကိတင်ပိ့ ပီး ေနာက်ထိညတွင်စခန်း၌အိပ်ေလ၏။

၂၂ ထိညချင်းတွင်းယာကပ်သည်ထ၍မယား ှ စ် ေယာက်၊ မယားငယ် ှ စ်ေယာက်၊

သားသမီးတစ် ဆယ့်တစ်ေယာက်တိ့ကိေခ ေဆာင်လျက်ယဗုတ် ြမစ်ကိြဖတ်ကးေစ၏။‐

၂၃ သားမယားတိ့ ှ င့်အတပိင်သမ ဥစာပစည်း တိ့ကိတစ်ဖက်ကမ်းသိ့ပိ့ေလ၏။‐ ၂၄

ယာကပ်ကမတစ်ေယာက်တည်းေနရစ်ခ့ဲေလ သည်။ ထိအခါလတစ်ေယာက်သည်မိးလင်းအ့ံဆဲ

ဆဲတိင်ေအာင်သ ှ င့်နပန်းလံးေလ၏။‐ ၂၅ ထိသသည်မ ိင်မှန်းသိေသာအခါယာကပ်

၏တင်ပါးကိထိးသြဖင့်အဆစ် ပတ်ေလ၏။‐ ၂၆ ထိသက``ငါ့ကိလတ်ပါ။ မိးလင်းလ ပီ''

ဟဆိေလ၏။ ယာကပ်က``အက ်ပ်ကိေကာင်းချီးေပးမှလတ် မည်'' ဟေြပာ၏။ ၂၇

ထိသကလည်း``သင်၏နာမည်ကားအဘယ် နည်း'' ဟေမး၏။ ``ယာကပ်'' ဟြပန်ေြဖ၏။ ၂၈

ထိသက``ေနာင်တွင်သင်၏နာမည်ကိ`ယာကပ်' ဟ ၍မေခ ေစရ။ သင်သည်ဘရား ှ င့်ေသာ်လည်း

ေကာင်း၊ လ ှ င့်ေသာ်လည်းေကာင်းဆိင် ပိင်၍အ ိင် ရခ့ဲေသာေကာင့်သင်၏နာမည်မှာ`ဣသေရလ'

ဟ၍ြဖစ်ရမည်'' ဟဆိေလ၏။ ၂၉ ယာကပ်က``ကိယ်ေတာ်၏နာမကိသိပါရေစ''

ဟေလာက်ေလ၏။ ထိသက``သင်သည်ငါ၏နာမကိအဘယ် ေကာင့်သိလိသနည်း'' ဟေမး၏။

ထိေနာက် ယာကပ်ကိေကာင်းချီးေပးေလ၏။ ၃၀ ယာကပ်က``ငါသည်ဘရားသခင်ကိမျက် ှ ာ

ချင်းဆိင်ဖးေတွ့ရေသာ်လည်း အသက်ချမ်း သာရလျက် ှ ိ ေသး၏'' ဟဆိ၍ထိအရပ်

ကိေပေ ွလဟသမတ်ေလ၏။‐ ၃၁ ယာကပ်သည်ေပေ ွလအရပ်မှထွက်ခွာလာ

ေသာအခါေနထွက် ပီြဖစ်၏။ သသည်ခါးဆစ် ဒဏ်ရာေ ကာင့်ေထာ့နဲ့ကျိုးနင်းသွားရေလသည်။‐

၃၂ ယာကပ်သည်တင်ပါး ကက်သားတွင်အထိး ခံခ့ဲရသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ယေန့ထက်တိင်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်တင်ပါး ကက်သားကိမစားကေချ။

၃၃ ဧေသာသည်လေလးရာပါလျက်လာေနသည် ကိယာကပ်ြမင်လ င်သားသမီးတိ့ကိေလအာ၊

ရာေခလ ှ င့်မယားငယ် ှ စ်ဦးတိ့ထံခဲွ၍ အပ် ှ ံ ထားေလ၏။‐ ၂

သသည်မယားငယ်တိ့ ှ င့်သတိ့၏ကေလး များကိေ ှ ့ဆံး၌ထား၍ ထိေနာက်ေလအာ ှ င့်

သ၏ကေလးတိ့ကိလည်းေကာင်း၊ ေနာက်ဆံး ၌ရာေခလ ှ င့်ေယာသပ်ကိလည်းေကာင်း

ေနရာချထားေလ၏။‐ ၃ ယာကပ်သည်ထိသတိ့ေ ှ ့ကသွား၍အစ်ကိ

၏အနီးသိ့ချဥ်းကပ်မိလ င် ခနစ် ကိမ်ဦး တ် ၍အ ိ အေသ ပေလသည်။‐ ၄

ထိအခါဧေသာသည်ေြပး၍ယာကပ်ကိဖက် ယမ်းနမ်း ပ်ေလသည်။ သတိ့ ှ စ်ဦးငိေ ကး က ၏။‐ ၅



ကမာဦး 28

ဧေသာသည်ေမာ် ကည့်၍မိန်းမများ ှ င့်ကေလး များကိြမင်လ င်``သင် ှ င့်အတပါလာေသာဤ

သတိ့ကားမည်သတိ့နည်း'' ဟေမးေလ၏။ ၆ ယာကပ်က``ဘရားသခင်သည်ကန်ေတာ်အား

ေပးသနားေတာ်မေသာသားသမီးများြဖစ် ပါသည်'' ဟေြဖ၏။ ထိ့ေနာက်သ၏မယားငယ်

တိ့သည် မိမိတိ့၏သားသမီးများ ှ င့်အတ ဧေသာအနီးသိ့ချဥ်းကပ်၍ဦး တ် က၏။‐ ၇

ေလအာ ှ င့်သ၏သားသမီးတိ့ ှ င့်ေယာသပ် ှ င့်ရာေခလတိ့သည် ဧေသာအနီးသိ့ချဥ်း

ကပ်၍ဦး တ် က၏။ ၈ ဧေသာက``လမ်းတွင်ငါေတွ့ခ့ဲေသာတိရစာန်

အပ်များကိမည်သည့်အတွက်ေ ကာင့်ေ ှ ့က သွားေစသနည်း'' ဟေမးလ င်၊

ယာကပ်က``ကိယ်ေတာ်ထံမှမျက် ှ ာသာရ ေစရန်ြဖစ်ပါသည်'' ဟြပန်ေြဖေလ၏။ ၉

ထိအခါဧေသာက``ငါ့ညီ၊ ငါ၌ဥစာအလံ အေလာက် ှ ိ ၏။ သင့်ပစည်းကိြပန်ယပါ'' ဟ ဆိေလ၏။ ၁၀

ယာကပ်က``ကိယ်ေတာ်၏ထံမှမျက် ှ ာသာရသည်မှန်လ င် ကန်ေတာ်ဆက်သေသာလက်ေဆာင်

များကိလက်ခံေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်သည်ကန် ေတာ်ကိ ကည်ြဖူစွာ ကိဆိပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်

၏မျက် ှ ာကိြမင်ရသည်မှာဘရားသခင်၏ မျက် ှ ာေတာ်ကိဖးြမင်ရသက့ဲသိ့ပင်ြဖစ် ပါသည်။‐ ၁၁

ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ယခကန်ေတာ်ယေဆာင်လာ ေသာလက်ေဆာင်များကိလက်ခံပါ။

ဘရားသခင်သည်ကန်ေတာ်လိသမ ကိေပးသနား ေတာ်မပါ ပီ'' ဟမေနမနားတိက်တွန်း

သြဖင့်ဧေသာသည်လက်ေဆာင်များကိ လက်ခံလိက်ေလသည်။ ၁၂ ထိေနာက်ဧေသာက``သွား ကစိ။့

သင့်အေ ှ ့မှာ ငါသွားမည်'' ဟေြပာ၏။ ၁၃ ယာကပ်က``ကိယ်ေတာ်သိသည်အတိင်းကန်

ေတာ်၏ကေလးများသည် နယ် ကပါ၏။ ိ ့စိ့သားငယ်များပါေသာသိး၊ ဆိတ်၊ ွားတိ့

ကိလည်း ှ ာရပါမည်။ တိရစာန်တိ့ကိတစ်ေန့ မ ခရီးြပင်း ှ င်လ င်တစ်အပ်လံးေသဆံး ကန်ပါလိမ့်မည်။‐

၁၄ ကိယ်ေတာ်သွား ှ င့်ပါ။ ကန်ေတာ်တိရစာန်များ၊ ကေလးများ ှ င့်ခရီးတွင် ိင်သမ ြဖင့်အစ်

ကိ ှ ိ ရာဧဒံြပည်သိ့ေရာက်ေအာင်တြဖည်း ြဖည်းလိက်ခ့ဲပါမည်'' ဟဆိ၏။ ၁၅

ထိအခါဧေသာက``ထိသိ့ဆိလ င်ကာကွယ် ေစာင့်ေ ှ ာက်ရန်ငါ့လအချို ့ကိသင့်ထံ၌

ထားခ့ဲမည်'' ဟေြပာ၏။ ယာကပ်က``ကန်ေတာ်အတွက်အေစာင့်အေ ှ ာက် မလိပါ။

ကိယ်ေတာ်၏ထံမှမျက် ှ ာသာရ ှ ိ ိင်ရန်သာေတာင်းေလာက်လိပါသည်'' ဟေြဖ ေလ၏။‐ ၁၆

ထိေန့၌ဧေသာသည်ဧဒံြပည်သိ့ြပန်သွား ေလသည်။‐ ၁၇ယာကပ်ကမသကတ်အရပ်သိ့သွား၍ ထိ

အရပ်တွင်သေနထိင်ရန်အိမ် ှ င့်တိရစာန် များအတွက် တင်းကပ်များကိတည်ေဆာက် ေလ၏။

ထိေ ကာင့်ထိအရပ်ကိသကတ်ဟ ေခ တွင်ေလသည်။ ၁၈ ယာကပ်သည်ပါဒနာရံြပည်ေြမာက်ပိင်းမှ

ြပန်လာရာ ခါနာန်ြပည် ှ ိ ေ ှ ခင် မိ ့သိ့လံ ခံစွာေရာက် ှ ိ လာ၍ မိ ့နား ှ ိ ေြမကွက် တွင်စခန်းချေလ၏။‐ ၁၉

သသည်ထိေြမကွက်ကိေ ှ ခင်၏အဖ ဟာေမာ်၏သားချင်းတိ့ထံမှေငွသား

တစ်ရာေပး၍ဝယ်ယေလသည်။‐ ၂၀ ထိအရပ်တွင်ယဇ်ပလင်ကိတည်၍ ပလင်ကိ

ဣသေရလ၏ဘရားတည်းဟေသာဧေလ ေလာဟသမတ်ေလ၏။

၃၄ တစ်ေန့သ၌ယာကပ် ှ င့်ေလအာတိ့၏သမီး ဒိနသည် ခါနာန်အမျိုးသမီးတိ့ထံအလည်

အပတ်သွား၏။‐ ၂ ထိေဒသကိအစိးရေသာဟိဝိအမျိုးသား

ဟာေမာ်မင်း၏သားေ ှ ခင်သည် ဒိနကိြမင် လ င်အ မသိမ်းပိက်၍မတရား ပကျင့် ေလ၏။‐ ၃

သိ့ရာတွင်သသည်ဒိန၏ ပ်ရည်ကိစဲွမက် သြဖင့် ေမတာသက်ဝင်လာေသာေကာင့်သ့အား

ေမတာတံ့ြပန်ရန်ေဖျာင်းဖျေလသည်။‐ ၄ ထိ့ေကာင့်ေ ှ ခင်သည်သ၏ဖခင်အား

ဒိနကိ လက်ထပ်ယ ိင်ရန်ေကာင်းလမ်းေပးပါဟ ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၅

ယာကပ်သည်သ၏သမီးဒိနမတရား ပ ကျင့်ခံရေ ကာင်းကိ ကားသိရေသာ်လည်း သ

၏သားတိ့သည်တိရစာန်များကိစားကျက်၌ ထိန်းေကျာင်းရာမှြပန်မေရာက် ကေသးသြဖင့်

မည်သိ့မ မေြပာဘဲဆိတ်ဆိတ်ေနေလ၏။‐ ၆ယာကပ်၏သားများစားကျက်ထဲမှြပန်လာ ေနခိက်၊‐ ၇

ေ ှ ခင်၏ဖခင်ဟာေမာ်သည်ေ ကာင်းလမ်းရန် ကိစ ှ င့်ယာကပ်ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။

ယာကပ် ၏သားတိ့သည်မိမိတိ့၏ ှ မအားေ ှ ခင် ကမတရား ပကျင့်ြခင်းြဖင့် ဣသေရလ

တစ်မျိုးလံးကိေစာ်ကားေ ကာင်း ကားရေသာ အခါ မ ပအပ်ေသာယတ်မာမကိ ပေသာ

ေကာင့်စိတ်နာ၍အလွန်ေဒါသအမျက်ထွက် ကေလသည်။‐ ၈

ဟာေမာ်ကသတိ့အား``ငါ့သားေ ှ ခင်သည် သင်တိ့၏သမီးကိချစ် ကိက်ေနပါ ပီ။

သင်တိ့၏သမီး ှ င့်ထိမ်းြမားလက်ထပ် ခွင့်ေပး ကပါ။‐ ၉ ငါတိ့လမျိုး ှ င့်သင်တိ့လမျိုးထိမ်းြမား

ိင်ရန်သေဘာတ ကပါစိ။့‐ ၁၀ သင်တိ့ဤြပည်၌ငါတိ့ ှ င့်အတေနထိင် က ပါ။

ကိက် ှ စ်သက်ရာအရပ်ကိေ ွး၍ေန က ပါ။ လွတ်လပ်စွာေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကား ကပါ။

ပစည်းဥစာကိလည်းပိင်ဆိင် ကပါ'' ဟဆိ ေလ၏။ ၁၁ ထိေနာက်ေ ှ ခင်ကဒိန၏ဖခင် ှ င့်အစ်ကိ

တိ့အား``သင်တိ့ထံမှမျက် ှ ာသာရမည်ဆိ လ င်သင်တိ့ေတာင်းသမ ကိေပးပါမည်။‐ ၁၂

သင်တိ့အလိ ှ ိ သမ မဂလာေကး ှ င့် လက်ဖဲွ ့ပစည်းကိအြမင့်ဆံးသတ်မှတ်ေတာင်း ဆိ ကပါ။

ဒိနကိလက်ထပ်ခွင့်ေပးမည်ဆိ လ င်သင်တိ့ေတာင်းဆိသမ ကိေပးပါမည်'' ဟေြပာေလ၏။ ၁၃

ယာကပ်၏သားတိ့သည်မိမိတိ့၏ ှ မဒိန အား ေ ှ ခင်ကအသေရပျက်ေအာင် ပကျင့်ခ့ဲ

သြဖင့် ေ ှ ခင် ှ င့်သ၏ဖခင်ကိပရိယာယ်သံး ၍ေြဖ ကားေလ၏။‐ ၁၄

သတိ့က``က ်ပ်တိ့၏ ှ မကိအေရဖျားလီှး ြခင်းမဂလာမခံရသ ှ င့်ထိမ်းြမားေပးခွင့် မ ှ ိ ပါ။

ထိသိ့ ပလ င်က ်ပ်တိ့အတွက် ှ က်ဖွယ်ြဖစ်ပါသည်။‐ ၁၅က ်ပ်တိ့သေဘာတလက်ခံ ိင်မည့်အချက်

တစ်ချက်တည်းသာ ှ ိ ပါသည်။ ထိအချက်မှာ သင်တိ့တွင် ှ ိ ေသာေယာကျာ်းအားလံးက ်ပ်

တိ့က့ဲသိ့အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာကိ ခံရမည်ြဖစ်သည်။‐ ၁၆ ထိသိ့ ပလ င်က ်ပ်တိ့သမီးများကိသင်

တိ့ ှ င့်ထိမ်းြမား၍ သင်တိ့သမီးများကိက ်ပ် တိ့ထိမ်းြမားမည်။ သင်တိ့ထံတွင်ေနထိင်ကာ

လတစ်မျိုးတည်းြဖစ်ရန်သေဘာတပါမည်။‐ ၁၇ သိ့ရာတွင်သင်တိ့ကက ်ပ်တိ့၏ေတာင်းဆိ

ချက်ကိပယ်၍ အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာ ကိမခံ ကပါမက ်ပ်တိ့သည်

ှ မကိြပန် သိမ်း၍သင်တိ့ထံမှထွက်ခွာသွားပါမည်'' ဟေြပာ ကေလ၏။ ၁၈

ဟာေမာ် ှ င့်သ၏သားေ ှ ခင်တိ့အတွက်ထိ ေတာင်းဆိချက်ကိလက်ခံ ိင်ဖွယ် ှ ိ ၏။

ေ ှ ခင် သည်ယာကပ်၏သမီးကိအလွန်စဲွမက်ေန သြဖင့်၊‐ ၁၉

ယာကပ်၏သားများေပးေသာအ ကံကိ ချက်ချင်းလက်ခံလိက်ေလသည်။ ေ ှ ခင်သည်

ကားမိမိ၏အမျိုးသားချင်းတိ့တွင်အေရး ပါအရာေရာက်ဆံးေသာပိုလ်ြဖစ်၏။ ၂၀

ဟာေမာ် ှ င့်သ၏သားေ ှ ခင်တိ့သည် မိ ့ တံခါးဝ ှ ိ စည်းေဝးရာေနရာသိ့သွား၍ မိ ့သားတိ့အား၊‐ ၂၁

``ဤသတိ့သည်ငါတိ့ကိေဖာ်ေ ွ ကပါ၏။ သတိ့အားငါတိ့ြပည်၌ေန၍လွတ်လပ်စွာ

သွားလာခွင့် ှ ိ  ကပါေစ။ ငါတိ့ြပည်သည် သတိ့ေနသာေအာင်ကျယ်ဝန်းပါသည်။ ငါ

တိ့သည်သတိ့၏သမီးများကိထိမ်းြမား ၍သတိ့ကလည်းငါတိ့၏သမီးများကိ ထိမ်းြမားပါေစ။‐ ၂၂

သိ့ရာတွင်ငါတိ့ေယာကျာ်းအားလံးကသ တိ့နည်းတ အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာကိ ခံ ကပါမှ

သတိ့သည်ငါတိ့ ှ င့်အတေန ထိင်၍ ငါတိ့ ှ င့်လတစ်မျိုးတည်းြဖစ် ိင်မည် ဟဆိပါသည်။‐ ၂၃

သတိ့အားငါတိ့ ှ င့်အတေနထိင်ေစရန်သ ေဘာတ ကမည်ဆိလ င် သတိ့၏သိး၊ ဆိတ်မှ

စ၍တိရစာန်များ ှ င့်ဥစာပစည်းများကိလည်း ငါတိ့ပိင်ဆိင်လာမည်မဟတ်ပါေလာ'' ဟ ေြပာေလ၏။‐

၂၄ မိ ့သားတိ့သည်လည်းဟာေမာ် ှ င့်သ၏သား ေ ှ ခင်တိ့၏အ ကံေပးချက်ကိသေဘာတ

လက်ခံ၍ ေယာကျာ်းမှန်သမ အေရဖျားလီှး ြခင်းမဂလာကိခံ က၏။ ၂၅

ထိေနာက်သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ မိ ့သား တိ့သည် အေရဖျားလီှးြခင်းေ ကာင့်ေဝဒနာ

ခံေနရစဥ် ယာကပ်၏သားများြဖစ် ကေသာ ဒိန၏အစ်ကိ ှ ိ ေမာင် ှ င့်ေလဝိတိ့သည် ား

ကိစဲွကိင်လျက် မိ ့တွင်းသိ့အမှတ်မထင်ဝင် ေရာက် ပီးလ င်ေယာကျာ်း ှ ိ သမ တိ့ကိသတ်

ေလ၏။‐ ၂၆ သတိ့သည်ဟာေမာ် ှ င့်သ၏သားေ ှ ခင်ကိ လည်းခတ်သတ်၍

ေ ှ ခင်၏အိမ်မှဒိနကိကယ် ယခ့ဲ ပီးလ င်အိမ်သိ့ြပန်လာခ့ဲ ကေလ၏။‐ ၂၇

ယာကပ်၏အြခားေသာသားတိ့ကလည်းသ တိ့၏ ှ မအသေရဖျက်ခံရြခင်းကိလက်စား

ေချရန် မိမိတိ့သတ်ခ့ဲေသာသတိ့ထံသွား၍ မိ ့ ကိလယက်ဖျက်ဆီး ကေလသည်။‐ ၂၈

သတိ့သည် သိးအပ်၊ ဆိတ်အပ်၊ ွားအပ်၊ ြမည်း အပ် ှ င့် မိ ့တွင်း မိ ့ြပင်၌ ှ ိ သမ ေသာ

ပစည်းများကိလယခ့ဲ ကသည်။‐ ၂၉ မိ ့သားတိ့၏အဖိးတန်ပစည်း ှ ိ သမ  ှ င့်၊

သားမယား ှ င့်ကေလးသငယ်အားလံး၊ အိမ်တွင်း၌ေတွ ့သမ ေသာပစည်းများကိ သိမ်းယခ့ဲ ကသည်။ ၃၀

ထိအခါယာကပ်က ှ ိ ေမာင် ှ င့်ေလဝိတိ့ အား``သင်တိ့သည်ငါ့ကိဒကေရာက်ေစ ပီ။ ဤ

ြပည်မှခါနာန်အမျိုးသား ှ င့်ေဖရဇိအမျိုး သားတိ့သည်ငါ့ကိမန်း ကလိမ့်မည်။ ငါ့ထံ၌

လအင်အားအနည်းငယ်သာ ှ ိ သည်။ အကယ်၍ သတိ့စည်း ံ း က ပီးလ င်ငါ့ကိတိက်ခိက်

ပါက ငါတိ့မိသားစအားလံးေသေက ပျက်စီးရ ကလိမ့်မည်'' ဟေြပာေလ၏။ ၃၁

သတိ့က``ကန်ေတာ်တိ့၏ ှ မကိြပည့်တန် ဆာအြဖစ်မခံ ိင်ပါ'' ဟြပန်ေြပာက၏။

၃၅ ဘရားသခင်ကယာကပ်အား``ေဗသလအရပ် သိ့ယခသွား၍ေနထိင်ေလာ့။ သင်၏အစ်ကိ

ဧေသာရန်ကိေ ကာက်၍ထွက်ေြပးေနရစဥ်က သင်ဖးေတွ့ရေသာငါဘရားအတွက်ပေဇာ်

ရာယဇ်ပလင်ကိတည်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ ၏။ ၂ ယာကပ်သည်မိမိ၏မိသားစ ှ င့်မိမိထံတွင်

ေနထိင်သအေပါင်းတိ့အား``သင်တိ့၌ ှ ိ ေသာ အြခားဘရားများကိပစ်ပယ် ကေလာ့။ ကိယ်

ကိသန့်စင်ေစ၍အဝတ်ကိလဲလှယ်ဝတ်ဆင် ကေလာ့။‐ ၃ ငါတိ့သည်ဤအရပ်မှေဗသလအရပ်သိ့

သွား ကမည်။ ငါဒကေရာက်စဥ်ကငါ့ကိကယ်မ ၍ငါသွားေလရာရာခရီးလမ်းတွင် ငါ ှ င့်

အတ ှ ိ ေတာ်မေသာဘရားသခင်အားပ ေဇာ်ရန်ထိအရပ်၌ယဇ်ပလင်တည်မည်'' ဟ

ဆိေလ၏။‐ ၄ ထိ့ေကာင့်သတိ့တွင် ှ ိ သမ ေသာအြခား ဘရားများကိလည်းေကာင်း၊

သတိ့တွင်ဆင် ယင်ထားေသာနားကပ်များကိလည်းေကာင်း ယာကပ်ထံေပးအပ် က၏။

ယာကပ်သည်ထိ ပစည်းများကိေ ှ ခင် မိ ့အနီးဝက်သစ်ချ ပင်ရင်း၌ြမုပ်ထားေလ၏။ ၅

ထိေနာက်သတိ့စခန်းသိမ်း၍ထွက်ခွာသွား ကေသာအခါ ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့သားတိ့

သည်အလွန်ေ ကာက် ွံ ့ ကသြဖင့် သတိ့ကိ လိက်လံ၍မတိက်ခိက်ဝ့ံ ကေချ။‐ ၆



ကမာဦး29

ယာကပ်သည်မိမိ၏လစ ှ င့်အတ ခါနာန် ြပည် ှ ိ ေဗသလ မိ ့ဟေခ တွင်ေသာလဇ

မိ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာေလ၏။‐ ၇ ထိအရပ်တွင်ယဇ်ပလင်ကိတည်၍သ၏အစ်ကိ

ထံမှထွက်ေြပးေနရစဥ်က ဘရားသခင်ကိ ထိအရပ်၌ဖးေတွ့ခ့ဲရေသာေကာင့်ေဗသလ

ဟေခ တွင်ေစ၏။‐ ၈ ေရဗက၏အထိန်းေဒေဗာရကွယ်လွန်၍ ေဗသလ

ေတာင်ဘက် ှ ိ ဝက်သစ်ချပင်ေအာက်၌အေလာင်း ကိြမုပ်ေလသည်။ ထိေကာင့်ထိအပင်ကိ``မျက်ရည်

ယိဝက်သစ်ချပင်'' ဟနာမည်မှည့်ေလ၏။ ၉ ယာကပ်သည်ပါဒနာရံြပည်မှြပန်လည်

ေရာက် ှ ိ ေသာအခါ ဘရားသခင်ကိ ပါ ံ တွင်တစ်ဖန်ြမင်ရေလ၏။ ဘရားသခင်သည်

သ့အားေကာင်းချီးေပးလျက်၊‐ ၁၀ ``သင်၏နာမည်သည်ယာကပ်ြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင်

ယခမှစ၍သင်၏နာမည်ကိဣသေရလဟ၍ ေခ ရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည်ယာကပ်အားဣသေရလနာမည် ြဖင့်သမတ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၁

တစ်ဖန်ဘရားသခင်ကသ့အား``ငါသည် အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ သား

သမီးများစွာေမွးဖွားေလာ့။ လအမျိုးမျိုး တိ့သည်သင်မှဆင်းသက် ကလိမ့်မည်။ သင်

၏အမျိုးအ ွယ်မှဘရင်များေပ ထွန်း လိမ့်မည်။‐ ၁၂ ငါသည်အာြဗဟံ ှ င့်ဣဇာက်တိ့အားေပး

ေသာြပည်ကိသင့်အားလည်းေကာင်း၊ သင်၏ အဆက်အ ွယ်တိ့အားလည်းေကာင်းငါ

ေပးမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃ ထိ့ေနာက်ဘရားသခင်သည်သ့ထံမှ က

သွားေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ယာကပ်သည်ဘရားသခင်ကသ့အားမိန့် ကား

ေတာ်မေသာအရပ်တွင်မှတ်တိင်ကိစိက်ထ၍ ၎င်းအေပ တွင်စပျစ်ရည် ှ င့်ဆီေလာင်းလျက်

ဆက်ကပ်ေလ၏။‐ ၁၅ သသည်ထိအရပ်ကိေဗသလဟနာမည်မှည့် ေခ ေလသည်။ ၁၆

ယာကပ် ှ င့်သ၏မိသားစတိ့သည်ေဗသလ အရပ်မှခရီးထွက်ခ့ဲ ကရာ ဧဖရတ် မိ ့သိ့

မေရာက်မီခရီးအတန်ကွာေနရာသိ့ေရာက် ေသာ်ရာေခလသည်မီးဖွားရန်အချိန်ေစ့၍

ေဝဒနာြပင်းြပစွာခံရေလ၏။‐ ၁၇ သသည်သားကိဖွားချိန်၌ေဝဒနာအြပင်း ဆံးခံရ၏။

ထိအခါဝမ်းဆဲွကသ့ကိ``ရာေခလ၊ မစိးရိမ် ှ င့်။ သားတစ်ေယာက်ထပ်၍ရ ပီ'' ဟ ေြပာေလ၏။‐ ၁၈

သိ့ရာတွင်သသည်ေသအ့ံဆဲဆဲအချိန်တွင် ထိသားကိေဗေနာနိဟ၍နာမည်မှည့်ေလ သည်။

ဖခင်ကမထိသားကိဗယာမိန်ဟနာ မည်မှည့်ေလ၏။ ၁၉ ရာေခလကွယ်လွန်ေသာ်ဗက်လင် မိ ့ဟေခ

တွင်ေသာ ဧဖရတ် မိ ့သိ့သွားရာလမ်းအနီး တွင်သ့အေလာင်းကိသ ဂဟ် ကေလ၏။‐ ၂၀

ယာကပ်သည်သချုင်းေပ တွင်မှတ်တိင်ကိစိက် ထခ့ဲရာ ယေန့ထက်တိင်ထိမှတ်တိင်ကိရာ

ေခလ၏သချုင်းမှတ်တိင်ဟေခ တွင်ေလသည်။‐ ၂၁ ထိေနာက်ယာကပ်သည်ခရီးဆက်ခ့ဲ၍ဧဒါ

လင့်စင်အလွန်၌စခန်းချေလသည်။ ၂၂ ယာကပ်သည်ထိအရပ်တွင်ေနထိင်စဥ် ဗင် သည်

ဖခင်၏မယားငယ်ဗိလဟာ ှ င့်ေဖာက် ြပန်မှားယွင်းေလ၏။ ယာကပ်သည်ထိအေကာင်း

ကိ ကားသိေလသည်။ ယာကပ်တွင်သားတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၂၃

ေလအာမှဖွားြမင်ေသာသားများမှာ ဗင် (ယာကပ်၏သားဦး) ှ ိ ေမာင်၊ ေလဝိ၊ ယဒ၊

ဣသခါ ှ င့်ဇာဗလန်တိ့ြဖစ်သည်။ ၂၄ ရာေခလ၏သားများမှာေယာသပ် ှ င့် ဗယာမိန်တိ့ြဖစ်သည်။‐

၂၅ ရာေခလ၏ကန်မဗိလဟာ၏သားများ မှာဒန် ှ င့်နဿလိတိ့ြဖစ်သည်။‐

၂၆ ေလအာ၏ကန်မဇိလပ၏သားများမှာ ဂဒ် ှ င့်အာ ှ ာတိ့ြဖစ်သည်။

ဤသားတိ့သည် မက်ဆိပိေတးမီးယားြပည်ေြမာက်ပိင်း၌ ဖွားြမင်ခ့ဲ ကသည်။ ၂၇

ယာကပ်သည်အာြဗဟံ ှ င့်ဣဇာက်တိ့ေနထိင် ခ့ဲေသာေဟ ဗန် မိ ့အနီးမံေရအရပ် ှ ိ သ

၏ဖခင်ဣဇာက်ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာေလ၏။‐ ၂၈ဣဇာက်သည်အသက်တစ်ရာ့ ှ စ်ဆယ်ထိအသက်

ှ င်၏။ သသည်အ ွယ် ကီးရင့်၍ေန့ရက် ှ စ် ေပါင်းများစွာြပည့် ပီြဖစ်ေသာေကာင့် ေနာက်

ဆံးထွက်သက်ကိ ၍ကွယ်လွန်ေလသည်။ သသည်မိမိလမျိုးစ ှ င့်စေဝးခွင့်ရ၏။‐ ၂၉

သ၏သားများြဖစ်ကေသာဧေသာ ှ င့် ယာကပ်တိ့ကသ့အားသဂဟ်က၏။

၃၆
ဧဒံဟ၍လည်းနာမည်တွင်ေသာဧေသာ ၏အဆက်အ ွယ်တိ့ကိေဖာ်ြပေပအ့ံ။‐

၂ ဧေသာသည်ခါနာန်ြပည်အမျိုးသမီးများ ှ င့်အိမ်ေထာင်ကျသည်။ သ၏မယားများမှာ

ဟိတိအမျိုးသားဧလန်၏သမီးအာဒ၊ ဟိဝိ အမျိုးသားဇိေဘာင်၏သားြဖစ်သအာန၏

သမီးအေဟာလိဗာမ၊ ဣ ှ ေမလ၏သမီး တည်းဟေသာ၊‐ ၃ နဗာယတ်၏ ှ မြဖစ်သဗာ ှ မတ်ြဖစ်

သတည်း။‐ ၄အာဒသည်သားဧလိဖတ်ကိလည်းေကာင်း၊ ဗာ ှ မတ်သည်သားေ ွလကိလည်းေကာင်း၊‐

၅ အေဟာလိဗာမသည်သားယ ှ ၊ ယာလံ ှ င့် ေကာရတိ့ကိလည်းေကာင်းဖွားြမင်ေလသည်။

ဤသားတိ့သည်ခါနာန်ြပည်တွင်ဖွားြမင် ေသာဧေသာ၏သားများြဖစ် ကသည်။ ၆

ဧေသာသည်သ၏မယားများ၊ သားသမီး များ၊ အိမ်သအိမ်သားများ ှ င့်တကွသိး၊

ဆိတ်စေသာတိရစာန်များ၊ ခါနာန်ြပည်တွင် စေဆာင်းမိသမ ေသာပစည်းဥစာများကိ

ယေဆာင်လျက်ညီယာကပ်ထံမှအြခား ြပည်သိ့ထွက်ခွာသွားေလသည်။‐ ၇ သ ှ င့်ယာကပ်တိ့တွင်သိး၊

ဆိတ်စေသာ တိရစာန်အလွန်များြပားလာသြဖင့် စားနပ် ရိကာမေလာက်မငြဖစ်၍တစ်ရပ်တည်း၌

အတမေန ိင် ကေချ။‐ ၈ သိ့ြဖစ်၍ဧေသာသည်ဧဒံေတာင်တန်းေဒသ သိ့ေြပာင်းေ ့ေနထိင်ေလသည်။

၉ ဧဒံေတာင်တန်းေဒသတွင်ေနထိင်ေသာ ဧဒံ အမျိုးသားတိ့၏ဖခင်ဧေသာ၏ အဆက်

အ ွယ်တိ့ကိေဖာ်ြပေပအ့ံ။‐ ၁၀ ဧေသာ၏မယားအာဒ ှ င့်ရေသာသားမှာ ဧလိဖတ်ြဖစ်၏။

ဧလိဖတ်တွင်ေတမန်၊ သမရ၊ ေဇေဖာ၊ ဂါတံ၊ ေကနတ်ဟ၍သားငါးေယာက် ှ ိ ၏။

ဧလိဖတ်တွင်မယားငယ်တိမန ှ င့်အာ မလက်နာမည် ှ ိ ေသာသားတစ်ေယာက်ရေသး၏။

ဧေသာ၏မယားဗာ ှ မတ် ှ င့်ရေသာသား မှာေ ွလြဖစ်၏။ ေ ွလတွင်နာဟတ်၊ ေဇရ၊ ှ မ၊

မိဇဟ၍သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။ ၁၄ ဇိေဘာင်၏သားအာန၏သမီးြဖစ်ေသာဧေသာ

၏မယား အေဟာလိဗာမတွင်ယ ှ ၊ ယာလံ၊ ေကာရဟ၍သားသံးေယာက် ှ ိ ၏။ ၁၅

ဧေသာမှဆင်းသက်ေသာအ ွယ်တိ့ကိေဖာ်ြပ ေပအ့ံ။ ဧေသာ၏သားဦးဧလိဖတ်သည်အ ွယ်

များြဖစ် ကေသာေတမန်၊ သမရ၊ ေဇေဖာ၊ ေကနတ်၊‐ ၁၆ ေကာရ၊ ဂါတံ၊ အာမလက်တိ့၏ဘိးေဘးြဖစ်

၏။ ဤသတိ့သည်ဧေသာ၏မယားအာဒ၏ အဆက်အ ွယ်များြဖစ် က၏။ ၁၇

ဧေသာ၏သားေ ွလသည်အ ွယ်အ ကီးအကဲ ြဖစ် ကေသာ နာဟတ်၊ ေဇရ၊ ှ မ ှ င့်မိဇတိ့၏ဘိးေဘး

ြဖစ်၏။ ဤသတိ့သည်ဧေသာ၏မယားဗာ ှ မတ် ၏အဆက်အ ွယ်များြဖစ် က၏။ ၁၈

ဧေသာ၏မယားအာန၏သမီးြဖစ်သ အေဟာ လိဗာမမှဆင်းသက်ေသာအ ွယ်သည်ကား ယ ှ ၊

ယာလံ ှ င့်ေကာရတိ့ြဖစ် ကသည်။‐ ၁၉ဤအ ွယ်အားလံးတိ့သည်ဧေသာမှဆင်းသက် လာ က၏။ ၂၀

ဧဒံအရပ်တွင်မလေနထိင်သတိ့သည်ေဟာရိ အမျိုးသားစိရ၏သားတိ့မှဆင်းသက်လာ

ေသာအဆက်အ ွယ်များြဖစ် ကသည်။ ထိသား တိ့မှာေလာတန်၊ ေ ှ ာဗလ၊ ဇိေဘာင်၊ အာန၊ ဒိ န်၊

ဧဇာ ှ င့်ဒိ ှ န်တိ့ြဖစ် ကသည်။ ၂၂ ေလာတန်သည်ေဟာရိ ှ င့်ေဟမံမိသားစတိ့ ၏ဘိးေဘးြဖစ်သည်။

(ေလာတန်၏ ှ မမှာတိမန ြဖစ်သည်။) ၂၃ ေ ှ ာဗလသည်အာလဝန်၊ မနာဟတ်၊ ဧဗလ၊

ေ ှ ေဖာ ှ င့် သနံမိသားစတိ့၏ဘိးေဘးြဖစ် သည်။ ၂၄ ဇိေဘာင်တွင်အာယ ှ င့်အာနဟ၍သား ှ စ်

ေယာက် ှ ိ ၏။ (အာနသည်ဖခင်ဇိေဘာင်၏ြမည်း များကိေကျာင်းေနစဥ်ေတာက ာရထဲ၌ေရ

ပစမ်းများကိ ှ ာေတွ့သြဖစ်သည်။‐) ၂၅အာနတွင်သားဒိ န် ှ င့်သမီးအေဟာလိ ဗာမတိ့ ှ ိ ၏။ ၂၆

ဒိ န်သည်ဟဒန်၊ ဧ ှ ဗန်၊ ဣသရန် ှ င့်ေခရန် မိသားစတိ့၏ဘိးေဘးြဖစ်သည်။ ၂၇ ဧဇာသည်ဗိလဟန်၊

ဇာဝန် ှ င့်အာကန်မိသား စတိ့၏ဘိးေဘးြဖစ်သည်။ ၂၈ ဒိ ှ န်သည်ဥဇ ှ င့်အာရန်မိသားစတိ့၏

ဘိးေဘးြဖစ်သည်။ ၂၉ ဧဒံြပည် ှ ိ ေဟာရိအမျိုးသားတိ့၏အ ွယ် များသည်ကားေလာတန်၊ ေ ှ ာဗလ၊

ဇိေဘာင်၊ အာန၊ ဒိ န်၊ ဧဇာ ှ င့်ဒိ ှ န်တိ့ြဖစ်သတည်း။ ၃၁ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင်ဘရင်များ

မေပ မ ှ ိ မီဧဒံြပည်ကိအပ်စိးေသာမင်း ဆက်တိ့ကိေဖာ်ြပေပအ့ံ။

ေဗာရ၏သားေဗလာသည်ဒိ ာဗာ မိ ့ေတာ်၌ အပ်စိး၏။ ေဗလာဘရင်အနိစေရာက်ေသာအခါေဗာဇရ

မိ ့သား ေဇရ၏သားေယာဗပ်မင်း ပ၏။ ေယာဗပ်အနိစေရာက်ေသာအခါေတမနိ မိ ့သား

ဟ ှ ံ မင်း ပ၏။ ဟ ှ ံ အနိစေရာက်ေသာအခါေမာဘြပည်တွင် မိဒျန်အမျိုးသားတိ့ကိ

စစ်တိက်၍ေအာင်ြမင်ခ့ဲသေဗဒဒ်၏သားဟာဒဒ် မင်း ပ၏။ ထိမင်း၏ မိ ့ေတာ်မှာအာဝိတ် မိ ့ြဖစ်၏။

ဟာဒဒ်အနိစေရာက်ေသာအခါမာသရက် မိ ့သား စာမလမင်း ပ၏။

စာမလအနိစေရာက်ေသာအခါြမစ်ကမ်း မိ ့ ြဖစ်ေသာ ရေဟာဘတ် မိ ့သားေ ှ ာလမင်း ပ၏။

ေ ှ ာလအနိစေရာက်ေသာအခါအာခေဗာ် ၏သား ဗာလဟာနန်မင်း ပ၏။

ဗာလဟာနန်အနိစေရာက်ေသာအခါဟာဒါ မင်း ပ၏။ ထိမင်း၏ မိ ့ေတာ်မှာေပါ မိ ့ြဖစ်သည်။

(သ၏ဇနီးမှာမာတရက်၏သမီး၊ေမဇဟပ်၏ ေြမးမေဟတေဗလြဖစ်၏။) ၄၀

ဧေသာမှဆင်းသက်ေသာဧဒံအ ွယ်များမှာ တိမနာ၊ အာလဝ၊ ေယသက်၊ အေဟာလိဗာမ၊

ဧလာ၊ ပိ န်၊ ေကနတ်၊ ေတမန်၊ မိဗဇာ၊ မာဂ ေဒျလ ှ င့်ဣရံတိ့ြဖစ် ကသည်။ ဤဧဒံ

အ ွယ်တိ့သည်သတိ့၏နာမည်ြဖင့်ေခ တွင်ေသာေဒသအသီးသီးတိ့တွင်ေန ထိင် ကေလသည်။

၃၇ ယာကပ်သည်သ၏ဖခင်ေနထိင်ရာ ခါနာန် ြပည်တွင် ဆက်လက်ေနထိင်ေလ၏။‐ ၂

ယာကပ်မိသားစ၏အတုပတိကိေဖာ်ြပေပအ့ံ။ ေယာသပ်သည်အသက်တစ်ဆယ့်ခနစ် ှ စ်သိ့

ေရာက်ေသာ် ဖခင်၏မယားငယ်များြဖစ်ေသာ ဗိလဟာ ှ င့်ဇိလပတိ့၏သားများ ှ င့်

အတသိးဆိတ်များကိထိန်းေကျာင်းရ၏။ သ သည်အစ်ကိတိ့အေကာင်းကိဖခင်အား တိင် ကားတတ်၏။

၃ ယာကပ်သည်အသက်အ ွယ် ကီးမှေယာသပ် ကိရြခင်းေ ကာင့်အြခားသားများထက်သ့

အားပိ၍ချစ်၏။ သသည်ေယာသပ်အတွက် ထးြခားစွာတန်ဆာဆင်ထားေသာဝတ် ံ ကိချုပ်ေပး၏။‐ ၄

ဖခင်ကေယာသပ်အားသတိ့ထက်ပိ၍ချစ် သြဖင့်သ၏အစ်ကိတိ့သည် သ့အား ကင်နာ

သည့်စကားတစ်ခွန်းကိမ မေြပာ ိင်ေလာက် ေအာင် ွံ မန်း ကေလသည်။ ၅တစ်ခါကေယာသပ်သည်

အိပ်မက်ြမင်မက်သ ြဖင့်အစ်ကိတိ့အားထိအိပ်မက်အေကာင်း ကိေြပာြပေသာအခါ သတိ့သည်ပိ၍ပင်

ွံ မန်း က၏။‐ ၆ ေယာသပ်ကသတိ့အား``ကန်ေတာ်ြမင်မက် ေသာအိပ်မက်ကိနားေထာင် ကပါ။‐ ၇

ကန်ေတာ်တိ့သည်လယ်ထဲ၌ေကာက်လိင်းများ ကိစည်းေန ကစဥ် ကန်ေတာ်၏ေကာက်လိင်းစည်း

သည်လဲရာမှေထာင်မတ်လာ၏။ အစ်ကိတိ့၏ ေကာက်လိင်းစည်းများသည်ကန်ေတာ်၏ေကာက်
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လိင်းစည်းကိဝိင်းလာ ပီးလ င်ဦး တ် ှ ိ ခိး ကပါသည်'' ဟေြပာြပေလ၏။ ၈

အစ်ကိတိ့က``သင်ကငါတိ့အေပ မှာမင်း ပလိသေလာ။ ငါတိ့ကိအပ်စိးမည်ေလာ''ဟ

ေမးေလ၏။ ထိသိ့ေယာသပ်သည်သ၏အိပ်မက် အေကာင်းကိေဖာ်ြပမိသြဖင့်

သတိ့ကသ့ ကိပိ၍ ွံ မန်း က၏။ ၉ တစ်ဖန်ေယာသပ်သည်အိပ်မက်မက်ြပန်၍အစ်

ကိတိ့အား``ကန်ေတာ်သည်အိပ်မက်ြမင်မက် ြပန် ပီ။ ထိအိပ်မက်ထဲတွင်ေန၊ လ ှ င့် ကယ်

တစ်ဆယ့်တစ်လံးတိ့ကကန်ေတာ်အားဦး တ် ှ ိ ခိး ကသည်ကိြမင်ရပါသည်''ဟ ေြပာေလ၏။ ၁၀

သ၏အိပ်မက်ကိဖခင်အားလည်းေြပာြပေသာအခါဖခင်က``သင်၏အိပ်မက်ကားအဘယ်သိ့ နည်း။

သင်၏မိခင်၊ ဖခင် ှ င့်အစ်ကိတိ့ကသင့် အားဦး တ် ှ ိ ခိးရမည်ေလာ'' ဟဆံးမ လိက်ေလ၏။‐ ၁၁

ေယာသပ်၏အစ်ကိတိ့ကသ့အားမန်းတီး က၏။ သ၏ဖခင်ကမထိအေကာင်းကိ မှတ်ကျံုးထားေလ၏။

၁၂ တစ်ေန့သ၌ေယာသပ်၏အစ်ကိတိ့သည်ေ ှ ခင် မိ ့အနီးတွင်ဖခင်၏သိးဆိတ်များကိေကျာင်း

ေန ကစဥ်၊‐ ၁၃ယာကပ်ကေယာသပ်အား``သင်၏အစ်ကိတိ့ သိးဆိတ်ေကျာင်းရာေ ှ ခင် မိ ့သိ့သွားပါ

ေလာ့'' ဟဆိ၏။ ထိအခါေယာသပ်က``ဟတ်က့ဲ၊ ကန်ေတာ် သွားပါမည်'' ဟေြဖ ကား၏။ ၁၄

သ၏ဖခင်က``အစ်ကိများ ှ င့်သိးဆိတ်များ ေဘးကင်းလံ ခံစွာ ှ ိ သည်မ ှ ိ သည်ကိ သင်

သွား၍စံစမ်း ပီးလ င်ငါ့အားြပန်ေြပာပါ ေလာ့'' ဟေစခိင်းေလ၏။ ထိေနာက်ေယာသပ်

သည်ဖခင်လမ်း န်သည့်အတိင်း ေဟ ဗန် ချိုင့်ဝှမ်းလမ်းမှသွား၍ေ ှ ခင် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။ ၁၅

သသည် မိ ့ြပင်၌လှည့်လည် ှ ာေဖွေနစဥ် လ တစ်ေယာက်ကသ့ကိြမင်၍``သင်ဘာကိ ှ ာ ေနသနည်း''

ဟေမး၏။ ၁၆ ``သိးဆိတ်များကိထိန်းေကျာင်းေနေသာအစ် ကိများကိ ှ ာေနပါသည်။ သတိ့အဘယ်မှာ

ှ ိ သည်ကိေြပာ ိင်ပါသေလာ'' ဟဆိ၏။ ၁၇ ထိသက``သတိ့ဤအရပ်မှထွက်ခွာသွား

က ပီ။ ေဒါသန် မိ ့ဘက်သိ့သွား ကမည် ဟေြပာသံ ကားလိက်ရသည်'' ဟေြဖ၏။ ထိ့

ေကာင့်ေယာသပ်သည်အစ်ကိများေနာက်သိ့ လိက်သွားရာသတိ့ကိေဒါသန် မိ ့၌ေတွ့ ေလ၏။ ၁၈

ေယာသပ်အေဝး၌ ှ ိ စဥ်ပင်အစ်ကိတိ့သည် သ့ကိြမင်လ င် သ့အားသတ်ပစ်ရန်တိင်ပင် က၏။‐ ၁၉

သတိ့က``အိပ်မက်ဆရာလာေန ပီ။‐ ၂၀ လာ က၊ သ့ကိသတ်၍တွင်းတစ်တွင်းထဲသိ့

သ့အေလာင်းကိပစ်လိက် ကစိ။့ သ့ကိသားရဲ တိရစာန်တစ်ေကာင်ကကိက်သတ် ပီဟဖခင်

အားေြပာ ကမည်။ ထိအခါကျမှသ၏ အိပ်မက်အတိင်းတကယ်ြဖစ်မြဖစ်ကိသိ ရမည်''

ဟအချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။ ၂၁ ဗင်သည်သတိ့၏အ ကံကိ ကားရလ င်

ေယာသပ်ကိကယ်ရန် ကိးစားေလ၏။ သက``သ့ ကိမသတ်ပစ် က ှ င့်။‐ ၂၂

သ့ကိဤေတာက ာရတွင် ှ ိ ေသာတွင်းထဲသိ့ ပစ်ချ ကစိ။့ သ့အားအနာတရမြဖစ်ေစ

က ှ င့်'' ဟဆိေလ၏။ ထိက့ဲသိ့အ ကံေပးရ ြခင်းမှာသသည်ေယာသပ်အားညီအစ်ကိတိ့

လက်မှကယ်၍ဖခင်ထံသိ့ြပန်အပ်ရန်အ ကံ ှ ိ ြခင်းေ ကာင့်ြဖစ်သည်။‐ ၂၃

အစ်ကိများထံသိ့ေယာသပ်ေရာက်လာေသာအခါ သတိ့ကသ၏လက် ှ ည်ဝတ် ံ ကိ ခ တ်ပစ် က၏။‐

၂၄ ထိေနာက်သ့အားချုပ်ကိင်၍ေရခန်းေြခာက် ေသာတွင်းထဲသိ့ချလိက် က၏။ ၂၅

ထိေနာက်သတိ့သည်ထိင်၍အစာစားေနစဥ် ဂိလဒ်ြပည်မှ အီဂျစ်ြပည်သိ့သွားမည့်ဣ ှ

ေမလအမျိုးသားတစ်စကိြမင်ရ က၏။ သတိ့၏ကလားအတ်များေပ တွင်နံ့သာမျိုး၊

ဗာလစံေစး ှ င့်မရန်ေစးများကိတင်ေဆာင် လာ က၏။‐ ၂၆ယဒကသ၏ညီအစ်ကိတိ့အား``ငါတိ့၏

ညီကိသတ်၍အြဖစ်မှန်ကိထိမ်ဝှက်ထား ြခင်းြဖင့် ငါတိ့၌မည်သိ့အကျိုးေကျးဇး ှ ိ  ိင်ပါမည်နည်း။‐

၂၇ ငါတိ့သည်သ့အားအနာတရြဖစ်ေစမည့် အစားဣ ှ ေမလအမျိုးသားတိ့ထံ၌သ့

ကိေရာင်းလိက် ကပါစိ။့ သသည်ငါတိ့၏ညီ၊ ငါတိ့၏ေသွးသားပင်ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ'' ဟဆိေလ၏။

သ၏ညီအစ်ကိတိ့ကလည်း သေဘာတ က၏။‐ ၂၈ ထိအေတာအတွင်းမိဒျန်အမျိုးသားကန်

သည်အချို ့တိ့ြဖတ်သန်းေရာက် ှ ိ လာ၏။ သ တိ့သည်ေယာသပ်အားတွင်းထဲမှဆဲွတင်၍

ဣ ှ ေမလအမျိုးသားတိ့ထံ၌ေငွသား ကျပ် ှ စ်ဆယ်ြဖင့်ေရာင်းလိက် ကသည်။ ထိ

ကန်သည်တိ့ကေယာသပ်အားအီဂျစ်သိ့ ေခ ေဆာင်သွားေလသည်။ ၂၉

ဗင်သည်တွင်းသိ့ြပန်လာ ပီးလ င်ေယာသပ် ကိ ှ ာ၍မေတွ့ရေသာအခါ အလွန်စိတ်မချမ်း

မသာြဖစ်သြဖင့်မိမိအဝတ်များကိဆတ် ဖဲေလ၏။‐ ၃၀ ထိေနာက်သ၏ညီများ ှ ိ ရာသိ့ြပန်လာ၍``တွင်း

ထဲမှာသငယ်မ ှ ိ ေတာ့ ပီ။ ငါအဘယ်သိ့ ပ လပ်ရပါမည်နည်း'' ဟဆိေလ၏။ ၃၁

သတိ့သည်ဆိတ်တစ်ေကာင်ကိသတ်၍ေယာသပ် ၏ဝတ် ံ ကိဆိတ်ေသွးထဲ၌ ှ စ်ေလ၏။‐ ၃၂

ထိေနာက်ထးဆန်းစွာတန်ဆာဆင်ထားေသာ ဝတ် ံ ကိဖခင်ထံသိ့ယခ့ဲ ပီးလ င်``ကန်ေတာ်

တိ့ဤအကျကိေတွ့ရပါသည်။ ဖခင်သား၏ အကျြဖစ်ပါသေလာ'' ဟေမး က၏။ ၃၃

ယာကပ်သည်ထိအကျကိမှတ်မိသြဖင့်``ငါ့ သား၏အကျပင်ြဖစ်သည်။ သားရဲတစ်ေကာင်

ေကာင်ကသ့ကိကိက်သတ်ေလ ပီ။ ငါ့သားကိ အပိင်းပိင်းကိက်ြဖတ်ပါ ပီတကား'' ဟဆိ ေလ၏။‐ ၃၄

ယာကပ်သည်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွသြဖင့် မိမိ၏ အဝတ်အကျကိဆတ် ဖဲ၍ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ

ဝတ်ေလ၏။ သသည်သားအတွက်ကာလအတန် ကာမ ပေဆွးတမ်းတလျက်ေနေလ၏။‐ ၃၅

သ၏သားသမီးအားလံးတိ့ကသ့အား ှ စ် သိမ့် ကေသာ်လည်းပေဆွးြခင်းမေြပ ိင်ေချ။

သက``ငါသည်ေသသည်အထိငါ့သားအတွက် ဝမ်းနည်းပေဆွးရေတာ့မည်'' ဟဆိေလ၏။ ထိ့

ေကာင့်သသည်သားေယာသပ်အတွက်ဆက် လက်၍ငိေ ကးြမည်တမ်းလျက် ှ ိ ေနေလ၏။‐ (Sheol

h7585) ၃၆ ထိအချိန်အေတာအတွင်းအီဂျစ်၌မိဒျန် အမျိုးသားတိ့သည် ဖာေရာဘရင်၏အရာ ှ ိ

တစ်ဦးြဖစ်သကိယ်ရံေတာ်တပ်မးေပါတိဖာ ထံ၌ေယာသပ်အားေရာင်း ကေလသည်။

၃၈ ၎င်းအချိန်ေလာက်တွင်ယဒသည်သ၏ညီအစ် ကိတိ့ထံမှထွက်ခွာ၍အဒလံ မိ ့သားဟိရ

ထံ၌သွားေရာက်ေနထိင်ေလ၏။‐ ၂ ထိအရပ်တွင်ယဒသည် ခါနာန်အမျိုးသား

အာဆိသ၏သမီးကိေတွ့ြမင်၍ထိမ်းြမား ေလ၏။‐ ၃သ့မယားသည်သားတစ်ေယာက်ကိဖွားလ င်

ထိသားကိဧရဟနာမည်မှည့်ေလ၏။‐ ၄ တစ်ဖန်သားတစ်ေယာက်ဖွားလ င် သနန်ဟ

နာမည်မှည့်ေလသည်။‐ ၅ ေနာက်တစ်ဖန်သားတစ်ေယာက်ဖွားြမင်၍ေ ှ လ

ဟနာမည်မှည့်ေလသည်။ ေ ှ လကိဖွားြမင်ေသာ အခါယဒသည်ေခဇိပ် မိ ့တွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ ၏။

၆ ယဒသည်သ၏သားဦးဧရကိတာမာနာမည် ှ ိ ေသာအမျိုးသမီး ှ င့်ထိမ်းြမားေပးေလ၏။‐

၇ ဧရသည်ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်တွင်အကျင့် ဆိးေသာသြဖစ်ြခင်းေ ကာင့် ထာဝရဘရား

သည်သ့အားအသက်တိေစေတာ်မ၏။‐ ၈ ထိအခါယဒသည်သား သနန်အား``သင်

သည်အစ်ကိ၏ဇနီးအားမတ်တစ်ေယာက် အေနြဖင့်တာဝန် ှ ိ သြဖစ်ေသာေကာင့်

သ ှ င့်အိမ်ေထာင် ပ၍အစ်ကိအတွက်မျိုးဆက် ပွားေစေလာ့'' ဟဆိေလ၏။‐ ၉

သနန်ကမရီး ှ င့်ရမည့်ကေလးသည်အစ်ကိ ၏မျိုးဆက်သာြဖစ်ေ ကာင်းသိြမင်သြဖင့် အစ်

ကိအတွက်သားမထွန်းကားေစြခင်းငှာသ ှ င့် ဆက်ဆံသည့်အခါတိင်းသက်ရည်ကိအြပင်

၌သာစွန့်ေလ၏။‐ ၁၀ သနန်ထိက့ဲသိ့ ပြခင်းကိထာဝရဘရား မ ှ စ်သက်သြဖင့်

သ့ကိလည်းအသက်တိေစ ေတာ်မ၏။‐ ၁၁ ထိအခါယဒသည်သ၏ေခ းမတာမာ

အား``ငါ့သားေ ှ လအ ွယ်ေရာက်သည်အထိ သင်သည်အဖအိမ်သိ့ြပန်၍မဆိးမဘဝ

ှ င့်ေနေလာ့'' ဟဆိေလ၏။ ထိသိ့ဆိရြခင်းမှာ သားေ ှ လသည် သ၏အစ်ကိတိ့က့ဲသိ့ေသ

မည်ကိစိးရိမ်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ သိ့ြဖစ်၍ တာမာသည်သ၏ဖခင်အိမ်သိ့ြပန်၍ေနထိင်

ေလသည်။ ၁၂ ကာလအတန် ကာေလေသာ်ယဒ၏မယား အာကွယ်လွန်ေလ၏။

ယဒသည်မယားအတွက် ငိေ ကးြမည်တမ်းရာေန့ရက် ပီးဆံးေသာအခါ

မိမိမိတ်ေဆွအဒလံအမျိုးသားဟိရ ှ င့် အတမိမိ၏သိးများကိအေမွး ှ ပ်ရန်

တိမနတ် မိ ့သိ့သွားေလ၏။‐ ၁၃ တစ်စံတစ်ေယာက်ကတာမာအား``သင်၏ေယာကမ

သည်တိမနတ် မိ ့သိ့သိးေမွး ှ ပ်ရန်သွားေလ ပီ'' ဟသတင်းေပးေလ၏။‐ ၁၄

ထိအခါသသည်မဆိးမအဝတ်တိ့ကိခတ်၍ မျက် ှ ာကိပဝါြဖင့်ဖံးလျက် တိမနတ်သိ့သွား

ရာလမ်းတွင်တည် ှ ိ ေသာဧနိမ် မိ ့အဝင်ဝ၌ ထိင်ေနေလ၏။ သသည်ယဒ၏အငယ်ဆံးသား

ေ ှ လအ ွယ်ေရာက် ပီြဖစ်ေသာ်လည်းသ ှ င့် ထိမ်းြမားေပးြခင်းမ ပဘဲထားေသာေကာင့်

ဤသိ့ ပမရြခင်းြဖစ်သည်။ ၁၅ ယဒသည်တာမာကိြမင်လ င်မျက် ှ ာကိပဝါ ှ င့်ဖံးထားေသာေကာင့်

ြပည့်တန်ဆာမတစ်ေယာက် ဟထင်မှတ်ေလ၏။‐ ၁၆ သသည်လမ်းေဘး၌ထိင်ေနေသာတာမာထံသိ့

သွား ပီးလ င်``ငါသင် ှ င့်အိပ်လိသည်'' ဟဆိ ေလ၏။ (ထိမိန်းမသည်သ၏ေခ းမြဖစ်မှန်း

မသိေချ။) မိန်းမကသ့အား``ကန်မ ှ င့်အိပ် လိလ င်မည်သည့်အခကိေပးမည်နည်း'' ဟ

ေမးေလ၏။ ၁၇သက``ငါ၏တိရစာန်ထဲမှဆိတ်ငယ်တစ်ေကာင် ကိပိ့လိက်မည်'' ဟြပန်ေြဖ၏။

မိန်းမက``ဆိတ်ငယ်ကိမပိ့ေသးမီအာမခံေပး လ င် သေဘာတပါမည်''ဟဆိ၏။ ၁၈

သက``မည်သည့်အာမခံကိေပးရမည်နည်း'' ဟ ေမး၏။ မိန်းမက``သင်၏တံဆိပ်ပါေသာစလွယ် ကိး ှ င့်

လက်စဲွေတာင်ေဝှးတိ့ကိအာမခံအြဖစ်ေပးပါ'' ဟေတာင်းေလ၏။ သသည်ထိပစည်းများကိထိ

မိန်းမအားေပး၍အတတအိပ်သြဖင့်ပဋိ သေ စဲွေလ၏။‐ ၁၉ တာမာသည်အိမ်သိ့ြပန်၍ပဝါကိခ တ် ပီး

လ င် မဆိးမအဝတ်ကိြပန်လည်ဝတ်ဆင် ေလ၏။ ၂၀ ယဒသည်မိန်းမထံမှအာမခံပစည်းများကိ

ြပန်ယရန် သ၏မိတ်ေဆွဟိရကိဆိတ်ငယ် ှ င့် အတေစလတ်ေလ၏။ ဟိရသည်မိန်းမကိ ှ ာမေတွ ့လ င်၊‐

၂၁ ဧနိမ် မိ ့သားတိ့အား``လမ်းေဘး၌ထိင်ေလ့ ှ ိ ေသာြပည့်တန်ဆာမအဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း''

ဟေမးေလ၏။ သတိ့က``ဤအရပ်တွင်ြပည့်တန်ဆာမဟ၍ မ ှ ိ ပါ'' ဟြပန်ေြဖ က၏။ ၂၂

ထိအခါသသည်ယဒထံသိ့ြပန်လာ၍``က ်ပ် သည်ထိမိန်းမကိ ှ ာ၍မေတွ့ပါ။ အရပ်သားတိ့

ကလည်းထိေနရာတွင်ြပည့်တန်ဆာမဟ၍ မ ှ ိ ေ ကာင်းေြပာပါသည်'' ဟဆိေလ၏။ ၂၃

ယဒက``ထိပစည်းများကိသယထားပါေစ။ က ်ပ်တိ့က့ဲရဲ ့ြခင်းကိမခံလိပါ။ က ်ပ်သည်

သ့အားအခေပးရန် ကိးစားေသာ်လည်း သင် သည်သ့ကိ ှ ာမေတွ့ခ့ဲပါ'' ဟဆိေလ၏။ ၂၄

သံးလခန့် ကာေလေသာ်တစ်စံတစ်ေယာက်က ယဒအား``သင်၏ေခ းမတာမာသည်ေယာကျာ်း

တစ်ဦးဦး ှ င့်ေဖာက်ြပန်သြဖင့် ယခကိယ်ဝန် ေဆာင်လျက် ှ ိ ေလ ပီ'' ဟေြပာေလ၏။

ယဒက``သ့ကိအြပင်သိ့ထတ်၍မီး ိ ့ သတ်ေစ'' ဟစီရင်ေလ၏။ ၂၅

တာမာကိအြပင်သိ့ထတ်ေဆာင်လာ ကေသာ အခါတာမာက``က ်ပ်သည်ဤပစည်းများကိ
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ပိင်ဆိင်သ ှ င့်ကိယ်ဝန် ှ ိ ပါသည်။ ဤတံဆိပ် ှ င့်စလွယ် ကိး၊ ဤေတာင်ေဝှးတိ့မှာမည်သ့

ပစည်းြဖစ်သည်ကိ ကည့်ပါ'' ဟ၍ေယာကမ ထံသိ့အေကာင်း ကားလိက်ေလ၏။ ၂၆

ထိပစည်းများသည်သ၏ပစည်းြဖစ်မှန်းယဒ သိသြဖင့်ယဒက``ငါသည်သ့အားငါ့သား

ေ ှ လ ှ င့်ထိမ်းြမားေပးရန်ဝတရားပျက်ကွက် ေသာေကာင့်ထိသိ့သ ပမပံမှာနည်းလမ်း

ကျေပသည်'' ဟဆိေလ၏။ ယဒသည်ေနာက် တစ်ဖန်သ ှ င့်မအိပ်ေတာ့ေချ။ ၂၇

တာမာသည်သားဖွားချိန်ေစ့ေသာအခါကိယ်ဝန် တွင်အြမာ ှ ိ ေ ကာင်းသိရေလသည်။‐

၂၈ မီးဖွားေနစဥ်ကေလးတစ်ေယာက်ကလက်ကိအြပင် သိ့ဆန့်ထတ်ေလ၏။

ဝမ်းဆဲွကထိလက်ကိဖမ်းကိင် ၍ ကိးနီစချည်လျက်``ဤကေလးသည်သားဦး ြဖစ်သည်'' ဟဆိ၏။‐

၂၉ သိ့ရာတွင်ကေလးသည်လက်ကိြပန် ပ်ရာအြခား အြမာသားကဦးစွာဖွားြမင်လာေလသည်။ ထိ

အခါဝမ်းဆဲွက``သင်သည် ိင်လိမင်းထက် ပ၍ ထွက်လာသည်'' ဟဆိ၏။ ထိေ ကာင့်ထိကေလး

အားဖာရက်ဟနာမည်မှည့် က၏။‐ ၃၀ ထိေနာက်လက်တွင် ကိးနီချည်ထားေသာညီဖွား ြမင်လာ၏။

သ့အားဇာရဟနာမည်မှည့်ေလသည်။

၃၉ ဣ ှ ေမလအမျိုးသားတိ့သည်ေယာသပ်အား အီဂျစ်ြပည်သိ့ေခ ေဆာင်သွား၍

ြပည့် ှ င်ဖာေရာ ဘရင်၏ကိယ်ရံေတာ်တပ်မးေပါတိဖာထံ၌ ေရာင်း က၏။‐ ၂

ထာဝရဘရားသည်ေယာသပ် ှ င့်အတ ှ ိ သြဖင့်သသည် ကံစည်လပ်ကိင်တိင်းေအာင်

ြမင်၏။ သသည်သ၏သခင်အီဂျစ်အမျိုး သား၏အိမ်တွင်ေနထိင်ေလသည်။‐ ၃

ထာဝရဘရားသည်သ ှ င့်အတ ှ ိ ၍သ ပ ေလသမ တိ့တွင် ေအာင်ြမင်ေကာင်းသ၏သခင်

ေတွ့ြမင်ရသည်။‐ ၄ ေပါတိဖာသည်ေယာသပ်အားေကျနပ် ှ စ်သက် သြဖင့်

သ၏ကိယ်ေရးကိယ်တာမးအြဖစ်ခန့် ထားလျက် သပိင်ဆိင်သမ ဥစာပစည်း ှ င့်အိမ်

မကိစတိ့ကိအပ်ထိန်းေစေလသည်။‐ ၅ ထိအချိန်မှအစ ပ၍ထာဝရဘရားသည်

ေယာသပ်ေ ကာင့် ထိအီဂျစ်အမျိုးသား၏အိမ် ေထာင်ကိလည်းေကာင်း၊

သ၏အိမ်စီးပွား ှ င့်လယ် ယာစီးပွားတိ့ကိလည်းေကာင်း၊ ေကာင်းချီးေပး ေတာ်မ၏။‐ ၆

ေပါတိဖာသည်မိမိပိင်သမ ပစည်းအားလံး တိ့ကိေယာသပ်လက်သိ့လဲအပ်ထား၏။

သစား ေသာအစာမှလဲွ၍မည်သည့်အရာ၌မ ဝင် ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းမ ပေချ။ ၇

ေယာသပ်သည်ကိယ်လံးကိယ်ေပါက်ေကာင်း၍လ ေချာလလှတစ်ေယာက်ြဖစ်ရကားကာလအတန်

ကာေသာအခါ သ့သခင်မသည်ေယာသပ်အား စဲွလန်းလာသြဖင့်သ ှ င့်အတအိပ်ရန်ြဖား

ေယာင်းေလ၏။‐ ၈ သိ့ရာတွင်ေယာသပ်ကြငင်းဆန်လျက်``သခင်သည်

ကန်ေတာ်အားအရာရာကိမျက် ှ ာလဲအပ်ထား ပါသည်။ သခင်ပိင်သမ ဥစာပစည်းကိထိန်းသိမ်း

ရန်ကန်ေတာ်အားတာဝန်ေပးအပ်ထားပါသည်။‐ ၉ဤအိမ်တွင်သခင်၏ သဇာေညာင်းရသက့ဲသိ့

ကန်ေတာ်၏ သဇာလည်းေညာင်းရပါသည်။ သခင်သည်သခင်မမှလဲွလ င်ကန်ေတာ်၏

လက်သိ့မအပ်ေသာအရာဟ၍မ ှ ိ ပါ။ သိ့ ြဖစ်၍ကန်ေတာ်သည်အဘယ်သိ့လ င် ဤမ

ဆိးယတ်ေသာအမကိ ပ၍ဘရားသခင် ကိြပစ်မှား ိင်ပါမည်နည်း'' ဟေြပာေလ၏။‐ ၁၀

သခင်မသည်ေယာသပ်အားေန့စဥ်ေသွးေဆာင် ေသာ်လည်းသသည်အ မဲြငင်းဆန်ေလ၏။ ၁၁

တစ်ေန့သ၌အြခားေသာအေစခံတစ်ေယာက် မ အိမ်ထဲ၌မ ှ ိ ခိက် ေယာသပ်သည်မိမိအလပ်

တာဝန်ကိေဆာင် ွက်ရန်အိမ်ထဲသိ့ဝင်ေရာက် လာရာ၊‐ ၁၂သခင်မကေယာသပ်အား``ငါ ှ င့်အတအိပ်

ပါ'' ဟဆိ၍သ၏ဝတ် ံ ကိကိင်ဆဲွထား ေလ၏။ ေယာသပ်သည်လည်းဝတ် ံ ကိသခင်မ

၏လက်ထဲ၌စွန့်ပစ်ထားခ့ဲ၍အိမ်အြပင်သိ့ ကိယ်လွတ်ထွက်ေြပးေလသည်။‐ ၁၃

သခင်မသည်မိမိ၏လက်ထဲ၌ဝတ် ံ ကိထား ခ့ဲ၍ အိမ်ြပင်သိ့ေယာသပ်ထွက်ေြပးသည်ကိ

ြမင်ေသာအခါ၊‐ ၁၄ အေစခံတိ့ကိေအာ်ေခ လျက်``ဤမှာ ကည့် စမ်းပါ။

သင်တိ့၏သခင်ကေခ ထားေသာဤ ေဟ ဗဲအမျိုးသားကငါတိ့ကိေစာ်ကား ပါ ပီ။

သသည်ငါ့အခန်းထဲသိ့ဝင်၍ငါ ှ င့်အတအိပ်ရန် ကံသြဖင့်ငါအသံ ကန်ဟစ်ေအာ်လိက်ရပါသည်။‐ ၁၅

သသည်ငါဟစ်ေအာ်သံေ ကာင့်သ၏ဝတ် ံ ကိ ငါ့လက်ထဲမှာစွန့်ပစ်ခ့ဲ ပီးလ င်ထွက်ေြပး

ပါသည်'' ဟေြပာေလ၏။ ၁၆ ေပါတိဖာအိမ်သိ့ြပန်ေရာက်သည့်တိင်ေအာင် သ

သည်ေယာသပ်၏ဝတ် ံ ကိသိမ်းထား ပီးလ င်၊‐ ၁၇ ေပါတိဖာအိမ်သိ့ြပန်လာေသာအခါ``ကိယ်ေတာ်

ဤအိမ်သိ့ေခ လာေသာေဟ ဗဲအမျိုးသား ကန်သည် ကန်မအခန်းထဲသိ့ဝင်၍ကန်မ

ကိေစာ်ကားရန် ကံပါသည်။‐ ၁၈ ကန်မကေအာ်ဟစ်ေသာအခါသသည်ဝတ် ံ ကိ

ကန်မလက်ထဲမှာထားခ့ဲ ပီးထွက်ေြပးပါ သည်'' ဟတိင် ကားေလ၏။ ၁၉

ေပါတိဖာသည်အလွန်အမျက်ထွက်၍၊‐ ၂၀ ေယာသပ်ကိဖမ်းဆီးလျက်ဘရင်၏အမျက်သင့်

သများထားရာေထာင်ထဲတွင်အကျဥ်းချထား ေလ၏။ ေယာသပ်သည်ေထာင်ထဲမှာေနရေသာ်လည်း၊‐

၂၁ ထာဝရဘရားသည်သ ှ င့်အတ ှ ိ ၍သ့ အားေကာင်းချီးေပးသြဖင့် သသည်ေထာင်မး

ထံ၌မျက် ှ ာသာရေလ၏။‐ ၂၂ ေထာင်မးသည်ေယာသပ်အားအြခားေသာအကျဥ်း

သားအားလံးတိ့ကိအပ်ထိန်းကွပ်ကဲရန် ှ င့် ေထာင် ထဲတွင် ှ ိ သမ ကိစတိ့ကိစီမံရန်တာဝန်လဲ

အပ်ထားေလသည်။‐ ၂၃ ထာဝရဘရားသည်ေယာသပ် ှ င့်အတ ှ ိ ၍

သတာဝန်ယေဆာင် ွက်သမ တိ့၌ေအာင်ြမင် ေစေတာ်မေသာေကာင့် ေထာင်မးသည်ေယာသပ်

အားတာဝန်များကိစိတ်ချယံကည်စွာ လဲအပ်ေလသည်။

၄၀ ကာလအတန် ကာ ပီးေနာက်အီဂျစ်ြပည့် ှ င် ၏ဖလားေတာ်ဝန် ှ င့်စားေတာ်ဆက်ဝန်တိ့

သည်ဘရင့်အမျက်သင့် က၏။‐ ၂ ဘရင်သည်ထိအရာ ှ ိ  ှ စ်ဦးတိ့ကိအမျက်

ထွက်၍၊‐ ၃ ေယာသပ်အကျဥ်းခံရာကိယ်ရံေတာ်မးအိမ် ၌အကျဥ်းချထားေလ၏။‐ ၄

သတိ့သည်ကာလအတန် ကာမ အကျဥ်း ခံေန က၏။ ကိယ်ရံေတာ်မးသည်ထိသတိ့

အား ပစရန်ေယာသပ်ကိတာဝန်ေပးထား ေလ၏။ ၅တစ်ည၌ေထာင်ထဲတွင်ဖလားေတာ်ဆက်ဝန်

ှ င့်စားေတာ်ဆက်ဝန်တိ့သည် သီးြခားအနက် ပါ ှ ိ ေသာအိပ်မက်များကိြမင်မက် ကေလ သည်။‐ ၆

နံနက်ချိန်၌ေယာသပ်သည်သတိ့ထံသွား ေသာအခါ မျက် ှ ာ ိ းငယ်လျက် ှ ိ  က

သည်ကိေတွ့ြမင်ရသြဖင့်၊‐ ၇ ေယာသပ်က``သင်တိ့သည်ယေန့အဘယ်ေကာင့်

မျက် ှ ာ ိ းငယ်ေန ကပါသနည်း'' ဟသတိ့ အားေမးေလ၏။ ၈

သတိ့က``ငါတိ့တစ်ေယာက်စီအိပ်မက်ြမင်မက် ကပါသည်။ သိ့ရာတွင်အိပ်မက်၏အနက်ကိ

ဖွင့်ြပ ိင်သမ ှ ိ ပါ'' ဟေြဖ က၏။ ေယာသပ်က``အိပ်မက်၏အနက်ဖွင့်ြပ ိင်စွမ်း

ကိထာဝရဘရားသာေပးပါသည်။ သင်တိ့ ၏အိပ်မက်များကိကန်ေတာ်အားေြပာြပ

ပါ'' ဟဆိေလ၏။ ၉ ထိအခါဖလားေတာ်ဆက်ဝန်က``ငါ၏

အိပ်မက်ထဲတွင်ငါ့ေ ှ ့၌စပျစ် ွယ် ှ ိ ပါသည်။‐ ၁၀ ထိစပျစ် ွယ်တွင်အကိင်းသံးကိင်း ှ ိ သည်။

အကိင်းများမှအ ွက်များထွက်လာသည် ှ င့် တစ် ပိင်နက်အပွင့်များပွင့်၍စပျစ်သီးများ

မှည့်လာသည်။‐ ၁၁ ငါသည်ဖာေရာဘရင်၏ဖလားေတာ်ကိကိင် လျက်စပျစ်သီးများကိယ၍

ဖလားေတာ်ထဲ သိ့အရည်ကိ ှ စ်ထည့် ပီးလ င်ဘရင်၏လက် ေတာ်သိ့ဆက်ရပါသည်''

ဟေြပာြပေလ၏။ ၁၂ ေယာသပ်က``သင်၏အိပ်မက်အနက်သည်ကား ဤသိ့တည်း။

အကိင်းသံးကိင်းသည်သံးရက် ကိဆိလိသည်။‐ ၁၃ သံးရက်အတွင်းဘရင်သည်သင့်အားလွတ်

ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေပး၍ သင်၏ရာထးကိြပန် ေပးေတာ်မသြဖင့် သင်သည်ယခင်ကဖလား

ေတာ်ဆက်ခ့ဲရသည့်နည်းတယခတစ်ဖန် ြပန်ဆက်ရလိမ့်မည်။‐ ၁၄

သင်ြပန်၍ေကာင်းစားလာေသာအခါကန်ေတာ် ကိမေမ့ပါ ှ င့်။ ဘရင့်ထံကန်ေတာ်အတွက်

သံေတာ်ဦးတင်၍ဤေထာင်ထဲမှလွတ်ေြမာက် ရန်ကညီေပးပါ။‐ ၁၅

စင်စစ်အားြဖင့်ကန်ေတာ်သည်ေဟ ဗဲအမျိုး သားတိ့၏ ိင်ငံမှခိးထတ်ြခင်းကိခံခ့ဲရပါ သည်။

ဤြပည်၌လည်းကန်ေတာ်သည်အကျဥ်းခံ ထိက်သည့်အဘယ်ြပစ်မကိမ မကးလွန်ခ့ဲ ရပါ''

ဟဖလားေတာ်ဆက်ဝန်အားေြပာေလ၏။ ၁၆ စားေတာ်ဆက်ဝန်သည်ဖလားေတာ်ဆက်ဝန်၏

အိပ်မက်အနက်ေကာင်းသည်ကိသိြမင်လ င် ေယာသပ်အား``ငါလည်းအိပ်မက်ြမင်မက်သည်။

အိပ်မက်ထဲ၌ငါသည်မန့်ေတာင်းသံးလံးကိ ဦးေခါင်းေပ တွင် ွက်လာ၏။‐

၁၇ အေပ ဆံးေတာင်းထဲတွင်ဘရင်အားဆက်သ ရေသာမန့်မျိုးစံပါ ှ ိ ၍

ငှက်များသည်ထိ ေတာင်းထဲမှမန့်များကိစား က၏'' ဟေြပာ ြပေလသည်။ ၁၈

ေယာသပ်က``အိပ်မက်၏အနက်ကားဤသိ့ တည်း။ ေတာင်းသံးလံးသည်သံးရက်ကိဆိ လိသည်။‐ ၁၉

သံးရက်အတွင်းဘရင်သည်သင့်အားေထာင်ထဲ မှလတ်၍သင်၏ဦးေခါင်းကိြဖတ်ပစ်ေစလိမ့် မည်။

ထိေနာက်သင်၏ကိယ်ခ ာကိတိင်ေပ မှာ ဆဲွထား၍ငှက်တိ့သည်သင်၏အသားကိစား ကလိမ့်မည်''

ဟစားေတာ်ဆက်ဝန်အားေြပာ ေလ၏။ ၂၀ ထိေနာက်တတိယေန့၌ဖာေရာဘရင်၏ေမွး

ေန့ကျေရာက်သြဖင့် မင်းမထမ်းအားလံးတိ့ အားစားေသာက်ပဲွြဖင့်ဧည့်ခံေတာ်မ၏။ ဘရင်

သည်ဖလားေတာ်ဆက်ဝန် ှ င့်စားေတာ်ဆက်ဝန် တိ့ကိေထာင်မှလတ်၍မင်းပရိသတ်ေ ှ ့သိ့ေခ

ေဆာင်ခ့ဲေစေတာ်မ၏။‐ ၂၁ဘရင်သည်ဖလားေတာ်ဆက်ဝန်ကိယခင် ရာထးတွင်ြပန်ခန့်ထား၍၊‐ ၂၂

စားေတာ်ဆက်ဝန်ကိမကားကွပ်မျက်ေစ ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ေယာသပ်အနက်ဖွင့်သည့်

အတိင်းြဖစ်ပျက်ေလ၏။‐ ၂၃ သိ့ေသာ်လည်းဖလားေတာ်ဆက်ဝန်သည်ေယာသပ်

ကိသတိမရဘဲေမ့ေလျာ့လျက်ေနေလ၏။

၄၁ ထိေနာက် ှ စ် ှ စ်မ  ကာေသာအခါ အီဂျစ်ဘရင် သည်အိပ်မက်ြမင်မက်ေလ၏။

အိပ်မက်ထဲတွင် ဘရင်သည် ိင်းြမစ်နား၌ရပ်ေနစဥ်၊‐ ၂

ဝ ဖိး၍အဆင်းလှေသာ ွားမခနစ်ေကာင်သည် ြမစ်ထဲမှတက်လာ ပီးလ င်ြမက်စားလျက်ေန က၏။‐ ၃

ထိ ွားတိ့ေနာက်မှပိန်လီှ၍အဆင်းမလှေသာ ွားမခနစ်ေကာင်တိ့သည်ြမစ်ထဲမှတက်လာ

က ပီးလ င် ြမစ်ကမ်းနားေပ သိ့ဦးစွာေရာက် ှ ိ ေနေသာ ွားများအနီးသိ့သွား၍ရပ်ေန

က၏။‐ ၄ ထိေနာက် ွားပိန်တိ့ကဝ ဖိးေသာ ွားမခနစ် ေကာင်ကိမျိုလိက် က၏။
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ထိအချိန်၌ဘရင် အိပ်ရာမှ ိးေလ၏။‐ ၅ ဘရင်သည်တစ်ဖန်အိပ်ေပျာ်၍အိပ်မက်မက် ြပန်၏။

အိပ်မက်ထဲတွင်စပါးပင်တစ်ပင်တည်း မှအဆန်ေအာင်၍ ဝင်းမှည့်ေနေသာစပါး ှ ံ

ခနစ် ှ ံ တိ့ထွက်လျက် ှ ိ ၏။‐ ၆ ထိေနာက်အလံးေသး၍သဲက ာရေလပ ဒဏ်ေကာင့်

ိးေြခာက်ေသာစပါး ှ ံ ခနစ် ှ ံ တိ့လည်းထွက်လာ က၏။‐ ၇ အလံးေသးေသာစပါး ှ ံ တိ့ကအဆန်

ေအာင်ေသာစပါး ှ ံ ခနစ် ှ ံ တိ့ကိမျိုလိက် က၏။ ဘရင်သည်အိပ်ရာမှ ိးလာ၍မိမိ

အိပ်မက်ေနေ ကာင်းသိရေလ၏။‐ ၈ နံနက်အချိန်ေရာက်ေသာအခါဘရင်သည်

စိတ်ေသာကေရာက်သြဖင့် အီဂျစ်ြပည် ှ ိ ေမှာ် ဆရာ ှ င့်ပညာ ှ ိ အပါင်းတိ့အားဆင့်ေခ

ေလ၏။ ဘရင်သည်မိမိ၏အိပ်မက်ကိထိသ တိ့အားေြပာြပေသာ်လည်း

တစ်ေယာက်မ အနက်ကိဖွင့်မြပ ိင်ေချ။ ၉ ထိအခါဖလားေတာ်ဆက်ဝန်ကဘရင်

အား``ကန်ေတာ်မျိုးတွင်လစ်ဟင်းချက်တစ်ခ ှ ိ ေ ကာင်းဝန်ခံပါ၏။‐ ၁၀

ကိယ်ေတာ်သည်စားေတာ်ဆက်ဝန် ှ င့်ကန်ေတာ် မျိုးအားအမျက်ေတာ် ှ သြဖင့် ကိယ်ရံေတာ်မး

အိမ်တွင်အချုပ်ချထားခ့ဲပါသည်။‐ ၁၁ တစ်ည၌ကန်ေတာ်မျိုးတိ့တစ်ဦးစီ ှ င့်သက်

ဆိင်ေသာအိပ်မက်ကိြမင်မက် ကပါသည်။‐ ၁၂ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ ှ င့်အတကိယ်ရံေတာ်မး

၏ကန်ေဟ ဗဲလငယ်တစ်ေယာက် ှ ိ ပါသည်။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏အိပ်မက်ကိသ့အားေြပာ

ြပ၍သသည်အိပ်မက်၏အနက်ကိဖွင့်ြပပါ သည်။‐ ၁၃သအနက်ဖွင့်ြပသည့်အတိင်းကိယ်ေတာ်သည်

ကန်ေတာ်မျိုးအားမလရာထး၌ြပန်လည် ခန့်အပ်၍စားေတာ်ဆက်ဝန်အားကွပ်မျက်လိက်

ပါသည်'' ဟေလာက်ထားေလ၏။ ၁၄ ဘရင်သည်ေယာသပ်ကိေ ှ ့ေတာ်သိ့သွင်းရန်

အမိန့်ေပးေတာ်မသြဖင့် သ့အားအကျဥ်းေထာင် မှချက်ချင်းထတ်ေဆာင်ခ့ဲ ကေလသည်။

သသည် မတ်ဆိတ်ရိတ်၍အဝတ်လဲ ပီးေနာက်ဘရင်ထံ သိ့အခစားဝင်ေလ၏။‐ ၁၅

ဘရင်ကေယာသပ်အား``ငါသည်အိပ်မက်ကိ ြမင်မက်၏။ သိ့ရာတွင်မည်သမ အနက်ကိဖွင့် မြပ ိင်။

သင်သည်အိပ်မက်အနက်ကိဖွင့်ြပ ိင်စွမ်း ှ ိ ေ ကာင်းငါ ကားသိရသည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

ေယာသပ်က``အ ှ င်မင်း ကီးကန်ေတာ်မျိုး၌ ထိအစွမ်းမ ှ ိ ပါ။ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်

သည်ကိယ်ေတာ်အား သင့်ြမတ်ေသာအနက် အ ိပါယ်ကိဖွင့်ြပပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်

ေလ၏။ ၁၇ ဘရင်က``ငါသည်အိပ်မက်ထဲတွင် ိင်းြမစ် ကမ်းေပ ၌ရပ်ေနစဥ်၊‐ ၁၈

ဝ ဖိး၍အဆင်းလှေသာ ွားမခနစ်ေကာင် သည် ြမစ်တွင်းမှတက်လာ ပီးလ င်ြမက်စား လျက်ေန က၏။‐

၁၉ ထိ ွားတိ့ေနာက်မှပိန်လီှ၍အဆင်းမလှ ေသာ ွားမခနစ်ေကာင်တိ့လည်းကမ်းေပ သိ့

တက်လာ က၏။ ထိမ ေလာက်အ ပ်ဆိးေသာ ွားများကိအီဂျစ်ြပည်တွင်ငါသည်တစ်ခါ

မ မြမင်ဘးေချ။‐ ၂၀ ွားပိန်တိ့ကဝ ဖိးေသာ ွားများကိမျို လိက် က၏။ ၂၁

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ပိန် မဲပိန်လျက် ှ ိ သြဖင့် ထိသိ့မျိုလိက်ေ ကာင်းကိမည်သမ မသိ ိင် ေချ။

ထိေနာက်ငါသည် ိးလာ၏။‐ ၂၂ တစ်ဖန်ငါသည်အိပ်မက်ြမင်မက်ြပန်၏။ ထိအိပ်

မက်ထဲတွင်အဆန်ေအာင်၍ ဝင်းမှည့်ေသာစပါး ှ ံ ခနစ် ှ ံ တိ့သည် စပါးပင်တစ်ပင်တည်းမှထွက်

လျက် ှ ိ သည်ကိငါြမင်ရ၏။‐ ၂၃ ထိေနာက်အလံးေသး၍သဲက ာရ၏ေလပ

ဒဏ်ေကာင့် ိးေြခာက်ေသာစပါး ှ ံ ခနစ် ှ ံ တိ့ လည်းထွက်လာ က၏။‐ ၂၄

အလံးေသးေသာစပါး ှ ံ တိ့ကအဆန်ေအာင် ေသာစပါး ှ ံ တိ့ကိမျိုလိက် က၏။ ငါ၏အိပ်

မက်ကိေမှာ်ဆရာတိ့အားေြပာြပေသာ်လည်း မည်သမ ငါ့အားအနက်ကိဖွင့်မြပ ိင်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၅ ထိအခါေယာသပ်က``အ ှ င်မင်း ကီးြမင် မက်ေသာအိပ်မက် ှ စ်ရပ်တိ့သည်အနက်တစ်

မျိုးတည်း ှ ိ ပါသည်။ ဘရားသခင်ကမိမိ ပေတာ်မမည့်အမကိကိယ်ေတာ်အားအသိ

ေပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။‐ ၂၆ ဝ ဖိးေသာ ွားမခနစ်ေကာင်တိ့သည်ခနစ် ှ စ်ကိဆိလိပါ၏။

အဆန်ေအာင်ေသာစပါး ှ ံ ခနစ် ှ ံ တိ့သည်လည်းခနစ် ှ စ်ကိဆိလိပါ ၏။

အိပ်မက်တိ့သည်အနက်တစ်မျိုးတည်း ှ ိ ပါ၏။‐ ၂၇ ေနာက်မှတက်လာေသာ ွားခနစ်ေကာင် ှ င့်

အလံးေသး၍ သဲက ာရ၏ေလပဒဏ်ေကာင့် ိးေြခာက်ေသာစပါး ှ ံ ခနစ် ှ ံ တိ့သည်

အစာေခါင်းပါးသည့်ခနစ် ှ စ်ကိဆိလိ ပါ၏။‐ ၂၈ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အ ှ င်မင်း ကီးအား

ေလာက်ထားခ့ဲသည့်အတိင်း ဘရားသခင် ကမိမိ ပေတာ်မမည့်အမကိကိယ်ေတာ်

အားအသိေပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။‐ ၂၉ အီဂျစ်ြပည်တစ်ြပည်လံးတွင်အစားအစာ

ေပါ ကယ်ဝေသာ ှ စ်ခနစ် ှ စ် ှ ိ ပါလိမ့်မည်။‐ ၃၀ ထိ ှ စ်များလွန်လ င်အစာေခါင်းပါးေသာ

ှ စ်ခနစ် ှ စ်ဆိက်ေရာက်လာပါလိမ့်မည်။ ထိ အခါအစားအစာေပါ ကယ်ဝေသာ ှ စ်

များကိလတိ့သတိရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ အစာေခါင်းပါးြခင်းေဘးေကာင့်တစ်ြပည်

လံးပျက်စီးရလိမ့်မည်။‐ ၃၁ ေရာက်လတံ့ေသာအစာေခါင်းပါးြခင်းကပ်

သည်အလွန်ဆိး ွားမည်ြဖစ်ရကား လတိ့ သည်ေပါ ကယ်ဝေသာ ှ စ်များကိလံးဝေမ့

ေပျာက်ကန် ကပါလိမ့်မည်။‐ ၃၂ ကိယ်ေတာ်သည်အိပ်မက်ကိ ှ စ် ကိမ်တိင်

ေအာင်ြမင်မက်ရသြဖင့် အ ိပါယ်မှာဘရားသခင်သည်ဤအမကိြပ ာန်း ပီးြဖစ်

၍မ ကာမီစီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၃ ``သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်ဉာဏ်ပညာ

အေြမာ်အြမင် ှ ိ သတစ်ဦးကိေ ွး၍ တိင်း ြပည်ကိအပ်ချုပ်ေစေတာ်မပါ။‐ ၃၄

ေပါ ကယ်ဝေသာ ှ စ်ခနစ် ှ စ်တွင်ထွက်သမ ေသာေကာက်ပဲသီး ှ ံ ထဲမှ ငါးပံတစ်ပံကိ

ေကာက်ယသိမ်းဆည်းရန် တစ်ြပည်လံး၌ ကီး ကပ်ေရးမးများကိခန့်ထားေတာ်မပါ။‐ ၃၅

ထိသတိ့အားလာမည့်ေပါ ကယ်ဝေသာ ှ စ် များအတွင်းရိကာစေဆာင်းေစ၍ မိ ့များ၌

သိေလှာင်ေစ ပီးလ င်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေစေတာ် မပါ။‐ ၃၆ အီဂျစ်ြပည်တွင်အစာေခါင်းပါးေသာခနစ်

ှ စ်အတွက် ထိရိကာကိသိေလှာင်ထားေသာ အားြဖင့် အီဂျစ်ြပည်သြပည်သားတိ့သည်

အစာငတ်သည့်ေဘးမှလွတ်ေြမာက် ိင်ပါ လိမ့်မည်'' ဟဖာေရာဘရင်အားေလ ာက်ထား ေလ၏။ ၃၇

ဖာေရာဘရင် ှ င့်မးမတ်အေပါင်းတိ့သည် ေယာသပ်တင်ြပေသာစီမံချက်ကိ ှ စ်သက် လက်ခံ က၏။‐

၃၈ ထိေနာက်ဘရင်ကမးမတ်တိ့အား``ေယာသပ် သည်ဘရားထံမှဉာဏ်ပညာကိရ ှ ိ သြဖစ်

၏။ သ့ထက်သာေသာသကိငါတိ့ ှ ာ၍မ ေတွ့ ိင်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၉

ဘရင်ကေယာသပ်အား``ဘရားကသင့်အား ဤအမအရာတိ့ကိဖွင့်ြပေတာ်မသည်ြဖစ် ၍

သင့်ထက်ဉာဏ်ပညာအေြမာ်အြမင်သာသမ ှ ိ  ိင်။‐ ၄၀ ငါသည်သင့်အားငါ့တိင်းြပည်ကိအပ်ချုပ်

ေစမည်။ ငါ၏ြပည်သားအားလံးတိ့သည် သင်၏အမိန့်ကိနာခံရမည်။ ထီးနန်းအ ိက်

အရာအားြဖင့်သာလ င်သင့်ထက်ငါ ကီး ြမတ်မည်။‐ ၄၁ယခငါသည်သင့်အားအီဂျစ်တစ်ြပည်လံး

ကိအပ်စိးရေသာဘရင်ခံအြဖစ်ခန့်အပ်သည်'' ဟမိန့် မက်ေလ၏။‐ ၄၂

ဖာေရာဘရင်သည်မိမိ၏တံဆိပ်ေတာ်ပါ ှ ိ ေသာလက်စွပ်ကိခတ် ပီးလ င် ေယာသပ်

၏လက်တွင်ဝတ်ဆင်ေပးေတာ်မ၏။ ေယာသပ် အားပိတ်ေချာဝတ် ံ ကိလည်းဝတ်ေစ၍

လည်ပင်းတွင်ေ စလွယ်ကိဆဲွေပးေတာ် မ၏။‐ ၄၃ ထိ့ေနာက်ဒတိယရထားေတာ်ကိေယာသပ်စီး ၍

သ၏ကိယ်ရံေတာ်တိ့ကရထားေ ှ ့ကသွား လျက်``လမ်းဖယ် က၊ လမ်းဖယ် က'' ဟေအာ်ဟစ်

က၏။ ထိသိ့ြဖင့်ေယာသပ်သည်အီဂျစ်တစ် ြပည်လံးကိအပ်ချုပ်ရေသာဘရင်ခံအြဖစ်

ခန့်အပ်ြခင်းကိခံရေလသည်။‐ ၄၄ ထိေနာက်ဖာေရာဘရင်ကေယာသပ်အား``ငါ

သည်ဖာေရာဘရင်ြဖစ်၏။ အီဂျစ်တစ်ြပည် လံးတွင်သင်၏ခွင့် ပချက်မရဘဲ ှ င့်အဘယ်

သမ လက်ေြခကိမ ကရ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၄၅ ဘရင်သည်ေယာသပ်အားဇာဖဏာသဖာဏ

ဟေသာဘဲွ ့နာမကိချီးြမင့်၍ သန မိ ့မှ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေပါတိေဖရ၏သမီးအာသ

နတ် ှ င့်ထိမ်းြမားစံဖက်ေစေလသည်။ ေယာသပ်သည်အီဂျစ်ြပည်ဖာေရာဘရင်၏ မင်းမကိ

စတင်ထမ်း ွက်သည့်အခါ၌အသက် အ ှ စ်သံးဆယ် ှ ိ ၏။ သသည်ဘရင်ထံပါးမှ

ထွက်၍အီဂျစ်ြပည်တစ်ြပည်လံးသိ့တိင်းခန်း လှည့်လည်ေလသည်။‐ ၄၇

ရိကာေပါ ကယ်ဝေသာခနစ် ှ စ်အတွင်း တွင် တိင်းြပည်သည်သီး ှ ံ ထွက်အလွန်ေကာင်း၏။‐

၄၈ ေယာသပ်သည်ခနစ် ှ စ်အတွင်းလယ်များ မှထွက်သမ ေသာစပါးသီး ှ ံ များကိ

စသိမ်း၍ မိ ့များ၌သိေလှာင်ထားေလသည်။ လယ်များမှထွက်ေသာစပါးသီး ှ ံ ကိနီး

စပ်ရာ မိ ့အသီးသီးတွင်သိေလှာင်ေစသည်။‐ ၄၉ သစေဆာင်းရ ှ ိ ေသာစပါးသီး ှ ံ တိ့သည်

ပင်လယ်သဲလံးတစ်မ များလှေသာေကာင့် မချင်တွယ်ဘဲထားရေလသည်။ ၅၀

အစာေခါင်းပါးြခင်း ှ စ်များမဆိက်ေရာက်မီ ေယာသပ်သည် မယားအာသနတ် ှ င့်သား ှ စ်

ေယာက်ရ ှ ိ ေလသည်။‐ ၅၁ ေယာသပ်က``ဘရားသခင်သည်ငါခံရေသာ

ဆင်းရဲဒကကိလည်းေကာင်း၊ အဖ၏အိမ်သား အေပါင်းတိ့ကိလည်းေကာင်းေမ့ေပျာက်ေစေတာ် မ ပီ''

ဟဆိ၍သ၏သားဦးကိမနာေ ှ ဟ နာမည်မှည့်ေလ၏။‐ ၅၂ ဒတိယသားရေသာအခါ``ဘရားသခင်

သည်ငါဆင်းရဲဒကခံရေသာြပည်တွင် ငါ့အား သားသမီးရတနာထွန်းကားေစေတာ်မ ပီ''

ဟဆိ၍ထိသားကိဧဖရိမ်ဟနာမည်မှည့် ေလ၏။ ၅၃ အီဂျစ်ြပည်တွင်ရိကာေပါ ကယ်ဝေသာ

ခနစ် ှ စ်ကာလကန်ဆံးေလ၏။‐ ၅၄ ထိေနာက်ေယာသပ်ေြပာခ့ဲသည့်အတိင်းအစာ

ေခါင်းပါးေသာခနစ် ှ စ်ကပ်ဆိက်ေရာက်လာေလ ၏။ အြခားေသာတိင်းြပည်အသီးသီးတိ့တွင်

လည်းအစာေခါင်းပါးြခင်းကပ်ကျေရာက်လျက် ှ ိ သည်။ သိ့ရာတွင်အီဂျစ်ြပည်၌ရိကာ ှ ိ လျက် ပင်။‐

၅၅ အီဂျစ်ြပည်သားတိ့သည်အစာေခါင်းပါး ြခင်းဒဏ်ကိခံရ ကေသာအခါ ဖာေရာဘရင်

အားရိကာေပးရန်ေတာင်းဆိ က၏။ ထိအခါ ဖာေရာဘရင်က``ေယာသပ်ထံသိ့သွား က။

သေြပာသည့်အတိင်း ပ ကေလာ့''ဟမိန့် ေတာ်မေလ၏။‐ ၅၆အစာေခါင်းပါးြခင်းကပ်သည်အီဂျစ်ြပည်

အရပ်ရပ်သိ့ဆိက်ေရာက်၍အလွန်ဆိး ွား လာသြဖင့် ေယာသပ်သည်စပါးကျီ ှ ိ သမ

တိ့ကိဖွင့်၍အီဂျစ်ြပည်သားတိ့အားစပါး ေရာင်းချေလ၏။‐ ၅၇ကမာအရပ်ရပ်တွင်လည်းအစာေခါင်းပါး

ြခင်းကပ်ဆိက်လျက် ှ ိ သြဖင့် အြပည်ြပည် မှလတိ့သည်ေယာသပ်ထံသိ့စပါးဝယ်ရန်

လာေရာက်ကကန်၏။

၄၂ ယာကပ်သည်အီဂျစ်ြပည်တွင်စပါး ှ ိ ေ ကာင်း ကားသိရေသာအခါ

သ၏သားတိ့ အား``သင်တိ့အဘယ်ေကာင့်မိင်ေတွေန က သနည်း။‐ ၂

အီဂျစ်ြပည်၌စပါး ှ ိ ေ ကာင်းငါ ကားရသည်။ ငါတိ့အစာငတ်၍မေသ ကေစရန်သင်တိ့
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ထိြပည်သိ့သွား၍စပါးဝယ် ကေလာ့'' ဟ ေစခိင်းေလ၏။‐ ၃

ထိေ ကာင့်ေယာသပ်၏အစ်ကိတစ်ကျိပ်တိ့သည် စပါးဝယ်ရန်အီဂျစ်ြပည်သိ့ထွက်ခွာသွား က၏။‐ ၄

ယာကပ်သည်ေယာသပ်၏ညီရင်းဗယာမိန်ကိ ကား ေဘးေရာက်မည်စိးရိမ်ေသာေကာင့်အစ်ကိ

များ ှ င့်အတမေစလတ်ေချ။ ၅ ခါနာန်ြပည်တစ်ြပည်လံးတွင်အစာေခါင်းပါးြခင်း

ကပ်ဆိက်လျက် ှ ိ သြဖင့် ယာကပ်၏သားတိ့သည် အြခားေသာစပါးဝယ်ရန်သွားသတိ့ ှ င့်အတ

အီဂျစ်ြပည်သိ့သွား က၏။‐ ၆ အီဂျစ်ြပည်ဘရင်ခံြဖစ်သေယာသပ်သည် အြပည်

ြပည်မှစပါးဝယ်လာေသာသတိ့အားစပါးေရာင်း ချလျက် ှ ိ ၏။ ေယာသပ်၏အစ်ကိတိ့သည်လည်း

ေရာက် ှ ိ လာ က၍ေယာသပ်၏ေ ှ ့ေမှာက်တွင် ပျပ်ဝပ် ကေလ၏။‐ ၇

ေယာသပ်သည်သ၏အစ်ကိတိ့ကိြမင်၍မှတ် မိေသာ်လည်း အစ်ကိတိ့ကိမသိဟန်ေဆာင်

လျက်``သင်တိ့အဘယ်အရပ်မှလာ ကသနည်း'' ဟခက်ထန်စွာေမးေလ၏။

သတိ့က``ကန်ေတာ်တိ့သည်ရိကာဝယ်ရန် ခါနာန်ြပည်မှလာပါသည်'' ဟေြဖ က၏။ ၈

ေယာသပ်ကသ၏အစ်ကိတိ့ြဖစ်မှန်းသိ ေသာ်လည်း သတိ့ကေယာသပ်ကိမသိ က။‐ ၉

သသည်သတိ့အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်ေသာ အိပ်မက်ကိသတိရ၍``သင်တိ့သည်သလ ိုများ ြဖစ်၏။

ဤတိင်းြပည်၏အားနည်းချက်ကိေထာက် လှမ်းရန်လာ ကသများြဖစ်သည်'' ဟစွပ်စဲွ လိက်ေလ၏။

၁၀သတိ့က``မဟတ်ပါအ ှ င်၊ ကိယ်ေတာ်၏ကန် တိ့သည်ရိကာဝယ်ယရန်လာ ကပါသည်။‐ ၁၁

ကန်ေတာ်တိ့သည်ဖခင်တစ်ဦးတည်းမှေပါက် ဖွားေသာညီအစ်ကိများြဖစ် ကပါသည်။

ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့သည်သလ ိုများမဟတ် ပါ။ ိးသားသများြဖစ် ကပါသည်'' ဟ

ြပန်လည်ေလာက်ထား က၏။ ၁၂ ေယာသပ်ကလည်း``သင်တိ့သည် ိးသားသများ

မဟတ်။ တိင်းြပည်၏အားနည်းချက်ကိေထာက် လှမ်းရန်လာသများြဖစ် ကသည်''

ဟတစ်ဖန် စွပ်စဲွြပန်၏။ ၁၃ ထိအခါသတိ့က``ကိယ်ေတာ်၏ကန်တိ့သည်

ခါနာန်ြပည်၌ေနထိင်ေသာတစ်ေယာက်တည်း ေသာသ၏သားတစ်ကျိပ် ှ စ်ေယာက်ြဖစ် ကပါ သည်။

ညီတစ်ေယာက်ေသဆံး၍ညီအငယ်ဆံး သည် ယခဖခင် ှ င့်အတကျန်ရစ်ခ့ဲပါသည်'' ဟေလာက် က၏။

၁၄ တစ်ဖန်ေယာသပ်က``ငါဆိခ့ဲသည့်အတိင်း သင် တိ့သည်သလ ိုြဖစ် က၏။‐ ၁၅

သင်တိ့ေြပာသမ မှန်သည်မမှန်သည်ကိဤသိ့ စစ်ေဆးမည်။ ဖာေရာဘရင်၏အမိန့်အာဏာ

အရအသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း သင်တိ့ ၏ညီအငယ်ဆံးကိဤအရပ်သိ့မေခ ေဆာင်ခ့ဲ

လ င်သင်တိ့သည်ဤတိင်းြပည်မှမထွက်ခွာရ။‐ ၁၆ သင်တိ့အနက်တစ်ေယာက်ေယာက်ကိေစလတ်၍

သင်တိ့၏ညီကိေခ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ သင်တိ့၏ စကားမှန်သည်မမှန်သည်ကိသိ ိင်သည့်တိင် ေအာင်

ကျန်ရစ်ေသာသင်တိ့ကိအကျဥ်းချထား မည်။ သင်တိ့၏ညီကိမေခ ေဆာင် ိင်ခ့ဲလ င်

သင်တိ့သည်ဖာေရာဘရင်အသက် ှ င်ေတာ် မသည်အတိင်းသလ ိုများမချြဖစ်ရမည်''

ဟဆိ ပီးလ င်၊‐ ၁၇ သတိ့အားလံးကိသံးရက်ချုပ်ထားေလ၏။ ၁၈ တတိယေန့၌

ေယာသပ်ကသတိ့အား``ငါ ဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသေသာသြဖစ်၏။ သင်

တိ့အသက်ချမ်းသာေစရန် ဤသိ့ ပလပ်ေလာ့။‐ ၁၉သင်တိ့ ိ းသားေ ကာင်းကိသက်ေသြပရန်သင်

တိ့အနက်တစ်ေယာက်ေယာက်သည် ဤအကျဥ်း ေထာင်ထဲ၌ေနရစ်ခ့ဲရမည်။ ကျန်ေသာသတိ့

ကရိကာြပတ်ေနေသာသင်တိ့၏မိသားစ အတွက် ဝယ်ယေသာစပါးကိယေဆာင်သွား ကေလာ့။‐ ၂၀

ထိေနာက်သင်တိ့၏ညီအငယ်ဆံးကိငါ့ထံသိ့ ေခ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ထိသိ့ ပလပ်လ င်သင်တိ့

၏စကားမှန်ကန်ေကာင်းသိရမည်။ သင်တိ့သည် လည်းအသက်ချမ်းသာရာရလိမ့်မည်'' ဟ ဆိေလ၏။

သတိ့သည်ေယာသပ်ေြပာသမ သေဘာတ က၏။‐ ၂၁ ထိေနာက်သတိ့အချင်းချင်းက``အကယ်စင်စစ်

ငါတိ့ညီအား ပခ့ဲသမ အတွက် ယခငါတိ့ ခံရ ကေလ ပီ။ သနား ှ ာတာရန်ငါတိ့၏ညီ

ကေတာင်းပန်ေသာအခါ ငါတိ့သည်သ၏စိတ် ဆင်းရဲြခင်းကိြမင်လျက် ှ င့်သ့အားမသနား

မ ှ ာတာခ့ဲေချ။ ထိ့ေ ကာင့်ငါတိ့သည်ယခ ဝဋ်လည်ေနရ က၏'' ဟေြပာဆိ က၏။ ၂၂

ထိအခါ ဗင်က``ငါသည်သင်တိ့အားသငယ် ကိ ေဘးဒကမေရာက်ေစပါ ှ င့်ဟ၍သတိေပး

ခ့ဲေသာ်လည်းသင်တိ့သည်နားမေထာင် က။ ထိ့ ေကာင့်ငါတိ့သည်ယခဝဋ်လည်ေနရ က ပီ''

ဟဆိေလ၏။‐ ၂၃ သတိ့အချင်းချင်းေြပာဆိသမ ကိေယာသပ် နားလည်၏။

ေယာသပ်သည်သတိ့ ှ င့်ေြပာဆိရာ တွင်စကားြပန်ကိအသံး ပေသာေကာင့် သ

တိ့အချင်းချင်းေြပာဆိသမ ကိသနား လည်မည်မဟတ်ဟသတိ့ထင်မှတ် က၏။ ၂၄

ထိေနာက်ေယာသပ်သည်သတိ့ထံမှထွက်သွား၍ ငိေ ကးေလ၏။သသည်ဣေြ ဆည် ိင်ေသာအခါ

သတိ့ထံြပန်၍ သတိ့အနက် ှ ိ ေမာင်ကိေ ွး ထတ်လျက်သတိ့၏ေ ှ ့တွင်ချည်ေ ှ ာင်ေစ၏။

၂၅ ေယာသပ်ကသ၏အစ်ကိတိ့၏အိတ်များတွင် စပါးအြပည့်ထည့်ေပး၍

တစ်ေယာက်စီထံမှရ ေသာစပါးဖိးေငွကိအသီးသီးတိ့၏အိတ်၌ ြပန်ထည့်ေပးရန် ှ င့်

လမ်းခရီး၌စားရန်ရိကာ ကိလည်းထည့်ေပးရန်အမိန့်ေပးသည့်အတိင်း တာဝန်ခံက ပ၏။‐ ၂၆

ေယာသပ်၏အစ်ကိတိ့သည်ြမည်းများေပ တွင် စပါးအိတ်များကိတင် ပီးေနာက်ထွက်

ခွာသွား ကေလ၏။‐ ၂၇ ညအိပ်စခန်းချရန်အရပ်သိ့ေရာက် ကေသာ အခါ

သတိ့အထဲမှတစ်ေယာက်ကြမည်းကိ အစာေကးရန် သ၏အိတ်ကိဖွင့်လိက်ရာအိတ်

ဝတွင်မိမိ၏ေငွကိေတွ့ရေလ၏။‐ ၂၈ သကညီအစ်ကိတိ့အား``က ်ပ်၏ေငွကိြပန်

ထည့်ေပးလိက်ပါသည်တကား'' ဟဆိ၍စပါး အိတ်ထဲကေငွကိြပေလ၏။ ထိအခါသတိ့

သည်စိတ်တန်လပ်ေချာက်ချားလျက်``ဘရားသခင်သည်ငါတိ့အားမည်သိ့ ပေတာ်မဘိ

သနည်း'' ဟ အချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။ ၂၉ ခါနာန်ြပည် ှ ိ သတိ့၏အဖယာကပ်ထံ

သိ့ေရာက် ကေသာအခါ ြဖစ်ပျက်ခ့ဲသမ အေကာင်းစံကိဖခင်အားေြပာြပ ကေလ သည်။‐ ၃၀

သတိ့က``အီဂျစ်ြပည်ကိအစိးရသသည် ကန် ေတာ်တိ့အားခက်ထန်စွာေြပာဆိဆက်ဆံပါ သည်။

ကန်ေတာ်တိ့သည်သ၏တိင်းြပည်ကိ ေထာက်လှမ်းေသာသလ ိုများြဖစ်သည်ဟ စွပ်စဲွပါသည်။‐ ၃၁

ကန်ေတာ်တိ့က`ကန်ေတာ်တိ့သည် ိးသား ေသာသများြဖစ်ပါသည်။ သလ ိုမဟတ်ပါ။‐ ၃၂

ဖခင်တစ်ဦးတည်းမှေပါက်ဖွားေသာညီအစ်ကိ တစ်ကျိပ် ှ စ်ေယာက်ြဖစ် ကပါသည်။ တစ်ေယာက်

သည်ေသဆံး၍ ညီအငယ်ဆံးသည်အဖ ှ င့် ခါနာန်ြပည်၌ ှ ိ ေနပါသည်' ဟေလာက် က ပါသည်။‐

၃၃ ထိြပည်ကိအပ်စိးသက`သင်တိ့သည် ိ းသား သများြဖစ်ေ ကာင်းကိ ငါသိ ိင်ရန်ဤသိ့ ပ

လပ်ရမည်။ သင်တိ့အနက်တစ်ေယာက်ကိငါထံ ၌ထားခ့ဲရမည်။ ကျန်ေသာသတိ့ကရိကာြပတ်

ေနေသာသင်တိ့၏မိသားစထံသိ့စပါးယ ၍ြပန် ကေလာ့။‐ ၃၄ သင်တိ့၏ညီအငယ်ဆံးကိငါ့ထံသိ့ေခ

ေဆာင်ခ့ဲေလာ့။ ထိသိ့ ပလပ်လ င်သင်တိ့ သလ ိုမဟတ်၊ ိးသားသများြဖစ်သည်ကိ

ငါသိ ိင်မည်။ ထိေနာက်သင်တိ့၏ညီကိသင် တိ့ထံသိ့ငါြပန်အပ်မည်။ သင်တိ့သည်လည်း

ဤြပည်တွင်ေနထိင်၍ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကား ိင် ကမည်' '' ဟ၍ဆိ က၏။ ၃၅

သတိ့သည်စပါးအိတ်များကိသွန်ချ က ေသာအခါ လတိင်းကမိမိ၏ေငွထပ်ကိမိမိ

အိတ်ထဲတွင်ေတွ့ရေလေသာ် အဖ ှ င့်တကွ သားတိ့သည်ေကာက်လန့် က၏။‐ ၃၆

သတိ့အဖက``သင်တိ့သည်ငါ့သားများကိ တစ်ေယာက် ပီးတစ်ေယာက်ဆံးပါးေစေတာ့ မည်ေလာ။

ေယာသပ်လည်းမ ှ ိ။ ှ ိ ေမာင်လည်း မ ှ ိ။ ယခဗယာမိန်ကိေခ ေဆာင်သွား က ဦးမည်ေလာ။

ငါ၌အတိဒကေရာက်ရပါ သည်တကား'' ဟဆိေလ၏။ ၃၇ ထိအခါ ဗင်ကအဖအား``ဗယာမိန်ကိ

အဖထံသိ့ကန်ေတာ်ြပန်၍မေခ  ိင်ခ့ဲ လ င် ကန်ေတာ်၏သား ှ စ်ေယာက်ေသဒဏ်ခံ

ရပါေစ။ သ့အတွက်ကန်ေတာ်တာဝန်ယ ပါမည်။ အဖထံသိ့သ့ကိကန်ေတာ်အေရာက်

ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခ့ဲပါမည်'' ဟေြပာေလ၏။ ၃၈ သိ့ရာတွင်ယာကပ်က``ငါ့သားကိသင်တိ့ ှ င့်

အတမလတ် ိင်။ သ၏အစ်ကိေသဆံး ပီြဖစ် ၍သတစ်ေယာက်တည်းကျန်ရစ်သည်။ ငါသည်

အသက်အ ွယ်အိမင်းပါ ပီ။ အကယ်၍ခရီး လမ်းတွင်သသည်ေဘးဥပဒ် ှ င့်ေတွ့ ကံရ ေသာ်

ငါသည်ဝမ်းနည်းေကကဲွလျက်ေသ ရပါမည်'' ဟဆိေလ၏။ (Sheol h7585)

၄၃ ခါနာန်ြပည်တွင်အစာေခါင်းပါးြခင်းကပ် သည်ပိ၍ဆိး ွားလာေလ၏။‐

၂ယာကပ်၏မိသားစတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်မှဝယ် ယခ့ဲေသာစပါးကိ စားသံး၍ကန်ေသာအခါ

ယာကပ်ကသားတိ့အား``အီဂျစ်ြပည်သိ့ြပန် သွား၍ရိကာဝယ် ကဦး'' ဟေစခိင်းေလ၏။ ၃

ယဒကယာကပ်အား``အီဂျစ်ြပည်ဘရင်ခံက ကန်ေတာ်တိ့၏ညီကိမေခ ေဆာင် ိင်ခ့ဲလ င်

သ၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်သိ့မဝင်ရဟ၍အတိ အလင်းသတိေပးပါသည်။‐ ၄

အဖကညီကိကန်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတသွား ခွင့် ပမည်ဆိလ င် ကန်ေတာ်တိ့သွား၍အဖ

အတွက်ရိကာဝယ်ယပါမည်။‐ ၅ အဖကကန်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတညီကိသွားခွင့် မေပးလ င်

သင်တိ့၏ညီမပါခ့ဲလ င်ငါ၏ေ ှ ့ေမှာက်သိ့မဝင်ရဟဘရင်ခံကအမိန့် ှ ိ သြဖင့် ကန်ေတာ်တိ့မသွားဝ့ံပါ''

ဟေြပာေလ၏။ ၆ ထိအခါယာကပ်က``သင်တိ့တွင်ညီတစ်ေယာက် ှ ိ ေသးသည်ဟ

ထိသအားအဘယ်ေ ကာင့်ေြပာ ရသနည်း။ ငါ့ကိဤမ စိတ်ဆင်းရဲေအာင်အဘယ်

ေကာင့် ပလပ်ရသနည်း'' ဟဆိ၏။ ၇ သတိ့က``ထိသသည်ကန်ေတာ်တိ့၏မိသား

စအေကာင်းကိ ေစ့ေစ့စပ်စပ်ေမးြမန်းပါသည်။ သက`သင်တိ့၏အဖအသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေသး

သေလာ။ သင်တိ့တွင်ညီ ှ ိ ေသးသေလာ' ဟ ေမးပါသည်။ ကန်ေတာ်တိ့ကသ၏ေမးခွန်း

များကိေြဖရပါသည်။ သကကန်ေတာ်တိ့ ၏ညီကိအီဂျစ်ြပည်သိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲရန်ေစ

ခိင်းလိမ့်မည်ဟကန်ေတာ်တိ့အဘယ်သိ့သိ ိင်မည်နည်း'' ဟေြဖ ကား က၏။ ၈

ယဒကအဖအား``သငယ်ကိကန်ေတာ် ှ င့် အတထည့်လိက်ပါ။ ယခပင်ခရီးစထွက် ကပါမည်။

သိ့မှသာကန်ေတာ်တိ့အားလံး အစာမငတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာရာရ ကပါမည်။‐ ၉

ကန်ေတာ်သည်သငယ်အတွက်အာမခံပါ မည်။ သ့အတွက်တာဝန်ယပါမည်။ သငယ်

ကိအဖထံသိ့ေဘးကင်းလံ ခံစွာြပန်၍ မေခ ေဆာင်ခ့ဲလ င် ကန်ေတာ်သည်တစ်သက်

လံးအြပစ်တင်ခံရပါေစ။‐ ၁၀ ကန်ေတာ်တိ့သည်ဤမ ေလာက်မေ ှ ာင့်ေ ှ း မဆိင်းတွခ့ဲလ င်

အီဂျစ်ြပည်သိ့အသွား အြပန်ခရီး ှ စ်ေခါက်ရ ိင်ပါ ပီ'' ဟဆိ ေလ၏။ ၁၁

ထိအခါသတိ့အဖက``သိ့ြဖစ်လ င်ဤက့ဲ သိ့ ပလပ် ကေလာ့။ ခါနာန်ြပည်မှအေကာင်း

ဆံးထွက်ကန်များြဖစ်ေသာဗာလစံေစးအနည်း ငယ်၊ ပျားရည်အနည်းငယ်၊ နံ့သာမျိုး၊ မရန်ေစး၊
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သစ်အယ်သီး၊ ဗာတံသီးတိ့ကိဘရင်ခံအား လက်ေဆာင်ဆက်သရန်သင်တိ့အိတ်များတွင်

ထည့်၍ယသွား ကေလာ့။‐ ၁၂ သင်တိ့၏စပါးအိတ်ဝများ၌ထည့်ေပးလိက်

ေသာေငွကိြပန်ေပးရမည်ြဖစ်၍ ေငွကိ ှ စ်ဆ ယသွား ကေလာ့။ ြပန်ထည့်ေပးလိက်ေသာေငွ

မှာမှား ပီးြပန်ထည့်ေပးလိက်ဟန်တသည်။‐ ၁၃ သင်တိ့ညီကိေခ ေဆာင်လျက်ထိသထံသိ့

သွား ကေလာ့။‐ ၁၄ ထိသသည်ဗယာမိန် ှ င့် ှ ိ ေမာင်တိ့ကိသင်တိ့ အားြပန်အပ်ေစရန်

အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်သည်ထိသ၏စိတ်ကိ ပြပင်ေပးေတာ် မပါေစေသာ။

အကယ်၍ငါသည်သားတိ့ ကိဆံး ံ းရမည်ဆိလ င်ဆံး ံ းရမည်သာ ြဖစ်သည်'' ဟဆိ၏။ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍ညီအစ်ကိတိ့သည်လက်ေဆာင်များ ှ င့်ေငွ ှ စ်ဆကိယ၍ အီဂျစ်ြပည်သိ့ထွက်ခွာ

သွား ကေလသည်။ သတိ့ ှ င့်အတဗယာမိန် လည်းလိက်ပါသွားေလ၏။ ထိြပည်သိ့ေရာက်

ေသာအခါသတိ့သည်ေယာသပ်ထံသိ့ဝင် ၍ခစား က၏။‐ ၁၆ ေယာသပ်သည်သတိ့ ှ င့်အတဗယာမိန်ပါ

လာသည်ကိြမင်လ င် သ၏အိမ်ေတာ်ဝန်အား``ဤ သတိ့ကိငါ့အိမ်သိ့ေခ ေဆာင်သွားေလာ့။ သား

ေကာင်တစ်ေကာင်ကိသတ်၍ဟင်းလျာြပင်ေလာ့။ ငါသည်သတိ့ ှ င့်ေန့လည်စာကိသံးေဆာင်

မည်'' ဟေစခိင်းေလ၏။‐ ၁၇ အိမ်ေတာ်ဝန်သည်ေစခိင်းသည့်အတိင်းထိ

သတိ့ကိေယာသပ်၏အိမ်သိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ ေလ၏။ ၁၈ ညီအစ်ကိတိ့သည်ေယာသပ်အိမ်သိ့လိက်ပါ

လာ ကစဥ်``ပထမအေခါက်တွင်ငါတိ့၏ စပါးအိတ်များ၌ေငွများြပန်ထည့်ေပးလိက်

သည့်ကိစကိအေကာင်း ပ ပီးလ င် သတိ့ သည်ငါတိ့အားဖမ်းဆီးလျက်ြမည်းများကိ

သိမ်းယ၍သ့ထံ၌ကန်ခံေစလိမ့်မည်'' ဟ ေတွးေတာကာစိးရိမ်ေ ကာက် ွံ ့ က၏။‐ ၁၉

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်အိမ်တံခါးဝသိ့ ေရာက်ေသာအခါ ေယာသပ်၏အိမ်ေတာ်ဝန်အား၊‐ ၂၀ ``အ ှ င်၊

ကန်ေတာ်တိ့သည်ဤြပည်သိ့ရိကာ ဝယ်ရန် ယခင်ကတစ်ေခါက်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။‐ ၂၁

အိမ်ြပန်ခရီးတွင်စခန်းချ၍စပါးအိတ်များ ကိဖွင့်လိက်ရာ တစ်ေယာက်စီ၏အိတ်ဝတွင်

မိမိ၏စပါးဖိးေငွမေလျာ့ဘဲေတွ ့ရပါသည်။ ကန်ေတာ်တိ့သည်ထိေငွကိယခြပန်၍ ယခ့ဲ ကပါသည်။‐ ၂၂

ရိကာထပ်၍ဝယ်ရန်ေငွပိလည်းယခ့ဲပါသည်။ ကန်ေတာ်တိ့၏စပါးအိတ်များတွင်မည်သ

ကေငွကိြပန်ထည့်ထားသည်ကိမသိရပါ'' ဟေြပာြပေလ၏။ ၂၃

အိမ်ေတာ်ဝန်က``သင်တိ့မစိးရိမ် က ှ င့်။ မ ေကာက် က ှ င့်။ သင်တိ့ဘရား၊ သင်တိ့အဖ

၏ဘရားသည်စပါးအိတ်များထဲ၌သင်တိ့ အတွက် ထိေငွကိထည့်ြခင်းြဖစ်ရမည်။ သင်

တိ့ထံမှစပါးဖိးေငွကိက ်ပ်လက်ခံရ ှ ိ ပီးြဖစ်သည်'' ဟဆိေလ၏။ ထိေနာက်သသည်

ှ ိ ေမာင်ကိသတိ့ထံသိ့ေခ ထတ်ခ့ဲေလသည်။ ၂၄ အိမ်ေတာ်ဝန်သည်သတိ့ကိအိမ်ထဲသိ့ဝင်ေစ ၏။

သတိ့၏ေြခများကိေဆးေကာရန်ေရကိ ေပး၍သတိ့၏ြမည်းများကိအစာေကး ၏။‐ ၂၅

မွန်းတည့်အချိန်၌ေယာသပ်သည်သတိ့ ှ င့် အတစားေသာက်မည်ဟ ကားသိရသြဖင့်

သတိ့သည်မိမိတိ့၏လက်ေဆာင်များကိ အသင့်ြပင်ထား က၏။‐ ၂၆

ေယာသပ်အိမ်သိ့ြပန်လာေသာအခါသတိ့ သည် မိမိတိ့ ှ င့်ပါလာေသာလက်ေဆာင်များ

ကိအိမ်ထဲသိ့ယေဆာင်လာ ပီးလ င် ေယာသပ် အားဆက်သ၍သ၏ေ ှ ့တွင်ပျပ်ဝပ် က ေလသည်။‐

၂၇ ေယာသပ်သည်သတိ့အား တ်ခွန်းဆက် ပီး ေနာက်``သင်တိ့ေြပာေသာသင်တိ့၏ဖခင်အိ

သည်ကျန်းမာပါ၏ေလာ။ သအသက် ှ င်လျက် ှ ိ ပါေသးသေလာ'' ဟေမးြမန်းေလ၏။ ၂၈

သတိ့က``အ ှ င့်ကန်၊ ကန်ေတာ်တိ့၏အဖသည် ကျန်းမာ၍အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ပါ၏'' ဟေြဖ က၏။

ထိေနာက်သတိ့သည်ေယာသပ်အား ဦး တ် ှ ိ ခိး က၏။ ၂၉ ေယာသပ်သည်မိမိအမိ၏သားမိမိ၏ညီ

ဗယာမိန်ကိြမင်ေသာအခါ``ဤသငယ်သည် သင်တိ့၏ညီအငယ်ဆံးဆိသြဖစ်ပါသ

ေလာ။ လကေလးသင့်အားဘရားေကာင်းချီး ေပးပါေစေသာ'' ဟဆိေလ၏။‐ ၃၀

ေယာသပ်သည်ညီကိြမင်ရသြဖင့် ကင်နာ ေသာစိတ် ှ ိ ၍ မျက်ရည်မဆည် ိင်ေသာေကာင့်

မိမိ၏အခန်းတွင်းသိ့ဝင်၍ငိေ ကးေလ၏။‐ ၃၁ ထိေနာက်သသည်မျက် ှ ာသစ် ပီးလ င်အြပင်

သိ့ထွက်လာ၍ မိမိ၏စိတ်ကိထိန်းလျက်စား ေသာက်ပဲွကိြပင်ရန်အမိန့်ေပးေလသည်။‐ ၃၂

ေယာသပ်အဖိ့စားပဲွတစ်ပဲွ၊ သ၏အစ်ကိတိ့ အဖိ့စားပဲွတစ်ပဲွ၊ အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့

အဖိ့စားပဲွတစ်ပဲွတည်ခင်း က၏။ အီဂျစ် အမျိုးသားတိ့သည်ေဟ ဗဲအမျိုးသားတိ့

ှ င့်အတစားေသာက်လ င် ဂဏ်သိမ်သည်ဟ ယဆ ကေသာေကာင့်ေဟ ဗဲအမျိုးသား

တိ့ ှ င့်အတတမစား က။‐ ၃၃ ညီအစ်ကိတိ့သည်အသက် ကီးစဥ်ငယ်လိက်

ေယာသပ်၏ေ ှ ့တွင်ထိင်ရ က၏။ သတိ့သည် မိမိတိ့အားေနရာချထားပံကိြမင် က သြဖင့်

အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက် ကည့်၍အ့ံအားသင့်လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၃၄

ေယာသပ်သည်မိမိစားပဲွမှအစားအစာ များကိသတိ့ထံသိ့ပိ့ေပး၏။ ဗယာမိန်သည်

အြခားသများထက်ငါးဆပိ၍ရေလ၏။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ေယာသပ် ှ င့်အတ

စားေသာက်ေပျာ်ြမူးကေလ၏။

၄၄ ေယာသပ်သည်အိမ်ေတာ်ဝန်အား``ထိသတိ့ ၏အိတ်များတွင်ရိကာစပါးကိသတိ့သယ် ိင်

သမ ြဖည့်ေပးေလာ့။ တစ်ေယာက်စီ၏အိတ်ဝ ၌လည်းသ၏စပါးဖိးေငွကိထည့်ေပးေလာ့။‐

၂ အငယ်ဆံးေသာသ၏အိတ်ဝတွင်ငါ၏ဖလား ှ င့် သ၏စပါးဖိးေငွကိထည့်ေပးေလာ့'' ဟအမိန့်

ေပး၏။ အိမ်ေတာ်ဝန်သည်ေယာသပ်မိန့်မှာသည့် အတိင်းေဆာင် ွက်ေလ၏။‐ ၃

နံနက်မိးလင်းေသာအခါသတိ့သည်ြမည်း များ ှ င့်တကွထွက်သွား ကေလ၏။‐ ၄

သတိ့သည် မိ ့ ှ င့်မလှမ်းမကမ်းေသာအရပ် သိ့ေရာက် ကေသာအခါေယာသပ်က သ၏အိမ်

ေတာ်ဝန်အား``ထိသတိ့ေနာက်သိ့အြမန်လိက်ေလာ့။ သတိ့ကိမီေသာအခါ`သင်တိ့သည်အဘယ်

ေကာင့်ေကျးဇး ှ င်ကိေကျးစွပ်ရသနည်း။‐ ၅ ငါ့သခင်၏ေငွဖလားကိအဘယ်ေကာင့်ခိးရ သနည်း။

ထိဖလားသည်ငါ့သခင်ေသာက်ေသာ ဖလား၊ နိမိတ်ဖတ်ေသာဖလားြဖစ်၏။ သင်တိ့

သည် ကီးေလးေသာြပစ်မကိကးလွန်ေလ ပီ' ဟေြပာေလာ့'' ဟ၍ေစခိင်းေလ၏။ ၆

အိမ်ေတာ်ဝန်သည်ထိသတိ့ေနာက်သိ့လိက်၍ မီေသာအခါ ေယာသပ်မှာ ကားလိက်သည့်

အတိင်းသတိ့အားေြပာေလ၏။‐ ၇ ထိအခါသတိ့က``အ ှ င်၊ ကန်ေတာ်တိ့ကိ ဤသိ့မစွပ်စဲွပါ ှ င့်။

ကန်ေတာ်တိ့သည်ထိ သိ့ေသာြပစ်မကိမကးလွန်ေ ကာင်းကျိန် ဆိပါသည်။‐ ၈

ကန်ေတာ်တိ့၏အိတ်ဝများ၌ေတွ ့ ှ ိ ေသာ ေငွကိပင် ခါနာန်ြပည်မှြပန်၍ယခ့ဲေကာင်း အ ှ င်သိပါသည်။

သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်တိ့ သည်ဘရင်ခံ၏အိမ်မှေ ေငွကိအဘယ် ေကာင့်ခိးယရပါမည်နည်း။‐ ၉

ကန်ေတာ်တိ့အနက်တစ်ေယာက်ေယာက်ထံ ၌ထိဖလားကိေတွ ့လ င် ထိသသည်ေသ ဒဏ်သင့်ပါေစ။

ကျန်ေသာကန်ေတာ်တိ့သည် လည်းအ ှ င့်ထံ၌ကန်ခံပါမည်'' ဟဆိ ေလ၏။ ၁၀

အိမ်ေတာ်ဝန်က``သင်တိ့ေြပာသည့်အတိင်း ြဖစ်ပါေစ။ သိ့ရာတွင်ဖလားကိခိးေသာသ

သာလ င်ငါ၏ကန်ြဖစ်ေစမည်။ ကျန်ေသာ သတိ့သည်ချမ်းသာခွင့်ရေစမည်'' ဟဆိ၏။‐

၁၁ ထိေကာင့်သတိ့သည်အသီးသီးမိမိတိ့ ၏အိတ်များကိေြမေပ သိ့အလျင်အြမန်

ချ၍ဖွင့်ြပ က၏။‐ ၁၂ အိမ်ေတာ်ဝန်သည်ညီအစ်ကိတိ့တွင်အသက် အ ကီးဆံးမှအငယ်ဆံးအထိ

အစဥ်လိက် တစ်ဦးစီ၏အိတ်ကိ ှ ာေဖွရာဗယာမိန် အိတ်တွင်ဖလားကိေတွ့ရေလ၏။‐ ၁၃

ထိအခါသတိ့သည်စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းလျက် မိမိတိ့၏အဝတ်ကိဆတ် ဖဲ က၏။ ထိေနာက်

ြမည်းများေပ သိ့စပါးအိတ်များကိတင် ပီး လ င် မိ ့ထဲသိ့ြပန်၍လိက်လာ ကေလသည်။ ၁၄

ယဒ ှ င့်ညီများတိ့သည် ေယာသပ်၏အိမ်သိ့ ေရာက် ှ ိ  ကေသာအခါ ေယာသပ်သည်အိမ်၌ ှ ိ ေနေသး၏။

သတိ့သည်ေယာသပ်၏ေ ှ ့တွင် ပျပ်ဝပ် က၏။‐ ၁၅ ေယာသပ်က``သင်တိ့အဘယ်ေကာင့်ဤသိ့ ပ

ဘိသနည်း။ ငါသည်သင်တိ့ ပသမ တိ့ကိ နိမိတ်ဖတ်ြခင်းြဖင့်သိ ိင်စွမ်း ှ ိ ေ ကာင်း

သင်တိ့မသိ ကသေလာ'' ဟဆိေလ၏။ ၁၆ ယဒက``ကန်ေတာ်တိ့သည် အ ှ င်အားမည်သိ့

ေလာက်ထား ိင်ပါမည်နည်း။ မည်က့ဲသိ့ဆင်ေြခ တက် ိင်ပါမည်နည်း။ ကန်ေတာ်တိ့မကးလွန်

ေကာင်း မည်က့ဲသိ့သက်ေသအေထာက်အထား ြပ ိင်ပါအ့ံနည်း။ ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ်တိင်

ကကန်ေတာ်တိ့၏အြပစ်ကိေဖာ်ထတ်ေတာ် မပါ ပီ။ ဖလား ှ င့်ေတွ့ရသတစ်ဦးသာမက

ကန်ေတာ်တိ့အားလံးအ ှ င့်ထံ၌ကန်ခံပါ မည်'' ဟေလာက်ထားေလ၏။ ၁၇

ေယာသပ်က``ထိသိ့ငါမ ပလပ် ိင်။ ဖလား ှ င့်ေတွ့ရသကိသာလ င်ငါ၏ကန်ြဖစ်ေစ မည်။

ကျန်ေသာသတိ့သည်သင်တိ့၏အဖထံ သိ့ေဘးကင်းလံ ခံစွာြပန်သွား ကေလာ့''ဟ ဆိေလ၏။ ၁၈

ထိေနာက်ယဒသည်ေယာသပ်ထံသိ့ချဥ်းကပ် ၍``အ ှ င်အားစကားတစ်ခွန်းကိေလာက်တင် ပါရေစ။

ကန်ေတာ်အားအမျက်ထွက်ေတာ်မ မပါ ှ င့်။ အ ှ င်သည်ဖာေရာဘရင်က့ဲသိ့ ပင် ကီးြမတ်ေတာ်မပါ၏။‐

၁၉ အ ှ င်က`သင်တိ့တွင်ဖခင် ှ ိ ေသးသေလာ။ ညီ ှ ိ ေသးသေလာ' ဟေမးပါသည်။‐ ၂၀

ကန်ေတာ်တိ့ကအသက်အ ွယ်အိမင်းေသာ ဖခင် ှ ိ ပါသည်။ ဖခင်အသက် ကီးမှရေသာ

ညီတစ်ေယာက်လည်း ှ ိ ပါေသးသည်။ ထိသငယ် ၏အစ်ကိအရင်းေသဆံး ပီြဖစ်ေသာေကာင့်

သ၏မိခင်ဖွားသည့်သားများအနက်ဤ သားတစ်ေယာက်တည်းသာကျန် ှ ိ ပါသည်။

သ၏ဖခင်ကသ့အားအလွန်ချစ်ပါသည်' ဟေြပာ ကားခ့ဲပါသည်။‐ ၂၁

အ ှ င်က`ထိသငယ်ကိေခ ေဆာင်ခ့ဲ က၊ ငါ ေတွ့ြမင်လိသည်' ဟမိန့် ကားပါသည်။‐ ၂၂

ကန်ေတာ်တိ့က`သငယ်သည်အဖ ှ င့်မခဲွ ိင် ပါ။ အဖ ှ င့်ခဲွခွာခ့ဲလ င်အဖေသပါလိမ့် မည်'

ဟေြပာပါသည်။‐ ၂၃ ထိအခါအ ှ င်က`သင်တိ့၏ညီမပါလာလ င် ငါ့ထံသိ့ေနာက်တစ်ဖန်မဝင်ရ'

ဟမိန့် ကား ပါသည်။ ၂၄ ``ကန်ေတာ်တိ့အဖထံသိ့ြပန်ေရာက် ကေသာ အခါ

အ ှ င်မိန့် ကားသမ ကိအဖအားြပန် ကားပါသည်။‐ ၂၅ ထိေနာက်အဖက`သင်တိ့သွား၍ငါတိ့အတွက်

ရိကာဝယ်ဦးေလာ့' ဟေစခိင်းပါသည်။‐ ၂၆ ကန်ေတာ်တိ့က`ကန်ေတာ်တိ့မသွားပါရေစ ှ င့်။

ကန်ေတာ်တိ့၏ညီအငယ်ဆံးမလိက်ပါခ့ဲလ င် ဘရင်ခံထံသိ့ဝင်ရမည်မဟတ်ပါ။

ကန်ေတာ် တိ့၏ညီအငယ်ဆံးလိက်ပါမည်ဆိလ င် ကန်ေတာ်တိ့သွားပါမည်'

ဟဖခင်အားြပန် ေြပာပါသည်။‐ ၂၇ ဖခင်က`သင်တိ့သိသည့်အတိင်းရာေခလသည်

သား ှ စ်ေယာက်တည်းဖွားြမင်၍၊‐ ၂၈ သားတစ်ေယာက်မှာမ ှ ိ ေတာ့ ပီ။ သသည်သားရဲ

တိရစာန်တိ့၏ကိက်ြဖတ်ြခင်းကိခံခ့ဲရေလ ပီ။ ထိ့ေ ကာင့်ငါသည်ယေန့ထက်တိင်သ့ကိမြမင်ရ။‐ ၂၉
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ယခဤသားကိသင်တိ့ေခ ေဆာင်သွား၍သသည် ေဘးဥပဒ် ှ င့်ေတွ့ ကံရေသာ် သင်တိ့အေဖအိ

ကီးသည်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွလျက်ေသရပါမည်' ဟဆိပါသည်။ (Sheol h7585) ၃၀

``သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်သည်သငယ်မပါဘဲ ှ င့် အဖထံသိ့ြပန်ေရာက်လ င် အဖကကန်ေတာ်

တိ့ ှ င့်အတသငယ်မပါလာေကာင်းသိရေသာ် သသည်မချေသရပါလိမ့်မည်။ ၃၁ ဖခင်သည်ဤ

သငယ်ေ ကာင့်သာအသက် ှ င်လျက် ှ ိ ပါသည်။ ကန်ေတာ်တိ့သည်ဖခင်အိအားယ ကံးမရ

ဝမ်းနည်းလျက်ေသေစေအာင် ပလပ်ရာေရာက် ပါမည်။‐ (Sheol h7585) ၃၂

ထိ့အြပင်ကန်ေတာ်သည်သငယ်အတွက်ဖခင် ထံ၌အာမခံခ့ဲသပင်ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ေတာ်

က`သငယ်ကိဖခင်ထံသိ့ြပန်၍မေခ ေဆာင်ခ့ဲ လ င်ကန်ေတာ်သည်တစ်သက်လံးအြပစ်ခံ ပါရေစ'

ဟဖခင်အားကတိေပးခ့ဲပါသည်။‐ ၃၃ ထိ့ေကာင့်သငယ်၏ကိယ်စားကန်ေတာ်သည်

အ ှ င့်ထံ၌ကန်ခံေနရစ်ပါရေစ။ သငယ် ကိသ၏အစ်ကိများ ှ င့်ြပန်ခွင့် ပရန်ေတာင်း ပန်ပါသည်။‐ ၃၄

ကန်ေတာ်သည်သငယ်မပါဘဲဖခင်ထံသိ့မည် သိ့ြပန် ိင်ပါမည်နည်း။ ဖခင်ခံရမည့်စိတ်ဆင်း

ရဲြခင်းကိကန်ေတာ်မြမင်ရက် ိင်ပါ'' ဟ ေလ ာက်ထားေလ၏။

၄၅ ေယာသပ်သည်မိမိ၏စိတ်ခံစားချက်ကိမချုပ် တီး ိင်သြဖင့်

သ၏အမထမ်းတိ့အားလံးကိ အခန်းတွင်းမှထွက်သွားရန်အမိန့်ေပးသည်။ ထိ့

ေကာင့်ေယာသပ်သည်သ၏ညီအစ်ကိတိ့အား မိမိ၏ဇာတိကိထတ်ေဖာ်ေြပာသည့်အခါ၌

အြခားမည်သတစ်ေယာက်မ သ ှ င့်အတ မ ှ ိ ေချ။‐ ၂ သိ့ရာတွင်သ၏ကျယ်ေလာင်စွာငိေ ကးသံကိ

အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ ကားရ၏။ ထိသိ့ငိ ေကးသည့်သတင်းသည်ဖာေရာဘရင်နန်း

ေတာ်သိ့တိင်ေအာင်ေပါက် ကားေလ၏။‐ ၃ ေယာသပ်ကသ၏ညီအစ်ကိတိ့အား``က ်ပ်

သည်ေယာသပ်ြဖစ်ပါသည်။ က ်ပ်၏အဖ အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေသးသေလာ'' ဟေမး

ေလ၏။ သိ့ရာတွင်သ၏ညီအစ်ကိတိ့သည် စိးရိမ်ေ ကာက်လန့် ကသြဖင့်ြပန်၍ပင်

မေြဖ ိင် ကေချ။‐ ၄ ထိေနာက်ေယာသပ်က``က ်ပ်အနားသိ့လာ က ပါ''

ဟဆိသြဖင့်သတိ့သည်ေယာသပ်အနား သိ့ချဥ်းကပ်လာ က၏။ ေယာသပ်က``က ်ပ်သည်

သင်တိ့အီဂျစ်ြပည်သိ့ေရာင်းလိက်ေသာသင်တိ့ ၏ညီေယာသပ်ြဖစ်ပါသည်။‐ ၅

သင်တိ့သည်က ်ပ်အားဤအရပ်သိ့ေရာင်းချ မိေသာေကာင့်စိတ်မ ိးငယ် ကပါ ှ င့်။ မိမိ

တိ့ကိယ်ကိလည်းအြပစ်မတင် ကပါ ှ င့်။ ဘရားသခင်သည်လအေပါင်းတိ့၏အသက်

ကိကယ်ဆယ်ြခင်းငှာ သင်တိ့အလျင်က ်ပ် အားေစလတ်ေတာ်မခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။‐ ၆

တိင်းြပည်တွင်အစာေခါင်းပါးြခင်းကပ်ဆိက် သည်မှာ ယခ ှ စ် ှ စ်မ သာ ှ ိ ေသးသည်။ ထွန်

ယက်စိက်ပျိုးြခင်း ှ င့်စပါးရိတ်သိမ်းြခင်းမ ပ လပ် ိင်ေသာ ှ စ်ငါး ှ စ်ကျန်ေသး၏။‐ ၇

ဘရားသခင်သည်သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏သား ေြမးများအသက် ှ င်ကျန်ရစ်ေစရန် ဤသိ့အ့ံ သ

ဖွယ်ေကာင်းေသာနည်းြဖင့် သင်တိ့ကိကယ်ဆယ်ေစ ြခင်းငှာက ်ပ်ကိအလျင်ေစလတ်ေတာ်မ ပီ။‐ ၈

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်က ်ပ်အားဤအရပ်သိ့ ေစလတ်လိက်ြခင်းမဟတ်၊ ဘရားသခင်ကေစ

လတ်ေတာ်မြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ဘရားသခင် သည်က ်ပ်ကိဤတိင်းြပည်၏ဘရင်ခံအရာ၌

ခန့်ထားေတာ်မ ပီ။ က ်ပ်သည်အီဂျစ်ြပည် တစ်ြပည်လံးကိအပ်ချုပ်ရသြဖစ်၏။ ၉

ယခသင်တိ့သည်ဖခင်ထံသိ့အလျင်အြမန် သွား၍ ဖခင်အား`ဘရားသခင်သည်သား

ေယာသပ်အား အီဂျစ်ြပည်တစ်ြပည်လံးကိ အပ်စိးရေသာမင်းအရာ၌ခန့်ထားေတာ် မ ပီ။

သားထံသိ့အြမန်လာပါေလာ့။‐ ၁၀ ဖခင် ှ င့်တကွသားသမီး၊ ေြမးများ၊ သိး၊ ဆိတ်၊

ွားမှစေသာဖခင်ပိင်ပစည်းဥစာ ှ ိ သမ တိ့ ကိယေဆာင်၍သား ှ င့်အနီးေဂါ ှ င်အရပ်၌

ေနထိင်ပါေလာ့။‐ ၁၁ ေဂါ ှ င်အရပ်သိ့ေရာက်လ င်သားကဖခင်အား ပစေစာင့်ေ ှ ာက် ိင်ပါမည်။

အစာေခါင်းပါးသည့် ှ စ်ငါး ှ စ်ကျန်ေသးသြဖင့်ဖခင်၏အိမ်သအိမ် သားများ ှ င့်သိး၊ ဆိတ်၊

ွားများပါမကျန်ရိကာ ြပတ်၍ဆင်းရဲဒကမေရာက်ေစလိပါ'' ဟ၍ ဆိေလ၏။ ၁၂

ေယာသပ်ကဆက်လက်၍``သင်တိ့အားယခစကား ေြပာေနသသည်ေယာသပ်ပင်ြဖစ်ေ ကာင်း

ဗယာမိန် အပါအဝင်သင်တိ့အားလံးကမျက်စိြဖင့် ြမင် ိင်ပါ ပီ။‐ ၁၃

က ်ပ်သည်အီဂျစ်ြပည်တွင်မည်မ ေလာက်တန်ခိး ကီးပံ ှ င့် သင်တိ့ေတွ့ြမင်သမ အေကာင်းကိ

ဖခင်အားေြပာြပ ကပါေလာ့။ ဖခင်ကိလည်းဤအရပ်သိ့အလျင်အြမန်ေခ ေဆာင်ခ့ဲ က ပါေလာ့''

ဟထပ်မံမှာ ကားေလ၏။ ၁၄ ထိသိ့မှာ ကား ပီးေနာက်ညီဗယာမိန်ကိဖက်၍ ငိ၏။

ဗယာမိန်ကလည်းေယာသပ်ကိဖက်၍ငိ၏။‐ ၁၅ ထိေနာက်အစ်ကိတစ်ေယာက်စီကိလည်းဖက်နမ်း၍

ငိေလသည်။ ထိေနာက်ညီအစ်ကိတိ့သည်ေယာသပ် ှ င့်ရင်း ှ ီးစွာစကားေြပာဆိ က၏။ ၁၆

ေယာသပ်၏ညီအစ်ကိတိ့ေရာက် ှ ိ လာေသာသတင်း ကိ ကားရေသာအခါ ဖာေရာဘရင် ှ င့်မးမတ်

အေပါင်းတိ့သည် ှ စ်ေထာင်းအားရ က၏။‐ ၁၇ ဖာေရာဘရင်ကေယာသပ်အား``သင်၏ညီအစ်ကိ

တိ့အား ြမည်းများေပ တွင်ပစည်းများတင်ေဆာင် ၍ခါနာန်ြပည်သိ့ြပန်ေစ ပီးလ င်၊‐ ၁၈

သတိ့၏အဖ ှ င့်မိသားစများကိဤြပည်သိ့ ေခ ေဆာင်ခ့ဲ ကေစ။ ငါသည်သတိ့အားအီဂျစ်

ြပည်တွင်အသင့်ေတာ်ဆံးေသာအရပ်၌ေနထိင် ေစမည်။ သတိ့သည်ဝလင်စွာစားေသာက်ရ က

လိမ့်မည်။‐ ၁၉ သတိ့၏သားမယားများကိတင်ေဆာင်လာရန် အတွက်

အီဂျစ်ြပည်မှလှည်းများကိလည်းယ သွား ကပါေစ။‐ ၂၀သတိ့ချန်ခ့ဲရသည့်ပစည်းများအတွက် ှ ေြမာ

ြခင်းမြဖစ် ကေစ ှ င့်။ အီဂျစ်ြပည်တွင် ှ ိ သမ ေသာစည်းစိမ်ဥစာသည်သတိ့၏စည်းစိမ်ဥစာ

ြဖစ်မည်'' ဟမိန့် မက်ေလ၏။ ၂၁ ယာကပ်၏သားတိ့သည်ဖာေရာဘရင်မိန့်သမ

အတိင်းေဆာင် ွက် က၏။ ေယာသပ်သည်ဖာေရာ ဘရင်အမိန့်အရသတိ့အားလှည်းများ ှ င့်

လမ်းခရီးတွင်စားသံးရန်ရိကာကိေပးေလ၏။‐ ၂၂သသည်ညီအစ်ကိတစ်ေယာက်စီတစ်ေယာက်

စီတိ့အားအဝတ်အထည်တစ်စံကျေပး၏။ ဗယာမိန်အတွက်မကားေငွသားသံးရာ ှ င့်

အဝတ်အထည်ငါးစံေပးေလ၏။‐ ၂၃ သ၏အဖအတွက်ြမည်းဆယ်ေကာင်ေပ တွင်

အီဂျစ်ြပည်မှအေကာင်းဆံးပစည်းများကိ လည်းေကာင်း၊ အြခားြမည်းဆယ်ေကာင်ေပ တွင်

အဖလမ်းခရီး၌စားရန်စပါး ှ င့်အြခား စားဖွယ်ရာများကိလည်းေကာင်းတင်ေပး လိက်၏။‐ ၂၄

ထိေနာက်သသည်ညီအစ်ကိတိ့ကိလမ်းခရီး တွင် အချင်းချင်းမသင့်မတင့်မြဖစ် ကရန်

မှာ ကား ပီးလ င်ခါနာန်ြပည်သိ့ြပန်ေစ၏။ ၂၅ သတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခွာ၍ ခါနာန်

ြပည် ှ ိ အဖထံသိ့ေရာက်လာ က၏။‐ ၂၆ သတိ့က``ေယာသပ်သည်အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ပါ

ေသး၏။ သသည်အီဂျစ်ြပည်တစ်ြပည်လံးကိ အပ်စိးေသာမင်းြဖစ်ေနပါ၏''

ဟဆိ ကေသာ် ယာကပ်သည်လွန်စွာအ့ံအားသင့်လျက်မယံ ိင်ြဖစ်ေလ၏။ ၂၇

သိ့ရာတွင်သားတိ့ကေယာသပ်ေြပာသမ စကားတိ့ကိသ့အားြပန်ေြပာ ကေသာ အခါ ှ င့်၊

သ့ကိအီဂျစ်ြပည်သိ့ေခ ေဆာင် လာရန်ေယာသပ်ကပိ့လိက်ေသာလှည်းများ ကိြမင်ရေသာအခါ

သသည်အ့ံအားသင့် ရာမှြပန်လည်သတိရလျက်၊‐ ၂၈ ငါ့သားေယာသပ်အသက် ှ င်ေသးသြဖင့်

ငါေတာင်းေသာဆြပည့်ေလ ပီ။ ငါမေသ မီသ့ကိေတွ ့ရန်သ့ထံသိ့သွားရမည်'' ဟဆိေလ၏။

၄၆
ယာကပ်သည်မိမိ၏ပစည်းဥစာ ှ ိ သမ ကိ ထပ်ပိး၍ ခရီးထွက်ခ့ဲရာေဗရေ ှ ဘအရပ်

သိ့ေရာက်လ င် သ၏အဖဣဇာက်၏ဘရားသခင်အားယဇ်ပေဇာ်ေလ၏။‐

၂ ညအချိန်၌သြမင်ရေသာ ပါ ံ တွင် ဘရားသခင်က``ယာကပ်၊ ယာကပ်''

ဟေခ ေတာ်မ၏။ ``အက ်ပ် ှ ိ ပါသည်အ ှ င်ဘရား'' ဟ ယာကပ်ထးေလ၏။ ၃

ဘရားသခင်က``ငါသည်ဘရားသခင်ြဖစ် ၏။ သင့်အဖ၏ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ သင်သည်

အီဂျစ်ြပည်သိ့သွားရမည်ကိမစိးရိမ် ှ င့်။ ထိြပည်တွင်ငါသည်သင်၏အဆက်အ ွယ်

တိ့အားလမျိုး ကီးြဖစ်လာေစမည်။‐ ၄ ငါသည်သင် ှ င့်အတအီဂျစ်ြပည်သိ့ ကသွား မည်။

ငါကိယ်တိင်သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့ကိ ဤြပည်သိ့ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခ့ဲမည်။

သင်သည် ေယာသပ်၏ ပစြခင်းကိခံလျက်စေတရ လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

ထိေနာက်ယာကပ်သည်ေဗရေ ှ ဘအရပ်မှ ထွက်လာခ့ဲေလသည်။ သ၏သားတိ့သည်မိမိ

တိ့၏အဖယာကပ်၊ သတိ့၏မယားများ၊ သား သမီးငယ်များအားဖာေရာဘရင်ပိ့လိက်

ေသာလှည်းများကိစီးေစ က၏။‐ ၆သတိ့သည်ခါနာန်ြပည်တွင်စေဆာင်းရ ှ ိ ခ့ဲ ေသာပစည်းများ ှ င့်

သိးဆိတ်စေသာတိရစာန် များကိယေဆာင်လျက်အီဂျစ်ြပည်သိ့လာ ခ့ဲ က၏။ ယာကပ်သည်သားသမီး၊

ေြမး၊ ြမစ် များမှစေသာသ၏မိသားစအားလံးတိ့ ကိအီဂျစ်ြပည်သိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲေလ၏။ ၈

ယာကပ် ှ င့်အတအီဂျစ်ြပည်သိ့သွားေရာက် ကေသာ မိသားစတိ့၏နာမည်စာရင်းကိ ေဖာ်ြပေပအ့ံ။

သားဦး ဗင် ှ င့်၊‐ ၉ ဗင်၏သားများြဖစ် ကေသာ ဟာ တ်၊ ဖာလ၊ ေဟဇ ံ ၊ ကာမိ၊‐ ၁၀

ှ ိ ေမာင် ှ င့်သ၏သားများြဖစ် ကေသာေယ ေမွလ၊ ယာမိန်၊ သဟဒ်၊ ယာခိန်၊ ေဇာဟာ၊ ခါနာန်

အမျိုးသမီး ှ င့်ရေသာသားေ ှ ာလ။‐ ၁၁ ေလဝိ ှ င့်သ၏သားများြဖစ် ကေသာေဂရ ံ ၊ ေကာဟတ်၊

ေမရာရိ။‐ ၁၂ယဒ ှ င့်သ၏သားများြဖစ် ကေသာေ ှ လ၊ ဖာရက်၊ ဇာရ (ယဒ၏အြခားသားများြဖစ်

ကေသာဧရ ှ င့် သနန်တိ့သည်ခါနာန်ြပည် ၌ေသဆံး က၏။) ဖာရက်၏သားများြဖစ်

ကေသာေဟဇ ံ  ှ င့်ဟာမလ။‐ ၁၃ဣသခါ ှ င့်သ၏သားများြဖစ် ကေသာ ေတာလ၊ ဖဝါ၊ ေယာဘ၊

ှ ိ မ န်။‐ ၁၄ ဇာဗလန် ှ င့်သ၏သားများြဖစ် ကေသာ သရက်၊ ဧလန်၊ ယာေလလ။‐ ၁၅

ဤသတိ့သည်ယာကပ် ှ င့်မယားေလအာ တိ့မှမက်ဆိပိေတးမီးယားြပည်ေြမာက်ပိင်း

တွင်ေပါက်ဖွားေသာသား ှ င့်ေြမးများြဖစ် ကသည်။ ထိသားတိ့အြပင်သမီးဒိန ှ ိ ေသး၏။

ထိ့ေကာင့်ေလအာမှေပါက်ဖွားေသာ သားေြမးစစေပါင်းမှာသံးဆယ့်သံးေယာက်

ှ ိ သတည်း။ ၁၆ ဂဒ် ှ င့်သ၏သားြဖစ် ကေသာဇိဖျုန်၊ ဟိ၊ နိ၊ ဧဇဗန်၊ ဧရိ၊ အေရာဒိ၊

အေရလိ။‐ ၁၇ အာ ှ ာ ှ င့်သ၏သားသမီးများြဖစ် ကေသာ ယိမန၊ ဣ ာ၊ ဣ ိ ၊

ေဗရိယ ှ င့်သတိ့၏ ှ မ ေစရ။ ေဗရိယ၏သားများြဖစ် ကေသာေဟဗာ ှ င့်မာလေချလ။‐ ၁၈

ဤသတစ်ဆယ့်ေြခာက်ေယာက်တိ့သည်လာဗန်ကသ၏သမီးေလအာအားေပးအပ်ေသာအထိန်း

ဇိလပ ှ င့် ယာကပ်တိ့မှေပါက်ဖွားေသာသား သမီး ှ င့်ေြမးများြဖစ် ကသတည်း။ ၁၉

ယာကပ်၏မယားရာေခလသည် သားများ ြဖစ် ကေသာေယာသပ် ှ င့်ဗယာမိန်တိ့ကိ ဖွားြမင်၏။‐ ၂၀
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ေယာသပ်သည်အီဂျစ်ြပည် ှ ိ  သန မိ ့မှယဇ် ပေရာဟိတ်ေပါတိေဖရ၏သမီးအာသနတ်

ှ င့်သား ှ စ်ေယာက်ြဖစ် ကေသာမနာေ ှ  ှ င့် ဧဖရိမ်တိ့ကိရသည်။‐ ၂၁

ဗယာမိန်၏သားများြဖစ် ကေသာေဗလ၊ ေဗခါ၊ အာ ှ ာေဗလ၊ ေဂရ၊ ေနမန်၊ ဧဟိ၊ ေရာ ှ ၊ မပိမ်၊ ဟပိမ်၊

အာရဒ။‐ ၂၂ဤသတစ်ဆယ့်ေလးေယာက်တိ့သည်ယာကပ် ှ င့်ရာေခလတိ့မှေပါက်ဖွားေသာသားေြမး

များြဖစ် ကသတည်း။ ၂၃ ဒန် ှ င့်သ၏သားဟ ှ ိမ်၊‐ ၂၄ နဿလိ ှ င့်သ၏သားများြဖစ် ကေသာ

ယာေဇလ၊ ဂနိ၊ ေယဇာ၊ ှ ိ လင်။‐ ၂၅ ဤသခနစ်ေယာက်တိ့သည်လာဗန်ကသ့

သမီးရာေခလအားေပးအပ်ေသာအထိန်း ဗိလဟာ ှ င့်ယာကပ်တိ့မှေပါက်ဖွားေသာ

သားေြမးများြဖစ် ကသတည်း။ ၂၆ ယာကပ်၏ေခ းမများမှအပအီဂျစ်ြပည်

သိ့သွားေရာက်ေသာယာကပ်၏ေသွးရင်းသား ရင်းစစေပါင်းမှာေြခာက်ဆယ့်ေြခာက်ေယာက်

ှ ိ သတည်း။‐ ၂၇ အီဂျစ်ြပည်တွင်ေယာသပ်၌သား ှ စ်ေယာက် ဖွားြမင်၏။ သိ့ြဖစ်၍အီဂျစ်ြပည်သိ့သွား

ေရာက်ေသာ ယာကပ်၏မိသားစဦးေရမှာ လေပါင်းခနစ်ဆယ်ေယာက်ြဖစ်သတည်း။ ၂၈

ယာကပ်သည်ေဂါ ှ င်အရပ်၌မိမိ ှ င့်ေတွ ့ ဆံရန်ယဒကိ ကိတင်ေစလတ်၍ ေယာသပ် အားေြပာေစ၏။

သတိ့သည်ေဂါ ှ င်အရပ် သိ့ေရာက် ှ ိ  က၏။‐ ၂၉ ေယာသပ်သည်အဖဣသေရလအား ကိဆိ

ရန်ေဂါ ှ င်အရပ်သိ့ရထားြဖင့်သွားေလ၏။ ဖခင်ေ ှ ့သိ့ေရာက်ေသာအခါဖခင်ကိဖက်

၍ ကာ ှ ည်စွာငိေ ကးေလ၏။‐ ၃၀ ယာကပ်ကေယာသပ်အား``ငါသည်သင့်မျက် ှ ာ

ကိြမင်ရ၍သင်အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေသးသည် ကိသိရသြဖင့်ေသေပျာ်ပါ ပီ'' ဟဆိေလ၏။ ၃၁

ထိေနာက်ေယာသပ်ကသ၏အစ်ကိတိ့ ှ င့် အြခားသားချင်းတိ့အား``က ်ပ်သည်ဖာေရာ

ဘရင်ထံသိ့သွား၍ခါနာန်ြပည်မှကန်ေတာ် မျိုး၏အဖ ှ င့်ညီအစ်ကိတိ့သည်ကန်ေတာ်

မျိုးထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာ ကပါ ပီ။‐ ၃၂ သတိ့သည်သိးထိန်းများြဖစ်၍တိရစာန်များ

ကိထိန်းေကျာင်းရပါသည်။ သတိ့သည်သိး ဆိတ် ှ င့် ှ ိ သမ ပစည်းများကိယေဆာင်ခ့ဲ

ကပါ ပီဟေလာက်ထားပါမည်။‐ ၃၃ ဖာေရာဘရင်ကသင်တိ့ကိဆင့်ေခ ၍

သင်တိ့၏အလပ်အကိင်ကိေမးလ င်၊‐ ၃၄ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ဘိးေဘးများလက်ထက်

မှစ၍ ယေန့အထိသိး ွားများကိေမွးြမူသ များြဖစ် ကပါသည်ဟေလာက်ရမည်။ သိ့မှ

သာလ င်သင်တိ့အားေဂါ ှ င်အရပ်၌ေနထိင် ခွင့်ေပးလိမ့်မည်'' ဟ၍မှာ ကားေလ၏။ အီဂျစ်

အမျိုးသားတိ့သည် သိးထိန်းများကိစက်ဆတ် ွံ  ှ ာ ကေသာေကာင့်ေယာသပ်ကထိသိ့ေြပာ

ခိင်းြခင်းြဖစ်သည်။

၄၇ သိ့ြဖစ်၍ေယာသပ်သည်ဖာေရာဘရင်ထံ သိ့သွားေလ၏။ ေယာသပ်သည်ဘရင့်ထံသိ့

အခစားဝင်၍``ကန်ေတာ်မျိုး၏အဖ ှ င့် အစ်ကိတိ့သည်သိး ွားများ ှ င့်တကွ

သ တိ့ပိင်သမ ဥစာပစည်းများကိယေဆာင်ကာ ခါနာန်ြပည်မှေရာက် ှ ိ လာ ကပါ ပီ။

ယခ သတိ့သည်ေဂါ ှ င်အရပ်တွင် ှ ိ ပါသည်'' ဟ ေလာက်ေလ၏။‐ ၂

ထိေနာက်သသည်အစ်ကိငါးေယာက်ကိေ ွး ယ၍ ဘရင်ထံသိ့ဝင်ေရာက်ခစားေစသည်။‐ ၃

ဖာေရာဘရင်ကေယာသပ်၏အစ်ကိတိ့ အား``သင်တိ့မည်သည့်အလပ်ကိလပ်ကိင်

ကသနည်း'' ဟေမးေလ၏။ သတိ့က``ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ဘိးေဘး

များက့ဲသိ့သိးထိန်းများြဖစ် ကပါသည်။‐ ၄ ခါနာန်ြပည်တွင်အစာေခါင်းပါးြခင်းေဘး

အလွန်ဆိး ွားလျက် ှ ိ သြဖင့် သိး ွားတိ့ အတွက်စားကျက်မ ှ ိ ပါ။ သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်

မျိုးတိ့သည်ဤြပည်တွင်ေနထိင်ရန်ေရာက်လာ ကပါသည်။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားေဂါ ှ င်

အရပ်၌ေနထိင်ခွင့်ေပးေတာ်မပါ'' ဟေလာက် ထား ကေလ၏။‐ ၅

ဖာေရာဘရင်ကေယာသပ်အား``သင်၏အဖ ှ င့်အစ်ကိတိ့သည် သင့်ထံသိ့ယခေရာက် ှ ိ

လာ က ပီြဖစ်၍၊‐ ၆ အီဂျစ်ြပည်တွင်အေကာင်းဆံးအရပ်ြဖစ် ေသာေဂါ ှ င်ေဒသ၌ေနထိင် ကပါေစ။ သ

တိ့အနက်သင့်ေတာ်ေသာသများ ှ ိ လ င် ငါ၏သိး ွားအပ်အရာ၌ခန့်ထားေလာ့'' ဟမိန့် ကားေလ၏။ ၇

ထိေနာက်ေယာသပ်သည်မိမိ၏အဖကိဘရင် ေ ှ ့သိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ၏။ ယာကပ်သည်ဖာေရာ

ဘရင်အားေကာင်းချီးေပးေလ၏။‐ ၈ ဘရင်ကယာကပ်အား``အသက်အ ွယ်မည်

မ  ှ ိ ပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ၉ ယာကပ်က``ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေလာကတွင်

ဧည့်သည်အာဂ ုအြဖစ် ှ စ်ေပါင်းတစ်ရာ့သံး ဆယ်ေနထိင်ခ့ဲပါ ပီ။ သိ့ရာတွင်ဘိးေဘး

တိ့၏သက်တမ်းကိမမီပါ။ ကန်ေတာ်မျိုး အသက် ှ င်ခ့ဲေသာ ှ စ်များမှာတိ၍ ကမ်း တမ်းလှပါ၏''

ဟေလာက်ေလ၏။‐ ၁၀ ထိေနာက်ယာကပ်သည်ဖာေရာဘရင်ကိ တ် ဆက်ေကာင်းချီးေပး ပီးလ င်

ဘရင့်ထံေတာ် မှထွက်လာခ့ဲေလ၏။‐ ၁၁ ေယာသပ်သည်ဖာေရာဘရင်အမိန့်ေတာ် ှ ိ သည့်

အတိင်းသ၏အဖ ှ င့်အစ်ကိတိ့အား အီဂျစ် ြပည်ရာမသက် မိ ့အနီး ှ ိ အေကာင်းဆံး

အရပ်တွင်ေြမအပိင်ေပး၍ေနထိင်ေစ၏။‐ ၁၂ ေယာသပ်သည်အဖ ှ င့်အစ်ကိများအပါ

အဝင် ယာကပ်၏မိသားစအားလံးတိ့ အားစားနပ်ရိကာေထာက်ပ့ံေလ၏။ ၁၃

အစာေခါင်းပါးြခင်းကပ်သည်အလွန်ဆိး ွား ရကားစားနပ်ရိကာြပတ်လပ်ကန်သြဖင့် အီဂျစ်

ြပည် ှ င့်ခါနာန်ြပည် ှ ိ လအေပါင်းတိ့သည် အစာငတ်မွတ်သည့်ဒဏ်ကိအလးအလဲခံရ က၏။‐ ၁၄

ေယာသပ်သည်စပါးေရာင်းရာမှရေသာေငွ များကိစသိမ်း၍ နန်းေတာ်ေငွတိက်သိ့ေပး

သွင်းေလ၏။‐ ၁၅ အီဂျစ်ြပည်သား ှ င့်ခါနာန်ြပည်သားတိ့ တွင်စပါးဝယ်ရန်ေငွကန်ေသာအခါ

အီဂျစ် ြပည်သားတိ့သည်ေယာသပ်ထံသိ့လာ၍``ကန် ေတာ်တိ့အားစားစရာေပးပါ။

ငတ်၍မေသ ပါရေစ ှ င့်။ ကန်ေတာ်တိ့တွင်ရိကာဝယ်ရန် ေငွမကျန်ေတာ့ပါ''

ဟေလာက် ကေလ သည်။ ၁၆ ေယာသပ်က``သင်တိ့တွင်ေငွကန်လ င် သင်တိ့

၏သိး ွားတိရစာန်များကိယခ့ဲ ကေလာ့။ တိရစာန်များကိစပါး ှ င့်လဲလှယ်ေပးမည်'' ဟဆိေလ၏။‐ ၁၇

သတိ့သည်တိရစာန်များကိေယာသပ်ထံသိ့ ယေဆာင်ခ့ဲ၍ေယာသပ်သည်သ့တိ့၏ ြမင်း၊ သိး၊

ဆိတ်၊ ွား၊ ြမည်းများကိစားနပ်ရိကာ ှ င့်လဲ လှယ်ေပးေလ၏။ ထိ ှ စ်၌ြပည်သြပည်သား

တိ့သည် မိမိတိ့၏တိရစာန် ှ ိ သမ ကိစား နပ်ရိကာ ှ င့်လဲလှယ် ကေလသည်။ ၁၈

ထိ ှ စ်ကန်၍ေနာက်တစ် ှ စ်သိ့ေရာက် ှ ိ လာ ေသာအခါ သတိ့သည်ေယာသပ်ထံသိ့လာ

ကြပန်၍``ကန်ေတာ်တိ့လက်တွင်ေငွလည်း ကန်ေကာင်း၊ တိရစာန်များလည်းကိယ်ေတာ်၏

လက်ဝယ်သိ့ေရာက် ှ ိ ေ ကာင်း ကိယ်ေတာ်အသိ ပင်ြဖစ်ပါသည်။ ယခကန်ေတာ်တိ့၏ကိယ်

ှ င့်ကန်ေတာ်တိ့၏လယ်ေြမများမှလဲွ၍ ကိယ်ေတာ်အားေပးရန်အဘယ်အရာမ မ ှ ိ ေတာ့ပါ။‐ ၁၉

ကန်ေတာ်တိ့အစာငတ်၍မေသပါရေစ ှ င့်။ ကန်ေတာ်တိ့လယ်များလည်းပျက် ပန်းြခင်း

မြဖစ်ပါေစ ှ င့်။ ကန်ေတာ်တိ့အားရိကာေပး သည့်အတွက် ကန်ေတာ်တိ့ ှ င့်က န်ေတာ်တိ့၏

လယ်ေြမများကိဝယ်ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်တိ့ သည်ဖာေရာဘရင်ထံ၌ကန်ခံပါမည်။ လယ်ေြမ

များကိလည်းဘရင်လက်သိ့အပ်ပါမည်။ ကန် ေတာ်တိ့အသက်မေသေစရန်လည်းေကာင်း၊ လယ်

များတွင်စိက်ပျိုး ိင်ရန်လည်းေကာင်းစပါး ကိေပးေတာ်မပါ'' ဟေလာက် ကေလ၏။ ၂၀

သိ့ြဖစ်၍ေယာသပ်သည်အီဂျစ်ြပည် ှ ိ လယ် ေြမအားလံးကိ ဖာေရာဘရင်အတွက်ဝယ်

ယေလ၏။ အစာေခါင်းပါးြခင်းကပ်ဆိး ွား ြခင်းေ ကာင့်အီဂျစ်ြပည်သားတိင်း မိမိ၏

လယ်ေြမကိေရာင်းရသြဖင့်လယ်ေြမအား လံးတိ့သည်ဘရင့်ဘ ာေတာ်ြဖစ်လာ၏။‐ ၂၁

အီဂျစ်ြပည်တစ်စွန်းမှတစ်စွန်းအထိေန ထိင်သအေပါင်းတိ့သည်လည်း ဘရင်၏ ကန်ြဖစ်လာ က၏။‐

၂၂ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ဘရင်ထံမှရိကာ အေထာက်အပ့ံရသများြဖစ်ေသာေကာင့် မိမိ

တိ့လယ်ေြမများကိေရာင်းချရန်မလိ။ ထိ့ ေ ကာင့်ေယာသပ်သည်သတိ့၏လယ်ေြမများ

ကိမဝယ်ယဘဲချန်လှပ်ထားေလသည်။‐ ၂၃ ေယာသပ်ကြပည်သားတိ့အား``ယခငါသည်

သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏လယ်ေြမများကိဘရင့် အတွက်ဝယ်ယ ပီး ပီ။ သင်တိ့၏လယ်များ

တွင်စိက်ပျိုးရန်မျိုးစပါးကိယ ကေလာ့။‐ ၂၄ စပါးရိတ်သိမ်းသည့်အခါငါးပံတစ်ပံကိ

ဘရင့်ထံဆက်ရမည်။ ကျန်ေသာစပါးကိမျိုး စပါးအတွက် ှ င့်သင်တိ့ ှ င့်မိသားစစားသံး

ရန်အတွက်အသံး ပ ကေလာ့'' ဟဆိေလ၏။ ၂၅ ြပည်သားတိ့က``ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်တိ့

၏အသက်ကိကယ်ေတာ်မပါ ပီ။ ကန်ေတာ် တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ထံမှမျက် ှ ာသာရပါ ေစေသာ၊

သနား ှ ာတာေတာ်မပါ ပီ။ ကန် ေတာ်တိ့သည်ဘရင်ထံ၌ကန်ခံပါမည်'' ဟေလာက် က၏။‐ ၂၆

သိ့ြဖစ်၍ေယာသပ်သည်အီဂျစ်ြပည်တွင် အသီးအ ှ ံ ထွက်ထဲမှ ငါးပံတစ်ပံကိ ဖာေရာ

ဘရင်ထံဆက်ရမည်ဟေသာေြမယာဥပေဒ တစ်ရပ်ကိြပ ာန်းခ့ဲေလသည်။ ထိဥပေဒ

သည်ယေန့တိင်ေအာင်အာဏာတည်လျက် ှ ိ ၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ပိင်ေသာလယ်ေြမများသာ

လ င်ထိဥပေဒမှလွတ်ကင်းခွင့် ှ ိ သည်။ ၂၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အီဂျစ်

ြပည်ေဂါ ှ င်အရပ်၌ေနထိင် ကစဥ် ကီး ပွားတိးတက်၍လဦးေရအလွန်များြပား

လာေလသည်။‐ ၂၈ ယာကပ်သည်အီဂျစ်ြပည်တွင်တစ်ဆယ့် ခနစ် ှ စ်ေနထိင်ခ့ဲ၏။

သိ့ြဖစ်၍ယာကပ် ၏သက်တမ်းမှာတစ်ရာ့ေလးဆယ်ခနစ် ှ စ်ြဖစ်သတည်း။‐ ၂၉

သသည်စေတ့ရေသာအချိန်နီးလာေသာ အခါ သားေယာသပ်ကိေခ ၍ငါ့အားသင်

မျက် ှ ာသာေပးမည်ဆိလ င်``ငါ၏ေပါင်ေအာက် မှာသင်၏လက်ကိထားလျက် သင်၏က ဏာ

ှ င့်သစာတရားကိငါ့အားြပမည်ဟကတိ ပပါေလာ့။ အဖကိအီဂျစ်ြပည်၌သ ဂဟ် ြခင်းမ ပပါ ှ င့်။‐ ၃၀

အဖကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်၍အဖ၏ ဘိးေဘးတိ့သ ဂဟ်ရာသချုင်း၌သ ဂဟ်ပါ ေလာ့'' ဟဆိ၏။

ေယာသပ်က``အဖဆ အတိင်းကန်ေတာ်ေဆာင် ွက်ေပးပါမည်'' ဟဝန်ခံေလ၏။ ၃၁

သိ့ရာတွင်ယာကပ်က``ေဆာင် ွက်ေပးပါမည်ဟကျိန်ဆိေလာ့''ဟဆိေသာ်ေယာသပ်သည်ကျိန်ဆိ

ေလ၏။ ထိေနာက်ယာကပ်သည်အိပ်ရာ၏ေခါင်း ရင်းတွင်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းေလ၏။

၄၈ တစ်ေန့ေသာအခါေယာသပ်သည်ယာကပ် မကျန်းမမာသည့်သတင်းကိ ကားသိရ

သြဖင့် သား ှ စ်ေယာက်ြဖစ် ကေသာမနာေ ှ ှ င့်ဧဖရိမ်တိ့ကိေခ ၍ယာကပ်ထံသိ့သွား

ေလ၏။‐ ၂ ယာကပ်သည်သားေယာသပ်လာေကာင်းကိ ကားသိရလ င်

အားတက်လျက်အိပ်ရာေပ တွင်ထိင်ေလ၏။‐ ၃ ယာကပ်ကေယာသပ်အား``အန တန်ခိး ှ င်

ဘရားသခင်သည်ခါနာန်ြပည်၊ လဇ မိ ့ ၌ ပါ ံ တွင်ငါ့အားေကာင်းချီးေပး၍၊‐ ၄
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`သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့မှလမျိုးများစွာ ေပ ထွန်းေစြခင်းငှာ သင့်အားသားသမီးများ

စွာထွန်းကားေစမည်။ သင်၏အဆက်အ ွယ် တိ့အားဤြပည်ကိအ မဲအပိင်ရေစမည်'' ဟဆိေလ၏။ ၅

ထိေနာက်ဆက်လက်၍``ငါအီဂျစ်ြပည်သိ့မ ေရာက်မီေမွးဖွားေသာသင်၏သား ှ စ်ေယာက်

တိ့သည်ငါ ှ င့်ဆိင်၏။ ဧဖရိမ် ှ င့်မနာေ ှ တိ့သည် ဗင် ှ င့် ှ ိ ေမာင်တိ့က့ဲသိ့ငါ့သား

များြဖစ် ကသည်။‐ ၆ သင်၌ေနာက်ထပ်သားများရလ င်ထိသား တိ့သည်ငါ၏သားများမဟတ်။

ထိသားတိ့ သည်ဧဖရိမ် ှ င့်မနာေ ှ တိ့မှတစ်ဆင့် သာအေမွဆက်ခံခွင့် ှ ိ ေစမည်။‐

၇ ငါသည်သင်၏မိခင်ရာေခလအတွက် ေကာင့်ဤသိ့စီမံရသည်။ ငါသည်မက်ဆိ

ပိေတးမီးယားြပည်ေြမာက်ပိင်းမှြပန်လာ စဥ် သင်၏မိခင်ရာေခလသည်ခါနာန်ြပည်

ဧဖရတ် မိ ့အနီး၌ကွယ်လွန်၍ငါသည် အလွန်ဝမ်းနည်းပေဆွး၏။ ငါသည်သ၏

အေလာင်းကိဧဖရတ် မိ ့သိ့သွားရာလမ်း အနီး၌သ ဂဟ်ခ့ဲ၏'' ဟဆိေလ၏။ (ဧဖရတ်

မိ ့ကိယခအခါဗက်လင် မိ ့ဟေခ သည်။) ၈ ယာကပ်သည်ေယာသပ်၏သား ှ စ်ေယာက်

ကိြမင်လ င်``ဤသငယ်တိ့သည်မည်သနည်း'' ဟေမး၏။ ၉ ေယာသပ်က``ဘရားသခင်ကအီဂျစ်

ြပည်တွင် ကန်ေတာ်အားေပးသနားေတာ် မေသာသားများြဖစ်ပါသည်'' ဟေြဖ၏။

ထိအခါယာကပ်က``သတိ့အားငါ ေကာင်းချီးေပးရန်ငါ့အနီးသိ့ေခ ခ့ဲ ေလာ့'' ဟဆိေလ၏။‐ ၁၀

ယာကပ်သည်အသက်အ ွယ်အိမင်း ပီ ြဖစ်ေသာေကာင့် မျက်စိမန်၍ေကာင်းစွာမ

ြမင် ိင်။ ေယာသပ်သည်သ၏သားများကိ ယာကပ်အနီးသိ့ေခ ခ့ဲရာ သသည်သငယ်

များကိဖက်၍နမ်း ပ်ေလ၏။‐ ၁၁ ယာကပ်ကေယာသပ်အား``ငါသည်သင့်ကိ

ေနာက်တစ်ဖန်ြမင်ရဦးမည်ဟမေမ ာ်လင့် ခ့ဲ။ ဘရားသခင်သည်ယခငါ့အားသင်၏

သားတိ့ကိပင်ြမင်ခွင့်ေပးေတာ်မ ပီ'' ဟ ဆိေလ၏။‐ ၁၂ ထိေနာက်မိမိ၏သားတိ့ကိအဖ၏ဒးများ

ကားမှထတ် ပီးေနာက် ေယာသပ်သည်အဖ ၏ေ ှ ့၌ဦး တ်ချေလ၏။ ၁၃

ထိေနာက်ဧဖရိမ်ကိယာကပ်၏အနီးလက်ဝဲ ဘက်၌လည်းေကာင်း၊ မနာေ ှ ကိလက်ယာ

ဘက်၌လည်းေကာင်းရပ်ေစ၏။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်ယာကပ်သည်မိမိလက်ကိယှက်

၍သားငယ်ြဖစ်သ ဧဖရိမ်၏ဦးေခါင်းေပ တွင်လက်ယာလက်ကိလည်းေကာင်း၊ သား ကီး

ြဖစ်သမနာေ ှ ၏ဦးေခါင်းေပ တွင်လက် ဝဲလက်ကိလည်းေကာင်းတင်၍၊ ၁၅

ေယာသပ်အားေကာင်းချီးေပးေလသည်။ ``ငါ၏အဘိးအာြဗဟံ ှ င့်အဖဣဇာက်တိ့

ကိးကွယ်ေသာဘရားသခင်၊ ငါ့ကိယေန့တိင်ေအာင်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၊ငါ့ကိေဘးအ ရာယ်အေပါင်းတိ့မှ ကယ်တင်ေတာ်မေသာေကာင်းကင်တမန်သည်

ဤသငယ်တိ့အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါ ေစေသာ။ ငါ၏နာမည်၊ငါ၏အဘိးအာြဗဟံ ှ င့်

အဖဣဇာက်တိ့၏နာမည်သည် သတိ့အားြဖင့်တည် မဲ ိင်ပါေစေသာ။

သတိ့၏အဆက်အ ွယ်သည်တိးပွား များြပား ကပါေစေသာ။'' ၁၇ ေယာသပ်သည်အဖက

ဧဖရိမ်၏ဦးေခါင်း ေပ တွင်လက်ယာလက်တင်သည်ကိြမင်ရ ေသာအခါ စိတ်မချမ်းမသာြဖစ်၏။

သသည် ဧဖရိမ်၏ဦးေခါင်းေပ မှ အဖ၏လက်ကိ မနာေ ှ ၏ဦးေခါင်းေပ သိ့ေြပာင်းေ ့တင်

ေစလိသြဖင့်၊‐ ၁၈ ``အဖလက်အထားမှားေနပါသည်။ ဤသ ငယ်သည်သား ကီးြဖစ်ပါ၏။

သ၏ဦးေခါင်း ေပ မှာအဖ၏လက်ယာလက်ကိတင်ပါ'' ဟဆိေလ၏။ ၁၉

သိ့ရာတွင်သ၏အဖကြငင်းဆန်၍``ငါ့သား၊ အဖသိပါသည်။ မနာေ ှ ၏အဆက်အ ွယ်

တိ့သည်လည်းလမျိုး ကီးြဖစ်လိမ့်မည်။ သိ့ ေသာ်လည်းသ့ညီသည် သ့ထက်သာ၍ ကီး ြမတ်မည်ြဖစ်၍

သ၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည် လမျိုး ကီးများြဖစ်လာလိမ့်မည်'' ဟဆိ ေလ၏။ ၂၀

သိ့ြဖစ်၍ယာကပ်က``ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည်သင်တိ့၏နာမည်များကိအသံး

ပလျက်ေကာင်းချီးေပး ကလိမ့်မည်။ သတိ့ က`ဧဖရိမ် ှ င့်မနာေ ှ တိ့က့ဲသိ့သင့်ကိ ကီး

ပွားေစရန်ဘရားသခင်ကမေတာ်မပါေစ ေသာ' ဟဆိ ကလိမ့်မည်'' ဟ၍ထိေန့၌သ

ငယ်တိ့အားေကာင်းချီးေပးေလ၏။ ဤနည်း အားြဖင့်ယာကပ်သည်ဧဖရိမ်၏နာမည်

ကိမနာေ ှ ၏နာမည်ေ ှ ့၌ထားသတည်း။ ၂၁ ထိေနာက်ယာကပ်သည်ေယာသပ်အား``ငါသည်

ယခေသအ့ံဆဲဆဲ ှ ိ  ပီ။ သိ့ေသာ်လည်းဘရားသခင်သည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ၍ ဘိးေဘးတိ့

ေနထိင်ရာြပည်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ လိမ့်မည်။‐ ၂၂ ငါသည် ား ှ င့်ေလးလက်နက်တိ့ြဖင့်အာ

ေမာရိအမျိုးသားတိ့လက်မှသိမ်းယရ ှ ိ ေသာေြမ သဇာထက်သန်သည့် ေ ှ ခင်နယ်ကိ

သင်၏အစ်ကိတိ့အားငါမေပး။ သင့်အား သာငါေပး၏'' ဟဆိေလ၏။

၄၉ ယာကပ်သည်သားများကိမိမိထံသိ့ေခ ပီးလ င်``ငါ့အနားသိ့ချဥ်းကပ်လာ က

ေလာ့။ သင်တိ့၏ေနာင်ေရးကိငါေဖာ်ြပေပ အ့ံ။ ၂ ``ယာကပ်၏သားများတိ့သင်တိ့သည်

ငါ့အနီးတွင် စ ံ းလာ က၍၊ သင်တိ့၏အဖဣသေရလ၏စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၃

ဗင်၊သင်သည်ငါ၏သားဦး၊ငါ၏စွမ်းအား ငါပျို ွယ်ချိန်၌ရေသာသားဦး ှ ိ သမ တိ့တွင်

အေရးပါအရာေရာက်ဆံးခွန်အားအ ကီး ဆံးြဖစ်၏။ ၄သင်သည်ေရ ကီးချိန်၌စီးေသာေရသဖွယ်

ြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင်သင်သည်သင့်အဖ၏မယားငယ် ှ င့်အိပ်၍၊ သင့်အဖ၏အိပ်ရာကိညစ်ညမ်းေစသြဖင့်

သင်သည်သားတိ့တွင်အ ကီးအကဲမ ြဖစ် ိင်။ ၅ ှ ိ ေမာင် ှ င့်ေလဝိတိ့သည်ညီအစ်ကိြဖစ်

က၏။ သတိ့သည်လက်နက်များကိအသံး ပ ကာ အ ကမ်းဖက်မ ပခ့ဲ ကေလ ပီ။ ၆

သတိ့သည်ေဒါသထွက်၍လတိ့ကိသတ် လျက် ွားထီးများ၏ေြခတိ့ကိအေပျာ်သက်သက်

ိက်ချိုးခ့ဲ ကေသာေကာင့် ငါသည်သတိ့၏လ ို ့ဝှက် ကံစည်မ၌ ပါဝင်မည်မဟတ်။

သတိ့၏အစည်းအေဝးသိ့လည်း တက်ေရာက်မည်မဟတ်။ ၇သတိ့သည်ေဒါသြပင်းထန်၍အမျက်စး ှ

သြဖင့် ကျိန်စာသင့်ြခင်းခံရ ကပါေစသတည်း။ ငါသည်သတိ့အားဣသေရလြပည်တွင်

အ ှ ံ ့အြပားကဲွလွင့်ေစမည်။ မိမိလမျိုးများထဲတွင်လစကဲွေစမည်။ ၈ယဒ၊သင့်ညီအစ်ကိတိ့ကသင့်အား

ချီးကး ေထာမနာ ပ ကလိမ့်မည်။ သင်သည်ရန်သတိ့၏လည်မျိုကိချုပ်ကိင် ထား၏။

သင်၏ညီအစ်ကိတိ့ကသင့်အားဦး တ် ရမည်။ ၉ ယဒသည်သားေကာင်ကိသတ်၍

သားရဲတွင်းသိ့ြပန်လာေသာြခေသ့က့ဲသိ့ ကိယ်ကိစန့်လျက်ဝပ်လျက် ှ ိ ၏။

မည်သကမ သ့အားမေ ှ ာင့်ယှက်ဝ့ံ။ ၁၀ ယဒသည်ရာဇလံှတံကိကိင်စဲွရလိမ့်မည်။

သ၏အဆက်အ ွယ်တိ့၌အပ်စိးြခင်းအာဏာ အ မဲ ှ ိ လိမ့်မည်။

တိင်း ိင်ငံတိ့သည်သ့ထံသိ့လက်ေဆာင်ပဏာ ဆက်သ၍သ့ သဇာကိခံ ကလိမ့်မည်။ ၁၁

သသည်သ၏ြမည်းေပါက်ကေလးကိအေကာင်း ဆံး စပျစ် ွယ်၌ချည်ေ ှ ာင်ထား၏။

သသည်မိမိ၏အဝတ်များကိပတြမားေသွး စပျစ်ရည်တွင်ဖွပ်ေလ ာ်၏။ ၁၂

စပျစ်ရည်ေကာင့်သ၏မျက်လံးများသည် နီရဲေန၏။ ိ ့ေသာက်၍သ၏သွားများသည်ြဖူေဖွးေန၏။ ၁၃

ဇာဗလန်သည်ပင်လယ်ကမ်းနား၌ေနထိင်၍ သ၏ဆိပ်ကမ်းများသည်သေဘာများခိလံရာ

ြဖစ်လိမ့်မည်။ သ၏ပိင်နက်နယ်ေြမသည်ဇိအန် မိ ့တိင်ေအာင် ကျယ်ြပန့်လိမ့်မည်။ ၁၄

ဣသခါသည်ကန်း ှ ီးအိတ်များအ ကားတွင် ေြခဆန့်၍ လဲေနေသာြမည်း၏အြဖစ်ထက်မသာ။

၁၅ သိ့ေသာ်သသည်မိမိနားေနရာသည် ေကာင်းသည်ကိလည်းေကာင်း၊

ေနထိင်ရာြပည်သည်သာယာသည်ကိ လည်းေကာင်းြမင်၏။ ထိ့ေ ကာင့်သသည်ဝန်ကိသယ်ပိးရန်ခါး

ကိ တ်၍ ကန်အြဖစ် ှ င့်အ မခိင်းေစြခင်းကိခံရ၏။ ၁၆ ဒန်သည်အြခားေသာဣသေရလအ ွယ်တိ့

က့ဲသိ့ မိမိ၏လတိ့ကိအပ်စိးရလိမ့်မည်။ ၁၇ ဒန်သည်လမ်းေဘး၌ေခွေသာေ မ၊လမ်းအနီး၌

ခိေသာေ မဆိးြဖစ်၍ ြမင်း၏ဖေနာင့်ကိကိက်သြဖင့်ြမင်းစီးသ ကိ ေနာက်ြပန်လိမ့်ကျေစလိမ့်မည်။

၁၈ ``အိ ထာဝရဘရားအက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်၏ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးေတာ်ကိ

ေစာင့်ေမ ာ်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ၁၉ ဂဒ်သည် ားြပတိ့၏တိက်ခိက်ြခင်းကိခံ ရမည်။

သိ့ရာတွင်သသည်မိမိကိတိက်ခိက်သတိ့ အား ြပန်၍လိက်လံတိက်ခိက်လိမ့်မည်။ ၂၀

အာ ှ ာ၏ေြမမှစားေကာင်းေသာက်ဖွယ်ထွက် လိမ့်မည်။ သ့ထံမှဘရင်ပဲွေတာ် ှ င့်ထိက်ေသာ

အစားအစာကိရ ှ ိ လိမ့်မည်။ ၂၁ နဿလိသည်လွတ်လပ်စွာခန်ေပါက်

ေြပးလားေသာသမင်ြဖစ်၍ ချစ်ဖွယ်ေကာင်းေသာသမင်သားငယ်များ ကိေမွးဖွား၏။ ၂၂

ေယာသပ်သည်စမ်းေရေပါက်နားမှာ ကျက်စားေသာြမည်း ိင်း ေတာင်ေစာင်းေပ တွင်ကျက်စားေသာ

ြမည်း ိင်းကေလး ှ င့်တ၏။ ၂၃ သ၏ရန်သတိ့သည်သ့အားေလးြမား လက်နက်တိ့ြဖင့်

ြပင်းထန်စွာလိက်လံတိက်ခိက် က၏။ ၂၄ သိ့ရာတွင်ယာကပ်၏အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်၏

တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဣသေရလ၏ကာကွယ်ရာေကျာက်ြဖစ်ေတာ်မေသာ

သိးထိန်း ှ င်၏ေစာင်မြခင်းအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊သ၏ေလးသည်တည် ငိမ်၍သ၏လက်တိ့သည်

အားသန်လျက် ှ ိ ၏။ ၂၅ သင့်အဖ၏ဘရားသခင်သည်သင့်ကိကမလျက် ှ ိ ေတာ်မ၏။

အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်သည်သင့်အား ေကာင်းကင်မှကျေသာမိးေရ၊ေြမေအာက်မှ

စီးထွက်ေသာေရကိလည်းေကာင်း၊ သိး ွားများ ှ င့်သားသမီးရတနာကိ လည်းေကာင်း ေပးေတာ်မပါေစ၊

၂၆အသီးအ ှ ံ  ှ င့်ပန်းမာလ်ကိလည်းေကာင်း ေပးေတာ်မပါေစေသာ။ အ မဲတည်ေသာေတာင်ကန်းများမှ

ှ စ်သက်ဖွယ်ရာေကာင်းချီးမဂလာများကိလည်း သင့်အားေပးေတာ်မပါေစေသာ။

ဤေကာင်းချီးအေပါင်းတိ့သည်မိမိ ညီအစ်ကိတိ့ထက်ထးကဲေသာေယာသပ် ၏

ဦးေခါင်းေပ သိ့သက်ေရာက်ပါေစေသာ။ ၂၇ ဗယာမိန်သည်လယကိက်စားတတ်ေသာ

ဝံပေလွ ှ င့်တ၏။ နံနက် ှ င့်ညေနအချိန်၌သားေကာင်ကိ ကိက်ြဖတ်၍စားတတ်၏'' ဟ မက်ဆိ၏။ ၂၈

ဤသတိ့သည် ဣသေရလအ ွယ်တစ်ဆယ့် ှ စ် ွယ်ြဖစ်၏။ သတိ့၏အဖကသတိ့တစ်

ဦးစီ ှ င့်သက်ဆိင်ေသာ မဂလာစကားများ ကိအထက်ေဖာ်ြပပါအတိင်း မက်ဆိခ့ဲ ေလသည်။ ၂၉

ထိေနာက်ယာကပ်ကသ၏သားတိ့အား``ငါ ၏လမျိုးစည်းေဝးရာသိ့ ငါသွားရမည်။ ခါ

နာန်ြပည်မံေရ မိ ့အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ဟိတိအမျိုး သားဧဖ န်၏ေြမ၌ငါ့ဘိးေဘးတိ့၏သချုင်း

တွင်သ ဂဟ် ကေလာ့။ အာြဗဟံသည်ခါနာန် ြပည်မံေရ မိ ့ ှ ိ မေပလလယ် လယ်ြပင်၌ထိေြမ

ှ င့်သချုင်းကိဟိတိအမျိုးသားဧဖ န်ထံမှ သချုင်းေြမအြဖစ်ဝယ်ယခ့ဲ၏။‐ ၃၁

ထိသချုင်းတွင်ငါ့အဘိးအာြဗဟံ ှ င့် အဘွား စာရာတိ့ကိသ ဂဟ်ခ့ဲ က၏။ အဖဣဇာက် ှ င့်

အမိေရဗကတိ့ကိလည်းသ ဂဟ်ခ့ဲ က၏။ ထိသချုင်းတွင်ငါသည်ေလအာကိသ ဂဟ် ခ့ဲ၏။‐ ၃၂
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ထိေြမ ှ င့်ငါ့သချုင်းကိ ဟိတိအမျိုးသား တိ့ထံမှဝယ်ယခ့ဲ၏။ ထိသချုင်းတွင်ငါ့ကိ

သ ဂဟ် ကေလာ့'' ဟမှာ ကားေလ၏။‐ ၃၃ ယာကပ်သည်သားတိ့အားယင်းသိ့မှာ ကား

ပီးေနာက်အိပ်ရာေပ တွင်လဲေလျာင်း၍ကွယ် လွန်ေလ၏။

၅၀ ေယာသပ်သည်သ၏အဖကိယ်ေပ သိ့လဲှချ ပီးလ င် ပါးကိနမ်းလျက်ငိေ ကးေလ၏။‐

၂ ထိေနာက်ေဆးသမားတိ့အားအဖ၏ အေလာင်းကိ ေဆးစိမ်ရန်အမိန့်ေပးေလသည်။‐ ၃

ေဆးသမားတိ့သည်ထံးစံ ှ ိ သည့်အတိင်း အေလာင်းကိအရက်ေလးဆယ် ကာေအာင်ေဆး

စိမ် က၏။ အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည်ယာကပ် အတွက် ရက်ေပါင်းခနစ်ဆယ် ကာမ ငိေ ကး

ြမည်တမ်း ကကန်၏။ ၄ ငိေ ကးြမည်တမ်းြခင်းရက်များ ကန်ဆံးေသာ

အခါေယာသပ်ကဖာေရာဘရင်၏အမထမ်း တိ့အား၊ ဖာေရာဘရင်နားေတာ်သိ့ဤသိ့ေလာက်

ကပါေလာ့။‐ ၅ ``ကန်ေတာ်၏အဖေသအ့ံဆဲဆဲတွင်သ့အား ခါနာန်ြပည် ှ ိ သဝယ်ထားေသာသချုင်း၌

သ ဂဟ်ရမည်ဟ ကန်ေတာ်အားကတိသစာ ပ ေစခ့ဲပါသည်။ သိ့ြဖစ်၍အဖ၏အေလာင်းကိ

သ ဂဟ်ရန် ခါနာန်ြပည်သိ့သွား၍အေလာင်း ကိသ ဂဟ် ပီးလ င်အီဂျစ်ြပည်သိ့ြပန်လာ

ပါမည်''ဟဆိေလ၏။ ၆ ေယာသပ်မှာ ကားသည့်အတိင်းအမထမ်း တိ့က

ဘရင်အားတင်ေလာက် ကေသာအခါ ဘရင်က``သင်၏အဖအားကတိသစာ ပ ထားသည့်အတိင်း

သွား၍အဖ၏အေလာင်း ကိသ ဂဟ်ပါေလာ့'' ဟအခွင့်ေပးလိက်ေလ၏။ ၇ သိ့ြဖစ်၍ေယာသပ်သည်

သ၏အဖကိသ ဂဟ် ြခင်းငှာသွားေလ၏။ ဖာေရာဘရင်၏အရာ ှ ိ များ၊ နန်းေတာ်မှအ ကီးအကဲများ ှ င့်

အီဂျစ်ြပည်မှအရာ ှ ိ အေပါင်းတိ့သည် ေယာသပ် ှ င့်အတလိက်ပါပိ့ေဆာင် က၏။‐ ၈

ေယာသပ်၏မိသားစ၊ သ၏ညီအစ်ကိများ ှ င့်သ၏ေဆွမျိုးသားချင်းအေပါင်းတိ့သည်

လည်း သ ှ င့်အတလိက်ပါလာခ့ဲ က၏။ သ တိ့၏ကေလးငယ်များ၊ သိး၊ ဆိတ် ှ င့် ွား

အပ်များသာလ င်ေဂါ ှ င်အရပ်တွင်ကျန် ရစ်ခ့ဲ က၏။‐ ၉ ရထားစီးသရဲ ှ င့်ြမင်းစီးသရဲများလည်း

လိက်ပါလာ ကသြဖင့် အလွန်များစွာေသာ အလံးအရင်းတိ့သည်ေယာသပ် ှ င့်အတ

လိက်ပါပိ့ေဆာင် က၏။ ၁၀ သတိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်၊ အာတဒ်

အမည် ှ ိ ေကာက်နယ်တလင်းသိ့ေရာက် ှ ိ  က ေသာအခါ ဟစ်ေအာ်၍ငိေ ကးြမည်တမ်း က ၏။

ထိအရပ်တွင်ေယာသပ်သည် ယာကပ်အတွက် ခနစ်ရက်ပတ်လံးငိေ ကးြမည်တမ်းသည့်ပဲွ

ကိကျင်းပေလ၏။‐ ၁၁ ထိေဒသတွင်ေနထိင် ကေသာခါနာန်အမျိုး

သားတိ့ကအာတဒ်ေကာက်နယ်တလင်း၌ လ များငိေ ကးြမည်တမ်းေန ကြခင်းကိြမင်

ရေသာအခါ``အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည် အလွန်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွလျက် ှ ိ  ကပါသည်

တကား'' ဟဆိ က၏။ သိ့ြဖစ်၍ေယာ်ဒန်ြမစ် အေ ှ ့ဘက်တွင် ှ ိ ေသာထိေဒသကိအေဗ

လမိဇရိမ်ဟ၍နာမည်မှည့် က၏။ ၁၂ ယာကပ်၏သားတိ့သည်အဖမှာခ့ဲသည့် အတိင်း၊‐

၁၃ ဖခင်၏အေလာင်းကိခါနာန်ြပည်သိ့ယ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င် ဟိတိအမျိုးသားဧဖ န်

ထံမှသချုင်းေြမအြဖစ်အာြဗဟံဝယ်ယ ထားေသာ မံေရ မိ ့အေ ှ ့မေပလေြမကွက်၌

ှ ိ သည့်သချုင်းတွင်သ ဂဟ် ကေလသည်။‐ ၁၄ ေယာသပ်သည်အဖကိသ ဂဟ် ပီးေနာက်သ

၏ညီအစ်ကိများမှစ၍ အြခားလိက်ပါလာ ကသအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွအီဂျစ်ြပည် သိ့ြပန်ခ့ဲေလသည်။

၁၅ ယာကပ်အနိစေရာက် ပီးေနာက်ညီအစ်ကိတိ့ က``ငါတိ့သည်ေယာသပ်အားဒကေရာက်ေစခ့ဲ

သည့်အတွက် သကအ ငိးထား၍လက်စားေချ မည်ကိစိးရိမ်ရသည်''

ဟအချင်းချင်းေြပာ ဆိ က၏။‐ ၁၆ ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်ေယာသပ်ထံသိ့တမန်

ကိေစလတ်၍``က ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်အား ြပစ်မှားမိခ့ဲသည့်အတွက်အြပစ်ကိလတ်

ေတာ်မပါ'' ဟကိယ်ေတာ်အားေတာင်းပန်ရန် အဖအနိစမေရာက်မီကမှာ ကားခ့ဲပါ

သည်။ ထိ့ေ ကာင့်အဖကိးကွယ်သည့်ဘရားသခင်၏ကန်များြဖစ် ကေသာက ်ပ်တိ့

အားအြပစ်လတ်ေတာ်မပါ'' ဟ၍ေလာက် ေစ၏။ ေယာသပ်သည်ထိေလာက်ထားချက်

ကိ ကားရေသာအခါငိေ ကးေလ၏။ ၁၈ ထိေနာက်ေယာသပ်၏ညီအစ်ကိတိ့သည်သ့

ထံသိ့ဝင်ေရာက်၍ေ ှ ့တွင်ပျပ်ဝပ်လျက်``ကိယ် ေတာ်၏ကန်များေ ှ ့ေတာ်သိ့ေရာက် ှ ိ ေန ကပါသည်''

ဟေလာက် က၏။ ၁၉ ထိအခါေယာသပ်ကညီအစ်ကိတိ့အား``အစ် ကိတိ့မစိးရိမ် ကပါ ှ င့်။

ဘရားသခင်က သာလ င်တရားစီရင်၍ဒဏ်ေပးပိင်ေတာ်မ၏။ က ်ပ်မကားထိသိ့မ ပ ိင်ပါ။‐ ၂၀

အစ်ကိတိ့သည်က ်ပ်အားမေကာင်း ကံခ့ဲ ကပါေသာ်လည်းဘရားသခင်က က ်ပ်

တိ့ယေန့ေတွ့ြမင်ရသည့်အတိင်းလများ အသက်ချမ်းသာေစရန်ထိမေကာင်းမမှ

အကျိုးတရားကိေဖာ်ခ့ဲေတာ်မ ပီ။‐ ၂၁ မစိးရိမ် ကပါ ှ င့်။ က ်ပ်သည်သင်တိ့ ှ င့်

သင်တိ့၏သားသမီးများအား ကည့် ေစာင့် ေ ှ ာက်ထားပါမည်'' ဟဆိေလ၏။ ဤနည်းအား

ြဖင့်ေယာသပ်သည်ညီအစ်ကိတိ့အား ှ စ်သိမ့် စကားေြပာ၍စိတ်ချမ်းသာရာရေစေလ၏။ ၂၂

အီဂျစ်ြပည်တွင်ေယာသပ်သည်သ၏သား ချင်းများ ှ င့်အတေနထိင်၍ အသက်တစ်

ရာ့တစ်ဆယ် ှ ိ ေသာ်ကွယ်လွန်ေလသည်။‐ ၂၃ သသည်ဧဖရိမ်၏သားသမီး ှ င့်ေြမးတိ့

ကိေတွ့ြမင်သွားရ၏။ မနာေ ှ ၏သားမာခိ ရ၏သားသမီးတိ့ကိလည်း ပစခ့ဲရ၏။‐ ၂၄

ေယာသပ်ကသ၏ညီအစ်ကိတိ့အား``က ်ပ် သည်ေသရေတာ့အ့ံ။ က ်ပ်မ ှ ိ ေသာ်လည်း

ဘရားသခင်သည်သင်တိ့အားအမှန်မချ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်တိ့

ကိဤြပည်မှထတ်ေဆာင်၍အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့အားေပးမည်ဟကျိန်ဆိကတိ

ထားေတာ်မေသာြပည်သိ့ေခ ေဆာင်သွား ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။‐ ၂၅

ထိေနာက်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အား``ဘရားသခင်သည်သင်တိ့ကိထိ ြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်ေသာအခါ

ငါ၏အ ိး တိ့ကိသင်တိ့ ှ င့်အတေဆာင်သွားပါမည် ဟငါ့အားကတိေပးပါေလာ့'' ဟဆိ

လျက်ကျိန်ဆိကတိေပးေစ၏။‐ ၂၆ သိ့ြဖစ်၍ေယာသပ်သည်အသက်တစ်ရာ့တစ်

ဆယ် ှ ိ ေသာ်ကွယ်လွန်ေလ၏။ သတိ့သည်သ ၏ ပ်အေလာင်းကိ ကာ ှ ည်ခံေအာင်ေဆးစိမ် ၍

အီဂျစ်ြပည်၌ေခါင်းသွင်းထားကသတည်း။ ှ င်ေမာေ ှ ေရးထားေသာကမာဦးကျမ်း ပီး၏။
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၁ အီဂျစ်ြပည်သိ့ယာကပ် ှ င့်အတ သွားေရာက် ကေသာယာကပ်၏သားများမှာ၊‐ ၂ ဗင်၊

ှ ိ ေမာင်၊ ေလဝိ၊ ယဒ၊‐ ၃ဣသခါ၊ ဇာဗလန်၊ ဗယာမိန်၊ ဒန်၊ နဿလိ၊ ဂဒ်၊ အာ ှ ာတိ့ြဖစ် က၏။

သတိ့၏မိသားစများလည်းလိက်ပါသွား က၏။‐ ၅ ဤသတိ့သည်ယာကပ်မှတိက် ိက်ဆင်းသက်၍

ဦးေရအားြဖင့်စစေပါင်းခနစ်ဆယ် ှ ိ သတည်း။ ေယာသပ်သည်အီဂျစ်ြပည်သိ့ေရာက် ှ င့် ပီးြဖစ်၏။‐

၆ အချိန်တန်ေသာ်ေယာသပ် ှ င့်သ၏ညီအစ်ကိများ ှ င့်တကွ

သတိ့၏ေခတ်ကေဆွမျိုးသားချင်းအေပါင်းတိ့သည်ကွယ်လွန် ကကန်၏။‐ ၇

သိ့ရာတွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်သားသမီးေြမာက်ြမားစွာေမွးဖွား၍

အလွန်တိးပွားများြပားလာသြဖင့်၊

တစ်တိင်းတစ်ြပည်လံးတွင်အ ှ ံ ့အြပားေနထိင် ကေလသည်။ ၈ ထိေနာက်အီဂျစ်ြပည်တွင်

ေယာသပ်အေကာင်းကိလံးဝမ ကားဘးေသာဘရင်တစ်ပါးနန်းတက်လာေလ၏။‐

၉ ထိဘရင်ကသ၏ြပည်သားတိ့အား``ဤဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

လဦးေရအလွန်များြပား၍အင်အား ကီးမားလာသြဖင့်

ငါတိ့အားအ ရာယ် ပ ိင်၏။‐ ၁၀ သတိ့၏လဦးေရယခထက်မတိးပွားလာေစရန်

လိမာစွာငါတိ့ ပရ ကမည်။ အကယ်၍စစ်မက်ြဖစ်ပွားလာလ င်

သတိ့သည်ငါတိ့၏တစ်ဘက်ရန်သ ှ င့်ပးေပါင်း၍ငါတိ့ကိတိက်ခိက် ပီးလ င်

တိင်းြပည်မှထွက်ေြပး ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့် ကားေလ၏။‐ ၁၁

သိ့ြဖစ်၍အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အေပ တွင်

အပ်ချုပ်ေရးအရာ ှ ိ ချုပ်များကိခန့်ထား၍

စိတ် ာတ်ကိချိုး ှ ိမ်ရန်အလပ် ကမ်းကိအတင်းအ ကပ်ခိင်း က၏။

ဤနည်းအားြဖင့်ဖာေရာဘရင်၏ရိကာသိေလှာင်ရာ

ပိသံ မိ ့ ှ င့်ရာမသက် မိ ့တိ့ကိဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားတည်ေဆာက်ေစ၏။‐ ၁၂

သိ့ေသာ်လည်းအီဂျစ်ြပည်သားတိ့က ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲေလ၊

သတိ့၏လဦးေရတိးပွားပျံ ့ ှ ံ ့လာေလြဖစ်၏။

အီဂျစ်ြပည်သားတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိေ ကာက် ွံ ့လာ က၏။‐ ၁၃ ထိ့ေကာင့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ကန်အြဖစ်အတင်းအ ကပ်ေစခိင်း၍ ှ ဥ်းဆဲ က၏။

၁၄ ေဆာက်လပ်ေရး၌လည်းေကာင်း၊ လယ်ယာလပ်ငန်း၌လည်းေကာင်း

မ ှ ာမတာဘဲပင်ပန်း ကီးစွာလပ်ေဆာင်ေစ က၏။ ၁၅ အီဂျစ်ဘရင်က

ှ ိ ဖရ ှ င့်ပအာနာမည် ှ ိ ေသာေဟ ဗဲဝမ်းဆဲွ ှ စ်ဦးတိ့အား၊‐ ၁၆

``ေဟ ဗဲအမျိုးသမီးတိ့ကိသားဖွားေပးရသည့်အခါ ေယာကျာ်းကေလးြဖစ်လ င်သတ်ပစ်ေလာ့။

မိန်းကေလးြဖစ်လ င်အသက်ချမ်းသာခွင့်ေပးေလာ့။'' ဟအမိန့်ေပးေလ၏။‐ ၁၇

သိ့ရာတွင်ဝမ်းဆဲွအမျိုးသမီးတိ့သည် ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့သများြဖစ်ေသာေကာင့်

ဘရင်၏အမိန့်ကိမနာခံဘဲေယာကျာ်းကေလးများကိအသက်ချမ်းသာေစ က၏။‐ ၁၈

ထိ့ေကာင့်ဘရင်သည်ဝမ်းဆဲွတိ့အားဆင့်ေခ လျက်``သင်တိ့သည်ငါ၏အမိန့်ကိမနာခံဘဲ

အဘယ်ေကာင့်ေယာကျာ်းကေလးများကိအသက်ချမ်းသာေစရသနည်း'' ဟေမးေလ၏။‐

၁၉ ထိအခါဝမ်းဆဲွတိ့က``ေဟ ဗဲအမျိုးသမီးတိ့သည် အီဂျစ်အမျိုးသမီးတိ့ ှ င့်မတပါ။

သတိ့သည်သားဖွားလွယ် ကသြဖင့်ဝမ်းဆဲွမေရာက်မီ ကေလးကိဖွား ှ င့် ပီးြဖစ်ပါသည်''

ဟေလာက်ထား က၏။‐ ၂၀ ဝမ်းဆဲွတိ့သည်ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့သများြဖစ်ေသာေကာင့်

ထာဝရဘရားကသတိ့ကိေကျးဇး ပ၍ သတိ့၌အိမ်ေထာင်မိသားစများ ှ ိ ေစေတာ်မ၏။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဦးေရသည်လည်းတိးပွားများြပားလာ၏။‐

၂၂ သိ့ြဖစ်၍ဖာေရာဘရင်သည်``ေဟ ဗဲအမျိုးသမီးတိ့မှဖွားြမင်ေသာ

သားေယာကျာ်းမှန်သမ တိ့ကိ ိင်းြမစ်ထဲသိ့ပစ်ချရမည်။

သမီးမိန်းကေလးများကိမအသက်ချမ်းသာေပးရမည်''

ဟမိမိ၏ြပည်သြပည်သားတိ့အားအမိန့်ေပးေလ၏။

၂ ေလဝိအမျိုးသားတစ်ေယာက်သည် ေလဝိ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ှ င့်အိမ်ေထာင် ပ၍၊‐

၂သားတစ်ေယာက်ကိရ၏။ ထိသားသည်ချစ်ဖွယ် ေကာင်းသည်ကိမိခင်ြမင်လ င်၊ သံးလ ကာ

မ ဝှက်ထားေလ၏။‐ ၃ မိခင်သည်သားကိဆက်လက်၍မဝှက်ထား ိင်ေတာ့သြဖင့်၊

က ိးများ ှ င့်ြခင်းေတာင်း တစ်လံးကိရက်လပ်၍၊ ကတရာ ှ င့်သစ်ေစး သတ် ပီးေနာက်၊

ကေလးကိြခင်းထဲ၌ထည့် ပီးလ င်ြမစ်ကမ်းစပ် ှ ိ ကိင်းေတာတွင်ချ ထားေလ၏။‐ ၄

ထိသားငယ်၏အစ်မသည်မလှမ်းမကမ်းေန ရာမှ ကေလး၏အရိပ်အေြခကိေစာင့် ကည့် ေနေလ၏။ ၅

ဖာေရာဘရင်၏သမီးေတာ်သည်ေရချိုးရန် ြမစ်ထဲသိ့ဆင်းလာစဥ်၊ သ၏အေ ခအရံတိ့

ကြမစ်ကမ်းေပ တွင်လမ်းေလာက်၍ေစာင့် ကပ် ေန က၏။ သမီးေတာ်သည်ကိင်းေတာထဲ၌

ြခင်းေတာင်းကိြမင်လ င်၊ ကန်မတစ်ေယာက် ကိလတ်၍ထိြခင်းေတာင်းကိယခ့ဲေစ၏။‐ ၆

ဖာေရာဘရင်၏သမီးေတာ်သည်ြခင်းေတာင်း ကိဖွင့် ကည့်ေသာအခါ၊ ငိလျက်ေနေသာသ

ငယ်ကိြမင်ရေသာ်ကေလးကိသနား ကင် နာ၍``ဤကေလးသည်ေဟ ဗဲအမျိုးသား

ကေလးြဖစ်ပါသည်တကား'' ဟဆိေလ၏။ ၇ ထိအခါကေလး၏အစ်မက``အ ှ င်မ အတွက်

ေဟ ဗဲ ိ ့ထိန်းတစ်ဦးေခ ေပးရ ပါမည်ေလာ'' ဟေမးလ င်၊ ၈ မင်းသမီးက``သွား၍ေခ ေလာ့''

ဟဆိေလ ၏။ ထိေကာင့်မိန်းမငယ်သည်ကေလး၏ မိခင်ကိေခ ခ့ဲရာ၊‐ ၉

မင်းသမီးက``ဤကေလးကိငါ့အတွက် ိ ့ တိက်ေမွးေပးပါ။ သင့်အားအခေပးမည်'' ဟ

ကေလး၏မိခင်အားဆိေလ၏။ ထိ့ေကာင့် မိခင်သည်ကေလးကိယ၍ထိန်းေလ၏။‐ ၁၀

မင်းသမီးအားြပန်အပ် ိင်သည့်အ ွယ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ မိခင်သည်ကေလးကိမင်း

သမီးထံသိ့ြပန်အပ်ရာ၊ မင်းသမီးက ထိ ကေလးငယ်ကိသားအြဖစ်ေမွးစား၍``ငါ

သည်သငယ်ကိေရထဲမှထတ်ယရသည်'' ဟ ဆိလျက်ေမာေ ှ ဟနာမည်မှည့်ေလ၏။ ၁၁

ကာလအတန် ကာ၍ေမာေ ှ သည်အ ွယ် ေရာက်လာေသာအခါ၊ သ၏အမျိုးသားတိ့

ထံသိ့သွားေရာက်လည်ပတ်ေလ၏။ သသည် မိမိ၏အမျိုးသားများဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ

အလပ် ကမ်းလပ်ေနရသည်ကိေတွ့ြမင်ရ၏။ အီဂျစ်အမျိုးသားတစ်ဦးကသ၏အမျိုး

သားေဟ ဗဲလမျိုးတစ်ေယာက်အား ိက် ှ က် ေနသည်ကိြမင်ရေသာအခါ၊‐

၁၂ သသည်ဟိဟိသည်သည် ကည့်၍ မည်သတစ် စံတစ်ေယာက်ကိမ မြမင်ရလ င်၊

အီဂျစ် အမျိုးသားကိသတ်၍အေလာင်းကိသဲထဲ ၌ြမုပ်ထားခ့ဲေလသည်။‐ ၁၃

ေနာက်တစ်ေန့တွင်သသည်ထွက်လာြပန်ရာ ေဟ ဗဲအမျိုးသား ှ စ်ေယာက်တိ့သည် အချင်း

ချင်း ိက်ပတ်ထိးသတ်ေန ကသည်ကိြမင် ရေလ၏။ သကမတရားသြဖင့် ပကျင့်ေန

သအား``သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ကိယ့်အမျိုး သားချင်းကိ ိက် ှ က်ေနရသနည်း'' ဟေမး ေလ၏။

၁၄ ထိသက``ငါတိ့အမကိစီရင်ရန်မည်သ က သင့်အားတရားသ ကီးအြဖစ်ခန့်ထား

သနည်း။ သင်သည်အီဂျစ်အမျိုးသားကိ သတ်သက့ဲသိ့ ငါ့ကိသတ်ချင်ေသးသေလာ''

ဟြပန်ေြပာေလ၏။ ထိအခါေမာေ ှ သည်မိမိ ပလပ်ခ့ဲေသာအမကိလတိ့သိကန် က

ပီဟ၍ဆိလျက်ထိတ်လန့်ေလ၏။‐ ၁၅ ဖာေရာဘရင်သည်ထိသတင်းကိ ကားရေသာ အခါ

ေမာေ ှ အားသတ်ရန် ကံစည်ေလ၏။ သိ့ ရာတွင်ေမာေ ှ သည်ထွက်ေြပး၍မိဒျန်ြပည်

၌ေနထိင်ေလ၏။ တစ်ေန့သ၌ေမာေ ှ သည်ေရတွင်းအနီး၌ထိင် ေနစဥ်

မိဒျန်ြပည်၌ေနထိင်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ် ေယသေရာ၏သမီးခနစ်ေယာက်တိ့သည် ဖခင်

၏သိး ှ င့်ဆိတ်များအတွက်ေရတွင်းမှေရခပ် ပီးလ င် ေရေသာက်ခွက်တွင်ေရြဖည့်ရန်လာ က၏။‐ ၁၇

သိ့ရာတွင်သိးထိန်းအချို ့တိ့သည်ေယသေရာ ၏သမီးတိ့ကိ ှ င်ပစ်ေလ၏။ ထိအခါေမာေ ှ

သည်အမျိုးသမီးတိ့ကိကညီသည့်အေန ြဖင့်၊ သတိ့၏သိး ှ င့်ဆိတ်များကိသကိယ်

တိင်ေရတိက်ေလ၏။‐ ၁၈အမျိုးသမီးတိ့သည်ဖခင်ေယသေရာထံသိ့ ြပန်ေရာက်လာ ကေသာအခါ၊

ဖခင်က``သင်တိ့ ယေန့အိမ်သိ့အြပန်ေစာလှချည့်လား'' ဟ ဆိေလ၏။ ၁၉

သတိ့က``အီဂျစ်ြပည်သားတစ်ေယာက်က ကန်မတိ့အား သိးထိန်းတိ့ရန်မှကာကွယ်

ေပးသည့်အြပင်ကန်မတိ့၏သိးဆိတ်များ အတွက်ေရခပ်၍တိက်ပါသည်'' ဟြပန်ေြဖ က၏။ ၂၀

ဖခင်က``ထိသယခအဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့်သ့ကိထားခ့ဲ ကသနည်း။

သ့ ကိဧည့်ဝတ် ပရန်သွား၍ဖိတ်ေခ ေလာ့'' ဟ ေစခိင်းေလ၏။ ၂၁

ေမာေ ှ သည်ေယသေရာ ှ င့်အတေနထိင်၍၊ ေယသေရာ၏သမီးဇိေပါရ ှ င့်အိမ်ေထာင်

ဘက် ပေလ၏။‐ ၂၂ ဇိေပါရသည်သားတစ်ေယာက်ကိဖွားြမင်ေသာ အခါ၊

ေမာေ ှ က``ငါသည်တစ်ရပ်တစ်ေကျးတွင် ဧည့်သည်ြဖစ်ရပါသည်'' ဟဆိ၍ထိသားကိ

ေဂရ ံ ဟနာမည်မှည့်ေလ၏။ ၂၃ကာလအတန် ကာေသာ် အီဂျစ်ြပည်ဘရင် အနိစေရာက်ေလ၏။

သိ့ရာတွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ကန်ခံရေသာဒဏ်ေကာင့် ညည်း လျက် ှ ိ ရ ကေသး၏။

ကန်ခံရ ေသာဘဝမှလွတ်ေြမာက်ေရးအတွက် သတိ့ ေအာ်ဟစ်ေတာင်းေလာက်ေသာအသံသည်

ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ေရာက်ေလ၏။‐ ၂၄ ထာဝရဘရားသခင်သည်သတိ့၏ညည်း

သံကိ ကားေတာ်မ၍အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့ ှ င့် ပထားေသာပဋိညာဥ်ကိ သတိရလျက်၊‐ ၂၅

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ခံရေသာဒက ဆင်းရဲြခင်းကိ ြမင်သိမှတ်ေတာ်မ၏။

၃ ေမာေ ှ သည်သ၏ေယာကမ မိဒျန်ယဇ်ပေရာ ဟိတ်ေယသေရာ၏သိးဆိတ်များကိထိန်း

ေကျာင်းလျက် ှ ိ စဥ်၊ ေတာက ာရကိြဖတ်၍ သိးဆိတ်များကိေမာင်း ှ င်လာရာ၊

ေဟာရပ် ဟေခ ေသာဘရားသခင်၏ေတာင်သိ့ေရာက် ှ ိ လာေလ၏။‐ ၂
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ထိအရပ်တွင်ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင် တမန်သည်ချံ ုတစ်ခအလယ်မှ

မီးေတာက် ေလာင်ေနသည့်မီးလ ံ အသွင်ြဖင့်ထွက်လာ၍ ေမာေ ှ အားထင် ှ ားြပ၏။

ချံ ုသည်မီးေတာက် ေနေသာ်လည်းေလာင်က မ်းြခင်းမ ှ ိ ေ ကာင်း ေမာေ ှ ေတွ့ြမင်ရ၏။‐ ၃

ထိ့ေကာင့်သက``ငါသည်အနီးသိ့ချဥ်းကပ် ၍ ထိထးဆန်းေသာ ပါ ံ ကိ ကည့်ဦးမည်''

ဟအ ကံ ှ ိ ေလ၏။ ၄ ေမာေ ှ အနီးသိ့ချဥ်းကပ်လာသည်ကိြမင် ေတာ်မလ င်၊

ထာဝရဘရားသည်ချံ ုအလယ် မှ``ေမာေ ှ ၊ ေမာေ ှ '' ဟ၍ေခ ေတာ်မ၏။

ထိအခါေမာေ ှ က``အက ်ပ် ှ ိ ပါ၏ အ ှ င်ဘရား'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၅

ဘရားသခင်က``အနီးသိ့မချဥ်းကပ် ှ င့်။ သင်သည်သန့် ှ င်းေသာေြမေပ တွင်ရပ်ေန သည်ြဖစ်၍

ေြခနင်းကိခတ်ေလာ့။‐ ၆ ငါသည်သင့်အဖ၏ဘရား၊ အာြဗဟံ၏ ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊

ယာကပ်၏ဘရား ြဖစ်သည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ သည် ဘရားသခင်ကိမ ကည့်ဝ့ံသြဖင့်၊ သ၏

မျက် ှ ာကိဖံးအပ်ထားေလ၏။ ၇ ထိေနာက်ထာဝရဘရားက``ငါ၏လမျိုး

ေတာ်သည် အီဂျစ်ြပည်တွင်ခံရေသာဆင်းရဲ ဒကကိငါဒိဌေတွ့ြမင်ရ ပီ။ သတိ့ကိေစ

ခိင်းေသာသခင်တိ့၏ ှ င်းပန်းြခင်းကိမခံ မရပ် ိင်ေသာေကာင့် သတိ့ေအာ်ဟစ်၍အက

အညီေတာင်းခံသံကိငါ ကားရ ပီ။ ငါသည် သတိ့ခံရေသာဆင်းရဲြခင်းကိဧကန်အမှန် သိြမင်ရ ပီ။‐ ၈

အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့လက်တွင်းမှသတိ့ အားကယ်တင် ပီးလ င် ထိြပည်မှထတ်ေဆာင်

လျက်ေြမ သဇာထက်သန်၍ကျယ်ြပန့်ေသာ ြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်ရန်ငါ ကဆင်းလာ ပီ။ ထိ

ြပည်သည်ေြမ သဇာထက်သန်၍အစာေရ စာေပါ ကယ်ဝ၏။ ထိြပည်တွင်ခါနာန်အမျိုး သား၊

ဟိတိအမျိုးသား၊ အာေမာရိအမျိုးသား၊ ေဖရဇိအမျိုးသား၊ ဟိဝိအမျိုးသား၊

ေယဗသိအမျိုးသားတိ့ေနထိင် က၏။‐ ၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ေအာ်ဟစ်သံ

ကိငါ ကားရ ပီ။ သတိ့အားအီဂျစ်အမျိုး သားတိ့ရက်စက်စွာ ှ င်းဆဲပံကိလည်းငါ ြမင်ရ ပီ။‐ ၁၀

ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ် ေဆာင်ရန် သင့်အားဖာေရာဘရင်ထံသိ့ငါ

ေစလတ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ေမာေ ှ ကထာဝရဘရားအား``အက ်ပ်

သည်သာမညလတစ်ေယာက်သာြဖစ်ပါ၏။ ဖာေရာဘရင်ထံသိ့ဝင် ပီးလ င်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင် သည့်ကိစကိအဘယ်သိ့ေဆာင် ွက် ိင်ပါမည် နည်း'' ဟေလာက်၏။ ၁၂

ဘရားသခင်က``ငါသည်သင် ှ င့်အတ ှ ိ မည်။ ငါသည်သင့်အားေစလတ်ေကာင်းသက်

ေသအေထာက်အထားမှာ၊ သင်သည်ထိသ တိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်လာသည့်

အခါ သင်တိ့အေပါင်းသည်ဤေတာင်ေပ တွင်ငါဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်ရ က

မည်ြဖစ်သည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိအခါေမာေ ှ က``အက ်ပ်သည်ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့ထံသိ့သွား၍၊ သတိ့ အား`သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့၏ဘရားသခင် သည်

ငါ့အားသင်တိ့ထံသိ့ေစလတ်လိက်သည်' ဟေြပာလ င်သတိ့က`ထိဘရား၏နာမ

ေတာ်ကားမည်သိ့ေခ ပါသနည်း' ဟေမး သည် ှ ိ ေသာ်အက ်ပ်ကမည်သိ့ေြဖ ကား ရပါမည်နည်း''

ဟေမးေလာက်ေလ၏။ ၁၄ ဘရားသခင်က``ငါ၏နာမသည်ငါြဖစ် သည့်အတိင်း ငါြဖစ်၏

ဟ၍ြဖစ်သည်။ `ငါြဖစ်သည်ဟနာမည် ှ ိ ေသာအ ှ င်သည် သင်တိ့ထံသိ့ငါ့အားေစလတ်

ေတာ်မသည်' ဟဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ကိေြပာရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၅

တစ်ဖန်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``သင် တိ့ဘိးေဘးတိ့၏ထာဝရဘရား၊ အာြဗဟံ

၏ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရား တည်းဟေသာထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ ထံသိ့ငါ့အားေစလတ်ေတာ်မသည်ဟ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားေြပာရ

မည်။ ဤနာမသည်ထာဝစဥ်ငါ၏နာမ ြဖစ်၏။ ေနာင်လမျိုးအဆက်ဆက်တိ့သည်

ထိနာမြဖင့်ငါ့အားသိ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၆ သင်သွား၍ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်း

ေဆာင်တိ့ကိစ ံ းလျက် သတိ့အားသင်တိ့ ဘိးေဘးတိ့၏ထာဝရဘရား၊ အာြဗဟံ

၏ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရား တည်းဟေသာထာဝရဘရားကိဖးြမင်

ရ၍၊ ထိဘရားကသင်တိ့အားငါသည်သင် တိ့ထံသိ့ ကလာလျက်အီဂျစ်အမျိုးသား

တိ့ကသင်တိ့အား ပေသာအမကိြမင် ရ ပီ။‐ ၁၇ ငါသည်သင်တိ့ ှ ိပ်စက် ှ င်းဆဲြခင်းခံရ

ေသာအီဂျစ်ြပည်မှသင်တိ့ကိထတ်ေဆာင် ၍၊ ခါနာန်အမျိုးသား၊ ဟိတိအမျိုးသား၊ အာေမာရိအမျိုးသား၊

ေဖရဇိအမျိုးသား၊ ဟိဝိအမျိုးသား၊ ေယဗသိအမျိုးသားတိ့ ေနထိင်ရာြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်မည်။

ထိြပည်သည် ေြမ သဇာထက်သန်၍အစာေရစာေပါ ကယ်ဝ၏ ဟ၍မိန့်ေတာ်မေကာင်းေြပာ ြပေလာ့။

၁၈ ``သတိ့သည်သင့်စကားကိနားေထာင် က မည်။ ထိေနာက်သင်သည်ဣသေရလအမျိုး

သားေခါင်းေဆာင်တိ့ ှ င့်အတ ဖာေရာဘရင် ထံသိ့ဝင်၍ဘရင်အား`အက ်ပ်တိ့သည်

ေဟ ဗဲအမျိုးသားတိ့၏ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင် ှ င့်ဖးေတွ့ခ့ဲရပါ ပီ။ အက ်ပ်

တိ့၏ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်အား ယဇ်ပေဇာ် ိင်ရန် ေတာက ာရသိ့သံးရက်

ခရီးထွက်ခွင့်ေပးပါ' ဟေလာက်ထားေလာ့။‐ ၁၉ အီဂျစ်ဘရင်သည်၊ အင်အား ကီးမားေသာ

လက်ေတာ်ြဖင့်တိက်တွန်းြခင်းမ ပလ င် သင် တိ့အားသွားခွင့် ပမည်မဟတ်ေ ကာင်းငါ သိ၏။‐ ၂၀

ငါ၏တန်ခိးေတာ်ြဖင့်နိမိတ်လကဏာများ ကိြပ၍ အီဂျစ်ြပည်သားတိ့ကိဒဏ်ခတ်မည်။

ထိေနာက်မှဘရင်သည်သင်တိ့ကိသွားခွင့် ေပးလိမ့်မည်။ ၂၁ ``အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ကငါ၏လမျိုး

ေတာ်အား ေစတနာေမတာ ှ ိ လာေစရန်ငါ ပမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်၊ သင်တိ့ထိြပည်မှ

ထွက်ခွာရေသာအခါလက်ချည်းသက် သက်မထွက်ခွာရ။‐ ၂၂ ဣသေရလအမျိုးသမီးတိင်းကမိမိ၏

အီဂျစ်ြပည်သားအိမ်နီးချင်းတိ့ထံမှေသာ် လည်းေကာင်း၊ မိမိအိမ်မှာတည်းခိေသာအီဂျစ်

အမျိုးသမီးတိ့ထံမှ ေ ၊ ေငွ၊ လက်ဝတ်တန် ဆာ ှ င့်အဝတ်အထည်များကိေတာင်းယ က

လိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်သင်တိ့၏သားသမီး များအားထိပစည်းများြဖင့်တန်ဆာဆင်ေပး

ကြခင်းြဖင့်အီဂျစ်ြပည်သားတိ့၏ဥစာ ပစည်းများကိအပိင်ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၄ ေမာေ ှ က``အကယ်၍ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ကအက ်ပ်ကိမယံ၊ အက ်ပ်၏စကားကိ

နားမေထာင်ဘဲ`သင်သည်ထာဝရဘရားကိဖး ြမင်ခ့ဲရသည်ဟဆိသည်မှာမြဖစ် ိင်'

ဟေြပာ ကလ င်အက ်ပ်မည်သိ့ ပရပါမည်နည်း'' ဟ ေလာက်ထားေလ၏။ ၂

ထာဝရဘရားက``သင့်လက်ထဲတွင်မည်သည့် အရာ ှ ိ သနည်း'' ဟေမးလ င်၊

ေမာေ ှ က``ေတာင်ေဝှး ှ ိ ပါသည်'' ဟေလာက်၏။ ၃ထာဝရဘရားက``ေတာင်ေဝှးကိေြမေပ သိ့

ပစ်ချေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ သည် ေတာင်ေဝှးကိပစ်ချလိက်ေသာအခါ၊

ေတာင် ေဝှးသည်ေ မြဖစ်လာသြဖင့်သသည်လန့် ၍ထွက်ေြပးေလ၏။‐ ၄

ထိအခါထာဝရဘရားက ေမာေ ှ အား``သင် ၏လက်ကိဆန့်၍ေ မအ မီးကိကိင်ဖမ်းေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ သည်လက်ကိဆန့်၍ ေ မကိကိင်ဖမ်းလိက်ေသာအခါ လက်ထဲ၌

ေတာင်ေဝှးတစ်ဖန်ြဖစ်လာြပန်ေလသည်။‐ ၅ ထာဝရဘရားကဣသေရလအမျိုး

သားတိ့ေ ှ ့တွင် ထိသိ့ ပလပ်ြပေလာ့။ သိ့ မှသာလ င်သင်သည်သတိ့ဘိးေဘးတိ့၏

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊ အာြဗဟံ ၏ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏

ဘရားကိဖးြမင်ခ့ဲရေ ကာင်းသတိ့ယံ ကမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ တစ်ဖန်ထာဝရဘရားက

ေမာေ ှ အား``သင် ၏လက်ကိဝတ် ံ ေအာက်သိ့သွင်းေလာ့'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

ေမာေ ှ သည်မိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း ပလပ်၏။ လက်ကိြပန်ထတ်လိက်ေသာအခါ

လက်သည်အေရြပားေရာဂါစဲွ၍မိးပွင့် က့ဲသိ့ြဖူဆွတ်လာ၏။‐ ၇ ထိအခါထာဝရဘရားက``သင်၏လက်

ကိဝတ် ံ ေအာက်သိ့တစ်ဖန်သွင်းေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ သည်လက်ကိသွင်း၍

ြပန်ထတ်ေသာအခါအြခားကိယ်ခ ာအစိတ် အပိင်းများက့ဲသိ့ပကတိအေကာင်း

အတိင်းြပန်ြဖစ်ေလ၏။‐ ၈ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်သင့်ကိ မယံ၊

သင်ပထမဦးစွာြပေသာသက်ေသ ကိလည်းလက်မခံလ င်သင်၏ဒတိယသက်

ေသကိလက်ခံ ကလိမ့်မည်။‐ ၉ အကယ်၍သတိ့သည်ထိသက်ေသ ှ စ်မျိုးစလံး ကိလက်မခံ၊

သင်၏စကားကိလည်းနားမေထာင် ကေသးလ င်၊ သင်သည် ိင်းြမစ်ထဲမှေရကိယ

၍ေြခာက်ေသွ့ေသာကန်းေပ သိ့ေလာင်းချေလာ့။ ထိေရသည်ေသွးအြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲသွား

လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ သိ့ရာတွင် ေမာေ ှ ကလည်း``အိ ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်အားေစလတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ အက ်ပ် သည်မည်သည့်အခါကမ  တ်သတိမ ှ ိ ခ့ဲ ပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကအက ်ပ်အားမိန့် ကား ပီးသည်အခါ၌ပင်၊ တ်သတိမ ှ ိ ေသးပါ။

အက ်ပ်သည် တ်စ၊ လ ာစေလးသ၊ စကား ေြပာေ ှ းသြဖစ်ပါသည်'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၁၁

ထိအခါထာဝရဘရားက``လကိမည်သ ကစကားေြပာေစသနည်း။ လကိမည်သက

နားထိင်းဆံွ ့အေစသနည်း။ လကိမည်သက စကုအလင်းရေစသနည်း။ သိ့မဟတ်မျက်စိ

ကွယ်ေစသနည်း။ ငါထာဝရဘရားပင် မဟတ်ပါေလာ။‐ ၁၂သင်ယခသွားေလာ့။ သင့်အား တ်သတိကိ

ငါေပးမည်။ သင်မည်က့ဲသိ့ေြပာရမည်ကိ ငါသွန်သင်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

သိ့ေသာ်လည်းေမာေ ှ က``အ ှ င်ဘရား၊ အြခား သတစ်ဦးကိေစလတ်ေတာ်မပါ'' ဟေတာင်းပန် ေလ၏။

၁၄ ထိအခါထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား အမျက်ထွက်၍``သင်၌ေလဝိအမျိုးသား

အစ်ကိအာ န် ှ ိ သည်မဟတ်ေလာ။ သသည် တ်သတိေကာင်းသြဖစ်ေ ကာင်းငါသိ၏။

သ သည်သင် ှ င့်အလွန်ေတွ့လိ၍ ယခပင်လ င် သင့်ထံသိ့လာေန ပီ။‐ ၁၅

သင်ေြပာရမည့်စကားကိသ့အားေြပာြပ ေလာ့။ ငါသည်သင်တိ့ ှ စ်ဦးမည်သိ့ေြပာဆိ

ပလပ်ရမည်ကိသွန်သင်မည်။‐ ၁၆ သသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားေြပာ

ြပစရာ ှ ိ သမ ကိ သင့်ကိယ်စားေြပာလိမ့်မည်။ သသည်သင်၏ေြပာေရးဆိခွင့် ှ ိ သြဖစ်လိမ့်

မည်။ သသည်လည်းသင်ေြပာသမ ကိဘရား အမိန့်က့ဲသိ့ခံယလိမ့်မည်။‐ ၁၇

ေတာင်ေဝှးကိသင့်လက်ထဲ၌ေဆာင်ထားေလာ့။ ထိေတာင်ေဝှးြဖင့်သင်သည်အ့ံ သဖွယ်ေသာ

အမတိ့ကိ ပလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ေမာေ ှ သည်သ၏ေယာကမေယသေရာထံသိ့

ြပန်လာ၍``အီဂျစ်ြပည်၌ ှ ိ ေသာကန်ေတာ် ၏ေဆွမျိုးများအသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေသး

သေလာဟစံစမ်းရန် ထိြပည်သိ့ြပန်ခွင့်ေပး ပါ'' ဟအခွင့်ေတာင်းေလ၏။ ေယသေရာက
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ေမာေ ှ အား ကည်ြဖူစွာသွားခွင့် ပေလ၏။ ၁၉ ေမာေ ှ သည်မိဒျန်ြပည်၌ ှ ိ စဥ်၊ ထာဝရ

ဘရားသည် သ့အား``အီဂျစ်ြပည်သိ့ြပန် ေလာ့။ သင့်ကိသတ်လိသအေပါင်းတိ့သည်

အနိစေရာက် ကကန် ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည်သ၏မယား ှ င့်သား

တိ့ကိြမည်းေပ တွင်တင်၍၊ ထာဝရဘရား ေဆာင်ထားေစေသာေတာင်ေဝှးကိလက်ထဲတွင်

ကိင်ေဆာင်လျက်အီဂျစ်ြပည်သိ့ထွက်ခွာခ့ဲ ေလသည်။ ၂၁ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``သင်သည်

ယခအီဂျစ်ြပည်သိ့ြပန်မည်ြဖစ်ရာ၊ သင့် အားငါေပးထားေသာတန်ခိးြဖင့်ဖာေရာ

ဘရင်ေ ှ ့၌အ့ံ သဖွယ်ေသာအမတိ့ကိ ပေလာ့။ ငါသည်သ့စိတ်ကိခိင်မာေစသြဖင့်၊

သသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိသွား ခွင့် ပလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၂

ထိအခါ၌သင်သည်ဖာေရာဘရင်အား`ထာ ဝရဘရားကဣသေရလအမျိုးသားတိ့

သည်ငါ၏သားဦးြဖစ်၏။‐ ၂၃ ငါ၏သားသည်ငါ့အားဝတ် ပကိးကွယ် ိင်ေစ ရန်

သ့ကိသွားခွင့် ပရန်အမိန့် ှ ိ ေသာ်လည်း သင်သည်သွားခွင့်မေပး။ ထိ့ေ ကာင့်ငါသည်သင်

၏သားဦးကိေသေစမည်' ဟဆင့်ဆိေလာ့'' ဟ ၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

လမ်းခရီးတိ့တွင်စခန်းချရာတစ်ေနရာ၌ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ  ှ င့်ေတွ့ဆံ၍

သ့အားအဆံးစီရင်ရန် ပေတာ်မ၏။‐ ၂၅ ထိအခါသ၏မယားဇိေပါရသည်ေကျာက်

ေစာင်းတစ်ခကိယ၍ သား၏အေရဖျားကိ ြဖတ် ပီးလ င်ထိအေရဖျားြဖင့် ေမာေ ှ ၏

ေြခတိ့ကိတိ့ေလ၏။ ထိေနာက်အေရဖျား လီှးြဖတ်ြခင်းမဂလာေကာင့် ဇိေပါရက``သင်

သည်ကန်မ၏တရားဝင်လင်ေယာကျာ်းပင် ြဖစ်၏'' ဟဆိေလ၏။‐ ၂၆

ထိ့ေကာင့်ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား အသက်ချမ်းသာခွင့်ေပးေတာ်မ၏။ ၂၇

ထာဝရဘရားကအာ န်အား``ေမာေ ှ  ှ င့် ေတွ့ဆံရန်ေတာက ာရသိ့သွားေလာ့'' ဟ

အမိန့် ှ ိ ေတာ်မသည်အတိင်းသသွားေလ၏။ သသည်ေမာေ ှ ကိ ထာဝရဘရား၏ေတာင်

ေပ ၌ေတွ့ဆံလ င်သ့ကိနမ်း၍ တ်ဆက်၏။‐ ၂၈ ေမာေ ှ သည်မိမိအားေစလတ်ေသာထာဝရ

ဘရားမိန့်မှာသမ တိ့ ှ င့် ပလပ်ရမည့် အ့ံ သဖွယ်ေသာအမတိ့ကိအာ န်အား ေြပာေလ၏။‐ ၂၉

ထိေနာက်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ထံသိ့သွား၍ေခါင်းေဆာင်များ

ကိစ ံ းေစ၏။‐ ၃၀အာ န်သည်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသမ တိ့ကိ ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့အားေြပာ၍သတိ့ေ ှ ့တွင်အ့ံ သ ဖွယ်ေသာနိမိတ်လကဏာတိ့ကိြပသြဖင့်၊‐

၃၁ သတိ့သည်ေြပာြပသမ ကိယံ က၏။ ထာဝရဘရားသည်သတိ့ထံသိ့ ကလာ ၍

သတိ့ခံရေသာဆင်းရဲြခင်းကိသိမှတ်ေတာ် မ ပီြဖစ်ေကာင်းကိ ကားသိရေသာအခါသ

တိ့သည်ထာဝရဘရားအားဦး တ် ှ ိ ခိး က၏။

၅ ထိေနာက်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည် ဖာေရာ ဘရင်ထံသိ့ဝင်ေရာက်၍``ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား က`ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေတာ

က ာရတွင်ဘရားပဲွေတာ်ကျင်းပ ိင်ရန် သတိ့ကိသွားခွင့်ေပးေလာ့' ဟမိန့်ေတာ်မ

ပါသည်'' ဟ၍ေလာက်ထား က၏။ ၂ ဖာေရာဘရင်က``ထိဘရားသည်မည်သနည်း။

ငါသည်အဘယ်ေကာင့်ထိဘရား၏စကား ကိနာခံလျက် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ လတ်ရမည်နည်း။

ငါသည်ထိဘရားကိမသိ သြဖင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိမ လတ် ိင်'' ဟဆိေလ၏။ ၃

သတိ့က``ေဟ ဗဲအမျိုးသားတိ့၏ဘရား ကိ အက ်ပ်တိ့ဖးေတွ့ခ့ဲရ ပီ။ အက ်ပ်တိ့

၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအားယဇ် ပေဇာ် ိင်ရန် ေတာက ာရသိ့သံးရက်ခရီး

သွားခွင့်ေပးေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည် ထိဝတ်ကိမ ပရလ င်ဘရားသခင်သည်

အက ်ပ်တိ့အားေရာဂါေဘးသိ့မဟတ် ားေဘးသင့်ေစပါမည်'' ဟေလာက် က၏။ ၄

ထိအခါဖာေရာဘရင်က ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န် တိ့အား``ဤသတိ့ကိအဘယ်ေ ကာင့်အလပ်

ပျက်ေအာင် ပလိ ကသနည်း။ အလပ်ခွင် သိ့ြပန် ကေစ။‐ ၅ သင်တိ့လမျိုးသည်အီဂျစ်လမျိုးတိ့ထက်

များြပားလာ ကေလ ပီ။ ယခသင်တိ့အလပ် မှရပ်နားလိ ကသည်တကား''

ဟဆိေလ၏။ ၆ ထိေန့၌ပင်ဖာေရာဘရင်သည် အီဂျစ်အမျိုး သားအပ်ချုပ်သ၊

ဣသေရလအမျိုးသား အလပ် ကပ်တိ့အား၊‐ ၇ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိအတ်ဖတ်

ရန်အတွက် ေကာက် ိ းကိယခင်ကက့ဲသိ့ မေပးရ။ သတိ့ကိယ်တိင် ှ ာယ ကေစ။‐ ၈

သိ့ရာတွင်သတိ့ဖတ်ရမည့်အတ်အေရ အတွက်မှာ ယခင်ကထက်မနည်းေစရ။ မည်

သည့်အေကာင်းေ ကာင့်မ အေရအတွက် မေလျာ့ေစရ။ သတိ့သည်ပျင်း၏။ ထိ့ေကာင့်

သတိ့က`ငါတိ့၏ဘရားအားယဇ်ပေဇာ် ရန်သွားခွင့်ေပးပါ' ဟေတာင်းဆိ၏။‐ ၉

သတိ့အားအလပ်ကိအားသွန်ခွန်စိက်လပ် ေဆာင် ကေစ။ သိ့မှသာလ င်သတိ့သည်လိမ်

လည်လှည့်စားသည့်စကားကိနားမေယာင်၊ အလပ်မပျက်ဘဲလပ်ကိင် ကလိမ့်မည်''

ဟ မိန့် မက်ေလ၏။ ၁၀ အပ်ချုပ်သတိ့ ှ င့်ဣသေရလအလပ် ကပ် တိ့က

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထံသိ့ သွားေရာက်၍``ဖာေရာဘရင်က`ငါသည်သင်

တိ့အားေကာက် ိ းကိေပးေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၁၁ သင်တိ့ကိယ်တိင်ေကာက် ိးရ ိင်မည့်အရပ်မှ

ေကာက် ိးကိ ှ ာယရမည်။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့ ဖတ်ရမည့်အတ်အေရအတွက်မှာ

ယခင်က ထက်မနည်းေစရ' ဟမိန့် ကားေတာ်မသည်'' ဟ၍ေြပာေလ၏။‐ ၁၂

ထိ့ေကာင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အီဂျစ်ြပည်အ ှ ံ ့အြပားသိ့သွားေရာက်၍

ေကာက် ိး ှ ာရေလ၏။‐ ၁၃ အပ်ချုပ်သတိ့က``သင်တိ့သည်ေကာက် ိးရ စဥ်က

ေန့စဥ်ဖတ် ပီးသမ အတ်အေရအတွက် န်းအတိင်း ယခလည်း ပီးစီးေစရမည်'' ဟ

ဆိလျက်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား အေသာ့ခိင်းေလ၏။‐ ၁၄ အီဂျစ်အမျိုးသားအပ်ချုပ်သတိ့က

ဣသ ေရလအမျိုးသားအလပ် ကပ်တိ့ကိ ိက် ှက်လျက်``ယေန့သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်

ယခင်အတ်အေရအတွက် န်းကိမီေအာင် မထတ် ိင်သနည်း'' ဟေမး က၏။ ၁၅

ထိအခါအလပ် ကပ်တိ့သည်ဖာေရာဘရင် ထံသိ့ဝင်၍``အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကိယ်ေတာ်ကန်

တိ့အားအဘယ်ေကာင့်ဤသိ့ ပပါသနည်း။‐ ၁၆ ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့အားေကာက် ိးကိမေပးဘဲ

အတ်ဖတ်ရမည်ဟအမိန့်ေပးပါသည်။ ကိယ် ေတာ်ေကာင့်ယခကိယ်ေတာ်ကန်တိ့အ ိက်

အ ှ က်ခံေနရပါသည်'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၁၇ ထိအခါဖာေရာဘရင်က``သင်တိ့သည်ပျင်း၏။

အလွန်ပျင်းေသာေကာင့်သင်တိ့က`အက ်ပ်တိ့ ၏ထာဝရဘရားအားယဇ်ပေဇာ်ရန်သွားပါ ရေစ'

ဟေတာင်းေလာက် က၏။‐ ၁၈အလပ်ခွင်သိ့ြပန်သွား က။ သင်တိ့အားေကာက် ိးေပးမည်မဟတ်။

သိ့ေသာ်ယခင်အတ်အေရ အတွက် န်းအတိင်းထတ်လပ်ရမည်'' ဟမိန့် ကားေလ၏။‐ ၁၉

ယခင်ေန့စဥ်ထတ်လပ်ေသာ အတ်အေရအတွက် န်းအတိင်းထတ်လပ်ရမည်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ

ကားရေသာအခါ ဣသေရလအမျိုးသား အလပ် ကပ်တိ့သည်မိမိတိ့၌ဒကေရာက်

မည့်အေရးကိေတွ့ြမင်လာ ကေလသည်။ ၂၀ သတိ့သည်ဖာေရာဘရင်ထံမှထွက်ခွာလာ

ကေသာအခါ သတိ့အားေစာင့်ေနေသာ ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ကိေတွ့လ င်၊‐ ၂၁

``ဖာေရာဘရင် ှ င့်သ၏အရာ ှ ိ တိ့ကက ်ပ် တိ့အား ွံ မန်းလာေစရန် သင်တိ့ ပလပ်သည့်

အတွက်ေ ကာင့်ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ အားစီရင်ေတာ်မပါေစေသာ။ က ်ပ်တိ့အား

သတ်ရန်သင်တိ့သည်သတိ့လက်၌ ားကိ အပ်ေပးေလ ပီ'' ဟဆိ က၏။ ၂၂

ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားထံေတာ် သိ့̀ `အိ အ ှ င်ဘရား၊ အဘယ်ေ ကာင့်ဤသတိ့

ကိဒကေရာက်ေစပါသနည်း။ အက ်ပ်အား အဘယ်ေကာင့်ေစလတ်ေတာ်မပါသနည်း။‐ ၂၃

အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်အရ ဖာေရာဘရင်ထံေလာက်ထားသည့်အချိန်မှ စ၍

သသည်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ကိ ှ ိပ် စက်ခ့ဲပါ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်းကိယ်ေတာ်သည်

သတိ့အားမည်သည့်အကအညီကိမ မေပးခ့ဲပါ'' ဟေလ ာက်ထားေလ၏။

၆
ထိအခါထာဝရဘရားက ေမာေ ှ အား``ဖာ ေရာဘရင်အားငါမည်သိ့ ပမည်ကိသင်ြမင်

ရလိမ့်မည်။ ငါ၏ ကီးမားေသာတန်ခိးေတာ် အားြဖင့် သသည်ထိသတိ့ကိသွားခွင့်ေပးေစ

ရန်ငါစီရင်မည်။ ငါ၏ ကီးမားေသာတန်ခိး ေတာ်အားြဖင့် သသည်မိမိ၏တိင်းြပည်မှသ

တိ့ကိ ှ င်ထတ်ရသည်အထိငါစီရင်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂ ဘရားသခင်က

ေမာေ ှ အား``ငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်၏။‐ ၃အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့အားငါသည်အန

တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်အြဖစ် ှ င့်ထင် ှ ားခ့ဲ ေသာ်လည်း ထာဝရဘရားဟေသာနာမြဖင့်

သတိ့သည်ငါ့ကိမသိ က။‐ ၄ ထိ့အြပင်သတိ့သည်ဧည့်သည်အြဖစ်ြဖင့်ေန

ထိင်ခ့ဲရေသာခါနာန်ြပည်ကိ သတိ့အားေပး မည်ဟငါသည်သတိ့ ှ င့်ပဋိညာဥ် ပခ့ဲ၏။‐ ၅

ယခငါသည်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ထံ၌ ကန်ခံရေသာဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ ညည်း သံကိ

ကားရသြဖင့်ငါ၏ပဋိညာဥ် ကိသတိရ ပီ။‐ ၆ ထိ့ေကာင့်သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့အား`ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ အီဂျစ် အမျိုးသားတိ့ထံ၌ကန်ခံရသည့်ဘဝမှ

သင်တိ့အားငါလွတ်ေြမာက်ေစမည်။ ငါ၏ မဟာလက် ံ းေတာ်ကိဆန့်၍ ေကာက်မက်

ဖွယ်ေသာဒဏ်စီရင်ြခင်းြဖင့်သင်တိ့ကိ ကယ်တင်မည်။‐ ၇ ငါသည်သင်တိ့အား ငါ၏လမျိုးေတာ်အြဖစ်

ေ ွးေကာက်မည်။ ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားြဖစ် မည်။ သင်တိ့အားကန်အြဖစ်ေစခိင်းေသာ

အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့၏လက်မှ ငါလွတ် ေြမာက်ေစေတာ်မေသာအခါ၊ ငါသည်သင်

တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ် ေကာင်းသင်တိ့သိရ ကလိမ့်မည်။‐ ၈ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊

ယာကပ်တိ့အားေပးမည်ဟ ငါကတိထားေသာြပည်သိ့သင်တိ့အားပိ့ ေဆာင်မည်။

ငါသည်ထိြပည်ကိသင်တိ့အား အပိင်ေပးမည်။ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ် ၏'

ဟ၍ေြပာ ကားရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၉ ေမာေ ှ သည်ထိအမိန့်ေတာ်ကိဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အားြပန် ကားေသာ်လည်း သ တိ့သည်ကန်ခံရေသာဒဏ်ေကာင့်အလွန်ပင်

ပန်းေန ကသြဖင့်နားေထာင်လက်ခံ ိင်စွမ်း မ ှ ိ  ကေချ။ ၁၀ ထိေနာက်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊‐

၁၁ ``အီဂျစ်ဘရင်ထံသိ့ဝင်၍သ၏တိင်းြပည် မှ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားထွက်ခွင့်

ပေစရန်ေြပာေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိအခါေမာေ ှ က``ဣသေရလအမျိုးသား
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တိ့ကပင်လ င် အက ်ပ်၏စကားကိနားမ ေထာင်ဘဲ စကားထစ်သအက ်ပ်၏စကား

ကိဘရင်ကမည်သိ့နားေထာင်ပါမည်နည်း'' ဟထာဝရဘရားအားေလာက်ေလ၏။ ၁၃

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ အား``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိအီဂျစ်

ြပည်မှထတ်ေဆာင်ရန်သင်တိ့အား ငါအမိန့် ေပးေတာ်မေ ကာင်းဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ ှ င့်အီဂျစ်ဘရင်အားေြပာ ကားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ဣသေရလအမျိုးသား မိသားစများ၏

အ ကီးအကဲတိ့ကိေဖာ်ြပေပအ့ံ။ ယာကပ် ၏သားဦးြဖစ်သ ဗင်၏သားများမှာဟာ

တ်၊ ဖာလ၊ ေဟဇ ံ ၊ ကာမိတိ့ြဖစ် က၏။ ဤ သတိ့သည်မိမိတိ့၏နာမည်များကိခံယ

ေသာအဆက်အ ွယ်များ၏ဖခင်များြဖစ် က၏။‐ ၁၅ ှ ိ ေမာင်၏သားေြခာက်ေယာက်မှာယေမွလ၊

ယာမိန်၊ သဟဒ်၊ ယာခိန်၊ ေဇာဟာ ှ င့်ခါနာန် အမျိုးသမီးမှဖွားေသာေ ှ ာလတိ့ြဖစ် က ၏။

ဤသတိ့သည်မိမိတိ့၏နာမည်များကိ ခံယေသာအဆက်အ ွယ်များ၏ဖခင်များ ြဖစ် က၏။‐ ၁၆

ေလဝိ၏သားသံးေယာက်မှာေဂရ ံ ၊ ေကာ ဟတ်၊ ေမရာရိတိ့ြဖစ် က၏။ ဤသတိ့သည်

မိမိတိ့၏နာမည်များကိခံယေသာအဆက် အ ွယ်များ၏ဖခင်များြဖစ် က၏။ ေလဝိ

သည်တစ်ရာသံးဆယ့်ခနစ် ှ စ်အထိအသက် ှ ည်၏။‐ ၁၇ ေဂရ ံ ၏သား ှ စ်ေယာက်မှာလိဗနိ ှ င့် ှ ိ မိ

တိ့ြဖစ် က၏။ သတိ့၌သားေြမးများစွာ ှ ိ  က၏။‐ ၁၈ ေကာဟတ်၏သားေလးေယာက်မှာအာမရံ၊

ဣဇဟာ၊ ေဟ ဗန်၊ သေဇလတိ့ြဖစ် က၏။ ေကာဟတ်သည်တစ်ရာသံးဆယ့်သံး ှ စ်

အထိအသက် ှ ည်၏။‐ ၁၉ ေမရာရိ၏သား ှ စ်ေယာက်မှာမဟာလိ ှ င့် မ ှ ိ တိ့ြဖစ် က၏။

အထက်ေဖာ်ြပပါတိ့ သည်ေလဝိ၏အဆက်အ ွယ်များြဖစ် ကသတည်း။ ၂၀အာမရံသည်ဖခင်၏ ှ မ

ေယာေခဗက် ှ င့် စံဖက်၍ေယာေခဗက်သည် သားအာ န် ှ င့် ေမာေ ှ တိ့ကိဖွားြမင်၏။ အာမရံသည်တစ်

ရာသံးဆယ့်ခနစ် ှ စ်အထိအသက် ှ ည်၏။‐ ၂၁ ဣဇဟာ၏သားတိ့မှာေကာရ၊ ေနဖက်၊ ဇိခရိ

တိ့ြဖစ်၏။‐ ၂၂ သေဇလ၏သားတိ့မှာမိေ ှ လ၊ ဧလဇာဖန်၊ သိသရိတိ့ြဖစ် က၏။ ၂၃

အာ န်သည်အမိနဒပ်၏သမီး၊ နာ န်၏ ှ မဧလိ ှ ဘ ှ င့်စံဖက်၍ဧလိ ှ ဘသည် သားနာဒပ်၊ အဘိဟ၊

ဧလဇာ၊ ဣသမာတိ့ ကိဖွားြမင်၏။‐ ၂၄ ေကာရ၏သားသံးေယာက်တိ့မှာအဿိရ၊ ဧလ ကာန၊

အဗျာသပ်တိ့ြဖစ် က၏။ ဤသတိ့သည် ေကာရမှဆင်းသက်ေသာအဆက်အ ွယ်များ

၏ဖခင်များြဖစ် ကသည်။‐ ၂၅အာ န်၏သားဧလဇာသည်ပေတျလ၏ သမီးတစ်ေယာက် ှ င့်စံဖက်၍

သသည်သား ဖိနဟတ်ကိဖွားြမင်၏။ ဤသတိ့သည်ေလဝိ မိသားစ ှ င့်အဆက်အ ွယ်များ၏အ ကီး

အကဲများြဖစ် ကသတည်း။ ၂၆ ထာဝရဘရားက``ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား

အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ေလာ့'' ဟ ေစခိင်းေတာ်မြခင်းခံရသတိ့သည်ကား

အာ န် ှ င့်ေမာေ ှ တိ့ြဖစ်သတည်း။‐ ၂၇ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိအီဂျစ်ြပည် မှထွက်ခွင့်ေပးရန်

အီဂျစ်ဘရင်အားေတာင်း ဆိသတိ့သည်ကားအာ န် ှ င့်ေမာေ ှ တိ့ ပင်ြဖစ်သတည်း။ ၂၈

ထာဝရဘရားက``ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ငါမိန့် ကားသမ ကိအီဂျစ်ဘရင် အားေြပာေလာ့''

ဟအီဂျစ်ြပည်တွင်ေရာက် ှ ိ ေနေသာေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ေမာေ ှ က``အက ်ပ်သည်

တ်သတိမ ှ ိ သ ြဖစ်ေ ကာင်းကိယ်ေတာ်သိေတာ်မပါ၏။ ဖာေရာ ဘရင်သည်

အက ်ပ်ေြပာေသာစကားကိနား ေထာင်မည်မဟတ်ပါ'' ဟထာဝရဘရားအား ေလာက်ထားေလ၏။

၇ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``အီဂျစ်ဘရင် ၏ေ ှ ့တွင်သင်သည်ဘရားက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

သင်၏အစ်ကိအာ န်သည်သင့်ကိယ်စားေြပာ ဆိရေသာပေရာဖက်က့ဲသိ့လည်းေကာင်းငါ

ြဖစ်ေစမည်။‐ ၂ ငါသည်သင့်အားမိန့် ကားသမ ကိအာ န် အားေြပာရမည်။ ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခွင့် ပေစရန် သ သည်ဖာေရာဘရင်အားေလာက်ထားရမည်။‐

၃ သိ့ရာတွင်ငါသည်ဘရင်အားေခါင်းမာေစ သြဖင့် နိမိတ်လကဏာများ ှ င့်အ့ံ သဖွယ်

ရာအမတိ့ကိငါြပေသာ်လည်း၊‐ ၄ သသည်သင်တိ့၏စကားကိနားမေထာင် ဘဲေနလိမ့်မည်။

ထိအခါအီဂျစ်ြပည်တွင်ငါ၏တန်ခိးကိ ြပ၍ ြပည်သြပည်သားတိ့ကိြပင်းထန်စွာ

ဒဏ်ခတ်လျက် ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်ေသာ ဣသေရလအမျိုးသားဗိလ်ေြခအေပါင်း

တိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်မည်။‐ ၅ ထိသိ့အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့အားတန်ခိး

ကိြပ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိထတ် ေဆာင်ေသာအခါ၊ ငါသည်ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေ ကာင်းအီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သိ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၆

ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည်ထာဝရဘရား မိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း ဘရင်အားေလာက်

ထား က၏။‐ ၇ ဘရင်ထံသိ့ဝင်၍ေလာက်ထားချိန်၌ေမာေ ှ သည် အသက် ှ စ်ဆယ်၊

အာ န်သည်အသက် ှ စ် ဆယ်သံး ှ စ် ှ ိ  ကသတည်း။ ၈ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့

အား၊‐ ၉ ``အကယ်၍ဖာေရာဘရင်က`ငါယံ ိင်ရန် နိမိတ်လကဏာကိြပေလာ့' ဟဆိလ င်သင်

သည်အာ န်အား`ဘရင်ေ ှ ့၌သင်၏ေတာင် ေဝှးကိပစ်ချရန်ေြပာေလာ့။ ေတာင်ေဝှးသည်

ေ မြဖစ်လိမ့်မည်'' ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀ ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ဘရင်ထံသိ့ဝင် က ၏။ ထိေနာက်အာ န်သည်သ၏ေတာင်ေဝှးကိ

ဘရင် ှ င့်မးမတ်များေ ှ ့တွင်ပစ်ချလိက် ရာေတာင်ေဝှးသည်ေ မြဖစ်ေလ၏။‐ ၁၁

ထိအခါဘရင်သည်သ၏ပညာ ှ ိ များ ှ င့် ေမှာ်ဆရာများကိဆင့်ေခ ၍၊ သတိ့သည်

ေမှာ်အတတ်ြဖင့်အလားတပညာစွမ်းကိ ြပ က၏။‐ ၁၂ ထိသတိ့သည်မိမိတိ့၏ေတာင်ေဝှးများကိ

ပစ်ချရာ ေတာင်ေဝှးများသည်ေ မြဖစ် က ကန်၏။ သိ့ရာတွင်အာ န်၏ေ မကထိသ

တိ့၏ေ မများကိမျိုလိက်ေလ၏။‐ ၁၃ ဘရင်သည်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်

အတိင်း ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့၏စကားကိ နားမေထာင်ဘဲေခါင်းမာလျက်ေနေလ၏။ ၁၄

ထိေနာက်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ဘရင် သည်အလွန်ေခါင်းမာလျက် ှ ိ ၏။ သသည်ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့အားမလတ်ဘဲေန၏။‐ ၁၅ နံနက်တွင်ဘရင်သည် ိင်းြမစ်ကမ်းသိ့ဆင်း

ေသာအခါသ့ထံသိ့သွားေလာ့။ ေ မအြဖစ် သိ့ေြပာင်းခ့ဲေသာေတာင်ေဝှးကိယေဆာင်၍

ြမစ်ကမ်းေပ တွင်ေစာင့်ေနေလာ့။‐ ၁၆ဘရင်အား`ေဟ ဗဲအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက

မိမိ၏လမျိုးေတာ် သည်ေတာက ာရတွင်မိမိအားဝတ် ပ ိင်ရန် သွားခွင့်ေပးရန်

က ်ပ်ကိေြပာခိင်းသည်။ သိ့ရာ တွင်ကိယ်ေတာ်သည်ယခတိင်ေအာင်အမိန့် ေတာ်ကိမလိက်နာပါ။‐

၁၇ အ ှ င်မင်း ကီး၊ ထာဝရဘရားကငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်း ယခငါ ပ

မည့်အမြဖင့်သင်သိရလိမ့်မည်ဟမိန့်ေတာ် မ ပီ။ က ်ပ်သည်ဤေတာင်ေဝှး ှ င့်ြမစ်ေရကိ

ိက်သြဖင့်ေရသည်ေသွးြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၁၈ ြမစ်ထဲ ှ ိ ငါးတိ့ေသ၍ြမစ်ေရသည်နံေစာ်

သြဖင့်၊ အီဂျစ်ြပည်သားတိ့သည်ထိေရကိ မေသာက်သံး ိင်ြဖစ်ရလိမ့်မည်' ဟဘရင်

ကိေြပာေလာ့'' ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ တစ်ဖန်ထာဝရဘရားက ေမာေ ှ ကိမိန့်ေတာ်

မသည်မှာ ``အာ န်အား သင်သည်အီဂျစ်ြပည် တွင် ှ ိ သမ ေသာ ြမစ်၊ ေချာင်း၊

အင်း၊ အိင်ေရ ေလှာင်ကန်တိ့၏ေရေပ ၌ ေတာင်ေဝှးကိကိင်၍ လက်ဆန့်ေလာ့။

တစ်ြပည်လံးတွင်သစ်သားခွက်၊ ေကျာက်ခွက်တိ့ပါမကျန် ှ ိ သမ ေသာေရ တိ့သည်ေသွးြဖစ်လိမ့်မည်'

ဟေြပာေလာ့'' ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည် ထာဝရဘရားမိန့်

ေတာ်မသည့်အတိင်းလိက်နာေဆာင် ွက် က၏။ အာ န်သည်ဘရင် ှ င့်သ၏မးမတ်များ၏

ေ ှ ့တွင်ေတာင်ေဝှးကိေြမာက်၍ ြမစ်ေရကိ ိက် ရာြမစ်ေရသည်ေသွးြဖစ်ေလ၏။‐ ၂၁

ြမစ်ထဲ၌ ှ ိ ေသာငါးတိ့သည်ေသကန်၏။ ေရ သည်အလွန်အနံ့ဆိးသြဖင့် အီဂျစ်ြပည်

သားတိ့သည်ထိေရကိမေသာက်သံး ိင် ကေချ။ အီဂျစ်တစ်ြပည်လံးေနရာအ ှ ံ ့

တွင်ေသွး ှ င့်ြပည့်ေလ၏။‐ ၂၂ သိ့ရာတွင်အီဂျစ်ေမှာ်ဆရာတိ့ကလည်း၊

မိမိတိ့၏အတတ်ြဖင့်ေရကိေသွးြဖစ်ေစ ကရာဘရင်သည် ယခင်နည်းတေခါင်းမာ

မဲေခါင်းမာလျက်ေန၏။ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း သသည်ေမာေ ှ

ှ င့်အာ န်တိ့၏စကားကိနားမေထာင် ဘဲေနေလ၏။‐ ၂၃ ဘရင်သည်ထိအမအရာကိအေရးမ

ကီးေသာကိစဟ၍ သေဘာပိက်ကာနန်း ေတာ်သိ့ြပန်သွားေလ၏။‐ ၂၄

အီဂျစ်ြပည်သားတိ့သည်ြမစ်ေရကိမေသာက် သံး ိင် ကသြဖင့်၊ ြမစ်ကမ်းတစ်ေလာက်

တွင်ေသာက်ေရအတွက်တွင်းတး က၏။ ၂၅ ထာဝရဘရားသည်ြမစ်ကိေသွးြဖစ်ေစ ပီးေနာက်

ခနစ်ရက်ကာေလ၏။

၈ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ဘရင်ထံ သိ့သွား၍`ငါထာဝရဘရားအားဝတ် ပ

ိင်ရန် ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိသွားခွင့် ပ ေလာ့။‐ ၂ သင်သည်သတိ့ကိသွားခွင့်မ ပလ င် ငါ

သည်သင်၏တစ်တိင်းြပည်လံးကိဖားြဖင့် ဒဏ်ခတ်မည်။‐ ၃ ြမစ်ထဲတွင်ဖားများြဖင့်ြပည့်ေစမည်။

ထိဖား တိ့သည်ြမစ်ထဲမှသင်၏နန်းေတာ်၊ အိပ်ခန်း၊ အိပ်ရာ၊ သင်၏မးမတ် ှ င့်ြပည်သားတိ့၏အိမ်

များ၊ သင်၏မီးဖိ ှ င့်မန့်နယ်ရာခွက်များသိ့ တက်လာ ကလိမ့်မည်။‐ ၄

ဖားတိ့သည်သင် ှ င့်သင်၏မးမတ်၊ ြပည်သတိ့ အေပ သိ့ခန်တက် ကလိမ့်မည်' ဟေြပာေလာ့''

ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ တစ်ဖန်ထာဝရဘရားက``အာ န်အားြမစ် များ၊ ေချာင်းများ၊

အင်းအိင်များေပ သိ့သင်၏ ေတာင်ေဝှးကိကိင်၍လက်ကိဆန့်ေသာအား ြဖင့်ဖားများတက်လာ၍

အီဂျစ်တစ်ြပည်လံး တွင်ဖားများြဖင့်ြပည့်ေစေလာ့'' ဟေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၆

ထိ့ေကာင့်အာ န်သည်ေရြပင် ှ ိ သမ ေပ သိ့သ၏လက်ကိဆန့်သြဖင့် ဖားများအလွန်

ေြမာက်ြမားစွာတက်လာ၍အီဂျစ်တစ်ြပည် လံးတွင်ဖားတိ့ြဖင့်ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ ေလ၏။‐ ၇

ေမှာ်ဆရာတိ့ကလည်းမိမိတိ့၏အတတ် ပညာြဖင့် အီဂျစ်ြပည်သိ့ဖားများတက် လာေစ က၏။ ၈

ထိအခါဘရင်သည် ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ ကိေခ ၍ ``ငါ ှ င့်ငါ၏ြပည်သားတိ့ထံမှ

ဖားတိ့ကိဖယ် ှ ားေပးရန်ထာဝရဘရား ထံဆေတာင်းပါေလာ့။ သိ့ ပလ င်သင်တိ့၏

အမျိုးသားများ ထာဝရဘရားကိယဇ် ပေဇာ်ရန်သွားခွင့်ကိငါ ပမည်'' ဟဆိ၏။ ၉

ေမာေ ှ က``ကိယ်ေတာ် ှ င့်ကိယ်ေတာ်၏မးမတ် ြပည်သတိ့၏အိမ်များမှဖားတိ့ကိဖယ် ှ ား

၍ ိင်းြမစ်ထဲ၌သာဖားများေနေစရန်မည် သည့်အချိန်တွင်ဆေတာင်းေပးရပါမည်

နည်း'' ဟေမးေလာက်ေသာ်၊ ၁၀ ဖာေရာဘရင်က``နက်ြဖန်ေန့တွင်ဆေတာင်း
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ေပးပါေလာ့'' ဟဆိေလ၏။ ထိအခါေမာေ ှ က``ကိယ်ေတာ်ေြပာသည် အတိင်း

ဆေတာင်းေပးပါမည်။ အက ်ပ်တိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ှ င့်တ ေသာ

အြခားဘရားမ ှ ိ ေ ကာင်းကိယ်ေတာ် သိပါလိမ့်မည်။‐ ၁၁ ဖားတိ့ကိကိယ်ေတာ်၏နန်းေတာ် ှ င့်ကိယ်

ေတာ်၏မးမတ်ြပည်သတိ့ထံမှဖယ် ှ ား၍ ြမစ်ထဲ၌သာေနေစလိမ့်မည်'' ဟေလာက် ထား ပီးလ င်၊‐ ၁၂

ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည်ဘရင်ထံမှထွက် ခ့ဲ က၏။ ဘရင်သည်ထာဝရဘရားသင့်ေစ

ေသာဖားများ၏ေဘးမှလွတ်ေြမာက်ရန်အတွက် ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားထံတွင်ဆေတာင်း ေလ၏။‐

၁၃ ထာဝရဘရားသခင်သည်ေမာေ ှ ဆေတာင်း သည့်အတိင်း ပေတာ်မသြဖင့်အိမ်များ၊ ြခံ များ၊

လယ်ကွင်းများထဲ ှ ိ ဖားများေသ က ကန်၏။‐ ၁၄ အီဂျစ်ြပည်သားတိ့သည်ဖားေသေကာင်များ

ကိစပံထား ကရာတစ်ြပည်လံးတွင်နံေစာ် လျက် ှ ိ ေလ၏။‐ ၁၅

တိင်းြပည်တွင်အေြခအေနေကာင်းလာေကာင်း ကိေတွ့ြမင်ရေသာအခါ၊ ဘရင်သည်ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်းေခါင်းမာ မဲ ေခါင်းမာလျက် ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့၏စကား

ကိနားမေထာင်ဘဲေနေလ၏။ ၁၆ တစ်ဖန်ထာဝရဘရားက``အာ န်အားေြမ

ကီးကိသင်၏ေတာင်ေဝှး ှ င့် ိက်ေလာ့။ အီဂျစ် တစ်ြပည်လံးတွင်ေြမမန့် ှ ိ သမ သည်ေတာ

ြခင်များြဖစ်လာလိမ့်မည်ဟေြပာေလာ့'' ဟ ၍ေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၇

ထိ့ေကာင့်အာ န်သည်ေတာင်ေဝှးြဖင့်ေြမ ကီးကိ ိက်သြဖင့် အီဂျစ်ြပည် ှ ိ ေြမမန့်

ှ ိ သမ သည်ေတာြခင်ြဖစ်လာ၍ လ ှ င့် တိရစာန်တိ့၌တွယ်ကပ်ေလ၏။‐ ၁၈

ေမှာ်ဆရာတိ့လည်းမိမိတိ့၏အတတ်ပညာ ြဖင့် ေတာြခင်များြဖစ်လာရန်အားထတ် က

ေသာ်လည်းမေအာင်ြမင် ကေချ။ ေတာြခင် များသည်လ ှ င့်တိရစာန်တိ့၌တွယ်ကပ် ေလသည်။‐

၁၉ ထိအခါေမှာ်ဆရာတိ့ကဘရင်အား``ဤ အမအရာသည်ထာဝရဘရား ပေတာ်

မေသာအမြဖစ်၏'' ဟေလာက် က၏။ သိ့ ရာတွင်ဘရင်သည်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်

မခ့ဲသည့်အတိင်းေခါင်းမာ မဲေခါင်းမာလျက် ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့၏စကားကိနား မေထာင်ဘဲေနေလ၏။

၂၀တစ်ဖန်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``နံနက် ေစာေစာအချိန်၌ဘရင်သည်ေရဆိပ်သိ့သွား ေသာအခါ

သ ှ င့်ေတွ့ဆံ၍`ငါ၏လမျိုးေတာ် သည်ငါ့အားဝတ် ပ ိင်ရန်သတိ့ကိသွား ခွင့် ပေလာ့။‐ ၂၁

သွားခွင့်မ ပလ င်သင် ှ င့်သင်၏မးမတ် ြပည်သတိ့ထံသိ့မှက်ေကာင်များကိငါ ေစလတ်မည်။

အီဂျစ်ြပည်သားတိ့၏အိမ် များ ှ င့်ေြမတစ်ြပင်လံးကိမှက်ေကာင် များြဖင့်ြပည့်ေစမည်။‐

၂၂ ထိေန့တွင်ငါ၏လမျိုးေတာ်ေနထိင်ရာ ေဂါ ှ င်ေဒသကိချန်လှပ်၍ထားသြဖင့် ထိ

ေဒသ၌မှက်ေကာင်မ ှ ိ ေစရ။ ထိသိ့ ပြခင်း အားြဖင့်ငါထာဝရဘရားသည်ဤြပည်

တွင် ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိသင်သိရလိမ့်မည်။‐ ၂၃ ငါသည်ငါ၏လမျိုးေတာ် ှ င့်သင်၏လမျိုး

ကိြခားနား၍ထားမည်။ ဤနိမိတ်လကဏာ ကိနက်ြဖန်ေန့တွင်ငါြပမည်' ဟထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မေ ကာင်းေြပာေလာ့'' ဟ၍ မိန့်ေတာ်မသည်။‐ ၂၄

ထာဝရဘရားသည်မှက်ေကာင်အပ် ကီးများ ကိဘရင်၏နန်းေတာ်၊ မးမတ်တိ့၏အိမ်များ

ှ င့်အီဂျစ်တစ်ြပည်လံးသိ့ေစလတ်ေတာ်မ ၏။ မှက်ေကာင်များေ ကာင့်တိင်းြပည်ပျက် ရေလ၏။ ၂၅

ထိအခါဘရင်သည် ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ ကိေခ ၍``သင်တိ့၏ဘရားအားဤြပည်

ထဲ၌ယဇ်ပေဇာ်ေလာ့'' ဟဆိေလ၏။ ၂၆ ေမာေ ှ က``အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်ေသာယဇ်ေကာင် များကိအီဂျစ်အမျိုးသားတိ့က ွံ  ှ ာ ကမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ထိက့ဲသိ့မ ပလပ်

သင့်ပါ။ အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည်ယဇ် ေကာင်များပေဇာ်ြခင်းကိြမင်လ င် အက ်ပ်

တိ့အားခဲ ှ င့်ပစ်၍သတ်ကပါလိမ့်မည်။‐ ၂၇ အက ်ပ်တိ့သည်ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း ေတာက ာရ သိ့သံးရက်ခရီးသွား၍ယဇ်ပေဇာ်ရပါ မည်''

ဟေလာက်ဆိ၏။ ၂၈ ဖာေရာဘရင်က``သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား

ေတာက ာရ၌ယဇ်ပ ေဇာ်ရန်ငါေစလတ်မည်။ သိ့ရာတွင်ခရီး ေဝးမသွားရ။ ငါ့အတွက်ဆေတာင်းေပး

ပါေလာ့'' ဟဆိေလ၏။ ၂၉ ေမာေ ှ က``နက်ြဖန်ေန့တွင်ကိယ်ေတာ် ှ င့် မးမတ်ြပည်သတိ့ထံမှ

မှက်ေကာင်များကိ ဖယ် ှ ားေပးရန်ယခကိယ်ေတာ်ထံမှထွက် သွားလ င်သွားချင်း ထာဝရဘရားထံ၌

ဆေတာင်းေပးပါမည်။ ထာဝရဘရားကိ ယဇ်ပေဇာ်ရန်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အား

ယခသွားခွင့် ပ ပီးမှမသွားရဟ ေနာက်တစ်ဖန်မလှည့်စားမတားဆီးပါ ှ င့်'' ဟေလာက်ထားေလ၏။

၃၀ ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်ဘရင်ထံမှထွက်ခ့ဲ ပီးေနာက် ထာဝရဘရားထံ၌ဆေတာင်း ေလ၏။‐ ၃၁

ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ ဆေတာင်းသည့် အတိင်း ဘရင် ှ င့်မးမတ်ြပည်သတိ့ထံ၌

မှက်တစ်ေကာင်မ မကျန်ေစရန်မှက်အားလံး ကိဖယ် ှ ားေတာ်မ၏။‐ ၃၂

သိ့ရာတွင်ဘရင်သည်ယခအ ကိမ်၌လည်း ေခါင်းမာ မဲေခါင်းမာလျက် ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ကိသွားခွင့်မ ပေချ။

၉ ထာဝရဘရားက ေမာေ ှ အား``ဘရင်ထံ သိ့သွား၍ ေဟ ဗဲအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားဤသိ့မိန့်ေတာ်မ ၏။ `ငါ့အားဝတ် ပ ိင်ေစရန်ငါ၏လမျိုး ေတာ်ကိသွားခွင့် ပေလာ့။‐

၂သင်သည်သွားခွင့်မ ပဘဲေနဦးမည်ဆိလ င်၊‐ ၃ ငါသည်သင်တိ့၏ြမင်း၊ ြမည်း၊ ကလားအပ်၊ သိး၊ ွား၊

ဆိတ်တိ့ကိေရာဂါဆိးြဖင့်ေသေကျ ပျက်စီးေစမည်။‐ ၄ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏တိရစာန် ှ င့် အီဂျစ်အမျိုး သားတိ့၏တိရစာန်တိ့ကိခဲွြခား၍ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ပိင်ေသာတိရစာန်တစ်ေကာင်မ မေသေစရ။‐ ၅ ငါသည်နက်ြဖန်ေန့၌ထိအမကိ ပမည်'

ဟထာဝရဘရားအချိန်ကန့်သတ်ေတာ်မ ေကာင်းကိေြပာေလာ့'' ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ေနာက်တစ်ေန့တွင်ထာဝရဘရားသည်မိန့် ေတာ်မသည့်အတိင်း ပေတာ်မသြဖင့် အီဂျစ်

အမျိုးသားတိ့၏တိရစာန်အားလံးေသေကျ ကကန်၏။ သိ့ရာတွင်ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့၏တိရစာန်တစ်ေကာင်မ မေသ။‐ ၇ ဘရင်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ တိရစာန်

တစ်ေကာင်မ မေသေကာင်းကိစံစမ်း သိ ှ ိ ရေလ၏။ သိ့ေသာ်ဘရင်သည်ေခါင်းမာ

မဲေခါင်းမာလျက် ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ကိသွားခွင့်မ ပဘဲေနေလ၏။ ၈

ထိေနာက်ထာဝရဘရားက ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န် တိ့အား``မီးဖိထဲကြပာကိလက် ှ င့်ဆပ်ယ ေလာ့။

ေမာေ ှ သည်ဘရင်ေ ှ ့တွင်ြပာကိေလ ထဲသိ့ပစ်လင့်ရမည်။‐ ၉ ထိြပာသည်အီဂျစ်တစ်ြပည်လံးတွင်

ေြမမန့်က့ဲ သိ့ပျံ ့ ှ ံ ့၍ လ ှ င့်တိရစာန်တိ့၏ကိယ်ေပ ၌ အနာဆိးများေပါက်ေစလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ြပာကိယ၍ဘရင်ေ ှ ့ တွင်ရပ်ေန က၏။

ေမာေ ှ သည်ြပာကိေလထဲ သိ့ပစ်လင့်လိက်ရာ လ ှ င့်တိရစာန်တိ့၏ကိယ်

ေပ ၌အနာဆိးများေပါက်ေစေလ၏။‐ ၁၁ အြခားေသာအီဂျစ်အမျိုးသားတိ့က့ဲသိ့

ေမှာ်ဆရာတိ့ကိယ်ေပ တွင်လည်းအနာဆိး များေပါက်လျက် ှ ိ သြဖင့် သတိ့သည်

ေမာေ ှ ေ ှ ့သိ့မလာ ိင် ကေတာ့ေချ။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်ဘရင်ကိ

ေခါင်းမာေစသြဖင့် ေမာေ ှ အားထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်းဘရင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားသွားခွင့် မ ပဘဲေနေလ၏။ ၁၃ ထိေနာက်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား

ေဟ ဗဲ အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ဤသိ့မိန့်ေတာ်မေ ကာင်းေြပာ ကားေလာ့။ ``နံ

နက်ေစာေစာတွင် ဘရင် ှ င့်သွားေရာက်ေတွ့ဆံ ပီးလ င်`ငါ့အားဝတ် ပ ိင်ရန်ငါ၏လမျိုး

ေတာ်ကိသွားခွင့် ပေလာ့။‐ ၁၄ ကမာေလာကတစ်ခလံး၌ငါက့ဲသိ့ေသာ ဘရားမ ှ ိ ေ ကာင်း

သင်သိေစရန်ယခအ ကိမ် တွင်သင် ှ င့်သင်၏မးမတ်ြပည်သတိ့အား ငါ ကိယ်တိင်ကပ်သင့်ေစမည်။‐

၁၅ အကယ်၍ငါသည်တန်ခိးေတာ်ြဖင့် သင် ှ င့် သင်၏လမျိုးကိေရာဂါေဘးသင့်ေစခ့ဲပါမ

သင်တိ့အားလံးပင်ေသေကျပျက်စီးကန် မည်ြဖစ်သည်။‐ ၁၆ သိ့ရာတွင်ကမာသကမာသားတိ့သည် ငါ

၏ဘန်းတန်ခိးကိေတွ့ြမင် ကေစရန် ငါ သည်သင်တိ့ကိအသက်ချမ်းသာခွင့်ေပး ခ့ဲ၏။‐ ၁၇

သိ့ေသာ်လည်းသင်သည်ေမာက်မာ မဲေမာက်မာ လျက် ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိသွားခွင့်မ ပဘဲ ေနေသး၏။‐

၁၈ နက်ြဖန်ေန့ဤအချိန်တွင်အီဂျစ်ြပည်၌ တစ် ကိမ်တစ်ခါမ မ ွာဘးေသာမိးသီး

မိးကိသည်းထန်စွာ ွာသွန်းေစမည်။‐ ၁၉ ယခသင်သည်သင်၏တိရစာန်များ ှ င့်ကွင်း

ြပင်၌ ှ ိ သမ တိ့ကိ အမိးအကာေအာက်သိ့ သွင်းေစေလာ့။ အကာအကွယ်မ ှ ိ ေသာလ

ှ င့်တိရစာန် ှ ိ သမ တိ့အေပ သိ့ မိး ွာချ သြဖင့်ေသေကျပျက်စီး ကလိမ့်မည်။'' ၂၀

ဘရင်၏မးမတ်အချို ့တိ့သည်ထာဝရ ဘရား၏မိန့်ေတာ်မချက်ကိယံ၍ေကာက် ွံ ့သြဖင့်

မိမိတိ့၏ေကျးကန် ှ င့်တိရစာန် များကိအမိးအကာေအာက်သိ့သွင်းထား က၏။‐

၂၁ အြခားေသာသများကမထာဝရဘရား ၏မိန့်ေတာ်မချက်ကိပမာဏမ ပဘဲ မိမိ

တိ့၏ေကျးကန် ှ င့်တိရစာန်များကိအမိး အကာေအာက်သိ့မသွင်းဘဲေန က၏။ ၂၂

ထိေနာက်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား ``အီဂျစ်ြပည်တစ်ေလာက်လံးတွင်လများ၊

တိရစာန်များ၊ လယ်ကွင်း ှ ိ အပင်များေပ သိ့ မိး ွာချေစရန်သင်၏လက်ကိေကာင်းကင်

သိ့ေြမာက်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၃ ေမာေ ှ သည်မိမိ၏ေတာင်ေဝှးကိေကာင်းကင်

သိ့ေြမာက်လိက်ရာ ထာဝရဘရားသည်မိး ထစ်ချုန်းြခင်း၊ မိး ကိးပစ်ြခင်း ှ င့်တကွ

မိးသီးမိး ွာသွန်းေစေလ၏။ ထာဝရ ဘရားေစလတ်ေတာ်မေသာ‐ ၂၄ ထိမန်တိင်းသည်

အလွန်ဆိး ွားေသာမန် တိင်းြဖစ်သြဖင့် အီဂျစ်ြပည်သမိင်းတွင် တစ် ကိမ်တစ်ခါမ မ ကံဘးေသာ

အဆိး ွားဆံးမန်တိင်းြဖစ်၏။‐ ၂၅ အီဂျစ်ြပည်တစ်ေလာက်လံးတွင်အကာ အကွယ်မ ှ ိ ေသာ

လ ှ င့်တိရစာန်အေပါင်း တိ့သည်မိးသီးဒဏ်ေကာင့်ေသေကျ က ကန်၏။

လယ်ကွင်းထဲ၌ ှ ိ ေသာသီး ှ ံ များ ှ င့်သစ်ပင်အားလံးတိ့သည်လည်းပျက်စီး ကန်၏။‐ ၂၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေနထိင်ရာ ေဂါ ှ င်ေဒသသည်သာလ င် မိးသီးမိး ဒဏ်မှလွတ်ကင်းသည်။ ၂၇

ဘရင်သည်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ကိေခ  ပီး လ င်``ဤတစ် ကိမ်ငါြပစ်မှားမိပါ ပီ။ ထာဝရ

ဘရားသည်မှန်ကန်၍ ငါ ှ င့်ငါ၏လမျိုးတိ့ သည်မှားပါ၏။‐ ၂၈ ငါတိ့သည်မိးသီး ှ င့်မိး ကိးဒဏ်ကိမခံ

ိင်ေတာ့ ပီြဖစ်၍ ထာဝရဘရားထံဆ ေတာင်းေပးပါေလာ့။ ငါသည်သင်တိ့အား

ချက်ြခင်းသွားခွင့်ေပးပါမည်'' ဟဆိေလ၏။ ၂၉ ထိအခါေမာေ ှ က``က ်ပ်သည် မိ ့ြပင်သိ့

ေရာက်လ င် ထာဝရဘရားထံသိ့လက်များ ကိေြမာက်၍ဆေတာင်းေပးပါမည်။ ထာဝရ

ဘရားသည်ကမာေြမ ကီးကိအစိးရေတာ် မေ ကာင်း ကိယ်ေတာ်သိေစြခင်းငှာမိး ကိး
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သံ ှ င့်မိးသီးမိးရပ်စဲလိမ့်မည်။‐ ၃၀ သိ့ေသာ်လည်းသင် ှ င့်သင်၏မးမတ်တိ့သည်

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကိေကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ ေသးေကာင်းက ်ပ်သိပါသည်''ဟေလာက်ေလ၏။

၃၁ မေယာစပါးတိ့သည်မှည့်၍ပိက်ဆံပင်တိ့ သည် အဖးထွက်လျက် ှ ိ သြဖင့်၎င်းအပင်

တိ့သည်ပျက်စီးကန်၏။‐ ၃၂ သိ့ရာတွင်ဂျံ ုစပါးပင်တိ့သည် အမှည့် ေနာက်ကျသြဖင့်မပျက်စီး ကေချ။

၃၃ ေမာေ ှ သည်ဘရင်ထံမှထွက်၍ မိ ့ြပင်သိ့ သွား ပီးလ င်လက်များကိေြမာက်၍ ထာဝရ

ဘရားထံဆေတာင်းသြဖင့်မိး ကိးသံ ှ င့် မိးသီးများစဲေလ၏။ မိးလည်းရပ်စဲသွား၏။‐

၃၄ ထိသိ့မိးမ ွာ၊ မိး ကိးသံ ှ င့်မိးသီးများ ရပ်စဲသည်ကိဘရင်ြမင်ေသာအခါ သ ှ င့်

တကွသ၏မးမတ်တိ့သည်ကတိမတည် ဘဲ ေခါင်းမာ မဲေခါင်းမာလျက် ှ ိ  က၏။‐ ၃၅

ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ် မခ့ဲသည့်အတိင်း ဘရင်သည်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အားသွားခွင့်မ ပဘဲေန ြပန်၏။

၁၀ ထိေနာက်ထာဝရဘရားက ေမာေ ှ အား``သင် သည်ဘရင်ထံသိ့သွားေလာ့။

ငါသည်အ့ံဖွယ် ေသာအမတိ့ကိ အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့တွင် ြပြခင်းငှာလည်းေကာင်း၊

သတိ့အားြပသည့် အ့ံဖွယ်ေသာအမများအေကာင်းကိ သင် တိ့၏သားေြမးတိ့အားေြပာြပ ိင်ြခင်း

ငှာလည်းေကာင်း ငါသည်ဘရင် ှ င့်သ၏ မးမတ်တိ့ကိေခါင်းမာေစ၏။ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိသင်တိ့ အားလံးသိရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည် ဘရင်ထံသိ့သွား ၍ ``သင်သည်ငါ၏အမိန့်ကိမည်မ  ကာေအာင်

မနာခံဘဲေနမည်နည်း။ ငါ၏လမျိုးေတာ် သည်ငါ့အားဝတ် ပ ိင်ရန်သတိ့ကိသွား ခွင့် ပေလာ့။‐ ၄

သင်သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်တိ့အားသွားခွင့် မေပးလ င် နက်ြဖန်ေန့၌ငါသည်သင်၏တိင်း

ြပည်တွင်ကျိုင်းေကာင်များေရာက် ှ ိ လာေစ မည်။‐ ၅ ထိကျိုင်းေကာင်တိ့သည်ေြမတစ်ြပင်လံးကိ

ဖံးလမ်းမည်။ ယင်းတိ့သည်မိးသီးဒဏ်ေကာင့် မပျက်စီးဘဲကျန် ှ ိ သမ ကိကိက်စား ကလိမ့်မည်။

အပင် ှ ိ သမ တိ့ကိလည်း စားပစ် ကလိမ့်မည်။‐ ၆သင်၏နန်းအေဆာင်များ၊ မးမတ်တိ့၏အိမ် များ၊

ြပည်သအေပါင်းတိ့၏အိမ်များထဲသိ့ ကျိုင်းေကာင်အပ်များဝင်ေရာက်လိမ့်မည်။ အီဂျစ်

ိင်ငံသမိင်းတစ်ေလ ာက်တွင် ဤမ ေလာက် ဆိး ွားေသာကပ်မျိုးကိလတိ့တစ်ခါမ မေတွ ့ ကံခ့ဲရေသး'

ဟေဟ ဗဲအမျိုးသား တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မ၏'' ဟဆိေလ၏။

ထိေနာက်ေမာေ ှ သည် ဘရင်ထံမှထွက်သွားေလ၏။ ၇ မးမတ်တိ့ကဘရင်အား``ဤသတိ့သည်

အက ်ပ်တိ့ကိမည်မ  ကာေအာင်ဒကေရာက် ေစပါမည်နည်း။ ထိသတိ့သည်သတိ့၏ဘရား

ြဖစ်ေသာထာဝရဘရားအား ဝတ် ပ ိင်ရန် သွားခွင့်ေပးေတာ်မပါ။ အ ှ င်မင်း ကီး၊

ယခ ပင်အီဂျစ်ြပည်ပျက်စီးေန ပီမဟတ်ပါ ေလာ'' ဟေလာက် က၏။ ၈

ထိ့ေကာင့်ဘရင်သည် ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ အားြပန်ေခ လျက်``သင်တိ့ဘရားြဖစ်ေသာ

ထာဝရဘရားအားဝတ် ပရန်သွား က ေလာ့။ သိ့ေသာ်မည်သတိ့သွား ကမည်နည်း'' ဟေမးေလ၏။ ၉

ထိအခါေမာေ ှ က``ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ပဲွကိကျင်းပရမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် က ်ပ်တိ့၏လ ကီး၊

ကေလး၊ သားသမီး၊ သိး ွားမှစ၍အားလံးကိေခ ေဆာင်သွားရ ကပါမည်'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၁၀

ဘရင်က``သင်တိ့၏အမျိုးသမီးများ ှ င့် ကေလးများကိ ေခ ေဆာင်သွားခွင့်မ ပ ိင်

ဟထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍ငါဆိ၏။ ပန်ကန်ရန် ကံစည်ေနေ ကာင်းထင် ှ ား၏။‐

၁၁ သင်တိ့၏အလိြပည့်မည်ဆိလ င်အမျိုး သားများသာသွား၍ ထာဝရဘရားအား

ဝတ် ပကိးကွယ် ကေစ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိေနာက်အထံေတာ်မှသတိ့ကိ ှ င်ထတ် ေလ၏။ ၁၂

ထိေနာက်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``အီ ဂျစ်ြပည်သိ့ကျိုင်းေကာင်များေရာက် ှ ိ လာေစ

ရန်သင်၏လက်ကိဆန့်ေလာ့။ ကျိုင်းေကာင်များ သည်ေရာက်လာ၍မိးသီးဒဏ်ေကာင့်မပျက်

စီးဘဲ ကျန် ှ ိ ေနသမ ေသာအပင်တိ့ကိ စားပစ် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃

သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည်မိမိ၏ေတာင်ေဝှး ကိကိင်လျက် လက်ကိဆန့်လိက်ရာထာဝရ

ဘရားသည် ထိေန့ ှ င့်တစ်ညပတ်လံးအေ ှ ့ ဘက်မှေလြပင်းတိက်ခတ်ေစေတာ်မ၏။

နံနက်ေရာက်ေသာ်ထိအေ ှ ့ေလြဖင့် ကျိုင်းေကာင်များေရာက် ှ ိ လာ က၏။‐ ၁၄

ကျိုင်းေကာင်တိ့သည်အပ်လိက်ေရာက် ှ ိ လာ ၍ တစ်ြပည်လံးေပ သိ့ေရာက်ေလ၏။

ထိမ ေလာက်များြပားေသာကျိုင်းေကာင်အပ်များ သည်ေ ှ းကာလကမေပ စဖး၊

ေနာင် အခါ၌လည်းေပ မည်မဟတ်။‐ ၁၅ ကျိုင်းေကာင်များသည်ေြမတစ်ြပင်လံးကိ

ဖံးလမ်းသြဖင့် ေြမြပင်သည်ကျိုင်းေကာင်များ ြဖင့်မည်းနက်လျက် ှ ိ ၏။ ယင်းတိ့သည်တိင်း

ြပည်၌မိးသီးဒဏ်ေကာင့်မပျက်စီးဘဲ ကျန် ကင်းသမ ေသာအပင် ှ င့်သစ်သီးတိ့ကိ စား က၏။

အီဂျစ်ြပည်တစ်ေလာက်လံးတွင် အပင် ကီးငယ်တိ့၌အ ွက်စိမ်းဟ၍ မကျန်ေတာ့ေချ။ ၁၆

ထိအခါဘရင်သည်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ ကိ အလျင်အြမန်ေခ ၍``ငါသည်သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ှ င့်သင်တိ့ ကိြပစ်မှားမိပါ ပီ။‐ ၁၇ယခတစ် ကိမ်ငါ၏အြပစ်ကိလတ်၍

ဤကပ်ဆိး ကီးကိဖယ် ှ ားေပးရန် သင်တိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံဆ

ေတာင်းပတနာ ပပါေလာ့'' ဟဆိေလ၏။‐ ၁၈ ေမာေ ှ သည်ဘရင်ထံမှထွက်ခ့ဲ၍ ထာဝရ

ဘရားထံဆေတာင်းပတနာ ပေလ၏။‐ ၁၉ ထာဝရဘရားသည်အေ ှ ့ေလကိအေနာက်

ေလြပင်းအြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲတိက်ခတ်ေစ သြဖင့် ကျိုင်းေကာင်တိ့ကိေလ ှ င့်ေဆာင်ယ ပီး

လ င်ပင်လယ်နီထဲသိ့ကျေစ၏။ အီဂျစ်ြပည် တစ်ေလာက်လံးတွင်ကျိုင်းေကာင်တစ်ေကာင်

မ မကျန်ေတာ့ေချ။‐ ၂၀ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်ဘရင်ကိ ေခါင်းမာေစသြဖင့်

သသည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အားသွားခွင့်မ ပဘဲေန ေလ၏။ ၂၁

ထိေနာက်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``အီ ဂျစ်ြပည်တွင်အလွန်ထထပ်ေသာအေမှာင်ထ

ဖံးလမ်းေစရန် သင်၏လက်ကိေကာင်းကင်သိ့ ဆန့်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၂

ေမာေ ှ သည်မိမိလက်ကိေကာင်းကင်သိ့ဆန့် သြဖင့် အီဂျစ်ြပည်တစ်ေလာက်လံးတွင်သံး

ရက်မ ေမှာင်အတိလမ်းေလ၏။‐ ၂၃ အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည်အချင်းချင်း

တစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်မြမင် ိင် က သြဖင့် သံးရက်ပတ်လံးမည်သမ မိမိ

ေနအိမ်မှမထွက်ေချ။ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ေနထိင်ရာအရပ်၌မကား အလင်းေရာင် ှ ိ ၏။ ၂၄

ထိအခါဘရင်သည်ေမာေ ှ ကိေခ ၍``ထာဝရ ဘရားအားဝတ် ပရန်သွား ကေလာ့။ သင်တိ့

၏အမျိုးသမီးများ ှ င့်ကေလးများကိလည်း သင်တိ့ ှ င့်အတသွား ကေစ။ သင်တိ့၏ သိး၊ ဆိတ်၊

ွားများကိသာထားခ့ဲ ကေလာ့'' ဟ ဆိေလ၏။ ၂၅ ေမာေ ှ က``က ်ပ်တိ့၏ထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်ရန်ယဇ်ေကာင်များ ှ ိ ရပါမည်။‐ ၂၆ ထိ့ေကာင့်က ်ပ်တိ့၏တိရစာန်များကိ တစ်ေကာင်

မကျန်ယေဆာင်သွားရပါမည်။ က ်ပ်တိ့သည် တိရစာန်များကိေ ွး၍ ထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်ရပါမည်။ သိ့ရာတွင်ထိအရပ်သိ့ေရာက် မှမည်သည့်အေကာင်ကိေ ွး၍ ပေဇာ်ရမည်

ကိသိ ိင်ပါမည်'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၂၇ ထာဝရဘရားသည်ဘရင်အားေခါင်းမာေစ သြဖင့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိသွား ခွင့်မ ပဘဲေနြပန်၏။‐ ၂၈ဘရင်ကေမာေ ှ အား``ငါ့ထံမှထွက်သွား

ေလာ့။ သင့်မျက် ှ ာကိငါေနာက်တစ်ဖန်မေတွ ့ လိ။ အကယ်၍ေတွ ့ခ့ဲလ င်သင်ေသရမည်'' ဟဆိေလ၏။

၂၉ ထိအခါေမာေ ှ က``ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း က ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ေနာက်တစ်

ဖန်မလာေတာ့ပါ'' ဟေလ ာက်ေလ၏။

၁၁ ထာဝရဘရားက ေမာေ ှ အား``ငါသည်အီဂျစ် ဘရင် ှ င့်အီဂျစ်ြပည်သားတိ့အားေနာက်ဆံး

ဒဏ်ခတ်မည်။ ထိေနာက်သသည်သင်တိ့အား သွားခွင့် ပလိမ့်မည်။ စင်စစ်အားြဖင့်သင်တိ့

အားလံးကိဤြပည်မှ ှ င်ထတ်လိမ့်မည်။‐ ၂ဣသေရလအမျိုးသားေယာကျာ်းမိန်းမ အေပါင်းတိ့သည်

မိမိတိ့၏အိမ်နီးချင်းတိ့ ထံမှ ေ ၊ ေငွ၊ တန်ဆာများကိေတာင်းယ ကရန်ေြပာေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၃ အီဂျစ်ြပည်သားတိ့သည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား ိ ေသေလးစားေစရန်ထာဝရ

ဘရား ပြပင်ေတာ်မ၏။ စင်စစ်အားြဖင့် ဘရင်၏မးမတ်ြပည်သတိ့ကေမာေ ှ

အားအလွန် ကီးြမတ်ေသာပိုလ်ြဖစ်သည် ဟခံယထား က၏။ ၄ ထိေနာက်ေမာေ ှ ကဘရင်အား``ထာဝရ

ဘရားက `သန်းေခါင်ယံအချိန်တွင် ငါသည် အီဂျစ်ြပည်သားတိ့ထံသိ့ ကလာ၍၊‐ ၅

အီဂျစ်ြပည်တွင်ဘရင်၏နန်းလျာသားဦးမှ စ၍ ကိတ်ဆံ ကိတ်ေသာကန်မ၏သားဦး

တိင်ေအာင် သားဦးဟသမ တိ့ကိေသေစမည်။ တိရစာန်အေပါင်းတိ့၏သားဦးေပါက်မှန်

သမ ကိလည်းေသေစမည်။‐ ၆ ေ ှ းအခါ၌လည်းမ ကံစဖး၊ ေနာင်အခါ၌

လည်း ကံရမည်မဟတ်ေသာဟစ်ေအာ်ြမည်တမ်း ြခင်းအသံကိ အီဂျစ်တစ်ြပည်လံးတွင် ကားရ

လိမ့်မည်။‐ ၇ သိ့ေသာ်လည်းဣသေရလအမျိုးသားလ သိ့မဟတ်တိရစာန်အားေခွးတစ်ေကာင်မ ပင်

ေဟာင်မည်မဟတ်။ ဤနည်းအားြဖင့်ငါထာဝရ ဘရားသည်အီဂျစ်အမျိုးသား ှ င့်

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိခဲွြခားေ ကာင်းသင်တိ့သိရ ကမည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၈

ထိအခါသင်၏မးမတ်တိ့သည်က ်ပ်ထံသိ့ လာ၍ပျပ်ဝပ်လျက်`သင် ှ င့်သင်၏လစအေပါင်း

တိ့ထွက်သွား ကပါ' ဟ ှ ိ ခိးေတာင်းပန် က လိမ့်မည်။ ထိေနာက်မှက ်ပ်ထွက်သွားပါမည်''

ဟေလာက်ေလ၏။ ထိေနာက်ေမာေ ှ သည် ေဒါသအမျက်ထွက်လျက်ဘရင်ထံမှ ထွက်သွားေလ၏။ ၉

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ငါသည် အီဂျစ်ြပည်တွင်အ့ံဖွယ်ေသာအမများကိ များြပားစွာြပ ိင်ရန်

ဘရင်သည်သင်၏ စကားကိနားမေထာင်ဘဲေနလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၁၀

ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည်ဘရင်ေ ှ ့၌အ့ံ ဖွယ်ေသာအမတိ့ကိြပေသာ်လည်း ထာဝရ

ဘရားသည်သ့ကိေခါင်းမာေစသြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားတိင်းြပည်

မှထွက်ခွင့်မ ပဘဲေနသတည်း။

၁၂ ထာဝရဘရားက အီဂျစ်ြပည်တွင်ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်တိ့အား၊‐

၂ ``ဤလသည်သင်တိ့၏ ှ စ်ပထမလြဖစ် ေစရမည်။‐ ၃

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အား ဤသိ့ န် ကားေလာ့။ ဤလဆယ်ရက်ေန့တွင်

မိသားစတစ်စလ င် သိးကေလးသိ့မဟတ် ဆိတ်ကေလးတစ်ေကာင်ကျစီေ ွးယရမည်။‐ ၄
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အကယ်၍မိမိ၏မိသားစသည်သိးကေလး တစ်ေကာင် သိ့မဟတ်ဆိတ်ကေလးတစ်ေကာင်

လံးကိစား၍မကန် ိင်လ င် အိမ်နီးချင်း မိသားစ ှ င့်ေပါင်းစပ်၍လတစ်ေယာက်စား

ိင်သမ စားမည့်သဦးေရကိတွက်ချက် ကာတိရစာန်တစ်ေကာင်ကိစားသံးရမည်။‐ ၅

သင်တိ့သည်သိးသိ့မဟတ်ဆိတ်ကိေ ွးယ ိင်သည်၊ သိ့ေသာ်ထိတိရစာန်သည်အြပစ်အနာ

ကင်းေသာတစ် ှ စ်သားအထီးြဖစ်ရမည်။‐ ၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ထိသားေကာင်

များကိထိန်းေကျာင်းထား ပီးလ င် ပထမလ တစ်ဆယ်ေလးရက်ေန့ညဦးပိင်း၌ယင်းသား

ေကာင်တိ့ကိသတ်ရမည်။‐ ၇ ထိေနာက်အသားကိစားသံးသများေနထိင်

ရာအိမ်၏တံခါးထပ် ှ င့်တံခါးတိင် ှ စ်တိင် တိ့တွင် ထိသားေကာင်၏ေသွးကိသတ်လိမ်း ရမည်။‐ ၈

ထိညတွင်အသားကိမီးကင်၍တေဆးမ့ဲ မန့်၊ ခါးေသာအ ွက်တိ့ ှ င့်စားရ ကမည်။‐ ၉

အသားကိအစိမ်းလိက်ြဖစ်ေစ၊ ပတ်၍ြဖစ် ေစမစားရ။ တိရစာန်၏ဦးေခါင်း၊ ေြခလက်၊ ဝမ်း

တွင်းသား ှ င့်တကွတစ်ေကာင်လံးကိမီးကင် ရမည်။‐ ၁၀ နံနက်တိင်ေအာင်အသားအ ကင်းအကျန်

မ ှ ိ ေစရ။ အ ကင်းအကျန် ှ ိ ခ့ဲလ င်မီး ိ ့ပစ်ရမည်။‐ ၁၁ သင်တိ့သည်ခါးကိစည်း၍ဖိနပ်ကိစီး

လျက်လက်ထဲတွင်ေတာင်ေဝှးကိကိင် ပီးလ င် ထိအသားကိအလျင်အြမန်စား ကရမည်။

ထိပဲွေတာ်သည်ထာဝရဘရား၏ပသခါ ပဲွေတာ်ြဖစ်၏။ ၁၂ ``ထိေန့ညတွင်ငါသည်

အီဂျစ်ြပည်ကိြဖတ် သန်း ကသွား၍ လ ှ င့်တိရစာန်တိ့၏သားဦး ှ ိ သမ တိ့ကိေသဒဏ်ခတ်၍

အီဂျစ်ြပည် ှ ိ ဘရားအေပါင်းတိ့ကိဒဏ်စီရင်မည်။ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။‐ ၁၃

သင်တိ့ေနထိင်ရာအိမ်တံခါးတိင်တိ့တွင် သတ်လိမ်းထားေသာေသွးသည်အမှတ်အသား

ြဖစ်လိမ့်မည်။ ငါသည်ေသွးကိြမင်ရေသာအခါ သင်တိ့အိမ်ကိေကျာ်လွန်သွားမည်။ သိ့ြဖစ်၍

ငါသည်အီဂျစ်ြပည်ကိဒဏ်ခတ်ေသာအခါ သင်တိ့သည်၎င်းဒဏ်မှလွတ်ကင်း ကလိမ့် မည်။‐ ၁၄

ငါထာဝရဘရား ပသည့်အမကိသတိရ ရန် ဤေန့ရက်ကိပဲွေတာ်ေန့အြဖစ်ဆင်ယင်

ကျင်းပရမည်။ သင်တိ့သည်ထိေန့ကိဘရား ပဲွေတာ်ေန့အြဖစ်ထာဝစဥ်ကျင်းပရ က

မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထာဝရဘရားက``သင်တိ့သည်ခနစ်ရက်

ပတ်လံးတေဆးပါေသာမန့်ကိမစားရ။ တေဆးမ့ဲမန့်ကိသာစားရမည်။ ပထမ

ေန့တွင်သင်တိ့၏အိမ်များမှတေဆးကိ ဖယ် ှ ားရမည်။ ထိခနစ်ရက်အတွင်း၌တစ်

စံတစ်ေယာက်ေသာသသည် တေဆးပါေသာ မန့်ကိစားမိလ င်ထိသသည်ငါ၏လမျိုး

ေတာ်မှအပယ်ခံရမည်။‐ ၁၆ ပထမေန့ ှ င့်သတမေန့၌ဝတ် ပအစည်း အေဝးကိကျင်းပရမည်။

ထိေန့ရက်များ တွင်စားစရာြပင်ဆင်ြခင်းအလပ်မှတစ် ပါးအြခားအလပ်မလပ်ရ။‐ ၁၇

ငါသည်ထိေန့တွင်သင်တိ့ဗိလ်ေြခများကိ အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲသည်ြဖစ်ြခင်း ေကာင့်

ဤတေဆးမ့ဲမန့်ပဲွေတာ်ကိထာဝ စဥ်ကျင်းပ ကေလာ့။‐ ၁၈သင်တိ့သည်ပထမလတစ်ဆယ့်ေလးရက်

ေန့ညေနမှ ှ စ်ဆယ့်တစ်ရက်ေန့ညေန တိင်ေအာင်တေဆးမ့ဲမန့်ကိစားရမည်။‐ ၁၉

ခနစ်ရက်ပတ်လံးသင်တိ့၏အိမ်များတွင် တေဆးမ ှ ိ ေစရ။ ဣသေရလအမျိုးသား

ြဖစ်ေစ၊ အြခားအမျိုးသားြဖစ်ေစ မည်သ မဆိတေဆးပါေသာမန့်ကိစားမိလ င် ထိ

သသည်ငါ၏လမျိုးေတာ်မှအပယ်ခံရမည်။‐ ၂၀ တေဆးပါသည့်မန့်ကိလံးဝမစားရ၊ သင်

သည်မည်သည့်အရပ်တွင်ေနထိင်သည်မဆိ တေဆးမ့ဲမန့်ကိသာစားရမည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၁

ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်း ေဆာင်အေပါင်းတိ့ကိေခ ၍``သင်တိ့၏မိသားစ

အသီးသီးသည် ပသခါပဲွေတာ်ကိဆင်ယင် ကျင်းပ ိင်ရန် တိရစာန်များထဲမှေ ွးယ၍

ပသခါပဲွအတွက်သတ် ကေလာ့။‐ ၂၂ ထိေနာက်ဟဿပ် ွန့်တစ်စည်းကိယ၍အင်တံ

ထဲ ှ ိ သိး၏ေသွး၌ ှ စ် ပီးလ င် တံခါးထပ် ှ င့် တံခါးတိင် ှ စ်တိင်တိ့ကိသတ်ရမည်။ နံနက်

ချိန်သိ့ေရာက်သည့်တိင်ေအာင်မည်သမ မိမိ အိမ်အြပင်သိ့မထွက်ရ။‐ ၂၃

ထာဝရဘရားသည်အီဂျစ်အမျိုးသား တိ့ကိေသဒဏ်စီရင်ရန် အီဂျစ်ြပည်ကိ

ြဖတ်သန်း ကသွားသည့်အခါတံခါးထပ်၊ တံခါးတိင်တိ့တွင်ေသွးကိြမင်ရလ င် သင်

တိ့အသက်ချမ်းသာရေစရန် ေသမင်းတမန် အား သင်တိ့၏အိမ်များကိေကျာ်သွားေစ

ေတာ်မမည်။ သင်တိ့၏အိမ်များထဲသိ့ဝင်၍ သင်တိ့အားသတ်ခွင့်ေပးမည်မဟတ်။‐ ၂၄

သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏သားသမီးများသည် ဤပညတ်ချက်များကိအစဥ်လိက်နာ ကျင့်သံးရ ကမည်။‐ ၂၅

ထာဝရဘရားကတိထားေတာ်မေသာ ြပည်သိ့ သင်တိ့ဝင်ေရာက် ကေသာအခါ ဤဝတ်ကိ ပရမည်။‐

၂၆သင်တိ့၏သားသမီးများက`ဤသိ့ဝတ် ပ ြခင်းမှာမည်သိ့ဆိလိပါသနည်း' ဟေမး လ င်၊‐ ၂၇

သင်တိ့က`ထာဝရဘရားသည်အီဂျစ် ြပည်သားတိ့အားသတ်သင်ဖျက်ဆီးေသာ အခါ

အီဂျစ်ြပည်မှဣသေရလအမျိုး သားတိ့၏အိမ်များကိေကျာ်၍ ငါတိ့အား အသက်ချမ်းသာေစခ့ဲသြဖင့်

ထာဝရ ဘရားအားပသခါယဇ်ကိပေဇာ်ြခင်း ြဖစ်သည်' ဟေြဖ ကားရမည်'' ဟ န် ကားေလ၏။

ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဦး တ်၍ထာဝရဘရားအား ှ ိ ခိး က၏။‐ ၂၈

ထိေနာက်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ န် ကား သည့်အတိင်း သတိ့သည်လိက်နာေဆာင် ွက် က၏။

၂၉ သန်းေခါင်အချိန်တွင်ထာဝရဘရားသည် အီဂျစ်ဘရင်၏နန်းလျာသားဦးမှစ၍

ေထာင်တွင်း ှ ိ အကျဥ်းသမားသားဦးတိင် ေအာင်အီဂျစ်ြပည် ှ ိ သားဦးမှန်သမ ကိ

လည်းေကာင်း၊ တိရစာန်တိ့၏သားဦးဟသမ ကိလည်းေကာင်းေသဒဏ်စီရင်ေတာ်မ၏။‐ ၃၀

ထိညတွင်အီဂျစ်ဘရင် ှ င့်မးမတ်ြပည်သ အေပါင်းတိ့သည် ထ၍ေအာ်ဟစ်ငိေ ကးြမည်

တမ်း ကေလ၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်အီဂျစ် တစ် ိင်ငံလံးတွင် သားမေသေသာအိမ်တစ်

အိမ်မ မ ှ ိ ေသာေကာင့်ြဖစ်သတည်း။‐ ၃၁ ထိညချင်းတွင်ဘရင်သည်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်

တိ့ကိေခ ၍``သင်တိ့ ှ င့်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည် ငါ၏ြပည်မှထွက်သွား က

ေလာ့။ သင်တိ့ေတာင်းဆိသည့်အတိင်းသွား၍ ထာဝရဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ် က

ေလာ့။‐ ၃၂ သင်တိ့၏ သိး၊ ဆိတ်၊ ွားတိ့ကိလည်းယေဆာင် သွား ကေလာ့။

ငါသည်ေကာင်းချီးခံစားရေစ ရန်ဘရားသခင်ထံဆေတာင်းေပးပါေလာ့'' ဟဆိေလ၏။‐ ၃၃

အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့က``သင်တိ့သည်ဤ ြပည်မှမထွက်လ င် ငါတိ့အားလံးေသရ

ပါလိမ့်မည်'' ဟဆိလျက်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှ အလျင်အြမန်

ထွက်သွားရန်တိက်တွန်း ကေလသည်။‐ ၃၄ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်တေဆးမေရာေသး

ေသာမန့်စိမ်းကိမန့်နယ်ခွက်များတွင်ထည့်၍ အဝတ် ှ င့်ထတ် ပီးလ င်ပခံးေပ ၌ထမ်း ယ က၏။‐ ၃၅

ေမာေ ှ မှာ ကားထားသည့်အတိင်းဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့သည် အီဂျစ်ြပည် သားတိ့ထံမှေ ထည်၊

ေငွထည်၊ အဝတ် အထည်များကိေတာင်းယ က၏။‐ ၃၆ အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အား ိ ေသေလးစားေစရန် ထာဝရဘရား ပေတာ်မသြဖင့်သတိ့ ေတာင်းသမ ကိေပး က၏။

ဤနည်းအား ြဖင့်သတိ့သည် အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့၏ ပစည်းဥစာများကိယေဆာင်သွား က၏။ ၃၇

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ရာမသက် မိ ့မှ သကတ် မိ ့သိ့ေြခလျင်ခရီးြဖင့်ထွက်ခွာ

လာခ့ဲ က၏။ အေရအတွက်အားြဖင့်အမျိုး သမီး ှ င့်ကေလးများမပါဘဲ စစေပါင်း

လေြခာက်သိန်းမ  ှ ိ ေလသည်။‐ ၃၈ သတိ့ ှ င့်အတဣသေရလအမျိုးသား

မဟတ်ေသာသေြမာက်ြမားစွာတိ့ ှ င့် သိး၊ ဆိတ်၊ ွားများစွာတိ့လည်းလိက်ပါသွား ကေလ သည်။‐

၃၉ သတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်မှယေဆာင်ခ့ဲေသာ တေဆးမေရာသည့်မန့်စိမ်းြဖင့်မန့်ဖတ် က

၏။ အီဂျစ်ြပည်မှသတိ့အား တ်တရက် ှ င်ထတ်လိက် ကသည်ြဖစ်ြခင်းေ ကာင့် မန့်

စိမ်း၌တေဆးေရာရန်အချိန်မရခ့ဲ ကေချ။ ၄၀ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အီဂျစ် ြပည်တွင်

ှ စ်ေပါင်းေလးရာသံးဆယ်ေနထိင် ခ့ဲ က၏။‐ ၄၁ ှ စ်ေပါင်းေလးရာသံးဆယ်ေစ့ေသာေန့၌

ပင်ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်သည် အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခွာလာခ့ဲ က၏။‐ ၄၂

ထိေန့ညသည်ထာဝရဘရားကသတိ့ ကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ရန်ေစာင့် ကပ်

ကည့် ေသာညြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလ အမျိုးအစဥ်အဆက်တိ့သည် ထိညကိ

ထာဝရဘရားထတ်ေဆာင်ေတာ်မရာည အထိမ်းအမှတ်ပဲွေတာ်အြဖစ် ှ စ်စဥ် ကျင်းပ ကေလသည်။ ၄၃

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ အား``ပသခါပဲွေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာစည်းကမ်း

ဥပေဒသများသည်ကားဤသိ့တည်း။ မည် သည့်လမျိုးြခားကိမ ထိပဲွတွင်ပါဝင် စားေသာက်ခွင့်မ ပရ။‐

၄၄ သိ့ေသာ်အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာကိ ခံ ပီးေသာေငွဝယ်ကန်သည်စား ိင်၏။‐ ၄၅

ဧည့်သည်သိ့မဟတ်အခစားအလပ် သမားများမစားရ။‐ ၄၆ ပသခါစားပဲွကိြပင်ဆင်ေသာအိမ်ထဲ၌သာ

စားရမည်။ အိမ်ြပင်သိ့ယမသွားရ။ သား ေကာင်၏အ ိးများကိလည်းမချိုးရ။‐

၄၇ ဣသေရလအမျိုးတစ်မျိုးလံးသည်ထိပဲွ ေတာ်ကိကျင်းပရမည်။‐ ၄၈

လမျိုးြခားတစ်ဦးဦးသည်သင် ှ င့်အတ ေနထိင်၍ထာဝရဘရား၏ပသခါပဲွေတာ် တွင်ပါဝင်လိလ င်

သ ှ င့်သ၏အိမ်သားတိ့ ကိဦးစွာအေရဖျားလီှးမဂလာခံေစ ပီး မှ ထိသအားဣသေရလအမျိုးသား

က့ဲသိ့သတ်မှတ်ကာထိပဲွေတာ်၌ပါဝင် ေစ ိင်၏။ အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာ

မခံသမှန်သမ သည်ထိပဲွသိ့ဝင်၍ မစားရ။‐ ၄၉ ဣသေရလအမျိုးသားများေသာ်လည်း

ေကာင်း၊ သင်တိ့ ှ င့်အတေနထိင်ေသာလ မျိုးြခားတိ့သည်ေသာ်လည်းေကာင်း ဤစည်း

ကမ်းဥပေဒသများကိလိက်နာရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅၀ထာဝရဘရားကေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့

အားမိန့် ကားသမ အတိင်း ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့လိက်နာေဆာင် ွက် က၏။‐ ၅၁

ထိေန့၌ပင်ထာဝရဘရားသည် ဣသ ေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိအီဂျစ်

ြပည်မှထတ်ေဆာင်ေတာ်မ၏။

၁၃ ထာဝရဘရားက ေမာေ ှ အား``သားဦး ေယာကျာ်းမှန်သမ တိ့ကိငါ့အားဆက်ကပ်

ကရမည်။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင် သားဦးေယာကျာ်း၊ တိရစာန်တိ့တွင်သားဦး

ေပါက်ဟသမ ကိငါပိင်၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၃ ထိေနာက်ေမာေ ှ က ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့အား``ထာဝရဘရားသည်မဟာတန်ခိး ေတာ်ြဖင့် သင်တိ့ကန်ခံရာအီဂျစ်ြပည်မှ

သင်တိ့ကိထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာေန့ရက်ကိ သတိရ ကေလာ့။ ဤေန့ရက်တွင်တေဆး

ပါေသာမန့်ကိမစားရ။‐ ၄ သင်တိ့သည်အဗိဗလေခ ေသာပထမလ အတွင်း

ဤေန့ရက်တွင်အီဂျစ်ြပည်မှထွက် ခွာလာရ က၏။‐ ၅ထာဝရဘရားသည်ခါနန်အမျိုးသား၊ ဟိတိ
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အမျိုးသား၊ အာေမာရိအမျိုးသား၊ ဟိဝိ အမျိုးသား၊ ေယဗသိအမျိုးသားတိ့ေနထိင်

ရာြပည်ကိ သင်တိ့အားေပးမည်ဟသင်တိ့၏ ဘိးေဘးတိ့ကိခိင် မဲေသာသစာကတိထား

ေတာ်မခ့ဲ၏။ ကိယ်ေတာ်ပိ့ေဆာင်၍သင်တိ့သည် အစာေရစာေပါ ကယ်ဝ၍ေြမ သဇာထက်

သန်ေသာြပည်သိ့ေရာက် ှ ိ ေသာအခါ ှ စ်စဥ် ပထမလတွင်ဤပဲွေတာ်ကိကျင်းပရမည်။‐

၆ ခနစ်ရက်ပတ်လံးတေဆးမ့ဲမန့်ကိစား ပီး လ င် သတမေန့၌ထာဝရဘရားပဲွေတာ်

ကိကျင်းပရမည်။‐ ၇ ခနစ်ရက်ပတ်လံးတေဆးပါေသာမန့်ကိ မစားရ။

ထိရက်အတွင်းသင်တိ့ေနထိင်ရာ ြပည်တစ်ေလာက်လံးတွင်တေဆးပါေသာ

မန့်ြဖစ်ေစ၊ တေဆးြဖစ်ေစမ ှ ိ ေစရ။‐ ၈ ထိပဲွေတာ်စတင်ကျင်းပေသာေန့တွင်သင်

၏သားတိ့အား`အီဂျစ်ြပည်မှငါတိ့ထွက် ခွာလာစဥ်က ထာဝရဘရား ပေတာ်မ

ေသာေကျးဇးေတာ်ကိေအာက်ေမ့သည့်အထိမ်း အမှတ်ပဲွေတာ်ြဖစ်သည်' ဟ ှ င်းြပရမည်။‐ ၉

ထာဝရဘရားသည်မဟာတန်ခိးေတာ်ြဖင့် သင်တိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်လာ

ေသာေကာင့် သင်တိ့သည်ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိအ မဲ ွတ်ဆိေလ့လာေနေစ ရန်

ပဲွေတာ်သည်သင်တိ့၏လက်သိ့မဟတ်သင် တိ့၏နဖးေပ တွင်ချည်ထားေသာအမှတ်လက ဏာသဖွယ်

သင်တိ့အားသတိရေစလိမ့်မည်။‐ ၁၀ ှ စ်စဥ်သတ်မှတ်ေသာအချိန်၌ဤပဲွေတာ်ကိ

ကျင်းပရမည်။ ၁၁ ``ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏ဘိး ေဘးတိ့အားေပးမည်ဟ

ခိင် မဲေသာကတိသစာ ထားေသာခါနာန်ြပည်သိ့သင်တိ့ကိပိ့ေဆာင် လိမ့်မည်။

ထိြပည်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊‐ ၁၂ သင်တိ့၌ဖွားြမင်ေသာသားဦးမှန်သမ ကိ

ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်ရမည်။ သင်တိ့ ၏တိရစာန်များမှ သားဦးေပါက်အထီးမှန်

သမ ကိလည်းထာဝရဘရားပိင်ေတာ် မ၏။‐ ၁၃ သိ့ရာတွင်သားဦးေပါက်ြမည်းအထီးကိသိး

ကေလး ှ င့်လဲ၍ေ ွးယရမည်။ ထိသိ့လဲ၍ မေ ွးယလိလ င် ြမည်းကေလး၏လည်ပင်း

ကိချိုးရမည်။ သင်တိ့၏သားဦးေယာကျာ်းမှန် သမ ကိြပန်၍ေ ွးယ ကရမည်။‐ ၁၄

ေနာင်အခါ၌သင်၏သားက`အဘယ်ေကာင့်ဤ သိ့ ပလပ်ရပါသနည်း' ဟေမးလ င်`ထာဝရ

ဘရားသည်မဟာတန်ခိးေတာ်ြဖင့် ငါတိ့ကိ ကန်ခံရာအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲေတာ် မ၏။‐

၁၅ အီဂျစ်ဘရင်သည်ေခါင်းမာ၍ငါတိ့အား သွားခွင့်မေပးေသာအခါ ထာဝရဘရား

သည်အီဂျစ်ြပည်၌ ှ ိ ေသာလ ှ င့်တိရစာန် တိ့၏သားဦးေပါက်မှန်သမ တိ့ကိေသ

ဒဏ်စီရင်ေတာ်မ၏။ ထိအေကာင်းေ ကာင့် ငါတိ့သည်တိရစာန်သားဦးေပါက်မှန်သမ ကိ

ထာဝရဘရားအားယဇ်ပေဇာ်ရ၏။ သိ့ေသာ်လည်းငါတိ့၏သားဦးများကိ ြပန်၍ေ ွးယ ကသည်။‐

၁၆ ထာဝရဘရားသည်မဟာတန်ခိးေတာ် ြဖင့် ငါတိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲ

ြခင်းေ ကာင့် ဤပဲွေတာ်သည်သင်၏လက်သိ့ မဟတ်သင်၏နဖးေပ တွင်ချည်ထားေသာ

အမှတ်လကဏာသဖွယ် သင်တိ့အားသတိ ရေစလိမ့်မည်' ဟြပန်ေြပာရမည်'' ဟ၍

ေြပာဆိေလ၏။ ၁၇ အီဂျစ်ဘရင်သည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အားထွက်ခွင့် ပေသာအခါ

ထာဝရ ဘရားသည်ဖိလိတိ မိ ့သိ့သွားေသာပင် လယ်ကမ်းေြခြဖတ်လမ်းြဖင့် သတိ့ကိပိ့

ေဆာင်ေတာ်မမ။ သတိ့သည်စစ်ပဲွတိက်ရမည် ကိသိြမင်လ င်စိတ်ေြပာင်း၍ အီဂျစ်ြပည်

သိ့ြပန်သွား ကမည်ြဖစ်ေ ကာင်းဘရားသခင်သိေတာ်မ၏။‐ ၁၈ သိ့ြဖစ်၍သတိ့အားေတာက ာရခရီး

ြဖင့် ဧဒံပင်လယ်ဘက်သိ့လှည့်ပတ်လျက် သွားေစေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့တွင်စစ်ပဲွဝင်ရန်လက်နက်အြပည့်အစံ ပါ ှ ိ  က၏။ ၁၉ ေယာသပ်ကဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ကတိသစာထားေစခ့ဲသည့်အတိင်း ေမာေ ှ သည်ေယာသပ်၏အ ိးတိ့ကိယေဆာင်ခ့ဲ

ေလသည်။ ေယာသပ်က``ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ကိကယ်တင်ထတ်ေဆာင်ေသာအခါ

ငါ့အ ိးတိ့ကိဤအရပ်မှယေဆာင် သွားရမည်'' ဟခိင် မဲေသာကတိ ပ ေစ၏။ ၂၀

သတိ့သည်သကတ် မိ ့မှခရီးဆက်ခ့ဲ က ရာ ေတာက ာရအစပ် ှ ိ ဧသံ မိ ့တွင်စခန်း ချ က၏။‐

၂၁ ေန့ ှ င့်ညအချိန်တွင်သတိ့အားလမ်းြပရန် ထာဝရဘရားသည်ေန့အချိန်၌မိးတိမ်

တိင်အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ညအချိန်၌ အလင်းေရာင်ေပးရန်မီးတိင်အြဖစ်ြဖင့်

လည်းေကာင်း သတိ့၏ေ ှ ့က ကေတာ်မ၏။‐ ၂၂ ေန့အချိန်၌မိးတိမ်တိင်၊ ညအချိန်၌မီး

တိင်သည်သတိ့ေ ှ ့ကအစဥ်မြပတ်သွား ေလ၏။

၁၄ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်ြပန်လှည့်၍

ဗာလေဇဖန် မိ ့အနီးမိဂေဒါလ မိ ့ ှ င့်ပင်လယ်နီစပ် ကား ှ ိ ပိဟဟိ တ် မိ ့ေ ှ ့တွင်စခန်းချ

ရန်ေြပာေလာ့။‐ ၃ အီဂျစ်ဘရင်က`ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည်

ေတာက ာရဝန်းရံလျက် ှ ိ ေသာ အရပ်တွင်လှည့်လည်လျက် ှ ိ  ကသည်' ဟ ထင်လိမ့်မည်။‐ ၄

ငါသည်အီဂျစ်ဘရင်ကိေခါင်းမာေစသြဖင့် သသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိလိက်

လံတိက်ခိက်လိမ့်မည်။ ငါသည်ဘရင် ှ င့်သ ၏စစ်တပ်ကိ ှ ိမ်နင်းသြဖင့် ငါ၏ဘန်းထင် ှ ား

လိမ့်မည်။ ထိအခါအီဂျစ်အမျိုးသားတိ့က ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းသိြမင်

လာ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားမိန့်မှာ

ေတာ်မသည့်အတိင်းေဆာင် ွက် က၏။ ၅ အီဂျစ်ဘရင်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

ထွက်ေြပးကန် က ပီြဖစ်ေ ကာင်း ကားသိရ ေသာအခါ သ ှ င့်သ၏မးမတ်တိ့သည်စိတ်

သေဘာထားေြပာင်းလဲ၍``ငါတိ့သည်ငါတိ့ ၏အေစခံကန်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ကိ လွတ်ေြမာက်ထွက်ေြပးသွားေစပါသည် တကား'' ဟဆိ က၏။‐ ၆

အီဂျစ်ဘရင်သည်မိမိ၏စစ်ရထား ှ င့် စစ်တပ်ကိအသင့်ြပင်ေစ၏။‐ ၇

သသည်တပ်မးများဦးစီးေသာလက်ေ ွး စင်စစ်ရထားေြခာက်ရာအပါအဝင် စစ်

ရထားအားလံးကိစ ံ းချီတက်ေစ၏။‐ ၈ ထာဝရဘရားသည်ဘရင်ကိေခါင်းမာေစ

သြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေနာက် သိ့လိက်ေလ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

သည်ဝင့် ကားစွာြဖင့်ထွက်ခွာလျက် ှ ိ က၏။‐ ၉ ဘရင်၏စစ်တပ်၊ ရထားတပ်၊ ြမင်းတပ်တိ့

သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ေနာက် သိ့လိက် ကရာတွင် ဗာလေဇဖန် မိ ့ ှ င့်

ပိဟဟိ တ် မိ ့အနီးပင်လယ်နီကမ်းနား ၌စခန်းချလျက် ှ ိ ေသာဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိမီေလ၏။

၁၀ အီဂျစ်ဘရင်၏စစ်တပ်ချီတက်လာသည်ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ြမင်ရေသာအခါ

အလွန်ေ ကာက် ွံ ့၍ထာဝရဘရားအား ကယ်မေတာ်မရန်ေအာ်ဟစ်ေတာင်းပန် က၏။‐ ၁၁

သတိ့ကေမာေ ှ အား``အီဂျစ်ြပည်တွင် သချုင်း မ ှ ိ ေသာေကာင့် ေတာက ာရထဲ၌ေသေစ

ရန်အက ်ပ်တိ့ကိေခ ေဆာင်ခ့ဲပါသေလာ။ အက ်ပ်တိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင် ခ့ဲေသာေကာင့်

ယခမည်က့ဲသိ့ေသာအေြခ အေနမျိုးသိ့ဆိက်ေရာက်ကာေနသည်ကိ ကည့်ပါေလာ့။‐ ၁၂

အက ်ပ်တိ့သည်ထွက်မလာမီက ဤက့ဲ သိ့ြဖစ်မည်ဟေြပာခ့ဲသည်မဟတ်ပါေလာ။

အက ်ပ်တိ့က`အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ထံ၌ ကန်ခံ မဲကန်ခံေနပါရေစ' ဟေြပာပါ သည်။

ဤေတာက ာရထဲ၌ေသရသည်ထက် ကန်ခံေနရြခင်းကသာ၍ေကာင်းပါသည်''

ဟေြပာေလ၏။ ၁၃ ထိအခါေမာေ ှ က``မေ ကာက် က ှ င့်။ က့ံ က့ံခိင်ခိင် ှ ိ ေစ ကေလာ့။

ထာဝရဘရား သည်ယေန့တွင် သင်တိ့အားမည်က့ဲသိ့ကယ် တင်ေတာ်မမည်ကိြမင်ရလိမ့်မည်။

သင်တိ့ ယေန့ြမင်ရေသာအီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ ကိ ေနာင်မည်သည့်အခါမ ြမင်ရလိမ့်မည်

မဟတ်။‐ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အတွက်စစ် တိက်ေတာ်မလိမ့်မည်။

စိတ်မပ က ှ င့်'' ဟ ြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၅ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``အဘယ်

ေကာင့်သင်တိ့ဟစ်ေအာ်ေန ကသနည်း။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားေ ှ ့သိ့ ချီတက်ေစေလာ့။‐ ၁၆

သင်၏ေတာင်ေဝှးကိကိင်၍ပင်လယ်ေပ တွင် လက်ကိဆန့်ေလာ့။ ထိအခါပင်လယ်ေရသည်

ှ စ်ြခမ်းကဲွသြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည်ေြခာက်ေသွ့ေသာေြမေပ မှာြဖတ်

၍ေလာက်သွားရ ကမည်။‐ ၁၇ ငါသည်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ကိေခါင်း မာေစသြဖင့်

သတိ့သည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ေနာက်သိ့ဆင်းလိက် က လိမ့်မည်။ ငါသည်ဘရင် ှ င့်တကွသ၏

စစ်တပ်၊ ရထားတပ် ှ င့်ြမင်းတပ်တိ့ကိ ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်ြခင်းအားြဖင့် ငါ၏ ဘန်းထင် ှ ားလိမ့်မည်။‐

၁၈ ထိသိ့ဘရင် ှ င့်သ၏တပ်ကိ ှ ိမ်နင်းေအာင် ြမင်သြဖင့် ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်

ေကာင်းအီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သိရ က လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ေ ှ ့က က သွားေသာ ဘရားသခင်၏ေကာင်းကင်တမန်

သည်အေနာက်ဘက်သိ့ေနရာေြပာင်း၍လိက် ပါလာ၏။ သတိ့၏အေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာမိးတိမ် တိင်သည်လည်း

အေနာက်ဘက်သိ့ေနရာ ေြပာင်းသြဖင့်၊‐ ၂၀ အီဂျစ်တပ် ှ င့်ဣသေရလတပ်တိ့အ ကား

သိ့ေရာက် ှ ိ ေလ၏။ မိးတိမ်တိင်သည်အီဂျစ် အမျိုးသားတိ့ဘက်တွင်အေမှာင်ကျေစ၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ဘက်တွင်မ အလင်းေရာင်ရေစ၏။ သိ့ြဖစ်၍ထိည

တစ်ညလံးတစ်တပ် ှ င့်တစ်တပ်မချဥ်း ကပ် ိင် ကေချ။ ၂၁ ေမာေ ှ သည်ပင်လယ်ေပ သိ့လက်ကိဆန့်

လိက်ရာ ထာဝရဘရားသည်အေ ှ ့ဘက် မှေလြပင်းကိတစ်ညလံးတိက်ခတ်ေစ

သြဖင့် ပင်လယ်ေရကဲွ၍ေအာက်ေြခ၌ ေြခာက်ေသွ့ေသာေြမေပ ေစေတာ်မ၏။‐ ၂၂

ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေရတံတိင်း ှ စ်ခအ ကားေြခာက်ေသွ့ေသာ

ေြမေပ မှာေလာက်၍ပင်လယ်ကိြဖတ်၍ သွား ကေလ၏။‐ ၂၃ အီဂျစ်ဘရင်၏စစ်တပ်၊

ရထားတပ်၊ ြမင်းတပ် တိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေနာက် သိ့ဆင်းလိက် က၏။‐ ၂၄

နံနက်အ ဏ်မတက်မီအချိန်တွင် ထာဝရ ဘရားသည်မီးတိင် ှ င့်မိးတိမ်တိင်တိ့မှေန ၍

အီဂျစ်စစ်တပ်ကိ ကည့် ေတာ်မ ပီး လ င်သတိ့ကိဖ ိ ဖရဲြဖစ်ေစေတာ်မ၏။‐ ၂၅

ထာဝရဘရားသည်သတိ့၏ရထားဘီး များကိကတ်ထွက်ေစေတာ်မသြဖင့် သတိ့

၏ရထားများကိအသွားရခက်ေစေတာ် မ၏။ ထိ့ေကာင့်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့က``ထာ

ဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ဘက်မှေန၍ က ်ပ်တိ့ကိတိက်ခိက်လျက်

ှ ိ ေတာ်မ၏။ ထွက်ေြပး ကစိ'့' ဟဆိ က၏။ ၂၆ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``သင်၏လက်

ကိပင်လယ်ေပ သိ့ဆန့်၍ အီဂျစ်အမျိုးသား ှ င့်သတိ့၏ရထားတပ်၊ ြမင်းတပ်တိ့အေပ

သိ့ေရြပန်၍စီးေစေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၇ သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည်ပင်လယ်ေပ သိ့လက်
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ကိဆန့်သြဖင့် နံနက်မိးလင်းသည့်အခါေရ သည်ပံမှန်အတိင်းြပန်လည်စီးေလ၏။ ေရ

ြပန်တက်လာစဥ်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည် ထွက်ေြပး ကေသာ်လည်း ထာဝရဘရား

သည်သတိ့အားပင်လယ်ထဲ၌နစ် မပ်ေစ ေတာ်မ၏။‐ ၂၈ ေရသည်ပံမှန်အတိင်းြပန်စီးသြဖင့်ပင်

လယ်ထဲသိ့ဆင်းလိက်လာ ကေသာရထား တပ်၊ ြမင်းတပ် ှ င့်အီဂျစ်ဘရင်၏တပ်အား

လံးတိ့သည်တစ်ေယာက်မ မကျန်ေရနစ်၍ ေသကန် က၏။‐ ၂၉ဣသေရလအမျိုးသားတိ့မကား

တစ်ဘက် တစ်ချက် ှ ိ ေရတံတိင်း ှ စ်ခအ ကားေြခာက် ေသွ့ေသာေြမေပ မှာ

ေလာက်၍ပင်လယ်ကိ ြဖတ်ကးခ့ဲရ ကေလ၏။ ၃၀ ထိေန့တွင်ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ကိအီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ ၏လက်မှကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်

အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ ၏အေလာင်းများကိပင်လယ်ကမ်းေပ ၌ အတံးအ ံ း ှ ိ သည်ကိေတွ့ြမင် က

ေလ၏။‐ ၃၁ သတိ့သည်ထာဝရဘရားကအန တန်ခိးေတာ်ြဖင့် အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့

အား ှ ိမ်နင်းလိက်သည်ကိေတွ့ြမင်သြဖင့် ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသလာ ကကန်၏။

ထာဝရဘရား ှ င့်ထာဝရ ဘရား၏ကန်ေမာေ ှ တိ့ကိယံကည် ကိးစားလာက၏။

၁၅ ထိေနာက်ေမာေ ှ  ှ င့်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့က ထာဝရဘရားအားေအာက်ပါ

ေထာမနာ ပသီချင်းကိဆိ ကသည်။ ``ထာဝရဘရားသည်ေအာင်ပဲွ ကီးခံရ ပီြဖစ်၍

ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်ေတာ်ကိေထာမနာ ပ ပါမည်။ ကိယ်ေတာ်သည်ြမင်းများ ှ င့်ြမင်းစီးသရဲတိ့ကိ

ပင်လယ်ထဲ၌နစ် မပ်ေစေတာ်မ ပီ။ ၂ ထာဝရဘရားသည်ငါ၏ခွန်အား ကီးေသာ အကာအကွယ်၊

ငါ့ကိကယ်တင်ေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါသည်ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပပါမည်။

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အဖ၏ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ်၏ ကီးြမတ်ေတာ်မြခင်းကိ

ကးရင့်သီဆိပါမည်။ ၃ ထာဝရဘရားသည်စစ်သရဲြဖစ်ေတာ်မ၏။

နာမေတာ်မကားထာဝရဘရားြဖစ် ေတာ်မ၏။ ၄ ``ကိယ်ေတာ်သည်အီဂျစ်ဘရင်၏ရထား တပ် ှ င့်

စစ်တပ်ကိပင်လယ်ထဲသိ့ပစ်ချေတာ်မ၏။ သ၏လက်ေ ွးစင်စစ်ဗိလ်တိ့သည်ပင်လယ်

နီထဲ၌ ေရနစ်ေသဆံးကန်၏။ ၅ ပင်လယ်ေရနက်ကသတိ့ကိဖံးအပ်လျက်

သတိ့သည်ေကျာက်တံးက့ဲသိ၊့ေအာက်သိ့ စံးစံး မပ် က၏။ ၆ ``အိ ထာဝရဘရား၊

လက်ယာလက်ေတာ်၏အစွမ်းတန်ခိးေတာ် သည် အ့ံ သေကာက်မက်ဖွယ်ြဖစ်ပါ၏။

လက် ံ းေတာ်ြဖင့်ရန်သကိေချမန်းေတာ်မ ပါ၏။ ၇ ကိယ်ေတာ်သည်ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ြဖင့်

ရန်သများကိ ေချမန်းေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏အမျက်ေတာ်သည်မီးက့ဲသိ့ ေတာက်ေလာင်၍

သတိ့ကိေကာက် ိ းက့ဲသိ့ေလာင်က မ်းေစပါ၏။ ၈ ကိယ်ေတာ်သည်ပင်လယ်ေရကိမတ်ေတာ်မသြဖင့်၊

ေရသည် ကတက်လာ၍တံတိင်းက့ဲသိ့ တည့်မတ်လျက်ေနပါ၏။

ပင်လယ်ေအာက်ေြခသည်လည်းခိင်မာလျက် ေန၏။ ၉ ရန်သက`ငါသည်သတိ့ကိမီေအာင်

လိက်လံဖမ်းဆီးမည်။ သတိ့ထံမှသိမ်းဆည်းရမိေသာဥစာပစည်း ကိ ခဲွေဝ၍ငါလိချင်သမ ယမည်။

ငါ၏ ားကိဆဲွထတ်၍သတိ့ကိ သတ်သင်ပစ်မည်' ဟဆိ၏။ ၁၀ သိ့ေသာ်လည်းကိယ်ေတာ်သည်ေလကိ

မတ်ေတာ်မလိက်သြဖင့်၊ ပင်လယ်ေရသည်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ကိ ဖံးလမ်းေလ၏။

သတိ့သည်လိင်းတံပိး ကားတွင်ခဲက့ဲသိ့ နစ် မပ်ကန်၏။ ၁၁ အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င့်တေသာ

အဘယ်ဘရား ှ ိ အ့ံနည်း။ ကိယ်ေတာ်က့ဲသိ့သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ဘန်း ကီးေသာ ဘရားအဘယ်မှာ ှ ိ အ့ံနည်း။

ကိယ်ေတာ်က့ဲသိ့နိမိတ်လကဏာများ ှ င့် အ့ံဖွယ်ေသာအမတိ့ကိ ပ ိင်ေသာဘရား

အဘယ်မှာ ှ ိ အ့ံနည်း။ ၁၂ ကိယ်ေတာ်သည်လက်ယာလက်ကိဆန့်ေတာ်မ သြဖင့်၊

ေြမ ကီးသည်အက ်ပ်တိ့၏ရန်သတိ့ ကိမျိုပါ၏။ ၁၃ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်းကိယ်ေတာ်သည်

မိမိေ ွး တ်ေသာလမျိုးကိပိ့ေဆာင်ေတာ် မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏တန်ခိးေတာ်ြဖင့်သတိ့အား

ြပည်ေတာ်သိ့လမ်းြပေတာ်မ၏။ ၁၄ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်ထိသတင်းကိ ကား၍

ေကာက် ွံ ့တန်လပ် က၏။ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်ထိတ်လန့် က၏။ ၁၅

ဧဒံြပည်ေခါင်းေဆာင်တိ့လည်းတန်လပ် ေချာက်ချား က၏။ ေမာဘြပည်အ ကီးအကဲတိ့ေ ကာက်လန့်

က၏။ ခါနာန်ြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်စိတ်ပျက် အားေလျာ့ က၏။ ၁၆

ထိသအေပါင်းတိ့သည်ေကာက် ွံ ့ထိတ်လန့် က၏။ အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ်၏လက် ံ းေတာ်၊

တန်ခိးေတာ်ေ ကာင့် ကန်ဘဝမှကိယ်ေတာ်လွတ်ေြမာက်ေစေတာ် မေသာ

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ြဖတ်သွားစဥ်သတိ့ သည် ေကာက် ွံ ့၍ ကက်ေသေသလျက်ေန ကပါ၏။ ၁၇

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိေခ ေဆာင်၍ ကိယ်ေတာ်စံေတာ်မရန်ေ ွးချယ်ေသာ၊ေတာင်

ေပ တွင် ေနရာချေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်တိင်တည်ေဆာက်ေသာဗိမာန်ေတာ်တွင်

ေနေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၈ထာဝရဘရားသည်ကာလအစဥ်အ မဲ စိးစံေတာ်မလိမ့်သတည်း။'' ၁၉

ဖာေရာဘရင်၏ြမင်းတပ် ှ င့်ရထားတပ်တိ့ သည် ပင်လယ်ထဲသိ့ဆင်းသက် ကေသာအခါ

ထာဝရဘရားသည်ေရကိြပန်စီးေစသြဖင့် ေရသည်သတိ့ကိဖံးလမ်းေလ၏။ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့မကား ေြခာက်ေသွ့ေသာေြမ ေပ မှာေလာက်၍ပင်လယ်ကိြဖတ်သွား က၏။ ၂၀

အာ န်၏အစ်မြဖစ်သပေရာဖက်မမိရိအံ သည် ပတ်သာဗံကိကိင်၍တီးေလ၏။ အြခား

အမျိုးသမီးအေပါင်းတိ့ကလည်းပတ်သာ ဗံကိတီး၍ သ၏ေနာက်မှကလျက်လိက် က၏။‐ ၂၁

မိရိအံက၊ ``ထာဝရဘရားသည်ေအာင်ပဲွ ကီးခံေတာ်မ ပီြဖစ်၍ ဂဏ်ေတာ်ကိကးရင့်သီဆိ ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်သည်ြမင်းများ ှ င့်ြမင်းစီးသရဲ တိ့ကိ ပင်လယ်ထဲ၌နစ် မပ်ေစေတာ်မ ပီ'' ဟ၍

သီချင်းစပ်ဆိေလသည်။ ၂၂ ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ကိ

ပင်လယ်နီမှ ရဟေခ ေသာေတာ က ာရသိ့ေခ ေဆာင်သွားေလ၏။ သတိ့သည်

ေတာက ာရထဲတွင်သံးရက်ခရီးသွားခ့ဲ ရေသာ်လည်းလမ်းတွင်ေရကိမေတွ့ရ။‐ ၂၃

ထိေနာက်မာရဟေခ ေသာအရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ လာ ကရာ ေရသည်ခါးေသာေကာင့်

မေသာက် ိင် က။ ေရခါးထွက်သြဖင့်ထိ အရပ်ကိမာရဟေခ တွင်ေလ၏။‐ ၂၄

သတိ့သည်ေမာေ ှ အား``အက ်ပ်တိ့ေရငတ် ၍ ေသရပါေတာ့မည်'' ဟညည်း  က၏။‐ ၂၅

ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားထံစိတ်အား ထက်သန်စွာဆေတာင်းသြဖင့် ထာဝရဘရား

သည်သ့အားသစ်တံးတစ်တံးကိ န်ြပ ေတာ်မ၏။ သသည်သစ်တံးကိေရထဲသိ့

ပစ်ချလိက်ေသာအခါေရခါးသည်ေရချို ြဖစ်လာ၏။ ထာဝရဘရားသည်ထိအရပ်တွင်

သတိ့ အားကျင့်သံးရန်ပညတ်များကိြပ ာန်း ၍ ထိအရပ်၌ပင်သတိ့နားေထာင်ြခင်း ှ ိ ၊

မ ှ ိ ကိစစ်ေဆးေတာ်မ၏။‐ ၂၆ထာဝရဘရားက``သင်တိ့သည်ငါ၏ စကားကိတစ်သေဝမတိမ်းနာခံ၍ငါ

ှ စ်သက်ေသာအကျင့်ကိကျင့် ပီး ပညတ် သမ တိ့ကိလိက်နာလ င်၊ ငါသည်အီဂျစ်

အမျိုးသားတိ့အေပ တွင်ကျေရာက်ေစ ေသာေရာဂါမျိုးများကိ သင်တိ့အေပ တွင်

မည်သည့်အခါမ ကျေရာက်ေစမည်မဟတ်။ ငါသည်သင်တိ့၏ေရာဂါကိေပျာက်ကင်း

ေစေသာထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ထိေနာက်သတိ့သည်

စမ်းေရတွင်းတစ်ဆယ့် ှ စ်တွင်း ှ င့်စွန်ပလံွပင်ခနစ်ဆယ် ှ ိ ရာ ဧလိမ်အရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ လာ က၍ေရ

ှ ိ ရာအနီးတွင်စခန်းချ က၏။

၁၆
ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ဧလိမ်အရပ်မှထွက်ခွာခ့ဲ ကသည်။

အီဂျစ် ြပည်မှထွက်လာ ပီးေနာက်ဒတိယလတစ် ဆယ်ငါးရက်ေန့တွင်

ဧလိမ်အရပ် ှ င့်သိနာ ေတာင်စပ် ကား ှ ိ သိန်ဟေခ ေသာေတာ က ာရသိ့ေရာက် ှ ိ  က၏။‐ ၂

ထိေတာက ာရ၌ထိသတိ့ကေမာေ ှ  ှ င့် အာ န်တိ့အား၊‐ ၃ ``ထာဝရဘရားသည်အက ်ပ်တိ့ကိ

အီဂျစ်ြပည်၌ ေသေစခ့ဲလ င်သာ၍ေကာင်း မည်။ ထိြပည်တွင်အက ်ပ်တိ့သည်အမဲ

ဟင်း ှ င့်မန့်ကိဝေအာင်စားရ က၏။ ယခ မှာမအက ်ပ်တိ့အားလံးအစာငတ်၍ ေသေစြခင်းငှာ၊

ဤေတာက ာရသိ့ပိ့ေဆာင် ခ့ဲပါသည်တကား'' ဟညည်း အြပစ် တင် က၏။ ၄

ထိအခါထာဝရဘရားက ေမာေ ှ အား``ငါသည်သင်တိ့အားလံးအတွက်မိး

ေကာင်းကင်မှမန့်ကိချေပးမည်။ သတိ့သည် ေန့စဥ်ထွက်၍တစ်ေန့စာအတွက်မန့်ကိစ သိမ်းရ ကမည်။

ဤနည်းအားြဖင့်သတိ့ သည် ငါ၏မိန့်မှာချက်အတိင်းလိက်နာ သည်၊ မလိက်နာသည်ကိငါသိရမည်။‐

၅ဆ မေန့တွင်သတိ့သည်ခါတိင်းေန့ ထက်မန့် ှ စ်ဆကိစသိမ်းထားေစရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ထိေကာင့်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့က ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့အား``သင်တိ့ကိအီဂျစ်

ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာအ ှ င်သည် ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိသင်တိ့ယေန့

ညေနတွင်သိရလိမ့်မည်။‐ ၇ နံနက်အချိန်သိ့ေရာက်လ င် သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ေတာက်ပေသာဘန်းေတာ် ကိြမင်ရ ကမည်။ ထာဝရဘရားအားသင်

တိ့အြပစ်တင်ညည်း သံကိကိယ်ေတာ် ကားေတာ်မ ပီ။ ငါတိ့သည်ထာဝရဘရား

မိန့်မှာသမ အတိင်းေဆာင် ွက်ရသများ ြဖစ်သြဖင့် သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားကိ

သာအြပစ်တင် ကြခင်းြဖစ်သည်'' ဟဆိ ေလ၏။‐ ၈တစ်ဖန်ေမာေ ှ က``ထာဝရဘရားသည်သင်

တိ့၏အြပစ်တင်ညည်း သံကိ ကားေတာ် မသြဖင့် သင်တိ့စားရန်ညေနတွင်အသား

ကိလည်းေကာင်း၊ နံနက်တွင်လိသမ မန့်ကိ လည်းေကာင်းေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်

ငါတိ့အားအြပစ်တင်ညည်း  ကြခင်း သည်စင်စစ်အားြဖင့်ထာဝရဘရားအား

အြပစ်တင်ညည်း  ကြခင်းပင်ြဖစ်၏'' ဟဆိေလ၏။ ၉ ေမာေ ှ ကအာ န်အား``ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့ကိ ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ လာေရာက် ကရန်ဆင့်ဆိေလာ့။ ကိယ်ေတာ်

သည်သတိ့၏အြပစ်တင်ညည်း သံ ကိ ကားရ ပီ'' ဟဆိေလ၏။‐ ၁၀

အာ န်သည်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့အား ေမာေ ှ မှာ ကားသည့်အတိင်းဆင့်ဆိ

ေနစဥ် သတိ့သည်ေတာက ာရဘက်သိ့ေမ ာ် ကည့်လိက်ေသာအခါ မိးတိမ်၌ထာဝရ

ဘရား၏ေတာက်ပေသာဘန်းအသေရ ေတာ် တ်တရက်ေပ လာသည်ကိဖးြမင်

ရ ကေလ၏။‐ ၁၁ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊‐ ၁၂ ``ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

ညည်း အြပစ်တင်သံကိ ကားရ ပီ။ သ တိ့သည်ညဦးယံ၌အသားကိစားရ က မည်။

နံနက်တွင်မန့်ကိလိသမ ရ ကမည်။ ထိအခါငါထာဝရဘရားသည်သတိ့ ၏ဘရားသခင်ြဖစ်သည်ကိ
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သတိ့သိရ ကလိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းသတိ့အားဆင့် ဆိေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ထိေန့ညေနတွင်စခန်းတစ်ခလံးေနရာ အ ှ ံ ့အြပား၌ ငံးငှက်များဆင်းသက်လာ ၏။

နံနက်တွင်စခန်းပတ်လည်၌ ှ င်းကျ ေလ၏။‐ ၁၄ ှ င်းကဲွေသာအခါေတာက ာရ၏ေြမေပ

တွင် ပါးလာေသာအချပ်ကေလးများကျန် ရစ်ခ့ဲ၏။ ထိအချပ်ကေလးများသည်ဆီး

ှ င်းေပါက်က့ဲသိ့ းည့ံ၏။‐ ၁၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အချပ် ကေလးများကိြမင်လ င်

မည်သည့်အရာ ြဖစ်ေ ကာင်းမသိသြဖင့်``ဤအရာဘာ လဲ'' ဟ၍အချင်းချင်းေမးြမန်း က၏။

ေမာေ ှ ကသတိ့အား``ဤအရာသည်ကား ထာဝရဘရားက သင်တိ့စားရန်ေပးေသာ မန့်ြဖစ်၏။‐ ၁၆

လတိင်းမိမိလိသမ ကိစသိမ်းရမည်။ လ တစ်ဦးစီက မိမိအိမ်၌ ှ ိ သမ ေသာသ အားလံးတိ့အတွက်

တစ်ေယာက်လ င်တစ်ြပည် ကျစသိမ်းရမည်ြဖစ်ေကာင်းထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်'' ဟဆိေလ၏။

၁၇ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အမိန့် ေတာ်အတိင်းစသိမ်း ကရာ၌အချို ့တိ့ ကပိ၍လည်းေကာင်း၊

အချို ့တိ့ကေလျာ့ ၍လည်းေကာင်းစသိမ်း က၏။‐ ၁၈ သိ့ရာတွင်ေတာင်း ှ င့်ြခင် ကည့်ေသာအခါ ပိ

၍စသိမ်းသကများများမပိ၊ ေလျာ့၍စ သိမ်းသလည်းများများမေလျာ့ဘဲရ ှ ိ က၏။

အသီးသီးမိမိလိသမ စသိမ်း ရ ှ ိ ေလ၏။‐ ၁၉ ေမာေ ှ ကသတိ့အား``မည်သမ နက်ြဖန်

ေန့အတွက်ချန်မထားရ'' ဟမှာ ကား၏။‐ ၂၀ သိ့ေသာ်လည်းအချို ့ေသာသတိ့သည်ေမာေ ှ

၏စကားကိနားမေထာင်ဘဲ မန့်အချို ့ကိ ေနာက်တစ်ေန့အထိချန်ထား က၏။ ေနာက်

တစ်ေန့နံနက်တွင်ထိမန့်၌ပိးကျ၍ပပ် သိးသွား၏။ သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည်ထိသ

တိ့အားအမျက်ထွက်၏။‐ ၂၁ နံနက်တိင်းသတိ့သည်မိမိတိ့တစ်ဦးစီလိ သမ မန့်ကိစသိမ်း က၏။

ေနပလာေသာ အခါေြမြပင်ေပ တွင်ကျန် ှ ိ ေသာမန့်တိ့ သည်အရည်ေပျာ်ကန်၏။ ၂၂

ဆ မေန့တွင်သတိ့သည်တစ်ဦးလ င် ှ စ် ြပည်ကျြဖင့်ရိကာ ှ စ်ဆစသိမ်းရ ကသည်။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ေခါင်းေဆာင် အားလံးတိ့က ထိအေကာင်းကိေမာေ ှ

အားေြပာြပ ကေသာအခါ၊‐ ၂၃ ေမာေ ှ က``နက်ြဖန်ေန့သည်သင်တိ့အလပ် မှရပ်နားရာေန၊့

ထာဝရဘရားအတွက် ဆက်ကပ်ေသာဥပသ်ေန့ြဖစ်သည်။ ယေန့ တွင်မန့်ဖတ်စရာ ှ ိ သည်ကိဖတ်ေလာ့။

ချက် ပတ်စရာ ှ ိ သည်ကိချက် ပတ်ေလာ့။ ယေန့ စား ပီးေနာက်ကျန် ှ ိ သမ ကိနက်ြဖန်ေန့

အတွက်ချန်ထားေလာ့။ ဤသိ့ ပလပ်ရန် ထာဝရဘရားအမိန့်ေတာ် ှ ိ သည်'' ဟ ဆိေလ၏။‐

၂၄ သတိ့သည်ေမာေ ှ မှာ ကားသည့်အတိင်း စားစရာကိ နက်ြဖန်ေန့အထိချန်ထား

ရာပိးမကျ၊ မပပ်သိးဘဲ ှ ိ ေလ၏။‐ ၂၅ ေမာေ ှ က``ယေန့သည်သင်တိ့အလပ်မှရပ်

နားရာေန၊့ ထာဝရဘရားအတွက်ဆက်ကပ် ေသာဥပသ်ေန့ြဖစ်သြဖင့် ယမန်ေန့ကချန်

ထားေသာစားစရာကိစား ကေလာ့။ စခန်း အြပင်ဘက်၌စားစရာ ှ ာေတွ့ ိင်မည် မဟတ်။‐ ၂၆

ထိ့ေကာင့်သင်တိ့သည်ေြခာက်ရက်ပတ်လံး မန့်ကိစသိမ်းရမည်။ နားရက်ြဖစ်ေသာသတမ

ေန့တွင်စားစရာရ ှ ိ  ိင်မည်မဟတ်'' ဟ ဆိေလ၏။ ၂၇သတမေန့တွင်အချို ့ေသာသတိ့သည် မန့်

ထွက် ှ ာ ကေသာ်လည်းမေတွ့ရေချ။‐ ၂၈ ထိအခါထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``သင် တိ့သည်

ငါ၏ပညတ်များကိမည်မ ေလာက် ကာေအာင်မလိက်နာဘဲေန ကမည်နည်း။‐ ၂၉

ငါထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားနားရက် ကိေပး ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ဆ မေန့တွင် ှ စ်ရက်

စာမန့်ကိသင်တိ့အားငါေပးမည်။ သတမေန့ တွင်လတိင်းမိမိ ှ ိ ရာအရပ်၌ေနရမည်။

မည်သမ အိမ်မှမထွက်ခွာရ'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၃၀ ထိေကာင့်လတိ့သည်သတမေန့တွင်အလပ်မှ

ရပ်နား က၏။ ၃၁ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က ထိစားစရာ ကိမ မန့်ဟ၍နာမည်မှည့်ေခ  က၏။ ထိ

မန့်သည်နံနံေစ့ ှ င့်တ၏။ အေရာင်ြဖူ၍ ပျားရည် ှ င့်လပ်ေသာမန့်ချပ်က့ဲသိ့အရ သာ ှ ိ ၏။‐ ၃၂

ေမာေ ှ က``ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့ကိ အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ရာ၌ ေတာက ာရ

တွင်ငါတိ့အားေကးေမွးေတာ်မေသာမ မန့်ကိ ငါတိ့၏ေနာင်လာေနာက်သားများ ေတွ့ြမင် ိင်ေစရန်

မ မန့်အနည်းငယ်ကိ သိမ်းဆည်းထားရမည်ြဖစ်ေကာင်းထာဝရ ဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည်''

ဟဆိေလ၏။‐ ၃၃ ထိေနာက်ေမာေ ှ ကအာ န်ကိ``မ မန့်တစ် ြပည်ကိအိးတစ်လံးတွင်ထည့်၍ ငါတိ့

၏ေနာင်လာေနာက်သားများအတွက် ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ထားေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၃၄

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ ကိ မိန့် ကားသည့် အတိင်း အာ န်သည်ထိအိးကိသိမ်းဆည်း

ထားရန်အတွက်ပဋိညာဥ်ေသတာေ ှ ့တွင် ချထားေလ၏။‐ ၃၅ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်သတိ့

ေနထိင်မည့်ြပည်သိ့ေရာက်သည့်တိင်ေအာင် မ မန့်ကိ ှ စ်ေပါင်းေလးဆယ်စားသံးရ က၏။

သတိ့သည်ခါနာန်ြပည်နယ်စပ် သိ့ေရာက်သည်အထိမ မန့်ကိစားရ က၏။‐ ၃၆

(ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ချင်ခွက် ြဖစ်ေသာတစ်သမဲမှာြပည်ဝက်ခန့် ြဖစ်၏။)

၁၇ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်အတိင်းသိန်

ဟေခ ေသာေတာက ာရမှထွက်၍ စခန်း တစ်ေထာက် ပီးတစ်ေထာက်နားလျက်ခရီး

သွား က၏။ သတိ့သည်ေရဖိဒိမ်အရပ်သိ့ ေရာက်၍စခန်းချ က၏။ သိ့ရာတွင်ထိ

အရပ်၌ေသာက်စရာေရမ ှ ိ။‐ ၂ ထိအခါသတိ့သည်ေမာေ ှ အား``အက ်ပ် တိ့ေသာက်စရာေရေပးပါ''

ဟညည်း ေတာင်းဆိ က၏။ ေမာေ ှ က``အဘယ်ေကာင့်ညည်း  က သနည်း။

ထာဝရဘရားကိအဘယ်ေ ကာင့် စံစမ်း ကသနည်း'' ဟြပန်၍ေြပာေလ၏။ ၃

သိ့ရာတွင်လတိ့သည်အလွန်ေရငတ်သြဖင့် ေမာေ ှ အားညည်း လျက်``အက ်ပ်တိ့ ှ င့်

အက ်ပ်တိ့၏သားသမီးများ၊ တိရစာန်များ ကိေရငတ်ေစြခင်းငှာ အဘယ်ေ ကာင့်အီဂျစ်

ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲပါသနည်း'' ဟဆိ က၏။ ၄ ထိအခါေမာေ ှ သည် ထာဝရဘရား

ကိ``အက ်ပ်သည်ဤလတိ့အတွက်မည်က့ဲ သိ့ေြဖ ှ င်းေပးရပါမည်နည်း။ သတိ့သည်

မ ကာမီအက ်ပ်အားခဲ ှ င့်ပစ်သတ် က ပါလိမ့်မည်'' ဟေတာင်းပန်ေလာက်ထား ေလ၏။ ၅

ထာဝရဘရားက ေမာေ ှ ကိ``သင် ှ င့်ဣသ ေရလအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်အချို ့တိ့သည်

လအေပါင်းတိ့ကိဦးေဆာင်၍ေ ှ ့သိ့သွား ေလာ့။ ိင်းြမစ်ကိ ိက်ေသာေတာင်ေဝှးကိယ ၍သွားေလာ့။‐ ၆

သိနာေတာင်၌ ှ ိ ေသာေကျာက်ေဆာင်အနီး တွင်ငါရပ်ေနမည်။ သင်သည်ေကျာက်ေဆာင်

ကိ ိက်ေလာ့။ ထိေကျာက်ေဆာင်မှလတိ့ ေသာက်ရန်ေရစီးထွက်လာလိမ့်မည်'' ဟမိန့်

ေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုး သားေခါင်းေဆာင်တိ့ေ ှ ့ေမှာက်တွင် ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းေကျာက် ေဆာင်ကိ ိက်ေလ၏။ ၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က``ထာဝရ

ဘရားသည်ငါတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ပါသလား'' ဟေမးလျက်ေမာေ ှ အားညည်း ၍ထာဝရ

ဘရားကိစံစမ်း ကသြဖင့် ထိအရပ်ကိ``မဿာ'' ဟ၍လည်းေကာင်း``ေမရိဘ'' ဟ၍လည်းေကာင်း

ေခ ေဝ သမတ် ကသတည်း။ ၈ အာမလက်အမျိုးသားတိ့သည် ေရဖိဒိမ် အရပ်သိ့လာေရာက်၍

ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ကိတိက်ခိက် က၏။‐ ၉ ေမာေ ှ ကေယာ အား``သင်သည်နက်ြဖန်ေန့

တွင်အာမလက်အမျိုးသားတိ့ကိစစ်ချီ တိက်ခိက်ရန်လအချို ့ကိေ ွးေလာ့။ ငါသည်

ထာဝရဘရားအပ် ှ င်းထားေတာ်မေသာ ေတာင်ေဝှးကိကိင်လျက် ေတာင်ထိပ်ေပ တွင် ရပ်ေနမည်''

ဟဆိ၏။‐ ၁၀ ေယာ သည်ေမာေ ှ မှာ ကားသည့်အတိင်း အာမလက်အမျိုးသားတိ့ကိတိက်ခိက်ရန်

စစ်ချီသွားေနစဥ်ေမာေ ှ ၊ အာ န် ှ င့်ဟရ တိ့သည်ေတာင်ထိပ်ေပ သိ့တက် က၏။‐ ၁၁

ေမာေ ှ သည်မိမိ၏လက်များကိေြမာက်ထား သည့်အခါ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ဘက်

ကစစ်ေရးသာ၏။ သ၏လက်များကိချသည့် အခါအာမလက်အမျိုးသားတိ့ဘက်က စစ်ေရးသာ၏။‐

၁၂ ေမာေ ှ ၏လက်များေညာင်းလာေသာအခါ အာ န် ှ င့်ဟရတိ့သည် ေမာေ ှ အားေကျာက်

တံးတစ်ခေပ တွင်ထိင်ေစ ပီးလ င် တစ်ဘက် စီ၌ရပ်လျက်ေမာေ ှ ၏လက်များကိချီပင့်

ထား က၏။ သတိ့ ှ စ်ဦးသည်ေမာေ ှ ၏ လက်များကိေနဝင်သည့်တိင်ေအာင်ချီပင့်

ထား ကသည်ြဖစ်ရာ၊‐ ၁၃ ေယာ သည်အာမလက်တပ်ကိေအာင်ြမင် ေချမန်းခ့ဲေလ၏။ ၁၄

ထိေနာက်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ဤ ေအာင်ပဲွအေကာင်းကိအမှတ်တရြဖစ်ေစ ရန်

ေရး၍မှတ်တမ်းတင်ေလာ့။ ငါသည်အာမလက် အမျိုးသားတိ့ကိလံးဝဖျက်ဆီးပစ်မည်

ြဖစ်ေ ကာင်းေယာ အားေြပာေလာ့'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။‐ ၁၅

ေမာေ ှ သည်ယဇ်ပလင်ကိတည်၍``ထာဝရ ဘရားသည်ငါ၏အလံြဖစ်၏'' ဟနာမည် မှည့်ေလ၏။‐

၁၆ ထိေနာက်ေမာေ ှ က``ထာဝရဘရား၏အလံ ေတာ်ကိေြမာက်ထားေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်

အာမလက်အမျိုးသားတိ့အားထာဝစဥ် တိက်ခိက်ေတာ်မမည်'' ဟဆိေလ၏။

၁၈ မိဒျန်ြပည်မှယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်သေမာေ ှ ၏ေယာကမေယသေရာသည် ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ေတာ်မ ခ့ဲစဥ်က ေမာေ ှ  ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့အားထာဝရဘရားမည်က့ဲသိ့ေကျးဇး ပေတာ်မေ ကာင်းကိ ကားသိရ၏။‐ ၂

သိ့ြဖစ်၍သသည်ေယာကမအိမ်သိ့ဇနီးဇိေပါရ ကိေစလတ်ခ့ဲရာ ေယသေရာသည်ဇိေပါရ ှ င့်

သား ှ စ်ေယာက်ြဖစ်ေသာ ေဂရ ံ  ှ င့်ဧေလျဇာ တိ့ကိလက်ခံ၏။ (ေမာေ ှ က``ငါသည် ိင်ငံြခား

၌ဧည့်သည်ြဖစ်သည်'' ဟဆိ၍သားတစ်ေယာက် ကိေဂရ ံ ဟနာမည်ေပးခ့ဲ၏။‐ ၄

တစ်ဖန်``ငါ့အဖ၏ထာဝရဘရားသည်ငါ့ ကိအီဂျစ်ဘရင်၏ ားေဘးမှကယ်တင်ေတာ်

မ၏'' ဟဆိ၍အြခားေသာသားတစ်ေယာက် ကိဧေလျဇာဟနာမည်ေပးခ့ဲ၏။‐) ၅

ေယသေရာသည်ေမာေ ှ ၏ဇနီး ှ င့်သား များတိ့ကိ ေတာက ာရ ှ ိ ထာဝရဘရား

၏ေတာင်တွင်စခန်းချလျက် ှ ိ ေသာေမာေ ှ ထံသိ့ေခ ေဆာင်လာ၏။‐ ၆

သသည်ေမာေ ှ ၏ဇနီး ှ င့်သား ှ စ်ေယာက် တိ့ ှ င့်အတ လာေရာက်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း

ေမာေ ှ ထံသတင်းပိ့ခ့ဲ၏။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည်ထွက်လာ၍ေယာကမ

ကိဦး တ်လျက်နမ်း ပ် ကိဆိေလ၏။ သ တိ့အချင်းချင်း တ်ခွန်းဆက် က ပီး

ေနာက်ေမာေ ှ ၏တဲထဲသိ့ဝင် က၏။‐ ၈ ေမာေ ှ ကထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိကယ်တင်ရန်အလိ့ငှါ အီဂျစ်ဘရင် ှ င့်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့

အေပ  ပေတာ်မပံအေကာင်းအရာအားလံး ကိ ေယသေရာအားေြပာြပ၏။

ထိ့အြပင် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ရင်ဆိင်ခ့ဲရ ေသာအခက်အခဲများ ှ င့်တကွ

ထာဝရ ဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ကိကယ်တင်ခ့ဲေ ကာင်းကိေြပာြပ၏။‐
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၉ ေယသေရာသည်အီဂျစ်အမျိုးသားများ လက်မှ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

ထာဝရဘရားကယ်တင်ေတာ်မခ့ဲသည့် သတင်းကိ ကားရလ င် အလွန်ဝမ်းသာ အားရြဖစ်ေလ၏။‐

၁၀ ေယသေရာက``အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ ှ င့် အီဂျစ်ဘရင်၏လက်မှ သင်တိ့ကိကယ်တင်

ေတာ်မေသာထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ကန်ဘဝမှမိမိလမျိုး

ေတာ်အား ကယ်တင်ေတာ်မေသာထာဝရ ဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။‐

၁၁ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အေပ မာနေထာင်လားခ့ဲေသာ

အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့အေပ  ပမပံ ေ ကာင့် ထာဝရဘရားသည်ဘရားအေပါင်း

တိ့ထက်ပိ၍ဘန်းတန်ခိး ကီးေတာ်မ ေကာင်းယခငါသိ ပီ'' ဟဆိ၏။‐ ၁၂

ထိေနာက်ေယသေရာသည်ထာဝရဘရား အားပေဇာ်ရန် မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်အြခားပ

ေဇာ်ရာယဇ်များကိေဆာင်ခ့ဲ၏။ အာ န် ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်အေပါင်း

တိ့သည်ေယသေရာ ှ င့်အတ ထာဝရဘရား ၏ေ ှ ့ေတာ်၌အစားအစာသံးေဆာင်ရန်

လာ က၏။ ၁၃ ေနာက်တစ်ေန့တွင်ေမာေ ှ သည်လတိ့၏ အမအခင်းများကိ နံနက်ချိန်မှစ၍

မိးချုပ်သည့်တိင်ေအာင်စီရင်ရသည်။‐ ၁၄ လတိ့အတွက်ေမာေ ှ ေဆာင် ွက်ရသမ ကိ

ေယသေရာြမင်ရေသာအခါေမာေ ှ အား``သင် သည်ဤလတိ့အတွက်မည်သည့်အမကိစကိ

ေဆာင် ွက်ေပးေနပါသနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့် တစ်ေယာက်တည်းေဆာင် ွက်ေနပါသနည်း။

လ အေပါင်းတိ့သည်သင့်ထံ၌တစ်ေနကန်ရပ် လျက်ေစာင့်ေန ကပါသည်တကား'' ဟဆိ

ေလ၏။ ၁၅ ေမာေ ှ က``သတိ့သည်ဘရားသခင်၏ အလိေတာ်ကိသိလိ၍ က ်ပ်ထံသိ့လာ

ကပါ၏။‐ ၁၆လ ှ စ်ဦး၌အြငင်းအခံြဖစ်ပွားလ င် က ်ပ် ၏အဆံးအြဖတ်ကိခံယရန်က ်ပ်ထံသိ့

လာ ကပါသည်။ က ်ပ်သည်သတိ့အားဘရားသခင်၏အမိန့် ှ င့်ပညတ်ေတာ်များကိလိက် နာရန်

ေြပာြပရပါသည်'' ဟေြဖ ကားေလ ၏။ ၁၇ ထိအခါေယသေရာကေမာေ ှ အား``သင်

ပလပ်ေနပံမှာမေတာ်မသင့်ပါ။‐ ၁၈ သင် ှ င့်တကွဤသအားလံးတိ့သည်ပင် ပန်း ွမ်းရိ ကလိမ့်မည်။

ဤတာဝန်သည်သင့် အတွက် ကီးလွန်းလှ၏။ သင်တစ်ဦးတည်း ထမ်းေဆာင် ိင်မည်မဟတ်။‐

၁၉ ငါသည်သင့်အားအ ကံေကာင်းေပးပါမည်။ ဘရားသခင်သည်သင် ှ င့်အတ ှ ိ ပါေစ

ေသာ။ သင်၏တာဝန်မှာလတိ့၏အြငင်းပွား မများကိ သတိ့၏ကိယ်စားဘရားသခင်

ထံေတာ်သိ့တင်ေလာက်ေပးြခင်းမှာေကာင်း ေပသည်။‐ ၂၀သင်သည်သတိ့အားဘရားသခင်၏အမိန့်

ှ င့်ပညတ်ေတာ်များကိသင် ကားေပး၍ သ တိ့မည်က့ဲသိ့လိက်နာကျင့်သံးရမည်ကိ

ှ င်းလင်းေပးြခင်းမှာလည်းေကာင်းေပ သည်။‐ ၂၁ သိ့ရာတွင်သင်သည်လတစ်ေထာင်စ၊

တစ်ရာစ၊ ငါးဆယ်စ၊ တစ်ဆယ်စတိ့ကိေခါင်းေဆာင် ိင် မည့်အရည်အချင်း ှ ိ သများကိေ ွးချယ်

ခန့်ထားသင့်ပါသည်။ ထိသတိ့သည်ဘရား ကိေ ကာက် ွံ ့၍ ိ းသားေြဖာင့်မတ်လျက်

အဂတိမလိက်စားတတ်သများြဖစ်ရ ကမည်။‐ ၂၂ သတိ့ကိအ မဲတမ်းတရားသ ကီးများ

အြဖစ် လတိ့၏အမအခင်းများကိစီရင် ေစရမည်။ သတိ့သည်ခက်ခဲေသာအမများ

ကိသင့်ထံသိ့တင်ြပ၍ ေသးငယ်ေသာအမ များကိသတိ့ကိယ်တိင်စီရင်ဆံးြဖတ်ေစ

ရမည်။ ဤနည်းအားြဖင့်သတိ့သည် သင်၏ တာဝန်ကိခဲွေဝထမ်းေဆာင် ကေသာ

ေကာင့်သင့်အတွက်သက်သာလိမ့်မည်။‐ ၂၃ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ

ဤနည်းအတိင်းေဆာင် ွက်လ င် သင်သည်ပင် ပန်း ွမ်းရိလိမ့်မည်မဟတ်။ ဤလအေပါင်း

တိ့သည်လည်းအမအခင်းများ ပီးြပတ် လျက် မိမိတိ့ေနအိမ်သိ့ြပန် ိင် ကလိမ့် မည်'' ဟအ ကံေပးသည်။

၂၄ ေမာေ ှ သည်ေယသေရာအ ကံေပးသည့် အတိင်း လိက်နာေဆာင် ွက်ေလ၏။‐ ၂၅

သသည်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့အထဲမှ အရည်အချင်းြပည့်စံသတိ့ကိ ေ ွး၍လတစ်ေထာင်စ၊

တစ်ရာစ၊ ငါးဆယ်စ၊ တစ်ဆယ်စတိ့တွင်ေခါင်းေဆာင်များအြဖစ် ခန့်ထားေလ၏။‐ ၂၆

ထိသတိ့သည်လများကိတရားစီရင်ရန် အ မဲတမ်းတရားသ ကီးများအြဖစ် ေဆာင် ွက်ရသည်။

သတိ့သည်ခက်ခဲေသာ အမများကိေမာေ ှ ထံသိ့တင်ြပ၍ ေသး ငယ်ေသာအမများကိကိယ်တိင်ဆံးြဖတ်

က၏။ ၂၇ ထိေနာက်ေယသေရာသည် ေမာေ ှ အား တ် ခွန်းဆက်သ၍ မိမိ၏ေနရပ်သိ့ြပန်သွား

ေလသည်။

၁၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အီဂျစ်ြပည် မှထွက်ခွာလာ ပီးေနာက် တတိယလ၊

တစ်ရက် ေန့တွင်သိနာဟေခ ေသာေတာက ာရသိ့ ေရာက် ှ ိ လာ က၏။‐ ၂

သတိ့သည်ေရဒိမ်အရပ်မှထွက်ခွာလာ ပီး ေနာက် သိနာေတာက ာရသိ့ဝင်ေရာက် က

ပီးေတာင်ေြခရင်းတွင်စခန်းချ ကသည်။‐ ၃ ေမာေ ှ သည်ဘရားသခင်ကိဖးေတွ့ရန်

ေတာင်ေပ သိ့တက်ေလ၏။ ေတာင်ေပ တွင်ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ ကိေခ ၍၊

ယာကပ်၏အဆက်အ ွယ်ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့အားဆင့်ဆိခိင်း သည်ကား၊‐ ၄

``ငါသည်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့အားမည်က့ဲသိ့ ဒဏ်ခတ်ခ့ဲပံကိလည်းေကာင်း၊ လင်းယန်ငှက်၏

အေတာင်များြဖင့်သယ်ေဆာင်သက့ဲသိ၊့ ငါသည် သင်တိ့ကိေဘးမ့ဲလံ ခံစွာသယ်ေဆာင်ခ့ဲပံ

ကိလည်းေကာင်းသင်တိ့ြမင်ရ က ပီ။‐ ၅ သင်တိ့သည်ငါ၏စကားကိနားေထာင်၍၊ ငါ

၏ပဋိညာဥ်ကိေစာင့်ထိန်းလ င်ငါပိင်ေသာ လမျိုးြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ဤကမာေြမ ကီး

အလံးစံကိငါပိင်ေတာ်မသည်။ သိ့ေသာ် သင်တိ့သည်ငါေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ သများြဖစ်ရ ကမည်။‐

၆ သင်တိ့သည်ငါ့အတွက်သီးသန့်ထားေသာ လမျိုး၊ ငါ၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်များြဖစ် ကလိမ့်မည်ဟ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားေြပာေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၇ သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည်ေတာင်ေပ ကဆင်းလာ ခ့ဲ ပီးလ င် ေခါင်းေဆာင်များကိဆင့်ေခ ၍

ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသမ ကိ ေြပာ ကားေလ၏။‐ ၈ ထိအခါလအေပါင်းတိ့က``အက ်ပ်တိ့သည်

ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသမ ကိလိက် နာပါမည်'' ဟတညီတ ွတ်တည်းေြပာ ကား က၏။

ေမာေ ှ သည်လည်းလအေပါင်းတိ့၏ ေြဖ ကားချက်ကိထာဝရဘရားထံေလာက် ထားေလ၏။ ၉

ထာဝရဘရားက ေမာေ ှ အား``သင် ှ င့်ငါ ေြပာေသာစကားကိလတိ့သည် ကား၍၊ သင့်

ကိယခမှစ၍ယံ ကည်လာ ကေစရန် ငါ သည်ထထပ်ေသာမိးတိမ်တိက်ြဖင့်သင့်ထံ ကလာမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ သည်လတိ့ေြဖ ကားချက်ကိ ထာဝရ ဘရားထံေလာက်ထားေလ၏။‐ ၁၀

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``လအေပါင်း တိ့အား ထာဝရဘရားကိဝတ် ပကိးကွယ်

ရန်ြပင်ဆင်သည့်အေနြဖင့် ယေန့ ှ င့်နက်ြဖန် ေန့တွင်မိမိတိ့ကိယ်ကိသန့်စင်ေစရန်ေြပာ ေလာ့။

သတိ့သည်မိမိတိ့အဝတ်များကိ ဖွပ်ေလ ာ်၍၊‐ ၁၁ တတိယေန့တွင်ဝတ် ပကိးကွယ်ရန် အသင့်

ှ ိ ေစရမည်။ ထိေန့၌လအေပါင်းတိ့ေ ှ ့တွင် ငါထာဝရဘရားသည်သိနာေတာင်ေပ

သိ့ ကဆင်းေတာ်မမည်။‐ ၁၂ သင်သည်ေတာင်၏ပတ်လည်တွင်လတိ့ကိ

မေကျာ်ြဖတ်ေစရန်စည်းသတ်မှတ်၍၊ သတိ့ အားေတာင်ေပ သိ့မတက်ရန် ှ င့်ေတာင်အနီး

သိ့မချဥ်းကပ်ရန်ပညတ်ေလာ့။ ေတာင်ကိ နင်းမိေသာသအားေသဒဏ်ခံေစရမည်။‐

၁၃ ထိသကိမည်သမ လက် ှ င့်မထိရဘဲ ေကျာက်ခဲ ှ င့်ြဖစ်ေစ၊ ြမား ှ င့်ြဖစ်ေစပစ်၍

သတ်ရမည်။ အဆိပါပညတ်ချက်ကိကး လွန်ခ့ဲလ င်လေသာ်လည်းေကာင်း၊ တိရစာန်

ေသာ်လည်းေကာင်းေသဒဏ်ခံရမည်။ တံပိး မတ်သံကိ ကားရေသာအခါလတိ့သည်

ေတာင်သိ့လာရ ကမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ ၏။ ၁၄ ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်ေတာင်ေပ မှဆင်းလာ ၍

လတိ့အားဝတ် ပကိးကွယ်ရန်ြပင်ဆင် ေစ၏။ ထိေ ကာင့်သတိ့သည်အဝတ်များ ကိဖွပ်ေလ ာ် က၏။‐

၁၅ ေမာေ ှ ကသတိ့အား``တတိယေန့တွင် အသင့် ှ ိ ေစ ကေလာ့။ ဤအေတာအတွင်း

မယား ှ င့်မဆက်ဆံ က ှ င့်'' ဟေြပာ ကားေလ၏။ ၁၆ တတိယေန့တွင်ေတာင်ေပ ၌မိးချုန်း၍

လ ပ်စီးလက် ပီးလ င်ထထပ်ေသာမိးတိမ် ကျေရာက်ေလသည်။ အလွန်ကျယ်ေလာင်ေသာ

တံပိးမတ်သံလည်းထွက်ေပ လာ၏။ ထိ အခါစခန်းထဲ ှ ိ လအေပါင်းတိ့သည်

ေကာက် ွံ ့တန်လပ် က၏။‐ ၁၇ ဘရားသခင်ကိဖးေတွ့ရန်ေမာေ ှ သည်

လတိ့ကိစခန်းမှေခ ေဆာင်လာသြဖင့်၊ သတိ့သည်ေတာင်ေြခ၌ရပ်ေန က၏။‐ ၁၈

ထာဝရဘရားသည်သိနာေတာင်ေပ သိ့ မီးေတာက်မီးလ ံ အသွင်ြဖင့် ကဆင်းလာ

သည်ြဖစ်၍၊ ေတာင်တစ်ခလံးမီးခိးြဖင့်ဖံး လမ်းလျက် ှ ိ ေလ၏။ မီးဖိမှမီးခိးတက်

သက့ဲသိ့မီးခိးသည်အထက်သိ့တက်၍ တစ်ေတာင်လံးြပင်းစွာေြမငလျင်လပ် ေလ၏။‐ ၁၉

တံပိးမတ်သံသည်လည်းပိ၍ကျယ်လာ၏။ ေမာေ ှ ေလာက်ဆိသည့်အခါ ဘရားသခင်

သည်မိး ကိးသံြဖင့်ေြဖ ကားေတာ်မ၏။‐ ၂၀ ထာဝရဘရားသည်သိနာေတာင်ထိပ်ေပ

သိ့ ကဆင်းလာ၍ ေမာေ ှ အားေတာင်ထိပ် ေပ သိ့ေခ ေတာ်မလ င်ေမာေ ှ တက်သွား ေလ၏။‐ ၂၁

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``သင်သည် ေတာင်ေအာက်သိ့ဆင်း၍၊ လတိ့ငါ့ကိဖး

ြမင်ရန်သတ်မှတ်ထားေသာစည်းကိေကျာ် ြဖတ်၍မလာရန်သတိေပးေလာ့။ ြဖတ်

ေကျာ်လ င်လအများေသ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၂ ငါ့အနီးသိ့ချဥ်းကပ်လာေသာယဇ်ပေရာ ဟိတ်များပင်လ င်

မိမိတိ့ကိယ်ကိသန့်စင် ေစရမည်။ ထိသိ့မ ပလ င်ငါသည်သတိ့ အားဒဏ်ခတ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၃ ထိအခါေမာေ ှ က ထာဝရဘရားအား``ကိယ် ေတာ်သည်ေတာင်ကိသန့် ှ င်းရာဌာနအြဖစ်

သတ်မှတ်၍ ပတ်လည်တွင်စည်းတားထားေစ ေသာေကာင့်လတိ့သည်ေတာင်ေပ သိ့မတက်

ိင် ကပါ'' ဟေလာက်ထားေလ၏။ ၂၄ ထာဝရဘရားက``သင်သည်ေတာင်ေအာက်

သိ့ဆင်း၍ အာ န်ကိေခ ေဆာင်ခ့ဲေလာ့။ ယဇ် ပေရာဟိတ်များ ှ င့်လတိ့ကိမကား ငါ့ထံ

သိ့ဝင်ြခင်းငှာစည်းကိမြဖတ်ေကျာ်ေစရ။ စည်းကိေဖာက်ဖျက်လ င်သတိ့ကိဒဏ်ခတ်

မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၅ ထိအခါေမာေ ှ သည်ေတာင်ေအာက်သိ့ဆင်း ၍

ထာဝရဘရားမိန့်မှာသမ ကိလတိ့ အားေြပာကားေလ၏။

၂၀ ဘရားသခင်က``ငါသည်သင်တိ့အားကန် ခံရာအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာ

သင် တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ် ေတာ်မ၏။ ၃ ``ငါမှလဲွ၍

အြခားေသာဘရားကိမကိး ကွယ်ရ။ ၄ ``မိးေကာင်းကင်သတဝါ၊ ေြမ ကီးေပ  ှ ိ သတဝါ၊

ေြမ ကီးေအာက်ေရထဲ ှ ိ သတဝါတိ့ ှ င့် ပံသဏာန် တေသာ ပ်တကိသင်တိ့အတွက်မထလပ်ရ။‐ ၅
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ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ြဖစ်၍ ငါ ှ င့် ပိင်ဘက်ဟ၍မ ှ ိ ေစရ။

ထိ့ေ ကာင့် ပ်တကိဦးမချ၊ ဝတ်မ ပရ။ ငါ့ကိမန်းေသာ သကိ သားသမီး၊ ေြမး၊

ြမစ်တိင်ေအာင်ဒဏ်ခတ် မည်။‐ ၆ သိ့ရာတွင်ငါ့ကိချစ်၍ငါ့ပညတ်တိ့ကိေစာင့်

ထိန်းေသာသတိ့အား အမျိုးအစဥ်အဆက် ေထာင်ေသာင်းတိင်ေအာင်ငါ၏ေမတာကိြပ

ေတာ်မမည်။ ၇ ``သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ နာမကိအလဲွသံးစားမ ပရ။ ထိသိ့

အလဲွသံးစား ပသအားငါဒဏ်ခတ် မည်။ ၈ ``ဥပသ်ေန့ကိေစာင့်ထိန်းေလာ့။ ထိေန့ကိေန့

ထးေန့ြမတ်အြဖစ်သတ်မှတ်ေလာ့။‐ ၉သင်သည်ေြခာက်ရက်ပတ်လံးအလပ်ကိလပ် ေလာ့။‐ ၁၀

သတမေန့သည် ထာဝရဘရားအတွက်သီး သန့်ထားေသာနားရက်ြဖစ်၏။ ထိေန့တွင်သင်

မှစ၍သင်၏သားသမီးများ၊ ေကျးကန် များ၊ တိရစာန်များ၊ ဧည့်သည်အာဂ ုများ

သည်အလပ်မလပ်ရ။‐ ၁၁ ထာဝရဘရားသည်ေြခာက်ရက်အတွင်းမိး ေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီး၊

ပင်လယ် ှ င့်ထိအရပ်တိ့ ၌ ှ ိ သမ တိ့ကိဖန်ဆင်း၍သတမေန့တွင် နားေနေတာ်မ၏။

ထိ့ေ ကာင့်ထာဝရဘရား သည်ထိနားရက်ကိေကာင်းချီးေပး၍ ေန့ထး ေန့ြမတ်သတ်မှတ်ေတာ်မ၏။ ၁၂

``သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေပး ေတာ်မမည့်ြပည်တွင် အသက် ှ ည်စွာေနထိင်

ိင်ရန်သင်၏မိဘကိ ိ ေသေလာ့။ ၁၃ ``လ့အသက်ကိမသတ် ှ င့်။ ၁၄ ``သ့သားအိမ်ရာကိမြပစ်မှား ှ င့်။

၁၅ ``သ့ဥစာကိမခိး ှ င့်။ ၁၆ ``သတစ်ပါး၏တစ်ဘက်၌မတရားသက်ေသ မခံ ှ င့်။ ၁၇

``သတစ်ပါး၏အိမ်ကိလိချင်တပ်မက်ေသာ စိတ်မ ှ ိ  ှ င့်။ သတစ်ပါး၏မယား၊ ေကျးကန်၊

ွား၊ ြမည်းမှစ၍သပိင်ဆိင်သမ တိ့ကိ မတပ်မက် ှ င့်'' ဟမိန့်ေတာ်မသတည်း။ ၁၈

လအေပါင်းတိ့သည်မိးချုန်းသံ၊ တံပိးမတ်သံ ှ င့်လ ပ်စစ်ြပက်ြခင်း၊ ေတာင်မှမီးခိးထွက်ြခင်း

တိ့ကိ ကားရြမင်ရေသာအခါ ေကာက် ွံ ့ တန်လပ်လျက်အေဝး၌ရပ်ေန က၏။‐ ၁၉

သတိ့ကေမာေ ှ အား``ကိယ်ေတာ်ကသာ အက ်ပ်တိ့အား ထာဝရဘရား၏အမိန့်ကိ ဆင့်ဆိပါ။

အက ်ပ်တိ့နားေထာင်ပါမည်။ ထာဝရဘရားကအက ်ပ်တိ့အားတိက် ိက်မိန့် ကားပါက

အက ်ပ်တိ့ေသမည် ကိစိးရိမ်ပါသည်'' ဟဆိေလ၏။ ၂၀ ထိအခါေမာေ ှ က``မေ ကာက် ွံ ့ က ှ င့်။

သင် တိ့ကိစံစမ်းြခင်းငှာလည်းေကာင်း၊ သင်တိ့ သည်ကိယ်ေတာ်၏စကားကိနားေထာင်၍

အြပစ်မ ပေစြခင်းငှာလည်းေကာင်း ဘရားသခင် ကလာြခင်းြဖစ်သည်'' ဟေြဖ ကား ေလ၏။‐ ၂၁

သိ့ရာတွင်လတိ့သည်အေဝး၌သာရပ်ေန က၏။ ေမာေ ှ ကသာလ င်ဘရားသခင် ှ ိ

ေတာ်မရာ မည်းေမှာင်ေသာတိမ်တိက်အနီးသိ့ ချဥ်းကပ်ေလ၏။ ၂၂

ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့အားဤသိ့မိန့်ေတာ်မ

၏။``ငါထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားမိး ေကာင်းကင်မှမိန့် ကားသည်ကိသင်တိ့သိရ က ပီ။‐ ၂၃

သင်တိ့သည်ငါ့ကိသာကိးကွယ်ရမည်။ ေငွ ပ်တ၊ ေ  ပ်တဘရားများကိ ပလပ်၍ မကိးကွယ် ှ င့်။‐ ၂၄

ယဇ်ပေဇာ်ရန်အတွက်ေြမြဖင့်ပလင်တည်ရမည်။ ထိယဇ်ပလင်ေပ တွင်သင်တိ့၏သိး၊ ွား၊

ဆိတ်ယဇ် ေကာင်လံးကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိတ်သဟာယ ယဇ်ကိေသာ်လည်းေကာင်း

မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ ငါ့ အားဝတ် ပကိးကွယ်ရန်သတ်မှတ်ထားေသာ အရပ်ခပ်သိမ်းသိ့

ငါ ကလာ၍သင်တိ့ကိ ေကာင်းချီးေပးမည်။‐ ၂၅ သင်တိ့သည်ငါ့အတွက်ေကျာက်ြဖင့်ယဇ်ပလင်

တည်လ င် ဆစ်ေသာေကျာက်ြဖင့်မတည်ရ။ သံ ကိရိယာကိသံး၍ဆစ်ရေသာေကျာက်ြဖင့်

တည်ေသာယဇ်ပလင်သည် မသန့် ှ င်းေပ။‐ ၂၆ယဇ်ပလင်တွင်ေလှကားထစ်မ ှ ိ ေစရ။ အကယ်

၍ေလှကားထစ် ှ ိ ခ့ဲလ င်သင်တိ့သည်ပလင် သိ့တက်သည့်အခါ သင်တိ့၏ကိယ်အဂ ါ

အစိတ်အပိင်းကိြမင်ရလိမ့်မည်။

၂၁ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ေအာက်ေဖာ် ြပပါပညတ်ချက်တိ့ကိသတ်မှတ်ေပးေလာ့။‐

၂ ေဟ ဗဲအမျိုးသားကန်တစ်ေယာက်ကိဝယ် လ င် သသည်ေြခာက် ှ စ်ကန်ခံေစရမည်။

သတမ ှ စ်သိ့ေရာက်ေသာ်သသည်ေ ကးမေပးရဘဲ လွတ်လပ်ခွင့်ရ ှ ိ ေစရမည်။‐ ၃

တစ်စံတစ်ေယာက်သည်ကန်ြဖစ် ပီးမှအိမ် ေထာင်ကျလ င်၊ လွတ်ေြမာက်သည့်အခါသ့

ဇနီးကိေခ ေဆာင်မသွားရ။ သိ့ရာတွင်သ သည်အိမ်ေထာင် ှ ိ  ပီးမှကန်ြဖစ်လာလ င်၊

သလွတ်ေြမာက်သည့်အခါသ့ဇနီးလည်း လွတ်ေစရမည်။‐ ၄သ၏သခင်ကမိန်းမ ှ င့်စံဖက်ေပးသြဖင့်

သားသမီးများေမွးဖွားလ င်၊ ထိမိန်းမ ှ င့် သားသမီးတိ့ကိသခင်ပိင်၏။ ထိ့ေကာင့်သ

တစ်ေယာက်တည်းသာလွတ်ေြမာက်ေစရမည်။‐ ၅ သိ့ရာတွင်ထိကန်ကသ၏သခင်၊

သ၏ ဇနီး ှ င့်သားသမီးတိ့ကိချစ်၍လွတ် ေြမာက်ခွင့်မယလိပါက၊‐ ၆

သခင်ကသ့ကိဘရား ှ ိ ခိးရာဌာနသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ထိကန်အားတံခါးသိ့မဟတ်

တံခါးတိင်အထိေခ ေဆာင် ပီးလ င် သ၏နား ွက်ကိစးြဖင့်ေဖာက်ရမည်။ ထိေနာက်သသည်

သခင်ထံ၌တစ်သက်ပတ်လံးကန်ခံရ မည်။ ၇ ``တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည်သမီးကိကန်

အြဖစ်ေရာင်းလ င်၊ ထိကန်မိန်းမသည်ကန် ေယာကျာ်းတိ့က့ဲသိ့လွတ်ေြမာက်ခွင့်မရ ိင်။‐

၈ သခင်ကထိမိန်းမကိမ ှ စ်သက်သြဖင့် မယားအြဖစ်မေပါင်းလိလ င်၊ သ့ဖခင်က

သ့ကိြပန်၍ေ ွးယေစရမည်။ သခင်သည် ဝတရားပျက်ကွက်သြဖင့်ကန်မကိအြခား

အမျိုးသားများလက်သိ့ေရာင်းခွင့်မ ှ ိ ေစ ရ။‐ ၉ တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည်မိမိဝယ်ေသာ

ကန်မကိသ၏သား ှ င့်စံဖက်ေပးလ င်၊ ထိ မိန်းမကိသမီးက့ဲသိ့ ပစထားရမည်။‐ ၁၀

တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည်ဒတိယမိန်းမ တစ်ေယာက် ှ င့်စံဖက်လ င် ပထမဇနီးသည်

အစားအစာ၊ အဝတ်အထည် ှ င့်အခွင့် အေရးတိ့ကိယခင်အတိင်းရ ှ ိ ေစရ မည်။‐ ၁၁

အဆိပါဝတရားများပျက်ကွက်ခ့ဲလ င်သ သည်ေငွအေလျာ်မေတာင်းဘဲ ထိမိန်းမကိ

လွတ်ေြမာက်ခွင့်ေပးရမည်။ ၁၂ ``လတစ်ေယာက်ကိ ိက် ှ က်၍ ေသေစသအား

ေသဒဏ်ခံေစရမည်။‐ ၁၃ ေသေစရန်မရည် ွယ်ဘဲ ှ င့်မေတာ်တဆ သတ်မိလ င်

သတ်ေသာသသည်ငါသတ်မှတ် ေပးမည့်လံ ခံရာအရပ်သိ့ေ ှ ာင်တိမ်းေန ိင်၏။‐ ၁၄

သိ့ရာတွင်ေဒါသထွက်၍ေသေစရန်ရည် ွယ် ချက်ြဖင့် လတစ်ေယာက်ကိသတ်ေသာသသည်၊

ငါ၏ယဇ်ပလင်၌ပင်ခိလံေနေစကာမ သ့အားဆဲွထတ်၍ေသဒဏ်ခံေစရမည်။ ၁၅

``မိဘကိ ိက် ှ က်ေသာသအား ေသဒဏ် ခံေစရမည်။ ၁၆ ``လတစ်ေယာက်ကိေရာင်းစားရန်ြဖစ်ေစ၊ မိမိ

ထံ၌ကန်ေစစားရန်ြဖစ်ေစအ မဖမ်းဆီး သအားေသဒဏ်ခံေစရမည်။ ၁၇

``မိဘကိကျိန်ဆဲေသာသအားေသဒဏ်ခံ ေစရမည်။ ၁၈ ``လအချင်းချင်းခိက်ရန်ြဖစ်ပွားရာ၌တစ်

ေယာက်ေသာသက အြခားတစ်ေယာက်အား ေကျာက်ခဲ ှ င့်ြဖစ်ေစ၊ လက်သီး ှ င့်ြဖစ်ေစ

ဒဏ်ရာရေစေသာ်လည်း အသက်မေသဘဲ၊ အကယ်၍အ ိက်ခံရသသည်အိပ်ရာထဲ

၌ေနရလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊‐ ၁၉ ထ၍ေတာင်ေဝှးြဖင့်လမ်းေလာက် ိင်လ င်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိသကိအြပစ်ဒဏ် မစီရင်ရ၊ ထိသအလပ်ပျက်သည့်အချိန်

အတွက် ဒဏ်ရာရေစသကေလျာ်ေ ကးကိ ေပး၍၊ အနာေပျာက်ကင်းသည့်အချိန်အထိ

ဒဏ်ရာရသအားတာဝန်ယေစာင့်ေ ှ ာက် ရမည်။ ၂၀ ``တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည်

ကန်ေယာကျာ်း ကိြဖစ်ေစ၊ ကန်မိန်းမကိြဖစ်ေစတတ် ှ င့် ိက်သြဖင့်၊ ထိကန်ေသလ င်ထိသသည်

အြပစ်ဒဏ်ကိခံေစရမည်။‐ ၂၁ သိ့ရာတွင်ထိကန်သည်တစ်ရက် ှ စ်ရက်မ နာလျက်မေသလ င်၊

ထိသကိအြပစ်ဒဏ် မစီရင်ရ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကန်ဟ သည်မှာသခင်ပိင်ပစည်းမသာြဖစ်ေသာ

ေကာင့်တည်း။ ၂၂ ``လတိ့အချင်းချင်းခိက်ရန်ြဖစ်ပွားေနစဥ် ကိယ်ဝန်ေဆာင်မိန်းမကိထိခိက်မိသြဖင့်

ကိယ် ဝန်ပျက်ေသာ်လည်းဒဏ်ရာမရေစလ င်၊ ထိ ခိက်နာကျင်ေစေသာသကထိမိန်းမ၏လင်

ေယာကျာ်းေတာင်းဆိသမ ေလျာ်ေ ကးကိ တရားသ ကီးများ၏သေဘာတညီချက်

ြဖင့်ေပးရမည်။‐ ၂၃ သိ့ရာတွင်မိန်းမအားအနာတရြဖစ်ေစလ င် အသက်အစားအသက်၊‐

၂၄ မျက်စိအစားမျက်စိ၊ သွားအစားသွား၊ လက်အစားလက်၊ ေြခအစားေြခ၊‐ ၂၅

မီးေလာင်ြခင်းအစားမီးေလာင်ြခင်း၊ ထိ ှ ြခင်းအစားထိ ှ ြခင်း၊ ဒဏ်ရာအစားဒဏ်

ရာကိခံေစရမည်။ ၂၆ ``သခင်ကကန်ေယာကျာ်းသိ့မဟတ်ကန်မိန်းမ ၏မျက်စိကိ ိက်သြဖင့်

မျက်စိပျက်လ င်မျက်စိ အတွက်ေလျာ်ေ ကးအြဖစ်ကန်ကိလွတ်ေြမာက် ခွင့်ေပးေစ။‐ ၂၇

သခင်ကကန်ကိ ိက်၍ကန်၏သွားကျိုးလ င် သွားအတွက်ေလျာ်ေ ကးအြဖစ်ကန်ကိလွတ်

ေြမာက်ခွင့်ေပးေစ။ ၂၈ `` ွားတစ်ေကာင်သည်လတစ်ေယာက်ကိဦးချိုြဖင့် ေဝ့ှသတ်လ င်

ထိ ွားကိေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်သတ်ရ မည်။ ထိ ွား၏အသားကိမစားရ။ သိ့ရာတွင်

ွားပိင် ှ င်ကိအြပစ်ဒဏ်မေပးရ။‐ ၂၉ အကယ်၍ ွားသည်လကိေဝ့ှတတ်ေကာင်း

ွား ပိင် ှ င်အားသတိေပးပါလျက် ှ င့်ချည်ေ ှ ာင် ၍မထားေသာေကာင့်

လတစ်ေယာက်ကိေဝ့ှ သတ်ခ့ဲလ င်ထိ ွားကိေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်၍ သတ်ရမည်။

ွား ှ င်ကိလည်းေသဒဏ်ေပးရ မည်။‐ ၃၀ အကယ်၍ ွားပိင် ှ င်သည်မိမိအသက်

ချမ်းသာရန်အတွက်ေလျာ်ေ ကးေပးခွင့် ရလ င် ေတာင်းဆိသမ ေလျာ်ေ ကးကိေပး

ေဆာင်ရမည်။‐ ၃၁ ွားသည်ေယာကျာ်းကေလးသိ့မဟတ်မိန်း ကေလးတစ်ဦးကိေဝ့ှသတ်လ င်

ထိနည်း အတိင်းစီရင်ရမည်။‐ ၃၂ ွားသည်ကန်ေယာကျာ်းသိ့မဟတ်ကန်မိန်းမ

တစ်ဦးကိေဝ့ှသတ်လ င် ွားပိင် ှ င်ကကန် ပိင် ှ င်အားေငွသားသံးဆယ်ေလျာ်ေကးေပး ေဆာင်ရမည်။

ွားကိလည်းေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ် သတ်ရမည်။ ၃၃ ``လတစ်ဦးသည်တွင်းတး၍မဖံးဘဲထား သြဖင့်

ွားသိ့မဟတ်ြမည်းတစ်ေကာင်ထိတွင်း သိ့ကျလ င်၊‐ ၃၄ ပိင် ှ င်အားတိရစာန်အေသေကာင်အတွက်

ေလျာ်ေ ကးေပးေဆာင်၍တိရစာန်အေသ ေကာင်ကိပိင်ေစ။‐ ၃၅

လတစ်ဦး၏ ွားကအြခားလတစ်ဦး၏ ွား ကိေဝ့ှသတ်လ င် အသက် ှ င်ေသာ ွားကိေရာင်း

၍ ွားပိင် ှ င် ှ စ်ဦးကေငွကိခဲွေဝယရမည်။ ွားေသ၏အသားကိလည်းခဲွေဝယရ က မည်။‐ ၃၆

သိ့ရာတွင် ွားပိင် ှ င်ကမိမိ၏ ွားသည်ေဝ့ှ တတ်ေကာင်းကိသိလျက် ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်၍မ

ထားခ့ဲလ င် ွားေသအတွက် ွားတစ်ေကာင် ကိအစားေလျာ်၍ ွားေသကိပိင်ေစ။

၂၂ ``လတစ်ဦးသည် ွား၊ သိ့မဟတ်သိးတစ် ေကာင်ကိခိး၍သတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ေရာင်းသည်

ြဖစ်ေစ ွားတစ်ေကာင်အတွက် ွားငါးေကာင်၊ သိးတစ်ေကာင်အတွက်သိးေလးေကာင်ကိ
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အစားေလျာ်ရမည်။‐ ၂ သသည်ခိးသည့်တိရစာန်အတွက်ေလျာ်ရ မည်။

သ၌ေလျာ်စရာမ ှ ိ လ င်မိမိကိယ်ကိ ေရာင်း၍ေလျာ်ေ ကးေပးရမည်။ ခိးရာပါသိး၊

ွား၊ ြမည်းကိသ့ထံ၌အ ှ င်ေတွ့ရလ င်သ သည် ှ စ်ဆြပန်ေလျာ်ရမည်။

``အိမ်ကိညအချိန်ေဖာက်ထွင်းေနေသာသခိး ကိသတ်ေသာသသည် လသတ်မကိကးလွန်

ရာမေရာက်ေချ။ သိ့ရာတွင်ေန့အချိန်၌ေဖာက် ထွင်းမေ ကာင့်သခိးကိသတ်လ င် သတ်ေသာ

သသည်လသတ်မကိကးလွန်၏။ ၅ ``လတစ်ဦးသည်မိမိ၏တိရစာန်များကိ လယ်

သိ့မဟတ်စပျစ်ဥယျာဥ်ထဲတွင်ထိန်းေကျာင်း ေနစဥ် သတစ်ပါး၏လယ်ထဲသိ့ကးေကျာ်

ကျက်စားေစလ င်၊ မိမိ၏လယ်သိ့မဟတ် စပျစ်ဥယျာဥ်မှထွက်ေသာအေကာင်းဆံး

အသီးအ ှ ံ ြဖင့်အစားေလျာ်ေစရမည်။ ၆ ``လတစ်ဦးမိမိ၏လယ်ကိမီး ိ ့သည့်အခါ

ေပါင်းပင်များကိမီးစဲွေလာင်၍၊ သတစ်ပါး လယ်ထဲ ှ ိ ေကာက်လိင်းပံများ ှ င့်စပါးပင်

တိ့ကိမီးကးစက်လ င် မီး ိ ့သသည်ပျက်စီး ဆံး ံ းသအတွက်ေလျာ်ေစရမည်။‐ ၇

လတစ်ဦးကအြခားလတစ်ဦးထံ၌၊ ေငွ သိ့မဟတ်အဖိးတန်ပစည်းများကိအပ် ှ ံ ထားေသာအခါ၊

ထိပစည်းများခိးယြခင်း ခံရေသာ်ခိးသကိမိလ င် ခိးသက ှ စ်ဆ ြပန်ေလျာ်ေစရမည်။‐ ၈

ခိးသကိမမိလ င်မကား၊ ပစည်းအပ် ှ ံ ြခင်း ခံရသသည် ကိယ်တိင်ပစည်းကိခိးသည်၊ မခိး

သည်သိ ိင်ရန်သ့ကိထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ ေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်၍ကျိန်ဆိေစရမည်။ ၉ ``သိး၊

ွား၊ ြမည်း၊ အဝတ်အစ ှ ိ ေသာေပျာက် ဆံးသည့်ပစည်းကိပိင်ဆိင်မ ှ င့်ပတ်သက်၍

လ ှ စ်ဦးအြငင်းပွားခ့ဲသည် ှ ိ ေသာ်၊ ထိသ ှ စ်ဦးတိ့အားထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌ အစစ်ခံ၍၊

တရား ံ းသက ှ စ်ဆေလျာ် ရမည်။ ၁၀ ``လတစ်ဦးက သိး၊ ွား၊ ြမည်းအစ ှ ိ ေသာ

တိရစာန်တစ်ေကာင်ကိတစ်စံတစ်ေယာက်ေသာ သထံ၌အပ် ှ ံ ထားေသာအခါ၊ ထိတိရစာန်

ေသလ င်ြဖစ်ေစ၊ ထိခိက်ဒဏ်ရာရလ င်ြဖစ် ေစ၊ လယသွားြခင်းခံရလ င်ြဖစ်ေစ သက်ေသမ ှ ိ ခ့ဲေသာ်၊‐

၁၁ အပ် ှ ံ ြခင်းခံရသသည်မိမိမခိးေ ကာင်း ဘရားသခင်ေ ှ ့ေတာ်တွင်ကျိန်ဆိရမည်။

ကျိန်ဆိသည့်အတိင်းပိင် ှ င်လက်ခံရမည်။ အပ် ှ ံ ြခင်းခံရသသည်မခိးခ့ဲလ င် ြပန်ေလျာ်ရန်မလိ။‐ ၁၂

အကယ်၍ခိးခ့ဲေသာ်ြပန်ေလျာ်ရမည်။ ၁၃ သားရဲကိက်သတ်ခံရသည်ဟဆိလ င်အေသ

ေကာင်ကိသက်ေသအြဖစ်ြပ ိင်ရမည်။ သား ရဲကိက်သတ်သည်မှန်လ င်မေလျာ်ေစရ။ ၁၄

``လတစ်ဦးသည်အြခားတစ်ဦးထံမှ တိရစာန်တစ်ေကာင်ကိငှား၍၊ ပိင် ှ င်၏မျက် ကွယ်တွင်

ထိတိရစာန်သည်ထိခိက်ဒဏ်ရာရ လ င်ြဖစ်ေစ၊ ေသလ င်ြဖစ်ေစငှားသက ေလျာ်ရမည်။‐ ၁၅

သိ့ရာတွင်ပိင် ှ င်ေ ှ ့၌ဒဏ်ရာရေသဆံးခ့ဲ ေသာ်ငှားသကမေလျာ်ရ။ အကယ်၍တိရစာန်

ကိအခ ှ င့်ငှားလ င်၊ ဒဏ်ရာရေသဆံးမ အတွက်ပိင် ှ င်အားေလျာ်ရန်မလိ။ ငှားခ ကိသာေပးေစရမည်။

၁၆ ``လတစ်ဦးသည်ေစ့စပ်ေ ကာင်းလမ်း၍မထား ေသာမိန်းမပျိုတစ်ေယာက်ကိေသွးေဆာင်ေပါင်း

သင်းခ့ဲလ င်၊ သသည်မဂလာလက်ဖဲွ ့ေ ကးေပး ၍ထိမိန်းမကိလက်ထပ်ယရမည်။‐ ၁၇

အကယ်၍မိန်းမပျို၏ဖခင်ကထိသ ှ င့် သေဘာမတလ င်၊ သသည်မိန်းမပျိုတစ်ဦး

အတွက်တင်ေတာင်းရေသာမဂလာလက်ဖဲွ ့ေ ကး ကိဖခင်အားေပးေလျာ်ရမည်။ ၁၈

``စံးမအားေသဒဏ်စီရင်ရမည်။ ၁၉ ``တိရစာန် ှ င့်ကာမစပ်ယှက်သကိေသဒဏ်စီ ရင်ရမည်။ ၂၀

``ထာဝရဘရားမှတစ်ပါးအြခားေသာ ဘရားကိယဇ်ပေဇာ်သအားေသဒဏ်စီရင် ရမည်။ ၂၁

``သင်တိ့သည်အီဂျစ်ြပည်တွင်ဧည့်သည်အြဖစ် ေနထိင်ခ့ဲဖးေ ကာင်း သတိရလျက်အြခား

အမျိုးသားများကိမ ှ ိပ်စက်မ ှ င်းဆဲရ။‐ ၂၂ မဆိးမ ှ င့်မိဘမ့ဲကေလးကိမ ှ ိပ်စက်

ရ။‐ ၂၃ သင်တိ့သည်ထိသတိ့ကိ ှ ိပ်စက်သြဖင့်၊ သတိ့ကငါ့ထံအသနားခံလ င်ငါ

ထာဝရဘရားသည်နားေညာင်းမည်။ ၂၄ ငါသည်အမျက်ထွက်သြဖင့်သင်တိ့ကိစစ်ပဲွ

တွင်ကျဆံးေစမည်။ ထိအခါသင်တိ့၏မယား တိ့သည်မဆိးမြဖစ်၍သင်တိ့၏သားသမီး

များသည်ဘသက်ဆိးြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၂၅ ``သင်တိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ထဲမှဆင်းရဲ

ေသာသတိ့အား ေငွေချးလ င်၊ ေငွေချးစားသ က့ဲသိ့အတိးမယရ။‐ ၂၆

သင်သည်တစ်စံတစ်ေယာက်ထံမှ ခံထည် ကိအေပါင်ပစည်းအြဖစ်လက်ခံထားလ င်၊

ေနမဝင်မီသ့အားြပန်ေပးရမည်။‐ ၂၇ သ၏ကိယ်ကိ ခံစရာဟ၍ထိ ခံထည်တစ်ခ

တည်းသာ ှ ိ သည်ြဖစ်ေသာေကာင့်သသည် ခံ စရာမ ှ ိ လ င်အဘယ်သိ့အိပ် ိင်မည်နည်း။

ငါသည်သနား ကင်နာေသာအ ှ င်ြဖစ်၍ သသည်ငါ့အားေလ ာက်ထားေသာအခါ ငါနားေညာင်းမည်။ ၂၈

``သင်တိ့သည်ဘရားသခင်ကိြပစ်မှားေြပာ ဆိြခင်းမ ပရ။ သင်တိ့၏လမျိုးေခါင်းေဆာင် ကိမကျိန်ဆဲရ။

၂၉ ``သင်တိ့၏အဦးဆံးရိတ်သိမ်းေသာအသီး အ ှ ံ ၊ အဦးဆံး ှ စ်ေသာစပျစ်ရည်ကိငါ့

အားဆက်ကပ်ရမည်။ ``သင်တိ့၏သားဦးများကိငါ့အားဆက်ကပ် ရမည်။‐ ၃၀ သင်တိ့၏သိး၊

ွားတိ့မှသားဦးေပါက်များကိ လည်းငါ့အားဆက်ကပ်ရမည်။ သိး ွားသားဦး

ေပါက်များသည်သတိ့၏မိခင် ှ င့်အတခနစ် ရက်ေနေစ၍ အ မေန့တွင်ထိသိး ွားများ

ကိငါ့အားဆက်ကပ်ရမည်။ ၃၁ ``သင်တိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်ေသာေကာင့်

သားရဲများကိက်သတ်ေသာတိရစာန်၏အသား ကိမစားရ။ ထိအသားကိေခွးတိ့အားေက း ေလာ့။

၂၃ ``သင်တိ့သည်မဟတ်မမှန်ေသာသတင်း ကိမလင့် ှ င့်။ အြပစ်ကးလွန်သဘက်မှ

မတရားသက်ေသမခံ ှ င့်။‐ ၂ လများစေနာက်သိ့လိက်၍မတရားသြဖင့် မ ပ ှ င့်။

လများစေနာက်သိ့လိက်၍တရား မ တမကိေဖာက်ြပန်ေစရန်မတရားေသာ သက်ေသကိလည်းမခံ ှ င့်။‐

၃အမစစ်ေဆးရာ၌ဆင်းရဲသည့်အေကာင်းကိ ေထာက်၍ဆင်းရဲသားဘက်မှမတရားသက်ေသ

မခံ ှ င့်။ ၄ ``သင့်ရန်သ၏ ွားသိ့မဟတ်ြမည်းသည် အပ်မှ ကဲွေနသည်ကိေတွ့လ င်သ့ထံသိ့ြပန်ပိ့ရ

မည်။‐ ၅ သ၏ြမည်းသည်ဝန်ပိ၍လဲေနလ င်လဲေ ှ ာင် မသွားဘဲြမည်းကိဝိင်း၍ထေပးရမည်။ ၆

``ဆင်းရဲေသာသသည် ံ း၌တရားဆိင်ရ ေသာအခါ သ့အားတရားသြဖင့်စီရင်ေလာ့။‐ ၇

လတစ်ဦးအားမဟတ်မမှန်မစွပ်စဲွရ။ အြပစ် ကင်းမ့ဲသကိေသဒဏ်မစီရင်ရ။ ထိသိ့မ

တရားမ ပသအားငါအြပစ်ဒဏ်ေပးမည်။‐ ၈ တံစိးလက်ေဆာင်စားသသည်အမှန်တရားကိ

မြမင် ိင်သည့်အြပင် အြပစ်ကင်းမ့ဲသကိ ပျက်စီးေစ ိင်ေသာေကာင့်တံစိးလက်ေဆာင် မယရ။ ၉

``သင်တိ့သည်အီဂျစ်ြပည်တွင်ဧည့်သည်အြဖစ် ှ င့် ေနထိင်ခ့ဲဖး၍ဧည့်သည်၏ခံစားချက်ကိ

သိသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် သင်တိ့၏ြပည်တွင် ဧည့်သည်ြဖစ်ေသာအြခားအမျိုးသားတိ့

ကိမ ှ ဥ်းဆဲ ှ င့်။ ၁၀ ``သင်တိ့သည်ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံးထွန်ယက် စိက်ပျိုး၍

ထွက်သမ သီး ှ ံ ကိစသိမ်းရ မည်။‐ ၁၁ သိ့ရာတွင်သတမ ှ စ်၌ထွန်ယက်စိက်ပျိုးြခင်း

မ ပဘဲ ေြမကိအလွတ်ထား၍ထိေြမေပ တွင်ေပါက်သမ သီး ှ ံ ကိမရိတ်သိမ်းရ။ ဆင်းရဲ

သတိ့အားထိေြမမှထွက်ေသာသီး ှ ံ ကိစား ေစ၍ ကင်းကျန်သမ ကိေတာတိရစာန်များ

အတွက်ြဖစ်ေစရမည်။ သင်တိ့၏စပျစ်ြခံ၊ သံလွင်ြခံတိ့ကိလည်းထိနည်းအတိင်း ပလပ်ရမည်။ ၁၂

``သင်တိ့သည်ေြခာက်ရက်ပတ်လံးအလပ်ကိ လပ်၍ သတမေန့တွင်နားေနရမည်။ ထိသိ့ ပ

လ င် သင်၏ကန်များ၊ သင်ခိင်းေစေသာအြခား အမျိုးသားများ ှ င့်တိရစာန်များသည်

အလပ် မှနားခွင့်ရ ကလိမ့်မည်။ ၁၃ ``သင်တိ့အားငါမှာ ကားသမ ကိနားေထာင် ေလာ့။

အြခားေသာဘရားတိ့ထံဆမပန် ှ င့်။ ထိဘရားတိ့၏နာမကိမ မ မက်ဆိ က ှ င့်။ ၁၄

``သင်တိ့သည်ငါ၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကးရန် ပဲွကိတစ် ှ စ်လ င်သံး ကိမ်ကျင်းပရမည်။‐ ၁၅

တေဆးမ့ဲမန့်ပဲွေတာ်ကိကျင်းပရမည်။ ငါ မိန့်မှာခ့ဲသည့်အတိင်း အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခ့ဲ

ရေသာအဗိဗလ၌ခနစ်ရက်ပတ်လံး တေဆးမ့ဲမန့်ကိစားရ ကမည်။ မည်သမ ပေဇာ်သကာမပါဘဲ ှ င့်

ငါ့ထံသိ့ချဥ်းကပ် ၍ကိးကွယ်ဝတ် ပြခင်းမ ပရ။ ၁၆ ``သင်တိ့လယ်များမှေကာက်ရိတ်သိမ်းချိန်သိ့

ေရာက်လ င် သင်တိ့စိက်ပျိုးခ့ဲေသာသီး ှ ံ များ ှ င့်ေကာက်သိမ်းပဲွေတာ်ကိကျင်းပရမည်။

`` ှ စ်အကန်တွင်သင်တိ့၏သစ်သီးြခံများမှ သစ်သီးများကိစသိမ်းချိန်၌ သစ်သီးသိမ်းပဲွ

ေတာ်ကိကျင်းပရမည်။‐ ၁၇ ှ စ်စဥ်ဤပဲွသံး ကိမ်ကျင်းပစဥ်တွင်ေယာကျာ်း

အေပါင်းတိ့သည် ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် ၏ထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်ကိးကွယ်ရမည်။ ၁၈

``ငါ့အားယဇ်ေကာင်ပေဇာ်ေသာအခါ တေဆး ပါေသာမန့် ှ င့်မပေဇာ်ရ။ ဤပဲွေတာ်များတွင်

ငါ့အားပေဇာ်ေသာယဇ်ေကာင်၏အဆီကိ ေနာက် တစ်ေန့နံနက်သိ့တိင်ေအာင်မ ကင်းကျန်ေစရ။ ၁၉

`` ှ စ်စဥ်သင်တိ့၏လယ်များမှ အစဦးဆံးရိတ် သိမ်းရေသာသီး ှ ံ များကိ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်သိ့ယေဆာင်လဒါန်း ရမည်။ ``သိးငယ်သိ့မဟတ်ဆိတ်ငယ်ကိ

အမိ ိ ့ရည် ှ င့်မချက်မ ပတ်ရ။ ၂၀ ``ခရီးလမ်းတွင်သင်တိ့အားေစာင့်ေ ှ ာက်ရန် ှ င့်

ငါြပင်ဆင်ေသာအရပ်သိ့ သင်တိ့ကိပိ့ေဆာင်ရန် သင်တိ့ေ ှ ့ကေကာင်းကင်တမန်ကိငါေစလတ် မည်။‐

၂၁သ့ကိ ိ ေသေလးစား၍သ့စကားကိနားေထာင် ေလာ့။ သ့ကိငါေစလတ်ေသာေကာင့်သ့ကိမပန်

ကန် ှ င့်။ သသည်ထိသိ့ေသာပန်ကန်မကိခွင့် လတ်လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၂

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်သ့စကားကိနား ေထာင်၍ ငါမိန့်မှာသမ အတိင်း ပလပ်လ င်

ငါသည်သင်တိ့၏ရန်သအေပါင်းကိတိက် ခိက်၍ သင့်အားဆန့်ကျင်သအေပါင်းကိ ဆန့်ကျင်မည်။‐ ၂၃

ငါ၏ေကာင်းကင်တမန်သည်သင်တိ့ေ ှ ့က သွား၍ အာေမာရိအမျိုးသား၊ ဟိတိအမျိုး

သား၊ ေဖရဇိအမျိုးသား၊ ခါနာန်အမျိုးသား၊ ဟိဝိအမျိုးသား၊ ေယဗသိအမျိုးသားတိ့

ေနထိင်ရာြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်လိမ့်မည်။ ထိအမျိုး သားအေပါင်းတိ့ကိငါသတ်သင်ဖျက်ဆီး

မည်။‐ ၂၄ သင်တိ့သည်သတိ့၏ဘရားများကိဦး မချဝတ်မ ပရ။ သတိ့၏ဘာသာ ေလ့

အတိင်းမကျင့်ရ။ သတိ့၏ဘရားများကိ ဖိဖျက်၍သတိ့ကိးကွယ်ေသာေကျာက်တိင်

များကိချိုးဖျက်ရမည်။‐ ၂၅ သင်တိ့သည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားကိကိးကွယ်လ င်

ငါသည်သင်တိ့အား ဝလင်စွာစားေသာက်ရေစမည်။ အနာေရာဂါ တိ့မှလည်းကင်း ှ င်းေစမည်။‐ ၂၆

သင်တိ့၏ြပည်တွင်ကိယ်ဝန်ပျက်ေသာမိန်းမ၊ မံေသာမိန်းမဟ၍မ ှ ိ ေစရ။

သင်တိ့အား အသက် ှ ည်ေစမည်။ ၂၇ ``သင်တိ့ကိရန်ဘက် ပသတိ့သည်

ငါ့ကိေ ကာက် ွံ ့ရ ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့ဝင်ေရာက်တိက်ခိက်ေသာ ြပည်မှ

လတိ့သည်ကစဥ့်ကလျားြဖစ်၍ထွက် ေြပး ကလိမ့်မည်။‐ ၂၈ ဟိဝိအမျိုးသား၊ ခါနာန်အမျိုးသား၊

ဟိတိ အမျိုးသားတိ့သည်ထိတ်လန့်တ ကားြဖစ် ၍ထွက်ေြပးရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၉

ငါသည်ထိလမျိုးအားလံးတိ့ကိတစ် ှ စ် အတွင်းေမာင်းထတ်မည်မဟတ်။ အကယ်၍ထိ
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သိ့ ပမပါမ တိင်းြပည်တွင်လသကင်းမ့ဲ၍ သားရဲများမင်းမသြဖင့်သင်တိ့အားအ ရာယ်

ြဖစ်ေစမည်။‐ ၃၀ သင်တိ့သည်တိင်းြပည်ကိသိမ်းပိက် ိင်ရန်လဦး ေရတိးပွားလာသည်အထိ

ငါသည်သတိ့ကိ တစ်စတစ်စေမာင်းထတ်မည်။‐ ၃၁ ငါသည်သင်တိ့တိင်းြပည်၏နယ်နိမိတ်ကိ

ပင်လယ်နီမှေြမထဲပင်လယ်သိ့လည်းေကာင်း၊ ေတာက ာရမှဥဖရတ်ြမစ်သိ့လည်းေကာင်း

ကျယ်ြပန့်ေစမည်။ ငါသည်ထိြပည်သားတိ့ ကိသင်တိ့၏လက်သိ့အပ်သြဖင့် သင်တိ့သည်

သတိ့အား ှ င်ထတ် ိင်လိမ့်မည်။‐ ၃၂ သတိ့ ှ င့်လည်းေကာင်း၊ သတိ့ဘရားများ ှ င့် ေသာ်လည်းေကာင်း

သင်တိ့သည်မည်သည့်ပဋိ ညာဥ်ကိမ မ ပလပ်ရ။‐ ၃၃သင်တိ့၏ြပည်တွင်သတိ့ကိေနထိင်ခွင့်မေပး

ှ င့်။ သတိ့အားေနထိင်ခွင့်ေပးလ င် သတိ့သည် သင်တိ့ကိငါ့အားြပစ်မှားေစလိမ့်မည်။

သင် တိ့သည်သတိ့၏ဘရားများကိကိးကွယ် ပါက အမှန်ပင်ပျက်စီးဆံး ံ းေစမည့်

ေထာင်ေချာက်ထဲသိ့ကျေရာက်ကလိမ့်မည်။''

၂၄ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``သင်သည် အာ န်၊ နာဒပ်၊ အဘိဟ ှ င့်ဣသေရလ

အမျိုးသားေခါင်းေဆာင်ခနစ်ဆယ်တိ့ကိ ေခ ေဆာင်၍ထာဝရဘရားထံေတာ်၊ ေတာင်

ေပ သိ့တက်လာေလာ့။ သင်တိ့သည်ခပ်လှမ်း လှမ်းေနရာမှငါ့အားပျပ်ဝပ်ကိးကွယ် ကေလာ့။‐ ၂

သင်တစ်ေယာက်တည်းသာငါ့အနီးသိ့ချဥ်းကပ် ရမည်။ အြခားေသာသတိ့သည်ငါ့အနီးသိ့

မချဥ်းကပ်ေစရ။ လထမကားေတာင်ေပ သိ့ မတက်ရ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထံသိ့ ြပန်လာ၍၊ ထာဝရဘရားပညတ်သမ  ှ င့်

စီရင်ေတာ်မချက်အလံးစံတိ့ကိေြပာ ကား ေလ၏။ လအေပါင်းတိ့က``အက ်ပ်တိ့သည်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသမ အတိင်း လိက်နာေဆာင် ွက်ပါမည်'' ဟတညီတ ွတ်

တည်းဆိ က၏။‐ ၄ ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားပညတ်သမ တိ့ ကိေရးထားေလ၏။

ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာ တွင်ေမာေ ှ သည်ေတာင်ေြခရင်း၌ယဇ်ပလင်ကိ လည်းေကာင်း၊

ဣသေရလတစ်ဆယ့် ှ စ်မျိုးအတွက် ေကျာက်တိင်တစ်ဆယ့် ှ စ်တိင်ကိလည်းေကာင်း

တည်ေဆာက်ေလ၏။‐ ၅ ထိေနာက်သသည်ဣသေရလအမျိုးသားလ ငယ်တိ့ကိခိင်းေစသြဖင့်၊

သတိ့သည် ွားများ ကိသတ်၍ထာဝရဘရားအားမီး ိ ့ေသာ ယဇ်၊ မိတ်သဟာယယဇ်ကိပေဇာ်ေလ၏။‐

၆ ေမာေ ှ သည်တိရစာန်တိ့၏ေသွးတစ်ဝက်ကိ အင်တံများတွင်ထည့်၍၊ အြခားတစ်ဝက်

ကိယဇ်ပလင်ေပ ၌ပက်ဖျန်းေလ၏။‐ ၇ ထိေနာက်သသည်ထာဝရဘရား၏ပညတ်

များေရးထားေသာပဋိညာဥ်စာအပ်ကိယ၍ လအေပါင်းတိ့ ကား ိင်ေအာင်ဖတ်ြပေလသည်။

သတိ့ကလည်း``အက ်ပ်တိ့သည်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသမ ကိလိက်နာပါမည်'' ဟဆိေလ၏။ ၈

ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်အင်တံများထဲမှေသွး ကိယ၍ လတိ့အေပ သိ့ပက်ဖျန်းေလ၏။ သ

က``ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားဤပညတ် များကိေပးလျက် သင်တိ့ ှ င့် ပေတာ်မေသာ

ပဋိညာဥ်ကိဤေသွးြဖင့်အတည်ြဖစ်ေစ ပီ'' ဟဆိေလ၏။ ၉ ေမာေ ှ ၊ အာ န်၊ နာဒပ်၊ အဘိဟ ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်ခနစ် ဆယ်တိ့သည် ေတာင်ေပ သိ့တက်၍၊‐ ၁၀

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ကိ ဖးြမင်ရ က၏။ ကိယ်ေတာ်၏ေြခေတာ်ေအာက်တွင်

မိးေကာင်းကင်သဖွယ်ြပာလက်ေနေသာနီလာ ေကျာက်ခင်းထားသည်ဟထင်ရ၏။‐ ၁၁

ဘရားသခင်သည်ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်း ေဆာင်တိ့အားေဘးဥပဒ်ေရာက်ေစေတာ်မမ။

သတိ့သည် ဘရားသခင်အားဖးြမင် ပီး ေနာက်အတတကွစားေသာက် က၏။ ၁၂

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ငါ ှ ိ ရာ ေတာင်ေပ သိ့တက်လာေလာ့။ လတိ့ကိသွန်

သင်ရန်အတွက် ငါေရးထားေသာပညတ်အား လံးပါ ှ ိ သည့်ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိသင့်

အားငါအပ်ေပးမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃ ထိ့ေကာင့်ေမာေ ှ သည်မိမိ၏လက်ေထာက်

ေယာ  ှ င့်အတ အသင့်ြပင်၍ေတာင်ေတာ် ေပ သိ့တက်သွားေလသည်။‐ ၁၄

ေမာေ ှ ကဣသေရလအမျိုးသားေခါင်းေဆာင် တိ့အား``ငါတိ့ြပန်ေရာက်သည့်တိင်ေအာင်ဤ

အရပ်တွင်ေစာင့်ဆိင်းေန ကေလာ့။ သင်တိ့တွင် အြငင်းအခံတစ်ခခေပ ေပါက်လ င်

အာ န် ှ င့်ဟရတိ့ထံသွား၍အဆံးအြဖတ်ခံယ ကေလာ့'' ဟမှာ ကားခ့ဲေလသည်။ ၁၅

ေမာေ ှ သည်ေတာင်ေပ သိ့တက်သွားေသာအခါ မိးတိမ်သည်ေတာင်ကိဖံးလမ်းေလ၏။‐ ၁၆

ထာဝရဘရား၏ေတာက်ပေသာဘန်းအသေရ ေတာ်သည်ေတာင်ေပ သိ့သက်ဆင်းေလ၏။ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့သည်ထိေတာက်ပေသာ ဘန်းအသေရကိ ေတာင်ထိပ်တွင်ေတာက်ေနေသာ

မီးသဖွယ်ြမင်ရ က၏။ မိးတိမ်သည်ေတာင်ကိ ေြခာက်ရက်ပတ်လံးဖံးအပ် ပီးေနာက်

သတမေန့ တွင်ထာဝရဘရားသည်မိးတိမ်ထဲမှေမာေ ှ ကိေခ ေတာ်မသည်။‐ ၁၈

ထိအခါေမာေ ှ သည်မိးတိမ်ဖံးအပ်ေနေသာ ေတာင်ထိပ်ေပ သိ့တက်သွားေလသည်။ သသည်

ေတာင်ထိပ်ေပ တွင်အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံး ှ ိ ေန၏။

၂၅ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား ေအာက်ပါ ပညတ်ချက်များကိမိန့် မက်ေတာ်မ၏။‐

၂ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ငါ့အား လဖွယ်ပစည်းတိ့ကိဆက်သရမည်ဟ၍

ေြပာ ကားေလာ့။ သင်သည်အမျိုးသားတိင်း ထံမှေစတနာအေလျာက် ေပးလသမ

ပစည်းတိ့ကိလက်ခံရမည်။‐ ၃ သင်လက်ခံရမည့်လဖွယ်ပစည်းများသည် ကား ေ ၊

ေငွ၊ ေကးဝါ၊‐ ၄ ပိတ်ေချာ၊ သိးေမွးအြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီေရာင်၊

ဆိတ်ေမွးအထည်၊‐ ၅ အနီဆိးေသာသိးထီးသားေရ၊ သားေရေချာ၊ အကာ ှ သစ်သား၊‐ ၆

မီးထွန်းရန်ဆီ၊ ဘိသိက်သွန်းရန်ဆီ ှ င့်မီး ိ ့ ရာနံ့သာေပါင်းအတွက်အေမးအ ကိင်၊‐ ၇

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏သင်တိင်း ှ င့်ရင်ဖံးတိ့တွင်စီချယ်သည့်မဟရာေကျာက် ှ င့်

အြခားေသာေကျာက်မျက်ရတနာများ ြဖစ်၏။‐ ၈ ငါသည်သတိ့ ှ င့်အတေန ိင်ရန် ငါ့အတွက်

တဲေတာ်ကိတည်ေဆာက်ရ ကမည်။‐ ၉ တဲေတာ် ှ င့်အသံးအေဆာင် ှ ိ သမ တိ့ကိ

ငါြပမည့်ပံစံအတိင်း ပလပ်ရမည်။ ၁၀ ``အလျားေလးဆယ့်ငါးလက်မ၊ အနံ ှ စ်ဆယ့် ခနစ်လက်မ၊

အြမင့် ှ စ်ဆယ့်ခနစ်လက်မ ှ ိ ေသာေသတာတစ်လံးကိအကာ ှ သစ်သား ြဖင့် ပလပ်ေလာ့။‐

၁၁ ေသတာအတွင်းအြပင်ကိေ ချ၍အနားပတ် လည်ကိေ ကွပ်ထားရမည်။‐ ၁၂

ေသတာကိသယ်ေဆာင်ရန်ေ ကွင်းေလးကွင်းကိ သွန်းလပ်၍၊ ေြခေလးေထာင့်တွင်တစ်ဘက်လ င်

ှ စ်ကွင်းစီတပ်ထားရမည်။‐ ၁၃အကာ ှ သစ်သားြဖင့်ထမ်းပိးများ ပလပ်၍ ေ ချထားရမည်။‐ ၁၄

ေသတာကိသယ်ေဆာင်ရန်ထမ်းပိးများကိေသတာ တစ်ဘက်တစ်ချက် ှ ိ ကွင်းများတွင်လ ိုထား

ရမည်။‐ ၁၅ ထမ်းပိးများကိကွင်းများမှမထတ်ရ။ အ မဲလ ိုသွင်းထားရမည်။‐ ၁၆

ပညတ်ေတာ်များကိအကရာတင်ထားသည့် ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိငါေပးမည်။ ထိေကျာက်

ြပားများကိေသတာထဲ၌ထည့်ထားရမည်။ ၁၇ ``အလျားေလးဆယ့်ငါးလက်မ ှ င့်

အနံ ှ စ်ဆယ့် ခနစ်လက်မ ှ ိ ေသာေသတာအဖံးကိေ စင်ြဖင့် ပလပ်ရမည်။‐ ၁၈

အဖံးအစွန်းတစ်ဘက်စီတွင်ေ ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါးကိေ စင်ြဖင့်ထလပ်ရမည်။ ထိေခ ဗိမ် ပ်တများသည်

အဖံး ှ င့်တစ်သားတည်း ှ ိ ေစရမည်။‐ ၂၀ ေခ ဗိမ်များ၏ြဖန့်ထားေသာအေတာင်များ သည်

ေသတာအဖံးကိြဖန့်မိးထားေစရမည်။ သတိ့သည်မျက် ှ ာချင်းဆိင်၍ေသတာဖံးကိ ကည့်ေနေစရမည်။‐

၂၁ ေသတာထဲတွင်ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိထည့်၍ ေသတာဖံးြဖင့်ဖံးအပ်ထားရမည်။‐ ၂၂

ထိေနရာ၌ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်ေတွ့ဆံမည်။ ငါ သည်ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါးအ ကားအဖံးေပ မှေန

ေတာ်မ၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့်ဆိရန် ှ ိ သမ ကိသင့်အားငါ မက်

ဆိမည်။ ၂၃ ``အလျားသံးဆယ့်ေြခာက်လက်မ၊ အနံ တစ်ဆယ့် ှ စ်လက်မ၊

အြမင့် ှ စ်ဆယ့်ခနစ် လက်မ ှ ိ ေသာစားပဲွတစ်လံးကိအကာ ှ သစ်သားြဖင့် ပလပ်ေလာ့။‐ ၂၄

စားပဲွကိေ ချ၍အနားကိေ ကွပ်ထားရမည်။‐ ၂၅ စားပဲွပတ်လည်တွင်သံးလက်မြဗက် ှ ိ ေသာ

ေဘာင်တပ်၍အနားကိေ ကွပ်ရမည်။‐ ၂၆ စားပဲွေြခေလးေထာင့်တွင်စားပဲွကိသယ်ယ ရန်

ေ ကွင်းေလးကွင်းတပ်ထားရမည်။‐ ၂၇ ထမ်းပိးလ ိုရန်ကွင်းများကိေဘာင်အနီး၌

ကပ်၍တပ်ဆင်ရမည်။‐ ၂၈ထမ်းပိးများကိအကာ ှ သစ်သားြဖင့် ပ လပ်၍ေ ချထားရမည်။‐ ၂၉

စားပဲွ ှ င့်ဆိင်ေသာလင်ပန်း၊ ခွက်၊ ခရား ှ င့်စပျစ် ရည်ဖလားများကိေ ြဖင့် ပလပ်ရမည်။‐ ၃၀

ပဋိညာဥ်ေသတာ၏အေ ှ ့တွင်စားပဲွကိထား ရမည်။ ထိစားပဲွေပ မှာေ ှ ့ေတာ်တင်မန့်အ မဲ ှ ိ ေစရမည်။

၃၁ ``ဆီမီးခံကိေ ြဖင့် ပလပ်ေလာ့။ ဆီမီးခံ တိင် ှ င့်ေအာက်ခံခံတိ့ကိေ ြဖင့်ထလပ်ေလာ့။

ဆီမီးခံတိင်တွင်ပွင့်ဖး၊ ပွင့်ချပ်အစ ှ ိ ေသာ အလှပန်းများသည် ဆီမီးခံတိင် ှ င့်တစ်သား

တည်း ှ ိ ေစရမည်။‐ ၃၂ ဆီမီးခံတိင်တစ်ဘက်တစ်ချက်မှအလက် သံးလက်စီ၊

ေပါင်းေြခာက်လက်ြဖာထွက်ေစ ရမည်။‐ ၃၃ အလက်ေြခာက်လက်မှတစ်လက်စီတွင်ပွင့်ဖး၊

ပွင့်ချပ်ပါ ှ ိ ေသာဗာဒံပွင့်ပံအလှပန်းသံး ပွင့် ှ ိ ေစရမည်။‐ ၃၄ ဆီမီးခံတိင်တွင်ပွင့်ဖး၊ ပွင့်ချပ်များပါ ှ ိ

ေသာဗာဒံပွင့်ပံပန်းေလးပွင့် ှ ိ ေစရမည်။‐ ၃၅ အလက်သံးစံတွင်တစ်စံစီ ကား၌ပွင့်ဖး

တစ်ဖး ှ ိ ေစရမည်။‐ ၃၆ ပွင့်ဖးအလက် ှ င့်ဆီမီးခံတိင်တိ့ကိေ ြဖင့်တစ်သားတည်းထလပ်ရမည်။‐ ၃၇

ဆီမီးခံအတွက်မီးခွက်ခနစ်လံးကိ ပလပ် ေလာ့။ ထိမီးခွက်များမှေ ှ ့သိ့အလင်းေရာင်

ထွက်လာေစရန်စီမံေလာ့။‐ ၃၈ မီး ှ ပ် ှ င့်မီးခံခွက်တိ့ကိလည်းေ ြဖင့် ပလပ် ရမည်။‐ ၃၉

ဆီမီးတိင် ှ င့်ကိရိယာတန်ဆာ ှ ိ သမ တိ့ ကိေ ခနစ်ဆယ့်ငါးေပါင်အချိန်ြဖင့် ပ လပ်ရမည်။‐ ၄၀

ေတာင်ေပ တွင်သင့်အားငါြပေသာပံစံ ှ င့် အညီ ပလပ်ရန်သတိ ပေလာ့။

၂၆
``ငါစံေတာ်မရာတဲေတာ်ကိ ချည်ေချာ၊ သိးေမွး အြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊

အနီေရာင်တိ့ ှ င့်ရက် ေသာကန့်လန့်ကာဆယ်ခြဖင့် ပလပ်ေလာ့။ ထိ ကန့်လန့်ကာများတွင်

ေခ ဗိမ် ပ်များပန်း ေပါက်ေဖာ်ထားရမည်။‐ ၂ကန့်လန့်ကာများသည်အလျားတစ်ဆယ့်

ေလးကိက်၊ အနံ ှ စ်ကိက်စီ ှ ိ ေစရမည်။‐ ၃ ကန့်လန့်ကာငါးထည်ကိစပ်၍ချုပ်ရမည်။

အြခားငါးထည်ကိလည်းထိအတိင်းချုပ် ရမည်။‐ ၄ကန့်လန့်ကာတစ်စံစီ၏အြပင်ဘက်နားများ တွင်

တပ်ရန်ပိတ်အြပာကွင်းများကိ ပလပ် ရမည်။‐ ၅ ငါးထည်စပ်ပထမကန့်လန့်ကာ ှ ိ ေ ှ ့ဆံး
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အထည်တွင်ကွင်းငါးဆယ်ကိလည်းေကာင်း၊ ဒတိယငါးထည်စပ်ကန့်လန့်ကာ ှ ိ ေနာက်

ဆံးအထည်တွင် ကွင်းငါးဆယ်ကိလည်း ေကာင်းကွင်းဆိင်မီေအာင်တပ်ထားရမည်။‐ ၆

ကန့်လန့်ကာ ှ စ်စံကိတစ်ခတည်းြဖစ်ေစရန် ဆက်ရမည့်ေ ချိတ်ငါးဆယ်ကိ ပလပ်ေလာ့။ ၇

``တဲေတာ်အမိးအတွက်အထည်တစ်ဆယ့် တစ်ထည်ကိ ဆိတ်ေမွး ှ င့်ရက်လပ်ေလာ့။‐ ၈

တစ်ထည်လ င်အလျားတစ်ဆယ့်ငါးကိက်၊ အနံ ှ စ်ကိက်စီ ှ ိ ေစရမည်။‐ ၉ အထည်ငါးထည်ကိတစ်စပ်၊

အြခားေြခာက် ထည်ကိတစ်စပ်ချုပ်ရမည်။ ဆ မအထည် ကိတဲေတာ်ဦး၌ေခါက်တင်ထားရမည်။‐ ၁၀

ပထမအစပ်၏ေနာက်ဆံးအထည်နားတွင် ကွင်းငါးဆယ်ကိလည်းေကာင်း၊

ဒတိယအစပ် ၏အနားတွင်ကွင်းငါးဆယ်ကိလည်းေကာင်း တပ်ထားရမည်။‐ ၁၁

ထိအထည် ှ စ်စပ်ကိေပါင်း၍တဲေတာ်၏ အမိးြဖစ်ေစရန် ေကးဝါချိတ်ငါးဆယ်ကိ

ပလပ် ပီးလ င်ကွင်းများတွင်ချိတ်ဆက် ေပးေလာ့။‐ ၁၂ ပိေနသည့်အထည်တစ်ဝက်ကိတဲေတာ်ေနာက်

မှာတဲွကျေစရမည်။‐ ၁၃အထည်အလျားတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင်ပိ ထွက်ေနသည့်ကိက်တစ်ဝက်ကိ

တဲေတာ်၏ ေဘးဘက်၌တဲွကျေစရမည်။ ၁၄ ``အမိး ှ စ်ထပ်ထပ်မံ၍ ပလပ်ရမည်။ တစ်

ထပ်ကိအနီေရာင်ဆိးေသာသိးထီးသားေရ ြဖင့် ပလပ်ရမည်။ အေပ ဆံးအထပ်ကိ

သားေရေချာြဖင့် ပလပ်ရမည်။ ၁၅ ``တဲေတာ်အတွင်းေဘာင်ေခွများကိ အကာ ှ

သစ်သားြဖင့် ပလပ်ရမည်။‐ ၁၆ ေဘာင်ေခွများသည်အလျားတစ်ဆယ့်ငါးေပ၊

အနံ ှ စ်ဆယ့်ခနစ်လက်မစီ ှ ိ ၍၊‐ ၁၇ ေဘာင်ေခွချင်းဆက်စပ်ထားရန်စေ ွးေဖာ်ထား

ရမည်။ တဲေတာ်အတွက်ေဘာင်ေခွအားလံးတွင် စေ ွးေဖာ်ထားရမည်။‐ ၁၈

တဲေတာ်ေတာင်ဘက်အတွက်ေဘာင်ေခွ ှ စ်ဆယ် ကိ ပလပ်ရမည်။‐ ၁၉

ေဘာင်ေခွတစ်ခစီေအာက် ှ ိ ေြခေထာက် ှ စ်ခ စီအတွက် ေငွဖိနပ် ှ စ်ခကျြဖင့်ေငွဖိနပ်

ေလးဆယ်ကိ ပလပ်ရမည်။‐ ၂၀ တဲေတာ်ေြမာက်ဘက်အတွက်ေဘာင်ေခွ ှ စ် ဆယ် ှ င့်၊‐ ၂၁

ေဘာင်ေခွတစ်ခစီေအာက်တွင်ေငွဖိနပ် ှ စ်ခ ကျြဖင့် ေငွဖိနပ်ေလးဆယ်ကိ ပလပ်ရမည်။‐

၂၂ တဲေတာ်၏အေနာက်ဘက်အတွက်ေဘာင်ေခွ ေြခာက်ခ ပလပ်ရမည်။‐

၂၃ တဲေတာ်အေနာက်ဘက်ေထာင့်များအတွက် ေဘာင်ေခွ ှ စ်ခ ပလပ်ရမည်။‐ ၂၄

ဤေထာင့်ေဘာင်ေခွတိ့ကိေအာက်ေြခမှအထက် အထိကွင်းြဖင့်ထိန်းချုပ်ထားရမည်။

ေထာင့် ှ စ် ေထာင့်အတွက်ေဘာင်ေခွ ှ စ်ခကိထိနည်း အတိင်း ပလပ်ရမည်။‐ ၂၅

သိ့ြဖစ်၍ေဘာင်ေခွ ှ စ်ခ ှ င့်တစ်ခစီအတွက် ေငွ ဖိနပ် ှ စ်ခကျြဖင့်ေငွဖိနပ်တစ်ဆယ့်ေြခာက်ခ ှ ိ ရမည်။

၂၆ ``တဲေတာ်အတွက်ကန့်လန့်ကျင် စစေပါင်းတစ် ဆယ့်ငါးခကိအကာ ှ သစ်သားြဖင့် ပလပ်

ေလာ့။ တဲေတာ်ေတာင်ဘက် ှ ိ ေဘာင်ေခွများ အတွက်ကန့်လန့်ကျင်ငါးခ၊‐ ၂၇

ေြမာက်ဘက် ှ ိ ေဘာင်ေခွများအတွက်ငါးခ ှ င့် အေနာက်ဘက် ှ ိ ေဘာင်များအတွက်ငါးခ ပ

လပ်ရမည်။‐ ၂၈ ေဘာင်ေခွများ၏အလယ်ကိြဖတ်သည့်ကန့်လန့် ကျင်တိ့သည်

တဲေတာ်အစွန်းတစ်ဘက်တစ်ချက် တွင်အဆံးသတ်ရမည်။‐ ၂၉ ေဘာင်ေခွများကိေ ချရမည်။

ကန့်လန့်ကျင်များ ကိလည်းေ ချရမည်။ ကန့်လန့်ကျင်များကိ လ ိုရန်ေ ကွင်းများတပ်ထားရမည်။‐

၃၀ သင့်အားေတာင်ေပ မှာြပေသာပံစံအတိင်း တဲေတာ်ကိတည်ေဆာက်ရမည်။ ၃၁

``အြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီေရာင်သိးေမွး ှ င့်ချည်ေချာြဖင့် ရက်ေသာကန့်လန့်ကာကိ ပ

လပ်ေလာ့။ ကန့်လန့်ကာတွင်ေခ ဗိမ် ပ်များ ကိပန်းေဖာ်ထားရမည်။‐ ၃၂

ကန့်လန့်ကာကိေ ချိတ်များတပ်ထားေသာ အကာ ှ သစ်သားတိင်ေလးတိင်အေပ တွင်

ချိတ်ဆဲွထားရမည်။ တိင်များကိေ ချ၍ ေငွဖိနပ်ေလးခတွင်စွပ်ထားရမည်။‐ ၃၃

ကန့်လန့်ကာကိချိတ် ပီးေနာက်ကန့်လန့်ကာ ေနာက်တွင် ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားပါ ှ ိ သည့်

ပဋိညာဥ်ေသတာကိထားေလာ့။ ကန့်လန့်ကာ သည်သန့် ှ င်းရာဌာန ှ င့်အသန့် ှ င်းဆံး

ဌာနေတာ်တိ့ကိပိင်းြခားထားမည်။‐ ၃၄ ပဋိညာဥ်ေသတာတွင်အဖံးတပ်ထားရမည်။‐ ၃၅

စားပဲွ ှ င့်ဆီမီးခံကိကန့်လန့်ကာအြပင်ဘက် တွင်ထား ှ ိ ရမည်။ စားပဲွကိေြမာက်ဘက်တွင်

လည်းေကာင်း၊ ဆီမီးခံကိေတာင်ဘက်တွင်လည်း ေကာင်းတစ်ဘက်တစ်ချက်၌ထား ှ ိ ရမည်။ ၃၆

``တဲေတာ်အဝင်ဝ၌ကာရန်အတွက်သိးေမွး အြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီေရာင် ှ င့်ချည်ေချာ

ြဖင့်ရက်၍ ပန်းအလှေဖာ်ထားေသာကန့်လန့်ကာ တစ်ခကိလည်း ပလပ်ရမည်။‐ ၃၇

ဤကန့်လန့်ကာချိတ်ဆဲွရန်အတွက်အကာ ှ သစ်သားတိင်ငါးတိင် ပလပ်၍၊ ေ ချိတ်များ

တပ်ထားရမည်။ တိင်များကိေ ချ၍တိင် ဖိနပ်ငါးခကိေကးဝါြဖင့် ပလပ်ရမည်။

၂၇ ``အကာ ှ သစ်သားြဖင့်ယဇ်ပလင်ကိ ပလပ် ေလာ့။ ထိပလင်သည်အလျားခနစ်ေပခဲွ၊ အနံ

ခနစ်ေပခဲွ ှ င့်အြမင့်ေလးေပခဲွ ှ ိ ေစရမည်။‐ ၂ ပလင်ေလးေထာင့်တွင်ဦးချိုသဏာန်အတက်

ေလးခ ှ ိ ေစရမည်။ ထိဦးချိုတိ့သည်ပလင် ှ င့်တစ်သားတည်း ှ ိ ၍ တစ်ခလံးကိေ ကး

ဝါြပားြဖင့်ဖံးထားရမည်။‐ ၃ ြပာ ှ င့်အဆီခံအိး၊ ေဂ ြပား၊ အင်တံ၊ ချိတ်၊ မီး

ကျီးခံအိးအစ ှ ိ ေသာယဇ်ပလင် ှ င့်ဆိင်ရာ တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ့ကိေ ကးဝါြဖင့် ပလပ် ရမည်။‐ ၄

ပလင်အတွက်ေ ကးဝါဆန်ခါကိလည်း ပလပ် ရမည်။ ထိဆန်ခါေထာင့်ေလးေထာင့်တွင်ေကးဝါ

ကွင်းေလးကွင်းတပ်ဆင်ရမည်။‐ ၅ ပလင်အြမင့်ထက်ဝက်ေနရာ၌ဆန်ခါကိတပ်

ဆင်ရမည်။‐ ၆ ပလင်ကိထမ်းရန်အကာ ှ သစ်သားြဖင့်ထမ်း

ပိးများ ပလပ်၍၊ ထိထမ်းပိးများကိေ ကး ဝါြပားြဖင့်ဖံးထားရမည်။‐ ၇

ယဇ်ပလင်ကိသယ်ေဆာင်ရန်ထမ်းပိးများကိ တစ်ဘက်တစ်ချက် ှ ိ ကွင်းများတွင်လ ိုထား ရမည်။‐ ၈

ေတာင်ေပ တွင်ငါြပေသာပံစံအတိင်းယဇ်ပလင် ကိ ဟင်းလင်းေပါက်ြဖစ်ေစရန်ပျဥ်ြပားြဖင့် ပ

လပ်ရမည်။ ၉ ``ငါစံေတာ်မရာတဲေတာ်ကိ ပိတ်ေချာကန့်လန့် ကာတိ့ြဖင့်ကာရံထားရမည်။

ေတာင်ဘက်ကိက် ငါးဆယ် ှ ည်ေသာကန့်လန့်ကာြဖင့်ကာရမည်။‐ ၁၀

ထိကန့်လန့်ကာချိတ်ဆဲွရန်အတွက်တိင် ှ စ်ဆယ်၊ ဖိနပ် ှ စ်ဆယ်တိ့ကိေ ကးဝါြဖင့် ပလပ်၍တိင် ချိတ်၊

တိင်တန်းများကိေငွြဖင့် ပီးေစရမည်။‐ ၁၁ ေြမာက်ဘက်တွင်လည်းထိနည်းအတိင်းကန့်လန့်

ကာချိတ်ဆဲွရန်စီမံေလာ့။‐ ၁၂ တဲေတာ်ဝင်းအေနာက်ဘက်တွင် ှ စ်ဆယ့်ငါးကိက်

ှ ည်ေသာကန့်လန့်ကာကိချိတ်ဆဲွရန်၊ တိင်ဆယ် တိင် ှ င့်ဖိနပ်ဆယ်ခ ှ ိ ေစရမည်။‐ ၁၃

တဲေတာ်တံခါးဝတည် ှ ိ ရာအေ ှ ့ဘက်တွင် လည်း၊ ှ စ်ဆယ့်ငါးကိက် ှ ည်ေသာအကာအရံ ှ ိ ေစရမည်။‐

၁၄ အဝင်ဝတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင်ခနစ်ကိက်ခဲွ ှ ည်ေသာကန့်လန့်ကာ ှ င့်တိင်သံးတိင်၊ ဖိနပ်

သံးခ ှ ိ ေစရမည်။‐ ၁၆ တဲေတာ်ဝင်းတံခါးဝအတွက်အလျားဆယ် ကိက် ှ ိ ၍သိးေမွးအြပာေရာင်၊

ခရမ်းေရာင်၊ အနီ ေရာင် ှ င့်ချည်ေချာတိ့ြဖင့်ရက်ေသာပန်းထိး ကန့်လန့်ကာ ပလပ်ရမည်။

ထိကန့်လန့်ကာကိ ဖိနပ်ေလးခတွင်စွပ်ထားေသာတိင်ေလးတိင် ြဖင့်ချိတ်ဆဲွရမည်။‐ ၁၇

တဲေတာ်ပတ်လည် ှ ိ တိင်အားလံးကိေငွတန်းများ ြဖင့်ဆက်ထား၍၊ ချိတ်များကိေငွြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ဖိနပ်များကိေကးဝါြဖင့်လည်းေကာင်း ပလပ် ရမည်။‐ ၁၈ တဲေတာ်ဝင်းအကာအရံသည်အလျားေပတစ်

ရာ့ငါးဆယ်၊ အနံခနစ်ဆယ့်ငါးေပ ှ င့်အြမင့် ခနစ်ေပခဲွ ှ ိ ရမည်။ ကန့်လန့်ကာများကိပိတ်

ေချာြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဖိနပ်များကိေ ကးဝါ ြဖင့်လည်းေကာင်း ပလပ်ရမည်။‐ ၁၉

တဲေတာ်အတွက်အသံးအေဆာင်ပစည်းအား လံးကိလည်းေကာင်း၊ တဲေတာ် ှ င့်တဲေတာ်အကာ

အရံအတွက် ကက်ဆး ှ ိ သမ ကိလည်းေကာင်း၊ ေ ကးဝါြဖင့် ပလပ်ရမည်။ ၂၀

``ဆီမီးတိင်ကိညေနတိင်းထွန်း ှ ိ  ိင်ရန် အ ေကာင်းဆံးသံလွင်ဆီကိယေဆာင်ခ့ဲ ကေလာ့ ဟ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားဆင့်ဆိ ေလာ့။‐ ၂၁ အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့သည်ထာဝရဘရား

စံေတာ်မရာ တဲေတာ်အတွင်းပဋိညာဥ်ေသတာ ကိ ကာရံထားေသာကန့်လန့်ကာအြပင်ဘက်

တွင်၊ ထိဆီမီးတိင်ကိညေနမှနံနက်ထိ ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ထွန်းထားရ မည်။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်သတိ့၏ အဆက်အ ွယ်တိ့သည် ဤပညတ်ချက်ကိ

အ မဲေစာင့်ထိန်းရကမည်။

၂၈ ``သင်၏အစ်ကိအာ န် ှ င့် သ၏သားများြဖစ် ေသာနာဒပ်၊ အဘိဟ၊ ဧလာဇာ၊

ဣသမာတိ့ အထဲကေ ွးထတ်ေလာ့။‐ ၂ သင့်အစ်ကိအာ န်အတွက်ခန့်ညားထည်ဝါ

ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်ဝတ်စံကိချုပ်လပ်ေပး ရမည်။‐ ၃အာ န်သည်ငါ့ထံ၌ယဇ်ပေရာဟိတ်အြဖစ်

ဆက်ကပ်၍ အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင် ိင်ေစရန်၊ ငါက မ်းကျင်မပညာေပးထားသတိ့ကိဆင့်

ေခ ၍သ့အတွက်ဝတ်စံကိချုပ်ေစရမည်။‐ ၄ ထိသတိ့ချုပ်လပ်ရမည့်အထည်ဝတ်စံတိ့ သည်ကား

ရင်ဖံး၊ သင်တိင်း၊ ဝတ် ံ ၊ ပန်းေဖာက်ထား ေသာအကျ၊ ေခါင်းေပါင်း၊ ခါးပန်းတိ့ြဖစ်သည်။ ထိ

အဝတ်တန်ဆာတိ့သည်သင်၏အစ်ကိအာ န် ှ င့်သ၏သားများသည်၊ယဇ်ပေရာဟိတ်များ အြဖစ်

ငါ၏အမကိထမ်းေဆာင်ရာ၌ဝတ် ဆင်ရမည့်ယဇ်ပေရာဟိတ်ဝတ်စံများြဖစ် သည်။‐ ၅

အတတ်ပညာ ှ င်တိ့သည်ချုပ်လပ်ရာ၌ သိးေမွးအြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီေရာင်၊ ေ ချည်၊

ပိတ်ေချာ၊ တိ့ကိအသံး ပရမည်။ ၆ ``သင်တိင်းကိအြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီ ေရာင်သိးေမွး၊

ေ ချည်၊ ပိတ်ေချာတိ့ ှ င့်ချုပ် ၍ပန်းေဖာ်ထားရမည်။‐ ၇သင်တိင်း ှ စ်စွန်းကိဆက်စပ်ရန်ပခံးသိင်း

ကိး ှ စ်ပင် ှ ိ ရမည်။‐ ၈ ရင်စည်းကိလည်းအလားတပစည်းတိ့ြဖင့်ချုပ် လပ်၍

သင်တိင်း ှ င့်တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ေစရမည်။‐ ၉ မဟရာေကျာက် ှ စ်လံးကိယ၍၊ ၎င်းတိ့အေပ

တွင် ယာကပ်၏သားတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်တိ့၏ နာမည်များကိထွင်းရမည်။‐ ၁၀

တစ်လံးေပ တွင်သားေြခာက်ေယာက်၏နာမည် များကိ ကီးစဥ်ငယ်လိက်ထွင်း၍၊ အြခား

ေကျာက်တစ်လံးေပ တွင် ကျန်ေသာသားေြခာက် ေယာက်၏နာမည်ကိထွင်းရမည်။‐ ၁၁

ပန်းထိမ်ပညာသည်၏လက်စွမ်းြဖင့်ေကျာက် ှ စ် လံးေပ တွင် ယာကပ်သားတိ့၏နာမည်များကိ ထွင်း၍၊

ထိေကျာက်များကိေ ပန်းထည်၌ထည့် ထားရမည်။‐ ၁၂ဣသေရလတစ်ဆယ့် ှ စ်မျိုးတိ့ကိသတိရ

ေစရန် ထိေကျာက် ှ စ်လံးကိသင်တိင်း၏ပခံး သိင်း ကိးများေပ မှာတပ်ဆင်ရမည်။

ထိနည်း အားြဖင့်အာ န်သည်သတိ့၏နာမည်များ ကိပခံးေပ တွင်ေဆာင်ထားသြဖင့် ငါ

ထာဝရဘရားသည်ငါ၏လမျိုးေတာ် ကိအစဥ်သတိရေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၃

ေ ပန်းထည် ှ စ်ခကိ ပလပ်၍၊‐ ၁၄ ေ  ကိးလိမ် ှ စ်ပင်ကိပန်းထည်များတွင် တပ်ထားရမည်။ ၁၅
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``ဘရားသခင်၏အလိေတာ်မည်သိ့ ှ ိ သည် ကိသိ ိင်ရန် အသံး ပသည့်ရင်ဖံးကိယဇ်

ပေရာဟိတ်မင်းအတွက်ချုပ်လပ်ေလာ့။ ရင်ဖံး ကိသင်တိင်းချုပ်သည့်ပစည်းများ ှ င့်ချုပ်လပ်

၍အလားတပန်းေဖာ်ထားရမည်။‐ ၁၆ ရင်ဖံးသည် ှ စ်ထပ်ေခါက်လျက်အလျားအနံ

ကိးလက်မစီစတရန်းြဖစ်ရမည်။‐ ၁၇ ရင်ဖံးေပ တွင်ေကျာက်မျက်ေလးတန်းတပ်

ဆင်ထားရမည်။ ပထမအတန်းတွင်ပတြမား၊ ဥဿဖယား၊ ေကျာက်နီ၊‐ ၁၈ ဒတိယအတန်းတွင်

ြမ၊ နီလာ၊ စိန်၊‐ ၁၉ တတိယအတန်းတွင်ေကျာက်စိမ်း၊ မဟရာ၊ ေဂ မိတ်၊‐ ၂၀

စတတအတန်းတွင်မျက် ွဲ ၊ ေ ကာင်၊ နဂါးသဲွ ့တိ့ ကိေ ပန်းထည်များ၌ထည့်သွင်းထားရမည်။‐ ၂၁

ဣသေရလတစ်ဆယ် ှ စ်မျိုးကိရည်ေဆာင်၍ ေကျာက်မျက်တစ်ဆယ် ှ စ်လံးတွင်တစ်လံးစီ

၌ ယာကပ်၏သားတစ်ေယာက်စီ၏နာမည်ကိ ထွင်းထားရမည်။‐ ၂၂

ရင်ဖံးအတွက်ေ  ကိးလိမ်များကိ ပလပ်ေလာ့။‐ ၂၃ ရင်ဖံးအထက်ေထာင့်စွန်းများတွင်ချိတ်တပ်

ဆင်ရန် ေ ကွင်း ှ စ်ကွင်းကိ ပလပ်ရမည်။‐ ၂၄ ေ  ကိးအစ ှ စ်စကိကွင်း ှ စ်ကွင်းတွင်တပ်

ထားရမည်။‐ ၂၅ အြခားေ  ကိး ှ စ်စကိေ ပန်းထည် ှ စ်ခတွင် တပ်ဆင်သြဖင့်

ရင်ဖံးကိသင်တိင်းပခံးသိင်း ကိးများ ှ င့်ဆက်လျက် ှ ိ ေစမည်။‐ ၂၆

ထိေနာက်ေ ကွင်း ှ စ်ကွင်းကိ ပလပ်၍ သင် တိင်း ှ င့်ကပ်လျက် ှ ိ ေသာရင်ဖံးေအာက်ေထာင့်

အတွင်းနားတွင်တပ်ဆင်ထားရမည်။‐ ၂၇ ေ ကွင်း ှ စ်ကွင်းကိထပ်မံ ပလပ်၍၊ လှပစွာ

ရက်ထားေသာရင်စည်းအထက်၊ သင်တိင်းအေ ှ ့အနားပတ်အနီးတွင်တပ်ဆင်ထားရမည်။‐ ၂၈

ရင်ဖံးမှကွင်းများကိသင်တိင်းမှကွင်းများ ှ င့် ကိးြပာြဖင့်ချည်ထားသြဖင့်၊ ရင်ဖံးသည်

ေလာမကျဘဲရင်စည်းအထက်တွင်တည် မဲ ေနမည်။ ၂၉ ``အာ န်သည်သန့် ှ င်းရာဌာနသိ့ဝင်ေသာ

အခါ ရင်ဖံးကိဝတ်ဆင်ရမည်။ ရင်ဖံးေပ တွင်ဣသေရလအမျိုးများ၏နာမည်များ

ပါ ှ ိ သြဖင့်၊ ငါထာဝရဘရားသည်ငါ ၏လမျိုးေတာ်ကိအစဥ်သတိရလိမ့်မည်။‐ ၃၀

အာ န်သည်ငါ၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ဝင်ေသာအခါ ဥရိမ် ှ င့်သမိမ် ပါေဆာင်လျက်ဝင် ိင်ေစရန်၊ သ၏ရင်ဖံးထဲ

၌ဥရိမ် ှ င့်သမိမ်ကိထည့်ထားရမည်။ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့သည်ငါ၏အလိေတာ်

မည်သိ့ ှ ိ သည်ကိ သိ ိင်ရန်အာ န်သည်ငါ ၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ဝင်လာေသာအခါတိင်းဤ

ရင်ဖံးကိဝတ်ဆင်ထားရမည်။ ၃၁ ``သင်တိင်းေပ တွင်ဝတ်ရေသာဝတ် ံ ကိ

သိးေမွးအြပာြဖင့်ချုပ်လပ်ရမည်။‐ ၃၂ ဦးေခါင်းစွပ်ရန်လည်ေပါက် ှ ိ ေစရမည်။ ထိ

လည်ေပါက်မစတ် ပဲေစရန်ပတ်လည်နားကိ ရက်ထည်ြဖင့်ကွပ်ထားရမည်။‐ ၃၃

ဝတ် ံ ေအာက်နားပတ်လည်တစ်ေလာက်တွင် အြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီေရာင်သိးေမွး

သလဲသီးလံးများ ှ င့်ေ ဆည်းလည်းများ ကိတစ်လံးေကျာ်စီတပ်ဆင်ထားရမည်။‐ ၃၅

အာ န်သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိစကိ ေဆာင် ွက်ရသည့်အခါ၌ ဤဝတ် ံ ကိဝတ်

ဆင်ရမည်။ သသည်သန့် ှ င်းရာဌာနအတွင်း ငါ၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ဝင်သည့်အခါြဖစ်ေစ၊

ထိ ေနရာမှထွက်လာသည့်အခါ၌ြဖစ်ေစ ဆည်းလည်းသံများကိ ကားရမည်ြဖစ်

သြဖင့်သသည်ေသေဘးမှလွတ်လိမ့်မည်။ ၃၆ ``ေ ြပားတစ်ချပ်ကိ ပလပ် ပီးလ င် `ထာ ဝရဘရားအား

ဆက်ကပ်ထားသည်' ဟ၍ကမည်းထိးထားေလာ့။‐ ၃၇ နဖးအထက်ေခါင်းေပါင်းေပ တွင်ထိေ

ြပားကိ ကိးြပာြဖင့်ချည်ထားရမည်။‐ ၃၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ငါထာဝရ

ဘရားအား ပေဇာ်သကာဆက်သရာ၌မှား ယွင်းခ တ်ေချာ်မ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ထိပေဇာ်

သကာကိငါလက်ခံ ိင်ရန်အာ န်သည်ေ ြပားကိနဖးေပ တွင်တပ်ဆင်ထားရမည်။ ၃၉

``အကျ ှ င့်ေခါင်းေပါင်းကိပိတ်ေချာြဖင့် ရက်လပ်၍ ခါးပန်းကိပန်းထိးထားရမည်။ ၄၀

``အာ န်၏သားများဝတ်ဆင်ရန်ထည်ဝါခန့် ညားေသာအကျ၊ ခါးပန်း ှ င့်ဦးထပ် ှ ည်များ

ကိချုပ်ေပးရမည်။‐ ၄၁ ထိအဝတ်အကျများကိသင်၏အစ်ကိအာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ့အားဝတ်ဆင်ေပးေလာ့။ ထိေနာက် သတိ့သည်ငါ၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင် ိင် ရန်

ယဇ်ပေရာဟိတ်များအြဖစ်သင်သည်သတိ့ အားသံလွင်ဆီြဖင့်ဘိသိက်ေပးေလာ့။‐ ၄၂

သတိ့၏အ ှ က်လံရန်ခါးမှေပါင်အထိ ှ ည် ေသာအတွင်းခံေဘာင်းဘီတိများချုပ်ေပး ရမည်။‐ ၄၃

အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့သည်ငါစံေတာ်မ ရာတဲေတာ်ထဲသိ့ဝင်သည့်အခါ၌ြဖစ်ေစ၊

သန့် ှ င်းရာဌာန၌ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင်ရန်ပလင်နားသိ့ချဥ်းကပ်သည့်အခါ၌

ြဖစ်ေစ၊ အ ှ က်ေပ ၍အသက်မေသေစအ့ံ ငှာထိေဘာင်းဘီတိများကိဝတ်ဆင်ရမည်။

ဤပညတ်ကိအာ န် ှ င့်သ၏အဆက် အ ွယ်တိ့အ မဲေစာင့်ထိန်းရမည်။

၂၉ ``ယဇ်ပေရာဟိတ်များအြဖစ်ငါ၏အမေတာ် ကိထမ်းေဆာင်ရန်အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့အား

ဤသိ့ဆက်ကပ်ရမည်။အြပစ်အနာကင်းေသာ ွားေပါက်တစ်ေကာင် ှ င့်သိးထီး ှ စ်ေကာင်ကိ

ယခ့ဲေလာ့။‐ ၂ ဆီပါေသာမန့်၊ ဆီလးေသာမန့်ချပ်တိ့ကိ လည်းယေလာ့။ ထိမန့်များကိတေဆးမပါ

ေသာအေကာင်းဆံးဂျံ ုမန့်ညက်ြဖင့် ပလပ် ရမည်။‐ ၃ ထိမန့်များကိေတာင်းတစ်လံးတွင်ထည့်

ေလာ့။ ွား ှ င့်သိး ှ စ်ေကာင်ကိယဇ်ပေဇာ် ေသာအခါ၊ မန့်များကိပါငါ့အားပေဇာ် ေလာ့။

၄ ``အာ န် ှ င့်သ၏သားများကိ ငါစံရာတဲ ေတာ်တံခါးဝသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င် သ

တိ့အားေရချိုးေစရမည်။‐ ၅ ထိေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်အဝတ်တန်ဆာ များြဖစ်ေသာအကျ၊

ဝတ် ံ ၊ သင်တိင်း ှ င့် ရင်ဖံးတိ့ကိအာ န်အားဝတ်ဆင်ေပး၍ ရင်စည်းကိေပးရမည်။‐

၆ ဦးေခါင်းေပ တွင်ေခါင်းေပါင်းကိတင်၍ `ထာဝရ ဘရားအား ဆက်ကပ်ထားသည်'

ဟကမည်းထွင်း ထားေသာေ ြပားကိေခါင်းေပါင်းေပ တွင် ချည်ရမည်။‐ ၇

ထိေနာက်သ၏ဦးေခါင်းေပ မှာဘိသိက်ဆီ ေလာင်းလျက်ဘိသိက်ေပးရမည်။ ၈

``သ၏သားများကိလည်းေခ  ပီးလ င် အကျများကိဝတ်ေပးေလာ့။‐ ၉ ခါးပန်းကိစည်းေပးေလာ့။

ဦးထပ် ှ ည်များ ကိေဆာင်းေပးေလာ့။ သင်သည်ဤသိ့လ င် အာ န် ှ င့်သ၏သားများတိ့ကိဘိသိက်

ေပးရမည်။ သတိ့ ှ င့်သတိ့၏အဆက် အ ွယ်တိ့သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်အြဖစ်ြဖင့်

ငါ၏အမေတာ်ကိအစဥ်ထာဝရ ေဆာင် ွက်ရမည်။ ၁၀ ``ထိေနာက် ွားထီးကိငါစံရာတဲေတာ်အေ ှ ့

သိ့ေဆာင်ခ့ဲ၍ အာ န် ှ င့်သ၏သားများအား ွား၏ဦးေခါင်းေပ တွင်လက်ကိတင်ေစရမည်။‐

၁၁ ငါစံရာတဲေတာ်တံခါးဝ၊ ငါ၏ေ ှ ့ေတာ်တွင် ွားကိသတ်ရမည်။‐ ၁၂

ဦးချိုသဏာန် ှ ိ ေသာပလင်၏အခ န်အတက် များတွင် ွားေသွးအနည်းငယ်ကိ၊ သင်၏

လက်ေချာင်းြဖင့်သတ်ရမည်။ကျန် ှ ိ ေနေသာ ွားေသွးအားလံးကိ၊ ပလင်၏ေြခရင်းတွင် ေလာင်းရမည်။‐

၁၃ ထိေနာက် ွားဝမ်းတွင်းသားမှအဆီ ှ ိ သမ ၊ အသဲမှအဆီ၊ ေကျာက်ကပ် ှ စ်လံး ှ င့်တကွ

အဆီတိ့ကိ၊ ယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ် ရမည်။‐ ၁၄ ွား၏အသား၊ သားေရ ှ င့်ဝမ်းတွင်းသားတိ့

ကိမကား၊ စခန်းအြပင်၌မီး ိ ့ရမည်။ ထိ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၏

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ြဖစ်၏။ ၁၅ ``အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့သည် သိးထီးတစ်

ေကာင်၏ဦးေခါင်းေပ တွင်လက်ကိတင်ရမည်။‐ ၁၆ ထိေနာက်သိးကိသတ်၍အေသွးကိ

ယဇ်ပလင် ၏ေလးဘက်ေလးတန်အေပ သိ့ပက်ဖျန်း ရမည်။‐ ၁၇ သိးကိအပိင်းပိင်းြဖတ်ရမည်။

သိး၏ဝမ်းတွင်း သား ှ င့်ေနာက်ေြခေထာက်တိ့ကိေဆးေကာ၍၊ ဦးေခါင်း ှ င့်အြခားအသားပိင်းများေပ

တွင်တင် ပီးလ င်၊‐ ၁၈ သိးတစ်ေကာင်လံးကိယဇ်ပလင်ထက်တွင်မီး ိ ့ ပေဇာ်ရမည်။

ဤသိ့ပေဇာ်ြခင်းသည်ထာဝရ ဘရားအား ဆက်သေသာမီး ိ ့ပေဇာ်သကာ ြဖစ်၏။

ထာဝရဘရားသည်ထိယဇ်မှရနံ့ ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ``ထိေနာက်အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့အား

ဒတိယသိး၏ဦးေခါင်းေပ တွင်လက်ကိ တင်ေစရမည်။ ထိသိးသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်

အြဖစ်ခံယရာ၌ပေဇာ်ေသာသိးြဖစ်၏။‐ ၂၀ သိးကိသတ်၍ေသွးအနည်းငယ်ကိအာ န်

ှ င့်သ၏သားများ၏ယာဘက်နားပျဥ်း၊ ယာ ဘက်လက်မ ှ င့်ယာဘက်ေြခမတိ့ကိသတ် ရမည်။

ကျန် ှ ိ ေနေသာေသွးကိယဇ်ပလင်၏ ေလးဘက်ေလးတန်အေပ သိ့ပက်ဖျန်းရ မည်။‐ ၂၁

ယဇ်ပလင်ေပ တွင် ှ ိ ေသာေသွးအနည်းငယ် ှ င့် ဘိသိက်ဆီအနည်းငယ်ကိယ၍၊ အာ န် ှ င့်

သ၏အဝတ်အကျတိ့အေပ ၌လည်းေကာင်း၊ သ၏သားများ ှ င့်သတိ့၏အဝတ်အကျတိ့

အေပ ၌လည်းေကာင်းဖျန်းရမည်။ ဤနည်း အားြဖင့်အာ န် ှ င့်သ၏အဝတ်အကျတိ့

ကိလည်းေကာင်း၊ သ၏သားများ ှ င့်သတိ့ ၏အဝတ်အကျများကိလည်းေကာင်းငါ့

အားဆက်ကပ်ရမည်။ ၂၂ ``သိး၏အဆီ၊ အဆီ ှ ိ ေသာအ မီး၊ ဝမ်းတွင်း ဆီ၊ အသဲမှအဆီ၊

ေကျာက်ကပ် ှ စ်လံး ှ င့်ယင်း တိ့ကိဖံးေသာအဆီ ှ င့်ယာဘက်ေပါင်တိ့ ကိြဖတ်ယရမည်။‐

၂၃ ငါ့အားဆက်သထားေသာမန့်ြခင်းေတာင်း ထဲမှ တေဆးမပါေသာမန့်တစ်လံး၊ ဆီ ှ င့်

လပ်ေသာမန့်တစ်လံး၊ မန့်ြပားတစ်ချပ်ကိ ယေလာ့။ ၂၄ ``ထိပေဇာ်သကာအားလံးတိ့ကိအာ န် ှ င့်

သ၏သားများလက်ထဲသိ့ထည့်၍ သတိ့က အထးပေဇာ်သကာအြဖစ်ငါ့အားဆက် သေစရမည်။‐

၂၅ ထိေနာက်သတိ့၏လက်ထဲမှပေဇာ်သကာ တိ့ကိယ၍ ပလင်ေပ  ှ ိ မီး ိ ့ရာယဇ်အေပ

တွင်တင်လျက်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ ငါသည်ထိ ယဇ်မှရနံ့ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၂၆

``ထိသိး၏ရင်ပံသားကိယ၍ အထးပ ေဇာ်သကာအြဖစ်ငါ့အားဆက်သရမည်။

ဤရင်ပံသားသည်သင့်အတွက်ြဖစ်သည်။ ၂၇ ``ယဇ်ပေရာဟိတ်အြဖစ်ခံယရာ၌

ပေဇာ် ေသာသိး၏ရင်ပံသား ှ င့်ေပါင်ကိအထး ပေဇာ်သကာအြဖစ် ငါ့အားဆက်သေသာ

အခါထိအသားပိင်းတိ့သည် ယဇ်ပေရာ ဟိတ်များ၏ေဝစြဖစ်ေစရမည်။‐ ၂၈

ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်မိတ်သဟာယယဇ် ကိပေဇာ်ေသာအခါ၊ ယဇ်ေကာင်၏ရင်ပံသား

ှ င့်ေပါင်ကိယဇ်ပေရာဟိတ်အားေဝပံစ အြဖစ်ေပးရမည်ဟေသာပညတ်ကိအ မဲ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ့။

ဤကား၊ လတိ့ကငါထာဝရ ဘရားအားဆက်သေသာပေဇာ်သကာြဖစ်၏။ ၂၉

``အာ န်အနိစေရာက်ေသာအခါ၊ သ၏သား တိ့သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်အြဖစ်ခံယရာ၌

ဝတ်ဆင် ိင်ေစရန်၊ သ၏ယဇ်ပေရာဟိတ် ဝတ်စံကိဆက်ခံေစရမည်။‐ ၃၀

ယဇ်ပေရာဟိတ်အြဖစ်အာ န်ကိဆက်ခံ၍ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်တွင်အမေတာ်ေဆာင်ရန်၊

ငါစံရာတဲေတာ်ထဲသိ့ဝင်ေသာသားသည် အာ န်၏ဝတ်စံကိခနစ်ရက်ပတ်လံးဝတ် ဆင်ရမည်။

၃၁ ``အာ န် ှ င့်သ၏သားများယဇ်ပေရာဟိတ် အြဖစ်ခံယရာ၌ ပေဇာ်ေသာသိး၏အသား

ကိ၊ သီးသန့်ရာဌာနတွင် ပတ်ရမည်။‐ ၃၂ ငါစံရာတဲေတာ်တံခါးဝတွင်အာ န် ှ င့်သ
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၏သားတိ့သည်၊ ထိအသား ှ င့်ေတာင်းထဲတွင် ကျန်ေသာမန့်ကိစားရ ကမည်။‐ ၃၃

သတိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာခံယရာ၌ အြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ် ပေဇာ်ေသာအစား

အစာများကိစားရမည်။ ထိအစားအစာ တိ့သည်သန့် ှ င်းေသာေကာင့်ယဇ်ပေရာဟိတ်

များကသာစားရ ကမည်။‐ ၃၄ ထိအသား ှ င့်မန့်တိ့သည်နံနက်သိ့တိင်ေအာင်

ကျန် ကင်းေနေသးလ င်မီး ိ ့ပစ်ရမည်။ ထိ အစားအစာတိ့သည်သန့် ှ င်းေသာေကာင့်

မည်သမ မစားရ။ ၃၅ ``ငါမိန့်မှာသည့်အတိင်းအာ န် ှ င့်သ၏ သားတိ့အား ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာခံယ

ေစသည့်မဂလာကိခနစ်ရက်ပတ်လံးကျင်းပ ရမည်။‐ ၃၆အြပစ်ေြပေစရန် ွားထီးတစ်ေကာင်ကိေန့

တိင်းယဇ်ပေဇာ်ရမည်။ ဤသိ့အားြဖင့်ယဇ် ပလင်ကိသန့် ှ င်းေစမည်။ ထိေနာက်ယဇ်ပလင်

ကိသံလွင်ဆီေလာင်း၍ဆက်ကပ်ရမည်။‐ ၃၇ ခနစ်ရက်တိင်ေအာင်ေန့စဥ်ဤသိ့ ပလပ်ရ

မည်။ ထိအခါယဇ်ပလင်သည်အလွန်သန့် ှ င်း သြဖင့်၊ ပလင် ှ င့်ထိမိေသာအရာ ှ င့်လမှန်

သမ တိ့သည်ေဘးသင့်လိမ့်မည်။ ၃၈ ``ယဇ်ပလင်ေပ တွင်ေန့စဥ်မြပတ်တစ် ှ စ်

သားသိးကေလး ှ စ်ေကာင်ကိပေဇာ်ရမည်။‐ ၃၉ နံနက်တွင်တစ်ေကာင်၊

ညေနတွင်တစ်ေကာင် ပေဇာ်ရမည်။‐ ၄၀ ပထမသိး ှ င့်အတဂျံ ုမန့်ညက် ှ စ်ေပါင် ှ င့်

သံလွင်ဆီတစ်ကွတ်ေရာေသာပေဇာ်သကာ ကိလည်းပေဇာ်ရမည်။ စပျစ်ရည်တစ်ကွတ်

ကိလည်းပေဇာ်သကာအြဖစ်ေလာင်းချ ရမည်။‐ ၄၁ ညေနတွင်ဒတိယသိးကိပေဇာ်ေလာ့။

နံ နက်တွင်ပေဇာ်ေသာမန့်ညက်၊ သံလွင်ဆီ၊ စပျစ် ရည်အြခင်အတွယ်အတိင်း၊ ညေန၌လည်း

ပေဇာ်ေလာ့။ ဤသည်ကားငါထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာေမး ကိင်သည့်ပေဇာ်

သကာြဖစ်၏။‐ ၄၂ ငါစံရာတဲေတာ်တံခါးဝ၌ဤမီး ိ ့ရာ ယဇ်ကိ၊ ငါ၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်သားစဥ်ေြမးဆက်

ပေဇာ်ရမည်။ ထိေနရာတွင်ငါသည်ငါ၏ လမျိုးေတာ် ှ င့်ေတွ့ဆံစကားေြပာမည်။‐ ၄၃

ထိေနရာတွင်ငါသည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ ှ င့်ေတွ့ဆံ၍၊ ငါ၏ေတာက်ပေသာ

ဘန်းအသေရေတာ်ြဖင့် ထိအရပ်ကိသန့် ှ င်း ရာအရပ်ြဖစ်ေစမည်။‐ ၄၄

ငါသည်ငါစံရာတဲေတာ် ှ င့်ယဇ်ပလင်တိ့ကိ သန့် ှ င်းေစ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များအြဖစ်

ငါ ၏အမေတာ်ကိေဆာင်ရန်အာ န် ှ င့်သ၏ သားတိ့ကိသီးသန့်ေ ွးချယ်ခန့်ထားမည်။‐

၄၅ ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် အတေန၍၊ သတိ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မမည်။‐

၄၆ ငါသည်သတိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင် ေသာသတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သတိ့သိ ကမည်ြဖစ်၍၊ ငါ သည်သတိ့ ှ င့်ေနမည်။ ငါသည်သတိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

၃၀ ``နံ့သာေပါင်းမီး ိ ့ပေဇာ်ရာပလင်ကိ အကာ ှ သစ်သားြဖင့် ပလပ်ေလာ့။‐

၂ ထိပလင်သည်စတရန်းြဖစ်၍၊ အလျားတစ်ဆယ့် ှ စ်လက်မ၊

အနံတစ်ဆယ့် ှ စ်လက်မ ှ င့်အြမင့် သံးဆယ့်ေြခာက်လက်မ ှ ိ ေစရမည်။ ဦးချို

သဏာန်ေထာင့်ခ န်းအတက်များသည်ပလင် ှ င့်တစ်သားတည်းြဖစ်ရမည်။‐ ၃ ပလင်ေတာ်မျက် ှ ာြပင်၊

ေဘးပတ်လည်၊ ေထာင့်ခ န် အတက်များကိေ ချရမည်။ ပလင်အေပ နား

ပတ်လည်တွင်ေ ကွပ်ရမည်။‐ ၄ ပလင်ေတာ်၏ေဘး ှ စ်ဘက်အနားေအာက်တွင်

ထမ်းပိးများလ ိုရန်ေ ကွင်း ှ စ်ကွင်းတပ် ဆင်ရမည်။‐ ၅ ထမ်းပိးများကိအကာ ှ သစ်သားြဖင့်

ပလပ်၍ ေ ချထားရမည်။‐ ၆ ပဋိညာဥ်ေသတာေ ှ ့တွင် ှ ိ သည့်ကန့်လန့်ကာ

အြပင်ဘက်၌၊ ထိပလင်ကိထားရမည်။ ထိ ေနရာ၌ငါသည်သင် ှ င့်ေတွ့ဆံမည်။‐ ၇

အာ န်သည်နံနက်တိင်းမီးခွက်များကိြပင် ေသာအခါ၊ ပလင်ေပ တွင်နံ့သာေပါင်းကိ မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။‐

၈ ညဦးယံတွင်သသည်မီးခွက်များကိထွန်း ေသာအခါ၌လည်း နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့

ပေဇာ်ရမည်။ သင်၏အမျိုးအစဥ်အဆက် တိ့သည်နံ့သာေပါင်းမီး ိ ့ပေဇာ်ြခင်းအမ

ကိထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်မြပတ် မလပ် ပလပ်ရမည်။‐ ၉ ထိပလင်ေပ တွင်ကား၊

တားြမစ်ထားေသာ နံ့သာကိမပေဇာ်ရ။ ယဇ်ေကာင်ကိေသာ် လည်းေကာင်း၊

ေဘာဇဥ်ကိေသာ်လည်းေကာင်း မပေဇာ်ရ။ စပျစ်ရည်ပေဇာ်သကာကိ လည်း၊ မသွန်းေလာင်းရ။‐

၁၀ ``အာ န်သည်တစ် ှ စ်လ င်တစ် ကိမ်အြပစ် ေြဖရာယဇ်ေကာင်၏အေသွးြဖင့်၊

ပလင်၏ ေထာင့်ခ န်အတက်ေလးခကိသတ်လိမ်း၍၊ ပလင်ကိသန့် ှ င်းေစရမည်။

သင်၏အမျိုး အစဥ်အဆက်တိ့သည်ထိဝတ်ကိ ှ စ်စဥ် အ မဲ ပရမည်။ ထိပလင်သည်ငါထာဝရ

ဘရားအတွက်ဆက်ကပ်ေသာ၊ အလွန် သန့် ှ င်းေသာပလင်ြဖစ်သတည်း။'' ၁၁

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊‐ ၁၂ ``သင်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သန်း

ေခါင်စာရင်းကိေကာက်ယေသာအခါ စာရင်း ယချိန်တွင်၊ သတိ့၌ေဘးမသင့်ေစြခင်းငှာ၊

လတိင်းမိမိ၏အသက်ဖိးကိထာဝရ ဘရားအားဆက်သရမည်။‐ ၁၃

သန်းေခါင်စာရင်းဝင်သတိင်းသည်လိအပ်ေသာ အသက်ဖိးေငွကိ သတ်မှတ်ထားေသာစံ န်း

အတိင်းြခင်တွယ်၍ေပးရမည်။ လတိင်းထိ အခွန်ေငွကိငါ့အားဆက်ကပ်ရမည်။‐

၁၄ အသက် ှ စ်ဆယ် ှ င့်အထက် ှ ိ ေသာသန်း ေခါင်စာရင်းဝင်သတိင်းသည်၊

ငါ့အားအခွန် ေငွဆက်ကပ်ရမည်။‐ ၁၅ ထာဝရဘရားအားသင်တိ့၏အသက်ဖိး

ေငွကိဆက်သေသာအခါချမ်းသာသြဖစ် ေစ၊ ဆင်းရဲသြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထားေသာ

ေငွထက်ပိ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလျာ့၍ ေသာ်လည်းေကာင်းမေပးေစရ။‐ ၁၆

သင်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထံမှ ထိေငွကိလက်ခံ၍၊ ငါစံရာတဲေတာ်စရိတ်

အတွက်အသံး ပရမည်။ သင်တိ့၏အသက် ဖိးအတွက်ေပးေသာအခွန်ေငွအားြဖင့်၊

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့၏အသက် ကိကာကွယ်ရန်သတိရမည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၇

ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား၊‐ ၁၈ ``ေ ကးဝါေအာက်ေြခခံေသာေကးဝါအင် တံကိ ပလပ်ေလာ့။

ထိအင်တံကိေရြဖည့်၍၊ ငါစံရာတဲေတာ် ှ င့်ယဇ်ပလင်အ ကားတွင် ထားေလာ့။‐ ၁၉

အာ န် ှ င့်သ၏သားများသည်မိမိတိ့၏ ေြခလက်များကိ၊ ထိအင်တံ ှ ိ ေရြဖင့်ေဆး ေကာရမည်။‐ ၂၀

သတိ့သည်ငါစံရာတဲေတာ်ထဲသိ့မဝင်မီ ြဖစ်ေစ၊ ယဇ်ပလင်ေပ တွင်ပေဇာ်သကာကိ

ထာဝရဘရားထံမပေဇာ်မီြဖစ်ေစ၊ ထိ သိ့ေြခလက်ကိေဆးေကာြခင်းအားြဖင့်၊

အသက်ချမ်းသာရာရမည်။‐ ၂၁ သတိ့ ှ င့်သတိ့၏အမျိုးအစဥ်အဆက် တိ့သည်၊

ထိပညတ်ကိအ မဲလိက်နာရ ကမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊‐ ၂၃

``မရန်ဆီတစ်ဆယ့် ှ စ်ေပါင်၊ ေမး ကိင်ေသာသစ် ကမ်းပိးေြခာက်ေပါင်၊ စပါးလင်ေြခာက်ေပါင်၊‐ ၂၄

ကရမက်တစ်ဆယ့် ှ စ်ေပါင်စသည့်အေကာင်းဆံး အေမးအ ကိင်တိ့ကိ (သတ်မှတ်ထားေသာစံ န်း

အတိင်းြခင်တွယ်ရန်) သံလွင်ဆီတစ်ဂါလံ ှ င့် ေရာ၍၊‐ ၂၅ ဆီေမးက့ဲသိ့ဘိသိက်ဆီကိေဖာ်စပ်ေလာ့။

၂၆ဤဘိသိက်ဆီကိအသံး ပ၍၊ ငါစံရာတဲ ေတာ် ှ င့်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၂၇

စားပဲွ ှ င့်သက်ဆိင်ရာပစည်း ှ ိ သမ တိ့ကိ လည်းေကာင်း၊ ဆီမီးတိင် ှ င့်သက်ဆိင်ရာပစည်း

တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ နံ့သာေပါင်းမီး ိ ့ရာ ပလင်ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၂၈

မီး ိ ့ရာယဇ်ပေဇာ်ေသာပလင် ှ င့်သက်ဆိင်ရာ ပစည်း ှ ိ သမ တိ့ကိလည်းေကာင်း၊

အင်တံ ှ င့် ေအာက်ေြခခံကိလည်းေကာင်း၊ ထိနံ့သာဆီ ြဖင့်သတ်လိမ်းေလာ့။‐ ၂၉

ထိအရာများကိဤသိ့ဆက်ကပ်ြခင်းြဖင့်၊ အလွန်သန့် ှ င်းေစေလာ့။ ထိအရာများကိ

ထိမိေသာအရာဟသမ တိ့သည် သန့် ှ င်းလိမ့်မည်။‐ ၃၀ ထိေနာက်အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့ကိ၊ ငါ၏

ယဇ်ပေရာဟိတ်များအြဖစ်အမထမ်းေစ ရန် သတိ့အားနံ့သာဆီြဖင့်ဘိသိက်ေပး ေလာ့။‐ ၃၁

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားဤသိ့ ဆင့်ဆိေလာ့။ ငါ၏အမေတာ်ကိထမ်းရန် ဘိသိက်ေပးရာ၌၊

သင်တိ့၏သားစဥ်ေြမး ဆက်တိ့သည်ဤသန့် ှ င်းေသာဆီကိအသံး ပရမည်။‐ ၃၂

ထိဆီကိသာမန်လတိ့၏ကိယ်ခ ာေပ သိ့ မသွန်းေလာင်းရ။ ထိဆီ ှ င့်တေသာဆီမျိုး

ကိမေဖာ်စပ်ရ။ ထိဆီသည်သန့် ှ င်းသည် ြဖစ်၍၊ သန့် ှ င်းေသာဆီအြဖစ်လက်ခံရ မည်။‐ ၃၃

မည်သမဆိထိဆီ ှ င့်တေသာဆီကိေဖာ် စပ်လ င်ြဖစ်ေစ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်မဟတ်သ

အေပ သိ့ထိဆီကိေလာင်းလ င်ြဖစ်ေစ၊ ငါ ၏လမျိုးေတာ်မှအပယ်ခံရမည်ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၃၄

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ေမး ကိင် ေသာနံ့သာမျိုးြဖစ်သည့်အေကျာ်၊ စံပါ၊ ကရမက်၊

ေလာ်ဗန်ေစးစစ်စစ်တိ့ကိ၊ ဆတ ချိန်ယေလာ့။‐ ၃၅ ေရေမးေဖာ်စပ်သက့ဲသိ၊့ ထိနံ့သာတိ့ကိ

နံ့သာေပါင်းအြဖစ်ေဖာ်စပ်ေလာ့။ စင် ကယ်၍ သီးသန့်ေစရန်နံ့သာေပါင်းတွင်ဆားခပ် ေလာ့။‐ ၃၆

ထိနံ့သာေပါင်းအချို ့ကိညက်ေအာင်ေထာင်း၍၊ ငါစံရာတဲေတာ်အတွင်းငါ၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့

ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊ ပဋိညာဥ်ေသတာအေ ှ ့၌ ြဖူးရမည်။ ထိနံ့သာေပါင်းကိအလွန်သန့်

ှ င်းေသာနံ့သာေပါင်းအြဖစ်လက်ခံရမည်။‐ ၃၇ သင်တိ့ကိယ်တိင်သံးရန်အတွက်၊ ထိနိဿ

ရည်းြဖင့်နံ့သာေပါင်းကိမေဖာ်စပ်ရ။ ထိ နံ့သာေပါင်းသည်ငါ့အဖိ့ဆက်ကပ်ထား သည်ြဖစ်၍၊

သန့် ှ င်းေသာနံ့သာေပါင်း အြဖစ်လက်ခံရမည်။‐ ၃၈ ထိနံ့သာေပါင်းကိမိမိအတွက်အေမး

အ ကိင်အြဖစ်ေဖာ်စပ်သသည်၊ ငါ၏လ မျိုးေတာ်မှအပယ်ခံရမည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။

၃၁ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ငါသည်ယဒ အ ွယ်မှဟရ၏ေြမး၊ ဥရိ၏သားြဖစ်သ

ေဗဇေလလကိေ ွးချယ်ထား ပီ။‐ ၃ သသည် ေ ၊ ေငွ၊ ေကးဝါတိ့ကိပံအမျိုးမျိုး

ေဖာ်လပ် ိင်ေသာအတတ်၊ ေကျာက်မျက်တိ့ ကိေသွး၍စီြခယ်ေသာအတတ်၊ သစ်သား

ပန်းပထေသာအတတ်အစ ှ ိ သည့်အ ပညာအတတ်အမျိုးမျိုးတိ့ကိက မ်းကျင်

ေြပာင်ေြမာက်ေစြခင်းငှာ၊ ငါသည်သ့အား အစွမ်းတန်ခိးကိေပးေတာ်မ ပီ။‐ ၆ သ့ကိကညီရန်၊

ငါသည်ဒန်အ ွယ်မှအဟိ သမက်၏သားြဖစ်သ အေဟာလျဘကိေ ွး ချယ်ထား ပီ။

ငါမိန့်မှာသမ တိ့ကိ ပလပ် ိင်ရန်၊ အြခားေသာအတတ်ပညာ ှ င် အေပါင်းတိ့အားလည်း၊

အထးက မ်းကျင်မ ကိငါေပးထားသြဖင့်၊‐ ၇ သတိ့သည်ငါစံရာတဲေတာ်၊ ပဋိညာဥ်ေသတာ

ေတာ် ှ င့်အဖံး၊ တဲေတာ်ထဲ ှ ိ အသံးအေဆာင် တန်ဆာအားလံး၊‐ ၈ စားပဲွ ှ င့်သက်ဆိင်ရာပစည်းများ၊

ေ မီးတိင် ှ င့်သက်ဆိင်ရာပစည်းအားလံး၊ နံ့သာေပါင်း မီး ိ ့ရာပလင်၊‐ ၉

မီး ိ ့ရာယဇ်ပေဇာ်ရာပလင် ှ င့်သက်ဆိင် ရာပစည်းအားလံး၊ အင်တံ ှ င့်ေအာက်ေြခခံ၊‐ ၁၀
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အာ န် ှ င့်သ၏သားများယဇ်ပေရာဟိတ် အမကိေဆာင် ွက်ရာ၌ ဝတ်ဆင်ရန်၊ ထည်

ဝါေသာယဇ်ပေရာဟိတ်ဝတ်စံများ၊‐ ၁၁ ဘိသိက်ဆီ ှ င့်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အတွက်

ေမး ကိင်ေသာနံ့သာေပါင်းတိ့ကိ ပလပ် ိင် ကလိမ့်မည်။ ငါသည်သင့်အားမိန့်မှာသည့်

အတိင်းသတိ့သည် ဤအရာများကိ ပ လပ်ရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

တစ်ဖန်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့အားဤသိ့ဆင့်ဆိ ေလာ့။

ငါ၏ဥပသ်ေန့ကိေစာင့်ထိန်းေလာ့။ ဥပသ် ေန့သည်ငါထာဝရဘရားက သင်တိ့အား

ငါ၏လမျိုးေတာ်အြဖစ်ေ ွးချယ်ထား ေကာင်းကိ သားစဥ်ေြမးဆက်သတိရေစ

ေသာအထိမ်းအမှတ်ြဖစ်သတည်း။‐ ၁၄ ဥပသ်ေန့သည်နားရက်၊ ေန့ထးေန့ြမတ်ြဖစ်

ေသာေကာင့် ထိေန့ကိေစာင့်ထိန်းရမည်။ ဥပသ် ေန့တွင်အလပ်လပ်လျက်ထိေန့ကိမေစာင့်

ထိန်းသအားေသဒဏ်စီရင်ရမည်။‐ ၁၅သင်တိ့သည်ေြခာက်ရက်ပတ်လံးအလပ်လပ် ခွင့် ှ ိ သည်။

သိ့ရာတွင်သတမေန့သည်ထာဝရ ဘရားအတွက်ဆက်ကပ်ထားေသာနားရက် ြဖစ်သည်။

ထိေန့၌အလပ်လပ်ေသာသကိ ေသဒဏ်စီရင်ရမည်။‐ ၁၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ဥပသ်ေန့ ကိ

ပဋိညာဥ်၏အထိမ်းအမှတ်အြဖစ်ေစာင့် ထိန်းရမည်။ ငါထာဝရဘရားသည်ေြခာက်

ရက်တွင်ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီးကိဖန်ဆင်း ၍၊ သတမေန့၌အလပ်မှနားေတာ်မသည်

ြဖစ်ေသာေကာင့်၊‐ ၁၇ ဥပသ်ေန့သည်ငါ ှ င့်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ ပေသာပဋိညာဥ်၏ထာဝရ

အထိမ်းအမှတ်ြဖစ်သတည်း'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၈ ဘရားသခင်သည်သိနာေတာင်ေပ တွင်

ေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ်မ ပီးေသာအခါ၊ ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ်တိင်ပညတ်ေတာ်

များကိအကရာတင်ေသာေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ၊ သ့အားေပးေတာ်မ၏။

၃၂ ေမာေ ှ သည်ေတာင်ေအာက်သိ့မဆင်းဘဲ ေတာင် ေပ တွင် ကာြမင့်စွာေနေသာအခါ၊

လတိ့ သည်အာ န်ထံသိ့စ ံ းေရာက် ှ ိ လာ ပီး လ င်``အက ်ပ်တိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှထတ်

ေဆာင်ခ့ဲေသာေမာေ ှ အဘယ်သိ့ြဖစ်သည် ကိ အက ်ပ်တိ့မသိရသြဖင့်အက ်ပ်တိ့

ကိေ ှ ့ေဆာင်မည့်ဘရားတစ်ဆကိသွန်း လပ်ေပးပါေလာ့'' ဟေတာင်းဆိ က၏။ ၂

အာ န်က``သင်တိ့၏မယား ှ င့်သားသမီး တိ့ ဝတ်ဆင်ထားေသာေ နားေတာင်းများကိ

ခတ်၍ ငါ့ထံသိ့ယခ့ဲ ကေလာ့'' ဟဆိ ေလ၏။‐ ၃ သိ့ြဖစ်၍လအေပါင်းတိ့သည်မိမိတိ့

၏ေ နားေတာင်းများကိခတ်၍ အာ န် ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲ က၏။‐ ၄

အာ န်သည်နားေတာင်းများကိအရည် ကျို ပီးလ င်၊ ေ ြဖင့် ွားငယ်ပံသွန်းလပ် ေလ၏။

ထိေနာက်လအေပါင်းတိ့က``ဣသေရလ အမျိုးသားတိ၊့ ဤဘရားသည်သင်တိ့အား

အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာငါတိ့ ၏ဘရားြဖစ်သည်'' ဟဆိေလ၏။ ၅

ထိေနာက်အာ န်သည်ေ  ွား ပ်ေ ှ ့မှာ ပလင် ကိတည်၍``နက်ြဖန်ေန့တွင်ထာဝရဘရား

အတွက်ပဲွခံရ ကမည်'' ဟေကညာ၏။‐ ၆ ေနာက်ေန့နံနက်ေစာေစာတွင်လအေပါင်းတိ့ သည်

မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်မိတ်သဟာယယဇ်များ ကိပေဇာ် က၏။ ထိသိ့ယဇ်ပေဇာ် က ပီး ေနာက်၊ သတိ့သည်

စားေသာက်မးယစ် က ပီး လ င်၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအေပျာ် ကး ကကန်၏။ ၇

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား ``ေတာင်ေအာက် သိ့အြမန်ဆင်းေလာ့။ အီဂျစ်ြပည်မှသင်ထတ်

ေဆာင်ခ့ဲေသာသင်၏လတိ့သည်ငါ့ကိစွန့်ပယ် က ပီ။‐ ၈ သတိ့သည်ငါချမှတ်ေသာလမ်းစဥ်မှေသွဖည်

သွား ကေလ ပီ။ ေ  ွားငယ် ပ်ကိသွန်းလပ် ပီးလ င်၊ ထိ ပ်တကိယဇ်ပေဇာ် ှ ိ ခိး က

ပီ။ ထိဘရားသည် သတိ့အားအီဂျစ်ြပည် မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာဘရားြဖစ်ေ ကာင်း၊

ေ ကးေကာ်ေန က ပီ။''‐ ၉ ထာဝရဘရားက ``ဤသတိ့အလွန် ေခါင်းမာေ ကာင်းငါသိ၏။‐ ၁၀

ငါ့ကိမဆီးတား ှ င့်။ ငါသည်အမျက်ထွက်၍ သတိ့ကိသတ်သင်ပစ်မည်။ ထိေနာက်သင် ှ င့်

သင်၏အဆက်အ ွယ်တိ့ကိလမျိုး ကီး ြဖစ်ေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ သိ့ရာတွင်ေမာေ ှ သည်

မိမိ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအားေတာင်းပန်ေလာက်ထား သည်မှာ``အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် အီဂျစ်ြပည်မှ၊ မဟာတန်ခိးေတာ်ြဖင့်ကယ် တင်ခ့ဲေသာကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ကိ

အမျက်ြပင်းစွာထွက်ေတာ်မမည်ေလာ။‐ ၁၂ အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ကကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိေတာင်များ ေပ သိ့ေခ ေဆာင်၍၊ အကန်အစင် ှ င်းလင်း

သတ်သင်ပစ်ရန်အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင် သွားသည်ဟ၍ဆိဖွယ်ရာအေကာင်း ှ ိ

ေစရပါမည်ေလာ။ ြပင်းြပေသာအမျက် ေတာ်ကိေြပေစလျက်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုး

ေတာ်အားေပးမည့်အြပစ်ဒဏ်မှလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ရေစပါ။‐ ၁၃

ကိယ်ေတာ်၏ကန်အာြဗဟံ၊ ဣဇာက် ှ င့် ယာကပ်တိ့ကိေအာက်ေမ့သတိရေတာ်မ ပါ။

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏အဆက်အ ွယ် တိ့ကိမိးေကာင်းကင် ကယ်များက့ဲသိ့ ပွား

များေစမည်ြဖစ်ေကာင်း ှ င့်ကိယ်ေတာ် ှ င် ကတိထားေတာ်မေသာ ထိြပည်အားလံး

ကိသတိ့၏အဆက်အ ွယ်တိ့အား ထာဝစဥ်ပိင်ဆိင်ရန်ေပးမည်ြဖစ်ေ ကာင်း ကိသတိရေတာ်မပါ။‐

'' ၁၄ ထိ့ေကာင့်ထာဝရဘရားသည်အမျက် ေတာ်ေြပ၍၊ မိမိလမျိုးေတာ်အားေပး

မည့်အြပစ်ဒဏ်မှလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့် ရေစေတာ်မ၏။ ၁၅ ေမာေ ှ သည်မျက် ှ ာ ှ စ်ဘက်စလံးတွင်

ပညတ် ေတာ်များကိအကရာတင်ထားေသာေကျာက် ြပား ှ စ်ချပ်ကိယေဆာင်လျက်ေတာင်ေပ မှ

ဆင်းလာ၏။‐ ၁၆ ထိေကျာက်ြပားများ ှ င့်ေကျာက်ြပားများေပ ှ ိ အကရာတိ့သည်

ဘရားသခင်၏လက်ရာ ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ၁၇ ေယာ သည်လများ၏ေကးေကာ်သံကိ

ကားရေသာအခါ၊ ေမာေ ှ အား``စခန်းထဲ ၌တပ်လှန့်သံကိ ကားရပါသည်တကား'' ဟဆိ၏။‐ ၁၈

ေမာေ ှ က``ငါ ကားရေသာအသံသည်၊ စစ် ေအာင်သံလည်းမဟတ်၊ စစ် ံ းသံလည်းမဟတ်၊

သီချင်းသံပင်ြဖစ်သည်'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၁၉ ေမာေ ှ သည်စခန်းအနီးသိ့ေရာက် ှ ိ ေသာ အခါ၊

ွားငယ် ပ်ကိလည်းေကာင်း၊ လများ ကခန်ေနသည်ကိလည်းေကာင်း၊ ေတွ့ြမင်ရ

လ င်၊ အလွန်အမျက်ထွက်သြဖင့်၊ သယ ေဆာင်ခ့ဲေသာေကျာက်ြပားများကိေတာင်

ေြခရင်း၌ပစ်ချလိက်ရာအပိင်းပိင်းကျိုး ကန်၏။‐ ၂၀ သသည်သတိ့လပ်ေသာ ွား ပ်ကိအရည်

ကျို၍၊ အမန့်ေထာင်း ပီးလ င်၊ အမန့်ကိေရ ေပ ၌ြဖူးေလ၏။ ထိေနာက်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အားထိေရကိေသာက်ေစ၏။‐ ၂၁ ေမာေ ှ ကအာ န်အား``ဤသတိ့သည်သင့်

ေကာင့်ထိမ ေလာက် ကီးေလးေသာအြပစ် ကိ ပမိရန် သတိ့သည်သင့်အားအဘယ်

သိ့ ပ ကသနည်း'' ဟေမး၏။ ၂၂ အာ န်က``အက ်ပ်ကိအမျက်မထွက်ပါ ှ င့်။

ဤသတိ့သည်မေကာင်းမကိ ပရန် မည် မ ေလာက်စိတ်ဆ  ကီးေ ကာင်းကိယ်ေတာ်

သိပါ၏။‐ ၂၃ သတိ့ကအက ်ပ်အား`အီဂျစ်ြပည်မှအက ်ပ်

တိ့ကိထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာေမာေ ှ ေသသည်၊ ှ င် သည်ကိအက ်ပ်တိ့မသိရသြဖင့်၊ အက ်ပ်

တိ့ကိေ ှ ့ေဆာင်မည့်ဘရားတစ်ဆကိသွန်း လပ်ေပးပါေလာ့' ဟေတာင်းဆိ ကပါသည်။‐

၂၄ အက ်ပ်ကသတိ့အား`သင်တိ့၏ေ ဝတ် တန်ဆာကိခ တ်၍ငါ့အားေပးေလာ့'

ဟ ေြပာပါသည်။ အက ်ပ်သည်သတိ့ထံမှ ရ ှ ိ ေသာေ အားမီးထဲသိ့ပစ်ချရာ၊ ဤ

ွား ပ်ထွက်လာပါသည်'' ဟဆိေလ၏။ ၂၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ ပတ်ဝန်း

ကျင်၌ရန်သများက့ဲရဲ ့စရာြဖစ်လျက်၊ အာ န်၏အားေပးမြဖင့်စည်းကမ်းမ့ဲ

ကခန်ြမူးထးေနသည်ကိ၊ ေမာေ ှ ြမင်ရ၏။‐ ၂၆ ထိ့ေကာင့်သသည်စခန်းေပါက်ဝတွင်ရပ်

လျက်``ထာဝရဘရား၏ဘက်ေတာ်သားြဖစ် သတိ၊့ ငါ့ထံသိ့လာ ကေလာ့'' ဟေအာ်ဟစ်

ဖိတ်ေခ ေလ၏။ ထိအခါေလဝိအမျိုးသား အေပါင်းတိ့သည်ေမာေ ှ ထံသိ့စ ံ းလာ ကေသာအခါ၊‐ ၂၇

ေမာေ ှ ကသတိ့အား``ဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက`သင်တိ့

တစ်ေယာက်စီ ားကိကိင်စဲွ၍၊ စခန်းတစ်ဘက် မှတစ်ဘက်သိ့ေနရာအ ှ ံ ့အြပားသွား ပီး လ င်၊

သင်တိ့၏ညီအစ်ကိ၊ အေဆွခင်ပွန်း၊ အိမ်နီး ချင်းတိ့ကိသတ်ေလာ့' ဟမိန့်ေတာ်မသည်'' ဟ

ဆင့်ဆိေလ၏။‐ ၂၈ ေလဝိအမျိုးသားတိ့သည်ေမာေ ှ အမိန့် ေပးသည့်အတိင်းေဆာင် ွက်သြဖင့်၊

ထိေန့ တွင်လေပါင်းသံးေထာင်ခန့်ေသဆံးေလ၏။‐ ၂၉ ထိေနာက်ေမာေ ှ ကေလဝိအမျိုးသားတိ့

အား``ယေန့တွင်သင်တိ့သည်မိမိ၏သား ရင်းညီအစ်ကိရင်းတိ့ကိသတ်ြခင်းအား ြဖင့်၊

ထာဝရဘရား၏အမေတာ်ကိေဆာင် ရန်ယဇ်ပေရာဟိတ်များအြဖစ်မိမိတိ့ ကိယ်ကိဆက်ကပ် က ပီ။

ထိ့ေ ကာင့်ထာဝရ ဘရားသည်သင်တိ့အားေကာင်းချီးေပး ေတာ်မ ပီ'' ဟဆိ၏။ ၃၀

ေနာက်တစ်ေန့တွင်ေမာေ ှ က ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား``သင်တိ့သည် ကီးေလး

ေသာြပစ်မကးလွန်ခ့ဲ က ပီ။ ယခငါသည် ထာဝရဘရား ှ ိ ေတာ်မရာေတာင်ေပ သိ့ တက်မည်။

သင်တိ့၏အြပစ်ကိလတ်ရန် ထာဝရ ဘရားအားေတာင်းပန်၍ရေကာင်းရလိမ့်မည်'' ဟဆိေလ၏။‐ ၃၁

ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ြပန်လာ၍``ဤသတိ့သည် ကီးေလးေသာ ြပစ်မကိကးလွန်ခ့ဲပါ ပီ။

ေ ဘရား ကိသွန်းလပ်၍ကိးကွယ် ကပါ၏။‐ ၃၂ သတိ့၏အြပစ်ကိလတ်ေတာ်မပါ။ သတိ့၏

အြပစ်ကိလတ်ေတာ်မမလ င်၊ ကိယ်ေတာ်၏လ မျိုးေတာ်နာမည်စာရင်းမှအက ်ပ်၏နာမည်

ကိပယ်ဖျက်ေတာ်မပါ'' ဟေတာင်းပန်ေလ ာက် ထားေလ၏။ ၃၃ ထာဝရဘရားက``ငါ့ကိြပစ်မှားသ၏

နာမည်ကိသာငါ၏စာအပ်မှပယ်ဖျက်မည်။‐ ၃၄ ယခသွား၍သင့်အားငါမိန့်မှာ ပီးေသာ

အရပ်သိ့သတိ့ကိပိ့ေဆာင်ေလာ့။ ငါ၏ေကာင်း ကင်တမန်သည် သင့်အားလမ်းြပမည်။ သိ့ရာ

တွင်ဤသတိ့၏အြပစ်အတွက်ငါဒဏ်စီရင် မည့်အချိန်ကျေရာက်လာလိမ့်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၃၅

ထိ့ေကာင့်ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့တွင်ကပ်ေရာဂါဆိက်ေရာက်

ေစေတာ်မ၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့ သည်အာ န်အား ေ  ွားငယ် ပ်ကိသွန်း

လပ်ေစေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။

၃၃ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား ``သင်သည် အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာသတိ့ ှ င့်

အတ ဤအရပ်မှထွက်၍၊ ငါသည်အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ် ှ င့်သတိ့၏အဆက်အ ွယ်

တိ့အားေပးမည်ဟကတိထားခ့ဲေသာ ြပည်သိ့သွားေလာ့။‐ ၂ သင်တိ့အားလမ်းြပရန်ေကာင်းကင်တမန်

ကိငါေစလတ်မည်။ ခါနာန်အမျိုးသား၊ အာ ေမာရိအမျိုးသား၊ ဟိတိအမျိုးသား၊ ေဖရဇိ အမျိုးသား၊

ဟိဝိအမျိုးသား၊ ေယဗသိ အမျိုးသားတိ့ကိငါ ှ င်ထတ်မည်။‐ ၃ သင်တိ့ကိအစာေရစာေပါများ၍ေြမ
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သဇာထက်သန်ေသာြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်မည်။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ေခါင်းမာေသာလမျိုး ြဖစ်၍၊

လမ်းခရီး၌သင်တိ့ကိငါေသေက ပျက်စီးေစမည်စိးေသာေကာင့် ငါကိယ်တိင်

သင်တိ့ ှ င့်အတခရီးမသွား'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထိသိ့မိန့်

ေတာ်မသည်ကိ ကားသိရေသာအခါ၊ ဝမ်း နည်းပေဆွးလျက်လက်ဝတ်တန်ဆာများ

ကိမဝတ်ဆင် ကေတာ့ေချ။‐ ၅ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား``သင်တိ့ သည်ေခါင်းမာေသာလမျိုးြဖစ်၏။ သင်တိ့

ှ င့်အတခဏမ ြဖစ်ေစငါသည်ခရီး သွားရလ င်၊ သင်တိ့အားတစ်ေယာက်မ

မကျန်ေသေကျပျက်စီးေစမည်။ ယခ ပင်လ င်သင်တိ့၏လက်ဝတ်တန်ဆာများ ကိခတ်ေလာ့။

ထိေနာက်မှငါသည်သင်တိ့ အားအဘယ်သိ့စီရင်ရမည်ကိဆံးြဖတ် မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၆

ထိ့ေကာင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သိနာေတာင်မှထွက်ခွာ ပီးသည်ေနာက်၊ လက်

ဝတ်တန်ဆာများကိမည်သည့်အခါမ မဝတ် ကေတာ့ေချ။ ၇ ဣသေရလအမျိုးသားများစခန်းချ

သည့်အခါတိင်း၊ ေမာေ ှ သည်တဲေတာ်ကိ စခန်းအြပင်ဘက်ခပ်လှမ်းလှမ်းအကွာ

ေနရာတွင်ေဆာက်ေလ့ ှ ိ ၏။ တဲေတာ်ကိ ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်

ဟ၍နာမည်မှည့်ေခ ၏။ ထာဝရဘရား ၏အလိေတာ်ကိသိလိသသည် ထာဝရ

ဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်သိ့သွား ရသည်။‐ ၈ တဲေတာ်သိ့ေမာေ ှ သွားသည့်အခါတိင်း၊ လများသည်

မိမိတိ့တဲေ ှ ့တွင်ရပ်လျက်၊ ေမာေ ှ တဲေတာ်သိ့ဝင်သွားသည့်အထိ ေစာင့် ကည့်ေလ့ ှ ိ  က၏။‐ ၉

ေမာေ ှ တဲေတာ်ထဲသိ့ဝင်ေသာအခါ၊ မိး တိမ်တိက်သည်ဆင်းသက်လာ၍၊ တဲဝတွင် ရပ်တန့်လျက်ေန၏။

ထာဝရဘရားသည် တိမ်တိက်ထဲမှေမာေ ှ အားမိန့် ကား ေတာ်မ၏။‐ ၁၀ လအေပါင်းတိ့သည်၊

တဲေတာ်ဝ၌တိမ် တိက်ကိြမင်ရလ င်၊ ဦး တ် ှ ိ ခိး က၏။‐ ၁၁ မိတ်ေဆွချင်းစကားေြပာသက့ဲသိ့ထာဝရ

ဘရားသည် ေမာေ ှ  ှ င့်မျက် ှ ာချင်းဆိင်စကား ေြပာေတာ်မ၏။ ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်စခန်း

သိ့ြပန်လာ၏။ သိ့ေသာ်သ၏လက်ေထာက်ြဖစ် သ၊ န်၏သား၊ လငယ်ေယာ သည်၊

တဲေတာ် တွင်း၌ေနရစ်ေလ၏။ ၁၂ ေမာေ ှ ကထာဝရဘရားအားေလာက်ထား

သည်မှာ``ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်ကိ၊ ဤသ တိ့အား ထိသိ့ပိ့ေဆာင်ရန်မိန့်ေတာ်မ ပီ။

သိ့ရာတွင်အက ်ပ် ှ င့်အတမည်သ့ကိ ေစလတ်မည်ဟ၍မမိန့် ကားခ့ဲပါ။ ကိယ်ေတာ်

က`သင့်ကိရင်း ှ ီးစွာငါသိ၏။ သင့်အား ှ စ်သက်၏' ဟမိန့်ေတာ်မပါသည်။‐ ၁၃

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်အား ှ စ်သက်ေတာ် မပါလ င်၊ အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်၏အမ

ေတာ်ကိထမ်းေဆာင်၍၊ စိတ်ေတာ် ှ င့်ေတွ့ ိင်ေစ ရန်၊ ကိယ်ေတာ်၏အ ကံအစည်ေတာ်များကိ

ေဖာ်ြပေတာ်မပါ။ ဤလမျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ေ ွးချယ်ထားေသာလမျိုးေတာ်ြဖစ်ေ ကာင်း

ကိလည်းသတိရေတာ်မပါ။'' ၁၄ ထိအခါထာဝရဘရားက``ငါသည်သင်

ှ င့်အတ ကသွား၍၊ သင့်အားေအာင်ြမင် ခွင့်ေပးမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

ေမာေ ှ က``ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ် ှ င့်အတ ကသွားေတာ်မမလ င်၊ အက ်ပ်တိ့အား

ဤအရပ်မှမထွက်ခွာေစေတာ်မပါ ှ င့်။‐ ၁၆ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ က

သွားေတာ်မမပါလ င်၊ ကိယ်ေတာ်သည်ကိယ် ေတာ်၏လမျိုးေတာ် ှ င့်အက ်ပ်အား ှ စ်

သက်ေ ကာင်းမည်သိ့သိ ိင်ပါမည်နည်း။ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ် ှ င့်အတ ှ ိ ြခင်း ြဖင့်၊

အက ်ပ်တိ့သည်ကမာေပ  ှ ိ လမျိုး တကာတိ့ ှ င့်ြခားနားေ ကာင်းကိသိရ

ပါမည်'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၁၇ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ငါသည်

သင့်ကိရင်း ှ ီးစွာသိ၍ ှ စ်သက်သြဖင့်၊ သင်ေတာင်းေလ ာက်သည့်အတိင်းငါ ပ မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၈ ထိေနာက်ေမာေ ှ က``ကိယ်ေတာ်၏ေတာက်ပ ေသာဘန်းအသေရေတာ်ကိဖးြမင်ခွင့်ေပး

ေတာ်မပါ'' ဟေတာင်းပန်ေလာက်ထား၏။ ၁၉ ထာဝရဘရားက``ငါ၏ဂဏ်အသေရ

ေတာ် ှ ိ သမ ကိသင့်အားြပသ၍၊ ငါ၏ နာမေတာ်ကိလည်းသင့်အားေ ကညာ မည်။

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ငါ သနား ကင်နာလိသအားသနား ကင် နာမည်။ ငါေကျးဇး ပလိသအား

ေကျးဇး ပမည်။ ၂၀ ငါ့ကိြမင်ေသာသသည်အသက်မ ှ င် ိင် ေသာေကာင့်၊ သင့်အားငါ၏မျက် ှ ာကိဖး

ြမင်ခွင့်မေပး။‐ ၂၁ သိ့ရာတွင်ငါ့အနားတွင် ှ ိ ေသာေကျာက် ေဆာင်ေပ ၌ရပ်ေနေလာ့။‐ ၂၂

ငါ၏ေတာက်ပေသာဘန်းအသေရေတာ် ြဖတ်သန်းသွားသည့်အခါ၊ ငါသည်သင့်အား

ေကျာက်ေဆာင် ကားတွင်ေနေစ၍၊ ငါလွန် သွားသည်တိင်ေအာင်သင့်ကိငါ၏လက်

ေတာ်ြဖင့်ဖံးအပ်ထားမည်။‐ ၂၃ ထိေနာက်မှငါ၏လက်ေတာ်ကိ ပ်သိမ်းသ ြဖင့်၊

သင်သည်ငါ၏ေကျာကိဖးြမင်ရမည်။ ငါ၏မျက် ှ ာကိမကားမဖးရ'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

၃၄ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ပထမ ေကျာက်ြပားများ ှ င့်တေသာေကျာက်ြပား

ှ စ်ချပ်ကိဆစ်ေလာ့။ သင့်ေကာင့်ကျိုးသွား ေသာယခင်ေကျာက်ြပားများေပ တွင် ေရး

ထိးခ့ဲသည့်ကမည်းစာအတိင်းငါသည်ဤ ေကျာက်ြပားများေပ ၌ေရးထိးမည်။‐ ၂

နက်ြဖန်နံနက်တွင်ငါ ှ င့်ေတွ့ဆံရန် သိနာေတာင်ထိပ်ေပ သိ့တက်လာေလာ့။‐ ၃

သင် ှ င့်အတမည်သမ ေတာင်ေပ သိ့ မတက်ရ။ တစ်ေတာင်လံးတွင်လမ ှ ိ ေစ

ရ။ ေတာင်ေြခ၌သိး ွားများကိမ ေကျာင်းရ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၄

ထိ့ေကာင့်ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည့်အတိင်း ေကျာက်ြပား ှ စ်ချပ်ကိ

ဆစ် ပီးလ င်၊ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာ တွင်၊ ေကျာက်ြပားများကိကိင်ေဆာင်လျက်

သိနာေတာင်ေပ သိ့တက်ေလ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည်မိးတိမ်တိက်ြဖင့် က ဆင်းလာ၍၊

ေမာေ ှ အနီးတွင်ရပ်လျက် ထာဝရဘရားဟေသာနာမေတာ်ကိ ထတ်ေဖာ် မက် ကားေတာ်မ၏။‐ ၆

ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ ေ ှ ့ တွင်ြဖတ် ကသွားလျက်``ငါထာဝရဘရား

သည်သနားက ဏာ ှ င့်ြပည့်စံေသာဘရား၊ စိတ် ှ ည်၍ေကျးဇးက ဏာ ှ င့် ကယ်ဝ

ေသာဘရား၊ သစာတည်ေသာဘရားြဖစ်၏။‐ ၇ ငါသည်ေထာင်ေသာင်းမကများြပားေသာ

အမျိုးအစဥ်အဆက်တိ့အား ငါ၏ကတိ သစာကိတည်ေစမည်။ ငါသည်ဒစ ိက် ှ င့်

အြပစ်တိ့အတွက်လတိ့အားအြပစ်လတ် မည်။ သိ့ရာတွင်မိဘတိ့၏အြပစ်ကိသား စဥ်ေြမးဆက်၊

တတိယအဆက်၊ စတတ အဆက်သိ့တိင်ေအာင်ငါဒဏ်ခတ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈

ေမာေ ှ သည်ချက်ချင်းဦး တ် ှ ိ ခိးလျက်၊‐ ၉ ``အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်

အားအကယ်ပင် ှ စ်သက်ပါလ င်အက ်ပ် တိ့ ှ င့်အတ ကသွားေတာ်မပါ။ ဤလတိ့

သည်ေခါင်းမာပါ၏။ သိ့ရာတွင်အက ်ပ်တိ့ ၏ဒစ ိက်အြပစ်ကိလတ်လျက် အက ်ပ်တိ့

အားကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အြဖစ်လက် ခံေတာ်မပါ'' ဟေလာက်ထားေလ၏။ ၁၀

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ငါသည်ယခ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်ပဋိညာဥ် ပ မည်။

ငါသည်သတိ့၏မျက်ေမှာက်တွင်ကမာေပ ှ ိ မည်သည့် ိင်ငံတွင်မ မ ပဘးေသာ ကီး

မားေသာအရာများကိငါ ပမည်။ ငါထာဝရ ဘရားသည် ကီးမားေသာအရာများကိ ပ

ိင်ေ ကာင်းလအေပါင်းတိ့ြမင် ကရလိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါသည်သင်တိ့

အတွက်ေ ကာက်မက်ဖွယ်ရာအမကိ ပမည်။‐ ၁၁ ယေန့သင့်အားငါေပးမည့်ပညတ်များကိ

ေစာင့်ထိန်းေလာ့။ ငါသည်သင်တိ့ချီတက်ရာ လမ်းေ ကာင်းမှအာေမာရိအမျိုးသား၊ ခါ နာန်အမျိုးသား၊

ဟိတိအမျိုးသား၊ ေဖရဇိ အမျိုးသား၊ ဟိဝိအမျိုးသား၊ ေယဗသိ အမျိုးသားတိ့ကိ ှ င်ထတ်မည်။‐ ၁၂

သင်တိ့ဝင်ေရာက်တိက်ခိက်မည့်ြပည်သားတိ့ ှ င့်မဟာမိတ်မဖဲွ ့ရန်သတိ ပေလာ့။

ထိ သိ့ ပလပ်လ င် သင်တိ့သည်သတိ့၏ ေထာင်ေချာက်တွင်းသိ့ကျလိမ့်မည်။‐ ၁၃

သင်တိ့သည်သတိ့၏ယဇ်ပလင်များကိ ဖိ ဖျက်ရမည်။ သတိ့၏ဘရားေကျာက်တိင်များ

ကိဖျက်ဆီးရမည်။ သတိ့၏အာ ှ ရဘရား မသစ်တိင်များကိခတ်လဲှရမည်။ ၁၄

``ငါထာဝရဘရားသည် ပိင်ဖက်ကိလက် မခံေသာဘရားြဖစ်ေသာေကာင့် သင်တိ့သည်

အြခားေသာဘရားကိမကိးကွယ်ရ။‐ ၁၅ သင်တိ့သည်ထိြပည်သားတိ့ ှ င့်မဟာမိတ်

မဖဲွ ့ရ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်၊ သတိ့သည် သတိ့၏ဘရားများအား ှ ိ ခိးပေဇာ်ေသာ

အခါ သင်တိ့ဖိတ်ေခ သြဖင့်၊ သတိ့၏ဘရား များအားပေဇာ်သည့်အစားအစာကိသင်

တိ့စားမိ ကလိမ့်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၆ သင်တိ့၏သားများသည်ထိြပည် ှ ိ အမျိုး

သမီးများကိထိမ်းြမားမိသြဖင့်၊ ထိအမျိုး သမီးတိ့သည်ငါ့ကိစွန့်၍ သတိ့၏ဘရား များကိကိးကွယ်ရန်၊

သင်တိ့၏သားများ ကိြဖားေယာင်း ကလိမ့်မည်။ ၁၇ ``သတုြဖင့်သွန်းေသာဘရားများ ပလပ်၍ ှ ိ မခိးရ။

၁၈ ``တေဆးမ့ဲမန့်ပဲွေတာ်ကိကျင်းပရမည်။ သင် တိ့သည်အဗိဗဟေခ ေသာလတွင်အီဂျစ်

ြပည်မှထွက်လာခ့ဲရေသာေကာင့်၊ ထိလ၌ ငါပညတ်သည့်အတိင်းခနစ်ရက်ပတ်လံး

တေဆးမ့ဲမန့်ကိစားရ ကမည်။ ၁၉ ``သင်တိ့တွင်သားဦးဟသမ  ှ င့်သိး ွားမှ စေသာ

တိရစာန်တိ့၏သားဦးေပါက်ဟသမ တိ့ကိငါပိင်၏။‐ ၂၀ သိ့ရာတွင်ြမည်းသားဦးေပါက်ကိသိးတစ်

ေကာင် ှ င့်အစားထိး၍ေ ွးယရမည်။ မေ ွး ယလိလ င်ြမည်း၏လည်ပင်းကိချိုးရမည်။

သင်တိ့၏သားဦးဟသမ တိ့ကိေ ွးယ ရမည်။ ``မည်သမ ပေဇာ်သကာမပါဘဲ ှ င့်ငါ့ထံ သိ့မဝင်ရ။ ၂၁

``သင်တိ့သည်ေြခာက်ရက်ပတ်လံးအလပ် လပ်ရမည်။ သိ့ရာတွင်သတမေန့၌အလပ် မလပ်ရ။ ၂၂

``ဂျံ ုစပါးစတင်ရိတ်ချိန်၌ေကာက်သိမ်းပဲွေတာ် ကိလည်းေကာင်း၊ သစ်သီးများကိစသိမ်းချိန်ြဖစ်

ေသာေဆာင်းဦးေပါက်ရာသီ၌ သစ်သီးသိမ်းပဲွ ေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊ ကျင်းပရမည်။ ၂၃

``သင်တိ့၏အမျိုးသားအားလံးတိ့သည်တစ် ှ စ်လ င်သံး ကိမ် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ၏ဘရားသခင်၊

ငါထာဝရဘရားထံချဥ်း ကပ်၍ဝတ် ပရမည်။‐ ၂၄ ငါသည်အြခားလမျိုးများကိသင်တိ့ချီ

တက်ရာလမ်းေ ကာင်းမှ ှ င်ထတ်၍ သင်တိ့၏ နယ်ေြမကိတိးချဲ ့ ပီးသည့်အခါသင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌ ပဲွေတာ် ကီးသံးခကျင်းပေနချိန်အတွင်း၊

မည်သည့်ရန်သမ သင်တိ့ကိမတိက်ခိက် ေစရ။ ၂၅ ``ငါ့အားပေဇာ်သည့်အခါ၊ ယဇ်ေကာင် ှ င့် အတ

ဆက်သေသာမန့်တွင်တေဆးမပါေစရ။ ပသခါပဲွေတာ်အတွက်သတ်ေသာတိရစာန်

၏အသားကိနံနက်သိ့တိင်ေအာင်မ ကင်း ကျန်ေစရ။ ၂၆ `` ှ စ်စဥ်သင်တိ့၏လယ်ေြမမှအဦးသီး

ေသာအသီးအ ှ ံ ကိ၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအိမ်ေတာ်သိ့ယ ေဆာင်ဆက်သရ ကမည်။

``သိးငယ်၊ ဆိတ်ငယ်၏အသားကိ အမိ ိ ့ရည် ၌မချက် ပတ်ရ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇
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ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ဤပညတ် များကိေရးထားေလာ့။ ငါသည်သင် ှ င့်လည်း

ေကာင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်လည်း ေကာင်း ဤပညတ်များအတိင်းပဋိညာဥ်

ပ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၈ ေမာေ ှ သည်အစာမစား၊ ေရမေသာက်ဘဲ

အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံး ထိအရပ်တွင်ထာဝရ ဘရား ှ င့်အတ ှ ိ ေန၏။ သသည်ေကျာက်ြပား

များေပ တွင်၊ ပဋိညာဥ်တည်းဟေသာပညတ် ေတာ်ဆယ်ပါးကိေရးထားေလ၏။ ၂၉

ေမာေ ှ သည်ပဋိညာဥ်ေကျာက်ြပား ှ စ်ချပ် ကိယေဆာင်၍ ေတာင်ေပ မှဆင်းလာေသာအခါ၊

သသည်ထာဝရဘရား ှ င့်စကားေြပာခ့ဲရ သြဖင့်သ၏မျက် ှ ာေတာက်ပလျက် ှ ိ ၏။ သိ့

ရာတွင်သကိယ်တိင်မသိ။‐ ၃၀ အာ န် ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့သည်

ေမာေ ှ ၏မျက် ှ ာေတာက်ပေနသည်ကိ ေတွ့ြမင်ရေသာအခါ၊ သ၏အနားသိ့မချဥ်း ကပ်ဝ့ံ ကေချ။‐ ၃၁

သိ့ေသာ်ေမာေ ှ ကအာ န် ှ င့်ဣသေရလ အမျိုးသားေခါင်းေဆာင်အေပါင်းတိ့ကိေခ သြဖင့်၊

သတိ့သည်ေမာေ ှ ထံသိ့ချဥ်းကပ် လာ က၏။ ေမာေ ှ သည်လည်းသတိ့ ှ င့် စကားေြပာေလ၏။‐ ၃၂

ထိေနာက်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့သည်ေမာေ ှ အနီးသိ့ချဥ်းကပ်လာ က

၏။ ထိအခါေမာေ ှ သည်သိနာေတာင်ေပ ၌ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာပညတ်

အားလံးကိသတိ့အားဆင့်ဆိေလ၏။‐ ၃၃ သသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

စကားေြပာဆိ ပီးေသာအခါ၊ သ၏ မျက် ှ ာကိပဝါြဖင့်ဖံးအပ်ထားေလ၏။‐

၃၄ ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရား ှ င့်စကားေြပာ ရန်ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်

ထဲသိ့ဝင်သည့်အခါတိင်းပဝါကိခတ် ထားေလ့ ှ ိ ၏။ ြပန်ထွက်လာေသာအခါ

ထာဝရဘရားမိန့် ကားသမ ကိဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အားဆင့်ဆိေလ့ ှ ိ ၏။‐ ၃၅

ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သ၏မျက် ှ ာေတာက်ပေနသည်ကိြမင် က ၏။

ထိ့ေကာင့်၊ သသည်ထာဝရဘရား ှ င့် စကားေြပာရန်တဲေတာ်ထဲသိ့ဝင်သည့်အချိန်

အထိသ၏မျက် ှ ာကိပဝါြဖင့်ဖံးအပ် ထားေလ့ ှ ိ သည်။

၃၅ ေမာေ ှ သည် ဣသေရလအမျိုးသားအ ေပါင်းတိ့ကိစ ံ းေစ၍``သင်တိ့လိက်နာရန်

ထာဝရဘရား ဤသိ့ပညတ်ေတာ်မသည်။‐ ၂

သင်တိ့သည်ရက်သတတစ်ပတ်တွင်ေြခာက်ရက် အလပ်လပ် ိင်၏။ သိ့ရာတွင်သတမေန့သည်၊

ငါထာဝရဘရားအတွက်ဆက်ကပ်ေသာ၊ ထးြမတ်သည့်နားရက်ြဖစ်ရမည်။ ထိ့ေန့တွင်

အလပ်လပ်ေသာသကိေသဒဏ်စီရင်ရ မည်။‐ ၃ ဥပသ်ေန့တွင်သင်တိ့၏ေနအိမ်များ၌မီးကိ

ပင်မေမွးရ'' ဟဆင့်ဆိ၏။ ၄ တစ်ဖန်ေမာေ ှ က ဣသေရလအမျိုးသား

အေပါင်းတိ့အား``သင်တိ့အားထာဝရဘရား ဤသိ့မိန့်ေတာ်မသည်။‐ ၅သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားအား

အလဝတု ဆက်သရမည်။ ထာဝရဘရားအားအလ ဝတုဆက်ကပ်လိသတိ့သည်ေ ၊ ေငွ၊ ေကးဝါ၊‐ ၆

ပိတ်ေချာ၊ အြပာေရာင်သိးေမွး၊ ခရမ်းေရာင် သိးေမွး၊ အနီေရာင်သိးေမွး၊ ဆိတ်ေမွးအထည်၊‐ ၇

အနီဆိးေသာသိးထီးသားေရ၊ သားေရ ေချာ၊ အကာ ှ သစ်သား၊‐ ၈ မီးထွန်းရန်ဆီ၊

ဘိသိက်ဆီ ှ င့်နံ့သာေပါင်း အတွက်အေမးအ ကိင်၊‐ ၉ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏သင်တိင်း ှ င့်ရင်ဖံး

အဝတ်တိ့တွင်စီချယ်သည့်မဟရာေကျာက် ှ င့်အြခားေကျာက်မျက်ရတနာများကိ

ယေဆာင်ခ့ဲရမည်'' ဟဆင့်ဆိ၏။ ၁၀ ``သင်တိ့တွင် ှ ိ ေသာအတတ်ပညာ ှ င် အေပါင်းတိ့သည်

ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ် မသည့်အတိင်းလာ၍လပ်ေဆာင်ရ ကမည်။‐ ၁၁ တဲေတာ် ှ င့်အမိးအကာ၊

တဲေတာ်ချိတ်များ၊ ေဘာင်ေခွများ၊ ကန့်လန့်ကျင်များ၊ တိင်များ ှ င့် ေအာက်ေြခစွပ်များ၊‐ ၁၂

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် ှ င့်ထမ်းပိးတန်းများ၊ ေသတာေတာ်အဖံး၊ ေသတာေတာ်ကိကာရံ

ထားေသာကန့်လန့်ကာ၊‐ ၁၃ စားပဲွ ှ င့်ထမ်းပိးတန်းများ၊ စားပဲွ ှ င့်ဆိင် ေသာပစည်းများ၊

ေ ှ ့ေတာ်ဆက်မန့်၊‐ ၁၄ ဆီမီးခံ ှ င့်ဆီမီးခံပစည်းများ၊ မီးခွက် များ ှ င့်မီးထွန်းရန်ဆီ၊‐ ၁၅

နံ့သာေပါင်းမီး ိ ့ရာပလင် ှ င့် ထမ်းပိးတန်း များ၊ ဘိသိက်ဆီ၊ ေမး ကိင်ေသာနံ့သာေပါင်း၊

တဲေတာ်တံခါးဝကန့်လန့်ကာ၊‐ ၁၆ ယဇ်ပေဇာ်ရာပလင် ှ င့်ေ ကးဝါဆန်ခါ၊ ပလင်

အတွက်ထမ်းပိးတန်း ှ င့်ဆိင်ရာပစည်းအားလံး၊ အင်တံ ှ င့်ေအာက်ေြခ၊‐ ၁၇

တဲေတာ်ဝင်းကန့်လန့်ကာများ ှ င့်တိင်များ၊ ေြခစွပ်များ၊ ဝင်းေပါက်ကန့်လန့်ကာ၊‐ ၁၈

တဲေတာ်အတွက် ကက်ဆးများ၊ တဲေတာ် ှ င့် တဲေတာ်ဝင်းအတွက် ကိးများ၊‐ ၁၉

ယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န် ှ င့်သ၏သားများ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်တွင်အမထမ်းေဆာင်

စဥ်ဝတ်ဆင်ရန်၊ ထည်ဝါခန့်ညားေသာအဝတ် အထည်များစသည်တိ့အတွက်စီမံ

ေဆာင် ွက်ရ ကမည်'' ဟဆင့်ဆိေလ၏။ ၂၀ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

ေမာေ ှ ထံမှထွက်ခွာသွား ကေလ၏။‐ ၂၁ ထာဝရဘရားအားလဖွယ်ဝတုဆက်ကပ် ရန်

စိတ်ေစတနာ ှ ိ သအေပါင်းတိ့သည်၊ ထာ ဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်အတွက်၊ လ

ဖွယ်ဝတုများကိယေဆာင်လာ က၏။ သတိ့ သည်ဘရားဝတ် ပရာ၌လိအပ်ေသာပစည်း၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၏အဝတ်အထည်များ ပလပ်ရန်ပစည်းများကိယေဆာင်ခ့ဲ က၏။‐ ၂၂

စိတ်ေစတနာ ှ ိ ေသာအမျိုးသား ှ င့်အမျိုး သမီးတိ့သည်ေ ရင်ထိး၊ ေ နားကွင်း၊ ေ လက်

စွပ်ေ ဆဲွ ကိးတိ့ကိအထးပေဇာ်သကာ အြဖစ်ထာဝရဘရားထံယေဆာင်လာ၍၊ ၂၃အြပာေရာင်၊

ခရမ်းေရာင်၊ အနီေရာင်သိးေမွး၊ ပိတ်ေချာ၊ ဆိတ်ေမွးထည်၊ အနီဆိးသိးထီးသား ေရ၊

သားေရေချာပိင် ှ င်အေပါင်းတိ့သည်၊ ထိ ပစည်းများကိယေဆာင်လာ က၏။‐ ၂၄

ေငွသိ့မဟတ်ေ ကးဝါလ ိင်သတိ့ကထာဝရ ဘရားအားထိပစည်းများကိဆက်ကပ် က၏။

အကာ ှ သစ် ှ ိ သတိ့က၊ ေဆာက်လပ်ရာ၌ အသံး ပရန်ထိပစည်းကိဆက်ကပ် က၏။‐ ၂၅

ချည်ငင်က မ်းကျင်သအမျိုးသမီးအေပါင်းသည်၊ သိးေမွးချည်အြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီ ှ င့်

ပိတ်ေချာချည်၊ ဆိတ်ေမွးချည်တိ့ကိဆက်ကပ် က၏။‐ ၂၇ဣသေရလအမျိုးသားအ ကီးအကဲတိ့သည်

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၏အဝတ်အထည်များ ြဖစ်ေသာသင်တိင်း ှ င့်ရင်စည်းအဝတ်တိ့

တွင်တပ်ဆင်ရန်၊ ေကျာက်နီ ှ င့်အြခား ေကျာက်မျက်ရတနာတိ့ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၂၈

မီးခွက်များ၊ ဘိသိက်ဆီ၊ ေမး ကိင်ေသာနံ့သာ ေပါင်းအတွက်အေမးအ ကိင် ှ င့်ဆီတိ့ကိ

လည်းေကာင်း၊ ဆက်ကပ် က၏။‐ ၂၉ ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ထာဝရဘရားေစခိင်း

ေသာအလပ်အတွက်အမျိုးသားအမျိုး သမီးအေပါင်းတိ့သည်စိတ်ေစတနာထက် သန်စွာြဖင့်၊

မိမိတိ့လဖွယ်ဝတုများကိ ထာဝရဘရားထံဆက်ကပ် က၏။ ၃၀ ေမာေ ှ က

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အား``ထာဝရဘရားသည်ယဒအ ွယ် ဟရ၏မိသားစမှ ဥရိ၏သားေဗဇ

ေလလကိေ ွးချယ်ထားေတာ်မ၏။‐ ၃၁ သသည်ထာဝရဘရားထံေတာ်မှတန်ခိးကိ

ခံယရ ှ ိ သြဖင့်၊ ေ ၊ ေငွ၊ ေကးဝါတိ့ကိပံ အမျိုးမျိုးေဖာ်လပ် ိင်ေသာပညာ၊‐ ၃၃

ေကျာက်မျက်ကိေသွး၍စီချယ်ေသာအတတ်၊ သစ်သားပန်းပထေသာအတတ်အစ ှ ိ

သည့်အ ပညာအတတ်အမျိုးမျိုးကိ တတ်က မ်းနားလည် ိင်စွမ်း ှ ိ ေပသည်။‐ ၃၄

ထာဝရဘရားသည်သ့အားလည်းေကာင်း၊ ဒန်အ ွယ်မှအဟိသမက်၏သားအေဟာ

လျဘအားလည်းေကာင်း၊ မိမိတိ့၏အတတ် ပညာကိအြခားသတိ့အားသင်ေပး ိင်

စွမ်းေပးထားေတာ်မ၏။‐ ၃၅ သတိ့အားပန်းပအတတ်၊ ပံစံထတ်ေသာ အတတ်၊

အြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီေရာင် သိးေမွး၊ ပိတ်ေချာ ှ င့်အြခားအထည်တိ့

ကိယက်လပ်သည့်အတတ်ပညာအမျိုးမျိုး ကိေပးေတာ်မ၏။ သတိ့သည်အတတ်ပညာ

အမျိုးမျိုးတိ့တွင်ထးခ န်၍ ပံစံထတ် ရာတွင်ေြပာင်ေြမာက်သများြဖစ်က၏။

၃၆
``ေဗဇေလလ ှ င့် အေဟာလျဘတိ့သည် လည်းေကာင်း၊ တဲေတာ်ကိေဆာက်ရန်ထာဝရ

ဘရားထံေတာ်မှ လိအပ်ေသာက မ်းကျင် မ ှ င့်နားလည်မကိရ ှ ိ ထားသ

အြခား အတတ်ပညာ ှ င်အေပါင်းတိ့သည်လည်း ေကာင်း ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်

အတိင်းေဆာင် ွက်ရ ကမည်'' ဟဆင့်ဆိ ေလ၏။ ၂ ေမာေ ှ သည်ေဗဇေလလ ှ င့် အေဟာလျဘ

တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ တဲေတာ်ေဆာက်ရန်ထာဝရ ဘရားထံမှလိအပ်ေသာအတတ်ပညာကိ

ရ ှ ိ ထားသများ ှ င့် ကညီရန်ေစတနာ ထက်သန်သအေပါင်းတိ့ကိလည်းေကာင်း

ဆင့်ေခ ၍လပ်ငန်းကိစတင်ေဆာင် ွက် ေစ၏။‐ ၃သတိ့သည်တဲေတာ်ကိေဆာက်လပ်ရန်၊ ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့ယေဆာင်ခ့ဲေသာလ ဖွယ်ပစည်း ှ ိ သမ ကိ၊ ေမာေ ှ ထံမှလက်ခံ

ရ ှ ိ  က၏။ နံနက်တိင်းဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည်၊ မိမိတိ့၏လဖွယ်ပစည်းများ ကိ၊

ေမာေ ှ ထံသိ့ဆက်လက်၍ယေဆာင် လာ ကေသး၏။‐ ၄ ထိအခါတဲေတာ်ကိေဆာက်လပ်ေန ကေသာ

အတတ်ပညာ ှ င်တိ့သည်ေမာေ ှ ထံသိ့ လာ၍၊‐ ၅ ``လတိ့ယလာ ကေသာပစည်းများသည်

ထာဝရဘရားေစခိင်းေတာ်မေသာလပ်ငန်း အတွက်လိအပ်သည်ထက်ပိေနပါသည်'' ဟ ေြပာ က၏။ ၆

ထိ့အခါေမာေ ှ က``မည်သမ တဲေတာ် အတွက်လဖွယ်ပစည်းများကိထပ်မံ၍ မလဒါန်းရ''

ဟအမိန့်ထတ်၍စခန်း ှ ိ လအေပါင်းတိ့အားေကညာေစ၏။ ထိ ေကာင့်လတိ့သည်လဖွယ်ပစည်းများကိ

မယခ့ဲ ကေတာ့ေချ။‐ ၇ ရ ှ ိ ခ့ဲသမ ေသာပစည်းတိ့သည်လပ်ငန်း ှ ိ သမ အတွက်လိအပ်သည်ထက်ပိလ ံ

လျက် ှ ိ ၏။ ၈ အတတ်ပညာ ှ င်များအနက်၊ အက မ်းကျင် ဆံးေသာအတတ်ပညာ ှ င်တိ့သည်၊ ထာဝရ

ဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်ကိေဆာက်လပ် က၏။ သတိ့သည်ပိတ်ေချာ ှ င့်အြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊

အနီေရာင်သိးေမွးတိ့ြဖင့် ရက်လပ်၍၊ ေခ ဗိမ် အ ပ်များကိပန်းေဖာ်ထားသည့်ကန့်လန့်

ကာဆယ်ထည်ြဖင့်၊ တဲေတာ်ကိေဆာက်လပ် က၏။‐ ၉ ကန့်လန့်ကာအားလံးသည်အ ွယ်တြဖစ် ၍၊

တစ်ခစီသည်အလျားတစ်ဆယ့်ေလး ကိက်၊ အနံ ှ စ်ကိက် ှ ိ ၏။‐ ၁၀

သတိ့သည်ကန့်လန့်ကာငါးထည်ကိစပ် ၍ချုပ်၏။ အြခားငါးထည်ကိလည်းထိ အတိင်းချုပ် က၏။‐ ၁၁

ကန့်လန့်ကာတစ်စပ်စီ၏အြပင်ဘက်အနား တပ်ရန်ပိတ်တွင်၊ အြပာကွင်းများကိချုပ် က၏။‐ ၁၂

ပထမအစပ်၏ပထမကန့်လန့်ကာတွင် ကွင်းငါးဆယ်ကိလည်းေကာင်း၊ ဒတိယအစပ်

၏ေနာက်ဆံးကန့်လန့်ကာတွင်ကွင်းငါးဆယ် ကိလည်းေကာင်း၊ ကွင်းချင်းဆိင်မိေအာင်တပ် က၏။‐

၁၃ သတိ့သည်ေ ချိတ်ငါးဆယ်ကိလပ်၍၊ ထိ ချိတ်များြဖင့် ကန့်လန့်ကာ ှ စ်စပ်ကိပးတဲွ ၍၊

တစ်ခတည်းြဖစ်ေစ က၏။ ၁၄ ထိေနာက်သတိ့သည်တဲေတာ်အမိးအတွက်၊
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ဆိတ်ေမွးြဖင့်ရက်ေသာအထည်တစ်ဆယ့် တစ်ထည်ကိချုပ် က၏။‐ ၁၅

တစ်ဆယ့်တစ်ထည်စလံးအလျားအနံတ ြဖစ်၍၊ တစ်ထည်စီသည်အလျားတစ်ဆယ့်

ငါးကိက် ှ င့်အနံ ှ စ်ကိက် ှ ိ ၏။‐ ၁၆ သတိ့သည်အမိးငါးထည်ကိတစ်စပ်ချုပ် ၏။

အြခားေြခာက်ထည်ကိေနာက်တစ်စပ် ချုပ် က၏။‐ ၁၇ ပထမအစပ်၏ေနာက်ဆံးအထည်အနား

တွင်ကွင်းငါးဆယ်ကိလည်းေကာင်း၊ အြခား တစ်စပ်၏အနားတွင်ကွင်းငါးဆယ်ကိ

လည်းေကာင်းတပ် က၏။‐ ၁၈ သတိ့သည်တဲေတာ်အမိးအတွက်၊ ေကးနီ

ချိတ်ငါးဆယ်ကိ ပလပ်၍အစပ် ှ စ်စပ် ကိဆက်သြဖင့်၊ အမိးတစ်ခတည်းြဖစ် လာ၏။‐

၁၉ ထပ်မံ၍အမိး ှ စ်ထပ်ကိ ပလပ် က၏။ တစ်ထည်ကိအနီေရာင်ဆိးေသာသိးထီး

သားေရြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ထိအေပ တွင် ြဖန့်အပ်ရန်အထပ်ကိသားေရေချာြဖင့် လည်းေကာင်း၊

ပလပ် က၏။ ၂၀ သတိ့သည်တဲေတာ်အတွင်းေဘာင်ေခွများ ကိ အကာ ှ သစ်သားြဖင့် ပလပ် က၏။‐

၂၁ ေဘာင်ေခွတစ်ချပ်စီသည်အလျားတစ်ဆယ့် ငါးေပ ှ င့်အနံ ှ စ်ဆယ့်ခနစ်လက်မ ှ ိ ၍၊‐ ၂၂

ေဘာင်ေခွများကိစေ ွးြဖင့်ဆက်စပ်ထား၏။ တဲေတာ်အတွက်ေဘာင်ေခွအားလံးတွင်စ

ေ ွးေဖာ်ထားေလ၏။‐ ၂၃ တဲေတာ်ေတာင်ဘက်၌ကာရန်၊ ေဘာင်ေခွ ှ စ် ဆယ်ကိလပ်၍၊‐ ၂၄

ေဘာင်ေခွတစ်ခစီေအာက်တွင်ေြခေထာက် ှ စ်ခကိစွပ်ရန်၊ ေအာက်ခံေငွေြခစွပ်ခံ ှ စ် ခကျြဖင့်၊

ေြခစွပ်ခံေလးဆယ်တပ်ဆင်၏။‐ ၂၅ ထိနည်းတတဲေတာ်ေြမာက်ဘက်၌ကာရန်၊

ေဘာင်ေခွ ှ စ်ဆယ်ကိလပ်၍၊‐ ၂၆ ေဘာင်ေခွတစ်ခစီေအာက်တွင်၊ ေငွေအာက်ခံ ေြခစွပ်ခံ ှ စ်ခကျြဖင့်၊

ေြခစွပ်ခံေလး ဆယ်တပ်ဆင်၏။ ၂၇ အေနာက်မျက် ှ ာ ှ ိ တဲေတာ်၏ေကျာဘက်ကိ ကာရန်၊

ေဘာင်ေခွေြခာက်ခကိလည်းေကာင်း၊‐ ၂၈အေနာက်ဘက်ေထာင့်တစ်ဘက်တစ်ချက်၌ကာ ရန်၊

ေဘာင်ေခွ ှ စ်ခကိလည်းေကာင်းလပ် က၏။‐ ၂၉ ထိေထာင့်ေဘာင်ေခွတိ့ကိေအာက်ေြခ၌လည်း

ေကာင်း၊ အထက်၌လည်းေကာင်း၊ ကွင်းများြဖင့် ထိန်းချုပ်ထား၏။ ေထာင့် ှ စ်ေထာင့်အတွက်

ေဘာင်ေခွ ှ စ်ခကိထိနည်းအတိင်း ပလပ် က၏။‐ ၃၀ သိ့ြဖစ်၍ေဘာင်ေခွတစ်ခစီေအာက်တွင်ေအာက်

ခံေငွေြခစွပ်ခံ ှ စ်ခ ှ ိ သြဖင့်၊ ေဘာင်ေခွ ှ စ်ခ ှ င့်ေငွေအာက်ခံေြခစွပ်ခံတစ်ဆယ့်ေြခာက်ခ ှ ိ ေလသည်။

၃၁ သတိ့သည်တဲေတာ်အတွင်းေဘာင်ေခွများ အတွက် ကန့်လန့်ကျင်များကိအကာ ှ သစ်

သားြဖင့် ပလပ် က၏။ တဲေတာ်ေတာင်ဘက် အတွက်ကန့်လန့်ကျင်ငါးေချာင်း၊‐ ၃၂

ေြမာက်ဘက်အတွက်ကန့်လန့်ကျင်ငါးေချာင်း ှ င့် အေနာက်ဘက်အတွက်ကန့်လန့်ကျင်ငါး

ေချာင်းကိ ပလပ် က၏။‐ ၃၃ အလယ်ကန့်လန့်ကျင်ကိ တဲေတာ်အစွန်း

တစ်ဘက်တစ်ချက်တိ့တွင်အဆံးသတ် ေစ၏။‐ ၃၄ ေဘာင်ေခွတိ့ကိေ ချ၍၊ ကန့်လန့်ကျင်များ

ကိထိန်းရန် ေ ကွင်းများတပ်ဆင်ထားသည်။ ကန့်လန့်ကျင်များကိလည်းေ ချထား၏။ ၃၅

သတိ့သည်ကန့်လန့်ကာကိအြပာေရာင်၊ ခရမ်း ေရာင်၊ အနီေရာင်သိးေမွး၊ ပိတ်ေချာတိ့ြဖင့်ရက် လပ်၍၊

ေခ ဗိမ် ပ်များကိပန်းေပါက်ေဖာ် ထား ကသည်။‐ ၃၆ကန့်လန့်ကာကိထိန်းထားရန်၊ ေ ချိတ်များ

တပ်ဆင်ထားေသာ တိင်ေလးတိင်ကိ၊ အကာ ှ သစ်သားြဖင့် ပလပ် က၏။ တိင်များကိေ

ချ၍၊ တိင်များကိစိက်ထရန်၊ ေအာက်ခံေငွ ေြခစွပ်ခံေလးခကိ ပလပ် က၏။‐ ၃၇

တဲေတာ်တံခါးဝအတွက်ကန့်လန့်ကာကိ အြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီေရာင်သိးေမွး၊

ပိတ်ေချာတိ့ြဖင့်ရက်လပ်၍၊ ပန်းေပါက်ေဖာ် ထားသည်။‐ ၃၈ ကန့်လန့်ကာအတွက်၊

တိင်ငါးတိင်ကိလပ်၍၊ ကွင်းများတပ်လျက်၊ တိင်ထိပ် ှ င့်တိင်ခါးပန်း တိ့ကိေ ချထား၏။

တိင်ေအာက်ခံေြခစွပ်ခံ ငါးခကိေကးဝါြဖင့် ပလပ်၏။

၃၇ ေဗဇေလလသည်အလျားေလးဆယ့်ငါး လက်မ၊ အနံ ှ စ်ဆယ့်ခနစ်လက်မ၊ အြမင့်

ှ စ်ဆယ့်ခနစ်လက်မ ှ ိ ေသာပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိ၊ အကာ ှ သစ်သားြဖင့် ပလပ်၏။‐

၂ ေသတာေတာ်အတွင်းအြပင်ကိေ ချ၍၊ ေသတာေတာ်အနားပတ်လည်ကိေ ကွပ်

ထား၏။‐ ၃ ေသတာေတာ်ကိသယ်ေဆာင်ရန်ေ ကွင်းေလး ကွင်းကိလပ်၍၊

ေအာက်ေြခေလးေထာင့်တွင်၊ ှ စ်ကွင်းစီတပ်ဆင်၏။‐ ၄ထမ်းပိးများကိအကာ ှ သစ်သားြဖင့် ပ

လပ်၍၊ ေ ချထား၏။‐ ၅ ေသတာေတာ်ကိထမ်းရန်ထမ်းပိးများကိ ေသတာ

တစ်ဘက်တစ်ချက် ှ ိ ကွင်းများတွင်လ ိုသွင်း ထားေလသည်။‐ ၆ အလျားေလးဆယ့်ငါးလက်မ၊

အနံ ှ စ်ဆယ့် ခနစ်လက်မ ှ ိ ေသာေသတာဖံးကိေ ြဖင့် လပ်၏။‐ ၇

ေသတာအဖံးအစွန်းတစ်ဘက်စီေပ တွင်၊ ေ စင်ြဖင့်ေခ ဗိမ် ပ် ှ စ် ပ်ကိထလပ်၏။ ေခ

ဗိမ် ပ်များကိလည်းေသတာေတာ်အဖံး ှ င့်တစ်သားတည်း ှ ိ ေအာင် ပလပ်၏။‐ ၉

ေခ ဗိမ်များသည်မျက် ှ ာချင်းဆိင်လျက် သတိ့၏အေတာင်ပံများကိြဖန့်၍ေသတာ

ေတာ်အဖံးကိအပ်ထား၏။ ၁၀သသည်အလျားသံးဆယ့်ေြခာက်လက်မ၊ အနံ တစ်ဆယ့် ှ စ်လက်မ၊

အြမင့် ှ စ်ဆယ့်ခနစ်လက် မ ှ ိ ေသာစားပဲွကိအကာ ှ သစ်သားြဖင့် ပလပ်၏။‐ ၁၁ စားပဲွကိေ ချ၍၊

အနားပတ်လည်တွင် ေ ေြပာ့ေ ကာင်းထိးထား၏။‐ ၁၂ စားပဲွပတ်လည်တွင်၊ ေလးလက်မြဗက် ှ ိ

ေသာေဘာင်ကိလပ်၍၊ အနားကိေ ကွပ် ထား၏။‐ ၁၃ စားပဲွေြခေလးေထာင့်တွင်စားပဲွကိသယ် ယရန်၊

ေ ကွင်းေလးကွင်းတပ်ထား၏။‐ ၁၄ ထိကွင်းများကိေဘာင်အနီးတွင်ကပ်၍ တပ်

ထား၏။‐ ၁၅ ထမ်းပိးများကိအကာ ှ သစ်သားြဖင့် ပလပ်၍ ေ ချထား၏။‐ ၁၆

စားပဲွ ှ င့်ဆိင်ေသာလင်ပန်း၊ ခွက်၊ ခရား၊ စပျစ်ရည်ဆက်သရန်ဖလားတိ့ကိေ ြဖင့် ပလပ်၏။ ၁၇

သသည်ဆီမီးတိင်ကိေ ြဖင့် ပလပ်၏။ ဆီမီး တိင်ေအာက်ခံခံ ှ င့်တိင်ကိ၊ ေ ြဖင့် ပလပ်၏။ ဆီ

မီးတိင်တွင်ပွင့်ဖး၊ ပွင့်ချပ်အစ ှ ိ ေသာအလှ ပန်းများကိ၊ ဆီမီးတိင် ှ င့်တစ်သားတည်း ပ လပ်သည်။‐

၁၈ ဆီမီးတိင်တစ်ဘက်တစ်ချက်မှအကိင်းသံး ခက်စီြဖင့်၊ အကိင်းေြခာက်လက်ြဖာထွက်၏။‐ ၁၉

အကိင်းေြခာက်လက်မှတစ်လက်စီတွင်ပွင့် ဖး၊ ပွင့်ချပ်များပါ ှ ိ ေသာဗာဒံပွင့် ှ င့်တ

သည့်အလှပန်းပွင့်သံးပွင့် ှ ိ ေလသည်။‐ ၂၀ ဆီမီးတိင်တွင်ပွင့်ဖး၊ ပွင့်ချပ်များ ပါေသာ

ဗာဒံပွင့် ှ င့်တသည့်အလှပန်းပွင့်ေလးပွင့် ှ ိ ေလသည်။‐ ၂၁အကိင်းသံးစံတွင်၊ တစ်စံစီေအာက်၌ပွင့်ဖး

တစ်ဖး ှ ိ သည်။‐ ၂၂ ပွင့်ဖး၊ အကိင်း ှ င့်ဆီမီးတိင်တိ့သည်တစ် သားတည်းြဖစ်၍၊

ေ ြဖင့်ထလပ်၏။‐ ၂၃သသည်ဆီမီးတိင်အတွက်ဆီမီးခွက် ခနစ်လံး၊ မီး ှ ပ် ှ င့်မီး ှ ပ်ခံခွက်များ

ကိေ ြဖင့် ပလပ်၏။‐ ၂၄ သသည်ဆီမီးတိင် ှ င့်ဆီမီးတိင်ဆိင်ရာ ပစည်း ှ ိ သမ တိ့ကိ၊

ေ ချိန်ခနစ်ဆယ့် ငါးေပါင်ြဖင့် ပလပ်ေလ၏။ ၂၅ သသည်နံ့သာေပါင်းမီး ိ ့ပေဇာ်ရာပလင်ကိ

အကာ ှ သစ်သားြဖင့် ပလပ်၏။ ထိပလင် သည်အလျားတစ်ဆယ့် ှ စ်လက်မ၊ အနံ

တစ်ဆယ့် ှ စ်လက်မ၊ အြမင့်သံးဆယ့်ေြခာက် လက်မ ှ ိ ၏။ ဦးချိုပံသဏာန်ေထာင့်ခ န်

အတက်များသည်ပလင် ှ င့်တစ်သားတည်း ှ ိ ၏။‐ ၂၆ ပလင်ေတာ်မျက် ှ ာြပင်၊ ေဘးပတ်လည်ေလး

ဘက် ှ င့်ေထာင့်ခ န်အတက်တိ့ကိေ ချ၍၊ အေပ နားပတ်လည်တွင်ေ ေြပာ့ေကာင်း ထိးထား၏။‐ ၂၇

ပလင်ေတာ်၏ေဘး ှ စ်ဘက်အနားေထာင့်တွင် ထမ်းပိးများလ ိုရန်ေ ကွင်း ှ စ်စံကိတပ်

ထားသည်။‐ ၂၈ ထမ်းပိးများကိအကာ ှ သစ်သားြဖင့် ပ လပ်၍၊ ေ ချထား၏။ ၂၉

သသည်သန့် ှ င်းေသာဘိသိက်ဆီ ှ င့်ေမွး ကိင်၍ စင် ကယ်ေသာမီး ိ ့ရာနံ့သာေပါင်းကိေဖာ်စပ် ေလ၏။

၃၈ သသည်ယဇ်ပလင်ကိအကာ ှ သစ်သားြဖင့် ေဆာက်လပ်၏။

ထိပလင်သည်အလျားခနစ် ေပခဲွ၊ အနံခနစ်ေပခဲွ၊ အြမင့်ေလးေပခဲွ ှ ိ ၏။‐ ၂

ေထာင့်ေလးေထာင့် ှ ိ ဦးချိုသဏာန်အတက်များ သည် ပလင် ှ င့်တစ်သားတည်း ှ ိ ၏။ ပလင်တစ်ခ

လံးကိေကးဝါြပားကပ်ထား၏။‐ ၃ ပလင် ှ င့်ဆိင်သည့်ပစည်းများြဖစ်ေသာြပာ ှ င့် အဆီခံအိး၊ ေဂ ြပား၊

အင်တံ၊ ချိတ်၊ မီးကျီးခံ အိးတိ့ကိေ ကးဝါြဖင့် ပလပ်၏။‐ ၄ ေကးဝါဆန်ခါကိ၊ ပလင်အနားေအာက်

အြမင့်ထက်ဝက်ေနရာတွင်တပ်ဆင်ထား၏။‐ ၅ ေကးဝါဆန်ခါေထာင့်ေလးေထာင့်တွင်ထမ်း ပိးလ ိုရန်

ကွင်းကိ ပလပ်၏။‐ ၆ ထမ်းပိးများကိအကာ ှ သစ်သားြဖင့် လပ်၍၊ ေကးဝါြပားကပ်ထား၏။‐

၇ ထမ်းပိးများကိပလင်နံေဘး ှ စ်ဘက် ှ ိ ကွင်းများတွင်လ ိုထား၏။ ပလင်ကိဟင်း

လင်းြဖစ်ေစရန်၊ ပျဥ်ြဖင့်စပ်လပ်၏။ ၈ သသည်ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲ ေတာ်တံခါးဝတွင်

တာဝန်ကျေသာအမျိုး သမီးတိ့၏ေကးမံများြဖင့်၊ ေ ကးဝါ အင်တံ ှ င့်ေအာက်ခံကိ ပလပ်၏။ ၉

သသည်တဲေတာ်ကိကာရန်ကန့်လန့်ကာများ ကိ ပိတ်ေချာြဖင့် ပလပ်၏။ ေတာင်ဘက်၌ကာရန်

ကန့်လန့်ကာသည်၊ အလျားကိက်ငါးဆယ် ှ ိ ၏။‐ ၁၀ကန့်လန့်ကာကိချိတ်ဆဲွရန်တိင် ှ စ်ဆယ် ှ င့်

တိင်ဖိနပ် ှ စ်ဆယ်တိင်ကိေ ကးဝါြဖင့်လည်း ေကာင်း၊ ချိတ်များ ှ င့်တန်းများကိေငွြဖင့်

လည်းေကာင်း ပလပ်၏။‐ ၁၁ ေြမာက်ဘက်ကန့်လန့်ကာသည်လည်း၊ ေတာင်

ဘက်ကန့်လန့်ကာအတိင်းပင်ြဖစ်၏။‐ ၁၂ အေနာက်ဘက်၌ကာရန်ကန့်လန့်ကာသည်၊

အလျား ှ စ်ဆယ့်ငါးကိက် ှ ိ ၍၊ တိင်ဆယ်တိင်၊ တိင်ဖိနပ်ဆယ်ခ၊ ချိတ်၊ တန်းများကိေငွြဖင့် ပလပ်၏။‐

၁၃ တံခါးဝ ှ ိ ရာတဲေတာ်အေ ှ ့ဘက်ဝင်းသည် လည်း ှ စ်ဆယ့်ငါးကိက်ကျယ်၏။‐ ၁၄

တဲေတာ်တံခါးဝတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင်၊ အနံခနစ်ကိက်ခဲွ ှ ိ ေသာကန့်လန့်ကာ ှ င့်

တိင်သံးတိင်၊ တိင်ဖိနပ်သံးခစီ ှ ိ ၏။‐ ၁၆ တဲေတာ်ဝင်းတစ်ေလာက် ှ ိ ကန့်လန့်ကာ

အားလံးကိပိတ်ေချာြဖင့် ပလပ်သည်။‐ ၁၇ တိင်ဖိနပ်များကိေ ကးဝါြဖင့် ပလပ်၍၊ တိင်

ချိတ်များ၊ တိင်တန်းများ ှ င့်တိင်ထိပ်အပ်များ ကိေငွြဖင့် ပလပ်သည်။ တိင်အားလံးကိေငွ

တန်းများြဖင့်ဆက်ထား၏။‐ ၁၈ တဲေတာ်တံခါးဝအတွက်ကန့်လန့်ကာကိ အြပာေရာင်၊

ခရမ်းေရာင်၊ အနီေရာင်သိးေမွး၊ ပိတ်ေချာတိ့ြဖင့်ရက်လပ်၍ပန်းထိးထား၏။

တဲေတာ်ဝင်းကန့်လန့်ကာများက့ဲသိ့တံခါး ဝကန့်လန့်ကာသည်အလျားတစ်ဆယ်ကိက်

ှ င့်အြမင့် ှ စ်ကိက်ခဲွ ှ ိ ၏။‐ ၁၉ ထိကန့်လန့်ကာကိေ ကးဝါဖိနပ်ေလးခစွပ်

ထားေသာတိင်ေလးတိင်တိ့တွင်ချိတ်ဆဲွထား ၏။ ချိတ်များ၊ ထိပ်အပ်များ ှ င့်တန်းများကိ

ေငွြဖင့် ပလပ်၏။‐ ၂၀ တဲေတာ် ှ င့်ဝင်းအတွက် ကက်ဆး ှ ိ သမ တိ့ကိေ ကးဝါြဖင့် ပလပ်၏။

၂၁ ပညတ်ေတာ်ဆယ်ပါးေရးထိးထားေသာ ေကျာက်ြပားထား ှ ိ ရာတဲေတာ်အတွက်

အသံး ပေသာသတုစာရင်းကိေဖာ်ြပ ေပအ့ံ။ ထိစာရင်းမှာယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န်

၏သားဣသမာဦးစီးေသာ ေလဝိအမျိုး သားတိ့ကေမာေ ှ ၏အမိန့်အရ ပစ

ေသာစာရင်းြဖစ်၏။ ၂၂ ယဒအ ွယ်ဟရ၏မိသားစမှဥရိ၏သား ေဗဇေလလသည်
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ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အားမိန့်မှာေတာ်မသမ တိ့ကိတာဝန်ယ ေဆာင် ွက်ေလ၏။‐ ၂၃

သ၏အကအညီြဖစ်သဒန်၏အ ွယ်ထဲမှ အဟိသမက်၏သားအေဟာလျဘသည် ပန်းပအတတ်၊

ပံစံထတ်အတတ်ကိတတ် က မ်းသ၊ အြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီေရာင် သိးေမွး၊

ပိတ်ေချာတိ့ကိရက်တတ်သြဖစ်၏။ ၂၄ တဲေတာ်အတွက်လတိ့လဒါန်းေသာေ ချိန်

စစေပါင်းမှာ တရားဝင်ချင်တွယ်နည်းအရ ှ စ်ေထာင့်တစ်ရာကိးဆယ့်ငါးေပါင် ှ ိ ၏။‐ ၂၅

သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယစဥ်အခါက၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထံမှ ရ ှ ိ ေသာ

ေငွချိန်မှာတရားဝင်ချင်တွယ်နည်းအရ ခနစ်ေထာင့်ငါးရာငါးဆယ်ေပါင် ှ ိ ၏။‐ ၂၆

ထိေငွချိန်သည်သန်းေခါင်စာရင်းဝင်သတစ်ဦး ချင်းက တရားဝင်ချင်တွယ်နည်းအရေပးေဆာင်

ေသာေငွချိန်စစေပါင်းြဖစ်သတည်း။ အသက် ှ စ်ဆယ် ှ င့်အထက် ှ ိ သသန်းေခါင်စာရင်းဝင်

အမျိုးသားဦးေရမှာ ေြခာက်သိန်းသံးေထာင်ငါး ရာငါးဆယ်ေယာက်ြဖစ်သည်။‐ ၂၇

ေအာက်ခံတစ်ခလ င်ေငွချိန်ခနစ်ဆယ့်ငါး ေပါင်ကျြဖင့် တဲေတာ် ှ င့်ကန့်လန့်ကာေအာက်

ခံတစ်ရာအတွက်ေငွချိန်ခနစ်ေထာင့်ငါး ရာေပါင်ကိအသံး ပသည်။‐ ၂၈ ချိတ်များ၊

ထိပ်အပ်များ၊ တန်းများအတွက် ကျန်ေသးေသာေငွချိန်ေပါင်ငါးဆယ်ကိ သံး၏။‐ ၂၉

လတိ့လဒါန်းေသာေကးဝါချိန်စစေပါင်း မှာ ငါးေထာင်သံးရာ့တစ်ဆယ်ေပါင်ြဖစ်၏။‐ ၃၀

ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်တံခါး ဝအတွက် ေအာက်ခံများ၊ ေ ကးဝါပလင်၊ ေကး ဝါဆန်ခါ၊

ပလင် ှ င့်ဆိင်ေသာပစည်းအားလံး၊‐ ၃၁ တဲေတာ်ဝင်း ှ င့်တံခါးဝအတွက်ေအာက်ခံ များ၊

တဲေတာ် ှ င့်တဲေတာ်ဝင်းအကာအရံ အတွက်ကက်ဆး ှ ိ သမ တိ့ကိထိ ေကးဝါြဖင့် ပလပ်၏။

၃၉ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်တွင်အမေတာ်ေဆာင် ရမည့် ယဇ်ပေရာဟိတ်များဝတ်ဆင်ရန်ခန့်

ညားထည်ဝါေသာအဝတ်တန်ဆာများကိ သတိ့သည် အြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီ

ေရာင်သိးေမွးြဖင့်ချုပ် က၏။ ထာဝရဘရား ကေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း

အာ န်အတွက်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၏ အဝတ်တန်ဆာများကိချုပ် က၏။ ၂

ယဇ်ပေရာဟိတ်သင်တိင်းကိပိတ်ေချာ၊ အြပာ ေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီေရာင်သိးေမွး ှ င့်ေ

ချည်တိ့ြဖင့်ရက်လပ်၏။‐ ၃ အြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီေရာင်သိးေမွး၊

ပိတ်ေချာတိ့တွင်အြပားခတ်ထားေသာေ မှလီှးေသာေ  ကိးများြဖင့်ရက်လပ်ထား၏။‐

၄ သင်တိင်းကိချည်ထားရန်ပခံးသိင်း ကိး ှ စ် ေချာင်းကိတပ်ထား၏။‐ ၅

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ်မသည့် အတိင်း၊ က မ်းကျင်စွာရက်လပ်ေသာခါးပန်း

ကိ၊ အလားတပစည်း ှ င့်ရက်လပ်၍ သင်တိင်း ှ င့်တစ်သားတည်းြဖစ်ေစ က၏။‐ ၆

သတိ့သည်မဟရာေကျာက်များကိေသွး၍ ေ ပန်းထည်၌ထည့် ပီးလ င်၊ ယာကပ်၏

သားတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်တိ့၏နာမည်များ ကိေကျာက်များေပ တွင်ထွင်းထားေလသည်။‐ ၇

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ်မ သည့်အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုးတစ်ဆယ့်

ှ စ်မျိုးတိ့ကိကိယ်စား ပရန်၊ ထိေကျာက် များကိပခံးသိင်း ကိးများေပ တွင်တပ် ဆင်ထား က၏။ ၈

သတိ့သည်ရင်ဖံးကိသင်တိင်းချုပ်သည့်ပစည်း များ ှ င့်ချုပ်၍ အလားတပန်းထိးထား က

သည်။‐ ၉ ရင်ဖံးသည် ှ စ်ထပ်ေခါက်လျက်အလျား၊ အနံ မှာကိးလက်မစီ ှ ိ သည်။‐ ၁၀

သတိ့သည်ထိရင်ဖံးေပ တွင်ေကျာက်မျက် ေလးတန်းတပ်ဆင်ထား၏။ ပထမအတန်း

တွင်ပတြမား၊ ဥဿဖယား၊ ေကျာက်နီ၊‐ ၁၁ ဒတိယအတန်းတွင်ြမ၊ နီလာ၊ စိန်၊ ၁၂

တတိယအတန်းတွင်ေကျာက်စိမ်း၊ မဟရာ၊ ေဂ မိတ်၊ ၁၃ စတတအတန်းတွင်မျက် ွဲ ၊

ေ ကာင် ှ င့်နဂါး သဲွ ့ေကျာက်တိ့ကိ ေ ပန်းထည်များ၌ထည့် သွင်းထား၏။‐ ၁၄

ေကျာက်မျက်တစ်လံးေပ တွင်နာမည်တစ်ခ ကျစီြဖင့်၊ ေကျာက်မျက်တစ်ဆယ့် ှ စ်လံးေပ

တွင်ဣသေရလတစ်ဆယ့် ှ စ်မျိုးကိကိယ်စား ပရန်၊ ယာကပ်၏သားတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်

တိ့၏နာမည်များကိထွင်းထားေလသည်။‐ ၁၅သတိ့သည်ရင်ဖံးအတွက်ေ  ကိးလိမ် များကိ ပလပ်၏။‐

၁၆ ေ ပန်းထည် ှ စ်ခ ှ င့်ေ ကွင်း ှ စ်ကွင်းကိ လပ်၍၊ ေ ကွင်း ှ စ်ကွင်းကိရင်ဖံးအထက်

ေထာင့်များတွင်တပ်ဆင် က၏။‐ ၁၇ ေ  ကိးလိမ် ှ စ်ပင်ကိရင်ဖံးေထာင့် ှ ိ ကွင်း ၌တပ်၍၊‐ ၁၈

အြခားအဖျား ှ စ်ခကိေ ပန်းထည် ှ စ်ခ တွင်ချည်ေ ှ ာင်ထား၏။ ဤနည်းအားြဖင့်ေ

ကိးလိမ်များသည်၊ သင်တိင်း၏ပခံးသိင်း ကိးများအေ ှ ့ပိင်းတွင်တပ်ထားလျက် ှ ိ ေလ၏။‐ ၁၉

သတိ့သည်ေနာက်ထပ်ေ ကွင်းကိ ပလပ်၍၊ သင်တိင်း ှ င့်ကပ်လျက် ှ ိ ေသာရင်ဖံးေအာက်

ေထာင့်အတွင်းနားတွင်တပ်ထား၏။‐ ၂၀ သတိ့သည်ေ ကွင်း ှ စ်ကွင်းကိထပ်မံ ပ

လပ်၍၊ လှပစွာရက်ထားေသာရင်စည်း အထက်၊ သင်တိင်း၏ပခံး ကိး ှ စ်ခအေ ှ ့

အနားပတ်အနီးတွင်တပ်ထား၏။‐ ၂၁ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ် မသည့်အတိင်း၊

ရင်ဖံးမှကွင်းများကိသင် တိင်းမှကွင်းများ ှ င့် ကိးြပာြဖင့်ချည် ထားသြဖင့်၊ ရင်ဖံးသည်ေလာမကျဘဲ

ရင်စည်းထက်တွင်တည် မဲေန၏။ ၂၂ သတိ့သည်သင်တိင်းအေပ တွင်ဝတ်ရေသာ ဝတ် ံ တစ်ခလံးကိ

သိးေမွးအြပာြဖင့်ရက် လပ် က၏။‐ ၂၃ ထိဝတ် ံ ၏လည်စွပ်ကိမစတ်မ ပဲေစရန်

ရက်ထည်ြဖင့်အနားကွပ်ထားသည်။‐ ၂၄ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ်မ

သည့်အတိင်း ဝတ် ံ ၏ေအာက်နားပတ်လည် တွင်ပိတ်ေချာ၊ အြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊

အနီ ေရာင်သိးေမွးသလဲသီးလံးများ ှ င့်ေ ဆည်းလည်းများကိတစ်လံးေကျာ်စီတပ်

ဆင်ထားသည်။ ၂၇ သတိ့သည်အာ န် ှ င့်သ၏သားများအတွက် အတွင်းခံအကျ၊‐ ၂၈

ေခါင်းေပါင်း၊ ဦးထပ်၊ ပိတ်ေချာေဘာင်းဘီ၊ ၂၉ အြပာေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီေရာင်သိးေမွး

ြဖင့်ပန်းထိးထားေသာ ပိတ်ေချာခါးပန်းစ သည်တိ့ကိ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းချုပ်လပ် က၏။‐ ၃၀ သတိ့သည် ``ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်

ထားသည်'' ဟေသာကမည်းစာတမ်းထွင်း ထားသည်ေ နဖးစည်းကိ ပလပ် က၏။‐ ၃၁

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ်မ သည့်အတိင်း၊ ထိနဖးစည်းကိေခါင်းေပါင်း

အေပ တွင် ကိးြပာြဖင့်ချည်ထား က၏။ ၃၂ ေနာက်ဆံး၌ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာ

တဲေတာ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းအားလံး ပီးစီး ေလ၏။ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသမ တိ့ကိ

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်ေဆာင် ွက် က၏။‐ ၃၃သတိ့သည်တဲေတာ်မှစ၍တဲေတာ် ှ င့်ဆိင်

ေသာပစည်းအားလံး၊ ချိတ်များ၊ ေဘာင်ေခွများ၊ ကန့်လန့်ကျင်များ၊ တိင်များ ှ င့်ေအာက်ခံခံ

များကိလည်းေကာင်း၊‐ ၃၄အနီေရာင်ဆိးသိးထီးသားေရအမိး၊ သားေရေချာအမိးကာရန်ကန့်လန့်ကာ၊‐

၃၅ ေကျာက်ြပားများပါ ှ ိ သည့်ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်၊ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်၏

ထမ်းပိး ှ င့်အဖံးတိ့ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၃၆ စားပဲွမှစ၍စားပဲွဆိင်ရာပစည်းအားလံး ှ င့်

ထာဝရဘရားအားဆက်သရန်မန့်ကိ လည်းေကာင်း၊‐ ၃၇ ေ ဆီမီးတိင်မှစ၍မီးခွက်များ၊

ဆီမီးတိင် ှ င့်ဆိင်ေသာပစည်းအားလံး ှ င့်မီးခွက်များ အတွက်ဆီကိလည်းေကာင်း၊‐ ၃၈

ေ ယဇ်ပလင်၊ ဘိသိက်ဆီ၊ နံ့သာေပါင်း ှ င့် တဲေတာ်တံခါးဝအတွက်ကန့်လန့်ကာ

ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၃၉ ေကးဝါယဇ်ပလင်၊ ေကးဝါဆန်ခါ၊ ပလင်ထမ်း ပိး၊

ပလင် ှ င့်ဆိင်ေသာပစည်းအားလံးတိ့ကိ လည်းေကာင်း၊ ေ အင်တံ ှ င့်ေအာက်ခံကိလည်း ေကာင်း၊‐

၄၀ တဲေတာ်ဝင်းအတွက်ကန့်လန့်ကာများ၊ တိင် များ ှ င့်ေအာက်ေြခခံများ၊ တဲေတာ်ဝင်း

တံခါးဝအတွက်ကန့်လန့်ကာ ှ င့် ကိးများ၊ တဲေတာ် ကက်ဆးများကိလည်းေကာင်း၊

ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ် အတွင်းေဆာင် ွက်ြခင်းဆိင်ရာပစည်း ှ ိ သမ ကိလည်းေကာင်း၊‐

၄၁ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်တွင်အမေတာ်ေဆာင် ရာ၌ ယဇ်ပေရာဟိတ်များဝတ်ဆင်ရန်ထည်

ဝါေသာအဝတ်တန်ဆာများ၊ အာ န် ှ င့် သားများဝတ်ဆင်ရန်သန့် ှ င်းေသာအဝတ်

တန်ဆာများကိလည်းေကာင်း၊ ေမာေ ှ ထံသိ့ ယေဆာင်ခ့ဲ က၏။‐ ၄၂ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊

ထာဝရ ဘရားက ေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ်မသမ တိ့ကိလပ်ေဆာင် ပီးစီး က၏။‐ ၄၃

ေမာေ ှ သည်သတိ့လပ် ပီးသမ ကိစစ် ေဆး၍၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်

အတိင်းလပ်ေဆာင် ကေကာင်းေတွ ့ြမင်ရ၏။ ထိ့ေကာင့်ေမာေ ှ သည်သတိ့အားေကာင်းချီး ေပးေလ၏။

၄၀ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊ ၂ ``ပထမလ၊ ပထမေန့ရက်တွင်ထာဝရ

ဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်ကိစိက်ထေလာ့။‐ ၃ တဲေတာ်တွင်ပညတ်ေတာ်ဆယ်ပါးပါ ှ ိ

ေသာေသတာေတာ်ကိသွင်းထား၍၊ ေသတာ အေ ှ ့တွင်ကန့်လန့်ကာကိ၊ ကာထားေလာ့။‐ ၄

တဲေတာ်ထဲသိ့စားပဲွေတာ်ကိသွင်း၍၊ ဆိင် ရာပစည်းများကိ စားပဲွေပ တွင်တင်ထား ေလာ့။

ဆီမီးတိင်ကိလည်းသွင်း၍ မီးခွက် များကိတင်ထွန်းရမည်။‐ ၅ နံ့သာေပါင်းမီး ိ ့ရာေ ပလင်ကိ၊ ပညတ်

ေတာ်ဆယ်ပါးပါ ှ ိ ေသာ ပဋိညာဥ်ေသတာေ ှ ့ တွင်ထား၍၊ တဲေတာ်တံခါးဝတွင်ကန့်လန့်

ကာကိတပ်ဆင်ေလာ့။‐ ၆ ယဇ်ေကာင်မီး ိ ့ရာပလင်ကိထာဝရဘရား စံေတာ်မရာ

တဲေတာ်တံခါးဝေ ှ ့တွင်ထား ေလာ့။‐ ၇ အင်တံကိထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲ ေတာ် ှ င့်

ယဇ်ပလင်စပ် ကားတွင်ထား၍၊ အင်တံ ၌ေရြဖည့်ေလာ့။‐ ၈ တဲေတာ်ပတ်လည်တွင်ဝင်းကာ၍၊ ဝင်း

တံခါးဝ၌ ကန့်လန့်ကာကိတပ်ဆင်ေလာ့။ ၉ ``တဲေတာ် ှ င့်တဲေတာ်အတွင်း၌ ှ ိ သမ

ေသာအရာတိ့ကိ ဘိသိက်ဆီသွန်းေလာင်း ၍၊ ထာဝရဘရားထံဆက်ကပ်ေလာ့။‐ ၁၀

ထိေနာက်ယဇ်ေကာင်မီး ိ ့ရာပလင် ှ င့်ဆိင် ရာပစည်း ှ ိ သမ တိ့ကိလည်းဘိသိက် ဆီသွန်းေလာင်း၍၊

အလွန်သန့် ှ င်းေစေလာ့။‐ ၁၁ ထိနည်းအတိင်းအင်တံ ှ င့်ေအာက်ခံခံများ ကိဆက်ကပ်ေလာ့။ ၁၂

``အာ န် ှ င့်သားများကိထာဝရဘရား စံေတာ်မရာတဲေတာ်တံခါးဝသိ့ေခ ေဆာင် ၍၊

ေရြဖင့်ေဆးေကာသန့်စင်ေစေလာ့။‐ ၁၃ အာ န်အားယဇ်ပေရာဟိတ်အဝတ်တန်ဆာ

များကိဝတ်ဆင်ေစ၍၊ ဘိသိက်ဆီေလာင်း လျက်သ့အားဆက်ကပ်၍၊ ငါ့အတွက်ယဇ်

ပေရာဟိတ်အြဖစ်ေဆာင် ွက်ေစေလာ့။‐ ၁၄သ၏သားများကိလည်းေခ ၍အကျဝတ် ေပးေလာ့။‐ ၁၅

ထိေနာက်သတိ့အားယဇ်ပေရာဟိတ်အမ ကိေဆာင် ွက်ေစရန် သတိ့၏အဖအားဘိ သိက်ေပးသက့ဲသိ၊့

သတိ့အားဘိသိက်ဆီ ေလာင်း၍ဆက်ကပ်ေလာ့။ သတိ့အားဤက့ဲ သိ့ဘိသိက်ဆီေလာင်းြခင်းအားြဖင့်၊

သတိ့ ၏သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် ယဇ်ပေရာ ဟိတ်အရာကိအ မဲဆက်ခံရ က

လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ
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သမ အတိင်းေဆာင် ွက်ေလ၏။‐ ၁၇ သတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခွာခ့ဲ ပီး ေနာက်

ဒတိယ ှ စ်ပထမလ၊ ပထမေန့ တွင်ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲ ေတာ်ကိစိက်ထ က၏။‐ ၁၈

ေမာေ ှ သည်တဲေတာ်၏ေအာက်ခံခံများကိ ေနရာချထား၏။ ထိေနာက်ေဘာင်ေခွများကိ ေထာင်၍

ကန့်လန့်ကျင်များကိလ ိုလျက်တိင် များကိထ၏။‐ ၁၉ ထာဝရဘရားကသ့အားမိန့်ေတာ်မသည့်

အတိင်းတဲေတာ်အမိးကိြဖန့်မိးလျက် ထိ အမိးအထက်အေပ ထပ်အမိးကိမိး

ြပန်၏။‐ ၂၀ ထိေနာက်သသည်ေကျာက်ြပားကိေသတာ ေတာ်ထဲ၌ထည့်ထား၏။

ေသတာေတာ်ကွင်း များတွင်ထမ်းပိးများကိလ ို၍၊ ေသတာ ေတာ်အဖံးကိတင်၏။‐ ၂၁

ထိေနာက်သသည်ေသတာေတာ်ကိတဲေတာ် အတွင်း၌သွင်း၍ ကန့်လန့်ကာကိကာသ

ြဖင့်၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း ေသတာကိကာထားေလ၏။‐

၂၂ သသည်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့် အတိင်းစားပဲွကိထာဝရဘရားစံေတာ်

မရာတဲေတာ်အတွင်း ေြမာက်ဘက်၊ ကန့်လန့် ကာအြပင်ဘက်တွင်ေနရာချထား၍၊‐ ၂၃

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌ဆက်သရန်

မန့်ကိစားပဲွေပ ၌တင်ထား၏။‐ ၂၄ သသည်ဆီမီးတိင်ကိထာဝရဘရား စံေတာ်မရာတဲေတာ်အတွင်း၊

ေတာင်ဘက် စားပဲွ၏တစ်ဘက်တွင်ထား၏။‐ ၂၅ ထိေနာက်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်

အတိင်း ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်တွင်မီး ခွက်များကိထွန်း ှ ိ ေလ၏။‐ ၂၆

ေ ပလင်ကိလည်းထာဝရဘရားစံေတာ်မ ရာတဲေတာ်အတွင်း၊ ကန့်လန့်ကာအေ ှ ့တွင်

ေနရာချထား၏။‐ ၂၇ ထိေနာက်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း

ပလင်ေပ တွင်နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ေလ၏။‐ ၂၈ သသည်တဲေတာ်တံခါးဝတွင်ကန့်လန့်ကာ

ကိတပ်ဆင် ပီးေနာက်‐ ၂၉ ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်တံခါး ဝေ ှ ့တွင်

မီး ိ ့ရာယဇ်ပလင်ကိေနရာချထား ၏။ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း

သသည်မီး ိ ့ရာယဇ်ကိလည်းေကာင်း၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာကိလည်းေကာင်းပလင်ေပ တွင်

ပေဇာ်ေလ၏။‐ ၃၀ သသည်အင်တံကိထာဝရဘရားစံေတာ်မ ရာတဲေတာ် ှ င့် ယဇ်ပလင်အ ကားတွင်

ေနရာချ ထား၍ေရထည့်ထား၏။‐ ၃၁ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းေမာေ ှ ၊

အာ န် ှ င့်သ၏သားများသည်ထာဝရဘရား စံေတာ်မရာတဲေတာ်ထဲသိ့ဝင်ေသာအခါ၌

လည်းေကာင်း၊ ယဇ်ပလင် ှ ိ ရာသိ့ချဥ်းကပ်ေသာ အခါ၌လည်းေကာင်း သတိ့၏ေြခလက်များ

ကိထိေနရာတွင်ေဆးေကာ က၏။‐ ၃၃ ထိေနာက်သသည်တဲေတာ် ှ င့်ယဇ်ပလင်ပတ်

လည်တွင်ဝင်းကာ၍ ဝင်းတံခါးဝ၌ကန့်လန့် ကာကိတပ်ဆင်ေလ၏။ သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည်

လပ်ငန်း ှ ိ သမ ကိလပ်ေဆာင် ပီးစီးေလ သည်။ ၃၄ ထိအခါထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲ

ေတာ်ကိ မိးတိမ်တိက်လမ်း၍ထာဝရဘရား ၏ေတာက်ပေသာဘန်းအသေရေတာ်သည်

တဲေတာ်တွင်း၌ထွန်းေတာက်ေလ၏။‐ ၃၅ ထိအြခင်းအရာေ ကာင့်ေမာေ ှ သည် ထာဝရ

ဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်တွင်းသိ့မဝင် ိင်ေချ။‐ ၃၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်တဲေတာ်မှ

မိးတိမ်တိက်အထက်သိ့တက်ခွာေသာအခါ မှသာ ေ ှ ့စခန်းသိ့ခရီးထွက် ကသည်။‐ ၃၇

တဲေတာ်ကိမိးတိမ်တိက်လမ်းလျက်ေနသည့် ကာလပတ်လံး သတိ့သည်ခရီးမထွက် ကေချ။‐ ၃၈

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်လှည့်လည်၍ ခရီးသွားရာလမ်းတစ်ေလာက်လံးတွင်တဲ

ေတာ်ေပ ၌ေန့အခါထာဝရဘရား၏မိး တိမ်တိက်လမ်းလျက် ှ ိ သည်ကိလည်းေကာင်း၊

ညအခါမီးေတာက်လျက် ှ ိ သည်ကိလည်း ေကာင်းေတွ့ြမင်ရ ကသတည်း။

ှ င်ေမာေ ှ စီရင်ေရးထားေသာထွက်ေြမာက်ရာ ကျမ်း ပီး၏။
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၁ ထာဝရဘရားသည် စံေတာ်မရာတဲေတာ် ထဲမှေမာေ ှ ကိဆင့်ေခ ၍

ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ယဇ်ပေဇာ်ရာတွင်လိက်နာရန် ေအာက်

ေဖာ်ြပပါြပ ာန်းချက်များကိချမှတ်ေပး ေတာ်မသည်။ တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည်

တိရစာန်ကိယဇ် ပေဇာ်သည့်အခါ မိမိ ွားအပ်ထဲမှြဖစ်ေစ၊ သိးအပ်သိ့မဟတ်ဆိတ်အပ်ထဲမှြဖစ်ေစ

တိရစာန်တစ်ေကာင်ကိပေဇာ်ရမည်။‐ ၃ ွားကိမီး ိ ့ရာယဇ်အြဖစ်ပေဇာ်မည်ဆိလ င်

ထိ ွား၌အြပစ်အနာမ ှ ိ ေစရ။ ထာဝရ ဘရားသည်ထိသကိ ှ စ်သက်လက်ခံရန်သ

သည် ွားကိ ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲ ေတာ်တံခါးဝသိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၄

သသည် ွား၏ဦးေခါင်းေပ တွင် မိမိလက်ကိ တင်သြဖင့် ွားကိသ၏အြပစ်ေြဖရာယဇ်

အြဖစ်ထာဝရဘရားလက်ခံေတာ်မမည်။‐ ၅ သသည်ထိေနရာတွင် ွားကိသတ်၍ အာ န်

၏သားများြဖစ် ကေသာယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ ကေသွးကိ ထာဝရဘရားအားဆက်သ ပီး လ င်

တဲေတာ်တံခါးဝတွင် ှ ိ ေသာယဇ်ပလင် ေဘးေလးဘက်စလံးေပ သိ့ပက်ဖျန်းရ ကမည်။‐ ၆

ထိေနာက်သသည် ွားကိအေရဆတ်၍ ခတ် ြဖတ်ရမည်။‐ ၇ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကယဇ်ပလင်ေပ တွင်

ထင်းကိစီခင်း၍ မီး ှ ိ ရမည်။‐ ၈ ထိ့ေနာက်အသားတစ်၊ ဦးေခါင်း ှ င့်အဆီကိ

ထင်းေပ တွင်စီတင်ရမည်။‐ ၉ ဝမ်းတွင်းသား ှ င့်ေနာက်ေြခများကိေရေဆး ရမည်။

ထိ့ေနာက်တာဝန်ကျယဇ်ပေရာဟိတ် သည် တိရစာန်တစ်ေကာင်လံးကိပလင်ေပ တွင်

မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ ဤပေဇာ်သကာ၏ရနံ့ ကိ ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၁၀

ထိသသည်သိးသိ့မဟတ်ဆိတ်ကိယဇ်ပ ေဇာ်လိလ င် ထိယဇ်ေကာင်သည်အြပစ်အနာ

ကင်းသည့်သိးထီးဆိတ်ထီးြဖစ်ရမည်။‐ ၁၁ သသည်ယဇ်ေကာင်ကိယဇ်ပလင်၏ေြမာက်ဘက်

တွင်သတ်ရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်များသည်ယဇ် ေကာင်၏ေသွးကိ ပလင်ေဘးေလးဘက်စလံး

ေပ သိ့ပက်ဖျန်းရမည်။‐ ၁၂ သသည်ယဇ်ေကာင်ကိခတ်ြဖတ် ပီးေနာက် တာဝန်

ကျယဇ်ပေရာဟိတ်သည်အသားတစ်၊ ဦးေခါင်း ှ င့်အဆီကိထင်းမီးေပ တွင်တင်ရမည်။‐ ၁၃

သသည်ဝမ်းတွင်းသား ှ င့်ေနာက်ေြခများကိ ေရေဆးရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်တစ်ေကာင်

လံးကိပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ ဤ ပေဇာ်သကာ၏ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။

၁၄တစ်စံတစ်ေယာက်သည်ငှက်ကိယဇ်ပေဇာ် လိလ င် ငှက်သည်ချိုးငှက်သိ့မဟတ်ခိြဖစ် ရမည်။‐ ၁၅

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ငှက်ကိပလင်သိ့ယေဆာင် ခ့ဲ၍ လည်ပင်းကိလိမ်ချိုး ပီးလ င်

ငှက်ဦးေခါင်း ကိပလင်တွင်မီး ိ ့ရမည်။ ငှက်ေသွးကိပလင် ေဘးေပ သိ့ ှ စ်ချရမည်။‐ ၁၆

ထိ့ေနာက်စလတ် ှ ိ အစာ ှ င့်တကွစလတ် ကိထတ်၍ ပလင်အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ြပာပံထဲသိ့ ပစ်လိက်ရမည်။‐

၁၇ သသည်အေတာင်ပံများကိကိင်၍ငှက်ကိယ် ကိဆဲွဖွင့်ရမည်။ သိ့ရာတွင်အေတာင်များမ

ကတ်ထွက်ေစရ။ ထိ့ေနာက်တစ်ေကာင်လံးကိ ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ ဤပေဇာ်

သကာ၏ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက် ေတာ်မ၏။

၂ တစ်စံတစ်ေယာက်သည်ထာဝရဘရားအား ေဘာဇဥ်ပေဇာ်လိလ င်မန့်ညက်ကိပေဇာ်ရ

မည်။ မန့်ညက်တွင်သံလွင်ဆီ ှ င့်အေမးနံ့ သာေလာင်းထည့်၍၊‐ ၂

အာ န်၏သားများြဖစ်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။ တာဝန်ကျေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် မန့်ညက်တစ်လက်ဆပ်၊ ဆီ ှ င့်အေမးနံ့သာ ှ ိ သမ ကိယ၍ပလင်

ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ ယင်းသိ့ပေဇာ် ြခင်းသည်ထာဝရဘရားအား ေဘာဇဥ်အကန်

အစင်ပေဇာ်ရာေရာက်၏။ ဤပေဇာ်သကာ၏ ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐ ၃

ကျန်ေသာေဘာဇဥ်သကာသည် ယဇ်ပေရာဟိတ် များသံးေဆာင်ရန်အတွက်ြဖစ်ေစရမည်။ ထိ

ေဘာဇဥ်သည်ထာဝရဘရားအား ပေဇာ် ပီး ေသာေဘာဇဥ်သကာြဖစ်ေသာေကာင့်

ယဇ်ပေရာ ဟိတ်များသာသံးေဆာင်ရမည်။ အလွန်သန့် ှ င်း သည်။ ၄

မီးဖိတွင်ဖတ်ေသာမန့်ကိပေဇာ်ေသာအခါ မန့်တွင်တေဆးမပါေစရ။ မန့်ညက် ှ င့်သံ

လွင်ဆီေရာ၍ ပလပ်ေသာမန့်လံးကိြဖစ် ေစ၊ သံလွင်ဆီသတ်ေသာမန့် ကပ်ြပားကိ

ြဖစ်ေစပေဇာ် ိင်သည်။ ၅ သံဒယ်ြပားတွင်ဖတ်ေသာမန့်ကိပေဇာ်လ င်

ယင်းမန့်သည်တေဆးမပါေသာမန့်ညက် ကိ သံလွင်ဆီ ှ င့်ေရာေသာမန့်ြဖစ်ေစရ မည်။‐ ၆

ထိမန့်ကိပေဇာ်ေသာအခါမန့်ကိေချ၍ မန့် ေပ တွင်ဆီေလာင်းရမည်။ ၇

အိးတွင်ေကာ်ေသာမန့်ကိပေဇာ်လ င် သံလွင် ဆီ ှ င့်ေရာေသာမန့်ညက်ြဖင့် ပလပ်ရမည်။‐ ၈

ထိပေဇာ်သကာကိထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ယေဆာင်ခ့ဲ၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်လက် သိ့ေပးအပ်ရမည်။‐

၉ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိပေဇာ်သကာကိ ယဇ် ပလင်သိ့ယေဆာင်ခ့ဲ၍ မန့်အားလံးကိထာဝရ

ဘရားအားပေဇာ်သည့်အေနြဖင့် မန့်အနည်း ငယ်ကိယ ပီးလ င်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်

ရမည်။ ဤပေဇာ်သကာ၏ရနံ့ကိထာဝရ ဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀

ကျန်ေသာမန့်သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်များသံး ေဆာင်ရန်အတွက်ြဖစ်ေစရမည်။ ထိမန့်သည်

ထာဝရဘရားအားပေဇာ် ပီးေသာမန့် ထဲကြဖစ်ေသာေကာင့်အလွန်သန့် ှ င်းသည်။

၁၁ ထာဝရဘရားအား သင်တိ့ဆက်သေသာ ေဘာဇဥ်သကာ ှ ိ သမ တိ့တွင် တေဆး

မပါေစရ။ ထာဝရဘရားအားပေဇာ် သည့်ေဘာဇဥ်သကာတွင် ဘယ်ေသာအခါ

မ တေဆးသိ့မဟတ်ပျားရည်မပါ ေစရ။‐ ၁၂သင်တိ့ ှ စ်စဥ်အဦးဆံးရိတ်သိမ်းသည့် ေကာက်ပဲသီး ှ ံ ကိ

ထာဝရဘရားအား ဆက်ကပ်ရမည်။ သိ့ရာတွင်ယင်းကိပလင် ေပ တွင်မီးမ ိ ့ရ။‐ ၁၃

ဆားသည်သင်တိ့ ှ င့်ဘရားသခင် ပထား ေသာပဋိညာဥ်ကိပံေဆာင်ေသာေကာင့် ေဘာ

ဇဥ်သကာဟသမ တွင်ဆားခတ်ရမည်။ (သင်တိ့ဆက်ကပ်ေသာပေဇာ်သကာ ှ ိ သမ

တိ့တွင်ဆားခတ်ရမည်။‐) ၁၄ သင်တိ့သည်အဦးဆံးရိတ်သိမ်းေသာ ေကာက်ပဲသီး ှ ံ ကိ

ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ေသာအခါဆန်ေလှာ်သိ့မဟတ် ဆန်မန့်ကိပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၅

၎င်းတွင်သံလွင်ဆီ ှ င့်အေမးနံ့သာထည့်ရမည်။‐ ၁၆ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ဆန် ှ င့်ဆီအထိမ်းအမှတ်

အြဖစ် ဆန်မန့် ှ င့်ဆီအနည်းငယ်ကိယ၍ အေမးနံ့သာ ှ ိ သမ  ှ င့်တကွထာဝရ

ဘရားအတွက်မီး ိ ့ရာယဇ်ကိပေဇာ်ရမည်။

၃ တစ်စံတစ်ေယာက်သည် မိမိ၏ ွားတစ်ေကာင် ကိမိတ်သဟာယယဇ်အြဖစ်ပေဇာ်လိလ င်

ထိ ွားသည်အြပစ်အနာကင်းေသာ ွားထီး သိ့မဟတ် ွားမြဖစ်ရမည်။‐ ၂

ထိသသည်ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲ ေတာ်တံခါးဝ၌ ွား၏ဦးေခါင်းေပ တွင်လက်

ကိတင်၍ ွားကိသတ်ရမည်။ အာ န်၏သား များြဖစ် ကေသာယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်

ယဇ်ေကာင်၏ေသွးကိပလင်၏ေဘးေလးဘက် စလံးေပ သိ့ပက်ဖျန်းရမည်။‐ ၃

ထိ့ေနာက် ွား၏ဝမ်းတွင်းသားများ ှ ိ သမ အဆီ၊ ေကျာက်ကပ်များ ှ င့်ေကျာက်ကပ်အဆီ၊

အသည်းမှအေကာင်းဆံးအပိင်းတိ့ကိထာ ဝရဘရားအားပေဇာ်ရမည်။‐ ၅

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ယင်းတိ့ကိမီး ိ ့ရာ ယဇ် ှ င့်အတပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရ မည်။

ဤပေဇာ်သကာ၏ရနံ့ကိထာဝရ ဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၆ သိးကိြဖစ်ေစ၊ ဆိတ်ကိြဖစ်ေစ၊

မိတ်သဟာယ ယဇ်အြဖစ်ပေဇာ်လိလ င် အြပစ်အနာကင်း ေသာအထီးကိြဖစ်ေစအမကိြဖစ်ေစပ

ေဇာ်ရမည်။‐ ၇ သိးကိပေဇာ်သသည်၊ ၈ တဲေတာ်ေ ှ ့တွင်သိး၏ဦးေခါင်းေပ ၌လက်

ကိတင်၍သိးကိသတ်ရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့သည် ယဇ်ေကာင်၏ေသွးကိယဇ်ပလင်ေလး

ဘက်စလံးေပ သိ့ပက်ဖျန်းရမည်။‐ ၉ ထိ့ေနာက်သိးအဆီ၊ ဆ ဖိးေသာအ မီး၊ ဝမ်း

တွင်းသားများမှ ှ ိ သမ အဆီ၊ ေကျာက်ကပ် များ ှ င့်ေကျာက်ကပ်အဆီ၊ အသည်းမှအေကာင်း

ဆံးအပိင်းတိ့ကိထာဝရဘရားအားဆက် ကပ်ရမည်။‐ ၁၁တာဝန်ကျယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ယင်းတိ့

ကိယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ ၁၂ ဆိတ်ကိပေဇာ်သသည်။‐ ၁၃

တဲေတာ်ေ ှ ့တွင်ဆိတ်၏ဦးေခါင်းေပ ၌ လက် ကိတင်၍ဆိတ်ကိသတ်ရမည်။ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့သည်

ယဇ်ေကာင်၏ေသွးကိယဇ်ပလင် ေဘးေလးဘက်စလံးေပ သိ့ပက်ဖျန်းရမည်။‐ ၁၄

ထိ့ေနာက်ဝမ်းတွင်းသားများမှ ှ ိ သမ အဆီ၊ ေကျာက်ကပ်များ ှ င့်ေကျာက်ကပ်အဆီ၊

အသည်းမှအေကာင်းဆံးအပိင်းတိ့ကိ ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်ရမည်။‐ ၁၆

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ယင်းတိ့ကိယဇ်ပလင် ေပ တွင် မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ ဤပေဇာ်သကာ

၏ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ် မ၏။ အဆီ ှ ိ သမ တိ့သည်ထာဝရ ဘရား ှ င့်ဆိင်၏။‐ ၁၇

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အဆီ ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေသွးကိေသာ်လည်း

ေကာင်းမစားရ။ အရပ်ရပ်တွင်ေနထိင်ေသာ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

ဤပညတ်ကိထာဝစဥ်လိက်နာရကမည်။

၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင်တစ်စံ တစ်ေယာက်ေသာသသည် ပညတ်ေတာ်များ

ကိအမှတ်မထင်ချိုးေဖာက်၍အြပစ်ကး လွန်ခ့ဲသည် ှ ိ ေသာ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါြပ ာန်း

ချက်များကိလိက်နာရန် ထာဝရဘရား သည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ချမှတ်ေပးေတာ်မ၏။ ၃

အကယ်၍ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည်အြပစ် ပမိလ င် လတိ့အားလည်းအြပစ်ေရာက်ေစ

သည့်အတွက်ေကာင့်သသည် အြပစ်အနာ ကင်းေသာ ွားပျိုကိ မိမိအြပစ်ေြဖရန်

ထာဝရဘရားအားယဇ်ပေဇာ်ရမည်။‐ ၄ သသည် ွားကိတဲေတာ်တံခါးဝထာဝ

ဘရားေ ှ ့ေတာ်သိ့ယေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င် ွား ၏ဦးေခါင်းေပ တွင်လက်ကိတင်၍ ထာဝရ

ဘရားေ ှ ့ေတာ်တွင် ထိေနရာ၌ ွားကိသတ် ရမည်။‐ ၅ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည် ွား၏ေသွးအနည်း

ငယ်ကိတဲေတာ်ထဲသိ့ယေဆာင်သွားရမည်။‐ ၆ သ၏လက်ေချာင်းကိေသွးထဲ၌ ှ စ်၍ေသွးကိ

ကန့်လန့်ကာေတာ်ေ ှ ့တွင်ခနစ် ကိမ်ဖျန်းရ မည်။‐ ၇ ထိေနာက်သသည်တဲေတာ်အတွင်း ှ ိ နံ့သာ

ေပါင်းမီး ိ ့ရာပလင်၏ေထာင့်များ ှ ိ အတက် တိ့တွင် ွားေသွးအနည်းငယ်ကိသတ်ရမည်။
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ကျန်ေသာ ွားေသွးကိ တဲေတာ်တံခါးဝ၌ ှ ိ ေသာမီး ိ ့ပေဇာ်ရာပလင်ေြခရင်းတွင်

ေလာင်းရမည်။‐ ၈ ထိေနာက်သသည် ွားအထီး၏ ှ ိ သမ ဝမ်းတွင်းသားမှအဆီ၊‐ ၉

ေကျာက်ကပ်များ ှ င့်ေကျာက်ကပ်အဆီ၊ အသည်း မှအေကာင်းဆံးအပိင်းကိယရမည်။‐ ၁၀

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်မိတ်သဟာယယဇ်ပေဇာ် ရာ၌ယဇ်ေကာင်၏အဆီကိမီး ိ ့ပေဇာ်သက့ဲ သိ့

ထိ ွားမှအဆီကိယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ ပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၁ ွားအေရခံွ၊ အသား ှ ိ သမ ၊

ဦးေခါင်း၊ ေြခ ေထာက်များ၊ ဝမ်းတွင်းသား ှ င့်တကွအတိ့ ကိမကား၊‐ ၁၂

တပ်စခန်းအြပင်သိ့ယေဆာင်၍ြပာသွန်ရာ သန့် ှ င်းေသာေနရာတွင်ထင်းမီးပံ၌မီး ိ ့ ရမည်။ ၁၃

အကယ်၍ဣသေရလတစ်မျိုးသားလံးသည် ထာဝရဘရား၏ပညတ်ေတာ်တစ်ပါးပါး

ကိ အမှတ်မထင်ချိုးေဖာက်မိသြဖင့်အြပစ် ကးလွန်ခ့ဲသည် ှ ိ ေသာ်၊‐ ၁၄

ြပစ်မှားေ ကာင်းသိလ င်သိချင်း ွားထီးငယ် ကိအြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ်ပေဇာ် ကရ မည်။

သတိ့သည်ထိ ွားကိထာဝရဘရား စံေတာ်မရာတဲေတာ်သိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၁၅

ထိေနာက်အမျိုးသားေခါင်းေဆာင်တိ့သည် ွား၏ဦးေခါင်းေပ တွင်လက်များကိတင်

၍ ွားကိသတ်ရမည်။‐ ၁၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည် ွားေသွးအနည်း ငယ်ကိ

တဲေတာ်ထဲသိ့ယေဆာင်သွား ပီးလ င်၊‐ ၁၇ သ၏လက်ေချာင်းကိေသွးထဲ၌ ှ စ်၍ေသွး ကိ

ကန့်လန့်ကာေ ှ ့တွင်ခနစ် ကိမ်ဖျန်းရမည်။‐ ၁၈ တဲေတာ်အတွင်း ှ ိ နံ့သာေပါင်းမီး ိ ့ရာ

ပလင်၏ေထာင့်များ ှ ိ အတက်တိ့တွင် ွားေသွး အနည်းငယ်ကိသတ်ရမည်။ ကျန်ေသာ ွား

ေသွးကိတဲေတာ်တံခါးဝ၌ ှ ိ ေသာမီး ိ ့ ပေဇာ်ရာပလင်ေြခရင်းတွင်ေလာင်းရမည်။‐ ၁၉

ထိ့ေနာက်သသည် ွားမှအဆီ ှ ိ သမ ကိ ယ၍ ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၀

သသည်အြပစ်ေြဖရာယဇ်ေကာင် ွားကိ ပေဇာ်သည့်နည်းစံနစ်အတိင်း ယဇ်ေကာင်ကိ ပေဇာ်ရမည်။

ဤနည်းအားြဖင့်ယဇ်ပေရာ ဟိတ်သည် လတိ့၏အြပစ်အတွက်ယဇ်ေကာင် ကိပေဇာ်သြဖင့်

လတိ့သည်အြပစ်လွတ် က လိမ့်မည်။‐ ၂၁ ထိေနာက်သသည်မိမိ၏အြပစ်အတွက်

ပေဇာ်ေသာ ွားကိတပ်စခန်းအြပင်တွင် မီး ိ ့သည့်နည်းတဤ ွားကိလည်းစခန်း အြပင်တွင်မီး ိ ့ရမည်။

ထိယဇ်ပေဇာ်နည်း သည်တစ်မျိုးလံး၏အြပစ်ေြပေစရန်အတွက် ြဖစ်သတည်း။ ၂၂

အကယ်၍အပ်ချုပ်ေသာမင်းသည်ထာဝရ ဘရား၏ပညတ်ေတာ်တစ်ပါးပါးကိ အမှတ်

မထင်ချိုးေဖာက်မိသြဖင့်အြပစ်ကးလွန် ခ့ဲသည် ှ ိ ေသာ်၊‐ ၂၃ မိမိ၏အြပစ်ကိသိလ င်အြပစ်အနာကင်း

ေသာဆိတ်ထီးတစ်ေကာင်ကိယဇ်ပေဇာ်ရန် ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၂၄

ထိသသည်ယဇ်ပလင်၏ေြမာက်ဘက် ှ ိ မီး ိ ့ ရာယဇ်ေကာင်များကိသတ်သည့်ေနရာ၌ ဆိတ်

၏ဦးေခါင်းေပ တွင်လက်ကိတင်၍ဆိတ်ကိ သတ်ရမည်။ ဤယဇ်ပေဇာ်ြခင်းသည်အြပစ်

ေြပေစရန်အတွက်ြဖစ်၏။‐ ၂၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သ၏လက်ေချာင်းကိ

ေသွးထဲ၌ ှ စ်၍ ယဇ်ပလင်၏ေထာင့်များ ှ ိ အတက်တိ့တွင်ေသွးသတ်ရမည်။ ကျန်ေသာ

ေသွးကိယဇ်ပလင်၏ေြခရင်း၌ေလာင်းချ ရမည်။‐ ၂၆ ထိေနာက်မိတ်သဟာယယဇ်ေကာင်များ၏

အဆီကိမီး ိ ့ပေဇာ်သက့ဲသိ့ ဆိတ်အဆီ ှ ိ သမ ကိယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ် ရမည်။

ဤနည်းအားြဖင့်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် အပ်ချုပ်ေသာမင်း၏အြပစ်အတွက်ပေဇာ်

သြဖင့်ထိမင်းအြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ၂၇ အကယ်၍သာမန်လတစ်ဦးသည်ထာဝရ

ဘရား၏ပညတ်ေတာ်တစ်ပါးပါးကိ အမှတ် မထင်ချိုးေဖာက်မိသြဖင့်အြပစ်ကးလွန် ခ့ဲသည် ှ ိ ေသာ်၊‐

၂၈ မိမိ၏အြပစ်ကိသိလ င်သိချင်း အြပစ် အနာကင်းေသာဆိတ်မတစ်ေကာင်ကိ

ယဇ် ပေဇာ်ရန်ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၂၉ သသည်ယဇ်ပလင်၏ေြမာက်ဘက် ှ ိ မီး ိ ့ရာ

ယဇ်ေကာင်များသတ်သည့်ေနရာ၌ ဆိတ်၏ဦး ေခါင်းေပ တွင်လက်ကိတင်၍ဆိတ်ကိသတ် ရမည်။‐

၃၀ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သ၏လက်ေချာင်းကိေသွး ထဲ၌ ှ စ်၍ ယဇ်ပလင်၏ေထာင့်များ ှ ိ အတက်

တိ့တွင်ေသွးသတ်ရမည်။ ကျန်ေသာေသွးကိ ယဇ်ပလင်၏ေြခရင်း၌ေလာင်းရမည်။‐ ၃၁

ထိ့ေနာက်မိတ်သဟာယယဇ်ေကာင်များမှ အဆီကိထတ်ယသက့ဲသိ့ ဆိတ်မမှအဆီ

ှ ိ သမ ကိထတ်ယ ပီးလ င်ယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ ထိပေဇာ်သကာ၏

ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ဤနည်းအားြဖင့်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သာမန်

လတစ်ဦး၏အြပစ်အတွက်ယဇ်ပေဇာ် သြဖင့်ထိသအြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ၃၂

အကယ်၍လတစ်ဦးသည်အြပစ်ေြပရာယဇ် အြဖစ်သိးကိယေဆာင်ခ့ဲလ င် သိးသည်

အြပစ်အနာကင်းေသာသိးမြဖစ်ရမည်။‐ ၃၃ သသည်ယဇ်ပလင်၏ေြမာက်ဘက် ှ ိ မီး ိ ့ရာ

ယဇ်ေကာင်များသတ်သည့်ေနရာ၌ သိး၏ဦး ေခါင်းေပ တွင်လက်ကိတင်၍သိးကိသတ် ရမည်။‐ ၃၄

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သ၏လက်ေချာင်းကိေသွး ထဲ၌ ှ စ်၍ ယဇ်ပလင်၏ေထာင့်များ ှ ိ အတက်

တိ့တွင်ေသွးသတ်ရမည်။ ကျန်ေသာေသွးကိ ယဇ်ပလင်၏ေြခရင်း၌ေလာင်းချရမည်။‐ ၃၅

ထိ့ေနာက်မိတ်သဟာယယဇ်ေကာင်သိးမှ အဆီကိထတ်ယသက့ဲသိ့ သိးမမှအဆီ

ှ ိ သမ ကိထတ်ယ ပီးလ င်ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ ယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။

ဤနည်းအားြဖင့်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်လ တစ်ဦး၏အြပစ်အတွက် ယဇ်ပေဇာ်သြဖင့်

ထိအြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။

၅ ေအာက်ေဖာ်ြပပါကးလွန်မများအတွက် အြပစ်ေြဖရာယဇ်ပေဇာ်ရန်လိအပ်သည်။

တစ် စံတစ်ေယာက်ေသာသအားတရား ံ းမှသက် ေသခံရန်ဆင့်ေခ သည့်အခါ သသည်မိမိ

ြမင်ရ ကားရသည့်အတိင်းထတ်ေဖာ်ေြပာဆိ ြခင်းမ ပလ င် အြပစ်ကးလွန်ရာေရာက်သည်။ ၂

တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည် တိရစာန်အေသ ေကာင်အစ ှ ိ ေသာဘာသာထံးနည်းအရ မစင်

ကယ်ေသာအရာကိမသိဘဲ ှ င့်ကိင်မိလ င် ကိင်မိေ ကာင်းသိလ င်သိချင်း သသည်အြပစ်

ကးလွန်ရာေရာက်သည်။ ၃ တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည် လ့ကိယ်ခ ာ၏

အညစ်အေကးတစ်မျိုးမျိုးကိ အမှတ်မထင် ထိကိင်မိလ င် ထိကိင်မိေ ကာင်းသိလ င်သိ ချင်း

သသည်အြပစ်ကးလွန်ရာေရာက်သည်။ ၄ တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည် မည်သည့်ကိစ

မျိုး၌မဆိအကျိုးအြပစ်ကိမဆင်ြခင်ဘဲ ကျိန်ဆိမိလ င် ယင်းသိ့ကျိန်ဆိမိေ ကာင်း

သိလ င်သိချင်းသသည်အြပစ်ကးလွန် ရာေရာက်သည်။ ၅ တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည် အြပစ်ကး

လွန်လ င် အြပစ်ကးလွန်ေ ကာင်းဝန်ခံရ မည်။‐ ၆ အြပစ်ဒဏ်အတွက်သသည် ထာဝရဘရား

ထံေတာ်သိ့သိးမသိ့မဟတ်ဆိတ်မကိယဇ် ပေဇာ်ရန်ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ် သည်

ထိသ၏အြပစ်အတွက်ယဇ်ေကာင်ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၇ ထိသသည်သိးကိြဖစ်ေစ၊ ဆိတ်ကိြဖစ်ေစ

ပေဇာ်ရန်မတတ် ိင်လ င် သ၏အြပစ်အတွက် ချိုး ှ စ်ေကာင်သိ့မဟတ်ခိ ှ စ်ေကာင်ကိ ထာဝရ

ဘရားထံေတာ်သိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ငှက်တစ် ေကာင်ကိအြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ်ြဖင့်လည်း

ေကာင်း၊ အြခားတစ်ေကာင်ကိမီး ိ ့ရာယဇ် အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်းပေဇာ်ရမည်။‐ ၈

သသည်ငှက်များကိယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ ယေဆာင်ခ့ဲ၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်အြပစ်

ေြဖရာယဇ်ကိဦးစွာပေဇာ်ရမည်။ ယဇ်ပ ေရာဟိတ်သည်ထိငှက်ဦးေခါင်းကိမြပတ်

ေစဘဲလည်ကိလိမ်ချိုးရမည်။‐ ၉ ထိ့ေနာက်ငှက်ေသွးအချို ့ကိပလင်ေဘးဘက် သိ့ပက်ဖျန်း၍

ကျန်ေသာေသွးကိပလင်ေြခ ရင်းသိ့ ှ စ်ချရမည်။ ဤသည်ကားအြပစ် ေြဖရာယဇ်ြဖစ်သတည်း။‐

၁၀ ဒတိယငှက်ကိြပ ာန်းချက်များအရ မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ ထိနည်းအားြဖင့်ယဇ် ပေရာဟိတ်သည်

ထိသ၏အြပစ်ကိေြဖရန် ယဇ်ပေဇာ်ရမည်။ ထိသသည်လည်းအြပစ် လွတ်လိမ့်မည်။ ၁၁

သသည်ချိုး ှ စ်ေကာင် သိ့မဟတ်ခိ ှ စ်ေကာင် ပေဇာ်ရန်မတတ် ိင်လ င် အြပစ်ေြဖရာယဇ်

အြဖစ်မန့်ညက် ှ စ်ေပါင်ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ် ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ယင်းပေဇာ်ြခင်း

သည်ေဘာဇဥ်သကာပေဇာ်ြခင်းမဟတ်။ အြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ်ပေဇာ်ြခင်းြဖစ် ေသာေကာင့်

မန့်ညက်ေပ တွင်သံလွင်ဆီ သိ့မဟတ်၊ အေမးနံ့သာကိမေလာင်းရ။‐ ၁၂

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ မန့်ညက်အကန်အစင်ပေဇာ်ဆက်သ

သည့်အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် မန့်ညက်လက် တစ်ဆပ်စာကိယ၍ပေဇာ်သကာအြဖစ်

ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ ယင်းသည် အြပစ်ေြဖရာယဇ်ြဖစ်သတည်း။‐ ၁၃

ဤနည်းအားြဖင့်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိ သအတွက်အြပစ်ေြဖရာယဇ်ပေဇာ်သြဖင့်

ထိသသည်အြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ေဘာဇဥ် သကာပေဇာ်သည့်နည်းက့ဲသိ့ကျန်ေသာ မန့်ညက်သည်

ယဇ်ပေရာဟိတ်သံးေဆာင် ရန်အတွက်ြဖစ်သည်။ ၁၄ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား ေအာက်ပါ

ြပ ာန်းချက်များကိချမှတ်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၅ တစ်စံတစ်ေယာက်သည်ထာဝရဘရား၏

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်မကိ အမှတ်မထင်ထိခိက် အြပစ်ကးလွန်မိေသာ်အြပစ်အနာကင်း

ေသာသိးထီး၊ သိ့မဟတ်ဆိတ်ထီးကိထာဝရ ဘရားထံေတာ်သိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ထိသိး

သိ့မဟတ်ဆိတ်၏တန်ဖိးကိ ကျပ်ချိန်ေတာ် အရအဖိးြဖတ်သည့်ေငွကိပါဆက်သ ရမည်။‐ ၁၆

သသည်ဘရားသခင်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ် မအတွက် မေဆာင် ွက်ခ့ဲမိသည့်ေလျာ်ေငွ

တန်ဖိးအြပင် ှ စ်ဆယ်ရာခိင် န်းအပိ ေဆာင်း၍ယဇ်ပေရာဟိတ်အားေပးရမည်။ ထိ

ေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိသ၏အြပစ် အတွက် သိးထီးသိ့မဟတ်ဆိတ်ကိပေဇာ်

သြဖင့်ထိသသည်အြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ၁၇ တစ်စံတစ်ေယာက်သည် ထာဝရဘရား၏

ပညတ်ေတာ်တစ်ပါးပါးကိအမှတ်မထင် ချိုးေဖာက်မိလ င် သသည်အြပစ်ကးလွန်

သြဖင့်အြပစ်ဒဏ်ကိေပးေဆာင်ရမည်။‐ ၁၈ သသည်အြပစ်အနာကင်းေသာသိးထီး

သိ့မဟတ်ဆိတ်ထီးကိယဇ်ပေရာဟိတ်ထံ သိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ထိသိးသိ့မဟတ်

ဆိတ်၏တန်ဖိးကိကျပ်ချိန်ေတာ်အရအဖိး ြဖတ်သည့်ေငွကိပါဆက်သရမည်။ ထိေနာက်

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိသ၏အြပစ်အတွက် ယဇ်ပေဇာ်သြဖင့်သသည်အြပစ်လွတ်လိမ့် မည်။‐

၁၉ ယင်းသည်ထာဝရဘရားအားြပစ်မှား ကးလွန်မိသည့်အတွက် အြပစ်ဒဏ်ေြပ

ရာပေဇာ်သကာြဖစ်သတည်း။

၆
တစ်ဖန်ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား ေအာက်ပါြပ ာန်းချက်များကိချမှတ်ေပး ေတာ်မ၏။‐

၂ တစ်စံတစ်ေယာက်သည်ဣသေရလအမျိုး သားချင်းတစ်ဦးက အပ် ှ ံ ထားေသာအာမခံ
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ေငွကိြပန်ေပးရန်ြငင်းဆိလ င်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ သ့ထံမှပစည်းတစ်စံတစ်ခကိခိး

ယြခင်းသိ့မဟတ်သ့အားလိမ်လည်လှည့် ြဖားြခင်း ပလ င်လည်းေကာင်း၊‐ ၃

သတစ်ပါးေပျာက်ဆံးေသာပစည်းကိေတွ့ လျက် ှ င့် မေတွ့ဟကျိန်ဆိ၍မသားကိ

ေြပာလ င်လည်းေကာင်း ထာဝရဘရား အားြပစ်မှားကးလွန်ရာေရာက်သြဖင့်ယဇ်

ပေဇာ်ရမည်။‐ ၄ ထိအြပစ်များအနက်တစ်မျိုးမျိုးကိကး လွန်သသည်မတရားသြဖင့်

ယထားသမ ကိြပန်၍ေပးအပ်ရမည်။ သ၌အြပစ် ှ ိ ေ ကာင်းသိရသည့်ေန့၌ မိမိယထားေသာ

ေငွအြပင် ှ စ်ဆယ်ရာခိင် န်းအပိေဆာင်း ၍ပိင် ှ င်အားြပန်ေပးရမည်။‐ ၆

သသည်ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ရန် အြပစ် ဒဏ်ေြပရာယဇ်အြဖစ်အြပစ်အနာကင်း

ေသာသိးထီး သိ့မဟတ်ဆိတ်ထီးကိယဇ် ပေရာဟိတ်ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။ သိး

သိ့မဟတ်ဆိတ်၏တန်ဖိးကိကျပ်ချိန်ေတာ် အရအဖိးြဖတ်သည့်ေငွကိပါဆက်သ ရမည်။‐ ၇

ထိေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိသ၏ အြပစ်အတွက် ယဇ်ပေဇာ်သြဖင့်သသည်

အြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ၈ တစ်ဖန်ထာဝရဘရားသည်မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်ဆိင်ေသာ

ေအာက်ပါြပ ာန်းချက်များကိ ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့

အားချမှတ်ေပးေတာ်မ၏။ မီး ိ ့ရာယဇ်ေကာင် ကိယဇ်ပလင်ေပ တွင်

တစ်ညလံး ှ ိ ေစရမည်။ ယဇ်ပလင်မီးကိလည်းအစဥ်ေတာက်ေလာင် ေနေစရမည်။‐ ၁၀

ထိေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ပိတ်ေချာ အေပ  ံ အကျ၊ ပိတ်ေချာေဘာင်းဘီတိ့ကိ

ဝတ်ဆင်၍ယဇ်ပလင်ေပ  ှ ိ ယဇ်ေကာင်မှ က မ်းေလာင်ေသာြပာကိပလင်ေဘးတွင် ထားရမည်။‐ ၁၁

ထိေနာက်သသည်အဝတ်လဲ၍ စခန်းအြပင် ှ ိ ဘာသာေရးထံးနည်းအရ သန့်စင်ရာ

အရပ်သိ့ြပာကိယေဆာင်သွားရမည်။‐ ၁၂ ယဇ်ပလင်မီးကိအ မဲေတာက်ေလာင်ေနေစရ မည်။

မည်သည့်အခါမှမီးမ ငိမ်းေစရ။ ယဇ် ပေရာဟိတ်သည်နံနက်တိင်းယဇ်ပလင်ေပ တွင်

ထင်းတင်၍ မီး ိ ့ရာယဇ်ကိထင်းပံေပ တွင် စီ၍တင်ရမည်။ ထိယဇ်ပလင်ေပ တွင်မိတ်

သဟာယယဇ်၏ဆီဥကိမီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၃ ယဇ်ပလင်မီးကိအ မဲေတာက်ေလာင်ေနေစရ

မည်။ မည်သည့်အခါမ မီးမ ငိမ်းေစရ။ ၁၄ ေဘာဇဥ်သကာဆိင်ရာြပ ာန်းချက်များ

မှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။ အာ န်၏ အဆက်အ ွယ်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

ယဇ် ပလင်ေ ှ ့တွင်ထာဝရဘရားအားေဘာဇဥ် သကာကိပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၅

ေဘာဇဥ်သကာအားလံးကိပေဇာ်သည့် အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

မန့်ညက်လက်တစ်ဆပ်၊ ဆီအနည်းငယ် ှ င့် တကွအေမးအ ကိင်ကိယ၍ ယဇ်ပလင်

ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ ထိေဘာဇဥ် သကာ၏ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ် သက်ေတာ်မ၏။‐ ၁၆

ကျန်ေသာမန့်ညက်သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်စား သံးရန်အတွက်ြဖစ်သည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

ထိမန့်ညက်ကိတေဆးမ့ဲမန့်ဖတ်၍ ထာဝရ ဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်ဝင်းအတွင်း တွင်

သန့် ှ င်းရာဌာန၌စားသံးရမည်။ ထာဝရ ဘရားသည်ထိမန့်ညက်ကိေဘာဇဥ်သကာထဲမှ

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အားေပးေတာ်မေသာေဝစ ြဖစ်သတည်း။ ထိေဘာဇဥ်သကာသည်အြပစ် ေြဖရာ၊

အြပစ်ဒဏ်ေြပရာယဇ်က့ဲသိ့အလွန် သန့် ှ င်း၏။‐ ၁၈အာ န်၏အဆက်အ ွယ်ေယာကျာ်းတိ့သည်

ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ေသာေဘာဇဥ် သကာမှေဝစကိထာဝစဥ်စားသံးေစရ မည်။

အြခားသတစ်စံတစ်ေယာက်က ထိ ေဘာဇဥ်သကာကိထိကိင်မိလ င် ထိေဘာဇဥ်

၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်မေ ကာင့်ေဘးသင့်လိမ့် မည်။ ၁၉ ထာဝရဘရားသည် အာ န်၏အဆက်

အ ွယ်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အားသိကာတင် ြခင်း ှ င့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါြပ ာန်းချက်

များကိေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ချမှတ်ေပးေတာ် မ၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်ကိသိကာတင်ေသာေန့၌

သသည်ထာဝရဘရားအားမန့်ညက် ှ စ် ေပါင် (ေန့စဥ်ပေဇာ်ေသာေဘာဇဥ်အချင်အတွယ် အတိင်း)

ကိနံနက်တစ်ေပါင်ညေနတစ်ေပါင် ပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၁ မန့်ညက်ကိဆီေရာ၍သံအိးကင်းေပ တွင်

ဖတ်ရမည်။ ထိေနာက်မန့်ကိေချ၍ ေဘာဇဥ် သကာအြဖစ်ထာဝရဘရားအားပေဇာ်

ရမည်။ ထိပေဇာ်သကာ၏ရနံ့ကိထာဝရ ဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐ ၂၂

အာ န်၏အဆက်အ ွယ်ထဲမှယဇ်ပေရာ ဟိတ်မင်းအြဖစ်အမေတာ်ေဆာင် ွက်ရသ တိင်းသည်

ထိပေဇာ်သကာကိအစဥ်ဆက်သ ရမည်။ ဤြပ ာန်းချက်ကိထာဝစဥ်လိက်နာ ရမည်။

ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ေသာ ထိ ေဘာဇဥ်သကာကိအကန်အစင်မီး ိ ့ ပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၃

ယဇ်ပေရာဟိတ်ပေဇာ်ေသာေဘာဇဥ်သကာ ကိမည်သမ မစားရ။ မန့်အားလံးကိမီး ိ ့ရမည်။ ၂၄

ထာဝရဘရားသည်အြပစ်ေြဖရာပေဇာ် သကာ ှ င့်ဆိင်ေသာ ေအာက်ပါြပ ာန်းချက်

များကိေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်၊ အာ န် ှ င့်သ၏ သားတိ့အားချမှတ်ေပးေတာ်မ၏။

ယဇ်ပလင် ၏ေြမာက်ဘက် ှ ိ မီး ိ ့ရာယဇ်ေကာင်များကိ သတ်ေသာေနရာတွင်

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ေကာင် ကိသတ်ရမည်။ ဤပေဇာ်သကာသည်အလွန် သန့် ှ င်း၏။‐ ၂၆

ထိယဇ်ေကာင်ကိပေဇာ်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ် သည် ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်

ဝင်းအတွင်းတွင် သန့် ှ င်းရာဌာန၌ယဇ်ေကာင် ၏အသားကိစားရမည်။‐ ၂၇

တစ်စံတစ်ေယာက်ကထိယဇ်ေကာင်၏အသား ကိထိကိင်မိလ င် ထိအသား၏သန့် ှ င်းြမင့်

ြမတ်မေ ကာင့်ေဘးသင့်လိမ့်မည်။ အဝတ်အထည် တွင်ယဇ်ေကာင်၏အေသွးစွန်းလ င် ထိအစွန်း

ကွက်ကိသန့် ှ င်းရာဌာနတွင်ေဆးေ ကာရ မည်။‐ ၂၈ယဇ်ေကာင်၏အသားကိ ပတ်ေသာေြမအိးကိ

ခဲွပစ်ရမည်။ အသားကိေ ကးအိးတွင် ပတ် လ င် ထိအိးကိပွတ်တိက်၍ေရေဆးရမည်။‐ ၂၉

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ွယ်ထဲမှေယာကျာ်းအေပါင်း တိ့သည် ထိယဇ်ေကာင်၏အသားကိစား ိင် သည်။

ထိပေဇာ်သကာသည်အလွန်သန့် ှ င်း ၏။‐ ၃၀ သိ့ရာတွင်ယဇ်ေကာင်၏ေသွးကိတဲေတာ်ထဲသိ့

ယေဆာင်၍ အြပစ်ေြဖရာဝတ်တွင်အသံး ပ လ င်ထိယဇ်ေကာင်၏အသားကိမစားရ။ မီး ိ ့ရမည်။

၇ အြပစ်ဒဏ်ေြပရာပေဇာ်သကာ ှ င့်ဆိင် ေသာြပ ာန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည်။

ဤပေဇာ်သကာသည်အလွန် သန့် ှ င်း၏။‐ ၂ယဇ်ပလင်၏ေြမာက်ဘက် ှ ိ မီး ိ ့ရာယဇ်ေကာင်

များကိသတ်သည့်ေနရာတွင် အြပစ်ဒဏ်ေြပ ရာပေဇာ်သကာအတွက်ယဇ်ေကာင်ကိသတ်

ရမည်။ ေသွးကိယဇ်ပလင်ေလးဘက်စလံး ေပ သိ့ပက်ဖျန်းရမည်။‐ ၃

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ဆ ဖိးေသာအ မီး ဝမ်းတွင်းသားမှအဆီ၊ ေကျာက်ကပ် ှ င့်

ေကျာက်ကပ်အဆီ၊ အသည်းမှအေကာင်း ဆံးအပိင်းစသည်တိ့ကိထတ်ယ၍ယဇ်

ပလင်ေပ တွင်ပေဇာ်ရမည်။‐ ၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်အဆီ ှ ိ သမ ကိယဇ်

ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ ဤကား အြပစ်ဒဏ်ေြပရာထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်သကာြဖစ်သတည်း။‐ ၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာကျာ်းအေပါင်းတိ့သည် ထိ

ယဇ်ေကာင်၏အသားကိစား ိင်သည်။ ထိပေဇာ် သကာသည်အလွန်သန့် ှ င်းေသာေကာင့်

သန့် ှ င်း ရာဌာနတွင်စားရမည်။ ၇ အြပစ်ေြဖရာပေဇာ်သကာ ှ င့် အြပစ်ဒဏ်ေြပ

ရာပေဇာ်သကာ ှ စ်မျိုးစလံး ှ င့်ဆိင်ေသာ ြပ ာန်းချက်မှာ ယဇ်ပေဇာ်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်

သည်ယဇ်ေကာင်၏အသားကိစားသံးခွင့် ှ ိ ြခင်းြဖစ်သည်။‐ ၈ မီး ိ ့ရာယဇ်ေကာင်၏သားေရသည်

ယဇ်ပေဇာ် ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်ပိင်ရာြဖစ်၏။‐ ၉ မီးဖိတွင်ဖတ်ေသာေဘာဇဥ်သကာ၊

အိးသိ့ မဟတ်သံအိးကင်းေပ ၌ကင်ေသာေဘာဇဥ် သကာတိ့သည်လည်း ပေဇာ်ေသာယဇ်

ပေရာဟိတ်ပိင်ရာြဖစ်၏။‐ ၁၀ သိ့ရာတွင်မဖတ်မကင်ရေသးေသာေဘာဇဥ်

သကာသည် ဆီ ှ င့်ေရာ ပီးသည်ြဖစ်ေစ၊ ဆီ ှ င့်မေရာရေသးသည်ြဖစ်ေစ၊ အာ န်၏

အမျိုးအ ွယ်ယဇ်ပေရာဟိတ်အားလံးတိ့ ှ င့်ဆိင်သြဖင့် အညီအမ ေဝယေစရ မည်။

၁၁ ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ေသာမိတ်သဟာ ယယဇ် ှ င့်ဆိင်ရာြပ ာန်းချက်များသည်

ကား ေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။‐ ၁၂ တစ်စံတစ်ေယာက်သည်ဘရားသခင်အား

ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းသည့်ယဇ်ကိပေဇာ် ေသာအခါ ယဇ်ေကာင် ှ င့်အတတေဆး

မပါေသာမန့်ကိလည်းယေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၎င်းမန့်မှာသံလွင်ဆီ ှ င့်မန့်ညက်ေရာ၍ ပ

လပ်ေသာမန့်လံးသိ့မဟတ်သံလွင်ဆီသတ် ေသာမန့်ြပား သိ့မဟတ်သံလွင်ဆီ ှ င့်မန့်

ညက်ေရာ၍ ပလပ်ေသာမန့်ြဖစ်ရမည်။ ဤမန့်များတွင်တေဆးမပါေစရ။‐ ၁၃ ထိမန့်များအြပင်

တေဆးထည့်၍ဖတ် ေသာမန့်များကိလည်းဆက်ကပ်ရမည်။‐ ၁၄ မန့်တစ်မျိုးစီမှတစ်ခကျကိ

ထာဝရဘရား အားအထးလဖွယ်အြဖစ်ဆက်ကပ်ရမည်။ ထိဆက်ကပ်ေသာမန့်များသည်ယဇ်ေကာင်၏

ေသွးကိ ယဇ်ပလင်ေဘးသိ့ပက်ဖျန်းေသာယဇ် ပေရာဟိတ်စားသံးရန်အတွက်ြဖစ်သည်။‐ ၁၅

မိတ်သဟာယယဇ်ေကာင်ကိပေဇာ်ေသာေန့ ၌ အသားကိအကန်စားရမည်။ ေနာက်တစ်ေန့

နံနက်အထိ အသားအ ကင်းအကျန်မ ှ ိ ေစရ။ ၁၆ တစ်စံတစ်ေယာက်သည် မိမိ၏အ ိ  ာန်ြပည့်

သည်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ မိမိ၏ေစတနာအ ေလျာက်ြဖစ်ေစမိတ်သဟာယယဇ်ကိပေဇာ်

ဆက်ကပ်သည့်အခါ ပေဇာ်ေသာေန့၌ယဇ် ေကာင်၏အသားကိအကန်စားရန်မလိ။

ကင်းကျန်ေသာအသားကိေနာက်တစ်ေန့ ၌စား ိင်သည်။‐ ၁၇ သိ့ရာတွင်တတိယေန့သိ့တိင်ေအာင်

ကျန် ေနေသးေသာအသားကိမကားမီး ိ ့ပစ် ရမည်။‐ ၁၈အသားအ ကင်းအကျန်ကိတတိယေန့၌

စားလ င် ဘရားသခင်သည်ထိသပေဇာ်ေသာ ယဇ်ကိလက်ခံေတာ်မမည်မဟတ်။ ပေဇာ်ေသာ

သသည်လည်းအကျိုးကိမခံရ။ ထိယဇ်သည် မစင် ကယ်သြဖင့် အသားကိစားေသာသ၌

အြပစ်ေရာက်လိမ့်မည်။‐ ၁၉ ဘာသာေရးထံးနည်းအရမစင် ကယ်ေသာ အရာတစ်စံတစ်ခ ှ င့်

ထိမိေသာအသား ကိမစားရ။ ၎င်းကိမီး ိ ့ပစ်ရမည်။ ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့် ှ င်းေသာသသည်

မိတ်သဟာယယဇ်ေကာင်၏အသားကိ စား ိင်သည်။‐ ၂၀ မသန့် ှ င်းသကထိအသားကိစားလ င်

ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်မှပယ် ထတ်ြခင်းခံရမည်။‐ ၂၁ ထိအြပင်တစ်စံတစ်ေယာက်သည်လမှြဖစ်

ေစ၊ တိရစာန်မှြဖစ်ေစ၊ ဘာသာေရးထံးနည်း အရမသန့်စင်ေသာအရာတစ်စံတစ်ခ ှ င့် ထိမိ ပီးမှ

ထိယဇ်ေကာင်၏အသားကိစား လ င် ထိသသည်ထာဝရဘရား၏လမျိုး ေတာ်မှပယ်ထတ်ြခင်းခံရမည်။

၂၂ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အတွက် ေအာက်ပါြပ ာန်းချက်များကိ

ေမာေ ှ အားြဖင့်ချမှတ်ေပးေတာ်မ၏။ သိး၊ ဆိတ်၊ ွားတိ့၏အဆီကိမစားရ။‐ ၂၄

သဘာဝအေလျာက်ေသေသာတိရစာန်၏ အဆီ၊ သိ့မဟတ်သားရဲကိက်သတ်၍ေသ
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ေသာတိရစာန်၏အဆီကိမစားရ။ သိ့ရာ တွင်ထိအဆီကိအြခားကိစများအတွက် အသံး ပ ိင်သည်။‐

၂၅ ထာဝရဘရားအားမီး ိ ့ရာယဇ်ပေဇာ် ေသာယဇ်ေကာင်၏အဆီကိစားေသာသ သည်

ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်မှ ပယ်ထတ်ြခင်းခံရမည်။‐ ၂၆ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်မည်သည့်

အရပ်၌ေနထိင်သည်မဆိ ငှက်၏ေသွးသိ့ မဟတ်တိရစာန်၏ေသွးကိမစားရ။‐ ၂၇

ဤပညတ်ကိချိုးေဖာက်ေသာသသည် ထာဝရ ဘရား၏လမျိုးေတာ်မှပယ်ထတ်ြခင်းခံရ

မည်။ ၂၈ တစ်ဖန်ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အတွက် ေအာက်ပါြပ ာန်း

ချက်များကိေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ချမှတ်ေပး ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားအားမိတ်သဟာယ

ယဇ်ကိပေဇာ်ေသာသသည် ယဇ်ေကာင်၏ အစိတ်အပိင်းအချို ့ကိထာဝရဘရား

အတွက်အထးလဖွယ်အြဖစ်၊‐ ၃၀ မီး ိ ့ရာယဇ်ပေဇာ်သကာအေန ှ င့် မိမိ

လက် ှ င့်ကိယ်တိင်ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။ သသည် ယဇ်ေကာင်၏အဆီ ှ င့်တကွရင်ပံသားကိ

ထာဝရဘရားအတွက် အထးပေဇာ် သကာအြဖစ်ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၃၁

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်အဆီကိယဇ်ပလင်ေပ တွင် မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ သိ့ရာတွင်ရင်ပံသား သည်

ယဇ်ပေရာဟိတ်များစားသံးရန်အတွက် ြဖစ်သည်။‐ ၃၂ မိတ်သဟာယယဇ်ေကာင်၏ေသွး ှ င့်အဆီ ကိ

ပေဇာ်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်အား ယဇ်ေကာင် ၏လက်ယာေပါင်ကိအထးလဖွယ်အြဖစ် ေပးရမည်။‐

၃၄ ယဇ်ေကာင်၏ရင်ပံသား ှ င့်လက်ယာေပါင်တိ့ သည် ထာဝရဘရားကဣသေရလအမျိုး

သားတိ့ထံမှ ယဇ်ပေရာဟိတ်များအား အထးလဖွယ်အြဖစ်သတ်မှတ်ေပးေသာ

ေဝစြဖစ်သည်။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် ထိေဝစကိယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အား

ထာဝစဥ်လဒါန်းရမည်။‐ ၃၅ ဤေဝစသည်အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့ယဇ် ပေရာဟိတ်များအြဖစ်

သိကာခံယသည့်ေန့ ၌ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ေသာယဇ် ေကာင်မှရ ှ ိ ခ့ဲေသာေဝစြဖစ်သည်။‐

၃၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဤေဝစ ကိယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အားေပးလရန်

ထိ ေန့၌ထာဝရဘရားပညတ်ေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဤပညတ်

ကိထာဝစဥ်လိက်နာရ ကမည်။ ၃၇ ဤကားမီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာ၊ ေဘာဇဥ်သကာ၊

အြပစ်ေြဖရာပေဇာ်သကာ၊ အြပစ်ဒဏ်ေြပ ရာပေဇာ်သကာ၊ သိကာတင်ရာပေဇာ်သကာ၊

မိတ်သဟာယပေဇာ်သကာတိ့ ှ င့်ဆိင် ေသာြပ ာန်းချက်များြဖစ်သည်။‐ ၃၈

ေတာက ာရ ှ ိ သိနာေတာင်ေပ ၌ထာဝရ ဘရားသည် ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ဤြပ ာန်းချက်

များကိလိက်နာရန်မှာထားေတာ်မေသာေန့၌ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားချမှတ်ေပး ေတာ်မ၏။

၈ တစ်ဖန်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊‐ ၂ ``အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့ကိငါစံေတာ်မရာ

တဲေတာ်တံခါးဝသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲေလာ့။ ယဇ် ပေရာဟိတ်ဝတ်စံများ၊ သိကာတင်ဆီ၊ အြပစ်ေြဖ

ရာယဇ်အတွက် ွားပျိုတစ်ေကာင်၊ သိးထီး ှ စ် ေကာင်၊ တေဆးမ့ဲမန့်တစ်ေတာင်းကိယခ့ဲေလာ့။‐ ၃

ထိ့ေနာက်ဣသေရလအမျိုးသားအားလံးကိ ထိေနရာ၌စ ံ းေစေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။ ၄

ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မ သည့်အတိင်းေဆာင် ွက်၏။ လတိ့စေဝး

ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ၊‐ ၅ ေမာေ ှ ကသတိ့အား``ယခငါ ပလပ်မည့် အမသည်

ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်အရ ငါ ပလပ်ြခင်းြဖစ်သည်'' ဟဆိေလ၏။ ၆

ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ သည် ထာဝရဘရားမိန့်မှာ ေတာ်မသည်အတိင်း အာ န် ှ င့်သ၏သား

တိ့ကိေ ှ ့သိ့ထတ်ေဆာင်၍ေရေဆးေကာ ေစ၏။‐ ၇ အာ န်အားအကျ၊ ဝတ် ံ  ှ င့်ခါးပန်းကိ

ခါးတွင်ဝတ်ဆင်ေပး၏။ ထိေနာက်သင်တိင်း ကိဝတ်ေပး၍လှပစွာရက်ထားေသာခါး

စည်းြဖင့်သင်တိင်းကိချည်ေ ှ ာင်ေပး၏။‐ ၈ ရင်ဖံးကိတပ်ဆင်ေပး ပီးလ င်ရင်ဖံးထဲ

၌ဥရိမ် ှ င့်သမိမ် ကိထည့်ထား၏။‐ ၉ အာ န်၏ဦးေခါင်းေပ တွင်ေဗာင်းထပ်ကိတင်၍

ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်သည့်အထိမ်း အမှတ်ြဖစ်ေသာေ သင်းကျစ်ကိထာဝရ

ဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်းေဗာင်း ထပ်ေ ှ ့တွင်တပ်ဆင်ေပး၏။ ၁၀

ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်သိကာတင်ဆီကိယ ၍ ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်

ှ င့်တဲေတာ်အတွင်း ှ ိ ပစည်းတန်ဆာအား လံးကိလိမ်းေလ၏။ ဤနည်းအားြဖင့်ထာဝရ

ဘရားအားတဲေတာ် ှ င့်တဲေတာ်ဆိင်ရာ ပစည်း ှ ိ သမ ကိဆက်ကပ်ေလသည်။‐ ၁၁

ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်ဆီအနည်းငယ်ကိ ယ ပီးလ င် ယဇ်ပလင် ှ င့်ယဇ်ပလင်ဆိင်ရာပစည်း

တန်ဆာတိ့ကိလည်းေကာင်း၊ အင်တံ ှ င့်၎င်း ၏ေအာက်ေြခကိလည်းေကာင်းခနစ် ကိမ်

ဖျန်း၍ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ် ေလသည်။‐ ၁၂ တစ်ဖန်သသည်ဆီအနည်းငယ်ကိအာ န်

၏ဦးေခါင်းေပ တွင်ေလာင်းလျက် ယဇ်ပေရာ ဟိတ်အြဖစ်သိကာတင်သည်။‐ ၁၃

ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့်မှာ ေတာ်မသည့်အတိင်းအာ န်၏သားများကိ

ေ ှ ့သိ့ေခ ေဆာင်၍ အကျများကိဝတ်ဆင်ေပး ပီးေနာက်ခါးပန်းကိခါးတွင်စည်းေပး၏။ ဦး

ေခါင်းများေပ တွင်လည်းဦးထပ်များကိ ေဆာင်းေပး၏။ ၁၄ ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့်

မှာေတာ်မသည့်အတိင်း အြပစ်ေြဖရာယဇ် ပေဇာ်ရန် ွားပျိုကိထတ်ေဆာင်ခ့ဲ၍ အာ န်

ှ င့်သ၏သားတိ့အား ွား၏ဦးေခါင်းေပ တွင်လက်ကိတင်ေစသည်။‐ ၁၅

ေမာေ ှ သည် ွားကိသတ် ပီးလ င်လက်ေချာင်း ြဖင့်ေသွးအနည်းငယ်ကိယ၍ ယဇ်ပလင်ေထာင့်

များ၌ ှ ိ ေသာအတက်များကိသတ်လိမ်း ြခင်း၊ ကျန်ေသာေသွးကိယဇ်ပလင်၏ေအာက်

ေြခတွင်သွန်းေလာင်းြခင်းြဖင့်ပလင်ကိဆက် ကပ်၍အြပစ်ေြဖရာယဇ်ပေဇာ် ိင်ရန်

သန့် ှ င်းေစ၏။‐ ၁၆ ေမာေ ှ သည်ဝမ်းတွင်းသားမှအဆီအား လံး၊ အသည်းမှအဆီ၊

ေကျာက်ကပ် ှ င့် ေကျာက်ကပ်အဆီတိ့ကိထတ်ယ၍ယဇ် ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်သည်။‐

၁၇ သသည် ွားသားေရအသား ှ င့်အများ အပါအဝင်ကျန်ေသာအပိင်းတိ့ကိ ထာ

ဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း စခန်းအြပင်ဘက်၌မီး ိ ့ေလသည်။ ၁၈

ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ သည်မီး ိ ့ရာယဇ်ကိပေဇာ် ရန်သိးထီးကိထတ်ေဆာင်ခ့ဲ၍

အာ န် ှ င့်သ ၏သားတိ့အားသိး၏ဦးေခါင်းေပ တွင် လက်ကိတင်ေစ၏။‐ ၁၉

ေမာေ ှ သည်သိးကိသတ် ပီးလ င် ေသွးကိ ယဇ်ပလင်ေလးဘက်ေပ သိ့ပက်ဖျန်းေလ

သည်။‐ ၂၀ ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မ သည့်အတိင်း

သိးကိအပိင်းပိင်းြဖတ် ပီး လ င်ဝမ်းတွင်းသား ှ င့်ေနာက်ေြခတိ့ကိေရ ှ င့်ေဆး၍

သိး၏ဦးေခါင်း၊ အဆီမှစ၍ တစ်ေကာင်လံးကိမီး ိ ့ပေဇာ်ေလသည်။ ဤ

မီး ိ ့ရာယဇ်သည်ပေဇာ်သကာြဖစ်၍ ၎င်း ၏ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ် မ၏။ ၂၂

ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ကိသိကာတင်ရာ၌ပေဇာ်ရန် ဒတိယသိး

ထီးကိယေဆာင်ခ့ဲ၍ အာ န် ှ င့်သ၏သား တိ့ကသိး၏ဦးေခါင်းေပ တွင်လက်ကိ တင် ကသည်။‐

၂၃ ေမာေ ှ သည်သိးကိသတ် ပီးလ င်ေသွး အနည်းငယ်ကိယ၍ အာ န်၏လက်ယာ

နားပျဥ်းကိလည်းေကာင်း၊ လက်ယာလက်မ ှ င့်လက်ယာေြခမတိ့ကိလည်းေကာင်း

သတ်ေလသည်။‐ ၂၄ ထိ့ေနာက်အာ န်၏သားတိ့ကိေခ  ပီးလ င် သတိ့၏လက်ယာနားပျဥ်းများ၊

လက်ယာ လက်မများ ှ င့်လက်ယာေြခမများကိ သိးေသွးြဖင့်သတ်ေလသည်။

ေမာေ ှ သည် ကျန်ေသာေသွးကိယဇ်ပလင်ေလးဘက်ေပ သိ့ပက်ဖျန်းေလသည်။‐

၂၅ သသည်သိး၏အဆီ၊ ဆ ဖိးေသာအ မီး၊ ဝမ်းတွင်းသားမှအဆံးအပိင်း၊ အသည်း

မှအဆီ၊ ေကျာက်ကပ် ှ င့်ေကျာက်ကပ်အဆီ၊ လက်ယာေပါင်တိ့ကိထတ်ယသည်။‐ ၂၆

ထိ့ေနာက်သသည်ထာဝရဘရားအားဆက် ကပ်ထားေသာတေဆးမ့ဲမန့်ေတာင်းထဲမှမန့်၊

ဆီ ှ င့်လပ်ေသာမန့်၊ မန့် ကပ်တိ့ကိတစ်ခ စီယ၍သိးအဆီ ှ င့်လက်ယာေပါင်အေပ

တွင်တင်သည်။‐ ၂၇ သသည်၎င်းတိ့ကိအာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့ လက်သိ့ေပးအပ်သြဖင့်

သတိ့သည်ထာဝရ ဘရားအားအထးပေဇာ်သကာအြဖစ် ဆက်သ ကသည်။‐ ၂၈

ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ သည်ထိပေဇာ်သကာများ ကိသတိ့ထံမှြပန်ယသြဖင့် သသည် သိကာ

တင်ရာပေဇာ်သကာအြဖစ်ယဇ်ပလင်ေပ ှ ိ မီး ိ ့ရာယဇ်ေကာင်အေပ သိ့တင်လျက်

မီး ိ ့ေလသည်။ ထိပေဇာ်သကာသည်ထာဝရ ဘရားအားပေဇာ်ေသာပေဇာ်သကာြဖစ်၍

၎င်း၏ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက် ေတာ်မ၏။‐ ၂၉ ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ သည်သိး၏ရင်ပံသားကိ

အထးပေဇာ်သကာအြဖစ် ထာဝရဘရား အားဆက်ကပ်ေလသည်။ ထိရင်ပံသားမှာ

သိကာတင်ရာယဇ်ေကာင်မှေမာေ ှ ပိင်ေဝစ ြဖစ်သည်။ ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့်

မှာေတာ်မသမ အတိင်းေဆာင် ွက်ေလ သည်။ ၃၀ ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ သည်သိကာတင်ဆီအနည်း

ငယ် ှ င့်ယဇ်ပလင်ေပ တွင် ှ ိ ေသာေသွးအနည်း ငယ်ကိယ၍ အာ န် ှ င့်သ၏သားများအေပ

သိ့လည်းေကာင်း၊ သတိ့၏အဝတ်များအေပ သိ့လည်းေကာင်းပက်ဖျန်းေလသည်။ ယင်းသိ့

ပလပ်ြခင်းအားြဖင့်သသည် အာ န် ှ င့် သ၏သားများ ှ င့်တကွသတိ့ဝတ်ဆင် ေသာအဝတ်များကိ

ထာဝရဘရားထံ ဆက်ကပ်ေလသည်။ ၃၁ ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ ကအာ န် ှ င့်သ၏သား

တိ့အား``ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည့် အတိင်း သိး၏အသားကိထာဝရဘရား

စံေတာ်မရာတဲေတာ်တံခါးဝအနီးတွင် ပတ်၍ ထိအသားကိသိကာတင်ရာမန့်

ေတာင်းထဲမှမန့် ှ င့်စား ကေလာ့။‐ ၃၂ ကင်းကျန်ေသာအသား ှ င့်မန့်ကိမီး ိ ့ ရမည်။ ၃၃

သင်တိ့သည်သိကာတင်မဂလာကာလခနစ် ရက်မေစ့မီ တဲေတာ်တံခါးအြပင်သိ့မ ထွက်ရ။‐

၃၄ သင်တိ့အြပစ်ေြပေစရန်အတွက်ငါတိ့ ယေန့ ပေသာအမသည် ထာဝရဘရား

မိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်းြဖစ်သည်။‐ ၃၅ သင်တိ့သည်တဲေတာ်တံခါးဝတွင်ထာဝရ

ဘရားမိန့်မှာေတာ်မသမ ကိ ခနစ်ရက် ပတ်လံးေန့ညမြပတ်ေဆာင် ွက်လျက်ေန

ရမည်။ သင်တိ့သည်မိန့်မှာေတာ်မသည် အတိင်းမေဆာင် ွက်လ င် ေသရလိမ့်မည်

ဟထာဝရဘရားကငါ့အားမိန့်ေတာ် မ ပီ'' ဟ၍ဆင့်ဆိေလသည်။‐ ၃၆

သိ့ြဖစ်၍အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့သည် ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် ထာဝရဘရားမိန့်မှာ

ေတာ်မချက်တိ့ကိေဆာင် ွက် ကေလ သည်။
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၉ သိကာတင်မဂလာ ပီးဆံးေသာေန့၌ ေမာေ ှ သည်အာ န်၊

သ၏သားများ ှ င့်ဣသေရလ အမျိုးသားေခါင်းေဆာင်တိ့အားဆင့်ေခ ေလသည်။‐ ၂

ထိ့ေနာက်သသည်အာ န်အား``သင်သည်အြပစ် အနာကင်းေသာ ွားပျိုတစ်ေကာင် ှ င့်သိးထီး

တစ်ေကာင်ကိထာဝရဘရားအားပေဇာ်ေလာ့။ ွားပျိုကိအြပစ်ေြဖရာယဇ်အတွက်လည်း ေကာင်း၊

သိးထီးကိမီး ိ ့ရာယဇ်အြဖစ်လည်း ေကာင်းပေဇာ်ေလာ့။‐ ၃ ဆိတ်ထီးတစ်ေကာင်ကိအြပစ်ေြဖရာယဇ်

အြဖစ်၊ အြပစ်အနာကင်းေသာတစ် ှ စ်သား အ ွယ် ွားကေလးတစ်ေကာင် ှ င့် သိးငယ်

တစ်ေကာင်ကိမီး ိ ့ရာယဇ်အြဖစ်၊ ွားထီး တစ်ေကာင် ှ င့်သိးထီးတစ်ေကာင်ကိ မိတ်သဟာ

ယယဇ်အြဖစ်ပေဇာ်ရမည်ဟ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အားဆင့်ဆိေလာ့။ သတိ့

သည်ထိယဇ်ေကာင်များကိဆီ ှ င့်ေရာေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ှ င့်အတ ထာဝရ

ဘရားအားပေဇာ်ရမည်။ ယေန့တွင်ထာ ဝရဘရားသည်သတိ့ထံသိ့ ကလာ ေတာ်မမည်'' ဟဆိ၏။ ၅

ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်ေမာေ ှ မှာ ကားေသာ အရာ ှ ိ သမ ကိ တဲေတာ်အေ ှ ့သိ့ယ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။

ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့သည်လည်း ထာဝရဘရား အားဝတ် ပရန်စေဝးေရာက် ှ ိ လာ က၏။‐

၆ ထိအခါေမာေ ှ က``သင်တိ့သည်ထာဝရ ဘရား၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိဖးြမင်ရ ေစြခင်းငှာ

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အားဤ အမခပ်သိမ်းကိေဆာင် ွက်ရန်မိန့်ေတာ်မ ပီ'' ဟဆိေလသည်။‐ ၇

ထိ့ေနာက်သသည်အာ န်အား``သင်၏အြပစ် ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏အြပစ် ေြပရန်အတွက်

ယဇ်ပလင်သိ့သွား၍အြပစ် ေြဖရာယဇ်ကိလည်းေကာင်း၊ မီး ိ ့ရာယဇ်ကိ လည်းေကာင်းပေဇာ်ေလာ့။

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အတွက်အြပစ်ေြဖရာယဇ်ကိ

ပေဇာ်ေလာ့'' ဟဆိေလ၏။ ၈ ထိအခါအာ န်သည်ယဇ်ပလင်သိ့သွား၍

မိမိ၏အြပစ်ေြဖရာယဇ်ြဖစ်ေသာ ွား ပျိုကိသတ်ေလသည်။‐ ၉သ၏သားတိ့သည်သထံသိ့ေသွးအနည်း

ငယ်ကိယလာသြဖင့် သသည်ေသွးထဲသိ့ လက်ေချာင်းကိ ှ စ်၍ ယဇ်ပလင်ေထာင့်အတက်

များကိေသွးြဖင့်သတ်ေလသည်။ သသည် ကျန်ေသာေသွးကိယဇ်ပလင်ေအာက်ေြခ

တွင်သွန်းေလာင်းေလသည်။‐ ၁၀ ထိေနာက်သသည်ထာဝရဘရားက ေမာေ ှ

အားမိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း ွား၏အဆီ ေကျာက်ကပ်များ ှ င့်အသည်းမှအေကာင်းဆံး အပိင်းကိ

ယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ေလ သည်။‐ ၁၁ သိ့ရာတွင်အသား ှ င့်သားေရကိစခန်း

အြပင်တွင်မီး ိ ့သည်။ ၁၂ ထိေနာက်သသည်မိမိအတွက် မီး ိ ့ရာယဇ် ေကာင်ကိသတ်ေလသည်။

သ၏သားတိ့ကသ ထံသိ့ေသွးအနည်းငယ်ကိယလာသြဖင့် သသည်ယဇ်ပလင်ေလးဘက်အေပ သိ့

ေသွးကိပက်ဖျန်းေလသည်။‐ ၁၃ တစ်ဖန်သတိ့သည် ွား၏ဦးေခါင်း ှ င့်အြခား

ေသာအသားတစ် အပိင်းများကိသ့အားေပး အပ်သြဖင့် သသည်ယင်းတိ့ကိယဇ်ပလင်

ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ေလသည်။‐ ၁၄ ထိေနာက်သသည် ွား၏ဝမ်းတွင်းသား ှ င့်

ေနာက်ေြခေထာက်တိ့ကိေဆးေ ကာ ပီးလ င် မီး ိ ့ရာယဇ်အေပ သိ့တင်လျက်မီး ိ ့ ပေဇာ်ေလသည်။

၁၅ ထိ့ေနာက်သသည်လများအတွက် ပေဇာ် သကာကိဆက်သေလသည်။ သသည်လများ

အတွက်အြပစ်ေြဖရာယဇ်ြဖစ်ေသာဆိတ်ကိ ယ၍သတ် ပီးလ င် မိမိအတွက်အြပစ်ေြဖ

ရာယဇ်ကိပေဇာ်သည့်နည်းအတိင်းဆိတ်ကိ ပေဇာ်ေလသည်။‐ ၁၆ မီး ိ ့ရာယဇ်ကိလည်းယခ့ဲ ပီးလ င်

ြပ ာန်း ထားေသာနည်းအတိင်းမီး ိ ့ပေဇာ်ေလသည်။‐ ၁၇ ထိ့ေနာက်သသည်ေဘာဇဥ်သကာထဲမှမန့်

ညက်လက်တစ်ဆပ်စာကိယ၍ ယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်သည်။ (ေန့စဥ်မီး ိ ့ပေဇာ်

ေသာယဇ်အြပင်ထပ်ဆင့်ပေဇာ်ြခင်းြဖစ် သည်။‐) ၁၈သသည်လများအတွက်မိတ်သဟာယယဇ်

ြဖစ်ေသာ ွားထီး ှ င့်သိးထီးကိလည်းသတ် ေလသည်။ သ၏သားတိ့သည်သ့ထံသိ့ေသွး

အနည်းငယ်ကိယလာသြဖင့် သသည်ယဇ် ပလင်ေလးဘက်ေပ သိ့ေသွးကိပက်ဖျန်း

သည်။‐ ၁၉ သိ့ရာတွင် ွား ှ င့်သိး၏ဆ ဖိးေသာအ မီး၊ ဝမ်းတွင်းသားမှအဆီ၊

အဆီပိင်းများ၊ ေကျာက် ကပ်များ ှ င့်အသည်းမှအေကာင်းဆံးအပိင်း တိ့ကိ၊‐ ၂၀

အာ န်သည် ွား ှ င့်သိးတိ့၏ရင်ဒးများ အေပ တွင် အဆီပိင်းများကိယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်၏။‐

၂၁ သသည်ေမာေ ှ မှာထားသည့်အတိင်းရင်ဒး များ ှ င့် ေနာက်ေပါင်များကိယဇ်ပေရာဟိတ်

အတွက်ထာဝရဘရားအားအထးလဖွယ် အြဖစ်ေဝ့ှရမ်းလျက်ဆက်ကပ်ေလသည်။ ၂၂

အာ န်သည်အြပစ်ေြဖရာယဇ်၊ မီး ိ ့ရာ ယဇ်၊ မိတ်သဟာယယဇ်တိ့ကိပေဇာ်သည့်

အမကိစအားလံးကိေဆာင် ွက် ပီးစီး ေသာအခါ မိမိ၏လက်များကိေြမာက်

လျက်လတိ့အားေကာင်းချီးေပး ပီးလ င် ယဇ်ပလင်ေပ မှဆင်းလာေလသည်။‐ ၂၃

ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည်ထာဝရဘရား စံေတာ်မရာတဲေတာ်ထဲသိ့ဝင် က၏။ ြပန်၍

ထွက်လာ ကေသာအခါ သတိ့သည်လတိ့ ကိေကာင်းချီးေပးေလသည်။ ထိအခါလ

အေပါင်းတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ေတာက်ပ ေသာဘန်းအသေရေတာ်ကိဖးြမင်ရ က၏။‐ ၂၄

ထိ့ေနာက်ထာဝရဘရားသည်မီးလ ံ ကိ တ်တရက်ကျေရာက်ေစ ပီးလ င် ယဇ်ပလင်

ေပ  ှ ိ မီး ိ ့ရာယဇ်ေကာင် ှ င့်အဆီများကိ ေလာင်က မ်းေစသည်။ လအေပါင်းတိ့သည် ထိ

အြခင်းအရာကိြမင် ကေသာအခါေကး ေကာ်၍ပျပ်ဝပ်က၏။

၁၀ အာ န်၏သားများြဖစ် ကေသာနာဒပ် ှ င့် အဘိဟတိ့သည်

မိမိတိ့တစ်ဦးစီ ှ င့်ဆိင်ရာ မီးကျီးခံလင်ပန်းကိယ၍မီးေသွးမီးထည့် ပီးလ င်

နံ့သာကိြဖူးလျက်ထာဝရဘရား အားပေဇာ် က၏။ သိ့ရာတွင်ယင်းသိ့ပေဇာ်

ရန်ထာဝရဘရားကသတိ့အားအမိန့် မေပးေသာေကာင့် ထိမီးသည်သန့် ှ င်းေသာ မီးမဟတ်၊‐

၂ ထိ့ေကာင့်ချက်ချင်းပင်ထာဝရဘရား ထံေတာ်မှ သတိ့အေပ သိ့ေလာင်မီးကျ

၍သတိ့သည်ေ ှ ့ေတာ်တွင်ေသဆံး က၏။‐ ၃ ထိအခါေမာေ ှ ကအာ န်အား``ထာဝရ

ဘရားက`ငါ၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်သ အေပါင်းတိ့သည် ငါ၏သန့် ှ င်းြခင်းဂဏ်ေတာ်

ကိ ိ ေသေလးစားရ ကမည်။ ငါ၏လမျိုး ေတာ်အားငါ့ဘန်းအသေရကိေပ လွင်ထင် ှ ားေစမည်'

ဟ၍မိန့်ေတာ်မရာဤအမကိ ရည်ေဆာင်၍မိန့်ေတာ်မြခင်းြဖစ်သည်'' ဟ ဆိေလ၏။

ထိအခါအာ န်သည်တိတ် ဆိတ်စွာေနေလ၏။ ၄ ေမာေ ှ သည်အာ န်၏ဦးရီးေတာ် သေဇလ

၏သားများြဖစ် ကေသာ မိေ ှ လ ှ င့်ဧလဇာ ဖန်တိ့ကိေခ ၍``သင်တိ့ညီအစ်ကိများ၏

အေလာင်းများကိသန့် ှ င်းရာတဲေတာ်မှ စခန်းအြပင်သိ့ထတ်ေဆာင်သွား က'' ဟ ေစခိင်းေလသည်။‐

၅ ထိအခါသတိ့သည်ေမာေ ှ မိန့်မှာသည့်အတိင်း အေလာင်းများကိလက်ြဖင့်မထိကိင်မိေစရန်

အဝတ်အကျများမှဆဲွ၍စခန်းအြပင်သိ့ ထတ်ေဆာင်သွား ကေလသည်။ ၆

ထိေနာက်ေမာေ ှ ကအာ န် ှ င့်သ၏သား များြဖစ် ကေသာ ဧလာဇာ ှ င့်ဣသမာတိ့

အား``သင်တိ့သည်ေသဆံးသများအတွက် ဝမ်းနည်းေကကဲွြခင်းကိြပရန် ဆံပင်ကိ မ ဖီးဘဲမေန က ှ င့်။

အဝတ်အကျများ ကိလည်းမဆတ် ဖဲ က ှ င့်။ ထိသိ့ ပလ င် သင်တိ့၏အသက်ဆံးရလိမ့်မည်။ ထာဝရ

ဘရားသည်လည်း ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့အားအမျက်ေတာ်ထွက်လိမ့်မည်။

သိ့ေသာ်သင်တိ့၏ေသွးချင်းြဖစ်ေသာ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့မ ကား

ထာဝရဘရားထံေတာ်မှေလာင်မီး ကျ၍ ေသဆံးသတိ့အတွက်ဝမ်းနည်း ေကကဲွေကာင်းြပ ိင်သည်။‐

၇ သင်တိ့ကားထာဝရဘရား၏သိကာတင် ဆီေလာင်း၍ ဆက်ကပ်ထားသများြဖစ်ေသာ ေကာင့်

သင်တိ့သည်တဲေတာ်တံခါးမှထွက် ခွာမသွားရ။ ထွက်ခွာသွားလ င်သင်တိ့ေသ ရမည်'' ဟဆိေလ၏။

သတိ့သည်ေမာေ ှ မှာ ကားသည့်အတိင်းလိက်နာ ကေလသည်။ ၈ ထာဝရဘရားကအာ န်အား၊‐ ၉

``သင် ှ င့်သင်၏သားတိ့သည်စပျစ်ရည် သိ့ မဟတ်ေသရည်ေသရက်ကိေသာက်၍တဲေတာ်

ထဲသိ့မဝင်ရ။ ထိသိ့ ပလ င်သင်တိ့ေသရ မည်။ ဤပညတ်ကိသင်တိ့၏အဆက်အ ွယ်

အားလံးေစာင့်ထိန်းရ ကမည်။‐ ၁၀သင်တိ့သည်ဘရားသခင် ှ င့်ဆိင်ေသာအရာ၊ မဆိင်ေသာအရာ၊

ဘာသာေရးထံးနည်းအရ သန့် ှ င်းေသာအရာ၊ မသန့် ှ င်းေသာအရာ တိ့ကိခဲွြခားတတ်ရမည်။‐ ၁၁

ေမာေ ှ အားြဖင့်ငါေပးေသာပညတ် ှ ိ သမ တိ့ကိ သင်တိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့အားသွန်သင်ရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ေမာေ ှ သည်အာ န် ှ င့်အသက် ှ င်လျက်

ကျန်ေသာသားဧလာဇာ ှ င့်ဣသမာတိ့ အား``ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာမှ

ကင်းကျန်ေသာ မန့်ညက်ြဖင့်တေဆးမ့ဲမန့် ပလပ်၍ ယဇ် ပလင်နားတွင်စား ကေလာ့။ အဘယ်ေကာင့်

ဆိေသာ်ဤပေဇာ်သကာသည်အလွန် သန့် ှ င်း၏။‐ ၁၃ ထိမန့်ကိသန့် ှ င်းရာဌာနတွင်စားရမည်။

ထိမန့်သည်ထာဝရဘရားအားပေဇာ် ေသာပေဇာ်သကာထဲမှ သင် ှ င့်သင်၏သား

တိ့ရေသာေဝစြဖစ်သည်။ဤပညတ်သည် ထာဝရဘရားကငါ့အားဆင့်ဆိေသာ ပညတ်ြဖစ်သည်။‐

၁၄ သင် ှ င့်သင်တိ့၏မိသားစများသည်ယဇ် ပေရာဟိတ်များအတွက် ထာဝရဘရား

အားအထးဆက်သေသာရင်ဒးသား ှ င့် ေပါင်တိ့ကိ ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်

ှ င်းေသာအရပ်တွင်စားရမည်။ ဤေဝစ များသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

မိတ်သဟာယပေဇာ်သကာများထဲမှ သင် ှ င့်သင်၏သားသမီးများအတွက် ေဝစများြဖစ်သည်။‐

၁၅ သတိ့သည်ထာဝရဘရားအား ပေဇာ် သကာအြဖစ်ယဇ်ေကာင်အဆီကိပေဇာ်

ေသာအခါ ရင်ဒး ှ င့်ေပါင်တိ့ကိယေဆာင် ခ့ဲရမည်။ ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည့်

အတိင်း ဤယဇ်ေကာင်ပိင်းများသည် သင် ှ င့် သင်၏သားစဥ်ေြမးဆက်အတွက်ေဝစ

ြဖစ်ရမည်'' ဟဆိေလသည်။ ၁၆ ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ သည် အြပစ်ေြဖရာယဇ်ြဖစ်

ေသာဆိတ်အေကာင်းကိစံစမ်းေမးြမန်းေသာ အခါ ထိယဇ်ကိမီး ိ ့ပေဇာ် ပီးေ ကာင်းသိ

ရ၏။ ထိ့ေကာင့်သသည်ဧလာဇာ ှ င့်ဣသမာ တိ့အားအမျက်ထွက်၍၊‐ ၁၇

``သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ထိယဇ်ေကာင်၏ အသားကိ သန့် ှ င်းရာဌာနတွင်မစား က

သနည်း။ အြပစ်ေြဖရာယဇ်သည်အထးပ ေဇာ်ေသာပေဇာ်သကာြဖစ်၍ ထာဝရဘရား

သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏အြပစ် ကိေြဖရန်အတွက် သင်တိ့အားထိယဇ်

ေကာင်အသားကိေပးေတာ်မ ပီ။‐ ၁၈ ယဇ်ေကာင်၏ေသွးကိတဲေတာ်ထဲသိ့မယခ့ဲ ပါတကား။

သင်တိ့သည်ငါမိန့်မှာသည့်အတိင်း ထိယဇ်ေကာင်၏အသားကိတဲေတာ်တွင်စား ရမည်'' ဟဆိေလ၏။

၁၉ ထိအခါအာ န်ကေမာေ ှ အား``အကယ်၍အက ်ပ်သည်အြပစ်ေြဖရာယဇ်ေကာင်၏အသားကိ

ယေန့စားခ့ဲေသာ်ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မပါမည်ေလာ။ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်

ယေန့ထာဝရဘရား အားအြပစ်ေြဖရာယဇ် ှ င့် မီး ိ ့ရာယဇ်တိ့ ကိပေဇာ် ကပါ ပီ။ သိ့ြဖစ်ပါလျက် ှ င့်
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အက ်ပ်၌ ဤအြဖစ်ဆိး ှ င့်ေတွ့ ကံရ ပါသည်တကား'' ဟေြဖ ကားေလ၏။‐ ၂၀

ေမာေ ှ သည်အာ န်၏အေြဖကိကားရ လ င်ေကျနပ်ေလ၏။

၁၁ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့လိက်နာရန် ေအာက်ပါပညတ်များ

ကိေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့မှတစ်ဆင့်ချမှတ် ေပးေတာ်မ၏။ သင်တိ့သည်ကန်းသတဝါ

တိ့တွင်၊‐ ၃ ခွာကဲွ၍စား မံ ့ြပန်တတ်ေသာ တိရစာန် များ၏အသားကိစား ိင်သည်။‐ ၄

သိ့ရာတွင်ကလားအတ်၊ ေခွးတဝက်တ ှ င့် ယန်တိ့၏အသားကိမစားရ။ ဤတိရစာန်

တိ့သည်စား မံ ့ြပန်တတ်ေသာ်လည်းခွာမကဲွ သြဖင့် စားရန်မသန့် ှ င်းဟမှတ်ယရမည်။‐ ၇

ဝက်သားကိလည်းမစားရ။ ဝက်တိ့သည်ခွာ ကဲွေသာ်လည်းစား မံ ့မြပန်သြဖင့် စားရန်

မသန့် ှ င်းဟမှတ်ယရမည်။‐ ၈ သင်တိ့သည်ထိတိရစာန်တိ့၏အသားကိ မစားရ။

အေသေကာင်များကိပင်မထိရ။ ယင်းတိ့ကိမသန့် ှ င်းဟမှတ်ယရမည်။ ၉

သင်တိ့သည်ဆးေတာင် ှ င့်အေကး ှ ိ ေသာ ငါးများကိစား ိင်သည်။‐ ၁၀

သိ့ရာတွင်ဆးေတာင် ှ င့်အေကးမပါ ှ ိ ေသာေရသတဝါများကိမစားရ။‐ ၁၁

ထိသတဝါများကိမသန့် ှ င်းဟမှတ်ယ ရမည်။ သင်တိ့သည်ထိသတဝါများကိ မစားရ၊

အေသေကာင်များကိပင်မထိ ရ။‐ ၁၂ ဆးေတာင် ှ င့်အေကးမပါ ှ ိ ေသာေရ

သတဝါဟသမ ကိမစားရ။ ၁၃ ေအာက်ေဖာ်ြပပါငှက်မျိုးတိ့ကိသင်တိ့ သည်မစားရ။

လင်းယန်၊ ဇီးကွက်၊ သိမ်းငှက်၊ လင်းတ၊ ကျီး၊ ငှက်ကလားအတ်၊ ဇင်ေယာ်၊ ငှက် ကျား၊

ဗျိုင်း၊ ငှက် ကီးဝံပိ၊ တင်ကျီး၊ ေတာင်သ ဘီးငှက် ှ င့်လင်း ိ ့တိ့ြဖစ်သည်။ ၂၀

ခန်ဆွသွားတတ်သည့်ပိးေကာင်များမှလဲွ၍ အေတာင် ှ ိ ပိးေကာင်ဟသမ သည်မသန့် ှ င်း၊‐

၂၂ သင်တိ့သည်ကျိုင်းေကာင်၊ ပရစ် ှ င့် ှ ံ ေကာင်များ ကိစား ိင်သည်။‐ ၂၃

သိ့ရာတွင်အေတာင် ှ ိ ၍တွားသွားတတ်ေသာ အြခားအေကာင်ငယ် ှ ိ သမ ကိ မသန့် ှ င်း

ဟမှတ်ယရမည်။ ၂၄ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတိရစာန်တိ့၏အေသေကာင် များကိထိကိင်မိသသည်

ညဦးတိင်ေအာင် မသန့် ှ င်းဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။ ခွာကဲွ၍စား မံ ့ ြပန်ေသာတိရစာန်များမှတစ်ပါးအြခားခွာ

ှ ိ တိရစာန်အားလံး ှ င့် အပ်ဖမ်းတတ်ေသာလက် ှ ိ သည့်ေြခေလးေချာင်းသတဝါအားလံးတိ့ ြဖစ်သည်။

ထိတိရစာန်တိ့၏အေသေကာင်များ ကိသယ်ေဆာင်သွားသသည် မိမိ၏အဝတ် များကိဖွပ်ေလ ာ်ရမည်။

သိ့ေသာ်လည်းသ သည်ညဦးတိင်ေအာင်မသန့် ှ င်းဘဲ ှ ိ လိမ့် မည်။ ၂၉ ေပွး၊ ကက်၊

အိမ်ေြမာင်မျိုးတိ့ကိမသန့် ှ င်းဟ မှတ်ယရမည်။‐ ၃၁ ထိသတဝါတိ့ကိြဖစ်ေစ၊ ၎င်းတိ့၏အေသ

ေကာင်များကိြဖစ်ေစကိင်တွယ်မိသသည် ည ဦးတိင်ေအာင်မသန့် ှ င်းဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၃၂သစ်သား၊

အဝတ်၊ သားေရ၊ ေလ ာ်ေတစသည် တိ့ြဖင့် ပလပ်ေသာမည်သည့်အသံးအေဆာင်

များေပ သိ့မဆိ ထိသတဝါတိ့၏အေသ ေကာင်များကျခ့ဲေသာ် ယင်းအသံးအေဆာင်

သည်မသန့် ှ င်းဟမှတ်ယရမည်။ ယင်းက့ဲ သိ့ညစ်ညမ်းသွားေသာအသံးအေဆာင်ကိ ေရထဲ၌ ှ စ်ရမည်။

သိ့ရာတွင်ထိအသံး အေဆာင်သည် ညဦးတိင်ေအာင်မသန့် ှ င်း ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၃၃

အေသေကာင်များေြမအိးထဲသိ့ကျလ င် အိးထဲ ှ ိ သမ သည်လည်း ညစ်ညမ်းကန်

သြဖင့်အိးကိခဲွရမည်။‐ ၃၄ မသန့် ှ င်းေသာထိအိးမှေရသည်စားစရာ ေပ သိ့ကျလ င်

ထိစားစရာသည်လည်း မသန့် ှ င်းေချ။ ထိအိးမှေသာက်ေရသည် လည်းမသန့် ှ င်း။‐

၃၅ ေြမမီးဖိသိ့မဟတ်မန့်ဖတ်ဖိေပ သိ့ထိ သတဝါတိ့၏အေသေကာင်များကျလ င်

ထိမီးဖိသိ့မဟတ်မန့်ဖတ်ဖိသည်မသန့် ှ င်းသြဖင့်ခဲွပစ်လိက်ရမည်။‐ ၃၆

သိ့ရာတွင်စမ်းေရတွင်းသိ့မဟတ်ေရေလှာင် ကန်ထဲသိ့အေသေကာင်ကျလ င် ထိေရသည်

မညစ်ညမ်း။ ထိအေသေကာင် ှ င့်ထိမိေသာ အရာသာလ င်ညစ်ညမ်းသည်။‐ ၃၇

ကဲမည့်မျိုးေစ့ေပ သိ့အေသေကာင်ကျ လ င် မျိုးေစ့သည်မညစ်ညမ်း။‐ ၃၈

သိ့ရာတွင်ေရစိမ်ထားေသာမျိုးေစ့ေပ သိ့အေသေကာင်ကျလ င် ထိမျိုးေစ့သည်

မသန့် ှ င်း။ ၃၉ စား ိင်ေသာတိရစာန်ေသလ င်ထိအေသ ေကာင်ကိကိင်တွယ်မိသသည်

ညဦးတိင်ေအာင် မသန့် ှ င်းေချ။‐ ၄၀ ထိအေသေကာင်၏အသားကိစားသသည်

မိမိအဝတ်ကိဖွပ်ေလ ာ်ရမည်။ သသည်ည ဦးတိင်ေအာင်မသန့် ှ င်းဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။ ထိ

အေသေကာင်ကိသယ်ေဆာင်မိသသည် မိမိ အဝတ်ကိဖွပ်ေလ ာ်ရမည်။ သိ့ေသာ်သသည်

ညဦးတိင်ေအာင်မသန့် ှ င်းဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။ ၄၁ ေြမ ကီးေပ တွင်တွားသွားတတ်ေသာ သိ့

မဟတ်ေြခေလးေချာင်း ှ ိ ေသာ သိ့မဟတ် ေြခေလးေချာင်းထက်များေသာေြခ ှ ိ ေသာ

သတဝါငယ်များကိသင်တိ့မစားရ။‐ ၄၃ ထိသတဝါများကိစား၍သင်တိ့ကိယ်ကိ မညစ်ညမ်းေစ ှ င့်။‐

၄၄ ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားြဖစ်၏။ ငါသည်သန့် ှ င်းေသာေကာင့်

သင်တိ့သည်လည်းသန့် ှ င်း ကရမည်။‐ ၄၅ ငါသည်သင်တိ့၏ထာဝရဘရားသခင် ြဖစ်အ့ံေသာငှာ

သင်တိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှ ထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါသည်သန့် ှ င်းေသာေကာင့်

သင်တိ့သည် လည်းသန့် ှ င်း ကရမည်။ ၄၆ ဤပညတ်သည်ကားတိရစာန်များ ှ င့်ငှက် များ၊

ေရသတဝါ ှ င့်ကန်းသတဝါများ ှ င့် ဆိင်ေသာပညတ်ြဖစ်သတည်း။‐ ၄၇

သင်တိ့သည်ဘာသာေရးထံးနည်းအရ သန့် ှ င်း၍ စား ိင်ေသာတိရစာန် ှ င့်မသန့် ှ င်း

၍မစား ိင်ေသာတိရစာန်တိ့ကိခဲွြခားသိ ကရမည်။

၁၂ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့လိက်နာရန်ေအာက်ပါပညတ်များကိ

ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ချမှတ်ေပးေတာ်မ၏။ အမျိုး သမီးတစ်ဦးသည် မတာရာသီေပ ချိန်၌

မသန့် ှ င်းသက့ဲသိ့ သားေယာကျာ်းကိဖွားြမင် ပီးခနစ်ရက်အတွင်းတွင်ဘာသာေရးထံး

နည်းအရမသန့် ှ င်းေချ။‐ ၃ အ မေန့၌အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာကိ သားအားေပးရမည်။‐ ၄

မိခင်သည်ေနာက်ထပ်သံးဆယ့်သံးရက်အတွင်း ဘာသာေရးထံးနည်းအရမသန့် ှ င်းသြဖင့်

ေသွးသန့်သည့်ကာလမတိင်မီသန့် ှ င်းေသာ အရာတစ်စံတစ်ခကိမထိမကိင်ရ။ တဲ

ေတာ်အတွင်းသိ့လည်းမဝင်ရ။ ၅ သမီးကိဖွားြမင်ေသာအမျိုးသမီးသည် မ

တာရာသီေပ ချိန်၌မသန့် ှ င်းသက့ဲသိ့ မီး ဖွား ပီးတစ်ဆယ့်ေလးရက်အတွင်းဘာသာ

ေရးထံးနည်းအရမသန့် ှ င်းေချ။ မိခင်သည် ေသွးသန့်သည့်ကာလမတိင်မီ

ေနာက်ထပ်ေြခာက် ဆယ့်ေြခာက်ရက်အတွင်းဘာသာေရးထံးနည်း အရမသန့် ှ င်းေချ။ ၆

မိခင်သည်သားကိဖွားြမင်သည်ြဖစ်ေစ၊ သမီးကိ ဖွားြမင်သည်ြဖစ်ေစေသွးမသန့်သည့်ကာလ ပီး

ဆံးေသာအခါ မီး ိ ့ရာယဇ်ပေဇာ်ရန်တစ် ှ စ်သား သိးကေလးကိလည်းေကာင်း၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ပ

ေဇာ်ရန် ချိုးသိ့မဟတ်ခိတစ်ေကာင်ကိလည်းေကာင်း ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်တံခါးဝ

သိ့ယေဆာင်ခ့ဲ၍ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံအပ်ရမည်။‐ ၇ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိယဇ်များကိ ထာဝရ

ဘရားအားပေဇာ်လျက် မိခင်အတွက်သန့် ှ င်း ေစြခင်းဝတ်ကိေဆာင် ွက်သြဖင့် မိခင်သည်

ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့် ှ င်းလာလိမ့် မည်။ ဤပညတ်ကားသားဖွား ပီးအမျိုး

သမီးတိ့လိက်နာရမည့်ပညတ်ြဖစ်သတည်း။ ၈ မိခင်သည်သိးကေလးကိမပေဇာ် ိင်လ င် ချိုး

ှ စ်ေကာင်သိ့မဟတ်ခိ ှ စ်ေကာင်ကိယခ့ဲရမည်။ တစ်ေကာင်သည်မီး ိ ့ရာယဇ်အတွက်ြဖစ်၍ အ

ြခားတစ်ေကာင်သည်အြပစ်ေြဖရာယဇ်အတွက် ြဖစ်သည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်မိခင်အတွက်

သန့် ှ င်းေစြခင်းဝတ်ကိေဆာင် ွက်သြဖင့် မိခင် သည်ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့် ှ င်းလာ လိမ့်မည်။

၁၃ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါပညတ်များကိချ

မှတ်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၂ တစ်စံတစ်ေယာက်တွင်အေရြပား၌အနာစိမ်း ြဖစ်ေစ၊

ဖးေယာင်နာြဖစ်ေစ၊ အနာကွက်ြဖစ်ေစ၊ ေပ လာသြဖင့် ဆိး ွားေသာကိယ်ေရြပားေရာဂါ

စဲွမည့်လကဏာ ှ ိ လာလ င် ထိသကိအာ န်မှ ဆင်းသက်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ေခ

ေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၃ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်အနာကိစစ်ေဆး ပီး လ င် အနာေပ  ှ ိ အေမွးများြဖူ၍အနာ

တွင်းနက်ေနလ င် ထိသ၌ဆိးဝါးေသာကိယ် ေရြပားေရာဂါစဲွကပ်ေန ပီြဖစ်ေသာေကာင့်

မသန့် ှ င်းသဟ၍အဆံးအြဖတ်ေပးရ မည်။‐ ၄ သိ့ရာတွင်အနာကွက်ြဖူေသာ်လည်း အေမွး မြဖူ၊

အနာကွက်လည်းချိုင့်ေနဟန်မ ှ ိ လ င် ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိသအားခနစ်ရက်

ပတ်လံးသီးြခားေနထိင်ေစရမည်။‐ ၅ သတမေန့၌ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိသအား

ထပ်မံစစ်ေဆး ပီးအနာသည် ပကတိအတိင်း ြပန့်ပွားမမ ှ ိ ဟထင်ြမင်လ င် ထိသအား

ခနစ်ရက်ထပ်မံသီးြခားေနထိင်ေစရမည်။‐ ၆ တစ်ဖန်သတမေန့၌ထိသအားထပ်မံစစ်ေဆး ၍

အနာ ိးလျက်မြပန့်ပွားေ ကာင်းေတွ့ရလ င် ိး ိ းအနာြဖစ်သြဖင့်ဘာသာေရးထံးနည်း

အရသန့် ှ င်းသည်ဟ၍အဆံးအြဖတ်ေပးရ မည်။ ထိသသည်မိမိအဝတ်များကိေလ ာ်ဖွပ်

ပီးေနာက် ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့် ှ င်း စင် ကယ်လာလိမ့်မည်။‐ ၇

သိ့ရာတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိသ၏ အနာကိစစ်ေဆး၍ သန့် ှ င်းသဟအဆံး

အြဖတ်ေပး ပီးေနာက်မှအနာြပန့်ပွားလာ လ င် ထိသသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံ၌တစ်

ဖန်အစစ်ေဆးခံရမည်။‐ ၈ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သ၏အနာကိထပ်မံ

စစ်ေဆး၍အနာြပန့်ပွားလျက် ှ ိ ေ ကာင်း ေတွ့ရလ င် ထိအနာသည်ဆိး ွားေသာကိယ်

ေရြပားေရာဂါြဖစ်ေသာေကာင့် ထိသအား မသန့် ှ င်းသဟ၍အဆံးအြဖတ်ေပး ရမည်။ ၉

တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသ၌ ဆိး ွားေသာကိယ် ေရြပားေရာဂါစဲွလ င် ထိသကိယဇ်ပေရာ

ဟိတ်ထံသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၁၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သ့ကိစစ်ေဆး၍ အေရ

ြပားေပ တွင်အြဖူကွက်အနာ ှ ိ  ပီး ထိအြဖူ ကွက်ေပ  ှ ိ အေမွးများြဖူလျက်အနာသည်

လည်းြပည်တည်ေနလ င်၊‐ ၁၁ ထိအနာသည်ဆိး ွားေသာအေရြပားေရာဂါ ြဖစ်သည်။

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိသအားမသန့် ှ င်းဟအဆံးအြဖတ်ေပးရမည်။ ထိသ၌

ေရာဂါဆိးစဲွလျက် ှ ိ ေ ကာင်း သိသာထင် ှ ား သြဖင့်သ့အားသီးြခားေနထိင်ေစရန်မလိ။‐ ၁၂

အကယ်၍သ၏အေရြပားေရာဂါသည် ဦး ေခါင်းမှေြခေထာက်သိ့တိင်ေအာင်ြပန့်ပွား လာလ င်၊‐ ၁၃

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိသကိထပ်မံ၍စစ် ေဆးရမည်။ သ၏အနာသည် တစ်ကိယ်လံးြပန့်

ှ ံ ့သွားေ ကာင်းေတွ့ ှ ိ ရလ င် ယဇ်ပေရာဟိတ် သည်သ့အားဘာသာေရးထံးနည်းအရ
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သန့် ှ င်းသည်ဟဆံးြဖတ်ရမည်။ သသည်တစ် ကိယ်လံးြဖူဆွတ်သွားလ င်ဘာသာေရးထံး

နည်းအရသန့် ှ င်းစင် ကယ်၏။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်ထိသ၏ကိယ်ေပ ၌ အနာေပါက်လာ

သည် ှ င့်တစ် ပိင်နက်သသည်မသန့် ှ င်းေချ။‐ ၁၅ ထိအခါယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သ့အားတစ်ဖန်

စစ်ေဆး၍ ကိယ်ေပ ၌အနာေပါက်ေနသည်ကိ ေတွ့ ှ ိ ရလ င် သ့ကိမသန့် ှ င်းဟဆံးြဖတ်ရ မည်။

အနာေပါက်လာြခင်းသည်ဆိး ွားေသာ ကိယ်ေရြပားေရာဂါစဲွြခင်းလကဏာြဖစ်၍

ထိသသည်မသန့် ှ င်းေချ။‐ ၁၆ အနာသည်ေပျာက်ကင်း၍တစ်ဖန်ြဖူလာ လ င်

သသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့သွား ရမည်။‐ ၁၇ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သ့ကိတစ်ဖန်စစ်ေဆး

ရမည်။ အနာသည်ြပန်၍ြဖူလာလ င် သသည် ဘာသာေရးထံးနည်းအရစင် ကယ်၏။

ယဇ် ပေရာဟိတ်သည်လည်းသ့အားစင် ကယ် သည်ဟအဆံးအြဖတ်ေပးရမည်။ ၁၈

တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသ၏ကိယ်ေရြပားေပ တွင် ေပျာက်ကင်းသွားေသာအနာစိမ်းေနရာ၌၊‐ ၁၉

ြဖူေသာအဖြဖစ်ေစ၊ နီေဖျာ့ေဖျာ့အကွက်ြဖစ် ေစေပ လာလ င် သသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံ

သိ့သွားရမည်။‐ ၂၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်အနာကိစစ်ေဆး ပီးေနာက် အနာတွင်းနက်လျက်

အနာေပ  ှ ိ အေမွးများ ြဖူလာေကာင်းေတွ့ ှ ိ ရလ င် ထိသအားမသန့် ှ င်းဟဆံးြဖတ်ရမည်။

ထိအနာသည်အနာ စိမ်းေနရာမှြဖစ်ေပ လာေသာဆိး ွားသည့် ကိယ်ေရြပားေရာဂါြဖစ်သည်။‐

၂၁ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်အနာကိစစ်ေဆး၍ အနာေနရာတွင်အေမွးများမြဖူ၊ အနာ

တွင်းလည်းမနက်၊ အနာ၏အေရာင်လည်း ေဖျာ့ေနလ င်ထိသအားခနစ်ရက်ပတ်လံး

သီးြခားေနထိင်ေစရမည်။‐ ၂၂ အနာကွက်ြပန့်ပွားလာေကာင်းကိေတွ့ ှ ိ ရ

လ င် ထိသ၌ေရာဂါစဲွကပ် ပီးြဖစ်၍သ အားမသန့် ှ င်းဟဆံးြဖတ်ရမည်။‐

၂၃ သိ့ရာတွင်အနာကွက်သည်မြပန့်ပွားဘဲ နဂိမလအတိင်း ှ ိ ေနလ င် အနာစိမ်း၏

အမာ ွတ်မ သာြဖစ်ေသာေကာင့် ယဇ်ပေရာ ဟိတ်ကထိသအားဘာသာေရးထံးနည်း

အရသန့် ှ င်းသည်ဟဆံးြဖတ်ရမည်။ ၂၄ တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည်မီးေလာင်ခံရ၍

မီးေလာင်ေသာေနရာတွင်အေရြပားြဖူလာ လ င်ြဖစ်ေစ၊ နီေဖျာ့ေဖျာ့ြဖစ်လာလ င်ြဖစ်ေစ၊‐ ၂၅

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိအနာကိစစ်ေဆးရ မည်။ အနာကွက်တွင် ှ ိ ေသာအေမွးများသည်

ြဖူ၍အနာတွင်းနက်ေ ကာင်းေတွ့ ှ ိ ရလ င် မီး ေလာင်ေသာအနာမှြဖစ်ေပ လာေသာဆိး ွား

သည့်ကိယ်ေရြပားေရာဂါြဖစ်ေသာေကာင့် ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိသအားမသန့် ှ င်း

ဟဆံးြဖတ်ရမည်။‐ ၂၆ သိ့ရာတွင်အနာကွက်၌ ှ ိ ေသာအေမွးသည် မြဖူ၊ အနာတွင်းမနက်၊

အနာ၏အေရာင်လည်း ေဖျာ့ေနေကာင်းေတွ ့ ှ ိ ရလ င် ထိသအားခနစ် ရက်သီးြခားေနထိင်ေစရမည်။‐

၂၇သတမေန့တွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် သ့ကိထပ်မံ စစ်ေဆး၍အနာသည်ြပန့်ပွားေနေကာင်းေတွ ့ရ

လ င် ထိအနာသည်ဆိး ွားေသာကိယ်ေရြပား ေရာဂါြဖစ်ေသာေကာင့် ထိသကိမသန့် ှ င်း

ဟဆံးြဖတ်ရမည်။‐ ၂၈ သိ့ေသာ်အနာကွက်သည်မလအေြခအေန၌ ှ ိ ၍

မြပန့်ပွားေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ အေရာင် ေဖျာ့ေနေ ကာင်းကိလည်းေကာင်းေတွ့ ှ ိ ရလ င်

ထိအနာသည်ဆိး ွားေသာကိယ်ေရြပားေရာ ဂါမဟတ်။ ထိအနာသည်မီးေလာင်သည့်အမာ

ွတ်မ သာြဖစ်ြခင်းေ ကာင့် ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိသအားဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့် ှ င်း

သည်ဟဆံးြဖတ်ရမည်။ ၂၉အမျိုးသားသိ့မဟတ်အမျိုးသမီးတစ် ေယာက်၏ေခါင်းေပ တွင်ြဖစ်ေစ၊

ေမးေပ တွင် ြဖစ်ေစအနာေပါက်လ င်၊‐ ၃၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်ကထိအနာကိစစ်ေဆးရ မည်။

အနာတွင်းသည်နက်ဟန် ှ ိ ၍အနာေပ ှ ိ အေမွးများပါးလျက် ဝါ ကန့် ကန့်အေရာင်

ှ ိ လ င် ထိအနာသည်ဆိး ွားေသာကိယ်ေရ ြပားေရာဂါြဖစ်ေသာေကာင့် ထိသအား

မသန့် ှ င်းဟဆံးြဖတ်ရမည်။‐ ၃၁ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိသအားစစ်ေဆး သည့်အခါ

အနာတွင်းသည်မနက်ေသာ်လည်း အနာေပ  ှ ိ အေမွးများသည် ပကတိအေသွး

အေရာင်အတိင်းမ ှ ိ ခ့ဲလ င် သ့ကိခနစ်ရက် သီးြခားေနထိင်ေစရမည်။‐ ၃၂

သတမေန့၌ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်အနာ ကိတစ်ဖန်စစ်ေဆး၍ အနာသည်မြပန့်မပွား

အေမွးများသည်လည်းမဝါ၊ အနာတွင်း သည်လည်းမနက်ေကာင်းေတွ့ ှ ိ ရလ င်၊‐ ၃၃

အနာပတ်လည် ှ ိ အေမွးများကိရိတ်ရ မည်။ ထိ့ေနာက်သအားခနစ်ရက်တိး၍သီး ြခားေနထိင်ေစရမည်။‐

၃၄ သတမေန့၌ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်အနာကိ တစ်ဖန်စစ်ေဆး၍ အနာသည်မြပန့်မပွား၊

အနာတွင်းသည်လည်းမနက်ေကာင်းေတွ့ ှ ိ ရလ င် ထိသအားဘာသာေရးထံးနည်းအရ

သန့် ှ င်းသည်ဟဆံးြဖတ်ရမည်။ ထိသသည် မိမိအဝတ်များကိဖွပ်ေလ ာ်ရမည်။ ထိ့

ေနာက်သသည်သန့် ှ င်းလိမ့်မည်။‐ ၃၅ သိ့ရာတွင်သ့အားသန့် ှ င်းသည်ဟဆံး ြဖတ် ပီးေနာက်

အနာသည်ြပန့်ပွားလာလ င်၊‐ ၃၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိသကိထပ်မံစစ်ေဆး ရမည်။

အနာသည်ြပန့်ပွားလျက် ှ ိ ေ ကာင်း ေတွ့ရလ င် အေမွးဝါသည်မဝါသည်ကိစစ် ေဆး ကည့်ရန်မလိ။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ် သသည်မသန့် ှ င်းေ ကာင်းထင် ှ ားေန ပီ ြဖစ်သည်။‐ ၃၇

သိ့ရာတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်အနာမြပန့် မပွား၊ အနာေပ  ှ ိ အေမွးနက်များသည်

ပကတိအေသွးအေရာင် ှ ိ ၍ ေပျာက်ကင်း သွား ပီဟထင်ြမင်ယဆလ င် ထိသအား

ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့် ှ င်းသည် ဟ၍ဆံးြဖတ်ရမည်။ ၃၈အမျိုးသားသိ့မဟတ်အမျိုးသမီးတစ်

ေယာက်၏အေရြပားေပ တွင်အြဖူကွက် များေပ လ င်၊‐ ၃၉ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိသအားစစ်ေဆး

ရမည်။ အကွက်များသည်ြဖူမဲွမဲွြဖစ်လ င် အေရြပားေပ တွင်ြဖစ်ေပ တတ်ေသာ ှ င်း

ကွက်များြဖစ်၍သသည်ဘာသာေရးထံး နည်းအရသန့် ှ င်းသည်။ ၄၀ အမျိုးသားသိ့မဟတ်

အမျိုးသမီးတစ် ေယာက်၏ဦးေခါင်းအေနာက်ပိင်းမှြဖစ်ေစ၊ အေ ှ ့ပိင်းမှြဖစ်ေစဆံပင်များက တ်လ င်

မသန့် ှ င်းသဟ၍မသတ်မှတ်ရ။‐ ၄၂ သိ့ရာတွင်ဆံပင်ေြပာင်ေသာေနရာ၌နီ

ေဖျာ့ေဖျာ့အနာေပါက်လ င် ထိအနာသည် ဆိး ွားေသာအေရြပားေရာဂါြဖစ်သည်။‐ ၄၃

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိသအားစစ်ေဆး၍ အနာသည်နီေဖျာ့ေဖျာ့ြဖစ်လ င်၊‐ ၄၄

သ၏ဦးေခါင်းေပ ၌ဆိး ွားေသာအေရ ြပားေရာဂါစဲွသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် မသန့်

ှ င်းသဟဆံးြဖတ်ရမည်။‐ ၄၅ ဆိး ွားေသာကိယ်ေရြပားေရာဂါစဲွေသာ သသည်

စတ်ေသာအဝတ်ကိဝတ်ရမည်။ ဆံပင် ကိမ ဖီးရ။ မျက် ှ ာေအာက်ပိင်းကိဖံးလျက်

မသန့် ှ င်း၊ မသန့် ှ င်းဟေအာ်ရမည်။‐ ၄၆ သ၏ကိယ်၌ထိေရာဂါစဲွေနသည့်ကာလ

ပတ်လံး သသည်မသန့် ှ င်းသြဖင့် လသ ှ င့် ေဝးရာစခန်းအြပင်၌ထွက်၍ေနထိင်ရမည်။

၄၇ သိးေမွးအဝတ်အထည်သိ့မဟတ်ပိတ်ေချာ အဝတ်အထည်တွင်ြဖစ်ေစ၊‐ ၄၈

သိးေမွးအထည်စသိ့မဟတ်ပိတ်ေချာ အထည်စတွင်ြဖစ်ေစ၊ သားေရသိ့မဟတ်

သားေရထည်ပစည်းတွင်ြဖစ်ေစ၊‐ ၄၉ စိမ်းဖန့်ဖန့်သိ့မဟတ်နီ ကန့် ကန့်ဖားဥ ကွက်များကိေတွ ့ရလ င်

ြပန့်ပွားတက်ေသာ ဖားဥမျိုးြဖစ်သြဖင့် ထိပစည်းများကိယဇ် ပေရာဟိတ်ထံြပသရမည်။‐

၅၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ပစည်းကိစစ်ေဆး ပီး ခနစ်ရက်သိမ်းထားရမည်။‐ ၅၁

သတမေန့၌ထိပစည်းကိထပ်မံစစ်ေဆး၍ ဖားဥကွက်ြပန့်ပွားလာလ င် ထိပစည်းသည်

မသန့် ှ င်းေချ။‐ ၅၂ ထိဖားဥကွက်သည်ကးစက်တတ်ေသာဖားဥ မျိုးြဖစ်သြဖင့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ပစည်း ကိမီး ိ ့ဖျက်ဆီးရမည်။ ၅၃ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

ပစည်းကိစစ်ေဆး၍ဖားဥ ကွက်သည်မကျယ်ြပန့်လ င်၊‐ ၅၄ ထိပစည်းကိဖွပ်ေလာ်ေစ ပီးေနာက်

ခနစ်ရက် ထပ်မံ၍သိမ်းထားရမည်။‐ ၅၅ ထိ့ေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ပစည်းကိစစ် ေဆးရမည်။

ဖားဥကွက်သည်မြပန့်ပွားေသာ် လည်းအေရာင်မေြပာင်းလဲလ င် ထိပစည်းသည် မသန့် ှ င်းေချ။

ထိပစည်းသည်အတွင်းအြပင် ေဆွးေြမ့ေနေ ကာင်းေတွ့ ှ ိ ရလ င် ယင်းကိ မီး ိ ့ဖျက်ဆီးရမည်။‐ ၅၆

သိ့ရာတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထပ်မံစစ် ေဆးသည့်အခါ ဖားဥကွက်သည်အေရာင် ိး

သွားေ ကာင်းကိေတွ့ ှ ိ ရလ င် အဝတ်အထည် သိ့မဟတ်သားေရထည်ပစည်းမှထိအကွက်

ကိဆတ်ထတ်ရမည်။‐ ၅၇ ထိ့ေနာက်ဖားဥကွက်တစ်ဖန်ြပန်ေပ လာ လ င်

ဖားဥြပန့်ပွားလာြခင်းေ ကာင့် ပိင် ှ င် သည်ပစည်းကိမီး ိ ့ဖျက်ဆီးရမည်။‐ ၅၈

သသည်ပစည်းကိဖွပ်ေလ ာ်သြဖင့်ဖားဥ ကွက်ေပျာက်လ င် ေနာက်တစ် ကိမ်ထပ်မံဖွပ်

ေလ ာ်ရမည်။ ထိ့ေနာက်ပစည်းသည်ဘာသာ ေရးထံးနည်းအရသန့် ှ င်းလိမ့်မည်။ ၅၉

ဤပညတ်သည်ကား သိးေမွးအဝတ်အထည် သိ့မဟတ်ပိတ်ေချာအဝတ်အထည်တွင်ြဖစ် ေစ၊

သိးေမွးအထည်စ၊ သိ့မဟတ်ပိတ်ေချာ အထည်စတွင်ြဖစ်ေစ၊ သားေရထည်ပစည်း တွင်ြဖစ်ေစ၊

ဖားဥကွက်ေပ ြခင်း ှ င့်ဆိင်ေသာ ပညတ်ြဖစ်သတည်း။

၁၄ ထာဝရဘရားကကိယ်ေရြပားေရာဂါ ေပျာက်ကင်းသအားဘာသာေရးထံးနည်း အရ

သန့်စင်ေစြခင်းဆိင်ရာေအာက်ေဖာ်ြပ ပါပညတ်များကိေမာေ ှ အားချမှတ်ေပး ေတာ်မ၏။

ထိသအားသန့်စင်သအြဖစ် ေကညာမည့်ေန့၌ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ ေခ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၃

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သ့ကိစခန်းအြပင် သိ့ထတ်၍စစ်ေဆးရမည်။ သ၏ေရာဂါ ေပျာက်ကင်းလ င်၊‐ ၄

ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင်ေသာငှက် ှ စ်ေကာင် ှ င့်တကွသစ်ကတိးသား၊ ကိးနီ၊

ဟဿပ်ပင်ခက်စသည်တိ့ကိယေဆာင်ေစ ခ့ဲရမည်။‐ ၅ ထိ့ေနာက်စမ်းေရထည့်ထားေသာေြမအိးကိ

ေအာက်မှခံ၍ ငှက်တစ်ေကာင်ကိသတ်ေစရ မည်။‐ ၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သစ်ကတိးသား၊ ကိးနီ၊

ဟဿပ်ပင်ခက် ှ င့်တကွငှက်အ ှ င်ကိ သတ် ပီးေသာငှက်၏ေသွးထဲ၌ ှ စ်ရမည်။‐ ၇

ထိ့ေနာက်သသည်ကိယ်ေရြပားေရာဂါ ေပျာက်ကင်းသအား ေသွးြဖင့်ခနစ် ကိမ်ပက်

ဖျန်း ပီးလ င်သန့်စင်သြဖစ်ေကာင်းေ က ညာရမည်။ ငှက်အ ှ င်ကိကွင်းြပင်သိ့ပျံ ေစရမည်။‐

၈ ေရာဂါေပျာက်ကင်းသသည်မိမိအဝတ် များကိဖွပ်ေလ ာ်၍ ကိယ်ေပ မှအေမွး ှ ိ

သမ ကိရိတ် ပီးလ င်ေရချိုးရမည်။ ထိ အခါသသည်ဘာသာေရးထံးနည်းအရ သန့်စင်သြဖင့်

စခန်းအတွင်းသိ့ြပန်ဝင် ိင်သည်။ သိ့ရာတွင်သ၏တဲအြပင်၌ ခနစ်ရက်ေနထိင်ရမည်။‐ ၉

သတမေန့တွင်သ၏ဆံပင်၊ မတ်ဆိတ်ေမွး၊ မျက်ခံးေမွး ှ င့်ကိယ်ေပ မှအေမွး ှ ိ သမ

ကိတစ်ဖန်ရိတ် ပီးလ င် မိမိအဝတ်များ ကိဖွပ်ေလာ်၍ေရချိုးရမည်။ ထိအခါသ

သည်ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင် လိမ့်မည်။ ၁၀ အ မေန့၌သသည် အြပစ်အနာကင်း

ေသာတစ် ှ စ်သားအ ွယ် သိးထီးကေလး ှ စ်ေကာင်၊ သိးမကေလးတစ်ေကာင်၊ သံလွင်
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ဆီ ှ င့်ေရာေသာမန့်ညက်ငါးေပါင် ှ င့်သံလွင် ဆီအဝက်သားကိယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၁၁

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိသကိအထက်ပါ ပေဇာ်သကာများ ှ င့်တကွ ထာဝရဘရား

စံေတာ်မရာတဲေတာ်တံခါးဝသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၁၂ ထိ့ေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သိးအထီး

တစ်ေကာင် ှ င့် သံလွင်ဆီအဝက်သားကိ အြပစ်ဒဏ်ေြပရာယဇ်အြဖစ်ပေဇာ်ရ မည်။

ထိပေဇာ်သကာတိ့ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ် အတွက်ထာဝရဘရားအား အထးလ

ဖွယ်အြဖစ်ဆက်ကပ်ရမည်။‐ ၁၃ သသည်အြပစ်ေြဖရာယဇ်ေကာင် ှ င့်မီး ိ ့

ရာယဇ်ေကာင်များကိ သတ်ေသာသန့် ှ င်းရာ ဌာနတွင်သိးကိသတ်ရမည်။ အြပစ်ဒဏ်ေြပ

ရာယဇ်ေကာင်သည်အြပစ်ေြဖရာယဇ်ေကာင် က့ဲသိ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်ပိင်ရာြဖစ်၏။

ထိယဇ် သည်အလွန်သန့် ှ င်းသည်။‐ ၁၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ

ပေနေသာသ၏လက်ယာနားပျဥ်း၊ လက် ယာလက်မ ှ င့်လက်ယာေြခမတိ့တွင်သိး

၏ေသွးြဖင့်သတ်ရမည်။‐ ၁၅ ထိ့ေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် မိမိ၏လက်

ဝဲလက်ဖဝါးထဲသိ့သံလွင်ဆီအနည်း ငယ်ကိေလာင်းထည့်လျက်၊‐ ၁၆ လက်ယာလက် ိးြဖင့်ဆီကိတိ့၍

ထာဝရ ဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ခနစ် ကိမ်ဖျန်းရ မည်။‐ ၁၇တစ်ဖန်သသည်ဘာသာေရးထံးနည်း အရ

သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပေနသ၏ လက်ယာနားပျဥ်း၊ လက်ယာလက်မ၊ လက်

ယာေြခမတိ့တွင်လက်ဖဝါးထဲမှဆီ ှ င့်သိး၏ေသွးအနည်းငယ်ြဖင့်သတ် ရမည်။‐ ၁၈

လက်ဖဝါးထဲတွင်ကျန် ှ ိ ေသာဆီြဖင့် ထိ သ၏ဦးေခါင်းကိသတ်ရမည်။ ဤနည်းအား

ြဖင့်သသည်သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပရမည်။ ၁၉ ထိေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် အြပစ်ေြဖရာ

ယဇ်ကိပေဇာ်၍ သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိေဆာင် ွက်ရမည်။ ထိေနာက်သသည်မီး ိ ့ရာယဇ်

ေကာင်ကိသတ်၍၊‐ ၂၀ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ ယဇ်ပလင် ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။

ဤနည်းအား ြဖင့်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သန့်စင်ြခင်းဝတ် ကိေဆာင် ွက် ပီးေနာက်ေရာဂါေပျာက်ကင်း

သသည်သန့်စင်လိမ့်မည်။ ၂၁ ထိသသည်ဆင်းရဲသြဖင့် အထက်ပါပေဇာ်

သကာများကိသန့်စင်ြခင်းဝတ်အတွက် အြပစ်ဒဏ်ေြပရာယဇ်အြဖစ်ပေဇာ်ရန် မတတ် ိင်လ င်

သိးထီးကေလးတစ်ေကာင် ကိသာယေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ထိယဇ်သည်ယဇ် ပေရာဟိတ်အတွက်

ထာဝရဘရားအား အထးလဘွယ်ြဖစ်သည်။ သသည်ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာအတွက် သံလွင်ဆီ ှ င့်ေရာ

ေသာမန့်ညက် ှ စ်ေပါင်ကိလည်းေကာင်း၊ သံ လွင်ဆီအဝက်သားကိလည်းေကာင်းယခ့ဲ ရမည်။‐

၂၂ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ှ င့်မီး ိ ့ရာယဇ် အတွက်တစ်ေကာင်စီပေဇာ်ရန် ချိုး ှ စ်ေကာင်

သိ့မဟတ်ခိ ှ စ်ေကာင်ကိလည်းယခ့ဲရမည်။‐ ၂၃သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပသည့်အ မေန့၌ သသည်

ထိပေဇာ်သကာတိ့ကိယဇ်ပေရာ ဟိတ်ထံတဲေတာ်တံခါးဝသိ့ယေဆာင်ခ့ဲ ရမည်။‐ ၂၄

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သိး ှ င့်သံလွင်ဆီကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်အတွက် ထာဝရဘရားအား

အထးပေဇာ်သကာအြဖစ်ဆက်ကပ်ရမည်။‐ ၂၅သသည်သိးကိသတ် ပီးလ င်ေသွးအနည်း ငယ်ြဖင့်

ထိသ၏လက်ယာနားပျဥ်း၊ လက်ယာ လက်မ၊ လက်ယာေြခမတိ့ကိသတ်ရမည်။‐ ၂၆

ထိ့ေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် မိမိ၏လက်ဝဲ လက်ဖဝါးထဲတွင်ဆီအနည်းငယ်ကိထည့် ၍၊‐

၂၇ လက်ယာလက် ိးြဖင့် ထာဝရဘရား၏ ေ ှ ့ေတာ်၌ခနစ် ကိမ်ဖျန်းရမည်။‐ ၂၈

တစ်ဖန်သသည်ေသွးသတ် ပီးေသာေနရာ များြဖစ်သည့်လက်ယာနားပျဥ်း၊ လက်ယာ လက်မ၊

လက်ယာေြခမတိ့တွင်ဆီအနည်း ငယ်သတ်ရမည်။‐ ၂၉တစ်ဖန်သသည်လက်ဖဝါးထဲတွင်ကျန် ှ ိ

ေသာဆီြဖင့် ထိသ၏ဦးေခါင်းကိသတ်ရမည်။ဤနည်းအားြဖင့်သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပ ရမည်။‐ ၃၀

ထိေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ချိုးတစ်ေကာင်၊ သိ့မဟတ်ခိတစ်ေကာင်ကိအြပစ်ေြဖရာ

ယဇ်အတွက်လည်းေကာင်း၊‐ ၃၁ အြခားတစ်ေကာင်ကိမီး ိ ့ရာယဇ်အတွက်

လည်းေကာင်း၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ရမည်။ ဤနည်း

အားြဖင့်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သန့်စင်ြခင်း ဝတ်ကိေဆာင် ွက်ရမည်။‐ ၃၂

ဤပညတ်သည်ကားဆင်းရဲ၍မတတ် ိင် သည့်ကိယ်ေရြပားေရာဂါသည် လိက်နာရ

မည့်သန့်စင်ြခင်းဝတ် ှ င့်ဆိင်ေသာပညတ် ြဖစ်သတည်း။ ၃၃ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့

အား အိမ်များတွင်ဖားဥစဲွြခင်း ှ င့်ပတ်သက် ၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါပညတ်များကိချမှတ်

ေပးေတာ်မ၏။ (ဤပညတ်သည် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ပိင်ဆိင်ေနထိင်ရန် ထာဝရ

ဘရားေပးေတာ်မမည့်ခါနာန်ြပည်သိ့ေရာက် ှ ိ  ပီးေနာက်လိက်ေလ ာက်ရမည့်ပညတ်များ ြဖစ်သည်။‐)

၃၅ တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည် မိမိ၏အိမ် တွင်ဖားဥစဲွေ ကာင်းေတွ့ရလ င် ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်ထံသိ့သွားေရာက်တိင် ကားရမည်။‐ ၃၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိအိမ်သိ့သွားေရာက်

မစစ်ေဆးမီ ပစည်း ှ ိ သမ ကိအြပင်သိ့ ထတ်ေစရမည်။ ထိသိ့မ ပလပ်လ င်အိမ်ထဲ

၌ ှ ိ သမ ေသာပစည်းများကိမသန့်စင်ဟ ေကညာရမည်။ ထိေနာက်သသည်အိမ်ထဲ သိ့ဝင်၍၊‐

၃၇ ဖားဥကိစစ်ေဆးရမည်။ အိမ်ထရံေပ တွင်စိမ်းဖန့်ဖန့်၊ နီ ကန့် ကန့်ဖားဥစဲွသည့်

အကွက်များချိုင့်ဝင်ေနေကာင်းေတွ့ ှ ိ ရ လ င်၊‐ ၃၈ သသည်အိမ်အြပင်သိ့ထွက်၍အိမ်ကိ

ခနစ်ရက်ပိတ်ထားေစရမည်။‐ ၃၉ သသည်သတမေန့၌ ထိအိမ်သိ့တစ်ဖန်သွား

ေရာက်စစ်ေဆးရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ဖားဥများြပန့်ပွားလျက် ှ ိ ေ ကာင်းေတွ့ရ

လ င်၊‐ ၄၀ ဖားဥစဲွေသာေကျာက်တံးများကိထတ်၍ မိ ့ြပင် ှ ိ အညစ်အေကးစွန့်ရာအရပ်

၌စွန့်ပစ်ရမည်။‐ ၄၁ ထိေနာက်အိမ်တွင်းထရံများမှအဂေတကိ ြခစ်ခွာေစရမည်။

ြခစ်ခွာ၍ရေသာအဂေတ ကိ မိ ့ြပင် ှ ိ အညစ်အေကးစွန့်ရာအရပ် ၌စွန့်ပစ်ရမည်။‐ ၄၂

ထတ်ပစ်ေသာေကျာက်တံးများေနရာတွင် အြခားေကျာက်တံးများြဖင့်အစားထိး ၍

ထရံများကိအဂေတြဖင့်အသစ်မွမ်းမံ ေစရမည်။ ၄၃ ထိအိမ်တွင်ေကျာက်တံးများကိထတ်၍ထရံ

များကိြခစ်လျက် အဂေတအသစ်မွမ်းမံ ပီး ေနာက်ဖားဥစဲွြပန်လ င်၊‐ ၄၄

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိအိမ်သိ့သွားေရာက် စစ်ေဆးရမည်။ ဖားဥြပန့်ပွားလျက် ှ ိ သည်

ကိေတွ့ရလ င်ထိအိမ်သည်မသန့်စင်ေချ။‐ ၄၅ ထိအခါအိမ်ကိ ဖိချ၍ေကျာက်၊ သစ်သား၊

အဂေတ ှ ိ သမ ကိ မိ ့ြပင် ှ ိ အညစ်အေကး စွန့်ရာအရပ်သိ့ယေဆာင်သွားရမည်။‐ ၄၆

အိမ်ကိပိတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း အိမ်ထဲသိ့ဝင်မိသသည်ညဦးတိင်ေအာင် မသန့်စင်ေချ။‐ ၄၇

ထိအိမ်ထဲတွင်အိပ်မိစားမိသသည်လည်း မိမိ၏အဝတ်များကိဖွပ်ေလ ာ်ရမည်။ ၄၈

အိမ်ကိအဂေတြဖင့်အသစ်မွမ်းမံ ပီးသည့် ေနာက် ယဇ်ပေရာဟိတ်သွားေရာက်စစ်ေဆး ကည့်

ေသာအခါ ဖားဥထပ်မံ၍မစဲွေ ကာင်းေတွ့ ှ ိ ရလ င် ဖားဥလံးဝမစဲွေတာ့ ပီြဖစ်ေသာ

ေကာင့် ထိအိမ်သည်ဘာသာေရးထံးနည်း အရသန့်စင်သည်ဟ၍ေကညာရမည်။‐ ၄၉

ထိအိမ်အတွက်သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိေဆာင် ွက်ရန်သသည်ငှက် ှ စ်ေကာင်၊

သစ်ကတိး သား၊ ကိးနီ၊ ဟဿပ်ပင်ခက်စသည်တိ့ကိ ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၅၀

သသည်စမ်းေရထည့်ထားေသာေြမအိးကိ ေအာက်မှခံ၍ငှက်တစ်ေကာင်ကိသတ်ရမည်။‐ ၅၁

ထိ့ေနာက်သစ်ကတိးသား၊ ဟဿပ်ခက်၊ ကိး နီ ှ င့်တကွ ငှက်အ ှ င်ကိသတ် ပီးေသာ

ငှက်၏ေသွး ှ င့်စမ်းေရထည့်လာေသာအိး ထဲတွင် ှ စ် ပီးလ င် အိမ်ကိခနစ် ကိမ်ပက် ဖျန်းရမည်။‐ ၅၂

ဤနည်းအားြဖင့်သသည်ငှက်၏ေသွး၊ စမ်း ေရ၊ ငှက်အ ှ င်၊ သစ်ကတိးသား၊ ဟဿပ်ခက်

ှ င့် ကိးနီစသည်တိ့ကိအသံး ပ၍အိမ် အတွက်သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပရမည်။‐ ၅၃

ထိေနာက်ငှက်အ ှ င်ကိ မိ ့ြပင်ကွင်းြပင် သိ့လတ်လိက်ရမည်။ ဤနည်းအားြဖင့်သသည်

အိမ်အတွက်သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပသြဖင့် အိမ်သည်ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင် လာလိမ့်မည်။

၅၄ ဤပညတ်သည်ကား ဆိး ွားသည့်ကိယ်ေရ ြပားေရာဂါများ ှ င့်ဆိင်၍လည်းေကာင်း၊‐ ၅၅

ကိယ်ေရြပားေပ တွင်ေပါက်ေသာအနာ၊ အနာ စိမ်း၊ သိ့မဟတ်ဖးေယာင်နာ ှ င့်ဆိင်၍လည်း ေကာင်း၊

အဝတ်အထည် ှ င့်အိမ်များတွင်ဖားဥ စဲွြခင်း ှ င့်ဆိင်၍လည်းေကာင်းြပ ာန်းေသာ

ပညတ်များြဖစ်သည်။‐ ၅၇ ဤပညတ်များသည်သန့်စင်သည်မသန့်စင် သည်ကိ

အဆံးအြဖတ်ေပးေသာပညတ်များ ြဖစ်သည်။

၁၅ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး သားတိ့လိက်နာရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပ

ပါပညတ်များကိေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ အားချမှတ်ေပးေတာ်မ၏။ ေယာကျာ်းတစ်ေယာက်

သည် ရိနာကျေနလ င်ြဖစ်ေစ၊ ရိနာကျ ြခင်းရပ်စဲသွားလ င်ြဖစ်ေစ၊ မသန့်စင်ေချ။‐

၄ ထိသထိင်ေသာအိပ်ရာသိ့မဟတ်အိပ်ေသာ အိပ်ရာသည်လည်းမသန့်စင်။‐ ၅

တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည် ထိသ အိပ်ေသာအိပ်ရာကိထိမိလ င်၊‐ ၆

ထိင်ေသာေနရာတွင်ထိင်မိလ င် မိမိအဝတ် များကိဖွပ်ေလ ာ်၍ေရချိုးရမည်။ သသည်

ညဦးတိင်ေအာင်မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၇ ရိနာစဲွေသာသကိထိကိင်မိေသာသသည်

မိမိအဝတ်များကိဖွပ်ေလ ာ်၍ေရချိုးရ မည်။ သသည်ညဦးတိင်ေအာင်မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၈

ရိနာစဲွေသာသသည်ဘာသာတရားထံး နည်း ှ င့်ဆိင်၍ သန့်စင်သတစ်ဦးအေပ သိ့ တံေတွးေထွးမိလ င်

တံေတွးေထွးခံရသ သည်မိမိအဝတ်ကိဖွပ်ေလ ာ်၍ေရချိုးရ မည်။ သသည်ညဦးတိင်ေအာင်မသန့်စင်ဘဲ

ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၉ ရိနာစဲွေသာသထိင်ေသာကန်း ှ ီးသိ့ မဟတ်ထိင်ခံသည်မသန့်စင်။‐ ၁၀

ထိသထိင်ေသာအရာကိကိင်တွယ်မိေသာ သသည် ညဦးတိင်ေအာင်မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့် မည်။

ထိသထိင်မိေသာဝတုပစည်းကိသယ် ေဆာင်ေသာသသည် မိမိအဝတ်ကိဖွပ်ေလ ာ် ၍ေရချိုးရမည်။

သသည်ညဦးတိင်ေအာင် မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၁၁ ရိနာစဲွေသာသသည်မိမိ၏လက်များကိ

မေဆးဘဲ ှ င့် တစ်စံတစ်ေယာက်ကိထိကိင် မိလ င် အကိင်ခံရေသာသသည်မိမိအဝတ်

များကိဖွပ်ေလာ်၍ေရချိုးရမည်။ သသည် ညဦးတိင်ေအာင်မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၁၂

ရိနာစဲွေသာသကိင်မိေသာေြမအိးေြမ ခွက်ကိခဲွပစ်ရမည်။ သကိင်မိေသာသစ်သား

အိးသစ်သားခွက်ကိေရ ှ င့်ေဆးရမည်။ ၁၃ ထိသသည်ရိနာေပျာက်ကင်း ပီးေနာက် ခနစ်

ရက်ေစာင့်ဆိင်း ပီးလ င် မိမိအဝတ်များကိ ဖွပ်ေလာ်၍စမ်းေရြဖင့်ေရချိုးရမည်။ ထိ

အခါတွင်သသည် ဘာသာေရးထံးနည်း အရသန့်စင်လိမ့်မည်။‐ ၁၄ အ မေန့တွင်သသည်

ချိုး ှ စ်ေကာင်သိ့ မဟတ်ခိ ှ စ်ေကာင်ကိ ထာဝရဘရားစံ ေတာ်မရာတဲေတာ်တံခါးဝသိ့ယေဆာင်

ခ့ဲ၍ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံေပးအပ်ရမည်။‐ ၁၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်အြပစ်ေြဖရာယဇ်
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အတွက် ငှက်တစ်ေကာင်ကိပေဇာ်ရမည်။ ဤ နည်းအားြဖင့်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိသ

အတွက်သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပရမည်။ ၁၆ ေယာကျာ်းတစ်ေယာက်သည်သက်ရည်ယိလ င်

တစ်ကိယ်လံးေရချိုးရမည်။ သသည်ညဦး တိင်ေအာင်မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၁၇

သက်ရည်ထိမိေသာအဝတ်အထည် သိ့မဟတ် သားေရထည်ကိဖွပ်ေလာ်ရမည်။ ထိအရာ

ဝတုသည်ညဦးတိင်ေအာင်မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၁၈ ေယာကျာ်း ှ င့်မိန်းမ၊ ကာမစပ်ယှက် ပီးလ င်

ှ စ်ဦးစလံးေရချိုးရမည်။ သတိ့သည်ည ဦးတိင်ေအာင်မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။ ၁၉

အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်သည်ရာသီေသွး ေပ လ င် သသည်ခနစ်ရက်မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ

လိမ့်မည်။ သ့ကိထိကိင်မိေသာသသည် ည ဦးတိင်ေအာင်မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐

၂၀ ရာသီေသွးေပ ချိန်အတွင်းထိအမျိုး သမီးထိင်ေသာေနရာသိ့မဟတ်အိပ်

ေသာအိပ်ရာတိ့သည်မသန့်စင်။‐ ၂၁ သထိင်ေသာေနရာသိ့မဟတ်သအိပ်ေသာ

အိပ်ရာကိထိကိင်မိေသာသသည် မိမိအဝတ် များကိဖွပ်ေလာ်၍ေရချိုးရမည်။ သသည်

ညဦးတိင်ေအာင်မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၂၄ ရာသီေသွးေပ ေသာမိန်းမသည်မသန့်စင် ေသာေကာင့်

သ ှ င့်ကာမစပ်ယှက်ေသာေယာကျာ်း သည်လည်း ခနစ်ရက်တိင်ေအာင်မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။

ထိသ၏အိပ်ရာသည်လည်း မသန့်စင်။ ၂၅ အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်သည်ရာသီေသွး

ေပ ချိန်မကျဘဲ ှ င့် ရက်အတန် ကာမ ေသွးဆင်းလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ရာသီ ေသွးေပ ချိန်ကိလွန်၍ေသွးဆက်ဆင်းေန လ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

သသည်ေသွးမရပ် မချင်းရာသီေသွးေပ ချိန်မှာက့ဲသိ့ မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၂၆

ရာသီေသွးေပ ချိန်အတွင်းသထိင်ေသာ အရာ သိ့မဟတ်သအိပ်ေသာအိပ်ရာသည် မသန့်စင်ေချ။‐ ၂၇

ထိအရာတိ့ကိထိကိင်မိေသာသသည်မသန့် စင်သြဖင့် မိမိအဝတ်များကိဖွပ်ေလ ာ်၍ ေရချိုးရမည်။

သသည်ညဦးတိင်ေအာင် မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၂၈ အမျိုးသမီးသည်ေသွးဆင်းြခင်းရပ် ပီး

ေနာက် ခနစ်ရက် ကာလ င်ဘာသာေရးထံး နည်းအရသန့်စင်လာလိမ့်မည်။‐ ၂၉

အ မေန့၌သသည်ချိုး ှ စ်ေကာင်သိ့မဟတ် ခိ ှ စ်ေကာင်ကိ ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာ

တဲေတာ်တံခါးဝသိ့ယေဆာင်ခ့ဲ၍ယဇ်ပေရာ ဟိတ်ထံေပးအပ်ရမည်။‐ ၃၀

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်အြပစ်ေြဖရာယဇ် အတွက်ငှက်တစ်ေကာင်၊ မီး ိ ့ရာယဇ်အတွက်

အြခားငှက်တစ်ေကာင်ကိပေဇာ်ရမည်။ ဤ နည်းအားြဖင့်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိအမျိုး

သမီးအတွက်သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပရမည်။ ၃၁ ထာဝရဘရားသည်စခန်းအလယ်တွင် တည်

ှ ိ သည့်စံေတာ်မရာတဲေတာ်ကိမညစ်ညမ်း ေစြခင်းအလိ့ငှာ မသန့်စင်ေသာအမများ

ှ င့်ဆိင်၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ေမာေ ှ အားြဖင့်သတိေပးေတာ်မ၏။

အကယ်၍သတိ့သည်တဲေတာ်ကိ ညစ်ညမ်း ေစလ င်အသက်ေသဆံးရ ကမည်။ ၃၂

ဤပညတ်တိ့သည်ကားရိနာစဲွေသာသ၊ သက်ရည်ယိေသာသ၊‐ ၃၃ ရာသီေသွးေပ ေသာအမျိုးသမီး၊

ဘာသာ ေရးထံးနည်းအရမသန့်စင်ေသာမိန်းမ ှ င့် ကာမစပ်ယှက်ေသာေယာကျာ်းတိ့ ှ င့်သက်

ဆိင်ေသာပညတ်များြဖစ်သတည်း။

၁၆
အာ န်၏သား ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ထာဝရ ဘရားအားမသန့်စင်ေသာမီးြဖင့်ပေဇာ်

ေသာေကာင့် ေသဆံး က ပီးေနာက်ကိယ် ေတာ်သည်ေမာေ ှ အား၊‐ ၂

``သင်၏အစ်ကိအာ န်သည် ကန့်လန့်ကာ အတွင်း ှ ိ အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ထဲသိ့

သတ်မှတ်သည့်အချိန်၌သာဝင်ရမည် ြဖစ်ေ ကာင်းေြပာ ကားေလာ့။ အဘယ်ေကာင့်

ဆိေသာ် ငါသည်အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ် ှ ိ ပဋိညာဥ်ေသတာအဖံးအထက်မိး

တိမ်၌ထင် ှ ားေတာ်မမည်ြဖစ်သည်။ သ သည်ဤပညတ်ကိမနာခံလ င်ေသရ လိမ့်မည်။‐ ၃

သသည်အြပစ်ေြဖရာယဇ်အတွက် ွား ပျိုတစ်ေကာင် ှ င့် မီး ိ ့ရာယဇ်အတွက်သိး

ထီးတစ်ေကာင်ကိယေဆာင်လာ ပီးမှ အလွန် သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ထဲသိ့ဝင်ရမည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၄ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည် ေအာက်ပါ န် ကားချက်များကိေပးေတာ်မ၏။ အာ န်သည်

အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ထဲသိ့မဝင်မီ ေရချိုး၍ယဇ်ပေရာဟိတ်ဝတ်စံများြဖစ် ေသာပိတ်ေချာဝတ် ံ ၊

ေဘာင်းဘီ၊ ခါးစည်း ှ င့်ေဗာင်းထပ်များကိဝတ်ဆင်ရမည်။ ၅ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အြပစ်

ေြဖရာယဇ်အတွက်ဆိတ်ထီး ှ စ်ေကာင် ှ င့် မီး ိ ့ရာယဇ်အတွက်သိးထီးတစ်ေကာင်

ကိအာ န်ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၆သသည်မိမိအြပစ်များ ှ င့် မိမိ၏ မိသားစအြပစ်များေြဖရန်

ွားထီး ကိပေဇာ်ရမည်။‐ ၇ ထိေနာက်သသည်ဆိတ် ှ စ်ေကာင်ကိ ထာဝရ

ဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်တံခါးဝသိ့ ယေဆာင်လာ ပီးလ င်၊‐ ၈ ေကျာက်တံး ှ စ်တံးကိယလျက်၊

ေကျာက်တံး တစ်တံးကိ``ထာဝရဘရားအတွက်'' ဟ၍ လည်းေကာင်း၊ အြခားေကျာက်တံးကိ``အဇာ

ဇယ်အတွက်'' ဟ၍လည်းေကာင်းမှတ်သား ပီးေနာက် ဆိတ် ှ စ်ေကာင်ကိစာေရးတံချရမည်။‐ ၉

အာ န်သည်ထာဝရဘရားအတွက် စား ေရးတံကျေသာဆိတ်ကိအြပစ်ေြပရာ

ပေဇာ်သကာအြဖစ်ပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၀ အဇာဇယ်အတွက်စာေရးတံကျေသာဆိတ်

အ ှ င်ကိထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်၍ လတိ့၏အြပစ်များကိယေဆာင်သွားေစ ရန်

ထိဆိတ်ကိေတာက ာရသိ့ေစလတ်လိက် ရမည်။ ၁၁အာ န်သည်မိမိ၏မိသားစအတွက် အြပစ်

ေြဖရာပေဇာ်သကာအြဖစ် ွားထီးကိ ပေဇာ်ေသာအခါ၊‐ ၁၂ယဇ်ပလင်မှမီးခဲများကိမီးကျီးခံလင်ပန်း ၌

အြပည့်ထည့်၍နံ့သာမန့်လက် ှ စ်ဆပ်ကိ ယ ပီးလ င် အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ထဲသိ့ဝင်ရမည်။‐

၁၃ ထိေနာက်ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်တွင် နံ့သာကိမီးခဲေပ ၌ြဖူးရမည်။ နံ့သာ

မှထွက်ေသာမီးခိးသည်ပဋိညာဥ်ေသတာ ဖံးကိကွယ်ထားသြဖင့် သသည်အဖံးကိ

မြမင် ိင်ေသာေကာင့်အသက်ချမ်းသာ ရာရလိမ့်မည်။‐ ၁၄ သသည် ွား၏ေသွးအနည်းငယ်ကိယ၍

လက် ိးြဖင့်ပဋိညာဥ်ေသတာဖံးအေ ှ ့ပိင်းကိ ဖျန်းရမည်။ ပဋိညာဥ်ေသတာအေ ှ ့၌လည်း

ခနစ် ကိမ်ဖျန်းရမည်။ ၁၅ ထိေနာက်သသည် လတိ့အြပစ်ေြဖရာပေဇာ်

သကာြဖစ်ေသာဆိတ်ကိသတ်၍ ေသွးကိအလွန် သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ထဲသိ့ယခ့ဲရမည်။ ွား

၏ေသွးကိဖျန်းသည့်နည်းတဆိတ်၏ေသွးကိ ပဋိညာဥ်ေသတာဖံးေပ တွင်လည်းေကာင်း၊

ေသတာအေ ှ ့တွင်လည်းေကာင်းဖျန်းရ မည်။‐ ၁၆ ဤနည်းအားြဖင့်အာ န်သည် ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏မသန့်စင်ြခင်း ှ င့်အြပစ် အမျိုးမျိုးတိ့ေ ကာင့် အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ်အတွက်

သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိေဆာင် ွက်ရ မည်။ တဲေတာ်သည်မသန့်စင်ေသာစခန်းအလယ် တွင်တည် ှ ိ သြဖင့်

တဲေတာ်အတွက်သန့်စင် ြခင်းဝတ်ကိေဆာင် ွက်ရမည်။‐ ၁၇အာ န်သည်အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်

ထဲသိ့ဝင်၍ သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိေဆာင် ွက် သည့်အချိန်မှစ၍ ြပန်ထွက်လာသည့်အချိန်

အထိတဲေတာ်အတွင်း၌မည်သမ မ ှ ိ ေစရ။ သသည်မိမိ ှ င့်မိမိ၏မိသားစ အတွက်လည်းေကာင်း၊

ဣသေရလတစ်မျိုး သားလံးအတွက်လည်းေကာင်း အြပစ်ေြပ ြခင်းဝတ်ကိေဆာင် ွက် ပီးေသာအခါ၊‐

၁၈ မီး ိ ့ရာယဇ်ပလင်သိ့ထွက်လာ၍ ထိပလင် အတွက်သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပရမည်။ သ

သည် ွား၏ေသွး ှ င့်ဆိတ်၏ေသွးအနည်း ငယ်စီကိယ၍ ယဇ်ပလင်ေထာင့်အတက်

များတွင်သတ်လိမ်းရမည်။‐ ၁၉ယဇ်ပလင်အေပ သိ့လည်းေသွးကိလက် ိး ြဖင့်ခနစ် ကိမ်ြဖန်းရမည်။

ဤနည်းအား ြဖင့်သသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ၏အြပစ်များအတွက် ယဇ်ပလင်ကိသန့်စင်

ေစ ပီးသန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပေလသည်။ ၂၀ အာ န်သည်အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၊

ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ် ှ င့် ယဇ်ပလင်အတွက် သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိေဆာင်

ွက် ပီးေသာအခါ အဇာဇယ်အတွက်ေ ွး ချယ်ထားေသာဆိတ်အ ှ င်ကိ ထာဝရ

ဘရားထံဆက်ကပ်ရမည်။‐ ၂၁ သသည်ဆိတ်၏ဦးေခါင်းေပ တွင်လက်

ှ စ်ဘက်ကိတင်လျက် ဣသေရလအမျိုး သားတိ့၏ဒစ ိက်အြပစ် ှ င့်ပန်ကန်မ

ှ ိ သမ ကိဝန်ချေသာအားြဖင့် ထိဒစ ိက် အြပစ်များကိဆိတ်၏ဦးေခါင်းေပ သိ့ ကျေရာက်ေစသည်။

ထိေနာက်တာဝန်ကျ ေသာသသည် ဆိတ်ကိေတာက ာရထဲ သိ့ေမာင်း ှ င်ရမည်။‐ ၂၂

ဤနည်းအားြဖင့်ဆိတ်သည်လသကင်းမ့ဲေသာ အရပ်သိ့ လ၏ဒစ ိက်အြပစ် ှ ိ သမ တိ့

ကိသယ်ေဆာင်သွားလိမ့်မည်။ ၂၃ ထိေနာက်အာ န်သည်တဲေတာ်ထဲသိ့ဝင်၍

အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်သိ့မဝင်မီက ဝတ်ဆင်ခ့ဲေသာယဇ်ပေရာဟိတ်ဝတ်စံကိ ခ တ်ထားခ့ဲရမည်။‐

၂၄ သသည်သီးသန့်ေနရာတွင်ေရချိုး ပီးေနာက် မိမိ၏အဝတ်အကျများကိဝတ်ဆင်ရမည်။

ထိ့ေနာက်သသည်ယဇ်ပလင်သိ့ထွက်သွား၍ မိမိ၏အြပစ် ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့၏အြပစ်များအတွက် မီး ိ ့ရာယဇ်ကိ ပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၅သသည်ယဇ်ပလင်ေပ တွင်အြပစ်ေြဖရာ

ယဇ်ေကာင်၏အဆီကိမီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၆ ေတာက ာရထဲသိ့အဇာဇယ်ကိေမာင်း ှ င်

သွားရသသည် မိမိ၏အဝတ်များကိဖွပ် ေလာ်၍ေရချိုး ပီးမှ စခန်းအတွင်းသိ့ ြပန်ဝင်ရမည်။‐ ၂၇

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ေကာင်များြဖစ်သည့် ွား ှ င့်ဆိတ်ေသွးကိ အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာန

ေတာ်ထဲသိ့ယေဆာင် ပီးေနာက် ယဇ်ေကာင် များ၏အသား၊ သားေရ၊ ဝမ်းတွင်းသား ှ ိ

သမ ကိစခန်းအြပင်သိ့ထတ်ေဆာင်၍ မီး ိ ့ပစ်ရမည်။‐ ၂၈ ထိယဇ်ေကာင်များကိမီး ိ ့ရသသည်

မိမိ ၏အဝတ်များကိဖွပ်ေလာ်၍ေရချိုး ပီး မှ စခန်းအတွင်းသိ့ြပန်ဝင်ရမည်။ ၂၉

သင်တိ့သည်ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပပါပညတ်ကိ ထာဝစဥ်လိက်နာေစာင့်ထိန်းရမည်။ သတမလ၊

ဆယ်ရက်ေန့တွင်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ ှ င့် သတိ့ထံ၌ေနထိင်ေသာလမျိုးြခား တိ့သည်

အစာေ ှ ာင်၍မည်သည့်အလပ်ကိ မ မလပ်ရ။‐ ၃၀ ထိေန့တွင်သတိ့သည်ဘာသာေရးထံးနည်း အရ

သန့်စင်ေစြခင်းငှာအြပစ်ေြဖြခင်း ဝတ်ကိ ပရမည်။‐ ၃၁ ထိေန့သည်အလွန်သန့် ှ င်းေသာေန့ြဖစ်သည်။

ထိေန့၌မည်သည့်အလပ်ကိမ မလပ်ရ။ ဤ ပညတ်ကိသားစဥ်ေြမးဆက်ေစာင့်ထိန်းရမည်။‐ ၃၂

ဖခင်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံရန် သိကာ တင်ဆက်ကပ် ပီးေသာယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းက

သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပရမည်။ ထိယဇ်ပေရာ ဟိတ်မင်းသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်ဝတ်စံကိ ဝတ်ဆင်၍၊‐

၃၃ အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အပါအဝင် ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်၊ ယဇ်

ပလင်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့အတွက် သန့်စင်

ြခင်းဝတ်ကိေဆာင် ွက်ရမည်။‐ ၃၄ သင်တိ့သည်ဤပညတ်ချက်များကိထာဝ

စဥ်ေစာင့်ထိန်းရ ကမည်။ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ ပမိသမ ေသာအြပစ်မှေြပေစ
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အ့ံေသာငှာ ဤဝတ်ကိတစ် ှ စ်လ င်တစ် ကိမ် ပရမည်။ သိ့ြဖစ်ပါ၍ေမာေ ှ

သည်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း ေဆာင် ွက်ေလ၏။

၁၇ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်အာ န်၊ သ၏သားများ ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသား

အေပါင်းတိ့အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါပညတ် များကိချမှတ်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၃

ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်တံခါး ဝမှလဲွ၍ အြခားတစ်ေနရာရာတွင် ွားကိ ြဖစ်ေစ၊

ဆိတ်ကိြဖစ်ေစသတ်၍ ထာဝရဘရား အားပေဇာ်ေသာဣသေရလအမျိုးသားသည်

ပညတ်ေတာ်ကိချိုးေဖာက်သြဖစ်၏။ သသည် ေသွးသွန်းမလွန်ကးေသာေကာင့် ထာဝရ

ဘရား၏လမျိုးေတာ်မှထတ်ပယ်ြခင်းခံ ရမည်။‐ ၅ ဤပညတ်၏ရည် ွယ်ချက်မှာဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည် ယခင်ကတိရစာန်များကိ ကွင်းြပင်၌သတ်ခ့ဲေသာ်လည်း ယခထာဝရ

ဘရားေ ှ ့ေတာ်၌သတ်ေစရန်ြဖစ်သည်။ သ တိ့သည်တိရစာန်များကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံ

တဲေတာ်တံခါးဝသိ့ယေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င် မိတ်သဟာယယဇ်အြဖစ်သတ်၍ပေဇာ် ရမည်။‐ ၆

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ေသွးကိတဲေတာ်တံခါးဝ ှ ိ ယဇ်ပလင်ေလးဘက်တွင် ပက်ဖျန်းရမည်။ ထိ

ေနာက်အဆီကိမီး ိ ့ပေဇာ်သြဖင့် ထာဝရ ဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာရနံ့ကိထွက် ေပ ေစမည်။‐ ၇

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရ ဘရားအားသစာေဖာက်၍ကွင်းြပင်များတွင်

တိရစာန်များကိသတ် ပီး နတ်မိစာတိ့အား ေနာက်တစ်ဖန်မပေဇာ်ရ။ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည်

ဤပညတ်ကိထာဝစဥ်ေစာင့်ထိန်း ရ ကမည်။ ၈ ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ ှ င့်ေနထိင်ေသာလမျိုးြခား သားြဖစ်ေစ၊ တဲေတာ်တံခါးဝမှလဲွ၍အြခား တစ်ေနရာတွင်

မီး ိ ့ေသာယဇ်ကိေသာ်လည်း ေကာင်း၊ အြခားယဇ်ေကာင်ကိေသာ်လည်းေကာင်း

ထာဝရဘရားအားပေဇာ်လ င်ထိသကိ ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်မှထတ်ပယ် ရမည်။ ၁၀

ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ ှ င့်ေနထိင်ေသာလမျိုးြခား

သားြဖစ်ေစ၊ ေသွးပါေသာအသားကိစား လ င် ထာဝရဘရားသည်ထိသကိမျက် ှ ာ လဲ၍

မိမိ၏လမျိုးေတာ်မှထတ်ပယ်ေတာ် မလိမ့်မည်။‐ ၁၁သတဝါတိင်း၏အသက်သည်ေသွး၌တည်ေသာ

ေကာင့် ထာဝရဘရားသည်လတိ့၏အြပစ် ေြပေစရန်အတွက် ေသွးဟသမ ကိယဇ်ပလင်

ေပ သိ့သွန်းေလာင်းရမည်ဟပညတ်ေတာ် မ၏။ ေသွးသည်အသက်ြဖစ်၍ အြပစ်ကိ ေြပေစ၏။‐ ၁၂

ထိအေကာင်းေ ကာင့်ဣသေရလအမျိုးသား ြဖစ်ေစ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်ေန

ထိင်ေသာလမျိုးြခားသားြဖစ်ေစ ေသွးပါ ေသာအသားကိမစားရဟထာဝရဘရားပညတ်ေတာ်မ၏။

၁၃ ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ ှ င့်ေနထိင်ေသာလမျိုးြခား ြဖစ်ေစ၊

စား ိင်ေသာတိရစာန်သိ့မဟတ်ငှက် ကိဖမ်းမိလ င် ထိသတဝါ၏ေသွးကိေြမ ကီး

ေပ သိ့သွန်းေလာင်း၍ေြမြဖင့်ဖံးရမည်။‐ ၁၄သတဝါတိင်း၏အသက်သည်ေသွး၌တည်ေသာ ေကာင့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေသွး ပါေသာအသားကိမစားရ။ စားေသာသသည်

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်မှထတ်ပယ်ြခင်း ကိခံရမည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၅

ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ လမျိုးြခား သားြဖစ်ေစ၊ မတာအေလျာက်ေသေသာ

တိရစာန်၏အသား သိ့မဟတ်သားရဲကိက် သတ်၍ေသေသာတိရစာန်၏အသားကိစား လ င်

မိမိအဝတ်ကိဖွပ်ေလ ာ်၍ေရချိုးရ မည်။ သသည်ညဦးတိင်ေအာင်ေစာင့်ဆိင်း ပီးမှ

ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင် လာလိမ့်မည်။‐ ၁၆ ထိပညတ်ကိမလိက်နာသသည် မိမိ

အြပစ်၏ဆိးကျိုးဆက်ကိခံရမည်။

၁၈ တစ်ဖန်ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ မှတစ် ဆင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား``ငါသည်

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။‐ ၃ သင်တိ့ေနထိင်ခ့ဲဖးေသာအီဂျစ်ြပည် ှ ိ လ

တိ့၏အေလ့အကျင့်များကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့အားငါယခပိ့ေဆာင်ေနထိင်ေစမည့်

ခါနာန်ြပည် ှ ိ လတိ့၏အေလ့အကျင့်များ ကိေသာ်လည်းေကာင်းမကျင့် က ှ င့်။‐ ၄

ငါ၏ပညတ်များကိေစာင့်ထိန်း၍ ငါမိန့်မှာ သမ ကိလိက်ေလာက်ေလာ့။ ငါသည်သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။‐ ၅ ငါ၏ပညတ်များ ှ င့်ြပ ာန်းချက်များကိ

လိက်ေလာက်ေလာ့။ သိ့ ပလ င်သင်တိ့သည် အသက်ချမ်းသာရာရ ကလိမ့်မည်။ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ထာဝရဘရားသည်ေအာက်ပါြပ ာန်းချက် များကိ

ချမှတ်ေပးေတာ်မ၏။ သင်တိ့သည် ေဆွမျိုးနီးစပ်သ ှ င့် ကာမစပ်ယှက်ြခင်း မ ပရ။‐ ၇

သင်၏မိခင် ှ င့်ကာမစပ်ယှက်ြခင်းအား ြဖင့် ဖခင်ကိအ ှ က်မခဲွရ။ သင်၏မိခင် အရင်းကိအ ှ က်မခဲွရ။‐

၈ ဖခင်၏မယားငယ်များ ှ င့်ကာမစပ်ယှက် ြခင်းမ ပရ။‐ ၉ ှ မအရင်း ှ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်အိမ်

တည်းသိ့မဟတ် အိမ်ခဲွ၍ ကီးြပင်းလာေသာ ဖေအပါ၊ မေအပါသမီး ှ င့်ေသာ်လည်း

ေကာင်း ကာမစပ်ယှက်ြခင်းမ ပရ။‐ ၁၀ သင်၏ေြမးမိန်းမ ှ င့်ကာမစပ်ယှက်ြခင်း မ ပရ။

သင့်ကိယ်ကိသင်အ ှ က်ခဲွရာ ေရာက်လိမ့်မည်။‐ ၁၁ ဖေအတမေအကဲွေမာင် ှ မ ှ င့် ကာမစပ်

ယှက်ြခင်းမ ပရ။ သသည်လည်းသင်၏ ှ မ ပင်ြဖစ်သည်။‐ ၁၂ ဖခင်၏ ှ မသိ့မဟတ်

မိခင်၏ညီမြဖစ်သ သင်၏အေဒ  ှ င့်ကာမစပ်ယှက်ြခင်းမ ပ ရ။‐ ၁၄ ဦးေလး၏ဇနီး ှ င့်

ကာမစပ်ယှက်ြခင်းမ ပရ။ သသည်လည်းသင်၏အေဒ ပင်ြဖစ်၏။‐ ၁၅

သင်၏ေခ းမ ှ င့်ကာမစပ်ယှက်ြခင်း မ ပရ။‐ ၁၆ သင့်ညီအစ်ကိ၏ဇနီး ှ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း

ကာမယှက်စပ်ြခင်းမ ပရ။‐ ၁၇ သင် ှ င့်ကာမစပ်ယှက်ဖးေသာမိန်းမ၏သမီး ှ င့်ြဖစ်ေစ၊

သ၏ေြမးမိန်းမ ှ င့်ြဖစ်ေစကာမ စပ်ယှက်ြခင်းမ ပရ။ ထိသိ့ ပလ င်သင်တိ့

သည်သင် ှ င့်ေသွးနီးစပ်သများြဖစ် ိင်သြဖင့် သင်သည်ေသွးနီးစပ်သ ှ င့်ေဖာက်ြပန်ြခင်း

အြပစ်ကိကးလွန်လိမ့်မည်။‐ ၁၈ သင်၏ဇနီးအသက် ှ င်ေနသမ ကာလ ပတ်လံး

သင်၏ခယ်မကိမယားငယ်အြဖစ် မသိမ်းပိက်ရ။ ၁၉ ရာသီေသွးေပ ေသာမိန်းမသည်ဘာသာေရး

ထံးနည်းအရမသန့်စင်ေသာေကာင့် ရာသီေသွး ေပ ချိန်အတွင်းသ ှ င့်ကာမစပ်ယှက်ြခင်း မ ပရ။‐ ၂၀

သတစ်ပါး၏မယား ှ င့်ကာမစပ်ယှက်ြခင်း မ ပရ။ ထိသိ့ ပလ င်သင်သည်ဘာသာ

ေရးထံးနည်းအရမသန့်စင်ေချ။‐ ၂၁ သင်၏သားသမီးတိ့ကိေမာလတ်ဘရားအား

မီး ိ ့ပေဇာ်ရန်မအပ် ှ င့်။ ထိသိ့ ပြခင်းြဖင့် သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏နာမ ေတာ်ကိမ တ်ချရ။‐

၂၂ ေယာကျာ်းြခင်းကာမစပ်ယှက်ြခင်းမ ပရ။ ဘရားသခင်သည်ထိအကျင့်ကိစက်ဆပ်

ွံ  ှ ာေတာ်မ၏။‐ ၂၃ ေယာကျာ်းြဖစ်ေစမိန်းမြဖစ်ေစ၊ တိရစာန် ှ င့်ကာမ

စပ်ယှက်ြခင်းမ ပရ။ ထိအကျင့်သည် မတာ ကိဆန့်ကျင်သြဖင့် ဘာသာတရားထံးနည်း

အရသင့်ကိညစ်ညမ်းေစသည်။ ၂၄ သင်တိ့သည်ထိအကျင့်များကိကျင့်၍ ကိယ်

ကိမညစ်ညမ်းေစ က ှ င့်။ သင်တိ့ဝင်ေရာက်ေန ထိင်မည်ြဖစ်ေသာြပည်မှငါ ှ င်ထတ်မည့်လမျိုး

တိ့သည် ထိသိ့ေသာအကျင့်များကိ ပကျင့် ၍မိမိတိ့ကိယ်ကိညစ်ညမ်းေစ က၏။‐

၂၅ သတိ့၏အေလ့အကျင့်များသည် သတိ့ေန ထိင်ရာြပည်ကိညစ်ညမ်းေစသည်။

ထိ့ေ ကာင့် ထာဝရဘရားသည် ထိြပည်ကိဒဏ်ခတ် သြဖင့်ြပည်သားတိ့သည် ထိြပည်မှ ှ င်

ထတ်ြခင်းခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၆ သတိ့သည်ထိစက်ဆပ်ဖွယ်ေသာအကျင့်တိ့ ကိ ပကျင့်၍

တိင်းြပည်ကိညစ်ညမ်းေစ က ၏။ သင်တိ့မကားထိအကျင့်များကိမ ပ ကျင့်ရ။

ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ သင် တိ့ ှ င့်အတေနထိင်ေသာလမျိုးြခားသား ြဖစ်ေစ၊

သင်တိ့အားလံးသည်ထာဝရဘရား ၏ပညတ်ေတာ်များ ှ င့် ြပ ာန်းချက်များ ကိေစာင့်ထိန်းရ ကမည်။‐

၂၈ သိ့ ပလ င်သင်တိ့အလျင်ေနထိင်ခ့ဲေသာ သများက့ဲသိ့ သင်တိ့သည်ထိြပည်မှ ှ င်

ထတ်ြခင်းခံရမည်မဟတ်။‐ ၂၉ ထိသိ့ေသာစက်ဆပ်ဖွယ်ရာအကျင့်ကိ ပ

ကျင့်သသည်ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ် မှပယ်ထတ်ြခင်းခံရမည်။ ၃၀

ထာဝရဘရားက``ငါ၏ပညတ်များကိ ေစာင့်ထိန်းေလာ့။ သင်တိ့အလျင်ထိြပည်၌ ေနထိင်ခ့ဲေသာ

သတိ့၏အေလ့အကျင့်များ ကိအတမခိး ှ င့်။ သင်တိ့သည်ထိအကျင့် များကိကျင့်ြခင်းအားြဖင့်

ကိယ်ကိမညစ် ညမ်းေစ က ှ င့်။ ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၉ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားေအာက်

ပါအတိင်းမိန့်ေတာ်မ၏။ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ငါထာဝရဘရားသည်

သန့် ှ င်းေသာ ေကာင့်သင်တိ့သည်လည်းသန့် ှ င်းရမည်။‐ ၃

လတိင်းမိဘကိ ိ ေသေလးစားရမည်။ ငါ ပညတ်သည့်အတိင်းဥပသ်ေန့ကိေစာင့်ထိန်း

ရမည်။ ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၄

``ငါ့ကိပစ်ပယ်၍ ပ်တများကိမကိးကွယ် ှ င့်။ သတုြဖင့်သွန်းလပ်ေသာ ပ်တများကိ

မကိးကွယ်ရ။ ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၅

``သင်တိ့သည်မိတ်သဟာယယဇ်ကိပေဇာ် သည့်အခါ ငါ၏ြပ ာန်းချက်များ ှ င့်အညီ ပေဇာ်လ င်

ငါသည်ထိပေဇာ်သကာကိ လက်ခံမည်။‐ ၆ ယဇ်ပေဇာ်ေသာေန့သိ့မဟတ်ေနာက်တစ်ေန့

၌ယဇ်ေကာင်၏အသားကိစားရမည်။ တတိ ယေန့သိ့တိင်ေအာင် ကင်းကျန်ေသာအသား

သည် ဘာသာေရးထံးနည်းအရမသန့် ှ င်း သြဖင့်မီး ိ ့ပစ်ရမည်။ အကယ်၍တတိယ

ေန့၌ယဇ်ေကာင်၏အသားကိ တစ်ဦးတစ် ေယာက်ကစားခ့ဲသည် ှ ိ ေသာ် ထိပေဇာ်

သကာကိငါလက်ခံမည်မဟတ်။‐ ၈ ထိအသားကိစားေသာသသည် ငါ့အတွက်

ဆက်ကပ်ထားေသာပေဇာ်သကာကိမ ိ မေသ ပေသာေကာင့် သ့အားငါ၏လမျိုး

ေတာ်မှထတ်ပယ်မည်။ ၉ ``ေကာက်ရိတ်ေသာအခါ လယ်ကွက်အနား

တစ်ေလာက် ှ ိ ေကာက်ပင်များကိမရိတ်ရ။ ကျန် ကင်းေသာေကာက် ှ ံ များကိလည်း

ြပန်ေကျာ့၍မရိတ်ရ။‐ ၁၀ စပျစ်ြခံမှမဆွတ်ဘဲကျန်ခ့ဲေသာစပျစ် သီးများကိလည်းေကာင်း၊

ကျကျန်ရစ်ေသာ စပျစ်သီးများကိလည်းေကာင်းြပန်၍မစ သိမ်းရ။ ထိအသီးများကိဆင်းရဲသား ှ င့်

လမျိုးြခားတိ့အတွက်ချန်ထားရမည်။ ငါ သည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၁

``သတစ်ပါး၏ပစည်းကိမခိးရ။ သတစ်ပါး ကိမလှည့်စားရ။ မသားစကားမေြပာ ရ။‐ ၁၂
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ကတိတည်ရန်မရည် ွယ်ဘဲ ှ င့် ငါ၏နာမ ေတာ်ကိတိင်တည်၍ကတိမေပးရ။ ထိသိ့ ပ

ြခင်းြဖင့်ငါ၏နာမေတာ်ကိမ တ်ချရ။ ငါ သည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၃

``မိမိထက်အားနည်းသကိအ ိင်မကျင့်ရ။ သ့ဥစာကိလည်းမလယရ။ သငှားအတွက်

ေပးစရာအခေ ကးေငွကိေန့ချင်းေပးရ မည်။ ေနာက်တစ်ေန့တိင်ေအာင်မဆိင်းထား ရ။‐ ၁၄

နားပင်းသကိမကျိန်ဆဲရ။ မျက်မြမင်၏ေ ှ ့ တွင်တိက်မိ၍လဲစရာကိမချထားရ။ ငါ့

ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသရမည်။ ငါသည်သင်တိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ် မ၏။ ၁၅

``အမအခင်းများကိတရားမ တစွာစီရင် ရမည်။ ဆင်းရဲသဘက်သိ့မျက် ှ ာသာေပးြခင်း၊

ပစည်းချမ်းသာသဘက်သိ့မျက် ှ ာလိက်ြခင်း မ ှ ိ ေစရ။‐ ၁၆ သတစ်ပါးအသေရပျက်ေစေသာစကား

ကိလှည့်လည်၍မေြပာရ။ ေသဒဏ်ခံထိက်ေသာ ြပစ်မကိကးလွန်သအားတရားစီရင်ေန စဥ်

သ့ဘက်ကသက်ေသြပ ိင်လ င်ေဖာ်ထတ် ေြပာဆိေလာ့။ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ် ေတာ်မ၏။ ၁၇

``သတစ်ပါးအားရန် ငိးမထား ှ င့်။ သ့ ေကာင့်သင်သည်အြပစ်မကးလွန်မိေစ ရန်

သ ှ င့်သေဘာကဲွလဲွချက်များကိေတွ့ ဆံေြဖ ှ င်းေလာ့။‐ ၁၈သတစ်ပါးအားလက်စားမေချရ။ ရန် ငိး

မထားရ။ အိမ်နီးချင်းကိကိယ် ှ င့်အမ ချစ် ရမည်။ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ် မ၏။ ၁၉

``ငါ၏ပညတ်များကိေစာင့်ထိန်းေလာ့။ မျိုး မတေသာအိမ်ေမွးတိရစာန်ချင်းသားမစပ်ရ။

လယ်တစ်ကွက်တည်းတွင်အသီးအ ှ ံ  ှ စ်မျိုး ကိမစိက်ပျိုးရ။ ချည်မ င် ှ စ်မျိုးြဖင့်ရက်

လပ်ေသာအထည်ကိမဝတ်ဆင်ရ။ ၂၀ ``တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည် မိမိ၏ကန်မ

ကိအြခားတစ်ေယာက်အားမယားငယ်အြဖစ် ေရာင်းရန်ကတိေပး ပီးေနာက် ဝယ်သကထိ

ကန်မအတွက်ေငွမေပးရေသးမီမလ ပိင် ှ င်သည် ကန်မ ှ င့်ကာမစပ်ယှက်လ င်သ

တိ့ ှ စ်ဦးအားေသဒဏ်မစီရင်ရ။ အြခား အြပစ်ဒဏ်ကိသာစီရင်ရမည်။ အဘယ်

ေကာင့်ဆိေသာ်ထိကန်မကိသပိင်ေန ေသးေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။‐ ၂၁

သသည်အြပစ်ဒဏ်ေြပရာပေဇာ်သကာအြဖစ် သိးထီးတစ်ေကာင်ကိငါစံေတာ်မရာတဲေတာ်

တံခါးဝသိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၂၂ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိသိးကိယဇ်ပေဇာ်၍

သ့အြပစ်ေြပေစရန်သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပရမည်။ ထိအခါဘရားသခင်သည်သ

၏အြပစ်ကိလတ်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ``သင်တိ့သည်ခါနာန်ြပည်သိ့ေရာက် ှ ိ ေသာ အခါ

သစ်သီးပင်ကိစိက်ပျိုး၍အပင်မှ ပထမသံး ှ စ်အတွင်း သီးေသာအသီးများ

သည်ဘာသာေရးထံးနည်းအရမသန့်စင် သြဖင့် ထိအသီးများကိမစားသံးရ။‐ ၂၄

စတတ ှ စ်တွင်သီးေသာအသီး ှ ိ သမ ကိ ငါထာဝရဘရားအားေကျးဇးတင်သည့်

အေနြဖင့်ဆက်ကပ်ရမည်။‐ ၂၅ ပဥမ ှ စ်သိ့ေရာက်လ င်သင်တိ့သည်သစ်သီး

များကိစားသံး ိင်သည်။ သင်တိ့သည်အထက် ပါအတိင်းလိက်နာလ င် သစ်သီးအထွက်တိး

လိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၆

``ေသွးပါ ှ ိ ေနေသးေသာအသားကိမစားရ။ ေဗဒင်ေမှာ်အတတ်အမျိုးမျိုးတိ့ကိမကျင့် သံးရ။‐ ၂၇

ေသသအတွက်ဝမ်းနည်းသည့်အေနြဖင့် ဦး ေခါင်းေဘးပတ်လည် ှ ိ ဆံပင်ကိမ ှ ပ်ရ။

မတ်ဆိတ်ေမွးကိလည်းမ ှ ိ ရ။‐ ၂၈ ကိယ်ေပ တွင်ေဆးမင်လည်းမထိးရ။ ကိယ်ကိ လည်းမလီှးမ ှ ရ။

ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ``ခါနာန်နတ်ဘရားများကိ ကိးကွယ်ရာဌာန ှ င့်

ဆိင်ေသာြပည့်တန်ဆာများအြဖစ် မိမိသမီး များကိေစခိင်းြခင်းအားြဖင့်သတိ့၏အသေရ

ကိမပျက်ေစ ှ င့်။ ထိသိ့ ပလ င်သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိစွန့်ပယ်၍အကျင့်ပျက်

ကန် ကလိမ့်မည်။‐ ၃၀ ဥပသ်ေန့ကိေစာင့်ထိန်း၍ ငါ့အားဝတ် ပရာ ဌာနေတာ်ကိ ိ ေသေလာ့။

ငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ``ေသသတိ့၏ဝိညာဥ် ှ င့်ဆက်သွယ်ေသာသ တိ့ထံမှ

အ ကံဉာဏ်မေတာင်းခံ ှ င့်။ ထိသိ့ ပ လ င်သင်တိ့သည် ဘာသာေရးထံးနည်းအရ

ညစ်ညမ်း ကလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၂

``အသက် ကီးသတိ့ကိ ိ ေသကိင်း ိင်းရမည်။ ငါ့ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသရမည်။ ငါသည်ထာဝရ

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ``သင်တိ့ြပည်တွင်ေနထိင်ေသာလမျိုးြခားတိ့ ကိမ ှ င်းဆဲရ။‐ ၃၄

သတိ့အားတိင်းရင်းသားချင်းက့ဲသိ့ဆက်ဆံ၍ ကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ခင်ရမည်။ သင်တိ့သည်လည်း

အီဂျစ်ြပည်တွင်သစိမ်းတစ်ရံဆံအြဖစ်ေန ထိင်ခ့ဲရဖးေ ကာင်းကိသတိရ ကေလာ့။

ငါ သည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၅

``မမှန်ေသာအတိင်းအတာအြခင်အတွယ် တိ့ကိသံး၍ သတစ်ပါးအားမလှည့်စား ရ။‐ ၃၆

မှန်ကန်ေသာအတိင်းအတာအြခင်အတွယ် တိ့ကိသံးရမည်။ ငါသည်သင်တိ့အားအီဂျစ်

ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာသင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၃၇

ငါ၏ပညတ်များ ှ င့်ြပ ာန်းချက် ှ ိ သမ ကိေစာင့်ထိန်း ကေလာ့။ ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။''

၂၀ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်၊‐ ၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားေအာက်ပါအတိင်းမိန့်ေတာ်မ၏။

``သင်တိ့အထဲကြဖစ်ေစ၊ သင်တိ့ ှ င့်အတေနထိင်ေသာလမျိုးြခားထဲကြဖစ်ေစ၊

တစ်ဦးဦးကမိမိ၏သားသမီးကိေမာလတ်ဘရားအားမီး ိ ့ပေဇာ်လ င်တစ်မျိုးသားလံးကထိသကိခဲ ှ င့်ပစ်သတ်ရမည်။‐

၃

မည်သမဆိမိမိ၏သားသမီးကိေမာလတ်ဘရားအားကိးကွယ်ရာတွင်ေပးအပ်ြခင်းအားြဖင့်ငါ၏တဲေတာ်ကိညစ်ညမ်းေစ၍ငါ၏နာမေတာ်ကိ တ်ချလ င်

ငါသည်ထိသကိမျက် ှ ာလဲ၍ငါ၏လမျိုးေတာ်မှထတ်ပယ်မည်။‐ ၄အကယ်၍လထတစ်ရပ်လံးက

ထိသအားအေရးမယေသဒဏ်မစီရင်လ င်၊‐ ၅ သ ှ င့်သ၏မိသားစကိလည်းေကာင်း၊

ထိသနည်းတငါ့အားသစာေဖာက်၍ေမာလတ်ဘရားအားကိးကွယ်သ ှ ိ သမ ကိလည်းေကာင်း

ငါသည်မျက် ှ ာလဲ၍ငါ၏လမျိုးေတာ်မှထတ်ပယ်မည်။ ၆

``ေသသတိ့၏ဝိညာဥ် ှ င့်ဆက်သွယ်ေသာသတိ့ထံမှ

အ ကံဉာဏ်ေတာင်းခံသကိငါသည်မျက် ှ ာလဲ၍ငါ၏လမျိုးေတာ်မှထတ်ပယ်မည်။‐ ၇

ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေသာေကာင့် သင်တိ့သည်သန့် ှ င်းရ ကမည်။‐ ၈

ငါ၏ပညတ်များကိေစာင့်ထိန်း ကေလာ့။ ငါသည်သင်တိ့အားသန့် ှ င်းေစေသာထာဝရဘရားြဖစ်၏။''

၉ ထာဝရဘရားသည် ေအာက်ပါပညတ်များကိြပ ာန်းေပးေတာ်မ၏။

မိမိ၏မိဘတိ့ကိကျိန်ဆဲေသာသအားေသဒဏ်စီရင်ရမည်။

သသည်မိဘကိကျိန်ဆဲေသာေကာင့်ေသဒဏ်ကိခံထိက်၏။ ၁၀ တစ်စံတစ်ေယာက်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားချင်း၏မယား ှ င့်ေဖာက်ြပန်လ င် သတိ့ ှ စ်ဦးစလံးကိေသဒဏ်စီရင်ရမည်။‐ ၁၁

ဖခင်၏မယားတစ်ဦးဦး ှ င့်ေဖာက်ြပန်သသည် မိမိဖခင်၏အသေရကိဖျက်သြဖင့်

သတိ့ ှ စ်ဦးစလံးကိေသဒဏ်စီရင်ရမည်။ သတိ့သည်ေသထိက်ေသာအြပစ်ကိကးလွန် က၏။‐ ၁၂

တစ်စံတစ်ေယာက်သည်မိမိ၏ေခ းမ ှ င့်ေဖာက်ြပန်လ င် သတိ့ ှ စ်ဦးစလံးကိေသဒဏ်စီရင်ရမည်။

သတိ့သည်ေသွးနီးစပ်သြခင်းေဖာက်ြပန်ြခင်းေ ကာင့်ေသဒဏ်ကိခံထိက်၏။‐ ၁၃

ေယာကျာ်းချင်းကာမဆက်ဆံသတိ့သည်စက်ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ်အမကိ ပလပ်သြဖင့်

ှ စ်ဦးစလံးကိေသဒဏ်စီရင်ရမည်။ သတိ့သည်ေသထိက်ေသာအြပစ်ကိကးလွန် က၏။‐ ၁၄

တစ်စံတစ်ေယာက်သည်သမီး ှ င့်သ၏မိခင်ကိမယားအြဖစ်သိမ်းပိက်လ င်

ှ က်ဖွယ်ေသာအမကိ ပလပ်ြခင်းြဖစ်ေသာေကာင့် သတိ့သံးဦးစလံးကိမီး ိ ့၍သတ်ရမည်။

သင်တိ့တွင်ထိက့ဲသိ့ ှ က်ဖွယ်ေသာအမမျိုးမ ှ ိ ေစရ။‐ ၁၅

တစ်စံတစ်ေယာက်သည်တိရစာန် ှ င့်ကာမစပ်ယှက်လ င်

ထိသ ှ င့်တကွတိရစာန်ကိလည်းေသဒဏ်စီရင်ရမည်။‐

၁၆ မိန်းမတစ်ဦးသည်တိရစာန် ှ င့်ကာမစပ်ယှက်လ င်

ထိမိန်းမ ှ င့်တကွတိရစာန်ကိလည်းေသဒဏ်စီရင်ရမည်။

သတိ့သည်ေသထိက်ေသာအြပစ်ကိကးလွန် က၏။ ၁၇ တစ်စံတစ်ေယာက်သည်

မိမိ၏ ှ မအရင်းသိ့မဟတ်ဖေအတမေအကဲွ ှ မ ှ င့်ထိမ်းြမားလ င်

သတိ့ကိလထေ ှ ့ေမှာက်တွင် တ်ချ၍ ဣသေရလအမျိုးမှထတ်ပယ်ရမည်။

သသည်မိမိ၏ ှ မ ှ င့်ကာမစပ်ယှက်ေသာေကာင့်အြပစ်ကိခံရမည်။‐ ၁၈

တစ်စံတစ်ေယာက်သည်ရာသီေသွးေပ လျက် ှ ိ ေသာမိန်းမ ှ င့်ကာမစပ်ယှက်လ င်

သတိ့ ှ စ်ဦးသည်သန့်စင်မဆိင်ရာပညတ်ကိချိုးေဖာက်သြဖင့်ဣသေရလအမျိုးမှ ှ င်ထတ်ရမည်။‐

၁၉ တစ်စံတစ်ေယာက်သည်မိမိအေဒ  ှ င့်ကာမစပ်ယှက်လ င်

ေသွးနီးစပ်သချင်းေဖာက်ြပန်သြဖင့် ှ စ်ဦးစလံးအြပစ်ခံရမည်။‐ ၂၀

တစ်စံတစ်ေယာက်သည်မိမိ၏ဘ ကီး၊ ဘေထွး၏မယား ှ င့်ကာမစပ်ယှက်လ င်သသည်ဘ ကီး၊

ဘေထွး၏အသေရကိဖျက်ေသာေကာင့်သတိ့သည်အြပစ်ဒဏ်ကိခံရမည်။

ှ စ်ဦးစလံးသားသမီးများမရဘဲေနလိမ့်မည်။‐ ၂၁

တစ်စံတစ်ေယာက်သည်မိမိညီအစ်ကိ၏မယား ှ င့်ထိမ်းြမားလ င်

သတိ့သည်သားသမီးမထွန်းကားဘဲ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

သသည်ဘာသာတရားထံးနည်းအရမသန့် ှ င်းေသာအမကိ ပ၍မိမိညီအစ်ကိ၏အသေရကိဖျက်၏။ ၂၂

တစ်ဖန်ထာဝရဘရားက``ငါပိ့ေဆာင်၍သင်တိ့ေရာက် ှ ိ မည့်ခါနာန်ြပည်မှသင်တိ့ ှ င်ထတ်ြခင်းမခံရေစရန်

ငါ၏ပညတ်အားလံးတိ့ကိေစာင့်ထိန်းရမည်။‐ ၂၃

ထိြပည်တွင်ေနထိင်သတိ့၏ ေလ့ထံးစံများကိမကျင့်သံး ှ င့်။

ထိြပည်သိ့သင်တိ့ဝင်ေရာက် ိင်ရန် ငါသည်ထိြပည်သားများကိ ှ င်ထတ်မည်။

ငါသည်သတိ့၏ဆိးယတ်ေသာအေလ့အကျင့်များကိစက်ဆပ် ွံ  ှ ာ၏။‐

၂၄ အစာေရစာေပါ ကယ်ဝ၍ေြမ သဇာထက်သန်ေသာထိြပည်ကိ

သင်တိ့ပိင်ဆိင်ရန်ငါေပးမည်ဟကတိထားသည့်အတိင်းငါ ပမည်။

ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၍

သင်တိ့သည်အြခားလမျိုးများ ှ င့်မတငါသီးသန့်ေ ွးချယ်ထားေသာလမျိုးြဖစ်၏။‐
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၂၅ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်စား ိင်ေသာတိရစာန် ှ င့်ငှက်၊

မစား ိင်ေသာတိရစာန် ှ င့်ငှက်တိ့ကိေသချာစွာခဲွြခားသတ်မှတ်ရမည်။

မသန့်ေသာတိရစာန် ှ င့်ငှက်တိ့ကိမစားရ။

ငါသည်ယင်းတိ့ကိမသန့်ဟသတ်မှတ်ထားသြဖင့်ထိသတဝါတိ့၏အသားကိစားလ င်သင်တိ့သည်ညစ်ညမ်းလိမ့်မည်။‐

၂၆ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်၍သန့် ှ င်းေသာေကာင့် သင်တိ့သည်သန့် ှ င်းရ ကမည်။

သင်တိ့အားငါေ ွးချယ်သြဖင့်ငါပိင်၏။ ငါသာလ င်သင်တိ့ကိပိင်ရန်အတွက်

သင်တိ့အားလမျိုးတကာမှငါသီးသန့်ေ ွးချယ်ေတာ်မ ပီ။ ၂၇

``ေသလွန်သတိ့၏ဝိညာဥ်များ ှ င့်တိင်ပင်ေသာအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊

အမျိုးသမီးြဖစ်ေစေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်သတ်ရမည်။ သသည်ေသထိက်ေသာအြပစ်ကိကးလွန်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၁ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် အာ န်မှဆင်းသက်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်

တိ့အားေအာက်ပါအတိင်းမိန့်ေတာ်မသည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်မိမိ၏အမိအဖ၊

သား သမီး၊ ညီအစ်ကိ၊ မိမိ ှ င့်အတေနထိင် ေသာအိမ်ေထာင်မကျေသးသည့်ညီအစ်မ

စသည်တိ့မှလဲွ၍အြခားေဆွမျိုးသား ချင်းတိ့၏အသဘကိစများ၌ပါဝင်

ေဆာင် ွက်ြခင်းအားြဖင့်ဘာသာေရး ထံးနည်းအရမိမိကိယ်ကိမညစ် ညမ်းေစရ။‐ ၄

သသည်မိမိဇနီး၏ေဆွမျိုးသားချင်း အသဘတွင်ပါဝင်၍ မိမိကိယ်ကိမညစ် ညမ်းေစရ။ ၅

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ေသဆံးသအတွက် ဝမ်း နည်းသည့်အေနြဖင့်ဆံပင်ကိကွက်ကျား မရိတ်ရ။

မတ်ဆိတ်ေမွးကိလည်းမ ှ ပ်ရ။ မိမိကိယ်ကိလည်းမလီှးမ ှ ရ။‐ ၆ သသည်သန့် ှ င်းရမည်။

ငါ၏နာမေတာ် ကိမ တ်ချရ။ သသည်ငါ့အားပေဇာ် သကာကိဆက်သရသြဖစ်၍သန့် ှ င်း ရမည်။‐ ၇

သသည်သန့် ှ င်းသြဖစ်ေသာေကာင့် ြပည့် တန်ဆာမကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ အပျို

ရည်ပျက်ေသာမိန်းမကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ လင်ကွာမိန်းမကိေသာ်လည်းေကာင်းမစံ ဖက်ရ။‐ ၈

သသည်ငါ့အားပေဇာ်သကာကိဆက်သ ရသြဖစ်သြဖင့် လတိ့သည်သ့ကိသန့် ှ င်း

သဟ၍မှတ်ယရမည်။ ငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်၏။ ငါသည်သန့် ှ င်းေတာ်မသြဖင့်

ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိသန့် ှ င်းေစေတာ်မ၏။‐ ၉ ယဇ်ပေရာဟိတ်၏သမီးသည်ြပည့်တန်ဆာ

အလပ်ကိလပ်လ င် မိမိအဘ၏အသေရ ကိ တ်ချေသာေကာင့်သ့ကိမီး ိ ့သတ်ရ မည်။ ၁၀

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည်ဦးေခါင်းေပ တွင် ဆီေလာင်း၍ ဘိသိက်ခံလျက်ယဇ်ပေရာဟိတ်

ဝတ်စံကိဝတ်ဆင်ထားသြဖစ်ေသာေကာင့် ဝမ်းနည်းသည့်အေနြဖင့် မိမိဆံပင်ကိ ဖားလျားမချရ။

မိမိ၏အဝတ်ကိလည်း မဆတ်မ ဖဲရ။‐ ၁၁ သသည်ငါ့အတွက်သီးသန့်ဆက်ကပ်ထား

သြဖစ်၍ ဘာသာေရးထံးနည်းအရမိမိ ကိယ်ကိမညစ်ညမ်းေစရ။ ငါ၏တဲေတာ်မှ

ထွက်၍မည်သည့်အသဘအိမ်သိ့မ မ သွားရ။ မိရင်းဘရင်းေသဆံးသည့်အိမ်သိ့ ပင်မသွားရ။

ဤသိ့လ င်ငါ၏တဲေတာ်မှ ထွက်၍အသဘအိမ်သိ့သွားြခင်းအား ြဖင့်ငါ၏တဲေတာ်ကိမညစ်ညမ်းေစရ။‐

၁၃ သသည်အပျိုစင် ှ င့်ထိမ်းြမားစံဖက်ရမည်။‐ ၁၄ မဆိးမ၊ လင်ကွာမိန်းမ၊ ြပည့်တန်ဆာမ

တိ့ ှ င့်ထိမ်းြမားစံဖက်ြခင်းမ ပရ။ သ သည်မိမိအမျိုးအ ွယ်ထဲမှအပျိုစင် ကိသာထိမ်းြမားစံဖက်ရမည်။‐

၁၅ ဤအတိင်းမကျင့်လ င်သ၏သားသမီး တိ့သည် သန့် ှ င်းသင့်ပါလျက် ှ င့်မသန့်

ှ င်းသများြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ငါထာဝရ ဘရားသည်သ့အား ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း

အြဖစ်ခဲွခန့်မှတ်သားေတာ်မ ပီ။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် အာ န်အား

``သင်၏အဆက်အ ွယ်ထဲမှ ကိယ်အဂ ါခ တ်ယွင်းေနသသည် ငါ့အား ပေဇာ်သကာကိမဆက်သရ။

ဤပညတ် ကိထာဝစဥ်လိက်နာရမည်။‐ ၁၈ မျက်စိမြမင်သ၊ ေြခဆံွ ့သ၊ မျက် ှ ာ ပ် အဆင်းပျက်သ၊

အ ပ်ဆိးအကျည်းတန် သ၊ လက်ေြခမသန်စွမ်းသ၊ ေကျာကန်းသ၊ ပကွသ၊ မျက်စိေရာဂါစဲွသ၊

ကိယ်ေရြပား ေရာဂါ ှ ိ သ၊ သင်းကွပ်ထားသစသည်တိ့ သည်ငါ့အားပေဇာ်ဆက်သြခင်းမ ပရ။‐ ၂၁

အာ န်၏အဆက်အ ွယ်ထဲမှကိယ်အဂ ါ တစ်စံတစ်ခခ တ်ယွင်းေနေသာယဇ်ပေရာ ဟိတ်သည်

ငါ့အားပေဇာ်သကာမဆက်သရ။‐ ၂၂ ထိသိ့ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ငါ့အား

ဆက်သေသာသန့် ှ င်းသည့်ပေဇာ်သကာ ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလွန်သန့် ှ င်းသည့်

ပေဇာ်သကာကိေသာ်လည်းေကာင်းစား သံး ိင်သည်။‐ ၂၃ သိ့ရာတွင်သ၏ကိယ်အဂ ါခ တ်ယွင်းေန

ေသာေကာင့် ကန့်လန့်ကာေတာ်အနီးသိ့လည်း ေကာင်း၊ ယဇ်ပလင်ေတာ်အနီးသိ့လည်းေကာင်း

မချဥ်းကပ်ရ။ ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ငါသည်ထိကန့်လန့်ကာေတာ် ှ င့်ယဇ်

ပလင်ေတာ်တိ့ကိသန့် ှ င်းေစေသာေကာင့် သ သည်ယင်းတိ့ကိမညစ်ညမ်းေစရ'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၄ ေမာေ ှ သည်အာ န် ှ င့်တကွသ၏သားများ၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အား

ဆင့်ဆိေသာပညတ်များသည်ကားအထက် ပါအတိင်းြဖစ်သတည်း။

၂၂ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့အား``သင်တိ့သည်ငါ၏နာမ

ေတာ်ကိမ တ်ချမိေစရန် ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ပေဇာ်ေသာပေဇာ်သကာကိ ငါ့အား

ဆက်သရာ၌ ိ ေသေလးစားမ ှ ိ ရမည်။ ငါ သည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၃

သင်၏အဆက်အ ွယ်ထဲမှဘာသာေရးထံး နည်းအရမသန့် ှ င်းသသည်၊ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ ငါ့အားဆက်ကပ်ေသာပေဇာ် သကာများအနီးသိ့ချဥ်းကပ်မိလ င် သ

သည်ေနာက်တစ်ဖန်ယဇ်ပလင် ှ င့်ဆိင်ေသာဝတ် ကိမေဆာင် ွက်ရ။ ဤပညတ်ကိသင်တိ့

ထာဝစဥ်လိက်နာရ ကမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၄ ``အာ န်၏အဆက်အ ွယ်ထဲမှ

ကိယ်ေရြပား ေရာဂါစဲွေသာသြဖစ်ေစ၊ ရိနာစဲွသြဖစ်ေစ၊ ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင်မမရ ှ ိ မီ

ငါ့အားဆက်ကပ်ေသာပေဇာ်သကာများ ကိမစားရ။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်လေသ ှ င့် ထိ၍

မသန့်စင်ေသာအရာ ှ ိ သမ ကိကိင် တွယ်မိလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သက်ရည်ယိ

လ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊‐ ၅ မသန့်စင်ေသာတိရစာန်သိ့မဟတ်လကိ ထိမိလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း

မသန့်စင်ဘဲ ြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၆ ထိသိ့ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ညဦးတိင် ေအာင်မသန့်စင်ေချ။

သသည်ေရချိုး ပီးမှ ငါ့အားဆက်ကပ်ေသာပေဇာ်သကာကိ စား ိင်သည်။‐ ၇

ေနဝင် ပီးလ င်သသည်သန့်စင်လာသြဖင့် သ၏စားစရာြဖစ်ေသာပေဇာ်သကာ ကိစား ိင်သည်။‐ ၈

သသည်သဘာဝအေလျာက်ေသေသာ တိရစာန်သိ့မဟတ်သားရဲကိက်သတ်၍ေသ

ေသာတိရစာန်၏အသားကိမစားရ။ ယင်း သိ့စားလ င်သသည်မသန့်စင်ေချ။ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၉ ``ယဇ်ပေရာဟိတ်အားလံးတိ့သည် ငါ၏

ပညတ်များကိလိက်နာရ ကမည်။ ယင်းသိ့ မလိက်နာလ င်ပညတ်ေတာ်များကိချိုး ေဖာက်ေသာေကာင့်

သတိ့သည်အြပစ်ကး လွန်သြဖင့်ေသရ ကမည်။ ငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်၏။ ငါသည်သတိ့ကိသန့် ှ င်း

ေစေတာ်မ၏။ ၁၀ ``ယဇ်ပေရာဟိတ်၏မိသားစ၌ပါဝင်သ သာလ င် သန့် ှ င်းေသာပေဇာ်သကာကိစား

ိင်သည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့်အတေနထိင် ေသာသ ှ င့်၊ သငှားတိ့သည်ပေဇာ်သကာ ကိမစားရ။‐

၁၁ သိ့ရာတွင်မိမိေငွြဖင့်ဝယ်ေသာကန်သိ့ မဟတ် မိမိအိမ်၌ေမွးဖွားေသာကန်တိ့

သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်၏အစားအစာကိ စား ိင်သည်။‐ ၁၂ယဇ်ပေရာဟိတ်မဟတ်သတစ်ေယာက် ှ င့်

ထိမ်းြမားစံဖက်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်၏ သမီးသည်သန့် ှ င်းေသာပေဇာ်သကာ ကိမစားရ။‐ ၁၃

သိ့ရာတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်၏သမီးသည် ခင်ပွန်းေသလ င်ြဖစ်ေစ၊ ခင်ပွန်း ှ င့်ကွာ ှ င်း

ပီးလ င်ြဖစ်ေစသားသမီးမ ှ ိ သြဖင့် ဖခင်အိမ်သိ့ြပန်ေရာက်ေနထိင်ခ့ဲသည် ှ ိ

ေသာ်ဖခင်၏အစားအစာကိစား ိင် သည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်၏မိသားစ၌ပါဝင်

သသာလ င်ပေဇာ်သကာကိစား ိင်သည်။ ၁၄ ``ယဇ်ပေရာဟိတ်၏မိသားစ၌မပါဝင် သသည်

သန့် ှ င်းေသာပေဇာ်သကာကိအမှတ် မ့ဲစားမိလ င် ယဇ်ပေရာဟိတ်အားထိအစား

အစာ၏တန်ဖိးအြပင် ှ စ်ဆယ်ရာခိင် န်း ထပ်ေဆာင်း၍ေပးေလျာ်ရမည်။‐ ၁၅

ယဇ်ပေရာဟိတ်များသည်သန့် ှ င်းေသာပ ေဇာ်သကာကိမစားထိက်ေသာသအားစား

ေစြခင်းြဖင့် ပေဇာ်သကာကိမညစ်ညမ်းေစ ရ၊ ထိပေဇာ်သကာကိမစားထိက်သသည်စား

မိလ င်အြပစ်ကးလွန်၍ဒဏ်ခံရမည်။ ငါ သည်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ငါသည်ပေဇာ်

သကာများကိသန့် ှ င်းေစေတာ်မ၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် အာ န်၊ သ၏သားများ ှ င့်ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့အားေအာက်ပါ

ြပ ာန်းချက်များကိချမှတ်ေပးေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ ဣသေရလ

ိင်ငံတွင်ေနထိင်ေသာလမျိုးြခားြဖစ်ေစ၊ ကတိသစာအေလျာက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေစ

တနာအေလျာက်ေသာ်လည်းေကာင်းမီး ိ ့ ရာယဇ်ကိပေဇာ်သည့်အခါယဇ်ေကာင်၌

အနာအဆာမ ှ ိ ေစရ၊‐ ၁၉အနာအဆာကင်းေသာယဇ်ေကာင်အထီး ကိသာငါလက်ခံမည်၊‐ ၂၀

သင်တိ့သည်အနာအဆာ ှ ိ ေသာယဇ်ေကာင် ကိပေဇာ်လ င် ငါလက်ခံမည်မဟတ်၊‐ ၂၁

တစ်စံတစ်ေယာက်သည်ငါ့အားမိတ်သဟာယ ယဇ်ပေဇာ်သည့်အခါ ကတိသစာအေလျာက်

ပေဇာ်လ င်ြဖစ်ေစ၊ ေစတနာအေလျာက် ပေဇာ်လ င်ြဖစ်ေစ၊ ငါလက်ခံ ိင်ရန်

ယဇ်ေကာင်တွင်အနာအဆာကင်းရမည်။‐ ၂၂ မျက်စိကန်းေသာတိရစာန်၊ ေြခလက်ြပတ်

ေသာတိရစာန်၊ ြပည်ထွက်ေသာအနာ ှ ိ သည့် တိရစာန်၊ အေရြပားတွင်ယားနာ၊ ဝဲနာစဲွ

ေသာတိရစာန်တိ့ကိပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ မပေဇာ်ရ။‐ ၂၃ ပကွေသာတိရစာန်သိ့မဟတ်ပံပန်းမကျ

ေသာတိရစာန်ကိ မိမိေစတနာအေလျာက် ပေဇာ်ေသာယဇ်အြဖစ်ဆက်သ ိင်ေသာ် လည်း

ကတိသစာအေလျာက်ပေဇာ်ေသာ ယဇ်အြဖစ်မဆက်သ ိင်။‐ ၂၄ ေဝှးေစ့များကိထေချြခင်း၊

လီှးြဖတ်ြခင်း၊ အနာတရြဖစ်ြခင်း၊ စတ်ြပတ်ြခင်းခံရ ေသာတိရစာန်ကိငါ့အားမပေဇာ်ရ။ သင်

တိ့ြပည်တွင်ထိက့ဲသိ့ေသာတိရစာန်များ ကိမပေဇာ်ရ။ ၂၅ လမျိုးြခားထံမှ ရ ှ ိ ေသာတိရစာန်ကိ

ပေဇာ်သကာအြဖစ်မပေဇာ်ရ။ ထိက့ဲသိ့ ေသာတိရစာန်သည် အနာအဆာ ှ ိ သည်ဟ

ယဆရမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်ယင်းကိမပ ေဇာ်ရ။ ၂၆ သိး၊ ွား၊ ဆိတ်သားေပါက်များကိ

မိခင် ှ င့် ခနစ်ရက်ေနေစ ပီးမှသာ ပေဇာ်သကာ အြဖစ်ပေဇာ် ိင်သည်။‐ ၂၈
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ွားမ ှ င့်၎င်း၏သားေပါက်ကိြဖစ်ေစ၊ သိး မ ှ င့်၎င်း၏သားေပါက်ကိြဖစ်ေစ၊ ဆိတ်မ ှ င့်

၎င်း၏သားေပါက်ကိြဖစ်ေစတစ်ေန့တည်း မပေဇာ်ရ။‐ ၂၉သင်တိ့သည်ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းရာယဇ်

ကိပေဇာ်ေသာအခါ သင်တိ့ထာဝရဘရား ၏စိတ်ေတာ် ှ င့်ေတွ့ ိင်ရန်ြပ ာန်းချက်များ

အတိင်းပေဇာ်ရမည်။‐ ၃၀ ယဇ်ေကာင်၏အသားကိေန့ချင်းစားရမည်။

နက်ြဖန်နံနက်အထိမ ကင်းကျန်ေစရ။ ၃၁ထာဝရဘရားက``ငါ၏ပညတ်များကိ လိက်နာ ကေလာ့။

ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၃၂ ငါ၏နာမေတာ်ကိမ တ်ချရ။ ငါသည်

သန့် ှ င်းေတာ်မေ ကာင်းကိဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ့သည်သိမှတ်ဝန်ခံရ က မည်။

ငါထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ကိ သန့် ှ င်းေစေတာ်မ၏။‐ ၃၃ ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားြဖစ်ြခင်းငှာသင်

တိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲ၏။ ငါ သည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၃ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး သားတိ့စေဝးဝတ် ပသည့်ပဲွေတာ်များ ှ င့်

ဆိင်သည့်ြပ ာန်းချက်များကိေမာေ ှ အား ြဖင့် ေအာက်ပါအတိင်းချမှတ်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၃

သင်တိ့သည်ေြခာက်ရက်အလပ်လပ်၍ ဥပသ် ေန့ြဖစ်ေသာသတမေန့တွင်အလပ်မှနား

ရမည်။ ထိေန့၌အလပ်မလပ်ဘဲစေဝး ဝတ် ပကိးကွယ်ရမည်။ သင်တိ့ေနထိင်ရာ

မည်သည့်အရပ်၌မဆိဥပသ်ေန့ကိေစာင့်ထိန်း ေလာ့။‐ ၄ ေအာက်ေဖာ်ြပပါပဲွေတာ်များကိသတ်မှတ်

ေသာအချိန်အခါများတွင်ကျင်းပရမည် ြဖစ်ေ ကာင်းေ ကညာေလာ့။ ၅

ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိချီး မွမ်းသည့်ပသခါပဲွေတာ်ကိပထမလ၊ တစ်ဆယ့်ေလးရက်ေန၊့

ေနဝင်ချိန်တွင်စတင် ကျင်းပရမည်။‐ ၆ တစ်ဆယ့်ငါးရက်ေြမာက်ေန့တွင်တေဆးမ့ဲ

မန့်ပဲွေတာ်အစ ပသည်ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ခနစ်ရက်ပတ်လံးတေဆးပါေသာမန့်ကိ မစားရ။‐

၇ ပဲွေတာ်ပထမရက်၌သင်တိ့သည်စေဝး ဝတ် ပကိးကွယ်ရမည်။ အသက်ေမွးဝမ်း

ေကျာင်းအလပ်ကိမလပ်ရ။‐ ၈ ခနစ်ရက်ပတ်လံးထာဝရဘရားအား ပေဇာ် သကာကိဆက်သရမည်။

သိ့ရာတွင်သတမ ေန့၌စေဝးဝတ် ပကိးကွယ်၍အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းအလပ်ကိမလပ်ရ။

၉ သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားေပးသနား ေတာ်မမည့်ြပည်သိ့ေရာက် ှ ိ ၍ စပါးရိတ်

ေသာအခါအဦးရိတ်ေသာေကာက်လိင်းစည်း ကိယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၁၁

သင်တိ့သည်ထာဝရဘရား၏စိတ်ေတာ် ှ င့်ေတွ့ ိင်ရန် ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိေကာက်

လိင်းစည်းကိအထးပေဇာ်သကာအြဖစ် ဆက်သရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိ ပေဇာ်သကာကိ

ဥပသ်ေန့လွန်သည့်ေနာက် တစ်ေန့တွင်ဆက်သရမည်။‐ ၁၂ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိပေဇာ်ေသာေန့၌

အနာအဆာကင်းေသာတစ် ှ စ်သားသိး ကေလးကိလည်းမီး ိ ့ရာယဇ်အြဖစ် ပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၃

ထိမီး ိ ့ပေဇာ်ေသာယဇ် ှ င့်အတသံလွင် ဆီေရာေသာမန့်ညက်ေလးေပါင်ကိ ေဘာဇဥ်

ပေဇာ်သကာအြဖစ်ဆက်သရမည်။ ထိပေဇာ် သကာ၏ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက်

ေတာ်မ၏။ ထိယဇ် ှ င့်အတစပျစ်ရည်ငါး ဆယ်သားခန့်ကိလည်းဆက်သရမည်။‐ ၁၄

ဘရားသခင်အားဦးစွာမဆက်သဘဲ ေကာက်သစ်ကိအစိမ်းြဖစ်ေစ၊ ေကျာ်၍ြဖစ်ေစ၊

မန့်လပ်၍ြဖစ်ေစမစားရ။ သင်တိ့၏အမျိုး အစဥ်အဆက်သည်ပညတ်ကိထာဝစဥ်

ေစာင့်ထိန်းရမည်။ ၁၅ ဥပသ်ေန့အလွန်ေနာက်တစ်ေန့ြဖစ်သည့်ထာဝရ ဘရားအား

ေကာက်လိင်းစည်းကိဆက်သသည့် ေန့မှအစ ပ၍ရက်သတပတ်ခနစ်ပတ်ေရ တွက်ေလာ့။‐ ၁၆

သတမဥပသ်ေန့လွန်သည့်ေနာက်တစ်ေန့ြဖစ် ေသာငါးဆယ်ေြမာက်ေန့၌ ထာဝရဘရား

အားေကာက်သစ်ကိတစ်ဖန်ဆက်သေလာ့။‐ ၁၇ မိသားစတိင်းကမန့် ှ စ်လံးကိယခ့ဲ၍

ထာဝရဘရားအားအထးပေဇာ်သကာ အြဖစ်ဆက်သရမည်။ ယင်းသိ့ဆက်သရာ၌

မန့်တစ်လံးစီကိ တေဆးေရာေသာမန့်ညက် ေလးေပါင်ြဖင့်ဖတ် ပီးလ င် အဦးဆံးရ

ေသာေကာက် ှ ံ ပေဇာ်သကာအြဖစ်ထာဝရ ဘရားအားပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၈

သင်တိ့အသိင်းအဝိင်းသည်အထက်ပါပေဇာ် သကာ ှ င့်အတ အနာအဆာကင်းေသာတစ်

ှ စ်သားသိးကေလးခနစ်ေကာင်၊ ွားထီးတစ် ေကာင် ှ င့်ဆိတ် ှ စ်ေကာင်တိ့ကိပေဇာ်ရမည်။

ထိယဇ်ေကာင်များကိမီး ိ ့ရာယဇ်အြဖစ် ပေဇာ်သည့်အခါ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ စပျစ်

ရည်ပေဇာ်သကာတိ့ကိလည်းပေဇာ်ရမည်။ ထိပေဇာ်သကာ၏ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐

၁၉ ထိ့အြပင်အြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ်ဆိတ် ထီးတစ်ေကာင်ကိလည်းေကာင်း၊ မိတ်သဟာယ

ယဇ်အြဖစ် တစ် ှ စ်သားသိးကေလး ှ စ်ေကာင် ကိလည်းေကာင်းပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၀

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်မန့် ှ င့်သိးကေလး ှ စ်ေကာင်ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်များအတွက် ထာဝရဘရားအား

အထးပေဇာ်သကာ အြဖစ်ဆက်သရမည်။ ဤပေဇာ်သကာ တိ့သည်သန့် ှ င်း၏။‐ ၂၁

ထိေန့၌အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအလပ် ကိမလပ်ဘဲ စေဝးဝတ် ပကိးကွယ်ရ က

မည်။ သင်တိ့၏အဆက်အ ွယ်များသည် မည်သည့်အရပ်တွင်ေနထိင်သည်မဆိ ဤ

ပညတ်ကိထာဝစဥ်ေစာင့်ထိန်းရ ကမည်။‐ ၂၂ ေကာက်ရိတ်သည့်အခါလယ်ကွက်အနားတစ်

ေလာက် ှ ိ ေကာက်ပင်များကိမရိတ် ှ င့်၊ ကျန် ကင်းေသာေကာက် ှ ံ များကိြပန်ေကျာ့၍မ ရိတ်ရ။

ထိေကာက်ပင်အကျန်အ ကင်းများ ကိဆင်းရဲသား ှ င့်လမျိုးြခားတိ့အတွက် ချန်ထားရမည်။

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၃ သတမလ၊ ပထမေန့ရက်ကိအထးနား

ရက်အြဖစ်သတ်မှတ်ေလာ့။ ထိေန့၌တံပိး မတ်သံကိ ကားရလ င် ဝတ် ပကိးကွယ် ရန်စေဝး ကေလာ့။‐

၂၅ထာဝရဘရားအားပေဇာ်သကာကိ ဆက်သေလာ့။ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အလပ်ကိမလပ်ရ။ ၂၆

ှ စ်စဥ်သတမလ၊ ဆယ်ရက်ေန့၌လအေပါင်း တိ့သည် အြပစ်ေြပရာဝတ်ကိ ပရမည်။ ထိ

ေန့၌မည်သည့်အစားအစာကိမ မစားရ။ ဝတ် ပကိးကွယ်ရန်စေဝး၍ ထာဝရဘရား

အားပေဇာ်သကာကိဆက်သရမည်။‐ ၂၈ ထိေန့သည်အြပစ်ေြပရာဝတ်ကိ ပရာ

ေန့ြဖစ်ေသာေကာင့်အလပ်မလပ်ရ။‐ ၂၉ ထိေန့၌အစားအစာတစ်စံတစ်ခကိစား ေသာသအား

ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်မှ ထတ်ပယ်ရမည်။‐ ၃၀ ထိေန့၌အလပ်လပ်ေသာသအား ထာဝရ

ဘရားကိယ်ေတာ်တိင်ေသဒဏ်စီရင်မည်။‐ ၃၁ သင်တိ့၏အဆက်အ ွယ်များသည်မည်သည့်

အရပ်တွင်ေနထိင်သည်မဆိ ဤပညတ်ကိ ေစာင့်ထိန်းရမည်။‐ ၃၂

ထိလကိးရက်ေနဝင်ချိန်မှဆယ်ရက်ေန့ေနဝင် ချိန်အထိအထးနားရက်အြဖစ်သတ်မှတ်ရ မည်။

ထိရက်အတွင်းမည်သည့်အစားအစာ ကိမ မစားရ။ ၃၃ သစ်ခက်ေနပဲွေတာ်သည်သတမလ၊

တစ်ဆယ့် ငါးရက်ေန့မှအစ ပ၍ခနစ်ရက်ပတ်လံး ကျင်းပေသာပဲွေတာ်ြဖစ်သည်။‐ ၃၅

ပဲွေတာ်ပထမေန့၌အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အလပ်ကိမလပ်ဘဲ ဝတ် ပကိးကွယ်ရန်စ ေဝးရ ကမည်။‐

၃၆ ခနစ်ရက်ပတ်လံးေန့စဥ်ပေဇာ်သကာကိ ဆက်သရမည်။ အ မေန့၌တစ်ဖန်ဝတ် ပ

ကိးကွယ်ရန်စေဝး၍ ပေဇာ်သကာကိဆက် သရမည်။ ထိေန့သည်ဝတ် ပကိးကွယ်ရာ

ေန့ြဖစ်ေသာေကာင့်အလပ်မလပ်ရ။ ၃၇ (ဤဘာသာေရးပဲွေတာ်များတွင် ထာဝရ

ဘရား၏ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းရန် သင်တိ့သည်စေဝးဝတ် ပကိးကွယ်ြခင်း

ှ င့်မီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာ၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းစပျစ်ရည်ပေဇာ်

သကာများကိသတ်မှတ်ေသာေန့ရက်အလိက် ပေဇာ်ြခင်းကိ ပလပ်ရ ကမည်။‐ ၃၈

ဤပဲွေတာ်များသည်ပံမှန်ဥပသ်ေန့များ အြပင်ကျင်းပရေသာပဲွေတာ်များြဖစ်၏။

ဤပေဇာ်သကာများသည် ထာဝရဘရား အားပံမှန်ပေဇာ်ြခင်း၊ သစာဝတ်ေြဖရာ ပေဇာ်ြခင်း၊

ေစတနာအေလျာက်ပေဇာ် ြခင်းများအြပင်ပေဇာ်ရေသာပေဇာ် သကာများြဖစ်သည်။) ၃၉

သင်တိ့ေကာက်သိမ်း ပီးေသာအခါ သစ်ခက်ေန ပဲွေတာ်ကိသတမလ၊ တစ်ဆယ့်ငါးရက်ေန့မှ အစ ပ၍

ခနစ်ရက်တိင်တိင်ကျင်းပရမည်။ ပဲွေတာ်ပထမေန့ကိအထးနားရက်အြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။‐ ၄၀

ထိေန့၌အေကာင်းဆံးသစ်သီးများ၊ စွန် ပလံွခက်များ၊ အ ွက်ေဝဆာေသာအကိင်း

အခက်များကိယ၍ ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းေသာပဲွေတာ်

ကိစတင်ကျင်းပေလာ့။‐ ၄၁ ထိပဲွေတာ်ကိခနစ်ရက်တိင်တိင်ဆင်ယင် ကျင်းပရမည်။

သင်တိ့၏အဆက်အ ွယ် တိ့သည်ဤပညတ်ကိထာဝစဥ်ေစာင့်ထိန်း ရ ကမည်။‐ ၄၂

ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ေသာ

အခါ၌ကိယ်ေတာ်သည် သတိ့အားသစ်ခက် တဲများတွင်ေနထိင်ေစေတာ်မေ ကာင်းကိ

သင်တိ့၏အဆက်အ ွယ်များသတိရ ကေစြခင်းငှာ သင်တိ့အေပါင်းသည်ခနစ်

ရက်ပတ်လံးတဲများ၌ေနထိင်ရမည်။ ကိယ် ေတာ်သည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၄၄ သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည်ဤနည်းအားြဖင့် ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းသည့်ပဲွေတာ်များ ှ င့်ဆိင်ေသာ ပညတ်များကိဣသေရလအမျိုးသား တိ့အားြပ ာန်းေပးေလ၏။

၂၄ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့အားေအာက်ပါအတိင်း

မိန့်ေတာ်မသည်။ တဲေတာ်ထဲ ှ ိ မီးတိင်ကိ အစဥ်မြပတ်ထွန်း ှ ိ ထား ိင်ေစရန်

အေကာင်းဆံးသံလွင်ဆီစစ်စစ်ကိယ ခ့ဲ ကေလာ့။‐ ၃ အာ န်သည်တဲေတာ်တွင်းအလွန်သန့် ှ င်း

ေသာဌာနေတာ်၌တည် ှ ိ သည့် ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ေ ှ ့ကန့်လန့်ကာအြပင်ဘက်

တွင်မီးတိင်ကိညေနတိင်းထွန်း ှ ိ ရမည်။ ထိမီးတိင်သည်ေ ှ ့ေတာ်၌ညေနမှနံနက်

သိ့တိင်ေအာင်ထွန်းေတာက်လျက် ှ ိ ေစရမည်။ သင်တိ့သည်ဤပညတ်ကိထာဝစဥ်ေစာင့်

ထိန်းရ ကမည်။‐ ၄ အာ န်သည်ေ မီးတိင်မှမီးခွက်များကိ

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက်၍ထာဝရဘရား၏ ေ ှ ့ေတာ်၌အစဥ်မြပတ်ထွန်းေတာက်လျက်

ှ ိ ေစရမည်။ ၅ မန့်ညက် ှ စ်ဆယ့်ေလးေပါင်ြဖင့်မန့်တစ်ဆယ့် ှ စ်လံးဖတ်ေလာ့။‐ ၆

ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ ှ ိ ေသာေ စင် ြဖင့်မွမ်းမံထားသည့်စားပဲွေပ တွင်မန့်လံး

များကိတစ်တန်းလ င်မန့်ေြခာက်လံးကျ ှ စ်တန်းစီေလာ့။‐ ၇

ထာဝရဘရားအားဆက်သသည့်ပေဇာ်သကာ အထိမ်းအမှတ်အြဖစ်မန့်လံးတစ်တန်းစီေပ

တွင်နံ့သာအစစ်ကိတင်ေလာ့။‐ ၈ အစဥ်အ မဲဥပသ်ေန့တိင်းထာဝရဘရား

၏ေ ှ ့ေတာ်၌မန့်ကိဆက်သရမည်။‐ ၉ ဤကားဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထာဝစဥ်

ေဆာင် ွက်ရမည့်တာဝန်ြဖစ်သည်။ ဤမန့်များ သည်အာ န် ှ င့်သ၏သားေြမးများစားရန်
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အတွက်ြဖစ်သည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်များအတွက် ထာဝရဘရားအားဆက်သေသာမန့်ြဖစ်ြခင်း

ေကာင့်အလွန်သန့် ှ င်းသြဖင့်သတိ့သည်ဤ မန့်ကိသန့် ှ င်းေသာဌာနေတာ်၌စားရ က

မည်။ ၁၀ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏စခန်းတွင် အီဂျစ်အမျိုးသားဖခင် ှ င့် ဣသေရလ

အမျိုးသမီးမိခင်တိ့မှေပါက်ဖွားသတစ် ေယာက် ှ ိ ၏။ မိခင်သည်ဒန်အမျိုးထဲမှဒိဗရိ

၏သမီးေ ှ ေလာမိတ်ြဖစ်သည်။ ထိသသည် စခန်းအတွင်း၌ဣသေရလအမျိုးသား

တစ်ဦး ှ င့်ခိက်ရန်ြဖစ်ပွားေနစဥ် ထာဝရ ဘရား၏နာမေတာ်ကိကျိန်ဆဲ၏။ ထိ့ေကာင့်

သ့အားေမာေ ှ ထံသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ က သြဖင့်၊‐ ၁၂ သ့ကိချုပ်ထား ပီးလ င်သ ှ င့်ပတ်သက်၍

ထာဝရဘရားမည်သိ့မိန့်ေတာ်မမည်ကိ ေစာင့်ဆိင်းေန က၏။ ၁၃ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊‐

၁၄ ``ထိသကိစခန်းအြပင်သိ့ထတ်ေလာ့။ သ ကျိန်ဆဲြခင်းကိ ကားရသတိင်းသည်သ၏

ဦးေခါင်းေပ သိ့လက်ကိတင်၍ဟတ်မှန်ေ ကာင်း သက်ေသခံရမည်။ ထိ့ေနာက်ဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကသ့အားခဲြဖင့် ပစ်သတ်ရမည်။‐ ၁၅တစ်စံတစ်ေယာက်သည်ဘရားသခင်ကိ

ကျိန်ဆဲလ င်ထိသသည်အြပစ်ကိခံရမည်။‐ ၁၆ သ့အားေသဒဏ်စီရင်ရမည်ဟ၍ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အားေြပာရမည်။ ဣသေရလ အမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ ဣသေရလ ိင်ငံတွင်ေန

ထိင်ေသာလမျိုးြခားြဖစ်ေစ၊ ထာဝရဘရား ကိကျိန်ဆဲလ င်ဣသေရလတစ်မျိုးသား လံးက

ထိသကိခဲြဖင့်ပစ်သတ်ရမည်။ ၁၇ ``လသတ်မကးလွန်ေသာသကိေသဒဏ် စီရင်ရမည်။‐

၁၈ သတစ်ပါးပိင်ေသာတိရစာန်ကိသတ်ေသာ သသည်ပိင် ှ င်အားအစားေလျာ်ေပးရမည်။

ဤပညတ်သေဘာမှာအသက်အတွက် အသက်ကိအစားေပးြခင်းြဖစ်သည်။ ၁၉

``အြခားသတစ်ဦးအားထိခိက်နာကျင် ေစေသာသသည်ကိယ်တိင်လည်းထိအတိင်း ခံေစရမည်။‐

၂၀ သတစ်ပါး၏အ ိးကိချိုးေသာသသည် ကိယ်တိင်လည်းအ ိးချိုးြခင်းခံရမည်။ သ

တစ်ပါး၏မျက်လံးကိထိးေဖာက်ေသာသ သည်ကိယ်တိင်မျက်လံးေဖာက်ြခင်းခံရမည်။

သတစ်ပါး၏သွားကိချိုးေသာသသည် ကိယ်တိင်လည်းသွားချိုးြခင်းခံရမည်။ သ

တစ်ပါးအားထိခိက်နာကျင်ေစသည့်ပမာ ဏအတိင်းကိယ်တိင်ခံရမည်။‐ ၂၁

တိရစာန်ကိသတ်ေသာသသည်အစား ေလျာ်ေပးရမည်။ သိ့ရာတွင်လကိသတ်

သအားေသဒဏ်စီရင်ရမည်။‐ ၂၂ ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားြဖစ်ေသာေကာင့်သင်တိ့ ှ င့်တကွ သင်တိ့ ှ င့်အတေနထိင်ေသာလမျိုးြခား

တိ့သည်ဤပညတ်ကိေစာင့်ထိန်း ကရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃

ေမာေ ှ သည်ထိသိ့ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား မိန့် ကားသည့်အတိင်း သတိ့သည်

အြပစ်ကးလွန်သကိစခန်းအြပင်သိ့ ထတ်၍ခဲြဖင့်ပစ် က၏။ ဤနည်းအားြဖင့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း

လိက်နာေဆာင် ွက် က၏။

၂၅ ထာဝရဘရားသည် သိနာေတာင်ေပ တွင် ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်

ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အားေအာက်ပါြပ ာန်းချက်များကိချ

မှတ်ေပးေတာ်မ၏။ သင်တိ့သည်ထာဝရ ဘရားေပးသနားေတာ်မမည့်ြပည်သိ့ဝင်

ေရာက် ကေသာအခါ သတမ ှ စ်ကျေရာက် သည့်အခါတိင်းလယ်များကိမထွန်မ

ယက်မစိက်မပျိုးြခင်းအားြဖင့် ထာဝရ ဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးေြမာက်ရ က မည်။‐ ၃

သင်တိ့သည်ေြခာက် ှ စ်မ လယ်များတွင် စိက်ပျိုးြခင်း၊ စပျစ်ကိင်းများကိသတ်သင် ှ င်းလင်းြခင်း၊

အသီးအ ှ ံ များကိရိတ် သိမ်းြခင်း ပရမည်။‐ ၄ သိ့ရာတွင်သတမ ှ စ်သည်ထာဝရဘရား

အားဆက်ကပ်ထားေသာ ှ စ်ြဖစ်၍ ထိ ှ စ်တွင် ေြမကိလံးဝမထွန်ယက်ဘဲချန်လှန်ထား

ရမည်။ လယ်များတွင်မစိက်မပျိုးရ။ စပျစ် ကိင်းများကိသတ်သင် ှ င်းလင်းြခင်းမ

ပရ။‐ ၅ မစိက်မပျိုးရဘဲ ှ င့်အလိအေလျာက် သီးေသာအသီးအ ှ ံ များကိပင်မရိတ်

သိမ်းရ။ အကိင်းအခက်ကိမသတ်သင် မ ှ င်းလင်းဘဲ ှ င့်သီးေသာစပျစ်သီး

များကိလည်းမဆွတ်မခးရ။ ထိ ှ စ်တွင် ေြမကိလံးဝမထွန်ယက်ဘဲချန်လှပ် ထားရမည်။‐

၆ ထိ ှ စ်အတွင်းမစိက်မပျိုးဘဲေြမမှ ထွက်ေသာအသီးအ ှ ံ  ှ ိ သမ ကိ သင်

တိ့ ှ င့်တကွသင်တိ့၏ေကျးကန်၊ လငှား၊ သင်တိ့ ှ င့်အတေနထိင်ေသာလမျိုးြခား၊‐ ၇

တိရစာန်အယဥ် ှ င့်အ ိင်းတိ့သည်စား သံး ိင် ကသည်။ ၈ ခနစ် ှ စ်ခနစ်လီြဖစ်ေသာ ေလးဆယ့်ကိး

ှ စ်ကိေရတွက်ေလာ့။‐ ၉ ထိေနာက်သတမလဆယ်ရက်ေန့သည်အြပစ် ေြဖရာေန့ြဖစ်၍

လတစ်ေယာက်အားတစ်ြပည် လံးသိ့လှည့်လည်လျက်တံပိးခရာမတ်ေစ ေလာ့။‐ ၁၀

ဤနည်းအားြဖင့်ငါးဆယ်ေြမာက် ှ စ်ကိ သီးသန့်သတ်မှတ်လျက် တိင်းြပည်တွင်ေန

ထိင်သအေပါင်းတိ့အားလွတ် ငိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ကိေ ကညာရမည်။ အေရာင်းအဝယ် ပ

လပ်ခ့ဲေသာပစည်း ှ ိ သမ ကိ ဤ ှ စ်၌မလ ပိင် ှ င်သိ့မဟတ်သ၏အဆက်အ ွယ်

များထံြပန်လည်ေပးအပ်ရမည်။ ေငွဝယ် ကန်များကိသတိ့၏မိသားစများထံ သိ့ြပန်ေစရမည်။‐

၁၁ သင်တိ့သည်လယ်များကိမစိက်မပျိုးရ။ အလိအေလျာက်သီးေသာအသီးအ ှ ံ

များကိလည်းမဆွတ်မခးရ။‐ ၁၂ ထိ ှ စ်တစ် ှ စ်လံးသည်သင်တိ့အတွက် ှ စ် ထး ှ စ်ြမတ်ြဖစ်၏။

သင်တိ့သည်လယ်မှ အလိအေလျာက်ထွက်သမ ကိသာစား သံးရ ကမည်။ ၁၃

အေရာင်းအဝယ် ပလပ်ခ့ဲေသာပစည်း ှ ိ သမ ကိဤ ှ စ်၌မလပိင် ှ င်လက်သိ့ြပန်လည်ေပး အပ်ရမည်။‐

၁၄ သိ့မှသာသင်သည်အမျိုးသားချင်း ှ င့် အေရာင်းအဝယ် ပလပ်သည့်အခါ ထိက်

တန်ေသာတန်ဖိးကိြဖတ်ရမည်။‐ ၁၅ ေနာက်တစ် ကိမ်ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းဆိင် ရာ ှ စ်မကျေရာက်မီ

ေြမမှအသီးအ ှ ံ ထွက် မည့် ှ စ်အနည်းအများကိတွက်ချက်၍ ေြမ၏တန်ဖိးကိြဖတ်ရမည်။‐ ၁၆

အေရာင်းအဝယ် ပလပ်ရာ၌ေြမမှအသီး အ ှ ံ ထွက်အ ကိမ်ေပါင်းကိတွက်ချက်၍ ေရာင်း

ဝယ်ရသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် အသီးအ ှ ံ ထွက် မည့် ှ စ်အနည်းအများအလိက်ေြမတန်ဖိး

ကိြဖတ်ရမည်။‐ ၁၇သင်တိ့သည်အမျိုးသားချင်းကိမလှည့်စား ရ။ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသရမည်။ ၁၈ သင်တိ့ေဘးကင်းလံ ခံစွာေနထိင် ိင်ရန်

ထာဝရဘရား၏ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ ကိေစာင့်ထိန်းေလာ့။‐ ၁၉ ေြမမှအသီးအ ှ ံ ထွက်သြဖင့်

သင်တိ့သည် ဝလင်စွာစားရ၍ေဘးကင်းလံ ခံစွာေန ထိင်ရလိမ့်မည်။‐ ၂၀လယ်များကိမစိက်မပျိုး၊

အသီးအ ှ ံ များ ကိမစမသိမ်းရေသာသတမ ှ စ်တွင်မည် က့ဲသိ့စားရပါမည်နည်းဟ၍တစ်စံတစ်

ေယာက်ကေမးေကာင်းေမးလိမ့်မည်။‐ ၂၁ ထာဝရဘရားသည်ဆ မ ှ စ်တွင် ေြမ

ကိေကာင်းချီးေပးသြဖင့် ှ စ် ှ စ်စာ အတွက်အသီးအ ှ ံ ထွက်လိမ့်မည်။‐ ၂၂

သင်တိ့သည်အ မ ှ စ်တွင်လယ်များကိစိက် ပျိုးေသာအခါ ဆ မ ှ စ်ကရိတ်သိမ်းခ့ဲေသာ

အသီးအ ှ ံ ကိစားေနရဦးမည်။ ထိ ှ စ်၌ စိက်ပျိုးေသာအသီးအ ှ ံ များကိမရိတ်သိမ်း မီတိင်ေအာင်

သင်တိ့တွင်အစားအစာဖလံ လိမ့်မည်။ ၂၃ ေြမကိသင်တိ့မပိင်။ ဘရားသခင်သာပိင် သြဖင့်

ယင်းကိအ ပီးအပိင်မေရာင်းရ။ သင် တိ့သည်ဧည့်သည်အာဂ ုအြဖစ် ှ င့်သာ ထိ

ြပည်သိ့ဝင်ေရာက်အေြခစိက်ေနထိင်သ များြဖစ် ကမည်။ ၂၄ ေြမကိေရာင်းချသည့်အခါမလပိင် ှ င်က

ထိေြမကိြပန်၍ဝယ်ယခွင့် ှ ိ ေစရမည်။‐ ၂၅ ဣသေရလအမျိုးသားချင်းတစ်ဦးသည်

ဆင်းရဲ ွမ်းပါးသြဖင့် မိမိ၏ေြမကိေရာင်း ချရလ င် သ ှ င့်အနီးစပ်ဆံးေဆွမျိုးသား

ချင်းကထိေြမကိြပန်၍ဝယ်ယရမည်။‐ ၂၆ ထိေြမကိြပန်၍ဝယ်ယမည့်ေဆွမျိုးသား

ချင်းမ ှ ိ ေသာ် ပိင် ှ င်သည်ေနာင်အခါ၌ ေငွ ေကးတတ် ိင်ေသာအခါကိယ်တိင်ေြမကိ

ြပန်၍ဝယ်ယ ိင်ေစရမည်။‐ ၂၇ ထိအခါ၌သသည်ေ ှ ့လာမည့်ြပန်လည်

ေပးအပ်ြခင်းဆိင်ရာ ှ စ်အထိ ကျန် ှ ိ ေန ေသးေသာ ှ စ်များကိတွက်ချက်၍ေပးသင့်

ေပးထိက်ေသာတန်ဖိးကိေပး၍ဝယ်ရမည်။ မည်သိ့ပင်ြဖစ်ေစသသည်ြပန်လည်ေပး

အပ်ြခင်းဆိင်ရာ ှ စ်၌ မိမိပိင်ေြမကိ ြပန်လည်ရ ှ ိ မည်။‐ ၂၈အကယ်၍သသည်ေြမကိြပန်ဝယ်ယရန်

ေငွမ ှ ိ လ င် ထိေြမသည်ေ ှ ့လာမည့်ြပန် လည်ေပးအပ်ြခင်းဆိင်ရာ ှ စ်အထိဝယ်သ

၏လက်ဝယ် ှ ိ ေစရမည်။ ထိ ှ စ်၌ယင်းေြမ ကိမလပိင် ှ င်အားြပန်ေပးရမည်။ ၂၉

မိ ့ ိ းအတွင်း၌ ှ ိ ေသာအိမ်ကိေရာင်းလ င် ပိင် ှ င်သည်တစ် ှ စ်အတွင်းအိမ်ကိြပန်၍ ဝယ်ယခွင့် ှ ိ သည်။‐

၃၀ သိ့ရာတွင်တစ် ှ စ်အတွင်းအိမ်ကိြပန်၍မ ဝယ်ယလ င် ေနာက်တစ်ဖန်ြပန်လည်ဝယ်ယ

ခွင့်မ ှ ိ သည့်အြပင်ဝယ်ယသ ှ င့်သ၏ အဆက်အ ွယ်တိ့သည်ထိအိမ်ကိအ မဲ ပိင်ေစရမည်။

ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းဆိင်ရာ ှ စ်တွင်ထိအိမ်ကိမလပိင် ှ င်အားြပန် မေပးရ။‐ ၃၁

မိ ့ ိ းမ ှ ိ ေသာေကျး ွာများ၌ ှ ိ သည့် အိမ်များကိေရာင်းဝယ်ရာတွင်လယ်ယာ

များကိေရာင်းဝယ်သည့်နည်းအတိင်းလိက် နာရမည်။ ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းဆိင်ရာ

ှ စ်တွင်ထိအိမ်ကိမလပိင် ှ င်အားြပန် ေပးရမည်။‐ ၃၂ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်မိမိတိ့ေနထိင်

ရာသတ်မှတ်ထားေသာ မိ ့များတွင်မိမိ တိ့ေရာင်း ပီးေသာအိမ်များကိအချိန်

မေ ွးြပန်၍ဝယ်ယခွင့် ှ ိ သည်။‐ ၃၃ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တစ်ဦးသည်မိမိေနထိင်

ရာ မိ ့တွင် မိမိ၏အိမ်ကိေရာင်း ပီးေနာက် ြပန်၍မဝယ်လ င် ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်း

ဆိင်ရာ ှ စ်၌ထိအိမ်ကိသ့အားြပန်ေပး ရမည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဣသေရလ

ိင်ငံတွင် ေလဝိ မိ ့များကိေလဝိအ ွယ် ဝင်တိ့အ မဲပိင်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။‐ ၃၄

သိ့ရာတွင်ေလဝိ မိ ့ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ စား ကျက်ကိမ မည်သည့်အခါမ မေရာင်းရ။ ထိ

စားကျက်ကိေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အစဥ် အ မဲပိင်၏။ ၃၅ သင်၏အိမ်နီးချင်းအမျိုးသားချင်းတစ်ဦး

သည် ဆင်းရဲ ွမ်းပါး၍အားကိးရာမ့ဲြဖစ် ေနလ င် သင့်အိမ်နီးချင်းအြဖစ်ဆက်လက်၍

အသက် ှ င်ေနထိင် ိင်ေစရန် သ့အားမိမိ ၏သရင်းငှားက့ဲသိ့ေထာက်ပ့ံရမည်။‐ ၃၆

ထိသအားေငွေချးရာ၌အတိးမယရ။ ဘရားသခင်ကိေ ကာက် ွံ ့၍ သ့အားသင်

၏အိမ်နီးချင်းအြဖစ်အသက် ှ င်ေနထိင် ေစေလာ့။‐ ၃၇သ့အားေချးေငွအေပ တွင်အတိးမယရ။

အစားအစာကိအြမတ်တင်၍သ့အား မေရာင်းရ။‐ ၃၈ဤကားသင်တိ့အားခါနာန်ြပည်ကိေပးရန်

ှ င့် သင်တိ့၏ဘရားြဖစ်ရန် သင်တိ့ကိအီဂျစ် ြပည်မှထတ်ေဆာင်လာေသာ

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ပညတ်ြဖစ်၏။ ၃၉သင်၏အိမ်နီးချင်းအမျိုးသားချင်းသည်
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အလွန်ဆင်းရဲ ွမ်းပါး၍သင့်ထံတွင် မိမိ ကိယ်ကိကန်အြဖစ်ြဖင့်ေရာင်းလ င် သ့

အားကန်က့ဲသိ့မေစခိင်းရ။‐ ၄၀ သသည်ေ ှ ့လာမည့်ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းဆိင်

ရာ ှ စ်ေရာက်သည်အထိ သင့်ထံမှာသရင်းငှား အြဖစ်သင်၏အမကိထမ်းေစရမည်။‐ ၄၁

ထိအချိန်ေရာက်သည့်အခါသ ှ င့်သ၏သား သမီးတိ့သည် မိမိ၏ေဆွမျိုးသားချင်းများ

ှ ိ ရာဇာတိရပ် ွာသိ့ြပန်ေစရမည်။‐ ၄၂ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ကန်များြဖစ် က၏။ ထာဝရဘရားသည်သတိ့အားအီဂျစ် ြပည်မှထတ်ေဆာင်ေတာ်မ၏။

သတိ့ကိကန် ေရာင်းကန်ဝယ်မ ပရ။‐ ၄၃ သတိ့အေပ  ှ ာတာေထာက်ထားေသာ

သေဘာထား ှ ိ ရမည်။ သင်တိ့သည် ဘရားသခင်ကိေ ကာက် ွံ ့ ိေသရမည်။‐ ၄၄

ေစခိင်းရန်ကန်လိလ င်သင်တိ့၏ပတ်ဝန်း ကျင် ိင်ငံများမှက န်များကိဝယ်ယေလာ့။‐ ၄၅

သင်တိ့ ှ င့်အတေနထိင်ေသာလမျိုးြခား တိ့၏သားသမီးများကိလည်းဝယ်ယ ိင် သည်။

သင်တိ့၏ြပည်တွင်ေမွးဖွားေသာယင်း ကေလးများကိသင်တိ့ဝယ်ယ ိင်သည်။‐ ၄၆

သင်တိ့၏သားသမီးများသည်သတိ့ကိ အေမွအြဖစ်ဆက်ခံ ိင်သည်။ သတိ့သည်

သင်တိ့သားများ၏အေစကိတစ်သက်လံး ခံေစရမည်။ သိ့ရာတွင်ဣသေရလအမျိုး

သားချင်းတိ့ကိမကားေထာက်ထား ှ ာတာ ရမည်။ ၄၇ အကယ်၍ဆင်းရဲေသာဣသေရလအမျိုး

သားတစ်ဦးသည် သင်တိ့ ှ င့်အတေနထိင် သည့်လမျိုးြခားတစ်ဦးသိ့မဟတ်သ၏ မိသားစတစ်ဦးထံတွင်

မိမိကိယ်ကိကန် အြဖစ်ေရာင်းခ့ဲသည် ှ ိ ေသာ်၊‐ ၄၈ သ့ကိြပန်၍ဝယ်ယ ိင်ခွင့် ှ ိ သည်။ သ၏ညီ

အစ်ကိတစ်ဦးကေသာ်လည်းေကာင်း၊‐ ၄၉ ဦး ကီးဦးေလးကေသာ်လည်းေကာင်း၊ ညီအစ်

ကိဝမ်းကဲွကေသာ်လည်းေကာင်း၊ နီးစပ်သေဆွမျိုး တစ်ဦးကေသာ်လည်းေကာင်းသ့အားြပန်၍ဝယ်

ယ ိင်သည်။ သိ့တည်းမဟတ်သကိယ်တိင်ေငွ ေကးတတ် ိင်လ င်မိမိကိယ်ကိဝယ်ယ ိင် သည်။‐

၅၀ မိမိအားဝယ်ယသ ှ င့် ှ ိ  ိင်း ပီးလ င် မိမိကိယ်ကိမိမိေရာင်းသည့် ှ စ်မှအစ ပ၍

ေ ှ ့လာမည့်ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်း ဆိင်ရာ ှ စ်အထိ မိမိရမည့်သရင်းငှားခ

အေပ မတည်၍အဖိးအခကိသတ်မှတ် ရမည်။‐ ၅၁ မိမိအားတစ် ှ စ် ပီးတစ် ှ စ်ခန့်သည့်အေန ြဖင့်

ကျန်ေသးေသာ ှ စ်များကိတွက်၍ မိမိကိယ် ကိေရာင်းသည့်တန်ဖိး၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

ကိြပန်အမ်းရမည်။ သ့သခင်သည်သ့အေပ ှ ာတာေသာသေဘာထား ှ ိ ရမည်။‐ ၅၄

သသည်နည်းတစ်နည်းနည်းြဖင့် ကန်ဘဝမှ မလွတ်ေြမာက်ခ့ဲလ င် ေ ှ ့လာမည့်ြပန်လည်ေပး

အပ်ြခင်းဆိင်ရာ ှ စ်၌ သ ှ င့်သ၏သားသမီး တိ့လွတ်ေြမာက်ခွင့်ရ ှ ိ ေစရမည်။‐ ၅၅

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရ ဘရား၏ကန်များြဖစ်ြခင်းေ ကာင့်ရာသက်ပန်

လ၏ကန်မြဖစ်ေစရ။ ထာဝရဘရားသည် သတိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ေတာ် မခ့ဲ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

၂၆
ထာဝရဘရားက``သင်တိ့သည် ပ်တများ၊ ေကျာက်တိင်များ၊ ေကျာက် ပ်များကိထလပ်

၍မကိးကွယ်ရ။ ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၂

ဘာသာေရးပဲွေတာ်များကိကျင်းပ၍ ငါ့ အားကိးကွယ်ရာဌာနေတာ်ကိ ိ ေသရ မည်။

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။'' ၃ ``သင်တိ့သည်ငါ၏ပညတ်များကိေစာင့်ထိန်း၍

ငါ၏အမိန့်များကိနာခံလ င်၊‐ ၄ ငါသည်အချိန်တန်ေသာအခါမိးကိ ွာေစ သြဖင့်

လယ်များမှအသီးအ ှ ံ ထွက်လျက် သစ်သီးပင်များမှအသီးသီး ကလိမ့်မည်။‐ ၅

အသီးအ ှ ံ များလိင်လိင်ထွက်သြဖင့် သင်တိ့ သည်စပါးရိတ်သိမ်း၍မ ပီးြပတ်မီ စပျစ်သီး

စသိမ်းချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။ စပျစ်သီးစသိမ်း၍ မ ပီးြပတ်မီစပါးစိက်ပျိုးချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။

သင်တိ့သည်ဝစွာစားရ၍ေဘးကင်းလံ ခံ စွာေနထိင်ရလိမ့်မည်။ ၆

``ငါသည်သင်တိ့၏ြပည်ကိေအးချမ်းသာယာ ေစသြဖင့် သင်တိ့သည်ညအခါေဘးရန်အတွက်

စိးရိမ်ေ ကာင့် ကမမ ှ ိ ဘဲအိပ်ရလိမ့်မည်။ ငါ သည်သင်တိ့ြပည်မှသားရဲများကိဖယ် ှ ားမည်။

စစ်ေဘးစစ်ဒဏ်ကိေနာက်တစ်ဖန်မခံစားေစရ။‐ ၇ သင်တိ့သည်ရန်သများကိ ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်

ရလိမ့်မည်။‐ ၈ သင်တိ့ဘက်မှလငါးေယာက်သည်ရန်သတစ်ရာ ကိလည်းေကာင်း၊

သင်တိ့ဘက်မှလတစ်ရာသည် ရန်သတစ်ေထာင်ကိလည်းေကာင်း ှ ိမ်နင်းေအာင် ြမင်လိမ့်မည်။‐ ၉

ငါသည်သင်တိ့ကိေကာင်းချီးေပးသြဖင့် သင် တိ့တွင်သားသမီးေြမာက်ြမားစွာထွန်းကား လိမ့်မည်။

သင်တိ့ ှ င့် ပထားေသာပဋိညာဥ် ကိငါတည်ေစမည်။‐ ၁၀ သင်တိ့၏သီး ှ ံ အထွက်တိးသြဖင့်

တစ် ှ စ် စာအတွက်ဖလံ ံ မ မကသင်တိ့သည် စပါးသစ်ကိသိေလှာင် ိင်ရန်လက်ကျန်

စပါးေဟာင်းကိပင်စွန့်ပစ်ရလိမ့်မည်။‐ ၁၁ ငါသည်တဲေတာ်တွင်ကိန်းဝပ်သြဖင့်

သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေနမည်။ သင်တိ့ကိမည်သည့်အခါ မ စွန့်ပစ်ေတာ်မမ။‐ ၁၂

ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ မည်။ ငါသည်သင် တိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်၍ သင်တိ့သည်လည်း

ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၁၃ ငါသည်သင်တိ့အားကန်ဘဝမှလွတ်ေြမာက် ေစရန်

အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာသင် တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ် မ၏။

ငါသည်သင်တိ့၏ထမ်းပိးကိချိုး၍သင် တိ့အားမတ်မတ်ေလာက်ေစ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။

၁၄ တစ်ဖန်ထာဝရဘရားက``သင်တိ့သည်ငါ ၏ပညတ်များကိမေစာင့်ထိန်းလ င်အြပစ်

ဒဏ်ခံရ ကမည်။‐ ၁၅ သင်တိ့သည်ငါ၏ပညတ် ှ င့်အမိန့်ေတာ်များ ကိမနာခံဘဲ

သင်တိ့ ှ င့်ငါ ပေသာပဋိညာဥ် ကိချိုးေဖာက်လ င်၊‐ ၁၆ ငါသည်သင်တိ့အားဒဏ်ခတ်မည်။ ကသ၍မရ

ိင်ေသာေရာဂါေဝဒနာကိလည်းေကာင်း၊ မျက်စိ ကွယ်ြခင်း၊ အားအင်ကန်ခန်းြခင်းကိြဖစ်ေစ

ေသာေရာဂါေဝဒနာကိလည်းေကာင်း သင်တိ့ အားခံစားေစမည်။ သင်တိ့သည်အသီးအ ှ ံ

များကိစိက်ပျိုးေသာ်လည်း အကျိုးေကျးဇး ခံစားရမည်မဟတ်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်

သင်တိ့၏ရန်သများသည် သင်တိ့ကိတိက် ခိက်ေအာင်ြမင်၍သင်တိ့စိက်ပျိုးေသာ

အသီးအ ှ ံ များကိစား ကမည်ြဖစ် ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၇ ငါသည်သင်တိ့တစ်ဘက်၌ ှ ိ သြဖင့်

သင်တိ့ သည်စစ် ံ း၍ရန်သ၏အပ်စိးြခင်းကိခံရ လိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်အလွန်ထိတ်လန့်သြဖင့်

လိက်သမ ှ ိ ဘဲ ှ င့်ေြပးရ ကလိမ့်မည်။ ၁၈ ``သင်တိ့သည်ထိမ ေလာက်ေသာဒဏ်ကိခံရ

လျက် ှ င့် ငါ၏ပညတ်တိ့ကိမေစာင့်ထိန်းဘဲ ေနေသးလ င် ငါသည်သင်တိ့အားအြပစ်

ဒဏ်ကိခနစ်ဆတိး၍ခံေစမည်။‐ ၁၉ သင်တိ့၏မာန်စွယ်ကိငါချိုးမည်။ သင်တိ့ ြပည်တွင်မိးမ ွာသြဖင့်

ေြမ ကီးသည် ေြခာက်ေသွ့၍သံက့ဲသိ့မာေ ကာလိမ့်မည်။‐ ၂၀ သင်တိ့၏ေြမမှအသီးအ ှ ံ မထွက်၊

သစ်သီး အပင်များမှအသီးမသီးသြဖင့် သင်တိ့ ကိး ပမ်းလပ်ကိင်သမ တိ့သည်အချည်း ှ ီးသက်

သက်ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၂၁ ``သင်တိ့သည်ငါ့ကိအာခံ၍ ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲေနေသးလ င်

ငါသည်အြပစ် ဒဏ်ကိခနစ်ဆထပ်မံတိး၍ခံေစမည်။‐ ၂၂ ငါသည်သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ့သားရဲများကိေစ

လတ်၍ သင်တိ့၏သားသမီးများ၊ သိး ွား များကိကိက်သတ်ေစမည်။ လဦးေရေလျာ့

နည်းလာေသာေကာင့် လမ်းများေပ တွင် သွားလာသကင်းမ့ဲလျက် ှ ိ လိမ့်မည်။ ၂၃

``သင်တိ့သည်ထိမ ေလာက်ေသာဒဏ်ကိခံ ပီးေနာက် ငါ့ကိဆက်လက်အာခံ၍ငါ၏

စကားကိနားမေထာင်ဘဲေနေသးလ င်၊‐ ၂၄ ငါသည်သင်တိ့တစ်ဘက်၌ေန၍အြပစ်ဒဏ်

ကိ ယခင်ကထက်ခနစ်ဆတိး၍ခံေစမည်။‐ ၂၅ သင်တိ့သည်ငါ၏ပဋိညာဥ်ကိေဖာက်ဖျက်

သည့်အတွက် သင်တိ့အားစစ်ေဘးစစ်ဒဏ်သင့် ေစမည်။ ထိအခါသင်တိ့သည် မိ ့များသိ့ေြပး

၍ခိလံ ကလ င် ငါသည်သင်တိ့တွင်ကသ၍ မရ ိင်ေသာေရာဂါကပ်ဆိက်ေရာက်ေစသြဖင့်

သင်တိ့သည်ရန်သတိ့လက်တွင်းသိ့ကျေရာက် လိမ့်မည်။‐ ၂၆ ငါသည်စားနပ်ရိကာကိ ှ ားပါးေစသြဖင့်

အိမ် ှ င်မဆယ်ေယာက်ဖတ်ရမည့်မန့်အေရအတွက် မှာ အိမ် ှ င်မတစ်ဦး၏ဖိတွင်ဖတ် ိင်မည့်မန့်

အေရအတွက်မ သာ ှ ိ မည်။ သင်တိ့သည်ထိ မန့်ကိခဲွတမ်းချ၍မေလာက်မငေဝမ စား ရလိမ့်မည်။

၂၇ ``သင်တိ့သည်ထိမ ေလာက်ေသာဒဏ်ကိခံရ ပီးေနာက် ငါ့ကိဆက်လက်အာခံ၍ငါ့စကား

ကိနားမေထာင်ဘဲေနေသးလ င်၊‐ ၂၈ ငါသည်အမျက်ထွက်၍သင်တိ့တစ်ဘက်၌ေန လျက်

အြပစ်ဒဏ်ကိယခင်ကထက်ခနစ်ဆ တိး၍ခံေစမည်။‐ ၂၉ သင်တိ့သည်ဆာေလာင်မွတ်သိပ်လှသြဖင့်

ကိယ် သားသမီးတိ့၏အသားကိစားရ ကလိမ့် မည်။‐ ၃၀ ငါသည်ေတာင်ကန်းများေပ တွင် ှ ိ ေသာသင်

တိ့ဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာနများကိဖျက်ဆီး ၍ နံ့သာေပါင်းပေဇာ်ရာပလင်ကိ ဖိဖျက်မည်။

သင်တိ့၏အေလာင်းများကိ ပိကျေသာ ပ်တ များအေပ တွင်ပစ်ချမည်။ ငါသည်သင်တိ့

ကိစက်ဆပ် ွံ  ှ ာသြဖင့်၊‐ ၃၁ သင်တိ့၏ မိ ့များကိ ဖိဖျက်၍ သင်တိ့ဝတ် ပ

ကိးကွယ်ရာဌာနများကိပျက်စီးေစမည်။ သင် တိ့၏ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းကိငါလက်မခံ။‐ ၃၂

ငါသည်သင်တိ့၏ြပည်ကိလံးဝဖျက်ဆီးပစ် သြဖင့် သင်တိ့၏ြပည်ကိသိမ်းပိက်ေသာရန်သ

တိ့ပင်လ င်ထိတ်လန့် ကလိမ့်မည်။‐ ၃၃ ငါသည်သင်တိ့ကိစစ်ေဘးစစ်ဒဏ်သင့်ေစ ပီး

လ င် သင်တိ့အားအြခား ိင်ငံများသိ့ြပန့် ှ ံ ့ ေနထိင်ေစမည်။ သင်တိ့၏ြပည်သည်လသ

ကင်းမ့ဲ၍ သင်တိ့၏ မိ ့များသည်လည်းပျက်စီး ယိယွင်းလိမ့်မည်။‐ ၃၄

ထိအခါသင်တိ့ယခင်ကအနားမေပးခ့ဲ ေသာေြမသည် ယခအနားရလိမ့်မည်။ သင်တိ့

သည်ရန်သ၏ ိင်ငံတွင်ေနထိင်ရစဥ် သင်တိ့ ၏ြပည်သည်လသကင်းမ့ဲမည်ြဖစ်၍အနား

ရလိမ့်မည်။ ၃၆ ``သင်တိ့သည် ိင်ငံရပ်ြခားသိ့ေရာက် ှ ိ ေနထိင် ရစဥ်

ေလတိက်ခတ်ေသာသစ် ွက်သံကိ ကား ံ မ ြဖင့်ေ ကာက်လန့်ထွက်ေြပးရလိမ့်မည်။ သင်တိ့

သည်စစ်ပဲွ၌ရန်သလိက်၍ေြပးရဘိသက့ဲ သိ့ေြပးရလိမ့်မည်။ အနီးတွင်ရန်သမ ှ ိ ဘဲ လဲကျလိမ့်မည်။‐

၃၇ လိက်လံသမ ှ ိ ဘဲတစ်ဦးကိတစ်ဦးတိက် မိ၍လဲကျလိမ့်မည်။ မည်သည့်ရန်သကိမ

ခခံတိက်ခိက် ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၃၈သင်တိ့သည် ိင်ငံရပ်ြခားတွင်ေသေကျ ပျက်စီးရလိမ့်မည်။‐

၃၉ ရန်သ၏ ိင်ငံတွင်သင်တိ့၏အမျိုး ပန်းလိမ့် မည်။ ထိ ိင်ငံတွင်သင်တိ့အနက်ကျန် ကင်းသ

အနည်းငယ်တိ့သည်သင်တိ့အြပစ်ေ ကာင့် လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့၏အြပစ်

ေကာင့်လည်းေကာင်းတိမ်ေကာပျက်စီးရ က လိမ့်မည်။ ၄၀ ``သိ့ရာတွင်သင်တိ့၏အဆက်အ ွယ်များ

သည် သတိ့၏အြပစ် ှ င့်ဘိးေဘးတိ့၏အြပစ် များကိဝန်ချေတာင်းပန် ကလိမ့်မည်။ သတိ့

၏ဘိးေဘးများသည်ငါ့ကိဆန့်ကျင်၍ပန် ကန်သြဖင့်၊‐ ၄၁ ငါသည်အမျက်ထွက်၍သတိ့ကိြပည် ှ င်ဒဏ်

ေပးခ့ဲ၏။ ေနာက်ဆံး၌သင်တိ့၏အဆက်အ ွယ် များသည်မာန်စွယ်ကျိုး၍ မိမိတိ့၏အြပစ်



ဝတ် ပရာ77

ှ င့်ပန်ကန်မအတွက်အြပစ်ဒဏ်ကိခံရ ပီးေသာအခါ၊‐ ၄၂ ငါသည်ယာကပ်၊ ဣဇက်၊

အာြဗဟံတိ့ ှ င့် ပ ခ့ဲေသာပဋိညာဥ်ကိသတိရ၍ ထိပဋိညာဥ် အတိင်းငါ၏လမျိုးေတာ်အားခါနာန်ြပည်

ကိေပးေတာ်မ၏။‐ ၄၃ သိ့ရာတွင်ပထမဦးစွာတိင်းြပည်သည်အနား ရေစရန်

ြပည်သတိ့ကိဖယ် ှ ားရမည်။ ငါ၏ ပညတ်ေတာ်များ ှ င့်အမိန့်ေတာ်များကိပစ် ပယ်သည့်အတွက်

ြပည်သတိ့သည်အြပစ်ဒဏ် ခံရမည်။‐ ၄၄ သိ့ရာတွင်ယင်းသိ့ြဖစ်ေစကာမသတိ့သည်

ရန်သ၏ြပည်တွင်ေနထိင်ရစဥ် ငါသည်သတိ့ ကိအ ပီးအပိင်စွန့်ပစ်မည်မဟတ်။ ဖျက်ဆီး

ပစ်မည်လည်းမဟတ်။ အကယ်၍ငါသည်သင် တိ့ကိအ ပီးအပိင်စွန့်ပစ်ပါမ ငါ ှ င့်သတိ့

ပေသာပဋိညာဥ်သည်ပျက်ြပယ်လိမ့်မည်။ ငါ သည်သတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။‐

၄၅ ငါထာဝရဘရားသည်ငါ၏လမျိုးေတာ်၏ ဘရားြဖစ်အ့ံေသာငှာ သတိ့အားအီဂျစ်ြပည်

မှထတ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် လမျိုးအေပါင်းတိ့အား ငါ၏တန်ခိးကိေဖာ်ြပစဥ်အခါက သတိ့

၏ဘိးေဘးများ ှ င့် ပခ့ဲေသာပဋိညာဥ်ကိ ေအာက်ေမ့သတိရေတာ်မမည်'' ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၄၆

ဤကားထာဝရဘရားကသိနာေတာင်ေပ တွင် ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား

ေပးအပ်ေသာပညတ်ေတာ်များ ှ င့်ြပ ာန်းချက်များြဖစ်သတည်း။

၂၇ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့

ေစာင့်ထိန်းရန်ေပးအပ် သည့်ြပ ာန်းချက်များမှာေအာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည်။

တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည် ထာဝရ ဘရားအားကတိသစာ ပ၍ မိမိကိယ်ကိ

ဆက်ကပ်ပေဇာ်လ င် သသည်ေအာက်တွင်ေဖာ် ြပပါေငွများကိ၊‐ ၃ကျပ်စံေတာ်အရေပးေဆာင်၍

မိမိကိယ်ကိ ေ ွးယ ိင်သည်။ ‐အသက် ှ စ်ဆယ်မှေြခာက်ဆယ်အ ွယ်အထိ

ေယာကျာ်းြဖစ်လ င်ေငွသားငါးဆယ်ကျပ် ‐မိန်းမြဖစ်လ င်ေငွသားသံးဆယ်ကျပ် ‐

အသက်ငါး ှ စ်မှ ှ စ်ဆယ်အ ွယ်အထိ ေယာကျာ်းြဖစ်လ င်ေငွသား ှ စ်ဆယ်ကျပ် ‐

မိန်းမြဖစ်လ င်ေငွသားတစ်ဆယ်ကျပ် ‐အသက်ငါး ှ စ်ေအာက်ေယာကျာ်းကေလးြဖစ်လ င်

ေငွသားငါးကျပ် ‐အသက်ငါး ှ စ်ေအာက်မိန်းကေလးြဖစ်လ င် ေငွသားသံးကျပ် ‐

အသက်ေြခာက်ဆယ်ေကျာ်ေယာကျာ်းြဖစ်လ င် ေငွသားတစ်ဆယ့်ငါးကျပ် ‐

အသက်ေြခာက်ဆယ်ေကျာ်မိန်းမြဖစ်လ င် ေငွသားတစ်ဆယ်ကျပ် ၈

ကတိသစာ ပ၍မိမိကိယ်မိမိဆက်ကပ် ပေဇာ်ေသာသသည် သတ်မှတ်ထားေသာေငွကိ

မေပး ိင်လ င် သ့ကိယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ ေခ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိ

သေပးေဆာင် ိင်စွမ်း ှ ိ သည့်အတိင်း တန်ဖိး ေငွကိေလျာ့၍သတ်မှတ်ရမည်။ ၉

ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ရန် သင့်ေတာ်သည့် တိရစာန်ကိဆက်သမည်ဟသစာကတိ ပ

ထားလ င် ထိသိ့ေသာယဇ်ေကာင်သည်သန့် ှ င်း သည်ြဖစ်၍၊‐ ၁၀ ကတိသစာ ပသသည်

အြခားတိရစာန်ကိ အစားထိး၍မဆက်သရ။ သသည်အြခား တိရစာန်ကိအစားထိးဆက်သလ င်

ယဇ် ေကာင် ှ စ်ေကာင်စလံးသည်ထာဝရဘရား ှ င့်ဆိင်၏။‐ ၁၁

ဆက်သရန်ကတိသစာ ပထားေသာတိရစာန် သည် ဘာသာေရးထံးနည်းအရမသန့်စင် လ င်

ထာဝရဘရားအားမပေဇာ်အပ်။ သသည်တိရစာန်ကိယဇ်ပေရာဟိတ်ထံ သိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၁၂

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်တိရစာန်ကိစစ်ေဆး၍ တန်ဖိးကိသတ်မှတ်ရမည်။ ထိသိ့သတ်မှတ်

ေသာတန်ဖိးသည်အတည်ြဖစ်ေစရမည်။‐ ၁၃ ထိသသည်တိရစာန်ကိြပန်ဝယ်ယလိလ င်

တန်ဖိးအြပင် ှ စ်ဆယ်ရာခိင် န်းထပ်ေဆာင်း ၍ေပးရမည်။ ၁၄တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည်

ထာဝရ ဘရားအားမိမိအိမ်ကိပေဇာ်ဆက်သသည့် အခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်အိမ်၏အေြခ

အေနကိစစ်ေဆး၍ တန်ဖိးကိသတ်မှတ် ရမည်။ ထိသိ့သတ်မှတ်ေသာတန်ဖိးသည်

အတည်ြဖစ်ေစရမည်။‐ ၁၅ မိမိအိမ်ကိပေဇာ်ဆက်သေသာသသည် အိမ်ကိြပန်ဝယ်ယလိလ င်

တန်ဖိးအြပင် ှ စ်ဆယ်ရာခိင် န်းထပ်ေဆာင်း၍ေပးရ မည်။ ၁၆တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည်

မိမိ၏ေြမယာ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ထာဝရဘရားအားပ ေဇာ်ဆက်သလ င်

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိေြမ ကွက်တွင်စိက်ပျိုး ိင်ေသာ မျိုးေစ့အနည်းအများ

အလိက်တန်ဖိးကိြဖတ်ရမည်။ မေယာစပါး မျိုးေစ့တစ်တင်းစိက်ရေသာေြမကွက်ကိ ေငွ

သားတစ်ဆယ် န်းြဖင့်တန်ဖိးြဖတ်ရမည်။‐ ၁၇ ထိသသည်မိမိ၏ေြမယာကိ ြပန်လည်ေပး

အပ်ြခင်းဆိင်ရာ ှ စ်ကန်ဆံးချိန်၌ပေဇာ် ဆက်သလ င် တန်ဖိးအြပည့်ေပးေဆာင်ရ မည်။‐ ၁၈

သသည်ေြမယာကိြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းဆိင် ရာ ှ စ်ကန်ဆံး ပီးေနာက် တစ်ချိန်ချိန်၌ပေဇာ်

ဆက်သလ င် ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ေ ှ ့လာမည့် ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းဆိင်ရာ ှ စ်အထိ ကျန်

ှ ိ ေနေသးေသာ ှ စ်အေရအတွက်အလိက် တန်ဖိးေငွကိေလ ာ့၍သတ်မှတ်ရမည်။‐ ၁၉

ထိသသည်ေြမယာကိြပန်ဝယ်ယလိလ င် တန်ဖိးအြပင် ှ စ်ဆယ်ရာခိင် န်းထပ်ေဆာင်း

၍ေပးရမည်။‐ ၂၀ သသည်ထာဝရဘရားထံေတာ်မှေြမယာ ကိြပန်၍

ဦးစွာမဝယ်ယဘဲလတစ်ဦးထံ ေရာင်းချခ့ဲလ င်သသည်ေြမယာကိြပန်ဝယ် ယခွင့်မ ှ ိ ေစရ။‐ ၂၁

ေ ှ ့လာမည့်ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းဆိင်ရာ ှ စ် ကျေရာက်သည့်အခါထိေြမယာသည်ထာဝရ

ဘရားအားပေဇာ်ဆက်သထားေသာေြမ ြဖစ်၍ထာဝရဘရားအ မဲပိင်ေတာ်မ၏။ သိ့

ြဖစ်၍ထိေြမသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့် ဆိင်သည်။ ၂၂တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည် မိမိယထား

ေသာလယ်ေြမကိထာဝရဘရားအားပေဇာ် ဆက်သလ င်၊‐ ၂၃ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

ေ ှ ့လာမည့်ြပန်လည်ေပး အပ်ြခင်းဆိင်ရာ ှ စ်အထိ ကျန် ှ ိ ေနေသး ေသာ ှ စ်များကိေရတွက်၍

လယ်ေြမ၏တန်ဖိး ကိသတ်မှတ်ရမည်။ ထိသသည်လယ်ေြမ၏ တန်ဖိးကိ ထိေန့၌ပင်ေပးေဆာင်ရမည်။

ထိ ေငွသည်ထာဝရဘရား ှ င့်ဆိင်သည်။‐ ၂၄ ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းဆိင်ရာ ှ စ်ကျေရာက်

သည့်အခါ ထိလယ်ေြမကိမလပိင် ှ င်သိ့ မဟတ်သ၏အဆက်အ ွယ်များလက်သိ့

ြပန်လည်ေပးအပ်ရမည်။ ၂၅ တန်ဖိးေငွများကိ ကျပ်ချိန်ေတာ်အရသတ် မှတ်ရမည်။ ၂၆

ွားဦးေပါက်ြဖစ်ေစ၊ သိးဦးေပါက်ြဖစ်ေစ၊ ဆိတ်ဦးေပါက်ြဖစ်ေစ၊ ထာဝရဘရား ှ င့်

သာဆိင်ေသာေကာင့် မည်သမ ယင်းတိ့ကိ ေစတနာအေလျာက်ပေဇာ်သကာအြဖစ်

ထာဝရဘရားအားမဆက်သရ။‐ ၂၇ သိ့ရာတွင်မသန့်စင်ေသာတိရစာန်၏သား

ဦးေပါက်ကိမကား ကျပ်ချိန်ေတာ်အရ တန်ဖိးအြပင် ှ စ်ဆယ်ရာခိင် န်းထပ်

ေဆာင်း၍ြပန်ဝယ်ယရမည်။ အကယ်၍ထိ တိရစာန်ကိြပန်၍မဝယ်ယလိလ င် အြခား

သတစ်ေယာက်အားကျပ်ချိန်ေတာ်အရ တန်ဖိးြဖင့်ေရာင်းရမည်။ ၂၈ ထာဝရဘရားအား

အ ပီးအပိင်လံးဝ ပေဇာ်ဆက်သထားေသာလကိြဖစ်ေစ၊ တိရစာန်ကိြဖစ်ေစ၊ ေြမယာကိြဖစ်ေစ

မေရာင်းမဝယ်ရ။ ထိက့ဲသိ့ပေဇာ်ဆက်သ ထားသမ ကိထာဝရဘရားအ မဲ ပိင်၏။‐ ၂၉

ယင်းက့ဲသိ့ထာဝရဘရားအား ပေဇာ် ဆက်သထားေသာလကိပင်ြပန်၍မေ ွး ယရ။

သ့ကိအဆံးစီရင်ရမည်။ ၃၀ ေြမယာမှထွက်ေသာအသီးအ ှ ံ သိ့မဟတ် သစ်သီးဆယ်ပံတစ်ပံသည်

ထာဝရဘရား ှ င့်ဆိင်၏။‐ ၃၁ တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည်ထိအသီး အ ှ ံ ကိြပန်၍ဝယ်ယလိလ င်

စံချိန်ေတာ် အရတန်ဖိးအြပင် ှ စ်ဆယ်ရာခိင် န်း ထပ်ေဆာင်း၍ဝယ်ယရမည်။‐ ၃၂

ေမွးြမူထားေသာ ွား၊ သိး၊ ဆိတ်၊ တိ့ကိေရတွက် ေလာ့။ ယင်းတိ့အနက်ဆယ်ေကာင်လ င်တစ်

ေကာင်ကျထာဝရဘရား ှ င့်ဆိင်၏။‐ ၃၃ ပိင် ှ င်သည်ည့ံေသာတိရစာန်များကိ ထာဝရ

ဘရားအတွက်ေ ွးမိေစရန်မစီစဥ်ရ။ ေ ွး ပီးေသာတိရစာန်ကိအစားထိး၍မလဲလှယ် ရ။

တိရစာန်တစ်ေကာင်ကိအြခားတစ်ေကာင် ှ င့်အစားထိးလဲလှယ်လ င် ှ စ်ေကာင်စလံး

သည်ထာဝရဘရား ှ င့်ဆိင်သည်ြဖစ်၍ ထိတိရစာန်များကိမေ ွးယ ိင်။ ၃၄ ဤကားထာဝရဘရားက

သိနာေတာင် ေပ တွင်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အားေပးအပ်ေသာပညတ်

များြဖစ်သတည်း။ ှ င်ေမာေ ှ စီရင်ေရးထားေသာဝတ် ပရာ ကျမ်း ပီး၏။
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၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်မှထွက်လာ ပီးေနာက်

ဒတိယ ှ စ်၊ ဒတိယလ၊ ပထမေန့ရက်တွင်ထာဝရဘရားသည်

သိနာေတာက ာရ ှ ိ စံေတာ်မရာတဲေတာ်၌ေမာေ ှ အားေအာက်ပါအတိင်းမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂

``သင် ှ င့်အာ န်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သန်းေခါင်စာရင်းကိ

သားချင်းစ ှ င့်မိသားစအလိက်ေကာက်ယရမည်။ စစ်မထမ်း ိင်သအသက် ှ စ်ဆယ် ှ င့်အထက်အ ွယ် ှ ိ

အမျိုးသားအားလံး၏နာမည်စာရင်းကိေကာက်ယေလာ့။‐ ၄

အ ွယ်တစ် ွယ်စီမှသားချင်းစအ ကီးအကဲတစ်ဦးကိ သင်တိ့အားကညီေစေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅

သင်တိ့ ှ င့်အတကညီ၍ အမကိေဆာင်ရေသာသဟမကား၊ အ ွယ် သားချင်းစအ ကီးအကဲ ဗင်

ေ ှ ဒရ၏သားဧလိဇရ ှ ိ ေမာင် ဇရိ ှ ဒဲ၏သားေ ှ လေမျလ ယဒ အမိနဒပ်၏သားနာ န် ဣသခါ

ဇအာ၏သားနာသေနလ ဇာဗလန် ေဟလန်၏သားဧလျာဘ ဧဖရိမ် အမိဟဒ်၏သားဧလိ ှ မာ မနာေ ှ

ေပဒါဇရ၏သားဂါမေလျလ ဗယာမိန် ဂိေဒါနိ၏သားအဘိဒန် ဒန် အမိ ှ ဒဲ၏သားအေဟဇာ အာ ှ ာ

သကရန်၏သားပါေဂျလ ဂဒ် ေဒွလ၏သားဧလျာသပ် နဿလိ ဧနန်၏သားအဟိရ

၁၇ ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည် ထိအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်တိ့၏အကအညီြဖင့်၊‐

၁၈ ဒတိယလ၊ ပထမေန့ရက်တွင်ဣသေရလအမျိုးသားအားလံးကိစ ံ းလာေစ၍

သားချင်းစ ှ င့်မိသားစအလိက်စာရင်းေကာက်ယေလသည်။

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းအသက် ှ စ်ဆယ် ှ င့်အထက်အ ွယ် ှ ိ ေသာအမျိုးသားအားလံးတိ့ကိ

စာရင်းေကာက်၍မှတ်တမ်းတင်ေလသည်။

ေမာေ ှ သည်သိနာေတာက ာရထဲတွင်လများကိစာရင်းေကာက်ယခ့ဲ၏။‐

၂၀ ယာကပ်၏သားဦးြဖစ်သ ဗင်၏အ ွယ်မှအစ ပ၍

စစ်မထမ်း ိင်သအသက် ှ စ်ဆယ် ှ င့်အထက်အ ွယ် ှ ိ အမျိုးသားအားလံးတိ့ကိ

သားချင်းစ ှ င့်မိသားစအလိက်စာရင်းေကာက်ယေလ၏။

စစေပါင်းလဦးေရစာရင်းမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။ အ ွယ် ဦးေရ ဗင် ၄၆၅၀၀

ှ ိ ေမာင် ၅၉၃၀၀ ဂဒ် ၄၅၆၅၀ ယဒ ၇၄၆၀၀ ဣသခါ ၅၄၄၀၀ ဇာဗလန် ၅၇၄၀၀

ဧဖရိမ် ၄၀၅၀၀ မနာေ ှ ၃၂၂၀၀ ဗယာမိန် ၃၅၄၀၀ ဒန် ၆၂၇၀၀ အာ ှ ာ ၄၁၅၀၀

နဿလိ ၅၃၄၀၀ စစေပါင်း ၆၀၃၅၅၀ ၄၇ လဦးေရစာရင်းေကာက်ယရာတွင်

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကိစာရင်းမေကာက်ခ့ဲေချ။‐ ၄၈ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အား``သင်သည်စစ်မမထမ်း ိင်သဦးေရစာရင်းကိမေကာက် ှ င့်။‐

၅၀ စစ်မထမ်းေစမည့်အစားေကာက်ယရာတွင်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကိ

ငါစံေတာ်မရာတဲေတာ် ှ င့်တဲေတာ်ပစည်းများကိထိန်းသိမ်းေစေလာ့။

သတိ့သည်တဲေတာ် ှ င့်တဲေတာ်ပစည်းများကိသယ်ေဆာင်ရမည်။

သတိ့သည်တဲေတာ်တွင်အမေတာ်ကိထမ်း၍တဲေတာ်ပတ်လည်တွင်စခန်းချေနထိင်ရမည်။‐

၅၁ သင်တိ့သည်စခန်းေြပာင်းေ ့သည့်အခါတိင်းေလဝိအမျိုးသားတိ့က

တဲေတာ်ကိသိမ်း၍စခန်းသစ်ချရာ၌တဲေတာ်ကိြပန်ထရမည်။ ေလဝိအမျိုးသားတိ့မှလဲွ၍

အြခားသတစ်ဦးသည် တဲေတာ်အနီးသိ့ချဥ်းကပ်လ င် ထိသအားေသဒဏ်စီရင်ရမည်။‐ ၅၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်စခန်းချေသာအခါ မိမိတိ့၏တပ်စအလိက်၊ အဖဲွ ့အလိက်၊

မိမိတိ့၏အလံအနားမှာေနရာယရမည်။‐ ၅၃ တစ်စံတစ်ေယာက်သည်တဲေတာ်အနီးသိ့ချဥ်းကပ်မိလ င်

ငါသည်အမျက်ထွက်၍တစ်မျိုးသားလံးကိဒဏ်ခတ်မည်ြဖစ်သည်။

သိ့ြဖစ်၍ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်တဲေတာ်ကိေစာင့် ကပ်ရန်တဲေတာ်ပတ်လည်တွင်စခန်းချရမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅၄ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အားအမိန့်ေပးေတာ်မသည့်အတိင်း

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်လိက်နာေဆာင် ွက် က၏။

၂ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့အား ေအာက်ပါ န် ကားချက်များကိေပးေတာ်မ၏။‐

၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်စခန်းချေသာအခါ လတိင်းမိမိတပ် ှ င့်ဆိင်ေသာအလံ ှ င့်

မိမိသားချင်းစ ှ င့်ဆိင်ေသာအလံအနီးတွင်ေနရာယရမည်။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်တဲေတာ်ပတ်လည်တွင်စခန်းချရမည်။

၃ အေ ှ ့ဘက်မျက် ှ ာတွင် ယဒတပ် ှ င့်ဆိင်ေသာအလံအနီးတွင်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိင်းအစလိက်မိမိတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်စခန်းချရမည်။ အ ွယ် ေခါင်းေဆာင်

ဦးေရ ယဒ အမိနဒပ်၏သားနာ န် ၇၄၆၀၀ ဣသခါ ဇအာ၏သားနာသေနလ ၅၄၄၀၀ ဇာဗလန်

ေဟလန်၏သားဧလျာဘ ၅၇၄၀၀ စစေပါင်း ၁၈၆၄၀၀ ယဒတပ်သည်ေ ှ ့ဆံးမှချီတက်ရမည်။

၁၀ ေတာင်ဘက်မျက် ှ ာတွင် ဗင်တပ် ှ င့်ဆိင်ေသာအလံအနီးတွင်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိင်းအစလိက်မိမိတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်စခန်းချရမည်။

အ ွယ် ေခါင်းေဆာင် ဦးေရ ဗင် ေ ှ ဒရ၏သားဧလိဇရ ၄၆၅၀၀ ှ ိ ေမာင်

ဇရိ ှ ဒဲ၏သားေ ှ လေမျလ ၅၉၃၀၀ ဂဒ် ေဒွလ၏သားဧလျာသပ် ၄၅၆၅၀

စစေပါင်း ၁၅၁၄၅၀ ဗင်တပ်သည်ဒတိယေနရာမှလိက်၍ချီတက်ရမည်။ ၁၇

အေ ှ ့မှချီတက်ေသာတပ် ှ စ်တပ် ှ င့်အေနာက်မှ ချီတက်ေသာတပ် ှ စ်တပ်တိ့၏အ ကားတွင်

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်တဲေတာ်ကိသယ်ေဆာင်၍ချီတက်ရ ကမည်။

တပ်တစ်တပ်စီသည်စခန်းချသည့်အခါ

မိမိတိ့အလံအနီးတွင်ေနရာယသည့်အစီအစဥ်အတိင်းချီတက်ရမည်။ ၁၈

အေနာက်ဘက်မျက် ှ ာတွင်ဧဖရိမ်တပ် ှ င့်ဆိင်ေသာအလံအနီးတွင်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိင်းအစလိက်မိမိတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်စခန်းချရမည်။ အ ွယ်

ေခါင်းေဆာင် ဦးေရ ဧဖရိမ် အမိဟဒ်၏သားဧလိ ှ မာ ၄၀၅၀၀ မနာေ ှ

ေပဒါဇရ၏သားဂါမေလျလ ၃၂၂၀၀ ဗယာမိန် ဂိေဒါနိ၏သားအဘိဒန် ၃၅၄၀၀

စစေပါင်း ၁၀၈၁၀၀ ဧဖရိမ်တပ်သည်တတိယေနရာမှလိက်၍ချီတက်ရမည်။‐

၂၅ ေြမာက်ဘက်မျက် ှ ာတွင်ဒန်၏တပ် ှ င့်ဆိင်ေသာအလံအနီးတွင်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိင်းအစလိက်မိမိတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်စခန်းချရမည်။

အ ွယ် ေခါင်းေဆာင် ဦးေရ ဒန် အမိ ှ ဒဲ၏သားအေဟဇာ ၆၂၇၀၀ အာ ှ ာ

သကရန်၏သားပါေဂျလ ၄၁၅၀၀ နဿလိ ဧနန်၏သားအဟိရ ၅၃၄၀၀

စစေပါင်း ၁၅၇၆၀၀ ဒန်၏တပ်သည်ေနာက်ဆံးေနရာမှလိက်၍ချီတက်ရမည်။ ၃၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏တပ်အလိက် ှ င့်သားချင်းစအလိက်လဦးေရစာရင်းစစေပါင်းမှာေြခာက်သိန်းသံးေထာင့်ငါးရာငါးဆယ်ေယာက်ြဖစ်သည်။‐

၃၃ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အားမိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကိစာရင်းေကာက်၍မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်းမ ှ ိ ေချ။ ၃၄

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသမ အတိင်းေဆာင် ွက် က၏။

သတိ့သည်မိမိတိ့ ှ င့်သက်ဆိင်ရာအလံအနီးတွင်စခန်းချ က၏။

ချီတက်သည့်အခါသားချင်းစအလိက်ချီတက်က၏။

၃ ထာဝရဘရားသည်သိနာေတာင်ေပ တွင် ေမာေ ှ အားဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မသည့်အချိန် အခါ၌

အာ န် ှ င့်ေမာေ ှ တိ့၏မိသားစ စာရင်းမှာဤသိ့တည်း။‐ ၂အာ န်တွင်သားဦးနာဒပ်၊ အဘိဟ၊

ဧလာ ဇာ ှ င့်ဣသမာဟ၍သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၃သတိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်အြဖစ်ဘိသိက်

ခံခ့ဲ၍ဆက်ကပ်ထားသများြဖစ် က၏။‐ ၄ သိ့ရာတွင်နာဒပ် ှ င့်အဘိဟတိ့သည်သိနာ

ေတာက ာရတွင်ထာဝရဘရားအားမပေဇာ် အပ်ေသာမီးြဖင့်ပေဇာ်ေသာေကာင့်ေသဆံးခ့ဲ

က၏။ သတိ့တွင်သားသမီးများမကျန်ရစ် ခ့ဲေချ။ ဧလာဇာ ှ င့်ဣသမာတိ့သည်အာ န်

၏လက်ေအာက်တွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင် ွက် ကရသည်။ ၅ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊‐

၆ ``ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကိဆင့်ေခ ၍ယဇ်ပေရာ ဟိတ်အာ န်၏လက်ေအာက်တွင်အမေတာ်ေဆာင်

ွက်ေစေလာ့။‐ ၇ သတိ့သည်ငါစံေတာ်မရာတဲေတာ် ှ င့်ဆိင် ေသာအမကိေဆာင် ွက်ရမည်။

ယဇ်ပေရာ ဟိတ်များ၏ဝတရားများ ှ င့်ဣသေရလ တစ်မျိုးသားလံး ှ င့်ဆိင်ေသာဝတရားများ

ကိေဆာင် ွက်ရမည်။‐ ၈ သတိ့သည်တဲေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာပစည်း

အားလံးကိထိန်းသိမ်း၍ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အတွက်တဲေတာ်တွင်အမထမ်း ရမည်။‐

၉ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့၏အ ိ ကတာဝန် မှာအာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့လက်ေအာက်၌

အမထမ်းြခင်းြဖစ်သည်။‐ ၁၀ သင်သည်အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့အားယဇ်

ပေရာဟိတ်၏ဝတရားများကိေဆာင် ွက်ခန့် ထားရမည်။ မဆိင်သကယဇ်ပေရာဟိတ်

ဝတရားများကိဝင်ေရာက်ေဆာင် ွက်လ င် ထိသအားေသဒဏ်စီရင်ရမည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၁

တစ်ဖန်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့ကိငါပိင်၏။ ငါသည်အီဂျစ်

အမျိုးသားတိ့၏သားဦးအားလံးကိေသ ဒဏ်ခတ်စဥ်အခါ ဣသေရလအမျိုးသား

မိသားစတိင်းမှသားဦး ှ င့်တိရစာန်သား ဦးေပါက်တိ့ကိငါ့အတွက်ေ ွးချယ်ခ့ဲသည်။

ယခဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သားဦး အစားေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကိငါ့အတွက် ေ ွးယ ပီ။

သတိ့ကိငါပိင်၏။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မသည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄

ထာဝရဘရားသည်သိနာေတာက ာရတွင်၊‐ ၁၅ ေလဝိအ ွယ်ဝင်ထဲမှတစ်လသားအ ွယ်

ှ င့်အထက် ှ ိ သတိင်းကိ သားချင်းစ ှ င့် မိသားစအလိက်စာရင်းေကာက်ရန်အမိန့်

ှ ိ ေတာ်မသည့်အတိင်း၊‐ ၁၆ ေမာေ ှ လိက်နာေဆာင် ွက်ေလ၏။‐ ၁၇

ေလဝိတွင်ေဂရ န်၊ ေကာဟတ်၊ ေမရာရိဟ ၍သားသံးေယာက် ှ ိ ၏။ သတိ့သည်မိမိတိ့

နာမည်ခံသားချင်းစတိ့၏ဘိးေဘးများ ြဖစ် ကသည်။ ေဂရ န်တွင်လိဗနိ ှ င့် ှ ိ မိ
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ဟ၍သား ှ စ်ေယာက်၊ ေကာဟတ်တွင်အာမရံ၊ ဣဇဟာ၊ ေဟ ဗန်၊ သေဇလဟ၍သား

ေလးေယာက်၊ ေမရာရိတွင်မဟာလိ ှ င့် မ ှ ိ ဟ၍သား ှ စ်ေယာက်အသီးသီး ှ ိ  က၏။

သတိ့သည်မိမိတိ့နာမည်ခံမိသားစ များ၏ဘိးေဘးများြဖစ် က၏။ ၂၁

ေဂရ န်၏သားချင်းစတွင်လိဗနိ၏ မိသားစ ှ င့် ှ ိ မိ၏မိသားစတိ့ပါဝင်၍၊‐ ၂၂

အသက်တစ်လသားအ ွယ် ှ င့်အထက် ှ ိ သ ေယာကျာ်းဦးေရစစေပါင်းမှာခနစ်ေထာင့်ငါး ရာြဖစ်သည်။‐

၂၃ ယင်းသားချင်းစသည်တဲေတာ်၏အေနာက် ဘက်မျက် ှ ာတွင်စခန်းချရမည်။‐

၂၄ သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်မှာေလလ၏သားဧလျာ သပ်ြဖစ်သည်။‐ ၂၅

သတိ့သည်တဲေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာအတွင်းအမိး၊ အြပင်အမိး၊ တံခါးဝ ှ ိ ကန့်လန့်ကာ၊‐ ၂၆

တဲေတာ်ဝင်းကိကာရံထားေသာကန့်လန့်ကာ များ ှ င့်တဲေတာ်ဝင်းတံခါး ှ ိ ကန့်လန့်ကာ

ကိထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက်ရန်တာဝန်ယရသည်။ သတိ့သည်အထက်ပါပစည်းများကိထိန်း

သိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကသည်။ ၂၇ ေကာဟတ်၏သားချင်းစတွင်အာမရံမိသားစ၊ ဣဇဟာမိသားစ၊

ေဟ ဗန်မိသားစ၊ သေဇလ မိသားစတိ့ပါဝင်၍၊‐ ၂၈ အသက်တစ်လသားအ ွယ် ှ င့်အထက် ှ ိ

သေယာကျာ်းဦးေရ စစေပါင်းမှာ ှ စ်ေထာင့် ေြခာက်ရာြဖစ်သည်။‐ ၂၉

ယင်းသားချင်းစသည်တဲေတာ်၏ေတာင်ဘက် မျက် ှ ာတွင်စခန်းချရမည်။‐ ၃၀

သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်မှာ သေဇလ၏သား ဧလိဇာဖန်ြဖစ်သည်။‐ ၃၁သတိ့သည်ပဋိညာဥ်ေသတာ၊

စားပဲွ၊ မီးခံတိင်၊ ယဇ်ပလင်များ၊ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်တွင် ယဇ်ပေရာဟိတ်များအသံး ပေသာခွက်

ေယာက်များ ှ င့်အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာန တံခါးဝ ှ ိ ကန့်လန့်ကာစသည်တိ့ကိ

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက်ရန်တာဝန်ယရသည်။ သတိ့သည်အထက်ပါပစည်းများကိ

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက် ကရသည်။ ၃၂ ေလဝိအမျိုးသားတိ့၏အ ကီးအကဲမှာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န်၏သားဧလာဇာ ြဖစ်သည်။ သသည်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်

တွင်တာဝန်ကျသတိ့အား ကီး ကပ် ကွပ်ကဲရသည်။ ၃၃ ေမရာရိ၏သားချင်းစတွင်မဟာလိ

မိသားစ ှ င့်မ ှ ိ မိသားစပါဝင်၍၊‐ ၃၄ အသက်တစ်လသားအ ွယ် ှ င့်အထက်

ှ ိ သေယာကျာ်းဦးေရစစေပါင်းမှာ ေြခာက်ေထာင့် ှ စ်ရာြဖစ်သည်။‐ ၃၅

ယင်းသားချင်းစသည်တဲေတာ်၏ေြမာက်ဘက် မျက် ှ ာတွင်စခန်းချရမည်။ သတိ့၏ေခါင်း

ေဆာင်မှာအဘိဟဲလ၏သားဇေရလ ြဖစ်သည်။‐ ၃၆ သတိ့သည်တဲေတာ်ေဘာင်များ၊ တန်းများ၊

တိင်များ၊ ေအာက်ခံခံများ ှ င့်ယင်းတိ့ ှ င့် စပ်လျက် ှ ိ ေသာတန်ဆာများတိ့ကိထိန်း

သိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက်ရန်တာဝန်ယရသည်။ သ တိ့သည်အထက်ပါပစည်းများကိထိန်းသိမ်း

ေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကသည်။‐ ၃၇ သတိ့သည်တဲေတာ်ဝင်း ှ ိ တိင်များ၊ ေအာက်ခံ ခံများ၊

ကက်ဆးများ၊ ကိးများကိလည်း ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက်ရန်တာဝန်ယရသည်။ ၃၈

ေမာေ ှ ၊ အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့သည်တဲ ေတာ်အေ ှ ့ဘက်မျက် ှ ာတွင်စခန်းချရ

မည်။ သတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အတွက်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်တွင်

ကိးကွယ်ဝတ် ပမဆိင်ရာကိစအဝဝတိ့ ကိေဆာင် ွက်ရသည်။ မဆိင်သကဝင်ေရာက်

ေဆာင် ွက်လ င်ထိသအားေသဒဏ်စီရင် ရမည်။‐ ၃၉ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း

ေမာေ ှ သည်အသက်တစ်လသားအ ွယ် ှ င့်အထက် ှ ိ ေလဝိအ ွယ်ဝင်ေယာကျာ်း

တိ့ကိသားချင်းစအလိက်စာရင်းေကာက် ယရာ လဦးေရစစေပါင်း ှ စ်ေသာင်း ှ စ် ေထာင်ရ ှ ိ ေလသည်။

၄၀ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏သားဦး ှ ိ သမ တိ့သည်

ငါ ှ င့်ဆိင်၏။ သိ့ြဖစ်၍အသက်တစ်လသား အ ွယ် ှ င့်အထက် ှ ိ သားဦးအားလံးတိ့

၏နာမည်စာရင်းကိေကာက်ယေလာ့။ သိ့ရာ တွင်ထိသတိ့ကိငါပိင်ဆိင်ရာအြဖစ်ေ ွး

ချယ်မည့်အစားေလဝိအ ွယ်ဝင်အေပါင်း တိ့ကိေ ွးချယ်၏။ ငါသည်ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိ့အြပင်သိး ွားတိရစာန် သားဦးေပါက်အားလံးကိငါပိင်ဆိင်ရာ

အြဖစ်ေ ွးချယ်မည့်အစားငါသည်ေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့၏သိး ွားတိရစာန်တိ့ကိ ငါေ ွးချယ်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၄၂ ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ် အတိင်း၊‐ ၄၃

အသက်တစ်လသားအ ွယ် ှ င့်အထက် ှ ိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သားဦးများ

ကိစာရင်းေကာက်ယရာစစေပါင်း ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင့် ှ စ်ရာခနစ်ဆယ့်သံးေယာက် ှ ိ ၏။ ၄၄

တစ်ဖန်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊‐ ၄၅ ``ယခဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သား

ဦးအေပါင်းတိ့အစားေလဝိအမျိုးသား တိ့ကိငါ့အားဆက်ကပ်ေလာ့။ ေလဝိအမျိုး

သားတိ့၏သိး ွားတိရစာန်သားဦးေပါက် တိ့ကိလည်းဣသေရလအမျိုးသားတိ့

၏သိး ွားတိရစာန်သားဦးေပါက်တိ့အစား ငါ့အားဆက်ကပ်ေလာ့။‐ ၄၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သားဦး အေရအတွက်သည်ေလဝိအမျိုးသားဦး

ေရထက် ှ စ်ရာခနစ်ဆယ့်သံးေယာက်ပိေသာ ေကာင့်ပိများေသာဦးေရကိေ ွးယရမည်။‐

၄၇ တစ်ဦးလ င်တရားဝင်ချင်တွယ်နည်းအရ ေငွသားငါးကျပ်ြဖင့်ေ ွးယရမည်။‐

၄၈ ထိေငွကိအာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့လက်သိ့ ေပးအပ်ရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၄၉ ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် အတိင်းရ ှ ိ ေသာ၊‐ ၅၀

ေငွသားတစ်ေထာင့်သံးရာေြခာက်ဆယ့်ငါး ကျပ်ကိ၊‐ ၅၁အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့အားေပးအပ်ေလ

သည်။

၄ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊ ၂ ``ေလဝိအ ွယ်ဝင်ေကာဟတ်၏သားချင်းစတွင်၊

၃ အသက်သံးဆယ်မှငါးဆယ်အထိထာဝရ ဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်တွင်

အမေတာ် ေဆာင် ိင်မည့်အမျိုးသားအားလံးတိ့ကိ ဘိးေဘးေဆွမျိုးဘက်မှမိသားစအလိက်

စာရင်းေကာက်ယေလာ့။‐ ၄ သတိ့သည်အလွန်သန့် ှ င်းေသာအရာများ

ှ င့်စပ်လျဥ်းသည့်အမကိေဆာင် ွက်ရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အားေအာက်ပါ န် ကားချက်များကိေပးေတာ်မ၏။ စခန်း

သိမ်းချိန်ေရာက်လ င်အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့ သည်တဲေတာ်ထဲသိ့ဝင်၍ ပဋိညာဥ်ေသတာ

ေတာ်ေ ှ ့တွင် ှ ိ ေသာကန့်လန့်ကာကိ ဖတ် ပီးလ င်၎င်း ှ င့်ေသတာေတာ်ကိအပ်ရမည်။‐ ၆

ကန့်လန့်ကာအေပ တွင် းည့ံေသာသားေရ ဖံးအပ်ြပန်၍ ထိအေပ တွင်အြပာထည်ကိ

ထပ်မံ၍အပ်ရမည်။ ထိေနာက်ထမ်းပိးများ ကိကွင်းများတွင်လ ိုသွင်းရမည်။

၇ ထာဝရဘရားအားမန့်တင်လ၍ ပေဇာ် ေသာစားပဲွေတာ်ေပ တွင်အြပာထည်ကိ

ြဖန့်ခင်း၍လင်ပန်းများ၊ နံ့သာေပါင်းခွက် များ၊ ဖလားများ၊ စပျစ်ရည်ခရားများ

ကိတင်ရမည်။ တင်လပေဇာ်ေသာမန့်ကိ လည်းစားပဲွေတာ်ေပ တွင်အ မဲ ှ ိ ေစရ မည်။‐

၈ ထိပစည်းများအားလံးတိ့ကိအနီထည် ြဖင့်ဖံးအပ်၍ ထိအနီထည်ေပ တွင် းည့ံ

ေသာသားေရထည်ြဖင့်ဖံးအပ်ရမည်။ ထိ ေနာက်ထမ်းပိးများကိကွင်းများတွင် လ ိုထားရမည်။ ၉

မီးခံတိင် ှ င့်ဆိင်ရာမီးခွက်များ၊ မီး ှ ပ် များ၊ မီးခံခွက်များ ှ င့်သံလွင်ဆီခွက်စ

သည်တိ့ကိအြပာထည်ြဖင့်ဖံးအပ်ရမည်။‐ ၁၀ မီးခံတိင် ှ င့်ဆိင်ရာပစည်းအားလံးတိ့ကိ

းည့ံေသာသားေရထည်ြဖင့်ထပ် ပီးလ င် ထမ်းစင်ေပ သိ့တင်ရမည်။ ၁၁

ေ ယဇ်ပလင်ကိအြပာထည်ြဖင့်ဖံး ပီးလ င် အြပာထည်အေပ တွင် းည့ံေသာသားေရ

ထည်ြဖင့်အပ်ထားရမည်။ ထိေနာက်ထမ်းပိး များကိလ ိုထားရမည်။‐ ၁၂

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ထဲတွင်အသံး ပ ေသာခွက်ေယာက်အားလံးကိအြပာထည် ြဖင့်ထပ်၍

အြပာထည်အေပ ၌ းည့ံ ေသာသားေရထည်ြဖင့်ဖံးအပ် ပီးလ င် ထမ်းစင်ေပ သိ့တင်ရမည်။‐ ၁၃

ယဇ်ပလင်မှအဆီ ှ င့်ြပာကိ ှ င်းလင်း ပီး လ င် ပလင်ကိခရမ်းေရာင်အထည်ြဖင့်ဖံး အပ်ထားရမည်။‐

၁၄ ထိအေပ တွင်ယဇ်ပလင် ှ င့်ဆိင်ေသာ မီးခံခွက်၊ ချိတ်၊ ေဂ ြပား၊ ဖလားစေသာအသံးအေဆာင်

ပစည်းအားလံးတိ့ကိတင်ထားရမည်။ ထိေနာက် ပလင်အသံးအေဆာင်ပစည်းများကိ

းည့ံ ေသာသားေရထည်ြဖင့်ဖံးအပ်၍ထမ်းပိး များကိလ ိုထားရမည်။‐ ၁၅

စခန်းသိမ်းချိန်ေရာက်၍အာ န် ှ င့်သ၏သား များက သန့် ှ င်းေသာအသံးအေဆာင်ပစည်း

အားလံးတိ့ကိဖံးအပ် ပီးမှသာလ င် ေကာ ဟတ်၏သားချင်းစတိ့သည်လာ၍ထိပစည်း

များကိထမ်းရ ကမည်။ ေကာဟတ်၏သား ချင်းစတိ့သည်ထိပစည်းများကိလက် ှ င့်

မထိရ။ ထိမိလ င်အသက်ေသဆံးရ ကမည်။ တဲေတာ်ကိေြပာင်းေ ့သည့်အခါတိင်း

ေကာဟတ်၏သားချင်းစတိ့သည်အဆိ ပါတာဝန်များကိထမ်းေဆာင် ကရမည်။ ၁၆

ယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န်၏သားဧလာဇာ သည်တဲေတာ်အတွက်လည်းေကာင်း၊ မီးခွက်

ဆီ၊ နံ့သာေပါင်း၊ ေဘာဇဥ်သကာ၊ ဘိသိက် ဆီမှစ၍ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်

ထားေသာတဲေတာ်ပစည်း ှ ိ သမ ကိလည်း ေကာင်းတာဝန်ယရမည်။ ၁၇

ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ အား၊ ၁၈ ``ေကာဟတ်၏သားချင်းစတိ့ကိအလွန်သန့် ှ င်း

ေသာပစည်းများအနီးသိ့မချဥ်းကပ်ေစ ှ င့်။ ထိ အြဖစ်မျိုးမဆိက်ေရာက်ေစရန်အာ န် ှ င့်သ

၏သားတိ့သည်တဲေတာ်ထဲသိ့ဝင်၍လအသီး သီးေဆာင် ွက်ရမည့်တာဝန် ှ င့်ထမ်းရမည့်

ဝန်တိ့ကိခန့်ခဲွေပးရမည်။‐ ၂၀ ေကာဟတ်၏သားချင်းစတိ့သည်တဲေတာ်ထဲ

သိ့ဝင်၍သန့် ှ င်းေသာပစည်းများကိေခတ မ  ကည့်မိလ င်အသက်ေသဆံးရ က မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား၊ ၂၂ ေလဝိအ ွယ်ဝင်ေဂရ န်၏သားချင်းစတိ့

မှအသက်သံးဆယ် ှ င့်ငါးဆယ်အတွင်း ှ ိ ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်၌အမ

ထမ်းေဆာင် ိင်မည့်ေယာကျာ်းတိ့ကိ ဘိးေဘးေဆွ မျိုးဘက်မှမိသားစအလိက်စာရင်းေကာက်

ယရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၂၄သတိ့တာဝန်မှာ၊‐ တဲေတာ်၊ တဲေတာ်ေအာက်ခံ အမိး၊ အြပင်အမိး၊

းည့ံေသာအေပ ဆံး ထပ်သားေရမိး၊‐ ၂၆ တဲေတာ်တံခါးဝကန့်လန့်ကာ၊ တဲေတာ် ှ င့်

ယဇ်ပလင်ပတ်လည် ှ ိ ကန့်လန့်ကာများ ှ င့် ကိးများ၊ တဲေတာ်ဝင်းေပါက်ကန့်လန့်ကာ

များအစ ှ ိ သည်တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ ထိ ပစည်းများကိတပ်ဆင်ရာ၌အသံး ပ

ေသာတန်ဆာပလာအားလံးတိ့ကိလည်း ေကာင်းသယ်ေဆာင်ရန်ြဖစ်သည်။ သတိ့သည်

ထိပစည်းများ ှ င့်ဆိင်၍ ေဆာင် ွက်ရန် ှ ိ သမ တိ့ကိတာဝန်ယရမည်။‐ ၂၇
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ေဂရ န်သားချင်းစတိ့သည်အာ န် ှ င့် သ ၏သားများသတ်မှတ်ေပးေသာဝတရားများ

ှ င့်သယ်ေဆာင်မ ှ ိ သမ ကိေဆာင် ွက်ရန် ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့က ကပ်မတ်ေပးရမည်။‐ ၂၈

ဤသည်တိ့ကားတဲေတာ်တွင်ေဂရ န်သားချင်း စတိ့ေဆာင် ွက်ရမည့်တာဝန်များြဖစ်သည်။ သ

တိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န်၏သားဣသမာ န် ကားသည့်အတိင်းေဆာင် ွက်ရ ကမည်။

၂၉ ထာဝရဘရားသည်ေလဝိအ ွယ်ဝင် ေမရာရိ၏သားချင်းစတွင်၊‐ ၃၀

အသက်သံးဆယ် ှ င့်ငါးဆယ်အတွင်း ှ ိ ၍ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်၌

အမထမ်းေဆာင် ိင်မည့်ေယာကျာ်းတိ့ကိ ဘိး ေဘးေဆွမျိုးဘက်မှမိသားစအလိက်

စာရင်းေကာက်ယရန် ေမာေ ှ အားအမိန့် ေပးေတာ်မ၏။‐ ၃၁သတိ့သည်တဲေတာ်သစ်သားေဘာင်များ၊

တန်း များ၊ တိင်များ ှ င့်ေအာက်ခံခံများကိလည်း ေကာင်း၊‐ ၃၂ တဲေတာ်ဝင်းပတ်လည် ှ ိ တိင်များ၊

ေအာက်ခံခံ များ၊ ကက်ဆးများ ှ င့် ကိးများကိလည်း ေကာင်း၊ ထိပစည်းများကိတပ်ဆင်ရာ၌အသံး

ပေသာတန်ဆာပလာအားလံးတိ့ကိ လည်းေကာင်းသယ်ေဆာင်ရမည်။ လတိင်း

မိမိအတွက်သတ်မှတ်ေပးေသာပစည်း ကိသယ်ေဆာင်ရမည်။‐ ၃၃

ဤသည်တိ့သည်ကားတဲေတာ်တွင်ေမရာရိ သားချင်းစတိ့ေဆာင် ွက်ရမည့်တာဝန်များ ြဖစ်သည်။

သတိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န် ၏သားဣသမာ န် ကားသည့်အတိင်း ေဆာင် ွက် ကရမည်။ ၃၄

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း ေမာေ ှ ၊ အာ န် ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသား

ေခါင်းေဆာင်တိ့သည်ေလဝိသားချင်းစသံး စြဖစ်ေသာေကာဟတ်သားချင်းစ၊ ေဂရ န်

သားချင်းစ ှ င့်ေမရာရိသားချင်းစတိ့ တွင်အသက်သံးဆယ် ှ င့်ငါးဆယ်အတွင်း ှ ိ

ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ် တွင်အမထမ်းေဆာင် ိင်မည့်ေယာကျာ်းတိ့

ကိဘိးေဘးေဆွမျိုးများဘက်မှ မိသားစ အလိက်ေကာက်ယရ ှ ိ ေသာလဦးေရ

စာရင်းမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။ သားချင်းစ လဦးေရ ေကာဟတ် ၂၇၅၀ ေဂရ န် ၂၆၃၀

ေမရာရိ ၃၂၀၀ စစေပါင်း ၈၅၈၀ ၄၉ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ်မ

သည့်အတိင်း ေလဝိအမျိုးသားတစ်ေယာက်စီ တိ့ကိစာရင်းေကာက်ယ၍ သတိ့အသီးသီး

ေဆာင် ွက်ရမည့်ဝတရား ှ င့်သယ်ေဆာင်ရ မည့်တာဝန်ကိခဲွခန့်ေပးေလသည်။

၅ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား၊ ၂ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင် ကိယ်ေရ

ြပားေရာဂါစဲွေသာသသိ့မဟတ်ရိနာစဲွ ေသာသ၊ လေသေကာင် ှ င့်ထိမိသြဖင့်မသန့်

စင်ေသာသတိ့ကိ စခန်းအြပင်သိ့ ှ င်ထတ် ရန်ဆင့်ဆိေလာ့။‐ ၃ ငါ၏လမျိုးေတာ် ှ င့်အတငါ ှ ိ ရာစခန်း

ကိမညစ် းေစရန် ဘာသာေရးထံးနည်း အရမသန့်စင်သတိ့ကိစခန်းအြပင်သိ့ ှ င်ထတ်ရမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၄ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်မသန့်စင်

သတိ့ကိစခန်းအြပင်သိ့ ှ င်ထတ်လိက် က၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့လိက်နာရန် ေအာက်ပါ န် ကားချက်များ ကိေမာေ ှ အားေပးေတာ်မ၏။ တစ်စံတစ်ေယာက်

သည်အြခားသတစ်ဦးအား မေတာ်မတရား ပ၍ထာဝရဘရား၏ပညတ်ေတာ်ကိ ချိုးေဖာက်လ င်၊‐ ၇

ထိသသည်မိမိ၏အြပစ်ကိဝန်ချေတာင်းပန် ၍ မေတာ်မတရား ပြခင်းခံရသအားေလျာ်

ေကးအြပည့်အြပင် ှ စ်ဆယ်ရာခိင် န်းထပ် ေဆာင်းေပးရမည်။‐ ၈

အကယ်၍ေလျာ်ေ ကးလက်ခံမည့်သသည် ေသဆံး၍ေဆွမျိုးသားချင်းမကျန်ရစ်လ င်

ေလျာ်ေ ကးကိယဇ်ပေရာဟိတ်အတွက်ထာဝရ ဘရားထံဆက်သရမည်။ အြပစ်ကးလွန်သ

သည်ေလျာ်ေ ကးအြပင် သန့်စင်ြခင်းဝတ် အတွက်သိးထီးကိလည်းေပးေဆာင်ရ မည်။‐ ၉

ယဇ်ပေရာဟိတ်မှတစ်ဆင့်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့က ထာဝရဘရားအားဆက်သေသာ

အထးအလဒါန ှ ိ သမ ကိယဇ်ပေရာ ဟိတ်ပိင်သည်။‐ ၁၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်မိမိအားလသမ တိ့

ကိပိင်၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့အား

ေအာက်ပါ န် ကား ချက်များကိေပးေတာ်မ၏။ ခင်ပွန်းသည်တစ်ဦး သည်မိမိ၏ဇနီးသစာေဖာက်၍

အြခားေယာကျာ်း ှ င့်ြပစ်မှားခ့ဲသည်ဟခင်ပွန်းသည်ကမယံ သကာြဖစ်အ့ံ။ သိ့ေသာ်လည်းဇနီးသည်ထိ

အမကိလ ို ့ဝှက်ထား၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မျက်ြမင်သက်ေသမ ှ ိ ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊

လက်ပးလက် ကပ်မမိ၍ေသာ်လည်းေကာင်း ခင်ပွန်းကအတိအကျမစွပ်စဲွ ိင်။ သိ့

တည်းမဟတ်ဇနီးသည်အြခားသတစ်ဦး ှ င့်မေဖာက်ြပန်ေသာ်လည်း ခင်ပွန်းသည်က

မယားအားမယံသကာြဖစ်အ့ံ။‐ ၁၅ မည်သိ့ပင်ြဖစ်ေစ၊ ခင်ပွန်းသည်ဇနီးကိယဇ်

ပေရာဟိတ်ထံသိ့ေခ ေဆာင်သွားရမည်။ သ သည်ပေဇာ်သကာအြဖစ် မေယာမန့်ညက်

ှ စ်ေပါင်ကိလည်းယခ့ဲရမည်။ သိ့ရာတွင် ပေဇာ်သကာသည်မယံသကာသြဖင့် အမှန်

တရားကိေဖာ်ထတ်ရန်ြဖစ်ေသာေကာင့် သ သည်မန့်ညက်ေပ တွင်သံလွင်ဆီကိမ

ေလာင်းရ၊ နံ့သာေပါင်းကိလည်းမတင်ရ။ ၁၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိအမျိုးသမီးကိ

ယဇ်ပလင်ေ ှ ့သိ့သွား၍ရပ်ေနေစရမည်။‐ ၁၇ သသည်ေြမအိးတွင်ေရသန့်ကိထည့်၍

ထာဝရ ဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်တလင်းမှေြမ မန့်အနည်းငယ်ကိယ ပီးလ င်

ထိေရအိး ထဲသိ့ထည့်ရမည်။‐ ၁၈ ထိေနာက်သသည်အမျိုးသမီးဆံပင်ကိ ေြဖ၍

ပေဇာ်သကာမန့်ညက်ကိသ့လက်ထဲ သိ့ထည့်ရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ကျိန်စာ သင့်ေစေသာ

ေရခါးပါ ှ ိ သည့်အိးကိလက် ထဲတွင်ကိင်ထားရမည်။‐ ၁၉ ထိေနာက်သသည်အမျိုးသမီးအားဤသိ့

ကျိန်စာတိက်ရမည်။ ``သင်သည်အြခားေသာ ေယာကျာ်း ှ င့်မေဖာက်ြပန်မကးလွန်ခ့ဲသည်

ှ ိ ေသာ် ဤသစာေရေကာင့်ကျေရာက်မည့်ေဘး ဒဏ် ှ င့်ကင်းလွတ်ပါေစသား။‐ ၂၀

သိ့ေသာ်သင်သည်သစာေဖာက်ခ့ဲလ င်၊ ၂၁ သင်သည်သင်၏လမျိုးအတွက်အမဂလာ

ြဖစ်ပါေစသား။ သင်၏မိန်းမအဂ ါတိ့သည် ေြခာက်ကပ်လာ၍ သင်၏ဝမ်းဗိက်သည်ေဖာင်း

ပွလာလိမ့်မည်။‐ ၂၂ ဤေရသည်သင်၏ဝမ်းထဲသိ့ေရာက်၍ဝမ်း ဗိက်ကိေဖာင်းပွလာေစလျက်

သင်၏မိန်းမ အဂ ါကိေြခာက်ကပ်ေစလိမ့်မည်။ ထိအခါအမျိုးသမီးက``ဤသစာတည်ပါ

ေစေသာ'' ဟဝန်ခံရမည်။ ၂၃ ထိေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိကျိန်စာကိ

ေရးသား၍စာကိေရခါးထဲတွင်ေချဖျက် ရမည်။‐ ၂၄ အမျိုးသမီးအား ြပင်းြပေသာေဝဒနာ

ြဖစ်ေစ ိင်မည့်ေရကိမတိက်မီ၊‐ ၂၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် အမျိုးသမီး၏လက်ထဲမှ

မန့်ညက်ကိယ၍ ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ် ပီးလ င် ယဇ်ပလင်ေပ သိ့တင်ရမည်။‐ ၂၆

ထိေနာက်သသည်မန့်ညက်လက်တစ်ဆပ်စာမ ကိ ယ၍ ယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။ ေနာက်

ဆံးတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် အမျိုးသမီးအား သစာေရကိေသာက်ေစရမည်။‐ ၂၇

အမျိုးသမီးသည်အြခားေယာကျာ်း ှ င့်ေဖာက် ြပန်ကးလွန်ခ့ဲလ င် သသည်ေဝဒနာြပင်းြပ စွာခံရ၍

သ၏ဝမ်းဗိက်သည်ေဖာင်းပွလာလျက် သ၏မိန်းမအဂ ါသည်လည်းေြခာက်ကပ်လာလိမ့် မည်။

သသည်မိမိလမျိုးအတွက်အမဂလာ ြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၂၈ သိ့ရာတွင်အမျိုးသမီးသည်

ကးလွန်မမ ှ ိ ခ့ဲေသာ် ေဘးမသင့်ဘဲသားသမီးေမွးဖွား ိင်စွမ်း ှ ိ လိမ့်မည်။ ၂၉

အဆိပါပညတ်သည်ကားခင်ပွန်းသည်က မိမိဇနီးေဖာက်ြပန်သည်ဟ၍မယံသကာ ြဖစ်သည့်အခါ၌

လိက်နာရေသာပညတ်ြဖစ် သည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် အမျိုးသမီးကိ ယဇ်ပလင်ေ ှ ့တွင်ရပ်ေစ၍

ဤပညတ်အတိင်း စစ်ေဆးစီရင်ရမည်။‐ ၃၁ ခင်ပွန်းသည်ြပစ်မကင်းေစရမည်။ သိ့ရာ

တွင်ဇနီးသည်ြပစ်မကးလွန်လ င် အြပစ် အေလျာက်ဒဏ်ခံေစရမည်။

၆
ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ေအာက်ပါ

န် ကားချက်များကိေပးေတာ်မ၏။‐ ၂ ေယာကျာ်းြဖစ်ေစ၊ မိန်းမြဖစ်ေစ၊ နာဇရိဂိဏ်း

ဝင်အြဖစ်ြဖင့်အထးအ ိ  ာန် ပ၍ မိမိ ကိယ်ကိထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်လ င်၊‐ ၃

ထိသသည်ေသရည်ေသရက်ကိေ ှ ာင် ကဥ်ရ မည်။ သသည်စပျစ်ရည်ကိမေသာက်ရ၊ စပျစ်

သီးစိမ်းသိ့မဟတ်စပျစ်ေြခာက်ကိမစား ရ။‐ ၄ သသည်နာဇရိဂိဏ်းဝင်အြဖစ်ြဖင့် ှ ိ ေန

သမ ကာလပတ်လံးစပျစ်သီးေစ့၊ စပျစ် သီးခံွမှစ၍စပျစ်ပင်မှရသမ ကိမ စားရ။ ၅

သသည်နာဇရိဂိဏ်းဝင်အြဖစ်အ ိ  ာန် ပထားသည့်ကာလအတွင်း မိမိ၏ဆံပင် ကိမြဖတ်ရ၊

မရိတ်ရ။ သသည်ထာဝရ ဘရားအားဆက်ကပ်ထားသည့်အ ိ  ာန် ကာလအတွင်း

မိမိ၏ဆံပင် ှ င့်မတ်ဆိတ် ေမွးကိမြဖတ်မရိတ်ရ။‐ ၆ သ၏ဆံပင်သည်မိမိကိယ်ကိ ဘရားသခင်

အားဆက်ကပ်ေသာအမှတ်လကဏာြဖစ်သည်။ ထိေ ကာင့်သသည်မိမိကိယ်ကိမညစ်ညမ်း

ေစရန်လေသအေလာင်းအနီးသိ့မချဥ်း ကပ်ရ။ မိဘ၊ ညီအစ်ကိ၊ ှ မေသေသာ် လည်းမချဥ်းကပ်ရ။‐ ၈

သသည်နာဇရိဂိဏ်းဝင်ြဖစ်သည့်ကာလ ပတ်လံး ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်ထား သြဖစ်သည်။ ၉

နာဇရိဂိဏ်းဝင်တစ်ေယာက်၏အနီးတွင် တစ် စံတစ်ေယာက် တ်တရက်ေသဆံးခ့ဲသည် ှ ိ ေသာ်

သ၏ဆက်ကပ်ထားေသာဆံပင်သည် ညစ် ညမ်းသွားလိမ့်မည်။ ယင်းသိ့ြဖစ်လ င်သသည်

ခနစ်ရက်ေစာင့်ဆိင်း၍ ဆံပင် ှ င့်မတ်ဆိတ်ေမွး ကိရိတ်ရမည်။ ထိအခါသသည် ဘာသာ

ေရးထံးနည်းအရသန့်စင်လာလိမ့်မည်။‐ ၁၀ အ မေန့တွင်သသည်ချိုး ှ စ်ေကာင်သိ့

မဟတ်ခိ ှ စ်ေကာင်ကိ ထာဝရဘရားစံေတာ် မရာတဲေတာ်တံခါးဝ ှ ိ ယဇ်ပေရာဟိတ်

ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၁၁ သသည်လေသေကာင် ှ င့်ေတွ့ထိ၍ညစ်ညမ်း သွားသြဖင့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်သ့အတွက် သန့်စင်ြခင်းဝတ် ပရန် ငှက်တစ်ေကာင်ကိ

အြပစ်ေြဖရာယဇ်အတွက်လည်းေကာင်း၊ ကျန်ငှက်တစ်ေကာင်ကိမီး ိ ့ရာယဇ်အတွက်

လည်းေကာင်းပေဇာ်ရမည်။ ထိေန့တွင်သ၏ ဆံပင်ကိ ထာဝရဘရားအားြပန်လည်

ဆက်ကပ်ရမည်။‐ ၁၂ နာဇရိဂိဏ်းဝင်အြဖစ် မိမိကိယ်ကိအသစ် တစ်ဖန်ဆက်ကပ်ရမည်။

ထာဝရဘရားအား ဆက်ကပ်ထားေသာဆံပင်သည်ညစ်ညမ်းသွား ေသာေကာင့်

ယခင်အ ိ  ာန်ကာလသည်ပျက် ြပယ် ပီြဖစ်၏။ သသည်ြပစ်ဒဏ်ေြပရာယဇ် ပေဇာ်ရန်

တစ် ှ စ်သားသိးကေလးကိယ ခ့ဲရမည်။ ၁၃ နာဇရိဂိဏ်းဝင်သည်အ ိ  ာန်ကာလကန်

ဆံးေသာအခါ ပရမည့်ဝတ်ကားဤသိ့ တည်း။ သသည်မီး ိ ့ရာယဇ်အတွက် အြပစ်

အနာကင်းေသာတစ် ှ စ်သားသိးထီးက ေလးတစ်ေကာင်၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ်အတွက်

အြပစ်အနာကင်းေသာသိးအမတစ်ေကာင် ှ င့် မိတ်သဟာယယဇ်အတွက်အြပစ်အနာ
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ကင်းေသာသိးထီးတစ်ေကာင်ကိ ထာဝရ ဘရားအားဆက်သရန် တဲေတာ်တံခါးဝ

သိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၁၅ သံလွင်ဆီ ှ င့်မန့်ညက်ေရာ၍ ပလပ်ေသာ တေဆးမ့ဲမန့်လံးများ ှ င့်

သံလွင်ဆီသတ် ေသာတေဆးမ့ဲမန့်ြပားများပါ ှ ိ သည့် မန့်ေတာင်းကိလည်းဆက်သရမည်။

ထိ့ အြပင်ေဘာဇဥ်သကာ ှ င့် စပျစ်ရည် သကာတိ့ကိလည်းဆက်သရမည်။ ၁၆

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိပေဇာ်သကာအားလံး ကိထာဝရဘရားထံဆက်သ၍ အြပစ်ေြဖ

ရာယဇ် ှ င့်မီး ိ ့ရာယဇ်တိ့ကိပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၇ သသည်မိတ်သဟာယယဇ်အြဖစ်သိးထီး

ကိပေဇာ်ေသာအခါ မန့်ေတာင်းကိလည်း ဆက်သရမည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ေဘာဇဥ် သကာ ှ င့်

စပျစ်ရည်သကာတိ့ကိလည်း ဆက်သရမည်။‐ ၁၈ နာဇရိဂိဏ်းဝင်သည်တဲေတာ်တံခါးဝ

တွင် မိမိ၏ဆံပင်ကိရိတ်၍ မိတ်သဟာယ ယဇ်မီး ိ ့ရာမီးထဲတွင်ထည့်ရမည်။ ၁၉

ထိေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ပတ် ပီး ေသာသိးပခံးသား ှ င့်တကွ မန့်ေတာင်းထဲ မှမန့်တစ်လံး၊

မန့်ြပားတစ်ြပားကိ နာဇရိ ဂိဏ်းဝင်၏လက်ထဲသိ့ထည့်ရမည်။‐ ၂၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

ထိပေဇာ်သကာများ ကိထာဝရဘရားအား အထးလဖွယ် အြဖစ်ဆက်သရမည်။ ထိပေဇာ်သကာများ

အြပင်ပညတ်ေတာ်အရ ယဇ်ပေရာဟိတ် ပိင်ေသာသိး၏ရင်ပံသား ှ င့်ေပါင်တိ့သည်

ယဇ်ပေရာဟိတ်အတွက်လဖွယ်ပစည်းများ ြဖစ်သည်။ သိ့ ပီးမှနာဇရိဂိဏ်းဝင်သည်

စပျစ်ရည်ကိေသာက် ိင်သည်။ ၂၁ ဤပညတ်များသည်နာဇရိဂိဏ်းဝင်တိ့ အတွက်

ြပ ာန်းထားသည့်ပညတ်များြဖစ် သည်။ သိ့ရာတွင်လတစ်ဦးသည်နာဇရိ ဂိဏ်းဝင်ြဖစ်ရန်အတွက်

အ ိ  ာန် ပရန်လိ အပ်သည်ထက်ပိ၍ ပခ့ဲေသာ် ထိအ ိ  ာန် အတိင်းေဆာင် ွက်ေစရမည်။ ၂၂

အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အားေအာက်ပါအတိင်း ေကာင်းချီးမဂ

လာေပးေစရန်ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်မိန့်မှာေတာ်မ၏။ ၂၄

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားေကာင်းချီး ေပး၍၊ ေစာင့်ထိန်းေတာ်မပါေစေသာ။ ၂၅

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားက ဏာ ထား၍၊ ေကျးဇး ပေတာ်မပါေစေသာ။ ၂၆

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အား ကင်နာ စွာေမ ာ် ကည့်၍ ချမ်းေြမ့သာယာမေပးေတာ်မပါေစေသာ။ ၂၇

ထာဝရဘရားက``ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားေကာင်းချီး ေပးရန်

ငါ၏နာမေတာ်ကိ မက်ဆိလ င် ငါ သည်သတိ့အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မ မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၇ ေမာေ ှ သည်တဲေတာ်ကိတည်ေဆာက် ပီး ေသာေန့တွင် တဲေတာ် ှ င့်သက်ဆိင်ရာပစည်း

များကိလည်းေကာင်း၊ ယဇ်ပလင် ှ င့်သက်ဆိင် ေသာပစည်းများကိလည်းေကာင်း ဘိသိက်ဆီ

ေလာင်း၍ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ် ေလသည်။‐ ၂ ထိေနာက်သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ရာ၌ ကီး

ကပ်ေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့် ဣသေရလအ ွယ် ေခါင်းေဆာင်များြဖစ် ကေသာမိသားစ

အ ကီးအကဲတိ့သည်၊‐ ၃ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ပေဇာ်သကာ များကိယေဆာင်ခ့ဲ က၏။

ေခါင်းေဆာင်တစ် ဦးလ င် ွားထီးတစ်ေကာင်ကျ ှ င့်ေခါင်း ေဆာင် ှ စ်ဦးလ င် လှည်းတစ်စီးကျစစ

ေပါင်းလှည်းေြခာက်စီး ှ င့် ွားတစ်ဆယ့် ှ စ်ေကာင်တိ့ကိထာဝရဘရားအား

ဆက်သ ကသည်။‐ ၄ ယင်းသိ့ဆက်သ ပီးေနာက်ထာဝရဘရား သည်ေမာေ ှ အား၊‐ ၅

``သင်သည်တဲေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာအမကိ ေဆာင် ွက်ရန် ဤလဖွယ်ပစည်းတိ့ကိလက်ခံ ေလာ့။

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ေဆာင် ွက်ရမည့် လပ်ငန်းအလိက် ထိလဖွယ်ပစည်းတိ့ကိသ

တိ့အားေပးအပ်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၆ ထိ့ေကာင့်ေမာေ ှ သည်လှည်း ှ င့် ွားများ ကိ

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အားေပးအပ်ေလ သည်။‐ ၇ သသည်လှည်း ှ စ်စီး ှ င့် ွားေလးေကာင်ကိ

ေဂရ န်သားချင်းစတိ့အားလည်းေကာင်း၊‐ ၈ လှည်းေလးစီး ှ င့် ွား ှ စ်ေကာင်ကိ ေမရာရိ

သားချင်းစတိ့အားလည်းေကာင်းေပးအပ် ေလသည်။ သတိ့သည်အလပ် ှ ိ သမ ကိ

အာ န်၏သား ဣသမာ န် ကားသည့် အတိင်းေဆာင် ွက်ရ ကသည်။‐ ၉

ေကာဟတ်သားချင်းစတိ့သည် မိမိတိ့ ကည့် ထိန်းသိမ်းရေသာတဲေတာ်ဆိင်ရာပစည်း များကိ

ပခံးေပ တွင်ထမ်းရေသာေကာင့် ေမာေ ှ သည်သတိ့အတွက်လှည်း ှ င့် ွားများကိမေပးအပ်ေချ။ ၁၀

ဣသေရလေခါင်းေဆာင်တိ့ယဇ်ပလင်ကိ အ ေမာဒနာ ပရာ၌လည်းပေဇာ်သကာ

များကိယေဆာင်ခ့ဲ ကသည်။ သတိ့သည် ယဇ်ပလင်၌လဖွယ်ပစည်းများကိ

ဆက်သ ရန်အသင့် ှ ိ ေသာအခါ၊‐ ၁၁ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ယဇ်ပလင်

ကိအ ေမာဒနာ ပရာ၌ေခါင်းေဆာင်တစ် ဆယ့် ှ စ်ဦးတိ့သည် တစ်ဦးလ င်တစ်ရက်ကျ

အလှည့်ယ၍မိမိတိ့၏လဖွယ်ပစည်းများ ကိဆက်သေစရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည် မိမိတိ့၏ပေဇာ် သကာများကိ ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပပါ

အစီအစဥ်အတိင်းဆက်သ က၏။ ရက် အ ွယ် ေခါင်းေဆာင် ပထမရက် ယဒ အမိနဒပ်၏သားနာ န်

ဒတိယရက် ဣသခါ ဇအာ၏သားနာသေနလ တတိယရက် ဇာဗလန် ေဟလန်၏သားဧလျာဘ

စတတရက် ဗင် ေ ှ ဒရ၏သားဧလိဇရ ပဥမရက် ှ ိ ေမာင် ဇရိ ှ ဒဲ၏သားေ ှ လေမျလဆ မရက် ဂဒ်

ေဒွလ၏သားဧလျာသပ် သတမရက် ဧဖရိမ် အမိဟဒ်၏သားဧလိ ှ မာ အ မရက်

မနာေ ှ ေပဒါဇရ၏သား ဂါမေလျလ နဝမရက် ဗယာမိန် ဂိေဒါနိ၏သားအဘိဒန်

ဒသမရက် ဒန် အမိ ှ ဒဲ၏သားအေဟဇာ ဧကဒသမရက် အာ ှ ာ သကရန်၏သားပါေဂျလ

ဒွါဒသမရက် နဿလိ ဧနန်၏သားအဟိရ သတိ့တစ်ဦးစီဆက်သေသာပေဇာ်သကာ

များသည် ထပ်တထပ်မ ြဖစ်၏။ ယင်းတိ့မှာ တရားဝင်ချင်တွယ်နည်းအရေအာင်စငါး

ဆယ်အေလးချိန် ှ ိ ေငွဖလားတစ်လံး ှ င့် ေအာင်စသံးဆယ်အေလးချိန် ှ ိ ေငွအင်တံ တစ်လံး

(ယင်းေငွခွက် ှ စ်ခစလံးတွင် ေဘာဇဥ် သကာအတွက်ဆီ ှ င့်ေရာေသာမန့်ညက်အြပည့်

ပါ ှ ိ သည်။) နံ့သာေပါင်းအြပည့် ှ ိ ေသာ အေလးချိန်ေလးေအာင်စ ှ ိ ေ လင်ပန်း တစ်ချပ်၊

မီး ိ ့ရာယဇ်အတွက် ွားထီးေပါက် တစ်ေကာင်၊ သိးထီးတစ်ေကာင် ှ င့်တစ် ှ စ်သား

သိးကေလးတစ်ေကာင်၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် အတွက်ဆိတ်တစ်ေကာင်၊ မိတ်သဟာယယဇ်

အတွက် ွားထီး ှ စ်ေကာင်၊ သိးထီးငါး ေကာင်၊ ဆိတ်ငါးေကာင် ှ င့်တစ် ှ စ်သားသိး

ကေလးငါးေကာင်စသည်တိ့ြဖစ်သည်။ ၈၄ ယဇ်ပလင်ကိအ ေမာဒနာ ပရာ၌ ဣသ

ေရလအမျိုးေခါင်းေဆာင်တစ်ဆယ့် ှ စ်ဦး တိ့ယေဆာင်ခ့ဲ ကေသာလဖွယ်ပစည်းစစ ေပါင်းမှာ၊ ‐

အေလးချိန်စစေပါင်းေပါင်ေြခာက်ဆယ် ှ ိ ေသာ ေငွဖလားတစ်ဆယ့် ှ စ်လံး ှ င့်ေငွအင်တံတစ်

ဆယ့် ှ စ်လံး၊ ‐နံ့သာေပါင်းအြပည့် ှ ိ ေသာအေလးချိန် စစေပါင်းေလးဆယ့် ှ စ်ေအာင်စ ှ ိ ေ လင်

ပန်းတစ်ဆယ့် ှ စ်ချပ်၊ ‐မီး ိ ့ရာယဇ်အတွက် ွားထီးတစ်ဆယ့် ှ စ် ေကာင်၊ သိးထီးတစ်ဆယ့် ှ စ်ေကာင်၊

တစ် ှ စ်သား သိးကေလးတစ်ဆယ့် ှ စ်ေကာင် ှ င့် ယင်းတိ့ ှ င့်သက်ဆိင်ေသာေဘာဇဥ်သကာများ၊ ‐

အြပစ်ေြဖရာယဇ်အတွက်ဆိတ်တစ်ဆယ့် ှ စ်ေကာင်။ ‐မိတ်သဟာယယဇ်အတွက် ွားထီး ှ စ်ဆယ့်

ေလးေကာင်၊သိးထီးအေကာင်ေြခာက်ဆယ်၊ဆိတ် အေကာင်ေြခာက်ဆယ်၊တစ် ှ စ်သားသိးကေလး

အေကာင်ေြခာက်ဆယ်စသည်တိ့ြဖစ် ကသည်။ ၈၉ ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားအားေလာက်

ထားရန်တဲေတာ်ထဲသိ့ဝင်ေသာအခါ ပဋိ ညာဥ်ေသတာအဖံးအထက်ေခ ဗိမ် ပ် ှ စ်ခ

ကားမှထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသံကိ ကားရေလသည်။

၈ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား၊‐ ၂ ``အာ န်သည်မီးခံတိင်တွင်မီးခွက်ခနစ်

လံးကိတင်ေသာအခါ မီးခွက်များမှအလင်း ေရာင်သည်မီးခံတိင်ေ ှ ့သိ့ထွက်ေစရမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃ အာ န်သည်ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မ သည့်အတိင်း

မီးခံတိင်မှအလင်းေရာင်ေ ှ ့ ထွက်ေစရန်မီးခွက်များကိတင်ထားေလ သည်။‐ ၄

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အားြပေတာ်မ ေသာပံစံအတိင်း မီးခံတိင်တစ်ခလံးကိ

ေအာက်ေြခမှအထက်ထိေ ြဖင့်ထလပ် ထားေလသည်။ ၅ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား၊‐ ၆

``ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကိဣသေရလအမျိုး သားများမှသီးြခားခဲွထတ်၍ သတိ့အတွက်

ေအာက်ပါအတိင်းသန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပ ေလာ့။‐ ၇သန့်စင်ေရးဆိင်ရာေရကိသတိ့၏ကိယ်ေပ

တွင်ဖျန်း၍ တစ်ကိယ်လံး ှ ိ အေမွးများကိ ရိတ်ေစ ပီးလ င်အဝတ်များကိေလ ာ်ဖွပ်

ေစရမည်။ ထိအခါသတိ့သည်ဘာသာ ေရးထံးနည်းအရသန့်စင်လာလိမ့်မည်။‐ ၈

ထိေနာက်သတိ့သည် ွားထီးေပါက်တစ်ေကာင် ှ င့်ေဘာဇဥ်သကာအြဖစ် သံလွင်ဆီေရာထား

ေသာမန့်ညက်ကိယေဆာင်ခ့ဲေစရမည်။ အြပစ် ေြဖရာယဇ်အတွက်ေနာက်ထပ် ွားတစ်ေကာင်

ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၉ ထိေနာက်ဣသေရလတစ်မျိုးသားလံးကိ စ ံ းေစ၍

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အားငါစံ ေတာ်မရာတဲေတာ်ေ ှ ့တွင်ရပ်ေစရမည်။‐ ၁၀

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့၏ဦးေခါင်းများ

ေပ တွင်လက်ကိတင်ရမည်။‐ ၁၁ ေလဝိအ ွယ်တိ့ကိဣသေရလအမျိုး သားတိ့မှ

ငါ့အားဆက်သေသာအထး ပေဇာ်သကာအြဖစ်အာ န်သည်ဆက်ကပ် ရမည်။ ဤနည်းြဖင့်သတိ့သည်

ငါ၏အမ ေတာ်ကိေဆာင် ွက် ိင်မည်။‐ ၁၂ ထိေနာက်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည် ွားထီး

ှ စ်ေကာင်၏ဦးေခါင်းေပ တွင်လက်ကိတင်ရ ကမည်။ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အားဘာသာ

တရားကျင့်ထံးအရ သန့်စင်ေစရန်အတွက် အြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ် ွားထီးတစ်ေကာင်

ကိလည်းေကာင်း၊ မီး ိ ့ရာယဇ်အြဖစ်အြခား ွားထီးတစ်ေကာင်ကိလည်းေကာင်းပေဇာ် ရမည်။ ၁၃

``ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကိငါ့အားအထး ပေဇာ်သကာအြဖစ်ဆက်ကပ်၍ အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ့ကသတိ့ကိ ကီး ကပ်ကွပ် ကဲေစရမည်။‐ ၁၄ဤနည်းအားြဖင့်သတိ့ကိငါပိင်ဆိင်ရာ

ြဖစ်ေစြခင်းငှာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ မှသီးြခားခဲွထတ်ေလာ့။‐ ၁၅

သင်သည်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အားသန့်စင်မ၊ ဆက်ကပ်မေဆာင် ွက် ပီးေသာအခါ သတိ့

သည်တဲေတာ်တွင်အမေတာ်ေဆာင် ိင်လိမ့် မည်။‐ ၁၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သားဦး

အေပါင်းတိ့ကိယ်စား သတိ့ကိငါ့အတွက် ငါေ ွးေကာက်ခ့ဲသြဖင့်သတိ့သည်ငါ ှ င့် သာဆိင်၏။‐

၁၇ ငါသည်အီဂျစ်ြပည်တွင်သားဦးအေပါင်း တိ့ကိေသဒဏ်ခတ်ခ့ဲစဥ်က ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏သားဦးများ ှ င့်တိရစာန် သားဦးေပါက်များကိ ငါပိင်ဆိင်ရာအြဖစ်

သီးသန့်ေ ွးချယ်ခ့ဲ၏။‐ ၁၈ ယခငါသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏သားဦး ှ ိ သမ တိ့အစား
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ေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့ကိေ ွးချယ်၍၊‐ ၁၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထံမှပေဇာ်

သကာအြဖစ် အာ န် ှ င့်သ၏သားများ လက်သိ့အပ် ှ ံ ၏။ သတိ့သည်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ကိယ်စားတဲေတာ်တွင်အမ ထမ်းရမည်။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အနီးသိ့ချဥ်းကပ်၍ ေဘးဒဏ်မသင့်ေစရန်သတိ့ကကာကွယ်

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေပးရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ ၊ အာ န် ှ င့်ဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ထာဝရဘရား မိန့်မှာေတာ်မသည်အတိင်း ေလဝိအ ွယ်ဝင်

တိ့ကိဆက်ကပ် က၏။‐ ၂၁ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိ သန့်စင်ေစ၍

အဝတ်များကိေလာ်ဖွပ် က ပီးေနာက် အာ န်သည်သတိ့ကိထာဝရ

ဘရားအားအထးပေဇာ်သကာအြဖစ် ဆက်ကပ်ေလ၏။ သတိ့အတွက်သန့်စင်

ြခင်းဝတ်ကိလည်းေဆာင် ွက်၏။‐ ၂၂ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ ှ င့်စပ်လျဥ်း၍ ထာဝရ ဘရားမိန့်မှာေတာ်မသမ အတိင်းေဆာင်

ွက် ကသည်။ သိ့ြဖစ်၍ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ သည် အာ န် ှ င့်သ၏သားများ ကီး ကပ်

ကွပ်ကဲမြဖင့်တဲေတာ်တွင်အမေတာ် ထမ်း ကေလသည်။ ၂၃ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား၊‐ ၂၄

``ေလဝိအ ွယ်ဝင်ထဲမှအသက် ှ စ်ဆယ့် ငါး ှ စ်အ ွယ်သိ့ေရာက်သတိင်း တဲေတာ်

တွင်အမထမ်း၍၊‐ ၂၅ အသက်ငါးဆယ်အ ွယ်တွင်အမေတာ် ထမ်းြခင်းမှရပ်နားရမည်။‐ ၂၆

အသက်ငါးဆယ်အ ွယ်လွန်သသည်တဲ ေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာအလပ်တွင် ေဆွမျိုးသား

ချင်းတိ့အားကညီ ိင်ေသာ်လည်း မိမိကိယ် တိင်တာဝန်ယ၍မေဆာင် ွက်ရ။ သင်သည်

ဤစည်းကမ်းချက်များ ှ င့်အညီ ေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့အားတာဝန်ေပးရမည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အီဂျစ်ြပည်မှထွက်လာ ပီးေနာက်ဒတိယ ှ စ်၊

ပထမလတွင်ထာဝရဘရားသည်သိနာေတာက ာရ၌ေမာေ ှ အား၊‐

၂ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ယခလတစ်ဆယ့်ေလးရက်ေန၊့

ေနဝင်ချိန်မှအစ ပ၍ပသခါပဲွေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာ ြပ ာန်းချက်များ ှ င့်အညီကျင်းပ ကရမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၄ သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ပသခါပဲွေတာ်ကိကျင်းပရန်ဆင့်ဆိသည့်အတိင်း၊‐ ၅ သတိ့သည်သိနာေတာက ာရတွင်

ပထမတစ်ဆယ့်ေလးရက်ေန့ညေန၌ပသခါပဲွေတာ်ကိကျင်းပ ကသည်။

ေမာေ ှ အားထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသမ အတိင်းဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေဆာင် ွက် ကသည်။

၆ သိ့ရာတွင်အချို ့ေသာသတိ့သည်လေသအေလာင်းကိကိင်တွယ်မိသြဖင့်

ဘာသာေရးထံးနည်းအရမသန့်စင်ေသာေကာင့်

ထိေန့တွင်ပသခါပဲွေတာ်ကိမဝင် ိင် ကေချ။ သတိ့သည်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ထံသွား၍၊‐ ၇

``အက ်ပ်တိ့သည်လေသအေလာင်းကိကိင်တွယ်မိသြဖင့်မသန့်စင် ကပါ။

အြခားသများနည်းတအက ်ပ်တိ့သည်လည်းထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်သကာဆက်သြခင်းမ ပလပ် ိင် ပီေလာ'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၈

ထိအခါေမာေ ှ က``ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမည်သိ့ န် ကားေတာ်မမည်ကိေစာင့်ဆိင်း ကေလာ့''

ဟဆိ၏။ ၉ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား``ယခြဖစ်ေစ၊

ေနာင်အခါြဖစ်ေစ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင်တစ်စံတစ်ေယာက်သည်

ပသခါပဲွခံချိန်၌လေသအေလာင်းကိကိင်တွယ်မိသြဖင့်မသန့်စင်သသည်လည်းေကာင်း၊

ရပ်ေဝးသိ့ခရီးလွန်ေနသသည်လည်းေကာင်းပသခါပဲွခံလိေသာ်၊‐ ၁၁

တစ်လေစာင့်ဆိင်း၍ဒတိယလ၊ တစ်ဆယ့်ေလးရက်ေန့ညေနတွင်ပဲွခံ ိင်ခွင့် ှ ိ သည်။

သသည်သိးသားကိတေဆးမ့ဲမန့်၊ ခါးေသာဟင်းသီးဟင်း ွက်တိ့ ှ င့်စား၍ပသခါပဲွခံရမည်။‐ ၁၂

ေနာက်တစ်ေန့နံနက်သိ့တိင်ေအာင်အစားအစာကိမကျန် ကင်းေစရ။ သိးေကာင်၏အ ိးကိမကျိုးေစရ။

ြပ ာန်းချက်များအတိင်းပသခါပဲွခံရမည်။‐ ၁၃တစ်စံတစ်ေယာက်သည်ဘာသာေရးထံးနည်းအရ

သန့်စင်လျက် ှ င့် ခရီးမလွန်ဘဲ ှ ိ လျက် ှ င့် ပသခါပဲွခံချိန်တွင်ငါ့အားပေဇာ်သကာမဆက်သလ င်

ထိသ့ကိငါ၏လမျိုးေတာ်အထဲမှထတ်ပယ်ရမည်။သသည်မိမိ၏အြပစ်အေလျာက်ဒဏ်ခံရမည်။ ၁၄

``သင်တိ့ ှ င့်အတေနထိင်ေသာလမျိုးြခားသားတစ်ဦးသည်ပသခါပဲွခံလိလ င်

သသည်ပဲွေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာြပ ာန်းချက်အားလံးကိလိက်နာရမည်။

ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ လမျိုးြခားြဖစ်ေစဤြပ ာန်းချက်များကိလိက်နာရမည်။

၁၅ ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ်ကိထေသာေန့တွင်

မိးတိမ်သက်ဆင်းလာ၍တဲေတာ်ကိဖံးလမ်းေလသည်။

ညအချိန်တွင်မိးတိမ်သည်မီးလ ံ က့ဲသိ့ေတာက်ပလျက် ှ ိ ၏။‐ ၁၇

မိးတိမ်အထက်သိ့တက်သည့်အခါတိင်းဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

စခန်း ဖတ်၍မိးတိမ်သက်ဆင်းသည့်ေနရာတွင်တစ်ဖန်စခန်းချ က၏။‐ ၁၈

သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်အရစခန်း ဖတ်ြခင်း၊ စခန်းချြခင်း ပ က၏။

မိးတိမ်သည်တဲေတာ်အေပ တွင်တည် ှ ိ ေနသမ ကာလပတ်လံးသတိ့သည်စခန်းမ ဖတ် ကေချ။‐

၁၉ မိးတိမ်သည်တဲေတာ်အေပ တွင်အချိန် ကာြမင့်စွာတည် ှ ိ ေနေသာအခါ

သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိနာခံ၍ခရီးဆက်ြခင်းမ ပ ကေချ။‐ ၂၀

တစ်ခါတစ်ရံမိးတိမ်သည်တဲေတာ်အေပ တွင်ရက်အနည်းငယ်မ သာတည် ှ ိ ေန၏။

မည်သိ့ပင်ြဖစ်ေစသတိ့သည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်အတိင်းသာ

စခန်းချြခင်း၊ စခန်း ဖတ်ြခင်းကိ ပလပ် ကသည်။‐ ၂၁

တစ်ခါတစ်ရံမိးတိမ်သည်ညေနခင်းမှနံနက်အထိသာတည် ှ ိ ၏။

သတိ့သည်မိးတိမ်တက်လ င်ခရီးဆက် ကသည်။‐ ၂၂ တဲေတာ်အေပ တွင်မိးတိမ်သည် ှ စ်ရက်ြဖစ်ေစ၊

တစ်လြဖစ်ေစ၊ တစ် ှ စ်သိ့မဟတ်တစ် ှ စ်ထက်ပိ၍ြဖစ်ေစ

တည် ှ ိ သမ ကာလပတ်လံးသတိ့သည်ခရီးဆက်ြခင်းမ ပ က။

သိ့ရာတွင်မိးတိမ်တက်သည့်အခါ၌မကားခရီးဆက် က၏။‐ ၂၃

ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ထာဝရဘရားေပးေသာအမိန့်ေတာ်အရ သတိ့သည်စခန်းချြခင်း၊

စခန်း ဖတ်ြခင်း ပလပ်က၏။

၁၀ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား၊‐ ၂ ``သင်သည်လများကိစ ံ းေခ ယရာ၌လည်း ေကာင်း၊

စခန်း ဖတ်ရာ၌လည်းေကာင်း မတ်ရန် အချက်ေပးေငွတံပိးခရာ ှ စ်လံးကိထလပ်ေလာ့။‐

၃ တံပိးခရာ ှ စ်လံးစလံးကိအသံ ှ ည်ဆဲွ ၍မတ်သည့်အခါ လအေပါင်းတိ့သည်တဲ

ေတာ်တံခါးဝ ှ ိ သင့်ထံသိ့စ ံ းလာရ ကမည်။‐ ၄ တံပိးခရာတစ်လံးတည်းကိမတ်လ င်သား

ချင်းစေခါင်းေဆာင်တိ့သာလ င် သင့်ထံသိ့ စ ံ းလာရ ကမည်။‐ ၅

တံပိးခရာမှအသံြပတ်ေတာင်းမတ်လ င် အေ ှ ့ဘက်တွင်စခန်းချေသာဣသေရလ

အ ွယ်တိ့ခရီးစထွက်ရ ကမည်။‐ ၆ ဒတိယအ ကိမ်တံပိးခရာမှအသံြပတ် ေတာင်းမတ်လ င်

ေတာင်ဘက်တွင်စခန်းချေသာ ဣသေရလအ ွယ်တိ့ခရီးစထွက်ရ ကမည်။‐ ၇

သိ့ြဖစ်၍တံပိးခရာကိြပတ်ေတာင်းမတ်သည့် အခါ စခန်း ဖတ်ရ ကမည်။ သိ့ရာတွင်လ

အေပါင်းတိ့ကိစေဝးေစရန်ဆင့်ေခ သည့် အခါ တံပိးခရာကိအသံ ှ ည်ဆဲွ၍မတ် ရမည်။‐ ၈

ယဇ်ပေရာဟိတ်များြဖစ် ကေသာအာ န် ၏သားများက တံပိးခရာကိမတ်ရမည်။

``ေအာက်ပါပညတ်ကိသင်တိ့အမျိုး အစဥ်အဆက်လိက်နာေစာင့်ထိန်းရမည်။‐ ၉

သင်တိ့၏ြပည်ကိရန်သများထိပါးတိက် ခိက်လာေသာအခါ ရန်သကိခခံတိက်ခိက်

ရန်အတွက် ဤတံပိးခရာများကိမတ်၍ တပ်လှန့် ိးေဆာ်ရမည်။ သင်တိ့ဘရားသခင်၊

ငါထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိသတိရ လျက်ရန်သ၏လက်မှကယ်တင်ေတာ်မမည်။‐ ၁၀

ထိ့အြပင်ေပျာ်ပဲွ င်ပဲွများြဖစ်ေသာလဆန်း ပဲွများ ှ င့်အြခားဘာသာေရးပဲွများတွင် မီး

ိ ့ရာယဇ် ှ င့်မိတ်သဟာယဇ်ကိပေဇာ်ေသာ အခါ သင်တိ့သည်တံပိးခရာများကိမတ်

ရမည်။ ထိအခါငါသည်သင်တိ့အားကညီ ေထာက်မေတာ်မမည်။ ငါသည်သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ် မသည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အီဂျစ် ြပည်မှထွက်လာ ပီးေနာက်ဒတိယ ှ စ်၊

ဒတိယလ၊ ှ စ်ဆယ်ရက်ေန့တွင်တဲေတာ် ကိဖံးလမ်းေနေသာမိးတိမ်သည်အထက်

သိ့တက် ကသြဖင့်၊‐ ၁၂ သတိ့သည်သိနာေတာက ာရမှခရီးထွက် ခွာလာ ကေလသည်။

မိးတိမ်သည်ပါရန်ဟ ေခ ေသာေတာက ာရသိ့ေရာက်ေသာအခါ ရပ်တန့်ေလသည်။ ၁၃

သတိ့သည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် ထာဝရ ဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည်အတိင်းခရီး ထွက် က၏။‐

၁၄ ခရီးထွက်သည့်အခါတိင်းသတ်မှတ်ထား ေသာအစီအစဥ်အရချီတက် ကသည်။

ယဒအ ွယ်တပ်အလံေနာက်မှလိက်ရေသာ လစကိ အမိနဒပ်၏သားနာ န်ကအပ် ချုပ်ရသည်။

သတိ့သည်တပ်စအလိက်ေ ှ ့ ဆံးမှချီတက်ရသည်။‐ ၁၅ ဣသခါအ ွယ်ကိဇအာ၏သားနာသ

ေနလကလည်းေကာင်း၊‐ ၁၆ ဇာဗလန်အ ွယ်ကိေဟလန်၏သားဧလျာဘ

ကလည်းေကာင်းအပ်ချုပ်ရသည်။ ၁၇ ထိေနာက်တဲေတာ်ကိ ဖတ်ချ၍ေဂရ န်

သားချင်းစ ှ င့် ေမရာရိသားချင်းစတိ့ သည်တဲေတာ်ကိထမ်းလျက်ချီတက်ရသည်။ ၁၈

ထိေနာက် ဗင်အ ွယ်တပ်အလံေနာက်မှ လိက်ရေသာလစကိ ေ ှ ဒရ၏သားဧလိ

ဇရသည်အပ်ချုပ်လျက်တပ်စအလိက်ချီ တက်ရသည်။‐ ၁၉ ဇရိ ှ ဒဲ၏သားေ ှ လေမျလသည်

ှ ိ ေမာင် အ ွယ်ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၂၀ ေဒွလ၏သားဧလျာသပ်သည်ဂဒ်အ ွယ်

ကိလည်းေကာင်းအပ်ချုပ်ရသည်။ ၂၁ ထိေနာက်ေလဝိအ ွယ်ေကာဟတ်သားချင်းစ တိ့သည်

တဲေတာ်ဆိင်ရာပစည်းများကိထမ်းလျက် ချီတက်ရသည်။ သတိ့သည်ေနာက်စခန်းသိ့

ဆိက်ေရာက်သည့်အခါ တဲေတာ်ကိထ ှ င့် ပီး ြဖစ်သည်။ ၂၂ ထိေနာက်ဧဖရိမ်အ ွယ်တပ်အလံေနာက်မှ

လိက်ရေသာလစကိ အမိဟဒ်၏သားဧလိ ှ မာသည်အပ်ချုပ်လျက်တပ်စအလိက်
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ချီတက်ရသည်။‐ ၂၃ မနာေ ှ ၏အ ွယ်ကိေပဒါဇရ၏သား ဂါမေလျလအပ်ချုပ်ရသည်။‐

၂၄ ဗယာမိန်အ ွယ်ကိဂိေဒါနိ၏သားအဘိဒန် အပ်ချုပ်ရသည်။ ၂၅

ေနာက်ဆံးတပ်ြဖစ်ေသာဒန်အ ွယ်တပ်အလံ ေနာက်မှလိက်ရေသာလစကိ

အမိ ှ ဒဲ၏သား အေဟဇာအပ်ချုပ်လျက်တပ်စအလိက် ချီတက်ရသည်။‐ ၂၆

အာ ှ ာအ ွယ်ကိ သကရန်၏သားပါေဂျလအပ်ချုပ်၍၊‐ ၂၇ နဿလိအ ွယ်ကိဧနန်၏သားအဟိရ

အပ်ချုပ်ရသည်။‐ ၂၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်စခန်း ဖတ် ၍ခရီးထွက်သည့်အခါတိင်း

အထက်ေဖာ်ြပ ပါအစီအစဥ်အရတပ်စအလိက်ချီတက် ကရသည်။ ၂၉

ေမာေ ှ သည်မိဒျန်အမျိုးသားေယသေရာ ၏သား မိမိ၏ေယာက်ဖေဟာဗပ်အား``ထာဝရ

ဘရားကငါတိ့အားေပးမည်ဟကတိထား ေတာ်မေသာြပည်သိ့ ငါတိ့ယခသွား ကမည်။

ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား ကီးပွားေစမည်ဟ၍ ကတိေတာ် ှ ိ

သြဖင့်ငါတိ့ ှ င့်အတလိက်ခ့ဲပါေလာ့။ သင် သည်ငါတိ့ ှ င့်အကျိုးတခံစားခွင့်ရလိမ့်

မည်'' ဟဆိေလ၏။ ၃၀ ေဟာဗပ်က``ငါမလိက်လိပါ။ ငါ၏ေနရင်း ြပည်သိ့ြပန်မည်''

ဟေြဖ ကားေလ၏။ ၃၁ ထိအခါေမာေ ှ က``ငါတိ့ကိစွန့်ပစ်၍မထား ခ့ဲပါ ှ င့်။

သင်သည်ေတာက ာရခရီးလမ်းသိ က မ်းသြဖစ်သြဖင့် စခန်းချရာအရပ်ကိ

ငါတိ့အား န်ြပ ိင်မည်ြဖစ်သည်။‐ ၃၂ ငါတိ့ ှ င့်အတလိက်ခ့ဲပါမငါတိ့အား

ထာဝရဘရားချေပးေတာ်မေသာ ေကာင်း ချီးမဂလာအေပါင်းတိ့ကိသင်လည်းခံ

စားခွင့်ရ ှ ိ ေစပါမည်'' ဟဆိ၏။ ၃၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ထာဝရ

ဘရား၏သိနာေတာင်ေတာ်မှထွက်ခွာ၍ သံး ရက် ကာမ ခရီး ပေလသည်။ သတိ့စခန်း

ချရာအရပ်ကိ န်ြပရန် ထာဝရဘရား ၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်သည်သတိ့ေ ှ ့မှ အစဥ်သွားရ၏။‐ ၃၄

သတိ့စခန်းမှထွက်ခွာလာသည့်အခါတိင်း ထာဝရဘရား၏မိးတိမ်သည်ေန့အချိန်

တွင်သတိ့၏အေပ မှလိက်ပါလျက် ှ ိ ၏။ ၃၅ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ခရီးစထွက်သည့်အခါ

ေမာေ ှ က``အိ ထာဝရဘရား၊ ထေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏ရန်သတိ့ကိကစဥ့်ကလျား ြဖစ်ေစ၍

ကိယ်ေတာ်အားမန်းတီးသတိ့ကိ ထွက်ေြပးေစေတာ်မပါ'' ဟ၍လည်း ေကာင်း၊‐ ၃၆

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ရပ်နားေသာအခါ``အိ ထာဝရဘရား၊ ေထာင်ေသာင်းမကေသာဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့ထံသိ့ြပန် ကေတာ် မပါ'' ဟ၍လည်းေကာင်းေလ ာက်ဆိေလ့ ှ ိ ၏။

၁၁ လအေပါင်းတိ့သည်မိမိတိ့ေတွ့ ကံရေသာ ဆင်းရဲဒကများေ ကာင့် ထာဝရဘရားထံ

ေတာ်သိ့ညည်း သံကိ ကားရေသာအခါ အမျက်ေတာ်ထွက်၍သတိ့အေပ တွင်ေလာင်

မီးကျေစ၏။ မီးသည်စခန်းတစ်ဘက်စွန်း တွင် ှ ိ ေသာလများကိေလာင်က မ်းေစ၏။‐

၂ ထိအခါလတိ့သည်ေမာေ ှ အားေအာ်ဟစ်၍ အကအညီေတာင်းခံ၏။

ေမာေ ှ သည်ထာဝရ ဘရားထံဆေတာင်းသြဖင့်မီး ငိမ်းသွား ေလသည်။‐ ၃

သတိ့အေပ တွင်ထာဝရဘရားမှေလာင် မီးကျသြဖင့် ထိအရပ်ကိတေဗရဟ သမတ် က၏။ ၄

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတလိက် ပါလာေသာ ိင်ငံြခားသားတိ့သည်အသား

ကိေတာင့်တ က၏။ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ကပင်လ င်``အသားကိစားချင်လှပါဘိ။‐ ၅

ငါတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်တွင် ငါးကိအဖိး အခမေပးရဘဲလိသေလာက်စားရ၏။ သခွားသီး၊

ဖရဲသီး၊ ကက်သွန် မိတ်၊ ကက် သွန်နီ၊ ကက်သွန်ြဖူတိ့ကိလည်းစားရ၏။‐ ၆

ယခငါတိ့အင်အားကန်ခန်းပါ ပီ။ တစ်ေန့ ေနာက်တစ်ေန့ဤမ မန့်အြပင်စားစရာ

မ ှ ိ ပါ'' ဟညည်းတွား ကေလသည်။ ၇ (မ မန့်သည်ဝါေဖျာ့ေဖျာ့အေရာင် ှ ိ ေသာ

သစ်ေစ့ကေလးများ ှ င့်တ၏။‐ ၈ ညအခါ ှ င်း ှ င့်အတစခန်းထဲသိ့ကျ၏။

နံနက်အချိန်တွင်လတိ့သည်မ မန့်ကိလှည့် လည်စသိမ်း ပီးလ င် ကိတ်၍ြဖစ်ေစ၊ ေထာင်း

၍ြဖစ်ေစမန့်ညက် ပလပ် က၏။ ထိေနာက် မန့်ညက်ကိေပါင်း၍မန့်ြပား ပလပ် က၏။

အရသာသည်သံလွင်ဆီ ှ င့်ဖတ်ေသာမန့် အရသာ ှ င့်တ၏။) ၁၀လအေပါင်းတိ့သည်မိမိတိ့၏တဲဝအ

သီးသီးတွင်စ ံ းကာ ညည်း ေန ကေသာ အသံကိေမာေ ှ  ကားရ၏။ ထာဝရဘရား

အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာေကာင့် ေမာေ ှ သည် စိတ်မချမ်းမသာြဖစ်၏။‐ ၁၁

ေမာေ ှ က``ကိယ်ေတာ်အဘယ်ေကာင့်အက ်ပ် အား ဆင်းရဲဒကေရာက်ေစေတာ်မပါသနည်း။

အဘယ်ေကာင့်အက ်ပ်သည်ေ ှ ့ေတာ်၌မျက် ှ ာ မရပါသနည်း။ ဤသအေပါင်းတိ့အတွက်

အက ်ပ်အား အဘယ်ေကာင့်တာဝန်ေပးေတာ် မပါသနည်း။‐ ၁၂

အက ်ပ်သည်သတိ့ကိဝမ်း ှ င့်လွယ်၍ေမွး ထတ်ရသြဖစ်ပါသေလာ။ ကိယ်ေတာ်သည်သ

တိ့၏ဘိးေဘးတိ့အားေပးမည်ဟ ကတိထား ေတာ်မေသာြပည်သိ့သွားရာလမ်းတစ်ေလာက် လံးတွင်

အဘယ်ေ ကာင့်အက ်ပ်အားကေလး ထိန်းသဖွယ်သတိ့ကိပိက်ချီေဆာင်ယသွား ေစပါသနည်း။‐

၁၃ ဤသအေပါင်းတိ့စားရန်အသားကိအက ်ပ် အဘယ်မှာ ှ ာ၍ရ ိင်ပါမည်နည်း။

သတိ့သည် အသားစားလိပါသည်ဟ၍ ညည်းတွားေတာင်း ဆိလျက် ှ ိ  ကပါသည်။‐ ၁၄

ဤသအေပါင်းတိ့အတွက်အက ်ပ်တစ်ဦး တည်းကတာဝန်မယ ိင်ပါ။ ထိတာဝန်

သည်အက ်ပ်အတွက် ကီးလွန်းပါ၏။‐ ၁၅ အက ်ပ်သည်ဤတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်

ဟဆိလ င် ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်အား သနားသြဖင့်ယခပင်အသက်ေသေစ၍

ဤဆင်းရဲဒကမှကင်းလွတ်ေစေတာ်မပါ'' ဟထာဝရဘရားအားေလာက်ထားေလ သည်။ ၁၆

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အထဲမှဂဏ်အသေရ ှ ိ သ

ေခါင်းေဆာင်ခနစ်ဆယ်ကိ ပဋိညာဥ်တဲေတာ် သိ့လာေရာက်စ ံ းေစ ပီးလ င်သင် ှ င့်

အတရပ်ေနေစေလာ့။‐ ၁၇ ငါသည် ကလာ၍သင် ှ င့်စကားေြပာဆိမည်။

ငါသည်သင့်အားေပးအပ်ထားေသာစွမ်းရည် အချို ့ကိယ၍ သတိ့အားေပးအပ်မည်။ ထိ

အခါဤသများအတွက်ထမ်းရေသာတာဝန် ကိသတိ့သည်သင့်အားကညီထမ်း ွက် ိင် သြဖင့်

ထိတာဝန်ကိသင်တစ်ဦးတည်းထမ်း ရန်မလိေတာ့ေချ။‐ ၁၈ ယခသင်သည်သတိ့အားဤသိ့မှာ ကား

ေလာ့။ သတိ့သည်နက်ြဖန်ေန့အတွက်မိမိ တိ့ကိယ်ကိသန့်စင်ေစရမည်။ သတိ့သည်

အသားကိစားရလိမ့်မည်။ သတိ့သည်အီဂျစ် ြပည်၌အသားကိစားရေ ကာင်း၊ ယခသ

တိ့အသားကိစားလိ၍ညည်း ေနေ ကာင်း ကိ ထာဝရဘရား ကားေတာ်မ ပီ။ ထာဝရ

ဘရားသည်သတိ့စားရန်အသားကိေပး ေတာ်မမည်ြဖစ်၍သတိ့စားရလိမ့်မည်။‐ ၁၉

သတိ့သည်အသားကိတစ်ရက်၊ ှ စ်ရက်၊ ငါးရက်၊ ဆယ်ရက်၊ အရက် ှ စ်ဆယ်မ သာ

စား ကရမည်မကဘဲ၊‐ ၂၀အသားသည်သတိ့၏နားများမှထွက်၍ အသားကိ ွံ မန်းလာသည့်တိင်ေအာင်

တစ်လ လံးလံးစားရ ကမည်။ ဤသိ့ြဖစ်ရြခင်းမှာ သတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်ကိတသလျက်သ

တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မေသာထာဝရဘရား ကိပစ်ပယ်ကာညည်း  ကေသာေကာင့်ြဖစ် သည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ေမာေ ှ ကထာဝရဘရားအား``အက ်ပ်မှာ လေပါင်းေြခာက်သိန်း ှ ိ ပါ၏။

ကိယ်ေတာ်က သတိ့အားတစ်လပတ်လံးအသားေကး မည်ဟမိန့်ေတာ်မပါသည်။‐

၂၂ သတိ့ဝလင်စွာစား ိင်ရန်သိး ွားဆိတ် အလံအေလာက်ရ ိင်ပါမည်ေလာ။ သတိ့

အတွက်ပင်လယ်မှငါးအလံအေလာက် ရ ိင်ပါမည်ေလာ'' ဟေလာက်ထားေလ၏။ ၂၃

ထာဝရဘရားက``ငါမတတ် ိင်သည့်အရာ ှ ိ သေလာ။ ငါမိန့်ေတာ်မသမ အတိင်းြဖစ်

မည်မြဖစ်မည်ကိသင်မ ကာမီေတွ့ြမင်ရ လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

ေမာေ ှ သည်တဲေတာ်တွင်းမှထွက်လာ၍ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသမ ကိလ

အေပါင်းတိ့အားြပန် ကားေလသည်။ သသည် ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်ခနစ် ဆယ်ကိေခ ၍

တဲေတာ်ပတ်လည်တွင်ရပ်ေန ေစ၏။‐ ၂၅ ထိအခါထာဝရဘရားသည်မိးတိမ်ြဖင့် ကဆင်းလာ၍

ေမာေ ှ  ှ င့်စကားေြပာဆိ၏။ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အားေပးအပ် ထားေသာစွမ်းရည်အချို ့ကိယ၍

ေခါင်းေဆာင် ခနစ်ဆယ်တိ့အားေပးအပ်ေတာ်မ၏။ သတိ့ သည်စွမ်းရည်ကိခံယရ ှ ိ  ကေသာအခါ

ပေရာဖက်များက့ဲသိ့ေ ကးေကာ် က၏။ သိ့ ရာတွင်တစ် ကိမ်မ သာေကးေကာ် က၏။ ၂၆

ေခါင်းေဆာင်ခနစ်ဆယ်ထဲမှဧလဒဒ် ှ င့်ေမဒဒ် ဆိသ ှ စ်ဦးသည် တဲေတာ်သိ့မသွားဘဲစခန်း

ထဲတွင်ကျန်ရစ်ခ့ဲ က၏။ သတိ့အေပ သိ့ဝိညာဥ် ေတာ်သက်ဆင်းလာေသာအခါ သတိ့သည်လည်း

ပေရာဖက်များက့ဲသိ့ေ ကးေကာ် ကသည်။‐ ၂၇ လငယ်တစ်ဦးကဧလဒဒ် ှ င့်ေမဒဒ်တိ့ ပ မပံကိ

ေမာေ ှ ထံသိ့ေြပး၍ေြပာ ကား၏။ ၂၈ ထိအခါငယ်စဥ်ကတည်းကေမာေ ှ ကိက

ညီခ့ဲေသာ န်၏သားြဖစ်ေသာ ေယာ က ေမာေ ှ အား``အ ှ င်၊ သတိ့ကိတားြမစ် ပါ''

ဟတိက်တွန်းေလသည်။ ၂၉ ေမာေ ှ က``ငါ၏အကျိုးကိေထာက်၍သင် ေြပာေနသေလာ။

ထာဝရဘရားသည်မိမိ ၏လမျိုးေတာ်အားလံးအေပ သိ့ဝိညာဥ် ေတာ်ကိေပးအပ်သြဖင့်

သတိ့သည်ပေရာ ဖက်များက့ဲသိ့ေ ကးေကာ် ိင် ကပါေစ ေသာ'' ဟြပန်ေြပာေလ၏။‐

၃၀ ထိေနာက်ေမာေ ှ  ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသား ေခါင်းေဆာင်ခနစ်ဆယ်တိ့သည်

စခန်းသိ့ြပန် သွား က၏။ ၃၁ ထာဝရဘရားသည်ပင်လယ်ဘက်မှေလကိ

တိက်ေစသြဖင့် ေလ ှ င့်အတငံးငှက်များပါ လာ၏။ ထိငံးငှက်များသည်ေြမြပင်အထက်

သံးေပအြမင့်မှပျံသန်းလာ၍ စခန်းအတွင်း ှ င့်စခန်းအြပင်မိင်များစွာပတ်လည်ေနရာ

အ ှ ံ ့အြပားတွင်နား ကေလသည်။‐ ၃၂ သိ့ြဖစ်၍လတိ့သည်တစ်ေန့လံး၊ တစ်ညလံး

ှ င့်ေနာက်တစ်ေန့လံးငံးငှက်များကိဖမ်းဆီး က၏။ ယတ်စွအဆံးလတစ်ဦးလ င်ငံးငှက်

တင်းငါးဆယ်မ ဖမ်းဆီးမိသည်။ သတိ့သည် စခန်းပတ်လည်တွင်ငှက်များကိြဖန့်၍

အေြခာက်လှန်း ကသည်။‐ ၃၃ ငံးငှက်သားေပါများလျက် ှ ိ ေသးချိန်တွင်

ထာဝရဘရားသည်အမျက်ထွက်၍သ တိ့တွင်ကပ်ေရာဂါကျေရာက်ေစ၏။‐ ၃၄

ထိအရပ်တွင်အသားကိေတာင့်တသတိ့၏ အေလာင်းများကိ မပ် ှ ံ ခ့ဲရသြဖင့် ကိ ဗတ်

ဟတဝါသိ့မဟတ်ေတာင့်တသတိ့၏သချုင်း ဟ၍နာမည်မှည့်ေခ ေလ၏။ ၃၅

သတိ့သည်ထိအရပ်မှခရီးဆက်က၍ ဟာဇ တ်အရပ်သိ့ေရာက်လ င်စခန်းချ ကေလသည်။
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၁၂ ေမာေ ှ သည်မိဒျန်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ှ င့်စံဖက်သြဖင့် မိရိအံ ှ င့်အာ န်တိ့

ကသ့အားအြပစ်တင် ကေလသည်။‐ ၂ သတိ့က``ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား

ြဖင့်သာလ င်မိန့် ကားေတာ်မသေလာ။ ငါ တိ့အားြဖင့်လည်းမိန့် ကားေတာ်မမသေလာ'' ဟဆိ က၏။

ထိစကားကိထာဝရဘရား ကားေတာ်မသည်။‐ ၃ (ေမာေ ှ သည်စိတ် ှ ိမ့်ချသြဖစ်၏။ ကမာေပ

တွင်သက့ဲသိ့စိတ် ှ ိမ့်ချသတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။) ၄ ချက်ချင်းပင်ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ ၊

အာ န် ှ င့်မိရိအံတိ့အား``သင်တိ့သံး ဦးစလံးတဲေတာ်သိ့လာခ့ဲ ကေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

သတိ့သည်တဲေတာ်သိ့ေရာက် ှ ိ ေသာအခါ၊‐ ၅ ထာဝရဘရားသည်မိးတိမ်တိင်ြဖင့် က

လာ၍ တဲေတာ်တံခါးဝတွင်ရပ်လျက်``အာ န်၊ မိရိအံ'' ဟ၍ေခ ေတာ်မ၏။ ထိအခါသ

တိ့ ှ စ်ဦးသည်ေ ှ ့သိ့ထွက်လာသြဖင့်၊‐ ၆ ``ငါမိန့်ေတာ်မသမ ကိနားေထာင်ေလာ့။ သင်

တိ့တွင်ပေရာဖက်များ ှ ိ ေသာအခါ ငါသည် သတိ့အားအိပ်မက်အားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ပါ ံ အားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်းဗျာဒိတ် ေပး၏။‐ ၇ ငါ၏အေစခံေမာေ ှ သည်ကားထိက့ဲသိ့

ေသာပေရာဖက်မဟတ်။ ငါ၏လမျိုးေတာ် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ

သ၏လက်ဝယ်၌ငါအပ်ထား ပီ။‐ ၈ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သ ှ င့်မျက် ှ ာချင်းဆိင်၍

ှ င်းလင်းြပတ်သားစွာစကားေြပာဆိ၏။ စကားဝှက်ြဖင့်ေြပာဆိေလ့မ ှ ိ။ သသည်

ငါ၏ပံသဏာန်ေတာ်ကိပင်ဖးေတွ့ခ့ဲရ၏။ သင်တိ့သည်ငါ၏အေစခံေမာေ ှ ကိ

အဘယ်ေကာင့်အြပစ်တင်ေြပာဆိဝ့ံ သနည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထာဝရဘရားသည်

သတိ့ကိအမျက်ထွက် ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်ြပန်လည် က သွားလျက်၊‐ ၁၀

တဲေတာ်ေပ မှမိးတိမ်တက်သွားသည့်အခါ မိရိအံတွင် ေကာက်မက်ဖွယ်ေသာကိယ်ေရြပား

ေရာဂါစဲွသြဖင့်တစ်ကိယ်လံးဆွတ်ဆွတ်ြဖူ လာေလ၏။ အာ န်သည်မိရိအံကိယ်၌ ေရာဂါ

စဲွသည့်အြခင်းအရာကိေတွ့ြမင်ရေသာ အခါ၊‐ ၁၁ ေမာေ ှ အား``အ ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့၏မိက်မဲ

ေသာအြပစ်ေ ကာင့်ဒဏ်မခံရပါေစ ှ င့်။‐ ၁၂ ဖွားစကပင်ကိယ်ခ ာတစ်ဝက်ကိပပ်ပျက်

ေသာ အေသေကာင်က့ဲသိ့မိရိအံမြဖစ်ပါ ေစ ှ င့်'' ဟေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၃

သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားအား``အိ ဘရားသခင်၊ မိရိအံ၏အနာေရာဂါကိ

ေပျာက်ကင်းေစေတာ်မပါ'' ဟေအာ်ဟစ်ေတာင်း ေလာက်ေလ၏။ ၁၄

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``အကယ်၍ သ၏ဖခင်သည်သ၏မျက် ှ ာကိတံေတွး

ှ င့်ေထွးလ င် သသည်ခနစ်ရက်ပတ်လံး အ ှ က်ခဲွြခင်းခံရမည်မဟတ်ေလာ။ ထိ

ေကာင့်သ့ကိစခန်းအြပင်တွင်ခနစ်ရက် မ သီးြခားေနထိင်ေစေလာ့။ ရက်ေစ့လ င်

သ့ကိစခန်းအတွင်းသိ့ြပန်လည်ေခ ေဆာင် ရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၅

ထိ့ေကာင့်မိရိအံကိစခန်းအြပင်သိ့ ခနစ် ရက်မ သီးြခားေနထိင်ရန်ထတ်ထား ကသည်။

သစခန်းထဲသိ့ြပန်ေရာက်မှလများတိ့သည် ခရီးဆက် ကေလသည်။‐ ၁၆

ထိေနာက်သတိ့သည်ဟာဇ တ်စခန်းမှ ထွက်ခွာ၍ ပါရန်ဟေခ ေသာေတာက ာရ

တွင်စခန်းချ ကေလသည်။

၁၃ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား၊‐ ၂ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားငါေပးမည့်

ခါနာန်ြပည်ကိစံစမ်းေထာက်လှမ်းရန် အ ွယ် တစ်ဆယ့် ှ စ် ွယ်မှေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးကျစီ

ကိေ ွးေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃ ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့် အတိင်း

ေအာက်ေဖာ်ြပပါေခါင်းေဆာင်တိ့ကိ ပါရန်ေတာက ာရမှေစလတ်လိက်ေလသည်။

အ ွယ် ေခါင်းေဆာင် ဗင် ဇကုရ၏သား ှ မွာ ှ ိ ေမာင် ေဟာရိ၏သား ှ ာဖတ်

ယဒ ေယဖ ာ၏သားကာလက် ဣသခါ ေယာသပ်၏သားဣဂါလ ဧဖရိမ်

န်၏သား သေ ှ ဗယာမိန် ရာဖ၏သားပါတလိ ဇာဗလန် ေသာဒိ၏သားဂါေဒျလ မနာေ ှ

သသိ၏သားဂဒိ ဒန် ေဂမလိ၏သားအေမျလ အာ ှ ာ မိေကလ၏သားေသသရ နဿလိ

ဝါဖသိ၏သားနာဘိ ဂဒ် မာခိ၏သားေဂွလ ၁၆ ဤသတိ့သည်ကားခါနာန်ြပည်ကိစံစမ်း

ေထာက်လှမ်းရန် ေမာေ ှ ေစလတ်ေသာသလ ို များြဖစ် ကသည်။ ေမာေ ှ သည် န်၏သား

သေ ှ ကိေယာ ဟေသာနာမည်သိ့ေြပာင်း ၍မှည့်ေခ ေလသည်။ ၁၇

ေမာေ ှ သည်သတိ့ကိမေစလတ်မီ``သင်တိ့ သည်ဤအရပ်မှေြမာက်ဘက်သိ့သွား၍

ခါနာန် ြပည်ေတာင်ပိင်းသိ့ဝင် ပီးလ င်ေတာင်ကန်း ေဒသေပ သိ့တက်ေလာ့။‐ ၁၈

ထိြပည်သည်မည်က့ဲသိ့ေသာြပည်ြဖစ်သည်၊ လဦးေရမည်မ  ှ ိ သည်၊ အင်အားမည်မ

ေတာင့်တင်းသည်ကိစံစမ်းေထာက်လှမ်းေလာ့။‐ ၁၉ ထိြပည်သည်ေနထိင်ဖွယ်ေကာင်းသည်မေကာင်း

သည်ကိလည်းေကာင်း၊ မိ ့များသည်တံတိင်း အကာအရံ ှ ိ သည်မ ှ ိ သည်ကိလည်း

ေကာင်းစံစမ်းေထာက်လှမ်းေလာ့။‐ ၂၀ ထိြပည်သည်ေြမ သဇာထက်သန်သည်မထက် သန်သည်

ေတာထထပ်သည်မထထပ်သည်ကိ လည်းစံစမ်းေထာက်လှမ်းေလာ့။ ထိြပည်မှထွက်

ေသာသစ်သီးအချို ့ကိလည်းယခ့ဲေလာ့'' ဟ မှာ ကားေလသည်။ (ထိအချိန်သည်စပျစ်

သီးမှည့်စအချိန်ြဖစ်၏။) ၂၁ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ေြမာက်ဘက်သိ့သွား ပီး လ င်

ထိြပည်ေတာင်ဘက်ဇိနေခ ေတာက ာရ မှေြမာက်ဘက်ဟာမတ်ေတာင် ကားအနီး ှ ိ

ရေဟာဘ မိ ့သိ့တိင်ေအာင်ြပည်ကိစံစမ်း ေထာက်လှမ်း ကသည်။‐ ၂၂

ပထမဦးစွာသတိ့သည်ြပည်၏ေတာင်ပိင်း သိ့ဝင်ေရာက်၍ ကိယ်ခ ာအလွန်ထွားကျိုင်း

သည့်အာနကအမျိုးသားတိ့၏အဆက် အ ွယ်များြဖစ်ေသာအဟိမန်သားချင်းစ၊

ေ ှ  ှ ဲ သားချင်းစ ှ င့်တာလမဲသားချင်းစ တိ့ေနထိင်ရာေဟ ဗန် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ  က

သည်။ (ေဟ ဗန် မိ ့သည်အီဂျစ်ြပည် ှ ိ ေဇာန မိ ့မတည်မီခနစ် ှ စ်အထက်ကတည်ခ့ဲ

ေသာ မိ ့ြဖစ်သတည်း။‐) ၂၃ ထိေနာက်သတိ့သည်ဧ ှ ေကာလချိုင့်ဝှမ်း သိ့ေရာက်၍

စပျစ်သီးတစ်ခိင်ကိြဖတ်ယ က သည်။ ထိစပျစ်ခိင်မှာအလွန်ေလးလံသြဖင့်

လ ှ စ်ေယာက်ထမ်းပိးလ ို၍ထမ်းရသည်။ သ တိ့သည်သလဲသီး ှ င့်သဖန်းသီးအချို ့

ကိလည်းယခ့ဲ ကသည်။‐ ၂၄ (ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်စပျစ်

ခိင်ကိြဖတ်ယသြဖင့် ထိအရပ်သည်ဧ ှ ေကာလချိုင့်ဝှမ်းဟေခ တွင်ေလသည်။) ၂၅

သလ ိုတိ့သည်ခါနာန်ြပည်ကိရက်ေပါင်း ေလးဆယ်စံစမ်းေထာက်လှမ်း ပီးေနာက်၊‐ ၂၆

ေမာေ ှ ၊ အာ န် ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့စခန်းချရာပါရန် ေတာက ာရ

ှ ိ ကာေဒ ှ စခန်းသိ့ြပန်လာ ကေလသည်။ သတိ့သည်ထိြပည်၌ေတွ့ြမင်ခ့ဲသမ ကိ ြပန် ကား၍

သတိ့ယေဆာင်ခ့ဲေသာသစ်သီး များကိြပ က၏။‐ ၂၇သတိ့ကေမာေ ှ အား``အက ်ပ်တိ့သည်ထိ

ြပည်သိ့သွားေရာက်စံစမ်းေထာက်လှမ်း၍ ထိ ြပည်သည်အစာေရစာေပါ ကယ်ဝ၍

ေြမ သဇာထက်သန်ေကာင်းသိ ှ ိ ရပါ၏။ ဤ သစ်သီးများသည်ထိြပည်မှထွက်ေသာ

သစ်သီးြဖစ်ပါသည်။‐ ၂၈ သိ့ရာတွင်ထိြပည်၌ေနထိင်သတိ့သည် အင်အား ကီး၍

တံတိင်းအကာအရံ ှ ိ ေသာ မိ ့ ကီးများတွင်ေနထိင် ကပါသည်။ ထိမ မကအလွန်ထွား ကိင်းေသာလမျိုး

၏အဆက်အ ွယ်များကိလည်းေတွ့ြမင် ခ့ဲရပါသည်။‐ ၂၉အာမလက်အမျိုးသားတိ့သည်ထိြပည်၏

ေတာင်ပိင်းတွင်ေနထိင်၍ ဟိတိအမျိုးသား၊ ေယဗသိအမျိုးသား၊ အာေမာရိအမျိုးသား

တိ့သည်ေတာင်ကန်းများေပ ၌လည်းေကာင်း၊ ခါနာန်အမျိုးသားတိ့သည်ေြမထဲပင်

လယ်ကမ်းေြခ ှ င့်ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်းတစ် ေလာက်၌လည်းေနထိင် ကပါသည်'' ဟ ဆိ က၏။ ၃၀

သိ့ရာတွင်ကာလက်သည်ေမာေ ှ ၏ေ ှ ့တွင် ညည်း သတိ့အား``ငါတိ့သည်ယခပင်ထိ

ြပည်သိ့ဝင်ေရာက်တိက်ခိက်သိမ်းပိက် ကပါ စိ။့ ငါတိ့သည်ထိြပည်ကိတိက်ခိက်ေအာင်

ြမင် ိင်စွမ်း ှ ိ ပါသည်'' ဟဆိ၍လတိ့ကိ ငိမ်ဝပ်သွားေစ၏။ ၃၁

သိ့ေသာ်လည်းကာလက် ှ င့်အတလိက်ပါ သွားသတိ့က``ငါတိ့သည်ထိြပည်ကိတိက်

ခိက်ေအာင်ြမင် ိင်စွမ်းမ ှ ိ ပါ။ ထိြပည်သား တိ့သည်ငါတိ့ထက်အင်အား ကီးပါသည်''

ဟဆိ က၏။‐ ၃၂ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်မိမိတိ့စံစမ်းေထာက် လှမ်းခ့ဲေသာြပည်အေကာင်း

မဟတ်မမှန် သတင်းကိဣသေရလအမျိုးသားတိ့ တွင်ြဖန့် ကသည်။ သတိ့က``ထိြပည်၌ထိ

ြပည်သားတိ့အတွက်ပင်လ င်သီး ှ ံ ေလာက် ေအာင်မထွက်ပါ။ ငါတိ့ေတွ့ြမင်ခ့ဲေသာသ

အေပါင်းတိ့သည်အလွန်အရပ်ြမင့် က၏။‐ ၃၃ အလွန်ထွားကျိုင်းေသာအာနကလမျိုး၏

အဆက်အ ွယ်များကိလည်း ငါတိ့ေတွ့ြမင် ခ့ဲရသည်။ ငါတိ့အြမင်အားြဖင့်ငါတိ့သည်

သတိ့ေ ှ ့တွင် ှ ံ ေကာင်များသဖွယ်ေသးငယ် ပါ၏။ သတိ့သည်ငါတိ့ကိ ှ ံ ေကာင်များ သဖွယ်ြမင်ပါမည်''

ဟဆိကေလသည်။

၁၄ ထိအခါလအေပါင်းတိ့သည်တစ်ညလံး ငိေ ကးြမည်တမ်း ကေလသည်။‐

၂ သတိ့သည်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့အား``ငါတိ့ သည်အီဂျစ်ြပည်၌ြဖစ်ေစ၊

ဤေတာက ာရ ၌ပင်ြဖစ်ေစေသရြခင်းကသာ၍ေကာင်း ပါေသးသည်။‐ ၃

ထာဝရဘရားသည်အဘယ်ေကာင့်ငါတိ့ ကိထိြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်ရပါသနည်း။ ငါတိ့

သည်စစ်ပဲွတွင်ကျဆံး ကပါလိမ့်မည်။ ငါ တိ့၏သားမယားတိ့သည်လည်းရန်သဖမ်း

သွားြခင်းခံရပါလိမ့်မည်။ အီဂျစ်ြပည်သိ့ ြပန်လ င်ေကာင်းမည်'' ဟညည်း  ကေလ သည်။‐ ၄

ထိေကာင့်သတိ့က``ငါတိ့ကိအီဂျစ်ြပည်သိ့ ြပန်၍ ပိ့ေဆာင်မည့်ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးကိေ ွး ကပါစိ'့'

ဟ၍အချင်းချင်းေြပာဆိ က ေလသည်။ ၅ ထိအခါေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည် လ

အေပါင်းတိ့ေ ှ ့တွင်ေြမေပ ၌ပျပ်ဝပ် လျက်ေန က၏။‐ ၆ ခါနာန်ြပည်ကိစံစမ်းေထာက်လှမ်းခ့ဲသများ

အနက် ှ စ်ဦးြဖစ် ကေသာ န်၏သားေယာ ှ င့်ေယဖ ာ၏သားကာလက်တိ့သည် ဝမ်းနည်း

သည့်အေနြဖင့်မိမိတိ့၏အဝတ်အကျများ ကိဆတ် ဖဲလျက်၊‐ ၇ ``ငါတိ့စံစမ်းေထာက်လှမ်းခ့ဲေသာြပည်

သည်အလွန်ေနထိင်ဖွယ်ေကာင်းေသာြပည် ြဖစ်သည်။‐ ၈ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့ကိစိတ်ေတာ် ှ င့်

ေတွ့လ င်အစာေရစာေပါ ကယ်ဝ၍ ေြမ သ ဇာထက်သန်ေသာထိြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်လျက်

အပိင်စားေပးေတာ်မမည်။‐ ၉ ထာဝရဘရားကိမပန်ကန် ကပါ ှ င့်။

ခါနာန်ြပည်သားတိ့ကိလည်းမေ ကာက် ွံ ့ ကပါ ှ င့်။ ငါတိ့သည်သတိ့ကိလွယ်က



ေတာလည်ရာ85

စွာတိက်ခိက်ေအာင်ြမင် ိင်ပါမည်။ ထာဝရ ဘရားသည်ငါတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၍

သတိ့ကိကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေသာဘရား များကိလည်း ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်ေတာ်မ ပီး

ြဖစ်၍မေ ကာက် ွံ ့ ကပါ ှ င့်'' ဟလတိ့ အားေြပာ က၏။‐ ၁၀လအေပါင်းတိ့သည်ထိစကားကိ ကား

လ င် သတိ့ ှ စ်ဦးကိေကျာက်ခဲြဖင့်ပစ်သတ် ရန် ကိးစားအားထတ် ကေလသည်။ သိ့ရာ

တွင်ထိခဏချင်း၌ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေရာင်ြခည်ေတာ်သည် တဲေတာ်ေပ တွင်

ထွန်းေတာက်ေနသည်ကိသတိ့ြမင် က၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ဤလတိ့

သည်မည်မ ကာလပတ်လံးငါ့ကိပစ်ပယ် ကမည်နည်း။ ငါသည်သတိ့တွင်အ့ံ သဖွယ်

အမများစွာတိ့ကိြပခ့ဲေသာ်လည်း သတိ့ သည်မည်မ ကာလပတ်လံးငါ့ကိမယံ

ကည်မကိးစားဘဲေန ကမည်နည်း။‐ ၁၂ ငါသည်သတိ့ကိကပ်ေရာဂါြဖင့်ဖျက်ဆီး ပစ်မည်။

သိ့ရာတွင်ငါသည်သင့်အားသတိ့ ထက်သာ၍များြပား၍ တန်ခိး ကီးေသာလ မျိုး၏ဖခင်ြဖစ်ေစမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိအခါေမာေ ှ ကထာဝရဘရား အား``ကိယ်ေတာ်သည်ဤလမျိုးကိတန်ခိး

ေတာ်အားြဖင့် အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ေတာ် မခ့ဲပါသည်။ အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အား ကိယ်ေတာ်ေဘး ဒဏ်သင့်ေစေကာင်း ကားရေသာအခါ၊‐ ၁၄

သတိ့ကဤြပည် ှ ိ ြပည်သားတိ့အားသတင်း ေြပာ ကား ကပါလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိ လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏မိးတိမ်သည်အက ်ပ်

တိ့၏အထက်တွင်ထင် ှ ားစွာတည်ေနေ ကာင်း ကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်သည်ေန့အချိန်တွင်

မိးတိမ်တိင်၊ ညအချိန်တွင်မီးတိမ်တိင်အား ြဖင့်အက ်ပ်တိ့ေ ှ ့မှ ကသွားေတာ်မေ ကာင်း

ကိလည်းေကာင်း ဤြပည် ှ ိ ြပည်သားများသိ ရ ပီးြဖစ်ပါသည်။‐ ၁၅

ယခတွင်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ကိသတ်သင် ပယ် ှ င်းေတာ်မလ င် ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်သတင်း

ကိ ကားခ့ဲဖးေသာလမျိုးများက၊‐ ၁၆ ကိယ်ေတာ်သည်ေပးမည်ဟကတိထားေတာ်မ

ေသာြပည်သိ့မပိ့ေဆာင် ိင်ေသာေကာင့် ဤသ တိ့ကိေတာက ာရ၌အဆံးစီရင်ေတာ်မ

သည်ဟေြပာ ကပါလိမ့်မည်။‐ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ အိ ထာဝရဘရား၊ ယခပင်ကိယ်ေတာ်

၏တန်ခိးေတာ်ကိြပေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်က`ငါ ထာဝရဘရားသည်သည်းခံေသာသေဘာ ှ ိ ၏။

ေမတာက ဏာ ှ င့် ကယ်ဝ၍ဒစ ိက်အြပစ် ှ င့်ပန်ကန်ြခင်းအြပစ်တိ့ကိလတ်ေတာ်မ၏။ သိ့

ေသာ်လည်းမိဘတိ့၏အြပစ်အတွက်သတိ့ ၏သားေြမးမှစ၍တတိယမျိုးဆက်၊ စတတ

မျိုးဆက်သိ့တိင်ေအာင်ပင်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်' ဟကတိထားေတာ်မသည့်အတိင်း ပေတာ် မပါ။‐ ၁၉

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်ဤသ တိ့အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခွာလာချိန်မှ ယေန့

အထိသတိ့ကးလွန်ခ့ဲေသာအြပစ်များ ကိေြဖလတ်ေတာ်မခ့ဲသည့်နည်းတ ကိယ်ေတာ်

၏ ကီးမားေသာေမတာက ဏာေတာ် ှ င့် အညီ ယခလည်းသတိ့ ပမိေသာအြပစ်

များကိေြဖလတ်ေတာ်မရန်အက ်ပ် ေတာင်းေလာက်ပါ၏'' ဟဆေတာင်းေလ သည်။ ၂၀

ထိအခါထာဝရဘရားက``သင်ေတာင်းပန် သည့်အတိင်း ငါသည်သတိ့၏အြပစ်ကိ

လတ်ေတာ်မမည်။‐ ၂၁ ငါသည်အသက် ှ င်၍ငါ၏ဘန်းအသေရ ေတာ်သည်

တစ်ကမာလံးတွင်ပျံ ့ ှ ံ ့လျက် ှ ိ သည်အတိင်း၊‐ ၂၂ ဤသတိ့အနက်မည်သမ ထိြပည်သိ့မဝင် ရ။

သတိ့သည်ငါ၏ေတာက်ပေသာဘန်းအသ ေရေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊ အီဂျစ်ြပည် ှ င့်ေတာ

က ာရတွင်ငါ ပခ့ဲေသာအ့ံ သဖွယ်အမ များကိလည်းေကာင်းေတွ့ြမင်ခ့ဲရေသာ်လည်း

သတိ့သည်ငါ့ကိအ ကိမ် ကိမ်မထီေလးစား ပ၍ငါ့စကားကိလည်းနားမေထာင်ခ့ဲ က။‐ ၂၃

သတိ့၏ဘိးေဘးတိ့အားငါေပးမည်ဟကတိ ထားေသာြပည်သိ့သတိ့မဝင်ရ။ ငါ့ကိပစ်ပယ်

သမှန်သမ ထိြပည်သိ့မဝင်ရ။‐ ၂၄ သိ့ေသာ်လည်းငါ၏အေစခံကာလက်သည်

အြခားသတိ့ ှ င့်ြခားနားေသာသေဘာ ှ ိ ၍ ငါ၏စကားကိတစ်သေဝမတိမ်းလိက်နာ

သြဖစ်ြခင်းေ ကာင့် သစံစမ်းေထာက်လှမ်းခ့ဲ ေသာြပည်သိ့သ့ကိငါပိ့ေဆာင်မည်။ သ၏

အဆက်အ ွယ်တိ့သည်အာမလက်အမျိုး သား ှ င့်ခါနာန်အမျိုးသားတိ့ယခေနထိင်

ရာချိုင့်ဝှမ်းများ ှ ိ ရာနယ်ေြမကိအပိင်ရ လိမ့်မည်။ နက်ြဖန်ေန့တွင်သင်သည်ြပန်လှည့်

၍အာကာဘာပင်လယ်ေကွ့ဘက် ှ ိ ေတာ က ာရသိ့သွားေလာ့'' ဟေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့အား၊‐ ၂၇

``ဤဆိးယတ်ေသာသတိ့သည်မည်မ ကာလ ပတ်လံးညည်း လျက် ှ ိ  ကမည်နည်း။ ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့၏ညည်း သံကိငါ ကားရဖန်များလှ ပီ။‐ ၂၈ယခသတိ့အားဤသိ့ြပန်ေြပာေလာ့။

`ငါ ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိယ်ကိတိင်တည်၍ သင်တိ့ေတာင်းဆိသည့်အတိင်းငါ ပမည်။‐ ၂၉

သင်တိ့သည်ေတာက ာရ၌ပင်ေသဆံး ကလိမ့်မည်။ ဤေတာသည်သင်တိ့၏သချုင်း

ြဖစ်လိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်ငါ့ကိအြပစ်တင် ညည်း  ကေသာေကာင့် အသက် ှ စ်ဆယ်

ေကျာ်သတစ်ေယာက်မ ထိြပည်သိ့ မဝင်ရ။‐ ၃၀သင်တိ့ကိေနထိင်ေစမည်ဟကတိထား ေသာြပည်သိ့

ကာလက် ှ င့်ေယာ မှတစ်ပါး မည်သမ မဝင်ရ။‐ ၃၁ သင်တိ့၏သားသမီးများကိရန်သဖမ်းသွား

လိမ့်မည်ဟသင်တိ့ဆိ က၏။ သိ့ရာတွင်ငါ သည်သင်တိ့မသွားလိေသာြပည်သိ့သင်တိ့

၏ကေလးများကိပိ့ေဆာင်သြဖင့် သတိ့ သည်ထိြပည်တွင်ေနထိင်ရလိမ့်မည်။‐ ၃၂

သင်တိ့မကားဤေတာက ာရ၌ေသဆံးရ ကမည်။‐ ၃၃သင်တိ့ယံ ကည်မကင်းမ့ဲေသာေကာင့်ဤ

ေတာက ာရ၌သင်တိ့အနက် ေနာက်ဆံးေသာ သကွယ်လွန်သည်အထိသင်တိ့၏သားသမီး

များသည် ှ စ်ေပါင်းေလးဆယ်တိင်တိင်ေတာ က ာရ၌လှည့်လည်ေနထိင်ရ ကမည်။‐ ၃၄

သင်တိ့ခါနာန်ြပည်ကိစံစမ်းေထာက်လှမ်းခ့ဲ ေသာရက်ေပါင်းေလးဆယ်အတွက် တစ်ရက်လ င်

တစ် ှ စ်ကျြဖင့်သင်တိ့၏အြပစ်ဒဏ်ကိ ှ စ် ေပါင်းေလးဆယ်ခံရ ကမည်။ သင်တိ့သည်ငါ

၏ပစ်ပယ်ြခင်းဒဏ်ကိခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၃၅ ငါ့ကိဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာဆိးသွမ်းသည့်

သင်တိ့အေပါင်းကိ ငါသည်မချဒဏ်ခတ်မည်။ သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်ေတာက ာရတွင်ေသ

ေကပျက်စီးလိမ့်မည်ဟ ငါထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆

ခါနာန်ြပည်ကိစံစမ်းေထာက်လှမ်းရန်ေမာေ ှ ေစလတ်ေသာသတိ့သည် မမှန်သတင်းကိယ

ေဆာင်ခ့ဲ ကသြဖင့် ကားရေသာသတိ့သည် ထာဝရဘရားအားအြပစ်တင်ညည်းတွား

က၏။ ထိ့ေကာင့်ထာဝရဘရားသည်မမှန် သတင်းယေဆာင်လာခ့ဲသတိ့အား ကပ်

ေရာဂါြဖင့်ေသဆံးေစေတာ်မ၏။‐ ၃၈ စံစမ်းေထာက်လှမ်းသတစ်ဆယ့် ှ စ်ဦးအနက်

ေယာ  ှ င့်ကာလက်သာလ င်အသက်ချမ်း သာရာရေလသည်။ ၃၉

ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသမ ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားြပန် ကား ေသာအခါ

သတိ့သည်အလွန်ဝမ်းနည်း ေကကဲွ က၏။‐ ၄၀ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာအချိန်တွင် သတိ့

သည်ေတာင်ကန်းေဒသကိဝင်ေရာက်သိမ်းပိက် ရန်စတင်ချီတက် ကေလသည်။ သတိ့က``ထာ

ဝရဘရားကတိထားေတာ်မေသာြပည်သိ့ ယခငါတိ့သွားပါမည်။ ငါတိ့ြပစ်မှားမိ ေ ကာင်းဝန်ခံပါ၏''

ဟဆိ ကေလသည်။ ၄၁ သိ့ရာတွင်ေမာေ ှ က``သင်တိ့အဘယ်ေကာင့် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ

ယခမနာ ခံ ကသနည်း။ သင်တိ့အ ကံေအာင်ြမင်မည် မဟတ်။‐ ၄၂ မသွား က ှ င့်။

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ ှ င့်အတမ ှ ိ သြဖင့် ရန်သတိ့သည်သင် တိ့ကိအ ိင်ရလိမ့်မည်။‐ ၄၃

သင်တိ့သည်အာမလက်အမျိုးသား၊ ခါနာန် အမျိုးသားတိ့ ှ င့်ယှဥ် ပိင်တိက်ခိက်ေသာအခါ

သင်တိ့ကျဆံး ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်ထာဝရ ဘရားကိစွန့်ပစ်ြခင်းေ ကာင့် ကိယ်ေတာ်သည်သင်

တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မမည်မဟတ်'' ဟဆိ ေလ၏။ ၄၄ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်သည်

လည်းေကာင်း၊ ေမာေ ှ သည်လည်းေကာင်းစခန်းမှ မထွက်ခွာေသာ်လည်း သတိ့သည်ေတာင်ကန်း

ေဒသသိ့အရဲစွန့်၍ချီတက် ကေလသည်။‐ ၄၅ ထိအရပ်၌ေနထိင် ကေသာအာမလက်

အမျိုးသား ှ င့် ခါနာန်အမျိုးသားတိ့သည် သတိ့တိက်ခိက်ေအာင်ြမင်၍ သတိ့ကိေဟာ

မာ မိ ့တိင်ေအာင်လိက်လံတိက်ခိက်ေလသည်။

၁၅ ထာဝရဘရားသည်ေပးေတာ်မမည့်ြပည် တွင် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့လိက်နာရန်

ပညတ်များကိ၊‐ ၂ ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ေအာက်ပါအတိင်း ြပ ာန်းေပးေတာ်မ၏။‐ ၃

``သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားအားမီး ိ ့ ရာယဇ်ြဖစ်ေစ၊ သစာဝတ်ေြဖရာယဇ်ြဖစ် ေစ၊

ေစတနာအေလျာက်ပေဇာ်ေသာသကာ ကိြဖစ်ေစကျင်းပ မဲဘာသာေရးပဲွေတာ် များ၌

ပေဇာ်ေသာပေဇာ်သကာကိြဖစ် ေစပေဇာ်သည့်အခါ သိး၊ ွား၊ ဆိတ်တိ့ကိ ပေဇာ် ိင်သည်။

ဤသကာတိ့၏ရနံ့ကိ ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐ ၄ထာဝရဘရားအားသိးသိ့မဟတ်ဆိတ်ကိ

မီး ိ ့ရာယဇ်အြဖစ်ပေဇာ်ေသာသသည် ယဇ် ေကာင် ှ င့်အတေဘာဇဥ်သကာအြဖစ် သံလွင်

ဆီ ှ စ်ပိင့် ှ င့်ေရာထားေသာမန့်ညက် ှ စ်ေပါင် အြပင် စပျစ်ရည် ှ စ်ပိင့်ကိလည်းယေဆာင်

ခ့ဲရမည်။‐ ၆ သိးထီးကိပေဇာ်သည့်အခါေဘာဇဥ် သကာအြဖစ် သံလွင်ဆီသံးပိင့် ှ င့်ေရာ

ထားေသာမန့်ညက်ေလးေပါင်အြပင်၊‐ ၇ စပျစ်ရည်သံးပိင့်ကိလည်းဆက်သရမည်။

ဤသကာတိ့၏ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐ ၈ ထာဝရဘရားအား ွားထီးကိမီး ိ ့

ရာယဇ်သိ့မဟတ်သစာဝတ်ေြဖရာယဇ် သိ့မဟတ်မိတ်သဟာယယဇ်အြဖစ်ပ ေဇာ်ေသာအခါ၊‐ ၉

သံလွင်ဆီေလးပိင့် ှ င့်ေရာထားေသာမန့် ညက်ေြခာက်ေပါင်အြပင်၊‐ ၁၀

စပျစ်ရည်ေလးပိင့်ကိဆက်သရမည်။ ဤ သကာ၏ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက် ေတာ်မ၏။ ၁၁

ဤသကာများသည် သိး၊ ွား၊ ဆိတ်တိ့ ှ င့်ပေဇာ် ရမည့်သကာများြဖစ်သည်။‐ ၁၂

ယဇ်ေကာင်တစ်ေကာင်ထက်ပိ၍ပေဇာ်သည့် အခါ တဲွဖက်ပေဇာ်ရမည့်သကာများကိ

လည်းအချိုးကျတိးြမင့်ပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၃ တိင်းရင်းဖွားဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့သည်

ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ ရနံ့အြဖစ် သကာကိဆက်သရာ၌ထိနည်း အတိင်းလိက်နာရမည်။‐

၁၄ အ မဲြဖစ်ေစ၊ ယာယီြဖစ်ေစသင်တိ့ ှ င့် အတေနထိင်ေသာလမျိုးြခားတစ်ဦးသည်

ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာရနံ့ အြဖစ်သကာကိဆက်သသည့်အခါ ေဖာ်ြပ

ပါြပ ာန်းချက်များအတိင်းဆက်သ ရမည်။‐ ၁၅ သင်တိ့တွင်တည်းခိေနထိင်ေသာလမျိုးြခား

တိ့သည် ဤြပ ာန်းချက်များကိေနာင်အစဥ် အဆက်ေစာင့်ထိန်းရ ကမည်။ သင်တိ့ ှ င့်လ

မျိုးြခားတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ ေတာ်တွင်ညီတညီမ ြဖစ် ကသြဖင့်၊‐
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၁၆ သင်တိ့ ှ င့်သတိ့အတွက်ြပ ာန်းချက်များ သည်လည်း တေြပးညီြဖစ်ေစရမည်။

၁၇ ထာဝရဘရားသည်ေပးေတာ်မမည့်ြပည် တွင် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့လိက်နာ

ရန်ပညတ်များကိ ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် ေအာက်ပါအတိင်းြပ ာန်းေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၉

ထိြပည်မှထွက်ေသာသီး ှ ံ ကိစားသံး က ေသာအခါ အချို ့ကိထာဝရဘရားအား

အထးလဖွယ်အြဖစ်သီးသန့်ထားရမည်။‐ ၂၀ ေကာက်သစ်မှရေသာမန့်ညက်ြဖင့်လပ်သည့်

အဦးဆံးမန့်ကိ ထာဝရဘရားအား အထးလဖွယ်အြဖစ်ဆက်သရမည်။

ေကာက်နယ်တလင်းမှရေသာစပါးကိ အထးလဖွယ်အြဖစ်ဆက်သသည့်နည်း

တဤမန့်ကိဆက်သရမည်။‐ ၂၁ သင်တိ့ဖတ်ေသာမန့်မှဤအထးလဖွယ်

ကိထာဝရဘရားအား သင်တိ့အမျိုး အစဥ်အဆက်ပေဇာ်ဆက်သရမည်။ ၂၂

အကယ်၍တစ်စံတစ်ေယာက်သည်ဤပညတ် အချို ့ကိ အမှတ်မထင်ေဖာက်ဖျက်မိလ င်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊‐ ၂၃ ေနာင်အခါတွင်တစ်မျိုးသားလံးသည် ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်

ထာဝရဘရားြပ ာန်း ေသာပညတ် ှ ိ သမ အတိင်းမကျင့် လ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊‐ ၂၄

မသိမှားယွင်းြခင်းြဖစ်ခ့ဲသည် ှ ိ ေသာ် သတိ့သည် ွားထီးတစ်ေကာင်ကိမီး ိ ့ရာ ယဇ်အြဖစ်ပေဇာ်ရမည်။

ထိသကာရနံ့ ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ထိ ယဇ်ေကာင် ှ င့်အတေဘာဇဥ်သကာ ှ င့်

စပျစ်ရည်သကာတိ့ကိလည်းတဲွဖက် ဆက်သရမည်။ ထိ့အြပင်အြပစ်ေြဖရာ

ယဇ်အတွက်ဆိတ်ထီးတစ်ေကာင်ကိ လည်းပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ဣသေရလအမျိုး

သားအေပါင်းအတွက် သန့်စင်ြခင်းဝတ် ကိ ပရမည်။ ထိအခါသတိ့သည်အြပစ်

လွတ်လိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သ တိ့သည်အမှတ်မထင်မှားယွင်းမိ၍ ပေဇာ်

သကာအြဖစ်အြပစ်ေြဖရာယဇ်ကိ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ယေဆာင် ခ့ဲေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။‐

၂၆ လထတစ်ရပ်လံးတွင်ပါဝင်သတိင်းသည် အမှတ်မထင်မှားယွင်းမိသည်ြဖစ်ရာ

ဣသ ေရလအမျိုးသားများ ှ င့်သတိ့ ှ င့်အတ ေနထိင်ေသာလမျိုးြခားများ၏အြပစ်

လွတ်လိမ့်မည်။ ၂၇ အကယ်၍တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည်အမှတ် မထင်ြပစ်မှားမိလ င်

ထိသသည်တစ် ှ စ် သားဆိတ်မတစ်ေကာင်ကိအြပစ်ေြဖရာ ယဇ်အြဖစ်ပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၈

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထိသအတွက်အြပစ် ေြဖရာယဇ်ကိပေဇာ်ေသာအားြဖင့် အြပစ်

မှလွတ်လိမ့်မည်။‐ ၂၉ဤပညတ်သည်အမှတ်မထင်အြပစ် ပ မိေသာ တိင်းရင်းဖွားဣသေရလအမျိုး

သားအတွက်ြဖစ်ေစ၊ အတတကွေနထိင် ေသာလမျိုးြခားအတွက်ြဖစ်ေစ အြပစ်

ေြဖရန်လိက်နာရမည့်ပညတ်ြဖစ်သည်။ ၃၀ တိင်းရင်းဖွားဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊

လမျိုးြခားြဖစ်ေစတမင်သက်သက်အြပစ် ပမိလ င်မကား ထိသသည်ထာဝရဘရား

အားမထီမ့ဲြမင် ပြခင်းြဖစ်ေသာေကာင့် သ့ကိေသဒဏ်စီရင်ရမည်။‐ ၃၁

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သသည်ထာဝရ ဘရား၏အမိန့်ကိပစ်ပယ်၍ ပညတ်ေတာ်

ကိတမင်သက်သက်ချိုးေဖာက်ေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။ သသည်အြပစ်အေလျာက်ေသ ဒဏ်ခံရမည်။

၃၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေတာက ာရ ၌ ှ ိ ေသာအခါ တစ်ေန့ေသာဥပသ်ေန့၌လ

တစ်ေယာက်ထင်းေခွလျက်ေနသည်ကိေတွ ့ ှ ိ ကသည်။‐ ၃၃ ထိသအားေမာေ ှ ၊ အာ န် ှ င့်ဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ထံသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ ကသည်။‐ ၃၄ သ့အားမည်က့ဲသိ့စီရင်ရမည်ကိမသိ

သြဖင့်ချုပ်ေ ှ ာင်ထား ကသည်။‐ ၃၅ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ထိသ

အားေသဒဏ်စီရင်ရမည်။ ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ့သည်စခန်းအြပင်၌သ့

ကိေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်၍သတ်ရမည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၆ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း

တိ့သည် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့် အတိင်းထိသကိစခန်းအြပင်သိ့ထတ် ပီးလ င်

ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်သတ် ကေလသည်။ ၃၇ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား၊‐ ၃၈ ``သင်တိ့၏အဝတ်အကျေထာင့်စွန်းများ

တွင်ပန်းပွားများ ပလပ်၍ ပန်းပွားတစ်ခ စီတွင် ကိးြပာတပ်ထားရမည်။ သင်တိ့

အမျိုးအစဥ်အဆက်ဤပညတ်ကိေစာင့် ထိန်းရမည်။‐ ၃၉သင်တိ့သည်ပန်းပွားများကိြမင်သည့်

အခါတိင်း ငါ၏ပညတ် ှ ိ သမ ကိ သတိရ၍လိက်နာကျင့်ေဆာင် ကလိမ့် မည်။

ထိအခါသင်တိ့သည်ငါ့ကိစွန့်ပယ်၍ မိမိတိ့အလိအတိင်း ပမကျင့်ေဆာင် ကမည်မဟတ်ေတာ့ေချ။‐

၄၀ ငါ၏ပညတ် ှ ိ သမ ကိေစာင့်ထိန်းရန် ပန်းပွားများက သင်တိ့ကိသတိေပး

သြဖင့်သင်တိ့သည်ငါ့အတွက်ဆက်ကပ် ထားေသာလမျိုးေတာ်ြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၄၁

ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါသည်သင်တိ့၏ ဘရားြဖစ်အ့ံေသာငှာ

သင်တိ့ကိအီဂျစ် ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲ၏။ ငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်သည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆
ေလဝိအ ွယ်ဝင်၊ ေကာဟတ်၏သားချင်းစမှ ဣဇဟာ၏သားေကာရသည်ေမာေ ှ ကိပန်

ကန်ေလ၏။ သ ှ င့် ကံရာပါများမှာ ဗင် အ ွယ်ဝင်သံးဦးတိ့ြဖစ် ကသည်။ ထိသ

တိ့မှာဧလျာဘ၏သားများြဖစ်ေသာ ဒါသန် ှ င့်အဘိရံ၊ ေပလက်၏သား သန တိ့ြဖစ် ကသည်။

သတိ့ဘက်တွင်ဣသေရလ အမျိုးသားေခါင်းေဆာင် ှ စ်ရာ့ငါးဆယ် လည်းပါဝင်သည်။‐ ၃

ထိသအေပါင်းတိ့သည်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န် တိ့ေ ှ ့တွင်စ ံ းေရာက် ှ ိ လာ၍``သင်တိ့၏

အ ပအမမှာလွန်ကဲေလ ပီ။ ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းကိထာဝရဘရား

ေ ွးေကာက်ေတာ်မ၍ ထာဝရဘရားသည် တစ်မျိုးသားလံး ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ သိ့

ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည်အဘယ်ေကာင့်ထာဝရ ဘရား၏ပရိသတ်အေပ မှာမိမိကိယ်

ကိချီးေြမာက်ရပါသနည်း'' ဟဆိ က၏။ ၄ ေမာေ ှ သည်သတိ့ေြပာဆိေသာစကား ကိ ကားလ င်

ေြမေပ တွင်ပျပ်ဝပ်၍ဆ ေတာင်းေလ၏။‐ ၅ ထိေနာက်သသည်ေကာရ ှ င့်အေပါင်းပါတိ့

အား``နက်ြဖန်ေန့နံနက်တွင်ထာဝရဘရား သည်မည်သ့ကိေ ွးေကာက်ေကာင်းြပေတာ်

မမည်။ ထာဝရဘရားသည်မိမိေ ွးေကာက် ေသာသအားကိယ်ေတာ်၏ယဇ်ပလင်အနီး

သိ့ချဥ်းကပ်ေစေတာ်မမည်။‐ ၆ နက်ြဖန်ေန့နံနက်တွင်သင် ှ င့်သင်၏ေနာက်

လိက်တိ့သည်မီးကျီးခံအိးများတွင်မီးခဲ ှ င့်နံ့သာေပါင်းကိထည့်၍ယဇ်ပလင်သိ့ယ ေဆာင်သွားေလာ့။

ထိအခါမည်သ့အား ထာဝရဘရားေ ွးေကာက်ေတာ်မေ ကာင်း ကိသိရ ကလိမ့်မည်။

ေလဝိအ ွယ်ဝင် ြဖစ်ေသာသင်တိ့သာလ င်လွန်ကဲေသာ အမကိ ပသများြဖစ်သည်'' ဟဆိ

ေလ၏။ ၈ တစ်ဖန်ေမာေ ှ သည်ေကာရအား``ေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ၊့ နားေထာင်ေလာ့။‐ ၉

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ကိထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်ရန်

ထာဝရဘရား၏ တဲေတာ်တွင်အမထမ်းရန် ှ င့် တစ်မျိုး သားလံး၏အမကိေဆာင် ွက်ရန်သီး

သန့်ေ ွးချယ်ေတာ်မ၏။ ဤအခွင့်အေရး သည်ေသးသိမ်ေသာအခွင့်အေရးမဟတ်။‐

၁၀ ထာဝရဘရားသည်သင် ှ င့်တကွအြခား ေသာေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အား ဤအခွင့်

အေရးကိေပးထားပါလျက် ှ င့်ယခသင် တိ့သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာကိေတာင်းဆိ

လာ ကပါသည်တကား။‐ ၁၁ သင် ှ င့်သင်၏ေနာက်လိက်အေပါင်းတိ့က

အာ န်ကိအြပစ်တင် ကြခင်းသည်စင်စစ် အားြဖင့် ထာဝရဘရားကိပန်ကန်ြခင်း ပင်ြဖစ်သည်''

ဟေြပာေလ၏။ ၁၂ ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်ဒါသန် ှ င့်အဘိရံ တိ့ကိဆင့်ေခ ေသာ်လည်း သတိ့သည်မ

လာ က။‐ ၁၃ သတိ့က``သင်သည်ငါတိ့ကိေတာက ာရ၌ ေသကန်ေစြခင်းငှာ အစာေရစာေပါ ကယ်ဝ

ေသာအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲ ပီမဟတ် ေလာ။ ယခသင်သည်ငါတိ့အေပ တွင်မင်း မလိပါသေလာ။‐

၁၄ သင်သည်ငါတိ့ကိအစာေရစာေပါ ကယ် ဝေသာြပည်သိ့မပိ့ေဆာင် ိင်ေသးသည်သာ မက

ငါတိ့ပိင်ဆိင်ရန်လယ်ယာေြမ ှ င့်စပျစ် ဥယျာဥ်များကိလည်းမေပး ိင်။ သင်သည်

ငါတိ့အားလှည့်စားဦးမည် ကံသေလာ။ ငါတိ့သင့်ထံသိ့မလာ'' ဟဆိ က၏။

၁၅ ထိအခါေမာေ ှ သည်သတိ့ကိအလွန် အမျက်ထွက်၍ ထာဝရဘရားအား``ဤသ

တိ့ဆက်သေသာပေဇာ်သကာကိလက်ခံ ေတာ်မမပါ ှ င့်။ အက ်ပ်သည်သတိ့တစ်

ဦးတစ်ေယာက်ကိမ မေတာ်မတရားမ ပ လပ်ခ့ဲပါ။ သတိ့ထံမှြမည်းတစ်ေကာင်မ

မသိမ်းမယခ့ဲပါ'' ဟေလာက်ထားေလ၏။ ၁၆ ေမာေ ှ ကေကာရအား``နက်ြဖန်ေန့တွင်

သင် ှ င့်တကွ သင်၏ေနာက်လိက်သ ှ စ်ရာ့ ငါးဆယ်တိ့သည်တဲေတာ်သိ့လာရ က မည်။

အာ န်သည်လည်းတဲေတာ်တွင် ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၁၇ သင်တိ့အသီးသီးသည်ယဇ်ပလင်၌ဆက်

သရန် မိမိ၏မီးကျီးခံအိးတွင်နံ့သာ ေပါင်းထည့်၍ယခ့ဲရမည်'' ဟဆိ၏။‐

၁၈ ထိေကာင့်လတိင်းပင်မိမိ၏မီးကျီးခဲ ှ င့်နံ့သာေပါင်းထည့်၍ေမာေ ှ ၊ အာ န်တိ့

ှ င့်အတတဲေတာ်တံခါးဝ၌ရပ်ေန ကသည်။‐ ၁၉ ေကာရသည်လအေပါင်းတိ့ကိစေဝးေစ

၍တဲေတာ်တံခါးဝတွင် ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န် တိ့ကိမျက် ှ ာချင်းဆိင်၍ရပ်ေနေစသည်။

ထိခဏချင်းတွင်လအေပါင်းတိ့ေ ှ ့၌ ထာဝရဘရား၏ဘန်းအသေရေတာ် ထွန်းေတာက်ေလသည်။‐ ၂၀

ထာဝရဘရားကေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ အား၊‐ ၂၁ ဤသတိ့အနီးအပါးမှခွာ၍ေနေလာ့။

ငါသည်သတိ့ကိယခချက်ချင်းဖျက် ဆီးပစ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

သိ့ရာတွင်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည်ေြမ ေပ တွင်ပျပ်ဝပ်၍`အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်

ေတာ်သည်လသတဝါအေပါင်းတိ့၏အသက် သခင်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ လတစ်ဦးတစ်

ေယာက်၏အြပစ်ေ ကာင့်တစ်မျိုးသားလံး ကိအမျက်ထွက်ေတာ်မမည်ေလာ'' ဟ

ေလာက်ထားေလသည်။ ၂၃ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊‐ ၂၄ ``လအေပါင်းတိ့ကိေကာရ၊

ဒါသန် ှ င့် အဘိရံတိ့၏တဲများ ှ င့်ေဝးေဝးခွာ၍ ေန ကရန်ဆင့်ဆိေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၅ ထိအခါေမာေ ှ သည် ဣသေရလအမျိုး သားေခါင်းေဆာင်တိ့ ှ င့်အတဒါသန် ှ င့်

အဘိရံတိ့ထံသိ့သွားေလသည်။‐ ၂၆ သသည်လအေပါင်းတိ့အား``ဤဆိးယတ်

ေသာသတိ့၏တဲများ ှ င့်ေဝးေဝးခွာေန ကေလာ့။ သတိ့ ှ င့်ဆိင်ေသာပစည်းတစ်စံ

တစ်ခကိမ လက်ြဖင့်မထိ က ှ င့်။ ငါ ၏စကားကိနားမေထာင်လ င်သင်တိ့

သည်သတိ့၏အြပစ်ေကာင့် သတိ့ ှ င့် အတပျက်စီး ကရလိမ့်မည်'' ဟ သတိေပးေလ၏။‐ ၂၇

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ေကာရ၊ ဒါသန်၊ အဘိရံတိ့၏တဲများမှေဝးရာသိ့ ခွာသွား ကေလသည်။

ဒါသန် ှ င့်အဘိရံတိ့သည်သားမယား များ ှ င့်အတထွက်၍ မိမိတိ့တဲဝ၌ရပ် ေန ကသည်။‐ ၂၈
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ေမာေ ှ က``ထာဝရဘရားေစခိင်း၍ဤ အမအလံးစံတိ့ကိငါ ပလပ်ေ ကာင်း၊

ငါ့အလိအတိင်း ပလပ်ြခင်းမဟတ် ေကာင်းကိသင်တိ့သိ ိင်မည့်နည်းမှာဤ သိ့တည်း။‐ ၂၉

ဤသတိ့သည်ဘရားသခင်ဒဏ်ခတ်သည် မဟတ်ဘဲ မတာအေလျာက် ေသဆံးသည် ှ ိ

ေသာ်ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိေစလတ် ြခင်းမဟတ်ဟသိမှတ် ကေလာ့။‐ ၃၀

သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်ယခင်က မ ကားစဖးေသာအမကိ ပေတာ်မြခင်း အားြဖင့်

သတိ့ ှ င့်တကွသတိ့ပိင်ဆိင်သမ ပစည်းများကိေြမမျိုလိက်ေသာေကာင့် သတိ့

သည်အ ှ င်လတ်လတ်ေသဆံး ကေသာ် သ တိ့ကိထာဝရဘရားပစ်ပယ်သည်ဟသိ မှတ် ကေလာ့''

ဟလအေပါင်းတိ့အားေြပာ ေလသည်။ (Sheol h7585) ၃၁ ေမာေ ှ ၏စကားဆံးသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက်

ဒါသန် ှ င့်အဘိရံေအာက်တွင် ှ ိ ေသာ ေြမသည်ကဲွအက်၍၊‐ ၃၂သတိ့ ှ င့်တကွသတိ့၏သားမယားများ၊

ေကာရ၏ေနာက်လိက်များ ှ င့်သတိ့ပိင်ဆိင် သမ ပစည်းများကိေြမမျိုေလ၏။‐ ၃၃

ထိသိ့အားြဖင့်သတိ့ပိင်ဆိင်သမ ပစည်း တိ့ ှ င့်အတ သတိ့သည်ေသမင်း ိင်ငံသိ့

အ ှ င်လတ်လတ်သက်ဆင်းရ ကေလသည်။ သတိ့သည်ေြမမျိုသြဖင့်ေပျာက်ကွယ် သွား ကေလ၏။‐

(Sheol h7585) ၃၄ ထိအရပ်တွင် ှ ိ ေသာဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ့သည်လည်း သတိ့၏ေအာ်

ဟစ်သံကိ ကားရေသာအခါ``ေြပး က၊ ငါတိ့လည်းေြမမျိုခံရလိမ့်မည်'' ဟ ေအာ်ဟစ် က၏။ ၃၅

ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်ေလာင်မီးကျ ေစ၍ နံ့သာေပါင်းဆက်သေသာသ ှ စ်ရာ့

ငါးဆယ်ကိမီးေလာင်က မ်းေစ၏။ ၃၆ ထိေနာက်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊‐ ၃၇

``ေကးဝါမီးကျီးခံအိးများသည်ဆက်ကပ် ထားေသာပစည်းများြဖစ်သြဖင့် ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်အာ န်၏သားဧလာဇာအား ထိမီး ကျီးခံအိးများကိမီးေလာင်ေသဆံးသတိ့

ထံမှသိမ်းယ ပီးလ င်မီးခဲများကိတစ် ေနရာတွင်သွန်ချေစေလာ့။‐ ၃၈

ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပလင်တွင်နံ့သာေပါင်း မီး ိ ့ဆက်သရာ မီးကျီးခံအိးများကိ အသံး ပေသာေကာင့်

ယင်းတိ့သည်ဆက် ကပ်ထားေသာပစည်းများြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍ မိမိတိ့၏အြပစ်ေ ကာင့်ေသဆံးရသ

တိ့ထံမှ မီးကျီးခံအိးများကိယ ပီး လ င်အြပားခတ်၍ယဇ်ပလင်ကိဖံးအပ် ေလာ့။

ထိေ ကးဝါြပားသည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အားသတိတရား ရေစလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၃၉ ထိေကာင့်ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာသည် မီးကျီးခံအိးများကိယ၍ ယဇ်ပလင်

ကိဖံးရန်အြပားခတ်ေလသည်။‐ ၄၀အာ န်၏အဆက်အ ွယ်မဟတ်သမည် သတစ်စံတစ်ေယာက်မ

ထာဝရဘရား အားနံ့သာေပါင်းကိပေဇာ်ရန်ယဇ်ပလင် သိ့မချဥ်းကပ်ရဟေကးဝါအဖံးက

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိသတိေပး ၏။ ဤပညတ်ကိမလိက်နာသသည်ေကာရ

ှ င့်သ၏ေနာက်လိက်များနည်းတ ပျက်စီး ဆံး ံ းရလိမ့်မည်။ ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်

ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသမ တိ့ကိ ဧလာဇာေဆာင် ွက်ေလသည်။ ၄၁

ေနာက်တစ်ေန့တွင်ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့သည် ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့အား``သင်

တိ့သည်ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်ဝင် အချို ့ကိသတ်ပစ် က ပီ''ဟအြပစ်တင် က ေလသည်။‐

၄၂ သတိ့သည်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ကိအြပစ် တင်ရန်စေဝးလာ ပီးေနာက်တဲေတာ်ဘက်သိ့

ေမ ာ် ကည့်ရာ မိးတိမ်သည်တဲေတာ်ကိဖံးလျက် ထာဝရဘရား၏ဘန်းအသေရေတာ်ထွန်း

ေတာက်သည်ကိြမင်ရေလသည်။‐ ၄၃ ထိအခါေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည်တဲေတာ်

ေ ှ ့သိ့ချဥ်းကပ်၍ရပ်ေန က၏။‐ ၄၄ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊ ၄၅

``ဤသတိ့ထံမှခွာ၍ေနေလာ့။ ငါသည်သတိ့ ကိချက်ချင်းဖျက်ဆီးပစ်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအခါေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည်ေြမေပ တွင်ပျပ်ဝပ်လျက်ေန က၏။‐

၄၆ ေမာေ ှ ကအာ န်အား``သင်၏မီးကျီးခဲ များကိယ၍ထည့် ပီးလ င်နံ့သာေပါင်း

ကိမီးကျီးခဲေပ တွင်တင်ေလာ့။ ထိေနာက် မီးကျီးခံအိးကိလအေပါင်းတိ့ထံသိ့

အလျင်အြမန်ယေဆာင်သွား ပီးလ င်သ တိ့အတွက်သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပေလာ့။

ထာဝရဘရားသည်သတိ့ကိအမျက် ထွက်သြဖင့်သတိ့တွင်ေရာဂါဆိက်ေရာက် ေစ ပီ''

ဟဆိေလ၏။‐ ၄၇ ေမာေ ှ ေစခိင်းသည်အတိင်းအာ န်သည် မီးကျီးခံအိးကိယ၍လအစအေဝး

ထဲသိ့ေြပးဝင်ေလသည်။ သသည်လတိ့တွင် ေရာဂါကပ်ဆိက်ေရာက်လျက် ှ ိ ေ ကာင်းေတွ့

ြမင်လ င်မီးခဲများေပ ၌နံ့သာေပါင်း ကိတင်လျက်သတိ့အတွက်သန့်စင်ြခင်း ဝတ်ကိ ပေလ၏။‐

၄၈ ထိအခါေရာဂါအ ရာယ်ပေပျာက်သွား သြဖင့် သသည်ေသသ ှ င့် ှ င်သတိ့၏

အလယ်တွင်ရပ်လျက် ှ ိ ၏။‐ ၄၉ ေကာရပန်ကန်မေ ကာင့်ေသဆံးသများ

အြပင်ေရာဂါကပ်ေကာင့်ေသဆံးသ အေပါင်းမှာတစ်ေသာင်းေလးေထာင့်ခနစ် ရာေယာက်ြဖစ်သည်။‐

၅၀ ေရာဂါအ ရာယ်ပေပျာက်သွား ပီးေနာက် အာ န်သည်ေမာေ ှ  ှ ိ ရာတဲေတာ်တံခါးဝ

သိ့ြပန်လာခ့ဲေလသည်။

၁၇ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊ ၂ ``ဣသေရလတစ်ဆယ့် ှ စ် ွယ်၏ဦးစီးေခါင်း ေဆာင်တိ့ထံမှ

တစ်ဦးလ င်ေတာင်ေဝှးတစ်ေချာင်း ကျြဖင့် ေတာင်ေဝှးတစ်ဆယ့် ှ စ်ေချာင်းကိသင့်

ထံသိ့ယေဆာင်လာေစေလာ့။ ေခါင်းေဆာင်တစ် ဦးစီသည်မိမိ၏နာမည်ကိေတာင်ေဝှးေပ

တွင်ေရးရမည်။‐ ၃ ေလဝိအ ွယ်၏ေတာင်ေဝှးေပ တွင်အာ န် ၏နာမည်ကိေရးရမည်။

အ ွယ်ဦးစီးေခါင်း ေဆာင်တစ်ဦးလ င်ေတာင်ေဝှးတစ်ေချာင်း ှ ိ ရမည်။‐ ၄

ေတာင်ေဝှးများကိငါစံေတာ်မရာတဲ ေတာ်သိ့ယေဆာင်၍သင့်ကိငါေတွ့ဆံရာ

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ ့တွင်ထားေလာ့။‐ ၅ ငါေ ွးေကာက်ေသာသ၏ေတာင်ေဝှးမှ

အေ ှ ာက်ထွက်လိမ့်မည်။ ဤနည်းအားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သင့်အား

မ ကာခဏညည်း အြပစ်တင်ြခင်း ပေတာ့မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အားဆင့်ဆိသြဖင့် အ ွယ်ဦးစီး

ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးစီကေတာင်ေဝှးတစ် ေချာင်းကျ ေတာင်ေဝှးတစ်ဆယ့် ှ စ်ေချာင်းကိ

သ့ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲ ကသည်။ အာ န်၏ ေတာင်ေဝှးသည်တစ်ဆယ့် ှ စ်ေချာင်းတွင် ပါဝင်၏။‐

၇ ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်တဲေတာ်ထဲ ှ ိ ထာဝရ ဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာေ ှ ့တွင်ေတာင်ေဝှး

များကိထားေလသည်။ ၈ ေနာက်တစ်ေန့တွင်ေမာေ ှ သည်တဲေတာ်ထဲ သိ့ဝင်ေသာအခါ

ေလဝိအ ွယ်ဝင်အာ န် ၏ေတာင်ေဝှးမှအေ ှ ာက်ထွက်လျက် ှ ိ သည် ကိေတွ့ြမင်ရေလသည်။

ထိေတာင်ေဝှးမှ အဖး၊ အပွင့်များဖးပွင့်၍ဗာဒံသီးမှည့် များသီးလျက် ှ ိ ေပသည်။‐

၉ ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အား ေတာင်ေဝှးအားလံးကိထတ်ြပရာသ

တိ့သည်ြဖစ်ခ့ဲေသာအြခင်းအရာကိေတွ့ ြမင် က၏။ ဦးစီးေခါင်းေဆာင်တိ့သည်မိမိ

တိ့ဆိင်ရာေတာင်ေဝှးကိြပန်ယ ကေလသည်။‐ ၁၀ ထာဝရဘရားက``အာ န်၏ေတာင်ေဝှးကိ

ေသတာေတာ်ေ ှ ့တွင်ြပန်ထားေလာ့။ ပန်ကန် တတ်ေသာဣသေရလအမျိုးသားတိ့

သည်အြပစ်တင်ညည်း ေနလ င် အသက် ေသဆံးရမည်ြဖစ်ေ ကာင်းသတိေပးသည့်

အေနြဖင့်အာ န်၏ေတာင်ေဝှးကိထိ ေနရာ၌ထားရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ ၏။‐

၁၁ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း ေမာေ ှ ေဆာင် ွက်ေလသည်။ ၁၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကေမာေ ှ အား``အက ်ပ်တိ့၏ဘဝဆံး ံ းပါ ပီ။‐ ၁၃

တဲေတာ်အနီးသိ့ချဥ်းကပ်မိသတိင်းေသ ရမည်ဆိလ င် အက ်ပ်တိ့အားလံးေသဆံး ရပါေတာ့မည်''

ဟဆိကေလသည်။

၁၈ ထာဝရဘရားကအာ န်အား``သင် ှ င့်တကွသင်၏သားများ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်

ငါစံေတာ်မရာတဲေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာဝတ်ကိ ေဆာင် ွက်ရာ၌ မှားယွင်းခ တ်ေချာ်ခ့ဲေသာ်

အြပစ်ဒဏ်ကိသင်တိ့ခံရ ကမည်။ သိ့ရာ တွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်တာဝန်ကိထမ်းေဆာင်

ရာ၌မှားယွင်းခ တ်ေချာ်ခ့ဲလ င်မကား သင် ှ င့်သင်၏သားတိ့သာအြပစ်ဒဏ်ကိ ခံရ ကမည်။‐

၂ သင် ှ င့်သင်၏သားတိ့သည်တဲေတာ် ှ င့်ဆိင် ေသာဝတ်တိ့ကိေဆာင် ွက်ရာ၌ သင်၏ေဆွ

မျိုးသားချင်းများြဖစ်ေသာေလဝိအ ွယ် ဝင်တိ့အားသင်တိ့ကိကညီေစေလာ့။‐ ၃

သတိ့သည်သင့်ေဝယျာဝစ ှ င့်တဲေတာ် ေဝယျာဝစကိေဆာင် ွက်ရ ကမည်။ သိ့ရာ

တွင်သတိ့သည်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာပစည်းများကိလည်းေကာင်း၊ ယဇ်

ပလင်ကိလည်းေကာင်းမထိမကိင်ရ။ အကယ် ၍ထိကိင်မိလ င်သင် ှ င့်တကွသတိ့သည်

ေသဒဏ်ခံရ ကမည်။‐ ၄ သတိ့သည်သင် ှ င့်အတတဲေတာ် ှ င့်ဆိင်

ေသာတာဝန်များကိထမ်းေဆာင်ရမည်။ ေလဝိ အ ွယ်ဝင်မှတစ်ပါးအြခားမည်သမ

သင် ှ င့်အတတဲေတာ်တာဝန်ကိမေဆာင် ွက်ေစရ။‐ ၅သင် ှ င့်သင်၏သားများသာလ င်သန့် ှ င်း

ရာဌာနေတာ် ှ င့်ယဇ်လင်ဆိင်ရာတာဝန် များကိထမ်းေဆာင်ရမည်။ သိ့မှသာလ င်

ငါသည်ေနာက်တစ်ဖန်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အားအမျက်ထွက်ေတာ်မမည် မဟတ်။‐

၆ ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့မှ သင် ၏ေဆွမျိုးသားချင်းများြဖစ်ေသာေလဝိ

အ ွယ်ဝင်တိ့ကိ သင်တိ့အတွက်လဖွယ် ဝတုအြဖစ်ငါေ ွးချယ်၏။ သတိ့သည်

တဲေတာ်ေဝယျာဝစကိထမ်းေဆာင်ေစရန် ငါ့အတွက်ဆက်ကပ်ထားသများြဖစ်သည်။‐ ၇

သိ့ရာတွင်သင် ှ င့်သင်၏သားများကသာ ယဇ်ပလင် ှ င့်အလွန်သန့် ှ င်းေသာဌာနေတာ်

ှ င့်ဆိင်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဝတ် ှ ိ သမ ကိေဆာင် ွက်ရမည်။ မဆိင်သတစ်စံတစ်

ေယာက်သည်ချဥ်းကပ်မိလ င် ထိသအားေသ ဒဏ်စီရင်ရမည်။ ငါသည်သင်တိ့အားယဇ်

ပေရာဟိတ်ရာထးချီးြမင့်ထားသည်ြဖစ် ရာ သင်တိ့သည်ဤတာဝန်များကိထမ်း ေဆာင်ရမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ထာဝရဘရားသည်အာ န်အား``မီး ိ ့ရာ ယဇ်မဟတ်ေသာအထးပေဇာ်သကာဟ

သမ တိ့ကိ သင် ှ င့်သင်၏သားတိ့အား ငါေပးသည်။ ဤေဝစကိသင် ှ င့်သင်၏

သားအစဥ်အဆက်တိ့အားငါေပး၏။‐ ၉ မီး ိ ့ရာသကာမဟတ်သည့်ထးြမတ်ေသာ သကာများအနက်

သင်ပိင်ဆိင်ေသာသကာ များမှာေဘာဇဥ်သကာ၊ အြပစ်ေြဖရာ သကာ ှ င့်အြပစ်ဒဏ်ေြပရာသကာတိ့

ြဖစ်သည်။ ငါ့အားဆက်သေသာသကာ ဟသမ သည်သင် ှ င့်သင်၏သားများ ပိင်ဆိင်၏။‐

၁၀ သကာများကိသန့် ှ င်းေသာဌာနတွင်စားရ မည်။ အမျိုးသားများသာလ င်စားရမည်။
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ထိ အစာသည်သန့် ှ င်းေသာအစာြဖစ်၏။ ၁၁ ``ထိ့အြပင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ဆက်

သေသာ အြခားအထးပေဇာ်သကာများသည် လည်းသင်တိ့ ှ င့်ဆိင်၏။ ထိပေဇာ်သကာများ

သည် သင် ှ င့်သင်၏သားေြမးအစဥ်အဆက် တိ့ခံစားရမည့်ေဝစြဖစ်သည်။ သင့်အိမ်ေထာင်

၌ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင်သတိင်း ထိအစားအစာကိစား ိင်သည်။ ၁၂

``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကငါ့အား ှ စ် စဥ်ဆက်သေသာအဦးသီးေသာအသီးအ ှ ံ

များမှအေကာင်းဆံးသံလွင်ဆီ၊ အေကာင်းဆံး စပျစ်ရည် ှ င့်အေကာင်းဆံးစပါးတိ့ကိသင့်အားငါေပး၏။‐

၁၃ ထိအစားအစာများသည်သင် ှ င့်ဆိင်၏။ သင့်အိမ်ေထာင်၌ဘာသာေရးထံးနည်းအရ

သန့်စင်သတိင်းထိအစားအစာကိစား ိင်သည်။ ၁၄ ``ဣသေရလ ိင်ငံတွင်ငါ့အား အ ပီး

အပိင်ဆက်ကပ်ထားသမ တိ့သည်သင် တိ့ ှ င့်ဆိင်၏။ ၁၅ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က

ငါ့အား ဆက်သေသာသားဦးြဖစ်ေသာလြဖစ်ေစ၊ တိရစာန်ြဖစ်ေစသင်တိ့ ှ င့်ဆိင်၏။ သိ့ရာတွင်

သားဦးကိြဖစ်ေစ၊ အနာအဆာ ှ ိ ေသာ တိရစာန်သားဦးကိြဖစ်ေစ ေငွြဖင့်ေ ွးယ ြခင်းကိလက်ခံရမည်။‐

၁၆တစ်လသားအ ွယ်ကေလးများကိကျပ် ချိန်ေတာ်အရ ေငွသားငါးကျပ်ြဖင့်ေ ွးယ ေစရမည်။‐

၁၇ သိ့ရာတွင် ွား၊ သိး၊ ဆိတ်တိ့၏သားဦးများကိ ေ ွးယပိင်ခွင့်မ ှ ိ။ ယင်းတိ့ကိငါ့အားဆက်

ကပ်ထား ပီးြဖစ်၍ပေဇာ်ရမည်။ ထိယဇ်ေကာင် တိ့၏ေသွးကိယဇ်ပလင်ေပ သိ့ပက်ဖျန်း၍

အဆီကိပေဇာ်သကာအြဖစ်မီး ိ ့ရမည်။ ထိရနံ့ကိငါ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐ ၁၈

အထးပေဇာ်သကာမှရင်ပံသား ှ င့်ယာ ဘက်ေပါင်သည် သင်တိ့ ှ င့်ဆိင်သက့ဲသိ့

ယင်းတိ့၏အသားသည်လည်းသင်တိ့ ှ င့် ဆိင်၏။ ၁၉ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကငါ့အား

ဆက်သေသာ အထးပေဇာ်သကာ ှ ိ သမ တိ့ ကိသင် ှ င့်သင်၏သားေြမးအစဥ်အဆက်

တိ့အားငါေပး၏။ ဤပဋိညာဥ်သည်ငါ ှ င့်သင် ၏အဆက်အ ွယ်တိ့ ပထားေသာ ထာဝစဥ်

တည် မဲသည့်ပဋိညာဥ်ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၀ ထာဝရဘရားကအာ န်အား``ဣသေရလ

ိင်ငံတွင် သင်အေမွခံရန်ပစည်း၊ သင်ပိင်ေြမ ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ငါထာဝရဘရားသည်

သင်မီှခိအားထားရာြဖစ်သည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၁ ထာဝရဘရားက``ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့က ငါ့အားဆက်သေသာဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ အလ ှ ိ သမ ကိ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အား

ငါစံေတာ်မရာတဲေတာ်ထိန်းသိမ်းခအြဖစ် ငါေပး ပီ။‐ ၂၂အြခားေသာဣသေရလအ ွယ်ဝင်တိ့သည်

တဲေတာ်အနီးသိ့မချဥ်းကပ်ရ၊ ချဥ်းကပ်မိ ေသာသတိ့သည်ေသဒဏ်ခံရမည်။‐ ၂၃

ယခမှစ၍ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကသာလ င် တဲေတာ်ကိထိန်းသိမ်း၍ တဲေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာ

ေဝယျာဝစ ှ ိ သမ ကိတာဝန်ခံေဆာင် ွက် ရမည်။ ဤပညတ်ကိသင်၏သားေြမးအစဥ်

အဆက်ေစာင့်ထိန်းရမည်။ ငါ့အားဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကအထးအလအြဖစ် ဆက်

သေသာဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ကိေလဝိအ ွယ်ဝင် တိ့ကိငါေပးထား ပီြဖစ်ေသာေကာင့် ဣသ

ေရလ ိင်ငံတွင်ပစည်းဥစာမပိင်ဆိင်ရ။ သိ့ ြဖစ်၍သတိ့သည်ဣသေရလ ိင်ငံတွင်

ပစည်းဥစာမပိင်ရဟငါအမိန့် ှ ိ ခ့ဲ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်

ေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့အား``ထာဝရဘရားသည်ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့၏ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့အလ

ကိသင်တိ့အားေပးေသာအခါ သင်တိ့သည် ထိအလ၏ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ကိထာဝရဘရား

အား အထးအလအြဖစ်ဆက်သရမည်။‐ ၂၇ ထိအထးအလကိလယ်သမား၊

ြခံသမား ဆက်သေသာေကာက်သစ်၊ စပျစ်ရည်သစ် အလက့ဲသိ့ငါမှတ်ယမည်။‐ ၂၈

ဤနည်းအားြဖင့်သင်တိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထံမှ ရ ှ ိ ေသာဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ အလ ှ ိ သမ ကိ

ငါ့အားအထးအလအြဖစ်ဆက်သရမည်။ သင်တိ့သည်ငါ့အား ဆက်သေသာဤအထးအလကိယဇ်ပ

ေရာဟိတ်အာ န်အားေပးအပ်ရမည်။‐ ၂၉ သင်တိ့ရ ှ ိ ေသာအလထဲမှအေကာင်းဆံး

ကိ ထာဝရဘရားအားဆက်သရမည်။‐ ၃၀ လယ်သမား၊ ြခံသမားသည်ထာဝရဘရား

အတွက် လစရာသီး ှ ံ များကိဆက်သ ပီး ေနာက် ကျန် ှ ိ သမ ကိမိမိစားသံး ိင်သက့ဲ သိ့

သင်တိ့သည်အေကာင်းဆံးကိဆက်သ ပီး လ င် ကျန် ှ ိ သမ ကိစားသံး ိင်သည်။‐ ၃၁

ကျန် ှ ိ သမ ေသာအလသည်သင်တိ့တဲ ေတာ်၌ အမေဆာင်သည့်အတွက်ခံထိက်ေသာ

အခြဖစ်ြခင်းေ ကာင့် ထိအလကိသင် ှ င့် သင်၏မိသားစတိ့သည်မည်သည့်ေနရာ

၌မဆိစားသံး ိင်သည်။‐ ၃၂ အလထဲမှအေကာင်းဆံးကိထာဝရဘရား အား

ဆက်သ ပီးမှစားသံးလ င်သင်တိ့၌ အြပစ်မ ှ ိ။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ေပးေသာ အလမှအေကာင်းဆံး ကိထာဝရဘရားအားမဆက်သမီစားသံး ြခင်းအားြဖင့်

အလကိမညစ် းမိေစရန် သတိ ပေလာ့။ ညစ် းမိလ င်သင်တိ့သည် ေသဒဏ်သင့်လိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၉ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ မှတစ်ဆင့်၊ ၂ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ေအာက်ေဖာ် ြပပါပညတ်များကိြပ ာန်းေပးေတာ်မ၏။ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

အြပစ် အနာကင်း၍ထမ်းပိးမတင်ရေသးေသာ ွားနီမတစ်ေကာင်ကိ၊‐ ၃

ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲ ရသည်။ ွားကိစခန်းအြပင်သိ့ထတ်၍

ယဇ်ပေရာဟိတ်၏ေ ှ ့ေမှာက်တွင်သတ်ရမည်။‐ ၄ ဧလာဇာသည်ေသွးကိလက်ေချာင်းြဖင့်တိ့၍

တဲေတာ် ှ ိ ရာဘက်ခနစ် ကိမ်ဖျန်းရမည်။‐ ၅ ွား၏အေရ၊ အသား၊ ေသွး ှ င့်အမှစ၍တစ်

ေကာင်လံးကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေ ှ ့တွင်မီး ိ ့ရမည်။‐ ၆ ထိေနာက်သသည်အကာ ှ သစ်သား၊ ဟဿပ်

ွန့် ှ င့်ချည် ကိးအနီတိ့ကိမီးပံထဲသိ့ ပစ်ချရမည်။‐ ၇ ထိ့ေနာက်သသည်မိမိအဝတ်များကိဖွပ်

ေလ ာ်၍ ေရချိုး ပီးလ င်စခန်းတွင်းသိ့ဝင် ိင်သည်။ သိ့ရာတွင်ဘာသာေရးထံးနည်း အရ

သသည်ညေနခင်းသိ့တိင်ေအာင် မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၈ ွားမကိမီး ိ ့ေသာသသည်လည်း

မိမိ အဝတ်များကိဖွပ်ေလ ာ်၍ေရချိုးရမည်။ သသည်လည်းညေနခင်းသိ့တိင်ေအာင်

မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၉ ထိေနာက်ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင် သတစ်ဦးက

ွားမ၏ြပာကိစသိမ်း၍ စခန်းအြပင်ဘက် ှ ိ ဘာသာေရးထံးနည်း အရ သန့်ေသာေနရာတွင်ထားရမည်။

ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့သည်ဘာသာေရး ထံးနည်းအရ မသန့်စင်မကိသန့်စင်ေစမည့်

ေရကိေဖာ်စပ်ရာ၌ထိြပာကိအသံး ပ ရမည်။ ဤဝတ်သည်အြပစ်ကင်းေစရန် ပ ေသာဝတ်ြဖစ်သည်။‐

၁၀ ွားမ၏ြပာကိစသိမ်းသသည်မိမိအဝတ် များကိဖွပ်ေလ ာ်ရမည်။ သသည်လည်းည

ေနခင်းသိ့တိင်ေအာင်မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်တကွသတိ့

ှ င့်အတေနထိင်ေသာလမျိုးြခားများသည် ဤပညတ်ကိအစဥ်အ မဲေစာင့်ထိန်းရမည်။ ၁၁

လေသေကာင်ကိကိင်တွယ်မိသသည်ဘာသာ ေရးထံးနည်းအရ ခနစ်ရက်တိင်ေအာင်မသန့်

စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၁၂သသည်တတိယေန့ ှ င့်သတမေန့များ တွင်သန့်စင်ြခင်းဝတ်ဆိင်ရာေရြဖင့်

မိမိ ကိယ်ကိသန့်စင်ေစရမည်။ ထိေနာက်သ သည်သန့်စင်လာလိမ့်မည်။ တတိယေန့

ှ င့်သတမေန့များတွင်သန့်စင်မမ ပ လ င် သသည်သန့်စင်လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၃

လေသေကာင်ကိကိင်တွယ်မိေသာသသည် သန့်စင်ြခင်းဝတ်ဆိင်ရာေရကိကိယ်ေပ သိ့

ပက်၍ သန့်စင်မမ ပလ င်မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ ေနလိမ့်မည်။ ထိသသည်ထာဝရဘရား၏

တဲေတာ်ကိညစ်ညမ်းေစသြဖင့် ဘရားသခင် ၏လမျိုးေတာ်မှထတ်ပယ်ြခင်းခံရမည်။

၁၄ တဲထဲတွင်လတစ်ေယာက်ေယာက်ေသဆံးခ့ဲ လ င် ထိအချိန်တွင်တဲတွင်း၌ ှ ိ ေသာသ

ှ င့်တဲထဲသိ့ဝင်လာေသာသသည် ဘာသာ ေရးထံးနည်းအရခနစ်ရက်တိင်ေအာင်

မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၁၅ တဲတွင်း၌အဖံးမ ှ ိ ေသာအိးခွက် ှ ိ သမ

တိ့သည်လည်းညစ်ညမ်းလိမ့်မည်။‐ ၁၆ မိ ့ြပင်တွင်အသတ်ခံရသသိ့မဟတ်

သဘာဝအေလျာက်ေသဆံးသ၏အေလာင်း၊ အ ိး၊ သချုင်းကိကိင်တွယ်မိေသာသသည်

ခနစ်ရက်တိင်ေအာင် မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။ ၁၇ ထိက့ဲသိ့မသန့်စင်သများကိသန့်စင်လာ

ေစရန် အြပစ်ေြဖရာ ွားနီမ၏ြပာအိး တစ်လံးတွင်စမ်းေရ ှ င့်ေရာ၍ထည့်ရမည်။‐ ၁၈

အိမ်၌လေသသြဖင့်မသန့်စင်မေပ ေပါက် ခ့ဲေသာ် ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင်

သက ဟဿပ် ွန့်ကိေရထဲ၌ ှ စ် ပီးလ င် တဲကိလည်းေကာင်း၊ တဲထဲ၌ ှ ိ သမ ေသာ

ပစည်းများ ှ င့်လများကိလည်းေကာင်းဖျန်း ရမည်။ လေသအ ိး၊ လေသေကာင်သိ့မဟတ်

သချုင်းကိကိင်တွယ်မိ၍ မသန့်စင်သကိ သန့်စင်သကေရ ှ င့်ဖျန်းရမည်။‐ ၁၉

သန့်စင်သကမသန့်စင်သကိတတိယေန့ ှ င့် သတမေန့များတွင်ေရ ှ င့်ဖျန်းရမည်။ မ

သန့်စင်သအားသန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပလပ် ေပးရမည်။ သတမေန့တွင်သန့်စင်သကမိမိ

၏အဝတ်များကိဖွတ်ေလ ာ်၍ ေရချိုး ပီး ေနာက်ေနဝင်ချိန်တွင်သန့်စင်လာလိမ့်မည်။

၂၀ ဘာသာေရးထံးနည်းအရမသန့်စင်သ သည် သန့်စင်ြခင်းဝတ်ဆိင်ရာေရကိမိမိ

ကိယ်ေပ သိ့ပက်၍ သန့်စင်မမ ပလ င် မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ ေနလိမ့်မည်။ ထိသသည်

ထာဝရဘရား၏တဲေတာ်ကိညစ်ညမ်း ေစသြဖင့် ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ် မှထတ်ပယ်ြခင်းခံရမည်။‐

၂၁ သင်တိ့သည်ဤပညတ်ကိေနာင်အစဥ် အဆက်ေစာင့်ထိန်းရ ကမည်။ သန့်စင်ြခင်း

ဝတ်ဆိင်ရာေရကိဖျန်းေပးေသာသသည် လည်း မိမိ၏အဝတ်များကိဖွပ်ေလ ာ်ရမည်။

ထိေရကိထိကိင်မိေသာသသည် ညေနသိ့ တိင်ေအာင်မသန့်စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၂၂

မသန့်စင်သကိင်တွယ်မိသမ တိ့သည်ညစ် ညမ်းလာသြဖင့် ထိအရာဝတုများကိကိင်

တွယ်မိသသည်ညေနသိ့တိင်ေအာင်မသန့် စင်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။

၂၀ ပထမလတွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် ဇိနဟေခ ေသာေတာက ာရသိ့ေရာက်၍

ကာေဒ ှ အရပ်၌စခန်းချ ကသည်။ ထိ အရပ်တွင်မိရိအံေသဆံးသြဖင့်

သ့အေလာင်း ကိြမုပ် ှ ံ သ ဂဟ်လိက် က၏။ ၂ စခန်းချရာအရပ်တိ့တွင်ေရမ ှ ိ ေသာေကာင့်

သတိ့သည်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ထံသိ့စ ံ း လာ က ပီးလ င်၊‐ ၃

``အက ်ပ်တိ့သည်ယခက့ဲသိ့ေသာဆင်းရဲ ဒကခံရသည်ထက် အက ်ပ်တိ့၏သားချင်း

များ ှ င့်အတထာဝရဘရား၏တဲေတာ် ေ ှ ့တွင်ေသရသည်ကပိ၍ေကာင်းပါေသး သည်။‐ ၄

အက ်ပ်တိ့၏တိရစာန်များ ှ င့်အတေသ ေကပျက်စီးေစြခင်းငှာ သင်တိ့သည်အက ်ပ်
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တိ့အားဤေတာက ာရသိ့အဘယ်ေကာင့် ေခ ေဆာင်ခ့ဲပါသနည်း။‐ ၅

အဘယ်ေကာင့်အက ်ပ်တိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှ ထတ်ေဆာင်၍ မည်သည့်အပင်မ မေပါက်ေသာဤ

ေခါင်သည့်အရပ်သိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲပါသနည်း။ ဤအရပ်တွင်ေကာက်ပဲသီး ှ ံ ပင်မ ှ ိ ၊ သဖန်းပင် မ ှ ိ ၊

စပျစ်ပင်မ ှ ိ ၊ သလဲပင်မ ှ ိ ၊ ေသာက် စရာေရမ ှ ိ'' ဟညည်းတွား ကေလသည်။‐ ၆

ထိအခါေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည်လအစ အေဝးမှထွက်ခွာ၍ တဲေတာ်တံခါးဝတွင်ရပ် ေန က၏။

သတိ့သည်ပျပ်ဝပ်လျက်ေန ကစဥ် ထာဝရဘရား၏ေတာက်ပေသာဘန်းအသ ေရေတာ်ထင် ှ ားလာ၏။

၇ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊‐ ၈ ``ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ ့တွင် ှ ိ ေသာေတာင်ေဝှး ကိယေလာ့။

ထိေနာက်သင် ှ င့်အာ န်တိ့သည် ဣသ ေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အားစေဝးေစရန် ဆင့်ဆိေလာ့။

သတိ့ေ ှ ့တွင်ထိအရပ်၌ ှ ိ ေသာ ေကျာက်ေဆာင်ကိ ေရထွက်ေစရန်အမိန့်ေပးေလာ့။

သတိ့ ှ င့်သတိ့၏တိရစာန်များေသာက်ရန် ေကျာက်တံးမှေရပန်းထွက်လိမ့်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။‐ ၉

ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မ သည်အတိင်း ေတာင်ေဝှးကိယခ့ဲေလသည်။ ၁၀

သသည်အာ န် ှ င့်အတ လအေပါင်းတိ့ကိ ေကျာက်ေဆာင်ေ ှ ့တွင်စ ံ းေစ၏။ ထိေနာက်

ေမာေ ှ က``ပန်ကန်သတိ၊့ နားေထာင်ေလာ့။ဤ ေကျာက်ေဆာင်ထဲမှသင်တိ့အဖိ့ေရထွက် ရေအာင်

ငါတိ့ ပလပ်ရမည်ေလာ'' ဟဆိလျက်၊‐ ၁၁ ေတာင်ေဝှးကိေြမာက်၍ေကျာက်တံးကိ ှ စ် ကိမ်

ိက်ေလသည်။ ထိအခါေကျာက်ေဆာင်မှေရ များစွာပန်းထွက်သြဖင့် လအေပါင်းတိ့ ှ င့်

တိရစာန်များေရေသာက် ကရသည်။ ၁၂ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားက ေမာေ ှ  ှ င့်

အာ န်တိ့အား``သင်တိ့သည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ေ ှ ့တွင်ငါ့တန်ခိးေတာ်ကိ

ယံ ကည်မနည်းေသာေကာင့် ကတိထားေသာ ြပည်သိ့သတိ့အားပိ့ေဆာင်ရ ကလိမ့်မည်

မဟတ်'' ဟဆံးမေတာ်မ၏။ ၁၃ ေမရိဘအရပ်ကား ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ထာဝရဘရားအားညည်းတွားေသာ၊ ထာဝရ ဘရားကမိမိသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ

ေကာင်းကိြပေသာအရပ်ြဖစ်သတည်း။ ၁၄ ေမာေ ှ သည်ကာေဒ ှ အရပ်မှဧဒံဘရင်ထံ သိ့

သံတမန်များကိေစလတ်လိက်၏။ သံတမန် တိ့ကဧဒံဘရင်အား``ကိယ်ေတာ်၏ေဆွမျိုး

သားချင်းြဖစ်ေသာဣသေရလအမျိုးသား တိ့ထံမှ သတင်းပါးလိက်ပါသည်။ အက ်ပ်

တိ့ဆင်းရဲဒကမည်မ ခံခ့ဲရေကာင်း ကိယ်ေတာ်သိပါ၏။‐ ၁၅ အက ်ပ်တိ့၏ဘိးေဘးများသည်အီဂျစ်

ြပည်သိ့သွားေရာက်၍ ှ စ်ေပါင်းများစွာေန ထိင်ခ့ဲရာအီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည်ဘိး

ေဘးများ ှ င့်အက ်ပ်တိ့ကိ ှ င်းဆဲ ှ ိပ်စက် ခ့ဲပါ၏။‐ ၁၆အက ်ပ်တိ့သည်ထာဝရဘရားထံအက

အညီေတာင်းခံေလာက်ထားေသာအခါ ကိယ် ေတာ်သည်နားေညာင်းေတာ်မ၍ေကာင်းကင်

တမန်ကိေစလတ်လျက် က ်ပ်တိ့အားအီဂျစ် ြပည်မှထတ်ေဆာင်ေတာ်မခ့ဲ၏။ ယခအက ်ပ်

တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏နယ်စပ်တွင်တည် ှ ိ ေသာကာေဒ ှ  မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ ေနပါသည်။‐ ၁၇

ကိယ်ေတာ်၏ြပည်ကိြဖတ်သန်းခွင့်ေပးေတာ် မပါ။ အက ်ပ်တိ့ ှ င့်တကွသိး၊ ွား၊ တိရစာန်

တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏လယ်များ၊ စပျစ်ဥယျာဥ် များကိြဖတ်သန်းြခင်း ပမည်မဟတ်ပါ။

ေရတွင်းများမှေရကိလည်းေသာက်သံးမည် မဟတ်ပါ။ အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏

ပိင်နက်လွန်သည် အထိလမ်းမ ကီးအတိင်း ြဖတ်သန်းသွားပါမည်'' ဟေလာက်ထား

ကေလသည်။ ၁၈ ဧဒံအမျိုးသားတိ့က``သင်တိ့အားငါတိ့ ၏ြပည်ကိြဖတ်သန်းခွင့်မ ပ ိင်။

သင်တိ့ ြဖတ်သန်းလာလ င်ငါတိ့သည်အလံး အရင်း ှ င့်ချီတက်၍သင်တိ့အားတိက်ခိက်

မည်'' ဟေြဖ ကား ကေလသည်။ ၁၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က``အက ်ပ်တိ့

သည်လမ်းမ ကီးအတိင်းသာြဖတ်သန်းသွား ကပါမည်။ အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အက ်ပ်တိ့၏

တိရစာန်များသည် ကိယ်ေတာ်၏ြပည်မှေရကိ ေသာက်သံးမိလ င်ေရဖိးကိေပးပါမည်။

ြဖတ်သန်းခွင့်ကိသာေပးေတာ်မပါ'' ဟ ေလာက်ထား ကေလသည်။ ၂၀

ဧဒံအမျိုးသားတိ့က``ငါတိ့ြဖတ်သန်းခွင့် မ ပ ိင်'' ဟဆိ၍ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ကိတိက်ခိက်ရန်

ဗိလ်ပါအလံးအရင်း ှ င့်ချီတက်လာ ကေလသည်။‐ ၂၁ ဧဒံအမျိုးသားတိ့ကမိမိတိ့ြပည်ကိြဖတ်

သန်းခွင့်မ ပ ကေသာေကာင့် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်လှည့်လည်၍အြခား

ေသာလမ်းြဖင့်ခရီးဆက် ကေလသည်။ ၂၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ကာေဒ ှ

အရပ်မှထွက်ခွာခ့ဲရာ ဧဒံြပည်နယ်စပ် ှ ိ ေဟာရေတာင်သိ့ေရာက် ှ ိ  ကေလသည်။ ထိ

အရပ်တွင်ထာဝရဘရားက ေမာေ ှ  ှ င့် အာ န်တိ့အား၊‐ ၂၄ ``အာ န်သည်အနိစေရာက်လိမ့်မည်။

သသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ငါကတိ ထားေသာြပည်သိ့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟတ်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့ ှ စ်ဦးသည် ေမရိဘအရပ်တွင် ငါ၏အမိန့်ေတာ်ကိ

မနာခံခ့ဲေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။‐ ၂၅ အာ န် ှ င့်သ၏သားဧလာဇာကိေဟာရ

ေတာင်ေပ သိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊‐ ၂၆ အာ န်၏ယဇ်ပေရာဟိတ်ဝတ်စံကိခတ်၍

ဧလာဇာအားဝတ်ဆင်ေပးေလာ့။ အာ န်သည် ထိအရပ်တွင်အနိစေရာက်လိမ့်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။‐

၂၇ ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည်အတိင်း ေမာေ ှ ေဆာင် ွက်ေလသည်။ ဣသေရလအမျိုး

သားအေပါင်းတိ့ေ ှ ့တွင် သတိ့သည်ေဟာရ ေတာင်ေပ သိ့တက်သွား က၏။‐ ၂၈

ေတာင်ေပ တွင်ေမာေ ှ သည်အာ န်၏ယဇ် ပေရာဟိတ်ဝတ်စံများကိခတ်၍ ဧလာဇာ

အားဝတ်ဆင်ေပးေလသည်။ အာ န်သည်ထိ ေတာင်ေပ တွင်အနိစေရာက်ေလ၏။ ေမာေ ှ

ှ င့်ဧလာဇာတိ့သည်ေတာင်ေအာက်သိ့ ဆင်းလာ က၏။‐ ၂၉ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

အာ န်အနိစေရာက်ေ ကာင်း ကားသိရေသာ အခါ ရက်ေပါင်းသံးဆယ်ပတ်လံးဝမ်းနည်း

ပေဆွးကေလသည်။

၂၁ ခါနာန်ြပည်ေတာင်ပိင်းတွင်အာရဒ် မိ ့ကိအပ် စိးေသာမင်းသည် ဣသေရလအမျိုးသားများ

အသရိမ်လမ်းြဖင့်လာေနေကာင်းသိရလ င် သတိ့ကိစစ်ချီတိက်ခိက်ရာအချို ့ကိသံ့ပန်း

အြဖစ်ဖမ်းမိေလသည်။‐ ၂ ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့က``ကိယ်

ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့အားဤသတိ့ကိတိက် ခိက်ေအာင်ြမင်ေစေတာ်မလ င် သတိ့ ှ င့်သတိ့

၏ မိ ့များကိကိယ်ေတာ်အားအ ပီးအပိင် ဆက်ကပ်ေသာပေဇာ်သကာအြဖစ်ဖျက်ဆီး ပစ်ပါမည်''

ဟထာဝရဘရားအားသစာ ကတိ ပ ကေလသည်။‐ ၃ထာဝရဘရားသည်သတိ့ေလာက်ထားသည်

အတိင်းခါနာန်အမျိုးသားတိ့ကိတိက်ခိက် ေအာင်ြမင်ေစေတာ်မ၏။ ထိေ ကာင့်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည်သတိ့၏ မိ ့များကိ လံးဝဖျက်ဆီးပစ် ပီးလ င် ထိအရပ်ကိ

ေဟာ်မာဟ၍နာမည်မှည့်ေခ ေလသည်။ ၄ ထိေနာက်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေဟာရ

ေတာင်မှထွက်ခွာ၍ဧဒံြပည်ကိေ ှ ာင်ကွင်းသွားရန် အကွာဘာပင်လယ်ေကွ့သိ့သွားရာလမ်းအတိင်း

ချီတက် ကေလသည်။ သိ့ရာတွင်သတိ့သည် လမ်းခလတ်တွင် စိတ်ပျက်အားေလျာ့လာ က

ပီးလ င်၊‐ ၅ ဘရားသခင် ှ င့်ေမာေ ှ တိ့အားြပစ်တင်ေြပာ ဆိ ကေလသည်။

သတိ့က``အစာေရစာမ ှ ိ သည့်ဤေတာက ာရတွင်ေသေစရန် အဘယ် ေကာင့်

အက ်ပ်တိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှေခ ေဆာင်လာပါသနည်း။ ဤေပါ့ပျက်ေသာ အစားအစာကိလည်း

အက ်ပ်တိ့ ငီး ေငွ ့လာပါ ပီ'' ဟညည်း  က၏။‐ ၆ ထိအခါထာဝရဘရားသည်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ ှ ိ ရာသိ့ေ မဆိးများကိေစ လတ်သြဖင့် လေပါင်းများစွာတိ့သည်ေ မ

ကိက်ခံရ၍ေသဆံး က၏။‐ ၇ ထိေကာင့်လများသည်ေမာေ ှ ထံသိ့လာ

၍``အက ်ပ်တိ့သည်ထာဝရဘရား ှ င့်ကိယ် ေတာ်ကိ ဆန့်ကျင်ေြပာဆိ၍ြပစ်မှားမိပါ ပီ။

ဤေ မများကိဖယ် ှ ားပစ်ရန်ထာဝရဘရား ထံဆေတာင်းေပးပါေလာ့'' ဟေတာင်းပန် က၏။

သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည် သတိ့အတွက်ထာဝရ ဘရားထံဆေတာင်းေလ၏။‐ ၈

ထိအခါထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား သတု ေ မ ပ်ကိ ပလပ်၍တိင်ထိပ်တွင်တင်ထားရန်

ခိင်းေစေတာ်မ၏။ ေ မကိက်ခံရေသာသသည် ေ မ ပ်ကိ ကည့်လ င် အသက်ချမ်းသာရာရ

မည်ြဖစ်ေ ကာင်းဆင့်ဆိေစေတာ်မ၏။‐ ၉ ထိ့ေကာင့်ေမာေ ှ သည်ေ ကးဝါေ မ ပ်ကိ ပ

လပ်၍ တိင်ထိပ်တွင်တင်ထားရာေ မကိက်ခံ ရေသာသသည် ေ မ ပ်ကိ ကည့်လ င်အသက်

ချမ်းသာရာရေလ၏။ ၁၀ တစ်ဖန်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ခရီး

ဆက်ခ့ဲ ကရာ သဗတ်အရပ်တွင်စခန်းချ က၏။‐ ၁၁ ထိအရပ်မှတစ်ဖန်သတိ့သည်ခရီးထွက်၍

ေမာဘြပည်အေ ှ ့ဘက်ေတာက ာရ ှ ိ ယိ ယွင်းပျက်စီးေနေသာ ဗာရိမ် မိ ့တွင်စခန်းချ

ကေလသည်။‐ ၁၂ ထိေနာက်သတိ့သည်ဇာရက်ြမစ်ဝှမ်းတွင် စခန်းချ ကသည်။‐ ၁၃

ထိအရပ်မှတစ်ဖန်သတိ့သည်ခရီးထွက်လာ ခ့ဲ ကရာ အာ န်ြမစ်ေြမာက်ဘက်အာေမာရိြပည်

ေတာက ာရ ှ င့်တစ်ဆက်တည်း ှ ိ ေသာေတာ က ာရတွင်စခန်းချ က၏။ (အာ န်ြမစ်သည်

ေမာဘြပည် ှ င့်အာေမာရိြပည်တိ့၏နယ်ြခား ြဖစ်၏။‐) ၁၄ ထိ့ေကာင့်ထာဝရဘရား၏စစ်ပဲွများစာ

ေစာင်တွင်``သပေဒသတွင်တည်ေသာဝါဟက် မိ ့ ှ င့်ချိုင့်ဝှမ်းများအာ န်ြမစ် ှ င့်၊‐ ၁၅

ေမာဘြပည်နယ်စပ်အာရ မိ ့သိ့တိင်ေအာင် ေလာဆင်းေသာချိုင့်ဝှမ်းများ'' ဟ၍ေဖာ်ြပ

ပါ ှ ိ ေလသည်။ ၁၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ထိအရပ်မှ ေရတွင်းဟအနက် ှ ိ ေသာေဗရစခန်းသိ့

ေရာက် ကေလသည်။ ထိစခန်းတွင်ထာဝရ ဘရားကေမာေ ှ အား``လအေပါင်းတိ့ကိ စ ံ းေစေလာ့။

ငါသည်သတိ့အားေရေပး မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၇ ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့စပ်ဆိ

ကေသာသီချင်းသည်ကား၊‐ ``ေရတွင်းတိ့ေရထွက် ကေလာ့။ ငါတိ့သည်သီချင်းဆိ၍ ကိဆိမည်။ ၁၈

မင်းညီမင်းသား ှ င့်ေခါင်းေဆာင်တိ့တးေဖာ် ေသာ ေရတွင်း၊ရာဇလံှတံ ှ င့်ေတာင်ေဝှးများြဖင့်

တးေဖာ်ေသာေရတွင်းေပတည်း'' ဟ၍ြဖစ် သည်။ သတိ့သည်ထိေတာက ာရမှမတနာစခန်း

သိ့လည်းေကာင်း၊‐ ၁၉ ထိမှတစ်ဖန်နဟာေလျလစခန်းသိ့လည်း ေကာင်း၊

နဟာေလျလစခန်းမှဗာမတ်စခန်း သိ့လည်းေကာင်း၊‐ ၂၀ ဗာမတ်စခန်းမှသဲက ာရကိမျက် ှ ာမေနေသာ

ပိသဂါေတာင်ေြခ ှ ိ ေမာဘချိုင့်ဝှမ်းသိ့လည်း ေကာင်းခရီးဆက် ကေလသည်။ ၂၁

ဣသေရအမျိုးသားတိ့သည် အာေမာရိဘရင် ှ ိ ဟန်ထံသိ့သံတမန်များေစလတ်လျက်၊‐

၂၂ ``အက ်ပ်တိ့အားမင်း ကီး၏ြပည်ကိြဖတ် သွားခွင့် ပပါ။ အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အက ်ပ်တိ့

၏သိး ွားတိရစာန်တိ့သည် လမ်းမ ကီးအတိင်း သွားပါမည်။ မင်း ကီး၏လယ်ယာများ ှ င့်

စပျစ်ဥယျာဥ်များကိြဖတ်ေကျာ်သွားမည် မဟတ်ပါ။ မင်း ကီး၏ေရတွင်းများမှေရကိ လည်းမေသာက်ပါ။
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အက ်ပ်တိ့သည်မင်း ကီး ၏နယ်ေြမမှထွက်သည်အထိ လမ်းမ ကီး အတိင်းြဖတ်သွားပါမည်''

ဟ၍အခွင့် ေတာင်းေစ၏။‐ ၂၃ သိ့ရာတွင် ှ ိ ဟန်ဘရင်သည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား

မိမိ၏ြပည်ကိြဖတ် သန်းခွင့်မေပးေချ။ သသည်ေတာက ာရ ှ ိ ယာဟတ် မိ ့သိ့စစ်ချီလာ ပီးလ င်

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိတိက်ခိက်ေလသည်။‐ ၂၄ သိ့ရာတွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ရန်

သများစွာတိ့ကိ တိက်ပဲွ၌ကျဆံးေစ ပီးလ င် အာ န်ြမစ်မှေြမာက်ဘက်အမုန်ြပည်နယ်စပ်

ယဗုတ်ြမစ်တိင်ေအာင် ှ ိ ဟန်ဘရင်၏နယ်ေြမ များကိသိမ်းယ ကေလသည်။ အမုန်ြပည်

နယ်စပ်တိင်ေအာင်သာချီတက် ိင်ြခင်းမှာ ထိနယ်စပ်ကိခိင်ခ့ံစွာကာကွယ်ထားြခင်း ေကာင့်ြဖစ်သည်။‐

၂၅ ဤနည်းအားြဖင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များ အပါအဝင်

အာေမာရိအမျိုးသားတိ့၏ မိ ့ အားလံးကိသိမ်းပိက်၍ ထိ မိ ့များတွင်ေန ထိင် ကေလသည်။‐ ၂၆

ေဟ ှ ဘန် မိ ့သည်ကား ှ ိ ဟန်ဘရင်နန်းစိက် ေသာ မိ ့ေတာ်ြဖစ်သည်။ ှ ိ ဟန်ဘရင်၏ပိင်နက်

မှာအာ န်ြမစ်တိင်ေအာင်ကျယ်ြပန့်ေသာ ယခင် ေမာဘြပည်ဘရင်ပိင်နက်ြဖစ်သည်။ ထိနယ်ေြမ

ကိ ှ ိ ဟန်ဘရင်ကတိက်ခိက်သိမ်းယခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။‐ ၂၇ သိ့ြဖစ်၍ကဗျာဆရာတိ့က၊

`` ှ ိ ဟန်ဘရင်၏ မိ ့ေတာ်ေဟ ှ ဘန် မိ ့သိ့ လာ ကေလာ့။ ငါတိ့သည်ထိ မိ ့ကိအသစ်တစ်ဖန်တည် က

ကန်စိ။့ ၂၈ တစ်ခါက ှ ိ ဟန်ဘရင်၏တပ်သည်ေဟ ှ ဘန် မိ ့မှ ထွက်ေသာမီးလ ံ က့ဲသိ့ချီတက်၍

ေမာဘြပည်အာရ မိ ့ကိဖျက်ဆီးလျက် အာ န်ြမစ် အထက်ပိင်း ှ ိ ေတာင်များကိေလာင်က မ်းေစ၏။

၂၉ ေမာဘြပည်သားတိ့သင်တိ့သည်အလွန် ဆင်းရဲဒကေရာက် ကရပါ ပီတကား။

ေခမ ှ ဘရားကိကိးကွယ်ေသာအသင်တိ့ ပျက်စီးရ ကေလ ပီ။ သင်တိ့၏ဘရားများသည်သင်တိ့၏အမျိုး

သားများကိ စစ်ေြပးဒကသည်များြဖစ်ေစ၍၊ အမျိုးသမီးများကိအာေမာရိဘရင်၏

သံ့ပန်းများြဖစ်ေစ၏။ ၃၀ သိ့ြဖစ်၍သတိ့၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည်

ေဟ ှ ဘန် မိ ့မှဒိဘန် မိ ့သိ့လည်းေကာင်း၊ နာ ှ င် မိ ့မှေမဒဘ မိ ့အနီးေနာဖာ မိ ့သိ့ လည်းေကာင်း၊

ဖျက်ဆီးသတ်သင်ြခင်းခံရေလ ပီ'' ဟ၍ စပ်ဆိ က၏။ ၃၁ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

အာေမာရိြပည်တွင်အေြခချေနထိင် က ေလသည်။‐ ၃၂ ေမာေ ှ သည်ယာဇာ မိ ့ကိမတိက်ခိက်မီ

လကိ ေစလတ်၍ေထာက်လှမ်းေစ၏။ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည်ထိ မိ ့ ှ င့်တကွ ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့

များကိတိက်ခိက်သိမ်းပိက်သြဖင့် အာေမာရိ အမျိုးသားတိ့သည်ထိ မိ ့များမှထွက်ေြပး က၏။ ၃၃

ထိေနာက်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဗာ ှ န် ြပည်ကိဦးတည်ချီတက် ကေလသည်။ ထိအခါ

ဗာ ှ န်ြပည်ဘရင် သဃသည်စစ်ချီ၍ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့ကိဧ ဒိအရပ်တွင် တိက်ခိက်ေလသည်။‐

၃၄ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``သ့ကိမ ေကာက် ှ င့်။ သ ှ င့်တကွြပည်သြပည်သား

အေပါင်းတိ့ကိလည်းေကာင်း၊ သ၏ြပည်ကိ လည်းေကာင်းသင့်လက်၌ငါအပ်ေပးမည်။

သင်သည်ေဟ ှ ဘန် မိ ့တွင်စိးစံေသာ အာ ေမာရိဘရင် ှ ိ ဟန်အား ပသက့ဲသိ့သ့

အား ပေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၅ ထိေကာင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

သဃဘရင် ှ င့်သ၏သားများအပါအဝင် တိင်းသြပည်သားတိ့ကိတစ်ေယာက်မကျန်

သတ်သင်သတ်ြဖတ် ပီးေနာက်တိင်းြပည်ကိ သိမ်းပိက်ေလသည်။

၂၂ တစ်ဖန်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ခရီး ဆက်ခ့ဲ ကရာေယရိေခါ မိ ့တစ်ဘက်၊

ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ေမာဘလွင်ြပင်တွင်စခန်း ချ ကေလသည်။ ၂

ေမာဘြပည်ဘရင်၊ ဇိေဖာ်၏သားဗာလက်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏လအင်အား

များြပားေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ ထိဣသ ေရလလတိ့သည် အာေမာရိလတိ့ကိမည်

က့ဲသိ့ ပခ့ဲ ကသည်ကိလည်းေကာင်း ကား သိရေသာအခါ၊‐ ၃ သ ှ င့်တကွတိင်းသြပည်သားအေပါင်းတိ့

သည် ထိတ်လန့်ေ ကာက် ွံ ့လာ ကေလသည်။‐ ၄ ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်မိဒျန်ြပည်အမျိုးသား

ေခါင်းေဆာင်တိ့အား`` ွားသည်စားကျက် ှ ိ ြမက် ကိကန်စင်ေအာင်စားသက့ဲသိ့ဤလအပ် ကီး သည်

ငါတိ့ပတ်ဝန်းကျင်၌ ှ ိ သမ ကိဖျက်ဆီး ပစ်လိမ့်မည်'' ဟဆိ က၏။ သိ့ြဖစ်၍ဗာလက် ဘရင်သည်၊‐ ၅

အမုန်ြပည်ယဖေရးြမစ်အနီး ှ ိ ေပေသာ် မိ ့တွင် ေနထိင်ေသာေဗာရ၏သားဗာလမ်အား

ေလာက်ထားပင့်ေခ ြခင်းငှာ ေစတမန်များ ကိေစလတ်လိက်ေလသည်။ ဗာလက်၏ေလာက်

ထားချက်တွင်``လမျိုးတစ်မျိုးသည်ထွက်လာ ၍ေနရာအ ှ ံ ့အြပားသိ့ေရာက် ပီးေနာက်

ယခငါတိ့၏ြပည်ကိသိမ်းယရန် ခိမ်း ေြခာက်ေန ကပါ ပီ။‐ ၆သတိ့သည်ငါတိ့ထက်လအင်အားပိများ

သြဖင့် လာ၍သတိ့ကိကျိန်ဆဲပါေလာ့။ သိ့ ပလ င်သတိ့ကိငါတိက်ခိက်၍ ှ င်ထတ် ိင်

ေကာင်း ှ င်ထတ် ိင်ပါလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ် ေကာင်းချီးေပးသတိ့သည်ေကာင်းချီးကိ ခံရ၍

ကိယ်ေတာ်ကျိန်ဆဲေသာသတိ့သည် ကျိန်စာသင့် ကပါလိမ့်မည်'' ဟေဖာ်ြပ ပါ ှ ိ ေလသည်။ ၇

ထိ့ေကာင့်ေမာဘအမျိုးသား ှ င့်မိဒျန် အမျိုးသားေခါင်းေဆာင်တိ့သည် ေြခ ကခ ေငွကိယေဆာင်၍

ဗာလမ်ထံသိ့သွား ပီး လ င်ဗာလက်၏ေလာက်ထားချက်ကိ တင်ြပ ကေလသည်။‐ ၈

ထိအခါဗာလမ်ကသတိ့အား``ယေန့ည ဤအရပ်တွင်တည်းခိေန ကပါဦး။ ထာဝရ

ဘရားကငါ့အားမည်က့ဲသိ့မိန့်မှာေတာ်မ ေကာင်း နက်ြဖန်ေန့တွင်ငါေြပာြပပါမည်'' ဟဆိေလ၏။

ထိ့ေကာင့်ေမာဘအမျိုးသား ေခါင်းေဆာင်တိ့သည်ဗာလမ်ထံ၌တည်းခိ ကေလသည်။ ၉

ဘရားသခင်သည်ဗာလမ်ထံသိ့ ကလာ၍``သင် ှ င့်အတတည်းခိေနသများသည် မည်သတိ့နည်း''

ဟေမးေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိအခါဗာလမ်က``ေမာဘြပည်ဘရင် ဗာလက်ထံမှလာေသာသများြဖစ် က

ပါသည်။‐ ၁၁ ဗာလက်ကအီဂျစ်ြပည်မှလာေသာလမျိုး တစ်မျိုးသည် ေြမမျက် ှ ာြပင်အ ှ ံ ့အြပား

သိ့ေရာက် ှ ိ ေနေ ကာင်း၊ ထိသတိ့ကိတိက်ခိက် ှ င်ထတ် ိင်ရန်အက ်ပ်အား သတိ့ထံသိ့

သွား၍ထိသတိ့ကိကျိန်ဆဲပါမည့် အေကာင်းအေကာင်း ကားလိက်ပါသည်''

ဟေလာက်ထားေလသည်။ ၁၂ ဘရားသခင်ကဗာလမ်အား``သင်သည်ဤ

သတိ့ ှ င့်အတမလိက်သွားရ။ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် ငါ၏ေကာင်းချီးမဂလာ

ကိခံရေသာသများြဖစ်သြဖင့်သတိ့ ကိမကျိန်ဆဲရ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ေနာက်တစ်ေန့နံနက်တွင်ဗာလမ်ကဗာလက် ၏သံတမန်တိ့အား``သင်တိ့ြပန် ကေလာ့။ သင်

တိ့ ှ င့်အတလိက်ရန်ထာဝရဘရားသည် ငါ့ အားအခွင့်ေပးေတာ်မမ'' ဟေြပာေလ၏။‐ ၁၄

ထိေကာင့်သတိ့သည်ဗာလက်ထံသိ့ြပန်၍ သ တိ့ ှ င့်အတဗာလမ်မလိက်လိေ ကာင်းေလာက်

ထား ကေလသည်။ ၁၅ ထိေနာက်ဗာလက်သည်ယခင်တစ် ကိမ်ထက်

အေရအတွက်များ၍ ပိြမင့်ေသာေစတမန် များကိဗာလမ်ထံသိ့ေစလတ်လိက်ေလ

သည်။‐ ၁၆ သတိ့သည်ဗာလမ်ထံသိ့သွား၍``ငါ့ထံလာ ြဖစ်ေအာင်လာပါေလာ့။‐ ၁၇

ကိယ်ေတာ်အားထိက်ထိက်တန်တန်ချီးြမင့် ပါမည်။ ကိယ်ေတာ်ခိင်းေစသမ ကိေဆာင် ွက်

ေပးပါမည်။ ကလာ၍ဤသတိ့ကိကျိန်ဆဲ ပါေလာ့'' ဟေသာဗာလက်၏ေလာက်ထား

ချက်ကိတင်ြပ က၏။ ၁၈ သိ့ရာတွင်ဗာလမ်က``ဗာလက်ဘရင်သည်နန်း

ေတာ်တွင် ှ ိ သမ ေသာေ ၊ ေငွကိ ငါ့အားပံ၍ ေပးေသာ်လည်းငါ၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိငါမလွန်ဆန် ိင်။‐ ၁၉ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား မည်

က့ဲသိ့မိန့်ေတာ်မဦးမည်ကိသိ ှ ိ  ိင်ရန် သင်တိ့သည် ယေန့ညငါ့ထံတွင်တည်းခိ ေနထိင် ကပါ'' ဟဆိ၏။

၂၀ ထိေန့ညတွင်ဘရားသခင်သည်ဗာလမ်ထံ သိ့ ကလာ၍``ဤသတိ့သည်သင့်ကိသတိ့

ှ င့်အတလိက်ပါရန် ေခ ဖိတ်လ င်လိက်သွား ေလာ့။ သိ့ရာတွင်သင်သည်ငါ န် ကားသည့်

အတိင်းသာေဆာင် ွက်ရမည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍ေနာက်တစ်ေန့နံနက်တွင်ဗာလမ်

သည် ြမည်းကိကန်း ှ ီးတင်၍စီး ပီးလ င် ေမာဘအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်တိ့ ှ င့်

အတလိက်သွားေလ၏။ ၂၂ ထိသိ့ဗာလမ်လိက်သွားသြဖင့်ဘရားသခင်သည်

အမျက်ေတာ်ထွက်ေလ၏။ ဗာလမ် သည်အေစခံ ှ စ်ေယာက်လိက်ပါလျက်ြမည်း

ကိစီး၍သွားေနစဥ် ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည်သသွားရာလမ်း

ေပ တွင်ရပ်၍တားဆီးေန၏။‐ ၂၃ ြမည်းသည်လမ်းေပ တွင် ားကိကိင်ဆဲွလျက်

ရပ်ေနေသာ ေကာင်းကင်တမန်ကိြမင်လ င်လမ်း လဲ၍လယ်ကွင်းထဲသိ့ဆင်းေလ၏။

ထိအခါ ဗာလမ်သည်ြမည်းကိ ိက်၍လမ်းမေပ သိ့ ြပန်တက်ေစ၏။‐ ၂၄

ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်သည်စပျစ်ဥယျာဥ် ှ စ်ခ၏ ေကျာက်နံရံအ ကားလမ်းကျဥ်းေပ

တွင်ရပ်ေနေလသည်။‐ ၂၅ ြမည်းသည်ေကာင်းကင်တမန်ကိြမင်ေသာ အခါနံရံတစ်ဖက်သိ့ကပ်သြဖင့်

ဗာလမ် ၏ေြခ ှ ပ်မိေလသည်။ ထိအခါဗာလမ် သည်ြမည်းကိ ိက်ြပန်သည်။‐ ၂၆

တစ်ဖန်ေကာင်းကင်တမန်သည်ေ ှ ့မှဆီး ကိ၍ ဝဲယာသိ့ြမည်းမလှည့်သာေသာေနရာတွင် ရပ်ေန၏။‐

၂၇ ြမည်းသည်ေကာင်းကင်တမန်ကိြမင်ြပန်ေသာ အခါ လမ်းမေပ တွင်ဝပ်ချလိက်၏။

ဗာလမ် သည်ေဒါသထွက်၍ြမည်းကိေတာင်ေဝှးြဖင့် ိက်ေလသည်။‐ ၂၈

ထိအခါထာဝရဘရားသည်ြမည်းကိလက့ဲ သိ့ စကားေြပာေစသြဖင့်ြမည်းကဗာလမ်

အား``ငါ့ကိအဘယ်အြပစ်ေ ကာင့်သံး ကိမ် တိင်ေအာင် ိက်ရပါသနည်း'' ဟေမးေလ သည်။ ၂၉

ဗာလမ်က``သင်သည်ငါ့ကိအ းြဖစ်ေအာင် ပလပ်ပါသည်တကား။ ငါ့လက်ထဲ၌ ား

ှ ိ လ င်သင့်ကိငါသတ်မည်'' ဟဆိေလ၏။ ၃၀ ထိအခါြမည်းက``ငါသည်သင်စီးေနကျ

ြမည်းမဟတ်ပါသေလာ။ ငါသည်ယခင်ဤ က့ဲသိ့ ပခ့ဲဖးပါသေလာ'' ဟဗာလမ်အား ေမးေလ၏။

ဗာလမ်က``မ ပဘး'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၃၁ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်ဗာလမ်အား ားကိင်၍

ရပ်ေနေသာေကာင်းကင်တမန်ကိ ြမင်ေစေတာ်မသြဖင့် သသည်ေြမေပ တွင် ပျပ်ဝပ်၍ေနေလ၏။‐

၃၂ ေကာင်းကင်တမန်ကဗာလမ်အား``သင်သည် ြမည်းကိဤသိ့အဘယ်ေကာင့်သံး ကိမ်

ိက်ရပါသနည်း။ သင်သည်ခရီးဆက်၍ မသွား ိင်ရန်ငါသည်သင်သွားရာလမ်း ကိပိတ်ဆိ့ခ့ဲသည်။‐ ၃၃

သင်၏ြမည်းသည်ငါ့ကိြမင်သြဖင့်သံး ကိမ် တိင်လမ်းလဲခ့ဲ ပီ။ အကယ်၍ြမည်းသည်လမ်း

မလဲခ့ဲလ င် ငါသည်သင့်ကိသတ်၍ြမည်း ကိအသက်ချမ်းသာေပး ပီ'' ဟဆိေလ၏။ ၃၄

ထိအခါဗာလမ်က``အက ်ပ်အြပစ်ကး လွန်မိပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်ကိတား

ဆီးရန်လမ်းေပ တွင်ရပ်ေနသည်ကိအက ်ပ် မသိပါ။ အက ်ပ်အားခရီးဆက်၍မသွား

ေစလိလ င်အိမ်သိ့ြပန်ပါမည်'' ဟဆိေလ ၏။ ၃၅ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း``ဤသတိ့ ှ င့်

အတလိက်သွားေလာ့။ သိ့ရာတွင်ငါေြပာ ေစလိသည့်အတိင်းသာေြပာဆိရမည်''
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ဟဆိ၏။ သိ့ြဖစ်၍ဗာလမ်သည်သတိ့ ှ င့် အတလိက်ပါသွားေလ၏။ ၃၆

ဗာလက်ဘရင်သည်ဗာလမ်လာေနေကာင်း ကိ ကားသိရေသာအခါ ေမာဘြပည်နယ်စပ်

အာ န်ြမစ်ကမ်းေပ  ှ ိ အာရ မိ ့သိ့သွား၍ ကိဆိ၏။‐ ၃၇ ဗာလက်ကဗာလမ်အား``အက ်ပ်ပထမ

အ ကိမ်ကိယ်ေတာ်ကိေခ ရန်ေစလတ်စဥ်က အဘယ်ေကာင့်လိက်၍မလာပါသနည်း။

ကိယ်ေတာ်အားထိက်တန်စွာမချီးြမင့် ိင် ဟယဆပါသေလာ'' ဟဆီး၍ေမးေလ သည်။

၃၈ ဗာလမ်က``ငါယခေရာက်လာ ပီ။ သိ့ရာတွင် ငါသည် ကိယ်တိင်ေြပာပိင်ခွင့်မ ှ ိ။

ဘရားသခင်ကငါ့အားေြပာေစလိသမ ကိ သာငါေြပာ ိင်မည်'' ဟဆိေလ၏။‐ ၃၉

သိ့ြဖစ်၍ဗာလမ်သည်ဗာလက် ှ င့်အတ ဿဇတ် မိ ့သိ့လိက်ပါသွားေလသည်။‐ ၄၀

ထိ မိ ့တွင်ဗာလက်သည်သိး ွားများကိ သတ်၍ အသားအချို ့ကိဗာလမ် ှ င့်အ ကီး

အကဲများထံသိ့ပိ့ေစသည်။ ၄၁ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်တွင်ဗာလက်ဘရင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ြမင်သာ ိင် ေသာဗားေမာ့ဗာလေတာင်ကန်းေပ သိ့

ဗာလမ်အားေခ ေဆာင်သွားေလသည်။

၂၃ ဗာလမ်က``ယဇ်ပလင်ခနစ်ခကိတည်ေလာ့'' ဟ ဗာလက်အားေစခိင်းေလသည်။ ၂

ဗာလမ်ေစခိင်းသည့်အတိင်းဗာလက်သည် ေဆာင် ွက်၍ သတိ့ ှ စ်ဦးသည်ယဇ်ပလင်တစ်ခ

စီေပ တွင် ွားတစ်ေကာင် ှ င့်သိးတစ်ေကာင် ကိယဇ်ပေဇာ် ကေလသည်။‐ ၃

ထိေနာက်ဗာလမ်ကဗာလက်အား``သင်သည် မီး ိ ့ရာယဇ်နားတွင်ရပ်ေနေလာ့။ ထာဝရ

ဘရားသည်ငါ ှ င့်ေတွ့ဆံရန် ကလာမည်၊ မ ကလာမည်ကိသွား၍ ကည့်မည်။ ထာဝရ

ဘရားကငါ့အား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မသမ ကိသင့်အားငါေြပာြပမည်'' ဟဆိေလ၏။

ထိေကာင့်သသည်တစ်ေယာက်တည်းေတာင် ကန်းတစ်ခေပ သိ့တက်သွားေသာအခါ၊‐ ၄

ဘရားသခင်သည်သ ှ င့်ေတွ့ဆံရန် က လာေတာ်မ၏။ ထိအခါဗာလမ်ကထာဝရ

ဘရားအား``အက ်ပ်သည်ယဇ်ပလင်ခနစ်ခ ကိတည်၍တစ်ခစီေပ တွင် ွားထီးတစ်ေကာင်

ှ င့်သိးထီးတစ်ေကာင်ကိပေဇာ်ပါ ပီ'' ဟ ေလာက်ထားေလ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည်ဗာလက်အား

ဆင့်ဆိ ရမည့်စကားကိမိန့် ကား ပီးလ င်ဗာလမ် ကိဗာလက်ထံသိ့ြပန်ေစေတာ်မ၏။‐ ၆

သိ့ြဖစ်၍ဗာလမ်သည်ဗာလက်ဘရင်ထံသိ့ ြပန်လာေသာအခါ ဘရင်သည်ေမာဘအမျိုး

သားေခါင်းေဆာင်တိ့ ှ င့်အတ မီး ိ ့ရာယဇ်ပလင် အနားတွင်ရပ်ေနသည်ကိေတွ့ြမင်ရေလ၏။

၇ ထိအခါဗာလမ်သည်ေအာက်ပါဗျာဒိတ်ေတာ် ကိဆင့်ဆိ၏။

``ေမာဘြပည်ဘရင်ဗာလက်က ရိြပည်တည်ရာ အေ ှ ့ေတာင်တန်းများမှငါ့အားေခ ေဆာင်ခ့ဲေလ ပီ။

ဘရင်က`လာ၍ယာကပ်အဆက်အ ွယ်တိ့ကိကျိန်ဆဲပါေလာ့။လာ၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

တ်ချပါေလာ့' ဟဆိ၏။ ၈ ဘရားသခင်ကျိန်ဆဲေတာ်မမေသာသတိ့ ကိ

ငါအဘယ်သိ့ကျိန်ဆဲ ိင်မည်နည်း။ ဘရားသခင် တ်ချေတာ်မမေသာသတိ့ကိ

ငါအဘယ်သိ့ တ်ချ ိင်မည်နည်း။ ၉ ငါသည်ေကျာက်ေတာင်များေပ မှသတိ့ကိ ြမင်ရ၏။

ငါသည်ေတာင်ကန်းများေပ မှသတိ့ကိ ြမင် ိင်၏။ သတိ့သည်လမျိုးအေပါင်းတိ့တွင်ထးြခား ေသာ

လမျိုးြဖစ်၏။ အြခားလများထက်ေကာင်းချီးပိ၍ခံစား ရသများ ြဖစ်ေ ကာင်းကိသတိ့သိ က၏။ ၁၀

ဣသေရလအဆက်အ ွယ်တိ့သည်များြပား လှသြဖင့် ေြမမန့်ကိမေရမတွက် ိင်သက့ဲသိ၊့

သတိ့ကိမေရမတွက် ိင်။ ဘရားသခင်၏လစဝင်တစ်ေယာက်က့ဲသိ့ ေသရပါလိ၏။

ေြဖာင့်မတ်ေသာသက့ဲသိ့ ငိမ်းချမ်းစွာေသရ ပါလိ၏။'' ၁၁ ထိအခါဗာလက်ဘရင်ကဗာလမ်အား``ကိယ်

ေတာ်မည်သိ့ ပလပ်လိက်ပါသနည်း။ အက ်ပ် ၏ရန်သတိ့ကိကျိန်ဆဲရန်ကိယ်ေတာ်ကိေခ

ေဆာင်ခ့ဲပါေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ ကိေကာင်းချီးေပးပါသည်တကား'' ဟဆိ၏။ ၁၂

ဗာလမ်က``ထာဝရဘရားဆင့်ဆိေစလိ သည့်အတိင်းသာလ င် ငါဆင့်ဆိ ိင်သည်'' ဟ ြပန်ေြဖေလ၏။

၁၃ ထိေနာက်ဗာလက်ဘရင်ကဗာလမ်အား``ဣသေရလ အမျိုးသားအချို ့ကိသာ

ြမင် ိင်ေသာေနရာသိ့ လိက်ခ့ဲပါ။ ထိအရပ်မှေန၍သတိ့ကိ ကျိန်ဆဲ ပါေလာ့'' ဟဆိေလ၏။‐ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍ဗာလက်ဘရင်သည်ဗာလမ်ကိ ပိသဂါ ေတာင်ေပ  ှ ိ ေဇာဖိမ်ကွင်းသိ့ေခ ေဆာင်သွားေလ

သည်။ ထိအရပ်၌လည်းသသည်ယဇ်ပလင်ခနစ်ခ ကိတည်၍တစ်ခစီေပ တွင် ွားထီးတစ်ေကာင်

ှ င့်သိးထီးတစ်ေကာင်ကိပေဇာ်ေလသည်။ ၁၅ ဗာလမ်ကဗာလက်ဘရင်အား``သင်သည်မီး ိ ့

ရာယဇ်နားတွင်ရပ်ေနေလာ့။ ငါသည်သွား၍ ဘရားသခင် ှ င့်ေတွ့ဆံမည်'' ဟဆိ၏။ ၁၆

ထာဝရဘရားသည်ဗာလက်အား ဆင့်ဆိရမည့် စကားကိမိန့် ကား ပီးေနာက်ဗာလမ်ကိဗာလက်

ထံသိ့ြပန်ေစေတာ်မ၏။‐ ၁၇ ထိ့ေကာင့်ဗာလမ်သည်ဗာလက်ဘရင်ထံသိ့

ြပန်လာေသာအခါ ဘရင်သည်ေမာဘအမျိုး သားေခါင်းေဆာင်တိ့ ှ င့်အတ မီး ိ ့ရာယဇ်

အနားတွင်ရပ်ေနသည်ကိေတွ့ြမင်ရ၏။ ဗာလက် ဘရင်ကထာဝရဘရားမည်သိ့မိန့် ကား

ေတာ်မေ ကာင်းကိေမးြမန်း၏။‐ ၁၈ ထိအခါဗာလမ်သည်ေအာက်ပါဗျာဒိတ်ေတာ် ကိဆင့်ဆိေလ၏။

``ဇိေဖာ်၏သားဗာလက်၊ငါ့ထံသိ့လာ၍ ငါေြပာမည့်စကားကိနားေထာင်ေလာ့။ ၁၉

ဘရားသခင်သည်လက့ဲသိ့မသားစကား ကိမေြပာ။ လက့ဲသိ့စိတ်ေြပာင်းလဲေတာ်မမ။

ကတိေတာ်အတိင်း ပေတာ်မ၏။ အမိန့်ေတာ်အတိင်းြဖစ်ပျက်တတ်၏။ ၂၀

ေကာင်းချီးေပးရန်ငါ့အားေစခိင်းေတာ်မ ပီ။ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာေကာင်းချီးကိ

ငါသည်မ တ်သိမ်း ိင်။ ၂၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေနာင်အခါ

ေဘးဒကေရာက်မည်ကိငါမြမင်။ သတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

သတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည်သတိ့၏ဘရင်ြဖစ်ေ ကာင်း ကိ

ေကညာ က၏။ ၂၂ ဘရားသခင်သည်သတိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှ ထတ်ေဆာင်ေတာ်မခ့ဲ၏။

သတိ့သည် ွား ိင်းက့ဲသိ့ခွန်အား ကီး၏။ ၂၃ ေမှာ်အတတ်၊စန်းအတတ်တိ့၏အကအညီြဖင့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ၊ အဘယ်သမ မတိက်ခိက် ိင်။ ဘရားသခင်သည်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့အား ေကျးဇး ပေတာ်မပံမှာ အ့ံ သဘွယ်ဟ၍ဆိစမှတ် ပ ကလိမ့်မည်။ ၂၄

ဣသေရလ ိင်ငံသည်ခွန်အား ကီးေသာြခေသ့ ှ င့်တ၏။ သားေကာင်ကိမသတ်ြဖတ်ေသွးကိမေသာက်

ရလ င် ထိြခေသ့သည် ငိမ်ဝပ်၍ေနမည်မဟတ်။'' ၂၅ ထိအခါဗာလက်ဘရင်ကဗာလမ်အား``ကိယ်

ေတာ်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိမကျိန် ဆဲပါ ှ င့်။ သိ့ရာတွင်သတိ့အားေကာင်းချီး မေပးပါ ှ င့်''

ဟဆိ၏။ ၂၆ ဗာလမ်က``ငါသည်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သမ အတိင်း ပလပ်ရသည်ဟသင့်အားငါ

ေြပာခ့ဲ ပီမဟတ်ေလာ'' ဟေြဖ ကားေလသည်။ ၂၇တစ်ဖန်ဗာလက်ဘရင်ကဗာလမ်အား``အြခား

တစ်ေနရာသိ့လိက်ခ့ဲပါေလာ့။ ကိယ်ေတာ်အား ထိအရပ်မှေန၍သတိ့ကိကျိန်ဆဲေစရန်

ဘရားသခင်အလိေတာ် ှ ိ ေကာင်း ှ ိ မည်'' ဟဆိ၏။‐ ၂၈ သိ့ြဖစ်၍သသည်ဗာလမ်အားေတာက ာရကိ

ြမင် ိင်ေသာ ေပဂရေတာင်ထိပ်ေပ သိ့ေခ ေဆာင် သွားေလသည်။‐ ၂၉ ဗာလမ်က

ဘရင်အား``ဤအရပ်တွင်ငါ့အတွက် ယဇ်ပလင်ခနစ်ခကိတည်ေလာ့။ ွားထီးခနစ်

ေကာင် ှ င့်သိးထီးခနစ်ေကာင်ကိယေဆာင်ခ့ဲ ေလာ့'' ဟေစခိင်းေလသည်။‐ ၃၀

ဗာလက်ဘရင်သည်ဗာလမ်ေစခိင်းသည့်အတိင်း ယဇ်ပလင်များတည်၍ တစ်ခစီေပ တွင် ွားထီး

တစ်ေကာင် ှ င့်သိးထီးတစ်ေကာင်ကိပေဇာ် ေလ၏။

၂၄ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ကိ ေကာင်းချီးေပးေစလိေကာင်းသိြမင်ေသာ

အခါ ဗာလမ်သည်ယခင်ကက့ဲသိ့ထာဝရ ဘရားထံမှ

ဗျာဒိတ် ပါ ံ ခံယရန်မ ကိး စားေတာ့ေချ။ သသည်ေတာက ာရဘက်သိ့

လှည့် ကည့်ရာ၊‐ ၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အ ွယ်အလိက်

စခန်းချေနသည်ကိြမင်ရသည်။ ထိအခါ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်သ့အေပ

သိ့ဆင်းသက်၏။‐ ၃ ထိ့ေနာက်သသည်ေအာက်ပါဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိေလ၏။

``ဤကားေဗာရ၏သားဗာလမ်ဆင့်ဆိေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်သည်။

ှ င်းလင်းစွာြမင် ိင်သ၏စကားများတည်း။ ၄ သသည်ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မေသာ

စကားကိ ကား ိင်၏။ မျက်စိပွင့်လျက်ဘဝင်ကျေနစဥ် အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်ထံေတာ်မှ

ပါ ံ ကိငါြမင်ရ၏။ ၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏တဲများသည် တင့်တယ်လှေပစွ။ ၆

ှ ည်လျားစွာေပါက်ေရာက်ေနေသာ ထန်းပင်တန်းများ ှ င့်တေပသည်။

ြမစ်ကမ်းနားမှာစိက်ေသာဥယျာဥ် ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ထာဝရဘရားစိက်ေတာ်မေသာ

အေကျာ်ပင်များ ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ေရနီးရာ၌ေပါက်ေသာအာရဇ်ပင်များ ှ င့် လည်းေကာင်း တေပသည်။

၇ ယင်းတိ့အေပ တွင်မိးများစွာ ွာသွန်းလိမ့်မည်။ ေရအလံအေလာက်ရ ှ ိ ေသာလယ်များတွင်

စိက်ပျိုးရလိမ့်မည်။ သတိ့၏ဘရင်သည်အာဂတ်ဘရင်ထက် တန်ခိး ကီး၍ေနရာအ ှ ံ ့သိ့

သ၏အာဏာစက်သက်ေရာက်လိမ့်မည်။ ၈ ဘရားသခင်သည်သတိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှ

ထတ်ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မ၏။ သတိ့သည် ွား ိင်းက့ဲသိ့ခွန်အား ကီး၏။

သတိ့သည်ရန်သများကိေချမန်း က၏။ ရန်သတိ့၏အ ိးများကိညက်ညက်ေက ေစလျက်

သတိ့၏ြမားများကိချိုးဖျက် က၏။ ၉ ဣသေရလ ိင်ငံသည်ခွန်အား ကီးေသာ ြခေသ့ ှ င့်တ၏။

သအိပ်ေနေသာအခါမည်သမ သ့ကိမ ိးဝ့ံ။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိေကာင်းချီးေပး ေသာ

သသည်ေကာင်းချီးေပးြခင်းကိခံရမည်။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိကျိန်ဆဲေသာ

သသည် ကျိန်ဆဲြခင်းကိခံရမည်။'' ၁၀ ထိအခါဗာလက်ဘရင်သည်အမျက်ထွက်သြဖင့်

လက်သီးများကိဆပ်လျက်ဗာလမ်အား``အက ်ပ် ၏ရန်သတိ့ကိကျိန်ဆဲရန်ကိယ်ေတာ်ကိေခ

ေဆာင်ခ့ဲသည်။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ ကိသံး ကိမ်တိင်ေအာင်ေကာင်းချီးေပးေလ ပီ။‐ ၁၁

ယခကိယ်ေတာ်ြပန်ပါေလာ့။ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်အား ဆလာဘ်များချီးြမင့်မည်ဟ

ကတိထားခ့ဲေသာ်လည်း ထိသိ့ချီးြမင့်ရန် ထာဝရဘရားသည်အလိေတာ်မ ှ ိ'' ဟ ဆိေလ၏။ ၁၂

ဗာလမ်က``သင်၏နန်းေတာ်တွင် ှ ိ သမ ေသာေ ၊ ေငွကိေပးေသာ်လည်းထာဝရဘရား၏အမိန့်

ေတာ်ကိဆန့်ကျင်၍ ငါ့အလိအေလျာက်မည်သိ့ မ မ ပ ိင်ဟသင်ေစလတ်ေသာသံတမန်တိ့ အား

ငါေြပာခ့ဲ ပီမဟတ်ေလာ။ ငါသည်ထာဝရ ဘရားမိန့်မှာေတာ်မသမ ကိသာေြပာရမည်''
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ဟေြဖ ကားေလ၏။ ၁၄ ဗာလမ်ကဗာလက်ဘရင်အား``ယခငါသည်

ေဆွမျိုးသားချင်းတိ့ထံသိ့ြပန်မည်။ သိ့ရာတွင် ငါြပန်၍မသွားမီဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ကေနာင်အခါ သင်၏အမျိုးသားတိ့အား မည်က့ဲသိ့ ပလပ်မည့်အေကာင်းကိ ငါသတိ

ေပးခ့ဲမည်'' ဟဆိ၏။‐ ၁၅ ထိေနာက်သသည်ေအာက်ပါဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ

ဆင့်ဆိေလ၏။ ``ဤကားေဗာရ၏သားဗာလမ်ဆင့်ဆိေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၏။

ှ င်းလင်းစွာြမင် ိင်သ၏စကားများတည်း။ ၁၆ သသည်ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မေသာ

စကားကိ ကား ိင်၏။ အြမင့်ဆံးေသာဘရားထံေတာ်မှ အသိပညာကိရ ှ ိ ၏။

မျက်စိပွင့်လျက်ဘဝင်ကျေနစဥ် အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်ထံေတာ်မှ ပါ ံ ကိငါြမင်ရ၏။ ၁၇

ငါသည်အနာဂတ်ကိေမ ာ် ကည့်ေသာအခါ ဣသေရလ ိင်ငံကိငါြမင်ရ၏။

ထိ ိင်ငံတွင် ှ င်ဘရင်တစ်ပါးသည်ေတာက်ပေသာ ကယ်သဖွယ်ေပ ထွန်းလာလိမ့်မည်။

ထိဘရင်သည် ကယ်တံခွန်သဖွယ် ဣသေရလ ိင်ငံတွင်ေပ ထွန်းလိမ့်မည်။

သသည်ေမာဘအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်တိ့ကိ တိက်ခိက်ေချမန်း၍

ေ ှ သအ ွယ်ဝင်တိ့ကိ ှ ိမ်နင်းလိမ့်မည်။ ၁၈ သသည်ဧဒံြပည် ှ ိ ရန်သတိ့ကိ တိက်ခိက်ေအာင်ြမင်၍

သတိ့၏ြပည်ကိသိမ်းယလိမ့်မည်။ ၁၉ဣသေရလ ိင်ငံသည်အဆက်မြပတ် ေအာင်ပဲွခံလိမ့်မည်။

ဣသေရလ ိင်ငံသည်ရန်သတိ့ကိေချမန်း၍ တစ်ေယာက်မကျန်သတ်သင်ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။'' ၂၀

ထိေနာက်ဗာလမ်သည်အာမလက်အမျိုးသား တိ့ကိ ပါ ံ ၌ြမင်၍ေအာက်ပါဗျာဒိတ်ေတာ်

ကိဆင့်ဆိေလ၏။ ``အာမလက် ိင်ငံသည်အင်အား အ ကီးဆံး ိင်ငံြဖစ်၏။

သိ့ရာတွင်ေနာက်ဆံး၌ထိ ိင်ငံသည် ပျက်သဥ်းရလိမ့်မည်။'' ၂၁

တစ်ဖန်သသည်ေကနိအမျိုးသားတိ့ကိ ပါ ံ ၌ြမင်၍ ေအာက်ပါဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိေလ၏။

``သင်တိ့ေနထိင်ရာအရပ်သည် ကမ်းပါးယံအထက်၌တည်ေဆာက်ထားေသာ

ငှက်သိက်က့ဲသိ့လံ ခံေပသည်။ ၂၂ သိ့ရာတွင်အာ ရိဘရင်သည်သင်တိ့၏ြပည်ကိ

တိက်ခိက်သိမ်းယလိမ့်မည်။ ထိအခါသင်တိ့သည်ပျက်စီးဆံးပါးလိမ့်မည်။'' ၂၃

ဗာလမ်သည်ေအာက်ပါဗျာဒိတ်ေတာ်ကိဆင့်ဆိ သည်။ ``ေြမာက်အရပ်တွင်မည်သတိ့စ ံ းေန က

သနည်း။ ၂၄ကပ ကန်းမှရန်သသေဘာများသည်လာ၍ အာ ရိြပည် ှ င့်ေဟဗာြပည်တိ့ကိတိက်ခိက်

ေအာင်ြမင်လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သတိ့ကိယ်တိင်လည်းသတ်သင် ဖျက်ဆီးြခင်းခံရလိမ့်မည်။'' ၂၅

ထိေနာက်ဗာလမ် ှ င့်ဗာလက်ဘရင်တိ့သည် မိမိ တိ့ေနရပ်သိ့အသီးသီးြပန်သွားကေလ၏။

၂၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အကား ှ ား ချိုင့်ဝှမ်းတွင်စခန်းချလျက် ှ ိ ေန ကစဥ်

အမျိုး သားအချို ့တိ့သည်ထိအရပ်သေမာဘ အမျိုးသမီးတိ့ ှ င့်မှားယွင်း က၏။‐ ၂

ထိအမျိုးသမီးတိ့က ေမာဘဘရားယဇ်ပေဇာ် ပဲွများသိ့သတိ့ကိေခ သွား က၏။ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည်ေပဂရေဒသခံဗာလ ဘရားအား ပေဇာ်ေသာအစားအစာကိစား

၍ထိဘရားကိဦးချ ှ ိ ခိး က၏။‐ ၃ ထိအခါထာဝရဘရားသည်အမျက်ေတာ် ထွက်၍၊‐ ၄

ေမာေ ှ အား``ငါ၏အမျက်ေြပေစြခင်းငှာ ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်အေပါင်း

တိ့ကိထတ်ေဆာင်၍ လပရိသတ်ေ ှ ့တွင်ကွပ် မျက်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅

ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအ ွယ်အလိက်အပ် ချုပ်ရသတိ့အား``သင်တိ့တစ်ဦးစီသည်သင်

တိ့အ ွယ်ထဲမှ ေပဂရေဒသခံဗာလဘရား အားဦးချ ှ ိ ခိးသအားလံးကိကွပ်မျက်ရ မည်''

ဟအမိန့်ေပးေလသည်။ ၆ ေမာေ ှ  ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့သည်

တဲေတာ်တံခါးဝတွင်ငိေ ကးြမည် တမ်းလျက် ှ ိ ေနစဥ် ဣသေရလအမျိုးသား

တစ်ဦးသည်သတိ့ေ ှ ့ေမှာက်၌ မိဒျန်အမျိုး သမီးတစ်ေယာက်ကိမိမိ၏တဲအတွင်းသိ့

ေခ သွင်းသွားသည်ကိြမင် က၏။‐ ၇ ယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န်၏ေြမး၊ ဧလာဇာ၏

သားဖိနဟတ်သည်ထိအြခင်းအရာကိ ြမင်ရလ င် ပရိသတ်ထဲမှထွက်သွား၍ လံှတစ်စင်းကိင်စဲွလျက်၊‐

၈ ထိအမျိုးသား ှ င့်အမျိုးသမီးတိ့ ှ ိ ရာ တဲထဲသိ့လိက်သွား ပီးလ င် သတိ့ ှ စ်ေယာက်

စလံးအားလံှြဖင့်ထိးသတ်ေလ၏။ ဤနည်း အားြဖင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

ေသေကပျက်စီးေစသည့်ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမကိရပ်ေစသည်။‐ ၉

သိ့ရာတွင်ထိကပ်ေရာဂါေ ကာင့်လေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်ေသဆံး ပီးြဖစ်သည်။

၁၀ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊‐ ၁၁ ``ဖိနဟတ် ပေသာအမေ ကာင့်ငါ၏အမျက်

ေြပ ပီ။ သသည်ငါမှတစ်ပါးအြခားေသာ ဘရားအား ကိးကွယ်မကိသည်းမခံ ိင်။ သိ့

ြဖစ်၍ငါသည်အမျက်ထွက်သြဖင့် ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းကိမသတ်သင်မဖျက် ဆီးခ့ဲေချ။‐

၁၂ ထိ့ေကာင့်ငါသည်ထာဝစဥ်တည်မည့်ပဋိ ညာဥ်ကိ သ ှ င့် ပလပ်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းသ့

အားေြပာေလာ့။‐ ၁၃ သသည်ငါမှတစ်ပါးအြခားေသာဘရားကိ လက်မခံသြဖင့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ၏အြပစ်ေြပရာေြပေ ကာင်းကိေဆာင် ွက်ခ့ဲ

ေသာေကာင့် သမှစ၍သ၏အဆက်အ ွယ် တိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာကိအ မဲ

ဆက်ခံေစရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ မိဒျန်အမျိုးသမီး ှ င့်အတအသတ်ခံရ ေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားနာမည်သည်ကား ှ ိ ေမာင်အ ွယ်ဝင်မိသားစ၏အ ကီး

အကဲြဖစ်သသာလ၏သားဇိမရိြဖစ် သတည်း။‐ ၁၅ အမျိုးသမီး၏နာမည်မှာေကာဇဘိြဖစ်၏။

သ၏ဖခင်ဇရသည်မိဒျန်သားချင်းစ တစ်စတွင်အ ကီးအကဲြဖစ်သည်။ ၁၆

ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား``မိဒျန် အမျိုးသားတိ့ကိတိက်ခိက်သတ်သင်ဖျက် ဆီးေလာ့။ ၁၈

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့သည်ေပဂရ အရပ်တွင် သင်တိ့ကိလှည့်ြဖား၍ြပစ်မှားေစ

ေသာေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ထိအရပ်တွင်ေရာဂါ ကပ်ကျေရာက်စဥ်ေသဆံးသွားေသာေကာဇဘိ

ကိစေကာင့်လည်းေကာင်း မိဒျန်အမျိုးသား တိ့ကိတိက်ခိက်သတ်သင်ဖျက်ဆီးေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၆
ေရာဂါကပ်လွန် ပီးေနာက်ထာဝရဘရား သည် ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်၏သားဧလာဇာ

တိ့အား၊‐ ၂ ``ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ထဲမှ အသက် ှ စ်ဆယ် ှ င့်အထက် ှ ိ ၍

စစ်မထမ်း ိင်ေသာေယာကျာ်းဦးေရစာရင်းကိ မိသားစ အလိက်ေကာက်ယေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃ ေမာေ ှ  ှ င့်ဧလာဇာတိ့သည်အမိန့်ေတာ် အတိင်း

အသက် ှ စ်ဆယ် ှ င့် အထက် ှ ိ သ ေယာကျာ်းအေပါင်းတိ့ကိဆင့်ေခ သြဖင့်

သတိ့သည်ေယရိေခါ မိ ့တစ်ဘက်ေယာ်ဒန် ြမစ်နား ှ ိ ေမာဘလွင်ြပင်၌စ ံ းေရာက်

ှ ိ လာ ကသည်။ အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခွာလာ ကေသာအသက် ှ စ်ဆယ် ှ င့်အထက်အ ွယ် ှ ိ

ဣသေရလ အမျိုးသားထဲမှေယာကျာ်းဦးေရမှာေအာက် ပါအတိင်းြဖစ်သည်။ ၅

ဗင်အ ွယ်( ဗင်သည်ယာကပ်၏သားဦး ြဖစ်၏) သားချင်းစများမှာဟာ တ်၏သား ချင်းစ၊

ဖာလ၏သားချင်းစ၊‐ ၆ ေဟဇ ံ ၏သားချင်းစ ှ င့်ကာမိ၏သားချင်း စတိ့ြဖစ်သည်။ ၇

ဤသားချင်းစတိ့၏ဦးေရမှာေလးေသာင်း သံးေထာင့်ခနစ်ရာ့သံးဆယ်ေယာက်ြဖစ်သည်။‐ ၈

ဖာလ၏အဆက်အ ွယ်များမှာဧလျာဘ ှ င့်၊‐ ၉ သ၏သားများြဖစ်ေသာေနေမွလ၊ ဒါသန်၊

အဘိရံတိ့ြဖစ် ကသည်။ (ဒါသန် ှ င့်အဘိရံ တိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း

တိ့ကေခါင်းေဆာင်အြဖစ်ေ ွးချယ်ြခင်းခံရ၍ ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့၏အာဏာကိဖီဆန် လျက်

ေကာရ၏ေနာက်လိက်များ ှ င့်အတ ထာဝရဘရားကိပန်ကန်ခ့ဲသများ ြဖစ် က၏။‐

၁၀ ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်ေကာရ၏ေနာက်လိက် များ ှ င့်အတေြမမျိုခံရ၏။ ထိေန့၌

ေလာင်မီးကျ၍ လေပါင်း ှ စ်ရာ့ငါးဆယ် အသက်ဆံးခ့ဲရသည်။ ထိအြဖစ်အပျက်

ကလအေပါင်းတိ့ကိသတိတရားရေစ၏။‐ ၁၁ သိ့ရာတွင်ေကာရ၏သားများသည်ေသ

ေဘးမှလွတ် က၏။) ၁၂ ှ ိ ေမာင်အ ွယ်မှသားချင်းစများမှာ ေယ ေမွလ၏သားချင်းစ၊

ယာမိန်၏သားချင်းစ၊ ယာခိန်၏သားချင်းစ၊‐ ၁၃ ေဇရ၏သားချင်းစ ှ င့်ေ ှ ာလ၏ သားချင်း

စတိ့ြဖစ်သည်။‐ ၁၄ဤသားချင်းစတိ့၏ဦးေရမှာ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင့် ှ စ်ရာေယာက်ြဖစ်သည်။ ၁၅

ဂဒ်အ ွယ်မှသားချင်းစများမှာ ေဇဖန်၏ သားချင်းစ၊ ဟိ၏သားချင်းစ၊ နိ၏သား ချင်းစ၊‐ ၁၆

သဇနိ၏သားချင်းစ၊ ဧရိ၏သားချင်းစ၊‐ ၁၇ အာ ဒ်၏သားချင်းစ ှ င့်အေရလိတိ့၏

သားချင်းစတိ့ြဖစ်သည်။‐ ၁၈ဤသားချင်းစတိ့၏ဦးေရမှာ ေလးေသာင်း ငါးရာေယာက်ြဖစ်သည်။

၁၉ ယဒအ ွယ်မှသားချင်းစများမှာ (ယဒ ၏သား ှ စ်ေယာက်ြဖစ်ေသာဧရ ှ င့် သနန်

တိ့သည်ခါနာန်ြပည်တွင်ေသဆံးခ့ဲ က၏။‐) ၂၀ ေ ှ လ၏သားချင်းစ၊ ဖာရဇ်၏သားချင်းစ၊

ေဇရ၏သားချင်းစ၊‐ ၂၁ ေဟဇ ံ ၏သားချင်းစ ှ င့်ဟာမလ၏သား ချင်းစတိ့ြဖစ်သည်။‐ ၂၂

ဤသားချင်းစတိ့၏ဦးေရမှာ ခနစ်ေသာင်း ေြခာက်ေထာင့်ငါးရာေယာက်ြဖစ်သည်။ ၂၃

ဣသခါအ ွယ်မှသားချင်းစများမှာ ေတာလ ၏သားချင်းစ၊ ဖဝါ၏သားချင်းစ၊‐ ၂၄

ယာ ပ်၏သားချင်းစ ှ င့် ှ ိ မ န်၏သားချင်းစ တိ့ြဖစ်သည်။‐ ၂၅ ဤသားချင်းစတိ့၏ဦးေရမှာ

ေြခာက်ေသာင်း ေလးေထာင့်သံးရာေယာက်ြဖစ်သည်။ ၂၆ ဇာဗလန်အ ွယ်မှသားချင်းစများမှာသရက်

၏သားချင်းစ၊ ဧလန်၏သားချင်းစ ှ င့်ယာ ေလလ၏သားချင်းစတိ့ြဖစ်သည်။‐ ၂၇

ဤသားချင်းစတိ့၏ဦးေရမှာေြခာက်ေသာင်း ငါးရာေယာက်ြဖစ်သည်။ ၂၈ ေယာသပ်အ ွယ်များမှာ

မနာေ ှ  ှ င့်ဧဖရိမ်တိ့ ြဖစ်သည်။ ေယာသပ်သည် မနာေ ှ  ှ င့်ဧဖရိမ်တိ့ ၏ဖခင်ြဖစ်သည်။ ၂၉

မနာေ ှ အ ွယ်၊ မနာေ ှ ၏သားမာခိရသည် ဂိလဒ်၏ဖခင်ြဖစ်သည်။ ဂိလဒ်မှဆင်းသက်

ေသာသားချင်းစများမှာ၊‐ ၃၀ ေယေဇရ၏သားချင်းစ၊ ေဟလက်၏သားချင်း စ၊‐ ၃၁

အသေရလ၏သားချင်းစ၊ ေ ှ ခင်၏သားချင်းစ၊‐ ၃၂ ှ မိဒ၏သားချင်း ှ င့်ေဟဖာ၏သားချင်းစတိ့

ြဖစ် ကသည်။‐ ၃၃ ေဟဖာ၏သားဇေလာဖဒ်တွင်သားေယာကျာ်းမ ှ ိ ၊

သမီးများသာ ှ ိ ၏။ ထိသမီးများ၏နာမည် များမှာမာလာ၊ ေနာအာ၊ ေဟာဂလာ၊

မလကာ ှ င့်တိရဇာတိ့ြဖစ်သည်။‐ ၃၄ ဤသားချင်းစတိ့၏ဦးေရမှာငါးေသာင်း

ှ စ်ေထာင့်ခနစ်ရာေယာက်ြဖစ်သည်။ ၃၅ ဧဖရိမ်အ ွယ်မှသားချင်းစများမှာ သလ၏သားချင်းစ၊

ေဗခါ၏သားချင်းစ ှ င့်တာဟန်၏ သားချင်းစတိ့ြဖစ်သည်။‐ ၃၆ ဧရန်၏သားချင်းစသည်
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သလမှဆင်းသက် လာသည်။‐ ၃၇ ဤသားချင်းစတိ့၏ဦးေရမှာ သံးေသာင်း ှ စ်

ေထာင့်ငါးရာေယာက်ြဖစ်သည်။ ဤသားချင်းစတိ့သည်ေယာသပ်မှဆင်းသက် လာသည်။ ၃၈

ဗယာမိန်အ ွယ်မှသားချင်းစများမှာေဗလ ၏သားချင်းစ၊ အာ ှ ေဗလ၏သားချင်းစ၊

အဟိရံ၏သားချင်းစ၊‐ ၃၉ ဖံ၏သားချင်းစ ှ င့်ဟဖံ၏သားချင်းစတိ့ ြဖစ်သည်။‐ ၄၀

အာရဒ၏သားချင်းစ ှ င့်ေနမန်၏သားချင်း စတိ့သည် ေဗလမှဆင်းသက်လာ ကသည်။‐ ၄၁

ဤသားချင်းစတိ့၏ဦးေရမှာ ေလးေသာင်းငါး ေထာင့်ေြခာက်ရာေယာက်ြဖစ်သည်။ ၄၂

ဒန်အ ွယ်မှ ဟံသားချင်းစ၏၊‐ ၄၃ ဦးေရမှာေြခာက်ေသာင်းေလးေထာင့်ေလးရာေယာက် ြဖစ်သည်။

၄၄ အာ ှ ာအ ွယ်မှသားချင်းစများမှာယိမန သားချင်းစ၊ ေယသဝိသားချင်းစ ှ င့်ေဗရိ

သားချင်းစတိ့ြဖစ်သည်။‐ ၄၅ ေဟေဗရသားချင်းစ ှ င့်မာလေချလ၏ သားချင်းစတိ့သည်

ေဗရိမှဆင်းသက်လာသည်။‐ ၄၆ အာ ှ ာတွင်စာရာနာမည် ှ ိ သမီးတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐

၄၇ ဤသားချင်းစတိ့၏ဦးေရမှာငါးေသာင်း သံးေထာင့်ေလးရာေယာက်ြဖစ်သည်။

၄၈ နဿလိအ ွယ်မှသားချင်းစများမှာ ယာေဇလ ၏သားချင်းစ၊ ဂနိ၏သားချင်းစ၊‐

၄၉ ေယဇရ၏သားချင်းစ ှ င့် ှ ိလင်သားချင်းစ တိ့ြဖစ်သည်။‐ ၅၀

ဤသားချင်းစတိ့၏ဦးေရမှာေလးေသာင်းငါး ေထာင့်ေလးရာေယာက်ြဖစ်သည်။ ၅၁

ဣသေရလအမျိုးသားေယာကျာ်းဦးေရမှာ ေြခာက်သိန်းတစ်ေထာင့်ခနစ်ရာ့သံးဆယ်ေယာက်

ြဖစ်သတည်း။ ၅၂ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား``အ ွယ် တိ့၏ဦးေရအနည်းအများအလိက်ခါနာန်

ြပည်ကိခဲွေဝေပးေလာ့။ လဦးေရများေသာ အ ွယ်တိ့အတွက်ေြမပိ၍လည်းေကာင်း၊ လဦး

ေရနည်းေသာအ ွယ်တိ့အတွက်ေြမေလျာ့နည်း ၍လည်းေကာင်းစာေရးတံချ၍ေဝေပးရမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၇ ေလဝိအ ွယ်တွင်ေဂရ ံ သားချင်းစ၊ ေကာ ဟတ်သားချင်းစ ှ င့်ေမရာရိသားချင်းစ

တိ့ပါဝင် ကသည်။‐ ၅၈ ထိသတိ့မှတစ်ဆင့်လိဗနိသားချင်းစ၊ ေဟ ေြဗာနိသားချင်းစ၊

မာလိသားချင်းစ၊ မ ှ ိ သားချင်းစ ှ င့်ေကာရသိသားချင်းစတိ့ ဆင်းသက်လာ ကသည်။

ေကာဟတ်၏သား အာမရံသည်၊‐ ၅၉ ေလဝိ၏သမီးေယာေခဗက်၏ခင်ပွန်းြဖစ် သည်။

ေယာေခဗက်သည်အီဂျစ်ြပည်၌ဖွား ြမင်ခ့ဲသည်။ အာမရံ ှ င့်ေယာေခဗက်တိ့သည်

သားများြဖစ်ေသာအာ န် ှ င့်ေမာေ ှ ၊ သမီး ြဖစ်ေသာမိရိအံတိ့ကိရ ကသည်။‐ ၆၀

အာ န်တွင်နာဒပ်၊ အဘိဟ၊ ဧလာဇာ ှ င့်ဣသမာဟ၍သားေလးေယာက် ှ ိ သည်။‐ ၆၁

နာဒပ် ှ င့်အဘိဟတိ့သည်ထာဝရဘရား အား မပေဇာ်ထိက်ေသာမီးြဖင့်ပေဇာ်ေသာ

ေကာင့်ေသဆံးခ့ဲ က၏။‐ ၆၂ ေလဝိအ ွယ်တွင်တစ်လသားအ ွယ် ှ င့် အထက် ှ ိ

ေသာေယာကျာ်းဦးေရမှာ ှ စ်ေသာင်း သံးေထာင်ေယာက်ြဖစ်သည်။ သတိ့သည်ဣသ

ေရလ ိင်ငံတွင်နယ်ေြမခဲွေဝေပးြခင်းမခံ ရသြဖင့် အြခားေသာဣသေရလအမျိုး

သားတိ့ဦးေရစာရင်း၌မပါဝင်ဘဲသီး ြခားစာရင်းြဖင့်ေဖာ်ြပထားသည်။ ၆၃

ဤလဦးေရစာရင်းသည်ေမာေ ှ  ှ င့်ဧလာဇာ တိ့က ေယရိေခါ မိ ့တစ်ဖက်ေယာ်ဒန်ြမစ်နား

ှ ိ ေမာဘလွင်ြပင်တွင် ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ကိသားချင်းစအလိက်ေကာက်ယ

သည့်စာရင်းြဖစ်သတည်း။‐ ၆၄ ဤလဦးေရစာရင်းတွင်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့

သိနာေတာက ာရ၌ေကာက်ယခ့ဲေသာပထမ သန်းေခါင်စာရင်းဝင်သတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မပါ ှ ိ ေချ။‐

၆၅ ထိသအေပါင်းတိ့သည်ေတာက ာရ၌ေသဆံး ရ ကမည်ဟ၍ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မခ့ဲ

သည့်အတိင်းေယဖ ာ၏သားကာလက် ှ င့် န် ၏သားေယာ မှတစ်ပါးကျန်ေသာသအား

လံးပင်ေသဆံးခ့ဲ က၏။

၂၇ ဇေလာဖဒ်သည်ေဟေဖရ၏သား၊ ေဟေဖရ သည်ဂိလဒ်၏သား၊ ဂိလဒ်သည်မာခိရ၏သား၊

မာခိရသည်မနာေ ှ ၏သား၊ မနာေ ှ သည် ေယာသပ်၏သားြဖစ်သည်။

ဇေလာဖဒ်၏သမီး များြဖစ် ကေသာမာလာ၊ ေနာအာ၊ ေဟာဂလာ၊ မိလကာ ှ င့်တိရဇာတိ့သည်၊‐ ၂

တဲေတာ်တံခါးဝသိ့လာေရာက်၍ေမာေ ှ ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာ၊ ေခါင်းေဆာင်များ

ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ေ ှ ့တွင်ရပ်လျက်၊‐ ၃ ``ကန်မတိ့၏ဖခင်သည်ေတာက ာရ၌

ေသ ဆံးခ့ဲရာသားေယာကျာ်းဟ၍တစ်ေယာက်မ မကျန်ရစ်ပါ။ ဖခင်သည်ထာဝရဘရား

အားပန်ကန်ေသာေကာရ၏လစတွင်မပါ ဝင်ခ့ဲပါ။ သသည်မိမိ၏အြပစ်ေကာင့်ေသ ဆံးခ့ဲရပါသည်။‐

၄ သ၌သားေယာကျာ်းမထွန်းကားေသာေကာင့် သ၏နာမည်သည်ဣသေရလအမျိုးမှ

ေပျာက်ကွယ်သွားရမည်ေလာ။ ကန်မတိ့ဖခင် ၏ေဆွမျိုးသားချင်းတိ့အားေြမခဲွေဝေပး

သက့ဲသိ့ ကန်မတိ့အားခဲွေဝေပးပါ'' ဟေတာင်းေလာက် ကေလသည်။ ၅

ထိအခါေမာေ ှ သည်သတိ့၏ေတာင်းဆိ ချက်ကိ ထာဝရဘရားထံတင်ေလာက်

ရာ၊‐ ၆ ထာဝရဘရားက၊ ၇ ``ဇေလာဖဒ်၏သမီးများေတာင်းဆိချက်သည်

သင့်ေလျာ်သြဖင့်သတိ့ဖခင်၏ေဆွမျိုးသား ချင်းတိ့အားေြမခဲွေဝေပးသက့ဲသိ့ သတိ့ အားခဲွေဝေပးေလာ့။

သတိ့ဖခင်၏အေမွ ကိသတိ့ဆက်ခံ ကေစ။‐ ၈ တစ်စံတစ်ေယာက်သည်သားေယာကျာ်းမကျန် ရစ်ဘဲ

ေသဆံးခ့ဲသည် ှ ိ ေသာ်သ၏သမီးသည် ထိသ၏အေမွကိဆက်ခံရမည်ြဖစ်ေ ကာင်း

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ကားေြပာ ေလာ့။‐ ၉ အကယ်၍ထိသ၌သမီးလည်းမကျန်ရစ် ခ့ဲလ င်

သ၏ညီအစ်ကိတိ့သည်သ၏အေမွ ကိဆက်ခံရမည်။‐ ၁၀အကယ်၍ထိသ၌ညီအစ်ကိများလည်း

မကျန်ရစ်လ င်သ၏ဘ ကီး၊ ဘေထွးတိ့ ကအေမွကိဆက်ခံရမည်။‐ ၁၁

ထိသ၌ညီအစ်ကိသိ့မဟတ်ဘ ကီးဘေထွး များမကျန်ရစ်ခ့ဲလ င် အနီးစပ်ဆံးေဆွမျိုး

အားအေမွကိဆက်ခံသိမ်းပိက်ေစရမည်။ ငါ ထာဝရဘရားသည်သင့်အားမိန့်မှာေတာ်

မသည့်အတိင်း ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည်ဤစီရင်ထံးဖဲွ ့ချက်ကိလိက်နာေဆာင်

ွက် ကရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ တစ်ဖန်ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား``အာဗ

ရိမ်ေတာင်ေပ သိ့တက်၍ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား ငါေပးမည့်ြပည်ကိေမ ာ် ကည့်ေလာ့။‐ ၁၃

အာ န်အနိစေရာက်သက့ဲသိ့သင်သည် ထိ ြပည်ကိေမ ာ် ကည့် ပီးေသာအခါ၌ အနိစေရာက်လိမ့်မည်။‐

၁၄ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့ ှ စ်ဦးစလံး သည် ဇိနေတာက ာရ၌ငါ၏အမိန့်ကိဖီဆန်

ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ေမရိဘအရပ်တွင်ဣသ ေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ငါ့အား

အြပစ်တင်၍ညည်းတွား ကေသာအခါ သင် တိ့သည်သတိ့ေ ှ ့တွင်ငါ၏တန်ခိးေတာ်ကိ

မထီေလးစား ပမခ့ဲ က၏'' ဟမိန့်ေတာ် မသည်။ (ေမရိဘသည်ဇိနေတာက ာရ ှ ိ

ကာေဒ ှ အရပ်၌တည် ှ ိ ေသာစမ်းေရ ေပါက်ကိဆိလိသည်။) ၁၅ ထိအခါေမာေ ှ ကထာဝရဘရားအား၊

၁၆ ``အသက်သခင်ထာဝရဘရား ှ င်၊ ကိယ်ေတာ် ၏လမျိုးေတာ်သည်သိးထိန်းမ ှ ိ ေသာသိး များက့ဲသိ့

အားကိးရာမ့ဲမြဖစ်ေစြခင်းငှာ သတိ့ကိေခါင်းေဆာင်၍၊‐ ၁၇ တိက်ပဲွများ၌ဦးစီး ိင်သတစ်ဦးကိခန့်

ထားေတာ်မပါ'' ဟေလာက်ထားေလ၏။ ၁၈ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား`` န်၏သား

ေယာ သည်အစွမ်းသတိ ှ င့်ြပည့်စံသြဖစ် ေသာေကာင့် သ၏ဦးေခါင်းေပ မှာသင့်လက်

ကိတင်ေလာ့။‐ ၁၉ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာ ှ င့်လအေပါင်းတိ့ ေ ှ ့တွင်

သ့ကိရပ်ေစ၍သင့်ကိဆက်ခံသ အြဖစ်ေကညာေလာ့။‐ ၂၀ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်သ

၏ သဇာကိနာခံ ကေစြခင်းငှာ သင်၏ အာဏာအချို ့ကိသ့အားလဲအပ်ေပးေလာ့။‐

၂၁ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာသည်ဥရိမ် ှ င့် သမိန်ကိအသံး ပ၍ ငါ၏အလိေတာ်ကိ

သိ ိင်မည်။ သိ့ြဖစ်၍ေယာ သည်ဧလာဇာ ကိအားကိးမည်။ ဤနည်းအားြဖင့်ဧလာဇာ

သည်ေယာ  ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသားအ ေပါင်းတိ့ကိ အေရးကိစ ှ ိ သမ တိ့၌သွန်

သင်လမ်းြပလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၂ ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ

သမ အတိင်းေဆာင် ွက်ေလ၏။‐ ၂၃ ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်အတိင်း

ေယာ ၏ဦးေခါင်းေပ တွင်လက်ကိတင်၍မိမိအားဆက်ခံသ အြဖစ်ေကညာေလ၏။

၂၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မေသာပေဇာ်သကာများကိ

သတ် မှတ်ေသာအချိန်အခါ၌ပေဇာ်ဆက်သရ မည်ြဖစ်ေ ကာင်း၊

ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အားြဖင့်ဆင့်ဆိေစေတာ်မ၏။ ၃ ထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်ဆက်သရမည့် သကာများကိေဖာ်ြပေပအ့ံ။ ေန့စဥ်မီး ိ ့ ရာယဇ်အတွက်အြပစ်အနာကင်းေသာ

တစ် ှ စ်သားအ ွယ်သိးထီး ှ စ်ေကာင်ကိ ပေဇာ်ရမည်။‐ ၄ သိးကေလးတစ်ေကာင်ကိနံနက်တွင်ပေဇာ်၍

အြခားတစ်ေကာင်ကိညေနတွင်ပေဇာ်ရမည်။‐ ၅ သိးတစ်ေကာင်စီ ှ င့်အတဂျံ ုမန့်ညက် ှ စ် ေပါင် ှ င့်

အေကာင်းဆံးသံလွင်ဆီ ှ စ်ပိင့်ေရာ နယ်ထားေသာေဘာဇဥ်သကာကိလည်းပေဇာ် ရမည်။‐

၆ ဤသကာသည်ေန့စဥ်အကန်အစင်မီး ိ ့ပ ေဇာ်ရေသာသကာြဖစ်၏။ ဤသကာသည်သိနာ

ေတာင်ေပ တွင်ဦးစွာပေဇာ်ခ့ဲေသာသကာြဖစ်၍ ယင်းရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်

မ၏။‐ ၇ ပထမသိးကေလး ှ င့်အတယဇ်ပလင်တွင် စပျစ်ရည် ှ စ်ပိင့်ကိေလာင်း၍စပျစ်ရည်

သကာအြဖစ်ဆက်သရမည်။‐ ၈ ညေနတွင်ဒတိယသိးကေလးကိပေဇာ် ေသာအခါ၌လည်း

နံနက်တွင်ပေဇာ်ဆက်သ သည့်နည်းတစပျစ်ရည်သကာပါလျက်ပေဇာ် ရမည်။

ဤသကာသည်လည်းပေဇာ်သကာြဖစ် ၍ ယင်း၏ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက် ေတာ်မ၏။

၉ ဥပသ်ေန့တွင်အြပစ်အနာကင်းေသာတစ် ှ စ်သားအ ွယ်သိးထီး ှ စ်ေကာင်၊ သံလွင်ဆီ

ှ င့်ဂျံ ုမန့်ညက်ေလးေပါင်ကိေရာနယ်ထား ေသာေဘာဇဥ်သကာ၊ စပျစ်ရည်သကာတိ့ကိ ပေဇာ်ရမည်။‐

၁၀ ေန့စဥ်မီး ိ ့ရာသကာ ှ င့်စပျစ်ရည်သကာ အြပင် ဤမီး ိ ့ရာသကာကိဥပသ်ေန့ တိင်းပေဇာ်ရမည်။

၁၁ လဆန်းတစ်ရက်ေန့တိင်းထာဝရဘရား အား အြပစ်အနာကင်းေသာ ွားထီးပျို ှ စ် ေကာင်၊

သိးထီးတစ်ေကာင် ှ င့်တစ် ှ စ်သား အ ွယ်သိးထီးခနစ်ေကာင်တိ့ကိမီး ိ ့ ပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၂

ေဘာဇဥ်သကာအြဖစ်သံလွင်ဆီေရာထားေသာ မန့်ညက်ကိဆက်သရမည်။ ွားတစ်ေကာင်စီ ှ င့်

အတမန့်ညက်ေြခာက်ေပါင်ကိလည်းေကာင်း၊ သိး ထီး ှ င့်အတမန့်ညက်ေလးေပါင်ကိလည်း ေကာင်း၊‐

၁၃ သိးကေလးတစ်ေကာင်စီ ှ င့်အတမန့်ညက် ှ စ်ေပါင်ကိလည်းေကာင်းဆက်သရမည်။ ဤ

မီး ိ ့ရာသကာများသည်ပေဇာ်သကာများ ြဖစ်၍ ယင်း၏ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐

၁၄ ထိမီး ိ ့ရာယဇ်တိ့ ှ င့်တဲွ၍ဆက်သရေသာ စပျစ်ရည်သကာမှာ ွားထီးတစ်ေကာင်စီ ှ င့်
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အတစပျစ်ရည်ေလးပိင့်၊ သိးထီး ှ င့်အတ စပျစ်ရည်သံးပိင့်၊ သိးကေလးတစ်ေကာင်စီ

ှ င့်အတစပျစ်ရည် ှ စ်ပိင့်ကိပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၅ ေန့စဥ်ဆက်သရေသာမီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်တကွ

စပျစ်ရည်သကာအြပင်ဆိတ်ထီးတစ်ေကာင် ကိလည်းအြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ်ပေဇာ်

ရမည်။ ၁၆ ှ စ်စဥ်ပထမလတစ်ဆယ့်ေလးရက်ေန့တွင် ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း

ေသာပသခါပဲွေတာ်ကိကျင်းပရမည်။‐ ၁၇ တစ်ဆယ့်ငါးရက်ေန့မှအစ ပ၍ခနစ်ရက် တိင်တိင်

မပဲွေတာ်ကိကျင်းပရမည်။ ထိပဲွ ေတာ်ရက်အတွင်းတေဆးမ့ဲမန့်ကိသာစား ရမည်။‐

၁၈ ပဲွေတာ်ပထမေန့တွင်သင်တိ့စေဝးဝတ် ပ ရမည်။ ထိေန့၌အလပ်မလပ်ရ။‐ ၁၉

ထာဝရဘရားအားဆက်သေသာပေဇာ် သကာအြဖစ် အြပစ်အနာကင်းေသာ ွားထီး ပျို ှ စ်ေကာင်၊

သိးထီးတစ်ေကာင် ှ င့်တစ် ှ စ်သား အ ွယ်သိးထီးခနစ်ေကာင်တိ့ကိမီး ိ ့ပေဇာ် ရမည်။‐

၂၀ မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်တဲွဖက်၍ေဘာဇဥ်သကာ အြဖစ် သံလွင်ဆီေရာထားေသာမန့်ညက်ကိ

ဆက်သရမည်။ ွားထီးတစ်ေကာင်စီ ှ င့်အတ မန့်ညက်ေြခာက်ေပါင်ကိလည်းေကာင်း၊ သိးထီး

ှ င့်အတမန့်ညက်ေလးေပါင်ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၂၁ သိးကေလးတစ်ေကာင်စီ ှ င့်အတမန့်ညက်

ှ စ်ေပါင်ကိလည်းေကာင်းပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၂ အြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ်ဆိတ်ထီးတစ်ေကာင်

ကိလည်းပေဇာ်ရမည်။ ဤနည်းအားြဖင့်လ တိ့အတွက်သန့်စင်မကိဝတ် ပရမည်။‐

၂၃ နံနက်တိင်းမီး ိ ့ရာယဇ်အြပင်ဤပေဇာ် သကာများကိဆက်သရမည်။‐ ၂၄

ဤနည်းအတိင်းခနစ်ရက်တိင်ေအာင်ထာဝရ ဘရားအား ပေဇာ်သကာကိဆက်သရမည်။ ယင်း

၏ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ေန့စဥ်မီး ိ ့ရာသကာ ှ င့်စပျစ်ရည်သကာ အြပင်

ဤသကာကိဆက်သရမည်။‐ ၂၅သတမေန့တွင်စေဝးဝတ် ပရမည်။ ထိေန့ တွင်အလပ်မလပ်ရ။

၂၆ သင်တိ့သည်ေကာက်သိမ်းပဲွေတာ်ပထမေန့၌ ထာဝရဘရားအားေကာက်သစ်ပေဇာ်သည့်

အခါစေဝးဝတ် ပရ ကမည်။ ထိေန့၌ အလပ်မလပ်ရ။‐ ၂၇သင်တိ့သည်အြပစ်အနာကင်းေသာ ွားထီး

ပျို ှ စ်ေကာင်၊ သိးထီးတစ်ေကာင် ှ င့်တစ် ှ စ်သား အ ွယ်သိးထီးခနစ်ေကာင်ကိ ထာဝရဘရား

ှ စ်သက်ဖွယ်ရနံ့အြဖစ်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၈ ထိမီး ိ ့ရာ ှ င့်တဲွဖက်၍သံလွင်ဆီေရာေသာ

မန့်ညက်ကိေဘာဇဥ်သကာအြဖစ်ပေဇာ်ရမည်။ ွားထီးတစ်ေကာင်စီ ှ င့်အတမန့်ညက်ေြခာက်

ေပါင်ကိလည်းေကာင်း၊ သိးထီး ှ င့်အတမန့် ညက်ေလးေပါင်ကိလည်းေကာင်း၊ သိးကေလး

တစ်ေကာင်စီ ှ င့်အတမန့်ညက် ှ စ်ေပါင်ကိ လည်းေကာင်းပေဇာ်ရမည်။‐ ၃၀

ထိ့အြပင်အြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ်ဆိတ်ထီး တစ်ေကာင်ကိလည်းပေဇာ်ရမည်။ ဤနည်းအား

ြဖင့်လတိ့အတွက်သန့်စင်မဝတ်ကိ ပရမည်။‐ ၃၁ ေန့စဥ်မီး ိ ့ရာသကာ ှ င့်ေဘာဇဥ်သကာအြပင်

ဤသကာများ ှ င့်စပျစ်ရည်သကာကိပေဇာ် ရမည်။

၂၉ သင်တိ့သည်သတမလ၊ ပထမေန့တွင် စေဝး ဝတ် ပရမည်။

ထိေန့တွင်အလပ်မလပ်ရ။ ထိေန့တွင်တံပိးခရာများကိမတ်ရမည်။‐ ၂

ထာဝရဘရားအားအြပစ်အနာကင်းေသာ ွားထီးပျိုတစ်ေကာင်၊ သိးထီးတစ်ေကာင် ှ င့်

တစ် ှ စ်သားအ ွယ်သိးထီးခနစ်ေကာင်ကိ ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ဖွယ်ရနံ့အြဖစ် မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။‐ ၃

မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်တဲွဖက်၍သံလွင်ဆီေရာ ေသာမန့်ညက်ကိ ေဘာဇဥ်သကာအြဖစ်ပေဇာ် ရမည်။

ွားထီး ှ င့်အတမန့်ညက်ေြခာက်ေပါင် ကိလည်းေကာင်း၊ သိးထီး ှ င့်အတမန့်ညက်

ေလးေပါင်ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၄ သိးကေလးတစ်ေကာင်စီ ှ င့်အတ မန့်ညက်

ှ စ်ေပါင်ကိလည်းေကာင်းပေဇာ်ရမည်။‐ ၅ ထိ့အြပင်အြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ်ဆိတ်

ထီးတစ်ေကာင်ကိလည်းပေဇာ်ရမည်။ ဤ နည်းအားြဖင့်လတိ့အတွက်သန့်စင်မ ဝတ်ကိ ပရမည်။‐ ၆

လစဥ်လဆန်းတစ်ရက်ေန့တွင်ပေဇာ်သည့် မီး ိ ့ရာသကာ၊ ၎င်း ှ င့်တဲွဖက်ေသာေဘာဇဥ် သကာ၊

ေန့စဥ်မီး ိ ့ရာသကာ ှ င့်၎င်း ှ င့်တဲွဖက် ေသာေဘာဇဥ်သကာ၊ စပျစ်ရည်သကာအြပင်

ဤသကာများကိပေဇာ်ရမည်။ ဤပေဇာ် သကာတိ့၏ရနံ့ကိထာဝရဘရား ှ စ် သက်ေတာ်မ၏။ ၇

သင်တိ့သည်သတမလတစ်ဆယ့်ေလးရက် ေန့တွင် စေဝးဝတ် ပရမည်။ ထိေန့၌အစား

အစာမစားရ၊ အလပ်မလပ်ရ။‐ ၈ အြပစ်အနာကင်းေသာ ွားထီးတစ်ေကာင်၊ သိး

ထီးတစ်ေကာင် ှ င့်တစ် ှ စ်သားအ ွယ်သိးထီး ခနစ်ေကာင်ကိ ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ဖွယ်

ရနံ့အြဖစ်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။‐ ၉ မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်တဲွဖက်၍သံလွင်ဆီေရာ ေသာမန့်ညက်ကိ

ေဘာဇဥ်သကာအြဖစ်ပေဇာ် ရမည်။ ွားထီး ှ င့်အတမန့်ညက်ေြခာက်ေပါင် ကိလည်းေကာင်း၊

သိးထီး ှ င့်အတမန့်ညက် ေလးေပါင်ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၁၀ သိးကေလးတစ်ေကာင်စီ ှ င့်အတမန့်

ညက် ှ စ်ေပါင်ကိလည်းေကာင်းပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၁ ထိ့အြပင်လတိ့သန့်စင်မဝတ်အတွက်ပ

ေဇာ်ေသာဆိတ်၊ ေန့စဥ်ပေဇာ်သည့်မီး ိ ့ရာ ယဇ် ှ င့်တကွေဘာဇဥ်သကာ၊ စပျစ်ရည်

သကာတိ့အြပင်အြပစ်ေြဖရာယဇ် အြဖစ်ဆိတ်ထီးတစ်ေကာင်ကိပေဇာ် ရမည်။ ၁၂

သင်တိ့သည်သတမလတစ်ဆယ့်ငါးရက်ေန့ တွင် စေဝးဝတ် ပရမည်။ ထာဝရဘရား၏

ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းေသာဤပဲွေတာ်ကိခနစ် ရက်တိင်တိင်ကျင်းပရမည်။

ထိရက်များတွင် အလပ်မလပ်ရ။‐ ၁၃ ပထမေန့တွင်အြပစ်အနာကင်းေသာ ွား

ထီးပျိုတစ်ဆယ့်သံးေကာင်၊ သိးထီး ှ စ်ေကာင် ှ င့်တစ် ှ စ်သားအ ွယ်သိးထီးတစ်ဆယ့်ေလး

ေကာင်တိ့ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက်ဖွယ် ရနံ့အြဖစ်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၄

မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်တဲွဖက်၍သံလွင်ဆီေရာေသာ မန့်ညက်ကိ ေဘာဇဥ်သကာအြဖစ်ပေဇာ်ရမည်။

ွားထီးတစ်ေကာင်စီ ှ င့်အတမန့်ညက်ေြခာက် ေပါင်ကိလည်းေကာင်း၊ သိးထီးတစ်ေကာင်စီ ှ င့်

အတမန့်ညက်ေလးေပါင်ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၁၅ သိးကေလးတစ်ေကာင်စီ ှ င့်အတမန့်ညက်

ှ စ်ေပါင်ကိလည်းေကာင်း၊ လိအပ်ေသာစပျစ် ရည်သကာများကိလည်းေကာင်းပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၆

ထိ့ြပင်အြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ်ဆိတ်ထီး တစ်ေကာင်ကိလည်းပေဇာ်ရမည်။ ဤပေဇာ်

သကာများကိေန့စဥ်မီး ိ ့ရာသကာ ှ င့် တကွေဘာဇဥ်သကာ၊ စပျစ်ရည်သကာတိ့

အြပင်ပေဇာ်ရမည်။ ၁၇ ဒတိယေန့တွင်အြပစ်အနာကင်းေသာ ွား ထီးပျိုတစ်ဆယ့် ှ စ်ေကာင်၊

သိးထီး ှ စ်ေကာင် ှ င့်တစ် ှ စ်သားအ ွယ်သိးထီးတစ်ဆယ့် ေလးေကာင်ကိပေဇာ်ရမည်။‐ ၁၈

ထိ့အြပင်ပထမေန့တွင်ပေဇာ်ရသည့် သကာများကိလည်းပေဇာ်ရမည်။ ၂၀

တတိယေန့တွင်အြပစ်အနာကင်းေသာ ွားထီးပျိုတစ်ဆယ့်တစ်ေကာင်၊ သိးထီး ှ စ်

ေကာင် ှ င့်တစ် ှ စ်သားအ ွယ်သိးထီးတစ် ဆယ့်ေလးေကာင်ကိပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၁

ထိ့ြပင်ပထမေန့တွင်ပေဇာ်ရသည့်သကာ များကိလည်းပေဇာ်ရမည်။ ၂၃

စတတေန့တွင်အြပစ်အနာကင်းေသာ ွားပျို ဆယ်ေကာင်၊ သိးထီး ှ စ်ေကာင် ှ င့်တစ် ှ စ်သား

အ ွယ်သိးထီးတစ်ဆယ့်ေလးေကာင်ကိပေဇာ် ရမည်။‐ ၂၄ ထိ့ြပင်ပထမေန့တွင်ပေဇာ်ရသည့်သကာ

များကိလည်းပေဇာ်ရမည်။ ၂၆ ပဥမေန့တွင်အြပစ်အနာကင်းေသာ ွားပျို ကိးေကာင်၊

သိးထီး ှ စ်ေကာင် ှ င့်တစ် ှ စ်သား အ ွယ်သိးထီးတစ်ဆယ့်ေလးေကာင်ကိ ပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၇

ထိ့ြပင်ပထမေန့တွင်ပေဇာ်ရသည့်သကာ များကိလည်းပေဇာ်ရမည်။ ၂၉

ဆ မေန့တွင်အြပစ်အနာကင်းေသာ ွား ပျို ှ စ်ေကာင်၊ သိးထီး ှ စ်ေကာင် ှ င့်တစ် ှ စ်သား

အ ွယ်သိးထီးတစ်ဆယ့်ေလးေကာင်ကိပေဇာ် ရမည်။‐ ၃၀ ထိ့ြပင်ပထမေန့တွင်ပေဇာ်ရသည့်သကာ

များကိလည်းပေဇာ်ရမည်။ ၃၂ သတမေန့တွင်အြပစ်အနာကင်းေသာ ွား

ပျိုခနစ်ေကာင်၊ သိးထီး ှ စ်ေကာင် ှ င့်တစ် ှ စ် သားအ ွယ်သိးထီးတစ်ဆယ့်ေလးေကာင်

ကိပေဇာ်ရမည်။‐ ၃၃ ထိ့ြပင်ပထမေန့တွင်ပေဇာ်ရသည့်သကာ များကိလည်းပေဇာ်ရမည်။

၃၅ အ မေန့တွင်သင်တိ့သည်စေဝးဝတ် ပရ မည်။ ထိေန့၌အလပ်မလပ်ရ။‐ ၃၆

အြပစ်အနာကင်းေသာ ွားပျိုတစ်ေကာင်၊ သိး ထီးတစ်ေကာင် ှ င့်တစ် ှ စ်သားအ ွယ်သိးထီး

ခနစ်ေကာင်ကိထာဝရဘရား ှ စ်သက်ဖွယ် ရနံ့အြဖစ်မီး ိ ့ပေဇာ်ရမည်။‐ ၃၇

ထိ့ြပင်ပထမေန့၌ပေဇာ်ရသည့်သကာ များကိလည်းပေဇာ်ရမည်။ ၃၉

ဤြပ ာန်းချက်များကားသတ်မှတ်ထားေသာ ပဲွေန့များ၌ ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ရ

မည့်မီး ိ ့ရာသကာများ၊ ေဘာဇဥ်သကာများ၊ စပျစ်ရည်သကာများ ှ င့်မိတ်သဟာယသကာ

များ ှ င့်ဆိင်ေသာြပ ာန်းချက်များြဖစ်သည်။ ဤသကာများသည်ကတိဝတ်ြဖည့်ေသာသကာ၊

ေစတနာအေလျာက်ဆက်သေသာသကာများ အြပင်ထာဝရဘရားြပ ာန်းေသာသကာ များြဖစ်သည်။

၄၀ သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့် မှာေတာ်မသမ ကိ ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့အားကားေြပာေလ၏။

၃၀ ေမာေ ှ သည်သစာ ပြခင်း ှ င့်ဆိင်ေသာပညတ် များကိ

ဣသေရလအ ွယ်များေခါင်းေဆာင် တိ့အားေအာက်ပါအတိင်း န် ကားေလ သည်။‐

၂ တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည်ထာဝရ ဘရားအား တစ်စံတစ်ခကိဆက်သရန်

ကတိ ပလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်စံ တစ်ရာကိေ ှ ာင် ကဥ်ရန်သစာဆိလ င်ေသာ် လည်းေကာင်း

ထိသစာကတိကိမချိုးေဖာက် ရ။ ကတိသစာ ပထားသည့်အတိင်းတစ် သေဝမတိမ်းေဆာင် ွက်ရမည်။

၃ အဖ၏အပ်ထိန်းမေအာက်တွင် ှ ိ ေနေသး ေသာမိန်းမပျိုတစ်ဦးသည် ထာဝရဘရား

အားတစ်စံတစ်ခကိဆက်သရန်ကတိ ပ လ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်စံတစ်ရာကိ

ေ ှ ာင် ကဥ်ရန်သစာဆိလ င်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊‐ ၄ သ၏ဖခင် ကား၍မတားြမစ်လ င်

သသည် ကတိသစာ ပထားသည်အတိင်းတစ်သေဝ မတိမ်းေဆာင် ွက်ရမည်။‐ ၅

သိ့ရာတွင်သ၏ဖခင် ကား၍တားြမစ်ပါမ သသည်ကတိသစာအတိင်းေဆာင် ွက်ရန်မ လိ။

ဖခင်၏တားြမစ်မေ ကာင့်ကတိသစာပျက် ြခင်းကိထာဝရဘရားခွင့်လတ်ေတာ်မမည်။ ၆

အိမ်ေထာင်မကျေသးေသာအမျိုးသမီးတစ် ဦးသည် သိလျက် ှ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အမှတ်

တမ့ဲေသာ်လည်းေကာင်းတစ်စံတစ်ရာကိေ ှ ာင် ကဥ်ရန် ကတိသစာ ပ ပီးေနာက်အိမ်ေထာင် ကျလ င်

သ၏ခင်ပွန်းသည် ကား၍မတား ြမစ်ေသာ်၊‐ ၇ သသည်ကတိသစာ ပထားသည်အတိင်း

တစ်သေဝမတိမ်းေဆာင် ွက်ရမည်။‐ ၈ သ၏ခင်ပွန်း ကား၍တားြမစ်လ င်မကား

သသည်ကတိသစာအတိင်းေဆာင် ွက်ရန် မလိ။ ထာဝရဘရားသည်သ့ကိခွင့်လတ် ေတာ်မမည်။ ၉
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မဆိးမြဖစ်ေစ၊ လင်ကွာမိန်းမြဖစ်ေစ မိမိ ပခ့ဲသမ ေသာကတိသစာကိတည်ေစ ရမည်။ ၁၀

လင် ှ ိ မိန်းမသည်တစ်စံတစ်ရာကိေ ှ ာင် ကဥ်ရန် ကတိသစာ ပခ့ဲေသာ်သ၏ခင်ပွန်း

ကား၍မတားြမစ်လ င်၊‐ ၁၁ သသည်မိမိ၏ကတိသစာကိတည်ေစရမည်။‐ ၁၂

သိ့ရာတွင်သ၏ခင်ပွန်း ကား၍တားြမစ်ပါ မ သသည်ကတိသစာအတိင်းေဆာင် ွက်ရန် မလိ။

ခင်ပွန်း၏တားြမစ်မေ ကာင့်ကတိပျက် ြခင်းကိ ထာဝရဘရားခွင့်လတ်ေတာ်မမည်။‐ ၁၃

သ၏ခင်ပွန်းသည်သ ပခ့ဲေသာကတိ သစာကိ တည်ေစ ိင်ခွင့် ှ င့်ပယ်ဖျက်ပိင်ခွင့် ှ ိ ၏။‐ ၁၄

သိ့ရာတွင်ခင်ပွန်းသည်ဇနီး၏ကတိသစာ အေကာင်းကိ ကားရေသာေန့၌မတားြမစ်

လ င် ဇနီးသည်မိမိ၏ကတိသစာကိတည် ေစရမည်။ ခင်ပွန်းသည် ကားရေသာေန့၌

မတားြမစ်သြဖင့်သေဘာတရာေရာက် သည်။‐ ၁၅ သသည်တစ်ရက်လွန် ပီးမှဇနီး၏ကတိ

သစာကိပယ်ဖျက်လ င် ကတိသစာပျက်ြခင်း အြပစ်ဒဏ်ကိခံေစရမည်။ ၁၆

ဤပညတ်များသည်ကားဖခင်၏အပ်ထိန်း မေအာက်တွင် ှ ိ ေနေသးေသာမိန်းမပျို ှ င့်

အိမ်ေထာင်ကျ ပီးေသာအမျိုးသမီးတိ့ ကတိသစာ ပြခင်း ှ င့်ဆိင်သည့်ပညတ် များြဖစ်သတည်း။

၃၁ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား၊‐ ၂ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အတွက်မိဒျန်

အမျိုးသားတိ့အားလက်စားေချေလာ့။ ထိ တာဝန်ကိေဆာင် ွက် ပီးေနာက် သင်သည်

အနိစေရာက်လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ထိ့ေကာင့်ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့အား``မိဒျန်အမျိုးသားတိ့သည်ထာဝရ ဘရားကိြပစ်မှား ကေသာေကာင့် သတိ့ကိ

တိက်ခိက်ေချမန်းရန်အသင့်ြပင် ကေလာ့။‐ ၄ စစ်ချီတက်တိက်ခိက်ရန်ဣသေရလအ ွယ် များမှ

တစ် ွယ်လ င်လတစ်ေထာင်ကျေစ လတ်ေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၅ သိ့ြဖစ်၍စစ်ချီရန်ဣသေရလအ ွယ်များ

မှလတစ်ေထာင်ကျစီြဖင့် လေပါင်းတစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်ကိေ ွးချယ် ကေလသည်။‐ ၆

ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာ ဇာ၏သား ဖိနဟတ်အားဣသေရလတပ်ကိ

အပ်ချုပ်ကွပ်ကဲေစ၏။ သ ှ င့်အတတဲေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာအသံးအေဆာင်ပစည်းများ ှ င့်

အချက်ေပးတံပိးခရာများကိယေဆာင် သွား၏။‐ ၇ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အားအမိန့်ေပး

ေတာ်မသည်အတိင်း သတိ့သည်မိဒျန်အမျိုး သားတိ့ကိတိက်ခိက်ရာ၊‐ ၈

မိဒျန်ဘရင်ငါးပါးြဖစ် ကေသာဧဝိ၊ ေရ ကင်၊ ဇရ၊ ဟရ ှ င့်ေရဘတိ့အပါအဝင် ေယာကျာ်းအားလံးကိ

သတ်ြဖတ်သတ်သင်ခ့ဲ ကေလသည်။ ေဗာရ၏သားဗာလမ်ကိ လည်းသတ်ခ့ဲ က၏။ ၉

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် မိဒျန် အမျိုးသမီး ှ င့် ကေလးများကိသံ့ပန်း အြဖစ်ဖမ်းဆီး၍သတိ့၏သိး၊

ွား တိရစာန်တိ့ ှ င့်တကွပစည်းဥစာ ှ ိ သမ ကိသိမ်းယေလ၏။‐ ၁၀သတိ့၏ မိ ့ ှ င့်စခန်း ှ ိ သမ တိ့ကိ

လည်းမီး ိ ့ဖျက်ဆီးပစ် က၏။‐ ၁၁ သတိ့သည်သိမ်းယရ ှ ိ သမ ေသာဥစာ ပစည်း၊

သံ့ပန်း ှ င့်တိရစာန်တိ့ကိ၊‐ ၁၂ ေယရိေခါ မိ ့တစ်ဖက်ေယာ်ဒန်ြမစ်နား ှ ိ ေမာဘလွင်ြပင်တွင်

စခန်းချလျက် ှ ိ ေသာ ေမာေ ှ ၊ ဧလာဇာ ှ င့်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ထံယေဆာင်ခ့ဲ ကေလသည်။

၁၃ ေမာေ ှ ၊ ဧလာဇာ ှ င့်ဣသေရလေခါင်း ေဆာင်အေပါင်းတိ့သည် စခန်းအြပင်သိ့

ထွက်၍တပ်သားများကိဆီး ကိ က၏။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်ေမာေ ှ သည်တိက်ပဲွြပန်တပ် ရင်းမး၊

တပ်ခဲွမးစေသာအရာ ှ ိ တိ့ ကိအမျက်ထွက်၍၊‐ ၁၅ ``သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်အမျိုးသမီး

အားလံးကိ အသက်ချမ်းသာေစ ကသနည်း။‐ ၁၆ ဤအမျိုးသမီးများသည်ဗာလမ်၏အ ကံ

ေပးချက်အရေပဂရအရပ်တွင် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား ထာဝရဘရားကိသစာ

ေဖာက်ေစခ့ဲေ ကာင်းသတိရ ကေလာ့။ ထိ အြပစ်ေ ကာင့်ထာဝရဘရား၏လစ

တွင်ကပ်ေရာဂါကျေရာက်ခ့ဲ၏။‐ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ေယာကျာ်းကေလးများ ှ င့် ေယာကျာ်း

ှ င့်ဆက်ဆံဖးေသာမိန်းမ ှ ိ သမ တိ့ ကိသတ်ေလာ့။‐ ၁၈ မိန်းကေလးများ ှ င့်အပျိုကညာများကိ

သင်တိ့အသက်ချမ်းသာေပး ကေလာ့။‐ ၁၉သင်တိ့တွင်လအသက်ကိသတ်ခ့ဲသ ှ င့် လေသေကာင်ကိ

ကိင်တွယ်မိခ့ဲသအေပါင်း တိ့သည်စခန်းအြပင်ဘက်တွင်ခနစ်ရက် ေနထိင်ရ ကမည်။

တတိယေန့ ှ င့်သတမ ေန့ရက်များ၌ သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့ဖမ်းဆီး ခ့ဲေသာအမျိုးသမီးများအတွက်

သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပရမည်။‐ ၂၀ သင်တိ့၏အဝတ်အကျများ ှ င့်သားေရ၊

ဆိတ်ေမွးသိ့မဟတ်သစ်သားြဖင့် ပလပ် ေသာပစည်း ှ ိ သမ တိ့ကိလည်းသန့်စင်

ေစရမည်'' ဟဆိ၏။ ၂၁ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာကလည်းတိက်ပဲွြပန်

စစ်သည်တိ့အား``ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အားမိန့် ကားေတာ်မေသာပညတ်များမှာ၊‐ ၂၂ ေ ၊ ေငွ၊

ေကးဝါ၊ သံ၊ သံြဖူ၊ ခဲအစ ှ ိ သည့်မီး မေလာင်က မ်း ိင်ေသာသတုပစည်း ှ ိ သမ

အားမီးကိြဖတ်သန်းေစြခင်းြဖင့်သန့်စင်ေစ ရမည်။ အြခားသံဝတုပစည်းများကိသန့်စင်

ြခင်းဝတ် ပရာေရြဖင့်သန့်စင်ေစရမည်။‐ ၂၄ သတမေန့တွင်သင်တိ့၏အဝတ်အကျ

များကိဖွပ်ေလာ်ရမည်။ ထိေနာက်သင်တိ့ သည်သန့်စင် ပီြဖစ်သြဖင့် စခန်းအတွင်း

သိ့ြပန်လည်ဝင်ေရာက် ိင်သည်ဟ၍ြဖစ် သည်'' ဟဆိေလ၏။ ၂၅ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား၊

၂၆ ``သင် ှ င့်ဧလာဇာတိ့သည်ဣသေရလ အမျိုးသားအ ကီးအကဲတိ့ ှ င့်အတ

သံ့ပန်း ှ င့်တိရစာန်များအပါအဝင် လက်ရသိမ်းဆည်းခ့ဲေသာပစည်း ှ ိ သမ ကိေရတွက်ရမည်။‐ ၂၇

ထိပစည်းများကိထက်ဝက်စီအညီအမ ခဲွ ပီးလ င် တစ်ဝက်ကိစစ်သည်တိ့အားေပး

၍ တစ်ဝက်ကိကျန်ေသာဣသေရလအမျိုး သားတိ့အားေပးရမည်။‐ ၂၈

စစ်သည်တိ့အတွက်ေဝစထဲမှသံ့ပန်းငါးရာ လ င် တစ်ေယာက်ကျြဖင့်လည်းေကာင်း၊ သိး၊ ွား၊

ြမည်း၊ ဆိတ်တိ့ကိလည်းထိအချိုးကျြဖင့် လည်းေကာင်း ထာဝရဘရားအတွက်အခွန်

အြဖစ်သီးသန့်ထားရမည်။‐ ၂၉ ထာဝရဘရားအားဆက်သရန်အထးလဖွယ်

အြဖစ် ထိေဝစကိယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာ အားေပးအပ်ရမည်။‐ ၃၀

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အတွက်ေဝစထဲ မှ သံ့ပန်းငါးဆယ်လ င်တစ်ေယာက်ကျြဖင့်

လည်းေကာင်း၊ သိး၊ ွား၊ ြမည်း၊ ဆိတ်တိ့ကိလည်း ထိအချိုးကျြဖင့်လည်းေကာင်း တ်ယ၍

ထာဝရဘရား၏တဲေတာ်ကိတာဝန်ယ ေစာင့်ထိန်းရေသာေလဝိအမျိုးသားတိ့ အားေပးအပ်ရမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၁ ေမာေ ှ  ှ င့်ဧလာဇာတိ့သည် ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်းေဆာင် ွက်

ကေလသည်။ ၃၂ စစ်သည်တိ့ကိယ်ပိင်အတွက်သိမ်းထားေသာ ပစည်းများအြပင်

လက်ရသိမ်းဆည်းခ့ဲေသာ တိရစာန် ှ င့်လအေရအတွက်စာရင်းမှာ သိး

ှ င့်ဆိတ်ေကာင်ေရေြခာက်သိန်းခနစ်ေသာင်း ငါးေထာင်၊ ွားေကာင်ေရခနစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊

ြမည်းေကာင်ေရေြခာက်ေသာင်းတစ်ေထာင် ှ င့် အပျိုကညာဦးေရသံးေသာင်း ှ စ်ေထာင်

ေယာက်ြဖစ်သည်။‐ ၃၆ စစ်သည်တိ့အတွက်ထက်ဝက်ေဝစမှာ သိး

ှ င့်ဆိတ်ေကာင်ေရေပါင်းသံးသိန်းသံးေသာင်း ခနစ်ေထာင့်ငါးရာြဖစ်၍ ၎င်းတိ့အနက်

ထာဝရဘရားအတွက်အခွန်အြဖစ်ဆက် သရန်ေကာင်ေရမှာ ေြခာက်ရာ့ခနစ်ဆယ့်ငါး ြဖစ်သည်။

စစ်သည်တိ့အတွက်ေဝစ ွားေကာင် ေရသံးေသာင်းေြခာက်ေထာင်ြဖစ်၍ ၎င်းတိ့အနက်

ထာဝရဘရားအတွက်အခွန်အြဖစ်ဆက် သရန် ေကာင်ေရမှာခနစ်ဆယ့် ှ စ်ေကာင်ြဖစ်

သည်။ စစ်သည်တိ့အတွက်ေဝစမှာြမည်း ေကာင်ေရသံးေသာင်းငါးရာြဖစ်၍၎င်းတိ့

အနက် ထာဝရဘရားအတွက်အခွန် အြဖစ်ဆက်သရန်ေကာင်ေရမှာေြခာက်ဆယ့်

တစ်ြဖစ်သည်။ စစ်သည်တိ့အတွက်ေဝစ မှာအပျိုကညာတစ်ေသာင်းေြခာက်ေထာင်

ေယာက်ြဖစ်၍ ၎င်းတိ့အနက်ထာဝရဘရား အတွက်အခွန်အြဖစ်ဆက်သရန်အတွက်

မှာသံးဆယ့် ှ စ်ေယာက်ြဖစ်သည်။‐ ၄၁ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း

ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားအား ဆက်သရန် အထးလဖွယ်အြဖစ်ေဝစကိ

ဧလာဇာအားေပးအပ်ေလသည်။ ၄၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အတွက်ေဝစ သည်လည်း

စစ်သည်တိ့အတွက် ေဝစအတိင်း သိး ှ င့်ဆိတ်ေကာင်ေရသံးသိန်းသံးေသာင်း ခနစ်ေထာင့်ငါးရာ၊

ွားေကာင်ေရသံးေသာင်း ေြခာက်ေထာင်၊ ြမည်းေကာင်ေရသံးေသာင်းငါး

ရာ ှ င့်အပျိုကညာဦးေရတစ်ေသာင်းေြခာက် ေထာင်ေယာက်ြဖစ်သည်။‐ ၄၇

ေမာေ ှ သည်ထိေဝစထဲမှသံ့ပန်း ှ င့်တိရစာန် တိ့ကိ ငါးဆယ်ချိုးတစ်ချိုးကျ တ်ယ၍ ထာဝရ

ဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည်အတိင်း တဲေတာ်ကိ တာဝန်ယေစာင့်ထိန်းရေသာေလဝိအမျိုးသား

တိ့အားေပးအပ်ေလသည်။ ၄၈ ထိေနာက်တပ်မးတိ့သည် ေမာေ ှ ထံသိ့လာ

ေရာက်၍``အက ်ပ်တိ့၏လက်ေအာက် ှ ိ စစ်သည် များကိေရတွက်ရာ တစ်ေယာက်မ ေပျာက်ဆံး

ြခင်းမ ှ ိ ေ ကာင်းေတွ့ရပါသည်။‐ ၅၀ သိ့ြဖစ်၍အက ်ပ်တိ့အသီးသီးသိမ်းယ ရ ှ ိ ေသာေ တန်ဆာ၊

လက်ေကာက်၊ ဘယက်၊ လက်စွပ်၊ နားဆဲွ ှ င့်လည်ဆဲွတိ့ကိကိယ်ေတာ် ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲ ကပါသည်။

ထာဝရ ဘရားသည်အက ်ပ်တိ့၏အသက်ကိချမ်း သာေပးေသာေကာင့် ထိလက်ဝတ်တန်ဆာများ

ကိဆက်သပါသည်'' ဟအစီရင်ခံ က၏။‐ ၅၁ ေမာေ ှ  ှ င့်ဧလာဇာတိ့သည်ေ လက်ဝတ်

တန်ဆာများကိလက်ခံေလသည်။‐ ၅၂ တပ်မးများဆက်သေသာလက်ဝတ်တန်

ဆာအေလးချိန်မှာေပါင်ေလးရာေကျာ် ှ ိ သည်။‐ ၅၃ ိ း ိ းတပ်သားတိ့သည်မိမိတိ့ရ ှ ိ ေသာ

ပစည်းများကိ ကိယ်ပိင်အတွက်သိမ်းဆည်း ထား က၏။‐ ၅၄ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့ကိ ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မအ့ံ ေသာငှာ ေမာေ ှ  ှ င့်ဧလာဇာတိ့သည်ေ များ

ကိတဲေတာ်သိ့ယေဆာင်သွားကေလသည်။

၃၂ ဗင်အ ွယ် ှ င့်ဂဒ်အ ွယ်တိ့တွင် သိး ွား တိရစာန်ေြမာက်ြမားစွာ ှ ိ  က၏။

ယာဇာ ြပည် ှ င့်ဂိလဒ်ြပည်တွင်စားကျက်ေကာင်း များ ှ ိ ေ ကာင်းသိ ှ ိ ရေသာအခါ၊‐

၂ သတိ့သည်ေမာေ ှ ၊ ဧလာဇာ ှ င့်ဣသေရလ ေခါင်းေဆာင်တိ့ထံသိ့သွား၍၊‐ ၃

``ထာဝရဘရားကမေတာ်မြခင်းြဖင့်ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့သိမ်းပိက်ရ ှ ိ ေသာ အတ

တ် မိ၊့ ဒိဘန် မိ၊့ ယာဇာ မိ၊့ နိမရ မိ၊့ ေဟ ှ ဘန် မိ၊့ ဧလာေလ မိ၊့ ေ ှ ဘံ မိ၊့ ေနေဗာ မိ ့ ှ င့်

ေဗာန မိ ့များတည် ှ ိ ရာေဒသတွင်စားကျက် ေကာင်းများ ှ ိ ပါသည်။ အက ်ပ်တိ့တွင်သိး

ွားတိရစာန်များစွာ ှ ိ ပါသည်။‐ ၅ သိ့ြဖစ်၍ဤေဒသတွင်အက ်ပ်တိ့ေန

ထိင်ရန်အပိင်ေပးသနားပါ။ အက ်ပ်တိ့ အားေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်ဖက်သိ့ကး၍မေန ထိင်ေစပါ ှ င့်''
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ဟေလာက်ထား က၏။ ၆ ထိအခါေမာေ ှ က``သင်တိ့၏သားချင်းများ စစ်ချီတိက်ခိက်ေနစဥ်

သင်တိ့သည်ဤအရပ် တွင်ေနထိင် ကပါသေလာ။‐ ၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေယာ်ဒန်

ြမစ်ကိကး၍ ထာဝရဘရားေပးသနား ေတာ်မေသာြပည်သိ့ဝင်ေရာက်ေရးတွင် သင်

တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်သတိ့ကိစိတ် ပျက်အားေလျာ့ေစ ကသနည်း။‐ ၈

ငါသည်သင်တိ့၏ဘိးေဘးများအားထိ ြပည်ကိေထာက်လှမ်းရန် ကာေဒ ှ အရပ်မှ ေစလတ်စဥ်အခါက

သတိ့သည်လတိ့ကိ စိတ်ပျက်အားေလျာ့ေစခ့ဲ က၏။‐ ၉သတိ့သည်ဧ ှ ေကာလချိုင့်ဝှမ်းသိ့တိင်ေအာင်

သွားေရာက်ခ့ဲ က၍ ထိြပည်ကိေတွ့ြမင် ပီး ေနာက်ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာ ကေသာအခါ

ထာဝရဘရားေပးသနားေတာ်မေသာ ြပည်သိ့မသွားရန်လတိ့ကိတိက်တွန်း က၏။‐ ၁၀

ထိအခါထာဝရဘရားသည်အမျက် ေတာ်ထွက်၍၊‐ ၁၁ `သတိ့သည်ငါ့ကိသစာေဖာက် ကသြဖင့်

အီဂျစ်ြပည်မှထွက်လာေသာသတိ့တွင် အသက် ှ စ်ဆယ်အ ွယ် ှ င့်အထက် ှ ိ

ေသာမည်သည့်ေယာကျာ်းမ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့အားငါေပးမည်ဟကတိထား

ေသာြပည်သိ့မဝင်ရ' ဟကျိန်ဆိ၍မိန့် ေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၁၂ ထိသိ့ဒဏ်စီရင်ြခင်းခံရသတိ့တွင်

ေကနတ်အမျိုးသားေယဖ ာ၏သား ကာ လက် ှ င့် န်၏သားေယာ တိ့မပါဝင် ေချ။

သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏သစာ ေတာ်ကိေစာင့်သများြဖစ်ေပသည်။‐ ၁၃

ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ကိအမျက်ထွက်သြဖင့် မိမိအလိ

ကိဆန့်ကျင်ေသာအမျိုးဆက်တိ့ေသဆံး ကန် ကသည်အထိသတိ့ကိေတာက ာရ

၌အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံးလှည့်လည်ေန ေစေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ဘိးေဘးတိ့၏ဒစ ိက်မျိုးကိကးလွန်

ေသာအားြဖင့် ယခသင်တိ့သည်ဒစ ိက် ပေသာမျိုးဆက်သစ်ြဖစ်လာ က၏။ သိ့

ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ထာဝရဘရား၏ြပင်း ထန်ေသာအမျက်ေတာ်ကိ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အေပ သိ့တစ်ဖန်ကျ ေရာက်ေစရန် ပကျင့်ေန ကပါသည် တကား။‐ ၁၅

ဗင် ှ င့်ဂဒ်အ ွယ်ဝင်များြဖစ် ကေသာ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ေနာက်ေတာ်

သိ့ယခမလိက် ကလ င် ကိယ်ေတာ်သည် ဣသေရလတစ်မျိုးလံးကိေတာက ာရ

တွင်တစ်ဖန်စွန့်ပစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ် ၍သင်တိ့ေ ကာင့်ထိသအေပါင်းတိ့သည်

ပျက်စီးဆံးပါးရ ကလိမ့်မည်'' ဟြပန် လည်ေြဖ ကား၏။ ၁၆ တစ်ဖန်သတိ့သည်

ေမာေ ှ အနီးသိ့ချဥ်းကပ်၍``ေ ှ းဦးစွာအက ်ပ်တိ့၏သိးများထားရန်ေကျာက်တံးြခံစည်း ိ းများကိ

လည်းေကာင်း၊ အက ်ပ်တိ့ကိမီှခိသများ ေနထိင်ရန် တံတိင်းကာရံထားေသာ မိ ့များ

ကိလည်းေကာင်းတည်ေဆာက်ခွင့်ေပးပါ။‐ ၁၇ ထိေနာက်အက ်ပ်တိ့သည်အမျိုးသားချင်း

တိ့အပိင်ရမည့်ြပည်တွင် အေြခချေနထိင် ရသည်အထိသတိ့ကိေ ှ ့ေဆာင်၍စစ်ချီ တိက်ခိက်ပါမည်။

ဤအေတာအတွင်းအက ်ပ် တိ့ကိမီှခိသများသည် ခိင်ခ့ံေသာ မိ ့များ တွင်ေနထိင်ရသြဖင့်

ဤအရပ်သားတိ့၏ ရန်မှကင်းလွတ် ိင် ကပါလိမ့်မည်။‐ ၁၈အြခားေသာဣသေရလအ ွယ်ဝင်တိ့

သည် မိမိတိ့ေနထိင်ရမည့်ြပည်ကိအပိင် မရမချင်းအက ်ပ်တိ့သည်ကိယ့်အိမ် သိ့မြပန်ပါ။‐ ၁၉

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်တွင်အက ်ပ်တိ့ အားနယ်ေြမေဝစေပးထား ပီးြဖစ်သြဖင့်

အေနာက်ဘက်ကမ်းတွင်နယ်ေြမေဝစကိ ထပ်မံ၍မေတာင်းဆိပါ'' ဟ၍ေလာက် ထား က၏။

၂၀ ထိအခါေမာေ ှ က``သင်တိ့ကတိတည် မည်ဆိလ င် ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌

စစ်ချီတိက်ရန်အသင့်ြပင်ေလာ့။‐ ၂၁ သင်တိ့၏တပ်သားအေပါင်းတိ့သည်ေယာ်ဒန်

ြမစ်ကိြဖတ်ကး ပီးလ င် ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ကိနာခံလျက် ငါတိ့၏ရန်သများကိ တိက်ခိက်ေချမန်း၍၊‐

၂၂ တိင်းြပည်ကိသိမ်းပိက်ရမည်။ ထိေနာက်သင် တိ့သည်ထာဝရဘရား ှ င့်အမျိုးသား ချင်းတိ့အတွက်

တာဝန်ေကျပွန် ပီြဖစ်၍ဤအရပ်သိ့ြပန်လာ ိင်သည်။ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည်ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့

ဘက် ှ ိ ဤြပည်သည်သင်တိ့ေဝစြဖစ် ေကာင်းသိမှတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၃

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ကတိမတည်လ င် ထာဝရဘရားအားြပစ်မှားရာေရာက်လိမ့် မည်။

ထိအခါသင်တိ့သည်အြပစ်ဒဏ်ကိ မချခံ ကရမည်။‐ ၂၄ သင်တိ့ မိ ့များ ှ င့်သိးြခံများကိတည်

ေဆာက် ကေလာ့။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့ကတိ ကိမဖျက် က ှ င့်'' ဟသတိေပးေလ၏။

၂၅ ထိအခါဂဒ်အ ွယ်ဝင် ှ င့် ဗင်အ ွယ် ဝင်တိ့က``ကိယ်ေတာ်မိန့်မှာသည်အတိင်း

အက ်ပ်ေဆာင် ွက်ပါမည်။‐ ၂၆ အက ်ပ်တိ့၏ဇနီး ှ င့်သားသမီးများ၊ သိး၊

ဆိတ်၊ ွားများသည်ဤအရပ် ှ ိ ဂိလဒ် မိ ့များတွင်ေနရစ် ကပါမည်။‐ ၂၇

အက ်ပ်တိ့မကားထာဝရဘရား၏အမိန့် ကိနာခံလျက် စစ်ချီတက်ရန်အသင့် ှ ိ ေန

ကပါသည်။ ကိယ်ေတာ်မိန့်မှာသည့်အတိင်း အက ်ပ်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး

၍ရန်သများကိတိက်ခိက်ပါမည်'' ဟ၍ ေမာေ ှ အားကတိေပး က၏။ ၂၈

ထိ့ေကာင့်ေမာေ ှ ကဧလာဇာ၊ ေယာ  ှ င့် အြခားေသာဣသေရလေခါင်းေဆာင်တိ့ အား၊‐ ၂၉

``ဂဒ်အ ွယ်ဝင် ှ င့် ဗင်အ ွယ်ဝင်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်အရေယာ်ဒန်

ြမစ်ကိြဖတ်ကး၍ စစ်ချီတိက်ခိက်လ င်လည်း ေကာင်း၊ သင်တိ့သည်သတိ့၏အကအညီ

ြဖင့်ထိြပည်ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်လ င် လည်းေကာင်း ဂိလဒ်ြပည်ကိသတိ့အား အပိင်ေပးေလာ့။‐ ၃၀

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး၍စစ်ချီတိက်ခိက် ြခင်းမ ပ ကလ င်

သင်တိ့နည်းတခါနာန် ြပည်ထဲ၌သာသတိ့ေဝစကိရေစရမည်'' ဟအမိန့်ေပးေလ၏။ ၃၁

ဂဒ်အ ွယ်ဝင် ှ င့် ဗင်အ ွယ်ဝင်တိ့ က``အက ်ပ်တိ့သည်ထာဝရဘရားမိန့်

ေတာ်မသည်အတိင်းေဆာင် ွက်ပါမည်။‐ ၃၂ အက ်ပ်တိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်

ှ ိ ြပည်ကိအပိင်ရ ိင်ရန် ထာဝရဘရား ၏ေ ှ ့ေဆာင်မကိနာခံလျက် ခါနာန်ြပည်

ဘက်သိ့ကး၍စစ်ချီတိက်ခိက်ပါမည်'' ဟေလာက်ထား ကေလသည်။ ၃၃

ထိ့ေကာင့်ေမာေ ှ သည်အာေမာရိဘရင် ှ ိ ဟန် ှ င့် ဗာ ှ န်ဘရင် သဃတိ့ပိင်သမ

ေသာနယ်ေြမ ှ င့်တကွ ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့ ွာများကိဂဒ်အ ွယ်ဝင်၊ ဗင်အ ွယ်ဝင်

ှ င့်မနာေ ှ အ ွယ်ဝင်တိ့အားသတ်မှတ် ေပးေလသည်။‐ ၃၄ ဂဒ်အ ွယ်ဝင်တိ့သည်ဒိဗန် မိ၊့

အတ ပ် မိ၊့ အာေရာ် မိ၊့‐ ၃၅ အာတ တ်ေ ှ ာဖန် မိ၊့ ယာဇာ မိ၊့ ယေမဟ မိ၊့‐ ၃၆

ဗက်နိမရာ မိ ့ ှ င့်ေဗသာရန် မိ ့စေသာ တံတိင်းကာရံထားသည့် မိ ့များကိြပန် လည်တည်ေဆာက် က၏။‐

၃၇ ဗင်အ ွယ်ဝင်တိ့သည်ေဟ ှ ဘန် မိ၊့ ဧလာေလ မိ၊့ ကိရယသိမ် မိ၊့‐ ၃၈ ေနေဗာ မိ၊့

ဗာလေမာန မိ(့ဤ မိ ့၏နာမည် ကိေြပာင်းလိက်၏) ှ င့် ှ ိ ဗမ မိ ့များကိ ြပန်လည်တည်ေဆာက် ကသည်။

သတိ့ြပန် လည်တည်ေဆာက်ေသာ မိ ့များကိနာမည် သစ်ြဖင့်မှည့်ေခ  ကသည်။ ၃၉

မနာေ ှ သားမာခိရ၏သားချင်းစသည် ဂိလဒ်ြပည်ကိဝင်ေရာက်တိက်ခိက် ပီးလ င်

ထိြပည်တွင်ေနထိင်ေသာအာေမာရိအမျိုး သားတိ့ကိေမာင်းထတ်၍ြပည်ကိသိမ်းပိက်

ေလသည်။‐ ၄၀ ထိ့ေကာင့်ေမာေ ှ သည်မာခိရသားချင်းစ အားဂိလဒ်ြပည်ကိေပးသြဖင့်

သတိ့သည် ထိြပည်တွင်ေနထိင် က၏။‐ ၄၁ မနာေ ှ ၏အ ွယ်ဝင်ြဖစ်ေသာယာဣရ သည်

ေကျး ွာအချို ့ကိတိက်ခိက်သိမ်းပိက် ပီးလ င်``ယာဣရေကျး ွာများ'' ဟ သမတ်ေလသည်။‐ ၄၂

ေနာဗာဆိသသည်လည်းေကနတ် မိ ့ ှ င့် အနီး ှ ိ ေကျး ွာများကိတိက်ခိက်သိမ်း ပိက် ပီးလ င်

မိမိ၏အမည်ကိစဲွ၍ ေနာဗာ မိ ့ဟမှည့်ေခ ေလ၏။

၃၃ ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်ေခါင်းေဆာင်၍ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်

အီဂျစ်ြပည်မှအ ွယ် အလိက်ထွက်ခွာလာခ့ဲ က၏။ သတိ့၏ ခရီးစဥ်ကိေဖာ်ြပေပအ့ံ။‐ ၂

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ေမာေ ှ သည် သတိ့ရပ်နားရာစခန်းအဆင့်

ဆင့်တိ့၏နာမည်များကိမှတ်သားထား ေလသည်။ ၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ပထမဦး

ဆံးကျင်းပေသာပသခါပဲွေတာ်လွန် ပီး ေနာက်တစ်ေန့ြဖစ်ေသာပထမလတစ်ဆယ်

ငါးရက်ေန့၌ အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခွာလာခ့ဲ က၏။ သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏အကာ

အကွယ်ြဖင့် အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ေ ှ ့ေမှာက် တွင်ရာမသက် မိ ့မှထွက်ခွာလာ က၏။‐ ၄

ထိစဥ်အခါကအီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားဒဏ်ခတ်ြခင်းခံရေသာ

သားဦးများကိြမုပ် ှ ံ လျက်ေန က၏။ ထိ သိ့ဒဏ်ခတ်ြခင်းအားြဖင့်ထာဝရဘရား သည်

အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့၏ဘရားများ ထက်တန်ခိး ကီးေ ကာင်းြပေတာ်မ၏။ ၅

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ရာမသက် မိ ့မှ ထွက်ခွာလာ က ပီးေနာက်သကတ်

စခန်းတွင်ရပ်နား က၏။‐ ၆ ထိမှတစ်ဆင့်ေတာက ာရအစွန် ှ ိ ဧသံ စခန်းတွင်ရပ်နား က၏။‐ ၇

တစ်ဖန်သတိ့သည်ဗာလေဇဖန်စခန်း အေ ှ ့ ှ ိ ပိဟဟိ တ်စခန်းသိ့ြပန်လှည့် က ပီးလ င်

မိဂေဒါလစခန်းအနီး၌ ရပ်နား က၏။‐ ၈ သတိ့သည်ပိဟဟိ တ်စခန်းမှထွက်လာ

၍ ပင်လယ်နီကိြဖတ်ကး ပီးလ င်ဧသံ ေတာက ာရသိ့ေရာက် က၏။ သံးရက်ခရီး

သွား ပီးေနာက်မာရစခန်း၌ရပ်နား က၏။‐ ၉ ထိစခန်းမှထွက်လာ ပီးေနာက်စမ်းေရတွင်း

တစ်ဆယ့် ှ စ်တွင်း ှ င့် စွန်ပလံွပင်ခနစ်ဆယ် ှ ိ ေသာဧလိမ်စခန်းသိ့ေရာက်လာ က၏။ ၁၀

တစ်ဖန်သတိ့သည်ဧလိမ်စခန်းမှထွက် လာ၍ ဆးအက်ပင်လယ်ေကွ့အနီးတွင် စခန်းချ က၏။‐ ၁၁

ထိေနာက်သိန်ေတာက ာရသိ့ေရာက်လာ က၏။‐ ၁၂တစ်ဖန်ေဒါဖကာစခန်း၌လည်းေကာင်း၊‐ ၁၃

ထိမှတစ်ဆင့်အာလ ှ စခန်း၌လည်း ေကာင်းရပ်နား က၏။‐ ၁၄ တစ်ဖန်ခရီးဆက် ကရာလတိ့အတွက်

ေသာက်ေရမ ှ ိ ေသာေရဖိဒိမ်စခန်းသိ့ ေရာက် က၏။ ၁၅သတိ့သည်ေရဖိဒိမ်စခန်းမှေဟာရေတာင် သိ့

သွားေသာခရီးလမ်းတွင်ရပ်နားေသာ စခန်းများနာမည်စာရင်းမှာသိနာေတာ က ာရ၊

ကိ ဗတ်ဟတဝါသိ့မဟတ်``မွတ်သိပ် ရာသချုင်း၊'' ဟာဇ တ်၊ ရိသမ၊ ရိမုန်ဖာရက်၊ လိဗန၊

ရိဿ၊ ေကဟလာသ၊ ှ ာဖာေတာင်၊ ဟာရဒ၊ မကလတ်၊ တာဟတ်၊ တာရ၊ မိသကာ၊

ဟာ ှ ေမာန၊ ေမာသ တ်၊ ဗယာကန်၊ ေဟာရ ဂိဒ်ဂဒ်၊ ယမာသ၊ ဧေြဗာန၊ ဧဇယန်ဂါဗာ၊

ဇိနေတာက ာရ(ယင်းသည်ကာေဒ ှ ြဖစ်၏) ဧဒံြပည်နယ်စပ် ှ ိ ေဟာရေတာင်တိ့ြဖစ် သည်။ ၃၈

ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်အရယဇ် ပေရာဟိတ်အာ န်သည်ေဟာရေတာင်ေပ သိ့တက်ေလ၏။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည်အီဂျစ်ြပည်မှ ထွက်လာခ့ဲ ပီးေနာက် ေလးဆယ်ေြမာက်ေသာ ှ စ်၊

ပဥမလ၊ လဆန်း တစ်ရက်ေန့တွင်အသက်တစ်ရာ့ ှ စ်ဆယ့် သံး ှ စ် ှ ိ ေသာအာ န်သည်

ထိေတာင်ေပ တွင်အနိစေရာက်ေလသည်။ ၄၀ ထိအချိန်၌ခါနာန်ြပည်ေတာင်ပိင်းတွင်
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စိးစံေသာအာရဒ်ဘရင်သည် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ချီတက်လာေနေကာင်း ကားသိရေလ၏။

၄၁ ေဟာရေတာင်မှေမာဘလွင်ြပင်သိ့သွား ေသာခရီးလမ်းတွင် ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့ရပ်နားခ့ဲေသာစခန်းများနာမည် စာရင်းမှာဇာလေမာန၊ ပ န်၊ သဗတ်၊

ေမာဘြပည်ထဲ ှ ိ ဣဇာဗာရိမ်၊ ဒိဗန်ဂဒ်၊ အာလမန်ဒိ ဗလသိမ်၊ ေနေဗာေတာင်အနီး ှ ိ အာဗရိမ်ေတာင်၊

ဗက်ေယ ှ ိ မတ် ှ င့်အာ ကာ ှ ားချိုင့်ဝှမ်းအ ကားေယရိေခါ မိ ့တစ်ဖက်ေယာ်ဒန်ြမစ်နား ှ ိ ေမာဘလွင်

ြပင်တိ့ြဖစ်သည်။ ၅၀ ေယရိေခါ မိ ့တစ်ဖက်ေယာ်ဒန်ြမစ်အနီး ှ ိ ေမာဘလွင်ြပင်တွင် ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား၊‐ ၅၁ မိန့်မှာေတာ်မသည်ကား``သင်တိ့သည်ေယာ်ဒန်

ြမစ်ကိကး၍ ခါနာန်ြပည်သိ့ဝင်ေရာက်ေသာ အခါ၊‐ ၅၂ ထိြပည်တွင်ေနထိင်သအေပါင်းတိ့ကိ ှ င်

ထတ်ရမည်။ သတိ့၏ေကျာက် ပ်ဘရား၊ သတု ပ်ဘရားများ ှ င့်သတိ့ဝတ် ပကိးကွယ်

ရာဌာန ှ ိ သမ တိ့ကိဖျက်ဆီးပစ်ရ မည်။‐ ၅၃ ငါသည်ထိြပည်ကိသင်တိ့အားေပးသြဖင့် သင်တိ့သည်

ထိြပည်ကိသိမ်းပိက်၍အေြခ ချေနထိင် ကရမည်။‐ ၅၄ ဣသေရလအ ွယ်များ ှ င့်သားချင်းစ

အသီးသီးတိ့အား ထိြပည်ကိမဲချ၍ခဲွ ေဝေပးရမည်။ သားချင်းစဦးေရအနည်း အများအလိက်

ေြမကိအချိုးချခဲွေဝ ေပးရမည်။‐ ၅၅ သင်တိ့သည်ထိြပည်သားတိ့ကိမ ှ င်ထတ် လ င်

ကျန် ှ ိ ေနေသာသတိ့သည်ဆးေြငာင့် သဖွယ်ြဖစ်၍သင်တိ့ကိရန်မ ကလိမ့်မည်။‐ ၅၆

သင်တိ့သည်ထိြပည်သားတိ့ကိမ ှ င်ထတ် လ င် ငါသည်သတိ့အားေပးမည့်ဒဏ်ကိသင်

တိ့အေပ သိ့ကျေရာက်ေစမည်'' ဟ၍ြဖစ် သည်။

၃၄ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားမိန့်မှာ

ေတာ်မသည်ကား၊‐ ၂ ``သင်တိ့သည်ငါေပးမည့်ခါနာန်ြပည်သိ့ ဝင်ေရာက် ကေသာအခါ

သင်တိ့ပိင်နက် နယ်နိမိတ်ကိဤသိ့သတ်မှတ်ရမည်။‐ ၃ ေတာင်ဘက်နယ်နိမိတ်သည်ဇိနေတာက ာရ

မှ ဧဒံြပည်နယ်စပ်တစ်ေလာက်ြဖစ်၏။ ထိ နယ်နိမိတ်သည် ပင်လယ်ေသေတာင်ဘက်စွန်း

အေ ှ ့ဘက်မှအစ ပရမည်။‐ ၄ ထိမှတစ်ဖန်ေတာင်ဘက်သိ့လှည့်၍အာက

ရဗိန်ေတာင် ကားသိ့သွား ပီးလ င် ဇိနေတာ က ာရကိြဖတ်လျက်ေတာင်ဘက် ှ ိ ကာေဒ ှ

ဗာနာသိ့လည်းေကာင်း၊ ထိေနာက်အေနာက် ေြမာက်ဘက်ဟာဇရဒါသိ့လည်းေကာင်း၊

တစ်ဖန် အာဇမန်သိ့လည်းေကာင်း၊‐ ၅ ထိေနာက်ေကွ့၍အီဂျစ်ြပည်နယ်စပ် ှ ိ ချိုင့်

ဝှမ်းသိ့လည်းေကာင်းသွား ပီးလ င် ေြမထဲ ပင်လယ်ကမ်းေြခ၌အဆံးသတ်ရမည်။ ၆

``အေနာက်ဘက်နယ်နိမိတ်သည် ေြမထဲ ပင်လယ်ကမ်းေြခြဖစ်ရမည်။ ၇

``ေြမာက်ဘက်နယ်နိမိတ်သည် ေြမထဲပင်လယ် ကမ်းေြခမှေဟာရေတာင်သိ့လည်းေကာင်း၊‐ ၈

ထိမှတစ်ဆင့်ဟာမတ်ေတာင် ကားသိ့လည်း ေကာင်း ြဖတ်သွား၍ထိမှတစ်ဖန်ေဇဒဒ် ှ င့်

ဇိ ဖန်ကိြဖတ် ပီးလ င်ဟာဇေရနန်၌ အဆံးသတ်ရမည်။ ၁၀ ``အေ ှ ့ဘက်နယ်နိမိတ်သည် ဟာဇေရနန်မှ

ေ ှ ဖံသိ့လည်းေကာင်း၊‐ ၁၁ ထိမှတစ်ဖန်ေတာင်ဘက်အဣနအေ ှ ့သိ့ လည်းေကာင်း၊

ထိေနာက်ဂါလိလဲအိင်အေ ှ ့ ဘက်ကမ်းေြခ ှ ိ ေတာင်ကန်းများကိြဖတ် ေကျာ် ပီးလ င်၊‐ ၁၂

ေတာင်ဘက်ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်ေလာက်သွား၍ ပင်လယ်ေသတွင်အဆံးသတ်ရမည်။

``သင်တိ့ြပည်၏နယ်နိမိတ်တိ့သည်ကား အထက်ေဖာ်ြပပါအတိင်းြဖစ်သည်'' ဟ ၍ြဖစ်၏။ ၁၃

သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ ကဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား``ဤနယ်ေြမသည်ထာဝရဘရားက

သင်တိ့အ ွယ်ကိး ွယ် ှ င့် အ ွယ်တစ်ဝက်တိ့ အားသတ်မှတ်ေပးေသာနယ်ေြမြဖစ်၍

သင်တိ့ သည်မဲချယ ကရမည်။‐ ၁၄ ဗင်အ ွယ်၊ ဂဒ်အ ွယ် ှ င့်အေ ှ ့ပိင်းမနာေ ှ

အ ွယ်တစ်ဝက်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက် ေယရိေခါ မိ ့တစ်ဘက်ကမ်း ှ ိ နယ်ေြမကိ မိမိ

တိ့၏သားချင်းစအလိက်ခဲွေဝ က ပီးြဖစ် သည်'' ဟဆိေလ၏။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အား၊‐

၁၇ ``ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာ ှ င့် န်၏သား ေယာ တိ့သည်ေြမကိခဲွေဝေပးရမည်။‐ ၁၈

ထိ့ြပင်အ ွယ်တစ်မျိုးမှေခါင်းေဆာင်တစ်ဦး စီတိ့ကိေ ွး၍ သတိ့အားကညီေစရမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၉ထာဝရဘရားေ ွးချယ်ေတာ်မေသာပိုလ် များမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။

အ ွယ် ေခါင်းေဆာင် ယဒ ေယဖ ာ၏သားကာလက် ှ ိ ေမာင် အမိဟဒ်၏သားေ ှ ေမွလ ဗယာမိန်

ခိသလန်၏သားဧလိဒဒ် ဒန် ေယာဂလိ၏သားဗကိ မနာေ ှ ဧဖဒ်၏သားဟံေယလ ဧဖရိမ်

ှ ိ ဖတန်၏သားေကေမွလ ဇာဗလန် ပါနက်၏သားဧလိဇဖန် ဣသခါ အဇန်၏သား

ပါလေတလ အာ ှ ာ ေ ှ ေလာမိ၏သားအဘိဟဒ် နဿလိ အမိဟဒ်၏သားေပဒေဟလ

၂၉ ဤသတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အား ခါနာန်ြပည်ကိခဲွေဝေပးရန်ထာဝရ

ဘရားခန့်အပ်ေတာ်မေသာပိုလ်များြဖစ် ကသည်။

၃၅ ေယရိေခါ မိ ့တစ်ဘက်ေယာ်ဒန်ြမစ်နား ှ ိ ေမာဘလွင်ြပင်၌ ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အား၊‐ ၂ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့ ရ ှ ိ ေသာနယ်ေြမထဲမှ

အချို ့ေသာ မိ ့များ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ စားကျက်များကိေလဝိ အ ွယ်အားေပးရမည်။‐ ၃

ဤ မိ့များသည်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အတွက် ြဖစ်၍ သတိ့သည်ထိ မိ ့များတွင်ေနထိင်ရ ကမည်။

စားကျက်ေြမသည်သတိ့၏ ွား များ ှ င့်အြခားတိရစာန်တိ့အတွက်ြဖစ် သည်။‐ ၄

စားကျက်ေြမသည် မိ ့ ိ းမျက် ှ ာေလးဘက်မှ အြပင်သိ့ကိက်ငါးရာအထိကျယ်ြပန့်ေစ ရမည်။‐ ၅

ပတ်လည်စားကျက်ေြမသည် ထိ မိ ့ကိဗဟိ ပကာအနံအလျားကိက်တစ်ေထာင်စီ ှ ိ ရမည်။‐

၆ လတစ်ဦးအား ကိတင် ကံ ွယ်ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ ှ င့် သတ်မိသထွက်ေြပး၍ခိလံ ိင်ရန်

မိ ့ေြခာက် မိ ့ကိေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အား ေပးရမည်။ ထိ့အြပင်အြခား မိ ့ေလးဆယ့်

ှ စ် မိ ့တိ့ကိလည်းသတိ့အားေပးရမည်။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍စားကျက်ေြမအပါအဝင်စစ ေပါင်း

ေလးဆယ့် ှ စ် မိ ့ကိသတိ့အားေပးရမည်။‐ ၈ ဣသေရလအ ွယ်အသီးသီးပိင်ေသာနယ်ေြမ

အကျယ်အဝန်းအလိက် ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ အတွက် မိ ့အေရအတွက်ကိသတ်မှတ်ေပးရ မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား၊‐ ၁၀

``သင်တိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး၍ ခါနာန်ြပည်သိ့ဝင်ေရာက်ေသာအခါ၊‐ ၁၁

ကိတင် ကံ ွယ်ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ ှ င့်လတစ်ဦး အားသတ်မိသသည် ထွက်ေြပးခိလံ ိင်သည့်

မိ ့များကိေ ွးချယ်သတ်မှတ်ရမည်။‐ ၁၂ ထိ မိ ့များတွင်သသည်ေသဆံးသ ှ င့်ေသွး

ေတာ်စပ်သ၏လက်စားေချြခင်းမှလွတ်ကင်း လိမ့်မည်။ လအသက်ကိသတ်ေသာသအား

လ ပရိသတ်ေ ှ ့တရား ံ းတွင်စီရင်ြခင်းမ ပ ဘဲေသစားမေသေစရ။‐ ၁၃

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်တွင်သံး မိ၊့ ခါနာန် ြပည်ထဲတွင်သံး မိ၊့ စစေပါင်းေြခာက် မိ ့ကိ ေ ွးချယ်ေလာ့။‐

၁၅ ထိ မိ ့များသည်ဣသေရလအမျိုးသားများ အတွက်လည်းေကာင်း၊ အ မဲြဖစ်ေစ၊ ေခတြဖစ်

ေစေနထိင် ကေသာလမျိုးြခားတိ့အတွက် လည်းေကာင်း ခိလံရာ မိ ့များြဖစ်ရမည်။

ကိ တင် ကံ ွယ်ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ ှ င့်လတစ်ဦးအား သတ်မိသသည်ထိ မိ ့များအနက်တစ် မိ ့

မိ ့သိ့ထွက်ေြပးခိလံ ိင်သည်။ ၁၆ ``သိ့ရာတွင်သံ၊ ေကျာက်၊ သစ်သားလက်နက်တစ် ခခြဖင့်

လတစ်ဦးအားသတ်သသည်လသတ် မကိကးလွန်သြဖင့်ေသဒဏ်စီရင်ြခင်းကိ ခံေစရမည်။‐

၁၉ ေသဆံးသ ှ င့်အနီးဆံးေသွးေတာ်စပ်သ သည် တာဝန် ှ ိ သြဖင့်လသတ်သမားကိ

ေတွ့လ င်သတ်ရမည်။ ၂၀ ``တစ်စံတစ်ေယာက်အား မန်းတီးသြဖင့်တွန်း ချ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊

တစ်စံတစ်ခ ှ င့် ပစ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊‐ ၂၁ လက်သီး ှ င့်ထိး၍ေသာ်လည်းေကာင်း သတ်

ေသာသသည်လသတ်မကိကးလွန်သြဖင့် ေသဒဏ်စီရင်ြခင်းကိခံေစရမည်။ ေသဆံး

သ ှ င့်အနီးဆံးေသွးေတာ်စပ်သသည် တာဝန် ှ ိ သြဖင့်လသတ်သမားကိေတွ့လ င်သတ်ရမည်။ ၂၂

``သိ့ရာတွင်တစ်စံတစ်ေယာက်အား မန်းတီး ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ ှ င့်တွန်းချ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊

တစ်စံတစ်ခ ှ င့်ပစ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း အမှတ်မထင်သတ်မိလ င်ြဖစ်ေစ၊‐ ၂၃

မိမိရန်သမဟတ်သကိထိခိက်ေစလိေသာ ဆ မ ှ ိ ဘဲ ှ င့်ေကျာက်ခဲြဖင့် အမှတ်တမ့ဲ

ပစ်မိေသာေကာင့်ထိသေသဆံးရလ င် ြဖစ်ေစ၊‐ ၂၄ လပရိတ်သတ်ကလသတ်မကးလွန်သ ှ င့်

ေသဆံးသ၏အနီးဆံးေသွးေတာ်စပ် သတိ့အ ကားတရား မသတ်အတိင်း စီရင်ရမည်။‐ ၂၅

လပရိသတ်သည်လသတ်မကးလွန်သ အားေသဆံးသ၏ေဆွမျိုးေတာ်စပ်သလက်

မှကယ်တင်၍ သထွက်ေြပးခိလံခ့ဲေသာ မိ ့ သိ့ြပန်ပိ့ရမည်။ သသည်ထိစဥ်ကအမထမ်း

ေနဆဲယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအနိစေရာက်သည် အထိထိ မိ ့တွင်ေနထိင်ရမည်။‐ ၂၆

အကယ်၍လသတ်မကးလွန်သသည် ခိလံရာ မိ ့ြပင်သိ့ထွက်သြဖင့်၊‐ ၂၇

ေသဆံးသ ှ င့်ေသွးေတာ်စပ်သကေတွ့၍ သ့ အားလက်စားေချသတ်ပစ်လ င်ဤလက်စား

ေချြခင်းသည်လသတ်မမဟတ်။‐ ၂၈ သိ့ရာတွင်လသတ်မကးလွန်သသည် ထိစဥ်

ကအမထမ်းေနဆဲယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း အနိစေရာက်သည်တိင်ေအာင်သခိလံရာ မိ ့ တွင်ေနထိင်ရမည်။

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအနိစ ေရာက် ပီးေနာက် သသည်မိမိ၏ေနရပ်သိ့ ြပန် ိင်သည်။‐ ၂၉

သင်တိ့သည်မည်သည့်အရပ်၌ေနထိင်သည် မဆိ ဤပညတ်များကိထာဝစဥ်ေစာင့်ထိန်း ကရမည်။ ၃၀

``လသတ်မြဖင့်စွပ်စဲွြခင်းခံရသအား သက် ေသ ှ စ်ဦးသိ့မဟတ် ှ စ်ဦးထက်ပိ၍ ှ ိ မှ

ေသဒဏ်စီရင်ရမည်။ သက်ေသတစ်ဦးတည်း ၏စွပ်စဲွချက်ြဖင့် ထိသအားေသဒဏ်မစီ ရင်ရ။‐

၃၁ လသတ်မကးလွန်သအားေသဒဏ်ေပး ရမည်။ ထိသသည်အသက်ဖိးေငွေပး၍

ေသဒဏ်မှလွတ် ငိမ်းခွင့်မ ှ ိ ေစရ။‐ ၃၂ ခိလံရာ မိ ့သိ့ေြပးဝင်သသည်ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်မင်းအနိစမေရာက်မီ မိမိေနရပ်သိ့ ြပန်ရန်အတွက်ေငွေပးလ င်လက်မခံရ။‐ ၃၃

ေငွကိလက်ခံခ့ဲလ င်သင်တိ့ေနထိင်ရာြပည် ကိညစ်ညမ်းေစရာေရာက်မည်။ လသတ်မကး

လွန်ြခင်းသည်တိင်းြပည်ကိညစ်ညမ်းေစ၏။ သိ့ ြဖစ်၍တိင်းြပည်၌လတစ်ေယာက်အသတ်ခံ ရလ င်

လသတ်မကးလွန်သအားေသဒဏ် ေပးြခင်းအားြဖင့်သာလ င်ထိြပည်ကိြပန် လည်သန့်စင်ေစ ိင်၏။‐

၃၄ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်၍ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့တွင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မသြဖင့်

ြပည်ေတာ်ကိမညစ်ညမ်းေစရ'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။
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၃၆
ေယာသပ်၏ြမစ်၊ မနာေ ှ ၏ေြမး၊ မာခိရ၏ သားဂိလဒ်သားချင်းစမှအိမ်ေထာင်ဦးစီး

တိ့သည် ေမာေ ှ  ှ င့်အြခားေခါင်းေဆာင်တိ့ ထံသိ့လာ၍၊‐ ၂

``ခါနာန်ြပည်ကိစာေရးတံချ၍ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား ခဲွေဝေပးရန်ထာဝရ

ဘရားသည်ကိယ်ေတာ်အားမိန့်မှာေတာ်မပါ သည်။ အက ်ပ်တိ့၏ေဆွမျိုးသားချင်းဇေလာ

ဖဒ်၏အေမွကိလည်း သ၏သမီးတိ့အား ဆက်ခံေစရန်မိန့်မှာေတာ်မပါသည်။‐ ၃

သိ့ရာတွင်ထိအမျိုးသမီးတိ့သည်အြခား အ ွယ်ဝင်အမျိုးသားတိ့ ှ င့်စံဖက်လ င်

သတိ့ ၏အေမွေြမသည်ထိအမျိုးသားအ ွယ်လက် ထဲသိ့ေရာက် ှ ိ သြဖင့်

အက ်ပ်တိ့အတွက်ခဲွ ေဝေပးေသာနယ်ေြမသည်ေလျာ့နည်းလာပါ လိမ့်မည်။‐ ၄

ေရာင်းချေသာပစည်းအားလံးကိမလပိင် ှ င် များ၏လက်သိ့ြပန်အပ်ရေသာြပန်လည်ေပး

အပ်ြခင်းဆိင်ရာယဘိလ ှ စ်သိ့ေရာက်ေသာ အခါ ဇေလာဖဒ်သမီးတိ့၏ေြမသည်သတိ့

စံဖက်ေသာအ ွယ်ဝင်တိ့လက်သိ့အ မဲတမ်း ေရာက် ှ ိ မည်ြဖစ်၍ အက ်ပ်တိ့၏အ ွယ်

အတွက်ဆံး ံ းနစ်နာပါသည်'' ဟေလာက် ထား ကသည်။ ၅ ထိအခါေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရားမိန့်

ေတာ်မသည့်အတိင်း ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အားဆင့်ဆိေလ၏။ ေမာေ ှ က``မနာ

ေ ှ ၏အ ွယ်ဝင်တိ့ေလ ာက်ထားချက်သည် မှန်ကန်သြဖင့်၊‐ ၆ထာဝရဘရားက`ဇေလာဖဒ်၏သမီးတိ့

သည် မိမိတိ့ ကိက် ှ စ်သက်ေသာေယာကျာ်း ှ င့် စံဖက် ိင်၏။ သိ့ရာတွင်ထိေယာကျာ်းသည် မိမိ

တိ့၏အ ွယ်ဝင်ြဖစ်ရမည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိင်းပိင်ဆိင်ေသာ

အေမွေြမကိ မိမိ ှ င့်သက်ဆိင်ရာအ ွယ် လက်မှအြခားအ ွယ်လက်သိ့မလဲ မေြပာင်းရ။‐ ၈

ဣသေရလအ ွယ်ထဲမှအေမွေြမဆက်ခံ ရ ှ ိ ေသာအမျိုးသမီးတိင်း မိမိ၏အ ွယ်

ဝင်ေယာကျာ်း ှ င့်စံဖက်ရမည်။ ဤနည်းအား ြဖင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိင်းဘိးေဘး

တိ့၏ေြမကိဆက်ခံရ ှ ိ သြဖင့်၊‐ ၉ ေြမသည်တစ် ွယ်လက်မှအြခားတစ် ွယ်

လက်သိ့ကးေြပာင်း ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။ အ ွယ် တိင်းကမိမိပိင်ေြမကိဆက်လက်ပိင်ဆိင် လိမ့်မည်''

ဟဆိ၏။ ၁၀ ထိ့ေကာင့်ဇေလာဖဒ်၏သမီးများြဖစ် က ေသာမာလာ၊ တိရဇာ၊ ေဟာဂလာ၊

မိလကာ ှ င့်ေနာအာတိ့သည် ေမာေ ှ အားထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်းမိမိတိ့

၏အစ်ကိဝမ်းကဲွများ ှ င့်စံဖက် က၏။‐ ၁၂ သတိ့သည်ေယာသပ်၏သားမနာေ ှ အ ွယ်

ဝင်တိ့ ှ င့်စံဖက် ကသြဖင့် သတိ့အေမွခံ ရေသာေြမသည်ဖခင်၏အ ွယ်လက်ဝယ်

ဆက်လက်တည် ှ ိ ေလသည်။ ၁၃ ဤပညတ်များသည်ကားေယရိေခါ မိ ့

တစ်ဖက်ေယာ်ဒန်ြမစ်နား ှ ိ ေမာဘလွင်ြပင်၌ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားေပးေတာ် မေသာပညတ်များြဖစ်သတည်း။

ှ င်ေမာေ ှ စီရင်ေရးထားေသာေတာလည်ရာ ကျမ်း ပီး၏။
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၁ဤကျမ်းေစာင်တွင်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်ေတာက ာရသိ့

ေရာက် ှ ိ  ကေသာအခါ ေမာေ ှ ကသတိ့ အားေြပာ ကားသည့်စကားကိမှတ်တမ်း

တင်ထားသည်။ သတိ့သည်သဖ မိ ့အနီး ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်းတွင်ေရာက် ှ ိ ေန ကသည်။

သတိ့တစ်ဘက်၌ပါရန် မိ ့ ှ ိ ၍အြခား တစ်ဘက်၌ေတာေဖလ မိ၊့ လာဗန် မိ၊့

ဟာဇ တ် မိ၊့ ဒိဇဟတ် မိ ့တိ့ ှ ိ  ကသည်။‐ ၂ (သိနာေတာင်မှကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်သိ့

ေတာင်ထထပ်ေသာဧဒံြပည်လမ်းြဖင့် ခရီး သွားေသာ်တစ်ဆယ့်တစ်ရက် ကာ၏။‐) ၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အီဂျစ်ြပည် မှထွက်လာ က ပီးေနာက် ေလးဆယ်ေြမာက်ေသာ ှ စ်၊

တစ်ဆယ့်တစ်လ၊ ပထမေန့ရက်၌ထာဝရ ဘရားကဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

မိန့်ေတာ်မသမ ကိေမာေ ှ သည်ထပ်မံ၍ ဆင့်ဆိေလ၏။‐ ၄ ေမာေ ှ သည်ေဟ ှ ဘန် မိ ့တွင်စိးစံေသာ

အာေမာရိဘရင် ှ ိ ဟန်ကိလည်းေကာင်း၊ အာ ှ တ တ် မိ ့ ှ င့်ဧ ဒိ မိ ့များတွင်စိးစံေသာ

ဗာ ှ န်ဘရင် သဃကိလည်ေကာင်း၊ ှ ိမ် ှ င်း ပီးေနာက်ေအာက်ပါအတိင်းဆင့်ဆိ ြခင်းြဖစ်သည်။‐ ၅

ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်ေမာဘြပည်တွင် ေရာက် ှ ိ ေန ကစဥ်

ဘရားသခင်၏ပညတ် များ ှ င့်သွန်သင်ချက်များကိစတင် ှ င်းလင်း ေပးေလသည်။ ၆

ေမာေ ှ က``ငါတိ့သည်သိနာေတာင်တွင် ှ ိ ေန ကစဥ် ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

က`သင်တိ့သည်ဤေတာင်တွင် ကာြမင့်စွာေန ထိင်ခ့ဲ က ပီ။‐ ၇ စခန်းသိမ်း၍ခရီးဆက် ကေလာ့။

အာေမာရိ အမျိုးသားတိ့ေနထိင်ရာေတာင်ကန်းေဒသ ှ င့် ၎င်းအနီး ှ ိ ေဒသများြဖစ်ေသာေတာင်

ကန်းေဒသ၊ လွင်ြပင်ေဒသ၊ ေတာင်ဘက်ေဒသ၊ ေြမထဲပင်လယ်ကမ်းေြခတိ့သိ့သွား ကေလာ့။

ခါနာန်ြပည်သိ့သွား ကေလာ့။ ထိမှတစ်ဖန် ေလဗ န်ေတာင်ကိေကျာ်၍ ဥဖရတ်ြမစ်သိ့

တိင်ေအာင်သွား ကေလာ့။‐ ၈ သင်တိ့၏ဘိးေဘးများြဖစ် ကေသာအာြဗ ဟံ၊ ဣဇာက်၊

ယာကပ်မှစ၍သတိ့၏အဆက် အ ွယ်တိ့အား ဤေဒသအားလံးကိေပး မည်ဟ

ငါထာဝရဘရားကတိထားေတာ် မခ့ဲသည်။သင်တိ့သွား၍သိမ်းယ ကေလာ့'ဟ၍မိန့်ေတာ်မသည်''

ဟဆိ၏။ ၉ ေမာေ ှ က``ထာဝရဘရားကငါသည်သင်တိ့ အားေခါင်းေဆာင်ရသည့်တာဝန်မှာ

ငါ့အတွက် အလွန် ကီးေလးလှသည်။ ငါတစ်ဦးတည်း ထိတာဝန်ကိမထမ်း ိင်။‐ ၁၀

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် မိးေကာင်းကင် ှ ိ  ကယ်များ ှ င့်အမ သင်တိ့

ကိများြပားေစေတာ်မ ပီ။‐ ၁၁ သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည်

သင်တိ့အားအဆေပါင်းတစ်ေထာင် တိးပွားများြပားပါေစေသာ။ ကတိေတာ် ှ ိ

သည့်အတိင်းေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါေစ ေသာ။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်သင်တိ့၏အြငင်းပွားမများကိ

ေြဖ ှ င်းရသည့် ကီးေလးေသာတာဝန်ကိ ငါ တစ်ဦးတည်းမည်သိ့ထမ်းေဆာင် ိင်ပါအ့ံ နည်း။‐

၁၃ သင်တိ့အ ွယ်အသီးသီးမှပညာအေြမာ် အြမင် ှ င့် အေတွ့အ ကံ ှ ိ ေသာပိုလ်တိ့

ကိေ ွးချယ်ေပး ကေလာ့။ သင်တိ့ကိအပ်ချုပ် ေစရန်သတိ့အားငါခန့်ထားမည်' ဟေြပာ ကားခ့ဲသည်။‐

၁၄ သင်တိ့ကထိအမသည်သင့်ြမတ်ပါသည် ဟဆိ၍ သေဘာတလက်ခံခ့ဲ ကသည်။‐ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သင်တိ့အ ွယ်ထဲမှပညာ ှ ိ ၍ အေတွ့အ ကံများေသာေခါင်းေဆာင်များ

ကိေ ွးချယ် ပီးလ င်သင်တိ့အားအပ်ချုပ် ေစ၏။ အချို ့တိ့ကိလတစ်ေထာင်အပ်၊ အချို ့

တိ့ကိလတစ်ရာအပ်၊ အချို ့တိ့ကိလငါး ဆယ်အပ်၊ အချို ့တိ့ကိလတစ်ဆယ်အပ်အြဖစ် ခန့်ထားခ့ဲသည်။

ထိ့ြပင်သင်တိ့အ ွယ်အား လံး၌ အြခားေသာအရာ ှ ိ များကိလည်း ခန့်ထားခ့ဲ၏။ ၁၆

``ထိအချိန်ကငါသည်အပ်ချုပ်သတိ့အား`သင် တိ့အမျိုးသားချင်း ှ င့်ဆိင်ေသာအမအခင်း များ ှ င့်

သင်တိ့တွင်အတေနထိင်ေသာလမျိုး ြခားများ ှ င့်ဆိင်သည့်အမအခင်းများကိ ကားနာ၍

တရားမ တစွာစီရင်ဆံးြဖတ် ကေလာ့။‐ ၁၇ အဆံးအြဖတ်ေပးရာ၌မျက် ှ ာမလိက် ှ င့်။

မျက် ှ ာ ကီးမျက် ှ ာငယ်မလိက်ဘဲ ကားနာစစ်ေဆးေလာ့။ သင်တိ့၏အဆံး

အြဖတ်သည်ထာဝရဘရားချမှတ်ေသာ အဆံးအြဖတ်ြဖစ်ေသာေကာင့် မည်သ့ကိ မ မေ ကာက် ွံ ့ရ။

သင်တိ့ကိယ်တိင်မစီရင် ိင်ေသာအမ ှ ိ လ င် ငါ့ထံသိ့တင်ြပ က ေလာ့။ ထိအမကိငါစီရင်မည်'

ဟမှာ ကား ခ့ဲ၏။‐ ၁၈ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်တိ့ ပရမည့်အမ တိ့ကိငါ န် ကားခ့ဲ၏။'' ၁၉

``ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း ငါတိ့လိက်နာ က၏။

ငါတိ့သည်သိနာေတာင်မှထွက်ခွာခ့ဲ ပီး ေနာက် အေြပာကျယ်၍ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်း

ေသာေတာက ာရကိြဖတ်သန်းလျက် ေတာင် ထထပ်ေသာအာေမာရိြပည်သိ့ဦးတည်

ခရီး ပခ့ဲ က၏။ ငါတိ့သည်ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊‐ ၂၀

ငါက`ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားငါတိ့ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင် က

ငါတိ့အားေပးေတာ်မမည့်အာေမာရိ ေတာင်ကန်းေဒသသိ့သင်တိ့ယခေရာက် ှ ိ က ပီ။

ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း ချီတက်၍သိမ်းပိက် ကေလာ့။ မေ ကာက် က ှ င့်။

တံ့ေ ှ းြခင်းမ ှ ိ  က ှ င့်' ဟသင်တိ့အား ေြပာခ့ဲ၏။ ၂၂ ``သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည် ငါ့ထံသိ့ချဥ်းကပ်

၍`တိင်းြပည်၏အေြခအေနကိေထာက်လှမ်း လျက် မည်သည့်လမ်းြဖင့်ချီတက်ရမည်၊ မိ ့

များ၏အေနအထားမည်သိ့ ှ ိ သည်ကိ ြပန် လည်သတင်းပိ့ ိင်ရန်အေထာက်ေတာ်များ

ကိေစလတ်ကပါစိ'့ ဟ၍အ ကံေပး တင်ြပ က၏။'' ၂၃ ``ထိအ ကံသည်သင့်ြမတ်သြဖင့်

ငါသည် တစ် ွယ်လ င်တစ်ေယာက်ကျလတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်ကိေ ွးခ့ဲ၏။‐ ၂၄

သတိ့သည်ေတာင်ကန်းေဒသကိတက်၍ ဧ ှ ေကာလချိုင့်သိ့တိင်ေအာင်သွား ပီးလ င် ထိ

အရပ်၌အေြခအေနကိေထာက်လှမ်း က၏။‐ ၂၅ သတိ့သည်ထိအရပ်မှထွက်ေသာသစ်သီး

အချို ့ကိ ငါတိ့ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ငါ တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေပး

သနားေတာ်မမည့်ြပည်သည် ေြမ သဇာ အလွန်ထက်သန်ေကာင်းြပန် ကား က၏။'' ၂၆

``သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိဖီဆန်လျက်

ထိြပည်ထဲသိ့မဝင်ဘဲေန က၏။‐ ၂၇ သင်တိ့က`ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့ကိ မန်းသြဖင့်

အာေမာရိအမျိုးသားတိ့၏လက် ြဖင့် ငါတိ့အားေသေစြခင်းငှာအီဂျစ်ြပည် မှထတ်ေဆာင်ေတာ်မခ့ဲ၏။‐

၂၈ ငါတိ့သည်အဘယ်ေကာင့် ထိြပည်သိ့သွား ရပါမည်နည်း။ ငါတိ့သည်ေကာက် ွံ ့ပါ၏။

ငါတိ့ေစလတ်လိက်ေသာသများေြပာ ကား ချက်အရ ထိြပည်သားတိ့သည်ငါတိ့ထက်

ခွန်အား ကီး၍ အရပ်အေမာင်းလည်းြမင့်မား သည်။ သတိ့သည်မိးထိေအာင်ြမင့်ေသာ မိ ့ ိ း

အတွင်း၌ေနထိင် ကသည်။ အလွန်ထွား ကိင်းေသာသများကိေတွ့ြမင်ခ့ဲ ကသည်'

ဟ၍သင်တိ့ေြပာဆိညည်း  ကသည်။ ၂၉ ``ထိအခါ ငါကသင်တိ့အား`ထိသတိ့ကိ မေကာက် က ှ င့်။‐

၃၀ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် အီဂျစ်ြပည် ှ င့်ေတာက ာရ၌သင်တိ့အား

ေစာင့်ေ ှ ာက်ခ့ဲသည့်နည်းတ ယခလည်းသင်တိ့ ကိဦးေဆာင်၍သင်တိ့ဘက်၌စစ်ကတိက်ေတာ်

မလိမ့်မည်။ အဖကသားကိချီပိက်သက့ဲသိ့ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားချီပိက်လျက်

ဤအရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ သည့်တိင်ေအာင်ပိ့ေဆာင် ေတာ်မခ့ဲေ ကာင်းကိ သင်တိ့သိြမင်ရ က ပီ'

ဟ၍ေြပာခ့ဲသည်။‐ ၃၂ ယင်းသိ့ငါေြပာေသာ်လည်း သင်တိ့သည်ည

အချိန်၌မီးတိမ်တိင်အားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေန့ အချိန်၌မိးတိမ်တိင်အားြဖင့်လည်းေကာင်း သင်

တိ့ကိေ ှ ့က ကသွား၍လမ်းြပလျက် သင်တိ့ စခန်းချရာေနရာကိ ှ ာေပးေတာ်မခ့ဲေသာ

ထာဝရဘရားအားမယံ ကည်မကိး စား က။'' ၃၄ ``ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့၏ညည်း

သံကိ ကားရေသာအခါအမျက်ထွက်လျက် အေလးအနက်ေ ကညာေတာ်မ၏။‐ ၃၅

ကိယ်ေတာ်က`သင်တိ့၏ဘိးေဘးတိ့အားငါေပး မည်ဟ၍ကတိထားေသာေြမ သဇာေကာင်း

သည့်ြပည်သိ့ ဆိးယတ်ေသာဤလမျိုးဆက်ထဲ မှတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မဝင်ရ။‐ ၃၆

ေယဖ ာ၏သားကာလက်တစ်ဦးတည်းသာထိ ြပည်သိ့ဝင်ရမည်။ သသည်ငါ့အားသစာ ှ ိ သ

ြဖစ်၍သေထာက်လှမ်းခ့ဲေသာြပည်ကိသ ှ င့်သ ၏အဆက်အ ွယ်တိ့အားငါေပးမည်' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။‐

၃၇ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အတွက်ေ ကာင့်ငါ့ ကိလည်းအမျက်ေတာ်ထွက်လျက် ငါ့အား`သင်

ကိယ်တိင်ပင်လ င်ထိြပည်သိ့မဝင်ရ။‐ ၃၈ သင်၏လက်ေထာက်ြဖစ်သ န်၏သားေယာ

မကားထိြပည်သိ့ဝင်ရမည်။ ေယာ ကိအားေပး ေလာ့။ သသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

ေခါင်းေဆာင်၍ထိြပည်ကိသိမ်းယလိမ့်မည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။'' ၃၉ ``ထိ့ေနာက်ထာဝရဘရားက

ငါတိ့အား`သင် တိ့ကရန်သ၏လက်တွင်းသိ့ကျေရာက်မည် ဟဆိေသာကေလးများ၊

တစ်နည်းအားြဖင့် အမှားအမှန်ကိခဲွြခား၍မသိ ိင်ေသး ေသာသင်တိ့၏ကေလးများသည် ထိြပည်

သိ့ဝင်ေရာက် ကလိမ့်မည်။ ငါသည်ထိြပည် ကိသတိ့အားေပးသြဖင့်သတိ့သိမ်းယ ကလိမ့်မည်။‐ ၄၀

သင်တိ့မကားလှည့်၍အာကာဘာပင်လယ် ေကွ့သိ့ဦးတည်လျက် ေတာက ာရထဲသိ့ြပန် ကေလာ့'

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။'' ၄၁ ``သင်တိ့ကငါ့အား`အက ်ပ်တိ့သည်ထာဝရ ဘရားအား ြပစ်မှားမိ ကပါ ပီ။

အက ်ပ်တိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သည့်အတိင်း ယခစစ်ချီတိက်ခိက်ပါမည်' ဟ

ဆိ က၏။ ထိ့ေနာက်သင်တိ့သည်ေတာင်ကန်း ေဒသကိလွယ်ကစွာဝင်ေရာက်တိက်ခိက် ိင်

မည့်အထင် ှ င့် သင်တိ့အားလံးစစ်ချီတိက် ရန်အသင့်ြပင် က၏။'' ၄၂ ``သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားက

ငါ့အား`ငါသည် သတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ မည်မဟတ်ေသာေကာင့် စစ်ချီ တိက်ခိက်ြခင်းမ ပရန်သတိေပးေလာ့။

သတိ့ သည်စစ်ေရးနိမ့်လိမ့်မည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၄၃ ငါသည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ

သင်တိ့အားဆင့်ဆိေသာ်လည်း သင်တိ့သည် အမိန့်ေတာ်ကိမနာခံ က။ သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားကိဖီဆန်လျက် မာနေထာင် လားလျက်ေတာင်ကန်းေဒသသိ့ချီတက်ခ့ဲ က၏။‐ ၄၄

ထိအခါေတာင်များေပ တွင်ေနထိင်ေသာ အာေမာရိအမျိုးသားတိ့သည် ပျားအပ်ပမာ

သင်တိ့အားထွက်၍တိက် က၏။ သတိ့သည် သင်တိ့ကိလိက်လံတိက်ခိက် ကရာ ဧဒံြပည်

ေဟာမာ မိ ့တွင်သင်တိ့အားစစ်ေရးနိမ့်ေစ ခ့ဲ ကသည်။‐ ၄၅ ထိအခါသင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားကမေတာ် မရန်ငိေ ကးေတာင်းပန် က၏။ သိ့ရာတွင်ကိယ် ေတာ်သည်

သင်တိ့၏ေတာင်းပန်သံကိနားေညာင်း ေတာ်မမ၊ ဂ လည်း ပေတာ်မမ၊‐ ၄၆

``ထိ့ေကာင့်ငါတိ့သည်ကာေဒ ှ အရပ်၌ ကာြမင့်စွာေနထိင် ကလျက်။‐
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၂ ငါတိ့သည်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့် အတိင်းလှည့်၍

အာကာဘာပင်လယ်ေကွ့သိ့ဦး တည်လျက် ေတာက ာရထဲသိ့ြပန်သွား က ပီး လ င်

ေတာင်ကန်းေဒသြဖစ်ေသာဧဒံြပည်တွင် ကာြမင့်စွာလှည့်လည်ေနထိင်ရ က၏။‐

၂ ထိအခါထာဝရဘရားကငါ့အား၊ ၃ `သင်တိ့သည်ထိေတာင်ကန်းေဒသတွင် ကာ

ြမင့်စွာလှည့်လည်ခ့ဲ က ပီ၊ ေြမာက်ဘက်သိ့ ခရီးထွက် ကေလာ့' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၄

ထိ့ေနာက်ကိယ်ေတာ်သည် ငါမှတစ်ဆင့်သင်တိ့ အားဆင့်ဆိသည်မှာ`သင်တိ့သည်သင်တိ့၏

ေဆွမျိုးသားချင်းများြဖစ်ေသာ ဧေသာ၏ အဆက်အ ွယ်များေနထိင်ရာဧဒံြပည်ကိ

ြဖတ်သန်းသွားရေတာ့မည်။ သတိ့သည်သင် တိ့ကိေ ကာက် ွံ ့ ကလိမ့်မည်။

ငါသည်သတိ့ ၏ေြမတစ်လက်မကိမ သင်တိ့အားေပး မည်မဟတ်ေသာေကာင့်၊‐ ၅

သတိ့ကိမတိက်ခိက် ှ င့်။ ငါသည်ဧဒံြပည် ကိဧေသာ၏အဆက်အ ွယ်တိ့အားအပိင် ေပးထား ပီ။‐

၆ သတိ့ထံမှအစာေရစာကိဝယ်ယစားသံး ေလာ့' ဟ န် ကားေတာ်မသည်။'' ၇

``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ပခ့ဲေလသမ ကိအဘယ်သိ့ေကာင်း

ချီးေပးေတာ်မခ့ဲသည်ကိ သတိရ ကေလာ့။ ဤကျယ်ြပန့်ေသာေတာက ာရကိလှည့်လည်ြဖတ်

သန်းရာခရီး၌ သင်တိ့ကိေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ ခ့ဲ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည် ှ စ်ေပါင်းေလးဆယ်ပတ်

လံးသင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသြဖင့် သင် တိ့လိအပ်သမ ကိရ ှ ိ ခ့ဲ က ပီ။'' ၈

``သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ဧလပ် မိ ့ ှ င့်ဧဇ ယန်ဂါဗာ မိ ့များမှပင်လယ်ေသသိ့သွား ရာလမ်းမှခဲွထွက်၍

အေ ှ ့ေြမာက် ှ ိ ေမာဘ ြပည်သိ့သွားေသာေတာက ာရလမ်းသိ့ခရီး ဆက်ကသည်။‐ ၉

ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား`ေလာတ၏အဆက် အ ွယ်များြဖစ်ေသာေမာဘြပည်သားတိ့ကိ

မေ ှ ာင့်ယှက် က ှ င့်။ စစ်မတိက် ှ င့်။ ငါသည် သတိ့အားအာရ မိ ့ကိအပိင်ေပးထား ပီ

ြဖစ်၍သတိ့၏ေြမကိသင်တိ့အားငါမေပး' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။'' ၁၀ (အာရ မိ ့တွင်ယခင်အခါက

အလွန်ထွား ကိင်း၍ခွန်အား ကီးေသာဧမိမ်လမျိုးေန ထိင်ခ့ဲ က၏။‐ ၁၁

သတိ့သည်ထွား ကိင်းေသာအာနကလက့ဲ သိ့ အရပ်အေမာင်းြမင့်မားသည်။ အာနကလ

အမျိုးက့ဲသိ့သတိ့ကိ ရီဖိမ်လမျိုးဟ၍ လည်းေခ တွင် ကသည်။ သိ့ရာတွင်ေမာဘ အမျိုးသားတိ့က

သတိ့အားဧမိမ်လ မျိုးဟ၍ေခ  ကသည်။‐ ၁၂ ေ ှ းအခါကဧဒံြပည်တွင်ေဟာရိအမျိုး

သားတိ့ေနထိင်ခ့ဲ ကေသာ်လည်း ေနာင်အခါ ၌ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရ

ဘရားေပးေတာ်မေသာြပည်မှ ရန်သများ ကိေမာင်းထတ်သက့ဲသိ့ ဧေသာ၏အဆက်

အ ွယ်တိ့သည်ထိသတိ့ကိေမာင်းထတ် ပီးလ င် ထိအရပ်၌အေြခချေနထိင် ကသည်။) ၁၃

``ထိ့ေနာက်ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ် မသည့်အတိင်း ငါတိ့သည်ေဇရက်ြမစ် ကိြဖတ်ကး က၏။‐ ၁၄

ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်မှေဇရက်ြမစ်ကိကး သည်အထိ ှ စ်ေပါင်းသံးဆယ် ှ စ် ှ စ် ကာခ့ဲ သည်။

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း ထိလမျိုးဆက်မှစစ်သရဲအေပါင်းတိ့ သည်ကွယ်လွန် ကေလ ပီ။‐

၁၅ သတိ့အားတစ်ေယာက်မကျန်ေသေကပျက် စီးေစရန် ထာဝရဘရား၏လက် ံ းေတာ်

သည်သတိ့တစ်ဘက်၌ ှ ိ ေတာ်မ၏။'' ၁၆ ``စစ်သရဲအေပါင်းတိ့ေသဆံးကန် ပီးေနာက်၊

၁၇ ထာဝရဘရားက၊‐ ၁၈ `ယေန့တွင်သင်တိ့သည် အာရ မိ ့သိ့သွားရာ လမ်းြဖင့်

ေမာဘြပည်ကိြဖတ်သွားရမည်။‐ ၁၉ သင်တိ့သည်ေလာတ၏အဆက်အ ွယ်များ

ြဖစ်ေသာ အမုန်အမျိုးသားတိ့ေနထိင်ရာြပည် အနီးသိ့ေရာက် ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ငါသည်သ

တိ့အားေပးထားေတာ်မေသာြပည်ကိ သင် တိ့ကိေပးမည်မဟတ်ေသာေကာင့်သတိ့ကိ မေ ှ ာင့်ယှက် ှ င့်၊

စစ်မတိက် ှ င့်' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။'' ၂၀ (ယခင်အခါကရီဖိမ်လမျိုးေနထိင်ခ့ဲသြဖင့်

ထိြပည်ကိရီဖိမ်ြပည်ဟ၍ေခ တွင်သည်။ အမုန် အမျိုးသားတိ့ကသတိ့ကိဇံဇမိမ်ဟ၍ေခ ကသည်။‐

၂၁ သတိ့သည်အာနကလမျိုးက့ဲသိ့အရပ် အေမာင်းြမင့်မားသည်။ သတိ့သည်လဦးေရ

များြပား၍ အင်အား ကီးမားေသာလမျိုး ြဖစ်သည်။ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်

သတိ့အားဖယ် ှ ားလိက်သြဖင့် အမုန်အမျိုး သားတိ့ကသတိ့၏ြပည်ကိသိမ်းပိက်၍

အေြခချေနထိင် ကသည်။‐ ၂၂ ကိယ်ေတာ်သည်ဧဒံေတာင်ကန်းေဒသတွင် ေန

ထိင်ေသာဧေသာ၏အဆက်အ ွယ်များြဖစ် သည့်ဧဒံအမျိုးသားတိ့အတွက်လည်း ထိ

နည်းတ ပေတာ်မခ့ဲသည်။ ကိယ်ေတာ်သည် ေဟာရိအမျိုးသားများကိဖယ် ှ ားလိက်

သြဖင့် ဧဒံအမျိုးသားတိ့သည်ထိသ တိ့၏ြပည်ကိသိမ်းပိက်၍ ယေန့တိင်ေအာင်

ထိြပည်၌အေြခချေနထိင်လျက် ှ ိ ကသည်။‐ ၂၃ ကေရေတကန်းသားတိ့သည်ေြမထဲ

ပင်လယ်ကမ်းေြခတွင် အေြခချေနထိင် က၏။ သတိ့သည်မလေနထိင်သအာဝိမ်

လမျိုးကိသတ်သင်ဖယ် ှ ား ပီးလ င် သ တိ့၏ြပည်ကိေတာင်ဘက်ဂါဇာ မိ ့အထိ

သိမ်းပိက်လိက် ကသည်။) ၂၄ ``ထာဝရဘရားက`ယခခရီးစထွက်၍ အာ န်ြမစ်ကိကး ကေလာ့။

ငါသည်ေဟ ှ ဘန်ဘရင်အာေမာရိအမျိုးသား ှ ိ ဟန် ှ င့် တကွ သ၏တိင်းြပည်ကိသင်တိ့၏လက်သိ့

အပ်မည်။ သ၏နယ်ေြမကိသိမ်းပိက်ရန်စတင် ချီတက်တိက်ခိက်ေလာ့။‐ ၂၅

ယေန့တွင်အရပ်ရပ် ှ ိ လအေပါင်းတိ့သည် သင်တိ့ကိေ ကာက် ွံ ့ထိတ်လန့်ေစရန်ငါစီရင် မည်။

သင်တိ့နာမည်ကိ ကားရ ံ မ  ှ င့် လ တိင်းေ ကာက် ွံ ့တန်လပ် ကလိမ့်မည်' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။'' ၂၆

``ထိ့ေနာက်ငါသည်ေကဒမတ်ေတာက ာရမှ ေဟ ှ ဘန်ဘရင် ှ ိ ဟန်ထံသိ့ သံတမန်တိ့

ကိေစလတ်လျက်၊‐ ၂၇ `က ်ပ်တိ့အား သင်၏ြပည်ကိြဖတ်သန်းခွင့်ေပး ေလာ့။

က ်ပ်တိ့သည် မင်း ကီး၏ြပည်ကိလမ်းမ ကီးအတိင်းသာြဖတ်သန်းသွားပါမည်။‐ ၂၈

က ်ပ်တိ့သည် အစာေရစာကိဝယ်ယစားသံး ပါမည်။ က ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ေပးေတာ်မေသာြပည်သိ့ေရာက်ရန် ေယာ်ဒန်ြမစ် ကိမကးမီမင်း ကီး၏တိင်းြပည်ကိြဖတ်သန်း

ံ ြဖတ်သန်းခွင့်ေပးပါေလာ့။ ဧဒံြပည်တွင်ေနထိင် ေသာဧေသာ၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည်လည်း

ေကာင်း၊ အာရြပည်တွင်ေနထိင်ေသာေမာဘ အမျိုးသားတိ့သည်လည်းေကာင်း က ်ပ်တိ့

အားသတိ့၏ြပည်ကိြဖတ်သန်းခွင့်ေပးခ့ဲ ကပါသည်' ဟ၍ ငိမ်းချမ်းေရးစကားကမ်း လှမ်းခ့ဲသည်။'' ၃၀

``သိ့ေသာ်လည်း ှ ိ ဟန်ဘရင်သည် ငါတိ့အား သ၏ြပည်ကိြဖတ်သန်းခွင့်မေပး။ သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ထိမင်း ကိေခါင်းမာေစေတာ်မသြဖင့် ငါတိ့သည်သ့

ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်၍ သ၏ြပည်ကိသိမ်း ပိက်ကာယေန့တိင်ေနထိင်လျက် ှ ိ  ကသည်။'' ၃၁

``ထိ့ေနာက်ထာဝရဘရားက ငါ့အား`ငါသည် ှ ိ ဟန်ဘရင် ှ င့်သ၏ြပည်ကိသင်၏လက်သိ့

အပ်ေတာ်မမည်။ သ၏ြပည်ကိသိမ်းယေလာ့' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၂

ှ ိ ဟန်ဘရင်သည်ငါတိ့ကိတိက်ခိက်ရန် သ ၏စစ်သည်ဗိလ်ပါအေပါင်းတိ့ ှ င့်ယာဟတ်

မိ ့အနီးသိ့ချီတက်လာ ကသည်။‐ ၃၃ သိ့ရာတွင်ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည်

ထိမင်းကိငါတိ့၏လက်သိ့အပ် သြဖင့် သ ှ င့်သ၏သားများ ှ င့်တကွစစ် သည်ဗိလ်ပါအေပါင်းတိ့ကိ

သတ်ြဖတ်သတ် သင်ခ့ဲ က၏။‐ ၃၄ ထိအချိန်၌ပင်ငါတိ့သည် သတိ့၏ မိ ့အား

လံးကိသိမ်းပိက်၍ဖျက်ဆီး က၏။ ေယာကျာ်း၊ မိန်းမ ှ င့်၊ ကေလးသငယ်အားလံးတစ်ေယာက်

မကျန်သတ်ပစ် က၏။‐ ၃၅ တိရစာန်များ ှ င့် မိ ့များ ှ ိ ပစည်းများကိကား သိမ်းယ က၏။‐ ၃၆

ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် အာ န်ချိုင့်ကမ်းေပ  ှ ိ အာေရာ် မိ ့ ှ င့်ချိုင့်လယ် ှ ိ  မိ ့မှစ၍

ဂိလဒ် မိ ့တိင်ေအာင် မိ ့ ှ ိ သမ ကိ ငါတိ့အားသိမ်းပိက်ေစေတာ်မ၏။ မည်သည့် မိ ့ မှငါတိ့ကိမခခံ ိင်။‐ ၃၇

သိ့ရာတွင်အမုန်အမျိုးသားတိ့ြပည်၊ ယဗုတ် ြမစ်ကမ်း၊ ေတာင်ကန်းေဒသ ှ ိ  မိ ့များ ှ င့် ငါ

တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကမသွား ရန်တားြမစ်ေသာအရပ်များသိ့ငါတိ့မချဥ်း ကပ်က။''

၃ ``ေနာက်တစ်ဖန်ငါတိ့သည် ေြမာက်ဘက် ှ ိ ဗာ ှ န် ြပည်သိ့ချီတက်ခ့ဲ ကသည်။

ထိအခါဗာ ှ န် ဘရင် သဃသည် မိမိ၏စစ်သရဲအေပါင်း တိ့ ှ င့်တကွငါတိ့ကိတိက်ရန်ဧ ဒိ မိ ့သိ့

ချီတက်လာေလသည်။‐ ၂ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားက`သ့ကိမေ ကာက် ှ င့်။

ငါသည်သ ှ င့်တကွ သ၏လအေပါင်း တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ သ၏တိင်းြပည်ကိလည်း

ေကာင်း၊ သင့်လက်သိ့ေပးအပ်မည်။ သင်သည် ေဟ ှ ဘန် မိ ့၌စိးစံေသာအာေမာရိဘရင်

ှ ိ ဟန်အား ှ ိမ်နင်းသက့ဲသိ့ သ့အားလည်း ှ ိမ်နင်းေလာ့' ဟငါ့အားမိန့်ေတာ်မသည်။'' ၃

``သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည် သဃဘရင် ှ င့်သ၏လအေပါင်းတိ့ကိငါတိ့၏လက်သိ့

အပ်သြဖင့် ငါတိ့သည်တစ်ေယာက်မကျန်သတ် ြဖတ်သတ်သင်ခ့ဲ က၏။‐ ၄

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ငါတိ့သည် သပိင်ဆိင် ေသာ မိ ့ ှ ိ သမ ကိသိမ်းယ ကသည်။ ငါတိ့

မသိမ်းယေသာ မိ ့ဟ၍တစ် မိ ့မှမ ှ ိ။ ငါ တိ့သည် မိ ့ေပါင်းေြခာက်ဆယ်၊ တစ်နည်းအား

ြဖင့်ဗာ ှ န်ဘရင် ကီးစိးေသာအာေဂါဘ ေဒသတစ်ခလံးကိသိမ်းယ ကသည်။‐ ၅

ထိ မိ ့အားလံးတိ့သည်ြမင့်မားေသာ မိ ့ ိ း၊ မိ ့တံခါးများ ှ င့် မိ ့တံခါးကန့်လန့်ကျင်

များ ှ ိ သြဖင့် ခိင်ခ့ံေသာ မိ ့များြဖစ် က သည်။ အကာအကွယ်ကင်းမ့ဲေသာေကျး ွာ

များလည်းအေြမာက်အြမား ှ ိ သည်။‐ ၆ ငါတိ့သည်ေဟ ှ ဘန်ဘရင် ှ ိ ဟန်ပိင်ေသာ

မိ ့များ ှ င့် မိ ့သ မိ ့သားများကိဖျက်ဆီး သတ်သင်သက့ဲသိ့ သဃမင်းပိင်ေသာ မိ ့ အားလံးကိဖျက်ဆီး၍

ေယာကျာ်းမိန်းမ ှ င့် ကေလးသငယ်အေပါင်းတိ့ကိသတ်ြဖတ် သတ်သင်ခ့ဲ ကသည်။‐ ၇

တိရစာန်များ ှ င့် မိ ့များမှဥစာပစည်းများ ကိလည်း သိမ်းယခ့ဲ ကသည်။ ၈

``သိ့ြဖစ်၍ထိအချိန်တွင်ငါတိ့သည် အာ န် ြမစ်မှေဟရမန်ေတာင်အထိကျယ်ြပန့်ေသာ

ေယာဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက် ှ ိ နယ်ေြမကိ ထိ အာေမာရိဘရင် ှ စ်ပါးတိ့ထံမှသိမ်း ယ က၏။‐ ၉

(ေဟရမန်ေတာင်ကိဇိဒန်အမျိုးသားတိ့က စိ န်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ အာေမာရိအမျိုး သားတိ့က

ှ နိရဟ၍လည်းေကာင်းေခ ေဝ သမတ် က၏။‐) ၁၀ ငါတိ့သည်ဗာ ှ န်ဘရင် သဃမင်းပိင်ေသာ

ေြမြပန့် ှ ိ  မိ ့များကိလည်းေကာင်း၊ အေ ှ ့ဘက် ှ ိ သာလက မိ ့ ှ င့် ဧ ဒိ မိ ့များအထိကျယ်

ြပန့်ေသာဂိလဒ်ြပည် ှ င့် ဗာ ှ န်ြပည်အားလံး ကိလည်းေကာင်းသိမ်းယခ့ဲ ကသည်။'' ၁၁

( သဃဘရင်သည်အလွန်ထွား ကိင်းေသာ ရီဖိမ် အ ွယ်ဝင်ထဲမှေနာက်ဆံး ကင်းကျန်သြဖစ်၏။

သ၏အေလာင်းထည့်ရာေခါင်းကိေကျာက်ြဖင့် ပလပ်၍ အနံေြခာက်ေပ၊ အလျားတစ်ဆယ့်

ေလးေပနီးပါး ှ ိ ၏။ ထိဘရင်၏ေခါင်းကိ အမုန်ြပည်ရဗတ် မိ ့တွင်ယေန့တိင်ေတွ့ြမင် ိင်ေလသည်။)

၁၂ ``ငါတိ့သည်ဤြပည်ကိသိမ်းပိက်စဥ်အခါ က အာ န်ြမစ်အနီး ှ ိ ၊ အာေရာ် မိ ့မှစ၍
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ဂိလဒ်ေတာင်ကန်းေဒသတစ်ဝက် ှ င့် ယင်းေဒသ ှ ိ  မိ ့များကိ ဗင်အ ွယ် ှ င့်ဂဒ်အ ွယ်တိ့

အားငါခဲွေဝေပး၏။‐ ၁၃ ဂိလဒ်ြပည်ကျန်တစ်ဝက် ှ င့် သဃဘရင်အပ် စိးေသာဗာ ှ န်ြပည်အားလံး၊

တစ်နည်းအား ြဖင့်အာေဂါဘေဒသတစ်ခလံးကိ မနာေ ှ အ ွယ်တစ်ဝက်တိ့အားငါခဲွေဝေပး၏။''

(ဗာ ှ န်ြပည်တစ်ြပည်လံးကိ ရီဖိမ်လမျိုး တိ့၏ြပည်ဟ၍ေခ တွင်ခ့ဲသည်။‐ ၁၄

မနာေ ှ အ ွယ်ဝင်ယာဣရသည် ေဂ ရ ှ င့် မာခါနယ်စပ်အထိကျယ်ဝန်းေသာဗာ ှ န် ြပည်၊

တစ်နည်းအားြဖင့်အာေဂါဘေဒသ တစ်ခလံးကိသိမ်းယသည်။ သသည်ေကျး ွာ များကိ

သ၏နာမည်ြဖင့်မှည့်ေခ ရာ၌ ယေန့ တိင်ေအာင်ယာဣရ၏ေကျး ွာများဟေခ တွင်သတည်း။)

၁၅ ``မနာေ ှ အ ွယ်ဝင်မာခိရအမျိုးသား တိ့အား ဂိလဒ် မိ ့ကိငါခဲွေဝေပး၏။‐ ၁၆

ဗင် ှ င့်ဂဒ်အ ွယ်ဝင်တိ့အား ဂိလဒ် မိ ့မှ အာ န်ြမစ်အထိနယ်ေြမကိငါခဲွေဝေပး ၏။

ထိြမစ်လယ်တစ်ေလာက်သည်သတိ့၏ ေတာင်ဘက်နယ်နိမိတ်ြဖစ်၍ အမုန်ြပည်နယ်

စပ်တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာယဗုတ်ြမစ် သည်သတိ့၏ေြမာက်ဘက်နယ်နိမိတ်ြဖစ်

သည်။‐ ၁၇ သတိ့၏နယ်ေြမသည်အေနာက်ဘက်ေယာ်ဒန် ြမစ်သိ့လည်းေကာင်း၊

ေြမာက်ဘက်ဂါလိလဲ အိင်သိ့လည်းေကာင်း၊ ေတာင်ဘက်ပင်လယ်ေသ

သိ့လည်းေကာင်း၊ အေ ှ ့ဘက်ပိသဂါေတာင် ေြခသိ့လည်းေကာင်းကျယ်ဝန်းသည်။'' ၁၈

``တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ငါသည်သတိ့အား`ငါ တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်တွင် ှ ိ ေသာဤြပည် ကိ သင်တိ့အားသိမ်းယေစေတာ်မ ပီ။ ယခ

သင်တိ့၏စစ်သရဲတိ့ကိလက်နက်စဲွကိင် ေစေလာ့။ အြခားေသာဣသေရလအ ွယ်

ဝင်တိ့နယ်ေြမရ ှ ိ ေရးအတွက် စစ်က တိက်ခိက်ရန်သတိ့အလျင်ေယာ်ဒန်ြမစ် ကိြဖတ်ကးေစေလာ့။‐

၁၉ ငါသတ်မှတ်ေပးေသာ မိ ့များတွင် သင်တိ့ ၏သားမယားများ ှ င့်တိရစာန်များသာလ င်

ေနရစ်ခ့ဲရမည်။ သင်တိ့တွင်တိရစာန်များစွာ ှ ိ သည်ကိငါသိ၏။‐ ၂၀

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားေအးချမ်း စွာေနထိင်ခွင့်ေပးေတာ်မသည့်နည်းတ အြခား

ေသာဣသေရလအ ွယ်တိ့အား ေယာ်ဒန်ြမစ် အေနာက်ဘက်နယ်ေြမကိသိမ်းပိက်၍ ေအးချမ်း

စွာေနထိင်ခွင့်ေပးေတာ်မသည်တိင်ေအာင် သင် တိ့သည်သတိ့ကိကညီရမည်။ သိ့ေဆာင် ွက်

ပီးမှသင်တိ့အေပါင်းသည် ငါခဲွေဝေပး ေသာြပည်သိ့ြပန်လာရ ကမည်' ဟ န် ကားခ့ဲသည်။ ၂၁

``ထိအခါကငါသည်ေယာ အားလည်း`သင် ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ထိဘရင်

ှ စ်ပါးတိ့အားစီရင်ေတာ်မခ့ဲပံအလံးစံကိ သိြမင်ခ့ဲရ ပီ။ ထာဝရဘရားသည်သင်ဝင်

ေရာက်တိက်ခိက်သမ ေသာတိင်း ိင်ငံဘရင် တိ့ကိလည်း ထိနည်းတစီရင်ေတာ်မလိမ့် မည်။‐ ၂၂

သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင့်ဘက်၌စစ်ကတိက်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်

သတိ့ကိမေ ကာက် ှ င့်' ဟ၍မှာ ကား၏။'' ၂၃ ``ထိအချိန်တွင်ငါသည်ထာဝရဘရား အား၊‐ ၂၄ `အိ

အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မ မည့် ကီးမားအ့ံ သဖွယ်ေကာင်းေသာအမေတာ်

အရိပ်အ မက်မ ေလာက်ကိသာ အက ်ပ်အား ြပေတာ်မ ပီ။ ေကာင်းကင်ဘံ၌လည်းေကာင်း၊ ကမာ

ေလာက၌လည်းေကာင်းကိယ်ေတာ်နည်းတ ကီး မားေသာအမေတာ်များကိ ပ ိင်ေသာဘရား မ ှ ိ ပါ။‐

၂၅ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်အားေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးေစ၍ တစ်ဘက်တွင် ှ ိ ေသာေြမ သဇာေကာင်း

သည့်ြပည်ကိလည်းေကာင်း၊ သာယာသည့်ေတာင် ကန်းေဒသ ှ င့်ေလဗ န်ေတာင်ကိလည်းေကာင်း

ေတွ့ြမင်ခွင့်ေပးေတာ်မပါ' ဟေတာင်းပန် ေလာက်ထား၏။'' ၂၆

``သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့အတွက်ေကာင့်ထာဝရ ဘရားသည်ငါ့ကိအမျက်ထွက်၍ ငါ၏ေတာင်းပန်

စကားကိလက်ခံေတာ်မမ။ ထာဝရဘရား က`ဆက်၍မေလာက် ှ င့်။ ဤအေကာင်းကိ

ေနာက်ထပ်မေလာက်ထား ှ င့်။‐ ၂၇ ပိသဂါေတာင်ထိပ်ေပ သိ့တက်၍အေ ှ ့၊ အေနာက်၊ ေတာင်၊

ေြမာက်သိ့ ကည့်ေလာ့။ သင်သည်ေယာ်ဒန်ြမစ် တစ်ဘက်သိ့ကးရမည်မဟတ်ေသာေကာင့် သင်

ြမင်သမ ကိေသချာစွာ ကည့် ေလာ့။‐ ၂၈ ေယာ အားတာဝန်လဲအပ်ေလာ့။ သသည်ဤလ

မျိုးကိေခါင်းေဆာင်၍ သင်ြမင်ေသာြပည်သိ့ ြဖတ်ကးသိမ်းယရမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်သ့

ကိအားေပးေလာ့။ က့ံခိင်ေစေလာ့' ဟငါ့ အားမိန့်ေတာ်မ၏။'' ၂၉

``သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ဗက်ေပဂရ မိ ့တစ်ဘက် တွင် ှ ိ ေသာချိုင့်ဝှမ်း၌စခန်းချ က၏။''

၄ ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ ကဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား``သင်တိ့အားငါသွန်သင်ေသာပညတ်

တိ့ကိလိက်နာလ င် သင်တိ့သည်အသက် ှ င်၍ သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား ေပးေတာ်မမည့်ြပည်ကိလည်းသိမ်း ပိက်ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၂

သင်တိ့သည်ငါမိန့်မှာသမ ကိြဖည့်စွက် ြခင်း၊ တ်ပယ်ြခင်းမ ပရ။ သင်တိ့အားငါ ေပးေသာ

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိလိက်နာ ကေလာ့။‐ ၃

ေပဂရေတာင်တွင်ထာဝရဘရား ပေတာ် မေသာအမကိ သင်တိ့ကိယ်တိင်ြမင်ခ့ဲရ က ပီ။

ထိအရပ်တွင်ထာဝရဘရားသည် ဗာလဘရားကိဝတ် ပသမှန်သမ အားေသေကပျက်စီးေစ၍၊‐ ၄

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိကိးကွယ် ေသာသင်တိ့ကိမ ယေန့တိင်ေအာင်အသက် ှ င်ေစေတာ်မ၏။''

၅ ``ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း ငါသည်ပညတ်

ေတာ်အားလံးကိသင်တိ့အားသွန်သင်ခ့ဲ ပီ။ သင်တိ့တိက်ခိက်၍သိမ်းပိက်ေနထိင်မည့် ြပည်တွင်

ထိပညတ်ေတာ်တိ့ကိလိက်နာ က ေလာ့။‐ ၆ သင်တိ့သည်ထိပညတ်ေတာ်တိ့ကိတစ်သေဝ

မတိမ်းလိက်နာေစာင့်ထိန်း ကလ င် အြခား ေသာလမျိုးများေ ှ ့တွင်သင်တိ့၏၊ ဉာဏ်ပညာ

ေပ လွင်ထင် ှ ားလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ထိ ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ ကိ ကားရေသာအခါ

`ဤလမျိုးသည်ဉာဏ်ပညာအေြမာ်အြမင် ှ င့်ြပည့်စံေသာလမျိုး ကီးြဖစ်ပါသည်

တကား' ဟချီးကး ကလိမ့်မည်။'' ၇ ``ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်

ငါတိ့အကအညီလိသည့်အခါတိင်း ငါတိ့အနားတွင် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ဤက့ဲသိ့

ေသာဘရားကိကိးကွယ်သည့်လမျိုး ကီး ှ ိ ေသးသေလာ။‐ ၈ ယေန့သင်တိ့အားငါသွန်သင်ေသာပညတ်

ေတာ်များက့ဲသိ့ တရားမ တေသာပညတ် များကိရေသာလမျိုး ကီး ှ ိ ေသး သေလာ။‐ ၉

သင်တိ့သည်သတိ ှ ိ  ကေလာ့။ သင်တိ့ကိယ် တိင်ြမင်ခ့ဲသမ တိ့ကိ တစ်သက်လံးမေမ့

ေစရန်သတိ ပ ကေလာ့။‐ ၁၀ သိနာေတာင်တွင်သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌

သင်တိ့ေရာက် ှ ိ ေန ကစဥ်ထာဝရဘရားကငါ့အား`လ အေပါင်းတိ့ကိစေဝးေစေလာ့။

ငါမိန့်မှာ ေတာ်မသမ ကိ ကားနာေစေလာ့။ သိ့မှ သာသတိ့အသက် ှ င်သမ ကာလပတ်

လံး ငါ့ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသမည်။ သတိ့သွန် သင်သြဖင့်သတိ့၏သားသမီးများလည်း

ငါ့ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသမည်' ဟ၍ငါ့အား မိန့်ေတာ်မသည့်အေကာင်းကိ သင်တိ့၏

သားေြမးတိ့အားသွန်သင်ေလာ့။'' ၁၁ ``သင်တိ့သည်မည်းေမှာင်၍ထထပ်ေသာတိမ် ဖံးလျက်

မိးေကာင်းကင်သိ့တိင်ေအာင် မီးလ ံ တက်ေနသည့်ေတာင်ေြခရင်းသိ့ချဥ်းကပ်၍

ရပ်ေန ကေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊‐ ၁၂ သင်တိ့သည်ထာဝရဘရား၏ပံသဏာန်

ေတာ်ကိမြမင်ရေသာ်လည်း မီးထဲမှကိယ် ေတာ်မိန့်ေတာ်မသံကိ ကားရ ကေကာင်း

ကိလည်းေကာင်း သားသမီးတိ့အားေြပာ ြပေလာ့။‐ ၁၃ ထာဝရဘရားကသင်တိ့ ှ င့် ပေသာပဋိ

ညာဥ်တည်းဟေသာ ပညတ်ေတာ်ဆယ်ပါးကိ လိက်နာရမည့်အေကာင်းမိန့် မက်ေတာ်မ၏။

ယင်းပညတ်ေတာ်များကိေကျာက်ြပား ှ စ် ြပားေပ တွင်ေရးထားေတာ်မ၏။‐ ၁၄

သင်တိ့ဝင်ေရာက်သိမ်းပိက်မည့်ြပည်တွင်သင် တိ့ေစာင့်ထိန်းရမည့်ပညတ်များကိ သင်တိ့

အားသွန်သင်ရန်ငါ့ကိမိန့်မှာေတာ်မ၏။'' ၁၅ ``ထာဝရဘရားသည်သိနာေတာင်ေပ တွင်

မီးထဲကသင်တိ့အားမိန့် မက်ေတာ်မေသာ အခါ၌ သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ပံသဏာန်

ေတာ်ကိလံးဝမြမင်ရ က။ သိ့ြဖစ်၍သင် တိ့သည်ေယာကျာ်းသိ့မဟတ်မိန်းမသဏာန်၊

တိရစာန်သိ့မဟတ်ငှက်သဏာန်၊ တွားတတ်ေသာ သတဝါသိ့မဟတ်ငါးသဏာန် ှ င့်တေသာ

ပ်တကိထလပ်၍အြပစ်မ ပမိေစ ရန်အထးသတိ ပ ကေလာ့။‐ ၁၉ မိးေကာင်းကင်တွင်ြမင်ရေသာေန၊

လ ှ င့် ကယ်နကတ်စသည်များကိလည်းဝတ်မ ပ၊ မကိးကွယ်မိေစရန်သတိ ပ ကေလာ့။

ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်အြခားလမျိုးအေပါင်းတိ့အား ထိ

အရာများကိကိးကွယ်ခွင့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၂၀ သင်တိ့သည်ကားမီးြပင်းဖိသဖွယ်ြဖစ်

ေသာအီဂျစ်ြပည်ထဲမှ ထာဝရဘရားထတ် ေဆာင်ခ့ဲေသာလမျိုးြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်၏လ

မျိုးေတာ်ြဖစ်ေစရန် သင်တိ့ကိထတ်ေဆာင်ခ့ဲ ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်

၏လမျိုးေတာ်အြဖစ် ယေန့ရပ်တည်လျက် ှ ိ  ကသည်။‐ ၂၁ ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့အတွက်ေ ကာင့်ငါ့အားအမျက်ေတာ် ထွက်၍ ငါသည်ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်ဘက်သိ့ကး ၍

သင်တိ့အားေပးသနားေတာ်မသည့်အစာ ေရစာေပါ ကယ်ဝေသာြပည်သိ့ မဝင်ရဟ

အေလးအနက်ပညတ်ေတာ်မသည်။ ၂၂ ငါသည်ဤအရပ်၌ေသရမည်။ ေယာ်ဒန်ြမစ်

တစ်ဘက်သိ့ကးရမည်မဟတ်။ သိ့ရာတွင် သင်တိ့သည်ြမစ်ကိကး၍ အစာေရစာေပါ

ကယ်ဝေသာြပည်ကိသိမ်းယရ ကေတာ့မည်။‐ ၂၃ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက

သင်တိ့ ှ င့် ပထားေသာပဋိညာဥ်ကိမေမ့ ရန်သတိ ပေလာ့။ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

မီးလ ံ  ှ င့်တေသာ ဘရား၊ ပိင်ဘက်ကိလံးဝလက်မခံေသာ ဘရားြဖစ်ေသာေကာင့် ကိးကွယ်ရန်အတွက်

မည်သည့် ပ်တကိမ မထလပ် ှ င့်ဟေသာ ပညတ်ကိေစာင့်ထိန်း ကေလာ့။'' ၂၅

``သင်တိ့သည်ထိြပည်တွင် ကာြမင့်စွာေနထိင်၍ သားေြမးများရသည်အထိပင်လ င် ထာဝရ

ဘရားကိမြပစ်မှားမိေစရန် ပ်တကိထ လပ်၍မကိးကွယ် ှ င့်။ ပ်တထလပ်ကိးကွယ်

ြခင်းသည်မှားယွင်းမြဖစ်ေသာေကာင့် ထာဝရ ဘရားအားအမျက်ထွက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၆

ထိသိ့မှားယွင်းလ င်သင်တိ့အမျိုးသည် ထိ ြပည်မှမ ကာမီတိမ်ေကာေပျာက်ကွယ်ရ

လိမ့်မည်ဟ ငါသည်မိးေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီးကိတိင်တည်လျက်ကျိန်ဆိ၏။ သင်တိ့

သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး၍သိမ်းပိက်မည့်ြပည် တွင် ကာ ှ ည်စွာမေနထိင်ရဘဲတစ်မျိုး

လံးပျက်စီးေပျာက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။‐ ၂၇ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ ိင်ငံအ ှ ံ ့

အြပားတွင်ကဲွလွင့်ေနထိင်ေစေတာ်မလိမ့် မည်။ ထိ ိင်ငံတွင် သင်တိ့၏လဦးေရအနည်း

ငယ်မ သာကျန် ကင်းလိမ့်မည်။‐ ၂၈ ထိအခါသင်တိ့သည်လ့လက်ြဖင့်လပ်၍ မြမင် ိင်၊ မ ကား ိင်၊
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မစား ိင်၊ အနံ့မခံ ိင်ေသာ သစ်သားဘရား၊ ေကျာက်ဘရားတိ့ကိဝတ် ပကိးကွယ် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၉

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည် ထိ ိင်ငံများ၌သင် တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ ှ ာ ကလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရားကိအစွမ်း ှ ိ သမ  ှ င့် ှ ာလ င်ေတွ ့လိမ့်မည်။‐ ၃၀သင်တိ့သည်ဆင်းရဲဒကခံရ၍ေဖာ်ြပခ့ဲ

ေသာအေြခအေနသိ့ဆိက်ေရာက်လာေသာ အခါ ထာဝရဘရားအားဆည်းကပ်၍

အမိန့်ေတာ်ကိနာခံ ကလိမ့်မည်။‐ ၃၁ ထာဝရဘရားသည် သနား ကင်နာတတ်

ေသာဘရားြဖစ်၏။ သင်တိ့ကိစွန့်ပစ်ဖျက် ဆီးေတာ်မမည်မဟတ်။ သင်တိ့၏ဘိးေဘး

တိ့ ှ င့်ကိယ်ေတာ်တိင် ပေတာ်မေသာပဋိ ညာဥ်ကိလည်းေမ့ေတာ်မမည်မဟတ်။'' ၃၂

``ဘရားသခင်သည်ကမာေပ တွင် လကိဖန်ဆင်း ေသာအချိန်မှအစ ပ၍သင်တိ့မဖွားြမင်

မီအတိတ်ကာလအတွင်းကမာေလာကတစ်ဝန်း လံးတွင် ဤမ ေလာက်အ့ံ သဖွယ်ေသာအမ ကီး

ြဖစ်ပျက်ဖးပါသေလာ။ ယင်းက့ဲသိ့ေသာအမ ကီး၏သတင်းကိ ကားဖးပါသေလာ။ စး

စမ်း ှ ာေဖွ ကည့်ေလာ့။‐ ၃၃ မီးထဲမှဘရားမိန့်ေတာ်မသံကိသင်တိ့ ကားသက့ဲသိ့သတိ့ ကား၍

အသက်ချမ်း သာရခ့ဲဖးေသာအြခားလမျိုး ှ ိ ပါ သေလာ။‐ ၃၄သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့လက်မှသင်တိ့ကိ ကယ်တင်၍ မိမိ၏လမျိုးေတာ်အြဖစ်ထတ်

ေဆာင်ခ့ဲသည်။ အြခားေသာဘရားသည် လတစ်မျိုးအတွက် ထိက့ဲသိ့ ပခ့ဲဖးပါ သေလာ။

ထာဝရဘရားသည်မဟာတန်ခိး ေတာ်ကိြပေတာ်မြခင်း၊ ေဘးဒဏ် ှ င့်စစ်

ေဘးသင့်ေစြခင်း၊ နိမိတ်လကဏာများ ှ င့် အ့ံဖွယ်ေသာအမတိ့ကိြပြခင်း၊ ေ ကာက်

မက်ဖွယ်ေသာအမတိ့ကိ ပေတာ်မြခင်း စသည်တိ့ကိသင်တိ့ကိယ်တိင်ြမင်ခ့ဲရ ပီ။‐ ၃၅

ထာဝရဘရားသာလ င်ဘရားြဖစ်ေတာ်မ ေကာင်း၊ အြခားေသာဘရားမ ှ ိ ေ ကာင်းကိ

ထိအမေတာ်များအားြဖင့် သင်တိ့အားသိ ေစေတာ်မ ပီ။‐ ၃၆ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အားသွန်သင်ရန်

မိး ေကာင်းကင်မှမိန့်ေတာ်မေသာအသံေတာ်ကိ ကားေစေတာ်မ ပီ။ ကမာေြမ ကီးေပ တွင်

သင်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏မီးေတာက်မီးလ ံ ကိြမင်ေစလျက် ထိမီးထဲမှသင်တိ့အား

မိန့် ကားေတာ်မ၏။‐ ၃၇ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့၏ဘိးေဘး တိ့ကိချစ်ေတာ်မေသာေကာင့်

သတိ့၏အဆက် အ ွယ်များကိေ ွးေကာက်ေတာ်မ၍ မဟာ တန်ခိးေတာ်ြဖင့်ကိယ်ေတာ်တိင် သင်တိ့ကိ

အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ေတာ်မခ့ဲေလ သည်။‐ ၃၈သင်တိ့ယခပိင်ဆိင်ေသာြပည်သိ့ဝင်ေရာက်

သိမ်းပိက် ိင်ေစရန် သင်တိ့ချီတက်ရန်လမ်း ေကာင်းတွင် ှ ိ ေသာသင်တိ့ထက်အင်အား

ကီးမားသည့်လမျိုးများကိ ှ င်ထတ်ေတာ် မသည်။‐ ၃၉ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းကင်

ေြမ ကီးေပ မှာဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း၊ အြခားေသာဘရားမ ှ ိ ေ ကာင်းကိအစဥ်

အ မဲစဲွမှတ်သတိရ ကေလာ့။‐ ၄၀ ယေန့သင်တိ့အားငါေပးေသာပညတ်ေတာ်

အားလံးကိေစာင့်ထိန်း ကလ င် သင်တိ့ ှ င့် တကွသင်တိ့၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည်

ကီးပွားချမ်းသာ ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည် လည်းဘရားသခင်ထာဝရဘရားက သင်

တိ့အားအ မဲပိင်ရန်ေပးေတာ်မေသာြပည် တွင်ဆက်လက်ေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်'' ဟ ဆိေလ၏။ ၄၁

ထိ့ေနာက်တစ်စံတစ်ေယာက်သည် မိမိ၏ရန်သ မြဖစ်ခ့ဲဘးသကိအမှတ်မ့ဲသတ်မိသည့်

အခါ ထွက်ေြပးခိလံ ိင်ေသာ မိ ့သံး မိ ့ကိ ေမာေ ှ သတ်မှတ်ေပးေလသည်။ ထိသသည်

ထိ မိ ့များအနက် မိ ့တစ် မိ ့သိ့ထွက်ေြပး ၍ခိလံလ င် အသက်ချမ်းသာရာရမည် ြဖစ်သည်။‐ ၄၃

ဗင်အ ွယ်အတွက်ကန်းြပင်သဲက ာရ ှ ိ ေဗဇာ မိ ့ကိလည်းေကာင်း၊ ဂဒ်အ ွယ်အတွက်

ဂိလဒ်ေဒသ ှ ိ ရာမတ် မိ ့ကိလည်းေကာင်း၊ မနာ ေ ှ အ ွယ်အတွက်ဗာ ှ န်ေဒသ ှ ိ ေဂါလန်

မိ ့ကိလည်းေကာင်း ခိလံရာ မိ ့များအြဖစ် သတ်မှတ်ေပးသည်။ ၄၄

ေမာေ ှ သည်ထာဝရဘရား၏ပညတ်ေတာ် များကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ြပ ာန်းေပးေလ၏။‐

၄၅ သတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်မှထွက်လာ ပီး ေနာက် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်၊ ဗက်ေပဂရ မိ ့

တစ်ဘက်တွင် ှ ိ ေသာချိုင့်ဝှမ်း၌ေရာက် ှ ိ ေန ကစဥ်ေမာေ ှ သည် ပညတ်ေတာ်များကိြပ ာန်း

ေပးသည်။ ထိအရပ်သည်ေဟ ှ ဘန် မိ ့တွင် စိးစံေသာအာေမာရိဘရင် ှ ိ ဟန်၏ပိင်နက်

ြဖစ်ခ့ဲသည်။ ေမာေ ှ  ှ င့်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်မှထွက်လာ ပီး

သည့်ေနာက်ထိဘရင်ကိ ှ ိမ်နင်း၍၊‐ ၄၇ သ၏ ိင်ငံကိလည်းေကာင်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့

ဘက်တွင် စိးစံေသာအြခားအာေမာရိဘရင် ြဖစ်သည့်ဗာ ှ န်ဘရင် သဃ၏ ိင်ငံကိ

လည်းေကာင်းသိမ်းယခ့ဲ ကသည်။‐ ၄၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သိမ်းပိက်ေသာ နယ်ေြမသည်

အာ န်ြမစ်အနီး ှ ိ အာေရာ် မိ ့မှေဟရမန်ေခ စိယန်ေတာင်အထိ ကျယ်ြပန့်ေလသည်။‐ ၄၉

ထိနယ်ေြမတွင်ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ေဒသတစ်ခလံးပါဝင်၏။ ယင်းေဒသသည်

ေတာင်ဘက်ပင်လယ်ေသအထိ အေ ှ ့ဘက် ပိသဂါေတာင်ေြခအထိကျယ်ဝန်းေလသည်။

၅ ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့ကိဆင့်ေခ ၍ သတိ့အားဤသိ့ေြပာ ကား

ေလသည်။ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ယေန့ သင်တိ့အား ငါြပ ာန်းေပးမည့်ပညတ်ေတာ်

အားလံးကိနားေထာင် ကေလာ့။ ထိပညတ် ေတာ်များကိနာယလိက်နာရန်သတိ ပ ကေလာ့။‐

၂ ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သိနာေတာင်ေပ တွင်ငါတိ့ ှ င့်ပဋိညာဥ်

ပေတာ်မ၏။‐ ၃ ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့၏ဘိးေဘး တိ့ ှ င့်သာလ င် ပဋိညာဥ် ပသည်မဟတ်။

ယေန့အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေသာ ငါတိ့အား လံး ှ င့်လည်းပဋိညာဥ် ပေတာ်မ၏။‐ ၄

ထာဝရဘရားသည်ေတာင်ေပ တွင်မီးထဲ မှ သင်တိ့ ှ င့်မျက် ှ ာချင်းဆိင်၍မိန့် မက် ေတာ်မသည်။‐ ၅

သင်တိ့သည်မီးကိေ ကာက် ွံ ့သြဖင့်ေတာင် ေပ သိ့မတက်ဝ့ံေသာေကာင့် ငါသည်ထာဝရ

ဘရား ှ င့်သင်တိ့စပ် ကားတွင်ရပ်လျက် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိသင်တိ့ အားဆင့်ဆိခ့ဲ၏။'' ၆

``ထာဝရဘရားက၊`ငါသည်သင်တိ့ကိ ကန်ခံရာအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာ

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။' ၇ `` `ငါမှတစ်ပါးအြခားေသာဘရားကိ

မကိးကွယ် ှ င့်။‐ ၈ `` `မိးေကာင်းကင်၌လည်းေကာင်း၊ ေြမ ကီးေပ ၌ လည်းေကာင်း၊

ေြမေအာက်ေရထဲ၌လည်းေကာင်း ှ ိ ေသာအရာ ှ င့်ပံသဏာန်တေသာ ပ်တများ

ကိကိးကွယ်ရန်အတွက်မထလပ် ှ င့်။‐ ၉ ထိ ပ်တများကိဦးမချ၊ ဝတ်မ ပ ှ င့်။

အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ငါသည်သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၍

ပိင် ဘက်ကိလံးဝလက်ခံေတာ်မမ။ ငါ့ကိ မန်းေသာသတိ့အားငါဒဏ်ခတ်မည်။ ထိ

မ မကသတိ့၏တတိယမျိုးဆက်၊ စတတမျိုးဆက်တိင်ေအာင်ငါဒဏ်ခတ် မည်။‐ ၁၀

သိ့ရာတွင်ငါ့ကိချစ်၍ငါ၏ပညတ်ေတာ်တိ့ ကိေစာင့်ထိန်းေသာသတိ့အား အမျိုးဆက်

ေထာင်ေသာင်းတိင်ေအာင်ငါ၏ေမတာကိြပ မည်။ ၁၁ `` `သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

နာမေတာ်ကိအလဲွသံးစား ပသအားဒဏ် ခတ်ေတာ်မမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ကိယ်ေတာ်၏

နာမေတာ်ကိအလဲွသံးစားမ ပ ှ င့်။ ၁၂ `` `သင်တိ့၏ဘရားသခင်ငါထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ဥပသ်ေန့ကိေစာင့် ထိန်း၍ထိေန့ကိငါ့အတွက်သီးသန့်ထား ေလာ့။‐ ၁၃

ေြခာက်ရက်ပတ်လံးအလပ်လပ်ေလာ့။ ၁၄ သတမေန့သည်ငါဘရားအတွက်ဆက်ကပ်

ရေသာအလပ်နားရက်ြဖစ်၏။ ထိေန့တွင်သင် မှစ၍ သင်၏သားသမီး၊ ေကျးကန်၊ တိရစာန်

ှ င့်သင်တိ့တိင်းြပည်တွင်ေနထိင်ေသာလမျိုး ြခားများသည်အလပ်မလပ်ရ။ သင်တိ့၏

ေကျးကန်သည်သင်တိ့က့ဲသိ့အနားယ ရမည်။‐ ၁၅ သင်တိ့သည်အီဂျစ်ြပည်တွင်ကန်ခံခ့ဲဖး

ေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိမဟာတန်ခိး

ေတာ်ြဖင့်ကယ်တင်ခ့ဲေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း သတိရ ကေလာ့။ ထိအေကာင်းေ ကာင့်ငါ

သည်သင်တိ့အားဥပသ်ေန့ကိေစာင့်ရန် မိန့်မှာေတာ်မ၏။ ၁၆ `` `သင်တိ့အားထာဝရဘရားေပးသနား

ေတာ်မမည့်ြပည်တွင် သင်တိ့သည်ေကာင်းစား ၍အသက် ှ ည်ေစရန် သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း မိဘကိ ိ ေသသမ ပ ကေလာ့။ ၁၇ ``

`သ့အသက်ကိမသတ် ှ င့်။ ၁၈ `` `သ့သားအိမ်ရာကိမြပစ်မှား ှ င့်။ ၁၉ ``

`သ့ဥစာကိမခိး ှ င့်။ ၂၀ `` `သတစ်ပါးတစ်ဘက်၌မတရားသက်ေသ မခံ ှ င့်။ ၂၁ ``

`သတစ်ပါး၏မယား၊ အိမ်၊ ေြမ၊ ေကျးကန်၊ ွား၊ ြမည်းမှစ၍သပိင်သမ တိ့ကိတပ်မက်

ြခင်းမ ှ ိ  ှ င့်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ``ထာဝရဘရားသည်ေတာင်အနီးသိ့စ ံ း

လာေသာသင်တိ့အေပါင်းအား ဤပညတ်ေတာ် များကိြပ ာန်းေပးေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရား

သည်မီး ှ င့်ေမှာင်မည်းေသာမိးတိမ်ထဲမှကျယ် ေသာအသံေတာ်ြဖင့် ဤပညတ်ေတာ်များကိမိန့်

မက်ေတာ်မ၏။ ထပ်၍မိန့် မက်ေတာ်မမ။ ထိ့ ေနာက်ထာဝရဘရားသည်ပညတ်ေတာ်များ

ကိေကျာက်ြပား ှ စ်ချပ်ေပ တွင်ေရး၍ငါ့ အားေပးအပ်ေတာ်မသည်။'' ၂၃

``ေတာင်တစ်ခလံးမီးေတာက်၍အေမှာင်ထ ထဲမှဗျာဒိတ်ေတာ်သံကိသင်တိ့ ကားရ ေသာအခါ

သင်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့် အ ွယ်အ ကီးအကဲတိ့သည်ငါ့ထံသိ့ ချဥ်းကပ်၍၊‐

၂၄ `အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ၏အသံေတာ်ကိမီးထဲမှ ကားရသြဖင့်

အက ်ပ်တိ့အားထာဝရဘရားက မိမိ ၏ဘန်းတန်ခိးေတာ်ကိထင် ှ ားြပသေတာ် မပါ ပီ။

ဘရားသခင်သည်လသားအား စကားေြပာေသာ်လည်း လသားသည်မေသ

ဘဲအသက် ှ င်ေန ိင်ေ ကာင်းကိအက ်ပ် တိ့ယေန့သိြမင်ရ ကပါ ပီ။‐ ၂၅

သိ့ရာတွင်အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်ေ ကာင့် အရဲစွန့်၍အေသခံရမည်နည်း။ ထိေ ကာက်

မက်ဖွယ်မီး ကီးေ ကာင့် အက ်ပ်တိ့သည် ပျက်စီးဆံး ံ းရ ကပါလိမ့်မည်။ အက ်ပ်

တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ အသံေတာ်ကိထပ်၍ ကားရလ င်အက ်ပ် တိ့ေသရပါလိမ့်မည်။‐

၂၆ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရား၏အသံေတာ် ကိမီးထဲမှ အက ်ပ်တိ့က့ဲသိ့ ကားရ ပီးမှ

အသက် ှ င်ေသာလသတဝါ ှ ိ ဖးပါသေလာ။‐ ၂၇ ကိယ်ေတာ်သာချဥ်းကပ်၍အက ်ပ်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားမိန့်မှာသမ ကိ ကားနာ ပီးလ င် အက ်ပ်တိ့အားဆင့် ဆိေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့သည်အမိန့်ေတာ် ကိနာခံပါမည်' ဟေလာက်ထား က၏။ ၂၈

``ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ထိသိ့ေလာက် ထားေသာစကားကိ ကားေတာ်မလ င် ငါ့

အား`ငါသည်ဤသတိ့ေလ ာက်ထားေသာ စကားကိ ကားရ ပီ။ သတိ့ေြပာသည့် အတိင်းမှန်ေပ၏။‐ ၂၉

သတိ့သည်ဤက့ဲသိ့ငါ့ကိအစဥ်ေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ၍ ငါ၏ပညတ်ေတာ်အားလံးကိေစာင့်ထိန်း
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ကမည်ဆိလ င် သတိ့ ှ င့်သတိ့၏အဆက် အ ွယ်များသည်ထာဝစဥ်ေကာင်းစား က

လိမ့်မည်။‐ ၃၀ ယခမိမိတိ့တဲအိမ်များသိ့ြပန် ကရန် သတိ့အားေြပာေလာ့။‐ ၃၁

သင်ကိယ်တိင်မကားငါ ှ င့်အတေနရစ်ေလာ့။ ငါေပးမည့်ြပည်တွင်သတိ့လိက်နာေစာင့်ထိန်း ရန်

ပညတ်ေတာ်များ ှ င့်ြပ ာန်းချက် ှ ိ သမ ကိသင့်အားငါဆင့်ဆိမည်။ ထိပညတ်ေတာ်

များ ှ င့်ြပ ာန်းချက်များကိသတိ့အား သွန်သင်ေလာ့' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၂

``ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသမ အတိင်း လိက်နာရမည်။

မည်သည့်ပညတ်ေတာ်ကိမ မချိုး ေဖာက် ှ င့်။‐ ၃၃သင်တိ့ဝင်ေရာက်သိမ်းယမည့်ြပည်တွင်ေကာင်း

စား၍ ဆက်လက်ေနထိင်ရန်ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ ကိလိက်နာေစာင့်ထိန်းရကမည်။

၆
``သင်တိ့အားသွန်သင်ရန် သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေပးအပ်ေတာ်မေသာ

ပညတ်ေတာ်များသည်ကား ဤသိ့တည်း။ သင် တိ့ဝင်ေရာက်သိမ်းယမည့်ြပည်တွင် ဤပညတ်

ေတာ်များကိလိက်နာေစာင့်ထိန်း ကေလာ့။‐ ၂ သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည်

အသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံးသင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့ ိ ေသရ ကမည်။

သင်တိ့သည်ထိြပည်တွင် ကာ ှ ည်စွာေနထိင် ိင်ရန် ငါေပးေသာ ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ တိ့ကိနားေထာင်၍

ေစာင့်ထိန်း ကေလာ့။‐ ၃ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ထိပညတ်ေတာ် များကိေစာင့်ထိန်းေလာ့။

ထိသိ့ ပလ င်ဘိး ေဘးတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း သင်တိ့သည် ကယ်ဝ

ေကာင်းစား၍အင်အား ကီးေသာလမျိုးြဖစ် လာလိမ့်မည်။ အစာေရစာေပါ ကယ်ဝေသာ

ြပည်တွင်ေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်။'' ၄ ``အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ဤအချက် ကိမေမ့ ှ င့်။

ထာဝရဘရားသာလ င် ငါတိ့ ၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၅ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ကိစိတ်စွမ်း ှ ိ သမ ၊ ကိယ်စွမ်း ှ ိ သမ ၊ အစွမ်းသတိ ှ ိ သမ  ှ င့်ချစ်ေလာ့။‐ ၆

ယေန့သင်တိ့အားငါေပးေသာပညတ်ေတာ် များကိ မည်သည့်အခါမ မေမ့ ှ င့်။‐ ၇

ထိပညတ်များကိ သင်တိ့၏သားသမီးတိ့ အားသွန်သင်ရမည်။ အိမ်၌ ှ ိ သည့်အခါ ြဖစ်ေစ၊

နားေနသည့်အခါြဖစ်ေစ၊ အလပ် လပ်သည့်အခါြဖစ်ေစ ထိပညတ်ေတာ်များ ကိသွန်သင်ရမည်။‐ ၈

ထိပညတ်များကိသတိရေနေစရန် သင် တိ့၏လက်ေမာင်း၌လည်းေကာင်း၊ နဖး၌

လည်းေကာင်းချည်ထားရမည်။‐ ၉ သင်တိ့၏အိမ်တံခါးတိင် ှ င့်ဝင်းတံခါးတိ့ တွင်

ထိပညတ်ေတာ်များကိေရးထားရမည်။'' ၁၀ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်

သင်တိ့၏ဘိးေဘးများြဖစ် ကေသာ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့အားကတိ ထားေတာ်မသည်အတိင်း

သင်တိ့ကိယ်တိင် မတည်ေဆာက်သည့်စည်ပင်သာယာေသာ မိ ့ ကီးများကိ သင်တိ့အားေပးေတာ်မ

မည်။‐ ၁၁သင်တိ့မစေဆာင်းဘဲ ေကာင်းမွန်ေသာအရာ များ ှ င့်ြပည့်စံေသာအိမ်များကိလည်းေကာင်း၊

သင်တိ့မတးေသာေရတွင်းများကိလည်း ေကာင်း၊ သင်တိ့မစိက်ပျိုးေသာစပျစ်ြခံ ှ င့်

သံလွင်ြခံများကိလည်းေကာင်း သင်တိ့အား ေပးေတာ်မမည်။ ထာဝရဘရားသည်သင် တိ့ကိပိ့ေဆာင်၍

ထိြပည်သိ့ေရာက်သြဖင့် သင်တိ့သည်အစားအစာကိဝလင်စွာ စားရေသာအခါ၊‐

၁၂ ကန်ခံရာအီဂျစ်ြပည်မှသင်တိ့ကိထတ် ေဆာင်ေတာ်မခ့ဲေသာ ထာဝရဘရားကိ

မေမ့ေလျာ့ရန်သတိ ပ ကေလာ့။‐ ၁၃ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ

ေကာက် ွံ ့ ိ ေသေလာ့။ ကိယ်ေတာ်ကိသာကိး ကွယ်ေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကိသာ

တိင်တည်လျက်ကတိသစာ ပေလာ့။‐ ၁၄ အြခားဘရားများကိမဆည်းကပ် ှ င့်။ သင်

တိ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ေနထိင်ေသာလမျိုး တိ့၏ဘရားများကိမကိးကွယ် ှ င့်။‐ ၁၅

သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မေသာဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ပိင်ဘက်ကိလံးဝလက်ခံ ေတာ်မမ။

ထိ့ေ ကာင့်သင်တိ့သည်အြခားေသာ ဘရားကိဝတ် ပလ င် အမျက်ေတာ်သည်မီး က့ဲသိ့ေတာက်ေလာင်၍

သင်တိ့အေပါင်းကိေသ ေကပျက်စီးေစလိမ့်မည်။'' ၁၆ ``သင်တိ့သည်မဿာအရပ်မှာက့ဲသိ့ သင်တိ့

၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိအစစ် အေကာမ ပရ။‐ ၁၇ထာဝရဘရားြပ ာန်းေတာ်မေသာ ပညတ်

အားလံးကိလိက်နာရန်သတိ ပေလာ့။‐ ၁၈ သင်တိ့သည်ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်

သင့်ြမတ်မှန်ကန်ေသာအမတိ့ကိ ပလ င် အရာရာ၌ေအာင်ြမင်လိမ့်မည်။ သင်တိ့၏ ဘိးေဘးတိ့အား

ထာဝရဘရားကတိ ထားေတာ်မေသာသာယာဝေြပာသည့် ြပည်ကိသိမ်း ိင်လိမ့်မည်။‐

၁၉ ကတိေတာ်အတိင်းသင်တိ့၏ရန်သတိ့ကိ လည်း ှ င်ထတ် ိင်လိမ့်မည်။'' ၂၀

``ေနာင်အခါ၌သင်တိ့၏သားသမီးတိ့သည် သင်တိ့အား`ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားက

ဤပညတ် ှ ိ သမ ကိအဘယ် ေကာင့်ြပ ာန်းေတာ်မရသနည်း' ဟ၍ ေမး ကလ င်၊‐

၂၁ `ငါတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်ဘရင်ထံတွင်ကန် ခံခ့ဲရစဥ်က ထာဝရဘရားသည်မဟာ

တန်ခိးေတာ်ြဖင့်ငါတိ့အားကယ်ဆယ်ခ့ဲ ၏။‐ ၂၂ ထာဝရဘရားသည် အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့

အားလည်းေကာင်း၊ သတိ့၏ဘရင် ှ င့်မးမတ် အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ့အားလည်းေကာင်း နိမိတ်

လကဏာများကိြပ၍ေကာက်မက်ဖွယ်ေသာ ေဘးဥပဒ်များကျေရာက်ေစေတာ်မခ့ဲပံကိ

ငါတိ့ကိယ်တိင်ေတွ့ြမင်ခ့ဲရ ကသည်။‐ ၂၃ ငါတိ့၏ဘိးေဘးတိ့အားကတိထားေတာ်မ

သည့်အတိင်း ငါတိ့ကိအီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ ၏လက်မှလွတ်ေြမာက်ေစ ပီးလ င် ဤြပည်

တွင်ေနထိင်ရန်ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။‐ ၂၄ ထိေနာက်ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည်

ပညတ်အလံးစံတိ့ကိလိက် နာကျင့်သံးရန်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်အား

ေကာက် ွံ ့ ိ ေသရန်လည်းေကာင်းြပ ာန်း ေတာ်မ၏။‐ ၂၅ ငါတိ့သည်ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မ

သည့်အတိင်းနာခံလ င် ကိယ်ေတာ်သည်ငါ တိ့၏ ိင်ငံကိအစဥ်ေစာင့်ေ ှ ာက်၍သာယာ

ဝေြပာေစေတာ်မမည်။ ငါတိ့သည်ဘရားသခင်ပညတ်ေတာ်မသမ ကိတစ်သေဝ မတိမ်းလိက်နာလ င်

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့အား ှ စ်သက်ေတာ်မလိမ့်မည်' ဟ၍ ေြဖကားေလာ့။''

၇ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည် သင်တိ့သိမ်းယမည့်ြပည်သိ့သင်တိ့ကိ

ပိ့ေဆာင်လျက် ထိြပည်တွင်ေနထိင်ေသာသင်တိ့ ထက်လဦးေရများ၍အင်အား ကီးေသာဟိတိ

လမျိုး၊ ဂိရဂါ ှ ိ လမျိုး၊ အာေမာရိလမျိုး၊ ခါ နာနိလမျိုး၊ ေဖရဇိလမျိုး၊ ဟိဝိလမျိုး၊

ေယဗသိလမျိုးတည်းဟေသာလမျိုးခနစ် မျိုးတိ့ကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ထိလမျိုးတိ့ကိသင်တိ့လက်သိ့အပ်သြဖင့်

သတိ့ကိသင်တိ့တိက်ခိက်ေအာင်ြမင်ေသာအခါ ထိသအေပါင်းတိ့ကိသတ်ြဖတ်သတ်သင်ပစ်ရ မည်။

သတိ့ ှ င့်မိတ်မဖဲွ ့ရ။ သတိ့အားမ ကင် နာမသနားရ။‐ ၃ သတိ့ ှ င့်လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်းမ ပရ။

သင်တိ့၏သားသမီးများကိလည်း သတိ့ ှ င့်လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်းမ ပေစရ။‐ ၄

ထိသိ့ ပလ င်သင်တိ့သည်သင်တိ့၏သား သမီးများအား ထာဝရဘရားကိစွန့်၍

အြခားေသာဘရားများကိကိးကွယ်ေစ ကလိမ့်မည်။ ထိအခါထာဝရဘရားသည် အမျက်ထွက်၍

သင်တိ့ကိချက်ြခင်းဖျက် ဆီးပစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၅ ထိ့ေကာင့်သတိ့၏ယဇ်ပလင်များကိ ဖိချ ရမည်။

သတိ့၏ဘရားေကျာက်တိင်များကိ ချိုးပစ်ရမည်။ အာ ှ ရဘရားမ၏တိင်များ ကိခတ်လဲှရမည်။

သတိ့၏ ပ်တများကိ မီး ိ ့ဖျက်ဆီးရမည်။‐ ၆ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ကိပိင်ေသာေကာင့်ထိသိ့ေဆာင် ွက်ရ မည်။ ကမာေပ တွင် ှ ိ သမ ေသာလမျိုးတိ့ အနက်

သင်တိ့ကိမိမိ၏အထးလမျိုး ေတာ်အြဖစ်ထာဝရဘရားေ ွးချယ်ေတာ် မ၏။'' ၇

``သင်တိ့သည်အြခားေသာလမျိုးများထက် လဦးေရပိများေသာေကာင့် ထာဝရဘရား

သည်သင်တိ့ကိချစ်၍ေ ွးချယ်ြခင်းမဟတ်။ သင်တိ့သည်ကမာေပ တွင်လဦးေရအနည်း

ဆံးလမျိုးြဖစ်သည်။‐ ၈ သိ့ေသာ်လည်းထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ကိ ချစ်၍

သင်တိ့၏ဘိးေဘးတိ့အားထားေသာ ကတိတည်ေစလိေတာ်မေသာေကာင့် အီဂျစ်

ဘရင်ထံကန်ခံရာမှမဟာတန်ခိးေတာ် အားြဖင့် သင်တိ့ကိလွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မ သည်။‐ ၉

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသာ လ င် ဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း၊ သစာေတာ်တည်

မဲေ ကာင်းသိမှတ်ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် မိမိကိချစ်၍ပညတ်ေတာ်များကိလိက်နာ

ေသာသတိ့၏အမျိုးအစဥ်အဆက်ေထာင် ေသာင်းအထိ မိမိ၏ပဋိညာဥ်ကိတည်ေစ

၍သတိ့အားေမတာက ဏာကိြပေတာ် မမည်။‐ ၁၀ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်ကိမန်းေသာသတိ့

အားချက်ချင်းဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။‐ ၁၁ ထိ့ေကာင့်သင်တိ့အား

ယေန့ငါသွန်သင်ေပး အပ်ေသာပညတ် ှ ိ သမ တိ့ကိလိက်နာ ကျင့်သံး ကေလာ့။'' ၁၂

``သင်တိ့သည်ဤပညတ်တိ့ကိတစ်သေဝမတိမ်း လိက်နာလ င် သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားသည် ဘိးေဘးတိ့အားကတိထားေတာ် မသည့်အတိင်းပဋိညာဥ်ကိဆက်လက်တည် ေစ၍

ခိင် မဲေသာေမတာကိြပေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၃ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ကိချစ်၍ေကာင်းချီးေပး

ေတာ်မသြဖင့် သင်တိ့သည်လဦးေရတိးပွား၍ သားသမီးများစွာရ ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့၏

လယ်ကွင်းများကိေကာင်းချီးေပးသြဖင့်အသီး အ ှ ံ ၊ စပျစ်ရည်၊ သံလွင်ဆီတိ့အထွက်များ လိမ့်မည်။

သင်တိ့ကိေကာင်းချီးေပးသြဖင့် သင် တိ့တွင်သိး ွားတိရစာန်များတိးပွားများြပား

လိမ့်မည်။ သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့အားကတိထား ေသာြပည်သိ့သင်တိ့ေရာက် ှ ိ ေသာအခါ ထိ

ေကာင်းချီးမဂလာများကိချေပးေတာ်မလိမ့် မည်။‐ ၁၄ သင်တိ့သည်ကမာေပ  ှ ိ လမျိုးတကာတိ့ ထက်

ေကာင်းချီးမဂလာပိ၍ခံစားရလိမ့်မည်။ သင်တိ့တွင် မံေသာသ၊ သားမေပါက်ေသာ တိရစာန်မ ှ ိ ေစရ။‐

၁၅ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားေရာဂါ ေဘးအမျိုးမျိုးမှကာကွယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

အီဂျစ်ြပည်တွင်သင်တိ့ေတွ့ြမင်ခ့ဲရေသာ ေရာဂါဆိးေဘးမသင့်ေစရ။ သိ့ေသာ်သင်

တိ့၏ရန်သဟသမ မကား ေရာဂါဆိး ေဘးသင့်လိမ့်မည်။‐ ၁၆သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက

သင် တိ့၏လက်သိ့အပ်ေတာ်မေသာလမျိုး ှ ိ သမ ကိ သင်တိ့သည်သတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။

ထိ သတိ့အားမသနားမ ှ ာတာရ။ ထိသတိ့ ၏ဘရားများကိဝတ်မ ပရ။ ဝတ် ပလ င်

သင်တိ့အတွက်ေကျာ့ကွင်းသဖွယ်ြဖစ်လိမ့် မည်။'' ၁၇ ``ထိလမျိုးတိ့သည်ငါတိ့ထက်လဦးေရ

များြပားသြဖင့် ငါတိ့ ှ င်ထတ်ြခင်းငှာမ တတ် ိင်ပါ' ဟ၍မဆိ က ှ င့်။‐ ၁၈

သတိ့ကိမေ ကာက် ှ င့်။ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် အီဂျစ်ြပည်

ဘရင် ှ င့်ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့ အား မည်က့ဲသိ့စီရင်ေတာ်မခ့ဲေ ကာင်း ကိသတိရ ကေလာ့။‐
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၁၉သင်တိ့ကိယ်တိင်ြမင်ခ့ဲရေသာေကာက်မက်ဖွယ် ကပ် ကီးများ၊ အ့ံ သဖွယ်ေသာနိမိတ်လကဏာ များ၊

သင်တိ့အားလွတ်ေြမာက်ေစခ့ဲေသာ သင်တိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏မဟာတန်

ခိးေတာ် ှ င့်လက် ံ းေတာ်တိ့ကိသတိရ က ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်အီဂျစ်အမျိုးသား

တိ့ကိေသေကပျက်စီးေစခ့ဲသည့်နည်းတ ယခသင်တိ့ေ ကာက် ွံ ့ေသာလမျိုးအေပါင်း

တိ့ကိလည်းေသေကပျက်စီးေစေတာ်မ မည်။‐ ၂၀ သင်တိ့၏လက်မှလွတ်၍ထွက်ေြပးပန်း

ေအာင်းေနသတိ့ပင်လ င် ကပ်ဆိက်၍ေသ ေကပျက်စီးလိမ့်မည်။‐ ၂၁

သိ့ြဖစ်၍ထိလမျိုးတိ့ကိမေ ကာက် က ှ င့်။ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် တန်ခိး ကီး၍ေကာက် ွံ ့ဖွယ်ေသာဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။‐

၂၂ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ချီတက်ေနစဥ် ထိလ မျိုးများကိတြဖည်းြဖည်း ှ င်ထတ်ေတာ်မ

လိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်သတိ့အားလံးကိ ချက်ချင်းမပယ် ှ င်း ှ င့်။ ချက်ချင်းပယ် ှ င်း

လ င် သားရဲတိရစာန်တိ့သည်များြပားလာ၍ သင်တိ့ကိအ ရာယ် ပလိမ့်မည်။‐ ၂၃

ထာဝရဘရားသည်ရန်သများကိသင်တိ့ ၏လက်သိ့အပ်သြဖင့် သတိ့သည်ကစဥ့်

ကလျားြဖစ်၍ေချမန်းြခင်းကိခံရ က လိမ့်မည်။‐ ၂၄ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏ဘရင်များကိသင်တိ့

၏လက်သိ့အပ်မည်။ သင်တိ့သည်ထိဘရင်များ ကိသတ်သင်ပယ် ှ င်းသြဖင့် သတိ့အေကာင်းကိ

လတိ့သတိရ ကေတာ့မည်မဟတ်။ မည်သည့် ရန်သကမ သင်တိ့ကိမခခံ ိင်။ သင်တိ့

သည်ရန်သအားလံးကိေချမန်းလိမ့်မည်။‐ ၂၅ သတိ့၏ ပ်တများကိမီး ိ ့ပစ်ေလာ့။ ထိ ပ်တ

များတွင်မွမ်းမံထားေသာေ ေငွကိတပ်မက်၍ သင်တိ့အဖိ့မယ က ှ င့်။ ထာဝရဘရားသည်

ပ်တကိးကွယ်ြခင်းကိ ွံ  ှ ာမန်းတီးေတာ်မ သြဖင့် ပ်တများမှေ ေငွကိယမိလ င်သင်

တိ့အတွက်ေကျာ့ကွင်းသဖွယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၂၆ ထိ ပ်တများကိသင်တိ့၏ေနအိမ်များသိ့မ

ယေဆာင်ခ့ဲရ။ ယင်းသိ့ယေဆာင်ခ့ဲလ င် ပ်တ များက့ဲသိ့ သင်တိ့သည်လည်းကျိန်စာသင့်လိမ့် မည်။

ပ်တများသည်ထာဝရဘရား၏ကျိန် စာသင့်ေသာေကာင့် ပ်တများကိသင်တိ့ ွံ

ှ ာမန်းတီး ကရမည်။''

၈ ``သင်တိ့သည်အသက် ှ င်၍တိးပွားများြပား လျက် သင်တိ့၏ဘိးေဘးတိ့အား ထာဝရဘရား

ကတိထားေတာ်မေသာြပည်ကိသိမ်းပိက်ေန ထိင် ိင်ြခင်းအလိ့ငှာ ယေန့ငါေပးေသာပညတ်

ှ ိ သမ ကိလိက်နာရန်သတိ ပ ကေလာ့။‐ ၂ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

လွန်ခ့ဲေသာ ှ စ်ေပါင်းေလးဆယ်ပတ်လံး သင်တိ့ အားေတာက ာရကိြဖတ်၍ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ ခ့ဲ၏။

ထိစဥ်ကသင်တိ့သည်ပညတ်ေတာ်များ ကိ လိက်နာလိေသာစိတ်ဆ  ှ ိ သည်မ ှ ိ သည်

ကိစစ်ေဆးရန် သင်တိ့အားဆင်းရဲဒကအမျိုး မျိုးေရာက်ေစခ့ဲေ ကာင်းကိသတိရ ကေလာ့။‐ ၃

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ကိအစာငတ်ေစေတာ် မ၏။ ထိ့ေနာက်သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏ဘိးေဘး

များမစားဘးေသာမ မန့်ကိေကးေတာ်မ သည်။ ဤနည်းအားြဖင့်လသည်အစားအစာ

ကိသာမီှဝဲ၍ အသက် ှ င်ရသည်မဟတ်။ ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသမ ကိမီှဝဲ၍ အသက် ှ င်

ရမည်ြဖစ်ေ ကာင်းသင်တိ့အားသွန်သင်ေတာ် မ၏။‐ ၄ ထိ ှ စ်ေပါင်းေလးဆယ်ပတ်လံးသင်တိ့၏

အဝတ်အကျများမေဟာင်း ွမ်းခ့ဲရ။ သင်တိ့ ၏ေြခေထာက်များလည်းမေရာင်ခ့ဲရ။‐ ၅

ဖခင်သည်မိမိ၏သားသမီးများကိအြပစ် ဒဏ်ေပးဆံးမသက့ဲသိ့ သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အားဆံးမသည် ကိသိမှတ် ကေလာ့။‐ ၆ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့အား

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မသည်အတိင်းနာခံေလာ့။ ပညတ်ေတာ်များ ကိလိက်နာ၍

ကိယ်ေတာ်ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကေလာ့။‐ ၇ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ကိအစာေရစာေပါ ကယ်ဝေသာြပည် သိ့ပိ့ေဆာင်လျက် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ထိြပည် ှ ိ ချိုင့်

ဝှမ်း ှ င့်ေတာင်ကန်းများတွင် ြမစ်များ၊ စမ်းေပါက် များ၊ ေြမေအာက်စမ်းများစီးထွက်လျက် ှ ိ ေလ

သည်။‐ ၈ ထိြပည်တွင်ဂျံု၊ မေယာစပါး၊ စပျစ်သီး၊ သဖန်း သီး၊ သလဲသီး၊ သံလွင်သီး၊

ပျားရည်စသည်တိ့ ေပါများသည်။‐ ၉ ထိြပည်တွင်အစားအစာြပတ်လပ်ြခင်းမ ှ ိ ရ။

အဘယ်အရာကိမ လိလိမ့်မည်မဟတ်။ ေကျာက် ေတာင်မှသံကိလည်းေကာင်း၊ ေတာင်ကန်းများမှ

ေ ကးနီကိလည်းေကာင်းတးေဖာ်ရ ှ ိ  ိင်လိမ့် မည်။‐ ၁၀သင်တိ့သည်အစားအစာကိဝစွာစားရ က

သြဖင့် အစာေရစာေပါ ကယ်ဝေသာြပည်ကိ ေပးသနားေတာ်မေသာ သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိချီး မွမ်း ကလိမ့်မည်။'' ၁၁

``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ မေမ့ရန်သတိ ပေလာ့။ ယေန့သင်တိ့အား

ငါေပးေသာပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ ကိလိက် နာရန်မေမ့ ှ င့်။‐ ၁၂ ဝစွာစားရလျက်အိမ် ကီးအိမ်ေကာင်းများ

ေဆာက်လျက် ေနထိင်ရသည့်အခါ၌လည်း ေကာင်း၊‐ ၁၃ သိး၊ ွား၊ ေ ၊ ေငွမှစ၍ပစည်းဥစာတိးပွား

လာသည့်အခါ၌လည်းေကာင်း၊‐ ၁၄ သင်တိ့သည်မာနေထာင်လား၍သင်တိ့အား

ကန်ခံရာအီဂျစ်ြပည်မှကယ်ဆယ်ခ့ဲေသာ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ကိမေမ့ရန်သတိ ပ ကေလာ့။‐ ၁၅ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အားေ မဆိး ှ င့်ကင်းမီး ေကာက်ေပါ၍

ကျယ်ဝန်းေ ကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်း ေသာေတာက ာရကိြဖတ်သန်းပိ့ေဆာင်ေတာ် မခ့ဲ၏။

ေြခာက်ေသွ ့၍ေရမ ှ ိ ေသာအရပ်တွင် ကိယ်ေတာ်သည်ေကျာက်ေဆာင်မှေရကိထွက်ေစ ေတာ်မ၏။‐

၁၆ ေတာက ာရထဲတွင်သင်တိ့၏ဘိးေဘးများမစား ဘးေသာမ မန့်ကိေကးေတာ်မ၏။

ေနာက်ဆံး၌ သင်တိ့ေကာင်းချီးခံစားရေစရန် သင်တိ့အား ဆင်းရဲဒကေရာက်ေစေတာ်မ၏။

ထိသိ့ဆင်းရဲဒက ေရာက်ေစရြခင်းအေကာင်းမှာ သင်တိ့ကိစစ် ေဆးရန်ြဖစ်၏။‐ ၁၇

ထိ့ေကာင့်သင်တိ့၏အစွမ်းသတိြဖင့်ပစည်းဥစာ ကယ်ဝချမ်းသာလာသည်ဟ၍မထင်မမှတ် ှ င့်။‐ ၁၈

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေပး ေတာ်မေသာအစွမ်းသတိေကာင့်သာ ပစည်းဥစာ

ကယ်ဝချမ်းသာလာရေ ကာင်းသိမှတ်ေလာ့။ ယင်းသိ့အစွမ်းသတိေပးေတာ်မြခင်းအေကာင်း မှာ

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့၏ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် ပေတာ်မေသာပဋိညာဥ်ကိ ယေန့တိင်ေအာင်

တည်ေစလျက် ှ ိ ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၉ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ

ေမ့ေလျာ့၍ အြခားေသာဘရားများကိဆည်း ကပ်ဝတ် ပြခင်းမ ပ ှ င့်။ ထိသိ့ ပလ င်သင်

တိ့သည်မချပျက်စီးဆံးပါးရမည်ြဖစ် ေကာင်း သင်တိ့အားငါယေန့သတိေပး၏။‐ ၂၀

သင်တိ့သည်ထာဝရဘရား၏စကားေတာ် ကိနားမေထာင်လ င် သင်တိ့ချီတက်သည့်အခါ

သင်တိ့ကိခခံတိက်ခိက်ေသာလမျိုးတိ့အား ထာဝရဘရားေသေကပျက်စီးေစသက့ဲ သိ့

သင်တိ့ကိလည်းေသေကပျက်စီးေစေတာ် မမည်။''

၉ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့နားေထာင် က ေလာ့။ သင်တိ့သည်ယေန့ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်ဘက်

သိ့ကး ပီးလ င် သင်တိ့ထက်များြပား၍အင် အား ကီးေသာလမျိုးများ၏ြပည်ကိသိမ်း

ယရေတာ့မည်။ သတိ့၏ မိ ့တိ့သည် ကီး၍ မိးထိြမင့်ေသာ မိ ့ ိ းြဖင့်ကာကွယ်ထား၏။‐ ၂

လတိ့သည်အရပ်ြမင့်၍ခွန်အားဗလေကာင်း ၏။ သတိ့သည်အလွန်ထွား ကိင်းသြဖင့်

မည် သမ သတိ့ကိမယှဥ် ပိင် ိင်ေ ကာင်းသင် တိ့ ကားဖးခ့ဲ က ပီ။‐ ၃

သိ့ရာတွင်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည် သင်တိ့ေ ှ ့ကအ ှ ိန်ြပင်းေသာ

ေလာင်မီးက့ဲသိ့ ကသွားေတာ်မသည်ကိ သင် တိ့ကိယ်တိင်ယခြမင်ရမည်။ သင်တိ့ချီတက်

ေနစဥ်ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းသြဖင့် ကတိေတာ် ှ င့်အညီသင်တိ့သည်ထိသတိ့

ကိ ှ င်ထတ်၍လျင်ြမန်စွာပယ် ှ င်း ိင်လိမ့် မည်။'' ၄ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့အေ ှ ့ကသတိ့ကိ ှ င်ထတ် ပီးေသာ အခါ သင်တိ့ ှ င့်ထိက်တန်ေသာေကာင့်

ထိြပည် သိ့သင်တိ့ကိပိ့ေဆာင်၍အပိင်ေပးေတာ်မ သည်ဟမဆိ က ှ င့်။

သတိ့၏ဆိးယတ်မ ေကာင့် ထာဝရဘရားသည်ထိသတိ့ကိ ှ င်ထတ်မည်ြဖစ်၏။‐ ၅

သင်တိ့၏ေကာင်းမကသိလ်ေကာင့်ထာဝရ ဘရားသည် ထိြပည်ကိသင်တိ့အားေပးေတာ်

မသည်မဟတ်။ ထိသတိ့ဆိးယတ်ေသာေကာင့် လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့၏ဘိးေဘးများြဖစ် က

ေသာအာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့အားထား ခ့ဲေသာကတိေတာ်ကိတည်ေစရန် အလိေတာ်

ှ ိ ေသာေကာင့်လည်းေကာင်း ထာဝရဘရား သည်ထိသတိ့ကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မမည်။‐ ၆

သင်တိ့ ှ င့်ထိက်တန်သြဖင့်ထိအစာေရစာ ေပါ ကယ်ဝေသာြပည်ကိ သင်တိ့အားထာဝရ

ဘရားေပးေတာ်မြခင်းမဟတ်ေကာင်းသိ မှတ် ကေလာ့။ သင်တိ့သည်ေခါင်းမာေသာ လမျိုးြဖစ်၏။'' ၇

``သင်တိ့သည်ေတာက ာရ၌ ှ ိ စဥ်သင်တိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား အမျက်

ေတာ်ထွက်ေစခ့ဲေ ကာင်းအ မဲသတိရ က ေလာ့။ သင်တိ့သည်အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ေသာ

ေန့မှစ၍ ဤအရပ်သိ့ေရာက်သည့်ေန့တိင်ေအာင် ကိယ်ေတာ်ကိပန်ကန်ခ့ဲ က၏။‐ ၈

သိနာေတာင်မှာပင်ကိယ်ေတာ်ကိ သင်တိ့အား ေသေကပျက်စီးေစေလာက်ေအာင်အမျက်

ေတာ်ထွက်ေစခ့ဲ က၏။‐ ၉ ထာဝရဘရား ှ င့်သင်တိ့ ပေသာပဋိညာဥ်

ကိေရးထားေသာေကျာက်ြပားများကိလက်ခံ ြခင်းငှာ ငါသည်ေတာင်ေပ သိ့တက်သွား၏။

အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံးငါသည်မစား ေသာက်ဘဲေတာင်ေပ တွင်ေန၏။‐

၁၀ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည် ေကျာက်ြပား ှ စ် ချပ်ကိငါ့အားေပးေတာ်မသည်။

ယင်းေကျာက် ြပားများသည်သင်တိ့ေတာင်ေြခတွင်စ ံ း ကေသာေန့၌ ထာဝရဘရားမီးထဲမှမိန့်

ကားေသာပညတ်ေတာ်များကိ မိမိလက်ေတာ် ြဖင့်အကရာတင်ထားသည့်ေကျာက်ြပားများ

ြဖစ်သည်။‐ ၁၁ ရက်ေပါင်းေလးဆယ်ြပည့်ေသာအခါထာဝရ ဘရားသည်

ထိပဋိညာဥ်ေကျာက်ြပားကိငါ့ အားေပးေတာ်မ၏။'' ၁၂ ``ထိ့ေနာက်ထာဝရဘရားကငါ့အား`အီဂျစ်

ြပည်မှသင်ထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာသင်၏လတိ့ သည် စက်ဆတ်ဖွယ်ေသာအမကိ ပ က ပီ

ြဖစ်ေသာေကာင့် ေတာင်ေပ မှချက်ချင်းဆင်း သွားေလာ့။ သတိ့သည်ငါမိန့်မှာေတာ်မသမ

ကိပစ်ပယ်၍ သတိ့ကိးကွယ်ရန် ပ်တကိ သွန်းလပ် က ပီ' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။'' ၁၃

``တစ်ဖန်ထာဝရဘရားက ငါ့အား`သတိ့ သည်ေခါင်းမာေသာလမျိုးြဖစ်၏။‐ ၁၄

မည်သမ သတိ့ကိသတိမရေစရန် သ တိ့ကိငါဖျက်ဆီးသတ်သင်ပစ်မည်ြဖစ်၍ ငါ့ကိမဆီးတား ှ င့်။

ထိ့ေနာက်ငါသည်သင့် အားထိသတိ့ထက်များြပား၍ အင်အား ကီး ေသာလမျိုး၏ဖခင်ြဖစ်ေစမည်'
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ဟမိန့်ေတာ် မ၏။'' ၁၅ ``သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ပဋိညာဥ်ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိယေဆာင်၍

ေတာင်ေပ မှြပန်ဆင်းခ့ဲ သည်။ ေတာင်မှမီးေတာက်မီးလ ံ များထွက် လျက် ှ ိ ၏။‐ ၁၆

သင်တိ့သည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားမိန့်မှာေသာပညတ်ေတာ်ကိနားမေထာင် ဘဲ

သင်တိ့ကိးကွယ်ရန် ွားသငယ် ပ်တကိ သွန်းလပ်သြဖင့် ထာဝရဘရားအားြပစ်မှား

ကသည်ကိငါေတွ့ြမင်ရ၏။‐ ၁၇ ထိ့ေကာင့်ငါသည်သင်တိ့ေ ှ ့တွင်ေကျာက်ြပား များကိပစ်ချသြဖင့်

ေကျာက်ြပားများကျိုး ပ့ဲေ ကမွကန်၏။‐ ၁၈ သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားအားြပစ်မှား၍

အမျက်ေတာ်ထွက်ေစေသာေကာင့် ငါသည်တစ်ဖန် ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ရက်ေပါင်းေလး

ဆယ်ပတ်လံး မစားမေသာက်ဘဲပျပ်ဝပ်လျက် ေနခ့ဲ၏။‐ ၁၉ထာဝရဘရားက သင်တိ့အားေသေက

ပျက်စီးေစမည့်အမျက်ေတာ်ကိငါေ ကာက်၏။ သိ့ေသာ်လည်းထာဝရဘရားသည်

ငါ၏ ေတာင်းပန်ေလာက်ထားြခင်းကိတစ်ဖန် နားေညာင်းေတာ်မ၏။‐ ၂၀

ထာဝရဘရားသည်အာ န်ကိလည်းအမျက် ေတာ်ထွက်သြဖင့် အဆံးစီရင်ရန်အ ကံေတာ်

ှ ိ ၏။ ထိ့ေ ကာင့်ငါသည် အာ န်အတွက်ကိ လည်းေတာင်းပန်ေလာက်ထား၏။‐ ၂၁

ငါသည်သင်တိ့အားအြပစ်ေရာက်ေစသည့် ွား ပ်တကိ မီးထဲသိ့ပစ်ချလိက်၏။ ထိ့

ေနာက် ွား ပ်တကိအမန့်ြဖစ်ေအာင်ထ ေထာင်း၍ အမန့်ကိေတာင်ကျေချာင်းထဲသိ့ သွန်းချခ့ဲ၏။'' ၂၂

``သင်တိ့သည်တေဗရအရပ်၊ မဿာအရပ်၊ ကိ ဗတ်ဟတဝါအရပ်တိ့၌ ှ ိ စဥ်ကလည်း

ထာဝရဘရားအားအမျက်ေတာ်ထွက်ေစ ခ့ဲ ကသည်။‐ ၂၃ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာြပည်ကိ

သွားေရာက်သိမ်းယရန် သင်တိ့အားကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်မှေစလတ်ေသာအခါ

သင်တိ့ သည်ပန်ကန် က၏။ ကိယ်ေတာ်ကိမယံ၊ အမိန့်ေတာ်ကိနာမခံ က။‐ ၂၄

သင်တိ့သည်ငါစတင်သိက မ်းသည့်အချိန်မှ စ၍ ယေန့အထိထာဝရဘရားကိပန်ကန်

ခ့ဲ က၏။'' ၂၅ ``ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အားသတ်သင်ဖျက် ဆီးမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်

ငါသည်ရက်ေပါင်းေလး ဆယ်ပတ်လံး ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေမှာက်တွင်ပျပ်ဝပ် လျက်ေနခ့ဲ၏။‐ ၂၆

ငါက`အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏မဟာ တန်ခိးေတာ် ှ င့်လက် ံ းေတာ်အားြဖင့် အီဂျစ်

ြပည်မှကယ်တင်ထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာကိယ်ေတာ် ၏လမျိုးေတာ်ကိ သတ်သင်ဖျက်ဆီးေတာ် မမပါ ှ င့်။‐

၂၇ ကိယ်ေတာ်၏အေစခံများြဖစ်ေသာအာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့ကိေအာက်ေမ့သတိရေတာ် မ၍

ဤလမျိုးေတာ်၏ေခါင်းမာမ၊ မိက်မဲမ၊ အြပစ်ကးလွန်မတိ့ကိသည်းခံေတာ်မပါ။‐ ၂၈

သိ့မဟတ်လ င်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့က ကိယ် ေတာ်သည်သတိ့အားကတိထားေတာ်မေသာ

ြပည်သိ့ပိ့ေဆာင် ိင်စွမ်းမ ှ ိ ဟဆိ ကပါ လိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုး

ေတာ်ကိမန်းေသာေကာင့် သတ်ပစ်ရန်ေတာ က ာရသိ့ထတ်ေဆာင်ခ့ဲသည်ဟလည်းဆိ

ကပါလိမ့်မည်။‐ ၂၉ စင်စစ်အားြဖင့်သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏လ မျိုးေတာ်အြဖစ်ေ ွးချယ်၍

အီဂျစ်ြပည်မှ ကိယ်ေတာ်၏မဟာတန်ခိးေတာ် ှ င့်လက် ံ း ေတာ်အားြဖင့် ထတ်ေဆာင်ေတာ်မခ့ဲသများ

ပင်ြဖစ်ကပါသည်' ဟေတာင်းပန်ေလ ာက် ထားခ့ဲ၏။''

၁၀ ``ထိအခါထာဝရဘရားကငါ့အား`ယခင် ေကျာက်ြပားက့ဲသိ့ေကျာက်ြပား ှ စ်ချပ်ကိခတ်

ေလာ့။ ထိေကျာက်ြပားကိထည့်ရန် သစ်သားေသတာ

ေတာ်ကိလည်း ပလပ်ေလာ့။ ထိ့ေနာက်ငါ ှ ိ ရာ ေတာင်ေပ သိ့တက်လာေလာ့။‐ ၂

သင့်ေကာင့်ကျိုးပ့ဲခ့ဲေသာေကျာက်ြပားများ ေပ တွင် ငါေရးခ့ဲေသာပညတ်ေတာ်များကိ ဤ

ေကျာက်ြပားများေပ တွင်ငါေရးမည်။ သင်သည် ထိေကျာက်ြပားများကိ ေသတာေတာ်ထဲတွင်

ထည့်ထားရမည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။'' ၃ ``သိ့ြဖစ်၍ငါသည် အကာ ှ သစ်သားြဖင့်

ေသတာေတာ်ကိ ပလပ်၍ ယခင်ေကျာက်ြပား များ ှ င့်အလားတေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ

ခတ် ပီးလ င် ေကျာက်ြပားများကိယေဆာင် လျက်ေတာင်ေပ သိ့တက်သွား၏။‐ ၄

ထိ့ေနာက်ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ေတာင် ေြခတွင်စ ံ းေသာေန့က မီးထဲမှသင်တိ့အား

မိန့်ေတာ်မေသာပညတ်ေတာ်ဆယ်ပါးကိ ယခင် ေကျာက်ြပားများေပ တွင်ေရးသားေတာ်မ

သည်အတိင်း ထိေကျာက်ြပားများေပ တွင် ေရးသားေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည် ထိ

ေကျာက်ြပားများကိငါ့အားေပးေတာ်မ၏။‐ ၅ ထိ့ေနာက်ငါသည်ေတာင်ေပ မှြပန်ဆင်းခ့ဲ၏။

ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း ငါသည်ထိေကျာက်ြပားများကိငါ ပလပ်

ေသာေသတာေတာ်ထဲတွင်ထည့်ထားသည်ြဖစ် ရာ ထိေကျာက်ြပားများသည်ယေန့တိင်

ေအာင်ေသတာေတာ်ထဲ၌ ှ ိ သတည်း။'' ၆ (ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဗယာကန်ေရ

တွင်းမှေမာသ တ်စခန်းသိ့ခရီးသွား က၏။ အာ န်သည်ထိစခန်းတွင်အနိစေရာက်သြဖင့် သ့

အားသ ဂဟ် ကေလသည်။ သ၏သားဧလာဇာ သည်ဖခင်၏ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ိက်အရာ

ကိဆက်ခံေလသည်။‐ ၇ သတိ့သည်ထိစခန်းမှ တ်ေဂါဒစခန်းသိ့ လည်းေကာင်း၊

ထိမှတစ်ဆင့်စမ်းေပါက်ေပါများ ရာ ယဟဘသအရပ်သိ့လည်းေကာင်းခရီး ဆက် က၏။‐ ၈

ေတာင်ေပ တွင်ထာဝရဘရားသည်ေလဝိအမျိုး သားတိ့အား ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိထိန်း

သိမ်းရန်လည်းေကာင်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ ကိေဆာင် ွက်ရန်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏

နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ ေကာင်းချီးမဂလာ ေပးရန်လည်းေကာင်းခန့်ထားေတာ်မ၏။

ယေန့ တိင်ေအာင်သတိ့သည်ထိဝတရားများကိ ေဆာင် ွက်လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၉

ထိအေကာင်းေ ကာင့်ေလဝိအမျိုးသားတိ့ သည်အြခားအမျိုးသားချင်းတိ့နည်းတ

နယ်ေြမသီးြခားမရခ့ဲ ကေချ။ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ကတိေတာ် အတိင်း

သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ယဇ် ပေရာဟိတ်များြဖစ်ရသည့်အခွင့်ထးကိ ရ ှ ိ  ကေလသည်။) ၁၀

``ငါသည်ပထမအ ကိမ်က့ဲသိ့ ေတာင်ေပ တွင်ရက်ေပါင်းေလးဆယ်ပတ်လံးေနခ့ဲသည်။

သင်တိ့အားမသတ်သင်မဖျက်ဆီးပစ်ရန် ငါေတာင်းပန်ေလာက်ထားချက်ကိထာဝရ ဘရားသည်

ဤတစ် ကိမ်၌လည်းနားေညာင်း လက်ခံေတာ်မ၏။‐ ၁၁ ထိ့ေနာက်သင်တိ့၏ဘိးေဘးတိ့အား ေပးမည်

ဟကတိထားေတာ်မေသာြပည်ကိချီတက် သိမ်းယ ိင်ရန် သင်တိ့ကိေခါင်းေဆာင်ရမည်

ဟငါ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။'' ၁၂ ``အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ် မေသာကျင့်ဝတ်ကားဤသိ့တည်း၊ ထာဝရ

ဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ၍၊‐ ၁၃ မိန့်ေတာ်မသမ ကိလိက်နာေလာ့။ ထာဝရ

ဘရားကိစိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲချစ်၍ အမ ေတာ်ကိေဆာင် ွက်ေလာ့။ သင်တိ့၏ေကာင်းကျိုး အလိ့ငှာ

ယေန့ငါေပးေသာပညတ်အလံး စံကိေစာင့်ထိန်းေလာ့။‐ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်

မိးေကာင်းကင်အထက် ဘဝဂ်ကိပင်ပိင်ေတာ်မ၏။ ကမာေြမ ကီး ှ င့် ေြမ ကီးေပ တွင်

ှ ိ သမ အရာခပ်သိမ်းတိ့ ကိလည်းပိင်ေတာ်မ၏။‐ ၁၅ သိ့ေသာ်လည်းထာဝရဘရားသည်သင်တိ့

၏ဘိးေဘးတိ့ကိချစ်ခင်ြမတ် ိးသြဖင့် လ မျိုးများစွာ ှ ိ သည့်အနက်သင်တိ့ကိေ ွး

ချယ်ေတာ်မခ့ဲရာ သင်တိ့သည်ယေန့တိင် ေအာင်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ြဖစ် က၏။‐ ၁၆

သိ့ြဖစ်ေသာေကာင့်သင်တိ့သည်ယခမှစ၍ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိနာခံ လျက်

ေခါင်းမာေသာသေဘာကိပယ် ှ ား က ေလာ့။‐ ၁၇ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

ဘရားအေပါင်းတိ့ ှ င့်အ ှ င်သခင်အေပါင်း တိ့၏အထွတ်အထိပ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရ

ဘရားသည် ကီးြမတ်၍တန်ခိးေတာ် ှ င့်ြပည့် စံေသာဘရား၊ ေကာက် ွံ ့ ိ ေသဖွယ်ေသာ

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ လက့ဲသိ့မျက် ှ ာ လိက်ြခင်းတံစိးလက်ေဆာင်စားြခင်း ှ ိ ေတာ် မမ။‐

၁၈ မိဘမ့ဲကေလးများ ှ င့်မဆိးမများသည် တရားမ တမရ ှ ိ ေစရန်စီရင်ေတာ်မ၏။

သင်တိ့ ှ င့်အတတကွေနထိင်ေသာလမျိုး ြခားများကိချစ်ေတာ်မသြဖင့် သတိ့၏

စားေရးဝတ်ေရးကိ ကည့် ေတာ်မ၏။‐ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍လမျိုးြခားတိ့ကိချစ် ကေလာ့။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ် သင်တိ့သည်ယခင် အခါကအီဂျစ်ြပည်တွင်လမျိုးြခား

အြဖစ်ေနထိင်ခ့ဲရဖးေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။‐ ၂၀ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ

ေကာက် ွံ ့ ိ ေသ၍ ကိယ်ေတာ်ကိသာဝတ် ပ ကိးကွယ်ရမည်။ ထာဝရဘရားကိသစာ ေစာင့်၍

နာမေတာ်ကိသာတိင်တည်လျက် သစာဆိရမည်။‐ ၂၁ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်

သင်တိ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ သင်တိ့အတွက် ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ်ေသာအမ

ကီးများကိ သင်တိ့ကိယ်တိင်ြမင်ခ့ဲရ က ပီ။‐ ၂၂ သင်တိ့၏ဘိးေဘးတိ့သည် အီဂျစ်ြပည်သိ့

သွားစဥ်ကလဦးေရအားြဖင့်ခနစ်ဆယ် မ သာ ှ ိ ၏။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

ယခအခါ သင်တိ့ကိမိးေကာင်းကင်ကယ် ှ င့်အမ လဦးေရများြပားေစေတာ်မ ပီ။''

၁၁ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ ချစ်၍ ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ တိ့

ကိအစဥ်လိက်နာေစာင့်ထိန်းရမည်။‐ ၂ ထာဝရဘရားကိသင်တိ့ကိယ်တိင်ထိေတွ့

သိြမင်ခ့ဲရသြဖင့် ကိယ်ေတာ်၏အေကာင်း ကိသိရ ပီြဖစ်ေ ကာင်းယေန့သိမှတ် က

ေလာ့။ သင်တိ့သာလ င်ထိသိ့ေတွ့ ကံခံစား ခ့ဲရ ကသည်။ သင်တိ့၏သားသမီးများ

မကား ထိအေတွ့အ ကံကိမခံစားခ့ဲရ က။ ထာဝရဘရား၏ ကီးြမတ်ေတာ်မ

ြခင်းဘန်းတန်ခိးေတာ် ှ င့်၊‐ ၃ နိမိတ်လကဏာများကိသင်တိ့ြမင်ခ့ဲရ က သည်။

ကိယ်ေတာ်သည်အီဂျစ်ဘရင် ှ င့်သ၏တိင်း ြပည်တစ်ခလံးကိ မည်က့ဲသိ့ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ

သည်ကိသင်တိ့ြမင်ခ့ဲရ၏။‐ ၄ အီဂျစ်စစ်တပ်သည်သင်တိ့အားလိက်လံတိက် ခိက်စဥ်က

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏ြမင်းများ၊ စစ်ရထားများ ှ င့်တကွစစ်တပ်တစ်ခလံး ကိ

ပင်လယ်နီအတွင်း၌နစ် မပ်ေစခ့ဲပံကိ သင်တိ့ြမင်ခ့ဲရ၏။‐ ၅သင်တိ့ဤအရပ်သိ့မေရာက်မီေတာက ာရ

၌သင်တိ့အတွက် ထာဝရဘရား ပေတာ် မေသာအမကိသင်တိ့သိြမင်ခ့ဲရ က ပီ။‐ ၆

ဗင်အ ွယ်ဝင်ဧလျာဘ၏သားများြဖစ် က ေသာ ဒါသန် ှ င့်အဘိရံတိ့အားမည်က့ဲသိ့

စီရင်ေတာ်မသည်ကိသင်တိ့သတိရ ကမည်။ လအေပါင်းတိ့၏မျက်ေမှာက်တွင်သတိ့သည်

သတိ့၏မိသားစများ၊ တဲများ၊ အေစခံ များ၊ တိရစာန်များ ှ င့်တကွေြမမျိုြခင်း ခံရ၏။‐ ၇

ထိ့ေကာင့်ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ အ့ံ သဖွယ်အမေတာ်များကိ သင်တိ့

ကိယ်တိင်ေတွ့ြမင်ခ့ဲရ က ပီ။'' ၈ ``ယေန့သင်တိ့အားငါမှာ ကားသမ ေသာ



တရားေဟာရာ 106

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်းေလာ့။ သိ့မှသာ လ င်သင်တိ့သည် တစ်ဖက်ကမ်း ှ ိ ြပည်ကိဝင်

ေရာက်သိမ်းပိက် ိင်လိမ့်မည်။‐ ၉ ထိ့အြပင်သင်တိ့၏ဘိးေဘးတိ့ ှ င့်သတိ့

အဆက်အ ွယ်များအားေပးမည်ဟ၍ ထာဝရ ဘရားကတိထားေတာ်မေသာအစာေရစာ

ေပါ ကယ်ဝသည့်ြပည်တွင် သင်တိ့သည် ကာ ှ ည်စွာ ေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၀

ယခင်သင်တိ့ေနထိင်ခ့ဲ ကေသာအီဂျစ် ြပည်တွင် သင်တိ့သည်လယ်များထဲသိ့ပင်ပန်း

စွာေရသွင်း၍စပါးစိက်ပျိုးရ က၏။‐ ၁၁ သိ့ရာတွင်သင်တိ့ဝင်ေရာက်မည့်ြပည်သည် ကားေတာင်များ၊

ချိုင့်ဝှမ်းများ ှ ိ ၍မိးေရ ြဖင့်စိက်ပျိုး ိင်ေသာြပည်၊‐ ၁၂ သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

တစ် ှ စ်ပတ်လံး ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ ေသာြပည်ြဖစ်သည်။'' ၁၃ ``သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့အား

ယေန့ငါမှာ ကားေသာ ပညတ်ေတာ်များကိေစာင့်ထိန်း ကေလာ့။ သင်တိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ

စိတ် ှ လံး အ ကင်းမ့ဲချစ်၍အမေတာ်ကိေဆာင် ွက် ေလာ့။‐ ၁၄ သိ့မှသာထာဝရဘရားသည်သင်တိ့

အတွက်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ သံလွင်ဆီ၊ သင်တိ့ ၏တိရစာန်များအတွက် ြမက်စသည်တိ့ကိ

ရ ှ ိ ေစရန်ေဆာင်းဦးေပါက်မိး၊ ေ ွဦးေပါက် မိးကိအချိန်တန်ေသာအခါ ွာေစေတာ် မမည်။

သင်တိ့သည်အစာေရစာအလံ အေလာက်ရ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၁၆ သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားကိစွန့်ပယ်၍

အြခားေသာဘရားများကိဝတ်မ ပမ ကိးကွယ်မိေစရန်သတိ ပေလာ့။‐ ၁၇

အြခားေသာဘရားများကိဝတ် ပကိးကွယ် လ င် ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ကိအမျက်

ထွက်၍ မိးကိမ ွာေစသြဖင့်လယ်ေြမများ ေြခာက်ေသွ့၍ အသီးအ ှ ံ များမြဖစ်ထွန်း

ိင် ှ ိ လိမ့်မည်။ ထိအခါထာဝရဘရားေပး သနားေတာ်မေသာြပည်သည်ေကာင်းမွန်ေသာ် လည်း

သင်တိ့သည်မ ကာမီေသေကပျက်စီး ကလိမ့်မည်။'' ၁၈ ``ဤပညတ်ေတာ်များကိအစဥ်သတိရ၍

ြမတ် ိးေလာ့။ ယင်းတိ့ကိသတိရေစရန် သင်တိ့၏လက်တွင်လည်းေကာင်း၊ နဖးေပ

တွင်လည်းေကာင်းချည်ထားေလာ့။‐ ၁၉ သင်တိ့၏သားသမီးများအားသင် ကားေပး

ေလာ့။ သင်တိ့သည်အိမ်၌ ှ ိ သည်ြဖစ်ေစ၊ ခရီး သွားသည်ြဖစ်ေစ၊ နားေနသည်ြဖစ်ေစ၊

အလပ် လပ်ေနသည်ြဖစ်ေစ ဤပညတ်များအေကာင်း ကိေြပာဆိေနရမည်။‐ ၂၀

သင်တိ့၏အိမ်တံခါးတိင် ှ င့်ဝင်းတံခါးများ တွင် ယင်းတိ့ကိေရးထားရမည်။‐ ၂၁

သိ့ ပလ င်သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏သားသမီး တိ့သည် ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက သင်တိ့

၏ဘိးေဘးတိ့အားေပးမည်ဟကတိထားေသာ ြပည်၌ ကာ ှ ည်စွာေနထိင်ရလိမ့်မည်။ ေြမြပင်

အထက်မိးေကာင်းကင်တည် ှ ိ သမ ကာလ ပတ်လံး သင်တိ့သည်ထိြပည်၌ေနထိင်ရ က လိမ့်မည်။''

၂၂ ``သင်တိ့အားငါမှာ ကားေသာပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ တိ့ကိ လိက်နာရန်သတိ ပ ကေလာ့။

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ ချစ်၍ မိန့်ေတာ်မသမ ကိလိက်ေလာက်လျက်

သစာေတာ်ကိေစာင့်ေလာ့။‐ ၂၃ သိ့မှသာလ င်သင်တိ့ချီတက်တိက်ခိက်ေသာ အခါ

သင်တိ့ထက်ဦးေရများ၍အင်အား ကီး မားသည့်လမျိုးတိ့ကိထာဝရဘရား ှ င်

ထတ်ေတာ်မသြဖင့် သတိ့၏ြပည်ကိသင် တိ့သိမ်းပိက် ိင်လိမ့်မည်။‐ ၂၄

သင်တိ့ေြခနင်းသမ ေသာေြမကိပိင်ရလိမ့် မည်။ သင်တိ့၏နယ်ေြမသည်ေတာင်ဘက်ေတာ က ာရမှ

ေြမာက်ဘက်ေလဗ န်ေတာင်သိ့တိင် ေအာင်လည်းေကာင်း၊ အေ ှ ့ဘက်ဥဖရတ်ြမစ်

မှအေနာက်ဘက်ေြမထဲပင်လယ်သိ့တိင်ေအာင် လည်းေကာင်းကျယ်ြပန့်လိမ့်မည်။‐ ၂၅

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ကတိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်း သင်တိ့ေရာက်ရာ

အရပ်တွင် ှ ိ ေသာလအေပါင်းတိ့သည် သင် တိ့ကိေ ကာက် ွံ ့ ကလိမ့်မည်။ မည်သကမ

သင်တိ့ကိမခခံ ိင်။'' ၂၆ ``ေကာင်းချီးမဂလာ ှ င့်ကျိန်ြခင်းတိ့အနက် တစ် ခခကိယေန့ေ ွးယေလာ့။‐

၂၇ ယေန့ငါေပးေသာသင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ပညတ်ေတာ်များကိ သင်

တိ့ေစာင့်ထိန်းလ င်ေကာင်းချီးမဂလာကိခံ ရမည်။‐ ၂၈ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည် ဤပညတ်ေတာ်များ

ကိမေစာင့်ထိန်းဘဲ သင်တိ့ယခင်ကမကိး ကွယ်ဘးေသာအြခားဘရားများကိ ကိး

ကွယ်လ င်ကျိန်ြခင်းကိခံရမည်။‐ ၂၉ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့သိမ်းပိက်မည့်

ြပည်ထဲသိ့ပိ့ေဆာင်ေတာ်မေသာအခါ သင် တိ့သည်ထိေကာင်းချီးမဂလာကိေဂရဇိမ်

ေတာင်ေပ မှာလည်းေကာင်း၊ ထိကျိန်ြခင်းကိ ဧဗလေတာင်ေပ မှာလည်းေကာင်းေကညာ ရ ကမည်။‐

၃၀ (ဤေတာင် ှ စ်လံးသည် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက် ဘက်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်းတွင်ေနထိင်ေသာ ခါနာန်

အမျိုးသားတိ့၏နယ်ေြမထဲ၌တည် ှ ိ သည်။ ယင်းေတာင်တိ့သည် ဂိလဂါလ မိ ့အနီးေမာေရ

သပိတ်ပင်များ ှ င့် မေဝးေသာအေနာက်ဘက် တွင်တည် ှ ိ ၏။‐) ၃၁

သင်တိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကးလျက် ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေပးေတာ်မမည့်ြပည်ကိ

သိမ်းပိက်ရေတာ့မည်။ သင်တိ့သည်ထိြပည် ကိသိမ်းပိက်၍အေြခချေနထိင် ကေသာ အခါ၊‐ ၃၂

သင်တိ့အားငါယေန့မှာကားသမ ေသာ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ထိန်းရန်မေမ့က ှ င့်။''

၁၂ ``သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားေပးေတာ်မမည့်ြပည်တွင်

ေနထိင်သမ ကာလပတ်လံးေစာင့်ထိန်းရမည့်ပညတ်ေတာ် များကိေဖာ်ြပအ့ံ။

နားေထာင် ကေလာ့။‐ ၂ သင်တိ့သိမ်းယမည့်ြပည်တွင်ေတာင်ထိပ်ေပ ၊ ေတာင်ကန်းေပ ၊

သစ်စိမ်းပင်ေအာက် ှ ိ ထိြပည် သားတိ့ကိးကွယ်ရာဌာန ှ ိ သမ ကိဖျက် ဆီးပစ်ရမည်။‐ ၃

သတိ့၏ယဇ်ပလင်များကိ ဖိချ၍ သတိ့၏ ဘရားေကျာက်တိင်များကိချိုးဖျက်ရမည်။

သတိ့ကိးကွယ်ေသာဘရားမအာ ှ ရ၏ တံခွန်တိင်များကိမီး ိ ့ရမည်။ သတိ့၏

ပ်တများကိခတ်လဲှဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။ ဤနည်းအားြဖင့်ထိအရပ်များတွင် ယင်း

ဘရားများကိကိးကွယ်မပေပျာက်သွား လိမ့်မည်။‐ ၄ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ကိ

သတိ့ကိးကွယ်သည့်နည်းအတိင်းမကိး ကွယ်ရ။‐ ၅ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့၏အ ွယ်များ

ေနထိင်ရာနယ်ေြမမှ ေ ှ ့ေတာ်သိ့လတိ့လာ ေရာက်ကိးကွယ်ဝတ် ပ ိင်ေသာဌာနတစ်ခ

ကိေ ွးချယ်ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၆သင်တိ့သည်ထိဌာနတွင် မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့် အြခားယဇ်ေကာင်များ၊

ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ ှ င့် ပေဇာ်သကာများ၊ ထာဝရဘရားအား ကတိထားေသာပေဇာ်သကာများ၊ မိမိ

ေစတနာအေလျာက်ေပးလေသာအလများ၊ သင်တိ့၏သိး ွားတိ့မှသားဦးေပါက်စသည် တိ့များကိ

ထာဝရဘရားအားပေဇာ် ဆက်သရမည်။‐ ၇ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မသြဖင့် သင် တိ့အလပ်လပ်၍ရ ှ ိ ေသာအစားအစာများ ကိ

သင်တိ့ ှ င့်တကွသင်တိ့၏မိသားစများ သည် ထိဌာနတွင်ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်၌

ေပျာ် င်စွာစားရ ကမည်။'' ၈ ``သင်တိ့သည်ကတိထားေတာ်မေသာြပည် သိ့ဝင်ေရာက်သည့်အခါ

ထာဝရဘရားအား ကိးကွယ်ရာတွင် ယခင်ကလိက်နာကျင့်သံး ခ့ဲသည့်နည်းအတိင်းမကိးကွယ် ှ င့်။

သင်တိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေပးေတာ် မေသာြပည်တွင် ငိမ်းချမ်းစွာေနထိင် ိင်သည့်

ကာလမေရာက်ေသးမီ၊‐ ၉ သင်တိ့အေပါင်းသည်မိမိ ှ စ်သက်ရာနည်း ြဖင့်

ယေန့တိင်ေအာင်ကိယ်ေတာ်ကိကိးကွယ် လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၁၀သင်တိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး ပီး

ေသာအခါ ထာဝရဘရားသည်ထိြပည်ကိ သင်တိ့အားသိမ်းပိက်ေနထိင်ေစေတာ်မလိမ့် မည်။

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ကိရန်သ အေပါင်းတိ့၏ေဘးရန်မှကာကွယ်ေတာ်မ သြဖင့်

သင်တိ့သည် ငိမ်းချမ်းစွာေနထိင် ိင်လိမ့်မည်။‐ ၁၁ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အတွက်ဘရား

ဝတ် ပကိးကွယ်ရန် တစ်ခတည်းေသာဌာန ကိေ ွးချယ်ေပးေတာ်မမည်။ ငါမိန့်မှာသည့် အတိင်း

သင်တိ့သည်မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်အြခား ယဇ်ေကာင်များ၊ ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ ှ င့်ပေဇာ်သကာ များ၊

ထာဝရဘရားအားကတိထားေသာအထးပေဇာ်သကာများစသည်တိ့ကိ ထိဌာနသိ့ယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐

၁၂ ထိေနာက်သင်တိ့၏သားသမီးများ၊ ေကျးကန် များ၊ သင်တိ့၏ မိ ့များတွင်ေနထိင်ေသာေလဝိ

အမျိုးသားများ ှ င့်အတ ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ ေတာ်၌ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ေလဝိအမျိုး

သားတိ့တွင်ကိယ်ပိင်ေြမ ှ ိ  ကမည်မဟတ် ေကာင်းသတိရ ကေလာ့။‐ ၁၃

သင်တိ့သည် ကိက်ရာဌာန၌ယဇ်ပေဇာ် ြခင်းကိမ ပရ။ ၁၄သင်တိ့အ ွယ်များအနက်တစ် ွယ်၏နယ်

ေြမအတွင်း ှ ိ ထာဝရဘရားေ ွးချယ်ေတာ် မမည့်ဌာန၌သာယဇ်ပေဇာ်ရမည်။ ထိဌာန

၌သာမီး ိ ့ရာယဇ်ကိပေဇာ်၍ သင်တိ့အား ငါမှာ ကားသမ တိ့ကိေဆာင် ွက်ရမည်။'' ၁၅

``သိ့ရာတွင်သင်တိ့ေနထိင်ရာ မိ ့ ွာများ၌ တိရစာန်များကိသတ်စား ိင်သည်။ ထာဝရ

ဘရားသည်သင်တိ့အား ကယ်ဝချမ်းသာ ေစေတာ်မသမ အတိင်းသတ်စား ိင်သည်။

သင်တိ့အေပါင်းသည်သမင်ဒရယ်သား ကိစားသံးခွင့် ှ ိ သက့ဲသိ့ ဘာသာေရးထံး

တမ်းအရစင် ကယ်သြဖစ်ေစ၊ မစင် ကယ် သြဖစ်ေစထိတိရစာန်၏အသားကိစား သံးခွင့် ှ ိ သည်။‐ ၁၆

သိ့ရာတွင်တိရစာန်တိ့၏ေသွးကိမကား မစားရ။ ေရကိသွန်သက့ဲသိ့ေြမေပ မှာ သွန်ရမည်။‐ ၁၇

ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်ေသာပေဇာ် သကာများကိ သင်တိ့ေနထိင်ရာ မိ ့များတွင်

မစားသံးရ။ ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ သံလွင်ဆီ တိ့၏ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ၊့ သိး ွားများမှသားဦး

ေပါက်များ၊ ထာဝရဘရားအားကတိထား ေသာပေဇာ်သကာများ၊ မိမိေစတနာ

အေလျာက်ေပးလေသာအလများ ှ င့်အြခား အလများကိသင်တိ့၏ မိ ့ ွာများတွင် မသံးေဆာင်ရ။‐ ၁၈

သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏သားသမီးများ၊ ေကျး ကန်များ၊ သင်တိ့ မိ ့ ွာများတွင်ေနထိင်

ေသာေလဝိအမျိုးသားများသည် ဤပေဇာ် သကာများကိသင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ေ ွးချယ်သည့်တစ်ခတည်း ေသာကိးကွယ်ရာဌာန၌သာစားသံးရ မည်။

သင်တိ့သည်ထိဌာနတွင်သင်တိ့အလပ် လပ်၍ ရ ှ ိ ေသာအစားအစာများကိေပျာ်

င်စွာစားသံး ကေလာ့။‐ ၁၉သင်တိ့သည်ြပည်ေတာ်တွင်အသက် ှ င်ေန ထိင်သမ ကာလပတ်လံး

ေလဝိအမျိုး သားတိ့ကိမေမ့ရန်သတိချပ်ေလာ့။'' ၂၀ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်

ကတိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်းသင်တိ့၏ ြပည်နယ်နိမိတ်ကိကျယ်ြပန့်ေစေတာ်မ ေသာအခါ

သင်တိ့သည်အသားကိစား လိသမ စား ိင်သည်။‐ ၂၁ အကယ်၍ထာဝရဘရားအားဝတ် ပရာ

တစ်ခတည်းေသာဌာနသည် သင်တိ့ ှ င့်ေဝး ကွာလွန်းလ င်ငါမှာ ကားထားသည့်အတိင်း

သင်တိ့အလိဆ  ှ ိ ေသာအခါထာဝရ ဘရားေပးသနားေတာ်မေသာ ွားသိ့ မဟတ်သိးကိသတ်၍

သင်တိ့ မိ ့ ွာများ တွင်စားခွင့် ှ ိ သည်။‐ ၂၂ သင်တိ့အေပါင်းသည်သမင်ဒရယ်သားကိစား

ခွင့် ှ ိ သက့ဲသိ့ ဘာသာေရးထံးတမ်းအရ စင် ကယ်သြဖစ်ေစ၊ မစင် ကယ်သြဖစ်ေစ
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ထိအသားကိစားခွင့် ှ ိ သည်။‐ ၂၃ သိ့ရာတွင်ေသွးသည်အသက်ြဖစ်ေသာေကာင့် ေသွးကိမစားရ။

သိ့ြဖစ်၍ေသွးပါ ှ ိ ေသာ အသားကိမစားရ။‐ ၂၄ ေသွးကိမစားသံးရ။ ေရကိေြမေပ မှာသွန်

သက့ဲသိ့ေသွးကိသွန်ရမည်။‐ ၂၅ ဤပညတ်ကိလိက်နာြခင်းသည်ထာဝရဘရား

ှ စ်သက်ေတာ်မေသာအမြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍သင် တိ့သည်ဤပညတ်ကိလိက်နာလ င် သင်တိ့ ှ င့်

သင်တိ့၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည်လည်းေကာင်း စား ကလိမ့်မည်။‐ ၂၆သင်တိ့၏ပေဇာ်သကာ ှ င့်

ဆက်ကပ်ပါမည် ဟကတိ ပထားေသာလက်ေဆာင်ပဏာများ ကိထာဝရဘရားအားဝတ် ပရာတစ်ခ

တည်းေသာဌာနသိ့ယေဆာင်သွားရ ကမည်။‐ ၂၇ ထိဝတ် ပရာဌာန ှ ိ ထာဝရဘရား၏

ယဇ်ပလင်ေပ ၌ မီး ိ ့ရာယဇ်ကိပေဇာ်ရ မည်။ ယဇ်ပလင်ေပ တွင်ယဇ်ေကာင်၏ေသွးကိ

သွန်း၍အသားကိစားရေသာယဇ်ကိ လည်းပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၈သင်တိ့သည်ငါမှာ ကားသမ တိ့ကိတစ်

သေဝမတိမ်းလိက်နာ ကြခင်းအားြဖင့် သင် တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်

တွင်မှန်ကန်ေသာအမ၊ ှ စ်သက်ေတာ်မဖွယ် ေသာအမကိ ပ ကေသာေကာင့် သင်တိ့ ှ င့်

သင်တိ့၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည် အစဥ် အ မဲချမ်းသာစွာေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်။'' ၂၉

``သင်တိ့ဝင်ေရာက်မည့်ြပည်တွင်ေနထိင်ေသာ လမျိုးများကိ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားသည်သတ်သင်ပယ် ှ င်းသြဖင့် သင်တိ့ သည်ထိြပည်ကိသိမ်းပိက်ေနထိင်ရ ကလိမ့် မည်။‐ ၃၀

ထာဝရဘရားကထိလမျိုးများကိသတ် သင်ပယ် ှ င်း ပီးေသာအခါ သင်တိ့သည်သတိ့

၏ဘာသာေရးအေလ့အကျင့်များကိမလိက် မိေစရန်သတိ ပ ကေလာ့။ သတိ့၏အေလ့

အကျင့်များကိလိက်ြခင်းသည် သင်တိ့အတွက် ေသေလာက်ေသာေကျာ့ကွင်းြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၃၁

သတိ့၏ဘရားဝတ် ပနည်းကိအတမယ က ှ င့်။ ထိသတိ့သည်မိမိတိ့၏ဘရားများ

ကိဝတ် ပရာ၌ ထာဝရဘရားမန်းတီး ွံ ှ ာေတာ်မေသာအမများကိ ပလပ် က ေသာေကာင့်

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားကိဝတ် ပသည့်အခါ သတိ့က့ဲသိ့ ဝတ်မ ပ က ှ င့်။

ထိသတိ့သည်မိမိတိ့ ၏သားသမီးများကိပင်ယဇ်ပလင်ေပ ၌ မီး ိ ့ပေဇာ် က၏။‐ ၃၂

သင်တိ့အားငါမှာကားသမ တိ့ကိကျင့် ကေလာ့။ ထပ်တိးြခင်း၊ တ်ပယ်ြခင်းမ ပ ရ။''

၁၃ ``သင်တိ့တွင်ပေရာဖက်သိ့မဟတ် အိပ်မက် ကိဖတ်တတ်သတစ်ဦးဦးက၊‐

၂သင်တိ့ယခင်ကဝတ်မ ပ၊ မကိးကွယ်ဘး ေသာဘရားများကိ ဝတ် ပကိးကွယ်ေစရန်

အလိ့ငှာနိမိတ်လကဏာကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ အ့ံဖွယ်ေသာအမကိေသာ်လည်းေကာင်း ပမည်

ဟေြပာလိမ့်မည်။ သေြပာသည့်အတိင်း နိမိတ် လကဏာ ှ င့်အ့ံဖွယ်ေသာအမကိြပ ိင်

သည့်တိင်ေအာင်၊‐ ၃ ထိသ၏စကားကိနားမေထာင်ရ။ သင်တိ့ သည်ထာဝရဘရားအား

ကိယ်စိတ် ှ လံး ြဖင့်ချစ်သည်မချစ်သည်ကိသိ ိင်ရန် သင် တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

ထိသအားြဖင့်သင်တိ့ကိစစ်ေဆးြခင်း ြဖစ်၏။‐ ၄ ထာဝရဘရား၏ဦးေဆာင်မကိခံယ၍ ကိယ်

ေတာ်ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်း၍ စကားေတာ်

ကိနားေထာင်ေလာ့။ ကိယ်ေတာ်ကိဝတ် ပ ကိးကွယ်၍ ကိယ်ေတာ်အားသစာ ှ ိ ေလာ့။‐ ၅

သင်တိ့အားကန်ခံရာအီဂျစ်ြပည်မှကယ် တင်ေတာ်မခ့ဲေသာ ထာဝရဘရားကိပန်

ကန်ရန်တိက်တွန်းေသာပေရာဖက် သိ့မဟတ် အိပ်မက်ဖတ်တတ်သကိေသဒဏ်စီရင်ရမည်။

ထိသသည်သင်တိ့အား ထာဝရဘရားမိန့် မှာေတာ်မေသာအသက် ှ င်ရာလမ်းမှ ေသွ

ဖည်သွားေစရန်ေသွးေဆာင်သြဖစ်သည်။ ယင်းဒစ ိက်ကိ သင်တိ့မှဖယ် ှ ားပစ်ရန်

ထိသကိေသဒဏ်စီရင်ရမည်။'' ၆ ``သင်၏ညီအစ်ကိ၊ သင်၏သားသမီး၊ သင်ချစ် ေသာဇနီး၊

သင် ှ င့်အလွန်ရင်း ှ ီးေသာမိတ်ေဆွ တစ်ဦးဦးကပင်လ င် သင် ှ င့်သင်၏ဘိးေဘး

တိ့ယခင်ကဝတ်မ ပမကိးကွယ်ဘးေသာ အြခားဘရားများကိဝတ် ပကိးကွယ်

ရန်တိတ်တဆိတ်ေသွးေဆာင်ေပလိမ့်မည်။‐ ၇ သတိ့တစ်ဦးဦးကသင်တိ့အနီးအပါး

တွင်ေနထိင်သ သိ့မဟတ်သင်တိ့ ှ င့်ေဝးေသာ အရပ်တွင်ေနထိင်သတိ့၏ဘရားများကိ

ဝတ် ပကိးကွယ်ရန်ြဖားေယာင်းေပလိမ့်မည်။‐ ၈ ထိအခါသင်တိ့သည်သြဖားေယာင်းသည့်

အတိင်းမလိက်ေလျာ ှ င့်။ သေြပာသည့်စကား ကိပင်နားမေထာင် ှ င့်။ သ့အားေထာက်ထား

ှ ာတာြခင်းမ ပရ။ အကာအကွယ်မေပးရ။‐ ၉ သ့ကိသတ်ပစ်ေလာ့။ သ့ကိေသဒဏ်စီရင်

ရာတွင် သင်သည်သ့ကိအဦးဆံးေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်သြဖစ်ရမည်။ ထိ့ေနာက်မှအြခား

သများကိေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်ေစရမည်။‐ ၁၀ သ့ကိေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်၍သတ်ရမည်။ သင်တိ့

အားကန်ခံရာအီဂျစ်ြပည်မှကယ်တင်ေတာ် မခ့ဲေသာ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားကိပစ်ပယ်ေစရန်သသည်ေသွးေဆာင် ခ့ဲ၏။‐ ၁၁ ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း

တိ့သည် ဤသတင်းကိ ကားရသြဖင့် မည်သ မ ထိက့ဲသိ့ေသာဒစ ိက်ကိေနာက်တစ်ဖန်

ကးလွန်ဝ့ံ ကမည်မဟတ်ေချ။'' ၁၂ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ေပးသနားေတာ်မေသာ မိ ့များတွင်ေနထိင် ကေသာအခါသင်၏အမျိုးသားထဲမှ၊‐ ၁၃

အေြခမ ှ ိ သအချို ့ကတစ် မိ ့သားချင်း တိ့အား ယခင်ကသတိ့ဝတ်မ ပမကိး ကွယ်ဘးေသာ

ဘရားများကိဝတ် ပကိး ကွယ်ရန်ေသွးေဆာင်သည့်သတင်းကိ ကား မိလ င်၊‐ ၁၄

သင်တိ့သည်ေစ့ေစ့စပ်စပ်ေမးြမန်းစံစမ်း ေလာ့။ ထိဒစ ိက်ကိဧကန် ပေကာင်းစံ စမ်းသိ ှ ိ ရေသာ်၊‐ ၁၅

ထိ မိ ့သ မိ ့သားအားလံး ှ င့်သတိ့၏သိး ွားတိရစာန် ှ ိ သမ တိ့ကိ သတ်ြဖတ်သတ် သင်ပစ်ရမည်။

သတိ့ေနထိင်ရာ မိ ့ကိလည်း လံးဝဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။‐ ၁၆ ထိ မိ ့သားတိ့ပိင်ေသာပစည်းဥစာ ှ ိ သမ တိ့

ကိ မိ ့ေစျးကွက်တွင်စပံရမည်။ ထိ့ေနာက် မိ ့ ှ င့်တကွပစည်း ှ ိ သမ တိ့ကိ

သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအားပေဇာ်သကာ အြဖစ်မီး ိ ့ရမည်။ ထိ မိ ့ကိအသစ်တစ်ဖန်

မတည်မေဆာက်ရ။ မိ ့ပျက်အြဖစ်အစဥ် တည် ှ ိ ေစရမည်။‐ ၁၇ ဖျက်ဆီးပစ်ရမည့်အရာတစ်စံတစ်ခကိ

မ သင်တိ့အတွက်သိမ်းဆည်းမထားရ။ ထိ အတိင်းေဆာင် ွက်လ င် ထာဝရဘရားသည်

အမျက်ေတာ်ေြပလျက် သင်တိ့အားသနား ကင်နာေတာ်မလိမ့်မည်။ ငါယေန့သင်တိ့

အားမှာ ကားသည့်ပညတ် ှ ိ သမ တိ့ကိ ေစာင့်ထိန်းလျက် ကိယ်ေတာ်၏အလိေတာ်

အတိင်းေဆာင် ွက်လ င် သင်တိ့၏ဘိးေဘး တိ့အားကတိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်း ကိယ်

ေတာ်သည်သင်တိ့ကိသနားကင်နာ၍ သင်တိ့၏လမျိုးကိတိးပွားများြပား ေစေတာ်မလိမ့်မည်။''

၁၄ ``သင်တိ့သည်သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်ေသာေကာင့်

ေသဆံး သအတွက်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွ ကေသာအခါ ကိယ်ခ ာကိကဲွ ှ ပွန်းပ့ဲေစြခင်း၊ ဆံဦး

စွန်းကိရိတ်ြခင်းမ ပရ။‐ ၂ ထာဝရဘရားသည်ကမာေပ  ှ ိ လမျိုး အေပါင်းတိ့အနက်

သင်တိ့အားမိမိ၏လမျိုး ေတာ်အြဖစ်ေ ွးေကာက်ေတာ်မသည်ြဖစ်ေသာ

ေကာင့် သင်တိ့ကိသင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားပိင်ေတာ်မ၏။'' ၃

``ထာဝရဘရားကမသန့်ဟသတ်မှတ်ေသာ တိရစာန်ဟသမ ၏အသားကိမစားရ။‐ ၄

သင်တိ့စား ိင်ေသာတိရစာန်များသည်ကား ွား၊ သိး၊ ဆိတ်၊‐ ၅ သမင်၊ သိး ိင်း၊ ေတာဆိတ်၊

ဒရယ်အစ ှ ိ ေသာ၊‐ ၆ ခွာကဲွ၍စား မံ ့ြပန်တတ်ေသာတိရစာန်များ ြဖစ်၏။‐ ၇ ခွာလည်းမကဲွ၊

စား မံ ့လည်းမြပန်ေသာတိရစာန် များကိမစားရ။ ကလားအတ်၊ ယန်၊ ေခွးတဝက်တ

တိ့၏အသားကိမစားရ။ ဤတိရစာန်တိ့သည် စား မံ ့ြပန်တတ်ေသာ်လည်း ခွာမကဲွသြဖင့်

မသန့်ေသာတိရစာန်များဟ၍မှတ်ရမည်။‐ ၈ ဝက်သားကိမစားရ။ ဝက်သည်ခွာကဲွေသာ်

လည်းစား မံ ့မြပန်ေသာေကာင့် မသန့်ေသာ တိရစာန်ဟ၍မှတ်ရမည်။ တားြမစ်ထားေသာ

ဤတိရစာန်တိ့၏အသားကိမစားရ။ ယင်း တိ့၏အေသေကာင်များကိပင်လ င်မကိင် တွယ်ရ။

၉ ``သင်တိ့သည်ဆးေတာင် ှ င့်အေကး ှ ိ ေသာ ငါးဟသမ ကိစား ိင်သည်။‐ ၁၀

ဆးေတာင် ှ င့်အေကးမ ှ ိ ေသာေရသတဝါ များကိမကားမစားရ။ ယင်းတိ့ကိမသန့်

ဟမှတ်ရမည်။ ၁၁ ``သင်တိ့သည် သန့်စင်ေသာငှက်ဟသမ ကိ စား ိင်သည်။‐ ၁၂

သင်တိ့မစားရေသာငှက်များသည်ကားလင်း ယန်၊ ဇီးကွက်၊ သိမ်းငှက်မျိုး၊ လင်းတ၊ ကျီး၊ ငှက်

ကလားအတ်၊ ဇင်ေယာ်၊ ငှက်ကျား၊ ဗျိုင်း၊ ငှက် ကီးဝံပိ၊ တင်ကျီး၊ ေတာင်သဘီးငှက်၊ လင်း ိ ့

စသည်တိ့ြဖစ်၏။ ၁၉ ``အေတာင် ှ ိ ေသာပိးမားတိ့သည် မသန့်စင် ေသာေကာင့်မစားရ။‐ ၂၀

သန့်စင်ေသာပိးမားများကိမကားစား ိင်၏။ ၂၁ ``အလိအေလျာက်ေသေသာတိရစာန်၏အသား

ကိမစားရ။ သင်တိ့ ှ င့်တစ်ရပ်တည်းေနထိင် ေသာလမျိုးြခားတိ့အား ထိအသားကိစား

ခွင့် ပ ိင်၏။ သိ့မဟတ်ထိအသားကိလမျိုး ြခားတိ့အားေရာင်းခွင့် ှ ိ သည်။ သင်တိ့ကိမ ကား

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ပိင်ေတာ်မ၏။ သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ လမျိုးေတာ်ြဖစ် က၏။

``သိးကေလးသိ့မဟတ်ဆိတ်ကေလးကိ ယင်း၏အမိ ိ ့ရည်၌မချက်မ ပတ်ရ။'' ၂၂

`` ှ စ်စဥ်သင်တိ့၏လယ်ယာများမှ ထွက်သမ ေသာအသီးအ ှ ံ ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ကိ သီးသန့်

ဖယ်ထားရမည်။‐ ၂၃ ထိ့ေနာက်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား ေ ွးချယ်ထားေတာ်မေသာဘရား

ဝတ် ပရာတစ်ခတည်းေသာဌာနသိ့သွား၍ ထိဌာနတွင်ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ သင်တိ့

ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့သီးသန့်ဖယ်ထားေသာစပါး၊ စပျစ်ရည်၊ သံလွင်ဆီ၊ ွား ှ င့်သိးတိ့၏သား

ဦးေပါက်များကိစားသံးရ ကမည်။ ဤ နည်းအားြဖင့်သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

အစဥ်ေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ ရမည်ြဖစ်ေကာင်းသင်တိ့သိနားလည် က လိမ့်မည်။‐ ၂၄

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားေကာင်းချီး ေပးသြဖင့် ရ ှ ိ ေသာဝတုပစည်းထဲမှဆယ်ဖိ့

တစ်ဖိ့ကိ ဘရားဝတ် ပရာဌာနသိ့ယေဆာင် သွားရန်ခရီးေဝးလွန်းလ င်၊‐ ၂၅

ထိပစည်းကိေရာင်းချ၍ရေသာေငွကိ ဘရား ဝတ် ပရာတစ်ခတည်းေသာဌာနသိ့ယ သွားရမည်။‐ ၂၆

ထိေငွြဖင့်သင်တိ့ ှ စ်သက်ရာအမဲသား၊ သိး သား၊ စပျစ်ရည်၊ အရက်ေသရည်စသည်တိ့

ကိဝယ်၍ ထိဌာနတွင်သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ သင် ှ င့်သင်

တိ့၏မိသားစများသည်ေပျာ် င်စွာစား ေသာက်ရ ကမည်။ ၂၇ ``သင်တိ့၏ မိ ့ ွာများတွင်ေနထိင် ကေသာ

ေလဝိအမျိုးသားများ၌ ကိယ်ပိင်ပစည်းဟ ၍မ ှ ိ သြဖင့်သတိ့အား ပရမည့်ဝတ် မပျက်ေစ ှ င့်။‐ ၂၈

သံး ှ စ်လ င်တစ် ကိမ်သင်တိ့သည် ထွက်သမ အသီးအ ှ ံ ထဲမှဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ကိ သင်တိ့

၏ မိ ့ ွာများတွင်စေဆာင်းထားရမည်။‐ ၂၉ ထိအစားအစာများသည် ကိယ်ပိင်ပစည်းဟ၍
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မ ှ ိ ေသာေလဝိအမျိုးသားများ၊ သင်တိ့ မိ ့ ွာတွင်ေနထိင် ကေသာလမျိုးြခားသား များ၊

မိဘမ့ဲကေလးများ၊ မဆိးမများ အတွက်ြဖစ်သည်။ သတိ့သည်ထိအစား အစာများမှ

လိအပ်သေလာက်ယ၍စား သံး ိင်၏။ ဤသိ့ ပလ င်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ေဆာင် ွက်သမ ကိေကာင်းချီးေပးေတာ်မလိမ့် မည်။''

၁၅ ``ခနစ် ှ စ်လ င်တစ် ကိမ် မီ ှ င်တိ့သည် မီစား တိ့ထံမှရ ှ ိ ရန် ှ ိ ေသာအေကး ှ ိ သမ

ကိ သင်ပန်းေချပယ်ပစ်ရမည်။‐ ၂ အေကးများကိသင်ပန်းေချပယ်ဖျက်နည်း

ကားဤသိ့တည်း။ ဣသေရလအမျိုးသားချင်း တစ်ဦးအားေငွေချးထားသသည် ထိအေကး

ကိသင်ပန်းေချပယ်ဖျက်ရမည်။ ထာဝရဘရား ကိယ်ေတာ်တိင်သင်ပန်းေချပယ်ဖျက်ေ ကာင်း

ေကညာ ပီးြဖစ်ေသာေကာင့် အေကးကိ ြပန်၍မေတာင်းရ။‐ ၃

လမျိုးြခားများထံမှအေကးကိေတာင်းယ ိင်ေသာ်လည်း ကိယ်အမျိုးသားချင်းထံမှ

အေကးကိမကားမေတာင်းရ။'' ၄ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်

သင်တိ့အားေပးသနားေသာြပည်တွင် သင်တိ့အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မမည်။ သင်

တိ့အားငါယေန့ပညတ်သမ တိ့ကိေစာင့် ထိန်း၍ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ နာခံလ င်

သင်တိ့လမျိုးတွင်မည်သမ မဆင်းရဲရ။‐ ၆ ထာဝရဘရားသည်ကတိေတာ် ှ ိ သည့် အတိင်း

သင်တိ့အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မ သြဖင့် သင်တိ့သည်လမျိုးများစွာတိ့အား ေငွေချးရလိမ့်မည်။

သင်တိ့ကမကားသတိ့ ထံမှေချးငှားြခင်း ပရမည်မဟတ်။ သင်တိ့ သည်လမျိုးများစွာတိ့ကိအပ်စိးရလိမ့်

မည်။ မည်သည့်လမျိုးကမ သင်တိ့ကိ မအပ်စိးရ။'' ၇ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ေပး

သနားေတာ်မေသာြပည် ှ ိ  မိ ့ ွာများတွင် ဆင်းရဲ ွမ်းပါးေသာဣသေရလအမျိုး သား ှ ိ လ င်

တစ်ကိယ်ေကာင်းစိတ် ှ ိ  ပီး ထိသအားမစရန်မတွန့်တိ ှ င့်။‐ ၈ ေစတနာထား၍သလိသမ ကိေချးငှား

ေလာ့။‐ ၉ အေကးကိသင်ပန်းေချပယ်ဖျက်ရမည့် ှ စ် နီးလာသြဖင့် ထိသအားမေချးငှားဘဲ

မေန ှ င့်။ သင်၌ထိက့ဲသိ့တွန့်တိေသာစိတ် မဝင်ေစရ။ သင်သည်သ့အားမေချးငှားလ င်

သသည်ထာဝရဘရားထံတိင်တန်းသြဖင့် သင် သည်အြပစ်ကးလွန်ရာေရာက်လိမ့်မည်။‐ ၁၀

ထိသအားတွန့်တိေသာစိတ်မ ှ ိ ဘဲေစတနာ ြဖင့်ေပးကမ်းေလာ့။ ထိအခါ၌ထာဝရဘရား

သည်သင် ပသမ ကိေကာင်းချီးေပးေတာ် မလိမ့်မည်။‐ ၁၁ သင်တိ့တွင်ဆင်းရဲ ွမ်းပါးေသာဣသေရလ

အမျိုးသားများအ မဲ ှ ိ ေနမည်။ ထိ့ေ ကာင့် သတိ့အား ရက်ေရာစွာေပးကမ်းရန်ငါပညတ် ၏။'' ၁၂

``ဣသေရလအမျိုးသားသိ့မဟတ်အမျိုး သမီးတစ်ဦးဦးသည် သင့်ထံ၌ေြခာက် ှ စ်

ကန်ခံ ပီး၍သတမ ှ စ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ သ့အားကန်ဘဝမှလွတ်ခွင့်ေပးရ မည်။‐

၁၃ သ့ကိလွတ်ခွင့်ေပးေသာအခါ လက်ချည်း သက်သက်မသွားေစရ။‐ ၁၄

ထာဝရဘရားေကာင်းချီးေပးသြဖင့် သင်တိ့ ၌သိး၊ စပါး၊ စပျစ်ရည် ကယ်ဝချမ်းသာသည့် အတိင်း

ယင်းပစည်းမှသ့အားရက်ေရာစွာေပး ကမ်းေလာ့။‐ ၁၅သင်တိ့သည်အီဂျစ်ြပည်တွင်ကန်ခံရာမှ သင်

တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင် တိ့အားလွတ်ေြမာက်ေစခ့ဲေ ကာင်းကိသတိ ရ ကေလာ့။

ထိအေကာင်းေ ကာင့် ငါသည် ယခဤပညတ်ကိသင်တိ့အားေပး၏။'' ၁၆ ``သိ့ရာတွင်ကန်သည်

သင် ှ င့်သင်၏မိသားစ ကိခင်မင်၍ေပျာ်ပိက်ေနသြဖင့် အိမ်မှထွက် မသွားလိပါဟဆိလ င်၊‐ ၁၇

သ့ကိအိမ်တံခါးသိ့ေခ ေဆာင် ပီးေနာက် သ ၏နားကိစးြဖင့်ေဖာက်ရမည်။ ထိအခါသ

သည်သင်ထံ၌ရာသက်ပန်ကန်ခံရမည်။ ကန်မိန်းမကိလည်းထိနည်းတ ပရမည်။‐ ၁၈

သင်သည်ကန်တစ်ေယာက်ကိလွတ်ခွင့်ေပး ရာ၌ စိတ်အေ ှ ာင့်အယှက်မြဖစ်ေစ ှ င့်။

စင်စစ်သသည်အေစခံငှားခထက်ဝက် မ ြဖင့် ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံးသင့်ထံ၌ကန်ခံခ့ဲေလ ပီ။

ယင်းသိ့ ပလ င်သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ေဆာင် ွက်

သမ ကိေကာင်းချီးေပးေတာ်မမည်။'' ၁၉ ``သင်တိ့၏ ွား ှ င့်သိးသားဦးေပါက်အထီး ဟသမ ကိ

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားအတွက်သီးသန့်ထားရမည်။ ွားသား ဦးေပါက်များကိမခိင်းေစရ။

သိးသားဦး ေပါက်များကိလည်းအေမွးမ ှ ပ်ရ။‐ ၂၀ ှ စ်စဥ်သင် ှ င့်သင်၏မိသားစတိ့သည် ဘရား

ဝတ် ပရာတစ်ခတည်းေသာဌာနတွင်ထာဝရ ဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ ထိ ွားဦးေပါက် ှ င့်

သိးဦးေပါက်တိ့၏အသားကိစားရမည်။‐ ၂၁ ထိ ွား ှ င့်သိးတိ့တွင်ေြခဆံွ ့ြခင်း၊ မျက်စိကန်း ြခင်း၊

သိ့မဟတ်အြခားေသာအနာအဆာ တစ်ခခ ှ ိ လ င် သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားအားမပေဇာ်ရ။‐

၂၂ ထိက့ဲသိ့ေသာတိရစာန်များ၏အသားကိ သင် တိ့၏ မိ ့ ွာများတွင်စား ိင်သည်။ သင်တိ့တွင်

ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင်သ၊ မသန့် စင်သအေပါင်းတိ့သည်သမင်သား၊ ဒရယ်

သားကိစားသည့်နည်းတထိတိရစာန်တိ့၏ အသားကိစား ိင်သည်။‐ ၂၃ ေသွးကိမကားမစားရ။

ေရကိသွန်သက့ဲ သိ့ေသွးကိေြမေပ မှာသွန်ရမည်။''

၁၆
``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည် အဗိဗဟေခ ေသာလတွင်ညဥ့်အခါ

သင်တိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှကယ်တင်ခ့ဲေသာ ေကာင့် ထိလတွင်ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်

ကိချီးမွမ်းရန်ပသခါပဲွေတာ်ကိကျင်းပ ေလာ့။‐ ၂ သင်တိ့သည်ကိးကွယ်ရာတစ်ခတည်းေသာ

ဌာနသိ့သွား၍ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းရန်

ထိဌာနတွင် ွားသိ့မဟတ်သိးကိသတ် ၍ပသခါပဲွကိကျင်းပေလာ့။‐ ၃

သင်တိ့သည်အီဂျစ်ြပည်မှအေဆာတလျင် ထွက်ခွာလာခ့ဲရစဥ်က တေဆးမပါေသာ

မန့်ကိစားသက့ဲသိ့ ပသခါပဲွကိခံရာတွင် တေဆးမပါေသာမန့်ကိခနစ်ရက်တိင်တိင် စားရမည်။

သင်တိ့သည်ဆင်းရဲဒကခံရာ အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခွာလာရေသာေန့ကိ တစ်သက်လံးသတိရေစရန်

ဆင်းရဲဒက တည်းဟေသာတေဆးမပါေသာမန့် ကိစား ကေလာ့။‐ ၄သင်တိ့ေနထိင်ရာြပည်တွင်

ခနစ်ရက်ပတ် လံးမည်သ၏အိမ်၌မ တေဆးမ ှ ိ ေစရ။ ပထမေန့ညေနတွင်သတ်ေသာတိရစာန်၏

အသားကိလည်း ညတွင်းချင်းကန်ေအာင် စားရမည်။'' ၅ ``သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ေပးသနားေတာ်မမည့်ြပည်အြခားေနရာ များတွင် ပသခါပဲွေတာ်အတွက်ယဇ်ေကာင်

များကိမသတ်ရ။ ကိးကွယ်ရာတစ်ခတည်း ေသာဌာန၌သာပသခါပဲွယဇ်ေကာင်များ

ကိသတ်ရမည်။ သင်တိ့သည်ေနဝင်ချိန်တွင် အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခ့ဲရသည်။ သိ့ြဖစ်၍

ေနဝင်ချိန်၌ယဇ်ေကာင်များကိသတ်ရမည်။‐ ၇ သင်တိ့သည်ဝတ် ပရာတစ်ခတည်းေသာ

ဌာနတွင်ထိအသားကိ ပတ်၍စား ပီး လ င် ေနာက်တစ်ေန့နံနက်၌ေနအိမ်သိ့ ြပန်ရ ကမည်။‐ ၈

သင်တိ့သည်ေြခာက်ရက်ပတ်လံးတေဆးမပါ ေသာမန့်ကိစား၍သတမေန့တွင်စေဝးလျက်

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ ဝတ် ပရမည်။ ထိေန့တွင်အလပ်မလပ်ရ။ ၉

``ေကာက်ပင်ကိစတင်ရိတ်သည့်အချိန်မှစ၍ ရက်သတခနစ်ပတ်ေရတွက်ေလာ့။‐ ၁၀

ထိ့ေနာက်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းရန် ေကာက်သိမ်း

ပဲွေတာ်ကိကျင်းပေလာ့။ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အား

ေကာင်းချီးေပးေတာ်မသည် ှ င့်အမ ေစတနာအေလျာက်လဖွယ်သကာကိ

ထိပဲွေတာ်သိ့ယေဆာင်ဆက်ကပ်ေလာ့။‐ ၁၁ သင်တိ့၏ မိ ့များတွင်ေနထိင် ကေသာသင်တိ့

၏သားသမီးများ၊ ေကျးကန်များ၊ လမျိုးြခား များ၊ ေလဝိအမျိုးသားများ၊ မိဘမ့ဲကေလး

များ၊ မဆိးမများ ှ င့်တကွထာဝရဘရား ၏ေ ှ ့ေတာ်၌ေပျာ်ပဲွခံ ကေလာ့။

ထိပဲွေတာ် ကိတစ်ခတည်းေသာဝတ် ပရာဌာနေတာ် တွင်ကျင်းပရမည်။‐ ၁၂

သင်တိ့သည်ဤပညတ်များကိေစာင့်ထိန်းရန် သတိ ပ ကေလာ့။ သင်တိ့သည်အီဂျစ်

ြပည်တွင်ကန်ခံခ့ဲဖးေ ကာင်းမေမ့ ှ င့်။'' ၁၃ ``သင်တိ့သည်ေကာက်နယ်တလင်းမှစပါး ှ င့်

ကျင်းထဲမှစပျစ်သီးများကိနယ် ပီးသည့် အခါ သစ်သီးသိမ်းပဲွေတာ်ကိခနစ်ရက် ပတ်လံးကျင်းပရမည်။‐

၁၄ သင်တိ့ မိ ့များတွင်ေနထိင် ကေသာသင်တိ့ ၏သားသမီးများ၊ ေကျးကန်များ၊ ေလဝိ အမျိုးသားများ၊

လမျိုးြခားများ၊ မိဘမ့ဲ ကေလးများ၊ မဆိးမများ ှ င့်အတတကွ ထိပဲွေတာ်ကိကျင်းပေလာ့။‐ ၁၅

သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ဂဏ် ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းသည့်ဤပဲွေတာ်ကိခနစ်ရက်

တိင်တိင်တစ်ခတည်းေသာဝတ် ပရာဌာန ေတာ်တွင်ကျင်းပရမည်။ ထာဝရဘရား

ေကာင်းချီးေပးေတာ်မသြဖင့် သင်တိ့သည် အသီးအ ှ ံ ရိတ်သိမ်းရေသာေကာင့်လည်း ေကာင်း၊

သင်တိ့၏လပ်ငန်းများေအာင်ြမင် ေသာေကာင့်လည်းေကာင်းေပျာ်ပဲွခံ က ေလာ့။'' ၁၆

``သင်တိ့၏လမျိုးထဲမှေယာကျာ်းအားလံး တိ့သည်ပသခါပဲွ၊ ေကာက်သိမ်းပဲွ ှ င့်သစ်သီး

သိမ်းပဲွကျင်းပရန်တစ်ခတည်းေသာဝတ် ပ ရာဌာနေတာ်သိ့ တစ် ှ စ်လ င်သံး ကိမ်လာ

ေရာက်လျက်ထာဝရဘရားအားဝတ် ပ ရမည်။ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားေကာင်းချီးေပးေတာ်မသည် ှ င့် အမ လတိင်းပေဇာ်သကာကိယေဆာင် ခ့ဲရမည်။'' ၁၈

``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ေပးသနားေတာ်မသည့် မိ ့တိင်းတွင် တရား

သ ကီးများ ှ င့်အြခားအရာ ှ ိ များကိ ခန့်ထားရမည်။ ဤသတိ့သည်မျက် ှ ာ

မလိက်ဘဲတရားစီရင်ရမည်။‐ ၁၉ တရားစီရင်ရာတွင်မတရားသြဖင့်စီရင် ြခင်း၊

မျက် ှ ာလိက်ြခင်းမ ပလပ်ရ။ တံစိး လက်ေဆာင်ကိလည်းလက်မခံရ။ တံစိးလက်

ေဆာင်သည်ပညာ ှ ိ  ှ င့်ေြဖာင့်မတ်သတိ့၏ မျက်စိကိဖံးကွယ်ေစ၍ မှားယွင်းစွာအဆံး

အြဖတ်ချမှတ်ေစတတ်၏။‐ ၂၀ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေပး

သနားေတာ်မေသာြပည်ကိသိမ်းယ၍ ထိ ြပည်တွင်ဆက်လက်ေနထိင် ိင်အ့ံေသာငှာ

သင်တိ့သည်တရားမ တစွာအစဥ် ပမ ကျင့် ကံရ ကမည်။'' ၂၁ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

အတွက် ယဇ်ပလင်ကိတည်ေသာအခါပလင် အနီးတွင်အာ ှ ရဘရားမ၏သစ်တိင် ကိမစိက်မထရ။‐

၂၂ ပ်တကိးကွယ်ြခင်းေကျာက်တိင်ကိလည်း မစိက်မထရ။ ထာဝရဘရားသည်ထိ

အရာများကိ ွံ  ှ ာေတာ်မ၏။''

၁၇ ``အြပစ်အနာအဆာပါ ှ ိ ေသာ ွားထီး၊ သိ့မဟတ်သိးကိသင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအားမပေဇာ်ရ။ ထာဝရ ဘရားသည်ထိသိ့ေသာယဇ်ေကာင်ကိ ွံ  ှ ာ

ေတာ်မ၏။'' ၂ ``အကယ်၍သင်တိ့၏ မိ ့ ွာများတွင် ေယာကျာ်း သိ့မဟတ်မိန်းမတစ်ဦးဦးသည်
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ထာဝရ ဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိဆန့်ကျင်လျက် အြခားေသာဘရားများ ှ င့်ေန၊ လ၊

ကယ် များကိဝတ် ပကိးကွယ်သြဖင့် ထာဝရ ဘရား၏ပဋိညာဥ်ကိချိုးေဖာက်၍ အြပစ်

ကးလွန်ေ ကာင်းသတင်း ကားမိလ င်ေစ့ ေစ့စပ်စပ်စံစမ်းေလာ့။ ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့တွင်ထိစက်ဆပ်ဖွယ်ေသာအမ ပသည်ကိဧကန်သိရေသာအခါ၊‐ ၅

ထိဒစ ိက်ကးလွန်သကိ မိ ့ြပင်သိ့ထတ် လျက် ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်သတ်ရမည်။‐ ၆

သိ့ရာတွင်သက်ေသခံ ှ စ်ဦးသံးဦး ှ ိ မှ သာထိအြပစ် ှ ိ သကိေသဒဏ်စီရင်ရ

မည်။ သက်ေသတစ်ဦးတည်း၏ထွက်ချက် ြဖင့်ထိသကိေသဒဏ်မစီရင်ရ။‐ ၇

သက်ေသခံများကထိသကိေကျာက်ခဲ ှ င့် အဦးဆံးပစ် ပီးမှအြခားသများက

ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်ရမည်။ ဤနည်းအားြဖင့် ထိဒစ ိက်ကိဖယ် ှ ား ိင်လိမ့်မည်။'' ၈

``ေဒသခံတရားသ ကီးများသည် လသတ် မ ှ င့်လေသမ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပစည်း

ပိင်ဆိင်ခွင့်အမအခင်းများ ှ င့်ကိယ်ထိလက် ေရာက်ထိခိက်ဒဏ်ရာရေစေသာအမအခင်း

များ၌ေသာ်လည်းေကာင်း အဆံးအြဖတ်ေပး ရန်ခဲယဥ်းြခင်း ှ ိ ေသာအခါ သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေ ွးချယ် ေတာ်မသည့်တစ်ခတည်းေသာကိးကွယ် ရာဌာနသိ့သွား၍၊‐ ၉

ေလဝိအ ွယ်ဝင်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့် တာဝန်ကျတရားသ ကီးထံအမကိ

တင်ြပ၍အဆံးအြဖတ်ခံယရမည်။‐ ၁၀ သတိ့၏စီရင်ဆံးြဖတ်ချက်အတိင်းအတိ

အကျလိက်နာရမည်။‐ ၁၁ သင်တိ့သည်သတိ့၏စီရင်ဆံးြဖတ်ချက်ကိ လက်ခံ၍

န် ကားချက်အတိင်းတစ်သေဝ မတိမ်းလိက်နာရမည်။‐ ၁၂ တာဝန်ကျတရားသ ကီးသိ့မဟတ်ယဇ်

ပေရာဟိတ်၏စီရင်ဆံးြဖတ်ချက်ကိ မနာ ခံေသာသအားေသဒဏ်စီရင်ရမည်။ ဤ

နည်းအားြဖင့်ဣသေရလလမျိုးမှထိ ဒစ ိက်ကိဖယ် ှ ား ိင်လိမ့်မည်။‐ ၁၃

ထိအခါလအေပါင်းတိ့သည်ထိသတင်း ကိ ကား၍ေကာက် ွံ ့သြဖင့် ထိက့ဲသိ့

ေနာက်တစ်ဖန် ပဝ့ံမည်မဟတ်ေချ။'' ၁၄ ``သင်တိ့သည်ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ေပးသနားေတာ်မမည့်ြပည်ကိသိမ်းပိက်ေန ထိင် ကေသာအခါ ပတ်ဝန်းကျင် ိင်ငံများ

နည်းတဘရင်တစ်ပါးကိနန်းတင်လိ ကေပလိမ့်မည်။‐ ၁၅ထာဝရဘရားေ ွးချယ်ေတာ်မေသာသ

ကိသာဘရင်တင်ေြမာက်ရမည်။ သသည် သင်တိ့၏အမျိုးသားချင်းထဲမှြဖစ်ရ မည်။

လမျိုးြခားကိဘရင်မတင်ေြမာက်ရ။‐ ၁၆ ဘရင်သည်သ၏တပ်မေတာ်အတွက်ြမင်း

ေြမာက်ြမားစွာမထား ှ ိ ေစရ။ ထာဝရ ဘရားက မိမိ၏လမျိုးကိအီဂျစ်ြပည်

သိ့ြပန်မသွားရဟအမိန့်ေတာ် ှ ိ ေသာ ေကာင့် ဘရင်သည်ြမင်းဝယ်ရန်လများ

ကိထိြပည်သိ့မေစလတ်ရ။‐ ၁၇ ဘရင်သည်မယားများစွာ ှ ိ လ င် ထာဝရ

ဘရားကိစွန့်သွား ိင်သြဖင့် သ၌မယား များစွာမ ှ ိ ေစရ။ ေ ၊ ေငွလည်းများစွာ မ ှ ိ ေစရ။‐

၁၈ ဘရင်သည်နန်းတက်ေသာအခါေလဝိအ ွယ် ဝင်ယဇ်ပေရာဟိတ်များထံတွင်

ထား ှ ိ ေသာ ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ်များ ှ င့်ဆံးမ သွန်သင်ချက်များပါ ှ ိ သည့်

ကျမ်းစာကိ မိတူေရးကး ပီးလ င်လက်ဝယ်၌ေဆာင် ထားေစရမည်။‐ ၁၉

သသည်ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ ၍ ပညတ် ှ ိ သမ တိ့ကိတစ်သေဝမတိမ်း

လိက်ေလာက် ိင်ရန် ထိကျမ်းစာအပ်ကိမိမိ အနီးအပါးတွင်ထားလျက် တစ်သက်ပတ်

လံးဖတ် ရမည်။‐ ၂၀ ဤနည်းအားြဖင့်သသည်မိမိ၏အမျိုးသား ချင်းတိ့ထက်

သာသည်ဟ၍မာနေထာင်လား ေသာစိတ် ှ ိ မည်မဟတ်။ ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်များကိလည်းလွန်ဆန်မည်မဟတ်။ ထိအခါသ ှ င့်သ၏အဆက်အ ွယ်တိ့ သည်

ဣသေရလ ိင်ငံကိအ နွ့် ှ ည်စွာ အပ်စိးရကလိမ့်မည်။''

၁၈ ``ယဇ်ပေရာဟိတ်အမျိုးြဖစ်ေသာေလဝိအ ွယ် ဝင်အေပါင်းတိ့သည်

ဣသေရလ ိင်ငံတွင်နယ် ေြမေဝစမရ ှ ိ ေစရ။ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်

ထာဝရဘရားအား ဆက်ကပ်ပေဇာ်ေသာလ ဖွယ်များကိသံးေဆာင် ကရမည်။‐ ၂

အြခားေသာအမျိုးသားချင်းတိ့က့ဲသိ့ကိယ် ပိင်နယ်ေြမမ ှ ိ ရ။ သတိ့၏ရပိင်ခွင့်သည်

ကားကတိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်း ထာဝရ ဘရား၏ယဇ်ပေရာဟိတ်များြဖစ်ရသည့်

အခွင့်ထးေပတည်း။'' ၃ `` ွားသိ့မဟတ်သိးကိယဇ်ပေဇာ်ေသာအခါ ပခံး၊

ေမး ိ း ှ င့်အစာအိမ်ကိယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့အားေပးရမည်။‐ ၄ စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ သံလွင်ဆီ ှ င့်သိးေမွးတိ့

မှအဦးအဖျားေဝစကိလည်းေပးရမည်။‐ ၅ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့၏အ ွယ်များ

ထဲမှေလဝိအ ွယ်အား မိမိ၏အမေတာ် ကိအ မဲေဆာင် ွက်ရန်ေ ွးေကာက်ေတာ် မ၏။'' ၆

``ဣသေရလ ိင်ငံ ှ ိ မည်သည့် မိ ့မှမဆိ ေလဝိအမျိုးသားမည်သမဆိ တစ်ခတည်း

ေသာကိးကွယ်ရာဌာနေတာ်သိ့သွားေရာက်၍၊‐ ၇ ထိဌာနေတာ်တွင်အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်

လျက် ှ ိ သည့် အြခားေလဝိအမျိုးသားများ နည်းတအမေတာ်ကိထမ်းေဆာင် ိင်ခွင့် ှ ိ သည်။‐ ၈

သသည်အြခားေသာယဇ်ပေရာဟိတ်များရ ှ ိ ေသာအစားအစာေဝစအတိင်းရ ှ ိ ရ မည့်အြပင်

မိမိ၏မိသားစထံမှေပးပိ့ သမ ကိလည်းရယ ိင်ခွင့် ှ ိ သည်။'' ၉ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ေပးသနားေတာ်မေသာြပည်သိ့ေရာက် ှ ိ  က ေသာအခါ သင်တိ့သည်ထိြပည်တွင်ေနထိင်

သည့် လမျိုးတိ့၏ ွံ  ှ ာဖွယ်ေသာအေလ့ အကျင့်များကိမကျင့် က ှ င့်။‐ ၁၀

သင်တိ့၏သားသမီးများကိမီး ိ ့ရာယဇ် အြဖစ်မပေဇာ်ရ။ သင်တိ့သည်ေမှာ်အတတ်၊ ေဗဒင်အတတ်၊

စန်းကေဝအတတ်၊‐ ၁၁ အင်းအိင်လက်ဖဲွ ့စီရင်သည့်အတတ် ှ င့်ေသ သတိ့ထံ

ေမးြမန်းသည့်အတတ်တိ့ကိမကျင့် သံးရ။‐ ၁၂ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

ထိက့ဲသိ့ေသာ ေလ့ကိကျင့်ေသာလမျိုးများ ကိ ွံ  ှ ာေတာ်မေသာေကာင့် သင်တိ့ချီတက်

ရာလမ်းေကာင်းမှသတိ့ကိ ှ င်ထတ်လျက် ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၁၃ သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားအား အ ကင်း

မ့ဲသစာ ှ ိ  ကေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၁၄ ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ က``သင်တိ့သိမ်းယမည့်ြပည်

တွင်ေနထိင်သတိ့သည်ေမှာ်ဆရာ၊ ေဗဒင် ဆရာတိ့ထံမှအ ကံဉာဏ်ေတာင်းခံေလ့

ှ ိ  က၏။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ထိသိ့ေတာင်းခံြခင်း

ကိသင်တိ့အားခွင့် ပေတာ်မမ။‐ ၁၅ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့၏သားချင်း ထဲမှ

ငါက့ဲသိ့ေသာပေရာဖက်တစ်ပါးကိ ေစလတ်ေတာ်မမည်ြဖစ်ရာ သ၏စကား ကိနားေထာင် ကေလာ့။''

၁၆ ``သင်တိ့သည်သိနာေတာင်တွင်စ ံ းေရာက် ှ ိ ေသာေန့၌ ထာဝရဘရား၏စကားသံ

ကိေနာက်တစ်ဖန်မ ကားပါရေစ ှ င့်။ မီးလ ံ ကီးကိလည်း ေနာက်တစ်ဖန်မြမင်ပါရေစ

ှ င့်ဟ၍ေတာင်းပန်ခ့ဲ က၏။ ကိယ်ေတာ်၏ အသံေတာ် ှ င့်မီးလ ံ ကိ ကားရြမင်ရ လ င်

သင်တိ့ေသမည်ကိစိးရိမ်ေသာေကာင့် ယင်းသိ့ေတာင်းပန်ြခင်းြဖစ်၏။‐ ၁၇

ထိအခါထာဝရဘရားကငါ့အား`သတိ့ ၏ေလာက်ထားချက်သည်သင့်ြမတ်ေပ၏။‐ ၁၈

ငါသည်သတိ့၏သားချင်းထဲမှ သင်က့ဲသိ့ ေသာပေရာဖက်တစ်ပါးကိေစလတ်မည်။

သ့ အားငါပညတ်သမ တိ့ကိ သသည်လ တိ့အားဆင့်ဆိလိမ့်မည်။‐ ၁၉

သသည်ငါ၏အခွင့်အာဏာ ှ င့်ဆင့်ဆိလိမ့် မည်။ ထိ့ေ ကာင့်သ၏စကားကိနားမေထာင်

ေသာသအားငါဒဏ်ခတ်မည်။‐ ၂၀ ငါ၏အခွင့်အာဏာမရဘဲ ှ င့် လတိ့အား

ဆင့်ဆိေသာပေရာဖက်သည်လည်းေကာင်း၊ အြခားေသာဘရားများ၏အခွင့်အာဏာ ြဖင့်

ဆင့်ဆိေသာပေရာဖက်သည်လည်းေကာင်း ေသဒဏ်ခံေစရမည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။'' ၂၁

``ပေရာဖက်တစ်ဦးကဆင့်ဆိေသာစကားသည် ထာဝရဘရားထံေတာ်မှလာသည်မလာ

သည်ကိသင်တိ့သိလိလိမ့်မည်။‐ ၂၂ သဆင့်ဆိေသာစကားအတိင်းအေကာင်အထည်

မေပ လာလ င် သ၏ဆင့်ဆိချက်သည်ထာဝရ ဘရားထံေတာ်မှလာသည်မဟတ်။ သသည်မိမိ

၏အခွင့်အာဏာြဖင့်သာဆင့်ဆိြခင်းြဖစ်၍ သင် တိ့သည်သ့ကိမေကာက် ှ င့်။''

၁၉ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည် သင်တိ့အားေပးသနားေတာ်မမည့်ြပည်

တွင်ေနထိင်ေသာလမျိုးတိ့ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်း ပီးေနာက်သင်တိ့သည်သတိ့၏ မိ ့များ

ှ င့်အိမ်များကိသိမ်းယေနထိင် ကေသာ အခါ၊‐ ၂ ထိြပည်ကိသံးပိင်းပိင်း၍တစ်ပိင်းစီတွင် လွယ်

ကစွာသွားေရာက် ိင်ေသာ မိ ့တစ် မိ ့ကိေ ွး ချယ်ေလာ့။ လတစ်စံတစ်ေယာက်ကိသတ်မိ ေသာသသည်

ထိ မိ ့များအနက်တစ် မိ ့ မိ ့သိ့ေြပး၍ခိလံ ိင်သည်။‐ ၄လတစ်ေယာက်သည်မိမိ၏ရန်သမဟတ်သ

အား မေတာ်တဆသတ်မိခ့ဲသည် ှ ိ ေသာ်သ သည် ထိ မိ ့များအနက်တစ် မိ ့ မိ ့သိ့ထွက်

ေြပးလ င်အသက်ချမ်းသာခွင့်ရ ှ ိ  ိင်သည်။‐ ၅ ပမာအားြဖင့်လ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်ေတာ

ထဲသိ့သစ်ခတ်ရန်အတသွား ကရာ၌ တစ် ေယာက်ကသစ်ပင်ကိခတ်လဲှေနစဥ်ပဆိန်

သွားသည်အ ိးမှက တ်ထွက်၍ အြခား တစ်ေယာက်ကိထိမှန်သြဖင့် ထိသေသလ င်

သတ်မိသသည်ထိသံး မိ ့အနက် တစ် မိ ့ မိ ့သိ့ထွက်ေြပးလ င်အသက်ချမ်းသာ ခွင့်ရ ှ ိ  ိင်သည်။‐ ၆

အကယ်၍ခိလံရာ မိ ့တစ် မိ ့တည်းသာ ှ ိ လ င် ခရီးကွာေဝးလှေသာေကာင့်ေသသ

အတွက်လက်စားေချလိသက သတ်သေနာက် သိ့လိက်၍မီေသာ်ေဒါသအေလျာက်အြပစ်

မ့ဲသတစ်ေယာက်ကိသတ်မိ ိင်သည်။ စင်စစ် အားြဖင့်ထိသသည်မိမိ၏ရန်သမဟတ်

သကိမေတာ်တဆသတ်မိြခင်းသာြဖစ်၏။‐ ၇ ထိေကာင့်ငါသည်သင်တိ့အား မိ ့သံး မိ ့ ကိ

သီးသန့်သတ်မှတ်ထား ှ ိ ေစြခင်းြဖစ် သည်။'' ၈ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့၏ဘိးေဘးတိ့အားကတိထားေတာ်မ သည့်အတိင်း သင်တိ့၏နယ်ကျယ်ြပန့်လာ ပီး လ င်

ကတိထားေတာ်မေသာေြမအားလံး ကိအပိင်ရ ှ ိ ေသာအခါ၊‐ ၉ ခိလံရာ မိ ့သံး မိ ့ကိထပ်မံ၍ေ ွးချယ်ရ

မည်။ သင်တိ့သည်ငါယခမိန့်မှာသမ ကိ သင် တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိချစ်

ြမတ် ိးလျက် ကိယ်ေတာ်၏သွန်သင်ချက်များ အတိင်းလိက်ေလာက်လ င် ထာဝရဘရား

သည်ထိြပည်ကိသင်တိ့အားေပးသနား ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၀ဤနည်းအားြဖင့်ထာဝရဘရားေပးသနား

ေတာ်မမည့်ြပည်တွင် အြပစ်မ့ဲသများအသက် မဆံးရ။ သင်တိ့သည်လည်းအြပစ်မ့ဲသများ ကိ

ေသေစသည့်အြပစ်ကးလွန်မိမည်မဟတ်။'' ၁၁ ``သိ့ရာတွင်လတစ်ေယာက်သည် ရန်သကိအ ငိး

ထား၍ေချာင်းေြမာင်းသတ်ြဖတ် ပီးလ င် ထိ မိ ့ တစ် မိ ့သိ့ထွက်ေြပးခိလံသည့်အခါ၌မ
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ကား၊‐ ၁၂ သေနရင်း မိ ့မှအ ကီးအကဲတိ့သည်သ့ အားေခ ေဆာင်ေစ ပီးလ င်

ေသဒဏ်ခတ်ရန် ေသသအတွက်လက်စားေချမည့်သလက် သိ့အပ်ရမည်။‐ ၁၃

သ့အားမသနားမ ှ ာတာရ။ သင်တိ့သည် ေအးချမ်းစွာေနထိင် ိင်ရန် ဣသေရလလ

မျိုးထဲမှထိလသတ်သမားကိဖယ် ှ ားပစ် ရမည်။'' ၁၄ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ေပးသနားေတာ်မမည့်ြပည်တွင် ေ ှ းအခါ ကစိက်ထားသည့်သင်၏အိမ်နီးချင်းပိင်

ေြမမှတ်တိင်ကိမေ ့ရ။'' ၁၅ ``သက်ေသတစ်ဦးတည်း၏ထွက်ဆိချက်ြဖင့် လတစ်ေယာက်အား

ြပစ်မကးလွန်သည်ဟ မစီရင်ရ။ အနည်းဆံးသက်ေသ ှ စ်ဦး ှ ိ မှလတစ်ေယာက်အား

အြပစ် ှ ိ သည်ဟ ဆံးြဖတ်ရမည်။‐ ၁၆ တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည် အြခားသ

တစ်ေယာက်အားြပစ်မကးလွန်သည်ဟ ၍မတရားစွပ်စဲွလ င်၊‐ ၁၇ ထိသ ှ စ်ဦးတိ့သည်

တစ်ခတည်းေသာကိး ကွယ်ရာဌာန၌တာဝန်ကျယဇ်ပေရာဟိတ် များ ှ င့် တရားသ ကီးများထံတွင်အစစ်

ခံရမည်။‐ ၁၈ တရားသ ကီးတိ့သည်အမကိေစ့စပ်စွာ စစ်ေဆး၍ ထိသသည်ဣသေရလအမျိုး

သားချင်းအား မတရားစွပ်စဲွေ ကာင်းစစ် ေဆးေတွ ့ ှ ိ ရလ င်၊‐ ၁၉အစွပ်စဲွခံရသခံရမည့်အြပစ်ဒဏ်ကိသ့

အားခံေစရမည်။ ဤနည်းအားြဖင့်သင်တိ့သည် ထိသိ့ေသာဒစ ိက်ကိဖယ် ှ ား ိင် ကမည်။‐ ၂၀

လအေပါင်းတိ့သည်ထိသတင်းကိ ကားရ သြဖင့် ေ ကာက် ွံ ့၍ေနာင်အခါထိသိ့ေသာ

ဒစ ိက်ကိ ပလပ်ဝ့ံ ကမည်မဟတ်။‐ ၂၁ယင်းသိ့ေသာအမများကိစီရင်ရာ၌သနား ှ ာတာမမ ှ ိ ေစရ။

သတစ်ပါးအသက်ကိ သတ်လ င် ေသစားေသေစ။ မျက်စိကိဖျက်လ င် မျက်စိဖျက်ခံေစ။

သွားကိချိုးလ င်သွားချိုး ခံေစ။ လက်ကိချိုးလ င်လက်ချိုးခံေစ။ ေြခ ကိချိုးလ င်ေြခချိုးခံေစ။''

၂၀ ``သင်တိ့သည်ရန်သကိချီတက်တိက်ခိက် ရာ၌ သင်တိ့ထက်အင်အား ကီးမားေသာ

ရထားတပ်၊ ြမင်းတပ် ှ င့်ေြခလျင်တပ်တိ့ ှ င့်ရင်ဆိင်ရေသာအခါမေ ကာက် က ှ င့်။

သင်တိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှကယ်တင်ခ့ဲေသာ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်သင်

တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂ စစ်ပဲွမဝင်မီယဇ်ပေရာဟိတ်တစ်ပါးသည်

စစ်တပ်ေ ှ ့သိ့ထွက်၍၊‐ ၃ `ဣသေရလအမျိုးသားတိ့နားေထာင်ေလာ့။

ယေန့သင်တိ့သည်စစ်ပဲွထဲသိ့ဝင်ရအ့ံ။ စိတ် ပျက်ေ ကာက် ွံ ့တန်လပ်ြခင်းမ ှ ိ  က ှ င့်။‐ ၄

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ှ င့်အတချီတက်ေတာ်မမည်ြဖစ်၍

သင်တိ့အားေအာင်ပဲွကိခံေစေတာ်မလိမ့်မည်' ဟတပ်သားတိ့ကိအားေပး ိးေဆာ်ရမည်။ ၅

``ထိေနာက်စစ်ဗိလ်များက`သင်တိ့တွင်အိမ် သစ်တစ်ေဆာင်ကိေဆာက်၍ ဘရားသခင်ထံ

ဆက်ကပ်ြခင်းမ ပရေသးသ ှ ိ သေလာ။ ှ ိ လ င်ထိသသည်အိမ်သိ့ြပန်ေစ။ သိ့မဟတ်

လ င်အကယ်၍ သသည်တိက်ပဲွတွင်ကျဆံး ခ့ဲေသာ်အြခားသတစ်ေယာက်က သ့အိမ်

ကိဘရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရလိမ့်မည်။‐ ၆ သင်တိ့တွင်စပျစ်ြခံကိစိက်၍အသီးကိမစ

သိမ်းရေသးသ ှ ိ သေလာ။ ှ ိ လ င်ထိသသည် အိမ်သိ့ြပန်ေစ။ သိ့မဟတ်လ င်အကယ်၍သ

သည်တိက်ပဲွတွင်ကျဆံးခ့ဲေသာ် အြခားသတစ်ေယာက်ကြခံထွက်စပျစ်သီးကိစားရ လိမ့်မည်။‐ ၇

သင်တိ့တွင်အမျိုးသမီး ှ င့်ထိမ်းြမားရန် ေစ့စပ်ထားသ ှ ိ သေလာ။ ှ ိ လ င်ထိသသည်

အိမ်သိ့ြပန်ေစ။ သိ့မဟတ်လ င်အကယ်၍ သသည်တိက်ပဲွတွင်ကျဆံးခ့ဲေသာ် အြခား

သတစ်ေယာက်ကထိအမျိုးသမီးကိထိမ်း ြမားလက်ထပ်လိမ့်မည်' ဟတပ်သားတိ့အား ေြပာဆိရမည်။

၈ ``စစ်ဗိလ်များကဆက်လက်၍`သင်တိ့တွင် သရဲေဘာနည်း၍ေကာက် ွံ ့ေသာသ ှ ိ

သေလာ။ ှ ိ လ င်အိမ်သိ့ြပန်ေစ။ သိ့မဟတ် လ င်သ့ေ ကာင့် အြခားသတိ့စိတ် ာတ်ကျ

ဆင်းလိမ့်မည်ဟတပ်သားတိ့အားေြပာ ဆိရမည်။‐ ၉ စစ်ဗိလ်များကတပ်သားတိ့အားေြပာဆိ ပီး

ေနာက်တပ်ခဲွတစ်ခစီမှေခါင်းေဆာင်များကိ ေ ွးချယ်ခန့်ထားရမည်။ ၁၀

``သင်တိ့သည် မိ ့တစ် မိ ့ကိစစ်ချီတိက်ခိက် ေသာအခါ ပထမဦးစွာ မိ ့သားတိ့အား

လက်နက်ချခွင့်ေပးရမည်။‐ ၁၁ သတိ့က မိ ့တံခါးများကိဖွင့်၍လက်နက် ချလ င်

သတိ့သည်သင်တိ့ေစခိင်းသမ ကိ ေဆာင် ွက်ရေသာသင်တိ့၏ကန်များြဖစ် ရမည်။‐

၁၂ သိ့ရာတွင်ထိ မိ ့သားတိ့သည်လက်နက် မချဘဲခခံတိက်ခိက်မည်ဆိလ င် သင်တိ့

၏စစ်တပ်သည် မိ ့ကိဝိင်းထားရမည်။‐ ၁၃ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက

သင်တိ့အား မိ ့ကိသိမ်းယေစေသာအခါ မိ ့ထဲ၌ ှ ိ ေသာေယာကျာ်း ှ ိ သမ တိ့ကိ

သတ်ြဖတ်သတ်သင်ရမည်။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်မိန်းမများ၊ ကေလးများ၊ သိး ွား

စေသာတိရစာန်များ ှ င့် မိ ့တွင်း၌ ှ ိ သမ ေသာပစည်းများကိ သင်တိ့အတွက်သိမ်းယ

ိင်သည်။ ထာဝရဘရားသည်ရန်သပိင်သမ ပစည်းအားလံးကိ သင်တိ့သံးစဲွရန်သင်တိ့

လက်သိ့ေပးအပ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၅ သင်တိ့ေနထိင်မည့်ြပည် ှ င့်အလှမ်းေဝးေသာ မိ ့များကိ

ဤနည်းအတိင်းတိက်ခိက်သိမ်းပိက် ရမည်။ ၁၆ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ေပးေတာ်မမည့်ြပည် ှ ိ  မိ ့များကိ တိက်ခိက် သိမ်းယေသာအခါ၌မကား မိ ့တွင်း ှ ိ လ

ှ ိ သမ ကိသတ်ြဖတ်သတ်သင်ရမည်။‐ ၁၇ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းဟိတိ

အမျိုးသား၊ အာေမာရိအမျိုးသား၊ ခါနာန် အမျိုးသား၊ ေဖရဇိအမျိုးသား၊ ဟိဝိအမျိုး သား၊

ေယဗသိအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ တစ်ေယာက်မကျန်သတ်ြဖတ်သတ်သင်ရမည်။‐ ၁၈

ထိသတိ့သည်မိမိတိ့၏ကိးကွယ်မဆိင်ရာ စက်ဆပ်ဖွယ်ေသာအေလ့အကျင့်များကိ

သင် တိ့အားသင် ကားေပးသြဖင့်သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိြပစ်မှားလိမ့်မည်။ ထိ့

ေကာင့်သတိ့ကိသတ်ြဖတ်သတ်သင်ရမည်။ ၁၉ ``သင်တိ့သည် မိ ့တစ် မိ ့ကိ ကာြမင့်စွာတပ်

ချဝိင်းထားရသည့်အခါအသီးပင်များ ကိမခတ်လဲှရ။ အသီးကိစား ိင်သည်။

ထိ အပင်များသည်သင်တိ့၏ရန်သများမဟတ် သြဖင့်မဖျက်ဆီး ှ င့်။‐ ၂၀

မိ ့ကိကျဆံးသည်အထိတိက်ခိက်ရန်ခံတပ် ေဆာက်လပ်ေရးအတွက် အြခားသစ်ပင်များ

ကိခတ်လဲှ ိင်သည်။

၂၁ ``အကယ်၍သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားေပးေတာ်မမည့်ြပည်တွင်

ကွင်းြပင်၌ လက်သည်မေပ ေသာလေသအေလာင်းတစ်ခ ကိေတွ့ရအ့ံ။‐ ၂

သင်တိ့၏အ ကီးအကဲများ ှ င့်တရားသ ကီးတိ့သည်ကွင်းဆင်း၍ လေသအေလာင်း

ေတွ့ ှ ိ ေသာအရပ် ှ င့်နီးစပ်ရာ မိ ့များ၏ အကွာအေဝးကိတိင်းတာရမည်။‐ ၃

ထိ့ေနာက်အေလာင်း ှ င့်အနီးဆံး မိ ့မှအ ကီး အကဲတိ့သည် ထမ်းပိးမတင်ရေသးေသာ

ွားမတမ်းမတစ်ေကာင်ကိေ ွးရမည်။‐ ၄ ထိ ွားမကိေရမခန်းသည့်ေချာင်းအနီး

ှ ိ ေြမ ိင်းတစ်ကွက်သိ့ေခ ေဆာင်၍ ထိ ေနရာတွင် ွားမ၏လည်ကိချိုး၍သတ် ရမည်။‐ ၅

ေလဝိအ ွယ်ဝင်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ထိ အရပ်သိ့သွားရ ကမည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိ

ေသာ်လက်ေရာက်ကးလွန်မမှန်သမ တွင် သ တိ့စီရင်ဆံးြဖတ်ရေသာေကာင့်တည်း။

သင် တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သ တိ့အားအမေတာ်ကိေဆာင်ရန် ှ င့်

ထာဝရ ဘရား၏အခွင့်အာဏာြဖင့်ေကာင်းချီး ေပးရန်ေ ွးေကာက်ထားေတာ်မ၏။‐ ၆

ထိ့ေနာက်လေသအေလာင်းေတွ့ ှ ိ ရာအရပ် ှ င့်အနီးဆံး မိ ့မှအ ကီးအကဲအေပါင်း တိ့သည်

ွားမအေပ တွင်လက်ကိေရေဆး လျက်၊‐ ၇ `အက ်ပ်တိ့သည်ထိသကိမသတ်ပါ။

မည်သသတ်သည်ဟ၍အက ်ပ်တိ့မသိ ပါ။‐ ၈ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်အီဂျစ်ြပည်

မှကယ်တင်ခ့ဲေသာ ဣသေရလလမျိုး၏ အြပစ်ကိလတ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့၏

အြပစ်ကိလတ်ေတာ်မပါ။ အြပစ်မ့ဲသ တစ်ေယာက်ကိသတ်ေသာအြပစ်သည် အက ်ပ်

တိ့အေပ တွင်မကျေရာက်ပါေစ ှ င့်' ဟ ဆိရမည်။‐ ၉ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားမိန့်မှာသည့်

အတိင်းေဆာင် ွက်ြခင်းြဖင့် သင်တိ့သည် လအသက်ကိသတ်ြခင်းအြပစ်မှကင်း လွတ် ကလိမ့်မည်။''

၁၀ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည် စစ်ပဲွေအာင်ေစသြဖင့် သင်တိ့သည်

သံ့ပန်းများကိလက်ရဖမ်းဆီးမိေသာ အခါ၊‐ ၁၁ သံ့ပန်းများထဲမှ ပ်အဆင်းလှေသာအမျိုး သမီးကိြမင်၍

ှ စ်သက်သြဖင့်လက်ထပ်ယ လိေပလိမ့်မည်။‐ ၁၂သ့ကိသင်၏အိမ်သိ့ေခ ေဆာင်၍သ၏ဆံပင်

ကိရိတ်ေစရမည်။ လက်သည်းများကိလီှးေစ ရမည်။‐ ၁၃အဝတ်အစားများကိလဲေစရမည်။ သသည်

သင်၏အိမ်တွင်ေနထိင်၍ သ၏မိဘများ အတွက်တစ်လ ကာမ ဝမ်းနည်းပေဆွး ေစရမည်။‐ ၁၄

ထိ့ေနာက်သင်သည်သ့ကိမယားအြဖစ်သိမ်း ပိက် ိင်သည်။ ေနာင်အခါသ ှ င့်မေပါင်းသင်း

လိလ င် လွတ်လပ်စွာသွားခွင့် ပရမည်။ သင် သည်သ့အားမယားအြဖစ်အတင်းအ မ

သိမ်းပိက်ခ့ဲသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ကန်အြဖစ် မေစစားရ။ ေငွ ှ င့်လည်းမေရာင်းရ။'' ၁၅

``အကယ်၍ေယာကျာ်းတစ်ဦးတွင်မယား ှ စ် ေယာက် ှ ိ လ င် မယား ှ စ်ေယာက်စလံးတွင်

သားေယာကျာ်းများဖွားြမင်အ့ံ။ သားဦးသည် သပိ၍ချစ်ေသာမယား၏သားမဟတ်။‐ ၁၆

ထိသသည်မိမိ၏သားတိ့အားအေမွခဲွေဝ ေပးေသာအခါ သပိ၍ချစ်ေသာမယား၏သား

အားသားဦးရထိက်ေသာေဝစကိမေပးရ။‐ ၁၇ သားဦးသည်သပိ၍ချစ်ေသာမယား၏သား

မဟတ်ေသာ်လည်း သရသင့်ရထိက်ေသာအေမွ ဥစာ ှ စ်ဆကိေပးရမည်။ ထိသားသည်သား

ဦးြဖစ်သည်ကိအသိအမှတ် ပလျက် သ့ အားတရားဝင်ရထိက်ေသာေဝစကိေပး ရမည်။'' ၁၈

``မိဘတိ့ဆံးမေသာ်လည်းမနာခံ ေခါင်းမာ၍ ေတာ်လှန်တတ်ေသာသား ှ ိ လ င်၊‐ ၁၉

မိဘတိ့သည်ထိသားကိ မိ ့၏အ ကီး အကဲတိ့ထံတွင်အစစ်ေဆးခံေစရမည်။‐ ၂၀

မိဘတိ့က`အက ်ပ်တိ့၏သားသည်ေခါင်း မာ၍မိဘကိေတာ်လှန်၍ မိဘစကားကိ နားမေထာင်ပါ။

ေငွကိ ဖန်းတီး၍အရက် ေသစာေသာက် ကူးပါသည်' ဟ၍ေလာက် ဆိရမည်။‐ ၂၁

ထိ့ေနာက် မိ ့သားအေပါင်းတိ့က ထိသားကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်၍သတ်ရမည်။ ဤနည်းအား

ြဖင့်သင်တိ့သည်ဤဒစ ိက်ကိဖယ် ှ ား ိင် ကမည်။ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့သည်

ထိသတင်းကိ ကားရသြဖင့် ေ ကာက် ွံ ့ ကလိမ့်မည်။'' ၂၂ ``ေသဒဏ်ထိက်ေသာြပစ်မေ ကာင့်

အေသ သတ်ြခင်းခံရသ၏အေလာင်းကိတိင်ေပ တွင်ဆဲွထားလ င်၊‐ ၂၃ ညအိပ်၍မထားရ။

အေလာင်းကိတိင်ေပ တွင်ဆဲွထားြခင်းသည်တိင်းြပည်အတွက် အမဂလာြဖစ်ေသာေကာင့်
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အေလာင်းကိေန့ ချင်းတွင်းြမုပ် ှ ံ ရမည်။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးသနားေတာ်မမည့်ြပည်

ကိ မညစ်ညမ်းေစရန်ထိအေလာင်းကိြမုပ် ှ ံ ေလာ့။''

၂၂ ``ဣသေရလအမျိုးသားချင်းတစ်ဦး၏ ွားသိ့မဟတ်သိးတစ်ေကာင်သည်

မျက်စိ လည်လမ်းမှားေနသည်ကိေတွ ့ရလ င် မြမင် ေယာင်ေဆာင်၍မေနဘဲပိင် ှ င်ထံသိ့ြပန်

ပိ့ရမည်။‐ ၂ ထိပိင် ှ င်ေနထိင်ရာအရပ်သည်ခရီးေဝး လ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပိင် ှ င်မှာမည်သြဖစ်

ေကာင်းမသိလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း ထိ ွား သိ့မဟတ်သိးကိသင်၏အိမ်သိ့ယေဆာင်

ခ့ဲေလာ့။ ပိင် ှ င်ေပ လ င်ြပန်အပ်ေလာ့။‐ ၃ ဣသေရလအမျိုးသားချင်း၏ြမည်းြဖစ်

ေစ၊ အဝတ်အထည်ြဖစ်ေစ၊ အြခားအရာ တစ်စံတစ်ခြဖစ်ေစေပျာက်ဆံး၍ သင်ေတွ့

လ င်ထိနည်းအတိင်းေဆာင် ွက်ရမည်။'' ၄ ``ဣသေရလအမျိုးသားချင်း၏ြမည်း သိ့မဟတ် ွားသည်

လမ်းေပ တွင်လဲေန လ င်သင်သည်မကညီဘဲမေန ှ င့်။ ဝိင်း ၍ထေပးေလာ့။'' ၅

``အမျိုးသမီးတိ့သည်ေယာကျာ်းတိ့၏ အဝတ်ကိမဝတ်ရ။ ေယာကျာ်းတိ့သည်လည်း

အမျိုးသမီးတိ့၏အဝတ်ကိမဝတ်ရ။ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်

ထိသိ့ဝတ်ဆင်ေသာသများကိ စက်ဆပ် ွံ  ှ ာေတာ်မ၏။ ၆ ``သင်သည်ငှက်သိက်တစ်ခကိသစ်ပင်ေပ

၌ြဖစ်ေစ၊ ေြမ ကီးေပ ၌ြဖစ်ေစ၊ ေတွ့၍ ငှက်မသည်ဥများသိ့မဟတ်ငှက်ကေလး

များေပ တွင်ဝပ်ေနလ င် ငှက်မကိမဖမ်း ယရ။‐ ၇ ငှက်ကေလးများကိမဖမ်းယ ိင်သည်။ သိ့

ရာတွင်ငှက်မကိလတ်ရမည်။ ထိသိ့ ပလ င် သင်သည်အသက် ှ ည်၍ ကယ်ဝချမ်းသာ လိမ့်မည်။ ၈

``သင်သည်အိမ်သစ်တစ်ေဆာင်ကိေဆာက်သည့် အခါ အမိးစွန်းပတ်လည်တွင်အကာအရံ

ှ ိ ေစရမည်။ ထိသိ့ကာရံထားလ င်တစ်စံ တစ်ေယာက်ေသာသသည် အမိးေပ မှလိမ့်

ကျေသဆံးခ့ဲေသာ်သင်၏တာဝန်မဟတ်။ ၉ ``စပျစ်ပင် ှ င့်အတ အြခားအသီးအ ှ ံ

ပင်မစိက်ရ။ ထိသိ့စိက်လ င်စပျစ်သီး ှ င့်အြခားအသီးအ ှ ံ ပင်ကိမစား သံးရ။ ၁၀

`` ွား ှ င့်ြမင်းတပ်၍ထယ်မထွန်ရ။ ၁၁ ``သိးေမွး ှ င့်ချည်စပ်၍ရက်ေသာအထည် ကိမဝတ်ရ။ ၁၂

``သင်၏ ခံထည်ေထာင့်ေလးေထာင့်တွင်ပန်း ပွားများတပ်ဆင်ရမည်။ ၁၃

``အကယ်၍ေယာကျာ်းတစ်ေယာက်သည် မိန်းမ တစ်ေယာက် ှ င့်လက်ထပ်ေပါင်းသင်း ပီးေနာက်

ထိမိန်းမကိမ ှ စ်သက်သြဖင့် သသည်အပျို မဟတ်ဟ၍မတရားစွပ်စဲွေသာ်၊‐ ၁၅

မိန်းမ၏မိဘတိ့ကသတိ့၏သမီးသည် အပျိုြဖစ်ေ ကာင်းသက်ေသအေထာက်အထား ကိယေဆာင်၍

မိ ့အ ကီးအကဲထံသိ့သွား ေရာက်ရ ကမည်။‐ ၁၆ ထိမိန်းမ၏ဖခင်က`အက ်ပ်၏သမီးကိ

ဤသ ှ င့်လက်ထပ်ေပးစားခ့ဲရာ သသည် ယခသမီးကိစွန့်လိပါသည်။‐ ၁၇

သကအက ်ပ်၏သမီးသည်အပျိုမဟတ် ဟ၍မတရားစွပ်စဲွပါသည်။ သိ့ရာတွင်

အက ်ပ်၏သမီးသည် အပျိုြဖစ်ေကာင်း သက်ေသအေထာက်အထားအြဖစ်ေသွးစွန်း

ေနေသာမဂလာေဆာင်အခင်းကိတင်ြပပါ သည်' ဟအ ကီးအကဲတိ့အားေလာက်

ဆိရမည်။‐ ၁၈ ထိအခါ မိ ့အ ကီးအကဲတိ့ကလင် ေယာကျာ်းကိ ိက်၍ဆံးမရမည်။‐ ၁၉

ထိသသည်ဣသေရလအမျိုးသမီးတစ် ဦးအားအသေရဖျက်သြဖင့် ေငွသားတစ်

ရာကိဒဏ်ေဆာင်ေစရမည်။ ထိဒဏ်ေငွကိ မိန်းမ၏ဖခင်အားေပးရမည်။ ထိ့အြပင်သ

သည်မိန်းမကိသ၏မယားအြဖစ်ဆက် လက်ေပါင်းသင်းေစရမည်။ သအသက် ှ င်

ေနသမ ကာလပတ်လံး ထိမိန်းမကိ မကွာ ှ င်းေစရ။ ၂၀ ``အကယ်၍ထိစွပ်စဲွချက်သည်မှန်သြဖင့်

မိန်းမသည်အပျိုြဖစ်ေ ကာင်းသက်ေသ အေထာက်အထားမြပ ိင်လ င်၊‐

၂၁ မိ ့အ ကီးအကဲတိ့ကဖခင်၏အိမ်ေ ှ ့ သိ့ေခ ေဆာင်သွား ပီးေနာက် မိ ့သားတိ့က

သ့ကိေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်သတ်ရမည်။ ထိမိန်းမ သည်လက်မထပ်မီဖခင်၏အိမ်၌ ှ ိ ေနစဥ်

ကပင် ကာမစပ်ယှက်မကိ ပခ့ဲသြဖင့် ဣသေရလလမျိုးတွင် ှ က်ဖွယ်ေသာအမ

ကိကးလွန်ခ့ဲေလ ပီ။ ဤနည်းအားြဖင့် သင်တိ့သည်ဤဒစ ိက်ကိဖယ် ှ ား ိင် ကမည်။ ၂၂

``ေယာကျာ်းတစ်ေယာက်ကလင် ှ ိ မယားတစ် ဦး ှ င့် ကာမစပ်ယှက်ေနသည်ကိမိလ င်

ှ စ်ဦးစလံးကိေသဒဏ်စီရင်ရမည်။ဤ နည်းအားြဖင့်သင်တိ့သည်ဤဒစ ိက်ကိ ဖယ် ှ ား ိင် ကမည်။

၂၃ ``အကယ်၍ေယာကျာ်းတစ်ဦးသည် အြခား သ ှ င့်ထိမ်းြမားရန်ေစ့စပ်ထားေသာမိန်းမ ှ င့်

မိ ့ထဲ၌ကာမစပ်ယှက်ေနသည်ကိမိ လ င်၊‐ ၂၄ သတိ့ ှ စ်ဦးစလံးကိ မိ ့ြပင်သိ့ထတ်၍

ေကျာက်ခဲြဖင့်ပစ်သတ်ရမည်။ မိန်းမသည် မိ ့ ထဲ၌ေအာ်ဟစ်၍အကအညီေတာင်းခ့ဲေသာ်

ရ ိင်ပါလျက် ှ င့် အကအညီမေတာင်းြခင်း ေကာင့်ေသဒဏ်ခံေစရမည်။ ေယာကျာ်းသည်

ဣသေရလအမျိုးသားချင်းတစ်ဦး ှ င့် ထိမ်းြမားရန်ေစ့စပ်ထားေသာမိန်းမ ှ င့်

ကာမစပ်ယှက်ြခင်းေ ကာင့်ေသဒဏ်ခံ ေစရမည်။ ဤနည်းအားြဖင့်သင်တိ့သည်

ဤဒစ ိက်ကိဖယ် ှ ား ိင် ကမည်။ ၂၅ ``အကယ်၍ေယာကျာ်းတစ်ေယာက်သည်

အြခား သ ှ င့်ထိမ်းြမားရန်ေစ့စပ်ထားေသာမိန်းမ ှ င့် မိ ့ြပင်၌ေတွ့၍မဒိမ်းကျင့်လ င် ထိ

ေယာကျာ်းကိသာေသဒဏ်စီရင်ရမည်။‐ ၂၆ မိန်းမသည်ေသထိက်ေသာအြပစ်မကးလွန်

သြဖင့် သ့အားဒဏ်မစီရင်ေစရ။ ဤအမ သည်ေယာကျာ်းတစ်ဦးက အြခားတစ်ဦးကိ

ခိက်ရန် ပ၍သတ်ေသာအမက့ဲသိ့ြဖစ် သည်။‐ ၂၇ ထိေယာကျာ်းသည်မိန်းမအား မိ ့ြပင်၌

မဒိမ်းကျင့်သည်ြဖစ်ရာ မိန်းမကေအာ်ဟစ် ၍အကအညီေတာင်းေသာ်လည်းသ့အား

ကယ်မည့်သမ ှ ိ သြဖင့်သ၌အြပစ်မ ှ ိ။ ၂၈ ``အကယ်၍ေယာကျာ်းတစ်ေယာက်သည်

အြခားသ ှ င့်လက်ထပ်ရန်ေစ့စပ်ထား ြခင်းမ ှ ိ ေသာမိန်းမအားမဒိမ်းကျင့် သည်ကိမိလ င်၊‐ ၂၉

သသည်ထိမိန်းမ၏ဖခင်အား မဂလာေကး ေငွသားငါးဆယ်ေပးေလျာ်ေစရမည်။

ထိသ သည်မိန်းမ ှ င့်အ မကာမစပ်ယှက်ခ့ဲသြဖင့် မိမိ၏မယားအြဖစ်သိမ်းပိက်ရမည်။

သ အသက် ှ င်ေနသမ ကာလပတ်လံးထိ မိန်းမကိမကွာ ှ င်းေစရ။ ၃၀

``မည်သမ မိမိဖခင်၏မယားတစ်ဦးဦး ှ င့်ေဖာက်ြပန်၍ဖခင်အားအ ှ က်မခဲွ ေစရ။

၂၃ ``သင်းကွပ်ထားေသာေယာကျာ်း သိ့မဟတ် ေယာကျာ်းတန်ဆာြပတ်ေနသအားထာဝရ

ဘရား၏လမျိုးေတာ်စာရင်းတွင်မပါ ဝင်ေစရ။ ၂ ``မိစာေမထံသံဝါသအားြဖင့်ရေသာသား

ှ င့် ယင်း၏မျိုးဆက်ဆယ်ဆက်တိင်ေအာင် ထာ ဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်စာရင်းတွင် မပါဝင်ေစရ။

၃ ``အမုန်အမျိုးသား၊ ေမာဘအမျိုးသား ှ င့် သတိ့၏အဆက်အ ွယ်ဆယ်ဆက်တိင်ေအာင်

ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်စာရင်း တွင်မပါဝင်ေစရ။‐ ၄သင်တိ့အီဂျစ်ြပည်မှထွက်လာ ကစဥ်သ

တိ့သည် သင်တိ့လိအပ်ေသာရိကာ ှ င့်ေရ ကိမေပး က။ မက်ဆိပိေတးမီးယားြပည်၊

ေပေသာ် မိ ့သား၊ ေဗာရ၏သားဗာလမ်ကိ ငှား၍သင်တိ့အားကျိန်ဆဲေစ က၏။‐ ၅

သိ့ရာတွင်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည် သင်တိ့ကိချစ်ေသာေကာင့်ဗာ

လမ်၏ကျိန်ဆဲြခင်းကိလက်ခံေတာ်မမ။ သသည်သင်တိ့အားကျိန်ဆဲေစမည့်

အစားေကာင်းချီးေပးေစေတာ်မ၏။‐ ၆ သင်တိ့၏ ိင်ငံတည်တ့ံသမ ကာလပတ် လံး

ထိလမျိုးတိ့၏အကျိုးကိမ ှ ာ က ှ င့်။ ၇ ``ဧဒံအမျိုးသားတိ့သည် သင်တိ့၏သား

ချင်းများြဖစ်ေသာေကာင့် သတိ့ကိမမန်းရ။ အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ကိလည်းမမန်းရ။

သင်တိ့သည်တစ်ခါက သတိ့၏ြပည်တွင် ေနထိင်ခ့ဲဖးသည်။‐ ၈ယင်းတိ့၏အဆက်အ ွယ်များသည်

တတိယမျိုးဆက်မှစ၍ ထာဝရဘရား ၏လမျိုးေတာ်စာရင်းတွင်ပါဝင် ိင်၏။ ၉

``သင်တိ့သည်ရန်သကိစစ်ချီတိက်ခိက်ေန စဥ် တပ်စခန်း၌ဘာသာေရးထံးနည်းအရ

မသန့် ှ င်းမဟသမ ကိေ ှ ာင် ကဥ်ရမည်။‐ ၁၀ တစ်စံတစ်ေယာက်သည်ညအချိန်၌သက်

လတ်မိလ င် သသည်စခန်းအြပင်သိ့ထွက် ၍ေနရမည်။‐ ၁၁ ထိသသည်ညေနအချိန်တွင်ေရချိုး၍

ေန ဝင်ချိန်တွင်တပ်စခန်းထဲသိ့ြပန်ဝင် ိင်သည်။ ၁၂ ``ကျင် ကီးစွန့်ရာေနရာကိတပ်စခန်း

အြပင်၌ထား ှ ိ ရမည်။‐ ၁၃ သင်တိ့သည်တပ်ြပင်သိ့ထွက်၍ကျင် ကီးစွန့် ေသာအခါ

သင့်ထံတွင်သစ်သားတ ွင်းကိ အသင့်ေဆာင်ထား၍ ထိတ ွင်းြဖင့်တွင်းတး

၍ကျင် ကီးကိြပန်ဖံးေလာ့။‐ ၁၄ သင်တိ့ကိကာကွယ်လျက်သင်တိ့အားေအာင်

ပဲွခံေစရန် သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည် တပ်စခန်းတွင်သင်တိ့ ှ င့်အတ

ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ တပ်စခန်းကိဘာသာ ေရးထံးနည်းအရသန့် ှ င်းစွာထားရ ကမည်။

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အားမစွန့်မပယ် ေစရန်မသန့် ှ င်းေသာအမဟသမ ကိ မ ပလပ်ရ။

၁၅ ``သခင်ထံမှထွက်ေြပး၍သင့်ထံသိ့ခိလံရန် ေရာက် ှ ိ လာေသာကန်ကိ သ၏သခင်ထံသိ့

ြပန်မပိ့ ှ င့်။‐ ၁၆ ထိကန်သည်သင်တိ့၏ မိ ့များအနက် သေန ထိင်လိသည့် မိ ့၌ေနခွင့် ပရမည်။

သင်သည် သ့ကိမ ှ င်းဆဲမ ှ ိပ်စက်ရ။ ၁၇ ``ဣသေရလလမျိုးထဲမှေယာကျာ်းြဖစ်ေစ၊

မိန်းမြဖစ်ေစကိးကွယ်ရာဌာနဆိင်ရာ ြပည့်တန်ဆာအလပ်ကိမလပ်ရ။‐ ၁၈

ြပည့်တန်ဆာအလပ်ြဖင့်ရေသာေငွကိ ကတိ သစာ ပချက်အရ သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၏သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်သိ့မလဒါန်း ရ။ ထာဝရဘရားသည်ထိအလပ်ကိစက် ဆပ် ွံ  ှ ာေတာ်မ၏။

၁၉ ``သင်သည်ဣသေရလအမျိုးသားချင်း တစ်ဦးအား ေငွ၊ စားစရာသိ့မဟတ်ပစည်း

တစ်ခခကိေချးငှားေသာအခါအတိး မယရ။‐ ၂၀ လမျိုးြခားများထံမှအတိးယ ိင်ေသာ်

လည်း ဣသေရလအမျိုးသားချင်းထံမှ အတိးမယရ။ ဤပညတ်ကိလိက်နာလ င်

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ သိမ်းယမည့်ြပည်တွင်သင်တိ့ ပေလသမ

ကိေကာင်းချီးေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၁ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား အားကတိသစာထားလ င်

ထိကတိသစာဝတ် ကိေြဖရန်မေ ှ ာင့်ေ ှ းေစ ှ င့်။ အကယ်၍ ေ ှ ာင့်ေ ှ းခ့ဲေသာ်သင်၌အြပစ်ေရာက်လိမ့်

မည်။‐ ၂၂ ထာဝရဘရားအားကတိမထားဘဲေနလိ လ င်ေန ိင်၏။ ၂၃

သိ့ရာတွင်မိမိ၏ဆ အေလျာက်ကတိသစာ ထားလ င် ထိကတိအတိင်းတည်ေစရမည်။

၂၄ ``သင်တိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားချင်း တစ်ဦး၏စပျစ်ဥယျာဥ်ထဲ ှ ိ လမ်းအတိင်း

ြဖတ်သန်းသွားသည့်အခါ စပျစ်သီးများကိ လိသေလာက်ဆွတ်ခးစား ိင်ေသာ်လည်း အပိမယသွားရ။‐

၂၅ သင်တိ့သည်အမျိုးသားချင်းတစ်ဦး၏လယ် ကန်သင်းအတိင်းြဖတ်သန်းသွားအခါ လက်

ှ င့်ဆွတ်၍ရသမ ေသာစပါး ှ ံ များကိစား ိင်သည်။ သိ့ရာတွင်စပါး ှ ံ များကိတံစဥ် ြဖင့်မရိတ်ရ။
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၂၄ ``ေယာကျာ်းတစ်ဦးသည်မိန်းမတစ်ဦး ှ င့်ထိမ်း ြမားလက်ထပ် ပီးေနာက် ထိမိန်းမတွင်မ ှ စ်

မိ ့စရာေတွ့ြမင်လာသြဖင့် ဆက်လက်၍ မေပါင်းသင်းလိေသာ်သသည်

ထိမိန်းမအား ြဖတ်စာကိေရးေပး၍အိမ်မှဆင်းသွား ေစရမည်။‐ ၂

အကယ်၍ထိမိန်းမသည် အြခားေယာကျာ်း တစ်ဦး ှ င့်ေနာက်ထပ်အိမ်ေထာင် ပ၍၊‐ ၃

ဒတိယလင်ေယာကျာ်းကလည်း ထိမိန်းမကိ ဆက်လက်၍မေပါင်းသင်းလိသြဖင့် ြဖတ်စာ

ကိေပး၍အိမ်မှဆင်းသွားေစေသာအခါ ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သကိယ်တိင်ေသဆံး

သွားေသာ်လည်းေကာင်း၊‐ ၄ ပထမလင်ေယာကျာ်းသည်သ့အား ေနာက်တစ်

ဖန်မယားအြဖစ်မေပါင်းသင်းရ။ အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်ထိမိန်းမသည် ညစ်ညမ်းသွား

ပီဟယဆရမည်။ ထာဝရဘရားသည် ယင်းသိ့ေနာက်ထပ်အိမ်ေထာင် ပြခင်းကိ

စက်ဆပ် ွံ  ှ ာေတာ်မ၏။ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေပးသနားေတာ်မ မည့်ြပည်တွင်

ထိက့ဲသိ့ေသာဆိး ွားသည့် အြပစ်ကိမကးလွန်ရ။ ၅ ``မိန်းမ ှ င့်ထိမ်းြမားလက်ထပ် ပီးကာစ

ေယာကျာ်းတစ်ဦးကိစစ်မမထမ်းေစရ။ အြခား ေသာြပည်သ့တာဝန်ကိလည်းမထမ်းေစရ။

သ၏ဇနီး ှ င့်အတအိမ်တွင်ေပျာ် င်စွာေန ထိင် ိင်ရန် ထိတာဝန်များမှတစ် ှ စ်ကင်းလွတ်

ခွင့်ေပးရမည်။ ၆ ``သင်သည်တစ်စံတစ်ခကိေချးငှားေသာ အခါ စပါး ကိတ်ဆံေကျာက်များကိအေပါင်

ပစည်းအြဖစ်လက်မခံရ။ ထိသိ့ ပလ င် ေချးငှားသ၏အသက်ကိ အေပါင်ခံြခင်း

လက်ခံရာေရာက်မည်။ ၇ ``ဣသေရလအမျိုးသားချင်းအားအ မ ဖမ်းဆီး၍

ကန်ေစစားသသိ့မဟတ်ကန်အြဖစ် ေရာင်းသအားေသဒဏ်စီရင်ရမည်။ ဤနည်း အားြဖင့်သင်တိ့သည်

ဤဒစ ိက်ကိဖယ် ှ ား ိင်လိမ့်မည်။ ၈ ``သင်တိ့တွင်ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းေသာအေရ

ြပားေရာဂါြဖစ်ပွားေသာအခါ ေလဝိအ ွယ် ဝင်ယဇ်ပေရာဟိတ်များအားငါ န် ကား

ထားသည့်အတိင်းေဆာင် ွက်ရန်ဂ  ပရ မည်။ သတိ့အားငါမိန့်မှာထားသည့်အတိင်း လိက်နာ ကေလာ့။‐

၉ ငါတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခွာလာစဥ်က သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

မိရိအံအားမည်က့ဲသိ့ဒဏ်ခတ်ေတာ်မခ့ဲ ေ ကာင်းကိသတိရ ကေလာ့။ ၁၀

``သင်တိ့သည်လတစ်ဦးအားတစ်စံတစ်ခကိ ေချးငှားေသာအခါ ထိသအေပါင်ထားေသာ

အဝတ်အကျကိယရန်သ၏အိမ်ထဲသိ့မဝင် ရ။‐ ၁၁ ထိသကိယ်တိင်ယလာေသာအေပါင်ပစည်း

ကိအိမ်အြပင်မှာေစာင့်၍ယရမည်။‐ ၁၂ သသည်ဆင်းရဲသားတစ်ေယာက်ြဖစ်လ င်

ထိအကျကိမိးမချုပ်မီြပန်ေပးေလာ့။‐ ၁၃ သသည်ထိအကျကိဝတ်၍အိပ် ိင်ရန်ည

ေနတိင်းြပန်ေပးေလာ့။ ထိအခါသသည် သင့်အားေကျးဇးတင်လိမ့်မည်။ သင်၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်လည်း သင့်ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၄

``သင်တိ့၏ မိ ့တွင်ေနထိင်ေသာဆင်းရဲ ွမ်း ပါးသည့် ဣသေရလအမျိုးသားအေစခံ

ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ လမျိုးြခားသား အေစခံကိေသာ်လည်းေကာင်းမလိမ်လည် မလှည့်ြဖား ှ င့်။‐

၁၅ ေန့စဥ်ေနမဝင်မီသ့အားေန့တွက်ခကိေပး ရမည်။ သသည်ဆင်းရဲသြဖင့်ထိေငွကိရ

လိ၏။ သင်သည်အခေငွကိမေပးလ င် သ သည်ထာဝရဘရားထံေလာက်ထားသြဖင့်

သင်သည်အြပစ်ကးလွန်ရာေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၆ ``သားသမီးတိ့၏ြပစ်မေ ကာင့် မိဘတိ့ေသ

ဒဏ်မခံေစရ။ ထိနည်းတမိဘတိ့၏ြပစ်မ ေကာင့် သားသမီးတိ့ေသဒဏ်မခံေစရ။ လ

တိင်းမိမိ၏ြပစ်မေ ကာင့်သာေသဒဏ်ခံ ေစရမည်။ ၁၇ ``သင်တိ့သည်လမျိုးြခား ှ င့်မိဘမ့ဲကေလး

တိ့ရထိက်ေသာအခွင့်အေရးကိေပးရမည်။ မဆိးမ၏အဝတ်အကျကိအေပါင်ပစည်း

အြဖစ်မယရ။‐ ၁၈ သင်တိ့သည်အီဂျစ်ြပည်တွင်ကန်ခံခ့ဲဖး ေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အား လွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မခ့ဲေ ကာင်းကိလည်း

ေကာင်းသတိရ ကေလာ့။ ထိ့ေကာင့်ငါသည် သင်တိ့အားဤပညတ်ကိေပး၏။ ၁၉

``သင်တိ့သည်ေကာက်ပင်များကိရိတ်သိမ်း ေသာအခါ ကျန်ရစ်ေသာေကာက်လိင်းများကိ

တစ်ပတ်ြပန်ေကာ့၍မစသိမ်းရ။ ထိေကာက် လိင်းများကိလမျိုးြခားများ၊ မိဘမ့ဲ

ကေလးများ ှ င့်မဆိးမများအတွက်ချန် ထားခ့ဲရမည်။ ယင်းအတိင်း ပပါမသင်တိ့

၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင် တိ့ ပေလသမ ကိေကာင်းချီးေပးေတာ်မ လိမ့်မည်။‐

၂၀ သံလွင်သီးများကိလည်းတစ် ကိမ်ဆွတ်ခး ပီးလ င် အ ကင်းအကျန်ကိေနာက်တစ် ကိမ်

ြပန်ေကာ့၍မဆွတ်ခးရ။ ထိ ကင်းကျန် ေသာအသီးများကိလမျိုးြခားများ၊

မိဘမ့ဲကေလးများ ှ င့်မဆိးမများ အတွက်ချန်ထားရမည်။‐ ၂၁ စပျစ်သီးများကိလည်းတစ် ကိမ်ဆွတ်ခး

ပီးလ င် အ ကင်းအကျန်ကိေနာက်တစ် ကိမ် ြပန်ေကာ့၍မဆွတ်ခးရ။ ထိ ကင်းကျန်ေသာ

အသီးများကိ လမျိုးြခားများမိဘမ့ဲ ကေလးများ ှ င့် မဆိးမများအတွက်ချန် ထားရမည်။‐

၂၂ သင်တိ့သည်အီဂျစ်ြပည်တွင်ကန်ခံခ့ဲရ ဖးေ ကာင်းကိ ဘယ်ေသာအခါမ မေမ့ က ှ င့်။

ထိ့ေကာင့်ငါသည်သင်တိ့အားဤ ပညတ်ကိေပး၏။

၂၅ ``အကယ်၍ဣသေရလအမျိုးသား ှ စ်ဦး သည် ံ းတွင် တရားဆိင် ကရာ၌တစ်ဦးသည်

အြပစ်မ ှ ိ ၊ အြခားတစ်ဦးသည်အြပစ် ှ ိ သည်ဟ၍စီရင်ေသာအခါ၊‐ ၂

အြပစ် ှ ိ ေသာသသည် ကိမ်ဒဏ်ခံထိက်လ င် သ့အားေမှာက်ေစ ပီး ကိမ်ဒဏ်ေပးရမည်။ ထိ

သကးလွန်ေသာအြပစ် ကီးငယ်အလိက် ကိမ်ဒဏ်အချက်ကိသတ်မှတ်ရမည်။‐ ၃

သိ့ေသာ်လည်း ကိမ်ဒဏ်အချက်ေလးဆယ် ထက်မပိေစရ။ ထိထက်ပိလ င်သ့အား

လပံလယ်၌အ ှ က်ခဲွရာေရာက်မည်။ ၄ ``စပါးနယ်ေနေသာ ွားကိပါးချုပ်တပ်၍ မထားရ။ ၅

``ညီအစ်ကိ ှ စ်ဦးတိ့သည်အတတေနထိင် ၍ တစ်ဦးသည်သားမကျန်ရစ်ဘဲေသဆံးခ့ဲ လ င်

သ၏ဇနီးမဆိးမသည်သစိမ်းေယာကျာ်း တစ်ဦးဦး ှ င့်မစံဖက်ေစရ။ ေသဆံးသ၏ ညီက

ထိမိန်းမကိမယားအြဖစ်သိမ်းပိက် ရမည်။‐ ၆ ဣသေရလလမျိုးတွင်ေသဆံးသ၏မိသားစ

မျိုးဆက်မေပျာက်ေစရန် ထိမိန်းမ၌ဖွားြမင် ေသာသားဦးသည်ေသသ၏တရားဝင်သား

ြဖစ်ေစရမည်။‐ ၇အကယ်၍ညီသည်ေသဆံးသအစ်ကိ၏ ဇနီး ှ င့်မစံဖက်လိလ င် မိန်းမသည် မိ ့

အ ကီးအကဲတိ့ထံသိ့သွား၍`ကန်မမတ် ြဖစ်သသည်ဣသေရလလမျိုးတွင် အစ်ကိ

၏မိသားစမျိုးဆက်ကျန်ရစ်ရန်ေဆာင် ွက် ရမည့်ဝတရားပျက်ကွက်ပါသည်' ဟေလာက် ဆိရမည်။‐

၈ ထိအခါ မိ ့အ ကီးအကဲတိ့က ထိမိန်းမ ၏မတ်ကိေခ ၍ေမးြမန်းရမည်။ သကထိ

မိန်းမ ှ င့်မစံဖက်လိပါဟ၍ြငင်းဆန် ေနေသးလ င်၊‐ ၉သ့မရီးသည် မိ ့အ ကီးအကဲတိ့ေ ှ ့တွင် ထိ

သ၏ဖိနပ်တစ်ဖက်ကိခတ်၍သ့မျက် ှ ာ ကိတံေတွးေထွးလျက်`အစ်ကိ၏မျိုးဆက်ကိ

မပွားေစလိသအားဤသိ့ ပသင့်သည်' ဟ ဆိရမည်။‐ ၁၀ဣသေရလလမျိုးတွင် ထိသ၏မိသားစ

ကိ`ဖိနပ်အခ တ်ခံရသ၏မိသားစ' ဟ၍ ေခ တွင်ေစရမည်။ ၁၁ ``အကယ်၍လ ှ စ်ဦးခိက်ရန်ြဖစ်ေနစဥ်

တစ် ဦး၏မယားသည် မိမိ၏လင်ေယာကျာ်းဘက် မှကညီ၍ အြခားေယာကျာ်း၏တန်ဆာကိ

ကိင်ဆဲွလ င်၊‐ ၁၂ ထိမိန်းမ၏လက်ကိ ြဖတ်ပစ်ရမည်။ သ့ကိ မသနားမ ှ ာတာရ။‐ ၁၃

``သင်တိ့သည်အေလး၊ တင်းေတာင်းတိ့ြဖင့် ြခင်တွယ်ေသာအခါ မမှန်မကန်မြခင် တွယ်ရ။‐

၁၅ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ေပးသနားေတာ်မမည့်ြပည်တွင် သင်တိ့

အသက် ှ ည်စွာေနထိင် ိင်ရန်မှန်ကန် တိကျေသာ အေလး၊ တင်း၊ ေတာင်းများကိ အသံး ပ ကေလာ့။‐

၁၆ ထာဝရဘရားသည် လိမ်လည်လှည့်ြဖား ေသာသများကိ ွံ  ှ ာေတာ်မ၏။ ၁၇

``အီဂျစ်ြပည်မှသင်တိ့ထွက်လာစဥ်က သင် တိ့အားအာမလက်အမျိုးသားတိ့မည်က့ဲ

သိ့ရန်မခ့ဲပံကိသတိရ ကေလာ့။‐ ၁၈ သတိ့သည်ဘရားသခင်ကိမေ ကာက် ွံ ့ သြဖင့်

သင်တိ့အားကန်၍ေမာပန်းလျက် ှ ိ ကစဥ် သင်တိ့ေနာက်မှလိက်၍တိက်ခိက် က

၏။ ေနာက်ကျန်ေနသအားလံးကိလည်း လပ် ကံသတ်ြဖတ်ခ့ဲ က၏။‐ ၁၉

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားေပးသနားေတာ်မမည့်ြပည်သိ့ေရာက်၍

ပတ်ဝန်းကျင်ရန်သတိ့၏တိက်ခိက်မမှကင်း လွတ် ပီးေအးချမ်းစွာေနထိင်ရေသာအခါ

အာမလက်အမျိုးသားတိ့ကိတစ်ေယာက် မကျန်သတ်သင်ပစ်ရန်မေမ့က ှ င့်။

၂၆
``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ေပးသနားေတာ်မမည့်ြပည်သိ့ ဝင်ေရာက်

သိမ်းပိက်ေနထိင် ကေသာအခါ၊‐ ၂ သင်တိ့သည်လက်ဦးလက်ဖျားအသီးအ ှ ံ

အမျိုးမျိုးကိေတာင်းထဲ၌ထည့် ပီးလ င် တစ်ခတည်းေသာကိးကွယ်ရာဌာနသိ့ယ

ေဆာင်သွားရမည်။‐ ၃ ထိအချိန်တွင်တာဝန်ကျေသာယဇ်ပေရာ

ဟိတ်ထံသိ့သွား၍`အက ်ပ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ဘိးေဘးတိ့အားကတိ

ထားေတာ်မေသာြပည်သိ့ အက ်ပ်ေရာက် ှ ိ ေန ပီြဖစ်ေ ကာင်းထာဝရဘရားထံ

ယေန့ဝန်ခံပါ၏' ဟေြပာဆိေလာ့။ ၄ ``ထိအခါယဇ်ပေရာဟိတ်သည် သင့်ထံမှ

ေတာင်းကိယ၍ သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၏ယဇ်ပလင်ေ ှ ့မှာချထားရမည်။‐ ၅

ထိေနာက်သင်သည်ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ ေတာ်တွင်`အက ်ပ်၏ဘိးေဘးသည် အိးအိမ်

အတည်တကျမ ှ ိ ေသာအာေရမီယန် အမျိုးသားြဖစ်ပါသည်။ သသည်သ၏ မိသားစကိေခ ၍

အီဂျစ်ြပည်သိ့သွား ေရာက်ေနထိင်ခ့ဲပါသည်။ ထိြပည်သိ့ေရာက် စဥ်ကသတိ့၏ဦးေရအနည်းငယ်မ

သာ ှ ိ ေသာ်လည်း ေနာင်တွင်လဦးေရများ ၍အင်အား ကီးေသာလမျိုးြဖစ်လာ ပါသည်။‐ ၆

အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည် အက ်ပ်တိ့ ကိ ှ င်းဆဲ ှ ိပ်စက်၍ကန်အြဖစ်ေစ ခိင်းပါသည်။‐ ၇

ထိအခါအက ်ပ်တိ့သည် ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံကညီ

မစရန်ေလာက်ထား ကပါသည်။ ထာဝရ ဘရားသည်က ်ပ်တိ့၏ေလာက်ထားချက်

ကိနားေညာင်းေတာ်မ၍ အက ်ပ်တိ့ခံရ ေသာ ှ င်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်း ှ င့်ဆင်းရဲဒက

ကိသိြမင်ေတာ်မ၏။‐ ၈ ထာဝရဘရားသည်မဟာတန်ခိးေတာ် ှ င့် လက် ံ းေတာ်အားြဖင့်

အက ်ပ်တိ့အားအီဂျစ် ြပည်မှကယ်တင်ေတာ်မခ့ဲသည်။ ကိယ်ေတာ်

သည်နိမိတ်လကဏာများ ှ င့်အ့ံ သဖွယ်ရာ များကိြပ၍ ေကာက်မက်ဖွယ်ေသာေဘးဒဏ်

များကိကျေရာက်ေစေတာ်မသည်။‐ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်အစာေရစာေပါ ကယ်ဝေသာ
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ဤြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်ေနထိင်ေစေတာ်မ၏။‐ ၁၀ ထိ့ေကာင့်အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်ေပးသနား

ေတာ်မေသာ လက်ဦးလက်ဖျားအသီးအ ှ ံ များကိ ယခယေဆာင်ဆက်ကပ်ပါသည်' ဟ၍ ွတ်ဆိရမည်။

ထိ့ေနာက်ေတာင်းကိထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ ေတာ်တွင်ချထား၍ဝတ် ပကိးကွယ်ရမည်။‐

၁၁ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည် သင် ှ င့်သင်၏မိသားစအားေကျးဇး

ပေတာ်မသြဖင့်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ေလာ့။ သင်တိ့ ှ င့်တစ်ရပ်တည်းေနထိင်ေသာ

ေလဝိအမျိုးသားများ၊ လမျိုးြခားသား များသည်သင်တိ့ ှ င့်အတေပျာ်ပဲွ င်ပဲွ ကိဆင် ဲေစ ကေလာ့။ ၁၂

``သံး ှ စ်လ င်တစ် ကိမ်သင်၏အသီးအ ှ ံ ထဲမှ ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ကိေလဝိအမျိုးသားများ၊

လမျိုးြခားများ၊ မိဘမ့ဲကေလးများ ှ င့် မဆိးမများအားေပးကမ်းေလာ့။ ဤနည်း

အားြဖင့်သတိ့သည် မိမိတိ့ေနထိင်ရာအရပ် တွင် ဝလင်စွာစားေသာက်ရ ကလိမ့်မည်။ ထိ

သိ့ေပးကမ်း ပီးေနာက်ထာဝရဘရား အား၊‐ ၁၃ `အက ်ပ်သည်ေပးကမ်းရန်သီးသန့်ထား

ေသာဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ကိ အိမ်တွင် ခင်းချန်မ ထားပါ။ ကိယ်ေတာ်မိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း

ေလဝိအမျိုးသားများ၊ လမျိုးြခားများ၊ မိဘမ့ဲကေလးများ ှ င့်မဆိးမများအား ေပးကမ်းပါ ပီ။

ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ ှ င့်ဆိင်၍ ကိယ်ေတာ်ပညတ်သမ တိ့ကိမချိုးေဖာက်၊ မေမ့ေလျာ့ပါ။‐ ၁၄

အက ်ပ်သည်ေသသအတွက်ဝမ်းနည်းေ က ကဲွေနစဥ် ထိဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ထဲမှယ၍မစား

ခ့ဲပါ။ ဘာသာေရးထံးနည်းအရအက ်ပ် မသန့် ှ င်းစဥ် ထိဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ကိအိမ်အြပင်

သိ့မထတ်ပါ။ ထိဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့မှယ၍ေသ သအားမပေဇာ်ပါ။ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်ကိအက ်ပ်နာခံ ပါ၏။ ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ ှ င့်ဆိင်၍ကိယ်ေတာ်

ပညတ်သမ အတိင်းေဆာင် ွက် ပီးပါ ပီ။‐ ၁၅ ကိယ်ေတာ်စိးစံေတာ်မရာေကာင်းကင်ဘံမှ

ကည့် ေတာ်မ၍ ဘိးေဘးတိ့အားကတိ ထားေတာ်မသည့်အတိင်းေပးသနားေသာ

အစာေရစာေပါ ကယ်ဝသည့်ြပည် ှ င့် တကွ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်ေသာ

ဣသေရလလမျိုးတိ့အားေကာင်းချီး ေပးေတာ်မပါ' ဟ၍ေလာက်ဆိရမည်။ ၁၆

``သင်တိ့သည်ဤပညတ်ေတာ်အားလံးကိ လိက်နာရန် သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားသည် ယေန့တွင်မိန့်မှာေတာ်မ၏။ သိ့ ြဖစ်၍ယင်းပညတ်များကိတစ်သေဝ

မတိမ်းလိက်ေလာက်ရန်အစွမ်းကန်အား ထတ်ေလာ့။‐ ၁၇ထာဝရဘရားသည် သင်၏ဘရားသခင်

ြဖစ်သည်ဟယေန့သင်ဝန်ခံ ပီ။ သင်တိ့ သည်ဘရားသခင်၏စကားကိနားေထာင်

ရန်လည်းေကာင်း၊ ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ ကိ ေစာင့်ထိန်းရန်လည်းေကာင်း၊ မိန့်မှာေတာ်မ

သမ ကိလိက်နာရန်လည်းေကာင်းကတိ ေပးခ့ဲ ပီ။‐ ၁၈ ထာဝရဘရားသည် ကတိေတာ်အတိင်း

သင်တိ့အားကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အြဖစ် ယေန့လက်ခံေတာ်မ ပီ။ သင်တိ့သည်ပညတ်

ေတာ် ှ ိ သမ တိ့ကိလိက်နာရန်မိန့်မှာ ေတာ်မ၏။‐ ၁၉ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

လမျိုးအေပါင်းတိ့ထက် သင်တိ့အားပိ၍ ကီးြမတ်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်တိ့အား

ြဖင့်ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းကျက်သေရထွန်း ေြပာင်လာလိမ့်မည်။ ကတိေတာ် ှ ိ သည့် အတိင်း

သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုး ေတာ်ြဖစ်လိမ့်မည်'' ဟေြပာဆိေလ၏။

၂၇ ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ  ှ င့်ဣသေရလအမျိုး သားေခါင်းေဆာင်များက လအေပါင်းတိ့

အား``သင်တိ့အားငါယေန့ေပးမည့် န် ကားချက် ှ ိ သမ တိ့ကိလိက်နာ က ေလာ့။‐ ၂

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး ပီးလ င် သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ

မည့်ြပည်သိ့ဝင်ေရာက်ေသာေန့တွင် ေကျာက် တံး ကီးများကိစိက်ထ၍အဂေတလိမ်း ကျံရမည်။‐ ၃

ထိေကျာက်တံးများေပ တွင် ဤပညတ်များ ှ င့်သွန်သင်ချက် ှ ိ သမ တိ့ကိေရးထား

ရမည်။ သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကတိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်း

ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်ဖက်ကမ်းသိ့သင်တိ့ကး ပီးေနာက် အစာေရစာေပါ ကယ်ဝေသာ

ြပည်သိ့ေရာက် ှ ိ  ကေသာအခါ၊‐ ၄ သင်တိ့အားငါယေန့ န် ကားသည့်အတိင်း

ထိေကျာက်တံးများကိဧဗလေတာင်ေပ တွင်စိက်ထ၍အဂေတလိမ်းကျံရမည်။‐ ၅

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား အတွက် ယဇ်ပလင်ကိမခတ်မထစ်ေသာေကျာက်

ြဖင့်တည်ရမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ထိအရပ် တွင်သံတန်ဆာပလာြဖင့်မခတ်ထစ်ေသာ

ေကျာက်ြဖင့်ယဇ်ပလင်ကိတည်ရမည်။‐ ၇ ထိယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ရာယဇ်များကိ ပေဇာ်ရမည်။‐ ၈

မိတ်သဟာယယဇ်များကိလည်းပေဇာ်၍ စားရ ကမည်။ သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားေ ှ ့ေတာ်၌ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ အဂေတလိမ်းကျံထားေသာေကျာက်

တံးများေပ တွင်ဘရားသခင်၏ပညတ် ေတာ်အားလံးကိ ေသချာစွာေရးသား ထားေလာ့''

ဟေြပာဆိ၏။ ၉ ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ  ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်ယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့က ဣသေရလအမျိုးသား

အေပါင်းတိ့အား``ဣသေရလအမျိုးသား တိ၊့ ငါေြပာသမ ကိအေလးဂ  ပ၍ နားေထာင် ကေလာ့။

ယေန့သင်တိ့သည် သင် တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ လမျိုးေတာ်ြဖစ်လာ က ပီ။‐ ၁၀

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်၏စကားကိနားေထာင် လျက် သင်တိ့အားငါတိ့ယေန့ဆင့်ဆိေသာ

ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ တိ့ကိေစာင့်ထိန်း က ေလာ့'' ဟမှာ ကား က၏။ ၁၁

ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ ကဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား၊‐ ၁၂ ``သင်တိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး ပီး

ေနာက် လတိ့အေပ ေကာင်းချီးမဂလာ ွတ် ဆိေသာအခါ၌ ှ ိ ေမာင်၊ ေလဝိ၊ ယဒ၊ ဣသခါ၊

ေယာသပ် ှ င့်ဗယာမိန်အ ွယ်တိ့သည်ေဂ ရဇိမ်ေတာင်ေပ တွင်ရပ်ေနရ ကမည်။‐ ၁၃

အမဂလာ ွတ်ဆိေသာအခါ၌ ဗင်၊ ဂဒ်၊ အာ ှ ာ၊ ဇာဗလန်၊ ဒန် ှ င့်နဿလိအ ွယ်

တိ့သည်ဧဗလေတာင်ေပ တွင်ရပ်ေနရ ကမည်။‐ ၁၄ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကအသံကျယ်စွာြဖင့်၊ ၁၅ ``

`ေကျာက် ပ်တ၊ သစ်သား ပ်တသိ့မဟတ် သတု ပ်တကိထလပ်၍ တိတ်တဆိတ်ဝတ်

ပကိးကွယ်သသည် ဘရားသခင်ကျိန်ြခင်း ကိခံေစသတည်း။ ထာဝရဘရားသည် ပ်တ

ကိးကွယ်မကိ ွံ  ှ ာေတာ်မ၏' ဟကျိန်ဆိ လိက်ေသာအခါ၊ ``လအေပါင်းတိ့က`အာမင်' ဟဝန်ခံရ

ကမည်။ ၁၆ `` `ဖခင်သိ့မဟတ်မိခင်၏အသေရကိ တ်ချေသာသသည်၊ ဘရားသခင်၏ကျိန်

ြခင်းကိခံေစသတည်း' ဟကျိန်ဆိေသာ အခါ၊ ``လအေပါင်းတိ့က`အာမင်' ဟဝန်ခံရ က မည်။ ၁၇ ``

`ဣသေရလအမျိုးသားချင်း၏ေြမမှတ် တိင်ကိေ ့ေသာသသည်၊ ဘရားသခင်၏ကျိန်

ြခင်းကိခံေစသတည်း' ဟကျိန်ဆိေသာ အခါ ``လအေပါင်းတိ့က`အာမင်' ဟဝန်ခံရ က မည်။ ၁၈

`` `မျက်မြမင်တစ်ဦးအားလမ်းလဲွေစသ သည် ဘရားသခင်၏ကျိန်ြခင်းကိ ခံေစ

သတည်း' ဟကျိန်ဆိေသာအခါ၊ ``လအေပါင်းတိ့က`အာမင်' ဟဝန်ခံရ က မည်။

၁၉ `` `လမျိုးြခားများ၊ မိဘမ့ဲကေလးများ ှ င့်မဆိးမများရထိက်ေသာအခွင့်အေရး

ကိဆံး ံ းေစေသာသသည် ဘရားသခင်၏ ကျိန်ြခင်းကိခံေစသတည်း' ဟကျိန်ဆိ ေသာအခါ။

``လအေပါင်းတိ့က`အာမင်' ဟဝန်ခံရ က မည်။ ၂၀ `` `ဖခင်၏မယားတစ်ဦးဦး ှ င့်ေဖာက်ြပန်၍

ဖခင်အားအ ှ က်ခဲွသသည် ဘရားသခင်၏ ကျိန်ြခင်းကိခံေစသတည်း' ဟကျိန်ဆိေသာ

အခါ``လအေပါင်းတိ့က`အာမင်' ဟဝန်ခံ ရ ကမည်။ ၂၁ `` `တိရစာန် ှ င့်ကာမစပ်ယှက်ေသာသသည်

ဘရားသခင်၏ကျိန်ြခင်းကိခံေစသတည်း' ဟကျိန်ဆိေသာအခါ၊ ``လအေပါင်းတိ့က`အာမင်' ဟဝန်ခံရ

ကမည်။ ၂၂ `` `ေမာင် ှ မချင်း ှ င့်ြဖစ်ေစ၊ မိတဖကဲွေမာင် ှ မချင်း ှ င့်ြဖစ်ေစ၊ ဖတမိကဲွေမာင် ှ မချင်း

ှ င့်ြဖစ်ေစ၊ ကာမစပ်ယှက်သသည် ဘရားသခင် ၏ကျိန်ြခင်းကိခံေစသတည်း' ဟကျိန်ဆိ ေသာအခါ၊

``လအေပါင်းတိ့က`အာမင်' ဟဝန်ခံရ က မည်။ ၂၃ `` `မိမိေယာကမ ှ င့်ကာမစပ်ယှက်သသည်

ဘရားသခင်၏ကျိန်ြခင်းကိခံေစသတည်း' ဟ ကျိန်ဆိေသာအခါ``လအေပါင်းတိ့က`အာမင်'

ဟဝန်ခံရ ကမည်။ ၂၄ `` `လတစ်ေယာက်အားလ ို ့ဝှက်စွာသတ်သသည်

ဘရားသခင်၏ကျိန်ြခင်းကိခံေစသတည်း' ဟကျိန်ဆိေသာအခါ``လအေပါင်းတိ့ က`အာမင်'

ဟဝန်ခံရ ကမည်။ ၂၅ `` `အြပစ်မ့ဲသအားသတ်သသည် ဘရားသခင် ၏ကျိန်ြခင်းကိခံေစသတည်း'

ဟကျိန်ဆိေသာ အခါ၊ ``လအေပါင်းတိ့က`အာမင်' ဟဝန်ခံရ က မည်။ ၂၆ ``

`ဘရားသခင်၏ပညတ်များ ှ င့်သွန်သင် ချက် ှ ိ သမ တိ့ကိမလိက်နာေသာသသည်

ဘရားသခင်၏ကျိန်ြခင်းကိခံေစသတည်း' ဟကျိန်ဆိေသာအခါ၊ ``လအေပါင်းတိ့က`အာမင်'

ဟဝန်ခံရကမည်။

၂၈ သင်တိ့သည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၏အမိန့်ကိနာခံ၍

ယေန့ငါဆင့်ဆိ သမ ေသာပညတ် ှ ိ သမ တိ့ကိတစ်သေဝ မတိမ်းေစာင့်ထိန်းလ င်

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ အားကမာေပ  ှ ိ လမျိုးအေပါင်းတိ့ထက် ချီးေြမာက်ေတာ်မမည်။‐ ၂

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိနာခံလ င်ကိယ်ေတာ်သည်

ေအာက်ပါေကာင်းချီးမဂလာအေပါင်းတိ့ ကိ သင်တိ့အားခံစားေစေတာ်မမည်။ ၃

``ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့၏ မိ ့များ ှ င့် လယ်ယာများကိေကာင်းချီးေပးေတာ်မမည်။ ၄

``ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့တွင်သားသမီး ေြမာက်ြမားစွာထွန်းကားေစရန်လည်းေကာင်း၊

အသီးအ ှ ံ ေပါများေစရန်လည်းေကာင်း၊ သိး ွားေြမာက်ြမားစွာတိးပွားေစရန်လည်း

ေကာင်းေကာင်းချီးေပးေတာ်မမည်။ ၅ ``ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့၏ေကာက်ပဲ

သီး ှ ံ ၊ ၎င်းမှရေသာအစားအစာတိ့ကိ ေကာင်းချီးေပးေတာ်မမည်။ ၆

``ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ပေလသမ တိ့ကိေကာင်းချီးေပးေတာ်မမည်။ ၇

``ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အားတိက်ခိက် ေသာရန်သများကိ ှ ိမ်နင်းေတာ်မလိမ့်မည်။

သတိ့သည်တစ်လမ်းတည်းြဖင့်လာေရာက် တိက်ခိက်ေသာ်လည်း လမ်းအသွယ်သွယ်ြဖင့်

ထွက်ေြပးရလိမ့်မည်။ ၈ ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်

သင်တိ့၏လပ်ငန်းကိေကာင်းချီးေပး၍ သင်တိ့၏ကျီများကိစပါး ှ င့်ြပည့်ေစ ေတာ်မမည်။

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိေပးသနား ေတာ်မမည့်ြပည်တွင် သင်တိ့အားေကာင်းချီး ေပးေတာ်မမည်။ ၉

``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ၏အမိန့်ကိနာခံ၍ ပညတ် ှ ိ သမ ကိေစာင့်

ထိန်းလ င် ကတိေတာ်အတိင်းသင်တိ့အား ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်ေစမည်။‐ ၁၀

ထိအခါသင်တိ့သည်ထာဝရဘရားေ ွး ချယ်ေသာလမျိုးေတာ်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ကမာ
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ေပ  ှ ိ လမျိုးအေပါင်းတိ့ကသိြမင်သြဖင့် သင်တိ့ကိေ ကာက် ွံ ့ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိေပးမည်ဟ ဘိးေဘးတိ့အားကတိထားေတာ်မေသာ

ြပည်တွင် သင်တိ့၌သားသမီး၊ သိး ွား၊ တိရစာန် ေြမာက်ြမားစွာရ ှ ိ ေစေတာ်မလိမ့်မည်။

အသီးအ ှ ံ ေပါများေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိးေကာင်းကင်ကိဖွင့်၍

ရာသီအလိက်မိးကိ ွာေစလျက်သင်လပ် ေဆာင်သမ ကိေအာင်ြမင်ေစေတာ်မသြဖင့်

သင်တိ့သည် ိင်ငံများစွာတိ့အားေချးငှား ရလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်မည်သည့်

ိင်ငံထံမှေချးယရန်လိမည်မဟတ်။‐ ၁၃ သင်တိ့အားငါယေန့ဆင့်ဆိေသာပညတ်

များကိတစ်သေဝမတိမ်းလိက်နာေစာင့်ထိန်း လ င် သင်တိ့သည် ိင်ငံများ၏ေနာက်လိက်မြဖစ်

ဘဲေခါင်းေဆာင်ေနရာ၌ေနရလိမ့်မည်။ သင် တိ့သည်စီးပွားမကျဆင်းဘဲ

အစဥ်အ မဲ တိးတက်လိမ့်မည်။‐ ၁၄ ထိ့ေကာင့်သင်တိ့သည်ဤပညတ်များကိ

တစ်သေဝမတိမ်းလိက်နာေစာင့်ထိန်းရမည်။ အြခားေသာဘရားများကိလည်းမကိး

ကွယ်မဆည်းကပ်ရ။ ၁၅ ``ယေန့သင်တိ့အားငါဆင့်ဆိေသာထာဝရ ဘရား၏

ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ တိ့ကိတစ်သေဝ မတိမ်းမလိက်နာမေစာင့်ထိန်းလ င် သင်တိ့

အေပ ၌ေအာက်ပါအမဂလာများသက် ေရာက်ေစေတာ်မမည်။ ၁၆ ``ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့၏ မိ ့များ ှ င့် လယ်များကိကျိန်စာသင့်ေစေတာ်မမည်။ ၁၇ ``ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့၏ေကာက်ပဲသီး ှ ံ ှ င့် ၎င်းမှရေသာအစားအစာတိ့ကိကျိန်စာ သင့်ေစေတာ်မမည်။ ၁၈

``ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့တွင်သားသမီး အနည်းငယ်မ သာထွန်းကားေစရန်လည်း ေကာင်း၊

သင်တိ့၏ေကာက်ပဲသီး ှ ံ ကိည့ံဖျင်း ေစရန်လည်းေကာင်း၊ သိး ွားအနည်းငယ်မ

ကိသာရ ှ ိ ေစရန်လည်းေကာင်း သင်တိ့အား ကျိန်စာသင့်ေစေတာ်မမည်။

၁၉ ``ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ပေလသမ ကိကျိန်စာသင့်ေစေတာ်မမည်။‐ ၂၀

``သင်တိ့သည်ဒစ ိက်ကိ ပ၍ ထာဝရ ဘရားကိစွန့်ပယ်လ င် သင်တိ့ေဆာင် ွက်

သမ တိ့၏အကျိုးဆက်များမှာပျက်စီး ဆံး ံ းြခင်း၊ ေသာကဗျာပါဒ ှ င့်ဆင်းရဲ

ဒကများြဖစ်လိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည် လျင်ြမန်စွာေသေကပျက်စီးရလိမ့်မည်။‐ ၂၁

သင်တိ့တွင်ကပ်ေရာဂါတစ်မျိုးေနာက်တစ်မျိုး ကျေရာက်သြဖင့် သင်တိ့ဝင်ေရာက်သိမ်းယ

မည့်ြပည်၌တစ်ေယာက်မကျန်ေသေက ပျက်စီးရလိမ့်မည်။‐ ၂၂ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့တွင်ကးစက် တတ်ေသာေဖာေရာင်၍ဖျားေသာေရာဂါ များကျေရာက်ေစလိမ့်မည်။

မိးေခါင်ြခင်း၊ ေလပတိက်ခတ်ြခင်းဒဏ်တိ့ေ ကာင့်သင် တိ့၏အသီးအ ှ ံ များလည်းပျက်စီး

ရလိမ့်မည်။ သင်တိ့ေသေကပျက်စီးသည့် တိင်ေအာင် ဤေဘးဒကများ ှ င့်ေတွ့ ကံ

ရလိမ့်မည်။‐ ၂၃ မိးမ ွာသြဖင့်သင်တိ့၏ေြမသည်သံ က့ဲသိ့မာေကျာလာလိမ့်မည်။‐ ၂၄

ထာဝရဘရားသည် မိး ွာေစမည့်အစား ဖံမန်တိင်း၊ သဲမန်တိင်းများကျေရာက်ေစ

သြဖင့်သင်တိ့သည်ေသေကပျက်စီးကန် ကလိမ့်မည်။ ၂၅ ``ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့၏ရန်သ

များအားေအာင်ပဲွခံေစမည်။ သင်တိ့သည် ရန်သအားလမ်းတစ်လမ်းတည်းြဖင့်တိက်

ခိက် ကလျက် စစ် ံ းသြဖင့်လမ်းအသွယ် သွယ်ြဖင့်ထွက်ေြပးရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၆

သင်တိ့ေသဆံးေသာအခါငှက်များ ှ င့် သားရဲတိရစာန်တိ့က သင်တိ့၏အသား ကိစား ကလိမ့်မည်။

ထိငှက် ှ င့်သားရဲ တိရစာန်များကိေမာင်း ှ င်မည့်သ ှ ိ လိမ့် မည်မဟတ်။‐ ၂၇ အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့က့ဲသိ့

သင်တိ့၌အနာ စိမ်းေရာဂါစဲွေစေတာ်မမည်။ သင်တိ့၏ကိယ် ေပ တွင်အနာေပါက်ေစေတာ်မမည်။

သင်တိ့ တွင်ေဆးက၍မရေသာဝဲေြခာက်နာ၊ ယား နာများစဲွကပ်လိမ့်မည်။‐ ၂၈

သင်တိ့တွင်စိတ်ေဖာက်ြပန်ြခင်း၊ မျက်စိကွယ် ြခင်း၊ ေတွေဝြခင်းစသည့်အြဖစ်ဆိးများ

ှ င့်ေတွ ့ ကံရလိမ့်မည်။‐ ၂၉ ေန့ခင်းေကာင်ေတာင်၌ပင်လ င်စမ်းတဝါး ဝါးသွားရေသာမျက်မြမင်က့ဲသိ့

သင်တိ့ သည်လမ်းကိ ှ ာမေတွ့ြဖစ်လိမ့်မည်။ လပ် ေဆာင်သမ တိ့၌ေအာင်ြမင်လိမ့်မည်မဟတ်။

သင်တိ့သည်သတစ်ပါး၏ ှ ိပ်စက်ြခင်း၊ လ ယြခင်းကိအ မဲခံရလျက်မည်သကမ

သင်တိ့အားကယ်မည်မဟတ်။ ၃၀ ``သင် ှ င့်လက်ထပ်ရန်ေစ့စပ်ထားေသာမိန်းမ ကိ

အြခားသတစ်ေယာက်ကမယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းလိမ့်မည်။ သင်သည်အိမ်ကိေဆာက်

ေသာ်လည်းထိအိမ်တွင်မေနရ။ စပျစ်ဥယျာဥ် ကိစိက်ေသာ်လည်းအသီးကိမစားရ။‐

၃၁ သင်၏ ွားကိသင့်မျက်စိေ ှ ့တွင်သတ်ေသာ် လည်း သင်သည်အသားကိမစားရ။

သင်၏ ြမည်းများခိးယသွားသည်ကိမျက်စိြဖင့် ြမင်ရေသာ်လည်း ြမည်းများကိြပန်မရ။

သင်၏သိးများရန်သ့လက်သိ့ကျေရာက် လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သင့်အားကညီမည့်

သ ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၃၂ သင်၏မျက်ေမှာက်တွင်သင်၏သားသမီး များကိ လမျိုးြခားသားတိ့ကကန်

အြဖစ်ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွား ကလိမ့် မည်။ ေန့စဥ်သင်သည်သားသမီးများ

ြပန်ေရာက်လာ ိး ိးြဖင့်ေမ ာ်ေသာ်လည်း မျက်စိေညာင်း ံ သာ ှ ိ မည်။‐ ၃၃

သင်တိ့ပင်ပန်း ကီးစွာစိက်ပျိုးရေသာ အသီးအ ှ ံ အားလံးကိ အြခားတစ် ိင်ငံ

သားတိ့ကသိမ်းယလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည် ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိအ မဲခံရ ံ မှ တစ်ပါး

မည်သည့်အကျိုးအြမတ်ကိမ ခံစားရလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၃၄သင်တိ့ခံရေသာဆင်းရဲဒကေကာင့်သင်

တိ့ းသွပ် ကလိမ့်မည်။‐ ၃၅ သင်တိ့၏ေြခေထာက်များတွင်နာကျင်၍

မေပျာက် ိင်ေသာအနာများေပါက်လိမ့်မည်။ သင်၏တစ်ကိယ်လံးတွင်အနာစိမ်းများ ေပါက်လိမ့်မည်။

၃၆ ``ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့ ၏ဘရင်ကိ သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏ဘိးေဘး

များမေရာက်ဘးေသာ ိင်ငံရပ်ြခားသိ့ ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားေစေတာ်မလိမ့်မည်။

သင်တိ့သည်ထိြပည်တွင်သစ်သား ှ င့် ေကျာက် ှ င့်ထလပ်ေသာဘရားများကိ

ကိးကွယ် ကလိမ့်မည်။‐ ၃၇ သင်တိ့ကိအြပည်ြပည်သိ့ကဲွလွင့်ေစေတာ် မေသာအခါ

ယင်းြပည်သားတိ့သည်သင် တိ့၏အြဖစ်ကိြမင်၍ထိတ်လန့် ကလိမ့် မည်။

သင်တိ့အားေြပာင်ေလှာင်သေရာ်က့ဲရဲ ့ တ်ချ ကလိမ့်မည်။ ၃၈ ``သင်တိ့သည်မျိုးေစ့များစွာ ကဲေသာ်

လည်းထွက်လာေသာ အသီးအ ှ ံ များကိ ကျိုင်းေကာင်များကိက်စားေသာေကာင့်

အနည်းငယ်မ သာရိတ်သိမ်းရလိမ့်မည်။‐ ၃၉သင်တိ့သည်စပျစ်ဥယျာဥ်များစိက်ပျိုး ပစေသာ်လည်း

စပျစ် ွယ်များကိပိးကိက် သြဖင့်စပျစ်သီးကိမစားရ။ စပျစ်ရည်ကိ လည်းမေသာက်ရ။‐ ၄၀

သင်တိ့ေနထိင်ရာြပည်တွင်သံလွင်ပင်များ အ ှ ံ ့အြပားေပါက်လျက် ှ ိ မည်ြဖစ်ေသာ်

လည်း အသီးများေ ကကျကန်သြဖင့်သင် တိ့သည်သံလွင်သီးကိမရ ိင်။‐ ၄၁

သင်တိ့တွင်သားသမီးများေပါက်ဖွားမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း ရန်သကသတိ့ကိသံ့ပန်း

အြဖစ်ဖမ်းဆီးသွားမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် သင်တိ့သည်သားမ့ဲသမီးမ့ဲြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၄၂

သင်တိ့၏သစ်ပင် ှ င့်ေကာက်ပဲသီး ှ ံ  ှ ိ သမ တိ့သည် ပိးကျ၍ပျက်စီးကန်လိမ့်မည်။ ၄၃

``သင်တိ့ြပည်တွင်ေနထိင်ေသာလမျိုးြခား သားတိ့သည် ဂဏ်အသေရတိးြမင့်သည်ထက် တိးြမင့်၍

သင်တိ့မှာမကားဂဏ်အသေရ ကျဆင်းလာလိမ့်မည်။‐ ၄၄ သတိ့သည်သင်တိ့အားေငွေချး ိင် ကမည်

ြဖစ်ေသာ်လည်း သင်တိ့၌မကားသတိ့အား ေချး ိင်စွမ်း ှ ိ မည်မဟတ်။ သတိ့သည်သင်

တိ့၏ေခါင်းေဆာင်များြဖစ်၍ သင်တိ့သည် သတိ့၏တပည့်များြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၄၅

``သင်တိ့တွင်ဤေဘးဒဏ်များကျေရာက် လိမ့်မည်။ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိမနာခံ၊ ကိယ်ေတာ် ၏ပညတ်ေတာ်များကိမေစာင့်ထိန်းလ င်

သင်တိ့ေသေကပျက်စီးသည့်တိင်ေအာင် ဤက့ဲသိ့ေသာေဘးဒဏ်များ ှ င့်ေတွ့ ကံ ရလိမ့်မည်။‐ ၄၆

ထိေဘးဒဏ်အေပါင်းကျေရာက်လာလ င် ယင်း တိ့သည်ထာဝရဘရား၏တရားစီရင်ေတာ်

မချက်ြဖစ်ေ ကာင်း သင် ှ င့်သင်၏အဆက် အ ွယ်များအစဥ်အ မဲမှတ်သားထား ရမည်။‐ ၄၇

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားေကာင်း ချီးမဂလာအမျိုးမျိုးကိချေပးေသာ်လည်း

သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏အမေတာ်ကိ ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာမေဆာင် ွက် က။‐ ၄၈

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ကိတိက်ခိက်ရန် ထာဝရ ဘရားေစလတ်ေသာရန်သ၏အမကိသင် တိ့ထမ်းရလိမ့်မည်။

သင်တိ့သည်စားေရး၊ ေသာက်ေရး၊ ဝတ်ေရးမှစ၍အရာရာ၌ချို ့ တ့ဲလျက် ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

သင်တိ့ေသေက ပျက်စီးသည့်တိင်ေအာင် ရန်သများသည် သင်တိ့အား ှ င်းဆဲ ှ ိပ်စက်လိမ့်မည်။‐

၄၉ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ကိတိက်ခိက် ေစရန် သင်တိ့ ှ င့်ဘာသာစကားချင်းမတ

ေသာကမာတစ်စွန်းမှ လမျိုးတစ်မျိုးကိေခ ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိသတိ့သည်

လင်းယန်ထိးသတ်သက့ဲသိ့ သင်တိ့ကိ တိက်ခိက်လိမ့်မည်။‐ ၅၀သင်တိ့အား ကီးငယ်မဟမည်သ့ကိမ

သနား ှ ာတာလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၅၁ သတိ့သည်သင်တိ့၏အစားအစာြဖစ် ေသာသိး ွားများ ှ င့်

အသီးအ ှ ံ များကိ စားသံး ကသြဖင့်သင်တိ့သည်အစာငတ် ၍ေသေကပျက်စီး ကလိမ့်မည်။

သင်တိ့၏ စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ သံလွင်ဆီ၊ သိး ွားတိ့ ကိအကန်စားသံးလိက် ကသြဖင့် သင်

တိ့အစာငတ်၍ေသရ ကလိမ့်မည်။‐ ၅၂ သတိ့သည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား ေပးသနားေတာ်မမည့်ြပည်တွင် မိ ့ ှ ိ သမ ကိတိက်ခိက်သြဖင့် သင်တိ့လံ ခံ

ပီဟစိတ်ချရေသာြမင့်မားခိင်ခ့ံသည့် မိ ့ ိ းတိ့သည် ပိကျကန်လိမ့်မည်။ ၅၃ ``ရန်သတိ့သည်

သင်တိ့၏ မိ ့များကိဝိင်း၍ တပ်ချထားေသာအခါ သင်တိ့သည်ဆာေလာင်

ငတ်မွတ်လှသြဖင့် သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးသနားေတာ်မေသာသား

သမီးများ၏အသားကိပင်လ င်စား က လိမ့်မည်။‐ ၅၄ယင်းသိ့ မိ ့ကိရန်သပိင်ထားစဥ်ဆာေလာင်

ငတ်မွတ်ေသာသသည် ယဥ်ေကျးေသာသပင် ြဖစ်လင့်ကစား မိမိသားသမီး၏အသား

ကိစားလိမ့်မည်။ သသည်မိမိညီအစ်ကိ၊ ချစ် ေသာဇနီး၊ ကျန်ေသာသားသမီးတိ့အား

ထိအသားကိေဝမ ၍စားမည်မဟတ်။‐ ၅၆ ယဥ်ေကျးသိမ်ေမွ ့၍ဥစာပစည်း ကယ်ဝသြဖင့်

ေြမကိေြခ ှ င့်မနင်းဘးေသာအမျိုးသမီး သည်ပင် မိ ့ကိရန်သများဝိင်း၍အစားအစာ

ြပတ်လပ်ေသာအခါ မိမိေမွးစကေလး၏ အသား ှ င့်အချင်းကိလ ို ့ဝှက်စွာစား က

လိမ့်မည်။ ထိကေလး၏အသား ှ င့်အချင်း ကိ မိမိချစ်ေသာခင်ပွန်း ှ င့်သားသမီး

တိ့အားေဝမ ၍စားမည်မဟတ်၊ ၅၈ ``သင်တိ့သည်ဤကျမ်းတွင်ေရးထားေသာ

ထာဝရဘရား၏ပညတ်ေတာ်အားလံး ကိ တစ်သေဝမတိမ်းမလိက်နာလ င်ေသာ် လည်းေကာင်း၊

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၏အ့ံ သေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်း ေသာနာမေတာ်ကိ
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မ ိ ေသ ကလ င်ေသာ် လည်းေကာင်း၊‐ ၅၉ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏အဆက်

အ ွယ်တိ့၌ ကသ၍မရ ိင်ေသာေရာဂါ ဆိးများ ှ င့်ေ ကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းေသာ

ကပ်ေရာဂါများကျေရာက်ေစေတာ်မမည်။‐ ၆၀ အီဂျစ်ြပည်တွင်သင်တိ့ေတွ့ ကံခ့ဲရေသာ

ေကာက်မက်ဖွယ်ေရာဂါဆိးများကိ သင်တိ့ ၌တစ်ဖန်ကျေရာက်ေစေတာ်မသြဖင့်

သင်တိ့နာလန်ထ ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၆၁ ထာဝရဘရား၏ပညတ်များ ှ င့် သဝါဒ များပါ ှ ိ ေသာ

ဤကျမ်းတွင်ေဖာ်ြပြခင်း မ ှ ိ သည့်အြခားေရာဂါ ှ င့်ကပ်ေရာဂါ အမျိုးမျိုးကိလည်း

သင်တိ့အေပ သိ့ကျ ေရာက်ေစေတာ်မသြဖင့်သင်တိ့ေသေက ပျက်စီးရလိမ့်မည်။‐

၆၂ သင်တိ့သည်မိးေကာင်းကင် ှ ိ  ကယ်များ က့ဲသိ့ အေရအတွက်များြပား ကေသာ်

လည်း ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိမနာခံေသာေကာင့် လ

နည်းစမ ေလာက်သာအသက် ှ င်၍ ကင်း ကျန်လိမ့်မည်။‐ ၆၃ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အား ကီးပွား

တိးတက်ေစရာ၌လည်းေကာင်း၊ လဦးေရ တိးပွားများြပားေစရာ၌လည်းေကာင်း၊

ှ စ်သက်အားရေတာ်မသည့်နည်းတသင် တိ့ကိသတ်သင်ဖျက်ဆီးရာ၌လည်း ေကာင်း၊

အကျိုးနည်းဆံး ံ းေစရာ၌ လည်းေကာင်း ှ စ်သက်အားရေတာ်မလိမ့် မည်။

သင်တိ့ဝင်ေရာက်သိမ်းယမည့်ြပည်မှ သင်တိ့အားထတ်ပယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၆၄

``ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အားကမာတစ် စွန်းမှတစ်စွန်းတိင်ေအာင် လမျိုးအေပါင်းတိ့

ထဲသိ့ပျံ ့ ှ ံ ့ကဲွလွင့်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိ အခါသင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့မကိး

ကွယ်ဘးေသာသစ်သား၊ သံတိ့ြဖင့်ထလပ် သည့်ဘရားများကိဝတ် ပကိးကွယ် က လိမ့်မည်။‐ ၆၅

သင်တိ့သည်ေရာက် ှ ိ ေသာေနရာတွင် ငိမ်း ချမ်းမကိမရ ှ ိ  ိင်။ အတည်တကျေန

ထိင်ရာအရပ်မ ှ ိ။ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အားပပင်ေသာကေရာက်ေစေတာ် မမည်။

ေမ ာ်လင့်ရာမ့ဲ ပီးစိတ်ပျက်အား ေလျာ့ေစေတာ်မမည်။‐ ၆၆ သင်တိ့သည်အသက်ေဘး ှ င့်အစဥ်ေတွ့

ကံေနရမည်။ ေန့ညမြပတ်ေ ကာက် ွံ ့ ထိတ်လန့်၍ေသေဘး ှ င့်အစဥ်ရင်ဆိင် လျက်ေနရမည်။‐

၆၇ သင်တိ့ေတွ့ြမင်ေနရသမ တိ့ေ ကာင့် စိတ်တန်လပ်ေချာက်ချားလျက် ှ ိ လိမ့်မည်။

နံနက်တိင်းသင်တိ့သည်ညအချိန်ေရာက် ပါေစဟ၍လည်းေကာင်း၊ ညေနတိင်း၌

လည်းနံနက်အချိန်ေရာက်ပါေစဟ၍ လည်းေကာင်းတမ်းတ ကလိမ့်မည်။‐ ၆၈

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အား အီဂျစ် ြပည်သိ့ေနာက်တစ်ဖန်မြပန်ေစရဟမိန့် ေတာ်မခ့ဲေသာ်လည်း

သေဘာများြဖင့်သင် တိ့ကိထိြပည်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်ေတာ် မလိမ့်မည်။ ထိြပည်တွင်သင်တိ့ကိယ်ကိ

ရန်သများထံ၌ကန်အြဖစ်ေရာင်းေသာ် လည်း သင်တိ့ကိဝယ်ယမည့်သ ှ ိ လိမ့်မည် မဟတ်''

ဟဆင့်ဆိေလ၏။

၂၉ သိနာေတာင်ေပ တွင်ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်ပဋိညာဥ်

ပ ပီးသည့်အြပင် ယခတစ်ဖန်ေမာဘြပည် ၌ေမာေ ှ အားြဖင့်

ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ ှ င့်ပဋိညာဥ် ပေတာ်မသည်။ ၂ ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုးသား

အေပါင်းတိ့ကိ ဆင့်ေခ ၍``ထာဝရဘရား သည်အီဂျစ်ြပည်တွင် ဖာေရာဘရင် ှ င့်သ

၏အရာ ှ ိ များအပါအဝင် တစ်တိင်းြပည် လံးကိမည်က့ဲသိ့ဒဏ်ခတ်ခ့ဲေတာ်မေ ကာင်း

သင်တိ့ကိယ်တိင်ေတွ့ြမင်ခ့ဲရ ကသည်။‐ ၃ သင်တိ့သည်ေကာက်မက်ဖွယ်ေသာကပ်

ေရာဂါများ ှ င့် ထာဝရဘရားြပေတာ် မေသာအ့ံ သဖွယ်ရာတန်ခိးနိမိတ်လက

ဏာေတာ်များကိလည်းြမင်ခ့ဲရ ကသည်။‐ ၄ သိ့ရာတွင်သင်တိ့ေတွ့ ကံခ့ဲရသမ

ကိသေဘာေပါက်နားလည် ိင်သည့်ဉာဏ်ကိ ယေန့တိင်ေအာင်ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့အားေပးေတာ်မမ။‐ ၅ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အား ှ စ်ေပါင်း ေလးဆယ်ပတ်လံး

ေတာက ာရခရီးြဖင့်ပိ့ ေဆာင်ေတာ်မခ့ဲစဥ်အတွင်း သင်တိ့၏အဝတ် အကျများမေဟာင်းမ ွမ်း၊

သင်တိ့၏ဖိနပ် များလည်းမစတ်မြပတ်ခ့ဲရ။‐ ၆ သင်တိ့တွင်စားစရာအစာ၊ ေသာက်စရာ

စပျစ်ရည် ှ င့်ေသရည်ေသရက်မ ှ ိ ခ့ဲ က။ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်သင်

တိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေကာင်း သင်တိ့အားသွန်သင်ရန်သင်တိ့လိသမ ကိေပးေတာ်မသည်။‐

၇ဤအရပ်သိ့ငါတိ့ေရာက် ှ ိ ေသာအခါ ေဟ ှ ဘန်ဘရင် ှ ိ ဟန် ှ င့်ဗာ ှ န်ဘရင် သဃတိ့သည်ထွက်၍

ငါတိ့အားတိက် ခိက်ခ့ဲ ကသည်။ သိ့ရာတွင်ငါတိ့သည် သ တိ့ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်သြဖင့်၊‐

၈ သတိ့၏ြပည်ကိသိမ်းယ၍ ဗင်အ ွယ်၊ ဂဒ်အ ွယ် ှ င့်မနာေ ှ ၏အ ွယ်တစ်ဝက်

တိ့အားခဲွေဝေပးခ့ဲသည်။‐ ၉ သင်တိ့ ပေလသမ တိ့၌ေအာင်ြမင်ရန် ယခ ပမည့်ပဋိညာဥ်ပါအချက် ှ ိ

သမ တိ့ကိလိက်နာရန်သတိ ပ က ေလာ့။ ၁၀ ``ယေန့တွင်သင်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်များ၊

အရာ ှ ိ များ၊ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ ှ င့် ကေလးများ၊ သင်တိ့အတွက်သစ်ခတ်ေရ

သယ်သမားများြဖစ် ကေသာသင်တိ့ ှ င့် အတ ေနထိင်သည့်လမျိုးြခားများမှစ၍

သင်တိ့အားလံးသည် ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားေ ှ ့ေတာ်၌ရပ်လျက် ှ ိ ေန က၏။‐ ၁၂

သင်တိ့အေပါင်းသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ှ င့် ယေန့သစာဆိ ၍ပဋိညာဥ် ပရ ကမည်။‐

၁၃ သိ့မှသာထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏ဘိးေဘးများြဖစ် ကေသာအာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊

ယာကပ်တိ့အားကတိ ှ ိ ေတာ်မသည့်အတိင်း သင်တိ့ကိထာဝရ ဘရား၏လမျိုးေတာ်အြဖစ်အတည် ပ

ေတာ်မမည်။ ထာဝရဘရားသည်လည်း သင် တိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မမည်။‐ ၁၄

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ ှ င့်သာ ဤ ပဋိညာဥ်ဤသစာကိ ပေတာ်မသည် သာမက၊‐ ၁၅

ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ယေန့ရပ်ေန ကေသာငါတိ့အေပါင်း ှ င့်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊

ယခငါတိ့ ှ င့်အတမ ှ ိ ေသး ေသာေနာင်လာေနာက်သားတိ့ ှ င့်ေသာ် လည်းေကာင်း ပေတာ်မ၏။ ၁၆

``အီဂျစ်ြပည်၌လည်းေကာင်း၊ အြခားလ မျိုးတိ့၏နယ်ေြမကိြဖတ်သန်းသွားရာ ၌လည်းကာင်း၊

ငါတိ့၏ဘဝအေတွ့ အ ကံကိသင်တိ့သိ က၏။‐ ၁၇ သတိ့၏ ွံ  ှ ာဖွယ်ေသာသစ်သား ပ်တ၊

ေကျာက် ပ်တ၊ ေငွ ပ်တ၊ ေ  ပ်တများ ကိလည်းသင်တိ့ြမင် က၏။‐ ၁၈

ဤေနရာ၌ယေန့ရပ်ေန ကေသာသတိ့ တွင်မည်သည့်ေယာကျာ်းသိ့မဟတ်မိန်းမ ေသာ်လည်းေကာင်း၊

မိသားစသိ့မဟတ် အ ွယ်ေသာ်လည်းေကာင်းငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိစွန့်၍

လမျိုး ြခားတိ့၏ဘရားများကိမကိးကွယ် မိေစရန်သတိ ပ ကေလာ့။ ထိသိ့ ပ မိလ င်

ခါး၍အဆိပ် ှ ိ ေသာအပင်ကိ ြဖစ်ပွားေစသည့်အြမစ်သဖွယ်ြဖစ် လိမ့်မည်။‐ ၁၉

ယေန့ဤပညတ်များကိ ကားရ ပီး ေနာက် မိမိအလိအတိင်းကျင့် မဲကျင့်ေန

ေသာ်လည်း အစစအရာရာ၌အဆင် ေြပလိမ့်မည်ဟစိတ်ချယံ ကည်သမ ှ ိ ေစ ှ င့်။

သိ့ေသာ်သင်တိ့တွင်ေကာင်းသဆိး သမကျန် အားလံးပျက်စီးဆံး ံ းရ လိမ့်မည်။‐ ၂၀

ထာဝရဘရားသည်ထိသိ့ ပေသာသ ကိအြပစ်လတ်ေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။

ထာဝရဘရားသည်ထိသအားြပင်းထန် စွာအမျက်ေတာ်ထွက်သြဖင့် သသည်ဤ

ကျမ်းတွင်ေရးထားေသာေဘးဒဏ်အေပါင်း ကိခံရလျက်ဆံးပါးပျက်စီးရလိမ့်မည်။‐ ၂၁

ဤပညတ်တွင်ေရးထားေသာပဋိညာဥ်အ မဂလာများ ှ င့်အညီသသည်ေဘးဒဏ် သင့်သြဖင့်

ဣသေရလအ ွယ်အေပါင်း တိ့အတွက်သင်ခန်းစာယစရာြဖစ် ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၂

``ေနာင်အခါ၌သင်တိ့၏ေနာင်လာေနာက် သားများ ှ င့် ရပ်ေဝးတိင်း ိင်ငံများမှလ

မျိုးြခားတိ့သည် သင်တိ့ြပည်၌ထာဝရ ဘရားကျေရာက်ေစေတာ်မေသာေဘးဒဏ် များ ှ င့်

ဆင်းရဲဒကများကိြမင်ရ ကလိမ့် မည်။‐ ၂၃ လယ်ေြမများတွင်ကန့် ှ င့်ဆားေပါက်ေစ

သြဖင့် ေတာက ာရအတိြဖစ်လိမ့်မည်။ မည် သည့်အပင်ကိမ စိက်ပျိုး၍မရ။ ေပါင်း

ပင်များပင်လ င်မေပါက် ိင်။ သင်တိ့ြပည် သည်ထာဝရဘရားြပင်းစွာအမျက် ထွက်၍

ဖျက်ဆီးခ့ဲေသာေသာဒံ ှ င့်ေဂါ ေမာရ မိ၊့ အာဒမာ မိ ့ ှ င့်ေဇဘိင် မိ ့ များက့ဲသိ့ပျက်စီးလိမ့်မည်။‐

၂၄ ထိအခါအြပည်ြပည် ှ ိ လမျိုးအေပါင်း တိ့က `ထာဝရဘရားသည်သတိ့၏ြပည်

ကိအဘယ်ေ ကာင့်ဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မ သနည်း။ အဘယ်ေကာင့်ဤမ ေကာက်မက်

ဖွယ်အမျက်ထွက်ေတာ်မသနည်း' ဟေမး ကလိမ့်မည်။‐ ၂၅ အေြဖသည်ကား`ထာဝရဘရားသည်

သ တိ့၏ဘိးေဘးတိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှ ထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာအခါ၌ သတိ့ဘိးေဘး

တိ့ ှ င့် ပေသာပဋိညာဥ်ကိသတိ့ချိုး ေဖာက်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၂၆

သတိ့သည်ထာဝရဘရားကမကိးကွယ် ရန်တားြမစ်ထားေသာဘရားများြဖစ်သည့်

ယခင်ကမကိးကွယ်ဘးေသာဘရားများ ကိကိးကွယ် က၏။‐ ၂၇ ထိေကာင့်ထာဝရဘရားသည်

ကိယ်ေတာ် ၏လမျိုးေတာ်ကိအမျက်ထွက်သြဖင့် ဤ ကျမ်းတွင်ေဖာ်ြပထားေသာေဘးဒဏ်

အေပါင်းတိ့ကိသတိ့ြပည်၌ကျေရာက် ေစေတာ်မသည်။‐ ၂၈ ထာဝရဘရားသည်အမျက်ြပင်းစွာထွက်

ေတာ်မသြဖင့် သတိ့ကိေနရင်းြပည်မှထတ် ပယ်၍ တိင်းတစ်ပါးသိ့ ှ င်ပစ်ေတာ်မလိက်

ရာ ယေန့တိင်သတိ့သည်ထိြပည်၌ေန ထိင်လျက် ှ ိ  က၏' ဟ၍ြဖစ်သည်။ ၂၉

``ငါတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ထတ်ေဖာ်မြပေသာအေကာင်းအရာများ ှ ိ ၏။

သိ့ရာတွင်ငါတိ့အားထတ်ေဖာ်ြပ ေသာအေကာင်းအရာဟမကား ပညတ် တရားေတာ်ြဖစ်သတည်း။

ငါတိ့ ှ င့်ငါ တိ့၏ေနာင်လာေနာင်သားတိ့သည် ထိ ပညတ်တရားေတာ်ကိအစဥ်အ မဲ

ေစာင့်ထိန်းရကမည်။

၃၀ ``ငါသည်ယခသင်တိ့အားမဂလာ ှ င့်အမဂ လာကိေ ွးချယ်ေစ ပီ။

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ

အြပည်ြပည်သိ့ ှ င်ထတ်၍ထိြပည်များ တွင်ေနထိင် ကေသာအခါ သင်တိ့သည်

ငါယခမှာ ကားသမ တိ့ကိသတိရ ပီးလ င်၊‐ ၂ သင် ှ င့်သင်တိ့၏အဆက်အ ွယ်များသည်

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ြပန်လာ၍ သင် တိ့အားငါယေန့ေပးေသာပညတ်များကိ

စိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲနာခံေစာင့်ထိန်း ကပါက၊‐ ၃ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်

သင်တိ့အားသနားက ဏာ ှ ိ ေတာ် မလိမ့်မည်။ ထိ့အြပင်အြပည်ြပည်သိ့ ေရာက် ှ ိ ေနထိင်ရာမှ

သင်တိ့ကိြပန်လည် ေခ ေဆာင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်တိ့၏ စီးပွားေရးကိလည်း တစ်ဖန်တိးတက်

ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၄ သင်တိ့သည်ကမာအရပ်ရပ်သိ့ကဲွလွင့် သွားေသာ်လည်း
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သင်တိ့၏ဘိးေဘးများ ေနထိင်ခ့ဲေသာြပည်ကိ သင်တိ့တစ်ဖန် သိမ်းယေနထိင် ိင်အ့ံေသာငှာ သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင် တိ့ကိစသိမ်း၍ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ေတာ် မလိမ့်မည်။

ထိ့အြပင်သင်တိ့အားသင် တိ့၏ဘိးေဘးတိ့ထက် စီးပွားပိမိတိး တက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။

လဦးေရလည်း ပိမိများြပားေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏

အဆက်အ ွယ်တိ့အား နားေထာင်တတ် ေသာသေဘာကိေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်

တိ့သည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားကိစိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲချစ်လျက်

ထိြပည်တွင်ဆက်လက်ေနထိင် ိင်ရန်၊‐ ၇သင်တိ့ကိမန်း၍ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲေသာ ရန်သများအေပ သိ့

ထိအမဂလာ ှ ိ သမ ကိကျေရာက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၈ သင်တိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ကိ

တစ်ဖန်နာခံ၍ ငါယေန့သင်တိ့အား ေပးေသာပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ တိ့ကိ ေစာင့်ထိန်း ကလိမ့်မည်။‐ ၉

သင်တိ့သည်ဤပညတ်ကျမ်းတွင်ေရးထား ေသာ ဤပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ ကိေစာင့်ထိန်း ၍၊

ကိယ်ေတာ်ထံသိ့စိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲ ြပန် လည်ဆည်းကပ်လ င်၊ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့

ပေလသမ တိ့ကိ တိးတက်ေအာင်ြမင် ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်သားသမီး များစွာရလိမ့်မည်။

သိး ွားတိရစာန်များစွာ ပိင်ရလိမ့်မည်။ သင်တိ့၏လယ်များမှအသီး အ ှ ံ များစွာထွက်လိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်သည် သင်တိ့၏ဘိးေဘးတိ့အား ေကာင်းချီးေပး ရာတွင်အားရဝမ်းေြမာက်ေတာ်မသက့ဲသိ့

သင်တိ့ကိေကာင်းချီးေပးရာ၌လည်းအားရ ဝမ်းေြမာက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၁

``သင်တိ့အားငါယေန့ေပးေသာပညတ် တရားေတာ်သည် သင်တိ့အတွက်နားမလည်

ိင်ေအာင်ခဲယဥ်းသည်မဟတ်။ သင်တိ့လက် လှမ်းမမီ ိင်ေအာင်ေဝးသည်မဟတ်။‐ ၁၂

သင်တိ့က`အက ်ပ်တိ့သည်ထိပညတ်တရား ေတာ်ကိ ကားနာေစာင့်ထိန်း ိင်ရန်

အဘယ်သ သည်ေကာင်းကင်သိ့တက်၍အက ်ပ်တိ့ထံသိ့ ယေဆာင်ခ့ဲပါမည်နည်း'

ဟ၍ေမးြမန်းရ ေလာက်ေအာင် ထိပညတ်တရားေတာ်သည် ေကာင်းကင်၌ ှ ိ သည်မဟတ်။‐

၁၃ သင်တိ့က`အက ်ပ်တိ့သည်ပညတ်တရား ေတာ်ကိ ကားနာေစာင့်ထိန်း ိင်ရန်

အဘယ် သသည်သမဒရာကိြဖတ်ကး၍အက ်ပ် တိ့ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲပါမည်နည်း'

ဟ၍ ေမးြမန်းရေလာက်ေအာင်သမဒရာတစ် ဖက်စွန်း၌ ှ ိ သည်မဟတ်။‐ ၁၄

ထိတရားေတာ်သည်ဤေနရာ၌သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ၏။ သင်တိ့သိေသာတရား၊ သင်

တိ့ ွတ်ဆိ ိင်ေသာတရားြဖစ်၏။ ထိ့ေ ကာင့် ထိတရားေတာ်ကိသင်တိ့ယခလိက်နာ ကေလာ့။ ၁၅

``ယေန့ငါသည်သင်တိ့အား အေကာင်းသိ့ မဟတ်အဆိး၊ အသက် ှ င်ြခင်းသိ့မဟတ်

ေသြခင်းကိေ ွးချယ်ေစ ပီ။‐ ၁၆ ငါယေန့ေပးေသာသင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ပညတ်ေတာ်များကိေစာင့် ထိန်းလ င်၊ ကိယ်ေတာ်ကိချစ်၍အမိန့်ေတာ်ကိ နာခံလျက်

ပညတ်တရားေတာ် ှ ိ သမ ကိ ေစာင့်ထိန်းလ င် သင်တိ့၏ ိင်ငံသည်ဖံွ ့ ဖိး၍ လဦးေရများြပားလိမ့်မည်။

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့သိမ်းယ ေနထိင်မည့်ြပည်တွင်သင်တိ့အားေကာင်းချီး

ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၇ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ထာဝရဘရား

၏အမိန့်ေတာ်ကိမနာခံဘဲေဖာက်ြပန်၍ အြခားေသာဘရားများကိကိးကွယ် လ င်မကား၊‐ ၁၈

သင်တိ့သည်ပျက်စီးဆံး ံ းရမည်ဟ ငါ ယခပင်သင်တိ့အားသတိေပး၏။ သင်တိ့

သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး၍ သိမ်းယမည့် ြပည်တွင် ကာ ှ ည်စွာေနထိင်ရ ကမည်မဟတ်။‐ ၁၉

ငါသည်ယခသင်တိ့အားအသက် ှ င်ြခင်းသိ့ မဟတ်ေသြခင်း၊ ဘရားသခင်ထံေတာ်မှေကာင်း

ချီးမဂလာသိ့မဟတ်အမဂလာကိေ ွးခွင့် ေပး၏။ သင်တိ့ေ ွးယသည်ကိ ေကာင်းကင် ှ င့်

ေြမ ကီးသက်ေသြဖစ်ပါေစ။ အသက် ှ င် ြခင်းကိေ ွးယ ကေလာ့။‐ ၂၀

သင်တိ့၏ဘိးေဘးများြဖစ် ကေသာ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက် ှ င့်ယာကပ်တိ့အားကတိထားေတာ်မ

ေသာြပည်တွင် သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏အဆက် အ ွယ်များ ကာ ှ ည်စွာအသက် ှ င်ေနထိင်

ိင်ေစရန် သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားကိချစ်၍အမိန့်ေတာ်ကိနာခံလျက်

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားဆည်းကပ်ကိးကွယ်က ေလာ့'' ဟမှာကားေလ၏။

၃၁ ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆက်လက်ေြပာ ကားသည်မှာ၊‐

၂ ``ယခငါသည်အသက်တစ်ရာ့ ှ စ်ဆယ် ှ ိ ပီြဖစ်၍ သင်တိ့အားဆက်လက်ေခါင်းေဆာင် ိင်

ေတာ့မည်မဟတ်။ ထိ့အြပင်ငါသည်ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဖက်သိ့မကးရဟထာဝရဘရား

က ငါ့အားမိန့် ကားေတာ်မ ပီ။‐ ၃ သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ကိေ ှ ့ေဆာင်၍ထိြပည်တွင်ေနထိင် ေသာလမျိုးတိ့ကိသတ်သင်ပယ် ှ င်းသြဖင့်

သင်တိ့သည်သတိ့၏ြပည်ကိသိမ်းယ ိင် ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်

အတိင်းေယာ သည်သင်တိ့ကိေခါင်းေဆာင် လိမ့်မည်။‐ ၄ထာဝရဘရားသည်အာေမာရိဘရင်များ

ြဖစ်ေသာ ှ ိ ဟန် ှ င့် သဃတိ့ကိ ှ ိမ်နင်း၍ သ တိ့၏ြပည်ကိဖျက်ဆီးသည့်နည်းတ ထိြပည်

တွင်ေနထိင်ေသာလမျိုးတိ့ကိသတ်သင် ပယ် ှ င်းေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၅ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အား

ထိသတိ့ ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်ခွင့်ေပးေတာ်မမည် ြဖစ်၍ ငါမှာ ကားသည့်အတိင်းသတိ့ကိ

စီရင်ရမည်။‐ ၆ အားမာန်တင်း၍ရဲရင့်ြခင်း ှ ိ  ကေလာ့။ ထိ လမျိုးတိ့ကိမေ ကာက် ွံ ့ က ှ င့်။

သင်တိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ် တိင် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မမည်။

သင်တိ့ ကိမချကမေတာ်မမည်။ စွန့်ပစ်ထား ေတာ်မမည်မဟတ်'' ဟ၍ြဖစ်၏။ ၇

ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ သည်ေယာ ကိဆင့်ေခ ၍ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ေ ှ ့

တွင်သ့အား``သင်သည်အားမာန်တင်း၍ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့

၏ဘိးေဘးတိ့အားကတိထားေတာ်မေသာ ြပည်ကိ တိက်ခိက်သိမ်းယရန်သင်သည်ဤ

သတိ့ကိဦးေဆာင်ရမည်။‐ ၈ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်သင့်အားဦး ေဆာင်၍

သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မမည်။ သင့်အား မချကမေတာ်မမည်။ သင့်ကိစွန့်ပစ်ထား ေတာ်မမည်မဟတ်။

ထိ့ေ ကာင့်သင်သည်အား မေလ ာ့ ှ င့်။ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ  ှ င့်'' ဟမှာ ကားေလ၏။ ၉

သိ့ြဖစ်၍ေမာေ ှ သည်ဘရားသခင်၏ ပညတ်တရားေတာ်ကိေရး၍ ထာဝရ

ဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိထိန်း သိမ်းရေသာေလဝိအ ွယ်ဝင် ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်များ ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသား ေခါင်းေဆာင်များအားေပးအပ်ေလသည်။‐ ၁၀

ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ ကသတိ့အား``ခနစ် ှ စ် လ င်တစ် ကိမ်ကျေရာက်ေသာေကး မီများ

ကိေလ ာ်ပစ်သည့် ှ စ်တွင်တဲေနပဲွေတာ်ရက် အတွင်း ဤပညတ်တရားေတာ်ကိဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ကား ိင်ေအာင်ဖတ် ြပရမည်။‐ ၁၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် တစ်ခတည်း

ေသာကိးကွယ်ရာဌာနသိ့ေရာက် ှ ိ လာ က ေသာအခါ ဤပညတ်တရားေတာ်ကိဖတ်ြပ

ရမည်။‐ ၁၂ ေယာကျာ်း၊ မိန်းမ၊ ကေလး၊ သင်တိ့ မိ ့များ တွင်ေနထိင်ေသာလမျိုးြခားမှစ၍

လ အေပါင်းတိ့ကိစေဝးေစသြဖင့်သတိ့ သည် ထိပညတ်တရားေတာ်ကိ ကားရ၍

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ကိေ ကာက် ွံ ့လျက် တရားေတာ်ကိတသေဝ

မတိမ်းေစာင့်ထိန်း ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃ ဤနည်းအားြဖင့်ထာဝရဘရား၏ပညတ်

တရားေတာ်ကိမ ကားဘးေသာ သင်တိ့၏ အဆက်အ ွယ်တိ့သည် ကားရလိမ့်မည်။ သိ့

မှသာသတိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး ၍သိမ်းယမည့်ြပည်တွင်ေနထိင်သမ ကာလ

ပတ်လံး ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ နာခံလာတတ် ကလိမ့်မည်'' ဟဆိေလ၏။ ၁၄

ထိ့ေနာက်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``သင် စေတရေသာအချိန်နီးလာ ပီ။ ငါသည်

ေယာ အား န် ကား ိင်ရန် သ့ကိပဋိညာဥ် တဲေတာ်သိ့ေခ ခ့ဲေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ေမာေ ှ  ှ င့်ေယာ တိ့သည်တဲေတာ်သိ့သွား ကရာ၊‐ ၁၅ထာဝရဘရားသည်တဲေတာ်တံခါးဝတွင်

မိးတိမ်တိင်အားြဖင့်ထင် ှ ားေတာ်မ၏။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည်မိးတိမ်တိင်ထဲက

ေမာေ ှ အား``သင်သည်မ ကာမီစေတရမည်။ သင်အနိစေရာက် ပီးေနာက်ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့သည် သစာေဖာက်၍သတိ့ ှ င့်ငါ ပ ထားေသာပဋိညာဥ်ကိချိုးေဖာက် ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်ငါ့ကိစွန့်ပယ်၍ သတိ့ဝင်ေရာက် မည့်ြပည် ှ ိ အြခားေသာဘရားများကိ

ကိးကွယ် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၇ ထိအခါ၌ငါသည်အမျက်ေတာ်ထွက်၍ သ

တိ့ကိစွန့်ပစ်သြဖင့်သတိ့သည်ပျက်စီးဆံး ံ း ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ေကာက်မက်ဖွယ်ေသာ

ေဘးဒဏ်များ ှ င့်ေတွ့ ကံရလိမ့်မည်။ ထိအခါ သတိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေသာငါသည်

သင်တိ့ ှ င့်အတမ ှ ိ ေတာ့သြဖင့် ဤက့ဲသိ့ ေသာေဘးဒဏ်များ ှ င့်ေတွ့ ကံရသည်ဟ

သိြမင်လာ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၈ သတိ့သည်အြခားေသာဘရားများကိး

ကွယ်၍ဒစ ိက်ကိ ပ ကေသာေကာင့် ငါ သည်သတိ့အားကယ်မည်မဟတ်။‐ ၁၉

သင်သည်ယခဤသီချင်းကိေရးသားေလာ့။ ယင်းသီချင်းသည်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့တစ်ဘက်၌ ငါ၏သက်ေသြဖစ်ေစြခင်း ငှာထိသီချင်းကိသတိ့အားသင်ေပး ေလာ့။‐ ၂၀

ငါသည်သတိ့၏ဘိးေဘးတိ့အားကတိထား သည့်အတိင်း သတိ့ကိအစာေရစာေပါ ကယ်

ဝေသာြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်မည်။ ထိြပည်တွင်သ တိ့သည်အစားအစာကိဝစွာစားရ၍ ေအး

ချမ်းသာယာစွာေနထိင် ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာ တွင်သတိ့သည်ေဖာက်ြပန်၍ အြခားေသာ

ဘရားများကိကိးကွယ် ကလိမ့်မည်။ သ တိ့သည်ငါ့ကိစွန့်ပစ်၍ငါ၏ပဋိညာဥ် ကိချိုးေဖာက်သြဖင့်၊‐ ၂၁

ေကာက်မက်ဖွယ်ေသာေဘးဒဏ်များစွာ ှ င့် ေတွ့ ကံရလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သတိ့တစ်

ဘက်၌သက်ေသြဖစ်ေစရန် ဤသီချင်းကိ သီဆိရမည်။ ငါေပးမည်ဟကတိထား

ေသာြပည်သိ့ငါမေခ ေဆာင်မီပင် ယခ သတိ့ ကံစည်ေနေသာအ ကံအစည်ကိ

ငါသိ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိေန့တွင်ေမာေ ှ သည်ထိသီချင်းကိေရး သား၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား သင်ေပးေလသည်။ ၂၃ ထိ့ေနာက်ထာဝရဘရားသည် န်၏သားေယာ

အား``အားမာန်တင်း၍ရဲရင့်ြခင်း ှ ိ ေလာ့။သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိေခါင်းေဆာင်လျက်

ငါကတိထားေသာြပည်သိ့ဝင်ေရာက်ရမည်။ ငါသည်သင် ှ င့်အတ ှ ိ မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၄

ေမာေ ှ သည် ဘရားသခင်၏ပညတ်တရား ေတာ်ကိအကန်အစင်ေရးသားထား၏။‐ ၂၅

ထိ့ေနာက်ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်ကိထိန်းသိမ်းရေသာ ေလဝိအ ွယ်ဝင်

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အား၊‐ ၂၆ ``ဘရားသခင်၏ပညတ်တရားေတာ်ကျမ်း
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စာအပ်ကိယ၍ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာအနီး

တွင်ထားေလာ့။ ထိကျမ်းစာအပ်သည်ကိယ် ေတာ်၏လမျိုးေတာ်တစ်ဘက်၌သက်ေသ

အြဖစ် ထိေနရာ၌ ှ ိ ေနေစရမည်။‐ ၂၇ သတိ့သည်ေခါင်းမာ၍ပန်ကန်တတ်ေသာ

သေဘာ ှ ိ ေ ကာင်းကိငါသိ၏။ သတိ့သည် ငါမေသခင်ကပင်ထာဝရဘရားအား ပန်ကန်ခ့ဲလ င်

ငါေသလွန် ပီးေနာက်သာ ၍ပန်ကန် ကဦးမည်။‐ ၂၈ ငါသည်ဤအေကာင်းအရာများကိေြပာ

ကား ိင်ရန် သင်တိ့အ ွယ်ဝင်များ၏ေခါင်း ေဆာင်တိ့ ှ င့်အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ့ကိစ ံ း ေစေလာ့။

ငါသည်ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီး ကိတိင်တည်၍ သတိ့အားေြပာ ကားမည်။‐ ၂၉

ငါေသလွန် ပီးေနာက်ဤလတိ့သည်အကျင့် ေဖာက်ြပား၍ ငါသွန်သင်ခ့ဲသမ တိ့ကိပစ်

ပယ်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းငါသိ၏။ ေနာင်အခါ၌ သတိ့သည်ထာဝရဘရားတားြမစ်ေသာ

ဒစ ိက်ကိ ပေသာေကာင့် အမျက်ေတာ် ထွက်သြဖင့်သတိ့သည်ေဘးဒဏ် ှ င့်ေတွ့

ကံရ ကလိမ့်မည်'' ဟသတိေပးေလ၏။ ၃၀ ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ သည်သီချင်းတစ်ပဒ်လံးကိ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အား ွတ်ြပေလသတည်း။

၃၂ ``မိးေကာင်းကင် ှ င့်ပထဝီေြမ ကီးတိ့ ငါ ေြပာသမ ကိေစ့ေစ့နားေထာင်ေလာ့။

၂ ငါ့သွန်သင်ချက်သည်မိးေပါက်က့ဲသိ့ကျ၍ ေြမေပ တွင် ှ င်းေပါက်က့ဲသိ့တင် ှ ိ လိမ့်မည်။

ငါ့စကားသည်အပင်ငယ်များေပ သိ့ ွာေသာမိးက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ြမက် ေပ တွင်ကျေသာမိးဖဲွက့ဲသိ့လည်းေကာင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၃ ငါသည်ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းမည်။ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်သည် ကိယ်ေတာ်၏ ကီးြမတ်ေတာ်မပံကိ

ထတ်ေဖာ်ေြပာဆိ ကလိမ့်မည်။ ၄ ``ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ကိကာကွယ် ေတာ်မေသာ

အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အမေတာ်ခပ်သိမ်းတိ့သည်စံလင်၍ တရားမ တေပ၏။

သင်တိ့၏ဘရားသခင်သည်သစာတည်ေသာဘရား၊ ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်ေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၅

သင်တိ့သည်ကားသစာမေစာင့်ေသာ၊ ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်မြဖစ်ထိက်ေသာ၊

လိမ်လည်လှည့်ြဖားေသာလမျိုးြဖစ် က၏။ ၆ မိက်မဲ၍အသိတရားကင်းမ့ဲေသာလမျိုး၊ ထာဝရဘရားကိ

ဤက့ဲသိ့ေကျးဇးဆပ်သင့်သေလာ။ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ကိဖန်ဆင်းေသာအ ှ င်၊

သင်တိ့၏အဖြဖစ်ေတာ်မ၏။ သင်တိ့အားလမျိုးတစ်မျိုးအြဖစ် ေပ ထွန်းေစေတာ်မ၏။ ၇

``လွန်ေလ ပီေသာအတိတ်ကာလကိ သတိရေလာ့။ ြဖစ်ပျက်ခ့ဲသမ ကိသင်တိ့၏ဖခင်တိ့အား

ေမးစမ်း ကည့်ေလာ့။ အသက် ကီးသတိ့အားေ ှ းြဖစ်ေဟာင်းကိ ေြပာြပေစေလာ့။ ၈

အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရားသည်တိင်း ိင်ငံတိ့၏ နယ်နိမိတ်များကိလည်းေကာင်း၊

လမျိုးအသီးသီးတိ့ေနထိင်ရာြပည်များ ကိလည်းေကာင်း သတ်မှတ်ေပးေတာ်မေသာအခါ၊

ိင်ငံအသီးသီးတိ့အတွက်နတ်ဘရား များကိ သတ်မှတ်ေပးေတာ်မ၏။ ၉

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်ယာကပ်၏ အဆက်အ ွယ်တိ့ကိ မိမိအတွက်ေ ွးချယ်ေတာ်မ၏။

၁၀ ``ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိေလထန်ေသာ ေတာက ာရ၌လှည့်လည်ေနသည်ကိ

ေတွ့ြမင်ေတာ်မသြဖင့်၊ မိမိ၏ရင်ေသွးသဖွယ်သတိ့ကိ ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။

၁၁ လင်းယန်ငှက်သည်သားငယ်များကိ အပျံသင်သည့်အခါမိမိ၏ေတာင်ပံများကိ

ြဖန့်၍ဖမ်းယသက့ဲသိ၊့ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလလမျိုးကိ ေဆာင်ယသယ်ပိးေတာ်မ၏။ ၁၂

အြခားဘရား၏အကအညီကိမယဘဲ ထာဝရဘရားတစ်ပါးတည်းသာလ င်၊

မိမိ၏လမျိုးေတာ်ကိေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပ ေတာ်မခ့ဲ၏။ ၁၃ ``ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား

ေတာင်ကန်းေဒသများကိအပ်စိးေစ၍ လယ်မှထွက်ေသာအသီးအ ှ ံ များကိ စားသံးေစေတာ်မ၏။

သတိ့သည်ေကျာက် ကားမှပျားရည်ကိ လည်းေကာင်း၊ ေကျာက်ေပါများေသာေြမတွင်ေပါက်ေသာ

သံလွင်ပင်များမှဆီကိလည်းေကာင်းရ ှ ိ က၏။ ၁၄သတိ့၏ဆိတ်များ ွားများမှ ိ ့လိင်လိင် ထွက်၏။

မျိုးအေကာင်းဆံးသိးဆိတ် ွားများကိပိင်၍ မျိုးအသန့်ဆံးဂျံ ု ှ င့်အေကာင်းဆံးစပျစ် ရည်ကိ

စားသံးရ က၏။ ၁၅ ``ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်သည် ကယ်ဝချမ်းသာသြဖင့်

ဘရားကိပန်ကန် က၏။ သတိ့သည်ဝ ဖိးလာ က၏။ အစားအစာဝစွာစားရ က၏။

သတိ့အားဖန်ဆင်းေသာဘရားသခင်ကိ စွန့်၍ တန်ခိး ကီးေသာကယ်တင် ှ င်အားပစ်ပယ်

က၏။ ၁၆ သတိ့သည် ပ်တဘရားများကိကိးကွယ်သည့် အြပစ်ဒစ ိက်ေ ကာင့်

ပိင်ဘက်ကင်းသည့်ထာဝရဘရားအား အမျက်ေတာ်ထွက်ေစ က၏။ ၁၇

သတိ့သည်ဘိးေဘးတိ့မကိးကွယ်ခ့ဲဘးေသာ ဣသေရလလမျိုးမဆည်းကပ်ခ့ဲဘးေသာ၊

ဘရားသစ်များအားယဇ်ပေဇာ် က၏။ ၁၈ သတိ့သည်တန်ခိး ကီးသည့်ကယ်တင် ှ င်၊

မိမိတိ့ကိြဖစ်ပွားေစေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိ ေမ့ေလျာ့ က၏။ ၁၉

``ထာဝရဘရားသည်ထိအမအရာကိ ြမင်ေသာအခါအမျက်ေတာ်ထွက်၍၊

မိမိ၏သားသမီးတိ့ကိစွန့်ပယ်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထာဝရဘရားက`သတိ့သည်ေခါင်းမာ၍

သစာမ့ဲေသာသများြဖစ် က၏။ ငါသည်သတိ့ကိမကညီဘဲေနမည်။'

ထိ့ေနာက်သတိ့သည်အဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ကိ ငါေစာင့် ကည့်မည်။

၂၁ သတိ့၏ ပ်တဘရားများြဖင့်ငါ့အား အမျက်ထွက်ေစ က၏။

သတိ့၏ဘရားအတအေယာင်များအားြဖင့် ပိင်ဘက်ကိလံးဝလက်မခံ ိင်ေသာ

ငါ၏စိတ်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ် က၏။ သိ့ြဖစ်၍မေရရာေသာလမျိုးအားြဖင့်

သတိ့အားေဒါသထွက်ေစမည်။ မိက်မဲေသာလမျိုးအားြဖင့်သတိ့အား

မနာလိစိတ်ြဖစ်ေပ ေစမည်။ ၂၂ ငါ၏အမျက်ေတာ်သည်မီးက့ဲသိ့ေတာက်ေလာင်၍

ေြမ ကီးေပ တွင် ှ ိ သမ တိ့ကိေလာင်က မ်း ေစမည်။ အမျက်ေတာ်မီးသည်မရဏာ ိင်ငံ

တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း၊ ေတာင်ေအာက်ေြခသိ့တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း

ေလာင်လိမ့်မည်။ (Sheol h7585) ၂၃ `` `ငါသည်သတိ့အားေဘးဒဏ်များကိ

အဆက်မြပတ်ေတွ့ ကံေစမည်။ ငါ၏ြမားကန်စင်ေအာင်သတိ့ကိပစ်ခွင်းမည်။ ၂၄

သတိ့သည်ငတ်မွတ်၊ဖျားနာ၍ေသ ကလိမ့်မည်။ ေကာက်မက်ဖွယ်ေသာေရာဂါများြဖင့်

ေသဆံး ကလိမ့်မည်။ သားရဲတိရစာန်တိ့သည်သတိ့ကိ ကိက်ြဖတ်လိမ့်မည်။

ေ မဆိးတိ့သည်သတိ့ကိကိက်လိမ့်မည်။ ၂၅ စစ်ေဘးေကာင့်လတိ့သည်လမ်းများေပ ၌

ေသဆံး ကလိမ့်မည်။ ေနအိမ်များတွင်ေကာက်မက်ဖွယ်ရာေဘး ှ င့် ေတွ့ ကံရလိမ့်မည်။

ေယာကျာ်းပျို ှ င့်မိန်းမပျိုတိ့ေသဆံးရ ကလိမ့်မည်။ ိ ့စိ့ကေလး ှ င့်အဖိးအိတိ့ေသဆံးရ ကလိမ့်မည်။ ၂၆

ငါသည်သတိ့ကိတစ်ေယာက်မကျန် သတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်မည်ဟအ ကံ ှ ိ ၏။ ၂၇

သိ့ရာတွင်သတိ့၏ရန်သများသည်မိမိ တိ့၏ အစွမ်းေ ကာင့် ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိေအာင်ြမင်သည်ဟ၍

ဝါ ကားခွင့်ကိငါေပးမည်မဟတ်။' ၂၈ ``ဣသေရလလမျိုးသည်စဥ်းစားဉာဏ်မ ှ ိ ၊

အသိဉာဏ်ကင်းမ့ဲ က၏။ ၂၉ သတိ့သည်မည်သည့်အေကာင်းေ ကာင့်

စစ် ံ းရသည်ကိမသိ က။ ြဖစ်ပျက်သည့်အေကာင်းအရာကိလည်း

နားမလည် ိင် က။ ၃၀ လတစ်ေထာင်တပ်ကိလတစ်ေယာက် ကလည်းေကာင်း၊

လတစ်ေသာင်းတပ်ကိလ ှ စ်ေယာက်တိ့ ကလည်းေကာင်း အဘယ်ေ ကာင့် ှ ိမ်နင်း ိင်ခ့ဲသနည်း။

သတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သတိ့အားစွန့်ပစ်ေတာ်မေသာေကာင့်တည်း။

သတိ့၏တန်ခိး ကီးေသာဘရားသခင်သည် သတိ့အားရန်သလက်သိ့အပ်ေတာ်မ ေသာေကာင့်တည်း။

၃၁သတိ့၏ရန်သများသည်မိမိတိ့၏ဘရားများ အားနည်း၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားက့ဲသိ့

တန်ခိးမ ကီးေ ကာင်းသိ က၏။ ၃၂ သတိ့၏ရန်သများသည်ေသာဒံ မိ ့သား၊ ေဂါေမာရ

မိ ့သားတိ့က့ဲသိ့အကျင့်ပျက်လျက် ခါး၍အဆိပ်ေတာက်ေသာစပျစ်သီးကိသီးသည့်

စပျစ် ွယ်ပင်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ၃၃ ေ မအဆိပ်ေတာက်ေသာစပျစ်ရည်

က့ဲသိ့လည်းေကာင်းြဖစ် က၏။ ၃၄ ``ထာဝရဘရားသည်သတိ့၏ရန်သများ

ပလပ်သမ ကိသိြမင်ေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ့အားဒဏ်ခတ်ရန်အချိန်ကိေစာင့်ဆိင်း ေနေတာ်မ၏။

၃၅ ထာဝရဘရားသည်ရန်သတိ့အားဒဏ်ခတ်၍ လက်စားေချေတာ်မမည်။

သတိ့ ံ းနိမ့်ရေသာအချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။ သတိ့ပျက်စီးရေသာအချိန်နီး ပီ။ ၃၆

ထာဝရဘရားသည်မိမိလမျိုးေတာ်၏ အင်အားကန်သည့်အြဖစ်ကိြမင်ရေသာ အခါ

သတိ့အားကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိဆည်းကပ်ကိးကွယ်သတိ့

ခိကိးရာမ့ဲသည့်အြဖစ်ကိြမင်ေတာ်မေသာ အခါ သတိ့အားက ဏာြပေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၇

ထိအခါထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုး ေတာ်အား `သင်တိ့ယံ ကည်ကိးစားရာ၊တန်ခိး ကီးေသာ

ဘရားများအဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ ၃၈ သင်တိ့သည်ထိဘရားများအားယဇ်ေကာင် မှအဆီ

အဥ ှ င့်စပျစ်ရည်ကိပေဇာ်ဆက်သခ့ဲ က ပီ။ ထိဘရားများသည်ယခ ကလာ၍သင်တိ့ အား

ကမပါေလေစ။ အြမန် ကလာ၍ကယ်တင်ပါေလေစ။ ၃၉ `` `ငါတစ်ဆတည်းသာလ င်ဘရားြဖစ်

ေတာ်မ၏။ ငါသာလ င်စစ်မှန်ေသာဘရားြဖစ်၏။ ငါသည်အသက်ကိ ပ်သိမ်းပိင်၏။

အသက်ကိေပးပိင်၏။ ငါသည်ဒဏ်ရာရေစ ိင်၏။ ဒဏ်ရာကိေပျာက်ကင်းေစ ိင်၏။ ၄၀

ငါသည်နိစထာဝရအသက် ှ င်ေတာ်မ သည့်အတိင်း ငါသည်ေကာင်းကင်သိ့လက်ကိေြမာက်၍

ကျိန်ဆိ၏။ ၄၁ ငါသည်ေြပာင်လက်ေသာ ားကိေသွး၍ တရားမ တစွာစီရင်မည်။

ငါ၏ရန်သတိ့ကိလက်စားေချ၍ငါ့အား မန်းသတိ့ကိဒဏ်စီရင်မည်။ ၄၂

ငါ၏ြမားများတွင်သတိ့၏ေသွးစက်စီး ကျလိမ့်မည်။ ငါ၏သန်လျက်သည်ငါ့အားဆန့်ကျင်သ

ှ ိ သမ တိ့ကိသတ်သင်လိမ့်မည်။ ငါ့ကိရန်ဖက် ပသတိ့အားတစ်ေယာက်မကျန် အဆံးစီရင်မည်။

ဒဏ်ရာရသ ှ င့်သံ့ပန်းများပင်လ င် ေသဆံးရလိမ့်မည်။' ၄၃ ``တိင်း ိင်ငံတိ၊့ထာဝရဘရား၏လမျိုး

ေတာ်ကိ ချီးကး ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိလမျိုးေတာ်ကိသတ်သ

ှ ိ သမ တိ့အားဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။ ကိယ်ေတာ်၏ရန်သတိ့ကိလက်စားေချမည်။

မိမိလမျိုးေတာ်၏အြပစ်များကိလတ်ေတာ် မမည်။'' ၄၄ ေမာေ ှ  ှ င့် န်၏သားေယာ တိ့သည်ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့ ကား ိင်ေလာက်ေအာင် ဤသီချင်းကိ ွတ်ဆိ ကေလသည်။ ၄၅

ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့အား ဘရားသခင်၏မိန့်မှာချက်များကိ
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ဆင့်ဆိ ပီးေနာက်ဆက်လက်၍၊‐ ၄၆ ``သင်တိ့အားငါယေန့ေပးသမ ေသာပညတ်

တိ့ကိေစာင့်ထိန်း ကေလာ့။ သင်တိ့၏သားသမီး တိ့သည်လည်း ဘရားသခင်၏ပညတ် ှ ိ သမ

ကိ တစ်သေဝမတိမ်းလိက်ေလာက်ေစရန်သွန် သင်ေလာ့။‐ ၄၇

ဤပညတ်များသည်အကျိုးမ့ဲြဖစ်သည်မဟတ်။ သင်တိ့အသက် ှ င်ရာ ှ င်ေ ကာင်းြဖစ်၏။ သင်

တိ့သည်ဤပညတ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်းလ င်ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဖက် ှ ိ သင်တိ့ဝင်ေရာက်မည့်ြပည်တွင်

ကာ ှ ည်စွာေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်'' ဟမှာ ကားေလသည်။ ၄၈

ထိေန့၌ပင်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား၊‐ ၄၉ ``ေယရိေခါ မိ ့တစ်ဘက်ေမာဘြပည် ှ ိ အာဗ

ရိမ်ေတာင်တန်းသိ့သွား၍ ေနေဗာေတာင်ထိပ်ေပ သိ့တက်ေလာ့။ ထိေတာင်ထိပ်ေပ မှေန၍

ဣသေရ လအမျိုးသားတိ့အား ငါေပးမည့်ခါနာန်ြပည် ကိေြမာ် ကည့်ေလာ့။‐ ၅၀

သင်၏အစ်ကိအာ န်သည်ေဟာရေတာင်ေပ တွင် အနိစေရာက်ရသည့်နည်းတ သင်သည်လည်း

ထိေတာင်ေပ ၌အနိစေရာက်ရမည်။‐ ၅၁ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့ ှ စ်ဦးစလံး သည်

ဇိနေတာက ာရ ှ ိ ကာေဒ ှ  မိ ့အနီး ေမရိဘစမ်းသိ့ေရာက်စဥ်အခါက ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့ေ ှ ့တွင်

ငါ့အားမ ိ မေသ ပ ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၅၂ သင်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ငါေပးေသာြပည်ကိမဝင်ရဘဲ အေဝးမှ ြမင် ံ သာြမင်ရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၃၃ ဘရားသခင်ေ ွးေကာက်သေမာေ ှ သည်အနိစ မေရာက်မီ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိင်းေကာင်းချီးေပး ေလ၏။ ၂ထာဝရဘရားသည်သိနာေတာင်ေပ မှ

ကလာေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ေနမင်းသဖွယ်ဧဒံြပည်ေပ သိ့ ထွက်ေပ လာ ပီးလ င်၊

ပါရန်ေတာင်ထိပ်ေပ မှမိမိလမျိုးေတာ်ေပ သိ့ ထွန်းေတာက်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏လက်ယာေတာ်ဘက်တွင် ေထာင်ေသာင်းမကများစွာေသာ

ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်လိက်ပါလျက် မီးလ ံ ေတာက်ေန၏။ ၃ ထာဝရဘရားသည်မိမိလမျိုးေတာ်ကိ

ချစ်ေတာ်မ၏။ မိမိပိင်ဆိင်သတိ့ကိကာကွယ် ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ေြခေတာ် ကိ ဦးတိက်လျက်ပညတ်ေတာ်များကိေစာင့်ထိန်း

က၏။ ၄ အက ်ပ်တိ့သည်ေမာေ ှ ေပးေသာပညတ် တရားေတာ်ကိေစာင့်ထိန်း က၏။

ယင်းပညတ်တရားေတာ်ကားငါတိ့လမျိုး၏ အြမတ် ိးဆံးေသာအေမွဥစာြဖစ်၏။ ၅

ဣသေရလအ ွယ်များ ှ င့်ေခါင်းေဆာင်များ စ ံ းလျက် ှ ိ  ကေသာအခါ၊

ထာဝရဘရားသည်သတိ့၏ဘရင်ြဖစ် လာေတာ်မ၏။ ၆ ထိ့ေနာက်ေမာေ ှ က ဗင်အ ွယ်ကိ

ရည်သန်၍ ဤသိ့ဖဲွ ့ဆိေလသည်။ `` ဗင်အ ွယ်သည်လအင်အားနည်းေသာ်လည်း

အမျိုးမတိမ်ေကာပါေစ ှ င့်၊'' ၇ ယဒအ ွယ်ကိရည်သန်၍ဤသိ့ဖဲွ ့ဆိေလ သည်။ ``အိ

ထာဝရဘရားယဒအ ွယ်ဝင်တိ့အက အညီ ေတာင်းေလာက်သံကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။

အြခားအ ွယ်ဝင်များ ှ င့်ြပန်လည် ေပါင်းစည်းမိေစေတာ်မပါ။ အိ

ထာဝရဘရား၊သတိ့အတွက်တိက်ခိက် ေတာ်မပါ။ သတိ့ဘက်မှရန်သများကိတိက်ခိက်ေတာ် မပါ။'' ၈

ေလဝိအ ွယ်ကိရည်သန်၍ဤသိ့ဖဲွ ့ဆိေလသည်။ ``အိ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်၏အလိေတာ်ကိ

ကိယ်ေတာ်အားသစာေစာင့်ေသာအေစခံ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့မှတစ်ဆင့် သမိမ် ှ င့်ဥရိမ်

အားြဖင့်ေဖာ်ြပေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်မဿာအရပ်တွင်သတိ့၌

သစာ ှ ိ သည်မ ှ ိ သည်ကိစစ်ေဆး၍ ေမရိဘစမ်း၌သတိ့သစာ ှ ိ သည်ကိ သိြမင်ေတာ်မပါသည်။ ၉

သတိ့သည်မိမိတိ့၏မိဘညီအစ်ကိ၊ သားသမီးတိ့ကိ ချစ်ခင်ြမတ် ိးသည်ထက်၊ကိယ်ေတာ်ကိ

ပိ၍ချစ်ခင်ြမတ် ိး ကပါ၏။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ်များကိ

လိက်နာ၍ကိယ်ေတာ်၏ပဋိညာဥ်ကိ ေစာင့်ထိန်း ကပါ၏။ ၁၀သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အား

ပညတ်တရားေတာ်ကိလိက်နာရန် သွန်သင် ကပါမည်။ ပလင်ေပ တွင်ယဇ်ပေဇာ် ကပါမည်။ ၁၁ အိ

ထာဝရဘရားသတိ့၏အ ွယ်ကိ ကီးပွားေစေတာ်မပါ။ သတိ့ေဆာင် ွက်သမ ကိလက်ခံေတာ်

မပါ။ သတိ့၏ရန်သ ှ ိ သမ ကိနာလန်မထ ိင်ေအာင် ေချမန်းေတာ်မပါ။'' ၁၂

ဗယာမိန်အ ွယ်ကိရည်သန်၍ဤသိ့ဖဲွ ့ဆိေလ သည်။ ``ဗယာမိန်အ ွယ်ကိထာဝရဘရားချစ်၍

ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားတစ်ေနကန် ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏အကာအကွယ် ေအာက်တွင်လံ ခံစွာေန ကရ၏။'' ၁၃

ေယာသပ်အ ွယ်ကိရည်သန်၍ဤသိ့ဖဲွ ့ ဆိေလသည်။ ``ထာဝရဘရားသည်သတိ့၏နယ်ေြမေပ တွင်

မိး ွာေစရန်လည်းေကာင်း၊ ေြမေအာက်မှေရထွက်ေစရန်လည်းေကာင်း ကမေတာ်မပါေစေသာ။ ၁၄

သတိ့၏နယ်ေြမသည်ေနပ ှ ိန်ြဖင့်မှည့်ေသာသစ်သီး၊ ရာသီအလိက်ေပ ေသာအဖိးတန်သစ်သီး တိ့ ှ င့်

ကယ်ဝပါေစေသာ။ ၁၅ သတိ့၏ေ ှ းေတာင်ကန်းများသည်အဖိးတန် သစ်သီးများ ှ င့်လိင်ပါေစေသာ။

၁၆ မီးလ ံ ေတာက်ေလာင်ေသာချံ ုထဲမှ မိန့် ကားေတာ်မေသာထာဝရဘရား

ေကာင်းချီးေပးေတာ်မေသာအားြဖင့်၊ သတိ့၏နယ်ေြမမှအဖိးတန်သီး ှ ံ များ

ထွက်ပါေစေသာ။ ေယာသပ်သည်သ၏ညီအစ်ကိတိ့တွင် ေခါင်းေဆာင်

ြဖစ်ေသာေကာင့်သ၏အ ွယ်သည် ထိေကာင်းချီးမဂလာတိ့ကိခံစားရပါ ေစေသာ။ ၁၇

ေယာသပ်သည် ွားလားဥသဖက့ဲသိ့လည်း ေကာင်း၊ ွား ိင်းဦးချိုက့ဲသိ့လည်းေကာင်းခွန်အား ကီး၏။

သ၏ဦးချိုများသည်ကားမနာေ ှ အ ွယ်ဝင် ှ င့် ဧဖရိမ်အ ွယ်ဝင်ေထာင်ေသာင်းများစွာတိ့ ြဖစ်သတည်း။

သသည်ထိဦးချိုများြဖင့်လအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ေြမ ကီးအစွန်းသိ့တိင်ေအာင်ခတ်ထတ်လိမ့်မည်။''

၁၈ ဇာဗလန် ှ င့်ဣသခါအ ွယ်ကိရည်သန်၍ ဤသိ့ဖဲွ ့ဆိေလသည်။

``ဇာဗလန်အ ွယ်သည်ပင်လယ်ခရီးြဖင့် ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကား၍စီးပွားတိးတက်ပါေစ။

ဣသခါအ ွယ်သည်မိမိတိ့နယ်ေြမအတွင်း၌ ဥစာပစည်း ကယ်ဝပါေစ။ ၁၉

သတိ့သည်လမျိုးြခားတိ့ကိေတာင်ေပ သိ့ ဖိတ်ေခ လျက် ပေဇာ်ထိက်ေသာယဇ်များကိပေဇာ် က၏။

သတိ့သည်ပင်လယ်မှလည်းေကာင်း ကမ်းေြခတစ်ေလာက် ှ ိ သဲမှလည်းေကာင်း

ဥစာဘ ာများရ ှ ိ  ကသည်။'' ၂၀ ဂဒ်အ ွယ်ကိရည်သန်၍ဤသိ့ဖဲွ ့ဆိေလ သည်။

``ဂဒ်အ ွယ်၏နယ်ေြမကိကျယ်ဝန်းေစေသာ ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။

ဂဒ်အ ွယ်သည်ြခေသ့သဖွယ်လက်ေမာင်း သိ့မဟတ် ဦးေခါင်းခံွကိကိက်ြဖတ်ရန်ေချာင်းေန၏။ ၂၁

သတိ့သည်အေကာင်းဆံးနယ်ေြမကိေ ွးယ က၏။ ေခါင်းေဆာင်အေနြဖင့်ရထိက်ေသာနယ်ေြမကိ

သတိ့အားခဲွေဝေပး က၏။ ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်တိ့စ ံ း လာ ကေသာအခါ၊

သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ် ှ င့် ပညတ်ေတာ်များကိလိက်နာ က၏။'' ၂၂

ဒန်အ ွယ်ကိရည်သန်၍ဤသိ့ဖဲွဆိေလသည်။ ``ဒန်အ ွယ်သည်ြခေသ့ပျိုြဖစ်၍ဗာ ှ န်ြပည်မှ

ခန်ေပါက်၍ထွက်လာ၏။'' ၂၃ နဿလိအ ွယ်ကိရည်သန်၍ဤသိ့ဖဲွ ့ ဆိေလသည်။

``နဿလိအ ွယ်သည်ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်ေကာင်းချီးမဂလာ ကယ်ဝစွာ

ခံစားရ၏။ သတိ့၏နယ်ေြမသည်ဂါလိလဲအိင်မှ ေတာင်ဘက်အထိကျယ်ဝန်း၏။'' ၂၄

အာ ှ ာအ ွယ်ကိရည်သန်၍ဤသိ့ဖဲွ ့ဆိ ေလသည်။ ``အာ ှ ာအ ွယ်သည်အြခားအ ွယ်တိ့ထက်

ပိ၍ေကာင်းချီးမဂလာခံစားရ၏။ သသည်ညီအစ်ကိချင်းတိ့တွင်မျက် ှ ာ ပွင့်လန်းဆံးြဖစ်ပါေစ။

သ၏နယ်ေြမတွင်ဆီထွက်ေသာသံလွင်ပင် ေြမာက်ြမားစွာြဖစ်ထွန်းပါေစ။ ၂၅

သသည် မိ ့တိ့ကိသံတံခါးများြဖင့်ကာကွယ် ပါေစ။ သသည်ထာဝစဥ်လံ ခံစွာေနထိင်ရပါေစ။'' ၂၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့၏ဘရား သခင် ှ င့် ိင်းယှဥ်အပ်ေသာအြခားဘရားမ ှ ိ။

ကိယ်ေတာ်သည်ဘန်းကျက်သေရကိေဆာင်လျက် မိးတိမ်ကိစီး၍၊ေကာင်းကင်ကိြဖတ်ေကျာ် ပီးလ င်

သင်တိ့ကိကမရန် ကလာေတာ်မ၏။ ၂၇ဘရားသခင်သည်သင်တိ့ကိအစဥ်အ မဲ ကွယ်ကာေတာ်မ၏။

ထာဝရလက် ံ းေတာ်သည်သင်တိ့ကိ ေထာက်ပင့်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ချီတက်ရာလမ်းမှ

ရန်သများကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ ထိရန်သအေပါင်းတိ့ကိသတ်သင်ဖျက်ဆီးရန်

သင်တိ့အားအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ၂၈ သိ့ြဖစ်၍ယာကပ်၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည်

မိးေကာင်းကင်မှ ှ င်းကျေသာ၊ စပါး ှ င့်စပျစ်ရည်ေပါ ကယ်ဝေသာ ြပည်တွင်

ေအးချမ်းလံ ခံစွာေနထိင်ရ က၏။ ၂၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ  က၏။

ထာဝရဘရားသင်တိ့ကိကယ်တင်ေသာေကာင့် သင်တိ့သည်ထးြခားသည့်လမျိုးြဖစ်သည်။

သင်တိ့ကိကာကွယ်ရန် ှ င့်ရန်သကိေအာင် ြမင်ရန် ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်

သင်တိ့၏ဒိင်းလားသင်တိ့၏ ားြဖစ်ေတာ် မ၏။ သင်တိ့၏ရန်သတိ့သည်အသနားခံရန်

သင်တိ့ထံသိ့လာကလိမ့်မည်။ ထိအခါသင်တိ့သည်သတိ့ကိနင်းေချ ကလိမ့်မည်။

၃၄ ထိေနာက်ေမာေ ှ သည်ေမာဘလွင်ြပင်မှ ေယရိ ေခါ မိ ့အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ေနေဗာေခ ပိသဂါေတာင်

ထိပ်ေပ သိ့တက်ေလ၏။ ထိအရပ်တွင်ထာဝရ ဘရားသည်

ေြမာက်ဘက် ှ ိ ဒန် မိ ့အထိကျယ် ြပန့်ေသာဂိလဒ်ြပည်နယ်၊‐ ၂ နဿလိြပည်နယ်တစ်ေလာက်လံး၊

ဧဖရိမ် ှ င့် မနာေ ှ ြပည်နယ်များ၊ အေနာက်ဘက်ေြမထဲ ပင်လယ်အထိ ကျယ်ြပန့်ေသာယဒြပည်နယ်၊‐

၃ ယဒြပည်နယ်ေတာင်ပိင်း၊ ေဇာရ မိ ့မှစွန် ပလံွပင် မိ ့ဟေခ တွင်ေသာ ေယရိေခါ မိ ့

အထိကျယ်ြပန့်သည့်လွင်ြပင်မှစ၍ တစ် ြပည်လံးကိေမာေ ှ အားြပေတာ်မ၏။‐ ၄

ထိေနာက်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား``ဤ ြပည်သည်အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့၏

အဆက်အ ွယ်တိ့အား ေပးမည်ဟငါကတိ ထားေသာြပည်ြဖစ်သည်။ ယခဤြပည်ကိ

သင် ကည့် ေလာ့။ သိ့ရာတွင်ဤြပည်ကိ သင်မဝင်ရ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း ကိယ်ေတာ်၏အေစခံေမာေ ှ သည်

ေမာဘြပည်တွင်အနိစေရာက်ေလ၏။‐ ၆ ထာဝရဘရားသည်ေမာဘြပည်၊ ဗက်ေပ

ဂရ မိ ့တစ်ဘက် ှ ိ ချိုင့်ဝှမ်း၌ ေမာေ ှ ၏ အေလာင်းကိသ ဂဟ်ေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်

ယေန့တိင်ေအာင်ေမာေ ှ ၏သချုင်းေနရာ အတိအကျကိမည်သမ မသိရေချ။‐ ၇

ေမာေ ှ သည်အသက်တစ်ရာ့ ှ စ်ဆယ်တွင် အနိစေရာက်၏။ ေမာေ ှ အနိစေရာက်ချိန်

တွင်မျက်စိမမန်ေသး။ အင်အားလည်း မေလျာ့ေသး။‐ ၈ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေမာဘလွင်

ြပင်တွင် ရက်ေပါင်းသံးဆယ်ပတ်လံးေမာေ ှ ကွယ်လွန်သည့်အတွက်ငိေ ကးြမည်တမ်း က၏။
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၉ ေမာေ ှ သည် န်၏သားေယာ အေပ လက် တင်၍ မိမိအ ိက်အရာကိဆက်ခံရန်ခန့်

အပ်ခ့ဲသည်။ သိ့ြဖစ်၍ေယာ သည်ပညာဉာဏ် ှ င့်ြပည့်စံေလ၏။ ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့သည်ေယာ ၏စကားကိနားေထာင်၍ ေမာေ ှ ဆင့်ဆိေသာထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်များကိလိက်နာ ကေလသည်။ ၁၀ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင် ေမာေ ှ က့ဲ

သိ့ေသာပေရာဖက်မေပ ထွန်းေတာ့ေချ။ သ သည်ထာဝရဘရားအား ကိယ်တိင်ကိယ်

ကပ်သိက မ်းသြဖစ်သည်။‐ ၁၁ ထာဝရဘရား၏ေစလတ်ချက်အရေမာေ ှ သည်

အီဂျစ်ြပည်ဘရင်၊ မးမတ်များ ှ င့်ြပည်သ အေပါင်းတိ့ေ ှ ့တွင် အြခားမည်သည့်ပေရာဖက်

မ မြပဘးေသာအ့ံ သဖွယ်ရာများ ှ င့် နိမိတ် လကဏာများကိြပခ့ဲေလသည်။‐ ၁၂

ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့ေ ှ ့၌လည်း အြခားမည်သည့်ပေရာဖက်မ

မ ပလပ် ိင်သည့် အလွန်ေကာက်မက်ဖွယ် ေကာင်းေသာအမများကိ ပလပ်ခ့ဲေလ သတည်း။

ှ င်ေမာေ ှ ေရးထားေသာတရားေဟာရာကျမ်း ပီး၏။
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၁ ထာဝရဘရား၏အေစခံေမာေ ှ အနိစ ေရာက် ပီးေနာက်ထာဝရဘရားကေမာေ ှ

၏လက်ေထာက်၊ န်၏သားေယာ အား၊‐ ၂ ``ငါ၏အေစခံေမာေ ှ အနိစေရာက် ပီ။

သင် ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး၍

ငါေပးသနားေတာ် မမည့်ြပည်တွင်းသိ့ဝင်ေရာက်ရန်ယခအသင့် ြပင်ဆင်ေလာ့။‐ ၃

ေမာေ ှ အားငါကတိထားေတာ်မခ့ဲသည် အတိင်း သင်တိ့ချီတက်သိမ်းယမည့်နယ်

ေြမအားလံးကိသင်တိ့အားငါေပး မည်။‐ ၄ သင်တိ့၏ြပည်သည်ေတာင်ဘက်သဲက ာရ မှ

ေြမာက်ဘက်ေလဗ န်ေတာင်အထိလည်း ေကာင်း၊ အေ ှ ့ဘက်ဥဖရတ်ြမစ်မှဟိတိ

ြပည်ကိြဖတ်၍ အေနာက်ဘက်ေြမထဲ ပင်လယ်အထိလည်းေကာင်းကျယ်ြပန့်မည်။‐ ၅

ေယာ ၊ သင်အသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံး မည်သမ သင့်အားခခံ ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။

ငါသည်ေမာေ ှ  ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသည့်နည်း တပင် သင် ှ င့်လည်းအတ ှ ိ မည်။ သင့်ကိမည်

သည့်အခါမ စွန့်ပစ်ထားမည်မဟတ်။ သင် ှ င့်အတအစဥ် ှ ိ ေတာ်မမည်။‐ ၆

သင်သည်အားမာန်တင်း၍ရဲရင့်ြခင်း ှ ိ ေလာ့။ သင်သည်ဤသတိ့ကိေခါင်းေဆာင်၍သတိ့

၏ဘိးေဘးတိ့အား ငါေပးမည်ဟကတိ ထားေသာြပည်ကိဝင်ေရာက်သိမ်းယရ မည်။‐ ၇

အားမာန်တင်း၍ရဲရင့်ြခင်း ှ ိ ေလာ့။ ငါ၏ အေစခံေမာေ ှ ေပးေသာပညတ်အားလံး

ကိတစ်သေဝမတိမ်းေစာင့်ထိန်းေလာ့။ ပညတ် ှ ိ သမ ကိတစ်ခမကျန်ေစာင့်ထိန်းလ င်

သင်သည် ကံတိင်းေအာင်လိမ့်မည်။‐ ၈ဘရားဝတ် ပရာ၌ပညတ်တရားေရး ထားေသာကျမ်းစာအပ်ကိ

အ မဲဖတ်ရမည်။ ထိကျမ်းစာအပ်ကိေန့ညမြပတ်ေလ့လာ၍ ပါ ှ ိ သမ ေသာပညတ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်း

ရမည်။ သိ့ ပလ င်သင်သည် ကီးပွားေအာင် ြမင်လိမ့်မည်။‐ ၉ သိ့ြဖစ်၍ငါမိန့်မှာသည့်အတိင်းရဲရင့်ြခင်း

ှ ိ ေလာ့။ ေကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ  ှ င့်။ စိတ်မပျက် ှ င့်။ သင်၏ဘရားသခင်ငါထာဝရဘရားသည်

သင်သွားေလရာရာ၌သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ် မ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀

ထိအခါေယာ သည်ေခါင်းေဆာင်များ ကိဆင့်ေခ ၍၊ ၁၁ စခန်းတစ်ခလံး ှ ိ လတိ့ထံသိ့သွားေစ ပီး

လ င်``သံးရက်အတွင်းသင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေပးသနားေတာ်မမည့်ြပည်

ကိသိမ်းယရန် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကးရ မည်ြဖစ်၍လိအပ်ေသာရိကာကိစေဆာင်း

ထား ကေလာ့'' ဟ၍ေကညာေစ၏။ ၁၂ ထိေနာက်ေယာ သည် ဗင်အ ွယ်၊ ဂဒ်အ ွယ်

ှ င့်မနာေ ှ အ ွယ်တစ်ဝက်တိ့အား၊‐ ၁၃ ``ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက် ှ ိ နယ်ေြမကိသင်

တိ့ေနထိင်ရန်အတွက် သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးမည်ဟထာဝရဘရား

၏အေစခံေမာေ ှ မိန့်မှာခ့ဲသည်ကိသတိ ရ ကေလာ့။‐ ၁၄ သင်တိ့၏သားမယား၊ သိး၊ ွား၊ ဆိတ်စေသာ

တိရစာန်များသည်ဤအရပ်တွင်ေနရစ်၍၊ သ တိ့အနက်လက်နက်ကိင် ိင်သအမျိုးသား

မှန်သမ သည် အြခားဣသေရလအမျိုး သားချင်းတိ့၏တပ်ဦးအြဖစ်ြမစ်ကိ

အလျင်အြမန်ြဖတ်ကးရမည်။‐ ၁၅ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ေပးေတာ်မေသာေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက် ှ ိ ြပည်ကိသိမ်းပိက် ိင်သည်အထိ သတိ့

အားကညီတိက်ခိက်ရမည်။ ဣသေရလအ ွယ် တိ့ ငိမ်းချမ်းစွာေနထိင်ရေသာအခါ၌ သင်

တိ့သည်ထာဝရဘရား၏အေစခံေမာေ ှ ေပး ေသာေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ြပည်သိ့ြပန် ိင်သည်''

ဟဆိ၏။ ၁၆ ထိသတိ့က``အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ် မှာ ကားသမ ကိလိက်နာ၍

ကိယ်ေတာ် ေစလတ်ရာအရပ်သိ့သွားပါမည်။‐ ၁၇ ေမာေ ှ ၏စကားကိနားေထာင်သက့ဲသိ့

ကိယ်ေတာ်၏စကားကိနားေထာင်ပါမည်။ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည်ေမာေ ှ ှ င့်အတ ှ ိ သက့ဲသိ့

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါေစေသာ။‐ ၁၈ ကိယ်ေတာ်၏အာဏာကိဖီဆန်၍အမိန့်

ကိမနာခံေသာသအား ေသဒဏ်ခံေစ ပါမည်။ သိ့ြဖစ်၍အားမာန်တင်း၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ ေတာ်မပါ'' ဟ

ေြဖကားက၏။

၂ ထိေနာက်ေယာ သည်ခါနာန်ြပည်၏အေြခအေန၊

အထးသြဖင့်ေယရိေခါ မိ ့၏အေြခအေနကိေထာက်လှမ်းရန်

သလ ို ှ စ်ဦးကိစခန်းချရာအေက ှ အရပ်မှေစလတ်လိက်ေလသည်။

သတိ့သည်ေယရိေခါ မိ ့သိ့သွားေရာက်ေသာ အခါရာခပ်နာမည် ှ ိ ြပည့်တန်ဆာမအိမ်

တွင်တစ်ညတည်းခိ ကေလသည်။‐ ၂ ေယရိေခါ မိ ့မင်း ကီးသည်ဣသေရလအမျိုးသားအချို ့

တိင်းြပည်၏အေြခအေန ကိေထာက်လှမ်းရန်ေရာက် ှ ိ ေနသည့်သတင်း ကိ ကားသိရသြဖင့်၊‐ ၃

ရာခပ်ထံသိ့ေစလတ် ပီးလ င်``သင့်အိမ်သိ့ ေရာက် ှ ိ ေနသများသည်သလ ိုများြဖစ် သည်။

သတိ့ကိငါ့လက်သိ့အပ်ေလာ့'' ဟဆင့်ဆိေစ၏။‐ ၄ ရာခပ်က``ကန်မ၏အိမ်သိ့ဧည့်သည်အချို ့

ေရာက် ှ ိ လာသည်မှာမှန်ပါ၏။ သိ့ရာတွင်သ တိ့မည်သည့်အရပ်မှလာသည်ကိကန်မ

မသိပါ။ သတိ့သည် မိ ့တံခါးမပိတ်မီေန ဝင်ချိန်တွင်ထွက်ခွာသွား ကပါသည်။ သတိ့

မည်သည့်အရပ်သိ့ခရီးဆက် ကသည်ကိ လည်းမသိပါ။ သိ့ေသာ်လည်းသတိ့ေနာက်

သိ့အလျင်အြမန်လိက်လ င်မီ ိင်ပါမည်'' ဟြပန်လည်ေြဖ ကားေလ၏။ (သသည်ထိ

သတိ့ကိအိမ်ေခါင်မိးေပ သိ့တက်ေစ ပီး လ င်အမိးေပ တွင်တင်ထားေသာပိက်ဆံ

ေလ ာ် ိ းများေအာက်တွင်ဝှက်ထား ပီး ြဖစ်သည်။)‐ ၇ မင်း ကီးေစလတ်လိက်သများ မိ ့ြပင်သိ့

ေရာက်သည့်အခါ မိ ့တံခါးကိပိတ်လိက် က၏။ သတိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်

ေလာက် ိင်သည့်ြမစ်ကမ်းအထိသလ ိုများကိလိက်လံ ှ ာေဖွ ကသည်။ ၈

သလ ိုတိ့အိပ်ရာမဝင်မီအချိန်၌ ရာခပ်သည်အိမ်မိးေပ သိ့တက်လာ၍၊‐ ၉

``ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားဤြပည်ကိေပးေတာ်မေ ကာင်းကန်မသိပါသည်။

ဤြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်သင်တိ့ကိ ေကာက်လန့်လျက် ှ ိ  ကပါသည်။‐ ၁၀

သင်တိ့အီဂျစ်ြပည်မှထွက်လာစဥ်ကထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ချီတက်ရာေ ှ ့၌ပင်လယ်

နီေရကိခန်းေြခာက်ေစေတာ်မေ ကာင်းကိ ကန်မတိ့ ကားသိရပါသည်။ ေယာ်ဒန်

ြမစ်အေ ှ ့ဘက်တွင်စိးစံေသာအာေမာရိ ဘရင် ှ စ်ပါးြဖစ် ကသည့် ှ ိ ဟန်ဘရင်

ှ င့် သဃဘရင်တိ့ကိ သင်တိ့မည်က့ဲသိ့ သတ်ြဖတ်သတ်သင်ခ့ဲ ကေကာင်းကိလည်း

ကန်မ ကားသိရပါသည်။‐ ၁၁ ထိသတင်းများကိ ကားလ င် ကားချင်း

ကန်မတိ့ေ ကာက်လန့် ကပါ၏။ သင်တိ့ ေ ကာင့်ကန်မတိ့စိတ်ပျက်အားေလျာ့ က ပါ၏။

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည်မိးေြမကိပိင်သအပ်စိး ေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၂

ကန်မသည်သင်တိ့ကိေကျးဇး ပသက့ဲ သိ့ကန်မ၏မိသားစကိလည်း ေကျးဇး ပ

ပါမည်ဟထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိ ကပါေလာ့။ ကန်မသည်သင်တိ့

ကိယံ ကည်စိတ်ချ ိင်ေ ကာင်းသက်ေသအေထာက်အထားတစ်ခခကိေပးပါေလာ့။‐ ၁၃

ကန်မ၏မိဘ၊ ေမာင် ှ မ ှ င့်သတိ့၏မိသားစတိ့ကိမသတ်ဘဲ အသက်ချမ်းသာေပးမည်

ဟကတိေပး ကပါေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၁၄ ထိအခါသတိ့က ``ငါတိ့သည်ကတိမတည်လ င်

ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့ကိသတ်ပါေစသား။ သင်သည်ငါတိ့လာေရာက်သည့်ကိစ

ကိမေပါက် ကားေစလ င် ဤြပည်ကိထာဝရ ဘရားငါတိ့အားေပးသနားေတာ်မေသာ အခါ

ငါတိ့သည်သင်တိ့ကိေကျးဇး ပ မည်ဟကတိ ပပါ၏'' ဟ၍ြပန်ေြပာေလသည်။ ၁၅

ရာခပ်သည် မိ ့ ိ း ှ င့်ကပ်၍ေဆာက်ထားေသာ အိမ်တွင်ေနထိင်သြဖင့် သတိ့ကိြပူတင်းေပါက်

မှ ကိးြဖင့် မိ ့ြပင်သိ့ေလာချလိက်ေလသည်။ ရာခပ်က ``မင်း ကီးေစလတ်လိက်သများသင်

တိ့ကိ ှ ာ၍မေတွ့ေစရန် ေတာင်ေပ သိ့ေြပး၍သံးရက်ပန်းေအာင်းေန ကေလာ့။‐ ၁၆

သင်တိ့ကိလိက် ှ ာေသာသများြပန်လာမှ သင်တိ့ခရီးဆက်သွား ကပါ'' ဟမှာလိက်ေလသည်။ ၁၇

ထိအခါသတိ့က``ငါတိ့သည်သင့်အား ေပးေသာကတိတည်ေစမည်။‐ ၁၈

သင်တိ့၏ြပည်ထဲသိ့ငါတိ့ချီတက်လာေသာ အခါ ငါတိ့ကိေလာချေသာြပူတင်းေပါက်

တွင် ဤ ကိးနီကိချည်ထားေလာ့။ သင်၏မိဘ၊ ေမာင် ှ မများ ှ င့်ဖခင်ဘက်မှမိသားစ

အားလံးကိသင်၏အိမ်တွင်စ ံ းေနေစ ေလာ့။‐ ၁၉ သင့်အိမ်ထဲမှတစ်စံတစ်ေယာက်သည်လမ်း

ေပ သိ့ထွက်သြဖင့် အသတ်ခံရလ င်ငါတိ့ ၏တာဝန်မဟတ်။ သင့်အိမ်ထဲတွင် ှ ိ ေသာသ

တစ်စံတစ်ေယာက်ထိခိက်လ င်ငါတိ့တာဝန် ယမည်။‐ ၂၀ သိ့ရာတွင်သင်သည်ငါတိ့လာေရာက်သည့်

ကိစကိ တစ်စံတစ်ေယာက်အားေပါက် ကားေစ လ င်မကားငါတိ့ေပးေသာကတိတည်ရန် မလိ''

ဟရာခပ်အားေြပာ ကားေလသည်။‐ ၂၁ ရာခပ်သည်သတိ့ေြပာသည့်အတိင်းလိက်နာ

ပါမည်ဟဝန်ခံသြဖင့် သတိ့သည်ထွက်ခွာ သွား ကသည်။ သတိ့ထွက်သွား က ပီးေနာက်

ရာခပ်သည်ြပူတင်းေပါက်တွင် ကိးနီကိချည် ထားေလသည်။ ၂၂

သလ ိုတိ့သည်ေတာင်ကန်းများေပ သိ့တက် ၍ပန်းေအာင်းေန က၏။ မင်း ကီးေစလတ်ေသာ

သများသည် သလ ိုတိ့ကိသံးရက်တိင်ေအာင် ေနရာအ ှ ံ ့လိက်လံ ှ ာေဖွ၍မေတွ့လ င်

ေယရိေခါ မိ ့သိ့ြပန်လာ ကေလသည်။‐ ၂၃ ထိေနာက်သလ ို ှ စ်ဦးတိ့သည်ေတာင်ကန်း

များေပ မှဆင်း ပီးလ င်ြမစ်ကိြဖတ်ကး၍ ေယာ ထံသိ့ြပန်လာ က၏။ သတိ့သည်

ြဖစ်ပျက်ခ့ဲသမ ကိေယာ အားြပန် ကား ပီးလ င်၊‐ ၂၄ ထာဝရဘရားသည်အက ်ပ်တိ့အား

ထိြပည်တစ်ြပည်လံးကိမချေပးေတာ်မ ပီ။ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်

အက ်ပ်တိ့ကိေကာက်လန့်လျက် ှ ိ  က ပါသည်'' ဟဆိက၏။

၃ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာအချိန်၌ ေယာ ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

အေက ှ စခန်းမှေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ထွက်ခွာ လာ ကသည်။ ြမစ်ကိမြဖတ်ကးမီြမစ်နား

တွင်စခန်းချ က၏။‐ ၂ သံးရက်လွန် ပီးေနာက်ေခါင်းေဆာင်တိ့သည် စခန်းသိ့လှည့်လည်၍‐ ၃

``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ

ပင့်ေဆာင်လာသည်ကိြမင်လ င် သင်တိ့သည် စခန်းသိမ်း၍သတိ့ေနာက်သိ့လိက် ကရ မည်။‐ ၄
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သင်တိ့သည်ဤလမ်းကိတစ်ခါမ မသွား ဘးသြဖင့် သတိ့ကလမ်းြပလိမ့်မည်။ သိ့

ရာတွင်သင်တိ့သည်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် အနီးသိ့မချဥ်းကပ်ရ။ ေသတာေတာ်ေနာက်

မှမိင်ဝက်ခန့်ခွာ၍လိက်ရ ကမည်'' ဟ လအေပါင်းတိ့အားမှာ ကားေလ၏။

၅ ထိေနာက်ေယာ ကလတိ့အား``နက်ြဖန် ေန့တွင်ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အား

အ့ံဖွယ်ေသာနိမိတ်လကဏာကိြပေတာ်မ မည်ြဖစ်၍ သင်တိ့ကိယ်ကိသန့်စင်ေစ က

ေလာ့'' ဟ န် ကားေလ၏။‐ ၆ ထိေနာက်သသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အား

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင်၍ လထ ေ ှ ့ကချီတက်ရန်ေစခိင်းသည့်အတိင်းသ

တိ့သည်ချီတက်သွား က၏။ ၇ ထာဝရဘရားသည်ေယာ အား``ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ေ ှ ့တွင် ယေန့မှစ၍သင့်အား ငါချီးေြမာက်မည်။ ငါသည်ေမာေ ှ  ှ င့်အတ

ှ ိ သက့ဲသိ့သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေ ကာင်းသတိ့ သိရ ကလိမ့်မည်။‐ ၈

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင် ကေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်များသည်ြမစ်ကမ်းစပ်သိ့

ေရာက်ေသာအခါ သတိ့ကိေရထဲ၌ရပ်ေန ရန်မှာ ကားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉

ထိေနာက်ေယာ သည်လအေပါင်းတိ့အား``လာ က၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသမ ကိနားေထာင် ကေလာ့။‐ ၁၀ သင်တိ့ချီတက်ေသာအခါဘရားသခင်

သည်ခါနာန်အမျိုးသား၊ ဟိတိအမျိုးသား၊ ဟိဝိအမျိုးသား၊ ေဖရဇိအမျိုးသား၊ ဂိရ

ဂါ ှ ိ အမျိုးသား၊ အာေမာရိအမျိုးသား ှ င့် ေယဗသိအမျိုးသားတိ့ကိမချ ှ င်ထတ်

ေတာ်မမည်။ ကမာေြမ ကီးတစ်ခလံးကိ အစိးရေတာ်မေသာထာဝရဘရား၏

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်သည် သင်တိ့ကိေ ှ ့ ေဆာင်၍ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကးေသာ

အခါအသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်သည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ

သည်ကိသင်တိ့သိ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၂ ယခမဣသေရလတစ် ွယ်လ င်တစ်ဦး ကျြဖင့်

လတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်ကိေ ွး ချယ် ကေလာ့။‐ ၁၃ ကမာေြမ ကီးတစ်ခလံးကိအစိးရေတာ်

မေသာ ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်ကိပင့်ေဆာင် ကသည့်ယဇ်ပေရာဟိတ်

များသည် ြမစ်ေရကိနင်းမိသည် ှ င့်တစ် ပိင် နက်ြမစ်ညာမှစီးဆင်းလာေသာေရသည်

ရပ်တန့်၍တစ်ေနရာတည်းတွင်ပင်စပံ လျက် ှ ိ လိမ့်မည်'' ဟဆိေလ၏။ ၁၄

ထိအချိန်အခါသည်စပါးရိတ်သိမ်းချိန် ြဖစ်သည်။ ြမစ်ေရလ ံ ချိန်လည်းြဖစ်သည်။

လတိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကးရန်စခန်း မှထွက်ခွာလာ ကေသာအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်

များသည်သတိ့ေ ှ ့ကပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် ကိပင့်ေဆာင်သွား က၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ

သည်ြမစ်ထဲသိ့ဆင်းမိသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက်၊‐ ၁၆ ေရစီးရပ်တန့်၍ြမစ်ညာဘက်အတန်ကွာ

ေဝးေသာေနရာ၌ တည် ှ ိ သည့်ဇာရတန် မိ ့အနီးအာဒံ မိ ့၌ေရစပံလျက် ှ ိ ေလ သည်။

ပင်လယ်ေသထဲသိ့စီးဆင်းေသာြမစ် ေရသည်ြပတ်သွားသြဖင့် လအေပါင်းတိ့

သည်ေယရိေခါ မိ ့အနီးတစ်ဘက်ကမ်း သိ့ြဖတ်ကး ိင် ကေလသည်။‐ ၁၇

လအေပါင်းတိ့ေလာက်၍ြဖတ်ကး ပီးသည် တိင်ေအာင် ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာ

ေတာ်ကိပင့်ေဆာင်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ သည်ေြခာက်ေသွ ့ေသာြမစ်လယ်တွင်ရပ်ေန က၏။

၄ ဣသေရလလမျိုးတစ်ရပ်လံးေယာ်ဒန်ြမစ် ကိြဖတ်ကး ပီးေသာအခါ

ထာဝရဘရား သည်ေယာ အား၊‐ ၂ ``ဣသေရလတစ် ွယ်လ င်တစ်ဦးကျြဖင့်

တစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်ကိေ ွးချယ်၍၊‐ ၃ ေယာ်ဒန်ြမစ်လယ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များရပ်တန့်

ခ့ဲေသာေနရာမှ ေကျာက်တံးတစ်ဆယ့် ှ စ်တံး ကိသယ်ယေစေလာ့။ သင်တိ့ယေန့စခန်းချ

ရာအရပ်တွင်ထိေကျာက်တံးများကိထား ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄

ထိ့ေကာင့်ေယာ သည်ေ ွးချယ် ပီးေသာလ တစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်ကိဆင့်ေခ ၍၊‐ ၅

``သင်တိ့သည်ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ ့က ေယာ်ဒန်ြမစ်ထဲ

သိ့ဆင်းေလာ့။ ဣသေရလတစ် ွယ်စီအတွက် တစ်ဦးလ င်ေကျာက်တံးတစ်တံးကျသယ်

ေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၆ ဤေကျာက်တံးများသည်ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာအမေတာ်ကိ

လတိ့အား သတိရေစမည့်အထိမ်းအမှတ်ြဖစ်သည်။ ေနာင်အခါ၌သင်တိ့၏သားသမီးများ

က`ဤေကျာက်တံးများသည်မည်သည့်အ ိပါယ် ကိေဆာင်ပါသနည်း' ဟေမးြမန်းလ င်၊‐ ၇

သင်တိ့ကထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကးစဥ်အခါက

ြမစ်ေရစီးရပ်တန့်သွားေ ကာင်းြပန်ေြပာရ ကမည်။ ဤေကျာက်တံးများသည်ဤအရပ်

တွင်ြဖစ်ပျက်ခ့ဲသမ တိ့ကိဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အားအစဥ်သတိရေစ လိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၈

ထိသတိ့သည်ေယာ ေစခိင်းသမ ကိ ေဆာင် ွက် က၏။ ထာဝရဘရားသည်ေယာ

အားမိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း သတိ့သည် ဣသေရလတစ် ွယ်လ င်ေကျာက်တံးတစ်

တံးကျြဖင့်ေကျာက်တံးတစ်ဆယ့် ှ စ်တံး ကိ ေယာ်ဒန်ြမစ်လယ်မှသယ်ေဆာင်၍စခန်း

တွင်း၌ချထား က၏။‐ ၉ ေယာ သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်လယ်တွင်ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိ

ပင့်ေဆာင်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ် များရပ်သည့်ေနရာ၌လည်း ေကျာက်တံးတစ်

ဆယ့် ှ စ်တံးကိစိက်ထထား၏။ (ထိေကျာက် တံးများသည်ထိေနရာတွင်ယေန့တိင် တည် ှ ိ ၏။‐)

၁၀ ေယာ မှတစ်ဆင့်ထာဝရဘရားမိန့်မှာ သမ ကိ လအေပါင်းတိ့ေဆာင် ွက် ပီးစီး

သည်အထိ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ေယာ်ဒန် ြမစ်လယ်တွင်ရပ်ေန က၏။ ဤသိ့ေဆာင်

ွက်ရန်ေမာေ ှ မှာ ကားခ့ဲြခင်းြဖစ်၏။ လတိ့သည်လည်းြမစ်ကိအလျင်အြမန် ြဖတ်ကး က၏။‐ ၁၁

သတိ့အားလံးတစ်ဘက်ကမ်းသိ့ေရာက် ှ ိ ကေသာအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် ကိပင့်ေဆာင်၍လတိ့ေ ှ ့ကသွား က သည်။‐ ၁၂

ဗင်အ ွယ်၊ ဂဒ်အ ွယ် ှ င့်မနာေ ှ အ ွယ်တစ် ဝက်တိ့သည်ေမာေ ှ မှာ ကားခ့ဲသည့်အတိင်း

အြခားဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေ ှ ့က လက်နက်စဲွကိင်၍ချီတက် ကသည်။‐ ၁၃

သတိ့သည်လအင်အားေလးေသာင်းခန့် ှ ိ ၍ တိက်ပဲွဝင်ရန် ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ ြမစ်ကိြဖတ်လျက်

ေယရိေခါ မိ ့အနီး ှ ိ လွင်ြပင်သိ့ချီတက် ကေလသည်။‐ ၁၄ ထိေန့၌ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ

အမေကာင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေယာ အားေခါင်းေဆာင် ကီးအြဖစ် ိ ေသ

ေလးစား က၏။ သတိ့သည်ေမာေ ှ ကိ ိ ေသ ေလးစားသည့်နည်းတေယာ ကိလည်း သ

အသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံး ိ ေသ ေလးစား က၏။ ၁၅ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်ပဋိညာဥ်

ေသတာေတာ်ကိ ပင့်ေဆာင်ေသာယဇ်ပေရာ ဟိတ်များေယာ်ဒန်ြမစ်ထဲမှတက်လာရန်

ေယာ အားဆင့်ဆိေစေတာ်မ၏။‐ ၁၇ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ေယာ ဆင့်ဆိေလ၏။‐

၁၈ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ြမစ်ကမ်းေပ သိ့ ေရာက်သည် ှ င့်တစ် ပိင်နက်

ြမစ်ေရသည်တစ် ဖန်စီးဆင်းသြဖင့်ကမ်းတစ်ေလာက်လံး ေရြပည့်လ ံ လာ၏။ ၁၉

လအေပါင်းတိ့သည်ပထမလဆယ်ရက်ေန့ ၌ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး က ပီးေနာက် ေယရိေခါ မိ ့အေ ှ ့၊

ဂိလဂါလအရပ် ၌စခန်းချ ကသည်။‐ ၂၀ ေယာ သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်တွင်းမှသယ်ယခ့ဲ

ေသာေကျာက်တံးတစ်ဆယ့် ှ စ်တံးကိထိ အရပ်တွင်စိက်ထေလ၏။‐ ၂၁

ထိေနာက်သသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား``ေနာင်အခါ၌သင်တိ့၏သားသမီး

တိ့ကဤေကျာက်တံးများသည် မည်သည့် အ ိပါယ်ကိေဆာင်ပါသနည်းဟ၍သင်

တိ့အားေမးြမန်း ကလ င်၊‐ ၂၂ သင်တိ့ကဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိေြခာက်ေသွ့ေသာေြမေပ ြဖတ်ကးခ့ဲေ ကာင်းကိေြပာ ကားေလာ့။‐ ၂၃

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ပင်လယ်နီကိေြခာက်ေသွ့ေစေတာ်မသက့ဲသိ့

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိသင်တိ့ြဖတ်ကး ပီးသည် တိင်ေအာင်ခန်းေြခာက်ေစေတာ်မေ ကာင်းေြပာ

ကားေလာ့။‐ ၂၄ ဤအ့ံဖွယ်ေသာနိမိတ်လကဏာေကာင့်ကမာ ေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ့သည်

ထာဝရဘရား ၏တန်ခိးေတာ် ကီးမားပံကိသိြမင် က လိမ့်မည်။

သင်တိ့သည်လည်းသင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ အစဥ်အ မဲ ေကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကလိမ့်မည်''

ဟဆိေလ ၏။

၅ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက်တွင်စိးစံေသာအာ ေမာရိဘရင်များ ှ င့် ေြမထဲပင်လယ်ကမ်းေြခ

တစ်ေလာက်စိးစံေသာခါနာန်ဘရင်အေပါင်း တိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေယာ်ဒန်

ြမစ်ကိြဖတ်ကး ပီးသည်အထိ ြမစ်ေရကိ ထာဝရဘရားခန်းေြခာက်ေစေတာ်မေ ကာင်း

ကားသိရ က၏။ ထိေကာင့်သတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိေ ကာက် ွံ ့

၍စိတ်ပျက်အားေလျာ့ ကကန်၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည်ေယာ အား``ေကျာက်

ေစာင်း ားများကိ ပလပ်၍ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား အေရဖျားလီှးြခင်း

မဂလာကိစီရင်ေပးေလာ့''ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃ သိ့ြဖစ်၍ေယာ သည်``အေရဖျားလီှးြခင်း

ေတာင်ကန်း'' ဟနာမည်တွင်သည့်အရပ်တွင် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား အေရဖျား

လီှးြခင်းမဂလာကိစီရင်ေပးေလ၏။‐ ၄ အီဂျစ်ြပည်မှထွက်လာေသာေယာကျာ်းအား

လံးတိ့သည် အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာကိ ခံ ပီးြဖစ်သည်။ သိ့ရာတွင်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည် ှ စ်ေပါင်းေလးဆယ် ကာ ေသာေတာက ာရခရီးတွင်မည်သည့်ေယာကျာ်း

ကေလးမ အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာကိ မခံခ့ဲရေချ။ ထိအ ှ စ်ေလးဆယ်ကာလ

ကန်ဆံးေသာအခါ၌အီဂျစ်ြပည်မှထွက် လာေသာစစ်မထမ်းအ ွယ်ေရာက်သေယာကျာ်း

အေပါင်းတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ပညတ် ေတာ်ကိမလိက်နာသြဖင့်ေသဆံး ကကန်၏။

ထာဝရဘရားသည်ဘိးေဘးတိ့အားေပး မည်ဟကတိထားေတာ်မေသာေြမ သဇာ

ထက်သန်၍ အစာေရစာေပါ ကယ်ဝသည့် ြပည်ကိ ထိသတိ့မြမင်ရဟကျိန်ဆိေတာ်

မသည် ှ င့်အညီြမင်ခွင့်ကိမရ ကေချ။‐ ၇ သတိ့၏သားများသည်အေရဖျားလီှး

ြခင်းမဂလာကိမခံခ့ဲရသြဖင့် ေယာ သည်ထိသားများအတွက်အေရဖျားလီှး

ြခင်းမဂလာကိစီရင်ေပးြခင်းြဖစ်သည်။ ၈ အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာကိစီရင် ပီးေနာက်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်အနာ ကျက်သည့်တိင်ေအာင်စခန်းထဲတွင်ေနထိင်
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ကေလသည်။‐ ၉ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်ေယာ အား``အီဂျစ်

ြပည်တွင်သင်တိ့ကန်ခံရေသာအ ှ က်ကိငါ သည်ယေန့ဖယ် ှ ား ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ထိ့ ေကာင့်ထိအရပ်သည်ယေန့တိင်ေအာင်ဂိလ ဂါလ ဟနာမည်တွင်ေလသည်။

၁၀ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေယရိေခါ မိ ့အနီးလွင်ြပင်၌ ှ ိ ေသာဂိလဂါလ

အရပ်တွင် စခန်းချေနစဥ်ပထမလတစ် ဆယ့်ေလးရက်ေန့ည၌ပသခါပဲွေတာ်ကိ

ကျင်းပ ကသည်။‐ ၁၁ ေနာက်တစ်ေန့၌သတိ့သည်ပထမဦးဆံးအ ကိမ် အေနြဖင့်

ခါနာန်ြပည်ထွက်စပါး ှ င့် ပလပ် ေသာေပါက်ေပါက် ှ င့်တေဆးမပါေသာမန့်ကိ စားရ ကသည်။‐

၁၂ ထိေန့မှစ၍မ မန့်ေကာင်းကင်မှမကျသြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်မ မန့်ကိ

မစားရေတာ့ေချ။ ထိအချိန်မှစ၍သတိ့ သည်ခါနာန်ြပည်ထွက်အသီးအ ှ ံ များကိ စားရ ကသည်။

၁၃ ေယာ သည်ေယရိေခါ မိ ့အနီးသိ့ေရာက် ှ ိ လာစဥ် မိမိေ ှ ့တွင် ားလွတ်ကိင်သတစ်ဦး

ရပ်ေနသည်ကိ တ်တရက်ြမင်ရသည်။ ေယာ သည်ထိသထံသိ့ချဥ်းကပ်၍``သင်သည်ငါတိ့

ဘက်ေတာ်သားေလာ၊ ရန်သေလာ'' ဟေမး၏။ ၁၄ ထိသက``ဘက်ေတာ်သားလည်းမဟတ်၊

ရန်သ လည်းမဟတ်၊ ထာဝရဘရား၏တပ်မးအ ြဖစ်ငါလာ၏'' ဟေြဖ ကား၏။

ထိအခါေယာ သည်ေြမေပ တွင်ပျပ်ဝပ် ှ ိ ခိး လျက်``အ ှ င်၊ ကိယ်ေတာ့်ကန်အားအမိန့် ှ ိ ေတာ်

မပါ'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၁၅ ထာဝရဘရား၏တပ်မးက``သင်၏ဖိနပ်ကိ ခ တ်ေလာ့။

သင်နင်းေသာေြမသည်သန့် ှ င်းြမင့် ြမတ်ေသာေြမြဖစ်၏'' ဟဆိေလ၏။ ထိသ

အမိန့်ေပးသည်အတိင်းေယာ လိက်နာ၏။

၆
ဣသေရလအမျိုးသားများေယရိေခါ မိ ့ တွင်းသိ့မဝင် ိင်ရန် မိ ့တံခါးများကိပိတ်

၍ အေစာင့်များချထားေလသည်။ မည်သမ မိ ့ကိဝင်ထွက်သွားလာြခင်းမ ပ ိင်။‐ ၂

ထာဝရဘရားသည်ေယာ အား``ငါသည် ေယရိေခါ မိ ့ ှ င့်တကွ မိ ့ကိအပ်ချုပ်ေသာ

မင်း ကီး ှ င့်သရသတိ ှ ိ ေသာစစ်သရဲ အေပါင်းတိ့ကိ သင်၏လက်တွင်းသိ့ကျ ေရာက်ေစမည်။‐ ၃

သင် ှ င့်သင်၏စစ်သည်တိ့သည်တစ်ေန့လ င် တစ် ကိမ်ကျြဖင့် ေြခာက်ရက်တိင် မိ ့ကိပတ်

၍ချီတက်ရ ကမည်။‐ ၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်ခနစ်ေယာက်တိ့သည်တံပိးခရာ တစ်လံးစီကိင်၍

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ ့က သွားရမည်။ သတမေန့တွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့

သည်တံပိးခရာမတ်၍ေ ှ ့ေဆာင်လျက် သင် ှ င့် သင်၏စစ်သည်တိ့သည် မိ ့ကိခနစ် ကိမ်

ပတ်ရ ကမည်။‐ ၅ ထိေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့တံပိးခရာကိ အသံ ှ ည် ှ ည်တစ်ချက်မတ်ရ ကမည်။

ထိ အချက်ေပးသံကိ ကားရလ င် လအေပါင်း တိ့သည် အသံကျယ်စွာေအာ်ဟစ်ရ ကမည်။

ထိအခါ မိ ့ ိ းများ ပိကျသြဖင့်စစ်သည် တပ်သားအားလံး မိမိတိ့ ှ ိ ေနရာမှ မိ ့

တွင်းသိ့အတားအဆီးမ ှ ိ ဘဲဝင်ေရာက် ိင် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ေယာ သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များကိေခ  ပီး လ င်``ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင် က

ေလာ့။ သင်တိ့အနက်ခနစ်ေယာက်တိ့သည် တံပိးခရာများကိကိင်လျက် ပဋိညာဥ်

ေသတာေတာ်ေ ှ ့ကသွား ကေလာ့'' ဟမှာ ကား၏။‐ ၇ ေ ှ ့ဆံးမှတပ်သားများ၊ ထိေနာက်ထာဝရ

ဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်၊ ေနာက်ဆံး တွင်လတိ့လိက်ပါလျက် မိ ့ကိပတ်၍ချီ

တက်ရန်ေယာ အမိန့်ေပးေလ၏။‐ ၈ ေယာ အမိန့်ေပးသည့်အတိင်းတံပိးခရာမတ်

ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်များေ ှ ့က လက်နက်ကိင် တပ်သားများစတင်ချီတက်ေလသည်။ သတိ့

ေနာက်တွင်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင် ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ သတိ့ေနာက်တွင်

တပ်သားများလိက်ပါချီတက် ကသည်။ သ တိ့ချီတက်ေနစဥ်ယဇ်ပေရာဟိတ်များက

တံပိးခရာများကိမတ် ကသည်။‐ ၁၀ ေယာ ကလအေပါင်းတိ့အား``ငါအမိန့်

မေပးမီမည်သမ မေအာ်ဟစ်ရ။ စကား တစ်ခွန်းမ မေြပာရ'' ဟမှာထား ပီး ြဖစ်၏။‐

၁၁ သိ့ြဖစ်၍ေယာ သည်ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်အား မိ ့ကိ ပထမ

အ ကိမ်လှည့်ပတ်ေစ၏။ ထိေနာက်သတိ့သည် စခန်းသိ့ြပန်လာ၍တစ်ညတာရပ်နား က သည်။ ၁၂

ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာတွင်ေယာ သည် ိးထ၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့်စစ်သည်တိ့သည်

ဒတိယအ ကိမ် မိ ့ကိယခင်နည်းအတိင်း လှည့်ပတ် က၏။‐ ၁၃ ေ ှ ့ဆံးကတပ်သားများ၊

ထိေနာက်တံပိးခရာ ခနစ်လံးကိမတ်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်ခနစ် ေယာက်၊

သတိ့ေနာက်ထာဝရဘရား၏ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင်ေသာယဇ်ပေရာ

ဟိတ်များ ှ င့်ေနာက်ဆံးတပ်သားများလိက် ပါချီတက် က၏။ သတိ့ချီတက်ေနစဥ်

ယဇ်ပေရာဟိတ်များကတံပိးခရာများ ကိမတ် ကသည်။‐ ၁၄ ဒတိယေန့၌သတိ့သည်တစ်ဖန် မိ ့ကိ တစ်

ကိမ်လှည့်ပတ်၍စခန်းသိ့ြပန်လာ ကေလ သည်။ သတိ့သည်ဤနည်း ှ င် ှ င်ေြခာက်ရက်

တိင်တိင် မိ ့ကိလှည့်ပတ် ကသည်။ ၁၅ သတမေန့နံနက်အ ဏ်တက်အချိန်၌သတိ့

သည် ိးထ၍ ယခင်လှည့်ပတ်နည်းအတိင်း မိ ့ ကိခနစ် ကိမ်လှည့်ပတ် ကေလသည်။ ထိေန့၌

သာ မိ ့ကိခနစ် ကိမ်တိင်ေအာင်လှည့်ပတ် က သည်။‐ ၁၆ မိ ့ကိသတမအ ကိမ်လှည့်ပတ်ေနစဥ်ယဇ်

ပေရာဟိတ်များ တံပိးခရာများကိမတ်အ့ံ ဆဲဆဲ၌ေယာ သည်လအေပါင်းတိ့အား``ဟစ်

ေအာ်ေကးေကာ် ကေလာ့။ ထာဝရဘရား သည်သင်တိ့အား မိ ့ကိအပ်ေတာ်မ ပီ။‐ ၁၇

မိ ့ ှ င့်တကွ မိ ့တွင်း၌ ှ ိ သမ ေသာဥစာ ပစည်းတိ့သည်ထာဝရဘရားအတွက် ပေဇာ်

သကာအြဖစ်လံးဝဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။ ြပည့် တန်ဆာမရာခပ်သည်ငါတိ့၏သလ ိုများ

ကိဝှက်ထားခ့ဲေသာေကာင့် သ ှ င့်သ၏အိမ် သအိမ်သားတိ့ကိသာလ င်အသက်ချမ်း သာေပးရမည်။‐

၁၈ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ဖျက်ဆီးပစ်ရမည့် အရာများမှမည်သည့်ပစည်းမ မယရ။

အကယ်၍ယမိလ င်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့၏စခန်းတွင်ေဘးဒကဆိက်ေရာက် လိမ့်မည်။‐ ၁၉ ေ ၊

ေငွ၊ ေကးနီ၊ သံတိ့ြဖင့် ပလပ်ထားေသာ ဝတုပစည်း ှ ိ သမ တိ့ကိကား ထာဝရဘရား

အတွက်သီးသန့်သတ်မှတ်ထားသြဖင့် ထာဝရ ဘရား၏ဘ ာေတာ်တိက်ထဲသိ့သွင်းထားရ မည်''

ဟမိန့်ဆိေလသည်။ ၂၀ ထိ့ေကာင့်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့တံပိးခရာ မတ်လ င်မတ်ြခင်း

လအေပါင်းတိ့သည် တခဲနက်ေကးေကာ်ရာ မိ ့ ိ းများ ပိကျ ေလ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့

သည် မိ ့တွင်းသိ့အတားအဆီးမ ှ ိ ဘဲ ဝင်ေရာက်၍ မိ ့ကိသိမ်းယ က၏။‐ ၂၁

သတိ့သည် မိ ့တွင်း၌ ှ ိ သမ ေသာေယာကျာ်း၊ မိန်းမအ ကီးအငယ်တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ သိး၊

ွား၊ ြမည်းတိ့ကိလည်းေကာင်း၊ ားြဖင့်သတ် ြဖတ်သတ်သင် က၏။ ၂၂

ထိေနာက်ေယာ သည်ထိြပည်ကိေထာက်လှမ်း ခ့ဲေသာသလ ို ှ စ်ေယာက်တိ့အား``သင်တိ့သည်

ြပည့်တန်ဆာမအားကတိေပးခ့ဲသည့်အတိင်း သ့အိမ်သအိမ်သားတိ့ကိေခ ေဆာင်ခ့ဲေလာ့'' ဟ

ေစခိင်းေလ၏။‐ ၂၃ ထိေကာင့်သတိ့သည်ရာခပ် ှ င့်တကွသ၏ မိဘများ၊

ေမာင် ှ မများ ှ င့်အိမ်သအိမ်သား များကိေခ ေဆာင်ခ့ဲ၏။ ေကျးကန်များပါ

မကျန်သတိ့အားလံးတိ့ကိဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏စခန်းအနီးလံ ခံေသာ

အရပ်တွင်ေနရာချထား ကေလသည်။‐ ၂၄ ထိေနာက်သတိ့သည် မိ ့ ှ င့်တကွ မိ ့တွင်း

၌ ှ ိ သမ ေသာအရာအားလံးကိမီး ိ ့ ဖျက်ဆီး က၏။ သိ့ရာတွင်သတိ့သည် ေ ၊ ေငွ၊

ေကးနီ၊ သံတိ့ြဖင့် ပလပ်ေသာဝတုပစည်း များကိသိမ်းယ၍ ထာဝရဘရား၏ဘ ာ

ေတာ်တိက်ထဲသိ့သွင်း ကသည်။‐ ၂၅ ြပည့်တန်ဆာမရာခပ်သည်ေယရိေခါ မိ ့

အေြခအေနကိေထာက်လှမ်းရန် ေစလတ်လိက် ေသာသ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိဝှက်ထားခ့ဲြခင်း

ေကာင့် ေယာ သည်သ ှ င့်သ၏ေဆွမျိုးအား လံးတိ့ကိအသက်ချမ်းသာေပး၏။ (သ၏

အဆက်အ ွယ်တိ့သည်ယေန့တိင်ေအာင် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတေန

ထိင်လျက် ှ ိ  ကသည်။) ၂၆ ထိအခါေယာ က``ေယရိေခါ မိ ့ကိြပန် လည်တည်ေဆာက်ေသာသသည်

ထာဝရ ဘရား၏ကျိန်စာသင့်ပါေစသား။ မိ ့၏အတ်ြမစ်ကိတည်ေသာသသည် သားဦးဆံးရပါေစသား။

မိ ့တံခါးကိေဆာက်ေသာသသည်သားေထွး ဆံးရပါေစသား'' ဟ၍ကျိန်ဆိေလ၏။

၂၇ ထာဝရဘရားသည်ေယာ  ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၍သ၏နာမည်သည်တစ်ြပည်လံး

တွင်ထင် ှ ားေကျာ်ေစာေလ၏။

၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ဖျက်ဆီးရ မည့်ပစည်းတစ်စံတစ်ခကိမ မယရဟ

ေသာ ထာဝရဘရား၏တားြမစ်ချက်ကိ အာခန်ဆိသသည်မနာခံသြဖင့် ထာဝရ

ဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အားြပင်းစွာေသာအမျက်ေတာ်ထွက်ေတာ် မ၏။

(အာခန်သည်ယဒအ ွယ်ဝင်ေဇရ မိသားစထဲမှဇာဗဒိ၏ေြမး၊ ကာမိ၏ သားြဖစ်သည်။) ၂

ေယာ သည်ေဗသလ မိ ့အေ ှ ့ဘက်၊ ေဗသ ဝင် မိ ့အနီးတွင်တည် ှ ိ ေသာအာဣ မိ ့

အေြခအေနကိေထာက်လှမ်းရန် လအချို ့ တိ့ကိေယရိေခါ မိ ့မှေစလတ်လိက်ေလ သည်။‐ ၃

သတိ့သည်ယင်းသိ့ေထာက်လှမ်း ပီးေနာက် ေယာ ထံသိ့ြပန်လာ ပီးလ င်``အာဣ မိ ့

ကိအက ်ပ်တိ့အားလံးချီတက်တိက်ခိက် ရန်မလိပါ။ လ ှ စ်ေထာင်သံးေထာင်ခန့်ေစ

လတ်လ င်လံေလာက်ပါ၏။ စစ်တပ်တစ်တပ် လံးေစလတ်ရန်မလိအပ်ပါ။ ထိ မိ ့သည် မိ ့ ကီးမဟတ်ပါ''

ဟ၍ြပန် ကား က ေလသည်။‐ ၄ ထိ့ေကာင့်ဣသေရလအမျိုးသားသံးေထာင်

ခန့်သည် မိ ့ကိချီတက်တိက်ခိက် က၏။ သိ့ ရာတွင်စစ်ေရးနိမ့်သြဖင့်ဆတ်ခွာခ့ဲရ

ေလသည်။‐ ၅ အာဣ မိ ့သားတိ့သည် မိ ့တံခါးမှေကျာက် ကျင်းများ ှ ိ ရာအရပ်သိ့တိင်ေအာင်

ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့ေနာက်သိ့လိက်၍တိက် ခိက် ကရာေတာင်ကန်းအဆင်း၌

ဣသေရလ အမျိုးသားသံးဆယ့်ေြခာက်ေယာက်ခန့်ကိ သတ်ြဖတ်လိက် ကေလသည်။

သိ့ြဖစ်၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အလွန် စိတ်ပျက်အားေလျာ့ ကကန်၏။ ၆

ေယာ  ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်း ေဆာင်တိ့သည်ဝမ်းနည်းစိတ်ပျက်လျက် မိမိ

တိ့၏အဝတ်များကိဆတ် ဖဲ၍ ထာဝရ ဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ ့တွင်ဝမ်း နည်းသည့်အေနြဖင့်

မိမိတိ့၏ဦးေခါင်း ေပ မှာေြမမန့်တင်လျက်ညဦးတိင်ေအာင် ပျပ်ဝပ်လျက်ေန က၏။‐ ၇

ေယာ က``အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ် တိ့ကိအဘယ်ေ ကာင့်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်

ကးေစေတာ်မပါသနည်း။ အာေမာရိအမျိုး သားတိ့လက်သိ့အပ်ရန်ေလာ။ ေသေကပျက်စီး
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ေစရန်ေလာ။ အက ်ပ်တိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ် ဘက်ကမ်း၌သာေနထိင်ခ့ဲလ င်ေကာင်းပါ

မည်။‐ ၈ အိ ထာဝရဘရား၊ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည်ရန်သများထံမှေနာက်သိ့

ဆတ်ေြပးလာရ ပီြဖစ်ြခင်းေ ကာင့် အက ်ပ် သည်မည်သိ့ေြပာရပါမည်နည်း။‐ ၉

ခါနာန်အမျိုးသားမှစ၍ဤြပည် ှ ိ လ အေပါင်းတိ့သည် ထိသတင်းကိ ကားသြဖင့် အက ်ပ်တိ့ကိဝိင်း၍

တစ်ေယာက်မ မကျန် ေအာင်သတ်ြဖတ် ကပါလိမ့်မည်။ ထိအခါ ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းတန်ခိးေတာ်ကိ

လတိ့ အထင်မေသး ကေစြခင်းငှာမည်သိ့ ပေတာ်မပါမည်နည်း'' ဟေလာက်ထား ေလ၏။ ၁၀

ထာဝရဘရားသည်ေယာ အား``ထေလာ့။ အဘယ်ေကာင့်ေြမေပ တွင်ပျပ်ဝပ်၍ေန သနည်း။‐

၁၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အြပစ် ကးလွန်ခ့ဲ က ပီ။ သတိ့သည်ငါေပးေသာ

အမိန့်ကိမလိက်နာ က။ သတိ့သည်ဖျက် ဆီးပစ်ရမည့်ပစည်းအချို ့ကိသိမ်းယထား က ပီ။

ထိပစည်းများကိခိးယ၍မသား ေြပာဆိလျက်မိမိတိ့၏ပစည်းများ ှ င့် ေရာေ ှ ာထား က ပီ။‐ ၁၂

ထိေကာင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ရန်သများကိယှဥ် ပိင်၍မတိက် ိင် က။ သ

တိ့ကိယ်တိင်ဖျက်ဆီးြခင်းခံရမည့်သများ ြဖစ်၍ ရန်သများထံမှဆတ်ခွာခ့ဲရ က၏။

သင်တိ့ကိမယရဟငါပညတ်ေသာ်လည်း သင်တိ့ယထားေသာပစည်းများကိဖျက်ဆီး

မပစ်လ င် ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ် မမည်မဟတ်။‐ ၁၃ ထေလာ့၊

လတိ့ကိသန့်စင်ြခင်းဝတ် ပေစ ပီးလ င် နက်ြဖန်ေန့၌ငါ၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ ဝင်ရန်အသင့် ှ ိ  ကေစ။

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား ဤသိ့မိန့်ေတာ်မေ ကာင်းေြပာ ကား

ေလာ့။ `ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ၊့ ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်ဟငါပညတ်ထား

ေသာပစည်းအချို ့သင်တိ့တွင် ှ ိ ၏။ ထိပစည်း များကိသင်တိ့မဖျက်ဆီးသမ ကာလ

ပတ်လံးသင်တိ့သည်ရန်သများကိမခံ မရပ် ိင်။‐ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍နက်ြဖန်ေန့နံနက်၌သင်တိ့သည်

အ ွယ်အလိက်ထွက်လာ ကရမည်။ မဲကျ ေသာအ ွယ်သည်သားချင်းစအလိက်ေ ှ ့

သိ့ထွက်လာရမည်။ မဲကျေသာမိသားစ သည်တစ်ဦးချင်းေ ှ ့သိ့ထွက်လာရမည်။‐

၁၅ ထိေနာက်ဖျက်ဆီးရမည့်ပစည်းခိးသဟ မဲကျသသည် ငါ၏ပဋိညာဥ်ကိချိုးဖျက်

၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား အ ှ က် တကဲွအကျိုးနည်းြဖစ်ေစေသာေကာင့်သ

ှ င့်တကွသ၏မိသားစကိလည်းေကာင်း၊ သပိင်သမ ေသာပစည်းများကိလည်းေကာင်း

မီး ိ ့ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်' '' ဟမိန့် ကား ေတာ်မ၏။ ၁၆ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာတွင်ေယာ သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား အ ွယ် အလိက်ေ ှ ့ေတာ်သိ့ထွက်ေစရာယဒ အ ွယ်မဲကျေလ၏။‐ ၁၇

ယဒအ ွယ်မှသားချင်းစတိ့ေ ှ ့ေတာ်သိ့ ထွက်လာေသာအခါ ေဇရသားချင်းစမဲကျ ေလ၏။

ေဇရသားချင်းစမှမိသားစများ ေ ှ ့ေတာ်သိ့ထွက်ေစရာဇာဗဒိမိသားစကိ မဲကျေလ၏။‐ ၁၈

ဇာဗဒိ၏မိသားစမှတစ်ဦးချင်းေ ှ ့ေတာ် သိ့ထွက်လာေစသည့်အခါ အာခန်ဆိသ မဲကျေလ၏။

သသည်ကာမိ၏သား၊ ဇာဗဒိ ၏ေြမးြဖစ်သည်။‐ ၁၉ ေယာ ကသ့အား``ငါ့သား၊ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားေ ှ ့ေတာ်တွင်မှန်ရာကိေြပာ၍ဝန်ခံ ေလာ့။

သင် ပခ့ဲသည့်အမကိမထိမ်မချန် ဘဲငါ့အားထတ်ေဖာ်ေြပာ ကားေလာ့'' ဟ ဆိေလ၏။ ၂၀

ထိအခါအာခန်က``အက ်ပ်သည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားအားြပစ်မှားမိခ့ဲေ ကာင်းဝန်ခံပါ သည်။‐ ၂၁ အက ်ပ်တိ့သိမ်းယခ့ဲေသာပစည်းများထဲ

တွင်လှပေသာဗာဗလန်ဝတ် ံ ၊ ေငွချိန်ငါး ေပါင်ခန့် ှ င့်အချိန်တစ်ေပါင်ေကျာ်ခန့် ှ ိ

ေသာေ ေချာင်းကိေတွ့ရ၍ လိချင်မက်ေမာ လှသြဖင့်ယမိပါသည်။ အက ်ပ်၏တဲထဲ

တွင်ေငွကိေအာက်ဆံး၌ထား၍ြမုပ်ထား ပါသည်'' ဟေယာ အားေလာက်ထားေလ၏။ ၂၂

ထိအခါေယာ သည်လအချို ့ကိေစခိင်း သြဖင့် သတိ့သည်အာခန်၏တဲသိ့ေြပးသွား က၏။

တဲအတွင်း၌အာခန်ထတ်ေဖာ်ေြပာြပ သည့်အတိင်းဖျက်ဆီးရမည့်ပစည်းများကိ ေတွ ့ရ ကေလသည်။‐

၂၃သတိ့သည်ထိပစည်းများကိေယာ  ှ င့်ဣသ ေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ထံသိ့ယေဆာင် ခ့ဲ၍

ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ချထား ကသည်။‐ ၂၄ ေယာ  ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း

တိ့သည်အာခန် ှ င့်တကွေငွ၊ ဝတ် ံ  ှ င့်ေ ေချာင်းကိလည်းေကာင်း၊ သ၏သားသမီးများ၊ သိး၊ ွား၊ ြမည်း၊

တဲ ှ င့်သပိင်ပစည်း ှ ိ သမ တိ့ကိလည်းေကာင်းဒကချိုင့်ဝှမ်းသိ့ေခ ေဆာင်သွား ကေလသည်။‐ ၂၅

ေယာ ကအာခန်အား``သင်သည်အဘယ် ေကာင့်ငါတိ့အားဒကေရာက်ေစသနည်း။

ယခထာဝရဘရားသည်သင့်အားဒက ေရာက်ေစေတာ်မမည်'' ဟဆိေလ၏။ ထိေနာက်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် အာခန်ကိေကျာက်ခဲြဖင့်ပစ်၍သတ်က၏။

သ၏မိသားစကိလည်းေကျာက်ခဲြဖင့်ပစ် ၍သတ် ပီးလ င် သ၏ပစည်းများ ှ င့်အတ မီး ိ ့လိက် က၏။‐

၂၆ သ၏အေလာင်းေပ တွင်ေကျာက်ခဲပံ ကီး ကိပံထား က၏။ ထိေကျာက်ပံ ကီးကိ

ယေန့တိင်ေအာင်ေတွ့ြမင် ိင်သည်။ ထိအြဖစ် အပျက်ကိအစဲွ ပ၍ထိအရပ်ကိ`ဒက ချိုင့်ဝှမ်း'

ဟယေန့တိင်ေခ တွင် ကသည်။ ထိအခါထာဝရဘရားသည်အမျက် ေတာ်ေြပေလ၏။

၈ ထာဝရဘရားသည်ေယာ အား``သင်သည် စစ်သရဲအေပါင်းတိ့ ှ င့်အတအာဣ မိ ့

သိ့ချီတက်ေလာ့။ မေ ကာက် ှ င့်။ စိတ်မပျက် ှ င့်။ ငါသည်သင့်လက်တွင်းသိ့အာဣမင်း ှ င့်

တကွြပည်သြပည်သားများ၊ သ၏ မိ၊့ သ၏နယ်ေြမတိ့ကိေပးအပ်မည်။‐ ၂

သင်သည်ေယရိေခါ မိ ့ ှ င့်၎င်း၏မင်းကိ သတ်သင်ဖျက်ဆီးသက့ဲသိ့ အာဣ မိ ့ ှ င့်

၎င်း၏မင်းကိသတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။ သိ့ရာတွင်၎င်း၏ပစည်းများ ှ င့်တိရစာန်

များကိသင်တိ့သိမ်းယ ိင်သည်။ မိ ့ကိ အေနာက်ဘက်မှဝင်စီးရန်တပ်ပန်းချ

ထားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ သိ့ြဖစ်၍ေယာ သည်စစ်သရဲအေပါင်းတိ့ ှ င့်

အာဣ မိ ့သိ့ချီတက်ရန်အသင့်ြပင်ေလသည်။ သသည်လက်ေ ွးစင်စစ်သရဲသံးေသာင်းကိ

ညအချိန်၌ေစလတ်၍၊‐ ၄ ``သင်တိ့သည် မိ ့၏အေနာက်ဘက်မလှမ်း မကမ်းတွင်ပန်းေအာင်းေနေလာ့။

မိ ့ကိတိက် ခိက်ရန်အသင့် ှ ိ ေန ကေလာ့။‐ ၅ ငါ ှ င့်ငါ၏တပ်သားတိ့သည် မိ ့အနီးသိ့

ချဥ်းကပ်လာ ကမည်။ အာဣ မိ ့သားတိ့သည် ငါတိ့အားထွက်၍တိက်ခိက် ကေသာအခါ ငါတိ့သည်

ယခင်တစ် ကိမ်ကက့ဲသိ့ဆတ်ခွာ ထွက်ေြပး ကမည်။‐ ၆ ထိအခါသတိ့သည် မိ ့မှေဝးကွာသည့်အရပ်

သိ့ေရာက်သည့်တိင်ေအာင် ငါတိ့ေနာက်သိ့လိက်လံ တိက်ခိက် ကလိမ့်မည်။ ငါတိ့ယခင်အတိင်း

ထွက်ေြပး က ပီဟသတိ့ထင်မှတ်လိမ့်မည်။‐ ၇ ထိအခါသင်တိ့ပန်းကွယ်ရာမှထွက်၍ မိ ့

ကိသိမ်းယရမည်။ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် မိ ့ကိသင်တိ့လက် သိ့အပ်ေတာ်မမည်။‐

၈ သင်တိ့သည် မိ ့ကိသိမ်းယ ပီးေနာက်ထာဝရ ဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း မိ ့ကိမီး

ိ ့ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။ ဤအမိန့်အတိင်း ေဆာင် ွက် ကေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးေလ၏။‐ ၉

ေယာ သည်လက်ေ ွးစင်သရဲတိ့ကိေစလတ် သြဖင့် သတိ့သည်ချီတက်၍အာဣ မိ ့အေနာက်

ဘက် ှ င့်ေဗသလ မိ ့စပ် ကားတွင်ပန်းေအာင်း ေစာင့်ဆိင်းေန ကေလသည်။ ေယာ သည်ထိ

ည၌စခန်းတွင်ေန၏။ ၁၀ နံနက်ေစာေစာ၌ေယာ သည်ဣသေရလအမျိုး သားအ ကီးအကဲတိ့ ှ င့်အတ

စစ်သရဲတိ့ ကိဦးေဆာင်၍အာဣ မိ ့သိ့ချီတက်ေလသည်။‐ ၁၁သ ှ င့်အတလိက်ပါလာေသာစစ်သရဲတိ့

သည် မိ ့တံခါးမဘက်သိ့ချီတက်၍ေြမာက် ဘက်တွင်စခန်းချ ကသည်။ သတိ့၏စခန်း

ှ င့် မိ ့အ ကားတွင်ချိုင့်ဝှမ်း ှ ိ ၏။‐ ၁၂ သသည်စစ်သရဲငါးေထာင်ခန့်ကိ မိ ့အေနာက်

ဘက် အာဣ မိ ့ ှ င့်ေဗသလ မိ ့အ ကားတွင် ပန်းေအာင်းေနေစ၏။‐ ၁၃

တပ်မကိ မိ ့၏အေနာက်ဘက်တွင်လည်းေကာင်း တပ်စဲွေစ၏။ ထိည၌ေယာ သည်ချိုင့်ဝှမ်း

ထဲသိ့ဆင်းသွားေလ၏။‐ ၁၄ အာဣမင်းသည်ေယာ ၏စစ်သရဲများတပ်ချ

လျက် ှ ိ သည်ကိြမင်လ င် မိမိ၏စစ်သရဲအေပါင်း တိ့ကိအလျင်အြမန်စ ံ း၍ ဣသေရလတပ်

ကိတိက်ခိက်ရန်ေယာ်ဒန်ြမစ်ချိုင့်ဝှမ်းဘက် ယခင် တိက်ခိက်ခ့ဲေသာအရပ်သိ့ချီတက်ေလသည်။

သိ့ရာတွင်သသည် မိ ့၏အေနာက်ဘက်၌ ဣသေရလတပ်ပန်းများချထားေ ကာင်း

ကိမရိပ်မိေချ။‐ ၁၅ ေယာ  ှ င့်သ၏တပ်သားတိ့သည်စစ် ံ း ဟန်ေဆာင်လျက်

မိ ့ြပင်ကွင်းထဲသိ့ထွက်ေြပး ေလ၏။‐ ၁၆ အာဣမင်းသည် မိ ့တွင်း ှ ိ ေယာကျာ်းအားလံး

ကိဆင့်ေခ ၍ ေယာ ၏တပ်ေနာက်သိ့လိက်ေစ သြဖင့်သတိ့သည် မိ ့ ှ င့်အလှမ်းကွာေသာ

အရပ်သိ့ေရာက်လာ ကေလသည်။‐ ၁၇ အာဣ မိ ့သားအားလံးတိ့သည်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ေနာက်သိ့ ထွက်လိက် ကရာ မိ ့ ကိကာကွယ်မည့်သတစ်ေယာက်မ မကျန် ရစ်ေချ။ ၁၈

ထိအခါထာဝရဘရားသည်ေယာ အား``သင်၏လံှကိအာဣ မိ ့ဘက်သိ့ချိန် ွယ်ေလာ့။

မိ ့ကိသင်၏လက်သိ့ငါအပ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မသည့်အတိင်း၊‐ ၁၉

ေယာ သည်လံှကိကိင်၍ မိ ့ဘက်သိ့ချိန် ွယ် လိက်ရာစစ်သရဲတိ့သည် ပန်းေအာင်းရာမှ

အလျင်အြမန်ထွက်လာ၍ မိ ့တွင်းသိ့ေြပး ဝင် က ပီးလ င် မိ ့ကိသိမ်း၍ချက်ချင်း မီး ိ ့ဖျက်ဆီး က၏။‐

၂၀ အာဣ မိ ့သားတိ့သည်ေနာက်သိ့လှည့် ကည့် ေသာအခါ မိ ့မှမီးခိးလံး ကီးများအထက်

သိ့တက်လျက် ှ ိ သည်ကိြမင်ရေလသည်။ ထိ အခါ မိ ့ြပင်ဘက်သိ့ထွက်ေြပးခ့ဲ ကေသာ

ဣသေရလတပ်သားတိ့သည်ြပန်လှည့်၍ အာဣ မိ ့သားတိ့ကိတိက်ခိက် ကသြဖင့်

သတိ့ထွက်ေပါက်မ ှ ိ ဘဲပိတ်မိေန က၏။‐ ၂၁ ေယာ  ှ င့်သ၏တပ်သားတိ့သည်မိမိတိ့

တပ်ပန်းများက မိ့ကိသိမ်းလိက်ေ ကာင်းကိ လည်းေကာင်း၊ မိ ့မီးေလာင်လျက် ှ ိ သည်ကိ

လည်းေကာင်းေတွ့ြမင်ရလ င်ြပန်လှည့်၍ အာဣ မိ ့သားများကိတိက်ခိက်သတ်ြဖတ်

ကသည်။‐ ၂၂ မိ ့တွင်း၌ ှ ိ ေသာဣသေရလတပ်သားတိ့ ကလည်းထွက်၍တိက်ခိက် ကရာ

အာဣ မိ ့ သားတိ့သည်ဝိင်းရံြခင်းကိခံရသြဖင့် သတိ့အားလံးပင်ကျဆံး ကကန်၏။ အာဣ

မင်းကလဲွ၍မည်သမ အသက် ှ င်၍မကျန် ရစ်ခ့ဲေချ။ ဣသေရလတပ်သားတိ့သည်

အာဣမင်းကိလက်ရဖမ်းဆီး၍ေယာ ထံသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ ကေလသည်။ ၂၄

ဣသေရလတပ်သားတိ့သည်ကွင်းြပင်ေဒသ ၌ ရန်သများကိတစ်ေယာက်မကျန်သတ်ြဖတ် ပီးေနာက်

အာဣ မိ ့ထဲသိ့ြပန်ဝင်လာ၍ကျန် ှ ိ သ ှ ိ သမ ကိသတ်သင်လိက် ကေလသည်။‐ ၂၅

မိ ့သ မိ ့သားများတစ်ေယာက်မကျန်ေသဆံး ကန်သည်အထိ ေယာ သည်မိမိလံှကိမချ

ဘဲအာဣ မိ ့ဘက်သိ့ချိန် ွယ်ထားေလသည်။ ထိေန့၌တစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်မ  ှ ိ ေသာ မိ ့
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သ မိ ့သားအားလံးေသဆံးကန် က၏။‐ ၂၇ ေယာ အားထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မ

သည်အတိင်း ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည်သိး ွားတိရစာန်များ ှ င့်ဥစာပစည်း

များကိမိမိတိ့အတွက်သိမ်းယ က၏။‐ ၂၈ ေယာ သည်အာဣ မိ ့ကိမီး ိ ့ဖျက်ဆီး လိက်သြဖင့်

ယေန့တိင် မိ ့ပျက်အြဖစ် ကျန်ရစ်ေလသည်။‐ ၂၉ အာဣမင်းကိလည်းသစ်ပင်တွင်လည်ဆဲွချ၍

သတ် ပီးလ င် ေနဝင်ချိန်တိင်ေအာင်အေလာင်း ကိဆဲွထားေလ၏။ ေနဝင်ချိန်၌အေလာင်းကိ

ဖတ်ချ၍ မိ ့တံခါးဝတွင်ပစ်ထားရန် ေယာ အမိန့်ေပး၏။ ထိေနာက်သတိ့သည်

အေလာင်းေပ တွင်ေကျာက်တံးများကိပံ ထား ကသြဖင့် ယေန့တိင်ထိေကျာက်ပံ

ကီးကိေတွ့ြမင် ိင်ေလသည်။ ၃၀ ထိေနာက်ေယာ သည်ဧဗလေတာင်ေပ တွင်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ရန်ယဇ်ပလင်ကိ တည်ေလ၏။‐ ၃၁

ထာဝရဘရား၏အေစခံေမာေ ှ ၏ပညတ် တရားတွင်``သံလက်နက်ကိရိယာြဖင့်မဆစ်

ေသာေကျာက်များြဖင့်ယဇ်ပလင်ကိတည်ရမည်'' ဟ၍ န် ကားသည့်အတိင်းထိယဇ်ပလင်ကိ

တည်ေလသည်။ သတိ့သည်မီး ိ ့ေသာယဇ် ှ င့် မိတ်သဟာယယဇ်တိ့ကိ ယဇ်ပလင်ေပ တွင်

ထာဝရဘရားအားပေဇာ် ကသည်။‐ ၃၂ ေယာ သည်ေကျာက်များေပ တွင်ေမာေ ှ ေရး ခ့ဲေသာ

ပညတ်တရားကိဣသေရလအမျိုး သားတိ့၏မျက်ေမှာက်၌ကးေရးေလသည်။‐ ၃၃

ေခါင်းေဆာင်များ၊ အရာ ှ ိ များ၊ တရားသ ကီး များမှစ၍ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း

တိ့သည် ယင်းတိ့ ှ င့်အတေနထိင်ေသာလမျိုး ြခားများတိ့ ှ င့်အတ ထာဝရဘရား၏

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင်ေသာ ေလဝိ အ ွယ်ဝင်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၏တစ်ဘက်

တစ်ချက်၊ ေသတာေတာ်၏ဝဲယာ၌လစခဲွ၍ ရပ်ေန က၏။ လဦးေရတစ်ဝက်တိ့သည်

ေဂရဇိန်ေတာင်ကိေကျာေပး၍ကျန်တစ် ဝက်တိ့သည်ဧဗလေတာင်ကိေကျာေပး လျက်ရပ်ေန ကသည်။

သတိ့သည်ေကာင်းချီး မဂလာကိခံယေသာအခါထိသိ့လိက်နာ ေဆာင် ွက်ရမည်ဟ၍ထာဝရဘရား၏

အေစခံေမာေ ှ မိန့်မှာခ့ဲသည်။‐ ၃၄ ထိ့ေနာက်ေယာ သည်ပညတ်တရားကျမ်း

စာအပ်တွင်ေရးသားေဖာ်ြပသည့်ေကာင်းချီး မဂလာ ှ င့် ကျိန်စာများအပါအဝင်တရား

အလံးစံတိ့ကိအသံကျယ်စွာြဖင့်ဖတ် ေလ၏။‐ ၃၅ ေယာ သည်အမျိုးသမီး ှ င့်ကေလးများ၊

သတိ့ ှ င့်အတေနထိင်ေသာလမျိုးြခား များအပါအဝင် ဣသေရလအမျိုးသား

အေပါင်းတိ့ေ ှ ့၌ေမာေ ှ ေပးေသာပညတ် ှ ိ သမ ကိဖတ် ွတ်ေလသည်။

၉ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက် ှ ိ ေတာင်ကန်းေဒသ၊ ေတာင်ေြခေဒသ၊

ေြမာက်ဘက်ေလဗ န်ေတာင် အထိ ှ ည်လျားေသာေြမထဲပင်လယ်ကမ်း ိ း

တန်းေဒသတိ့တွင်အပ်စိးေသာမင်းအေပါင်း တိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ေအာင်ပဲွ

ခံသတင်းကိ ကား က၏။ ထိမင်းများမှာ ဟိတိအမျိုးသား၊ အာေမာရိအမျိုးသား၊ ခါနာန်အမျိုးသား၊

ေဖရဇိအမျိုးသား၊ ဟိဝိ အမျိုးသား၊ ေယဗသိအမျိုးသားတိ့၏ မင်းများြဖစ် ကသည်။‐ ၂

သတိ့သည်ေယာ  ှ င့်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား စေပါင်း၍တိက်ခိက်ရန်သေဘာ

တ က၏။ ၃ ဟိဝိအမျိုးသားများြဖစ်ေသာဂိေဗာင် မိ ့ သားတိ့သည် ေယရိေခါ မိ ့ ှ င့်

အာဣ မိ ့များ ကိေယာ မည်က့ဲသိ့တိက်ခိက်ေအာင်ြမင်ခ့ဲ ေ ကာင်း ကားသိရေသာအခါ၊‐ ၄

သ့အားလိမ်လည်လှည့်စားရန် ကံစည် က ေလသည်။ သတိ့သည်ေဟာင်း ွမ်းေသာရိကာ

အိတ်များ ှ င့်အဖာအေထးများ ှ ိ ေသာ သားေရစပျစ်ရည်ဘးများကိြမည်းများ ေပ တွင်တင် ကသည်။‐

၅ သတိ့သည်အဝတ်အစတ်အ ပဲများကိ ဝတ်ဆင်၍ ေဟာင်း ွမ်းေသာဖိနပ်များကိစီး

ကသည်။ ေြခာက်ေသွ့၍မိတက်ေသာအစား အစာများကိယေဆာင် ကသည်။‐ ၆

ထိေနာက်သတိ့သည်ဂိလဂါလအရပ်တွင် စခန်းချလျက် ှ ိ ေသာ ေယာ  ှ င့်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ထံသိ့လာေရာက် က၍``အက ်ပ် တိ့သည်သင်တိ့ ှ င့် ငိမ်းချမ်းေရးစာချုပ်ချုပ်

ဆိရန်အေဝးအရပ်မှလာခ့ဲ ကပါသည်'' ဟဆိေလသည်။ ၇ ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့က``သင်

တိ့သည်ငါတိ့အနီးအပါးတွင်ေနထိင်သ များြဖစ်ေကာင်းြဖစ်မည်။ ထိသိ့ဆိလ င်သင်

တိ့ ှ င့်အဘယ်ေကာင့် ငိမ်းချမ်းေရးစာချုပ် ချုပ်ဆိမည်နည်း'' ဟဆိ က၏။ ၈

သတိ့က``အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏အေစ ကိခံပါမည်'' ဟေယာ အားြပန်ေြပာ က၏။

ေယာ က``သင်တိ့သည်မည်သများြဖစ် က သနည်း။ မည်သည့်အရပ်မှလာ ကသနည်း''

ဟေမးေလ၏။ ၉ ထိအခါသတိ့က``အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ် ေတာ်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏

တန်ခိးေတာ်အေကာင်းကိ ကားသိရသြဖင့် အလွန်ေဝးေသာြပည်မှလာခ့ဲ ကပါသည်။

အီဂျစ်ြပည်တွင် ပေတာ်မခ့ဲသမ ကိ လည်းေကာင်း၊‐ ၁၀ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်တွင်စိးစံေသာအာ

ေမာရိမင်း ှ စ်ပါးြဖစ်သည့် ေဟ ှ ဘန်ဘရင် ှ ိ ဟန် ှ င့်အာ ှ တ တ် မိ ့၌နန်းစိက်ေသာ

ဗာ ှ န်ဘရင် သဃတိ့အား မည်က့ဲသိ့ ှ ိမ် နင်းခ့ဲေ ကာင်းကိလည်းေကာင်းအက ်ပ်တိ့ ကားရပါသည်။‐

၁၁ သိ့ြဖစ်၍အက ်ပ်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကခရီးအတွက်

ရိကာယေဆာင်လျက် ကိယ်ေတာ် ှ င့်ေတွ့ဆံရန် အက ်ပ်တိ့အားေစလတ် ကပါသည်။ ကိယ်

ေတာ်ထံ၌အည့ံခံ၍ ငိမ်းချမ်းေရးေတာင်း ဆိရန်အက ်ပ်တိ့အားမှာ ကားလိက်ပါ သည်။‐

၁၂ အက ်ပ်တိ့၏ေနအိမ်မှကိယ်ေတာ်ထံသိ့ ခရီးစထွက်ချိန်တွင်ရိကာများမှာပေ ွး

လတ်ဆတ်လျက် ှ ိ ခ့ဲပါသည်။ ယခထိရိကာ များကိ ကည့်ပါ။ ေြခာက်ေသွ ့၍မိတက်လျက် ှ ိ ပါသည်။‐

၁၃ စပျစ်ရည်ထည့်စဥ်ကသားေရဘးများသည် လည်းအသစ်ြဖစ်ပါသည်။ ယခ ကည့်ပါ၊ ဘး

များစတ် ပဲလျက် ှ ိ ပါသည်။ ခရီးေဝးမှလာ ခ့ဲရသြဖင့်အက ်ပ်တိ့၏အဝတ် ှ င့်ဖိနပ်

များသည်ေဟာင်း ွမ်းလျက် ှ ိ ပါသည်'' ဟ ေယာ အားေလာက်ထား က၏။ ၁၄

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ထာဝရ ဘရားအားေမးြမန်းေလာက်ထားြခင်းမ ပ ဘဲ

ထိသတိ့ထံမှရိကာကိလက်ခံ ကသည်။‐ ၁၅ ေယာ သည်သတိ့ ှ င့် ငိမ်းချမ်းေရးစာချုပ်

ချုပ်ဆိ၍သတိ့အားအသက်ချမ်းသာေပး ေလ၏။ ဣသေရလအ ကီးအကဲတိ့ကလည်း

ငိမ်းချမ်းေရးစာချုပ်ကိတည်ေစမည်ဟကတိ သစာ ပ က၏။ ၁၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ငိမ်းချမ်း ေရးစာချုပ်ချုပ်ဆိ ပီးေနာက်သံးရက် ကာ

ေသာအခါထိသတိ့သည် မိမိတိ့အနီး အနားတွင်ေနထိင်သများြဖစ်ေကာင်း ကားသိရေလသည်။‐ ၁၇

သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထိအရပ်မှထွက်ခွာခ့ဲ ကရာသံးရက်ေြမာက်

ေသာေန့၌ ထိသတိ့ေနထိင်ရာ မိ ့များြဖစ် ေသာဂိေဗာင် မိ၊့ ေခဖိရာ မိ၊့ ေဗ တ် မိ ့ ှ င့်

ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ့များသိ့ေရာက် ှ ိ  က ေလသည်။‐ ၁၈ သိ့ရာတွင်ဣသေရလအမျိုးသားအ ကီး

အကဲတိ့သည် ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ကိတိင်တည်၍ကတိသစာ ပခ့ဲ ကသြဖင့်

သတိ့ကိမသတ်ြဖတ်မသတ်သင် ိင် က ေချ။ ထိေ ကာင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည်

အ ကီးအကဲတိ့အားအြပစ်တင် က၏။‐ ၁၉ ထိအခါသတိ့က``ငါတိ့သည်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားကိတိင်တည်၍ကတိသစာ ပထား ပီးြဖစ်ြခင်းေ ကာင့်

သတိ့ကိလက်ဖျား ှ င့်ပင်မတိ့ ိင်။‐ ၂၀ ငါတိ့ ပထားေသာကတိသစာေကာင့်သ

တိ့ကိအသက်ချမ်းသာခွင့်ေပးရမည်။ ငါ တိ့ကတိမတည်လ င်ဘရားသခင်သည်

ငါတိ့အားဒဏ်ခတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၁ သတိ့အားအသက်ချမ်းသာခွင့်ေပး ကကန် အ့ံ။

သိ့ရာတွင်သတိ့အား ငါတိ့အတွက်ေရ ခပ်ထင်းခတ်အလပ်များကိလပ်ကိင်ေစရ မည်''

ဟအ ကံေပးသည့်အတိင်းဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့ကသေဘာတ က ၏။ ၂၂

ေယာ သည်ဂိေဗာင် မိ ့သားတိ့ကိဆင့်ေခ ၍``သင်တိ့သည်ငါတိ့အနီးတွင်ေနထိင်ပါ လျက် ှ င့်

ေဝးေသာအရပ်မှလာသည်ဟ အဘယ်ေကာင့်ငါတိ့ကိလှည့်စားေြပာဆိ ကပါသနည်း။‐ ၂၃

ထိြပစ်မေ ကာင့်ဘရားသခင်သည်သင်တိ့ ကိအြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍

ငါ့ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်အတွက် သင်တိ့ သည်ေရခပ်ထင်းခတ်အလပ်ကိလပ်၍

အ မဲကန်ခံရ ကမည်'' ဟဆိ၏။ ၂၄ ထိအခါသတိ့က``ကိယ်ေတာ်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် ဤြပည်တစ်ြပည်လံးကိ သင်တိ့အားေပးမည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ြပည်

သြပည်သားအားလံးတိ့ကိသတ်ြဖတ်သတ် သင်ရမည်ဟ၍လည်းေကာင်း မိမိ၏အေစခံ

ေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ်မေ ကာင်းအက ်ပ်တိ့ ကားသိရသြဖင့် ေသေဘးကိေ ကာက် ွံ ့

ေသာေကာင့်ထိက့ဲသိ့ ပမိပါ ပီ။‐ ၂၅ ယခအက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏လက်

တွင်းသိ့ေရာက် ှ ိ ေန ပီြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ် ပသင့်သည်ဟထင်သည့်အတိင်း ပေတာ်

မပါ'' ဟေလာက်ထား ကေလသည်။‐ ၂၆ ထိေကာင့်ေယာ သည်ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့၏လက်ချက်ြဖင့် ေသမည့်ေဘးမှ သတိ့ကိကယ်ဆယ်လိက်ေလသည်။‐ ၂၇

တစ်ချိန်တည်း၌ပင်သတိ့အားကန်များ အြဖစ်ဣသေရလအမျိုးသားများ ှ င့်

ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပလင်အတွက်ေရခပ် ထင်းခတ်သည့်အလပ်ကိလပ်ေစ၏။ ယေန့

တိင်ေအာင်သတိ့သည်ထာဝရဘရားေ ွး ချယ်ေသာဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာနတွင်

ေရခပ်ထင်းခတ်သည့်အလပ်ကိလပ်ရ ကေလသည်။

၁၀ ေယ  ှ လင် မိ ့၏ဘရင်အေဒါနိေဇဒက် သည်ေယရိေခါ မိ ့ကိေယာ တိက်ခိက်သိမ်း

ပိက်၍ ၎င်း၏ဘရင်ကိကွပ်မျက်ခ့ဲသည့်နည်း တအာဣ မိ ့ကိတိက်ခိက်သိမ်းပိက်၍ ၎င်း၏

ဘရင်ကိလည်းကွပ်မျက်ခ့ဲေ ကာင်း ကား သိရေလသည်။ ထိ့အြပင်ဂိေဗာင် မိ ့သား

တိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ငိမ်းချမ်းေရးစာချုပ်ချုပ်၍အတတကွ

ေနထိင် ကေကာင်းကိလည်း ကားသိရ ေလသည်။‐ ၂ ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့သည်အလွန်ေ ကာက်

လန့် က၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ဂိေဗာင် မိ ့သည်မင်းေနြပည်ေတာ် မိ ့များက့ဲသိ့

ကီးကျယ်ခမ်းနားေသာ မိ ့ြဖစ်ေသာေကာင့် လည်းေကာင်း၊ အာဣ မိ ့ထက် ကီး၍ မိ ့သား

တိ့သည်တိက်ရည်ခိက်ရည်ေကာင်းသများ ြဖစ်ေသာေကာင့်လည်းေကာင်းြဖစ်သတည်း။‐ ၃

သိ့ြဖစ်၍ေယ  ှ လင် မိ ့ဘရင်မင်း ကီး အေဒါနိေဇဒက်သည်ေဟ ဗန်ဘရင်ေဟာဟံ၊ ယာမတ်ဘရင်ဝိရံ၊

လာခိ ှ ဘရင်ယာဖျာ၊ ဧဂလန်ဘရင်ေဒပိရတိ့ထံသိ့သံတမန် များကိေစလတ်၍၊‐ ၄

``ဂိေဗာင် မိ ့သားတိ့သည်ေယာ  ှ င့်ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ငိမ်းချမ်းေရးစာ
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ချုပ်ချုပ်ထား ကေသာေကာင့် ဂိေဗာင် မိ ့ကိ တိက်ခိက်ရန်ငါ့ထံသိ့စစ်ကပိ့ ကပါ'' ဟေြပာေစ၏။‐ ၅

ထိေကာင့်အာေမာရိဘရင်ငါးပါးြဖစ် ေသာေယ  ှ လင်ဘရင်၊ ေဟ ဗန်ဘရင်၊ ယာမတ်ဘရင်၊

လာခိ ှ ဘရင်၊ ဧဂလန် ဘရင်တိ့သည်စေပါင်း၍ မိမိတိ့၏စစ် သည်အလံးအရင်း ှ င့်ချီတက်လာ က

ပီးလ င်ဂိေဗာင် မိ ့ကိဝိင်းရံတိက်ခိက် ကေလသည်။ ၆ ထိအခါဂိေဗာင် မိ ့သားတိ့သည်ဂိလ

ဂါလစခန်းတွင် ှ ိ ေသာေယာ ထံသိ့ လေစလတ်၍``ကိယ်ေတာ်၏ကန်တိ့ကိစွန့်ပစ် ထားေတာ်မမပါ ှ င့်။

အလျင်အြမန် က ၍အက ်ပ်တိ့အားကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ေတာင်ကန်းေဒသမှအာေမာရိမင်းအေပါင်း

တိ့သည်စေပါင်း၍အက ်ပ်တိ့အားတိက် ခိက်ပါ ပီ'' ဟအေကာင်း ကားေလ ာက် ထားေလသည်။ ၇

ထိ့ေကာင့်ေယာ သည်လက်ေ ွးစင်စစ်သရဲ များပါဝင်ေသာ ဣသေရလတပ်မေတာ်တစ်

တပ်လံး ှ င့်ဂိလဂါလ မိ ့မှချီတက်လာ ေလသည်။‐ ၈ ထာဝရဘရားသည်ေယာ အား``သတိ့ကိ

မေကာက် ှ င့်။ ငါသည်သတိ့ကိသင့်လက်သိ့ အပ် ပီ။ မည်သမ သင့်ကိမခခံ ိင်'' ဟ၍ မိန့်ေတာ်မ၏။‐

၉ ေယာ သည်ဂိလဂါလ မိ ့မှဂိေဗာင် မိ ့ သိ့တစ်ညလံးချီတက်လာ၍ အာေမာရိတပ်

များကိ တ်တရက်တိက်ခိက်ေလသည်။‐ ၁၀ ထာဝရဘရားသည်ရန်သတိ့အားဖ ိ

ဖရဲထွက်ေြပးေစေတာ်မ၏။ ထိအခါ ဣသေရလတပ်သားတိ့သည်ဂိေဗာင် မိ ့

တွင်ရန်သအေြမာက်အြမားကိသတ်ြဖတ် ၍ ေဗေသာ ံ ေတာင် ကားကိလွန်လျက်ေတာင်

ဘက်အေဇကာ မိ ့ ှ င့်မကဒါ မိ ့များသိ့ တိင်ေအာင်လိက်လံတိက်ခိက် ကေလသည်။‐ ၁၁

ဣသေရလတပ်သားများတိက်ခိက်သြဖင့် အာေမာရိတပ်သားတိ့သည် ေတာင် ကားလမ်း

သိ့ဆင်းေြပး ကစဥ်အေဇကာ မိ ့အထိ လမ်းတစ်ေလာက်လံးတွင်ေကာင်းကင်မှမိးသီး

လံး ကီးများကိသတိ့အေပ သိ့ထာဝရ ဘရား ွာကျေစေတာ်မ၏။ မိးသီးဒဏ်

ေကာင့်ေသသတိ့သည် ဣသေရလအမျိုး သားတိ့၏လက်ချက်ေ ကာင့်ေသသတိ့

ထက်ပိ၍များသတည်း။ ၁၂ အာေမာရိတပ်သားများကိဣသေရလ အမျိုးသားတိ့လက်သိ့

ထာဝရဘရား အပ်ေတာ်မေသာေန့၌ေယာ က၊ ``အသင်ေနမင်း၊ဂိေဗာင် မိ ့ေပ တွင်ရပ်

တန့်၍ေနေလာ့။ အသင်လမင်း၊အာဂလန် မိ ့ချိုင့်ဝှမ်းတွင် ရပ်တန့်၍ေနေလာ့'' ဟ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေ ှ ့၌ မက်ဆိ၏။ ၁၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကရန်သများ

ကိေအာင်ြမင်စွာ ှ ိမ်နင်း ပီးသည်အထိ ေန ှ င့်လတိ့သည်မေ ွ ့လျားဘဲရပ်တန့်၍ေန

က၏။ ထိအေကာင်းကိယာ ှ ာ၏စာေစာင် တွင်ေဖာ်ြပထားေလသည်။

တစ်ေန့လံးေန သည်မဝင်ဘဲေကာင်းကင်အလယ်တွင်ရပ် တန့်၍ေန၏။‐

၁၄ ထာဝရဘရားသည်လသားတစ်ေယာက် ၏စကားကိထိေန့၌နားေထာင်ခ့ဲေတာ်

မ၏။ ယင်းသိ့တစ်ခါမ မြဖစ်စဖး၊ ေနာင် အခါ၌လည်းြဖစ်လိမ့်မည်မဟတ်။ ထာဝရ

ဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ဘက်မှစစ်က၍တိက်ခိက်ေတာ်မပါသည် တကား။ ၁၅

ထိေနာက်ေယာ  ှ င့်ဣသေရလတပ်သားတိ့ သည် ဂိလဂါလစခန်းသိ့ြပန်လာ ကေလ သည်။ ၁၆

အာေမာရိမင်းငါးပါးတိ့သည်ကားလွတ် ေြမာက်၍ မကဒါလိဏ်ဂထဲတွင်ပန်းေအာင်း

လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၁၇ တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည်ထိမင်းများ

ပန်းေအာင်းေနသည်ကိေတွ့သြဖင့် ေယာ ထံသိ့အေကာင်း ကားေလသည်။‐

၁၈ ေယာ က``လိဏ်ဂဝကိေကျာက်တံး ကီး များြဖင့်ပိတ်ထားေလာ့။

အေစာင့်လည်းချ ထားေလာ့။‐ ၁၉ သင်တိ့မကားထိအရပ်တွင်ေစာင့်၍မေန ှ င့်။

ရန်သများေနာက်သိ့လိက်လံ၍ေနာက်ဆွယ်မှ တိက်ခိက်ေလာ့။ မိ ့များထဲသိ့မဝင်ေစ ှ င့်။

သင် တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ရန်သကိသင်တိ့လက်သိ့အပ်ေတာ်မ ပီ''

ဟဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားမှာ ကားေလသည်။‐ ၂၀ ေယာ  ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ရန်သေြမာက်ြမားစွာတိ့ကိသတ်ြဖတ် က၏။ သိ့ရာတွင်ရန်သအချို ့တိ့သည်လွတ်ေြမာက်

၍တံတိင်းကာရံထားေသာ မိ ့များထဲသိ့ ဝင်ေရာက်ခိေအာင်းသြဖင့်အသက်ချမ်းသာ ရာရ က၏။‐ ၂၁

ထိေနာက်ဣသေရလတပ်သားအားလံးတိ့ သည် ေဘးကင်းစွာေယာ  ှ ိ ရာမကဒါစခန်း

သိ့ြပန်လာ ကေလသည်။ ထိြပည်တွင်မည်သမ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား

အြပစ်တင်ေသာစကားကိပင် မေြပာဝ့ံေချ။ ၂၂ ထိေနာက်ေယာ က``လိဏ်ဂဝကိဖွင့်၍

မင်းငါးပါးကိငါ့ထံသိ့ထတ်ေဆာင်ခ့ဲ ကေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးေလ၏။‐ ၂၃

သတိ့သည်ေယ  ှ လင်ဘရင်၊ ေဟ ဗန် ဘရင်၊ ယာမတ်ဘရင်၊ လာခိ ှ ဘရင်၊

ဧဂလန်ဘရင်တိ့ကိလိဏ်ဂထဲမှထတ်၍၊‐ ၂၄ ေယာ ထံသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ ကေလသည်။ ထိ

အခါေယာ သည်ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ ှ င့် မိမိ ှ င့်အတစစ်ချီတိက်

ခိက်ခ့ဲေသာဗိလ်မးများကိမိမိထံသိ့ဆင့် ေခ ၏။ ဗိလ်မးတိ့အား``ထိမင်းတိ့၏လည်ပင်း

ကိေြခြဖင့်နင်း က'' ဟအမိန့်ေပးသည့် အတိင်းသတိ့သည်ေြခြဖင့်နင်း က၏။‐ ၂၅

ေယာ ကဗိလ်မးတိ့အား``ထာဝရဘရား သည်သင်တိ့၏ရန်သဟသမ ကိ ဤသိ့ ပ

ေတာ်မမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်မေ ကာက် က ှ င့်။ စိတ်မပျက် က ှ င့်။ အားမာန်တင်း၍ရဲ

ရင့်ြခင်း ှ ိ  ကေလာ့'' ဟ၍ဆိေလ၏။‐ ၂၆ ထိေနာက်ေယာ သည်မင်းငါးပါးတိ့ကိ ား ြဖင့်

ကွပ်မျက်၍အေလာင်းများကိသစ်ပင် ငါးပင်ေပ တွင် ညေနခင်းတိင်ေအာင်ချိတ် ဆဲွထားေလသည်။‐

၂၇ ေနဝင်ချိန်သိ့ေရာက်ေသာ်ေယာ ကအေလာင်း များကိသစ်ပင်ေပ မှ ဖတ်ချ၍ သတိ့ပန်း

ေအာင်းေနခ့ဲေသာလိဏ်ဂထဲသိ့ပစ်သွင်းရန် အမိန့်ေပးေလသည်။ ထိေနာက်လိဏ်ဂဝကိ

ေကျာက်တံး ကီးများြဖင့်ပိတ်ထားေစရာ ယေန့တိင်ေကျာက်တံး ကီးများကိေတွ့ ြမင် ိင်သည်။ ၂၈

ထိေန့၌ပင်ေယာ သည်မကဒါ မိ ့ကိတိက်ခိက် သိမ်းပိက်၍ မကဒါမင်းကိလက်ရဖမ်းဆီးခ့ဲ ေလသည်။

မိ ့သ မိ ့သားအားလံးကိလည်း တစ်ေယာက်မကျန်သတ်ြဖတ်သတ်သင်ခ့ဲေလ သည်။

ေယရိေခါမင်းကိအဆံးစီရင်သက့ဲ သိ့မကဒါမင်းကိလည်းအဆံးစီရင်သည်။‐ ၂၉

ထိေနာက်ေယာ  ှ င့်ဣသေရလတပ်သား တိ့သည် မကဒါ မိ ့မှလိဗနာ မိ ့သိ့ချီတက်

တိက်ခိက် ကသည်။‐ ၃၀ထာဝရဘရားသည်ထိ မိ ့ ှ င့်ထိ မိ ့၏ မင်းကိလည်း ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

၏လက်သိ့အပ်ေတာ်မ၏။ သတိ့သည် မိ ့ သ မိ ့သားတိ့ကိတစ်ေယာက်မကျန် သတ်

ြဖတ်သတ်သင်ခ့ဲေလသည်။ ေယရိေခါမင်း ကိအဆံးစီရင်ခ့ဲသက့ဲသိ့လိဗနာ

မင်းကိလည်းအဆံးစီရင် ကသည်။ ၃၁ ထိေနာက်ေယာ  ှ င့်သ၏တပ်သားတိ့သည်

လိဗနာ မိ ့မှ လာခိ ှ  မိ ့သိ့ချီတက်၍ မိ ့ကိဝိင်းရံတိက်ခိက် ကေလသည်။‐ ၃၂

ထာဝရဘရားသည်တိက်ပဲွဒတိယေန့ ၌လာခိ ှ  မိ ့ကိ ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့၏လက်သိ့အပ်ေတာ်မ၏။ သတိ့သည် လိဗနာ မိ ့သ မိ ့သားတိ့ကိ ပသက့ဲ

သိ့ လာခိ ှ  မိ ့သ မိ ့သားအေပါင်းတိ့ ကိလည်းတစ်ေယာက်မကျန်သတ်ြဖတ်

သတ်သင် ကသည်။‐ ၃၃ ေဂဇာမင်းေဟာရံသည်လာခိ ှ မင်းဘက်

မှစစ်က၍တိက်ခိက်ေသာ်လည်း ေယာ သည် သ ှ င့်သ၏တပ်ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်၍

တစ်ေယာက်မကျန်သတ်ြဖတ်သတ်သင်ေလ သည်။ ၃၄ ထိေနာက်ေယာ  ှ င့်ဣသေရလတပ်သား

တိ့သည် လာခိ ှ  မိ ့မှဧဂလန် မိ ့သိ့ချီ တက်၍ မိ ့ကိဝိင်းရံတိက်ခိက် ကေလသည်။‐ ၃၅

သတိ့သည်ထိေန့၌ပင် မိ ့ကိတိက်ခိက်သိမ်း ပိက် ိင်သြဖင့် လာခိ ှ  မိ ့သားတိ့အား ပ

သက့ဲသိ့ ဧဂလန် မိ ့သ မိ ့သားတိ့ကိ လည်းတစ်ေယာက်မကျန်သတ်ြဖတ်သတ်

သင် ကေလသည်။ ၃၆ ထိေနာက်ေယာ  ှ င့်ဣသေရလတပ်သား တိ့သည်

ဧဂလန် မိ ့မှေတာင်ကန်းေဒသတွင် တည် ှ ိ ေသာ ေဟ ဗန် မိ ့သိ့ချီတက်၍ မိ ့ကိ တိက်ခိက်၊‐ ၃၇

သိမ်းပိက် ကေလသည်။ သတိ့သည်ေဟ ဗန် မင်း ှ င့် မိ ့သ မိ ့သားအေပါင်းတိ့ကိလည်း

ေကာင်း၊ အနီးအနား မိ ့များမှ မိ ့သ မိ ့ သားအေပါင်းတိ့ကိလည်းေကာင်း သတ်ြဖတ်

သတ်သင် ကေလသည်။ ေယာ သည်ဧဂလန် မိ ့ကိလံးလံးလျားလျားဖျက်ဆီးခ့ဲသည့် နည်းတ

ေဟ ဗန် မိ ့ကိလည်းဖျက်ဆီးေလ သည်။ မည်သတစ်ေယာက်မ အသက် ှ င်၍ မကျန်ရစ်ေချ။ ၃၈

ထိေနာက်ေယာ  ှ င့်ဣသေရလတပ်သား တိ့သည် ေဒဗိရ မိ ့သိ့ြပန်လာ၍ထိ မိ ့ကိ

တိက်ခိက် ကသည်။‐ ၃၉ သတိ့သည်မင်း ှ င့်တကွ မိ ့ကိလည်းေကာင်း၊

ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့ ှ ိ သမ ကိလည်းေကာင်း သိမ်းပိက်၍ ထိ မိ ့များတွင်ေနထိင်ေသာ မိ ့

သ မိ ့သားအားလံးကိသတ်ြဖတ်သတ်သင် ကသည်။ ေယာ သည်ေဟ ဗန် မိ၊့ လိဗနာ

မိ ့ ှ င့်၎င်းတိ့၏မင်းများကိ ပသက့ဲသိ့ ေဒဗိရ မိ ့ ှ င့်၎င်း၏မင်းကိ ပေလသည်။ ၄၀

ေယာ သည်တိင်းြပည်တစ်ခလံးကိတိက် ခိက်ေအာင်ြမင်ေလသည်။ သသည်ေတာင်ေပ

ေဒသ ှ ိ မင်းများ၊ အေ ှ ့ဘက်ေတာင်ေစာင်း ှ င့်အေနာက်ဘက်ေတာင်ေြခ ှ ိ မင်းများ ှ င့်

ေတာင်ဘက်ေြခာက်ေသွ့ေသာေဒသ ှ ိ မင်း အေပါင်းတိ့ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်ေလသည်။

၎င်းတိ့၏ြပည်သြပည်သားအားလံးတိ့ကိ တစ်ေယာက်မကျန်သတ်ြဖတ်သတ်သင်ခ့ဲေလ သည်။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်အရ ဤသိ့ ပြခင်းြဖစ်သည်။‐ ၄၁

ေယာ သည်ေတာင်ဘက်ကာေဒ ှ ဗာနာ မိ ့ မှပင်လယ်ကမ်းေြခအနီး ှ ိ ဂါဇ မိ ့တိင် ေအာင်လည်းေကာင်း၊

ေဂါ ှ င်ြပည်မှေြမာက်ဘက် ဂိေဗာင် မိ ့သိ့တိင်ေအာင်လည်းေကာင်းစစ်ချီ တိက်ခိက်ခ့ဲေလသည်။‐ ၄၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ဘက်မှကညီတိက်ခိက်ေသာေကာင့် ေယာ သည်ထိမင်းအေပါင်းတိ့ ှ င့်သတိ့၏တိင်း

ြပည်များကိဆက်တိက် ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင် ခ့ဲသည်။‐ ၄၃ ထိေနာက်ေယာ  ှ င့်ဣသေရလတပ်သား

အေပါင်းတိ့သည် ဂိလဂါလစခန်းသိ့ြပန် လာကေလသည်။

၁၁ ဟာေဇာ်မင်းယာဘိန်သည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏စစ်ေအာင်ပဲွသတင်းကိ

ကားရေသာအခါ သသည်မိမိ ှ င့်မဟာ မိတ်မင်းများြဖစ် ကေသာမာဒန်မင်း ေယာဗပ်၊

ှ ိ  မန်မင်း ှ င့်အာခ ှ ပ်မင်းတိ့ ထံသိ့လည်းေကာင်း၊‐ ၂ ေြမာက်ဘက်ေတာင်ကန်းေဒသ၊ ဂါလိလဲ

အိင်ေတာင်ဘက်ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်း၊ ေတာင်ေြခ ရပ် ှ င့်အေနာက်ဘက်ေဒါရနယ်ကမ်းေြခ

ှ ိ မင်းများထံသိ့လည်းေကာင်းအေကာင်း ကားလိက်ေလသည်။‐ ၃

ထိ့အြပင်သသည်ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ ဘက် ှ င့်အေနာက်ဘက်တွင်ေနထိင်ေသာ

ဟိဝိအမျိုးသားတိ့ထံသိ့လည်း အေကာင်း ကားလိက်ေလသည်။‐ ၄
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သတိ့သည်ပင်လယ်ကမ်းေြခ ှ ိ သဲပွင့် များတမ များြပားေသာ စစ်သရဲတိ့ ှ င့်ချီတက်လာ ကေလသည်။

သတိ့တွင် ြမင်း ှ င့်စစ်ရထားအေြမာက်အြမား ပါ ှ ိ သည်။‐ ၅ ထိမင်းတိ့သည်စေပါင်း၍ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ကိ တိက်ခိက်ရန်ေမ ံ ေချာင်းတွင်စခန်းချ ကေလသည်။ ၆

ထာဝရဘရားကေယာ အား``သတိ့ ကိမေ ကာက် ှ င့်။ နက်ြဖန်ေန့ဤအချိန်

သိ့ေရာက်လ င်ငါသည်သတိ့အားလံးကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့လက်သိ့ အေသအပ်မည်။

သင်သည်သတိ့၏ြမင်း များေြခေ ကာကိြဖတ်၍စစ်ရထား များကိမီး ိ ့ရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၇

သိ့ြဖစ်၍ေယာ  ှ င့်သ၏တပ်သားအေပါင်း တိ့သည် ေမ ံ ေချာင်းတွင်စခန်းချလျက် ှ ိ

ေသာရန်သများကိ တ်တရက်ဝင်ေရာက် တိက်ခိက်ရာ၊‐ ၈ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့အား ရန်သများကိအ ိင်ရေစ ေတာ်မ၏။ သတိ့သည်ေြမာက်ဘက်ဇိဒန်

မိ ့ ှ င့်မိသရေဖာသမိမ် မိ ့များသိ့ တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း၊ အေ ှ ့ဘက်မိဇပါ

ချိုင့်ဝှမ်းသိ့တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း ရန်သ များကိလိက်လံတိက်ခိက်၍တစ်ေယာက်

မကျန်သတ်ြဖတ်သတ်သင် ကသည်။‐ ၉ ေယာ သည်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သည့်အတိင်း

ရန်သြမင်းများ၏ေြခေ ကာ များကိြဖတ်၍ စစ်ရထားများကိမီး ိ ့ ဖျက်ဆီးေလသည်။ ၁၀

ထိေနာက်ေယာ သည်ြပန်လှည့်၍ဟာေဇာ် မိ ့ကိတိက်ခိက်သိမ်းပိက် ပီးလ င် ၎င်း၏

မင်းကိကွပ်မျက်လိက်ေလသည်။ (ထိကာလ ၌ဟာေဇာ်သည်ထိ ိင်ငံများတွင်အင်

အားအ ကီးဆံး ိင်ငံြဖစ်သတည်း။‐) ၁၁ သတိ့သည် မိ ့သ မိ ့သားများကိတစ်

ေယာက်မကျန်သတ်ြဖတ်သတ်သင်၍ မိ ့ ကိမီး ိ ့ဖျက်ဆီး ကသည်။ ၁၂

ေယာ သည်ထိမင်းအေပါင်းတိ့ ှ င့်သ တိ့စိးစံေသာ မိ ့များကိတိက်ခိက်သိမ်း

ပိက်၍ ထာဝရဘရား၏အေစခံေမာေ ှ မိန့်မှာခ့ဲသည်အတိင်း မိ ့သ မိ ့သား

အေပါင်းတိ့ကိတစ်ေယာက်မကျန်သတ် ြဖတ်သတ်သင်ေလသည်။‐ ၁၃

သိ့ရာတွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဟာေဇာ် မိ ့မှလဲွ၍ ေတာင်ေပ တွင်တည်ထား

ေသာအြခား မိ ့များကိမမီး ိ ့ဖျက်ဆီး ြခင်းမ ပ က။ ဟာေဇာ် မိ ့တစ် မိ ့တည်း

ကိသာေယာ မီး ိ ့ဖျက်ဆီးခ့ဲ၏။‐ ၁၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ထိ မိ ့

များမှပစည်းဥစာ ှ ိ သမ  ှ င့်သိး ွား တိရစာန်တိ့ကိ မိမိတိ့အတွက်သိမ်းယ ကသည်။

မိ ့သ မိ ့သားများကိမကား တစ်ေယာက်မကျန်သတ်ြဖတ်သတ်သင်ခ့ဲ ေလသည်။‐ ၁၅

ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏အေစခံ ေမာေ ှ အားမိန့်မှာေတာ်မခ့ဲသည်အတိင်း

ေမာေ ှ သည်ေယာ အားတစ်ဆင့်မိန့်မှာ ခ့ဲ၏။ ေယာ ကလည်းေမာေ ှ မိန့်မှာသည်

အတိင်းေဆာင် ွက်၏။ ထာဝရဘရား ကေမာေ ှ အားမိန့်မှာေတာ်မခ့ဲသမ

တိ့ကိေယာ လိက်နာေဆာင် ွက်ေလသည်။ ၁၆ ေယာ သည်ေြမာက်ဘက် ှ ိ ေတာင်ကန်း

ေဒသ ှ င့်ေတာင်ေြခေဒသများ၊ ေတာင်ဘက် ှ ိ ေတာင်ကန်းေဒသ ှ င့်ေတာင်ေြခေဒသ

များ၊ ေဂါ ှ င်ြပည်တစ်ြပည်လံး ှ င့်ယင်း ၏ေတာင်ဘက် ှ ိ ေြခာက်ေသွ့ေသာေဒသ၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်းမှစ၍တစ်ြပည်လံး ကိတိက်ခိက်သိမ်းယခ့ဲေလသည်။‐ ၁၇

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သိမ်းယေသာ နယ်ေြမသည်ေတာင်ဘက်ဧဒံြပည်အနီး၊

ဟာလက်ေတာင်မှေြမာက်ဘက်ေဟရမန် ေတာင်၏ေတာင်ဘက်ေလဗ န်ချိုင့်ဝှမ်း ှ ိ

ဗာလဂဒ် မိ ့တိင်ေအာင်ကျယ်ြပန့်ေလသည်။ ေယာ သည်ထိနယ်ေြမကိအပ်စိးေသာ

မင်းများ ှ င့် ကာြမင့်စွာစစ်တိက်ရသည်။ သိ့ရာတွင်သသည်ထိမင်းအားလံးတိ့

ကိလက်ရဖမ်းဆီးကွပ်မျက်ခ့ဲေလသည်။‐ ၁၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ဂိေဗာင်

မိ ့တွင်ေနထိင်ေသာ ဟိဝိအမျိုးသားတိ့ ှ င့်သာ ငိမ်းချမ်းေရးစာချုပ်ချုပ်ဆိခ့ဲ သည်။

အြခားေသာ မိ ့များကိမတိက်ခိက် သိမ်းယခ့ဲသည်။‐ ၂၀ ထိသအေပါင်းတိ့ကိမသနားမ ှ ာတာ

ဘဲအကန်အစင်သတ်သင်သတ်ြဖတ်ပစ်ေစ ရန် ထာဝရဘရားသည်ထိသအေပါင်းတိ့

အားဇဲွသန်သန်ြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ကိခခံတိက်ခိက်ေစေတာ်မ၏။ ထိသတိ့

ကိအကန်အစင်သတ်သင်ရြခင်းမှာေမာေ ှ အားြဖင့် ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည့်

အတိင်းြဖစ်သတည်း။ ၂၁ ထိကာလ၌ေယာ သည်ေဟ ဗန် မိ၊့ ေဒဗိရ မိ၊့ အာနပ် မိ၊့

ယဒေတာင်ကန်းေဒသ၊ ဣသ ေရလေတာင်ကန်းေဒသစေသာေတာင်ကန်း ေဒသများတွင်ေနထိင်သည့်

ထွား ကိင်းေသာအာနကအမျိုးသားတိ့ ှ ိ ရာသိ့ချီတက် ေလသည်။ ေယာ သည်အာနကအမျိုးသား

များကိ တစ်ေယာက်မကျန်သတ်သင်၍သ တိ့ မိ ့များကိေြမလှန်ဖျက်ဆီးခ့ဲေလ သည်။‐ ၂၂

ထိ့ေကာင့်ဣသေရလ ိင်ငံတွင်အာနက အမျိုးသားဟ၍ တစ်ေယာက်မ အသက် ှ င် ၍မကျန်ရစ်ေချ။

သိ့ရာတွင်ဂါဇ မိ၊့ ဂါသ မိ ့ ှ င့်အာဇတ် မိ ့များ၌သာလ င်အာနကအမျိုးသားအချို ့ကျန် ှ ိ  ကေသးသည်။‐

၂၃ ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်မိန့် မှာေတာ်မသည်အတိင်း ေယာ သည်ထိြပည်

တစ်ြပည်လံးကိတိက်ခိက်သိမ်းယေလသည်။ သသည်ဣသေရလအ ွယ်အသီးသီး

အားပိင်ဆိင်ေစရန်ထိြပည်ကိခဲွေဝေပး ေလသည်။ ထိေနာက်တစ်ြပည်လံး ငိမ်းချမ်းသာယာ

လျက် ှ ိ ေလသတည်း။

၁၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေတာင် ဘက်အာ န်ြမစ်ဝှမ်းမှေြမာက်ဘက်ေဟရမန်

ေတာင်အထိ၊ အေ ှ ့ဘက်နယ်ေြမ ှ င့်ေယာ်ဒန် ြမစ်ဝှမ်းတစ်ေလ ာက်လံးကိတိက်ခိက်သိမ်း

ယခ့ဲ ပီးြဖစ်သည်။‐ ၂သတိ့သည်မင်း ှ စ်ပါးကိ ှ ိမ်နင်းခ့ဲသည်။ မင်းတစ်ပါးမှာေဟ ှ ဘန် မိ ့တွင်စိးစံ

ေသာအာေမာရိမင်း ှ ိ ဟန်ြဖစ်သည်။ သ၏ ိင်ငံတွင်(အာ န်ြမစ်ဝှမ်းအနီး ှ ိ) အာေရာ်

မိ ့ ှ င့်ယင်းြမစ်ဝှမ်းအလယ် ှ ိ  မိ ့မှအမုန် နယ်နိမိတ်ြဖစ်ေသာ ယဗုတ်ြမစ်အထိကျယ်

ြပန့်သည့်ဂိလဒ်ြပည်တစ်ဝက်ပါဝင်သည်။‐ ၃ ထိ့အြပင်ေြမာက်ဘက်ဂါလိလဲအိင်မှ

ပင်လယ်ေသအေ ှ ့ဘက် ှ ိ ဗက်ေယ ှ ိ မတ် မိ ့တိင်ေအာင်တည် ှ ိ ေသာေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်း၊

ထိမှတစ်ဖန်ပိသဂါေတာင်ေြခအထိ ကျယ်ြပန့်ေသာနယ်ေြမလည်းပါဝင်သည်။ ၄

အာ ှ တ တ် မိ ့ ှ င့်ဧ ဒိ မိ ့များတွင် စိးစံ၍ ေနာက်ဆံးကျန် ှ ိ ေသးေသာရိဖိမ် အမျိုးသားတိ့အနက်

တစ်ဦးြဖစ်သ ဗာ ှ န်မင်း သဃကိလည်းဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် ှ ိမ်နင်းခ့ဲ၏။‐ ၅

သ၏ ိင်ငံတွင်ေဟရမန်ေတာင်၊ သာလက ြပည်၊ ေဂ ရိြပည် ှ င့်မာခါြပည်နယ်စပ်

အထိကျယ်ြပန့်ေသာဗာ ှ န်ြပည်တစ်ြပည် လံးသည်လည်းေကာင်း၊ ေဟ ှ ဘန်မင်း ှ ိ ဟန်

ပိင်ေသာြပည်နယ်နိမိတ်အထိကျယ်ြပန့် သည့်ဂိလဒ်ြပည်တစ်ဝက်သည်လည်းေကာင်း ပါဝင်သည်။‐

၆ ဤမင်းများကိေမာေ ှ  ှ င့်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ ှ ိမ်နင်းခ့ဲေလသည်။ ထာဝရ

ဘရား၏အေစခံေမာေ ှ သည်ထိမင်းတိ့ ၏နယ်ေြမများကိ ဗင်အ ွယ်၊ ဂဒ်အ ွယ်

ှ င့်မနာေ ှ အ ွယ်တစ်ဝက်တိ့အား အပိင်ေပးခ့ဲေလသည်။ ၇ ေယာ  ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက် ေလဗ န် ချိုင့်ဝှမ်း ှ ိ ဗာလဂဒ် မိ ့မှေတာင်ဘက်ဧဒံ

ြပည်အနီးဟာလက်ေတာင်အထိ ကျယ်ြပန့် ေသာေဒသတွင်စိးစံေသာမင်းအားလံး

တိ့ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်ခ့ဲေလသည်။ ေယာ သည်ဤေဒသကိဣသေရလ

အ ွယ်အသီးသီးတိ့အားအ မဲပိင် ဆိင်ရန်ခဲွေဝေပးေလသည်။‐ ၈ ဤေဒသများတွင်ေတာင်ကန်းေဒသ၊

အေနာက် ဘက်ေတာင်ေြခေဒသ၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်း ှ င့်အနီး ှ ိ ေတာင်ေြခေဒသ၊

အေနာက်ဘက်ေတာင်ေစာင်း ေဒသ ှ င့်ေတာင်ဘက်ေြခာက်ေသွ ့ေသာသဲက ာရ ေဒသများပါဝင်သည်။

ထိေဒသများတွင်ေန ထိင်ေသာလမျိုးများမှာဟိတိအမျိုးသား၊ အာေမာရိအမျိုးသား၊

ခါနာန်အမျိုးသား၊ ေဖရဇိအမျိုးသား၊ ဟိဝိအမျိုးသား ှ င့် ေယဗသိအမျိုးသားတိ့ြဖစ် ကသည်။‐

၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်သံးဆယ့် တစ် မိ ့တိ့၏မင်းများကိ ှ ိမ်နင်းခ့ဲသည်။

ယင်း မိ ့တိ့မှာေယရိေခါ မိ၊့ (ေဗသလ မိ ့အနီး ှ ိ) အာဣ မိ၊့‐ ၁၀ ေယ  ှ လင် မိ၊့ ေဟ ဗန် မိ၊့‐ ယာမတ် မိ၊့

လာခိ ှ  မိ၊့‐ ဧဂလန် မိ၊့ ေဂဇာ မိ၊့‐ ေဒဗိ ရ မိ၊့ ေဂဒါ မိ၊့‐ ေဟာမာ မိ၊့ အာရဒ် မိ၊့‐ လိဗန မိ၊့ အဒလံ မိ၊့‐

မကဒါ မိ၊့ ေဗသလ မိ၊့‐ တာပွာ မိ၊့ ေဟဖာ မိ၊့‐ အာဖက် မိ၊့ လာ ှ  န် မိ၊့‐ မာဒန် မိ၊့ ဟာေဇာ် မိ၊့‐ ှ ိ မ န် မိ၊့

အာခ ှ ပ် မိ၊့‐ တာနက် မိ၊့ ေမဂိေဒါ မိ၊့‐ ၂၂ ေကေဒ ှ  မိ၊့(ကရေမလေတာင်ေပ  ှ ိ)

ေယာကနမ် မိ၊့(ပင်လယ်ကမ်းေြခ ှ ိ)‐ ၂၃ ေဒါရ မိ၊့ (ဂါလိလဲြပည် ှ ိ) ေဂါအိမ် မိ ့ ှ င့်၊‐ ၂၄

တိရဇ မိ ့တိ့ြဖစ်သတည်း။

၁၃ ေယာ သည်အသက်အ ွယ် ကီးရင့်လာ ပီြဖစ်သည်။ ထာဝရဘရားကေယာ

အား``သင်သည်အသက်အ ွယ် ကီးရင့် လာ ပီ။ သိမ်းယရမည့်နယ်ေြမများစွာ

ကျန် ှ ိ ေနေသးသည်။‐ ၂ ဖိလိတိြပည်တစ်နယ်လံး၊ ေဂ ရိတစ်နယ်လံး၊ ၃

ှ င့်ေတာင်ပိင်း ှ ိ အာဝိအမျိုးသားတိ့ပိင်တစ် နယ်လံးကိသိမ်းယရန်ကျန် ှ ိ ေနေသးသည်။

(အီဂျစ်ြပည်နယ်နိမိတ်တွင် ှ ိ ေသာ ှ ိ ေဟာရ ေချာင်းမှ ေြမာက်ဘက်ဧ ကန်နယ်နိမိတ်အထိ

ကျယ်ြပန့်ေသာနယ်ေြမသည် ခါနာန်အမျိုး သားတိ့ေနထိင်ရာနယ်ေြမြဖစ်၏။ ဖိလိတိ

မင်းတိ့သည်ဂါဇ မိ၊့ အာဇတ် မိ၊့ ဧ ှ ကလန် မိ၊့ ဂဒ် မိ ့ ှ င့်ဧ ကန် မိ ့များတွင် စိးစံသည်။‐)

၄ ဇိဒန်အမျိုးသားတိ့ပိင်နယ်ေြမြဖစ်ေသာ မာရာမှ အာဖက် မိ ့ ှ င့်အာေမာရိအမျိုး

သားတိ့၏နယ်နိမိတ်အထိတည် ှ ိ ေသာ ခါနာန်အမျိုးသားတိ့ပိင်တစ်နယ်လံး၊‐ ၅

ေဂဗလအမျိုးသားတိ့၏ြပည်၊ ေဟရမန် ေတာင်၏ေတာင်ဘက် ှ ိ ဗာလဂဒ် မိ ့မှဟာ

မတ်ေတာင် ကားအထိ၊ အေ ှ ့ဘက်တွင် တည် ှ ိ ေသာေလဗ န်ြပည်အားလံးတိ့

ကိသိမ်းယရန်ကျန် ှ ိ ေနေသးသည်။‐ ၆ သိမ်းယရန်ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာနယ်ေြမ

များတွင် ေလဗ န်ေတာင် ှ င့်မိသရေဖာသ မိမ် မိ ့စပ် ကားေတာင်ကန်းေဒသတွင်

ေန ထိင်ေသာဇိဒန်အမျိုးသားတိ့၏နယ်ေြမ အားလံးလည်းပါဝင်သည်။

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်ဤြပည်များကိသိမ်း ယရန်ချီတက်လာသည့်အခါ

သတိ့အား လံးကိငါ ှ င်ထတ်မည်။ ငါသည်သင့်အား မိန့်မှာထားသည့်အတိင်းဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အတွက်နယ်ေြမအားလံး ကိခဲွေဝေပးရမည်။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍ယခသင်သည်ဣသေရလအမျိုး

သားကိး ွယ် ှ င့်မနာေ ှ အ ွယ်တစ်ဝက်တိ့ အားဤနယ်ေြမများကိပိင်ဆိင်ရန်ခဲွေဝ ေပးေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ဗင်၊ ဂဒ် ှ င့်အြခားမနာေ ှ အ ွယ်ဝင် တစ်ဝက်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက် ှ ိ

နယ်ေြမကိထာဝရဘရား၏အေစခံ ေမာေ ှ သတ်မှတ်ခဲွေဝေပးသည့်အတိင်း ရ ှ ိ  က ပီးြဖစ်သည်။
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ထိေဒသသည် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်ကမ်းြဖစ်၏။‐ ၉သတိ့ရ ှ ိ ေသာနယ်ေြမသည်(အာ န်ြမစ်

ဝှမ်းနဖးေပ  ှ ိ) အာေရာ် မိ ့ ှ င့်ြမစ်ဝှမ်း အလယ် ှ ိ  မိ ့အထိကျယ်ြပန့်၍ေမဒဘ

မိ ့ ှ င့်ဒိဘန် မိ ့အ ကား ှ ိ ကန်းြပင်ြမင့် တစ်ခလံးပါဝင်သည်။‐ ၁၀ ထိနယ်ေြမတွင်ေဟ ှ ဘန် မိ ့တွင်စိးစံ

ေသာအာေမာရိမင်း ှ ိ ဟန်လက်ေအာက်ခံ ြဖစ်ခ့ဲေသာ မိ ့အားလံးပါဝင်၍အမုန်

ြပည်နယ်စပ်အထိကျယ်ြပန့်သည်။‐ ၁၁ ဂိလဒ်နယ်၊ ေဂ ရိနယ်၊ မာခါနယ်၊ ေဟရမန်

ေတာင်တစ်ခလံး ှ င့်သာလကြပည်အထိ ကျယ်ြပန့်ေသာဗာ ှ န်ြပည်တစ်ြပည်လံးတိ့

သည်လည်းေကာင်း၊‐ ၁၂ အာ ှ တ တ် မိ ့ ှ င့်ဧ ဒိ မိ ့တိ့တွင်စိးစံ ၍ရိဖိမ်အမျိုးသားတိ့၏

ေနာက်ဆံးအဆက် အ ွယ်ြဖစ်သ သဃမင်း၏ြပည်သည်လည်း ေကာင်းပါဝင်သည်။

ေမာေ ှ သည်ဤမင်း ှ စ် ပါးစလံးကိကွပ်မျက်၍သတိ့၏တိင်း ြပည်များကိသိမ်းယခ့ဲသည်။‐ ၁၃

သိ့ရာတွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည်ေဂ ရိအမျိုးသား ှ င့်မာခါအမျိုး

သားတိ့ကိ ှ င်မထတ် ကသြဖင့် သတိ့ သည်ယေန့တိင်ေအာင်ဣသေရလ ိင်ငံ

တွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ  ကသည်။ ၁၄ ေမာေ ှ သည်ေလဝိအ ွယ်အားနယ်ေြမခဲွ ေဝေပးြခင်းမ ပခ့ဲေချ။

ထာဝရဘရား ကေမာေ ှ အားမိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း သတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား ယဇ် ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ေသာပေဇာ်

သကာမှေဝစကိရ ှ ိ  ကေလ သည်။ ၁၅ ေမာေ ှ သည် ဗင်အ ွယ်ဝင်မိသားစတိ့

အားနယ်ေြမခဲွေဝေပးခ့ဲ၏။‐ ၁၆ သတိ့၏နယ်ေြမသည်(အာ န်ြမစ်ဝှမ်းေပ  ှ ိ)

အာေရာ် မိ ့ ှ င့်ြမစ်ဝှမ်းအထက် ှ ိ  မိ ့များ အထိကျယ်ြပန့်၍ ေမဒဘ မိ ့ပတ်လည် ှ ိ

ကန်းြပင်ြမင့်တစ်ခလံးပါဝင်သည်။‐ ၁၇ ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့်ကန်းြပင်ြမင့်ေပ  ှ ိ  မိ ့ များြဖစ်ေသာဒိဘန် မိ၊့

ဗာမတ်ဗာလ မိ၊့ ဗက်ဗာလေမာင် မိ၊့‐ ၁၈ ယဟာဇ မိ၊့ ေကဒမတ် မိ၊့ ေမဖတ် မိ၊့‐

၁၉ ကိရယသိမ် မိ၊့ စိဗမာ မိ၊့ ချိုင့်ဝှမ်းေတာင် ကန်းေပ  ှ ိ ဇာရက် ှ ာဟာ မိ၊့‐ ၂၀

ဗက်ေပဂရ မိ၊့ ပိသကာေတာင်ေစာင်း ှ င့် ဗက်ေယ ှ ိ မတ် မိ ့များပါဝင်သည်။‐ ၂၁

ကန်းြပင်ြမင့်ေပ  ှ ိ  မိ ့အားလံး ှ င့်ေဟ ှ ဘန် မိ ့တွင် စိးစံေသာအာေမာရိမင်း ှ ိ ဟန်

၏ ိင်ငံတစ်ခလံးပါဝင်သည်။ ေမာေ ှ သည်ထိမင်း ှ င့်တကွမိဒျန်မင်းများြဖစ် ကေသာဧဝိမင်း၊

ေရကင်မင်း၊ ဇရမင်း၊ ဟရမင်း ှ င့်ေရဘမင်းတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းခ့ဲ ေလသည်။ ထိမင်းငါးပါးတိ့သည် ှ ိ ဟန်

မင်း၏ သဇာခံမင်းများြဖစ် ကသည်။‐ ၂၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကွပ်မျက်ခ့ဲ ေသာသများတွင်

ေဗာရ၏သားေမှာ်ဆရာ ဗာလမ်လည်းပါဝင်ေလသည်။‐ ၂၃ ဗင်အ ွယ်ဝင်တိ့ပိင်ေသာနယ်ေြမ၏

အေနာက်ဘက်နယ်နိမိတ်သည်ေယာ်ဒန်ြမစ် ြဖစ်၏။ အထက်ေဖာ်ြပပါ မိ ့များပါဝင်

ေသာနယ်ေြမသည် ဗင်အ ွယ်ဝင်မိသားစ တိ့အတွက်ေဝစြဖစ်သည်။ ၂၄

ေမာေ ှ သည်ဂဒ်အ ွယ်ဝင်မိသားစတိ့အား လည်းနယ်ေြမခဲွေဝေပးခ့ဲ၏။‐ ၂၅

သတိ့၏နယ်ေြမသည်ယာဇာ မိ ့ ှ င့်ဂိလဒ် ြပည် ှ ိ  မိ ့အားလံး၊ ရဗာ မိ ့အေ ှ ့ဘက်တွင်

ှ ိ ေသာအာေရာ် မိ ့အထိကျယ်ြပန့်ေသာ အမုန်ြပည်တစ်ဝက်ပါဝင်သည်။‐ ၂၆

သတိ့၏နယ်ေြမသည်ေဟ ှ ဘန် မိ ့မှ ရာမတ်မိဇပါ မိ ့ ှ င့်ေဗေတာနိမ် မိ ့တိင် ေအာင်လည်းေကာင်း၊

မဟာနိမ် မိ ့မှလိဒီဗာ နယ်စပ်တိင်ေအာင်လည်းေကာင်းကျယ်ြပန့်သည်။‐ ၂၇

ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်းတွင်တည် ှ ိ ေသာေဗသာရံ မိ၊့ ဗက်နိမရ မိ၊့ သကတ် မိ၊့ ဇာဖန် မိ ့များ

ှ င့်ေဟ ှ ဘန်မင်း ှ ိ ဟန်ပိင်နက်မှကျန်ေသာ နယ်ေြမများပါဝင်သည်။ သတိ့နယ်ေြမ

အေနာက်နယ်နိမိတ်သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ် ေလာက်ေြမာက်ဘက်ဂါလိလဲအိင်အထိ ြဖစ်သည်။‐ ၂၈

အထက်ေဖာ်ြပပါ မိ ့များပါဝင်ေသာနယ် ေြမသည် ဂဒ်အ ွယ်ဝင်မိသားစတိ့အတွက် ေဝစြဖစ်သည်။ ၂၉

ေမာေ ှ သည်မနာေ ှ အ ွယ်တစ်ဝက်မိသားစ တိ့အားလည်းနယ်ေြမခဲွေဝေပးခ့ဲ၏။‐ ၃၀

သတိ့၏နယ်ေြမသည်မဟာနိမ် မိ ့အထိ ကျယ်ြပန့်၍ဗာ ှ န်ဘရင် သဃမင်းပိင်ေသာ

ြပည်တစ်ြပည်လံး ှ င့်တကွဗာ ှ န်ြပည်တွင်း ှ ိ ယာဣရ၏ ွာေပါင်းေြခာက်ဆယ်ပါဝင် သည်။‐ ၃၁

ဂိလဒ်ြပည်တစ်ဝက် ှ င့် သဃမင်းအစိးရ ေသာဗာ ှ န်ြပည်၏ မိ ့ေတာ်များြဖစ်သည့်

အာ ှ တ တ် မိ ့ ှ င့်ဧ ဒိ မိ ့များလည်း ပါဝင်သည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါနယ်ေြမသည်

မနာေ ှ ၏သားမာခိရ၏မိသားစတစ် ဝက်တိ့အတွက်ေဝစြဖစ်သည်။ ၃၂

ေမာေ ှ သည်ေမာဘလွင်ြပင်တွင်ေရာက် ှ ိ စဥ် အခါကေယရိေခါ မိ ့ ှ င့်ေယာ်ဒန်ြမစ်

အေ ှ ့ဘက် ှ ိ နယ်ေြမကိအထက်ပါ အတိင်းခဲွေဝေပးခ့ဲေလသည်။‐ ၃၃

ေမာေ ှ သည်ေလဝိအ ွယ်အားနယ်ေြမခဲွ ေဝေပးြခင်းမ ပခ့ဲေချ။ ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား အား ပေဇာ်ေသာပေဇာ်သကာမှေဝစကိ

သတိ့ရမည်ဟေမာေ ှ မိန့် ကားခ့ဲ၏။

၁၄ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက် ှ ိ ခါနာန်ြပည် ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားခဲွေဝ

ေပးပံကိေဖာ်ြပေပအ့ံ။ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာ၊ န်၏သားေယာ  ှ င့်ဣသေရလ

အ ွယ်များ၏မိသားစေခါင်းေဆာင်တိ့က ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားထိြပည် ကိခဲွေဝေပး က၏။‐ ၂

ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အားမိန့်မှာ ေတာ်မသည့်အတိင်း ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်

ဘက် ှ ိ နယ်ေြမကိဣသေရလအ ွယ်ကိး ွယ် ှ င့်အ ွယ်တစ်ဝက်တိ့အားမဲချ ၍ခဲွေဝေပးေလသည်။‐ ၃

ေမာေ ှ သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက် ှ ိ နယ်ေြမကိဣသေရလအ ွယ် ှ စ် ွယ် ှ င့်

အ ွယ်တစ်ဝက်တိ့အားခဲွေဝေပးခ့ဲ ပီး ြဖစ်သည်။ (ေယာသပ်၏အဆက်အ ွယ်တိ့

ကိမနာေ ှ အ ွယ် ှ င့်ဧဖရိမ်အ ွယ်ဟ ၍ ှ စ်စခဲွထားသည်။) ေမာေ ှ သည်ေလဝိ

အ ွယ်အားနယ်ေြမေဝစမေပးခ့ဲေချ။ သိ့ရာတွင်သတိ့အားေနထိင်ရန် မိ ့များ

ှ င့်တကွတိရစာန်စားကျက်များကိခဲွေဝ ေပးခ့ဲသည်။‐ ၅ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အားမိန့်မှာ

ေတာ်မသည်အတိင်း ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည်နယ်ေြမကိခဲွေဝ ကေလ သည်။ ၆

တစ်ေန့သ၌ယဒအ ွယ်ဝင်အချို ့တိ့သည် ဂိလဂါလ မိ ့တွင် ှ ိ ေသာ ေယာ ထံသိ့ေရာက်

ှ ိ လာ ကေလသည်။ သတိ့အနက်မှေကနက် အမျိုးေယဖ ာ၏သားကာလက်ကေယာ

အား``ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်တွင်ထာဝရ ဘရားသည် မိမိ၏အေစခံေမာေ ှ အား

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အက ်ပ်ကိရည်ေဆာင်၍မိန့် ေတာ်မေသာစကားကိကိယ်ေတာ်သတိရ ပါလိမ့်မည်။‐ ၇

ထာဝရဘရား၏အေစခံေမာေ ှ သည် က ်ပ်အား ဤြပည်ကိေထာက်လှမ်းရန်ကာေဒ ှ

ဗာနာအရပ်မှေစလတ်စဥ်အခါက အက ်ပ် သည်အသက်ေလးဆယ် ှ ိ ပါ၏။ အက ်ပ်

သည်ဟတ်တိင်းမှန်ရာကိြပန် ကားအစီ ရင်ခံခ့ဲပါသည်။‐ ၈ အက ်ပ် ှ င့်အတသွားေရာက်ခ့ဲသတိ့မှာ

မကား လတိ့ေ ကာက် ွံ ့ထိတ်လန့်ေစရန်ြပန် ကားအစီရင်ခံခ့ဲ ကပါသည်။ သိ့ရာတွင်

အက ်ပ်သည်အက ်ပ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိတစ်

သေဝမတိမ်းလိက်ေလာက်သြဖင့်၊‐ ၉ ေမာေ ှ က`သင်နင်းေသာေြမကိသင် ှ င့်သင်

၏သားသမီးများအား နယ်ေြမေဝစအ ြဖစ်မချရ ှ ိ ေစမည်' ဟကတိေပးခ့ဲ ပါသည်။‐ ၁၀

ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ အားထိသိ့ မိန့်ေတာ်မခ့ဲသည်မှာေလးဆယ့်ငါး ှ စ် ှ ိ ပါ ပီ။

ထိစဥ်အခါကဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည် ေတာက ာရကိြဖတ်ေကျာ်

လျက် ှ ိ  ကပါ၏။ ထာဝရဘရားသည် ကတိေတာ်အတိင်း အက ်ပ်အားယေန့

တိင်ေအာင်အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေစေတာ် မပါ၏။ ယခအက ်ပ်သည်အသက် ှ စ် ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိ ပါ ပီ။‐

၁၁ သိ့ရာတွင်ေမာေ ှ ကအက ်ပ်အားဤြပည် ကိေထာက်လှမ်းရန်ေစလတ်သည့်အချိန်မှာ က့ဲသိ့

ယခအချိန်လည်းအက ်ပ်သန်မာ လျက် ှ ိ ပါ၏။ အက ်ပ်သည်စစ်မထမ်းရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊

အြခားတာဝန်ထမ်း ေဆာင်ရန်ေသာ်လည်းေကာင်းခွန်အား ှ ိ ပါေသးသည်။‐ ၁၂

ထိ့ေကာင့်အက ်ပ် ှ င့်အေပါင်းအေဖာ် တိ့သတင်းြပန် ကားအစီရင်ခံေသာေန့ ၌

ထာဝရဘရားကေပးမည်ဟကတိ ထားေတာ်မေသာဤေတာင်ကန်းေဒသ

ကိအက ်ပ်အားေပးပါ။ ထိေဒသတွင် ကိယ်ခ ာထွား ကိင်းေသာအာနကအမျိုး

သားများသည် ခိင်ခ့ံေသာ မိ ့ ိ းများအတွင်း ေနထိင်ေကာင်းကိအက ်ပ်တိ့အစီရင်ခံခ့ဲ

ကပါသည်။ သိ့ေသာ်လည်းထာဝရဘရား သည်အက ်ပ် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မလ င်

ကတိေတာ်အတိင်းအက ်သည်ထိသ တိ့ကိတိက်ခိက် ှ င်ထတ် ိင်ပါလိမ့်မည်'' ဟေတာင်းဆိေလ၏။

၁၃ ထိအခါေယာ သည်ေယဖ ာ၏သား ကာလက်အား ေကာင်းချီးေပး၍ေဟ ဗန်

မိ ့ကိေဝစအြဖစ်ခဲွေဝေပးေလ၏။‐ ၁၄ ေကနက်အမျိုးေယဖ ာ၏သားကာလက်

သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ

တစ်သေဝမတိမ်းလိက်ေလာက်သြဖင့် သ ၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည်ေဟ ဗန် မိ ့ကိ

ယေန့တိင်ေအာင်ပိင်ဆိင် က၏။‐ ၁၅ ေဟ ဗန် မိ ့၏နာမည်ေဟာင်းမှာအာဘ မိ ့

ြဖစ်သတည်း။ (အာဘသည်အာနကအမျိုး သားတိ့၏ေခါင်းေဆာင် ကီးြဖစ်၏။)

ထိေနာက်တိင်းြပည်တွင် ငိမ်းချမ်းသာယာ လျက် ှ ိ သတည်း။

၁၅ ယဒအ ွယ်ဝင်မိသားစတိ့ရ ှ ိ ေသာ နယ်ေြမမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။

ယဒအ ွယ်ဝင်တိ့၏နယ်ေြမသည်ေတာင် ဘက်သိ့လားေသာ်

ဧဒံြပည်နယ်စပ် ှ ိ ဇိန ေတာက ာရ၏ေတာင်ဘက်စွန်းသိ့ေရာက် သည်။‐ ၂

ေတာင်ဘက်နယ်နိမိတ်သည်ပင်လယ်ေသေတာင် ဘက်စွန်းမှစ၍ ေတာင်ဘက် ှ ိ အကရဗိမ်

ေတာင် ကားကိြဖတ် ပီးလ င်ဇိန မိ ့အထိ ေရာက်သည်။ ထိမှတစ်ဖန်ကာေဒ ှ ဗာနာ မိ ့

၏ေတာင်ဘက်သိ့သွား၍ေဟဇ န် မိ ့ကိြဖတ် လျက်အာဒါ မိ ့ဘက်သိ့တက် ပီးလ င် ကာ

ကာ မိ ့ဘက်သိ့ေကွ့ ပီးေနာက်အဇမန် မိ ့ သိ့ေရာက်ေလသည်။ ထိေနာက်အီဂျစ်ြပည်နယ်

စပ် ှ ိ ေချာင်းကိလိက်၍ေြမထဲပင်လယ်တွင် အဆံးသတ်သည်။ ဤကားယဒနယ်ေြမ၏

ေတာင်ဘက်နယ်နိမိတ်ြဖစ်သတည်း။ ၅အေ ှ ့ဘက်နယ်နိမိတ်သည်ပင်လယ်ေသ ေတာင်ဘက်စွန်းမှ

ေယာ်ဒန်ြမစ်စီးဝင်သည့် ြမစ်ဝအထိြဖစ်သည်။ ေြမာက်ဘက်နယ်နိမိတ်သည်ထိြမစ်ဝမှ အစ ပ၍၊‐ ၆

ေဗေသာဂလ မိ ့သိ့လည်းေကာင်း၊ ထိမှ တစ်ဖန်ေဗာဟန်၏ေကျာက်(ေဗာဟန်သည်

ဗင်၏သားြဖစ်သည်) သိ့ေရာက် ပီးလ င်၊‐ ၇ ဒကဟေခ ေသာချိုင့်ဝှမ်းမှေဒဗိရ မိ ့သိ့တက် သွား၏။
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ထိေနာက်ချိုင့်ဝှမ်းေတာင်ဘက်တွင် ှ ိ ေသာအဒမိမ်ေတာင် ကား ှ င့်မျက် ှ ာချင်းဆိင်

ဂိလဂါလ မိ ့ ှ ိ ရာေြမာက်ဘက်သိ့ေကွ့ သွား၏။ ထိေနာက်အင်ေ ှ မက်စမ်းေရတွင်း

မှအေရာေဂလ မိ ့သိ့ေရာက် ပီးလ င်၊‐ ၈ ေယဗသိအမျိုးသားတိ့၏ မိ ့ြဖစ်ေသာ

ေယ  ှ လင် မိ ့တည်ရာ ေတာင်ကန်းေတာင် ဘက် ှ ိ ဟိ ုန်ချိုင့်ဝှမ်းအေနာက်ဘက်ေတာင်

ကန်းကိေကျာ်ြဖတ်သွား၏။‐ ၉ ထိမှတစ်ဖန်ေနဖေတာစမ်းေရတွင်း ှ င့်

ဧဖ န်ေတာင်အနီး ှ ိ  မိ ့များကိြဖတ် ၍ဗာလာ(သိ့မဟတ်ကိရယတ်ယာရိမ် မိ)့ သိ့ေကွ့သွား၏။‐ ၁၀

ထိ မိ ့မှလှည့် ပီးလ င်အေနာက်ေတာင်ကန်း ေဒသသိ့ေရာက်၍ယာရိမ်ေတာင်(သိ့မဟတ်

ေခသလန်ေတာင်) ေြမာက်ဘက်မှေအာက်ဘက် ှ ိ ဗက်ေ ှ မက် မိ ့သိ့ေရာက် ပီးေနာက်

တိမနာ မိ ့ကိြဖတ်၍သွားသည်။‐ ၁၁ ထိေနာက်ဧ ကန် မိ ့ေြမာက်ဘက် ှ ိ ေတာင်သိ့ ေရာက် ပီးလ င်

ှ ိ  ကန် မိ ့ဘက်သိ့လှည့်၍ ဗာလာေတာင်ကိလွန်လျက်ယာဗေနလ မိ ့ သိ့ေရာက်သည်။

ထိေနာက်အေနာက်ဘက်နယ် နိမိတ်ြဖစ်ေသာေြမထဲပင်လယ်တွင်အဆံး သတ်သည်။

ယဒအ ွယ်ဝင်မိသားစတိ့သည်ေဖာ်ြပ ပါနယ်နိမိတ်များအတွင်း၌ေနထိင် က သည်။ ၁၃

ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း ေယာ သည် ယဒအ ွယ်ဝင်ေယဖ ာ၏သား

ကာလက်အားယဒအ ွယ်ပိင်နယ်ေြမမှ ေဟ ဗန် မိ ့ကိခဲွေဝေပးေလသည်။ ေဟ ဗန်

မိ ့သည်အာနက၏ဖခင်အာဘ၏ မိ ့ြဖစ် သည်။‐ ၁၄ ကာလက်သည်အာနက၏အဆက်အ ွယ်

များြဖစ်ေသာေ ှ  ှ ဲ သားချင်းစ၊ အဟိမန် သားချင်းစ ှ င့်တာလမဲသားချင်းစတိ့

ကိထိ မိ ့မှ ှ င်ထတ်လိက်၏။‐ ၁၅ သသည်ထိ မိ ့မှတစ်ဆင့်ေဒဗိရ မိ ့သိ့

ချီတက်တိက်ခိက်ေလသည်။ (ယခင်ကေဒဗိရ မိ ့သည်ကိရယေဿဖာ မိ ့ဟေခ တွင်သည်။‐

) ၁၆ ကာလက်က``ကိရယေဿဖာ မိ ့ကိသိမ်း ယ ိင်သအားငါ၏သမီးအာခသ ှ င့်

ထိမ်းြမားေပးမည်'' ဟဆိလ င်၊‐ ၁၇ ကာလက်၏ညီေကနတ်၏သား သသံ

ေယလသည်ထိ မိ ့ကိသိမ်းယ ိင်သြဖင့် သ၏သမီးအာခသ ှ င့်ထိမ်းြမားလက် ထပ်ေပးေလသည်။‐

၁၈ ထိမ်းြမားမဂလာေန့၌ သသံေယလသည် အာခသအားသ၏ဖခင်ထံမှလယ်တစ်

ကွက်ေတာင်းရန်တိက်တွန်းေလသည်။ အာခသ သည်ြမည်းေပ မှဆင်းလိက်၏။ ထိအခါ

ကာလက်ကသ၏သမီးအား``မည်သည့် အရာကိအလိ ှ ိ သနည်း'' ဟေမးလ င်‐ ၁၉

သက``ကိယ်ေတာ်လက်ဖဲွ ့ေသာေြမသည်ေြခာက် ေသွ့ေသာအရပ်ြဖစ်ပါသည်။ စမ်းေရတွင်းများ

ကိလည်းေပးပါ'' ဟေတာင်း၏။ ထိေ ကာင့် ကာလက်သည်သ၏သမီးအားအထက်စမ်း

ေရတွင်း ှ င့်ေအာက်စမ်းေရတွင်းများကိေပး ေလ၏။ ၂၀ ယဒအ ွယ်ဝင်မိသားစတိ့ပိင်ဆိင်ေသာ

နယ်ေြမသည်ကားဤသိ့တည်း။‐ ၂၁ ဧဒံြပည်နယ်စပ်အနီးနယ်ေြမ၏ေတာင် ဘက်စွန်းတွင်

သတိ့ပိင်သည့် မိ ့များမှာကပ် ေဇလ မိ၊့ ဧေဒရ မိ၊့ ယာဂရ မိ၊့‐ ၂၂ ကိန မိ၊့ ဒိေမာန မိ၊့ အာဒဒါ မိ၊့‐ေကေဒ ှ

မိ။့ ဟာေဇာ် မိ၊့ ဣသနန် မိ၊့‐ဇိဖ မိ၊့ ေတလင် မိ၊့ ဗာလတ် မိ၊့‐ ၂၅ ဟာေဇာ်ဟဒတာ မိ၊့

ကဲရိေယာေဟဇ န် မိ ့ (သိ့မဟတ်ဟာေဇာ် မိ၊့‐) ၂၆အာမန် မိ၊့ ေ ှ မ မိ၊့ ေမာလဒ မိ၊့‐ ဟာဇာဂဒ မိ၊့

ေဟ ှ မန် မိ၊့ ဗက်ပါလက် မိ၊့‐ ဟာဇာ ာလ မိ၊့ ေဗရေ ှ ဘ မိ၊့ ဗိေဇာသယာ မိ၊့‐ ဗာလာ မိ၊့ ဣအိမ် မိ၊့

အာဇင် မိ၊့‐ ၃၀ ဧလေတာလဒ် မိ၊့ ေခသိလ မိ၊့ ေဟာမာ မိ၊့‐ ဇိကလတ် မိ၊့ မာဒမ ာ မိ၊့ သံသ ာ မိ၊့‐

၃၂ ေလေဗာက် မိ၊့ ှ ိ လဟိမ် မိ၊့ အအိန် မိ ့ ှ င့် ရိမုန် မိ ့စေသာ မိ ့ ကီး ှ စ်ဆယ့်ကိး မိ ့ ှ င့်

တကွပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ ေကျး ွာများြဖစ် သည်။ ၃၃ ေတာင်ေြခများ ှ ိ  မိ ့များမှာဧ ှ ေတာလ မိ၊့ ေဇာရာ မိ၊့

အာ ှ နာ မိ၊့‐ ၃၄ ဇာေနာ မိ၊့ အဂ ိမ် မိ၊့ တာပွာ မိ၊့ ဧနံ မိ၊့‐ ယာမတ် မိ၊့ အဒလံ မိ၊့ ေစာေခါ မိ၊့ အေဇ

ကာ မိ၊့‐ ှ ာရိမ် မိ၊့ အဒိသိမ် မိ၊့ ဂေဒရ မိ ့ ှ င့် ဂေဒေရာသိမ် မိ ့စေသာ မိ ့ ကီးတစ်ဆယ် ေလး မိ ့ ှ င့်တကွ

ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ ေကျး ွာ များြဖစ်သည်။ ၃၇ ထိ့အြပင်ေဇနန် မိ၊့ ဟဒါ ှ  မိ၊့ မိဂဒလ ဂဒ် မိ၊့‐ဒိလန် မိ၊့

မိဇပါ မိ၊့ ေယာကေသလ မိ၊့‐ လာခိ ှ  မိ၊့ ေဗာဇကတ် မိ၊့ ဧကလန် မိ၊့‐ ကဗုန်၊ လာမံ မိ၊့ ကိသလိတ် မိ၊့‐

၄၁ ဂေဒ တ် မိ၊့ ဗက်ဒါဂန် မိ၊့ ေနမ မိ ့ ှ င့်မကဒါ မိ ့စေသာ မိ ့ ကီးများတစ်ဆယ်ေြခာက် မိ ့ ှ င့်

တကွပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ ေကျး ွာများလည်း ပါဝင်ေလသည်။ ၄၂ ထိ့အြပင်လိဗန မိ၊့ ဧသာ မိ၊့ အာ ှ န် မိ၊့‐

ယိဖတ မိ၊့ အာ ှ နာ မိ၊့ ေနဇိပ် မိ၊့‐ ကိလ မိ၊့ ေအာခဇိပ် မိ ့ ှ င့်မေရ ှ  မိ ့စေသာ မိ ့ ကီး

ကိး မိ ့ ှ င့်တကွပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ ေကျး ွာ များလည်းပါဝင်ေလသည်။ ၄၅

ထိ့အြပင်ဧ ကန် မိ ့ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ ေကျး ွာများ ှ င့်၊ ၄၆ ဧ ကန် မိ ့မှေြမထဲပင်လယ်စပ် ကား ှ ိ

အာဇတ် မိ ့ ှ င့်၎င်းအနီး ှ ိ  မိ ့ ွာများ လည်းပါဝင်ေလသည်။ ၄၇ ထိ့အြပင်အီဂျစ်ြပည်နယ်စပ် ှ ိ ေချာင်း ှ င့်

ေြမထဲပင်လယ်ကမ်းေြခအထိကျယ်ြပန့် ေသာေဒသ ှ ိ အာဇတ် မိ၊့ ဂါဇ မိ ့ ှ င့်ပတ်

ဝန်းကျင် မိ ့ ွာများလည်းပါဝင်ေလသည်။‐ ၄၈ ေတာင်ကန်းေဒသတွင်တည် ှ ိ ေသာ ှ မိရ မိ၊့ ယတိရ မိ၊့

ေစာေခါ မိ၊့‐ ၄၉ ဒ  မိ၊့ ကိရယဿ  မိ(့သိ့မဟတ်ေဒဗိရ မိ၊့‐) ၅၀အာနပ် မိ၊့ ဧ ှ တေမာ မိ၊့ အာနိမ် မိ၊့‐

၅၁ ေဂါ ှ င် မိ၊့ ေဟာလန် မိ ့ ှ င့်ဂိေလာ မိ ့စေသာ မိ ့ ကီးတစ်ဆယ့်တစ် မိ ့ ှ င့်တကွ ပတ်ဝန်း

ကျင် ှ ိ  မိ ့ ွာများလည်းပါဝင်ေလသည်။ ၅၂ ထိ့အြပင်အာရပ် မိ၊့ ဒမာ မိ၊့ ဧ ှ န် မိ၊့‐ ယာ ံ  မိ၊့ ဗက်တာပွာ မိ၊့

အာဖက် မိ၊့ ၅၄ ဟ  မိ၊့ ေဟ ဗန် မိ ့ ှ င့်ဇိေအာရ မိ ့စေသာ မိ ့ ကီးကိး မိ ့ ှ င့်တကွပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ

မိ ့ ွာများလည်းပါဝင်ေလသည်။ ၅၅ ထိ့အြပင်ေမာင် မိ၊့ ကရေမလ မိ၊့ ဇိဖ မိ၊့ ယတ မိ၊့‐ ေယဇေရလ မိ၊့

ေယာကဒံ မိ၊့ ဇာ ေနာ မိ၊့‐ ၅၇ ကာဣန မိ၊့ ဂိဘာ မိ ့ ှ င့်တိမန မိ ့စ ေသာ မိ ့ ကီးဆယ် မိ ့ ှ င့်တကွ

ပတ်ဝန်း ကျင် ှ ိ  မိ ့ ွာများလည်းပါဝင်ေလသည်။ ၅၈ ထိ့အြပင်ဟာလဟလ မိ၊့ ဗက်ဇရ မိ၊့

ေဂေဒ  မိ၊့ ၅၉ မာရပ် မိ၊့ ေဗသ တ် မိ ့ ှ င့်ဧလေတကန် မိ ့စေသာ မိ ့ ကီးေြခာက် မိ ့ ှ င့်တကွ

ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့ ွာများလည်းပါဝင် ေလသည်။ ၆၀ ထိ့အြပင်ကိရယတ်ဗာလ မိ(့သိ့မဟတ်

ကိရယတ်ယာရိမ် မိ)့ ှ င့်ရဗာ မိ ့ဟ၍ မိ ့ ကီး ှ စ် မိ ့ ှ င့်တကွပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့

ွာများလည်းပါဝင်ေလသည်။‐ ၆၁ ေတာက ာရေဒသတွင်ေဗသရာဗ မိ၊့ မိဒိန် မိ၊့ ေသကာက မိ၊့‐

၆၂ နိဗ ှ န် မိ၊့ ဣရေမလက် မိ ့ ှ င့်အေဂဒိ မိ ့ ဟ၍ မိ ့ ကီးေြခာက် မိ ့ ှ င့်တကွပတ်ဝန်း

ကျင် ှ ိ  မိ ့ ွာများလည်းပါဝင်ေလသည်။ ၆၃ ယဒအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့

တွင်ေနထိင်ေသာေယဗသိအမျိုးသားတိ့ ကိ ှ င်မထတ် ိင်သြဖင့် သတိ့သည်ယေန့

တိင်ယဒအ ွယ်ဝင်တိ့ ှ င့်အတထိ မိ ့ တွင်ေနထိင် ကေလသည်။

၁၆
ေယာသပ်အဆက်အ ွယ်တိ့အားခဲွေဝေပး ေသာနယ်ေြမ၏ေတာင်ဘက်နယ်နိမိတ်သည်

ေယရိေခါ မိ ့အနီးေယရိေခါစမ်းေရတွင်း၊ အေ ှ ့ေယာ်ဒန်ြမစ်မှအစ ပ၍ေတာက ာရ

ကိြဖတ်လျက်ေတာင်ကန်းေဒသ ှ ိ ေဗသလ မိ့သိ့ေရာက်၏။‐ ၂ တစ်ဖန်ေဗသလ မိ ့မှလဇ မိ ့သိ့လည်း

ေကာင်း၊ ထိမှတစ်ဆင့်အာခိအမျိုးသား များေနထိင်ရာအတ တ်အ ာ မိ ့သိ့

လည်းေကာင်းေရာက်သည်။‐ ၃ တစ်ဖန်အေနာက်ဘက်ယာဖေလတိအမျိုး

သားတိ့ေနထိင်ရာေအာက်ဗက်ေဟာ န်ေဒသ သိ့ေရာက်သည်။ ထိမှတစ်ဖန်ေဂဇာ မိ ့ကိြဖတ်

ပီးလ င်ေြမထဲပင်လယ်တွင်အဆံးသတ် ေလသည်။ ၄ ေယာသပ်၏အဆက်အ ွယ်များြဖစ် က

ေသာဧဖရိမ်အ ွယ် ှ င့် အေနာက်မနာေ ှ အ ွယ်တိ့သည်ေဖာ်ြပပါနယ်ေြမကိ အပိင်ရ ှ ိ  ကေလသည်။

၅ ဧဖရိမ်အ ွယ်မိသားစတိ့အတွက်ခဲွေဝ ေပးေသာ နယ်ေြမ၏နယ်နိမိတ်မှာေအာက်ပါ

အတိင်းြဖစ်သည်။ အေ ှ ့ဘက်နယ်နိမိတ်သည် အတ တ်အဒါ မိ ့မှအစ ပ၍ အေ ှ ့ဘက်

ှ ိ အထက်ဗက်ေဟာ န် မိ ့ကိြဖတ်၍၊‐ ၆ ေြမထဲပင်လယ်သိ့ေရာက်သည်။ ေြမာက်ဘက်

တွင်မိတ်ေမသ မိ ့တည် ှ ိ သည်။ ထိေဒသ အေ ှ ့ဘက်မှနယ်နိမိတ်သည်တာနတ် ှ ိ

ေလာ မိ ့သိ့ေကွ့ဝင် ပီးလ င် မိ ့အေ ှ ့မှ ြဖတ်၍ယေနာဟ မိ ့သိ့ေရာက်သည်။‐ ၇

ထိေနာက်ယေနာဟ မိ ့မှအတ တ် မိ ့ ှ င့်နာရတ် မိ ့များဘက်သိ့ဆင်းလာ ပီး

ေနာက် ေယရိေခါ မိ ့သိ့ေရာက်၍ေယာ်ဒန် ြမစ်တွင်အဆံးသတ်သည်။‐ ၈

တစ်ဖန်နယ်နိမိတ်သည်တာပွာ မိ ့မှအေနာက် ဘက်ကာနေချာင်းသိ့ေရာက်၍ ေြမထဲပင်လယ်

တွင်အဆံးသတ်သည်။ ဤနယ်ေြမကိဧဖရိမ် အ ွယ်မိသားစများကအပိင်ရ ှ ိ  က သည်။‐ ၉

ထိ့အြပင်မနာေ ှ ပိင်နယ်ေြမထဲမှ မိ ့ ွာအချို ့တိ့ကိလည်းအပိင်ရ ှ ိ  က သည်။‐ ၁၀

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ေဂဇာ မိ ့တွင်ေနထိင် ေသာခါနာန်အမျိုးသားတိ့ကိမ ှ င်ထတ် ဘဲ

မိမိတိ့ထံတွင်ကန်အြဖစ်ြဖင့်ေနထိင် ေစကသည်။

၁၇ ေယာသပ်၏သားဦးြဖစ်ေသာမနာေ ှ ၏ အဆက်အ ွယ်မိသားစအချို ့တိ့သည် လည်း

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက် ှ ိ နယ်ေြမ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိအပိင်ရ ှ ိ  ကေလ သည်။

ဂိလဒ်၏ဖခင်မာခိရသည်မနာေ ှ ၏သားဦးြဖစ်သည်။ စစ်သရဲေကာင်းလည်း ြဖစ်သည်။

သိ့ြဖစ်၍သသည်ေယာ်ဒန်ြမစ် အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ဂိလဒ်နယ် ှ င့်ဗာ ှ န်နယ် တိ့ကိရ ှ ိ သည်။‐ ၂

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက်နယ်ေြမကိမနာ ေ ှ မှဆင်းသက်ေသာကျန်မိသားစများရ ှ ိ  ကသည်။

ယင်းမိသားစတိ့မှာအေဗျဇာ မိသားစ၊ ေဟလက်မိသားစ၊ အသေရလ မိသားစ၊ ေ ှ ခင်မိသားစ၊

ေဟဖာမိသား စ ှ င့် ှ မိဒမိသားစတိ့ြဖစ် ကသည်။‐ ၃ မနာေ ှ ၏တီ၊ မာခိရ၏ြမစ်၊ ဂိလဒ်၏ေြမး၊

ေဟဖာ၏သား၊ ဇေလာဖဒ်တွင်သားေယာကျာ်း မ ှ ိ ၊ သမီးများသာ ှ ိ သည်။ ထိသမီးတိ့

၏နာမည်များမှာမာလာ၊ ေနာအာ၊ ေဟာ ဂလာ၊ မိလကာ ှ င့်တိရဇာဟ၍ြဖစ်၏။‐ ၄

သတိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာ၊ န်၏ သားေယာ  ှ င့်ေခါင်းေဆာင်တိ့ထံသိ့ချဥ်း

ကပ်၍``ကန်မတိ့အားလည်းေကာင်း၊ ကန်မ တိ့၏ေဆွမျိုးသားချင်းြဖစ်သအမျိုးသား

တိ့အားလည်းေကာင်း ပိင်ဆိင်ရန်ေြမေပးရ မည်ဟထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ ကိ

မိန့်မှာခ့ဲပါသည်'' ဟေလာက်ထားသြဖင့် ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း

သတိ့သည်သတိ့၏ေဆွမျိုးသားချင်းြဖစ် သအမျိုးသားများနည်းတေြမကိရ ှ ိ ကသည်။‐ ၅

သိ့ြဖစ်၍မနာေ ှ အ ွယ်သည်ေယာ်ဒန်ြမစ် အေ ှ ့ဘက်တွင် ဂိလဒ်နယ် ှ င့်ဗာ ှ န်နယ်

များအြပင်ေဝစဆယ်စကိရ ှ ိ ေလသည်။ ၆ မနာေ ှ အ ွယ်အမျိုးသမီး ှ င့် အမျိုးသား

များပါနယ်ေြမများကိရ ှ ိ  ကသြဖင့် ကျန် ှ ိ ေသာအြခားမနာေ ှ အဆက်အ ွယ်တိ့

သည်ဂိလဒ်နယ်ကိရ ှ ိ  ကေလသည်။ ၇ မနာေ ှ နယ်ေြမ၏နယ်နိမိတ်သည်အာ ှ ာ

နယ်ေြမမှ ေ ှ ခင် မိ ့အေ ှ ့တွင်တည် ှ ိ ေသာ မိတ်ေမသ မိ ့အထိေရာက်သည်။ ထိေနာက်

နယ်နိမိတ်သည်ေတာင်ဘက်သိ့ြဖတ်သွား ရာအင်တာပွာ မိ ့တွင် ေနထိင်သများလည်း
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ပါဝင်ေလသည်။‐ ၈ အင်တာပွာ မိ ့သည်မနာေ ှ ပိင်နယ်ေြမ အတွင်းပါ ှ ိ ေသာ်လည်း

မိ ့ပတ်လည်တွင် တည် ှ ိ ေသာေြမမကားဧဖရိမ်နယ်ေြမ အတွင်း၌ ှ ိ ၏။‐ ၉

ထိေနာက်နယ်နိမိတ်သည်ကာနေချာင်းဘက် သိ့ဆင်းလာသည်။ ထိေချာင်းေတာင်ဘက် ှ ိ

မိ ့များသည်မနာေ ှ ပိင်နယ်ေြမအတွင်း ၌တည် ှ ိ ေသာ်လည်း ဧဖရိမ်အ ွယ်ကပိင် သည်။

မနာေ ှ နယ်ေြမနယ်နိမိတ်သည်ကာန ေချာင်းေြမာက်ဘက်တစ်ေလာက်သွား ပီးလ င်

ေြမထဲပင်လယ်တွင်အဆံးသတ်သည်။‐ ၁၀ ဧဖရိမ်နယ်ေြမသည်ေချာင်းေတာင်ဘက်တွင် တည် ှ ိ ၍

မနာေ ှ နယ်ေြမသည်ေချာင်းေြမာက် ဘက်တွင်တည် ှ ိ ၏။ ေြမထဲပင်လယ်သည်ထိ

နယ်ေြမ ှ စ်ခ၏အေနာက်နယ်နိမိတ်ြဖစ် သည်။ အေနာက်ေြမာက်ဘက်တွင်အာ ှ ာနယ်

ေြမတည် ှ ိ ၍အေ ှ ့ေြမာက်ဘက်တွင် ဣသခါနယ်ေြမတည် ှ ိ ေလသည်။‐ ၁၁

မနာေ ှ အ ွယ်သည်ဣသခါ ှ င့်အာ ှ ာ နယ်ေြမများအတွင်း၌တည် ှ ိ ေသာဗက် ှ န်

မိ၊့ ဣဗလံ မိ ့ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များ အြပင်ေဒါရ မိ(့ပင်လယ်ကမ်းေြခတွင်တည်

ှ ိ သည်) အေဒါရ မိ၊့ တာနက် မိ၊့ ေမဂိေဒါ မိ ့ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များကိပိင်ေလသည်။‐

၁၂ မနာေ ှ အ ွယ်သည်ထိ မိ ့များတွင်ေန ထိင်ေသာခါနာန်အမျိုးသားတိ့ကိမ ှ င်

ထတ် ိင်သြဖင့် သတိ့သည်ထိအရပ် များတွင်ဆက်လက်ေနထိင် ကသည်။‐ ၁၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အင်အား ကီးလာေသာ်လည်း ခါနာန်အမျိုးသား

အားလံးတိ့ကိမ ှ င်ထတ်ဘဲမိမိတိ့ ထံ၌အေစခံေစ က၏။ ၁၄ ေယာသပ်၏အဆက်အ ွယ်ဝင်တိ့က

ေယာ အား``ထာဝရဘရားသည်အက ်ပ်တိ့အား ေကာင်းချီးမဂလာချေပးေတာ်မသြဖင့် လ

ဦးေရအလွန်များြပားလာပါသည်။ ကိယ် ေတာ်သည်အဘယ်ေကာင့်အက ်ပ်တိ့အား

ေြမေဝစတစ်စတည်းကိသာေပးပါသ နည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၁၅

ေယာ က``သင်တိ့တွင်လဦးေရတိးပွား များြပားသြဖင့် ဧဖရိမ်အတွက်ေပးေသာ

ေတာင်ကန်းေဒသသည်ကျဥ်းေြမာင်းလ င် ေဖရဇိ ှ င့်ေရဖိမ်အမျိုးသားများေန

ထိင်ရာအရပ် ှ ိ ေတာများကိခတ်ထွင်၍ ေနထိင် ကေလာ့'' ဟြပန်ေြဖ၏။ ၁၆

ထိအခါသတိ့က``ေတာင်ကန်းေဒသသည် အက ်ပ်တိ့ေနထိင်ရန်အတွက်ကျဥ်းေြမာင်း

ပါသည်။ ဗက် ှ န် ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် မိ ့များ အနီး ှ ိ ေြမြပန့်၌လည်းေကာင်း၊ ေယဇေရ

လချိုင့်ဝှမ်း၌လည်းေကာင်းေနထိင်ေသာ ခါနာန်အမျိုးသားများတွင်သံစစ်ရထား

များ ှ ိ  ကပါသည်'' ဟေလာက်ဆိ က၏။ ၁၇ ေယာ ကဧဖရိမ် ှ င့် အေနာက်မနာေ ှ

အ ွယ်ဝင်တိ့အား``သင်တိ့သည်စင်စစ် အားြဖင့်လဦးေရများြပား၍ခွန်အား ကီး က၏။

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ေဝစ တစ်စထပ်မံ၍ရေစမည်။‐ ၁၈ ေတာင်ကန်းေဒသကိသင်တိ့အားေပးမည်။

ထိေဒသသည်သစ်ေတာြဖစ်ေသာ်လည်း သင် တိ့သည်ေတာကိခတ်ထွင်၍တစ်စွန်းမှတစ်

စွန်းအထိေနထိင်ေလာ့။ ခါနာန်အမျိုးသား တိ့တွင်သံစစ်ရထားများ ှ ိ ၍အင်အား

ေကာင်းေသာ်လည်းသင်တိ့သည်သတိ့ကိ ှ င်ထတ် ိင် ကလိမ့်မည်'' ဟေြပာဆိ၏။

၁၈ တစ်ြပည်လံးကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင် ပီး သည်ေနာက်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ှ ိ ေလာ မိ ့သိ့စေဝးေရာက် ှ ိ လာ ပီးလ င် ထာဝရဘရားကိန်းဝပ်ေတာ်မရာတဲ

ေတာ်ကိတည်ေဆာက် က၏။‐ ၂ ဣသေရလအ ွယ်တိ့အားနယ်ေြမခဲွေဝ

၍မေပးရေသးေချ။‐ ၃ သိ့ြဖစ်၍ေယာ ကဣသေရလအမျိုး

သားတိ့အား``သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကသင်တိ့ကိ ေပး

ေတာ်မေသာြပည်ကိမသိမ်းယဘဲအဘယ် မ  ကာေအာင်ေစာင့်ဆိင်းေန ကပါမည်နည်း။‐ ၄

သင်တိ့၏အ ွယ်တစ် ွယ်လ င်သံးေယာက် ကျေ ွးချယ်၍ငါ့ထံသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲေလာ့။

ထိသတိ့သည်မိမိတိ့အတွက် ှ စ်သက်ရာ နယ်ေြမကိပိင်းြခားသတ်မှတ်ေပးရန်သ

တိ့အားတစ်ြပည်လံးသိ့ငါေစလတ်မည်။ သတိ့သည်ယင်းသိ့နယ်ေြမတိ့ကိသတ်မှတ်

ေပး ပီးေသာအခါ ငါ့ထံသိ့ြပန်လာရ ကမည်။‐ ၅ ထိြပည်ကိခနစ်ပိင်းပိင်းြခားရမည်။ ယဒ

အ ွယ်ဝင်တိ့သည်မိမိတိ့၏ေတာင်ဘက်နယ် ေြမ၌လည်းေကာင်း၊ ေယာသပ်အ ွယ်ဝင်တိ့

သည်မိမိတိ့၏ေြမာက်ဘက်နယ်ေြမ၌လည်း ေကာင်းေနထိင်ရ ကမည်။‐ ၆

နယ်ေြမခနစ်ပိင်းတိ့ကိပိင်းြခားေရးသား ၍ငါ့ထံသိ့တင်သွင်းေလာ့။ ထိေနာက်ငါသည်

ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ အလိေတာ်အတိင်းြဖစ်ေစြခင်းငှာမဲချ ၍ခဲွေဝေပးမည်။‐

၇ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ထာဝရဘရား ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်များအြဖစ်အမေတာ်

ထမ်းေဆာင်ရ ကမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် သင် တိ့က့ဲသိ့နယ်ေြမေဝစရမည်မဟတ်။

ဂဒ် အ ွယ်၊ ဗင်အ ွယ် ှ င့်အေ ှ ့မနာေ ှ အ ွယ်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏အေစ

ခံေမာေ ှ ခဲွေဝေပးခ့ဲသည့်အတိင်း ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ့ဘက် ှ ိ နယ်ေြမကိရ ှ ိ  က ပီ'' ဟဆိေလ၏။ ၈

ေယာ ေစခိင်းသည့်အတိင်းထိသတိ့ သည်နယ်ေြမကိသတ်မှတ်ရန်ထွက်သွား က ၏။

ေယာ က``သင်တိ့သည်တိင်းြပည်တစ် ေလာက်လံးသိ့သွား၍နယ်ေြမများကိပိင်း ြခားသတ်မှတ်ေလာ့။

ထိေနာက်ငါ့ထံသိ့ြပန် လာရမည်။ ထိအခါငါသည်ဤ ှ ိ ေလာ မိ ့ တွင်သင်တိ့ရ ှ ိ မည့်နယ်ေြမများကိ

ထာဝရဘရား၏အလိေတာ်အတိင်း ြဖစ်ေစရန်မဲချ ၍ခဲွေဝေပးမည်'' ဟမှာ ကားလိက်၏။‐ ၉

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်တိင်းြပည်တစ်ေလာက် လံးသိ့သွား ပီးလ င် ပါဝင်ေသာ မိ ့များ

စာရင်း ှ င့်တကွနယ်ေြမခနစ်ခကိပိင်း ြခားေရးမှတ်၍ ှ ိ ေလာ မိ ့စခန်းတွင် ှ ိ

ေနေသာေယာ ထံသိ့ြပန်လာ က၏။‐ ၁၀ ေယာ သည်လည်းထာဝရဘရား၏

အလိေတာ်အတိင်းြဖစ်ေစရန်မဲချ ၍ဣသေရလအ ွယ်တိ့အားနယ်ေြမ များကိခဲွေဝေပးေလသည်။

၁၁ ဗယာမိန်အ ွယ်မိသားစတိ့ရ ှ ိ မည့်နယ် ေြမကိဦးစွာသတ်မှတ်ေပးေလသည်။ သတိ့

အတွက်နယ်ေြမသည်ယဒအ ွယ် ှ င့် ေယာသပ်အ ွယ်တိ့၏နယ်ေြမများစပ် ကား တွင်တည် ှ ိ သည်။‐

၁၂ သတိ့၏နယ်ေြမေြမာက်ဘက်နယ်နိမိတ်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်တွင်အစ ပ၍ ေယရိေခါ မိ ့

ေြမာက်ဘက် ှ ိ ေတာင်ေစာင်းသိ့တက် ပီးလ င် အေနာက်သိ့ေဗသဝင်ေတာက ာရတိင်

ေအာင်ေတာင်ကန်းေဒသကိြဖတ်သန်း သွားေလသည်။‐ ၁၃တစ်ဖန်လဇ မိ(့ေဗသလ မိ ့ဟ၍လည်း

ေခ တွင်သည်) ေတာင်ဘက် ှ ိ ေတာင်ေစာင်းသိ့ တက် ပီးလ င်ေအာက်ဗက်ေဟာ န် မိ ့ေတာင် ဘက်၊

ေတာင်ေပ  ှ ိ အတ တ်အဒါ မိ ့သိ့ ေရာက်သည်။‐ ၁၄ ထိေနာက်နယ်နိမိတ်သည်ထိေတာင်အေနာက်

ဘက်မှယဒအ ွယ်ပိင်ေသာကိရယတ် ဗာလ မိ(့သိ့မဟတ်ကိရယယာရိမ် မိ)့

အထိေတာင်ဘက်သိ့ဆင်းလာသည်။ ဤ သည်ကားအေနာက်ဘက်နယ်နိမိတ်ြဖစ်၏။‐ ၁၅

ေတာင်ဘက်နယ်နိမိတ်သည်ကိရယတ် ယာရိမ် မိ ့စွန်မှအစ ပ၍ ေနဖေတာ

စမ်းေရတွင်းများသိ့ေရာက်သည်။‐ ၁၆ ထိေနာက်ေရဖိမ်ချိုင့်ဝှမ်းေြမာက်ဘက် ှ ိ ဟိ ံ ု

ချိုင့်ဝှမ်းအနီးေတာင်ေြခသိ့ေရာက်သည်။ တစ် ဖန်ေယဗသိေတာင်တန်းေတာင်ဘက် ှ ိ ဟိ ံ ု

ချိုင့်ဝှမ်းကိြဖတ်၍ေတာင်ဘက်အေရာ ေဂလ ွာသိ့ေရာက်သည်။‐ ၁၇

ထိမှတစ်ဖန်ေြမာက်ဘက်အင်ေ ှ မက် ွာသိ့ ေကွ့ ပီးလ င် အဒမိမ်ေတာင် ကားတစ်ဘက်

တွင် ှ ိ ေသာေဂလိလတ် ွာသိ့ေရာက်သည်။ ထိေနာက်ေဗာဟန်၏ေကျာက်(ေဗာဟန်သည် ဗင်

၏သားြဖစ်၏) သိ့ဆင်းလာ ပီးလ င်၊‐ ၁၈ ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်းအနီး ှ ိ ေတာင်တန်းေြမာက်

ဘက်မှြဖတ်သွားသည်။ တစ်ဖန်ဗက်ေဟာဂလ ေတာင်တန်းေြမာက်ဘက်မှြဖတ်၍ြမစ်ဝှမ်းထဲ

သိ့ဆင်းလာ ပီးလ င် ပင်လယ်ေသေြမာက်ဘက် ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝ၌အဆံးသတ်သည်။ ဤသည်

ကားေတာင်ဘက်နယ်နိမိတ်ြဖစ်၏။‐ ၂၀ ေယာ်ဒန်ြမစ်သည်နယ်ေြမ၏အေ ှ ့ဘက်နယ်

နိမိတ်ြဖစ်သည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါနယ်နိမိတ် သည်ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်မိသားစတိ့ပိင်

ေသာနယ်ေြမ၏နယ်နိမိတ်ြဖစ်သည်။ ၂၁ ဗယာမိန်အ ွယ်မိသားစတိ့၏နယ်ေြမ အတွင်း ှ ိ  မိ ့များမှာ

ေယရိေခါ မိ၊့ ေဗေသာဂလ မိ၊့ ဧမေကဇဇ် မိ၊့‐ ၂၂ ေဗသရာဗ မိ၊့ ေဇမရိမ် မိ၊့ ေဗသလ မိ၊့‐ ၂၃အာဝိမ် မိ၊့

ပါရ မိ၊့ သဖရာ မိ၊့‐ ၂၄ ေခဖာဟာေမာနဲ မိ၊့ သဖနိ မိ၊့ ဂါဘ မိ ့ စေသာ မိ ့ ကီးတစ်ဆယ် ှ စ် မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့

၏ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များြဖစ်သည်။‐ ၂၅ ထိ့အြပင်ဂိေဗာင် မိ၊့ ရာမ မိ၊့ ေဗ တ် မိ၊့‐ မိဇပါ မိ၊့ ေခဖိရ မိ၊့

ေမာဇ မိ၊့‐ ေရကင် မိ၊့ ဣရေပလ မိ၊့ တာရလ မိ၊့‐ ၂၈ ေဇလ မိ၊့ ဧလပ် မိ၊့ ေယဗသိ မိ၊့(သိ့မ

ဟတ်ေယ  ှ လင် မိ၊့) ဂိဗတ် မိ၊့ ကိရယတ် ယာရိမ် မိ ့စေသာ မိ ့ ကီးတစ်ဆယ်ေလး

မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့၏ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များ လည်းပါဝင်သည်။ ဤနယ်ေြမသည်ဗယာမိန်

အ ွယ်မိသားစတိ့ပိင်ေသာနယ်ေြမြဖစ် သည်။

၁၉ ဒတိယအ ကိမ်မဲချ ၍ခဲွေဝေပးေသာအခါ ှ ိ ေမာင်အ ွယ်ဝင် မိသားစတိ့နယ်ေြမရ ှ ိ  က၏။

ထိနယ် ေြမသည်ယဒအ ွယ်ဝင်တိ့အားခဲွေဝ ေပးေသာနယ်ေြမအတွင်း၌တည် ှ ိ သည်။‐

၂ ထိနယ်ေြမတွင်ေဗရေ ှ ဘ မိ၊့ ေ ှ ဘ မိ၊့ ေမာလဒါ မိ၊့‐ဟာဇာ ာလ မိ၊့ ဗာလာ မိ၊့ အာဇင် မိ၊့

ဧလေတာလဒ် မိ၊့ ေဗသလ မိ၊့ ေဟာမာ မိ၊့ ဇိကလတ် မိ၊့ ဗက်မာကဗတ် မိ၊့ ဟာဇာသသ မိ၊့‐

၆ ဗက်ေလေဗာက် မိ၊့ ှ  ဟင် မိ ့စေသာ မိ ့ ကီးတစ်ဆယ့်သံး မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့၏ပတ်

ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များပါဝင်သည်။‐ ၇ ထိ့အြပင်အင် မိ၊့ ရိမုန် မိ၊့ ဧသာ မိ၊့ အာ ှ န်

မိ ့စေသာ မိ ့ ကီးေလး မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့၏ ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များလည်းပါဝင်သည်။‐ ၈

ထိ မိ ့ ကီးများ၏ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များ မှာေတာင်ဘက်ဗာလတ်ေဗရ မိ(့ရာမတ် မိ)့

အထိတည် ှ ိ ေသာ မိ ့အားလံးပါဝင်ေလ သည်။ ဤနယ်ေြမသည် ှ ိ ေမာင်အ ွယ်မိသား

စတိ့ပိင်ေသာနယ်ေြမြဖစ်သည်။‐ ၉ ယဒအ ွယ်အတွက်ေဝစသည်လိအပ်

သည်ထက်ပိ၍ကျယ်ဝန်းေသာေကာင့် ှ ိ ေမာင် အ ွယ်အားထိနယ်ေြမမှခဲွေဝေပးြခင်း

ြဖစ်သည်။ ၁၀ တတိယအ ကိမ်မဲချ ၍ခဲွေဝေပးေသာအခါဇာဗလန်အ ွယ်မိသား

စတိ့နယ်ေြမကိရ ှ ိ  က၏။ သတိ့ရ ှ ိ ေသာနယ်ေြမသည်စာရိဒ် မိ ့အထိကျယ် ြပန့်သည်။‐

၁၁ နယ်နိမိတ်သည်ထိ မိ ့မှဒဗ ှ က် မိ ့ ှ င့်ေယာ ကနံ မိ ့အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ေချာင်းကိြဖတ်၍

အေနာက်ဘက် ှ ိ မရာလ မိ ့အထိ ေရာက်သည်။‐ ၁၂ နယ်နိမိတ်သည်စာရိဒ် မိ ့မှအေ ှ ့ဘက်

ခိသလတာေဗာ် မိ ့နယ်စပ်အထိသွား၏။ ထိမှဒါဗရတ် မိ ့သိ့ေရာက် ပီးလ င် ယာဖျာ မိ ့သိ့တက်သွား၏။‐

၁၃ ထိမှအေ ှ ့ဘက်ဂိတေဟဖာ မိ ့ ှ င့်အိတ ကာဇိန် မိ ့သိ့ေရာက်၍ ရိမုန် မိ ့သိ့သွား
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ရာလမ်း ှ ိ ေနအာ မိ ့သိ့လှည့်သွား၏။‐ ၁၄ ေြမာက်ဘက်နယ်နိမိတ်သည်ဟ သန် မိ ့ဘက်

သိ့လှည့်၍ ယိဖေသလချိုင့်ဝှမ်း၌အဆံး သတ်သည်။‐ ၁၅ ထိနယ်ေြမတွင်ကတတ် မိ၊့

နဟာလာလ မိ၊့ ှ ိ မ န် မိ၊့ ဣဒလ မိ၊့ ဗက်လင် မိ ့စေသာ မိ ့ ကီးတစ်ဆယ့် ှ စ် မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့၏

ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များပါဝင်သည်။‐ ၁၆ ဤ မိ့ ကီးများ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့

များသည်ဇာဗလန်အ ွယ်မိသားစတိ့ ပိင်ေသာနယ်ေြမအတွင်း၌တည် ှ ိ ေလ သည်။ ၁၇

စတတအ ကိမ်မဲချ ၍ခဲွေဝေပးေသာအခါဣသခါအ ွယ် မိသားစတိ့နယ်ေြမရ ှ ိ  က၏။‐ ၁၈

ထိနယ်ေြမတွင်ေယဇေရလ မိ၊့ ေခသ လတ် မိ၊့ နင် မိ၊့‐ ၁၉ဟာဖရိမ် မိ၊့ ှ ိ ဟန် မိ၊့ အာနဟာရတ် မိ၊့‐

ရဗိတ် မိ၊့ကိ န် မိ၊့ အာဗက် မိ၊့‐ ေရမက် မိ၊့ အဂ ိမ် မိ၊့ အဟဒါ မိ၊့ ဗက်ပဇက် မိ ့များပါဝင် သည်။‐

၂၂ နယ်နိမိတ်သည်တာေဗာ် မိ၊့ ှ ာဟဇိမ မိ၊့ ဗက်ေ ှ မက် မိ ့များကိြဖတ်၍ေယာ်ဒန်ြမစ်

တွင်အဆံးသတ်သည်။ ဤနယ်ေြမတွင် မိ ့ ကီးတစ်ဆယ့်ေြခာက် မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့၏

ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များပါဝင်သည်။‐ ၂၃ ထိ မိ ့များ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များသည်

ဣသခါအ ွယ်မိသားစများအပိင်ရ ေသာနယ်ေြမအတွင်း၌တည် ှ ိ ေလသည်။ ၂၄

ပဥမအ ကိမ် မဲချ ၍ခဲွေဝေပးေသာအခါအာ ှ ာအ ွယ် မိသားစတိ့သည်နယ်ေြမကိရ ှ ိ  က

၏။‐ ၂၅ ထိနယ်ေြမတွင်ေဟလကတ် မိ၊့ ဟာလိ မိ၊့ ေဗတင် မိ၊့ အာခ ှ ပ် မိ၊့‐ ၂၆

အလေမလက် မိ၊့ အာမဒ် မိ၊့ မိ ှ ာလ မိ ့များ ပါဝင်သည်။ အေနာက်နယ်နိမိတ်သည်ကရ

ေမလ မိ ့ ှ င့် ှ ိ ေဟာရလိဗနတ် မိ ့များ ကိြဖတ်သွားသည်။‐ ၂၇ ထိေနာက်အေ ှ ့ဘက်သိ့လှည့်၍ဗက်ဒါဂန်

မိ ့သိ့ေရာက် ပီးလ င် ဇာဗလန်နယ်ေြမ ှ င့် ယိဖေသလချိုင့်ဝှမ်းကိြဖတ်လျက် ေြမာက်

ဘက်ေဗသမက် မိ ့ ှ င့်နေယလ မိ ့သိ့ ေရာက်သည်။ တစ်ဖန်ေြမာက်ဘက်သိ့ဆက်

၍ကာဗလ မိ၊့‐ ၂၈ ဧ ဗန် မိ၊့ ရေဟာဘ မိ၊့ ဟမုန် မိ၊့ ကာန မိ ့ များမှဇိဒန် မိ ့အထိေရာက်သည်။‐

၂၉ ထိမှတစ်ဖန်ရာမ မိ ့ဘက်သိ့လှည့် ပီးလ င် တံတိင်းကာရံထားေသာတ  မိ ့သိ့ေရာက်

သည်။ ထိေနာက်ေဟာသ မိ ့သိ့လှည့် ပီးလ င် ေြမထဲပင်လယ်၌အဆံးသတ်သည်။ နယ်

ေြမတွင်မဟာလပ် မိ၊့ အာခဇိပ် မိ၊့‐ ၃၀ အမ မိ၊့ အာဖက် မိ၊့ ရေဟာဘ မိ ့ ကီး ှ စ် ဆယ့် ှ စ် မိ ့ ှ င့်

ယင်းတိ့၏ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ မိ ့များပါဝင်ေလသည်။‐ ၃၁ ဤ မိ့ ကီးများ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များ

သည် အာ ှ ာအ ွယ်မိသားစတိ့ပိင်ေသာ နယ်ေြမအတွင်း၌တည် ှ ိ ေလသည်။ ၃၂

ဆ မအ ကိမ်မဲချ ၍ခဲွေဝေပးေသာအခါနဿလိအ ွယ် မိသားစတိ့နယ်ေြမကိရ ှ ိ  က၏။‐ ၃၃

ထိနယ်ေြမ၏နယ်နိမိတ်သည်ေဟလပ် မိ၊့ ဇာန ိမ် မိ ့အရပ် ှ ိ ဝက်သစ်ချပင်မှအစ ပ၍အာဒမိေနကပ် မိ၊့

ယာဗေနလ မိ ့ ှ င့်လကံ မိ ့များကိြဖတ် ပီးေယာ်ဒန်ြမစ် ၌အဆံးသတ်သည်။‐ ၃၄

နယ်နိမိတ်သည်အေနာက်ဘက်အာဇ တာ ေဘာ် မိ ့သိ့လှည့် ပီးလ င်ဟကတ် မိ ့သိ့

ေရာက်၏။ ေတာင်ဘက်နယ်စပ်တွင်ဇာဗလန် နယ်ေြမ၊ အေနာက်ဘက်နယ်စပ်တွင်အာ ှ ာ

နယ်ေြမ၊ အေ ှ ့ဘက်နယ်စပ်တွင်ေယာ်ဒန်ြမစ် တိ့အသီးသီးတည် ှ ိ သည်။‐ ၃၅

တံတိင်းကာရံထားေသာ မိ ့ ကီးများမှာ ဇိဒမ် မိ၊့ ေဇရ မိ၊့ ဟမတ် မိ၊့ ရကတ် မိ၊့ ဂေန သရက် မိ၊့‐ ၃၆

အာဒမာ မိ၊့ ရာမ မိ၊့ ဟာေဇာ် မိ၊့‐ ၃၇ ေကေဒ ှ  မိ၊့ ဧ ဒိ မိ၊့ အင်ဟာေဇာ် မိ၊့‐ ၃၈ဣ န် မိ၊့ မိဂဒေလလ မိ၊့

ေဟာရင် မိ၊့ ေဗသ နတ် မိ၊့ ဗက်ေ ှ မက် မိ ့စေသာ မိ ့ ကီးတစ် ဆယ့်ကိး မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့၏ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ

မိ ့များြဖစ်သည်။‐ ၃၉ဤ မိ ့ ကီးများ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များ သည် နဿလိအ ွယ်မိသားစတိ့ပိင်ေသာ

နယ်ေြမအတွင်း၌တည် ှ ိ သည်။ ၄၀ သတမအ ကိမ်မဲချ ၍ခဲွေဝေပးေသာအခါဒန်အ ွယ်မိသား

စတိ့သည်နယ်ေြမကိရ ှ ိ  က၏။‐ ၄၁ ထိနယ်ေြမတွင်ေဇာရာ မိ၊့ ဧ ှ ေတာလ မိ၊့

ဣရေ ှ မက် မိ၊့‐ ၄၂ ှ ာလဗိန် မိ၊့ အာယလန် မိ၊့ ေယသလ မိ၊့‐ ၄၃ ဧလန် မိ၊့ သိမနာသ မိ၊့

ဧ ကန် မိ၊့ ၄၄ ဧလေတက မိ၊့ ဂိဗသန် မိ၊့ ဗာလပ် မိ၊့‐ ေယဟတ် မိ၊့ ေဗနေဗရက် မိ၊့ ဂါသရိမုန်

မိ၊့‐ ေမယာကန် မိ၊့ ရကုန် မိ ့များ ှ င့်တကွ ယေပ မိ ့ပတ်လည် ှ ိ ေဒသပါဝင်ေလသည်။‐

၄၇ ဒန်အ ွယ်ဝင်တိ့သည်မိမိတိ့၏နယ်ေြမ ဆံး ံ းရေသာအခါလဲ ှ  မိ ့ကိစစ်ချီ

တိက်ခိက်၍ မိ ့သ မိ ့သားများကိသတ် ြဖတ်သတ်သင် ပီးလ င်ထိ မိ ့တွင်ေနထိင် က၏။

လဲ ှ ဟေသာ မိ ့နာမည်ကိအ ွယ် ၏ဖခင်ဒန်နာမည်သိ့ေြပာင်းလဲမှည့်ေခ ကေလသည်။‐

၄၈ ဤ မိ့များ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များသည် ဒန်အ ွယ်ဝင်မိသားစတိ့ပိင်ေသာနယ်ေြမ

အတွင်း၌တည် ှ ိ ေလသည်။ ၄၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်တိင်းြပည်

တစ်ြပည်လံးကိခဲွေဝ ပီးေသာအခါ န် ၏သားေယာ အတွက်ေြမယာတစ်ခကိ

သတ်မှတ်ေပး ကသည်။‐ ၅၀ ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း

ေယာ ေတာင်းဆိေသာဧဖရိမ်ေတာင်ကန်း ေဒသ ှ ိ တိမနေဿရ မိ ့ကိသ့အား ေပး ကသည်။

သသည် မိ ့ကိြပန်လည်တည် ေဆာက်ကာထိ မိ ့တွင်ေနထိင်ေလသည်။ ၅၁ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာ၊

န်၏သားေယာ ှ င့်ဣသေရလအ ွယ်ဝင်မိသားစတိ့၏အ ကီးအကဲတိ့သည် ှ ိ ေလာ မိ ့တွင်ထာဝရ

ဘရားကိန်းဝပ်ေတာ်မရာတဲေတာ်ေ ှ ့၌ နယ်ေြမများကိမဲချ ပီးထာဝရဘရား၏အလိေတာ် ှ င့်အညီ

ခဲွေဝေပးေလသည်။ ဤနည်းအားြဖင့်ြပည် ကိခဲွေဝေပးသည့်အမ ပီးဆံးေလ၏။

၂၀ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်ေယာ မှ တစ်ဆင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား၊‐

၂ ``ငါသည်ေမာေ ှ အားြဖင့်မိန့်မှာသည့် အတိင်းခိလံရာ မိ ့များကိေ ွးချယ်

ေလာ့။‐ ၃ တစ်စံတစ်ေယာက်အားမေတာ်တဆသတ်မိ ေသာသသည်

လက်စားေချမည့်သ၏လက်မှ လွတ်ေြမာက်ရန် ထိ မိ ့များသိ့ထွက်ေြပး ခိလံ ိင်ေစရမည်။‐

၄ သသည်ထိ မိ ့များအနက်တစ် မိ ့ မိ ့သိ့ ထွက်ေြပး၍ မိ ့တံခါးဝတွင် ှ ိ ေသာတရား

စီရင်ရာဌာနသိ့သွား ပီးလ င် မိ ့၏အ ကီး အကဲတိ့အားြဖစ်ပျက်ခ့ဲသမ ကိ ှ င်းြပ ရမည်။

ထိေနာက်အ ကီးအကဲတိ့က ထိသ အား မိ ့တွင်းသိ့ဝင်ခွင့် ပ၍သေနထိင် ရန်ေနရာချေပးရမည်။‐ ၅

လက်စားေချရန်လိက်လာသသည်ထိအရပ် သိ့ေရာက် ှ ိ လာလ င် မိ ့သ မိ ့သားတိ့က

ထွက်ေြပးခိလံသအား ထိသ၏လက်သိ့ မအပ်ရ။ သသည်မိမိအမျိုးသားချင်းကိ

ရန် ငိးမ ှ ိ ဘဲမေတာ်တဆသတ်မိသည် ြဖစ်ေသာေကာင့်သ့အားအသက်ေဘးမှ ကာကွယ်ေပးရမည်။‐

၆ သသည်လအေပါင်းတိ့ေ ှ ့တွင်တရားစီရင် ြခင်းကိခံ ပီးသည်အထိထိ မိ ့တွင်ေနရ မည်။

အချင်းြဖစ်ပွားစဥ်အချိန်ကယဇ်ပေရာ ဟိတ်မင်းြဖစ်သအနိစေရာက် ပီးေနာက်မှသ

သည်ထွက်ေြပးခ့ဲေသာမိမိေနရင်း မိ ့သိ့ြပန် ိင်သည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇

ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက် ဘက်တွင်နဿလိေတာင်ကန်းေဒသ၊ ဂါလိလဲ

နယ် ှ ိ ေကေဒ ှ  မိ၊့ ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းေဒသ ှ ိ ေ ှ ခင် မိ၊့ ယဒေတာင်ကန်းေဒသ ှ ိ ေဟ ဗန်

မိ ့တိ့ကိခိလံရာ မိ ့များအြဖစ်ေ ွးချယ် သတ်မှတ် ကသည်။‐ ၈ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်၊

ေယရိေခါ မိ ့အေ ှ ့ ဗင်နယ်ေြမကန်းြပင်ြမင့်ေတာက ာရ ှ ိ ေဗဇာ မိ၊့ ဂဒ်နယ်ေြမဂိလဒ်နယ် ှ ိ ရာမတ် မိ၊့

မနာေ ှ နယ်ေြမ၊ ဗာ ှ န်နယ် ှ ိ ေဂါလန် မိ ့တိ့ကိခိလံရာ မိ ့များအြဖစ်ေ ွး ချယ်သတ်မှတ် ကသည်။‐ ၉

ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ သ ှ င့်အတ ေနထိင်ေသာလမျိုးြခားြဖစ်ေစ၊ မေတာ်တဆ

လတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိသတ်မိသသည်လက် စားေချမည့်သ၏လက်မှလွတ်ေြမာက်ရန် ှ င့်

သ့ အားလပရိသတ်ေ ှ ့တွင်တရားမစီရင်ရ ေသးမီေသစားမေသေစရန် ဤ မိ ့များကိ

ခိလံရာ မိ ့များအြဖစ်ေ ွးချယ်က သတည်း။

၂၁ ေလဝိအ ွယ်မိသားစေခါင်းေဆာင်တိ့သည် ခါနာန်ြပည်၊ ှ ိ ေလာ မိ ့ေနယဇ်ပေရာဟိတ်

ဧလာဇာ၊ န်၏သားေယာ  ှ င့်ဣသေရလ အ ွယ်အေပါင်းတိ့၏မိသားစအ ကီးအကဲ

တိ့ထံသိ့ချဥ်းကပ်၍``ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်တိ့ေနထိင်ရန် မိ ့များ ှ င့်အက ်ပ်

တိ့၏သိး ွားများအတွက် ယင်း မိ ့များပတ် ဝန်းကျင် ှ ိ စားကျက်များကိသတ်မှတ်ေပး

ရမည်ဟ၍ ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်မိန့်မှာေတာ် မခ့ဲပါသည်'' ဟေလာက်ထား က၏။‐ ၃

ထိ့ေကာင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း

မိမိတိ့ရ ှ ိ ေသာနယ်ေြမထဲမှ မိ ့များ ှ င့်စားကျက်များကိေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့

အားခဲွေဝသတ်မှတ်ေပး ကေလသည်။ ၄ ေလဝိအ ွယ်ဝင်ေကာဟတ်သားချင်းစတိ့

အတွက် မိ ့များကိဦးစွာခဲွေဝသတ်မှတ် ေပး ကသည်။ ထိသိ့ခဲွေဝေပးရာ၌ယဇ်

ပေရာဟိတ်အာ န်မှဆင်းသက်ေသာေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့အတွက် မိ ့တစ်ဆယ့်သံး မိ ့

ကိယဒနယ်ေြမ၊ ှ ိ ေမာင်နယ်ေြမ၊ ဗယာမိန် နယ်ေြမထဲမှသတ်မှတ်ေပး ကသည်။‐ ၅

ကျန် ှ ိ ေနေသာေကာဟတ်သားချင်းစတိ့ အတွက် မိ ့ဆယ် မိ ့ကိဧဖရိမ်နယ်ေြမ၊ ဒန်

နယ်ေြမ၊ အေနာက်ဘက်မနာေ ှ နယ်ေြမ ထဲမှသတ်မှတ်ေပး ကသည်။ ၆

ေဂရ ံ သားချင်းစတိ့အတွက် မိ ့တစ်ဆယ့် သံး မိ ့ကိဣသခါနယ်ေြမ၊ အာ ှ ာနယ်ေြမ၊ နဿလိနယ်ေြမ၊

အေ ှ ့မနာေ ှ နယ်ေြမထဲ မှသတ်မှတ်ေပး ကသည်။ ၇ ေမရာရိသားချင်းစတိ့အတွက် မိ ့တစ်ဆယ့်

ှ စ် မိ ့ကိ ဗင်နယ်ေြမ၊ ဂဒ်နယ်ေြမ၊ ဇာဗလန် နယ်ေြမထဲမှသတ်မှတ်ေပး ကေလသည်။ ၈

ထာဝရဘရားသည်ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်မိန့် မှာေတာ်မသည့်အတိင်းဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည်မဲချ

၍ဤ မိ ့များ ှ င့်စားကျက်များကိေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့အတွက်သတ်မှတ်ေပးေလသည်။ ၉

ေလဝိအ ွယ်ဝင်ေကာဟတ်၏သားချင်းစ ြဖစ်သည့်အာ န်သားေြမးတိ့အတွက်ဦးစွာ

မဲကျသြဖင့် ယဒ ှ င့် ှ ိေမာင်တိ့နယ်ေြမထဲမှ မိ ့များကိသတ်မှတ်ေပး က၏။‐ ၁၁

ယဒနယ်ေြမေတာင်ကန်းေဒသ ှ ိ ယခအခါ ေဟ ဗန် မိ ့ဟနာမည်တွင်ေသာအာဘ မိ(့အာဘ

သည်အာနက၏အဖြဖစ်၏) ှ င့်တကွပတ်ဝန်း ကျင် ှ ိ စားကျက်များကိသတိ့အားေပး က၏။‐ ၁၂

သိ့ရာတွင် မိ ့ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ လယ်ကွင်းများ ှ င့် ေကျး ွာများကိေယဖ ာ၏သားကာလက်

အားအပိင်ေပးခ့ဲ ပီးြဖစ်သည်။‐ ၁၃ အာ န်၏သားေြမးတိ့အားသတ်မှတ်ေပး

ေသာ မိ ့များမှာေဟ ဗန် မိ(့ခိလံရာ မိ ့တစ် မိ)့ အြပင်လိဗန မိ၊့‐ ၁၄ ယတိရ မိ၊့ ဧ ှ ေတေမာ မိ၊့‐

ေဟာလန် မိ၊့ ေဒဗိရ မိ၊့‐ ၁၆ အဣန မိ၊့ ယတ မိ၊့ ဗက်ေ ှ မက် မိ ့များ ှ င့်တကွ

ယင်းတိ့၏ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ စားကျက်များြဖစ်၏။ ေဖာ်ြပပါကိး မိ ့တိ့ကိယဒြပည်နယ် ှ င့်

ှ ိ ေမာင်ြပည်နယ်တိ့မှသတ်မှတ်ေပးြခင်းြဖစ်၏။ ၁၇ ဗယာမိန်၏နယ်ေြမမှသတိ့အားဂိေဗာင် မိ၊့

ေဂဗ မိ၊့‐ ၁၈အာနသတ် မိ၊့ အာလမန် မိ ့စသည့် မိ ့ေလး မိ ့ ှ င့်တကွ ယင်းတိ့၏ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ စား
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ကျက်များကိသတ်မှတ်ေပးေလသည်။ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍အာ န်၏အဆက်အ ွယ်ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်တိ့အား မိ ့ေပါင်းတစ်ဆယ်သံး မိ ့ ှ င့်ယင်း တိ့၏ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ စားကျက်များကိသတ်

မှတ်ေပးေလသည်။ ၂၀ ေလဝိအ ွယ်ဝင်ေကာဟတ်၏ကျန်ေသာသား ချင်းစတိ့အား

ဧဖရိမ်နယ်ေြမထဲမှ မိ ့အချို ့ကိသတ်မှတ်ေပးသည်။‐ ၂၁သတိ့သည်ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းေဒသတွင် ှ ိ

ေသာေ ှ ခင် မိ(့ခိလံရာ မိ ့တစ် မိ၊့) ေဂဇာ မိ၊့‐ ၂၂ ကိဗဇိမ် မိ၊့ ေဗေသာ န် မိ ့စသည့် မိ ့ေလး

မိ ့ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ စားကျက်များကိရ ှ ိ  ကသည်။‐ ၂၃သတိ့သည်ဒန်နယ်ေြမထဲမှဧလေတက မိ၊့

ဂိဗသန် မိ၊့‐ ၂၄အာဇလန် မိ၊့ ဂါသရိမုန် မိ ့ စသည့် မိ ့ေလး မိ ့ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ စားကျက်များကိရ ှ ိ

ကသည်။‐ ၂၅ သတိ့သည်အေနာက်မနာေ ှ နယ်ေြမမှ မိ ့ ှ စ် မိ ့ကိရ ှ ိ  ကသည်။

ယင်းတိ့မှာပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ စားကျက်များအပါအဝင်တာနက် မိ ့ ှ င့် ဂါသရိမုန် မိ ့များြဖစ်သည်။‐ ၂၆

သိ့ြဖစ်၍ကျန်ေသာေကာဟတ်သားချင်းစသည် မိ ့ ကီးစစေပါင်းဆယ် မိ ့ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ

စားကျက်များကိရ ှ ိ  ကေလသည်။ ၂၇ ေလဝိအ ွယ်ဝင်ေဂရ ံ ၏သားချင်းစတိ့

သည်အေ ှ ့မနာေ ှ နယ်ေြမမှ မိ ့ ှ စ် မိ ့ ကိရ ှ ိ  က၏။ ၎င်းတိ့မှာပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ

စားကျက်များအပါအဝင်ဗာ ှ န်ြပည် ှ ိ ေဂါလန် မိ(့ခိလံရာ မိ ့တစ် မိ)့ ှ င့်ေဗ ှ ေတရ မိ ့တိ့ြဖစ်သည်။‐

၂၈ သတိ့သည်ဣသခါနယ်ေြမမှ မိ ့ေလး မိ ့ ကိရ ှ ိ  က၏။ ယင်းတိ့မှာပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ

စားကျက်များအပါအဝင်ကိ န် မိ၊့ ဒါ ဗေရ မိ၊့‐ ၂၉ယာမတ် မိ ့ ှ င့်အေဂ မ် မိ ့တိ့ြဖစ် က၏။‐ ၃၀

သတိ့သည်အာ ှ ာနယ်ေြမထဲမှ မိ ့ေလး မိ ့ ကိရ ှ ိ  က၏။ ယင်းတိ့မှာပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ စား

ကျက်များအပါအဝင်မိ ှ လ မိ၊့ အာဗဒန် မိ၊့‐ ၃၁ ေဟလကတ် မိ ့ ှ င့်ရေဟာဘ မိ ့တိ့ြဖစ် က၏။‐ ၃၂

သတိ့သည်နဿလိနယ်ေြမမှ မိ ့သံး မိ ့ကိ ရ ှ ိ  က၏။ ယင်းတိ့မှာပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ စား

ကျက်များအပါအဝင်ဂါလိလဲြပည် ှ ိ ေကေဒ ှ  မိ(့ခိလံရာ မိ ့တစ် မိ၊့) ဟမုေဒါ မိ၊့ ကာတံ မိ ့တိ့ြဖစ် က၏။‐

၃၃ သိ့ြဖစ်၍ေဂရ ံ ၏သားချင်းစသည် မိ ့ ေပါင်းတစ်ဆယ့်သံး မိ ့ ှ င့် ယင်းတိ့၏ပတ်ဝန်း

ကျင် ှ ိ စားကျက်များကိရ ှ ိ  ကေလသည်။ ၃၄ ကျန် ှ ိ ေနေသာေလဝိအ ွယ်ဝင်ြဖစ်သည့်ေမရာ

ရိသားချင်းစတိ့သည် ဇာဗလန်နယ်ေြမမှ မိ ့ ေလး မိ ့ကိရ ှ ိ  က၏။ ယင်းတိ့မှာပတ်ဝန်းကျင်

ှ ိ စားကျက်များအပါအဝင်ေယာကနံ မိ၊့ ကာတ မိ၊့‐ ၃၅ ဒိမန မိ၊့ နဟာလာလ မိ ့တိ့ြဖစ် က၏။ ၃၆

သတိ့သည် ဗင်နယ်ေြမမှ မိ ့ေလး မိ ့ကိရ ှ ိ က၏။ ယင်းတိ့မှာပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ စားကျက်

များအပါအဝင်ေဗဇာ မိ၊့ ယဟာဇာ မိ၊့‐ ၃၇ ေကဒမတ် မိ၊့ ေမဖတ် မိ ့တိ့ြဖစ် က၏။ ၃၈

သတိ့သည်ဂဒ်နယ်ေြမမှ မိ ့ေလး မိ ့ကိရ ှ ိ က၏။ ယင်းတိ့မှာပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ စားကျက်

များအပါအဝင်ဂိလဒ်ြပည် ှ ိ ရာမတ် မိ(့ခိ လံရာ မိ ့တစ် မိ၊့) မဟာနိမ် မိ၊့ ေဟ ှ ဘန် မိ၊့

ယာဇာ မိ ့တိ့ြဖစ် က၏။‐ ၄၀ သိ့ြဖစ်၍ေမရာရိသားချင်းစသည် မိ ့ေပါင်း တစ်ဆယ့် ှ စ် မိ ့ကိရ ှ ိ  ကသည်။

၄၁ အချုပ်အားြဖင့်ဆိေသာ်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ပိင်ေသာြပည်ထဲမှ မိ ့ေပါင်းေလးဆယ့် ှ စ် မိ ့

ှ င့်တကွ ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ စားကျက်များကိေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့အားခဲွေဝသတ်မှတ်ေပး က၏။ ၄၃

ဤက့ဲသိ့ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ဘိးေဘးတိ့အားေပးမည်ဟ

ကတိထားေတာ်မေသာြပည်တစ်ြပည်လံးကိ သတိ့အားေပးေတာ်မ၏။ သတိ့သည်ထိြပည်

ကိသိမ်းပိက်၍အေြခစိက်ေနထိင် ကေလ သည်။‐ ၄၄ထာဝရဘရားသည်သတိ့၏ဘိးေဘးတိ့အား

ကတိထားေတာ်မသည့်အတိင်းတစ်ြပည်လံး တွင် ငိမ်းချမ်းသာယာမ ှ ိ ေလ၏။ ထာဝရ

ဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ရန်သ ှ ိ သမ တိ့ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင် ေစေတာ်မ၏။

မည်သည့်ရန်သကမ သတိ့ ကိမခခံ ိင်။‐ ၄၅ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား

ထားေတာ်မေသာကတိေတာ် ှ ိ သမ အတိင်း ပေတာ်မသတည်း။

၂၂ ထိေနာက်ေယာ သည် ဗင်၊ ဂဒ် ှ င့်အေ ှ ့ ဘက်မနာေ ှ အ ွယ်ဝင်တိ့ကိဆင့်ေခ

ပီးလ င်၊‐ ၂ ``သင်တိ့သည်ထာဝရဘရား၏အေစခံ

ေမာေ ှ မိန့်မှာသမ ကိေဆာင် ွက်၍ ငါ၏ အမိန့်အားလံးကိလည်းလိက်နာခ့ဲ က ပီ။‐ ၃

သင်တိ့သည်ယေန့တိင်ေအာင်ဣသေရလ အမျိုးသားချင်းတိ့ကိသစာ ှ ိ  ှ ိ ြဖင့်ကညီ

ခ့ဲ က၏။ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသမ အတိင်းတစ်သေဝ

မတိမ်းလိက်နာခ့ဲ က ပီ။‐ ၄ယခမှာသင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း

သင်တိ့ ၏အမျိုးသားချင်းတိ့သည် ငိမ်းချမ်းစွာ ေနထိင်ရ က ပီ။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရား၏အေစခံေမာေ ှ သတ် မှတ်ေပးခ့ဲေသာေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်

ှ ိ သင်တိ့ပိင်နယ်ေြမသိ့ြပန် ကေလာ့။‐ ၅ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ

ချစ် ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ်များ ကိေစာင့်ထိန်းေလာ့။ အလိေတာ်အတိင်းကျင့်

၍ကိယ်ေတာ်၏သစာကိေစာင့် ကေလာ့။ အမ ေတာ်ကိကိယ်စွမ်း၊ စိတ်စွမ်း ှ ိ သမ ြဖင့်

ေဆာင် ွက် ကေလာ့ဟ၍ ေမာေ ှ မိန့်မှာခ့ဲ သည့်အတိင်းလိက်နာရန်သတိ ပ က

ေလာ့'' ဟမှာ ကားေလ၏။‐ ၆ ထိေနာက်ေယာ က``သင်တိ့သည်သိး၊ ွား၊ ေ ၊

ေငွ၊ ေကးဝါ၊ သံ၊ အဝတ်တန်ဆာေြမာက် ြမားစွာတိ့ကိရန်သတိ့ထံမှသိမ်းယ

ရ ှ ိ  က ပီ။ သင်တိ့ေနရပ်သိ့ြပန်ေရာက် ေသာအခါ ထိပစည်းဥစာများကိသင်တိ့

၏ေဆွမျိုးသားချင်းတိ့အားေဝမ  က ေလာ့'' ဟဆိ၍ေကာင်းချီးေပးလျက်သ

တိ့ကိြပန်ေစ၏။ ထိေနာက်သတိ့သည် မိမိတိ့၏ေနရပ်သိ့ြပန်သွား ကေလ သည်။

ေမာေ ှ သည်မနာေ ှ အ ွယ်တစ်ဝက်တိ့ အားေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်တွင်နယ်ေြမ

ကိခဲွေဝေပးခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်ေယာ သည် ကျန်မနာေ ှ အ ွယ်တစ်ဝက်တိ့အား အြခား

ဣသေရလအ ွယ်တိ့ ှ င့်အတေနထိင်ရန် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက်တွင်နယ်ေြမကိ

ခဲွေဝေပးသတည်း။ ၉ ထိ့ေကာင့် ဗင်အ ွယ်၊ ဂဒ်အ ွယ် ှ င့်အေ ှ ့ မနာေ ှ အ ွယ်တိ့သည်

မိမိတိ့ေနရပ်သိ့ ြပန်သွား က၏။ သတိ့သည်ခါနာန်ြပည်၊ ှ ိ ေလာ မိ ့တွင် ှ ိ ေသာကျန်အြခားဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့ထံမှထွက်ခွာ၍ ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ထာဝရဘရားေပး ေတာ်မသည့်အမိန့်အရ

သတိ့သိမ်းပိက် ပီးေသာဂိလဒ်ြပည်သိ့ြပန်သွား က၏။ ၁၀ ဗင်အ ွယ်ဝင်၊

ဂဒ်အ ွယ်ဝင် ှ င့်အေ ှ ့ မနာေ ှ အ ွယ်ဝင်တိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ် အေနာက်ဘက်

ဂဲလိေလာ့အရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ  ကေသာအခါ ြမစ်အနီးတွင် ကီးကျယ်ခမ်းနားေသာယဇ်

ပလင်ကိတည်ေဆာက် က၏။‐ ၁၁ အြခားဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

မိမိတိ့ပိင်နက်ြဖစ်ေသာေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက် ဘက်ဂဲလိေလာ့အရပ်၌ ဗင်အ ွယ်ဝင်၊ ဂဒ်

အ ွယ်ဝင် ှ င့်အေ ှ ့မနာေ ှ အ ွယ်ဝင်တိ့ က ယဇ်ပလင်တည် ကသည့်သတင်းကိ ကား ရေသာအခါ

အေ ှ ့အ ွယ်ဝင်တိ့အားစစ် ချီတိက်ခိက်ရန် ှ ိ ေလာ မိ ့သိ့စ ံ းေရာက် ှ ိ လာ က၏။ ၁၃

ထိေနာက်သတိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာ ဇာ၏သား ဖိနဟတ်ကိဂိလဒ်ြပည်တွင် ှ ိ

ေသာ ဗင်အ ွယ်ဝင်၊ ဂဒ်အ ွယ်ဝင် ှ င့် အေ ှ ့မနာေ ှ အ ွယ်ဝင်တိ့ထံသိ့ေစ လတ် ကေလသည်။‐ ၁၄

အ ွယ်တစ် ွယ်စီမှမိသားစေခါင်းေဆာင် တစ်ဦးကျ၊ စစေပါင်းအ ကီးအကဲဆယ်

ဦးတိ့သည်ဖိနဟတ် ှ င့်အတလိက် ပါသွား က၏။‐ ၁၅ သတိ့သည် ဗင်အ ွယ်ဝင်၊

ဂဒ်အ ွယ်ဝင် ှ င့်အေ ှ ့မနာေ ှ အ ွယ်ဝင်တိ့ ှ ိ ရာ ဂိလဒ်ြပည်သိ့ေရာက် ှ ိ လာ က၍၊‐ ၁၆

ထာဝရဘရား၏လစတစ်စလံး၏ကိယ် စားသတိ့အား ေြပာ ကားသည်မှာ``သင်တိ့သည်

အဘယ်ေကာင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ၏ဘရားသခင်အားဆန့်ကျင်၍ ဤမိက်မဲ

ေသာအမကိ ပ ကသနည်း။ သင်တိ့သည် ဤယဇ်ပလင်ကိတည်ြခင်းအားြဖင့်

ထာဝရ ဘရားအားပန်ကန် က ပီ။ ကိယ်ေတာ်ကိ ပစ်ပယ် က ပီတကား။‐ ၁၇

ေပဂရအရပ်တွင်ငါတိ့လွန်ကးေသာ အြပစ်ေ ကာင့်ထာဝရဘရားသည် မိမိ၏

လမျိုးေတာ်အားကပ်ေရာဂါေဘးသင့်ေစ ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ထိအြပစ်၏ဆိး

ကျိုးကိငါတိ့သည်ခံေနရဆဲြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။ ထိအြပစ်မျိုးကိထပ်မံ

ကးလွန် ကဦးမည်ေလာ။‐ ၁၈ ကိယ်ေတာ်ကိယခပစ်ပယ် ကမည်ေလာ။ သင်

တိ့သည်ထာဝရဘရားအားယေန့ပန်ကန် လ င်နက်ြဖန်ေန့၌ကိယ်ေတာ်သည် ဣသေရလ

တစ်မျိုးသားလံးကိအမျက်ထွက်ေတာ်မ လိမ့်မည်။‐ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့၏ြပည်သည်ထာဝရဘရား

အားဝတ် ပရန်မသင့်ေလျာ်လ င် တဲေတာ် ှ ိ ရာြပည်ေတာ်သိ့ကးလာ၍သင်တိ့ေနထိင်

ရန်နယ်ေြမကိငါတိ့ထံမှေတာင်းယ က ေလာ့။ သိ့ရာတွင်ငါတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပလင်မှလဲွ၍အြခား ယဇ်ပလင်ကိတည်ေဆာက်ြခင်းအားြဖင့်

ကိယ် ေတာ်ကိမပန်ကန် ကပါ ှ င့်။ ထိပန်ကန် မတွင်ငါတိ့မပါဝင်ပါရေစ ှ င့်။‐ ၂၀

ေဇရ၏သားအာခန်သည်ဖျက်ဆီးပစ်ရ မည့်ပစည်းများ ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာအမိန့်ေတာ်

ကိမနာခံသြဖင့် ဣသေရလတစ်မျိုးသား လံးအြပစ်ဒဏ်ခံခ့ဲရသည်မဟတ်ေလာ။

အာခန်၏အြပစ်ေကာင့်သတစ်ဦးတည်း သာအသက်ေသဆံးခ့ဲရသည်မဟတ်'' ဟ

ဆိ က၏။ ၂၁ ထိအခါ ဗင်အ ွယ်ဝင်၊ ဂဒ်အ ွယ်ဝင် ှ င့်အေ ှ ့မနာေ ှ အ ွယ်ဝင်တိ့က

အေနာက်အ ွယ်ဝင်တိ့၏ေခါင်းေဆာင် တိ့အား၊‐ ၂၂ ``တန်ခိး ကီးေသာအ ှ င်သည်ဘရားြဖစ်

ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။ တန်ခိး ကီးေသာအ ှ င်သည်

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါတိ့၏ယဇ်ပလင်ကိ

အဘယ်ေကာင့်တည်ရေကာင်းကိကိယ်ေတာ် သိေတာ်မ၏။ သင်တိ့အားလည်းသိေစလိ

ပါသည်။ ငါတိ့သည်ထာဝရဘရားအား ပန်ကန်၍ သစာေတာ်ကိမေစာင့်ထိန်းလ င်

အသက်ချမ်းသာခွင့်မေပးပါ ှ င့်။‐ ၂၃ ငါတိ့သည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်

ကိမနာခံဘဲမီး ိ ့ရာသကာ၊ ေဘာဇဥ် သကာ၊ မိတ်သဟာယသကာများကိ

ပေဇာ်ရန်ယဇ်ပလင်ကိတည်ပါမ ထာဝရ ဘရားကိယ်ေတာ်တိင်ငါတိ့အားဒဏ်ခတ် ေတာ်မပါေစ။‐ ၂၄

ေနာင်အခါ၌သင်တိ့၏အဆက်အ ွယ်တိ့ ကငါတိ့၏အဆက်အ ွယ်တိ့အား`သင်တိ့

သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ှ င့်မည်သိ့မ မသက်ဆိင်။‐ ၂၅

ကိယ်ေတာ်သည် ဗင်အ ွယ်ဝင်၊ ဂဒ်အ ွယ်ဝင် များြဖစ် ကေသာသင်တိ့ ှ င့်ငါတိ့ကိ

ေယာ်ဒန်ြမစ်အားြဖင့် ခဲွြခားထားေတာ်မ သည်။ သင်တိ့သည်ထာဝရဘရား ှ င့်မည်

သိ့မ မသက်ဆိင်' ဟဆိသြဖင့်သင်တိ့ ၏အဆက်အ ွယ်တိ့သည် ငါတိ့၏အဆက်
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အ ွယ်တိ့အားထာဝရဘရားကိမကိး ကွယ်ဘဲေနရန်တားြမစ်မည်ကိစိးရိမ်ေသာ

ေကာင့်ယဇ်ပလင်ကိတည်ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။‐ ၂၆ ငါတိ့သည်ယဇ်ပလင်ကိတည်ေဆာက်ရြခင်း မှာ

ယဇ် ှ င့်သကာများကိမီး ိ ့ပေဇာ်ရန် အတွက်မဟတ်ပါ။‐ ၂၇ ငါတိ့၏လစအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

သင် တိ့၏လစ ှ င့်ေနာင်လာေနာက်သားများအတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း သက်ေသအထိမ်းအမှတ်ြဖစ်

ေစရန်သာြဖစ်၏။ ငါတိ့သည်ယဇ် ှ င့်ပေဇာ် သကာများကိမီး ိ ့ရာသကာမှစ၍သကာ

အမျိုးမျိုးြဖင့် တဲေတာ်ေ ှ ့၌သာထာဝရ ဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း

ဤယဇ်ပလင်ကသက်ေသြဖစ်လိမ့်မည်။ ဤနည်း အားြဖင့်သင်တိ့၏အဆက်အ ွယ်တိ့က

ငါတိ့၏အဆက်အ ွယ်တိ့အား`သင်တိ့ သည်ထာဝရဘရား ှ င့်မည်သိ့မ မသက် ဆိင်'

ဟေြပာ ိင် ကလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။‐ ၂၈ အကယ်၍ေြပာခ့ဲသည် ှ ိ ေသာ်ငါတိ့၏

အဆက်အ ွယ်တိ့က`ကည့်ေလာ့၊ ငါတိ့၏ ဘိးေဘးတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပလင်

က့ဲသိ့ေသာယဇ်ပလင်တစ်ခကိတည်ခ့ဲ က၏။ ထိယဇ်ပလင်သည်မီး ိ ့ရာသကာအစ ှ ိ

ေသာသကာများကိပေဇာ်ဆက်သရန် မဟတ်။ သင်တိ့၏လစ ှ င့်ငါတိ့၏လစ

အတွက်သက်ေသအထိမ်းအမှတ်သာြဖစ် သည်' ဟြပန်ေြပာ ိင်လိမ့်မည်ဟ၍ထင် ြမင်ယဆပါသည်။‐

၂၉ ငါတိ့သည်မီး ိ ့ရာသကာ၊ ေဘာဇဥ်သကာ စေသာသကာများကိပေဇာ်ဆက်သရန်ယဇ်

ပလင်တစ်ခကိတည်၍ ထာဝရဘရားအား ပန်ကန်လျက်ကိယ်ေတာ်ကိပစ်ပယ် ကမည် မဟတ်ပါ။

ငါတိ့သည်ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲ ေတာ်ေ ှ ့တွင် ှ ိ ေသာယဇ်ပလင်မှလဲွ၍

အြခား မည်သည့်ယဇ်ပလင်ကိမ တည်မည်မဟတ်ပါ'' ဟ ြပန်ေြပာ ကေလသည်။ ၃၀

ယဇ်ပေရာဟိတ်ဖိနဟတ် ှ င့်တကွ ဣသေရလ အေနာက်ဘက်အ ွယ်ဝင်တိ့၏အ ကီးအကဲ

ြဖစ် ကေသာ သားချင်းစေခါင်းေဆာင်ဆယ်ဦး တိ့သည် ဗင်အ ွယ်ဝင်၊ ဂဒ်အ ွယ်ဝင်၊ အေ ှ ့

မနာေ ှ အ ွယ်ဝင်တိ့ေြပာြပသမ ကိ ကားရေသာအခါေကျနပ်ဝမ်းေြမာက် က ၏။‐ ၃၁

ထိအခါယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာ၏သား ဖိနဟတ်က``ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့ ှ င့်

အတ ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိငါတိ့ယခသိ ရ က ပီ။ ကိယ်ေတာ်အားမပန်ကန်ခ့ဲ က

သြဖင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ဒဏ်ခတ်ေတာ်မြခင်း

မှလွတ်ေြမာက်ရ က ပီ'' ဟသတိ့အား ဆိ၏။ ၃၂ ထိေနာက်ဖိနဟတ် ှ င့်အ ကီးအကဲတိ့သည်

ဗင်အ ွယ်ဝင် ှ င့်ဂဒ်အ ွယ်ဝင်တိ့ေနထိင် ရာဂိလဒ်ြပည်မှခါနာန်ြပည်သိ့ြပန်ေရာက် ပီးလ င်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား မိမိတိ့ေဆာင် ွက်ခ့ဲသမ ကိြပန် ကား ကေလသည်။‐ ၃၃

ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေကျနပ်ဝမ်းေြမာက်လျက် ဘရားသခင်၏

ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း က၏။ သတိ့သည် ဗင် အ ွယ်ဝင်၊ ဂဒ်အ ွယ်ဝင်တိ့ေနထိင်ရာြပည်

ကိစစ်ချီတိက်ခိက်ဖျက်ဆီးရန်မ ကံစည် ကေတာ့ေချ။‐ ၃၄ ဗင်အ ွယ်ဝင်၊

ဂဒ်အ ွယ်ဝင်တိ့က``ထာဝရ ဘရားသည်ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း

ကိဤယဇ်ပလင်သည်ငါတိ့၏သက်ေသြဖစ် ပါေစေသာ'' ဟဆိလျက်ထိယဇ်ပလင်ကိ ``သက်ေသ''

ဟမှည့်ေခ ကေလသတည်း။

၂၃ ကာလအတန် ကာ ပီးေနာက်ထာဝရဘရား သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ပတ်ဝန်း

ကျင် ှ ိ ရန်သများ၏ေဘးရန်မှကင်း ငိမ်း ေစေတာ်မ၏။ ေယာ သည်လည်းအသက်

အ ွယ်အလွန် ကီးရင့်လာ ပီ။‐ ၂ ထိ့ေကာင့်သသည်ဣသေရလအမျိုးသား အ ကီးအကဲများ၊

ေခါင်းေဆာင်များ၊ တရား သ ကီးများ၊ အရာ ှ ိ များမှစ၍အမျိုး သားအေပါင်းတိ့ကိဆင့်ေခ  ပီးလ င်``ငါ

သည်အသက် ကီးရင့်၍အိမင်းလာ ပီ ြဖစ်သည်။‐ ၃ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

သည် သင်တိ့အကျိုးအတွက်ဤ ိင်ငံ အေပါင်းတိ့ကိမည်က့ဲသိ့ ှ ိမ်နင်းေတာ်

မခ့ဲေ ကာင်းသင်တိ့ေတွ့ြမင်ရ က ပီ။ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

သည်သင်တိ့ဘက်မှစစ်ကတိက်ေတာ်မ ခ့ဲ၏။‐ ၄ ငါသည်အေ ှ ့ဘက်ေယာ်ဒန်ြမစ်မှအေနာက်

ဘက်ေြမထဲပင်လယ်သိ့တိင်ေအာင် တိက်ခိက် သိမ်းယ ပီးေသာ ိင်ငံသားအားလံး ှ င့်

တကွသိမ်းယရန် ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာ ိင်ငံများကိသင်တိ့၏အ ွယ်များအား ခဲွေဝသတ်မှတ်ေပးခ့ဲ ပီ။‐

၅ သင်တိ့သည်သိမ်းယရန်ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာ ိင်ငံများသိ့ချီတက်တိက်ခိက်ေသာအခါ

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည် ထိ ိင်ငံသားတိ့ကိသင်တိ့ထံမှဆတ်

ခွာထွက်ေြပးေစေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ကတိ

ေတာ်အတိင်းသင်တိ့သည်သတိ့၏နယ် ေြမကိသိမ်းပိက် ကလိမ့်မည်။‐ ၆

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်း တွင်ပါ ှ ိ သမ ေသာပညတ်များကိတစ်

သေဝမတိမ်းလိက်နာေစာင့်ထိန်းရန်သတိ ပ ကေလာ့။‐ ၇ သင်တိ့တွင်ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာလမျိုးများ

ှ င့်ေပါင်းေဖာ်ဆက်ဆံြခင်းမ ပမိေစရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သတိ့ဘရားများ၏အ

မည်နာမများကိထတ်ေဖာ်ေြပာဆိြခင်း၊ ထိ ဘရားများကိတိင်တည်၍ကျိန်ဆိြခင်း၊

ဦး ချဝတ် ပြခင်းတိ့ကိမ ပမိေစရန်ေသာ် လည်းေကာင်းသတိ ပရမည်။‐ ၈

သင်တိ့သည်ယေန့အထိထာဝရဘရား ၏သစာေတာ်ကိေစာင့်ထိန်းသက့ဲသိ့ဆက်

လက်ေစာင့်ထိန်း ကေလာ့။‐ ၉ သင်တိ့စစ်ချီတိက်ခိက်စဥ်အခါကထာဝရ ဘရားသည်

အင်အား ကီးေသာလမျိုးတိ့ကိ ှ င်ထတ်ခ့ဲသြဖင့်မည်သမ သင်တိ့အား ခခံ ိင်စွမ်းမ ှ ိ ခ့ဲေချ။‐

၁၀ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း သင်တိ့

အတွက်စစ်တိက်ေတာ်မသြဖင့်သင်တိ့ အထဲမှသရဲတစ်ေယာက်က ရန်သတစ်

ေထာင်ကိကစဥ့်ကလျားထွက်ေြပးေစ ိင်၏။‐ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားကိချစ်ြမတ် ိးရန်သတိမ က ေလာ့။‐ ၁၂ သင်တိ့သည်သစာေဖာက်၍သင်တိ့တွင်ကျန်

ှ ိ ေနေသးေသာ အြခားလမျိုးများ ှ င့် ေပါင်းဖက်အိမ်ေထာင်ဖက် ပ ကလ င်၊‐ ၁၃

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်သင်တိ့ချီတက်တိက်ခိက်ေသာအခါ

ထိလမျိုးများကိ ှ င်ထတ်ေပးေတာ့မည် မဟတ်ေ ကာင်းသိမှတ် ကေလာ့။ ထိလမျိုး

များသည်သင်တိ့အတွက်ေကျာ့ကွင်းသိ့ မဟတ်ေထာင်ေချာက်၊ သင်တိ့၏ေကျာေပ

သိ့ကျေသာ ကာပွတ်သိ့မဟတ် မျက်စိကိ စးေသာဆးသဖွယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေပးသနား ေတာ်မေသာ ဤသာယာေသာြပည်တွင်သင်

တိ့တစ်ေယာက်မကျန်ေသေကပျက်စီး သည့်တိင်ေအာင်ထိလမျိုးတိ့သည်သင်

တိ့အားအ ရာယ် ပ ကလိမ့်မည်။ ၁၄ ငါမကားစေတရမည့်အချိန်နီးလာ ပီ။ သင်

တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်ကတိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း သင်တိ့အတွက်ေကာင်းချီး

မဂလာ ှ ိ သမ ကိချေပးေတာ်မခ့ဲသည်ဟ သင်တိ့စိတ်အတွင်း၌ခံစားရ က၏။ ကိယ်ေတာ်

သည်ကတိေတာ် ှ ိ သမ အေကာင်အထည်ေပ ေစခ့ဲေလ ပီ။ အေကာင်အထည်မေပ သည့်

ကတိေတာ်ဟ၍တစ်ခမ မ ှ ိ။‐ ၁၅ ကိယ်ေတာ်သည်ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်းသင် တိ့အား

ေကာင်းချီးမဂလာကိချေပးေတာ်မသည် မှန်ေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ်စကားကိနားမေထာင်

လ င်မကား သင်တိ့အေပ သိ့ေဘးဒကအေပါင်း တိ့ကိကျေရာက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐

၁၆ သင်တိ့သည်ပဋိညာဥ်ကိေစာင့်ထိန်းရန်သင် တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားမိန့်မှာ

ေတာ်မေသာ်လည်း မေစာင့်ထိန်းဘဲအြခား ေသာဘရားများကိဝတ် ပကိးကွယ် ကလ င်

ကိယ်ေတာ်သည်အမျက်ထွက်ေတာ်မသြဖင့် ေပးသနားေတာ်မေသာဤသာယာေသာ

ြပည်တွင်သင်တိ့တစ်ေယာက်မကျန်ေသေက ပျက်စီးသည်အထိ သင်တိ့အားဒဏ်ခတ်

ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟမိန့်မှာေလ၏။

၂၄ ေယာ သည်ဣသေရလအ ွယ်ဝင်အေပါင်း တိ့ကိေ ှ ခင် မိ ့တွင်စ ံ းေစ၏။

သသည် ဣသေရလအမျိုးသားအ ကီးအကဲများ၊ ေခါင်းေဆာင်များ၊ တရားသ ကီးများ၊ အရာ

ှ ိ များကိဆင့်ေခ သြဖင့်သတိ့သည်ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်သိ့ေရာက် ှ ိ လာ က ေလသည်။‐

၂ ထိအခါေယာ သည်လအေပါင်းတိ့အား``ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားကဤသိ့မိန့်ေတာ်မသည်။ `ေ ှ းအခါက သင်တိ့၏ဘိးေဘးများြဖစ် ကေသာေတရ၊

သ၏သားအာြဗဟံ ှ င့်နာေခ တိ့သည် ဥဖရတ်ြမစ်တစ်ဘက်တွင်ေနထိင်၍အြခား

ေသာဘရားများကိကိးကွယ် က၏။‐ ၃ ငါသည်သင်တိ့၏ဘိးေဘးအာြဗဟံကိ

ဥဖရတ်ြမစ်တစ်ဘက် ှ ိ ေဒသမှေခ ေဆာင် ပီးလ င် ခါနာန်ြပည်အရပ်ရပ်သိ့ပိ့ေဆာင်၍

သ၏အဆက်အ ွယ်ကိများြပားေစခ့ဲ သည်။ သ၌သားဣဇာက်ထွန်းကားေစ၏။‐ ၄

ဣဇာက်၌သားများြဖစ် ကေသာယာကပ် ှ င့် ဧေသာတိ့ကိထွန်းကားေစ၏။ ငါသည်ဧေသာ

အားဧဒံေတာင်ကန်းေဒသကိအပိင်ေပး၏။ ယာကပ် ှ င့်သ၏သားတိ့မကားအီဂျစ်ြပည်

သိ့သွားေရာက်ေနထိင်ခ့ဲ ကသည်။‐ ၅ ထိေနာက်ငါသည်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့ကိ ေစလတ်၍

အီဂျစ်ြပည်တွင်ေဘးဆိးများ ဆိက်ေရာက်ေစ ပီးေနာက်သင်တိ့ကိထတ် ေဆာင်ခ့ဲ၏။‐ ၆

ငါသည်သင်တိ့၏ဘိးေဘးများကိအီဂျစ် ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာအခါ အီဂျစ်အမျိုး

သားတိ့သည်သတိ့ေနာက်သိ့ရထားတပ်၊ ြမင်း တပ်များ ှ င့်လိက်၍တိက်ခိက် ကသည်။ သတိ့

သည်ပင်လယ်နီသိ့ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ၊‐ ၇ ငါ့ထံသိ့ေအာ်ဟစ်၍အကအညီေတာင်းခံ

ကသည်။ ထိအခါငါသည်သတိ့ ှ င့်အီဂျစ် တပ်သားများအ ကားတွင်အေမှာင်ထကိ

ကျေစ၏။ ရန်သများအေပ သိ့ပင်လယ်ေရ လမ်းေစသြဖင့် သတိ့သည်ေရနစ်ေသဆံး

ကကန်၏။ ငါသည်အီဂျစ်ြပည်အားမည်က့ဲ သိ့ဆံးမခ့ဲသည်ကိသင်တိ့သိ က၏။

```သင်တိ့သည်ေတာက ာရတွင် ကာြမင့်စွာေန ထိင်ခ့ဲရ က၏။‐ ၈

ထိေနာက်ငါသည်သင်တိ့ကိအာေမာရိအမျိုး သားတိ့ေနထိင်ရာေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်သိ့

ပိ့ေဆာင်ခ့ဲသည်။သတိ့သည်သင်တိ့ကိတိက်ခိက် ကေသာ်လည်းငါသည်သင်တိ့အားအ ိင်ရေစ၏။

သင်တိ့သည်သတိ့၏ြပည်ကိချီတက်သိမ်းပိက် ေသာအခါငါသည်သတိ့ကိသတ်သင်ပယ် ှ င်း ခ့ဲ၏။‐ ၉

ထိေနာက်ဇိေဖာ်၏သားေမာဘြပည်ဘရင် ဗာလက်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

တိက်ခိက်ေလသည်။ သသည်သင်တိ့ကိကျိန်ဆဲ ရန်ေဗာရ၏သားဗာလမ်ကိေခ ေစသည်။‐ ၁၀
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သိ့ရာတွင်ငါသည်ဗာလမ်၏ေလာက်ဆိချက် ကိလက်မခံသြဖင့် သသည်သင်တိ့ကိေကာင်း

ချီးေပးေလသည်။ ဤနည်းအားြဖင့်ငါသည် သင်တိ့အားဗာလက်၏လက်မှကယ်တင်ခ့ဲ သည်။‐ ၁၁

ထိေနာက်သင်တိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး ၍ ေယရိေခါ မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ  ကသည်။ ေယရိေခါ မိ ့သား၊

အာေမာရိအမျိုးသား၊ ေဖရဇိအမျိုး သား၊ ခါနာန်အမျိုးသား၊ ဟိတိအမျိုးသား၊ ဂိရ ဂါ ှ ိ အမျိုးသား၊

ဟိဝိအမျိုးသား ှ င့်ေယ ဗသိအမျိုးသားတိ့သည်သင်တိ့ကိတိက်ခိက် ကသည်။

သိ့ရာတွင်ငါသည်သင်တိ့အားသ တိ့အေပါင်းတိ့ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်ေစ သည်။‐

၁၂ သင်တိ့ချီတက်လာစဥ်ငါသည်သတိ့ကိ ကစဥ့်ကလျားြဖစ်ေစ ပီးလ င် အာေမာရိ

ဘရင် ှ စ်ပါးကိ ှ င်ထတ်ခ့ဲ၏။ သင်တိ့၏ ား ှ င့်ေလးလက်နက်တိ့ြဖင့်အ ိင်ရ ကသည် မဟတ်။‐ ၁၃

သင်တိ့မထွန်ယက်၊ မလပ်ကိင်ခ့ဲဘးေသာလယ် ယာ ှ င့်မတည်ခ့ဲဘးေသာ မိ ့များကိသင်တိ့

အားငါေပးခ့ဲ၏။ ယခအခါသင်တိ့သည်ထိ ေြမေပ တွင်ေနထိင်၍ သင်တိ့မစိက်ေသာစပျစ်

ြခံ ှ င့်သံလွင်ြခံတိ့မှအသီးကိစားသံးရ က၏' ဟဆိ၏။ ၁၄ ေယာ ကဆက်လက်၍``ယခသင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ၍ ကိယ် ေတာ်၏အမေတာ်ကိစိတ်ထက်သန်စွာသစာ

ြဖင့်ေဆာင် ွက် ကေလာ့။ မက်ဆိပိေတးမီးယား ြပည် ှ င့်အီဂျစ်ြပည်တွင်သင်တိ့၏ဘိးေဘး

များကိးကွယ်ခ့ဲေသာဘရားများကိစွန့်ပယ် ၍ထာဝရဘရားကိသာကိးကွယ် ကေလာ့။‐ ၁၅

အကယ်၍သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားကိ မကိးကွယ်လ င် မက်ဆိပိေတးမီးယားြပည်

၌သင်တိ့၏ဘိးေဘးများကိးကွယ်ေသာ ဘရားများမှြဖစ်ေစ၊ သင်တိ့ယခေနထိင်

ရာအာေမာရိအမျိုးသားတိ့ကိးကွယ်ေသာ ဘရားများမှြဖစ်ေစ၊ ကိးကွယ်ရန်ဘရား

ကိယေန့ေ ွးချယ် ကေလာ့။ ငါ ှ င့်ငါ၏ မိသားစတိ့မကားထာဝရဘရားကိ သာကိးကွယ်မည်''

ဟေြပာ ကားေလ၏။ ၁၆ ထိအခါလအေပါင်းတိ့က``အက ်ပ်တိ့သည် မည်သည့်အချိန်၌မ

ထာဝရဘရားကိစွန့် ၍အြခားေသာဘရားများကိကိးကွယ်မည် မဟတ်ပါ။‐ ၁၇

အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည် အက ်ပ်တိ့၏ဖခင်များ ှ င့်အက ်ပ်တိ့

အားကန်ခံရာအီဂျစ်ြပည်မှကယ်တင်ေတာ် မခ့ဲပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအ့ံ သ

ဖွယ်ရာအမများကိအက ်ပ်တိ့ြမင်ခ့ဲရ ကပါ ပီ။ ိင်ငံအသီးသီးကိြဖတ်သန်း

ရာခရီးတစ်ေလ ာက်တွင်ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့အားကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက် ေတာ်မခ့ဲပါသည်။‐

၁၈ အက ်ပ်တိ့သည်ဤြပည်ထဲသိ့ချီတက် လာစဥ်က ကိယ်ေတာ်သည်ဤေဒသ ှ ိ အာ

ေမာရိအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ ှ င်ထတ် ေတာ်မခ့ဲပါသည်။ သိ့ြဖစ်၍အက ်ပ်တိ့

သည်ထာဝရဘရားကိသာဝတ် ပကိး ကွယ်ပါမည်။ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့

၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏'' ဟေြဖ ကား က၏။ ၁၉ ထိအခါေယာ ကလတိ့အား``သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားကိဝတ် ပကိးကွယ် ိင်စွမ်း ှ ိ  ကမည်မဟတ်။ ကိယ်ေတာ်သည်သန့် ှ င်း

ြမင့်ြမတ်ေသာဘရားြဖစ်၍သင်တိ့၏ အြပစ်များကိလတ်ေတာ်မမည်မဟတ်။ ကိယ်

ေတာ်သည် ပိင်ဘက်ကိလံးဝလက်ခံေတာ် မမ။‐ ၂၀ သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားကိစွန့်၍

အြခားေသာဘရားများကိဝတ် ပလ င် သင်တိ့ကိေကျးဇး ပေတာ်မခ့ဲေသာ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ကိရန်ဘက် ပ၍ေသေကပျက်စီးရန်ဒဏ်ခတ်ေတာ် မလိမ့်မည်'' ဟေြပာ ကားေလသည်။ ၂၁

လတိ့က``အက ်ပ်တိ့သည်ထာဝရဘရား ကိသာဝတ် ပကိးကွယ်ပါမည်'' ဟေယာ

အားြပန်၍ေလာက်ထား က၏။ ၂၂ ေယာ ကလည်း``သင်တိ့သည်ထာဝရဘရား

ကိသာဝတ် ပမည်ဟထွက်ဆိရာ၌သင်တိ့ ကိယ်တိင်သက်ေသြဖစ် က၏'' ဟဆိ၏။

ထိအခါသတိ့က``အက ်ပ်တိ့ကိယ်တိင် သက်ေသြဖစ်ေကာင်းဝန်ခံပါ၏'' ဟြပန် ေလ ာက် က၏။ ၂၃

ေယာ က``သိ့ြဖစ်လ င်သင်တိ့တွင် ှ ိ ေသာ အြခားဘရားများကိစွန့်ပယ်၍ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားအားဆည်းကပ်ကိးကွယ် ကေလာ့'' ဟဆိေလ၏။ ၂၄

ထိအခါလတိ့ကေယာ အား``အက ်ပ်တိ့ သည်အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်၍ ကိယ်ေတာ်၏ စကားေတာ်ကိနားေထာင်ပါမည်'' ဟကတိ

ေပး က၏။ ၂၅ ထိ့ေကာင့်ေယာ သည်ထိေန့၌လတိ့ ှ င့် ပဋိညာဥ် ပ ပီးလ င်

ေ ှ ခင် မိ ့တွင်သတိ့ လိက်နာရမည့်ပညတ်များကိြပ ာန်းေပး ေလသည်။‐ ၂၆

ေယာ သည်ဤပညတ်များကိဘရားသခင်၏ ပညတ်ကျမ်းစာတွင်ေရးထားေလ၏။ ထိေနာက်သ

သည်ေကျာက်တံး ကီးတစ်တံးကိထာဝရဘရား ၏သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ှ ိ ဝက်သစ်ချပင်

ေအာက်တွင်စိက်ထေလသည်။‐ ၂၇ ေယာ ကလအေပါင်းတိ့အား``ဤေကျာက်တံး

သည်ငါတိ့အတွက်သက်ေသြဖစ်ေစမည်။ ငါတိ့ အားထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသမ ကိဤ

ေကျာက်တံးသည် ကားရ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ သည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ကိပန်ကန်လ င်

ဤေကျာက်တံးသည်သက်ေသြဖစ် ကလိမ့် မည်'' ဟမိန့် ကားေလ၏။‐ ၂၈

ထိေနာက်ေယာ သည်လအေပါင်းတိ့ကိ ြပန်ခွင့် ပသြဖင့်သတိ့သည် မိမိတိ့၏

ေနရပ်သိ့ြပန်သွား ကေလသည်။ ၂၉ ထိေနာက်ထာဝရဘရား၏အေစခံ၊ န်၏

သားေယာ သည်အသက်တစ်ရာ့တစ်ဆယ် ှ ိ ေသာ်အနိစေရာက်ေလသည်။‐ ၃၀

သတိ့သည်ဂါ ှ ေတာင်ေြမာက်ဘက်၊ ဧဖရိမ် ေတာင်ကန်းေပ  ှ ိ တိမနေဿရ မိ ့ ှ ိ သ

ပိင်ေသာေြမကွက်တွင်သ့အေလာင်းကိသ ဂဟ် ကေလသည်။ ၃၁

ေယာ အသက် ှ င်ေနသမ ကာလပတ်လံး ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရ

ဘရားကိဝတ် ပကိးကွယ် က၏။ ေယာ အနိစေရာက် ပီးေနာက်ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့အတွက် ထာဝရဘရား ပေတာ်မ သမ ကိေတွ့ြမင်ခ့ဲသည့်ေခါင်းေဆာင်များ

အသက် ှ င်ေနေသးသမ ကာလပတ်လံး ၌လည်း သတိ့သည်ထာဝရဘရားကိ ဝတ် ပကိးကွယ် က၏။

၃၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အီဂျစ် ြပည်မှယေဆာင်ခ့ဲေသာေယာသပ်၏အ ိး

များကိ ေ ှ ခင်၏ဖခင်ဟာေမာ်၏သားများ ထံမှယာကပ်ေငွတစ်ရာြဖင့်ဝယ်ေသာ ေ ှ ခင်

မိ ့ ှ ိ ေြမကွက်တွင်ြမုပ် ှ ံ  ကေလသည်။ ဤ ေြမကွက်သည်ေယာသပ်၏အဆက်အ ွယ်

များဆက်ခံရ ှ ိ ေသာေြမကွက်ြဖစ်သည်။ ၃၃ အာ န်၏သားဧလာဇာသည်လည်းအနိစ

ေရာက်သြဖင့် သ၏အေလာင်းကိသ၏သား ဖိနဟတ်အားေပးထားေသာဧဖရိမ်ေတာင်

ကန်းေဒသ ှ ိ ဂစ်ဗီအာ မိ ့တွင်သ ဂဟ်က ေလသည်။ ေယာ မှတ်စာ ပီး၏။
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၁ ေယာ ကွယ်လွန်သွားေသာအခါ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့က``မည်သည့်အ ွယ်ဝင်သည်

ခါနာန်ြပည်သားတိ့အား ဦးစွာပထမသွား ေရာက်တိက်ခိက်ရပါမည်နည်း''

ဟထာဝရ ဘရားအားေမးေလာက် က၏။ ၂ ထာဝရဘရားက``ယဒအ ွယ်သည်

ပထမသွားေရာက်ရမည်။ ငါသည်ထိြပည် ကိသတိ့လက်သိ့အပ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

ယဒအ ွယ်ဝင်တိ့က ှ ိ ေမာင်အ ွယ်ဝင် တိ့အား``ငါတိ့အတွက်သတ်မှတ်သည့်ြပည်သိ့

ငါတိ့ ှ င့်အတလိက်ပါ။ ငါတိ့သည်ခါနာန် ြပည်သားတိ့အားတိက်ခိက် ကမည်။ ထိေနာက်

ငါတိ့သည်သင်တိ့အတွက်သတ်မှတ်သည့် ြပည်သိ့လိက်ခ့ဲပါမည်'' ဟေြပာ ကား က

၏။ သိ့ြဖစ်၍ ှ ိ ေမာင်အ ွယ်ဝင်တိ့သည်၊‐ ၄ ယဒအ ွယ်ဝင်တိ့ ှ င့်အတစစ်ပဲွဝင်

က၏။ ထာဝရဘရားသည်လည်းသတိ့အား ခါနာန်ြပည်သားများ ှ င့်ေဖရဇိြပည်သား

တိ့အေပ ၌ေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မသြဖင့် သတိ့သည်ေဗဇက် မိ ့တွင်ရန်သတပ်သား

ေပါင်းတစ်ေသာင်းကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင် လိက် က၏။‐ ၅ ထိ မိ ့တွင်သတိ့သည်အေဒါနိေဗဇက်

မင်းကိေတွ့၍သ့အားတိက်ခိက်သြဖင့်၊‐ ၆ သသည်ထွက်ေြပးေလသည်။ သတိ့သည်ထိ

မင်းအားလိက်လံဖမ်းဆီး ပီးလ င် သ၏ လက်မေြခမများကိြဖတ်ေတာက်ပစ် က၏။‐ ၇

အေဒါနိေဗဇက်က``ငါသည်ဘရင်ခနစ်ဆယ် တိ့အားေြခမလက်မများြဖတ်ေတာက်ပစ်ခ့ဲ၏။

သတိ့သည်ငါ၏စားပဲွေအာက်မှစား ကင်းစား ကျန်များကိေကာက်၍စားခ့ဲ ကရ၏။ ယခမှာ

မဘရားသခင်သည် ထိသတိ့အားငါ ပခ့ဲ သည်အတိင်းငါ့ကိ ပေတာ်မေလ ပီ'' ဟ ဆိ၏။

သသည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေခ ေဆာင် ြခင်းကိ ခံရ ပီးလ င်ထိ မိ ့၌ပင်ကွယ်လွန် သွားေလ၏။ ၈

ယဒအ ွယ်ဝင်တိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့ ကိတိက်ခိက်သိမ်းပိက် က၏။ မိ ့သားတိ့ကိ

သတ်၍ မိ ့ကိမီး ိ ့ ကေလသည်။‐ ၉ ထိေနာက်ေတာင်ကန်းေဒသ၌လည်းေကာင်း၊ ေတာင်

ေြခရင်းေဒသ ှ င့်ေတာင်ဘက်ေသွ့ေြခာက်သည့် ေဒသ၌လည်းေကာင်းေနထိင် ကေသာခါနာန်

ြပည်သားတိ့အားသွားေရာက်တိက်ခိက် က၏။‐ ၁၀ ကိရယသာဘဟအမည်တွင်ခ့ဲသည့်ေဟ ဗန်

မိ ့၌ေနထိင်ေသာခါနာန်ြပည်သားတိ့ကိလည်း သွားေရာက်တိက်ခိက် က၏။ ထိ မိ ့တွင်ေ ှ  ှ ဲ

အဟိမန် ှ င့်တာလမဲသားချင်းစတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင် ကေလသည်။ ၁၁

ထိမှတစ်ဖန်ယဒအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ထိစဥ် အခါကကိရယေဿဖာဟနာမည်တွင်သည့်

ေဒဗိရ မိ ့သိ့ချီတက် က၏။‐ ၁၂ ထိသတိ့အနက်ကာလက်ဆိသက``ငါသည်

ကိရယေဿဖာ မိ ့ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင် ေသာသအားငါ့သမီးအာခသ ှ င့်

ေပးစားမည်'' ဟဆိ၏။‐ ၁၃ ယင်းသိ့ဆိသည်အတိင်း သသံေယလသည် ထိ

မိ ့ကိေအာင်ြမင်စွာတိက်ခိက် ိင်သည်ြဖစ်၍ ကာလက်၏သမီးကိရေလသည်။ သသည်

ကာလက်၏ညီေကနတ်၏သားြဖစ်သတည်း။‐ ၁၄ မဂလာေဆာင်ေသာေန့၌ သသံေယလသည်

အာခသအားသ၏ဖခင်ထံတွင်လယ်ေြမ တစ်ကွက်ကိေတာင်းခံေစ၏။ အာခသသည်

ြမည်းအေပ မှဆင်းလိက်ေသာအခါကာလက် က``အဘယ်အရာကိအလိ ှ ိ ပါသနည်း'' ဟေမးလ င်၊‐

၁၅ ``ကန်မအားဖခင်ေပးထားသည့်ေြမယာ သည်ေြခာက်ေသွ့သည့်အရပ်တွင်တည် ှ ိ ပါ

သည်။ သိ့ြဖစ်၍ကန်မအားစမ်းေရတွင်းတိ့ ကိလည်းေပးေစချင်ပါသည်'' ဟဆိ၏။ ထိ

အခါကာလက်သည်သ့အားအထက်စမ်း ေရတွင်းများ ှ င့်ေအာက်စမ်းေရတွင်းများ ကိေပးေလသည်။

၁၆ ေမာေ ှ ၏ေယာကမမှဆင်းသက်လာေသာေကနိ အမျိုးသားတိ့သည်စွန်ပလံွပင်များေပါသည့်

ေယရိေခါ မိ ့မှယဒြပည်အာရဒ် မိ ့ေတာင် ဘက် ှ ိ ေတာက ာရေဒသသိ့ ယဒအ ွယ်ဝင်

များ ှ င့်အတထွက်ခွာသွား က၏။ ထိေနာက် သတိ့သည်အာမလက်အမျိုးသားတိ့အထဲ

တွင်အတည်တကျေနထိင် ကေလသည်။‐ ၁၇ ယဒအ ွယ်ဝင်တိ့သည် ှ ိ ေမာင်အ ွယ်ဝင်

တိ့ ှ င့်အတလိက်၍ ေဇဖတ် မိ ့တွင်ေနထိင် ေသာခါနာန်အမျိုးသားတိ့အားတိက်ခိက် ှ ိမ်နင်းလိက် က၏။

သတိ့သည်ထိ မိ ့ကိ ကျိန်ဆဲကာဖျက်ဆီးပစ် ပီးေနာက်ေဟာ်မာ နာမည်ြဖင့်သမတ် ကေလသည်။‐ ၁၈

ထာဝရဘရားသည်ယဒအ ွယ်ဝင်တိ့အား ကမေတာ်မသြဖင့် သတိ့သည်ေတာင်ကန်းေဒသ

ကိသိမ်းပိက် ိင် က၏။ သိ့ရာတွင်ဂါဇ မိ၊့ အာ ှ ေကလန် မိ၊့ ဧ ကံ မိ ့ ှ င့်ထိ မိ ့များ၏အနီး ှ ိ

နယ်ပယ်များကိမမသိမ်းပိက် ိင် ကေချ။ ပင် လယ်ကမ်းေြခတွင်ေနထိင် ကေသာ

ဤသတိ့ တွင်သံရထားများ ှ ိ သြဖင့်ယဒအမျိုး သားတိ့သည်သတိ့အား ှ င်ထတ်ြခင်းငှာ

မစွမ်း က။‐ ၂၀ ေမာေ ှ မိန့်မှာခ့ဲသည့်အတိင်းကာလက်သည် ေဟ ဗန် မိ ့ကိရ ှ ိ ေလသည်။

သသည်အာနက် မှဆင်းသက်လာေသာသားချင်းစသံးစ အားထိ မိ ့မှ ှ င်ထတ်လိက်၏။‐ ၂၁

ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်တိ့မကားေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ေနထိင်ေသာေယဗသိအမျိုးသားတိ့

အားထိ မိ ့မှ ှ င်ထတ်ြခင်းမ ပ ကေချ။ သိ့ ြဖစ်၍ထိအချိန်အခါမှအစ ပ၍ေယဗသိ အမျိုးသားတိ့သည်

ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင်ခ့ဲ ကသတည်း။

၂၂ ဧဖရိမ်အ ွယ်ဝင် ှ င့်မနာေ ှ အ ွယ်ဝင် တိ့သည်ေဗသလ မိ ့ကိတိက်ခိက်ရန်သွား

ေရာက် က၏။ ထိစဥ်အခါကထိ မိ ့သည် လဇ မိ ့ဟအမည်တွင်ေလသည်။ ထာဝရ

ဘရားသည်သတိ့အားကညီမစေတာ် မ၏။ မိ ့တွင်းသိ့သတိ့ေစလတ်လိက်ေသာ သလ ိုတိ့သည်၊‐ ၂၄

မိ ့ထဲမှလတစ်ေယာက်ထွက်လာသည်ကိြမင် က၏။ သတိ့ကထိသအား`` မိ ့ထဲသိ့ဝင်ရန်

ငါတိ့အားလမ်းြပမည်ဆိလ င်သင့်ကိငါ တိ့အဘယ်သိ့မ အ ရာယ် ပမည်မဟတ် ပါ''

ဟေြပာ က၏။‐ ၂၅ ထိသကလည်းသတိ့အားလမ်းြပသြဖင့် ဧဖရိမ်အမျိုးသား ှ င့်မနာေ ှ အမျိုး

သားတိ့သည် ထိသ ှ င့်သ၏အိမ်ေထာင်စ သားများမှအပအြခား မိ ့သ မိ ့သား

ှ ိ သမ ကိသတ်ြဖတ် ကေလသည်။‐ ၂၆ ထိသသည်ဟိတိြပည်သိ့သွား ပီးလ င် မိ ့

တစ် မိ ့ကိတည်ေထာင်ကာ ထိ မိ ့ကိလဇ မိ ့ ဟေခ ေဝ သမတ်သြဖင့် ထိ မိ ့သည်ယေန့

တိင်ေအာင်လဇ မိ ့ဟ၍နာမည်တွင်လျက် ှ ိ သတည်း။ ၂၇ မနာေ ှ အ ွယ်ဝင်တိ့သည်ဗက် ှ န် မိ၊့

တာနက် မိ၊့ ေဒါရ မိ၊့ ဣဗလံ မိ၊့ ေမဂိေဒါ မိ ့တိ့ ှ င့်ထိ မိ ့တိ့၏အနီး ှ ိ  မိ ့ ွာများမှလတိ့အား

ှ င်မထတ်ခ့ဲ ကေချ။ သိ့ြဖစ်၍ခါနာန်အမျိုး သားတိ့သည်ထိ မိ ့ ွာများ၌ပင်ဆက်လက်

ေနထိင် ကေလသည်။‐ ၂၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ပိ၍အင်အား

ေတာင့်တင်းလာေသာအခါ ခါနာန်အမျိုးသား တိ့အားေခ းတပ်ဆဲွ က၏။ သိ့ရာတွင်သတိ့

အား ှ င်ထတ်ြခင်းကိမမ ပ က။ ၂၉ ဧဖရိမ်အ ွယ်ဝင်တိ့သည်လည်း ေဂဇာ မိ ့တွင်

ေနထိင်ေသာခါနာန်အမျိုးသားတိ့အား ှ င် မထတ်ဘဲေန က၏။ သိ့ြဖစ်၍ခါနာန်အမျိုး

သားတိ့သည်သတိ့ ှ င့်အတဆက်လက်ေန ထိင် က၏။ ၃၀ ေဇဗလန်အ ွယ်ဝင်တိ့ကလည်း

ကိတ န် မိ ့ ှ င့်နဟာေလာလ မိ ့တိ့တွင်ေနထိင်သ တိ့အား ှ င်မထတ်ဘဲေန ကသြဖင့်

ခါနာန် အမျိုးသားတိ့သည်သတိ့ ှ င့်အတဆက် လက်ေနလျက်သတိ့၏ေခ းတပ်ဆဲွြခင်း

ကိခံရ က၏။ ၃၁ အာ ှ ာအ ွယ်ဝင်တိ့သည်အေကာ မိ၊့ ဇိဒန် မိ၊့ အာလပ် မိ၊့ အာခဇိပ် မိ၊့

ေဟလဗ မိ၊့ အာဖိတ် မိ၊့ ရေဟာဘ မိ ့တိ့တွင်ေနထိင်သတိ့အား ှ င်မထတ်ခ့ဲ ကေချ။‐ ၃၂

ထိ့ေကာင့်အာ ှ ာအမျိုးသားတိ့သည်ယင်း ေဒသခံခါနာန်အမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတ ေနထိင်ရ က၏။ ၃၃

နဿလိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ဗက်ေ ှ မက် မိ၊့ ေဗသနတ် မိ ့တိ့တွင်ေနထိင်သတိ့အား ှ င် မထတ် ကဘဲ

ေဒသခံခါနာန်အမျိုးသား တိ့ ှ င့်အတေနထိင် ကကာသတိ့အား ေခ းတပ်ဆဲွ ကေလသည်။ ၃၄

အာေမာရိအမျိုးသားတိ့သည်ဒန်အ ွယ်ဝင် တိ့အား ေတာင်ကန်းေဒသသိ့ ှ င်ထတ်လိက် က

ပီးလ င်ချိုင့်ဝှမ်းေဒသသိ့ြပန်လာခွင့်မ ပ က။‐ ၃၅ အာေမာရိအမျိုးသားတိ့သည်အာဇလန် မိ၊့

ှ ာလဗိမ် မိ ့ ှ င့်ေဟရက်ေတာင်စခန်း မိ ့တိ့ တွင်ဆက်လက်ေနထိင် က၏။ သိ့ရာတွင်ဧဖရိမ်

အ ွယ်ဝင် ှ င့်မနာေ ှ အ ွယ်ဝင်တိ့သည်သ တိ့အားဆက်လက်အပ်စိး၍ေခ းတပ်ဆဲွ က ေလသည်။

၃၆ ေသလ မိ ့၏ေြမာက်ဘက်တွင်ဧဒံြပည်နယ် နိမိတ်သည် အကရဗိမ်ေတာင် ကားလမ်းကိ

ြဖတ်၍သွားသတည်း။

၂ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည် ဂိလဂါလ မိ ့မှေဗာခိမ် မိ ့သိ့သွား၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား``ငါသည် သင်တိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင် ပီးလ င်

သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့အားငါကတိ ပခ့ဲသည့် ြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်ေပးခ့ဲ၏။

ငါသည်သင်တိ့ ှ င့် ပသည့်ပဋိညာဥ်ကိအဘယ်အခါ၌မ ဖျက်လိမ့်မည်မဟတ်။‐

၂ သင်တိ့သည်ဤြပည်တွင်ေနထိင်သတိ့ ှ င့် အဘယ်သိ့မ ပဋိညာဥ်မ ပရ။ ထိသ

တိ့၏ယဇ်ပလင်များကိ ဖိချရ ကမည် ဟသင်တိ့အားငါမိန့်မှာခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်

သင်တိ့သည်ငါ၏အမိန့်ကိမနာခံ က။ အဘယ်ေ ကာင့်ဤသိ့ ပဘိသနည်း။‐ ၃

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ေ ှ ့သိ့ချီတက် ကေသာ အခါ ငါသည်ဤသတိ့ကိထွက်ေြပးေစလိမ့်

မည်မဟတ်ဟ သင်တိ့အားယခငါဆိ၏။ သ တိ့သည်သင်တိ့၏ရန်သများြဖစ် ကလိမ့် မည်။

သင်တိ့အတွက်သတိ့၏ဘရားများ သည်ေထာင်ေချာက်သဖွယ်ြဖစ်လိမ့်မည်''ဟ မက်ဆိေလသည်။‐

၄ ဤသိ့ေကာင်းကင်တမန် မက်ဆိ ပီးေသာ အခါ၌ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း

တိ့သည်ငိေ ကး ကကန်၏။‐ ၅ ထိ့ေကာင့်ဤအရပ်ကိေဗာခိမ် မိ ့ဟေခ ေဝ သမတ်သတည်း။

သတိ့သည်ထိအရပ်တွင် ထာဝရဘရားအားယဇ်ပေဇာ် က၏။ ၆ ေယာ သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

အား လတိင်းပင်မိမိတိ့ေဝစကျရာေြမ ယာကိသိမ်းယရန်ထွက်သွားေစ၏။‐ ၇

ေယာ အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေနသမ ကာလ ပတ်လံးဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ထာဝရဘရားအားကိးကွယ် က၏။ ေယာ ကွယ်လွန် ပီးသည့်ေနာက်၌ပင်လ င်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အတွက်ထာဝရဘရား ပ ေတာ်မေသာ ကီးြမတ်သည့်အမေတာ်တိ့ကိ

မိမိတိ့ကိယ်တိင်ေတွ့ြမင်ခ့ဲရသေခါင်း ေဆာင်များအသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေနသမ ကာလပတ်လံး

လတိ့သည်ဆက်လက်၍ ထာဝရဘရားအားကိးကွယ် ကေသး၏။‐ ၈ ထာဝရဘရား၏အေစခံ၊

န်၏သား ေယာ သည်အသက်တစ်ရာ့တစ်ဆယ် ှ ိ ေသာ်ကွယ်လွန်ေလသည်။‐ ၉

သ၏အေလာင်းကိဂါ ှ ာကန်းေြမာက်ဘက်၊ ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းေဒသ ှ ိ တိမနတ်ေဿရ မိ၊့
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သပိင်ေြမတွင်သ ဂဟ် က၏။‐ ၁၀ ေယာ ၏ေခတ်ကလအေပါင်းတိ့သည်ကွယ်

လွန်သွား ကသြဖင့် ေနာက်တစ်ေခတ်လတိ့သည် ထာဝရဘရားကိလည်းေကာင်း၊ ဣသေရလ

လမျိုးအတွက်ကိယ်ေတာ် ပမခ့ဲေသာအမ ေတာ်တိ့ကိလည်းေကာင်းေမ့ေလျာ့၍သွား ကကန်၏။

၁၁ ထိအခါ၌ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားအားြပစ်မှားကာဗာလ

ဘရားများကိကိးကွယ် ကေလသည်။‐ ၁၂ သတိ့သည်မိမိတိ့ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်၊

မိမိတိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင် ခ့ဲေတာ်မေသာဘရားသခင်ထာဝရဘရား အား

ကိးကွယ်မမ ပ ကေတာ့ဘဲမိမိတိ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လတိ့ကိးကွယ်ေသာဘရား

များကိကိးကွယ် ကေလသည်။ သတိ့သည် ထိဘရားများေ ှ ့တွင်ဦး တ် ကသြဖင့်

ထာဝရဘရားအမျက်ေတာ်ကိထွက်ေစ ကေလသည်။‐ ၁၃သတိ့သည်ထာဝရဘရားအားကိးကွယ်မ

ကိစွန့်၍ ဗာလဘရားများ ှ င့်အာ ှ တရက် ဘရားများကိ ှ ိ ခိး က၏။‐ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိြပင်းစွာအမျက်ထွက်ေတာ်

မသြဖင့် ရန်သတိ့ကိသတိ့အားလယက် တိက်ခိက်ရန်အခွင့် ပေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်

သည်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ ရန်သတိ့ကိ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်ခွင့် ေပးေတာ်မသြဖင့်

ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိကာကွယ် ိင်စွမ်း မ ှ ိ  ကေတာ့ေချ။‐ ၁၅

သတိ့တိက်ပဲွဝင်သည့်အခါတိင်းကိယ်ေတာ် သည် မိမိမိန့် မက်ေတာ်မခ့ဲသည်အတိင်းသ

တိ့အားအေရးနိမ့်ေစေတာ်မသြဖင့် သ တိ့သည်အတိဒကေရာက်ရ ကေလသည်။ ၁၆

ထိအခါထာဝရဘရားသည်သတိ့အား လယက်တိက်ခိက်သတိ့၏လက်မှကယ်ဆယ်

မည့်ေခါင်းေဆာင်များကိေပ ထွန်းေစေတာ် မ၏။‐ ၁၇ သိ့ရာတွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကမ

ထိေခါင်းေဆာင်တိ့၏စကားကိနားမေထာင် က။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ထာဝရ

ဘရားအား သစာေဖာက်၍အြခားဘရားများ ကိကိးကွယ် က၏။ သတိ့သည်ထာဝရဘရား

၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိဘိးေဘးများေစာင့်ထိန်း ခ့ဲ ကသက့ဲသိ့မေစာင့်ထိန်း ကေတာ့ေပ။‐ ၁၈

ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုး သားေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးကိေပ ထွန်းေစသည့်

အခါတိင်း ထိသအသက် ှ င်သမ ကာလ ပတ်လံးသ့ကိကမေတာ်မ၍ သတိ့ကိရန်

သတိ့လက်မှကယ်ဆယ်ေတာ်မသည်။ သတိ့ သည်ဆင်းရဲဒက ှ င့် ှ င်းပန်း ှ ိပ်စက်ြခင်း

ကိခံရ၍ညည်း  ကေသာအခါထာဝရဘရားသည်သတိ့အားက ဏာေတာ်ကိ ြပေတာ်မေပသည်။‐

၁၉ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်မိမိတိ့၏ေခါင်းေဆာင် ကွယ်လွန်သွားေသာအခါ၌မ ဒံရင်းသိ့ြပန်

လည်ဆိက်ေရာက် ကလျက် ယခင်လမျိုးဆက် မှလတိ့ထက်ပင်ပိမိဆိး ွားစွာ ပမကျင့် ကံတတ် က၏။

အြခားဘရားများကိကိး ကွယ်ကာ မိမိတိ့၏ဆိးညစ်သည့်လမ်းစဥ်ကိ လိက် မဲလိက် ကကန်သည်။‐ ၂၀

ထိအခါထာဝရဘရားသည်ဣသေရလ လမျိုးအား လွန်စွာအမျက်ထွက်ေတာ်မ၍``ဤ

လမျိုးသည်ငါ့စကားကိနားမေထာင်။ ေစာင့် ထိန်းရန်အတွက်သတိ့၏ဘိးေဘးများအား

ငါေပးအပ်ခ့ဲသည့်ပဋိညာဥ်ကိချိုးေဖာက် က၏။‐ ၂၁ ထိ့ေကာင့်ေယာ ကွယ်လွန်စဥ်အခါကပင်

ဤြပည်တွင်ကျန် ှ ိ ေနေသးသည့်အဘယ် လမျိုးကိမ ငါ ှ င်ထတ်ေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၂၂

ဤဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ငါ၏ လမ်းစဥ်ကိသတိ့ဘိးေဘးများလိက်ေလာက်

ခ့ဲ ကသက့ဲသိ့ လိက်ေလာက်မည်မလိက်ေလာက် မည်ကိသိ ှ ိ ေစရန် ငါသည်ဤြပည် ှ ိ လမျိုး

တိ့ကိအသံး ပမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၃ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်ထိလမျိုး တိ့အား

ထိြပည်၌ပင်ဆက်လက်ေနထိင်ခွင့် ပ ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ေယာ အားထိသ

တိ့အေပ ၌ေအာင်ပဲွခံခွင့်ေပးေတာ်မမ။ ေယာ ကွယ်လွန် ပီးေသာအခါ၌လည်းသ

တိ့အားအေဆာတလျင် ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ပေတာ်မမ။

၃ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်ခါနာန်ြပည် စစ်ပဲွများတွင်မပါမဝင်ခ့ဲဘးေသာ ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့အားစစ်ေ ကာရန် ထိ ြပည်တွင်အချို ့ေသာလမျိုးတိ့ကိဆက်

လက်ေနထိင်ေစေတာ်မ၏။‐ ၂ ယင်းသိ့ကိယ်ေတာ် ပရသည့်အေကာင်းမှာ

ဣသေရလလမျိုးဆက်တစ်ဆက် ပီးတစ် ဆက်စစ်မေရးရာသင် ကား ိင်ရန်ပင်ြဖစ် ၏။

အထးသြဖင့်ယခင်ကစစ်ပဲွမဝင်ခ့ဲ ဘးသတိ့အားသင် ကားေပး ိင်ေစရန် ြဖစ်၏။‐

၃ ထိြပည်တွင်ကျန် ှ ိ ေနေသာလမျိုးများမှာ ဖိလိတိ မိ ့ငါး မိ ့မှဖိလိတိလမျိုး၊ ခါနာန်

လမျိုးအားလံး၊ ဇိဒန်လမျိုး ှ င့်ဗာလေဟ ရမန်ေတာင်မှဟာမတ်ေတာင် ကားလမ်းအထိ

တည် ှ ိ ေသာေလဗ န်ေတာင်ေပ တွင်ေနထိင် သည့်ဟိဝိလမျိုးတိ့ြဖစ် က၏။‐ ၄

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့ ဘိးေဘးများအားေမာေ ှ မှတစ်ဆင့် ထာဝရ

ဘရားေပးေတာ်မခ့ဲသည့်ပညတ်ေတာ်တိ့ ကိလိက်နာကျင့်သံးမည်မကျင့်သံးမည်ကိ

သိ ှ ိ  ိင်ေစရန်ကိယ်ေတာ်သည်အဆိပါလ မျိုးတိ့ကိအသံး ပ၍စစ်ေ ကာေတာ်မလိ

သတည်း။‐ ၅ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ခါနာန်အမျိုးသားများ၊

ဟိတိအမျိုးသား များ၊ အာေမာရိအမျိုးသားများ၊ ေဖရဇိ အမျိုးသားများ၊

ဟိဝိအမျိုးသားများ ှ င့် ေယဗသိအမျိုးသားများတိ့ ှ င့်အတေန ထိင်ရ ကေလသည်။‐ ၆

သတိ့သည်ထိသတိ့၏သားသမီးများ ှ င့် ထိမ်းြမားစံဖက်ကာသတိ့၏ဘရားများ ကိကိးကွယ် ကကန်၏။

၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအားေမ့ေလျာ့ သွား က၏။

ကိယ်ေတာ်ကိြပစ်မှားကာဗာလ ဘရား ှ င့်အာ ှ ရဘရားတိ့ကိဝတ် ပ ှ ိ ခိး က၏။‐ ၈

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အားအမျက်ေတာ်ထွက်သြဖင့်

ေမေသာေပါတာမိဘရင်ခ ှ ံ ရိ ှ သိမ်အား သတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်ေစေတာ်မ၏။ သ

တိ့သည် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံးထိဘရင်၏လက် ေအာက်ခံြဖစ်ရ ကေလသည်။‐ ၉

ထိေနာက်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ဟစ်ေအာ် က ေသာအခါ

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားကယ် ဆယ်ရန်လတစ်ေယာက်ကိေစလတ်ေတာ်မ၏။

ထိသမှာကာလက်၏ညီေကနတ်၏သား သသံေယလပင်တည်း။‐ ၁၀

ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်သ့ အေပ သိ့သက်ေရာက်သြဖင့် သသည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ေခါင်းေဆာင် ြဖစ်လာေလသည်။ သသံေယလသည်စစ်

ချီတိက်ခိက်ရာထာဝရဘရားသည်သ့ အားေမေသာေပါတာမိဘရင်ကိ ှ ိမ်နင်း

ေအာင်ြမင်ေစေတာ်မ၏။‐ ၁၁ တိင်းြပည်သည်အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး ငိမ်းချမ်းသာယာလျက် ှ ိ ၏။

ထိေနာက် သသံေယလကွယ်လွန်ေလသည်။ ၁၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ထာဝရ

ဘရားအား ေနာက်တစ်ဖန်ြပစ်မှား ကြပန်၏။ ကိယ်ေတာ်သည်လည်းေမာဘဘရင်ဧဂလန်

ကိဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထက်ပိ၍ ခွန်အား ကီးေစေတာ်မ၏။‐ ၁၃

ဧဂလန်သည်အမုန်အမျိုးသား ှ င့်အာမလက် အမျိုးသားတိ့ကိစ ံ း ပီးလ င် ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အား ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်သြဖင့် စွန်ပလံွပင် မိ ့တည်းဟေသာေယရိေခါ မိ ့

ကိသိမ်းယေလသည်။‐ ၁၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်တစ်ဆယ့်

ှ စ် ှ စ်ပတ်လံးဧဂလန်ထံ၌ကန်ခံရ က ေလသည်။ ၁၅ ထိေနာက်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ဟစ်ေအာ် က ေသာအခါ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိကယ်

ဆယ်မည့်သတစ်ဦးကိေစလတ်ေတာ်မ၏။ ထိသသည်ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်ေဂရ၏သား၊

ဘယ်သန်သဧဟဒြဖစ်၏။ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်ဧဟဒအားေမာဘ

ဘရင်ဧဂလန်ထံသိ့လက်ေဆာင်ပဏာ များ ှ င့်အတေစလတ်လိက် က၏။‐ ၁၆

ဧဟဒသည်တစ်ေပခဲွခန့် ှ ိ ေသာသံလျက် တစ်လက်ကိ ပလပ် ပီးလ င် ညာဘက်ေပါင်

အဝတ်အစားများေအာက်တွင်ချည်ေ ှ ာင် ထား၏။‐ ၁၇ ထိေနာက်လက်ေဆာင်ပဏာများကိလဝ ကီး

ဧဂလန်ထံသိ့ယေဆာင်သွားေလသည်။‐ ၁၈ ဧဟဒသည်ထိလက်ေဆာင်ပဏာများကိ

ဆက်သ ပီးေသာအခါ ယင်းတိ့ကိသယ် ေဆာင်လာသတိ့အားအိမ်သိ့ြပန်ေစ၏။‐ ၁၉

သမကားဂိလဂါလ မိ ့အနီး၌ ှ ိ ေသာ ေကျာက် ပ်တများ ှ ိ ရာမှြပန်လာ၍ဧဂ

လန်ကိ``မင်း ကီးအားေလာက်ထားရန်လ ို ့ဝှက် သတင်း ှ ိ ပါသည်'' ဟေလာက်၏။ သိ့ြဖစ်၍

မင်း ကီးသည်ေကျးကန်တိ့အား``ငါတိ့ ှ စ် ဦးတည်းေြပာစရာ ှ ိ ၍ထွက်သွား ကေလာ့''

ဟအမိန့်ေပးသြဖင့်ေကျးကန်အေပါင်း တိ့သည်အြပင်သိ့ထွက်သွား ကေလသည်။ ၂၀

မင်း ကီးသည်ေ ွနန်းေဆာင်၌တစ်ကိယ်တည်း ထိင်လျက်ေနစဥ် ဧဟဒသည်ဘရင်၏အနီး

သိ့သွား ပီးလ င်``အ ှ င်မင်း ကီးအတွက် ဘရားသခင်ထံမှအမိန့်ေတာ် ှ ိ ပါသည်'' ဟဆိ၏။

မင်း ကီးသည်လည်းမတ်တတ် ထေတာ်မ၏။‐ ၂၁ ထိအခါဧဟဒသည်မိမိဘယ်လက်ြဖင့်

ညာေပါင်တွင်ချည်ေ ှ ာင်ထားေသာသံလျက် ကိယ၍မင်း ကီး၏ဝမ်းဗိက်ကိထိးလိက် ရာ၊‐ ၂၂

သန်လျက်သည်လက်ကိင် ိ း ှ င့်တကွ မပ်ဝင် သွား ပီးလ င် အဆီများြဖင့်ဖံးအပ်သွားေလ သည်။

ဧဟဒသည်ထိသန်လျက်ကိဆဲွမ တ် ေချ။ သန်လျက်သည်မင်း ကီး၏ေနာက်ဘက်

တွင်ေပါင် ှ စ်လံး ကားမှထိးထွက်လျက်ေန ေတာ့၏။‐ ၂၃ ထိေနာက်ဧဟဒသည်အြပင်သိ့ထွက်၍

တံခါးများကိေသာ့ခတ် ပီးလ င်၊‐ ၂၄ ထွက်ခွာသွားေလသည်။ ေကျးကန်များြပန်

လာ ကေသာအခါ နန်းေတာ်တံခါးများ ေသာ့ခတ်လျက်ထားသည်ကိေတွ့ြမင်ရ က

၏။ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်နန်းတွင်း၌ မင်း ကီးအခင်းသွားေနသည်ဟ၍သာလ င်

ထင်မှတ် ကေလသည်။‐ ၂၅ အြပင်တွင်ေစာင့်ဆိင်းသင့်သမ ေစာင့်ဆိင်းေန ေသာ်လည်း

မင်း ကီးသည်တံခါးကိမဖွင့်ဘဲ ေနေသးသြဖင့် သတိ့သည်ေသာ့ကိယ၍ဖွင့် လိက် က၏။

ထိအခါမိမိတိ့၏အ ှ င်မှာ ကမ်းြပင်ေပ တွင်လဲလျက်ေသေနသည် ကိေတွ့ြမင် ကေလသည်။ ၂၆

ဧဟဒသည်ယင်းသိ့ထိသတိ့ေစာင့်ဆိင်းေန ကစဥ်အတွင်း၌ထွက်ေြပးသွားေလသည်။

သသည်ေကျာက် ပ်တတိ့ကိေကျာ်လွန်ကာ စိရပ် ွာသိ့လွတ်ေြမာက်သွားေလ၏။‐ ၂၇

သသည်ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းေဒသသိ့ေရာက် ေသာအခါတိက်ပဲွဝင်ရန်တံပိးခရာမတ်

လိက်ရာဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သ့ေနာက်သိ့လိက်၍ေတာင်ကန်းများေပ မှဆင်းလာ က၏။‐

၂၈ သက``ငါ့ေနာက်သိ့လိက် ကေလာ့။ ထာဝရ ဘရားသည်သင်တိ့အားရန်သြဖစ်ေသာ

ေမာဘအမျိုးသားတိ့အေပ ၌ေအာင်ပဲွ ခံေစေတာ်မ ပီ'' ဟသတိ့အားေြပာေလ
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သည်။ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည်ေတာင်ကန်းေပ မှဆင်း၍ ဧဟဒ၏

ေနာက်သိ့လိက် ပီးလ င်ေမာဘအမျိုးသား တိ့ကးရာေယာ်ဒန်ြမစ်ကးဆိပ်ကိသိမ်း ယ ကေလသည်။

ရန်သတိ့တစ်ေယာက်မ ြမစ်ကိကးခွင့်မရ က။‐ ၂၉ ထိေန့၌ေမာဘအမျိုးသားလက်ေ ွးစင်စစ် သည်

တစ်ေသာင်းမ သတ်သင်ြခင်းကိခံရ က ၏။ သတိ့တစ်ေယာက်မ မလွတ်ေြမာက်ေပ။‐

၃၀ ထိေန့၌ေမာဘအမျိုးသားတိ့အားဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့က ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်

ပီးေနာက် တိင်းြပည်တွင် ှ စ်ေပါင်း ှ စ်ဆယ် တိင် ငိမ်းချမ်းသာယာလျက်ေနသတည်း။ ၃၁

ထိေနာက်ေပ ထွန်းလာေသာေခါင်းေဆာင်မှာ အာနတ်၏သား ှ ံ ဂါြဖစ်၏။ သသည်ဖိလိတိ

အမျိုးသားေြခာက်ရာကိတတ်ခ န်တစ်ေချာင်း ြဖင့်သတ်၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ကယ်ဆယ်ခ့ဲေလသည်။

၄ ဧဟဒေသလွန် ပီးေနာက်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရား

အားတစ်ဖန်ြပစ်မှား ကြပန်၏။‐ ၂ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်ဟာဇာ မိ ့

၌မင်း ပသခါနာန်ဘရင်ရာဘိန်အား သတိ့ ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်ေစေတာ်မ၏။

ထိမင်း ၏စစ်သ ကီးမှာလမျိုးြခားတိ့ေနရာ၊ ဟာ ေရာ ှ က် မိ ့သားသိသရြဖစ်၏။‐ ၃

ရာဘိန်မင်းထံတွင်သံရထားကိးရာ ှ ိ ၏။ သ သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားအ ှ စ် ှ စ်ဆယ်တိင်တိင်

အ ကမ်းဖက်၍ရက်စက်စွာ အပ်စိးေလသည်။ ထိအခါဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည်

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ကမေတာ်မရန်ဟစ်ေအာ် ကကန်၏။ ၄ ထိအခါလဝိဒတ်၏ဇနီးေဒေဗာရသည်

ပေရာဖက်မြဖစ်၍ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အတွက်တရားသ ကီးတစ်ဦးအြဖစ်

အမထမ်းလျက်ေန၏။‐ ၅ သသည်ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းေဒသတွင်ရာမ မိ ့ ှ င့်

ေဗသလ မိ ့စပ် ကား ှ ိ စွန်ပလံွပင် ေအာက်၌ထိင်၍ေနေလ့ ှ ိ ၏။ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည်လည်းအဆံးအြဖတ် ကိခံယရန် ထိအရပ်သိ့သွားေရာက်ေလ့ ှ ိ  က၏။‐ ၆

တစ်ေန့သ၌သသည်နဿလိနယ်ေြမ၊ ေက ေဒ ှ  မိ ့မှအဘိေနာင်၏သားဗာရက်ကိ

ေခ  ပီးလ င်``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက`သင်သည်နဿလိအ ွယ် ှ င့်

ဇာဗလန်အ ွယ်မှလေပါင်းတစ် ေသာင်းကိေခ ယကာတာေဗာ်ေတာင်သိ့ သွားရမည်။‐ ၇

သင့်ကိတိက်ခိက်ေစရန်ရာဘိန်မင်း၏စစ်သ ကီးသိသရကိကိ န်ြမစ်သိ့ငါေခ ေဆာင်

ခ့ဲမည်။ သ၏ထံတွင်ရထားများ ှ င့်စစ်သည် ဗိလ်ပါများပါ ှ ိ လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ငါသည်

သင့်အားသ့ကိ ိင်နင်းေအာင်ြမင်ေစမည်' ဟ သင့်အားမိန့်ေတာ်မေလ ပီ'' ဟေြပာ၏။ ၈

ထိအခါဗာရက်က``အကယ်၍အက ်ပ် ှ င့် အတ အ ှ င်လိက်မည်ဆိလ င်အက ်ပ်သွား

ပါမည်။ အ ှ င်မလိက်လိပါကအက ်ပ် လည်းမသွားလိပါ'' ဟဆိ၏။ ၉

ေဒေဗာရကလည်း``ေကာင်း ပီ၊ သင် ှ င့်အတ ငါလိက်ပါအ့ံ။ သိ့ရာတွင်သင်သည်ထိေအာင်

ပဲွ ှ င့်ဆိင်ေသာဂဏ်အသေရကိရ ှ ိ လိမ့် မည်မဟတ်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရ

ဘရားသည်သိသရကိအမျိုးသမီးလက် သိ့ေပးအပ်ေတာ်မလိမ့်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့် တည်း''

ဟဆိ၏။ သိ့ြဖစ်၍ေဒေဗာရသည် ဗာရက် ှ င့်အတကိ ှ န်ြမစ်သိ့ထွက်ခွာ သွား၏။‐ ၁၀

ဗာရက်သည်နဿလိအ ွယ်ဝင် ှ င့်ဇာဗလန် အ ွယ်ဝင်တိ့ကိ ေကေဒ ှ  မိ ့သိ့ေခ ယရာ

သ၏ေနာက်သိ့လေပါင်းတစ်ေသာင်းလိက် က ၏။ ေဒေဗာရသည်လည်းသ ှ င့်အတလိက် ေလသည်။

၁၁ ဤအေတာအတွင်း၌ေကနိအမျိုးသား ေဟဗာသည် ကာေဒ ှ  မိ ့အနီးဗာနိမ်အရပ်

ှ ိ သပိတ်ပင်ေြခရင်း၌မိမိ၏တဲကိတည် ေဆာက်၏။ သသည်ေမာေ ှ ၏ေယာက်ဖ၊ ေဟာဗက်

၏သားေြမးများြဖစ်သအြခားေကနိအ ွယ် ဝင်တိ့ထံမှေြပာင်းေ ့လာသြဖစ်သတည်း။ ၁၂

တာေဗာ်ေတာင်သိ့ဗာရက်တက်သွားသည့် အေကာင်းကိ သိသရ ကားသိေသာအခါ၊‐ ၁၃

သသည်သံရထားကိးရာ ှ င့်မိမိ၏လ အေပါင်းတိ့ကိစ ံ းေစ ပီးလ င် လမျိုး

ြခားတိ့ေနရာဟာေရာ ှ က် မိ ့မှကိ န် ြမစ်သိ့ေစလတ်လိက်ေလသည်။ ၁၄

ထိအခါေဒေဗာရကဗာရက်အား``သင်သွား ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်သင့်အားေ ှ ့ေဆာင်

လျက်ေနေတာ်မ ပီ။ ယေန့၌ပင်ကိယ်ေတာ် သည်သင့်အားသိသရအေပ တွင်ေအာင်ပဲွ

ခံေစေတာ်မေလ ပီ'' ဟေြပာ၏။ သိ့ြဖစ်၍ ဗာရက်သည်မိမိ၏လတစ်ေသာင်း ှ င့်အတ

တာေဗာ်ေတာင်မှဆင်း ပီးေနာက်၊‐ ၁၅ ရန်သကိတိက်ခိက်ရာထာဝရဘရားသည်

သိသရ၏သံရထားများ ှ င့်တပ်သားတိ့ ကိကစဥ့်ကရဲြဖစ်ေစေတာ်မသြဖင့် သိသရ

သည်မိမိရထားမှဆင်း၍ေြခလျင်ထွက် ေြပးေလ၏။‐ ၁၆ ဗာရက်သည်လည်းသ၏ရထားများ ှ င့်တပ်

သားတိ့ကိ လမျိုးြခားတိ့ေနရာဟာေရာ ှ က် မိ ့သိ့တိင်ေအာင်လိက်လံတိက်ခိက်ရာ

သိသရ ၏တပ်သားတိ့သည်တစ်ေယာက်မ မကျန် ေသဆံး ကကန်၏။ ၁၇

သိသရသည်ေကနိအမျိုးသားေဟဗာ ၏ဇနီးေယလ၏တဲသိ့ထွက်ေြပးသွားေလ

သည်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ဟာေဇာ်ဘရင် ယာဘိန် ှ င့်ေဟဗာ၏မိသားစသင့်ြမတ်

မ ှ ိ ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၈ ေယလသည်ထွက်၍သိသရအား`` ကေတာ်

မပါ။ ကန်ေတာ်မတဲထဲသိ့ဝင်ေတာ်မပါ။ ေကာက်လန့်ေတာ်မမပါ ှ င့်'' ဟဖိတ်ေခ

ေလသည်။ သိ့ြဖစ်၍စစ်သ ကီးသည်တဲထဲ သိ့ဝင်ေလေသာ်ေယလသည်သ့အားကန့်လန့်

ကာတစ်ခ၏ေနာက်တွင်ကွယ်ဝှက်၍ထား၏။‐ ၁၉ သကလည်း``ငါေရငတ်သည်၊ ေရတစ်ေပါက်

ေလာက်ေသာက်ပါရေစ'' ဟေယလအားေြပာ လ င်ေယလသည် ွား ိ ့ထည့်ထားေသာ

သားေရဘးကိဖွင့်၍ ိ ့တစ်ခွက်ကိေပး ပီး ေနာက်သ့အားြပန်၍ဝှက်ထားေလသည်။‐ ၂၀

ထိေနာက်သိသရက``သင်သည်တဲတံခါးဝ ၌ေစာင့်ေနပါေလာ့။ အကယ်၍တဲထဲတွင်လ

တစ်စံတစ်ေယာက် ှ ိ ပါသေလာဟေမးြမန်း လာသ ှ ိ ပါက`မ ှ ိ ပါ' ဟြပန်ေြပာပါ ေလ''

ဟေယလအားမှာထားလိက်၏။ ၂၁ သိသရသည်အလွန်ေမာပန်းသြဖင့်အိပ်

ေပျာ်သွားေလသည်။ ထိအခါေယလသည်တ တစ်လက် ှ င့်တဲ ှ င်ငတ်ခ န်တစ်ေချာင်းကိယ၍

သ့ထံသိ့တိတ်ဆိတ်စွာသွား ပီးလ င်ငတ် ခ န်ကိေြမ၌စဲွသည်တိင်ေအာင်သ၏နား

ထင်သိ့ ိက်သွင်းလိက်ေလသည်။‐ ၂၂ သိသရအား ှ ာေဖွရန်ဗာရက်ေရာက် ှ ိ လာ ေသာအခါ

ေယလသည်ထွက်၍ခရီးဦး ကိ ပလျက်``တဲထဲသိ့ဝင်ပါ။ သင် ှ ာေဖွေနသ အားကန်မြပပါမည်''

ဟေြပာ၏။ ဗာရက် သည်ေယလ ှ င့်အတတဲထဲသိ့ဝင်လိက် ေသာအခါနားထင်တွင်တဲ ှ င်ငတ်ခ န်စိက်

၍ေသေနသသိသရကိေတွ့ြမင်ရေတာ့၏။ ၂၃ ထိေန့၌ထာဝရဘရားသည်ခါနာန်ဘရင်

ယာဘိန်၏အေပ ၌ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အားေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မသတည်း။‐ ၂၄

သတိ့သည်ထိဘရင်အားဆံး ံ းပျက်စီးသွား သည့်တိင်ေအာင်တိး၍တိး၍ြပင်းြပင်းထန်

ထန်တိက်ခိက်က၏။

၅ ထိေန့၌ေဒေဗာရ ှ င့်အဘိေနာင်၏သား ဗာရက်တိ့သည် ေအာက်ပါသီချင်းကိသီဆိ

ကေလသည်။ ၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်တိက်ပဲွဝင်ရန် သ ိ ာန်ချမှတ် က၏။

ြပည်သတိ့ကလည်းေစတနာအေလျာက် ဝမ်းေြမာက်စွာပါဝင်ဆင် ဲ က၏။

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၃ အချင်း ှ င်ဘရင်တိ့နားေထာင် ကေလာ့။

အချင်းအာဏာပိင်တိ့သတိမ ကေလာ့။ ဣသေရလလမျိုး၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိ၊သီကးရန်ငါသီချင်းဆိ၍ ေစာင်းကိတီးမည်။ ၄ အိ

ထာဝရဘရားစိရေတာင် ိးေပ မှာ ကိယ်ေတာ် ကလျက် ဧဒံြပည်မှစစ်ချီေတာ်မေသာအခါ၊

ေြမငလျင်လပ်၍ေကာင်းကင်မှမိး ွာသွန်း ပါ၏။ မိးတိမ်များမှမိးေရတိ့သည်ကျဆင်းလာ

ပါ၏။ ၅ ေတာင် ိးတိ့သည်သိနာေတာင်၏အ ှ င် ဣသေရလလမျိုး၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌တန်လပ် က ပါ၏။ ၆အာနတ်၏သား ှ ံ ဂါလက်ထက်၌လည်းေကာင်း၊

ေယလလက်ထက်၌လည်းေကာင်း၊ ခရီးသွားကန်သည်တိ့သည်တိင်းြပည်ကိ

ြဖတ်၍မသွား ကေတာ့ေချ။ ခရီးသည်တိ့သည်လမ်း ကိလမ်း ကားများ တိ့ကိသာ

အသံး ပ က၏။ ၇ ဣသေရလ ိင်ငံ ှ ိ  မိ ့တိ့သည်လသ ဆိတ်ညံလျက် ှ ိ ၏။

ငါေဒေဗာရသည်ဣသေရလလမျိုး၏ မိခင်သဖွယ်မေပ ထွန်းမီ

ထိ မိ ့တိ့သည်လသဆိတ်ညံလျက် ှ ိ ခ့ဲ၏။ ၈ ထိေနာက်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ဘရားသစ်များကိေ ွးယ ကေသာအခါ၊ တိင်းြပည်တွင်စစ်ြဖစ်ေလ၏။

ဣသေရလ ိင်ငံတွင်လေပါင်းေလးေသာင်း ှ ိ သည့် အနက်ဒိင်းလားတစ်ခသိ့မဟတ်၊

လံှတစ်ေချာင်းကိကိင်ေဆာင်သ ှ ိ ပါ၏ေလာ။ ၉ ငါ၏စိတ် ှ လံးသည်ဣသေရလစစ်သ ကီး

များ ထံသိ့လည်းေကာင်း၊ ေစတနာစိတ် ှ င့်စစ်ပဲွဝင် ကသည့်ြပည်သ များ

ထံသိ့လည်းေကာင်း း ွတ်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ထိ့ေကာင့်ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၁၀ ကန်း ှ ီးေပ တွင်ထိင်၍ြမည်းြဖူကိစီး က သတိ့ ှ င့်

သွားလာေလရာတွင် ေြခလျင်ေလာက်ရသတိ့ဤအေကာင်း အရာကိ

စဥ်းစားဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၁၁ နားေထာင် ကေလာ့။ ေရတွင်းများပတ်လည်တွင်ဆညံေနေသာ

လအပ်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ေအာင်ပဲွေတာ် အေကာင်းကိလည်းေကာင်း

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ေအာင်ပဲွများ အေကာင်းကိလည်းေကာင်းေြပာ ကားလျက်ေန က၏။

ထိအခါထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်သည် မိမိတိ့ မိ ့များမှချီတက်လာ က၏။ ၁၂ ေ ှ ့ေဆာင်ပါေလာ့။ အိ

ေဒေဗာရေ ှ ့ေဆာင်ပါေလာ့။ ေ ှ ့ေဆာင်ပါေလာ့။ သီချင်းဆိပါေလာ့။ ေ ှ ့ေဆာင်ပါေလာ့။

အဘိေနာင်၏သားဗာရက်ေ ှ ့သိ့ချီတက်ပါေလာ့။ သင်၏သံ့ပန်းတိ့ကိထတ်ေဆာင်သွားပါေလာ့။

၁၃ ထိေနာက်သစာ ှ ိ သတိ့သည်မိမိတိ့၏ ေခါင်းေဆာင်များထံသိ့လာ က၏။

ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်သည်စစ်ပဲွဝင်ရန် အသင့်ြပင်လျက်သ့ထံသိ့လာ က၏။ ၁၄

သတိ့သည်ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်တိ့ေနာက်က လိက်၍ ဧဖရိမ်နယ်ေြမမှချိုင့်ဝှမ်းထဲသိ့ဆင်းလာ က၏။

စစ်သ ကီးများသည်မာခိရအ ွယ်ထဲမှ လည်းေကာင်း စစ်အရာ ှ ိ တိ့သည်ဇာဗလန်အ ွယ်

ထဲမှလည်းေကာင်းဆင်းလာ က၏။ ၁၅ ဣသခါအ ွယ်ဝင်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်များ

သည် ေဒေဗာရ ှ င့်အတလိက်ပါလာ က၏။ ဣသခါအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ဗာရက် ှ င့်အတ
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လိက်လာ က၏။ သတိ့သည်ဗာရက် ှ င့်အတလိက်၍ ချိုင့်ထဲသိ့ဆင်းခ့ဲ က၏။

ဗင်အ ွယ်ဝင်တိ့မကားညီ ွတ်မမ ှ ိ သြဖင့် လိက်ပါလာရန်မိမိတိ့စိတ်ကိမဆံးြဖတ် ိင် က။ ၁၆

သတိ့သည်အဘယ်ေကာင့်သိးများ ှ င့်အတ ေနရစ်ခ့ဲ ကပါသနည်း။ သိးစများအားသိးထိန်းတိ့ေခ သံကိ

နားေထာင်လိ၍ေလာ။ ဗင်အ ွယ်ဝင်တိ့ညီ ွတ်မမ ှ ိ သည်ကား မှန်၏။

သတိ့သည်မိမိတိ့၏စိတ်ကိမဆံးြဖတ် ိင် က။ ၁၇ ဂိလဒ်အ ွယ်ဝင်တိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်

အေ ှ ့ဘက်တွင်ေနရစ် က၏။ ဒန်အ ွယ်ဝင်တိ့သည်လည်းသေဘာများ အနီးတွင်ေနရစ် က၏။

အာ ှ ာအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ပင်လယ်ကမ်းေြခ အနီးတွင်ေနရစ် ကေလသည်။ ၁၈

သိ့ရာတွင်ဇာဗလန်နယ် ှ င့်နဿလိနယ်မှ လတိ့သည်ကားစစ်ေြမြပင်တွင်၊

မိမိတိ့၏အသက်ကိပမာဏမ ပဘဲ စွန့်စား ကသတည်း။ ၁၉ ှ င်ဘရင်တိ့သည်လာ၍ေမဂိေဒါေချာင်း

အနီး တာနက် မိ ့၌တိက်ခိက် က၏။ ခါနာန်ဘရင်တိ့သည်တိက်ခိက် ကေသာ်လည်း

ေငွကိလယခွင့်မရ က။ ၂၀ ကယ်နကတ်တိ့သည်ေကာင်းကင်ြပင်မှ တိက်ခိက် က၏။

သတိ့သည်မိးေကာင်းကင်ကိြဖတ်သန်းသွားစဥ် သိသရကိတိက်ခိက် က၏။ ၂၁

အဟန်ြပင်းသည့်ကိ န်ြမစ်သည်ေရလ ံ ၍ ရန်သတိ့အားေမျာပါသွားေစ၏။ ငါချီတက်မည်။

ခွန်အားဗလ ှ င့်ေ ှ ့သိ့ ချီတက်မည်။ ၂၂ ထိအခါြမင်းတိ့သည်ဒန်းစိင်း၍ေြမကိ ခွာ ှ င့်

ေပါက်လျက်လာ က၏။ ၂၃ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်က ``ေမေရာဇ မိ ့ကိကျိန်ဆဲ ကေလာ့။

ထိ မိ ့သားတိ့အားကျိန်ဆဲ ကေလာ့။ သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ဘက်မှ ကညီရန်မလာ က။

ထာဝရဘရားအတွက်တိက်ခိက်ရန် စစ်သည်ေတာ်များမလာ က'' ဟ မက်ဆိ၏။ ၂၄

ေကနိအမျိုးသားေဟဗာ၏ဇနီးေယလသည် တဲ ှ င်တွင်ေနထိင်သ၊အမျိုးသမီးတိ့အနက်

မဂလာအ ှ ိ ဆံးြဖစ်၏။ ၂၅ သိသရသည်ေရကိေတာင်းေသာ်လည်းေယလက ိ့ကိေပး၏။

လှပေသာခွက်ဖလားြဖင့် ိ ့ကိေပး၏။ ၂၆ သသည်တဲ ှ င်ငတ်ခ န်တစ်ခကိလက်တစ်ဘက် ှ င့်

ယ၍အလပ်သမားတတစ်လက်ကိ အြခားလက်တစ်ြဖင့်ကိင် ပီးလ င်သိသရ၏

ဦးေခါင်းကိ ိက်သွင်းလိက်ရာ ငတ်ခ န်သည်သ၏ဦးေခါင်းကိထတ်ချင်း ေပါက်၍သွားေလသည်။

၂၇ သိသရသည်လဲကျ ပီးလ င်ေယလ၏ ေြခရင်း၌ မလပ်မ ှ ားဘဲေန၏။

သသည်ေြမေပ သိ့လဲကျကာေယလ၏ေြခရင်း၌ ေသလျက်ေန၏။ ၂၈

သိသရ၏မိခင်သည်ြပူတင်းေပါက်မှေမ ာ် ၍ ကည့်၏။ သသည်တ တ်ကပ်၏ေနာက်မှေငး၍ ကည့်၏။

``သ၏ရထားသည်အဘယ်ေကာင့် ကန့် ကာ၍ ေနပါသနည်း။

သ၏ြမင်းတိ့သည်အဘယ်ေကာင့်အြပန်ေ ှ းလျက် ေနပါသနည်း'' ဟြမည်တမ်းေြပာဆိလျက်ေန၏။

၂၉ သ၏ပညာ ှ ိ နန်းတွင်းသတိ့က``သတိ့သည် ဖမ်းဆီးသိမ်းယ၍ေဝငှရန်အတွက်၊

ပစည်းဥစာများကိ ှ ာေဖွလျက် ှ ိ  ကပါမည်။ စစ်သားတစ်ေယာက်စီအတွက်အပျိုကညာ

တစ်ေယာက် ှ စ်ေယာက်ကိလည်းေကာင်း၊ သိသရအတွက်အဖိးထိက်အဝတ်

အထည် ှ င့် မိဖရားအတွက်၊ ပန်းထိးလည်စည်းတန်ဆာတိ့ကိလည်းေကာင်း

ှ ာေဖွလျက်ေနေသာေကာင့်ပင်ြဖစ်တန်ရာ၏'' ဟ ြပန်လည်ေြဖ ကား ကသြဖင့်သကိယ်တိင်လည်း

ထိအတိင်းအဖန်တလဲလဲေတွးေတာလျက် ေနသတည်း။ ၃၁ အိ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်၏ရန်သ

အေပါင်းတိ့သည် ဤနည်းအတိင်းပင်ဆံး ံ းပျက်စီး ကပါ ေစေသာ။

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်၏မိတ်ေဆွများမှာမကားတက်သစ်ေနက့ဲသိ့ထွန်းလင်းေတာက်ပ ကပါေစေသာ။

ထိေနာက်ခါနာန်ြပည်တွင်အ ှ စ်ေလးဆယ် တိင်တိင် ငိမ်းချမ်းသာယာလျက်ေနသတည်း။

၆
ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်တစ်ဖန်ထာဝရဘရားအားြပစ်မှား ကြပန်၏။ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်

ေတာ်သည်သတိ့ကိခနစ် ှ စ်တိင်တိင် အပ်စိးခွင့် ကိမိဒျန်အမျိုးသားတိ့အားေပးေတာ်မ၏။‐

၂ မိဒျန်အမျိုးသားတိ့သည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ထက်အင်အား ကီးသြဖင့် ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည်ဥမင်များ၌လည်းေကာင်း၊ အြခားေဘးလွတ်ရာေတာင်ေပ ေဒသများ

၌လည်းေကာင်းပန်းေအာင်းေနရ ကကန်၏။‐ ၃ ေကာက်ပဲသီး ှ ံ များကိဣသေရလအမျိုးသား

တိ့စိက်ပျိုးသည့်အခါတိင်း မိဒျန်အမျိုးသား တိ့သည်အာမလက်အမျိုးသား ှ င့်

သဲက ာရ တွင်ေနထိင်ေသာလမျိုးများ ှ င့်အတလာ၍ တိက်ခိက်တတ် က၏။‐ ၄

သတိ့သည်ဣသေရလေြမေပ တွင်တပ်စခန်း ချ၍ ေတာင်ဘက် ှ ိ ဂါဇ မိ ့တစ်ဝိက်ေြမယာများ

တိင်ေအာင် အသီးအ ှ ံ တိ့ကိဖျက်ဆီးပစ်တတ် က၏။ သတိ့သည်သိး ွားြမည်းမှစ၍ ှ ိ သမ

ကိသိမ်းယ ကသြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အတွက်အဘယ်စားစရာမ မကျန်ေတာ့ ေချ။‐ ၅

သတိ့သည်မိမိတိ့၏တဲ ှ င်များ၊ သိး ွားများ ှ င့်ြပန်လာတတ်က၏။ သတိ့၏အေရအတွက်

မှာကျိုင်းေကာင်အပ်က့ဲသိ့များသတည်း။ သတိ့ ှ င့်သတိ့၏ကလားအတ်များမှာလည်းမေရ

မတွက် ိင်ေအာင်များြပားသည်။ သတိ့သည် ဝင်ေရာက်လာ၍ ှ ိ သမ ကိဖျက်ဆီးပစ်

က၏။‐ ၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်သတိ့ကိ ခခံ ိင်စွမ်းမ ှ ိ ေချ။ ၇

ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် မိဒျန် အမျိုးသားတိ့၏ရန်ေကာင့်မိမိတိ့အား

ကမ ေတာ်မရန်ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ဟစ် ေအာ်ေလာက်ထား က၏။‐ ၈

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်ပေရာဖက်တစ်ပါးကိ သတိ့ထံသိ့ေစလတ်ေတာ်မသည်။ ပေရာဖက်

မှတစ်ဆင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက``ငါသည်သင်တိ့

ကန်ခံရာအီဂျစ်ြပည်မှသင်တိ့အားထတ် ေဆာင်ခ့ဲ၏။‐ ၉ အီဂျစ်ြပည်သတိ့လက်မှလည်းေကာင်း၊

ဤြပည် တွင်သင်တိ့အားတိက်ခိက်သတိ့၏လက်မှလည်း ေကာင်းကယ်ဆယ်ခ့ဲ၏။

သင်တိ့ချီတက်လာစဥ်သ တိ့အား ှ င်ထတ်၍ သတိ့၏ြပည်ကိသင်တိ့၏ လက်သိ့ေပးအပ်ခ့ဲ၏။‐ ၁၀

ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိမိန့် ကား၍ ယခသင်တိ့ေနထိင်ရာ

ြပည် ှ ိ အာေမာရိအမျိုးသားတိ့ကိးကွယ်သည့် ဘရားများကိမကိးကွယ် ကရန်သင်တိ့အား

ပညတ်ခ့ဲ၏။ သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့သည်ငါ့စကား ကိနားမေထာင် က'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ထိေနာက်ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန် သည် သဖရ ွာသိ့လာ၍ အေဗျဇာသားချင်း

စဝင်တစ်ဦးြဖစ်သ၊ ေယာ ှ ၏သပိတ်ပင် ေအာက်၌ထိင်ေလသည်။ ေယာ ှ ၏သားဂိေဒါင် သည်

မိမိအားမိဒျန်အမျိုးသားတိ့မေတွ ့ မြမင် ိင်ေစရန် စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းတွင် ဂျံ ုစပါးနယ်လျက်ေန၏။‐

၁၂ ထိအခါထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန် သည်သ၏ေ ှ ့၌ေပ လာ၍သ့အား``ခွန်အား

ကီးေသာအချင်းသရဲ၊ ထာဝရဘရားသည် သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ ပီ'' ဟဆိေလသည်။ ၁၃

ဂိေဒါင်ကသ့အား``အိ အ ှ င်၊ အကယ်၍ထာဝရ ဘရားသည်အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသည်

မှန်ပါလ င် အဘယ်ေ ကာင့်ဤေဘးဆိးသင့်ေရာက် ရပါသနည်း။ ထာဝရဘရားသည်မိမိတိ့အား

အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်လာပံ အစ ှ ိ သည့် အ့ံ သဖွယ်အမအရာများကိ ပေတာ်မ

ေကာင်းဘိးေဘးတိ့ေြပာဆိခ့ဲ ကပါ၏။ ထိ အ့ံ သဖွယ်ရာတိ့သည်အဘယ်မှာနည်း။ ထာဝရ

ဘရားသည်အက ်ပ်တိ့ကိစွန့်၍မိဒျန်အမျိုး သားတိ့၏လက်သိ့အပ်ေတာ်မပါ ပီတကား''

ဟေြပာ၏။ ၁၄ ထိအခါထာဝရဘရားက``သင်၏ ကီးမား ေသာခွန်အားြဖင့်သွား၍

ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား မိဒျန်အမျိုးသားများ၏လက် မှကယ်ဆယ်ေလာ့။

ငါကိယ်တိင်ပင်သင့်အား ေစလတ်ေတာ်မ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ဂိေဒါင်ကလည်း``အိ

ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ် သည်အဘယ်သိ့ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ကိကယ်ဆယ် ိင်ပါမည်နည်း။

အက ်ပ်၏သား ချင်းစသည်မနာေ ှ အ ွယ်တွင် အားအနည်း ဆံးေသာသြဖစ်ပါ၏။

အက ်ပ်သည်လည်း မိမိ၏မိသားစတွင်အေရးမပါ၊ အရာ မေရာက်ဆံးေသာသြဖစ်ပါသည်''

ဟ ြပန် လည်ေလာက်ထား၏။ ၁၆ ထာဝရဘရားက``ငါသည်သင့်ကိကမမည် ြဖစ်၍

ထိအမကိသင် ပ ိင်လိမ့်မည်။ သင်သည် လတစ်ေယာက်တည်းကိလပ် ကံရဘိသက့ဲ သိ့

မိဒျန်အမျိုးသားများအားအလွယ် တက ှ ိမ်နင်း ိင်လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၇

ဂိေဒါင်က``အကယ်၍ကိယ်ေတာ်၏သေဘာ ေတာ် ှ င့်ေတွ့မည်ဆိပါက ကိယ်ေတာ်သည်

အမှန်ပင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း သက်ေသခံအေထာက်အထားတစ်ခကိြပ

ေတာ်မပါ။‐ ၁၈ ကိယ်ေတာ်အားဆက်သရန်ပေဇာ်သကာကိယ

ေဆာင်လာချိန်တိင်ေအာင် ဤအရပ်မှ ကသွား ေတာ်မမပါ ှ င့်'' ဟေလာက်ေလ၏။

ကိယ်ေတာ်ကလည်း``သင်ြပန်လာချိန်တိင် ေအာင်ငါ ှ ိ ေနမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉

သိ့ြဖစ်၍ဂိေဒါင်သည်မိမိအိမ်သိ့ြပန် ပီး လ င် ဆိတ်ငယ်တစ်ေကာင်ကိချက် ပတ်၏။

တေဆးမ့ဲမန့်ညက်တစ်တင်းြဖင့်မန့်ကိ ြပင်ဆင်၏။ ထိေနာက်ဆိတ်သားကိေတာင်း

ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ဆိတ် ပတ်ရည်ကိအိးတစ် လံး၌လည်းေကာင်းထည့်၍ ေကာင်းကင်တမန်

ှ ိ ရာသပိတ်ပင်ေအာက်သိ့ယေဆာင်လာ ပီး လ င်သ့အားဆက်ေလသည်။‐ ၂၀

ေကာင်းကင်တမန်က``ဆိတ်သား ှ င့်မန့်တိ့ကိ ယ၍ဤေကျာက်ေပ တွင်တင်၍ ဆိတ် ပတ်

ရည်ြဖင့်သွန်းေလာင်းေလာ့'' ဟဆိ၏။ ဤသိ့ ဆိသည့်အတိင်းဂိေဒါင် ပ၏။‐ ၂၁

ထိအခါေကာင်းကင်တမန်သည်လက်ကိဆန့်၍ မိမိကိင်ထားသည့်တတ်ဖျားြဖင့်ဆိတ်သား ှ င့်

မန့်တိ့ကိတိ့ထိလိက်ရာ ေကျာက်ထဲမှမီးလ ံ ထွက်၍ဆိတ်သား ှ င့်မန့်တိ့ကိက မ်းေလာင်

ေစ၏။ ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်သည်ေပျာက် ကွယ်သွားေလသည်။ ၂၂

ထိအခါဂိေဒါင်သည်မိမိေတွ့ ှ ိ ခ့ဲသမှာ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်ပင်ြဖစ်

ေကာင်းသိေလလ င် ေကာက်လန့်လျက်ဤသိ့ ဆိ၏။ ``အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်

သည်ကိယ်ေတာ်၏ေကာင်းကင်တမန် ှ င့်မျက် ှ ာချင်းဆိင်ေတွ့ြမင်ရပါ ပီတကား''

ဟေလာက်ေလသည်။ ၂၃ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားက``စိတ်ေအးချမ်း သာစွာေနေလာ့။ မစိးရိမ် ှ င့်။

သင်သည်ေသရ လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟသ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၄ ဂိေဒါင်သည်ထိအရပ်၌ထာဝရဘရား

အဖိ့ယဇ်ပလင်တစ်ခတည်ေဆာက်၍``ထာဝရ ဘရားသည်စိတ်ေအးချမ်းြခင်းြဖစ်ေတာ်မ၏''

ဟေသာအမည်ြဖင့်မှည့်ေခ ေလသည်။ (ထိ ယဇ်ပလင်သည်အေဗျဇာသားချင်းစပိင်

သဖရ ွာ၌ယေန့တိင်ေအာင်တည် ှ ိ သတည်း။) ၂၅ ထိည၌ထာဝရဘရားသည်ဂိေဒါင်အား``သင့်

ဖခင်၏ ွားထီး ှ င့်အြခားခနစ် ှ စ်သား ွားထီး တစ်ေကာင်ကိယေလာ့။ ဗာလဘရားအဖိ့သင့်

ဖခင်တည်ေဆာက်ထားသည့်ယဇ်ပလင်ကိ ဖိချ ပီးလ င် ထိယဇ်ပလင်၏အနီး ှ ိ အာ ှ ရနတ်
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သမီး၏အမှတ်လကဏာအြဖစ်ြဖင့်စိက် ထားသည့်သစ်ပင်တိ့ကိခတ်လဲှပစ်ေလာ့။‐ ၂၆

ဤေတာင်ပစာထိပ်တွင်သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအတွက် ယဇ်ပလင်ကိအခိင်

အမာတည်ေဆာက်ေလာ့။ ထိေနာက်ဒတိယ ွား ထီးကိယ ပီးလ င်သင်ခတ်လဲှထားသည့် အာ

ှ ရနတ်သမီး၏အမှတ်လကဏာကိထင်း အြဖစ်အသံး ပ၍မီး ိ ့ပေဇာ်ေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐

၂၇ သိ့ြဖစ်၍ဂိေဒါင်သည်အေစခံဆယ်ေယာက် ကိေခ ၍ မိမိအားထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်

မသည့်အတိင်း ပေစသည်။ သသည်မိမိ အိမ်ေထာင်စဝင်တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ မိ ့သ

မိ ့သားများကိလည်းေကာင်းေ ကာက်သြဖင့် ဤအမကိေန့အချိန်၌မ ပဝ့ံဘဲည အချိန်၌ ပ၏။ ၂၈

ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာ မိ ့သားတိ့ ိးထ ကေသာအခါ သတိ့သည်ဗာလဘရား၏ယဇ်

ပလင် ှ င့်အာ ှ ရနတ်သမီး၏ အမှတ်လက ဏာသစ်ပင်တိ့ ပိလဲလျက်ေနသည်ကိလည်း

ေကာင်း၊ ယဇ်ပလင်သစ်တစ်ခေပ တွင်ဒတိယ ွားထီးကိ မီး ိ ့ပေဇာ်ထားလျက် ှ ိ သည်

ကိလည်းေကာင်းေတွ့ြမင် က၏။‐ ၂၉ သတိ့သည်``ဤအမကိအဘယ်သ ပသနည်း''

ဟအချင်းချင်းေမးြမန်းစံစမ်း ကည့်ရာ ေယာ ှ ၏သားဂိေဒါင် ပသည့်အမြဖစ် ေကာင်းကိသိ ှ ိ ရ က၏။‐

၃၀ ထိအခါသတိ့သည်ေယာ ှ အား``သင်၏ သားဂိေဒါင်ကိငါတိ့သတ် ိင်ရန်ေခ ထတ် ေလာ့။

သသည်ဗာလ၏ယဇ်ပလင် ှ င့်ယင်း ၏အနီး ှ ိ အာ ှ ရနတ်သမီး၏အမှတ် လကဏာသစ်ပင်တိ့ကိ

ခတ်လဲှလိက်ေလ ပီတကား'' ဟဆိ က၏။ ၃၁ ေယာ ှ သည်မိမိထံသိ့လာေရာက်ေတာင်းဆိ

သအေပါင်းတိ့အား``သင်တိ့သည်ဗာလကိယ် စားေ ှ ့ေနလိက်ေန ကပါသေလာ။ သ၏

အတွက်အကွယ်အကာေပးေန ကပါသ ေလာ။ သ့အတွက်ေ ှ ့ေနလိက်သမှန်သမ

သည်နံနက်ချိန်မလွန်မီအသတ်ခံရမည်။ အကယ်၍ဗာလသည်ဘရားြဖစ်ပါမ မိမိ

ကိယ်ကိမိမိကာကွယ်ပါေလေစ။ ဖိချြခင်း ခံရသည်မှာသ၏ယဇ်ပလင်ြဖစ်ပါ၏''

ဟေြပာေလသည်။‐ ၃၂ ထိအချိန်မှအစ ပ၍ဂိေဒါင်သည်ေယ ဗာလဟ၍နာမည်တွင်ေလ၏။

အဘယ်ေကာင့် ဆိေသာ်ေယာ ှ က``ဗာလသည်မိမိကိယ်ကိ မိမိကွယ်ကာပါေလေစ။

ဖိချြခင်းခံရ သည်မှာသ၏ယဇ်ပလင်ြဖစ်သည်'' ဟဆိ ေသာေကာင့်တည်း။ ၃၃

ထိအခါမိဒျန်အမျိုးသားများ၊ အာမလက် အမျိုးသားများ၊ သဲက ာရေနလမျိုးအေပါင်း

တိ့သည်စေဝး၍ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ် ပီးလ င် ေယဇေရလချိုင့်တွင်စခန်းချ က၏။‐ ၃၄

ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ဂိေဒါင် အေပ ၌သက်ေရာက်သြဖင့် သသည်အေဗျဇာ

သားချင်းစအေပါင်းတိ့အား မိမိေနာက်သိ့ လိက် ကရန်တံပိးခရာကိမတ်ေလ၏။‐ ၃၅

မနာေ ှ နယ်ေြမ ှ စ်ရပ်စလံးသိ့လည်းေစ တမန်များကိလတ်၍ မနာေ ှ အမျိုးသား

တိ့အားမိမိေနာက်သိ့လိက် ကရန်လံ့ေဆာ်၏။ သသည်အာ ှ ာ၊ ဇာဗလန် ှ င့်နဿလိအ ွယ်

တိ့ထံသိ့လည်းေစတမန်များကိလတ်လိက် သြဖင့် ထိသတိ့သည်လည်းသ၏ထံသိ့လာ

ေရာက် ကကန်၏။ ၃၆ ထိေနာက်ဂိေဒါင်သည်ဘရားသခင်အား``ကိယ်

ေတာ်သည်အက ်ပ်အားအသံး ပ၍ ဣသ ေရလလမျိုးကိကယ်ဆယ်ရန်ဆံးြဖတ်ေတာ်

မ ပီးြဖစ်ေ ကာင်းမိန့်ေတာ်မခ့ဲပါ၏။‐ ၃၇ အက ်ပ်သည်ဂျံ ုစပါးနယ်ရာေြမတလင်း

ေပ ၌ သိးေမွးကိချထားပါမည်။ အကယ်၍ နံနက်ချိန်၌သိးေမွးအေပ ၌သာလ င်

ှ င်းကျ၍ေြမတလင်းေပ ၌မကျခ့ဲေသာ် ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်အားဣသေရလ

လမျိုးကိကယ်ဆယ်ရန်အတွက်အသံး ပ ေတာ်မမည်ကိအက ်ပ်အမှန်သိရပါ လိမ့်မည်''

ဟေလာက်ထား၏။‐ ၃၈ ယင်းသိ့ေလာက်ထားသည့်အတိင်းြဖစ်ေလ သည်။

ဂိေဒါင်သည်ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာ ေစာထ၍ သိးေမွးကိ ှ စ် ကည့်ရာ ှ င်းရည်

အင်တံတစ်လံးအြပည့်ရ ှ ိ ေလသည်။‐ ၃၉ ထိေနာက်သသည်ထာဝရဘရားအား``အက ်ပ်

ကိအမျက်ထွက်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ယခတစ် ကိမ်သာလ င်ထပ်မံေလာက်ထားခွင့် ပေတာ်

မပါ။ သိးေမွး ှ င့်ေနာက်တစ် ကိမ်ထပ်မံစမ်း သပ်ခွင့် ပေတာ်မပါ။ ဤတစ် ကိမ်၌သိး

ေမွးသည်ေြခာက်ေသွ့လျက် ေြမ ကီးသည် ှ င်းစိလျက်ေနေစေတာ်မပါ'' ဟေလာက် ၏။‐

၄၀ ထိည၌လည်းဘရားသခင်သည်ဂိေဒါင် ေလာက်ထားသည့်အတိင်းပင်ြဖစ်ေစေတာ် မ၏။

ေနာက်တစ်ေန့နံနက်၌သိးေမွးသည် ေြခာက်ေသွ ့လျက်ေြမ ကီးမှာမစွတ်စိ လျက်ေန၏။

၇ တစ်ေန့သ၌ဂိေဒါင် ှ င့်တကွသ ှ င့်ပါလာ ေသာလအေပါင်းတိ့သည်နံနက်ေစာေစာထ

၍ ဟာ တ်စမ်းအနီး၌တပ်ချ က၏။ မိဒျန် အမျိုးသားတိ့၏တပ်စခန်းသည်သတိ့

၏ေြမာက်ဘက်ေမာရေတာင်ကန်းအနီး ှ ိ ချိုင့်ထဲ၌ ှ ိ သတည်း။ ၂ ထာဝရဘရားကဂိေဒါင်အား``သင် ှ င့်

အတပါလာေသာလတိ့သည်အေရအတွက် အားြဖင့်များလွန်းသြဖင့် သတိ့အားမိဒျန်

အမျိုးသားတိ့အေပ ေအာင်ြမင်ခွင့်ကိငါ မေပးလိ။ အကယ်၍ေပးခ့ဲေသာ်သတိ့သည်

မိမိတိ့၏စွမ်းရည်ြဖင့်ေအာင်ပဲွရသည်ဟ ထင်မှတ်ကာငါ့ေကျးဇးကိမသိဘဲေန ကလိမ့်မည်။‐

၃ သိ့ြဖစ်၍`ေကာက်လန့်သမှန်သမ မိမိတိ့ အိမ်သိ့ြပန် ကပါ။ ငါတိ့မကားဤဂိလဒ်

ေတာင်တွင်ေနရစ်မည်' ဟလတိ့အားေ ကညာ ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအခါလေပါင်း

ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့သည်ြပန်သွား က၏။ လတစ်ေသာင်းမကားေနရစ် ကေလသည်။ ၄

ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်ဂိေဒါင်အား ``ကျန် ှ ိ ေနသတိ့မှာများလွန်းေသးသည်။

သတိ့အားေရဆိပ်သိ့ေခ သွားေလာ့။ ထိ အရပ်တွင်သတိ့ကိသင့်အတွက်ငါလ ှ စ်စ

ခဲွ၍ေပးမည်။ အကယ်၍ဤမည်ေသာသသည် သင် ှ င့်အတလိက်ရမည်ဟငါဆိလ င် ထိ

သသည်သင် ှ င့်လိက်ရမည်။ အကယ်၍ဤ မည်ေသာသသည်သင် ှ င့်အတမလိက်ရ

ဟငါဆိလ င်မကား ထိသသည်သင် ှ င့် မလိက်ရ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅

ဂိေဒါင်သည်လတိ့ကိေရဆိပ်သိ့ေခ ေဆာင် သွား ပီးေနာက် ထာဝရဘရားက``ထိသတိ့

တွင်ေရကိေခွးက့ဲသိ့လ ာ ှ င့်လျက်ေသာက် ေသာသများ ှ င့် ဒးေထာက်၍ေသာက်ေသာသ

များကိ ှ စ်စခဲွေလာ့'' ဟဂိေဒါင်အားမိန့် ေတာ်မ၏။‐ ၆ ေရကိလက်ခပ်ြဖင့်ယ ပီးလ င်လ ာ ှ င့်

လျက်ေသာက်ေသာလအေရအတွက်မှာ သံးရာ ှ ိ ၍ ကျန်ေသာသတိ့မကားဒး

ေထာက်၍ေရကိေသာက်သများြဖစ် က၏။‐ ၇ ထာဝရဘရားက``ငါသည်ေရကိလ ာ

ြဖင့်လျက်ေသာက်ေသာသသံးရာအားြဖင့် သင့်ကိကယ်ဆယ်၍မိဒျန်အမျိုးသား

တိ့အေပ ၌ေအာင်ပဲွခံေစမည်။ အြခား သအေပါင်းတိ့ကိအိမ်သိ့ြပန်ရန်ေြပာ ကားေလာ့''

ဟဂိေဒါင်အားမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၈ သိ့ြဖစ်၍ဂိေဒါင်သည်ရိကာ ှ င့်တံပိး ခရာ ှ ိ သမ ကိ

ယထားေသာလသံးရာ မှတစ်ပါးအြခားဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ့ကိအိမ်သိ့ြပန်ေစ၏။

မိဒျန်အမျိုးသားများ၏တပ်စခန်းမှာ အနိမ့်ပိင်းချိုင့်ထဲတွင် ှ ိ သတည်း။ ၉

ထိည၌ထာဝရဘရားသည်ဂိေဒါင် အား``ထ၍သတိ့၏တပ်စခန်းကိတိက် ခိက်ေလာ့။

သင့်အားေအာင်ပဲွကိငါေပးမည်။‐ ၁၀ သိ့ရာတွင်အကယ်၍သင်သည်သတိ့အား

တိက်ခိက်ရန်ေကာက်လန့်ေနပါမ သင်၏ အေစခံဖရကိေခ ၍ထိတပ်စခန်းသိ့ သွားေလာ့။‐ ၁၁

သတိ့ေြပာဆိေန ကေသာစကားကိသင် ကားသိရလိမ့်မည်။ ထိအခါသင်သည်တိက်

ခိက်ရန်ရဲစွမ်းသတိကိရလိမ့်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ဂိေဒါင်သည်မိမိအေစ ခံဖရ ှ င့်အတ

ရန်သ့တပ်စခန်းအစွန် နားသိ့သွားေလသည်။‐ ၁၂ မိဒျန်အမျိုးသား၊ အာမလက်အမျိုးသား၊

သဲက ာရေနလမျိုးတိ့သည်ကျိုင်းေကာင် အပ် ကီးသဖွယ်ချိုင့်၌အိပ်ေန က၏။ သ

တိ့၏ကလားအတ်များသည်သမဒရာ ကမ်းေြခ ှ ိ သဲလံး ှ င့်အမ များသတည်း။ ၁၃

ဂိေဒါင်ေရာက် ှ ိ လာချိန်၌လတစ်ေယာက် သည် မိမိြမင်မက်သည့်အိပ်မက်အေကာင်း

ကိမိတ်ေဆွတစ်ဦးအားေြပာြပလျက်ေန၏။ ထိသက``မေယာမန့်ြပားတစ်ချပ်သည်ငါ

တိ့တပ်စခန်းထဲသိ့လိမ့်ဝင်လာ ပီးလ င် တဲ ှ င်တစ်ခ ှ င့်တိက်မိသြဖင့်ထိတဲ ှ င်

သည် ပိလဲြပားချပ်၍သွားသည်ကိငါ အိပ်မက်ြမင်မက်ပါသည်'' ဟဆိေလသည်။ ၁၄

ထိမိတ်ေဆွကလည်း``ထိမန့်ြပားသည်ဣသ ေရလအမျိုးသားေယာ ှ ၏သားြဖစ်သ

ဂိေဒါင်၏ ားပင်ြဖစ်သည်။ မန့်ြပားသည် အြခားအနက်အ ိပါယ်ကိမေဆာင် ိင် ရာ။

ဘရားသခင်သည်သ့အားမိဒျန် အမျိုး ှ င့် ငါတိ့တပ်တစ်ခလံးအေပ ၌ ေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မေလ ပီ''

ဟဆိ၏။ ၁၅ ထိသ၏အိပ်မက် ှ င့်ယင်း၏အနက်အ ိပါယ် ကိ ကားသိရေသာအခါဂိေဒါင်သည်ဒး

ေထာက်၍ထာဝရဘရားအားကိးကွယ်၏။ ထိေနာက်ဣသေရလတပ်စခန်းသိ့ြပန် ပီးလ င်``ထ က၊

ထာဝရဘရားသည်သင် တိ့အားမိဒျန်တပ်အေပ ၌ေအာင်ပဲွခံ ေစေတာ်မေလ ပီ'' ဟဆိ၏။‐

၁၆ သသည်မိမိတပ်သားသံးရာကိသံးစခဲွ ပီးေနာက် လတိင်းအားမီး းတိင်ပါေသာ

အိးတစ်လံး ှ င့်တံပိးခရာတစ်ခကိေပး ၏။‐ ၁၇ ထိေနာက်သတိ့အား``ရန်သတပ်စခန်းအစွန်

သိ့ငါေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ ကည့်၍ငါ ပသည့်အတိင်း ပ က ေလာ့။‐

၁၈ ငါ ှ င့်ငါ၏လစတံပိးခရာမတ်ေသာ အခါသင်တိ့သည်လည်း စခန်းပတ်လည်၌

တံပိးခရာများကိမတ် ပီးလ င်`ထာဝရ ဘရား ှ င့်ဂိေဒါင်အတွက်' ဟ၍ေကး

ေကာ် ကေလာ့'' ဟမှာထားေလသည်။ ၁၉ ဂိေဒါင် ှ င့်သ၏တပ်သားတစ်ရာတိ့သည်

ရန်သ့တပ်စခန်းအစွန်သိ့ သန်းေခါင်အချိန် မတိင်မီအေစာင့်ကင်းလဲ ပီးစအခါ၌

ေရာက် ှ ိ လာ က၏။ ထိအခါသတိ့သည် တံပိးခရာမတ်၍ မိမိတိ့ကိင်ေဆာင်ထား

ေသာအိးတိ့ကိခဲွပစ်လိက် က၏။‐ ၂၀ အြခားတပ်သား ှ စ်စသည်လည်းဤနည်း

တပင် ပ က၏။ သတိ့အားလံးပင်ဘယ် လက်ြဖင့်မီး းတိင်ကိကိင်၍ ညာလက်ြဖင့်

တံပိးခရာကိကိင်ထား ကေလသည်။ ထိ ေနာက်``ထာဝရဘရား ှ င့်ဂိေဒါင်၏ ား''

ဟ၍ေကးေကာ် က၏။‐ ၂၁ သတိ့သည်ရန်သ့တပ်စခန်းပတ်လည်၌

အသီးသီးမိမိတိ့ေနရာ၌ရပ်ေန က၏။ ထိအခါရန်သတပ်တစ်တပ်လံးပင်လ င်

ေအာ်ဟစ်ထွက်ေြပး ကေလသည်။‐ ၂၂ ဂိေဒါင်၏တပ်သားတိ့တံပိးခရာများကိ မတ် ကစဥ်အခါ၌

ထာဝရဘရားသည် ရန်သတိ့အားအချင်းချင်း ားလက်နက် ြဖင့်တိက်ခိက်ေစေတာ်မ၏။

သတိ့သည်ေဇရ ရတ်အရပ်သိ့ဦးတည်လျက်ဗက် ှ ိတ မိ ့သိ့ တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း၊

တဗတ် မိ ့အနီးအာ ေဗလမေဟာလ မိ ့သိ့တိင်ေအာင်လည်း ေကာင်းထွက်ေြပး ကေလသည်။

၂၃ ထိအခါနဿလိ ှ င့်အာ ှ ာအ ွယ်ဝင် တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ မနာေ ှ ေဒသ ှ စ်ပိင်း
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စလံးမှလတိ့ကိလည်းေကာင်းဆင့်ေခ လိက်ရာ သတိ့သည်မိဒျန်အမျိုးသားတိ့

ကိလိက်လံတိက်ခိက် က၏။‐ ၂၄ ဂိေဒါင်သည်ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းေဒသအရပ်

ရပ်သိ့ေစတမန်များကိလတ်၍``မိဒျန်အမျိုး သားတိ့အားတိက်ခိက်ရန်ဆင်းခ့ဲ ကေလာ့။

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိလည်းေကာင်း၊ ဗက်ဗာရ ွာတိင် ေအာင် ှ ိ သမ ေသာေချာင်းငယ်တိ့ကိလည်း

ေကာင်း ထိသတိ့မကးမြဖတ် ိင်ေစရန်သိမ်း ယ ကေလာ့'' ဟမှာ ကားလိက်၏။ ဧဖရိမ်

အ ွယ်ဝင်အေပါင်းတိ့သည်စ ံ း ပီးလ င် ေယာ်ဒန်ြမစ် ှ င့်ဗက်ဗာရ ွာအထိေချာင်း

ငယ် ှ ိ သမ တိ့ကိသိမ်းယ က၏။‐ ၂၅ သတိ့သည်မိဒျန်ဗိလ်ချုပ် ှ စ်ဦးြဖစ်ေသာ

သရဘ ှ င့်ေဇဘတိ့ကိလက်ရဖမ်းမိသ ြဖင့် သရဘအား သရဘေကျာက်၌လည်း

ေကာင်း၊ ေဇဘကိေဇဘစပျစ်သီးနယ်ရာ အရပ်၌လည်းေကာင်းကွပ်မျက်လိက် က

ေလသည်။ သတိ့သည်မိဒျန်အမျိုးသား တိ့ေနာက်သိ့ဆက်လက်လိက်လံ က ပီး ေနာက်

သရဘ ှ င့်ေဇဘတိ့၏ဦးေခါင်း ကိေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်ကမ်းသိ့ေရာက်

ှ ိ ေနေသာဂိေဒါင်၏ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲ က၏။

၈ ထိေနာက်ဧဖရိမ်နယ်သားတိ့ကဂိေဒါင် အား``သင်သည်မိဒျန်အမျိုးသားတိ့ထံသွား

ေရာက်တိက်ခိက်စဥ်အခါက အဘယ်ေ ကာင့် ငါတိ့အားမေခ ဘဲေနပါသနည်း။ အဘယ်

ေကာင့်ဤသိ့ငါတိ့အား ပပါသနည်း'' ဟ ြပင်းြပင်းထန်ထန်အြပစ်တင် က၏။ ၂

သိ့ရာတွင်ဂိေဒါင်က``သင်တိ့ ပခ့ဲသမ ှ င့် ိင်းယှဥ် ကည့်လ င် ငါ ပခ့ဲသမ သည် ဘာမ မြဖစ်ေလာက်ပါ။

သင်တိ့ ပသည့် အမအနည်းငယ်ကပင်လ င် ငါတိ့သား ချင်းစတစ်ရပ်လံး ပသည့်အမထက်ပိ၍

တန်ဖိး ှ ိ ပါ၏။‐ ၃သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ် အားြဖင့် မိဒျန်ဗိလ်ချုပ် ှ စ်ဦးြဖစ်ေသာ

သရဘ ှ င့်ေဇဘတိ့အားကွပ်မျက် ိင်ခ့ဲ ကေလ ပီတကား။ ထိအမ ှ င့် ိင်းယှဥ်

ေလာက်ေအာင်ငါသည်အဘယ်အမကိ ပ ိင်ခ့ဲပါသနည်း'' ဟြပန်ေြပာေသာစကား

ကိ ကားလ င်သတိ့သည်အမျက်ေြပ က၏။ ၄ ထိအခါ၌ဂိေဒါင် ှ င့်သ၏တပ်သားသံး

ရာတိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ေရာက် ှ ိ လာ ကာြမစ်ကးြဖတ် ပီးြဖစ်သည်။ သတိ့သည်

အလွန်ပင်ပန်း ွမ်းနယ်လျက်ေန ကေသာ် လည်းရန်သအားဖိ၍လိက်လျက်ပင်။‐ ၅

ဂိေဒါင်သည်သကတ် မိ ့သိ့ေရာက်ေသာ အခါထိ မိ ့သားတိ့အား``ငါ၏တပ်သား

တိ့ကိအစားအစာအနည်းငယ်ေပး က ပါ။ သတိ့သည်ပင်ပန်း ွမ်းနယ်လျက် ှ ိ ကပါ၏။

ငါသည်မိဒျန်ဘရင်ေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ တိ့ကိလိက်လံဖမ်းဆီးေနပါ သည်'' ဟဆိ၏။ ၆

သိ့ရာတွင်သကတ် မိ ့မှေခါင်းေဆာင်များက``ငါတိ့သည်အဘယ်ေကာင့်သင်၏တပ် သားများအား

အစာေရစာေပးရပါမည် နည်း။ ေဇဘဟ ှ င့်ဇာလမ တိ့ကိသင်တိ့ မဖမ်းမိေသးပါတကား''

ဟြပန်ေြပာ က၏။ ၇ သိ့ြဖစ်၍ဂိေဒါင်က``ေကာင်း ပီ၊ ေဇဘဟ ှ င့်ဇာလမ တိ့အား

ငါ၏လက်သိ့ဘရားသခင်အပ်ေတာ်မေသာအခါ ငါသည်သင် တိ့ကိသဲက ာရမှဆးပင်များ ှ င့် ိက်

ှက်မည်'' ဟဆိေလသည်။‐ ၈ ထိေနာက်သသည်ေပေ ွလ မိ ့သိ့သွား၍ ေ ှ းနည်းတ

ထိ မိ ့သားတိ့ထံမှအကအညီ ေတာင်းခံေသာ်လည်း ေပေ ွလ မိ ့သားတိ့က

သကတ် မိ ့သားတိ့နည်းတြပန်လည်ေြဖ ကား က၏။‐ ၉ ထိ့ေကာင့်ဂိေဒါင်သည်သတိ့အား``စစ် ငိမ်း၍

ငါြပန်လာေသာအခါ၌ ဤခံတပ်ေမ ာ်စင် ကိဖျက်ဆီးပစ်အ့ံ'' ဟဆိေလသည်။ ၁၀

ေဇဘဟ ှ င့်ဇာလမ တိ့သည် မိမိတိ့၏တပ်မ ေတာ် ှ င့်အတ ကာေကာ် မိ ့၌ ှ ိ  က၏။ သဲက ာရ

ေနသတိ့၏တပ်မေတာ် ကီးတစ်ခလံးအနက် လတစ်သိန်း ှ စ်ေသာင်းကျဆံး၍တစ်ေသာင်း

ငါးေထာင်သာကျန်ေတာ့၏။‐ ၁၁ ဂိေဒါင်သည်ေနာဗာ မိ ့ ှ င့်ယေဗဟ မိ ့အေ ှ ့

ဘက်သဲက ာရအစွန်လမ်းအတိင်းလိက် ပီး လ င် ထိတပ်မေတာ်အား တ်တရက်အမှတ်

မထင်ဝင်ေရာက်တိက်ခိက်ေလသည်။‐ ၁၂ ထိအခါမိဒျန်ဘရင် ှ စ်ပါးြဖစ်ေသာ ေဇဘဟ

ှ င့်ဇာလမ တိ့သည်ထွက်ေြပး က၏။ သိ့ရာ တွင်ဂိေဒါင်သည်သတိ့ကိလိက်လံဖမ်းဆီးရ

မိသြဖင့် သတိ့၏တပ်မေတာ် ကီးတစ်ခလံး မှာကစဥ့်ကရဲ ပိလဲ၍သွားေတာ့၏။ ၁၃

ဂိေဒါင်သည်ေဟရက်ေတာင် ကားလမ်းြဖင့် တိက်ပဲွမှြပန်လာေသာအခါ၊‐ ၁၄

သကတ် မိ ့သားလငယ်တစ်ဦးကိဖမ်းဆီး၍ စစ်ေဆးေမးြမန်း ကည့်ရာ ထိသငယ်ကသကတ်

မိ ့မှေခါင်းေဆာင်ခနစ်ဆယ့်ခနစ်ေယာက်တိ့ ၏အမည်များကိဂိေဒါင်အားေရးေပး၏။‐ ၁၅

ထိေနာက်ဂိေဒါင်သည်သကတ် မိ ့သားတိ့ထံ သွား၍``ငါ့အားသင်တိ့အကအညီေပးရန်

ြငင်းဆိခ့ဲသည်ကိမှတ်မိ ကလိမ့်မည်။ သင် တိ့ကငါသည်ေဇဘဟ ှ င့်ဇာလမ ကိ

ဖမ်းဆီး၍မရေသးသြဖင့် ငါ၏ေမာပန်း ွမ်းနယ်ေနသည့်တပ်သားတိ့အားစားနပ်

ရိကာမေပး ိင်ဟဆိခ့ဲ က၏'' ဟေြပာ ဆိ ပီးလ င်၊‐ ၁၆ သဲက ာရမှဆးခက်များကိယ၍ သကတ်

မိ ့သားေခါင်းေဆာင်တိ့အား ိက် ှ က်ေလ သည်။‐ ၁၇ သသည်ေပေ ွလ မိ ့မှခံတပ်ေမ ာ်စင်ကိ

လည်း ဖိချ၍ ထိ မိ ့သားတိ့ကိသတ်သင် ပစ်လိက်၏။ ၁၈ ထိေနာက်ဂိေဒါင်က ေဇဘဟ ှ င့်ဇာလမ တိ့

အား``တာေဗာ် မိ ့၌သင်တိ့သတ်ြဖတ်ပစ်သ တိ့ကား မည်သိ့ေသာသများြဖစ်သနည်း'' ဟေမး၏။

သတိ့ကလည်း``ထိသတိ့သည် သင် ှ င့်အသွင် တပါသည်။ သတိ့အားလံးပင်လ င် ဘရင့်သား

ေတာ်များ ှ င့်တ ကပါ၏'' ဟြပန်ေြပာေလ သည်။ ၁၉ ဂိေဒါင်က``သတိ့သည်ကားငါ့အမိ၏သား

များြဖစ်၍ ငါ၏ညီများြဖစ်သည်။ အကယ် ၍သင်တိ့သည်သတိ့အားမသတ်ခ့ဲပါမ

ငါသည်လည်းသင်တိ့အားသတ်လိမ့်မည် မဟတ်ေကာင်း ထာဝရဘရားကိတိင်တည် ကျိန်ဆိပါ၏''

ဟေြပာ၏။‐ ၂၀ ထိေနာက်သသည်မိမိ၏သားဦးေယသာ အား ထိသတိ့ကိထ၍သတ်ရန်ေစခိင်းေလ

သည်။ သိ့ရာတွင်သငယ်သည်မိမိ ားကိဆဲွ ၍မထတ်ဘဲေန၏။ သသည်အသက်အ ွယ်

ငယ်ေသာေကာင့်ယင်းသိ့တံ့ေ ှ းလျက်ေန ြခင်းြဖစ်သည်။ ၂၁ ထိအခါေဇဘဟ ှ င့်ဇာလမ တိ့က``ငါ

တိ့အားသင်ကိယ်တိင်သတ်ပါေလာ့။ လ ကီး ပရမည့်အမကိလ ကီးသာလ င် ပ ိင် ၏''

ဟဆိ က၏။ ထိ့ေကာင့်ဂိေဒါင်သည်သတိ့ ှ စ်ေယာက်အားသတ် ပီးလ င် သတိ့ကလား

အတ်များ၏လည်ပင်း၌ဆင်ယင်ထားေသာ တန်ဆာတိ့ကိခ တ်ယေလသည်။ ၂၂

ထိေနာက်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဂိေဒါင်အား``ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့အား

မိဒျန်အမျိုးသားများလက်မှကယ်ဆယ်ခ့ဲ ပါ၏။ ထိ့ေ ကာင့်ကိယ်ေတာ် ှ င့်သားေြမးစဥ်

ဆက်အေပါင်းသည် အက ်ပ်တိ့ကိအပ်စိး ေတာ်မပါ'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၂၃

ဂိေဒါင်ကလည်း``ငါသည်သင်တိ့အားအပ် စိးလိမ့်မည်မဟတ်။ ငါ၏သားသည်လည်း

အပ်စိးလိမ့်မည်မဟတ်။ သင်တိ့အားထာဝရ ဘရားအပ်စိးေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟြပန် ေြပာေလသည်။‐

၂၄ သိ့ရာတွင်သသည်ဆက်လက်၍``သင်တိ့ထဲ မှငါေတာင်းခံလိသည့်အရာတစ်ခ ှ ိ ပါ

သည်။ သင်တိ့ရယထားသည့်ေ နားကွင်း များကိငါ့အားေပး ကေလာ့'' ဟဆိ၏။

(မိဒျန်အမျိုးသားတိ့သည်အြခားသဲက ာရ ေနသများက့ဲသိ့ပင် ေ နားကွင်းများကိ

တပ်ဆင်ေလ့ ှ ိ သတည်း။) ၂၅ လတိ့ကလည်း``ေ နားကွင်းများကိ အက ်ပ်

တိ့ဝမ်းေြမာက်စွာကိယ်ေတာ်အားေပးပါမည်'' ဟြပန်ေလာက် ပီးလ င်ေစာင်ကိခင်း၍

မိမိ တိ့ရယထားသမ ေသာနားကွင်းများကိ လတိင်းလာေရာက်ချထား က၏။‐ ၂၆

မိဒျန်ဘရင်တိ့ဝတ်ဆင်ထားသည့်တန်ဆာ များ၊ လည်ဆဲွများ၊ နီေမာင်းေသာအဝတ် ှ င့်

ကလားအတ်လည်ပတ် ကိးများအြပင်၊ ဂိ ေဒါင်ရ ှ ိ သည့်ေ နားကွင်းများ၏အေလး

ချိန်မှာေပါင်ေလးဆယ်ေကျာ် ှ ိ သတည်း။ ၂၇ ဂိေဒါင်သည်ထိေ များြဖင့် ပ်တတစ်ခကိ

သွန်းလပ် ပီးလ င် မိမိေနထိင်ရာ သဖရ မိ ့၌ထား ှ ိ ၏။ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့သည်လည်း

ဘရားသခင်ကိစွန့် ပစ်ကာထိ ပ်တကိဝတ် ပကိးကွယ်ရန် သဖရ မိ ့သိ့သွား ကကန်သည်။ ယင်း

သည်ဂိေဒါင် ှ င့်အိမ်ေထာင်စအတွက် ေကျာ့ကွင်းသဖွယ်ြဖစ်လာ၏။ ၂၈

သိ့ြဖစ်၍မိဒျန်အမျိုးသားတိ့သည် ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့၏ ှ ိမ်နင်းြခင်းကိခံ ရ၍

ေနာက်တစ်ဖန်သတိ့အတွက် ခိမ်းေြခာက်မ အ ရာယ်မြဖစ်ေတာ့ေချ။ တိင်းြပည်သည်လည်း

ဂိေဒါင်ကွယ်လွန်ချိန်တိင်ေအာင် ှ စ်ေပါင်းေလး ဆယ်မ  ငိမ်းချမ်းသာယာလျက်ေနသတည်း။ ၂၉

ဂိေဒါင်သည်မိမိ၏ကိယ်ပိင်ေနအိမ်သိ့ ြပန် လည်သွားေရာက်ေနထိင်ေလသည်။‐

၃၀ သ၌မယားအေြမာက်အြမား ှ ိ သြဖင့် သားခနစ်ဆယ်ကိရ၏။‐ ၃၁

ေ ှ ခင် မိ ့တွင်လည်းမယားငယ်တစ်ေယာက် ှ ိ သြဖင့် ထိမယားမှသားတစ်ေယာက်ကိရ ှ ိ ြပန်သည်။

သသည်ထိသားကိအဘိမလက် ဟအမည်မှည့်၏။‐ ၃၂ ေယာ ှ ၏သားဂိေဒါင်သည်အသက် ကီးရင့်

၍ကွယ်လွန်ေသာ်သ၏ ပ်အေလာင်းကိ အေဗျ ဇာသားချင်းစ၏ဌာေနြဖစ်ေသာ သဖရ မိ ့

ှ ိ အဖေယာ ှ ၏သချုင်းဂ၌သ ဂဟ် က၏။ ၃၃ ဂိေဒါင်ကွယ်လွန် ပီးေနာက်ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့သည် ဘရားသခင်အားတစ်ဖန်သစာ ေဖာက် ကြပန်၏။ ဗာလဘရားများကိဝတ်

ပကိးကွယ် ကြပန်၏။ သတိ့ကပဋိညာဥ် ပထားသည့်ဗာလဘရားကိ မိမိတိ့၏

ဘရားအြဖစ်ချီးေြမာက်ကာ၊‐ ၃၄ မိမိတိ့အားပတ်လည်ဝိင်းလျက်ေနသည့်ရန် သများ၏လက်မှ

ကယ်ဆယ်ေတာ်မခ့ဲေသာ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိမဝတ်မ ပေတာ့ေချ။‐ ၃၅

သတိ့သည်ဣသေရလလမျိုးအတွက် ဂိေဒါင် ပခ့ဲသမ ေသာေကာင်းကျိုးများအတွက်

သ၏အိမ်ေထာင်စသားများအေပ တွင် ေကျးဇးကန်း ကကန်သည်။

၉ ဂိေဒါင်၏သားအဘိမလက်သည်ေ ှ ခင် မိ ့ ှ ိ မိခင်ဘက်မှ ေဆွမျိုးအေပါင်းတိ့ထံသိ့

သွား၍ မိ ့သ မိ ့သားတိ့အား``သင်တိ့သည် ဂိေဒါင်၏သားခနစ်ဆယ်စလံး၏အပ်စိး

မကိခံယလိ ကပါသေလာ။ သိ့တည်း မဟတ်လတစ်ဦးတည်း၏အပ်စိးမကိ ခံယလိ ကပါသေလာ။

အဘိမလက် သည်သင်တိ့၏ေသွးရင်းသားရင်းြဖစ် သည်ကိမေမ့ပါ ှ င့်'' ဟေြပာ ကားေစ၏။‐ ၃

သ့မိခင်၏ေဆွမျိုးသားချင်းတိ့သည်လည်း ေ ှ ခင် မိ ့သားများအား ဤအေကာင်းကိစ

ကိသ၏ကိယ်စားတင်ြပ က၏။ အဘိ မလက်သည်မိမိတိ့ ှ င့်ေဆွမျိုးေတာ်စပ် သြဖစ်သြဖင့်

ေ ှ ခင် မိ ့သားများကသ ၏ေနာက်သိ့လိက်ရန်ဆံးြဖတ်လိက် က ေလသည်။‐ ၄

သတိ့သည်မိမိတိ့ပဋိညာဥ် ပထားသည့် ဗာလဘရား၏ဝတ်ေကျာင်းမှ ေငွအခွက်

ခနစ်ဆယ်ကိအဘိမလက်အားေပး က၏။ ထိေငွြဖင့်သသည်အေြခအေနမ့ဲသလ ခနစ်ဆယ်အား
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မိမိေနာက်သိ့လိက်ရန်ငှား ရမ်း ပီးလ င်၊‐ ၅ သဖရ မိ ့ ှ ိ ဖခင်၏အိမ်သိ့သွား၍ဂိေဒါင်

၏သားများြဖစ် ကေသာ မိမိ၏ညီအစ်ကိ ခနစ်ဆယ်တိ့ကိေကျာက်တံးတစ်ခတည်း

ေပ ၌သတ်ေလသည်။ သိ့ရာတွင်ဂိေဒါင်၏ သားေထွးေယာသံသည် ပန်းေ ှ ာင်ေနေသာ

ေကာင့်အသက်ေဘးမှလွတ်ေြမာက်သွား၏။‐ ၆ ထိေနာက်ေ ှ ခင် မိ ့ ှ င့်ေဗသမိေလာ မိ ့မှ

မိ ့သားအေပါင်းတိ့သည်စေဝးလျက် ေ ှ ခင် မိ ့ ှ ိ အထိမ်းအမှတ်သပိတ်ပင်သိ့သွား ေရာက်၍

အဘိမလက်အားမင်းေြမာက် က ေလသည်။ ၇ဤအြခင်းအရာကိေယာသံ ကားသိေသာအခါ

ေဂရဇိမ်ေတာင်ထိပ်သိ့တက်၍ရပ် ပီး လ င် ေအာ်ဟစ်၍ဤသိ့ဆိ၏။ ``အချင်းေ ှ ခင်

မိ ့သားတိ၊့ ငါ့စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်ဘရားသခင်သည်လည်း သင်တိ့

၏စကားကိနားေထာင်ေကာင်းနားေထာင် ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၈အခါတစ်ပါးကသစ်ပင်တိ့သည်မိမိတိ့

အတွက် ဘရင်ေ ွးချယ်ရန်ထွက်သွားခ့ဲ က ၏။ သတိ့သည်သံလွင်ပင်အား`ငါတိ့အေပ

၌မင်းလပ်အပ်စိးပါ' ဟေြပာ ကား က၏။‐ ၉ သံလွင်ပင်က`သင်တိ့အားအပ်စိးရမည်ဆိ

လ င် ငါသည်ဘရားသခင်၏ဂဏ်အသေရ ှ င့်လတိ့၏ဂဏ်အသေရကိ ပစေပးရာ

ြဖစ်ေသာ ငါ၏အဆီကိထတ်ေပးမမှ ရပ်စဲရေပလိမ့်မည်' ဟြပန်ေြပာေလသည်။‐ ၁၀

ထိအခါသစ်ပင်တိ့သည်သေဘာသဖန်းပင်ထံ သိ့သွား၍`ငါတိ့အေပ ၌မင်းလပ်အပ်စိးပါ'

ဟေတာင်းပန် က၏။‐ ၁၁ သိ့ရာတွင်သေဘာသဖန်းပင်က`သင်တိ့အား အပ်စိး ိင်ရန်

ငါသည်ေကာင်း၍ချို မိန်ေသာ အသီးများကိသီးေပးြခင်းမှရပ်စဲရေပ လိမ့်မည်' ဟဆိ၏။‐ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍သစ်ပင်တိ့သည်စပျစ် ွယ်ပင်ထံ သိ့သွားေရာက်ကာ`သင်သည်လာ၍ငါတိ့

အေပ ၌မင်းလပ်အပ်စိးပါ' ဟပန် ကား က၏။‐ ၁၃ သိ့ရာတွင်စပျစ် ွယ်ပင်က`သင်တိ့အားအပ်စိး

ိင်ရန် ငါသည်ဘရားသခင်၏စိတ် ှ င့်လ၏ စိတ်ကိ င်လန်းေစတတ်ေသာ

စပျစ်ရည်ကိ ထတ်လပ်ေပးမမှရပ်စဲလိက်ရေပလိမ့်မည်' ဟြပန်ေြပာေလသည်။‐ ၁၄

ထိ့ေကာင့်သစ်ပင်အေပါင်းတိ့သည်ဆးချံု အား မိမိတိ့အေပ ၌မင်းလပ်အပ်စိးရန်

ေလာက်ထား က၏။‐ ၁၅ ဆးချံ ုကလည်း`အကယ်၍သင်တိ့သည်ငါ့ အားအမှန်ပင်

မိမိတိ့အေပ ၌မင်းလပ် အပ်စိးေစလိပါမငါ၏အရိပ်တွင်ဝင် ေရာက်ခိလံ၍ေန ကေလာ့။

ယင်းသိ့ခိလံြခင်း မ ပဘဲေနခ့ဲေသာ်ငါ၏အခက်အလက် များအ ကားမှမီးထွက်၍

ေလဗ န်အာရစ် ပင်တိ့ကိေလာင်က မ်းသွားေစလိမ့်မည်' ဟ ြပန်ေြပာေလသည်။ ၁၆

ထိေနာက်ေယာသံသည်ဆက်လက်၍``ထိ့ေ ကာင့် သင်တိ့သည်အဘိမလက်ကိမင်းေြမာက်ရာ ၌

အမှန်တကယ်ပင် ိ းသားစွာသစာေစာင့် သိသများြဖစ် ကပါ၏ေလာ။ သင်တိ့သည်

ဂိေဒါင်၏ဂဏ်ေကျးဇးကိအမှတ်ရလျက် သ ပခ့ဲသည့်အမအရာများ ှ င့်ထိက်

ေလျာက်စွာသ၏အိမ်ေထာင်စအေပ ၌ ေကျးဇးတံ့ြပန်ရာေရာက်ပါ၏ေလာ။‐ ၁၇

ငါ၏ဖခင်သည်သင်တိ့အတွက်စစ်ပဲွဝင်ခ့ဲ သည်ကိလည်းေကာင်း၊ မိမိအသက်ကိပ ာန

မထားဘဲသင်တိ့အား မိဒျန်အမျိုးသားတိ့ လက်မှကယ်ဆယ်ခ့ဲသည်ကိလည်းေကာင်း

ေအာက်ေမ့သတိရ ကေလာ့။‐ ၁၈ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ယေန့ပင်လ င်သ၏

အိမ်ေထာင်စအား ဆန့်ကျင်ဘက် ပခ့ဲ က ေလ ပီ။ သ၏သားခနစ်ဆယ်ကိေကျာက်တံး

တစ်ခတည်းအေပ ၌သတ်ပစ်ခ့ဲ ကေလ ပီ။ ကန်မိန်းမ ှ င့်ရေသာသားအဘိမလက်

သည်သင်တိ့၏ေဆွမျိုးသားချင်းြဖစ်ကာ မ ြဖင့် သ့အားသင်တိ့မင်းေြမာက်ခ့ဲ က၏။‐ ၁၉

ထိ့ေကာင့်ဂိေဒါင် ှ င့်သ၏အိမ်ေထာင်စအား သင်တိ့ယေန့ ပသည့်အမသည် ိးသား

ေြဖာင့်မှန်သည်ဆိပါမ သင်တိ့သည်အဘိ မလက် ှ င့်အတတကွဝမ်းေြမာက် ိင် က ပါေစေသာ။‐

၂၀ သိ့ရာတွင်အကယ်၍ဤအမသည်မ ိ း မေြဖာင့်လ င်မကား အဘိမလက်ထံမှ

မီးလ ံ ထွက်၍ေ ှ ခင် မိ ့ ှ င့်ေဗသမိေလာ မိ ့ ှ ိ လတိ့အားက မ်းေလာင်ပါေစေသာ။ ေ ှ ခင်

မိ ့ ှ င့်ေဗသမိေလာ မိ ့ ှ ိ လတိ့ထံမှလည်း မီးလ ံ ထွက်၍အဘိမလက်အားက မ်း ေလာင်ပါေစေသာ။'' ၂၁

ထိေနာက်ေယာသံသည်မိမိအစ်ကိအဘိ မလက်ကိေ ကာက်သြဖင့် ထွက်ေြပး ပီး

လ င်ေဗရ မိ ့သိ့သွားေရာက်ေနထိင်ေလ၏။‐ ၂၂ အဘိမလက်သည်ဣသေရလြပည်ကိ

သံး ှ စ်မ အပ်စိးရ၏။ ထိေနာက်ဘရားသခင်သည်သ ှ င့်ေ ှ ခင် မိ ့သားတိ့အား

ပဋိပကြဖစ်ေစေတာ်မသြဖင့် ထိသတိ့ သည်အဘိမလက်အားပန်ကန် က၏။‐ ၂၄

ဤသိ့ြဖစ်ပျက်ရြခင်းမှာဂိေဒါင်၏သား ခနစ်ဆယ်ကိသတ်ပစ်ရန် အားေပးသေ ှ ခင်

မိ ့သားများ ှ င့်အဘိမလက်အား မိမိတိ့ ကးလွန်ခ့ဲသည့်အြပစ်၏အခကိေပးဆပ်

ကေစရန်ပင်ြဖစ်သတည်း။‐ ၂၅ ေ ှ ခင် မိ ့သားတိ့သည်အဘိမလက်အား

ေတာင်ထိပ်များတွင် ချံ ုခိေချာင်းေြမာင်းေစရန် အေစာင့်ထား က၏။ ထိအေစာင့်တိ့သည်ြဖတ်

သန်းသွားလာသတိ့၏ဥစာပစည်းများကိ လ ယက၏။ ထိသတင်းကိအဘိမလက် ကား

သိရေလသည်။ ၂၆ ထိအခါ၌ဧဗက်၏သားဂါလသည်မိမိညီ အစ်ကိများ ှ င့်အတ

ေ ှ ခင် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ ၏။ ေ ှ ခင် မိ ့သားတိ့ကလည်းသ့အားယံ ကည် အားကိး က၏။‐ ၂၇

ထိသအေပါင်းတိ့သည်စပျစ်ဥယျာဥ်များ သိ့သွားေရာက်ကာ စပျစ်သီးများကိခး၍

စပျစ်ရည် ပလပ် ပီးလ င် ပဲွလမ်းသဘင် တစ်ရပ်ကိဆင် ဲ က၏။ သတိ့သည်မိမိ

တိ့၏ဘရားဝတ်ေကျာင်းသိ့သွား၍ စား ေသာက်ကာအဘိမလက်အားြပက်ရယ် ပ က၏။‐

၂၈ ဂါလက``ငါတိ့ေ ှ ခင် မိ ့သားများကား အဘယ်သိ့ေသာသများေပနည်း။ အဘိ

မလက်၏အေစကိအဘယ်ေ ကာင့်ငါတိ့ ခံေန ကပါသနည်း။ သကားအဘယ်သ နည်း။

သသည်ဂိေဒါင်၏သားမဟတ်ေလာ။ ေဇဗလသည်သ၏အမိန့်ကိနာခံရေသာ် လည်း

ငါတိ့ကားအဘယ်ေကာင့်သ၏အေစ ကိခံပါမည်နည်း။ သင်တိ့သားချင်းစကိ

စတင်တည်ေထာင်ေပးခ့ဲသဟာေမာ်အား သစာေစာင့် ကေလာ့။‐ ၂၉

အကယ်၍ငါသာဤလစ၏ေခါင်းေဆာင်ြဖစ် ပါလ င် အဘိမလက်ကိဖယ် ှ ားပစ်မည်။ `သင်

၏တပ်ကိအင်အားြဖည့်၍ ငါ့ကိလာေရာက် တိက်ခိက်ေလာ့' ဟသ့အားငါေြပာမည်။'' ၃၀

မိ ့အပ်ေဇဗလသည်ဂါလ၏စကားကိ ကားေသာအခါ အမျက်ထွက်သြဖင့်၊‐ ၃၁

ေစတမန်များကိလတ်၍အ မ မိ ့ ှ ိ အဘိမလက်အားေလာက်ထားေစ၏။ ``ဧဗက်

၏သားဂါလသည်မိမိညီအစ်ကိများ ှ င့် အတ ေ ှ ခင် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ ေနပါသည်။

သတိ့ သည်ကိယ်ေတာ်အား မိ ့ထဲသိ့ဝင်ခွင့် ပ က လိမ့်မည်မဟတ်ပါ။‐ ၃၂

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လစ ှ င့်ညဥ့် အခါ လာေရာက်၍လယ်ေတာများတွင်ပန်း

ေအာင်းေန ပီးလ င်၊‐ ၃၃ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေနထွက်ချိန်၌ထ၍ မိ ့ ကိ တ်တရက်တိက်ခိက်ေတာ်မပါ။

ဂါလ ှ င့် သ၏လစတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားတိက်ခိက် ရန်ထွက်လာေသာအခါ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ

၏အလံးအရင်း ှ င့်သတိ့ကိတိက်ခိက် ေတာ်မပါ။'' ၃၄ သိ့ြဖစ်၍အဘိမလက် ှ င့်သ၏လအေပါင်း

တိ့သည် ညဥ့်အခါလာေရာက် ပီးလ င်ေလးစ ခဲွ၍ေ ှ ခင် မိ ့ြပင်၌ပန်းေအာင်းေန က၏။‐

၃၅ သတိ့သည်ဂါလထွက်၍ မိ ့တခါးဝ၌ရပ် ေနသည်ကိြမင်ေသာအခါ

မိမိတိ့ပန်းေအာင်း ရာမှထွက်လာ က၏။‐ ၃၆ ဂါလသည်သတိ့ကိြမင်သြဖင့်ေဇဗလ

အား`` ကည့်ေလာ့၊ ေတာင်ထိပ်များေပ မှလ တိ့ဆင်းလာေန က၏'' ဟဆိ၏။

ေဇဗလက``ထိအရာတိ့သည်လများမဟတ်။ ေတာင်မှကျလာေသာအရိပ်များသာြဖစ်သည်''

ဟြပန်ေြပာ၏။ ၃၇ ဂါလကလည်း`` ကည့်ေလာ့၊ ေတာင်ထိပ်ေပ မှလ များဆင်းလာေန က၏။

လတစ်စသည်ေဗဒင် ဆရာသပိတ်ပင်မှလာေသာလမ်းြဖင့်လာ ေန က၏'' ဟဆိြပန်၏။ ၃၈

ထိအခါေဇဗလက``သင်၏ေလလံး ကီး သမ သည် ယခအဘယ်သိ့ေရာက် ှ ိ သွား ပီ

နည်း။ ဤသအဘိမလက်၏အေစကိ ငါတိ့ အဘယ်ေ ကာင့်ခံပါမည်နည်းဟေြပာဆိခ့ဲ

သမှာသင်ပင်မဟတ်ပါေလာ။ ထိသတိ့သည် ကား သင်မထီမ့ဲြမင်ေြပာဆိခ့ဲသများြဖစ်

သည်။ ယခသင်ထွက်၍သတိ့အားတိက်ခိက် ပါေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၃၉

ဂါလသည်ေ ှ ခင် မိ ့သားတိ့ကိေ ှ ့ေဆာင်၍ အဘိမလက်အားတိက်ေလသည်။ အဘိမလက်

သည်ဂါလကိလိက်၍တိက်၏။‐ ၄၀ ထိအခါဂါလထွက်ေြပးေလ၏။ မိ ့တံခါး အနီး၌ပင်လ င်

လအေြမာက်အြမားထိခိက် ဒဏ်ရာရ ှ ိ  ကသည်။‐ ၄၁ အဘိမလက်သည်အ မ မိ ့၌ေန၏။

ေဇဗလ သည်ဂါလ ှ င့်သ၏ညီအစ်ကိများအားေ ှ ခင် မိ ့မှ ှ င်ထတ်လိက်ရာ

သတိ့သည်ထိ မိ ့သိ့ ေနာက်တစ်ဖန်လာေရာက်ေနထိင်ြခင်းမ ပ ိင် ေတာ့ေချ။ ၄၂

ေနာက်တစ်ေန့၌ေ ှ ခင် မိ ့သားတိ့သည်လယ် ေတာသိ့ထွက်ရန် အ ကံအစည် ပလျက် ှ ိ

ေ ကာင်းကိအဘိမလက် ကားသိရသြဖင့်၊‐ ၄၃ မိမိ၏လတိ့ကိသံးစခဲွ၍လယ်များတွင်ပန်း

ေအာင်းေစာင့်ဆိင်းလျက်ေန၏။ မိ ့ထဲမှလတိ့ ထွက်လာသည်ကိြမင်လ င် သသည်ပန်းေအာင်း

ရာမှထွက်၍သတိ့အားလပ် ကံေလ၏။‐ ၄၄ အဘိမလက် ှ င့်သ၏လစသည် မိ ့တံခါး

ကိေစာင့်ထိန်းရန်သွား ကစဥ် အြခားလ ှ စ်စ တိ့လယ်ထဲမှလတိ့အားတိက်ခိက်သတ်ြဖတ်

ပစ်လိက် ကေလသည်။‐ ၄၅ တိက်ပဲွမှာတစ်ေနကန်တစ်ေနခန်းြဖစ်သတည်း။

အဘိမလက်သည် မိ ့ကိသိမ်းယလိက် ပီးေနာက် မိ ့သားတိ့ကိသတ်ြဖတ်၍ မိ ့ ိ းတိ့ကိ ဖိချ

ကာ မိ ့တည်ရာကိဆား ှ င့် ကဲြဖန့်ေလသည်။ ၄၆ ေ ှ ခင်ရဲတိက် ှ ိ ေခါင်းေဆာင်အေပါင်းတိ့သည်

ထိသတင်းကိ ကားေသာအခါ မိမိတိ့ပဋိ ညာဥ် ပထားသည့်ဗာလဘရားဝတ်ေကျာင်း

ှ ိ ခိင်ခ့ံေသာအခန်းထဲသိ့ဝင်၍ေန က၏။‐ ၄၇ ယင်းသိ့သတိ့ဝင်ေန ကေကာင်းကိအဘိ

မလက်သိေလလ င်၊‐ ၄၈ မိမိ၏လတိ့ ှ င့်အတဇာလမန်ေတာင်သိ့ တက် ပီးေနာက်

ပဆိန်ြဖင့်သစ်ကိင်းတစ်ခကိ ခတ်၍ထမ်း၏။ မိမိ၏လတိ့အားလည်းထိ

နည်းတအလျင်အြမန် ပရန်ေြပာေလသည်။‐ ၄၉ သိ့ြဖစ်၍လတိင်းပင်သစ်ကိင်းတစ်ခစီကိ ခတ်၍

အဘိမလက်၏ေနာက်ကလိက် ပီးလ င် ခိင်ခ့ံေသာအခန်းကိမီးပံ ိ ့ က၏။ ရဲတိက်

ထဲမှလအေပါင်းတိ့သည်ေသ ကကန်၏။ ဤသတိ့၏အေရအတွက်မှာေယာကျာ်း

မိန်းမတစ်ေထာင်ခန့် ှ ိ သတည်း။ ၅၀ ထိေနာက်အဘိမလက်သည် ေသဗတ် မိ ့သိ့

သွားေရာက်ဝိင်းရံထား ပီးလ င်သိမ်းယ လိက်ေလသည်။‐ ၅၁ မိ ့ထဲ၌ခိင်ခ့ံသည့်ရဲတိက် ှ ိ ၏။

ေခါင်းေဆာင် များအပါအဝင်ေယာကျာ်းမိန်းမအေပါင်း တိ့သည် ထိရဲတိက်ထဲသိ့ဝင်ေြပး က၏။

သ တိ့သည်ရဲတိက်ကိအလံပိတ် ပီးလ င် ေခါင်မိးေပ သိ့တက်၍ေန က၏။‐ ၅၂
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အဘိမလက်သည်လည်းရဲတိက်ကိတိက်ခိက် ရန်လာ၏။ သသည်ရဲတိက်တံခါးကိမီး ိ ့ရန်

ချဥ်းကပ်ေသာအခါ၊‐ ၅၃ အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်သည်ကျိတ်ဆံေကျာက် တစ်လံးကိ

သ၏ဦးေခါင်းေပ သိ့ပစ်ချလိက် သြဖင့်သ၏ဦးေခါင်းကဲွ၍သွားေလသည်။‐ ၅၄

ထိအခါသသည်မိမိ၏လက်နက်ကိကိင် ေဆာင်ေသာလငယ်အား အလျင်အြမန်ေခ

ပီးလ င်``သင်၏ ားကိ ားအိမ်မှထတ်၍ ငါ့ကိသတ်ေလာ့။ ငါသည်အမျိုးသမီး၏

လက်ချက်ြဖင့်ေသရသည်ဟ၍အေြပာမခံ လိ'' ဟဆိ၏။ သိ့ြဖစ်၍လငယ်သည်အဘိ

မလက်အား ား ှ င့်ထိး၍သတ်လိက်ေလ သည်။‐ ၅၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

အဘိမလက် ေသေကာင်းကိ ကားသိ ကေသာအခါ မိမိ တိ့အိမ်သိ့ြပန်သွား က၏။ ၅၆

ထိသိ့အဘိမလက်သည်မိမိ၏ညီအစ်ကိ ခနစ်ဆယ်ကိသတ်ြဖတ်ြခင်းြဖင့်

ဖခင်အား ပမိသည့်ဒစ ိက်အြပစ်အတွက်ဘရားသခင်ဒဏ်ခံေစေတာ်မ၏။‐ ၅၇

ဂိေဒါင်၏သားေယာသံကျိန်ဆဲခ့ဲသည့် စကားအတိင်းေ ှ ခင် မိ ့သားတိ့သည်လည်း

မိမိတိ့၏ဆိးယတ်မအတွက်အြပစ်ဒဏ် ခံေစေတာ်မသတည်း။

၁၀ အဘိမလက်ကွယ်လွန် ပီးေနာက် ဣသေရလ လမျိုးကိကယ်ဆယ်ရန်ေဒါေဒါ၏ေြမး၊

ဖဝါ ၏သားေတာလေပ ထွန်းလာ၏။ သသည်ဣသ ခါအ ွယ်ဝင်ြဖစ်၍

ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်း ှ ိ ှ မိရ မိ ့တွင်ေနထိင်၏။‐ ၂ သသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ေခါင်း

ေဆာင်အြဖစ်ြဖင့် ှ စ်ဆယ့်သံး ှ စ်မ ေဆာင် ွက် ပီးေနာက်ကွယ်လွန်ေသာ် သ၏ ပ်အေလာင်းကိ

ှ မိရ မိ ့၌သ ဂဟ် ကေလသည်။ ၃ ေတာလကွယ်လွန် ပီးေနာက်ဂိလဒ်ြပည်သား

ယာဣရေပ ထွန်းလာ၍ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား ှ စ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်တိင်ေခါင်းေဆာင် ရ၏။‐ ၄

သ၌ြမည်းတစ်ေကာင်စီစီးေသာသားသံးကျိပ် ှ ိ ၏။ သတိ့သည်ဂိလဒ်ြပည်တွင် မိ ့ေပါင်းသံး

ဆယ်ကိအပိင်စားရ ှ ိ  ကေလသည်။ ထိ မိ ့ တိ့သည်`ယာဣရ ွာများ' ဟ၍ယေန့တိင်

ေအာင်နာမည်တွင်လျက် ှ ိ ေနေသးသတည်း။‐ ၅ ယာဣရကွယ်လွန်ေသာအခါသ၏ ပ်

အေလာင်းကိကာမန် မိ ့၌သ ဂဟ် ကေလ သည်။ ၆ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ဗာလဘရား၊

ေမာဘဘရား၊ အာ ှ တရက်ဘရား၊ ရိဘရား၊ ဇိဒန်ဘရား၊ အမုန်ဘရား၊ ဖိလိတိ

ဘရားတိ့ကိဝတ် ပကိးကွယ်ကာထာဝရ ဘရားအားေနာက်တစ်ဖန်ြပစ်မှား ကြပန်၏။

သတိ့သည်ထာဝရဘရားအားပစ်ပယ်၍ ကိယ်ေတာ်ကိဝတ်မ ပ ှ ိ မခိး ကေတာ့ေချ။‐ ၇

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိအမျက်ထွက်ေတာ်မ သြဖင့်

ဖိလတိအမျိုးသား ှ င့်အမုန်အမျိုး သားတိ့၏လက်ေအာက်ခံြဖစ်ေစေတာ်မ၏။‐ ၈

ထိသတိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်၊ အာ ေမာရိနယ်ေြမဂိလဒ်ြပည်တွင်ေနထိင်ေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား တစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်တိင်တိင် ှ င်းပန်း ှ ိပ်စက် က၏။‐

၉ အမုန်အမျိုးသားတိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ပင်လ င် ြဖတ်ေကျာ်ကာယဒအ ွယ်၊

ဗယာမိန် အ ွယ် ှ င့်ဧဖရိမ်အ ွယ်တိ့ကိတိက်ခိက် ကသြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့မှာ

အတိဒကေရာက်ရ ကေလသည်။ ၁၀ ထိအခါသတိ့သည် ထာဝရဘရားထံ

ေတာ်သိ့ဟစ်ေအာ်ကာ``အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်အားြပစ်မှားမိ ကပါ ပီ။ အက ်ပ်

တိ့၏ဘရားသခင်ကိစွန့်ပယ်ကာ ဗာလ ဘရားများကိဝတ် ပမိ ကပါ ပီ'' ဟ

ေလာက်ထား က၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားကဤသိ့ြပန်၍မိန့် ကား ေတာ်မ၏။

``အတိတ်ကာလကအီဂျစ်အမျိုး သား၊ အာေမာရိအမျိုးသား၊ အမုန်အမျိုးသား၊ ဖိလိတိအမျိုးသား၊‐ ၁၂

ဇိဒန်အမျိုးသား၊ အာမလက်အမျိုးသား ှ င့်ေမာနိအမျိုးသားတိ့သည် သင်တိ့အား

ှ င်းဆဲ ှ ိပ်စက် ကေသာအခါ ငါ့ထံသိ့သင် တိ့ေအာ်ဟစ်ေလာက်ထားခ့ဲ က၏။ ငါသည်

လည်းထိသတိ့လက်မှသင်တိ့ကိကယ်ဆယ် ခ့ဲသည်မဟတ်ပါေလာ။ ၁၃

သိ့ေသာ်သင်တိ့သည်ငါ့ကိစွန့်ပယ်၍ အြခား ဘရားတိ့အားဝတ် ပ ှ ိ ခိး ကြပန်၏။ ထိ့

ေကာင့်ငါသည်သင်တိ့အားေနာက်တစ်ဖန် ကယ်ေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၁၄

သင်တိ့ေ ွးချယ်ထားသည့်အြခားဘရား များထံသိ့သွား၍ေအာ်ဟစ် ကေလာ့။ သင်

တိ့ဒကေရာက်ရာကာလ၌ထိဘရားတိ့ သည်သင်တိ့အားကယ်ဆယ်ပါေလေစ။'' ၁၅

သိ့ရာတွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က ထာဝရဘရားအား``အက ်ပ်တိ့သည် အြပစ်ကးလွန်မိ ကပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ် အလိ ှ ိ သည်အတိင်း ပေတာ်မပါ။ သိ့ ရာတွင်ယခတစ် ကိမ်သာလ င် အက ်ပ်

တိ့အားကယ်ဆယ်ေတာ်မပါ'' ဟအသ နားခံ က၏။‐ ၁၆သတိ့သည်လမျိုးြခားတိ့ကိးကွယ်သည့်

ဘရားများကိလည်း စွန့်ပယ်ကာထာဝရ ဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ် ကကန်၏။ ကိယ်

ေတာ်သည်လည်းထိသတိ့ခံရေသာဆင်းရဲ ဒကအတွက်က ဏာသက်ေတာ်မ၏။ ၁၇

ထိအခါ၌အမုန်တပ်မေတာ်သည်စစ်ပဲွဝင် ရန်အသင့်ြပင်လျက် ဂိလဒ်ြပည်တွင်စခန်း

ချေလသည်။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည်စ ံ း၍ ဂိလဒ်ြပည်မိဇပါ မိ ့၌တပ် ချ က၏။‐ ၁၈

သတိ့က``ဤတိက်ပဲွတွင်ငါတိ့အားအဘယ် သဦးေဆာင်ပါမည်နည်း။ ဦးေဆာင်မည့်သ

သည်ဂိလဒ်ြပည်သားအေပါင်းတိ့၏ေခါင်း ေဆာင်ြဖစ်လာေစရမည်'' ဟမိမိတိ့၏

ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်အချင်းချင်းေဆွးေ ွး တိင်ပင် က၏။

၁၁ သရဲေကာင်းတစ်ဦးြဖစ်သေယဖသသည် ြပည့်တန်ဆာမတစ်ေယာက်၏သားြဖစ်၏။

သ၏ဖခင်ဂိလဒ်၌၊‐ ၂ မယား ှ င့်ရေသာသားများလည်း ှ ိ ၏။ ထိ

သတိ့သည် ကီးြပင်းလာေသာအခါ ေယ ဖသအားေနအိမ်မှ ှ င်ထတ်လိက် က၏။

သတိ့က``သင်သည်အြခားမိန်းမ ှ င့်ရ ေသာသားြဖစ်သြဖင့် ငါတိ့ဖခင်၏အေမွ ကိခံရလိမ့်မည်မဟတ်''

ဟဆိ က၏။‐ ၃ ေယဖသသည်လည်းမိမိ၏ညီအစ်ကိများ ထံမှထွက်ေြပး၍ ေတာဘြပည်၌ေနထိင်

ေလသည်။ ထိအရပ်၌သသည်အေြခအေန မ့ဲသလတစ်စ၏ေလးစားမကိခံရ သြဖင့်

ထိသတိ့သည်သ၏ေနာက်သိ့ လိက် ကေလသည်။ ၄ ထိေနာက်ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါ

အမုန်အမျိုးသားတိ့သည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ ှ င့်စစ်ြဖစ် က၏။‐ ၅

ထိအခါဂိလဒ်ြပည်၏ေခါင်းေဆာင်တိ့သည် ေယဖသကိေခ ယရန်ေတာဘြပည်သိ့သွား၍၊‐ ၆

သ့အား``အမုန်အမျိုးသားများကိတိက်ခိက် ရန် ငါတိ့အားဦးေဆာင်ပါ'' ဟေြပာ ကား က၏။ ၇

သိ့ရာတွင်ေယဖသက``သင်တိ့သည်ငါ့ကိ အလွန်မန်းသြဖင့်အဖအိမ်မှ ှ င်ထတ်ခ့ဲ က၏။

ယခဒကေရာက်ေသာအခါကျမှ အဘယ်ေကာင့်ငါ့ထံသိ့လာ ကပါသနည်း'' ဟြပန်ေြပာေလသည်။ ၈

သတိ့သည်ေယဖသအား``ယခသင့်ထံသိ့ ငါတိ့လာ ကသည်မှာအမုန်အမျိုးသားတိ့ အား

ငါတိ့ ှ င့်အတသွားေရာက်တိက်ခိက်ရန် ှ င့်ဂိလဒ်ြပည်သားအေပါင်းတိ့အားေခါင်း

ေဆာင်ေစရန်ြဖစ်ပါသည်'' ဟဆိ က၏။ ၉ ေယဖသက``အကယ်၍သင်တိ့သည်အမုန်

အမျိုးသားတိ့အား တိက်ခိက်ရန်ငါ့ကိအိမ် သိ့ြပန်လည်ေခ ေဆာင်သြဖင့် ထာဝရဘရား

ကလည်းငါ့အားေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မသည် ဆိပါလ င် ငါသည်သင်တိ့၏ဘရင်ြဖစ်လာ

ရမည်'' ဟြပန်ေြပာေလသည်။ ၁၀ ထိသတိ့ကလည်း``ငါတိ့သေဘာတပါသည်။

ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့၏အသိသက်ေသ ပင်ြဖစ်ပါ၏'' ဟေြဖ ကား က၏။‐ ၁၁

ထိ့ေကာင့်ေယဖသသည်ဂိလဒ်ြပည်ေခါင်းေဆာင် များ ှ င့်အတလိက်သွားေလသည်။ လတိ့သည်

လည်းသ့အားမိမိတိ့၏ဘရင်အြဖစ်ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ေခါင်းေဆာင်အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း

ချီးေြမာက် က၏။ ေယဖသသည်မိဇပါ မိ ့ ၌ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်တွင်

မိ မိေတာင်းဆိချက်များကိြပန်လည်ေဖာ် ြပေလာက်ထား၏။ ၁၂

ထိေနာက်သသည်အမုန်ဘရင်ထံသိ့ေစတမန် များကိလတ်၍``သင် ှ င့်ငါတိ့တွင်အဘယ်

ရန်စ ှ ိ ပါသနည်း။ သင်သည်အဘယ်ေ ကာင့် ငါတိ့ြပည်သိ့ချဥ်းနင်းဝင်ေရာက်ရပါ

သနည်း'' ဟေမး၏။ ၁၃ အမုန်ဘရင်က``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

သည်အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခွာလာေသာအခါ ငါ၏နယ်ေြမကိအာ န်ြမစ်မှယဗုတ်ြမစ်

ှ င့်ေယာ်ဒန်ြမစ်တိင်ေအာင်သိမ်းယခ့ဲ က၏။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ယခအခါထိနယ် ေြမကိ

ငါ့အား ငိမ်းချမ်းစွာြပန်လည်ေပး အပ်ရ ကမည်'' ဟေစတမန်တိ့အားြပန် ကားေစ၏။ ၁၄

ေယဖသသည်အမုန်ဘရင်ထံသိ့ေစတမန် များကိြပန်လည်ေစလတ်ကာဤသိ့ေြဖ

ကား၏။ ``ေမာဘြပည်ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ အမုန်ြပည်ကိေသာ်လည်းေကာင်း

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သိမ်းယခ့ဲ ကသည်ဆိသည် မှာမဟတ်မမှန်ပါ။‐ ၁၆

အြဖစ်မှန်မှာဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခွာလာေသာအခါ

၌သတိ့သည်သဲက ာရကိြဖတ်၍ အာကဘာပင်လယ်ေကွ့အနီးကာေဒ ှ  မိ ့သိ့ ေရာက် ှ ိ  က၏။‐ ၁၇

ထိအခါသတိ့သည်ဧဒံဘရင်ထံသိ့ေစ တမန်များကိလတ်၍ ဧဒံြပည်ကိြဖတ်သွား

ခွင့် ပရန်ေလာက်ထား က၏။ သိ့ရာတွင်ဧဒံ ဘရင်ကခွင့် ပေတာ်မမ။ သတိ့သည်ေမာဘ

ဘရင်အားလည်းထိနည်းတေလာက်ထား က ြပန်၏။ ထိဘရင်ကလည်းခွင့်မ ပေချ။ သိ့

ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ကာ ေဒ ှ  မိ ့တွင်ေနထိင်ရ က၏။‐ ၁၈

ထိေနာက်သတိ့သည်ဧဒံြပည် ှ င့်ေမာဘ ြပည်တိ့ကိပတ်၍သဲက ာရကိြဖတ် ပီး လ င်

ေမာဘြပည်၏အေ ှ ့ဘက်၊ အာ န်ြမစ် တစ်ဘက်ကမ်းသိ့ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ

ထိအရပ်တွင်စခန်းချ က၏။ အာ န်ြမစ် သည်ေမာဘြပည်၏နယ်နိမိတ်ြဖစ်သြဖင့်

ထိြမစ်ကိသတိ့မကးမြဖတ် က။‐ ၁၉ ထိေနာက်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ ိ အာေမာရိလမျိုးတိ့၏ ဘရင်၊ ှ ိ ဟန်ထံသိ့ေစလတ် ပီးလ င်သ

၏ြပည်ကိြဖတ်ေကျာ်ကာ မိမိတိ့ြပည်သိ့ သွားေရာက်ခွင့် ပရန်ပန် ကားေလာက် ထား က၏။‐

၂၀ သိ့ရာတွင် ှ ိ ဟန်မင်းကခွင့်မ ပေချ။ သ သည်မိမိ၏တပ်မေတာ်တစ်ခလံးကိစ ံ း

ေစ ပီးလ င် ယာဟတ် မိ ့သိ့လာေရာက်စခန်း ချကာဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

တိက်ခိက်ေလသည်။‐ ၂၁ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အား ှ ိ ဟန်မင်း ှ င့်တပ်မ ေတာ်ကိ ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်ခွင့်ေပးေတာ်မ

သြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ထိ ြပည်၌ေနထိင်ေသာအာေမာရိအမျိုးသား
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တိ့၏နယ်ေြမ ှ ိ သမ ကိသိမ်းယ က၏။‐ ၂၂ သတိ့သည်ေတာင်သိ့လားေသာ်အာ န်ြမစ်၊

ေြမာက်သိ့လားေသာ်ယဗုတ်ြမစ်တိင်ေအာင် လည်းေကာင်း၊ အေ ှ ့သိ့လားေသာ်သဲက ာရ၊

အေနာက်သိ့လားေသာ်ေယာ်ဒန်ြမစ်တိင်ေအာင် လည်းေကာင်းအာေမာရိနယ်ေြမ ှ ိ သမ

ကိသိမ်းယ က၏။‐ ၂၃ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အတွက် အမုန်အမျိုးသား တိ့အား ှ င်ထတ်ေပးေတာ်မေသာအ ှ င်မှာ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေပတည်း။‐ ၂၄

သင်သည်ထိနယ်ေြမကိြပန်လည်ရယရန် ကိးစားပါမည်ေလာ။ သင်၏ဘရားေခမ ှ

ေပးအပ်သမ နယ်ေြမကိသင်သိမ်းပိက်ထား ိင်ပါ၏။ ငါတိ့အတွက်ငါတိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသိမ်းယေတာ်မေသာနယ် ေြမ ှ ိ သမ ကိငါတိ့သိမ်းပိက်ထားမည်။‐ ၂၅

သင်သည်မိမိကိယ်ကိေမာဘဘရင်၊ ဇိေဖာ် ၏သားဗာလက်ထက်ပိမိ ကီးြမတ်သည်ဟ

ထင်မှတ်ပါသေလာ။ သသည်ဣသေရလ လမျိုးကိရန် ပ၍တိက်ခိက်ဖးပါသ ေလာ။‐ ၂၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့်အာေရာ် မိ ့တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ ထိ မိ ့

များအနီးတစ်ဝိက် ှ ိ  မိ ့တိ့ ှ င့်အာ န်ြမစ် ကမ်းေပ  ှ ိ  မိ ့မှန်သမ ကိလည်းေကာင်း ှ စ်

ေပါင်းသံးရာတိင်တိင်သိမ်းပိက်ထားစဥ်က သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ထိ မိ ့တိ့ကိြပန်

လည်မသိမ်းမယခ့ဲပါသနည်း။‐ ၂၇ ငါသည်သင့်အားအဘယ်သိ့မ မြပစ်မှား။

သင်သာလ င်ငါ့အားစစ်တိက်ြခင်းြဖင့် အမှားကိ ပ၏။ ထာဝရဘရားသည်တရား သ ကီးြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ဣသ ေရလအမျိုးသား ှ င့်အမုန်အမျိုးသား တိ့စပ် ကား၌ ယေန့တရားစီရင်ဆံး

ြဖတ်ေတာ်မပါလိမ့်မည်။‐'' ၂၈ သိ့ရာတွင်အမုန်ဘရင်သည်ေယဖသြပန်

လည်ေြဖ ကားေသာစကားကိမည်သိ့မ ပမာဏမ ပေချ။ ၂၉ ထိအခါထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်

သည် ေယဖသအေပ သိ့သက်ေရာက်ေတာ် မ၏။ ေယဖသသည်ဂိလဒ်ြပည် ှ င့်မနာ

ေ ှ ြပည်တစ်ေလာက်သိ့သွား ပီးလ င် ဂိလဒ် ြပည်မိဇပါ မိ ့သိ့ြပန်လာသည်။ ထိ

ေနာက်အမုန်ြပည်သိ့ချီတက်ေလ၏။‐ ၃၀ သသည်ထာဝရဘရားအားဤသိ့သစာ

ကတိ ပ၏။ ``အကယ်၍ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိအမုန်အမျိုးသားတိ့အေပ

၌ေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မမည်ဆိပါက၊‐ ၃၁ အက ်ပ်အားခရီးဦး ကိ ပရန်အိမ်မှ

ဦးစွာပထမထွက်လာသအား မီး ိ ့ရာ ယဇ်အြဖစ်ြဖင့်ကိယ်ေတာ်အားပေဇာ်ဆက် သပါမည်။'' ၃၂

သိ့ြဖစ်၍ေယဖသသည်ြမစ်ကိကးြဖတ် ပီးလ င် အမုန်အမျိုးသားတိ့အားတိက်ခိက် ရာ

ထာဝရဘရားသည်သ့အားေအာင်ပဲွ ခံေစေတာ်မ၏။‐ ၃၃သသည်ရန်သများကိအာေရာ် မိ ့မှအစ ပ ၍

မိ ိတ် မိ ့၏ပတ်ဝန်းကျင်ေဒသတစ်ေလာက် ှ ိ  မိ ့ေပါင်း ှ စ်ဆယ်ကိလည်းေကာင်း၊ အာေဗ

လေခရမိမ် မိ ့သိ့တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း လိက် လံတိက်ခိက်ရာလသတ်ပဲွ ကီးြဖစ်ခ့ဲ၏။ သိ့

ြဖစ်၍အမုန်အမျိုးသားတိ့သည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ ှ င့်စစ်တိက်ရာတွင်အေရး ံ းနိမ့်သွားေလ၏။

၃၄ ေယဖသသည်မိဇပါ မိ ့ေနအိမ်သိ့ြပန်လာ ေသာအခါ သမီးြဖစ်သသည်ပတ်သာကိတီး

၍ကခန်လျက် သ့အားခရီးဦး ကိ ပရန် ထွက်လာ၏။ သသည်ကားတစ်ဦးတည်းေသာ

သမီးြဖစ်သတည်း။‐ ၃၅ ေယဖသသည်သ့ကိြမင်ေသာအခါစိတ် မချမ်းမသာြဖစ်လျက်

မိမိအဝတ်ကိဆဲွ ဆတ်ကာ``အိ ငါ့သမီး၊ သင်သည်ငါ၏စိတ် ှ လံး ကိေ ကကဲွေစေလ ပီ။

ငါ့အားစိတ်ေဝဒနာ ခံစားေစသမှာအဘယ်ေ ကာင့်သင်ြဖစ်ရ ပါသနည်း။ ငါသည်ထာဝရဘရားအား

ကီးေလးသည့်သစာကတိကိြပန်လည် တ် သိမ်း၍မရေတာ့ပါ'' ဟေြပာ၏။ ၃၆

သငယ်မကလည်း``အကယ်၍ဖခင်သည် ထာဝရ ဘရားအားသစာကတိ ပထား ပီး ပီဟဆိ

လ င် ထိသစာကတိအတိင်းကန်မအား ပ ပါေလ။ ထာဝရဘရားသည်ဖခင်အားမိမိ

၏ရန်သတိ့အေပ ၌လက်စားေချခွင့်ကိ ေပးေတာ်မပါ ပီ။‐ ၃၇ သိ့ရာတွင်ကန်မတစ်ခေတာင်းခံပါရေစ။

ကန်မသည်အပျိုစင်ဘဝြဖင့်အသက်ကန် ဆံးရသည့်အတွက် အေပါင်းအေဖာ်များ ှ င့်

အတေတာင် ိးေပ တွင်လှည့်လည်၍ ငိေ ကး ြမည်တမ်း ိင်ရန် ှ စ်လမ ကန်မအား

လွတ်လွတ်လပ်လပ်ေနခွင့် ပပါ'' ဟေတာင်း ပန်၏။‐ ၃၈ ေယဖသသည်သမီးြဖစ်သအား ှ စ်လမ

ခွင့် ပ၍ ထွက်ခွာသွားေစေလသည်။ သငယ်မ သည်အိမ်ေထာင်မကျ၊ သားသမီးမရဘဲ

ေသဆံးရေတာ့မည်ြဖစ်၍ သ ှ င့်တကွသ ၏အေပါင်းအေဖာ်တိ့သည်ေတာင် ိးေပ

သိ့တက်၍ငိေ ကးြမည်တမ်း ကကန်၏။‐ ၃၉ ှ စ်လမ  ကာေသာအခါသသည်မိမိ၏

ဖခင်ထံသိ့ြပန်လာေလသည်။ ဖခင်သည် လည်းထာဝရဘရားအားမိမိသစာကတိ

ပထားသည့်အတိင်း ပသြဖင့် သငယ်မ သည်အပျိုစင်အြဖစ် ှ င့်ပင်လ င်ဘဝ

ဆံးရေလေတာ့၏။ ဤအြဖစ်အပျက်ေ ကာင့်၊‐ ၄၀ ဣသေရလြပည်ဂိလဒ် မိ ့သားေယဖသ

၏သမီးအတွက် ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းေလးရက်မ ဣသေရလအမျိုးသမီးတိ့သည်ထွက်၍

ငိေကးြမည်တမ်းကသည့် ေလ့ထံးစံ ှ ိ သတည်း။

၁၂ ဧဖရိမ်အမျိုးသားတိ့သည်စစ်တိက်ရန်ြပင် ဆင် က၏။ သတိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်

ေကျာ်ကာဇာဖန် မိ ့သိ့ချီသွား ပီးလ င် ေယဖသအား``သင်တိ့သည်ငါတိ့ကိမေခ

ဘဲအဘယ်ေ ကာင့်အမုန်အမျိုးသားတိ့အား ချီတက်တိက်ခိက်ခ့ဲပါသနည်း။ သင် ှ ိ ရာ

သင်၏အိမ်ကိငါတိ့မီး ိ ့ဖျက်ဆီးပစ်မည်'' ဟေြပာ၏။ ၂ သိ့ရာတွင်ေယဖသက``ငါ ှ င့်ငါ၏လတိ့

သည်အမုန်အမျိုးသားတိ့ ှ င့်ြပင်းြပင်းထန် ထန်ခိက်ရန်ြဖစ်ခ့ဲ က၏။ ငါသည်သင်တိ့ကိ ေခ ေသာ်လည်း

ငါတိ့အားထိသတိ့လက်မှ သင်တိ့မကယ်ဘဲေနခ့ဲ ကသည်။‐ ၃ယင်းသိ့ငါတိ့အားသင်တိ့ကယ် ကမည့်

ပံမေပ ေသာအခါ ငါသည်အသက်စွန့်၍ အမုန်အမျိုးသားတိ့အားတိက်ခိက်ရန်ချီ

သွားခ့ဲရပါသည်။ ထာဝရဘရားကလည်း ငါ့အားသတိ့၏အေပ ၌ေအာင်ပဲွခံေစ ေတာ်မ၏။

သိ့ြဖစ်၍အဘယ်ေကာင့်သင် သည်ယခငါ့အားလာေရာက်တိက်ခိက် ပါသနည်း'' ဟြပန်ေြပာ၏။‐ ၄

ထိေနာက်ေယဖသသည်ဂိလဒ်သရဲအေပါင်း တိ့ကိစ ံ းေစလျက် ဧဖရိမ်အမျိုးသား

တိ့အားတိက်ခိက်ေလသည်။ (ဧဖရိမ်ြပည် ှ င့်မနာေ ှ ြပည်တွင်ေနထိင်ေသာဂိလဒ် ြပည်သားတိ့သည်

သစာေဖာက်၍ဧဖရိမ် ြပည်မှထွက်သွားသများဟ၍စွပ်စဲွ ေြပာဆိခ့ဲသတည်း။‐) ၅

ဧဖရိမ်ြပည်သားတိ့မလွတ်ေြမာက် ိင်ေစ ရန်ဂိလဒ်ြပည်သားတိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်

တစ်ဘက်ကမ်းသိ့ကးြဖတ် ိင်သည့်ေန ရာ ှ ိ သမ ကိသိမ်းထား က၏။‐ ၆

ဧဖရိမ်ြပည်သားတစ်စံတစ်ေယာက်သည် ထွက်ေြမာက် ိင်ရန် ြမစ်ကိြဖတ်ကးခွင့်ေတာင်း

ခံသည့်အခါတိင်းဂိလဒ်ြပည်သားတိ့ က``သင်သည်ဧဖရိမ်ြပည်သားေလာ'' ဟ ေမးစစ်၏။ ``မဟတ်ပါ''

ဟဆိလ င်`` ှ ိ ေဗာ လက်'' ဟေသာစကားကိဆိေစ၏။ သိ့ရာ တွင်အကယ်၍ထိသသည်စကားကိ

ပီသစွာမေြပာ ိင်ဘဲ``သိေဗာလက်'' ဟ ဆိခ့ဲေသာ်သ့အားဖမ်းဆီး၍ေယာ်ဒန်

ြမစ်ကးရာအရပ်၌သတ် ကသည်။ ထိ စစ်ပဲွ၌ဧဖရိမ်ြပည်သားေလးေသာင်း

ှ စ်ေထာင်ကျဆံးရ ကေလသည်။ ၇ ေယဖသသည်ဣသေရလြပည်သတိ့

အားေြခာက် ှ စ်မ ေခါင်းေဆာင် ပီးေနာက် ကွယ်လွန်ေသာ် သ၏ ပ်အေလာင်းကိဂိလဒ်

ြပည် ှ ိ သ၏ဌာေန မိ ့တွင်သ ဂဟ် က၏။ ၈ ေယဖသကွယ်လွန် ပီးေနာက်ဣသေရလ လမျိုးအား

ေခါင်းေဆာင်သမှာဗက်လင် မိ ့ သားဣဗဇန်ြဖစ်၏။ သ၌သားသံးဆယ် ှ င့်သမီးသံးဆယ် ှ ိ ၏။‐

၉ သသည်မိမိ၏သမီးတိ့အားမိမိသား ချင်းစဝင်မဟတ်သများ ှ င့်ထိမ်းြမား ေပး၍

မိမိသားများအားမိမိသားချင်း စဝင်မဟတ်ေသာအမျိုးသမီးများ ှ င့်ထိမ်းြမားေပးေလသည်။

ဣဗဇန်သည် ဣသေရလအမျိုးအားခနစ် ှ စ်မ ေခါင်းေဆာင်ရ ပီးေနာက်၊‐ ၁၀

ကွယ်လွန်ေသာ်သ၏ ပ်အေလာင်းကိ ဗက်လင် မိ ့တွင်သ ဂဟ် က၏။ ၁၁ ဣဗဇန်ကွယ်လွန် ပီးေနာက်

ဇာဗလန် မိ ့သား ဧလန်သည်ဆယ် ှ စ်မ ဣသေရလလမျိုး၏ ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်လာ၏။‐ ၁၂

ထိေနာက်သသည်ကွယ်လွန်ေသာ်သ၏ ပ် အေလာင်းကိ ဇာဗလန်နယ်ေြမ ှ ိ အာဇလန်

မိ ့၌သ ဂဟ် ကေလသည်။‐ ၁၃ ဧလန်ကွယ်လွန် ပီးေနာက်ပိရသန် မိ ့ေနဟိ

ေလလ၏သားအာဗဒန်သည် ဣသေရလ လမျိုးကိေခါင်းေဆာင်ရ၏။‐ ၁၄

သ၌ြမည်းတစ်ေကာင်စီစီးနင်းေသာသား ေလးဆယ် ှ င့်ေြမးသံးဆယ် ှ ိ ၏။

အာဗဒန် သည်ဣသေရလလမျိုးကိ ှ စ် ှ စ်မ ေခါင်းေဆာင် ပီးလ င်၊‐ ၁၅

ကွယ်လွန်ေသာ်သ၏ ပ်အေလာင်းကိအာ မလက်ေတာင်ကန်းေဒသ၊ ဧဖရိမ်နယ် ှ ိ

ပိရသန် မိ ့၌သဂဟ်က၏။

၁၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရ ဘရားအားတစ်ဖန်ြပစ်မှား ကြပန်၏။

သိ့ ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားအ ှ စ် ေလးဆယ်ပတ်လံး ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့

၏စိးမိးအပ်ချုပ်မကိခံေစေတာ်မ၏။ ၂ ထိကာလ၌ဒန်အ ွယ်ဝင်ေဇာရာ မိ ့သား

မာေနာ်ဆိသလတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သ၏ ဇနီးမှာ မံ၍ေနသြဖင့်သားသမီးမရ ိင်ေပ။‐ ၃

ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည် ထိ အမျိုးသမီး၏ေ ှ ့တွင်ေပ လာ၍``သင်သည်

အဘယ်အခါမ သားသမီးမရ ိင်ခ့ဲ ေသာ်လည်း မ ကာမီကိယ်ဝန်ေဆာင်၍သား

ေယာကျာ်းကိဖွားြမင်လိမ့်မည်။‐ ၄ သိ့ြဖစ်၍စပျစ်ရည်ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေသ

ရည်ေသရက်ကိေသာ်လည်းေကာင်း ဘယ်အခါ ၌မ မေသာက် ှ င့်။ တားြမစ်ထားသည့်အစား

အစာမှန်သမ ကိလည်းေ ှ ာင်ေလာ့။‐ ၅ သင်သည်သားကိဖွားြမင် ပီးေနာက်သ၏

ဆံပင်ကိအဘယ်အခါ၌မ မရိတ် ှ င့်။ အ ဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိသငယ်သည်မိမိ

ဖွားြမင်ချိန်မှစ၍နာဇရိဂိဏ်းဝင် အြဖစ်ြဖင့်ဘရားသခင်အားဆက်ကပ်ထား သြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။

သသည်ဣသေရလ လမျိုးကိဖိလိတိအမျိုးသားတိ့၏လက်မှ ကယ်ဆယ်ြခင်းကိအစ ပလိမ့်မည်'' ဟ

ဆိ၏။ ၆ ထိေနာက်ထိအမျိုးသမီးသည်မိမိ၏ခင် ပွန်းထံသိ့သွား၍``ဘရားသခင်၏ေစတမန်

ေတာ်သည်ကန်မထံသိ့လာပါသည်။ သသည် ဘရားသခင်၏ေကာင်းကင်တမန်က့ဲသိ့ပင်

ေကာက်မက်ဖွယ်ရာအဆင်းကိေဆာင်ပါ၏။ ကန်မသည်သ့အား`သင်အဘယ်အရပ်မှ

လာသနည်း' ဟ၍မေမးပါ။ သကလည်း သ၏နာမည်ကိကန်မအားမေြပာပါ။‐ ၇
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သိ့ရာတွင်ကန်မသည်ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍ သားေယာကျာ်းကိဖွားြမင်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း

ကိမ ဧကန်အမှန်ပင်ကန်မအားသေြပာ ပါ၏။ ကေလးသငယ်သည်အသက် ှ င်သ

မ ကာလပတ်လံးနာဇရိဂိဏ်းဝင်အြဖစ် ြဖင့် ဘရားသခင်အားဆက်ကပ်ထားသ ြဖစ်မည်ြဖစ်၍

ကန်မအားစပျစ်ရည်ကိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေသရည်ေသရက်ကိေသာ် လည်းေကာင်းမေသာက်ရန် ှ င့်

တားြမစ်ထား သည့်အစားအစာမှန်သမ ကိေ ှ ာင် ကဥ် ရန်ေြပာပါသည်'' ဟဆိေလသည်။ ၈

ထိအခါမာေနာ်သည်``အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ေစလတ်ခ့ဲသအားေကျးဇး ပ၍

အက ်ပ်တိ့ထံသိ့တစ်ဖန်ြပန်လည်ေစလတ် ေပးေတာ်မ၍ သားငယ်ေမွးဖွားလာေသာ

အခါသ့အားအက ်ပ်တိ့အဘယ်သိ့ ပ ကရမည်ကိလည်းအမိန့် ှ ိ ေတာ်မပါ''

ဟဆေတာင်းပတနာ ပ၏။ ၉ ဘရားသခင်သည်လည်းမာေနာ်ေတာင်း

ေလာက်သည့်အတိင်း ပေတာ်မသြဖင့် ကိယ် ေတာ်၏ေကာင်းကင်တမန်သည်လယ်ထဲ၌

ထိင်ေနေသာအမျိုးသမီးထံသိ့ြပန်လာ ေလသည်။ ထိအခါ၌သ၏ခင်ပွန်း မာေနာ်မှာသ ှ င့်အတမ ှ ိ ေချ။‐

၁၀ သိ့ြဖစ်၍သသည်ချက်ချင်းေြပး၍မိမိ၏ ခင်ပွန်းအား``တစ်ေန့ကကန်မထံသိ့လာ

သသည်ယခြပန်လည်ေရာက် ှ ိ ေနပါ ပီ'' ဟေြပာ၏။ ၁၁ မာေနာ်သည်လည်းထ၍မိမိဇနီးေနာက်သိ့

လိက်သွား ပီးလ င်သ့အား``သင်သည်အက ်ပ် ၏ဇနီး ှ င့်စကားေြပာခ့ဲသမှန်ပါသေလာ''

ဟေမး၏။ ``မှန်ပါသည်'' ဟထိသကဆိ၏။ ၁၂ မာေနာ်က``သိ့ြဖစ်ပါလ င်သင်ေြပာသည့်

အတိင်းြဖစ်ပျက်လာေသာအခါ ထိသငယ် သည်အဘယ်အရာကိ ပရပါမည်နည်း။

အဘယ်သိ့ေနထိင် ပမရပါမည်နည်း'' ဟေမး၏။ ၁၃ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်က

လည်း``သင်၏ဇနီးသည်သ့အားငါေြပာြပ ခ့ဲသမ ေသာအရာတိ့ကိေသချာစွာေဆာင် ွက်ရမည်။‐ ၁၄

သသည်စပျစ် ွယ်ပင်မှရ ှ ိ သည့်အရာဟ သမ ကိမစားရ။ စပျစ်ရည်ကိေသာ်လည်း ေကာင်း၊

ေသရည်ေသရက်ကိေသာ်လည်းေကာင်း မေသာက်ရ။ တားြမစ်ထားသည့်အစားအစာ

မှန်သမ ကိေ ှ ာင်ရမည်။ သသည်ငါမှာ ကား ခ့ဲသမ ေသာအရာတိ့ကိ ပရမည်'' ဟ ြပန်ေြပာေလသည်။

၁၅ မာေနာ်သည်ထိသမှာေကာင်းကင်တမန်ြဖစ် ေကာင်းကိမသိသြဖင့်သ့အား``ေကျးဇး ပ

၍မသွားပါ ှ င့်ဦး။ သင့်အတွက်ဆိတ်ငယ် တစ်ေကာင်ကိအက ်ပ်တိ့ချက် ပတ်ပါရ ေစ'' ဟဆိ၏။

သိ့ေသာ်ေကာင်းကင်တမန်က``အကယ်၍ငါ သည်မသွားဘဲေနလ င်လည်း သင်၏အစား

အစာကိစားလိမ့်မည်မဟတ်။ အကယ်၍ထိ အစားအစာတိ့ကိသင်ြပင်ဆင်လိသည်

ဆိပါမ ယင်းကိမီး ိ ့ရာယဇ်အြဖစ်ြဖင့် ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ေလာ့'' ဟ

ဆိေလသည်။ ၁၇ မာေနာ်ကလည်းသင်၏နာမည်ကိအက ်ပ် သိပါရေစ။

သိ့မှသာလ င်သင်ေြပာဆိသည့် စကားများမှန်ကန်လာေသာအခါ သင့်အား

အက ်ပ်တိ့ဂဏ် ပ ိင်ပါလိမ့်မည်'' ဟြပန် ေြပာ၏။ ၁၈ ေကာင်းကင်တမန်က``ငါ၏နာမကိအဘယ်

ေကာင့်သိလိသနည်း။ ယင်းမှာအ့ံ သဖွယ် ေကာင်းသည့်နာမြဖစ်၏'' ဟဆိ၏။ ၁၉

သိ့ြဖစ်၍မာေနာ်သည်ဆိတ်ငယ်တစ်ေကာင် ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ ေကျာက်ယဇ်ပလင်ေပ

တွင်တင် ပီးလ င် အ့ံ သဖွယ်အမတိ့ကိ ပ ေတာ်မေသာထာဝရဘရားအားပေဇာ် ေလ၏။‐ ၂၀

ယဇ်ပလင်မှမီးလ ံ များအထက်သိ့တက်လျက်ေန စဥ် ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည်မီး

လ ံ ထဲမှေန၍ ေကာင်းကင်ဘံသိ့တက်သွားသည် ကိမာေနာ်တိ့ဇနီးေမာင် ှ ံ ေတွ ့ြမင်ရ ကေလ သည်။

ထိအခါကျမှထိသသည်ေကာင်းကင် တမန်ြဖစ်ေ ကာင်းကိမာေနာ်သိ ှ ိ ရသတည်း။

သိ့ြဖစ်၍သတိ့ဇနီးေမာင် ှ ံ  ှ စ်ေယာက်သည် ေြမေပ သိ့ပျပ်ဝပ်လိက် က၏။ ထိေကာင်းကင်

တမန်ကိမကားေနာက်တစ်ဖန်အဘယ်အခါ ၌မ သတိ့မေတွ့မြမင်ရ ကေတာ့ေချ။

၂၂ မာေနာ်ကမိမိ၏ဇနီးအား``ငါတိ့ဘရားသခင်ကိဖးြမင်ရ က ပီြဖစ်၍အမှန်

ပင်ေသရ ကေပေတာ့အ့ံ'' ဟဆိ၏။ ၂၃ သိ့ရာတွင်ဇနီးြဖစ်သက``အကယ်၍ထာဝရ

ဘရားသည်ငါတိ့ကိေသေစလိသည်ဆိပါမ ငါတိ့၏ပေဇာ်သကာများကိလက်ခံေတာ်မ မည်မဟတ်။

ဤသိ့ေသာစကားတိ့ကိလည်းဤ အချိန်အခါ၌မိန့်ေတာ်မမည်မဟတ်'' ဟ ြပန်ေြပာေလသည်။ ၂၄

ထိအမျိုးသမီးသည်သားေယာကျာ်းကိ ဖွားြမင်၍ သငယ်အား ှ ံ ဆန်ဟေသာအမည် ြဖင့်မှည့်၏။

ကေလးငယ်သည်လည်း ကီးြပင်း လာရာဘရားသခင်သည်သ့အားေကာင်း ချီးေပးေတာ်မ၏။‐

၂၅ သငယ်သည်ေဇာရာ မိ ့ ှ င့်ေ ှ ေတာလ မိ ့ စပ် ကားဒန်တပ်စခန်း၌ ှ ိ ေနစဥ် ထာဝရ

ဘရား၏တန်ခိးေတာ်သည်သ့အားစတင် ၍ခွန်အား ကီးမားလာေစေတာ်မသည်။

၁၄ တစ်ေန့သ၌ ှ ံ ဆန်သည်တိမန မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ သွားရာ ထိ မိ ့တွင်ဖိလိတိအမျိုးသမီး

ကေလးတစ်ဦးကိေတွ့ြမင်ေလသည်။‐ ၂ သသည်အိမ်သိ့ြပန် ပီးလ င်မိမိ၏မိဘတိ့

အား``တိမန မိ ့တွင်ကန်ေတာ်သေဘာကျ ေသာမိန်းကေလးတစ်ေယာက် ှ ိ ပါသည်။

သ ှ င့်ထိမ်းြမားလက်ထပ်လိသြဖင့်သ့အား ေတာင်းရမ်းေပး ကပါ'' ဟေြပာ၏။ ၃

သိ့ရာတွင်သ၏မိဘတိ့က``သင်သည်မိန်းမ တစ်ေယာက်ရ ှ ိ  ိင်ရန် ထာဝရဘရားကိ

မကိးကွယ်ေသာဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ထံ သိ့အဘယ်ေ ကာင့်သွားရပါမည်နည်း။ ငါ

တိ့အမျိုးသားအချင်းချင်းအထဲမှေသာ် လည်းေကာင်း၊ ငါတိ့သားချင်းစထဲမှေသာ်

လည်းေကာင်းမိန်းကေလးတစ်ေယာက်ကိ ှ ာ၍မရ ိင်ပါသေလာ'' ဟြပန်၍ေမး က၏။

ှ ံ ဆန်ကလည်းမိမိ၏ဖခင်အား``ထိအမျိုး သမီးကိသာလ င်ကန်ေတာ်၏အတွက်ေတာင်း

ရမ်းေပးေစလိပါသည်။ သ့အားကန်ေတာ် ှ စ် သက်ပါသည်'' ဟဆိ၏။ ၄

သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်ဖိလိတိအမျိုး သားတိ့အား တိက်ခိက်ရန်အခွင့်အခါကိ ှ ာ လျက် ှ ိ သြဖင့်

ှ ံ ဆန်အားဤအမအရာကိ ပေစေတာ်မလျက် ှ ိ ေ ကာင်းကိမသ၏ မိဘတိ့သည်မသိ က။

ထိကာလသည်ကား ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အေပ ဝယ် ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ ကီးစိးလျက်ေန

ေသာကာလတည်း။ ၅ သိ့ြဖစ်၍ ှ ံ ဆန်သည်မိမိ၏မိဘတိ့ ှ င့် အတတိမန မိ ့သိ့သွားေလသည်။ သတိ့

သည်စပျစ်ဥယျာဥ်များကိြဖတ်သန်းသွား ကစဥ် ြခေသ့ငယ်တစ်ေကာင်ေဟာက်လျက်ေန

သံကိ ှ ံ ဆန် ကားရ၏။‐ ၆ ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ်သည်သ့အား

တ်တရက်သန်စွမ်း၍လာေစေတာ်မ၏။ သိ့ ြဖစ်၍ ှ ံ ဆန်သည်မိမိ၏လက် ှ စ်ဘက်တည်း ြဖင့်

ထိြခေသ့အားဆိတ်ငယ်ကေလးကိဆဲွဖ့ဲ သက့ဲသိ့ဆဲွဖ့ဲပစ်လိက်ေလသည်။ သိ့ရာတွင်

သသည်မိမိ ပခ့ဲသည့်အမကိမိဘတိ့ အားမေြပာဘဲေန၏။ ၇ ထိေနာက်သသည်သငယ်မထံသိ့သွား၍

ေတွ့ဆံစကားေြပာ ကည့်ရာသငယ်မကိ ှ စ်သက်သေဘာကျေလသည်။‐ ၈

ထိေနာက်ရက်အနည်းငယ် ကာေသာအခါ ှ ံ ဆန်သည် ထိသငယ်မ ှ င့်လက်ထပ်ထိမ်းြမား

ရန်ြပန်လာ၏။ ထိခရီးတွင်သသည်လမ်းမ မှလဲေ ှ ာင်ကာ မိမိယခင်ကသတ်ခ့ဲသည့်

ြခေသ့ကိ ကည့် ရန်သွားရာြခေသ့အေသ ေကာင်ထဲ၌ပျားအံ ှ င့်ပျားများကိေတွ့

ှ ိ ရသြဖင့်အ့ံ သ၍သွားေလသည်။‐ ၉ သသည်ပျားရည်အနည်းငယ်ကိလက်ထဲ

သိ့ြခစ်ယကာခရီး ပရင်းစား၏။ မိဘ တိ့ထံသိ့ေရာက်ေသာအခါ၌သတိ့အား

လည်းအနည်းငယ်ေပး၍စားေစ၏။ သိ့ရာ တွင်ပျားရည်ကိြခေသ့အေသေကာင်၏

အထဲမှရ ှ ိ ေ ကာင်းကိမ ှ ံ ဆန်သည် သတိ့အားမေြပာေချ။ ၁၀သ၏ဖခင်သည်ေခ းမ၏အိမ်သိ့တစ်ဖန်

သွားေရာက်၏။ ှ ံ ဆန်သည်လပျိုလ ွယ်တိ့ ေလ့ထံးစံ ှ ိ သည့်အတိင်းစားေသာက် ပဲွကိကျင်းပ၏။‐

၁၁ အရပ်သားတိ့သည်သ့ကိြမင်လ င်လပျို လ ွယ်သံးဆယ်ကိသ ှ င့်အတပဲွခံေစ

ြခင်းငှာေစလတ်လိက် က၏။‐ ၁၂ ှ ံ ဆန်ကသတိ့အား``သင်တိ့အားစကား ထာကိငါဝှက်မည်။

သင်တိ့သည်မဂလာေဆာင် ပဲွရက်ခနစ်ရက်မလွန်မီေဖာ် ိင်လ င် ခံထည်

သံးဆယ် ှ င့်အကျသံးဆယ်ကိငါေပးမည်။‐ ၁၃ မေဖာ် ိင်လ င်ငါ့အားသင်တိ့က ခံထည်

သံးဆယ် ှ င့်အကျသံးဆယ်ေပး ကရမည်'' ဟဆိ၏။ ``သတိ့ကစကားထာကိဝှက်သာဝှက်ပါ။

ငါတိ့နားေထာင်ပါရေစ'' ဟဆိ က၏။ ၁၄ ှ ံ ဆန်က၊ ``စားသ့အထဲမှစားစရာ၊သန်သ့အထဲမှချို

မိန်ရာ၊ ထွက်ေပ လာခ့ဲတာ'' ဟဆိေလသည်။ သံးရက် ကာေသာ်လည်းထိ

သတိ့သည်စကားထာကိမေဖာ် ိင် က ေသးေပ။ ၁၅ ေလးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌သတိ့က ှ ံ ဆန်၏

ဇနီးအား``သင်၏ခင်ပွန်းကိလှည့်ြဖား၍ထိ စကားထာကိငါတိ့သိ ှ ိ ရေအာင်ေဖာ်ြပ

ခိင်းပါေလာ့။ အကယ်၍ဤသိ့သင်မ ပပါ မသင် ှ င့်တကွသင့်ဖခင်၏ေနအိမ်ကိပါ

ငါတိ့မီး ိ ့ဖျက်ဆီးပစ်မည်။ သင်တိ့ဇနီး ေမာင် ှ ံ  ှ စ်ေယာက်သည် ငါတိ့၏ပစည်းဥစာ

ကိလယလိ၍ငါတိ့အားဖိတ်ေခ ခ့ဲ သည်မဟတ်ေလာ'' ဟ ကိမ်းေမာင်း က၏။ ၁၆

ထိ့ေကာင့် ှ ံ ဆန်၏ဇနီးသည်မျက်ရည်စက် လက် ှ င့်သ့ထံသိ့သွား၍``သင်သည်ကန်မ

ကိချစ်သမဟတ်။ မန်းသသာြဖစ်သည်။ ကန်မ အားမေဖာ်ြပဘဲကန်မ၏မိတ်ေဆွများအား

စကားထာဝှက်ထားေလ ပီ'' ဟဆိေလသည်။ ှ ံ ဆန်ကလည်း``ငါသည်မိဘတိ့ကိပင်မ ေဖာ်ြပဘဲ

သင့်အားေဖာ်ြပရမည်ေလာ'' ဟ ြပန်ေြပာ၏။‐ ၁၇ ထိအမျိုးသမီးသည်ဤအမ ှ င့်ပတ်သက်၍

ပဲွရက်ခနစ်ရက်စလံးပင်ငိေ ကးလျက်ေန၏။ သိ့ရာတွင်ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌သ

သည်အလွန်ပဆာသြဖင့် ှ ံ ဆန်သည်သ့အား စကားထာကိေဖာ်ြပလိက်ေတာ့၏။

ထိအခါ သသည်လည်းဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အား ေြပာြပလိက်ေလသည်။‐ ၁၈

သိ့ြဖစ်၍ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌အိပ် ခန်းအတွင်းသိ့ ှ ံ ဆန်မဝင်မီထိ မိ ့သား တိ့က၊

``ပျားရည်ထက်ချို မိန်ေသာအရာ၊ ြခေသ့ထက်သန်စွမ်းေသာသ ှ ိ  ိင်ပါသေလာ''

ဟဆိ က၏။ ှ ံ ဆန်ကလည်း ``အကယ်၍သင်တိ့သည်ငါ၏ ွားမ ှ င့် မထွန်မယက်ရလ င်

ငါ့စကားထာကိေဖာ်ြပ ိင် ကလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟြပန်ေြပာေလသည်။ ၁၉

ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ်သည် ှ ံ ဆန် အား တ်တရက်သန်စွမ်း၍လာေစေတာ်မ

သြဖင့် သသည်အာ ှ ေကလန် မိ ့သိ့သွား ပီးလ င်လသံးဆယ်ကိသတ်၍ ဝတ်ေကာင်း

စားလှများကိခ တ်ယကာစကားထာ ကိေဖာ်ြပေသာသတိ့အားေပးအပ်လိက်၏။

ထိေနာက်သသည်အမျက်ထွက်၍မိမိအိမ် သိ့ြပန်သွားေလသည်။‐ ၂၀

သ၏ဇနီးကိမဂလာေဆာင်ပဲွတွင် ှ ံ ဆန် ၏လပျိုရံြဖစ်သ ှ င့်ေပးစားလိက်က၏။



တရားသ ကီးမှတ်စာ 144

၁၅ ကာလအနည်းငယ် ကာ၍ဂျံ ုစပါးများ ရိတ်သိမ်းချိန်ေရာက်ေသာအခါ

ှ ံ ဆန်သည် ဆိတ်ငယ်တစ်ေကာင်ကိယ၍မိမိဇနီးထံသိ့ အလည်သွားေလသည်။

သသည်သငယ်မ၏ ဖခင်အား``အက ်ပ်သည်ဇနီး၏အိပ်ခန်းသိ့ ဝင်လိပါသည်'' ဟေြပာ၏။

သိ့ရာတွင်ဖခင်ြဖစ်သကဝင်ခွင့်မေပးေချ။‐ ၂ သသည် ှ ံ ဆန်အား``သင်သည်သင်၏ဇနီးအား

မန်းေလ ပီဟအကယ်ပင်ငါထင်မှတ်သြဖင့် သ့အားသင်၏မိတ်ေဆွ ှ င့်ေပးစားလိက်ပါ

သည်။ သိ့ရာတွင်သ၏ညီမသည်သ့ထက်ပင် ပိ၍လှပါ၏။ သ့အစားထိသငယ်မကိ

သင်ယ ိင်ပါသည်'' ဟဆိေလသည်။ ၃ ှ ံ ဆန်ကလည်း``ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အား

ဤတစ် ကိမ်ငါ ပသည့်အမအတွက်ငါ ၌တာဝန် ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟဆိ၍၊‐ ၄

ထွက်သွား ပီးလ င်ေြမေခွးသံးရာကိဖမ်း ဆီး၍ ှ စ်ေကာင်တစ်တဲွအ မီးချင်းဆက်ကာ

အ မီးထံး ကားထဲတွင်မီးတတ်ကိချည် ၏။‐ ၅ ထိေနာက်မီးတတ်ကိမီး ှ ိ ၍ ဖိလိတိလယ်

များထဲသိ့ေြမေခွးတိ့ကိလတ်လိက်ေလ သည်။ ဤနည်းအားြဖင့်သသည်ရိတ်သိမ်း

ပီးဂျံ ုစပါးတိ့ကိသာမကမရိတ်သိမ်း ရေသးသည့်ဂျံ ုပင်များကိပါမီးသင့် ေလာင်က မ်းသွားေစ၏။

သံလွင်ဥယျာဥ် တိ့သည်လည်းမီးေလာင်က မ်းကန်၏။‐ ၆ ဤအမကိမည်သ ပသည်ကိဖိလိတိ

အမျိုးသားတိ့စံစမ်းေမးြမန်း ကေသာ အခါ တိမန မိ ့မှသ၏ေယာကမသည်

ှ ံ ဆန်၏ဇနီးအား ှ ံ ဆန်၏မိတ်ေဆွတစ်ဦး ှ င့်ေပးစားလိက်ေသာေကာင့် ှ ံ ဆန်ဤက့ဲသိ့

ပသည်ကိသိ ှ ိ  ကရ၏။ ထိ့ေကာင့်သတိ့ သည်ထိအမျိုးသမီး ှ င့်သ၏ဖခင်၏

အိမ်ကိမီး ိ ့ ကေလသည်။ ၇ ှ ံ ဆန်ကဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အား``သင်

တိ့သည်ဤသိ့ ပ ကသည်ဆိလ င် ငါသည် လည်းသင်တိ့အားလက်စားမေချရမချင်း

နားေနလိမ့်မည်မဟတ်ေကာင်းငါကျိန်ဆိ ၏'' ဟဆိ၍၊‐ ၈သတိ့အားြပင်းထန်စွာတိက်ခိက်ေလ၏။

သ သည်လအေြမာက်အြမားကိသတ်ြဖတ် ပီး ေနာက် ဧတံေကျာက်ေဆာင်အတွင်း ှ ိ ဂ၌

သွားေရာက်ေနထိင်ေလသည်။ ၉ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်ယဒြပည်သိ့

လာ၍စခန်းချကာေလဟိ မိ ့ကိတိက်ခိက် က၏။‐ ၁၀ ယဒြပည်သတိ့က``သင်တိ့သည်အဘယ်

ေကာင့်ငါတိ့အားတိက်ခိက် ကပါသနည်း'' ဟေမးလ င်သတိ့က``ငါတိ့သည် ှ ံ ဆန်ကိ

ဖမ်းဆီး၍ ငါတိ့အားသ ပသက့ဲသိ့သ့ အား ပရန်လာေရာက် ကြခင်းြဖစ်သည်''

ဟြပန်လည်ေြပာ ကား က၏။‐ ၁၁ ထိအခါယဒြပည်သားလသံးေထာင်တိ့သည်

ှ ံ ဆန်ေနေသာဧတံေကျာက်ဂသိ့သွား၍သ့ အား``ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်ငါတိ့အား

အစိးရသများြဖစ်သည်ကိသင်မသိပါ သေလာ။ အဘယ်သိ့အမကိငါတိ့အားသင်

ပခ့ဲပါ ပီနည်း'' ဟေမး က၏။ သကလည်း``ငါသည်သတိ့ငါ့အား ပသည် အတိင်းသာလ င်

သတိ့အား ပခ့ဲပါ၏'' ဟ ေြဖ ကားေလသည်။ ၁၂ သတိ့သည် ှ ံဆန်အား``ငါတိ့လာေရာက် က

ြခင်းမှာသင့်ကိချည်ေ ှ ာင်၍ ထိသတိ့၏လက် သိ့အပ် ှ ံ ရန်ြဖစ်ပါသည်'' ဟဆိ က၏။

ှ ံ ဆန်ကလည်း``သင်တိ့ကိယ်တိင်ငါ့အား မသတ်ပါဟကတိ ပပါေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၁၃

``ေကာင်း ပီ။ ငါတိ့သည်သင့်ကိချည်ေ ှ ာင်၍ ထိသတိ့၏လက်သိ့အပ် ှ ံ ပါအ့ံ။ သင့်အား

ငါတိ့သတ်မည်မဟတ်ပါ'' ဟကတိ ပ က၏။ ဤသိ့လ င်သတိ့သည်သ့အား ကိး

သစ် ှ စ်ေချာင်းြဖင့်ချည်ေ ှ ာင် ပီးလ င်ေကျာက် ေဆာင်မှြပန်လည်ေခ ေဆာင်လာ က၏။ ၁၄

ေလဟိအရပ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ ဖိလိတိ အမျိုးသားတိ့သည်ေအာ်ဟစ်ကာ ှ ံ ဆန်

ထံသိ့ေြပး၍လာ က၏။ ဘရားသခင်၏ တန်ခိးေတာ်သည် ှ ံ ဆန်အား တ်တရက်

သန်စွမ်းလာေစေတာ်မသြဖင့် သသည်မိမိ ၏လက်များကိချည်ေ ှ ာင်ထားေသာ ကိး

တိ့ကိမီးက မ်းသည့်အပ်ချည်မ င်ပမာ ြပတ်ေစ၏။‐ ၁၅ ထိေနာက်သသည်မ ကာမီကေသသွားသည့်

ြမည်းတစ်ေကာင်၏ေမး ိ းတစ်ေချာင်းကိေတွ့ ှ ိ သြဖင့်ေကာက်ယ ပီးလ င် ထိေမး ိ းြဖင့်

လတစ်ေထာင်မ ကိတိက်ခိက်သတ်ြဖတ်ပစ် လိက်ေလသည်။ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍ ှ ံ ဆန်က၊

``ြမည်းေမး ိ းြဖင့်လတစ်ေထာင်ကိငါသတ် ပီ။ ြမည်းေမး ိ းြဖင့်အေလာင်းေတွအပံပံြဖစ်ေစ ပီ''

ဟ၍သီဆိေလ၏။ ၁၇ ထိေနာက်သသည်ြမည်းေမး ိ းကိလင့်ပစ်လိက် သည်။

ဤအမအရာြဖစ်ပျက်သည့်အရပ်ကိ ရာမတ်ေလဟိဟ၍ေခ ေဝ  ကသတည်း။ ၁၈

ထိေနာက် ှ ံ ဆန်သည်အလွန်ေရငတ်၍လာသ ြဖင့် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့̀ `ဤေအာင်ပဲွ ကီး

ကိအက ်ပ်အားကိယ်ေတာ်ေပးေတာ်မခ့ဲပါ ပီ။ ယခအက ်ပ်သည်ေရငတ်၍ေသရပါ ေတာ့မည်ေလာ။

ဘရားမ့ဲသဤဖိလိတိအမျိုး သားတိ့၏လက်တွင်အဖမ်းခံရပါေတာ့မည် ေလာ'' ဟဆေတာင်း၏။‐ ၁၉

ထိအခါထာဝရဘရားသည်ေလဟိအရပ် ေြမချိုင့်တစ်ေနရာတွင် စမ်းေပါက်ေစေတာ်မ

သြဖင့်ေရထွက်လာ၏။ ှ ံ ဆန်သည်ထိေရကိ ေသာက်ရ၍လန်းဆန်းလာေလသည်။ သိ့ြဖစ်

၍ထိစမ်းေပါက်ကိအဟေကာရဟေခ ေဝ ၍ယေန့တိင်ေအာင်ေလဟိအရပ်၌ ှ ိ သ တည်း။‐

၂၀ ှ ံ ဆန်သည်လည်းဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ ကီးစိးေနချိန်၌ ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့အားအ ှ စ် ှ စ်ဆယ်တိင်တိင်ေခါင်း ေဆာင်ခ့ဲေလသည်။

၁၆
တစ်ေန့သ၌ ှ ံ ဆန်သည် ဖိလိတိအမျိုးသား တိ့ေနထိင်ရာဂါဇ မိ ့သိ့သွားေရာက်၏။

ထိ မိ ့တွင်ြပည့်တန်ဆာမတစ်ဦးကိေတွ့၍သ ှ င့်အိပ်စက်ေလသည်။‐ ၂

ဂါဇ မိ ့သားတိ့သည် ှ ံ ဆန်ေရာက် ှ ိ ေနေ ကာင်း ကိ ကားသိ ကသြဖင့် ထိအိမ်ကိဝိင်းရံထား

ပီးလ င်တစ်ညလံး မိ ့တံခါးဝမှေစာင့်ေန က၏။ ``ငါတိ့သည်သ့အားမိးလင်းသည်တိင်

ေအာင်ေစာင့်ဆိင်း ပီးမှသတ်ပစ်မည်'' ဟ ကံ စည်ကာဆိတ် ငိမ်စွာေန က၏။‐ ၃

သိ့ရာတွင် ှ ံ ဆန်သည်သန်းေခါင်တိင်ေအာင် သာအိပ် ပီးေနာက်ထ၍တံခါး ွက်၊ တံခါး

တိင်၊ ကန့်လန့်ကျင် ှ င့်တကွ မိ ့တံခါးကိ ဆဲွ တ် ပီးလ င်ပခံးေပ မှာထမ်း၍ ေဟ ဗန်

မိ ့အနီးေတာင်ထိပ်ေပ သိ့ယေဆာင်သွား ေလသည်။ ၄ ထိေနာက် ှ ံ ဆန်သည်ေစာရက်ချိုင့်တွင်

ေနထိင် ေသာေဒလိလအမည် ှ ိ ေသာအမျိုးသမီး ကိချစ် ကိက်ြပန်၏။‐ ၅

ဖိလိတိဘရင်ငါးပါးတိ့သည်ေဒလိလထံ သိ့လာ၍`` ှ ံ ဆန်သည်အဘယ်ေကာင့်ဤမ

ခွန်အား ကီးရေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ သ့ အားအဘယ်သိ့ ှ ိမ်နင်း၍ချည်ေ ှ ာင်ထား

ိင်ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်းသိ ှ ိ ရန်သ့အား ြဖားေယာင်း၍ေမးပါ။ ငါတိ့တစ်ေယာက်လ င်

ေငွတစ်ဆယ့်တစ်ပိဿာစီေပးပါမည်'' ဟေြပာ၏။ ၆ သိ့ြဖစ်၍ေဒလိလသည် ှ ံ ဆန်အား``သင်သည်

ဤမ ခွန်အား ကီးရြခင်းမှာအဘယ်ေ ကာင့် နည်း။ သင့်အားအဘယ်နည်းြဖင့်ချည်ေ ှ ာင်၍

အ ိင်ရ ိင်ပါမည်နည်း'' ဟေမး၏။ ၇ ှ ံ ဆန်က``မေြခာက်ေသးေသာေလး ကိးအသစ်

ခနစ်ပင်ြဖင့်ငါ့ကိချည်ေ ှ ာင်ထားမည်ဆိ လ င် ငါသည်အြခားသများနည်းတအား ေလျာ့လိမ့်မည်''

ဟဆိ၏။ ၈ သိ့ြဖစ်၍ဖိလိတိဘရင်တိ့သည်မေြခာက်ေသး ေသာေလး ကိးအသစ်ခနစ်ပင်ကိေဒလိလ

အားေပးသြဖင့် ေဒလိလသည် ှ ံ ဆန်အား ချည်ေ ှ ာင်ထားလိက်ေလသည်။‐ ၉

သမသည်အြခားအခန်းတစ်ခထဲ၌လ အချို ့ကိေစာင့်၍ေနေစ ပီးလ င်`` ှ ံ ဆန်၊ ဖိလိတိ

အမျိုးသားတိ့လာေန က ပီ'' ဟဟစ်ေအာ်၏။ သိ့ရာတွင် ှ ံ ဆန်သည်ထိေလး ကိးတိ့ကိမီး

ထိသည့်ချည်မ င်သဖွယ်ြဖတ်ေတာက်ပစ်လိက် ေလသည်။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်သခွန်အား

ကီးရြခင်း၏လ ို ့ဝှက်ချက်ကိမသိ ိင် ကေသးေပ။ ၁၀ ေဒလိလက ှ ံ ဆန်အား``သင်သည်ကန်မ

အားမှန်ရာကိမေြပာဘဲအ းလပ်ေလ ပီ။ သင့်အားအဘယ်သိ့ချည်ေ ှ ာင်ထား ိင်

မည်ကိကန်မအားေကျးဇး ပ၍ေြပာြပ ပါ'' ဟြဖားေယာင်းေြပာဆိ၏။ ၁၁

သကလည်း``ငါ့အားတစ် ကိမ်တစ်ခါမ အသံးမ ပရေသးသည့် ကိးသစ်များြဖင့်

ချည်ေ ှ ာင်မည်ဆိလ င် ငါသည်အြခားသ များက့ဲသိ့ပင်အားေလျာ့ေပအ့ံ'' ဟြပန် ေြပာ၏။ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍ေဒလိလသည် ကိးသစ်ကိယ ပီးလ င် သ့အားချည်ေ ှ ာင်ေလသည်။ ထိ ေနာက်`` ှ ံ ဆန်၊

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့လာေန က ပီ'' ဟဟစ်ေအာ်၏။ လတိ့သည်အခန်း တစ်ခထဲတွင်ေစာင့်ေန က၏။

သိ့ရာတွင် ှ ံ ဆန်သည်မိမိလက်များမှ ကိးတိ့ကိ ချည်မ င်သဖွယ်ြဖတ်ေတာက်လိက်ေလသည်။ ၁၃

ေဒလိလက ှ ံ ဆန်အား``သင်သည်ကန်မအား မှန်ရာကိမေြပာဘဲအ းလပ်လျက်ပင် ှ ိ ေန

ပါေသး၏။ သင့်အားအဘယ်သိ့ချည်ေ ှ ာင်ထား ရမည်ကိကန်မအားေြပာပါေလာ့'' ဟြဖား

ေယာင်းေြပာဆိြပန်၏။ ှ ံ ဆန်က``ငါ၏ဆံပင်ခနစ်စကိယက်ကန်း စင်ထဲသိ့ယက်သွင်းကာ

သပ် ှ င့် ိက်၍ထား မည်ဆိလ င်ငါသည်အြခားသများနည်း တအားေလျာ့လိမ့်မည်'' ဟေြပာ၏။

၁၄ ထိအခါေဒလိလသည်သ့အားေချာ့၍ သိပ် ပီးလ င် သ၏ဆံပင်ခနစ်စကိယ၍

ရက်ကန်းစင်ထဲသိ့ရက်သွင်းကာသပ် ိက် ထားလိက်၏။ ထိေနာက်`` ှ ံ ဆန်၊ ဖိလိတိအမျိုး

သားတိ့လာေန က ပီ'' ဟဟစ်ေအာ်ေလသည်။ သိ့ရာတွင် ှ ံ ဆန်သည် ိးထ ပီးလ င် မိမိ

၏ဆံပင်ကိယက်ကန်းစင်မှဆဲွထတ်လိက် ၏။ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍ေဒလိလကသအား``သင်သည်

ကန်မကိတကယ်မချစ်ဘဲ ှ င့်ချစ်ပါသည် ဟ အဘယ်သိ့ေြပာ ိင်ပါသနည်း။ ကန်မ

အားသင်အ းလပ်ခ့ဲသည်မှာသံး ကိမ်တိင် တိင် ှ ိ ေလ ပီ။ သင်သည်ယခတိင်ေအာင်ပင်

မိမိအဘယ်ေ ကာင့်သန်စွမ်းရေ ကာင်းကိ ကန်မအားေြပာမြပေသးပါတကား'' ဟဆိ၏။‐ ၁၆

ဤသိ့လ င်သသည်ဆက်လက်၍တစ်ေန့ ပီး တစ်ေန့ေမးြမန်းလျက်ေနရကား ှ ံ ဆန်သည်

ေဒလိလ၏ပဆာမကိလွန်စွာ ငီးေငွ ့လာ ပီးလ င်ေနာက်ဆံး၌``ငါ၏ဆံပင်သည်တစ်

ကိမ်တစ်ခါမ မရိတ်မြဖတ်ရေသး။ ငါ သည်လည်းေမွးစကပင်လ င်နာဇရိဂိဏ်း

ဝင်အြဖစ်ြဖင့် ဘရားသခင်အားဆက်ကပ် ထားသြဖစ်သည်။ အကယ်၍ငါ၏ဆံပင်ကိ

ရိတ်ြဖတ်လိက်သည် ှ ိ ေသာ်ငါသည်ခွန်အား ဆတ်ယတ်၍သတစ်ပါးနည်းတအားနည်း ေပအ့ံ''

ဟအမှန်အတိင်းထတ်ေဖာ်ေြပာ ဆိလိက်ေတာ့၏။ ၁၈ ယင်းသိ့အမှန်အတိင်းေြပာဆိသည်ကိ

ေဒလိလသိေသာအခါ သသည်ဖိလိတိ ဘရင်တိ့ထံသိ့လလတ်၍``ဤတစ် ကိမ်

ြပန်လာခ့ဲ ကပါ။ ကန်မသည် ှ ံ ဆန်ထံ မှမှန်ရာကိသိ ှ ိ ရပါ ပီ'' ဟေြပာ ကား လိက်၏။

ထိသတိ့သည်လည်းေငွများ ကိယ၍လာ က၏။‐ ၁၉ ေဒလိလသည် ှ ံ ဆန်အားမိမိ၏ေပါင်ေပ

တွင်ေချာ့၍သိပ် ပီးမှ လတစ်ေယာက်ကိေခ ၍ ှ ံ ဆန်၏ဆံပင်ခနစ်စကိရိတ်ြဖတ်ေစ၏။

ှ ံ ဆန်၌ခွန်အားေပျာက်ကွယ်သွား ပီြဖစ်၍ ေဒလိလသည်သ့အားစတင် ှ င်းပန်းေလ ေတာ့သည်။‐

၂၀ သသည်`` ှ ံ ဆန်၊ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့လာ ေန က ပီ'' ဟဟစ်ေအာ်၏။ ထိအခါ ှ ံ ဆန်
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သည်အိပ်ရာမှ ိးထ၍ယခတစ် ကိမ်လည်း ခါတိင်းက့ဲသိ့ပင် မိမိလွတ်ေြမာက် ိင်လိမ့်

မည်ဟထင်မှတ်၏။ မိမိအားထာဝရဘရား စွန့်ခွာသွားေတာ်မ ပီြဖစ်ေ ကာင်းကိမသ မသိ။‐

၂၁ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်လည်းသ့အား ဖမ်းဆီးကာသ၏မျက်စိကိေဖာက် ပီး

ေနာက် သ့အားဂါဇ မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်၍ ေကးဝါ ကိးများြဖင့်ချည်ေ ှ ာင် ပီးလ င်

ေထာင်ထဲ၌ ကိတ်ဆံေကျာက်ကိလှည့်ေစ က၏။‐ ၂၂ သိ့ရာတွင်သ၏ဆံပင်သည်ြပန်၍ ှ ည်စ

ပလာေလသည်။ ၂၃ ဖိလိတိဘရင်တိ့သည်မိမိတိ့၏ဘရားဒါဂန် အား

ယဇ်ပေဇာ်ရန် ှ င့်ေအာင်ပဲွခံရန်အတွက် စေဝး က၏။ သတိ့က``ငါတိ့၏ဘရားသည်

ငါတိ့အားမိမိတိ့ရန်သ ှ ံ ဆန်၏အေပ ၌ေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မ ပီ'' ဟသီဆိ က၏။‐ ၂၄

သတိ့သည်အလွန်ေပျာ် င်လျက်`` ှ ံ ဆန်ကိေခ ခ့ဲ က။ သ့အားငါတိ့ကိေဖျာ်ေြဖေစမည်'' ဟဆိ က၏။

သတိ့သည် ှ ံ ဆန်ကိေထာင်ထဲမှေခ ေဆာင် ၍ မိမိတိ့အားေဖျာ်ေြဖေစ၏။ မ ပ်တိင်မ ကီး

အ ကားတွင်ရပ်ေစ၏။ လတိ့သည်သ့ကိြမင် ေလလ င်``ငါတိ့၏ဘရားသည်ငါတိ့ြပည်ကိ

ယိယွင်းပျက်စီးေစ၍ ငါတိ့လအေြမာက် အြမားကိသတ်ြဖတ်ခ့ဲေသာရန်သ၏အေပ

၌ငါတိ့အားေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မ ပီ'' ဟ မိမိတိ့ဘရား၏ဂဏ်ေကျးဇးကိချီးမွမ်း၏။‐ ၂၆

ှ ံ ဆန်သည်မိမိအားလက်ဆဲွ၍ေခ ယလာ ေသာသငယ်အား``မ ပ်တိင်မ ကီးတိ့ကိငါ့ အားကိင်ခွင့် ပပါ။

ယင်းတိ့ကိငါမီှ၍ေန လိပါသည်'' ဟေြပာ၏။‐ ၂၇ ထိမ ပ်သည်အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ

ှ င့်ြပည့်လ ံ လျက် ှ ိ ၏။ ဖိလိတိဘရင်ငါးပါး တိ့သည်လည်းထိမ ပ်တွင် ှ ိ  က၏။ အမျိုး

သားအမျိုးသမီးစစေပါင်းသံးေထာင်ခန့် သည် မ ပ်အမိးေပ မှ ှ ံ ဆန်ေဖျာ်ေြဖေန

သည်ကိ ကည့် လျက် ှ ိ  က၏။ ၂၈ ထိအခါ ှ ံ ဆန်က``အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်ကိေအာက်ေမ့သတိရေတာ်မပါ။ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်၏မျက်စိ ှ စ်လံးကိ

ေဖာက်ပစ်သည့်အတွက် ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ အားတစ်ချက်တည်းြဖင့်လက်စားေချ ိင်ရန်

အက ်ပ်အားဤတစ် ကိမ်သာလ င်ခွန်အား ကိြပန်လည်ရ ှ ိ ေစေတာ်မပါ'' ဟဆ

ေတာင်းပတနာ ပေလသည်။‐ ၂၉ ထိေနာက်သသည်မ ပ်ဗဟိတိင်မ ကီး ှ စ်ခ ကိ

လက်တစ်ဘက်စီြဖင့်ကိင်၍တွန်း ပီးလ င်၊‐ ၃၀ ``အက ်ပ်အားဖိလိတိလတိ့ ှ င့်အတေသခွင့်

ပေတာ်မပါ'' ဟဟစ်ေအာ်၏။ သသည်အစွမ်းကန် တွန်းလိက်ရာမ ပ်သည် ဘရင်ငါးပါး ှ င့်တကွ

ှ ိ သမ ေသာလတိ့အေပ သိ့ ပိကျေလသည်။ ှ ံ ဆန်သည်ေသဆဲအချိန်၌သတ်ခ့ဲသည့်လ

ဦးေရမှာအသက် ှ င်စဥ်အခါကသတ်ခ့ဲ သည့်လဦးေရထက်ပိ၍များြပား၏။ ၃၁

ှ ံ ဆန်၏ညီများ ှ င့်အြခားအိမ်ေထာင်စ သားတိ့သည် လာေရာက်၍သ၏ ပ်အေလာင်း ကိယ ပီးလ င်

ေဇာရာ မိ ့ ှ င့်ဧ ှ ေတာလ မိ့စပ် ကား ှ ိ ဖခင်ြဖစ်သမာေနာ်၏သချုင်း ဂတွင်သ ဂဟ်က၏။

သသည် ှ စ်ေပါင်း ှ စ် ဆယ်တိင်တိင်ဣသေရလလမျိုး၏ေခါင်း ေဆာင်ြဖစ်ခ့ဲသတည်း။

၁၇ အခါတစ်ပါးကမိကာအမည် ှ ိ ေသာလ တစ်ေယာက်သည် ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းေဒသ

တွင်ေနထိင်၏။‐ ၂ သသည်မိမိ၏မိခင်အား``မိခင်၏ေငွတစ်ဆယ့်

တစ်ပိဿာေပျာက်ဆံးသွားစဥ်အခါကခိး ယသအား မိခင်ကျိန်ဆဲခ့ဲသည်ကိကန်ေတာ် ကားရပါသည်။

ထိေငွသည်ကန်ေတာ့်မှာ ှ ိ ပါသည်။ ကန်ေတာ်ယမိပါသည်'' ဟ ေြပာေလသည်။

သ၏မိခင်ကလည်း``ငါ့သား၊ ထာဝရဘရား သည်သင့်အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါေစ ေသာ''

ဟဆိ၏။‐ ၃ သသည်ထိေငွကိမိခင်အားြပန်၍ေပး၏။ ထိ အခါမိခင်ြဖစ်သက``ငါ့သား၊ ကျိန်စာ

မသင့်စိမ့်ေသာငှာငါကိယ်တိင်ပင်ထိေငွကိ ထာဝရဘရားအားေပးလဆက်ကပ်မည်။

ေငွြဖင့်မွမ်းမံထားသည့်သစ်သား ပ်တ တစ်ခကိ ပလပ်ရာတွင် ထိေငွကိအသံး

ပမည်ြဖစ်၍သင့်အားြပန်ေပးမည်'' ဟဆိ၏။‐ ၄ သားြဖစ်သသည်လည်းထိေငွကိမယဘဲ

အမိအားြပန်၍ေပးေလသည်။ ထိအခါ မိခင်သည်ေငွ ှ စ်ပိဿာကိယ၍ပန်းထိမ်

အားေပးအပ်ကာ သစ်သား ပ်တတစ်ခ ထလပ်ေစ ပီးလ င်ေငွြဖင့်မွမ်းမံေစ၏။

ထိ ပ်တကိမိကာ၏အိမ်တွင်ထား ှ ိ သတည်း။ ၅ ဤမိကာဆိသ၌ မိမိကိယ်ပိင်ဝတ် ပကိး

ကွယ်ရာဌာနတစ်ခ ှ ိ ၏။ သသည် ပ်တ များ ှ င့်သင်တိင်းေတာ်တစ်ခကိ ပလပ် ပီးလ င်

မိမိသားတစ်ေယာက်အားမိမိ ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်အြဖစ်ြဖင့်ခန့်ထား ေလသည်။‐ ၆

ထိကာလ၌ဣသေရလလမျိုးတွင်ဘရင် မ ှ ိ ေသးေချ။ လတိင်းပင်မိမိ၏စိတ်

သေဘာအတိင်း ပလပ်ေလသည်။ ၇ ထိကာလ၌ယဒြပည်ဗက်လင် မိ ့တွင် ေနထိင်

ေသာေလဝိအမျိုးသားလငယ်တစ်ေယာက်သည်၊‐ ၈အြခားတစ် မိ ့တစ် ွာသိ့သွားေရာက်ေနထိင်

ရန်ဗက်လင် မိ ့မှထွက်ခွာလာစဥ် ဧဖရိမ် ေတာင်ကန်းေဒသ ှ ိ မိကာ၏အိမ်သိ့ေရာက် ှ ိ လာေလသည်။‐

၉ မိကာက``သင်သည်အဘယ်အရပ်မှလာသနည်း'' ဟေမး၏။ သက``အက ်ပ်သည်ယဒြပည်ဗက်

လင် မိ ့မှေလဝိအမျိုးသားြဖစ်၍ေနထိင်ရန် အရပ်ကိ ှ ာေနသြဖစ်ပါသည်'' ဟြပန်ေြပာ ေလသည်။ ၁၀

မိကာကလည်း``အက ်ပ် ှ င့်အတေနပါေလာ့။ အက ်ပ်အားအ ကံဉာဏ်ေပးသ၊ အက ်ပ်၏

ယဇ်ပေရာဟိတ်အြဖစ်ြဖင့်ေနပါေလာ့။ သင့် အားတစ် ှ စ်လ င်ေငွဒဂ ါးတစ်ဆယ် ှ င့်ဝတ်စံ

ကိလည်းေကာင်း၊ အစားအစာကိလည်းေကာင်း အက ်ပ်ေထာက်ပ့ံပါမည်'' ဟဆိေလေသာ်၊‐ ၁၁

ေလဝိလငယ်သည်မိကာ ှ င့်အတေနထိင် ရန်သေဘာတလိက်၏။ သသည်မိကာ၏သား

သဖွယ်အတေနထိင်ေလသည်။ ၁၂ မိကာသည်သ့အားမိမိ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်အြဖစ် ြဖင့်ခန့်ထားသြဖင့်

သသည်မိကာ၏အိမ်၌ေနထိင် ေလသည်။‐ ၁၃ မိကာကလည်း``ယခငါသည်ေလဝိအမျိုးသား

တစ်ဦးအား မိမိ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်အြဖစ်ြဖင့် ရ ှ ိ ထားေလ ပီ။ ထိ့ေ ကာင့်ထာဝရဘရား

သည်အစစအရာရာ၌ ငါ့အားတိးတက် ေအာင်ြမင်ေစေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။

၁၈ ထိကာလ၌ဣသေရလလမျိုးတွင်ဘရင် မ ှ ိ ေသးေချ။ ဒန်အ ွယ်ဝင်တိ့တွင်လည်း

အြခားဣသေရလအမျိုးသားများက့ဲ သိ့ ကိယ်ပိင်နယ်ေြမတစ်စံတစ်ရာမ မ ှ ိ ကေသးေပ။

သိ့ြဖစ်၍မိမိတိ့သိမ်းယ၍ အတည်တကျေနထိင်ရန်နယ်ေြမကိ ှ ာေဖွလျက်ေန က၏။‐ ၂

ဒန်အမျိုးသားတိ့သည်နယ်ေြမကိစးစမ်း ှ ာေဖွရန် မိမိတိ့အ ွယ်ဝင်အိမ်ေထာင်စ အေပါင်းမှ

အရည်အချင်း ှ ိ သလငါး ေယာက်ကိေ ွးချယ်၍ေဇာရာ မိ ့ ှ င့်ဧ ှ ေတာလ မိ ့တိ့မှေစလတ်လိက် က၏။

ထိ သတိ့သည်ေတာင်ကန်းေဒသြဖစ်ေသာ ဧဖရိမ်ြပည်သိ့ေရာက်လာေသာအခါ

မိကာ၏အိမ်တွင်တည်းခိ က၏။‐ ၃ ထိအိမ်တွင် ှ ိ ေနစဥ်လတိ့သည်ေလဝိလ

ငယ်ေြပာဆိသည့်စကားသံကိသတိထား မိ ကသြဖင့် သ့ထံသိ့သွား ပီးလ င်``သင်

သည်ဤအရပ်သိ့အဘယ်ေ ကာင့်ေရာက်ေန ပါသနည်း။ သင့်အားဤအရပ်သိ့အဘယ်

သေခ ေဆာင်လာပါသနည်း'' ဟေမး က၏။ ၄ သကလည်း``ငါသည်မိကာ ှ င့်အမတစ်ခ

အတွက် သေဘာတထားပါသည်။ သသည်ငါ့ အားအခေပး၍မိမိ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်

အြဖစ်ြဖင့်ငှားရမ်းထားပါသည်'' ဟြပန် ေြပာ၏။ ၅ ထိအခါသတိ့က``ငါတိ့သည်ဤခရီးတွင်

ေအာင်ြမင်မ ှ ိ မည်မ ှ ိ မည်ကိ ဘရားသခင် အားေကျးဇး ပ၍ေလာက်ထားေမးြမန်း

ေပးပါ'' ဟဆိ က၏။ ၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်က``မည်သိ့မ သင်တိ့စိးရိမ် ရန်မလိပါ။

ဘရားသခင်သည်ဤခရီးတွင် သင်တိ့အားေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မလျက် ှ ိ ပါ သည်''

ဟြပန်ေြပာ၏။ ၇ ထိ့ေကာင့်ထိလငါးေယာက်တိ့သည်လဲ ှ မိ ့သိ့ထွက်သွား က၏။

ထိ မိ ့သားတိ့သည် ဇိဒန် မိ ့သားများက့ဲသိ့ ေအးေဆး ငိမ်းချမ်း စွာေနထိင် ကသများြဖစ်ေ ကာင်း၊

မည်သ ှ င့်မ အြငင်းမပွားတတ်ေ ကာင်း၊ သတိ့ လိအပ်သမ တိ့ကိလည်းရ ှ ိ  ကေကာင်း၊

သတိ့သည်ဇိဒန် မိ ့သားတိ့ ှ င့်အလွန် အလှမ်းကွာရာတွင်ေနထိင် ကလျက်

အြခားအဘယ်လမျိုး ှ င့်မ လည်း အဆက်အသွယ်မ ှ ိ  ကေကာင်းကိ စးစမ်းသိ ှ ိ  ကေလသည်။‐ ၈

ထိသငါးေယာက်တိ့သည်ေဇာရာ မိ ့ ှ င့် ဧ ှ ေတာလ မိ ့တိ့သိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ ကေသာအခါ

အမျိုးသားချင်းတိ့က``သင် တိ့အဘယ်သိ့စံစမ်းေတွ့ ှ ိ ခ့ဲရသနည်း'' ဟေမးြမန်း က၏။‐ ၉

သတိ့ကလည်း``လာ က၊ လဲ ှ  မိ ့ကိငါ တိ့သွားေရာက်တိက်ခိက် ကကန်အ့ံ။

ထိ နယ်ေြမသည်အလွန်ေကာင်းမွန်ေ ကာင်း ကိငါတိ့ေတွ့ြမင်ခ့ဲရ ပီ။ ဤအရပ်တွင်

ဆိင်းလင့်၍ေန ကမည်ေလာ။ အလျင် အြမန်ထိနယ်ေြမကိဝင်ေရာက်သိမ်းယ ကကန်အ့ံ။‐ ၁၀

ထိအရပ်သိ့သင်တိ့ေရာက် ကေသာအခါ လတိ့သည် စိးစဥ်းမ မယံသကာမြဖစ် က

သည်ကိေတွ့ ှ ိ ရ ကလိမ့်မည်။ ထိနယ်ေြမ သည်ကျယ်ြပန့်၍လသားတိ့လိချင်ေတာင့်

တေသာအရာတိ့ ှ င့်လည်းြပည့်စံ၏။ ထိ နယ်ေြမကိသင်တိ့အားဘရားသခင်ေပး

သနားေတာ်မေလ ပီ'' ဟဆိ က၏။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ဒန်အ ွယ်ဝင်လေပါင်းေြခာက်ရာ

တိ့သည် တိက်ပဲွဝင်ရန်အသင့်ြပင်လျက် ေဇာရာ မိ ့ ှ င့်ဧ ှ ေတာလ မိ ့တိ့မှထွက်ခွာ

သွားေလသည်။‐ ၁၂ သတိ့သည်ယဒြပည်၊ ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ့၌ တပ်စခန်းချ က၏။

ထိအေကာင်းေကာင့်ထိ အရပ်သည်ဒန်တပ်စခန်းဟ၍ယေန့တိင် ေအာင်အမည်တွင်သတည်း။‐ ၁၃

သတိ့သည်ထိအရပ်မှဆက်လက်၍ခရီး ပ ကရာ ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းေဒသ ှ ိ မိကာ

၏အိမ်သိ့ေရာက် က၏။ ၁၄ ထိအခါလဲ ှ နယ်သိ့သွားေရာက်စးစမ်း

ေထာက်လှမ်းခ့ဲေသာလငါးေယာက်တိ့က မိမိ တိ့၏အေပါင်းအေဖာ်များအား``ဤအိမ်စ

အနက်အိမ်တစ်လံးတွင်ေငွြဖင့်မွမ်းမံထား သည့် ပ်တတစ်ခ ှ ိ သည်ကိ သင်တိ့သိ က

ပါ၏ေလာ။ ထိအိမ်တွင်အြခား ပ်တများ ှ င့်သင်တိင်းေတာ်တစ်ခလည်း ှ ိ ၏။ ငါတိ့

အဘယ်သိ့ ပသင့်သည်ဟသင်တိ့ထင် ြမင် ကပါသနည်း'' ဟေမး၏။‐ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ေလဝိလငယ်ေနထိင် ရာ မိကာ၏အိမ်သိ့သွား၍သ့အား တ်ခွန်း ဆက် က၏။‐ ၁၆

တိက်ခိက်ရန်အသင့် ှ ိ ေသာဒန်အ ွယ်ဝင် စစ်သည် ေြခာက်ရာတိ့သည်ဝင်းတံခါးဝ

တွင်ေစာင့်ဆိင်းေန က၏။‐ ၁၇ ေထာက်လှမ်းရန်သွားေရာက်ခ့ဲေသာလငါး ေယာက်တိ့သည်

အိမ်ထဲသိ့ဝင်၍ေငွြဖင့်မွမ်း မံထားသည့် ပ်တ ှ င့်အြခား ပ်တများကိ လည်းေကာင်း၊

သင်တိင်းေတာ်ကိလည်းေကာင်းယ က၏။ ထိအချိန်၌ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်စစ်

သားေြခာက်ရာ ှ င့်အတဝင်းတံခါးဝတွင် ှ ိ သတည်း။ ၁၈ မိကာ၏အိမ်သိ့ထိသတိ့ဝင်၍ ပ်တများ ှ င့်

သင်တိင်းေတာ်တိ့ကိယ ကေသာအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်ကသတိ့အား``သင်တိ့သည်
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အဘယ်သိ့ ပ ကပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ၁၉ သတိ့ကလည်း``ဆိတ်ဆိတ်ေနေလာ့။

စကား တစ်ခွန်းမ မေြပာ ှ င့်။ သင်သည်ငါတိ့ ှ င့် အတလိက်၍ငါတိ့အားအ ကံေပးသ

အြဖစ်ေဆာင် ွက်ပါေလာ့။ လတစ်ေယာက် ၏အိမ်ေထာင်အတွက်ယဇ်ပေရာဟိတ် ပ ရြခင်းထက်

ဣသေရလအ ွယ်ဝင်တစ် ခလံးအတွက် ပရြခင်းကသင့်အဖိ့ ပိ၍ေကာင်းမည်မဟတ်ပါေလာ'' ဟ

ေြပာ က၏။‐ ၂၀ ထိအခါယဇ်ပေရာဟိတ်သည်လွန်စွာ ဝမ်းေြမာက်သြဖင့် ပ်တများ ှ င့်သင်တိင်း

ေတာ်တိ့ကိယ၍ထိလစ ှ င့်အတ လိက်သွားေလသည်။ ၂၁ သတိ့သည်ြပန်လှည့် ပီးလ င်ထွက်ခွာ

သွား က၏။ မိမိတိ့၏သားသမီးများ၊ တိရစာန်များ ှ င့်ဝန်စည်စလယ်များကိ

ေ ှ ့မှအလျင်သွား ှ င့်ေစ က၏။‐ ၂၂ ထိသတိ့အတန်ငယ်ခရီးေရာက်ေသာအခါ

မိကာသည် မိမိ၏အိမ်နီးချင်းတိ့တိက်ပဲွဝင် ရန်စ ံ းေလသည်။ သတိ့သည်ဒန်အမျိုး

သားတိ့အားလိက်၍မီေသာအခါ၊‐ ၂၃ ဟစ်ေခ  က၏။ သတိ့သည်လည်းလှည့်၍ ကည့် ပီးလ င်

မိကာအား``သင်တိ့တွင်အဘယ်အေရး အခင်း ှ ိ သနည်း။ ဤလထ ှ င့်အဘယ်ေကာင့်

လိက်လာ ကသနည်း'' ဟေမး၏။ ၂၄ မိကာကလည်း`` `အဘယ်အေရးအခင်း ှ ိ

သနည်း' ဟဆိရာ၌သင်တိ့အဘယ်သိ့ဆိ လိပါသနည်း။ သင်တိ့သည်ငါ၏ယဇ်ပေရာ

ဟိတ် ှ င့် ငါထလပ်ထားေသာ ပ်တတိ့ကိ ယသွား ကပါသည်တကား။ ငါ၌အဘယ်

အရာကျန် ှ ိ ေသးသနည်း'' ဟြပန်ေြပာ ေလ၏။ ၂၅ ဒန်အမျိုးသားတိ့က``ဤသတိ့သည်အမျက်

ထွက်၍ သင်တိ့အားမတိက်ခိက်ေစလိလ င် ေနာက်ထပ်စကားတစ်ခွန်းမ မေြပာပါ ှ င့်။

သင် ှ င့်သင်၏အိမ်ေထာင်စတစ်ခလံးေသ သွားလိမ့်မည်'' ဟဆိ က၏။‐ ၂၆

ထိေနာက်သတိ့သည်ခရီးဆက် က၏။ မိကာ သည်သတိ့အားခခံတိက်ခိက် ိင်စွမ်းမ ှ ိ သည်ကိ

သိသြဖင့်လှည့်၍အိမ်သိ့ြပန်ေလ၏။ ၂၇ ဒန်အမျိုးသားတိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့်

တကွမိကာ ပလပ်ထားသည့် ပ်တများကိ ယ ပီးေနာက် ေအးေဆး ငိမ်းချမ်းစွာေနထိင်

ကသတိ့၏လဲ ှ  မိ ့သိ့သွားေရာက်တိက် ခိက် က၏။ ထိ မိ ့သည်ဗက်ရေဟာဘ မိ ့

တည် ှ ိ ရာချိုင့်ဝှမ်း၌ပင်တည် ှ ိ သည်။ သ တိ့သည် မိ ့သားတိ့ကိသတ်၍ မိ ့ကိလည်း

မီး ိ ့ပစ် က၏။ သတိ့အားကယ်ဆယ်သည့် သတစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ေချ။ အဘယ်

ေကာင့်ဆိေသာ်လဲ ှ  မိ ့သည်ဇိဒန် မိ ့ ှ င့် အလွန်ခရီးလှမ်းသည့်ြပင် လဲ ှ  မိ ့သား

တိ့သည်အြခားလတိ့ ှ င့်ဆက်သွယ်မ လံးဝမ ှ ိ ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ဒန်အမျိုး

သားတိ့သည်ထိ မိ ့ကိြပန်လည်တည် ေထာင်ကာအတည်တကျေနထိင် က ေလသည်။‐ ၂၉

ယင်းအမည်လဲ ှ  မိ ့ကိလည်းယာကပ် ၏သား မိမိတိ့၏ဘိးေဘးြဖစ်သဒန်ကိ

အစဲွ ပ၍ဒန် မိ ့ဟေြပာင်းလဲေခ ေဝ က၏။‐ ၃၀ ဒန်အမျိုးသားတိ့သည်မိကာ ပလပ်သည့် ပ်

တကိတည်ထား ပီးလ င် ဝတ် ပကိးကွယ် ကေလသည်။ ေမာေ ှ ၏ေြမး၊ ေဂရ ံ ၏ သားေယာနသန်က

သတိ့၏ယဇ်ပေရာ ဟိတ်အြဖစ်ြဖင့်ေဆာင် ွက်ေလသည်။ သ၏သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည်လည်း

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ဖမ်းဆီးသိမ်းသွားြခင်း ခံရချိန်တိင်ေအာင် သတိ့၏ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်များအြဖစ်ြဖင့်ေဆာင် ွက် က၏။‐ ၃၁ ှ ိ ေလာ မိ ့၌ဘရားသခင်အားဝတ် ပကိး

ကွယ်ရာတဲေတာ် ှ ိ ေနသမ ကာလပတ် လံး မိကာ ပလပ်သည့် ပ်တသည်လည်းထိ

အရပ်၌တည် ှ ိ ေနသတည်း။

၁၉ ဣသေရလလမျိုးတွင် ှ င်ဘရင်မေပ မ ှ ိ ေသးမီကာလ၌ ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းေဒသ

အစွန်အဖျားတွင်ေနထိင်ေသာေလဝိအမျိုး သားတစ်ေယာက်သည် ယဒြပည်ဗက်လင် မိ ့

သတစ်ေယာက်ကိအေပျာ်မယားအြဖစ် သိမ်းယ၏။‐ ၂ သိ့ရာတွင်ထိသငယ်မသည်ခင်ပွန်း ှ င့်

စိတ်ဆိးသြဖင့် ဗက်လင် မိ ့ ှ ိ သ့ဖခင်၏ အိမ်သိ့ြပန် ပီးလ င်ထိအိမ်တွင်ေလးလ မ ေနေလသည်။‐ ၃

ထိအခါလင်ြဖစ်သသည်သ့အားေချာ့ေမာ့၍ မိမိထံြပန်လာရန် ကိးစားမည်ဟဆံးြဖတ် ကာ

မိမိ ှ င့်အတြမည်း ှ စ်ေကာင် ှ င့်အေစခံ ကိပါေခ ၍သွား၏။ သငယ်မသည်ေလဝိ

အမျိုးသားအားအိမ်ထဲသိ့ဝင်ရန်ဖိတ်ေခ လိက်ရာဖခင်ြဖစ်သသည် သ့ကိြမင်လ င်

ဝမ်းေြမာက်စွာ ကိဆိလက်ခံေလသည်။‐ ၄ သ့အားလည်းဆက်လက်ေနထိင်ရန်တိက် တွန်း၏။

ထိ့ေကာင့်သသည်ေယာကမအိမ်တွင် သံးရက်မ ေနထိင်ေလသည်။ သမက်သည်

ထိအိမ်၌စားေသာက်တည်းခိ ပီးေနာက်၊‐ ၅ စတတေန့နံနက်၌ေစာေစာထ၍ခရီးထွက်

ရန်ြပင်ဆင်ေသာအခါ ေယာကမက``စားစရာ ကိဦးစွာသံးေဆာင်၍အားြဖည့် ပီးမှခရီး ထွက်ပါ''

ဟေြပာ၏။ ၆ သိ့ြဖစ်၍ေယာကမ ှ င့်သမက်တိ့သည်အတ ထိင်၍စားေသာက် က၏။

ထိေနာက်ေယာကမ က``ယေန့လည်းအိပ်ပါဦးေပျာ်ေမွ ့စွာေန ပါဦး'' ဟဆိ၏။ ၇

ေလဝိအမျိုးသားသည်ထ၍ခရီးသွားရန် ြပင်ဆင်ေသာ်လည်း ေယာကမြဖစ်သကဆက်

လက်ေနထိင်ရန်တိက်တွန်းသြဖင့် ထိညတွင် လည်းထိအိမ်၌အိပ်ေလသည်။‐ ၈

ငါးရက်ေြမာက်ေသာေန့နံနက်ေစာေစာ၌သ သည် ခရီးသွားရန်ထေသာအခါေယာကမ

က``ေကျးဇး ပ၍အစာစားပါဦး။ ေနြမင့် သည်တိင်ေအာင်ေစာင့်ပါဦး'' ဟဆိသြဖင့်

ေယာကမ ှ င့်သမက်တိ့သည်အတတကွ စား က၏။ ၉ သသည်မိမိ၏မယားငယ် ှ င့်အေစခံကိ

ေခ ၍ ထွက်ခွာမည် ပေသာအခါေယာကမ က`` ကည့်ပါညေနချမ်းအချိန်သိ့ေရာက်

ေလ ပီ။ မ ကာမီပင်ေမှာင်လာေတာ့အ့ံ။ ဤ အရပ်၌ပင်တစ်ညအိပ်၍ေပျာ်ေမွ ့စွာေန

ပါေလာ့။ နက်ြဖန်နံနက်ေစာေစာထ၍ြပန် ပါေလာ့'' ဟဆိေလသည်။ ၁၀

သိ့ရာတွင်ေလဝိအမျိုးသားသည်ေနာက်တစ် ညမေနလိေတာ့သြဖင့် ကန်း ှ ီးတင်ထား

သည့်ြမည်း ှ စ်စီးပါလျက် မိမိမယားငယ် ှ င့်အတစတင်ခရီးထွက်ေလ၏။ သတိ့

သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တည်းဟေသာေယဗတ် မိ ့သိ့ေရာက်ေသာအခါ ေန့အချိန်ကန်လွန် ခါနီးေလ ပီ။

ထိ့ေကာင့်အေစခံကမိမိ ၏သခင်အား``ေယဗသိအမျိုးသားတိ့ ေနထိင်ရာ မိ ့၌ပင်အက ်ပ်တိ့အိပ် က

ရေအာင်'' ဟေြပာ၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင်သ၏သခင်က``ဣသေရလ အမျိုးသားမဟတ်သတိ့၏ မိ ့တွင်

ငါတိ့ မရပ်မနားလိ။ ေ ှ ့သိ့အနည်းငယ်ဆက် ၍သွား ပီးလ င် ဂိဗာ မိ ့၌အိပ် ကကန် အ့ံ''

ဟဆိေလသည်။‐ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ေယဗတ် မိ ့ကိေကျာ် ြဖတ်၍ဆက်လက်ခရီး ပရာ

ဗယာမိန်အ ွယ် ဝင်တိ့၏နယ်ေြမ ှ ိ ဂိဗာ မိ ့သိ့ေရာက် က၏။ ထိအခါ၌ေနဝင်လျက်ေနေလ ပီ။‐

၁၅ ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်ထိ မိ ့တွင်အိပ်စက် နားေနရန် မိ ့ထဲသိ့ဝင် ပီးလ င် မိ ့တံခါး

အနီး ှ ိ ကွက်လပ်၌ထိင်ေန က၏။ သိ့ေသာ် လည်းမည်သမ မိမိအိမ်တွင်တည်းခိရန်

သတိ့အားေခ ဖိတ်ြခင်းမ ပ ကေချ။ ၁၆ ယင်းသိ့သတိ့ထိင်ေန ကစဥ်အဖိးအိ တစ်ေယာက်သည်

ညဥ့်ဦးယံ၌လယ်လပ်ရာမှ ြပန်လာေလသည်။ သသည်ယခအခါ၌ ဂိဗာ မိ ့တွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ ေသာ်လည်း

အစကမဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းေဒသ တွင်ေနထိင်ခ့ဲသြဖစ်၏။ (ထိ မိ ့ ှ ိ အြခား

သတိ့မှာဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်များြဖစ် သတည်း။‐) ၁၇ အဖိးအိသည် မိ ့တံခါးအနီးကွက်လပ်

ှ ိ ခရီးသည်ကိြမင်ေသာအခါ``သင်အဘယ် မှလာသနည်း။ အဘယ်အရပ်သိ့သွားမည် နည်း'' ဟေမး၏။

၁၈ ေလဝိအမျိုးသားကလည်း``က ်ပ်တိ့သည် ယဒြပည်ဗက်လင် မိ ့သိ့သွားေရာက်ခ့ဲ ပီး

ေနာက် က ်ပ်တိ့၏ေနအိမ် ှ ိ ရာဧဖရိမ် ေတာင်ကန်းေဒသအစွန်းအဖျားသိ့ြပန်

ရန်ခရီးသွားေန ကပါ၏။ က ်ပ်တိ့အား ဤညအတွက်တည်းခိရန်ဖိတ်ေခ သ မ ှ ိ ပါ။‐

၁၉ က ်ပ်တိ့တွင်မိမိတိ့ြမည်းများအတွက် ေကာက် ိး၊ က ်ပ် ှ င့်က ်ပ်၏မယား ှ င့်

အေစခံအတွက် အစားအစာ ှ င့်စပျစ် ရည် ှ ိ ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့မှာတစ်စံတစ်ခ မ မလိပါ''

ဟြပန်ေြပာေလသည်။ ၂၀ အဖိးအိက``သင်သည်ငါ၏အိမ်တွင်တည်း ခိ ိင်ပါသည်။

သင့်အားငါ ကည့်  ပစ အ့ံ။ ဤည၌ကွက်လပ်တွင်သင်တိ့အိပ် စက်ရန်မလိပါ'' ဟဆိ၏။‐ ၂၁

သိ့ြဖစ်၍သသည်ထိသတိ့ကိမိမိ၏အိမ် သိ့ေခ ေဆာင် ပီးလ င် သတိ့၏ြမည်းများ ကိအစာေကး၏။

သ၏ဧည့်သည်တိ့သည် လည်းေြခေဆး ပီးလ င်အစားအစာသံး ေဆာင် ကေလသည်။

၂၂ ယင်းသိ့သတိ့ေပျာ်ေမွ ့လျက်ေန ကစဥ် ထိ မိ ့ကအ မသားအချို ့တိ့သည်အိမ်ကိ

ဝိင်းရံထား ပီးေနာက်တံခါးကိထ ိက် က၏။ အဖိးအိအားလည်း``သင် ှ င့်အတ

လိက်လာသကိေခ ထတ်ေပးပါ။ ငါတိ့ သ ှ င့်ကာမရာဂဆက်ဆံလိပါသည်'' ဟဆိ က၏။ ၂၃

သိ့ရာတွင်အဖိးအိသည်အိမ်ြပင်သိ့ထွက် ၍``မိတ်ေဆွတိ၊့ ေကျးဇး ပ၍ဤသိ့ဆိးညစ်

ေဟာ့ရမ်းသည့်အမကိမ ပ ကပါ ှ င့်။ ဤ သသည်ငါ၏ဧည့်သည်ြဖစ်ပါသည်။‐ ၂၄

ဤမှာသ၏မယားငယ် ှ င့်ငါ့ကိယ်ပိင်သမီး အပျိုစင် ှ ိ ပါ၏။ သတိ့အားယခငါထတ်

ေပးပါမည်။ သင်တိ့အလိ ှ ိ သလိ ပကျင့် ကပါ။ သိ့ရာတွင်ငါ၏ဧည့်သည်ကိမဤ

မ ဆိးသွမ်းသည့်အမကိမ ပ ကပါ ှ င့်'' ဟေတာင်းပန်၏။‐ ၂၅ သိ့ရာတွင်ထိသတိ့သည်သ၏စကားကိ

နားမေထာင်ေသာေကာင့် ေလဝိအမျိုးသား သည်မိမိ၏မယားငယ်ကိထတ်၍ သတိ့

အားအပ်လိက်သြဖင့်သတိ့သည်ထိအမျိုး သမီးအား တစ်ညလံးရက်စက် ကမ်း ကတ်

စွာ ပ ပီးေနာက်မိးေသာက်မှလတ်လိက် က၏။ ၂၆ အ ဏ်တက်ချိန်၌အမျိုးသမီးသည်လာ၍

မိမိ၏ခင်ပွန်း ှ ိ ရာအဖိးအိ၏အိမ်တံခါးဝ ၌လဲကျသွားေတာ့၏။ သသည်မိးလင်းချိန်၌

လည်းထိေနရာတွင်ပင် ှ ိ ေနေသး၏။‐ ၂၇ ထိေန့နံနက်၌သ၏ခင်ပွန်းသည်ခရီး ပရန်

ထ၍တံခါးကိဖွင့်လိက်ေသာအခါ မိမိ၏ မယားငယ်သည်တံခါးခံကိလက်တင်၍အိမ်

ေ ှ ့တွင်လဲလျက်ေနသည်ကိေတွ့ ှ ိ ရေလသည်။‐ ၂၈သက``ထေလာ့၊ ငါတိ့သွား ကစိ'့' ဟဆိေသာ်

လည်းမည်သည့်အေြဖကိမ မရေချ။ သိ့ ြဖစ်၍သသည်သငယ်မ၏ ပ်အေလာင်း

ကိြမည်းေပ တွင်တင်၍အိမ်သိ့ြပန်ေလ၏။‐ ၂၉ အိမ်သိ့ေရာက်ေသာအခါအိမ်ထဲသိ့ဝင် ပီး

လ င် ားတစ်လက်ကိယ၍ မယားငယ်၏ ပ်အေလာင်းကိတစ်ဆယ့် ှ စ်ပိင်းြဖတ်၏။

ထိ ေနာက်ဣသေရလတစ်ဆယ့် ှ စ်မျိုးတိ့ထံ သိ့တစ်ပိင်းစီေပးပိ့လိက်ေလသည်။‐

၃၀ ထိအြခင်းအရာကိေတွ့ြမင်ရသမှန်သမ တိ့က``ဤအမမျိုးကိငါတိ့အဘယ်အခါ

၌မ မေတွ့မြမင်ခ့ဲဘးပါ။ အီဂျစ်ြပည်မှ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထွက်ခွာလာချိန် မှစ၍

ယေန့တိင်ေအာင်ဤသိ့မြဖစ်မပျက် ခ့ဲဘးပါ။ ထိ့ေ ကာင့်ငါတိ့သည်ဤအမ ှ င့်

ပတ်သက်၍တစ်ခခ ပကရမည်။ အဘယ် သိ့ ပကရပါမည်နည်း'' ဟဆိက၏။
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၂၀ ေြမာက်ဘက် ှ ိ ဒန် မိ ့မှေတာင်ဘက် ှ ိ ေဗရ ေ ှ ဗ မိ ့တိင်ေအာင် အရပ်ရပ်မှလည်းေကာင်း၊

အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ဂိလဒ်ြပည်မှလည်းေကာင်း ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

စစ်တိက်ရန်ဖိတ်ေခ ချက်အရ တစ်စတစ် ံ း တည်းမိဇပါ မိ ့တွင်ထာဝရဘရား၏

ေ ှ ့ေတာ်၌လာေရာက်စေဝး ကေလသည်။‐ ၂ စ ံ းေရာက် ှ ိ လာ ကေသာဘရားသခင်

၏လမျိုးေတာ်တွင် ဣသေရလအ ွယ် အေပါင်းတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များပါဝင်

က၏။ မိဇပါ မိ ့၌ေြခလျင်တပ်သား ေပါင်းေလးသိန်းမ စ ံ းလျက် ှ ိ သတည်း။‐ ၃

ဤအေတာအတွင်းဗယာမိန်အမျိုးသား တိ့သည်မိဇပါ မိ ့၌ အြခားဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ့စေဝးလျက် ှ ိ ေ ကာင်းကိ ကားသိ ကေလသည်။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က``ဤရာဇဝတ် မကိအဘယ်သိ့ကးလွန်ပါသနည်း။ ငါ

တိ့အားေြပာြပပါေလာ့'' ဟေမး ကလ င်၊‐ ၄ အသတ်ခံရသမိန်းမ၏လင်ေလဝိအမျိုး

သားက``က ်ပ်သည်မယားငယ် ှ င့်အတ ဗယာ မိန်နယ်ေြမ ှ ိ ဂိဗာ မိ ့သိ့ညအခါတည်း

ခိရန်သွားေရာက်ခ့ဲပါ၏။‐ ၅ ဂိဗာ မိ ့သားတိ့သည်က ်ပ်အားရန် ပလိ၍ အိမ်ကိဝိင်းရံထား ကပါသည်။

သတိ့သည် က ်ပ်ကိသတ်ရန် ကံ ွယ်ေသာ်လည်းက ်ပ် ၏မယားငယ်အားမဒိန်းကျင့်သြဖင့်သ

သည်ေသဆံးသွားပါ၏။‐ ၆ က ်ပ်သည်သ၏ ပ်အေလာင်းကိယ၍အပိင်း

ပိင်းြဖတ် ပီးလ င် ဣသေရလတစ်ဆယ့် ှ စ် မျိုးထံသိ့တစ်ပိင်းစီေပးပိ့ခ့ဲပါ၏။ ဤသ

တိ့သည်ဣသေရလလမျိုးတွင်ဆိးညစ် ေသာအမ၊ အ မအမကိ ပ ကပါ ပီ။‐ ၇

ဤအရပ်တွင်ေရာက် ှ ိ ေနေသာသင်တိ့ အေပါင်းသည် ဣသေရလအမျိုးသားများ

ြဖစ် ကသည်။ ဤအမ ှ င့်ပတ်သက်၍အဘယ် သိ့အေရးယေဆာင် ွက် ကပါမည်နည်း''

ဟ ေမး၏။ ၈ လအေပါင်းတိ့သည်တစ် ပိင်နက်ထ၍``ငါ တိ့သည်တစ်ေယာက်မ မကျန်

မိမိ၏တဲ ှ င် သိ့မဟတ်အိမ်သိ့မြပန် ကေတာ့ ပီ။‐ ၉ ငါတိ့ ပမည့်အမကားစာေရးတံမဲချ

၍လအချို ့ကိေ ွးချယ် ပီးလ င် ဂိဗာ မိ ့ကိတိက်ခိက် ကရန်ပင်တည်း။‐ ၁၀

ဣသေရလလမျိုး၏ေယာကျာ်းဆယ်ပံတစ် ပံသည်စစ်တပ်အတွက်ရိကာပိ့ရမည်။

ကျန် သတိ့သည်ဂိဗာ မိ ့သားတိ့အား ဣသေရလ လမျိုးတွင်ကးလွန်ခ့ဲသည့်အ မအမ

အတွက်ဒဏ်ေပးရမည်'' ဟြပန်ေြပာ က၏။‐ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလြပည် ှ ိ လအေပါင်း

တိ့သည် ဂိဗာ မိ ့ကိတိက်ခိက်ရန်တစ်ခတည်း ေသာရည် ွယ်ချက်ြဖင့်စေဝး ကကန်၏။

၁၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဗယာမိန် အ ွယ်ဝင်တိ့၏နယ်ေြမတစ်ေလာက်သိ့

လများကိေစလတ်၍``သင်တိ့ကးလွန်ခ့ဲ သည့်အ မအမကားအဘယ်သိ့နည်း။‐

၁၃ ဂိဗာ မိ ့၌ ှ ိ ေသာအ မလတိ့ကိငါတိ့ သတ်၍ဣသေရလလမျိုးမှ ဤဆိးညစ်မ

ကိဖယ် ှ ားပစ် ိင်ရန်ယခငါတိ့လက်သိ့ ေပးအပ် ကေလာ့'' ဟေြပာ ကားေစ၏။ သိ့

ရာတွင်ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်တိ့သည်အြခား ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏စကားကိ ဂ မစိက်ဘဲ၊‐

၁၄ သတိ့အားတိက်ခိက်ရန်ဗယာမိန် မိ ့အေပါင်း မှထွက်လာ၍ဂိဗာ မိ ့၌စ ံ း က၏။‐ ၁၅

သတိ့သည်ထိေန့၌မိမိတိ့ မိ ့များမှစစ် သား ှ စ်ေသာင်းေြခာက်ေထာင်ကိေခ ထတ်ခ့ဲ က၏။

ထိမှတစ်ပါးဂိဗာ မိ ့သားတိ့သည် လက်ေ ွးစင်ဘယ်သန်လခနစ်ရာကိလည်း စ ံ းေပး က၏။

ထိလက်ေ ွးစင်တိ့သည် ဆံချည်တစ်ပင်ကိေလာက်လဲ ှ င့်မလဲွ ေအာင်ပစ် ိင်သများြဖစ် က၏။‐

၁၇ ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်များမပါဘဲလက်နက် ကိင်ဣသေရလအမျိုးသား စစ်သားဦးေရ

မှာေလးသိန်းမ  ှ ိ သတည်း။ ၁၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေဗသလ

မိ့ ှ ိ ဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာနေတာ်သိ့သွား ၍``ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့အားမည်သည့်

အ ွယ်ဝင်များကဦးစွာပထမတိက်ခိက် ရပါမည်နည်း'' ဟဘရားသခင်အားေလာက်

ထားေမးြမန်း က၏။ ထာဝရဘရားက``ယဒအ ွယ်ဝင်များ'' ဟ၍ေြဖ ကားေတာ်မ၏။

၁၉ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေနာက်တစ်ေန့နံနက်၌ထွက်ခွာ ပီးလ င်

ဂိဗာ မိ ့အနီးတွင်တပ်စခန်း က၏။‐ ၂၀ သတိ့သည်ဗယာမိန်တပ်ကိစစ်ဆင်ရန်

သွားေရာက်ကာ မိမိတိ့၏စစ်သားများ အား မိ ့ကိမျက် ှ ာမ၍ေနရာယေစ၏။‐ ၂၁

ဗယာမိန်တပ်သည် မိ ့ထဲမှထွက်လာ၍ေန မဝင်မီပင် ဣသေရလတပ်သား ှ စ်ေသာင်း

ှ စ်ေထာင်ကိသတ်သင်သတ်ြဖတ်လိက် က၏။‐ ၂၂ ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ကိး

ကွယ်ဝတ် ပရာဌာနေတာ်သိ့သွား၍ ထာဝရ ဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ညေနချမ်းအချိန်တိင်

ေအာင်ငိေ ကး က၏။ သတိ့ကကိယ်ေတာ် အား``အက ်ပ်တိ့၏ညီြဖစ်ေသာဗယာမိန်

အမျိုးသားတိ့အား တစ်ဖန်စစ်တိက်ရပါ မည်ေလာ'' ဟေမးေလာက် ကြပန်၏။

ထာဝရဘရားက``တိက်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလတပ်မေတာ်သည်အား

တက်၍လာ ပီးလ င် တပ်သားများအားယမန် ေန့ကအတိင်းေနရာယေစြပန်၏။‐

၂၄ သတိ့သည်ဒတိယအ ကိမ်ဗယာမိန်တပ် ှ ိ ရာသိ့ချီတက် ကေလသည်။‐ ၂၅

ဗယာမိန်တပ်သားတိ့သည်လည်းဂိဗာ မိ ့မှ ဒတိယအ ကိမ်ထွက်လာ က၏။ ဤအ ကိမ်

တွင်သတိ့သည်လက်နက်ကိင် ဣသေရလ တပ်သားတစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်ကိသတ်ြဖတ်

လိက် ကေလသည်။‐ ၂၆ ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ သည်

ေဗသလ မိ ့သိ့သွား၍ငိေ ကး က၏။ သ တိ့သည်ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ထိင် လျက်

ညေနချမ်းတိင်ေအာင်အစာေ ှ ာင် က၏။ သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ မိတ်

သဟာယယဇ် ှ င့်မီး ိ ့ရာယဇ်တိ့ကိပေဇာ် က၏။‐ ၂၇ ထိကာလ၌ေဗသလ မိ ့တွင်ဘရားသခင်

၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်တည် ှ ိ သတည်း။ ထိ ေသတာေတာ်ကိအာ န်၏ေြမး၊ ဧလိဇာ၏သား၊

ဖိနဟတ်ကတာဝန်ယ၍ေစာင့်ထိန်းရ၏။ လ တိ့ကထာဝရဘရားအား``အက ်ပ်တိ့သည်

မိမိတိ့၏ညီဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်တိ့အား ယခတစ်ဖန်သွားေရာက်တိက်ခိက်ရပါ မည်ေလာ။

မတိက်ခိက်ဘဲေနရပါမည် ေလာ'' ဟေမးေလာက် က၏။ ထာဝရဘရားက``တိက်ခိက်ေလာ့။

နက်ြဖန် ေန့၌ငါသည်သင်တိ့အားထိသတိ့၏အေပ ၌ေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မမည်'' ဟြပန်လည်မိန့်

ကားေတာ်မ၏။ ၂၉ ထိ့ေကာင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဂိဗာ မိ ့ပတ်လည်၌စစ်သားအချို ့ကိပန်း

ေအာင်း၍ေနေစ က၏။‐ ၃၀ ထိေနာက်သတိ့သည်ဗယာမိန်တပ် ှ ိ ရာသိ့ တတိယအ ကိမ်ချီတက်ကာ

မိမိတိ့၏တပ် သားများကိေ ှ ့ကနည်းတဂိဗာ မိ ့ကိမျက် ှ ာမ၍တိက်ပဲွဝင်ရန်ေနရာယေစ က၏။‐

၃၁ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့သည်တိက်ခိက်ရန်ထွက် လာေသာအခါ မိ ့ ှ င့်ေဝးကွာရာသိ့မ ား၍

ေခ ေဆာင်ြခင်းခံ ကရ၏။ သတိ့သည်ကွင်းြပင် တွင်လည်းေကာင်း၊ ေဗသလ မိ ့သိ့သွားရာလမ်း

ှ င့်ဂိဗာ မိ ့သိ့သွားရာလမ်း၌လည်းေကာင်း ယခင်ကက့ဲသိ့ပင်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ကိစတင်လပ် ကံ ကရာလေပါင်းသံးဆယ် ခန့်ေသေလသည်။‐ ၃၂

ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့က``ငါတိ့သည်ေ ှ း နည်းတပင်သတိ့အား ှ ိမ်နင်းလိက်ေလ ပီ''

ဟဆိ က၏။ သိ့ေသာ်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် မိမိတိ့တပ်ကိဆတ်ခွာ၍ မိ ့ ှ င့်ေဝးရာ

လမ်းများေပ သိ့ေရာက်ေအာင်ရန်သ့အား ေသွးေဆာင်ေခ ယသွားရန်စီစဥ်ထား က၏။‐

၃၃ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ပင် မတပ် ကီးသည် ဆတ်ခွာ၍ ဗာလတာမာ မိ ့၌

ြပန်လည်စ ံ းမိေသာအခါ ဂိဗာ မိ ့ကိဝိင်းရံ ထားေသာတပ်ပန်းသည် မိမိတိ့ပန်းေအာင်းရာ

ေကျာက်ေပါများသည့် မိ ့ပတ်လည်အရပ်မှ တ်တရက်ထွက်လာ က၏။‐ ၃၄

ဣသေရလတစ်မျိုးလံးမှလက်ေ ွးစင်လတစ် ေသာင်းတိ့သည် ဂိဗာ မိ ့ကိတိက်ခိက် ကေလသည်။

တိက်ပဲွမှာြပင်းထန်လှ၏။ ဗယာမိန်အမျိုးသား တိ့သည်မိမိတိ့အေရး ံ းနိမ့်ရေတာ့မည့်

အြဖစ်ကိမရိပ်မိ ကေချ။‐ ၃၅ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား

ဗယာမိန်တပ်အေပ တွင်ေအာင်ပဲွခံေစ ေတာ်မ၏။ ထိေန့၌ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့သည်ရန်သ ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်တစ်ရာ ကိလပ် ကံသတ်ြဖတ်လိက် က၏။‐

၃၆ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့အေရး ံ းနိမ့် ကသည်ကိသိြမင်လာ က၏။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ပင်မတပ် ကီး သည် ဂိဗာ မိ ့ပတ်လည်တွင်ချထားသည့်တပ်ပန်း

ကိအားကိးကာဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့၏ ေ ှ ့မှဆတ်ခွာသွား က၏။‐ ၃၇

ထိအခါတပ်ပန်းသည်ဂိဗာ မိ ့ထဲသိ့အလျင် အြမန်ဝင် ပီးလ င် လြဖန့်၍ ှ ိ သမ ေသာ မိ ့

သ မိ ့သားတိ့အားလပ် ကံသတ်ြဖတ် ကေလ သည်။‐ ၃၈ဣသေရလတပ်မ ကီးသည်တပ်ပန်း ှ င့်

အချက် ြပအမှတ်အသားတစ်ခကိစီစဥ်ထားခ့ဲ က ၏။ မိ ့ထဲမှမီးခိးလံး ကီးများတက်လာသည်

ကိြမင်ေသာအခါ၊‐ ၃၉ စစ်ေြမြပင်တွင် ှ ိ ေန ကေသာဣသေရလတပ်

သားတိ့သည်ထွက်ေြပးရာမှလှည့်၍ြပန်လာရန် ြဖစ်၏။ ယင်းသိ့ထွက်ေြပးဆတ်ခွာချိန်၌ဗယာမိန်

အမျိုးသားတိ့သည် ဣသေရလတပ်သားသံး ဆယ်ကိသတ်ြဖတ် ပီးြဖစ်သည်။ သတိ့က``ယခ

တစ် ကိမ်လည်းေ ှ းနည်းတပင်သတိ့အေပ ၌ငါတိ့အ ိင်ရေလ ပီ'' ဟအချင်းချင်း ေြပာဆိ က၏။‐

၄၀ ထိအချိန်၌မီးခိးလံး ကီးတစ်ခသည် မိ ့ထဲ မှတက်စ ပ ပီြဖစ်၍ အချက်ြပအမှတ်လက

ဏာေပ လာေလသည်။ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့ သည်ေနာက်သိ့လှည့်၍ ကည့်လိက်ေသာအခါ

မိ ့တစ် မိ ့လံးမီးလ ံ ေတာက်ေနသည်ကိြမင် သြဖင့်အ့ံအားသင့်၍သွား က၏။‐ ၄၁

ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ြပန် ၍လှည့်လာ က၏။ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့သည်

မိမိတိ့ဆံးပါးပျက်စီးရေတာ့မည့်အြဖစ် ကိသိ ှ ိ လာသြဖင့်ေ ကာက်လန့်တန်လပ်လျက်၊‐ ၄၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထံမှဆတ်ခွာ၍ ေတာက ာရထဲသိ့ထွက်ေြပး က၏။ သိ့ရာတွင်

မလွတ်မေြမာက် ိင် က။ ဣသေရလပင်မတပ် ကီး ှ င့် မိ ့ထဲမှထွက်လာေသာတပ်ပန်းတိ့

၏စပ် ကားတွင် ပိတ်၍မိေန ကသြဖင့်ေချ မန်းြခင်းကိခံရ ကေတာ့၏။‐ ၄၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ရန်သတိ့အား ဝိင်းရံ ပီးလ င် ဂိဗာ မိ ့အေ ှ ့ဘက်သိ့တိင်ေအာင်

မရပ်မနားလိက်လံတိက်ခိက်သတ်ြဖတ် က သြဖင့်၊‐ ၄၄ ဗယာမိန်အမျိုးသားလက်ေ ွးစင်တပ်သား

တစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်မ ကျဆံးေလသည်။‐ ၄၅အြခားသတိ့သည်လှည့်၍ေတာက ာရဘက်သိ့

ေြပး ပီးလ င်ရိမုန်ေကျာက်သိ့ေရာက် က၏။ လမ်း များေပ ၌ထိသတိ့အနက်လငါးေထာင်မ

ကျဆံးရေလသည်။ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည်ကျန် ှ ိ ေသးသတိ့အား ဂိဒံ မိ ့တိင်

ေအာင်ဆက်လက်လိက်လံတိက်ခိက်၍လ ှ စ် ေထာင်ကိသတ်ြဖတ်လိက်ေလသည်။‐ ၄၆

ထိေန့၌ဗယာမိန်အမျိုးသားစစေပါင်း ှ စ် ေသာင်းငါးေထာင်မ ေသရ က၏။ ထိသအား
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လံးပင်သရဲေကာင်းများြဖစ် ကသတည်း။ ၄၇ သိ့ရာတွင်လေြခာက်ရာတိ့သည်ေတာက ာရ ှ ိ

ရိမုန်ေကျာက်သိ့ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွား က ေလသည်။ သတိ့သည်ထိအရပ်တွင်ေလးလ

မ ေန က၏။‐ ၄၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်လှည့်၍ ေယာကျာ်း၊ မိန်းမ၊ ကေလး၊

တိရစာန်အပါအဝင် ကျန် ှ ိ ေနေသးသည့်ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့ အားသတ်ပစ် ကေလသည်။

ေတွ ့သမ ေသာ မိ ့တိ့ကိလည်းမီး ိ ့ က၏။

၂၁ မိဇပါ မိ ့၌စ ံ းစဥ်အခါကဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားအား``ဗယာ

မိန်အမျိုးသားတစ်စံတစ်ေယာက်ကိမ အက ်ပ် တိ့၏သမီး ှ င့်လက်ထပ်ထိမ်းြမားခွင့် ပမည်

မဟတ်ပါ'' ဟကျိန်ဆိကတိ ပခ့ဲ က၏။‐ ၂ သိ့ြဖစ်၍ယခဣသေရလအမျိုးသားတိ့

သည်ေဗသလ မိ ့သိ့သွား၍ ဘရားသခင် ၏ေ ှ ့ေတာ်၌ညေနချမ်းအချိန်တိင်ေအာင် ထိင်လျက်၊‐ ၃ ``အိ

ဣသေရလလမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ အဘယ်ေကာင့်ဤသိ့ြဖစ် ရပါသနည်း။

ဗယာမိန်အ ွယ်သည်ဣသ ေရလလမျိုးမှအဘယ်ေ ကာင့်ေပျာက်ကွယ် ရပါေတာ့မည်နည်း''

ဟြပင်းြပစွာဟစ် ေအာ်ငိေ ကးေလ ာက်ထား က၏။ ၄ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာ၌လတိ့သည် ထ၍

ထိအရပ်တွင်ယဇ်ပလင်တစ်ခကိတည် ေဆာက်ကာ မိတ်သဟာယယဇ် ှ င့်မီး ိ ့ရာ

ယဇ်တိ့ကိပေဇာ် က၏။‐ ၅ သတိ့က``ဣသေရလလမျိုးအ ွယ်အေပါင်း တိ့အနက်မိဇပါ မိ ့ ှ ိ

ထာဝရဘရား၏ ေ ှ ့ေတာ်သိ့မလာမေရာက်ဘဲေနခ့ဲသည့်လ စ ှ ိ ပါသေလာ'' ဟေမးြမန်း က၏။

(အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်မိဇပါ မိ ့ထာဝရဘရား ထံေတာ်သိ့မလာမေရာက်ဘဲေနေသာသ

သည်ေသဒဏ်ခံေစဟကျိန်ဆိကတိ ပ ခ့ဲ ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐) ၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့ ၏ညီများြဖစ်ေသာ ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်တိ့

အတွက်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွလျက်``ယေန့ပင် လ င်ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်အေပါင်း

တိ့အနက်တစ် ွယ်ကိဆံး ံ းရေလ ပီ။‐ ၇ ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာဗယာမိန်အမျိုးသား

တိ့အတွက်မယားများရ ှ ိ  ိင်ရန် ငါတိ့ အဘယ်သိ့ ပ ကရပါမည်နည်း။ ငါတိ့

သမီးများကိသတိ့ ှ င့်ထိမ်းြမားြခင်းမ ပ ဟထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍ငါတိ့သစာဆိ ပီးေလ ပီ''

ဟဆိ က၏။ ၈ မိဇပါ မိ ့၌စ ံ းရာသိ့ဣသေရလ အမျိုးအ ွယ်များထဲမှ မလာမေရာက်

ေသာလစ ှ ိ ပါသေလာဟစံစမ်း က ေသာအခါ ဂိလဒ်ြပည်ယာဗက် မိ ့မှမည်

သတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မလာမေရာက် ေကာင်းကိသိ ှ ိ ရ ကေလသည်။‐ ၉

တပ်မေတာ်မှနာမည်ေခ စာရင်းေကာက်ယ ေသာအခါ ဂိလဒ်ြပည်ယာဗက် မိ ့မှလ

တစ်စံတစ်ေယာက်မ မပါဝင်ေပ။‐ ၁၀ မိဇပါ မိ ့၌စေဝးေသာသအေပါင်းတိ့

က၊ မိမိတိ့တွင်ရဲစွမ်းသတိအ ှ ိ ဆံးလ တစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်အား``သင်တိ့သွား၍

အမျိုးသမီးများ ှ င့်ကေလးများအပါ အဝင်ယာဗတ် မိ ့သားအေပါင်းတိ့အား

သတ်သင်ပစ် ကေလာ့။ ေယာကျာ်း ှ င့်အပျို စင်မဟတ်ေသာအမျိုးသမီးမှန်သမ

ကိသတ်ြဖတ်ပစ် ကရမည်'' ဟအမိန့် ေပးေစလတ်လိက်ေလသည်။‐ ၁၂

ထိသတိ့သည်ယာဗက် မိ ့သားများအနက် အပျိုစင်ေလးရာကိေတွ့ ှ ိ သြဖင့် သတိ့

အား ှ ိ ေလာ မိ ့တပ်စခန်းသိ့ေခ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ ှ ိ ေလာ မိ ့သည်ခါနာန်ြပည်တွင် ှ ိ သတည်း။ ၁၃

ထိေနာက်စေဝးေသာသအေပါင်းတိ့က ရိမုန် ေကျာက် ှ ိ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့ထံသိ့ စစ်ေြပ ငိမ်းရန်

ကမ်းလှမ်းချက်သတင်းကိ ေပးပိ့လိက် က၏။‐ ၁၄ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့သည်ြပန်လာ က

ေသာအခါ အြခားဣသေရလအမျိုးတိ့ ကမိမိတိ့မသတ်ဘဲထားသည့် ယာဗက် မိ ့

သအမျိုးသမီးတိ့ကိေပးအပ်လိက်ေလ သည်။ သိ့ရာတွင်ထိအမျိုးသမီးအေရ

အတွက်မှာထိသတိ့အတွက်လံေလာက် မမ ှ ိ ေချ။ ၁၅ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုး

အ ွယ်တိ့၏စည်းလံးမကိပျက်ြပားေစ ေတာ်မ ပီြဖစ်၍ လတိ့သည်ဗယာမိန်အမျိုး

သားများအတွက်ဝမ်းနည်း ကေလသည်။‐ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍ေခါင်းေဆာင်တိ့က``ဗယာမိန်အ ွယ်

ဝင်အမျိုးသမီးများမ ှ ိ  ကေတာ့ေပ။ ကျန် ှ ိ ေနေသးသည့်အမျိုးသားများအတွက် အဘယ်သိ့လ င်

မယားများကိငါတိ့ ှ ာ ေဖွေပးရပါမည်နည်း။‐ ၁၇ ဣသေရလတစ်ဆယ့် ှ စ်မျိုး ှ ိ သည့်

အနက်တစ်မျိုးေပျာက်ကွယ်၍မသွား ေစအပ်။‐ ၁၈ သိ့ရာတွင်ငါတိ့သည်မိမိတိ့၏သမီးများ

ှ င့်သတိ့အားထိမ်းြမားစံဖက်ခွင့်လည်းမ ပ ိင်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ယင်းသိ့စံဖက်

ရန်ခွင့် ပသသည် ငါတိ့၏ကျိန်စာသင့်မည် ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း'' ဟေဆွးေ ွးတိင်ပင် ကေလသည်။

၁၉ ထိေနာက်သတိ့သည် ှ ိ ေလာ မိ ့၌ ှ စ်စဥ် ကျင်းပ မဲြဖစ်ေသာ ထာဝရဘရား၏ပဲွ

ေတာ်ကျေရာက်ေတာ့မည်ကိသတိရ က ၏။ ( ှ ိ ေလာ မိ ့သည်ေဗသလ မိ ့၏ေြမာက် ဘက်၊

ေလေဗာန မိ ့၏ေတာင်ဘက်၊ ေဗသလ မိ ့မှေ ှ ခင် မိ ့သိ့သွားေသာလမ်းအေ ှ ့ဘက်၌တည် ှ ိ သတည်း။‐)

၂၀သတိ့ကဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့အား``သင် တိ့သည်စပျစ်ဥယျာဥ်များသိ့သွား၍ ပန်း ေအာင်း၍၊‐ ၂၁

ေစာင့်ဆိင်းေန ကေလာ့။ ှ ိ ေလာ မိ ့သတိ့သည် ပဲွခံအ့ံေသာငှာကခန်လျက်လာ ကလိမ့်

မည်။ ထိအခါစပျစ်ဥယျာဥ်များမှထွက်၍ သင်တိ့ ှ င့်အိမ်ေထာင်ဖက် ပရန် ှ စ်သက်

ရာအမျိုးသမီးကိဗယာမိန်ြပည်သိ့ဖမ်း ဆီးေခ ေဆာင်သွား ကေလာ့။‐ ၂၂

အကယ်၍သတိ့၏ဖခင်များသိ့မဟတ် ေမာင်များကလာေရာက်ကန့်ကွက်လ င် သင်

တိ့သည်သတိ့အား`ထိအမျိုးသမီးတိ့ကိ ငါတိ့အားသိမ်းပိက်ခွင့် ပပါ။ အဘယ်ေကာင့်

ဆိေသာ်ငါတိ့သည်သင်တိ့အားတိက်ခိက်၍ သတိ့ကိသိမ်းယြခင်းမဟတ်ေသာေကာင့်

ြဖစ်ပါသည်။ ထိမှတစ်ပါးသတိ့ကိငါတိ့ အားေပးစားသမှာသင်တိ့မဟတ်သြဖင့်

သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏ကတိသစာကိချိုး ေဖာက်ရာမေရာက်ပါ' ဟြပန်ေြပာ က ေလာ့''

ဟ၍မှာထား က၏။ ၂၃ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့သည်လည်းယင်းသိ့ မှာထားသည့်အတိင်း ပ၍

ကခန်လျက်လာ ကေသာအမျိုးသမီးတိ့အား ကိယ်စီကိယ် ငှေ ွးယဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်၍မိမိတိ့နယ်

ေြမသိ့ြပန် ပီးလ င်မိမိတိ့၏ မိ ့များကိ ြပန်လည်ထေထာင်ကာေနထိင် ကေလ၏။‐ ၂၄

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အြခားဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် မိမိတိ့၏အမျိုးအ ွယ်၊

အိမ်ေထာင်စ ှ င့်အိးအိမ် ှ ိ ရာအရပ်အသီး သီးသိ့ြပန်လည်ထွက်ခွာသွား ကကန်၏။

၂၅ ထိေခတ်အခါကဣသေရလလမျိုးတွင် ှ င်ဘရင်မ ှ ိ ေသးေချ။ လတိင်းပင်မိမိ

အလိ ှ ိ သည်အတိင်း ပသတည်း။ တရားသ ကီးမှတ်စာ ပီး၏။
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၁ ေ ှ းအခါကဣသေရလ ိင်ငံတွင် ဘရင် မ ှ ိ ေသးမီအချိန်၌ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်း

ေဘးဆိက်ေရာက်သြဖင့် ယဒြပည်ဗက်လင် မိ ့ သားဧလိမလက်သည် မိမိ၏ဇနီး ှ င့်သား

ှ စ်ေယာက်တိ့ကိေခ ၍ေမာဘြပည်တွင်ေခတ သွားေရာက်ေနထိင်ေလသည်။ သား ှ စ်ေယာက်

တိ့၏နာမည်များမှာမဟာလန် ှ င့်ခိလ ုန် ြဖစ်၏။ သတိ့သည်ဧဖရတ်သားချင်းစ ဝင်များတည်း။

ေမာဘြပည်တွင်သတိ့ေန ထိင်လျက် ှ ိ စဥ်၊‐ ၃ ဧလိမလက်ကွယ်လွန်သွားသြဖင့် ေနာမိ

သည်သား ှ စ်ေယာက် ှ င့်ကျန်ရစ်ေလသည်။‐ ၄ ထိသားတိ့သည်ေမာဘအမျိုးသမီးများ

ြဖစ် ကေသာ သရပ၊ သတိ့ ှ င့်အိမ်ေထာင် ကျ က၏။ သတိ့သည်ထိြပည်တွင်ဆယ် ှ စ်

ခန့်ေနထိင် က ပီးေနာက်၊‐ ၅ မဟာလန် ှ င့်ခိလ ုန်တိ့သည်လည်းကွယ်လွန်

သွား ကြပန်၏။ သိ့ြဖစ်၍ေနာမိသည်လင် သားမ့ဲအထီးကျန်ြဖစ်ေလေတာ့၏။ ၆

ကာလအတန် ကာေသာအခါ ထာဝရဘရား သည်ေကာက်ပဲသီး ှ ံ အထွက်များေစြခင်းအား ြဖင့်

မိမိ၏လစအားေကာင်းချီးေပးေတာ်မ ေကာင်းသတင်းကိေနာမိ ကားရေလသည်။ သိ့

ြဖစ်၍သသည်မိမိ၏ေခ းမများ ှ င့်အတ ေမာဘြပည်မှထွက်ခွာရန်အသင့်ြပင်ေလ၏။‐ ၇

ယဒြပည်သိ့စတင်ထွက်ခွာလာ ကစဥ်၊‐ ၈ ေနာမိကေခ းမများအား``သင်တိ့သည်

ကိယ့်မိခင်များအိမ်သိ့ြပန် ကေလာ့။ သင်တိ့သည်ငါ၏အေပ ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ကွယ်လွန်သွားသတိ့၏အေပ ၌လည်းေကာင်း ေကျးဇး ပခ့ဲ ကသည်နည်းတ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့အားေကျးဇး ပေတာ်မပါေစေသာ။‐ ၉ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ ှ စ်ေယာက်

စလံးအား ေနာက်အိမ်ေထာင် ှ င့်ေပျာ် င်စွာ ေနထိင်ခွင့်ကိေပးသနားေတာ်မပါေစ

ေသာ'' ဟဆိ၏။ ဤသိ့ဆိ ပီးလ င်ေနာမိသည် သတိ့အား နမ်း တ် တ်ဆက်ေလ၏။

သိ့ရာတွင်သတိ့ သည်ငိေ ကးလျက်၊‐ ၁၀ ``ကန်မတိ့သည်အိမ်သိ့မြပန်လိပါ။ မိခင် ှ င့်အတ

မိခင်၏အမျိုးသားများထံသိ့ လိက်ပါမည်'' ဟဆိ က၏။ ၁၁ ေနာမိကလည်း``ငါ့သမီးတိ၊့

ြပန်သွား က ေလာ့။ အဘယ်ေကာင့်ငါ ှ င့်လိက်လိ ကပါ သနည်း။ သင်တိ့ ှ င့်လက်ထပ်ထိမ်းြမားရန်

အတွက် ငါသည်ေနာက်ထပ်သားများကိ ေမွးဖွားေပး ိင်ပါသေလာ။‐ ၁၂

အိမ်သိ့ြပန် ကေလာ့။ ငါသည်ေနာက်ထပ်အိမ် ေထာင် ပရန်အ ွယ်လွန်ေလ ပီ။ အကယ်၍

ငါ့မှာေမ ာ်လင့်စရာ ှ ိ ေသးသြဖင့် ယခ ပင်အိမ်ေထာင်ကျ၍သားများကိရ ှ ိ သည် ဟဆိေစကာမ၊‐ ၁၃

သင်တိ့သည်ထိသားများ ကီးြပင်းလာသည် တိင်ေအာင် ေစာင့်ဆိင်းေန ကပါမည်ေလာ။ ယင်း

သိ့ေစာင့်ဆိင်းကာေနာက်အိမ်ေထာင်မ ပဘဲေန ကပါမည်ေလာ။ ငါ့သမီးတိ့ဤသိ့မြဖစ် ိင်

ေ ကာင်းကိသင်တိ့သိပါ၏။ ထာဝရဘရား သည်ငါ့ကိဒဏ်ခတ်ေတာ်မ ပီြဖစ်၍ ငါသည်

သင်တိ့အတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းပါ၏'' ဟ ဆိ၏။ ၁၄သတိ့သည်လည်းတစ်ဖန်ငိေ ကး က၏။ ထိ

ေနာက် သရပသည် မိမိ၏ေယာကမအား နမ်း တ် တ်ဆက် ပီးလ င်အိမ်သိ့ြပန်ေလ၏။

သမကားမြပန်ဘဲေန၏။‐ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍ေနာမိက`` သ၊ သင့်အစ်မသည် မိမိအမျိုးသားများ၊

မိမိ၏ဘရားထံ သိ့ြပန်သွားေလ ပီ။ သင်သည်လည်းသ ှ င့်အတြပန်သွားပါေလာ့'' ဟေြပာ၏။ ၁၆

သိ့ရာတွင် သက``မိခင်ကိစွန့်ခွာရန် ကန်မ အားမတိက်တွန်းပါ ှ င့်။ မိခင် ှ င့်လိက်ခွင့် ပ

ပါ။ ကန်မသည်မိခင်သွားရာသိ့သွားပါ မည်။ မိခင်ေနထိင်ရာတွင်ေနထိင်ပါမည်။

မိခင်၏အမျိုးသားများသည်ကန်မ၏ အမျိုးသားများ၊ မိခင်၏ဘရားသည် ကန်မ၏ဘရားြဖစ်ပါမည်။‐

၁၇ မိခင်ေသရာအရပ်တွင်ကန်မေသပါ မည်။ ထိအရပ်တွင်သ ဂဟ်ြခင်းကိခံပါမည်။

အကယ်၍ကန်မသည် ေသြခင်းမှတစ်ပါး အြခားအေကာင်းတစ်ခခေ ကာင့် မိခင် ှ င့်

ခဲွခွာခ့ဲလ င်ဘရားသခင်သည် ကန်မအား အဆိး ွားဆံးေသာအြပစ်ဒဏ်ကိေပး ေတာ်မပါေစေသာ''

ဟြပန်ေြပာေလသည်။ ၁၈ မိမိ ှ င့်အတလိက်ရန် သစိတ်ပိင်းြဖတ် ထားေကာင်းေနာမိသိေသာအခါ

ထပ်မံ မတိက်တွန်းဘဲေန၏။ ၁၉ သတိ့သည်ဗက်လင် မိ ့သိ့ေရာက်သည်တိင် ေအာင်

ဆက်လက်သွား က၏။ သတိ့ေရာက် ှ ိ ကေသာအခါ တစ် မိ ့လံးလပ်လပ် ှ ား ှ ား

ြဖစ်လျက်အမျိုးသမီးများက``ဤသ သည်အကယ်ပင်ေနာမိေပေလာ'' ဟေမး ြမန်း က၏။ ၂၀

ေနာမိကလည်း ``ငါ့ကိ ေနာမိ'' ဟသင်တိ့ မေခ  ကပါ ှ င့်။ အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်သည်

ငါ့အားခါးသီးစွာ ပေတာ်မ ပီြဖစ်၍ငါ့ကိ`မာရ' ဟေခ  ကပါေလာ့။‐ ၂၁ဤ မိ ့မှထွက်ခွာသွားစဥ်အခါက

ငါ့မှာ အစံအလင် ှ ိ ေသာ်လည်း ယခထာဝရ ဘရားသည် ငါ့အားလက်ချည်းသက်သက်

ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်ေတာ်မေလ ပီ။ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည် အြပစ်ဒဏ်

စီရင်ေတာ်မလျက်ဒကေရာက်ေစေတာ်မ ပီြဖစ်၍ ငါ့ကိအဘယ်ေကာင့် `ေနာမိ' ဟ ေခ  ကပါသနည်း''

ဟြပန်ေြပာေလ၏။ ၂၂ဤကားေနာမိသည် ေခ းမြဖစ်သေမာဘ အမျိုးသမီး သ ှ င့်အတ ေမာဘြပည်

မှြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာပံြဖစ်ေပသည်။ သ တိ့ ှ စ်ေယာက်သည်မေယာစပါးရိတ်သိမ်း စအချိန်၌

ဗက်လင် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ ကသတည်း။

၂ ေနာမိတွင်ေဗာဇဆိသ ေဆွမျိုးတစ်ဦး ှ ိ ၏။ သသည်ေနာမိ၏ခင်ပွန်းဧလိမလက်၏

သားချင်းစဝင်၊ ချမ်းသာ ကယ်ဝ၍ သဇာ ှ ိ သတစ်ဦးြဖစ်ေပသည်။‐ ၂

သကေနာမိအား``ေကာက်ရိတ်သတိ့ချန် ထားခ့ဲသည့်ေကာက်သင်းကိေကာက်ရန် ကန်မ

အားလယ်ကွင်းများသိ့သွားခွင့် ပပါ။ ကန် မသည်ဤသိ့ေကာက်ခွင့် ပမည့်တစ်စံတစ်

ေယာက်ကိေတွ ့ပါလိမ့်မည်'' ဟဆိလ င်၊ ေနာမိကလည်း``ငါ့သမီး၊ သွားေလေတာ့'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၃

သိ့ြဖစ်၍ သသည်လယ်ကွင်းများသိ့သွား ပီးလ င် ေကာက်ရိတ်သမားများ၏ေနာက်မှ လိက်၍

သတိ့ချန်ထားခ့ဲသည့်ေကာက်သင်း ကိေကာက်၏။ သသွားေရာက်မိသည့်လယ်ကွင်း

မှာေဗာဇပိင်ေသာလယ်ကွင်းြဖစ်ေနသည်။ ၄ အချိန်အနည်းငယ် ကာေသာအခါ ေဗာဇ

ကိယ်တိင်ပင်ဗက်လင် မိ ့မှေရာက် ှ ိ လာလျက် မိမိ၏အလပ်သမားများအား``ထာဝရ

ဘရားသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ ပါေစေသာ'' ဟဆိ၍ တ်ဆက်၏။

ေကာက်ရိတ်သမားများက``ထာဝရဘရား သည် အ ှ င့်အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါေစ ေသာ''

ဟြပန်ေြပာ က၏။ ၅ ေဗာဇသည်အလပ်သမားေခါင်းေဆာင် အား``ထိသငယ်မသည်အဘယ်သြဖစ်

ပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ၆ အလပ်သမားေခါင်းေဆာင်က``ထိသငယ်မ သည်

ေမာဘြပည်မှေနာမိ ှ င့်အတလိက်လာ သည့်ေမာဘအမျိုးသမီးြဖစ်ပါသည်။‐ ၇

သသည်ေကာက်ရိတ်သမားများ၏ေနာက်မှ လိက်၍ ေကာက်သင်းေကာက်ခွင့်ကိကန်ေတာ်

၏ထံတွင်ေတာင်းခံကာ နံနက်ေစာေစာမှစ ၍ေကာက်သင်းေကာက်လျက်ေနခ့ဲပါ၏။

ယခ မှသာလ င်လယ်တဲတွင်ေခတနားေနပါသည်'' ဟြပန်လည်ေြဖ ကား၏။

၈ ထိအခါေဗာဇက သအား``နားေထာင်ပါ ငါ့သမီး၊ ဤလယ်ကွင်းမှတစ်ပါးအြခား

လယ်ကွင်းများသိ့သွား၍ ေကာက်သင်းမေကာက် ပါ ှ င့်။ ဤလယ်ကွင်းတွင်ေန၍အမျိုးသမီး

များ ှ င့်အတလပ်ေဆာင်ပါေလာ့။‐ ၉ သတိ့အဘယ်ေနရာတွင်ေကာက်ရိတ် ကသည် ကိေစာင့်၍

ကည့်ကာသတိ့ ှ င့်အတလိက်သွား ပါေလာ့။ သင့်အားအေ ှ ာင့်အယှက်မေပးရန်

ငါ၏အလပ်သမားများကိမှာထား ပီ။ သင် ေရငတ်သည့်အခါအိးထားရာသိ့သွား၍ သ

တိ့ခပ်ထားသည်ေရကိေသာက်ပါေလာ့'' ဟ ဆိ၏။ ၁၀ သသည်ေြမသိ့တိင်ေအာင်ဦး တ်ပျပ်ဝပ်

လျက် ေဗာဇအား``အ ှ င်သည်အဘယ်ေကာင့် ကန်မက့ဲသိ့ ိင်ငံြခားသတစ်ဦးကိ ဤမ

ဂ တစိက် ပ၍သနား ကင်နာပါသနည်း'' ဟဆိလ င်၊ ၁၁ ေဗာဇက``သင်သည်ခင်ပွန်းကွယ်လွန်ချိန်မှစ

၍ မိမိ၏ေယာကမအားအဘယ်သိ့ ပစခ့ဲ သည်ကိငါ ကားသိ ပီးပါ ပီ။ သင်သည်

အဘယ်သိ့မိမိ၏မိဘများ ှ င့်တိင်းြပည် ကိစွန့်ခွာလျက် ယခင်အဘယ်အခါကမ

မေတွ ့မြမင်ဘးသည့်အမျိုးသားတိ့ ှ င့် အတေနထိင်ရန်လာေရာက်ခ့ဲေ ကာင်းကိ လည်းငါသိပါ၏။‐ ၁၂

ထာဝရဘရားသည်ယင်းသိ့သင် ပသည့် အတွက် သင့်အားဆေကျးဇးေတာ်ကိချ

ေပးေတာ်မပါေစေသာ။ သင်ခိလံချဥ်းကပ် သည့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရား

သခင်ထာဝရဘရားသည် သင့်အားဆ ေကျးဇးေတာ်ကိအြပည့်အဝချေပး ေတာ်မပါေစေသာ''

ဟဆိေလ၏။ ၁၃ သကလည်း``အ ှ င်၊ အ ှ င်သည်ကန်မ အေပ တွင်များစွာက ဏာထားပါ ပီ။

ကန်မသည်အ ှ င့်အေစခံများ၏အဆင့် အတန်းကိမီသပင်မဟတ်ေသာ်လည်း အ ှ င်

သည်ချိုသာစွာေြပာဆိြခင်းအားြဖင့်ကန်မ ကိအားတက်ေစပါ၏'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၁၄

ထမင်းစားချိန်ေရာက်ေသာအခါ၌ ေဗာဇ သည် သအား``လာ၍မန့်သံးေဆာင်ေလာ့။

မန့်ကိအချဥ်ရည်တွင် ှ စ်၍စားေလာ့'' ဟ ဆိ၏။ သိ့ြဖစ်၍ သသည် အလပ်သမား

များ ှ င့်အတထိင်ေလသည်။ ထိအခါေဗာဇ သည်သ့အားေပါက်ေပါက်အနည်းငယ်ကိ လှမ်း၍ေပး၏။

သသည်ဝေအာင်စား ပီး ေနာက်မန့်ကျန်ေသး၏။‐ ၁၅ ထိေနာက်သသည်ေကာက်သင်းေကာက်ရန်ထ

၍သွားေသာအခါ ေဗာဇသည်အလပ်သမား များအား``သ့အားေကာက်လိင်းစီးများချ

ထားရာအရပ်၌ပင် ေကာက်သင်းေကာက်ခွင့် ပ ကေလာ့။ သ့အားမဟန့်တား က ှ င့်။‐

၁၆ ေကာက်လိင်းစည်းများမှစပါး ှ ံ အနည်း ငယ်ကိဆဲွထတ်၍ သ၏အတွက်ချထား

ေပး ကေလာ့'' ဟမှာ ကားေလ၏။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ သသည် လယ်ကွင်းထဲတွင်ညေန

ေစာင်းသည်တိင်ေအာင် ေကာက်သင်းေကာက် ပီး ေနာက်ေကာက် ှ ံ များကိ နယ်လိက်ေသာအခါ

မေယာစပါးတင်းဝက်ခန့်ရ ှ ိ ေလသည်။‐ ၁၈ သသည်ထိစပါးကိယ၍ မိ ့သိ့ြပန် ပီး လ င်

မိမိ၏ေယာကမအားြပ၏။ မိမိချန် ထားသည့်အစားအစာကိလည်းေပး၏။‐ ၁၉

ေနာမိက``သင်သည်ယေန့အဘယ်မှာေကာက် သင်းေကာက်ခ့ဲပါသနည်း။ မည်သ့လယ်တွင်

ေကာက်ခ့ဲပါသနည်း။ ဘရားသခင်သည် သင့် ကိ ကည့် သအားေကာင်းချီးေပးေတာ် မပါေစေသာ''

ဟဆိ၏။ သိ့ြဖစ်၍ သသည်ေဗာဇအမည် ှ ိ သလ တစ်ဦး၏လယ်တွင် မိမိေကာက်သင်းေကာက်ခ့ဲ

ေ ကာင်းကိေနာမိအားေြပာြပေလသည်။ ၂၀ ေနာမိကလည်း``ထာဝရဘရားသည် ေဗာဇ

အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါေစေသာ။ ထာဝရ ဘရားသည်အသက် ှ င်သ၊ ေသသတိ့အား

မိမိထား ှ ိ သည့်ကတိေတာ်တိ့ကိအစဥ် အ မဲတည်ေစေတာ်မပါ၏'' ဟဆိ ပီးလ င်

ဆက်လက်၍``ဤသသည်ငါတိ့ ှ င့်ေဆွမျိုး ရင်းချာေတာ်စပ်၍ ငါတိ့အား ကည့် ေစာင့်
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ေ ှ ာက်ရန်အတွက်တာဝန် ှ ိ သတစ်ဦးြဖစ် သည်'' ဟဆိ၏။ ၂၁ ထိအခါ သက``မေယာစပါးကိအလပ်

သမားတိ့ရိတ်သိမ်းကာလမကန်မချင်း ေကာက်သင်းလာ၍ ေကာက်ရန်ကန်မအားသ

မှာ ကားလိက်ပါသည်'' ဟေြပာ၏။ ၂၂ ေနာမိသည် သအား``ငါ့သမီး၊ သင်သည်

အြခားသတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏လယ်သိ့ သွားခ့ဲေသာ် အေ ှ ာင့်အယှက်ခံေကာင်းခံ ရေပလိမ့်မည်။‐''

၂၃ သိ့ြဖစ်၍ သသည်ေဗာဇ၏လယ်၌ပင် အမျိုးသမီးများ ှ င့်အတလပ်ေဆာင်ကာ

မေယာစပါး ှ င့်ဂျံ ုစပါးများရိတ်သိမ်း ပီး သည်တိင်ေအာင် ေကာက်သင်းေကာက်လျက်ေန၏။

သသည်မိမိ၏ေယာကမ ှ င့်အတဆက် လက်၍ေနထိင်ေလသည်။

၃ များမ ကာမီေနာမိက သအား``သင် သည်ကိယ့်အိမ် ှ င့်ကိယ်ေနထိင် ိင်ရန် သင့်

အားငါေနရာချေပးရမည်။‐ ၂သင် ှ င့်အတတအလပ်လပ်သည့်အမျိုး သမီးများ၏သခင်ြဖစ်သ

ေဗာဇသည် ငါ တိ့ ှ င့်ေဆွမျိုးေတာ်စပ်သည်မဟတ်ေလာ။ ယခငါေြပာသည့်စကားကိနားေထာင်ပါ

ေလာ့။ သသည်ယေန့ညေနတွင် မေယာ စပါးများကိနယ်လျက်ေနလိမ့်မည်။‐ ၃

သိ့ြဖစ်၍သင်သည်ကိယ်လက်သတ်သင် ပီး လ င် နံ့သာအေမးအ ကိင်များလး၍အလှ

ဆံးအဝတ်အစားများကိဝတ်ဆင်ကာသ စပါးနယ်ရာသိ့သွားပါေလာ့။ သိ့ရာတွင်

ထိအရပ်သိ့သင်ေရာက် ှ ိ ေနေကာင်းကိ သ စားေသာက် ပီးသည်တိင်ေအာင်သ့အား အသိမေပး ှ င့်။‐ ၄

သအိပ်စက်ရန်လဲေလျာင်းသည့်ေနရာကိမှတ် သားထားေလာ့။ သအိပ်ေပျာ်သွားေသာအခါ

ကျမှသွား၍ေစာင်ကိမ ပီးလ င် သ၏ေြခ ရင်းတွင်ဝင်၍လဲေလျာင်းေနပါေလ။

သင့်အား အဘယ်သိ့ ပေစလိသည်ကိသေြပာြပ ပါလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။

၅ သကလည်း``မိခင်မှာထားသမ အတိင်း ကန်မ ပပါမည်'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၆

ထိေနာက် သသည်ေကာက်နယ်တလင်းသိ့ သွား၍ မိမိ၏ေယာကမမှာ ကားလိက်သည် အတိင်း ပ၏။‐

၇ ေဗာဇသည်စားေသာက်၍ ပီးေသာအခါစိတ် င်ြပလျက် စပါးပံ ှ ိ ရာသိ့သွား၍အိပ်

ေလသည်။ သသည်သ၏ထံသိ့တိတ်တ ဆိတ်ချဥ်းကပ်၍ ေစာင်ကိမ ပီးလ င်သ၏

ေြခရင်းတွင်လဲေလျာင်းလိက်၏။‐ ၈သန်းေခါင်အချိန်၌ေဗာဇသည်အိပ်ရာမှ တ် တရက် ိးလာသြဖင့်

ကိယ်ကိလှည့်လိက်ရာ မိမိေြခရင်းတွင် အိပ်လျက်ေနသည့်အမျိုး သမီးကိေတွ့ ှ ိ ရသြဖင့်၊‐ ၉

``သင်သည်အဘယ်သနည်း'' ဟေမး၏။ သကလည်း``အ ှ င်၊ ကန်မသည် သြဖစ် ပါသည်။

အ ှ င်သည်ကန်မ ှ င့်ေဆွမျိုးေတာ် စပ်သြဖစ်၍ ကန်မအား ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်

ရန်တာဝန် ှ ိ သြဖစ်ပါ၏။ ထိ့ေ ကာင့်ကန်မ အားထိမ်းြမားလက်ထပ်ေတာ်မပါ'' ဟြပန်

ေြပာေလ၏။ ၁၀ ေဗာဇကလည်း``သင့်ကိထာဝရဘရား ေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါေစ။

ယခသင် ပ ေသာအမသည် ယခင်ကသင့်ေယာကမအား ပခ့ဲသည့်အမထက်ပင်ပိ၍

သင်၏သစာ ှ ိ မကိေပ လွင်ေစပါ၏။ သင်သည်ဆင်းရဲသ သိ့မဟတ်ချမ်းသာသ

လပျိုလ ွယ်တစ်စံ တစ်ေယာက်ကိ ှ ာ ိင်ေသာ်လည်းမ ှ ာခ့ဲပါ။‐ ၁၁ သ၊ ယခသင်မစိးရိမ်ပါ ှ င့်။

သင်ေြပာ သမ အတိင်းငါ ပမည်။ သင်သည်အကျင့် သီလ ှ ိ သည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးြဖစ်

သည်ကိတစ် မိ ့လံးသိ ကပါသည်။‐ ၁၂ ငါသည်သင်၏ေဆွမျိုးအရင်းအချာြဖစ်၍

သင်၏အတွက်တာဝန် ှ ိ သည်ကားမှန်၏။ သိ့ ရာတွင်ငါ့ထက်ပင်ပိ၍ရင်းချာသည့်ေဆွ

မျိုးတစ်ဦး ှ ိ ပါေသးသည်။‐ ၁၃ သင်သည်ယေန့ညဥ့်ကန်ဆံးသည်တိင်ေအာင်

ဤေနရာတွင်ေနပါေလာ့။ သင်၏အတွက်ထိ သတာဝန်ယလိသည်မယလိသည်ကိမိး

ေသာက်ေသာအခါ ငါတိ့ေမးြမန်းစံစမ်း က မည်။ အကယ်၍သတာဝန်ယလိပါလ င်ယ

ပါေလေစ။ သမယလိလ င်မကား ငါတာဝန် ယမည်ြဖစ်ေကာင်းအသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားကိတိင်တည်၍ငါကျိန်ဆိပါ၏။ ယခ သင်သည် ဤေနရာတွင်လဲေလျာင်းလျက်မိး

ေသာက်ချိန်တိင်ေအာင်ေနပါေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍ သသည်မိးေသာက်ချိန်တိင်ေအာင်

ေဗာဇ၏ေြခရင်းတွင်အိပ်လျက်ေန၏။ သိ့ေသာ် လည်းေဗာဇသည် သေရာက် ှ ိ လာေ ကာင်း ကိ

အဘယ်သမ မသိေစလိေသာေကာင့် သသည်မိးမလင်းမီအိပ်ရာမှထေလ သည်။‐ ၁၅

ထိအခါေဗာဇကသ့အား``သင်၏ ခံထည် ကိဤေနရာတွင်ြဖန့်ေလာ့'' ဟဆိသည် အတိင်းသသည် ပ၏။

ေဗာဇသည်မေယာ စပါးတစ်တင်းခန့်ကိေလာင်းထည့် ပီးလ င် ချီပင့်၍ေပးသြဖင့် သသည်ထိစပါး

ထပ် ှ င့် မိ ့သိ့ြပန်ေလ၏။‐ ၁၆ သသည်မိမိ၏ေယာကမထံသိ့ေရာက်ေသာ အခါ ေယာကမက``ငါ့သမီး၊

သင့်အေရး အဘယ်သိ့နည်း'' ဟေမး၏။ သသည်ေဗာဇ ပသမ ကိေနာမိ အားြပန် ကား ပီးေနာက်၊‐

၁၇ ``သသည်ကန်မအား`မိခင်ထံသိ့လက်ချည်း သက်သက်မြပန်ရ' ဟဆိကာဤမေယာစပါး

ကိေပးလိက်ပါေသးသည်'' ဟေြပာ၏။ ၁၈ ေနာမိက`` သ၊ ဤအမအဘယ်သိ့အဆံး သတ်သည်

ကိသိ ှ ိ ရသည်တိင်ေအာင်စိတ် ှ ည် လျက်ေစာင့်ေနပါေလာ့။ ေဗာဇသည်ယေန့ ဤကိစမ ပီးြပတ်မချင်း

နားေနလိမ့်မည် မဟတ်'' ဟဆိ၏။

၄ ေဗာဇသည် မိ ့တံခါးဝ ှ ိ တရားစီရင်ရာ ဌာနသိ့ သွား၍ထိင်လျက်ေန၏။ ထိအခါ

ဧလိမလက်၏အရင်းအချာဆံးေသာေဆွ မျိုးသားချင်းြဖစ်သသည် ေရာက် ှ ိ လာေလ

သည်။ ထိသကားယခင်ကေဗာဇေဖာ်ြပခ့ဲ သပင်ြဖစ်၏။ ေဗာဇကသ့အား``မိတ်ေဆွ၊

ဤ ေနရာသိ့လာ၍ထိင်ပါေလာ့'' ဟဆိသြဖင့် သသည်လာ၍ထိင်၏။‐ ၂

ထိေနာက်ေဗာဇသည်အ ကီးအကဲတစ်ကျိပ် ကိလည်းပင့်ဖိတ် ပီးလ င် ထိအရပ်တွင်ထိင်

ေစ၏။ သတိ့ထိင် ကေသာအခါ၊‐ ၃ သသည်မိမိ၏သားချင်းအား``ယခအခါ

ေနာမိသည်ေမာဘြပည်မှြပန်လာ ပီ။ သ သည်ငါတိ့သားချင်းဧလိမလက်ပိင်

သည့်လယ်ေြမကိေရာင်းချလိပါသည်။‐ ၄ ဤအေကာင်းကိသင်သိသင့်သည်ဟ ငါထင်

ြမင်ပါ၏။ အကယ်၍သင်ဝယ်လိပါကယခ ထိင်လျက်ေနသည့်လ ကီးများ၏ေ ှ ့ေမှာက်

တွင်ဝယ်ယပါေလာ့။ သိ့ရာတွင်မဝယ်လိလ င် မကား မဝယ်လိေ ကာင်းေြပာပါေလာ့။ သင်

မဝယ်မှငါဝယ်ယ ိင်ခွင့် ှ ိ ပါသည်'' ဟ ဆိ၏။ ထိသကလည်း``ငါဝယ်ယပါမည်'' ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၅

ေဗာဇက``ထိလယ်ေြမကိေနာမိထံမှသင် ဝယ်ယပါလ င် ထိလယ်ေြမသည်ေသလွန်

သ၏အိမ်ေထာင်စလက်ဝယ်ဆက်လက်တည် ှ ိ ေနေစရန်ေမာဘအမျိုးသမီး၊ မဆိးမ

ြဖစ်သ သကိလည်းဝယ်ယရပါမည်'' ဟဆိ၏။ ၆ ထိသက``ထိသိ့ြဖစ်ပါမငါ့သားသမီး

များက ထိလယ်ေြမကိအေမွခံရ ကလိမ့် မည်မဟတ်သြဖင့် ဝယ်ယပိင်ခွင့်ကိငါစွန့်

လတ်လိက်ပါ ပီ။ ငါမဝယ်ယလိေတာ့ပါ။ သင်ပင်ဝယ်ယပါေလာ့'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၇

ထိစဥ်အခါက အေရာင်းအဝယ် ပလပ်သည့် အခါ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပစည်းချင်းလဲလှယ်

သည့်အခါ၌ေသာ်လည်းေကာင်း ေရာင်းသသည် မိမိဖိနပ်ကိခ တ်၍ ဝယ်သအားေပးရသည့်

ေလ့ထံးစံ ှ ိ ေပသည်။ ဤနည်းအားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အေရာင်း

အဝယ် ပီးြပတ်သည့်အထိမ်းအမှတ်ကိ ပ က၏။ ၈ သိ့ြဖစ်၍ထိသသည်ေဗာဇအား``ထိလယ်

ေြမကိ သင်ပင်လ င်ဝယ်ယပါေလာ့'' ဟ ဆိ၍မိမိဖိနပ်ကိခတ်ေပးေလသည်။‐ ၉

ထိအခါေဗာဇက မိ ့အ ကီးအကဲများ ှ င့် အြခားသအေပါင်းတိ့အား``ဧလိမလက်၊

ခိလျုန် ှ င့်မဟာလန်တိ့ပိင်ေသာဥစာပစည်း မှန်သမ ကိ ေနာမိထံမှယေန့ငါဝယ်ယ

ေကာင်းသင်တိ့အသိသက်ေသြဖစ် က၏။‐ ၁၀ ထိ့အြပင်မဟာလန်၏မဆိးမ၊ ေမာဘ

အမျိုးသမီး သသည် ငါ၏gen 1gဇနီးြဖစ် လာေလ ပီ။ ဤနည်းအားြဖင့်ထိပစည်းဥစာ များသည်

ေသလွန်သ၏အိမ်ေထာင်စလက် ဝယ်တည် ှ ိ ေနပါလိမ့်မည်။ ေသသ၏ေဆွ စဥ်မျိုးဆက်သည်လည်း

သ၏အမျိုးသား များ ှ င့်သ၏ေနရင်း မိ ့တွင်မြပတ်ဘဲ ဆက်လက်ပွားလျက်ေနပါလိမ့်မည်။ သင်

တိ့သည်ဤအမတွင်အသိသက်ေသ ြဖစ် က၏'' ဟဆိ၏။ ၁၁ မိ ့အ ကီးအကဲများ ှ င့်အြခားသတိ့

ကလည်း``ငါတိ့သည်အသိသက်ေသြဖစ် ကပါ၏။ သင်၏ဇနီးအားယာကပ်အတွက်

သားသမီးအေြမာက်အြမားေမွးဖွားေပး သည့်ရာေခလ ှ င့်ေလအာတိ့က့ဲသိ့ြဖစ် ေစရန်

ထာဝရဘရားကမေတာ်မပါေစ ေသာ။ သင်သည်လည်းဧဖရတ်သားချင်းစ တွင်ချမ်းသာ ကယ်ဝလျက်

ဗက်လင် မိ ့ ၌ထင်ေပ ေကျာ်ေစာပါေစေသာ။‐ ၁၂ ဤအမျိုးသမီးအားြဖင့် ထာဝရဘရား

ေပးေတာ်မေသာသားသမီးများသည် ယဒ ှ င့်တာမာတိ့၏သားဖာရက်၏အိမ်ေထာင်

စဝင်များက့ဲသိ့ြဖစ် ကပါေစေသာ'' ဟ ဆိ က၏။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍ေဗာဇသည် သအားမိမိ၏

ဇနီးအြဖစ်သိမ်းပိက် ပီးလ င် အိမ်သိ့ေခ ေဆာင်သွားေလသည်။ ထာဝရဘရားသည်

သအားေကာင်းချီးေပးေတာ်မသြဖင့် သသည်ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍သားကိဖွား ြမင်၏။‐ ၁၄

အမျိုးသမီးများကေနာမိအား``ထာဝရ ဘရား၏ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းပါ ေလာ့။

ကိယ်ေတာ်သည်သင့်ကိ ကည့် ေစာင့် ေ ှ ာက်ရန်အတွက် ေြမးေယာကျာ်းကေလးကိ

ယေန့ေပးသနားေတာ်မေလ ပီ။ ထိသငယ် သည် ဣသေရလြပည်တွင်ထင်ေပ ေကျာ်ေစာ

သြဖစ်လာပါေစေသာ။‐ ၁၅ သင်၏ေခ းမသည်သင့်ကိချစ်သြဖင့် သား

ေယာကျာ်းခနစ်ေယာက်ထက်ပင်သင့်အားပိ ၍ ပစခ့ဲသြဖစ်ေပသည်။ ယခသသည်

ေြမးေယာကျာ်းကေလးကိ ေမွးဖွားေပးေလ ပီ။ ထိသငယ်သည်သင့်အားဘဝသစ်ကိ ေပး၍

သင်အိမင်းမစွမ်း ှ ိ ချိန်၌လံ ခံ မကိေပးမည့်သြဖစ်ပါ၏'' ဟေြပာဆိ က၏။‐ ၁၆

ေနာမိသည်ကေလးငယ်ကိယ၍ပိက်ချီ လျက်ထိန်းေလ၏။ ၁၇ အိမ်နီးချင်းအမျိုးသမီးများက ထိသ

ငယ်ကိ သဗက်ဟေသာနာမည်ကိေပး က လျက်``ေနာမိသည်သားေယာကျာ်းကေလး ကိရ ှ ိ ေလ ပီ''

ဟလအေပါင်းတိ့အား ေြပာ ကား က၏။ သဗက်သည် ဒါဝိဒ်၏ အဖြဖစ်သေယ ှ ဲ ၏ဖခင်ြဖစ်လာေလ

သည်။ ၁၈ ဖာရက်မှဒါဝိဒ်တိင်ေအာင် သားစဥ်ေြမးဆက် များမှာဖာရက်၊ ေဟဇ ံ ၊ အာရံ၊ အမိနဒပ်၊

နာ န်၊ စာလမန်၊ ေဗာဇ၊ သဗက်၊ ေယ ှ ဲ၊ ဒါဝိဒ်ဟ၍ြဖစ်သတည်း။ သဝတု ပီး၏။
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၁ ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းေဒသ ှ ိ ရာမ မိ ့တွင် ဧလကာနဟနာမည်တွင်ေသာလတစ်

ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်ဧဖရိမ်အ ွယ်ဝင်ြဖစ် ၍အဖမှာေယေရာဟံ၊ အဖိးကားဧလိ

ြဖစ်၏။ သသည်ဇဖသားချင်းစ၊ ေတာဟ အိမ်ေထာင်စဝင်ြဖစ်သတည်း။‐ ၂

ဧလကာနတွင်ဟ  ှ င့်ေပနိ ဟေသာမယား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ေပနိ တွင်သားသမီးများ ှ ိ

၍ဟ မှာမ ှ ိ ေချ။‐ ၃ ဧလကာနသည်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရ ဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်ရန် ရာမ မိ ့မှ

ှ ိ ေလာ မိ ့သိ့ ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းသွားေရာက်၏။ ထိ မိ ့တွင်ဧလိ၏သားများြဖစ် ကေသာ

ေဟာဖနိ ှ င့်ဖိနဟတ်တိ့သည် ထာဝရ ဘရား၏ယဇ်ပေရာဟိတ်များအြဖစ်ြဖင့်

ေဆာင် ွက်လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၄ ဧလကာနသည်ယဇ်ပေဇာ်သည့်အခါ ေပနိ

ှ င့်သားသမီးတိ့အားေဝစတစ်စစီခဲွေဝ ေပး၏။‐ ၅ ဟ ကိမအထးေဝစေပး၏။ ထာဝရဘရား

သည်ဟ အားသားသမီးေမွးဖွားခွင့်ကိေပး ေတာ်မမေသာ်လည်း ဧလကာနသည်ဟ

အားလွန်စွာချစ်ြမတ် ိးေလသည်။‐ ၆ ဟ တွင်သားသမီးမရသြဖင့်သ၏ ပိင် ဘက်ြဖစ်သ

ေပနိ သည်ဟ အား တ်ချကာ စိတ်ဒကေပးေလ့ ှ ိ ၏။‐ ၇ဤအတိင်းတစ် ှ စ် ပီးတစ် ှ စ်လွန်ခ့ဲ၏။

သတိ့ သည်ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်သိ့သွားေရာက် သည့်အခါတိင်း ေပနိ သည်ဟ အားစိတ်ဒက

ေရာက်ေစသြဖင့် ဟ သည်အဘယ်အစားအစာ ကိမ မစားဘဲငိ၍သာေနတတ်၏။‐ ၈

သ၏ခင်ပွန်းဧလကာနက``ဟ ၊ သင်သည် အဘယ်ေကာင့်ငိေ ကးေနပါသနည်း။ အဘယ်

ေကာင့်အစားအစာမစားေသာက်ဘဲေနပါ သနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့်အစဥ်ပင်စိတ်မချမ်းမ

သာြဖစ်၍ေနပါသနည်း။ ငါသည်သင်၏အဖိ့ သားတစ်ကျိပ်ထက်အဖိးထိက်သည်မဟတ်ပါ ေလာ''

ဟေမးေလ့ ှ ိ ၏။ ၉ အခါတစ်ပါး၌သတိ့သည် ှ ိ ေလာ မိ ့ ှ ိ ထာဝရ ဘရား၏အိမ်ေတာ်တွင်

အစားအစာစားေသာက် က ပီးေသာအခါ ဟ သည်စိတ်မချမ်းမသာ ြဖစ်လျက်ထ၍ြပင်းြပစွာငိယိကာ

ထာဝရ ဘရား၏ထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပ ေလ၏။ (ထိအခါဧလိသည်တံခါးအနီး

မိမိထိင်ေနကျေနရာတွင်ထိင်လျက်ေန သတည်း။‐) ၁၁ဟ က``အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကန်မကိ ြမင်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကန်မ၏ဒကကိ မှတ်ေတာ်

မလျက်ေအာက်ေမ့သတိရေတာ်မပါ။ ေမ့ ေလျာ့ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

ကိယ်ေတာ်၏ကန်မအားသားဆကိေပး ေတာ်မလ င် သ့ကိအသက် ှ င်သမ ကာလ

ပတ်လံးကိယ်ေတာ် ှ င်အားဆက်ကပ်ပေဇာ် ပါမည်။ သ၏ဆံပင်ကိလည်းအဘယ်

အခါ၌မ မြဖတ်မရိတ်ေစပါ'' ဟကျိန်ဆိကတိ ပေလ၏။ ၁၂ဟ သည်အချိန် ကာြမင့်စွာဆိတ်ဆိတ်ဆ

ေတာင်းပတနာ ပ၏။ ဧလိသည်သ၏ တ် ကိ ကည့် လျက်ေန၏။‐ ၁၃

ဟ သည်ဆိတ်ဆိတ်ဆေတာင်းပတနာ ပ၍ေန သြဖင့် သ၏ တ်ခမ်းတိ့သည်လပ် ှ ားလျက် ှ ိ

ေသာ်လည်းအသံကားမထွက်။ သိ့ြဖစ်၍သ့ အားအရက်မးသည်ဟထင်မှတ်သြဖင့်၊‐ ၁၄

ဧလိက``သင်သည်အဘယ်မ  ကာအရက်မး လျက်ေနပါသနည်း။ အရက်ကိ ကဥ်ေ ှ ာင် ေလာ့''

ဟဆိ၏။ ၁၅ဟ က``အ ှ င်၊ ကန်မသည်အရက်မမးပါ။ အရက်မေသာက်ပါ။ ကန်မသည်အလွန်ပင်

စိတ်ပျက်၍ မိမိ၏ဆင်းရဲဒကကိရင်ဖွင့်ကာ ထာဝရဘရားထံတွင်ဆေတာင်းပတနာ ပလျက်ေနခ့ဲပါ၏။‐

၁၆ ကန်မအားတန်ဖိးမ ှ ိ သည့်မိန်းမဟမထင် မှတ်ပါ ှ င့်။ ကန်မသည်အလွန်စိတ်မချမ်းမသာ

ြဖစ်သြဖင့် ဤသိ့ဆေတာင်းပတနာ ပလျက်ေန ြခင်းြဖစ်ပါ၏'' ဟြပန်၍ေလာက်၏။ ၁၇

ဧလိက``စိတ်ချမ်းသာစွာသွားပါေလာ့။ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိးကွယ်ေသာထာဝရဘရားသည်

သင်ေတာင်းေလာက်သည်အတိင်းေပးသနားေတာ် မပါေစေသာ'' ဟဆိ၏။ ၁၈

ဟ ကလည်း``ကန်မသည်အ ှ င်ေပးသည့်ေကာင်း ချီးမဂလာကိခံရပါေစေသာ'' ဟေလာက်ေလ၏။

ထိေနာက်သသည်စိတ်သက်သာမရလျက်ထွက် ခွာသွား ပီးလ င် အစားအစာအနည်းငယ်ကိ စားေလ၏။

၁၉ ေနာက်တစ်ေန့၌ဧလကာန ှ င့်အိမ်ေထာင်စသား တိ့သည် နံနက်ေစာေစာထ၍ဘရားသခင်အား

ကိးကွယ်ဝတ် ပ က၏။ ထိေနာက်ရာမ မိ ့ေနအိမ် သိ့ြပန် က၏။ ဧလကာနသည်သ၏ဇနီးဟ

ှ င့်ဆက်ဆံေလ၏။ ဘရားသခင်သည်ဟ ၏ ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မသြဖင့်၊‐ ၂၀

ဟ သည်ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍သားေယာကျာ်းကိဖွား ြမင်ေလသည်။ သက``ငါသည်ထာဝရဘရား

အားေတာင်းခံသြဖင့်ဤသားကိရ၏'' ဟဆိ ပီးလ င် ှ ေမွလဟနာမည်မှည့်ေလသည်။ ၂၁

ဧလကာနသည်မိမိ၏အိမ်ေထာင်စ ှ င့်အတ ှ စ်စဥ်ပေဇာ်ေနကျယဇ်ကိလည်းေကာင်း၊ မိမိ

သစာဝတ်ကိေြဖရာအထးယဇ်ကိလည်းေကာင်း ဘရားသခင်အားပေဇာ်ရန် ှ ိ ေလာ မိ ့သိ့

သွားေရာက်ဖိ့အချိန်ကျေရာက်လာြပန်၏။‐ ၂၂ သိ့ရာတွင်ယခအ ကိမ်၌ဟ သည်မလိက်

ဘဲေန၏။ သသည်မိမိခင်ပွန်းအား``ကေလး ကိ ိ ့ြဖတ် ပီးလ င် ပီးချင်း သ့အားထာဝရ

ဘရား၏အိမ်ေတာ်တွင်အ မဲေနေစရန် ကန်မေခ ေဆာင်သွားပါမည်'' ဟေြပာ၏။ ၂၃

ဧလကာနက``ေကာင်း ပီ။ သင် ပလိသည် အတိင်း ပပါေလ။ ကေလး ိ ့ြဖတ်သည်တိင်

ေအာင်အိမ်တွင်ေနေလာ့။ သင် ပေသာသစာကတိ ကိအေကာင်အထည်ေဖာ် ိင်ရန် ထာဝရဘရား

ကမေတာ်မပါေစေသာ'' ဟဆိ၏။ သိ့ြဖစ်၍ ဟ သည်သငယ်ကိ ိ ့တိက်လျက်၊ ိ ့မြဖတ်

မီတိင်ေအာင်အိမ်မှာေနေလ၏။ ၂၄ သသည်သားငယ်ကိ ိ ့ြဖတ် ပီးေသာအခါ သံး ှ စ်သား ွားထီး

ကေလးတစ်ေကာင်၊ မန့်ညက်တစ်တင်း၊ စပျစ်ရည် တစ်ဘးကိယေဆာင်လျက်သားငယ် ှ င့်အတ

ှ ိ ေလာ မိ ့သိ့သွား၏။ သားငယ် ှ ေမွလသည် လွန်စွာငယ် ွယ် နယ်ေသးသတည်း။‐

၂၅ ွားကိသတ် ပီးေနာက်သငယ်ကိဧလိထံသိ့ ယေဆာင်သွား က၏။‐ ၂၆

ဟ ကဧလိအား``အ ှ င်၊ ကန်မသည်အထက် ကအ ှ င်၏အနီး၌ရပ်လျက် ထာဝရဘရား

ထံသိ့ဆေတာင်းပတနာ ပေသာမိန်းမြဖစ် ပါ၏။‐ ၂၇ကန်မသည်ထာဝရဘရားထံေတာ်တွင် ဤ

သားဆကိပန်ပါ၏။ ဆပန်သည့်အတိင်း ကိယ်ေတာ်သည်ေပးသနားေတာ်မပါ ပီ။‐ ၂၈

သိ့ြဖစ်၍ကန်မသည်သ့ကိထာဝရဘရား အား ဆက်ကပ်အပ် ှ င်းပါ၏။ သအသက် ှ င်

သမ ကာလပတ်လံးထာဝရဘရား အားအပ် ှ င်းပါ၏'' ဟေလာက်ထား၏။

ထိေနာက်သတိ့သည်ထာဝရဘရားအား ဝတ် ပကိးကွယ်က၏။

၂ ဟ သည်ဤသိ့ဆေတာင်းပတနာ ပသည်။ ``ထာဝရဘရားသည်ကန်မအားစိတ် င်လန်း

ေစေတာ်မ ပီ။ ကန်မသည်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာ အမကိေထာက်၍ဝမ်းေြမာက်ပါ၏။

ကန်မသည်ရန်သတိ့အားြပက်ရယ် ပခွင့် ရပါ၏။ ဘရားသခင်သည်ကန်မကိကမေတာ်မ ပီ

ြဖစ်၍ ကန်မသည်စိတ် င်လန်းပါ၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မ

သက့ဲသိ့ အဘယ်သမ မသန့် ှ င်းမြမင့်ြမတ်ပါ။ ကိယ်ေတာ်မှတစ်ပါးအြခားဘရားမ ှ ိ ပါ။

ကန်မတိ့ကိးကွယ်ေသာဘရားက့ဲသိ့ ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက် ိင်သမ ှ ိ။ ၃

ထာဝရဘရားသည်သဗ တဉာဏ် ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၍၊ လတိ့ ပေသာအမ ှ ိ သမ ကိစစ်ေဆး

စီရင်ေတာ်မသည်ြဖစ်ရာ၊ သင်တိ့သည်ကျယ်ေလာင်စွာ ကားဝါမကိ မ ပ က ှ င့်။

ေမာက်မာေသာစကားကိ တ်မှမထွက်ေစ ှ င့်။ ၄ ခွန်အား ကီးေသာစစ်သရဲများ၏ေလးတိ့သည်

ကျိုးပ့ဲကန်လျက်၊အားအင်ချည့်နဲ့သတိ့သည် ခွန်အား ကီးမားလာ က၏။ ၅

အခါတစ်ပါးကဝစွာစားရသတိ့သည် ယခအခါ စားရဖိ့အတွက်သရင်းငှားလပ်ရ က ေလ ပီ။

သိ့ရာတွင်အစာငတ်မွတ်သတိ့မကားဝစွာ စားရ က ပီ။ မံေသာမိန်းမသည်သားသမီးခနစ်ေယာက်

မ ပင်ရ ှ ိ ၍ သားများေသာမိခင်၌မကားတစ်ေယာက်မ မကျန်မ ှ ိ ေတာ့ပါ။ ၆

ထာဝရဘရားသည်ေသေစြခင်း၊ ှ င်ေစြခင်း ကိလည်းေကာင်း၊ မရဏာ ိင်ငံသိ့ပိ့ေဆာင်ြခင်း၊ြပန်လည်

ေခ ေဆာင်ြခင်းကိလည်းေကာင်း ပေတာ်မ၏။ (Sheol h7585) ၇

ကိယ်ေတာ်သည်လအချို ့တိ့ကိဆင်းရဲေစ၍ အချို ့တိ့ကိချမ်းသာေစေတာ်မ၏။

အချို ့တိ့ကိ ှ ိမ့်ချ၍အချို ့တိ့ကိချီး ြမင့်ေတာ်မ၏။ ၈ ကိယ်ေတာ်သည်ဆင်းရဲသတိ့ကိ

ေြမမန့်မှလည်းေကာင်း၊ ချို ့တ့ဲ ွမ်းပါးသတိ့ကိအမိက်ပံမှလည်း ေကာင်း ချီပင့်ေတာ်မ၏။

သတိ့အားမင်းညီမင်းသားများ ှ င့်ေပါင်းေဖာ် ခွင့်ကိ ေပးေတာ်မ၍ ဂဏ်အသေရ ှ ိ သည့်ေနရာများတွင်

ထိင်ေစေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည်ေြမ ကီး၏အေြခခံ အတ်ြမစ်များကိပိင်ေတာ်မ၏။

ထိအတ်ြမစ်တိ့အေပ တွင်ကမာကိ တည်ေဆာက်ေတာ်မ ပီ။ ၉ ``ကိယ်ေတာ်သည်မိမိအားသစာ ှ ိ သတိ့

၏အသက် စည်းစိမ်ကိကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်သယတ်မာတိ့မကားေမှာင်မိက်တွင်

ကွယ်ေပျာက်ရ ကလိမ့်မည်။ လသည်မိမိကိယ်ပိင်စွမ်းရည်အားြဖင့်ေအာင်ြမင် မကိ မရ ိင်ရာ။ ၁၀

ထာဝရဘရား၏ရန်သများသည်ေချမန်းြခင်းကိ ခံရ ကလိမ့်မည်။သတိ့အေပ ေကာင်းကင်မှမိးချုန်း

ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားသည်ကမာတစ်ခလံးကိ တရားစီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိေ ွးချယ်ခန့်ထားေတာ် မေသာ ဘရင်အား၊တန်ခိး ှ င့်ြပည့်စံေစ၍

မိမိဘိသိက်ေပးေတာ်မေသာသအား ေအာင်ြမင်ခွင့်ကိ ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။'' ၁၁

ထိေနာက်ဧလကာနသည် ရာမ မိ ့ ှ ိ မိမိ၏ေန အိမ်သိ့ြပန်ေလ၏။ သိ့ရာတွင်သငယ် ှ ေမွလ

မကား ှ ိ ေလာ မိ ့တွင်ေနရစ်၍ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလိ၏လက်ေအာက်၌ထာဝရဘရား၏အမ

ေတာ်ကိေဆာင် ွက်ေလ၏။ ၁၂ ဧလိ၏သားတိ့သည်သယတ်မာများြဖစ် က၏။

သတိ့သည်ထာဝရဘရားကိလည်း ေကာင်း၊‐ ၁၃လတိ့ထံမှယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ေတာင်းဆိပိင်ခွင့်

ှ င့်ဆိင်ေသာြပ ာန်းချက်များကိလည်းေကာင်း ပမာဏမ ပဘဲယဇ်ပေဇာ်ေနသထံသိ့ မိမိ

တိ့၏အေစခံကိသံးခွခက်ရင်း ှ င့်ေစလတ် တတ် က၏။ ထိအေစခံသည်အိးကင်းတွင်

ချက် ပတ်ေနဆဲအသားကိ၊‐ ၁၄ ခက်ရင်းြဖင့်ထိးကာပါလာသမ ကိ မိမိ၏

ယဇ်ပေရာဟိတ်အတွက်ယသွားတတ်ေလသည်။ ယဇ်ပေဇာ်ရန် ှ ိ ေလာ မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ က

ေသာဣသေရလအမျိုးသားအားလံးပင် လ င်ဤနည်းအတိင်း ပကျင့်ြခင်းကိခံရ က၏။‐ ၁၅

ထိ့အြပင်ဆီဥကိမီးမ ိ ့ရမီယဇ်ပေရာ ဟိတ်၏အေစခံသည် လာ၍ယဇ်ပေဇာ်ေနသ

အား``ယဇ်ပေရာဟိတ်အတွက်ကင်ေပး ိင်ရန် အသားအနည်းငယ်ကိေပးပါေလာ့။ ယဇ်

ပေရာဟိတ်သည် ပတ် ပီးအသားကိအလိ မ ှ ိ။ အသားစိမ်းကိသာအလိ ှ ိ ၏'' ဟ
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ေြပာဆိေတာင်းခံတတ်ေလသည်။ ၁၆ အကယ်၍ယဇ်ပေဇာ်ေနသက``ငါတိ့သည်

ထံးစံ ှ ိ သည်အတိင်းဆီဥကိဦးစွာမီး ိ ့ ပေဇာ် ပီးမှ သင် ှ စ်သက်ရာအသားကိယ ပါေလ''

ဟဆိခ့ဲေသာ်ယဇ်ပေရာဟိတ်အေစခံ သည်``အသားကိယခငါ့အားေပးေလာ့။ မေပး

လ င်အတင်းအ မယရလိမ့်မည်'' ဟဆိ တတ်၏။ ၁၇ ဧလိ၏သားတိ့ဤသိ့ ပေသာအမသည်

ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်လွန်စွာအြပစ် ကီး၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့သည်

ထာဝရဘရားအားေပးလေသာပေဇာ် သကာများကိမခန့်မညား ပ က ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၈

ဤအေတာအတွင်း၌သငယ် ှ ေမွလသည် ပိတ်ေချာသင်တိင်းကိဝတ်၍ထာဝရဘရား

၏အမေတာ်ကိေဆာင်လျက်ေန၏။‐ ၁၉ သ၏အမိသည် ှ စ်စဥ်ပေဇာ်ေနကျယဇ်ကိ တင်လရန်

ခင်ပွန်းသည် ှ င့်အတလိက်ပါ လာေသာအခါ ဝတ်လံငယ်တစ်ခကိချုပ်၍ ယေဆာင်လာတတ်၏။‐

၂၀ ထိအခါဧလိသည်ဧလကာန ှ င့်ဇနီး အား ေကာင်းချီးေပး ပီးလ င်``ထာဝရဘရား

အားသင်ဆက်ကပ်သည့်သားအစား ကိယ်ေတာ် သည်သင့်အားဤအမျိုးသမီးအားြဖင့်

အြခားသားသမီးများကိေပးသနား ေတာ်မပါေစေသာ'' ဟဧလကာနအား ေြပာေလ့ ှ ိ ၏။

ထိေနာက်သတိ့သည်မိမိတိ့ေနအိမ်သိ့ြပန် သွား က၏။ ၂၁ထာဝရဘရားသည်ဟ ကိေကာင်းချီးေပး

ေတာ်မသြဖင့် သသည်သားသံးေယာက် ှ င့် သမီး ှ စ်ေယာက်ကိရေလသည်။ သငယ်

ှ ေမွလသည်ထာဝရဘရား၏အမ ေတာ်ကိေဆာင် ွက်လျက် ကီးြပင်းလာ၏။ ၂၂

ယခအခါ၌ဧလိသည်လွန်စွာအိမင်းလျက် ှ ိ ၏။ မိမိ၏သားများကဣသေရလအမျိုး

သားတိ့အား ပသမ တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ သ တိ့သည်ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲေတာ် အဝင်ဝ၌

အလပ်တာဝန်ကျသအမျိုးသမီး များ ှ င့်ပင်မှားယွင်း ကေကာင်းကိလည်း ေကာင်းဧလိ ကားသိရသည်။‐

၂၃ ထိ့ေကာင့်ဧလိက``သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့် ဤအမတိ့ကိ ပ ကသနည်း။ သင်တိ့ ပ

သည့်ဒစ ိက်ကိလတိင်းပင်ေြပာ ကား လျက် ှ ိ ၏။‐ ၂၄ ငါ့သားတိ့ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်

တိ့ေြပာဆိေန ကေသာအေကာင်းမှာ ဆိး ွားလှပါသည်တကား။‐ ၂၅

လအချင်းချင်းြပစ်မှားသတိ့ကိထာဝရ ဘရားသည်ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက် ိင်ေသာ်လည်း

ထာဝရဘရားအားြပစ်မှားေသာသကိမ ကားအဘယ်သကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက် ိင်ပါ

မည်နည်း'' ဟသားတိ့အားေြပာ၏။ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ဖခင်၏စကားကိ

နားမေထာင် က။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ် ထာဝရဘရားသည် သတိ့အားကွပ်မျက်

ရန်ဆံးြဖတ်ထား ပီးြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၂၆ သငယ် ှ ေမွလသည်ဆက်လက် ကီးြပင်း၍

ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့လတိ့ေ ှ ့၌မျက် ှ ာ ရေလ၏။ ၂၇ ပေရာဖက်တစ်ပါးသည်ထာဝရဘရားထံ

မှဗျာဒိတ်ေတာ်ကိြပန် ကားရန် ဧလိထံသိ့ ေရာက် ှ ိ လာ၏။ ထိဗျာဒိတ်ေတာ်ကားဤသိ့ တည်း။

``သင်၏ဘိးေဘးအာ န် ှ င့်အိမ်ေထာင် စသားတိ့သည် အီဂျစ်ဘရင်ထံတွင်ကန်ခံ

ေနရစဥ်အခါကငါသည်အာ န်အား ထင် ှ ားခ့ဲ၏။‐ ၂၈ ငါသည်ဣသေရလသားချင်းစ ှ ိ သမ

တိ့အနက် သ၏အိမ်ေထာင်စကိငါ၏ယဇ် ပလင်ေပ မှာပေဇာ်ြခင်း၊ နံ့သာေပါင်းကိ

မီး ိ ့ြခင်း၊ ငါ၏အလိေတာ်ကိသိ ှ ိ ရန် သင်တိင်းကိဝတ်ဆင်ြခင်းအမတိ့ကိေဆာင်

ွက်ရန်အတွက် ငါ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်များ အြဖစ်ြဖင့်ေ ွးချယ်ခန့်ထားခ့ဲ၏။ ထိ့ြပင်

ယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်သည့်ယဇ် ေကာင်များမှေဝစကိရယ ိင်ခွင့်ကိ လည်း

သတိ့အားငါေပးထား၏။‐ ၂၉ သိ့ြဖစ်၍သင်သည်ငါ၏အမိန့်အရဆက်သ

သည့်ယဇ် ှ င့်ပေဇာ်သကာများကိ အဘယ် ေကာင့်ေလာဘစိတ် ှ င့် ကည့်ဘိသနည်း။ ဧလိ၊

သင်သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်တင်လသည့်ယဇ် ေကာင် ှ ိ သမ မှအေကာင်းဆံးအပိင်းတိ့ ကိ

အဘယ်ေကာင့်သင်၏သားတိ့အားဝစွာ စားခွင့် ပပါသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်သ

တိ့အားငါ့ထက်ပင်ပိ၍ဂဏ် ပချီးြမင့် ပါသနည်း။‐ ၃၀ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏အ ှ င်ြဖစ်

ေတာ်မေသာငါထာဝရဘရားသည် သင့် အိမ်ေထာင်စ ှ င့်သားချင်းစတိ့အားကာလ

အစဥ်အဆက်ယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်ေစမည် ဟ အတိတ်ကာလကကတိ ပခ့ဲ၏။ သိ့

ရာတွင်ယခထိကတိကိတည်ေစေတာ့ မည်မဟတ်ဟငါဆိ၏။ ငါ့အားဂဏ် ပ

ချီးြမင့်သတိ့ကိငါဂဏ် ပချီးြမင့်မည်။ ငါ့အားမထီမ့ဲြမင် ပသတိ့အား ွံ  ှ ာ စက်ဆပ်မည်။‐ ၃၁

နားေထာင်ေလာ့။ သင့်အိမ်ေထာင်စ၊ သင့်သား ချင်းစထဲမှလငယ်လ ွယ် ှ ိ သမ ကိ

ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းပစ်မည့်အချိန်ေရာက် ှ ိ လာလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားြဖင့်သင်၏ အိမ်ေထာင်စတွင်

အဘယ်သမ အသက် အ ွယ်အိမင်းသည်တိင်ေအာင်ေနရ က လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၃၂

သင်သည်အြခားဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား ငါေပးသည့်ေကာင်းချီးမဂလာများ ကိြမင်၍

စိတ်ပျက်လျက်မနာလိစိတ်ြဖစ် လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သင်၏အိမ်ေထာင်စမှ အဘယ်သမ

အိမင်းသည်တိင်ေအာင်ေနရ ေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၃၃ သိ့ေသာ်ငါသည်သင်၏အိမ်ေထာင်စသား

တစ်ဦးကိမအသက် ှ င်ေစမည်။ သ သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်အြဖစ်ြဖင့်ငါ၏အမ

ေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း မျက် စိကွယ် ပီးေမ ာ်လင့်ရာမ့ဲြဖစ်လျက်ေနလိမ့် မည်။

သင်၏အြခားသားေြမးမှန်သမ တိ့ သည်ေသြခင်းဆိး ှ င့်ေသရ ကလိမ့်မည်။‐ ၃၄

သင်၏သားများြဖစ် ကေသာေဟာဖနိ ှ င့် ဖိနဟတ်တိ့သည်တစ်ေန့တည်း၌ေသရ က

ေသာအခါ ငါေြပာသမ ေသာအမအရာ တိ့သည်ြဖစ်ပျက်လာလိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း

သင်သိ ှ ိ ရလိမ့်မည်။‐ ၃၅ ငါ့အားသစာေစာင့်၍ငါ ပေစလိသည့်အတိင်း

ပမည့်ယဇ်ပေရာဟိတ်တစ်ဦးကိငါေ ွးချယ် မည်။ သ့အားသားေြမးများထွန်းကားေစမည်။

ထိသတိ့သည်ငါဘိသိက်ေပးသည့်ဘရင် ေ ှ ့ေမှာက်တွင်အစဥ်အ မဲအမထမ်းရ က လိမ့်မည်။‐ ၃၆

အသက်မေသဘဲကျန်ရစ်သည့်သင်၏သားေြမး မှန်သမ သည် ထိယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့သွား ေရာက်၍

ေကးေငွ ှ င့်အစားအစာတိ့ကိအသ နားခံရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်အစားအစာ ရ ှ ိ ေရးအတွက်

ယဇ်ပေရာဟိတ်များအမ ေဆာင်ရာ၌ပါဝင်ကညီခွင့်ရ ှ ိ ရန်ေတာင်း ပန်အသနားခံရကလိမ့်မည်။

၃ သငယ် ှ ေမွလသည်ဧလိ န် ကားမကိ ခံယကာ ထာဝရဘရား၏အမေတာ်ကိ

ထမ်းေဆာင်လျက်ေန၏။ ထိကာလ၌ထာဝရ ဘရားထံမှဗျာဒိတ်ေတာ်များကိများစွာ မ ကားရ က။

ဗျာဒိတ် ပါ ံ များကိ လည်းြမင်ေတွ ့ရမနည်းပါးေလသည်။‐ ၂တစ်ညသ၌မျက်စိအလင်းကွယ်လနီးပါး

ှ ိ ေသာဧလိသည် မိမိ၏အခန်းတွင်အိပ်စက် လျက်ေန၏။‐ ၃ ှ ေမွလမကားပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် ှ ိ ရာ

တဲေတာ်တွင်အိပ်လျက်ေနသတည်း။ အ ဏ် မတက်ေသးသြဖင့် မီးခွက်ကိမ ငိမ်းမသတ်

ရေသးမီအချိန်၌၊‐ ၄ထာဝရဘရားသည် ှ ေမွလအားေခ ေတာ်မ၏။ ှ ေမွလကလည်း`` ှ ိ ပါသည်

အ ှ င်'' ဟထး ပီးလ င်၊‐ ၅ ဧလိထံသိ့ေြပး၍သွားကာ``အ ှ င်ေခ သြဖင့် ကန်ေတာ်လာပါ ပီ''

ဟေလာက်၏။ သိ့ရာတွင်ဧလိက``သင့်ကိငါမေခ ။ ြပန်၍ အိပ်ေလာ့'' ဟဆိ၏။

သိ့ြဖစ်၍ ှ ေမွလသည် ြပန်၍အိပ်ေလ၏။ ၆ဘရားသခင်သည် ှ ေမွလကိတစ်ဖန်ေခ ေတာ် မြပန်၏။

သငယ်သည်ထာဝရဘရားေခ ေတာ် မမှန်းကိမသိ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရ

ဘရားသည် သ့အားအဘယ်အခါကမ ဗျာ ဒိတ်ေပးေတာ်မမခ့ဲဘးေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ထိ့

ေကာင့်သသည်ဧလိထံသိ့သွား ပီးလ င်``အ ှ င် ေခ ေသာေကာင့် လာပါ ပီ'' ဟေလာက်၏။

သိ့ရာတွင်ဧလိက``ငါ့သားသင့်ကိငါ မေခ ။ သင်ြပန်၍အိပ်ေလာ့'' ဟဆိ၏။

၈ ထာဝရဘရားသည် ှ ေမွလကိတတိယ အ ကိမ်ေခ ေတာ်မြပန်၏။ သသည်ထ၍

ဧလိထံသိ့သွား ပီးလ င်``အ ှ င်ေခ ေသာ ေကာင့်ကန်ေတာ်လာပါ ပီ'' ဟေလာက်၏။

ထိအခါဧလိသည်သငယ်ကိေခ ေသာသ ကား ထာဝရဘရားပင်ြဖစ်ေတာ်မေကာင်း ရိပ်မိသြဖင့်၊‐ ၉

``သင်သည်ြပန်၍အိပ်ေလာ့။ အကယ်၍သင့်အား ေနာက်တစ် ကိမ်ေခ လ င်`ထာဝရဘရား၊ အမိန့်

ှ ိ ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏ကန်နာခံလျက် ှ ိ ပါ၏' ဟေလာက်ထားေလာ့'' ဟမှာ ကားလိက်၏။

သိ့ြဖစ်၍ ှ ေမွလသည်ြပန်၍အိပ်ေလ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားသည် ကလာေတာ်မ၍

ှ ေမွလအနီးတွင်ရပ်ေတာ်မလျက်`` ှ ေမွလ၊ ှ ေမွလ'' ဟေ ှ းနည်းတေခ ေတာ်မ၏။

ှ ေမွလက``အမိန့် ှ ိ ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်နာခံလျက် ှ ိ ပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၁၁

ထာဝရဘရားက``တစ်ေန့ေသာအခါ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားငါ ပမည့်

အမသည်လွန်စွာေ ကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းသြဖင့် ယင်းအေကာင်းကိ ကားသိရသလအေပါင်း

တိ့သည်ထိတ်လန့်၍သွား ကလိမ့်မည်။‐ ၁၂ ထိေန့ကျေရာက်ေသာအခါ ငါသည်ဧလိ၏

အိမ်ေထာင်စသားတိ့အားဒဏ်စီရင်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မခ့ဲသည်အတိင်း အစမှအဆံး

တိင်ေအာင်ငါစီရင်မည်။‐ ၁၃ သ၏သားတိ့သည်ငါ့အားြပစ်မှားေြပာဆိခ့ဲ ကသြဖင့်

ငါသည်သ၏အိမ်ေထာင်စကိအြပစ် ဒဏ်စီရင်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းဧလိအားေြပာ ကား

ခ့ဲ ပီးြဖစ်၏။ သတိ့သည်ဤသိ့ေသာဒစ ိက် များကိ ပကျင့်လျက်ေနေ ကာင်းကိဧလိသိ

ေသာ်လည်းသတိ့အားမတားြမစ်။‐ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍အဘယ်ယဇ်အဘယ်ပေဇာ်သကာမ

ဤဆိး ွားေသာအြပစ်ကိေြဖလွတ်ေအာင်စွမ်း ေဆာင် ိင်လိမ့်မည်မဟတ်ေ ကာင်း

ငါသည်ဧလိ အိမ်ေထာင်စအားအေလးအနက် မက်ဆိ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

ှ ေမွလသည်မိးလင်းသည်တိင်ေအာင်အိပ် ရာတွင်ေန ပီးမှ ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်

တံခါးများကိဖွင့်၏။ သသည်မိမိြမင်ရ သည့်ဗျာဒိတ် ပါ ံ အေကာင်းကိဧလိ အားမေြပာဝ့ံ။‐

၁၆ ဧလိက``ငါ့သား ှ ေမွလ'' ဟေခ လ င်၊ `` ှ ိ ပါသည်အ ှ င်'' ဟေလာက်၏။ ၁၇

ဧလိက``သင့်အားထာဝရဘရားအဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မသနည်း။ ငါ့ထံမှအဘယ်အရာကိ

မ ထိမ်ဝှက်၍မထား ှ င့်။ ဘရားသခင်မိန့် ေတာ်မသမ ေသာအရာတိ့ကိငါ့အား မေဖာ်ြပပါမ

ကိယ်ေတာ်သည်သင့်အားြပင်း ထန်စွာဒဏ်ခတ်ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။‐ ၁၈

ထိ့ေကာင့် ှ ေမွလသည်အဘယ်အရာကိမ ချန်လှပ်၍မထားဘဲ မိန့်ေတာ်မသမ ကိြပန်

ကားေလာက်ထားေလ၏။ ဧလိက``ကိယ်ေတာ် သည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ အလိ

ေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း ပေတာ်မပါေစေသာ'' ဟဆိ၏။ ၁၉ ှ ေမွလသည် ကီးြပင်း၍လာ၏။ ထာဝရ

ဘရားသည်သ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၍ ှ ေမွလ ေဖာ်ြပသမ ေသာအမအရာတိ့ကိြဖစ် ပျက်ေစေတာ်မ၏။‐

၂၀ သိ့ြဖစ်၍ ှ ေမွလသည်ထာဝရဘရား၏ ပေရာဖက်အမှန်ပင်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ တိင်းြပည်

တစ်စွန်းမှတစ်စွန်းတိင်ေအာင်ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သိ က၏။‐ ၂၁
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ှ ိ ေလာ မိ ့သည် ှ ေမွလအားထာဝရဘရား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မရာအရပ်ြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်

သည်ထိ မိ ့တွင်အ ကိမ် ကိမ်ထင် ှ ားေတာ် မ၏။ ှ ေမွလမိန့် ကားသည့်အခါများ၌

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့နာခံ ကေလသည်။

၄ ထိအခါကာလ၌ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည် ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ ှ င့်စစ်တိက်ရန်

ချီတက် က၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ကဧဗေနဇာ မိ ့တွင်လည်းေကာင်း၊

ဖိလိတိ အမျိုးသားတိ့ကအာဖက် မိ ့တွင်လည်း ေကာင်းတပ်စခန်းချထား က၏။‐ ၂

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ကချီတက်တိက်ခိက် ရာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အေရး ံ းနိမ့် ၍

လေပါင်းေလးေထာင်မ စစ်ေြမြပင်တွင် ကျဆံး က၏။‐ ၃ မေသဘဲကျန် ှ ိ ေနေသာတပ်သားတိ့သည်

တပ်စခန်းသိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ ဣသေရလေခါင်းေဆာင်များက``ထာဝရ

ဘရားသည်အဘယ်ေကာင့်ငါတိ့အားဖိလိတိ အမျိုးသားတိ့လက်တွင် ယေန့အေရး ံ းနိမ့်

ေစေတာ်မပါသနည်း။ ငါတိ့သည်သွား၍ ှ ိ ေလာ မိ ့မှထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်

ေသတာေတာ်ကိယေဆာင်လာ ကကန်အ့ံ။ သိ့ မှသာလ င်ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့ ှ င့်အတ

ချီတက်ေတာ်မ၍ ငါတိ့အားရန်သတိ့လက် မှကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟဆိ က၏။‐ ၄

ထိ့ေကာင့်သတိ့သည် ှ ိ ေလာ မိ ့သိ့ေစတမန် များကိလတ်၍ ေခ ဗိမ်အထက်စံေတာ်မ

ေသာအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိယေဆာင်လာေစ ၏။

ဧလိ၏သားများြဖစ် ကေသာေဟာဖနိ ှ င့်ဖိနဟတ်တိ့သည် ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်

ှ င့်အတလိက်ပါလာ က၏။ ၅ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ေရာက် ှ ိ ေသာအခါ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ဝမ်းေြမာက် သြဖင့် ေြမ ကီးပ့ဲတင်ထပ်မ ကျယ်စွာ

ေကးေကာ် ကကန်၏။‐ ၆ ထိေကးေကာ်သံကိဖိလိတိအမျိုးသား

တိ့ ကားလ င်``ေဟ ဗဲတပ်စခန်းမှဟစ်ေအာ် သံကိနားေထာင် ကေလာ့။ ထိေအာ်သံကား

အဘယ်သိ့နည်း'' ဟဆိ က၏။ သတိ့သည် ေဟ ဗဲတပ်စခန်းသိ့ ထာဝရဘရား၏

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ေရာက် ှ ိ လာသည့် အေကာင်းကိ ကားသိ ကေသာအခါ၊‐ ၇

ေကာက်လန့် ကလျက်``ထိသတိ့တပ်စခန်း သိ့ ထာဝရဘရား ကလာေတာ်မေလ ပီ။

ငါတိ့အကျိုးနည်း ကေပေတာ့အ့ံ။ ယခင် ကဤသိ့တစ်ခါမ မြဖစ်စဖး။‐ ၈

ထိတန်ခိး ကီးေသာဘရားများ၏လက်မှ ငါတိ့အားအဘယ်သကယ် ိင်ပါမည်နည်း။

ထိဘရားများကားအီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ အား ေတာက ာရတွင်သတ်သင်သတ်ြဖတ်

ေသာဘရားများြဖစ်၏။‐ ၉ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အားခဲ ကေလာ့။ ေယာကျာ်း

ပီသစွာတိက်ခိက် ကေလာ့။ သိ့မဟတ်ပါမေဟ ဗဲအမျိုးသားတိ့သည် ငါတိ့ထံတွင်ကန်ခံခ့ဲ

ရဖးသည့်နည်းတငါတိ့သည် သတိ့ထံတွင် ကန်ခံရ ကလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍ေယာကျာ်း

ပီသစွာတိက်ခိက် ကေလာ့'' ဟဆိ က၏။ ၁၀ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည် အြပင်းအထန်

တိက်ခိက်သြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် အေရး ံ းနိမ့်၍မိမိတိ့ေနရပ်သိ့ထွက်

ေြပး ကကန်၏။ ထိတိက်ပဲွသည်လသတ်ပဲွ ြဖစ်လျက် ဣသေရလတပ်သားေပါင်းသံး

ေသာင်းမ ကျဆံးသတည်း။‐ ၁၁ ဘရားသခင်၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်သည်

ရန်သတိ့လက်သိ့ကျေရာက်သွား၏။ ဧလိ ၏သားေဟာဖနိ ှ င့်ဖိနဟတ်တိ့ ှ စ်ေယာက်

စလံးလည်းအသတ်ခံရ က၏။ ၁၂ ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်လတစ်ေယာက်သည် စစ်ေြမ

မှလမ်းတစ်ေလာက်လံးေြပးလာ၏။ သသည် ဝမ်းနည်းေသာအထိမ်းအမှတ်ြဖင့်အဝတ်

များကိဆတ် ဖဲကာ ဦးေခါင်းေပ တွင်ေြမ မန့်တင်လျက် ှ ိ ေလာ မိ ့သိ့တစ်ေန့ချင်း ပင်ေရာက် ှ ိ လာ၏။‐

၁၃ ဧလိသည်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်အတွက် လွန်စွာစိးရိမ်ပပန်သြဖင့် လမ်းနံေဘး ှ ိ

မိမိ၏ထိင်ခံေပ တွင်ထိင်ကာအေကာင် သားေငး၍ေန၏။ ေြပးလာေသာသသည်စစ်

ံ းသည့်သတင်းကိ မိ ့ထဲတွင်ေြပာ ကား လိက်ရာလအေပါင်းတိ့သည်ထိတ်လန့်

လျက်ဟစ်ေအာ် ကကန်၏။‐ ၁၄ ဧလိသည်ထိေအာ်ဟစ်သံကိ ကားေသာ်``ဤ

အသံကားအသိ့နည်း'' ဟေမး၏။ ထိသသည် လည်းဧလိထံသိ့အြမန်လာေရာက် ပီးလ င်

အကျိုးအေကာင်းကိေလာက်ထား၏။‐ ၁၅ (ဧလိကားယခအခါအသက်ကိးဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ၍

မျက်စိကွယ်ခါနီး ပီ။‐) ၁၆ ထိလက``အက ်ပ်သည်ယေန့ပင်စစ်ေြမ ြပင်မှလွတ်ေြမာက်ကာ

လမ်းတစ်ေလာက်လံး အေြပးလာခ့ဲပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ဧလိက``ငါ့သား၊ အေရးအခင်းကားမည်

သိ့နည်း'' ဟေမး၏။‐ ၁၇ သတင်းယေဆာင်လာသက``ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ ေ ှ ့တွင်တပ်လန်၍ထွက်ေြပး ကပါ၏။ ဤ စစ်ပဲွတွင်အက ်ပ်တိ့သည်

အ ကီးအကျယ် အေရး ံ းနိမ့် ကပါသည်တကား။ ထိ့အြပင် အ ှ င်၏သားေဟာဖနိ ှ င့်ဖိနဟတ်တိ့သည်

အသတ်ခံရပါ၏။ ထာဝရဘရား၏ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်သည်လည်း ရန်သများ၏

လက်သိ့ကျေရာက်သွားပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၁၈ ဧလိသည်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်အေကာင်းကိ

ကားေသာအခါ တံခါးအနီး ှ ိ ထိင်ခံေပ မှ ေနာက်ြပန်လဲကျသွားေတာ့၏။ သသည်လွန်စွာ

အိမင်း၍ဝလွန်းေသာေကာင့် ယင်းသိ့လဲကျရာ ၌လည်ကတ်ကျိုး၍ေသေလ၏။ သသည်အ ှ စ်

ေလးဆယ်တိင်တိင်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား ဦးစီးေခါင်းေဆာင်လပ်ခ့ဲသြဖစ် သတည်း။

၁၉ ဧလိ၏ေခ းမ၊ ဖိနဟတ်၏ဇနီးသည် ကိယ် ဝန်အရင့်အမာ ှ ိ ၍ေမွးဖွားချိန်ပင်နီး

ကပ်၍ေနေလ ပီ။ သသည်ထာဝရဘရား ၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် ရန်သတိ့လက်သိ့

ကျေရာက်သွားသည့်အေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ မိမိ၏ေယာကမ ှ င့်ခင်ပွန်းတိ့ကွယ်လွန်သွား

ကသည့်အေကာင်းကိလည်းေကာင်း ကားရ ေသာအခါ တ်တရက်သားဖွားြခင်းေဝဒနာ

ခံရ၍ကေလးမျက် ှ ာြမင်ေလ၏။‐ ၂၀ သသည်ေသအ့ံဆဲဆဲအချိန်၌အနီး ှ ိ

အမျိုးသမီးများက``အားခဲ၍ထားပါ။ သင်သည်သားေယာကျာ်းကေလးကိဖွားြမင်

ေလ ပီ'' ဟဆိ က၏။ သိ့ရာတွင်သသည် ဂ မစိက်၊ စကားြပန်မေြပာဘဲေန၏။‐ ၂၁

ထိေနာက်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ရန်သတိ့ လက်သိ့ကျေရာက်သွားသည်ကိလည်းေကာင်း၊

ေယာကမ ှ င့်ခင်ပွန်းကွယ်လွန် ကသည်ကိ လည်းေကာင်းအေကာင်း ပ၍``ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ဘန်းအသေရကွယ်ေပျာက် ေလ ပီ'' ဟဆိလျက် ထိသားကိဣခဗဒ်

ဟ၍နာမည်မှည့်ေလ၏။‐ ၂၂ ထိေနာက်သက``ရန်သတိ့လက်သိ့ပဋိညာဥ်

ေသတာေတာ်ေရာက် ှ ိ သွားေသာေကာင့် ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘန်းအသေရ

ကွယ်ေပျာက်ေလ ပီ'' ဟဆိြပန်၏။

၅ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်ကိသိမ်းယ က ပီးလ င် ဧဗေနဇာ မိ ့

မှမိမိတိ့ေနထိင်ရာအာဇတ် မိ ့သိ့ပင့်ေဆာင် ကာ၊‐ ၂ ဒါဂန်ဘရားေကျာင်းအတွင်း ှ ိ ဒါဂန် ပ်တ

အနီးတွင်ထား က၏။‐ ၃ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာ၌ဒါဂန် ပ်တ သည်

ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် ေ ှ ့တွင် ေမှာက်လျက်လဲကျေနသည်ကိအာဇတ်

မိ ့သားတိ့ြမင်ရ က၏။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည် ထိ ပ်တကိထ ပီးလ င်တစ်ဖန်မရင်းေန

ရာတွင်ြပန်ထား က၏။‐ ၄ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာ၌ထိ ပ်တသည်

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်၏ေ ှ ့တွင်တစ်ဖန်ေမှာက် လျက်လဲကျေနသည်ကိြမင်ရ ကြပန်၏။

ယခအ ကိမ်၌မ ပ်တ၏ဦးေခါင်း ှ င့် လက် ှ စ်ဖက်စလံးပင်ြပတ်၍ တံခါးဝ

အနီးသိ့ေရာက် ှ ိ ေနေလသည်။ ပ်တ၏ ကိယ်လံးသာလ င်ကျန်ရစ်ခ့ဲ၏။‐ ၅

(ထိ့ေကာင့်ဒါဂန်ဘရားယဇ်ပေရာဟိတ် များ၊ ဒါဂန်ဘရားေကျာင်းကိဝင်ထွက် က

ေသာအာဇတ် မိ ့သားများသည် ေကျာင်းတံခါး ခံကိယေန့တိင်ေအာင်မနင်းဘဲေကျာ်၍ သွား က၏။) ၆

ထာဝရဘရားသည်အာဇတ် မိ ့သားတိ့ အား ြပင်းစွာဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့်ေ ကာက်

လန့်တန်လပ်ေစေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် ထိ မိ ့သားတိ့ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ လတိ့

အားအနာစိမ်းများေပါက်ေစြခင်းအား ြဖင့်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။‐ ၇

သတိ့သည်ထိအြခင်းအရာကိေတွ့ြမင် ကေသာအခါ``ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ကိးကွယ်ေသာဘရားသည်ငါတိ့ ှ င့် ငါတိ့၏ဒါဂန်ဘရားအားဒဏ်ခတ်ေတာ်မ ေလ ပီ။

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိဤအရပ် တွင်ငါတိ့ဆက်လက်ထား ှ ိ ၍ြဖစ်ေတာ့ မည်မဟတ်'' ဟဆိ က၏။‐

၈ ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်ဖိလိတိဘရင်ငါးပါး တိ့ထံေစတမန်များလတ်၍ဖိတ်ေခ  ပီး

လ င်``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိးကွယ် ေသာဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိငါ

တိ့အဘယ်သိ့ ပရ ကမည်နည်း'' ဟေမး က၏။ ဘရင်တိ့က``ဂါသ မိ ့သိ့ပင့်ေဆာင်သွား

ကေလာ့'' ဟဆိသြဖင့်ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်ကိအြခားဖိလိတိ မိ ့တစ် မိ ့ြဖစ်

ေသာဂါသ မိ ့သိ့ပင့်ေဆာင်သွား က၏။‐ ၉ သိ့ရာတွင်ထိအရပ်သိ့ေသတာေတာ်ေရာက် ှ ိ ပီးေနာက်

ထာဝရဘရားသည်ထိ မိ ့ကိလည်း ဒဏ်ခတ်ေတာ်မြပန်သြဖင့် လတိ့သည်ထိတ်လန့်

ကကန်၏။ ကိယ်ေတာ်သည် ကီးငယ်မေ ွး မိ ့ သ မိ ့သားအေပါင်းတိ့အားအနာစိမ်းများ

ေပါက်ေစြခင်းအားြဖင့်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ

အြခားဖိလိတိ မိ ့တစ် မိ ့ြဖစ်ေသာဧ ကန် မိ ့ သိ့ပိ့လိက် က၏။ ထိ မိ ့သိ့ေသတာေတာ်ေရာက်

ှ ိ ေသာအခါလတိ့က``သတိ့သည်ငါတိ့ ှ ိ သမ ကိသတ်ရန်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ကိးကွယ်သည့်ဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်ကိငါတိ့ထံသိ့ပင့်ေဆာင်လာ ကေလ ပီ''

ဟဟစ်ေအာ် ကကန်၏။‐ ၁၁ ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်ဖိလိတိဘရင်အေပါင်း တိ့အား

တစ်ဖန်ဖိတ်ေခ  ပီးလ င်``ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ

ယင်း၏မရင်းအရပ်သိ့ြပန်ပိ့လိက် ကပါ။ သိ့မှသာလ င်ငါတိ့ ှ င့်တကွငါတိ့၏အိမ်

ေထာင်စသားများသည်ေသေဘးမှကင်းလွတ် ကပါလိမ့်မည်'' ဟဆိ က၏။ ဘရားသခင်

သည်သတိ့အားြပင်းထန်စွာဒဏ်ခတ်ေတာ် မသည်ြဖစ်၍တစ် မိ ့လံးပင်ေကာက်လန့်

တန်လပ်လျက်ေန က၏။‐ ၁၂ ေသေဘး ှ င့်လွတ်ေသာသများပင်လ င် အနာစိမ်းများေပါက် ကသြဖင့်

လတိ့သည် မိမိတိ့၏ဘရားများအားကမရန်ဟစ် ေအာ်ေလ ာက်ထားက၏။
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၆
ဖိလိတိြပည်တွင်ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်သည် ခနစ်လမ ေရာက် ှ ိ ေန ပီး

ေနာက်၊‐ ၂ ဖိလိတိအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်များသည် ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်

ေမှာ်ဆရာများကိ ဖိတ်ေခ ကာ``ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိငါတိ့အဘယ်သိ့ ပရ

ကပါမည်နည်း။ ထိေသတာေတာ်ကိမရင်း အရပ်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်မည်ဆိပါက

ယင်း ှ င့်အတအဘယ်ပေဇာ်သကာကိ ေပးသင့်ပါသနည်း'' ဟေမးြမန်း က၏။ ၃

ထိသတိ့က``သင်တိ့သည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ ကိးကွယ်ေသာဘရားသခင်၏ပဋိ

ညာဥ်ေသတာေတာ်ကိြပန်ပိ့မည်ဆိလ င်ပ ေဇာ်သကာမပါ၍မြဖစ်။ သင်တိ့၏အြပစ်

ေြဖရာပေဇာ်သကာကိပါေပးလရ က မည်။ ယင်းသိ့ ပလ င်သင်တိ့သည်အနာ

ေရာဂါေပျာက်ကင်း ကလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ် သည်သင်တိ့အား အဘယ်ေ ကာင့်ဒဏ်ခတ်

လျက်ေနေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းသိ ှ ိ ရ ကလိမ့်မည်'' ဟဆိ က၏။ ၄

ဖိလိတိေခါင်းေဆာင်များက``ငါတိ့သည် အဘယ်ပေဇာ်သကာကိေပးလရပါမည် နည်း'' ဟေမး ကလ င်

သတိ့က``သင်တိ့သည်ဘရင်ငါးပါးကိတစ် ပါးလ င် ေ အနာစိမ်း ပ်ငါးခ ှ င့်ေ  ကက်

ပ်ငါးခ ပလပ်၍ေပးလရ ကမည်။ ဘရင် ငါးပါး ှ င့်သင်တိ့အေပါင်းသည် ကပ်ေရာဂါ

တစ်မျိုးတည်းသင့်ရ ကသည်ြဖစ်ရာ၊‐ ၅ အနာစိမ်း၏ပံစံ၊ သင်တိ့ြပည်ကိဖျက်ဆီး

လျက်ေနသည့် ကက်၏ပံစံတိ့ကိ ပလပ်၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ဘရားကိဂဏ်

ပချီးြမင့်ရမည်။ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏ဘရားများကိလည်းေကာင်း၊

သင်တိ့၏ြပည်ကိလည်းေကာင်းဒဏ်မ ခတ်ေတာ့ဘဲေနေကာင်းေနေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၆

သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်အီဂျစ်ဘရင် ှ င့် အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့က့ဲသိ့ေခါင်းမာ

ေန ကပါမည်နည်း။ သတိ့သည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခွာ

ခွင့်မ ပမချင်းဘရားသခင်သည် သတိ့ အားအဘယ်သိ့ဒဏ်ခတ်ေတာ်မခ့ဲသည်ကိ သင်တိ့မေမ့ က ှ င့်။‐

၇ သိ့ြဖစ်၍လှည်းသစ်ကိ ပလပ် ပီးေနာက် တစ် ခါမ ထမ်းပိးမတင်ဘးေသးေသာသားငယ်

ှ ိ သည့် ွားမ ှ စ်ေကာင်ကိလှည်း၌တပ်၍ သားငယ်တိ့ကိမြခံသိ့ြပန်ပိ့ေလာ့။‐ ၈

ထိေနာက်ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်ကိလှည်းေပ သိ့တင် ပီးလ င် သင်တိ့၏

အြပစ်ေြဖရာပေဇာ်သကာတည်းဟေသာေ ပ်တများကိအြခားေသာေသတာတစ်လံး

တွင်ထည့်၍ေသတာေတာ်အနီး၌ထားေလာ့။ ထိ ေနာက်လှည်းကိအလိ ှ ိ ရာသိ့ထွက်ခွာသွား ေစေလာ့။‐

၉ လှည်းအဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်ကိေစာင့်၍ ကည့်ေလာ့။ အကယ်၍ဗက်ေ ှ မက် မိ ့ ှ ိ ရာသိ့

သွားလ င် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရား သည် ငါတိ့အေပ သိ့ေ ကာက်မက်ဖွယ်ရာကပ်

ေရာဂါကိကျေရာက်ေစေကာင်းသိမှတ်ရမည်။ သိ့ရာတွင်လှည်းသည်ထိ မိ ့ ှ ိ ရာသိ့မသွား ခ့ဲေသာ်

ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့ထံကပ်ေရာဂါ ကိေစလတ်ေတာ်မသည်မဟတ်။ ကပ်ေရာဂါ

သည်အလိအေလျာက်ဆိက်ေရာက်လာြခင်း သာြဖစ်ေ ကာင်းငါတိ့သိမှတ်ရမည်။'' ၁၀

သတိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ေစခိင်းသည့် အတိင်း ွားမ ှ စ်ေကာင်ကိလှည်းတွင်တပ်၍

ွားငယ်ကေလးများကိြခံတွင်ေလှာင်ထား က၏။‐ ၁၁ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိေ  ကက် ပ် ှ င့်

ေ အနာစိမ်း ပ်တပံများ ပါ ှ ိ သည့်ေသတာ ှ င့်အတလှည်းေပ သိ့တင် က၏။‐ ၁၂

ွားမတိ့သည်ဗက်ေ ှ မက်လမ်းအတိင်း စတင်ထွက်ခွာ ပီး ဝဲယာမေကွ့ဘဲတည့်

မတ်စွာတစ်လမ်းလံးေအာ်ြမည်လျက် ဗက် ေ ှ မက် မိ ့ ှ ိ ရာသိ့သွား ကေလသည်။ ဖိ

လိတိဘရင်ငါးပါးတိ့သည်ဗက်ေ ှ မက် မိ ့နယ်စပ်အနီးအထိလိက်ပါသွား က ၏။ ၁၃

ဗက်ေ ှ မက် မိ ့သားတိ့သည်ချိုင့်ဝှမ်းထဲတွင် ဂျံ ုစပါးများကိရိတ်သိမ်းလျက်ေနစဥ် တ်

တရက်ေမ ာ် ကည့်လိက်ေသာအခါ ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိေတွ့ြမင် ကသြဖင့်အတိင်း

ထက်အလွန်ဝမ်းေြမာက် က၏။‐ ၁၄ လှည်းသည်ဗက်ေ ှ မက် မိ ့သားေယာ ၏

လယ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ ေကျာက်တံး ကီး အနီးတွင်ရပ်တန့်ေလသည်။ လတိ့သည်လှည်း

ကိခတ်ြဖတ်၍ ွားမတိ့ကိသတ် ပီးလ င် မီး ိ ့ရာယဇ်အြဖစ်ြဖင့်ထာဝရဘရား အားပေဇာ် က၏။‐ ၁၅

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ထာဝရဘရား ၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် ှ င့် ေ  ပ်များပါ

ှ ိ သည့်ေသတာကိချီပင့် ပီးလ င်ေကျာက်တံး ကီးေပ တွင်တင်ထား က၏။ ထိေနာက်ဗက်

ေ ှ မက် မိ ့သားတိ့သည်ထာဝရဘရားအားမီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်အြခားပေဇာ် သကာများကိတင်လ က၏။‐

၁၆ ဖိလိတိဘရင်ငါးပါးတိ့သည်ဤအြခင်း အရာကိ ကည့်  က ပီးေနာက် ထိေန့၌ပင်

ဧ ကန် မိ ့သိ့ြပန်သွား က၏။ ၁၇ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်ေ အနာစိမ်း ပ်ငါးခကိ မိ ့တစ် မိ ့လ င်

တစ်ခ န်းြဖင့် အာဇတ် မိ၊့ ဂါဇ မိ၊့ အာ ှ ေကလန် မိ၊့ ဂါသ မိ့ ှ င့်ဧ ကန် မိ ့တိ့ကိရည်စး၍မိမိတိ့

အတွက် အြပစ်ေြဖရာပေဇာ်သကာအြဖစ် ြဖင့်ထာဝရဘရားထံေပးပိ့ က၏။‐ ၁၈

သတိ့သည် ကက် ပ်များကိလည်းဖိလိတိ ဘရင်များ အစိးရသည့်ခံတပ် မိ ့များ ှ င့် ေကျး ွာများအတွက်

တစ် မိ ့လ င်တစ်ခ ကျစီဆက်သေပးပိ့ က၏။ ဗက်ေ ှ မက် မိ ့သားေယာ ၏လယ်၌ထာဝရဘရား

၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်တင်ရာေကျာက်တံး ကီးသည် ထိစဥ်အခါကြဖစ်ပျက်ခ့ဲသည့်

အမ၌အသိသက်ေသအြဖစ်ြဖင့်ယေန့ တိင်ေအာင်တည် ှ ိ ေနေလသည်။ ၁၉

ဗက်ေ ှ မက် မိ ့သားခနစ်ဆယ်တိ့သည် ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်ထဲသိ့ ကည့်မိသြဖင့် ထာဝရဘရားသည်

သတိ့အားေသဒဏ် ခတ်ေတာ်မ၏။ မိ ့သားတိ့သည်မိမိတိ့ အထဲမှလေြမာက်ြမားစွာကိ

ထာဝရ ဘရားေသဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာေကာင့် ငိေ ကးြမည်တမ်း က၏။ ၂၀

သိ့ြဖစ်၍ဗက်ေ ှ မက် မိ ့သားတိ့က``သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်ေတာ်မသည့်ဘရားတည်းဟေသာ

ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ အဘယ်သသည် ရပ်တည် ိင်ပါမည်နည်း။ ငါတိ့ ှ င့်ေဝးေအာင်

ကိယ်ေတာ်အားအဘယ်အရပ်သိ့ပင့်ေဆာင် သွားရပါမည်နည်း'' ဟဆိ၍၊‐

၂၁ ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ့သားတိ့ထံသိ့တမန် များေစလတ် ပီးလ င်``ဖိလိတိအမျိုးသား

တိ့သည်ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်ကိြပန်လည်ပိ့ေဆာင် ကေလ ပီ။ သင်

တိ့လာ၍ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင်ကပါ ေလာ့'' ဟမှာကားလိက်က၏။

၇ သိ့ြဖစ်၍ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ့သားတိ့သည်လာ၍ေသတာေတာ်ကိေတာင်ကန်းေပ တွင်တည်

ှ ိ ေသာ အဗိနဒပ်၏အိမ်သိ့ပင့်ေဆာင်သွား က၏။ သတိ့သည်ေသတာေတာ်ကိေစာင့်ထိန်း

ရန်အတွက် အဗိနဒပ်၏သားဧလာဇာကိ ေ ွးချယ်ဆက်ကပ် က၏။ ၂

ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်သည် ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ့တွင် ှ စ်ေပါင်း ှ စ်ဆယ်

တိင်ေအာင် ကာြမင့်စွာ ှ ိ ေနေလသည်။ ထိ အချိန်ကာလအတွင်း၌ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့သည် မိမိတိ့ကိကမေတာ်မရန် ထာဝရဘရားသခင်ထံဟစ်ေအာ်ေလာက် ထား က၏။

၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ှ ေမွလ က``သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့

စိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲြပန်လည်လာေရာက် လိပါက လမျိုးြခားတိ့၏ဘရားများကိ

လည်းေကာင်း၊ အာ ှ တရက်ဘရားမ၏ ပ်တ များကိလည်းေကာင်းစွန့်ပစ်ရ ကမည်။ သင်တိ့

၏ကိယ်ကိလံးဝဆက်ကပ်၍ထာဝရဘရား ကိသာ ှ ိ ခိးဝတ် ပ ကလ င် ကိယ်ေတာ်သည်

သင်တိ့အားဖိလိတိအမျိုးသားတိ့လက်မှ ကယ်ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။‐ ၄

ထိ့ေကာင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဗာလဘရား ှ င့် အာ ှ တရက်ဘရားမ

တိ့၏ ပ်တများကိစွန့်ပစ်ကာ ထာဝရ ဘရားကိသာ ှ ိ ခိးဝတ် ပ ကကန်၏။ ၅

ထိေနာက် ှ ေမွလသည်ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ့အား``ငါသည်မိဇပါ မိ ့

တွင်သင်တိ့အတွက် ထာဝရဘရားထံေတာ် သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပမည်ြဖစ်၍သင်တိ့

သည်ထိ မိ ့၌စ ကေလာ့'' ဟဆင့်ဆိမှာ ကား၏။‐ ၆ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်မိဇပါ မိ ့တွင်စေဝး

က ပီးေနာက် ေရအနည်းငယ်ခပ်၍ထာဝရ ဘရားအား ပေဇာ်သည့်အေနြဖင့်သွန်းေလာင်း

ကာထိေန့တစ်ေန့လံးအစာေ ှ ာင် က၏။ သ တိ့က``အက ်ပ်တိ့သည်ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားပါ ပီ''

ဟဆိ က၏။ မိဇပါ မိ ့မှ ေန၍ ှ ေမွလသည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ကိစီရင်အပ်ချုပ်သတည်း။

၇ မိဇပါ မိ ့တွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ စ ံ းလျက် ှ ိ ေ ကာင်းကိ ဖိလိတိအမျိုးသား

တိ့ ကားသိ ကေသာအခါ ဖိလိတိဘရင်ငါး ပါးတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ ိ ရာသိ့စစ်ချီလာ က၏။

ဤအေကာင်းကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ကားသိ က ေသာအခါေ ကာက်လန့် ကသြဖင့်၊‐

၈ ှ ေမွလအား``အက ်ပ်တိ့ကိဖိလိတိအမျိုး သားတိ့၏လက်မှကယ်ေတာ်မရန် အက ်ပ်

တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံေတာ် သိ့ဆေတာင်းေပးလျက်ေနပါ'' ဟေတာင်းပန် က၏။‐

၉ ှ ေမွလသည်သိးငယ်တစ်ေကာင်ကိသတ်၍ တစ်ေကာင်လံးကိမီး ိ ့ရာယဇ်အြဖစ်ထာဝရ

ဘရားအားပေဇာ်ကာ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား ကယ်မေတာ်မရန်ဆေတာင်းပတနာ

ပရာကိယ်ေတာ်သည်နားေညာင်းေတာ်မ၏။‐ ၁၀ ှ ေမွလသည်ယဇ်ပေဇာ်လျက်ေနစဥ်ဖိလိတိ

အမျိုးသားတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အားတိက်ခိက်ရန်ချီတက်လာ က၏။ သိ့

ရာတွင်ထိအချိန်၌ပင်လ င်ထာဝရဘရား သည် သတိ့အေပ မှာြပင်းစွာမိးချုန်းေစ ေတာ်မသြဖင့်

သတိ့သည်ကစဥ့်ကရဲြဖစ် လျက်ထွက်ေြပး ကကန်၏။‐ ၁၁ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်မိဇပါ မိ ့

မှထွက်၍ သတိ့အားဗက်ကာ မိ ့အနီးသိ့ တိင်ေအာင်လိက်လံသတ်ြဖတ် က၏။ ၁၂

ထိေနာက် ှ ေမွလသည်ေကျာက်တံးတစ်ခကိ ယ၍ မိဇပါ မိ ့ ှ င့် ှ င် မိ ့စပ် ကားတွင်စိက်ထ

ကာ``ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့အားယေန့ တိင်ေအာင်ကမေတာ်မေလ ပီ'' ဟဆိ ပီးလ င်

ထိေကျာက်တံးကိ``ကမေတာ်မရာေကျာက်'' (ဧဗေနဇာ) ဟနာမည်မှည့်ေလသည်။‐ ၁၃

ဤသိ့လ င်ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်အေရး ံ းနိမ့်ရ က၏။ ထာဝရဘရားသည်သတိ့

အား ှ ေမွလအသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံး ဣသေရလြပည်ကိချင်းနင်းဝင်ေရာက်ခွင့် ေပးေတာ်မမ။‐

၁၄ ဧ ကန် မိ ့ ှ င့်ဂါသ မိ ့စပ် ကားတွင်ဖိလိတိ အမျိုးသားတိ့သည် မိမိတိ့သိမ်းပိက်ထား

ကသည့် မိ ့မှန်သမ ကိဣသေရလအမျိုး သားတိ့၏လက်သိ့ြပန်လည်ေပးအပ်ရ က

သြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်မိမိ တိ့၏နယ်ေြမအားလံးကိြပန်လည်ရ ှ ိ  က၏။

ထိ့အြပင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ခါနာန်အမျိုးသားတိ့သည်သင့်ြမတ် ငိမ်း

ချမ်းစွာေနထိင် ကေလသည်။ ၁၅ ှ ေမွလသည်အသက်ထက်ဆံးဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အားအပ်ချုပ်၏။‐ ၁၆ သသည် ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းေဗသလ မိ၊့ ဂိလ ဂါလ မိ၊့
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မိဇပါ မိ ့တိ့သိ့လှည့်လည်သွား ေရာက်ကာထိ မိ ့တိ့တွင်အမအခင်းများ ကိစစ်ေဆးစီရင်ေလ့ ှ ိ ၏။‐

၁၇ ထိေနာက်သသည်ရာမ မိ ့ေနအိမ်သိ့ြပန်၍ တရားသ ကီးအြဖစ်ြဖင့်ေဆာင် ွက်၏။ သ

သည်ရာမ မိ ့တွင်ထာဝရဘရားအဖိ့ ယဇ်ပလင်ကိတည်ေဆာက်ေလ၏။

၈ ှ ေမွလသည်အိမင်း၍လာေသာအခါမိမိ ၏သားများအား

ဣသေရလြပည်တွင်တရား သ ကီးများအြဖစ်ခန့်ထား၏။‐ ၂

သား ကီးကားေယာလ၊ သားငယ်ကားအဘိ ရဟနာမည်တွင်၏။ သတိ့သည်ေဗရေ ှ ဗ

မိ ့တွင်တရားသ ကီးများအြဖစ်ေဆာင် ွက် က၏။‐ ၃ သိ့ရာတွင်အဖ၏လမ်းစဥ်ကိမလိက် က။

ေငွေ ကးရ ှ ိ မကိသာလ င်စိတ်ဝင်စား သြဖင့် တံစိးလက်ေဆာင်ယကာအမများ

ကိမတရားစီရင်ဆံးြဖတ် က၏။ ၄ ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားေခါင်း

ေဆာင်အေပါင်းတိ့သည် စေဝး၍ရာမ မိ ့ ှ ိ  ှ ေမွလထံသိ့သွား ပီးလ င်၊‐ ၅

``အ ှ င်သည်အသက်အ ွယ်အိ၍လာပါ ပီ။ အ ှ င့်သားတိ့သည်လည်းအ ှ င်၏လမ်းစဥ်

ကိမလိက် ကပါ။ သိ့ြဖစ်၍အက ်ပ်တိ့ အားအပ်စိးရန်ဘရင်ကိခန့်ေပးပါ။ သိ့မှ

သာလ င်အက ်ပ်တိ့တွင်အြခားတိင်းြပည် များမှာက့ဲသိ့ဘရင် ှ ိ ပါလိမ့်မည်'' ဟ

ေလာက်ထား က၏။‐ ၆ ယင်းသိ့ဘရင်ခန့်ထားေပးရန်လတိ့ေတာင်း ဆိ ကသည်ကိ

ှ ေမွလမ ှ စ်သက်သြဖင့် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတ နာ ပေလ၏။‐ ၇

ထာဝရဘရားက``လတိ့သင့်အားေြပာ သမ စကားကိနားေထာင်ေလာ့။ သတိ့သင့်

ကိပစ်ပယ် ကသည်မဟတ်၊ ငါ့ကိပစ်ပယ် က၏။ သတိ့သည်ငါ့အားမိမိတိ့၏

ဘရင်အြဖစ်မှပစ်ပယ် ကေလ ပီ။‐ ၈ သတိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်လာ ချိန်မှ

ယေန့တိင်သတိ့သည်ငါ့ကိေကျာ ခိင်းကာအြခားဘရားများကိဝတ် ပ ကိးကွယ် က၏။

သတိ့သည်ငါ့အား အစဥ် ပခ့ဲသည့်အတိင်းယခအခါသင့်ကိ ပ ကြခင်းသာြဖစ်၏။‐ ၉

သိ့ြဖစ်၍သတိ့ေြပာေသာစကားကိနား ေထာင်ေလာ့။ သိ့ေသာ်ဘရင်အပ်စိးေသာအခါ

ဘရင်တိ့၏ကျင့်ထံးကျင့်နည်းတိ့ကိေြပာ ြပ၍ ကပ်တည်းစွာသတိေပးေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ှ ေမွလသည်ဘရင်ခန့်ေပးရန် မိမိထံ ေတာင်းဆိသတိ့အား ထာဝရဘရားမိန့်

ေတာ်မသမ တိ့ကိြပန် ကားေလ၏။‐ ၁၁ သက``သင်တိ့ကိအပ်စိးေသာဘရင်သည်

သင်တိ့သားများကိစစ်မထမ်းေစလိမ့်မည်။ အချို ့ေသာသတိ့ကိရထားတပ်၌လည်း

ေကာင်း၊ အချို ့ကိြမင်းတပ်၌လည်းေကာင်း၊ အချို ့ကိအထးထိးစစ်ဆင်ရာတပ်များ

၌လည်းေကာင်းအမထမ်းေစလိမ့်မည်။‐ ၁၂ သသည်အချို ့ကိလတစ်ေထာင်တပ်မးများ၊

အချို ့ကိလငါးဆယ်တပ်မးများအြဖစ် ခန့်ထားလိမ့်မည်။ သင်တိ့၏သားများသည်

ဘရင်၏လယ်များကိထွန်၍ သ၏စပါးများ ကိရိတ်သိမ်းရလိမ့်မည်။ သ၏လက်နက်များ၊

စစ်ရထားတန်ဆာများကိ ပလပ်ရ က လိမ့်မည်။‐ ၁၃သင်တိ့၏သမီးများသည်လည်းဘရင်အတွက်

နံ့သာအေမးအ ကိင်အမျိုးမျိုးေဖာ်စပ်သ များ၊ စားေတာ်ကဲများ၊ မန့်ဖတ်လပ်သများ

ြဖစ်ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၄ သသည်သင်တိ့၏အေကာင်းဆံးလယ်ယာ များ၊

စပျစ်ဥယျာဥ်များ ှ င့်သံလွင်ြခံများ ကိသိမ်းယကာ မိမိ၏အမထမ်းတိ့အား ေပးအပ်လိမ့်မည်။‐ ၁၅

သသည်ဂျံ ုဆန် ှ င့်စပျစ်သီးဆယ်ပံတစ်ပံ ကိ မိမိ၏နန်းတွင်းအရာ ှ ိ များ ှ င့်အြခား

အမထမ်းအရာထမ်းတိ့အတွက်သိမ်းယ လိမ့်မည်။‐ ၁၆သင်တိ့၏အေစခံများ၊ အေကာင်းဆံးေသာ

ွားများ ှ င့်ြမည်းများကိသိမ်းယကာမိမိအဖိ့ ခိင်းေစအသံး ပလိမ့်မည်။‐ ၁၇

သသည်သင်တိ့သိးအပ်များ၏ဆယ်ပံတစ် ပံကိသိမ်းယလိမ့်မည်။ သင်တိ့ကိယ်တိင်ပင်

လ င်သ၏ထံ၌ကန်ခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၈ ထိအချိန်ကျေရာက်လာေသာအခါသင်တိ့ သည်

မိမိတိ့ကိယ်တိင်ေ ွးချယ်တင်ေြမာက် သည့်ဘရင်ေကာင့်ညည်း  ကလိမ့်မည်။ သိ့

ေသာ်လည်းထာဝရဘရားသည်သင်တိ့၏ ညည်း သံကိနားေညာင်းေတာ်မလိမ့်မည် မဟတ်''

ဟသတိေပးေလ၏။ ၁၉ လတိ့သည် ှ ေမွလေြပာ ကားသည်ကိပမာ ဏမ ပဘဲ``ထိသိ့မဟတ်ပါ။

အက ်ပ်တိ့ သည်အြခားတိင်းြပည်များမှာက့ဲသိ့မိမိ တိ့အားအပ်စိး၍ မိမိတိ့၏စစ်ပဲွများတွင်

ေ ှ ့ေဆာင်တိက်ခိက်ရန်ဘရင်ကိလိချင်ပါ သည်'' ဟေလာက် က၏။‐ ၂၁

ှ ေမွလသည်သတိ့ေြပာသမ ကိနားေထာင် ပီးေနာက် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ဝင်၍

ေလာက်ထား၏။‐ ၂၂ ထာဝရဘရားက``သတိ့အလိ ှ ိ သည် အတိင်းဘရင်ကိခန့်ေပးေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ် မလ င် ှ ေမွလသည်ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ့အား မိမိတိ့ေနရပ်

အသီးသီးသိ့ြပန်သွားေစ၏။

၉ ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်လတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သ၏ နာမည်မှာကိ ှ ြဖစ်၏။သ့အဖသည်အေဗျလ၊

အဖိးကားေဇေရာ်ြဖစ်၏။ သသည်အာဖိသား ချင်းစဝင်ြဖစ်ေသာေဗေခါရတ်အိမ်ေထာင်စ

မှဆင်းသက်လာသတည်း။ ကိ ှ သည်ချမ်းသာ ကယ်ဝ၍ သဇာတိကမ ှ ိ သတစ်ေယာက် ြဖစ်ေပသည်။‐

၂ သ့မှာေ ှ ာလနာမည်တွင်ေသာသားတစ် ေယာက် ှ ိ ၏။ ထိသားသည်ပျို ွယ်၍အဆင်း လှ၏။

ဣသေရလအမျိုးသား ှ ိ သမ တိ့ထက်အရပ်တစ်ေပမ ပိ၍ြမင့်၏။ အဆင်းလည်းပိ၍လှ၏။

၃ ကိ ှ သည်မိမိ၏ြမည်းအချို ့ေပျာက်သွား သြဖင့် ေ ှ ာလအား``အေစခံတစ်ေယာက်ကိ

ေခ  ပီးလ င်ြမည်းတိ့ကိလိက် ှ ာပါေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၄သတိ့ ှ စ်ေယာက်သည်ဧဖရိမ်ေတာင်ပိင်း

အရပ် ှ င့် ှ လိ ှ ေဒသတစ်ေလာက်တွင် ှ ာေဖွ ကေသာ်လည်းြမည်းများကိမေတွ့

က။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည် ှ ာလိမ်ေဒသ တစ်ေလာက်တွင် ှ ာ က၏။ သိ့ရာတွင်ြမည်း

တိ့သည်ထိအရပ်တွင်မ ှ ိ။ ထိေနာက်သ တိ့သည်ဗယာမိန်နယ်တွင်လိက်၍ ှ ာ က၏။

ဤအရပ်တွင်လည်းြမည်းတိ့ကိမေတွ့ က။‐ ၅သတိ့သည်ဇဖေဒသသိ့ေရာက် ှ ိ  က ေသာအခါ

ေ ှ ာလကသ၏အေစခံ အား``ငါတိ့အိမ်သိ့ြပန် ကစိ။့ သိ့မဟတ် ပါမငါ၏အဖသည်ြမည်းတိ့အတွက်

စိးရိမ်ပပန်မည့်အစားငါတိ့အတွက် စိးရိမ်ပပန်လိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၆ အေစခံက``ဆိင်းင့ံပါဦး။

ဤ မိ ့တွင်သေတာ် စင်တစ်ဦး ှ ိ ပါ၏။ သေြပာသမ စကားတိ့ သည်အမှန်ပင်ြဖစ်ပျက်လာသြဖင့်

သ့အား လတိ့ ိ ေသေလးစား ကပါ၏။ အက ်ပ်တိ့ သ့ထံကိသွား ကပါစိ။့ ြမည်းများအား

အဘယ်အရပ်တွင် ှ ာရမည်ကိသသည် အက ်ပ်တိ့အားေဖာ်ြပေကာင်းေဖာ်ြပ ိင် ပါလိမ့်မည်''

ဟဆိ၏။ ၇ ေ ှ ာလက``ထိသထံကိသွားလ င်ငါတိ့ အဘယ်အရာကိေပးလရပါမည်နည်း။

ငါ တိ့တွင်ပါသမ ေသာအစားအစာလည်း ကန်ေချ ပီ။ ငါတိ့မှာသ့အားေပးစရာ ဘာမ မ ှ ိ''

ဟဆိ၏။ ၈အေစခံက``အက ်ပ်မှာေငွတစ်မတ်သာ ှ ိ ပါသည်။ ထိေငွကိသ့အားေပး ိင်ပါသည်။

ထိ အခါသသည်ြမည်းများအဘယ်အရပ်တွင် ှ ိ သည်ကိ အက ်ပ်တိ့အားေြပာြပပါလိမ့်

မည်'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၉ ေ ှ ာလကလည်း``ေကာင်း ပီ။ ငါတိ့သွား ကစိ'့' ဟဆိ၏။

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်သေတာ်စင်ေန ထိင်ရာ မိ ့သိ့သွား က၏။ မိ ့တည်ရာေတာင်ကန်း

ကိတက်၍သွား ကစဥ် သတိ့သည်လမ်းတွင်ေရ ခပ်ရန်လာေသာအမျိုးသမီးကေလးအချို ့ ှ င့်

ေတွ့သြဖင့်``ထိ မိ ့ထဲ၌ေ ှ ့ြဖစ်ကိေဟာ ိင်သ ှ ိ ပါ၏ေလာ'' ဟေမးြမန်းစံစမ်း က၏။

(ထိေခတ်အခါကပေရာဖက်အားေ ှ းြဖစ်ကိ ေဟာ ိင်သဟေခ ေဝ  က၏။ သိ့ြဖစ်၍လ

တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည်ထာဝရဘရားထံ ေလာက်ထားေမးြမန်းလိေသာအခါ``ေ ှ ့ြဖစ်

ကိေဟာ ိင်သထံသိ့ငါတိ့သွား ကကန် အ့ံ'' ဟဆိေလ့ ှ ိ သတည်း။) ၁၂

အမျိုးသမီးကေလးများကလည်း`` ှ ိ ပါ သည်။ အမှန်မှာသသည်သင်တိ့မလာမီ

ကေလးကမှေရာက် ှ ိ လာပါသည်။ သင်တိ့ ြမန်ြမန်သွားလ င်သ့ကိမီပါလိမ့်မည်။ သင်

တိ့ မိ ့ထဲကိဝင်လ င်ဝင်ချင်းသ့အားေတွ့ ှ ိ ပါလိမ့်မည်။ လတိ့သည်ေတာင်ကန်းေပ

ှ ိ ယဇ်ပလင်တွင်ပေဇာ်သကာဆက်သ က မည်ြဖစ်၍ ထိသသည် မိ ့သိ့ယေန့ေရာက်

ှ ိ လာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သမေရာက်မချင်း ဖိတ်ေခ ထားေသာသတိ့သည်စားေသာက် က

လိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ် သသည်ယဇ်ေကာင်ကိဦးစွာေကာင်းချီးေပး

ရမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်ြဖစ်ပါ၏။ ထိေ ကာင့် သင်တိ့သည် မိ ့ထဲသိ့ဝင်လ င်ဝင်ချင်း

ထိသေတာင်ထိပ်သိ့စားေသာက်ရန်မတက် မီသ့အားေတွ့ရ ကပါလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။‐

၁၄ သိ့ြဖစ်၍ေ ှ ာလ ှ င့်အေစခံတိ့သည် မိ ့ သိ့သွား က၏။ သတိ့သည် မိ ့ထဲသိ့ဝင်မည်

အ ပတွင် ဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာနသိ့ထွက် ခွာ၍လာေနေသာ ှ ေမွလကိေတွ့ က၏။

၁၅ ေ ှ ာလေရာက်မလာမီတစ်ေန့၌ ှ ေမွလ အား ထာဝရဘရားက၊‐ ၁၆

``နက်ြဖန်ဤအချိန်ေလာက်၌ဗယာမိန်အ ွယ် ဝင်လတစ်ေယာက်ကိ သင့်ထံသိ့ငါေစလတ်

လိက်မည်။ သ့အားဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏ဘရင်အြဖစ်ဘိသိက်ေပးေလာ့။ သသည်

ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိဖိလိတိအမျိုးသား တိ့၏ေဘးမှကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်လိမ့်မည်။

ငါသည်မိမိလမျိုးေတာ်၏ဆင်းရဲဒကကိ ြမင်ရ ပီ။ သတိ့ဟစ်ေအာ်၍အကအညီ

ေတာင်းခံသံများကိလည်း ကားရ ပီ'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ေ ှ ာလကိ ှ ေမွလေတွ့ြမင်ချိန်၌ထာဝရ

ဘရားက``သင့်အားငါေဖာ်ြပခ့ဲေသာသ ကားဤသပင်ြဖစ်၏။ သသည်ငါ၏လမျိုး

ေတာ်ကိအပ်စိးရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၈ ထိေနာက်ေ ှ ာလသည် မိ ့တံခါးအနီး ှ ိ

ှ ေမွလထံသိ့ချဥ်းကပ်၍``ေ ှ ့ြဖစ်ကိေဟာ ိင်သသည်အဘယ်အရပ်မှာေနပါသနည်း။

အက ်ပ်အားေြပာြပပါေလာ့'' ဟေတာင်း ပန်၏။ ၁၉ ှ ေမွလက``ေ ှ ့ြဖစ်ကိေဟာ ိင်သသည်

ငါ ပင်ြဖစ်၏။ ဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာနေတာ် သိ့ငါ၏ေ ှ ့မှသွားေလာ့။ သင်တိ့ ှ စ်ေယာက်

စလံး ယေန့ငါ ှ င့်အတစားေသာက်ရ က မည်။ နက်ြဖန်နံနက်၌ငါသည်သင်တိ့၏ေမး

ခွန်း ှ ိ သမ ကိေြဖ ကား ပီးေနာက် သင် တိ့အားအိမ်သိ့ြပန်ေစမည်။‐ ၂၀

လွန်ခ့ဲေသာသံးရက်ကေပျာက်ဆံးခ့ဲသည့် ြမည်းများအတွက် ကိမမစိးရိမ် ှ င့်။ ယင်း

တိ့ကိြပန်၍ေတွ့ ှ ိ  ပီးြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ လွန်စွာလိလား

ေတာင့်တေနသကားအဘယ်သနည်း။ သင် ှ င့်သင့်အဖ၏အိမ်ေထာင်စပင်မဟတ်

ေလာ'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၂၁ ေ ှ ာလက``အက ်ပ်သည် ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်

ြဖစ်ပါ၏။ ထိသားချင်းစသည်ဣသေရလ အမျိုးတွင်အေသးငယ်ဆံးြဖစ်ပါ၏။ အ
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က ်ပ်၏အိမ်ေထာင်စသည်လည်း ထိသားချင်း စတွင်အသိမ်ငယ်ဆံးြဖစ်ပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍

အ ှ င်သည်အဘယ်ေကာင့်အက ်ပ်အား ဤသိ့မိန့်ေတာ်မပါသနည်း'' ဟေလာက်၏။

၂၂ ထိေနာက် ှ ေမွလသည် ေ ှ ာလ ှ င့်သ၏ အေစခံကိဧည့်ခန်းသိ့ေခ သွား ပီးလ င်

ဧည့်သည်စစေပါင်းသံးဆယ်ထိင်လျက်ေန ေသာစားပဲွထိပ်တွင်ေနရာချထားေပး၏။‐

၂၃ ှ ေမွလကစားေတာ်ကဲအား``သင့်အားသီး သန့်ထား ှ ိ ရန် ငါမှာ ကားထားသည့်အမဲ

သားတံးကိယခ့ဲေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၂၄ သိ့ြဖစ်၍စားေတာ်ကဲသည်လက်ေ ွးစင်ေပါင်

တစ်ေပါင်ကိယလာ ပီးလ င် ေ ှ ာလ၏ေ ှ ့တွင် ချထားေလ၏။ ှ ေမွလက``ဤအရာကား

သင်၏အတွက်သီးသန့်ဖယ်ထားေသာအသား ြဖစ်၏။ ယ၍စားေလာ့။ ငါဖိတ်ေခ ထားသတိ့

ှ င့်အတယခအချိန်၌သင်စားရန်ဤ အသားကိငါဖယ်ထားခ့ဲ၏'' ဟဆိ၏။ ထိ့ေကာင့်ေ ှ ာလသည်

ထိေန့၌ ှ ေမွလ ှ င့် အတစားေသာက်ေလ၏။‐ ၂၅ သတိ့သည်ဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာနမှ မိ ့

သိ့ြပန်၍ဆင်းသွား ကေသာအခါ ေ ှ ာလ အတွက်အိမ်ေခါင်မိးေပ တွင်

အိပ်ရာတစ်ခကိခင်းေပး က၏။‐ ၂၆ ေ ှ ာလသည်လည်းအိပ်ရာတွင်အိပ်ေလ၏။

အ ဏ်တက်ချိန်၌ ှ ေမွလသည်အိမ်ေခါင်မိးထက် တွင် ှ ိ ေသာေ ှ ာလအား``ထေလာ့။ သင်အိမ်ြပန်ရန်

ခရီးလမ်းသိ့ငါပိ့ေဆာင်ေပးအ့ံ'' ဟေအာ်၍ေြပာ ေသာအခါေ ှ ာလသည်အိပ်ရာမှထေလ၏။

ထိ ေနာက်သ ှ င့် ှ ေမွလတိ့သည်အတတကွထွက် သွား က၏။‐ ၂၇

သတိ့သည် မိ ့စွန် မိ ့ဖျားသိ့ေရာက်ေသာအခါ ှ ေမွလသည်ေ ှ ာလအား``သင်၏အေစခံကိငါ

တိ့ေ ှ ့ကသွား ှ င့်ရန်ေြပာ ကားေလာ့'' ဟဆိ၏။ အေစခံသည်လည်းသွား ှ င့်၏။ ထိအခါ ှ ေမွလ

က``ဤတွင်ေခတရပ်နားေလာ့။ ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိသင့်အားငါေဖာ်ြပေပအ့ံ'' ဟ ဆိ၏။

၁၀ ထိေနာက် ှ ေမွလသည်သံလွင်ဆီဘးကိယ၍ ေ ှ ာလ၏ဦးေခါင်းေပ သိ့သွန်းေလာင်း ပီး

လ င် သ့အားနမ်း ပ်လျက်``ထာဝရဘရား သည်သင့်အား ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရင်အြဖစ်ဘိသိက် ေပးေတာ်မ၏။ သင်သည်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုး

ေတာ်ကိအပ်စိးလျက် ရန်သတိ့၏ေဘးမှ ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ရမည်။ ထာဝရဘရား

သည်သင့်အားကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ကိ အပ်စိးရသအြဖစ်ြဖင့် ဘိသိက်ေပးေတာ်

မေကာင်းသက်ေသကားဤသိ့တည်း။‐ ၂ ယေန့ငါ့ထံမှထွက်ခွာသွားေသာအခါ

သင်သည်ဗယာမိန်နယ်၊ ေဇလဇ မိ ့ ှ ိ ရာ ေခလ၏သချုင်းအနီးတွင်လ ှ စ်ေယာက်

ကိေတွ့လိမ့်မည်။ သတိ့ကသင်လိက်လံ ှ ာ ေဖွေနေသာြမည်းတိ့ကိြပန်လည်ေတွ့ ှ ိ  ပီ

ြဖစ်၍ သင့်အဖသည်ြမည်းများအတွက် စိးရိမ်ပပန်မမ ှ ိ ေတာ့ဘဲသင်၏အတွက် သာလ င်

စိးရိမ်ပပန်လျက်ေနေ ကာင်းကိ လည်းေကာင်း`ငါ့သားအတွက်အဘယ်သိ့ ငါ ပရပါမည်နည်း'

ဟြမည်တမ်းလျက် ေနေကာင်းကိလည်းေကာင်းသင့်အားေြပာ ကား ကလိမ့်မည်။‐ ၃

သင်သည်ထိအရပ်မှေန၍တာေဗာ်လွင်ြပင် ှ ိ ြမတ်သည့်ဝက်သစ်ချပင်သိ့ေရာက်သည်တိင်

ေအာင်သွားရမည်။ ထိေနရာတွင်လသံးေယာက် ကိေတွ့လိမ့်မည်။ သတိ့သည်ေဗသလ မိ ့တွင်

ဘရားသခင်အားယဇ်ပေဇာ်ရန်သွား က သများြဖစ်၏။ သတိ့အနက်တစ်ေယာက်

သည်ဆိတ်သံးေကာင်ကိဆဲွလျက်တစ်ေယာက် ကမန့်သံးလံးကိကိင်လျက်၊ အြခားတစ်

ေယာက်ကစပျစ်ရည်အြပည့်ပါေသာသား ေရဘးကိေဆာင်လျက်လာလိမ့်မည်။‐ ၄

သတိ့သည်သင့်အား တ်ခွန်းဆက် ပီးလ င် မန့် ှ စ်လံးကိေပးလိမ့်မည်။ ထိမန့်တိ့ကိ

သင်သည်လက်ခံရမည်။‐ ၅ ထိေနာက်သင်သည်ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့၏

တပ်စခန်းချရာ ဂိဗာ မိ ့ ှ ိ ဘရားသခင် ၏ေတာင်ေတာ်သိ့သွားေရာက်ရမည်။ ဂိဗာ မိ ့

အဝင်ဝ၌သင်သည်ေစာင်း ကီး၊ ေစာင်းငယ်၊ ပတ်သာ၊ ေ ပတိ့ကိတီးမတ်လျက်ေတာင်ေပ

ှ ိ ယဇ်ပလင်မှလာ ကေသာပေရာဖက်တစ်စ ကိေတွ့လိမ့်မည်။ သတိ့သည်ကခန်ဟစ်ေအာ်

၍ေန ကလိမ့်မည်။‐ ၆ ထိအခါထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သင်၏အေပ သိ့သက်ေရာက်သြဖင့်

သင်သည် ထိသတိ့ ှ င့်အတပါဝင်ကခန်ေအာ်ဟစ် ကာြခားနားေသာသြဖစ်၍သွားလိမ့်မည်။‐

၇ ဤအမအရာများြဖစ်ပျက်လာေသာအခါ သင့်အားဘရားသခင်လမ်းြပေတာ်မသည့်

အတိင်း ပေလာ့။‐ ၈ သင်သည်ငါ၏အလျင်ဂိလဂါလ မိ ့သိ့ သွားရမည်။ ငါသည်ထိ မိ ့တွင်သင် ှ င့်ေတွ ့

ဆံ၍မီး ိ ့ရာယဇ်များ ှ င့်မိတ်သဟာယ ယဇ်များကိပေဇာ်မည်။ သင်အဘယ်သိ့ ပ

ရမည်ကိ ငါလာ၍မေဖာ်ြပမချင်းထိ မိ ့တွင်ခနစ်ရက်တိင်တိင်ေစာင့်ေနေလာ့'' ဟဆိ၏။

၉ ေ ှ ာလသည် ှ ေမွလထံမှထွက်ခွာလာ ချိန်၌ ထာဝရဘရားသည်ေ ှ ာလအား

စိတ်သေဘာသစ်ကိေပးေတာ်မ၏။ ှ ေမွလ ေဖာ်ြပခ့ဲသမ ေသာအမအရာတိ့သည်

လည်းထိေန့၌ြဖစ်ပျက်လာေလသည်။‐ ၁၀ ေ ှ ာလ ှ င့်သ၏အေစခံသည်ဂိဗာ မိ ့

သိ့ေရာက် ှ ိ  ကေသာအခါ ပေရာဖက်တစ် စသည်သတိ့အားဆီး ကိ က၏။ ထာဝရ

ဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ေ ှ ာလအေပ သိ့သက်ေရာက်သြဖင့်သသည်ပေရာဖက်

များ ှ င့်အတပါဝင်ကခန်ဟစ်ေအာ် ေလသည်။‐ ၁၁ သ့အားယခင်ကသိ ှ ိ ခ့ဲ ကေသာလ

တိ့သည် ေ ှ ာလဤသိ့ကခန်ဟစ်ေအာ်ေန သည်ကိြမင်လ င်``ကိ ှ ၏သားကားအဘယ်

သိ့ြဖစ်ေလ ပီနည်း။ ေ ှ ာလသည်လည်း ပေရာဖက်ြဖစ်လာေလ ပီေလာ'' ဟ

အချင်းချင်းေြပာဆိေမးြမန်း က၏။‐ ၁၂ ထိအရပ်သားတစ်ဦးက``အြခားပေရာ

ဖက်တိ့၏ဖခင်များကားမည်သတိ့နည်း'' ဟဆိ၏။ ဤသိ့လ င်``ေ ှ ာလသည်လည်း

ပေရာဖက်ြဖစ်လာေလ ပီေလာ'' ဟေသာ ဆိ ိးစကားစတင်ေပ ေပါက်လာ သတည်း။‐ ၁၃

ကခန်ဟစ်ေအာ် ပီးေသာအခါေ ှ ာလသည်ေတာင်ကန်းေပ  ှ ိ ယဇ်ပလင်သိ့ထွက် ခွာသွား၏။ ၁၄

ေ ှ ာလ၏ဦးေလးသည်ေ ှ ာလ ှ င့်အေစခံ ကိြမင်လ င် ``သင်တိ့အဘယ်အရပ်မှြပန် လာ ကသနည်း''

ဟေမး၏။ ေ ှ ာလက``ြမည်းများကိ ှ ာေဖွရာမှြဖစ် ပါသည်။ အက ်ပ်တိ့သည်ြမည်းများကိ ှ ာ

မေတွ့သြဖင့် ှ ေမွလထံကိသွားေရာက်ခ့ဲ ကပါသည်'' ဟြပန်လည်ေြဖ ကား၏။ ၁၅

``သသည်သင်တိ့အား အဘယ်သိ့ေြပာ လိက်ပါသနည်း'' ဟဦးေလးကေမး ြပန်ေသာ်၊ ၁၆

ေ ှ ာလက``ြမည်းများကိြပန်၍ေတွ့ ပီ ြဖစ်ေ ကာင်း အက ်ပ်တိ့အားေြပာ ကား လိက်ပါသည်''

ဟဆိ၏။ သိ့ရာတွင် ှ ေမွလ မိန့် မက်သည့် ိင်ငံေရးအေကာင်းကိမ ဦးေလးအားမေြပာဘဲေန၏။ ၁၇

ှ ေမွလသည်လတိ့အားမိဇပါ မိ ့တွင် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ေခ ယစ ံ း ေစ ပီးလ င်၊‐ ၁၈ဤသိ့ဆိ၏။

``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက`သင်တိ့ ကိအီဂျစ်ြပည်မှငါထတ်ေဆာင်၍

သင်တိ့ အား ှ ိပ်စက်ကလ ပေသာအီဂျစ်အမျိုး သားများ ှ င့်အြခားအမျိုးသားအေပါင်း

တိ့၏ေဘးမှကယ်ဆယ်ေတာ်မခ့ဲသည်။‐ ၁၉ ငါသည်သင်တိ့၏ဘရား၊ ဆင်းရဲဒကများ

ှ င့်အခက်အခဲများမှသင်တိ့ကိကယ် ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ သိ့ရာ

တွင်သင်တိ့သည်ငါ့ကိပစ်ပယ်ကာငါ၏ ထံမှဘရင်ကိေတာင်းခံခ့ဲ က၏။ ေကာင်း

ပီ။ သင်တိ့သည်ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ ေတာ်၌အ ွယ်အလိက်၊ သားချင်းစအလိက်

စ ံ း ကေလာ့' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။'' ၂၀ ထိေနာက် ှ ေမွလသည်အ ွယ်တိ့ကိတစ်

စ ပီးတစ်စ ေ ှ ့သိ့လာေရာက်ေစ ပီးလ င် မဲချ၍ ဗယာမိန်အ ွယ်ကိေ ွးချယ်၏။‐ ၂၁

ထိေနာက် ှ ေမွလသည်ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင် အိမ်ေထာင်စများကိ ေ ှ ့သိ့လာေရာက်ေစ

ေသာအခါမာတရိအိမ်ေထာင်စသည် အေ ွးခံရ၏။ ထိေနာက်မာတရိအိမ်ေထာင်

စမှအမျိုးသားတိ့သည်ေ ှ ့သိ့ထွက်၍ လာ ကလ င် ကိ ှ ၏သားေ ှ ာလသည် အေ ွးခံရ၏။

သိ့ရာတွင်သ့ကိ ှ ာ၍ မေတွ့ ကေသာအခါ၊‐ ၂၂ လတိ့သည်``ေ ှ ာလအြပင်အြခားသတစ်စံ

တစ်ေယာက် ှ ိ ပါေသးသေလာ'' ဟထာဝရ ဘရားအားေမးေလာက် က၏။

ထာဝရဘရားက``ေ ှ ာလသည်ကန်ထပ် များ၏ေနာက်တွင်ပန်းကွယ်လျက် ှ ိ သည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ေြပး၍ေ ှ ာလကိ လတိ့ေ ှ ့သိ့ေခ ခ့ဲ ကေသာအခါ

သသည် အြခားသအေပါင်းတိ့ထက်အရပ်တစ် ေပမ ပိ၍ြမင့်သည်ကိေတွ့ြမင်ရ က၏။‐

၂၄ ှ ေမွလကလတိ့အား``ထာဝရဘရား ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာသကားဤသတည်း။

ငါတိ့တွင်သ ှ င့်တသတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ'' ဟဆိ၏။ လအေပါင်းတိ့သည်လည်း``အ ှ င်မင်း ကီး

သက်ေတာ် ှ ည်ပါေစေသာ'' ဟေကးေကာ် က၏။ ၂၅ ှ ေမွလသည်မင်းကျင့်တရားများ ှ င့်

ဘရင့် ရပိင်ခွင့်များကိ လတိ့အား ှ င်းလင်းေဖာ် ြပ၏။ ထိေနာက်ထိအရာများကိစာအပ်

တွင်ေရးမှတ်ကာ သန့် ှ င်းရာဌာနတွင်သိမ်း ဆည်းထား၏။ ထိေနာက်သသည်လတိ့အား

မိမိတိ့ေနရပ်အသီးသီးသိ့ြပန်ေစ၏။‐ ၂၆ ေ ှ ာလသည်လည်းဂိဗာ မိ ့ေနအိမ်သိ့ြပန်

ေလသည်။ သရဲေကာင်းအချို ့တိ့၏စိတ်ကိ ဘရားသခင် ပြပင်ေတာ်မသြဖင့် သတိ့

သည်ေ ှ ာလ ှ င့်အတလိက်သွား က၏။‐ ၂၇ သိ့ရာတွင်လဆိးလမိက်တိ့က``ဤသ သည်ငါတိ့အား

အဘယ်သိ့အကျိုး ပ ိင် ပါမည်နည်း'' ဟဆိ က၏။ သတိ့သည် ေ ှ ာလကိအထင်ေသးသြဖင့် အဘယ်

လက်ေဆာင်ကိမ မေပးမဆက်က။

၁၁ ေနာက်တစ်လခန့် ကာေသာအခါ အမုန်ဘရင် နာဟတ်သည်စစ်သည်အလံးအရင်း ှ င့်ဂိလဒ်

ြပည်ယာဗက် မိ ့သိ့ချီတက်လာ၏။ သတိ့သည် မိ ့ကိဝိင်းရံထားသြဖင့်

ယာဗက် မိ ့သားတိ့ ကနာဟတ်အား``အက ်ပ်တိ့ ှ င့်မဟာမိတ် စာချုပ်ချုပ်ဆိပါက

အက ်ပ်တိ့သည်အ ှ င် ၏သစာေတာ်ကိခံယပါမည်'' ဟေလာက် ထား က၏။ ၂

နာဟတ်က``ဣသေရလအမျိုးသားတစ် ရပ်လံးအသေရပျက်ေစရန် သင်တိ့၏ညာ

မျက်စိ ှ ိ သမ ကိေဖာက်ပစ်ခွင့်ေပးမှသာ ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်မဟာမိတ်စာချုပ်ချုပ် ဆိ ိင်မည်'' ဟဆိ၏။

၃ ယာဗက် မိ ့သားေခါင်းေဆာင်များက``ဣသေရလ ြပည်တစ်ေလာက်လံးသိ့တမန်များေစလတ်၍

သတင်းေပးပိ့ ိင်ရန်အက ်ပ်တိ့အားခနစ် ရက်မ အခွင့်ေပးပါ။ အကယ်၍အက ်ပ်တိ့

အားကမမည့်သမ ှ ိ ပါကအ ှ င့်ထံတွင် အည့ံခံပါမည်'' ဟေလာက် က၏။ ၄

ေစတမန်တိ့သည်ေ ှ ာလေနထိင်ရာဂိဗာ မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာလျက် ထိသတင်းကိေြပာ ကား ကေသာအခါ

လတိ့သည်စိတ်ပျက် အားေလျာ့လျက်ငိေ ကး ကကန်၏။‐ ၅ ထိအချိန်၌ေ ှ ာလသည်မိမိ၏ ွားများ

ှ င့်အတ လယ်ေတာမှြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာ ကာ``အေကာင်းကားအဘယ်သိ့နည်း။ လ
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အေပါင်းတိ့သည်အဘယ်ေ ကာင့်ငိေ ကး ေန ကပါသနည်း'' ဟေမး၏။ လတိ့သည်

ယာဗက် မိ ့မှေစတမန်တိ့ယေဆာင်လာ ေသာသတင်းကိသ့အားေြပာ ကား က၏။‐ ၆

ထိသတင်းကိေ ှ ာလ ကားရချိန်၌ ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သ

၏အေပ သိ့သက်ေရာက်ေတာ်မသြဖင့် သသည်ြပင်းစွာအမျက်ထွက်ကာ၊‐ ၇

ွား ှ စ်ေကာင်ကိယ၍အပိင်းပိင်းခတ်ြဖတ် လျက် ေစတမန်တိ့အားဣသေရလြပည်

တစ်ေလာက်လံးသိ့ယေဆာင်သွားေစ ပီး လ င်``စစ်ပဲွဝင်ရန်ေ ှ ာလ ှ င့် ှ ေမွလတိ့

ေနာက်သိ့မလိက်သမှန်သမ ၏ ွားများ သည် ဤနည်းအတိင်းခတ်ြဖတ်ြခင်းကိ ခံရ ကလိမ့်မည်''

ဟသတိေပးေစ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ထာဝရ ဘရားကိေ ကာက်သြဖင့် တညီတ ွတ်

တည်းထွက်လာ က၏။‐ ၈ ေ ှ ာလသည်သတိ့အားေဗဇက် မိ ့တွင် စ ံ းေစရာ ဣသေရလြပည်မှလသံး

သိန်း ှ င့်ယဒြပည်မှလသံးေသာင်းရ ှ ိ သတည်း။‐ ၉ ထိသတိ့ကယာဗက် မိ ့မှလာေသာေစ

တမန်တိ့အား``ငါတိ့သည်နက်ြဖန်မွန်း မတည့်မီသင်တိ့ မိ ့သားများအားကယ်ဆယ်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း

သတိ့အားေြပာ ကား ကေလာ့'' ဟမှာ ကားလိက်၏။ ထိသတင်း ကိရေသာအခါယာဗက် မိ ့သားတိ့သည်

အတိင်းထက်အလွန်ဝမ်းေြမာက် ကကန်၏။‐ ၁၀ သတိ့သည်နာဟတ်အား``အက ်ပ်တိ့သည်

အ ှ င့်ထံတွင် နက်ြဖန်အည့ံခံ ကပါမည်။ အက ်ပ်တိ့အားအ ှ င် ပလိရာ ပ ိင် ပါသည်''

ဟေလာက် က၏။ ၁၁ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်၌ေ ှ ာလသည်မိမိ ၏လတိ့ကိသံးတပ်ခဲွ ပီးလ င် အ ဏ်

တက်ချိန်၌ ရန်သတပ်စခန်းကိအတင်း ဝင်၍တိက်ခိက်ရာမွန်းတည့်ချိန်ေရာက်ေသာ်

အမုန်အမျိုးသားတိ့ကျဆံး ကကန်၏။ မေသဘဲ ကင်းကျန်ေနသတိ့သည်လည်း

တကဲွတြပားကိယ်လွတ် န်း၍ထွက်ေြပး ကေလသည်။ ၁၂ ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့က

ှ ေမွလအား``ေ ှ ာလသည်အက ်ပ်တိ့၏ ဘရင်မြဖစ်ထိက်ဟဆိေသာသတိ့အဘယ် မှာ ှ ိ ပါသနည်း။

သတိ့ကိအက ်ပ်တိ့လက် သိ့ေပးအပ်ပါ။ သတိ့အားအက ်ပ်တိ့ အဆံးစီရင် ကပါမည်''

ဟေလာက် က၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်ေ ှ ာလက``ဤေန့သည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား

ထာဝရဘရားကယ်ဆယ် ေတာ်မေသာေန့ြဖစ်၏။ ယေန့အဘယ်သကိ မ မသတ်ရ''

ဟဆိ၏။‐ ၁၄ ှ ေမွလကလည်း``ငါတိ့အေပါင်းသည်ဂိလ ဂါလ မိ ့သိ့သွား၍ေ ှ ာလအား

ငါတိ့ ဘရင်အြဖစ်ြဖင့်ထပ်မံေ ကးေကာ်တင် ေြမာက် ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ၏။‐ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍သတိ့အားလံးပင်ဂိလဂါလ မိ့သိ့သွား ပီးလ င် သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်

တွင်ေ ှ ာလအားဘရင်အြဖစ်ေ ကးေကာ် တင်ေြမာက် ကေလသည်။ သတိ့သည်မိတ်

သဟာယယဇ်ကိပေဇာ် က၏။ ေ ှ ာလ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတစ်ရပ်လံးသည်

လည်းေပျာ်ပဲွ င်ပဲွကိဆင် ဲ က၏။

၁၂ ထိေနာက် ှ ေမွလသည် ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား``ငါသည်သင်တိ့ေတာင်းဆိ

သည့်အတိင်းသင်တိ့အားဘရင်ကိခန့် အပ်ေပးသြဖင့်၊‐ ၂

ယခသင်တိ့သည်ေခါင်းေဆာင်ကိရ ှ ိ  က ေလ ပီ။ ငါမကားအသက်အ ွယ်အိမင်း

၍ဆံပင်ြဖူလျက် ှ ိ ၏။ ငါ၏သားများ သည်လည်းသင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေန က၏။

ငါသည်အသက်ငယ်စဥ်မှအစ ပ၍ သင်တိ့အားဦးစီးေခါင်းေဆာင် ပခ့ဲ၏။‐ ၃

ယခငါ ှ ိ ေနေသးစဥ်အကယ်၍ငါ့မှာ အြပစ်တစ်စံတစ်ရာ ှ ိ ပါက ဘရားသခင်

၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်ဘိ သိက်ေပးေတာ်မသည့်ဘရင်၏ေ ှ ့တွင်လည်း ေကာင်း

သင်တိ့သည်ယခငါ့အားစွပ်စဲွေဖာ် ြပ ကေလာ့။ ငါသည်အဘယ်သ၏ ွားကိ ယဖးပါသနည်း။

အဘယ်သ၏ြမည်းကိ မတရားသိမ်းယဖးပါသနည်း။ ငါသည် လတစ်စံတစ်ေယာက်အားလိမ်လည်လှည့်

စားမကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ှ င်းဆဲ ှ ိပ် စက်မကိေသာ်လည်းေကာင်း ပခ့ဲဖးပါ သေလာ။

တံစိးလက်ေဆာင်ယဖးပါသ ေလာ။ ဤအမတစ်ခခကိ ပမိခ့ဲေသာ် ငါသည်မိမိယမိသည့်အရာကိြပန်

၍ေပးေလျာ်ပါအ့ံ'' ဟဆိ၏။ ၄ လတိ့က``အ ှ င်သည်အက ်ပ်တိ့အားလိမ်

လည်လှည့်စားမကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ှ ဥ်း ဆဲ ှ ိပ်စက်မကိေသာ်လည်းေကာင်းမ ပခ့ဲ

ပါ။ မည်သ၏ပစည်းဥစာကိမ လည်းမယ ခ့ဲဖးပါ'' ဟေလာက် က၏။ ၅

ှ ေမွလက``ငါ၌လံးဝအြပစ်မ ှ ိ ေ ကာင်း သင်တိ့ေတွ့ ှ ိ ချက်ကိထာဝရဘရား သက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်ဘိသိက် ေပးေတာ်မေသာဘရင်သည်လည်းသက်ေသ ြဖစ်ေတာ်မ၏'' ဟဆိလ င်၊

လတိ့က``မှန်ပါ၏။ ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်တိ့၏သက်ေသြဖစ်ေတာ်မပါ သည်'' ဟဆိ က၏။ ၆

ှ ေမွလသည်ဆက်လက်၍``ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န် တိ့ကိေ ွးချယ်ေတာ်မေသာသင်တိ့၏ဘိး ေဘးများအား

အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင် လာေတာ်မေသာအ ှ င်ကားထာဝရ ဘရားပင်ြဖစ်၏။‐ ၇

သင်တိ့သည်ယခထ၍ရပ် ကေလာ့။ ထာဝရ ဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်သင်တိ့ကိငါြပစ်တင်

စွပ်စဲွမည်။ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ ှ င့်ဘိးေဘး တိ့အား မဟာအမေတာ်များအားြဖင့်ကယ်

ဆယ်ေတာ်မခ့ဲပံကိသတိရ ကေလာ့။‐ ၈ ယာကပ် ှ င့်သ၏အိမ်ေထာင်စသားတိ့သည်

အီဂျစ်ြပည်သိ့သွားေရာက် ကေသာအခါ အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည်သတိ့အား ှ ိပ်စက်ကလ ပ က၏။

ထိအခါသင်တိ့ ၏ဘိးေဘးများသည် ထာဝရဘရားအား ကယ်ေတာ်မရန်ဟစ်ေအာ်ေတာင်းေလာက်

ကသြဖင့် ကိယ်ေတာ်သည်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န် တိ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၏။ ထိသ ှ စ်ဦးတိ့

သည်သင်တိ့၏ဘိးေဘးများအား အီဂျစ် ြပည်မှထတ်ေဆာင်ကာဤြပည်တွင်ေနရာ

ချထားေပး က၏။‐ ၉ သိ့ရာတွင်လတိ့သည်မိမိတိ့အ ှ င်ထာ ဝရဘရားအားေမ့ေလျာ့သွား ကသြဖင့်

ကိယ်ေတာ်သည်ဖိလိတိအမျိုးသားများ အားလည်းေကာင်း၊ ေမာဘဘရင် ှ င့်ဟာေဇာ်

တပ်မးသိသရအားလည်းေကာင်းသတိ့ ကိတိက်ခိက် ှ ိမ်နင်းခွင့် ပေတာ်မ၏။‐ ၁၀

ထိအခါသတိ့သည်ထာဝရဘရားအား ကမေတာ်မရန် ဟစ်ေအာ်လျက်`အက ်ပ်တိ့

သည်အြပစ်ကးလွန်မိ ကပါ ပီ။ ထာဝရ ဘရားကိစွန့်ပယ်၍ဗာလဘရား ှ င့်

အာ ှ တရက်ဘရားမတိ့၏ ပ်တများကိဝတ် ပ ှ ိ ခိးခ့ဲ ကပါ ပီ။ အက ်ပ်တိ့အားရန်

သများ၏လက်မှကယ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ် တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိဝတ် ပကိးကွယ်ပါ

မည်' ဟေလာက်ထား က၏။‐ ၁၁ ထိ့ေကာင့်ထာဝရဘရားသည်ဂိေဒါင်၊ ထိ

ေနာက်ဗာရက်၊ ထိေနာက်ေယဖသ၊ ေနာက်ဆံး ၌ငါ့အားေစလတ်ေတာ်မ၏။ ငါတိ့အသီး

သီးသည်သင်တိ့အားရန်သများလက်မှ ကယ်ခ့ဲ ကသြဖင့် သင်တိ့သည်ေဘးမ့ဲ

လံ ခံစွာေနထိင်ရ က၏။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်သင်တိ့အားအမုန်ဘရင်နာဟတ်

ကတိက်ခိက်မည် ပေသာအခါ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားအားဘရင်အြဖစ်မှပစ်

ပယ်ကာသင်တိ့ကိအပ်စိးမည့်ဘရင်ကိ ခန့်ေပးရန်ငါ့ထံတွင်ေတာင်းဆိ က၏။ ၁၃

``သင်တိ့ေ ွးချယ်သည့်ဘရင်သည်ယခသင် တိ့ေ ှ ့ေမှာက်တွင် ှ ိ ၏။ သင်တိ့ေတာင်းဆိသည့်

အတိင်း ထာဝရဘရားသည်သ့ကိဘရင် အြဖစ်ချီးေြမာက်ေတာ်မေလ ပီ။‐ ၁၄

သင်တိ့သည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသစွာဝတ် ပကိးကွယ် လျက်

အမိန့်ေတာ်များကိမလွန်ဆန်ဘဲစကား ေတာ်ကိလိက်နာ၍ သင်တိ့၏ဘရင် ှ င့်အတ

ကိယ်ေတာ်၏ေကျးဇးသစာေတာ်ကိေစာင့်ထိန်း ကလ င်သင်တိ့၏ဘဝသာယာလိမ့်မည်။‐ ၁၅

``သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ထာဝရဘရား ၏စကားကိနားမေထာင်ဘဲ အမိန့်ေတာ်ကိ

လွန်ဆန် ကပါလ င် ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏ဘရင်အားဆန့်ကျင်ဘက်

ပေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်မိမိတိ့ ှ ိ ရာအရပ် တွင်ရပ်ေန ကေလာ့။

ထာဝရဘရားြပ ေတာ်မမည့်တန်ခိးေတာ်ကိြမင်ရ က လိမ့်မည်။‐ ၁၇

ယခအခါသည်ေြခာက်ေသွ့ေသာရာသီြဖစ် ၏။ သိ့ရာတွင်ငါဆေတာင်းပတနာ ပလ င်

ထာဝရဘရားသည်မိးကိထစ်ချုန်းစွာ ွာသွန်းေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိအခါဘရင်

ကိသင်တိ့ေတာင်းဆိမိသည့်အြပစ်သည် အဘယ်မ  ကီးေလးေ ကာင်းသင်တိ့သိ ှ ိ ကလိမ့်မည်''

ဟဆိ၏။ ၁၈ ှ ေမွလသည်ဆေတာင်းပတနာ ပသြဖင့်ထိ ေန့၌ပင်လ င် ထာဝရဘရားသည်မိးကိထစ်

ချုန်းစွာ ွာသွန်းေစေတာ်မ၏။ ထိအခါလ အေပါင်းတိ့သည်ထာဝရဘရား ှ င့် ှ ေမွလ

အားေ ကာက်လန့် ကသည်ြဖစ်၍၊‐ ၁၉ ှ ေမွလအား``အ ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့မေသရေလ ေအာင်

အ ှ င်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံ က ်ပ်တိ့အဖိ့ဆေတာင်းေတာ်မပါ။ က ်ပ်တိ့

သည် ှ င်ဘရင်ကိေတာင်းေသာေကာင့်အြပစ် များတိ့အေပ မှာထပ်ဆင့်၍အြပစ်ကိ ပ မိပါ ပီ''

ဟဆိ၏။ ၂၀ ှ ေမွလက``မေ ကာက် က ှ င့်။ သင်တိ့သည် ဤသိ့ဆိးယတ်သည့်အမကိ ပခ့ဲမိေသာ်

လည်း ထာဝရဘရားကိမစွန့်ပယ် က ှ င့်။ ကိယ်ေတာ်အားစိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲဝတ် ပ

ကိးကွယ် ကေလာ့။‐ ၂၁ ဘရားအတအေယာင်တိ့ေနာက်သိ့မလိက် က ှ င့်။

ထိဘရားများသည်ဘရားအစစ်မဟတ် သြဖင့်သင်တိ့အားကမရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ကယ်တင်ရန်ေသာ်လည်းေကာင်းမတတ် ိင် က။‐ ၂၂ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အား မိမိ၏လမျိုး

ေတာ်အြဖစ်ြဖင့်ခန့်ထားေတာ်မ ပီးြဖစ်၏။ ထိ့ ေကာင့်ကိယ်ေတာ်သည်နာမေတာ်ကိေထာက်၍

သင်တိ့အားစွန့်ပစ်ေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၃ ငါသည်သင်တိ့အတွက်ဆေတာင်းပတနာမ ပ

ဘဲေနြခင်းအားြဖင့် ထာဝရဘရားကိြပစ်မှား ြခင်းမှကင်းေဝးပါေစေသာ။ ငါသည်သင်တိ့

အားေကာင်းရာမှန်ရာကိသာလ င်သင် ကား ေပးမည်။‐ ၂၄ ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ၍စိတ်

ှ လံးအ ကင်းမ့ဲသစာ ှ င့်ဝတ် ပ ကေလာ့။ သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မခ့ဲသည့်ထး

ြမတ်ေသာအမေတာ်တိ့ကိေအာက်ေမ့သတိရ ကေလာ့။‐ ၂၅ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်အြပစ်ကး မဲကး

ေနကပါမ ဘရင် ှ င့်တကွသင်တိ့ဆံးပါး ပျက်စီးရကလိမ့်မည်'' ဟလတိ့အားမိန့်ဆိ ေလ၏။

၁၃ ေ ှ ာလသည်လသံးေထာင်ကိေ ွးချယ် ပီး လ င် ှ စ်ေထာင်ကိမိမိ ှ င့်အတမိတ်မတ် မိ ့ ှ င့်

ေဗသလေတာင်ကန်းေဒသအတွက်ေခ ထား၏။တစ်ေထာင်ကိမိမိ၏သားေယာနသန် ှ င့်အတ

ဗယာမိန်နယ်ဂိဗာ မိ ့သိ့ေစလတ်လိက်၏။ အြခား လအေပါင်းတိ့ကိမ မိမိတိ့ေနရပ်အသီးသီး

သိ့ြပန်ေစေလသည်။ ၃ ေယာနသန်သည် ေဂဗာ မိ ့ ှ ိ ဖိလိတိတပ်မး ကိသတ်ြဖတ်လိက်၏။

ထိသတင်းကိဖိလိတိ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ကား က၏။ ထိ အခါေ ှ ာလသည်ေစတမန်များအား

ဣသ ေရလြပည်တစ်ေလာက်လံးသိ့လတ်ကာေဟ ဗဲ အမျိုးသားတိ့အားစစ်ပဲွဝင် ကရန်တံပိး
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ခရာမတ်၍စ ံ းေစ၏။‐ ၄ ဖိလိတိတပ်မးအားေ ှ ာလသတ်ြဖတ်လိက် ေကာင်း ှ င့်

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားမန်းတီး ေကာင်းကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ကား သိရသြဖင့် ေ ှ ာလ၏ဆင့်ဆိချက်အတိင်း

ဂိလဂါလ မိ ့သိ့လာေရာက်စ ံ း က၏။ ၅ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အားတိက်ခိက်ရန်စေဝး က၏။ သတိ့မှာစစ်ရထားသံးေသာင်း၊ ြမင်း

စီးသရဲေြခာက်ေထာင် ှ င့်သမဒရာသဲလံး က့ဲသိ့မေရမတွက် ိင်ေအာင် များြပားေသာ

စစ်သည်တပ်သားများ ှ ိ သတည်း။ သတိ့ သည်ချီတက်၍ေဗသဝင် မိ ့အေ ှ ့ဘက်

ှ ိ မိတ်မတ် မိ ့တွင်စခန်းချ က၏။‐ ၆ ထိေနာက်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ြပင်းထန်စွာတိက်ခိက်၍ဖ ိ ဖရဲြဖစ်ေစ ေလသည်။ ဣသေရလအမျိုးသားအချို ့

တိ့သည်ဥမင်၊ ေကျာက် ကား၊ ေရတွင်း၊ ေြမ တွင်းစသည်တိ့၌ပန်းေအာင်းေန က၏။‐

၇ အချို ့တိ့ကမေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး ကာဂဒ် ှ င့်ဂိလဒ်နယ်များသိ့ထွက်ေြပး က၏။

ေ ှ ာလသည်ဂိလဂါလ မိ ့တွင်ပင် ှ ိ ေန ေသး၏။ သ ှ င့်အတ ှ ိ သည့်တပ်သားတိ့

သည်ေ ကာက်လန့်တန်လပ်လျက်ေန က၏။‐ ၈ ှ ေမွလ န် ကားခ့ဲသည်အတိင်းေ ှ ာလ သည်

ခနစ်ရက်တိင်တိင်ေစာင့်ဆိင်း၍ေနခ့ဲ ေသာ်လည်း ှ ေမွလကားဂိလဂါလ မိ ့ သိ့မေရာက်လာ။

သတိ့သည်ေ ှ ာလထံမှ ထွက်ေြပးစ ပ က ပီြဖစ်၍၊‐ ၉ ေ ှ ာလသည်မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်မိတ်သဟာယ

ယဇ်တိ့ကိ မိမိထံသိ့ယေဆာင်လာေစရန် လတိ့အားေစခိင်း ပီးလ င်မီး ိ ့ရာယဇ်

ကိပေဇာ်ေလသည်။‐ ၁၀ ယင်းသိ့ယဇ်ပေဇာ်၍ ပီးခါနီး၌ ှ ေမွလ ေရာက် ှ ိ လာ၏။

ေ ှ ာလသည်သ့ကိသွားေရာက် ကိဆိေသာ်လည်း၊‐ ၁၁ ှ ေမွလက``သင်သည်အဘယ်သိ့ ပသနည်း''

ဟေမး၏။ ေ ှ ာလက``လတိ့သည်အက ်ပ်ထံမှစွန့်ခွာ ထွက်ေြပးလျက်ေန ကပါ၏။

အ ှ င်သည်ချိန်း ေသာအချိန်၌မေပ လာပါ။ ထိ့အြပင် ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်မိတ်မတ် မိ ့

တွင်စ ံ းလျက် ှ ိ ေန ကပါ၏။‐ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်အက ်ပ် ှ ိ ရာဂိလ ဂါလ မိ ့သိ့

ချီတက်တိက်ခိက် ကလိမ့်မည် ဟ၍လည်းေကာင်း၊ အက ်ပ်သည်လည်းထာ

ဝရဘရား၏ထံေတာ်၌ အသနားမခံ ရေသးဟ၍လည်းေကာင်းအက ်ပ်ေတွးေတာ

မိပါ၏။ ထိ့ေ ကာင့်ယဇ်ကိမပေဇာ်လ င် မြဖစ်ေတာ့သြဖင့်ပေဇာ်ရြခင်းြဖစ်ပါ သည်''

ဟေလာက်၏။ ၁၃ ှ ေမွလက``သင် ပသည့်အမသည်မိက်မဲ ေသာအမြဖစ်၏။

သင်သည်မိမိ၏အ ှ င် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာအမိန့် ေတာ်ကိနားမေထာင်။

အကယ်၍နားေထာင် ခ့ဲပါလ င်ကိယ်ေတာ်သည်သင် ှ င့်တကွ သင်၏သားေြမးတိ့အားဣသေရလြပည်

ကိထာဝစဥ်အပ်စိးေစေတာ်မမည်။‐ ၁၄ ယခမှာမသင်သည်နန်းသက် ှ ည်ေတာ့ မည်မဟတ်။

သင်သည်မိမိ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာအမိန့် ေတာ်ကိလွန်ဆန်သည်ြဖစ်၍

ကိယ်ေတာ်သည် မိမိလမျိုးေတာ်အားအပ်စိးေစရန်စိတ် ေတာ် ှ င့်ေတွ့သကိခန့်ထားေတာ်မလိမ့်

မည်'' ဟဆိ၏။ ၁၅ ှ ေမွလသည်ဂိလဂါလ မိ ့မှထွက်ခွာ၍ ဆက်လက်ခရီး ပေလသည်။

ကျန်ရစ်သတိ့ သည်ေ ှ ာလ ှ င့်အတသ၏စစ်သည်ေတာ်များ ှ ိ ရာသိ့လိက်သွား က၏။

သတိ့သည်ဂိလ ဂါလ မိ ့မှဗယာမိန်နယ်၊ ဂိဗာ မိ ့သိ့သွား က၏။ ေ ှ ာလသည်မိမိ၏တပ်သားအေရ

အတွက်ကိစစ်ေဆးရာေြခာက်ရာခန့်ေတွ ့ ှ ိ ေလသည်။‐ ၁၆သ ှ င့်သားေတာ်ေယာနသန်တိ့သည်မိမိ

တိ့တွင် ှ ိ ေသာစစ်သည်တိ့လိက်ပါလျက် ဗယာမိန်နယ်၊ ဂိဗာ မိ ့တွင်တပ်ချလျက် ေန က၏။‐

၁၇ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့၏တပ်စခန်းကား မိတ်မတ် မိ ့တွင် ှ ိ ေလသည်။ ဖိလိတိတပ်သား

တိ့သည်တိက်ကင်းသံးစခဲွ၍တပ်စခန်းမှ ထွက်သွား က၏။ တစ်စသည် ာလနယ်

သဖရ မိ ့ ှ ိ ရာသိ့လည်းေကာင်း၊‐ ၁၈ ေနာက်တစ်စသည်ေဗေသာ န် မိ ့ ှ ိ ရာသိ့

လည်းေကာင်း၊ ကျန်တစ်စကားေဇဘိင်ချိုင့်ဝှမ်း ှ င့်ေတာက ာရကိမျက် ှ ာမလျက် ှ ိ ေသာ

နယ်စပ်လမ်းသိ့လည်းေကာင်းလိက်သွား က သည်။ ၁၉ ေဟ ဗဲအမျိုးသားတိ့ ားလံှလက်နက်များ

ပလပ်ြခင်းကိဖိလိတိအမျိုးသားတိ့က ပိတ်ပင်တားြမစ်သြဖင့် ဣသေရလြပည်

တွင်ယေန့တိင်ေအာင်ပန်းပဲဆရာများ မ ှ ိ ေချ။‐ ၂၀ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ထွန်သွား၊

ေပါက်တး၊ ပဆိန်၊ တံစဥ်စသည်တိ့ကိေသွး ရန်အတွက်ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ထံသိ့

သွားရ က၏။‐ ၂၁ ပဆိန်ေသွးခ ှ င့်လံှတံတပ်ခမှာေငွ သံးပဲသားြဖစ်၍ ထွန်သွား ှ င့်ေပါက်တး

ေသွးခမှာေငွသံးမးသားြဖစ်၏။‐ ၂၂ ထိ့ေကာင့်စစ်ပဲွဝင်ရေသာေန့၌ေ ှ ာလ ှ င့်

သားေတာ်ေယာနသန်မှလဲွ၍ အြခားဣသ ေရလစစ်သည်ေတာ်တိ့တွင် ားလံှလက် နက်များမ ှ ိ  က။

၂၃ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ကစစ်သည်တပ်သား တစ်စကိေစလတ်၍ မိတ်မတ်ေတာင် ကားလမ်း

ကိကာကွယ်ေစက၏။

၁၄ တစ်ေန့သ၌ေယာနသန်သည် မိမိ၏လက် နက်ကိသယ်ေဆာင်သလငယ်အား``ဖိလိတိ

တပ်စခန်းသိ့ငါတိ့ဝင်ေရာက် ကအ့ံ'' ဟ ဆိ၏။ ယင်းသိ့ဆိေသာ်လည်းဂိဗာ မိ ့ ှ င့်

မလှမ်းမကမ်း ှ ိ မိ ဂန် ွာ၊ သလဲပင်ေအာက် တွင်စခန်းချလျက်ေနေသာခမည်းေတာ်

ထံမှခွင့်ပန်ြခင်းမ ပခ့ဲ။ မင်း ကီး၏ထံ တွင်လေြခာက်ရာခန့် ှ ိ သတည်း။‐ ၃

(သင်တိင်းကိဝတ်ဆင်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ် မှာအဟိယြဖစ်သည်။ သ၏အဖကား

ဣခဗဒ်၏အစ်ကိအဟိတပ်ြဖစ်သည်။ အဟိတပ်သည်ဖိနဟတ်၏သားြဖစ်၏။

ှ ိ ေလာ မိ၊့ ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပေရာ ဟိတ်ဧလိ၏ေြမးြဖစ်၏။) စစ်သည်တပ်သား

တိ့သည်ေယာနသန်ထွက်ခွာသွားသည်ကိ မသိ က။ ၄ မိတ်မတ်ေတာင် ကားလမ်း တစ်ဘက်တစ်ချက်

တွင် ေကျာက်အင ကီးတစ်ခစီ ှ ိ ၏။ ေကျာက် အင ကီးတစ်ခမှာေဗာဇက်ဟနာမည် တွင်၏။

ယင်းသည်ေတာင် ကားလမ်း၏ေြမာက် ဘက်တွင်တည် ှ ိ ၍ မိတ်မတ် မိ ့ကိမျက် ှ ာ

မလျက်ေန၏။ အြခားေကျာက်အင ကီး မှာေသေနဟနာမည်တွင်၏။ ယင်းသည်ေတာင်

ကားလမ်း၏ေတာင်ဘက်တွင်တည် ှ ိ ၍ ဂိဗာ မိ ့ကိမျက် ှ ာမလျက်ေန၏။ ေယာနသန်

သည်ဖိလိတိတပ်စခန်းသိ့ဝင်ရာ၌ ဤ ေတာင် ကားလမ်းကိြဖတ်သွားရ၏။ ၆

ေယာနသန်ကလငယ်အား``ဘရားမ့ဲသ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့၏တပ်စခန်းကိ ငါတိ့ဝင်ေရာက် ကစိ။့

ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့အားကမေကာင်းကမလိမ့်မည်။အကယ်၍ကိယ်ေတာ်ကမေတာ်မပါလ င်

ငါတိ့သည်အဘယ်မ ပင်အရည်အတွက် အားြဖင့်နည်းေသာ်လည်းေအာင်ပဲွကိရ ှ ိ ကမည်'' ဟဆိ၏။

၇လငယ်က``အ ှ င်အလိ ှ ိ ရာ ပေတာ်မ ပါ။ အက ်ပ်သည်အ ှ င် ှ င့်အတလိက် ပါမည်'' ဟဆိလ င်၊

၈ ေယာနသန်က``ေကာင်း ပီ။ ငါတိ့သွား၍ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အားကိယ်ရိပ်ြပ

ကအ့ံ။‐ ၉ အကယ်၍သတိ့ကငါတိ့အားသတိ့ အလာကိေစာင့်ဆိင်းေစပါမ ငါတိ့သည်

ေရာက်ရာေနရာတွင်ရပ်၍ေနမည်။‐ ၁၀ သိ့ရာတွင်သတိ့ကမိမိတိ့ထံသိ့လာ ရန်ေခ  ကလ င်မကား

ငါတိ့သည်သတိ့ ှ ိ ရာသိ့သွားမည်။ ဤသိ့ေခ ြခင်းသည် ငါတိ့ေအာင်ပဲွရမည်ြဖစ်ေ ကာင်း

ထာဝရ ဘရားေပးေတာ်မေသာအမှတ်လကဏာ ြဖစ်မည်'' ဟဆိ၏။ ၁၁

ထိ့ေကာင့်သတိ့ ှ စ်ဦးသည်ဖိလိတိအမျိုး သားတိ့အားကိယ်ရိပ်ြပ က၏။ ဖိလိတိ

အမျိုးသားတိ့က`` ကည့်ေလာ့။ ေဟ ဗဲအမျိုး သားအချို ့တိ့သည် မိမိတိ့ပန်းကွယ်ရာေြမ

တွင်းများမှထွက်လာေလ ပီ'' ဟဆိ ပီး လ င်၊‐ ၁၂ ေယာနသန် ှ င့်သငယ်အား``ဤအရပ်သိ့

လာခ့ဲေလာ့။ သင်တိ့အားငါတိ့ေြပာစရာ ှ ိ သည်'' ဟဟစ်ေအာ်၍ဖိတ်ေခ  က၏။

ေယာနသန်သည်သငယ်အား``ငါ့ေနာက်ကိ လိက်ခ့ဲေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့အား ေအာင်ပဲွကိ ေပးေတာ်မ ပီ'' ဟဆိ ပီးလ င်၊‐ ၁၃

ေတာင် ကားလမ်းထဲမှေလးဖက်တွား၍ထွက် လာခ့ဲ၏။ လငယ်သည်လည်းသ၏ေနာက်မှ

လိက်လာေလသည်။ ေယာနသန်သည်ဖိလိတိ အမျိုးသားတိ့အားခတ်လဲှ၍လငယ်က

သတိ့ကိသတ်ြဖတ်လိက်ေလသည်။‐ ၁၄ ဤပထမလသတ်ပဲွတွင်ေယာနသန် ှ င့်

သငယ်တိ့၏လက်ချက်ြဖင့် ဧကဝက်ခန့် ှ ိ ေသာနယ်ေြမတွင်လေပါင်း ှ စ်ဆယ်ခန့် ေသသတည်း။‐

၁၅ စစ်ေြမြပင်တွင် ှ ိ သမ ေသာဖိလိတိ အမျိုးသားတိ့သည်ေကာက်လန့် ကကန်၏။

တိက်ကင်းထွက်လာ ကသများ ှ င့်တပ် စခန်း ှ ိ စစ်သည်တပ်သားတိ့သည် ထိတ်

လန့်တန်လပ် ကကန်၏။ ေြမ ကီးပင်လ င် တန်လပ်ကာရန်သတိ့သည်ကစဥ့်ကရဲ ေြပး ကကန်၏။ ၁၆

ဗယာမိန်နယ်၊ ဂိဗာ မိ ့ ှ ိ ေ ှ ာလ၏ကင်းသမား တိ့သည် ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ကစဥ့်ကရဲ

ထွက်ေြပး ကသည်ကိြမင် က၏။‐ ၁၇ ထိ့အခါေ ှ ာလကမိမိ၏လတိ့အား``တပ်

တွင်းမှေပျာက်ေနသကိသိ ှ ိ  ိင်ရန်စစ် သည်တိ့ကိစစ်ေဆး ကည့်ေလာ့'' ဟအမိန့်

ေပးသည်အတိင်းစစ်ေဆး ကည့် ကရာ ေယာနသန် ှ င့်သ၏လက်နက်သယ်ေဆာင်

သလငယ်တိ့မ ှ ိ ေ ကာင်းေတွ့ရ က၏။‐ ၁၈ ေ ှ ာလသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်အဟိယ

အား``သင်တိင်းေတာ်ကိ ဤေနရာသိ့ယခ့ဲေလာ့'' ဟဆိ၏။ (ထိ ေန့၌အဟိယသည်သင်တိင်းေတာ်ကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ေ ှ ့မှသယ် ေဆာင်လျက် ှ ိ သတည်း။‐) ၁၉

ဤသိ့ယဇ်ပေရာဟိတ်အားေ ှ ာလေြပာဆိ ေနစဥ် ဖိလိတိတပ်စခန်း၌ကစဥ့်ကရဲြဖစ်

မသည်ပိမိဆိး ွားလာသြဖင့်ေ ှ ာလ က``ထာဝရဘရားအားေလ ာက်ထားချိန် မ ှ ိ ေတာ့ ပီ'' ဟဆိ၏။‐

၂၀ ထိေနာက်သ ှ င့်သ၏တပ်သားများသည် ပ်ေထွးေနသည့်အေြခအေနတွင် အချင်း

ချင်းခတ်ေန ကေသာဖိလိတိအမျိုးသား တိ့အားဝင်ေရာက်တိက်ခိက်ေလသည်။‐ ၂၁

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ဘက်သိ့ကးေြပာင်း ကာ သတိ့၏တပ်စခန်းသိ့လိက်သွားခ့ဲ က

ေသာေဟ ဗဲအမျိုးသားတိ့သည် ေ ှ ာလ ှ င့်ေယာနသန်တိ့ဘက်သိ့ဝင်ေရာက်လာ

က၏။‐ ၂၂ ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းများတွင်ပန်းေအာင်းေန ကေသာသတိ့သည်

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ ထွက်ေြပး ကေကာင်းကိ ကားလ င်လိက် လံတိက်ခိက် က၏။‐ ၂၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ဖိလိတိ အမျိုးသားတိ့အား ေဗသဝင် မိ ့လွန်ေအာင်

လိက်လံတိက်ခိက် က၏။ ထိေန့၌ထာဝရ ဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့အားကယ်တင်ေတာ်မသတည်း။ ၂၄ ေ ှ ာလက``ယေန့ရန်သတိ့အားငါလက်စား

မေချရမီ အစားအစာစားေသာက်သသည် ကျိန်စာသင့်ပါေစသတည်း'' ဟကျိန်ဆိထား

သြဖင့်ထိေန့၌ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် ဆာေလာင်မွတ်သိပ်ကာ ွမ်းနယ်လျက် ှ ိ က၏။
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တစ်ေန့လံးအဘယ်သမ အစား အစာမစားရ က။‐ ၂၅သတိ့သည်သစ်ေတာ ှ ိ ရာသိ့ေရာက် က

ေသာအခါ ေနရာအ ှ ံ ့အြပားတွင်ပျား ရည်များကိေတွ့ ှ ိ  က၏။‐ ၂၆

ေတာထဲတွင်ပျားရည်ေပါများေသာ်လည်း ေ ှ ာလ၏ကျိန်ဆဲချက်ကိေ ကာက်သြဖင့်

အဘယ်သမ မစားဝ့ံ။‐ ၂၇ ေယာနသန်မကားခမည်းေတာ်ကျိန်ဆဲခ့ဲ

သည်ကိမ ကားခ့ဲေပ။ ထိ့ေကာင့်သသည် မိမိတွင်ပါေသာတတ်ေချာင်းြဖင့် ပျားလပိ့

တွင် ှ စ်၍ပျားရည်အနည်းငယ်ကိစားေလ သည်။ ထိအခါသသည်ချက်ချင်းပင်လန်း ဆန်း၍လာ၏။‐

၂၈ ထိ့ေကာင့်တပ်သားတစ်ေယာက်က``အက ်ပ် တိ့အားလံးပင် ွမ်းနယ်လျက်ေန ကပါ၏။

သိ့ေသာ်အ ှ င့်ခမည်းေတာ်က`ယေန့အစား အစာစားသသည်ကျိန်စာသင့်ပါေစ' ဟ ကျိန်ဆိထားပါ၏''

ဟဆိ၏။ ၂၉ ေယာနသန်က``ငါတိ့အမျိုးသားများအား ခမည်းေတာ် ပေသာအမသည်ဆိး ွားလှ

ပါသည်တကား။ ပျားရည်အနည်းငယ်ကိ စားရသြဖင့်ငါအဘယ်မ လန်းဆန်းလာ

သည်ကိ ကည့်ေလာ့။‐ ၃၀အကယ်၍ငါတိ့အမျိုးသားများသည် ရန်သထံမှရ ှ ိ သည်အစားအစာကိစား

ခ့ဲရ ကလ င် အဘယ်မ ေလာက်အကျိုး ှ ိ လိမ့်မည်နည်း။ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ကိ

အဘယ်မ ပိမိသတ်ြဖတ် ိင်ခ့ဲမည်ကိ သာစဥ်းစား၍ ကည့် ကေလာ့'' ဟြပန် ေြပာ၏။

၃၁ ထိေန့၌ဣသေရလအမျိုးသားများသည် ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အား မိတ်မတ် မိ ့မှ

အာဇလန် မိ ့တိင်ေအာင်လိက်လံတိက်ခိက် ှ ိမ်နင်းခ့ဲ က ပီးသည်ေနာက် အစာမစား

ရသြဖင့်ပင်ပန်း ွမ်းနယ်လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၃၂ ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်ရန်သများလက်မှ

သိမ်းဆည်းရမိသည့်ပစည်းများ ှ ိ ရာသိ့ ေြပး ပီးလ င် သိး၊ ဆိတ်၊ ွားများကိယ

ေဆာင်ကာထိေနရာ၌ပင်သတ်၍ေသွး သံရဲရဲ ှ င့်စား က၏။‐ ၃၃ ယင်းသိ့လတိ့သည်ေသွးသံရဲရဲ ှ င့်စား

ေသာက်ကာ ထာဝရဘရားအားြပစ်မှား ကေကာင်းကိေ ှ ာလအားေလာက်ထား ကေသာအခါ၊

ေ ှ ာလက``သင်တိ့သည်သစာေဖာက် ကေလ ပီတကား။ ေကျာက်တံး ကီးကိဤအရပ်

သိ့လိှမ့်ယခ့ဲ ကေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၃၄ ထိေနာက်သက``လတိ့ထံသိ့သွား၍သ

တိ့၏ ွားများတိ့ကိ ဤေနရာသိ့ယေဆာင် လာေစ။ သတိ့သည်တိရစာန်များကိဤေန

ရာတွင်သတ်၍စား ကေစ။ ေသွးပါသည့် အသားကိစားြခင်းအားြဖင့်ထာဝရဘရား

ကိမြပစ်မှားေစ ှ င့်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ သိ့ ြဖစ်၍ထိည၌လတိ့သည်မိမိတိ့၏သိး ွားများကိ

ထိေနရာသိ့ယေဆာင်လာ ပီး လ င်သတ် က၏။‐ ၃၅ ေ ှ ာလသည်ထာဝရဘရားအဖိ့ယဇ်ပလင်

ကိတည်ေဆာက်ေတာ်မ၏။ ထိယဇ်ပလင်ကား ပထမဆံးအ ကိမ်ေ ှ ာလတည်ေဆာက်

သည့်ယဇ်ပလင်ြဖစ်သတည်း။ ၃၆ ေ ှ ာလသည်မိမိ၏လတိ့အား``ငါတိ့သည်

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အားညဥ့်အခါ သွား ေရာက်တိက်ခိက် ကကန်အ့ံ။ မိးလင်းသည်တိင်

ေအာင်သတိ့အားလယက်၍တစ်ေယာက်မကျန် သတ်သင်ပစ် ကကန်အ့ံ'' ဟမိန့်ေတာ်မလ င်

လတိ့က``စိတ်ေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း ပေတာ် မပါ'' ဟေလာက်ထား က၏။

သိ့ရာတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်က``ငါတိ့သည် ဦးစွာထာဝရဘရားအားေမးြမန်း ေလ ာက်ထား ကကန်အ့ံ''

ဟဆိ၏။ ၃၇ ထိ့ေကာင့်ေ ှ ာလသည်ဘရားသခင်အား``ကန် ေတာ်မျိုးတိ့သည်ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ကိ

တိက်ခိက်ရပါမည်ေလာ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မ

ပါမည်ေလာ'' ဟေမးေလာက်၏။ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရားသည်ထိေန့၌ေြဖ ကား

ေတာ်မမ။‐ ၃၈ ထိအခါေ ှ ာလသည်လတိ့၏ေခါင်းေဆာင် များအား``ချဥ်းကပ်လာ ကေလာ့။

ယေန့ငါ တိ့အဘယ်အြပစ်ကိကးလွန်မိ ကသည် ကိစစ်ေဆး ကေလာ့။‐ ၃၉

အြပစ် ှ ိ သသည်ငါ၏သားေယာနသန်ပင် ြဖစ်ေစကာမေသဒဏ်ခံရလိမ့်မည်ြဖစ် ေကာင်း

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ကယ် တင် ှ င်တည်းဟေသာ အသက် ှ င်ေတာ်မ

ေသာဘရားကိတိင်တည်၍ငါကတိ ပပါ ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအခါအဘယ်သ

မ ြပန်လည်ေလာက်ထားြခင်းမ ပ က သြဖင့်၊‐ ၄၀ ေ ှ ာလက``သင်တိ့သည်ထိေနရာတွင်ရပ်

၍ေန ကေလာ့။ ေယာနသန် ှ င့်ငါမကား ဤေနရာတွင်ရပ်၍ေန ကအ့ံ'' ဟဆိ၏။

လတိ့ကလည်း``အ ှ င်စိတ်ေတာ် ှ ိ သည် အတိင်း ပေတာ်မပါ'' ဟေလာက် က၏။ ၄၁

ေ ှ ာလသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား``အိ ထာဝရဘရား၊

အဘယ်ေ ကာင့်ကန်ေတာ်မျိုးအားယေန့ေြဖ ကား ေတာ်မမပါသနည်း။ အိ ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ေကျာက်ေတာ် များအားြဖင့်ကန်ေတာ်မျိုးအားေြဖ ကားေတာ် မပါ။

ေယာနသန်၌ြဖစ်ေစ၊ ကန်ေတာ်မျိုး၌ ြဖစ်ေစအြပစ် ှ ိ ပါလ င်ဥရိမ်ေကျာက်

မဲကျေစေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လမျိုးေတာ် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌အြပစ် ှ ိ ပါလ င်

သမိမ်ေကျာက်ကိမဲကျေစေတာ်မပါ'' ဟေလာက် ထား၏။ ထိအခါေ ှ ာလ ှ င့်ေယာနသန်တိ့တွင်

အြပစ် ှ ိ ေ ကာင်းမဲကျသြဖင့် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အြပစ်လွတ် ကကန်၏။‐ ၄၂

ထိအခါေ ှ ာလက``ငါ့သားေယာနသန် ှ င့် ငါ့အားမဲချဦးေလာ့'' ဟဆိလ င်ေယာန သန်မဲကျေလ၏။‐

၄၃ ထိအခါေ ှ ာလသည်ေယာနသန်အား``သင် အဘယ်အမကိ ပသနည်း'' ဟေမး၏။

ေယာနသန်က``အက ်ပ်သည်ပျားရည်အနည်း ငယ်ကိစားမိပါ၏။ အမိန့်ေတာ်အတိင်းေသ

ဒဏ်ခံရန်အက ်ပ်အသင့် ှ ိ ပါ၏'' ဟေလာက် လ င်၊ ၄၄ ေ ှ ာလက``ငါသည်သင့်အားေသဒဏ်မေပး

ခ့ဲေသာ် ဘရားသခင်သည်ငါ့အားအဆံး စီရင်ေတာ်မပါေစေသာ'' ဟဆိ၏။ ၄၅

သိ့ရာတွင်လတိ့ကေ ှ ာလအား``ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိေအာင်ပဲွကိခံေစေသာ

ေယာနသန်အားေသဒဏ်ေပးပါမည်ေလာ။ သ၏ဦးေခါင်းမှဆံြခည်တစ်ပင်မ ေြမသိ့

မကျေစရန် အက ်ပ်တိ့သည်အသက် ှ င် ေတာ်မေသာထာဝရဘရားကိတိင်တည်

၍ကတိ ပပါ၏။ ယေန့သ ပေသာအမ သည် ဘရားသခင်၏အကအညီြဖင့် ပ

ေသာအမြဖစ်ပါ၏'' ဟေလာက်ထား က ၏။ ဤသိ့လ င်လတိ့သည်ေယာနသန်အား

ေသေဘးမှကယ်လိက် ကသတည်း။ ၄၆ ထိေနာက်ေ ှ ာလသည်ဖိလိတိအမျိုးသား

တိ့အား လိက်လံတိက်ခိက်မကိရပ်စဲလိက် ၏။ လတိ့သည်လည်းမိမိတိ့နယ်အသီး

သီးသိ့ြပန် ကကန်၏။ ၄၇ ေ ှ ာလသည်ဣသေရလြပည်တွင်နန်းတက် ပီးေနာက်

ေနရာအ ှ ံ ့အြပားတွင်ရန်သ များြဖစ် ကေသာေမာဘြပည်သားများ၊ အမုန်ြပည်သားများ ှ င့်ဧဒံြပည်သား

များကိလည်းေကာင်း၊ ေဇာဘမင်းများ ှ င့် ဖိလိတိအမျိုးသားများကိလည်းေကာင်း

စစ်တိက်ရေလသည်။ သသည်မည်သည့် အရပ်တွင်တိက်ပဲွြဖစ်သည်မဆိေအာင် ြမင်သည်

သာြဖစ်၏။‐ ၄၈ သသည် ွပ် ွပ်ခ ံ ခ ံ တိက်ပဲွများဝင်ခ့ဲ သည်။ အာမလက်အမျိုးသားတိ့ကိပင်

တိက်ခိက် ှ ိမ်နင်းခ့ဲေလသည်။ သသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ရန်သ

အေပါင်းတိ့၏ေဘးမှကယ်ဆယ်ခ့ဲ၏။ ၄၉ ေ ှ ာလ၏သားေတာ်များကားေယာနသန်၊ ဣ ိ ၊

ေမလခိ တည်း။ သ၏သမီးေတာ်အ ကီးသည် ေမရပ်ဟနာမည်တွင်၍ သမီးေတာ်အငယ်မှာ

မိခါလဟနာမည်တွင်ေလသည်။‐ ၅၀ သ၏ ကင်ယာေတာ်ကားအဟိမတ်၏သမီး

အဟိေနာင်ြဖစ်၏။ သ၏စစ်ေသနာပတိမှာ ဦးရီးေတာ်ေနရ၏သားအာဗနာြဖစ်သည်။‐ ၅၁

ေ ှ ာလ၏ခမည်းေတာ်ကိ ှ  ှ င့်အာဗနာ ၏ဖခင်ေနရတိ့သည် အေဗျလ၏သားများ ြဖစ်သတည်း။ ၅၂

ေ ှ ာလသည်အသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံး ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ ှ င့်အြပင်းအထန်တိက် ပဲွဝင်ခ့ဲရ၏။

ထိ့ေကာင့်သသည်ခွန်အား ကီး သသိ့မဟတ်ရဲစွမ်းသတိ ှ ိ သကိေတွ့ ှ ိ ရ သည့်အခါတိင်း

မိမိ၏တပ်မေတာ်တွင်ဝင် ေရာက်အမထမ်းေစေတာ်မ၏။

၁၅ ှ ေမွလသည်ေ ှ ာလအား``ထာဝရဘရား သည်မိမိ၏လစဣသေရလအမျိုးသား

တိ့၏ဘရင်အြဖစ် သင့်အားဘိသိက်ေပးရန် ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၏။

သိ့ြဖစ်၍အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ ေသာစကားကိနားေထာင်ေလာ့။‐ ၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အီဂျစ် ြပည်မှထွက်လာေသာအခါ အာမလက်

အမျိုးသားတိ့ကဆီးတား က၏။ ထိ့ေကာင့် ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားဒဏ်ခတ်ေတာ် မမည်။‐ ၃

သင်သည်အာမလက်အမျိုးသားတိ့အားသွား ေရာက်တိက်ခိက်ေလာ့။ သတိ့၏ပစည်းဥစာ ှ ိ

သမ ကိဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။ တစ်စံတစ်ခ မ မကျန်ေစ ှ င့်။ ှ ိ သမ ေယာကျာ်း၊ မိန်းမ၊ ကေလးသငယ်၊

ိ ့စိ့များအြပင် ှ ိ သမ သိး၊ ွား၊ ကလားအတ်၊ ြမည်းများကိသတ် သင်ဖျက်ဆီးပစ်ေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၄

ေ ှ ာလသည်ေတလိမ် မိ ့တွင်မိမိ၏စစ် သည်တပ်သားအေပါင်းကိစ ံ း၍ ကည့် စစ်ေဆးရာ

ဣသေရလနယ်မှတပ်သား ှ စ်သိန်း ှ င့်ယဒနယ်မှတပ်သားတစ် ေသာင်း ှ ိ သတည်း။‐

၅ ထိေနာက်သသည်မိမိစစ်သရဲများ ှ င့် အတ အာမလက် မိ ့သိ့ချီတက်၍ေြခာက်

ေသွ့ေနေသာြမစ်ဝှမ်းတွင်တပ်စခန်းချ လျက်ေန၏။‐ ၆သသည်ေကနိအမျိုးသားများအား``သင်တိ့

သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အီဂျစ်ြပည် မှထွက်လာ ကစဥ်အခါက သတိ့အား ေကျးဇး ပခ့ဲ ကပါ၏။

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ အားငါမသတ်မိေစရန် အာမလက်အမျိုး သားတိ့ထံမှတိမ်းေ ှ ာင်သွား ကေလာ့'' ဟ

ကိတင်သတိေပးထား၏။ ထိ့ေကာင့်ေကနိ အမျိုးသားတိ့သည်တိမ်းေ ှ ာင်သွား က

ေလသည်။ ၇ ေ ှ ာလသည်ဟဝိလ မိ ့မှအီဂျစ်ြပည်၏ အေ ှ ့ဘက်၌ ှ ိ ေသာ

ရ မိ ့တိင်ေအာင်အာ မလက်အမျိုးသားတိ့အားလိက်လံတိက် ခိက်ေလသည်။‐ ၈

သသည်အာမလက်ဘရင်အာဂတ်ကိလက်ရ ဖမ်းဆီးမိ၏။ လအေပါင်းတိ့ကိမသတ်သင် ပစ်၏။‐ ၉

သိ့ရာတွင်ေ ှ ာလ ှ င့်သ၏တပ်သားတိ့သည် အာဂတ်ကိ အသက်ချမ်းသာေပး၍အဆ ဖိး

ဆံးေသာသိး ွားများ၊ အလှဆံးေသာ ွား သငယ်သိးသငယ်များ ှ င့် ေကာင်းမွန်သည့်

အရာ ှ ိ သမ တိ့ကိမဖျက်မဆီး က။ အသံးမဝင်ေသာအရာ၊ တန်ဖိးမ ှ ိ ေသာ

အရာများကိသာလ င်ဖျက်ဆီးပစ် က ေလသည်။ ၁၀ထာဝရဘရားသည် ှ ေမွလအား``ေ ှ ာလကိ

ဘရင်ခန့်မိသည်မှာမှားေလစွ။ သသည်ငါ့အား ေကျာခိင်းကာငါ၏အမိန့်ေတာ်တိ့ကိလွန်ဆန်

ခ့ဲေလ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ှ ေမွလသည် ေဒါသထွက်၏။ သသည်တစ်ညဥ့်လံးထာဝရ

ဘရားအားေလာက်လဲအသနားခံ ပီးေနာက်၊‐ ၁၂ နံနက်ေစာေစာ၌ေ ှ ာလကိ ှ ာရန်ထွက်ခွာ

သွား၏။ ေ ှ ာလသည်ကရေမလ မိ ့သိ့သွား ၍ မိမိအတွက်အမှတ်တရေကျာက်တိင်ကိ

တည်ေဆာက်ေကာင်း၊ ထိမှတစ်ဆင့်ဂိလဂါလ မိ ့သိ့ထွက်ခွာသွားေကာင်း ှ ေမွလ ကား သိရ၏။‐ ၁၃

ှ ေမွလသည်ေ ှ ာလ ှ ိ သည့်အရပ်သိ့ ေရာက်ေသာ်ေ ှ ာလက``ကိယ်ေတာ်အားထာဝရ
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ဘရားေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါေစေသာ။ အက ်ပ်သည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ် ကိနာခံခ့ဲပါ ပီ''

ဟဆိ၍ ကိဆိ၏။ ၁၄ ှ ေမွလက``ယင်းသိ့ြဖစ်ပါမအဘယ် ေကာင့်သိး ွားတိ့ေအာ်ြမည်သံကိငါ ကား

ရပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ၁၅ ေ ှ ာလက``အက ်ပ်၏လတိ့သည်ထိသိး

ွားများကိအာမလက်အမျိုးသားတိ့ထံ မှသိမ်းယခ့ဲ ကပါ၏။ သတိ့သည်အဆ ဖိးဆံးေသာသိး ွားတိ့ကိ

အ ှ င်ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအားယဇ်ပေဇာ်ရန် ထား ှ ိ  ကပါ၏။ အြခားကျန် ှ ိ သည့်

အရာများကိမလံးဝဖျက်ဆီး လိက် ကပါ ပီ'' ဟေြဖ ကား၏။ ၁၆ ှ ေမွလက``နားေထာင်ေလာ့။

ထာဝရဘရား သည် ငါ့အားယမန်ေန့ညကအဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မသည်ကိသင့်အားငါေဖာ်ြပမည်''

ဟဆိလ င်ေ ှ ာလက``အမိန့် ှ ိ ပါ'' ဟဆိ၏။ ၁၇ ှ ေမွလက``သင်သည်မိမိကိယ်ကိေသး

တ်သဟယဆေသာ်လည်း သင်သည်ဣသ ေရလအ ွယ်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်ေချသည်။

ထာဝရဘရားသည်သင့်အားဣသေရလ ဘရင်အြဖစ်ဘိသိက်ေပးေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၁၈

ယတ်မာေသာထိအာမလက်အမျိုးသားတိ့ အား သတ်သင်ပစ်ရန်အမိန့်ေပး၍သင့်ကိေစ

လတ်ခ့ဲ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားတစ် ေယာက်မကျန်သတ်ြဖတ် ပီးသည်တိင်ေအာင်

စစ်တိက်ရန်မှာ ကားေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၁၉ သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်

ေတာ်ကိမနာခံပါသနည်း။ အဘယ်ေကာင့် လက်ရပစည်းများကိမက်မက်ေမာေမာသိမ်း

ယကာ ထာဝရဘရားမ ှ စ်သက်ေသာ အမကိ ပဘိသနည်း'' ဟဆိ၏။ ၂၀

ေ ှ ာလက``အက ်ပ်သည်အမှန်ပင်ထာဝရ ဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိနာခံခ့ဲပါ၏။ ကိယ်

ေတာ်ေစခိင်းေတာ်မသည့်အတိင်းသွားေရာက် ၍အာဂတ်မင်းကိေခ ေဆာင်ခ့ဲပါ၏။ အာမ

လက်အမျိုးသားအေပါင်းကိလည်းသတ် သင်ပစ်ခ့ဲပါ၏။‐ ၂၁ သိ့ရာတွင်အက ်ပ်၏လတိ့သည်မိမိတိ့

လက်ရအဆ ဖိးဆံးသိး ွားများကိမ သတ်ဘဲ အ ှ င်၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားအားယဇ်ပေဇာ်ရန် ဤဂိလဂါလ မိ့သိ့ယေဆာင်ခ့ဲ ကပါ၏'' ဟြပန်လည် ေြဖ ကား၏။ ၂၂

ှ ေမွလက``ထာဝရဘရားသည်မီး ိ ့ ရာယဇ်အစ ှ ိ သည့်ပေဇာ်သကာများ ဆက်သမ ှ င့်

မိမိ၏အမိန့်ေတာ်နာခံ မတိ့အနက်မည်သည်ကိပိ၍ ှ စ်သက်ေတာ် မပါသနည်း။ နာခံြခင်းသည်အဆ ဖိး

ဆံးသိးကိယဇ်ပေဇာ်ြခင်းထက်ပိ၍ြမတ်၏။‐ ၂၃ ကိယ်ေတာ်အားပန်ကန်ြခင်းသည်စံးအတတ်

က့ဲသိ့ဆိး ွား၍ ေမာက်မာေထာင်လားြခင်း သည်လည်း ပ်တကိကိးကွယ်ြခင်းက့ဲသိ့

ပင်အြပစ် ကီး၏။ သင်သည်ထာဝရဘရား ၏အမိန့်ေတာ်ကိပယ်ေသာေကာင့် ကိယ်ေတာ်

သည်သင့်ကိဘရင်အြဖစ်မှပယ်ေတာ်မ ပီ'' ဟဆိ၏။ ၂၄ ထိအခါေ ှ ာလက``မှန်ပါ၏။ အက ်ပ်သည်

အြပစ်ကးလွန်မိပါ ပီ။ အက ်ပ်သည်ထာဝရ ဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊ အ ှ င်၏

န် ကားချက်များကိလည်းေကာင်းလွန်ဆန်မိ ပါ ပီ။ မိမိ၏လတိ့ကိေ ကာက်သြဖင့် အက ်ပ်

သည်သတိ့၏ဆ အတိင်း ပမိပါ၏။‐ ၂၅ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားအားအက ်ပ်ဝတ်

ပကိးကွယ်ခွင့်ရေစရန် အ ှ င်သည်အက ်ပ် ၏အြပစ်ကိေြဖလတ်၍ အက ်ပ် ှ င့်အတ

ဂိလဂါလ မိ ့သိ့လိက်ခ့ဲပါရန်အက ်ပ် ေတာင်းပန်ပါ၏'' ဟဆိေလ၏။ ၂၆

ှ ေမွလကလည်း``သင် ှ င့်ငါမြပန်။ သင်သည် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိပယ်ေသာ ေကာင့်

ကိယ်ေတာ်သည်သင့်ကိဣသေရလ ဘရင်အြဖစ်မှပယ်ေတာ်မ ပီ'' ဟဆိ၏။ ၂၇

ထိေနာက် ှ ေမွလသည်လှည့်၍ထွက်ခွာမည် ပ ေသာအခါ ေ ှ ာလသည်သ၏ဝတ်လံကိဆဲွ

ကိင်လိက်သြဖင့်ဝတ်လံစတ်သွားေလသည်။‐ ၂၈ ှ ေမွလက``ထာဝရဘရားသည်ယေန့ပင်

ဣသေရလ ိင်ငံကိသင့်ထံမှဆဲွယကာ သင့်ထက်ေကာင်းြမတ်သတစ်ဦး၏လက်သိ့

ေပးအပ်ေတာ်မေလ ပီ။‐ ၂၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ြမင့်ြမတ်ေသာ

ဘရားသည်မသားကိသံးေတာ်မမ။ စိတ်ေတာ် ကိလည်းေြပာင်းလဲေတာ်မမ။ ကိယ်ေတာ်သည်

လက့ဲသိ့မိမိ၏စိတ်ေတာ်ကိေြပာင်းလဲေတာ် မသည်မဟတ်'' ဟဆိ၏။ ၃၀

ေ ှ ာလက``အက ်ပ်သည်အြပစ်ကးလွန်မိပါ ပီ။ သိ့ရာတွင်ယတ်စွအဆံးအက ်ပ်၏အမျိုး

သားေခါင်းေဆာင်များေ ှ ့၌လည်းေကာင်း၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတစ်ရပ်လံး၏ေ ှ ့၌လည်းေကာင်း

အက ်ပ် ၏ဂဏ်အသေရမပျက်ေစဘဲ အက ်ပ်သည်အ ှ င်

၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအားဝတ် ပကိး ကွယ် ိင်ရန်အက ်ပ် ှ င့်အတအ ှ င်ြပန်၍

လိက်ခ့ဲပါ'' ဟေတာင်းပန်၏။‐ ၃၁ ထိေကာင့် ှ ေမွလသည်သ ှ င့်အတဂိလဂါလ

မိ ့သိ့လိက်သွား၏။ ေ ှ ာလသည်လည်းထာဝရ ဘရားကိဝတ် ပကိးကွယ်ေလ၏။ ၃၂

ှ ေမွလက``အာဂတ်မင်းကိငါ့ထံသိ့ေခ ခ့ဲ ေလာ့'' ဟဆိ၏။ အာဂတ်က``ေသေဘးသည်

အလွန်ဆိး ွားပါသည်တကား'' ဟတစ်ကိယ် တည်းစဥ်းစားကာတန်လပ်လျက် ှ ေမွလထံ သိ့လာ၏။‐

၃၃ ထိအခါ ှ ေမွလက``သင်၏ ားြဖင့်မိခင် အများပင် မိမိတိ့၏သားများကိဆံး ံ းခ့ဲရ က၏။

သိ့ြဖစ်၍ယခသင့်မိခင်သည်လည်းသ ၏သားဆံး ံ းရေပေတာ့အ့ံ'' ဟဆိကာအာ

ဂတ်အားဂိလဂါလ မိ ့ယဇ်ပလင်ေ ှ ့တွင်အ ပိင်းပိင်းခတ်ြဖတ်လိက်ေလသည်။ ၃၄

ထိေနာက် ှ ေမွလသည်ရာမ မိ ့သိ့သွား ၏။ ေ ှ ာလမင်းသည်လည်းဂိလဂါလနန်း ေတာ်သိ့ြပန်ေလ၏။‐

၃၅ ှ ေမွလသည်အသက် ှ င်သမ ကာလပတ် လံး ေနာင်အဘယ်အခါမ မင်း ကီး ှ င့်မေတွ ့ ရေတာ့ေချ။

သိ့ရာတွင်သသည်ေ ှ ာလအတွက် များစွာဝမ်းနည်းမိ၏။ ထာဝရဘရားသည် လည်းေ ှ ာလအား

ဣသေရလဘရင်အြဖစ် ခန့်ထားမိခ့ဲသည့်အတွက်စိတ်မချမ်းမသာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၁၆
ထာဝရဘရားသည် ှ ေမွလအား``သင်သည် အဘယ်မ  ကာေအာင်ေ ှ ာလအတွက်ဝမ်းနည်း

ေနပါမည်နည်း။ ငါသည်သ့အားဣသေရလ ဘရင်အြဖစ်မှပယ်ေတာ်မ ပီ။

သံလွင်ဆီယ ၍ဗက်လင် မိ ့ ှ ိ ေယ ှ ဲ နာမည်တွင်သလတစ် ေယာက်ထံသိ့သွားေလာ့။

ငါသည်သ၏သား တစ်ေယာက်အားဘရင်အြဖစ်ေ ွးချယ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂

ှ ေမွလသည်``ဤအမကိအဘယ်သိ့ ပ ိင် ပါမည်နည်း။ ေ ှ ာလ ကားသိပါကအက ်ပ်

အားသတ်ပစ်ပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်၏။ ၃ ဘရားသခင်က`` ွားကေလးတစ်ေကာင်ကိယ

၍သွား ပီးလ င် သင်သည်ထာဝရဘရားအား ယဇ်ပေဇာ်ရန်ေရာက် ှ ိ လာေ ကာင်းေြပာ ကား ေလာ့။

ေယ ှ ဲ အားယဇ်ပေဇာ်ပဲွသိ့ဖိတ်ေခ ေလာ့။ သင်အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိငါေြပာ မည်။

ငါေဖာ်ြပသအားရာဇဘိသိက်ေပး ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ှ ေမွလသည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်

အတိင်း ေဆာင် ွက် ပီးေနာက်ဗက်လင် မိ ့သိ့ သွား၏။ ထိ မိ ့မှေခါင်းေဆာင်များသည်တန်

လပ်လျက်ခရီးဦး ကိ ပ ပီးလ င်``ကိယ် ေတာ်ေအးချမ်းစွာ ကလာပါသေလာ'' ဟ ေမး က၏။

၅ ှ ေမွလက``ေအးချမ်းစွာလာြခင်းြဖစ်ပါ သည်။ ငါသည်ထာဝရဘရားအားယဇ်ပ

ေဇာ်ရန်ေရာက်လာြခင်းြဖစ်၏။ သင်တိ့သည် မိမိတိ့ကိယ်ကိသန့်စင်ေစ၍ငါ ှ င့်အတ လိက်ခ့ဲ ကေလာ့''

ဟဆိ၏။ ေယ ှ ဲ ၏သား များကိလည်းမိမိတိ့ကိယ်ကိသန့်စင်ေစ ပီးလ င် ယဇ်ပေဇာ်ရာသိ့လိက်လာရန်

ေခ ဖိတ်ေလ၏။ ၆သတိ့ေရာက်လာ ကေသာအခါ ှ ေမွလ သည်ေယ ှ ဲ ၏သားဧလျာဘကိြမင်လ င်``ဤ

တွင်ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ရပ်ေန ေသာသကားကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်ေတာ်မ

သည့်သအမှန်ပင်ြဖစ်ရာ၏'' ဟေတွး ေတာမိ၏။‐ ၇ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားက``ထိသ၏

အရပ်အေမာင်းေကာင်းမ ှ င့်တင့်တယ် လှပမတိ့ကိမ ကည့် ှ င့်။ ငါသည်လတိ့

က့ဲသိ့အကဲြဖတ်သည်မဟတ်။ သိ့ြဖစ်၍ သ့ကိငါပယ် ပီ။ လသည်ြပင်ပသဏာန်ကိ ကည့်တတ်၏။

ငါမကားစိတ် ှ လံးကိ ကည့်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ထိေနာက်ေယ ှ ဲ သည်မိမိသားအဘိနဒပ်

ကိ ှ ေမွလထံသိ့ေခ ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင် ှ ေမွလက``သ့ကိလည်းထာဝရဘရား

ေ ွးချယ်ေတာ်မမ'' ဟဆိ၏။‐ ၉ ေယ ှ ဲ သည် ှ ိ မာကိေခ လိက်၏။ ထိအခါ``ဤ

သ့ကိလည်းထာဝရဘရားေ ွးချယ်ေတာ် မမ'' ဟ ှ ေမွလဆိြပန်၏။‐ ၁၀

ဤနည်းအားြဖင့်ေယ ှ ဲ သည်မိမိ၏သား ခနစ်ေယာက်အထိ ှ ေမွလထံသိ့ေခ ေပး ေလသည်။

ှ ေမွလကလည်း``ဤသတိ့အထဲ မှမည်သ့ကိမ ထာဝရဘရားေ ွးချယ် ေတာ်မမ''

ဟဆိ ပီးလ င်၊‐ ၁၁ ``သင့်မှာအြခားသားများ ှ ိ ပါေသးသေလာ'' ဟေယ ှ ဲ အားေမး၏။

ေယ ှ ဲ က``သားအငယ်ဆံး ှ ိ ပါေသးသည်။ သသည်သိးများကိေကျာင်းလျက်ေနပါ၏'' ဟဆိ၏။

ှ ေမွလက``သ့အားေခ ခ့ဲေလာ့။ သမေရာက် မချင်းငါတိ့သည်ယဇ်ပေဇာ်ပဲွကိဝင် က မည်မဟတ်''

ဟေြပာ၏။‐ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍ေယ ှ ဲ သည်ထိသားကိေခ ေစ၏။ သသည်တင့်တယ်လှပ၊

ကျန်းမာသန်စွမ်းေသာလငယ်လ ွယ်တစ်ဦးြဖစ်၏။ သ၏မျက်စိ များသည်ေတာက်ပ ကည်လင်၏။

ထာဝရ ဘရားက ှ ေမွလအား``ငါေ ွးချယ်သ ကားဤသေပတည်း။ သ့အားဘိသိက်ေပး

ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃ ှ ေမွလသည်သံလွင်ဆီကိယ၍ဒါဝိဒ်အား

သ၏အစ်ကိများေ ှ ့တွင်ဘိသိက်ေပးေလ သည်။ ထိေန့မှအစ ပ၍ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ဒါဝိဒ်အေပ သိ့သက်ေရာက် တည်ေနေတာ်မ၏။ ထိေနာက် ှ ေမွလသည် ရာမ မိ ့သိ့ြပန်ေလ၏။ ၁၄

ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ေ ှ ာလထံ မှထွက်ခွာသွားေတာ်မ၏။ ထိအခါသသည်

ကိယ်ေတာ်ေစလတ်လိက်သည့် နတ်မိစာ၏ေ ှ ာင့် ယှက် ှ င်းဆဲြခင်းကိခံရေလေတာ့သည်။‐ ၁၅

အေစခံတိ့ကလည်းထာဝရဘရားေစလတ် လိက်သည့်နတ်မိစာသည် အ ှ င်မင်း ကီးအားေ ှ ာင့်

ယှက် ှ င်းဆဲလျက်ေနသည်ကိအက ်ပ်တိ့ သိ ကပါ၏။‐ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍အ ှ င်မင်း ကီး၊

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ် တိ့အားအမိန့်ေပးေတာ်မပါလ င် ေစာင်းတီးတတ်

သကိအက ်ပ်တိ့ ှ ာပါမည်။ သသည်နတ်မိစာ ဝင်လာချိန်၌ေစာင်းကိတီးသြဖင့် အ ှ င်မင်း

ကီးသည်ြပန်လည်၍အေကာင်းပကတိြဖစ် လာပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၁၇

ေ ှ ာလက``သာယာစွာေစာင်းတီးတတ်သကိ ှ ာ၍ငါ့ထံသိ့ေခ ခ့ဲေလာ့'' ဟအမိန့်ေပး ေတာ်မလ င်၊‐

၁၈အပါးေတာ်တွင်ခစားေနသတစ်ဦးက``ဗက်လင် မိ ့သားေယ ှ ဲ တွင် တရိယာေကာင်းစွာတီးတတ်

သသားတစ်ေယာက် ှ ိ ပါ၏။ သသည်ရဲစွမ်းသတိ ှ ိ သ၊ အဆင်းလှသ၊ စစ်ေရးတတ်သ၊ တ်သတိ

ှ ိ သြဖစ်ပါ၏။ ထာဝရဘရားသည်သ ှ င့် အတ ှ ိ ေတာ်မပါ၏'' ဟေလာက်ထား၏။ ၁၉

ေ ှ ာလသည်ေယ ှ ဲ ထံသိ့ေစတမန်များ လတ်၍``သိးများကိထိန်းေကျာင်းေနသသင်

၏သားဒါဝိဒ်အားငါ့ထံသိ့ေစလတ်ေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၂၀

ေယ ှ ဲ သည်မန့်တင်ြမည်းတစ်စီး၊ စပျစ်ရည် အြပည့်ပါေသာသားေရဘးတစ်ဘး ှ င့်ဆိတ်ငယ်

တစ်ေကာင်ကိ ဒါဝိဒ် ှ င့်အတေ ှ ာလမင်းထံ သိ့ပိ့ဆက်ေလ၏။‐ ၂၁
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ဒါဝိဒ်သည်ေ ှ ာလထံသိ့လာေရာက် ပီးလ င် အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ေလသည်။ ေ ှ ာလ

သည်လည်းသ့ကိလွန်စွာ ှ စ်သက်ေတာ်မ သြဖင့်မိမိ၏လက်နက်သယ်ေဆာင်သ

အရာ၌ခန့်ထားေတာ်မ၏။‐ ၂၂ ထိေနာက်``ငါသည်ဒါဝိဒ်ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မသည်။

သ့အားငါ့ထံ၌ခစားပါေစ'' ဟေယ ှ ဲ ထံလ လတ်မိန့် ကားေတာ်မလိက်၏။‐ ၂၃

ထိေန့မှအစ ပ၍ေ ှ ာလကိဘရားသခင် ေစလတ်ေတာ်မေသာနတ်မိစာဝင်သည့်အခါတိင်း

ဒါဝိဒ်သည်ေစာင်းကိယ၍တီးေလ့ ှ ိ ၏။ ထိ အခါနတ်မိစာသည်ထွက်ခွာသွားသြဖင့်

ေ ှ ာလသည်သက်သာ၍တစ်ဖန်ကျန်းမာ လာေလသည်။

၁၇ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်ယဒြပည်ေ ှ ာေခါ မိ ့တွင်စ ံ းကာ

ထိ မိ ့ ှ င့်အေဇကာ မိ ့စပ် ကားဧဖက်ဒမိမ်အရပ်တွင်တပ်ချထား က၏။‐ ၂

ေ ှ ာလ ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသားများသည် လည်းစ ံ း၍ ဝက်သစ်ချချိုင့်ဝှမ်းတွင်တပ်ချ

ပီးလ င်ဖိလိတိတပ်သားတိ့အားတိက်ခိက် ရန်အသင့်ြပင်ဆင် က၏။‐ ၃

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ကေတာင်ကန်းတစ်ခ ေပ တွင်လည်းေကာင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ကအြခားေတာင်ကန်းတစ်ခေပ တွင် လည်းေကာင်းေနရာယထား က၏။ သတိ့၏

စပ် ကားတွင်ကားချိုင့်ဝှမ်းခံလျက်ေနသတည်း။ ၄ ဂါသ မိ ့သားေဂါလျတ်ဆိသသည်ဖိလိတိတပ်

စခန်းမှထွက်လာ ပီးလ င် ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အားမိမိ ှ င့်တစ်ဦးချင်းစစ်ထိးရန်စိန်ေခ ေလသည်။

သသည်အရပ်ကိးေပ ခန့်ြမင့်၍၊‐ ၅ တစ်ရာ ှ စ်ဆယ့်ငါးေပါင်ခန့်ေလးေသာေကးဝါ

သံချပ်အကျကိဝတ်ဆင်ကာေကးဝါခေမာက် ကိေဆာင်းထား၏။‐ ၆

ေကးဝါေြခစွပ်ကိလည်းဝတ်လျက်ေ ကးဝါ လက်ပစ်လံှကိပခံးတွင်လွယ်ထား၏။‐ ၇

သ၏လက်ထိးလံှအ ိးသည်ယက်ကန်းလက် လိပ်တန်တမ  ကီး၏။ သံလံှသွားမှာလည်း

တစ်ဆယ့်ငါးေပါင်ခန့်ေလးသည်။ သ၏ဒိင်း လားကိကိင်ေဆာင်သစစ်သည်ကသ၏ေ ှ ့ မှသွားရ၏။‐ ၈

ေဂါလျတ်သည်ရပ်လျက်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား``သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ဤအရပ်သိ့

လာ ကသနည်း။ စစ်တိက်ရန်ေလာ။ အချင်းေ ှ ာလ ၏ကန်တိ၊့ ငါသည်ဖိလိတိအမျိုးသားြဖစ်၏။

ငါ ှ င့်စစ်ထိးရန်သင်တိ့အထဲမှလတစ် ေယာက်ကိေ ွးချယ် ကေလာ့။‐ ၉

အကယ်၍ထိသသည်ငါ့ကိ ှ ိမ်နင်းသတ် ြဖတ် ိင်လ င် ငါတိ့သည်သင်တိ့ထံတွင်ကန်

ခံမည်။ သိ့ရာတွင်အကယ်၍ငါသည်သ့ကိ ှ ိမ်နင်းသတ်ြဖတ် ိင်ပါမ သင်တိ့သည်ငါ

တိ့ထံ၌ကန်ခံရ ကမည်။‐ ၁၀ ယခငါသည်ဣသေရလတပ်မေတာ်အားငါ

ှ င့်တစ်ဦးချင်းစစ်ထိးရန်စိန်ေခ ပါ၏။ ငါ ှ င့် တိက်ခိက်ရန်လတစ်ဦးကိေ ွးချယ် ကေလာ့'' ဟဆိ၏။‐

၁၁ ထိစကားကိ ကားေသာအခါေ ှ ာလ ှ င့် သ၏စစ်သည်တပ်သားတိ့သည်ထိတ်လန့် ကကန်၏။ ၁၂

ဒါဝိဒ်သည်ယဒြပည်၊ ဗက်လင် မိ ့မှဧဖရတ် အရပ်သားေယ ှ ဲ ၏သားြဖစ်၏။ ေယ ှ ဲ တွင်

သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ေ ှ ာလမင်းနန်းစံချိန်၌ ေယ ှ ဲ သည်များစွာအိမင်းလျက်ေနေလ ပီ။‐

၁၃ သ၏သား ကီးသံးေယာက်သည်ေ ှ ာလ ှ င့်အတ တိက်ပဲွဝင်ရန်လိက်သွား က၏။

အ ကီးဆံး သည်ဧလျာဘ၊ ဒတိယသားမှာအဘိနဒပ်၊ တတိယသားကား ှ ိ မာြဖစ်၏။‐ ၁၄

ဒါဝိဒ်သည်အငယ်ဆံးသားြဖစ်၏။ သား ကီး သံးေယာက်တိ့သည်ေ ှ ာလထံတွင်ခစားလျက်

ေန ကေသာ်လည်း ဒါဝိဒ်မကားရံဖန်ရံခါ ဗက်လင် မိ ့သိ့ြပန် ပီးလ င်ဖခင်၏သိးတိ့

ကိထိန်းေကျာင်းေလ့ ှ ိ ၏။ ၁၆ ေဂါလျတ်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

အား တစ်ဦးချင်းစစ်ထိးရန်နံနက်တစ်ခါ၊ ညတစ်ခါအရက်ေလးဆယ်တိင်တိင်စိန်

ေခ ေလသည်။ ၁၇ တစ်ေန့သ၌ေယ ှ ဲ သည်ဒါဝိဒ်အား``ဤေပါက်

ေပါက်တစ်တင်း ှ င့်မန့်ဆယ်လံးကိယ၍သင် ၏အစ်ကိများ ှ ိ ရာတပ်စခန်းသိ့အြမန် သွားေလာ့။‐ ၁၈

တပ်မးအတွက်ဒိန်ခဲဆယ်လံးကိလည်းယ ၍သွားပါေလ။ သင်၏အစ်ကိများကျန်းမာ

သည်မကျန်းမာသည်ကိစံစမ်း ပီးလ င် သတိ့ကျန်းမာစွာ ှ ိ ေ ကာင်းသက်ေသတစ်

ခခကိယခ့ဲေလာ့။‐ ၁၉ ေ ှ ာလမင်းမှစ၍သင့်အစ်ကိများ ှ င့်အြခား ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ဧလာချိုင့်ဝှမ်း တွင်ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ ှ င့်တိက်ပဲွဝင်လျက် ှ ိ ေန က၏'' ဟဆိ၏။ ၂၀

ဒါဝိဒ်သည်ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာထ ၍ သိးတိ့ကိအြခားလတစ်ေယာက်လက်တွင်

အပ် ပီးေနာက် အစားအစာများကိယကာ ေယ ှ ဲ မှာ ကားသည့်အတိင်းထွက်ခွာသွား ေလသည်။

သသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ ှ င့် ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့စစ်တိက်ရန် ေကးေကာ်ကာ

စစ်ေြမြပင်သိ့ထွက်ခွာလာ ချိန်၌ေရာက် ှ ိ လာ၏။‐ ၂၁ ဖိလိတိအမျိုးသားများ ှ င့်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည်တိက်ပဲွဝင်ရန် မျက် ှ ာ ချင်းဆိင်ေနရာယ က၏။‐ ၂၂

ဒါဝိဒ်သည်မိမိယေဆာင်လာသည့်အစားအစာ များကိ ရိကာတာဝန်ခံထံတွင်အပ်ထား၍စစ်

ေြမြပင်သိ့ေြပးသွား၏။ ထိေနာက်မိမိ၏ အစ်ကိများထံသွားေရာက် တ်ဆက်၏။‐ ၂၃

ယင်းသိ့သတိ့ ှ င့်စကားေြပာေနချိန်၌ ေဂါလျတ်သည် ေ ှ ့သိ့ထွက်လာ ပီးလ င်ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့အား မိမိ ှ င့်တစ်ဦး ချင်းစစ်ထိးရန်ယခင်ကနည်းတစိန်ေခ ေလသည်။

ထိစိန်ေခ သံကိဒါဝိဒ် ကား၏။‐ ၂၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေဂါလျတ်

ကိြမင်လ င်ေကာက်၍ထွက်ေြပး က၏။‐ ၂၅ ``သ့အား ကည့် ကေလာ့။ သ ကိမ်းဝါးသည်

ကိလည်းနားေထာင် ကေလာ့။ ေ ှ ာလမင်း သည်ထိသ့ကိသတ်ြဖတ် ိင်သအားဆ

ေတာ်လာဘ်ေတာ်ကိေပးေတာ်မမည်ဟကတိ ပထား၏။ မင်း ကီးသည်ထိသအား သမီး

ေတာ် ှ င့်လည်းထိမ်းြမားစံဖက်ေတာ်မပါ လိမ့်မည်။ ထိ့ြပင်သ့ဖခင်၏အိမ်ေထာင်စကိ

အခွန်ေတာ်များလွတ် ငိမ်းခွင့် ပေတာ်မ လိမ့်မည်'' ဟအချင်းချင်းေြပာဆိေန က၏။ ၂၆

ဒါဝိဒ်သည်အနီး၌ ှ ိ ေသာလတိ့အား``ဤ ဖိလိတိအမျိုးသားကိသတ်၍ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏အသေရကိဆယ် ိင်သ သည် အဘယ်အကျိုးကိခံစားရပါမည် နည်း။

အကယ်စင်စစ်ဤဘရားမ့ဲဖိလိတိ အမျိုးသားသည်အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင် ၏တပ်မေတာ်ကိအံတ၍ေနပါသနည်း'' ဟဆိ၏။‐ ၂၇

သတိ့ကလည်းေဂါလျတ်ကိသတ် ိင်သသည် မည်သည့်အကျိုးခံစားရမည်ကိ ဒါဝိဒ်အားေြပာ က၏။

၂၈ ထိသတိ့ ှ င့်ဒါဝိဒ်ေြပာေသာစကားကိ အစ်ကိ ကီးဧလျာဘ ကားလ င် အမျက်

ထွက်၍``သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ဤအရပ် သိ့လာသနည်း။ ေတာက ာရတွင်သိးများ

ကိအဘယ်သထိန်းေကျာင်းလျက်ေနပါ သနည်း။ သင်၏စိတ်ေနြမင့်မ၊ ဆိးညစ်ယတ်

မာမကိငါသိ၏။ သင်သည်စစ်ပဲွ ကည့် ရန်လာေရာက်ြခင်းသာြဖစ်၏'' ဟဆိ၏။ ၂၉

ဒါဝိဒ်က``အက ်ပ်သည်အဘယ်အမကိ ပမိပါသနည်း။ ေမးခွန်းတစ်ခကိမ ေမး

ိင်ခွင့်မ ှ ိ ပါသေလာ'' ဟဆိ၍၊‐ ၃၀ အြခားသတိ့ဘက်သိ့လှည့် ပီးလ င် ယခင်

က့ဲသိ့ေမးြမန်း ပီးလ င်ေ ှ းနည်းတြပန် ေြပာ က၏။ ၃၁လအချို ့တိ့သည်ဒါဝိဒ်ေြပာဆိေသာစကား

ကိ ကား၍ ေ ှ ာလအားသံေတာ်ဦးတင် က ေသာအခါေ ှ ာလသည်ဒါဝိဒ်ကိေခ ေတာ် မ၏။‐ ၃၂

ဒါဝိဒ်က``အ ှ င်မင်း ကီး၊ ဤဖိလိတိအမျိုး သားအား အဘယ်သမ မေ ကာက်သင့်ပါ။

အက ်ပ်သည်သွား၍သ ှ င့်စစ်ထိးပါမည်'' ဟေ ှ ာလအားေလာက်၏။ ၃၃

ေ ှ ာလက``အဘယ်သိ့လ င်သင်သည်သ ှ င့် စစ်ထိး ိင်ပါမည်နည်း။ သင်သည်သငယ်မ

သာ ှ ိ ေသး၏။ ထိသမကားတစ်သက်လံး စစ်သရဲလပ်ခ့ဲသြဖစ်၏'' ဟဆိေသာ်၊ ၃၄

ဒါဝိဒ်က``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အက ်ပ်သည် ဖခင်၏သိးများကိထိန်းေကျာင်းရသ ြဖစ်ပါ၏။

သိးတစ်ေကာင်ကိြခေသ့ေသာ် လည်းေကာင်း၊ ဝက်ဝံေသာ်လည်းေကာင်း ကိက်ချီသွားပါလ င်၊‐ ၃၅

အက ်ပ်သည်ထိသားရဲကိလိက်လံတိက်ခိက် ကာ သိးငယ်ကိကယ်ဆယ်ပါ၏။ အကယ်၍ြခေသ့

သိ့မဟတ်ဝက်ဝံသည် အက ်ပ်ကိလှည့်၍ကိက် ခ့ဲေသာ်အက ်ပ်သည်သ၏လည် မိကိကိင်၍

ိက်သတ်ပါ၏။‐ ၃၆ အက ်ပ်သည်ြခေသ့ ှ င့်ဝက်ဝံတိ့ကိသတ်ခ့ဲသ ြဖစ်၍

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်၏ တပ်မေတာ်ကိအံတသ၊ ဤဘရားမ့ဲဖိလိတိ

အမျိုးသားအားလည်းသတ်ြဖတ် ိင်ပါသည်။‐ ၃၇ ထာဝရဘရားသည်အက ်ပ်အားြခေသ့

ေဘး၊ ဝက်ဝံေဘးမှကယ်ေတာ်မခ့ဲပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်အား ဤဖိလိတိ

အမျိုးသား၏လက်မှလည်းကယ်ေတာ် မပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်၏။ ေ ှ ာလက``ေကာင်း ပီ၊

သွားေလာ့။ ထာဝရ ဘရားသည် သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါ ေစေသာ'' ဟဆိကာ၊‐ ၃၈

မိမိကိယ်ပိင်လက်နက်စံကိဒါဝိဒ်အား တပ်ဆင်ေပး၏။ ေကးဝါခေမာက်ကိေဆာင်း

ေပး ပီးလ င်သံချပ်အကျကိဝတ်ဆင်ေစ ေတာ်မ၏။‐ ၃၉ ဒါဝိဒ်သည်သံချပ်အကျအေပ တွင် ေ ှ ာလ

၏ ားကိချိတ်ဆဲွကာလမ်းေလာက် ကည့်၏။ သိ့ရာတွင်သံချပ်အကျဝတ်ကျင့်မ ှ ိ သြဖင့်

သသည်လမ်းေလာက်၍မရ။ ထိ့ေ ကာင့်ေ ှ ာလ အား``အက ်ပ်သည်ဤတန်ဆာမျိုးကိဝတ်

ကျင့်မ ှ ိ ပါ'' ဟေလာက် ပီးလ င်ခတ် လိက်၏။‐ ၄၀သသည်မိမိ၏သိးထိန်းေတာင်ေဝှးကိယ၍

စမ်းေချာင်းထဲမှေကျာက်ခဲငါးလံးကိေကာက် ယကာလွယ်အိတ်ထဲသိ့ထည့်လိက်၏။

ထိေနာက် ေလာက်လဲကိအသင့်ကိင်၍ ေဂါလျတ် ှ င့် ေတွ့ဆံရန်ထွက်သွားေလသည်။ ၄၁

ေဂါလျတ်သည်မိမိ၏ဒိင်းလားကိင်ေဆာင် သ၏ေနာက်မှေန၍ ဒါဝိဒ် ှ ိ ရာသိ့ချဥ်း ကပ်လာ၏။‐

၄၂ သသည်ဒါဝိဒ်ကိေသချာစွာ ကည့်ေသာ အခါ ဒါဝိဒ်ကား ချင်ဖွယ်ေကာင်းသည့်

သငယ်တစ်ေယာက်မ သာြဖစ်သည်ကိေတွ့ ှ ိ ရေသာေကာင့် သ့အားမထီေလးစား ပ

ေလသည်။‐ ၄၃ သကဒါဝိဒ်အား``ေတာင်ေဝှး ှ င့်အဘယ်ေကာင့် လာပါသနည်း။

ငါ့အားေခွးထင်မှတ်သေလာ'' ဟဆိ ပီးလ င်မိမိ၏ဘရားကိတိင်တည်၍ ဒါဝိဒ်အားကျိန်ဆဲေလသည်။‐

၄၄ ထိေနာက်``လာခ့ဲေလာ့။ ငါသည်သင့်အသား ကိငှက်များ ှ င့်သားရဲတိရစာန်များ၏

အစာြဖစ်ေစအ့ံ'' ဟဆိ၏။ ၄၅ ဒါဝိဒ်က``သင်သည် ား၊ ပစ်လံှ၊ ထိးလံှတိ့ ှ င့် သာလာ၏။

ငါမကားသင်အံတသည့်ဣသေရ လစစ်သည်ေတာ်တိ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မေသာ

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၏နာမေတာ် ှ င့်လာ၏။‐ ၄၆ ယေန့ပင်လ င်ထာဝရဘရားသည်သင့်အား

ငါ၏လက်တွင်အပ် ှ င်းေတာ်မလိမ့်မည်။ ငါ သည်သင့်ကိ ှ ိမ်နင်း၍သင်၏ဦးေခါင်းကိ

ြဖတ်ပစ်မည်။ ဖိလိတိတပ်သားတိ့၏အေသ ေကာင်များကိငှက်များ၊ သားရဲတိရစာန်များ

၏အစာြဖစ်ေစမည်။ ထိအခါဣသေရလ အမျိုးသားတိ့တွင် ဘရား ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်း
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တစ်ကမာလံးသိ ကလိမ့်မည်။‐ ၄၇ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အားကယ်

တင်ရန်အတွက် ား၊ လံှလက်နက်များကိအသံး ပေတာ်မရန်မလိေ ကာင်းကိလည်း ဤအရပ်

တွင် ှ ိ သမ ေသာလတိ့ေတွ့ြမင်ရ ကလိမ့် မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်စစ်မက်ေရးရာကိပိင်

ေတာ်မသြဖင့် သင်တိ့အားလံးကိငါတိ့ လက်သိ့အပ် ှ င်းေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၄၈

ေဂါလျတ်သည် ဒါဝိဒ် ှ ိ ရာသိ့တစ်ဖန်ချဥ်းကပ် လာ၏။ ဒါဝိဒ်သည်သ ှ င့်စစ်ထိးရန်ဖိလိတိ

တပ်ဦးသိ့အလျင်အြမန်ေြပး၍၊‐ ၄၉ မိမိလွယ်အိတ်မှေကျာက်ခဲတစ်လံးကိ ိက်ယ ပီးလ င်

ေလာက်လဲ ှ င့်ေဂါလျတ်အားပစ်လိက်၏။ ေကျာက်ခဲသည်ေဂါလျတ်၏နဖးကိထိမှန်၍

နဖးေပါက်သြဖင့်ေဂါလျတ်သည်ေြမေပ သိ့ ငိက်စိက်လဲကျသွားေတာ့၏။‐ ၅၀

ဤက့ဲသိ့ဒါဝိဒ်သည် ားမပါဘဲ ေလာက်လဲ ှ င့် ေကျာက်ခဲတစ်လံးြဖင့်ေဂါလျတ်အားေသ

ေလာက်သည့်ဒဏ်ရာရေစလျက် ှ ိမ်နင်းလိက် သတည်း။‐ ၅၁ သသည်ေဂါလျတ် ှ ိ ရာသိ့ေြပး ပီးေနာက်

သ့ကိ ေြခ ှ င့်နင်းကာသ၏ ားကိ ားအိမ်မှဆဲွထတ် ပီးလ င် ေခါင်းကိြဖတ်၍သတ်ေလေတာ့သည်။

ဖိလိတိအမျိုးသားများသည် မိမိတိ့သရဲ ေကာင်း ကီးကျဆံးသွားသည်ကိြမင် က

ေသာအခါထွက်ေြပး ကကန်၏။‐ ၅၂ ဣသေရလ ှ င့်ယဒတပ်သားများသည်လည်း

ေအာ်သံေပးကာဂါသ မိ ့ ှ င့် ဧ ကန် မိ ့တံခါးများတိင်ေအာင်သတိ့အား လိက်လံတိက်ခိက် က၏။

ဖိလိတိအမျိုးသား တိ့သည်ဒဏ်ရာရ၍ ဂါသ မိ ့ ှ င့်ဧ ကန် မိ ့ တိင်ေအာင် ှ ာရိမ်လမ်းတစ်ေလာက်လံး၌

ကျဆံး ကကန်၏။‐ ၅၃ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်လိက်လံ တိက်ခိက်ရာမှြပန်လာ က ပီးေနာက်

ဖိလိတိ တပ်စခန်းကိဝင်ေရာက်လယက် ကေလသည်။‐ ၅၄ ဒါဝိဒ်သည်ေဂါလျတ်၏ဦးေခါင်းကိယ၍

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သယ်ေဆာင်သွား၏။ ေဂါ လျတ်၏လက်နက်များကိမမိမိ၏တပ်

စခန်းတွင်သိမ်းဆည်းထား၏။ ၅၅ ေဂါလျတ် ှ င့်စစ်ထိးရန် ဒါဝိဒ်ထွက်သွားသည်

ကိေ ှ ာလြမင်ေသာအခါ ဗိလ်ချုပ်အာဗနာ အား``အာဗနာ၊ ထိသငယ်ကားအဘယ်သ

နည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ အာဗနာက``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အက ်ပ်မသိပါ'' ဟေလာက်၏။

၅၆ ေ ှ ာလက``မသိလ င်သွား၍စံစမ်းေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၇

ထိ့ေကာင့်ေဂါလျတ်ကိဒါဝိဒ်သတ် ပီးေနာက် တပ်စခန်းသိ့ြပန်လာေသာအခါအာဗနာ

သည်သ့ကိေခ ၍ ေ ှ ာလ၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့သွင်း ေလ၏။ ထိအခါဒါဝိဒ်သည်ေဂါလျတ်၏

ဦးေခါင်းကိကိင်ေဆာင်လျက်ပင် ှ ိ ေသး၏။‐ ၅၈ ေ ှ ာလက``အချင်းလငယ်၊ သင်ကားအဘယ်

သ၏သားနည်း'' ဟေမးေတာ်မလ င်၊ ဒါဝိဒ်က``အက ်ပ်သည်အ ှ င်၏အေစခံ၊

ဗက်လင် မိ ့သားေယ ှ ဲ ၏သားြဖစ်ပါ၏'' ဟြပန်လည်ေလ ာက်ထား၏။

၁၈ ေ ှ ာလ ှ င့်ဒါဝိဒ်တိ့စကားေြပာ ပီးသည့် ေနာက်ေ ှ ာလ၏သားေယာနသန်သည်

ဒါဝိဒ် အေပ တွင်လွန်စွာချစ်ခင်စဲွလန်းလျက် သ့အားမိမိကိယ် ှ င့်အမ ချစ်လာ၏။‐ ၂

ေ ှ ာလသည်ဒါဝိဒ်အားထိေန့မှစ၍အပါး ေတာ်တွင်ေနေစေတာ်မ၏။ အိမ်ြပန်ခွင့်ကိေပး ေတာ်မမ။‐ ၃

ေယာနသန်သည်ဒါဝိဒ်ကိလွန်စွာချစ်သြဖင့် သ ှ င့်ရာသက်ပန်မိတ်ေဆွဖဲွ ့ရန်ကျိန်ဆိ

ကတိ ပေလသည်။‐ ၄ သသည်မိမိဝတ်ဆင်ထားသည့်ဝတ်လံ ှ င့် တကွသံချပ်အကျ၊ ား၊

ေလး၊ ခါးစည်းတိ့ ကိဒါဝိဒ်အားေပး၏။‐ ၅ ဒါဝိဒ်သည်ေ ှ ာလေစခိင်းေလသမ ေသာ

အမကိစတိ့၌ေအာင်ြမင်သည်သာြဖစ်၏။ ထိ့ေ ကာင့်ေ ှ ာလသည်သ့အားတပ်မေတာ်

အရာ ှ ိ တစ်ဦးအြဖစ်ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ဤသိ့ ပေတာ်မသည်ကိေ ှ ာလ၏အရာ

ှ ိ များ ှ င့်ြပည်သြပည်သားများက ှ စ်သက်သေဘာကျ က၏။ ၆

ဒါဝိဒ်သည်ေဂါလျတ်ကိသတ် ပီးေနာက် စစ် သည်တပ်သားများ ှ င့်အတအိမ်ြပန်လာ ရာ

ေရာက် ှ ိ ေလရာ မိ ့များမှအမျိုးသမီး တိ့သည်ေ ှ ာလအားခရီးဦး ကိ ပ က၏။

လတိ့သည်ဝမ်းေြမာက်စွာသီချင်းများဆိ ၍ကခန်လျက်ပတ်သာများ ှ င့်ေစာင်းငယ် များကိတီး က၏။‐

၇ ယင်းသိ့ေအာင်ပဲွကျင်းပရာ၌အမျိုးသမီး တိ့က``ေ ှ ာလသတ်သအေထာင်ေထာင်၊ ဒါဝိဒ်

သတ်သအေသာင်းေသာင်း'' ဟသီဆိ က ေလသည်။‐ ၈ ေ ှ ာလသည်ဤသိ့သီဆိ ကသည်ကိမ ှ စ်

သက်သြဖင့် အမျက်ထွက်၍``သတိ့ကဒါဝိဒ် သည်ေသာင်းေပါင်းများစွာသတ်၍ ငါမကား

ေထာင်ေပါင်းများစွာသာသတ်ခ့ဲေ ကာင်းသီ ဆိေချသည်။ သ့အားထီးနန်းအပ် ှ င်းရန်

သာကျန်ပါေတာ့သည်တကား'' ဟဆိ ပီးလ င်၊‐ ၉ ထိေန့မှစ၍ဒါဝိဒ်အားမနာလိစိတ်ပွား

များကာမယံသကာြဖစ်၍ေနေတာ့၏။ ၁၀ ေနာက်တစ်ေန့၌ဘရားသခင်၏ထံေတာ်မှ

နတ်မိစာသည်ေ ှ ာလကိပးဝင်သြဖင့် သသည် သ းသဖွယ်နန်းေတာ်တွင်းဝယ်ဟစ်ေအာ် လျက်ေန၏။

ေ ှ ာလသည်လံှတန်ကိကိင် ထား ပီးလ င်၊‐ ၁၁ ``ငါသည်သ့အားနံရံ ှ င့်ကပ်ေနေအာင်ထိး

သတ်အ့ံ'' ဟ ကံစည်ကာ ှ စ် ကိမ်တိင်တိင် လံှ ှ င့်ပစ်ေသာ်လည်း ှ စ် ကိမ်စလံးပင်ဒါဝိဒ်

ေ ှ ာင်တိမ်းလိက် ိင်၏။ ၁၂ ေ ှ ာလသည်ဒါဝိဒ်ကိေ ကာက်၏။ အဘယ်ေ ကာင့် ဆိေသာ်

ထာဝရဘရားသည်ဒါဝိဒ် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၍ မိမိကိမစွန့်ပယ်ေတာ်မ ပီးြဖစ် ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၃

သိ့ြဖစ်၍ေ ှ ာလသည်ဒါဝိဒ်အားလတစ် ေထာင်တပ်မးအြဖစ်ြဖင့်ခန့်ထား၍ အပါး

ေတာ်မှအေဝးသိ့ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ဒါဝိဒ် သည်မိမိ၏တပ်သားတိ့ ှ င့်အတတိက်ပဲွ ဝင်ရာ၊‐ ၁၄

ထာဝရဘရားသည်သ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ် မသြဖင့် သ ပေလသမ ေသာအမတိ့ သည်ေအာင်ြမင်ေလ၏။‐

၁၅ ယင်းသိ့ေအာင်ြမင်သည်ကိြမင်ေသာအခါ ေ ှ ာလသည်ဒါဝိဒ်အားပိ၍ေ ကာက်လန့် လာ၏။‐

၁၆ သိ့ရာတွင်ဣသေရလ ှ င့်ယဒနယ်များမှ လအေပါင်းတိ့ကမဒါဝိဒ်အားချစ် က၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သသည်လတိ့အား ေအာင်ြမင်စွာေခါင်းေဆာင်၍တိက်ပဲွဝင် ိင်သ

ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၁၇ ထိေနာက်ေ ှ ာလသည်ဒါဝိဒ်ကိေခ  ပီးလ င်``ငါ့

မှာငါ့သမီး ကီးေမရပ် ှ ိ ၏။ သင်သည်ထာဝရ ဘရား၏စစ်ပဲွများတွင်ရဲရင့်စွာပါဝင်ဆင် ဲ လျက်

ငါ၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်မည်ဆိ ပါက ငါသည်သင့်အားဤသမီးေတာ် ှ င့်ထိမ်း

ြမားေပးစားမည်'' ဟဆိ၏။ (ဤနည်းအားြဖင့် ဒါဝိဒ်အားမိမိကိယ်တိင်သတ်ရန်မလိေတာ့ ဘဲ

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့၏လက်ချက်ြဖင့် ကျဆံးေစရန်ေ ှ ာလအေကာက် ကံသတည်း။) ၁၈

ဒါဝိဒ်က``အက ်ပ်၏အမျိုးအ ွယ်သည် အဘယ်သိ့ေသာအမျိုးအ ွယ်၊ အက ်ပ်

သည်လည်းအဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်သြဖင့် ဘရင်၏သမက်ေတာ်ြဖစ်ထိက်ပါသနည်း'' ဟေလာက်၏။‐

၁၉ သိ့ေသာ်အချိန်ေရာက်ေသာအခါေ ှ ာလသည် သမီးေတာ်ေမရပ်အားဒါဝိဒ် ှ င့်ထိမ်းြမား

စံဖက်ြခင်းမ ပဘဲ ေမေဟာလသိ မိ ့သား အေြဒလ ှ င့်စံဖက်လိက်ေလသည်။ ၂၀

သိ့ရာတွင်ေ ှ ာလ၏သမီးေတာ်မိခါလသည် ဒါဝိဒ်အားချစ် ကိက်၏။ ဤအေကာင်းကိေ ှ ာလ

သိေသာအခါ ှ စ်သက်အားရေတာ်မသြဖင့်၊‐ ၂၁ ``ငါသည်မိခါလကိဒါဝိဒ် ှ င့်စံဖက်ေစမည်။

သ့အားေကျာ့ကွင်းသဖွယ် ပ၍ဒါဝိဒ်ကိ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့၏လက်ြဖင့်အသတ်

ခံရေစမည်'' ဟဆိ၏။‐ ၂၂ သသည်နန်းတွင်းအရာ ှ ိ အချို ့တိ့ကိလည်း

ေခ  ပီးလ င်``သင်တိ့သည်ဒါဝိဒ်အား မင်း ကီး သည်သင့်ကိြမတ် ိးေတာ်မသည်။ အရာ ှ ိ

အေပါင်းတိ့ကလည်းချစ်ခင် ကသည်။ သိ့ြဖစ် ၍ယခအချိန်သည်ဘရင့်သမီးေတာ် ှ င့်

သင် ထိမ်းြမားရန်အချိန်ေကာင်းပင်ြဖစ်သည်ဟ တိတ်တဆိတ်တိက်တွန်း ကေလာ့''

ဟမှာ ထားေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်မင်း ကီးမှာ ကားသည့်

အတိင်းဒါဝိဒ်အားတိက်တွန်း က၏။ ဒါဝိဒ် က``ဘရင့်သမက်ေတာ်ြဖစ်ရသည်မှာအထး

ဂဏ်ယဖွယ်ရာြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်က့ဲသိ့ မေရရာသဆင်းရဲသားတစ်ေယာက်အတွက်

မထိက်တန်ေသာအခွင့်အေရးြဖစ်ပါ၏'' ဟဆိ၏။ ၂၄ အရာ ှ ိ တိ့သည်လည်းဒါဝိဒ်၏စကားကိ

ေ ှ ာလအားြပန်၍ေလာက်ထား က၏။‐ ၂၅ ထိအခါေ ှ ာလက``သင်တိ့သည်ဒါဝိဒ်အား

မင်း ကီးသည်သင့်အားသမီးေတာ်ကိေပးရ သည့်အတွက်လက်ေဆာင်အြဖစ် သင့်ထံမှ

ဖိလိတိအမျိုးသားလေသအေလာင်းတစ်ရာ တိ့၏အေရဖျားများကိသာလ င် ရန်သ

တိ့အားလက်စားေချသည့်အေနြဖင့်အလိ ှ ိ ေတာ်မသည်ဟေြပာ ကားေလာ့'' ဟ အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။

(ေ ှ ာလဤသိ့ ပ ြခင်းမှာဖိလိတိအမျိုးသားတိ့၏လက် ြဖင့်ဒါဝိဒ်အသတ်ခံရရန်ြဖစ်၏။‐)

၂၆ ေ ှ ာလ၏နန်းတွင်းအရာ ှ ိ တိ့သည်မင်း ကီးမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း ဒါဝိဒ်အား

ေြပာ ကား ကေသာအခါဒါဝိဒ်သည် ဘရင့် သမက်ေတာ်ြဖစ်ရမည့်အေရးကိေတွးေတာ

ကာဝမ်းေြမာက်ေလသည်။ ထိမ်းြမားမဂလာ ပဲွေန့မတိင်မီတစ်ရက်၌၊‐ ၂၇

ဒါဝိဒ်သည်မိမိ၏တပ်သားများ ှ င့်ထွက်သွား ပီးလ င်ဖိလိတိအမျိုးသား ှ စ်ရာကိသတ်

ြဖတ်၍ သမက်ေတာ်ြဖစ်ရန်ထိသတိ့၏အေရ ဖျားများကိမင်း ကီးထံသိ့ယခ့ဲကာေရ

တွက်၍ဆက်၏။ ထိ့ေကာင့်ေ ှ ာလသည်သမီး ေတာ်မိခါလအားဒါဝိဒ် ှ င့်ထိမ်းြမားစံဖက်

ေပးရေလေတာ့၏။ ၂၈ ထာဝရဘရားသည်ဒါဝိဒ် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ် မေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊

မိခါလသည်ဒါဝိဒ် အားချစ်ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း ေကာင်းစွာသိ သြဖင့်၊‐ ၂၉

ေ ှ ာလသည်ဒါဝိဒ်ကိပိ၍ပင်ေကာက် ွံ ့လာ လျက် အသက်ထက်ဆံးရန် ငိးဖဲွ ့ေတာ်မ၏။ ၃၀

ဖိလိတိစစ်တပ်များသည်လာေရာက်တိက်ခိက် ေလ့ ှ ိ  က၏။ ဒါဝိဒ်သည်တိက်ပဲွတိင်း၌ပင်

ေ ှ ာလ၏အြခားတပ်မေတာ်အရာ ှ ိ များ ထက်ပိ၍ေအာင်ြမင်သြဖင့်အလွန်ထင်ေပ ေကျာ်ေစာလာ၏။

၁၉ ဒါဝိဒ်အားသတ်ပစ်ရန် မိမိ ကံစည်ေတာ်မေ ကာင်း ေ ှ ာလသည်သား

ေတာ်ေယာနသန် ှ င့်နန်းတွင်းအရာ ှ ိ အေပါင်း တိ့အားေြပာြပ၏။

သိ့ရာတွင်ေယာနသန်သည် ဒါဝိဒ်ကိအလွန်ချစ်ခင်စဲွလန်းသြဖင့်၊‐ ၂

``အက ်ပ်၏ခမည်းေတာ်သည်သင့်အား ေသေကာင်း ကံေလ ပီ။ နက်ြဖန်နံနက်၌

သတိ ှ င့်ပန်းေ ှ ာင်၍ေနေလာ့။‐ ၃ ငါသည်သင် ှ ိ ရာလယ်ကွင်းထဲသိ့သွား၍ ခမည်း

ေတာ်အနီးတွင်ရပ်လျက်သင့်အေကာင်းကိေြပာ ြပမည်။ သ့ထံမှသတင်းတစ်စံတစ်ရာရ ှ ိ ပါက

သင့်အားေြပာ ကားပါမည်'' ဟဆိ၏။ ၄ ေယာနသန်သည်ခမည်းေတာ်ေ ှ ာလထံ ဒါဝိဒ်

၏ဂဏ်ကိချီးကးေြပာဆိ၏။ ထိေနာက်``အ ှ င်၊ အ ှ င့်အေစခံဒါဝိဒ်ကိြပစ်မှားေတာ်မမ ပါ ှ င့်။

သသည်အ ှ င်ကိအဘယ်အခါက မ မြပစ်မှားခ့ဲပါ။ သ ပေလသမ အမ များအားြဖင့်

အ ှ င့်အတွက်အေထာက်အက များစွာြဖစ်ေစခ့ဲပါ၏။‐ ၅သသည်မိမိအသက်ကိစွန့်၍ေဂါလျတ်ကိ
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သတ်ခ့ဲပါ၏။ ဤနည်းအားြဖင့်ထာဝရဘရား သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားေအာင်ပဲွ

ကီးတစ်ရပ်ကိခံေစေတာ်မခ့ဲပါ၏။ ထိ အချင်းအရာကိအ ှ င်ြမင်ေတာ်မေသာ

အခါဝမ်းေြမာက်ေတာ်မခ့ဲပါ၏။ သိ့ေသာ် လည်းအ ှ င်သည်အြပစ်မ ှ ိ သတစ်ေယာက် အား

အဘယ်ေကာင့်ြပစ်မှားလိပါသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်ဒါဝိဒ်ကိအေကာင်းမ့ဲသတ် ေတာ်မလိပါသနည်း''

ဟေလာက်၏။ ၆ ေယာနသန်၏စကားများမှန်ကန်ေကာင်းကိ ေ ှ ာလေကာင်းစွာသေဘာေပါက်သြဖင့်

မိမိ သည်ဒါဝိဒ်အားေသေကာင်း ကံစည်ေတာ့မည် မဟတ်ေ ကာင်းကိ ထာဝရဘရား၏နာမ

ေတာ်ကိတိင်တည်၍ကတိသစာ ပေတာ်မ၏။‐ ၇ ထိ့ေကာင့်ေယာနသန်သည်ဒါဝိဒ်ကိေခ ၍

အလံးစံကိေြပာ ကား ပီးလ င် ေ ှ ာလထံ သိ့ေခ ေဆာင်သွား၏။ ဒါဝိဒ်သည်လည်းယခင်

ကက့ဲသိ့ဘရင်၏ထံတွင်ခစားေလ၏။ ၈ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ ှ င့်တစ်ဖန်စစ်ြဖစ် ြပန်၏။

ဒါဝိဒ်သည်သတိ့အားြပင်းထန်စွာ တိက်ခိက် ှ ိမ်နင်းလိက်သြဖင့် သတိ့သည် ထွက်ေြပး ကကန်၏။ ၉

တစ်ေန့သ၌ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ နတ် မိစာသည်ေ ှ ာလအားပးဝင်လာ၏။ ေ ှ ာလ

သည်လံှတံေတာ်ကိကိင်၍နန်းေတာ်တွင် ထိင်လျက်ေနေတာ်မ၏။ ဒါဝိဒ်ကားေစာင်း တီးလျက်ေန၏။‐

၁၀ ေ ှ ာလသည်မိမိ၏လံှတံေတာ်ြဖင့်ဒါဝိဒ် အားနံရံတွင်ကပ်၍ေနေအာင်ထိးလိက်

ေသာ်လည်း ဒါဝိဒ်ေ ှ ာင်တိမ်းလိက်သြဖင့် လံှတံသည်နံရံတွင်စိက်လျက်ေန၏။ ဒါဝိဒ်

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားေလသည်။ ၁၁ ထိညဥ့်၌ပင်လ င်ဒါဝိဒ်၏အိမ်ကိေစာင့် ကည့် ရန် ှ င့်

ေနာက်တစ်ေန့နံနက်၌ဒါဝိဒ်ကိသတ် ရန်ေ ှ ာလသည် လအချို ့တိ့ကိေစလတ်လိက်၏။

ဒါဝိဒ်၏ဇနီးမိခါလသည်ဒါဝိဒ်အား``အ ှ င်၊ သင်သည်ယေန့ညဥ့်၌ပင်ထွက်ေြပးပါေလာ့။

သိ့မဟတ်ပါကနက်ြဖန်ခါအသတ်ခံရပါ လိမ့်မည်'' ဟသတိေပး ပီးေနာက်၊‐ ၁၂

ဒါဝိဒ်ကိြပူတင်းေပါက်မှေလျာချေပးေလ သည်။ ဒါဝိဒ်သည်ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွား ၏။‐ ၁၃

ထိေနာက်မိခါလသည်အိမ်ေစာင့်နတ် ပ်ကိ ယ ပီးလ င် အိပ်ရာေပ မှာတင်၍ဆိတ်ေမွး

ေခါင်းအံးတစ်လံး ှ င့်သိပ်ထား၏။ ထိေနာက် ေစာင် ခံေပးထား၏။‐ ၁၄

ေ ှ ာလ၏လတိ့သည်ဒါဝိဒ်အားဖမ်းဆီး ရန်လာ ကေသာအခါ မိခါလက``ဒါဝိဒ် ဖျားေနပါသည်''

ဟဆိ၏။‐ ၁၅ သိ့ရာတွင်ေ ှ ာလသည်မိမိလတိ့ကိတစ် ဖန်ေစလတ်လျက်``သင်တိ့ကိယ်တိင်ဒါဝိဒ်ကိ

ဝင် ကည့် ကေလာ့။ သ့ကိအိပ်ရာ ှ င့်တကွ ယခပင်ငါ့ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲ ကေလာ့။

သ့ကိငါကိယ်တိင်သတ်မည်'' ဟဆိ၏။‐ ၁၆ သတိ့သည်အိပ်ခန်းထဲသိ့ဝင် ကည့် ကေသာ အခါ

ဆိတ်ေမွးေခါင်းအံး ှ င့်သိပ်ထားေသာ အိမ်ေစာင့်နတ် ပ်ကိအိပ်ရာေပ တွင်ေတွ့ ှ ိ က၏။‐ ၁၇

ေ ှ ာလကမိခါလအား``သင်သည်အဘယ် ေကာင့်ငါ့အားဤသိ့လှည့်စား၍ ငါ့ရန်သ

ကိထွက်ေြပးေစပါသနည်း''ဟေမးေတာ် မလ င်၊ မိခါလက``သ့အားလွတ်ေြမာက်ေအာင်မက

ညီလ င် ကန်မအားသတ်ပစ်မည်ဟဆိေသာ ေကာင့်ြဖစ်ပါသည်'' ဟေလာက်၏။ ၁၈

ဒါဝိဒ်သည်ယင်းသိ့ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွား ပီးလ င် ရာမ မိ ့ ှ ိ  ှ ေမွလထံသိ့သွား၍

မိမိ အားေ ှ ာလ ပသမ ေသာအမတိ့ကိ ေြပာြပ၏။ ထိေနာက်သ ှ င့် ှ ေမွလတိ့သည်

နာယတ် ွာသိ့သွားေရာက်ေနထိင် က၏။‐ ၁၉ ေ ှ ာလသည်ရာမ မိ ့အပိင်နာယတ် ွာတွင်

ဒါဝိဒ် ှ ိ ေနေ ကာင်းသတင်းရသြဖင့်၊‐ ၂၀သ့ကိဖမ်းဆီးရန်လအချို ့တိ့ကိေစလတ် ေတာ်မလိက်၏။

သတိ့သည် ှ ေမွလေခါင်း ေဆာင်ကာ ကခန်ေအာ်ဟစ်ေန ကေသာ ပေရာဖက်တစ်စကိြမင် က၏။

ထိအခါ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ေ ှ ာလ ၏လတိ့အေပ သိ့သက်ေရာက်သြဖင့်

သတိ့သည်လည်းကခန်ေအာ်ဟစ် က၏။‐ ၂၁ ဤအေကာင်းကိေ ှ ာလ ကားေသာအခါ

ေစတမန်များကိထပ်မံ၍လတ်လိက်ြပန်၏။ သတိ့သည်လည်းကခန်ေအာ်ဟစ် က၏။

ေ ှ ာလ သည်တတိယအ ကိမ်ေစတမန်များကိ လတ်လိက်ေသာအခါ၌လည်း ဤနည်း

အတိင်းပင်ြဖစ်ပျက်ြပန်ေလသည်။‐ ၂၂ ထိအခါေ ှ ာလသည်မိမိကိယ်တိင်ရာမ

မိ ့သိ့ထွက်လာေတာ်မ၏။ သသည်ေစခေရ တွင်း ကီးသိ့ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ ှ ေမွလ

ှ င့်ဒါဝိဒ်တိ့ ှ ိ ရာအရပ်ကိေမးြမန်းစံစမ်း ရာနာယတ် ွာတွင် ှ ိ ေန ကေကာင်းသိ ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၂၃

ထိ ွာသိ့ခရီး ပေနခိက်သ၏အေပ သိ့ လည်း ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သက်ေရာက် ေတာ်မ၍

သသည်တစ်လမ်းလံးနာယတ် ွာ ေရာက်သည်တိင်ေအာင်ကခန်ေအာ်ဟစ်လျက် သွားေလသည်။‐ ၂၄

သသည်မိမိ၏အဝတ်များကိခတ်၍ ှ ေမွလ၏ေ ှ ့တွင်လည်းကခန်ေအာ်ဟစ် သည်။

ထိ့ေနာက်ယင်းေန့တစ်ေန့လံး ှ င့်တစ်ည လံးအဝတ်အချည်းစည်း ှ င့်လဲလျက်ေန

သည်။ (ဤနည်းအားြဖင့်ေ ှ ာလပင်လ င် ပေရာဖက်ြဖစ်ေလ ပီေလာ'' ဟေသာဆိ

ိးစကားြဖစ်ေပ ၍လာသတည်း။)

၂၀ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်ရာမ မိ ့အပိင်နာယတ် ွာမှထွက်ေြပး ပီးလ င် ေယာနသန်ထံသိ့

သွား၍``အက ်ပ်သည်အဘယ်အမကိ ပ မိပါသနည်း။ အဘယ်ရာဇဝတ်မကးလွန်

မိပါသနည်း။ အက ်ပ်ကိသတ်ချင်ရေအာင် သင့်ခမည်းေတာ်အားက ်ပ်သည်အဘယ်

သိ့ြပစ်မှားမိပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ၂ ေယာနသန်က``ထိသိ့မြဖစ်ပါေစ ှ င့်။ သင်

သည်မေသရပါ။ က ်ပ်၏ခမည်းေတာ်သည် အမ ကီးငယ်မှန်သမ ကိမ ပမီက ်ပ်

အားေြပာြပတတ်ပါ၏။ က ်ပ်ထံမှအဘယ် အရာကိမ ဖံးကွယ်ထားေလ့မ ှ ိ ပါ။ သင့်

ကိသတ်မည်ဆိသည်မှာမြဖစ် ိင်ပါ'' ဟ ဆိ၏။ ၃ သိ့ရာတွင်ဒါဝိဒ်က``သင်က ်ပ်အားအဘယ်

မ ခင်မင်သည်ကိ သင်၏ခမည်းေတာ်ေကာင်း စွာသိပါ၏။ သင်သည်စိတ်မချမ်းမသာ

ြဖစ်မည်စိးသြဖင့် သသည်မိမိ၏အ ကံ အစည်ကိသင့်အားမေြပာ ကားဘဲေန ေလ ပီ။

က ်ပ်သည်ေသေဘး ှ င့်ေြခတစ် လှမ်းမ သာကွာေတာ့ေ ကာင်း အသက် ှ င်

ေတာ်မေသာထာဝရဘရားကိတိင် တည်၍သင့်အားကျိန်ဆိေဖာ်ြပပါ၏'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၄

ေယာနသန်က``သင်အလိ ှ ိ သည်အတိင်း က ်ပ် ပပါမည်'' ဟဆိလ င်၊ ၅

ဒါဝိဒ်က``နက်ြဖန်ေန့သည်လဆန်းေန့ပဲွ ေတာ်ြဖစ်၍က ်ပ်သည်မင်း ကီး ှ င့်အတ

စားေသာက်သင့်သည့်အချိန်ြဖစ်ပါ၏။ သိ့ ရာတွင်သင်ကန့်ကွက်ရန်မ ှ ိ ပါလ င် က ်ပ်

သည်ကွင်းထဲသိ့သွား၍သန်ဘက်ခါ ညေနအထိပန်းေအာင်းေနပါမည်။‐ ၆

အကယ်၍စားပဲွတွင်က ်ပ်မ ှ ိ ေ ကာင်း သင့်ခမည်းေတာ်ြမင်သွားခ့ဲေသာ် ယခ

အချိန်သည်က ်ပ်၏အိမ်ေထာင်စသားတိ့ ှ စ်ပတ်လည်ယဇ်ပေဇာ်ရာကာလြဖစ် သြဖင့်

သင့်ထံတွင်က ်ပ်အခွင့်ပန်သွား ေကာင်းေလ ာက်ထားေပးပါ။‐ ၇အကယ်၍မင်း ကီးက`ေကာင်း ပီ'

ဟဆိပါကက ်ပ်အသက်ချမ်းသာခွင့်ရပါလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်အကယ်၍အမျက်ေတာ်ထွက်လ င်

မကားမင်း ကီးသည် က ်ပ်အားေဘးအ ရာယ် ပရန်အ ကံ ှ ိ ေ ကာင်းသင်သိ ှ ိ  ိင်ပါ လိမ့်မည်။‐ ၈

က ်ပ်အားေကျးဇး ပပါ။ သင် ှ င့်က ်ပ် ပ ထား ကသည့်သစာကတိကိလည်းတည် မဲ ေစပါ။

သိ့ရာတွင်အကယ်၍က ်ပ်မှာအြပစ် ှ ိ ခ့ဲေသာ် သင်ကိယ်တိင်ပင်က ်ပ်အားသတ်

ပါေလာ့။ အဘယ်ေ ကာင့်သင့်ခမည်းေတာ် လက်သိ့အပ်ပါေတာ့မည်နည်း'' ဟဆိ၏။

၉ ေယာနသန်က``ထိသိ့မစဥ်းစားပါ ှ င့်။ အကယ်၍က ်ပ်၏ခမည်းေတာ်သည်သင့်

အားေဘးအ ရာယ် ပရန် စိတ်ပိင်းြဖတ် ထားသည်ကိက ်ပ်သိပါမသင့်ကိ

မေြပာဘဲေနမည်ေလာ'' ဟဆိ၏။ ၁၀ ထိအခါဒါဝိဒ်က``အကယ်၍သင်၏

ခမည်းေတာ်သည်သင့်အားအမျက်ထွက်၍ ြပန်လည်ေြဖ ကားပါက က ်ပ်အားအဘယ်

သလာ၍အသိေပးပါမည်နည်း'' ဟေမး ၏။ ၁၁ ေယာနသန်က``ကွင်းထဲသိ့ငါတိ့သွား က စိ'့'

ဟဆိ ပီးလ င်သတိ့ ှ စ်ေယာက်သွား က၏။‐ ၁၂ ထိေနာက်ေယာနသန်သည်ဒါဝိဒ်အား``ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌က ်ပ်ကတိ ပ ပါ၏။

က ်ပ်သည်နက်ြဖန်ခါ ှ င့်သန်ဘက်ခါ ဤအချိန်တွင်ခမည်းေတာ်အားစံစမ်းေမး

ြမန်းပါမည်။ သင့်အေပ တွင်သ၏စိတ်ေန စိတ်ထားေကာင်းမွန်ပါက သင့်ထံသိ့

အေကာင်း ကားပါမည်။‐ ၁၃ သသည်သင့်ကိေဘးအ ရာယ် ပရန် ကံစည် ပါမ

က ်ပ်သည်သင့်အားေဘးလွတ်လံ ခံရာ သိ့ထွက်ခွာသွား ိင်ရန်အေကာင်းမ ကားဘဲ

ေနခ့ဲေသာ် ထာဝရဘရားသည်က ်ပ်အား အဆံးစီရင်ေတာ်မပါေစေသာ။ ထာဝရ

ဘရားသည်က ်ပ်၏ခမည်းေတာ် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မခ့ဲသည်နည်းတ သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါေစေသာ။‐

၁၄ သင်သည်က ်ပ်အသက် ှ င်စဥ်အခါ၌မိမိ ကျိန်ဆိကတိ ပခ့ဲသည်အတိင်း က ်ပ်အား

သစာေစာင့်ရမည်သာမက၊ က ်ပ်ေသဆံး ပီး ေနာက်၊‐ ၁၅သင်၏ရန်သအေပါင်းကိထာဝရဘရား

သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မေသာအခါ၌ လည်း က ်ပ်၏အိမ်ေထာင်စသားတိ့အေပ

တွင်အစဥ်အ မဲသစာေစာင့်ပါေလာ့။‐ ၁၆ က ်ပ်တိ့ ှ စ်ဦးထား ှ ိ  ကသည့်ကတိ

သစာမပျက်မြပယ်တည် မဲပါေစသတည်း။ အကယ်၍ထိကတိသစာကိဖျက်ခ့ဲေသာ်

ထာဝရဘရားသည် သင့်အားအြပစ်ဒဏ် စီရင်ေတာ်မပါေစေသာ''ဟဆိ၏။ ၁၇

ေယာနသန်သည်ဒါဝိဒ်အားကိယ် ှ င့်အမ ချစ်သြဖင့် မိမိကိလည်းချစ်ရန်ကတိ ပ ေစ၏။‐ ၁၈

ထိေနာက်ေယာနသန်က``နက်ြဖန်ေန့သည် လဆန်းပဲွေတာ်အခါြဖစ်သြဖင့် ပဲွေတာ်

သိ့သင်မတက်ေရာက်ပါမ သင်၏ေနရာ လစ်လပ်လျက်ေနသည်ကိေတွ့ ှ ိ  ကလိမ့် မည်။‐ ၁၉

သန်ဘက်ခါ၌လည်းယင်းသိ့ပင်သင်မ ှ ိ ေ ကာင်းေတွ့ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍ယခင်က

သင်ပန်းေအာင်းေနခ့ဲဖးသည့်အရပ်သိ့သွား ၍ေကျာက်ပံ ေနာက်တွင်ပန်းကွယ်လျက်ေနေလာ့။‐ ၂၀

ထိအခါက ်ပ်၏သည်ေကျာက်ပံကိပစ် မှတ်သဖွယ် ပ၍ ြမားသံးစင်းပစ်လတ် လိက်မည်။‐ ၂၁

ထိေနာက်က ်ပ်၏အေစခံအားြမားတိ့ ကိသွား၍ ှ ာေစမည်။ က ်ပ်သည်သ့အား`ြမား

တိ့သည်ဤဘက်မှာ ှ ိ သည်၊ သွား၍ယေချ' ဟ ဆိလ င်သင့်မှာေဘးအ ရာယ်မ ှ ိ ေတာ့သြဖင့်

ထွက်၍လာ ိင် ပီဟဆိလိေကာင်းသိမှတ် ပါေလာ့။‐ ၂၂ အကယ်၍က ်ပ်က`ြမားတိ့သည်ဟိဘက်မှာ

တွင် ှ ိ သည်၊ သွား၍ယေချ' ဟဆိလ င်မကား ထာဝရဘရားသည် သင့်အားထွက်ခွာသွား

ေစေတာ်မ ပီြဖစ်၍သင်သည်ထွက်ခွာသွား ပါေလာ့။‐ ၂၃က ်ပ်တိ့ ှ စ်ဦးအချင်းချင်း ပခ့ဲ ကသည့်

ကတိသစာကိ ထာဝစဥ်မပျက်မကွက်ေစာင့် ထိန်း ိင် ကေစရန်ထာဝရဘရားသည်

စီမံေတာ်မပါလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၂၄ ထိ့ေကာင့်ဒါဝိဒ်သည်ကွင်းထဲတွင်ပန်းေအာင်း

လျက်ေန၏။ လဆန်းပဲွေတာ်ေန့၌ေ ှ ာလ မင်းသည်စားေတာ်ေခ ရန် ကလာေတာ် မ၍၊‐ ၂၅
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နံရံအနီးမိမိထိင်ေနကျေနရာတွင်ထိင် ေတာ်မ၏။ အာဗနာသည်မင်း ကီး၏နံေဘး တွင်လည်းေကာင်း၊

ေယာနသန်သည်မင်း ကီး ၏ေ ှ ့တွင်လည်းေကာင်းထိင်၏။ ဒါဝိဒ်၏ ေနရာမကားလပ်၍ေန၏။‐ ၂၆

သိ့ေသာ်ထိေန့၌မင်း ကီးသည်အဘယ်သိ့ မ မိန့် မက်ေတာ်မမ။ အေကာင်းတစ်ခခ

ေကာင့်ဒါဝိဒ်သည်ဘာသာေရးကျင့်ဝတ်အရ သန့်စင်မမ ှ ိ သြဖင့် မလာမေရာက်ြခင်း

သာြဖစ်မည်ဟမှတ်ယေတာ်မ၏။‐ ၂၇ လဆန်းပဲွေတာ်ေန့အလွန်ေနာက်တစ်ေန့၌

လည်းဒါဝိဒ်၏ေနရာသည်လပ်လျက်ပင် ှ ိ ေသာေကာင့် ေ ှ ာလကေယာနသန်အား``အဘယ်

ေကာင့်ဒါဝိဒ်သည်ဤစားပဲွေတာ်သိ့ယမန် ေန့ကမလာ၊ ယေန့လည်းမလာသနည်း''

ဟေမးေတာ်မ၏။ ၂၈ ေယာနသန်က``ဒါဝိဒ်သည်က ်ပ်ထံတွင် ခွင့်ပန်၍

ဗက်လင် မိ ့သိ့သွားပါသည်။ သ က`အက ်ပ်တိ့အားေကျးဇး ပ၍သွား ခွင့် ပပါ။‐ ၂၉

ထိ မိ ့တွင်အက ်ပ်၏ေဆွမျိုးသားချင်း တိ့သည်ယဇ်ပေဇာ်ပဲွကျင်းပလျက်ေန က

သြဖင့် အစ်ကိကလည်းအက ်ပ်အားလာ ရမည်ဟဆိပါသည်။ သင်သည်အက ်ပ်ကိ

ခင်မင်ပါကအက ်ပ်အားညီအစ်ကိတိ့ ကိေတွ့ရန်သွားခွင့် ပပါဟပန် ကားပါ၏။

ထိ့ေ ကာင့်သသည်အ ှ င်၏စားပဲွေတာ် တွင်မ ှ ိ ြခင်းြဖစ်ပါသည်'' ဟြပန် ကား ေလာက်ထား၏။ ၃၀

ေ ှ ာလသည်ေယာနသန်အားြပင်းစွာအမျက် ထွက်သြဖင့်``တရားမဝင်ေသာသား၊ သင်သည်

ဒါဝိဒ်ဘက်သားြဖစ်ေ ကာင်းယခငါသိ ပီ။ သင်သည်ကိယ့်ကိယ်ကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ့်

မိခင်ကိလည်းေကာင်းအသေရယတ်ေစ ေလ ပီတကား။‐ ၃၁ ဒါဝိဒ်အသက် ှ င်ေနသမ ကာလပတ်လံး

သင်သည်ဤတိင်းြပည်တွင်အဘယ်အခါ၌ မ ဘရင်မြဖစ် ိင်သည်ကိမသိပါသေလာ။

ယခပင်သွား၍သ့ကိေခ ခ့ဲေလာ့။ သသည် မချေသဒဏ်ခံရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂

ေယာနသန်က``အဘယ်ေကာင့်ေသဒဏ်ခံ ရပါမည်နည်း။ သသည်အဘယ်အမကိ ပမိပါသနည်း''

ဟေလာက်လ င်၊ ၃၃ ေ ှ ာလသည်ေယာနသန်အားထိမှန်ေစရန် လံှတံေတာ် ှ င့်ပစ်လိက်ေလသည်။

ထိအခါ ေယာနသန်သည် မင်း ကီးအကယ်ပင်ဒါဝိဒ် အားသတ်ရန်စိတ်ပိင်းြဖတ်ထားေတာ်မ

ေကာင်းကိသိေလ၏။‐ ၃၄ သသည်ေဒါသြဖစ်လျက်စားပဲွမှထသွား ပီးလ င်

လဆန်းပဲွေတာ်ဒတိယေန့တစ်ေန့ လံးမည်သည့်အစားအစာကိမ မစားဘဲ ေန၏။

သသည်ဒါဝိဒ်အားေ ှ ာလအသေရ ဖျက်သည့်အတွက်များစွာစိတ်မချမ်း မသာြဖစ်၏။‐ ၃၅

ေနာက်တစ်ေန့နံနက်၌ေယာနသန်သည်ယခင် ကချိန်းဆိထားသည့်အတိင်း ဒါဝိဒ် ှ င့်ေတွ့ဆံ

ရန်ကွင်းထဲသိ့သွား၏။ မိမိ ှ င့်အတသငယ် တစ်ေယာက်ကိလည်းေခ ေဆာင်သွားကာ၊‐ ၃၆

ထိသငယ်အား``ယခပင်ငါပစ်လတ်လိက်မည့် ြမားကိေြပး၍ ှ ာေလာ့'' ဟဆိ၏။ ထိသငယ်

ေြပးေလလ င်ေယာနသန်သည်သ့ကိလွန် ေအာင်ြမားတစ်စင်းကိပစ်လတ်၏။‐ ၃၇

ြမားကျရာသိ့သငယ်ေရာက်ေသာအခါ ေယာနသန်က``ြမားသည်ဟိဘက်မှာ ှ ိ သည်။‐ ၃၈

ရပ်၍မေန ှ င့်။ ြမန်ြမန်ေြပး၍ေကာက်ေလာ့'' ဟဟစ်ေအာ်လိက်၏။ သငယ်သည်ြမားကိ

ေကာက် ပီးလ င် မိမိသခင် ှ ိ ရာသိ့ြပန် လာေလသည်။‐ ၃၉သသည်ထိစကား၏အနက်အ ိပါယ်ကိ

မသိ။ ေယာနသန် ှ င့်ဒါဝိဒ်တိ့သာလ င် သိ က၏။‐ ၄၀ ေယာနသန်သည်မိမိ၏ေလး ှ င့်ြမားတိ့ကိ

သငယ်အားေပး၍ မိ ့သိ့ြပန်ယသွားေစ၏။ ၄၁သငယ်ထွက်သွားေသာအခါ ဒါဝိဒ်သည် ေကျာက်ပံ

ေနာက်မှထွက်လာ ပီးလ င်ဒးေထာက်၍ ေယာ နသန်အားသံး ကိမ်တိင်တိင်ပျပ်ဝပ်ဦး

တ်၏။ ထိေနာက်သတိ့သည်အချင်းချင်း ဖက်နမ်းငိေ ကး က၏။ ဒါဝိဒ်၏ေကကဲွ

မသည် ေယာနသန်၏ေကကဲွမထက်ပင် ပိမိြပင်းထန်ေလသည်။‐ ၄၂

ထိအခါေယာနသန်က``ဘရားသခင်သည် သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါေစေသာ။ ငါတိ့

ှ စ်ေယာက်သည်လည်းေကာင်း၊ ငါတိ့သားေြမး များသည်လည်းေကာင်းငါတိ့တစ်ေယာက်ကိ

တစ်ေယာက် ပခ့ဲသည့်ကတိသစာကိ ထာဝစဥ် မပျက်မကွက်ေစာင့်ထိန်း ိင် ကေစရန်

ထာဝရဘရားမချကမေတာ်မပါ လိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်ထွက်ခွာ သွား၏။

ေယာနသန်သည်လည်း မိ ့ထဲသိ့ ြပန်ေလ၏။

၂၁ ဒါဝိဒ်သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်အဟိမလက် ှ ိ ရာ ေနာဗ မိ ့သိ့သွား၏။

အဟိမလက်သည် ေကာက်လန့်တန်လပ်လျက် ဒါဝိဒ်အားလာ

ေရာက်ေတွ့ဆံ ပီးလ င်``သင်သည်အဘယ် ေကာင့်တစ်ကိယ်တည်းဤအရပ်သိ့လာ ပါသနည်း''

ဟေမး၏။ ၂ ဒါဝိဒ်က``အက ်ပ်သည်ဘရင့်အမေတာ်ကိ ထမ်းေဆာင်ရန်ေရာက် ှ ိ လာြခင်းြဖစ်ပါသည်။

မင်း ကီးက မိမိေစခိင်းသည့်အမကိစကိ အဘယ်သ့အားမ မေြပာရန်မှာ ကား လိက်ပါသည်။‐

၃ ယခကိယ်ေတာ်၏ထံတွင်ရိကာမည်မ  ှ ိ ပါသနည်း။ အက ်ပ်အားမန့်ငါးလံးသိ့

မဟတ်ကိယ်ေတာ့်ထံ၌ ှ ိ ေသာအစား အစာတစ်စံတစ်ခကိေပးပါ'' ဟေတာင်း၏။ ၄

ယဇ်ပေရာဟိတ်က``ငါ၏ထံတွင်မန့် ိ း ိ း မ ှ ိ။ ေ ှ ့ေတာ်မန့်သာလ င် ှ ိ ၏။

သင့်ငယ် သားတိ့သည်မ ကာေသးမီအခါက ကာမရာဂစပ်ယှက်မမ ပခ့ဲ ကပါမ

သင်သည်ထိမန့်ကိယ ိင်ခွင့် ှ ိ ပါ၏'' ဟဆိ၏။ ၅ ဒါဝိဒ်က``အက ်ပ်၏ငယ်သားတိ့သည်ကာမ

ရာဂစပ်ယှက်မ ှ င့်ကင်းလွတ် ကပါ၏။ သတိ့ သည်သာမန်ကိစ ှ င့်ခရီးထွက်သည့်အခါ၌

ပင်လ င် ဘာသာေရးကျင့်ဝတ်အရသန့်စင်မ ှ ိ ေအာင်ေနထိင် ကသည်ြဖစ်၍ ယခက့ဲသိ့

အထးကိစ ှ င့်ခရီးထွက်ချိန်၌ပိ၍သန့် စင်ေအာင်ေန ကပါသည်'' ဟေြပာ၏။

၆ ထိ့ေကာင့်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်မိမိထံ တွင်အြခားမန့်လည်းမ ှ ိ သြဖင့် ထာဝရ

ဘရားအားပေဇာ်ထားသည့်ေ ှ ့ေတာ်မန့် ကိဒါဝိဒ်အားေပးေလသည်။ ထိမန့်ေဟာင်း

ကိမန့်သစ်ြဖင့်အစားထိးပေဇာ်ရန်ြဖစ် သည်။ ၇ (ေ ှ ာလ၏သိးထိန်းမးြဖစ်သဧဒံြပည်

သားေဒါဂသည် ထိေန့၌ဘာသာေရးကျင့် ဝတ်အရသန့်စင်မမဂလာ ပရန်အတွက်

ထိအရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ ေနခိက်ြဖစ်သတည်း။) ၈ ဒါဝိဒ်ကအဟိမလက်အား``ကိယ်ေတာ်ထံ

တွင်လံှေသာ်လည်းေကာင်း၊ ားေသာ်လည်း ေကာင်း ှ ိ ပါသေလာ။ ဘရင်အမိန့်ေတာ်ေ ကာင့်

အက ်ပ်သည်အလျင်စလိထွက်ခွာလာခ့ဲ ရသြဖင့် ားလက်နက်တစ်စံတစ်ရာကိမ

ယေဆာင်ရန်အချိန်မရပါ'' ဟဆိလ င်၊ ၉ အဟိမလက်က``ငါ့မှာဧလာချိုင့်ဝှမ်းတွင်

သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည့်ဖိလိတိအမျိုးသားေဂါ လျတ်၏ ား ှ ိ ပါ၏။ ထိ ားကိပဋိညာဥ်

ေသတာေတာ်၏ေနာက်တွင်အဝတ် ှ င့်ပတ်၍ ထားပါ၏။ သင်အလိ ှ ိ လ င်ယပါေလ။

ဤအရပ်တွင်အြခားလက်နက်မ ှ ိ ပါ'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ထိအခါဒါဝိဒ်က``ထိ ားထက်ေကာင်း

သည့် ားအဘယ်မှာမ မ ှ ိ ပါ။ ယင်းကိ အက ်ပ်အားေပးပါေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၁၀

ထိေန့၌ဒါဝိဒ်သည်ေ ှ ာလထံမှတိမ်း ေ ှ ာင်ကာ ဂါသဘရင်အာခိတ်မင်းထံသိ့ သွား၏။‐ ၁၁

ဘရင့်မးမတ်တိ့က``ဤဒါဝိဒ်ဆိသသည် ဣသေရလဘရင်ပင်မဟတ်ပါေလာ။ အမျိုး

သမီးတိ့သည်ကခန်ကာ`ေ ှ ာလသတ်သ အေထာင်ေထာင်၊ ဒါဝိဒ်သတ်သအေသာင်း ေသာင်း'

ဟသ၏အေကာင်းကိသီချင်းဆိ ခ့ဲ ကသည်မဟတ်ပါေလာ'' ဟေလာက် ထား က၏။ ၁၂

ထိသတိ့၏စကားကိဒါဝိဒ် ှ လံးသွင်း၍ အာခိတ်မင်းအားအလွန်ေကာက် ွံ ့ေသာ ေကာင့်၊‐ ၁၃

းသွပ်ဟန်ေဆာင်လျက်သတိ့၏ေ ှ ့တွင် အ းက့ဲသိ့ ပ ပီးလ င် တံခါး ွက်ေပ တွင်ေရးြခစ်၍ေန၏။

မိမိ၏မတ်ဆိတ်ေပ မှာသွားရည်ယိကျေစ၏။‐ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍အာခိတ်မင်းသည်မးမတ်တိ့

အား`` ကည့်ေလာ့၊ ဤသသည်သ းြဖစ်ပါ သည်တကား။ သ့အားသင်တိ့အဘယ်ေ ကာင့်

ငါ့ထံသိ့သွင်း ကသနည်း။‐ ၁၅ ငါ့ထံတွင် းသွပ်သနည်းပါးေနေသာေကာင့် ေလာ။

ငါ၏နန်းေတာ်ထဲမှာငါ့အားအေ ှ ာင့် အယှက်ေပးရန် အဘယ်ေ ကာင့်အ းကိသွင်း ကသနည်း''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၂ ဒါဝိဒ်သည်ဂါသ မိ ့မှထွက်ေြပး ပီးလ င် အဒလံ မိ ့အနီး ှ ိ ဂသိ့သွား၏။ ဤအေကာင်း

ကိသ၏အစ်ကိများ ှ င့်အြခားေဆွမျိုးတိ့ သိ ကေသာအခါသ ှ င့်အတလာ၍ေန က၏။‐ ၂

ှ င်းပန်း ှ ိပ်စက်ြခင်းခံရ ကသ၊ ေကး မီ တင်သ၊ စိတ်မေကျမနပ်ြဖစ်သမှစ၍စစ

ေပါင်းလေလးရာခန့်တိ့သည် သ၏ထံသိ့ ဝင်ေရာက်လာ ကသြဖင့် ဒါဝိဒ်သည်သတိ့

၏ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်လာေလသည်။ ၃ ဒါဝိဒ်သည်ထိအရပ်မှေမာဘြပည်မိဇပါ

မိ ့သိ့သွား၍ေမာဘဘရင်အား``အက ်ပ် အဖိ့ထာဝရဘရားအဘယ်သိ့စီမံေတာ်

မမည်ကိမသိရမီအေတာအတွင်း အက ်ပ် ၏မိဘ ှ စ်ပါးကိအ ှ င်၏ထံတွင်ေနထိင် ခွင့် ပေတာ်မပါ''

ဟေလာက်ေလ၏။‐ ၄ သိ့ြဖစ်၍ဒါဝိဒ်သည်မိဘ ှ စ်ပါးကိေမာဘ ဘရင်၏ထံတွင်ထားခ့ဲ၏။

မိဘ ှ စ်ပါးသည် ဂထဲတွင် ဒါဝိဒ်ပန်းေအာင်း၍ေနရသမ ကာလပတ်လံးေမာဘဘရင်၏ထံတွင်ေန

ထိင် က၏။ ၅ ထိေနာက်ပေရာဖက်ဂဒ်သည်ဒါဝိဒ်ထံသိ့ လာ၍``သင်သည်ဤအရပ်တွင်မေန ှ င့်။

ယဒြပည်သိ့ချက်ချင်းထွက်၍သွားေလာ့'' ဟဆိ၏။ ထိ့ေ ကာင့်ဒါဝိဒ်သည်ဟာရက်

ေတာသိ့ထွက်သွားေလသည်။ ၆ တစ်ေန့သ၌ေ ှ ာလသည်ဂိဗာ မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။

မင်း ကီးသည်လံှကိကိင်လျက်ေတာင် ကန်းေပ  ှ ိ အင် ကင်းပင်ေအာက်တွင် အရာ ှ ိ

များြခံရံကာထိင်လျက်ေနေတာ်မ၏။‐ ၇ မင်း ကီးသည်ဒါဝိဒ် ှ ိ ရာအရပ်ကိေတွ့ ှ ိ

ပီြဖစ်ေ ကာင်း ကားသိရေသာအခါ အရာ ှ ိ တိ့အား``အချင်းဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်တိ၊့ နား

ေထာင် ကေလာ့။ ဒါဝိဒ်သည်သင်တိ့အားလယ် ယာများ ှ င့်စပျစ်ဥယျာဥ်များကိေပး၍

တပ်မေတာ်အရာ ှ ိ များအြဖစ်ခန့်အပ် လိမ့်မည်ဟထင်မှတ် ကပါသေလာ။‐

၈ ယင်းသိ့ထင်မှတ်သြဖင့်သင်တိ့သည် ငါ့ အားလပ် ကံရန်လ ို ့ဝှက် ကံစည်လျက်

ေန ကသေလာ။ ငါ၏သားေတာ်ကိယ်တိင် ပင်လ င် ဒါဝိဒ် ှ င့်မဟာမိတ်ဖဲွ ့ထားသည့်

အေကာင်းကိ သင်တိ့တစ်စံတစ်ေယာက်မ ငါ့အားမေြပာ က။ ငါ့အား ကင်နာသ

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ ငါ၏ငယ်သား တစ်ဦးြဖစ်သဒါဝိဒ်သည်ငါ့အားလပ်

ကံရန်အခွင့်ေကာင်းကိ ယခပင် ှ ာလျက် ေနေကာင်းကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ သ့အား

ငါ၏သားေတာ်ကအားေပးအားေြမာက် ပခ့ဲေ ကာင်းကိေသာ်လည်းေကာင်း အဘယ်

သမ ငါ့အားမေြပာ က'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၉ ထိအခါ၌ဧဒံ မိ ့သားေဒါဂသည်ေ ှ ာလ

၏အရာ ှ ိ များ ှ င့်အတရပ်လျက် မင်း ကီး အား``ဒါဝိဒ်သည်အဟိတပ်၏သားအဟိ
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မလက် ှ ိ ရာေနာဗ မိ ့သိ့သွားေရာက်သည် ကိအက ်ပ်ေတွ့ြမင်ခ့ဲပါ၏။‐ ၁၀

အဟိမလက်သည်ဒါဝိဒ်အတွက်ထာဝရ ဘရားထံတွင်စံစမ်းေလာက်ထား ပီးလ င်

အစားအစာကိလည်းေကာင်း၊ ဖိလိတိအမျိုး သားေဂါလျတ်၏ ားကိလည်းေကာင်းေပး

အပ်လိက်ပါ၏'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ေ ှ ာလမင်းသည်ေနာဗ မိ ့ေန

ယဇ်ပေရာဟိတ်များြဖစ်ေသာ အဟိမလက် ှ င့်သ၏ေဆွမျိုးအေပါင်းတိ့အားဆင့်

ေခ သြဖင့်သတိ့သည်အထံေတာ်သိ့ လာ က၏။‐ ၁၂ ေ ှ ာလကအဟိမလက်အား``အချင်း

အဟိမလက်နားေထာင်ေလာ့'' ဟဆိလ င်၊ အဟိမလက်က``အမိန့်ေတာ်ကိနာခံလျက် ပါ'' ဟဆိ၏။

၁၃ ေ ှ ာလက``သင် ှ င့်ဒါဝိဒ်သည်အဘယ်ေကာင့် ငါ့အားလပ် ကံရန်လ ို ့ဝှက် ကံစည် ကသနည်း။

သင်သည်အဘယ်ေကာင့်သ့အားရိကာ ှ င့် ား ကိေပးပါသနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့်သ၏အတွက်

ထာဝရဘရားထံသိ့ေလာက်ထားေပးပါ သနည်း။ ယခသသည်ငါ့ကိေတာ်လှန်လျက် ေနေလ ပီ။

ငါ့အားသတ်ရန်အခွင့်ေကာင်း ကိေစာင့်ဆိင်းလျက်ေနပါသည်တကား'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄

အဟိမလက်က``ဒါဝိဒ်သည်အ ှ င်၏အေပ တွင် သစာအ ှ ိ ဆံးအရာ ှ ိ တစ်ဦးြဖစ်ပါ၏။

သသည်အ ှ င့်သမက်ေတာ်ြဖစ်သည့်အြပင် အ ှ င့်ကိယ်ရံေတာ်တပ်မးလည်းြဖစ်သြဖင့်

နန်းတွင်းသနန်းတွင်းသားအေပါင်းတိ့၏ ကည် ိ ေလးစားမကိခံရသြဖစ်ပါ၏။‐ ၁၅

သ၏အတွက်ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ အက ်ပ်ေလာက်ထားေပးသည်မှာမှန်ပါ၏။

သိ့ရာတွင်ယခင်ကလည်းဤသိ့ေလာက်ထား ေပးခ့ဲဖးပါသည်။ အ ှ င်အားလပ် ကံရန်

လ ို ့ဝှက် ကံစည်မ ှ င့်ပတ်သက်၍မကား အ ှ င်မင်း ကီးသည်အက ်ပ်ကိေသာ်လည်း ေကာင်း၊

အက ်ပ်၏အိမ်ေထာင်စသားတစ်ဦး တစ်ေယာက်ကိေသာ်လည်းစွပ်စဲွေတာ်မမ ပါ ှ င့်။

ဤကိစကိအက ်ပ်အလ င်းမသိပါ'' ဟြပန်၍ေလာက်ထား၏။ ၁၆ မင်း ကီးသည်``အဟိမလက်၊

သင် ှ င့်သင်၏ ေဆွမျိုးအေပါင်းတိ့သည်ေသရ ကမည်'' ဟဆိ ပီးလ င်၊‐ ၁၇

မိမိအနီးတွင်ရပ်လျက်ေနေသာအေစာင့် တပ်သားများအား``ထာဝရဘရား၏ယဇ်

ပေရာဟိတ်တိ့သည်ဒါဝိဒ် ှ င့်အတ ကံရာ ပါများြဖစ်သြဖင့် ဒါဝိဒ်ထွက်ေြပးေ ကာင်း

ကိသိေသာ်လည်း ငါ့အားမေြပာေသာေကာင့် သတ် ကေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ သိ့

ရာတွင်အေစာင့်တပ်သားတစ်စံတစ်ေယာက် ကမ ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပေရာဟိတ်

တိ့ကိသတ်ရန်လက်ကိမ မဆန့်ဝ့ံ က ေချ။ ၁၈ ထိ့ေကာင့်ေ ှ ာလသည်ေဒါဂအား``သင်သည်

သတိ့ကိသတ်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မလ င် ေဒါဂသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်အေပါင်းကိ

သတ်ေလ၏။ ထိေန့၌ေဒါဂသည်သင်တိင်း ကိဝတ်ေသာထာဝရဘရား၏ယဇ်ပေရာ

ဟိတ် ှ စ်ဆယ့်ငါးပါးတိ့ကိသတ်လိက် သတည်း။‐ ၁၉ ေ ှ ာလသည်ယဇ်ပေရာဟိတ် မိ ့တည်းဟ

ေသာေနာဗ မိ ့တွင်ေနထိင်သည့် ေယာကျာ်း၊ မိန်းမ၊ ကေလးသငယ်၊ ိ ့စိ့အ ွယ်မှစ၍လအေပါင်း

တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ ွား၊ ြမည်း၊ သိးတိ့ကိလည်း ေကာင်းသတ်ေစေတာ်မ၏။ ၂၀

သိ့ရာတွင်အဟိမလက်၏သားတစ်ဦးြဖစ် သအဗျာသာသည် ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်

သွားကာဒါဝိဒ်ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။‐ ၂၁ သသည်ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့အား

ေ ှ ာလသတ်ြဖတ်ပံကိဒါဝိဒ်အား ေြပာြပေလသည်။‐ ၂၂ ဒါဝိဒ်က``ေဒါဂသည်ေ ှ ာလအားဤသိ့ြပန်

ကားမည်ကိ သ့အားထိအရပ်တွင်ေတွ့ရသည့် ေန့ကပင်လ င်ငါသိ၏။ သိ့ြဖစ်၍သင်၏ေဆွ

မျိုးသားချင်းအေပါင်းေသရ ကသည်မှာ ငါ့ေ ကာင့်ပါတကား။ သင်သည်ငါ ှ င့်အတ

ေနေလာ့။ မေ ကာက် ှ င့်။‐ ၂၃ သင်၏အသက်အ ရာယ်ကိ ှ ာ ကံေသာသ သည်

ငါ၏အသက်အ ရာယ်ကိလည်း ှ ာ ကံ ၏။ သိ့ရာတွင်သင်သည်ငါ ှ င့်အတေနလ င် လံ ခံလိမ့်မည်''

ဟဆိ၏။

၂၃ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်ကိလ မိ ့ကိ တိက်ခိက်၍ ရိတ်သိမ်း ပီးစေကာက်သစ်များ

ကိလယေသာသတင်းကိဒါဝိဒ် ကား လ င်၊‐ ၂ထာဝရဘရားအား``ကန်ေတာ်မျိုးသည်

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ကိသွားေရာက်တိက် ခိက်ရပါမည်ေလာ'' ဟေမးေလာက်၏။

ထာဝရဘရားက``သွားေလာ့။ သတိ့ကိ တိက်ခိက်၍ ကိလ မိ ့ကိကယ်တင်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

သိ့ရာတွင်ဒါဝိဒ်၏အေပါင်းပါတိ့က``ဤ ယဒြပည်တွင်ပင်လ င်အက ်ပ်တိ့ေ ကာက်

လန့်လျက်ေနရ ကပါ၏။ ဖိလိတိအမျိုးသား တိ့ကိသွားေရာက်တိက်ခိက်ပါမ ပိ၍ပင်အေြခ

အေနဆိး ွားပါလိမ့်မည်'' ဟဆိ ကသြဖင့်၊‐ ၄ ဒါဝိဒ်သည်ထာဝရဘရားအားတစ်ဖန်

ေလာက်ထားေမးြမန်းြပန်၏။ ထာဝရဘရား က``ကိလ မိ ့သိ့သွားေရာက်တိက်ခိက်ေလာ့။ ငါ

သည်သင့်အားဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အေပ တွင်ေအာင်ပဲွခံေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅

ထိ့ေကာင့်ဒါဝိဒ် ှ င့်သ၏အေပါင်းပါတိ့သည် ကိလ မိ ့သိ့သွား၍ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ကိ

တိက်ခိက် က၏။ သတိ့သည်လအေြမာက်အြမား ကိသတ်ြဖတ်၍သိး ွားများကိသိမ်းယ က၏။

ဤသိ့လ င်ဒါဝိဒ်သည်ကိလ မိ ့ကိကယ်တင် ေလသည်။ ၆အဟိမလက်၏သားအဗျာသာသည်ထွက်

ေြပးလွတ်ြမာက် ပီးေနာက် ကိလ မိ ့ ှ ိ ဒါဝိဒ် ထံသိ့ဝင်ေရာက်လာေသာအခါ သသည်မိမိ

ှ င့်အတယဇ်ပေရာဟိတ်သင်တိင်းကိယ ေဆာင်လာခ့ဲ၏။ ၇ ကိလ မိ ့သိ့ဒါဝိဒ်ေရာက်ေကာင်းကိေ ှ ာလ

ကားလ င်``ထာဝရဘရားသည်ဒါဝိဒ်အား ငါ၏လက်သိ့အပ်ေတာ်မ ပီ။ ဒါဝိဒ်သည် မိ ့

ိ း ှ င့် မိ ့တံခါးအခိင်အမာ ှ ိ သည့် မိ ့ထဲ သိ့ေရာက်ြခင်းအားြဖင့် ေထာင်ေချာက်တွင်း

သိ့သက်ဆင်းေလ ပီ'' ဟဆိ၏။‐ ၈ ထိ့ေကာင့်ေ ှ ာလသည်စစ်သည်တပ်သားများ

အားဆင့်ေခ  ပီးလ င် ကိလ မိ ့သိ့ချီတက် ၍ဒါဝိဒ် ှ င့်အေပါင်းပါတိ့အားဝိင်းရံရန် အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။

၉ ဒါဝိဒ်သည်မိမိအား ေ ှ ာလတိက်ခိက်ရန် ကံ စည်လျက်ေနေကာင်း ကားလ င် ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်အဗျာသာအား``သင်တိင်းေတာ်ကိယ ေဆာင်ခ့ဲေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၁၀

ထိေနာက်ဒါဝိဒ်က``အိ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ေ ှ ာလ

သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံကန်ေတာ်မျိုး ေ ကာင့်ကိလ မိ ့သိ့လာေရာက်၍ မိ ့ကိဖျက်

ဆီးပစ်ရန် ကံစည်လျက် ှ ိ ေ ကာင်း ကားရ ပါ၏။‐ ၁၁ ကိလ မိ ့သားတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား

ေ ှ ာလလက်သိ့ေပးအပ် ကပါမည်ေလာ။ ကန် ေတာ်မျိုး ကားရသည့်အတိင်း ေ ှ ာလသည်

အကယ်ပင်လာေရာက်ပါမည်ေလာ။ အိ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးအားဗျာ ဒိတ်ေပးသနားေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။

ထာဝရဘရားက``ေ ှ ာလလာလိမ့်မည်'' ဟ ေြဖ ကားေတာ်မလ င်၊ ၁၂

ဒါဝိဒ်က``ကိလ မိ ့သားတိ့သည်ကန်ေတာ် မျိုး ှ င့်အေပါင်းပါတိ့အားေ ှ ာလလက်သိ့

ေပးအပ် ကမည်ေလာ'' ဟတစ်ဖန်ေမးေလာက် ြပန်၏။ ထာဝရဘရားက``ေပးအပ် ကလိမ့်မည်'' ဟ

ေြဖ ကားေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိ့ေကာင့်ဒါဝိဒ် ှ င့်ေြခာက်ရာခန့် ှ ိ ေသာအေပါင်း ပါတိ့သည်

ချက်ချင်းပင်ကိလ မိ ့မှထွက်၍သင့် ရာသိ့ဆတ်ခွာသွား က၏။ ကိလ မိ ့မှဒါဝိဒ်

ထွက်ေြပးသွားေ ကာင်းေ ှ ာလ ကားသိေသာအခါ မိမိ၏အ ကံအစည်ကိဖျက်သိမ်းလိက် ေလသည်။

၁၄ ဒါဝိဒ်သည်ဇိဖေတာက ာရ ှ ိ ေတာင်ထ ထပ်ေသာအရပ်တွင်ပန်းေအာင်းလျက်ေန၏။

ေ ှ ာလသည်သ့အားအချိန် ှ ိ သမ  ကိး စား၍ ှ ာေဖွေသာ်လည်း ဘရားသခင်သည်

ဒါဝိဒ်အားေ ှ ာလ၏လက်သိ့ေပးအပ်ေတာ် မမ။‐ ၁၅ ဒါဝိဒ်သည်မိမိ၏အသက်အ ရာယ်ကိ

ေ ှ ာလ ှ ာ ကံေကာင်းသိြမင်၏။ ဒါဝိဒ်သည်ဇိဖေတာက ာရ ှ ိ ေဟာေရ ှ အရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ ေနစဥ်၊‐ ၁၆

ေယာနသန်သည်ဒါဝိဒ်ထံသိ့လာ၍ ဘရားသခင်၏ကွယ်ကာေစာင့်ထိန်းမကိစိတ်ချ

ယံ ကည်ရန်အားေပးလျက်၊‐ ၁၇ ``မေ ကာက်ပါ ှ င့်။ ငါ၏ခမည်းေတာ်ေ ှ ာလ

သည်သင့်အား အဘယ်သိ့မ ေဘးအ ရာယ် ပ ိင်လိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ သင်သည်ဣသ

ေရလဘရင်ြဖစ်မည်ကိလည်းေကာင်း၊ ငါ သည်သင်၏ညာလက် ံ းြဖစ်မည်ကိလည်း

ေကာင်းသေကာင်းစွာသိပါ၏'' ဟေြပာ ကား၏။‐ ၁၈ ထိေနာက်သတိ့သည်အြပန်အလှန်ကတိသစာ

ပ က ပီးလ င် ဒါဝိဒ်သည်ေဟာေရ ှ အရပ် တွင်ေနရစ်၍ေယာနသန်မကားမိမိ၏အိမ် သိ့ြပန်ေလ၏။

၁၉ ဇိဖအရပ်မှလအချို ့တိ့သည်ေ ှ ာလ ှ ိ ရာဂိဗာ မိ ့သိ့သွား၍``ဒါဝိဒ်သည်အက ်ပ်

တိ့၏နယ်အတွင်းယဒေတာက ာရေတာင် ပိင်း၊ ဟခိလေတာင်ထိပ်ေပ  ှ ိ ေဟာေရ ှ

အရပ်တွင်ပန်းေအာင်းေနပါသည်။‐ ၂၀ အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကိယ်ေတာ်သည်သ့အားအလွန်

ပင်ဖမ်းဆီးရမိလိေ ကာင်းကိအက ်ပ်တိ့ သိ ကပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍အက ်ပ်တိ့၏နယ်

သိ့ ကေတာ်မပါ။ သ့အားဖမ်းမိရန်အက ်ပ် တိ့တာဝန်ယပါမည်'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၂၁

ေ ှ ာလက``ဤသိ့ငါ့အေပ တွင်က ဏာ ထား ကသည့်အတွက် သင်တိ့အားထာဝရ

ဘရားေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါေစေသာ။‐ ၂၂ သင်တိ့သည်သွား၍တစ်ဖန်ေသချာေအာင်

ပ ကေလာ့။ သသည်အဘယ်အရပ်တွင် ှ ိ သည်ကိလည်းေကာင်း၊ ထိအရပ်တွင်သ့အား

အဘယ်သေတွ့ ှ ိ ခ့ဲသည်ကိလည်းေကာင်း အေသအချာစံစမ်း ကေလာ့။ သသည်

အလွန်ပါးနပ်လိမာသည်ဟငါ ကားသိ ရသည်။‐ ၂၃ သပန်းေအာင်းေနသည့်အရပ်များကိတိကျ

ေသချာစွာမှတ်သား ပီးမှ ငါ့ထံသိ့ချက် ချင်းသတင်းေပးပိ့ေလာ့။ ထိအခါသင်တိ့

ှ င့်အတငါလိက်၍ ှ ာေဖွမည်။ ဒါဝိဒ်သည် ယဒြပည်တွင် ှ ိ ေနေသးလ င် ငါသည်ယဒ

ြပည်တစ်ေလ ာက်လံးကိပင်လိက်လံ ှ ာေဖွ ရေစကာမသ့ကိမိေအာင်ဖမ်းမည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

သိ့ြဖစ်၍ထိသတိ့သည်ေ ှ ာလ၏အလျင် ဇိဖအရပ်သိ့ြပန်လည်ထွက်ခွာလာခ့ဲ က

၏။ ဒါဝိဒ် ှ င့်အေပါင်းပါတိ့သည်ေယ ှ ိ မန် မိ ့ေတာင်ဘက်၊ အာရဗာချိုင့်ဝှမ်း ှ ိ ေမာန

ေတာက ာရတွင် ှ ိ ေန က၏။‐ ၂၅ ေ ှ ာလ ှ င့်စစ်သည်တပ်သားတိ့သည်ဒါဝိဒ်

ကိ ှ ာရန်ထွက်လာ က၏။ သိ့ရာတွင်ထိ အေကာင်းကိဒါဝိဒ် ကားသိရလ င် ေမာန

ေတာက ာရ ှ ိ ေကျာက်ေတာင်သိ့သွားေရာက် ပန်းေအာင်းေလသည်။ ဤအေကာင်းကိ ကားေသာအခါ

ေ ှ ာလသည်ဒါဝိဒ် ှ ိ ရာသိ့လိက်၍ ှ ာေတာ်မ၏။‐ ၂၆ ေ ှ ာလ ှ င့်တပ်သားများကေတာင်တစ်ဘက်

တွင် ှ ိ ၍ ဒါဝိဒ် ှ င့်အေပါင်းပါတိ့ကအြခား တစ်ဘက်တွင် ှ ိ  က၏။ ေ ှ ာလ ှ င့်တပ်သား

တိ့သည်ဒါဝိဒ်တိ့လစအားဖမ်းမိခါနီး ပီြဖစ်၍ ဒါဝိဒ်တိ့လစသည်လွတ်ေြမာက် ရန် ကိးစားေနစဥ်၊‐ ၂၇

ေြခလျင်ေတာ်သည်ေ ှ ာလထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာ၍``ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်အက ်ပ်

တိ့၏ြပည်ကိချင်းနင်းဝင်ေရာက်လျက်ေန ပါ ပီ။ ချက်ချင်းြပန်၍ ကေတာ်မပါ''



၁ ဓမရာဇဝင် 166

ဟမင်း ကီးအားေလ ာက်ထားသြဖင့်၊‐ ၂၈ ေ ှ ာလသည်ဒါဝိဒ်ကိဆက်၍လိက်လံဖမ်း ဆီးမမ ပေတာ့ဘဲ

ဖိလိတိအမျိုးသား တိ့အားတိက်ခိက်ရန်ချီသွားေတာ်မ၏။ ထိ အရပ်တွင်သတိ့ ှ စ်စအားခဲွြခားထား

သည်ကိအေကာင်း ပ၍ ထိအရပ်ကိ``ခဲွ ြခားထားေသာေတာင်'' ဟေခ ေဝ သမတ် ကသတည်း။‐

၂၉ ဒါဝိဒ်သည်ထိေနရာမှထွက်ခွာ၍ အေဂဒိ ေဒသသိ့သွားေရာက်ပန်းေအာင်းလျက်ေန ေလသည်။

၂၄ ေ ှ ာလသည်ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ ှ င့်စစ် တိက်ရာမှြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ

အေဂဒိ မိ ့အနီး ှ ိ ေတာက ာရတွင်ဒါဝိဒ် ှ ိ ေနေ ကာင်း ကားလ င်၊‐ ၂

ဣသေရလလက်ေ ွးစင်စစ်သည်ေတာ်သံး ေထာင်ကိေခ ၍ ဆိတ် ိင်းများေနရာေကျာက်

ေဆာင်များတွင် ဒါဝိဒ် ှ င့်အေပါင်းပါတိ့ အား ှ ာေဖွရန်ထွက်ခွာသွားေတာ်မသည်။‐

၃ မင်း ကီးသည်လမ်းအနီး ှ ိ သိးြခံများ အနားမှာဂတစ်ခကိေတွ့သြဖင့် ကိယ်လက်

သတ်သင်ရန်ဝင်ေတာ်မ၏။ ထိဂကားအြခား မဟတ်၊ အတွင်းပိင်းတွင်ဒါဝိဒ်တိ့လစ

ပန်းေအာင်းေနသည့်ဂပင်ြဖစ်သည်။ ၄ ဒါဝိဒ်၏လတိ့က``ထာဝရဘရားသည်ရန်

သအား အ ှ င်၏လက်သိ့ေပးအပ်ေတာ်မမည် ဟ၍လည်းေကာင်း၊ သ့အားအ ှ င်အလိ ှ ိ

သလိ ပ ိင်လိမ့်မည်ဟ၍လည်းေကာင်း မိန့် ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်းယခအ ှ င်အခွင့် ေကာင်း ကံပါ ပီ''

ဟဆိ က၏။ ဒါဝိဒ်သည် ေ ှ ာလ ှ ိ ရာသိ့သွားကာ ေ ှ ာလ၏ဝတ်လံ ကိတိတ်တဆိတ်လီှးြဖတ်လိက်၏။‐

၅ သိ့ရာတွင်ယင်းသိ့ ပမိသည့်အတွက် ဒါဝိဒ် လိပ်ြပာမသန့်ြဖစ်လာ၏။‐ ၆

ထိ့ေကာင့်မိမိ၏လတိ့အား``ထာဝရဘရား ဘိသိက်ေပးေတာ်မေသာဘရင်၊ ငါ၏သခင်

အားေဘးအ ရာယ်မ ပမိေစရန်ထာဝရ ဘရားသည်ငါ့ကိဆီးတားေတာ်မပါေစ ေသာ။

မင်း ကီးသည်ထာဝရဘရားဘိသိက် ေပးေတာ်မေသာဘရင်ြဖစ်သြဖင့် ငါသည်သ့

အားစိးစဥ်းမ ေဘးအ ရာယ်မ ပအပ်'' ဟ ဆိ၏။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍ေ ှ ာလအားတိက်ခိက်ရန်မသင့်

ေကာင်း မိမိ၏လတိ့ကိဒါဝိဒ်ကေကာင်း စွာနားလည်သေဘာေပါက်ေစေလသည်။

ေ ှ ာလသည်ထ၍ဂမှထွက်သွားေလ၏။‐ ၈ ထိအခါဒါဝိဒ်သည်လိက်၍ထွက် ပီးလ င်``အ

ှ င်မင်း ကီး'' ဟဟစ်ေခ လိက်၏။ ေ ှ ာလလှည့် ၍ ကည့်ေသာအခါဒါဝိဒ်သည် ိ ေသစွာ

ေြမေပ တွင်ဦး တ်ပျပ်ဝပ်လျက်၊‐ ၉ ဤသိ့ေလာက်တင်၏။ ``အက ်ပ်သည်အ ှ င့်

အားေဘးအ ရာယ် ပရန် ကိးစားေနသည် ဟ လတိ့ေြပာဆိ ကေသာစကားကိအ ှ င်

အဘယ်ေ ကာင့်ယံေတာ်မပါသနည်း။‐ ၁၀ ယခပင်လ င်ထာဝရဘရားသည်အ ှ င့် အား

အက ်ပ်၏လက်သိ့အပ်ေတာ်မခ့ဲေ ကာင်း အ ှ င်ကိယ်တိင်သိြမင် ိင်ပါ၏။ အက ်ပ်၏

လအချို ့တိ့ကအ ှ င့်အားအသတ်ခိင်း ကပါ၏။ သိ့ရာတွင်အက ်ပ်သည်အ ှ င်

၏အတွက်စိတ်မေကာင်းြဖစ်သြဖင့် အ ှ င့် ကိစိးစဥ်းမ ေဘးအ ရာယ်မ ပလိပါ။

အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ် အ ှ င်သည်ထာဝရ ဘရားဘိသိက်ေပးေတာ်မေသာဘရင်

ြဖစ်ေသာေကာင့်ြဖစ်ပါ၏။‐ ၁၁ အက ်ပ်၏ခမည်းေတာ်၊ ဤမှာ ကည့်ေတာ် မပါ။

အက ်ပ်ကိင်ထားသည့်အ ှ င့်ဝတ်လံစ ကိ ကည့် ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည်အ ှ င့်

အားသတ်ြဖတ် ိင်ခွင့်ရ ှ ိ ခ့ဲေသာ်လည်း ဤ ဝတ်လံစကိသာလ င်လီှးြဖတ်ခ့ဲပါ၏။ အ ှ င့်

အားပန်ကန်ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဘးအ ရာယ် ပရန်ေသာ်လည်းေကာင်း အက ်ပ်မ ကံ ွယ်

ေကာင်းကိဤအချက်အားြဖင့် အ ှ င်မင်း ကီးေကာင်းစွာနားလည်သေဘာေပါက်သင့်

ပါ၏။ အက ်ပ်သည်အ ှ င့်အားအဘယ်သိ့ မ မြပစ်မှားခ့ဲေသာ်လည်း အ ှ င်သည်

အက ်ပ်ကိသတ်ရန်လိက်လံဖမ်းဆီး လျက်ေနပါ၏။‐ ၁၂အက ်ပ်တိ့ ှ စ်ဦးအနက်အဘယ်သမှား

ေကာင်းကိ ထာဝရဘရားဆံးြဖတ်ေတာ်မ ပါေစေသာ။ အ ှ င်အက ်ပ်အား ပခ့ဲသည့် အမအရာအတွက်

ကိယ်ေတာ်သည်အ ှ င့် အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မပါေစေသာ။အက ်ပ်သည်အ ှ င်အားစိးစဥ်းမ

ေဘးအ ရာယ် ပလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။‐ ၁၃ `ယတ်မာမကိယတ်မာသတိ့သာလ င် ပ

ကျင့်တတ်၏' ဟေသာေ ှ းစကားပံကိအ ှ င် သိေတာ်မပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍အက ်ပ်သည်

အ ှ င့်အားေဘးအ ရာယ် ပလိမ့်မည် မဟတ်ပါ။‐ ၁၄ဣသေရလဘရင်သည်မည်သ့ကိသတ်ြဖတ်

ရန် လိက်လံဖမ်းဆီးေနပါသနည်း။ ေခွးေသ ေကာင်ေခွးေလှးတိ့ကိေလာ။‐ ၁၅

အက ်ပ်တိ့ ှ စ်ဦးအနက်အဘယ်သမှား သည်ကိ ထာဝရဘရားစီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်

မပါလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်ဤအမကိ ကည့် စစ်ေဆးေတာ်မပါေစေသာ။ အက ်ပ်

၏ဘက်မှေချပေတာ်မ၍အက ်ပ်အား အ ှ င်၏လက်မှကယ်ေတာ်မပါေစေသာ''ဟေလာက်ေလ၏။

၁၆ ဤသိ့ဒါဝိဒ်ေလ ာက်ထား ပီးေသာအခါ ေ ှ ာလက``သင်သည်အကယ်ပင်ငါ၏သား ဒါဝိဒ်ေပေလာ''

ဟဆိ၍ငိေ ကးေတာ်မ၏။‐ ၁၇ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်အား``သင်သည်မှန်ကန်၍ ငါသည်မှားပါ၏။

ငါသည်သင့်အားဆိး ယတ်စွာ ပခ့ဲေသာ်လည်း သင်သည်ငါ့ ကိေကျးဇး ပပါသည်တကား။‐ ၁၈

ယေန့ငါ့အားသင် ပေသာေကျးဇးသည် ကီးလှပါေပသည်။ ထာဝရဘရားက

ငါ့အားသင့်လက်သိ့ေပးအပ်ေတာ်မေသာ် လည်းသင်သည်ငါ့ကိမသတ်ခ့ဲပါ။‐ ၁၉

လသည်မိမိရန်သကိဖမ်းဆီးရမိ ပီး ေနာက် ဘယ်အခါ၌ချမ်းသာေပးဖးပါ သနည်း။

ယေန့ငါ့အားသင် ပေသာအမ အတွက် ဘရားသခင်သင့်ကိေကာင်းချီး ေပးေတာ်မပါေစေသာ။‐ ၂၀

သင်သည်ဣသေရလဘရင်ြဖစ်လာမည်ကိ လည်းေကာင်း၊ ဣသေရလြပည်သည်သင်၏

လက်ဝယ်ဆက်လက်တည် မဲေနမည်ကိလည်း ေကာင်းယခငါအေသအချာသိပါ၏။‐ ၂၁

သိ့ရာတွင်ငါ၏နာမည် ှ င့်ငါ့အိမ်ေထာင်စနာ မည်သည်လံးဝေပျာက်ကွယ်၍မသွားေစရန်

သင်သည်ငါ့သားေြမးတိ့အားအသက်ချမ်း သာေပးပါမည်ဟ ထာဝရဘရား၏နာမ

ေတာ်ကိတိင်တည်၍ငါ့အားကတိ ပပါ ေလာ့'' ဟဆိလ င်၊‐ ၂၂ ဒါဝိဒ်သည်ကတိ ပေလ၏။

ထိေနာက်ေ ှ ာလသည်မိမိ၏နန်းေတာ်သိ့ ြပန်၍ ဒါဝိဒ် ှ င့်အေပါင်းပါတိ့သည်မိမိ

တိ့ပန်းေအာင်းရာအရပ်သိ့ထွက်သွားက၏။

၂၅ ှ ေမွလကွယ်လွန်သွားသြဖင့် ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်လာေရာက်စ

ေဝးလျက်ငိေ ကးြမည်တမ်း က၏။ ထိေနာက် သ့အားရာမ မိ ့ေနအိမ်တွင်သ ဂဟ်လိက်

က၏။ ယင်းသိ့သ ဂဟ် ပီးေသာအခါဒါဝိဒ်သည် ပါရန်ေတာက ာရသိ့ထွက်ခွာသွားေလ သည်။‐ ၂

ကာလက်သားချင်းစတွင်ေမာန မိ ့သား နာဗလဆိသလတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်

ကရေမလ မိ ့အနီးတွင်ေနထိင်ေသာေြမ ပိင် ှ င်ြဖစ်သည်။ သသည်သိးသံးေထာင် ှ င့်

ဆိတ်တစ်ေထာင်ကိပိင်သြဖင့် အလွန် ကယ်ဝ ချမ်းသာသြဖစ်၏။ သ၏ဇနီးအဘိဂဲလ

သည်အဆင်းလှ၍ ပညာအေြမာ်အြမင် ှ ိ သအမျိုးသမီးြဖစ်၏။ နာဗလမကား

သေဘာယတ်၍ ိင်းြပသြဖစ်သတည်း။ နာဗလသည်ကရေမလ မိ ့တွင်မိမိ၏သိး

များကိအေမွး ှ ပ်လျက်ေန၏။‐ ၄ ထိအေကာင်းကိေတာက ာရ ှ ိ ဒါဝိဒ် ကား သိရသြဖင့်၊‐ ၅

ကရေမလ မိ ့သိ့လငယ်လ ွယ်ဆယ်ေယာက် ကိေစလတ်ကာ``သင်တိ့သည်နာဗလကိ ှ ာ၍

ငါ့ကိယ်စား တ်ဆက် ကေလာ့။‐ ၆ သ့အားဤသိ့ေြပာ ကားေလာ့။ `ချစ်မိတ်ေဆွ၊

ဒါဝိဒ်သည်သင့်ကိ တ်ဆက်လိက်ပါ၏။ သင် ှ င့်တကွသင်၏အိမ်ေထာင်စသားများသည်

လည်းေကာင်း၊ သင် ှ င့်သက်ဆိင်သအေပါင်းတိ့ သည်လည်းေကာင်း ကျန်းမာချမ်းသာ ကေစ

ရန်ဆေတာင်းေမတာပိ့သလိက်ပါသည်။‐ ၇ သင်သည်သိးများကိအေမွး ှ ပ်လျက်ေန

ေကာင်း ကားသိရသြဖင့် ဒါဝိဒ်ကသင်၏ သိးထိန်းတိ့သည်ကန်ေတာ်တိ့ ှ ိ ရာအရပ်

တွင် သိးများကိထိန်းေကျာင်းေန ကေသာ် လည်း ကန်ေတာ်တိ့သည်သတိ့အားေဘး

အ ရာယ်မ ပခ့ဲေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ သတိ့သည်ကရေမလ မိ ့တွင် ှ ိ ေနစဥ် အေတာအတွင်း၌

မည်သည့်အရာတစ် စံတစ်ခမ ခိးဝှက်ြခင်းမခံရ က ေကာင်းကိလည်းေကာင်းသင့်အားသိေစ

လိပါသည်။‐ ၈ဤအေကာင်းကိသိးထိန်းတိ့အားေမးြမန်း လ င်သင်သိ ှ ိ  ိင်ပါလိမ့်မည်။ ကန်ေတာ်တိ့

သည်ဤပဲွေန့၌ဤအရပ်သိ့လာပါ ပီ။ ဒါဝိဒ်ကကန်ေတာ်တိ့အား ကိဆိဧည့်ခံ ပါရန်ပန် ကားလိက်ပါ၏။

သင်၏အေစခံ ကန်ေတာ်တိ့အားလည်းေကာင်း၊ သင်၏မိတ် ေဆွဒါဝိဒ်အားလည်းေကာင်းသင်ေပး ိင်

သည့်အရာကိေကျးဇး ပ၍ေပးပါေလာ့။' ၉ ယင်းသိ့ န် ကားလိက်သည့်အတိင်းဒါဝိဒ်

၏လတိ့သည် နာဗလအား တ်ဆက်ေြပာ ကား ပီးလ င်ေစာင့်ဆိင်း၍ေန က၏။‐ ၁၀

နာဗလကလည်း``ဒါဝိဒ်ဆိသမှာအဘယ် သနည်း။ သ၏အေကာင်းကိငါတစ်ခါမ မ ကားဘးပါတကား။

ယခေခတ်အခါ ၌တိင်းြပည်သည်ကန်ေြပးများ ှ င့်ြပည့် ှက်လျက် ှ ိ ေနေလ ပီ။‐ ၁၁

သိးေမွး ှ ပ်သတိ့အတွက်ြပင်ဆင်ထားသည့် ငါ့မန့်၊ ငါ့ေရ၊ ငါ့အမဲသားကိယ၍ေလလွင့်

ေနသတိ့အားမေပး ိင်'' ဟြပန်၍ေြပာ၏။ ၁၂ ဒါဝိဒ်၏လတိ့သည်ြပန်လာ ပီးလ င် နာဗလ

ေြပာဆိလိက်ေသာစကားကိဒါဝိဒ်အား ေြပာြပ က၏။‐ ၁၃ ထိအခါဒါဝိဒ်သည်သတိ့အား`` ားကိခါး

တွင်ပတ်စည်း ကေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးသည့် အတိင်းသတိ့သည်ပတ်စည်း က၏။ ဒါဝိဒ်

သည်လည်းမိမိ၏ ားကိခါးတွင်ပတ်စည်း ကာ လေလးရာခန့် ှ င့်အတထွက်ခွာသွား ေလသည်။

လ ှ စ်ရာကိမစခန်းေစာင့်ရန် ထားခ့ဲ၏။ ၁၄ နာဗလ၏အေစခံတစ်ဦးက နာဗလ၏

ဇနီးအဘိဂဲလအား``ဤအေကာင်းကိ သခင်မ ကား ပီးပါ ပီေလာ။ ဒါဝိဒ်သည် ေတာက ာရမှေန၍

ကန်ေတာ်တိ့၏သခင် ထံသိ့ေစတမန်တိ့ကိလတ်ကာ တ်ဆက် ပါ၏။ သိ့ရာတွင်သခင်ကထိသတိ့အား

ေစာ်ကားေမာ်ကားေြပာဆိလိက်ပါ၏။‐ ၁၅ သတိ့သည်ကားကန်ေတာ်တိ့အားများစွာ

ေကျးဇး ပသများြဖစ်ပါ၏။ အဘယ်အခါ ၌မ ကန်ေတာ်တိ့အားအေ ှ ာင့်အယှက်မ

ေပးခ့ဲ ကပါ။ ကန်ေတာ်တိ့သည်သတိ့ ှ င့် အတကွင်းထဲတွင် ှ ိ ေနစဥ်အခါများ၌ လည်း

တစ်စံတစ်ရာမ ေပျာက်ဆံးခ့ဲသည် ဟ၍ပင်မ ှ ိ ပါ။‐ ၁၆ သိးအပ်များကိကန်ေတာ်တိ့ထိန်းေကျာင်း

လျက်ေနစဥ် သတိ့သည်ကန်ေတာ်တိ့အား ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ခ့ဲ ကပါ၏။‐ ၁၇

ဤအမကိဆင်ြခင်စဥ်းစား၍အဘယ်သိ့ ပသင့်သည်ကိဆံးြဖတ်ပါေလာ့။ ဤကိစ

သည်ကန်ေတာ်တိ့၏သခင် ှ င့်အိမ်ေထာင်စ တစ်ခလံးကိေဘးဥပဒ်ေပး ိင်ပါသည်။

ကန်ေတာ်တိ့၏သခင်သည်စိတ်သေဘာ ထားေသးသိမ်သြဖစ်၍ အဘယ်သ၏

စကားကိမ နားေထာင်လိမ့်မည်မဟတ် ပါ'' ဟဆိ၏။ ၁၈အဘိဂဲလသည်မန့်အလံး ှ စ်ရာ၊ စပျစ်ရည်

အြပည့် ှ ိ ေသာသားေရဘး ှ စ်ဘး၊ သိးကင် ငါးေကာင်၊ ေပါက်ေပါက် ှ စ်တင်း၊ စပျစ်သီးေြခာက်



၁ ဓမရာဇဝင်167

အ ပတ်တစ်ရာ ှ င့်သေဘာသဖန်းသီးပျဥ် အြပား ှ စ်ရာကိ အလျင်အြမန်စေဆာင်း

ပီးလ င်ြမည်းများအေပ သိ့တင်၏။‐ ၁၉ ထိေနာက်သ၏အေစခံတိ့အား``သင်တိ့ေ ှ ့ မှသွား ှ င့် က။

ငါေနာက်ကလိက်ခ့ဲမည်'' ဟ ဆိ၏။ မိမိ၏ခင်ပွန်းနာဗလကိမအသိ မေပးေချ။ ၂၀

သသည်ြမည်းကိစီး၍လာရာေတာင်ေြခလမ်း ေကွ့သိ့ေရာက်ေသာအခါ မိမိ၏ထံသိ့ဦးတည်

လာေနေသာဒါဝိဒ်တိ့လစ ှ င့် တ်တရက် ဆံမိေလ၏။‐ ၂၁ ထိသိ့မဆံမိခင်ဒါဝိဒ်က ဤသိ့ဆိ၏။

``အဘယ် ေကာင့်ေတာက ာရတွင် ထိလ၏ပစည်းဥစာများ ကိငါေစာင့်ထိန်းေပးခ့ဲမိပါသနည်း။

ယင်းသိ့ သ့အားကညီေစာင့်ေ ှ ာက်ခ့ဲသြဖင့် ဤသိ့ငါ့ အားေကျးဇးကန်းေလ ပီတကား။‐ ၂၂

မိးမလင်းမီသတိ့အားတစ်ေယာက်မကျန် ငါမသတ်ပါမ ဘရားသခင်သည်ငါ့အား

အဆံးစီရင်ေတာ်မပါေစေသာ။'' ၂၃ အဘိဂဲလသည်ဒါဝိဒ်ကိြမင်လ င်ေဆာလျင်

စွာြမည်းေပ မှဆင်း၍ ဒါဝိဒ်၏ေြခရင်းတွင် ေြမေပ သိ့လဲှချကာ ဤသိ့ေလာက်၏။ ``အ ှ င်၊

ေကျးဇး ပ၍ကန်မ၏စကားကိနားေထာင် ေတာ်မပါ။ ြဖစ်ခ့ဲသမ အမအတွက်ကန်မ

ကိပင်အြပစ်တင်ေတာ်မပါ။‐ ၂၅ အသံးမကျသ၊ နာဗလ၏စကားကိဂ ပေတာ်မမပါ ှ င့်။

သသည်မိမိနာမည် ှ င့် လိက်ေအာင် မိက်မဲသြဖစ်ပါ၏။ အ ှ င်၊ အ ှ င့်အေစခံများလာေရာက်ချိန်က

အိမ်တွင်ကန်မမ ှ ိ ပါ။‐ ၂၆ ရန်သများကိအ ှ င်ကိယ်တိင်သတ်ြဖတ်၍ လက်

စားေချမကိမ ပရန်ဆီးတားေတာ်မသမှာ ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ အ ှ င်၏

ရန်သများသည်လည်းေကာင်း၊ အ ှ င့်အားေဘး အ ရာယ် ပလိသအေပါင်းတိ့သည်လည်း

ေကာင်း နာဗလက့ဲသိ့ပင်အြပစ်ဒဏ်စီရင် ြခင်းကိခံရ ကပါေစေသာဟ အသက် ှ င်

ေတာ်မေသာထာဝရဘရားကိတိင်တည် ၍ကန်မကျိန်ဆိပါ၏။‐ ၂၇ အ ှ င်၊

အ ှ င်၏ထံသိ့ကန်မယေဆာင်လာ ေသာလက်ေဆာင်များကိေကျးဇး ပ၍ လက်ခံ ပီးလ င်

အ ှ င်၏လတိ့အားေပး ေတာ်မပါ။‐ ၂၈ ကန်မ ပမိခ့ဲေသာအမှားအတွက်အြပစ်

လတ်ေတာ်မပါ။ အ ှ င်သည်ထာဝရဘရား ၏စစ်ပဲွများကိဆင် ဲလျက် ှ ိ သြဖင့် ထာဝရ

ဘရားသည်အ ှ င် ှ င့်အ ှ င့်သားေြမးတိ့အား မင်းေြမာက်ေတာ်မပါလိမ့်မည်။ အ ှ င်၌လည်း

အသက်ထက်ဆံးေဘးေရာက်မည်မဟတ်ပါ။‐ ၂၉ အကယ်၍တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည်

အ ှ င့်အားတိက်ခိက်သတ်ြဖတ်ရန် ကိးစား ပါမ လသည်အဖိးထိက်သည့်ရတနာကိ

လံ ခံစွာသိမ်းဆည်းထားတတ်သက့ဲသိ့ ထာဝရဘရားသည်အ ှ င်၏အသက်ကိ

လည်းေဘးမ့ဲလံ ခံစွာထားေတာ်မပါလိမ့် မည်။ အ ှ င်၏ရန်သတိ့ကိမကား လသည်

ေကျာက်ခဲကိေလာက်လဲြဖင့်ပစ်ထတ်သက့ဲ သိ့ကိယ်ေတာ်ပစ်ထတ်ေတာ်မပါလိမ့်မည်။‐ ၃၀

ထာဝရဘရားသည်မိမိကတိထားေတာ်မ သမ ေသာေကာင်းကျိုးချမ်းသာများကိ အ ှ င်

အားမချေပးေတာ်မ၍ဣသေရလဘရင် အြဖစ်ြဖင့်ဘိသိက်သွန်းေတာ်မေသာအခါ၊‐ ၃၁

အ ှ င်သည်မိမိ ပခ့ဲသည့်လက်စားေချမ ှ င့် အေကာင်းမ့ဲသတ်ြဖတ်မတိ့အတွက်ဝမ်းနည်း

ရလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ ေနာင်တရရန်အေကာင်း လည်း ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်ပါ။

အ ှ င် ပသည့်အမ မှန်သမ ကိထာဝရဘရားေကာင်းချီးေပး ေတာ်မေသာအခါ

ကန်ေတာ်မအားသတိရ ေတာ်မပါ။'' ၃၂ ဒါဝိဒ်ကလည်း``ယေန့သင့်အားငါ့ထံသိ့

ေစလတ်ေတာ်မေသာ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။‐ ၃၃ လသတ်မ ှ င့်လက်စားေချမတိ့ကိမ ပမိ ေစရန်

သင်သည်ယေန့အေြမာ်အြမင် ကီးစွာ ြဖင့် ငါ့အားဆီးတားခ့ဲသည့်အတွက်ငါသည်

ထာဝရဘရား၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ပါ၏။‐ ၃၄ထာဝရဘရားသည်သင့်အားေဘးအ ရာယ်

မ ပမိေစရန်လည်း ငါ့အားဆီးတားေတာ်မ ေလ ပီ။ သိ့ရာတွင်အကယ်၍သင်သည်ငါ့ထံ

သိ့အလျင်အြမန်မေရာက်လာပါမ နက်ြဖန် နံနက်မတိင်မီနာဗလ၏လအေပါင်းတိ့အား

ငါသတ်မိမည်ြဖစ်ေ ကာင်း အသက် ှ င်ေတာ်မ ေသာထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍ငါကျိန် ဆိ၏''

ဟေြပာ၏။‐ ၃၅ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်အဘိဂဲလယေဆာင် လာေသာလက်ေဆာင်များကိလက်ခံ ပီး

လ င်သ့အား``သင် ပေစလိသည့်အတိင်း ငါ ပမည်။ စိးရိမ်မမ ှ ိ ဘဲအိမ်သိ့ြပန် ေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၃၆

အဘိဂဲလသည်လည်းနာဗလထံသိ့ြပန် ေလ၏။ နာဗလကားမိမိ၏အိမ်တွင် ဘရင့်

ပဲွေတာ်တမ ခမ်းနားသည့်စားပဲွ ကီးကိ ကျင်းပလျက်ေန၏။ သသည်ေသရည်ယစ်မး

ကာေပျာ် င်လျက် ှ ိ သြဖင့် အဘိဂဲလ သည်သ့အားေနာက်တစ်ေန့နံနက်တိင်ေအာင်

အဘယ်အရာကိမ မေြပာဘဲေန၏။‐ ၃၇ ထိေနာက်အရက်မးေြပ၍လာေသာအခါ၌

မ သ့အားဇနီးသည်ကြဖစ်သမ ေသာအမ တိ့ကိေြပာြပေလသည်။ ထိအခါသသည်

ေလြဖတ်သြဖင့်တစ်ကိယ်လံးမလပ်မ ှ ား ိင်ေတာ့ေချ။‐ ၃၈ ဆယ်ရက်ခန့် ကာေသာ်ထာဝရဘရားဒဏ်

ခတ်ေတာ်မသြဖင့်နာဗလကွယ်လွန်ေလ၏။ ၃၉ ဒါဝိဒ်သည် နာဗလကွယ်လွန်ေကာင်း ကား

သိရေသာအခါ``ထာဝရဘရားသည်မဂ လာ ှ ိ ေတာ်မပါေစသတည်း။ ကိယ်ေတာ်

သည်နာဗလငါ့ကိေစာ်ကားသည့်အတွက် လက်စားေချေတာ်မ၍ကိယ်ေတာ်၏အေစခံ

ငါ့ကိလည်းမိက်မှားမမ ပရန်ဆီးတား ေတာ်မ ပီ။ ထာဝရဘရားသည်နာဗလ ပသည့်ဒစ ိက်အတွက်

သ့ကိဒဏ်ခတ် ေတာ်မေလ ပီ'' ဟ မက်ဆိ၏။ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်အဘိဂဲလအား

မိမိ ှ င့်ထိမ်းြမားမဂလာ ပရန်လလတ်၍စကား ကမ်းလှမ်းလိက်ေလသည်။‐ ၄၀

သ၏အေစခံတိ့သည်ကရေမလ မိ ့သိ့ သွား ပီးလ င် အဘိဂဲလအား``ဒါဝိဒ်သည်

သခင်မ ှ င့်ထိမ်းြမားလက်ထပ်လိသြဖင့် သခင်မအားေခ ေဆာင်ခ့ဲရန်ကန်ေတာ်တိ့

အားေစလတ်လိက်ပါသည်'' ဟေြပာ ကား က၏။ ၄၁အဘိဂဲလသည် ေြမသိ့တိင်ေအာင်ဦး တ်

ပီးလ င်``ကန်မသည်ထိသခင်၏အေစခံ ြဖစ်သြဖင့် သ့အေစခံများ၏ေြခကိပင်

ေဆးရန်အသင့် ှ ိ ပါ၏'' ဟဆိကာ၊‐ ၄၂ လျင်ြမန်စွာထ၍ြမည်းကိစီးေလ၏။ ထိ

ေနာက်အမျိုးသမီးအေစခံငါးေယာက် ကိေခ ၍ ဒါဝိဒ်၏ေစတမန်များ ှ င့်အတ လိက်သွား ပီးလ င်

ဒါဝိဒ်၏ဇနီးအြဖစ် ခံယေလသည်။ ၄၃ ဒါဝိဒ်သည်ေယဇေရလ မိ ့သ အဟိေနာင်

ှ င့်ထိမ်းြမားမဂလာ ပထား ပီးြဖစ်ေသာ် လည်း ယခအဘိဂဲလအားလည်းမိမိ၏

ဇနီးအြဖစ်ြဖင့်သိမ်းပိက်လိက်၏။‐ ၄၄ ဤအေတာအတွင်း၌ေ ှ ာလသည် ဒါဝိဒ်၏ ဇနီးေဟာင်း၊

မိမိ၏သမီးေတာ်မိခါလ အားဂလိမ် မိ ့မှလဲ ှ ၏သားဖာလတိ ှ င့် ထိမ်းြမားေပးစား ပီးြဖစ်သတည်း။

၂၆
ဇိဖ မိ ့မှလအချို ့တိ့သည်ေ ှ ာလ ှ ိ ရာဂိဗာ မိ ့သိ့လာေရာက်၍

ဒါဝိဒ်သည်ယဒေတာက ာရ အစွန်နား ှ ိ ဟခိလေတာင်ေပ တွင်ပန်းေအာင်း

ေနပါသည်ဟေလာက်ထား က၏။‐ ၂ ေ ှ ာလသည်ချက်ချင်းပင်မိမိ၏လက်ေ ွး

စင်စစ်သည်ေတာ်သံးေထာင် ှ င့်အတ ဒါဝိဒ် ကိ ှ ာရန်ဇိဖေတာက ာရသိ့ချီတက် ပီး လ င်၊‐ ၃

ဟခိလေတာင်ေပ လမ်းအနီးတွင်တပ်စခန်း ချ၏။ ထိအချိန်၌ဒါဝိဒ်သည်ေတာက ာရ တွင်ပင် ှ ိ ၍

မိမိအား ှ ာေဖွရန်ေ ှ ာလေတာ က ာရထဲသိ့ေရာက် ှ ိ လာသည့်သတင်း ကိ ကားေသာအခါ၊‐ ၄

သလ ိုများကိေစလတ်စံစမ်းေစရာအကယ် ပင်ေ ှ ာလေရာက် ှ ိ ေနေ ကာင်းသိ ှ ိ ရေလ သည်။‐ ၅

သသည်ေ ှ ာလတပ်ချရာသိ့ချက်ချင်းသွား ၍ေ ှ ာလ ှ င့်ေနရ၏သား၊ ေ ှ ာလ၏ဗိလ်ချုပ်

အာဗနာတိ့အိပ်စက်သည့်ေနရာကိ ကည့် ၏။ ေ ှ ာလသည်တပ်စခန်းအလယ်တွင်အိပ်၍

သ၏လတိ့မကားသ့ကိဝိင်းရံလျက်အိပ် က၏။ ၆ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်ဟိတိအမျိုးသားအဟိ

မလက် ှ င့်ေဇ ယာ၏သား၊ ယွာဘ၏ညီ အဘိ ှ ဲ တိ့အား``သင်တိ့ ှ စ်ဦးအနက်

အဘယ်သသည်ေ ှ ာလ၏တပ်စခန်းသိ့ ငါ ှ င့်အတ လိက်ပါမည်နည်း'' ဟေမး၏။

အဘိ ှ ဲ က``အက ်ပ်လိက်ပါမည်'' ဟဆိ၏။ ၇ သိ့ြဖစ်၍ထိညဥ့်၌ဒါဝိဒ် ှ င့်အဘိ ှ ဲ တိ့

သည်ေ ှ ာလ၏တပ်စခန်းသိ့ဝင်ေရာက် က ရာတပ်စခန်းအလယ်တွင် ေ ှ ာလသည်မိမိ

၏လံှကိေခါင်းရင်းတွင်စိက်၍အိပ်ေပျာ်ေန သည်ကိေတွ့ ှ ိ  က၏။ အာဗနာ ှ င့်စစ်သည်

တပ်သားတိ့ကမေ ှ ာလပတ်လည်တွင် အိပ်လျက်ေန ကေလသည်။‐ ၈

အဘိ ှ ဲ ကဒါဝိဒ်အား``ဘရားသခင်သည် အ ှ င်၏ရန်သကိယေန့အ ှ င့်လက်သိ့အပ် ေတာ်မ ပီ။

သိ့ြဖစ်၍သ့အားသ့လံှြဖင့်ပင် တစ်ချက်တည်းေြမတွင်စိက်ေနေအာင်ထိး သတ်ခွင့်ေပးေတာ်မပါ။

ှ စ်ချက်ထိးရန် လိမည်မဟတ်ပါ'' ဟေလာက်၏။ ၉ သိ့ရာတွင်ဒါဝိဒ်က``သင်သည်မင်း ကီးအား

ေဘးအ ရာယ်မ ပရ။ ထာဝရဘရားသည် မိမိဘိသိက်ေပးေတာ်မေသာဘရင်အား

ေဘး အ ရာယ် ပသမည်သကိမဆိဧကန်မချ အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၀

ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်ပင်လ င်ေ ှ ာလ အား မတာအေလျာက်ေသချိန်ေရာက်သည့်အခါ

၌ြဖစ်ေစ၊ စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးေသာအခါ၌ြဖစ် ေစဒဏ်စီရင်ေတာ်မမည်ြဖစ်ေ ကာင်း အသက်

ှ င်ေတာ်မေသာထာဝရဘရားအားြဖင့် ငါသိ၏။‐ ၁၁ဘရားသခင်ခန့်ထားေတာ်မသည့်ဘရင်ကိ

ေဘးအ ရာယ်မ ပမိေစရန် ငါ့အားကိယ်ေတာ် ဆီးတားေတာ်မပါေစေသာ။ ငါတိ့သည်မင်း

ကီး၏လံှေတာ် ှ င့်ေရဘးေတာ်တိ့ကိယ၍ သွား ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ၏။‐ ၁၂

ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်ေ ှ ာလ၏ေခါင်းရင်းတွင် ှ ိ ေသာလံှ ှ င့်ေရဘးကိယ၍ အဘိ ှ ဲ  ှ င့်

အတထွက်သွား၏။ ထာဝရဘရားသည်တစ် တပ်လံးကိအိပ်ေမာကျေစေတာ်မသြဖင့်

အဘယ်သမ မသိမြမင်မ ိးမ ကား က။ ၁၃ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်ချိုင့်ဝှမ်းတစ်ဘက်သိ့ကး ပီးေနာက်

ေဘးကင်းေလာက်ေအာင်ေဝးရာသိ့ ေရာက်ေသာအခါေတာင်ကန်းထိပ်တွင်ရပ် လျက်၊‐ ၁၄

ေ ှ ာလ၏တပ်သားများ ှ င့်အာဗနာအား``အိ အာဗနာသင်သည်ငါေြပာသည်ကိ ကား ရပါ၏ေလာ''

ဟဟစ်ေအာ်ေလ၏။ အာဗနာက``မင်း ကီးအိပ်ရာမှ ိးေအာင်ေအာ် ဟစ်ေနသကားအဘယ်သနည်း''

ဟေမး၏။ ၁၅ ဒါဝိဒ်က``အိ အာဗနာ၊ သင်သည်ဣသေရလ ြပည်တွင်ခွန်အားအ ကီးဆံးေသာသမဟတ်

ပါေလာ။ သိ့ြဖစ်၍သင်၏အ ှ င်သခင်ဘရင် မင်းြမတ်အား အဘယ်ေ ကာင့်မကာကွယ်မေစာင့်

ေ ှ ာက်ဘဲေနပါသနည်း။ ခတင်ကပင်လ င်လ တစ်ေယာက်သည်သင်၏အ ှ င်သခင်ကိသတ်

ရန်တပ်စခန်းထဲသိ့ဝင်ခ့ဲ၏။‐ ၁၆ အချင်းအာဗနာ၊ သင်သည်ဝတရားပျက်ကွက်

ခ့ဲပါသည်တကား။ ဘရင်အြဖစ်ဘရားသခင် ခန့်ထားေတာ်မေသာသင်၏အ ှ င်ကိ သင်သည်

မေစာင့်ေ ှ ာက်ခ့ဲသြဖင့်သင်တိ့အားလံးပင် ေသဒဏ်ခံသင့်ေ ကာင်း အသက် ှ င်ေတာ်မ

ေသာထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍ငါ ကျိန်ဆိပါ၏။ ဘရင်၏လံှေတာ်သည်
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အဘယ်မှာ ှ ိ သည်ကိ ကည့်ေလာ့။ ေခါင်း ရင်းေတာ်အနီးတွင်ထားသည့်ေရဘးေတာ်

ကားအဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း'' ဟေမး၏။ ၁၇ ေ ှ ာလသည်ဒါဝိဒ်၏အသံကိမှတ်မိသြဖင့်``သင်

သည်ငါ့သားဒါဝိဒ်ေပေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ဒါဝိဒ်က``မှန်လှပါအ ှ င်မင်း ကီး၊‐ ၁၈

အ ှ င်သည်အဘယ်ေကာင့်မိမိ၏အေစခံြဖစ် သအက ်ပ်အား လိက်လံဖမ်းဆီးလျက်ပင် ှ ိ

ေနပါေသးသနည်း။ အက ်ပ်သည်အဘယ် ရာဇဝတ်မကိကးလွန်မိပါသနည်း။‐ ၁၉

အ ှ င်မင်း ကီး၊ အက ်ပ်ေလာက်ထားသည်ကိ နားေညာင်းေတာ်မပါ။ အ ှ င့်အားအက ်ပ် ှ င့်

ရန်သြဖစ်ေအာင် ပသသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်ခ့ဲေသာ်အမျက်ေတာ်ေြပေစရန်ပေဇာ်

သကာကိဆက်သ ိင်ပါသည်။ အကယ်၍ ယင်းသိ့ရန်သြဖစ်ေအာင် ပေသာသတိ့မှာ လသားများြဖစ်ပါမ

သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ကျိန်စာသင့် ကပါေစသတည်း။ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားထာဝရ

ဘရားေပးေတာ်မေသာနယ်ေြမမှ လမျိုး ြခားတိ့၏ဘရားများကိသာကိးကွယ်

ိင်ေသာနယ်ေြမသိ့အက ်ပ်အားသတိ့ ှ င်ထတ် ကပါ၏။‐ ၂၀ အက ်ပ်သည်ထာဝရဘရား ှ င့်ေဝးရာ

တိင်းတစ်ပါးတွင်မေသပါရေစ ှ င့်။ ဣသ ေရလဘရင်သည်အဘယ်ေကာင့်ေခွးေလှး

မ သာြဖစ်ေသာအက ်ပ်ကိ သတ်ြဖတ်ရန် ကလာေတာ်မရပါသနည်း။ မင်း ကီးသည်

အဘယ်ေကာင့်အက ်ပ်အားေတာငှက်သဖွယ် လိက်လံဖမ်းဆီးေတာ်မရပါသနည်း။'' ၂၁

ေ ှ ာလကလည်း``ငါမှားေလ ပီ။ ငါ့သားဒါဝိဒ်၊ ငါ့ထံသိ့ြပန်ခ့ဲေလာ့။ သင်သည်ယေန့ညငါ၏

အသက်ကိချမ်းသာေပးခ့ဲသြဖင့် ငါသည်သင့် အားေနာင်အဘယ်အခါ၌မ ေဘးအ ရာယ်

ပေတာ့မည်မဟတ်။ ငါသည်မိက်မဲသြဖစ် ေချ ပီ။ အလွန်ဆိး ွားသည့်အမကိ ပမိ

ေလ ပီတကား'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ဒါဝိဒ်ကြပန်၍ေလာက်ထားသည်မှာ ``အ ှ င် မင်း ကီး၊

အ ှ င့်လံှေတာ်သည်ဤမှာ ှ ိ ပါ၏။ လတစ်ေယာက်ကိေစလတ်၍ယေစေတာ်မပါ။‐ ၂၃

ထာဝရဘရားသည်သစာေစာင့်သ၊ ေြဖာင့်မှန် သတိ့ကိဆေတာ်လာဘ်ေတာ်များေပးသနား ေတာ်မပါ၏။

ယေန့ကိယ်ေတာ်သည်အ ှ င့်အား အက ်ပ်လက်သိ့ေပးအပ်ေတာ်မခ့ဲေသာ်လည်း

အက ်ပ်သည်ထာဝရဘရားဘိသိက်ေပး ေတာ်မေသာဘရင်အားေဘးအ ရာယ်မ ပ ခ့ဲပါ။‐ ၂၄

ယေန့အ ှ င်၏အသက်ကိအက ်ပ်ချမ်းသာ ေပးခ့ဲသည့်နည်းတ ထာဝရဘရားသည်

အက ်ပ်၏အသက်ကိချမ်းသာေပး၍ ဆင်းရဲ ဒကအေပါင်းမှကယ်ဆယ်ေတာ်မပါေစ ေသာ''

ဟ၍ြဖစ်၏။ ၂၅ ေ ှ ာလကလည်း``ငါ့သား၊ သင့်အားဘရားသခင် ေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါေစေသာ။

သင်သည် ပ ေလသမ ေသာအမကိစတိ့တွင်ေအာင်ြမင် ပါလိမ့်မည်'' ဟဒါဝိဒ်အားမိန့်ေတာ်မ၏။

ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်ထွက်ခွာ၍ေ ှ ာလသည် နန်းေတာ်သိ့ြပန်သွားေတာ်မ၏။

၂၇ ``ေ ှ ာလသည်တစ်ေန့ေန့၌ငါ့ကိသတ်လိမ့်မည်။ ငါ ပရန်အေကာင်းဆံးအမမှာဖိလိတိြပည်

သိ့ထွက်ေြပးရန်ပင်ြဖစ်၏။ ထိအခါသသည် ငါ့အားဣသေရလြပည်တွင် လိက်လံ ှ ာေဖွ

ေတာ့မည်မဟတ်သြဖင့် ငါသည်လည်းေဘးမ့ဲ လံ ခံစွာေနရလတံ'့' ဟဒါဝိဒ်သည်ေတွး ေတာမိ၏။‐ ၂

ထိ့ေကာင့်မိမိ၏တပ်သားေြခာက်ရာ ှ င့် အတေမာခ၏သား၊ ဂါသဘရင်အာခိတ်

ထံသိ့ချက်ချင်းထွက်ခွာသွားေလသည်။‐ ၃ ဒါဝိဒ်တိ့လစသည်မိမိတိ့သားမယားများ

ှ င့်တကွ ဂါသ မိ ့တွင်အတည်တကျေနထိင် က၏။ ဒါဝိဒ် ှ င့်အတသ၏ဇနီးများြဖစ်

ေသာေယဇေရလ မိ ့သအဟိေနာင် ှ င့် ကရ ေမလ မိ ့မှနာဗလ၏မဆိးမအဘိဂဲလ တိ့ပါလာ က၏။‐

၄ ေ ှ ာလသည်ဂါသ မိ ့သိ့ဒါဝိဒ်ထွက်ေြပး ေကာင်း ကားသိရေသာအခါ ဒါဝိဒ်အား

ှ ာေဖွမကိလက်ေလျာ့လိက်ေလသည်။ ၅ ဒါဝိဒ်သည်အာခိတ်အား``အ ှ င်သည်အက ်ပ်

အေပ မိတ်ေဆွက့ဲသိ့သေဘာထားပါလ င် အက ်ပ်အား မိ ့ကေလးတစ် မိ ့တွင်ေနထိင် ခွင့် ပေတာ်မပါ။

ဤ မိ ့ေတာ် ကီးတွင်အ ှ င် ှ င့်အတအက ်ပ်ေနထိင်ရန်မလိပါ'' ဟ ေလာက်၏။‐ ၆

သိ့ြဖစ်၍အာခိတ်သည်ဒါဝိဒ်အားဇိကလတ် မိ ့ကိေပးေတာ်မ၏။ ဤအေကာင်းေ ကာင့်

ဇိကလတ် မိ ့သည် ယေန့တိင်ေအာင်ယဒ ှ င်ဘရင်တိ့၏ပိင်နက်ြဖစ်ေလသည်။‐ ၇

ဖိလိတိြပည်တွင်ဒါဝိဒ်ေနထိင်ခ့ဲသည်မှာ တစ်ဆယ့်ေြခာက်လတိင်တိင်ြဖစ်သတည်း။ ၈

ထိကာလအေတာအတွင်း၌ဒါဝိဒ်တိ့လစ သည်ေဂ ရိအမျိုးသား၊ ေဂရဇိအမျိုးသား

ှ င့်အာမလက်အမျိုးသားတိ့၏နယ်ေြမများ ကိ အီဂျစ်ြပည်အနီး ရ မိ ့တိင်ေအာင်သွား

ေရာက်တိက်ခိက်ေလ့ ှ ိ ၏။ ထိအမျိုးသားတိ့ သည်ယင်း၏နယ်ေြမများတွင် ှ စ်ေပါင်းများ

စွာေနထိင်ခ့ဲ ကသများြဖစ်၏။‐ ၉ ဒါဝိဒ်သည်သတိ့အားေယာကျာ်းမိန်းမတစ်

ေယာက်မကျန်သတ်ြဖတ်လျက် သိး၊ ွား၊ ြမည်း၊ ကလားအတ် ှ င့်အကျအဝတ်အစားများ

ကိသိမ်းယ၍အာခိတ်ထံသိ့ြပန်လာေလ့ ှ ိ ၏။‐ ၁၀ အာခိတ်ကလည်းသ့အား``ယခအ ကိမ်သင်

သည်အဘယ်အရပ်သိ့သွားေရာက်တိက်ခိက်ခ့ဲ ပါသနည်း'' ဟေမးြမန်းေလ့ ှ ိ ၏။ ထိအခါ

ဒါဝိဒ်ကယဒြပည်ေတာင်ပိင်းေယရေမလ အ ွယ်ဝင်တိ့နယ်ေြမ၊ ေကနိအမျိုးသားတိ့

၏နယ်ေြမစသည်တိ့ကိသွားေရာက်ခ့ဲေ ကာင်း ေလာက်ထားေလ့ ှ ိ ၏။‐ ၁၁

ဒါဝိဒ်သည်မိမိ ပခ့ဲသမ တိ့ကိအဘယ် သမ ဂါသ မိ ့သိ့သတင်းမပိ့ ိင်ေစရန် ေယာကျာ်း၊

မိန်းမ ှ ိ သမ တိ့ကိသတ်ြဖတ် ေလသည်။ သသည်ဖိလိတိြပည်တွင်ေနထိင်

ခ့ဲသည့်ကာလပတ်လံးဤနည်းအတိင်း ပခ့ဲသတည်း။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်အာခိတ်သည်ဒါဝိဒ်၏စကားကိ

ယံ ကည်သြဖင့်``ဤလသည်မိမိဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏မန်းတီးမကိလွန်စွာခံရ

ပီြဖစ်၍တစ်သက်လံးငါ၏အေစကိခံရ ေပအ့ံ'' ဟေတွးေတာလျက်ေန၏။

၂၈ ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါဖိလိတိ အမျိုးသားတိ့သည်

ဣသေရလြပည်ကိ တိက်ခိက်ရန်စစ်သည်များကိစ ံ း က၏။

ထိအခါအာခိတ်သည်ဒါဝိဒ်အား``သင်တိ့ လစသည်ငါ၏ဘက်မှေန၍တိက်ရ က

မည်'' ဟဆိလ င်၊ ၂ ဒါဝိဒ်က``မှန်လှပါ။ အက ်ပ်သည်အ ှ င်၏ အေစခံြဖစ်ပါ၏။

အက ်ပ်အဘယ်သိ့စွမ်း ေဆာင် ိင်သည်ကိကိယ်ေတာ်ေတွ့ြမင်ရပါ လိမ့်မည်'' ဟေလာက်၏။

အာခိတ်ကလည်း``ေကာင်း ပီ။ သင့်အားငါ ၏အ မဲတမ်းသက်ေတာ်ေစာင့်အြဖစ်ခန့် ထားမည်''

ဟဆိ၏။ ၃ ှ ေမွလကွယ်လွန်ရာဣသေရလအမျိုး သားတစ်ရပ်လံးသည်ငိေ ကးြမည်တမ်းလျက်

သ၏ေနရင်းဌာနရာမ မိ ့တွင်သ၏အေလာင်း ကိသ ဂဟ် က၏။ ေ ှ ာလသည်ေဗဒင်ဆရာ ှ င့်

နတ်ဝင်သည်အေပါင်းတိ့အားဣသေရလ ြပည်မှ ှ င်ထတ် ထားေတာ်မခ့ဲ၏။ ၄

ဖိလိတိအမျိုးသားစစ်သည်များသည် နင် မိ ့အနီးတွင်စ ံ း၍တပ်စခန်းချလျက်ေန

က၏။ ေ ှ ာလမကားဣသေရလအမျိုး သားတိ့ကိစ ံ း ပီးလ င် ဂိလေဗာေတာင်

ထိပ်တွင်တပ်စခန်းချလျက်ေန၏။‐ ၅ ဖိလိတိတပ်မေတာ်ကိြမင်ေသာအခါေ ှ ာလ

သည်ထိတ်လန့်လျက်၊‐ ၆ မိမိအဘယ်သိ့ ပရမည်ကိထာဝရဘရား အားေမးေလာက်ေလသည်။

သိ့ေသာ်ထာဝရ ဘရားသည်အိပ်မက်များအားြဖင့်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊

ဥရိမ် ှ င့်သမိမ်အားြဖင့်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ ပေရာဖက်များအားြဖင့်ေသာ်လည်း

ေကာင်းလံးဝေြဖ ကားေတာ်မမ။‐ ၇ ထိအခါေ ှ ာလသည်မိမိ၏တပ်မးတိ့

အား``နတ်ဝင်သည်တစ်ဦးကိ ှ ာ ကေလာ့။ သ၏ထံသိ့သွား၍ငါစံစမ်းေမးြမန်း မည်'' ဟဆိ၏။

ထိသတိ့က``အေဒါရ မိ ့တွင်နတ်ဝင်သည်မ တစ်ေယာက် ှ ိ ပါသည်'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၈

ထိ့ေကာင့်ေ ှ ာလသည် ပ်ဖျက် ပီးလ င် အဝတ်အစားများကိလည်း ေြပာင်းလဲဝတ်ဆင်

ကာညဥ့်အချိန်ကျေသာအခါငယ်သား ှ စ် ေယာက် ှ င့်အတနတ်ဝင်သည်မထံသိ့သွား

ေလ၏။ သသည်ထိအမျိုးသမီးအား``ငါ၏ ကံ ကမာကိနတ်တိ့အားငါ၏ကိယ်စားစံ

စမ်းေမးြမန်းေပးပါ။ ငါနာမည်ထတ်ေဖာ်သ ၏ဝိညာဥ်ကိေခ ေပးပါ'' ဟဆိ၏။ ၉

ထိအမျိုးသမီးက``ေ ှ ာလမင်းသည်ေဗဒင် ဆရာ ှ င့်နတ်ဝင်သည်တိ့အား ဣသေရလ

ြပည်မှအဘယ်သိ့ ှ င်ထတ်ေတာ်မခ့ဲသည် ကိသင်အမှန်ပင်သိပါလျက် ကန်မအသတ်

ခံရေလေအာင်အဘယ်ေ ကာင့်ဤသိ့ကန်မ အားေကျာ့ကွင်းေထာင်၍ဖမ်းပါသနည်း'' ဟ ဆိ၏။

၁၀ ထိအခါေ ှ ာလက``ဤအမကိ ပသည့် အတွက်သင်အြပစ်ဒဏ်မသင့်ေစရပါဟ

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာထာဝရဘရား ကိတိင်တည်၍ငါကျိန်ဆိကတိ ပပါ၏'' ဟဆိလ င်၊ ၁၁

နတ်ဝင်သည်မက``သင့်အတွက်အဘယ်သ ကိေခ ေပးရပါမည်နည်း'' ဟေမး၏။ ေ ှ ာလ က`` ှ ေမွလ''

ဟဆိ၏။ ၁၂ နတ်ဝင်သည်မသည် ှ ေမွလကိြမင်လ င် အသံကန်ေအာ်၍ေ ှ ာလအား``အဘယ်ေကာင့်

ကန်မအားလိမ်လည်လှည့်စားေတာ်မပါ သနည်း။ အ ှ င်ကားေ ှ ာလဘရင်ပင်ြဖစ် ပါသည်တကား''

ဟဆိ၏။ ၁၃ မင်း ကီးကလည်း``မေ ကာက် ှ င့်။ သင်ြမင်သည့် အရာကိငါ့အားေဖာ်ြပေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ထိအမျိုးသမီးက``ေြမထဲမှနတ်တစ်ပါး ေပ ထွက်လာသည်ကိကန်မြမင်ပါ၏'' ဟ

ဆိလ င်၊ ၁၄ ေ ှ ာလက``ထိသသည်အဘယ်သိ့အဆင်း သဏာန် ှ ိ ပါသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။

အမျိုးသမီးက``ထိသသည်အိမင်းသတစ် ဦးြဖစ်၍ဝတ်လံကိ ခံထားပါ၏'' ဟေြဖ ကား၏။

ထိအခါေ ှ ာလသည် ှ ေမွလ ြဖစ်ေ ကာင်းကိသိသြဖင့် ိ ေသစွာေြမသိ့ ဦး တ်လျက်ေန၏။ ၁၅

ှ ေမွလသည်ေ ှ ာလအား``သင်သည်အဘယ် ေကာင့်ငါ့ကိေ ှ ာင့်ယှက်ပါသနည်း။ အဘယ်

ေကာင့်ငါ့ကိြပန်၍ေခ ယပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ေ ှ ာလက``အက ်ပ်သည်ဒကအ ကီးအကျယ်

ေရာက်လျက်ေနပါ၏။ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ သည်အက ်ပ် ှ င့်စစ်ြဖစ်လျက် ှ ိ ပါသည်။

ထာဝရဘရားကလည်းအက ်ပ်ကိစွန့် ေတာ်မပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်ပေရာဖက်

များအားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အိပ်မက် များအားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်းအက ်ပ်

အားေြဖ ကားေတာ်မမပါ။ သိ့ြဖစ်၍ အက ်ပ်သည်အ ှ င့်ကိေခ ယရြခင်း

ြဖစ်ပါသည်။ အက ်ပ်အဘယ်သိ့ ပရ မည်ကိမိန့် ကားေတာ်မပါ'' ဟဆိ၏။ ၁၆

ှ ေမွလက``ထာဝရဘရားသည်သင့်ကိ စွန့်ေတာ်မ၍ရန်ဘက်ြဖစ်ပါလျက် သင်

သည်အဘယ်ေကာင့်ငါ့ကိေခ ယပါ သနည်း။‐ ၁၇ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားြဖင့်မိန့် မက်

ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း ယခသင့်ကိ ပ ေတာ်မေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်သင်၏ ိင်ငံ

ကိသင့်ထံမှ ပ်သိမ်း၍ဒါဝိဒ်အားေပး အပ်ေတာ်မေလ ပီ။‐ ၁၈သင်သည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ

လွန်ဆန်၍ အာမလက်အမျိုးသားများ ှ င့် သတိ့၏ပစည်းဥစာ ှ ိ သမ တိ့ကိအကန်
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အစင်မဖျက်ဆီးသြဖင့် ယခထာဝရ ဘရားသည်သင့်အားဤသိ့ဒဏ်ခတ်ေတာ် မြခင်းြဖစ်၏။‐ ၁၉

ကိယ်ေတာ်သည်သင် ှ င့်တကွဣသေရလ ိင်ငံကိ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့၏လက်သိ့

ေပးအပ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ နက်ြဖန်ခါသင် ှ င့်သင်၏သားတိ့သည်ငါ ှ ိ ရာအရပ်သိ့

ေရာက် ှ ိ လာ ကလိမ့်မည်။ ထိေနာက်ထာဝရ ဘရားသည်ဣသေရလတပ်မေတာ်ကိ

လည်း ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့၏လက်သိ့ ေပးအပ်ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၂၀

ှ ေမွလ၏စကားေ ကာင့်ေ ှ ာလသည်ထိတ် လန့်ကာ တ်တရက်ေြမေပ သိ့လဲကျ ပီး လ င်

အလျားေမှာက်၍ေနေလသည်။ သသည် တစ်ေန့လံးတစ်ညဥ့်လံးမည်သည့်အစား

အစာကိမ မစားသြဖင့်အားအင် ချည့်နဲ့၍ေန၏။‐ ၂၁ နတ်ဝင်သည်မသည်သ့အားသွား၍ ကည့်

ရာထိတ်လန့်လျက်ေနသည်ကိေတွ့သြဖင့် ``အ ှ င်၊ ကန်မသည်မိမိအသက်ကိစွန့်၍

အ ှ င်ခိင်းေစရာကိ ပခ့ဲပါ၏။‐ ၂၂ ယခကန်မေလာက်ထားသည့်အတိင်းအ ှ င်

ပေတာ်မပါ။ အ ှ င့်အားကန်မအစား အစာအနည်းငယ်ကိေ ှ ့ေတာ်၌တင်ပါရ ေစ။

အ ှ င်သည်ခရီး ပ ိင်ေအာင်ခွန်အား ရ ှ ိ ရန်စားေတာ်ေခ ပါ'' ဟေလာက်၏။ ၂၃

ေ ှ ာလကမိမိအဘယ်အရာကိမ မစား လိေ ကာင်းြငင်းဆန်၍ေန၏။ သိ့ရာတွင်သ၏

ငယ်သားတိ့ကဝိင်း၍တိက်တွန်း ကသြဖင့် သသည်ေနာက်ဆံး၌အေလျာ့ေပး ပီးလ င်

ေြမေပ မှထ၍ကတင်ေပ တွင်ထိင်ေတာ် မ၏။‐ ၂၄ နတ်ဝင်သည်မလည်းမိမိဝေအာင်ေကးထား

သည့် ွားငယ်ကိအလျင်အြမန်စီရင်၍ မန့် ညက်အနည်းငယ်ကိနယ်ကာတေဆးမပါ

ေသာမန့်ကိဖတ်ေလ၏။‐ ၂၅ ထိေနာက်ထိအစားအစာကိေ ှ ာလ ှ င့် ငယ်သားတိ့အားေကး၏။

သတိ့သည်စား ေသာက်က ပီးလ င်ထိညဥ့်၌ပင်ထွက် ခွာသွားက၏။

၂၉ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့၏စစ် သည်အေပါင်းတိ့ကိ အာဖက် မိ ့တွင်စေဝး ေစ က၏။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က ေယဇေရလချိုင့်ဝှမ်း ှ ိ စမ်းေချာင်းအနီး တွင်စခန်းချ က၏။‐ ၂

ဖိလိတိဘရင်ငါးပါးတိ့သည်မိမိတိ့၏တစ် ရာတပ်၊ တစ်ေထာင်တပ်များ ှ င့်ချီတက်လာ က၏။

ဒါဝိဒ်တိ့လစသည်ေနာက်တပ်မှအာခိတ်မင်း ှ င့်အတလိက် က၏။‐ ၃

ဖိလိတိတပ်မးတိ့သည်သတိ့ကိြမင်လ င်``ဤ ေဟ ဗဲအမျိုးသားတိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ငါ

တိ့ ှ င့်အတလိက်လာ ကသနည်း'' ဟေမး၏။ အာခိတ်က``သသည်ဣသေရလဘရင်ေ ှ ာလ

၏အေစခံဒါဝိဒ်ြဖစ်၏။ ငါ့ထံတွင်ေနထိင် လျက် ှ ိ သည်မှာကာလအေတာ် ကာပါ ပီ။

ငါ့ဘက်သိ့ဝင်ေရာက်လာသည့်ေန့မှစ၍သ၏အေပ တွင်အြပစ်ဆိစရာတစ်စံတစ်ခ မ မေတွ့ရပါ''

ဟေြပာ၏။ ၄ သိ့ရာတွင်ဖိလိတိတပ်မးတိ့သည်အာခိတ် ကိစိတ်ဆိး၍``ထိသ့အားသင်ေပးအပ်ထား

သည့် မိ ့သိ့ြပန်လတ်လိက်ေလာ့။ ငါတိ့ ှ င့် အတစစ်တိက်ရာသိ့မလိက်ေစ ှ င့်။ စစ်

တိက်ေနစဥ်သသည်ငါတိ့အားရန်မေကာင်း ရန်မပါလိမ့်မည်။ သသည်မိမိအ ှ င့်ထံတွင်

ြပန်၍မျက် ှ ာရေအာင် ပလပ် ိင်သည့် နည်းမှာငါတိ့လများကိသတ်ေသာနည်း

ထက်ပိ၍ေကာင်းေသာနည်း ှ ိ ပါသေလာ။‐ ၅ အမျိုးသမီးတိ့သည်ကခန်လျက်`ေ ှ ာလ

သတ်သအေထာင်ေထာင်၊ ဒါဝိဒ်သတ်သအေသာင်း ေသာင်း' ဟသီဆိခ့ဲရာတွင်ဤဒါဝိဒ်၏အေကာင်း

ကိသီဆိြခင်းပင်မဟတ်ပါေလာ'' ဟဆိ က ၏။ ၆အာခိတ်သည်ဒါဝိဒ်ကိေခ  ပီးလ င်``သင်သည်

ငါ့အေပ ၌သစာေစာင့်ေ ကာင်းကိဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိးကွယ်သည့်အသက် ှ င်ေတာ်

မေသာဘရားသခင်ကိတိင်တည်၍ငါကျိန်ဆိ ပါ၏။ ငါသည်သင့်အားငါ ှ င့်အတစစ်ပဲွတွင်

ဝင်ေရာက်တိက်ခိက်ေစလိပါ၏။ ငါ၏ထံသိ့ သင်ဝင်ေရာက်လာသည့်ေန့မှစ၍သင့်အေပ

တွင်အြပစ်တစ်စံတစ်ရာကိမ ငါမေတွ ့ မြမင်ပါ။ သိ့ရာတွင်အြခားဘရင်တိ့ကသေဘာမတ ကပါ။‐ ၇

သိ့ြဖစ်၍သင်သည်ေအးချမ်းစွာအိမ်သိ့ြပန်၍ သတိ့မ ှ စ်သက်မည့်အမတစ်စံတစ်ခကိမ

မ ပပါ ှ င့်'' ဟဆိ၏။ ၈ ဒါဝိဒ်ကလည်း``အက ်ပ်သည်အဘယ်အမှား ကိ ပမိပါသနည်း။

အ ှ င်မိန့် ကားသည့်အတိင်း အ ှ င့်အမေတာ်ကိစတင်ေဆာင် ွက်သည့်ေန့ မှစ၍

အက ်ပ်အေပ တွင်အြပစ်တစ်စံတစ် ရာမ မေတွ့ရပါမ အက ်ပ်၏သခင် ှ င့်ဘရင်

ြဖစ်ေသာကိယ်ေတာ်အတွက်အက ်ပ်အဘယ် ေကာင့်လိက်၍ ရန်သတိ့ကိတိက်ခိက်ခွင့်မရ

ပါသနည်း'' ဟေလာက်၏။ ၉ အာခိတ်ကလည်း``သင်၏စကားမှန်ကန်ပါ ေပသည်။

ငါသည်သင့်အားဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်က့ဲသိ့သစာ ှ ိ သဟမှတ် ယပါ၏။

သိ့ရာတွင်အြခားဘရင်တိ့က သင့်အားငါတိ့ ှ င့်အတစစ်ပဲွဝင်ခွင့်မေပး ိင်သြဖင့်၊‐ ၁၀ ဒါဝိဒ်၊

သင် ှ င့်တကွေ ှ ာလထံမှငါ့ထံသိ့ ေြပာင်းေ ့လာ ကသအေပါင်းတိ့သည် နက်ြဖန်

နံနက်ေစာေစာထ၍မိးလင်းလ င်လင်းချင်း ထွက်ခွာသွား ကေလာ့'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၁၁

ထိ့ေကာင့်ဒါဝိဒ်တိ့လစသည်ေနာက်တစ်ေန့ နံနက်ေစာေစာအချိန်၌ ဖိလိတိြပည်သိ့ြပန် သွား က၏။

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့လည်း ေယဇေရလ မိ ့သိ့ချီတက်က၏။

၃၀ ှ စ်ရက်မ  ကာေသာအခါဒါဝိဒ်တိ့လစ သည် ဇိကလတ် မိ ့သိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာ

က၏။ အာမလက်အမျိုးသားတိ့သည်ယဒ ြပည်ေတာင်ပိင်းသိ့ ချင်းနင်းဝင်ေရာက်ကာဇိ

ကလတ် မိ ့ကိတိက်ခိက်မီး ိ ့၍၊‐ ၂အမျိုးသမီးအေပါင်းတိ့ကိဖမ်းဆီး ပီး လ င်ေခ ေဆာင်သွား က၏။

သိ့ရာတွင်မည် သတစ်စံတစ်ေယာက်ကိမ မသတ်ခ့ဲ က။ ၃ ဒါဝိဒ်တိ့လစေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ မိ ့မှာ

မီးက မ်းလျက် မိမိတိ့၏မယား ှ င့်သားသမီး များကိ ရန်သတိ့ဖမ်းဆီးသွားေ ကာင်းကိ

ေတွ့ ှ ိ သြဖင့်၊‐ ၄ အားအင်ကန်ခန်းသည့်တိင်ေအာင်ငိေ ကး က၏။‐ ၅

ဒါဝိဒ်၏မယားများြဖစ် ကေသာ အဟိေနာင် ှ င့်အဘိဂဲလတိ့ပင်လ င်ပါသွား ကေလ သည်။ ၆

ဒါဝိဒ်၏လတိ့သည်မိမိတိ့သားသမီးများ ဆံး ံ းရ ကသည့်အတွက် စိတ် ိးငယ်လျက်

ဒါဝိဒ်အားခဲ ှ င့်ေပါက်ရန် ခိမ်းေြခာက်ေနသြဖင့် ဒါဝိဒ်သည်အတိဒကေရာက်လျက် ှ ိ ၏။ သိ့ရာ

တွင်သသည်မိမိ၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားထံေတာ်မှခွန်အားကိရ ှ ိ ေပသည်။‐ ၇

ဒါဝိဒ်သည်အဟိမလက်၏သား၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်အဗျာသာအား``သင်တိင်းေတာ်ကိယ

ေဆာင်ခ့ဲေလာ့'' ဟဆိလ င်အဗျာသာသည် သင်တိင်းေတာ်ကိယေဆာင်ခ့ဲ၏။‐

၈ ထိအခါဒါဝိဒ်သည်ထာဝရဘရား အား``အက ်ပ်သည်ဤ မိ ့ကိတိက်ခိက်

လယက်သတိ့၏ေနာက်သိ့လိက်ရပါမည် ေလာ။ သတိ့အားဖမ်းဆီးရမိပါမည်

ေလာ'' ဟေမးေလာက်၏။ ကိယ်ေတာ်က``သတိ့၏ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့။ သင်

သည်သတိ့ကိဖမ်းဆီးရမိ၍သံ့ပန်းများ ကိကယ်ဆယ် ိင်လိမ့်မည်'' ဟြပန်လည်မိန့် ကားေတာ်မ၏။ ၉

သိ့ြဖစ်၍ဒါဝိဒ် ှ င့်လေြခာက်ရာတိ့သည် ထွက်ခွာသွား ကရာေဗေသာ်ေချာင်းသိ့ေရာက် ှ ိ ေသာအခါ

အချို ့ေသာသတိ့သည်ထိ အရပ်တွင်ေနရစ် က၏။‐ ၁၀ ဒါဝိဒ်သည်လေလးရာ ှ င့်ဆက်၍သွား၏။

အြခားလ ှ စ်ရာမှာေမာပန်းလွန်းသြဖင့် ေချာင်းကိမကး ိင်ဘဲေနရစ် က၏။ ၁၁

ဒါဝိဒ် ှ င့်ပါလာေသာလတိ့သည် အီဂျစ် အမျိုးသားလငယ်တစ်ေယာက်ကိေကျးေတာ

တွင်ေတွ့၍ဒါဝိဒ်ထံသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ သတိ့သည်ထိလငယ်အားအစားအစာ

ှ င့်ေရကိလည်းေကာင်း၊‐ ၁၂ သေဘာသဖန်းသီးေြခာက်အနည်းငယ် ှ င့် စပျစ်

သီးေြခာက် ှ စ် ပတ်ကိလည်းေကာင်းေပး က၏။ လငယ်သည်ထိအစားအစာများကိစား ပီး

ေနာက်ြပန်၍အားြပည့်လာေလသည်။ သသည် သံးရက်တိင်တိင်မည်သည့်အစာေရစာမ

မစားမေသာက်ခ့ဲရ။‐ ၁၃ ဒါဝိဒ်သည်သ့အား``သင်၏သခင်ကားမည်သ နည်း။

သင်အဘယ်အရပ်မှလာသနည်း'' ဟ ေမး၏။ လငယ်က``ကန်ေတာ်သည်အာမလက်အမျိုး

သားတစ်ဦး၏ကန်၊ အီဂျစ်လမျိုးြဖစ်ပါ၏။ ဖျားနာေနေသာေကာင့်ကန်ေတာ်အားလွန်ခ့ဲ

သည့်သံးရက်ကပင်သခင်ကထားခ့ဲပါ၏။‐ ၁၄ ကန်ေတာ်တိ့သည်ယဒြပည်ေတာင်ပိင်းေခရသိ

နယ်ေြမ ှ င့် ကာလက်သားချင်းစ၏နယ်ေြမကိ တိက်ခိက်၍ဇိကလတ် မိ ့ကိမီး ိ ့ခ့ဲ ကပါ ၏''

ဟြပန်ေြပာ၏။ ၁၅ ဒါဝိဒ်က``သင်သည်ထိလစ ှ ိ ရာသိ့ငါ့ကိ လမ်းြပပါမည်ေလာ'' ဟေမးလ င်၊

လငယ်က``အ ှ င်သည်ကန်ေတာ်ကိမသတ်၊ ကန်ေတာ်၏သခင်လက်သိ့မေပးအပ်ပါဟ

၍ဘရားသခင်၏နာမေတာ်ကိတိင်တည်၍ ကတိ ပပါလ င်အ ှ င့်အားလမ်းြပပါ

မည်'' ဟဆိ ပီးလ င်၊‐ ၁၆ ဒါဝိဒ်ကိထိသတိ့ထံသိ့ေခ ေဆာင်သွားေလသည်။

ထိသတိ့သည်ဖိလိတိြပည် ှ င့်ယဒြပည်တိ့မှ ပစည်းဥစာအေြမာက်အြမားကိ သိမ်းယရ ှ ိ ခ့ဲ

သြဖင့် ေနရာအ ှ ံ ့အြပားတွင်စားေသာက်ကာ ေအာင်ပဲွခံလျက်ေန က၏။‐ ၁၇

ဒါဝိဒ်သည်ေနာက်တစ်ေန့အ ဏ်တက်ချိန်မှအစ ပ၍ညဥ့်ဦးတိင်ေအာင် သတိ့အားတိက်ခိက်ရာ

ကလားအတ်စီးသလငယ်ေလးရာမှလဲွ၍ အြခားအဘယ်သမ ထွက်မေြပး ိင်ေချ။‐

၁၈ ဒါဝိဒ်သည်မိမိမယား ှ စ်ေယာက် ှ င့်တကွ အာမလက်အမျိုးသားတိ့သိမ်းယသွား

သမ တိ့ကိြပန်လည်ရ ှ ိ လိက်ေလသည်။‐ ၁၉ အဘယ်အရာမ ေပျာက်ဆံးမမ ှ ိ။ ဒါဝိဒ်

သည်မိမိလစ၏သားသမီးအေပါင်းကိ လည်းေကာင်း၊ အာမလက်အမျိုးသားတိ့တိက်

ယသွားသည့်ပစည်းမှန်သမ ကိလည်းေကာင်း ြပန်၍ရေလသည်။‐ ၂၀ သတိ့လစသည်

သိးအပ် ွားအပ်တိ့ကိလည်းြပန်လည်ရ ှ ိ သ ြဖင့် မိမိတိ့ေ ှ ့တွင်ေမာင်း ှ င်ကာ``ဤသိး ွားများ

ကားဒါဝိဒ်ပိင်ပစည်းများြဖစ်သည်'' ဟဆိ က၏။ ၂၁ ထိေနာက်ေမာပန်းလွန်းသြဖင့် မိမိ ှ င့်မလိက် ိင်

ဘဲေဗေသာ်ေချာင်းအနီးတွင် ေနရစ်သလ ှ စ်ရာ ှ ိ ရာသိ့ဒါဝိဒ်ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာ၏။

ထိသ တိ့သည်ခရီးဦး ကိ ပရန်ထွက်လာ၍ ဒါဝိဒ် တိ့လစအား တ်ဆက် က၏။‐ ၂၂

သိ့ရာတွင်ဒါဝိဒ် ှ င့်အတလိက်ပါသွားသများ အနက် စိတ်သေဘာထားေသးသိမ်ယတ်မာေသာလ

အချို ့တိ့က``ထိသတိ့သည်ငါတိ့ ှ င့်အတမလိက် ခ့ဲ ကသြဖင့် သတိ့အားတိက်ရာပါပစည်းကိမ

မေပး ိင်ပါ။ သတိ့သည်မိမိတိ့ဇနီးသားသမီး များကိေခ ၍ထွက်ခွာသွား ိင်ပါသည်'' ဟဆိ က၏။ ၂၃

သိ့ေသာ်ဒါဝိဒ်က``ညီအစ်ကိတိ၊့ ထာဝရဘရား ငါတိ့အားေပးသနားေတာ်မေသာပစည်းဥစာများ

ကိသင်တိ့ဤသိ့မ ပရ။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့ အားေဘးမ့ဲလံ ခံစွာထားေတာ်မ၍ ငါတိ့ မိ ့

ကိချင်းနင်းဝင်ေရာက်တိက်ခိက်ခ့ဲသတိ့အား ှ ိမ်နင်း ိင်ခွင့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၂၄

သင်တိ့၏အ ကံေပးချက်ကိအဘယ်သမ လက်ခံ ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။ သင်တိ့အားလံးညီ
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တညီမ ခဲွေဝယရ ကမည်။ စခန်းေစာင့်ေန ရစ်ခ့ဲသသည်စစ်ပဲွဝင်ရန်သွားေရာက်သရ ှ ိ

သည့်အတိင်းပင်ရ ှ ိ ေစရမည်'' ဟဆိ၏။‐ ၂၅ ဒါဝိဒ်သည်ဤသိ့ဥပေဒကိ ပလပ်ခ့ဲသြဖင့်

ဣသေရလြပည်တွင်ယင်းဥပေဒသည်ယေန့ တိင်ေအာင်တည် မဲလျက် ှ ိ ေပသည်။ ၂၆

ဒါဝိဒ်သည်ဇိကလတ် မိ ့သိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ တိက်ရာပါပစည်းအချို ့တိ့ကိ

မိမိ၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာယဒေခါင်းေဆာင် များထံသိ့အမှာစာေရး၍ေပးပိ့လိက်ေလ

သည်။ အမှာစာတွင်``ထာဝရဘရား၏ရန်သ များထံမှအက ်ပ်ရ ှ ိ ခ့ဲသည့်တိက်ရာပါ

ပစည်းအချို ့ကိသင်တိ့အတွက်လက်ေဆာင် ေပးပိ့လိက်ပါသည်'' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏။‐ ၂၇

သသည်ပစည်းအချို ့ကိလည်းေဗသလ မိ၊့ ယဒြပည်ေတာင်ပိင်း ှ ိ ရာမ မိ၊့ ယတိယ မိ၊့‐ ၂၈အာေရာ် မိ၊့

ှ ိ ဖမတ် မိ၊့ ဧ ှ တေမာ မိ၊့‐ ၂၉ ရာခလ မိ၊့ ေယရေမလသားချင်းစတိ့ေန ထိင်ရာ မိ၊့

ေကနိသားချင်းစတိ့ေနထိင်ရာ မိ၊့‐ ၃၀ ေဟာမာ မိ၊့ ေခါရာ ှ န် မိ၊့ အာသက် မိ၊့‐ ၃၁

ေဟ ဗန် မိ ့မှစ၍မိမိ ှ င့်မိမိ၏လစတည်း ခိခ့ဲဖးသည့် မိ ့ ွာ ှ ိ သမ သိ့ေပးပိ့လိက် ေလသည်။

၃၁ ဂိလေဗာေတာင်ေပ တွင်ဖိလိတိအမျိုးသား တိ့ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တိက်ပဲွ

ြဖစ်ရာ ဣသေရလအမျိုးသားအများ အြပားကျဆံး က၏။ ကျန်ေသာသတိ့

သည်ထွက်ေြပး က၏။‐ ၂ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်ေ ှ ာလ၏သား များြဖစ် ကေသာေယာနသန်၊

အဘိနဒပ် ှ င့်ေမလခိ တိ့ကိ လိက်၍မီသြဖင့် သတ်ြဖတ်လိက် က၏။‐ ၃

ေ ှ ာလ၏ပတ်လည်တွင်တိက်ပဲွြပင်းထန်သည် ြဖစ်၍ မင်း ကီးကိယ်တိင်ပင်ြမားမှန်သြဖင့်

ြပင်းစွာဒဏ်ရာရေလ၏။‐ ၄ မင်း ကီးသည်လက်နက်ေဆာင်လငယ်အား``ဤ

ဘရားမ့ဲသဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည် ှ စ် ေထာင်းအားရြဖစ်လျက် ငါ့ကိ ှ င်းဆဲသတ်

ြဖတ်မမ ပ ိင်ေစရန် သင်သည်မိမိ၏ ား ကိထတ်၍ငါ့အားသတ်ပါေလာ့'' ဟဆိ၏။

သိ့ရာတွင်ထိလငယ်သည်ေကာက်အား ကီး သြဖင့် မသတ်ရဲေသာေကာင့်ေ ှ ာလသည်

မိမိ၏ ားကိယ၍ေထာင် ပီးလ င် ထိ ားေပ တွင်လဲှချလျက်ေသေလသည်။‐ ၅

ေ ှ ာလေသသွားသည်ကိြမင်လ င် လငယ်သည် မိမိ ားေပ တွင်လဲှချကာေ ှ ာလ ှ င့်အတ ေသေလ၏။‐

၆ ဤကားေ ှ ာလသားေတာ်သံးပါး ှ င့် လငယ် တိ့ေသရ ကပံြဖစ်ေပသည်။ ထိေန့၌ေ ှ ာလ

၏လအေပါင်းတိ့သည်ေသဆံး ကကန်၏။‐ ၇ ေယဇေရလချိုင့်ဝှမ်းတစ်ဘက်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်

အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် ဣသေရလတပ်မေတာ်ထွက်ေြပး ပီ

ြဖစ်ေ ကာင်း ကားသိ ကေသာအခါ မိမိ တိ့ မိ ့များကိစွန့်၍ထွက်ေြပး ကကန်၏။

ထိအခါဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်လာ ေရာက်၍ထိ မိ ့များတွင်ေနထိင် က၏။

၈ တိက်ပဲွြဖစ် ပီးေနာက်တစ်ေန့၌ဖိလိတိ အမျိုးသားတိ့သည် လေသအေလာင်းတိ့

ထံမှပစည်းတန်ဆာများကိခတ်ရန်ေရာက် ှ ိ လာ ကရာ ဂိလေဗာေတာင်ထိပ်တွင်လဲ

၍ေသေနေသာေ ှ ာလ ှ င့်သားေတာ်သံးပါး ကိေတွ ့ ှ ိ  က၏။‐ ၉ သတိ့သည်ေ ှ ာလ၏ဦးေခါင်းကိြဖတ်၍

သ့ ထံမှခ တ်ယေသာလက်နက်တန်ဆာများ ှ င့် တကွ ဖိလိတိြပည် ှ ိ မိမိတိ့၏နတ်ဘရား ပ်တများ ှ င့်

မိမိတိ့၏အမျိုးသားများ ထံသတင်းေကာင်းကိေြပာ ကားရန်လ လတ်ေပးပိ့ ကေလသည်။‐

၁၀ ထိေနာက်သတိ့သည်အဆိပါလက်နက် တန်ဆာများကိ အ ှ တရက်နတ်သမီး

၏ဝတ်ေကျာင်းတွင်ထား ှ ိ ၍ေ ှ ာလ၏ အေလာင်းကိမဗက် ှ န် မိ ့ ိ းတွင်ဆဲွ ထား က၏။ ၁၁

ေ ှ ာလအားဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အဘယ် သိ့ ပ ကသည်ကိ ဂိလဒ်ြပည်ယာဗက် မိ ့

သားတိ့ ကားသိ ကေသာအခါ၊‐ ၁၂ သရဲေကာင်းအချို ့တိ့သည် ဗက် ှ န် မိ ့ကိ

တစ်ညလံးချီတက်သွား က၏။ သတိ့သည် ေ ှ ာလ ှ င့်သားေတာ်တိ့၏အေလာင်းများ

ကိ မိ ့ ိ းမှ ဖတ်ယ ပီးလ င် ယာဗက် မိ ့ သိ့သယ်ေဆာင်၍မီးသ ဂဟ်လိက် က၏။‐ ၁၃

ထိေနာက်အ ိးတိ့ကိေကာက်ယ၍ မိ ့ ှ ိ မန်ကျည်းပင်ေအာက်တွင်ြမုပ် ှ ံ  ပီးေနာက်

ခနစ်ရက်တိင်တိင်အစာေ ှ ာင် က၏။ မရာဇဝင်ပထမေစာင် ပီး၏။
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၂ ဓမရာဇဝင်

၁ ေ ှ ာလကွယ်လွန် ပီးေနာက်ဒါဝိဒ်သည်အာ မလက် မိ ့သားတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းရာမှြပန်

လာ၍ ဇိကလတ် မိ ့တွင် ှ စ်ရက်မ ေန၏။‐ ၂ ေနာက်တစ်ေန့၌ ေ ှ ာလ၏တပ်စခန်းမှလငယ်

တစ်ေယာက်သည် ဝမ်းနည်းေ ကကဲွသည့်လကဏာ ြဖင့် မိမိ၏အဝတ်များကိဆတ် ဖဲကာ ဦးေခါင်း

ကိေြမမန့် ကဲြဖန့်လျက်ေရာက်လာ၏။ သသည် ဒါဝိဒ်ထံသိ့ချဥ်းကပ် ပီးလ င်ေြမေပ မှာ

ပျပ်ဝပ် ှ ိ ခိးေလ၏။‐ ၃ ဒါဝိဒ်ကသ့အား``သင်သည်အဘယ်အရပ် ကလာသနည်း''

ဟေမး၏။ ထိသက``ကန်ေတာ်သည်ဣသေရလတပ်စခန်း မှထွက်ေြပးခ့ဲပါသည်''

ဟေြဖ ကား၏။ ၄ ဒါဝိဒ်က``အမကားအဘယ်သိ့နည်း'' ဟ ေမးလ င်၊

လငယ်က``ကန်ေတာ်တိ့၏တပ်မေတာ်သည် တပ်လန်၍သွားသြဖင့် လအများကျဆံး ကပါသည်။

ေ ှ ာလမင်း ှ င့်သားေတာ်ေယာ နသန်တိ့သည်လည်းအသတ်ခံရ ကပါ ၏'' ဟဆိ၏။ ၅

ဒါဝိဒ်က``ေ ှ ာလ ှ င့်ေယာနသန်ကွယ်လွန် ေကာင်းကိသင်အဘယ်သိ့သိသနည်း'' ဟ ေမးလ င်၊ ၆

ထိသငယ်က``ကန်ေတာ်သည်ဂိလေဗာေတာင် ေပ တွင် ှ ိ ေနခိက် ှ င့် ကံသြဖင့် ေ ှ ာလမင်း

သည်မိမိ၏လံှကိမီှလျက်ေနသည်ကိလည်း ေကာင်း၊ ရန်သ၏စစ်ရထားများ ှ င့်ြမင်းစီး

သရဲတိ့သည်သ၏အနီးသိ့ချဥ်းကပ် လာ ကသည်ကိလည်းေကာင်းြမင်ပါ၏။‐ ၇

ထိအခါသသည်ေနာက်သိ့လှည့် ကည့်လိက် ရာကန်ေတာ့်ကိြမင်၍ေခ ပါ၏။ ကန်ေတာ်

က``ေရာက်ပါ ပီအ ှ င်'' ဟထးေသာအခါ၊‐ ၈ မင်း ကီးသည်ကန်ေတာ်အားမည်သြဖစ်

သည်ကိေမးေတာ်မသြဖင့် ကန်ေတာ်က အာမလက်ြပည်သားြဖစ်ေ ကာင်းေြဖ

ကားေလာက်ထားပါ၏။‐ ၉ ထိအခါမင်း ကီးက``ငါသည်ြပင်းစွာဒဏ် ရာရသြဖင့်ေသခါနီး ပီ။

ထိ့ေကာင့်လာ ၍ငါ့အားသတ်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။‐ ၁၀ မင်း ကီးလဲလ င်လဲချင်းသက်ေတာ်ဆံး

ေတာ့မည်ကိသိသြဖင့်ကန်ေတာ်သည်သ့ အားသတ် ပီးလ င် သ၏ဦးေခါင်းမှသရဖ

ှ င့်လက်ေမာင်းမှလက်ေကာက်ေတာ်ကိ ဖတ် ၍အ ှ င့်ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲပါသည်'' ဟ ေလာက်၏။ ၁၁

ဒါဝိဒ် ှ င့်သ၏လတိ့သည်ဝမ်းနည်းေကကဲွ သည့်အေနြဖင့် မိမိတိ့၏အဝတ်များကိ ဆတ် ဖဲ က၏။‐ ၁၂

သတိ့သည်စစ်ပဲွတွင်ေ ှ ာလ ှ င့်ေယာနသန် မှစ၍ ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်

ေသာဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေြမာက်ြမား စွာကျဆံးေသာေကာင့် ညဥ့်ဦးတိင်ေအာင်

အစာမစားဘဲငိေ ကးြမည်တမ်း က၏။ ၁၃ သတင်းယေဆာင်လာသလငယ်အားဒါဝိဒ်

က``သင်သည်အဘယ်ြပည်သားနည်း'' ဟေမး လ င်၊ ``ကန်ေတာ်သည်အာမလက်ြပည်သားြဖစ် ပါ၏။

သိ့ရာတွင်အ ှ င်၏ြပည်တွင်ေနထိင် ပါသည်'' ဟြပန်၍ေလာက်၏။ ၁၄

ဒါဝိဒ်က``သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ထာဝရ ဘရားဘိသိက်ေပးေတာ်မေသာဘရင်ကိ

သတ်ဝ့ံပါသနည်း'' ဟဆိ ပီးလ င်ငယ်သား တစ်ေယာက်ကိေခ ၍``ဤသကိကွပ်မျက်ပစ် ေလာ့''

ဟအမိန့်ေပးရာ၊‐ ၁၅ ငယ်သားသည်အာမလက်အမျိုးသားကိ ခတ်သတ်ေလ၏။‐ ၁၆

ဒါဝိဒ်က``ဤအမသည်သင် ပေသာအမ ပင်ြဖစ်၏။ သင်သည်ထာဝရဘရားဘိသိက်

ေပးေတာ်မေသာဘရင်ကိသတ်ခ့ဲပါသည် ဟေြဖာင့်ချက်ေပးြခင်းအားြဖင့် မိမိကိယ်

ကိေသဒဏ်သင့်ေစ ပီတကား'' ဟဆိ၏။ ၁၇ ဒါဝိဒ်သည်ေ ှ ာလ ှ င့်ေယာနသန်တိ့အတွက်

ေအာက်ပါသီချင်းကိဖဲွ ့ဆိ၏။ ၁၈ယင်းကိယဒြပည်သတိ့အားလည်းသင် ကား ေပးရန်အမိန့်ေပး၏။

(ဤအေကာင်းအရာ ကိယာ ှ ာစာေစာင်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထား သတည်း။) ၁၉

``ငါတိ့ေခါင်းေဆာင်များကားဣသေရလ ေတာင်ကန်းများတွင်ေသဆံး ကေလ ပီ။

သရဲေကာင်း ကီးများကျဆံး ကေလ ပီ။ ၂၀ ထိသတင်းကိဂါသ မိ ့၌ေသာ်လည်းေကာင်း

အာ ှ ေကလန် မိ ့လမ်းများေပ ၌ေသာ်လည်း ေကာင်း မေြပာ ကား က ှ င့်။

ဖိလိတိအမျိုးသမီးတိ့ဝမ်းေြမာက်ခွင့်မရ ကေစ ှ င့်။ ဘရားမ့ဲသတိ့၏သမီးများ င်ြမူးခွင့်မရ

ကေစ ှ င့်။ ၂၁ ``ဂိလေဗာေတာင်ကန်းများေပ ၌ မိးမ ွာ ှ င်းမကျပါေစ ှ င့်။

ထိေတာင်ကန်းများမှလယ်ယာများသည် ထာဝစဥ်အသီးအ ှ ံ ကင်းမ့ဲပါေစေသာ။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိအရပ်သည် သရဲေကာင်းတိ့၏ဒိင်းလားများအသေရ ပျက်၍

ကျန်ရစ်ရာ၊ ေ ှ ာလ၏ဒိင်းလားသံေချးတက်လျက်ေနရာ ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၂၂

ခွန်အား ကီးသတိ့ကိပစ်ခတ်ရာတွင်လည်း ေကာင်း၊ ရန်သကိသတ်ြဖတ်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊

ေယာနသန်၏ေလးသည်အာနိသင်ထက်လှ၍ ေ ှ ာလ၏ ားသည်သနား ှ ာတာမမ ှ ိ။ ၂၃

``အ့ံ သ ှ စ်သက်ဖွယ်ေကာင်းေသာေ ှ ာလ ှ င့် ေယာနသန်တိ့သည် ှ င်အတေသမကဲွ

လင်းယန်ငှက်ထက်လျင်ြမန်၍ြခေသ့ထက် ခွန်အား ကီး ကပါသည်တကား။

၂၄ ``ဣသေရလအမျိုးသမီးတိ၊့ေ ှ ာလအတွက် ငိေ ကးြမည်တမ်း ကေလာ့။

သသည်သင်တိ့အားကမလာနီထည်ကိ ဝတ်ဆင်ေစ၍ ေကျာက်မျက်ရတနာ၊ေ တန်ဆာြဖင့်

ဆင်ယင်ေပးေတာ်မ၏။ ၂၅ သရဲေကာင်းစစ်သည်ေတာ်တိ့ကျဆံး ကေလ ပီ။

သတိ့သည်တိက်ပဲွတွင်အသတ်ခံရ က၏။ ေယာနသန်သည်ေတာင်ကန်းများေပ တွင်

လဲ၍ေသေနေလ ပီ။ ၂၆ ``ငါ့ညီေယာနသန်၊ငါသည်သင့်အတွက် ဝမ်းနည်းေ ကကဲွပါ၏။

ငါသည်သင့်ကိလွန်စွာချစ်ြမတ် ိးပါ၏။ ငါ့အေပ ၌သင်ထား ှ ိ ေသာေမတာသည် အ့ံ သဖွယ်ေကာင်း၍

အမျိုးသမီးတိ့၏ေမတာထက်ပင်လွန်ကဲ ပါေပသည်။ ၂၇ ``သရဲေကာင်းစစ်သည်ေတာ်တိ့သည်

ကျဆံး ကေလ ပီ။ သတိ့၏လက်နက်များသည်စွန့်ပစ်ြခင်းကိခံရ၍ အသံးမဝင် ကေတာ့သည်တကား။''

၂ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်ထာဝရဘရားအား``ကိယ် ေတာ့်ကန်သည်ယဒ မိ ့တစ် မိ ့ မိ ့သိ့သွားေရာက်

အပ်ချုပ်ရပါမည်ေလာ'' ဟေမးေလာက်၏။ ထာဝရဘရားက``သွားေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ် မလ င်၊ ``အဘယ် မိ ့သိ့သွားရပါမည်နည်း'' ဟ ေမးေလာက်ြပန်၏။

ထာဝရဘရားက``ေဟ ဗန် မိ'့' ဟဆိသြဖင့်၊‐ ၂ ဒါဝိဒ်သည်မိမိဇနီး ှ စ်ေယာက်ြဖစ် ကေသာ

ေယဇေရလ မိ ့သ အဟိေနာင် ှ င့်ကရေမလ မိ့မှနာဗလ၏မဆိးမအဘိဂဲလကိ

ေခ ၍ေဟ ဗန် မိ ့သိ့သွားေလသည်။‐ ၃ သသည်မိမိ၏အေပါင်းပါတိ့ ှ င့်အိမ်ေထာင်

စများကိေခ ေဆာင်ကာ ေဟ ဗန် မိ ့ပတ်ဝန်း ကျင် ှ ိ  မိ ့ ွာတိ့တွင်ေနထိင်ေစ၏။‐ ၄

ထိအခါယဒြပည်သားတိ့သည်ေဟ ဗန် မိ ့သိ့လာ၍ ဒါဝိဒ်အားယဒဘရင်အြဖစ် ဘိသိက်ေပး က၏။

ေ ှ ာလ၏အေလာင်းကိဂိလဒ်ြပည်၊ ယာဗက် မိ ့သားတိ့ကသ ဂဟ် ကေကာင်းဒါဝိဒ် ကား သိေသာအခါ၊‐

၅ ထိသတိ့ထံသိ့လအချို ့ကိေစလတ်၍``သင် တိ့သည်ေ ှ ာလ၏အေလာင်းကိသ ဂဟ် က

ြခင်းအားြဖင့် မိမိတိ့၏ဘရင်အားသစာ ေစာင့်ပံကိေဖာ်ြပ ကေပသည်။

သိ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားေကာင်း ချီးေပးေတာ်မပါေစေသာ။‐

၆ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားသစာ က ဏာထားေတာ်မပါေစေသာ။

သင်တိ့ ပခ့ဲသည့်အမအတွက်ငါသည်လည်းသင် တိ့အားေကျးဇး ပမည်။‐ ၇

သင်တိ့သည်အားမာန်တင်း၍ရဲစွမ်းသတိ ှ ိ  က ေလာ့။ သင်တိ့ဘရင်ေ ှ ာလသည်ကွယ်လွန်သွား

ပီြဖစ်၍ ယဒြပည်သားတိ့ကငါ့အားသ တိ့၏ဘရင်အြဖစ်ဘိသိက်ေပး ကေလ ပီ''

ဟအမှာစာေရးသားေပးပိ့လိက်၏။ ၈ ေ ှ ာလ၏တပ်မေတာ်ဗိလ်ချုပ်၊ ေနရ၏သား

အာဗနာသည်ေ ှ ာလ၏သားေတာ်ဣ ှ ေဗာ ှ က် ှ င့်အတ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်၍မဟာ

နိမ် မိ ့သိ့ထွက်ေြပးသွားေလသည်။‐ ၉ သသည်ထိ မိ ့တွင်ဂိလဒ်နယ်၊ အာ ှ ာနယ်၊

ေယဇေရလနယ်၊ ဧဖရိမ်နယ်၊ ဗယာမိန်နယ် အစ ှ ိ ေသာဣသေရလြပည်တစ်ခလံးအတွက်

ဣ ှ ေဗာ ှ က်အားမင်းေြမာက်ေလသည်။‐ ၁၀ ဣ ှ ေဗာ ှ က်သည်ဣသေရလဘရင်ြဖစ်လာ ေသာအခါ

အသက်ေလးဆယ် ှ ိ ၍ ှ စ် ှ စ်မ နန်းစံရ၏။ သိ့ရာတွင်ယဒအ ွယ်ဝင်တိ့မကားဒါဝိဒ်

အားေကျးဇးသစာေစာင့် က၏။‐ ၁၁ ဒါဝိဒ်သည်သတိ့အားေဟ ဗန် မိ ့တွင်ခနစ်

ှ စ်ခဲွတိင်အပ်စိးေတာ်မ၏။ ၁၂ အာဗနာသည်ဣ ှ ေဗာ ှ က်၏စစ်သရဲများ

ှ င့်အတမဟာနိမ် မိ ့မှဂိေဗာင် မိ ့သိ့သွား ၏။‐ ၁၃ ေဇ ယာ၏သားယွာဘ ှ င့်ဒါဝိဒ်၏စစ်သရဲ

တိ့သည်လည်း ဂိေဗာင်ကန်အနီးသိ့လာေရာက်၍ သတိ့ ှ င့်ေတွ့ဆံ က၏။

သတိ့လ ှ စ်စသည် ကန်တစ်ဘက်တစ်ချက်စီ၌ေနရာယ က၏။‐ ၁၄

အာဗနာကယွာဘအား``ငါတိ့တစ်ဘက်စီ မှလငယ်အချို ့တိ့ကိစစ်ကစားေစ ကအ့ံ'' ဟဆိလ င်၊

ယွာဘက``ေကာင်း ပီ'' ဟဆိေလ၏။ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍ဣ ှ ေဗာ ှ က် ှ င့်ဗယာမိန်လမျိုးစကိ

ကိယ်စား ပသလတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ဒါဝိဒ်၏လတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက် ှ င့်စစ်ကစား က၏။‐

၁၆ လတိင်းပင်မိမိတိက်ခိက်ရသ ှ င့်အြပန်အလှန် ဦးေခါင်းကိကိင်၍ နံေဘးကိ ား ှ င့်ထိးလျက်

သတိ့အားလံးပင်လဲ၍ေသ ကကန်၏။ဤအေကာင်းေ ကာင့်ဂိေဗာင်နယ် ှ ိ ဤအရပ် ကိ`` ားကွင်း''

ဟ၍ေခ ဆိသမတ် ကေလ သည်။ ၁၇ ထိေနာက်ြပင်းထန်ေသာစစ်ပဲွြဖစ်ပွား၍အာဗနာ

ှ င့်ဣသေရလြပည်သတိ့သည် ဒါဝိဒ်၏လတိ့ လက်တွင်အေရး ံ းနိမ့် ကေလသည်။‐ ၁၈

ေဇ ယာ၏သားသံးေယာက်ြဖစ် ကေသာယွာဘ၊ အဘိ ှ ဲ  ှ င့်အာသေဟလတိ့သည်တိက်ပဲွတွင်

ပါဝင် က၏။ အာသေဟလသည်ဒရယ်က့ဲသိ့ လျင်ြမန်စွာေြပး ိင်၏။ သသည်အာဗနာအား

တသမတ်တည်းလိက်လျက်ေန၏။‐ ၂၀ အာဗနာသည်ေနာက်သိ့လည့်၍ ကည့် ပီး

လ င်``သင်သည်အာသေဟလေလာ'' ဟေမး၏။ အာသေဟလက``ငါဟတ်သည်''

ဟြပန်ေြပာ ေသာအခါ၊ ၂၁ အာဗနာက``ငါ့ကိလိက်မေန ှ င့်ေတာ့။ အြခား

စစ်သည်တစ်ေယာက်ေယာက်ကိလိက်၍ဖမ်း ပီးမှ သ့ထံမှရသည့်ပစည်းကိယေလာ့'' ဟဆိ၏။ သိ့

ရာတွင်အာသေဟလသည်လိက် မဲလိက်၍ ေန၏။‐ ၂၂အာဗနာက``ငါ့ကိလိက်မေန ှ င့်။ သင့်ကိငါ

မသတ်လိပါ။ သင့်ကိသတ် ပီးလ င်သင်၏အစ်ကိ ယွာဘအားငါအဘယ်သိ့မျက် ှ ာြပ ိင်ပါ

မည်နည်း'' ဟဆိ၏။‐ ၂၃ သိ့ရာတွင်အာသေဟလသည်လိက် မဲလိက် သြဖင့်

အာဗနာသည်မိမိလံှ ှ င့်ေနာက်ြပန်ထိး လိက်ရာ လံှသည်အာသေဟလ၏ဝမ်းကိထတ်

ချင်းေဖာက်ေလ၏။ အာသေဟလသည်ထိေနရာ ၌လဲကျေသဆံးသွား၏။ သလဲကျရာသိ့

ေရာက် ှ ိ လာသအေပါင်းတိ့သည် ေ ှ ့သိ့ဆက် ၍မသွားေတာ့ဘဲထိေနရာ၌ပင်ရပ်၍ေန က၏။ ၂၄
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သိ့ရာတွင်ယွာဘ ှ င့်အဘိ ှ ဲ တိ့မကား အာဗနာ ကိလိက်လံတိက်ခိက်ရန်ထွက်ခွာသွား က၏။ သ

တိ့သည်ေနဝင်ချိန်၌ဂိေဗာင်ေတာက ာရသိ့ သွားရာလမ်းအနီး၊ ဂိအာ မိ ့၏အေ ှ ့ဘက်

တွင် ှ ိ ေသာအမေတာင်ကန်းသိ့ေရာက် က၏။‐ ၂၅ ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်တိ့သည်အာဗနာ၏ထံတွင်

ြပန်လည်စ ံ း က ပီးလ င် ေတာင်ကန်းထိပ်တွင် တပ်စဲွေန က၏။‐ ၂၆

အာဗနာကယွာဘအား``ငါတိ့သည်အစဥ်အ မဲ ဆက်လက်တိက်ခိက်ေနရ ကပါမည်ေလာ။ ေနာက်ဆံး

၌စိတ်နာမမှတစ်ပါးအဘယ်အကျိုးမ  ှ ိ မည် မဟတ်ေကာင်း သင်မသိမြမင်ပါသေလာ။ ငါတိ့

သည်သင်တိ့ ှ င့်တစ်ေြမတည်းေန၊ တစ်ေရတည်း ေသာက်သများြဖစ်ပါ၏။ ငါတိ့အားလိက်လံ

တိက်ခိက်မကိရပ်စဲ ကေစရန် သင်၏လတိ့ အားအမိန့်မေပးဘဲအဘယ်မ  ကာေအာင်

ဆိင်းင့ံေနပါဦးမည်နည်း'' ဟဟစ်ေအာ်၍ ေြပာ၏။ ၂၇ ယွာဘက``အကယ်၍သင်ဤက့ဲသိ့မေြပာခ့ဲ

လ င် ငါ၏လတိ့သည်သင်တိ့အားနက်ြဖန်နံ နက်တိင်ေအာင် လိက်လံ ကမည်ြဖစ်ေ ကာင်း

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိ တိင်တည်၍ငါကျိန်ဆိပါ၏'' ဟြပန်ေြပာ ေလ၏။‐ ၂၈

ထိေနာက်ယွာဘသည်တံပိးခရာကိမတ် လိက်ရာသ၏လတိ့သည် ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့အားလိက်လံမကိမ ပ ကေတာ့ ေချ။ သိ့ြဖစ်၍တိက်ခိက်မလည်းရပ်စဲသွား ေလသည်။ ၂၉

အာဗနာ ှ င့်သ၏လတိ့သည်တစ်ညလံး ေယာ်ဒန်ချိုင့်ဝှမ်းကိြဖတ်၍သွား က၏။ သတိ့

သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး၍ ေနာက်တစ်ေန့တစ် မနက်လံးခရီး ပ က ပီးေနာက်မဟာနိမ်

မိ ့သိ့ေရာက် က၏။ ၃၀ ယွာဘသည်အာဗနာကိလိက်လံမရပ်စဲေစ ပီးေနာက်

မိမိ၏လအေပါင်းကိစ ံ းေစ၏။ ထိ အခါအာသေဟလအြပင်လတစ်ဆယ့်ကိး

ေယာက်ေပျာက်ဆံးေနသည်ကိေတွ့ ှ ိ ရေလ သည်။‐ ၃၁ ဒါဝိဒ်၏လတိ့သည်ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်

အာဗနာ၏လေပါင်းသံးရာေြခာက်ဆယ် ကိသတ်ြဖတ်ခ့ဲ ကသတည်း။‐ ၃၂

ယွာဘတိ့လစသည်အာသေဟလ၏အေလာင်း ကိယ၍ ဗက်လင် မိ ့ ှ ိ မိသားစဂတွင်သ ဂဟ် က၏။

ထိေနာက်သတိ့သည်တစ်ညဥ့်လံးခရီး ပကရာအ ဏ်တက်ချိန်၌ေဟ ဗန် မိ ့သိ့ ေရာက် ှ ိ  က၏။

၃ ေ ှ ာလမင်းဆက်ကိေထာက်ခံသများ ှ င့် ဒါဝိဒ် ကိေထာက်ခံသများသည်

ကာလ ကာြမင့်စွာ ဆက်လက်၍စစ်ြဖစ်ပွားလျက်ေန၏။ ဒါဝိဒ်သည်

တြဖည်းြဖည်းအင်အားတိးတက်လာ၍သ၏ ရန်သတိ့မကားအင်အားဆတ်ယတ်လာေလ သည်။ ၂

ေဟ ဗန် မိ ့တွင်ဒါဝိဒ်ရ ှ ိ ေသာသားေြခာက် ေယာက်တိ့၏အမည်များကိေဖာ်ြပအ့ံ။

သားဦး မှာအာမ န်ြဖစ်၍သ၏မိခင်မှာေယဇေရလ မိ့သအဟိေနာင်ြဖစ်၏။‐ ၃

ဒတိယသားမှာခိလပ်ြဖစ်၍သ၏မိခင်ကား ကရေမလ မိ ့မှနာဗလ၏မဆိးမအဘိ ဂဲလြဖစ်၏။

တတိယသားကားအဗ ှ လံ ြဖစ်၏။ သ၏မိခင်မှာေဂ ရဘရင်တာလမဲ ၏သမီးေတာ်မာခါြဖစ်၏။‐ ၄

စတတသားသည်အေဒါနိယြဖစ်၍သ၏ မိခင်မှာဟိတ်ြဖစ်၏။ ပဥမသားမှာေ ှ ဖတိ

ြဖစ်၍သ၏မိခင်သည်အဘိတလြဖစ်၏။‐ ၅ ဆ မသားကားဣသရံြဖစ်၍သ၏မိခင်မှာ

ဧဂလာြဖစ်၏။ ဤသားေတာ်များသည်ေဟ ဗန် မိ ့၌ဖွားြမင်သများြဖစ်သတည်း။ ၆

ေ ှ ာလမင်းဆက်ကိေထာက်ခံသများ ှ င့်ဒါဝိဒ် ကိေထာက်ခံသများဆက်လက်၍ စစ်ြဖစ်ေနသည့်

ကာလ ကာလာသည် ှ င့်အမ အာဗနာသည် ေ ှ ာလ၏ေဆွေတာ်မျိုးေတာ်တိ့အေပ တွင်

ပိ၍ပိ၍တန်ခိးအာဏာလမ်းမိးလာေလ သည်။ ၇တစ်ေန့သ၌ေ ှ ာလ၏သားေတာ်ဣ ှ ေဗာ ှ က်

သည်အာဗနာအားအဲအာ၏သမီး၊ ေ ှ ာလ၏ေမာင်းမငယ်ရိဇပ ှ င့်သမတ်ကာြပစ်တင် စွပ်စဲွ၏။‐ ၈

ယင်းသိ့ြပစ်တင်စွပ်စဲွသည်ကိအာဗနာသည် လွန်စွာစိတ်ဆိးသြဖင့်``ငါသည်ေ ှ ာလအား

သစာေဖာက်မည်ဟထင်မှတ်ပါသေလာ။ ငါသည် ယဒြပည်၏အကျိုးအတွက်ေဆာင် ွက်ေနသ

ဟမှတ်ယပါသေလာ။ အစမလကပင်ငါ သည်သင်၏ခမည်းေတာ်ေ ှ ာလ၏အေပ ၌

လည်းေကာင်း၊ သ၏ညီအစ်ကိများ၊ မိတ်ေဆွ များအေပ ၌လည်းေကာင်းသစာေစာင့်ခ့ဲ၏။

သင့်အားလည်းဒါဝိဒ်လက်တွင်းသိ့မကျ ေရာက်ေစရန်ဆီးတားခ့ဲ၏။ သိ့ပါလျက်

ယေန့သင်သည်ငါ့အားမိန်းမမ ှ င့်ြပစ် တင်စွပ်စဲွပါသည်တကား။‐ ၉

ထာဝရဘရားသည်ေ ှ ာလ ှ င့်သ၏သား ေြမးများထံမှ ိင်ငံေတာ်ကိ ပ်သိမ်း၍

ဒါဝိဒ်အား ိင်ငံတစ်စွန်းမှတစ်စွန်းတိင်ေအာင် ဣသေရလြပည် ှ င့်ယဒြပည်တိ့၏ဘရင်

အြဖစ်ခန့်ထားေတာ်မမည်ဟကတိ ပေတာ် မခ့ဲ၏။ ယခငါသည်ထိကတိေတာ်အေကာင်

အထည်ေပ ေစရန်မေဆာင် ွက်ပါမဘရားသခင်သည်ငါ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ ပါေစေသာ''

ဟဆိ၏။‐ ၁၁ ဣ ှ ေဗာ ှ က်သည်အာဗနာကိလွန်စွာ ေကာက်သြဖင့်စကားတစ်ခွန်းမ ြပန်၍

မတံ့မြပန်ဝ့ံေချ။ ၁၂ ထိအချိန်၌ဒါဝိဒ်သည်ေဟ ဗန် မိ ့တွင် ှ ိ ေနသြဖင့်

အာဗနာသည်သ၏ထံသိ့ေစတမန် များကိလတ်၍``ဤြပည်ကိအဘယ်သအပ်စိး

ပါမည်နည်း။ အက ်ပ် ှ င့်သစာဖဲွ ့ေတာ်မလ င် အ ှ င့်ဘက်သိ့ဣသေရလတစ်ြပည်လံးပါ

လာေစရန်အက ်ပ်ကညီေဆာင် ွက်ေပးပါ မည်'' ဟေလာက်ေစ၏။ ၁၃ ဒါဝိဒ်က``ေကာင်း ပီ။

သိ့ေသာ်ငါ့ထံသိ့သင် လာေရာက်ချိန်၌ ေ ှ ာလ၏သမီးမိခါလ ကိေဆာင်ခ့ဲရမည်။ သိ့မှသာငါသည်သင်

ှ င့်သစာဖဲွ ့ ိင်မည်'' ဟြပန် ကားလိက်၏။‐ ၁၄ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်ဣ ှ ေဗာ ှ က်ထံေစတမန်

များလတ်၍``ငါ၏ဇနီးမိခါလကိြပန်၍ ေပးေလာ့။ ငါသည်သ့ကိထိမ်းြမား ိင်ရန်

ဖိလိတိအမျိုးသားအေရဖျားတစ်ရာြဖင့် ဝယ်ယခ့ဲရ၏'' ဟမှာ ကားလိက်၏။‐ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍ဣ ှ ေဗာ ှ က်သည်မိခါလကိလဲ ှ ၏သား၊ ခင်ပွန်းဖာလတိထံမှြပန်သိမ်းေစ၏။‐ ၁၆

ဖာလတိသည်ငိေ ကးလျက်ဗာဟရိမ် မိ ့တိင် ေအာင်မိခါလေနာက်သိ့လိက်ေလ၏။

ထိ့ေနာက် အာဗနာက``အိမ်သိ့ြပန်ေလာ့'' ဟဆိသြဖင့် ြပန်သွားရ၏။ ၁၇

အာဗနာသည်ဣသေရလေခါင်းေဆာင်များ ထံသိ့သွား၍``ဒါဝိဒ်အားသင်တိ့မင်းေြမာက်

လိ ကသည်မှာ ကာေပ ပီ။‐ ၁၈ ယခအခါကားသင်တိ့အဖိ့အခွင့်ေကာင်းပင် ြဖစ်ပါ၏။

ထာဝရဘရားက`ငါ၏လမျိုးေတာ် အားဖိလိတိအမျိုးသားများ ှ င့်အြခားရန်သ

တိ့လက်တွင်းမှငါ့ကန်ဒါဝိဒ်၏လက်ြဖင့် ကယ်မည်' ဟမိန့်ေတာ်မခ့ဲသည်ကိေအာက်ေမ့

သတိရ ကေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၁၉ အာဗနာသည်ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်တိ့အားလည်း

တိက်တွန်းေြပာဆိ၏။ ထိေနာက်သသည်ဣသေရလ ှ င့်ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်တိ့အဘယ်သိ့သေဘာ

တညီ ကေကာင်းကိ ဒါဝိဒ်အားြပန် ကား ေလာက်ထားရန်ေဟ ဗန် မိ ့သိ့သွား၏။ ၂၀

အာဗနာသည်လ ှ စ်ကျိပ် ှ င့်ဒါဝိဒ် ှ ိ ရာ ေဟ ဗန် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ ဒါဝိဒ်

သည်သတိ့အားစားပဲွတည်ခင်းေကးေမွး၏။‐ ၂၁ အာဗနာကဒါဝိဒ်အား``အက ်ပ်သည်ယခ

သွား၍ ဣသေရလအမျိုးသားတစ်ရပ်လံး ကိအ ှ င်မင်း ကီး၏ဘက်သိ့ပါေအာင်ေဆာင်

ွက်ေပးပါမည်။ သတိ့သည်အ ှ င့်အားမိမိ တိ့၏ဘရင်အြဖစ်အသိအမှတ် ပ က ပါလိမ့်မည်။

ထိအခါအ ှ င်သည်မိမိဆ ှ ိ  ှ င့်ထားသည့်အတိင်းဣသေရလြပည် တစ်ခလံးကိအပ်စိးရပါလိမ့်မည်''

ဟ ေလာက်၏။ ဒါဝိဒ်သည်အာဗနာအား ေဘးမ့ဲထွက်ခွာသွားေစေတာ်မ၏။ ၂၂

ထိေနာက်ယွာဘ ှ င့်ဒါဝိဒ်၏အြခားစစ်သရဲ တိ့သည် ရန်သတိ့အားလယက်တိက်ခိက်ရာမှ

လက်ရပစည်းအေြမာက်အြမား ှ င့်ြပန်လာ က၏။ အာဗနာသည်ကားဒါဝိဒ် ှ င့်အတ

ေဟ ဗန် မိ ့တွင်မ ှ ိ ေတာ့ေပ။ အဘယ်ေကာင့် ဆိေသာ်ဒါဝိဒ်သည်သ့အားေဘးမ့ဲထွက်ခွာ

ေစ ပီြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၂၃ ယွာဘတိ့လစေရာက် ှ ိ လာ ကေသာအခါ

ဒါဝိဒ်မင်းထံသိ့အာဗနာလာေကာင်း၊ သ့ အားဒါဝိဒ်သည်ေဘးမ့ဲြပန်လတ်လိက်ေ ကာင်း

သတင်းကိယွာဘ ကားသိရေလသည်။‐ ၂၄ ထိအခါသသည်ဘရင့်ထံသိ့သွား၍``အ ှ င်

အဘယ်သိ့ ပေတာ်မပါသနည်း။ အာဗနာသည် အ ှ င့်ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာေသာ်လည်း

အ ှ င်သည် အဘယ်ေကာင့်သ့အားဤသိ့ြပန်၍လတ်ေတာ် မပါသနည်း။‐ ၂၅

သသည်အ ှ င့်အားလိမ်လည်လှည့်စား၍ အ ှ င် သွားလာလပ် ှ ားမအလံးစံကိစံစမ်းရန်

လာေရာက်ြခင်းြဖစ်သည်ကိအ ှ င်သိေတာ်မ သည်မဟတ်ပါေလာ'' ဟေလာက်၏။ ၂၆

ယွာဘသည်ဒါဝိဒ်ထံမှထွက်လာ ပီးေနာက် အာဗနာကိြပန်ေခ ရန်ေစတမန်များကိ

လတ်လိက်၏။ သတိ့သည်အာဗနာအားသိ ရေရတွင်းမှြပန်၍ေခ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။‐ ၂၇

ေဟ ဗန် မိ ့သိ့အာဗနာေရာက် ှ ိ လာေသာ အခါ ယွာဘသည် မိ ့တံခါးနံေဘးသိ့ေခ

ယကာတီးတိးေြပာဆိေဆွးေ ွးဟန် ပ၍ ဝမ်းကိ ား ှ င့်ထိးလိက်၏။ ဤသိ့လ င်အာဗနာ

သည်ယွာဘ၏ညီအာသေဟလကိသတ်ခ့ဲ သည့်အတွက်လပ် ကံြခင်းကိခံရေလ၏။‐

၂၈ ဤသတင်းကိဒါဝိဒ် ကားသိေတာ်မေသာ အခါ``အာဗနာအားလပ် ကံမတွင်ငါ ှ င့်

ငါ၏ြပည်သြပည်သားတိ့သည် လံးဝအြပစ် ကင်း ကေကာင်းထာဝရဘရားသိေတာ်မ ပါ၏။‐ ၂၉

ထိအမအတွက်ယွာဘ ှ င့် သ၏အိမ်ေထာင် စဝင်အေပါင်းတိ့အြပစ်ဒဏ်သင့် ကပါေစ ေသာ။

သ၏ေဆွစဥ်မျိုးဆက်တိင်း၌ရိနာ စဲွသ၊ နာစဲွသ၊ ခါးကန်းချည့်နဲ့သ၊ ား ေဘးသင့်သ၊

ငတ်မွတ်သ ှ ိ ပါေစေသာ'' ဟ မက်ဆိေတာ်မ၏။‐ ၃၀ သိ့ြဖစ်၍ယွာဘ ှ င့်ညီအဘိ ှ ဲ တိ့သည်

ဂိေဗာင်စစ်ပဲွတွင် မိမိတိ့၏ညီအာသေဟလ အားအာဗနာသတ်ခ့ဲသည့်အတွက်အာ

ဗနာကိလက်စားေချလိက် ကသတည်း။ ၃၁ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်ယွာဘ ှ င့်အေပါင်းပါ

တိ့အား အဝတ်များကိဆတ် ဖဲ၍ေလ ာ်ေတ ကိဝတ် ပီးလ င် အာဗနာအတွက်ငိေ ကး

ြမည်တမ်းမ ပ ကရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ထိေနာက်အေလာင်းကိသချုင်းသိ့ပိ့ေဆာင်သွား

ေသာအခါ၌လည်း မင်း ကီးကိယ်တိင်တလား ၏ေနာက်မှလမ်းေလ ာက်၍လိက်ပါပိ့ေဆာင် ေတာ်မ၏။‐

၃၂ အာဗနာကိေဟ ဗန် မိ ့တွင်သ ဂဟ် က၏။ သချုင်းမှာမင်း ကီးသည်ေအာ်ဟစ်၍ငိေ ကး

ေတာ်မသြဖင့် အြခားသအေပါင်းတိ့သည် လည်းထိနည်းတ ပ ကကန်၏။‐ ၃၃

ဒါဝိဒ်သည်အာဗနာအတွက်ငိချင်းကိဖဲွ ့ ဆိေတာ်မ၏။ အဆိပါငိချင်းမှာ ``အိ

အာဗနာသင်သည်အဘယ်ေကာင့် လမိက်တစ်ေယာက်က့ဲသိ့ေသရပါသနည်း။ ၃၄

ရာဇဝတ်ေကာင်၏လက်ချက်ြဖင့်ေသရသ နည်းတ လက်ထိတ်မခတ်ေြခချင်းမစဲွဘဲ

ကျဆံးေလ ပီတကား'' ဟ၍ြဖစ်သည်။ ထိအခါလတိ့သည်အာဗနာအတွက်ငိ

ေကးြမည်တမ်း ကြပန်၏။ ၃၅ စားေတာ်ေခ ရန်ဒါဝိဒ်အားလတိ့တစ်ေန့လံး

တိက်တွန်း ကေသာ်လည်းမင်း ကီးက``ငါသည် ေနမဝင်မီစားေတာ်ေခ ခ့ဲေသာ်
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ငါ့အားဘရားသခင်အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မပါေစေသာ'' ဟ ကျိန်ဆိအ ိ ာန် ပေတာ်မ၏။‐ ၃၆

ဤအြခင်းအရာကိြမင်ေသာအခါလတိ့ သည် ှ စ်သက်သေဘာကျ က၏။ အမှန်စင်

စစ်သတိ့သည်မင်း ကီး ပသမ ေသာ အမတိ့ကိ ှ စ်သက် ကသည်သာတည်း။‐ ၃၇

ဒါဝိဒ်၏လတိ့ ှ င့်ဣသေရလြပည်သား အေပါင်းတိ့သည် အာဗနာကိသတ်ြဖတ်မ

တွင်မင်း ကီးမပါေ ကာင်းကိသိ ှ ိ နား လည်က၏။‐ ၃၈ မင်း ကီးကမိမိ၏အရာ ှ ိ တိ့အား``ယေန့

သည်ဣသေရလေခါင်းေဆာင် ကီးတစ်ဦး ကွယ်လွန်သည့်ေန့ြဖစ်ေကာင်းသင်တိ့မသိ ကပါသေလာ။‐

၃၉ ငါသည်ဘရားသခင်ဘိသိက်ေပးေတာ်မ ေသာဘရင်ပင်ြဖစ်ေသာ်လည်း ယေန့အား ေလျာ့ပါ၏။

ေဇ ယာ၏သားတိ့သည်ငါ့ အတွက်ရက်စက် ကမ်း ကတ်လွန်းလှပါသည် တကား။

ဤရာဇဝတ်ေကာင်တိ့အားအြပစ် ှ င့်အေလျာက် ထာဝရဘရားဒဏ်ခတ်ေတာ် မပါေစေသာ''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄ ေ ှ ာလ၏သားဣ ှ ေဗာ ှ က်သည်ေဟ ဗန် မိ ့ တွင် အာဗနာအသတ်ခံရေ ကာင်း ကားေသာ

အခါေ ကာက်လန့်ေလ၏။ ဣသေရလြပည် သားအေပါင်းတိ့သည်လည်းေ ကာက်လန့်

ကကန်၏။‐ ၂ဣ ှ ေဗာ ှ က်တွင်လယက်တိက်ခိက်သည့်အဖဲွ ့ များ၏ေခါင်းေဆာင် ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။

သတိ့၏ နာမည်မှာဗာနာ ှ င့်ေရခပ်ြဖစ်၍ေဗ တ် မိ ့ မှဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်ရိမုန်၏သားများြဖစ် က၏။

(ေဗ တ် မိ ့သည်ဗယာမိန်နယ်တွင် အပါအဝင်ြဖစ်၏။‐ ၃ ထိ မိ ့တွင်လက်ဦးေနထိင်ခ့ဲ ကေသာလ

တိ့သည်ဂိတိမ် မိ ့သိ့ထွက်ေြပးကာ ယေန့တိင် ေအာင်ေနထိင်လျက် ှ ိ သတည်း။) ၄

ေ ှ ာလ၏သားေယာနသန်တွင်ေမဖိေဗာ ှ က် ဟနာမည်တွင်ေသာသားတစ်ေယာက်ကျန်ရစ်၏။

အသက်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာသားငယ်ကိအထိန်း ေတာ်သည်ေယဇေရလ မိ ့မှ ေ ှ ာလ ှ င့်ေယာ

နသန်တိ့အသတ်ခံရေ ကာင်းသတင်းကိ ကားလ င်သ့အားချီေပွ ့၍ထွက်ေြပးေလ သည်။

သိ့ရာတွင်အလျင်အြမန်ေြပးရသည့် အတွက်ကေလးသည်အထိန်းေတာ်၏လက်

မှလွတ်ကျသြဖင့်ေြခဆံွ ့ေလ၏။ ၅ ေရခပ် ှ င့်ဗာနာတိ့သည်ဣ ှ ေဗာ ှ က်၏အိမ် ေတာ်သိ့သွားရာ

ဣ ှ ေဗာ ှ က်ေန့လယ်အိပ် စက်အနားယေနချိန်မွန်းတည့်ခန့်၌ေရာက် ှ ိ လာ က၏။‐ ၆

တံခါးဝတွင် ှ ိ ေသာအမျိုးသမီးသည်လည်း ဂျံ ုဆန်ကိဆန်ကာချရင်း ငိက်ြမည်းအိပ်ေပျာ်

လျက်ေန၏။ ထိ့ေကာင့်ေရခပ် ှ င့်ဗာနာတိ့ သည်အိမ်ထဲသိ့တိတ်တဆိတ်ဝင် က၏။‐ ၇

အိမ်တွင်းသိ့ေရာက်သည် ှ င့်တစ် ပိင်နက်ေကာင်း စွာအိပ်ေပျာ်ေနေသာ ဣ ှ ေဗာ ှ က်၏အိမ်ခန်း

သိ့ဝင်၍သ့အားလပ် ကံ က၏။ ထိေနာက်သ ၏ဦးေခါင်းကိြဖတ်၍ယေဆာင်ကာ တစ်ညဥ့်

လံးေယာ်ဒန်ချိုင့်ဝှမ်းကိြဖတ်၍လာ က၏။‐ ၈ ေဟ ဗန် မိ ့သိ့ေရာက်ေသာအခါသတိ့

သည်ဒါဝိဒ်အား``အ ှ င်၏အသက်ကိရန် ှ ာေသာအ ှ င့်ရန်သေ ှ ာလ၏သားေတာ်

ဣ ှ ေဗာ ှ က်၏ဦးေခါင်းကိ ေတာ်မပါ။ ယေန့ထာဝရဘရားသည်အ ှ င်မင်း ကီး

အား ေ ှ ာလ ှ င့်သားေြမးတိ့အေပ တွင် လက်စားေချခွင့်ကိေပးေတာ်မပါ ပီ''

ဟေလာက်၍ဣ ှ ေဗာ ှ က်၏ဦးေခါင်း ကိဆက်သ က၏။ ၉ ဒါဝိဒ်က``ငါ့အားေဘးအ ရာယ်အေပါင်းမှ

ကယ်ေတာ်မေသာအသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍ငါကျိန်ဆိ ပါ၏။‐ ၁၀

ေ ှ ာလကွယ်လွန်ေတာ်မေ ကာင်းဇိကလတ် မိ ့တွင်ငါ့ထံသိ့လာေရာက်ေြပာ ကားသ

သည် မိမိယေဆာင်လာေသာသတင်းကိ သတင်းေကာင်းဟထင်မှတ်ခ့ဲသည်။ သိ့ရာ

တွင်ငါသည်သ့ကိဖမ်းဆီး၍ကွပ်မျက် လိက်၏။ ဤကားမိမိေပးသည့်သတင်း

အတွက်ထိသရ ှ ိ သည့်ဆလာဘ်ပင် ြဖစ်သည်။‐ ၁၁ မိမိ၏အိမ်ခန်းတွင်အိပ်စက်ေနေသာအြပစ်မ့ဲ

သအားသတ်ြဖတ် ကသည့်လဆိးတိ့ကိ ပိ၍ ြပင်းထန်ေသာအြပစ်ဒဏ်စီရင်သင့်သည်မဟတ်ေလာ။

ထိအြပစ်မ့ဲသကိသတ်သည့်အတွက် ယခငါသည်သင်တိ့အေပ တွင်လက်စားေချ မည်။

သင်တိ့အားေြမမျက် ှ ာြပင်ေပ မှသတ် သင်ပယ် ှ င်းမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၂

ဒါဝိဒ်အမိန့်ေပးသြဖင့်စစ်သည်ေတာ်တိ့ သည်ေရခပ် ှ င့်ဗာနာတိ့အားသတ် ပီးလ င်

သတိ့၏ေြခလက်တိ့ကိြဖတ်၍ေဟ ဗန် ေရကန်အနီးတွင်ဆဲွထား က၏။ ဣ ှ

ေဗာ ှ က်၏ဦးေခါင်းကိမေဟ ဗန် မိ ့ ှ ိ အာဗနာ၏ဂတွင်သ ဂဟ်က၏။

၅ ထိအခါဣသေရလအ ွယ်အေပါင်းတိ့သည် ဒါဝိဒ် ှ ိ ရာေဟ ဗန် မိ ့သိ့လာေရာက်၍ဒါဝိဒ်

အား``အ ှ င် ှ င့်အက ်ပ်တိ့သည်ေသွးသား ချင်းြဖစ် ကပါ၏။‐ ၂

အတိတ်ကာလ၌ေ ှ ာလဘရင်ြဖစ်စဥ်အခါ ကအ ှ င်သည် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း

တိ့အားဦးစီးေခါင်းေဆာင် ပ၍စစ်ပဲွဝင်ခ့ဲ ပါ၏။ ထာဝရဘရားကလည်း`သင်သည်ငါ

၏လမျိုးေတာ်ကိေခါင်းေဆာင်ရမည်။ သတိ့၏ ဘရင်ြဖစ်ရမည်' ဟအ ှ င့်အားမိန့်ေတာ်မ

ခ့ဲပါ၏'' ဟေလာက် က၏။‐ ၃ ထိ့ေကာင့်ဣသေရလေခါင်းေဆာင်အေပါင်းတိ့ သည်

ဒါဝိဒ် ှ ိ ရာေဟ ဗန် မိ ့သိ့ေရာက်လာ က ၏။ ဒါဝိဒ်သည်ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်

သတိ့ ှ င့်သစာကတိ ပေတာ်မသြဖင့် သ တိ့ကဒါဝိဒ်အားဣသေရလဘရင်အြဖစ်

ဘိသိက်ေပး က၏။‐ ၄ ဒါဝိဒ်ဘရင်ြဖစ်ေသာအခါအသက်သံး ဆယ် ှ ိ ၏။

သသည် ှ စ်ေပါင်းေလးဆယ်တိင် တိင်နန်းစံေတာ်မရေလသည်။‐ ၅

ယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်ြဖင့်ေဟ ဗန် မိ ့တွင် ခနစ် ှ စ်ခဲွ၊ ဣသေရလြပည်တစ်ခလံး ှ င့်

ယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်ြဖင့် ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်သံးဆယ့်သံး ှ စ်နန်းစံေတာ်မ သတည်း။ ၆

ဒါဝိဒ်မင်း ှ င့်သ၏စစ်သည်ေတာ်တိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့ကိတိက်ခိက်ရန်ချီတက်

သွား က၏။ ထိ မိ ့တွင်ေနထိင်သေယဗသိ အမျိုးသားတိ့က ထိ မိ ့ကိဒါဝိဒ်သိမ်းယ

ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။ သင်မဝင် ိင်ေအာင်မျက် မြမင်များ ှ င့်ေြခဆံွ ့သများပင်ဆီးတား

ိင်ပါ၏'' ဟဆိ က၏။‐ ၇ (သိ့ရာတွင်ဒါဝိဒ်သည်ဇိအန်ခံတပ်ကိ သိမ်းယ ိင်ခ့ဲသြဖင့်

ယင်းသည်ဒါဝိဒ် မိ ့ ဟနာမည်တွင်လာေလသည်။) ၈ ထိေန့၌ဒါဝိဒ်ကမိမိ၏လတိ့အား``ေယ

ဗသိအမျိုးသားတိ့ကိငါမန်းသက့ဲသိ့ မန်းသတိ့အားသတ်ြဖတ်မည့်သ ှ ိ လ င်

ေရ ပန်ေခါင်းအတွင်းမှေန၍ မိ ့ထဲသိ့ဝင် ပီးလ င်မျက်မြမင်ေြခဆံွ ့သတိ့အားတိက်

ခိက် ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ (ထိအေကာင်း ကိအစဲွ ပ၍``မျက်မြမင် ှ င့်ေြခဆံွ ့သတိ့

သည်ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်သိ့မဝင် ရ က'' ဟဆိေလ့ ှ ိ ေလသည်။) ၉

ဒါဝိဒ်သည်ခံတပ်ကိသိမ်းယေတာ်မ ပီး ေနာက်ထိခံတပ်အတွင်း၌ေနထိင်ေတာ်မ

၍ယင်းကိဒါဝိဒ် မိ ့ဟသမတ်ေတာ်မ၏။ မင်း ကီးသည်ထိခံတပ်ပတ်လည်တွင်ေတာင်ကန်း အေ ှ ့၊

ေြမဖိ့ထားရာအရပ်မှအစ ပ၍ မိ ့ကိတည်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

သည်ဒါဝိဒ် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ သ၏တန်ခိးအာဏာသည်ပိ၍ပိ၍လမ်းမိး လာေလသည်။ ၁၁

တ ဘရင်ဟိရံမင်းသည်ဒါဝိဒ်ထံသိ့သံ တမန်များကိေစလတ်ေလ၏။ နန်းေတာ်တည်

ေဆာက်ရန်အတွက်သစ်ကတိးသစ်၊ လက်သမား ှ င့်ပန်းရန်ဆရာများကိလည်းေပးပိ့လိက်၏။‐ ၁၂

ထိ့ေကာင့်ဒါဝိဒ်သည်မိမိအားဣသေရလ ဘရင်အြဖစ်ြဖင့် ထာဝရဘရားအတည်

ပေတာ်မေ ကာင်း ှ င့်ကိယ်ေတာ်သည် မိမိ လမျိုးေတာ်၏အကျိုးကိေထာက်၍ သ၏

ိင်ငံကိသာယာဝေြပာေစေတာ်မ လျက် ှ ိ ေ ကာင်းကိသိြမင်လာေလသည်။ ၁၃

ဒါဝိဒ်သည်ေဟ ဗန် မိ ့မှေြပာင်းေ ့သွား ပီး ေနာက်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေမာင်းမများ ှ င့်

မိဖရားများကိ ထပ်မံသိမ်းပိက်ေတာ်မ သြဖင့်သားသမီးများကိထပ်မံရ ှ ိ ေတာ်မြပန်၏။‐ ၁၄

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ရ ှ ိ ေသာသားသမီး များမှာ ှ မွာ၊ ေ ှ ာဗပ်၊ နာသန်၊ ေ ှ ာလမန်၊‐ ၁၅

ဣဗဟာ၊ ဧလိ ၊ ေနဖက်၊ ယာဖျာ၊ ၁၆ ဧလိ ှ မာ၊ ဧလျာဒ ှ င့်ဧလိဖလက်တိ့ ြဖစ် က၏။

၁၇ ဒါဝိဒ်သည်ဣသေရလဘရင်အြဖစ်ချီး ေြမာက်ြခင်းကိခံရေ ကာင်းဖိလိတိအမျိုး

သားတိ့ ကားသိ ကသြဖင့်သ့ကိဖမ်းဆီး ရန်ချီတက်လာ က၏။ ထိသတင်းကိဒါဝိဒ်

ကားေသာအခါခံတပ် ှ ိ ရာသိ့ ကေတာ် မ၏။‐ ၁၈ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်ေရဖိမ်ချိုင့်ဝှမ်း

ကိသိမ်းပိက်လိက် က၏။‐ ၁၉ ဒါဝိဒ်သည်ထာဝရဘရားအား``ကိယ်ေတာ်

ကန်သည်ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အားသွား ေရာက်တိက်ခိက်ရပါမည်ေလာ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်

သည်ကိယ်ေတာ့်ကန်အားေအာင်ပဲွခံေစ ေတာ်မပါမည်ေလာ'' ဟေမးေလာက်၏။ ၂၀

ထာဝရဘရားက``သွားေလာ့။ ငါသည်သင့် အားေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မမည်'' ဟမိန့်ေတာ်

မသြဖင့်ဒါဝိဒ်သည်ဗာလေပရဇိမ် မိ ့သိ့ သွား၍ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အား ဖိခွင်း

ပီးလ င်``ထာဝရဘရားသည်အဟန်ြပင်း သည့်ေရလံ ြမစ်က့ဲသိ့ငါ၏ရန်သများကိ ဖိခွင်းေတာ်မေလ ပီ''

ဟ မက်ဆိ၏။ သိ့ ြဖစ်၍ထိအရပ်ကိဗာလေပရဇိန်ဟ ေခ ေဝ  ကြခင်းြဖစ်၏။‐ ၂၁

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့ကိး ကွယ်ေသာ ပ်တများကိထိအရပ်တွင်စွန့် ပစ်ခ့ဲ ကသြဖင့်

ယင်းတိ့ကိဒါဝိဒ်၏လ တိ့ကသိမ်းယ ကေလသည်။ ၂၂ ထိေနာက်ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်ေရဖိမ်

ချိုင့်ဝှမ်းသိ့ြပန်လာ ပီးလ င်ထိအရပ်ကိ သိမ်းပိက် ကြပန်၏။‐ ၂၃

ဒါဝိဒ်သည်ထာဝရဘရားထံတစ်ဖန်စံစမ်း ေမးေလာက်ြပန်၏။ ကိယ်ေတာ်က``သတိ့အား

ဤအရပ်မှေန၍မတိက်မခိက် ှ င့်။ သတိ့ ၏တပ်ေနာက်ဘက်ပိင်းကိေကွ့၍သွား ပီး

လ င်ပိးစာေတာအနီးမှတိက်ခိက်ေလာ့။‐ ၂၄ သင်သည်သစ်ပင်များထိပ်၌စစ်ချီသံကိ

ကားေသာအခါစတင်တိက်ခိက်ေလာ့။ ထိ အခါ၌ငါသည်ဖိလိတိတပ်ကိေချမန်း

ရန်သင်၏ေ ှ ့မှ က ှ င့်မည်''ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၅ ဒါဝိဒ်သည်ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်

မသည့်အတိင်းလိက်နာ၍ဖိလိတိတပ်ကိ ေဂဗ မိ ့မှဂါဇရ မိ ့တိင်ေအာင် ှ င်ထတ် ိင်ေလသည်။

၆
ဒါဝိဒ်သည်ဣသေရလြပည်မှလက်ေ ွး စင်စစ်သည်ေပါင်းသံးေသာင်းကိစ ံ းကာ၊‐

၂ ေခ ဗိမ် တိ့အထက်စံေတာ်မေသာအန တန်ခိး ှ င် ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ြဖင့်ေခ ေဝ

သမတ်သည့်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိပင့် ေဆာင်ရန်ယဒြပည်ဗာလာ မိ ့သိ့ချီ သွားေတာ်မ၏။‐ ၃

သတိ့သည်ေသတာေတာ်ကိလှည်းသစ်တစ်စီး တွင်တင်၍ ေတာင်ကန်းေပ တွင် ှ ိ ေသာအဘိ

နဒပ်၏အိမ်မှပင့်ေဆာင်သွား က၏။ အဘိ နဒပ်၏သားများြဖစ် ကေသာ သဇ ှ င့်

အဟိ သတိ့သည်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် လှည်းကိေမာင်း ှ င်ရ က၏။‐ ၄

အဟိ သသည်ေသတာေတာ်၏ေ ှ ့မှသွား ေလသည်။‐ ၅ ဒါဝိဒ် ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း
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တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီး ကးရန်အစွမ်းကန်ကခန် က၏။ သတိ့သည်

ေစာင်း ကီးေစာင်းငယ်၊ ပတ်သာ၊ ှ ဲ၊ ခရာ၊ လင်း ကွင်းအစ ှ ိ သည့်တရိယာများကိတီး မတ် က၏။ ၆

သတိ့သည်နာခန်ေကာက်နယ်တလင်းသိ့ေရာက် ေသာအခါ ွားတိ့သည်ေြခေချာ်သြဖင့် သဇ

သည်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိလှမ်း၍ကိင် ထားလိက်ရာ၊‐ ၇ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်အမျက်

ထွက်ေတာ်မသြဖင့် သဇအား ိ ေသမ ကင်းမ့ဲသည့်အတွက်ေသဒဏ်စီရင်ေတာ်မ၏။

သိ့ြဖစ်၍ သဇသည်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် ၏အနီးတွင်ေသေလ၏။‐ ၈

ထိ့ေကာင့်ထိအရပ်ကိေပရဇာ သဇ ဟယေန့တိင်ေအာင်ေခ ေဝ သမတ် ကေလ သည်။

ထာဝရဘရားသည် သဇအားအမျက် ေတာ်ထွက်၍ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာေကာင့်ဒါဝိဒ်

သည်လွန်စွာစိတ်ဆိးေတာ်မ၏။ ၉ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်ထာဝရဘရားကိေ ကာက်

သြဖင့်``ငါသည်အဘယ်သိ့ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်ကိပင့်ေဆာင်ရပါမည်နည်း'' ဟဆိ ပီး

လ င်၊‐ ၁၀ မိမိေနြပည်ေတာ်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ပင့် ေဆာင်ြခင်းမ ပဘဲဂါသ မိ ့သား သဗ

ေဒဒံ၏အိမ်သိ့ပင့်ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။‐ ၁၁ ေသတာေတာ်သည်ထိအိမ်တွင်သံးလမ ကျိန်း

ဝပ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည်လည်း သဗေဒဒံ ှ င့်မိသားစတိ့အားေကာင်း ချီးေပးေတာ်မ၏။ ၁၂

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်အတွက်ေကာင့် သဗ ေဒဒံမိသားစ ှ င့် သပိင်သမ တိ့ကိထာဝရ

ဘရားေကာင်းချီးေပးေတာ်မေ ကာင်း ဒါဝိဒ် ကားသိေတာ်မေသာအခါထိေသတာေတာ်

ကိအခမ်းအနား ှ င့်တကွ သဗေဒဒံအိမ် မှေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ပင့်ေဆာင်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင်လာသတိ့ သည်ေြခေြခာက်လှမ်းမ လှမ်းမိေသာအခါ

ဒါဝိဒ်သည်သတိ့အားရပ်ေစ ပီးလ င် ထာဝရ ဘရားအား ွားထီးတစ်ေကာင် ှ င့်ဆ ဖိးေသာ

သိးတစ်ေကာင်ကိယဇ်ပေဇာ်ေလသည်။‐ ၁၄ သသည်ပိတ်စတစ်ခကိသာဝတ်ဆင်လျက်

ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကးရန် အစွမ်းကန်ကခန်ေလ၏။‐ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍မင်း ကီး ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့သည်ဝမ်းေြမာက်စွာေ ကးေကာ် လျက်

တံပိးခရာများကိမတ်လျက်ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ပင့်ေဆာင် လာ က၏။ ၁၆

ေသတာေတာ်ကိ မိ ့တွင်းသိ့ပင့်ေဆာင်လာေသာ အခါေ ှ ာလ၏သမီးေတာ်မိခါလသည် ေလ

သာြပူတင်းမှ ကည့်လိက်ရာထာဝရဘရား ၏ေ ှ ့ေတာ်၌ ဒါဝိဒ်မင်းကခန်လျက်ေနသည်

ကိြမင်ေလေသာ်မင်း ကီးအား ွံ  ှ ာမိ၏။‐ ၁၇ လတိ့သည်ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင်ကာ

ဒါဝိဒ်တည်ေဆာက်ထားသည့်တဲေတာ်အတွင်း လျာထားသည့်ေနရာ၌ထား က၏။ ထိေနာက်

ဒါဝိဒ်သည်ထာဝရဘရားအားမီး ိ ့ရာ ယဇ် ှ င့်မိတ်သဟာယယဇ်တိ့ကိပေဇာ် ေလသည်။‐ ၁၈

ယင်းသိ့ပေဇာ် ပီးေသာအခါသသည် အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ

အမီှ ပ၍လတိ့အားေကာင်းချီးေပးေတာ် မ၏။‐ ၁၉ ဣသေရလြပည်တွင် ှ ိ သမ ေသာအမျိုး

သားအမျိုးသမီးတိ့အားမန့်တစ်လံး၊ အမဲ ကင်တစ်တံး ှ င့်စပျစ်ပျဥ်တစ်ြပားစီကိ

ေဝငှေတာ်မ၏။ ထိေနာက်လအေပါင်းတိ့ သည်မိမိတိ့၏အိမ်သိ့ြပန်သွား က၏။ ၂၀

ဒါဝိဒ်သည်မိမိ၏အိမ်ေထာင်စသားတိ့အား တ်ဆက်ရန်နန်းေတာ်သိ့ြပန်ေသာအခါ ေ ှ ာလ

၏သမီးေတာ်မိခါလသည်သ့အား ကိဆိ ရန်ထွက်လာ၏။ မိခါလက``ေပါ့ပျက်သအ

ှ က်မ့ဲအဝတ်လှစ်သည့်နည်းတအရာ ှ ိ တိ့ ၏ကန်မိန်းမတိ့ေ ှ ့တွင်မိမိကိယ်ကိအဝတ်

လှစ်ေသာဣသေရလဘရင်သည်ယေန့ အလွန်ဘန်း ကီးပါသည်တကား'' ဟ ဆိ၏။ ၂၁

ဒါဝိဒ်က``ငါ့အားသင့်ခမည်းေတာ် ှ င့်သား ေြမးတိ့ကိေကျာ်၍ ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့၏ေခါင်းေဆာင်အြဖစ်ခန့်အပ်ေ ွးချယ် ေတာ်မေသာထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ

ချီးကးရန်ငါသည်ကခန်ေနခ့ဲြခင်းြဖစ်၏။ ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး

ရန်ေနာင်ကိလည်းဆက်လက်ကခန်လျက်၊‐ ၂၂ ငါ၏ကိယ်ကိပိ၍ပင်အသေရပျက်ေစပါ

ဦးမည်။ သင်သည်ငါ့အားအထင်ေသးေသာ် လည်းထိကန်မိန်းမတိ့ကမအထင် ကီး

ကမည်'' ဟြပန်၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ေ ှ ာလ၏သမီးေတာ်မိခါလသည်လည်း

တစ်သက်လံးသားသမီးမရေတာ့ေချ။

၇ ယခအခါဒါဝိဒ်မင်းသည်နန်းေတာ်တွင် ငိမ်းချမ်းစွာေနရေသာအခါ ထာဝရ

ဘရားသည်ဒါဝိဒ်မင်းအားရန်သအေပါင်း တိ့ေဘးမှကင်းေဝးေစေတာ်မသြဖင့်၊‐ ၂

ပေရာဖက်နာသန်အား` ကည့်ေလာ့။ ငါသည် သစ်ကတိးသားနန်းေတာ် ှ င့်ေနထိင်ရေသာ်

လည်း ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်မကားတဲေတာ်၌သာကျိန်းဝပ်ေတာ်

မရပါသည်တကား'' ဟဆိ၏။ ၃ နာသန်က`ဘရားသခင်သည်အ ှ င် ှ င့်အတ

ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ အ ှ င်အလိ ှ ိ သည့် အတိင်း ပေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။‐ ၄

သိ့ရာတွင်ထိညဥ့်၌ထာဝရဘရားသည် နာသန်အား၊‐ ၅ ``ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်ထံသိ့သွား၍သ့

အား`သင်သည်ငါကျိန်းဝပ်ရန်ဗိမာန်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ရမည်မဟတ်။‐ ၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှ ထတ်ေဆာင်လာချိန်မှ ယေန့တိင်ေအာင်ငါသည်

ဗိမာန်ေတာ်တွင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမခ့ဲ။ တဲေတာ် ၌သာကျိန်းဝပ်လျက်ေဒသစာရီလှည့်လည် ေတာ်မခ့ဲ၏။‐

၇ ယင်းသိ့မိမိ၏လမျိုးေတာ် ှ င့်လှည့်လည်ေတာ် မခ့ဲစဥ်အဘယ်အခါ၌မ ငါသည်မိမိခန့်

ထားေသာေခါင်းေဆာင်တိ့အား`သင်တိ့အဘယ် ေကာင့်ငါ၏အတွက်သစ်ကတိးသားဗိမာန်

ေတာ်ကိေဆာက်လပ်၍မေပး ကသနည်း' ဟ ေမးေတာ်မမခ့ဲ။‐ ၈

သိ့ြဖစ်၍အန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရား သည်မိမိ၏အေစခံဒါဝိဒ်အား`ငါသည်သင့်

ကိငါ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏ဘရင်ြဖစ်စိမ့်ေသာငှာသိးေကျာင်းရာ

ကွင်းထဲမှေခ ယခ့ဲ၏။‐ ၉ သင်သွားေလရာရာ၌သင် ှ င့်အတငါပါ ှ ိ လျက်

သင်၏ရန်သ ှ ိ သမ တိ့ကိ ှ ိမ်နင်းေပး ခ့ဲ၏။ ငါသည်သင့်အားကမာေပ တွင်အေကျာ်

ေစာဆံးေသာေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်ေစမည်။‐ ၁၀ ငါ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့အတွက်ေနရာအရပ်ကိေ ွးချယ်၍ ေနာက် တစ်ဖန် ှ င်းဆဲြခင်းကိမခံရေတာ့ဘဲ

အတည်တကျေနထိင်ေစ ပီ။ ဤြပည် သိ့ဝင်ေရာက်လာချိန်မှအစ ပ၍ သတိ့

သည်အ ကမ်းဖက်သလစတိ့၏တိက်ခိက် မကိခံခ့ဲရ ကေသာ်လည်းေနာက်တစ်ဖန်

ခံရ ကေတာ့မည်မဟတ်။ သင့်အားရန်သ အေပါင်းတိ့၏ေဘးမှလံ ခံေစ၍

သား ေြမးများြဖစ်ထွန်းေစမည်ြဖစ်ေ ကာင်း ငါထာဝရဘရား မက်ဆိ၏။‐ ၁၂

သင်ကွယ်လွန်၍ဘိးေဘးတိ့ ှ င့်အတသ ဂဟ် ြခင်းကိခံရေသာအခါ ငါသည်သင်၏သား

တစ်ေယာက်ကိမင်းေြမာက်ကာသ၏ ိင်ငံ ကိတည်တ့ံခိင် မဲေစမည်။‐ ၁၃

သသည်ငါ၏အတွက်ဗိမာန်ေတာ်ကိတည် ေဆာက်ရမည်။ ငါသည်သ၏ရာဇပလင်ကိ

ထာဝစဥ်တည် မဲေစမည်။‐ ၁၄ ငါသည်သ၏အဖြဖစ်၍သသည်လည်းငါ ၏သားြဖစ်ရလိမ့်မည်။

သသည်အမှားကိ ပေသာအခါအဖကသားကိဆံးမ သက့ဲသိ့သ့ကိဆံးမမည်။‐ ၁၅

သင့်အားထီးနန်းအပ် ှ င်း ိင်ရန်ငါဖယ် ှ ား လိက်သည့်ေ ှ ာလ၏ထံမှ ငါ၏ေထာက်ခံမ

ကိ ပ်သိမ်းသက့ဲသိ့သင်၏ထံမှ ပ်သိမ်း မည်မဟတ်။‐ ၁၆သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည်အဘယ်အခါ

၌မ မတိမ်ေကာဘဲ သင်၏ ိင်ငံသည်ထာဝ စဥ်တည်လိမ့်မည်။ သင်၏ရာဇအာဏာစက်

သည်လည်းအဘယ်အခါ၌မ ပျက်သဥ်း သွားလိမ့်မည်မဟတ်' ဟမိန့်ေတာ်မေ ကာင်း ဆင့်ဆိေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ နာသန်သည်မိမိအားဘရားသခင်မိန့် ကားေတာ်မသမ တိ့ကိ ဒါဝိဒ်အားဆင့်

ဆိေလ၏။ ၁၈ ဒါဝိဒ်မင်းသည်တဲေတာ်သိ့ဝင် ပီးလ င်ထိင် ၍``အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ် ှ င့်

အက ်ပ်၏မိသားစသည်အက ်ပ်အတွက် ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာေကျးဇး

ေတာ် ှ င့်မထိက်မတန်ပါ။‐ ၁၉ အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

အက ်ပ်အား ယခင်ကထက်ပင်ပိ၍ေကျးဇး ပေတာ်မပါသည်တကား။ လာလတံ့ေသာ

ကာလ၌အက ်ပ်၏သားေြမးတိ့အတွက် ကတိေတာ်ေပးေတာ်မပါ ပီ။ အိ အ ှ င် ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဤ အေကာင်းကိလတစ်ေယာက်အားအသိ ေပးေတာ်မပါသည်တကား။‐ ၂၀

အက ်ပ်သည်အဘယ်သိ့ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ထပ်မံေလာက်ထား ိင်ပါမည်နည်း။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံအက ်ပ်အေကာင်းကိကိယ် ေတာ် ှ င်သိေတာ်မပါ၏။‐ ၂၁

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏အလိေတာ် ှ င့် အ ကံအစည်ေတာ်အရ ဤသိ့ ပေတာ်မ ြခင်းြဖစ်ပါ၏။

အက ်ပ်အားသွန်သင်ေစရန် ဤ ကီးြမတ်သည့်အမအရာများကိ ပ ေတာ်မပါ ပီ။‐ ၂၂ အိ

အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် အလွန် ကီးြမတ်ေတာ်မပါသည်တကား။

အက ်ပ်တိ့ ကားသိသမ အတိင်းကိယ် ေတာ် ှ င် ှ င့်တေသာဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်

မှတစ်ပါးအြခားဘရားမ ှ ိ ပါ။‐ ၂၃ အဘယ်လမျိုးမ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လမျိုး

ေတာ်ဣသေရလလမျိုး ှ င့် ိင်းယှဥ်၍မရ ပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်

စစ်ချီလာချိန်၌အြခားလမျိုးတိ့ ှ င့် သ တိ့၏ဘရားများအား ှ င်ထတ်ေတာ်မခ့ဲ ပါ၏။

အီဂျစ်ြပည်တွင်ကန်ခံရာမှကယ် ဆယ်ေတာ်မခ့ဲေသာလတိ့ကိမိမိ၏လ မျိုးေတာ်ြဖစ်ေစေတာ်မပါ၏။‐

၂၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဣသေရလလမျိုးအား မိမိထာဝစဥ်ပိင်ရာလမျိုးေတာ်ြဖစ်ေစ ေတာ်မ ပီ။ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လည်းသတိ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ် မ ပီ။'' ၂၅ ``အိ

ဘရားသခင်၊ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ့် ကန် ှ င့်အိမ်ေထာင်အတွက်ေပးေတာ်မေသာ

ကတိေတာ်ကိထာဝစဥ်တည် မဲေစေတာ် မ၍ ကိယ်ေတာ် ှ င်မိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း ပေတာ်မပါ။‐ ၂၆

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏နာမေတာ်သည်အစဥ် အ မဲထင်ေပ ေကျာ် ကားပါလိမ့်မည်။ လ

တိ့က`အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏'

ဟအစဥ်အ မဲေြပာဆိ ကပါလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံ ဒါဝိဒ်၏မင်းဆက်ကိလည်းတည် မဲေစ

ေတာ်မပါ။‐ ၂၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ့် ကန်အားဤအမအရာများကိေဖာ်ြပ၍ ကိယ်ေတာ့်ကန်၏သားေြမးများကိမင်း

ေြမာက်ေတာ်မမည်ြဖစ်ေ ကာင်းမိန့်ေတာ်မ ေသာေကာင့် ကိယ်ေတာ့်ကန်သည်ဤဆေတာင်း

ပတနာကိအထံေတာ်သိ့တင်ေလာက်ဝ့ံ ပါ၏။'' ၂၈ ``အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်

သည်ဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ကတိေတာ် တိ့ကိလည်းအစဥ်တည် မဲေစေတာ်မပါ၏။



၂ ဓမရာဇဝင်175

ကိယ်ေတာ့်ကန်အားဤအ့ံ သဖွယ်ေသာ ကတိေတာ်ကိေပးေတာ်မပါ ပီ။‐ ၂၉

ကိယ်ေတာ့်ကန်၏သားေြမးတိ့သည်ေ ှ ့ ေတာ်၌ ဆက်လက်၍မျက် ှ ာရေစရန်သ

တိ့အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါ။ အိ အ ှ င် ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကတိ ထားေတာ်မပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကာင်း ချီးမဂလာကိကိယ်ေတာ့်ကန်၏သားေြမး တိ့ထာဝစဥ်ခံစားေစေတာ်မပါ''

ဟ၍ ေတာင်းေလ ာက်သတည်း။

၈ ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါ ဒါဝိဒ် သည်ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အား ှ ိမ်နင်း

ကာ သတိ့၏စိးမိးမကိနိဂံးချုပ်ေစ ေတာ်မ၏။ ၂ ထိေနာက်မင်း ကီးသည်ေမာဘြပည်သား

တိ့ကိ ှ ိမ်နင်းေတာ်မ၍ ဖမ်းဆီးရမိသတိ့ အား ေြမေပ တွင်လဲှချေစ ပီးလ င် သံးပံ

ှ စ်ပံမ ေသာသတိ့ကိသတ်ေစ၏။ သိ့ြဖစ် ၍ေမာဘြပည်သားတိ့သည်ဒါဝိဒ်၏လက်

ေအာက်ခံြဖစ်လာ၍အခွန်ဆက်သရ က၏။ ၃ ထိေနာက်ရေဟာဘ၏သားေဇာဘဘရင်

ဟာဒေဒဇာသည် အထက်ဥဖရတ်ြမစ် အနီး ှ ိ နယ်ေြမကိြပန်လည်သိမ်းပိက်

ရန်သွားတိက်စဥ်ဒါဝိဒ်သည်သ့အား ှ ိမ်နင်းေတာ်မ၍၊‐ ၄ ြမင်းတပ်သားတစ်ေထာင်ခနစ်ရာ ှ င့်ေြခလျင်

တပ်သား ှ စ်ေသာင်းကိဖမ်းဆီးရမိေတာ် မ၏။ မင်း ကီးသည်ရထားအစီးတစ်ရာ

အတွက်ြမင်းတစ်ရာကိသိမ်း၍ ကျန်ေသာ ြမင်း ှ ိ သမ တိ့၏ေြခေ ကာကိြဖတ် ေလ၏။‐ ၅

ဒမာသက် မိ ့မှ ရိြပည်သားတိ့သည် ဟာဒေဒဇာကိစစ်ကရန်လာေရာက် က ေသာအခါ

ဒါဝိဒ်သည်သတိ့ကိတိက် ခိက်၍လ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်ကိသတ် သင်ပစ်ေလ၏။‐

၆ ထိေနာက်မင်း ကီးသည်ထိသတိ့၏နယ် ေြမတွင်စစ်စခန်းများကိတည်ေဆာက်

ထားသြဖင့် သတိ့သည်မင်း ကီး၏လက် ေအာက်ခံြဖစ်လာ၍အခွန်ဆက်ရ က၏။

ထာဝရဘရားသည်ဒါဝိဒ်သွားေရာက် ေလရာအရပ်ရပ်၌ေအာင်ပဲွကိခံေစ ေတာ်မ၏။‐

၇ ဒါဝိဒ်သည်ဟာဒေဒဇာ၏စစ်ဗိလ်များ ကိင်ေဆာင်သည့်ေ ဒိင်းလားများကိသိမ်း

၍ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ယေဆာင်သွား၏။‐ ၈ မင်း ကီးသည်ဟာဒေဒဇာအစိးရသည့် မိ ့ များြဖစ်ေသာ

ေဘတ မိ ့များ ှ င့်ေဗေရာသဲ မိ ့တိ့မှေ ကးဝါအေြမာက်အြမားကိ လည်းသိမ်းယေလ၏။ ၉

ဟာဒေဒဇာ၏တပ်မေတာ်တစ်ခလံးကိ ဒါဝိဒ်ေချမန်းလိက်ေ ကာင်း ဟာမတ်ဘရင်

ေတာဣမင်း ကားလ င်၊‐ ၁၀ သားေတာ်ေယာရံကိဒါဝိဒ်ထံသိ့ေစလတ် ပီးလ င်

ဟာဒေဒဇာ၏အေပ တွင်ေအာင်ပဲွ ရသည့်အတွက် ှ စ်ေထာင်းအားရမ ှ ိ ေ ကာင်း

တ်ခွန်းဆက်စကားေြပာ ကားေစ၏။ ေတာဣ ကားဟာဒေဒဇာကိအ ကိမ်ေပါင်းများ

စွာတိက်ခိက်ခ့ဲသြဖစ်သတည်း။ ေယာရံ သည်မိမိ ှ င့်အတေ ၊ ေငွ ှ င့်ေ ကးဝါ

ြဖင့် ပီးေသာပစည်းအသံးအေဆာင်များ ကိဒါဝိဒ်ထံသိ့ယေဆာင်လာေလသည်။‐ ၁၁

ဒါဝိဒ်မင်းသည်ထိပစည်းများကိဝတ် ပ ကိးကွယ်ရာတွင်အသံး ပရန်အတွက်

ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်၏။ ထိနည်း တမိမိ ှ ိမ်နင်းခ့ဲေသာဧဒံ၊ ေမာဘ၊ အမုန်၊ ဖိလိတိ ှ င့်

အာမလက်ြပည်များမှသိမ်း ယခ့ဲသည့်ေ ၊ ေငွများ ှ င့်ဟာဒေဒဇာ ထံမှရ ှ ိ သည့်ပစည်းအချို ့တိ့ကိလည်း

ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်၏။ ၁၃ ဒါဝိဒ်သည်ဆားချိုင့်ဝှမ်းမှဧဒံြပည်သား တစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်ကိ

သတ်သင်ရာမှြပန် လာေသာအခါပိ၍ပင်ထင်ေပ ေကျာ် ကား၍လာေလသည်။‐

၁၄ သသည်ဧဒံြပည်တစ်ေလာက်လံးတွင်စစ် စခန်းများတည်ေဆာက်ထားသြဖင့်

ထိြပည် သားတိ့သည်သ၏လက်ေအာက်ခံြဖစ်လာ က၏။ ထာဝရဘရားသည်ဒါဝိဒ်အား

စစ်ချီသွားေလရာ၌ေအာင်ပဲွကိခံေစ ေတာ်မ၏။ ၁၅ ဒါဝိဒ်သည်ဣသေရလ ိင်ငံတစ်ခလံးကိ

အပ်စိး၍ မိမိ၏ြပည်သတိ့အားတရား မ တမရ ှ ိ ေစရန်စီရင်ေတာ်မ၏။‐ ၁၆

ေဇ ယာ၏သားယွာဘသည်တပ်မေတာ် ဗိလ်ချုပ်ြဖစ်၍ အဟိလပ်၏သားေယာ

ှ ဖတ်မှာစာရင်းထိန်းြဖစ်၏။‐ ၁၇ အဟိတတ်၏သားဇာဒတ် ှ င့်အဗျာသာ

၏သားအဟိမလက်တိ့ကားယဇ်ပေရာ ဟိတ်များြဖစ် က၏။ စရာယသည်စာေရး ေတာ် ကီးြဖစ်၍၊‐

၁၈ ေယာယဒ၏သားေဗနာယမှာေခရသိ ှ င့် ေပလသိအမျိုးသားများြဖစ် ကေသာ

ကိယ်ရံေတာ်အေစာင့်တပ်သားတိ့ကိအပ် ချုပ်ရသြဖစ်၏။ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်များ

ကားယဇ်ပေရာဟိတ်များြဖစ်ကသတည်း။

၉ ဒါဝိဒ်က``ေ ှ ာလ၏မိသားစထဲမှကျန် ကင်း သတစ်စံတစ်ေယာက် ှ ိ ပါေသးသေလာ။

ှ ိ ခ့ဲ လ င်ငါသည်ေယာနသန်၏မျက် ှ ာကိေထာက် ေသာအားြဖင့်သ့အားေကျးဇး ပလိသည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂ ထိအခါလတိ့သည်ဇိဘနာမည် ှ ိ ေသာ လတစ်ေယာက်ကိအထံေတာ်သိ့သွင်း က၏။

ထိသကားေ ှ ာလမိသားစ၏အေစခံ တစ်ဦးြဖစ်၏။ မင်း ကီးကသ့အား``သင်

သည်ဇိဘေလာ'' ဟေမးေတာ်မလ င်၊ ``မှန်လှပါအ ှ င်'' ဟဇိဘကေလာက် ထား၏။ ၃

မင်း ကီးက``ငါသည်ထာဝရဘရားအလိ ေတာ်အတိင်း ေကျးဇးသစာေစာင့်သြဖစ်ေကာင်း ြပသ ိင်ရန်

ေ ှ ာလမိသားစမှကျန် ကင်းေန သတစ်စံတစ်ေယာက် ှ ိ ပါေသးသေလာ'' ဟ ေမးေတာ်မလ င်၊

ဇိဘက``ေယာနသန်၏သားတစ်ေယာက်ကျန် ှ ိ ေနပါေသးသည်။ သသည်ေြခဆံွ ့၍ေနပါ

သည်'' ဟေလာက်၏။ ၄ မင်း ကီးက``သသည်အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း'' ဟေမးလ င်၊

ဇိဘက``ေလာေဒဗာ ွာ၊ အေမျလ၏သား မာခိရ၏အိမ်တွင် ှ ိ ပါသည်'' ဟေလာက်

၏။‐ ၅ သိ့ြဖစ်၍ဒါဝိဒ်မင်းသည်ေယာနသန်၏ သားကိအေခ ခိင်းေတာ်မ၏။ ၆

ေ ှ ာလ၏ေြမးေယာနသန်၏သားေမဖိေဗာ ှ က်သည်ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ ဒါဝိဒ်၏

ေ ှ ့တွင် ိ ေသစွာပျပ်ဝပ်လျက်ေန၏။ ဒါဝိဒ် က``ေမဖိေဗာ ှ က်'' ဟေခ လ င်ေမဖိေဗာ

ှ က်က``ကိယ်ေတာ့်ကန် ှ ိ ပါသည်'' ဟထး ေလ၏။ ၇ ဒါဝိဒ်ကလည်း``မေ ကာက် ှ င့်ငါသည်သင်၏

ဖခင်ေယာနသန်၏မျက် ှ ာကိေထာက်၍သင့် အားေကျးဇး ပမည်။ သင်၏အဖိးေ ှ ာလ

ပိင်ဆိင်ခ့ဲသည့်ေြမယာမှန်သမ ကိသင့် အားြပန်၍ေပးမည်။ သင့်အားငါ့စားပဲွ

တွင်ေန့စဥ်စားေသာက်ခွင့်ကိငါေပးမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ေမဖိေဗာ ှ က်သည်တစ်ဖန်ဦးချ ပီး

လ င်``အ ှ င်ေခွးေသေကာင်သဖွယ်ြဖစ်သ ကန်ေတာ်မျိုးအားအ ှ င်သည် အဘယ်

ေကာင့်ဤသိ့ေကျးဇး ပေတာ်မပါ သနည်း'' ဟေလာက်၏။ ၉ ထိအခါမင်း ကီးသည်ေ ှ ာလ၏အေစခံ

ဇိဘကိေခ ယ၍``ငါသည်သင့်သခင်၏ ေြမးေမဖိေဗာ ှ က်အား ေ ှ ာလမိသားစ

ပိင်ဆိင်သမ ေသာေြမယာတိ့ကိေပးမည်။‐ ၁၀သင် ှ င့်တကွသင်၏သားသင်၏အေစခံတိ့ သည်

သင့်သခင်ေ ှ ာလ၏အိမ်ေထာင်စအတွက် ထိေြမယာများကိထွန်ယက်စိက်ပျိုး၍ အသီး

အ ှ ံ များကိယေဆာင်ကာသတိ့အဖိ့ရိကာ အြဖစ်ြဖင့်ေပးသွင်းရမည်။ သိ့ရာတွင်ေမဖိ

ေဗာ ှ က်မကားငါ၏စားပဲွတွင်ငါ ှ င့်အတ စားေသာက်ရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

(ဇိဘ တွင်သားတစ်ဆယ့်ငါးေယာက် ှ င့်အေစခံ ှ စ်ဆယ် ှ ိ သတည်း။) ၁၁

ဇိဘက``အ ှ င်မင်း ကီးမိန့်ေတာ်မသမ အတိင်း ကန်ေတာ်မျိုးနာခံပါမည်'' ဟ ေလာက်၏။

သိ့ြဖစ်၍ေမဖိေဗာ ှ က်သည်ဘရင်၏သား ေတာ်တစ်ပါးက့ဲသိ့ စားပဲွေတာ်၌စားေသာက်

ရေလ၏။‐ ၁၂ ေမဖိေဗာ ှ က်မှာမိကာနာမည်တွင်ေသာသား ငယ်တစ်ေယာက် ှ ိ ၏။

ဇိဘ၏အိမ်သအိမ်သား အေပါင်းတိ့သည်လည်း ေမဖိေဗာ ှ က်၏ အေစခံများြဖစ်လာ က၏။‐ ၁၃

ထိ့ေကာင့်ေြခ ှ စ်ဘက်စလံးဆံွ ့ေသာေမဖိ ေဗာ ှ က်သည် ေယ  ှ လင် မိ ့၌ေနထိင်လျက်

ဘရင့်စားပဲွေတာ်တွင်စားေသာက်ခွင့်ကိရ ေလသည်။

၁၀ ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါ အမုန် ဘရင်နာဟတ်မင်းကွယ်လွန်၍သ၏သား

ေတာ်ဟာ န်နန်းတက်၏။ ၂ ဒါဝိဒ်က``သ၏ဖခင်နာဟတ်သည် ငါ့အား

ေကျးဇးသစာေစာင့်ခ့ဲသည့်နည်းတ ငါသည် လည်းဟာ န်အားေကျးဇးသစာေစာင့်ရေပ မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်ဟာ န်ထံသိ့ ှ စ်သိမ့်စကားေြပာ ကားရန်ေစတမန်များ ကိလတ်လိက်၏။

သိ့ရာတွင်ထိသတိ့ ေရာက် ှ ိ  ကေသာအခါ၊‐ ၃ အမုန်ြပည်သားေခါင်းေဆာင်များကမိမိတိ့

ဘရင်အား``ဒါဝိဒ်သည်အ ှ င့်ခမည်းေတာ်ကိ ဂဏ် ပရန်အတွက် ဤလများကိေစလတ်

လိက်သည်ဟအ ှ င်ထင်မှတ်ေတာ်မပါ သေလာ။ အဘယ်နည်း ှ င့်မ မဟတ်ပါ။ သ

သည်အက ်ပ်တိ့ကိ ှ ိမ်နင်း ိင်ရန်ဤ မိ ့ အေြခအေနကိစံစမ်းလိ၍ဤသတိ့

အားသလ ိုအြဖစ်ေစလတ်လိက်ြခင်း ြဖစ်ပါ၏'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၄

ဟာ န်သည်ဒါဝိဒ်၏ေစတမန်များကိ ဖမ်းဆီးကာမတ်ဆိတ်တစ်ြခမ်းကိရိတ်၍

အကျအဝတ်များကိခါးမှြဖတ် ပီး လ င်ြပန်၍လတ်လိက်ေလသည်။‐ ၅

သတိ့သည်ြပန်လာရန်အလွန် ှ က် က၏။ ထိအေကာင်းကိဒါဝိဒ် ကားေသာအခါ

လေစလတ် ပီးလ င်သတိ့အား မိမိတိ့ မတ်ဆိတ်များြပန်၍ ှ ည်လာသည့်တိင်ေအာင်

ေယရိေခါ မိ ့တွင်ေန ပီးမှ မိ ့ေတာ်သိ့ ြပန်လာ ကရန်မှာ ကားေတာ်မလိက်၏။ ၆

အမုန်ြပည်သားတိ့သည်ဒါဝိဒ်အားမိမိတိ့ ရန်ဘက် ပမိ က ပီြဖစ်ေ ကာင်းသိ ှ ိ လာ

သြဖင့် ဗက်ရေဟာဘ မိ ့ ှ င့်ေဇာဘ မိ ့တိ့ မှ ရိစစ်သည် ှ စ်ေသာင်းကိလည်းေကာင်း၊

ေတာဘ မိ ့မှလတစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်အြပင် မာခါမင်း ှ င့်လတစ်ေထာင်ကိလည်းေကာင်း

ငှားရမ်း က၏။‐ ၇ ထိသတင်းကိ ကားသိေသာအခါဒါဝိဒ်သည်

ယွာဘ ှ င့်တပ်မေတာ်တစ်ခလံးကိချီတက် ေစ၏။‐ ၈ အမုန်ြပည်သားတိ့သည်ရဗာ မိ ့မှထွက် ပီး

လ င် မိ ့တံခါးအနီးတွင်ေနရာယ က၏။ ရိြပည်သားများ၊ ေတာဘ မိ ့သားများ

ှ င့်မာခါ၏လများအစ ှ ိ ေသာအြခား သတိ့မကားလွင်ြပင်၌ေနရာယ က ေလသည်။ ၉

ရန်သတပ်များသည်မိမိတိ့အားေ ှ ့ ှ င့်ေနာက် မှတိက်ခိက် ကမည်ကိသိသြဖင့် ယွာဘသည်

လက်ေ ွးစင်ဣသေရလစစ်သည်များကိ ရိ အမျိုးသားတိ့ဘက်သိ့မျက် ှ ာမ၍ေနေစ၏။‐ ၁၀

အြခားတပ်သားများကိမမိမိ၏ညီအဘိ ှ ဲ အားကွပ်ကဲေစ၏။ အဘိ ှ ဲ သည်လည်းသတိ့အား

အမုန်ြပည်သားတိ့ဘက်သိ့မျက် ှ ာမ၍ေနရာ ယေစ၏။‐ ၁၁အဘိ ှ ဲ အားယွာဘက``အကယ်၍ ရိြပည်

သားတိ့သည်ငါ့ကိအ ိင်ရလျက်ေနသည် ကိေတွ့ ှ ိ ရလ င် သင်သည်ငါ့ထံစစ်ကလာ ေလာ့။

အကယ်၍သင့်ကိအမုန်ြပည်သားတိ့ အ ိင်ရေနခ့ဲေသာ်ငါသည်သင့်ထံသိ့စစ် ကလာမည်။‐
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၁၂ ငါတိ့သည်ရဲရင့်စွာငါတိ့အမျိုးသားများ ှ င့်ငါတိ့ဘရားသခင်၏ မိ ့များအတွက်

အား ကိးမာန်တက်တိက်ခိက် ကကန်အ့ံ။ ထာဝရဘရားသည်မိမိအလိေတာ် ှ ိ သည့်

အတိင်းစီရင်ေတာ်မပါေစေသာ'' ဟဆိ၏။ ၁၃ ယွာဘ ှ င့်သ၏လတိ့သည်တိက်ခိက်ရန်

ေ ှ ့သိ့ချီတက် ကလ င် ရိြပည်သား တိ့သည်ထွက်ေြပး က၏။‐ ၁၄

ဤသိ့ ရိြပည်သားတိ့ဆတ်ေြပး ကသည် ကိအမုန်ြပည်သားတိ့ြမင်ေသာအခါ အဘိ

ှ ဲ ထံမှထွက်ေြပးကာ မိ ့ထဲသိ့ြပန်၍ဝင် သွား က၏။ ထိအခါယွာဘသည်အမုန်ြပည်

သား ှ င့်တိက်ပဲွမှတပ်ေခါက်၍ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်ေလ၏။ ၁၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏လက်တွင်

အ ေရး ံ းနိမ့်ခ့ဲေ ကာင်း ရိြပည်သားတိ့သိ ှ ိ  ကေသာအခါ မိမိတိ့၏တပ်အေပါင်း

တိ့အားတစ်ဖန်စ ံ းေစ က၏။‐ ၁၆ ဟာဒေဒဇာမင်းသည်ဥဖရတ်ြမစ်အေ ှ ့

ဘက် ှ ိ  ရိြပည်သားတိ့ကိဆင့်ေခ သြဖင့် သတိ့သည်ဟာဒေဒဇာမင်း၏ဗိလ်ချုပ်

ေ ှ ာဗက်ကွပ်ကဲလျက်ေဟလံ မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာေလသည်။‐ ၁၇ဤအေကာင်းကိ ကားေသာအခါ

ဒါဝိဒ်သည် ဣသေရလတပ်များကိစ ံ းေစ၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်ကိကး ပီးလ င်ေဟလံ မိ ့သိ့ချီတက် ေလ၏။

ထိ မိ ့တွင် ရိြပည်သားတိ့သည် ဒါဝိဒ် ှ ိ ရာသိ့မျက် ှ ာမလျက်ေနရာယ က၏။ စစ်ပဲွစတင်သည် ှ င့်၊‐

၁၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ရိြပည် သားတိ့အားတိက်ထတ်လိက် က၏။

ဒါဝိဒ် ၏လတိ့က ရိစစ်ရထားမးခနစ်ရာ ှ င့်ြမင်းစီးသရဲေလးေသာင်းတိ့ကိသတ်

သင် ပီးလ င် ရန်သဗိလ်ချုပ်ေ ှ ာဗက်ကိ လည်းဒဏ်ရာရေစ၏။ ထိ့ေကာင့်သသည်

စစ်ေြမြပင်၌ပင်ေသဆံးေလသည်။‐ ၁၉ ဟာဒေဒဇာ၏လက်ေအာက်ခံဘရင်များသည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏လက်တွင် မိမိ တိ့အေရး ံ းနိမ့် က ပီြဖစ်ေကာင်းသိ ှ ိ ကေသာအခါ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်စစ်ေြပ ငိမ်းရန်ေစ့စပ်၍သတိ့၏လက် ေအာက်ခံြဖစ်လာ က၏။

ရိြပည်သားတိ့ သည်လည်းအမုန်ြပည်သားတိ့အားေနာက် တစ်ဖန်စစ်မကဝ့ံ ကေတာ့ေချ။

၁၁ ထိ ှ စ်ေ ွဦးေပါက်၍ ဘရင်တိ့စစ်တိက် ထွက်ေလ့ ှ ိ သည့်အချိန်ေရာက်ေသာအခါ

ဒါဝိဒ်သည်ယွာဘအားသ၏တပ်မးများ ှ င့်ဣသေရလတပ်မေတာ်ကိေစလတ်ရာ

သတိ့သည်အမုန်ြပည်သားတိ့ကိ ှ ိမ်နင်း၍ ရဗာ မိ ့ကိဝိင်းထား က၏။ ဒါဝိဒ်မကား

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနရစ်သတည်း။ ၂ တစ်ေန့သ၌ညေနခင်းအချိန်တွင်ဒါဝိဒ်

သည်အိပ်စက်နားေနရာမှ ိးထ၍ နန်းေတာ် အမိးေပ သိ့တက် ပီးလ င်စကေလာက်ေန စဥ်

ချင်ဖွယ်အဆင်းလှေသာအမျိုးသမီး တစ်ေယာက်ေရချိုးေနသည်ကိြမင်ေတာ်မ၏။‐ ၃

သိ့ြဖစ်၍ဒါဝိဒ်သည်လလတ်၍မည်သြဖစ် ေကာင်းစံစမ်းေစရာဧလျံ၏သမီး၊ ဟိတိ

အမျိုးသားဥရိယ၏ဇနီးဗာသေ ှ ဘ ြဖစ်ေ ကာင်းကိသိ ှ ိ ေတာ်မရ၏။‐ ၄

မင်း ကီးသည်လလတ်၍ထိအမျိုးသမီး အားေခ ေစ ပီးလ င်သ ှ င့်ချစ်တင်း ှ ီးေ ှ ာ ေတာ်မ၏။

(ဗာသေ ှ ဘသည်မိန်းမတိ့ မ တာရာသီပန်းပွင့်မကိသန့်စင် ပီးစအချိန် ြဖစ်သတည်း)

ထိေနာက်ဗာသေ ှ ဘသည် အိမ်သိ့ြပန်၏။‐ ၅ မိမိ၌ပဋိသေ  ှ ိ ေနေ ကာင်းသိရေသာ အခါ

ဒါဝိဒ်ထံသိ့သတင်းေပးပိ့ေလာက် ထားေလသည်။ ၆ ထိအခါဒါဝိဒ်သည်``ဟိတိအမျိုးသားဥရိယ

အားငါ့ထံသိ့ေစလတ်ေလာ့'' ဟယွာဘထံသိ့ လလတ်မှာ ကားေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ယွာဘ

သည်ဥရိယအားဒါဝိဒ်ထံသိ့ေစလတ်လိက် ေလသည်။‐ ၇ ဥရိယေရာက် ှ ိ လာေသာအခါဒါဝိဒ်သည်

ယွာဘ ှ င့်စစ်သည်ေတာ်များ၏ကျန်းမာေရး ှ င့်စစ်ပဲွ အေြခအေနကိစံစမ်းေမးြမန်းေတာ်မ၏။‐ ၈

ထိေနာက်မင်း ကီးသည်ဥရိယအား``အိမ်သိ့ ြပန်၍ေခတနားေနေလာ့'' ဟဆိ၏။ ဥရိယ

ထွက်ခွာသွားေသာအခါ ဒါဝိဒ်သည်သ၏ အိမ်သိ့လက်ေဆာင်တစ်ခေပးပိ့လိက်၏။‐

၉ သိ့ရာတွင်ဥရိယသည်အိမ်သိ့မြပန်ဘဲ အေစာင့်တပ်သားများ ှ င့်အတနန်းေတာ်

တံခါးဝ၌အိပ်ေလသည်။‐ ၁၀ ဤသိ့ဥရိယအိမ်မြပန်ဘဲေနခ့ဲေ ကာင်း

ကိဒါဝိဒ် ကားသိေသာအခါသ့အား``သင် သည်ခရီးေဝးမှယခပင်ြပန်လည်ေရာက်

ှ ိ လာသည်ြဖစ်ပါလျက် အဘယ်ေ ကာင့် အိမ်သိ့မြပန်ဘဲေနပါသနည်း'' ဟေမး ေတာ်မ၏။ ၁၁

ဥရိယက``ဣသေရလြပည်သား ှ င့်ယဒ ြပည်သားတိ့သည် ရပ်ေဝးတွင်စစ်တိက်လျက်

ှ ိ ေန ကပါသည်။ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်သည် လည်းသတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ပါ၏။ အက ်ပ်၏

ဗိလ်ချုပ်ယွာဘ ှ င့်တပ်မးများသည်လည်း ကွင်းြပင်ထဲတွင်တပ်စခန်းချလျက်ေနရ

ကပါ၏။ အဘယ်သိ့လ င်အက ်ပ်သည် အိမ်သိ့ြပန်၍စားေသာက်ကာမယား ှ င့်

ေပျာ်ေမွ ့ ိင်ပါမည်နည်း။ အက ်ပ်သည် ထိသိ့မ ပ ိင်ေ ကာင်းကျိန်ဆိပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၁၂

ထိ့ေကာင့်ဒါဝိဒ်က``သိ့ြဖစ်လ င်ဤအရပ်တွင် ပင်ယေန့နားေနေလာ့။ နက်ြဖန်သင့်အားြပန်၍

လတ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိ့ေ ကာင့်ဥရိယ သည်ထိေန့ ှ င့်ေနာက်တစ်ေန့ေယ  ှ လင်

မိ ့တွင်ေနေလသည်။‐ ၁၃ ဒါဝိဒ်သည်သ့အားညစာစားရန်ဖိတ်ေခ  ပီး

လ င်ယစ်မးေအာင်ေသာက်စားေစ၏။ သိ့ေသာ် လည်းဥရိယသည်ထိည၌လည်းအိမ်သိ့မ

ြပန်ဘဲနန်းေတာ်အေစာင့်တပ်သားများ၏ အခန်းတွင်ေစာင်ခင်း၍အိပ်ေလသည်။ ၁၄

ေနာက်တစ်ေန့၌ဒါဝိဒ်သည်ယွာဘထံသိ့ စာတစ်ေစာင်ေရး၍ဥရိယ ှ င့်ေပးလိက်၏။‐ ၁၅

စာတွင်``တိက်ပဲွအြပင်းထန်ဆံးေ ှ ့တန်းစစ် မျက် ှ ာသိ့ဥရိယအားေစလတ်ေလာ့။ ထိ

ေနာက်သအသတ်ခံရေစရန်သင်သည်ေနာက် သိ့ဆတ်ခွာလာခ့ဲေလာ့'' ဟပါ ှ ိ ၏။‐

၁၆ ထိ့ေကာင့်ယွာဘသည် မိ ့ကိမိမိဝိင်းရံ လျက်ေနစဥ် ဥရိယအားရန်သအင်အား

ကီးမားသည့်စစ်မျက် ှ ာသိ့ေစလတ်၏။‐ ၁၇ ရန်သတပ်သားတိ့သည် မိ ့ထဲမှထွက်လာ ပီးေနာက်

ယွာဘ၏တပ်သားများ ှ င့်တိက် ခိက် ကရာ ဒါဝိဒ်၏တပ်မးအချို ့ကျဆံး သွား ကေလသည်။

ယင်းသိ့ကျဆံးသတိ့ အထဲတွင်ဥရိယလည်းပါ၏။ ၁၈ ထိေနာက်ယွာဘသည်ဒါဝိဒ်ထံသိ့တိက်ပဲွ

အေကာင်းအစီရင်ခံစာေပးပိ့ကာ၊‐ ၁၉ ေစတမန်အား``တိက်ပဲွအေကာင်းကိသင်

အစီရင်ခံ ပီးေသာအခါ၊‐ ၂၀ မင်း ကီးသည်အမျက်ထွက်လျက်`သင်တိ့သည်

ရန်သကိတိက်ခိက်ရန်အဘယ်ေ ကာင့် မိ ့အနီး သိ့ချဥ်းကပ် ကသနည်း။ မိ ့ ိ းများမှေန၍

ရန်သတိ့သည်ြမားများြဖင့်ပစ်ခတ် ကမည် ကိမသိ ကပါသေလာ။‐ ၂၁

ဂိေဒါင်၏သားအဘိမလက်သည်အဘယ်သိ့ ေသရသည်ကိသင်တိ့မမှတ်မိ ကသေလာ။

ေသဗက် မိ ့တွင်အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်သည် မိ ့ ိ းေပ မှကျိတ်ဆံေကျာက်ကိပစ်ချလိက်

သြဖင့်သေသခ့ဲရ၏။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည် အဘယ်ေကာင့် မိ ့ ိ းအနီးသိ့ချဥ်းကပ် က

သနည်း' ဟေမးေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိသိ့မင်း ကီးေမးခ့ဲေသာ်`အ ှ င့်တပ်မးဥရိယသည်

လည်းကျဆံးသွားပါ၏' ဟြပန်လည်ေလာက် ထားေလာ့'' ဟမှာ ကားလိက်ေလသည်။ ၂၂

သိ့ြဖစ်၍ေစတမန်သည်ဒါဝိဒ်ထံသိ့သွား၍ ယွာဘအမိန့်ေပးလိက်သည့်အတိင်းေလ ာက် ထား၏။‐ ၂၃

သသည်မင်း ကီးအား``ရန်သတိ့သည်အက ်ပ် တိ့ထက်အင်အား ကီးမား၍ အက ်ပ်တိ့အား

တိက်ခိက်ရန် မိ ့ထဲမှ မိ ့ြပင်သိ့ထွက်လာ က ပါ၏။ သိ့ရာတွင်အက ်ပ်တိ့သည်သတိ့အား

မိ ့တံခါးဝသိ့ြပန်၍တိက်ထတ်လိက် က ပါ၏။‐ ၂၄ ထိအခါသတိ့သည် မိ ့ ိ းမှြမားများြဖင့်

ပစ်ခတ် ကရာအ ှ င်မင်း ကီး၏တပ်မးအချို ့ ကျဆံးသွားပါ၏။ အ ှ င့်တပ်မးဥရိယလည်း

ကျဆံးပါ၏'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၂၅ မင်း ကီးကေစတမန်အား``စစ်ပဲွတွင်မည်သ

မည်ဝါကျဆံးမည်ကိအဘယ်အခါ၌မ မေြပာ ိင်။ သိ့ြဖစ်၍ယွာဘအားစိတ်မပျက်

ရန်အားေပးစကားေြပာ ကားေလာ့။ မိ ့ကိ ပိမိြပင်းထန်စွာတိက်စစ်ဆင်၍သိမ်းယရန်

ကိလည်းေြပာေလာ့''ဟမှာေတာ်မလိက်၏။ ၂၆ ဗာသေ ှ ဘသည်မိမိ၏ခင်ပွန်းကျဆံး

ေကာင်းကိ ကားသိေသာအခါ ငိေ ကး ြမည်တမ်းြခင်းကိ ပ၏။‐ ၂၇

ငိေ ကးြမည်တမ်းချိန်ကန်လွန်ေသာအခါဒါဝိဒ် သည် သ့အားနန်းေတာ်သိ့ေခ ေစ၍မိဖရားေြမာက်

ရာသားေတာ်ကိဖွားြမင်ေလသည်။ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရားသည်ဒါဝိဒ် ပခ့ဲသည့်အမ

ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မမ။

၁၂ ထာဝရဘရားသည်ပေရာဖက်နာသန်အား ဒါဝိဒ်ထံသိ့ေစလတ်ေတာ်မသြဖင့်

နာသန်သည် သွား၍မင်း ကီးအား``အခါတစ်ပါးကတစ် မိ ့ တည်းေနလ ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။

တစ်ေယာက်သည်ချမ်း သာ ကယ်ဝ၍တစ်ေယာက်ကဆင်းရဲ၏။‐ ၂

သေဌးတွင် ွား ှ င့်သိးအေြမာက်အြမား ှ ိ ၏။‐ ၃ သဆင်းရဲ၌ကားမိမိဝယ်ထားေသာသိးကေလး

တစ်ေကာင်သာ ှ ိ ၏။ သသည်ထိသိးငယ်ကိ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်၏။

သိးငယ်သည်သမီးသဖွယ်အိမ်တွင် သားသမီးများ ှ င့်အတ ကီးြပင်းလာသည်။

သသည်သိးငယ်အားမိမိစားသည့်အစား အစာကိေကးတတ်၏။ မိမိ၏ေသာက်ေရခွက်

မှေရကိတိက်၍ေပါင်ေပ တွင်ချီေပွ ့ထား တတ်၏။‐ ၄တစ်ေန့သ၌သေဌး၏အိမ်သိ့ဧည့်သည်တစ်

ေယာက်ေရာက် ှ ိ လာ၏။ သေဌးသည်ဧည့်ဝတ် ပရန်အတွက်မိမိ၏သိး ွားကိမသတ်

လိသြဖင့် သဆင်းရဲ၏သိးငယ်ကိယ၍ သတ် ပီးလ င်ဧည့်သည်အားေကးေမွးရန်

ချက်ပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၅ ထိအခါဒါဝိဒ်သည်ထိသေဌးအားလွန်စွာ

အမျက်ထွက်သြဖင့်``ဤသိ့ေသာအမကိ ပသ သည်ေသဒဏ်ခံသင့်ေ ကာင်းအသက် ှ င်ေတာ်မ

ေသာထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍ငါကျိန် ဆိပါ၏။‐ ၆သသည်ဤသိ့ရက်စက်သည့်အမကိ ပသည့်

အတွက် မိမိယထားသည့်သိးငယ်တစ်ေကာင် အစားေလးဆြပန်၍ေပးေလျာ်ေစရမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ နာသန်က``ထိသကားအ ှ င်မင်း ကီးပင်ြဖစ် ပါ၏။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက`ငါသည်သင့်ကိ

ဣသေရလဘရင်အြဖစ်ခန့်ထား၍ေ ှ ာလ လက်မှကယ်ဆယ်ခ့ဲ၏။‐ ၈

သင့်အားေ ှ ာလ၏ ိင်ငံ ှ င့်မိဖရားတိ့ ကိေပးအပ်ခ့ဲ၏။ ဣသေရလြပည် ှ င့်ယဒ

ြပည်တိ့ကိအစိးရေသာဘရင်ြဖစ်ေစခ့ဲ၏။ အကယ်၍ဤမ  ှ င့်မလံေလာက်ေသးပါ

မငါသည်သင့်အား ှ စ်ဆတိး၍ေပးဦး မည်ြဖစ်သည်။‐ ၉သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ငါ၏အမိန့်ေတာ်

ကိမနာခံသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်ဤဆိး ညစ်မကိ ပဘိသနည်း။ သင်သည်ဥရိယ

အားစစ်ပဲွတွင်ကျဆံးေစခ့ဲ၏။ အမုန်ြပည် သားတိ့အားသ့ကိသတ်ခွင့်ေပး ပီးလ င်
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သ ၏ဇနီးကိသိမ်းပိက်ခ့ဲပါသည်တကား။‐ ၁၀ သင်သည်ငါ့အမိန့်ေတာ်ကိမနာခံဘဲ

ဥရိယ၏ဇနီးကိသိမ်းယေသာေကာင့် သင်၏ေဆွစဥ်မျိုးဆက်တိင်း၌ေသြခင်း

ဆိးြဖင့်ေသရသများ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၁၁ ငါသည်သင်၏မိသားစထဲမှပင်သင့်အား

ဒကေပးမည့်သတစ်ဦးကိေပ ေပါက်လာ ေစမည်။ သင်၏မယားများကိအြခားသ

အားငါေပးအပ်သည်ကိသင်ြမင်ရလိမ့်မည်။ ထိသသည်သင်၏မယားတိ့ ှ င့်ေန့ခင်း

ေကာင်ေတာင်၌ကိယ်လက် ှ ီးေ ှ ာမကိ ပ လိမ့်မည်။‐ ၁၂သင်သည်ထိအြပစ်ကိဆိတ်ကွယ်ရာ၌ ပ

ခ့ဲ၏။ ငါမကားဣသေရလအမျိုးသား တစ်ရပ်လံးေတွ့ြမင် ိင်ရန် ထိအမကိေန့

ခင်းေ ကာင်ေတာင်၌ြဖစ်ပွားေစမည်' ဟမိန့် ေတာ်မသည်'' ဟဆင့်ဆိ၏။

၁၃ ဒါဝိဒ်က``အက ်ပ်သည်ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားမိပါ ပီ'' ဟဝန်ချလ င်နာသန်

က``ထာဝရဘရားသည်သင်၏အြပစ်ကိ ေြဖလတ်၍ေသဒဏ်မှချမ်းသာေစေတာ် မ ပီ။‐

၁၄ သိ့ရာတွင်သင်သည်ထိအြပစ်ကိကးလွန် ရာတွင် ထာဝရဘရားအားလွန်စွာမထီ

မ့ဲြမင် ပရာေရာက်သြဖင့်သင့်ကေလး သည်ေသရလိမ့်မည်'' ဟဆင့်ဆိ ပီးလ င်၊‐ ၁၅

အိမ်သိ့ြပန်ေလ၏။ ဥရိယ၏ဇနီး ှ င့်ဒါဝိဒ်ရေသာကေလး ငယ်ကိ ထာဝရဘရားသည်ြပင်းစွာဖျား

နာေစေတာ်မ၏။‐ ၁၆ ဒါဝိဒ်သည်ထိကေလးကျန်းမာလာေစရန်

ဘရားသခင်အားဆေတာင်းပတနာ ပ၏။ မင်း ကီးသည်အဘယ်အစားအစာကိမ

မစား။ ညစဥ်ညတိင်းမိမိ၏အခန်းသိ့ဝင် ပီးလ င် ကမ်းြပင်ေပ တွင်တစ်ညဥ့်လံးလဲှ

ေလျာင်းလျက်ေန၏။‐ ၁၇ နန်းတွင်းအရာ ှ ိ များသည်လာ၍သ့အား ကိးစား ပီးအထခိင်း ကေသာ်လည်း

မင်း ကီးသည်ြငင်းဆန်လျက်သတိ့ ှ င့်အတ အစားအစာသံးေဆာင်ေတာ်မမ။‐ ၁၈

သီတင်းတစ်ပတ်မ  ကာေသာအခါကေလး ငယ်သည်ေသဆံးသွားသြဖင့် ဒါဝိဒ်၏မး

မတ်တိ့သည်ထိသတင်းကိသ့အားမေြပာ ဝ့ံ က။ သတိ့က``ကေလးငယ်အသက် ှ င်

လျက် ှ ိ စဥ်အခါ၌မင်း ကီးသည် ငါတိ့ ေလာက်ထားချက်များကိြပန်၍ပင်ေြဖ ကားေတာ်မမပါ။

သိ့ြဖစ်၍ကေလးငယ် ေသေကာင်းကိသ့အားငါတိ့အဘယ်သိ့ ေလ ာက်ထား ိင်ပါမည်နည်း။ သသည်မိမိ

ကိယ်ကိအ ရာယ် ပေကာင်း ပလိမ့်မည်''ဟ ဆိ က၏။ ၁၉ ဒါဝိဒ်သည်ထိသတိ့အချင်းချင်းတီးတိး

ေြပာဆိေန ကသည်ကိြမင်လ င် ကေလး ေသေကာင်းကိရိပ်မိသြဖင့်သတိ့အား``ကေလး

ေသ ပီေလာ'' ဟေမး၏။ သတိ့ကလည်း``မှန်လှပါ၊ ကေလးေသပါ ပီ'' ဟေလာက် က၏။

၂၀ ဒါဝိဒ်သည် ကမ်းြပင်ေပ မှထ၍ ေရချိုး ေခါင်းဖီး ပီးလ င်အဝတ်အစားများကိ

လဲ၏။ ထိေနာက်ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ် သိ့သွား၍ဝတ် ပကိးကွယ်၏။ နန်းေတာ်

သိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါမင်း ကီးသည် စားေသာက်ဖွယ်တိ့ကိေတာင်း၍

ချက်ချင်းပင်စားေတာ်ေခ ေလသည်။‐ ၂၁ မးမတ်များက``အက ်ပ်တိ့သည်အ ှ င် ပ

ေတာ်မပံကိနားမလည် ိင် ကပါ။ အ ှ င် သည်ကေလးအသက် ှ င်ေနစဥ်အခါက

ငိယိလျက်အစားအစာကိမစားဘဲေန ပါ၏။ သိ့ရာတွင်ယခကေလးေသဆံးသည်

ှ င့်တစ် ပိင်နက်ထ၍စားေတာ်ေခ ပါသည် တကား'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၂၂

ဒါဝိဒ်ကလည်း``ကေလးအသက် ှ င်ေနစဥ် အခါ၌ငါသည်အစာေ ှ ာင်လျက်ငိယိ

လျက်ေနသည်မှာမှန်ပါ၏။ ထာဝရဘရား သည်ငါ့ကိသနားသြဖင့် ကေလး၏အသက်

ကိချမ်းသာေပးလိမ့်မည်ဟငါထင်မှတ်ခ့ဲ၏။‐ ၂၃ သိ့ေသာ်ယခမှာကေလးေသဆံး ပီြဖစ်

၍ငါသည် အဘယ်ေ ကာင့်အစာေ ှ ာင်ရမည် နည်း။ ငါသည်ကေလးအားအသက်ြပန်၍

ှ င်ေစ ိင်မည်ေလာ။ တစ်ေန့ေသာအခါ၌ ငါသည်သ ှ ိ ရာအရပ်သိ့သွားရလိမ့်မည်။

သမကားငါ့ထံသိ့အဘယ်အခါမ ြပန်လာ ိင်ေတာ့မည်မဟတ်'' ဟြပန်၍ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်သ၏မိဖရားဗာသ ေ ှ ဘအား ှ စ်သိမ့်ေစ ပီးေနာက်သ ှ င့်ကိယ်

လက် ှ ီးေ ှ ာမကိ ပ၏။ ဗာသေ ှ ဘသည် လည်းသားေယာကျာ်းေလးကိဖွားြမင်ေလ

သည်။ ထိသားကိဒါဝိဒ်သည်ေ ှ ာလမန်ဟ နာမည်မှည့်၏။ ထာဝရဘရားသည်ထိ

သငယ်ကိချစ်ြမတ် ိးေတာ်မသြဖင့်၊‐ ၂၅ မိမိချစ်ြမတ် ိးမကိေထာက်၍ထိသငယ် ကိေယဒိဒိ

ဟနာမည်မှည့်ရန်ပေရာဖက်နာသန်အား အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ၂၆ဤအေတာအတွင်း၌ယွာဘသည်

အမုန်ြပည် ၏ မိ ့ေတာ်ရဗာ မိ ့ကိတိက်ခိက်သြဖင့် မိ ့ ေတာ်ကျခါနီးေသာအခါ၊‐ ၂၇

ဒါဝိဒ်ထံသိ့̀ `အက ်ပ်သည်ရဗာ မိ ့ကိ တိက်ခိက်၍ေရကန်ကိသိမ်းယ ပီးပါ ပီ။‐ ၂၈

အ ှ င်သည်ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာစစ်သည် အလံးအရင်း ှ င့် ကေတာ်မ၍ ထိ မိ ့ကိ သိမ်းယေတာ်မပါ။

အက ်ပ်သည်ထိ မိ ့ကိ သိမ်းယသအြဖစ်ြဖင့်နာမည်ေကာင်းမယ လိပါ'' ဟေစတမန်များကိလတ်၍

အစီရင်ခံေလသည်။‐ ၂၉ ထိ့ေကာင့်ဒါဝိဒ်သည်မိမိ၏စစ်သည်ေတာ် များကိစ ံ း၍

ရဗာ မိ ့သိ့သွားေရာက်တိက် ခိက် ှ ိမ်နင်းေတာ်မ၏။‐ ၃၀ မင်း ကီးသည်မိလကံနတ်ဘရား ပ်တ၏

ဦးေခါင်းမှေ သရဖကိယ၍ေဆာင်းေတာ် မ၏။ ထိသရဖကားအေလးချိန်ခွက်တစ်

ဆယ် ှ ိ ၍အဖိးထိက်သည့်ေကျာက်မျက်တစ် လံးတပ်ဆင်ထား၏။ မင်း ကီးသည်ေကျာက်

မျက်ကိခ တ်၍မိမိသရဖတွင်တပ်ဆင်၏။ မင်း ကီးသည်ထိ မိ ့မှတိက်ရာပါပစည်း

အေြမာက်အြမားကိလည်းသိမ်းယေတာ် မ၏။‐ ၃၁ ထိ မိ ့မှလတိ့အားေခ ေဆာင်ကာ လ၊ ေပါက် တး၊

ပဆိန်တိ့ြဖင့်လပ်ကိင်ရေသာအလပ် ကမ်းကိလည်းေကာင်း၊ အတ်ဖတ်ေသာအလပ်

ကိလည်းေကာင်းလပ်ေစေတာ်မ၏။ မင်း ကီး သည်အမုန်ြပည်၏အြခား မိ ့များမှလတိ့

ကိလည်းဤနည်းအတိင်းပင်လပ်ကိင်ေစ ေတာ်မ၏။ ထိေနာက်သ ှ င့်သ၏လတိ့

သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်သွားက၏။

၁၃ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်အဗ ှ လံတွင် တာမာ နာမည် ှ ိ ေသာအဆင်းလှသ ှ မေတာ် ှ ိ

၏။ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်တစ်ပါးြဖစ်သအာ မ န်သည်ထိ ှ မေတာ်ကိအလွန်စံမက်၏။‐ ၂

သသည်တာမာကိအလွန်ချစ်လှသြဖင့် စိတဇေရာဂါစဲွကပ်လာေလသည်။ ှ မေတာ်

သည်အပျိုစင်ြဖစ်သြဖင့် အာမ န်သည် မိမိအလိြပည့်ေစရန်မ ကံတတ်ေအာင်

ြဖစ်ေလ၏။‐ ၃ သိ့ရာတွင်သ့မှာေယာနဒပ်အမည်တွင်ေသာ မိတ်ေဆွ ှ ိ ၏။

ေယာနဒပ်သည်ဒါဝိဒ်၏အစ်ကိ ှ ိ မာ၏သားြဖစ်၏။ သသည်အလွန်ပါးနပ် လိမာသတည်း။‐ ၄

ေယာနဒပ်က``သင်သည်ဘရင့်သားေတာ်ြဖစ် ပါလျက် ေန့စဥ်ရက်ဆက်စိတ်မချမ်းမသာ

ြဖစ်လျက်ေနသည်ကိငါေတွ့ြမင်ရပါ၏။ အေကာင်းအဘယ်သိ့ ှ ိ သည်ကိငါ့အား

ေြပာေလာ့'' ဟအာမ န်အားဆိ၏။ အာမ န်က``ငါ ှ င့်အေဖတအေမကဲွညီ

အစ်ကိေတာ်သအဗ ှ လံ၏ ှ မတာမာ ကိငါချစ်လျက်ေနပါ၏'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၅

ေယာနဒပ်က``သင်သည်ဖျားနာဟန် ပ၍ အိပ်ရာေပ တွင်ေနေလာ့။ သင့်ခမည်းေတာ်

လာ၍ ကည့်ေသာအခါ` ှ မေတာ်တာမာ အားအက ်ပ်ထံသိ့ေစလတ်၍ အက ်ပ်

အားအစားအစာေကးေစေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ေ ှ ့တွင်သချက်၍ သ့လက်ြဖင့်

ေကးေသာအစားအစာကိစားလိပါ သည်' ဟေလာက်ထားေလာ့'' ဟအ ကံ ေပး၏။‐

၆ သိ့ြဖစ်၍အာမ န်သည်ဖျားနာဟန် ပ ၍အိပ်ရာေပ တွင်အိပ်ေနေလ၏။

ဒါဝိဒ်မင်းသည်သ့ကိလာ၍ ကည့်ေသာအခါ အာမ န်က``တာမာကိေစလတ်၍အက ်ပ်

ေ ှ ့တွင်မန့်အနည်းငယ်လပ်ေစ ပီးလ င်သ့ လက်ြဖင့်အက ်ပ်အားေကးေမွးေစေတာ် မပါ''

ဟေလာက်၏။ ၇ သိ့ြဖစ်၍ဒါဝိဒ်သည်နန်းေတာ်တွင်း ှ ိ တာမာ ၏အိမ်သိ့လကိေစလတ်၍

အာမ န်၏အိမ် သိ့သွား၍သ့အတွက်အစားအစာအနည်း ငယ်ကိြပင်ဆင်ေပးေလာ့'' ဟမှာလိက်၏။‐

၈ တာမာေရာက် ှ ိ ေသာအခါအာမ န်ကိ အိပ်ရာထဲတွင်ေတွ့ ှ ိ ရ၏။ တာမာသည်

မန့်ညက်အနည်းငယ်ကိယ၍နယ် ပီးလ င် အာမ န်၏ေ ှ ့တွင်မန့်အနည်းငယ်ကိလပ် ၏။

ထိေနာက်မန့်ကိဖတ်၍၊‐ ၉ အာမ န်စားရန်မန့်ကိအိးကင်းမှယ၍ ထည့်ထားေပး၏။

သိ့ရာတွင်အာမ န်သည် မစားဘဲ``လအေပါင်းတိ့အားငါ့ထံမှ ထွက်ခွာသွားေစေလာ့'' ဟဆိ၏။

သတိ့ သည်လည်းထွက်သွား က၏။‐ ၁၀ ထိအခါသသည်တာမာအား``မန့်ကိငါ၏

အိပ်ရာသိ့ယခ့ဲ၍သင်ကိယ်တိင်ငါ့အားေကး ပါေလာ့'' ဟဆိ၏။ တာမာသည်မိမိလပ်ထား

သည့်မန့်ကိယ၍အာမ န် ှ ိ ရာသိ့သွား၏။‐ ၁၁ မန့်ကိကမ်း၍ေပးလိက်ေသာအခါအာမ န်

သည်တာမာ၏လက်ကိဆဲွကိင်ကာ``ငါ ှ င့် အတအိပ်စက်ပါေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၁၂

တာမာက``ဤယတ်မာမကိမ ပပါ ှ င့်။ ဤ အမသည် ွံ  ှ ာစက်ဆတ်ဖွယ်ေကာင်းပါ၏။‐ ၁၃

ကန်မသည်လပံလယ်တွင်ေနာင်အဘယ်အခါ ၌မ ေခါင်းေထာင်ရဲေတာ့မည်မဟတ်ပါ။ သင်သည်

လည်းဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေ ှ ့တွင်လံးဝ အသေရပျက်သွားပါလိမ့်မည်။ ေကျးဇး ပ၍

မင်း ကီးအားေလာက်ထားပါေလာ့။ ထိသိ့ ေလာက်ထားပါလ င်မင်း ကီးသည်ကန်မ

အား သင် ှ င့်မေပးစားဘဲေနေတာ်မမည်မ ဟတ်ေ ကာင်းကိကန်မသိပါ၏''

ဟဆိ၏။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်အာမ န်သည်တာမာ၏စကား ကိနားမေထာင်။

သသည်တာမာထက်ပိ၍ ခွန်အား ကီးသြဖင့် တာမာအားမေတာ် မတရား ပကျင့်ေလ၏။ ၁၅

ထိေနာက်အာမ န်သည်တာမာကိလွန်စွာမန်း ေလ၏။ သသည်ယခင်အခါကချစ်အား ကီး သည်ထက်

ယခအခါ၌မန်းအားပိ၍ ကီး သြဖင့်တာမာအား``ထွက်သွားေလာ့'' ဟ ှ င် ထတ်ေလသည်။ ၁၆

တာမာက`` ှ မေတာ်ကိဤသိ့ ှ င်ထတ်ြခင်းမှာ ခတင်ကသင်ကးလွန်သည့်ြပစ်မထက်ပင်

ပိမိဆိး ွားပါသည်'' ဟဆိ၏။ သိ့ရာတွင်အာမ န်သည်တာမာ၏စကား ကိနားမေထာင်ဘဲ၊‐ ၁၇

သသည်မိမိ၏အေစခံကိေခ ၍``ဤမိန်းမ ကိငါ့မျက်ေမှာက်မှထတ်၍တံခါးကျင်ကိ ထိးထားေလာ့''

ဟဆိ၏။‐ ၁၈ အေစခံသည်လည်းတာမာကိအြပင်သိ့ ထတ်၍တံခါးကျင်ကိထိးလိက်၏။

တာမာသည်ထိေခတ်အခါကအိမ်ေထာင်မ ပ ရေသးသည့် မင်းသမီးများဝတ်ဆင်တတ်သည့်

လက် ှ ည်ဝတ်လံအကျကိဝတ်ဆင်ထား၏။‐ ၁၉ သသည်မိမိ၏ဦးေခါင်းကိြပာလး၍ဝတ်

လံကိလည်းဆတ် ဖဲကာ မျက် ှ ာကိလက်ြဖင့် အပ်၍ငိယိလျက်ထွက်ခွာသွားေလသည်။‐ ၂၀

သ၏အစ်ကိအဗ ှ လံက``သင့်အားအာမ န် ေစာ်ကားလိက် ပီေလာ။ ငါ့ ှ မ၊ အြခားမည်သ့

ကိမ မေြပာ ှ င့်။ သသည်သင် ှ င့်အေဖတ အေမကဲွေမာင် ှ မေတာ်၏။ ဤအမေကာင့်

များစွာစိတ်ဒကမြဖစ်ပါေစ ှ င့်'' ဟဆိ၏။ ၂၁ ထိသိ့ြဖစ်ပျက်သည်ကိ ကားသိေသာ
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အခါဒါဝိဒ်သည်လွန်စွာအမျက်ထွက်၏။‐ ၂၂ အဗ ှ လံမကားမိမိ၏ ှ မတာမာကိမ

ေတာ်မတရား ပကျင့်သည့်အတွက် အာမ န် အားလွန်စွာမန်းသြဖင့်စကားမေြပာဘဲ ေန၏။ ၂၃

ှ စ် ှ စ်မ  ကာေသာ်အဗ ှ လံသည်ဧဖရိမ် မိ ့အနီးဗာလဟာေဇာ် ွာတွင် မိမိသိးများ

အေမွး ှ ပ်ပဲွကိကျင်းပ၏။ ထိအခါသသည်ဘရင့်သားေတာ်အေပါင်းတိ့ကိဖိတ် ေခ ေလသည်။‐

၂၄ သသည်ဒါဝိဒ်မင်း ကီးထံသိ့သွား ပီး လ င်``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အက ်ပ်သည်သိးေမွး

ှ ပ်ပဲွကျင်းပမည်ြဖစ်၍အ ှ င် ှ င့်မးမတ် များ ကေရာက်ေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၂၅

မင်း ကီးက``ငါ့သားငါတိ့မလာလိ။ လာခ့ဲ ေသာ်သင့်အတွက်တာဝန် ကီးပါလိမ့်မည်''

ဟ ဆိ၏။ အဗ ှ လံသည်မင်း ကီးအားမရမ ကဖိတ်ေခ ပါေသာ်လည်း

မင်း ကီးသည်မ လိက်ဘဲအဗ ှ လံအားေကာင်းချီးေပး၍ ထွက်ခွာသွားေစေတာ်မ၏။

၂၆ သိ့ရာတွင်အဗ ှ လံက``ထိသိ့ြဖစ်ပါမ ယတ်စွအဆံးအက ်ပ်၏အစ်ကိအာမ န်

ကိသွားခွင့် ပေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ မင်း ကီးက``အဘယ်ေကာင့်သ့အား သွားေစရပါမည်နည်း''

ဟဆိ၏။‐ ၂၇ သိ့ေသာ်လည်းအဗ ှ လံသည်မရမကဆက် လက်ပဆာေနသြဖင့်

ေနာက်ဆံး၌ဒါဝိဒ်သည် အာမ န် ှ င့်အြခားသားေတာ်အားလံးကိ သွားခွင့် ပေတာ်မ၏။ ၂၈

အဗ ှ လံသည်ဘရင်တိ့ ှ င့်ထိက်တန်သည့် စားပဲွ ကီးကိြပင်ဆင် ပီးေနာက် မိမိ၏အေစ

ခံတိ့အား``အာမ န်သည်စပျစ်ရည်အလွန် အ ကူးေသာက်မိေသာအခါ ငါအမိန့်ေပး

လိက်မည်။ ထိအခါသင်တိ့သ့အားလပ် ကံ ကေလာ့။ မေ ကာက် က ှ င့်။ ငါကိယ်တိင်တာ

ဝန်ယမည်။ ရဲရင့်စွာ ပ ကေလာ့။ လက်မ ွံ ့ ေစ က ှ င့်'' ဟမှာ ကား၍ထား၏။‐ ၂၉

အေစခံတိ့သည်အဗ ှ လံအမိန့်ေပးထား သည့်အတိင်းအာမ န်ကိလပ် ကံ က၏။ ထိ

အခါဒါဝိဒ်၏အြခားသားေတာ်အေပါင်း တိ့သည်လားများကိစီး၍ထွက်ေြပး က ေလသည်။

၃၀ သတိ့သည်အိမ်အြပန်လမ်း၌ ှ ိ ေနေသး စဥ်``အဗ ှ လံသည်အ ှ င်၏သားေတာ်

အေပါင်းတိ့ကိသတ်ေလ ပီ။ တစ်ဦးတစ် ေယာက်မ မကျန်မ ှ ိ ေတာ့ပါ'' ဟေသာ

သတင်းသည်ဒါဝိဒ်ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။‐ ၃၁ မင်း ကီးသည်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွလျက်မိမိ

၏အဝတ်ကိဆတ် ဖဲ ပီးလ င် ကိယ်ကိေြမ ေပ သိ့လဲှချလိက်၏။ ထိအရပ်တွင်မင်း

ကီး ှ င့်အတ ှ ိ ေသာအေစခံတိ့သည် လည်း မိမိတိ့၏အကျများကိဆတ် ဖဲ က၏။‐ ၃၂

သိ့ရာတွင်ဒါဝိဒ်၏အစ်ကိ ှ ိ မာ၏သား ေယာနဒပ်က``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အ ှ င်၏သား

ေတာ်အားလံးကိသတ်လိက် ကသည်မဟတ် ပါ။ အာမ န်တစ်ေယာက်တည်းကိသာသတ်

ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အဗ ှ လံသည်မိမိ၏ ှ မေတာ်တာမာကိအာမ န်မတရား ပကျင့်သည့်ေန့မှစ၍

ဤအမကိ ပရန် စိတ်ပိင်းြဖတ်ထားေ ကာင်းသ၏မျက် ှ ာ တွင်ေပ ပါ၏။‐ ၃၃

သိ့ြဖစ်၍အ ှ င်၏သားေတာ်အားလံးေသ ေလ ပီဟေသာသတင်းကိယံ ကည်ေတာ် မမပါ ှ င့်။

အာမ န်တစ်ဦးတည်းသာ ေသပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၃၄ဤအေတာအတွင်း၌အဗ ှ လံသည်ထွက်

ေြပးေလ၏။ ထိေနာက်မ ကာမီကင်းေစာင့်တာ ဝန်ကျေသာတပ်သားသည်ေဟာေရာနိမ် မိ ့

လမ်းေတာင်ကန်းေပ မှလအချို ့ဆင်းလာ သည်ကိေတွ့သြဖင့်ဘရင့်ထံသိ့သွား

၍``ေဟာေရာနိမ်လမ်းေတာင်ကန်းေပ မှလ အချို ့တိ့ဆင်းလာေန ကပါသည်'' ဟ ေလာက်၏။‐ ၃၅

ေယာနဒပ်ကဒါဝိဒ်အား`အက ်ပ်ေလာက် ထားခ့ဲသည့်အတိင်း ထိသတိ့သည်အ ှ င်

၏သားေတာ်များြဖစ်ပါ၏' ဟေလာက်၏။‐ ၃၆ သ၏စကားဆံးသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက်ဒါဝိဒ်

၏သားေတာ်တိ့သည်ေရာက် ှ ိ လာ က၏။ သ တိ့သည်စတင်ငိေ ကး ကသြဖင့်ဒါဝိဒ်

ှ င့်မးမတ်တိ့သည်လည်းြပင်းစွာငိေ ကး က၏။ ၃၇ အဗ ှ လံသည်ထွက်ေြပး ပီးလ င်ေဂ ရ

ြပည်အမိဟဒ်၏သားဘရင်တာလမဲထံ သိ့သွား၏။ ဒါဝိဒ်သည်လည်းသားေတာ်

အာမ န်အတွက် ကာလ ကာြမင့်စွာဝမ်း နည်းေ ကကဲွလျက်ေန၏။ အဗ ှ လံသည်

ေဂ ရြပည်တွင်သံး ှ စ်မ ေနေလသည်။‐ ၃၉ မင်း ကီးသည်ေသဆံးေသာအာမ န်ကိ

အလွမ်းေြပေသာအခါ အဗ ှ လံအား လွမ်းဆွတ်တသေလ၏။

၁၄ ေဇ ယာ၏သားယွာဘသည် အဗ ှ လံကိ ဒါဝိဒ်မင်းလွန်စွာလွမ်းဆွတ်တသလျက်ေန

ေကာင်းသိ၏။‐ ၂ ထိ့ေကာင့်သသည်ေတေကာ မိ ့ေနအသိ

အလိမာ ှ ိ သအမျိုးသမီးတစ်ေယာက်ကိ အေခ ခိင်း ပီးလ င် ထိအမျိုးသမီးအား``သင်

သည်ငိေ ကးြမည်တမ်းဟန် ပေလာ့။ ဝမ်းနည်း ပေဆွးသည့်အေနြဖင့်ဝတ်စား၍ေခါင်းမဖီး

ဘဲ ကာလ ကာြမင့်စွာငိေ ကးြမည်တမ်းေန သအမျိုးသမီးတစ်ဦးက့ဲသိ့ ပမေလာ့။‐

၃ ထိေနာက်ဘရင်၏ထံေတာ်သိ့သွား၍ငါေြပာ သည့်အတိင်းေလာက်ထားေလာ့''

ဟဆိ ပီး ေနာက်မင်း ကီးအားမည်သိ့ေလာက်ထားရ မည်ကိသင် ကားေပး၏။ ၄

ထိအမျိုးသမီးသည်ဘရင့်ထံသိ့သွား၍ ပျပ်ဝပ် ှ ိ ခိးလျက်``အ ှ င်မင်း ကီးကန်ေတာ်

မအားကယ်ေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၅ မင်း ကီးက``သင်သည်အဘယ်အရာကိ အလိ ှ ိ သနည်း''

ဟေမးေတာ်မလ င်၊ အမျိုးသမီးက``ကန်ေတာ်မသည်ဆင်းရဲ သမဆိးမြဖစ်ပါ၏။

ကန်ေတာ်မ၏ခင်ပွန်း သည်ေသပါ ပီ။‐ ၆ ကန်ေတာ်မတွင်သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ပါ၏။ တစ်ေန့

ေသာအခါသတိ့သည်ဖျန်ေြဖေပးမည့်သတစ် ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ သည့်လယ်ကွင်းထဲ၌ရန်

ြဖစ် ကသြဖင့် တစ်ေယာက်ကအြခားတစ် ေယာက်ကိသတ်ြဖတ်လိက်ပါ၏။‐ ၇

သိ့ြဖစ်၍အ ှ င်၊ ယခအခါကန်ေတာ်မ၏ ေဆွမျိုးတိ့သည်ကန်ေတာ်မအားရန်ဘက် ပ ကာ

ကန်ေတာ်မ၏သားငယ်ကိသ၏အစ်ကိ အားသတ်သည့်အတွက်ေသစားေသေစရန်

အပ်ရမည်ဟေတာင်းဆိေန ကပါ၏။ ဤ အတိင်းသာထိသတိ့ ပ ကပါမကန်

ေတာ်မ၏ေနာက်ဆံးေမ ာ်လင့်အားထားရာ သားတစ်ေယာက်မ ကျန် ှ ိ ေတာ့မည်မဟတ်

ပါ။ ကန်ေတာ်မခင်ပွန်း၏မျိုးဆက်သည် လည်းြပတ်သွားပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်

ေလ၏။ ၈ မင်း ကီးက``ဤအမကိငါေဆာင် ွက်ေပး မည်။ သင်အိမ်သိ့ြပန်ေလာ့''

ဟဆိလ င်၊ ၉ အမျိုးသမီးက``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အ ှ င် အဘယ်သိ့ပင် ပသည်မဆိကန်ေတာ်မ

ှ င့်မိသားစတိ့အေပ အြပစ်ေရာက်ပါ ေစေသာ။ အ ှ င် ှ င့်အ ှ င့်ေဆွေတာ်မျိုးေတာ်

တိ့သည်အြပစ်ကင်း ကပါေစေသာ'' ဟ ေလာက်၏။ ၁၀ မင်း ကီးက``အကယ်၍သင့်အား ခိမ်းေြခာက်

သ ှ ိ လ င်သ့အားငါ့ထံသိ့ေခ ခ့ဲေလာ့။ သ သည်သင့်ကိေနာက်တစ်ဖန်မေ ှ ာင့်ယှက်ရ'' ဟ ဆိ၏။ ၁၁

အမျိုးသမီးကလည်း``အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကန် ေတာ်မ၏သား ကီးအတွက်လက်စားေချရန်

ကံစည်ေန ကေသာေဆွမျိုးတိ့သည် ကန်ေတာ် မ၏သားငယ်ကိသတ်ြခင်းအားြဖင့်

ပိမိ ကီး ေလးသည့်ရာဇဝတ်မကိမ ပ ကေစရန် အ ှ င်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား

ဆေတာင်းပတနာ ပေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ထိအခါဒါဝိဒ်က``သင်၏သားငယ်သည်စိး

စဥ်းမ ေဘးဥပဒ်မြဖစ်ေစရန် အသက် ှ င် ေတာ်မေသာထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍ ငါကတိ ပ၏''

ဟဆိ၏။ ၁၂ အမျိုးသမီးက``အ ှ င်မင်း ကီးကန်ေတာ် မအားစကားတစ်ခွန်းထပ်မံေလာက်ထား

ခွင့် ပေတာ်မပါ'' ဟေတာင်းပန်ေသာအခါ၊ မင်း ကီးက``ေလာက်ေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၁၃

အမျိုးသမီးက``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အ ှ င်သည် ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်အား အဘယ်

ေကာင့်မတရား ပေတာ်မပါသနည်း။ ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သသားေတာ်ကိြပန်လာခွင့်ေပး

ေတာ်မမသြဖင့် အ ှ င်သည်ယခပင်မိန့် ကား ေတာ်မခ့ဲသည့်စကားအရ မိမိကိယ်ကိ

ြပန်၍အြပစ်ဒဏ်သင့်ေစေတာ်မပါ ပီ။‐ ၁၄ ကန်ေတာ်မတိ့အားလံးပင်ေသရ ကမည့်

သများြဖစ်ပါ၏။ ကန်ေတာ်မတိ့သည်ေြမ ေပ သိ့ဖိတ်ကျသွားေသာေရ ှ င့်တပါ၏။

ယင်းေရကိေနာက်တစ်ဖန်ကျံုး၍မယ ိင် ေတာ့ပါ။ ဘရားသခင်ပင်လ င်ေသသကိ

ြပန်၍ ှ င်ေစေတာ်မမပါ။ သိ့ရာတွင်ဘရင် သည်ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သတစ်ဦးကိြပန်

လည်ေခ ယ ိင်ပါ၏။‐ ၁၅ အ ှ င်မင်း ကီး၊ အ ှ င့်ထံသိ့ကန်ေတာ်

မလာေရာက်ေလာက်ထားရသည့်အေကာင်း မှာ လတိ့သည်ကန်ေတာ်မအား ခိမ်းေြခာက်

ကေသာေကာင့်ြဖစ်ပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကန် ေတာ်မ၏ြပန် ကားချက်အတိင်း ပေတာ်

မလိမ့်မည်ဟေမ ာ်လင့်လျက်ကန်ေတာ်မ သည်အ ှ င့်အားေလာက်ထားရေသာ်ေကာင်း

အ့ံဟတစ်ကိယ်တည်းေြပာဆိေနမိပါ၏။‐ ၁၆ မင်း ကီးသည်ကန်ေတာ်မ၏သားကိသတ်

၍မိမိလမျိုးေတာ်အား ဘရားသခင်ေပး ေတာ်မသည့်ြပည်မှပယ် ှ ားရန် ကိးစား

သတိ့၏လက်မှကန်ေတာ်မကိကယ်ေတာ် မမည်ြဖစ်ေ ကာင်းကန်ေတာ်မသည်ေတွး ေတာမိပါ၏။‐

၁၇ အ ှ င်မင်း ကီးသည်ဘရားသခင်၏ေကာင်း ကင်တမန်က့ဲသိ့ ေကာင်းမေကာင်းကိပိင်းြခား

သိြမင်ေတာ်မပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မ သည်အ ှ င်၏ကတိေတာ်အတိင်း အသက်

ချမ်းသာရာရလိမ့်မည်ဟတစ်ကိယ်တည်း ေြပာဆိေနမိပါ၏။ အ ှ င်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်အ ှ င် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါေစေသာ'' ဟေလာက်၏။ ၁၈

မင်း ကီးက``သင့်အားေမးခွန်းတစ်ခကိငါ ေမးမည်။ သင်သည်မှန်သည့်အတိင်းပွင့်လင်း

စွာေြဖ ကားရမည်'' ဟဆိေသာ်၊ အမျိုးသမီးက``အ ှ င်မင်း ကီးေမးလိရာ

ေမးေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၁၉ မင်း ကီးက``ဤသိ့ငါ့အားေလာက်ထားရန်

သင့်အားေစခိင်းသမှာယွာဘေပေလာ'' ဟ ေမးေတာ်မ၏။ အမျိုးသမီးက``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အ ှ င်၏ေမး

ခွန်းကိေြဖ ကားရန်လဲဖယ်၍မြဖစ် ိင်ေ ကာင်း ကန်ေတာ်မကျိန်ဆိေလာက်ထားပါ၏။ မည်သိ့

ပရမည်ကိလည်းေကာင်း၊ မည်သိ့ေလာက်ထား ရမည်ကိလည်းေကာင်း သင် ကားေပးသမှာ

ကိယ်ေတာ့်ကန်ယွာဘပင်ြဖစ်ပါ၏။‐ ၂၀ သသည်ယင်းသိ့ ပရြခင်းမှာဤအမ၏

အေြခအေနကိေြပာင်းလဲေစရန်ပင်ြဖစ် ပါ၏။ အ ှ င်မင်း ကီးသည်ဘရားသခင်၏

ေကာင်းကင်တမန်က့ဲသိ့ ဉာဏ်ပညာ ှ ိ ၍ြဖစ် ပျက်သည့်အမအရာမှန်သမ ကိသိေတာ်

မပါ၏'' ဟေလာက်ထား၏။ ၂၁ ထိေနာက်မင်း ကီးသည်ယွာဘအား``သင်အလိ

ှ ိ သည့်အတိင်း ပရန်ငါဆံးြဖတ် ပီး ပီ။ ထိ သငယ်အဗ ှ လံကိသွား၍ေခ ေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

ယွာဘသည်ဒါဝိဒ်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ပျပ်ဝပ် ပီး လ င်``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အ ှ င့်အားဘရားသခင်

ေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါေစေသာ။ အ ှ င်သည် အက ်ပ်အား ှ စ်သက်ေတာ်မေ ကာင်းယခ

အက ်ပ်သိ ှ ိ ရပါ ပီ။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိ ေသာ်အ ှ င်သည်အက ်ပ်ပန် ကားသည့်
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အတိင်း ပေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်ပါ၏'' ဟေလာက်ေလ၏။‐ ၂၃

ထိေနာက်သသည်ထ၍ေဂ ရ မိ ့သိ့သွား၍ အဗ ှ လံအားေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်လည် ေခ ခ့ဲ၏။‐

၂၄ သိ့ရာတွင်မင်း ကီးသည်အဗ ှ လံအား နန်းေတာ်တွင်း၌ေနထိင်ခွင့်မ ပရန်အမိန့်

ထတ်ဆင့်ေတာ်မ၏။ မင်း ကီးက``ငါသည်သ့ ကိမေတွ့မြမင်လိ'' ဟဆိ၏။ ထိ့ေ ကာင့်

အဗ ှ လံသည်ကိယ်ပိင်အိမ်ေတာ်တွင်ေန ထိင်ရေသာ်လည်းမင်း ကီး၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့

ဝင်ေရာက်ခွင့်မရေချ။ ၂၅ ဣသေရလြပည်တွင် ပ်ရည်ေချာေမာမ ေကာင့်အဗ ှ လံက့ဲသိ့

ထင်ေပ ေကျာ် ကား သတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ သသည်ဦး ေခါင်းမှေြခဖျားတိင်ေြခာက်ြပစ်ကင်းသ

ြဖစ်၏။‐ ၂၆သ၏ဆံပင်သည်အလွန်ေကာင်း၍ ှ ည်လွန်း ေလးလွန်းသြဖင့် ယင်းကိတစ် ှ စ်လ င်တစ်

ကိမ်ြဖတ်ပစ်ရေလသည်။ ြဖတ်လိက်သည့် ဆံပင်သည်ေတာ်ဝင်စံမီအေလးချိန်အား

ြဖင့်ငါးေပါင်ခန့် ှ ိ ၏။‐ ၂၇အဗ ှ လံတွင်သားသံးေယာက် ှ င့်တာမာမည် ေသာသမီးတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။

ထိအမျိုးသမီး သည်အလွန်အဆင်းလှ၏။ ၂၈ အဗ ှ လံသည်မင်း ကီး၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့မဝင် ရဘဲ

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံးေန ထိင်ေလသည်။‐ ၂၉သသည်ယွာဘအားမိမိ၏အတွက်မင်း ကီး

ထံေစလတ်လိသြဖင့်ေခ ေစရာ ယွာဘသည် မလာဘဲေန၏။ ေနာက်တစ် ကိမ်ေခ ေစေသာ်

လည်းယွာဘမလာဘဲေနြပန်၏။‐ ၃၀ ထိ့ေကာင့်အဗ ှ လံသည်မိမိ၏အေစခံ တိ့အား`` ကည့်ေလာ့၊

ယွာဘ၏လယ်သည်ငါ့ လယ် ှ င့်ကပ်လျက်ေန၏။ ထိလယ်တွင်မေယာ စပါးခင်းများ ှ ိ ၏။

ယင်းတိ့ကိမီး ိ ့ပစ် ေလာ့'' ဟဆိလ င်အေစခံတိ့သည်ထိ လယ်ကိသွား၍မီး ိ ့ က၏။ ၃၁

ယွာဘသည်အဗ ှ လံ၏အိမ်သိ့သွား၍``အ ှ င် ၏အေစခံတိ့သည်အဘယ်ေကာင့်အက ်ပ်၏

လယ်ကိမီး ိ ့ ကပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ၃၂ အဗ ှ လံက``ငါ့အတွက်ေလာက်ထားေပးရန်

သင့်အားဘရင့်ထံသိ့ေစလတ်လိသြဖင့် အေခ ခိင်းခ့ဲပါ၏။ ငါသည်အဘယ်ေကာင့်ေဂ ရ မိ ့

မှထွက်ခွာ၍ဤအရပ်သိ့လာေရာက်မိပါသ နည်း။ ထိ မိ ့တွင်ေနရသည်ကငါ့အတွက်ပိ

၍ပင်ေကာင်းမည်။ ဘရင် ှ င့်ေတွ့ဆံခွင့်ရရန် ငါ့အတွက်စီစဥ်ေပးေစလိပါသည်။ အကယ်

၍ငါ့မှာအြပစ် ှ ိ ခ့ဲလ င်မင်း ကီးသည်ငါ့ ကိအဆံးစီရင်ေတာ်မပါေစ'' ဟယွာဘ အားေြပာ၏။ ၃၃

သိ့ြဖစ်၍ယွာဘသည်မင်း ကီးထံသိ့သွား၍ ထိအေကာင်းကိေလာက်ထား၏။ မင်း ကီးသည်

အဗ ှ လံအားအေခ ခိင်းသြဖင့် အဗ ှ လံ သည်လာေရာက်၍ေ ှ ့ေတာ်၌ဦး တ်ပျပ်ဝပ် ေလ၏။

မင်း ကီးသည်သ့အားနမ်း ပ်ေလ၏။

၁၅ ထိေနာက်အဗ ှ လံသည်ြမင်းရထားတစ်စီး၊ ြမင်းများ ှ င့်ေ ှ ့ေတာ်ေြပးစစ်သည်ငါးဆယ်

ကိမိမိအတွက်ထား ှ ိ ေလသည်။‐ ၂ သသည်နံနက်ေစာေစာထ ပီးလ င် မိ ့တံခါး

ဝလမ်းနံေဘးတွင်ရပ်လျက်ေနတတ်၏။ ဘရင် ၏အဆံးအြဖတ်ကိခံရန်အမသည်တစ်စံ

တစ်ေယာက်ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါသ့ကိေခ ၍``သင်သည်အဘယ်အရပ်ကလာသနည်း'' ဟ

ေမးေလ့ ှ ိ ၏။ အမသည်က``အ ှ င်အက ်ပ် သည်ဤမည်ေသာဣသေရလအ ွယ်မှြဖစ် ပါသည်''

ဟဆိလ င်၊‐ ၃ အဗ ှ လံက`` ကည့်ေလာ့၊ သင်၏အမသည် တရားဥပေဒအရမှန်ကန်၏။

သိ့ရာတွင် ဘရင်၏ကိယ်စားသင့်အမကိစီရင်ေပး မည့်သတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။‐ ၄

ငါသာလ င်တရားသ ကီးြဖစ်ခ့ဲပါမြငင်း ခံမ၊ တရားမ ှ ိ သသည်ငါ့ထံသိ့လာ၍

ငါသည်တရားသြဖင့်စီရင်မည်'' ဟေြပာ ဆိေလ့ ှ ိ ၏။‐ ၅အကယ်၍ထိသသည်အဗ ှ လံ၏အနီးသိ့

ချဥ်းကပ်၍ဦး တ်အ ိ အေသ ပခ့ဲေသာ် အဗ ှ လံသည်လက်ကိဆန့်၍ထိသအား

ကိင် ပီးလ င်နမ်း ပ်တတ်၏။‐ ၆ အဗ ှ လံသည်ဘရင်၏အဆံးအြဖတ်

ကိခံရန်လာေရာက်သ ဣသေရလအမျိုး သားမှန်သမ ကိ ဤနည်းအတိင်း ပသြဖင့်

ထိသတိ့၏ေကျးဇးသစာကိခံယရ ှ ိ ေလသည်။ ၇ ေလး ှ စ်မ  ကာေသာအခါအဗ ှ လံ

သည်ဒါဝိဒ်မင်းအား``အ ှ င်၊ အက ်ပ်သည် ထာဝရဘရားအား ပခ့ဲသည့်သစာဝတ်

ကိေြဖရန်ေဟ ဗန် မိ ့သိ့သွားခွင့် ပေတာ် မပါ။‐ ၈ ရိြပည်ေဂ ရ မိ ့တွင်ေနထိင်စဥ်အခါက

အကယ်၍ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်အား ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်ေပး

ေတာ်မပါလ င် ကိယ်ေတာ်အားေဟ ဗန် မိ ့ တွင်ဝတ် ပကိးကွယ်ပါမည်ဟအက ်ပ်

ကတိထားခ့ဲပါ၏'' ဟေလာက်၏။‐ ၉ မင်း ကီးက`` ငိမ်းချမ်းစွာသွားေလာ့'' ဟ

ဆိသြဖင့်အဗ ှ လံသည်ေဟ ဗန် မိ ့ သိ့သွားေလ၏။‐ ၁၀ သိ့ရာတွင်သသည်ဣသေရလအ ွယ် ှ ိ

သမ တိ့ထံသိ့ေစတမန်များလတ် ပီး လ င်``သင်တိ့သည်တံပိးခရာများမတ်

သံကိ ကားေသာအခါ``အဗ ှ လံသည် ေဟ ဗန် မိ ့တွင်နန်းတက်ေတာ်မ ပီ' ဟ

ေကးေကာ် ကေလာ့'' ဟမှာ ကားထား ေလသည်။‐ ၁၁ အဗ ှ လံ၏ေခ ဖိတ်ချက်အရသ ှ င့်

အတ ေယ  ှ လင် မိ ့မှလိက်လာသ အေပါင်းမှာ ှ စ်ရာ ှ ိ ၏။ သတိ့သည်အဗ

ှ လံ၏လ ို ့ဝှက် ကံစည်ချက်ကိလံးဝ မသိ က။ စိတ် ိ းသေဘာ ိ းြဖင့်လိက် ပါလာသများြဖစ်သတည်း။‐

၁၂ ယဇ်များကိပေဇာ်ေနချိန်၌အဗ ှ လံသည် ဂိေလာ မိ ့သိ့လလတ်၍ ဒါဝိဒ်၏အတိင်ပင်ခံ

အမတ်တစ်ဦးြဖစ်သဂိေလာ မိ ့သားအဟိေသာ ေဖလကိအေခ ခိင်း၏။ အဗ ှ လံ၏ေနာက်လိက်

များသည်အေရအတွက်တိးပွားများြပားလာ သည် ှ င့်အမ မင်း ကီးအားပန်ကန်ရန်လ ို ့ဝှက်

ကံစည်မသည်အင်အား ကီးထွားလာေလသည်။ ၁၃ အဗ ှ လံသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

ေကျးဇးသစာကိခံယရ ှ ိ ေန ပီြဖစ်ေကာင်း ဒါဝိဒ်အားလတစ်ေယာက်သည်လာေရာက် သတင်းေပးပိ့၏။

၁၄ ထိ့ေကာင့်ဒါဝိဒ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ှ ိ သည့်မးမတ်အေပါင်းတိ့အား``အဗ ှ လံ

၏လက်မှလွတ်ေြမာက်လိလ င်ငါတိ့သည် ချက်ချင်းထွက်ခွာသွားရ ကမည်။ ငါတိ့

သည်အလျင်အြမန်မထွက်ခွာလ င်သသည် မ ကာမီ ဤအရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ လာလျက်

ငါတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းကာ မိ ့သ မိ ့သားအေပါင်း တိ့ကိသတ်ြဖတ်ပစ်လိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။

၁၅ ထိသတိ့က``မှန်လှပါအ ှ င်မင်း ကီး၊ အက ်ပ်တိ့သည်အ ှ င့်အမိန့်ေတာ်အတိင်း

ေဆာင် ွက်ရန်အသင့် ှ ိ ပါ၏'' ဟေလာက် ထား က၏။‐ ၁၆ သိ့ေကာင့်မင်း ကီးသည်

မိမိ၏အိမ်ေထာင်စ သားချင်းများ ှ င့်မးမတ်များကိေခ ၍ ထွက်ခွာသွားေတာ်မ၏။

နန်းေတာ်ေစာင့်အြဖစ် ြဖင့်ေမာင်းမေတာ်ဆယ်ေယာက်သာလ င်ကျန် ရစ်သတည်း။ ၁၇

မင်း ကီးတိ့လစသည် ယင်းသိ့ထွက်ခွာသွား က ပီးေနာက် မိ ့အစွန်၌ ှ ိ ေသာအိမ်တစ်

အိမ်တွင်ရပ်တန့် က၏။‐ ၁၈ မင်း ကီး၏မးမတ်အေပါင်းတိ့သည်သ၏

အနီးတွင်ရပ်၍ေနစဥ် အေစာင့်တပ်သားများ သည်မင်း ကီး၏ေ ှ ့မှြဖတ်သွား က၏။ ဂါသ

မိ ့မှလိက်ပါလာ ကေသာတပ်သားေြခာက် ရာတိ့သည်လည်းယင်းသိ့ြဖတ်သွား က ေသာအခါ၊‐ ၁၉

မင်း ကီးကသတိ့၏ တပ်မးအိတဲအား``သင် သည်အဘယ်ေကာင့်ငါတိ့ ှ င့်အတလိက်

လာပါသနည်း။ ဘရင်သစ်ထံသိ့ြပန်၍ေန ပါေလာ့။ သင်သည်လမျိုးြခားြဖစ်ပါ၏။

မိမိ တိင်းြပည် ှ င့်လည်းေဝးကွာလျက်တိင်း တစ်ပါးတွင်ခိလံေနသြဖစ်သည်။‐ ၂၀

ဤအရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ လာသည်မှာလည်းကာလ အနည်းငယ်သာ ှ ိ ေသးသြဖင့် ငါသည်အဘယ်

ေကာင့်သင့်အားငါ ှ င့်အတအရပ်ရပ်သိ့လှည့် လည်ေစရပါမည်နည်း။ ငါအဘယ်အရပ်သိ့

သွားရမည်ကိပင်မသိ။ သင်သည်မိမိ၏အမျိုး သားတိ့ကိေခ ၍ြပန်သွားပါေလာ့။ ထာဝရ

ဘရားသည်သင့်အားသစာက ဏာထား ေတာ်မပါေစေသာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁

သိ့ရာတွင်အိတဲက``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အက ်ပ် သည်ေသရမည်ဆိေသာ်လည်း အ ှ င်မင်း ကီး

သွားေလရာရာသိ့အစဥ်လိက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိတိင်တည် ကျိန်ဆိပါ၏''

ဟြပန်လည်ေလာက်ထား၏။ ၂၂ ဒါဝိဒ်က``ေကာင်း ပီ။ ဆက်လက်ချီသွားေလာ့'' ဟ

မိန့်ေတာ်မသြဖင့် အိတဲသည်မိမိ၏လစ ှ င့် တကွသတိ့အားမီှခိသများကိေခ သွား၏။‐ ၂၃

ဒါဝိဒ်၏ေနာက်သိ့လိက်သများထွက်ခွာသွား ကေသာအခါ ြပည်သြပည်သားတိ့သည်ေအာ်

ဟစ်ငိေ ကး ကကန်၏။ မင်း ကီး ှ င့်ေနာက်လိက် အေပါင်းတိ့သည်ေက ဒန်ေချာင်းကိကး၍

ေတာက ာရသိ့ေ ှ ့ သွား ကေလသည်။ ၂၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ် ှ င့်ပဋိညာဥ်ေသတာ

ေတာ်ကိပင့်ေဆာင်ေသာေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ သည်ပါလာ က၏။ သတိ့သည်ပဋိညာဥ်

ေသတာေတာ်ကိချထား၍ လအေပါင်းတိ့ မိ ့မှထွက်ခွာ ပီးချိန်တိင်ေအာင်ေစာင့်ေန က၏။

သတိ့အထဲတွင်အဗျာသာလည်း ပါ၏။‐ ၂၅ ထိေနာက်မင်း ကီးသည်ဇာဒတ်အား``ပဋိ

ညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ မိ ့တွင်းသိ့ြပန်၍ပင့် ေဆာင်သွားေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်ငါ့

အား ှ စ်သက်ေတာ်မလ င် တစ်ေန့ေန့၌ထိ ေသတာေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊ ေသတာေတာ်

ကျိန်းဝပ်ရာအရပ်ကိလည်းေကာင်း ကည့် ခွင့်ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၆

သိ့ရာတွင်ငါ့အား ှ စ်သက်ေတာ်မမပါ လ င် ကိယ်ေတာ်အလိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်း

ပေတာ်မပါေစေသာ'' ဟဆိ၏။‐ ၂၇ ထိ့အြပင်မင်း ကီးကဇာဒတ်အား`` ကည့်ေလာ့၊

သင်၏သားအဟိမတ် ှ င့်အဗျာသာ၏သား ေယာနသန်တိ့ကိေခ ၍ ငိမ်းချမ်းစွာ မိ ့ ေတာ်သိ့ြပန်ေလာ့။‐

၂၈ ဤအေတာအတွင်း၌ငါသည်သင်၏ထံ မှသတင်းစကားမရမချင်းေတာက ာရ

ှ ိ ကးတိ့ဆိပ်တွင်ေစာင့်ဆိင်းေနမည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၉ ထိ့ေကာင့်ဇာဒတ် ှ င့်အဗျာသာတိ့သည်

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ မိ ့ေတာ်သိ့ြပန် လည်ပင့်ေဆာင်၍ မိ ့ေတာ်တွင်ေန က၏။

၃၀ ဒါဝိဒ်သည်ေြခနင်းကိခတ် ပီးလ င်ဝမ်း နည်းသည့်လကဏာြဖင့် ေခါင်း မီး ခံ၍ငိ

ယိကာသံလွင်ေတာင်သိ့တက်ေတာ်မ၏။ သ ၏ေနာက်မှလိက်ပါလာ ကသအေပါင်း

တိ့သည်လည်းေခါင်း မီး ခံ၍ငိယိ က၏။‐ ၃၁ အဟိေသာေဖလသည်အဗ ှ လံ၏

သပန်အဖဲွ ့သိ့ဝင်ေရာက်သွားေ ကာင်း ဒါဝိဒ် ကားသိေသာအခါ``အိ ထာဝရဘရား၊

အဟိေသာေဖလေပးေသာအ ကံအစည် များကိအချည်း ှ ီးြဖစ်ေစေတာ်မပါ''

ဟဆေတာင်းပတနာ ပ၏။ ၃၂ ဒါဝိဒ်သည်ကိးကွယ်ရာဌာနေတာ် ှ ိ သည့်

ေတာင်ထိပ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ မိမိ၏လယံ ေတာ်အာခိ မိ ့သားဟ ှ ဲ သည် မိမိအဝတ်

များကိဆတ် ဖဲလျက်ဦးေခါင်းကိလည်း ေြမမန့်ြဖင့်လးလျက်မင်း ကီးအားခရီး ဦး ကိ ပ၏။

၃၃ ဒါဝိဒ်ကဟ ှ ဲ အား``သင်သည်ငါ ှ င့်အတ လိက်လာလ င် ငါ့အားမည်သိ့မ အက

အညီေပး ိင်မည်မဟတ်။‐ ၃၄ သိ့ရာတွင်သင်သည် မိ ့သိ့ြပန်၍အဗ ှ လံ အား``အ ှ င်မင်း ကီး၊

အက ်ပ်သည်အ ှ င့် ခမည်းေတာ်၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင် ခ့ဲသည့်နည်းတ ယခအ ှ င်၏အမေတာ်
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ကိထမ်းေဆာင်ပါမည်' ဟေလာက်ထား ပီး ေနာက်အဟိေသာေဖလေပးသည့်အ ကံ

ကိဆန့်ကျင်ဘက် ပြခင်းအားြဖင့်ငါ့ အားအကအညီေပး ိင်၏။‐ ၃၅

ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ် ှ င့်အဗျာသာတိ့ သည် မိ ့ေတာ်တွင် ှ ိ ေန ကပါမည်။ နန်း

ေတာ်တွင်သင် ကားသိရသမ သတင်း ကိသတိ့အားေြပာ ကားေလာ့။‐ ၃၆

သတိ့ ှ င့်အတသတိ့၏သားများြဖစ် က ေသာ အဟိမတ် ှ င့်ေယာနသန်တိ့လည်း ှ ိ  က သည်ြဖစ်၍

သင်ရ ှ ိ သည့်သတင်းမှန်သမ ကိထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့အားြဖင့်ငါ့ထံသိ့ ေပးပိ့ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၃၇ သိ့ြဖစ်၍ဒါဝိဒ်၏အေဆွေတာ်ဟ ှ ဲ သည် မိ ့ေတာ်သိ့ြပန်ေလ၏။ ထိအချိန်၌ပင်

လ င်အဗ ှ လံသည် မိ ့ေတာ်သိ့ေရာက် ှ ိ လာေလသည်။

၁၆
ဒါဝိဒ်သည်ေတာင်ထိပ်ကိအနည်းငယ်ေကျာ် မိေသာအခါ ေမဖိေဗာ ှ က်၏အေစခံဇိဘ

ှ င့်ေတွ့ဆံေလ၏။ ဇိဘသည်မန့်အလံး ှ စ် ရာ၊ စပျစ်သီးေြခာက်အခိင်တစ်ရာ၊ စပျစ်သီး

မှည့်အခိင်တစ်ရာ ှ င့်စပျစ်ရည်ဘးတစ်ဘး ကိြမည်း ှ စ်ေကာင်ြဖင့်တင်ေဆာင်လာ၏။‐ ၂

ဒါဝိဒ်မင်းက``သင်သည်ဤပစည်းများကိ အဘယ်ေကာင့် ယေဆာင်လာပါသနည်း'' ဟ ေမးေတာ်မ၏။

ဇိဘက``ြမည်းများသည်အ ှ င်မင်း ကီး၏ မိသားစစီးရန်ြဖစ်ပါသည်။ မန့် ှ င့်သစ်သီး

များမှာငယ်သားတိ့စားရန်ြဖစ်၍စပျစ် ရည်မှာေတာက ာရတွင်သတိ့ေမာပန်း က

ေသာအခါေသာက်ရန်ြဖစ်ပါသည်'' ဟ ေလာက်၏။ ၃ မင်း ကီးက``သင်၏သခင်ေမဖိေဗာ ှ က်

ကားအဘယ်မှာနည်း'' ဟေမးေတာ်မလ င်၊ ဇိဘက``ယခအခါဣသေရလအမျိုးသား

တိ့သည် သ့အားဘိးေတာ်ေ ှ ာလ၏ ိင်ငံကိ အပ် ှ င်း ကေတာ့မည်ဟယံ ကည်သြဖင့်

သ သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနရစ်ပါ၏'' ဟ ေလာက်ေလသည်။ ၄

မင်း ကီးကလည်း``ေမဖိေဗာ ှ က်ပိင်သမ ေသာပစည်းဥစာတိ့ကိသင့်အားငါေပး၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ဇိဘက``အက ်ပ်သည်အ ှ င်၏အေစခံ ြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်သည်အ ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်

၌အစဥ်မျက် ှ ာရပါေစေသာ'' ဟ ေလာက်၏။ ၅ ဒါဝိဒ်သည်ဗာဟရိမ် မိ ့သိ့ေရာက်ေသာအခါ

ေ ှ ာလ၏ေဆွေတာ်မျိုးေတာ်ေဂရ၏သား၊ ှ ိ မိ ဆိသသည်ဒါဝိဒ်အားကျိန်ဆဲလျက် မိ ့မှ ထွက်လာ၏။‐ ၆

ဒါဝိဒ်အားကိယ်ရံေတာ်တပ်သားများ ှ င့်လ တိ့ြခံရံလျက် ှ ိ ေနေသာ်လည်း ှ ိ မိသည်

ဒါဝိဒ် ှ င့်မးမတ်တိ့အားခဲ ှ င့်ေပါက်ေလ သည်။‐ ၇ ှ ိ မိက``အသက်ကိသတ်ေသာအချင်း

ရာဇဝတ်ေကာင်၊ ထွက်သွားေလာ့။ ထွက်သွား ေလာ့။‐ ၈သင်သည်ေ ှ ာလ၏ ိင်ငံကိသိမ်းယခ့ဲ၍

သ၏မိသားစတိ့ကိသတ်သည့်အတွက် ယခထာဝရဘရားသည်သင့်ကိဒဏ် ခတ်ေတာ်မ ပီ။

ထာဝရဘရားသည် ိင်ငံ ေတာ်ကိသင်၏သားအဗ ှ လံ၏လက်သိ့ ေပးအပ်ေတာ်မ ပီ။

အချင်းလသတ်သမား၊ သင်သည်အကျိုးနည်းရေလ ပီ'' ဟကျိန် ဆဲေလ၏။

၉ ေဇ ယာ၏သားအဘိ ှ ဲ ကမင်း ကီး အား``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အဘယ်ေ ကာင့်ဤေခွး

ေသေကာင်ကိအ ှ င့်အားကျိန်ဆဲခွင့် ပ ေတာ်မပါသနည်း။ အက ်ပ်သည်သွား၍

သ၏ဦးေခါင်းကိြဖတ်ပစ်ပါရေစ'' ဟ ေလာက်၏။ ၁၀ မင်း ကီးကအဘိ ှ ဲ  ှ င့်သ၏အစ်ကိယွာဘ

အား``ဤအမသည်သင်တိ့ ှ င့်မသက်ဆိင်။ ထာဝရဘရားေစခိင်းေတာ်မသြဖင့် သ

သည်ကျိန်ဆဲခ့ဲေသာ်သ့အား`သင်သည် အဘယ်ေကာင့်ဤသိ့ ပဘိသနည်း' ဟ

အဘယ်သေမးြမန်းမည်နည်း'' ဟဆိ၏။‐ ၁၁ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်အဘိ ှ ဲ  ှ င့်မးမတ်

အေပါင်းတိ့အား``ငါ၏သားရင်းကပင်လ င် ငါ့ကိေသေကာင်း ကံလျက်ေနသည်ြဖစ်ရာ

ဤဗယာမိန်အ ွယ်ဝင် ပသည့်အမမှာ အ့ံ သေလာက်ပါသေလာ။ သ ပလိရာ

ပပါေစ။ ကျိန်ဆဲပါေလေစ။ ထာဝရ ဘရားေစခိင်းေတာ်မသြဖင့်သသည်

ဤသိ့ ပလပ်ရြခင်းြဖစ်၏။‐ ၁၂ ထာဝရဘရားသည်ငါ၏ဒကကိြမင် ေတာ်မ၍

ထိသ၏ကျိန်စာအစားေကာင်း ချီးမဂလာကိချေပးေကာင်းချေပးေတာ် မပါလိမ့်မည်''

ဟဆိ၏။‐ ၁၃ ထိေနာက်ဒါဝိဒ် ှ င့်ေနာက်ေတာ်လိက်သတိ့ သည်ဆက်လက်၍ခရီး ပ က၏။

ှ ိ မိသည် ေတာင်ခါးပန်းတစ်ေလာက်လိက်၍ကျိန်ဆဲ ကာေကျာက်ခဲများြဖင့်ေပါက်၏။

ေြမမန့် များ ှ င့်လည်းပက်၏။‐ ၁၄ မင်း ကီး ှ င့်အတသ၏လအေပါင်းတိ့သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ ွမ်းနယ် က သြဖင့်ထိအရပ်တွင်အပန်းေြဖ က၏။ ၁၅

အဗ ှ လံသည်လိက်ပါလာေသာဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ှ င့်အတ ေယ

ှ လင် မိ ့သိ့ဝင် က၏။ ထိသတိ့ ှ င့်အတ အဟိေသာေဖလလည်းပါ၏။‐ ၁၆

ဒါဝိဒ်၏လယံေတာ်ဟ ှ ဲ သည်အဗ ှ လံ ကိေတွ့ေသာအခါ``မင်း ကီးသက်ေတာ် ှ ည်

ပါေစေသာ။ မင်း ကီးသက်ေတာ် ှ ည်ပါေစ ေသာ'' ဟ ကိဆိေလ၏။ ၁၇

အဗ ှ လံက``သင်၏အေဆွေတာ်အေပ ၌ ထား ှ ိ သည့်ေကျးဇးသစာစကားအဘယ်သိ့

ြဖစ်ေလ ပီနည်း။ သင်သည်အဘယ်ေကာင့်သ ှ င့်အတလိက်မသွားပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ၁၈

ဟ ှ ဲ က``အက ်ပ်သည်အဘယ်သိ့လိက်သွား ိင်ပါမည်နည်း။ ထာဝရဘရားေ ွးချယ်ခန့်

ထားသဤလစ ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ေ ွးချယ်ခန့်ထားသ၏အေစ

ကိအက ်ပ်ခံပါမည်။ အက ်ပ်သည်အ ှ င် ှ င့်အတေနပါမည်။‐ ၁၉

အမှန်မှာအက ်ပ်သည်မိမိသခင်၏ သားေတာ်ထံတွင်အမေတာ်မထမ်းေဆာင် ပါလ င်

အဘယ်သ၏ထံတွင်ထမ်းေဆာင် ရပါမည်နည်း။ အက ်ပ်သည်အ ှ င့်ခမည်း

ေတာ်၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ခ့ဲသည့် နည်းတ ယခအ ှ င်၏အမေတာ်ကိ

ထမ်းေဆာင်ပါမည်'' ဟေလာက်၏။ ၂၀ ထိေနာက်အဗ ှ လံသည်အဟိေသာေဖလ

၏ဘက်သိ့လှည့်၍``ငါတိ့သည်အဘယ်အမ ကိ ပရ ကပါမည်နည်း။ ငါတိ့အားအ ကံ ေပးေလာ့''

ဟဆိ၏။ ၂၁အဟိေသာေဖလက``နန်းေတာ်ကိေစာင့်ေစ ရန်အ ှ င့်ခမည်းေတာ်ထားခ့ဲေသာေမာင်းမ

များ ှ ိ ရာသိ့ဝင်၍ ကိယ်လက် ှ ီးေ ှ ာမကိ ပေတာ်မပါ။ သိ့ ပလ င်ခမည်းေတာ်သည်

အ ှ င့်အားရန်သအြဖစ်သတ်မှတ်ေကာင်း လအေပါင်းတိ့သိေသာအခါအ ှ င်၏

ေနာက်လိက်ေနာက်ပါတိ့သည်အလွန်အား ရ ကပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်၏။‐ ၂၂

သိ့ြဖစ်၍အဗ ှ လံသည်နန်းေတာ်အမိး ထက်တွင်အမိးမိးေစ ပီးေနာက် လအေပါင်း

တိ့၏မျက်ေမှာက်၌ခမည်းေတာ်၏ေမာင်းမ များ ှ င့်ကိယ်လက် ှ ီးေ ှ ာမကိ ပ၏။

၂၃ ထိစဥ်အခါကလတိ့သည်အဟိေသာ ေဖလေပးသည့်အ ကံကိ ဘရားသခင်

၏ဗျာဒိတ်ေတာ်သဖွယ်မှတ်ယတတ်က၏။ ဒါဝိဒ် ှ င့်အဗ ှ လံတိ့လည်းမှတ်ယ ကသတည်း။

၁၇ အဟိေသာေဖလက``အက ်ပ်သည်လ တစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်ေ ွးချယ်၍

ဒါဝိဒ် ေနာက်သိ့ယေန့ညဥ့်ပင်လိက်ပါရေစ။‐ ၂ ေမာပန်းစိတ်ပျက်ေနချိန်၌သ့အားအက ်ပ်

ဝင်ေရာက်တိက်ခိက်ပါမည်။ ထိအခါသသည် ေကာက်လန့်သွားမည်ြဖစ်၍ သ၏လတိ့သည်

လည်းထွက်ေြပး ကပါလိမ့်မည်။ အက ်ပ်သည် ဘရင်တစ်ပါးတည်းကိသာသတ် ပီးလ င်၊‐ ၃

မဂလာေဆာင်သတိ့သမီးသည်မိမိ၏ ခင်ပွန်းထံသိ့ြပန်လာသက့ဲသိ့ သ၏လ

အေပါင်းကိအ ှ င့်ထံသိ့ြပန်လာေစပါ မည်။ အ ှ င်ေသေစလိသမှာတစ်ေယာက် တည်းြဖစ်ပါ၏။

အြခားလအေပါင်းတိ့ သည်ေဘးဥပဒ်ေရာက်ရ ကလိမ့်မည် မဟတ်ပါ'' ဟအဗ ှ လံအားေလာက်

ထား၏။‐ ၄ဤအ ကံကိအဗ ှ လံ ှ င့်ဣသေရလ အမျိုးသားေခါင်းေဆာင်များက ှ စ်သက် က၏။ ၅

အဗ ှ လံက``ယခဟ ှ ဲ ကိေခ ခ့ဲ က။ သ ၏အ ကံကိလည်းနားေထာင် ကစိ'့' ဟ ဆိ၏။‐ ၆

ဟ ှ ဲ ေရာက်လာေသာအခါအဗ ှ လံ က``အဟိေသာေဖလေပးေသာအ ကံမှာ ဤသိ့ြဖစ်၏။

ထိအ ကံအတိင်းငါတိ့ လိက်သင့်ပါသေလာ။ မလိက်သင့်ပါမငါ တိ့အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိေြပာပါ ေလာ့''

ဟဆိ၏။ ၇ဟ ှ ဲ က``ယခတစ် ကိမ်အ ှ င့်အား အဟိ ေသာေဖလေပးသည့်အ ကံမှာမသင့် ေလျာ်ပါ။‐ ၈

အ ှ င်၏ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ် ှ င့်သ၏လတိ့ သည်စစ်ရည်ဝသများြဖစ်သည်ကိလည်း ေကာင်း၊

သတိ့သည်သားငယ်ေပျာက်သည့်ဝက် ဝံမက့ဲသိ့ ေ ကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းသည်ကိ

လည်းေကာင်းအ ှ င်သိေတာ်မပါ၏။ အ ှ င့် ခမည်းေတာ်သည်အေတွ့အ ကံများသည့်

စစ်သည်ေတာ်တစ်ဦးြဖစ်သြဖင့် ညဥ့်အခါ မိမိ၏လတိ့ ှ င့်အတအိပ်စက်ေတာ်မမ တတ်ပါ။‐ ၉

ယခပင်လ င်သသည်ဂတစ်ခခ၌ြဖစ် ေစ၊ အြခားတစ်ေနရာရာ၌ြဖစ်ေစပန်း ေအာင်းလျက်ေနပါလိမ့်မည်။

ဒါဝိဒ်က စတင်တိက်ခိက်သည် ှ င့်တစ် ပိင်နက် အ ှ င်၏လအချို ့တိ့ကျဆံး ကပါ လိမ့်မည်။

ထိသတင်းကိ ကားေသာသ တိ့က အ ှ င်၏လတိ့အေရး ံ းနိမ့် က ပီဟေြပာဆိ ကပါလိမ့်မည်။‐ ၁၀

ထိအခါြခေသ့က့ဲသိ့ေ ကာက်စိတ်ကင်း၍ ရဲစွမ်းသတိအ ှ ိ ဆံးေသာသများပင်လ င်

ထိတ်လန့်သွား ကပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ေ ကာင့် ဆိေသာ်အ ှ င့်ခမည်းေတာ်သည်သရဲေကာင်း

ကီးတစ်ေယာက်ြဖစ်၍ သ၏စစ်သည်ေတာ် တိ့သည်လည်းစစ်ရည်ဝသများြဖစ်သည်

ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတစ်ရပ်လံးသိ ကေသာေကာင့်ြဖစ်ပါ၏။‐ ၁၁

အ ှ င့်အားအက ်ပ်အ ကံေပးလိသည်မှာ သမဒရာသဲလံး ှ င့်အမ များြပားေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းကိ ိင်ငံ တစ်စွန်းမှတစ်စွန်းတိင်ေခ ယေစရန်ြဖစ် ပါ၏။

ထိေနာက်သတိ့အားအ ှ င်ကိယ်တိင် ေခါင်းေဆာင်၍စစ်ပဲွသိ့ဝင်ေတာ်မပါ။‐ ၁၂

ဒါဝိဒ် ှ ိ ရာအရပ်ကိမေတွ့ေတွ့ေအာင် ှ ာ၍ အက ်ပ်တိ့သည်သ့အား တ်တရက်

အမှတ်မထင်ဝင်ေရာက်တိက်ခိက် ကပါ မည်။ သမှစ၍သ၏လတစ်စံတစ်ေယာက်

မ မေသဘဲကျန်ရစ်လိမ့်မည်မဟတ်ပါ။‐ ၁၃ အကယ်၍သသည် မိ ့တစ် မိ ့အတွင်း

သိ့ဆတ်ခွာသွားလ င် အက ်ပ်တိ့၏လ များသည် ကိးများကိယေဆာင်ကာေတာင်

ကန်းေပ တွင်ေကျာက်တစ်လံးမ မကျန်ဘဲ ထိ မိ ့ကိချိုင့်ဝှမ်းေအာက်သိ့ဆဲွချ က ပါမည်''

ဟေလာက်၏။ ၁၄ အဗ ှ လံ ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့က``ဟ ှ ဲ ၏အ ကံသည်အဟိ

ေသာေဖလ၏အ ကံထက်ေကာင်း၏'' ဟ ဆိ က၏။ အဗ ှ လံ၌ေဘးေရာက်ေစြခင်း ငှာ

ထာဝရဘရားသည်အဟိေသာေဖလ ေပးေသာအ ကံေကာင်းကိပျက်ေစရန် စီရင်ေတာ်မသတည်း။ ၁၅

ထိေနာက်ဟ ှ ဲ သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ် ှ င့်အဗျာသာတိ့အား မိမိသည်အဗ ှ လံ

ှ င့်ဣသေရလေခါင်းေဆာင်များကိအဘယ် သိ့အ ကံေပး၍အဟိေသာေဖလက

မည်သိ့အ ကံေပးသည်ကိေြပာြပ၏။‐ ၁၆ ထိေနာက်ဟ ှ ဲ က``လတစ်ေယာက်ကိေစ
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လတ်၍ဒါဝိဒ်မင်းအား`ေတာက ာရကးတိ့ ဆိပ်တွင်ညဥ့်အိပ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ေယာ်ဒန်

ြမစ်တစ်ဘက်ကမ်းသိ့ချက်ချင်းကးေတာ် မပါ။ သိ့မှသာလ င်အ ှ င် ှ င့်အ ှ င့်လ

တိ့သည်ေသေဘးမှလွတ်ေြမာက် ကပါ လိမ့်မည်' ဟေလာက်ထားေစေလာ့'' ဟမှာ ကားေလသည်။

၁၇ ဇာဒတ်၏သားေယာနသန် ှ င့်အဗျာသာ ၏သားအဟိမတ်တိ့သည်လြမင်မည်စိး

၍ မိ ့ထဲမဝင်ဝ့ံဘဲအေရာေဂလ ွာတွင် ေစာင့်ေန က၏။ ဒါဝိဒ်ထံသိ့သတိ့ယ

ေဆာင်ရန်သတင်းကိအေစခံမကေလး တစ်ေယာက်ကလာေရာက်ေပးပိ့သည့်အတိင်း

သတိ့သည်ဒါဝိဒ်ထံသိ့သွား၍ေလာက် က၏။‐ ၁၈ သိ့ရာတွင်ယခတစ် ကိမ်၌လကေလး

တစ်ေယာက်သည် သတိ့ကိြမင်သြဖင့်အဗ ှ လံအားေလာက်ထားေလ၏။ ထိ့ေကာင့်

ေယာနသန် ှ င့်အဟိမတ်တိ့သည်ဗာဟ ရိမ် မိ ့ ှ ိ အိမ်တစ်အိမ်သိ့အေဆာတလျင် သွား ပီးလ င်

ထိအိမ်အနီး ှ ိ ေရတွင်းထဲ သိ့ဆင်း၍ပန်း က၏။‐ ၁၉ အိမ် ှ င်မသည်ေရတွင်းကိဖံးအပ် ပီးလ င်

မည်သမ မရိပ်မိေစရန်အဖံးေပ တွင် ဆန်လှန်း၍ထားေလသည်။‐ ၂၀

အဗ ှ လံ၏အမထမ်းတိ့သည်ထိအိမ် သိ့လာေရာက်၍ထိအမျိုးသမီးအား``အဟိ

မတ် ှ င့်ေယာနသန်အဘယ်မှာနည်း'' ဟ ေမး၏။ အမျိုးသမီးက``ြမစ်တစ်ဘက်သိ့ကးသွား

ကပါသည်'' ဟေြဖ၏။ အမထမ်းတိ့သည်ထိသတိ့ကိ ှ ာေသာ် လည်းမေတွ့သြဖင့် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့

ြပန်သွား က၏။‐ ၂၁သတိ့ြပန်သွား ကေသာအခါအဟိမတ် ှ င့်ေယာနသန်တိ့သည်ေရတွင်းထဲမှတက်

လာ ပီးလ င် ဒါဝိဒ်မင်းထံသွားေရာက်သတင်း ပိ့ က၏။ သတိ့သည်မင်း ကီးအားအဟိေသာ

ေဖလအဘယ်သိ့မေကာင်း ကံသည်ကိသံ ေတာ်ဦးတင် ပီးေနာက်``ြမစ်တစ်ဘက်ကမ်းသိ့

ေဆာလျင်စွာကးေတာ်မပါ'' ဟေလာက်ထား က၏။‐ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍ဒါဝိဒ် ှ င့်ေနာက်ပါအေပါင်းတိ့

သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး ကရာ မိး ေသာက်ချိန်၌တစ်ေယာက်မကျန်တစ်ဘက်

ကမ်းသိ့ေရာက် ှ ိ  က၏။ ၂၃အဟိေသာေဖလသည်မိမိေပးသည့် အ ကံကိမလိက် ကေကာင်းသိ ှ ိ ေသာ

အခါ ြမည်းကိကန်း ှ ီးတင်၍မိမိေနရင်း မိ ့သိ့ြပန်ေလ၏။ သသည်မိမိ၏အမ

ကိစအဝဝကိစီစဥ်ေဆာင် ွက် ပီးေနာက် ကိးဆဲွချ၍ေသေလ၏။ သ့အေလာင်းကိ

သက်ဆိင်ရာေဆွမျိုးစသချုင်းတွင်သ ဂဟ် က၏။ ၂၄ အဗ ှ လံ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်ဘက်ကမ်းသိ့ကးမိ ကေသာအခါ ဒါဝိဒ်သည်မဟာနိမ် မိ ့ သိ့ေရာက် ှ ိ ေနေလ ပီ။‐

၂၅ (အဗ ှ လံသည်အာမသအားယွာဘ၏ ေနရာတွင်တပ်မေတာ်ဗိလ်ချုပ်အြဖစ်ခန့် ထား၏။

အာမသကားဣ ှ ေမလအမျိုး သားေယသာ၏သားြဖစ်၏။ သ၏မိခင်မှာ နာဟတ်၏သမီး၊

ယွာဘ၏မိခင်ေဇ ယာ ၏ညီမအဘိဂဲလြဖစ်သတည်း။‐) ၂၆အဗ ှ လံ ှ င့်ေနာက်ပါအေပါင်းတိ့သည်

ဂိလဒ်ြပည်တွင်တပ်စခန်းချ က၏။ ၂၇ မဟာနိမ် မိ ့သိ့ဒါဝိဒ်ေရာက် ှ ိ လာေသာ

အခါအမုန်ြပည်၊ ရဗာ မိ ့သားနာဟတ်၏ သားေ ှ ာဘိ၊ ေလာေဒဗာ မိ ့သားအေမျလ

၏သားမာခိရ ှ င့်ဂိလဒ်ြပည်ေရာေဂလိမ် မိ ့သားဗာဇိလဲတိ့သည်သ၏ထံလာ ေရာက်ေတွ ့ဆံ က၏။‐ ၂၈

ေတာက ာရ၌ဒါဝိဒ် ှ င့်ေနာက်ပါတိ့သည် အစာေရစာငတ်မွတ်လျက်၊ ွမ်းနယ်လျက်

ေန ကမည်ကိသတိ့သိေသာေကာင့် ခွက် ဖလားများ၊ ေြမအိးများ၊ အိပ်ရာများ၊ ဂျံု ဆန်၊ မေယာဆန်၊

မန့်ညက်၊ ေပါက်ေပါက်၊ ပဲေတာင့်၊ ပဲ ကား၊ ပျားရည်၊ ဒိန်ခဲ၊ မလိင် ှ င့်သိးများ ကိယေဆာင်လာက၏။

၁၈ ဒါဝိဒ်မင်းသည်မိမိ၏လတိ့ကိစ ံ းေစ ပီးလ င် တစ်ေထာင်တပ်၊

တစ်ရာတပ်များကိ ဖဲွ ့၍ယင်းတိ့ကိအပ်ချုပ်ရန်တပ်မးများ ခန့်ထားေတာ်မ၏။‐ ၂

ထိေနာက်သသည်ထိတပ်တိ့ကိသံးစခဲွ ၍ေစလတ်ေတာ်မ၏။ တစ်စကိယွာဘအား

လည်းေကာင်း၊ တစ်စကိယွာဘ၏ညီအဘိ ှ ဲ အားလည်းေကာင်း၊ အြခားတစ်စကိဂါသ

မိ ့သားအိတဲအားလည်းေကာင်းဦးစီးေစ ေတာ်မ၏။ ထိေနာက်မင်း ကီးသည်မိမိ၏

လတိ့အား``ငါကိယ်တိင်သင်တိ့ ှ င့်အတ ချီတက်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

လတိ့က``အ ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ ကေတာ်မမပါ ှ င့်။ အကယ်၍အက ်ပ်

တိ့အားလံးပင်တပ်လန့်ထွက်ေြပး က ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အက ်ပ်တိ့အနက်

ထက်ဝက်မ ပင်ကျဆံးသွားေသာ်လည်း ေကာင်း၊ ရန်သအတွက်အဘယ်သိ့မ

ထးြခားမ ှ ိ မည်မဟတ်ပါ။ အ ှ င် သည်ကားအက ်ပ်တိ့လတစ်ေသာင်း ေလာက်တန်ဖိး ှ ိ ပါ၏။

အ ှ င်သည် မိ ့ ထဲတွင်ေနရစ်၍အက ်ပ်တိ့အားစစ် ကပိ့ေပးပါကပိ၍ေကာင်းပါလိမ့် မည်''

ဟေလာက်ထား က၏။ ၄ မင်း ကီးကလည်း``အေကာင်းဆံးဟသင်တိ့ ထင်သည့်အတိင်းငါ ပမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ ၏။ ထိေနာက်သသည်တစ်ေထာင်တပ်၊ တစ်ရာ တပ်တိ့ချီတက်ထွက်ခွာသွား ကစဥ် မိ ့

တံခါးအနီးတွင်ရပ်၍ေနေတာ်မ၏။‐ ၅ ``ငါ့မျက် ှ ာကိေထာက်၍သငယ်အဗ

ှ လံအားေဘးအ ရာယ်မ ပ ကပါ ှ င့်'' ဟယွာဘ၊ အဘိ ှ ဲ  ှ င့်အိတဲတိ့အား မှာ ကားေတာ်မလိက်၏။

ဤသိ့တပ်မး ကီးတိ့အားမှာ ကားသည်ကိတပ်သား အေပါင်းတိ့ ကား က၏။ ၆

ဒါဝိဒ်၏တပ်မေတာ်သည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား စစ်ဆင်ရန် မိ ့ြပင်သိ့ထွက်ခွာ

ပီးလ င်ဧဖရိမ်ေတာ၌တိက်ပဲွဝင် က၏။‐ ၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ဒါဝိဒ်၏

လတိ့လက်တွင် အ ကီးအကျယ်အေရး ံ းနိမ့် ကေလသည်။ ထိေန့တွင်သတိ့ဘက်

မှလေပါင်း ှ စ်ေသာင်းမ ကျဆံးသွား သတည်း။‐ ၈ တိက်ခိက်မသည်ေတာေတာင်များသိ့ပျံ ့ ှ ံ ့

၍သွားသြဖင့် ေတာတွင်ေသဆံးသည့်လဦး ေရမှာတိက်ပဲွတွင်ကျဆံးသည့်ဦးေရထက်

ပင်များေလသည်။ ၉အဗ ှ လံသည် တ်တရက်ဒါဝိဒ်၏လ အချို ့ ှ င့်ေတွ့၏။ သသည်လားကိစီး၍

ဝက်သစ်ချပင် ကီးတစ်ပင်ေအာက်သိ့ဝင် လိက်ရာသ၏လည်သည်သစ်ကိင်းများ

ကားတွင်ညပ်၍ေနေလ၏။ လားသည်ဆက် လက်၍ေြပးသွားသြဖင့်အဗ ှ လံမှာ

ေလထဲတွင်တဲွလဲွကျန်ရစ်ေလေတာ့သည်။‐ ၁၀ ဒါဝိဒ်၏လတစ်ေယာက်သည်သ့ကိြမင်

သြဖင့်ယွာဘအား``အ ှ င်၊ ဝက်သစ်ချပင် မှာအဗ ှ လံတဲွလဲွေနသည်ကိအက ်ပ် ြမင်ခ့ဲပါသည်''

ဟေြပာ၏။ ၁၁ ယွာဘက``သင်ြမင်ခ့ဲသည်မှန်က အဘယ် ေကာင့်ထိေနရာ၌ပင်မထိးသတ်ခ့ဲပါ

သနည်း။ အကယ်၍သာသတ်ခ့ဲလ င်သင့် အားေငွဒဂ ါးတစ်ဆယ် ှ င့်ခါးစည်းကိ ငါဆေပးေလ ပီ''

ဟဆိ၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင် ထိသက``အကယ်၍အ ှ င်သည် အက ်ပ်အားေငွဒဂ ါးတစ်ရာပင်ေပးေသာ်

လည်း အက ်ပ်သည်ဘရင့်သားေတာ်ကိ လက်ဖျား ှ င့်မ တိ့မည်မဟတ်ပါ။ မင်း

ကီးကအ ှ င့်အားလည်းေကာင်း၊ အဘိ ှ ဲ ှ င့်အိတဲအားလည်းေကာင်း`ငါ့မျက် ှ ာကိ

ေထာက်၍လငယ်အဗ ှ လံကိေဘး အ ရာယ်မ ပပါ ှ င့်'' ဟမှာ ကားေတာ်

မသည်ကိအက ်ပ်တိ့အားလံး ကား ကပါ၏။‐ ၁၃ သိ့ပါလျက်အက ်ပ်သည်မင်း ကီး၏

အမိန့်ေတာ်ကိနားမေထာင်ဘဲ အဗ ှ လံ အားသတ်မည်ဆိပါကမင်း ကီးမ ကား

မသိသည့်အမအရာတစ်စံတစ်ခမ မ ှ ိ သြဖင့် ထိအေကာင်းကိ ကားသိ

ေတာ်မမည်သာြဖစ်ပါ၏။ ထိအခါအ ှ င် သည်အက ်ပ်ဘက်၌ေန၍ကာကွယ်ေြပာ

ဆိမည်မဟတ်ပါ'' ဟြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၄ ယွာဘက``ငါသည်သင် ှ င့်ထပ်မံ၍အချိန်

မ ဖန်းလိေတာ့ ပီ'' ဟဆိ ပီးလ င်လံှသံး စင်းကိယ၍ဝက်သစ်ချပင်မှတဲွလဲွကျ လျက်

အသက် ှ င်ေနေသာအဗ ှ လံ၏ ရင်ကိထတ်ချင်းေပါက်ထိးေလသည်။‐ ၁၅

ထိေနာက်ယွာဘ၏တပ်သားဆယ်ေယာက် တိ့သည် အဗ ှ လံကိဝိင်း၍အဆံး စီရင်လိက် က၏။ ၁၆

ယွာဘသည်အတိက်အခိက်ရပ်စဲေစရန် တံပိးခရာကိမတ်ေစ၏။ ထိအခါသ

၏တပ်သားတိ့သည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အားလိက်လံတိက်ခိက်ရာမှြပန် လာ က၏။‐ ၁၇

သတိ့သည်အဗ ှ လံ၏အေလာင်းကိ ယ၍ ေတာထဲတွင်တွင်းနက်တစ်ခထဲသိ့ ပစ်ချကာ

ေကျာက်ခဲပံ ကီးြဖင့်ဖံးအပ် ထား က၏။ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့သည်လည်း

မိမိတိ့ေနရပ်အသီးသီး သိ့ထွက်ေြပး ကကန်၏။ ၁၈ အဗ ှ လံသည်မိမိတွင်သားမ ှ ိ သြဖင့်

မိမိနာမည်မတိမ်ေကာေစရန်အသက် ှ င် စဥ်အခါက ဘရင့်ချိုင့်ဝှမ်းတွင်ေကျာက်တိင်

ကိတည်ေဆာက်၍ မိမိ၏နာမည်ြဖင့်ေခ တွင် ေစရာအဗ ှ လံေကျာက်တိင်ဟယေန့

တိင်ေအာင်တွင်သတည်း။ ၁၉ ထိေနာက်ဇာဒတ်၏သားအဟိမတ်သည်ယွာဘ

အား``ထာဝရဘရားသည်မင်း ကီးအားရန်သ များလက်မှကယ်ေတာ်မ ပီြဖစ်ေ ကာင်းသတင်း

ေကာင်းကိမင်း ကီးထံသွားေရာက် ကားေလာက် ပါရေစ'' ဟေတာင်းပန်၏။ ၂၀

ယွာဘက``ယေန့သင်သည်အဘယ်သတင်း ေကာင်းကိမ ယေဆာင်၍မသွားရ။ အြခား

တစ်ေန့ေန့၌သွားခွင့် ပမည်။ ဘရင်၏သား ေတာ်ေသဆံး ပီြဖစ်၍ယေန့သင်သွား၍ မြဖစ်'' ဟဆိ၏။‐

၂၁ ထိေနာက်ယွာဘသည်မိမိ၏ကန်က ှ ိ အမျိုးသားအား``သင်ေတွ့ြမင်ရသည့်အမ

ကိမင်း ကီးထံသွား၍သံေတာ်ဦးတင် ေလာ့'' ဟဆိသြဖင့်သသည်ယွာဘအား

ဦး တ် ပီးလ င်ေြပး၍သွားေလသည်။ ၂၂ အဟိမတ်က``အက ်ပ်အားလည်းထိသတင်း

ကိယေဆာင်သွားခွင့် ပပါ။ ေဘးေတွ့မည် ြဖစ်ေသာ်လည်းအက ်ပ်အမမထားပါ''

ဟထပ်မံ၍ေတာင်းပန်၏။ ယွာဘက``ငါ့သား၊ သင်သည်အဘယ်ေကာင့် ဤအမကိ ပလိပါသနည်း။

ယင်းသိ့ ပ သည့်အတွက်ဆလာဘ်ရ ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟဆိ၏။ ၂၃

အဟိမတ်ကလည်း``ေဘးေတွ့မည်ြဖစ်ေသာ် လည်းအက ်ပ်သွားလိပါသည်'' ဟတစ်ဖန်

ေတာင်းပန်၏။ ယွာဘက``ဤသိ့ြဖစ်ပါမသင်သွားေလာ့''ဟဆိသြဖင့်အဟိမတ်သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်

ချိုင့်ဝှမ်းလမ်းြဖင့်ေြပးသွားရာ က ှ ိ အမျိုး သားကိေကျာ်လွန်၍သွားေလ၏။ ၂၄

ဒါဝိဒ်သည် မိ ့အြပင်တံခါး ှ င့်အတွင်း တံခါးစပ် ကားတွင် ှ ိ ေသာေြမကွက်လပ် တွင်ထိင်လျက်ေန၏။

ကင်းေစာင့်သည် မိ ့ ိ း ေပ သိ့တက် ပီးလ င် မိ ့တံခါးအမိးေပ မှရပ်၍ ကည့်လိက်ရာလတစ်ေယာက်

အေဖာ်မပါဘဲေြပးလာသည်ကိြမင် သြဖင့်၊‐ ၂၅ မင်း ကီးအားဟစ်ေအာ်ေလာက်ထား၏။ မင်း

ကီးက``ထိသသည်တစ်ကိယ်တည်းြဖစ်လ င် သတင်းေကာင်းကိယေဆာင်လာသြဖစ်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ေြပးလာသသည်လည်း အနီးသိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။ ၂၆ ထိအခါကင်းေစာင့်သည်

အြခားလတစ် ေယာက်တစ်ကိယ်တည်းေြပးလာသည်ကိ ြမင်ြပန်သြဖင့် တံခါးမးအား`` ကည့်ေလာ့၊

အြခားသတစ်ေယာက်တစ်ကိယ်တည်း ေြပးလာေနပါသည်'' ဟေအာ်၍ေြပာ၏။

မင်း ကီးက``ဤသသည်လည်း သတင်းေကာင်း ကိယေဆာင်လာသြဖစ်လိမ့်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

၂၇ ကင်းေစာင့်က``ပထမလေြပးပံမှာအဟိ မတ်ေြပးပံ ှ င့်တပါသည်'' ဟေလာက်လ င်၊
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မင်း ကီးက``သသည်လေကာင်းြဖစ်၍ သတင်းေကာင်းကိယေဆာင်လာလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၈ အဟိမတ်သည်မင်း ကီးအား တ်ခွန်းဆက် သ ပီးလ င် ေ ှ ့ေတာ်၌ေြမေပ သိ့လဲှချ

ပျပ်ဝပ်ကာ``သပန်တိ့အေပ တွင်အ ှ င်မင်း ကီးအားေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မေသာအ ှ င်

၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်မဂ လာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း'' ဟေလာက်၏။ ၂၉

မင်း ကီးက``လငယ်အဗ ှ လံေဘးကင်း ပါ၏ေလာ'' ဟေမးလ င်၊ အဟိမတ်က``အ ှ င်၊

အက ်ပ်အားအ ှ င် ၏တပ်မးေစလတ်စဥ်အခါက န်းရင်းဆန် ခတ်ြဖစ်၍ေနသြဖင့်

အက ်ပ်သည်အဘယ် သိ့မ မေလာက်ထားတတ်ပါ'' ဟြပန်လည် ေြဖ ကား၏။ ၃၀

မင်း ကီးက``ထိေနရာသိ့ေ ့၍ရပ်ေလာ့'' ဟ ဆိလ င်အဟိမတ်သည်ေ ့၍ရပ်ေန၏။ ၃၁

ထိေနာက်က ှ ိ အမျိုးသားေရာက် ှ ိ လာ၍ မင်း ကီးအား``အက ်ပ်သည်အ ှ င်မင်း ကီး

အတွက်သတင်းေကာင်းကိယေဆာင်လာပါ သည်။ ယေန့အ ှ င်အားထာဝရဘရား

သည်ပန်ကန်သအေပါင်းတိ့အေပ တွင် ေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မပါ ပီ'' ဟေလာက်၏။ ၃၂

မင်း ကီးက``လငယ်အဗ ှ လံေဘးကင်း ပါ၏ေလာ''ဟေမးေတာ်မေသာ်က ှ ိ အမျိုး သားက``အ ှ င်၊

အ ှ င်၏ရန်သများ ှ င့်အ ှ င့် အားပန်ကန် ကသများသည်ထိသငယ် က့ဲသိ့ြဖစ် ကပါေစေသာ''

ဟေလာက်၏။ ၃၃ မင်း ကီးသည်လွန်စွာဝမ်းနည်းေကကဲွလျက် မိ ့တံခါးအမိးထက်၌ ှ ိ ေသာအခန်းသိ့

တက်သွား၍ငိေ ကးေတာ်မ၏။ ယင်းသိ့ တက်သွားစဥ်``အိ ငါ့သား၊ ငါ့သားအဗ ှ လံ၊ အဗ ှ လံငါ့သား၊

သင့်ကိယ်စားငါေသ ချင်ပါဘိ။ ငါ့သားအဗ ှ လံ၊ ငါ့သား'' ဟ ငိေကးြမည်တမ်းေလ၏။

၁၉ ဒါဝိဒ်မင်းသည်အဗ ှ လံအတွက်ငိေ ကး ြမည်တမ်းလျက်ေနေ ကာင်း ယွာဘထံသိ့

သတင်းေရာက် ှ ိ လာ၏။‐ ၂ မင်း ကီးသည်သားေတာ်အတွက်ငိေ ကး

ြမည်တမ်းလျက်ေနေကာင်း ကားသိရေသာ အခါ ဒါဝိဒ်၏တပ်သားအေပါင်းတိ့အဖိ့

ထိေန့၌ေအာင်ပဲွသည်ဝမ်းနည်းပေဆွးပဲွ ြဖစ်ရေလ၏။‐ ၃ တိက်ပဲွမှထွက်ေြပးခ့ဲသြဖင့် ှ က်ေ ကာက်

ေနသည့်စစ်သားများက့ဲသိ့ သတိ့သည် မိ ့ ထဲသိ့တိတ်တဆိတ်ြပန်လည်ဝင်ေရာက် လာ က၏။‐

၄ မင်း ကီးသည်မျက် ှ ာကိအပ်၍``အိ ငါ့သား၊ ငါ့သားအဗ ှ လံ၊ အဗ ှ လံငါ့သား''

ဟကျယ်ေလာင်စွာငိေ ကးေတာ်မ၏။ ၅ ယွာဘသည်ဘရင့်အိမ်ေတာ်သိ့သွား၍``ယေန့

အ ှ င်သည်အ ှ င်၏အသက်ကိလည်းေကာင်း၊ အ ှ င့်သားသမီး၊ မိဖရားေမာင်းမတိ့၏

အသက်ကိလည်းေကာင်းကယ်ဆယ်ေသာ အ ှ င့်လတိ့အားချီးြမင့်မည့်အစား တ်ချေတာ်မေလ ပီ။‐ ၆

အ ှ င်သည်မိမိအားချစ်ြမတ် ိးသတိ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ အ ှ င့်အားမန်းသတိ့ကိ

ေထာက်ခံအားေပးေတာ်မ ပီ။ မိမိ၏တပ်မး များ ှ င့်တပ်သားများအားမည်သိ့မ ပမာဏ

မ ပေ ကာင်းထင် ှ ားေစေတာ်မ ပီ။ ယခ အခါ၌အက ်ပ်တိ့အားလံးေသ၍အဗ

ှ လံအသက် ှ င်လျက်ေနမည်ဆိပါမ အ ှ င်အားရဝမ်းေြမာက်ေတာ်မမည်

ြဖစ်ေ ကာင်းအက ်ပ်သိြမင် ိင်ပါ၏။‐ ၇ ယခအ ှ င် ကေတာ်မ၍အ ှ င်၏လတိ့

အားေမတာစကားကိမိန့်ေတာ်မပါ။ ထိသိ့ အ ှ င် ပေတာ်မမပါလ င်နက်ြဖန်နံနက်

၌ထိသတိ့အနက်တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ အ ှ င် ှ င့်အတ ှ ိ ေနေတာ့မည်မဟတ် သြဖင့်

အ ှ င့်တစ်သက်တွင်အဆိး ွား ဆံးေသာေဘးအ ရာယ် ှ င့်ေတွ့ ကံရမည် ြဖစ်ေ ကာင်းကိ

အက ်ပ်သည်ထာဝရ ဘရား၏နာမေတာ်ကိတိင်တည်၍ကျိန် ဆိပါ၏'' ဟေလာက်ေလ၏။‐

၈ ထိအခါမင်း ကီးသည်ထ ပီးလ င် မိ ့ တံခါးအနီးသိ့သွား၍ထိင်ေတာ်မ၏။

လ တိ့သည်ထိအရပ်တွင်မင်း ကီး ှ ိ ေတာ်မ ေကာင်း ကားေသာအခါအထံေတာ်သိ့

ချဥ်းကပ်လာ က၏။ ဤအေတာအတွင်း၌ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ့သည်

မိမိတိ့ေနရပ် အသီးသီးသိ့ထွက်ေြပး က၏။‐ ၉ တစ်ြပည်လံးတွင်လတိ့က``ဒါဝိဒ်မင်းသည်

ငါတိ့ကိရန်သများလက်မှကယ်ေတာ်မ၏။ သသည်ငါတိ့အားဖိလိတိအမျိုးသားတိ့

လက်မှကယ်ဆယ်ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်ယခ အခါအဗ ှ လံအတွက်ေကာင့်တိင်း ြပည်ကိစွန့်ခွာသွားေလ ပီ။‐

၁၀ ငါတိ့သည်အဗ ှ လံအားငါတိ့၏ဘရင် အြဖစ်ဘိသိက်ေပးခ့ဲ ကေသာ်လည်း သသည်

စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးသွားေလ ပီ။ ထိ့ေ ကာင့် ဒါဝိဒ်မင်းအားြပန်လည်ေခ ေဆာင်ရန် အဘယ်ေ ကာင့်

ငါတိ့မ ကံစည်ဘဲေန က ပါသနည်း'' ဟ၍အချင်းချင်းြငင်းခံ ေြပာဆိ က၏။ ၁၁

ဤသိ့ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေြပာဆိ ေန ကသည့်သတင်းသည် ဒါဝိဒ်ထံသိ့ ေရာက် ှ ိ လာ၏။

``အဘယ်ေကာင့်သင်တိ့ သည်မိမိတိ့ဘရင်အားနန်းေတာ်သိ့ြပန် လည်ေခ ေဆာင်ရန် ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့ထက်ေနာက်ကျလျက်ေန ကပါ သနည်း။‐ ၁၂ သင်တိ့သည်ငါ၏ေဆွမျိုး၊ ငါ၏ေသွးသား

များြဖစ် က၏။ ငါ့အားြပန်လည်ေခ ေဆာင် ရန်အဘယ်ေကာင့်ေနာက်ကျေနရပါသနည်း''

ဟေမးြမန်းေစရန်ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ် ှ င့်အဗျာသာတိ့ကိယဒေခါင်းေဆာင်

များထံသိ့ေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃ ထိ့ြပင်အာမသအား``သင်သည်ငါ၏ေဆွမျိုး ြဖစ်၏။

ယခအချိန်မှစ၍သင့်အားယွာဘ ၏ေနရာတွင်တပ်မေတာ်ဗိလ်ချုပ်အြဖစ်ငါ ခန့်ထား ပီ။

ယင်းသိ့ငါမ ပပါမဘရားသခင်သည်ငါ့အားအဆံးစီရင်ေတာ်မပါ ေစေသာ''

ဟေြပာ ကားရန်လည်းမှာေတာ်မ လိက်၏။‐ ၁၄ ဒါဝိဒ်၏စကားေ ကာင့်ယဒြပည်သြပည်

သားအေပါင်းတိ့၏စိတ်ကိ တ်ေစသြဖင့် သတိ့က``မင်း ကီး ှ င့်မးမတ်အေပါင်းတိ့ ြပန် ကေတာ်မပါ''

ဟေလာက်ေစ က၏။ ၁၅ အြပန်ခရီးတွင်မင်း ကီးအားြမစ်တစ်ဘက် ကမ်းသိ့ပိ့ေဆာင်ေပးရန်

ဂိလဂါလ မိ ့သိ့ လာေရာက် ကသည့်ယဒြပည်သားတိ့ သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်မှေန၍ခရီးဦး ကိ

ပ ကေလသည်။‐ ၁၆ ထိအချိန်၌ပင်လ င်ေဂရ၏သား၊ ဗာဟ ရိမ် မိ ့သားဗယာမိန်အ ွယ်ဝင် ှ ိ မိသည်

လည်း ဒါဝိဒ်မင်းကိ ကိဆိရန်ေယာ်ဒန်ြမစ် သိ့အလျင်အြမန်လာေရာက်၏။‐ ၁၇

သ ှ င့်အတဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်လေပါင်း တစ်ေထာင်ပါ၏။ ထိ့ြပင်ေ ှ ာလမိသားစ

၏အေစခံဇိဘသည်လည်းမိမိ၏သား တစ်ဆယ့်ငါးေယာက်၊ အေစခံ ှ စ်ဆယ် ှ င့်

အတလာေရာက်ေလသည်။ သတိ့သည်မင်း ကီး၏အလျင်ေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ေရာက် ှ ိ က၏။‐

၁၈ သတိ့သည်ဘရင့်အိမ်ေတာ်သားတိ့ကိ ြမစ်တစ်ဘက်သိ့ပိ့ေဆာင်ေပးရန် ှ င့် မင်း

ကီးအလိ ှ ိ ရာကိေဆာင် ွက်ေပးရန် ြမစ်ကိကး က၏။ မင်း ကီးသည်ြမစ်ကိကးရန်အသင့်ြပင်

ဆင်ေနစဥ် ှ ိ မိသည်ေ ှ ့ေတာ်၌ပျပ်ဝပ် ပီးလ င်၊‐ ၁၉ အ ှ င်မင်း ကီး၊ အ ှ င်ေယ  ှ လင် မိ ့

မှထွက် ကေတာ်မစဥ်အခါက အ ှ င့် အားအက ်ပ်ြပစ်မှားခ့ဲသည်ကိခွင့်လတ် ေတာ်မပါ။

ထိအမအတွက်အက ်ပ် အားရန် ငိးထားေတာ်မမပါ ှ င့်။ ထိ အမကိေမ့ေပျာက်ေတာ်မပါ။‐

၂၀ အ ှ င်၊ အက ်ပ်သည်ြပစ်မှားမိပါ ပီ။ သိ့ ြဖစ်၍ေြမာက်ဘက်အ ွယ်ဝင်များထဲမှ

အက ်ပ်သည်ဦးစွာပထမအ ှ င်မင်း ကီးအား ယေန့လာေရာက် ကိဆိြခင်း ြဖစ်ပါ၏'' ဟေလာက်၏။

၂၁ ေဇ ယာ၏သားအဘိ ှ ဲ က`` ှ ိ မိအားေသ ဒဏ်ေပးသင့်ပါသည်။ သသည်ထာဝရဘရား

ဘိသိက်ေပးေတာ်မေသာဘရင်ကိကျိန်ဆဲ သြဖစ်ပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၂၂ သိ့ရာတွင်ဒါဝိဒ်သည်

အဘိ ှ ဲ  ှ င့်သ၏ အစ်ကိယွာဘအား``သင်တိ့ထင်ြမင်ချက် ကိအဘယ်သေတာင်းခံပါသနည်း။ သင်

တိ့သည်ငါ့ကိဒကေပးလိ ကပါသေလာ။ ငါသည်ကားယခအခါဣသေရလဘရင် ြဖစ်ေလ ပီ။

ထိ့ေ ကာင့်အဘယ်ဣသေရလ အမျိုးသားကိမ မသတ်ရ က'' ဟ ဆိ ပီးလ င်၊‐ ၂၃

ှ ိ မိအား``သင်သည်ေသဒဏ်ခံရမည်မဟတ် ေကာင်းငါကတိ ပ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

ထိေနာက်ေ ှ ာလ၏ေြမးေမဖိေဗာ ှ က်သည် မင်း ကီးအားခရီးဦး ကိ ပရန်လာေရာက် ၏။

သသည်မင်း ကီးေယ  ှ လင် မိ ့ကထွက် ခွာသွားချိန်မှအစ ပ၍ ေအာင်ြမင်စွာြပန်

လည်ေရာက် ှ ိ လာချိန်အထိ မိမိ၏ေြခတိ့ ကိမေဆး၊ မတ်ဆိတ်ကိမ ှ ပ်၊ အဝတ်အစား

ကိလည်းမေလာ်မဖွတ်ဘဲေန၏။‐ ၂၅ မင်း ကီးသည်ေမဖိေဗာ ှ က်ေယ  ှ လင်

မိ ့မှေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ``ေမဖိေဗာ ှ က်၊ သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ငါ ှ င့်အတမ

လိက်ခ့ဲပါသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၂၆ ေမဖိေဗာ ှ က်က``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အ ှ င်သိ

ေတာ်မသည့်အတိင်းအက ်ပ်သည်ေြခဆံွ ့ သြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်သည်အ ှ င် ှ င့်အတ

ြမည်းစီး၍လိက် ိင်ရန်ြမည်းကိကန်း ှ ီး အတင်ခိင်းေသာ်လည်းအက ်ပ်၏အေစခံ

သည်အက ်ပ်အားလှည့်စားပါ၏။‐ ၂၇ သသည်အက ်ပ်အေကာင်းကိလည်းမင်း

ကီးအားလိမ်လည်ေလာက်ထားပါ၏။ သိ့ ရာတွင်အ ှ င်သည်ထာဝရဘရား၏ေကာင်း

ကင်တမန်က့ဲသိ့ြဖစ်သြဖင့် မိမိမှန်ကန် သည်ဟအ ှ င်ထင်ြမင်ေတာ်မသည့်အတိင်း

ပေတာ်မပါ၏။‐ ၂၈ အက ်ပ်ခမည်းေတာ်၏အိမ်ေထာင်စသား အေပါင်းတိ့သည်

အ ှ င်၏လက်တွင်ကွပ်မျက် ြခင်းကိခံထိက်သများြဖစ်ပါ၏။ သိ့ေသာ်

လည်းအ ှ င်သည်အက ်ပ်အားအ ှ င့်စား ေတာ်ပဲွတွင်စားေသာက်ခွင့်ကိေပးေတာ်မ ပါ၏။

အ ှ င်မင်း ကီးထံမှအဘယ်အရာ ကိမ ထပ်မံအသနားခံရန်မ ှ ိ ေတာ့ ပါ'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၂၉

မင်း ကီးက``သင်ေနာက်ထပ်ေြပာဆိရန်မလိ ေတာ့ ပီ။ ေ ှ ာလ၏ဥစာပစည်းများကိသင် ှ င့်

ဇိဘတစ်ဝက်စီယ ကရန်ငါဆံးြဖတ် ပီး ြဖစ်သည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀

ေမဖိေဗာ ှ က်ကလည်း``အားလံးသ့ကိပင် ေပးေတာ်မပါ။ အ ှ င်မင်း ကီးေကာင်းမွန်

ေချာေမာစွာြပန်လည်ေရာက် ှ ိ ြခင်း ှ င့်ပင် လ င်အက ်ပ်ေကျနပ်လျက်ေနပါ၏'' ဟ ေလာက်၏။ ၃၁

ဂိလဒ်ြပည်သားဗာဇိလဲသည်လည်းမင်း ကီးအား ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်ဘက်သိ့ပိ့ေဆာင်

ရန်ေရာေဂလိမ် မိ ့မှလာ၏။‐ ၃၂ ဗာဇိလဲသည်အသက် ှ စ်ဆယ် ှ ိ ၍အလွန် အိမင်းေနေလ ပီ။

သသည်အလွန် ကယ်ဝ ချမ်းသာသြဖစ်သြဖင့် မဟာနိမ် မိ ့တွင် မင်း ကီးစခန်းချေနစဥ်အခါကစားနပ်

ရိကာေထာက်ပ့ံခ့ဲသြဖစ်၏။‐ ၃၃ မင်း ကီးကသ့အား``ငါ ှ င့်အတေယ

ှ လင် မိ ့သိ့လိက်ခ့ဲေလာ့။ သင့်အားငါ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်'' ဟဆိ၏။ ၃၄

သိ့ရာတွင်ဗာဇိလဲက``အက ်ပ်သည် ကာ ကာအသက် ှ င်ရေတာ့မည်မဟတ်ပါ။

အ ဘယ်ေကာင့်အ ှ င်မင်း ကီး ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့လိက်ရပါမည်နည်း။‐

၃၅ အက ်ပ်သည်အသက် ှ စ်ဆယ် ှ ိ ပါ ပီ။ အဘယ်အမတွင်မ ေပျာ်ေမွ ့ ှ စ်သက်

ြခင်းမ ှ ိ ေတာ့ပါ။ စားေသာက်သည့်အစား အစာ၏အရသာကိလည်းမသိ ိင်ေတာ့

ပါ။ သီချင်းသံကိလည်းမ ကား ိင်ပါ။ အ က ်ပ်သည်အ ှ င်မင်း ကီးအတွက်ဝန်ေလး

မည်သာြဖစ်ပါ၏။‐ ၃၆ ဤသိ့ ကီးြမတ်သည့်ဆလာဘ်ေတာ် ှ င့်လည်း မထိက်မတန်ပါ။
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သိ့ေသာ်အက ်ပ်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး ပီးလ င် အ ှ င် ှ င့်အတအနည်းငယ်လိက်ပါမည်။‐

၃၇ မိဘတိ့၏သချုင်းအနီးတွင်ေသ ိင်ရန် အက ်ပ်အားအိမ်သိ့ြပန်ခွင့် ပေတာ်မပါ။

ဤသသည်အက ်ပ်၏သားခိမဟံြဖစ် ပါ၏။ အ ှ င်မင်း ကီး၊ သ့အားေခ ေဆာင်

သွား ပီးေနာက်သ့အတွက်အ ှ င်အလိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်း ပေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၃၈

မင်း ကီးကလည်း``ငါသည်သ့ကိေခ သွား ပီးလ င်သင်အလိ ှ ိ သည့်အတိင်းသ့အတွက်

ေဆာင် ွက်ေပးမည်။ သင်၏အတွက်သင်ေတာင်း ေလာက်သည့်အတိင်းငါ ပမည်'' ဟြပန်လည်

မိန့် ကားေတာ်မ၏။‐ ၃၉ ထိေနာက်ဒါဝိဒ် ှ င့်သ၏လအေပါင်းတိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး က၏။

မင်း ကီးသည် ဗာဇိလဲအားနမ်း ပ် ပီးလ င်ေကာင်းချီးေပး ေတာ်မ၏။ ထိေနာက်ဗာဇိလဲသည်မိမိေနရပ်

သိ့ြပန်ေလ၏။ ၄၀ မင်း ကီးသည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကးေသာအခါ ယဒြပည်တစ်ြပည်လံးမှလတိ့ ှ င့်

ဣသေရလ ြပည်တစ်ဝက်မှလတိ့သည်မင်း ကီးအားလိက် ပါပိ့ေဆာင် က၏။ ထိေနာက်မင်း ကီးသည်

ဂိလဂါလ မိ ့သိ့ဆက်လက်၍ ကေတာ်မ ၏။ ခိမဟံသည်လည်းလိက်ပါသွားေလသည်။‐ ၄၁

ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ သည် မင်း ကီးထံလာ၍``အက ်ပ်တိ့၏ညီ

အစ်ကိများြဖစ် ကေသာယဒြပည်သား တိ့သည်အ ှ င် ှ င့်တကွအ ှ င့်မိသားစ၊

အ ှ င့်လတိ့ကိေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်ဘက်သိ့ ပိ့ေဆာင်ခွင့် ှ ိ သည်ဟအဘယ်ေကာင့်ထင်

မှတ် ကပါသနည်း'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၄၂ ယဒြပည်သားတိ့က``မင်း ကီးသည်ငါတိ့

အ ွယ်ဝင်ြဖစ်သြဖင့် ငါတိ့ထိသိ့ ပ က ြခင်းြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်အဘယ်

ေကာင့်အမျက်ထွက်ရ ကပါသနည်း။ ငါ တိ့သည်မင်း ကီး၏ရိကာေတာ်ကိစား၍

ဆလာဘ်ေတာ်ကိခံယပါသေလာ'' ဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ၄၃ဣသေရလြပည်သားအေပါင်းတိ့က``ဒါဝိဒ်

မင်းသည်သင်တိ့ေြပာသည့်အတိင်းသင်တိ့ အ ွယ်ဝင်ပင်ြဖစ်ေစကာမ ငါတိ့သည်သင်

တိ့ထက်ဆယ်ဆပိ၍သ့အားပိင်ဆိင်ခွင့် ှ ိ ပါ၏။ သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ငါတိ့

အားအထင်ေသး ကပါသနည်း။ အမှန် စင်စစ်မင်း ကီးအားြပန်လည်ဖိတ်ေခ ရန်

ဦးစွာပထမေြပာဆိ ကသများကား ငါတိ့ပင်ြဖစ်ပါ၏'' ဟဆိ၏။ သိ့ရာတွင်ဤသိ့အေရးဆိရာတွင်ယဒ

ြပည်သားတိ့ကဣသေရလြပည်သားတိ့ ထက်ပိ၍ြပင်းထန်က၏။

၂၀ ဂိလဂါလ မိ ့တွင်ဗိခရိ၏သား၊ ဗယာမိန် အ ွယ်ဝင်၊ ေ ှ ဘဆိသလဆိးလသွမ်း

တစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်တံပိးခရာမတ် ပီး လ င်``ဒါဝိဒ်ကိအလိမ ှ ိ။ ငါတိ့သ့ေနာက်

သိ့မလိက်လိ။ ဣသေရလြပည်သတိ့ငါတိ့ သည်အိမ်သိ့ြပန် ကကန်အ့ံ'' ဟဟစ်ေအာ် ေကးေကာ်၏။‐

၂ ထိ့ေကာင့်ဣသေရလြပည်မှလတိ့သည် ဒါဝိဒ်ကိစွန့်၍ ေ ှ ဘ ှ င့်လိက်သွား က၏။

ယဒြပည်မှလတိ့မကားသစာမေဖာက်ဘဲ ေယာ်ဒန်ြမစ်မှေယ  ှ လင် မိ ့တိင်ေအာင်

ဒါဝိဒ် ှ င့်လိက်သွား ကေလသည်။ ၃ ဒါဝိဒ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ှ ိ ေသာမိမိ

၏နန်းေတာ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ နန်းေတာ်ေစာင့် အြဖစ်ထားခ့ဲသည့်ေမာင်းမဆယ်ေယာက်ကိ

ထိန်းသိမ်းလိက် ပီးလ င်အေစာင့် ှ င့်ထား၏။ သတိ့အတွက်လိအပ်ေသာပစည်းအသံး

အေဆာင်များကိေပးေတာ်မေသာ်လည်းမင်း ကီးသည်သတိ့ ှ င့်ကိယ်လက် ှ ီးေ ှ ာမကိ

ပေတာ်မမ။ သတိ့သည်တစ်သက်လံး အချုပ်ခံရကာမဆိးမများက့ဲသိ့ ေနထိင်ရ က၏။ ၄

မင်း ကီးသည်အာမသအား``သင်သည်ယဒ ြပည်သတိ့အားေခ ယစ ံ းေစ ပီးလ င်

သန် ဘက်ခါထိသတိ့ ှ င့်အတဤအရပ်သိ့ြပန် လာရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅

အာမသသည်ယဒြပည်သတိ့ကိေခ ယ ရန်ထွက်ခွာသွားေသာ်လည်း မင်း ကီးချိန်းဆိ

သည့်အချိန်၌ြပန်လည်၍ေရာက်မလာေချ။‐ ၆ ထိ့ေကာင့်မင်း ကီးသည်အဘိ ှ ဲ အား``ေ ှ ဘ

သည်အဗ ှ လံထက်ပင်ပိ၍ငါတိ့အား ဒကေပးလိမ့်မည်။ ငါ၏လတိ့ကိေခ ၍သ့

ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့။ သိ့မဟတ်လ င်သသည် မိ ့ ိ းအခိင်အမာ ှ ိ သည့် မိ ့များကိသိမ်း

ယကာငါတိ့လက်မှလွတ်ေြမာက်သွားလိမ့် မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍ယွာဘ၏လများ၊

ကိယ်ရံေတာ်တပ် သားများ ှ င့်အြခားတပ်သားအေပါင်းတိ့ သည် အဘိ ှ ဲ  ှ င့်အတေ ှ ဘကိလိက်လံ

ှ ာေဖွရန်ေယ  ှ လင် မိ ့မှထွက်ခွာ က ေလသည်။‐ ၈ ဂိေဗာင် မိ ့ ှ ိ ေကျာက်တံး ကီးသိ့ေရာက်

ေသာအခါ သတိ့သည်အာမသ ှ င့်ေတွ့ ဆံမိ က၏။ ယွာဘသည်စစ်ပဲွဝင်ရန်

အဝတ်တန်ဆာများကိဝတ်ဆင်ကာ ား ကိ ားအိမ်တွင်ထည့်၍ခါးပတ်တွင်ချိတ် ထား၏။

သသည်ေ ှ ့သိ့တိးလိက်ရာ ား အိမ်မှေလ ာကျလာ၏။‐ ၉ ယွာဘသည်အာမသအား``မိတ်ေဆွ၊ ကျန်း

မာပါ၏ေလာ'' ဟဆိ ပီးလ င်နမ်း ပ်ဟန် ပ၍ညာလက်ြဖင့်အာမသ၏မတ်ဆိတ် ကိဆဲွကိင်ကာ၊‐

၁၀ အာမသသတိလစ်ေနစဥ်သ၏ဝမ်းကိ လက်ဝဲလက်တွင်ကိင်ထားေသာ ား ှ င့်ထိး

လိက်ရာ အများေြမေပ သိ့ကျ၍ချက်ချင်း ပင်အာမသေသဆံးေလ၏။

ထိ့ေကာင့် ယွာဘသည်သ့အားေနာက်တစ်ချက်ထပ် ၍ထိးရန်မလိေတာ့ေချ။

ထိေနာက်ယွာဘ ှ င့် သ၏ညီအဘိ ှ ဲ တိ့သည် ေ ှ ဘ၏ေနာက်သိ့လိက် က၏။‐ ၁၁

ယွာဘ၏ငယ်သားတစ်ေယာက်သည်အာမသ ၏အေလာင်းအနီးတွင်ရပ်လျက်``ယွာဘ ှ င့်

ဒါဝိဒ်၏ဘက်သားမှန်သမ သည်ယွာဘ ေနာက်သိ့လိက် ကေလာ့'' ဟေအာ်ဟစ်၏။‐ ၁၂

အာမသ၏အေလာင်းသည်လမ်းလယ်တွင် ေသွး၌လးလျက်ေန၏။ လတိင်းပင်ထိ

ေနရာသိ့ေရာက်ေသာအခါရပ်တန့်လိက် ကသည်ကိယွာဘ၏ငယ်သားြမင်ေသာ

အခါ အေလာင်းကိကွင်းြပင်သိ့ဆဲွယ ပီးလ င်အဝတ် ှ င့်အပ်ထားလိက်၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်အနီးမှြဖတ် သွားသအေပါင်းတိ့သည်ထိအေလာင်း

ကိြမင်ရ ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၃ လမ်းေပ မှအေလာင်းကိဖယ် ှ ားလိက်ေသာ အခါ

လအေပါင်းတိ့သည်ေ ှ ဘအားလိက် လံဖမ်းဆီးရန်ယွာဘ၏ေနာက်သိ့လိက်သွား က၏။ ၁၄

ေ ှ ဘသည်ဣသေရလအ ွယ် ှ ိ သမ ထံ သိ့ လှည့်လည် ပီးလ င်အာေဗလဗက်မာခ

မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။ ထိအခါဗိခရိ သားချင်းစ ှ ိ သမ တိ့သည် သ့ေနာက်သိ့ လိက်၍ မိ ့ထဲသိ့ဝင် က၏။‐

၁၅ ယွာဘ၏လတိ့သည်လည်းေရာက် ှ ိ လာ က လျက် မိ ့ထဲတွင် ေ ှ ဘခိေနေ ကာင်း ကား၍

မိ ့ကိဝိင်းရံထား ကေလသည်။ သတိ့သည် မိ ့အြပင်တံတိင်းကိကပ်၍ ေြမကတတ်

များဖိ့ကာ မိ ့ ိ း ပိကျေစရန်တံတိင်း ေအာက်ေြမကိတး က၏။‐ ၁၆ ထိ မိ ့ထဲတွင်အသိအလိမာ ှ ိ သအမျိုး

သမီးတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သက``သင်တိ့နား ေထာင် ကေလာ့။ နားေထာင် ကေလာ့။ ငါသည်

ယွာဘ ှ င့်စကားေြပာလိသည်။ သ့အား ဤေနရာသိ့ေခ ခ့ဲ ကေလာ့'' ဟ မိ ့ ိ း ေပ မှဟစ်ေအာ်၏။‐ ၁၇

ယွာဘေရာက် ှ ိ လာေသာအခါအမျိုး သမီးက``သင်သည်ယွာဘေပေလာ'' ဟ ေမး၏။

``ဟတ်ပါသည်'' ဟယွာဘဆိလ င်၊ ``အ ှ င်ကန်မ၏စကားကိနားေထာင် ေတာ်မပါ''

ဟအမျိုးသမီးကေြပာ၏။ ``ယွာဘက`အက ်ပ်နားေထာင်ေနပါသည်' ဟဆိေသာအခါ၊ ၁၈

အမျိုးသမီးက``အေကာင်း ပီးေစလိေသာ် အာေဗလ မိ ့သိ့သွားေလာ့' ဟေ ှ းဆိ ိ း စကား ှ ိ ပါ၏။

လတိ့သည်ဤအတိင်း လည်း ပခ့ဲ က၏။‐ ၁၉ ကန်မတိ့၏ မိ ့သည် ကီးြမတ်သည့် မိ၊့

ဣသေရလြပည်တွင် ငိမ်းချမ်းမကိအလိ လားဆံး၊ သစာအ ှ ိ ဆံး မိ ့တစ် မိ ့ြဖစ်ပါ၏။

အ ှ င်သည်ဤ မိ ့ကိဖျက်ဆီးရန်အဘယ် ေကာင့် ကိးစားေနပါသနည်း။ ဘရားသခင်

ပိင်ေတာ်မေသာအရာကိအ ှ င်ပျက်စီးေစ လိေတာ်မပါသေလာ'' ဟေမး၏။ ၂၀

ယွာဘက``ထိသိ့မဟတ်ပါ။ ငါသည်အဘယ် အခါ၌မ သင်တိ့၏ မိ ့ကိဖျက်ဆီးမည် မဟတ်ပါ။‐ ၂၁

ဖျက်ဆီးရန်ငါတိ့မှာအ ကံအစည်လည်း မ ှ ိ ပါ။ ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းေဒသမှဗိခရိ ၏သားေ ှ ဘဆိသသည်

ဒါဝိဒ်မင်းအား ပန်ကန်မကိစတင် ပလပ်ခ့ဲပါ၏။ ထိသ တစ်ဦးတည်းကိငါ့အားေပးအပ်ပါမငါ

သည်ဤ မိ ့မှထွက်ခွာသွားပါအ့ံ'' ဟ ြပန်ေြပာေလ၏။ အမျိုးသမီးက``ထိသ၏ဦးေခါင်းကိ မိ ့ ိ း

ေပ သိ့ေကျာ်၍ပစ်ချလိက်ပါမည်'' ဟဆိ ပီးလ င်၊‐ ၂၂ မိ ့သ မိ ့သားများထံသွား၍အ ကံေပး၏။

သတိ့သည်ေ ှ ဘ၏ဦးေခါင်းကိြဖတ် ပီး လ င် တံတိင်းကိေကျာ်၍ယွာဘထံသိ့ပစ်

ေပး က၏။ ယွာဘသည်တံပိးခရာမတ် လိက်ေသာအခါသ၏လအေပါင်းတိ့သည်

ထိ မိ ့မှထွက်ခွာကာမိမိတိ့ေနရပ်သိ့ ြပန် ကကန်၏။ ယွာဘသည်လည်းေယ

ှ လင် မိ ့ဘရင့်ထံေတာ်သိ့ြပန်ေလ၏။ ၂၃ ယွာဘသည်တပ်မေတာ်ဗိလ်ချုပ်ြဖစ်၍

ေယာယဒ၏သားေဗနာယသည် ဒါဝိဒ်၏ ကိယ်ရံေတာ်တပ်သားများကိအပ်ချုပ် ရ၏။‐ ၂၄

အေဒါနိရံသည်ေခ းတပ်ကိအပ်ချုပ်ရ ၍အဟိလပ်၏သားေယာ ှ ဖတ်သည်ေမာ် ကွန်းထိန်းြဖစ်၏။‐ ၂၅

ေ ှ ဝသည်တရား ံ းေတာ်အတွင်းဝန်ြဖစ် ၍ဇာဒတ် ှ င့်အဗျာသာတိ့သည်ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်များြဖစ် က၏။‐ ၂၆ ယာဣရ မိ ့သားဣရသည်လည်းဒါဝိဒ်၏

ယဇ်ပေရာဟိတ်တစ်ပါးြဖစ်သတည်း။

၂၁ ဒါဝိဒ်နန်းစံချိန်အတွင်း၌သံး ှ စ်ပတ်လံး အစာငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး ကီးဆိက်

ေရာက်လာ၏။ သိ့ြဖစ်၍ဒါဝိဒ်သည်ထာဝရ ဘရားထံစံစမ်းေလာက်ထားရာထာဝရ

ဘရားက``ေ ှ ာလသည်ဂိေဗာင် မိ ့မှလတိ့ အားကွပ်မျက်ခ့ဲသည့်အတွက် သ ှ င့်သ၏

မိသားစတွင်လသတ်မအြပစ် ှ ိ သြဖင့် ဤေဘးဆိးကျေရာက်လာြခင်းြဖစ်၏'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂ (ဂိေဗာင် မိ ့မှလတိ့သည်ကားဣသေရလ အမျိုးသားများမဟတ်။

သတိ့သည်အာ ေမာရိအမျိုးသားလနည်းစြဖစ်၍ သတိ့ အားဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကကာ

ကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်ဟကတိထားခ့ဲ၏။ သိ့ ရာတွင်ေ ှ ာလသည်ဣသေရလ ှ င့်ယဒ

ြပည်သတိ့အတွက် စိတ်ထက်သန်မေကာင့် ဂိေဗာင် မိ ့မှလတိ့အားသတ်သင်ရန် ကိးစားခ့ဲသတည်း။‐)

၃ ထိ့ေကာင့်ဒါဝိဒ်သည်ဂိေဗာင် မိ ့မှလတိ့ ကိေခ ၍``ငါသည်သင်တိ့အဖိ့အဘယ်

အမကိ ပရပါမည်နည်း။ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်အားေကာင်း ချီးေပး ကေစရန်

ငါသည်သင်တိ့ခံခ့ဲရ သည့်မတရားမအတွက်တစ်ခခ ပ လပ်ေပးလိပါသည်'' ဟမိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၄

ထိသတိ့က``ေ ှ ာလတိ့မိသားစ ှ င့်အက ်ပ် တိ့အချင်းပွားမကိေ ေငွ ှ င့်ေပးေလျာ်၍

မရ ိင်ပါ။ အက ်ပ်တိ့သည်အဘယ်ဣသ ေရလအမျိုးသားကိမ လည်းမသတ်လိ ပါ''

ဟေလာက်ထား က၏။ ``ထိသိ့ြဖစ်ပါမသင်တိ့အတွက်အဘယ်သိ့ ပေစလိပါသနည်း''

ဟေမးေတာ်မလ င်၊ ၅ ထိသတိ့က``ေ ှ ာလသည်ဣသေရလ ိင်ငံ အတွင်း၌
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အက ်ပ်တိ့အမျိုးသားများ အလ င်းမကျန်ရစ်ရေအာင်သတ်သင်ပစ် ရန် ကံ ွယ်ခ့ဲပါ၏။‐ ၆

သိ့ြဖစ်၍သ၏သားေြမးခနစ်ေယာက်ကိ အက ်ပ်တိ့အားေပးအပ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်

တိ့သည်ထာဝရဘရားေ ွးချယ်ခန့်ထား ေတာ်မသည့်ဘရင်ေ ှ ာလ၏ဌာေန၊ ဂိဗာ

မိ ့တွင်သတိ့အားထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ ေတာ်၌စက်တိင်တင်ပါမည်'' ဟေလာက် က၏။

မင်း ကီးက``ထိသတိ့ကိငါေပးအပ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ဒါဝိဒ်သည်ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်

ေယာ နသန် ှ င့်မိမိ ပခ့ဲသည့်သစာကတိကိ ေထာက်၍ ေယာနသန်၏သား၊ ေ ှ ာလ၏ေြမး

ေမဖိေဗာ ှ က်၏အသက်ကိချမ်းသာ ေပး၍၊‐ ၈ အဲအာ၏သမီးရိဇပ ှ င့်ေ ှ ာလရ ှ ိ သည့်

သားေတာ်အာေမာနိ ှ င့်ေမဖိေဗာ ှ က် ှ စ် ေယာက်၊ ေမေဟာလ မိ ့ေနဗာဇိလဲ၏သား

အေြဒလ ှ င့်ေ ှ ာလ၏သမီးမိရပ်ရ ှ ိ သည့်သားငါးေယာက်တိ့ကိ ဂိေဗာင် မိ ့မှ

လတိ့အားေပးအပ်ေတာ်မ၏။‐ ၉ ဂိေဗာင် မိ ့မှလတိ့သည်ထိသတိ့အား

ေတာင်ေပ တွင် ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ် ၌စက်တိင်တင်လိက် က၏။ ထိသခနစ်

ေယာက်စလံးတိ့သည်ေ ွဦးေပါက်မေယာ စပါးရိတ်သိမ်းစကာလ၌တစ် ပိင်နက် ေသကေလသည်။ ၁၀

ထိအခါအဲအာ၏သမီး၊ ေ ှ ာလ၏ေမာင်းမ ေတာ်ရိဇပသည် ေလာ်ေတဝတ်ကိအေလာင်း

များထားရာေကျာက်ေပ မှာမိး ပီးလ င် စပါးရိတ်သိမ်းစကာလမှစ၍ မိးဦးကျ

ချိန်တိင်ေအာင်အေလာင်းများကိေန့အချိန် ၌ေလသတဝါ၊ ညဥ့်အချိန်၌ေြမသတဝါ

တိ့မချဥ်းကပ်ေစရန်ေစာင့်ေ ှ ာက်လျက်ေန ေလ၏။ ၁၁ ရိဇပ၏အ ပအမကိသိ ှ ိ ေတာ်မေသာ အခါ၊‐

၁၂ ဒါဝိဒ်သည်ဂိလဒ်ြပည်သိ့သွား၍ယာဗက် မိ ့ သားတိ့ထံမှ ေ ှ ာလ ှ င့်ေယာနသန်၏အ ိး

တိ့ကိေဆာင်ယေတာ်မ၏။ (ယာဗက် မိ ့သား တိ့သည်ထိအ ိးတိ့ကိဗက် ှ န် မိ ့ရင်ြပင်မှ

လ ို ့ဝှက်စွာေဆာင်ယခ့ဲ က၏။ ဖိလိတိအမျိုး သားတိ့သည်ဂိလေဗာေတာင်ေပ တွင် ေ ှ ာလ

ကိသတ် ပီးေနာက်သ၏အေလာင်း ှ င့်ေယာ နသန်၏အေလာင်းကိဗက် ှ န် မိ ့ရင်ြပင်

တွင်ဆဲွထား ကသည်။‐) ၁၃ ဒါဝိဒ်သည်ေ ှ ာလ ှ င့်ေယာနသန်တိ့၏ အ ိးကိယ ပီးေနာက်

စက်တိင်အတင်ခံ ရေသာခနစ်ေယာက်တိ့၏အ ိးတိ့ကိ လည်းစသိမ်းေတာ်မ၏။‐ ၁၄

ထိေနာက်သတိ့သည်ထိအ ိးများကိေ ှ ာလ ှ င့်ေယာနသန်၏အ ိးတိ့ ှ င့်အတဗယာမိန် နယ်၊

ေဇလ မိ ့ ှ ိ ေ ှ ာလ၏ခမည်းေတာ်ကိ ှ ၏သချုင်းတွင်သ ဂဟ် က၏။ သတိ့သည်မင်း

ကီးမိန့်မှာေတာ်မလိက်သမ တိ့ကိေဆာင် ွက် က၏။ ထိေနာက်ဘရားသခင်သည်ြပည် ေတာ်အတွက်

ထိသတိ့ေတာင်းေလာက်သည့် ဆေတာင်းပတနာများကိနားေညာင်းေတာ် မ၏။ ၁၅

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ ှ င့်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည်တစ်ဖန်စစ်ြဖစ် ကြပန်၏။ ဒါဝိဒ်

ှ င့်လတိ့သည် ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ထံသိ့ သွားေရာက်တိက်ခိက် က၏။ တိက်ပဲွတစ်ခတွင်

ဒါဝိဒ်သည်ေမာပန်းလျက်ေန၏။‐ ၁၆ ဣ ှ ဗိေဗ ပ်ဟနာမည်တွင်ေသာအလွန်

ထွား ကိင်းသလတစ်ေယာက်သည် ဒါဝိဒ် အားလပ် ကံမည် ပ၏။ သသည် ားတစ်

လက်ကိကိင်ေဆာင်ထား၏။ သ၏ေကးဝါ လံှသည်ခနစ်ေပါင်ေလး၏။ ေဇ ယာသား

အဗိ ှ ဲ သည်ဒါဝိဒ်ကိကညီ၍ဖိလိတိ လကိတိက်သတ်ေလ၏။‐ ၁၇ ဒါဝိဒ်၏လတိ့သည်မင်း ကီးအား

ေနာက် တစ်ဖန်မိမိတိ့ ှ င့်အတစစ်ပဲွသိ့လိက် ေတာ်မမရန်ကတိ ပေစ က၏။ သတိ့

က``အ ှ င်သည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏ေမ ာ်လင့်ရာြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

အက ်ပ် တိ့သည်အ ှ င့်အားေဘးမေရာက်ေစလိပါ'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၁၈

ထိေနာက်ေဂါဘ မိ ့တွင်ဖိလိတိအမျိုး သားတိ့ ှ င့်တစ်ဖန်တိက်ပဲွြဖစ်ြပန်ရာ ဟ ှ

မိ ့သားသိေဗခဲသည်သာဖနာမည် ှ ိ အလွန်ထွားကျိုင်းသကိသတ်ြဖတ်လိက် ေလသည်။ ၁၉

ေဂါဘ မိ ့၌ပင်ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ ှ င့်အြခားတိက်ပဲွတစ်ခြဖစ်ြပန်၏။ ထိ တိက်ပဲွတွင်ယာဣရ၏သား၊

ဗက်လင် မိ ့ သားဧလဟာနန်သည်ဂါသ မိ ့သား ေဂါလျတ်ကိသတ်ြဖတ်လိက်၏။ ေဂါလျတ်

၏လံှ ိ းသည်ယက်ကန်းလက်လိပ်တန် တမ  ကီးသတည်း။ ၂၀ ထိေနာက်တစ်ဖန်ဂါသ မိ ့၌ပင်တိက်ပဲွ

တစ်ခြဖစ်ြပန်၏။ ထိတိက်ပဲွတွင်စစ်တိက် ဝါသနာပါ၍အလွန်ထွားကျိုင်းသလ တစ်ေယာက်ပါ ှ ိ ၏။

သ၏လက်များတွင် လက်ေချာင်းေြခာက်ေချာင်းစီ ှ င့်ေြခများ တွင်ေြခေချာင်းေြခာက်ေချာင်းစီ ှ ိ ၏။‐

၂၁ သသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ကိးစားေြပာဆိသြဖင့် ဒါဝိဒ်၏အစ်ကိ

ှ ိ မာ၏သားေယာနသန်ကသ့ကိသတ် လိက်ေလသည်။ ၂၂ဤလေလးေယာက်တိ့သည်ဂါသ မိ ့ ှ ိ ထွား

ကျိုင်းသများအမျိုးအ ွယ်မှဆင်းသက် ေပါက်ဖွားလာသများြဖစ် က၏။ သတိ့

သည်ဒါဝိဒ် ှ င့်ေနာက်ပါတိ့၏လက် ံ းရည် ြဖင့်ကျဆံးရကေလသတည်း။

၂၂ ေ ှ ာလ ှ င့်အြခားရန်သတိ့၏လက်မှထာဝရ ဘရားကယ်ေတာ်မြခင်းကိခံရ ပီးသည့်

အခါ၌ ဒါဝိဒ်သည်ေအာက်ပါသီချင်းကိ ဖဲွ ့ဆိ၏။ ၂

ထာဝရဘရားသည်ငါ၏ကယ်တင် ှ င် ငါ၏ခိင်ခ့ံေသာရဲတိက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၃ ငါ၏ဘရားသခင်သည်ငါ့ကိ ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မသြဖင့်

ငါသည်ေဘးမ့ဲလံ ခံမ ှ ိ ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ဒိင်းလားသဖွယ်ငါ့ကိ ကွယ်ကာေတာ်မ၏။

ငါ၏ဘက်မှခခံတိက်ခိက်ေတာ်မ၍ ငါ့အားေဘးမ့ဲလံ ခံစွာထားေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ၏ကယ်တင် ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါ့ကိကွယ်ကာ၍အ ကမ်းဖက်မမှကယ်ေတာ်

မ၏။ ၄ ငါသည်ထာဝရဘရားအားေတာင်းေလာက်သည့် အခါတိင်းကိယ်ေတာ်သည်

ငါ့အားရန်သများလက်မှကယ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၅

ေသမင်း၏လိင်းတံပိးများသည်ငါ့ကိဝိင်းရံ လျက် ှ ိ ၏။ ဆံးပါးပျက်စီးြခင်းလိင်းလံးများသည်ငါ၏

အေပ သိ့ လမ်းမိး၍လာ က၏။ ၆ မရဏာ ိင်ငံ၏ ကိးတိ့သည်ငါ့ကိရစ်ပတ်

က၏။ ေသမင်းသည်ငါ့ကိဖမ်းရန်ေကျာ့ကွင်းေထာင်၏။ (Sheol h7585) ၇

ငါသည်ဒကေရာက်၍ထာဝရဘရားအား ဟစ်ေခ ပါ၏။ ကမေတာ်မရန်ငါ၏ဘရားသခင်အား

ဟစ်ေခ ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ဗိမာန်ေတာ်ထဲမှာငါ၏အသံ ကိ ကားေတာ်မ၏။

ကမေတာ်မရန်ငါဟစ်ေခ သံကိ ကားေတာ် မ၏။ ၈ ထိအခါဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ်ေ ကာင့်

ေြမ ကီးသည်တန်လပ်ေလ၏။ မိးေကာင်းကင်၏အေြခအြမစ်တိ့သည် ေ ွ ့လျားတန်လပ် က၏။ ၉

ှ ာေခါင်းေတာ်ထဲမှမီးခိးများသည်လည်းေကာင်း၊ ခံတွင်းေတာ်ထဲမှက မ်းေလာင်ေစတတ်သည့်

မီးလ ံ  ှ င့်မီးကျီးခဲများသည်လည်းေကာင်း ထွက်ေလ၏။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်သည်မိးေကာင်းကင်ကိ

ေကွး တ်ေစ ပီးလ င်ဆင်းသက် ကလာ ေတာ်မ၏။ ေြခဖဝါးေတာ်ေအာက်တွင်မဲေမှာင်ေသာ

မိးတိမ်များ ှ ိ ၏။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်သည်ေခ ဗိမ် ကိစီးလျက်ေလြပင်း

အဟန်ြဖင့်လျင်ြမန်စွာ ကလာေတာ်မ၏။ ၁၂ ကိယ်ေတာ်သည်ေမှာင်မိက်တည်းဟေသာ

ေရခိးေရေငွ ့အြပည့်ပါ ှ ိ သည့် ထထပ်ေသာမိးတိမ်တိက်ကိပတ်လည်ေတာ်၌ ကာရံေစေတာ်မ၏။

၁၃ ေ ှ ့ေတာ်၌လ ပ်စီးြပက်သြဖင့်မီးကျီး ခဲများသည် အလံ ထေလ၏။ ၁၄

ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းကင်မှ မိးချုန်းေစေတာ်မ၏။ အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်၏အသံ

ေတာ်သည် ထွက်ေပ လာ၏။ ၁၅ ကိယ်ေတာ်သည်ြမားေတာ်တိ့ကိ ပစ်လတ်ေတာ်မလျက်

ရန်သများကိကဲွလွင့်ေစေတာ်မ၏။ လ ပ်စီးြပက်ေစလျက်သတိ့အား ထွက်ေြပးေစေတာ်မ၏။ ၁၆

ထာဝရဘရားသည်ရန်သတိ့အား အမျက်ထွက်ေတာ်မ၍ ဆံးမ ကိမ်းဝါးေတာ်မေသာအခါ၊သမဒရာ

ေအာက်ခံ ှ င့်ကမာေြမ ကီး၏ အေြခအြမစ်တိ့သည်ဟင်းလင်းထင်ေပ လာ ကန်၏။ ၁၇

ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းကင်ဘံမှလက်ေတာ်ကိ ဆန့်ေတာ်မ၍ငါ့ကိကိင်ေတာ်မ၏။

ေရနက် ကီးထဲမှငါ့ကိဆယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ကိယ်ေတာ်သည်တန်ခိး ကီးေသာရန်သ

ငါ့ကိမန်းေသာသအေပါင်းတိ့၏လက်မှ ငါ့ကိကယ်ေတာ်မ၏။ သတိ့သည်ငါ ပိင်၍မရ ိင်ေအာင်ခွန်အား

ကီးပါ၏။ ၁၉ ငါသည်ဒကေရာက်ေသာအခါသတိ့သည် ငါ့ကိတိက်ခိက် က၏။

သိ့ေသာ်လည်းထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိ ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။

၂၀ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိေဘးမှလွတ်ေြမာက်ရန် ကမေတာ်မ၏။

ငါ့ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မသြဖင့်ကယ်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ငါသည်ေြဖာင့်မတ်စွာ ပကျင့်သြဖင့်

ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားဆလာဘ်များ ချေပးေတာ်မ၏။ ငါသည်အြပစ်ကင်းသြဖင့်ကိယ်ေတာ်သည်

ငါ့ကိေကာင်းချီးေပးေတာ်မ၏။ ၂၂ ငါသည်ထာဝရဘရား၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ခ့ဲပါ၏။

ငါ၏ဘရားသခင်ကိေကျာမခိင်းခ့ဲပါ။ ၂၃ ငါသည်ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ တိ့ကိ

ေစာင့်ထိန်းခ့ဲ၏။ ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်တိ့ကိမဖီဆန်ခ့ဲပါ။ ၂၄

ငါသည်အြပစ်မ့ဲသြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်း ေကာင်း၊ ဒစ ိက်ကိေ ှ ာင် ကဥ်ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း

ကိယ်ေတာ်သိေတာ်မပါ၏။ ၂၅ ထိ့ေကာင့်ငါသည်အြပစ်ကင်းသြဖစ်ေ ကာင်းကိ

သိေတာ်မသြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ငါသည်ေြဖာင့်မတ်စွာ ပကျင့်သြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားဆလာဘ်များကိ ေပးသနားေတာ်မ၏။ ၂၆ အိ

ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သစာ ှ ိ သတိ့အားသစာေစာင့်ေတာ်မ၏။

အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ ေအာင်ေကာင်းြမတ်သတိ့အား အကန့်အသတ်မ ှ ိ ဘဲေကျးဇး ပေတာ်မ

တတ်၏။ ၂၇ စိတ် ှ လံးြဖူစင်သတိ့အားြဖူစင်ေသာ စိတ်သေဘာထားကိလည်းေကာင်း၊

သယတ်မာတိ့အားဆန့်ကျင်ေသာ စိတ်သေဘာထားကိလည်းေကာင်းြပေတာ် မ၏။ ၂၈

ကိယ်ေတာ်သည်စိတ် ှ ိမ့်ချသတိ့အားကယ်ေတာ် မ၏။ သိ့ရာတွင်မာနေထာင်လားသတိ့ကိမ

နိမ့်ကျေစေတာ်မ၏။ ၂၉ အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

အက ်ပ်၏အလင်းြဖစ်လျက်အက ်ပ်၏ အေမှာင်ကိလင်းေစေတာ်မ၏။ ၃၀

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ရန်သများကိတိက်ခိက်ရန် ခွန်အားကိလည်းေကာင်း၊

သတိ့၏ခံတပ်များကိ ဖိခွင်းရန်တန်ခိးကိ လည်းေကာင်းအက ်ပ်အားေပးေတာ်မ၏။ ၃၁

ဤဘရားသခင် ပေတာ်မေသာအမတိ့သည် ပီးြပည့်စံပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်လည်း

ယံ ကည်ကိးစားထိက်ပါေပသည်တကား။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိအားကိးစားသအေပါင်း တိ့

အတွက်ဒိင်းလားသဖွယ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ထာဝရဘရားတစ်ပါးတည်းသာလ င်

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်သည်သာလ င်ငါတိ့ ကွယ်ကာရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၃

ဤဘရားကားငါခိလံရာခိင်ခ့ံသည့် ရဲတိက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါလိက်ေလာက်ရာ
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ခရီးလမ်းကိေဘးမ့ဲလံ ခံေစေတာ်မ၏။ ၃၄ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားသမင်က့ဲသိ့ေြခ မဲေစ၍

ေတာင်များေပ တွင်၊ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာထားေတာ် မ၏။ ၃၅အသန်ဆံးေသာေလးကိတင် ိင်ရန်ငါ့အား

စစ်ပဲွအတွက်ေလ့ကျင့်ေပးေတာ်မ၏။ ၃၆ အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အက ်ပ် အား

ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်၍ကယ်ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကမေတာ်မသြဖင့်အက ်ပ်သည်

ကီးြမင့်လာရပါ၏။ ၃၇ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အက ်ပ်အားရန်သဖမ်းဆီးြခင်း

မခံရေအာင်စီရင်ေတာ်မပါ၏။ အက ်ပ်သည်အဘယ်အခါ၌မ အေရး ံ းနိမ့်

ခ့ဲသည်မ ှ ိ ပါ။ ၃၈ အက ်ပ်သည်ရန်သတိ့အားလိက်လံဖမ်းဆီးလျက်

သတိ့အား ှ ိမ်နင်းပယ် ှ ား ပီးသည့်တိင်ေအာင် မြပန်ပါ။ ၃၉အက ်ပ်သည်ရန်သတိ့အားနာလန်မထ

ိင်ေအာင် ေချမန်းပါ၏။ သတိ့သည်အက ်ပ်၏ေြခရင်းတွင်လဲ၍

အည့ံခံ ကပါ၏။ ၄၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အက ်ပ်အားစစ်ပဲွဝင် ိင်ရန်

ခွန်အားကိေပးေတာ်မပါ၏။ ရန်သများအေပ တွင်ေအာင်ြမင်ခွင့်ကိလည်း

ေပးေတာ်မပါ၏။ ၄၁ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အက ်ပ်၏ေ ှ ့မှရန်သများကိ

ထွက်ေြပးေစေတာ်မပါ၏။ အက ်ပ်သည်မိမိကိမန်းေသာသတိ့အား

သတ်သင်ဖျက်ဆီးခွင့်ကိရပါ၏။ ၄၂ သတိ့သည်ကယ်မည့်သကိ ှ ာေသာ်လည်း

ကယ်မည့်သမ ှ ိ ပါ။ ထာဝရဘရားအားေအာ်ဟစ် ကေသာ်လည်း ထးေတာ်မမပါ။ ၄၃

အက ်ပ်သည်သတိ့အားေချမန်းသြဖင့် သတိ့သည် ေြမမန့်က့ဲသိ့ညက်ညက်ေ က ကပါ၏။

လမ်းေပ မှ ံ ့ကိနင်းသက့ဲသိ့သတိ့အား အက ်ပ်နင်းပါ၏။ ၄၄

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အက ်ပ်အားပန်ကန်ေသာ ြပည်သတိ့၏လက်မှကယ်ေတာ်မ၍

လမျိုးတကာတိ့ကိအပ်စိးခွင့်ေပးေတာ်မပါ၏။ အက ်ပ်မသိဘးေသာလမျိုးတိ့သည်ယခအခါ၌

အက ်ပ်ထံအခွန်ဆက်ရ ကပါ၏။ ၄၅ လမျိုးြခားတိ့သည်အက ်ပ်ေ ှ ့တွင်

ဦး တ်ပျပ်ဝပ် ကပါ၏။ သတိ့သည်အက ်ပ်၏အမိန့်ကိ ကားေသာ အခါ နာခံ ကပါ၏။ ၄၆

သတိ့သည်ရဲစွမ်းသတိမ ှ ိ  ကေတာ့ဘဲ မိမိတိ့၏ ရဲတိက်များမှတန်လပ်လျက်ထွက်လာ ကပါ၏။ ၄၇

ထာဝရဘရားသည်အသက် ှ င်ေတာ်မ၏။ ငါ့အားကွယ်ကာေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

တန်ခိး ကီး၍ငါ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည် ကီးြမတ်ေတာ်မေ ကာင်း

ေကးေကာ် ကေလာ့။ ၄၈ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားရန်သများကိေအာင် ြမင်ခွင့်

ေပးေတာ်မ၏။ လမျိုးတကာတိ့ကိငါ၏လက်ေအာက်သိ့ ေရာက်ေစေတာ်မလျက်၊ ၄၉

ရန်သများ၏လက်မှငါ့ကိကယ်ေတာ်မ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

အက ်ပ်အားရန်သများကိေအာင်ြမင်ခွင့် ေပးေတာ်မ၍ အ ကမ်းဖက်သတိ့၏ေဘးမှကွယ်ကာ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ ၅၀ သိ့ြဖစ်၍အက ်ပ်သည်လမျိုးတကာတိ့ေ ှ ့တွင် ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း၍

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဂဏ်ေတာ်ကိသီချင်းဆိ ပါမည်။ ၅၁ဘရားသခင်သည်မိမိဘိသိက်ေပးေတာ်မေသာ

ဘရင်အားေအာင်ပဲွ ကီးကိခံေစေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်ဘိသိက်ေပးေတာ်မေသာ

ဒါဝိဒ်မင်းမှစ၍အဆက်အ ွယ်တိ့အား၊ ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်ကိကာလအစဥ်အဆက် ြပေတာ်မ၏။

၂၃ ဘရားသခင်ချီးြမင့်ေတာ်မြခင်းကိခံရေသာ ဘရင်အြဖစ်ြဖင့်

ယာကပ်၏ဘရားဘိသိက်ေပး ေတာ်မေသာဣသေရလ ိင်ငံတွင် သာယာစွာ

သီချင်းဖဲွ ့ဆိေသာေယ ှ ဲ ၏သားဒါဝိဒ်၏ေနာက် ဆံးမိန့် မက်သည့်စကားကားေအာက်ပါအတိင်း

ြဖစ်သည်။ ၂ ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါ့အားြဖင့်

မိန့် ကားေတာ်မ၏။ တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါ၏ တ်ဖျားတွင် တည်လျက် ှ ိ ၏။ ၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ကွယ်ကာရာ အ ှ င် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်သည်

ငါ့အားဤသိ့မိန့်ေတာ်မ၏။ ``ဘရားသခင်ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသလျက်

တရားမ တစွာအပ်စိးေသာမင်းသည်၊ ၄ မိး ွာ ပီးေနာက်မိးသားများကင်းစင်လျက်

အ ဏ်တက်ချိန်အခါြမက်များကိအေရာင် လက်ေစသည့်ေနမင်း ှ င့်တ၏'' ၅

ထိနည်းတစွာဘရားသခင်သည်ငါ၏သား ေြမးတိ့ကိ ေကာင်းချီးေပးေတာ်မလိမ့်မည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ်သည် မပျက် ိင်မေြပာင်းလဲ ိင်ေသာ၊ထာဝရ

ပဋိညာဥ်ကိ ငါ ှ င့် ပထားေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါ၏လိအင်ဆ ြပည့်စံ ပီ။

ဤကားငါ၏ေအာင်ပဲွေပတည်း။ ယင်းသိ့ြဖစ်ေစရန်ဘရားသခင်သည်

ဧကန်မချစီမံေတာ်မလိမ့်မည်။ ၆ သိ့ရာတွင်ဘရားမ့ဲသတိ့မကားဖယ် ှ ားြခင်းကိ

ခံရသည့်ဆးပင်များ ှ င့်တ က၏။ ထိဆးပင်တိ့ကိအဘယ်သမ လက် ှ င့် မကိင်မတွယ် ိင်။ ၇

ယင်းတိ့ကိကိင်တွယ်ရန်သံတန်ဆာသိ့မဟတ် လံှတံကိအသံး ပရ၏။

ထိဆးပင်တိ့သည်မီး ိ ့၍လံးဝဖျက်ဆီးြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၈ ဒါဝိဒ်၏သရဲေကာင်းတိ့၏နာမည်များကိ

ေဖာ်ြပအ့ံ။ ပထမသရဲေကာင်းမှာဟေပါနိ မိ ့သား၊ သရဲေကာင်းသံးဦးတိ့၏ေခါင်းေဆာင်

ယာေ ှ ာဘံဘက် ှ ိ ဗက်ြဖစ်သည်။ သသည်တိက် ပဲွတစ်ခတည်း၌လ ှ စ်ရာကိမိမိ၏လံှြဖင့်

ထိးသတ်ခ့ဲသြဖစ်၏။ ၉ သရဲေကာင်းသံးဦးတိ့အနက်ဒတိယသရဲ

ေကာင်းမှာအာေဟာ၏သားချင်းစဝင်ေဒါေဒါ ၏သား၊ ဧလာဇာြဖစ်၏။ အခါတစ်ပါးက

ဧလာဇာသည်စစ်ဆင်ရန်စ ံ းလျက် ှ ိ ေသာ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အားဒါဝိဒ် ှ င့်တကွ

စိန်ေခ ခ့ဲ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ဆတ်ခွာ ကေသာ်လည်း၊‐ ၁၀

သသည်မဆတ်ခွာဘဲလက်အံေသ၍ ား ကိလက် ှ င့်ခွာမရသည့်တိင်ေအာင် ဖိလိတိ

အမျိုးသားတိ့ကိတိက်ခိက်ေလသည်။ ထိ ေန့၌ထာဝရဘရားသည်ေအာင်ပဲွ ကီး

ကိခံေစေတာ်မသြဖင့်တိက်ပဲွ ပီးဆံး သွားေသာအခါဣသေရလအမျိုးသား

တိ့သည်ကျဆံးသည့်သများထံမှလက် နက်တန်ဆာများကိသိမ်းယရန်ဧလာ

ဇာ ှ ိ ရာသိ့လာေရာက် က၏။ ၁၁ တတိယသရဲေကာင်းမှာအာဂိ၏သား၊

ဟရရိ မိ ့သား ှ မြဖစ်၏။ ဖိလိတိအမျိုး သားတိ့သည်ပဲခင်း ှ ိ ေသာေလဟိအရပ်

တွင်စ ံ းလျက်ေန က၏။ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်ဖိလိတိအမျိုးသား

တိ့ထံမှထွက်ေြပး ကေသာ်လည်း၊‐ ၁၂ ှ မသည်ပဲခင်းမှမဆတ်ခွာဘဲခခံကာ

ကွယ်ကာဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ကိသတ် ြဖတ်သြဖင့် ထိေန့၌ထာဝရဘရားသည်

ေအာင်ပဲွ ကီးကိခံေစေတာ်မ၏။ ၁၃ ေကာက်ရိတ်ချိန်နီးေသာအခါရဲေဘာ်သံး

ကျိပ်ဝင်သရဲေကာင်းသံးေယာက်တိ့သည် ဒါဝိဒ် ှ ိ ရာအဒလံဥမင်သိ့ဆင်းသွား က၏။

ထိအချိန်၌ဖိလိတိအမျိုးသား တစ်စသည်ေရဖိမ်ချိုင့်ဝှမ်း၌တပ်စခန်း ချလျက် ှ ိ ေန က၏။‐

၁၄ ထိအခါကဒါဝိဒ်သည်ေတာင်ေပ ခံတပ် ထဲတွင် ှ ိ ၍ ဖိလိတိအမျိုးသားတစ်စ

ကဗက်လင် မိ ့ကိသိမ်းယထား က၏။‐ ၁၅ ဒါဝိဒ်က``ဗက်လင် မိ ့တံခါးအနီး ှ ိ

ေရတွင်းမှေရကိငါေသာက်ချင်ပါဘိ'' ဟေတာင့်တေြပာဆိမိရာ၊‐ ၁၆

နာမည်ေကျာ်ရဲေဘာ်သံးေယာက်တိ့သည် ဖိလိတိတပ်စခန်းကိထိးေဖာက် ပီးေနာက်

ေရတွင်းမှေရကိခပ်ယ၍ဒါဝိဒ်ထံသိ့ ယေဆာင်ခ့ဲ က၏။ သိ့ရာတွင်မင်း ကီးသည်

ထိေရကိေသာက်ေတာ်မမဘဲထာဝရ ဘရားအားပေဇာ်သည့်အေနြဖင့်သွန်း

ေလာင်းလျက်၊‐ ၁၇ ``အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည်အဘယ်

နည်း ှ င့်မ ဤေရကိမေသာက် ိင်ပါ။ အသက် စွန့်၍ေရခပ် ကသတိ့၏ေသွးကိေသာက်

သည် ှ င့်တပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်၏။ ဤကားနာမည်ေကျာ်သရဲေကာင်းသံးဦး

တိ့၏စွန့်စားခန်းများပင်တည်း။ ၁၈ ယွာဘ၏ညီအဘိ ှ ဲ သည်နာမည်ေကျာ်

ရဲေဘာ်သံးကျိပ်၏ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်၏။ သ သည်လသံးရာကိလံှ ှ င့်ထိးသတ်ခ့ဲသ

ြဖင့်ရဲေဘာ်သံးကျိပ်တွင်နာမည် ကီးလာ ၏။‐ ၁၉ သသည်ရဲေဘာ်သံးကျိပ်တိ့တွင်ထးခ န်

သြဖစ်ေသာ်လည်းသရဲေကာင်းသံးေယာက် ေလာက်နာမည်မ ကီးေချ။ ဒါဝိဒ်မင်းသည်

သ့အားကိယ်ရံေတာ်တပ်မးအြဖစ်ြဖင့် ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၂၀ ကပ်ေဇလ မိ ့မှေယာယဒ၏သားေဗ

နာယသည်နာမည်ေကျာ်သရဲေကာင်းတစ်ဦး ြဖစ်၏။ သသည်ရဲဝ့ံစွန့်စားရေသာအမ

များကိ ပခ့ဲ၏။ သသည်အလွန် ကီးမား ေသာေမာဘစစ်သရဲ ှ စ်ေယာက်ကိသတ် ခ့ဲ၏။

အလွန်ချမ်းဧေသာေဆာင်းေန့တစ်ေန့ ၌သားရဲတွင်းတစ်ခသိ့ဝင်၍ြခေသ့တစ် ေကာင်ကိသတ်ခ့ဲ၏။‐

၂၁ သသည်လံှကိကိင်ေဆာင်ထားသအလွန် ကီးမားေသာအီဂျစ်အမျိုးသားတစ်

ေယာက်ကိလည်းသတ်ခ့ဲ၏။ ေဗနာယသည် ထိသကိတင်းပတ်ြဖင့်တိက်ခိက်ကာသ

၏လက်မှလံှကိလယလိက်၏။ ထိေနာက် ထိလံှြဖင့်ပင်သ့အားသတ်လိက်၏။‐ ၂၂

ဤသည်တိ့ကားရဲေဘာ်သံးကျိပ်ဝင်ေဗ နာယ၏စွန့်စားခန်းများပင်ြဖစ်၏။‐ ၂၃

သသည်ရဲေဘာ်သံးကျိပ်တိ့တွင်ထးခ န် သြဖစ်ေသာ်လည်းသရဲေကာင်းသံးေယာက်

ေလာက်နာမည်မ ကီးေချ။ ဒါဝိဒ်သည်သ့ အားကိယ်ရံေတာ်တပ်မးအြဖစ်ြဖင့်ခန့် ထားေတာ်မ၏။ ၂၄

ရဲေဘာ်သံးကျိပ်ဝင်အြခားသရဲေကာင်း များကိေဖာ်ြပအ့ံ။ ယွာဘ၏ညီအာသေဟလ၊

ဗက်လင် မိ ့ေနေဒါေဒါ၏သားဧလဟာနန်၊ ဟေရာဒိ မိ ့သား၊ ှ မ ှ င့်ဧလိက၊ ဖာလာတိ မိ ့သားေဟလက်

ေတေကာ မိ ့ေနဣေက ှ ၏သားဣရ အေနေသာသိ မိ ့သားအေဗျဇာ၊ ဟ ှ သိ မိ ့သားေမဗ ဲ၊

အေဟာဟိ မိ ့သားဇာလမန်၊ ေနေတာဖာသိ မိ ့သားမဟာရဲ ှ င့် ဗာနာ၏သားေဟလက်၊

ဗယာမိန်နယ်ဂိဗာ မိ ့ေနရိဘဲ၏သားအိတဲ၊ ပိရေသာနိ မိ ့သားေဗနာယ၊ ဂါ ှ အနီး ှ ိ ချိုင့်ဝှမ်းေနဟိဒဲ၊

အရဗ မိ ့သားအဗျာလဗန်၊ ဗာဟမိ မိ ့သားအာဇမာဝက်၊ ှ ာလေဗာနိ မိ ့သားဧလျာဘ၊

ယာ ှ င်၏သားများ၊ ေယာနသန်၊ ဟာရာရိ မိ ့သား ှ မ၊ အာရာ မိ ့ေန ှ ာရ၏သားအဟိအံ၊

မာခါသိ မိ ့ေနအဟသဘဲ၏သားဧလိဖ၊ ဂိေလာ မိ ့ေနအဟိေသာေဖလ၏သား ဧလျံ၊

ကရေမလ မိ ့သားေဟဇရဲ၊ အာရပ် မိ ့သားဖာရဲ၊ ေဇာဘ မိ ့ေနနာသန်၏သားဣဂါလ၊ ဂဒ်နယ်၏သားဗာနိ၊

အမုန်အမျိုးသားေဇလက်၊ ေဇ ယာ၏သားယွာဘ၏လက်နက်ကိင် ေဗေရာသိ မိ ့သားနဟာရဲ၊

ဣသရိ မိ ့သားဣရ ှ င့်ဂါရက်၊ ဟိတိအမျိုးသားဥရိယ၊ စသည်ြဖင့်နာမည်ေကျာ်သရဲေကာင်းစစ

ေပါင်းသံးကျိပ်ခနစ်ေယာက် ှ ိ သတည်း။
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၂၄ တစ်ဖန်ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အေပ တွင်အမျက်ထွက်ေတာ်မသြဖင့်

သတိ့ကိဒဏ်ခတ်ရန်ဒါဝိဒ်အားအြပစ်ကး မိေစေတာ်မ၏။ထာဝရဘရားက``သင်သည်

သွား၍ဣသေရလ ှ င့်ယဒြပည်တွင်သန်း ေခါင်စာရင်းေကာက်ယေလာ့''

ဟဒါဝိဒ်အား မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂ သိ့ြဖစ်၍ဒါဝိဒ်သည်မိမိ၏တပ်မေတာ်

ဗိလ်ချုပ်ယွာဘအား``သင်၏တပ်မးများ ှ င့် အတတိင်းြပည်တစ်စွန်းမှတစ်စွန်းတိင်ေအာင်

ဣသေရလအ ွယ် ှ ိ သမ တိ့ထံသိ့သွား ၍သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယေလာ့။ လဦး

ေရမည်မ  ှ ိ သည်ကိငါသိလိသည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ သိ့ရာတွင်ယွာဘက``အ ှ င်မင်း ကီး၊

အ ှ င် ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့အား ယခထက်အဆ

တစ်ရာပိ၍တိးပွားေအာင် ပေတာ်မပါ ေစေသာ။ အ ှ င်သည်လည်းယင်းသိ့တိးပွား

သည်ကိေတွ့ြမင်ရသည်တိင်ေအာင်အသက် ှ ည်ေတာ်မပါေစေသာ။ သိ့ရာတွင်အ ှ င်

မင်း ကီးသည်အဘယ်ေကာင့်ဤအမ ကိ ပေတာ်မလိပါသနည်း'' ဟဒါဝိဒ် အားေလာက်ေလ၏။‐

၄ သိ့ေသာ်လည်းအ ှ င်မင်း ကီးသည်ယွာဘ ှ င့်တပ်မးတိ့အား မိမိ၏အမိန့်အတိင်း

လိက်နာေစေတာ်မ၏။ သတိ့သည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အားသန်းေခါင်စာရင်းေကာက်

ယရန်အထံေတာ်မှထွက်သွား က၏။ ၅ သတိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး ပီး

လ င် ဂဒ်နယ်ချိုင့်ဝှမ်းအလယ် ှ ိ အာေရာ် မိ ့ ၏ေတာင်ဘက်တွင်စခန်းချ က၏။

ထိေနာက် ထိအရပ်မှေြမာက်ဘက်တွင် ှ ိ ေသာယာဇာ မိ ့သိ့လည်းေကာင်း၊‐ ၆

ထိမှတစ်ဖန်ဂိလဒ်ြပည် ှ င့်ဟိတိနယ်ကာ ေဒ ှ  မိ ့သိ့လည်းေကာင်းဆက်လက်၍ခရီး ပ က၏။

ထိေနာက်ဒန် မိ ့ ှ င့်ဇိဒန် မိ ့တစ် ဝိက်သိ့သွား က၏။‐ ၇ ထိေနာက်ရဲတိက် ှ ိ ရာတ  မိ ့သိ့သွား

ပီးလ င် ဟိဝိအမျိုးသားများ ှ င့်ကာနနိ အမျိုးသားတိ့ေနထိင်ရာ မိ ့အေပါင်းသိ့ လည်းေကာင်း၊

ေနာက်ဆံး၌ယဒြပည်ေတာင် ပိင်း ှ ိ ေဗရေ ှ ဗ မိ ့သိ့လည်းေကာင်းသွား ေရာက် ကေလသည်။‐

၈ သတိ့သည်တိင်း ိင်ငံတစ်ဝန်းလံးကိလှည့် လည်၍ ကိးလ ှ င့်အရက် ှ စ်ဆယ် ကာေသာ

အခါေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်ေရာက် က၏။‐ ၉ သတိ့သည်ဣသေရလြပည်တွင်စစ်မထမ်း

ိင်သလေပါင်း ှ စ်သိန်း ှ င့် ယဒြပည်တွင် ငါးသိန်း ှ ိ ေ ကာင်းမင်း ကီးအားအစီရင် ခံ က၏။

၁၀ သိ့ရာတွင်ဒါဝိဒ်သည်သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက် ပီးေသာအခါေနာင်တရလျက်

ထာဝရဘရားအား``အက ်ပ်သည်ဤ ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းေသာအြပစ်ကိကး လွန်မိပါ ပီ။

အက ်ပ်အားအြပစ်ေြဖလတ် ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည်မိက်မဲစွာ ပ မိပါ ပီ'' ဟေလာက်ထား၏။

၁၁ ထာဝရဘရားသည်ဒါဝိဒ်၏ပေရာဟိတ် ြဖစ်သပေရာဖက်ဂဒ်အား``သင်သည်ဒါဝိဒ်

ထံသိ့သွားေလာ့။ ငါ ပရန် ှ ိ သည့်အမ သံးခအနက်သ ကိက် ှ စ်သက်ရာတစ်ခ

ကိေ ွးချယ် ိင်ေ ကာင်းေြပာ ကားေလာ့။ သ ေ ွးချယ်ရာကိငါ ပမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ေနာက်တစ်ေန့နံနက်အချိန်ဒါဝိဒ်အိပ်ရာ မှထေတာ်မေသာအခါ၊‐ ၁၃ ဂဒ်သည်လာေရာက်၍

မိမိအားထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းမင်း ကီး အားတင်ြပေလာက်ထား ပီးလ င်``အ ှ င်

မင်း ကီးသံး ှ စ်ပတ်လံးအစာငတ်မွတ် ေခါင်းပါးမ၊ သံးလပတ်လံးရန်သတပ်

များကိတိမ်းေ ှ ာင်ထွက်ေြပးေနမ၊ သံးရက် ပတ်လံးကပ်ေရာဂါကျေရာက်မတည်းဟ

ေသာေဘးတိ့အနက်အဘယ်ေဘးကိေ ွး ချယ်ေတာ်မပါမည်နည်း။ အဘယ်သိ့

ထာဝရဘရားအားအက ်ပ်ြပန် ကားေလာက်ထားရမည်ကိစဥ်းစား ေတာ်မပါ''

ဟေမးေလာက်၏။ ၁၄ ဒါဝိဒ်က``ငါသည်အလွန်ဆိး ွားသည့် အေြခအေန ှ င့် ကံေတွ့ရပါသည်တ

ကား။ လ့လက်ြဖင့်ဒဏ်မခံရပါေစ ှ င့်။ ထာဝရဘရားပင်ဒဏ်ေပးေတာ်မပါ ေစ။

ကိယ်ေတာ်သည်က ဏာထားေတာ် မတတ်ေသာအ ှ င်ြဖစ်ပါ၏'' ဟဂဒ် အားဆိ၏။‐

၁၅ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်နံနက်ချိန် မှစ၍ြပ ာန်းေတာ်မသည့်အချိန်အထိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အေပ သိ့ ကပ်ေရာဂါဆိက်ေရာက်ေစေတာ်မ၏။ တိင်း

ြပည်တစ်စွန်းမှတစ်စွန်းတိင်ေအာင်ဣသ ေရလအမျိုးသားေပါင်းခနစ်ေသာင်း မ ေသဆံး က၏။‐

၁၆ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည် ေယ  ှ လင် မိ ့ကိဖျက်ဆီးမည် ပေသာ

အခါ ထာဝရဘရားသည်လတိ့အား အြပစ်ဒဏ်ခတ်မ ှ င့်ပတ်သက်၍စိတ်ေြပာင်း

လဲေတာ်မသြဖင့်``ရပ်တန့်ေလာ့။ ေတာ်ေလာက် ပီ'' ဟေကာင်းကင်တမန်အားမိန့်ေတာ်မ၏။

ထိအခါ၌ေကာင်းကင်တမန်သည်ေယဗသိ အမျိုးသားအေရာန၏ေကာက်နယ်တလင်း

အနီးတွင်ရပ်လျက်ေနသတည်း။ ၁၇ လတိ့အားဒဏ်ခတ်ေသာေကာင်းကင်တမန်

ကိဒါဝိဒ်ြမင်ေသာအခါ``အြပစ် ှ ိ သမှာ အက ်ပ်ြဖစ်ပါ၏။ ဒစ ိက် ပမိသမှာ အက ်ပ်ြဖစ်ပါ၏။

ဤသတိ့သည်အဘယ် ြပစ်မကိ ပမိ ကပါသနည်း။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အက ်ပ် ှ င့်အိမ်ေထာင်စကိသာ

အြပစ်ေပးေတာ်မသင့်ပါ၏'' ဟထာဝရ ဘရားအားေလာက်၏။ ၁၈

ထိေန့၌ပင်လ င်ဂဒ်သည်ဒါဝိဒ်ထံသွား ၍``အ ှ င်သည်ေယဗသိအမျိုးသားအေရာန

၏ေကာက်နယ်တလင်း၌ထာဝရဘရား အတွက်ယဇ်ပလင်ကိတည်ေဆာက်ေလာ့'' ဟ

ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိဆင့်ဆိ ေလ၏။‐ ၁၉ ဒါဝိဒ်သည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ် အတိင်း

အေရာန၏ေကာက်နယ်တလင်းသိ့ သွားေတာ်မ၏။‐ ၂၀အေရာနသည် ကည့်လိက်ေသာအခါမိမိထံ

သိ့မင်း ကီး ှ င့်မးမတ်များလာေန ကသည် ကိြမင်လ င်ဒါဝိဒ်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ေြမေပ သိ့ လဲှချပျပ်ဝပ်လျက်၊‐

၂၁ ``အ ှ င်မင်း ကီးအဘယ်ေ ကာင့်ဤအရပ်သိ့ ကလာေတာ်မပါသနည်း'' ဟေလာက်၏။

ဒါဝိဒ်က``ကပ်ေရာဂါေဘး ငိမ်းေအးသွားေစ ြခင်းငှာ ထာဝရဘရားအတွက်ယဇ်ပလင်ကိ

တည်ေဆာက်လိသြဖင့် သင်၏ေကာက်နယ်တလင်း ကိဝယ်ယရန်ငါလာသည်''ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၂ အေရာနက``အ ှ င်မင်း ကီးဤေကာက်နယ် တလင်းကိယေတာ်မပါ။ အလိေတာ် ှ ိ ရာကိ

ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ေတာ်မပါ။ ယဇ် ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရန် ွားများဤမှာ ှ ိ ပါ၏။

ထင်းအြဖစ်အသံး ပရန်ထမ်းပိး များ ှ င့်ေကာက်နယ်တန်ဆာများလည်းဤ မှာ ှ ိ ပါ၏။‐

၂၃ ထိအရာအေပါင်းကိမင်း ကီးအားဆက်ပါ ၏။ အ ှ င်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

သည်အ ှ င်၏ပေဇာ်သကာကိလက်ခံေတာ် မပါေစေသာ'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၂၄

သိ့ရာတွင်မင်း ကီးက``ဤသိ့မယလိ။ တန် ဖိးကိငါေပးမည်။ ငါသည်မိမိအဖိးမေပး

ဘဲရ ှ ိ သည့်ပေဇာ်သကာများကိ ငါ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအားဆက်သလိမ့်မည်

မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိေနာက်မင်း ကီး သည်ေကာက်နယ်တလင်း ှ င့် ွားများကိေငွ

သားကျပ်ငါးဆယ်ေပး၍ဝယ်ယေတာ်မ၏။‐ ၂၅သသည်ထိအရပ်တွင်ထာဝရဘရား၏ အတွက်

ယဇ်ပလင်ကိတည်ေဆာက်ေတာ်မ ပီး လ င် မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်မိတ်သဟာယယဇ်တိ့ ကိပေဇာ်ေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားသည် လည်းမင်း ကီး၏ဆေတာင်းပတနာကိနား ေညာင်းေတာ်မ၍ ဣသေရလ ိင်ငံတွင်

ကပ်ေရာဂါေဘးကိ ငိမ်းေအးေစေတာ် မ၏။ မရာဇဝင်ဒတိယေစာင် ပီး၏။



၃ ဓမရာဇဝင်187

၃ ဓမရာဇဝင်

၁ ဒါဝိဒ်မင်းသည်အလွန်အိမင်းေသာအခါ အေစခံတိ့ကေစာင်များ ခံေပးေသာ်လည်း

မေ ွး ိင်ေအာင် ှ ိ တတ်၏။‐ ၂ သိ့ြဖစ်၍မးမတ်များက``အ ှ င်မင်း ကီး၊

အ ှ င့်အားခစား ပစရန်အတွက်အမျိုး သမီးပျိုတစ်ဦးကိအက ်ပ်တိ့ ှ ာပါရ

ေစ။ ထိအမျိုးသမီးသည်အ ှ င်၏အနီး တွင်ကပ်၍အိပ် ပီးလ င် အ ှ င့်အားေ ွးေအာင်

ပပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်ထား က၏။‐ ၃ သတိ့သည်အဆင်းလှသည့်အမျိုးသမီး တစ်ဦးကိ

ဣသေရလြပည်တစ်ေလာက် လိက်လံ ှ ာေဖွ ကရာ နင် မိ ့သအဘိ ှ က်ကိေတွ့ ှ ိ  ကသြဖင့်

မင်း ကီးထံသိ့ ေခ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။‐ ၄ လွန်စွာအဆင်းလှသည့်ထိအမျိုးသမီးသည်

မင်း ကီးအပါးေတာ်တွင်လပ်ေကး ပစေသာ် လည်း မင်း ကီးသည်သ ှ င့်ကိယ်လက် ှ ီးေ ှ ာမ ကိမ ပေချ။

၅ ဟိတ် ှ င့်ဒါဝိဒ်ရေသာသားအေဒါနိယသည် အလွန်အဆင်းလှ၏။ အဗ ှ လံေသဆံးသြဖင့်

သသည်ဒါဝိဒ်၏လက် ှ ိ သားတိ့တွင်အ ကီး ဆံးြဖစ်၏။ ဒါဝိဒ်သည်သ့အားအဘယ်အမ

တွင်မ ေြပာဆိဆံးမဖးသည်ဟ၍မ ှ ိ။ သ သည်ထီးနန်းကိေမ ာ်မှန်းသြဖစ်၍ မိမိကိယ်

ပိင်ရထားများ၊ ြမင်းများ ှ င့်ေ ှ ့ေတာ်ေြပး လငါးဆယ်ကိရ ှ ိ ေလသည်။‐ ၇

သသည်ေဇ ယာ၏သားယွာဘ ှ င့်ယဇ်ပေရာ ဟိတ်အဗျာသာတိ့ ှ င့်တိင်ပင်ရာ ထိသတိ့က

သ့အားကညီရန်သေဘာတ က၏။‐ ၈ သိ့ရာတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ်၊ ေယာယဒ

၏သားေဗနာယ၊ ပေရာဖက်နာသန်၊ ှ ိ မိ၊ ေရဣ ှ င့်ဒါဝိဒ်၏ကိယ်ရံေတာ်တပ်သားများကမ

အေဒါနိယဘက်သိ့မဝင် က။ ၉တစ်ေန့ေသာအခါအေဒါနိယသည် အေရာ ေဂလစမ်းေချာင်းအနီး၊

ေ မေကျာက်ေဆာင် တွင်သိး ွား ှ င့်ဆ ဖိးေသာက ဲငယ်များ ကိယဇ်ပေဇာ်ကာ ဒါဝိဒ်မင်း၏အြခား

သားေတာ်များ ှ င့်ယဒမးမတ်များအား ထိပေဇာ်ပဲွသိ့ေခ ဖိတ်ေလသည်။‐

၁၀ သိ့ေသာ်မိမိ ှ င့်အေဖတအေမကဲွညီ ေတာ်သေ ှ ာလမန် ှ င့်ပေရာဖက်နာသန်၊

ေဗနာယ ှ င့်ဘရင့်ကိယ်ရံေတာ်တပ်သား များကိမေခ မဖိတ်ေချ။ ၁၁ ထိအခါနာသန်သည်

ေ ှ ာလမန်၏မယ်ေတာ် ဗာသေ ှ ဘထံသိ့သွား၍``ဟိတ်၏သား အေဒါနိယသည်

မိမိကိယ်ကိမိမိမင်းေြမာက် လိက်ေ ကာင်းသင် ကား ပီေလာ။ ဒါဝိဒ်မင်းပင်

ထိသတင်းကိ ကားေတာ်မမေသးပါ။‐ ၁၂ သင်သည်သင့်အသက် ှ င့်သားေတာ်ေ ှ ာလမန်

၏အသက်ကိကယ်လိလ င် သင့်အားအက ်ပ် အ ကံေပးပါမည်။‐ ၁၃

သင်သည်ယခချက်ချင်းဒါဝိဒ်မင်းထံသွား ၍`အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကန်မ၏သားေ ှ ာလမန်

အားအ ှ င့်အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်း ထိင်ရမည်ဟအ ှ င်ကျိန်ဆိကတိ ပေတာ်

မခ့ဲသည်မဟတ်ပါေလာ။ ယခအဘယ်ေကာင့် အေဒါနိယသည်ဘရင်ြဖစ်သွားပါသနည်း'

ဟေမးေလာက်ေလာ့။‐ ၁၄ ယင်းသိ့သင်ေမးေလာက်ေနစဥ်အက ်ပ်သည် ဝင်လာ၍

သင်၏စကားကိအတည် ပမည်'' ဟ ဆိ၏။ ၁၅ ထိ့ေကာင့်ဗာသေ ှ ဘသည် မင်း ကီးအား

ခစားရန်အေဆာင်ထဲသိ့ဝင်ေလ၏။ မင်း ကီး သည်လွန်စွာအိမင်း ပီြဖစ်၍ နင် မိ ့သ

အဘိ ှ က်ကသ့အားလပ်ေကး ပစလျက် ေန၏။‐ ၁၆ ဗာသေ ှ ဘသည်မင်း ကီး၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်

ဦး တ်ပျပ်ဝပ်လိက်ေသာအခါမင်း ကီး က``သင်အဘယ်အရာကိအလိ ှ ိ သနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။

၁၇ ဗာသေ ှ ဘက``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အ ှ င်သည် ကန်မ၏သားေ ှ ာလမန်အားအ ှ င့်အ ိက်

ရာကိဆက်ခံ၍ နန်းတင်ရမည်ဟအ ှ င်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားနာမေတာ်ကိ

တိင်တည်၍ကျိန်ဆိကတိ ပေတာ်မခ့ဲပါ၏။‐ ၁၈ သိ့ရာတွင်ယခအေဒါနိယသည်ဘရင်

ြဖစ်လျက်ေနေလ ပီ။ သိ့ေသာ်အ ှ င်ထိ သတင်းကိ ကားသိေတာ်မမေသးပါ။‐ ၁၉

သသည် ွား၊ သိး ှ င့်ဆ ဖိးေသာ ွားငယ် များကိယဇ်ပေဇာ်ကာအ ှ င်၏သားေတာ် များ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်အ ှ င့်တပ်မ ေတာ်ဗိလ်ချုပ်ယွာဘတိ့အားယဇ်ပေဇာ်ပဲွ သိ့ေခ ဖိတ်ပါ၏။

သိ့ရာတွင်အ ှ င်၏ သားေတာ်ေ ှ ာလမန်ကိမမေခ ဖိတ်ပါ။‐ ၂၀ အ ှ င်မင်း ကီး၊

အ ှ င့်အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍ နန်းတက်မည့်သမှာအဘယ်သြဖစ်ေ ကာင်းမိန့် ကားေတာ်မရန်

ဣသေရလအမျိုးသားတစ်ရပ် လံးသည်အ ှ င့်အားေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေန က ပါ၏။‐ ၂၁

အ ှ င်ဤသိ့မိန့်ေတာ်မမပါလ င်ကန်မ ှ င့် ကန်မ၏သားေ ှ ာလမန်သည် အ ှ င်မ ှ ိ သည့်

ေနာက်သစာေဖာက်များအြဖစ်ြဖင့်ရာဇဝတ် သင့်သများြဖစ် ကေတာ့မည်'' ဟေလာက်၏။

၂၂ ယင်းသိ့ေလာက်ထားေနချိန်၌ ပေရာဖက် နာသန်ေရာက် ှ ိ လာသြဖင့်၊‐ ၂၃

ပေရာဖက်ေရာက် ှ ိ ေ ကာင်းမင်း ကီးအားသံ ေတာ်ဦးတင် က၏။ နာသန်သည်လည်းအခန်း

ထဲသိ့ဝင်လာ ပီးလ င်ေ ှ ့ေတာ်၌ဦး တ် ပျပ်ဝပ်လျက်၊‐ ၂၄ ``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အေဒါနိယအားအ ှ င်

၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံေစေတာ်မမည် ဟအ ှ င်ေ ကြငာ ပီေလာ။‐ ၂၅

ယေန့ပင်လ င်သသည်ယဇ်ပလင်သိ့သွား၍ ွား၊ သိး ှ င့်ဆ ဖိးေသာ ွားငယ်များကိယဇ်

ပေဇာ်ပါ၏။ သသည်အ ှ င့်သားေတာ်အေပါင်း ှ င့်တပ်မေတာ်ဗိလ်ချုပ်ယွာဘ ှ င့်ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်အဗျာသာတိ့ကိေခ ဖိတ်သြဖင့် ယခ အချိန်၌သတိ့သည်အေဒါနိယ ှ င့်အတ

စားေသာက်ကာ`အေဒါနိယမင်းသက်ေတာ် ှ ည်ပါေစေသာ်' ဟေကးေကာ်လျက်ေန ကပါ၏။‐ ၂၆

သိ့ရာတွင်အေဒါနိယသည်ကိယ်ေတာ်၏ အေစခံအက ်ပ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ်၊

ေဗနာယ ှ င့်ေ ှ ာလမန်တိ့ကိမေခ မဖိတ်ပါ။‐ ၂၇ ဤအမအရာတိ့ကိအ ှ င်မင်း ကီး ှ စ်သက်

လက်ခံေတာ်မပါသေလာ။ အ ှ င်၏အ ိက် အရာကိမည်သလက်ခံ၍နန်းတက်ရမည်

ကိမးမတ်တိ့အားမေဖာ်မြပဘဲဤအမ ကိအ ှ င်မင်း ကီးစီရင်ေတာ်မပါသေလာ''

ဟေလာက်ေလ၏။ ၂၈ ဒါဝိဒ်မင်းက``ဗာသေ ှ ဘအား အခန်းထဲသိ့ ြပန်၍ဝင်ေစေလာ့''

ဟဆိလ င် ဗာသေ ှ ဘ သည်ဝင်လာ၍ေ ှ ့ေတာ်တွင်ရပ်လျက်ေန၏။‐ ၂၉

ထိအခါမင်း ကီးက``ဒကဆင်းရဲအေပါင်း မှငါ့အားကယ်ဆယ်ေတာ်မ၍ အသက် ှ င်

ေတာ်မေသာထာဝရဘရားကိတိင်တည် ကာသင့်အားငါကျိန်ဆိပါ၏။‐ ၃၀

ငါသည်သင်၏သားေ ှ ာလမန်အားငါ့ အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက်ရမည် ဟ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားနာမေတာ်ကိတိင် တည်၍

ကျိန်ဆိခ့ဲသည်အတိင်းငါ ပမည် ြဖစ်ေ ကာင်းယေန့ငါကတိေပး၏'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ဗာသေ ှ ဘသည်ဦး ွတ်ပျပ်ဝပ်လျက်``ကန်မ ၏သခင်

အ ှ င်မင်း ကီးသည်သက်ေတာ် ှ ည် ပါေစေသာ'' ဟ မက်ဆိေလ၏။ ၃၂

ထိ့ေနာက်ဒါဝိဒ်မင်းသည်ဇာဒတ်၊ နာသန် ှ င့် ေဗနာယတိ့ကိေခ ေစေတာ်မ၏။ သတိ့

ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ၊‐ ၃၃ မင်း ကီးက``ငါ၏မးမတ်တိ့ကိအတေခ ကာ

သားေတာ်ေ ှ ာလမန်အား ငါ၏ြမည်းေတာ်ကိ စီးေစ၍ဂိဟန်စမ်းသိ့ပိ့ေဆာင် ကေလာ့။‐ ၃၄

ထိအရပ်တွင်ဇာဒတ် ှ င့်နာသန်တိ့ကသ့အား ဣသေရလဘရင်အြဖစ်ြဖင့်ဘိသိက်ေပး က ေစ။

ထိ့ေနာက်တံပိးခရာမတ်၍`ေ ှ ာလမန်မင်း သက်ေတာ် ှ ည်ပါေစေသာ'ဟေကးေကာ် က ေလာ့။‐

၃၅ သသည်ငါ၏ရာဇာပလင်ေပ တွင်စံေတာ်မရန် ဤအရပ်သိ့ြပန်လာချိန်၌သင်တိ့သည်လည်း

သ၏ေနာက်မှလိက်ခ့ဲရ ကမည်။ သ့အားဣသ ေရလြပည် ှ င့်ယဒြပည်တိ့၏ဘရင်အြဖစ်

ငါေ ွးချယ်ေတာ်မ ပီ။ ထိ့ေ ကာင့်သသည်ငါ ၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက်ရ

မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆ ေဗနာယက``အမိန့်ေတာ်အတိင်းြဖစ်ေစ ပါမည်။

အ ှ င်၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားကလည်း ထိအမိန့်ေတာ်ကိအတည် ပေတာ်မပါေစေသာ။‐

၃၇ ထာဝရဘရားသည်အ ှ င်မင်း ကီး ှ င့် အတ ှ ိ ေတာ်မခ့ဲသည်နည်းတ ေ ှ ာလမန်

ှ င့်လည်းအတ ှ ိ ေတာ်မ၍ သနန်းစံချိန်၌ အ ှ င်နန်းစံေတာ်မချိန်မှာထက်ပင်ပိ၍

ြပည်ေတာ်သာယာဝေြပာပါေစေသာ'' ဟ ြပန်လည်ေလ ာက်ထား၏။ ၃၈ ထိ့ေကာင့်ဇာဒတ်၊ နာသန်၊

ေဗနာယ ှ င့်ဘရင့် ကိယ်ရံေတာ်တပ်သားတိ့သည်ေ ှ ာလမန်အား ဒါဝိဒ်မင်း၏ြမည်းေတာ်ကိစီးေစလျက်

ဂိဟန်စမ်းသိ့ပိ့ က၏။‐ ၃၉ ဇာဒတ်သည်ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာတဲ ေတာ်မှ

မိမိေဆာင်ခ့ဲေသာသံလွင်ဆီဘးကိယ၍ ေ ှ ာလမန်အားဘိသိက်ေပးေလသည်။ ထိ့ေနာက်

တံပိးခရာမတ်လိက်ေသာအခါ လအေပါင်း တိ့သည်``ေ ှ ာလမန်မင်းသက်ေတာ် ှ ည်ပါေစ ေသာ''

ဟေကးေကာ် က၏။‐ ၄၀ ထိ့ေနာက် င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာေအာ်ဟစ်လျက် ပေလွများကိမတ်လျက်

ေြမ ကီးကဲွမတတ် အသံဗလံများကိ ပကာေ ှ ာလမန်၏ ေနာက်မှလိက် က၏။ ၄၁

အေဒါနိယ ှ င့်သ၏ဧည့်သည်ေတာ်တိ့သည် မိမိ တိ့စားေသာက်ပဲွ ပီးခါနီး၌ထိအသံကိ ကား က၏။

ယွာဘသည်တံပိးခရာမတ်သံကိ ကား ေသာ်`` မိ ့ထဲ၌ဤအသံကားအဘယ်သိ့နည်း'' ဟေမး၏။‐ ၄၂

သ၏စကားမဆံးမီ၌ပင်ယဇ်ပေရာဟိတ် အဗျာသာ၏သား ေယာနသန်ေရာက် ှ ိ လာသြဖင့်

အေဒါနိယက``ဝင်ခ့ဲေလာ့။ သင်သည်လေကာင်း တစ်ေယာက်ြဖစ်၍သတင်းေကာင်းကိေဆာင်ယ

လာသြဖစ်ရေပမည်'' ဟဆိ၏။ ၄၃ ေယာနသန်က``သတင်းေကာင်းြဖစ်မည်မ ထင်ပါ။

အက ်ပ်တိ့အ ှ င်ဒါဝိဒ်မင်းသည် ေ ှ ာလမန်အားမင်းေြမာက်လိက်ေလ ပီ။‐ ၄၄

မင်း ကီးသည်ဇာဒတ်၊ နာသန်၊ ေဗနာယ ှ င့် ဘရင့်ကိယ်ရံေတာ်တပ်သားများအား

ေ ှ ာလမန် ကိဘရင်၏ြမည်းေတာ်ေပ တွင်တင်၍ေခ ေဆာင် သွားေစေတာ်မပါ၏။‐ ၄၅

ထိ့ေနာက်ဇာဒတ် ှ င့်နာသန်တိ့ကေ ှ ာလမန် အား ဂိဟန်စမ်းတွင်ဘိသိက်ေပး ကပါသည်။

သတိ့သည် င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာေအာ်ဟစ် လျက် မိ ့ထဲသိ့ဝင် ကသြဖင့် မိ ့သ မိ ့သား

တိ့သည်ယခအခါအတ်အတ်ကျက်ကျက် ြဖစ်၍ေန ကပါ၏။ အ ှ င် ကားရသည့်

အသံသည်ထိသတိ့၏အသံပင်ြဖစ်ပါ၏။‐ ၄၆ ေ ှ ာလမန်သည်ယခဘရင်ြဖစ်ေလ ပီ။ ၄၇

မးမတ်များသည်ဒါဝိဒ်မင်းထံအ ိ အေသ ပရန် သွားေရာက်၍`အ ှ င်၏ဘရားသခင်သည်

ေ ှ ာလမန်အားအ ှ င့်ထက်ပင်ပိ၍ထင်ေပ ေကျာ်ေစာေအာင် ပေတာ်မပါေစေသာ။ သနန်း

စံချိန်၌လည်းအ ှ င်နန်းစံေတာ်မချိန်မှာထက် ပိ၍ြပည်ေတာ်သာယာဝေြပာပါေစေသာ' ဟ

ေလာက်ထား ကပါ၏။ ထိအခါဒါဝိဒ်မင်း သည်မိမိ၏အိပ်ရာေပ တွင်ဦး တ်လျက်၊‐ ၄၈

`ငါ၏အဆက်အ ွယ်ထဲမှတစ်ဦးအားငါ ၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍ နန်းတက်ေစေတာ်

မသည်သာမကငါ့အားလည်း ထိအမကိ ြမင် ိင်ခွင့်ေပးေတာ်မေသာဣသေရလအမျိုး
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သားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား ေထာမနာ ပ ကစိ'့ ဟဆေတာင်းပတနာ ပေတာ်မပါ၏''

ဟ၍ြပန်လည်ေြဖ ကား ေလသည်။ ၄၉ ထိအခါအေဒါနိယ၏ ဧည့်သည်ေတာ်တိ့

သည်ေ ကာက်လန့် ကသြဖင့် ထ၍တစ်ေယာက် တစ်လမ်းစီြပန်သွား က၏။‐ ၅၀

အေဒါနိယသည်ေ ှ ာလမန်ကိလွန်စွာ ေကာက်ေသာေကာင့် ထာဝရဘရားစံေတာ်

မရာတဲေတာ်သိ့သွား၍ယဇ်ပလင်ေထာင့် စွယ်များ ကိဆပ်ကိင်ထား ပီးလ င်၊‐ ၅၁

``ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ကန်ေတာ်အားကွပ်မျက် ေတာ်မမည်မဟတ်ဟ ဦးစွာကျိန်ဆိမိန့် မက်

ေတာ်မပါေစ'' ဟဆိ၏။ ဤအချင်းအရာ ကိေ ှ ာလမန်မင်းအားေလာက်ထား က၏။‐

၅၂ ေ ှ ာလမန်က``သသည်သစာ ှ ိ သြဖစ်ပါ လ င် သ၏ဦးေခါင်းမှဆံြခည်တစ်ပင်ကိ

မ လက်ဖျား ှ င့်ထိလိမ့်မည်မဟတ်။ သစာ မ့ဲသြဖစ်လ င်မကားေသဒဏ်ခံရမည်'' ဟဆိ၏။‐ ၅၃

ထိ့ေနာက်ေ ှ ာလမန်မင်းသည်လလတ်၍ အေဒါနိယအားယဇ်ပလင်မှေခ ခ့ဲေစ၏။

အေဒါနိယသည်မင်း ကီးထံလာေရာက် ၍ေ ှ ့ေတာ်၌ဦး တ်ပျပ်ဝပ်လျက်ေန၏။

ထိအခါမင်း ကီးကသ့အား``သင့်အိမ် သိ့ြပန် ိင် ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂ ဒါဝိဒ်သည်မိမိကွယ်လွန်ချိန်နီးေသာအခါ သားေတာ်ေ ှ ာလမန်ကိေခ ၍ေနာက်ဆံး န်

ကားချက်များကိေပးေလသည်။‐ ၂ မင်း ကီးက``ငါေသရမည့်အချိန်ေရာက် ပီ။

သင်သည်မိမိအစွမ်းကိယံ၍ဇဲွသတိ ှ ိ စွာ၊‐ ၃ သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ေစခိင်း

သည့်အတိင်း ပေလာ့။ ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်း တွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည့်အတိင်း

ကိယ်ေတာ်၏ ပညတ်ေတာ်များ ှ င့်အမိန့်ေတာ်မှန်သမ ကိ လိက်နာေလာ့။

သိ့မှသာသင် ပေလရာရာ၊ သွားေလရာရာ၌ေအာင်ြမင်လိမ့်မည်။‐ ၄

သင်သည်ထာဝရဘရားကိနာခံလ င် ကိယ် ေတာ်သည်ငါ့အားေပးေတာ်မေသာကတိ

ေတာ်ကိတည်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ် က`သင်၏သားေြမးတိ့သည်ငါ၏အမိန့်

ေတာ်တိ့ကိကိယ်စွမ်းစိတ်စွမ်း ှ ိ သမ  ှ င့် တစ်သေဝမတိမ်းလိက်နာရန်သတိ ပ သမ ကာလပတ်လံး

ငါသည်သတိ့အား ဣသေရလြပည်ကိအပ်စိးေစေတာ်မ မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မခ့ဲ၏။ ၅

``ထိ့ြပင်သင့်အားမှာ ကားရန်ကိစတစ်ခ ှ ိ ေသး၏။ ယွာဘသည်ဣသေရလတပ်မ

ေတာ်ဗိလ်ချုပ် ှ စ်ဦးြဖစ်ေသာေနရ၏သား အာဗနာ ှ င့်ေယသာ၏သားအာမသတိ့ ကိသတ်ြခင်းအားြဖင့်

ငါ့အားအဘယ်သိ့ ပခ့ဲေ ကာင်းသင်မှတ်မိပါလိမ့်မည်။ စစ် ြဖစ်ချိန်ကသတ်ြဖတ်မများအတွက်

လက်စားေချသည့်အေနြဖင့် သသည်ထိ သတိ့အား ငိမ်းချမ်းေနချိန်၌အဘယ်

သိ့သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည်ကိလည်းသင်မှတ်မိ ပါလိမ့်မည်။ သသည်အြပစ်မ့ဲသများ အားသတ်ခ့ဲသည်။

သ ပခ့ဲသည့်အမ အတွက်ယခငါ့မှာတာဝန် ှ ိ သြဖင့် သ၏ဆိးေမွကိငါခံရ၏။‐ ၆

သင်သည်မိမိ ပရမည့်အမကိသိေပသည်။ သ့အားသဘာဝအေလျာက်မေသေစ ှ င့်။ (Sheol h7585) ၇

``ဂိလဒ်ြပည်သားဗာဇိလဲ၏သားများကိ မ က ဏာထား၍ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ့။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်၏အစ်ကိအဗ ှ လံ၏ေဘးမှငါထွက်ေြပးရစဥ်အခါက

သတိ့သည်ငါ့အားေကျးဇး ပခ့ဲ က ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၈ ``ဗယာမိန်ြပည်၊ ဗာဟရိမ် မိ ့သားေဂရ၏

သား ှ ိမိတစ်ေယာက်လည်း ှ ိ ေသး၏။ မဟာနိမ် မိ ့သိ့ငါသွားသည့်ေန့ကသသည်ငါ့ကိ

ကမ်းတမ်းစွာကျိန်ဆဲေသာ်လည်း ေယာ်ဒန် ြမစ်သိ့လာ၍ငါ့အားခရီးဦး ကိ ပေသာ

အခါ၌ ငါသည်သ့အားကွပ်မျက်မည်မ ဟတ်ေကာင်းထာဝရဘရား၏နာမ

ေတာ်ကိတိင်တည်၍ကျိန်ဆိကတိ ပ ခ့ဲသည်။‐ ၉ သိ့ရာတွင်သင်သည်သ့ကိအြပစ်ဒဏ်မစီ

ရင်ဘဲမေန ှ င့်။ ပရမည့်အမကိသင်သိ သည်အတိင်းသ့အားေသဒဏ်စီရင်ရမည်''

ဟမှာ ကားေတာ်မ၏။ (Sheol h7585) ၁၀ ဒါဝိဒ်ကွယ်လွန်ေသာအခါ သ့ကိေယ  ှ လင်

မိ ့တွင်သ ဂဟ် က၏။‐ ၁၁ သသည်ေဟ ဗန် မိ ့၌ခနစ် ှ စ်၊ ေယ  ှ လင် မိ ့၌သံးဆယ့်သံး ှ စ်၊

စစေပါင်းအ ှ စ်ေလး ဆယ်ဣသေရလဘရင်အြဖစ်ြဖင့်နန်းစံ ေတာ်မ၏။‐ ၁၂

ေ ှ ာလမန်သည်ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာ ကိဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။ သ၏တန်ခိး

အာဏာသည်လည်းတည်တ့ံခိင် မဲ၍ လာ၏။ ၁၃ ထိေနာက်ဟိတ်၏သားအေဒါနိယသည်

ေ ှ ာလမန်၏မယ်ေတာ်ဗာသေ ှ ဘထံသိ့ သွား၏။ ဗာသေ ှ ဘက``သင်ယခလာသည်

မှာမိတ်ေဆွအေန ှ င့်ေလာ့'' ဟေမး၏။ အေဒါနိယက``ဟတ်ပါသည်'' ဟ ြပန်ေြပာ

ပီးေနာက်၊‐ ၁၄ ``အက ်ပ်မှာမယ်ေတာ်အားပန် ကားစရာ တစ်ခ ှ ိ ပါသည်'' ဟဆိ၏။

မယ်ေတာ်က``အဘယ်အရာနည်း'' ဟေမး၏။ ၁၅အေဒါနိယက``အက ်ပ်သည်ဘရင်ြဖစ် သင့်သည်။

ယင်းသိ့ြဖစ်လိမ့်မည်ဟလည်းဣသေရလအမျိုးသားတိင်းေမ ာ်လင့်ခ့ဲ သည်ကိမယ်ေတာ်သိပါ၏။

သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရား၏အလိေတာ်အရ အက ်ပ် သည်ဘရင်မြဖစ်ဘဲအက ်ပ်၏ညီေတာ်

ကဘရင်ြဖစ်လာပါ၏။‐ ၁၆ယခက ်ပ်တွင်မယ်ေတာ်အားပန် ကား စရာ ှ ိ ပါသည်။ ေကျးဇး ပ၍မြငင်း

ပယ်ပါ ှ င့်'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ဗာသေ ှ ဘက``အဘယ်အရာနည်း'' ဟ ေမး၏။ ၁၇

အေဒါနိယက`` နင် မိ ့သအဘိ ှ က်ကိ အက ်ပ် ှ င့်ေပးစားထိမ်းြမားရန်ေ ှ ာလမန်

မင်းအားေကျးဇး ပ၍ေလာက်ထားေပးပါ။ သသည်မယ်ေတာ်၏စကားကိြငင်းပယ်လိမ့်

မည်မဟတ်ေ ကာင်း အက ်ပ်သိပါသည်'' ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၈ ဗာသေ ှ ဘကလည်း``ေကာင်း ပီ။

သင်၏ အတွက်မင်း ကီးအားငါေလ ာက်ထား မည်'' ဟဆိ၏။ ၁၉ ဗာသေ ှ ဘသည်အေဒါနိယအတွက်

ေလာက်ထားရန် မင်း ကီးထံသိ့သွားေလ၏။ မင်း ကီးသည်လည်းမယ်ေတာ်ကိခရီးဦး

ကိ ပအ့ံေသာငှာ ထ၍ဦး တ် ပီးလ င် ရာဇပလင်ေပ တွင်ထိင်ေတာ်မ၏။ ထိ့ေနာက်

အြခားပလင်တစ်ခခကိယခ့ဲေစ၍ မယ် ေတာ်အားမိမိ၏လက်ယာဘက်တွင်ထိင်ေစ ေတာ်မ၏။‐ ၂၀

မယ်ေတာ်က``ေသးငယ်ေသာဆေကျးဇးတစ် ခေတာင်းလိပါသည်။ မြငင်းပါ ှ င့်'' ဟ

ေလာက်၏။ မင်း ကီးက``မယ်ေတာ်၊ ေတာင်းပါ၊ အက ်ပ် မြငင်းပါ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁

ထိအခါမယ်ေတာ်က``အဘိ ှ က်ကိေနာင်ေတာ် အေဒါနိယအားေပးစားေတာ်မပါ'' ဟ ေတာင်းေလ၏။

၂၂ မင်း ကီးက``မယ်ေတာ်သည်အဘယ်ေကာင့် သ၏အတွက် အဘိ ှ က်ကိသာလ င်ေတာင်း

ပါသနည်း။ ထီးနန်းကိပါေတာင်းခံပါေလာ့။ အမှန်ကိဆိရလ င်သသည်အက ်ပ်၏

ေနာင်ေတာ်ြဖစ်၍ အဗျာသာ ှ င့်ယွာဘတိ့ သည်လည်းသ၏ဘက်ေတာ်သားများြဖစ်

ကပါသည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၃ ထိ့ေနာက်ေ ှ ာလမန်က``ဤအမကိ ပသည့် အတွက်

အေဒါနိယအားငါအသက်မေသ ေစလ င် ဘရားသခင်သည်ငါ့အားအဆံး စီရင်ေတာ်မပါေစေသာ။‐

၂၄ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလင်ေပ တွင် တည် မဲစွာတည်

၍ထားေတာ်မေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ ၏ကတိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်း ငါ ှ င့်ငါ၏

သားေြမးတိ့အား ိင်ငံေတာ်ကိေပးေတာ် မေလ ပီ။ အေဒါနိယသည်ယေန့ပင်လ င်

ေသရမည်ြဖစ်ေကာင်း အသက် ှ င်ေတာ်မ ေသာထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍ငါ ကျိန်ဆိပါ၏''

ဟအေလးအနက်အ ိ ာန် ပေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိ့ေကာင့်ေ ှ ာလမန်မင်းအမိန့်ေပးေတာ်မ သြဖင့်

ေဗနာယသည်သွား၍အေဒါနိယ အားကွပ်မျက်ေလသည်။ ၂၆ ထိ့ေနာက်ေ ှ ာလမန်မင်းသည်

ယဇ်ပေရာဟိတ် အဗျာသာအား``အာနသတ် မိ ့ ှ ိ သင်၏ ေကျးလက်ေနအိမ်သိ့သွားေလာ့။ သင်သည်

ေသဒဏ်ခံထိက်သြဖစ်ေပသည်။ သိ့ရာတွင် သင်သည်ငါ၏ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်လက်ထက်၌

ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ တာဝန်ယေစာင့်ထိန်းရသ၊ မင်း ကီး ှ င့်အတ

ဆင်းရဲဒကအေပါင်းကိခံခ့ဲသြဖစ်သြဖင့် ယခသင့်အားငါမသတ်လိ ပီ'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐

၂၇ ထိ့ေနာက်ေ ှ ာလမန်သည်အဗျာသာအား ထာဝရဘရား၏အမေတာ်ေဆာင်ယဇ်

ပေရာဟိတ်ရာထးမှထတ်ပယ်ေတာ်မ၏။ ဤသိ့ြဖင့်မင်း ကီးသည် ှ ိ ေလာ မိ ့၌

ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလိ ှ င့်သားေြမးတိ့ကိ အေကာင်း ပ၍ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်

မေသာစကားေတာ်တိ့ကိအေကာင် အထည်ေပ ေစေတာ်မသတည်း။ ၂၈

ဤအြဖစ်အပျက်ကိယွာဘ ကားသိ ေသာအခါ ထာဝရဘရားစံေတာ်မရာ

တဲေတာ်သိ့ထွက်ေြပး ပီးလ င်ယဇ်ပလင် ေထာင့်စွယ်များ ကိဆပ်ကိင်၍ထား၏။ (သသည်အေဒါနိယ

အားကညီခ့ဲေသာ်လည်းအဗ ှ လံကိမ မကညီခ့ဲ၊‐) ၂၉ သသည်အေဒါနိယစံေတာ်မရာတဲေတာ်

သိ့ထွက်ေြပး ပီးလ င် ယဇ်ပလင်အနီးတွင် ရပ်လျက်ေနေကာင်းသတင်းရ ှ ိ ေသာအခါ

ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ယွာဘအားအဘယ် ေကာင့်ယဇ်ပလင်သိ့ထွက်ေြပးရသည်ကိလ

လတ်၍ေမးေတာ်မ၏။ ထိအခါယွာဘက မိမိသည်ေ ှ ာလမန်ကိေ ကာက်သြဖင့် ထာ

ဝရဘရားထံေတာ်သိ့ထွက်ေြပးရြခင်း ြဖစ်ေ ကာင်းြပန် ကားေလာက်ထားေလသည်။

ထိ့ေကာင့်ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ေဗနာယ ကိေစလတ်၍ယွာဘအားကွပ်မျက်ေစ ေတာ်မ၏။‐

၃၀ ေဗနာယသည်ထာဝရဘရားစံေတာ်မ ရာတဲေတာ်သိ့သွား၍ ယွာဘအား``အြပင်

သိ့ထွက်ခ့ဲေလာ့။ မင်း ကီးအမိန့်ေတာ် ှ ိ သည်'' ဟဆိ၏။ ယွာဘက``ငါမလာလိ။

ဤအရပ်တွင်ပင် အေသခံမည်'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ေဗနာယသည်လည်းမင်း ကီးထံြပန်သွား

ပီးလ င် ယွာဘေြပာသည့်စကားကိြပန် ကားေလာက်ထားေလသည်။ ၃၁

ေ ှ ာလမန်မင်းကလည်း``ယွာဘေြပာသည် အတိင်း ပေလာ့။ သ့ကိကွပ်မျက်၍သ ဂဟ် လိက်ေလာ့။

ထိအခါအြပစ်မ့ဲသများအား ယွာဘသတ်ြဖတ်ခ့ဲသည့်အြပစ်အတွက် ငါ ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ဒါဝိဒ်၏အြခားသား ေြမးများ၌ေသာ်လည်းေကာင်းတာဝန် ှ ိ ေတာ်မမည်မဟတ်။‐ ၃၂

ငါ၏ခမည်းေတာ်မသိဘဲကးလွန်ခ့ဲသည့် လသတ်မများအတွက် ထာဝရဘရားသည်

ယွာဘအားအြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ယွာဘသည်မိမိထက်သာလွန်ေကာင်းြမတ်

သည့်ဣသေရလတပ်မေတာ်ဗိလ်ချုပ်အာဗနာ ှ င့်ယဒတပ်မေတာ်ဗိလ်ချုပ်အာမသတည်း

ဟေသာအြပစ်မ့ဲသ ှ စ်ဦးအားသတ်ြဖတ် ခ့ဲေပသည်။‐ ၃၃ ထိလသတ်မများအတွက်ယွာဘ ှ င့်သ၏

သားေြမးတိ့သည် ထာဝစဥ်အြပစ်ဒဏ်ခံရ ကလတံ။့ သိ့ရာတွင်ဒါဝိဒ်၏အ ိက်အရာ

ဆက်ခံ ကေသာသားေြမးတိ့ကိမကား ထာဝရဘရားသည်အစဥ်အ မဲေအာင်ပဲွ

ခံေစေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၄ ထိ့ေကာင့်ေဗနာယသည်ထာဝရဘရား

စံေတာ်မရာတဲေတာ်သိ့သွား၍ယွာဘ အားသတ် ပီးလ င် ေကျးလက် ှ ိ သ၏

ေနအိမ်တွင်သ ဂဟ်လိက်ေလသည်။‐ ၃၅ မင်း ကီးသည်ေဗနာယကိယွာဘ၏ေနရာ
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တွင်တပ်မေတာ်ဗိလ်ချုပ်အြဖစ်ခန့်ထား ေတာ်မ၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ်ကိလည်း

အဗျာသာ၏ေနရာတွင်ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၃၆ ထိ့ေနာက်မင်း ကီးသည် ှ ိ မိကိဆင့်ေခ ေတာ်

မ ပီးလ င်``သင်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် အိမ်တစ်လံးေဆာက်၍ေနထိင်ေလာ့။ ဤ မိ ့ မှမထွက်မခွာ ှ င့်။‐

၃၇ အကယ်၍ေက ဒန်ေချာင်းလွန်ေအာင်ထွက်လာ လ င်သင်သည်မချေသဒဏ်ခံရမည်။ ထိအခါ

မိမိကိယ်ကိသာလ င်အြပစ်တင်ရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၈ ှ ိ မိကလည်း``ေကာင်းပါ ပီ။

အ ှ င်မင်း ကီး။ အ ှ င်မိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းအက ်ပ် လိက်နာပါမည်'' ဟြပန်၍ေလာက်ထား ပီး

လ င်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ကာလ ကာ ြမင့်စွာေနထိင်ေလ၏။ ၃၉ သိ့ရာတွင်သံး ှ စ် ကာေသာအခါ ှ ိ မိ၏

ကန် ှ စ်ေယာက်သည်မာခါ၏သား၊ ဂါသ ဘရင်အာခိတ်ထံသိ့ထွက်ေြပး က၏။

ှ ိ မိ သည်ဂါသ မိ ့တွင်ထိသတိ့ ှ ိ ေနေ ကာင်း သတင်း ကားေသာအခါ၊‐ ၄၀

ြမည်းကိကန်း ှ ီးတင် ပီးလ င်ကန်များကိ ှ ာရန်အာခိတ်မင်းထံသိ့သွားေလသည်။ သ

သည်မိမိ၏ကန်တိ့ကိေတွ ့ ှ ိ သြဖင့်အိမ် သိ့ြပန်၍ေခ ခ့ဲ၏။‐ ၄၁ ှ ိ မိ ပေသာအမကိေ ှ ာလမန်မင်း ကား

ေတာ်မလ င်သ့အားဆင့်ေခ ေတာ်မ၍``ငါ သည်သင့်အားေယ  ှ လင် မိ ့မှမထွက်ခွာ ရန်

ထာဝရဘရားကိတိင်တည်လျက်ကတိ ပေစခ့ဲ၏။ အကယ်၍ထွက်ခွာခ့ဲေသာ်သင်

သည်ဧကန်မချေသဒဏ်ခံရမည်ဟလည်း ကိတင်သတိေပးခ့ဲ၏။ သင်ကလည်းဤ

အတိင်းသေဘာတသြဖင့် ငါ၏စကား ကိနားေထာင်ပါမည်ဟဝန်ခံခ့ဲသည် မဟတ်ေလာ။‐ ၄၃

သိ့ပါလျက်အဘယ်ေကာင့်မိမိ၏ကတိ ကိဖျက်၍ ငါ၏အမိန့်ေတာ်ကိလွန်ဆန်ပါ သနည်း။‐ ၄၄

သင်သည်ခမည်းေတာ်အားြပစ်မှားခ့ဲသည့် အမအေပါင်းကိေကာင်းစွာသိေပသည်။ ထိ

အမများအတွက်သင့်အားထာဝရဘရား သည်အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐

၄၅ ငါ့ကိမကားေကာင်းချီးေပး၍ဒါဝိဒ်၏ ိင်ငံေတာ်ကိထာဝစဥ်တည်တ့ံခိင် မဲေစ

ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၆ ထိေနာက်ေဗနာယသည် မင်း ကီးအမိန့်ေပး

ေတာ်မသည်အတိင်း အြပင်သိ့ထွက် ပီးလ င် ှ ိ မိကိကွပ်မျက်ေလ၏။ ေ ှ ာလမန်မင်းသည်

ယခအခါ၌မိမိ၏ ိင်ငံေတာ်ကိပိင် ိင် စွာအပ်စိးေတာ်မရ၏။

၃ ေ ှ ာလမန်မင်းသည်အီဂျစ်ဘရင်၏သမီးကိ မိဖရားေြမာက်ြခင်းအားြဖင့်

ထိမင်း ှ င့်မဟာ မိတ်ဖဲွ ့ေတာ်မ၏။ ထိ့ေနာက်မိမိတည်ေဆာက်လျက် ှ ိ သည့်နန်းေတာ်၊

ဗိမာန်ေတာ် ှ င့် မိ ့ ိ းမ ပီးမီ ဒါဝိဒ် မိ ့တွင်ေနထိင်ရန်မင်းသမီးအားေခ ေဆာင်ခ့ဲ၏။‐ ၂

ထာဝရဘရားအတွက်ဗိမာန်ေတာ်မေဆာက် ရေသးသြဖင့် လတိ့သည်ယဇ်ပလင်အ ှ ံ ့

အြပားတိ့တွင်ယဇ်ပေဇာ်လျက် ှ ိ ေန က ေသး၏။‐ ၃ ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ထာဝရဘရားကိချစ်၍

မိမိခမည်းေတာ်၏ြပ န်သွန်သင်ချက်တိ့ ကိလိက်နာေသာ်လည်း တိရစာန်များကိသတ်

၍ယဇ်ပလင်အမျိုးမျိုးတွင်ယဇ်ပေဇာ်ေလ သည်။ ၄ ဂိေဗာင် မိ ့တွင်အလွန်ထင် ှ ားေကျာ်ေစာေသာ

ယဇ်ပလင် ှ ိ သြဖင့် အခါတစ်ပါး၌မင်း ကီး သည်ယဇ်ပေဇာ်ရန်ထိအရပ်သိ့သွားေတာ် မ၏။

သသည်ယခင်အခါများကေထာင် ေပါင်းများစွာေသာမီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာ

များကိထိယဇ်ပလင်တွင်ပေဇာ်ခ့ဲဖး၏။‐ ၅ ယခညဥ့်၌ထာဝရဘရားသည်အိပ်မက်

တွင်ထင် ှ ားေတာ်မ၍``သင်သည်အဘယ် ဆကိအလိ ှ ိ သနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၆

ေ ှ ာလမန်က``ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကိယ်ေတာ်၏ အေစခံ အက ်ပ်၏ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်အား

မဟာေမတာေတာ်ကိအစဥ်အ မဲြပေတာ်မ ပါ၏။ သသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင် ေကာင်း

မွန် ိ းေြဖာင့်စွာသစာ ှ င့်ကျင့် ကံ ပမခ့ဲပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သ့အားသားေတာ်

တစ်ပါးကိေပးသနားေတာ်ြခင်းအားြဖင့် က ဏာေတာ်ကိဆက်လက်၍ြပေတာ်မ ပါ၏။

ယေန့ထိသားေတာ်သည် မိမိခမည်း ေတာ်၏ရာဇပလင်ေပ တွင်ထိင်လျက် ှ ိ ပါ၏။‐ ၇

အိ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ် သည်အသက်အ ွယ်ငယ်၍တိင်းြပည်ကိ

မအပ်စိးတတ်ေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် အက ်ပ်အားခမည်းေတာ်အ ိက်အရာ

ကိဆက်ခံေစ၍နန်းတင်ေတာ်မပါ ပီ။‐ ၈ ယခအခါအက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်

ေတာ်မေသာလမျိုး ကီးအလယ်တွင် ှ ိ ပါ၏။ ထိသတိ့သည်ေရတွက်၍မရ ိင်ေအာင်ပင် များြပားပါ၏။‐

၉ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လမျိုးေတာ်အား တရားမ တစွာအပ်စိး ိင်ေစရန် အက ်ပ်

အားဉာဏ်ပညာကိေပးေတာ်မပါ။ ယင်းသိ့ ေပးေတာ်မမပါလ င်အက ်ပ်သည် ဤမ

များြပားေသာကိယ်ေတာ် ှ င့်လမျိုးေတာ်ကိ အဘယ်သိ့လ င်အပ်စိး ိင်ပါမည်နည်း''ဟ

ေတာင်းေလာက်ေလ၏။ ၁၀ ဤသိ့ေ ှ ာလမန်ေတာင်းေလာက်သည်ကိ

ထာဝရဘရားသည် ှ စ်သက်ေတာ်မသြဖင့်၊‐ ၁၁ ``သင်သည်မိမိအသက် ှ ည်မ၊ ချမ်းသာ ကယ်ဝ

မသိ့မဟတ်ရန်သများေသေကပျက်စီးမ ကိေတာင်းေလာက်မည့်အစားတရားမ တ စွာအပ်စိး ိင်ရန်

ဉာဏ်ပညာကိေတာင်းေလ ာက် သည်ြဖစ်၍၊‐ ၁၂သင်ေတာင်းေလ ာက်သည့်အတိင်းငါ ပမည်။ သင်

၏အလျင်အဘယ်သမ မရ ှ ိ စဖး၊ သင်၏ ေနာက်၌လည်းရ ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်သည့် ဉာဏ်

ပညာ ှ င့်အသိတရားကိသင်အားငါေပး မည်။‐ ၁၃သင်မေတာင်းေလာက်သည့်ဆကိလည်းငါေပး

မည်။ သင်သည်တစ်သက်လံးအြခားအဘယ် ဘရင် ှ င့်မ မတေအာင် စည်းစိမ်ချမ်းသာ

ှ င့်ဂဏ်အသေရကိငါေပးမည်။‐ ၁၄ သင်သည်သင်၏ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်နည်းတ

ငါ၏ပညတ်ေတာ်များ ှ င့်အမိန့်ေတာ်တိ့ ကိလိက်နာလ င် ငါသည်သင့်အား ကာ ှ ည်

ေသာအသက်ကိလည်းငါေပးမည်''ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေ ှ ာလမန်သည်အိပ်ရာမှ ိး၍

မိမိသည်ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မေသာစကားများကိအိပ်မက် တွင် ကားသိခ့ဲရေ ကာင်းကိသိေလ၏။

ထိ့ေနာက် သသည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွား၍ ထာဝရဘရား ၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ ့တွင်ရပ်လျက်

မီး ိ ့ရာ ပေဇာ်သကာများ ှ င့်မိတ်သဟာယဇ်တိ့ကိ ထာဝရဘရားအားပေဇာ် ပီးေနာက်

မးမတ် အေပါင်းတိ့အတွက်စားေသာက်ပဲွကိကျင်းပ ေလသည်။ ၁၆

အခါတစ်ပါး၌ြပည့်တန်ဆာ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် လာ၍ေ ှ ာလမန်မင်း၏ေ ှ ့ေတာ်၌ရပ် က၏။‐ ၁၇

တစ်ေယာက်က``အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကန်မသည်ဤ မိန်းမ ှ င့်တစ်အိမ်တည်းေနထိင်ပါသည်။

ယင်း သိ့ေနထိင်စဥ်သားကေလးတစ်ေယာက်ကိ ဖွားြမင်ပါသည်။‐ ၁၈

ကန်မကေလးေမွး ပီး၍သံးရက်အ ကာ တွင် ဤမိန်းမသည်လည်းသားကေလးတစ်

ေယာက်ကိဖွားြမင်ပါ၏။‐ ၁၉ အိမ်တွင်ကန်မတိ့ ှ စ်ဦးသာလ င် ှ ိ ပါ၏။

အြခားမည်သမ မ ှ ိ ပါ။ တစ်ညသ၌ဤ မိန်းမသည်မိမိ၏သားငယ်ကိမေတာ်တဆ

ဖိ၍အိပ်မိသြဖင့်သားငယ်ေသဆံးသွားပါ၏။‐ ၂၀သသည်ညဥ့်ချင်းတွင်ပင်ထ၍ကန်မအိပ်ေပျာ်

ေနစဥ် နံေဘး ှ ိ က န်မ၏သားငယ်ကိေပွ ့၍မိမိ အိပ်ရာသိ့ယသွားပါ၏။ ထိ့ေနာက်ေသေနေသာ

ကေလးကိကန်မ၏အိပ်ရာတွင်ထားပါ၏။‐ ၂၁ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်၌ကန်မသည်အိပ်ရာ မှ ိး၍

ကေလးကိ ိ ့တိက်မည် ပေသာအခါ ကေလးေသေနသည်ကိေတွ့ရပါသည်။ ကေလး

ကိေသချာစွာ ကည့်ရာထိကေလးသည် ကန်မ၏ကေလးမဟတ်ေ ကာင်းသိ ှ ိ ရ ပါ၏''

ဟေလာက်ထားေလသည်။ ၂၂ သိ့ရာတွင်အြခားမိန်းမက``သင်၏စကား မမှန်ပါ။

အသက် ှ င်လျက်ေနသည့်ကေလး သည်ငါ၏ကေလးြဖစ်၍ ေသေနေသာကေလး

မှာသင့်ကေလးြဖစ်ပါသည်'' ဟဆိ၏။ ပထမမိန်းမကလည်း``သင့်စကားမမှန်ပါ။

ေသေနေသာကေလးသည်သင်၏ကေလးြဖစ် ၍အသက် ှ င်လျက် ှ ိ သည့်ကေလးမှာငါ၏

ကေလးြဖစ်ပါသည်'' ဟြပန်ေြပာေလ၏။ ဤသိ့လ င်သတိ့ ှ စ်ဦးသည် မင်း ကီး၏

ေ ှ ့ေတာ်တွင်ြငင်းခံလျက်ေန က၏။ ၂၃ ထိအခါမင်း ကီးသည်``သင်တိ့ ှ စ်ဦးစလံးက

အသက် ှ င်လျက် ှ ိ သည့်ကေလးသည်ငါ၏သား၊ ေသေနေသာကေလးသည် သင်၏သားဟေြပာ

ဆိေန က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ၂၄ ားတစ်လက်ကိေတာင်းယေတာ်မ၍ ရ ှ ိ ေတာ်

မေသာအခါ``အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေသာကေလး ကိ ှ စ်ပိင်းြဖတ်၍ ဤမိန်းမတိ့အားတစ်ပိင်းစီ

ေဝေပးေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ မိခင်စစ်သည်မိမိ၏သားကိချစ်လှသြဖင့်

မင်း ကီးအား``အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကေလးကိ သတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ထိမိန်းမအားေပး

ေတာ်မပါ''ဟေလာက်၏။ သိ့ရာတွင်အြခားမိန်းမက``ကေလးကိမည် သမ မယပါေစ ှ င့်။

ှ စ်ပိင်းြဖတ်ေတာ်မပါ'' ဟေလာက်ေလသည်။‐ ၂၇ ေ ှ ာလမန်က``ကေလးကိမသတ် ှ င့်ေတာ့။ သ့ကိ

ပထမမိန်းမအားေပးေလာ့။ ထိမိန်းမသည် ကေလး၏မိခင်စစ်ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈

ေ ှ ာလမန်၏စီရင်ဆံးြဖတ်ချက်ကိ ဣသေရလ ြပည်သြပည်သားတိ့ ကား ကေသာအခါ ဘရား

သခင်သည်မင်း ကီးအားတရားမ တစွာစီရင် ဆံးြဖတ် ိင်ေသာဉာဏ်ပညာကိေပးေတာ်မ

ေကာင်းသိ ှ ိ လျက် မင်း ကီးအားလွန်စွာ ိ ေသ က၏။

၄ ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ဣသေရလ ိင်ငံတစ် ဝှမ်းလံးကိ အပ်စိးလျက်ေနေတာ်မ၏။‐

၂ သ၏မးေတာ်မတ်ေတာ်များမှာေအာက်ပါ အတိင်းြဖစ်သည်။

ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ်၏သားအာဇရိ၊ ၃ နန်းေတာ်အတွင်းဝန်များ၊ ှ ိ  ှ ၏သားများြဖစ်

ကေသာဧလိေဟာရပ် ှ င့်အဟိယမှတ်တမ်း တာဝန်ခံ၊ အဟိလပ်၏သားေယေဟာ ှ ဖတ်၊ ၄

တပ်မေတာ်ဗိလ်ချုပ်၊ ေယာယဒ၏သားေဗနာယ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ဇာဒတ် ှ င့်အဗျာသာ၊ ၅

နယ်ဘရင်ခံချုပ်၊ နာသန်၏သားအာဇရိ၊ ဘရင့် အတိင်ပင်ခံအမတ်၊ နာသန်၏သားယဇ်ပေရာ

ဟိတ်ဇာဗဒ်၊ ၆ နန်းေတာ်အပ်၊ အဟိ ှ ာ၊ ေခ းတပ်ဝန်၊ အာဗဒ ၏သားအေဒါနိရံ၊ ၇

ေ ှ ာလမန်သည်ဣသေရလ ိင်ငံတွင် နယ်ဘရင် ခံတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်ခန့်ထားေလသည်။ ထိသ

တိ့သည်တစ်ေယာက်လ င်တစ်လစီ၊ မင်း ကီး ှ င့်နန်းေတာ်အတွက်မိမိ၏နယ်မှရိကာများ

ကိေပးဆက်ရ က၏။‐ ၈ ထိဘရင်ခံများ ှ င့်သတိ့ပိင်သည့်နယ်များ မှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်၏။

ဗင်ဟရ၊ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်း ၉ ဗင်ေဒကာ၊မာကတ် မိ၊့ ှ ာလဗိမ် မိ၊့ဗက်ေ ှ မက် မိ၊့

ဧလဒ် မိ ့ ှ င့်ဗက်ဟနန် မိ၊့ ၁၀ ဗင်ေဟသက်၊အ ဗတ် မိ၊့ေစာေခါ မိ ့ ှ င့်ေဟဖာ နယ်ေြမတစ်ခလံး၊ ၁၁

ေ ှ ာလမန်၏သမီးေတာ်တာဖတ် ှ င့်စံဖက်သည့် ဗင်အဘိနဒပ်၊ေဒါရနယ်ေြမတစ်ခလံး၊ ၁၂

အဟိလပ်၏သားဗာန၊တာနက် မိ၊့ေမဂိေဒါ မိ ့ ှ င့် တကွ အာေဗလမေဟာလ မိ ့များ ှ င့်ယတ်နန်

မိ ့တိင်ေအာင် ှ ိ သည့်နယ်ေြမတစ်ခလံး။ ထိနယ် ေြမသည်ဗက် ှ န် မိ ့ ှ င့်ဇာတန မိ ့များအနီး၊



၃ ဓမရာဇဝင် 190

ေယဇေရလ မိ ့၏ေတာင်ဘက်တွင် ှ ိ သတည်း။ ၁၃ ဗင်ေဂဗာ မနာေ ှ ၏သား၊ယာဣရ၏သားချင်းစ

ပိင်သည့် မိ ့များြဖစ်ေသာဂိလဒ်ြပည် ှ ိ ရာမတ် မိ ့ ှ င့် ွာများ၊ဗာ ှ န်ြပည်၊အာေဂါဘေဒသ၊ မိ ့ ိ း ှ င့်

ေ ကးဝါတံခါးကျင်များေဆာက်လပ်တပ်ဆင် ထားသည့် မိ ့ ကီးေပါင်းေြခာက်ဆယ်၊ ၁၄

ဣေဒါ၏သားအဟိနဒပ်၊မဟာနိမ် မိ ့နယ်၊ ၁၅ ေ ှ ာလမန်၏သမီးေတာ်ဗာသမတ် ှ င့်စံဖက် သည့်

အဟိမတ်၊နဿလိနယ်ေြမ ၁၆ ဟ ှ ဲ ၏သားဗာနာ၊အာ ှ ာေဒသ ှ င့်အာလပ် မိ ့ ၁၇

ပါ ွာ၏သားေယာ ှ ဖတ်၊ဣဿခါနယ်ေြမ ၁၈ ဧလာ၏သား ှ ိ မိ၊ဗယာမိန်နယ်ေြမ ၁၉

ဥရိ၏သားေဂဗအာေမာရိဘရင် ှ ိ ဟန် ှ င့်၊ဗာ ှ န်ဘရင် သဃအပ်စိးခ့ဲေသာဂိလဒ်

နယ်ေြမ၊ ဤဘရင်ခံတစ်ဆယ် ှ စ်ေယာက် အြပင် တစ်ြပည်လံးအပ်စိးရသည့်ဘရင်ခံ

တစ်ေယာက် ှ ိ ေသးသတည်း။ ၂၀ ယဒ ှ င့်ဣသေရလြပည်သြပည်သားတိ့သည်

သမဒရာကမ်းေြခသဲလံး ှ င့်အမ များြပား က၏။ သတိ့သည် င်လန်းစွာစားေသာက် ေနထိင် က၏။‐

၂၁ ေ ှ ာလမန်သည်ဥဖရတ်ြမစ်မှဖိလိတိြပည် ှ င့်အီဂျစ်ြပည်နယ်စပ်တိင်ေအာင် ှ ိ သမ

ေသာတိင်း ိင်ငံတိ့ကိအစိးရေတာ်မ၏။ ထိ ိင်ငံတိ့သည်မင်း ကီးအားအခွန် ပဏာဆက်သ က၍

မင်း ကီးအသက် ှ င် သမ ကာလပတ်လံးသ၏လက်ေအာက် ခံ ိင်ငံများြဖစ် က၏။ ၂၂

တစ်ေန့အတွက် ေ ှ ာလမန်လိအပ်သည့်ရိကာ မှာ ဂျံ ုမန့်အ တင်းတစ်ရာ့ငါးဆယ် ှ င့်ဂျံု

မန့်အ ကမ်းတင်းသံးရာ။‐ ၂၃ ဆတ်၊ သမင်၊ ဒရယ် ှ င့် ကက်များအြပင်ြခံ

ေလှာင်ေမွးသည့် ွားဆယ်ေကာင်၊ စားကျက် ွားအေကာင် ှ စ်ဆယ် ှ င့်သိးအေကာင် တစ်ရာြဖစ်၏။

၂၄ ေ ှ ာလမန်သည်ဥဖရတ်ြမစ်ေပ  ှ ိ တိဖသ မိ့မှ အေနာက်ဘက်ဂါဇ မိ ့တိင်ေအာင်ဥဖရတ်

ြမစ်အေနာက်ဘက်ြခမ်းနယ်ေြမအေပါင်းကိ အစိးရေတာ်မ၏။ ဥဖရတ်ြမစ်၏အေနာက်

ဘက် ှ ိ ဘရင်အေပါင်းတိ့သည်သ၏လက် ေအာက်ခံများြဖစ် က၏။ သသည်လည်းမိမိ

အိမ်နီးချင်းတိင်းြပည် ှ ိ သမ  ှ င့် ငိမ်းချမ်း စွာေနထိင်ေတာ်မ၏။‐ ၂၅

သအသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံးယဒ ြပည် ှ င့် ဣသေရလြပည်တစ်ဝန်းလံး ှ ိ လ

တိ့သည် မိမိတိ့အိမ်ေထာင်စအသီးသီးပိင် စပျစ်ြခံ၊ သေဘာသဖန်းြခံတွင်ေဘးမ့ဲ

လံ ခံစွာေနထိင် ကေလသည်။ ၂၆ ေ ှ ာလမန်မင်းတွင်ရထားြမင်းများအတွက်

ြမင်းေဇာင်းေလးေသာင်း ှ င့်တိက်ြမင်းများ အတွက်ြမင်းေဇာင်းတစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိ ေလသည်။‐

၂၇ တစ်လလ င်တစ်ေယာက်ကျရိကာေပးဆက် ရန် တာဝန်ေပးြခင်းခံရသည့်ဘရင်ခံတစ်

ဆယ့် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေ ှ ာလမန်မင်းကိယ် တိင်စားသံးရန်အတွက် ှ င့် နန်းတွင်းသား

အေပါင်းတိ့အတွက်လိအပ်ေသာရိကာများ ကိေပးဆက်ရ က၏။ သတိ့သည်နန်းေတာ်

တွင်လိအပ်ေသာအရာမှန်သမ ကိအစဥ် အ မဲေပးဆက်ရ ကေလသည်။‐ ၂၈

ဘရင်ခံတိင်းသည်မိမိတိ့၏ေဝပံကျ မေယာစပါး ှ င့်ေကာက် ိးကိလည်းစစ် ရထားြမင်းများ၊

လားများအတွက်လိ အပ်သည့်ေနရာအရပ်သိ့အေရာက်ေပး ဆက် က၏။ ၂၉

ဘရားသခင်သည်ေ ှ ာလမန်အား ထးကဲ ေသာဉာဏ်ပညာ ှ င့်ထိးထွင်းဉာဏ်ကိလည်း

ေကာင်း၊ အတိင်းမသိေသာအသိတရား ကိလည်းေကာင်းေပးေတာ်မ၏။‐

၃၀ ေ ှ ာလမန်သည်အေ ှ ့တိင်းသားပညာ ှ င် များ ှ င့် အီဂျစ်ြပည်သားပညာ ှ င်များ

ထက်ပင်ပိ၍ပညာ ှ ိ ေလသည်။‐ ၃၁ သသည်ဧဇရဟိတ်အမျိုးသားဧသန်ထက် လည်းေကာင်း၊

မေဟာလ၏သားများြဖစ် ေသာေဟမန်၊ ခါလေကာလ ှ င့်ဒါရဒတိ့ ထက်လည်းေကာင်းပညာ ှ ိ ၏။

သသည်လ အေပါင်းတိ့တွင်ပညာအ ှ ိ ဆံးြဖစ် သတည်း။ ပတ်ဝန်းကျင်တိင်း ိင်ငံအေပါင်း

သိ့သ၏ပညာသတင်းပျံ ့ ှ ံ ့၍သွား ၏။‐ ၃၂ သစီကံး ပစသည့်စကားပံသံးေထာင်

ှ င့်သီချင်းတစ်ေထာင်ေကျာ် ှ ိ ၏။‐ ၃၃ သသည်ေလဗ န်သစ်ကတိးပင်မှသည် အတ်

ိးကပ်ဟဿတ်ပင်အထိသစ်ပင် ကီးငယ် များအေကာင်းကိေဆွးေ ွးတင်ြပခ့ဲ၏။ တိရစာန်များ၊

ငှက်များ၊ တွားတတ်ေသာသတဝါ များ ှ င့်ငါးများ၏အေကာင်းကိလည်း ေဖာ်ြပခ့ဲေပသည်။‐ ၃၄

ကမာတစ်ဝန်းလံး ှ ိ မင်းတိ့သည်ေ ှ ာလမန်၏ ပညာသတင်းကိ ကားသိ ကေသာအခါ

ေစတမန်များကိလတ်၍သ၏သဝါဒ များကိကားနာေစက၏။

၅ တ ဘရင်ဟိရံသည် ဒါဝိဒ်မင်း၏အေဆွ ေတာ်အြဖစ် ှ င့်အစဥ်ေနထိင်ခ့ဲသြဖစ်၏။

ထိ့ေကာင့်ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်၏အ ိက်အရာ ကိေ ှ ာလမန်ဆက်ခံ၍ နန်းတက်သည့်အေကာင်း

ကိ ကားသိေသာအခါသံတမန်များကိ ေ ှ ာလမန်ထံသိ့ေစလတ်ေလသည်။‐

၂ ေ ှ ာလမန်သည်ဟိရံအား``က ်ပ်ခမည်း ေတာ်ဒါဝိဒ်သည် မိမိပတ်လည် ှ ိ ရန်သ

ိင်ငံများကိအ မဲတေစတိက်ခိက်လျက် ေနရသြဖင့် သ၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားကိဝတ် ပရန်အတွက် ဗိမာန်ေတာ် ကိမတည်မေဆာက် ိင်ခ့ဲေ ကာင်းအေဆွ ေတာ်သိပါ၏။

သ၏ရန်သအေပါင်းတိ့ အားထာဝရဘရားမ ှ ိမ်နင်းမချင်း သသည်ဗိမာန်ေတာ်ကိမတည်မေဆာက်

ိင်ပါ။‐ ၄ သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌က ်ပ်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ပတ်ဝန်းကျင်

အရပ်ရပ်၌ ငိမ်းချမ်းသာယာမကိေပး ေတာ်မပါ ပီ။ က ်ပ်မှာရန်သမ ှ ိ ပါ။ ရန်

သတိက်ခိက်မည့်အ ရာယ်လည်းမ ှ ိ ပါ။‐ ၅ ထာဝရဘရားကက ်ပ်၏ခမည်းေတာ်

အား`သင့်ေနာက်၌ငါမင်းေြမာက်မည့်သသင် ၏သားသည် ငါ့အတွက်ဗိမာန်ေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်လိမ့်မည်' ဟကတိထားေတာ် မခ့ဲပါ၏။ က ်ပ်၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားအားကိးကွယ်ဝတ် ပရန်အတွက် ထိဗိမာန်ေတာ်ကိတည်ေဆာက်ရန်ယခ

က ်ပ်စိတ်ပိင်းြဖတ်လိက်ပါ ပီ။‐ ၆ သိ့ြဖစ်၍က ်ပ်အတွက်သစ်ကတိးပင် များကိခတ်လဲှေပးရန်

ေလဗ န်ေတာသိ့ အေဆွေတာ်၏လတိ့ကိေစလတ်ေပးေစ လိပါသည်။ က ်ပ်အေစခံများသည်လည်း

ကညီေစပါမည်။ အေဆွေတာ်ဆံးြဖတ် သည့်အခေ ကးေငွကိက ်ပ်ေပးပါမည်။

အေဆွေတာ်သိသည့်အတိင်း က ်ပ်၏လ တိ့သည်အေဆွေတာ်၏လတိ့က့ဲသိ့သစ်

ခတ်မတွင်မက မ်းကျင် ကပါ'' ဟမှာ ကားလိက်၏။ ၇ ေ ှ ာလမန်မင်းမှာ ကားေသာစကားကိ

ကားရေသာအခါ ဟိရံမင်းသည်လွန်စွာ အားရ ှ စ်သက်သြဖင့်``ဤသိ့ ကီးမားသည့်

ိင်ငံေတာ်ကိအပ်စိးရန်အတွက် ဒါဝိဒ် အားဤမ ပညာ ှ ိ ေသာသားကိေပးေတာ်

မေသာထာဝရဘရားအား ယေန့ေထာ မနာ ပ ကေလာ့'' ဟ မက်ဆိေတာ်မ၏။‐ ၈

ထိေနာက်ဟိရံသည် ေ ှ ာလမန်ထံသိ့̀ `အေဆွ ေတာ်ေပးပိ့ေသာအမှာေတာ်စကားကိ ကား

သိပါ ပီ။ က ်ပ်သည်အေဆွေတာ်မှာ ကား လိက်သည့်အတိင်းေဆာင် ွက်ရန်အသင့် ှ ိ

ပါ၏။ အေဆွေတာ်၏ထံသိ့သစ်ကတိး ှ င့်ထင်း းသစ်များကိေပးပိ့လိက်ပါ မည်။‐ ၉

က ်ပ်၏လတိ့သည်သစ်လံးများကိေလ ဗ န်ေတာင်မှပင်လယ်ကမ်းေြခအထိယ

ေဆာင်ကာေဖာင်ဖဲွ ့၍ အေဆွေတာ်အလိ ှ ိ ရာဆိပ်ကမ်းသိ့ေမ ာချေပးပါမည်။

သ တိ့သည်ထိဆိပ်ကမ်းတွင်ေဖာင်များကိ ဖျက်၍ သစ်လံးများကိအေဆွေတာ်၏လ

တိ့အားေပးအပ် ကပါမည်။ အေဆွေတာ် အေနြဖင့်က ်ပ်၏လများအတွက်စား

နပ်ရိကာကိေထာက်ပ့ံေစလိပါသည်'' ဟ ြပန် ကားလိက်၏။ ၁၀ ထိ့ေကာင့်ဟိရံကေ ှ ာလမန်လိသမ

ေသာ သစ်ကတိး ှ င့်ထင်း းသစ်ကိေပးပိ့၍၊‐ ၁၁ ေ ှ ာလမန်ကလည်းဟိရံ၏လများစားသံး ရန်အတွက်

တစ် ှ စ်လ င်ဂျံ ုဆန်တင်းတစ်သိန်း ှ င့်သံလွင်ဆီအစစ်ဂါလံတစ်သိန်းတစ် ေသာင်းကိေပးပိ့ေလသည်။

၁၂ ထာဝရဘရားသည်ကတိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်း ေ ှ ာလမန်အားဉာဏ်ပညာကိေပးေတာ်မ၏။

ဟိရံ ှ င့်ေ ှ ာလမန်တိ့သည် ငိမ်းချမ်းစွာ ေနထိင်လျက် မဟာမိတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိ က ေလသည်။ ၁၃

ေ ှ ာလမန်သည်ဣသေရလြပည်တစ်ြပည်လံး မှ လသံးေသာင်းကိေခ းတပ်သားအြဖစ်ြဖင့်

ဆင့်ေခ ေတာ်မ ပီးလ င်၊‐ ၁၄ အေဒါနိရံအားသတိ့ကိအပ်ချုပ်ေစေတာ် မ၏။

မင်း ကီးသည်ထိသတိ့အားလတစ် ေသာင်းစီအဖဲွ ့သံးဖဲွ ့ဖဲွ ့ေတာ်မ၍ တစ်ဖဲွ ့ကိ

တစ်လကျေလဗ န်ေတာင်သိ့ေစလတ် ပီး လ င် ှ စ်လမ အိမ်သိ့ြပန်၍ေနထိင်ခွင့် ပ

ေတာ်မ၏။‐ ၁၅ ေ ှ ာလမန်သည်ေကျာက်ဆစ်ရန်လ ှ စ်ေသာင်း ကိလည်းေကာင်း၊

ေကျာက်သယ်မည့်သလခနစ် ေသာင်း ှ င့်အတေတာင်ေပ ေဒသသိ့ေစ လတ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၆

ထိ့ေနာက်မင်း ကီးသည်ထိသတိ့၏အလပ် ကိ ကီး ကပ်သလသံးေထာင်သံးရာကိခန့် ထားေတာ်မ၏။‐

၁၇ ေ ှ ာလမန်မင်း၏အမိန့်ေတာ်အရထိ ေခ းတပ်သားတိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်တိက်ြမစ်

အတွက်ေကျာက်တံး ကီးများကိဆစ်ရ က၏။‐ ၁၈ ေ ှ ာလမန်၏အလပ်သမားများ ှ င့်ဟိရံ၏

အလပ်သမားများသည်ဗိမာန်ေတာ်ေဆာက်လပ် ရန်အတွက် ေဂဗာလ မိ ့သားများ ှ င့်အတ

ေကျာက်များ ှ င့်သစ်များကိြပင်ဆင်က ေလသည်။

၆
အီဂျစ်ြပည်မှဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ထွက်ခွာသွား ပီးေနာက် အ ှ စ်ေလးရာ့ ှ စ်ဆယ်

ကာေသာအခါဣသေရလဘရင်ေ ှ ာလမန် မင်းသည် မိမိနန်းစံေလး ှ စ်ေြမာက်၊

ဇိဖဟ အမည်တွင်ေသာဒတိယလ၌ဗိမာန်ေတာ် ကိစတင်တည်ေဆာက်ေတာ်မ၏။‐ ၂

ထိဗိမာန်ေတာ်၏အတွင်းမှာအလျားေပ ကိးဆယ်၊ အနံေပသံးဆယ်၊ အြမင့်ေလး ဆယ့်ငါးေပ ှ ိ ၏။‐ ၃

မျက် ှ ာစာမဒ်ဦးေဆာင်သည်ဗိမာန်ေတာ်က့ဲသိ့ ပင် အလျားတစ်ဆယ့်ငါးေပ၊ အနံေပသံးဆယ်

ှ ိ ေလသည်။‐ ၄ ဗိမာန်ေတာ်နံရံများတွင်ြပူတင်းေပါက်များ ှ ိ ၍ ယင်းတိ့၏အြပင်ပိင်းသည်အတွင်းပိင်း

ထက်ပိ၍ကျဥ်း၏။‐ ၅ ဗိမာန်ေတာ်၏အြပင်နံေဘး ှ စ်ဘက်နံရံများ ှ င့်ေကျာဘက်နံရံတွင်ကပ်၍

အခန်းငယ်များ ကိေဆာက်လပ်ထားေလသည်။ ထိအခန်းငယ် များမှာအထပ်သံးထပ် ှ ိ ၍တစ်ထပ်လ င်

ခနစ်ေပခဲွစီြမင့်၏။‐ ၆ ေအာက်ဆံးထပ်အခန်းများသည်အကျယ် ခနစ်ေပခဲွ၊

အလယ်ထပ်၌ကိးေပစီ၊ အေပ ဆံးထပ်၌ဆယ်ေပခဲွစီ ှ ိ ၏။ ထိအခန်းများ

ကိေဆာက်လပ်ရာတွင်ယက်မများကိ နံရံ ကိမေဖာက်ဘဲနံရံေပ တွင်တင်၍ေဆာက် လပ် ိင်ေစရန်

ဗိမာန်ေတာ်နံရံတိ့ကိအထက် ထပ်တွင်ေအာက်ထပ်ထက်ပိ၍ပါးေအာင် ပလပ်ထားေလသည်။ ၇

ဗိမာန်ေတာ်ေဆာက်လပ်ရာတွင် အသံး ပသည့် ေကျာက်များကိေကျာက်တွင်းတွင်ဆစ် ပီးမှ

ယခ့ဲသြဖင့် ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်ချိန်၌ တ၊ ပဆိန်စေသာသံတန်ဆာများ ှ င့်ထလပ်

သံမ ကားရေချ။ ၈ ေအာက်ဆံးခန်းငယ်အဝင်ဝမှာဗိမာန်ေတာ် ၏ေတာင်ဘက်တွင် ှ ိ ၏။

ဒတိယ ှ င့်တတိယ ထပ်များသိ့တက်ရန်ေလှကားများတပ်ဆင် ထား၏။‐ ၉
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ဗိမာန်ေတာ်ကိတည်ေဆာက် ပီးေသာအခါ ေ ှ ာလမန်သည် သစ်ကတိးသားထပ်များ

ပျဥ်များြဖင့်မျက် ှ ာကျက်ကိတပ်ဆင် ေတာ်မ၏။‐ ၁၀တစ်ထပ်လ င်ခနစ်ေပခဲွြမင့်သည့်သံးထပ်

အခန်းငယ်များကိဗိမာန်ေတာ်အြပင်နံရံ များ ှ င့်ကပ်၍ေဆာက်လပ် ပီးလ င် သစ်ကတိး

ယက်မများြဖင့်နံရံ ှ င့်ဆက်စပ်၍ထား ေလသည်။ ၁၁ ထာဝရဘရားကေ ှ ာလမန်အား၊‐ ၁၂

``သင်သည်ငါ၏ပညတ်ေတာ်များ ှ င့်အမိန့် ေတာ် ှ ိ သမ ကိေစာင့်ထိန်းလ င်

သင့်ခမည်း ေတာ်ဒါဝိဒ်အားငါေပးခ့ဲသည့်ကတိ အတိင်းသင့်အတွက်ငါ ပမည်။‐ ၁၃

သင်ေဆာက်လပ်လျက် ှ ိ သည့်ဗိမာန်ေတာ်တွင် ငါ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့၏အလယ်တွင်ငါကျိန်းဝပ်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍ေ ှ ာလမန်သည်ဗိမာန်ေတာ်ကိ ပီး

ေအာင်တည်ေဆာက်ေတာ်မ၏။ ၁၅ အတွင်းနံရံများကိ ကမ်းမှမျက် ှ ာကျက် တိင်ေအာင်

သစ်ကတိးသားပျဥ်ြဖင့်ဖံးအပ် ပီး လ င် ကမ်းကိထင်း းပျဥ်များြဖင့်ခင်းထား ေလသည်။‐ ၁၆

အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ဟေခ တွင် ေသာဗိမာန်ေတာ်အတွင်းခန်းသည် အလျား

ေပသံးဆယ် ှ ိ ၍ယင်းကိသစ်ကတိးသား ပျဥ်များြဖင့်မျက် ှ ာကျက်အထိကာရံ ထား၏။‐

၁၇ အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနအေ ှ ့ ှ ိ အခန်းသည် အလျားေပေြခာက်ဆယ် ှ ိ ၏။‐ ၁၈

သစ်ကတိးသားပျဥ်များတွင်အသီးအပွင့်ပံ များထလပ်ြခယ်လှယ်ထားေလသည်။ ေကျာက်

နံရံကိမြမင် ိင်ေစရန် ဗိမာန်ေတာ်အတွင်း ပိင်းတစ်ခလံးကိသစ်ကတိးသားြဖင့်ဖံး အပ်ထားသတည်း။

၁၉ ဗိမာန်ေတာ်၏အေနာက်ဘက်ပိင်းတွင် ထာဝရ ဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ထား ှ ိ ရန် အတွက်

ဗိမာန်ေတာ်အတွင်းခန်းကိေဆာက် လပ်ထား၏။‐ ၂၀ ထိအခန်းသည်အလျားေပသံးဆယ်၊ အနံေပ

သံးဆယ်၊ အြမင့်ေပသံးဆယ် ှ ိ ၍ ယင်းကိေ စင်ြဖင့်မွမ်းမံထားေလသည်။ ယဇ်ပလင်ကိမ

သစ်ကတိးသားြဖင့် ပလပ်ထား၏။‐ ၂၁ ဗိမာန်ေတာ်အတွင်းပိင်းကိေ ြဖင့်မွမ်းမံထား ပီးလ င်

ေ ြဖင့်ပင်မွမ်းမံသည့်ဗိမာန်ေတာ် အတွင်းခန်း၏အဝင်ဝကိေ  ကိးများဆဲွ ချိပ်ထားေလသည်။‐ ၂၂

ဗိမာန်ေတာ်အတွင်းပိင်းတစ်ခလံးကိလည်း ေကာင်း၊ ဗိမာန်ေတာ်၏အလွန်သန့် ှ င်းရာ

ဌာန ှ ိ ယဇ်ပလင်ကိလည်းေကာင်းေ ြဖင့် မွမ်းမံ၍ထားသတည်း။ ၂၃ သံလွင်သားြဖင့် ပလပ်၍

အြမင့်ဆယ့်ငါးေပ စီ ှ ိ ေသာေခ ဗိမ် ှ စ်ပါးကိ အလွန်သန့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်တွင်ထား ှ ိ ၏။‐ ၂၄

ထိေခ ဗိမ် ှ စ်ပါးတိ့သည်အရပ် ှ င့်သဏာန် တညီ က၏။ ယင်းတိ့တွင်အလျားခနစ်ေပခဲွ

ှ ိ ေသာအေတာင် ှ စ်ခစီ ှ ိ သြဖင့် အေတာင် ဖျားတစ်ခမှအြခားတစ်ခအထိတစ်ဆယ့်

ငါးေပ ှ ိ ေလသည်။‐ ၂၇ ေခ ဗိမ်တိ့ြဖန့်ထားသည့်အေတာင် ှ စ်ခတိ့ သည်

နံရံများ ှ င့်ထိ၍ေန ကေစရန်ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါးကိယှဥ်၍ အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာန၌ ထား ှ ိ ၏။‐ ၂၈

ေခ ဗိမ်တိ့ကိေ ြဖင့်မွမ်းမံ၍ထားသတည်း။ ၂၉ ဗိမာန်ေတာ်ခန်းမ ကီးနံရံ ှ င့် အတွင်းခန်းနံရံ

တိ့ကိေခ ဗိမ် ပ်များ၊ စွန်ပလံွပင် ှ င့်ပန်းပွင့် ပံများြဖင့်ထလပ်တန်ဆာဆင်ထား၏။‐ ၃၀

ကမ်းြပင်ကိပင်လ င်ေ ြဖင့်မွမ်းမံ၍ထား ေလသည်။ ၃၁အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနအဝင်ဝ၌သံလွင်

သားတံခါး ွက် ှ စ် ွက်ကိတပ်ဆင်ထား၍ တံခါးေပါက်ထိပ်ပိင်းမှာအခံးခ န်ပံသဏာန် ှ ိ ၏။‐

၃၂ တံခါး ွက်များ၌ေခ ဗိမ် ပ်များ၊ စွန်ပလံွပင် ှ င့်ပန်းပွင့်ပံများကိထလပ်ထား၏။

တံခါး ွက် များ၊ ေခ ဗိမ် ပ်များ ှ င့်စွန်ပလံွပင်ပံများ ကိေ ြဖင့်မွမ်းမံထား၏။‐ ၃၃

ဗိမာန်ေတာ်ခန်းမ ကီး၏အဝင်ဝအတွက် ေထာင့်မှန်စတဂံပံသဏာန် ှ ိ ေသာတံခါး

ေဘာင်ကိသံလွင်သားြဖင့်ေခွလျက်၊‐ ၃၄ ေခါက်တံခါး ွက်တစ်စံကိထင်း းသားြဖင့် ပလပ် ပီးလ င်၊‐

၃၅ ေခ ဗိမ် ပ်များ၊ စွန်ပလံွပင် ှ င့်ပန်းပွင့်ပံများ ထလပ်၍ ပံလံးေပ ေ ြဖင့်မွမ်းမံေလ၏။ ၃၆

ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့၌အတွင်းတန်တိင်းကိဆစ် ေကျာက်သံးဆင့်လ င် သစ်ကတိးသားယက်မ

တစ်ဆင့်စီြဖင့်အထပ်ထပ်ေဆာက်လပ်ထား၏။ ၃၇ ေ ှ ာလမန်မင်းနန်းစံေလး ှ စ်ေြမာက်ဇိဖေခ

ဒတိယလ၌ ဗိမာန်ေတာ်ကိေကျာက်ြမစ်ချ၍၊‐ ၃၈ ေ ှ ာလမန်မင်းနန်းစံတစ်ဆယ့်တစ် ှ စ်ေြမာက်၊ ဗလ

ေခ အ မလ၌ ဗိမာန်ေတာ်ကိေရးဆဲွထားသည့် ပံစံအတိင်းတစ်သေဝမတိမ်းေဆာက်လပ် ပီး

ေလသည်။ ယင်းသိ့ေဆာက်လပ်မမှာခနစ် ှ စ် တိင်တိင် ကာသတည်း။

၇ ေ ှ ာလမန်မင်းသည်မိမိအတွက်နန်းေတာ်ကိ တစ်ဆယ့်သံး ှ စ် ှ င့်အ ပီးသတ်တည်ေဆာက်

ေတာ်မေလသည်။‐ ၂ ေလဗ န်ေတာေခ ခန်းမေဆာင် အလျားတစ်ရာ့ငါးဆယ်ေပ၊

အနံခနစ်ဆယ့် ငါးေပ၊ အြမင့်ေလးဆယ့်ငါးေပ ှ ိ ၏။ ထိ ခန်းမေဆာင်တွင်သစ်ကတိးသားတစ်ဆယ့်

ငါးတိင် ှ ိ ေသာတိင်တန်းသံးတန်း ှ ိ ၏။ ထိ တိင်များေပ တွင်သစ်ကတိးသားထပ်များ

တင်ထား၏။ မျက် ှ ာကျက်ကိလည်းသစ် ကတိးသားြဖင့် ပလပ်ထားေလသည်။‐

၄ နံရံ ှ စ်ခ၌မျက် ှ ာချင်းဆိင်ြပူတင်း ေပါက်သံးတန်းစီ ှ ိ ၏။‐ ၅

တံခါးေပါက်များ ှ င့်ြပူတင်းေပါက်များတွင် ေထာင့်မှန်စတဂံပံသဏာန်တံခါးေဘာင်များ

ှ ိ ၏။ ၆ ေထာက်တိင်များပါေသာခန်းမေဆာင်မှာအလျား ခနစ်ဆယ့်ငါးေပ၊

အနံေလးဆယ့်ငါးေပ ှ ိ ၏။ ၎င်း၏မျက် ှ ာစာမှာတိင်များ ှ င့်တကွ အမိး ှ ိ ၏။ ၇

အမအခင်းများကိေ ှ ာလမန်စစ်ေဆးစီရင် သည့် တရားစီရင်ရာခန်းမေဆာင်ဟေခ ေသာ

ရာဇပလင်ခန်းကိ ကမ်းြပင်မှဒိင်းများအထိ သစ်ကတိးသားပျဥ်ြဖင့်ခင်းကာထားေလ သည်။ ၈

တရားစီရင်ရာခန်းမေဆာင်၏ေနာက်၌ တံ တိင်းတစ်ခအတွင်းတွင်ေ ှ ာလမန်၏စံနန်း

ေဆာင်ကိ အြခားအေဆာက်အအံများနည်း တေဆာက်လပ်ထား၏။ မင်း ကီးသည်မိမိ၏

မိဖရားြဖစ်သအီဂျစ်ဘရင်၏သမီး ေတာ်အတွက် စံအိမ်ေတာ်ကိလည်းမိမိ၏

စံနန်းက့ဲသိ့ပင်ေဆာက်လပ်ေတာ်မေလ သည်။ ၉ ဤအေဆာက်အအံ ှ ိ သမ ကိအြမစ်မှ

တံစက် မိတ်တိင်ေအာင် ေကျာက်တံးများြဖင့် ေဆာက်လပ်ထား၏။ ထိေကျာက်တိ့ကိေကျာက်

ခဲွစခန်းတွင်အတိင်းအတာအရ ဆစ်၍ အတွင်းအြပင်တိ့ကိလြဖင့် ှ ိ ထား ေလသည်။‐ ၁၀

အြမစ်တည်ေဆာက်သည့်ေကျာက်များမှာေကျာက် ခဲွစခန်းတွင်ဆစ်ထားသည့်ေကျာက်တံး ကီး

များြဖစ်၍ အချို ့မှာအလျားတစ်ဆယ့် ှ စ်ေပ၊ အချို ့မှာတစ်ဆယ့်ငါးေပ ှ ိ သတည်း။‐ ၁၁

ေကျာက်တံး ကီးများအေပ တွင်ထပ်ဆင့်၍ အတိင်းအတာအရဆစ်ထားသည့်အြခား

ေကျာက်များ၊ သစ်ကတိးယက်မတံးများ ှ င့်တည်ေဆာက်ထား၏။‐ ၁၂ နန်းေတာ်တံတိင်း၊

ဗိမာန်ေတာ်တံတိင်း ှ င့်ဗိမာန် ေတာ်မခ်ဦးေဆာင်နံရံတိ့ကိဆစ် ပီးေကျာက် သံးထပ်လ င်

သစ်ကတိး၊ ယက်မတံးတစ်ထပ် ကျြဖင့်တည်ေဆာက်ထားသတည်း။ ၁၃

ေ ှ ာလမန်မင်းသည်တ  မိ ့သား၊ လက်ရာ ေြမာက်သေကးဝါပန်းတဥ်းဆရာဟိရံကိ

ဖိတ်ေခ ေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ကွယ်လွန်သွား ပီြဖစ်ေသာသ၏ဖခင်သည်လည်း

တ  မိ ့တွင်ေနထိင်ခ့ဲ၍လက်ရာေြမာက်သည့် ေကးဝါပန်းတဥ်းဆရာပင်ြဖစ်သည်။ သ၏

မိခင်မှာနဿလိအ ွယ်ဝင်ြဖစ်ေပသည်။ ဟိရံ သည်အသိဉာဏ် ှ ိ ၍အလပ်ရည်ဝသတစ်ဦး ြဖစ်၏။

သသည်ေ ှ ာလမန်မင်းဖိတ်ေခ ေစခိင်း သည့်အတိင်း ေကးဝါလပ်ငန်းမှန်သမ ကိ

တာဝန်ယ၍ေဆာင် ွက်ေလသည်။ ၁၅ ဟိရံသည်အြမင့် ှ စ်ဆယ့်ခနစ်ေပ၊ လံးပတ်

တစ်ဆယ့် ှ စ်ေပ ှ ိ ေသာေကးဝါတိင် ကီး ှ စ်လံးကိသွန်းလပ်၍ ဗိမာန်ေတာ်အဝင်ဝ မှာထား ှ ိ ၏။‐ ၁၆

ထိတိင် ကီးများထိပ်တွင်တပ်ဆင်ရန် အြမင့် ခနစ်ေပခဲွ ှ ိ ေ ကးဝါတိင်အပ် ှ စ်ခကိ

လည်း ပလပ်ေလသည်။‐ ၁၇ တိင်ထိပ်တိင်းကိလည်းေ ကးဝါကွန် ွက်များ

ြဖင့်လည်းေကာင်း၊‐ ၁၈ ေကးဝါသလဲသီးကံး ှ စ်ကံးြဖင့်လည်း ေကာင်းမွမ်းမံထား၏။ ၁၉

တိင်ထိပ်အပ်များကိ အြမင့်ေြခာက်ေပ ှ ိ သည့် ကာပွင့်ပံသဏာန် ပလပ်၍၊‐ ၂၀

ကွန်ရက်ပံ၏အထက် ှ ိ ထပ်ကာအေပ ၌တပ် ဆင်ထားေလသည်။ တိင်ထိပ်အပ်တစ်ခစီ၏ပတ်

လည် ှ ိ သလဲသီးကံး ှ စ်ကံးတွင် သလဲသီး လံးေရ ှ စ်ရာ ှ ိ သတည်း။ ၂၁

ဟိရံသည်ဤေကးဝါတိင် ကီး ှ စ်လံးကိ ဗိမာန်ေတာ်အဝင်ဝေ ှ ့၌စိက်ထထား ပီး လ င်

ေတာင်ဘက်တိင်ကိယာခိန်၊ ေြမာက်ဘက်တိင် ကိေဗာဇဟ၍လည်းေကာင်းနာမည်မှည့်၏။‐ ၂၂

ထိတိင် ကီးတိ့တွင် ကာပွင့်ပံသဏာန်တိင် ထိပ်အပ်များ ှ ိ ေလသည်။ သိ့ြဖစ်၍တိင် ကီး

များသွန်းလပ်သည့်လပ်ငန်းမှာ ပီးဆံး သတည်း။ ၂၃ ဟိရံသည်အနက်ခနစ်ေပခဲွ၊ အချင်းတစ်ဆယ့်

ငါးေပ၊ အဝန်းေလးဆယ့်ငါးေပ ှ ိ ေသာေကး ဝါေရကန်ဝိင်းကိသွန်းလပ်၏။‐ ၂၄

ေရကန်၏အြပင်အနားပတ်လည်၌ဘးသီး တန်း ှ စ်တန်းကိ ေရကန် ကီး ှ င့်တစ်စပ်တည်း

သွန်းလပ်ေလသည်။‐ ၂၅ ေရကန်ကိအရပ်တစ်မျက် ှ ာလ င်သံးေကာင်ကျ

အြပင်သိ့မျက် ှ ာမလျက်ေနသည့်ေကးဝါ ွားတစ်ဆယ့် ှ စ်ေကာင်၏ေကျာကန်းေပ တွင်

တင်ထား၏။‐ ၂၆ ေရကန်ေဘာင်သည်ထသံးလက်မ ှ ိ ၍အေပ အနားမှာ

ဖလားအနားက့ဲသိ့ ကာပွင့်ချပ် သဏာန် ှ ိ ေလသည်။ ထိေရကန်သည်ဂါလံတစ်

ေသာင်းဝင်သတည်း။ ၂၇ ဟိရံသည် ေကးဝါလက်တွန်းလှည်းဆယ်စီးကိ လည်း ပလပ်၏။

ထိလှည်းတိ့သည်အလျားေြခာက် ေပ၊ အနံေြခာက်ေပ ှ င့်အြမင့်ေလးေပခဲွစီ ှ ိ က၏။‐ ၂၈ယင်းတိ့ကိ

ေဘာင်သွင်းထားသည့်စတရန်း မှန်ကကွက်ပံများြဖင့် ပလပ်ထားေလသည်။‐ ၂၉

ထိမှန်ပံများတွင် ြခေသ့ ပ်၊ ွား ပ် ှ င့်ေခ ဗိမ် ပ်များကိထလပ်ထား၏။ ြခေသ့ ပ်များ၊ ွား ပ်

များ၏အထက် ှ င့်ေအာက်တွင် ှ ိ သည့်ေဘာင် များ၏အေပ ၌ပန်းဆိင်းများကိ ပ်လံး

ေဖာ်၍ထလပ်ထား၏။‐ ၃၀ လှည်းတစ်စီးလ င်ေကးဝါဘီးေလးခ ှ င့်ေ ကး ဝင် ိးများ ှ ိ ၏။

လှည်း၏ေထာင့်ေလးခ၌အင်တံ တင်ရန်အတွက် ေကးဝါေထာက်တိင်ေလးခ ှ ိ ၏။

ထိေထာက်တိင်တိ့ကိပန်းဆိင်းများြဖင့် ပ်လံး ေဖာ်၍တန်ဆာဆင် ပီးေနာက်၊‐ ၃၁

အင်တံတင်ရန်အတွက်တိင်ထိပ်များကိစက်ဝိင်း ပံသဏာန်ေဘာင်ခတ်၍ထားေလသည်။ ထိေဘာင်

သည်လှည်းထက်တစ်ဆယ့် ှ စ်လက်မြမင့်၍ လှည်း အတွင်းသိ့ခနစ်လက်မဝင်လျက်ေန၏။ ယင်း

၏ပတ်လည်၌လည်းအ ပ်များထလပ်၍ ထားသတည်း။‐ ၃၂ ဘီးများမှာ ှ စ်ဆယ့်ငါးလက်မစီြမင့်၍ မှန်

ကကွက်ပံများေအာက်၌တည် ှ ိ ၏။ ဝင် ိး များကိမလှည်း ှ င့်တစ်ဆက်တည်းသွန်း

လပ်ထားေလသည်။‐ ၃၃ ဘီးတိ့သည်ရထားဘီး ှ င့်တ၍ဝင် ိ းများ၊ ေခွများ၊ ေထာက်များ၊

ပံေတာင်းများကိေ ကး ဝါြဖင့် ပလပ်ထား၏။‐ ၃၄ လှည်းအိမ်ေအာက်ပိင်းေထာင့်ေလးေထာင့်၌

လှည်း ှ င့်တစ်ဆက်တည်းသွန်းလပ်ထားေသာေထာက် တိင်ေလးခ ှ ိ ၏။‐

၃၅ လှည်း၏ထိပ်တိ့ကိထကိးလက်မ ှ ိ ေ ကးဝါေခွ ြဖင့်ပတ်၍ထားေလသည်။
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ေထာက်တိင်များ ှ င့်မှန် ကကွက်ပံများကိလှည်း ှ င့်တစ်ဆက်တည်းသွန်း လပ်သည်။‐ ၃၆

ေထာက်တိင်များ ှ င့်မှန်ကကွက်ပံများတွင်ေနရာ လပ် ှ ိ သမ တိ့၌ေခ ဗိမ်၊ ြခေသ့၊ စွန်ပလံွပင် ပံများ ှ င့်

ပတ်လည်တွင်ပန်းဆိင်းများကိထ လပ်ထား၏။‐ ၃၇ဤကားလက်တွန်းလှည်းများကိ ပလပ်ပံြဖစ်

ေလသည်။ ထိလှည်းတိ့သည်တစ်မျိုးတစ်စား တည်းြဖစ်၍ပံသဏာန်လံးရပ်တညီ က၏။ ၃၈

ဟိရံသည်လှည်းတစ်စီးလ င်အင်တံတစ်လံး ကျြဖင့် အင်တံဆယ်လံးကိလည်းသွန်းလပ်၏။

အင်တံတစ်လံးလ င်အချင်းေြခာက်ေပ ှ ိ ၍ ဂါလံ ှ စ်ရာဝင်ေလသည်။‐ ၃၉

ဟိရံသည်ဗိမာန်ေတာ်ေတာင်ဘက်၌လှည်းငါးစီး၊ ေြမာက်ဘက်၌အြခားလှည်းငါးစီးကိေနရာချ ထား၍

ေရကန်ကိမအေ ှ ့ေတာင်ေထာင့်၌ထား၏။ ၄၀ ဟိရံသည်အိးများ၊ ေရမတ်များ၊ ခွက်ဖလားများ

ကိလည်း ပလပ်၏။ သသည်ထာဝရဘရား၏ ဗိမာန်ေတာ်အတွက် ေ ှ ာလမန်မင်းေစခိင်းသမ

ေသာအလပ်တိ့ကိ ပီးစီးေအာင်ေဆာင် ွက်ေလ သည်။ သ ပလပ်ေသာပစည်းများမှာေအာက်ပါ

အတိင်းြဖစ်ေလသည်။ တိင် ကီး ှ စ်လံး၊ ဖလားပံသဏာန် ှ ိ တိင်ထိပ်အပ် ှ စ်ခ၊

တိင်ထိပ်အပ်များတွက်ကွန်ရက်များ၊ ကွန်ရက်ပတ်လည်မှအလံးတစ်ရာစီ ှ ိ ေသာ

သလဲသီးကံး ှ စ်ကံးအတွက်သလဲသီး အလံးေလးရာ၊ လက်တွန်းလှည်းဆယ်စီး၊ အင်တံဆယ်လံး၊

ေရကန်၊ ေရကန်တင်ရန် ွား ပ်ဆယ့် ှ စ်ခ၊ အိးများ၊ ေကာ်ြပားများ ှ င့်ခွက်ဖလားများ၊

ဗိမာန်ေတာ်တွင်အသံး ပရန်ေ ှ ာလမန်မင်းအတွက် ဟိရံ ပလပ်ေပးေသာဤပစည်းတန်ဆာတိ့သည်

အေရာင်တင်ထားခ တ် ပီးေ ကးဝါြဖင့် ပီး က၏။‐ ၄၆ မင်း ကီးသည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်း ှ ိ သကတ် မိ ့ ှ င့်

ဇာရတန် မိ ့စပ် ကားတွင် ှ ိ ေသာေကးအရည် ကိစက်၌ ထိတန်ဆာများကိသွန်းလပ်ေစေတာ် မ၏။‐

၄၇ ထိပစည်းတန်ဆာတိ့သည်အလွန်များေသာ ေကာင့်မချိန်တွယ်ဘဲထား၏။ ထိ့ေ ကာင့်ယင်း

တိ့၏အေလးချိန်ကိမသိ ိင်။ ၄၈ ေ ှ ာလမန်သည်ဗိမာန်ေတာ်အတွက် ေ တန်ဆာ

များကိလည်း ပလပ်ေစေတာ်မ၏။ ယင်းတိ့မှ ယဇ်ပလင်၊ ေ ှ ့ေတာ်မန့်တင်ရန်စားပဲွ၊‐ ၄၉

အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ေ ှ ့၌လက်ယာ ဘက်တွင်ထား ှ ိ သည့် မီးတင်ခံငါးခ ှ င့်လက်

ဝဲဘက်တွင်ထား ှ ိ သည့်မီးတင်ခံငါးခ၊ ေ ပန်းပွင့်များ၊ ေ မီးခွက်များ ှ င့်မီးကိင်တန် ဆာများ၊‐ ၅၀

ေ ခွက်များ၊ ေ မီး ှ ပ်များ၊ ေ လင်ပန်းများ၊ ေ ဇွန်းများ၊ ေ ြပာခံအိးများ ှ င့်ဗိမာန်

ေတာ်အတွင်းသန့် ှ င်းရာဌာနတံခါးများ ှ င့် ဗိမာန်ေတာ်အြပင်ခန်းတံခါးများအတွက်

ေ ပတာများြဖစ်ေလသည်။ ၅၁ ဗိမာန်ေတာ်အတွက်လပ်ကိင်ရန် ှ ိ သမ ေသာ

အလပ်တိ့ကိလက်စသတ် ပီးေနာက် ေ ှ ာလမန် မင်းသည်ထာဝရဘရားအားခမည်းေတာ်

ဒါဝိဒ်ဆက်ကပ်ပေဇာ်ထားခ့ဲသည့် ေ ၊ ေငွ၊ ှ င့် အြခားပစည်းများကိဗိမာန်ေတာ်ပစည်းသိ

ေလှာင်ရာအခန်းများတွင်သိမ်းဆည်းထား ေတာ်မ၏။

၈ ေ ှ ာလမန်မင်းသည် ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိဇိအန်တည်းဟေသာဒါဝိဒ် မိ ့

မှ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ပင့်ေဆာင်ရန်အတွက် ဣသေရလ

ေခါင်းေဆာင်များြဖစ်သည့်အ ွယ်ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်သားချင်းစေခါင်းေဆာင်များအား

အထံေတာ် သိ့ဆင့်ေခ ေတာ်မ၏။‐ ၂ ထိသအေပါင်းတိ့သည်ဧသနိမ်အမည်တွင်

ေသာသတမလ၌ ကျင်းပသည့်သစ်ခက်တဲေန ပဲွေတာ်သိ့လာေရာက်စေဝး က၏။‐ ၃

ေခါင်းေဆာင်အေပါင်းတိ့လာေရာက်စေဝး က ေသာအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ပဋိညာဥ်

ေသတာေတာ်ကိထမ်း၍၊‐ ၄ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ပင့်ေဆာင်သွား က၏။ ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည် ထာဝရ ဘရားကိန်းဝပ်ေတာ်မရာတဲေတာ် ှ င့်တဲေတာ်

တန်ဆာများကိလည်း ဗိမာန်ေတာ်သိ့သယ် ေဆာင် က၏။‐ ၅

ေ ှ ာလမန်မင်း ှ င့်ဣသေရလြပည်သအေပါင်း တိ့သည် ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်၏ေ ှ ့၌စေဝး၍

မေရတွက် ိင်ေအာင်များြပားသည့်သိး ွား များကိယဇ်ပေဇာ် ကေလသည်။‐ ၆

ထိ့ေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိ ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ပင့်ေဆာင်

ကာအလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ှ ိ ေခ ဗိမ် တိ့၏အေတာင်များေအာက်တွင်ထား က၏။‐ ၇

ေခ ဗိမ်တိ့၏အေတာင်များသည်ပဋိညာဥ် ေသတာအေပ သိ့ြဖန့်လျက် ေသတာေတာ် ှ င့်

ထမ်းပိးများကိပါလမ်းမိးထားေလသည်။‐ ၈ ထမ်းပိးအစွန်းတိ့ကိဗိမာန်ေတာ်အလွန်သန့်

ှ င်းရာဌာန၏ေ ှ ့တည့်တည့်မှေန၍ေတွ့ြမင် ိင်၏။ သိ့ရာတွင်အြခားအဘယ်ေနရာမှ

ေန၍မြမင် ိင်။ (ထိထမ်းပိးတိ့သည်ယေန့ တိင်ေအာင်ထိေနရာ၌ ှ ိ ေန၏။‐)

၉ အီဂျစ်ြပည်မှဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ထွက်ခွာလာေသာအခါ သတိ့ ှ င့်ထာဝရ

ဘရားပဋိညာဥ် ပေတာ်မရာသိနာေတာင် ၌ေမာေ ှ ထည့်ထားခ့ဲသည့်ေကျာက်ြပား ှ စ်

ချပ်မှလဲွ၍ အြခားအဘယ်အရာမ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ထဲတွင်မ ှ ိ။ ၁၀

ဗိမာန်ေတာ်ထဲမှယဇ်ပေရာဟိတ်များထွက် ခွာသွား ကစဥ် ဗိမာန်ေတာ်သည်မိးတိမ်

ြဖင့်ချက်ချင်းြပည့်၍လာေလသည်။‐ ၁၁ ယင်းသိ့ဗိမာန်ေတာ်သည်ထာဝရဘရား

၏ဘန်းအသေရေတာ် ှ င့်ြပည့်လျက်ေန သြဖင့် ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်မိမိတိ့

တာဝန်ဝတရားများကိေဆာင် ွက်ရန် ဗိမာန် ေတာ်ထဲသိ့ြပန်၍မဝင် ိင် က။‐ ၁၂ ထိအခါေ ှ ာလမန်က၊

``အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ်သည် မိးေကာင်းကင်တွင်ေနကိထား ှ ိ ေတာ်မေသာ်လည်း၊

မိးတိမ်တွင်လည်းေကာင်း၊ေမှာင်မိက်တွင်လည်းေကာင်း စံရန်ေ ွးချယ်ေတာ်မပါ၏။ ၁၃

ယခအခါက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်၏အတွက် ဗိမာန်ေတာ်၊ကိယ်ေတာ်ထာဝစဥ်စံေတာ်မရန်၊

ဌာနေတာ်ကိတည်ေဆာက် ပီးပါ ပီ'' ဟ ဆေတာင်းပတနာ ပေတာ်မ၏။ ၁၄လအေပါင်းတိ့သည်

ထိေနရာတွင်ရပ်လျက်ေန က စဥ် ေ ှ ာလမန်မင်းသည်သတိ့ဘက်သိ့မျက် ှ ာမ

ပီးလ င်သတိ့အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၅ ထိေနာက်မင်း ကီးက``ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့၏ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ က ေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ၏ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်

အား ပေတာ်မခ့ဲသည့်ကတိေတာ်ကိတည် မဲေစေတာ်မ ပီ။‐ ၁၆

ကိယ်ေတာ်က`ငါသည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်ေသာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား အီဂျစ်ြပည်မှ

ထတ်ေဆာင်လာချိန်မှအစ ပ၍ ငါ့အားဝတ် ပ ကိးကွယ်ရာဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်ရန်အတွက်

ဣသေရလ ိင်ငံတွင်အဘယ် မိ ့ကိမ မေ ွး ချယ်ခ့ဲ။ သိ့ရာတွင်ငါသည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိ အပ်စိးရန်

သင့်ကိေ ွးချယ် ပီ' ဟငါ၏ခမည်း ေတာ်ဒါဝိဒ်အားမိန့်ေတာ်မပါ၏'' ဟဆိ၏။ ၁၇

ထိေနာက်ဆက်လက်၍ေ ှ ာလမန်က``ငါ၏ခမည်း ေတာ်ဒါဝိဒ်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိဝတ် ပကိး ကွယ်ရန် ဗိမာန်ေတာ်ကိတည်ေဆာက်လိေသာ်

လည်း၊‐ ၁၈ ထာဝရဘရားက`ငါသည်သင်၏အ ကံ အစည်ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐ ၁၉

သိ့ရာတွင်သင်သည်ဗိမာန်ေတာ်ကိတည်ေဆာက် ရမည်မဟတ်။ သင်၏သားေတာ်တစ်ပါးသာလ င်

တည်ေဆာက်ရမည်' ဟမိန့်ေတာ်မခ့ဲ၏။'' ၂၀ ``ယခအခါထာဝရဘရားသည် ထိကတိ

ေတာ်ကိအေကာင်အထည်ေပ လွင်ေစေတာ်မ ပီ။ ငါသည်ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်၏အ ိက်

အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက် ပီးလ င် ဣသ ေရလအမျိုးတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားအားကိးကွယ်ဝတ် ပရန် ဗိမာန်ေတာ် ကိတည်ေဆာက်၍ ပီးေလ ပီ။‐ ၂၁

ငါတိ့ဘိးေဘးများအားအီဂျစ်ြပည်မှထတ် ေဆာင်လာေတာ်မစဥ်အခါက သတိ့ ှ င့်ထာဝရ

ဘရား ပေတာ်မေသာပဋိညာဥ်ေတာ်ဆိင်ရာ ေကျာက်ြပားများပါ ှ ိ သည့် ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်

ထားရန်ေနရာကိဗိမာန်ေတာ်တွင်ြပင်ဆင်ထား ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

ထိ့ေနာက်လတိ့၏ေ ှ ့ေမှာက်တွင်ေ ှ ာလမန်သည် ယဇ်ပလင်ေ ှ ့သိ့သွားရပ်ေတာ်မ၏။ မင်း ကီး

သည်လက်များကိေြမာက်ချီလျက်၊‐ ၂၃ ``အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊

မိးေကာင်းကင်၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကမာေြမ ကီးေပ ၌ေသာ်လည်းေကာင်းကိယ်ေတာ်

ှ င့်တေသာဘရားမ ှ ိ ပါ။ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုး ေတာ်သည် ကိယ်ေတာ့်စကားေတာ်ကိစိတ် ှ လံး

အ ကင်းမ့ဲလိက်နာကျင့်သံး ကေသာအခါ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ ှ င့်ထား ှ ိ သည့်ပဋိညာဥ်

ေတာ်ကိေစာင့်ထိန်းေတာ်မလျက် သတိ့အား ေမတာက ဏာေတာ်ကိြပေတာ်မပါ၏။‐ ၂၄

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်၏ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ် အားေပးေတာ်မခ့ဲသည့်ကတိေတာ် ှ င့်အညီ

ပေတာ်မပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်၏မိန့်ေတာ်မခ့ဲ သမ တိ့ကိ ယေန့အေကာင်အထည်ေပ

ေစေတာ်မပါ ပီ။‐ ၂၅ `အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်၏ခမည်း ေတာ်ဒါဝိဒ်အားသင်၏သားေြမးတိ့သည် သင့်

က့ဲသိ့ငါ့စကားကိဂ  ပ၍နားေထာင် က လင် ဣသေရလြပည်တွင်အဘယ်အခါမ

သင်၏အမျိုးမင်း ိ းြပတ်ရလိမ့်မည်မဟတ်' ဟမိန့်ေတာ်မခ့ဲသည့်ကတိေတာ်အတိင်း ယခ ပေတာ်မပါ။‐

၂၆ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ခမည်းေတာ်ကိယ်

ေတာ့်အေစခံဒါဝိဒ်အားေပးေတာ်မသည့် ကတိေတာ်ကိ အေကာင်အထည်ေပ ေစေတာ်

မရန်ေလာက်ထားပါ၏။'' ၂၇ ``သိ့ရာတွင် အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည်ကမာ

ေြမ ကီးေပ တွင် အကယ်ပင်စံေနေတာ်မပါ မည်ေလာ။ ေကာင်းကင်ဘံတစ်ခလံးပင်လ င်ကိယ်

ေတာ်စံေတာ်မ ိင်ေလာက်ေအာင်မကျယ်ဝန်းပါ။ သိ့ြဖစ်၍က ်ပ်တည်ေဆာက်သည့်ဤဗိမာန်ေတာ်

သည် စံေတာ်မရန်အတွက်မည်သိ့ကျယ်ဝန်း ိင်ပါမည်နည်း။‐ ၂၈

အက ်ပ်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ် သည်ကိယ်ေတာ်၏အေစခံြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်၏

ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မ၍ ယေန့ အက ်ပ်ေလာက်ထားပန် ကားချက်ကိနား

ေညာင်းေတာ်မပါ။‐ ၂၉ ကိယ်ေတာ်အားဝတ် ပကိးကွယ်ရန်ဌာနေတာ်

အြဖစ်ေ ွးချယ်ေတာ်မရာ ဗိမာန်ေတာ်ကိေန့ ညမြပတ်ေစာင့်ထိန်း ကည့် ေတာ်မပါ။ ဤ

ဗိမာန်ေတာ်သိ့မျက် ှ ာမလျက် အက ်ပ်ေတာင်း ေလာက်ေသာအခါနားေညာင်းေတာ်မပါ။‐ ၃၀

ဤဌာနေတာ်သိ့မျက် ှ ာမလျက် အက ်ပ် ှ င့် ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်တိ့ဆေတာင်းေသာ

အခါနားေညာင်းေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်စံေတာ် မရာေကာင်းကင်ဘံကေန၍အက ်ပ်တိ့၏

ေလာက်ထားချက်ကိနားေညာင်းလျက် အက ်ပ် တိ့၏အြပစ်ကိေြဖလတ်ေတာ်မပါ။'' ၃၁

``လတစ်ေယာက်သည် အြခားသတစ်ေယာက်အား ြပစ်မှားမ ှ င့်စွပ်စဲွြခင်းခံရသြဖင့် မိမိတွင်

အြပစ်မ ှ ိ ေ ကာင်းဤဗိမာန်ေတာ် ှ ိ ကိယ်ေတာ် ၏ယဇ်ပလင်ေတာ်ေ ှ ့၌ကျမ်းကျိန်ေသာအခါ၊‐ ၃၂ အိ
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ထာဝရဘရား၊ ေကာင်းကင်ဘံကေန၍နား ေထာင်ေတာ်မ ပီးလ င် ကိယ်ေတာ်၏အေစခံများ

အားတရားစီရင်ေတာ်မပါ။ အြပစ် ှ ိ သအား ထိက်ေလျာက်ရာအြပစ်ကိေပးေတာ်မ၍ အြပစ်

မ့ဲသအားအြပစ်မှလွတ်ေစေတာ်မပါ။'' ၃၃ ``ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိြပစ်မှားသည့်အတွက်ရန်သ့ လက်တွင်အေရး ံ းနိမ့် ကေသာအခါ ဤဗိမာန်

ေတာ်သိ့လာ၍၊ မိမိတိ့၏အြပစ်များကိေြဖလတ် ေတာ်မရန် ှ ိမ့်ချေသာစိတ် ှ င့်အထံေတာ်သိ့ဆ

ေတာင်းပတနာ ပ ကလ င်၊‐ ၃၄ ေကာင်းကင်ဘံကေန၍နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ကိယ်

ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ကိအြပစ်ေြဖလတ်ေတာ်မ၍ ဘိးေဘးတိ့ကိေပးေတာ်မသည့်ြပည်ေတာ်သိ့

သတိ့အားြပန်၍ပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။'' ၃၅ ``ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား ကိယ်

ေတာ်ကိြပစ်မှားသည့်အတွက်ဆံးမေတာ်မ ရန်မိးေခါင်ေစေတာ်မေသာအခါ သတိ့သည်

ေနာင်တရ၍ဗိမာန်ေတာ်သိ့မျက် ှ ာမလျက် ှ ိမ့်ချေသာစိတ် ှ င့်အထံေတာ်သိ့ဆေတာင်း ပတနာ ပလ င်၊‐

၃၆ ေကာင်းကင်ဘံကေန၍နားေထာင်ေတာ်မပါ။ သတိ့လိက်ရေသာလမ်းမှန်ကိ န်ြပေတာ် မပါ။

ထိ့ေနာက်၊ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ၏လမျိုးေတာ်အားအပိင်ေပးသနားေတာ်မ

သည့်ြပည်ေတာ်တွင်မိး ွာေစေတာ်မပါ။'' ၃၇ ``ြပည်ေတာ်တွင် အစာငတ်မွတ်ေခါင်းပါးေသာ

အခါ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အနာေရာဂါေဘး ဆိက်ေသာအခါ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကာက်ပဲ

သီး ှ ံ တိ့သည်ေလပမိြခင်း၊ ပိးထိြခင်းသိ့ မဟတ်ကျိုင်းေကာင်အပ်ကျြခင်းတိ့ေ ကာင့်

ပျက်စီး၍သွားေသာအခါ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အားရန်သတိ့တိက်

ခိက် ကေသာအခါ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သတိ့ တွင်ေဘးဥပဒ်၊ အနာေရာဂါတစ်စံတစ်ခ

ေရာက်ေသာအခါ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊‐ ၃၈သတိ့ ပေသာဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်း ေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလ အမျိုးသားအချို ့တိ့သည်လိက်လဲှစွာဝမ်းနည်း

လျက် ဤဗိမာန်ေတာ်ဘက်သိ့လက်အပ်ချီ၍ဆ ေတာင်းပတနာ ပလ င်၊‐ ၃၉

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်သည်ဘိးေဘးများ အားေပးေတာ်မမည့်ြပည်ေတာ်တွင်ေနထိင်ရ

သမ ကာလပတ်လံး ကိယ်ေတာ်အားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကေစရန်သတိ့၏ဆေတာင်းပတနာ

ကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်စံေတာ်မ ရာေကာင်းကင်ဘံကေန၍နားေထာင်ေတာ်မ

လျက် သတိ့အားအြပစ်ေြဖလတ်၍ကမ ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်သာလ င်လအေပါင်း

တိ့၏အ ကံအစည်များကိသိေတာ်မပါ ၏။ လတိင်းခံစားသင့်သည့်အကျိုးအြပစ်

အေလျာက်စီရင်ေတာ်မပါ။'' ၄၁ ``ရပ်ေဝးတွင်ေနထိင်သည့်တိင်းတစ်ပါးသား တစ်ဦးသည်

ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်သတင်းေတာ်ကိ လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အတွက်

ပေတာ်မေသာ ကီးြမတ်သည့်အမေတာ်များ အေကာင်းကိလည်းေကာင်း ကားရသြဖင့် ကိယ်

ေတာ်အားဝတ် ပကိးကွယ်ရန်ဤဗိမာန်ေတာ် သိ့လာ၍ဆေတာင်းပတနာ ပေသာအခါ၊‐ ၄၃

သ၏ပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် စံေတာ်မရာေကာင်းကင်ဘံကေန၍ နားေထာင်

ေတာ်မ ပီးလ င်သပန် ကားသည့်အတိင်း ပ ေတာ်မပါ။ သိ့မှသာလ င်ကမာေပ  ှ ိ လအေပါင်း တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်နည်းတကိယ်ေတာ် အားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကပါလိမ့်မည်။ ထိအခါ

ကိယ်ေတာ် ှ င်အဖိ့အက ်ပ်တည်ေဆာက်ထား သည့် ဤဗိမာန်ေတာ်သည်ကိယ်ေတာ်အားကိးကွယ်

ဝတ် ပရာဌာနေတာ်ြဖစ်ေ ကာင်းကိသတိ့သိ ှ ိ  ကပါလိမ့်မည်။'' ၄၄

``ကိယ်ေတာ်သည်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အား ရန်သများ ှ င့်စစ်တိက်ရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ

ေသာအခါ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်ထား ေတာ်မသည့်ဤ မိ ့ေတာ် ှ င့်ကိယ်ေတာ်အဖိ့

အက ်ပ်တည်ေဆာက်ထားသည့်ဤဗိမာန်ေတာ် သိ့မျက် ှ ာမ၍ဆေတာင်းပတနာ ပ ကေသာ

အခါ၊‐ ၄၅ နားေညာင်းေတာ်မပါ၊ ေကာင်းကင်ဘံကေန၍ နားေထာင်ေတာ်မလျက်

သတိ့အားေအာင်ပဲွကိ ေပးေတာ်မပါ။'' ၄၆ ``အြပစ်မကးလွန်သလတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ပါ။

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိြပစ်မှား ကပါလိမ့်မည်။ ထိအခါ

ကိယ်ေတာ်သည်အမျက်ထွက်ေတာ်မ၍ သတိ့ အားရန်သများလက်တွင်အေရး ံ းနိမ့်ေစ

လျက် တိင်းတစ်ပါးသိ့ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်ြခင်း ကိခံေစေတာ်မပါလိမ့်မည်။‐ ၄၇

ထိတိင်းြပည်သည်အလွန်ေဝးကွာလျက်ပင်ေန ေစကာမ ကိယ်ေတာ် ှ င့်လမျိုးေတာ်၏ဆေတာင်း

ပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။ အကယ်၍သ တိ့သည်ထိြပည်တွင်ေနာင်တရလျက် မိမိတိ့

အဘယ်မ အြပစ်ကးခ့ဲ၍အဘယ်မ ဆိး ညစ်ယတ်မာခ့ဲေ ကာင်းကိေဖာ်ြပဝန်ခံလျက်

အထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပ ကပါ လ င် အိ ထာဝရဘရား၊ သတိ့၏ဆေတာင်း

ပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။‐ ၄၈ အကယ်၍သတိ့သည်ထိြပည်တွင်အမှန်ပင်

ေနာင်တရလျက် မိမိတိ့၏ဘိးေဘးများအား ကိယ်ေတာ်ေပးေတာ်မသည့်ြပည်ေတာ်သိ့လည်း

ေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်ထားေတာ်မသည့်ဤ မိ့ေတာ်သိ့လည်းေကာင်း၊

အက ်ပ်တည်ေဆာက် ထားသည့်ဤဗိမာန်ေတာ်သိ့လည်းေကာင်း မျက်

ှ ာမ၍ဆေတာင်းပတနာ ပ ကပါလ င်၊‐ ၄၉ သတိ့၏ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ် မပါ။

ကိယ်ေတာ်စံေတာ်မရာေကာင်းကင်ဘံက ေန၍နားေထာင်ေတာ်မ ပီးလ င် သတိ့အား

က ဏာထားေတာ်မပါ။‐ ၅၀ ကိယ်ေတာ်အားသတိ့ြပစ်မှားပန်ကန်သည့်

အြပစ်မှန်သမ ကိေြဖလတ်ေတာ်မပါ။ ရန်သများသည်သတိ့အားသနား ကင် နာ ကပါေစေသာ။‐ ၅၁

သတိ့သည်အလ ံ ေတာက်လျက်ေနသည့်မီးဖိ ှ င့်တေသာ အီဂျစ်ြပည်မှကိယ်ေတာ်ထတ်ေဆာင်

ေတာ်မခ့ဲေသာလမျိုးေတာ် ကိယ်ေတာ် ှ င်ပိင် ေတာ်မေသာလမျိုးေတာ်ြဖစ်ပါ၏။'' ၅၂ ``အိ

အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုး ေတာ်ဣသေရလအမျိုးသားများ ှ င့်သတိ့၏

ဘရင်အား အစဥ်အ မဲက ဏာြဖင့် ကည့် ့ ေတာ်မပါ။ ကမေတာ်မရန်အထံေတာ်သိ့သ

တိ့ပန် ကားေလာက်ထားသည့်အခါတိင်း သတိ့ ၏ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။‐ ၅၃

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့၏ဘိးေဘးများ အားအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်လာေတာ်မစဥ် အခါက

ကိယ်ေတာ်၏အေစခံေမာေ ှ အားြဖင့် မိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း ဤသတိ့အားကိယ်

ေတာ်ပိင်ေတာ်မေသာလမျိုးေတာ်ြဖစ်ေစရန် လ မျိုးတကာတိ့အထဲကေ ွးချယ်ေတာ်မခ့ဲ ပါ၏''

ဟဆေတာင်းပတနာ ပေတာ်မ၏။ ၅၄ ေ ှ ာလမန်သည်ယဇ်ပလင်ေတာ်ေ ှ ့တွင် လက်ကိ

ေြမာက်ချီကာဒးေထာက်လျက် ထာဝရဘရား ထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပ ပီးေသာအခါ

ေနရာမှထ၍ရပ်ေတာ်မ ပီးလ င်၊‐ ၅၅ ထိေနရာတွင်စေဝးလျက်ေန ကေသာလအေပါင်း

တိ့အတွက် ဘရားသခင်၏ေကာင်းချီးမဂလာ ကိအသံကျယ်စွာေတာင်းခံေတာ်မ၏။‐ ၅၆

မင်း ကီးက``ကတိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်းမိမိ၏ လမျိုးေတာ်အား ငိမ်းချမ်းသာယာမကိေပးေတာ်

မေသာထာဝရဘရားကိေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏အေစခံေမာေ ှ အားြဖင့်

ေပးေတာ်မခ့ဲေသာကတိေတာ်အေပါင်းကိ တစ်သေဝမတိမ်းတည်ေစေတာ်မ ပီ။‐ ၅၇

အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ဘိးေဘးများ ှ င့်အတေနေတာ်မခ့ဲသည့်နည်း တ

အက ်ပ်အားအဘယ်အခါ၌မ မစွန့် မခွာဘဲအက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ ပါေစေသာ။‐ ၅၈

အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏အလိေတာ်အတိင်း အသက် ှ င် ိင် ကေစရန်လည်းေကာင်း၊ ဘိးေဘး

တိ့အားေပးေတာ်မခ့ဲသည့်ပညတ်ေတာ်များ ှ င့် အမိန့်ေတာ်တိ့ကိလိက်နာ ကေစရန်လည်းေကာင်း

အက ်ပ်တိ့အားအမိန့်ေတာ်ကိနာခံသများ ြဖစ်ေအာင် ပြပင်ေတာ်မပါေစေသာ။‐ ၅၉

အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ဤဆေတာင်းပတနာ ှ င့်ပန် ကားေလာက်ထား

ချက်များကိ အခါခပ်သိမ်းေအာက်ေမ့သတိရ ေတာ်မပါေစေသာ။ ကိယ်ေတာ်သည်ဣသေရလ

ြပည်သများ ှ င့်ဘရင်အား ေန့စဥ်လိအပ်ချက် များ ှ င့်အညီက ဏာြပေတာ်မပါေစ

ေသာ။‐ ၆၀ သိ့မှသာထာဝရဘရားတစ်ပါးတည်းသာ လ င်ဘရားြဖစ်ေကာင်း၊

အြခားဘရားမ ှ ိ ေ ကာင်းကိကမာေပ  ှ ိ လမျိုးအေပါင်းတိ့ သိ ှ ိ  ကပါလိမ့်မည်။‐ ၆၁

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်သသင်တိ့သည် လည်း အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားအားသစာေစာင့်၍ ယေန့ကျင့်သက့ဲသိ့ ပညတ်ေတာ်များ ှ င့်အမိန့်ေတာ်မှန်သမ ကိ

အစဥ်အ မဲလိက်နာ ိင် ကပါေစေသာ'' ဟ မက်ဆိေတာ်မ၏။ ၆၂

ထိ့ေနာက်ေ ှ ာလမန်မင်း ှ င့်ြပည်သအေပါင်း တိ့သည် ထာဝရဘရားအားယဇ်များကိ ပေဇာ် က၏။‐

၆၃ မင်း ကီးသည် ွားေကာင်ေရ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ င့်သိးေကာင်ေရတစ်သိန်း ှ စ်ေသာင်းကိ မိတ်

သဟာယယဇ်အြဖစ်ပေဇာ်ေတာ်မ၏။ ဤ နည်းအားြဖင့်ဘရင် ှ င့်ြပည်သအေပါင်းတိ့

သည်ဗိမာန်ေတာ်ကိအ ေမာဒနာ ပ က ေလသည်။‐ ၆၄ ထိေန့၌ပင်မင်း ကီးသည်ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့၌

ှ ိ ေသာ အလယ်တံတိင်းကိလည်းအ ေမာဒနာ ပေတာ်မ၏။ သသည်ထိေနရာ၌တစ်ေကာင်လံး

မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိလည်း ေကာင်း၊ မိတ်သဟာယယဇ်အတွက်ဆီဥကိ

လည်းေကာင်းပေဇာ်ေလသည်။ ထိသိ့ ပရြခင်း မှာဗိမာန်ေတာ်တံတိင်းအတွင်း ှ ိ ေ ကးဝါ

ယဇ်ပလင်သည်ထိပေဇာ်သကာအေပါင်းတိ့ အတွက်အလွန်ေသးငယ်၍ေနေသာေကာင့် တည်း။ ၆၅

ဗိမာန်ေတာ်တွင်ေ ှ ာလမန် ှ င့်ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် သစ်ခက်တဲေန

ပဲွေတာ်ကိခနစ်ရက်တိင်တိင်ကျင်းပ ကေလ သည်။ လအပ် ကီးမှာေြမာက်ဘက်ဟာမတ်ေတာင်

ကားလမ်းမှသည် ေတာင်ဘက်အီဂျစ်ြပည်နယ် စပ်တိင်ေအာင်အ ှ ံ ့အြပားအရပ်ရပ်မှလာ

ေရာက်သများြဖစ်သတည်း။‐ ၆၆ ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌မင်း ကီးသည်လတိ့ အား

မိမိတိ့ရပ် ွာများသိ့ြပန်ေစေတာ်မ၏။ ထိသအေပါင်းတိ့သည်လည်းမင်း ကီးအား ေထာမနာ ပ က ပီးလ င်

ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ကိယ်ေတာ်၏အေစခံဒါဝိဒ်ခံယရ ှ ိ သည့်

ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာ မိမိတိ့ရပ် ွာများသိ့ြပန်သွားက၏။

၉ ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ဗိမာန်ေတာ်၊ နန်းေတာ်မှ စ၍ေဆာက်လပ်လိသမ ေသာအေဆာက်အအံ

များကိေဆာက်လပ် ပီးေသာအခါ၊‐ ၂ ထာဝရဘရားသည်ဂိေဗာင် မိ ့မှာက့ဲသိ့ သ့

အားထင် ှ ား၍ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မြပန်၏။‐ ၃ ထာဝရဘရားက``ငါသည်သင်၏ဆေတာင်း

ပတနာကိ ကားေတာ်မ ပီ။ သင်ေဆာက်လပ်သည့် ဤဗိမာန်ေတာ်ကိငါ့အားထာဝစဥ်ဝတ် ပ

ကိးကွယ်ရာဌာနေတာ်အြဖစ်ငါသီးသန့်၍ ထား၏။ ဤဗိမာန်ေတာ်ကိအခါခပ်သိမ်း

ငါ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်။‐ ၄ သင်သည်သင်၏ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်က့ဲသိ့ ိ းသား
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ေြဖာင့်မတ်စွာ ငါ၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်၍ ငါ ၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်းလျက် ငါ၏

အမိန့်ေတာ်မှန်သမ ကိလိက်နာလ င်၊‐ ၅ သင်၏ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်အားဣသေရလရာဇ

ပလင်ထက်စံရေသာ သ၏အမျိုးမင်း ိ းမြပတ် ေစရဟငါေပးခ့ဲသည့်ကတိအတိင်းငါ ပ မည်။‐ ၆

သိ့ရာတွင်အကယ်၍သင်သိ့မဟတ်သင်၏သား ေြမးများငါ့ေနာက်သိ့မလိက်ဘဲ ငါေပးအပ်သည့်

ပညတ်ေတာ်များ ှ င့်အမိန့်ေတာ်များကိမလိက် နာဘဲအြခားဘရားတိ့ကိကိးကွယ်ဝတ် ပ

ကမည်ဆိပါမ၊‐ ၇ ငါသည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား

ငါေပးထားသည့်ြပည်မှဖယ် ှ ား မည်။ ငါ့အားဝတ် ပကိးကွယ်ရန်အတွက်သီး

သန့်ထားသည့်ဤဗိမာန်ေတာ်ကိလည်းငါစွန့် မည်။ ထိအခါအရပ်တကာ ှ ိ လတိ့သည်

ဣသေရလအမျိုးကိက့ဲရဲ ့ေြပာင်ေလှာင် ကလိမ့်မည်။‐ ၈ဤဗိမာန်ေတာ်သည်လည်းယိယွင်းပျက်စီး

သည့်အေဆာက်အအံြဖစ်လာလိမ့်မည်။ ယင်း ၏အနီးမှြဖတ်သန်းသွားလာသအေပါင်း

တိ့သည်အ့ံအားသင့်လျက်`ထာဝရဘရားသည် အဘယ်ေကာင့်ဤြပည် ှ င့် ဤဗိမာန်ေတာ်ကိ

ဤသိ့ ပေတာ်မပါသနည်း' ဟေမးြမန်း ကလိမ့်မည်။‐ ၉ ထိအခါလတိ့ကဤသတိ့သည်မိမိတိ့

ဘိးေဘးများအား`အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင် လာေတာ်မေသာဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ကိစွန့်၍ အြခားဘရားများထံမီှဝဲဆည်း ကပ် ကေသာေကာင့် ထာဝရဘရားသည်သ

တိ့အေပ ေဘးဆိးကိသင့်ေရာက်ေစေတာ်မ ြခင်းြဖစ်သည်' ဟြပန်လည်ေြဖ ကား က လိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ေ ှ ာလမန်မင်းသည် ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်နန်းေတာ် ကိတည်ေဆာက်ရာတွင်

အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်တိင်တိင် ကာေလသည်။‐ ၁၁ တ ဘရင်ဟိရံသည်ေ ှ ာလမန်၏တည်ေဆာက်

ေရးအတွက် လိသမ ေသာသစ်ကတိးသား၊ ထင်း းသား ှ င့်ေ ကိေပးပိ့ေလသည်။ တည်ေဆာက်

ေရး ပီးဆံးချိန်၌ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ဟိရံ အားဂါလိလဲနယ်ေြမ ှ ိ  မိ ့ ှ စ်ဆယ်ကိေပး ေတာ်မ၏။‐ ၁၂

ဟိရံသည်ထိ မိ ့များသိ့သွားေရာက် ကည့် ပီးေနာက် မ ှ စ်သက်သြဖင့်ေ ှ ာလမန်မင်း

အား``အေဆွေတာ်ေပးသည့် မိ ့များကား အဘယ်သိ့ေသာ မိ ့များနည်း'' ဟဆိသည်

ကိ၊‐ ၁၃ အစဲွ ပ၍ထိအရပ်ကိကာဗလဟ၍ ယခတိင်ေအာင်သမတ် ကေလသည်။‐

၁၄ ဟိရံသည်ေ ှ ာလမန်အားေ ချိန်ေလးတန် နီးပါးေပးပိ့ခ့ဲသတည်း။ ၁၅

ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်နန်းေတာ်တည် ေဆာက်မတွင်လည်းေကာင်း၊

မိ ့၏အေ ှ ့ပိင်း၌ေြမ ဖိ့လပ်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ မိ ့ ိ းတည်ေဆာက် ရာတွင်လည်းေကာင်း

ေခ းတပ်ကိအသံး ပေတာ် မ၏။ မင်း ကီးသည်ေခ းတပ်ြဖင့်ပင်လ င်ဟာေဇာ် မိ၊့

ေမဂိေဒါ မိ ့ ှ င့်ေဂဇာ မိ ့တိ့ကိလည်းြပန် လည်တည်ေဆာက်ေတာ်မ၏။‐ ၁၆

(အီဂျစ်ဘရင်သည်ေဂဇာ မိ ့ကိတိက်ခိက်သိမ်း ယ ပီးလ င် မိ ့သ မိ ့သားတိ့ကိသတ်၍ မိ ့ကိ

မီး ိ ့ပစ်ေလသည်။ ထိ့ေနာက်သမီးေတာ်အား ေ ှ ာလမန် ှ င့်ထိမ်းြမားမဂလာ ပချိန်၌ထိ

မိ ့ကိလက်ဖဲွ ့ေတာ်မ၏။‐ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ေ ှ ာလမန်သည်ေဂဇာ မိ ့ကိြပန်

လည်တည်ေဆာက်ေတာ်မြခင်းြဖစ်၏။) ေ ှ ာ လမန်သည်ေအာက်ေဗေသာ န် မိ၊့‐ ၁၈

ဗာလက် မိ၊့ ယဒြပည်ေတာက ာရ ှ ိ တာ ဒေမာ် မိ ့တိ့ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၁၉

ရိကာသိေလှာင်ရာ မိ ့များ၊ ြမင်းများ၊ စစ်ရထား များ၊ စခန်း မိ ့များကိလည်းေကာင်း၊ ေယ

ှ လင် မိ၊့ ေလဗ န်ေတာင်ေပ  ှ င့် ိင်ငံေတာ် အတွင်းအြခားေဒသများတွင် မိမိေဆာက်

လပ်လိသမ ေသာအေဆာက်အအံများကိ လည်းေကာင်းေခ းတပ်ြဖင့်ပင်တည်ေဆာက်ေတာ် မ၏။‐ ၂၀

ေ ှ ာလမန်သည်ခါနာန်ြပည်ကိဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သိမ်းယစဥ်အခါက မသတ်

ဘဲထားခ့ဲသည့်ခါနာန်အမျိုးသားများမှ ဆင်းသက်လာသတိ့ကိမိမိ၏ေခ းတပ် အြဖစ်အသံး ပေလသည်။

ထိသတိ့အထဲ တွင်အာေမာရိ၊ ဟိတိ၊ ေဖရဇိ၊ ဟိဝိ ှ င့်ေယ ဗသိအမျိုးသားတိ့ပါဝင် က၏။ ထိသ

တိ့၏သားေြမးများသည်ယေန့တိင်ေအာင် ဆက်လက်၍ကန်ခံေနရ ကသတည်း။‐ ၂၂

ေ ှ ာလမန်သည်ယဒအမျိုးသားတိ့ကိမ ကန်ခံေစေတာ်မမ။ သတိ့သည်စစ်သရဲ များ၊

မးမတ်များ၊ စစ်ရထားမးများ ှ င့် ြမင်းစီးသရဲများအြဖစ်ြဖင့်အမထမ်း ရ ကေလသည်။ ၂၃

ေ ှ ာလမန်၏ေဆာက်လပ်ေရးစီမံကိန်းများတွင် လပ်ကိင်ေနေသာေခ းတပ်သားတိ့အေပ  ကီး

ကပ်အပ်ချုပ်ေရးမးငါးရာငါးဆယ် ှ ိ သတည်း။ ၂၄ ထိ့ေနာက်ေ ှ ာလမန်သည် အီဂျစ်ဘရင်၏သမီး

ေတာ်ကိသ၏အတွက် မိမိေဆာက်လပ်ေပးသည့် စံနန်းသိ့ဒါဝိဒ် မိ ့မှေခ ေဆာင်လာ ပီး ေနာက်

မိ ့၏အေ ှ ့ပိင်းတွင်ေြမဖိ့ေတာ်မ၏။ ၂၅ ေ ှ ာလမန်သည်ထာဝရဘရားအတွက် မိမိ

တည်ေဆာက်ထားသည့်ယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ ရာယဇ် ှ င့် မိတ်သဟာယယဇ်များကိတစ်

ှ စ်လ င်သံး ကိမ်ပေဇာ်ေလသည်။ ထာဝရ ဘရားအားနံ့သာေပါင်းကိလည်းမီး ိ ့ပ ေဇာ်ေတာ်မ၏။

သိ့ြဖစ်၍သသည်ဗိမာန် ေတာ်တည်ေဆာက်မကိအ ပီးသတ်ေတာ်မ သတည်း။ ၂၆

ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ဧဒံြပည်၊ ဧလတ် မိ ့အနီး အကွာဗာပင်လယ်ေကွ့ကမ်းေြခေပ  ှ ိ ဧဇယန်

ဂါဗာ မိ ့တွင်သေဘာများကိလည်းတည်ေဆာက် ေလသည်။‐ ၂၇

ဟိရံမင်းသည်လည်းအလပ်ရည်ဝသည့်သေဘာ သားအချို ့ကိ ေ ှ ာလမန်၏လတိ့ ှ င့်အတ

အမထမ်းရန်ေပးပိ့ေတာ်မ၏။‐ ၂၈ သတိ့သည် သဖိရ မိ ့သိ့သေဘာလင့် က ပီးေနာက်

ေ အချိန်တစ်ဆယ့်ေြခာက်တန် နီးပါးကိေ ှ ာလမန်ထံသိ့ယေဆာင်လာ က၏။

၁၀ ေ ှ ဘြပည့် ှ င်ဘရင်မသည် ေ ှ ာလမန်၏ေကျာ် ေစာကိတိသတင်းကိ ကားလ င်

ခက်ခဲေသာပစာ များြဖင့်မင်း ကီးအားပညာစမ်းရန်ေယ ှ လင် မိ ့သိ့ ကလာေတာ်မ၏။‐ ၂

ဘရင်မသည်နံ့သာမျိုး၊ ေကျာက်မျက်ရတနာ၊ ေ အေြမာက်အများတင်ေဆာင်ထားသည့်

ကလားအတ်များ ှ င့်တကွ များစွာေသာ အြခံအရံလိက်ပါလျက်ေရာက် ှ ိ လာေလ သည်။

သသည်မင်း ကီးေ ှ ့ေတာ်သိ့ေရာက်ေသာ အခါမိမိစဥ်းစားရသမ ေသာပစာတိ့ကိ ေမးေတာ်မ၏။‐ ၃

မင်း ကီးကလည်းတစ်ခမကျန်ေြဖ ကား ေတာ်မသည်။ မင်း ကီးမေြဖ ှ င်း ိင်ေလာက်

ေအာင်ခက်ခဲသည့်ပစာဟ၍မ ှ ိ။‐ ၄ ဘရင်မသည်မင်း ကီးဉာဏ်ပညာ ှ ိ ပံ၊ မင်း ကီး

ေဆာက်လပ်ထားသည့်နန်းေတာ်၊ သေကးေမွးသည့် အစားအစာ၊ မးမတ်များေနထိင်ရန်အေဆာက်

အအံများ၊ နန်းတွင်းအရာ ှ ိ အေစခံများကိ စီမံခန့်ခဲွပံ ှ င့်သတိ့ဝတ်ဆင်ထားေသာဆင်

တဝတ်စံများ၊ စားေသာက်ပဲွများတွင်မင်း ကီး အားလပ်ေကးရသည့်အေစအပါးများ၊

ဗိမာန်ေတာ်တွင်ပေဇာ်ထားသည့်ယဇ်များကိ ြမင်ေသာအခါအ့ံ သေတွေဝ၍သွားေလသည်။‐ ၆

သသည်ေ ှ ာလမန်အား``က ်ပ်သည်ေ ှ ဘြပည် တွင် ှ ိ စဥ်အခါက အေဆွေတာ် ှ င့်အေဆွေတာ်

၏ဉာဏ်ပညာေတာ်အေကာင်းကိ ကားသိခ့ဲရ သည့်သတင်းမှန်ေပ၏။‐ ၇

သိ့ရာတွင်က ်ပ်သည်ကိယ်တိင်မျက်ြမင်ဒိဌ မေတွ့မြမင်ရမိစဥ်အခါက ထိသတင်းကိ

မယံ ိင်ပါ။ ထိစဥ်အခါကက ်ပ် ကားသိ ရသည့်အရာများသည် ယခေတွ့ြမင်ရသည့်

အမအရာများ၏ထက်ဝက်မ ပင်မ ှ ိ ပါ။ အေဆွေတာ်၏ဉာဏ်ပညာေတာ် ှ င့်စည်းစိမ်

ချမ်းသာသည်က ်ပ် ကားသိခ့ဲသည်ထက် များစွာပိမိ ကီးကျယ်ပါေပသည်။‐ ၈

အေဆွေတာ်၏မိဖရားများသည်အလွန်မဂ လာ ှ ိ  ကပါသည်တကား။ အေဆွေတာ်၏

အပါးေတာ်တွင်အစဥ်ခစားလျက် အေဆွ ေတာ်၏ထံမှဉာဏ်ပညာ ှ င့်ယှဥ်ေသာစကား

များကိ ကားရသအေဆွေတာ်၏အေစခံ များသည်လည်း အလွန်မဂလာ ှ ိ  ကပါသည် တကား။‐ ၉

အေဆွေတာ်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မပါေစသတည်း။ ကိယ်ေတာ်သည်

အေဆွေတာ်ကိလွန်စွာ ှ စ်သက်ြမတ် ိးေတာ်မ သည်ြဖစ်၍ ဣသေရလဘရင်အြဖစ်ချီးေြမာက်

ေတာ်မေလ ပီ။ ဣသေရလလမျိုးကိထာဝစဥ် ချစ်ေတာ်မသြဖင့် သတိ့အားတရားမ တစွာ

အပ်စိးေစရန်အေဆွေတာ်ကိမင်းေြမာက်ေတာ် မေလ ပီ'' ဟေြပာ၏။ ၁၀

ထိေနာက်ေ ှ ဘဘရင်မသည်ေ ှ ာလမန်အား ေ ချိန်ငါးတန်နီးပါးကိလည်းေကာင်း၊ နံ့သာ

မျိုးအေြမာက်အြမား ှ င့်ေကျာက်မျက်ရတနာ တိ့ကိလည်းေကာင်းေပးဆက်ေတာ်မ၏။ ေ ှ ာလမန်

ရ ှ ိ ဖးသမ ေသာနံ့သာမျိုးတိ့အနက်ဘရင် မေပးဆက်သည့်နံ့သာမျိုး၏ပမာဏမှာ

အများဆံးြဖစ်သတည်း။ ၁၁ သဖိရ မိ ့မှေ များကိတင်ေဆာင်လာေသာ

ဟိရံ၏သေဘာစသည် စ ကးသား ှ င့်ေကျာက် မျက်ရတနာေြမာက်ြမားစွာကိလည်းယ

ေဆာင်ခ့ဲေလသည်။‐ ၁၂ ေ ှ ာလမန်သည်စ ကးသားကိဗိမာန်ေတာ် ှ င့် နန်းေတာ်တွင်

လက်ရန်းများ ပလပ်ရာတွင်လည်း ေကာင်း၊ ဂီတဆရာများအတွက်ေစာင်း ကီး၊

ေစာင်းငယ်များ ပလပ်ရာတွင်လည်းေကာင်း အသံး ပေတာ်မ၏။ ထိမ ေကာင်းေသာစ ကး

သားမျိုးကိဣသေရလြပည်သိ့ ယခင်အဘယ် အခါကမ မသွင်းစဖးေချ။ ယေန့တိင်

ေအာင်လည်းမြမင်ဘးေချ။ ၁၃ ေ ှ ာလမန်မင်းသည်အခါအားေလျာ်စွာ ေပးေလ့

ေပးထ ှ ိ သည့်လက်ေဆာင်များကိ ေ ှ ဘဘရင်မ အားရက်ေရာစွာေပးေတာ်မသည့်အြပင် ဘရင်မ

အလိ ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့ကိလည်းေပးေတာ် မ၏။ ထိ့ေနာက်ဘရင်မ ှ င့်အေ ခအရံတိ့သည်

ေ ှ ဘြပည်သိ့ြပန်သွား က၏။ ၁၄ ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းေ ှ ာလမန်သည်ေ ချိန် ှ စ်ဆယ့်

ငါးတန်ရ ှ ိ ၏။‐ ၁၅ ထိ့အြပင်ကန်သည် ကီးများထံမှေကာက်ခံရ ှ ိ သည့်အခွန်အေကာက်များ၊

ကန်စည်ကးသန်းေရာင်း ဝယ်မမှထွက်ေပ လာသည့်အြမတ်အစွန်းများ၊

အာရပ်ဘရင်များ ှ င့်နယ်ေြမဘရင်ခံများ ဆက်သသည့်အခွန်များရ ှ ိ ေသး၏။ ၁၆

ေ ှ ာလမန်သည်ဒိင်း ကီး ှ စ်ရာကိ ပလပ် ပီး လ င် တစ်ခစီကိေ ချိန်တစ်ဆယ့်ငါးေပါင်ခန့်

ြဖင့်မွမ်းမံထားေစ၏။‐ ၁၇ ေ ချိန်ေလးေပါင်ခန့်စီြဖင့်မွမ်းမံထားေသာဒိင်း

ငယ်သံးရာကိလည်း ပလပ်၍ ထိဒိင်းအားလံး ကိေလဗ န်ခန်းမေဆာင်တွင်ထား ှ ိ ေစ၏။ ၁၈

မင်း ကီးသည်ေ စင်ြဖင့်မွမ်းမံထားသည့် ဆင် စွယ်ရာဇပလင် ကီးကိလည်း ပလပ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၉

ရာဇပလင်ကိတက်ရန်ေလှကားထစ်ေြခာက်ထစ် ှ ိ ၍ ယင်းတိ့၏အစွန်းတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင်ြခေသ့

ပ်တစ်ေကာင်စီ ှ ိ သြဖင့် စစေပါင်းြခေသ့ ပ် တစ်ဆယ့် ှ စ်ေကာင် ှ ိ ေလသည်။ ရာဇပလင်၏

ေကျာဘက်တွင် ွားလားဥသဘ၏ေခါင်း ပ် တစ်ခ ှ ိ ၍ လက်တင် ှ စ်ခ၏ေဘးတစ်ဘက်

တစ်ချက်၌ြခေသ့ ပ်တစ်ခစီ ှ ိ ေလသည်။ အြခားအဘယ် ိင်ငံတွင်မ ဤသိ့ေသာ ရာဇပလင်မျိုးမ ှ ိ ေချ။

၂၁ ေ ှ ာလမန်၏ေသာက်ေတာ်ေရဖလားမှန်သမ သည်ေ ြဖင့် ပီး၍ ေလဗ န်ေတာေခ ခန်းမ
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ေဆာင်တွင် ှ ိ သမ ေသာအသံးအေဆာင်များ သည်လည်းေ စင်ြဖင့် ပီးသတည်း။ ေ ှ ာလမန်

၏လက်ထက်ကေငွကိတန်ဖိးမထားသြဖင့် ေငွအသံးအေဆာင်မထားေချ။‐ ၂၂

မင်း ကီးသည်ဟိရံ၏သေဘာစ ှ င့်အတကးသန်း သွားလာရန်ပင်လယ်ကးသေဘာများ ှ ိ ေလသည်။

ထိသေဘာတိ့သည်သံး ှ စ်လ င်တစ် ကိမ်ြပည်ေတာ် သိ့ြပန်လာ၍ ေ ၊ ေငွ၊ ဆင်စွယ်၊ လဝံ ှ င့်ေမျာက်များ

ကိယေဆာင်လာတတ်က၏။ ၂၃ ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ဘရင်တကာတိ့ထက်ပိ၍

စည်းစိမ်ချမ်းသာ ှ င့်ဉာဏ်ပညာ ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၂၄ ထိ့ေကာင့်ကမာအရပ်ရပ်မှလတိ့သည်မင်း ကီး အား

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာဉာဏ်ပညာ ြဖင့် မက်ဆိသည့်စကားများကိ ကားနာရန်

လာေရာက် က၏။‐ ၂၅ ှ စ်စဥ်လာေရာက် ကသအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်စီ ကိယ်ငှ ေ ထည်၊

အဝတ်တန်ဆာ၊ လက်နက်၊ နံ့သာ မျိုး၊ ြမင်း၊ လားတိ့ကိလက်ေဆာင်ပဏာအြဖစ်

မင်း ကီးအားဆက်သ ကေလသည်။ ၂၆ ေ ှ ာလမန်သည်စစ်ရထားတစ်ေထာင့်ေလးရာ ှ င့်

ြမင်းေကာင်ေရတစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိ ေသာတပ်ကိ ဖဲွ ့စည်း ပီးေနာက် အချို ့ကိေယ  ှ လင် မိ ့တွင်

လည်းေကာင်း၊ အချို ့ကိအြခား မိ ့တိ့တွင်လည်း ေကာင်းစခန်းချ၍ထားေတာ်မ၏။‐ ၂၇

သ၏လက်ထက်ေတာ်၌ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေငွ သည်ေကျာက်ခဲက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ သစ်ကတိး

သားသည်ယဒြပည်ေတာင်ေြခ၌အေလ့ကျ ေပါက်ေသာပိးစာပင်က့ဲသိ့လည်းေကာင်းေပါ

များေလသည်။‐ ၂၈ မသရိြပည် ှ င့်ကိလိကိြပည် မှြမင်းများ၊‐ ၂၉

အီဂျစ်ြပည်မှရထားများတင်သွင်းမကိမင်း ကီး၏အဝယ်ေတာ်များကချုပ်ကိင်ထား က၏။

သတိ့သည်ဟိတိ ှ င့် ရိဘရင်တိ့အားြမင်း တစ်ေကာင်လ င် ေငွသားေြခာက်ရာ န်းြဖင့်လည်း ေကာင်း၊

ရထားတစ်စီးလ င်ေငွသားတစ်ရာ့ငါး ဆယ် န်းြဖင့်လည်းေကာင်းေရာင်းချ ကေလ သည်။

၁၁ ေ ှ ာလမန်ချစ်ခင်ြမတ် ိးသည့် လမျိုးြခား အမျိုးသမီးအေြမာက်အြမား ှ ိ ၏။

သသည် အီဂျစ်ဘရင်၏သမီးေတာ်ကိသာမကဘဲ ဟိတိအမျိုးသမီးများ၊

ေမာဘအမျိုးသမီး များ၊ အမုန်အမျိုးသမီးများ၊ ဧဒံအမျိုး သမီးများ ှ င့်ဇိဒန်အမျိုးသမီးများကိ

လည်းမိဖရားေြမာက်ေတာ်မေလသည်။‐ ၂ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့အား``သင်တိ့သည်လမျိုးြခားများ ှ င့်အိမ် ေထာင်မ ပရ။ သတိ့သည်သင်တိ့၏စိတ် ှ လံး

ကိသတိ့ဘရားများဘက်သိ့အမှန်ပင်ယိမ်း ယိင်ေစ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မခ့ဲ၏။ သိ့

ပါလျက်ေ ှ ာလမန်သည်ထိအမျိုးသမီး များ ှ င့်စံဖက်ေတာ်မေလသည်။‐ ၃

ေ ှ ာလမန်သည်မင်းသမီးခနစ်ရာကိထိမ်း ြမားသည့်အြပင် သ၏ေမာင်းမေတာ်သံးရာ

ှ ိ ေသး၏။ သတိ့သည်မင်း ကီးအားထာဝရ ဘရားကိေကျာခိင်းေစ ပီးလ င်၊‐ ၄

အိမင်းလာချိန်၌လမျိုးြခားတိ့၏ဘရား များကိဝတ် ပကိးကွယ်ေစ က၏။ မင်း ကီး

သည်ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်က့ဲသိ့ မိမိ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအားသစာမေစာင့်ဘဲ၊‐ ၅

ဇိဒန်ဘရားမအာ ှ တရက် ှ င့်စက်ဆပ်ဖွယ် ေကာင်းသည့် အမုန်ဘရားမိလကံအားဝတ် ပ

ကိးကွယ်၍၊‐ ၆ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်တွင်ဒစ ိက်ကိ ပ လျက် ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်က့ဲသိ့ထာဝရဘရား

ထံလံးဝဆည်းကပ်ကိးကွယ်ြခင်းမ ပေပ။‐ ၇ ေယ  ှ လင် မိ ့အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ေတာင်ေပ တွင် စက်

ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းသည့်ေမာဘဘရား၊ ေခမ ှ  ှ င့် စက်ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းေသာအမုန်ဘရားေမာလတ်

အားဝတ် ပကိးကွယ်ရန်ဌာနကိလည်းေကာင်း တည်ေဆာက်ေလသည်။‐ ၈

လမျိုးြခားမိဖရားအေပါင်းတိ့သည်မိမိတိ့ သက်ဆိင်ရာဘရားများအားနံ့သာေပါင်းကိ

မီး ိ ့ပေဇာ် ိင်ရန် ှ င့် ယဇ်ပေဇာ် ိင်ရန်ဝတ် ပ ကိးကွယ်ရာဌာနများကိလည်းတည်ေဆာက်

ေပးေတာ်မ၏။ ၉ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေ ှ ာလမန်အား ှ စ် ကိမ်

တိင်တိင်ထင် ှ ား၍ လမျိုးြခားတိ့၏ဘရား များကိဝတ် ပကိးကွယ်ြခင်းမ ပရန်မိန့်

ကားေတာ်မေသာ်လည်း ေ ှ ာလမန်သည် ထာဝရဘရား၏စကားေတာ်ကိနား မေထာင်ဘဲ

ကိယ်ေတာ်အားေကျာခိင်းေသာ ေကာင့် ထာဝရဘရားသည်ေ ှ ာလမန်အား

အမျက်ထွက်ေတာ်မသြဖင့်၊‐ ၁၁ ``သင်သည်ငါ ှ င့် ပထားသည့်ပဋိညာဥ်ကိ ချိုးေဖာက်လျက်

ငါ၏အမိန့်ေတာ်ကိလွန်ဆန် သည်ြဖစ်၍ ငါသည် ိင်ငံေတာ်ကိသင့်လက်မှ မချ ပ်သိမ်း ပီးလ င်

သင်၏မးမတ်တစ်ဦး အားေပးအပ်မည်။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်ငါသည်သင့်ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်၏

မျက် ှ ာကိေထာက်၍ သင်၏လက်ထက်၌ဤ အမကိမ ပဘဲသင်၏သားလက်ထက် ေရာက်မှ ပမည်။‐

၁၃ သိ့ေသာ်လည်းငါသည်ငါ့အေစခံဒါဝိဒ်၏ မျက် ှ ာကိေထာက်၍လည်းေကာင်း၊

ငါ၏ မိ ့ေတာ် အြဖစ်ငါေ ွးချယ်ထားသည့်ေယ  ှ လင် မိ ့ ကိေထာက်ထား၍လည်းေကာင်း

သ၏ထံမှတစ် ိင်ငံလံးကိမ ပ်သိမ်း။ သ၏အတွက်တစ် ွယ် ကိချန်ထားမည်''

ဟေ ှ ာလမန်အားဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မ၏။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်

ဧဒံမင်းမျိုး ွယ် တစ်ဦးြဖစ်သဟာဒဒ်အား ေ ှ ာလမန်ကိပန်ကန် ေစေတာ်မ၏။‐ ၁၅

ဤအေရးအခင်းမေပ ေပါက်မီကာလအေတာ် ကာက ဧဒံြပည်ကိဒါဝိဒ် ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင် ပီး ေနာက်

တပ်မေတာ်ဗိလ်ချုပ်ယွာဘသည်စစ်ပဲွတွင် ကျဆံးသတိ့ကိသ ဂဟ်ရန်ထိြပည်သိ့သွား၍

မိမိ၏တပ်သားများ ှ င့်အတေြခာက်လမ ေနထိင်ကာဧဒံြပည်သားေယာကျာ်းမှန်သမ

ကိသတ်ေလသည်။‐ ၁၇ ဟာဒဒ် ှ င့်သ့ဖခင်၏အေစခံအချို ့သာလ င် လွတ်ေြမာက်၍

အီဂျစ်ြပည်သိ့ထွက်ေြပး က၏။ (ထိစဥ်အခါကဟာဒဒ်သည်ကေလးသငယ် မ သာ ှ ိ ေသး၏။‐) ၁၈

သတိ့သည်မိဒျန်ြပည်မှထွက်ခွာ ပီးလ င်ဖာရန် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ  ကေသာအခါ လအချို ့တိ့သည်

သတိ့ဘက်သိ့ဝင်ေရာက်လာ က၏။ ထိ့ေနာက်သ တိ့သည်အီဂျစ်ြပည်သိ့ထွက်သွား၍အီဂျစ်

ဘရင်ထံသိ့ေရာက် ှ ိ  ကေသာအခါ မင်း ကီး သည်ဟာဒဒ်အား ေြမ၊ အိမ် ှ င့်၊

စားနပ်ရိကာကိ ေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၉ ဟာဒဒ်သည်မင်း ကီး ှ င့်ချစ်က မ်းဝင်၍လာ ရကား

မင်း ကီးကသ့အားမိဖရားတာပနက် ၏ညီမ၊ မိမိ၏ခယ်မေတာ် ှ င့်စံဖက်ေပးေတာ် မ၏။‐ ၂၀

ထိအမျိုးသမီးသည်သားေဂ ဗတ်ကိဖွားြမင် ရာ ထိသားကိနန်းေတာ်တွင်း၌မိဖရားကပင်

လ င်ေစာင့်ေ ှ ာက် ပစထားသြဖင့် သငယ်သည် ဘရင်၏သားေတာ်များ ှ င့်အတေနထိင်ရ ေလသည်။

၂၁ ဒါဝိဒ်မင်းကွယ်လွန်ေတာ်မ၍ တပ်မေတာ်ဗိလ် ချုပ်ယွာဘသည်လည်းေသဆံး ပီြဖစ်ေကာင်း

အီဂျစ်ြပည်သိ့သတင်းေရာက် ှ ိ လာေသာ အခါ ဟာဒဒ်ကအီဂျစ်ဘရင်ထံ``အက ်ပ်

အားမိမိတိင်းြပည်သိ့ြပန်ခွင့် ပေတာ်မ ပါ'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၂၂ မင်း ကီးက``အဘယ်ေကာင့်နည်း။

အဘယ်အလိ ဆ မြပည့်ဝ၍သင့်ြပည်သိ့ြပန်လိပါသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။

ဟာဒဒ်က``ယင်းသိ့မဟတ်ပါ။ သိ့ရာတွင်ြပန် ခွင့်ေပးေတာ်မပါ'' ဟေလာက်ထား ပီးလ င်

မိမိ၏ြပည်သိ့ြပန်သွားေလ၏။ ဟာဒဒ်သည်ဧဒံြပည်တွင်မင်း ပလျက် ဣသ

ေရလလမျိုးကိ ွံ  ှ ာ၍ရန်မေလသည်။ ၂၃ ဘရားသခင်သည်ဧလျာဒ၏သားေရဇန်ကိ

လည်း ေ ှ ာလမန်အားပန်ကန်ေစေတာ်မ၏။ ေရဇန် သည်မိမိ၏သခင်၊ ေဇာဘဘရင်၊

ဟာဒေဒဇာ ထံမှထွက်ေြပး ပီးလ င်ေတာပန်းအဖဲွ ့ေခါင်း ေဆာင်လပ်၍ေနေလ၏။‐ ၂၄

(ဤသိ့ြဖစ်ပျက်မမှာဒါဝိဒ်သည်ဟာဒေဒဇာ ကိ ှ ိမ်နင်း၍ ထိမင်း၏ ရိမဟာမိတ်များကိ

သတ်သင် ပီးချိန်၌ြဖစ်သတည်း။) ေရဇန်သည် မိမိ၏ေနာက်လိက်များ ှ င့်အတ ဒမာသက် မိ ့

သိ့သွားေရာက်ေနထိင်ရာသ၏လတိ့သည်သ့ ကိ ရိဘရင်အြဖစ်မင်းေြမာက် ကေလသည်။‐ ၂၅

ေရဇန်သည်လည်းေ ှ ာလမန်အသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံး ဣသေရလလမျိုးတိ့အား

ရန်မလျက်ေန၏။ ၂၆ ေ ှ ာလမန်အားပန်ကန်သအြခားလတစ်ေယာက် မှာ ဧဖရိမ်ြပည်၊

ေဇရဒ ွာသား၊ ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်ြဖစ်သည်။ သသည်ေ ှ ာလမန်၏

နန်းတွင်းအရာ ှ ိ တစ်ဦးြဖစ်၍ သ၏မိခင်မှာ ေဇ ွာနာမည် ှ ိ ေသာမဆိးမြဖစ်၏။‐ ၂၇

ပန်ကန်မြဖစ်ပွားပံကားဤသိ့တည်း။ ေ ှ ာလမန်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့အေ ှ ့ပိင်းတွင် ေြမဖိ့လျက်

မိ ့ ိ းများကိတိးချဲ ့လျက်ေန၏။‐ ၂၈ လပ်ရည်ကိင်ရည်ေကာင်းသေယေရာေဗာင်၏လံ့လ

ဝိရိယကိြမင်ေတာ်မေသာအခါ ေ ှ ာလမန် သည်သ့အားမနာေ ှ  ှ င့်ဧဖရိမ်နယ်ေြမများ အတွက်

ေခ းတပ်မးအြဖစ်ြဖင့်ခန့်အပ်ေတာ် မ၏။‐ ၂၉ တစ်ေန့သ၌ေယေရာေဗာင်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့

မှခရီး ပရန်ထွက်ခွာလာစဥ် လမ်းေပ ၌သ ှ င့် ှ ိ ေလာ မိ ့သားပေရာဖက်အဟိယတိ့

ှ စ်ဦးတည်းေတွ့ဆံမိ ကေလသည်။‐ ၃၀ အဟိယသည်မိမိဝတ်ထားသည့်ဝတ်လံ သစ်ကိခ တ်၍

တစ်ဆယ့် ှ စ်ပိင်းဆတ် ဖဲ ပီးလ င်၊‐ ၃၁ ေယေရာေဗာင်အား``သင့်အတွက်ဝတ်လံစ

ဆယ်ခကိယေလာ့။ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကသင့်

အား`ငါသည်ေ ှ ာလမန်ထံမှ ိင်ငံေတာ်ကိ ပ်သိမ်း၍ ဣသေရလတိ့၏နယ်ေြမဆယ်ခ ကိေပးမည်။‐

၃၂ ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်၏မျက် ှ ာကိေထာက်၍ လည်းေကာင်း၊ ဣသေရလတစ် ိင်ငံလံးမှငါ

ေ ွးချယ်ထားသည့် မိ ့ေတာ်တည်းဟေသာ ေယ ှ လင် မိ ့ကိေထာက်ထား၍လည်းေကာင်း၊

ငါသည် ေ ှ ာလမန်အတွက်နယ်ေြမတစ်ခကိချန်ထား ေပးမည်။‐ ၃၃

ဤသိ့ငါ ပရမည့်အေကာင်းမှာေ ှ ာလမန်သည် ငါ့ကိပစ်ပယ်၍ ဇိဒန်ဘရားမအာ ှ တရက်၊

ေမာဘဘရားေခမ ှ ၊ အမုန်ဘရားမိလကံ တိ့ကိဝတ် ပကိးကွယ်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။

ေ ှ ာလမန်သည်ငါ၏အမိန့်ေတာ်ကိလွန်ဆန် ေလ ပီ။ သသည်မေကာင်းမကိ ပ၍ငါ၏

ပညတ်ေတာ်များ ှ င့်အမိန့်ေတာ်တိ့ကိသ၏ ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်နာခံသကဲသိ့မနာခံ။‐ ၃၄

သိ့ရာတွင်ငါသည်သ၏ထံမှတစ် ိင်ငံလံး ကိ ပ်သိမ်းဦးမည်မဟတ်။ ငါေ ွးချယ်ခန့်ထား

၍ငါ၏ပညတ်ေတာ်များ ှ င့်အမိန့်ေတာ်တိ့ ကိနာခံသ၊ ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်၏မျက် ှ ာ

ကိေထာက်၍ ငါသည်ေ ှ ာလမန်အားတစ်သက် လံးထိ ိင်ငံကိအပ်စိးေစမည်။‐ ၃၅

သ၏သားလက်ထက်ေရာက်မှထိ ိင်ငံကိ ပ်သိမ်း၍ဣသေရလဆယ် ွယ်ကိသင့်အား ငါေပးမည်။‐

၃၆ ေ ှ ာလမန်၏သားကိမကားဣသေရလတစ် ွယ်ကိငါေပးမည်။ ဤသိ့ေပးရြခင်းအေကာင်း

မှာငါ့အားဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာနအြဖစ်ြဖင့် ငါေ ွးချယ်ထားသည့် မိ ့ေတာ်တည်းဟေသာ

ေယ  ှ လင် မိ ့၌ ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်၏ သားေြမးများအဆက်မြပတ်နန်းစံလျက် ှ ိ ေနေစရန်ြဖစ်၏။‐ ၃၇

အချင်းေယေရာေဗာင်၊ ငါသည်သင့်အားဣသေရလ ဘရင်အြဖစ်ခန့်ထားမည်။ သင်သည်မိမိအလိ ှ ိ

ေသာနယ်ေြမတိ့ကိအပ်စိးရလိမ့်မည်။‐ ၃၈ အကယ်၍သင်သည်ငါ၏စကားကိအ ကင်းမ့ဲ

နားေထာင်ကာငါ့ပညတ်ေတာ်တိ့ကိကျင့်သံး ပီးလ င် ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်နည်းတငါ့အမိန့်
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တိ့ကိနာခံြခင်းအားြဖင့် ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိး ေအာင် ပလ င်သင် ှ င့်အတအစဥ်အ မဲငါ ှ ိ မည်။

သင့်အားဣသေရလဘရင်အြဖစ်ခန့် ထား ပီးလ င် ဒါဝိဒ်၏သားေြမးများအတွက်

ငါ ပသက့ဲသိ့သင်၏သားေြမးတိ့ကိလည်း သင့်ေနာက်၌ဧကန်အမှန်ဆက်လက်နန်းစံ ေစမည်။‐ ၃၉

ေ ှ ာလမန်၏အြပစ်အတွက်ငါသည်ဒါဝိဒ်၏ သားေြမးတိ့အားဒဏ်ခတ်မည်။ သိ့ေသာ်အစဥ်

အ မဲမဟတ်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏'' ဟဆင့်ဆိ ေလသည်။ ၄၀ ထိ့ေကာင့်ေ ှ ာလမန်သည်

ေယေရာေဗာင်ကိသတ် ရန် ကိးစားေလ၏။ ေယေရာေဗာင်သည်အီဂျစ် ဘရင် ှ ိ  ှ က်ထံသိ့ထွက်ေြပး၍

ေ ှ ာလမန် ကွယ်လွန်သည့်တိင်ေအာင်အီဂျစ်ြပည်တွင်ေန ေလသည်။ ၄၁

ေ ှ ာလမန်ေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့်အြခားအမအရာ များ၊ ေနထိင် ပမပံ ှ င့်ပညာဉာဏ် ှ ိ ပံအေကာင်း

တိ့ကိေ ှ ာလမန်အတုပတိစာေစာင်တွင်ေရးသား ေဖာ်ြပထားေလသည်။‐ ၄၂

သသည်ေလးဆယ့်တစ် ှ စ်တိင်တိင်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်နန်းစံေတာ်မလျက် ဣသေရလတစ်

ိင်ငံလံးကိအပ်စိးေတာ်မခ့ဲသတည်း။‐ ၄၃သသည်ကွယ်လွန်၍ဒါဝိဒ်၏ မိ ့၌သ ဂဟ်ြခင်း ကိခံရ၏။

သားေတာ်ေရာေဗာင်သည်နန်းတက် ေလ၏။

၁၂ ေရာေဗာင်သည်မိမိအားမင်းေြမာက်ရန် ဣသေရလ ြပည်ေြမာက်ပိင်း ှ ိ လတိ့စ ံ းလျက် ှ ိ ရာေ ှ ခင်

မိ ့သိ့သွား၏။‐ ၂ ေ ှ ာလမန်မင်း၏ေဘးမှလွတ်ေြမာက်ရန်ထွက်

ေြပးသွားသေနဗက်၏သားေယေရာေဗာင်သည် ထိသတင်းကိ ကားေသာအခါအီဂျစ်ြပည်

မှြပန်လာေလသည်။‐ ၃ ဣသေရလြပည်ေြမာက်ပိင်းမှလတိ့သည်သ့ကိ ေခ ယ ပီးလ င်

သ ှ င့်အတေရာေဗာင်မင်းထံသိ့ သွား က၏။သတိ့က၊‐ ၄ ``အ ှ င့်ခမည်းေတာ်ေ ှ ာလမန်သည်က ်ပ်တိ့

အေပ ေလးလံေသာထမ်းပိးကိတင်ေတာ်မခ့ဲ ပါ၏။ အ ှ င်သည်ထိေလးလံေသာထမ်းပိး ှ င့်

ပင်ပန်းေသာဝန်ကိေပါ့ပါးေစလျက် အက ်ပ်တိ့ အားေနသာထိင်သာ ှ ိ ေအာင် ပေတာ်မမည်ဆိ

ပါက အက ်ပ်တိ့သည်သစာ ှ ိ စွာအ ှ င့်၏ အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ပါမည်''

ဟေလာက် ထား က၏။ ၅ ေရာေဗာင်ကလည်း``သံးရက် ကာလ င်ငါ့ထံသိ့ ြပန်ခ့ဲ က။

ထိအခါမှသင်တိ့အားငါအေြဖ ေပးမည်'' ဟဆိ၏။ ၆ ထိ့ေနာက်ေရာေဗာင်သည်

ခမည်းေတာ်ေ ှ ာလမန်၏ အတိင်ပင်ခံအသက် ကီးသအမတ်များအား``ထိ

သတိ့ကိငါအဘယ်သိ့ေြဖ ကားရပါမည်နည်း။ သင်တိ့အဘယ်သိ့အ ကံေပးလိ ကပါသနည်း''

ဟေမးေတာ်မ၏။ ၇ မးမတ်တိ့က``အ ှ င်သည်ထိသတိ့အားအကျိုး ပလိေတာ်မပါလ င်

သတိ့၏ပန် ကားချက်ကိ လိက်ေလျာေတာ်မပါ။ သတိ့သည်အ ှ င်၏အမ ေတာ်ကိ

အစဥ်အ မဲသစာ ှ င့်ထမ်းေဆာင် က ပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၈

သိ့ရာတွင်ေရာေဗာင်သည်ထိမးမတ်တိ့ေပးသည့် အ ကံကိလျစ်လ ၍ အပါးေတာ်တွင်ခစား

ေနကျြဖစ်ေသာမိမိ၏ငယ်သငယ်ချင်း လငယ်လ ွယ်များထံသိ့သွား ပီးလ င်၊‐ ၉

``သင်တိ့ကငါ့အားအဘယ်သိ့အ ကံေပး က ပါမည်နည်း။ သတိ့၏ဝန်ကိေပါ့ပါးေအာင် ပ လပ်ေပးရန်

ငါ့ထံပန် ကားေလာက်ထားေနသ တိ့အားအဘယ်သိ့ေြဖ ကားရပါမည်နည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၁၀

ထိသငယ်များက``အ ှ င်သည်သတိ့အား`ငါ၏ လက်သန်းသည်ခမည်းေတာ်၏ခါးထက်ပိ၍ တတ်၏။‐

၁၁ ငါ့ခမည်းေတာ်တင်ေသာဝန်ေလးသည်မှန်၏။ ငါ တင်ေသာဝန်ကားထိထက်ပင်ပိ၍ေလးလိမ့်မည်။

သသည်သင်တိ့အား ကိမ် ှ င့် ိက်၏။ ငါမကား ကာပွတ် ှ င့် ိက်အ့ံ' ဟေြဖ ကားေတာ်မပါ''

ဟေလာက် က၏။ ၁၂ သံးရက်မ  ကာေသာအခါေယေရာေဗာင် ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေရာေဗာင်မင်း မှာ ကားလိက်သည့်အတိင်းြပန်လာ က၏။‐ ၁၃

ထိအခါေရာေဗာင်သည်အသက် ကီးသအတိင် ပင်ခံအမတ်များေပးသည့်အ ကံကိလျစ်လ  ပီးလ င်၊‐

၁၄ လငယ်လ ွယ်တိ့ေပးသည့်အ ကံအတိင်းထိ သတိ့အား``ငါ့ခမည်းေတာ်တင်ေသာဝန်ေလး

သည်မှန်၏။ ငါတင်ေသာဝန်ကားထိထက်ပင်ပိ ၍ေလးလိမ့်မည်။ သသည်သင်တိ့အား ကိမ် ှ င့်

ိက်၏။ ငါမကား ကာပွတ် ှ င့် ိက်အ့ံ'' ဟ ခက်ထန်စွာေြဖ ကားေတာ်မ၏။‐ ၁၅

မင်း ကီးသည်ဤသိ့ြပည်သတိ့အားအေလး ဂ မ ပဘဲေနေတာ်မြခင်းမှာ ပေရာဖက်

အဟိယအားြဖင့်ေယေရာေဗာင်အားကိယ်ေတာ် ေပးေတာ်မခ့ဲသည့်ကတိေတာ်ကိ

အေကာင် အထည်ေပ ေစရန်ထာဝရဘရားအလိ ှ ိ ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၆

မိမိတိ့၏ပန် ကားချက်ကိ မင်း ကီးနားေထာင် ေတာ့မည်မဟတ်ေ ကာင်းသိ ှ ိ  ကေသာအခါ

လ တိ့က``ဒါဝိဒ်၌ငါတိ့လမျိုးေတာ်မ ှ ိ။ ေယ ှ ဲ ၏သား၌ငါတိ့အေမွမ ှ ိ။ အိ ဣသေရလြပည်

သတိ၊့ ငါတိ့ေနရပ်သိ့ြပန် ကကန်အ့ံ။ အိ ဒါဝိဒ်၊ သင်၏အိမ်ကိြပန် ကည့်ေလာ့''

ဟဟစ်ေအာ် က ကန်၏။ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလြပည်သတိ့သည်ပန်ကန် က၏။‐ ၁၇

ေရာေဗာင်သည်ယဒနယ်ေြမတွင်ေနထိင်သတိ့ ကိသာလ င် အပ်စိးရေလသည်။ ၁၈

ထိအခါေရာေဗာင်မင်းသည် ေခ းတပ်တာဝန်ခံ အေဒါနိရံအား ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထံ

သိ့ေစလတ်ေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့က ထိသ့အားခဲ ှ င့်ပစ်သတ် က သြဖင့်

ေရာေဗာင်သည်မိမိရထားေပ သိ့အေဆာ တလျင်တက်၍ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ထွက်ေြပး ေလ၏။‐ ၁၉

ထိကာလမှစ၍ဣသေရလြပည်ေြမာက်ပိင်း ြပည်သတိ့သည် ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးကိပန်ကန် ကေလသတည်း။

၂၀ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အီဂျစ်ြပည် မှေယေရာေဗာင်ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာသည့်

သတင်းကိ ကားေသာအခါ သ့အားလထ အစည်းအေဝးသိ့ဖိတ်ေခ ကာ ဣသေရလ

ဘရင်အြဖစ်မင်းေြမာက် ကကန်၏။ ယဒ အ ွယ်သာလ င်ဒါဝိဒ်၏သားေြမးတိ့

အေပ တွင်သစာေစာင့် ကေလသည်။ ၂၁ ေရာေဗာင်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ

ေသာအခါ ဣသေရလြပည်ေြမာက်ပိင်းကိြပန် လည်သိမ်းပိက်ရန် ကံစည်လျက်

ယဒ ှ င့်ဗယာ မိန်အ ွယ်များမှလက်ေ ွးစင်တပ်သား တစ်သိန်း ှ စ်ေသာင်းကိစ ံ းေစေတာ်မ၏။

၂၂ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည် ပေရာဖက် ေ ှ မာယကိေစလတ်၍၊‐ ၂၃

ေရာေဗာင်မင်း ှ င့်တကွယဒအ ွယ်ဝင် ှ င့် ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်အေပါင်းတိ့အား၊‐ ၂၄

``သင်တိ့သည်သင်တိ့၏ညီအစ်ကိများြဖစ် ကေသာဣသေရလြပည်သတိ့ကိမတိက်

မခိက် က ှ င့်။ ယခြဖစ်ပျက်ခ့ဲေသာအမ သည်ငါ၏အလိေတာ်အတိင်းြဖစ်သြဖင့်

သင်တိ့အားလံးမိမိတိ့ေနရပ်သိ့ြပန် က ေလာ့'' ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေ ကာင်း

ဆင့်ဆိေစေတာ်မ၏။ သတိ့အားလံးသည် လည်းထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ

နာခံလျက်မိမိတိ့ေနရပ်သိ့ြပန်သွား က၏။ ၂၅ ဣသေရလဘရင်ေယေရာေဗာင်သည်ေတာင်

ေပါများေသာဧဖရိမ်ြပည်၊ ေ ှ ခင် မိ ့ကိ တံတိင်းကာ ပီးလ င်ကာလအတန် ကာမ

နန်းစံေတာ်မ၏။ ထိ့ေနာက်ထိ မိ ့မှထွက်ခွာ ၍ေပေ ွလ မိ ့ကိတံတိင်းကာေတာ်မ၍၊‐

၂၆ ``ငါ၏ြပည်သတိ့သည်ယခအတိင်းေယ ှ လင် မိ ့ ှ ိ ဗိမာန်ေတာ်သိ့သွား၍ ထာဝရ

ဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ် ကလ င် သတိ့ သည်ယဒဘရင်ေရာေဗာင်၏ေကျးဇးသစာ

ကိေြပာင်းလဲခံယကာငါ့အားလပ် ကံ ကေပလိမ့်မည်'' ဟေတွးေတာလျက်ေန၏။ ၂၈

ယင်းသိ့ေတွးေတာ ပီးေနာက် ေယေရာေဗာင်သည် ေ  ွားလားဥသဘ ပ် ှ စ်ေကာင်ကိသွန်း

လပ်၍ြပည်သတိ့အား``သင်တိ့သည်ကိးကွယ် ဝတ် ပရန်အတွက် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွားရ

ကသည်မှာကာလအေတာ် ကာ ပီ။ အိ ဣသ ေရလြပည်သတိ၊့ သင်တိ့အားအီဂျစ်ြပည်

မှထတ်ေဆာင်လာေတာ်မေသာဘရားများ ကားဤဘရားများပင်တည်း'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐

၂၉ ထိ့ေနာက်ေ  ွားလားဥသဘ ပ်တစ်ေကာင် ကိေဗသလ မိ ့၌လည်းေကာင်း၊ အြခားတစ်

ေကာင်ကိဒန် မိ ့၌လည်းေကာင်းထားေတာ်မ၏။‐ ၃၀ ထိ့ေကာင့်ြပည်သတိ့သည်ထိ မိ ့များသိ့သွား

ေရာက်ကာ ကိးကွယ်ဝတ် ပလျက်အြပစ်ကး လွန် ကကန်၏။‐ ၃၁

ေယေရာေဗာင်သည်ေတာင်ထိပ်များတွင်ကိးကွယ် ဝတ် ပရာဌာနများကိလည်းတည်ေဆာက် ပီး

လ င် ေလဝိအ ွယ်ဝင်မဟတ်ေသာသတိ့အား ပေရာဟိတ်များအြဖစ်ခန့်ထားေတာ်မေလ သည်။

၃၂ ေယေရာေဗာင်သည်ယဒြပည်တွင်ကျင်းပသည့် ပဲွေတာ် ှ င့်အလားတဘာသာေရးပဲွေတာ်ကိ

လည်း အ မလတစ်ဆယ့်ငါးရက်ေန့၌ကျင်းပ ရန်ြပ ာန်းေတာ်မ၏။ သသည်မိမိသွန်းလပ်

ထားေသာ ွားလားဥသဘ ပ်များအား ေဗသလ မိ ့ ှ ိ ယဇ်ပလင်တွင်ယဇ်များကိ ပေဇာ်၍

မိမိေဆာက်လပ်ထားသည့်ကိးကွယ် ဝတ် ပရာဌာနများတွင် အမေတာ်ေဆာင်

လျက် ှ ိ ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိထိ မိ ့၌တာဝန်ေပးအပ်ေတာ်မ၏။‐ ၃၃

မင်း ကီးသည်မိမိသတ်မှတ်ေပးသည့်ေန့ရက် ြဖစ်သည့် အ မလတစ်ဆယ့်ငါးရက်ေန့၌

ေဗသလ မိ ့ ှ ိ ယဇ်ပလင်သိ့သွား၍ ယဇ်ပေဇာ် ကာဣသေရလြပည်သတိ့အတွက် မိမိကိယ်

တိင်တီထွင်ြပ ာန်းေပးသည့်ပဲွေတာ်ကိ ကျင်းပေတာ်မသတည်း။

၁၃ ယဒြပည်မှပေရာဖက်တစ်ပါးသည် ထာဝရ ဘရား၏အမိန့်ေတာ်အရေဗသလ မိ ့သိ့

သွားရာယဇ်ပေဇာ်ရန် ယဇ်ပလင်တွင်ေယေရာ

ေဗာင်ရပ်လျက်ေနချိန်၌ေရာက် ှ ိ လာေလသည်။‐ ၂ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်အတိင်းပေရာ

ဖက်က``အိ ယဇ်ပလင်၊ ယဇ်ပလင်၊ ထာဝရဘရား က`ေယာ ှ ိ နာမည်တွင်မည့်သငယ်သည်ဒါဝိဒ်

၏သားချင်းစတွင်ဖွားြမင်လိမ့်မည်။ ပေဇာ် သကာများကိသင်၏အေပ တွင်တင်လကာ

မိစာယဇ်ပလင်များတွင်အမထမ်းေဆာင်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အား သသည်သင့်အေပ

မှာတင်၍ယဇ်ပေဇာ်လိမ့်မည်။ လ ိးတိ့ကိ လည်းတင်၍မီး ိ ့လိမ့်မည်' ဟမိန့်ေတာ် မ၏''

ဟဆင့်ဆိ၏။‐ ၃ ထိ့ေနာက်ပေရာဖက်ကဆက်လက်၍``ဤယဇ်ပလင် သည် ပိကဲွ၍

ပလင်ေပ  ှ ိ ြပာတိ့သည်လည်းပျံ ့ လွင့်လိမ့်မည်။ ထိအခါငါ့အားြဖင့်ဤစကား

ကိထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေ ကာင်းသင် သိလိမ့်မည်'' ဟေဟာေလ၏။ ၄

ထိစကားကိ ကားလ င်ေယေရာေဗာင်မင်းသည် ပေရာဖက်အားလက် ိးထိး၍``ထိသကိဖမ်း

ဆီး ကေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ထိခဏ ၌သသည်ေလြဖတ်သြဖင့်မိမိ၏လက်ကိ

ြပန်လည် ပ်သိမ်း၍မရေတာ့ေချ။‐ ၅ ပေရာဖက်သည်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်

ေတာ်ကိ ကိတင်ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတိင်း ယဇ်ပလင် သည်လည်း တ်တရက် ပိကဲွကာြပာတိ့သည်

ေြမေပ သိ့ဖိတ်စင်၍ကျေလသည်။‐ ၆ ေယေရာေဗာင်မင်းက``အက ်ပ်၏လက်ေပျာက်ကင်း
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ေစရန် သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံ အသနားခံပါေလာ့'' ဟေတာင်းပန်၏။

ပေရာဖက်သည်ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ဆ ေတာင်းသြဖင့် မင်း ကီး၏လက်သည်ေရာဂါ

ေပျာက်ေလ၏။‐ ၇ ထိအခါမင်း ကီးကပေရာဖက်အား``အက ်ပ် ှ င့်အတ

နန်းေတာ်သိ့လိက်၍အစားအစာ သံးေဆာင်ပါေလာ့။ သင့်အားလက်ေဆာင်ေပး ပါမည်'' ဟဆိ၏။ ၈

ပေရာဖက်ကလည်း``ဘရင်မင်း၏စည်းစိမ်ဥစာ တစ်ဝက်ကိပင်ေပးေသာ်လည်းငါမလိက်လိပါ။

အဘယ်အစားအစာကိမ မစားလိပါ။‐ ၉ ထာဝရဘရားကငါ့အားအဘယ်အစာ

ေရစာကိမ မစားမေသာက်ရန် ှ င့် လာလမ်း အတိင်းမြပန်ရန်ပညတ်ေတာ်မ ပီ'' ဟ

ေလာက်၏။‐ ၁၀ ထိ့ေနာက်သသည်လာလမ်းြဖင့်မြပန်ဘဲ အြခားလမ်းြဖင့်ြပန်ေလ၏။ ၁၁

ထိအချိန်အခါ၌ေဗသလ မိ ့တွင်ေနထိင် သပေရာဖက်အိ ကီးတစ်ပါး ှ ိ ၏။ သ၏သား

များသည်ထိေန့၌ေဗသလ မိ ့တွင်ယဒ ပေရာဖက် ပမသွားပံ ှ င့် မင်း ကီးအား

ေြပာ ကားေသာစကားများကိဖခင်အား ြပန်ေြပာ က၏။‐ ၁၂ ပေရာဖက်အိ ကီးက``ထိသသည်အဘယ်

လမ်းြဖင့်ြပန်သနည်း'' ဟသားတိ့အားေမး လ င်သားတိ့သည်ယဒပေရာဖက်ြပန်သည့်

လမ်းကိ န်ြပ က၏။‐ ၁၃ ပေရာဖက်အိ ကီးက``ငါ၏ြမည်းကိကန်း ှ ီး

တင် ကေလာ့'' ဟဆိသည့်အတိင်းသားတိ့ သည်ကန်း ှ ီးတင်၍ေပး က၏။‐ ၁၄

ထိအခါသသည်ြမည်းကိစီး၍ယဒပေရာ ဖက်၏ေနာက်သိ့လိက်ေလ၏။ ဝက်သစ်ချပင်

တစ်ပင်ေအာက်တွင်ထိပေရာဖက်ထိင်လျက် ေနသည်ကိေတွ့ေသာအခါ ပေရာဖက်အိ

ကီးက``သင်သည်ယဒြပည်မှလာေသာ ပေရာဖက်ေလာ'' ဟေမး၏။ ထိသကလည်း``ဟတ်ပါသည်''

ဟေြဖ၏။ ၁၅ ``ငါ ှ င့်အတအိမ်သိ့လိက်၍အစားအစာကိ စားေသာက်ပါေလာ့''

ဟပေရာဖက်အိ ကီးက ေခ ဖိတ်၏။ ၁၆ သိ့ရာတွင်ယဒပေရာဖက်က``ငါသည်သင် ှ င့်

အတမလိက် ိင်။ သင်ဧည့်ဝတ် ပသည်ကိလည်း လက်မခံ ိင်။ သင် ှ င့်အတဤအရပ်တွင်

အဘယ်အစာေရစာကိမ မစားမေသာက် ိင်။‐ ၁၇ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရဘရားက

ငါ့အား`အဘယ်အစာေရစာကိမ မစား မေသာက် ှ င့်။ လာလမ်းအတိင်းလည်းမြပန်

ှ င့်' ဟပညတ်ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်ပါ သည်'' ဟြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၈

ထိအခါေဗသလ မိ ့သားပေရာဖက်အိ ကီး က``ငါသည်လည်းသင်က့ဲသိ့ပင်ပေရာဖက်ြဖစ် ပါ၏။

ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်အရ ေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးကသင့်ကိအိမ်သိ့ ဖိတ်ေခ ၍ဧည့်ဝတ် ပရန်

ငါ့အားမှာ ကား ထားပါသည်'' ဟဆိ၏။ ယင်းသိ့ထိပေရာဖက် ကီးကမသားသံး၍ေြပာဆိသြဖင့်၊ ၁၉

ယဒပေရာဖက်သည်သ ှ င့်အတ အိမ်သိ့ လိက်၍အစားအစာကိသံးေဆာင်ေလသည်။‐ ၂၀

သတိ့သည်စားပဲွတွင်ထိင်လျက်ေနစဥ်ပေရာ ဖက်အိ ကီးသည် ထာဝရဘရား၏ဗျာဒိတ်

ေတာ်ေရာက်၍၊‐ ၂၁ယဒပေရာဖက်အား``ထာဝရဘရားကသင်သည် ငါ၏စကားေတာ်ကိမနာခံ။

ငါ၏အမိန့်ေတာ် အတိင်းမေဆာင် ွက်။ အစားအစာမစားရန်ငါ မှာ ကားေသာ်လည်း

ဤအရပ်သိ့ြပန်လာကာစား ေသာက်သည်ြဖစ်ေသာေကာင့်အသတ်ခံရလိမ့်မည်။

သင်၏အေလာင်းကိဘိးေဘးတိ့သချုင်းတွင် သ ဂဟ်ရလိမ့်မည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏'' ဟဆင့်ဆိ၏။ ၂၃

သတိ့စားေသာက်၍ ပီးေသာအခါ ပေရာဖက်အိ ကီးသည်ြမည်းကိကန်း ှ ီးတင်၍ေပးသြဖင့်၊‐ ၂၄

ယဒပေရာဖက်သည်ြမည်းကိစီး၍ထွက်လာ ရာလမ်းတွင် ြခေသ့ကိက်၍ေသေလ၏။‐ ၂၅

သ၏အေလာင်းသည်လမ်းေပ တွင်လဲလျက် ြမည်း ှ င့်ြခေသ့သည်လည်း ထိအေလာင်းအနီး

၌ပင်ရပ်လျက်ေန က၏။ ယင်းသိ့လမ်းေပ တွင်လဲေနေသာအေလာင်းကိလည်းေကာင်း၊

အနီးတွင်ရပ်လျက်ေနေသာြမည်း ှ င့်ြခေသ့ ကိလည်းေကာင်းခရီးသွားသအချို ့တိ့ ြမင် က၏။

သတိ့သည်ေဗသလ မိ ့သိ့ သွား ပီးလ င်မိမိတိ့ေတွ ့ြမင်ခ့ဲရသည့် အြဖစ်အပျက်ကိေြပာ ကား က၏။ ၂၆

ပေရာဖက်အိ ကီးသည် ထိသတင်းကိ ကား ေသာအခါ``ဤသကားထာဝရဘရား၏အမိန့်

ေတာ်ကိလွန်ဆန်သည့်ပေရာဖက်ပင်ြဖစ်ပါသည် တကား။ ထာဝရဘရားသည်မိမိအမိန့်ေတာ် ှ ိ

ခ့ဲသည့်အတိင်း ြခေသ့ကိေစလတ်၍ကိက်သတ်ေစ ေတာ်မေလ ပီ'' ဟဆိ၏။‐ ၂၇

ထိေနာက်သသည်မိမိ၏သားတိ့အား``ငါ၏ြမည်း ကိကန်း ှ ီးတင် ကေလာ့'' ဟဆိသည်အတိင်း

သတိ့သည်ကန်း ှ ီးတင်၍ေပး က၏။‐ ၂၈ ထိအခါပေရာဖက်အိ ကီးသည်ြမည်းကိစီး

၍ထွက်သွားရာ လမ်းေပ တွင်ေသေနေသာပေရာ ဖက် ှ င့်အနီးတွင်ရပ်ေနလျက် ှ ိ ေနေသးသည့်

ြမည်း ှ င့်ြခေသ့ကိေတွ ့ေလ၏။ ြခေသ့သည်လ ေသေကာင်ကိလည်းမစား၊ ြမည်းကိလည်း မကိက်။‐ ၂၉

ပေရာဖက်အိ ကီးသည်ထိအေလာင်းကိယ၍ ြမည်းေပ သိ့တင် ပီးလ င် ဝမ်းနည်းပေဆွး

သည့်အထိမ်းအမှတ်ကိြပရန် ှ င့်သ ဂဟ်ရန် ေဗသလ မိ ့သိ့ယေဆာင်လာ၏။‐ ၃၀

သသည်ထိအေလာင်းကိမိမိ၏အိမ်ေထာင်စ သချုင်းတွင်သ ဂဟ် ပီးေနာက်

မိမိ၏သားများ ှ င့်အတ``အိ ငါ့ညီ၊ ငါ့ညီ'' ဟဆိ၍ငိေ ကး ြမည်းတမ်းေလသည်။‐ ၃၁

ထိေနာက်ပေရာဖက်အိ ကီးသည်မိမိ၏သား များအား``ငါေသေသာအခါထိသ၏အနီး

တွင်ကပ်၍ဤသချုင်းတွင်သ ဂဟ် ကေလာ့။‐ ၃၂ ေဗသလ မိ ့ ှ ိ ယဇ်ပလင် ှ င့် ပတ်သက်၍လည်း

ေကာင်း၊ ှ မာရိ မိ ့များ ှ ိ ဝတ် ပကိးကွယ်ရာ ဌာနများ ှ င့်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ ထာဝရ

ဘရားအမိန့်ေတာ်အရထိသြပန် ကားသည့် စကား မှန်သမ သည်မချအေကာင်အထည်

ေပ လာလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၃၃ ဣသေရလဘရင်ေယေရာေဗာင်သည်ယခတိင် ေအာင်ပင်

မိမိ၏ဒစ ိက်လမ်းစဥ်ကိမစွန့်ေသး ဘဲ မိမိတည်ေဆာက်ထားသည့်ယဇ်ပလင်များတွင် အမထမ်းရန်

ယဇ်ပေရာဟိတ်များအြဖစ်သာမန် အိမ်ေထာင်စများမှေ ွးချယ်ခန့်ထားေလ့ ှ ိ ၏။

သ သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်လပ်လိသမှန်သမ ကိ ခန့်ထားေလသည်။‐ ၃၄

ဤသိ့သကးလွန်သည့်အြပစ်ေကာင့်သ၏ မင်းဆက်သည်လံးဝပျက်သဥ်း၍သွားေလ၏။

၁၄ ထိအချိန်၌ေယေရာေဗာင်၏သားအဘိယ သည်ဖျားနာလျက်ေန၏။‐ ၂

ေယေရာေဗာင်သည်မိမိ၏မိဖရားအား``သင် သည်မိဖရားမှန်းမသိေစရန် ပ်ဖျက်၍ ငါ့

အားဣသေရလဘရင်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ေဟာခ့ဲသပေရာဖက်အဟိယေနထိင်

ရာ ှ ိ ေလာ မိ ့သိ့သွားေလာ့။‐ ၃ သ့အတွက်မန့်ဆယ်လံး၊ မန့်ြပားအချို ့ ှ င့်

ပျားရည်တစ်ဘးကိယေဆာင်သွား ပီးလ င် ငါတိ့၏သားအဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ကိစံစမ်း ေမးြမန်းေလာ့။

သသည်သင့်အားေြပာြပ လိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၄ သိ့ြဖစ်၍မိဖရားသည် ှ ိ ေလာ မိ ့ ှ ိ အဟိယ

၏အိမ်သိ့သွားေလသည်။ အဟိယသည် အသက် ကီးသြဖင့်မျက်စိကွယ်လျက်ေန၏။‐ ၅

ထာဝရဘရားက``ေယေရာေဗာင်၏မိဖရား သည် ဖျားနာေနေသာသားအေကာင်းကိေမး

ြမန်းစံစမ်းရန်လာလိမ့်မည်။ ထိအခါသ့ အားဤအတိင်းေြပာေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ေယေရာေဗာင်၏မိဖရားသည်အဟိယထံသိ့ ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ မိမိကိယ်ကိအြခား

သ၏အေယာင်ကိေဆာင်၍လာ၏။‐ ၆ သိ့ရာတွင်အဟိယသည်တံခါးဝမှသ၏

ေြခသံကိ ကားသည် ှ င့်``ဝင်ခ့ဲေလာ့။ သင်သည် ေယေရာေဗာင်၏မိဖရားြဖစ်ေကာင်းကိငါ သိ၏။

အဘယ်ေကာင့်သင်သည် မိမိကိယ်ကိ အြခားသ၏အေယာင်ကိေဆာင်သနည်း။

သင်၏အတွက်ငါ့မှာသတင်းဆိး ှ ိ ၏။‐ ၇ ေယေရာေဗာင်အားဣသေရလအမျိုးသားတိ့

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် ကားဤသိ့တည်း။ ကိယ်ေတာ်က`ငါသည်သင့်

အားြပည်သများအထဲမှေ ွးချယ်၍ ငါ ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အားအပ်စိးေစခ့ဲ၏။‐ ၈

ဒါဝိဒ်၏သားေြမးများလက်မှ ိင်ငံေတာ်ကိ ယ၍ သင့်အားေပးအပ်ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်သင်သည်

ငါ့အားအ ကင်းမ့ဲသစာေစာင့်၍ငါ၏ပညတ် တိ့ကိေစာင့်ထိန်းကာ ငါ ှ စ်သက်သည့်အမ

များကိသာ ပေသာငါ၏အေစခံဒါဝိဒ် ှ င့် မတ။‐ ၉ သင်သည်မိမိအလျင်အပ်စိးခ့ဲေသာမင်းတိ့

၏ကးလွန်ခ့ဲသည့်အြပစ်များထက်ပင် ပိမိ ကီးေလးေသာအြပစ်များကိကးလွန်ေလ ပီ။

ငါ့အားပစ်ပယ်ကာအြခားေသာဘရား များကိဝတ် ပကိးကွယ်၍ ပ်တများကိ ပလပ်ြခင်းအားြဖင့်

ငါ၏အမျက်ေတာ်ကိ လံ့ေဆာ်ေလ ပီ။‐ ၁၀ ဤအေကာင်းေ ကာင့်ငါသည်သင်၏မင်းဆက်

ကိပျက်သဥ်းေစမည်။ ကီးငယ်မေ ွးသင်၏ သားေြမးထဲမှေယာကျာ်းမှန်သမ ကိသတ်

သင်ပစ်မည်။ သင်၏အိမ်ေထာင်စသားတိ့ကိ ငါပယ် ှ င်းမည်။ သတိ့အားေနာက်ေချးသဖွယ်

ှ င်းလင်းပစ်မည်။‐ ၁၁ သင်၏အိမ်ေထာင်စသားများသည် မိ ့တွင်း၌ ေသလ င်ေခွးစာ၊

မိ ့ြပင်၌ေသလ င်လင်းတစာ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏'

ဟမိန့်ေတာ်မ၏'' ဟဆင့်ဆိ၏။ ၁၂ ထိ့ေနာက်အဟိယသည်ဆက်လက်၍ေယေရာ

ေဗာင်၏မိဖရားအား``ယခနန်းေတာ်သိ့ြပန် ေလာ့။ မိ ့ကိသင်ဝင်မိသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက်

သင်၏သားသည်ေသလိမ့်မည်။‐ ၁၃ ဣသေရလြပည်သအေပါင်းတိ့သည်သ၏ အတွက်

ဝမ်းနည်းေ ကကဲွသည့်အထိမ်းအမှတ် ကိ ပ၍သ၏အေလာင်းကိသ ဂဟ် ကလိမ့် မည်။

ေယေရာေဗာင်၏အိမ်ေထာင်စများအနက် ထိသားတစ်ဦးတည်းသာလ င် ေလျာက်ပတ်

စွာသ ဂဟ်ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ထိသတစ်ဦးတည်းကိသာလ င် ှ စ်သက်

ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်ေယေရာေဗာင်၏မင်း

ဆက်ကိပျက်သဥ်းေစမည့်မင်းတစ်ပါးအား ဣသေရလြပည်တွင်အပ်စိးေစေတာ်မလိမ့် မည်။‐ ၁၅

ထာဝရဘရားဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် ဣသေရလ ြပည်သည်ေချာင်းငယ်တွင်တန်လပ်လျက်ေနေသာ

ကပင်သဖွယ်တန်လပ်သွားလိမ့်မည်။ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်ဘိးေဘးများအားကိယ်ေတာ်

ေပးအပ်ေတာ်မခ့ဲသည့် ဤသာယာေသာြပည်ေတာ် မှ တ်ပယ်ြခင်းကိခံရကာဥဖရတ်ြမစ်တစ်

ဖက်ကမ်းသိ့ကဲွလွင့်သွား ကလိမ့်မည်။ အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့သည်အာ ှ ရဘရားမ

ပ်များကိ ပလပ်လျက်ကိယ်ေတာ်၏အမျက် ေတာ်ကိလံ့ေဆာ် ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၆

ေယေရာေဗာင်သည်အြပစ်ကး၍ဣသေရလ ြပည်သတိ့အားလည်း အြပစ်ကးရန်ေ ှ ့ေဆာင်

လမ်းြပသြဖစ်ေသာေကာင့် ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလြပည်ကိဒဏ်ခတ်ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟ

ဆိ၏။ ၁၇ ေယေရာေဗာင်၏မိဖရားသည် တိရဇ မိ ့သိ့ြပန် လည်ထွက်ခွာသွား၏။

သသည်မိမိနန်းေတာ်သိ့ ဝင်မိသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက်သ၏သားသည်ေသ ေလ၏။‐ ၁၈

ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏အေစခံပေရာ ဖက်အဟိယအားြဖင့်မိန့်ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း
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ဣသေရလြပည်သတိ့သည်ထိသငယ်၏အတွက် ဝမ်းနည်းေ ကကဲွသည့်အထိမ်းအမှတ်ကိ ပ၍

သ၏အေလာင်းကိသ ဂဟ် က၏။ ၁၉ ေယေရာေဗာင်မင်းေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့် အြခားအမ

အရာအလံးစံကိလည်းေကာင်း၊ သတိက်ခ့ဲသည့် စစ်ပဲွများ ှ င့်တိင်းြပည်အပ်ချုပ်ပံတိ့ကိလည်း ေကာင်း

ဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရးထားသတည်း။‐ ၂၀ ေယေရာေဗာင်သည် ှ စ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်တိင်တိင်နန်းစံ

ေတာ်မခ့ဲ၏။ သကွယ်လွန်ေသာအခါသားေတာ် နာဒဒ်သည် ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိ

ဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလ၏။ ၂၁ ေ ှ ာလမန်၏သားေရာေဗာင်သည် ယဒဘရင်ြဖစ် လာချိန်၌

အသက်ေလးဆယ့်တစ် ှ စ် ှ ိ ၏။ သသည် ထာဝရဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာန ေတာ်အြဖစ်

ဣသေရလအ ွယ်အေပါင်းတိ့ေန ထိင်ရာ မိ ့ ွာများအနက် ကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်

ေတာ်မေသာေယ  ှ လင် မိ ့၌တစ်ဆယ့်ခနစ် ှ စ်နန်းစံေတာ်မ၏။ ေရာေဗာင်၏မယ်ေတာ်မှာ

အမုန်ြပည်သေနမြဖစ်၏။‐ ၂၂ ယဒြပည်သတိ့သည်ထာဝရဘရားအား ြပစ်မှား က၏။

သတိ့သည်မိမိတိ့ဘိးေဘး အေပါင်းတိ့ထက်ပင် ပိ၍ဆိး ွားစွာြပစ်မှား

လျက်ကိယ်ေတာ်၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ် ကေလသည်။‐ ၂၃

သတိ့သည်ဘရားအတအေယာင်များအား ကိးကွယ်ဝတ် ပရန်ဌာနများကိတည်ေဆာက် က၏။

ေတာင်ထိပ်များ ှ င့်အရိပ်ေကာင်းသည့် သစ်ပင်ေအာက်တိ့တွင်ကိးကွယ်ဝတ် ပရန်

ေကျာက်တိင်များ ှ င့်အာ ှ ရတံခွန်တိင် များကိစိက်ထ က၏။‐ ၂၄ အဆိး ွားဆံးအ ပအမမှာ

ပ်တကိးကွယ် ဝတ် ပရာဌာနများတွင်ြပည့်တန်ဆာအလပ် ကိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများလပ်ကိင်

ကြခင်းပင်ြဖစ်၏။ ြပည်ေတာ်သိ့ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ချီတက်ဝင်ေရာက်လာချိန်၌

ထာဝရဘရား ှ င်ထတ်ေတာ်မလိက်ေသာ ြပည်သြပည်သားတိ့ ပကျင့်ခ့ဲသည့်စက်

ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ်ရာအေလ့ဟသမ ကိ ယဒ ြပည်သတိ့သည် ပကျင့် ကကန်၏။ ၂၅

ေရာေဗာင်နန်းစံငါး ှ စ်ေြမာက်၌ အီဂျစ်ဘရင် ှ ိ  ှ က်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိတိက်ခိက် ပီး လ င်၊‐ ၂၆

ေ ှ ာလမန် ပလပ်ခ့ဲသည့်ေ ဒိင်းလားများ အပါအဝင် ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်နန်းေတာ်မှဘ ာ

ေတာ် ှ ိ သမ တိ့ကိသိမ်းယသွားေလ သည်။‐ ၂၇ ေရာေဗာင်သည်ထိဒိင်းလားများကိအစားထိး ရန်

ေကးဝါဒိင်းလားများ ပလပ်၍နန်းေတာ် တံခါးေစာင့်မးတိ့အားေပးအပ်ေတာ်မ၏။‐ ၂၈

ဗိမာန်ေတာ်သိ့မင်း ကီးသွားေရာက်သည့်အခါ တိင်း အေစာင့်တပ်သားတိ့သည်ထိဒိင်းလား

များကိကိင်ေဆာင်ရ က၏။ ထိေနာက်ကင်း ခန်းထဲတွင်ြပန်၍ထားရ က၏။ ၂၉

ေရာေဗာင်မင်းေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့် အြခားအမ အရာ ှ ိ သမ ကိ ယဒရာဇဝင်တွင်ေရး

ထားလျက် ှ ိ သတည်း။‐ ၃၀ ေရာေဗာင် ှ င့်ေယေရာေဗာင်တိ့သည်အဆက်

မြပတ်စစ်ြဖစ်လျက်ေနခ့ဲ က၏။‐ ၃၁ ေရာေဗာင်ကွယ်လွန်ေသာအခါသ့ကိဒါဝိဒ် မိ ့

ေတာ် ှ ိ သချုင်းေတာ်တွင်သ ဂဟ် က၏။ (သ၏မိခင် မှာအမုန်ြပည်သေနမြဖစ်၏။) သ၏သားေတာ်

အဘိယသည်ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိ ဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။

၁၅ ဣသေရလဘရင်ေယေရာေဗာင်နန်းစံတစ် ဆယ့် ှ စ် ှ စ်ေြမာက်၌

အဘိယသည်ယဒ ြပည်တွင်နန်းတက်၍၊‐ ၂ ေယ  ှ လင် မိ ့၌သံး ှ စ်နန်းစံေတာ်မ၏။

သ၏မယ်ေတာ်မှာအဗ ှ လံ၏သမီးမာခါ ြဖစ်၏။‐ ၃အဘိယသည်မိမိ၏ခမည်းေတာ်ကးခ့ဲသည့်

အြပစ်များကိဆက်လက်၍ကးလွန်၏။ သသည် မိမိ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား

ေဘးေတာ်ဒါဝိဒ်က့ဲသိ့အ ကင်းမ့ဲသစာမေစာင့်။‐ ၄ သိ့ရာတွင်သ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်

ဒါဝိဒ်၏မျက် ှ ာကိေထာက်၍အဘိယမ ှ ိ သည့်ေနာက်၌ ေယ  ှ လင် မိ ့ကိအပ်စိးရန် ှ င့်

ေယ  ှ လင် မိ ့ကိေဘးမ့ဲလံ ခံစွာေစာင့်ထိန်း ရန်သားေတာ်တစ်ပါးကိေပးေတာ်မ၏။‐ ၅

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဒါဝိဒ်သည် ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မသည့်အမတိ့ကိသာလ င် ပခ့ဲ

ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ မင်း ကီးသည်ဟိတိအမျိုးသား ဥရိယ၏အမကိစမှတစ်ပါး

အြခားအဘယ် အခါ၌မ ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်ကိလွန်ဆန် ခ့ဲြခင်းမ ှ ိ ေပ။‐ ၆

အဘိယသည်မိမိ၏နန်းသက်တစ်ေလာက် လံး၌ေယေရာေဗာင် ှ င့်စစ်ြဖစ်ခ့ဲ၏။‐ ၇

အဘိယေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့်အြခားအမ အရာ ှ ိ သမ ကိ ယဒရာဇဝင်တွင်ေရးထား

သတည်း။ ၈ အဘိယကွယ်လွန်ေသာအခါ သ့ကိဒါဝိဒ် မိ ့ တွင်သ ဂဟ်က၏။

ထိေနာက်သားေတာ်အာသသည် ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်း

တက်ေလသည်။ ၉ ဣသေရလဘရင်ေယေရာေဗာင်နန်းစံအ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ေြမာက်၌

အာသသည်ယဒြပည်တွင် နန်းတက်၍၊‐ ၁၀ ေယ  ှ လင် မိ ့၌ေလးဆယ့်တစ် ှ စ်နန်းစံ ေလသည်။

သ၏အဖွားမှာအဗ ှ လံ၏ သမီးမာခါြဖစ်၏။‐ ၁၁ အာသသည်မိမိ၏ဘိးေဘးဒါဝိဒ်က့ဲသိ့

ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာအမ တိ့ကိ ပ၏။‐ ၁၂ သသည် ပ်တကိးကွယ်ဝတ် ပရာဌာနများ

တွင် ြပည့်တန်ဆာအလပ်ကိလပ်ေနေသာအမျိုး သားအမျိုးသမီးများကိ တိင်းြပည်မှ ှ င်ထတ် ပီးလ င်

မိမိ၏ဘိးေတာ်ေဘးေတာ်ဘရင်များ ပလပ်ခ့ဲသည့် ပ်တများကိဖယ် ှ ားပစ်ေတာ် မ၏။‐ ၁၃

မိမိ၏အဖွားမာခါ၏ထံမှလည်းမယ်ေတာ် ဘရင်မရာထးကိ တ်သိမ်းေတာ်မေလသည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်မာခါသည်အသီးအ ှ ံ ဖံွ ့ ဖိးမဆိင်ရာ အာ ှ ရဘရားမအားဝတ် ပ

ကိးကွယ်ရန်အတွက် မေကာင်းြမင်မေကာင်းေသာ ပ်တကိ ပလပ်ထားေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ အာသ

သည်ထိ ပ်တကိခတ် ပီးလ င်ေက ဒန်ေချာင်း အနီးတွင်မီး ိ ့ပစ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၄

ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများကိအကန်အစင် မဖျက်ဆီးေသာ်လည်း အာသသည်ထာဝရဘရား

အားတစ်သက်လံးသစာေစာင့်ေတာ်မေပသည်။‐ ၁၅သသည်ထာဝရဘရားအားခမည်းေတာ်ဆက်

ကပ်လဒါန်းထားသမ ေသာဥစာပစည်းများ ှ င့် မိမိကိယ်တိင်ဆက်ကပ်လဒါန်းသည့် ေ ၊ ေငွအသံး

ေဆာင်များကိဗိမာန်ေတာ်တွင်ထား ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၁၆ယဒဘရင်အာသ ှ င့်ဣသေရလဘရင်ဗာ ှ ာ

တိ့သည် မိမိတိ့နန်းသက်တစ်ေလာက်လံး၌စစ် ြဖစ်လျက်ေန ကေလသည်။‐ ၁၇

ဗာ ှ ာသည်ယဒြပည်သိ့ချင်းနင်းဝင်ေရာက် ပီး လ င် ယဒြပည်သိ့အဝင်အထွက်လမ်းကိပိတ်

ေစရန်ရာမ မိ ့ကိတံတိင်းကာ၍ထား၏။‐ ၁၈ ထိ့ေကာင့်အာသမင်းသည်ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်နန်း

ေတာ်တွင်ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာ ေ ၊ ေငွ ှ ိ သမ ကိ မးမတ်အချို ့တိ့လက်ြဖင့်ဒမာသက် မိ ့ ှ ိ

ရိဘရင်ဗဟာဒဒ်ထံသိ့ယေဆာင်သွားေစ ေတာ်မ၏။ ဗဟာဒဒ်ကားေရဇန်၏ေြမး၊ တာဗရိ

မန်၏သားြဖစ်သတည်း။‐ ၁၉ အာသသည်သ၏ထံသိ့̀ `အက ်ပ်တိ့သည်က ်ပ်

တိ့၏ခမည်းေတာ်များက့ဲသိ့မဟာမိတ်ဖဲွ ့ က ကန်အ့ံ။ ဤေ ၊ ေငွများမှာအေဆွေတာ်အတွက်

လက်ေဆာင်ြဖစ်ပါ၏။ ဗာ ှ ာမင်းသည်မိမိ၏စစ်တပ် များကိက ်ပ်၏နယ်ေြမမှ ပ်သိမ်းသွားေစရန်

အေဆွေတာ်သည်သ ှ င့်မဟာမိတ်ဖဲွ ့မကိဖျက် သိမ်းပစ်ပါေလာ့'' ဟမှာ ကားေတာ်မလိက်၏။ ၂၀

ဗဟာဒဒ်မင်းသည် အာသအ ကံေပးသည့်အတိင်း ေဆာင် ွက်ရန်သေဘာတသြဖင့် မိမိ၏တပ်မး

များ ှ င့်စစ်သည်ေတာ်တိ့ကိေစလတ်၍ဣသေရလ မိ့များကိတိက်ခိက်ေစေတာ်မ၏။ သတိ့သည်

နဿလိနယ်ေြမတစ်ခလံးအြပင်ဣယန် မိ၊့ ဒန် မိ၊့ အာေဗလဗက်မာခါ မိ ့ ှ င့်ဂေနသရက်

နယ်တိ့ကိသိမ်းဆည်း က၏။‐ ၂၁ ဤသတင်းကိ ကားေသာအခါဗာ ှ ာမင်း

သည်ရာမ မိ ့တံတိင်းကာရံမကိရပ်စဲ၍ တိရဇ မိ ့သိ့ထွက်ခွာသွားေတာ်မ၏။ ၂၂

ထိအခါအာသမင်းသည် ယဒြပည်တစ်ေလာက် လံးသိ့အမိန့်ထတ်ြပန်ေတာ်မ ပီးလ င် ြပည်သ

အေပါင်းတိ့အားတစ်ေယာက်မကျန်ရာမ မိ ့ တံတိင်းတည်ေဆာက်ရန်အတွက် ဗာ ှ ာမင်းအသံး

ပလျက်ေနခ့ဲသည့်ေကျာက်တံးများ ှ င့်သစ် သားများကိဝိင်းဝန်းသယ်ေဆာင်ေစေတာ်မ၏။

ထိပစည်းများြဖင့်အာသသည် မိဇပါ မိ ့ ှ င့် ဗယာမိန်နယ်တွင် ှ ိ ေသာေဂဘ မိ ့ကိတံတိင်း ကာရံေတာ်မ၏။

၂၃ အာသမင်းေဆာင် ွက်ေတာ်မခ့ဲသည့် အြခား အမအရာ ှ ိ သမ  ှ င့်သ၏စွန့်စားခန်းများ၊

မိ ့များကိတံတိင်းကာရံပံအေကာင်းများကိ ယဒရာဇဝင်တွင်ေရးထားသတည်း။ သသည်

အိမင်းချိန်တွင်အနာေရာဂါစဲွသြဖင့်၊‐ ၂၄ ကွယ်လွန်ေသာ်သ့ကိဒါဝိဒ် မိ ့ ှ ိ သချုင်းေတာ်တွင်

သ ဂဟ် က၏။ ထိ့ေနာက်သားေတာ်ေယေဟာ ှ ဖတ် သည်ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍

နန်းတက်ေလသည်။ ၂၅ ယဒဘရင်အာသနန်းစံဒတိယ ှ စ်၌ ေယေရာ

ေဗာင်မင်း၏သားေတာ်နာဒဒ်သည် ဣသေရလ ြပည်တွင်နန်းတက်၍ ှ စ် ှ စ်မ နန်းစံေတာ်မ၏။‐

၂၆ သသည်မိမိ၏ခမည်းေတာ်က့ဲသိ့ပင်ထာဝရ ဘရားအားြပစ်မှား၍

ဣသေရလြပည်သတိ့ အားအြပစ်ကးရန်ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပေပးေလ သည်။ ၂၇

နာဒဒ် ှ င့်သ၏စစ်သည်ေတာ်တိ့သည်ဖိလိတိြပည် ဂိေဗသန် မိ ့ကိဝိင်းရံထား ကစဥ် ယဒဘရင်

အာသနန်းစံသံး ှ စ်တွင် ဣသခါသားချင်းစ ဝင်အဟိယ၏သားဗာ ှ ာသည် နာဒဒ်ကိလ ို ့ဝှက်

ကံစည်ကာလပ် ကံလိက်ေလသည်။ သိ့ြဖစ်၍ ဗာ ှ ာသည်နာဒဒ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ

၍နန်းတက်ေလသည်။‐ ၂၉ ထိ့ေနာက်ချက်ချင်းပင်ဗာ ှ ာသည်ေယေရာေဗာင်

၏အိမ်ေထာင်စသားအေပါင်းကိသတ်ေလသည်။ ှ ိ ေလာ မိ ့ေနပေရာဖက်အဟိယအားြဖင့်

ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း ေယေရာေဗာင်၏အိမ်ေထာင်စအေပါင်းတိ့သည်

တစ်ေယာက်မကျန်အသတ်ခံရ ကသတည်း။‐ ၃၀ယင်းသိ့ြဖစ်ပျက်ရြခင်းမှာေယေရာေဗာင်သည်

မိမိကိယ်တိင်ကးခ့ဲသည့်အြပစ်များအားြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ဣသေရလြပည်သတိ့အားကး

ေစခ့ဲသည့်အြပစ်များအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ်ေပး ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၃၁ နာဒဒ်ေဆာင် ွက်ခ့ဲေသာ

အြခားအမအရာ အလံးစံကိဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရး ထားသတည်း။‐ ၃၂

ယဒဘရင်အာသ ှ င့်ဣသေရလဘရင် ဗာ ှ ာတိ့သည် မိမိတိ့နန်းသက်တစ်ေလာက်

လံးစစ်ြဖစ် ကေလသည်။ ၃၃ ယဒဘရင်အာသနန်းစံတတိယ ှ စ်၌၊ အဟိယ ၏သားဗာ ှ ာသည်

ဣသေရလ ိင်ငံ၏ဘရင်ြဖစ် လာ ပီးလ င်၊ တိရဇ မိ ့တွင် ှ စ်ဆယ့်ေလး ှ စ်နန်း စံေတာ်မ၏။‐ ၃၄

ေယေရာေဗာင်မင်းက့ဲသိ့သသည်ထာဝရဘရား ကိြပစ်မှား၍ ဣသေရလြပည်သတိ့အားအြပစ်

ကးေစရန်ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပေလသည်။

၁၆
ဟာနန်၏သားပေရာဖက်ေယဟထံသိ၊့ ဗာ ှ ာ အားဆင့်ဆိရန်၊

ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ ဗျာဒိတ်ေတာ်ေရာက် ှ ိ လာ၏။ ``သင်သည်မေရ
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ရာသြဖစ်ခ့ဲေသာ်လည်း ငါသည်သင့်အားငါ ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

၏ေခါင်းေဆာင်အြဖစ်ခန့်ထားေတာ်မခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်သင်သည်ေယေရာေဗာင်က့ဲသိ့ပင်

အြပစ်ကး ပီးလ င် ငါ၏လမျိုးေတာ်အား လည်းအြပစ်ကးရန်ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပခ့ဲ ေလ ပီ။

သတိ့၏အြပစ်များသည်ငါ၏ အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ်ေပးသည်ြဖစ်၍၊‐ ၃

ငါသည်ေယေရာေဗာင်အား ပသက့ဲသိ့ သင် ှ င့်သင့်အိမ်ေထာင်စသားများအားသတ်

သင်ပယ် ှ င်းပစ်မည်။‐ ၄ မိ ့တွင်ေသသသင်၏အိမ်ေထာင်စသားတိ့ သည်ေခွးစာ၊

မိ ့ြပင်တွင်ေသသသည်လင်း တစာြဖစ် ကလိမ့်မည်။'' ၅ ဗာ ှ ာေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့် အြခားအမအရာ

များ ှ ိ သမ  ှ င့် သ၏စွန့်စားခန်းများကိ ဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရးထားသတည်း။‐ ၆

ဗာ ှ ာကွယ်လွန်ေသာအခါသ့ကိတိရဇ မိ ့တွင်သ ဂဟ် က၏။ ထိ့ေနာက်သားေတာ်

ဧလာသည်ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိ ဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။ ၇

ထာဝရဘရားအားဗာ ှ ာြပစ်မှားသည့်အြပစ် များအတွက်ေ ကာင့် ပေရာဖက်ေယဟသည်ဗာ ှ ာ

ှ င့်အိမ်ေထာင်စအားထိဗျာဒိတ်ေတာ်ကိဆင့် ဆိ၏။ ဗာ ှ ာသည်မိမိ၏အလျင်အပ်စိးခ့ဲသည့်

ေယေရာေဗာင်မင်းက့ဲသိ့အြပစ်ကးသည်သာ မက ေယေရာေဗာင် ှ င့်အိမ်ေထာင်စသားအေပါင်း

ကိလည်းသတ်ြဖတ်သြဖင့် ထာဝရဘရားသည် သ့အားအမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။ ၈

ယဒဘရင်အာသနန်းစံ ှ စ်ဆယ့်ေြခာက် ှ စ် ေြမာက်၌ ဗာ ှ ာ၏သားေတာ်ဧလာသည်ဣသ

ေရလြပည်တွင်နန်းတက် ပီးလ င် တိရဇ မိ ့ ၌ ှ စ် ှ စ်မ နန်းစံေလသည်။‐ ၉

ဘရင့်ရထားတပ်ခဲွမးဇိမရိဆိသသည် မင်း ကီးအားလပ် ကံရန်လ ို ့ဝှက် ကံစည်ေလသည်။

တစ်ေန့သ၌မင်း ကီးသည်တိရဇ မိ ့ ှ ိ နန်း ေတာ်အပ်အာဇ၏အိမ်တွင်ေသာက်စားမးယစ် လျက်ေနစဥ်၊‐

၁၀ ဇိမရိသည်ထိအိမ်သိ့ဝင်၍ဧလာအားလပ် ကံကာ သ၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍မင်း ပ၏။

ယဒဘရင်အာသနန်းစံ ှ စ်ဆယ့် ခနစ် ှ စ်ေြမာက်၌ဧလာသည်လပ် ကံြခင်း ကိခံရသတည်း။ ၁၁

ဇိမရိသည်ဘရင်ြဖစ်လ င်ြဖစ်ချင်း ဗာ ှ ာ ၏အိမ်ေထာင်စသားအေပါင်းကိသတ် ပီး ေနာက်

ဗာ ှ ာ၏ေဆွမျိုးမိတ်သဂဟများ အနက်ေယာကျာ်းမှန်သမ ကိလည်းသတ် ေလသည်။‐ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍ပေရာဖက်ေယဟအားြဖင့်ဗာ ှ ာ အား ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မခ့ဲသည့်စကား

ှ င့်အညီ ဇိမရိသည်ဗာ ှ ာ ှ င့်အိမ်ေထာင် စသားအေပါင်းကိသတ်ေလသတည်း။‐

၁၃ ဗာ ှ ာ ှ င့်သားေတာ်ဧလာသည် ပ်တများ ကိဝတ် ပကိးကွယ်ြခင်းအားြဖင့်လည်း

ေကာင်း၊ ဣသေရလြပည်သတိ့အားအြပစ် ကးရန်ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပြခင်းအားြဖင့်

လည်းေကာင်း ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏အမျက်

ေတာ်ကိလံ့ေဆာ်ေပး က၏။‐ ၁၄ ဧလာေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့်အြခားအမအရာ

များကိဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရးထား သတည်း။ ၁၅ ယဒဘရင်အာသနန်းစံ ှ စ်ဆယ့်ခနစ်

ှ စ်ေြမာက်၌ ဇိမရိသည်ဣသေရလဘရင် အြဖစ်ြဖင့်တိရဇ မိ ့တွင်ခနစ်ရက်မ နန်းစံရ၏။

ထိအခါ၌ဣသေရလစစ် သည်ေတာ်တိ့သည် ဖိလိတိြပည်ဂိေဗသန် မိ ့ကိဝိင်းရံထား က၏။‐

၁၆ သတိ့သည်မင်း ကီးအားဇိမရိလ ို ့ဝှက် လပ် ကံသည့်သတင်းကိ ကားေသာအခါ

ချက်ချင်းထိအရပ်၌ပင်မိမိတိ့၏ဗိလ်ချုပ် သမရိကိဣသေရလဘရင်အြဖစ်မင်း ေြမာက် က၏။‐ ၁၇

သမရိ ှ င့်သ၏စစ်သရဲတိ့သည်ဂိေဗသန် မိ ့မှထွက်ခွာ၍ တိရဇ မိ ့သိ့သွားေရာက်ဝိင်း ရံထား က၏။‐

၁၈ မိ ့ေတာ်ကျဆံးေတာ့မည်ြဖစ်ေ ကာင်းသိ ှ ိ ရ ေသာအခါ ဇိမရိသည်နန်းအတွင်းရဲတိက်ခန်း

သိ့ဝင်၍နန်းေတာ်ကိမီး ိ ့ကာမီးေတာက်မီး လ ံ ထဲ၌ေသဆံးသွားေလသည်။‐ ၁၉

ဤသိ့ြဖစ်ရြခင်းမှာ ထာဝရဘရားအားသ ြပစ်မှားသည့်အြပစ်များေ ကာင့်ြဖစ်၏။ သသည်

ဘရင်ေယေရာေဗာင်က့ဲသိ့ကိယ်တိင်အြပစ်ကး ၍ ဣသေရလြပည်သတိ့အားအြပစ်ကးရန်ေ ှ ့

ေဆာင်လမ်းြပြခင်းအားြဖင့် ထာဝရဘရား မ ှ စ်သက်ေသာအမကိ ပေလသည်။‐ ၂၀

လ ို ့ဝှက်လပ် ကံမအပါအဝင်ဇိမရိေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့် အြခားအမအရာ ှ ိ သမ ကိ

ဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရးထားသတည်း။ ၂၁ ဣသေရလြပည်သတိ့သည် စိတ်ဝမ်းကဲွ

ြပားလျက်ေန က၏။ အချို ့တိ့သည်ဂိနက် ၏သားတိဗနိကိမင်းေြမာက်လိ က၏။

အချို ့ကမ သမရိကိလိလား က၏။‐ ၂၂ ေနာက်ဆံး၌ သမရိကိလိလားသတိ့ ကအ ိင်ရေလသည်။

တိဗနိေသ၍ သမရိသည်ဘရင်ြဖစ်လာေလသည်။‐ ၂၃ သိ့ြဖစ်၍သသည်ယဒဘရင်အာသနန်း

စံသံးဆယ့်တစ် ှ စ်ေြမာက်၌ဣသေရလြပည် တွင်နန်းတက်၍တစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်နန်းစံရေလ သည်။

သသည်တိရဇ မိ ့တွင်ပထမေြခာက် ှ စ်နန်းစံ ပီးလ င်၊‐ ၂၄ ှ မာရိေတာင်ကိ ှ ေမရဆိသထံမှေငွ

သားေြခာက်ေထာင် ှ င့်ဝယ်ယေတာ်မ၏။ သမရိ သည်ထိေတာင်ကိတံတိင်းကာရံကာ မိ ့တည် ပီးမှ

ေတာင်ပိင် ှ င်ေဟာင်း ှ ေမရ၏နာမည် ကိအစဲွ ပ၍ ှ မာရိ မိ ့ဟသမတ်ေတာ် မ၏။ ၂၅

သမရိသည် မိမိ၏ေနာင်ေတာ့်ေနာင်ေတာ် ဘရင်အေပါင်းတိ့ထက်ပင် ပိမိဆိး ွားစွာ

ထာဝရဘရားအားြပစ်မှားေလသည်။‐ ၂၆ သသည်မိမိ၏ေနာင်ေတာ်ဘရင်ေယေရာေဗာင်

က့ဲသိ့ မိမိ၏အြပစ်များအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ြပည်သတိ့အားအြပစ်ကးရန် ှ င့် ပ်တ

များကိဝတ် ပကိးကွယ် ကရန်ေ ှ ့ေဆာင်လမ်း ြပေပးြခင်းအားြဖင့်လည်းေကာင်း ထာဝရ

ဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ်ေပး၏။‐ ၂၇ သမရိေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့်အြခားအမ

အရာ ှ ိ သမ  ှ င့် သ၏စွန့်စားခန်းများ ကိဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရးသားထား

သတည်း။‐ ၂၈ သမရိကွယ်လွန်ေသာအခါ ှ မာရိ မိ ့တွင် သ ဂဟ် က၏။

ထိ့ေနာက်သားေတာ်အာဟပ်သည် ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍ နန်းတက်ေလသည်။ ၂၉

ယဒဘရင်အာသနန်းစံသံးဆယ့် ှ စ် ှ စ် ေြမာက်၌ သမရိ၏သားေတာ်အာဟပ်သည်

ဣသေရလဘရင်ြဖစ်လာ ပီးလ င် ှ မာရိ မိ ့တွင် ှ စ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်နန်းစံေလသည်။‐ ၃၀

သသည်မိမိ၏ေနာင်ေတာ့်ေနာင်ေတာ်ဘရင် အေပါင်းတိ့ထက် ပိမိဆိး ွားစွာထာဝရ

ဘရားအားြပစ်မှားေလသည်။‐ ၃၁ သသည်ေယေရာေဗာင်က့ဲသိ့အြပစ်ကးရ ံ ြဖင့်မေကျနပ်ဘဲ

ထိထက်တစ်ဆင့်တက် ပီး လ င်ဇိဒန်မင်းဧသဗာလ၏သမီးေတာ် ေယဇေဗလကိမိဖရားေြမာက်၍ဗာလ

ဘရားကိဝတ် ပကိးကွယ်ေလသည်။‐ ၃၂ သသည် ှ မာရိ မိ ့တွင်ဗာလဘရားအတွက်

ဗိမာန်ေတာ်ကိတည်ေဆာက်ကာထိဗိမာန်တွင် ယဇ်ပလင်ကိတည်၏။‐ ၃၃

အာ ှ ရဘရားမကိဝတ် ပကိးကွယ်ရန် အတွက် တံခွန်တိင်ကိလည်းစိက်ထေလသည်။

သသည်မိမိ၏ေနာင်ေတာ့်ေနာင်ေတာ်ဣသေရ လဘရင်အေပါင်းတိ့ထက်ပင် ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိပိ၍လံ့ေဆာ် ေပး၏။‐ ၃၄

သနန်းစံေနစဥ်အတွင်းေဗသလ မိ ့သား ဟိဧလသည် ေယရိေခါ မိ ့ကိြပန်လည်တည်

ေထာင်ေလသည်။ န်၏သားေယာ အားြဖင့် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကား ှ င့် အညီ

ဟိဧလသည်ေယရိေခါ မိ ့ကိအတ် ြမစ်ချချိန်၌မိမိ၏သားဦးအဘိရံကိ လည်းေကာင်း၊

မိ ့တံခါးများတည်ေဆာက် ချိန်၌သားေထွးေစဂပ်ကိလည်းေကာင်း ဆံး ံ းရေလသည်။

၁၇ ဂိလဒ်ြပည်တိ ှ ဘိ မိ ့သားဧလိယဆိသ ပေရာဖက်က အာဟပ်မင်းအား``မိး ွာမည်ဟ

ငါမေြပာမချင်းလာမည့် ှ စ် ှ စ်သံး ှ စ်တွင် မိးေခါင်လိမ့်မည်။

ဆီး ှ င်းလည်းကျလိမ့်မည် မဟတ်ေ ကာင်း ငါကိးကွယ်၍အသက် ှ င်ေတာ်

မေသာဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍သင့်

အားငါဆိ၏'' ဟဆင့်ဆိေလသည်။ ၂ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်ဧလိယအား၊‐ ၃

``ဤ မိ ့မှထွက်ခွာကာအေ ှ ့အရပ်သိ့သွား ပီးလ င် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ေခရိတ်

ေချာင်းအနီးတွင်ပန်းေအာင်းေလာ့။‐ ၄ သင်သည်ထိေချာင်းမှေသာက်ေရကိရလိမ့်မည်။

သင် ှ ိ ရာသိ့အစားအစာယေဆာင်လာရန် ကျီးအတိ့ကိလည်းငါမှာထား ပီးြဖစ်သည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၅ ဧလိယသည် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ် ကိနာခံလျက်ေခရိတ်ေချာင်းသိ့သွားေရာက်

ေနထိင်ေလသည်။‐ ၆သသည်ေချာင်းေရကိေသာက်၏။ ကျီးအတိ့ သည်သစားရန်မန့် ှ င့်အမဲသားကိ

ေန့စဥ် ေန့တိင်းနံနက်၌တစ် ကိမ်ညေန၌တစ် ကိမ် ယေဆာင်လာ၏။‐ ၇

ကာလအတန် ကာေသာအခါမိးေခါင်သြဖင့် ေချာင်းေရသည်ခန်းေြခာက်ေလ၏။ ၈

ထိအခါထာဝရဘရားကဧလိယအား၊‐ ၉ ``ယခသင်သည်ဇိဒန် မိ ့အနီး ှ ိ ဇရတ မိ ့

သိ့သွား၍ေနထိင်ေလာ့။ ထိ မိ ့သမဆိးမ တစ်ေယာက်အား သင့်ကိေကးေမွးရန်ငါမှာ

ကားထား ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍ဧလိယသည်ဇရတ မိ ့သိ့သွား ေလသည်။

သသည် မိ ့တံခါးဝသိ့ေရာက်ေသာ အခါ ထင်းေခွေနေသာမဆိးမတစ်ေယာက်ကိ

ေတွ့သြဖင့်``ငါ့အားေသာက်ေရတစ်ေပါက် ေလာက်ေပးပါ'' ဟေြပာ၏။‐ ၁၁

မဆိးမသည်ေရခပ်ရန်ထွက်သွားေသာအခါ ဧလိယက``ငါ့အတွက်မန့်အနည်းငယ်ကိ

လည်းယလာခ့ဲပါ'' ဟဟစ်ေအာ်၍ေြပာ၏။ ၁၂ မဆိးမက``ကန်မမှာမန့်တစ်ချပ်မ မ ှ ိ ေ ကာင်း

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာသင်၏ဘရားသခင်ကိတိင်တည်၍ကျိန်ဆိပါ၏။ မန့်ခွက်

ထဲတွင်မန့်ညက်လက်တစ်ဆပ်စာ ှ င့်ဆီဘး တွင် သံလွင်ဆီအနည်းငယ်မ သာကန်မမှာ

ှ ိ ပါ၏။ ဤ ှ ိ စမ့ဲစကေလးြဖင့်ကန်မ ှ င့်သားငယ်အတွက်မန့်လပ်၍မီးဖတ်စား ိင်ရန်

ဤေနရာသိ့လာ၍ထင်းအနည်းငယ် ေခွေနြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိမန့်သည်ကန်မ

တိ့ေနာက်ဆံးစား ကရမည့်အစားအစာပင် ြဖစ်ပါသည်။ ထိ့ေနာက်ကန်မတိ့သည်အစာ

ငတ်၍ေသ ကရန်ပင်ြဖစ်ပါသည်'' ဟြပန် ေြပာေလ၏။ ၁၃ ဧလိယကလည်း``မစိးရိမ် ှ င့်။

သင်တိ့စားရန် အစားအစာကိသာသွား၍ြပင်ဆင်ပါေလာ့။ သိ့ရာတွင်ဦးစွာပထမငါ၏အတွက်မန့်

ြပားတစ်ချပ်ကိလပ်၍ယခ့ဲေလာ့။ ေနာက်မှ ကျန် ှ ိ ေသာမန့်ညက်ြဖင့်သင်တိ့သားအမိ

အတွက်မန့်ကိလပ်ပါေလာ့။‐ ၁၄ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက`ငါ ထာဝရဘရားသည်မိးကိမ ွာေစမီကာလ အတွင်း

မန့်ခွက်တွင်မန့်ြပတ်ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ဆီဘးတွင်လည်းဆီြပတ်ရလိမ့်မည်မဟတ်'

ဟမိန့်ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်သည်'' ဟ မဆိးမအားေြပာေလ၏။ ၁၅

မဆိးမသည်ဧလိယေြပာသည့်အတိင်း ပ သြဖင့် သတိ့အားလံးပင်ရက်ေပါင်းများစွာ စားရန်အတွက်

အစားအစာကိအလံ အေလာက်ရ ှ ိ  ကေလသည်။‐ ၁၆ ဧလိယအားြဖင့်ထာဝရဘရားကတိ
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ေပးေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း မန့်ခွက်တွင်မန့် ညက်မြပတ်။ ဆီဘးတွင်လည်းဆီမြပတ်။ ၁၇

ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါ မဆိးမ ၏သားသည်ဖျားနာ၍ သ၏ေရာဂါအေြခ

အေနမှာဆိးသည်ထက်ဆိး၍လာ ပီးလ င် ေနာက်ဆံး၌သငယ်သည်ေသဆံးသွားေတာ့ ၏။‐ ၁၈

မဆိးမသည်ဧလိယအား``အိ ထာဝရဘရား ၏အေစခံ၊ အ ှ င်သည်အဘယ်ေကာင့်ကန်မ

အားဤသိ့ဒကေရာက်ေစပါသနည်း။ အ ှ င် သည်ကန်မ၏သားေသရေအာင်ဘရားသခင်အား

ကန်မ၏အြပစ်များကိြပန် လည်သတိေပးရန်အတွက် ဤအရပ်သိ့ ကလာေတာ်မပါသေလာ''

ဟဆိ၏။ ၁၉ ဧလိယက``သင်၏သားကိငါ့အားေပးေလာ့'' ဟဆိကာမဆိးမ၏လက်မှသငယ်ကိယ၍

မိမိတည်းခိရာအထက်ခန်းသိ့ေပွ ့ချီသွား ပီးလ င် အိပ်ရာေပ တွင်ချထားလိက်၏။‐ ၂၀

ထိ့ေနာက်သသည်``အိ အက ်ပ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ဤမဆိးမအားအဘယ်

ေကာင့်ကိယ်ေတာ်သည် ဤသိ့ထိတ်လန့်ဖွယ် ေကာင်းေသာအမကိ ပေတာ်မပါသနည်း။

ထိအမျိုးသမီးသည်က ်ပ်အားေကာင်းစွာ ေကးေမွး ပစပါ၏။ သိ့ရာတွင်ယခကိယ်

ေတာ်သည်သ၏သားငယ်ကိေသေစေတာ် မပါ ပီ'' ဟကျယ်ေလာင်စွာဆေတာင်းပတ နာ ပေလ၏။‐

၂၁ ထိ့ေနာက်ဧလိယသည်သငယ်၏အေပ တွင် သံး ကိမ်တိင်တိင်ဝမ်းလျားေမှာက် ပီးလ င်``အိ

အက ်ပ်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ဤကေလးကိအသက်ြပန်၍ ှ င်ေစေတာ် မပါ''

ဟဆေတာင်း၏။‐ ၂၂ ထာဝရဘရားသည်ဧလိယ၏ပန် ကား ချက်ကိနားေညာင်းေတာ်မသြဖင့်

ကေလး သည်ထွက်သက်ဝင်သက်ကိြပန်လည်ရ ှ ိ ကာအသက်ြပန်၍ ှ င်လာေလသည်။

၂၃ ဧလိယသည်သငယ်ကိအိမ်ေအာက်ထပ်သိ့ ချီေဆာင်သွား ပီးလ င်

မိခင်ြဖစ်သအား`` ကည့် ေလာ့။ သင်၏သားသည်အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ပါ၏'' ဟဆိ၏။ ၂၄

ထိအမျိုးသမီးကလည်း``အ ှ င်သည်ဘရားသခင်၏အေစခံြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊

ထာဝရဘရားသည်အ ှ င်အားြဖင့်ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မေကာင်းကိလည်းေကာင်း ယခ ကန်မသိပါ ပီ''

ဟြပန်ေြပာေလ၏။

၁၈ ထိ့ေနာက်ကာလအတန် ကာ၍ မိးေခါင်ချိန် သံး ှ စ်မ  ှ ိ ေသာအခါ ထာဝရဘရားသည်

ဧလိယအား``သင်သည်သွား၍အာဟပ်မင်း ၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ဝင်ေလာ့။ ငါသည်မိးကိ ွာ

ေစေတာ်မမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း၊‐ ၂ ဧလိယသည်လည်းသွားေလ၏။

ထိအချိန်အခါ၌ ှ မာရိြပည်မိးေခါင်မ သည် အဆိးဆံးအေြခအေနသိ့ေရာက် လျက် ှ ိ ၏။‐ ၃

ထိ့ေကာင့်အာဟပ်သည်နန်းေတာ်အပ် သဗဒိ ကိေခ ေတာ်မ၏။ (သဗဒိသည်ထာဝရ

ဘရားအားအလွန် ကည် ိ ေလးြမတ်သ ြဖစ်သြဖင့်၊‐ ၄ထာဝရဘရား၏ပေရာဖက်များကိေယဇေဗလ

သတ်ြဖတ်ေနချိန်၌ ပေရာဖက်တစ်ရာကိငါး ဆယ်စီ ှ စ်စခဲွ၍ဂများတွင်ဝှက်ထား ပီးလ င်

အစာေရစာေကးေမွးခ့ဲ၏။‐) ၅ အာဟပ်သည် သဗဒိအား``ြမင်း ှ င့်လားများ မေသေစြခင်းငှာ

ြမက်ေတာေတွ့ေကာင်းေတွ့ ိင် ရန်တစ်ြပည်လံး ှ ိ စမ်းေရတွင်း ှ င့်ေချာင်းများ ှ ိ ရာအရပ်ရပ်သိ့

ငါတိ့သွား၍ ကည့်  က ကန်အ့ံ။'' ဟဆိ၏။‐ ၆ သတိ့ ှ စ်ဦးသွားေရာက် ကည့်ရမည့်အရပ်

များကိသေဘာတ က ပီးလ င် တစ်ေယာက် တစ်လမ်းစီထွက်သွား က၏။ ၇

ယင်းသိ့ထွက်ခွာသွားစဥ် သဗဒိသည် ဧလိယ ှ င့် တ်တရက်ေတွ့ဆံမိေလသည်။

သသည် ဧလိယကိမှတ်မိသြဖင့်ဦး တ်ပျပ်ဝပ် ၍``အ ှ င်သည်အက ်ပ်သခင်ဧလိယပါ

ေလာ'' ဟေမး၏။ ၈ ဧလိယကလည်း``ဟတ်ပါသည်။ သင်သည်သင်

၏အ ှ င်ဘရင်မင်းြမတ်ထံသိ့သွား၍ဤအရပ် တွင်ငါ ှ ိ ေ ကာင်းေလာက်ထားေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၉

သဗဒိက``အက ်ပ်သည်အဘယ်အမကိ ပ မိသည့်အတွက် အ ှ င်သည်အက ်ပ်အားအာဟပ်

မင်း၏လက်တွင်အသတ်ခံရေစရန် ဤသိ့ခိင်း ေစေတာ်မလိပါသနည်း။‐ ၁၀

မင်း ကီးသည်အ ှ င့်အားကမာေပ  ှ ိ  ိင်ငံတကာ တွင် ှ ာေဖွေစေကာင်းကိ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရားတည်းဟေသာအ ှ င်၏ဘရားသခင်ကိတိင်တည်၍အက ်ပ်ကျိန်ဆိပါ၏။ ဤ

မည်ေသာ ိင်ငံတွင်ဧလိယမ ှ ိ ပါဟဆိေသာ မင်းအား မင်း ကီးကအကယ်ပင် ှ ာ၍မေတွ့

ေကာင်းကိသစာဆိေစပါ၏။‐ ၁၁ ယခအ ှ င်သည်အက ်ပ်အားအာဟပ်မင်း

ထံသိ့သွား၍ ဤအရပ်တွင်အ ှ င် ှ ိ ေန ေကာင်းေလာက်ထားေစပါ၏။‐ ၁၂

အကယ်၍ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ် သည်အက ်ပ်ထွက်ခွာသွားသည် ှ င့်တစ် ပိင် နက်

အ ှ င့်အားအက ်ပ်မသိသည့်အရပ်သိ့ ေခ ေဆာင်သွားခ့ဲေသာ် အက ်ပ်အဘယ်သိ့

ပရပါမည်နည်း။ ဤအရပ်တွင်အ ှ င် ှ ိ ေနေ ကာင်းမင်း ကီးအားအက ်ပ်ေလာက်ထား

ပီးေနာက် မင်း ကီးသည်အ ှ င်အားမေတွ့ ရပါကအက ်ပ်ကိသတ်ပါလိမ့်မည်။

အက ်ပ်သည်သငယ်အ ွယ်မှအစ ပ ၍ထာဝရဘရားအားအလွန် ကည် ိ

ေလးြမတ်ခ့ဲသြဖစ်ေကာင်းေအာက်ေမ့ သတိရေတာ်မပါ။‐ ၁၃ထာဝရဘရား၏ပေရာဖက်များကိေယဇ

ေဗလသတ်ေနေသာအခါ၌ အက ်ပ်သည် ပေရာဖက်တစ်ရာကိငါးဆယ်စီ ှ စ်စခဲွ၍

ဂများတွင်ဝှက်ထားကာ အစာေရစာေကး ေမွးခ့ဲေ ကာင်းကိအ ှ င် ကားေတာ်မမပါ သေလာ။‐ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍အ ှ င်သည်အဘယ်သိ့လ င် အက ်ပ် အားမင်း ကီးထံသိ့ေစလတ်၍ ဤအရပ်တွင်

အ ှ င် ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းေလာက်ထားေစ ိင် ပါမည်နည်း။ သသည်အက ်ပ်အားသတ် ပါလိမ့်မည်''

ဟဆိ၏။ ၁၅ ဧလိယက``ငါသည်ယေန့မင်း ကီး၏ေ ှ ့ေတာ် သိ့ဝင်မည်ြဖစ်ေကာင်း

ငါကိးကွယ်ေသာအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍ ကတိ ပပါ၏''

ဟဆိ၏။ ၁၆ ထိ့ေကာင့် သဗဒိသည် အာဟပ်မင်းထံသိ့သွား၍ ေလာက်ထားရာ

အာဟပ်သည်ဧလိယ ှ င့်ေတွ ့ဆံ ရန် ကလာေတာ်မ၏။‐ ၁၇ ဧလိယကိြမင်ေသာအခါအာဟပ်က``ဣသ

ေရလြပည်တွင်ဒကေပးသကိယခငါေတွ့ ပီ'' ဟဆိ၏။ ၁၈ ဧလိယက``ဒကေပးသမှာငါမဟတ်။

ဒကေပး သများမှာသင် ှ င့်သင်၏ခမည်းေတာ်သာလ င် ြဖစ်ပါသည်။ သင်သည်ထာဝရဘရား၏ပညတ်

ေတာ်တိ့ကိလွန်ဆန်၍ ဗာလဘရား၏ ပ်တ များကိ ှ ိ ခိးဝတ် ပလျက်ေနေပသည်။‐ ၁၉

ဣသေရလြပည်သအေပါင်းတိ့အားကရ ေမလေတာင်ထိပ်တွင်ငါ ှ င့်ေတွ့ဆံ ကရန်

အမိန့်ေပးပါေလာ့။ ေယဇေဗလမိဖရား ေထာက်ပ့ံေကးေမွးထားသည့်ဗာလပေရာဖက်

ေလးရာ့ငါးဆယ် ှ င့်အာ ှ ရဘရားမ၏ ပေရာဖက်ေလးရာတိ့ကိလည်းေခ ဖိတ်ပါ ေလာ့'' ဟြပန်ေြပာ၏။

၂၀ သိ့ြဖစ်၍အာဟပ်သည်ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်း ှ င့် ဗာလပေရာဖက်တိ့ကိ

ကရေမလေတာင်ထိပ်သိ့စ ံ းေစေတာ်မ၏။‐ ၂၁ ဧလိယသည်ထိလတိ့ထံသိ့ချဥ်းကပ်၍``သင်

တိ့သည်အဘယ်မ  ကာေအာင်စိတ်ဇေဝဇဝါ ှ ိ ေန ကပါမည်နည်း။ ထာဝရဘရားသည်

ဘရားအမှန်ြဖစ်လ င် ကိယ်ေတာ်အားဝတ် ပ ကိးကွယ် ကေလာ့။ ဗာလသည်ဘရားအမှန်

ြဖစ်လ င်မကားသ့အားဝတ် ပကိးကွယ် ကေလာ့'' ဟဆိ၏။ သိ့ရာတွင်လတိ့သည်

မည်သိ့မ ြပန်၍မေြပာ က။‐ ၂၂ ထိအခါဧလိယက``ထာဝရဘရား၏ ပေရာဖက်များအနက်

ငါတစ်ဦးတည်းကျန် ှ ိ ေန၏။ ဗာလပေရာဖက်များမကားေလး ရာငါးဆယ် ှ ိ ေပသည်။‐ ၂၃

ွားလားဥသဘ ှ စ်ေကာင်ကိယ ပီးလ င် တစ်ေကာင်ကိထိသတိ့အားေပး ကေလာ့။

သတိ့သည်ထိ ွားကိသတ်၍အပိင်းပိင်း ခတ် ပီးလ င်ထင်းများအေပ တွင်တင်ထား ကပါေစ။

သိ့ရာတွင်မီးမ ှ ိ ေစ က ှ င့်။ ငါသည်အြခား ွားတစ်ေကာင်ကိထိနည်း တ ပမည်။‐ ၂၄

ထိ့ေနာက်ဗာလပေရာဖက်တိ့သည်မိမိတိ့ ဘရားထံသိ့ဆေတာင်း ကေစ။ ငါသည်လည်း

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းမည်။ ငါတိ့အသီးသီး ပသည့်ဆေတာင်းပတနာ

ကိနားေညာင်းေတာ်မ၍ မီးကိချေပးေတာ် မေသာအ ှ င်သည်ဘရားအမှန်ြဖစ်၏'' ဟ ဆိေလသည်။

လအေပါင်းတိ့သည် ဧလိယ၏ေြပာ ကား ချက်ကိသေဘာတေကာင်းဟစ်ေအာ်၍ ေဖာ်ြပ က၏။ ၂၅

ထိအခါဧလိယသည် ဗာလပေရာဖက်တိ့ အား``သင်တိ့ကအေရအတွက်အားြဖင့်များ

သည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ွားတစ်ေကာင်ကိဦးစွာ ယ၍ြပင်ဆင် ကေလာ့။ သင်တိ့၏ဘရားထံ

သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပ ကေလာ့။ ထင်းများ ကိမမီးမ ှ ိ  က ှ င့်'' ဟဆိ၏။ ၂၆

သတိ့သည်လည်းမိမိတိ့ထံသိ့ယေဆာင် လာေသာ ွားကိယဇ်ပေဇာ်ရန်အတွက် ြပင်

ဆင် က ပီးလ င်ဗာလဘရားထံသိ့မွန်း တည့်ချိန်တိင်ေအာင်ဆေတာင်းပတနာ ပ က၏။

သတိ့က``အိ ဗာလဘရား၊ အက ်ပ် တိ့၏ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မ ပါ''

ဟဟစ်ေအာ် က ပီးလ င် မိမိတိ့တည် ေဆာက်ထားသည့်ယဇ်ပလင်၏ပတ်လည်တွင်

ကလျက်ေန က၏။ သိ့ရာတွင်ဗာလဘရား ထံမှမည်သိ့မ အေြဖမရ က။ ၂၇

မွန်းတည့်ချိန်၌ဧလိယသည်သတိ့အား``သင် တိ့သည်ပိ၍အသံကျယ်စွာဆေတာင်း က ေလာ့။

ဗာလကားဘရားေပတည်း။ သသည်ဆင် ြခင်စဥ်စားလျက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တပိတပါး

သွားလျက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ခရီးလွန်၍ေသာ် လည်းေကာင်းေနေပမည်။ ထိသိ့မဟတ်လ င်လည်း

အိပ်လျက်ေနေကာင်းေနမည်ြဖစ်၍သ့အား ိးရ ကမည်'' ဟြပက်ရယ် ပ၍ဆိ၏။‐ ၂၈

သိ့ြဖစ်၍ဗာလပေရာဖက်တိ့သည်ပိ၍အသံ ကျယ်စွာဆေတာင်းလျက် ေလ့ထံးစံ ှ ိ သည့်

အတိင်း ား ှ င့် ားေြမာင်များြဖင့်ေသွးယိ စီးလာသည့်တိင်ေအာင်ကိယ်ကိ ှ ေစ က ေလသည်။‐ ၂၉

သတိ့သည်ညေနေစာင်းတိင်ေအာင်ကျယ်ေလာင် စွာဟစ်ေအာ် ကေသာ်လည်းအေြဖမရ က။

မည်သည့်အသံကိလည်းမ ကားရ က။ ၃၀ ထိ့ေနာက်ဧလိယကလတိ့အား``ငါ့အနီး

သိ့လာ ကေလာ့'' ဟဆိသြဖင့် လတိ့သည် သ၏ပတ်လည်သိ့လာေရာက်စ ံ း ကေသာ

အခါ ဧလိယသည် ဖိချထားသည့်ထာဝရ ဘရား၏ယဇ်ပလင်ကိြပန်၍ ပြပင်၏။‐ ၃၁

သသည်ဣသေရလဟေသာနာမည်ြဖင့် ထာဝရဘရားသမတ်ေတာ်မသ ယာကပ်မှ

ဆင်းသက်လာေသာတစ်ဆယ့် ှ စ် ွယ်ကိရည် စး၍ေကျာက်ဆယ့် ှ စ်လံးကိယ ပီးလ င်၊‐ ၃၂

ထာဝရဘရားကိကိးကွယ်ဝတ် ပရန်ယဇ် ပလင်ကိတည်ေလသည်။ ထိယဇ်ပလင်၏ပတ်လည်

၌ေရေလးဂါလံခန့်ဝင်သည့်ေြမာင်းကိတး၏။‐ ၃၃ ထိ့ေနာက်ထင်းကိယဇ်ပလင်ေပ တွင်စီ၍တင်

ပီးေနာက် ွားကိအပိင်းပိင်းခတ်၍ထင်းေပ တွင် တင်ထားေလသည်။သက``အိးေလးလံးကိေရ

အြပည့်ခပ်၍ပေဇာ်သကာ ှ င့်ထင်းေပ သိ့ ေလာင်းေလာ့'' ဟဆိသည့်အတိင်းလတိ့

ေလာင်း ပီးေသာအခါ၊‐ ၃၄ ဧလိယက``တစ်ဖန်ေလာင်းဦးေလာ့'' ဟဆိ၏။

လတိ့သည်ေနာက်တစ် ကိမ်ေလာင်း ပီးေသာအခါ ဧလိယက``ထပ်မံ၍ေလာင်းဦးေလာ့'' ဟဆိ ြပန်၏။
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လတိ့သည်လည်းထပ်မံ၍ေလာင်း က သြဖင့်၊‐ ၃၅ ေရသည်ယဇ်ပလင်ပတ်လည်သိ့စီး၍ေြမာင်း

သည်ေရြပည့်ေလ၏။ ၃၆ ညဥ့်ဦးယံယဇ်ပေဇာ်ချိန်ေရာက်ေသာအခါ

ပေရာဖက်ဧလိယသည်ယဇ်ပလင်အနီးသိ့ ချဥ်းကပ်၍``အိ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့

၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရား

ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ အက ်ပ် သည်ကိယ်ေတာ်၏အေစခံြဖစ်၍ဤအမ

အရာအလံးစံကိ ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ် အရ ပေကာင်းကိလည်းေကာင်းယေန့သိ ကပါေစေသာ။‐

၃၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ထာဝရအ ှ င် သည် ဘရားအမှန်ပင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

လည်းေကာင်း၊ ဤသတိ့အားအထံေတာ်သိ့ြပန် လည်ေခ ယလျက်ေနေတာ်မေကာင်းကိလည်း ေကာင်း

ဤလတိ့သိေစြခင်းငှာအက ်ပ်အား ေြဖ ကားေတာ်မပါ။ ေြဖ ကားေတာ်မပါ'' ဟ ဆေတာင်းေလ၏။

၃၈ထာဝရဘရားသည်မီးကိချေပးေတာ်မသြဖင့် ယဇ်ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွထင်း ှ င့်ေကျာက်တံးများ

ပါက မ်းေလာင်သွားသည့်အြပင် ေြမ ကီးသည်လည်း မီးက မ်း၍ေြမာင်းထဲ ှ ိ ေရကိခန်းေြခာက်ေစ၏။‐

၃၉ ဤအြခင်းအရာကိြမင်ေသာအခါ လတိ့သည် မိမိတိ့ကိယ်ကိေြမေပ တွင်လဲှချကာ``ထာဝရ

ဘရားသည်ဘရားအမှန်ပင်ြဖစ်ေပသည်။ ထာဝရ ဘရားတစ်ပါးတည်းသာလ င်ဘရားအမှန်ြဖစ်

ပါသည်တကား'' ဟေကးေကာ် ကကန်၏။ ၄၀ ဧလိယက``ဗာလပေရာဖက်တိ့ကိဖမ်းဆီး က ေလာ့။

တစ်ေယာက်မ ထွက်မေြပးေစ က ှ င့်'' ဟ အမိန့်ေပး၏။ လတိ့သည်ပေရာဖက်အားလံးကိ

ဖမ်းဆီး၍ေပးသြဖင့် ဧလိယသည်သတိ့အား ကိ န်ေချာင်းသိ့ထတ်သွား ပီးလ င်ကွပ်မျက် ေလ၏။ ၄၁

ထိ့ေနာက်ဧလိယသည် အာဟပ်မင်းအား``ယခ သင်သွား၍အစားအစာကိစားေသာက်ပါေလာ့။

မိးလာေနသည့်အသံကိငါ ကား၏'' ဟဆိ သြဖင့်၊‐ ၄၂ အာဟပ်သည်စားေသာက်ရန်ထွက်ခွာသွားစဥ်

ဧလိယသည်ကရေမလေတာင်ထိပ်သိ့တက် ပီးလ င် မိမိ၏ဒး ှ စ်ခအ ကားတွင်ေြမ

သိ့တိင်ေအာင်ဦး တ်ပျပ်ဝပ်လျက်၊‐ ၄၃ မိမိ၏အေစခံအား``သင်သွား၍ပင်လယ်သိ့

ေမ ာ် ကည့်ေလာ့'' ဟဆိ၏။ အေစခံသည်သွား၍ ကည့်ရာမှြပန်လာ ပီး

ေနာက်``အဘယ်အရာကိမ ကန်ေတာ်မြမင် ပါ'' ဟေြပာ၏။ ဧလိယသည်မိမိ၏အေစခံ

အား ဤနည်းအတိင်းခနစ် ကိမ်တိင်တိင်သွား ၍ ကည့်ေစ၏။‐ ၄၄

သတမအ ကိမ်၌အေစခံသည်ယင်းသိ့သွား ၍ ကည့်ရာမှြပန်လာကာ``လ၏လက်သဖွယ်

ေသးငယ်ေသာမိးတိမ်ကိကန်ေတာ်ြမင်ပါသည်'' ဟေလာက်၏။

ဧလိယကမိမိ၏အေစခံအား``သင်သည် အာဟပ်မင်းထံသိ့သွား ပီးလ င်မိးမဆီး

တားမီရထားေပ သိ့တက်၍ နန်းေတာ်သိ့ ြပန်ေတာ်မရန်ေလာက်ထားေလာ့'' ဟအမိန့် ေပး၏။ ၄၅

အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း၌ပင်ေကာင်းကင် ြပင်တွင် တိမ်မည်းများအပ်ဆိင်းလာ ပီးလ င်

ေလတိက်လျက်မိးသည်းထန်စွာ ွာသွန်းေလ၏။ အာဟပ်သည်လည်းရထားေပ သိ့တက်၍

ေယဇေရလ မိ ့သိ့ထွက်ခွာသွား၏။‐ ၄၆ ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ်သည်ဧလိယ

အေပ သိ့သက်ေရာက်သြဖင့် သသည်မိမိ၏ ဝတ်လံကိခါးတွင်စည်း၍ေယဇေရလ မိ ့

သိ့ေရာက်သည့်တိင်ေအာင်အာဟပ်၏ေ ှ ့က ေြပးေလ၏။

၁၉ အာဟပ်မင်းသည်ဧလိယ ပသည့်အမအလံး စံကိလည်းေကာင်း၊

ဗာလပေရာဖက်တိ့အသတ် ခံရ ကပံကိလည်းေကာင်းမိဖရားေယဇ

ေဗလအားေြပာြပေလသည်။‐ ၂ ေယဇေဗလသည်ဧလိယအား``အကယ်၍

ငါသည်နက်ြဖန်ဤအချိန်ေရာက်မှ ပေရာဖက် တိ့အားသင် ပခ့ဲသည့်အတိင်းသင့်အားမ ပ ပါမ

ဘရားတိ့သည်ငါ့ကိအဆံးစီရင် က ပါေစေသာ'' ဟလလတ်၍ေြပာ ကားေစ၏။‐ ၃

ဧလိယသည်ေ ကာက်သြဖင့် အသက်ေဘးမှ လွတ်ရန်ထွက်ေြပးေလ၏။ သသည်မိမိ၏

အေစခံကိေခ ၍ယဒြပည်၊ ေဗရေ ှ ဘ မိ ့သိ့သွား၏။ ထိ မိ ့တွင်အေစခံကိထားခ့ဲ ပီးလ င်၊‐ ၄

တစ်ေန့လံးေတာက ာရတွင်ခရီး ပေလသည်။ သသည်သစ်ပင်အရိပ်တစ်ခသိ့ေရာက်ေသာ

အခါထိင်လျက်ေသလ င်သာ၍ေကာင်း၏ဟ ဆိ၍``အိ ထာဝရဘရား၊ ဤအြဖစ်ဆိးလွန်း ပါ၏။

အက ်ပ်၏အသက်ကိ ပ်သိမ်းေတာ် မပါ။ အက ်ပ်သည်ေသရေသာ်သာ၍ေကာင်း ပါေသး၏''

ဟေသာဆကိေတာင်းေလ၏။ ၅ သသည်သစ်ပင်ေအာက်တွင်လဲှလျက်အိပ်ေပျာ် ေလ၏။

ေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်သ့ အားတိ့ ပီးလ င်``ထ၍စားေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၆

ဧလိယသည်လှည့်၍ ကည့်လိက်ရာေခါင်းရင်း၌ မန့်တစ်လံး ှ င့်ေရတစ်ဘးကိေတွ့သြဖင့်စား

ေသာက် ပီးေနာက်အိပ်ြပန်၏။‐ ၇ ေကာင်းကင်တမန်သည်ဒတိယအ ကိမ်လာ ပီး

လ င်``သင်သွားရမည့်ခရီးေဝးေသာေကာင့် ထ၍စားဦးေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၈

ထိ့ေကာင့်ဧလိယသည်ထ၍စား ပီးေနာက် သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာသိနာေတာင်သိ့

ရက်ေပါင်း ေလးဆယ်တိင်တိင်ေြခလျင်ခရီး ပ ိင်ေသာ ခွန်အားကိရ ှ ိ ေလသည်။‐ ၉

သသည်ထိေတာင်သိ့ေရာက်ေသာအခါဂထဲ သိ့ဝင်၍အိပ်၏။ ထိအခါထာဝရဘရားကသ့အား``ဧလိယ၊

သင်သည်ဤအရပ်သိ့အဘယ်ေ ကာင့်ေရာက်လာ သနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၁၀

ဧလိယက``အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသခင်၊ အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်တစ်ပါးတည်း

ကိသာလ င် အစဥ်ဝတ် ပကိးကွယ်ပါ၏။ ဣသ ေရလြပည်သတိ့မကားကိယ်ေတာ် ှ င့် ပထား

သည့်ပဋိညာဥ်ကိချိုးေဖာက်လျက် ကိယ်ေတာ် ၏ယဇ်ပလင်များကိ ဖိဖျက်ကာကိယ်ေတာ်၏

ပေရာဖက်တိ့ကိသတ် ကပါ၏။ တစ်ဦးတည်း သာမေသဘဲကျန် ှ ိ ေသာအက ်ပ်၏အသက်

အ ရာယ်ကိပင် ှ ာ ကံလျက်ေန ကပါ၏'' ဟ ေလာက်၏။ ၁၁ ထိအခါထာဝရဘရားကသ့အား``ဂြပင်

သိ့ထွက်၍ေတာင်ထိပ်ေပ ၌ငါ၏အေ ှ ့မျက် ေမှာက်တွင်ရပ်ေနေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိ့

ေနာက်ထာဝရဘရားသည်သ၏အနီးမှ ြဖတ် ကေတာ်မ၍ ေလြပင်းမန်တိင်းကိတိက်

ခတ်ေစေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ေတာင်များသည် ပိကဲွ ကလျက်ေကျာက်တိ့သည်လည်းေ က

မွသွားေလသည်။ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရား သည်ထိေလမန်တိင်းထဲ၌ ှ ိ ေတာ်မမ။ ေလ

အတိက်ရပ်ေသာအခါေြမငလျင်လပ်ေလ ၏။ သိ့ရာတွင်ထိေြမငလျင်ထဲ၌လည်း

ထာဝရဘရား ှ ိ ေတာ်မမ။‐ ၁၂ ေြမငလျင်လပ် ပီးေနာက်မီးလ ံ ေတာက်

ေလာင်ေလသည်။ သိ့ရာတွင်ထိမီးလ ံ ထဲ၌ လည်းထာဝရဘရား ှ ိ ေတာ်မမ။ မီးလ ံ

ေတာက်ေလာင် ပီးေနာက်ြဖည်း ှ င်းေသာအသံ ေပ ထွက်လာ၏။ ၁၃ ထိအသံကိ ကားေသာအခါ

ဧလိယသည် မိမိ၏မျက် ှ ာကိဝတ်လံြဖင့်အပ်၍ထွက်သွား ပီးလ င်ဂဝတွင်ရပ်ေန၏။

ထိအခါ``ဧလိယ၊ သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ဤအရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ လာသနည်း''

ဟေမးသံကိ ကားရ၏။ ၁၄ ဧလိယက``အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသခင်၊

အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်တစ်ပါးတည်း ကိသာလ င် အစဥ်ဝတ် ပကိးကွယ်ပါ၏။

ဣသေရလြပည်သတိ့မကားကိယ်ေတာ် ှ င့် ပထားသည့်ပဋိညာဥ်ကိချိုးေဖာက်လျက်

ကိယ်ေတာ်၏ယဇ်ပလင်များကိ ဖိဖျက်ကာ ကိယ်ေတာ်၏ပေရာဖက်တိ့ကိသတ် ကပါ၏။

တစ်ဦးတည်းသာလ င်မေသဘဲ ကျန် ှ ိ ေသာ အက ်ပ်၏အသက်အ ရာယ်ကိ ှ ာ ကံေန

ကပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၁၅ ထာဝရဘရားက``သင်သည်ဒမာသက် မိ ့အနီး

ေတာက ာရသိ့ြပန်သွား ပီးေနာက် ထိ မိ ့သိ့ဝင် ၍ဟာေဇလအား ရိဘရင်အြဖစ်ဘိသိက် ေပးေလာ့။‐

၁၆ နိမ် ှ ိ ၏သားေယဟကိဣသေရလဘရင် အြဖစ်ဘိသိက်ေပးေလာ့။ အာေဗလမေဟာလ

မိ့သား ှ ာဖတ်၏သားဧလိ ှ ဲ ကိသင်၏အ ိက်အရာဆက်ခံရန်ပေရာဖက်အြဖစ် ဘိသိက်ေပးေလာ့။‐

၁၇ ဟာေဇလ၏ ားေဘးမှလွတ်ေြမာက်သကိ ေယဟသတ်လိမ့်မည်။ ေယဟလက်မှလွတ်

ေြမာက်သကိဧလိ ှ ဲ သတ်လိမ့်မည်။‐ ၁၈ သိ့ရာတွင်ငါ့အားသစာေစာင့်၍ဗာလအားဦး

မ တ်သ၊ သ၏ ပ်တကိမနမ်း ပ်သလ ေပါင်းခနစ်ေထာင်တိ့ကိ ဣသေရလြပည်တွင်

ကျန် ကင်းေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ဧလိယသည်ထိအရပ်မှထွက်ခွာသွားေသာ အခါ

ွားတစ် ှ ဥ်း ှ င့်လယ်ထွန်ေနေသာ ဧလိ ှ ဲ ကိေတွ့ေလသည်။ သ၏ေ ှ ့တွင် ွားတစ်ဆယ့်

တစ် ှ ဥ်း ှ ိ ၍သသည်ေနာက်ဆံး ွားတစ် ှ ဥ်း ြဖင့်လယ်ထွန်၍ေနသတည်း။ ဧလိယသည်

မိမိ၏ဝတ်လံကိခ တ်၍ဧလိ ှ ဲ ၏အေပ တွင်တင်ေလသည်။‐ ၂၀ ထိအခါဧလိ ှ ဲ သည်မိမိ၏ ွားများကိ

ထားခ့ဲ၍ ဧလိယ၏ေနာက်သိ့လိက် ပီး လ င်``အက ်ပ်၏မိဘထံသိ့သွား၍ တ် ဆက်ခွင့် ပပါ။

ထိ့ေနာက်အ ှ င် ှ င့်အတ လိက်ပါမည်'' ဟေြပာ၏။ ဧလိယက``ေကာင်း ပီ၊ သွားေလာ့။ သင့်အား

ငါမဆီးတားပါ'' ဟဆိ၏။ ၂၁ ထိအခါဧလိ ှ ဲ သည် မိမိ၏ ွား ှ စ်ေကာင်ကိ သတ် ပီးလ င်

ွားထမ်းပိးကိထင်းလပ်၍ချက်၏။ ထိေနာက်အမဲသားဟင်းကိလတိ့အားေကး ေမွး ပီးလ င်

ဧလိယ၏ေနာက်သိ့တပည့် အြဖစ်လိက်သွားေလသည်။

၂၀ ရိဘရင်ဗဟာဒဒ်သည် မိမိ၏စစ်သည်ေတာ် အေပါင်းကိစ ံ းေစ ပီးလ င်

အြခားမင်း သံးကျိပ် ှ စ်ပါးြခံရံလျက်သတိ့၏ြမင်း တပ်၊ ရထားတပ်များ ှ င့်အတချီတက်၍

ှ မာရိ မိ ့ကိဝိင်းရံထားေတာ်မ၏။‐ ၂ သသည်သံတမန်များကိ မိ ့တွင်းသိ့ေစလတ် ၍

ဣသေရလဘရင်အာဟပ်အား``ဗဟာဒဒ်မင်း သည်သင်၏ ေ ေငွ၊ မိဖရား၊ သားေတာ်သမီး

ေတာ်များကိသ့အားေပးအပ်ရန်ေတာင်းဆိ လိက်ပါသည်'' ဟေလာက်ထားေစ၏။ ၄

ထိအခါအာဟပ်က``ငါ ှ င့်ငါပိင်သမ ေသာ ဥစာပစည်းတိ့ကိငါ့အ ှ င်ဗဟာဒဒ်အားေပး အပ်ရန်

သေဘာတေကာင်းငါ့အ ှ င်ဗဟာဒဒ် မင်းအားေလာက်ထား ကေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၅

ထိ့ေနာက်တစ်ဖန်သံတမန်တိ့သည်အာဟပ်ထံ သိ့ြပန်လာ ပီးလ င်``ဗဟာဒဒ်မင်းက`သင်၏

ေ ေငွ၊ မိဖရား၊ သားေတာ်သမီးေတာ်များကိ ငါေတာင်းဆိခ့ဲ၏။‐ ၆

ယခငါသည်သင်၏နန်းေတာ် ှ င့်တကွမး မတ်တိ့၏ေနအိမ်များကိ ှ ာေဖွ၍ အဖိး

ထိက်သည့်ပစည်းမှန်သမ ကိသိမ်းယရန် တပ်မေတာ်အရာ ှ ိ တိ့ကိေစလတ်မည်။ သ

တိ့သည်နက်ြဖန်ဤအချိန်ခန့်၌သင်ထံသိ့ ေရာက် ှ ိ လာ ကလိမ့်မည်' ဟမိန့်မှာလိက်

ပါ၏'' ဟ ေလာက်ထား က၏။ ၇ အာဟပ်မင်းသည်တိင်းြပည်ေခါင်းေဆာင်အေပါင်း

ကိေခ  ပီးလ င်``ဤသသည်ငါတိ့အားပျက်စီး ေစလိသြဖစ်၏။ ငါ့ထံသိ့သံတမန်ေစလတ်၍ ေ ေငွ၊

မိဖရား၊ သားေတာ်သမီးေတာ်များ ကိေတာင်းဆိစဥ်အခါက ငါမြငင်းဆန်ခ့ဲ ပါ'' ဟဆိ၏။ ၈
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ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်ြပည်သတိ့က``ဤသ၏ စကားကိအေရးစိက်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ အည့ံ

လည်းခံေတာ်မမပါ ှ င့်'' ဟေလာက်၏။ ၉ သိ့ြဖစ်၍အာဟပ်သည်ဗဟာဒဒ်၏သံတမန်

တိ့အား``ငါသည်ပထမေတာင်းဆိချက်ကိ လိက်ေလျာရန်သေဘာတေသာ်လည်း ဒတိယ

ေတာင်းဆိချက်ကိမမလိက်ေလျာ ိင်ေ ကာင်း ငါ့အ ှ င်ဘရင်မင်းအားေလာက်ထား က

ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ သံတမန်တိ့သည်ြပန်သွား ပီးေနာက် တစ်ဖန် ြပန်လာ၍၊‐ ၁၀

``ဗဟာဒဒ်မင်းက`သင်၏ မိ ့ကိ ဖိဖျက်၍ ေကျာက်ခဲအကျိုးအပ့ဲတိ့ကိ လက် ှ င့်သယ်

ိင်ေလာက်ေအာင်လအေြမာက်အြမားကိငါ ေခ ေဆာင်ခ့ဲမည်။ ဤသိ့မ ပခ့ဲေသာ်ဘရား

များသည်ငါ့အားအဆံးစီရင် ကပါေစ ေသာ' ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏'' ဟေလာက် က၏။ ၁၁

အာဟပ်မင်းကလည်း``စစ်သရဲပီသသသည် တိက်ပဲွ ပီးမှဝါ ကားတတ်၏။ တိက်ပဲွမ ပီး

မီဝါ ကားေလ့မ ှ ိ ေ ကာင်း ဗဟာဒဒ်မင်းအား ြပန် ကားေလာက်ထား ကေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၁၂

ဗဟာဒဒ်သည်မိမိ၏မဟာမိတ်မင်းများ ှ င့် အတ သတိ့၏တဲ ှ င်များတွင်ေသရည်ေသ

ရက်ေသာက်လျက် ေနစဥ်အာဟပ်၏ြပန် ကား ချက်ကိ ကားသိရေလသည်။ ထိအခါသ

သည်မိမိ၏စစ်သည်ေတာ်များအား ှ မာရိ မိ ့ကိတိက်ခိက်ရန်အမိန့်ေပးသြဖင့်သတိ့

သည်ေနရာယ ကကန်၏။ ၁၃ ဤအေတာအတွင်း၌ပေရာဖက်တစ်ပါးသည်

အာဟပ်မင်းထံသိ့သွား၍``ထာဝရဘရား ကသင့်အား`ထိ ကီးမားသည့်စစ်သည်အလံး

အရင်းကိြမင်၍မေ ကာက် ှ င့်။ ယေန့သင့် အားထိတပ်မေတာ် ကီးကိ ဖိခွင်းခွင့်ငါ ေပးမည်။

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ် မေကာင်းကိ သင်သိရလိမ့်မည်' ဟမိန့်ေတာ် မ၏''

ဟဆင့်ဆိ၏။ ၁၄ အာဟပ်က``အဘယ်သေခါင်းေဆာင်၍တိက်ခိက် ပါမည်နည်း'' ဟေမး၏။

ပေရာဖက်က``နယ်ေြမဘရင်ခံများ၏လက် ေအာက် ှ ိ စစ်လလင်တိ့ကိေခါင်းေဆာင်ေစ ရန်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏'' ဟဆင့်ဆိ ြပန်၏။ မင်း ကီးက``တပ်မေတာ် ကီးကိအဘယ်သ

ကွပ်ကဲရပါမည်နည်း'' ဟေမးလ င်၊‐ ``ဘရင်မင်းကိယ်တိင်ြဖစ်ပါသည်'' ဟ

ပေရာဖက်ကြပန်ေြပာေလသည်။ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍မင်း ကီးသည် နယ်ေြမတပ်မးများ

၏လက်ေအာက် ှ ိ စစ်လလင်စစေပါင်း ှ စ်ရာ့ သံးဆယ့် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိေခ  ပီးေနာက် တပ်

သားခနစ်ေထာင် ှ ိ ေသာဣသေရလတပ်မ ေတာ်ကိစ ံ းေစေတာ်မ၏။ ၁၆

မွန်းတည့်ချိန်၌ဗဟာဒဒ် ှ င့်မဟာမိတ်သံးကျိပ် ှ စ်ပါးတိ့သည် မိမိတိ့တဲ ှ င်များတွင်ေသ

ရည်ေသရက်ေသာက်စားမးယစ်ေန ကစဥ်၊‐ ၁၇အာဟပ်သည်စတင်၍တိက်ခိက်ေလသည်။ နယ်

ေြမတပ်မးတိ့၏စစ်လလင်များကေ ှ ့ဆံးမှ ချီတက် က၏။ ဗဟာဒဒ်ေစလတ်ထားသည့်

အေထာက်ေတာ်တိ့သည်လည်း ှ မာရိ မိ ့မှ စစ်သရဲတစ်စထွက်ခွာလာေနေကာင်းကိ

မင်း ကီးအားေလာက်ထား က၏။‐ ၁၈ မင်း ကီးက``ထိသတိ့သည်တိက်ခိက်ရန်လာ သည်ြဖစ်ေစ၊

စစ်ေြပ ငိမ်းရန်လာသည်ြဖစ်ေစ သတိ့အားအ ှ င်ရေအာင်ဖမ်းဆီး ကေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။

၁၉ နယ်ေြမတပ်မးတိ့၏စစ်လလင်များသည် ဣသေရလတပ်မေတာ်၏ေ ှ ့မှေခါင်း

ေဆာင်၍တိက် က၏။‐ ၂၀ သတိ့အသီးသီးတစ်ေယာက်ကျသတ်ြဖတ် က၏။

ထိအခါ ရိတပ်သားတိ့သည်ထွက်ေြပး ကသြဖင့် ဣသေရလတပ်မေတာ်သည်သတိ့

ေနာက်မှအြပင်းလိက် က၏။ ထိ့ေကာင့်ဗဟာဒဒ် သည်ြမင်းတပ်သားအချို ့ ှ င့်အတြမင်းစီး၍

ထွက်ေြပးေလသည်။‐ ၂၁ အာဟပ်မင်းသည်လည်းစစ်ပဲွသိ့ဝင်ေတာ်မ၍

ြမင်းများစစ်ရထားများကိဖမ်းဆီးသိမ်း ယ၍ ရိအမျိုးသားတိ့အားအ ကီး

အကျယ်အေရး ံ းနိမ့်ေစေတာ်မ၏။‐ ၂၂ ထိအခါပေရာဖက်သည်အာဟပ်မင်းထံ

သိ့သွား၍`` ရိဘရင်သည်လာမည့်ေ ွဦး ေပါက်တွင်တစ်ဖန်ချီလာဦးမည်ြဖစ်သြဖင့်

သင်သည်ြပန်၍မိမိ၏တပ်မေတာ်ကိအင် အားြပည့်ေစရန်သတိ ှ င့်စီမံေလာ့'' ဟ ဆိ၏။ ၂၃

ဗဟာဒဒ်မင်း၏မးမတ်များက``ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ဘရားများသည် ေတာင်ကိ

အစိးရေသာဘရားများြဖစ်သြဖင့် အက ်ပ် တိ့အားဣသေရလအမျိုးသားတိ့အ ိင်ရ

ကြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အက ်ပ်တိ့သည်သတိ့ ှ င့်လွင်ြပင်တွင်တိက်ခိက်ရ ကပါမသတိ့

အားဧကန်မချအ ိင်ရ ကပါလိမ့်မည်။‐ ၂၄ ယခသံးကျိပ် ှ စ်ပါးေသာမင်းတိ့အားမိမိ

တိ့တပ်များကိမအပ်ချုပ်ေစေတာ့ဘဲ သတိ့ ၏ေနရာတွင်စစ်ဗိလ်မးများကိအစားထိး

၍ခန့်ထားေတာ်မပါ။‐ ၂၅ ထိ့ေနာက်ယခင်အခါကအ ှ င့်အားစွန့်ခွာ

ထွက်ေြပးသည့်တပ်မေတာ် ှ င့်အမ  ကီးမား ၍ ယခင်ကက့ဲသိ့ပင်များြပားေသာြမင်း တပ်၊

ရထားတပ်များပါဝင်သည့်တပ်မေတာ် ကိဖဲွ ့စည်းေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည်ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့အားလွင်ြပင်တွင်တိက် ခိက် ကမည်ြဖစ်၍ ယခအ ကိမ်၌သတိ့

အားအ ိင်ရ ကပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက် ထား က၏။ ယင်းသိ့ေလာက်ထားသည်ကိဗဟာဒဒ်မင်း

သည် ှ စ်သက်သြဖင့် ထိသတိ့ေပးသည့် အ ကံအတိင်းေဆာင် ွက်ေတာ်မ၏။‐ ၂၆

ေ ွဦးေပါက်ေသာအခါမင်း ကီးသည် မိမိ၏ စစ်သည်ေတာ်တိ့ကိစ ံ းေစ ပီးလ င်အာဖက်

မိ ့သိ့ချီတက်ေလ၏။‐ ၂၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်လည်းစ ံ း ကာ

စားနပ်ရိကာစံ ှ င့် မိ ့ြပင်သိ့ထွက်လာ က ေလသည်။ သတိ့သည်မိမိတိ့၏တပ်ကိ ှ စ်စ

ခဲွ၍ ရိတပ်ကိမျက် ှ ာမကာေနရာယ က၏။ လွင်ြပင်တစ်ခလံးြပည့် ှ က်ေနသည့်

ရိအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ိင်းယှဥ် ကည့်ပါ လ င် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ဆိတ်

အပ်ကေလး ှ စ်စ ှ င့်တေပသည်။ ၂၈ ပေရာဖက်တစ်ပါးသည်အာဟပ်မင်းထံသိ့

သွား၍``ထာဝရဘရားက`ငါသည်ေတာင်ကိ အစိးရေသာဘရားြဖစ်သည်။ လွင်ြပင်ကိ

အစိးမရဟ ရိအမျိုးသားတိ့ကဆိ ေသာေကာင့် သတိ့၏ ကီးမားေသာတပ်မ

ေတာ်ကိသင်၏လက်သိ့ငါအပ်မည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း သင် ှ င့်

တကွသင်၏ြပည်သတိ့သိရ ကလိမ့်မည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏'' ဟဆင့်ဆိ၏။ ၂၉

ရိအမျိုးသား ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသား များသည် ခနစ်ရက်တိင်တိင်မျက် ှ ာချင်းဆိင်

တပ်စဲွလျက်ေန က၏။ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာ ေန့၌စတင်တိက်ခိက် ကေသာအခါ ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့က ရိအမျိုးသား တစ်သိန်းကိသတ်ြဖတ်လိက်ေလသည်။‐ ၃၀

ကျန် ကင်းေသာသတိ့သည်အာဖက် မိ ့ထဲသိ့ ဝင်ေြပး ကရာ လေပါင်း ှ စ်ေသာင်းခနစ်ေထာင်

အေပ သိ့ မိ ့ ိ း ပိကျေလ၏။ ဗဟာဒဒ်သည်လည်း မိ ့ထဲသိ့ဝင်ေြပး ပီးလ င်

အိမ်တစ်အိမ် ှ ိ အတွင်းခန်းတစ်ခတွင်ပန်း ေအာင်း၍ေန၏။‐ ၃၁

သ၏အမထမ်းများသည်သ့ထံသိ့လာ၍``ဣသေရလဘရင်များသည်သနား ှ ာတာတတ် ေကာင်း

အက ်ပ်တိ့ ကားသိရပါသည်။ သိ့ြဖစ် ၍အက ်ပ်တိ့အားဣသေရလဘရင်ထံသွား ခွင့် ပေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့သည်ခါးတွင် ေလ ာ်ေတစည်း၍လည်တွင် ကိးများပတ် ပီး လ င်သွားေရာက် ကပါမည်။

သသည်အ ှ င် ၏အသက်ကိချမ်းသာေပးေကာင်းေပးပါ လိမ့်မည်'' ဟေလာက်ထား က၏။‐ ၃၂

ထိ့ေနာက်သတိ့သည်ခါးတွင်ေလ ာ်ေတစည်း၍ လည်တွင် ကိးများပတ် ပီးလ င် အာဟပ်မင်း

ထံသိ့သွားေရာက်ကာ``အ ှ င်၏အေစခံဗဟာ ဒဒ်ကသ၏အသက်ကိချမ်းသာေပးေတာ်

မရန်ပန် ကားလိက်ပါသည်''ဟေလာက် ထား က၏။အာဟပ်က``ငါ့ေနာင်ေတာ်အသက် ှ င်ေသး

သေလာ'' ဟဆိ၏။ ၃၃ ဗဟာဒဒ်၏အမထမ်းတိ့သည် အရိပ်အြခည်

ကိေစာင့်၍ ကည့်ေနရ ကရာ၊ အာဟပ်က``ေနာင် ေတာ်'' ဟဆိလိက်ေသာအခါချက်ချင်းပင်

ဆက်၍``အ ှ င်မိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းဗဟာ ဒဒ်သည်အ ှ င်၏ေနာင်ေတာ်ပါ'' ဟေလာက် က၏။

ထိအခါအာဟပ်က``သအားငါ့ထံသိ့ေခ ခ့ဲ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဗဟာဒဒ်ေရာက် ှ ိ

လာေသာအခါ အာဟပ်သည်သ့အားမိမိ၏ ရထားေပ သိ့တက်ရန်ဖိတ်ေခ ေတာ်မ၏။‐ ၃၄

ဗဟာဒဒ်က``အ ှ င့်ခမည်းေတာ်၏လက်မှအက ်ပ် ၏ခမည်းေတာ်သိမ်းယခ့ဲေသာ မိ ့များကိ အ ှ င့်

အားြပန်လည်ေပးအပ်ပါမည်။ အက ်ပ်၏ခမည်း ေတာ်သည် ှ မာရိ မိ ့တွင်ကန်သွယ်ေရးဌာနကိ

ထား ှ ိ ခ့ဲသည့်နည်းတ အ ှ င်သည်လည်းဒမာ သက် မိ ့တွင်ကန်သွယ်ေရးဌာနထား ှ ိ  ိင်ပါ သည်''

ဟဆိ၏။ အာဟပ်က``ဤသေဘာတညီချက်များအရ သင်၏အသက်ကိချမ်းသာေပးမည်''

ဟဆိ၏။ ထိေနာက်သသည်ဗဟာဒဒ် ှ င့်မဟာမိတ်စာချုပ် ချုပ်ဆိ ပီးလ င်

ဗဟာဒဒ်အားသွားခွင့် ပေတာ် မ၏။ ၃၅ ပေရာဖက်တစ်ပါးသည် ထာဝရဘရား၏အမိန့်

ေတာ်အရအြခားပေရာဖက်တစ်ပါးအား``ငါ့ ကိ ိက်ေလာ့'' ဟဆိ၏။ သိ့ေသာ်လည်းပေရာဖက်

ကြငင်းဆန်သြဖင့်၊‐ ၃၆သ့အား``သင်သည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ် ကိလွန်ဆန်သည်ြဖစ်၍

ငါ၏ထံမှထွက်ခွာ သွားသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက်ြခေသ့ကိက်၍ေသ လိမ့်မည်''

ဟဆိ၏။ ယင်းသိ့ဆိသည့်အတိင်း ထိေနရာမှထွက်ခွာသွားသည် ှ င့်တစ် ပိင် နက်

ထိပေရာဖက်သည်ြခေသ့ကိက်၍ေသ ေလသည်။ ၃၇ ထိ့ေနာက်အ ိက်ခိင်းေသာပေရာဖက်သည်

အြခားသတစ်ဦးထံသွား၍``ငါ့ကိ ိက်ေလာ့'' ဟဆိသည့်အတိင်းထိသသည်ြပင်းစွာ ိက်

၍ဒဏ်ရာရေစ၏။‐ ၃၈ ပေရာဖက်သည်မိမိ၏မျက် ှ ာကိအဝတ် ြဖင့်စည်း ပီးလ င်

ပ်ဖျက်လျက်လမ်းနံေဘးတွင် အာဟပ်မင်းအလာကိေစာင့်ဆိင်းလျက်ေန၏။‐ ၃၉

မင်း ကီး ကလာေတာ်မေသာအခါပေရာ ဖက်က``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အက ်ပ်သည်တိက်ပဲွ ဝင်လျက်ေနစဥ်

စစ်သားတစ်ေယာက်သည်ရန်သ သံ့ပန်းတစ်ဦးကိအက ်ပ်ထံအပ်၍`ဤသကိ ထိန်းသိမ်းထားေလာ့။

အကယ်၍ထိသထွက်ေြပး သွားပါက သင်သည်သ၏အသက်အစားမိမိ ၏အသက်ကိေပးေလျာ်ရမည်။

သိ့မဟတ်လ င် လည်းေငွသားသံးေထာင်ဒဏ်ေဆာင်ရမည်' ဟ မှာ ကားခ့ဲပါ၏။‐ ၄၀

သိ့ရာတွင်အက ်ပ်သည်အြခားအမကိစ များ ှ င့်အလပ်များေနစဥ်ထိသံ့ပန်းထွက်

ေြပးသွားပါသည်'' ဟေလာက်၏။ မင်း ကီးက``သင်ကိယ်တိင်စီရင်ချက်ချ ပီး ြဖစ်၍

သင်သည်အြပစ်ဒဏ်ကိခံရမည်'' ဟ ဆိ၏။ ၄၁ ထိအခါပေရာဖက်သည် မိမိ၏မျက် ှ ာမှ

အဝတ်များကိဆတ် ဖဲလိက်ေသာအခါ မင်း ကီးသည်ပေရာဖက်တစ်ပါးြဖစ်ေကာင်း ကိသိေလသည်။‐

၄၂ ပေရာဖက်ကလည်း``ထာဝရဘရားက`ရန်သ ကိသတ်ရန် ငါအမိန့်ေပးထားေသာ်လည်းသ့

ကိလတ်ပစ်လိက်သည့်အတွက် ထိသ၏အသက် အစားသင်၏အသက်ကိေပးေလျာ်ရမည်။ သင်

၏တပ်မေတာ်သည်လည်းထိရန်သ၏တပ်မ ေတာ်ကိထွက်ေြပးခွင့် ပသည့်အတွက် သတ်



၃ ဓမရာဇဝင်203

သင်ဖျက်ဆီးြခင်းကိခံရမည်' ဟမိန့်ေတာ် မပါ၏'' ဟမင်း ကီးအားဆင့်ဆိပါ၏။ ၄၃ မင်း ကီးသည်

ပပင်စိးရိမ်စိတ်ပျက်အား ေလျာ့လျက် ှ မာရိ မိ ့နန်းေတာ်သိ့ြပန် ေတာ်မ၏။

၂၁ ေယဇေရလ မိ ့ ှ ိ အာဟပ်မင်း၏နန်းေတာ် အနီးတွင် နာဗတ်ဆိသပိင်သည့်စပျစ်

ဥယျာဥ် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊‐ ၂ အာဟပ်သည်နာဗတ်အား``သင်၏ဥယျာဥ်

ကိငါအလိ ှ ိ သည်။ ထိဥယျာဥ်သည်ငါ့နန်း ေတာ်အနီးတွင် ှ ိ သြဖင့် ထိေြမကိယာခင်း

ပလပ်လိသည်။ သင့်အားထိဥယျာဥ်ထက် ပိ၍ေကာင်းသည့်စပျစ်ဥယျာဥ်ကိငါေပး

မည်။ သိ့မဟတ်သင်အလိ ှ ိ လ င်သင့်ေလျာ် ေသာအဖိးေငွကိငါေပးမည်'' ဟဆိ၏။

၃ နာဗတ်က``အက ်ပ်သည်ဤဥယျာဥ်ကိ ဘိးေဘးများထံမှအေမွရ ှ ိ ထားသြဖင့်

အ ှ င့်အားဆက်သမကိထာဝရဘရား ဆီးတားေတာ်မပါေစေသာ'' ဟေလာက်၏။‐ ၄

အာဟပ်သည်နာဗတ်၏စကားေ ကာင့်စိတ် မချမ်းမသာြဖစ်၏။ အမျက်ထွက်၍နန်းေတာ်

သိ့ြပန်ေတာ်မ၏။ သသည်နံရံဘက်သိ့လှည့်၍ အိပ်ရာေပ တွင်လဲှေလျာင်းကာပဲွေတာ်မတည်

ဘဲေန၏။‐ ၅ သ၏မိဖရားေယဇေဗလသည်သ့ထံသိ့ လာ၍ ``အ ှ င်သည်အဘယ်ေကာင့်ဤမ စိတ်

မချမ်းမသာြဖစ်လျက်ေနေတာ်မပါသနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့်ပဲွေတာ်မတည်ဘဲေနေတာ်မ

ပါသနည်း'' ဟေမးေလာက်ေလသည်။ ၆ မင်း ကီးက``ငါသည်နာဗတ်အားသ၏ဥယျာဥ်

ကိေရာင်းချရန် အကယ်၍သအလိ ှ ိ ပါလ င် အြခားဥယျာဥ် ှ င့်လဲလှယ်ရန်ေြပာဆိေသာ်

လည်း၊ နာဗတ်က`ဤဥယျာဥ်ကိအ ှ င့်အားမ ဆက်သ ိင်ပါ' ဟဆိေချသည်။

ထိ့ေကာင့်ငါ သည်စိတ်မချမ်းမသာြဖစ်ေနသည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

၇ ေယဇေဗလက``အ ှ င်သည်ဣသေရလဘရင် ြဖစ်သည်မဟတ်ပါေလာ။

အိပ်ယာမှထေတာ်မ ၍ င်လန်းစွာစားေတာ်ေခ ေတာ်မပါ။ နာဗတ်

၏ဥယျာဥ်ကိအ ှ င်၏လက်ေတာ်သိ့ကန်မ အပ်ပါမည်'' ဟေလာက်၏။ ၈

ထိေနာက်ေယဇေဗလသည်စာများကိေရး ပီးလ င် အာဟပ်အမည်ြဖင့်လက်မှတ်ေရးထိး ကာ

ဘရင့်တံဆိပ်ခပ် ှ ိပ်၍ေယဇေရလ မိ ့ ှ ိ  မိ ့မိ မိ ့ဖများ ှ င့်မးမတ်များထံသိ့ ေပးပိ့လိက်ေလသည်။‐ ၉

ထိအမိန့်ေတာ်စာကား``သင်တိ့သည်အစာေ ှ ာင် ရန်ေန့ရက်တစ်ရက်ကိေ ကညာကာ ြပည်သတိ့

အားစေဝးေစ၍နာဗတ်အားဂဏ်ထးေဆာင် ေနရာထိင်ခင်းကိေပး ကေလာ့။‐ ၁၀

ထိေနာက်သ့ကိမျက် ှ ာေြပာင်တိက်၍`ဤသသည် ဘရားသခင် ှ င့်ဘရင်မင်းြမတ်အားပတ်ခတ်

ေြပာဆိသြဖစ်ပါသည်' ဟမသမာသလ ှ စ် ေယာက်ကိြပစ်တင်စွပ်စဲွခိင်း ကေလာ့။

ထိ့ေနာက် သ့အား မိ ့ြပင်သိ့ထတ်၍ခဲ ှ င့်ေပါက်သတ် က ေလာ့'' ဟသတည်း။ ၁၁

မးမတ်များ ှ င့်ေယဇေရလ မိ ့ ှ ိ မိ ့မိ မိ ့ဖ များသည်လည်းေယဇေဗလအမိန့်ေပးသည့် အတိင်း ပ က၏။‐

၁၂သတိ့သည်အစာေ ှ ာင်ရာေန့တစ်ေန့ကိေ ကညာ ပီးလ င် ြပည်သတိ့အားစေဝးေစလျက်နာဗတ်

အားဂဏ်ထးေဆာင်ေနရာထိင်ခင်းကိေပး က၏။‐ ၁၃ မသမာသလ ှ စ်ေယာက်ကလည်းဘရားသခင်

ှ င့် မင်း ကီးအားပတ်ခတ်ေြပာဆိမ ှ င့်နာဗတ် အားလပံအလယ်တွင်ြပစ်တင်စွပ်စဲွ ကေလ သည်။

ထိ့ေကာင့်လတိ့သည်သ့ကိ မိ ့ြပင်သိ့ ထတ် ပီးလ င်ခဲ ှ င့်ေပါက်သတ် က၏။‐ ၁၄

နာဗတ်အားေသဒဏ်ခတ် ပီးေ ကာင်းကိလည်း ေယဇေဗလထံသတင်းေပးပိ့ ကေလသည်။ ၁၅

ထိသတင်းကိရလ င်ရြခင်းေယဇေဗလသည် အာဟပ်အား``နာဗတ်ေသ ပီြဖစ်၍ယခအ ှ င်

သွား၍သမေရာင်းလိေသာစပျစ်ဥယျာဥ်ကိ သိမ်းယေတာ်မပါေလာ့'' ဟေလာက်၏။‐ ၁၆

အာဟပ်သည်လည်းထိဥယျာဥ်ကိသိမ်းယ ရန်ချက်ချင်းထ၍သွားေတာ်မ၏။

၁၇ ထိအခါထာဝရဘရားသည်တိ ှ ဘိ မိ ့သား ပေရာဖက်ဧလိယအား၊‐ ၁၈

``သင်သည် ှ မာရိ မိ ့ ှ ိ အာဟပ်မင်းထံသိ့သွား ေလာ့။ သသည်နာဗတ်၏ဥယျာဥ်ကိသိမ်းယရန်

ထိဥယျာဥ်ထဲ၌ ှ ိ ေနသည်ကိေတွ ့လိမ့်မည်။‐ ၁၉ ငါထာဝရဘရားက`သင်သည်လကိသတ် ပီး ေနာက်

ထိသ၏ဥစာကိသိမ်းယပါမည်ေလာ' ဟ မိန့်ေတာ်မေ ကာင်းသ့အားေြပာ ကားေလာ့။ `ေခွး

တိ့သည်နာဗတ်၏ေသွးကိလျက် ကသည့်အရပ် ၌ပင်လ င် သင်၏ေသွးကိလျက် ကလိမ့်မည်' ဟ

ငါမိန့်ေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းသ့အားေြပာ ကားေလာ့'' ဟမိန့်မှာေတာ်မ၏။ ၂၀

အာဟပ်သည်ဧလိယကိြမင်ေသာအခါ``ငါ ၏ရန်သ၊ သင်သည်ငါ့ကိေတွ့ ပီေလာ'' ဟ ေမး၏။

ဧလိယကလည်း``ေတွ့ ပီ။ သင်သည်ထာဝရ ဘရား၏မျက် ှ ာေတာ်တွင်ဒစ ိက်ကိ သာ ပလိ၏။‐ ၂၁

ထိ့ေကာင့်ထာဝရဘရားက`ငါသည်သင့် အားေဘးဒဏ်သင့်ေစမည်။ သင့်ကိသတ်သင်

ပယ် ှ င်း၍သင်၏အိမ်ေထာင်စသားေယာကျာ်း ဟသမ ကိလည်းဖယ် ှ ားပစ်မည်။‐ ၂၂

သင်သည်ဣသေရလြပည်သတိ့အားအြပစ် ကးရန်ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပသည်ြဖစ်၍ သင်၏

အိမ်ေထာင်စသည်ေနဗက်၏သားေယေရာေဗာင် မင်း၏အိမ်ေထာင်စက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

အဟိယ ၏သားဗာ ှ ာမင်း၏အိမ်ေထာင်စက့ဲသိ့လည်း ေကာင်းြဖစ်လိမ့်မည်။'‐ ၂၃

ေယဇေဗလ ှ င့်ပတ်သက်၍ထာဝရဘရား က`ေယဇေရလ မိ ့တွင်ထိအမျိုးသမီး၏

အေလာင်းသည်ေခွးစာြဖစ်လိမ့်မည်။ သ၏ ေဆွမျိုးမှန်သမ တိ့သည်လည်း မိ ့တွင်း ၌ေသလ င်ေခွးစာ၊‐

၂၄ မိ ့ြပင်၌ေသလ င်လင်းတစာြဖစ် ကလိမ့် မည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏'' ဟဆင့်ဆိ၏။ ၂၅

(ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်တွင် အာဟပ်က့ဲ သိ့ဒစ ိက်ကိလွန်ကဲစွာ ပသတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။

သ ပေသာအမအရာမှန်သမ မှာမိ ဖရားေယဇေဗလ၏တိက်တွန်းချက်အရ ြဖစ်သည်။‐ ၂၆

သသည်အာေမာရိြပည်သားတိ့ ပသည့်အတိင်း ပ်တများကိဝတ် ပကိးကွယ်ြခင်းအားြဖင့်

အလွန် ှ က်ေကာက်ဖွယ်ေကာင်းသည့်အြပစ်များ ကိ ပေလသည်။ အာေမာရိြပည်သတိ့ကား

ခါနာန်ြပည်သိ့ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ဝင်ေရာက်လာချိန်၌ ထာဝရဘရား ှ င်ထတ်

ေတာ်မေသာသများြဖစ်သတည်း။) ၂၇ ဧလိယဆင့်ဆိေြပာ ကားေသာအခါ အာဟပ်

သည်မိမိ၏အဝတ်များကိဆတ် ဖဲ ပီးလ င် ေလာ်ေတကိဝတ်၏။ သသည်စားေတာ်မေခ

ဘဲေလ ာ်ေတဝတ်၍အိပ်၏။ သွားလာရာ၌ လည်းမိင်ေတွလျက်ေန၏။ ၂၈

ထာဝရဘရားသည်ပေရာဖက်ဧလိယအား၊‐ ၂၉ ``ငါ၏ေ ှ ့ေမှာက်တွင်အဘယ်မ အာဟပ် ှ ိမ့်ချ

လျက်ေနသည်ကိသင်ြမင်သေလာ။ဤသိ့ ှ ိမ့်ချ သည့်အတွက်ငါသည်သ၏လက်ထက်၌ေဘးဒဏ်

သင့်ေစမည်မဟတ်။ သ၏သားလက်ထက်သ၏ အိမ်ေထာင်စအေပ တွင်သင့်ေစမည်'' ဟမိန့်

ေတာ်မ၏။

၂၂ ဣသေရလြပည် ှ င့် ရိြပည်တိ့သည် သံး ှ စ်တိင်တိင်စစ်ေြပ ငိမ်းလျက် ှ ိ ၏။‐

၂ သိ့ရာတွင်တတိယ ှ စ်၌ယဒဘရင်ေယာ ှ ဖတ်သည် ဣသေရလဘရင်အာဟပ်ထံသိ့

အလည်အပတ်ေရာက် ှ ိ လာေလသည်။ ၃ အာဟပ်သည်မိမိ၏မးမတ်တိ့အား``ငါတိ့သည်

ဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိ ့ကိ ရိဘရင်ထံမှြပန် လည်ရ ှ ိ ရန် အဘယ်ေ ကာင့်မည်သိ့မ မ ပဘဲ

ေန ကပါသနည်း။ ထိ မိ ့ကိငါတိ့ပိင်သည် မဟတ်ပါေလာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၄

ထိ့ေနာက်အာဟပ်သည်ေယာ ှ ဖတ်အား``အေဆွေတာ်သည်ရာမတ် မိ ့ကိတိက်ရန်က ်ပ် ှ င့်အတ

ချီတက်မည်ေလာ'' ဟေမး၏။ ေယာ ှ ဖတ်က``အေဆွေတာ်အဆင်သင့် ှ ိ လ င်

က ်ပ်လည်းအဆင်သင့် ှ ိ ပါ၏။ က ်ပ်၏စစ်သည် ေတာ်များ ှ င့်ြမင်းစီးသရဲများသည်လည်း

အဆင်သင့် ှ ိ ပါသည်။‐ ၅ သိ့ရာတွင်ဤကိစကိထာဝရဘရားအားဦး စွာေမးြမန်းေလ ာက်ထားပါေလာ့''

ဟဆိ၏။ ၆ သိ့ြဖစ်၍အာဟပ်သည်ေလးရာခန့် ှ ိ ေသာ ပေရာဖက်တိ့ကိေခ ေတာ်မ၍``ငါသည်

ရာမတ် မိ ့ကိချီတက်တိက်ခိက်ရန်သင့် မသင့်ေြပာ ကားေလာ့'' ဟေမးေတာ်မ၏။

ပေရာဖက်တိ့က``တိက်ခိက်ေတာ်မပါ။ ထာဝရ ဘရားသည်အ ှ င့်အားေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မ

ပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၇ သိ့ရာတွင်ေယာ ှ ဖတ်က``က ်ပ်တိ့အတွက်

ထာဝရဘရားအားေလာက်ထားေမးြမန်း ေပးမည့်အြခားပေရာဖက်မ ှ ိ ပါသေလာ'' ဟေမး၏။ ၈

အာဟပ်က``အြခားပေရာဖက်တစ်ပါး ှ ိ ပါ ေသးသည်။ ထိသသည်ဣမလ၏သားမိကာ

ြဖစ်ပါ၏။ သိ့ရာတွင်သသည်က ်ပ်အတွက် အဘယ်အခါမ အေကာင်းကိမေဟာ၊ အဆိး

ကိသာအစဥ်ေဟာတတ်သြဖင့်သ့ကိက ်ပ် မ ှ စ်သက်ပါ'' ဟြပန်ေြပာေလသည်။

ထိအခါေယာ ှ ဖတ်က``ဤသိ့မေြပာသင့် ပါ'' ဟဆိ၏။‐ ၉ သိ့ြဖစ်၍အာဟပ်မင်းသည်နန်းတွင်းအရာ ှ ိ

တစ်ဦးကိေခ  ပီးလ င် မိကာအားချက်ချင်း သွားေခ ခ့ဲရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၀

ဘရင် ှ စ်ပါးတိ့သည် မင်းေြမာက်တန်ဆာများ ကိဝတ်ဆင်ကာ ှ မာရိ မိ၊့ မိ ့တံခါးြပင်

ေကာက်နယ်တလင်း၌ရာဇပလင်များအေပ တွင်ထိင်လျက်ေန က၏။ သတိ့၏ေ ှ ့၌ပေရာ

ဖက်အေပါင်းတိ့သည်လည်းေ ှ ့ြဖစ်ကိေဟာ ၍ေန က၏။‐ ၁၁ ပေရာဖက်တစ်ပါးြဖစ်သ၊

ေခနာနာ၏သား ေဇဒကိသည်သံဦးချိုများကိ ပလပ် ပီး လ င်အာဟပ်အား``ထာဝရဘရားက`ကိယ်ေတာ်

သည်ဤဦးချိုများြဖင့် ရိအမျိုးသားတိ့ အားေချမန်းလိမ့်မည်' ဟမိန့်ေတာ်မပါသည်'' ဟေလာက်၏။‐

၁၂ အြခားပေရာဖက်အေပါင်းတိ့ကလည်း ဤ အတိင်းပင်မင်း ကီးအားေလာက်ထား က၏။

သတိ့က``ရာမတ် မိ ့သိ့ချီတက်ေတာ်မပါ။ အ ှ င့်အားေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မပါလိမ့် မည်'' ဟေဟာ က၏။

၁၃ ဤအေတာအတွင်း၌ မိကာထံသိ့သွားေသာ နန်းတွင်းအရာ ှ ိ ကမိကာအား``အြခား

ပေရာဖက်အားလံးကပင်မင်း ကီးသည် ေအာင်ြမင်မရ ှ ိ လိမ့်မည်ဟေဟာခ့ဲ က

ေလ ပီ။ အ ှ င်သည်လည်းဤအတိင်းပင် ေဟာသင့်ပါသည်'' ဟဆိ၏။ ၁၄

သိ့ရာတွင်မိကာက``ငါသည်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းေဖာ်ြပမည်ြဖစ်ေ ကာင်း

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာထာဝရဘရားကိ တိင်တည်၍ငါဆိ၏'' ဟေြပာ၏။ ၁၅

သသည်မင်း ကီး၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ မင်း ကီးက``အချင်းမိကာ၊ ေယာ ှ ဖတ်မင်း ှ င့်

ငါသည်ရာမတ် မိ ့သိ့ချီတက်တိက်ခိက်ရန်သင့် မသင့်ေြဖ ကားပါေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

မိကာက``ချီတက်တိက်ခိက်ေတာ်မပါ။ အ ှ င် မင်း ကီးသည်ေအာင်ြမင်ေတာ်မပါလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရားသည်အ ှ င့်အားေအာင်ပဲွခံ ေစေတာ်မပါလိမ့်မည်'' ဟြပန်လည်ေလာက် ထား၏။ ၁၆

သိ့ရာတွင်အာဟပ်က``ထာဝရဘရား၏နာမ ေတာ်ကိအမီှ ပ၍ ေြပာဆိရာတွင်သစာစကား

ကိသာလ င် သံးစဲွရန်သင့်အားဘယ် ှ စ် ကိမ် ငါသတိေပးရပါမည်နည်း'' ဟဆိ၏။ ၁၇

ထိအခါမိကာက``ဣသေရလြပည်သတိ့ သည်သိးထိန်းမ့ဲသည့်သိးများက့ဲသိ့ ေတာင်
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ကန်းများေပ တွင်ကဲွလွင့်လျက်ေနသည်ကိ ငါြမင်၏။ ထာဝရဘရားက`ဤသတိ့မှာ

ေခါင်းေဆာင်မ ှ ိ။ သတိ့အားမိမိတိ့ရပ် ွာ သိ့ဧချမ်းစွာြပန်ခွင့် ပ ကေလာ့' ဟမိန့်

ေတာ်မသည်'' ဟဆင့်ဆိေလ၏။ ၁၈ အာဟပ်သည်ေယာ ှ ဖတ်အား``ဤသသည်

အဘယ်အခါ၌မ က ်ပ်အတွက်အေကာင်း ကိမေဟာ။ အဆိးကိသာေဟာတတ်ေ ကာင်း

က ်ပ်ေြပာခ့ဲ ပီမဟတ်ေလာ'' ဟဆိ၏။ ၁၉ မိကာကဆက်လက်၍အာဟပ်အား``ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားကိယခနား ေထာင်ပါေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းကင်

ဘံ ှ ိ ပလင်ေတာ်ေပ တွင်ထိင်လျက်ေနေတာ်မ သည်ကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏အပါးေတာ်

တွင်ေကာင်းကင်တမန်များရပ်လျက်ေန က သည်ကိလည်းေကာင်းငါြမင်၏။‐ ၂၀

ထာဝရဘရားက`အာဟပ်သည်ရာမတ် မိ ့ သိ့ချီတက်၍ကျဆံးေစရန် အဘယ်သသည်

သ့အားလိမ်လည်လှည့်စားမည်နည်း' ဟေမး ေတာ်မလ င်ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်

အမျိုးမျိုးအဖံဖံေလာက်ထား က၏။‐ ၂၁ ေနာက်ဆံး၌ဝိညာဥ်တစ်ပါးသည်ထာဝရဘရား

၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့လာ၍`ဤသအားအက ်ပ်လိမ်လည် လှည့်စားပါမည်'ဟေလာက်၏။ထာဝရဘရား

က`အဘယ်သိ့နည်း' ဟေမးေတာ်မေသာ်၊‐ ၂၂ ထိဝိညာဥ်က`အက ်ပ်သည်အာဟပ်၏ပေရာ

ဖက်များထံသိ့သွား၍သတိ့အားလိမ်လည် ေဟာေြပာေစပါမည်' ဟေလာက်၏။ ထာဝရ

ဘရားကလည်း`သင်သွား၍အာဟပ်အားလိမ် လည်လှည့်စားေလာ့။ ေအာင်ြမင်လိမ့်မည်' ဟမိန့်

ေတာ်မ၏'' ဟေလာက်ထား၏။ ၂၃ ထိ့ေနာက်မိကာက``ြဖစ်ပျက်ပံကားဤသိ့တည်း။

ထာဝရဘရားသည်ဤပေရာဖက်တိ့ကိ အ ှ င့်အားလိမ်လည်ေဟာေြပာေစေတာ်မ၏။

သိ့ရာတွင်အ ှ င်ေတွ့ ကံရမည့်ေဘးအ ရာယ် ကိမကိယ်ေတာ်တိင်စီရင်ထားေတာ်မ ပီ'' ဟ

နိဂံးချုပ်လိက်ေလသည်။ ၂၄ ထိအခါေဇဒကိသည်မိကာအနီးသိ့ချဥ်းကပ်၍

ပါးကိ ိက် ပီးလ င်``ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ် ေတာ်သည်သင့်အားမိန့် မက်ေတာ်မရန်အဘယ်

အခါက ငါ၏ထံမှထွက်ခွာသွားေတာ်မပါ သနည်း'' ဟဆိ၏။ ၂၅

မိကာကလည်း``သင်ပန်းေအာင်းရန်အတွက်အတွင်း ခန်းတစ်ခခသိ့ဝင်ေသာအခါ၌သိရပါလိမ့်

မည်'' ဟြပန်ေြပာေလသည်။ ၂၆ ထိ့ေနာက်အာဟပ်သည်နန်းတွင်းအရာ ှ ိ တစ်

ေယာက်အား``မိကာကိဖမ်းဆီး၍ မိ ့ဝန်အာမန် ှ င့်ေယာ ှ မင်းသားထံသိ့ေခ ေဆာင်သွားေလာ့။‐ ၂၇

သ့အားေထာင်သွင်းအကျဥ်းချကာေကာင်း မွန်ေချာေမာစွာ ငါြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာချိန်

တိင်ေအာင်မန့် ှ င့်ေရကိသာေကးေမွးထား ရန်သတိ့အားမှာ ကားေလာ့'' ဟအမိန့် ေပးေတာ်မ၏။ ၂၈

မိကာက``အကယ်၍ဘရင်မင်းေကာင်းမွန်ေချာ ေမာစွာြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာပါမအက ်ပ်

ဆင့်ဆိေသာစကားများသည်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာစကားများမဟတ် ိင်။ အိ

လ အေပါင်းတိ၊့ ငါေြပာသည်ကိနားေထာင်ထား ကေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၂၉

ဣသေရလဘရင်အာဟပ် ှ င့်ယဒဘရင် ေယာ ှ ဖတ်တိ့သည် ဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိ ့

ကိတိက်ခိက်ရန်ချီတက် က၏။‐ ၃၀ အာဟပ်ကေယာ ှ ဖတ်အား``စစ်ပဲွသိ့ဝင်ေသာ

အခါက ်ပ်သည်ကိယ်ကိ ပ်ဖျက်၍သွားမည်။ အေဆွေတာ်မကားမင်းေြမာက်တန်ဆာဝတ်ဆင်

လျက်သွားပါေလာ့'' ဟဆိေလသည်။ ဤသိ့ဆိ ပီးေသာ်ဣသေရလဘရင်သည် ပ်ဖျက်၍

တိက်ပဲွဝင်ေလ၏။ ၃၁ ှ ရိဘရင်သည် မိမိ၏ရထားတပ်မးသံးဆယ့် ှ စ်ေယာက်တိ့အား

ဣသေရလဘရင်မှတစ်ပါး အြခားမည်သကိမ မတိက်ခိက်ရန်အမိန့်ေပး

ထားေလသည်။‐ ၃၂ ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်ေယာ ှ ဖတ်မင်းကိြမင်ေသာ အခါ

ဣသေရလဘရင်ဟထင်မှတ်ကာြပန်လှည့် ၍တိက်ခိက် က၏။ သိ့ရာတွင်ေယာ ှ ဖတ်ဟစ်ေအာ်

လိက်ေသာအခါ၊‐ ၃၃ သတိ့သည်ဣသေရလဘရင်မဟတ်မှန်းသိရ၍

လဲေ ှ ာင် က၏။‐ ၃၄ သိ့ရာတွင် ှ ရိတပ်သားတစ်ေယာက်သည်ြမား တစ်စင်းကိ

အမှတ်မထင်ပစ်လတ်လိက်ရာအာဟပ် ၏သံချပ်အကျအဆက် ကားကိထိမှန်သွားေလ

သည်။ မင်း ကီးက``ငါ့ကိြမားထိ ပီ၊ တိက်ပဲွမှ ေမာင်းထွက်သွားေလာ့''

ဟရထားမးအားအမိန့် ေပးေတာ်မ၏။ ၃၅ တိက်ပဲွြဖစ်လျက်ေနချိန်၌အာဟပ်မင်းသည်

ရိတပ်ကိမျက် ှ ာမလျက် မိမိ၏ရထား ထက်တွင်မီှ၍ထိင်ေနေတာ်မ၏။ သ၏ဒဏ်ရာ

မှယိစီးလာေသာေသွးသည်ရထား ကမ်းြပင် ေပ တွင်အိင်ြဖစ်၍ေန၏။ ညေနေစာင်းအချိန်

၌သသည်ကွယ်လွန်ေလသည်။‐ ၃၆ ေနဝင်ချိန်နီးေသာအခါ``လတိင်းကိယ့်ြပည်၊

ကိယ့် မိ ့ ွာများသိ့ြပန် ကကန်အ့ံ'' ဟေသာ ဟစ်သံသည်ဣသေရလတပ်တစ်တပ်လံး

သိ့ေရာက် ှ ိ လာေလသည်။ ၃၇ ဤသိ့ြဖင့်အာဟပ်မင်းသည်ကွယ်လွန်ေလသည်။

သ၏အေလာင်းကိ ှ မာရိ မိ ့သိ့ယေဆာင် ပီးလ င်သ ဂဟ် က၏။‐ ၃၈

သ၏ရထားကိြပည့်တန်ဆာတိ့ေရချိုးေလ့ ှ ိ သည့် ှ မာရိေရကန်တွင်ေဆးေကာ က၏။ ထာ

ဝရဘရားမိန့်ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်းေခွးတိ့ သည်လာ၍သ၏ေသွးကိလျက် ကကန်၏။ ၃၉

အာဟပ်မင်း၏ဆင်စွယ်နန်းေတာ်အေကာင်း ှ င့် သတည်ေထာင်ခ့ဲေသာ မိ ့များအပါဝင်

သေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့်အြခားအမအရာ ှ ိ သမ ကိဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရး ထားသတည်း။‐ ၄၀

အာဟပ်ကွယ်လွန်ေသာအခါသားေတာ်အာခဇိ သည် ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍

နန်းတက်ေလသည်။ ၄၁ ဣသေရလဘရင်အာဟပ်၏နန်းစံစတတ ှ စ်၌

အာသ၏သားေတာ်ေယာ ှ ဖတ်သည်ယဒြပည် တွင်နန်းတက်၍၊‐ ၄၂

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ှ စ်ဆယ့်ငါး ှ စ်နန်းစံ ေလသည်။ နန်းတက်ချိန်၌သသည်အသက်သံး

ဆယ့်ငါး ှ စ် ှ ိ ၏။ သ၏မယ်ေတာ်မှာ ှ ိ လဟိ ၏သမီးအဇဘြဖစ်၏။‐ ၄၃

သသည်မိမိအလျင်နန်းစံခ့ဲသည့်ခမည်းေတာ် အာသက့ဲသိ့ပင် ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်

တွင်ေြဖာင့်မှန်စွာ ပကျင့်ေလ့ ှ ိ ၏။ သိ့ရာတွင် ပ်တ ကိးကွယ်ရာဌာနများကိမမ ဖိမဖျက်သြဖင့် လ

တိ့သည်ထိအရပ်များတွင်ဆက်လက်၍ယဇ်ပေဇာ် ၍နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ ကေလသည်။‐

၄၄ ေယာ ှ ဖတ်သည်ဣသေရလဘရင် ှ င့်လည်း ငိမ်းချမ်းစွာေနေတာ်မ၏။ ၄၅

ေယာ ှ ဖတ်ေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့်အြခားအမအရာ အလံးစံကိလည်းေကာင်း၊ သ၏စွန့်စားမများ ှ င့်

သဆင် ဲခ့ဲသည့်တိက်ပဲွများကိလည်းေကာင်း ယဒရာဇဝင်တွင်ေရးထားသတည်း။‐ ၄၆

သသည် ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများတွင်ခမည်း ေတာ်အာသလက်ထက်မှ ကျန်ရစ်ခ့ဲသည့်အမျိုး

သားြပည့်တန်ဆာများ ှ င့်အမျိုးသမီးြပည့် တန်ဆာများအားလံးကိသတ်သင်ပယ် ှ င်း ေတာ်မ၏။ ၄၇

ဧဒံြပည်တွင်ဘရင်မ ှ ိ။ ယဒဘရင်ခန့်ထား သည့်ဘရင်ခံကထိြပည်ကိအပ်ချုပ်ရေလသည်။ ၄၈

ေယာ ှ ဖတ်မင်းသည် သဖိရြပည်မှေ ကိယ ေဆာင်ရန် ပင်လယ်ကးသေဘာများကိတည်ေဆာက်

ေစေသာ်လည်း ထိသေဘာတိ့သည်ဧဇယန်ဂါဗာ မိ ့တွင်ပျက်သွားသြဖင့်သေဘာမလင့်ရ ကေချ။‐ ၄၉

ထိအခါဣသေရလဘရင်အာခဇိကမိမိ ၏လတိ့ ှ င့်အတ ေယာ ှ ဖတ်၏လတိ့အား

သေဘာလင့်ခွင့် ပမည်ဟ စကားကမ်းလှမ်းေသာ် လည်းေယာ ှ ဖတ်ကထိကမ်းလှမ်းချက်ကိ

လက်ခံေတာ်မမ။ ၅၀ ေယာ ှ ဖတ်ကွယ်လွန်ေသာအခါ သ့ကိေယ ှ လင် မိ ့တွင်သ ဂဟ် က၏။

ထိ့ေနာက်သားေတာ် ယေဟာရံသည် ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာ

ကိဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။ ၅၁ ယဒဘရင်ေယာ ှ ဖတ်၏ နန်းစံတစ်ဆယ့်ခနစ်

ှ စ်ေြမာက်၌အာဟပ်၏သားေတာ်အာခဇိသည် ဣသေရလြပည်တွင်နန်းတက်၍ ှ မာရိ မိ ့

၌ ှ စ် ှ စ်မ နန်းစံေလသည်။‐ ၅၂ သသည်ခမည်းေတာ်အာဟပ် ှ င့်မယ်ေတာ်ေယဇ

ေဗလ၏စံနမနာကိလည်းေကာင်း၊ ဣသေရလ ြပည်သတိ့အားအြပစ်ကးေစရန်

ေ ှ ့ေဆာင် လမ်းြပခ့ဲသ ေယေရာေဗာင်မင်း၏စံနမနာ ကိလည်းေကာင်းယ၍၊‐ ၅၃

ဗာလဘရားကိဝတ် ပကိးကွယ်ကာ မိမိ အလျင်နန်းစံေတာ်မခ့ဲသည့်ခမည်းေတာ်က့ဲ သိ့ပင်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိ လံ့ေဆာ်ေလသည်။

မရာဇဝင်တတိယေစာင် ပီး၏။
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၁ ဣသေရလဘရင်အာဟပ်ကွယ်လွန်ေသာအခါ ေမာဘြပည်သည်ဣသေရလြပည်ကိပန်ကန်

ေလသည်။ ၂ဣသေရလဘရင်အာခဇိသည် ှ မာရိ မိ ့ နန်းေတာ်အမိးထက် ှ ိ လသာေဆာင်မှလိမ့်

ကျသြဖင့် ြပင်းထန်စွာဒဏ်ရာရ ှ ိ ၏။ သိ့ ြဖစ်၍သသည်ဖိလိတိြပည်ဧ ကန် မိ ့၏ဘရား

ဗာလေဇဗပ်ထံသံတမန်များေစလတ်ကာ မိမိြပန်လည်ကျန်းမာလာမည်မလာမည်

ကိစံစမ်းေမးြမန်းေစ၏။‐ ၃ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန် သည်

တိ ှ ဘိ မိ ့သားပေရာဖက်ဧလိယ အား``အာခဇိမင်း၏သံတမန်များ ှ င့်သွား

ေရာက်ေတွ့ဆံေလာ့။ သတိ့အားဣသေရလ ြပည်တွင်ဘရားမ ှ ိ ေသာေကာင့် ဧ ကန်

ဘရားဗာလေဇဗပ်ထံသွားေရာက်စံစမ်း ေမးြမန်းရသေလာဟေမးေလာ့။‐ ၄

မင်း ကီးအား`မိမိ၏သလွန်မှတစ်ဖန်ြပန်၍ ထ ိင်မည်မဟတ်ေ ကာင်း၊ ေသမည်ြဖစ်ေ ကာင်း

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကိသင်တိ့ ေလာက်ထား ကေလာ့' ဟဆင့်ဆိရမည်'' ဟ

မိန့်ေတာ်မသည်။ ဧလိယသည်ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသည့် အတိင်း ပသြဖင့်၊‐ ၅

သံတမန်တိ့သည်မင်း ကီးထံသိ့ြပန် က၏။ မင်း ကီးက``အဘယ်ေကာင့်သင်တိ့ြပန်လာ

ကသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၆ ထိသတိ့က``လတစ်ေယာက်သည် အက ်ပ်တိ့ ှ င့်

လာေရာက်ေတွ့ဆံ ပီးလ င် ထာဝရဘရားသည် အ ှ င့်အား`ဣသေရလြပည်တွင်ဘရားမ ှ ိ

ေသာေကာင့် ဧ ကန်ဘရားထံသံတမန်များ ေစလတ်၍စံစမ်းေမးြမန်းရသေလာ။ သင်သည်

သင်၏သလွန်မှတစ်ဖန်ြပန်၍ထ ိင်မည် မဟတ်။ ေသလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မေ ကာင်း

အ ှ င့်ထံြပန် ကားေလာက်ထားရန် အက ်ပ် တိ့အားေြပာ ကားသွားပါသည်'' ဟသံ

ေတာ်ဦးတင် က၏။ ၇ မင်း ကီးက``ထိသ၏ပံပန်းသဏာန်ကား အဘယ်သိ့နည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၈

ထိသတိ့က``သသည်တိရစာန်သားေရြဖင့် ချုပ်လပ်ထားသည့်ဝတ်လံကိဝတ်၍ သားေရ

ခါးပတ်ကိစည်းထားပါသည်'' ဟေလာက် က၏။ မင်း ကီးက``ထိသသည်ဧလိယြဖစ်

ပါသည်တကား'' ဟ မက်ဆိေတာ်မ၏။ ၉ ထိေနာက်မင်း ကီးသည်တပ်မးတစ်ေယာက်ကိ

လငါးဆယ်တပ် ှ င့်အတဧလိယထံသိ့ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ တပ်မးသည်ေတာင်ကန်း

တစ်ခေပ တွင်ဧလိယထိင်ေနသည်ကိေတွ ့ ြမင်သြဖင့် သ့အား``ဘရားသခင်၏အေစခံ၊ ဆင်းခ့ဲေလာ့။

ဘရင်အမိန့်ေတာ် ှ ိ သည်'' ဟ ဆိ၏။ ၁၀ ဧလိယက``ငါသည်ဘရားသခင်၏အေစ ခံမှန်လ င်

ေကာင်းကင်မှမီးကျ၍သင် ှ င့်သင် ၏တပ်သားတိ့ကိက မ်းေလာင်ပါေစေသာ'' ဟ

ဆိေသာ်ချက်ချင်းပင်မီးကျလာသြဖင့် တပ်မး ှ င့်သ၏တပ်သားတိ့သည်က မ်းေလာင်ေလ ၏။ ၁၁

မင်း ကီးသည်အြခားတပ်မးတစ်ေယာက် ှ င့် လငါးဆယ်တပ်ကိေစလတ်ြပန်၏။ သတိ့

သည်ဧလိယထံသိ့သွား၍``ဘရားသခင် ၏အေစခံ၊ အြမန်ဆင်းခ့ဲေလာ့။ ဘရင် အမိန့်ေတာ် ှ ိ သည်''

ဟဆိ၏။ ၁၂ ဧလိယက``ငါသည်ဘရားသခင်၏အေစ ခံမှန်လ င် ေကာင်းကင်မှမီးကျ၍သင် ှ င့်သင်

၏တပ်သားတိ့ကိက မ်းေလာင်ပါေစေသာ'' ဟ ဆိေသာ်ချက်ချင်းပင်ေကာင်းကင်မှမီးကျ သြဖင့်

တပ်မး ှ င့်တပ်သားတိ့သည်က မ်း ေလာင်ေလ၏။ ၁၃ မင်း ကီးသည်တပ်မးတစ်ေယာက် ှ င့်လငါး

ဆယ်တပ်ကိေနာက်တစ် ကိမ်ေစလတ်ြပန်၏။ ထိတပ်မးသည်ေတာင်ကန်းေပ သိ့တက်၍

ဧလိယေ ှ ့တွင်ဒးေထာက်လျက်``ဘရားသခင်၏အေစခံ၊ အက ်ပ် ှ င့်အက ်ပ်၏

တပ်သားတိ့ကိသနားေတာ်မပါ။ အက ်ပ် တိ့၏အသက်ကိချမ်းသာေပးေတာ်မပါ။‐ ၁၄

အြခားတပ်မး ှ စ်ေယာက် ှ င့်သတိ့၏တပ် သားများသည် ေကာင်းကင်မှမီးကျ၍ေသ

ရ ကပါ၏။ သိ့ရာတွင်အက ်ပ်ကိသနား ေတာ်မပါ'' ဟေတာင်းပန်၏။ ၁၅

ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်ကဧလိယ အား``မေ ကာက် ှ င့်။ ထိသ ှ င့်အတလိက်သွား ေလာ့''

ဟဆိသြဖင့် ဧလိယသည်မင်း ကီးထံ သိ့တပ်မး ှ င့်အတလိက်သွား ပီးလ င်၊‐ ၁၆

``ထာဝရဘရားက`ဣသေရလြပည်တွင် ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိေမးေလာက်ရန် ဘရားမ ှ ိ

ေသာေကာင့်ဧ ကန် မိ ့၏ဘရားဗာလေဇဗပ် အားစံစမ်းေမးြမန်းရန်သံတမန်တိ့ကိေစ လတ်ရသေလာ။

သိ့ြဖစ်၍သင်သည်ြပန်လည် ကျန်းမာလာလိမ့်မည်မဟတ်။ ေသလိမ့်မည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏''

ဟဆင့်ဆိေလ၏။ ၁၇ ဧလိယဆင့်ဆိေသာထာဝရဘရား၏ဗျာ ဒိတ်ေတာ်အတိင်း

အာခဇိသည်ကွယ်လွန်ေလ၏။ အာခဇိတွင်သားေတာ်မ ှ ိ သြဖင့်ညီေတာ် ေယာရံသည်

ေယာ ှ ဖတ်၏သားယဒဘရင် ယေဟာရံ၏နန်းစံဒတိယ ှ စ်၌နန်းတက် ေလသည်။ ၁၈

အာခဇိမင်း၏အြခားလပ်ေဆာင်ချက် ှ ိ သမ တိ့ကိ ဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရး ထားသတည်း။

၂ ဧလိယအားေလေပွြဖင့် ေကာင်းကင်ဘံသိ့ ထာဝရဘရားေဆာင်ယေတာ်မရန်အချိန်

ကျေရာက်လာ၏။ ဧလိယ ှ င့်ဧလိ ှ ဲ သည် ဂိလဂါလ မိ ့မှထွက်ခွာလာ ကရာ၊‐ ၂

လမ်းတွင်ဧလိယက``ဤတွင်ေနရစ်ပါေလာ့။ ငါ့အားထာဝရဘရားသည် ေဗသလ မိ ့

သိ့ေစလတ်ေတာ်မသည်'' ဟဧလိ ှ ဲ အား ေြပာ၏။ သိ့ရာတွင်ဧလိ ှ ဲ က``အက ်ပ်သည်အ ှ င် ှ င့်

ခဲွခွာလိမ့်မည်မဟတ်ေ ကာင်း အသက် ှ င်ေတာ် မေသာထာဝရဘရား ှ င့်အ ှ င့်အေပ ၌

အက ်ပ်ထား ှ ိ သည့်ေကျးဇးသစာကိတိင် တည်၍ကျိန်ဆိပါ၏''

ဟြပန်ေြပာေလသည်။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့ ှ စ်ဦးသည်ေဗသလ မိ ့ သိ့ဆက်၍သွား က၏။ ၃

ထိ မိ ့တွင်ေနထိင် ကသည့်ပေရာဖက်တစ်စ သည် ဧလိ ှ ဲ ထံသိ့လာ၍``ကိယ်ေတာ်၏သခင်

ကိကိယ်ေတာ့်ထံမှ ယေန့ထာဝရဘရား ပ် သိမ်းေတာ်မမည်ကိသိပါ၏ေလာ'' ဟေမး

က၏။ ဧလိ ှ ဲ က``ငါသိ၏။ ဆိတ်ဆိတ်ေန ကေလာ'' ဟြပန်၍ေြဖ ကား၏။ ၄

ထိေနာက်ဧလိယသည်ဧလိ ှ ဲ အား``ဤအရပ် တွင်ေနရစ်ပါေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား

ေယရိေခါ မိ ့သိ့ေစလတ်ေတာ်မသည်'' ဟဆိ၏။ သိ့ရာတွင်ဧလိ ှ ဲ က``အက ်ပ်သည်အ ှ င် ှ င့်

ခဲွခွာလိမ့်မည်မဟတ်ေ ကာင်း အသက် ှ င်ေတာ် မေသာထာဝရဘရား ှ င့်အ ှ င့်အေပ ၌

အက ်ပ်ထား ှ ိ သည့်ေကျးဇးသစာကိတိင် တည်၍ကျိန်ဆိပါ၏'' ဟြပန်ေြပာေလ၏။ သိ့

ြဖစ်၍သတိ့သည်ေယရိေခါ မိ ့သိ့သွား က၏။ ၅ ထိ မိ ့တွင်ေနထိင် ကသည့်ပေရာဖက်တစ်စ သည်

ဧလိ ှ ဲ ထံသိ့လာ၍``ထာဝရဘရားသည် ကိယ်ေတာ်၏သခင်ကိကိယ်ေတာ်ထံမှ ယေန့

ပ်သိမ်းေတာ်မမည်ကိသိပါ၏ေလာ'' ဟ ေမး က၏။ ဧလိ ှ ဲ က``ငါသိ၏။ ဆိတ်ဆိတ်ေန ကေလာ့''

ဟြပန်၍ေြဖ ကား၏။ ၆ ထိေနာက်ဧလိယသည်ဧလိ ှ ဲ အား``ဤတွင် ေနရစ်ပါေလာ့။

ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား ေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ေစလတ်ေတာ်မသည်'' ဟ ဆိ၏။

သိ့ရာတွင်ဧလိ ှ ဲ က``အက ်ပ်သည်အ ှ င် ှ င့်ခဲွခွာမည်မဟတ်ေ ကာင်း အသက် ှ င်ေတာ်မ

ေသာထာဝရဘရား ှ င့်အ ှ င့်အေပ ၌ အက ်ပ် ထား ှ ိ သည့်ေကျးဇးသစာကိတိင်တည်၍ကျိန်

ဆိပါ၏'' ဟြပန်ေြပာေလသည်။ သိ့ြဖစ်၍ သတိ့သည်ဆက်လက်ထွက်ခွာသွား က၏။‐ ၇

ပေရာဖက်ငါးကျိပ်တိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်အထိ လိက်သွား က၏။ ဧလိယ ှ င့်ဧလိ ှ ဲ တိ့သည်

ြမစ်အနီးတွင်ရပ်တန့် ကေသာအခါ ပေရာ ဖက်ငါးကျိပ်တိ့သည်မလှမ်းမကမ်းတွင်ရပ်

လျက်ေန က၏။‐ ၈ ထိေနာက်ဧလိယသည်မိမိ၏ဝတ်လံကိခ တ် ၍လိပ် ပီးလ င်

ေရကိ ိက်ေလ၏။ ထိအခါေရ သည် ှ စ်ြခမ်းကဲွ၍သွားသြဖင့် သတိ့ ှ စ်ဦး

သည်ေြခာက်ေသွ့ေသာေြမေပ တွင်ေလာက်၍ ြမစ်တစ်ဘက်သိ့ကး က၏။‐

၉ ထိအရပ်သိ့ေရာက်ေသာအခါဧလိယသည် ဧလိ ှ ဲ အား``သင် ှ င့်မခဲွမခွာရမီငါ့ထံ

ဆတစ်ခကိေတာင်းေလာ့'' ဟေြပာ၏။ ဧလိ ှ ဲ က``အ ှ င်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ ိင်ရန်

သားဦးရသင့်ရထိက်ေသာအ ှ င်၏ တန်ခိးေဝစ ကိ အက ်ပ်အားေပးေတာ်မပါ'' ဟေတာင်း ေလ၏။

၁၀ ဧလိယက``သင်ေတာင်းေသာဆကိေပးရန် မလွယ်ကပါ။ သိ့ရာတွင်သင်သည်ငါ့အားေဆာင်

ယသွားသည်ကိေတွ့ြမင်ရပါလ င် သင်ေတာင်း ေသာဆကိရလိမ့်မည်။ အကယ်၍သင်မေတွ့

မြမင်ရပါမထိဆကိရမည်မဟတ်'' ဟ ဆိ၏။ ၁၁သတိ့သည်စကားေြပာလျက်ဆက်လက်ေလာက်

သွား ကစဥ် တ်တရက်သတိ့ ှ စ်ေယာက်၏စပ် ကား၌ မီးြမင်းများကလျက်မီးလ ံ ထေန

ေသာရထားတစ်စီးေပ လာ ပီးလ င် ဧလိယ အားေလေပွြဖင့်ေကာင်းကင်ဘံသိ့ေဆာင်ယ

သွားေလ၏။‐ ၁၂ ဧလိ ှ ဲ သည်ထိအြခင်းအရာကိြမင်သြဖင့် ဧလိယအား``အိ

အက ်ပ်၏အဖ၊ အိ အက ်ပ် ၏အဖ၊ တန်ခိး ကီးမား၍ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့ဘက်မှခခံကာကွယ်ေသာအ ှ င်၊ ကိယ် ေတာ်သည်ထွက်ခွာသွားေတာ်မပါ ပီတကား''

ဟဟစ်ေအာ်၍ေြပာ၏။ ထိေနာက်သသည်ဧလိယ ကိတစ်ဖန်ြပန်၍မေတွ့မြမင်ရေတာ့ေချ။

ဧလိ ှ ဲ သည်ေ ကကဲွဝမ်းနည်းသြဖင့် မိမိ၏ ဝတ်လံကိ ှ စ်ြခမ်းဆတ် ဖဲလိက်၏။‐

၁၃ ထိေနာက်သသည်ဧလိယထံမှကျခ့ဲသည့် ဝတ်လံကိေကာက်ယ ပီးလ င်

ေယာ်ဒန်ြမစ် သိ့ြပန်လာ၏။‐ ၁၄ သသည်ြမစ်ကမ်းေပ တွင်ရပ်လျက်ေရကိ

ဧလိယ၏ဝတ်လံြဖင့် ိက်၏။ သိ့ရာတွင်ေရ သည်ကဲွ၍မသွားေချ။ ဧလိ ှ ဲ သည်``ဧလိယ

၏ဘရားတည်းဟေသာထာဝရဘရားသခင်ကားအဘယ်မှာနည်း'' ဟဟစ်ေအာ် ပီး လ င်

ေရကိတစ်ဖန် ိက်ြပန်၏။ ထိအခါေရ သည် ှ စ်ြခမ်းကဲွသြဖင့် သသည်ြမစ်တစ်ဘက်

ကမ်းသိ့ေလာက်၍သွားေလသည်။‐ ၁၅ ေယရိေခါ မိ ့မှပေရာဖက်ငါးကျိပ်တိ့သည်

ဧလိ ှ ဲ ကိြမင်သြဖင့်``ဧလိယ၏တန်ခိးကိ ဧလိ ှ ဲ ခံယရ ှ ိ ေလ ပီ'' ဟဆိ က၏။ သ

တိ့သည်ဧလိ ှ ဲ အားလာေရာက် ကိဆိကာ သ၏ေ ှ ့တွင်ဦး တ် က ပီးေနာက်၊‐ ၁၆

``ဤအရပ်တွင်အက ်ပ်တိ့လငါးကျိပ် ှ ိ ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့အားလံးပင်သန်မာသ

များြဖစ်ပါသည်။ အက ်ပ်တိ့အား အ ှ င် ၏သခင်ကိသွားေရာက် ှ ာေဖွခွင့် ပေတာ်မ ပါ။

ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်သ့ကိ ေဆာင်ယ ပီးလ င် ေတာင်ေပ ြဖစ်ေစ၊ ချိုင့်ထဲ

သိ့ြဖစ်ေစတစ်ေနရာရာတွင်ချထားေကာင်း ချထားခ့ဲပါလိမ့်မည်'' ဟေြပာ က၏။

ဧလိ ှ ဲ က``သင်တိ့မသွား ကပါ ှ င့်'' ဟ တားြမစ်၏။ ၁၇ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်အ ကိမ် ကိမ်ေတာင်းပန်

ကသြဖင့် ဧလိ ှ ဲ သည်သတိ့အားခွင့် ပလိက် ေလသည်။ ထိသငါးကျိပ်တိ့သည်သံးရက်တိင်

တိင် တစ်ေတာင်တက်ဆင်း ှ ာေဖွ ကေသာ်လည်း ဧလိယကိမေတွ့ က။‐ ၁၈
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ထိအခါသတိ့သည်ေယရိေခါ မိ ့တွင် ေစာင့်လျက် ေနသည့်ဧလိ ှ ဲ ၏ထံသိ့ြပန်လာ က၏။ ထိအခါ

ဧလိ ှ ဲ က``သင်တိ့အားမသွား ကရန်ငါေြပာ သည်မဟတ်ေလာ'' ဟဆိေလ၏။ ၁၉

ေယရိေခါ မိ ့သားအချို ့တိ့သည် ဧလိ ှ ဲ ထံ သွား၍``အ ှ င်၊ အ ှ င်သိေတာ်မသည့်အတိင်း

ဤ မိ ့သည်သာယာေသာ မိ ့ပင်ြဖစ်ေသာ်လည်း ေရမေကာင်းသြဖင့်ေနထိင်သတိ့သားပျက်

တတ်ပါသည်'' ဟေလာက် က၏။ ၂၀ ဧလိ ှ ဲ က``အိးသစ်တွင်ဆားအနည်းငယ်ထည့် ၍ယခ့ဲ ကေလာ့''

ဟဆိသည့်အတိင်းယခ့ဲ က ေသာအခါ၊‐ ၂၁ သသည်စမ်းေရတွင်းသိ့သွား၍ဆားကိေရတွင်

ခတ် ပီးလ င်``ထာဝရဘရားက`ငါသည်ဤေရ ကိသန့်စင်ေစ ပီ။ ေနာက်တစ်ဖန်ေသေဘး၊

သား ပျက်ေဘးမြဖစ်ပွားေစရ' ဟမိန့်ေတာ်မ ပီ'' ဟ၍ေြပာ၏။ ၂၂

ဧလိ ှ ဲ ေြပာသည့်အတိင်းပင်ထိအချိန်မှအစ ပ၍ ယေန့တိင်ေအာင်ထိေရသည်သန့်စင်လျက် ှ ိ

သတည်း။ ၂၃ ဧလိ ှ ဲ သည်ေဗသလ မိ ့သိ့သွားရန် ေယရိေခါ မိ ့မှထွက်ခွာခ့ဲ၏။ လမ်းတွင် မိ ့တစ် မိ ့မှသ

ငယ်အချို ့တိ့သည်ထွက်လာ ပီးလ င် သ့အား ေြပာင်ေလှာင် က၏။ သတိ့က``ဦးြပည်း၊ ေခါင်းတံး ကီး၊

ဤအရပ်မှထွက်သွားေလာ့'' ဟေအာ်ဟစ် က၏။ ၂၄ ဧလိ ှ ဲ သည်လှည့်၍သတိ့အားစိမ်းစိမ်း ကည့်

ပီးလ င် ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ကျိန်ဆဲေလသည်။ ထိအခါေတာအပ်ထဲ

မှဝက်ဝံမ ှ စ်ေကာင်ထွက်လာကာ ထိသငယ် ေလးဆယ့် ှ စ်ေယာက်တိ့အားအပိင်းပိင်းကိက်

ြဖတ်က၏။ ၂၅ ဧလိ ှ ဲ သည်ကရေမလေတာင်သိ့သွား ပီး ေနာက် ှ မာရိ မိ ့သိ့ြပန်လာေလသည်။

၃ ယဒြပည်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်၏နန်းစံတစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်ေြမာက်၌

အာဟပ်၏သားေတာ်ေယာရံသည် ဣသေရလြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍

ှ မာရိ မိ ့တွင်တစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်စိးစံရ၏။‐ ၂ သသည်ဘရားသခင်အားြပစ်မှားေသာ်လည်း

မိမိ ၏ခမည်းေတာ်သိ့မဟတ်မယ်ေတာ်ေယဇေဗလ ေလာက်မဆိးေချ။

သသည်ခမည်းေတာ်တည်လပ် ခ့ဲေသာဗာလဘရားေကျာက်တိင်ကိပယ် ှ ား လိက်ေလသည်။‐

၃ သိ့ရာတွင်မိမိအလျင်အပ်စိးခ့ဲသည့်ေနဗတ် ၏သားေယေရာေဗာင်မင်းက့ဲသိ့ပင်

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အားအြပစ်ကးေစရန်ေ ှ ့ ေဆာင်လမ်းြပေပးေလသည်။

ထိသိ့အြပစ် ကးလွန်မကိအ မဲ ပ၏။ ၄ ေမာဘဘရင်ေမ ှ ာသည်သိးများကိေမွးြမူကာ

ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းဣသေရလဘရင်အားသိးငယ် အေကာင်တစ်သိန်းကိလည်းေကာင်း၊ သိး ကီးအ

ေကာင်တစ်သိန်းမှရ ှ ိ ေသာသိးေမွးကိလည်း ေကာင်း အခွန်ဘ ာအြဖစ်ဆက်သေလ့ ှ ိ ၏။‐ ၅

သိ့ရာတွင်ဣသေရလဘရင်အာဟပ်ကွယ်လွန် သွားေသာအခါ ေမ ှ ာသည်ဣသေရလြပည်

ကိပန်ကန်ေလ၏။‐ ၆ ေယာရံမင်းသည်ချက်ချင်းပင် ှ မာရိ မိ ့မှ ထွက်၍ စစ်သည်ေတာ်တိ့ကိစ ံ း၏။‐

၇ယဒဘရင်ေယာ ှ ဖတ်ထံသိ့သံတမန်ေစ လတ်၍``ေမာဘမင်းသည်အက ်ပ်ကိပန်ကန် ေလ ပီ။

သိ့ြဖစ်၍သ့အားတိက်ခိက်ရန်အေဆွ ေတာ်သည် အက ်ပ် ှ င့်အတစစ်ပဲွဝင်ပါ မည်ေလာ''

ဟေမးြမန်း၏။ ေယာ ှ ဖတ်က``က ်ပ်ဝင်ပါမည်။ က ်ပ်သည် အေဆွေတာ်ခိင်းရာကိ ပရန်အသင့် ှ ိ ပါ

သည်။ က ်ပ်၏စစ်သည်ေတာ်များ၊ ြမင်းများ သည်လည်းအေဆွေတာ်၏စစ်သည်၊

ြမင်းများ က့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။‐ ၈ တိက်ခိက်ရန်အဘယ်လမ်းြဖင့်ချီတက် ကပါမည်

နည်း'' ဟေမး၏။ ေယာရံက``က ်ပ်တိ့သည်ဧဒံေတာက ာရလမ်းကိ ြဖတ်၍

လမ်း ှ ည်ြဖင့်ချီတက် ကပါမည်'' ဟေြဖ ကား၏။ ၉ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလဘရင်၊ ယဒဘရင် ှ င့်ဧဒံ

ဘရင်တိ့သည်ထွက်ခွာသွား ကရာ ခနစ်ရက်မ ကာေသာအခါတပ်သားများအတွက်ေသာ်

လည်းေကာင်း၊ ဝန်တင်တိရစာန်များအတွက်ေသာ် လည်းေကာင်းေသာက်သံးရန်ေရကန်သွားသြဖင့်၊‐

၁၀ ေယာရံမင်းက``ငါတိ့အခက် ကံ ပီ။ ထာဝရ ဘရားသည် ငါတိ့မင်းသံးပါးကိေမာဘဘရင်

၏လက်သိ့အပ်ေတာ်မေလ ပီတကား'' ဟဆိ၏။ ၁၁ ေယာ ှ ဖတ်မင်းက``ထာဝရဘရားအားေမး

ေလာက်ေပးမည့်ပေရာဖက်တစ်ပါးမ ဤအရပ် တွင်မ ှ ိ ပါသေလာ'' ဟေမး၏။

ေယာရံ၏တပ်များမှတပ်မးတစ်ေယာက်က`` ှ ာ ဖတ်၏သားဧလိ ှ ဲ  ှ ိ ပါသည်။

သသည်ဧလိယ ၏လက်ေထာက်ြဖစ်ခ့ဲဖးပါ၏'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၁၂

ေယာ ှ ဖတ်မင်းက``ထိသသည်ပေရာဖက်အစစ် အမှန်ြဖစ်ေပသည်'' ဟဆိသြဖင့်မင်းသံးပါး

တိ့သည်ဧလိ ှ ဲ ထံသိ့သွား က၏။ ၁၃ ဧလိ ှ ဲ ကဣသေရလဘရင်အား``အဘယ်

ေကာင့်သင့်အား ငါကညီရပါမည်နည်း။ သင် ၏ခမည်းေတာ်၊ မယ်ေတာ်တိ့၏အတိင်ပင်ခံ

ပေရာဖက်များထံသိ့သွား၍တိင်ပင်ပါေလာ့'' ဟဆိ၏။ ေယာရံက``ဤသိ့မဆိပါ ှ င့်။

ငါတိ့မင်းသံး ပါးကိ ေမာဘဘရင်၏လက်သိ့အပ်ေတာ်မ ေသာအ ှ င်မှာ

ထာဝရဘရားပင်ြဖစ်ေတာ် မပါ၏'' ဟဆိ၏။ ၁၄ ဧလိ ှ ဲ က``ငါကိးကွယ်လျက်ေနေသာအန

တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မ သည့်အတိင်းအကယ်၍ငါသည်ယဒဘရင်

ေယာ ှ ဖတ်၏မျက် ှ ာေတာ်ကိသာမေထာက် ခ့ဲေသာ်သင့်အားလှည့်၍ပင် ကည့်မည်မဟတ် ပါ။‐ ၁၅

ယခငါ့ထံသိ့ေစာင်းသမားတစ်ဦးကိ ေခ ခ့ဲပါေလာ့'' ဟဆိ၏။ ေစာင်းသမားသည်ေစာင်းတီး၍ေနစဥ်

ဘရားသခင် ၏တန်ခိးေတာ်သည်ဧလိ ှ ဲ အေပ သိ့သက်ေရာက် လာ၏။‐ ၁၆

သိ့ြဖစ်၍ဧလိ ှ ဲ က``ထာဝရဘရားက`ေြခာက် ေသွ့လျက် ှ ိ သည့်ဤေချာင်းတွင်ေြမာင်းများကိ

တးေလာ့။‐ ၁၇ သင်တိ့သည်မိး ှ င့်ေလကိမေတွ ့မြမင်ရေသာ် လည်း ဤေချာင်းသည်ေရြပည့်လိမ့်မည်။

သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့၏သိး ွားများဝန်တင်တိရစာန်များ အတွက် ေသာက်သံးရန်ေရအလံအေလာက်ရ ှ ိ

လိမ့်မည်' ဟဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မ ပီ'' ဟ ဆိ၏။‐ ၁၈ ထိ့ေနာက်ဧလိ ှ ဲ သည်ဆက်၍``ဤအမသည်

ထာဝရဘရား ပရန်လွယ်ကေသာအမ ြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ေမာဘြပည်သားတိ့ အား

သင်တိ့၏လက်သိ့အပ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၉ သင်တိ့သည်ထိသတိ့၏လှပသည့်ခံတပ် မိ ့

များကိသိမ်းယ၍ သစ်သီးပင် ှ ိ သမ ကိခတ် လဲှပစ် ကလိမ့်မည်။ သတိ့၏စမ်းေရတွင်း ှ ိ သမ

ကိပိတ်ဆိ့ကာ ေြမေကာင်းေြမသန့် ှ ိ သမ တိ့ ကိေကျာက်ခဲများ ှ င့်ဖံး၍ဖျက်ဆီး ကလိမ့်

မည်'' ဟဆင့်ဆိ၏။ ၂၀ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ယဇ်ပေဇာ်ေနကျအချိန်၌

ေရသည်ဧဒံြပည်ဘက်မှစီးဆင်းလာ ပီးလ င် ေြမြပင်ကိဖံးလမ်းေလ၏။ ၂၁

ဘရင်သံးပါးတိ့စစ်ချီလာ ကေကာင်းေမာဘ ြပည်သားတိ့သိ ှ ိ လာ ကေသာအခါ သတိ့သည်

လက်နက်ကိင်ေဆာင် ိင်သအ ကီးဆံးမှအငယ် ဆံးတိင်ေအာင် ှ ိ သမ ေသာလတိ့ကိစ ံ းေစ ၍

နယ်စပ်တွင်ေနရာယေစ က၏။‐ ၂၂ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်သတိ့အိပ်ယာမှ ိးထချိန်၌

ေနသည်ေရေပ တွင်အေရာင်ဟပ်သြဖင့် ေရကိ ေသွးက့ဲသိ့နီြမန်းေသာအသွင်ကိေဆာင်ေစ၏။‐ ၂၃

ေမာဘြပည်သားတိ့က``ေသွးေတွပါတကား။ ရန်သ့တပ်မေတာ်သံးခသည်အချင်းချင်းတိက်ခိက်သတ်

ြဖတ် ကေလ ပီ။ ငါတိ့သွား၍သတိ့၏တပ်စခန်း ကိလယက် ကကန်အ့ံ'' ဟေကးေကာ် က၏။ ၂၄

သိ့ရာတွင်ထိတပ်စခန်းသိ့သတိ့ေရာက် ှ ိ လာ ကေသာအခါ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က

သတိ့အားတိက်ခိက် ှ င်ထတ် ကေလသည်။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေမာဘြပည်

သားတိ့အား ဆက်လက်လိက်လံသတ်ြဖတ် ပီး လ င်သတိ့၏ မိ ့များကိဖျက်ဆီး က၏။‐ ၂၅

ေြမေကာင်းေြမသန့်ကိေတွ့ ှ ိ သည့်အခါတိင်း ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ကိယ်စီကိယ်ငှ

ေကျာက်ခဲတစ်လံးစီပစ်ချ ကသြဖင့် ေနာက်ဆံး ၌ထိေြမတိ့ကိေကျာက်ခဲများြဖင့်ဖံးအပ်ေစ က၏။

စမ်းေရတွင်း ှ ိ သမ ကိလည်းပိတ်ဆိ့၍ သစ်သီးပင်များကိလည်းခတ်လဲှ က၏။ ေနာက်

ဆံး၌ကိရဟရက် မိ ့ေတာ်သာလ င်ကျန်ေတာ့ သြဖင့် ေလာက်လဲတပ်သားတိ့သည်ထိ မိ ့ကိ

ဝိင်းရံတိက်ခိက် က၏။ ၂၆ ေမာဘဘရင်သည်မိမိ ံ းနိမ့်လျက် ှ ိ ေ ကာင်း ကိသိေသာအခါ

ားကိင်စစ်သရဲခနစ်ရာကိ ေခ ၍ရန်သ၏တပ်ကိထိးေဖာက် ပီးလ င် ရိ

ဘရင်ထံသိ့ထွက်ေြပးရန်အားထတ်ေလသည်။ သိ့ရာတွင်မေအာင်ြမင်ေချ။‐ ၂၇

ထိ့ေကာင့်သသည်မိမိ၏အ ိက်အရာဆက်ခံ မည့်သားဦးကိ မိ ့ ိ းေပ တွင် ေမာဘဘရားအား

ယဇ်ပေဇာ်ေလ၏။ ထိအခါဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည်ေကာက်လန့်၍ ေမာဘအမျိုးသား

တိ့၏ဘရားတစ်ခခ ပလပ်မည်ကိေ ကာက် ေသာေကာင့်လည်းေကာင်း၊ သိ့မဟတ်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား တစ်ခခ ပလပ်မည်ကိေ ကာက် ကသြဖင့် လည်းေကာင်း

ထိ မိ ့မှဆတ်ခွာ၍မိမိတိ့ြပည် သိ့ြပန် ကကန်၏။

၄ ပေရာဖက်တစ်ဦး၏မဆိးမတစ်ေယာက်သည် ဧလိ ှ ဲ ထံလာ၍``အ ှ င်၊ ကန်မ၏ခင်ပွန်း

ေသဆံးပါ ပီ။ အ ှ င်သိသည့်အတိင်းသသည် ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသသြဖစ် ပါ၏။

သိ့ရာတွင်သ၏ေကး ှ င်သည်ကန်မ ၏သား ှ စ်ေယာက်အား ဖခင်၏အေကးအတွက်

ကန်ခံေစရန်လာ၍ေခ ေနပါသည်'' ဟေြပာ၏။ ၂ ဧလိ ှ ဲ က``သင်၏အတွက်

ငါအဘယ်သိ့ ပရ ပါမည်နည်း။ သင်၏အိမ်တွင်အဘယ်ပစည်းဥစာ ှ ိ ပါသနည်း။

ငါ့အားေြပာေလာ့'' ဟဆိ၏။ မဆိးမက``သံလွင်ဆီအိးကေလးတစ်လံး မှတစ်ပါး

အြခားအဘယ်အရာမ မ ှ ိ ပါ'' ဟေြဖ ကား၏။ ၃ ဧလိ ှ ဲ က``သင်၏အိမ်နီးချင်းများထံသိ့ သွား၍

အိးလွတ်ရ ိင်သမ ကိငှားရမ်းေလာ့။‐ ၄ ထိေနာက်သင် ှ င့်သင်၏သားတိ့သည် အိမ်ထဲသိ့

ဝင်၍တံခါးကိပိတ် ပီးလ င် ငှားရမ်းထားသည့် အိးများြပည့်ေအာင်ဆီကိေလာင်းထည့် ကေလာ့။

ဆီြပည့်သည် ှ င့်တစ် ပိင်နက် တစ်အိး ပီးတစ် အိးဖယ်၍ထား ကေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၅

သိ့ြဖစ်၍ထိမဆိးမသည် မိမိ၏သားများကိ ေခ ၍ အိမ်ထဲသိ့ဝင်ကာတံခါးကိပိတ် ပီးလ င်

သ၏သားများယေဆာင်လာေသာအိးများ ထဲသိ့ဆီေလာင်းထည့်ေလသည်။‐ ၆

ထိအိးများအားလံးဆီြပည့်ေသာအခါ မဆိးမက``အိးလွတ်ကျန်ေသးသေလာ'' ဟ သားတိ့အားေမး၏။

သားတစ်ေယာက်က``မကျန် ေတာ့ပါ'' ဟဆိလိက်သည် ှ င့်ဆီထွက်ရပ်ေလ၏။‐ ၇

မဆိးမသည်ပေရာဖက်ဧလိ ှ ဲ ထံသိ့ြပန် လာေသာအခါ ပေရာဖက်က``ဆီကိေရာင်းချ၍

အေကး ှ ိ သမ ကိဆပ် ပီးေနာက် ကျန်ေငွြဖင့် သင် ှ င့်သားများအသက်ေမွး ကေလာ့'' ဟ ေြပာ၏။ ၈

တစ်ေန့သ၌ဧလိ ှ ဲ သည် နင် မိ ့သိ့သွား၏။ ထိ မိ ့တွင်ချမ်းသာ ကယ်ဝေသာအမျိုးသမီး တစ်ဦး ှ ိ ၏။

သသည်ဧလိ ှ ဲ အားဖိတ်ေခ ၍ ေကးေမွးဧည့်ခံ၏။ ထိေ ကာင့်ထိအချိန်မှ အစ ပ၍ဧလိ ှ ဲ သည်

ထိ မိ ့သိ့ေရာက်သည့် အခါတိင်းထိအမျိုးသမီး၏အိမ်တွင်စား ေသာက်ေလသည်။‐ ၉

ထိအမျိုးသမီးကမိမိ၏ခင်ပွန်းအား``ကန်မ တိ့၏အိမ်သိ့မ ကာခဏလာေရာက်တတ်သသည်
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သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သဧကန်အမှန်ြဖစ်ေ ကာင်း ကန်မသိပါ၏။‐ ၁၀ကန်မတိ့သည်အိမ်မိးေပ တွင်

အခန်းငယ်ကိ ပ လပ်၍ကတင်၊ စားပဲွ၊ ကလားထိင် ှ င့်မီးခွက်တိ့ ကိထားလ င်

ထိသသည်ကန်မတိ့ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာသည့်အခါတိင်း ထိအခန်းတွင်တည်းခိ ိင်ပါလိမ့်မည်''

ဟေြပာ၏။ ၁၁ တစ်ေန့သ၌ဧလိ ှ ဲ သည် နင် မိ ့သိ့ြပန်လာ ပီးလ င် နားေနရန်မိမိ၏အခန်းသိ့သွား၏။‐

၁၂ သသည်မိမိ၏အေစခံေဂဟာဇိအား အိမ် ှ င် အမျိုးသမီးကိအေခ ခိင်းေလသည်။

ထိ အမျိုးသမီးေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ၊‐ ၁၃ ေဂဟာဇိအား``ဤအမျိုးသမီးသည်

ငါတိ့ အားဤမ ဒကခံ၍လပ်ေကး ပစသည့် အတွက် ငါတိ့အဘယ်သိ့ေကျးဇးတံ့ြပန်

ရပါမည်နည်း။ သ့အားေမး ကည့်ပါေလာ့။ သသည်မိမိ၏အတွက်ငါ့အားဘရင့်ထံ

ေတာ်သိ့ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်ဗိလ်ချုပ် ထံသိ့ေသာ်လည်းေကာင်း သွားေရာက်ေြပာ ကား

ေပးရန်အလိ ှ ိ ေကာင်း ှ ိ ေပလိမ့်မည်'' ဟ ဆိ၏။ ထိအခါအမျိုးသမီးက``ကန်မသည်ဤ

အရပ်တွင် ေဆွမျိုးများ ှ င့်ေနရသြဖင့်ကန်မ မှာလိေလေသးမ ှ ိ ပါ'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၁၄

ထိေနာက်ဧလိ ှ ဲ သည်ေဂဟာဇိအား``ထိအမျိုး သမီးကိ ငါတိ့အဘယ်သိ့ေကျးဇး ပပါမည် နည်း''

ဟေမးြပန်၏။ ေဂဟာဇိက``သမှာသားသမီးမ ှ ိ ပါ။ သ၏ ခင်ပွန်းသည်လည်းအိမင်းပါ ပီ'' ဟဆိ၏။ ၁၅

ဧလိ ှ ဲ က``ထိအမျိုးသမီးကိ ဤေနရာသိ့ ေခ ခ့ဲေလာ့'' ဟအမိန့် ှ ိ သည့်အတိင်း အမျိုး

သမီးသည်လာ၍တံခါးဝတွင်ရပ်လျက်ေန၏။‐ ၁၆ ထိအခါဧလိ ှ ဲ က``သင်သည်ေနာင် ှ စ်ခါ

ဤအချိန်၌သားကိချီပိက်ရလိမ့်မည်'' ဟေြပာ၏။ အမျိုးသမီးက``အိ အ ှ င်၊ ကန်မအားလိမ်

လည်၍မေြပာပါ ှ င့်။ အ ှ င်သည်ဘရားသခင် ၏အေစခံြဖစ်ပါ၏'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၁၇

သိ့ရာတွင်ေနာင်တစ် ှ စ်ဤအချိန်ေလာက်၌ အမျိုး သမီးသည်သားေယာကျာ်းကိဖွားြမင်ေလသည်။ ၁၈

ှ စ်အနည်းငယ် ကာေသာအခါေကာက်ရိတ်ချိန် တစ်ခေသာနံနက်ခင်း၌ သငယ်သည်လယ်ထဲ

တွင်ေကာက်ရိတ်သမားများ ှ င့်အတ ှ ိ သည့် ဖခင်ထံသိ့သွားေရာက် ပီးေနာက်၊‐ ၁၉

တ်တရက်``ေခါင်းကိက်သည်၊ ေခါင်းကိက်သည်၊'' ဟ ဆိ၏။ သိ့ြဖစ်၍ဖခင်သည်

အေစခံတစ်ေယာက်အား``ဤ သငယ်ကိချီ၍သ၏မိခင်ထံသိ့ပိ့ေလာ့'' ဟ အမိန့်ေပး၏။‐ ၂၀

အေစခံသည်လည်းသငယ်ကိချီ၍ သ၏မိခင် ထံသိ့ပိ့၏။ မိခင်သည်သားငယ်ကိမွန်းတည့်ချိန်

တိင်ေအာင် မိမိ၏ေပါင်ေပ တွင်တင်ထား၏။ ထိ အချိန်၌သငယ်ေသဆံးသွားေလသည်။‐ ၂၁

ထိ့ေကာင့်မိခင်သည်သ့ကိဧလိ ှ ဲ ၏အခန်း သိ့ေပွ ့ချီကာ ကတင်ေပ မှာတင် ပီးေနာက်

တံခါးကိပိတ်ထား၏။‐ ၂၂ ထိေနာက်မိမိ၏ခင်ပွန်းကိေခ ၍``ပေရာဖက်

ဧလိ ှ ဲ ထံသိ့ကန်မသွားရပါမည်။ အေစခံ တစ်ေယာက် ှ င့်ြမည်းတစ်ေကာင်ကိကန်မထံ

သိ့ေစလတ်ေပးပါ'' ဟေြပာ၏။ ၂၃ ခင်ပွန်းြဖစ်သက``အဘယ်ေကာင့်ယေန့သွား

လိပါသနည်း။ ယေန့သည်ဥပသ်ေန့မဟတ်။ လဆန်းပဲွေန့လည်းမဟတ်'' ဟဆိ၏။

ဇနီးြဖစ်သက``ယင်းသိ့ပင်မဟတ်ေသာ်လည်း ကိစမ ှ ိ ပါ'' ဟြပန်ေြပာ၏။‐ ၂၄

ထိေနာက်သသည်ြမည်းကိကန်း ှ ီးတင်ေစ ပီး လ င် အေစခံအား``ြမည်းကိအြမန်ဆံးေမာင်း ှ င်ေပးပါ။

ငါအမိန့်မေပးဘဲအသွားမေ ှ း ေစ ှ င့်'' ဟမှာ ကားထား၏။‐ ၂၅ သိ့ြဖစ်၍အမျိုးသမီးသည်ဧလိ ှ ဲ  ှ ိ ရာ

ကာရ ေမလေတာင်ထိပ်သိ့ထွက်ခွာသွားေလသည်။ သ့ကိအေဝးမှလာေနသည်ကိဧလိ ှ ဲ ြမင်ေန

သြဖင့် မိမိ၏အေစခံေဂဟာဇိအား`` နင် မိ ့ သလာေနပါသည်တကား။‐ ၂၆

သ့ထံသိ့အလျင်အြမန်သွား၍`ကိယ်တိင်မာ ၏ေလာ၊ ခင်ပွန်းမာ၏ေလာ၊ သားငယ်မာ၏ေလာ၊'

ဟေမးြမန်းေလာ့'' ဟဆိ၏။ အမျိုးသမီးသည်ေဂဟာဇိအား``ကျန်းမာပါ သည်''

ဟြပန်ေြပာ၏။‐ ၂၇ သိ့ရာတွင်ဧလိ ှ ဲ ထံသိ့ေရာက်ေသာအခါဦး တ်ပျပ်ဝပ် ပီးလ င်

ဧလိ ှ ဲ ၏ေြခကိဖက်၏။ ေဂဟာဇိသည်အမျိုးသမီးအားတွန်းဖယ်မည် ပေသာအခါ

ဧလိ ှ ဲ က``သ့အား ှ ိ ေစေတာ့။ သသည်အလွန်စိတ်ဆင်းရဲလျက်ေနသည်ကိ မြမင်သေလာ။

ဤအမ ှ င့်ပတ်သက်၍ ထာဝရ ဘရားသည်ငါ့အားေဖာ်ြပေတာ်မမခ့ဲ'' ဟ ဆိ၏။ ၂၈

အမျိုးသမီးက``အ ှ င်၊ ကန်မသည်အ ှ င့်ထံ တွင်သားဆကိေတာင်းပါသေလာ။`အချည်း ှ ီး

ကန်မေမ ာ်လင့်၍မေနပါရေစ ှ င့်' ဟအ ှ င့် အားေြပာ ကားခ့ဲသည်မဟတ်ပါေလာ'' ဟ ဆိ၏။ ၂၉

ဧလိ ှ ဲ သည်ေဂဟာဇိ၏ဘက်သိ့လှည့်၍``ငါ ၏ေတာင်ေဝှးကိယ၍အလျင်အြမန်သွားေလာ့။

လမ်းတွင်မည်သ့ကိမ  တ်မဆက် ှ င့်။ သင့်အား တ်ဆက်သ ှ ိ လ င်လည်းြပန်၍ေြဖမေန ှ င့်။

အိမ်သိ့အေရာက်သွား၍သငယ်၏အေပ တွင် ငါ၏ေတာင်ေဝှးကိတင်ထားေလာ့'' ဟေစခိင်း

ေလသည်။ ၃၀ အမျိုးသမီးကဧလိ ှ ဲ အား``အသက် ှ င် ေတာ်မေသာထာဝရဘရား ှ င့်အ ှ င်၏အေပ

တွင်ကန်မထား ှ ိ ေသာေကျးဇးသစာကိတိင် တည်၍ အ ှ င်မပါကကန်မသွားမည်မဟတ်

ပါ'' ဟေြပာ၏။ သိ့ြဖစ်၍ဧလိ ှ ဲ သည်ထ၍ သ ှ င့်အတလိက်သွားေလသည်။‐ ၃၁

ေဂဟာဇိသည်ေ ှ ့မှသွား ှ င့် ပီးလ င်ဧလိ ှ ဲ ၏ေတာင်ေဝှးကိကေလး၏အေပ တွင်တင်ထား၏။

သိ့ရာတွင်သငယ်ထံမှအသံကိမ ကားရ။ အသက် ှ င်သည့်လကဏာကိလည်းမေတွ့ရ

သြဖင့်ေဂဟာဇိသည်ဧလိ ှ ဲ ကိြပန်၍ ကိဆိကာ``သငယ်မ ိးပါ'' ဟေြပာ၏။ ၃၂

ဧလိ ှ ဲ သည်အိမ်သိ့ေရာက်ေသာအခါတစ်ကိယ် တည်းအခန်းထဲသိ့ဝင်၍ ကတင်ေပ တွင်ေသေန

ေသာသငယ်ကိေတွ့ေလ၏။‐ ၃၃ သသည်တံခါးကိပိတ် ပီးလ င်ထာဝရဘရား

အားဆေတာင်းေလ၏။‐ ၃၄ ထိေနာက်သငယ်၏အေပ တွင်ေမှာက်လျက် တ်ချင်း၊

မျက်စိချင်း၊ လက်ချင်းထပ်၍ထား၏။ ယင်းသိ့ သငယ်၏အေပ တွင်ေမှာက်၍ေနေသာအခါ

သငယ်၏ကိယ်ခ ာသည်ေ ွးစ ပလာ၏။‐ ၃၅ ဧလိ ှ ဲ သည်ထ၍အခန်းထဲတွင်စကေလာက် ပီးေနာက်

သငယ်၏အေပ တွင်တစ်ဖန်ေမှာက်၍ ေနြပန်၏။ သငယ်သည်ခနစ် ကိမ်ေချဆတ် ပီး

ေနာက်မျက်စိဖွင့်၏။‐ ၃၆ ဧလိ ှ ဲ သည်ေဂဟာဇိအားသငယ်၏မိခင်ကိ အေခ ခိင်း၏။

အမျိုးသမီးေရာက်လာေသာအခါ ဧလိ ှ ဲ ကသ့အား``ဤမှာသင်၏သား'' ဟဆိ၏။‐ ၃၇

အမျိုးသမီးသည်ဧလိ ှ ဲ ၏ေြခရင်းတွင်ပျပ်ဝပ် ပီးလ င် မိမိ၏သားကိချီ၍ထွက်ခွာသွားေလ သည်။

၃၈ အခါတစ်ပါး၌ ိင်ငံတစ်ဝှမ်းလံးတွင် အစာ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘးဆိက်ေရာက်ေနချိန် ၌

ဧလိ ှ ဲ သည်ဂိလဂါလ မိ ့သိ့ြပန်ေလသည်။ သသည်ပေရာဖက်တစ်စကိသွန်သင်လျက်ေန စဥ်

ထိသတိ့အတွက်အိး ကီးတစ်လံးြဖင့် ဟင်းချက်ရန် မိမိ၏အေစခံအားေြပာ ကား၏။‐ ၃၉

ပေရာဖက်တစ်ပါးသည်ဟင်းသီးဟင်း ွက်များ ခးရန် လယ်ေတာသိ့သွားရာဘးပင် ိင်းတစ်ပင်

ကိေတွ့သြဖင့် သယ် ိင်သမ ေသာဘးသီးတိ့ ကိခးဆွတ် ပီးေသာ် ဘး ိင်းမှန်းမသိဘဲခဲွ

စိတ်၍ဟင်းအိးတွင်ခတ်ေလသည်။‐ ၄၀ ထိဟင်းကိလတိ့စားေသာက်ရန်ေလာင်းထည့်

လိက်ေသာအခါ သတိ့သည်ြမည်းစမ်းမိသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက်ဧလိ ှ ဲ အား``ဤဟင်းတွင်

အဆိပ်ခတ်ထားပါသည်တကား'' ဟဟစ် ေအာ်ကာမစားဘဲေန က၏။‐ ၄၁

ဧလိ ှ ဲ သည်မန့်ညက်အနည်းငယ်ကိေတာင်းယ ကာအိးထဲသိ့ပစ်ထည့်လိက်၏။ ထိေနာက်``ဤသ

တိ့စားေသာက်ရန်ေလာင်းထည့်ေလာ့'' ဟဆိသည့် အတိင်းေလာင်းထည့်ေသာအခါအဆိပ်မ ှ ိ

ေတာ့ေချ။ ၄၂ အြခားအခါတစ်ပါး၌လည်းလတစ်ေယာက်သည်

ထိ ှ စ်ေပ မေယာေကာက်ဦး ှ င့်လပ်ေသာမန့်အလံး ှ စ်ဆယ်ကိဧလိ ှ ဲ အတွက် ဗာလ ှ လိ ှ  မိ ့မှ

ယေဆာင်လာ၏။ ဧလိ ှ ဲ သည်ပေရာဖက်တိ့ကိ ထိအစားအစာြဖင့်ဧည့်ခံရန်မိမိ၏အေစခံ အားေြပာ၏။‐

၄၃ သိ့ရာတွင်အေစခံက``လတစ်ရာကိဤမ ေလာက် ှ င့်ေကး ိင်ပါမည်ေလာ'' ဟဆိ၏။ ဧလိ ှ ဲ က``ထိ

အစားအစာကိ ဤသတိ့ကိေကးေလာ့။ ထာဝရ ဘရားက`သတိ့သည်ဝစွာစားရ ကသည့်အြပင်

စားစရာအချို ့ပင်ကျန် ကင်းလိမ့်မည်' ဟမိန့် ေတာ်မ၏'' ဟြပန်ေြပာေလသည်။‐ ၄၄

သိ့ြဖစ်၍အေစခံသည်ပေရာဖက်တိ့အား ထိ အစားအစာကိတည်ခင်းေကးေမွးရာထာဝရ

ဘရားဗျာဒိတ်ေတာ် ှ င့်အညီ ထိသတိ့အား လံးဝစွာစားရ က ပီးေနာက်စားစရာ

အချို ့ပင်ကျန် ကင်းေသးသည်။

၅ ရိတပ်မေတာ်ဗိလ်ချုပ်ေနမန်သည် ရိဘရင် ၏ ိ ေသေလးစားမကိများစွာခံရသြဖစ်၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ေနမန်အားြဖင့် ထာဝရဘရားသည် ရိတပ်များကိေအာင်ပဲွခံေစေတာ်

မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ေနမန်သည်သရဲေကာင်း ကီးတစ်ဦးြဖစ်ေသာ်လည်း

ေကာက် ွံ ့ဖွယ်ြဖစ် ေသာအေရြပားေရာဂါစဲွကပ်ေနသြဖစ်ေပ သည်။‐ ၂

ရိအမျိုးသားတိ့သည်အခါတစ်ပါးကဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားလယက်တိက်ခိက် က ရာဝယ်

ဣသေရလအမျိုးသမီးသငယ်မတစ် ေယာက်ကိဖမ်းဆီးရမိခ့ဲ၏။ သသည်ေနမန်

၏ဇနီးထံတွင်အေစခံရေလသည်။‐ ၃ တစ်ေန့ေသာအခါသသည်မိမိ၏သခင်မ

အား``ကန်မတိ့သခင်သည် ှ မာရိ မိ ့တွင်ေန ထိင်သပေရာဖက်ထံသိ့သွား ိင်ပါက အဘယ်

မ ေကာင်းပါမည်နည်း။ ထိပေရာဖက်သည်သခင် ၏ေရာဂါကိေပျာက်ကင်းေအာင်ကသေပးပါ

လိမ့်မည်'' ဟေြပာ၏။‐ ၄ ဤစကားကိ ကားေသာအခါေနမန်သည်မင်း ကီးထံသိ့သွား၍

သငယ်မေြပာသည့်စကား ကိသံေတာ်ဦးတင်၏။‐ ၅ မင်း ကီးက``ဣသေရလဘရင်ထံသိ့သွား၍ဤ

စာကိေပးေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ေနမန် သည်ေငွသားသံးေသာင်း၊

ေ သားေြခာက်ေထာင် ှ င့် ဝတ်စားတန်ဆာဆယ်စံကိယ၍ထွက်ခွာသွား ေလသည်။‐ ၆

သယေဆာင်သွားသည့်စာတွင်``ယခစာ ှ င့်လာသက ်ပ်၏အမထမ်းေနမန်၏ေရာဂါကိေပျာက်ကင်း

ေအာင်ကသေပးရန် ဤစာ ှ င့်တကွအေဆွေတာ် ထံလတ်လိက်သည်'' ဟပါ ှ ိ ၏။ ၇

ဣသေရလဘရင်သည်ထိစာကိရေသာအခါ အဝတ်ေတာ်ကိဆတ်လျက်``ငါသည်ဤသ၏

ေရာဂါကိေပျာက်ကင်းေစလိမ့်မည်ဟအဘယ် သိ့ ရိမင်းေမ ာ်လင့် ိင်ပါသနည်း။ ငါသည်

အသက်ကိေပးပိင် တ်ပိင်ေသာတန်ခိး ှ င့်ြပည့် စံသည့်ဘရားြဖစ်ပါသေလာ။ သသည်ငါ့အား

ရန် ှ ာသည်မှာထင် ှ ားပါသည်တကား'' ဟ ဆိ၏။ ၈ ပေရာဖက်ဧလိ ှ ဲ သည်ဤအြဖစ်အပျက်ကိ

ကားသိေသာအခါ``အဘယ်ေကာင့်အ ှ င်သည်ဤမ စိတ်အေ ှ ာက်အယှက်ြဖစ်ေတာ်မရပါ သနည်း။

ဣသေရလြပည်တွင်ပေရာဖက် ှ ိ ေ ကာင်းသိေစရန် သ့အားငါ့ထံသိ့လတ် လိက်ပါေလာ့''

ဟမင်း ကီးအားမှာလိက်ေလ သည်။ ၉ သိ့ြဖစ်၍ေနမန်သည်ြမင်းများကသည့်ရထား ကိစီး၍

ဧလိ ှ ဲ ၏အိမ်အဝင်ဝသိ့လာေရာက် ရပ်တန့်၏။‐ ၁၀ ဧလိ ှ ဲ ကသ့အား``သင်သည်ေယာဒန်ြမစ်တွင်

ခနစ် ကိမ်တိင်တိင်ေရချိုးပါလ င် သင်၏ေရာဂါ လံးဝေပျာက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်''
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ဟအေစခံ ကိလတ်၍ေြပာ ကားေစ၏။‐ ၁၁ သိ့ရာတွင်ေနမန်သည်ြပင်းစွာအမျက်ထွက်

လျက်``သသည်ယတ်စွအဆံးငါ့ထံသိ့ထွက်လာ ပီးလ င် မိမိ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ထံသိ့ဆေတာင်းကာ ေရာဂါ ှ ိ သည့်ေနရာတွင် ေတာင်ေဝှးကိေဝ့ှရမ်းြခင်းအားြဖင့် ငါ၏ေရာဂါ

ကိေပျာက်ကင်းေစလိမ့်မည်ဟငါထင်မှတ်၏။‐ ၁၂ ထိ့ြပင်ဒမာသက် မိ ့ ှ ိ အာဗနြမစ် ှ င့်ဖာဖာ

ြမစ်တိ့သည် ဣသေရလြမစ် ှ ိ သမ ထက်ပိ၍ ေကာင်းသြဖင့် ထိြမစ်တိ့တွင်ေရချိုး၍ေရာဂါ

ကိေပျာက်ကင်း ိင်သည်မဟတ်ေလာ'' ဟဆိ၍ ြပန်ေလသည်။ ၁၃ သ၏အေစခံတိ့သည်

သ့ထံသိ့ချဥ်းကပ်၍``အ ှ င်၊ အကယ်၍ပေရာဖက်ကအ ှ င့်အားခက်ခဲသည့်

အမတစ်စံတစ်ခကိ ပလပ်ခိင်းပါက အ ှ င် နာခံမည်မဟတ်ပါေလာ။ `ေရချိုး၍ေရာဂါေပျာက်

ကင်းေလာ့' ဟခိင်းသည်ကိပိ၍နာခံသင့်သည် မဟတ်ပါေလာ'' ဟေလာက်ထား က၏။‐ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍ေနမန်သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ဆင်း ပီး လ င် ဧလိ ှ ဲ  န် ကားခ့ဲသည့်အတိင်း ခနစ် ကိမ်

တိင်တိင်မိမိကိယ်ကိေရတွင် ှ စ်လိက်ေသာအခါ ေရာဂါလံးဝေပျာက်ကင်းသွားေလသည်။ သ၏

အသားအေရသည်ကေလးသငယ်၏အသား အေရက့ဲသိ့ေတာင့်တင်းစိေြပလာ၏။‐ ၁၅

သသည်မိမိ၏ေနာက်လိက်ေနာက်ပါအေပါင်း ှ င့် အတ ဧလိ ှ ဲ ထံသိ့ြပန်သွား ပီးလ င်'' ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏ဘရားမှတစ်ပါး အြခားဘရား မ ှ ိ ေ ကာင်းကိယခအက ်ပ်သိပါ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍

အ ှ င်၊ အက ်ပ်ေပးလေသာလက်ေဆာင်ကိလက်ခံ ေတာ်မပါ'' ဟေြပာ၏။ ၁၆

ဧလိ ှ ဲ က``ငါသည်လက်ေဆာင်ကိလက်ခံမည် မဟတ်ေကာင်း ငါကိးကွယ်သည့်အသက် ှ င်ေတာ်

မေသာထာဝရဘရားကိတိင်တည်ေြပာ၏'' ဟ ဆိ၏။ ေနမန်သည်ဧလိ ှ ဲ အားလက်ေဆာင်ကိလက်ခံ

ပါရန် အ ကိမ် ကိမ်တိက်တွန်းေသာ်လည်းဧလိ ှ ဲ သည်လက်မခံဘဲေန၏။‐

၁၇ သိ့ြဖစ်၍ေနမန်က``အက ်ပ်ေပးလေသာလက် ေဆာင်ကိအ ှ င်လက်မခံပါမ

လား ှ စ်စီးတင် ေြမကိအက ်ပ်၏ေနရင်းြပည်သိ့ယေဆာင် သွားခွင့် ပေတာ်မပါ။

အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ယခမှစ၍အက ်ပ် သည် ဘရားသခင်မှတစ်ပါးအြခားအဘယ်

ဘရားကိမ မီး ိ ့ရာယဇ်သိ့မဟတ်အြခား အဘယ်ယဇ်ကိမ ပေဇာ်ေတာ့မည်မဟတ်

ေသာေကာင့်ြဖစ်ပါ၏။‐ ၁၈ ထိေကာင့်အက ်ပ်သည်မိမိ၏ဘရင် ှ င့်အတ

ရိဘရားရိမုန်ဗိမာန်သိ့လိက်ပါသွားေရာက်၍ ကိးကွယ်ဝတ် ပခ့ဲသည့်အြပစ်အတွက်ထာဝရ

ဘရားသည် အက ်ပ်အားအြပစ်လတ်ေတာ်မလိမ့် မည်ဟေမ ာ်လင့်ပါ၏။

ထာဝရဘရားသည်အက ်ပ် အားအမှန်ပင်အြပစ်လတ်ေတာ်မပါလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၁၉

ထိအခါဧလိ ှ ဲ က``ေအးချမ်းစွာသွားပါေလာ့'' ဟဆိသြဖင့် ေနမန်သည်ထွက်ခွာသွားေလ၏။

သသည်သွား၍အေဝးသိ့မေရာက်မီ၊‐ ၂၀ ဧလိ ှ ဲ ၏အေစခံေဂဟာဇိက``ငါ့သခင်သည်

ေနမန်ထံမှအဘယ်အရာကိမ မယဘဲ သ့ အားထွက်ခွာသွားခွင့် ပေလ ပီတကား။ သခင်

သည် ရိအမျိုးသားေပးလသည့်ပစည်းများ ကိလက်ခံသင့်သည်။ ငါသည်ေနမန်၏ေနာက်သိ့

ေြပး၍လိက် ပီးလ င် သ့ထံမှပစည်းတစ်စံတစ် ရာကိရေအာင်ယမည်ြဖစ်ေ ကာင်း အသက် ှ င်

ေတာ်မေသာထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိပါ၏'' ဟတစ်ကိယ်တည်းေြပာဆိကာ၊‐ ၂၁

ေနမန်၏ေနာက်သိ့လိက်ေလ၏။ ေနမန်သည်မိမိ ၏ေနာက်သိ့လတစ်ေယာက်လိက်လာသည်ကိြမင်

ေသာအခါ ထိသ ှ င့်ေတွ့ဆံရန်ရထားေပ မှ ဆင်း၍``အေရးကိစတစ်စံတစ်ရာ ှ ိ ပါသေလာ''

ဟေမး၏။ ၂၂ ေဂဟာဇိက``မ ှ ိ ပါ။ သိ့ရာတွင်ကန်ေတာ်၏သခင် က

ယခပင်ဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းေဒသမှပေရာဖက် ှ စ်ပါးေရာက် ှ ိ လာသြဖင့် သတိ့အတွက်ေငွသား

သံးေထာင် ှ င့်ဝတ်စံ ှ စ်စံကိအ ှ င့်ထံမှေတာင်းခံ ရန် ကန်ေတာ်အားေစလတ်လိက်ပါသည်'' ဟေြဖ၏။

၂၃ ေနမန်က``ေကျးဇး ပ၍ေငွသားေြခာက်ေထာင်ယ ပါေလာ့'' ဟတိက်တွန်း ပီးလ င်ထိေငွကိအိတ် ှ စ်

လံးတွင်ထည့်၍ ဝတ်စံ ှ စ်စံ ှ င့်အတမိမိ၏ အေစခံ ှ စ်ေယာက်အားေပးအပ်ကာေဂဟာဇိ

ေ ှ ့မှထမ်းယသွားေစ၏။‐ ၂၄ သတိ့သည်ဧလိ ှ ဲ ေနထိင်ရာေတာင်ကန်းသိ့ေရာက် ေသာအခါ

ေဂဟာဇိသည်အိတ် ှ စ်လံးကိယ၍အိမ် ထဲသိ့သယ်ေဆာင်သွားေလသည်။ ထိေနာက်ေနမန်၏

အေစခံများအားြပန်၍လတ်လိက်၏။‐ ၂၅ သသည်အိမ်ထဲသိ့ြပန်၍ဝင်လာေသာအခါဧလိ

ှ ဲ က``အဘယ်သိ့သွားေနပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ေဂဟာဇိက``အ ှ င်၊ ကန်ေတာ်အဘယ်ကိမ

မသွားပါ'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၂၆ သိ့ရာတွင်ဧလိ ှ ဲ က``သင် ှ င့်ေတွ့ဆံရန်ထိသ

ရထားေပ မှဆင်းရာအရပ်သိ့ ငါ၏စိတ်ဝိညာဥ် သည်ေရာက် ှ ိ ခ့ဲသည်မဟတ်ေလာ။ ဤအချိန်သည်

ေငွ၊ အထည်၊ သံလွင်ဥယျာဥ်၊ စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သိး၊ ွား၊ အေစခံများကိခံယရန်အချိန်မဟတ်။‐ ၂၇

ယခေနမန်၏ေရာဂါသည်သင့်အေပ သိ့သက် ေရာက်၍ သင် ှ င့်သင့်သားေြမးတိ့၌ထာဝစဥ်စဲွ

ကပ်ေနလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ေဂဟာဇိထွက်သွား ချိန်၌ထိေရာဂါစဲွကပ်သြဖင့် သ၏ကိယ်သည်

မိးပွင့်က့ဲသိ့ြဖူလျက်ေန၏။

၆
ဧလိ ှ ဲ ၏လက်ေအာက်ခံပေရာဖက်တစ်စ က``အက ်ပ်တိ့ေနထိင်သည့်အေဆာင်သည်

အလွန်ပင်ကျဥ်းပါသည်။‐ ၂ အေဆာင်သစ်တစ်ေဆာင်ေဆာက်လပ် ိင်ရန်

အက ်ပ်တိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်နားသိ့သွား၍ သစ်ပင်ခတ်လဲှပါရေစ'' ဟအခွင့်ေတာင်း က၏။

ဧလိ ှ ဲ က``ေကာင်း ပီ'' ဟဆိ၏။ ၃ ပေရာဖက်တစ်ပါးကဧလိ ှ ဲ အား မိမိတိ့ ှ င့်

အတလိက်ရန်တိက်တွန်းသည့်အတိင်း ဧလိ ှ ဲ သည်သေဘာတသြဖင့်၊‐ ၄

သတိ့သည်အတတကွသွား ကေလသည်။ သတိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ

အလပ်ကိစ က၏။‐ ၅ သတိ့အထဲမှလတစ်ေယာက်သည်သစ်ပင် ကိခတ်လဲှေနစဥ်

သ၏ပဆိန်သည်ေရထဲသိ့ ကျသွား၏။ ထိအခါသသည်ဧလိ ှ ဲ အား``အ ှ င်၊

အက ်ပ်အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်း။ ထိပဆိန်သည်ငှားယခ့ဲေသာပဆိန်ြဖစ် ပါ၏''

ဟဟစ်ေအာ်၍ေြပာ၏။ ၆ ဧလိ ှ ဲ က``ပဆိန်အဘယ်မှာကျသနည်း'' ဟ ေမးလ င်

ထိသသည်ကျသည့်ေနရာကိြပ၏။ ဧလိ ှ ဲ သည်တတ်တစ်ေချာင်းကိခတ်၍ေရထဲသိ့ပစ်

ချကာ ပဆိန်ကိေပါေလာေပ ေစ ပီးေနာက်၊‐ ၇ ``ထိပဆိန်ကိဆယ်ယေလာ့''

ဟဆိ၏။ ထိသ သည်လည်းလက်ကိဆန့်၍ပဆိန်ကိဆယ်ယ လိက်ေလသည်။ ၈

ရိဘရင်သည်ဣသေရလြပည် ှ င့်စစ်ြဖစ် ေနချိန်၌ မိမိ၏တပ်မးများ ှ င့်တိင်ပင်၍

တပ်စခန်းချရန်ေနရာကိေ ွးချယ်၏။‐ ၉ သိ့ရာတွင်ဧလိ ှ ဲ ကဣသေရလဘရင်အား``ဤ

မည်ေသာေနရာတွင် ရိအမျိုးသားတိ့သည် ခံ ခိတိက်ခိက်ရန်ေစာင့်လျက်ေန ကပါသည်။ သိ့

ြဖစ်၍ထိေနရာသိ့မသွားပါ ှ င့်'' ဟလလတ် ၍သတိေပးေလသည်။‐ ၁၀

ထိ့ေကာင့်ဣသေရလဘရင်သည်ထိအရပ်တွင် ေနထိင်သတိ့အား ကိတင်သတိေပး၍သတိ

ဝိရိယ ှ င့်ေစာင့်ေနေစ၏။ ဤသိ့ြဖစ်ပျက်သည် မှာအ ကိမ် ကိမ်အဖန်ဖန်ပင်ြဖစ်သတည်း။ ၁၁

ရိဘရင်သည်လွန်စွာစိတ်ပပန်သြဖင့် မိမိ၏ တပ်မးများကိေခ ၍``သင်တိ့အနက်အဘယ်

သသည် ဣသေရလဘရင်ဘက်သိ့ပါေနသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၁၂

တပ်မးတစ်ေယာက်က``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အဘယ် သမ မပါပါ။ ပေရာဖက်ဧလိ ှ ဲ သည်အ ှ င်

၏အိမ်ခန်းတွင်တီးတိးေြပာသည့်စကားကိ ပင် ဣသေရလဘရင်အားသံေတာ်ဦးတင် ပါ၏''

ဟေလာက်၏။ ၁၃ မင်း ကီးက``ထိသအဘယ်မှာ ှ ိ သည်ကိ စံစမ်း ကေလာ့။ သ့အားငါဖမ်းဆီးမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ မင်း ကီးသည်ေဒါသန် မိ ့တွင်ဧလိ ှ ဲ  ှ ိ ေန ေကာင်း ကားသိေတာ်မေသာအခါ‐ ၁၄

ြမင်းစီးသရဲများ၊ စစ်ရထားများ ှ င့်စစ်သည် ဗိလ်ေြခတိ့ကိထိအရပ်သိ့ေစလတ်ေတာ်မ၏။

သတိ့သည်ညဥ့်အချိန်၌ေရာက် ှ ိ လာကာထိ မိ ့ကိဝိင်းရံထား က၏။‐ ၁၅

ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာ၌ဧလိ ှ ဲ ၏ အေစခံသည်ထ၍အိမ်ြပင်သိ့ထွက်လိက်ရာ

မိ ့ကိဝိင်းရံထားေသာ ရိတပ်သားများ ှ င့် တကွြမင်းစီးသရဲများ၊ စစ်ရထားများကိ

ြမင်ေလ၏။ သသည်ဧလိ ှ ဲ ထံသိ့ြပန်လာ ပီး လ င်``ကန်ေတာ်တိ့ခက်ေချ ပီ။ အဘယ်သိ့ ပ

ရ ကပါမည်နည်း'' ဟဟစ်ေအာ်၍ေြပာ၏။ ၁၆ ဧလိ ှ ဲ က``မစိးရိမ် ှ င့်။ ငါတိ့ဘက်၌ ှ ိ ေန

သတိ့သည် သတိ့ဘက်၌ ှ ိ ေနသတိ့ထက် ပိမိများြပား၏'' ဟဆိ၏။‐ ၁၇

ထိေနာက်သသည်``အိ ထာဝရဘရား၊ ဤသ၏ မျက်စိကိဖွင့်ေတာ်မပါ'' ဟဆေတာင်းသည်

အတိင်းထာဝရဘရားသည်ထိသ၏မျက်စိ ကိဖွင့်ေတာ်မသြဖင့် သသည်ဧလိ ှ ဲ ၏ပတ်

လည်ေတာင်ကန်းေပ ၌ မီးြမင်းများ ှ င့်မီး စစ်ရထားများြပည့် ှ က်လျက်ေနသည်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၈

ရိတပ်ချဥ်းကပ်လာေသာအခါဧလိ ှ ဲ က``အိ ထာဝရဘရား၊ ထိသတိ့အားမျက်စိကွယ် ေစေတာ်မပါ''

ဟဆေတာင်းသည့်အတိင်း ထာဝရဘရားသည်ထိသတိ့အားမျက်စိ ကွယ်ေစေတာ်မ၏။‐ ၁၉

ထိအခါဧလိ ှ ဲ သည်သတိ့ထံသိ့သွား ပီး လ င်``သင်တိ့လမ်းမှားေန ကသည်။ ဤ မိ ့သည်

သင်တိ့ ှ ာေသာ မိ ့မဟတ်။ ငါ့ေနာက်သိ့လိက် ခ့ဲ ကေလာ့။ သင်တိ့အလိ ှ ိ သထံသိ့ငါပိ့

ေဆာင်ေပးမည်'' ဟဆိ၏။ ထိေနာက်ထိသတိ့ အား ှ မာရိ မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်သွားေလသည်။ ၂၀

သတိ့ မိ ့တွင်းသိ့ဝင် ပီးသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက် ဧလိ ှ ဲ သည်``အိ ထာဝရဘရား၊ ဤသတိ့၏

မျက်စိကိဖွင့်ေတာ်မ၍တစ်ဖန်ြမင်ေစေတာ် မပါ'' ဟဆေတာင်းသည့်အတိင်းထာဝရ

ဘရားသည် သတိ့အားမျက်စိအလင်းကိ ြပန်၍ေပးေတာ်မေသာအခါ သတိ့သည်

ှ မာရိ မိ ့တွင်းသိ့ေရာက် ှ ိ ေနသည်ကိ ြမင်ရ က၏။ ၂၁ ဣသေရလဘရင်သည် ှ ရိအမျိုးသားတိ့

ကိေတွ့ေသာအခါ ဧလိ ှ ဲ အား``အ ှ င်၊ သတိ့ အားသတ်ရပါမည်ေလာ။

သတိ့အားသတ်ရ ပါမည်ေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၂၂ ဧလိ ှ ဲ က``မသတ်ပါ ှ င့်။

တိက်ပဲွတွင်ဖမ်းဆီးရ မိသည့်စစ်သည်များကိပင်လ င်သတ်ရသည်မ ဟတ်ပါ။

သတိ့အားစားေသာက်ဖွယ်ရာများကိ ေကးေမွး၍ သတိ့၏ဘရင်ထံသိ့ြပန်ခွင့်ေပး

ေတာ်မပါ'' ဟဆိ၏။‐ ၂၃ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလဘရင်သည်စားပဲွ ကီး ခင်းကျင်း၍

သတိ့အားစားေသာက်ေစ ပီး ေသာအခါ ရိဘရင်ထံသိ့ြပန်ေစေတာ် မ၏။

ထိေန့မှအစ ပ၍ ရိအမျိုးသား တိ့သည် ဣသေရလြပည်ကိတိက်ခိက်လယက်

မမ ပဝ့ံ ကေတာ့ေချ။ ၂၄ ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါ ရိဘရင် ဗဟာဒဒ်သည်

ဣသေရလြပည်သိ့မိမိ၏တပ်မ ေတာ်တစ်ခလံး ှ င့်ချီတက်၍ ှ မာရိ မိ ့ကိ ဝိင်းရံထားသြဖင့်၊‐

၂၅ ြမည်းေခါင်းတစ်လံးကိေငွသား ှ စ်ဆယ်ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ခိေချး



၄ ဓမရာဇဝင်209

အစိတ်သားကိေငွသားငါးခြဖင့်လည်းေကာင်း ဝယ်ယရသည့်တိင်ေအာင်ထိ မိ ့တွင်အစာ

ေခါင်းပါး၏။ ၂၆ ဣသေရလဘရင်သည် မိ ့ ိ းေပ တွင်လမ်းေလာက် သွားစဥ်

အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်က``အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကန်ေတာ်မအားကယ်ေတာ်မပါ'' ဟဟစ်

ေအာ်ေလသည်။ ၂၇ မင်း ကီးက``သင့်အားထာဝရဘရားကယ်ေတာ် မမလ င်

ငါအဘယ်သိ့ကယ် ိင်ပါမည်နည်း။ ငါ့မှာဂျံ ုဆန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စပျစ်ရည်

ေသာ်လည်းေကာင်း ှ ိ ပါသေလာ။‐ ၂၈သင်၏အခက်အခဲကားအဘယ်သိ့နည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။

အမျိုးသမီးက``ဤမိန်းမသည်ယမန်ေန့က`သင် ၏သားကိငါတိ့ယေန့စား က ပီးလ င်

ေနာက် တစ်ေန့၌ငါ၏သားကိစား ကပါမည်' ဟ ကန်ေတာ်မအားေြပာပါ၏။‐ ၂၉

သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မ၏သားကိချက် ပတ်စား က ပီးလ င် ေနာက်တစ်ေန့၌ကန်ေတာ်မက

သ၏သားကိစားရန်ေြပာေသာအခါ သသည် ကေလးကိဝှက်ထားပါသည်'' ဟေလာက်၏။ ၃၀

ဤအေကာင်းကိ ကားေသာအခါမင်း ကီးသည် ဝမ်းနည်းစိတ်ပျက်လျက် မိမိ၏အဝတ်ေတာ်ကိ

ဆတ်သြဖင့် ထိအဝတ်ေတာ်ေအာက်တွင်ဝတ်ဆင် ထားေသာေလ ာ်ေတကိ မိ ့ ိ းအနီး ှ ိ လတိ့

ေတွ့ြမင်ရ ကေလသည်။‐ ၃၁ မင်း ကီးက``ယေန့ေနမဝင်မီဧလိ ှ ဲ ဦးေခါင်း မြပတ်လ င်

ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားအဆံး စီရင်ေတာ်မပါေစေသာ'' ဟကျိန်ဆိေတာ်မ ပီးေနာက်၊‐ ၃၂

ဧလိ ှ ဲ အားဖမ်းဆီးရန်လတစ်ေယာက်ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ဤအေတာအတွင်း၌ဧလိ ှ ဲ သည်မိမိထံသိ့

အလည်အပတ်လာေသာအမျိုးသားအ ကီး အကဲများ ှ င့်အတ မိမိ၏အိမ်တွင် ှ ိ ေလ

သည်။ မင်း ကီး၏ေစတမန်မေရာက်လာမီ ဧလိ ှ ဲ က ထိအ ကီးအကဲတိ့အား``လသတ်

သမားသည် ငါ့အားသတ်ရန်လတစ်ေယာက် ကိေစလတ်ေလ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ထိသေရာက်လာ

ေသာအခါတံခါးကိပိတ်ထား ကေလာ့။ သ့ အားအထဲသိ့ဝင်ခွင့်မ ပ က ှ င့်။

မင်း ကီး ကိယ်တိင်ပင်လ င်သ၏ေနာက်မှလိက်လာ လိမ့်မည်'' ဟေြပာ၏။‐ ၃၃

သေြပာေသာစကားမဆံးမီပင်မင်း ကီး သည်ေရာက် ှ ိ လာလျက်``ဤေဘးဒက ှ င့်ငါ

တိ့အားေတွ ့ ကံေစသမှာ ထာဝရဘရားပင် ြဖစ်ပါသည်တကား။ ငါသည်ကိယ်ေတာ်ကမ ေတာ်မမည်ကိ

အဘယ်ေကာင့်ဆက်လက်ေစာင့် ေမ ာ်ေနရပါမည်နည်း'' ဟဆိ၏။

၇ ဧလိ ှ ဲ က``ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားကိနားေထာင်ေတာ်မပါ။ နက်ြဖန်ဤ

အချိန်ေရာက်ေသာ် ှ မာရိ မိ ့ေစျးထဲတွင် အေကာင်းဆံးဂျံ ုဆန်ဆယ်ေပါင် သိ့မဟတ်

မေရာဆန်ေပါင် ှ စ်ဆယ်ကိေငွသားတစ်ကျပ် ြဖင့်ဝယ်ယ ိင်လိမ့်မည်'' ဟြပန်လည်ေလ ာက် ထား၏။

၂ မင်း ကီး၏သက်ေတာ်ေစာင့်အြဖစ်ြဖင့် လိက်ပါ လာသည့်တပ်မးက``အကယ်၍ထာဝရဘရား

ကိယ်ေတာ်တိင်ပင်လ င်မိးကိချက်ချင်း ွာေစ ကာမ ဤသိ့ြဖစ် ိင်လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟေြပာ၏။

ဧလိ ှ ဲ က``သင်သည်ဤသိ့ြဖစ်ပျက်သည်ကိ ေတွ့ြမင်ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း စားရလိမ့်မည်

မဟတ်'' ဟြပန်ေြပာေလ၏။ ၃ အေရြပားေရာဂါစဲွကပ်သလေလးေယာက်တိ့ သည်

မိ ့တံခါးြပင်တွင်ထိင်လျက်``ငါတိ့သည် မေသမချင်းဤအရပ်တွင်အဘယ်ေကာင့်

ေစာင့်ေနရ ကမည်နည်း။‐ ၄ မိ ့ထဲသိ့ဝင်လ င်ငါတိ့အစာငတ်၍ေသရ မည်။

ဤအရပ်တွင်ေနလ င်လည်းေသရ ကမည်။ ထိ့ေ ကာင့် ရိတပ်စခန်းသိ့ငါတိ့သွား က ကန်အ့ံ။

သတိ့ထားလ င် ှ င်ရမည်။ သတ်လ င် ေသရမည်'' ဟအချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။‐ ၅

ထိေနာက်သတိ့သည်ေမှာင်စ ပချိန်၌ ရိတပ် စခန်းသိ့သွား က၏။ သိ့ရာတွင်ထိအရပ်သိ့

ေရာက်ေသာအခါ လတစ်စံတစ်ေယာက်ကိမ မေတွ့ရ က။‐ ၆ထာဝရဘရားသည် ရိအမျိုးသားတိ့

အားြမင်းစီးသရဲများ၊ စစ်ရထားများြဖင့် တပ်မေတာ် ကီးချီတက်လာေသာအသံကိ

ကားေစေတာ်မသြဖင့် ရိအမျိုးသားတိ့ က``ငါတိ့ကိတိက်ခိက်ရန်ဣသေရလဘရင် သည်

ဟိတိဘရင် ှ င့်အီဂျစ်ဘရင်တိ့ကိစစ် ကေတာင်းေလ ပီ'' ဟအချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။‐ ၇

သိ့ြဖစ်၍ထိညဦး၌သတိ့သည်မိမိတိ့၏ တဲများ၊ ြမင်းများ ှ င့်ြမည်းတိ့ကိစွန့်ကာ အ

သက်ေဘးမှလွတ်ရန်ထွက်ေြပး ကကန်၏။ သ တိ့၏တပ်စခန်းကိမ ှ ိ  မဲအတိင်းထားခ့ဲ က၏။ ၈

ထိသေလးေယာက်တိ့သည်တပ်စခန်းအစပ် သိ့ေရာက်ေသာအခါ တဲတစ်ခကိဝင်၍ထိ

တဲတွင် ှ ိ ေသာအစားအစာများကိစား ေသာက် က၏။ ထိေနာက်မိမိတိ့ေတွ့ ှ ိ သည့် ေ ၊ ေငွ၊

အဝတ်အစားများကိယ၍ထွက်သွား ပီးလ င် ထိပစည်းများကိဝှက်ထား က၏။ သ

တိ့သည်ေနာက်တစ်ဖန်ြပန်လာ၍ အြခားတဲ တစ်ခသိ့ဝင်ကာေ ှ းနည်းတ ပ ကြပန်၏။‐ ၉

သိ့ရာတွင်သတိ့က``ငါတိ့ဤသိ့ ပေန က ရန်မသင့်။ ငါတိ့မှာသတင်းေကာင်း ှ ိ သည်

ြဖစ်၍ ထိသတင်းကိမျိုသိပ်မထားသင့် က။ အကယ်၍ငါတိ့သည်ထိသတင်းကိမိး

လင်းချိန်တိင်ေအာင်မေြပာဘဲေနလ င် ဧကန် မချအြပစ်ဒဏ်သင့်ရ ကေပမည်။ သိ့ြဖစ်

၍ယခပင်မင်း ကီး၏မးမတ်တိ့ထံသွား ေရာက်ေြပာ ကားကန်အ့ံ'' ဟအချင်းချင်း ေြပာဆိ က၏။‐ ၁၀

ထိေနာက်သတိ့သည် ရိတပ်စခန်းမှထွက် ခွာ၍ မိ ့သိ့သွား ပီးလ င် မိ ့တံခါး ှ ိ အေစာင့်

တပ်သားတိ့အား``ငါတိ့သည် ရိတပ်စခန်း သိ့သွားေရာက်ရာလတစ်စံတစ်ေယာက်ကိမ

မြမင်ခ့ဲပါ။ လသံကိလည်းမ ကားခ့ဲပါ။ ြမင်းများ ှ င့်ြမည်းများသည်ချည်လျက်ပင် ှ ိ ပါသည်။

တဲများမှာလည်း ရိအမျိုးသား တိ့ထားခ့ဲသည့်အတိင်းပင် ှ ိ ေနပါသည်'' ဟ

ေအာ်ဟစ်၍ေြပာ ကား က၏။ ၁၁ တံခါးေစာင့်တိ့သည်ထိသတင်းကိေ ကညာ ၍

နန်းေတာ်သိ့သတင်းေရာက် ှ ိ သွား၏။‐ ၁၂ ထိအချိန်၌မိးမလင်းေသးေသာ်လည်း မင်း ကီး

သည်အိပ်ယာမှထ၍မးမတ်တိ့အား`` ရိ အမျိုးသားတိ့၏ပရိယာယ်ကိငါေြပာမည်။

ဤ မိ ့တွင်ငါတိ့အစာငတ်လျက်ေန က ေကာင်းသိသြဖင့်သတိ့သည် မိမိတိ့တပ်

စခန်းမှထွက်ခွာ၍တပ်ပန်းချထားေလ ပီ။ မိ ့ြပင်သိ့ငါတိ့ထွက်၍အစားအစာ ှ ာေဖွ

ကေသာအခါမှ ငါတိ့အားလက်ရဖမ်းဆီး ကာ မိ ့ကိသိမ်းယ ကလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၁၃

အမတ်တစ်ဦးက``ဤ မိ ့ ှ ိ လတိ့သည်ေသ ဆံးသွား ကသတိ့နည်းတေသရ ကမည်

ြဖစ်ပါသည်။ သိ့ြဖစ်၍အြဖစ်မှန်ကိသိ ှ ိ ိင်ရန် အက ်ပ်တိ့တွင်ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာ

ြမင်းငါးေကာင် ှ င့်လအချို ့ကိေစလတ် ေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။‐ ၁၄

ထိ့ေနာက်သတိ့သည်လအချို ့ကိေ ွးချယ် က၏။ မင်း ကီးသည်ထိသတိ့အား ရိတပ်

မေတာ်၏ြဖစ်ရပ်ကိ စံစမ်းရန်စစ်ရထား ှ စ် စီး ှ င့်ေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၅

သတိ့သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်တိင်ေအာင်သွားေရာက် ကရာ ရိအမျိုးသားတိ့ထွက်ေြပးစဥ်အခါ က

စွန့်ထားခ့ဲသည့်အဝတ်အစားများ ှ င့်လက် နက်ပစည်းများကိ လမ်းတစ်ေလာက်လံးတွင်ေတွ့

ြမင်ရ က၏။ ထိေနာက်သတိ့သည်မင်း ကီး ထံြပန်၍အစီရင်ခံ က၏။‐ ၁၆

ှ မာရိ မိ ့သားတိ့သည်ေြပး၍ထွက်လာ ပီး လ င် ရိတပ်စခန်းကိလယက်ကကန်၏။ ထိ့

ေနာက်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မခ့ဲသည်အတိင်း အေကာင်းဆံးဂျံ ုဆန်ဆယ်ေပါင်သိ့မဟတ်

မေယာဆန်ေပါင် ှ စ်ဆယ်ကိ ေငွသားတစ်ကျပ် ြဖင့်ေရာင်းချ ကေလသည်။ ၁၇

မင်း ကီး၏သက်ေတာ်ေစာင့်အြဖစ်ေဆာင် ွက် ခ့ဲသတပ်မးသည် ထိအချိန်၌ မိ ့တံခါး

အေစာင့်တပ်ကိ ကီး ကပ်အပ်ချုပ်ေနရစဥ် လတိ့တိး ကိတ်ထွက်ဝင်ရာတွင် သ့အားနင်း

မိ ကသြဖင့်ေသေလ၏။ ဧလိ ှ ဲ အားေတွ့ဆံ ရန်မင်း ကီးလာေရာက်စဥ်အခါက ဧလိ ှ ဲ

ကိတင်ေဟာ ကားခ့ဲသည်အတိင်းြဖစ်ပျက် ေလသည်။‐ ၁၈ ဧလိ ှ ဲ က``ေနာက်တစ်ေန့ဤအချိန်ေရာက်

လ င် ှ မာရိ မိ ့ေစျးထဲတွင်အေကာင်းဆံး ဂျံ ုဆန်ဆယ်ေပါင် သိ့မဟတ်မေယာဆန်ေပါင်

ှ စ်ဆယ်ကိေငွသားတစ်ကျပ် ှ င့်ေရာင်းချ ကလိမ့်မည်'' ဟမင်း ကီးအားေလာက်ထား ေသာအခါ၊‐

၁၉ ထိတပ်မးက``ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်ပင် မိးကိချက်ချင်း ွာေစကာမဤသိ့ြဖစ် ိင်

လိမ့်မည်မဟတ်ပါ'' ဟေြပာ ကားခ့ဲေလသည်။ ထိအခါဧလိ ှ ဲ က``သင်သည်ဤသိ့ြဖစ်ပျက်

သည်ကိေတွ့ြမင်ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်းစားရ လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟဆိခ့ဲ၏။‐ ၂၀

ဧလိ ှ ဲ ေြပာ ကားခ့ဲသည့်အတိင်းပင်တပ် မးသည် မိ ့တံခါးဝတွင်လတိ့နင်းမိ က

သြဖင့်ေသေလသတည်း။

၈ ဧလိ ှ ဲ သည်မိမိအသက်ြပန်၍ ှ င်ေစခ့ဲ သည့်ကေလး၏မိခင်၊ နင် မိ ့သအား``ထာဝရ

ဘရားသည်ခနစ် ှ စ်တိင်တိင်တစ်ြပည်လံးတွင် အစာငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘးဆိက်ေရာက်

ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍သင်သည်သင်၏ မိသားစ ှ င့်အတ အရပ်တစ်ပါးသိ့ေြပာင်း

ေ ့ေနထိင်ပါေလာ့'' ဟေြပာ ကားခ့ဲ၏။‐ ၂ ထိအမျိုးသမီးသည်ဧလိ ှ ဲ  န် ကားသည့် အတိင်း

မိမိ၏မိသားစ ှ င့်အတဖိလိတိြပည် သိ့သွားေရာက်၍ခနစ် ှ စ်တိင်တိင်ေနထိင်ေလ သည်။ ၃

ခနစ် ှ စ်ေစ့ေသာအခါသသည်ဣသေရလ ြပည်သိ့ြပန်လာ ပီးလ င် မင်း ကီးထံသိ့သွား

၍မိမိ၏အိမ် ှ င့်ေြမကိြပန်လည်ေပးသနား ေတာ်မရန်ေလာက်ထား၏။‐ ၄

ထိအချိန်၌မင်း ကီးသည်ဧလိ ှ ဲ ၏အေစခံ ေဂဟာဇိ ှ င့်ေဆွးေ ွးဆဲြဖစ်၏။

မင်း ကီးသည် ဧလိ ှ ဲ ြပခ့ဲသည့်နိမိတ်လကဏာများအ ေကာင်းကိ ကားသိလိ၏။‐ ၅

သိ့ြဖစ်၍ေဂဟာဇိသည်ေသသအား အဘယ်သိ့ ဧလိ ှ ဲ  ှ င်ြပန်ေစေကာင်းကိသံေတာ်ဦးတင်

လျက်ေန၏။ ထိအချိန်၌ နင် မိ ့သသည်ေရာက် ှ ိ လာ၍ မင်း ကီးအားအသနားခံြခင်းြဖစ်၏။

ေဂဟာဇိကမင်း ကီးအား``အ ှ င်မင်း ကီး၊ ဧလိ ှ ဲ အသက် ှ င်ြပန်ေစေသာသငယ် ှ င့်

မိခင်မှာဤသတိ့ပင်ြဖစ် ကပါ၏'' ဟ ေလာက်၏။‐ ၆ မင်း ကီးကေဂဟာဇိ၏စကားမှန်မမှန်

ကိေမးြမန်းေတာ်မေသာအခါ အမျိုးသမီး က``မှန်ပါသည်'' ဟေလာက်၏။ သိ့ြဖစ်၍မင်း

ကီးသည်အမတ်တစ်ေယာက်ကိေခ ၍``ဤ အမျိုးသမီးအေဝးသိ့ေရာက် ှ ိ ေနခ့ဲသည့်

ခနစ် ှ စ်အတွင်း သ၏လယ်များမှထွက်သည့် အသီးအ ှ ံ တန်ဖိးအပါအဝင်သပိင်

ဆိင်ခ့ဲသမ ကိသ့အားြပန်၍ေပးေစ'' ဟအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ၇ ရိဘရင်ဗဟာဒဒ်နာမကျန်း ှ ိ ေတာ်မ

ချိန်၌ ဧလိ ှ ဲ သည်ဒမာသက် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။ ဧလိ ှ ဲ ေရာက် ှ ိ ေနေ ကာင်းမင်း

ကီး ကားသိေတာ်မေသာအခါ၊‐ ၈အမတ်တစ်ဦးြဖစ်ေသာဟာေဇလအား လက်ေဆာင်ယ ပီးလ င်

ပေရာဖက်ထံသိ့ သွား၍မိမိသည်ြပန်လည်ကျန်းမာလာ မည်မလာမည်ကိထာဝရဘရားအား

ေမးြမန်းေလာက်ေစရန်ေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၉ ထိ့ေကာင့်ဟာေဇလသည်ဒမာသက် မိ ့မှ
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ထွက်ေသာ အဖိးတန်ပစည်းတိ့ကိကလား အတ်ေလးဆယ်ြဖင့်တင်၍ ဧလိ ှ ဲ ထံသိ့

သွား ပီးေနာက်``အ ှ င်၏အေစခံဗဟာဒဒ် မင်းက မိမိြပန်လည်ကျန်းမာလာမည်

မလာမည်ကိအ ှ င့်ထံစံစမ်းေမးြမန်းရန် အက ်ပ်အားေစလတ်လိက်ပါသည်'' ဟ ေလာက်၏။ ၁၀

ဧလိ ှ ဲ က``မင်း ကီးသည်ကွယ်လွန်မည်ြဖစ် ေကာင်း ငါ့အားထာဝရဘရားေဖာ်ြပေတာ်

မ ပီ။ သိ့ရာတွင်သသည်ြပန်လည်ကျန်းမာ လာလိမ့်မည်ဟသ့အားေြပာ ကားေလာ့''

ဟဆိ၏။‐ ၁၁ ထိေနာက်ဧလိ ှ ဲ သည်ဟာေဇလအားအေန ခက်ေစသည့်တိင်ေအာင်

ထိတ်လန့်သည့်အမ အရာြဖင့်စိက်၍ ကည့် ပီးလ င်ငိေလ၏။‐ ၁၂ ဟာေဇလက``အ ှ င်၊

အဘယ်ေ ကာင့်ငိပါ သနည်း'' ဟေမး၏။ ဧလိ ှ ဲ က``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

သင် ပမည့် ကမ်း ကတ်ဆိးယတ်သည့်အမ တိ့ကိ ငါသိြမင်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ သင်သည်

သတိ့၏ရဲတိက်များကိမီး ိ ့ကာ အဖိးတန် လငယ်လ ွယ်တိ့ကိသတ်ြဖတ်လိမ့်မည်။

ကေလးသငယ်တိ့ကိေဆာင့်၍သတ် ပီးလ င် ကိယ်ဝန်ေဆာင်အမျိုးသမီးတိ့၏ဝမ်းကိ ခဲွလိမ့်မည်''

ဟဆိ၏။ ၁၃ ဟာေဇလက``အက ်ပ်သည်မေရရာသ တစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ အဘယ်သိ့လ င်ဤ

မ တန်ခိး ကီး ိင်ပါမည်နည်း'' ဟေမး၏။ ဧလိ ှ ဲ က``သင်သည် ရိြပည်ကိစိးစံရလိမ့်

မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ငါ့အားထာဝရဘရားေဖာ်ြပ ေတာ်မေလ ပီ'' ဟဆိ၏။ ၁၄

ဟာေဇလသည်ဗဟာဒဒ်ထံသိ့ြပန်ေရာက်ေသာ အခါ မင်း ကီးက``ဧလိ ှ ဲ အဘယ်သိ့အမိန့် ှ ိ သနည်း''

ဟေမးေတာ်မလ င် ``အ ှ င်ြပန်လည်ကျန်းမာလာလိမ့်မည်ဟ ေြပာပါသည်'' ဟေလာက်၏။‐ ၁၅

သိ့ရာတွင်ေနာက်တစ်ေန့၌ဟာေဇလသည် ေစာင်တစ်ထည်ကိေရဆွတ် ပီးလ င်မင်း ကီး

၏မျက် ှ ာကိဖံးအပ်၍သတ်ေလ၏။ ထိေနာက်ဟာေဇလသည်ဗဟာဒဒ်၏အ ိက်

အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလ၏။ ၁၆ ဣသေရလဘရင်အာဟပ်၏သားေတာ်ေယာရံ

၏နန်းစံငါး ှ စ်ေြမာက်၌ ေယာ ှ ဖတ်၏သားေတာ် ယေဟာရံသည်အသက်သံးဆယ့် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ အခါ

ယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၏။ သ သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ှ စ် ှ စ်မ နန်းစံရ၏။‐ ၁၈

သ၏မိဖရားမှာအာဟပ်၏သမီးြဖစ်သြဖင့် မင်း ကီးသည်အာဟပ်မင်းမျိုးတိ့က့ဲသိ့ ဣသ

ေရလဘရင်များ၏ဒစ ိက်လမ်းစဥ်ကိ လိက်ေလာက်ေလသည်။ သသည်ထာဝရဘရား

အားြပစ်မှား၏။‐ ၁၉ သိ့ေသာ်လည်းထာဝရဘရားသည် ဒါဝိဒ်အား``သင်

၏သားေြမးတိ့ကိထာဝစဥ်အပ်စိးေစမည်'' ဟ ပခ့ဲသည့်ကတိေတာ်ကိေထာက်၍

ယဒြပည် ကိဖျက်ဆီးရန်အလိေတာ်မ ှ ိ ေချ။ ၂၀ ယေဟာရံနန်းစံေနချိန်၌ဧဒံြပည်သည်

ယဒ ြပည်ကိပန်ကန်၍လွတ်လပ်ေသာ ိင်ငံြဖစ်လာ ေလသည်။‐ ၂၁

သိ့ြဖစ်၍ယေဟာရံသည်မိမိ၏စစ်ရထား အလံးအရင်း ှ င့် ဇာဣရ မိ ့သိ့ချီတက်ေတာ်

မရာထိအရပ်တွင် ဧဒံတပ်မေတာ်၏ဝိင်းရံ ြခင်းကိခံရေလသည်။ မင်း ကီး ှ င့်စစ်ရထား မးတိ့သည်

ယင်းသိ့ဝိင်းရံမကိချိုးေဖာက်လွတ် ေြမာက်သွား က၏။ သ၏စစ်သည်ေတာ်တိ့သည်

မိမိတိ့ေနရပ်သိ့ကစဥ့်ကရဲထွက်ေြပး ကကန်၏။‐ ၂၂ ထိအခါမှအစ ပ၍ယခတိင်ဧဒံြပည် သည်

ယဒ သဇာခံမဟတ်ေတာ့ဘဲလွတ်လပ် ေသာ ိင်ငံြဖစ်လာေလသည်။ ထိအချိန်ကာလ

၌လိဗန မိ ့သည်လည်းပန်ကန်ေလ၏။ ၂၃ ယေဟာရံလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခားအမ အရာ ှ ိ သမ တိ့ကိ

ယဒရာဇဝင်တွင်ေရး ထားသတည်း။‐ ၂၄ ယေဟာရံကွယ်လွန်ေသာအခါသ့ကိဒါဝိဒ်

မိ ့ ှ ိ သချုင်းေတာ်တွင်သ ဂဟ် က၏။ ထိေနာက် သားေတာ်အာခဇိသည် ခမည်းေတာ်၏အ ိက်

အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။ ၂၅ အာဟပ်၏သားေတာ်၊ ဣသေရလဘရင်ေယာရံ

၏နန်းစံတစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်ေြမာက်၌ ယဒြပည် ဘရင်အြဖစ်ယေဟာရံ၏သားအသက် ှ စ်

ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ှ ိ အာခဇိနန်းတက်၏။‐ ၂၆ သသည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်တစ် ှ စ်မ အပ်

စိးရ၏။ သ၏မယ်ေတာ်မှာဣသေရလဘရင် သမရိ၏ေြမးအာသလိြဖစ်၏။‐ ၂၇

အာခဇိသည်အာဟပ်မင်း ှ င့်အိမ်ေထာင်ေရး အရေဆွမျိုးေတာ်စပ်သြဖင့် အာဟပ်မင်းအိမ်

ေထာင်စနည်းတထာဝရဘရားအားြပစ်မှား ေလသည်။ ၂၈ဣသေရလဘရင်ေယာရံ ှ င့် ရိဘရင်

ဟာေဇလတိ့စစ်ြဖစ် ကေသာအခါ အာခဇိ ကေယာရံ၏ဘက်မှဝင်၍တိက်ခိက်ေလသည်။

ဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိ ့တွင် တိက်ပဲွြဖစ်ပွားရာ ေယာရံသည်ဒဏ်ရာများရ ှ ိ သြဖင့်၊‐ ၂၉

အနာကိကသရန်ေယဇေရလ မိ ့သိ့ြပန် ေလ၏။ အာခဇိသည်လည်းသ့ကိ ကည့် ရန်

ထိ မိ ့သိ့သွားေလ၏။

၉ဤအေတာအတွင်း၌ပေရာဖက်ဧလိ ှ ဲ သည် လငယ်ပေရာဖက်တစ်ပါးကိေခ ၍``သင်

သည်ရာမတ် မိ ့သိ့သွားရန်အသင့်ြပင်ေလာ့။ ဤသံလွင်ဆီဘးကိလည်းယသွားေလာ့။ ထိ

မိ ့သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊‐ ၂ နိမ် ှ ိ ၏ေြမး၊ ေယေဟာ ှ ဖတ်၏သားေယဟ ကိ ှ ာေလာ့။

သ့ကိအေဖာ်များ ှ ိ ရာမှေဝး ရာဆိတ်ကွယ်သည့်အခန်းသိ့ေခ  ပီးလ င်၊‐ ၃

ဤဆီကိသ၏ဦးေခါင်းေပ တွင်ေလာင်း၍ ထာဝရဘရားက`ငါသည်သင့်အားဣသေရ

လဘရင်အြဖစ်ဘိသိက်ေပး၏' ဟမိန့်ေတာ် မေ ကာင်းဆင့်ဆိေလာ့'' ဟမှာ ကားလိက်၏။ ၄

သိ့ြဖစ်၍ပေရာဖက်ငယ်သည်ရာမတ် မိ ့ သိ့သွားရာ၊‐ ၅ ထိအရပ်တွင်တပ်မးများတိင်ပင်ေန ကသည်

ကိေတွ့လ င်``တပ်မးမင်း၊ အက ်ပ်သည်အ ှ င့် အတွက်သတင်းယေဆာင်လာပါသည်'' ဟ ဆိ၏။

ေယဟက``ငါတိ့အနက်မည်သ့အတွက်နည်း''ဟေမး၏။ ထိအခါပေရာဖက်ငယ်က``အ ှ င့်အတွက်

ြဖစ်ပါသည်'' ဟဆိ၏။‐ ၆ ထိေနာက်သတိ့ ှ စ်ေယာက်သည်အိမ်ထဲသိ့ဝင် သွား ပီးလ င်

လငယ်ပေရာဖက်သည်ေယဟ ၏ဦးေခါင်းေပ သိ့သံလွင်ဆီကိသွန်းေလာင်း

ကာ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက`ငါသည်သင့်အား

ဣသေရလဘရင်အြဖစ်ဘိသိက်ေပး၏။‐ ၇ ငါ၏ပေရာဖက်များ ှ င့်အြခားအေစခံ

များကိသတ်သည့်အြပစ်အတွက် ေယဇေဗလ အားငါဒဏ်ခတ် ိင်ရန်သင်သည် အာဟပ်၏ သား၊

သင့်အ ှ င်ဘရင်မင်းအားလပ် ကံရမည်။‐ ၈ အာဟပ်၏မိသားစ ှ င့်သ၏ေြမးအေပါင်း

တိ့သည်ေသရ ကမည်။ သ၏မိသားစမှ ေယာကျာ်းမှန်သမ ကိ ကီးငယ်မေ ွးငါ ပယ် ှ ားမည်။‐ ၉

ဣသေရလဘရင်ေယေရာေဗာင် ှ င့်ဗာ ှ ာတိ့ ၏အိမ်ေထာင်စတိ့ကိ ငါစီရင်ခ့ဲသည့်နည်းတ

အာဟပ်၏အိမ်ေထာင်စကိလည်းငါစီရင်မည်။‐ ၁၀ ေယဇေဗလ၏အေလာင်းကိသ ဂဟ်ရလိမ့်

မည်မဟတ်။ သ၏အေလာင်းသည်ေယဇေရလ အရပ်တွင် ေခွးစာြဖစ်လိမ့်မည်' ဟမိန့်ေတာ် မ၏''

ဟဆင့်ဆိ၏။ ထိေနာက်ပေရာဖက်ငယ် သည်အခန်းထဲမှထွက်ေြပးေလ၏။ ၁၁

ေယဟသည်မိမိ၏အေဖာ်တပ်မးများထံ သိ့ြပန်လာေသာအခါ ထိသတိ့က``အစစ

အရာရာအဆင်ေြပပါ၏ေလာ။ ထိသ း သည်အဘယ်ကိစ ှ င့်သင့်ထံသိ့လာပါ သနည်း'' ဟေမး က၏။

ေယဟက``သ၏ကိစကိသင်တိ့သိပါ၏'' ဟ ေြဖ၏။ ၁၂ ထိသတိ့က``ငါတိ့မသိပါ။ သေြပာသည့်

စကားကိငါတိ့သိပါရေစ'' ဟဆိ က၏။ ေယဟက``ထိသသည်ငါ့အား`သင့်ကိဣသ ေရလဘရင်အြဖစ်

ထာဝရဘရားဘိသိက် ေပးေတာ်မ ပီ' ဟေြပာပါသည်'' ဟ၍ြပန် ေြပာေလ၏။ ၁၃

ချက်ချင်းပင်ေယဟ၏အေဖာ်ဗိလ်မးတိ့သည် ေလှကားထိပ်ေပ တွင်ေယဟနင်းရန် မိမိတိ့၏

ဝတ်လံများကိြဖန့်ခင်း ပီးလ င်တံပိးခရာ မတ်၍``ေယဟသည်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏'' ဟ

ေကးေကာ် က၏။ ၁၄ ထိေနာက်ေယဟသည်ေယာရံမင်းအားလပ် ကံရန် လ ို ့ဝှက် ကံစည်ေလသည်။

ထိအခါ မင်း ကီးသည် ရိဘရင်ဟာေဇလ ှ င့်ရာ မတ် မိ ့တွင်တိက်ပဲွြဖစ်ရာမှ ရ ှ ိ ခ့ဲသည့်

ဒဏ်ရာများကိကသရန်ေယဇေရလ မိ ့ သိ့သွား ှ င့် ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ေယဟကမိမိ

၏အေဖာ်တပ်မးတိ့အား``သင်တိ့သည်ငါ ၏ဘက်ေတာ်သားများြဖစ်ပါလ င် ေယဇ

ေရလ မိ ့သားတိ့အား ကိတင်သတိေပး ရန်မည်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ ရာမတ် မိ ့

မှမထွက်ပါေစ ှ င့်'' ဟဆိ၏။‐ ၁၆ ထိေနာက်သသည်မိမိ၏စစ်ရထားေပ သိ့ တက်၍

ေယဇေရလ မိ ့သိ့ထွက်ခွာသွားေလ သည်။ ေယာရံ၏ဒဏ်ရာများမေပျာက်ေသး

သြဖင့် ယဒဘရင်အာခဇိသည်သ့ထံသိ့ လာေရာက်လည်ပတ်လျက် ှ ိ ၏။ ၁၇

ေယဇေရလ မိ ့ေမ ာ်စင်ေပ တွင်တာဝန်ကျ ေသာကင်းေစာင့်သည် ေယဟ ှ င့်သ၏လစ

တိ့ချဥ်းကပ်လာေနသည်ကိြမင်လ င်``ြမင်း စီးသလအချို ့လာေနသည်ကိြမင်ပါသည်''

ဟဟစ်ေအာ်၏။ ေယာရံက``ထိသတိ့သည်မိတ်ေဆွများသိ့ မဟတ်ရန်သများြဖစ်သည်ကိ

သိ ှ ိ  ိင်ရန် ြမင်းစီးသရဲတစ်ေယာက်ကိေစလတ်စံစမ်း ေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၈

မင်း ကီး၏ေစတမန်သည်ေယဟထံေရာက် ၍``အ ှ င်သည်မိတ်ေဆွအေနြဖင့်လာပါ

သေလာဟမင်း ကီးကစံစမ်းခိင်းပါ သည်'' ဟေမး၏။ ေယဟက``ဤကိစသည်သင် ှ င့်မသက်ဆိင်။ ငါ့

ေနာက်မှလိက်ေလာ့'' ဟဆိ၏။ ထိေစတမန်သည်ေယဟထံသိ့ေရာက် ှ ိ သွား ေသာ်လည်း

ြပန်မလာဘဲေနသည်ကိေမ ာ်စင် ေပ  ှ ိ ကင်းေစာင့်ကအစီရင်ခံေသာအခါ၊‐ ၁၉

မင်း ကီးသည်အြခားေစတမန်တစ်ေယာက် ကိလတ်ြပန်၏။ သသည်လည်းေ ှ းနည်းတ

ေယဟအားေမး၏။ ေယဟက``ဤကိစသည် သင် ှ င့်မသက်ဆိင်။ ငါ့ေနာက်မှလိက်ေလာ့''

ဟဆိြပန်၏။ ၂၀ ထိေစတမန်သည်ေယဟတိ့လစထံသိ့ ေရာက် ှ ိ သွားေသာ်လည်း ြပန်မလာဘဲေန

သည်ကိကင်းေစာင့်သည်ေနာက်တစ် ကိမ်အစီ ရင်ခံြပန်၏။ ထိေနာက်သသည်ဆက်လက်၍``ထိ

လစ၏ေခါင်းေဆာင်သည် မိမိစစ်ရထားကိ ေယဟေမာင်း ှ င်သက့ဲသိ့ပင် သ းသဖွယ်

အြပင်းေမာင်း ှ င်လာပါသည်'' ဟေလာက် ထား၏။ ၂၁ ေယာရံက``ငါ၏စစ်ရထားကိအသင့်ြပင်

ေလာ့'' ဟအမိန့်ေပး၏။ အသင့် ှ ိ ေသာအခါ သ ှ င့်အာခဇိမင်းသည် စစ်ရထားကိယ်စီစီး

၍ေယဟ ှ င့်ေတွ့ဆံရန်ထွက်သွား က၏။ သ တိ့သည်နာဗတ်၏ေြမသိ့ေရာက်ေသာအခါ

ေယဟ ှ င့်ဆံမိ က၏။‐ ၂၂ ေယာရံက``သင်သည် ငိမ်းချမ်းစွာလာ သေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။

ေယဟက``သင်၏မိခင်ေယဇေဗလစတင် ကျင့်သံးခ့ဲသည့် စန်းအတတ် ှ င့် ပ်တကိး

ကွယ်မ ှ ိ ေနသမ ကာလပတ်လံး အဘယ် မှာ ငိမ်းချမ်းမ ှ ိ  ိင်ပါမည်နည်း'' ဟဆိ၏။ ၂၃

ေယာရံက``အိ အာခဇိ၊ ေတာ်လှန်ပန်ကန်မ ပါတကား'' ဟေအာ်ဟစ်ကာမိမိ၏စစ်

ရထားကိလှည့်၍ထွက်ေြပးေလ၏။‐ ၂၄ ေယဟသည်မိမိ၏ေလးကိယ ပီးလ င် အား

ကန်ဆဲွ၍ြမားတစ်လက်ကိပစ်လတ်လိက်ရာ ေယာရံ၏ေကျာမှ ှ လံးအထိခွင်းေဖာက် သြဖင့်

ေယာရံသည်ရထားေပ ၌ပင်လဲကျ ေသဆံးေလသည်။‐ ၂၅ ထိအခါေယဟသည်မိမိ၏ရထားမး
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ဗိဒကအား``သ၏အေလာင်းကိယ၍နာဗတ် ေြမကွက်ထဲသိ့ပစ်ချေလာ့။ ေယာရံမင်း၏ဖခင်

အာဟပ်ေနာက်မှ သင် ှ င့်ငါြမင်းစီး၍လိက် လာစဥ်အခါ၌ ထာဝရဘရားကအာဟပ်

အား`ယမန်ေန့ကနာဗတ် ှ င့်သားများအား သတ်သည့်အမကိငါေတွ့ြမင် ပီ။ သိ့ြဖစ်၍

ငါသည်သင့်အားထိေြမကွက်ထဲ၌ပင် အြပစ် ဒဏ်စီရင်မည်' ဟမိန့်ေတာ်မသည်ကိသတိ

ရလျက် ထာဝရဘရားမိန့် ကားေတာ်မခ့ဲ သည့်အတိင်း ေယာရံ၏အေလာင်းကိနာ

ဗတ်၏ေြမကွက်ထဲသိ့ပစ်ချေလာ့'' ဟဆိ ၏။ ၂၇ အာခဇိမင်းသည်ထိအြဖစ်အပျက်ကိ

ြမင်သြဖင့် မိမိ၏စစ်ရထားြဖင့်ေဗသာဂနံ မိ ့ဘက်သိ့ထွက်ေြပးေလ၏။ ေယဟသည်

သ၏ေနာက်မှလိက်၍``သ့ကိလည်းသတ် က ေလာ့'' ဟမိမိ၏တပ်သားများအားအမိန့်

ေပး၏။ အာခဇိမင်းသည်ဣဗလံ မိ ့အနီး ှ ိ ဂရ မိ ့သိ့သွားရာလမ်းတွင်ဒဏ်ရာရ ေလသည်။

သိ့ရာတွင်သသည် ေမဂိေဒါ မိ ့သိ့ ေရာက်သည့်တိင်ေအာင်ဆက်လက်သွား ပီး

မှေသေလ၏။‐ ၂၈ သ၏အမထမ်းတိ့သည်သ၏အေလာင်းကိ စစ်ရထားေပ တင်၍

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ယ ေဆာင် ပီးလ င်ဒါဝိဒ် မိ ့ ှ ိ သချုင်းေတာ်၌ သ ဂဟ် က၏။ ၂၉

အာခဇိသည်အာဟပ်၏သားေတာ်ဣသ ေရလဘရင်ေယာရံ၏နန်းစံတစ်ဆယ့်တစ် ှ စ်ေြမာက်၌

ယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်း တက်ခ့ဲသတည်း။ ၃၀ ေယဟသည်ေယဇေရလ မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ ၏။

ေယဇေဗလသည်ြဖစ်ပျက်သည့်အေကာင်း အရာကိ ကားသိ ပီးြဖစ်သြဖင့် မိမိ၏မျက်

ခမ်းတိ့ကိေဆးဆိး၍ဆံပင်ကိအလှြပင် ကာ နန်းေတာ်ြပူတင်းမှလမ်းသိ့ေမ ာ် ကည့် လျက်ေန၏။‐ ၃၁

ေယဟသည်နန်းေတာ်ဝင်တံခါးဝကိဝင်၍ လာေသာအခါ ေယဇေဗလသည်ေယဟ

အား``ကိယ့်သခင်ကိသတ်ေသာအချင်း ဇိမရိ သင်သည်အဘယ်ေကာင့် ဤအရပ်သိ့လာ

သနည်း'' ဟဟစ်ေအာ်၍ေြပာ၏။ ၃၂ ေယဟသည်ေမာ်၍ ကည့် ပီးလ င်``ငါ၏ဘက်

သိ့အဘယ်သပါမည်နည်း'' ဟေမး၏။ ထိအခါ သ့အားမိန်းမစိး ှ စ်ေယာက်သံးေယာက်တိ့သည်

နန်းေတာ်ြပူတင်းမှငံ့၍ ကည့် က၏။‐ ၃၃ ေယဟကသတိ့အား``သ့ကိတွန်းချေလာ့''

ဟဆိသည့်အတိင်း သတိ့သည်ေယဇေဗလ ကိတွန်းချ ကသြဖင့် ေသွးစက်သည်နန်း

ေတာ်နံရံ ှ င့်ြမင်းများအေပ သိ့စဥ်၍ကျ ေလသည်။ ေယဟသည်ေယဇေဗလ၏အေလာင်း ေပ ြဖတ်၍

မိမိ၏စစ်ရထားကိေမာင်း ှ င် ပီးလ င်၊‐ ၃၄ နန်းေတာ်သိ့ဝင်၍အစားအစာစား၏။ ထိ

ေနာက်သက``အမဂလာခံရေသာထိမိန်းမ ကိသ ဂဟ် ကေလာ့။ မည်သိ့ပင်ဆိေစကာမ

သသည်မင်းသမီးြဖစ်သည်'' ဟဆိ၏။‐ ၃၅ သိ့ရာတွင်သ့အားသ ဂဟ်ရန်သွား ကေသာ သတိ့သည်

သ၏ဦးခံွ၊ လက် ိး၊ ေြခ ိ းမ ကိ သာေတွ့ ှ ိ ရ ကသြဖင့်၊‐ ၃၆ ေယဟအားအစီရင်ခံ က၏။

ထိအခါ ေယဟက``ေယဇေဗလသည်ေယဇေရလ အရပ်တွင်ေခွးစာြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၃၇

သ၏အေလာင်းကိခဲွြခား၍မသိ ိင်ေအာင် ထိအရပ်တွင်ေနာက်ေချးက့ဲသိ့ ကဲလျက်ေန လိမ့်မည်ဟ

ပေရာဖက်ဧလိယအားြဖင့် ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မချက် ှ င့်အညီြဖစ်သည်'' ဟဆိ၏။

၁၀ အာဟပ်မင်း၏သားေြမးခနစ်ဆယ်တိ့သည် ှ မာရိ မိ ့တွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ  က၏။

ေယဟ သည်အပ်ချုပ်ေရးမးများ၊ မိ ့မိ မိ ့ဖများ ှ င့်အာဟပ်သားေြမးတိ့၏အပ်ထိန်းသများ

ထံသိ့စာေရး၍ပိ့လိက်၏။ ထိစာတွင်၊‐ ၂ ``သင်တိ့သည်မင်း ကီး၏သားေြမးများ

ကိတာဝန်ယေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကသများြဖစ် သြဖင့် သင်တိ့၌စစ်ရထားတပ်၊ ြမင်းတပ်၊

လက်နက်၊ ခံတပ် မိ ့များ ှ ိ ေပသည်။ ထိ့ေကာင့် ဤစာကိရလ င်ရြခင်း၊‐ ၃

သင်တိ့သည်မင်း ကီး၏သားေြမးများထဲမှ အသင့်ေတာ်ဆံးသကိေ ွးချယ်၍မင်းေြမာက် ပီးလ င်

သ၏ဘက်မှခခံကာကွယ်တိက်ခိက် ကေလာ့'' ဟပါ ှ ိ ၏။ ၄ ှ မာရိ မိ ့ ှ ိ အပ်ချုပ်ေရးမးများသည် ထိတ်

လန့်လျက်``ေယဟအားေယာရံမင်း ှ င့်အာခဇိ မင်းတိ့ပင်လ င် မခံမရပ် ိင် ကပါလ င် ငါ

တိ့အဘယ်သိ့သ့အားခံရပ် ိင်ပါမည်နည်း'' ဟဆိ က၏။‐ ၅ သိ့ြဖစ်၍နန်းေတာ်အပ်၊ မိဝ့န်၊ မိ ့မိ မိ ့ဖ

များ ှ င့်အာဟပ်သားေြမးတိ့၏အပ်ထိန်း သများကေယဟထံသိ့̀ `အက ်ပ်တိ့သည်

အ ှ င်၏အေစခံများြဖစ်သြဖင့် အ ှ င့် အမိန့်ေတာ်ကိလိက်နာရန်အသင့် ှ ိ ပါ၏။

သိ့ရာတွင်အက ်ပ်တိ့သည်အဘယ်သကိ မ မင်းေြမာက် ကလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ အ ှ င်

သင့်ေတာ်သလိစီမံေတာ်မပါ'' ဟြပန် စာေရး၍ပိ့ က၏။ ၆ ေယဟကလည်း``သင်တိ့သည်ငါ၏ဘက်သိ့

ပါ၍ ငါ့အမိန့်ကိလိက်နာရန်အသင့် ှ ိ ပါ လ င် အာဟပ်မင်း၏သားေြမးတိ့၏ဦးေခါင်း

များကိ နက်ြဖန်ဤအချိန်အေရာက်ငါ့ထံ သိ့ယေဆာင်ခ့ဲ ကေလာ့'' ဟေနာက်ထပ်စာ

ေရးေပးပိ့လိက်ေလသည်။ ှ မာရိ မိ ့ ှ ိ  မိ ့မိ မိ ့ဖတိ့သည် အာဟပ် မင်း၏သားေြမးခနစ်ဆယ်ကိအပ်ထိန်း

ေစာင့်ေ ှ ာက်လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၇ သတိ့သည်ေယဟ၏စာကိရ ှ ိ  ကေသာ အခါ

ထိမင်းညီမင်းသားခနစ်ဆယ်ကိသတ် ပီးလ င် သတိ့၏ဦးေခါင်းများကိေတာင်း များတွင်ထည့်၍

ေယဇေရလ မိ ့ ှ ိ ေယဟ ထံသိ့ပိ့လိက် က၏။ ၈ ယင်းသိ့အာဟပ်သားေြမးတိ့၏ဦးေခါင်း

များေရာက် ှ ိ လာေ ကာင်းေယဟ ကားသိ လ င် ယင်းတိ့ကိ မိ ့တံခါးဝတွင် ှ စ်ပံပံ

၍ေနာက်တစ်ေန့နံနက်တိင်ေအာင် ထား ှ ိ ရန် အမိန့်ေပး၏။‐ ၉ နံနက်ေရာက်ေသာအခါေယဟသည် မိ ့

တံခါးသိ့သွား၍ေရာက် ှ ိ ေနသည့်လတိ့ အား``ေယာရံမင်းကိလပ် ကံခ့ဲသမှာငါ ပင်ြဖစ်၏။

ထိအမအတွက်သင်တိ့တွင် တာဝန်မ ှ ိ ပါ။ သိ့ရာတွင်ဤသတိ့ကိ သတ်ေသာသကားအဘယ်သြဖစ်ပါ

သနည်း။‐ ၁၀ အာဟပ်၏သားေြမးများ ှ င့်ပတ်သက်၍ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း

စီ ရင်ေတာ်မမည်ြဖစ်ေ ကာင်း ဤအမကိ ေထာက်၍သိ ှ ိ  ိင်ပါ၏။ ထာဝရဘရား

သည်ပေရာဖက်ဧလိယအားြဖင့် မိန့် ေတာ်မခ့ဲသည် ှ င့်အညီ အေကာင် အထည်ေဖာ်ေတာ်မေလ ပီ''

ဟေြပာ၏။‐ ၁၁ ထိေနာက်ေယဟသည်ေယဇေရလ မိ ့ တွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ ေသာ

အာဟပ်၏ေဆွ မျိုးများ၊ သ၏မးမတ်များ၊ ရင်း ှ ီးေသာ မိတ်ေဆွများ ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ်များကိ

တစ်ေယာက်မကျန်ကွပ်မျက်ေလ၏။ ၁၂ ေယဟသည် ှ မာရိ မိ ့သိ့သွားရန်ေယဇ

ေရလ မိ ့မှထွက်ခွာသွား၏။ လမ်း၌သိးထိန်း များစခန်းဟအမည်တွင်ေသာအရပ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊‐

၁၃ သသည်ကွယ်လွန်သအာခဇိ၏ေဆွမျိုး အချို ့ ှ င့်ေတွ့၍ သတိ့အား``သင်တိ့သည်

အဘယ်သများေပနည်း'' ဟေမး၏။ ထိသတိ့က``အာခဇိ၏ေဆွေတာ်မျိုးေတာ်

များြဖစ်ပါသည်။ အက ်ပ်တိ့သည်ေယဇ ေဗလမိဖရား၏သားေတာ်သမီးေတာ်များ ှ င့်

အြခားမင်းေဆွမင်းမျိုးတိ့အားဂါရဝ ပရန် ေယဇေရလ မိ ့သိ့သွား ကပါမည်'' ဟေြဖ ကား က၏။‐ ၁၄

ေယဟက``ဤသတိ့အားလက်ရဖမ်းဆီး ကေလာ့'' ဟမိမိ၏လတိ့အားအမိန့်ေပး သည့်အတိင်း

ဖမ်းဆီး၍တွင်းတစ်ခအနီး တွင်လေပါင်းေလးဆယ့် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ကွပ်မျက်ေလသည်။ ၁၅

ေယဟသည်တစ်ဖန်ထွက်ခွာသွားေသာအခါ လမ်း၌ေရခပ်၏သားေယာနဒပ် ှ င့်ေတွ့ေလ၏။

ေယဟသည်သ့ကိ တ်ဆက် ပီးလ င်``သင်သည် ငါ ှ င့်စိတ်ေနသေဘာထားချင်းတပါ၏။ သိ့

ြဖစ်၍ငါ့အားကညီမည်ေလာ'' ဟေမး၏။ ေယာနဒပ်က``ကညီပါမည်'' ဟေြဖ၏။

ေယဟက``ယင်းသိ့ြဖစ်ပါမငါ့အားသင်၏ လက်ကိကမ်းေပးေလာ့'' ဟဆိ၏။ ေယာနဒပ်

ကလက်ကိကမ်းေပးလိက်ေသာအခါ ေယဟ သည်လက်ကိဆဲွ၍ေယာနဒဒ်အားရထား

ေပ တက်ေစ ပီးေသာ်၊‐ ၁၆ ငါ ှ င့်အတလိက်၍ထာဝရဘရားအတွက်

ငါအဘယ်မ စိတ်ထက်သန်သည်ကိသင် ကိယ်တိင် ကည့် ့ေလာ့'' ဟဆိ၏။ သတိ့

ှ စ်ဦးသည်အတတကွ ှ မာရိ မိ ့သိ့ ရထားစီး၍သွား က၏။‐ ၁၇ ထိ မိ ့သိ့ေရာက်ေသာအခါေယဟသည်

အာဟပ် ၏ေဆွမျိုး ှ ိ သမ တိ့ကိတစ်ေယာက်မကျန် သတ်ေလသည်။ ဤကားဧလိယအားထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း ြဖစ်ပျက် ြခင်းပင်ြဖစ်သတည်း။ ၁၈ ေယဟသည် ှ မာရိ မိ ့သားတိ့အား

စေဝး ေစ ပီးေသာအခါ``အာဟပ်မင်းသည်ဗာလ ဘရားကိအနည်းငယ်မ သာကိးကွယ်ခ့ဲ၏။

ငါသည်သ့ထက်များစွာပိ၍ထိဘရား ကိကိးကွယ်မည်။‐ ၁၉ ဗာလဘရား၏ပေရာဖက်များ၊ ထိဘရား

ကိကိးကွယ်သများ ှ င့် ဗာလယဇ်ပေရာ ဟိတ်များကိေခ ဖိတ် ကေလာ့။ ငါသည်

ဗာလဘရားအားတစ်ခမ်းတစ်နားယဇ် ပေဇာ်မည်ြဖစ်၍ ထိသတိ့အားလံးလာ ေရာက် ကရမည်။

မည်သတစ်စံတစ်ေယာက် မ မလာဘဲမေနရ'' ဟဆိ၏။ (ယင်းသိ့ ဆိရာ၌ေယဟသည် ဗာလဘရားကိ

ကိးကွယ်သအေပါင်းအားသတ်ြဖတ် ိင်ရန် ပရိယာယ်သံးလိက်ြခင်းြဖစ်ေပသည်။‐) ၂၀

ထိေနာက်ေယဟက``ဗာလဘရားကိဝတ် ပကိးကွယ်ရန် ေန့တစ်ေန့ကိသတ်မှတ်ေ က

ညာ ကေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးသည့်အတိင်း ေကညာချက်ထတ်ြပန် က၏။‐ ၂၁

ထိ့ေနာက်ေယဟသည်ဣသေရလ ိင်ငံတစ် ဝှမ်းလံးသိ့သတင်းေပးပိ့လိက်သြဖင့် ဗာလ

ဘရားကိကိးကွယ်သအေပါင်းတိ့သည် တစ်ေယာက်မကျန်လာေရာက် က၏။ ထိသ

အားလံးတိ့သည်ဗာလဘရားဗိမာန်ထဲ သိ့ဝင် ကရာ တစ်ဗိမာန်လံးြပည့်ေလသည်။‐

၂၂ ထိအခါေယဟသည်အြမတ်ထားသည့် ဝတ်လံများကိထိန်းသိမ်းရသယဇ်ပေရာ

ဟိတ်အား ထိဝတ်လံတိ့ကိထတ်၍ဝတ် ပ ကိးကွယ်သတိ့အားေပးအပ်ေစ၏။‐ ၂၃

ထိေနာက်မိမိကိယ်တိင်ေရခပ်၏သားေယာ နဒပ် ှ င့်အတ ဗာလဗိမာန်ထဲသိ့ဝင်၍ထိ

အရပ်တွင် ှ ိ သတိ့အား``ဤေနရာတွင် ှ ိ ေသာသတိ့သည်ဗာလဘရားကိဝတ် ပ

ကိးကွယ်သများသာြဖစ်ေစရမည်။ ထာဝရ ဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်သတစ်စံ

တစ်ေယာက်မ မပါမ ှ ိ ေစရန် သင်တိ့ အေသအချာစစ်ေဆး ကေလာ့'' ဟ ဆိ၏။‐ ၂၄

ထိေနာက်သ ှ င့်ေယာနဒပ်သည် ဗာလဘရား အားယဇ်ပေဇာ်ရန် ှ င့်ပေဇာ်သကာများကိ

ဆက်သရန်အတွင်းသိ့ဝင် က၏။ ေယဟသည် ဗာလဗိမာန်အြပင်တွင် လ ှ စ်ဆယ်ကိေနရာ

ယေစ ပီးလ င်``သင်တိ့သည်ဤသအေပါင်း ကိသတ်ြဖတ်ရ ကမည်။ အကယ်၍တစ်စံ

တစ်ေယာက်ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားလ င် တာဝန် ှ ိ သသည်အသတ်ခံရမည်'' ဟ

အမိန့်ေပးထားေလသည်။ ၂၅ ေယဟသည်ပေဇာ်သကာများကိဆက်သ ပီးသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက်

အေစာင့်တပ်သားများ ှ င့်တပ်မးတိ့အား``ဝင်၍ထိသအေပါင်းကိ သတ်ေလာ့။

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မလွတ်သွား ေစ ှ င့်'' ဟေြပာ၏။ သတိ့သည် ားလွတ်များ

ကိင်ေဆာင်ကာ ထိသတိ့ကိသတ် ပီးလ င် အေလာင်းများကိအြပင်သိ့ဆဲွထတ် က ၏။

ထိေနာက်သတိ့သည်ဗာလဗိမာန်အတွင်း ခန်းသိ့ဝင်၍၊‐ ၂၆ ဗာလဘရားေကျာက်တိင်ကိယ ပီးလ င်

မီး ိ ့ က၏။‐ ၂၇ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ဗာလေကျာက်တိင် ှ င့် ဗာလဗိမာန်ကိ ဖိဖျက်ပစ် က၏။ ထိဘရား
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ဗိမာန်ကိကိယ်လက်သတ်သင်ရန် အိမ်အြဖစ် အသံး ပခ့ဲသည်မှာယေန့တိင်ေအာင်ပင် ြဖစ်သတည်း။

၂၈ ဤကားဗာလဘရားအားကိးကွယ်မကိ ဣသေရလြပည်တွင်ပယ် ှ ားခ့ဲပံပင်ြဖစ်၏။‐ ၂၉

သိ့ရာတွင်ေယဟသည်ေယေရာေဗာင်မင်း ကိအတခိး၏။ ေယေရာေဗာင်ကားဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့အားေဗသလ မိ ့ ှ င့်ဒန် မိ ့တွင် မိမိ ပလပ်ထားသည့်ေ

ွား ပ်များကိဝတ် ပကိးကွယ်ေစသည့် အြပစ်ကိကးလွန်ခ့ဲ၏။‐ ၃၀

ထာဝရဘရားကေယဟအား``သင်သည် ငါ ပေစလိသည့်အတိင်း အာဟပ်၏သား

ေြမးတိ့ကိပယ် ှ ားခ့ဲေလ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ သင်၏သားေြမးတိ့အား စတတအဆက်

တိင်ေအာင်ဣသေရလြပည်ကိအပ်စိးေစ မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၁ သိ့ရာတွင်ေယဟသည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ ပညတ်တရားေတာ်ကိစိတ် ှ လံးအ ကင်း

မ့ဲမလိက်ေလာက်ဘဲ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အားအြပစ်ကးလွန်ရန် လမ်းြပ

သေယေရာေဗာင်၏လမ်းစဥ်ကိလိက်ေလ သည်။ ၃၂ ထိအခါကာလ၌ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလနယ်ေြမ၏အကျယ်အဝန်း ကိကျံု ့ေစေတာ်မ၏။ ရိဘရင်ဟာေဇ လသည်၊‐ ၃၃

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ဣသေရလနယ် ေြမအားလံးကိ ေတာင်ဘက်အာ န်ြမစ်ကမ်း

ေပ  ှ ိ အာေရာ် မိ ့သိ့တိင်ေအာင်သိမ်းယေလ သည်။ ထိနယ်ေြမတွင်ဂဒ်၊ ဗင် ှ င့်အေ ှ ့မနာ

ေ ှ မျိုး ွယ်စတိ့ေနထိင်ရာဂိလဒ်ြပည် ှ င့် ဗာ ှ န်ြပည်တိ့ပါဝင်၏။ ၃၄ ေယဟ၏လက် ံ းရည်အပါအဝင်

သလပ် ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခားအမအရာ ှ ိ သမ ကိ ဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရးထား၏။‐ ၃၅

ေယဟကွယ်လွန်ေသာအခါသ၏အေလာင်း ကိ ှ မာရိ မိ ့တွင်သ ဂဟ် က၏။ ထိေနာက်

သ၏သားေတာ်ေယာခတ်သည် သ့ခမည်း ေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်း တက်ေလသည်။‐ ၃၆

ေယဟသည်ဣသေရလဘရင်အြဖစ် ြဖင့် ှ မာရိ မိ ့တွင် ှ စ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်နန်းစံ ခ့ဲသတည်း။

၁၁ အာခဇိမင်း၏မယ်ေတာ်အာသလိသည် မိမိ၏သားေတာ်အသတ်ခံရေ ကာင်း

သတင်းရသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက် မင်းေဆွ မင်းမျိုး ှ ိ သမ တိ့ကိသတ်သင်ပစ်ရန်

အမိန့်ေပးေလသည်။‐ ၂အာခဇိ၏သားေယာ ှ တစ်ဦးတည်း သာလ င် လွတ်ေြမာက်သွား၏။ အြခားသ

များ ှ င့်အတသ့အားသတ်မည့်ဆဲဆဲ ၌ေဒွးေတာ်ေယာေ ှ ဘကကယ်ဆယ်လိက် ေလသည်။

ေယာေ ှ ဘသည်ယေဟာရံမင်း ၏သမီးြဖစ်၍ အာခဇိ ှ င့်အေဖတ အေမကဲွေမာင် ှ မေတာ်သတည်း။

သ သည်ေယာ ှ အသတ်မခံရေစရန်ေယာ ှ ှ င့်အထိန်းေတာ်အားေခ ၍ ဗိမာန်ေတာ်

အိပ်ခန်းတွင်ဝှက်ထားေလသည်။‐ ၃ ဘရင်မအြဖစ်ြဖင့်အာသလိနန်းစံေနစဥ်

သသည်ေြခာက် ှ စ်တိင်တိင် ထိသငယ်ကိ ေကးေမွး ပစကာဗိမာန်ေတာ်၌ပန်း ေအာင်း၍ေနေစ၏။ ၄

သိ့ရာတွင်သတမေြမာက်ေသာ ှ စ်သိ့ေရာက် ေသာအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာယဒသည်

ဘရင်မ၏ကိယ်ရံေတာ်တပ်မးများ ှ င့် နန်းေတာ်အေစာင့်တပ်မးများကိဗိမာန် ေတာ်သိ့ေခ  ပီးလ င်

မိမိ၏အ ကံအစည် အတိင်းလိက်နာ ကရန်သစာဆိေစ၏။ ထိ ေနာက်သသည်ထိသတိ့အား အာမဇိ

မင်း၏သားေတာ်ေယာ ှ ကိြပ ပီးလ င်၊‐ ၅ ``ဥပသ်ေန့၌တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်လာေသာ အခါ

သင်တိ့အနက်သံးပံတစ်ပံသည်နန်း ေတာ်ကိေစာင့်ရ ကမည်။‐ ၆ ေနာက်သံးပံတစ်ပံမှာသရတံခါးဝကိ

ေစာင့်ရ ကမည်။ ကျန်သံးပံတစ်ပံကမ ကင်းေနာက်တံခါးဝကိေစာင့်ရ ကမည်။‐ ၇

ဥပသ်ေန့၌အားလပ်ခွင့်ရေသာလ ှ စ်စ သည်ကား ှ င်ဘရင်အားကာကွယ်ရန် ဗိမာန်

ေတာ်ကိေစာင့်ရ ကမည်။‐ ၈ သတိ့သည် ားလွတ်ကိကိင်ေဆာင်ကာ ှ င် ဘရင်အား

ေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကမည်။ မင်း ကီး သွားေလရာသိ့သ ှ င့်အတလိက်ရ က မည်။

သင်တိ့အနီးသိ့ချဥ်းကပ်လာသ မှန် သမ ကိကွပ်မျက်ရမည်'' ဟအမိန့်ေပး၏။ ၉

တပ်မးတိ့သည်ေယာယဒ၏ န် ကားချက် များကိနာခံလျက် မိမိတိ့တပ်များမှဥပသ်

ေန့၌တာဝန်ကျေသာတပ်သားများ ှ င့် အား လပ်ခွင့်ရသည့်တပ်သားများကိသ၏ထံ သိ့ေခ ခ့ဲ က၏။‐

၁၀ ေယာယဒသည်ထိတပ်သားတိ့အားဗိမာန် ေတာ်တွင် ထား ှ ိ သည့်ဒါဝိဒ်မင်း၏လံှ ှ င့်

ဒိင်းလားများကိေပးအပ်ေလသည်။‐ ၁၁ သသည်မင်း ကီးကိကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်

ရန်အတွက်ထိသတိ့အား ဗိမာန်ေတာ် အေ ှ ့ဘက်တစ်ဝိက်တွင် ားလွတ်များ ကိကိင်၍ေနရာယေစ၏။‐

၁၂ ထိေနာက်ေယာယဒသည်ေယာ ှ အားထတ် ေဆာင်လာကာသရဖကိေဆာင်းေစ ပီး

လ င် မင်းကျင့်တရားကျမ်းကိေပးအပ်၏။ ထိ့ေနာက်သ့အားဘိသိက်ေပး၍ ဘရင်

ြဖစ်ေ ကာင်းေ ကညာေလသည်။ လတိ့သည် လည်းလက်ခပ်တီးလျက်``မင်း ကီးသက်

ေတာ် ှ ည်ပါေစေသာ'' ဟေကးေကာ် ကကန်၏။ ၁၃အာသလိဘရင်မသည်အေစာင့်တပ်သား

များ ှ င့် လတိ့၏ေကးေကာ်သံကိ ကား သြဖင့် ပရိသတ်စေဝးရာဗိမာန်ေတာ်သိ့

အေဆာတလျင်လာေသာအခါ၊‐ ၁၄ ဗိမာန်ေတာ်အဝင်ဝ ှ ိ တိင်အနီး၌ ယဒ

မင်းတိ့ ေလ့ထံးစံ ှ ိ သည့်အတိင်းရပ် လျက်ေနေသာဘရင်သစ်ကိလည်းေကာင်း၊

တပ်မးများ ှ င့်တံပိးခရာမတ်သများ သည် မင်း ကီးကိြခံရံလျက်လအေပါင်း

တိ့ကလည်း ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာေ ကး ေကာ်လျက် တံပိးခရာများကိမတ်လျက်

ေန ကသည်ကိလည်းေကာင်းြမင်လ င် မိမိ၏အဝတ်ကိဆတ်လျက်``ပန်ကန်မ ပါတကား၊

ပန်ကန်မပါတကား'' ဟ ေအာ်ဟစ်၏။ ၁၅ ေယာယဒသည်အာသလိအား ဗိမာန်ေတာ်

ဝင်းအတွင်း၌ကွပ်မျက်သည်ကိမလိလား သြဖင့်``သ့အားအေစာင့်တပ်သားများအ ကား

မှေန၍ေခ သွား ကေလာ့၊ သ့အားကယ်ရန် ကိးစားသမှန်သမ ကိကွပ်မျက် ကေလာ့''

ဟတပ်မးတိ့အားအမိန့်ေပးေလသည်။‐ ၁၆ တပ်မးတိ့သည်လည်းအာသလိကိဖမ်း

ဆီး ပီးလ င် နန်းေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်ကာ ြမင်းတံခါးဝ၌ကွပ်မျက် က၏။ ၁၇

ေယာယဒသည်မင်း ကီး ှ င့်တကွြပည်သ အေပါင်းတိ့အား ထာဝရဘရား၏လမျိုး

ေတာ်ြဖစ် ကေစရန်ကိယ်ေတာ် ှ င့်ပဋိညာဥ် ဖဲွ ့ေစေလသည်။ မင်း ကီး ှ င့်ြပည်သတိ့ကိ

လည်းအြပန်အလှန်ပဋိညာဥ်ဖဲွ ့ေစ၏။‐ ၁၈ ထိေနာက်ြပည်သတိ့သည်ဗာလဘရားဗိမာန်

ကိ ဖိဖျက်၍ ယဇ်ပလင်များ ှ င့် ပ်တများကိ ချိုးဖ့ဲ ပီးလ င် ယဇ်ပလင်များ၏ေ ှ ့၌ဗာလ

ယဇ်ပေရာဟိတ်မဿန်ကိကွပ်မျက် က၏။ ေယာယဒသည်ဗိမာန်ေတာ်တွင်အေစာင့်များ

ချထား ပီးေနာက်၊‐ ၁၉ တပ်မးများ၊ ဘရင်၏ကိယ်ရံေတာ်တပ်သား များ၊

နန်းေတာ်အေစာင့်တပ်သားများ ှ င့်အတ မင်း ကီးအားနန်းေတာ်သိ့ပိ့ေဆာင်ရာြပည်သ တိ့သည်

သတိ့၏ေနာက်မှလိက်ပါလာ ကေလ သည်။ မင်း ကီးသည်ကင်းတံခါးဝမှဝင်ေတာ်

မ၍ရာဇပလင်ေပ တွင်ထိင်ေတာ်မ၏။‐ ၂၀ အာသလိအားနန်းေတာ်တွင်လပ် ကံ ှ င့် ပီးြဖစ်ရာ

ြပည်သအေပါင်းတိ့သည်ဝမ်း ေြမာက်၍ မိ ့ေတာ်သည်လည်းေအးချမ်း လျက်ေန၏။ ၂၁

ေယာ ှ သည်အသက်ခနစ် ှ စ်တွင် ယဒ ြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်သတည်း။

၁၂ ဣသေရလြပည်ဘရင်ေယဟမင်း၏နန်း စံခနစ် ှ စ်ေြမာက်တွင်

ေယာ ှ သည်ယဒြပည် ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍ ေယ  ှ လင် မိ ့၌

အ ှ စ်ေလးဆယ်နန်းစံေလသည်။ သ၏မယ် ေတာ်ကားေဗရေ ှ ဘ မိ ့သဇိဗိြဖစ်၏။‐ ၂

သသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာယဒ၏သွန် သင်မကိခံယရ ှ ိ သြဖင့် တစ်သက်လံး

ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ အမများကိ ပ၏။‐ ၃ သိ့ရာတွင် ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများ

ကိမကား မဖျက်မသိမ်းဘဲထားသြဖင့် ြပည်သတိ့သည်ထိအရပ်များတွင်ယဇ်

ပေဇာ်၍နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ ကေသး၏။ ၄ ေယာ ှ သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိေခ  ပီး

လ င် ဗိမာန်ေတာ်အတွင်း၌ယဇ်ပေဇာ်မ ှ င့် ပတ်သက်၍ရ ှ ိ သည့်ေငွများ၊ ယဇ်ေကာင်

များအတွက်ေပးေချေငွများ ှ င့် ေစတနာ အေလျာက်ေပးလေငွများကိစေဆာင်း ထားရန်အမိန့်ေပး၏။‐

၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်အသီးသီးတိ့သည်မိမိ တိ့ယဇ်ပေဇာ်ေပး၍ရ ှ ိ သည့်ေငွများြဖင့်

ဗိမာန်ေတာ်မွမ်းမံြပင်ဆင်မတွင်လိအပ် သလိအသံး ပရန်တာဝန်ယရသည်။

၆ သိ့ရာတွင်ေယာ ှ ၏နန်းစံ ှ စ်ဆယ့်သံး ှ စ် ေြမာက်သိ့ေရာက် ှ ိ သည်တိင်ေအာင်

ဗိမာန်ေတာ် တွင်မည်သည့်မွမ်းမံြပင်ဆင်မကိမ မ ပ ရေသးသြဖင့်၊‐ ၇

ေယာ ှ သည်ေယာယဒ ှ င့်အြခားယဇ်ပေရာ ဟိတ်များကိေခ ၍``သင်တိ့သည်အဘယ်

ေကာင့်ဗိမာန်ေတာ်ကိမြပင်ဘဲေန ကသနည်း။ ယခအချိန်မှအစ ပ၍ သင်တိ့သည်မိမိ

တိ့ရ ှ ိ သည့်ေငွကိသိမ်းဆည်း၍မထားရ က။ ဗိမာန်ေတာ်မွမ်းမံြပင်ဆင်မအတွက် ေပးအပ်ရ ကမည်''

ဟဆိ၏။‐ ၈ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်လည်းေငွကိေပး အပ်ရန် ှ င့် ဗိမာန်ေတာ်မွမ်းမံြပင်ဆင်မကိ

တာဝန်မယရန်သေဘာတ ကေလသည်။ ၉ ထိေနာက်ေယာယဒသည်ေသတာတစ်လံး

ကိယ၍အဖံးတွင်အေပါက်ေဖာက် ပီးလ င် ဗိမာန်ေတာ်အဝင်လမ်းလက်ယာဘက် ှ ိ ယဇ်

ပလင်အနီးတွင်ထား၏။ ဗိမာန်ေတာ်အဝင်ဝ တွင်တာဝန်ကျေသာယဇ်ပေရာဟိတ်များ သည်

ဝတ် ပကိးကွယ်ရန်လာေရာက်သတိ့ ေပးလေသာေငွတိ့ကိေသတာထဲသိ့ထည့် က၏။‐ ၁၀

အလခံေသတာတွင်ေငွများလာသည့်အခါ တိင်း ဘရင့်အတွင်းဝန် ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ် မင်းတိ့လာ၍

ေငွကိထတ်ယကာအရည် ကိ ပီးလ င်ချိန်တွယ် က၏။‐ ၁၁သတိ့သည်အေလးချိန်အတိအကျကိ

မှတ်သားထား ပီးလ င် ေငွကိဗိမာန်ေတာ် ြပင်ဆင်မလပ်ငန်း ကီး ကပ်သတိ့၏လက် သိ့ေပးအပ် က၏။

ကီး ကပ်သတိ့သည် ထိေငွကိလက်သမား၊‐ ၁၂ ပန်းရံသမား ှ င့်ေကျာက်ဆစ်သမားတိ့၏

လပ်ခများအတွက်လည်းေကာင်း၊ မွမ်းမံြပင် ဆင်ရာတွင်လိအပ်ေသာသစ်သား၊ ေကျာက်

ဝယ်ယရန် ှ င့်အြခားလိအပ်သည့်စရိတ် များအတွက်လည်းေကာင်းအသံး ပ က၏။‐ ၁၃

ေငွခွက်၊ ေငွဖလား၊ ေငွတံပိးခရာ ှ င့်ေငွ မီး ှ ပ်များ ပလပ်ရန်အတွက်ေသာ်လည်း

ေကာင်း ထိေငွကိလံးဝအသံးမ ပ က။‐ ၁၄ အလပ်သမားခများေပးရန် ှ င့်မွမ်းမံ

ြပင်ဆင်မဆိင်ရာပစည်းများဝယ်ယရန် အတွက်သာ ထိေငွကိအသံး ပ က၏။‐ ၁၅

လပ်ငန်း ကီး ကပ်သတိ့သည်လံးဝယံ ကည်စိတ်ချရသများြဖစ်သြဖင့် သတိ့

အားေငွစာရင်းအင်းများကိတင်ြပခိင်း ရန်မလိေချ။‐ ၁၆ ဒစ ိက်ေြဖရာပေဇာ်သကာ ှ င့်အြပစ်ေြဖ

ရာပေဇာ်သကာတိ့မှရ ှ ိ သည့်ေငွကိမအလခံေသတာထဲသိ့မထည့်ဘဲယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့ယရ က၏။

၁၇ ထိကာလ၌ ရိဘရင်ဟာေဇလသည် ဂါသ မိ့ကိတိက်ခိက်သိမ်းယေလသည်။
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ထိေနာက် ေယ  ှ လင် မိ ့ကိတိက်ခိက်ရန်ချီတက် လာသည့်ကာလ၊‐ ၁၈

ယဒဘရင်ေယာ ှ သည်မိမိ၏အလျင် အပ်စိးခ့ဲ ကေသာေယာ ှ ဖတ်မင်း၊ ယေဟာရံ

မင်း ှ င့်အာခဇိမင်းတိ့ထာဝရဘရားအား ဆက်ကပ်လဒါန်းခ့ဲသည့်ပေဇာ်သကာများ ှ င့်

မိမိကိယ်တိင်ေပးလထားသည့်ပေဇာ်သကာ များကိလည်းေကာင်း၊ ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်နန်းေတာ်

ဘ ာတိက်များတွင် ှ ိ သမ ေသာေ ကိလည်း ေကာင်းယ၍ လက်ေဆာင်ပဏာအြဖစ်ဟာေဇလ

မင်းထံေပးပိ့လိက်၏။ ထိအခါဟာေဇလ သည်မိမိ၏တပ်မေတာ်ကိ ေယ  ှ လင် မိ ့

မှ ပ်သိမ်းသွားေလ၏။ ၁၉ ေယာ ှ မင်းလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခားအမ အရာအလံးစံတိ့ကိ

ယဒရာဇဝင်တွင်ေရး ထားသတည်း။ ၂၀ ေယာ ှ မင်း၏မးမတ်တိ့သည်သ့အားလပ် ကံရန်

လ ို ့ဝှက် ကံစည် က၏။ ထိသတိ့အနက် ှ ိ မတ် ၏သားေယာဇကာ ှ င့်ေ ှ ာေမရ၏သားယေဟာ

ဇဗပ်တိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့အေ ှ ့ပိင်းသိလ ွာသွားရာလမ်း ှ ိ ဖိ့ေြမေပ တွင်တည်ေဆာက်

ထားေသာစံနန်း၌သ့အားလပ် ကံ က၏။ သ့ အားဒါဝိဒ် မိ ့ ှ ိ သချုင်းေတာ်တွင်သ ဂဟ် က၏။

ထိေနာက်သ၏သားေတာ်အာမဇိသည် ခမည်း ေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက် ေလသည်။

၁၃ ယဒဘရင်အာခဇိ၏သားေတာ်ေယာ ှ ၏နန်း စံ ှ စ်ဆယ့်သံး ှ စ်ေြမာက်၌

ေယဟ၏သားေတာ် ေယာခတ်သည် ဣသေရလြပည်ဘရင်အြဖစ် နန်းတက်၍

ှ မာရိ မိ ့တွင်တစ်ဆယ့်ခနစ် ှ စ် နန်းစံေလသည်။‐ ၂ သသည်မိမိအလျင်အပ်စိးခ့ဲသည့်ေယေရာ

ေဗာင်မင်းက့ဲသိ့ ထာဝရဘရားကိြပစ်မှား၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားအြပစ်ကး

လွန်ရန်ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပေပး၏။ သသည်အဘယ် အခါမ မိမိ၏ဒစ ိက်လမ်းစဥ်ကိမစွန့်။‐ ၃

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား အမျက်ထွက်ေတာ်မသ ြဖင့်

ရိဘရင်ဟာေဇလ ှ င့်သားေတာ်ဗဟာ ဒဒ်တိ့၏လက်တွင် အ ကိမ် ကိမ်အဖန်ဖန်

အေရး ံ းနိမ့်ေစေတာ်မ၏။‐ ၄ ထိအခါေယာခတ်သည်ထာဝရဘရားထံေတာ်

သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။ ထာဝရဘရားသည် လည်း ရိဘရင်၏ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်မကိ ဣသ

ေရလအမျိုးတိ့အဘယ်မ ခံေနရ က ေကာင်းကိ မှတ်ေတာ်မသြဖင့် ေယာခတ်

၏ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မ၏။‐ ၅ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား

ရိအမျိုးသားတိ့၏လက်မှကယ်တင် မည့်သကိေပ ထွန်းေစေတာ်မသည်။ သိ့ြဖစ်၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ယခင်က နည်းတ ငိမ်းချမ်းသာယာစွာေနထိင်ရ က၏။‐ ၆

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်မိမိတိ့အား ေယေရာ ေဗာင်မင်းေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပခ့ဲသည့်ဒစ ိက်

လမ်းစဥ်ကိမစွန့်ဘဲ ဆက်လက်၍လိက် မဲ လိက် က၏။ အာ ှ ရဘရားမ၏တံခွန်

တိင်သည် ှ မာရိ မိ ့တွင် ှ ိ  မဲ ှ ိ ေသး၏။ ၇ ရိဘရင်၏ေြမမန့်က့ဲသိ့ဖျက်ဆီးေချ မန်းြခင်းကိခံရသြဖင့်

ေယာခတ်တွင်ြမင်း စီးသရဲငါးဆယ်၊ စစ်ရထားဆယ်စီး ှ င့် ေြခလျင်တပ်သားတစ်ေသာင်းမ သာကျန်

ှ ိ ေတာ့သည်။ ၈ ေယာခတ်၏လက် ံ းရည် ှ င့်သလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်

အြခားအမအရာ ှ ိ သမ ကိဣသေရလ ရာဇဝင်တွင်ေရးထားသတည်း။‐ ၉

သကွယ်လွန်ေသာအခါ ှ မာရိ မိ ့တွင်သ့ကိ သ ဂဟ် က၏။ ထိေနာက်သ၏သားေတာ်ယေဟာ ှ

သည် ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍ နန်းတက်ေလသည်။ ၁၀

ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ၏နန်းစံသံးဆယ့်ခနစ် ှ စ်ေြမာက်၌ ေယာခတ်၏သားေတာ်ယေဟာ ှ သည်

ဣသေရလြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍ ှ မာရိ မိ ့တွင်တစ်ဆယ့်ေြခာက် ှ စ်နန်းစံ ေလသည်။‐ ၁၁

သသည်လည်းထာဝရဘရားကိြပစ်မှားကာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိအြပစ်ကးလွန် ရန်

ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပခ့ဲေသာေယေရာေဗာင်မင်း ၏ဒစ ိက်လမ်းစဥ်ကိလိက်ေလာက်သြဖစ်၏။‐ ၁၂

ယဒဘရင်အာမဇိ ှ င့်ြဖစ်ပွားသည့်စစ်ပဲွတွင် ယေဟာ ှ ၏လက် ံ းရည်အပါအဝင် သလပ်

ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခားအမအရာ ှ ိ သမ ကိ ဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရးထားသတည်း။‐ ၁၃

ယေဟာ ှ ကွယ်လွန်သွားေသာအခါ သ့ကိ ှ မာရိ မိ ့ ှ ိ ဘရင်တိ့၏သချုင်းေတာ်တွင် သ ဂဟ် က၏။

ထိေနာက်သ၏သားေတာ်ဒတိယ ေြမာက်ေယေရာေဗာင်သည် ခမည်းေတာ်၏အ ိက်

အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။ ၁၄ ပေရာဖက်ဧလိ ှ ဲ သည်ေဝဒနာစဲွ၍ေန၏။ သ

သည်အိပ်ရာေပ တွင်လဲလျက်ေသအ့ံဆဲဆဲ ြဖစ်ေနချိန်၌ ဣသေရလဘရင်ယေဟာ ှ သည်

သ့အား ကည့် ရန်လာေရာက် ပီးလ င်``အ က ်ပ်၏အဖ၊ အက ်ပ်၏အဖ၊ အ ှ င်သည်

ကီးမားေသာတန်ခိးစွမ်းအင်ြဖင့် ဣသေရလ ြပည်ကိကာကွယ်သြဖစ်ပါသည်တကား'' ဟ ငိေကး၏။

၁၅ ဧလိ ှ ဲ က``ေလး ှ င့်ြမားတိ့ကိယခ့ဲေလာ့'' ဟ ဆိသည့်အတိင်းယေဟာ ှ ယလာေသာအခါ၊‐ ၁၆

ဧလိ ှ ဲ က``ေလးကိတင်ေလာ့'' ဟဆိ၏။ ထိ အခါမင်း ကီးသည်ေလးကိတင်ေလ၏။

ထိ ေနာက်ဧလိ ှ ဲ သည် မိမိလက်ကိမင်း ကီး ၏လက်ေပ တွင်တင် ပီးလ င်၊‐ ၁၇

ရိြပည်ဘက်သိ့မျက် ှ ာမလျက် ှ ိ သည့်ြပူ တင်းေပါက်ကိ မင်း ကီးအားဖွင့်ေစ၏။ ထိေနာက်

ဧလိ ှ ဲ က``ြမားကိပစ်ေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးသည့် အတိင်းပစ်ေလေသာ်ပေရာဖက်က``သင်သည်

ထာဝရဘရား၏ြမားြဖစ်၏။ ဘရား ှ င်သည် ထိြမားအားြဖင့် ရိြပည်ကိအ ိင်ရေတာ် မလိမ့်မည်။

သင်သည်အာဖက် မိ ့တွင် ရိအမျိုး သားတိ့အားအ ိင်မရမချင်းတိက်ခိက်လိမ့် မည်'' ဟဆိ၏။ ၁၈

ထိေနာက်ဧလိ ှ ဲ သည်မင်း ကီးအား အြခား ြမားတိ့ကိယေစ၍``ေြမ ကီးကိ ိက်ေလာ့''

ဟဆိသည့်အတိင်းသံး ကိမ် ိက် ပီးလ င် ရပ်လိက်၏။‐ ၁၉ယင်းသိ့ရပ်လိက်သည့်အတွက်ဧလိ ှ ဲ သည်

အမျက်ထွက်၍ မင်း ကီးအား``အကယ်၍ငါး ကိမ်ေြခာက် ကိမ် ိက်ခ့ဲပါမ ရိအမျိုးသား

တိ့အားအ ပီးအပိင်အ ိင်ရမည်။ ယခ မှာမသံး ကိမ်သာလ င်သတိ့အားအ ိင် ရလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၂၀

ဧလိ ှ ဲ ကွယ်လွန်သွားေသာအခါ သ့ကိသ ဂဟ် က၏။ ေမာဘြပည်သားတိ့သည် ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်း ဣသ

ေရလြပည်ကိချင်းနင်းဝင်ေရာက်ေလ့ ှ ိ  က၏။ ၂၁ အခါတစ်ပါး၌လေသတစ်ေလာင်းကိသ ဂဟ်

မည် ပေနစဥ် လတိ့သည်ေမာဘတပ်တစ်တပ် ကိြမင်သြဖင့် အေလာင်းကိဧလိ ှ ဲ ၏သချုင်း

တွင်းသိ့ပစ်ချ ပီးလ င်ထွက်ေြပး က၏။ ထိ အေလာင်းသည်ဧလိ ှ ဲ ၏အ ိးများ ှ င့်ထိ

မိသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက် အသက်ြပန်ဝင်လာ ပီးလ င်မတ်တပ်ရပ်ေလ၏။ ၂၂

ေယာခတ်၏လက်ထက်ကာလပတ်လံးဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် ရိဘရင်ဟာေဇလ၏

ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိခံရ က၏။‐ ၂၃ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်သနား ကင်နာေတာ်မသြဖင့်

သတိ့အားဆံးပါး ပျက်စီးေစေတာ်မမ။ ကိယ်ေတာ်သည် အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့ ှ င့် ပေတာ်

မခ့ဲသည့်ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိေထာက်၍ သ တိ့အားကမေတာ်မ၏။ မိမိ၏လမျိုး ေတာ်အား

အဘယ်အခါ၌မ ေမ့ေလျာ့ ေတာ်မမ။ ၂၄ ရိဘရင်ဟာေဇလကွယ်လွန်ေသာအခါ

သ၏သားေတာ်ဗဟာဒဒ်နန်းတက်၏။‐ ၂၅ ထိကာလ၌ဣသေရလဘရင်ေယာခတ်

မင်း၏သားေတာ်ယေဟာ ှ သည် ဗဟာဒဒ်ကိ သံး ကိမ်တိင်တိင် ှ ိမ်နင်း ပီးလ င် ခမည်း

ေတာ်ေယာခတ်လက်ထက်၌ဗဟာဒဒ်သိမ်းယ သွားေသာ မိ ့ကိြပန်လည်သိမ်းယေလသည်။

၁၄ ေယာခတ်၏သားေတာ်ဣသေရလဘရင် ယေဟာ ှ ၏နန်းစံဒတိယ ှ စ်၌ေယာ ှ ၏သားေတာ်သည်၊

အသက် ှ စ်ဆယ့်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်ယဒြပည်ဘရင် အြဖစ်နန်းတက်၍

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ှ စ်ဆယ့် ကိး ှ စ်နန်းစံရ၏။ သ၏မယ်ေတာ်မှာေယ ှ လင် မိ ့သယဒန်ြဖစ်၏။‐

၃ အာမဇိသည်ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ် မေသာအမတိ့ကိ ပ၏။ သိ့ရာတွင်သသည်

မိမိ၏ေဘးေတာ်ဒါဝိဒ်မင်းက့ဲသိ့မ ပ ကျင့်ဘဲ ခမည်းေတာ်ေယာ ှ က့ဲသိ့ ပကျင့် ၏။‐

၄ သသည် ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများကိ ဖိဖျက်ြခင်းမ ပသြဖင့် ြပည်သတိ့သည်

ဆက်လက်၍ထိဌာနများတွင်ယဇ်ပေဇာ် ၍နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ ကေလသည်။ ၅

အာမဇိသည်မိမိ၏အာဏာတည်သည် ှ င့် တစ် ပိင်နက် ခမည်းေတာ်ဘရင်မင်းကိလပ်

ကံသည့်မးမတ်တိ့ကိကွပ်မျက်ေလ၏။‐ ၆ သိ့ရာတွင်သသည်ထိသတိ့၏သားသမီး

တိ့ကိမမသတ်ဘဲ``မိဘတိ့သည်သားသမီး များကးလွန်သည့်ြပစ်မများအတွက် အသတ်

မခံေစရ။ သားသမီးတိ့သည်လည်း မိဘတိ့ ကးလွန်သည့်ြပစ်မများအတွက်အသတ်

မခံေစရ။ လတစ်စံတစ်ေယာက်သည်မိမိ ကိယ်တိင်ကးလွန်သည့်ြပစ်မအတွက်သာ

လ င် အသတ်ခံေစရမည်'' ဟ၍ေမာေ ှ ၏ ပညတ်ကျမ်းတွင် ပါ ှ ိ သည့်ထာဝရဘရား

၏ပညတ်ေတာ်ကိလိက်ေလာက်ကျင့်သံး ေတာ်မ၏။ ၇အာမဇိသည်ပင်လယ်ေသ၏ေတာင်ဘက် ှ ိ

ဆားချိုင့်ဝှမ်းတွင် ဧဒံစစ်သည်တစ်ေသာင်း ကိသတ်သင်ေတာ်မ၏။ သသည်ေသလ မိ ့

ကိသိမ်းယ ပီးလ င် မိ ့၏နာမည်ကိေြပာင်း သြဖင့် ယေဿလ မိ ့ဟယေန့တိင်ေအာင် ေခ တွင်သတည်း။

၈ ထိေနာက်အာမဇိသည် ဣသေရလဘရင် ယေဟာ ှ ထံသိ့သံတမန်များေစလတ် ပီးလ င်

မိမိ ှ င့်စစ် ပိင်ရန်ဖိတ်ေခ လိက် ေလသည်။‐ ၉ သိ့ရာတွင်ယေဟာ ှ မင်းက``အခါတစ်ပါးက

ေလဗ န်ေတာင်ထိပ်တွင် ဆးပင်တစ်ပင်ကသစ် ကတိးပင်အား`သင်၏သမီးကိငါ့သား ှ င့်

ေပးစားထိမ်းြမားေလာ့' ဟအမှာစာေပးပိ့ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်အနီးမှြဖတ်သန်းလာေသာ သားရဲ

တိရစာန်တစ်ေကာင်သည်ထိဆးပင်ကိနင်းေချ လိက်ေလသည်။‐ ၁၀ အချင်းအာမဇိ၊

ယခအေဆွေတာ်သည် ဧဒံ ြပည်သားတိ့ကိအ ိင်ရသြဖင့်စိတ်ေနြမင့် လျက်ေန၏။

မိမိရ ှ ိ ထားသည့်ေကျာ်ေစာကိတိ ြဖင့်ပင်ေကျနပ်ေရာင့်ရဲစွာ သင်၏နန်းေတာ်တွင် စံြမန်းပါေလာ့။

သင်သည်မိမိ ှ င့်ြပည်သတိ့ အားဆံးပါးပျက်စီးေစမည့်ေဘးဒကကိ အဘယ်ေကာင့် ှ ာလိပါသနည်း''

ဟြပန် စာေရး၍ေပးပိ့လိက်၏။ ၁၁ သိ့ရာတွင်သ၏စကားကိအာမဇိသည် နားမေထာင်။

ထိ့ေကာင့်ယေဟာ ှ မင်းသည် မိမိ၏စစ်သည်ေတာ်များ ှ င့်ချီတက် ပီးလ င် အာမဇိမင်းအားယဒြပည်၊

ဗက်ေ ှ မက် မိ ့ တွင်တိက်ခိက်ေလသည်။‐ ၁၂ အာမဇိ၏တပ်မေတာ်မှာအေရး ံ းနိမ့်သ

ြဖင့် သ၏စစ်သည်အေပါင်းတိ့သည်မိမိတိ့ ေနရပ်သိ့ထွက်ေြပး ကကန်၏။‐ ၁၃

ယေဟာ ှ သည်အာမဇိကိဖမ်းဆီးကာ ေယ ှ လင် မိ ့သိ့ချီတက်၍ မိ ့ ိ းေပေြခာက်ရာ

ကိဧဖရိမ်တံခါးမှေထာင့်တံခါးတိင်ေအာင် ဖိချလိက်၏။‐ ၁၄ သသည်မိမိေတွ့ ှ ိ သမ ေသာေ ၊

ေငွ၊ ဗိမာန် ေတာ်အသံးအေဆာင် ှ ိ သမ  ှ င့်ဘ ာေတာ် တိက်တွင် ှ ိ သမ ကိယ၍ ှ မာရိ မိ ့သိ့

သယ်ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။ ယေဟာ ှ မင်း သည် ားစာခံများကိလည်း ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်ခ့ဲေလသည်။

၁၅ ယဒဘရင်အာမဇိ ှ င့်ြဖစ်ပွားသည့်စစ်ပဲွတွင် ယေဟာ ှ ၏လက် ံ းရည်အပါအဝင်သလပ်
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ေဆာင်ခ့ဲသည့် အြခားအမအရာအလံးစံကိ ဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရးထားသတည်း။‐

၁၆ ယေဟာ ှ ကွယ်လွန်ေသာအခါ သ့ကိ ှ မာရိ မိ ့ ှ ိ ဘရင်များ၏သချုင်းေတာ်တွင်သ ဂဟ်

က၏။ ထိေနာက်သ၏သားေတာ်ဒတိယ ေြမာက်ေယေရာေဗာင်သည် ခမည်းေတာ်၏

အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။ ၁၇ ယဒဘရင်အာမဇိသည် ဣသေရလဘရင်

ယေဟာ ှ ကွယ်လွန် ပီးေနာက်တစ်ဆယ့်ငါး ှ စ်တိင်တိင်အသက် ှ င်ေန၏။‐ ၁၈

အာမဇိလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခားအမအရာ အလံးစံကိ ယဒရာဇဝင်တွင်ေရးထားသတည်း။ ၁၉

အာမဇိသည်မိမိအားလပ် ကံရန်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် လ ို ့ဝှက် ကံစည်မတစ်ရပ်ြဖစ်ေပ လာ

သြဖင့် လာခိ ှ  မိ ့သိ့ထွက်ေြပးေလသည်။ သိ့ ရာတွင်သ၏ရန်သများသည်ထိ မိ ့သိ့

လိက်၍သ့ကိလပ် ကံ က၏။‐ ၂၀သ၏အေလာင်းကိြမင်းေပ တွင်တင်၍ယ ေဆာင်လာ ပီးလ င်

ဒါဝိဒ် မိ ့ ှ ိ ဘရင်များ ၏သချုင်းေတာ်တွင်သ ဂဟ် ကေလသည်။‐ ၂၁ ထိေနာက်ယဒြပည်သတိ့သည်

အသက်တစ် ဆယ့်ေြခာက် ှ စ် ှ ိ သားေတာ် သဇိကိမင်း ေြမာက် က၏။‐ ၂၂

သဇိသည်ခမည်းေတာ်ကွယ်လွန် ပီးသည် ေနာက် ဧလတ် မိ ့ကိတိက်ခိက်သိမ်းယကာ

ြပန်လည်ထေထာင်ေလသည်။ ၂၃ ေယာ ှ ၏သားေတာ်ယဒဘရင်အာမဇိ၏

နန်းစံတစ်ဆယ့်ငါး ှ စ်ေြမာက်၌ ယေဟာ ှ ၏ သားေတာ်ဒတိယေြမာက်ေယေရာေဗာင်သည်

ဣသေရလြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍ ှ မာရိ မိ ့၌ေလးဆယ့်တစ် ှ စ်တိင်တိင်နန်း စံေလသည်။‐

၂၄ သသည်ထာဝရဘရားကိြပစ်မှား၍ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့အားအြပစ်ကးလွန် ရန်

ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပခ့ဲေသာေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်၏ဆိးယတ်သည့်လမ်းစဥ်ကိ လိက်၏။‐ ၂၅

သသည်ေြမာက်သိ့လားေသာ်ဟာမတ်ေတာင် ကား လမ်း၊ ေတာင်သိ့လားေသာ်ပင်လယ်ေသတိင်ေအာင်

ယခင်အခါကဣသေရလြပည်၏ပိင်နက်နယ် ေြမမှန်သမ တိ့ကိြပန်လည်သိမ်းယေလသည်။

ဤကားဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် မိမိ၏ကန်ေတာ်

ရင်း၊ ဂါေသဖာ မိ ့ေန၊ အမိတဲ၏သားပေရာဖက် ေယာနအားြဖင့်မိန့်ေတာ်မခ့ဲေသာစကား

ေတာ်အတိင်းပင်ြဖစ်သတည်း။ ၂၆ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့

ြပင်းြပစွာခံစားေနရ ကေသာဆင်းရဲဒက ကိြမင်ေတာ်မ၏။ သတိ့အားကမမည့်သ

တစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ေချ။‐ ၂၇ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့အားထာဝစဥ်ပျက်

ပန်းေအာင်စီရင်ရန်အလိေတာ်မ ှ ိ သြဖင့် ဒတိယေြမာက်ေယေရာေဗာင်မင်းအားြဖင့်

သတိ့ကိကယ်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ဒတိယေြမာက်ေယေရာေဗာင်လပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့် အြခားအမအရာများ၊

တိက်ပဲွတွင်သ၏လက် ံ းရည်၊ ဒမာသက် မိ ့ ှ င့်ဟာမတ် မိ ့တိ့ ကိ ဣသေရလ ိင်ငံနယ်ေြမအတွင်းသိ့ြပန်

လည်သိမ်းယခ့ဲပံအေကာင်းတိ့ကိ ဣသေရလ ရာဇဝင်တွင်ေရးထားသတည်း။‐ ၂၉

ေယေရာေဗာင်ကွယ်လွန်ေသာအခါ သ့အား ဘရင်တိ့၏သချုင်းေတာ်တွင်သ ဂဟ်က၏။

ထိေနာက်သ၏သားေတာ်ဇာခရိသည် ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍ နန်းတက်ေလသည်။

၁၅ ဣသေရလဘရင်ဒတိယေြမာက်ေယေရာေဗာင် မင်း၏နန်းစံ ှ စ်ဆယ့်ခနစ် ှ စ်ေြမာက်၌အာမဇိ

၏သားသည်၊ အသက်တစ်ဆယ့်ေြခာက် ှ စ် ှ ိ ေသာ အခါယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍

ေယ ှ လင် မိ ့တွင်ငါးဆယ့် ှ စ် ှ စ်နန်းစံရ၏။ သ ၏မယ်ေတာ်မှာေယ  ှ လင် မိ ့သေယေခါလိ

ြဖစ်၏။‐ ၃ သဇိသည်မိမိခမည်းေတာ်၏လမ်းစဥ်ကိ လိက်၍ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ

အမတိ့ကိ ပ၏။‐ ၄ သိ့ရာတွင် ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများကိ ဖျက်ဆီးြခင်းမ ပသြဖင့်

လတိ့သည်ထိ ဌာနများတွင် ဆက်လက်၍ယဇ်များကိ ပေဇာ်၍နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ က၏။‐

၅ ထာဝရဘရားသည် သဇိအားအေရြပား ေရာဂါစဲွကပ်ေစေတာ်မသြဖင့် သသည်ေသ

သည့်တိင်ေအာင်ထိေရာဂါကိခံစားရ၏။ သိ့ ြဖစ်၍သားေတာ်ေယာသံအား တိင်းြပည်အပ်

ချုပ်မတာဝန်ကိလဲအပ် ပီးလ င် သီးြခား အိမ်ေတာ်တွင်စံေတာ်မရေလသည်။‐ ၆

သဇိမင်းလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခားအမ အရာအလံးစံကိ ယဒရာဇဝင်တွင် ေရးထားသတည်း။‐

၇ သဇိကွယ်လွန်ေသာအခါ သ့ကိဒါဝိဒ် မိ ့ ှ ိ ဘရင်များ၏သချုင်းေတာ်တွင်သ ဂဟ် က၏။

ထိေနာက်သ၏သားေတာ်ေယာသံသည် ခမည်း ေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်း တက်ေလသည်။

၈ ယဒဘရင် သဇိ၏နန်းစံသံးဆယ့် ှ စ် ှ စ် ေြမာက်၌ ဒတိယေြမာက်ေယေရာေဗာင်မင်း၏

သားဇာခရိသည် ဣသေရလြပည်ဘရင် အြဖစ်နန်းတက်၍ ှ မာရိ မိ ့၌ေြခာက် ှ စ်နန်းစံရ၏။‐

၉ သသည်မိမိ၏ေနာင်ေတာ်ဘရင်များနည်းတ ထာဝရဘရားအားြပစ်မှား၏။ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အားအြပစ်ကးလွန်ရန်ေ ှ ့ ေဆာင်လမ်းြပခ့ဲသ ေနဗတ်၏သားေယေရာ

ေဗာင်၏ဆိးညစ်ေသာလမ်းစဥ်ကိလိက်၏။‐ ၁၀ ယာဖက်၏သား ှ လံ ုသည်လ ို ့ဝှက် ကံစည်

ကာ ဇာခရိမင်းအားဣဗိလံ မိ ့တွင်လပ် ကံ ပီးေနာက် သ၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍

နန်းတက်ေလသည်။ ၁၁ ဇာခရိမင်းလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခားအမ အရာအလံးစံကိ

ဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရး ထားသတည်း။ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍``ငါသည်သင်၏သားေြမးတိ့အား

စတတအဆက်တိင်ေအာင် ဣသေရလြပည်ကိအပ်စိးေစမည်'' ဟေယဟ

အား ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မခ့ဲေသာစကား ေတာ်အတိင်းြဖစ်သတည်း။ ၁၃

ယဒဘရင် သဇိ၏နန်းစံသံးဆယ့်ကိး ှ စ် ေြမာက်၌ ယာဖက်၏သား ှ လံ ုသည်ဣသေရလ

ြပည်ဘရင်အြဖစ် နန်းတက်၍ ှ မာရိ မိ ့၌ တစ်လမ နန်းစံရ၏။ ၁၄ ဂါဒိ၏သားေမနဟင်သည်တိရဇ မိ ့မှ

ှ မာရိ မိ ့သိ့သွား၍ ှ လံ ုကိလပ် ကံကာ သ၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက် ေလသည်။‐ ၁၅

ဇာခရိမင်းအားလ ို ့ဝှက် ကံစည်မအပါ အဝင် ှ လံ ုလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့် အြခားအမ အရာ ှ ိ သမ ကိ

ဣသေရလရာဇဝင်တွင် ေရးထားသတည်း။‐ ၁၆ ေမနဟင်သည်တိရဇ မိ ့မှချီတက်လာစဥ်

လမ်းခရီးတွင်တိဖသ မိ ့သားတိ့သည် မိမိ အားအည့ံမခံ ကေသာေကာင့် ထိ မိ ့ ှ င့်

တကွပတ်ဝန်းကျင်နယ်ေြမများကိလံးဝ ဖျက်ဆီးေလ၏။ သသည်ကိယ်ဝန်ေဆာင်အမျိုး

သမီးတိ့၏ဝမ်းကိပင်ခဲွ၍သတ်ေလသည်။ ၁၇ ယဒဘရင် သဇိ၏နန်းစံ ှ စ်ဆယ့်ကိး ှ စ်

ေြမာက်၌ ဂါဒိ၏သားေမနဟင်သည် ဣသေရလ ြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍ ှ မာရိ မိ ့၌

ဆယ် ှ စ်နန်းစံေလသည်။‐ ၁၈ သသည်ေနဗတ်၏သားေယေရာေဗာင်မင်း၏ဆိး

ညစ်သည့်လမ်းစဥ်ကိလိက်၍ ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှား၏။ ေယေရာေဗာင်ကားသ၏အသက် ှ င်

သေ ွ ့ကာလပတ်လံး ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အားအြပစ်ကးလွန်ရန်ေ ှ ့ေဆာင်လမ်း

ြပခ့ဲသြဖစ်သတည်း။‐ ၁၉ အာ ရိဧကရာဇ်ဘရင်တိကလတ်ပိေလသာ သည်

ဣသေရလြပည်ကိချင်းနင်းဝင်ေရာက်လာ၏။ ထိအခါေမနဟင်သည်မိမိ၏ြပည်တွင် အာဏာ

တည်တ့ံခိင် မဲေရးအတွက် တိကလတ်ပိေလသာ ၏အေထာက်အကကိရ ှ ိ  ိင်ရန် သ့အားေငွသံး

ဆယ့် ှ စ်တန်ဆက်သေလသည်။‐ ၂၀ ယင်းသိ့ဆက်သ ိင်ရန်ေမနဟင်သည် ဣသေရလ

သေဌးသ ကယ်များထံမှတစ်ဦးလ င် ေငွသား ငါးဆယ်စီေကာက်ယ၏။ သိ့ြဖစ်၍တိဂလတ်

ပိေလသာသည်မိမိ၏တိင်းြပည်သိ့ြပန်သွား ေလ၏။ ၂၁ ေမနဟင်လပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခားအမအရာ

ှ ိ သမ ကိ ဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရးထား သတည်း။‐ ၂၂သကွယ်လွန်ေသာအခါသ့ကိသ ဂဟ် က၏။

သ၏သားေတာ်ေပကဟိသည်ခမည်းေတာ်၏ အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။

၂၃ ယဒဘရင် သဇိ၏နန်းစံတစ်ဆယ့်ငါး ှ စ်ေြမာက်၌ ေမနဟင်၏သားေပကဟိသည်

ဣသေရလြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍ ှ မာရိ မိ ့၌ ှ စ် ှ စ်နန်းစံေလသည်။‐ ၂၄

သသည်ေနဗတ်၏သားေယေရာေဗာင်၏ဆိး ညစ်ေသာလမ်းစဥ်ကိလိက်၍ ထာဝရဘရား

အားြပစ်မှား၏။ ေယေရာေဗာင်ကားဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား အြပစ်ကးလွန်ရန်ေ ှ ့

ေဆာင်လမ်းြပခ့ဲသြဖစ်သတည်း။‐ ၂၅ ေပကဟိ၏တပ်မေတာ်အရာ ှ ိ တစ်ဦးြဖစ်

သေပကာသည် ဂိလဒ်ြပည်သားလငါးကျိပ် ှ င့်အတ လ ို ့ဝှက် ကံစည်ကာေပကဟိကိ

ှ မာရိနန်းေတာ်အတွင်း၌လပ် ကံ ပီးေနာက် သ၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက် ေလသည်။

၂၆ ေပကဟိလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခားအမအရာ ှ ိ သမ ကိ ဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရးထား

သတည်း။ ၂၇ ယဒဘရင် သဇိ၏နန်းစံငါးဆယ့် ှ စ် ှ စ် ေြမာက်၌ ေရမလိ၏သားေပကာသည်

ဣသေရ လဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍ ှ မာရိ မိ ့၌ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်နန်းစံေလသည်။‐

၂၈ သသည်ေနဗတ်၏သားေယေရာေဗာင်မင်း၏ဆိး ညစ်ေသာလမ်းစဥ်ကိလိက်၍

ထာဝရဘရား အားြပစ်မှား၏။ ေယေရာေဗာင်ကားဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား

အြပစ်ကးလွန်ရန်ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပခ့ဲသြဖစ်၏။ ၂၉ ေပကာမင်းလက်ထက်တွင်အာ ရိဧကရာဇ်

ဘရင်တိဂလတ်ပိေလသာသည်ဣယန် မိ၊့ အေဗလဗက်မာခါ မိ၊့ ယာေနာ မိ၊့ ေကေဒ ှ

မိ ့ ှ င့်ဟာေဇာ် မိ ့များ ှ င့်တကွဂိလဒ်ြပည်၊ ဂါလိလဲ ှ င့်နဿလိြပည်တိ့ကိသိမ်းယ၍

လတိ့အား အာ ရိြပည်သိ့သံ့ပန်းများ အြဖစ်ဖမ်းဆီးသွားေလသည်။ ၃၀ သဇိ၏သား၊

ယဒဘရင်ေယာသံ၏နန်းစံ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ေြမာက်၌ဧလာ၏သားေဟာေ ှ သည်

လ ို ့ဝှက် ကံစည်ကာေပကာမင်းကိလပ် ကံ ပီးလ င် သ၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ

၍နန်းတက်ေလသည်။‐ ၃၁ ေပကာလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခားအမအရာ ှ ိ သမ ကိ

ဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရးထား သတည်း။ ၃၂ ေရမလိ၏သား၊ ဣသေရလဘရင်ေပကာ၏

နန်းစံ ှ စ် ှ စ်ေြမာက်၌ သဇိ၏သားေယာသံ သည် အသက် ှ စ်ဆယ့်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ

ယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌တစ်ဆယ့်ေြခာက် ှ စ်စိးစံေလ သည်။

သ၏မယ်ေတာ်မှာဇာဒတ်၏သမီး ေယ  ှ ာြဖစ်၏။‐ ၃၄ ေယာသံသည်မိမိ၏ခမည်းေတာ် သဇိမင်း

၏စံနမနာကိယ၍ ထာဝရဘရား ှ စ် သက်ေတာ်မေသာအမတိ့ကိ ပ၏။‐ ၃၅

သိ့ရာတွင် ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများကိမ ဖျက်ဆီးြခင်းမ ပသြဖင့် ြပည်သတိ့သည်

ထိ ဌာနများတွင်ဆက်လက်၍ယဇ်များကိပ ေဇာ်၍ နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ က၏။

ေယာသံ သည်ဗိမာန်ေတာ်ေြမာက်တံခါးကိတည်ေဆာက် ခ့ဲသြဖစ်ေပသည်။ ၃၆

ေယာသံလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခားအမအရာ ှ ိ သမ ကိ ယဒရာဇဝင်တွင်ေရးထားသတည်း။‐

၃၇ ရိဘရင်ေရဇိန် ှ င့်ဣသေရလဘရင်ေပကာ တိ့အား ယဒြပည်ကိတိက်ခိက် ကရန် ထာဝရ

ဘရားေစလတ်ေတာ်မသည်မှာေယာသံ၏ လက်ထက်၌ြဖစ်၏။‐ ၃၈ ေယာသံကွယ်လွန်ေသာအခါ
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သ့အားဒါဝိဒ် မိ ့ ှ ိ ဘရင်များ၏သချုင်းေတာ်တွင်သ ဂဟ် က၏။ ထိေနာက်သ၏သားေတာ်အာခတ်သည်

ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍ နန်းတက်ေလသည်။

၁၆
ေရမလိ၏သားေပကာ၏ နန်းစံတစ်ဆယ့်ခနစ် ှ စ်ေြမာက်၌ေယာသံ၏သားအာခတ်သည်၊

အ သက် ှ စ်ဆယ် ှ ိ ေသာအခါယဒြပည်ဘရင် အြဖစ်နန်းတက်၍

ေယ  ှ လင် မိ ့၌တစ်ဆယ့် ေြခာက် ှ စ်နန်းစံရ၏။ သသည်မိမိ၏ေဘးေတာ်

ဒါဝိဒ်မင်း၏စံနမနာေကာင်းကိမယဘဲ ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မမသည့် အမတိ့ကိ ပ၍၊‐ ၃

ဣသေရလမင်းတိ့၏လမ်းစဥ်ကိလိက်ေလ သည်။ သသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ချီ

တက်လာချိန်၌ ထာဝရဘရား ှ င်ထတ်ေတာ် မေသာလမျိုးတိ့၏စက်ဆတ် ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်း

သည့် ေလ့ထံးစံတိ့ကိအတခိးကာ မိမိ ၏သားေတာ်ကိပင်လ င်မီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာ

အြဖစ် ပ်တတိ့အားပေဇာ်ေလသည်။‐ ၄ ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများြဖစ်ေသာေတာင် ကန်းများ ှ င့်

အရိပ်ေကာင်းသည့်သစ်ပင်ေအာက် တိ့တွင်အာခတ်သည်ယဇ်များကိပေဇာ်၍ နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့၏။ ၅

ရိဘရင်ေရဇိန် ှ င့်ဣသေရလဘရင်ေပကာ တိ့သည် စစ်ချီ၍ေယ  ှ လင် မိ ့ကိဝိင်းရံ

ထား ကေသာ်လည်း အာခတ်မင်းကိမ ှ ိမ်နင်း ိင် က။‐ ၆ (ထိအချိန်၌ပင်လ င်ဧဒံဘရင်သည်ဧလတ်

မိ ့ကိြပန်လည်သိမ်းယ ပီးေနာက် ထိြပည်တွင် ေနထိင်သယဒြပည်သားတိ့အား ှ င်ထတ်

လိက်ေလသည်။ ဧဒံြပည်သားတိ့သည်ဧလတ် မိ ့သိ့လာေရာက်ေနထိင်၍ယေန့တိင်ေအာင်

ှ ိ ေန ကသတည်း။‐) ၇ အာခတ်မင်းသည်အာ ရိဧကရာဇ်ဘရင်

တိဂလတ်ပိေလသာထံသိ့̀ `အက ်ပ်သည် အ ှ င်၏သစာေတာ်ခံ၊ အေစခံတစ်ဦးြဖစ်

ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့ကိတိက်ခိက်လျက်ေနသ ရိဘရင် ှ င့် ဣသေရလဘရင်တိ့လက်မှ

ကယ်ေတာ်မပါ'' ဟသဝဏ်လာေရး၍သံ တမန်များေစလတ်ေပးပိ့လိက်၏။‐ ၈

အာခတ်သည်ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်နန်းေတာ်ဘ ာ တိက်ထဲမှေ ၊ ေငွတိ့ကိယ၍ဧကရာဇ်

မင်းအားလက်ေဆာင်ပဏာအြဖစ်ဆက်သ ေလသည်။‐ ၉ တိဂလတ်ပိေလသာသည်အာခတ်မင်း၏ပန်

ကားချက်အရ မိမိ၏တပ်မေတာ် ှ င့်အတ ဒမာသက် မိ ့ကိချီတက်သိမ်းယ ပီးလ င်

ေရဇိန်မင်းအားလပ် ကံ၍ြပည်သတိ့အား ကိရ မိ ့သိ့သံ့ပန်းများအြဖစ်ဖမ်းသွား ေတာ်မ၏။ ၁၀

အာခတ်မင်းသည်ဧကရာဇ်ဘရင်တိဂလတ် ပိေလသာကိေတွ့ဆံရန် ဒမာသက် မိ ့သိ့သွား

ေသာအခါ ထိ မိ ့တွင် ှ ိ ေသာယဇ်ပလင်ကိြမင် သြဖင့် ထိယဇ်ပလင်၏ပံတတစ်ခကိေစ့စပ်

ေသချာစွာ ပလပ် ပီးလ င် ယဇ်ပေရာဟိတ် ဥရိယထံသိ့ေပးပိ့လိက်၏။‐ ၁၁

သိ့ြဖစ်၍ဥရိယသည်ထိပံစံအတိင်း တိကျ စွာယဇ်ပလင်တစ်ခကိအာခတ်မင်းြပန်၍

မေရာက်မီ အ ပီးေဆာက်လပ်ထားေလသည်။‐ ၁၂ ဒမာသက် မိ ့မှြပန်၍ေရာက် ှ ိ လာေသာ

အခါ အာခတ်မင်းသည်တည်ေဆာက် ပီး သည့်ယဇ်ပလင်ကိြမင်ေလလ င်၊‐ ၁၃

ထိပလင်ေပ တွင်ယဇ်ေကာင်များ ှ င့်ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာများကိမီး ိ ့ပေဇာ်၏။ ထိေနာက်

စပျစ်ရည်ပေဇာ်သကာများ ှ င့် မိတ်သဟာယ ယဇ်ဆိင်ရာေသွးတိ့ကိလည်း ထိယဇ်ပလင်ေပ

တွင်သွန်းေလာင်းေလသည်။‐ ၁၄ ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်ထားသည့်ေ ကး ဝါပလင်မှာ

ယဇ်ပလင်သစ် ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်စပ် ကား တွင်တည် ှ ိ ေနေသာေကာင့် အာခတ်သည်ထိ

ပလင်ကိယဇ်ပလင်သစ်၏ေြမာက်ဘက်သိ့ေြပာင်း ေ ့လိက် ပီးလ င်၊‐ ၁၅

ဥရိယအား``ငါ၏ယဇ်ပလင် ကီးကိနံနက်ချိန် မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့် ညေနချိန်ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ

များအတွက်လည်းေကာင်း၊ ဘရင် ှ င့်ြပည်သတိ့ ၏မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာများ၊

ြပည်သတိ့၏စပျစ်ရည်ပေဇာ်သကာများ အတွက်လည်းေကာင်းအသံး ပေလာ့။ ထိယဇ်

ပလင်ေပ တွင်ယဇ်ေကာင် ှ ိ သမ တိ့၏ေသွး ကိသွန်းေလာင်းေလာ့။ ေကးဝါပလင်မှာငါ

အတိတ်နိမိတ်ဖတ်ြခင်းကိေမးေလာက်ရာ ြဖစ်ရမည်'' ဟအမိန့်ေပးသည့်အတိင်း၊‐ ၁၆

ဥရိယသည် ပေလ၏။ ၁၇အာခတ်မင်းသည်ဗိမာန်ေတာ်တွင်အသံး ပ သည့်ေကးဝါလှည်းတိ့ကိယ၍

ယင်းတိ့အေပ ှ ိ အင်တံများကိဖယ် ှ ားလိက်ေလသည်။ သသည်ေကးဝါ ွားလားဥသဘ ပ်တစ်ဆယ့်

ှ စ်ေကာင်၏ေကျာက်ကန်းထက်မှ ေကးဝါကန် များကိလည်းယ၍ေအာက်ခံေကျာက်ေပ တွင်

ထား ှ ိ ေလသည်။‐ ၁၈ ထိေနာက်အာ ရိဧကရာဇ်ဘရင် ှ စ်သက် ေစရန်

အာခတ်သည်ဗိမာန်ေတာ် ှ ိ ရာဇပလင် တည်ရာစင်ြမင့်ကိဖယ် ှ ား ပီးလ င် ဘရင်

အတွက်သီးသန့်ထားသည့်ဗိမာန်ေတာ် အဝင်ဝကိလည်းပိတ်လိက်၏။ ၁၉

အာခတ်မင်းလပ်ေဆာင်ခ့ဲေသာအြခားအမ အရာ ှ ိ သမ ကိ ယဒရာဇဝင်တွင်ေရး ထားသတည်း။‐ ၂၀

အာခတ်ကွယ်လွန်ေသာအခါ သ့အားဒါဝိဒ် မိ ့ ှ ိ ဘရင်များ၏သချုင်းေတာ်တွင်သ ဂဟ် က၏။

ထိေနာက်သ၏သားေတာ်ေဟဇကိ သည် ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ ၍နန်းတက်ေလသည်။

၁၇ ယဒဘရင်အာခတ်၏နန်းစံတစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ေြမာက်၌ ဧလာ၏သားေဟာေ ှ သည်ဣသေရ

လဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍ ှ မာရိ မိ ့တွင် ကိး ှ စ်နန်းစံေလသည်။‐ ၂

သသည်ထာဝရဘရားအားြပစ်မှားေသာ် လည်း မိမိ၏ေနာင်ေတာ်ဣသေရလဘရင်

များေလာက်မဆိး ွားေချ။‐ ၃ အာ ရိဧကရာဇ်ဘရင် ှ ာလမေနဇာစစ်ချီ လာေသာအခါ

ေဟာေ ှ သည်အ ံ းေပး ပီး လ င် ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းအခွန်ဘ ာဆက်သ ေလသည်။‐ ၄

သိ့ရာတွင် ှ စ်တစ် ှ စ်တွင်ေဟာေ ှ သည် အီဂျစ် ဘရင်သွာမင်းထံသိ့သံတမန်များေစလတ်၍

အကအညီေတာင်းခံ ပီးလ င် အာ ရိြပည် သိ့အခွန်ဘ ာမဆက်သဘဲေန၏။ ဤအြခင်း

အရာကိ ှ ာလမေနဇာသိ ှ ိ ေသာအခါ ေဟာေ ှ အားဖမ်းဆီး၍ေထာင်သွင်းထားေစ၏။ ၅

ထိေနာက် ှ ာလမေနဇာသည်ဣသေရလြပည် သိ့ချင်းနင်းဝင်ေရာက်ကာ ှ မာရိ မိ ့ကိဝိင်း ရံထား၏။

သံး ှ စ်မ  ကာေသာအခါ၊‐ ၆ ေဟာေ ှ ၏နန်းစံကိး ှ စ်ေြမာက်၌အာ ရိ ဧကရာဇ်ဘရင်သည်

ှ မာရိ မိ ့ကိသိမ်းယ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားသံ့ပန်းများ အြဖစ်အာ ရိြပည်သိ့ဖမ်းသွား ပီးလ င်

အချို ့ကိဟာလ မိ ့၌လည်းေကာင်း၊ အချို ့ ကိေဂါဇန်ခ ိင်၊ ဟာေဗာ်ြမစ်အနီး၌လည်း ေကာင်း၊

အချို ့ကိေမဒိြပည် ှ ိ  မိ ့များ၌ လည်းေကာင်းေနထိင်ေစ၏။ ၇ ှ မာရိ မိ ့ကျဆံးရသည်မှာဣသေရလအမျိုး

သားတိ့သည် မိမိတိ့အားအီဂျစ်ဘရင်၏လက် မှကယ်ဆယ်ကာအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်လာ

ေတာ်မေသာ မိမိတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားအားြပစ်မှား ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။

သတိ့သည်အြခားဘရားများကိကိးကွယ် ဝတ် ပ က၏။‐ ၈ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်ချီတက်လာ

ချိန်၌ ကိယ်ေတာ် ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာလမျိုး တိ့၏ ေလ့ထံးစံများကိလိက်ေလာက် က

၏။ ဣသေရလဘရင်တိ့တီထွင်ခ့ဲသည့် ေလ့ ထံးစံများကိခံယကျင့်သံး က၏။‐ ၉

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် မိမိတိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားမ ှ စ်သက် သည့်အမတိ့ကိ ပ က၏။

သတိ့သည်မိမိ တိ့၏အငယ်ဆံးေသာ ွာများမှအ ကီး ဆံးေသာ မိ ့များတိင်ေအာင်

ှ ိ  ှ ိ သမ ေသာ မိ့ ွာတိ့တွင် ပ်တကိးကွယ်ဝတ် ပရာ ဌာနများကိတည်ေဆာက်လျက်၊‐ ၁၀

ေတာင်ကန်း ှ ိ သမ တိ့တွင်လည်းေကာင်း၊ အရိပ် ေကာင်းသည့်သစ်ပင် ှ ိ သမ တိ့၏ေအာက်တွင်

လည်းေကာင်း၊ ေကျာက်တိင်များ ှ င့်အာ ှ ရဘရား မ၏တံခွန်တိင်များကိထား ှ ိ  က၏။‐ ၁၁

ထိေနာက်သတိ့သည်ခါနာန်ြပည်မှထာဝရ ဘရား ှ င်ထတ်ေတာ်မလိက်သည့် လမျိုးများ

၏ ေလ့ထံးစံများကိယကာ ပ်တများ ကိပေဇာ်ရာယဇ်ပလင်များေပ တွင်နံ့သာ

ေပါင်းကိမီး ိ ့ က၏။ သတိ့သည်မိမိတိ့ ၏အကျင့်ဆိးများြဖင့် ထာဝရဘရား၏

အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ်ေပး က၏။‐ ၁၂ ပ်တကိ ှ ိ မခိးဝတ်မ ပရဟေသာ ထာဝရ

ဘရား၏ပညတ်ေတာ်ကိမလိက်နာ က။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏ေစတမန်များ

ှ င့်ပေရာဖက်တိ့ကိေစလတ်၍ ဣသေရလ အမျိုးသားများ ှ င့်ယဒအမျိုးသားများ

ကိသတိေပးေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်က``သင်တိ့ သည်မိမိတိ့၏ဆိးညစ်ေသာအကျင့်တိ့ကိ

ေ ှ ာင် ှ ား ကေလာ့။ သင်တိ့ဘိးေဘးများ ှ င့် ငါ၏အေစခံပေရာဖက်များမှတစ်ဆင့် သင်တိ့အား၊

ငါေပးအပ်သည့်ပညတ်ေတာ် တွင်ပါ ှ ိ ေသာငါ၏အမိန့်ေတာ်ကိနာခံ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၁၄ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိနားမေထာင် က၊ မိမိတိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား ယံ ကည် ကိးစားမမ ပသဘိးေဘးတိ့က့ဲသိ့ ေခါင်းမာလျက်ေန က၏။‐

၁၅ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ သဝါဒေတာ်တိ့ကိ မနာခံ က။ ဘိးေဘးတိ့ ှ င့်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်

မခ့ဲသည့်ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိမေစာင့်ထိန်း က။ ကိယ်ေတာ်၏သတိေပးချက်များကိလည်း

ဂ မစိက် က။ သတိ့သည်အသံးမကျ သည့်အရာများကိကိးကွယ်သြဖင့် အသံး

မကျသများြဖစ်လာ က၏။ ထိ့ြပင်ပတ် ဝန်းကျင် ှ ိ လမျိုးတိ့၏အတကိမယ

ကရန် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကိ မလိက်နာဘဲ ထိသတိ့၏ ေလ့ထံးစံ

များကိလိက်ေလာက်ကျင့်သံး ကေလ သည်။‐ ၁၆ သတိ့သည်မိမိတိ့ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၏ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ ကိချိုးေဖာက် ကလျက် ကိးကွယ်ရန် ွားလားဥသဘ ပ်

ှ စ်ေကာင်ကိသွန်းလပ် က၏။ သတိ့သည် အာ ှ ရဘရားမ ပ်တကိလည်း ပလပ်

က၏။ ကယ်နကတ်များကိ ှ ိ ခိး၍ဗာလ ဘရားကိကိးကွယ် က၏။‐ ၁၇

သတိ့သည်မိမိတိ့၏သားသမီးများကိ မီး ိ ့ရာယဇ်အြဖစ်ြဖင့် ပ်တတိ့အားပေဇာ်

က၏။ နတ်ဝင်သည်များ၊ ေဗဒင်ဆရာများ ှ င့်တိင်ပင်ကာထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်

မှားယွင်းသည့်အမများကိသာလ င် ပ လပ်ေသာအားြဖင့်ကိယ်ေတာ်၏အမျက်ေတာ်

ကိလံ့ေဆာ် က၏။‐ ၁၈ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးြဖစ်သ တိ့အားအမျက်ထွက်ေတာ်မသြဖင့်

ေ ှ ့ေတာ် ေမှာက်မှ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ ယဒ ိင်ငံကိ သာကျန် ှ ိ ေစေတာ်မ၏။ ၁၉

သိ့ရာတွင်ယဒြပည်သတိ့ပင်လ င်မိမိတိ့ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ပညတ်ေတာ်

တိ့ကိမေစာင့်ထိန်း က။ သတိ့သည်ဣသေရလ ြပည်သတိ့ခံယကျင့်သံးခ့ဲသည့် ေလ့ထံးစံ

များကိအတခိး က၏။‐ ၂၀ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသား

အေပါင်းတိ့ကိစွန့်ေတာ်မ၏။ သတိ့အားမျက် ေမှာက်ေတာ်မှ ှ င်ထတ်၍ ရက်စက်သည့်ရန်သ

များ၏လက်သိ့အပ် ှ င်းေတာ်မသည့်တိင် ေအာင်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၂၁

ဣသေရလြပည်ကိယဒြပည်မှထာဝရ ဘရားခဲွထတ်ေတာ်မလိက်ေသာအခါ ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်ကိမင်းေြမာက် က၏။ သတိ့အား
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ေယေရာေဗာင်သည်ထာဝရဘရားကိစွန့်ေစ ရန်လည်းေကာင်း၊ ေ ကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းသည့်

အြပစ်ဒစ ိက်များကိကးလွန်ေစရန် လည်းေကာင်းေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပခ့ဲ၏။‐ ၂၂

သတိ့သည်ေယေရာေဗာင်၏အတကိယ၍ သ ပသမ အြပစ်ကိ ပ က၏။‐ ၂၃

ထိေကာင့်ထာဝရဘရားသည်သတိ့အား အေစခံပေရာဖက်များအားြဖင့် သတိ

ေပးမိန့်မှာေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်းမျက် ေမှာက်ေတာ်မှ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အာ ရိ ြပည်သိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံရလျက် ထိြပည်

တွင်ယေန့တိင်ေအာင်ေနထိင်ရ ကေလ သည်။ ၂၄ အာ ရိဧကရာဇ်ဘရင်သည်ဗာဗလန် မိ၊့

ကသ မိ၊့ အာဝ မိ၊့ ဟာမတ် မိ ့ ှ င့်ေသဖရ ဝိမ် မိ ့တိ့မှလတိ့အားေခ ေဆာင်၍ ြပည် ှ င်

ဒဏ်သင့်သဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေန ထိင်ခ့ဲေသာ မိ ့ ွာများတွင်ေနထိင်ေစေလ

သည်။ သတိ့သည် ှ မာရိြပည် မိ ့ ွာများ ကိ အပိင်ရလျက်အတည်တကျေနထိင်

က၏။‐ ၂၅ ယင်းသိ့ေနထိင်စဥ်သတိ့သည်ထာဝရဘရား ကိမကိးကွယ် က။

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည် ြခေသ့များကိေစလတ်၍လအချို ့ကိကိက် သတ်ေစေတာ်မ၏။‐

၂၆ ှ မာရိြပည်သိ့သွားေရာက်ေနထိင် ကသည့် လတိ့သည် ထိြပည်ေစာင့်နတ်ဘရား၏တရား

ကိမသိနားမလည် ကသြဖင့် ထိဘရား သည်ြခေသ့များကိေစလတ်၍ သတိ့အား

ကိက်သတ်ေစေကာင်းကိအာ ရိဧကရာဇ် ဘရင် ကားသိေသာအခါ၊‐ ၂၇

မင်း ကီးက``ထိြပည်မှငါတိ့ဖမ်းဆီးခ့ဲ ေသာသံ့ပန်းများအနက် ယဇ်ပေရာဟိတ်

တစ်ပါးကိြပန်၍ေစလတ်ေလာ့။ လတိ့အား ထိြပည်ေစာင့်ဘရား၏တရားကိသွန်သင်

ေပး ိင်ရန်သ့အား ထိြပည်သိ့ြပန်လည် သွားေရာက်ေနထိင်ေစ ကေလာ့'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။‐

၂၈ သိ့ြဖစ်၍ ှ မာရိြပည်မှသံ့ပန်းများအနက် ဣသေရလယဇ်ပေရာဟိတ်တစ်ပါးသည်

ေဗသလ မိ ့သိ့သွားေရာက်ေနထိင်၍ ထာဝရ ဘရားအားအဘယ်သိ့ကိးကွယ်ရမည်ကိ

လတိ့အားသွန်သင်၏။ ၂၉ သိ့ရာတွင် ှ မာရိြပည်တွင်လာေရာက်ေနထိင်

ကသတိ့သည် မိမိတိ့သက်ဆိင်ရာ ပ်တများ ကိ ပ မဲ ပလပ်၍ ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့တည်ေဆာက်ခ့ဲသည့်တန်ေဆာင်းများတွင်ထား ှ ိ  က၏။ ထိသတိ့သည်

အပ်စအလိက်သက် ဆိင်ရာ ပ်တများကိမိမိတိ့ေနထိင်ရာ မိ ့များတွင် ပလပ် က၏။‐

၃၀ ဗာဗလန် မိ ့သားတိ့ကသကတ်ေဗ တ် ဘရား ပ်တများကိလည်းေကာင်း၊ ကသ

မိ့သားတိ့ကေနရဂါလဘရား ပ်တ များကိလည်းေကာင်း၊ ဟာမတ် မိ ့သားတိ့က

အ ှ ိ မဘရား ပ်တများကိလည်းေကာင်း၊‐ ၃၁ အာဝ မိ ့သားတိ့က နိဗဟာဇ ှ င့်တာတက်

ဘရား ပ်တများကိလည်းေကာင်း ပလပ် ကေလသည်။ ေသဖရဝိမ် မိ ့သားတိ့သည်

အာြဒေမလက် ှ င့်အနေမလက်ဘရားတိ့အား မိမိတိ့၏သားသမီးများကိမီး ိ ့ရာယဇ်

အြဖစ်ြဖင့်ပေဇာ် က၏။‐ ၃၂ ထိသတိ့သည်ထာဝရဘရားကိလည်းဝတ် ပ ကိးကွယ် က ပီးလ င်

ပ်တများကိကိးကွယ် ဝတ် ပရာဌာနများတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ် ပ လပ်ရန် ှ င့်ယဇ်ပေဇာ်ရန်အတွက်

မိမိတိ့အ ထဲမှလတိ့ကိေ ွးချယ်ခန့်ထား က၏။‐ ၃၃ သတိ့သည်ထာဝရဘရားအားကိးကွယ်

ကေသာ်လည်း မိမိတိ့ထွက်ခွာလာသည့်တိင်း ြပည်များ၏ ေလ့ထံးစံများအရသက်

ဆိင်ရာဘရားများကိလည်းကိးကွယ် က ေလသည်။ ၃၄သတိ့သည်မိမိတိ့၏ ေလ့ထံးစံေဟာင်း

များကိ ယေန့တိင်ေအာင်ကျင့်သံးလျက် ှ ိ က၏။ ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ

ြခင်းမ ှ ိ  က။ ဣသေရလဟေသာနာမည် ြဖင့်ကိယ်ေတာ်သမတ်ေတာ်မေသာ ယာကပ်

၏သားေြမးတိ့အားကိယ်ေတာ်ေပးအပ်ေတာ် မခ့ဲသည့် ပညတ်ေတာ်များ ှ င့်အမိန့်ေတာ်

များကိလည်းမလိက်နာ က။‐ ၃၅ ထာဝရဘရားသည်သတိ့ ှ င့်ပဋိညာဥ်ဖဲွ ့

ေတာ်မ၍``သင်တိ့သည်အြခားဘရားများ ကိဝတ်မ ပ ှ ိ မခိး က ှ င့်။ သတိ့ေ ှ ့တွင် ဦးမ တ် က ှ င့်။

သတိ့အားဝတ် ပကိးကွယ် မကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယဇ်ပေဇာ်မကိ ေသာ်လည်းေကာင်းမ ပ က ှ င့်၊‐

၃၆ သင်တိ့သည်မိမိတိ့အားမဟာတန်ခိးစွမ်း ရည်ေတာ်ြဖင့် အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်လာ

ေတာ်မေသာ ငါထာဝရဘရား၏စကားကိ နားေထာင်ရ ကမည်။ သင်တိ့သည်ငါ့အား

ဦး တ်ပျပ်ဝပ်လျက်ယဇ်များကိပေဇာ်ရ ကမည်။‐ ၃၇သင်တိ့အတွက်ငါေရးသားေပးသည့်ပညတ်

ေတာ်များ ှ င့် အမိန့်ေတာ်များကိအစဥ်အ မဲ လိက်နာရ ကမည်။ သင်တိ့သည်အြခား

ဘရားများ၏စကားကိနားမေထာင်ရ။‐ ၃၈ သင်တိ့ ှ င့်ငါ ပသည့်ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိ

မေမ့မေလျာ့ရ။‐ ၃၉ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ငါထာဝရဘရား၏ စကားကိနားေထာင်ရ ကမည်။

ငါသည်လည်း သင်တိ့အား ရန်သတိ့လက်မှကယ်ဆယ်မည်'' ဟပညတ်ေတာ်မခ့ဲ၏။‐

၄၀ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်နားမေထာင်ဘဲ မိမိ တိ့ ေလ့ထံးစံေဟာင်းများကိသာဆက်လက်

ကျင့်သံး ကေလသည်။ ၄၁ သိ့ြဖစ်၍ထိသတိ့သည်ထာဝရဘရားကိ ကိးကွယ် ကေသာ်လည်း

မိမိတိ့၏ ပ်တများ ကိလည်းကိးကွယ် က၏။ သတိ့၏သားေြမး တိ့သည်လည်း

ယေန့တိင်ေအာင်ဤနည်း အတိင်းဆက်လက် ပကျင့် ကကန်သည်။

၁၈ ဧလာ၏သား၊ ဣသေရလဘရင်ေဟာေ ှ ၏ နန်းစံသံး ှ စ်ေြမာက်၌ အာခတ်၏သားေတာ်

ေဟဇကိသည်၊ အသက် ှ စ်ဆယ့်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ အခါယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍

ေယ  ှ လင် မိ ့၌ ှ စ်ဆယ့်ကိး ှ စ်နန်းစံ ေလသည်။ သ၏မယ်ေတာ်မှာဇာခရိ၏

သမီးအာဘိြဖစ်၏။‐ ၃ ထိမင်းသည်မိမိ၏ေဘးေတာ်ဒါဝိဒ်၏စံန မနာကိယ၍

ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ် မေသာအမတိ့ကိ ပ၏။‐ ၄သသည် ပ်တဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာနများ

ကိဖျက်သိမ်း၍ ေကျာက်တိင်များကိချိုးဖျက် ကာအာ ှ ရဘရားမအားဆက်ကပ်ပေဇာ်

ထားသည့်တံခွန်တိင်တိ့ကိခတ်လဲှ၏။ ေမာေ ှ ပလပ်ခ့ဲသည့်ေ ကးဝါေ မကိလည်း အပိင်း

ပိင်းြဖတ်ေလသည်။ ထိေ မ ပ်ကားနဟတန်ဟ နာမည်တွင်၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

သည်ထိအချိန်ကာလတိင်ေအာင်ပင် ထိေ မ ပ်အားနံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့၍ပေဇာ်ခ့ဲ ကသတည်း။‐

၅ ေဟဇကိသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိကိးစား

သြဖစ်၏။ ေ ှ းကာလမှစ၍ေနာင်ကာလ တိင်ေအာင် ယဒြပည်တွင်သက့ဲသိ့ေသာ

ဘရင်တစ်ပါးမ မေပ ေပါက်ေချ။‐ ၆ သသည်ထာဝရဘရားအားသစာေစာင့်၍ ကိယ်

ေတာ်၏စကားေတာ်ကိအဘယ်အခါ၌မ မလွန်ဆန်။ ေမာေ ှ အားထာဝရဘရားေပး

ေတာ်မေသာပညတ်ေတာ်တိ့ကိေသချာစွာ ေစာင့်ထိန်း၏။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်သ ှ င့်အတ ှ ိ

ေတာ်မသြဖင့် သသည် ပေလသမ ေသာ အမတိ့တွင်ေအာင်ြမင်ေလသည်။

သသည် အာ ရိဧကရာဇ်ဘရင်ကိအည့ံမခံဘဲ ပန်ကန်ေလသည်။‐ ၈

ဖိလိတိြပည်သားတိ့ကိလည်းတိက်ခိက် ှ ိမ်နင်း ေလ၏။ ဂါဇ မိ ့ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင်နယ်ေြမအပါ

အဝင်သတိ့ေနထိင်ရာ အငယ်ဆံးေကျး ွာ မှအ ကီးဆံး မိ ့သိ့တိင်ေအာင်သွားေရာက်

တိက်ခိက်လယက်ေလသည်။ ၉ ဣသေရလဘရင်ေဟာေ ှ ၏နန်းစံခနစ် ှ စ်ေြမာက်၊

ေဟဇကိမင်း၏နန်းစံေလး ှ စ်ေြမာက် ၌ အာ ရိဧကရာဇ်ဘရင် ှ ာလမေနဇာ သည်

ဣသေရလြပည်ကိချင်းနင်းဝင်ေရာက်၍ ှ မာရိ မိ ့ကိဝိင်းရံထား၏။‐ ၁၀

သံး ှ စ် ကာေသာအခါ ှ မာရိ မိ ့ကျဆံး သွားေလသည်။ ယင်းသိ့ြဖစ်ပျက်သည်မှာေဟ

ဇကိ၏နန်းစံေလး ှ စ်ေြမာက် ှ င့် ေဟာေ ှ ၏ နန်းစံကိး ှ စ်ေြမာက်၌ြဖစ်သတည်း။‐

၁၁ အာ ရိဧကရာဇ်ဘရင် သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား သံ့ပန်းများ

အြဖစ်ဖမ်းသွား ပီးလ င်အချို ့ကိဟာလ မိ ့၌ လည်းေကာင်း၊ အချို ့ကိေဂါဇန်ခ ိင်ဟာေဗာ်ြမစ်

အနီး၌လည်းေကာင်း၊ အချို ့ကိေမဒိြပည် ှ ိ မိ ့များ၌လည်းေကာင်းေနထိင်ေစ၏။ ၁၂

ှ မာရိ မိ ့ကျဆံးရြခင်းမှာ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည် မိမိတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၏စကားေတာ်ကိနားမေထာင်ဘဲ ကိယ် ေတာ် ပေတာ်မသည့်ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိချိုး

ေဖာက်ကာ ထာဝရဘရား၏အေစခံေမာေ ှ ေပးအပ်ခ့ဲသည့်ပညတ်ေတာ်တိ့ကိမေစာင့်

ထိန်း ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ သတိ့သည်စကား ေတာ်ကိနားမေထာင်အမိန့်ေတာ်ကိလည်း

မလိက်နာ က။ ၁၃ ေဟဇကိမင်းနန်းစံတစ်ဆယ့်ေလး ှ စ်ေြမာက်၌

အာ ရိဧကရာဇ်ဘရင်သနာခရိပ်သည် ယဒ ြပည် ှ ိ ခံတပ် မိ ့များကိသိမ်းယေလသည်။‐ ၁၄

ေဟဇကိသည်ေစတမန်လတ်၍လာခိ ှ  မိ ့ ှ ိ သနာခရိပ်အား``အက ်ပ်မှားပါ ပီ။ အ ှ င်၏

တိက်ခိက်မကိရပ်စဲေတာ်မပါ။ အ ှ င်ေတာင်းဆိ သမ အက ်ပ်ေပးပါမည်'' ဟေလာက်ေစ၏။

ဧကရာဇ်ဘရင်ကမိမိထံသိ့ေငွဆယ်တန် ှ င့် ေ တစ်တန်ေပးဆက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်းြပန်

ကားလိက်ေလသည်။‐ ၁၅ ေဟဇကိသည်ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်နန်းေတာ်ဘ ာ တိက်၌

ှ ိ သမ ေသာေငွကိလည်းေကာင်း၊‐ ၁၆ ဗိမာန်ေတာ်တံခါးဝများ ှ င့် မိမိကိယ်တိင်

မွမ်းမံချယ်လှယ်ထားသည့်တံခါးတိင်များမှ ေ ကိလည်းေကာင်းသနာခရိပ်အားေပး၏။‐ ၁၇

အာ ရိဧကရာဇ်ဘရင်သည် ေယ  ှ လင် မိ ့ ကိတိက်ခိက်ရန် မိမိ၏ထိပ်သီးအရာ ှ ိ သံးဦး

အပ်ချုပ်သည့်တပ်မေတာ် ကီးကိလာခိ ှ  မိ ့ မှေစလတ်လိက်ေလသည်။ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့

ေရာက်ေသာအခါ သတိ့သည်အထက်ေရကန်မှ စီးဆင်းလာသည့်ေရေြမာင်းအနီး

အထည်ယက် လပ်သတိ့၏အလပ်စခန်းတည်ရာလမ်းတွင် တပ်စခန်းချ က၏။‐ ၁၈

ထိ့ေနာက်သတိ့သည်ေဟဇကိမင်းအားလလတ် ၍ဖိတ်ေခ  က၏။ ထိအခါေဟဇကိ၏နန်းတွင်း

အရာ ှ ိ သံးဦးတိ့သည် ထိသတိ့ ှ င့်ေတွ့ဆံရန် ထွက်လာ က၏။ သတိ့ကားဟိလခိ၏သားနန်း

ေတာ်အပ်ဧလျာကိမ်၊ နန်းေတာ်အတွင်းဝန်ေ ှ ဗန ှ င့် အာသပ်၏သားအမတဲွထိန်းေယာအာတိ့

ြဖစ်သတည်း။‐ ၁၉ အာ ရိအမျိုးသားတစ်ဦးကသတိ့အား``အာ

ရိဘရင်ကေဟဇကိမင်းအား`သင်သည်အဘယ် ေကာင့်မိမိကိယ်ကိ

ဤမ ယံ ကည်ကိးစားလျက် ေနသနည်း။‐ ၂၀ စကားေြပာ ံ ြဖင့်စစ်တိက်ရန်စွမ်းရည် ှ ိ သည်

ဟထင်ပါသေလာ။ ငါ့ကိပန်ကန်ရန်သင့်အား အဘယ်သကညီလိမ့်မည်နည်း။‐ ၂၁

သင်သည်အီဂျစ်ြပည်၏အကအညီကိေစာင့် စားလျက်ေန၏။ သိ့ေသာ်ထိြပည်ကိအားကိး

ြခင်းသည် က ိးကိေတာင်ေဝှးအြဖစ်အသံး ပြခင်း ှ င့်တေပသည်။ ထိက ိးသည်ကျိုး၍

သင်၏လက်ကိစးလိမ့်မည်။ အီဂျစ်ဘရင်ကား သ့ကိအားကိးသအဖိ့ ထိအ ိး ှ င့်တသည်'
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ဟမိန့်ေတာ်မသည်'' ဟေြပာ၏။ ၂၂ သသည်ဆက်လက်၍``သင်က`ငါတိ့သည် ငါတိ့

၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိအားကိး ပါသည်' ဟေြပာဆိ ကမည်ေလာ။ ြမင့်ေသာ

အရပ်ဌာနများ ှ င့်ယဇ်ပလင်များကိေဟဇကိ ဖျက်ဆီး၍ ယဒြပည်သတိ့အားေယ  ှ လင်

မိ ့ ှ ိ ယဇ်ပလင်၌သာ ဝတ် ပကိးကွယ် ကရန် အမိန့်ထတ်သည်မဟတ်ပါေလာ။‐ ၂၃

ငါ၏သခင်ဧကရာဇ်ဘရင်သည် သင်တိ့ ှ င့် အေလာင်းအစား ပမည်။ သင်တိ့သည်ြမင်းစီး

သရဲ ှ စ်ေထာင်ရေအာင် ှ ာ ိင်မည်ဆိလ င် သင် တိ့အားြမင်းေကာင်ေရ ှ စ်ေထာင်ကိငါေပးမည်။‐ ၂၄

သင်တိ့သည်အာ ရိတပ်မေတာ်တွင်အငယ်ဆံး ေသာဗိလ်ကိပင်ယှဥ် ပိင် ိင်မမ ှ ိ ဘဲ အီဂျစ်အမျိုး

သားတိ့ထံမှစစ်ရထား ှ င့်ြမင်းစီးသရဲအက အညီများကိေစာင့်ေမ ာ် ကပါသည်တကား။‐ ၂၅

ငါသည်ထာဝရဘရား၏အကအညီမပါဘဲ သင်တိ့၏ြပည်ကိတိက်ခိက်ဖျက်ဆီးသည်ဟ သင်

တိ့ထင်မှတ် ကပါသေလာ။ သင်တိ့ြပည်ကိတိက် ခိက်ဖျက်ဆီးရန် ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်

ပင်ငါ့အားေစခိင်းေတာ်မ၏'' ဟဆိ၏။ ၂၆ ထိအခါဧလျာကိမ်၊ ေ ှ ဗန ှ င့်ေယာအာတိ့ သည်

ထိအရာ ှ ိ အား``အ ှ င်၊ အာရမိဘာသာ စကားြဖင့်အက ်ပ်တိ့အားအမိန့် ှ ိ ပါ။ ထိ

စကားကိအက ်ပ်တိ့နားလည်ပါသည်။ ေဟ ဗဲ ဘာသာစကားကိမသံးပါ ှ င့်။

မိ ့ ိ းေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ့နားေထာင်လျက်ေန ကပါ သည်'' ဟေြပာ၏။ ၂၇

ထိသက``ဧကရာဇ်ဘရင်သည်သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့ ဘရင်အား ဤစကားများကိေြပာ ကားရန်ငါ့

အားေစလတ်ေတာ်မလိက်သည်ဟမထင် က ှ င့်။ ငါသည် မိ ့ ိ းေပ တွင်ထိင်ေန ကသတိ့အားလည်း

ေြပာ ကားပါ၏။သင်တိ့နည်းတသတိ့သည်လည်း မိမိတိ့၏ကျင် ကီးကျင်ငယ်ကိြပန်၍စားေသာက်

ကရလိမ့်မည်'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၂၈ ထိေနာက်သသည်ထ၍ ေဟ ဗဲဘာသာစကား

ြဖင့်``သင်တိ့အားအာ ရိဧကရာဇ်ဘရင်မိန့် ေတာ်မေသာစကားကိနားေထာင် ကေလာ့။‐ ၂၉

သင်တိ့အားေဟဇကိလှည့်စားသည်ကိနားမ ေယာင် က ှ င့်။ ေဟဇကိသည်သင်တိ့အားမကယ် ိင်။‐

၃၀ ထာဝရဘရားကိအားကိးရန်သ၏ေသွး ေဆာင်စကားကိနားမေထာင် က ှ င့်။ ထာဝရ

ဘရားသည် သင်တိ့အားကယ်ေတာ်မမည်ဟ ၍လည်းေကာင်း၊ အာ ရိတပ်မေတာ်အား ဤ

မိ့ကိသိမ်းယခွင့်ေပးေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ် ဟ၍လည်းေကာင်းမထင်မှတ် က ှ င့်။‐ ၃၁

ေဟဇကိ၏စကားကိနားမေထာင် က ှ င့်။ မိ ့ထဲ မှထွက်၍လက်နက်ချ ကရန် သင်တိ့အားအာ ရိ

ဧကရာဇ်ဘရင်အမိန့်ေတာ် ှ ိ ၏။ သင်တိ့အား ဧကရာဇ်ဘရင်သည်သင်တိ့၏ြပည် ှ င့်တသည့် ြပည်၊

ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်သစ် ှ င့်ြပည့်စံေသာ ြပည်၊ မန့် ှ င့်စပျစ်ဥယျာဥ် ှ ိ ေသာြပည်၊ သံလွင်

ဆီ ှ င့်ပျားရည် ှ ိ ေသာြပည်သိ့မပိ့ေဆာင်မီ အေတာအတွင်း၌ သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏

စပျစ်ပင်များ ှ င့်သေဘာသဖန်းပင်များမှ အသီးများကိစား က၍ မိမိတိ့၏ေရတွင်း

များမှေရကိလည်းေသာက်သံးခွင့်ရလိမ့်မည်။ ဧကရာဇ်မင်းအမိန့် ှ ိ သည်အတိင်းလိက်

နာပါလ င် သင်တိ့သည်ေသရ ကမည်မဟတ်။ အသက် ှ င်ခွင့်ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ထာဝရ

ဘရားသည်ငါတိ့ကိကယ်ဆယ်ေတာ်မ ိင် သည်ဟ သင်တိ့ထင်မှတ်ေစရန်ေဟဇကိ

လှည့်စားသည်ကိနားမေထာင် က ှ င့်။‐ ၃၃ အြခားလမျိုးတိ့၏ဘရားများသည်ထိသ

တိ့၏ြပည်များကိ အာ ရိဧကရာဇ်ဘရင် ၏လက်မှကယ်ဆယ်ခ့ဲ ကပါသေလာ။‐ ၃၄

ဟာမတ်ြပည် ှ င့်အာပဒ်ြပည်တိ့၏ဘရား များသည် ယခအဘယ်မှာ ှ ိ ပါသနည်း။

ေသဖရဝိမ်ြပည်၊ ေဟနြပည် ှ င့်ဣဝါြပည် တိ့၏ဘရားများသည် အဘယ်မှာ ှ ိ ပါ သနည်း။

သတိ့သည် ှ မာရိြပည်ကိကယ် ခ့ဲ ကပါသေလာ။‐ ၃၅ ထိတိင်းြပည်အေပါင်းတိ့၏ဘရားများအနက်

အဘယ်မည်ေသာဘရားသည် မိမိြပည်ကိငါ တိ့ဧကရာဇ်ဘရင်၏လက်မှအဘယ်အခါ

ကကယ်ခ့ဲဖးပါသနည်း။ ယင်းသိ့ြဖစ်ပါမ ထာဝရဘရားသည်လည်း ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ

ကယ်ေတာ်မ ိင်သည်ဟ သင်တိ့အဘယ်ေ ကာင့် ထင်မှတ် ကပါသနည်း'' ဟဆိ၏။‐ ၃၆

ြပည်သတိ့သည်ေဟဇကိမင်းမှာ ကားလိက် သည်အတိင်းဆိတ်ဆိတ်ေန က၏။ စကားတစ်

ခွန်းကိမ ြပန်၍မေြပာ က။‐ ၃၇ ထိေနာက်ဧလျာကိမ်၊ ေ ှ ဗန ှ င့်ေယာအာတိ့ သည်ဝမ်းနည်းလျက်

မိမိတိ့အဝတ်များကိ ဆတ်ကာအာ ရိအရာ ှ ိ ၏စကားကိမင်း ကီးထံြပန် ကားေလ ာက်ထားက၏။

၁၉ ထိသတိ့၏အစီရင်ခံချက်ကိ ကားလ င် ကားချင်းေဟဇကိမင်းသည်

မိမိ၏အဝတ် ေတာ်ကိဆတ် ပီးလ င်ေလာ်ေတကိဝတ်၍

ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ကေတာ် မ၏။‐ ၂ မင်း ကီးသည်နန်းေတာ်အပ်ဧလျာကိမ်၊ နန်း

ေတာ်အတွင်းဝန်ေ ှ ဗန ှ င့်အသက် ကီးသ ယဇ်ပေရာဟိတ်များကိ အာမတ်၏သားေဟ ှ ာ

ယထံသိ့ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ထိသတိ့သည် လည်းေလ ာ်ေတကိဝတ်ဆင်ထား က၏။‐ ၃

မင်း ကီးက``ယေန့သည်ဒကေရာက်ရာေန့ြဖစ် ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်အြပစ်ဒဏ်ကိခံရ၍

အ ှ က်ကဲွလျက် ှ ိ  ကပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည် သားဖွားချိန်ေစ့ေသာ်လည်း သားဖွား ိင်ရန်

အားမ ှ ိ သည့်အမျိုးသမီး ှ င့်တပါ၏။‐ ၄ အာ ရိဧကရာဇ်ဘရင်သည်မိမိ၏ဗိလ်ချုပ်

ကိေစလတ်၍ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်အားေစာ်ကားသည့်စကားကိေြပာဆိ

ေစပါ၏။ သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်ထိစကားကိ ကားေတာ်မ၍ယင်းသိ့

ေြပာဆိသတိ့အားအြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ် မပါေစေသာ။ သိ့ြဖစ်၍အသက်မေသဘဲ

ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာသတိ့အတွက်ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပပါ ေလာ့''

ဟေဟ ှ ာယထံေလာက်ထားေစ၏။ ၅ ေဟဇကိမင်း၏စကားကိ ကားေသာအခါ

ေဟ ှ ာယက``ထာဝရဘရားဤသိ့မိန့်ေတာ် မ၏။ အာ ရိမင်း၏ကန်တိ့သည် ငါ့ကိြပစ်

မှား၍ေြပာဆိသည့်စကားကိသင်တိ့ ကား ရေသာအခါမေ ကာက် ှ င့်။‐ ၇

ငါသည်ဧကရာဇ်မင်းအားမိမိ၏တိင်းြပည် သိ့ြပန်ေစရန် သတင်းတစ်စံတရာကိ ကား ေစေတာ်မမည်။

ထိေနာက်သ့ကိထိြပည်၌ပင် လပ် ကံြခင်းကိခံရေစလတံ'့' ဟြပန် ကား လိက်၏။ ၈

ဧကရာဇ်မင်းသည်လာခိ ှ  မိ ့မှထွက်ခွာ ပီး လ င် အနီးအနား ှ ိ လိဗန မိ ့ကိတိက်ခိက် လျက် ှ ိ ေ ကာင်းကိ

အာ ရိအရာ ှ ိ  ကားသိ ေသာအခါ မင်း ကီး ှ င့်ေဆွးေ ွးတိင်ပင်ရန် ထိအရပ်သိ့သွားေလသည်။‐ ၉

ထိအခါအာ ရိအမျိုးသားတိ့သည် မိမိ တိ့အားတိက်ခိက်ရန်ဆဒန်ဘရင်တိရကဦး

စီးေခါင်းေဆာင်သည့် အီဂျစ်တပ်မေတာ်ချီ တက်လာေနေကာင်းကိသတင်းရ ှ ိ  က၏။‐ ၁၀

ထိသတင်းကိ ကားေသာအခါဧကရာဇ်မင်း သည် ယဒဘရင်ေဟဇကိထံသိ့အမှာေတာ်

စာေပးပိ့လိက်ေလသည်။ ထိအမှာေတာ်စာ တွင်``သင်ကိးစားသည့်ဘရားကသင်သည် ငါ

၏လက်တွင်းသိ့ကျေရာက်လိမ့်မည်မဟတ် ေကာင်းမိန့်ေတာ်မေသာစကားေကာင့်နား မေယာင် ှ င့်။‐

၁၁ အာ ရိဧကရာဇ်မင်းသည်မိမိဖျက်ဆီးရန် ဆံးြဖတ်ထားသည့်တိင်း ိင်ငံကိအဘယ်သိ့

ပေတာ်မတတ်ေ ကာင်းသင် ကားသိရ ပီ ြဖစ်၏။ သင်သည်ငါ၏လက်မှလွတ်ေြမာက်

ိင်လိမ့်မည်ဟထင်မှတ်ပါသေလာ။‐ ၁၂ ငါ၏ဘိးေဘးတိ့သည်ေဂါဇန် မိ၊့ ခါရန် မိ၊့

ေရဇပ် မိ ့တိ့ကိဖျက်ဆီး ပီးလ င် ေတလ သာ မိ ့တွင်ေနထိင်သေဘေသဒင်အမျိုးသား

တိ့အားသတ်သင်သတ်ြဖတ်ခ့ဲ က၏။ သတိ့၏ ဘရားများအနက်အဘယ်ဘရားမ သ

တိ့ကိမကယ် ိင် က။‐ ၁၃ ဟာမတ် မိ၊့ အာပဒ် မိ၊့ ေသဖရဝိမ် မိ၊့ ေဟန

မိ ့ ှ င့်ဣဝါ မိ ့တိ့တွင်စိးစံခ့ဲေသာဘရင် များသည်အဘယ်မှာနည်း'' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏။ ၁၄

ေဟဇကိမင်းသည်ထိအမှာေတာ်စာကိေစ တမန်များထံမှယ၍ဖတ် ပီးလ င် ဗိမာန်ေတာ်

သိ့သွား၍ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ချ ထား၏။‐ ၁၅ ထိေနာက်ဤသိ့ပတနာ ပ၏။ ``ခမ်းနားတင့်

တယ်သည့်ပလင်ေပ တွင်စံေတာ်မေသာ အိ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊

ကိယ်ေတာ်တစ်ပါးတည်းသာလ င်ကမာ ိင်ငံအရပ်ရပ်ကိအစိးရေသာဘရားြဖစ် ေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်မိးေြမကိဖန် ဆင်းေတာ်မပါ၏။‐ ၁၆ အိ ထာဝရဘရား၊ ယခအက ်ပ်တိ့ေတွ့ ကံ

ေနရ ကေသာအမကိ ကည့် ေတာ်မပါ။ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားတည်းဟ ေသာ

ကိယ်ေတာ်အားသနာခရိပ်ေစာ်ကား ေြပာဆိေသာစကားကိ ကားေတာ်မပါ။‐ ၁၇ အိ ထာဝရဘရား၊

အာ ရိဧကရာဇ်မင်း များသည် လမျိုးတကာတိ့ကိပျက် ပန်း ေစ၍သတိ့၏ြပည်များကိလသဆိတ်

ငိမ်ရာြဖစ်ေစလျက်၊‐ ၁၈ သတိ့၏ဘရားများကိလည်းမီး ိ ့ဖျက်ဆီး ကသည်ကိ

အက ်ပ်တိ့သိ ကပါ၏။ ထိဘရား တိ့သည်ဘရားအစစ်မဟတ်။ လ့လက်ြဖင့် လပ်သည့်သစ်သား ပ်၊

ေကျာက် ပ်များသာ ြဖစ်ပါ၏။‐ ၁၉ အိ အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်တစ်ပါးတည်းသာလ င်ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း ကမာေပ  ှ ိ လမျိုးအေပါင်း

တိ့သိ ှ ိ  ကေစရန် ယခပင်အက ်ပ်တိ့အား အာ ရိအမျိုးသားတိ့၏လက်မှကယ်ေတာ် မပါ။'' ၂၀

ထိေနာက်မင်း ကီး၏ပတနာကိထာဝရ ဘရားနားေညာင်းေတာ်မသြဖင့် ေဟဇကိ မင်းအတွက်

ေဟ ှ ာယမှတစ်ဆင့်ေရာက် လာေသာဗျာဒိတ်ေတာ်မှာ၊‐ ၂၁ ``အချင်းသနာခရိပ်၊ ေယ  ှ လင် မိ ့သည်

သင့်ကိ ကည့်၍ ပံးကာြပက်ရယ် ပေလ ပီ။‐ ၂၂ သင်သည်အဘယ်သအားေစာ်ကားက့ဲရဲ ့လျက်

ေနသည်ကိ သင်သိပါသေလာ။ သင်သည်ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်

ေတာ်မေသာ ငါဘရားအားမေလးမခန့် ပ၍ ေနပါသည်တကား။‐ ၂၃

သင်သည်မိမိ၏စစ်ရထားအေပါင်းြဖင့် ေလဗ န် ြပည် ှ ိ အြမင့်ဆံးေတာင်များကိ ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်

ခ့ဲေ ကာင်း ငါ့အား ကားဝါရန်သံတမန်များကိ ေစလတ်ခ့ဲ၏။ သင်သည်ထိအရပ် ှ ိ အြမင့်ဆံး

သစ်ကတိးပင်များ ှ င့် အလှဆံးထင်း းပင် များကိခတ်လဲှကာ ေတာနက် ကီးများသိ့

ေရာက် ှ ိ ခ့ဲေ ကာင်း ကားဝါခ့ဲ၏။‐ ၂၄ သင်သည်ေရတွင်းများကိတး၍တိင်းတစ်ပါး

မှေရကိေသာက်ခ့ဲသည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ သင် ၏တပ်မေတာ်သားတိ့သည်

ေြခြဖင့်နင်း၍ ိင်း ြမစ်ေရကိခန်းေြခာက်ေစခ့ဲသည်ဟ၍လည်း ေကာင်း ကားခ့ဲ၏။ ၂၅

``ေ ှ းမဆွကပင်လ င်ဤအမအရာများ ကိ ငါစီမံခ့ဲေ ကာင်းသင်အဘယ်အခါ၌မ မ ကားဘးသေလာ။

ယခထိအမအရာ များကိငါြဖစ်ပွားေစ ပီ။ ခံတပ် မိ ့များကိ အမိက်ပံြဖစ်ေစ ိင်ေသာတန်ခိးကိသင့်

အားငါေပးအပ်ခ့ဲ၏။‐ ၂၆ ထိ မိ ့များတွင်ေနထိင်သတိ့သည်စွမ်းရည် မ ှ ိ ၊

ထိတ်လန့်ေ ကာက် ွံ ့လျက်အေ ှ ့အရပ်မှ ေလပတိက်၍ ိး ွမ်းသွားသည့်စားကျက် ြမက်၊

အိမ်ေခါင်မိးေပ  ှ ိ ေပါင်းပင်များ ှ င့် တ က၏။ ၂၇ ``သိ့ရာတွင်သင်၏အေကာင်းကိအကန်အစင်

ငါသိ၏။ သင်အဘယ်အမကိ ပ၍အဘယ် အရပ်သိ့သွားသည်ကိလည်းေကာင်း၊ ငါ့အား
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အဘယ်မ အမျက်ထွက်လျက်ေနသည်ကိ လည်းေကာင်းငါသိ၏။‐ ၂၈ သင်အမျက်ထွက်ပံ၊

မာန်မာန ကီးပံတိ့ကိ ငါ ကားသိရ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သင့်ကိ ှ ာကွင်းတပ်၍ဇက်ခံွ ့ ပီးလ င်

လာလမ်းအတိင်း ြပန်ေစမည်'' ဟ၍တည်း။ ၂၉ ထိေနာက်ေဟ ှ ာယသည်ေဟဇကိမင်း

အား``ေနာင်အခါြဖစ်ပျက်မည့်အမအရာ များ၏ေ ှ ့ေြပးနိမိတ်ကားဤသိ့တည်း။

သင်သည်ယခ ှ စ် ှ င့်ေနာင် ှ စ်ခါ၌ စပါး ိင်းကိသာလ င်စားရလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်

တတိယ ှ စ်၌မဂျံ ုစပါးကိစိက်ပျိုး ရိတ်သိမ်းရလိမ့်မည်။ စပျစ်ပင်များကိလည်း စိက်၍

စပျစ်သီးများကိစားရလိမ့်မည်။‐ ၃၀ ယဒြပည်တွင်အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ ေနသတိ့သည်

ေြမတွင်နက်စွာအြမစ်စဲွ ၍သီး ှ ံ များကိေဆာင်သည့်အပင်များ က့ဲသိ့တိးတက်ဖံွ ့ ဖိး ကလိမ့်မည်။‐ ၃၁

ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ဇိအန်ေတာင်ေပ တွင်လ တိ့သည် အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ယင်းသိ့ြဖစ်ပျက်ေစ ရန်ထာဝရဘရားသ ိ ာန်ချမှတ်ထား

ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၃၂ ``အာ ရိဧကရာဇ်မင်း၏အေကာင်း ှ င့်ပတ် သက်၍

ထာဝရဘရားက`သသည်ဤ မိ ့သိ့ ဝင်ရမည်မဟတ်။ မိ ့ထဲသိ့လည်းြမားတစ်

လက်မ ပစ်လတ်ရမည်မဟတ်။ မိ ့ကိဝိင်းရံ တိက်ခိက်ရန်ေြမကတတ်များကိလည်းဖိ့

လပ်ရမည်မဟတ်။‐ ၃၃ သသည် မိ ့ထဲသိ့မဝင်ရဘဲလာလမ်းြဖင့်ြပန် ရမည်။

ဤကားငါထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ ေသာစကားြဖစ်၏။‐ ၃၄ ငါသည်ငါ၏ဂဏ်ေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊

ငါ ၏အေစခံဒါဝိဒ်အားေပးခ့ဲသည့်ကတိ ေတာ်ကိလည်းေကာင်းေထာက်၍ ဤ မိ ့ကိကာ

ကွယ်မည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏'' ဟ၍ဗျာဒိတ် ေတာ်ကိြပန် ကားေလသည်။ ၃၅

ထိည၌ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည် အာ ရိတပ်စခန်းသိ့ဝင်၍တပ်သားတစ်သိန်း

ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်ကိဒဏ်ခတ်သြဖင့် ေနာက် တစ်ေန့အ ဏ်တက်ချိန်၌ထိသအေပါင်း

တိ့သည်ေသလျက်ေန က၏။‐ ၃၆ ထိအခါအာ ရိဧကရာဇ်မင်းသည် တပ်

ေခါက်၍နိေနေဝ မိ ့သိ့ြပန်ေတာ်မ၏။‐ ၃၇ တစ်ေန့သ၌သသည်မိမိဘရားနိသ တ်

၏ဗိမာန်ေတာ်တွင် ဝတ် ပေနစဥ်သားေတာ်များ ြဖစ်ေသာအာြဒေမလက် ှ င့် ှ ေရဇာတိ့သည် မင်း

ကီးအား ားြဖင့်လပ် ကံ ပီးလ င်အာရရတ် ြပည်သိ့ထွက်ေြပး က၏။ အြခားသားေတာ်

တစ်ပါးြဖစ်သဧသရဟဒုန်သည် ခမည်း ေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက် ေလသည်။

၂၀ ထိအချိန်ကာလ၌ပင်ေဟဇကိမင်းသည် ေသလမတတ်ဖျားနာ၏။ အာမတ်၏သား

ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည် မင်း ကီးကိလာ ေရာက် ကည့်  ပီးေနာက်``အ ှ င်သည်ြပန်လည်

ကျန်းမာလာေတာ့မည်မဟတ်သြဖင့် အ ှ င် ေနာက်ဆံးမှာ ကားရန် ှ ိ သည်တိ့ကိမှာ ကား

ခ့ဲရန် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မပါ၏။ သိ့ ြဖစ်၍ေသရန်အသင့်ြပင်ပါေလာ့'' ဟဆင့်

ဆိ၏။ ၂ ေဟဇကိသည် နံရံဘက်သိ့မျက် ှ ာလှည့်လျက်၊‐ ၃ ``အိ ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ် ၏အမေတာ်ကိသစာ ှ င့်ေဆာင် ွက်လျက် ကိယ်

ေတာ် ပေစလိသည်အတိင်း ပသည်ကိသတိ ရေတာ်မပါ'' ဟပတနာ ပ ပီးလ င်အလွန် ငိေကးေလ၏။

၄ ေဟ ှ ာယသည်မင်း ကီးထံမှထွက်ခွာသွား ရာ နန်းေတာ်အလယ်ဝင်းကိမြဖတ်မီေဟ ှ ာယထံသိ၊့‐

၅ ``ငါထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်ကိ အစိး ရသေဟဇကိမင်းထံသိ့ြပန်သွား၍`သင်၏

ဘိးေတာ်ဒါဝိဒ်၏ဘရားသခင်၊ ငါထာဝရ ဘရားသည် သင်၏ပတနာကိ ကားေတာ်မ၍

သင်၏မျက်ရည်ကိြမင်ေတာ်မ ပီ။ ငါသည် သင်၏အနာေရာဂါကိေပျာက်ကင်းေစမည်

ြဖစ်၍ သင်သည်သံးရက် ကာေသာ်ဗိမာန် ေတာ်သိ့သွား ိင်လိမ့်မည်။‐ ၆

ငါသည်သင့်အားေနာက်ထပ်တစ်ဆယ့်ငါး ှ စ် အသက် ှ င်ေစမည်။ ငါသည်သင် ှ င့်ဤေယ ှ လင် မိ ့ကိ

အာ ရိဧကရာဇ်မင်း၏လက် မှကယ်ဆယ်မည်။ ငါ၏ဂဏ်ေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊

ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်အားငါေပးသည့်ကတိ ေတာ်ကိလည်းေကာင်းေထာက်၍ ငါသည်ဤ မိ ့

ကိကာကွယ်မည်' ဟဆင့်ဆိေလာ့'' ဟထာဝရ ဘရားဗျာဒိတ်ေတာ်ေရာက်လာ၏။

၇ ေဟ ှ ာယသည်မင်း ကီး၏အေစခံတိ့ အား``အ ှ င်၏အနာစိမ်းကိသေဘာသဖန်း

သီးြဖင့်အံ၍ထားပါ။ ထိအနာသည်သက် သာေပျာက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်'' ဟေြပာ၏။‐ ၈

မင်း ကီးက``ထာဝရဘရားသည်ငါ၏အနာ ကိေပျာက်ကင်းေစသြဖင့် ငါသည်သံးရက် ကာ

ေသာ်ဗိမာန်ေတာ်သိ့သွား ိင်လိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း အဘယ်သက်ေသလကဏာအားြဖင့်သိ ှ ိ  ိင်

ပါမည်နည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။‐ ၉ ေဟ ှ ာယက``ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏

ကတိေတာ်အတိင်း ပေတာ်မမည်ြဖစ်ေ ကာင်း အ ှ င်သိ ှ ိ ေစရန်သက်ေသလကဏာတစ်ခ

ကိြပေတာ်မမည်။ အ ှ င်သည်ေလှကား ေပ တွင်ကျလျက် ှ ိ ေသာအရိပ်ကိေ ှ ့သိ့

ဆယ်ထစ်တိးေစလိပါသေလာ။ သိ့မဟတ် ေနာက်သိ့ဆယ်ထစ်ဆတ်ေစလိပါသေလာ'' ဟြပန်၍ေမး၏။

၁၀ ေဟဇကိက``အရိပ်ကိဆယ်ထစ်တိးေစရန် မှာလွယ်က၏။ သိ့ြဖစ်၍ဆယ်ထစ်ဆတ်ပါ ေလေစ''

ဟဆိ၏။ ၁၁ ေဟ ှ ာယသည်ထာဝရဘရားထံပတနာ ပြခင်းအားြဖင့် အာခတ်မင်းေဆာက်လပ်ထား

ခ့ဲသည့်ေလှကားေပ တွင်ကျလျက် ှ ိ ေသာ အရိပ်သည်ေနာက်သိ့ဆယ်ထစ်ဆတ်ေလ၏။ ၁၂

ထိအချိန်ကာလ၌ဗာလဒန်မင်း၏သားေတာ် ဗာဗလန်ဘရင်ေမေရာဒဗာလဒန်သည် ေဟ

ဇကိမင်းဖျားနာလျက် ှ ိ ေ ကာင်း ကားသိရ သြဖင့် သဝဏ်လာတစ်ေစာင် ှ င့်လက်ေဆာင်ေပး ပိ့ရာ၊‐ ၁၃

ေဟဇကိသည်ေစတမန်တိ့ကိ ကိဆိ ပီး လ င် မိမိ၏ဘ ာေတာ်များြဖစ်သည့် ေ ၊ ေငွ၊

နံ့သာမျိုး၊ နံ့သာဆီ ှ င့်လက်နက် ှ ိ သမ ကိြပ၏။ ပစည်းသိေလှာင်ခန်းများ ှ င့် ိင်ငံ

ေတာ်အရပ်ရပ်တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာများ ကိ ထိသတိ့အားမင်း ကီးြပေလ၏။‐ ၁၄

ထိေနာက်ေဟ ှ ာယသည်ေဟဇကိမင်းထံသွား ၍``ထိသတိ့သည်အဘယ်အရပ်မှလာ ကပါ

သနည်း။ သတိ့ကအ ှ င်အားအဘယ်သိ့တင် ေလာက် ကပါသနည်း'' ဟေမး၏။

ေဟဇကိ က``သတိ့သည်အလွန်ေဝးေသာဗာဗလန် ြပည်မှလာပါသည်'' ဟေြဖ၏။ ၁၅

ေဟ ှ ာယက``သတိ့သည်နန်းေတာ်တွင်း၌ အဘယ်အရာများကိေတွ့ြမင်သွား က

ပါသနည်း'' ဟေမးြပန်၏။ ေဟဇကိက``သတိ့သည်နန်းေတာ်တွင်း၌ ှ ိ

သမ ေသာအရာတိ့ကိေတွ့ြမင် ကပါ၏။ ပစည်းသိေလှာင်ခန်းများထဲမှသတိ့အား ငါ

မြပေသာအရာတစ်စံတစ်ခမ မ ှ ိ'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိအခါေဟ ှ ာယသည်မင်း ကီးအား``အ ှ င့်

နန်းေတာ်တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့ကိလည်း ေကာင်း၊ ယေန့တိင်ေအာင်အ ှ င့်ဘိးေဘးတိ့စ

ေဆာင်းထား ှ ိ ခ့ဲသည့်ပစည်းဥစာ ှ ိ သမ ကိ လည်းေကာင်း ဗာဗလန်ြပည်သိ့ေဆာင်ယသွား

ရာေန့ရက်ကာလေရာက် ှ ိ လာလိမ့်မည်။ အဘယ်အရာတစ်စံတစ်ခမ ကျန်ရစ် လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၈

အ ှ င့်သားေြမးအရင်းအချာအချို ့တိ့သည် လည်းအဖမ်းခံရလျက် ဗာဗလန်ဘရင်၏နန်း

ေတာ်တွင် မိန်းမစိးများအြဖစ်ြဖင့်အမထမ်း ရ ကလိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း အန တန်ခိး ှ င်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မပါ၏'' ဟဆင့် ဆိေလသည်။ ၁၉ ေဟဇကိမင်းသည်မိမိ၏လက်ထက်၌ ငိမ်း

ချမ်းသာယာမ ှ င့်ေဘးမ့ဲလံ ခံမ ှ ိ လိမ့် မည်ဟ အနက်အ ိပါယ်ေကာက်ယကာ``ငါ့အား

ဆင့်ဆိသည့်ထာဝရဘရားထံမှဗျာဒိတ် ေတာ်သည်ေကာင်းေပ၏'' ဟဆိ၏။ ၂၀

ေဟဇကိမင်း၏လက် ံ းရည်၊ ေရေလှာင်ကန် ေဆာက်လပ်ြခင်း၊ မိ ့တွင်းသိ့ေရသွင်း ပန်သွယ်

ြခင်းအပါအဝင် သလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခား အမအရာ ှ ိ သမ ကိ ယဒရာဇဝင်တွင်ေရး ထားသတည်း။‐

၂၁ ေဟဇကိကွယ်လွန်ေသာအခါသ၏သားေတာ် မနာေ ှ သည် ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိ

ဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။

၂၁ မနာေ ှ ယဒြပည်တွင်နန်းတက်ချိန်၌အသက် တစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ၏။ သသည်ေယ  ှ လင် မိ ့

တွင် ငါးဆယ့်ငါး ှ စ်နန်းစံရေလသည်။ သ၏ မယ်ေတာ်မှာဟဇိဘြဖစ်၏။‐ ၂

မနာေ ှ သည်ခါနာန်ြပည်သိ့ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ချီတက်လာချိန်၌ ထာဝရဘရား ှ င်

ထတ်ေတာ်မေသာလမျိုးတိ့၏ ွံ  ှ ာဖွယ် ေလ့ များကိကျင့်သံး၍ကိယ်ေတာ်အားြပစ်မှား ၏။‐ ၃

သသည်မိမိ၏ခမည်းေတာ်ေဟဇကိဖျက် သိမ်းခ့ဲသည့် ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများကိ

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေလသည်။ ဗာလဘရား အားပေဇာ်ရန် ယဇ်ပလင်များကိတည်ေဆာက်၍

ဣသေရလဘရင်အာဟပ်နည်းတအာ ှ ရ ဘရားမတံခွန်တိင်ကိစိက်ထ၏။ ကယ်

နကတ်များကိလည်းဝတ် ပ ှ ိ ခိး၏။‐ ၄ ကိယ်ေတာ်အားဝတ် ပကိးကွယ်ရမည့်ဌာန

ေတာ်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မရာဗိမာန် ေတာ်တွင် ပ်တများကိပေဇာ်ရန်ယဇ်ပလင်

များကိတည်ေဆာက်၏။‐ ၅ ဗိမာန်ေတာ်တံတိင်း ှ စ်ခအတွင်း၌လည်း ကယ် နကတ်များကိပေဇာ်ရန်

ယဇ်ပလင်များကိေဆာက် လပ်၏။‐ ၆ မိမိ၏သားေတာ်ကိလည်း မီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာ

အြဖစ်ြဖင့်ယဇ်ပေဇာ်၏။ နတ်ဝိဇာအတတ် ှ င့်ေမှာ် အတတ်များကိေလ့လာ၍

ေဗဒင်ဆရာ ှ င့် နတ်ဝင်သည်တိ့ကိတိင်ပင်၏။ သသည်ထာဝရ ဘရားအား

များစွာြပစ်မှား၍အမျက်ေတာ် ကိလံ့ေဆာ်ေလသည်။‐ ၇ သသည်အာ ှ ရဘရားမတံခွန်တိင်ကိဗိမာန်

ေတာ်တွင်ထား ှ ိ ၏။ ထိဗိမာန်ေတာ် ှ င့်ပတ်သက် ၍ ထာဝရဘရားကဒါဝိဒ် ှ င့်သားေတာ်ေ ှ ာ

လမန်အား``ဣသေရလအ ွယ်တစ်ဆယ့် ှ စ် ွယ်တိ့၏နယ်ေြမ ှ ိ သမ မှ ငါေ ွးချယ်

ေတာ်မရာေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ဤဗိမာန်ေတာ် သည်ငါ့ကိအစဥ်အ မဲဝတ် ပကိးကွယ် ရာဌာနြဖစ်လိမ့်မည်။‐

၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ငါ၏အမိန့် ေတာ် ှ ိ သမ ကိလိက်နာ၍ ေမာေ ှ ေပးအပ်

သည့်ပညတ်တရားကိေစာင့်ထိန်း ကလ င် ငါ သည်သတိ့ကိဘိးေဘးတိ့အားငါေပးအပ်

ခ့ဲသည့်ြပည်ေတာ်မှ ှ င်ထတ်ေတာ်မမည် မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၉

သိ့ရာတွင်ယဒြပည်သတိ့သည် ထာဝရ ဘရား၏စကားေတာ်ကိနားမေထာင် က။

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အားခါနာန်ြပည် သိ့ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ချီတက်လာ

ချိန်၌ ထာဝရဘရား ှ င်ထတ်ေတာ်မလိက် သည့်လမျိုးတိ့ထက်ပင် ပိမိဆိး ွားစွာ

အြပစ်ကးလွန် ကေစရန်မနာေ ှ ေ ှ ့ ေဆာင်လမ်းြပ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားသည် မိမိ၏အေစခံ

များ ှ င့်ပေရာဖက်များမှတစ်ဆင့်၊‐ ၁၁ ``မနာေ ှ သည်ဤစက်ဆတ်ဖွယ်ေကာင်းေသာ

အမတိ့ကိ ပေလ ပီ။ ခါနာန်အမျိုးသား တိ့ ပေသာအမများထက်ပင် လွန်စွာပိမိ

ဆိး ွားသည့်အမတိ့ကိ ပေလ ပီ။ သသည် မိမိ၏ ပ်တများအားြဖင့် ယဒြပည်သ
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တိ့အားအြပစ်ကးလွန်ေစရန်ေ ှ ့ေဆာင် လမ်းြပ၏။‐ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

ဘရားသခင် ငါထာဝရဘရားသည် သတင်း ကားသတိင်းအ့ံ သေလာက်ေအာင် ေယ  ှ လင်

မိ ့ ှ င့်ယဒြပည်အားေဘးသင့်ေစမည်။‐ ၁၃ ှ မာရိ မိ ့ ှ င့် ဣသေရလဘရင်အာဟပ် ှ င့်

သားေြမးတိ့ကိဒဏ်ခတ်သက့ဲသိ့ ေယ  ှ လင် မိ ့ကိငါဒဏ်ခတ်မည်။ စင်ေအာင်သတ်၍ေမှာက်

ထားသည့်ပန်းကန်သဖွယ် ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် လတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မကျန်ေအာင်သတ်

သင် ှ င်းလင်းမည်။‐ ၁၄ မေသဘဲကျန်ရစ်သတိ့ကိ ငါသည်စွန့်၍ရန်သ များ၏လက်သိ့အပ်မည်။

ရန်သတိ့သည်သတိ့ ကိ ှ ိမ်နင်း၍ သတိ့၏ဥစာပစည်းများကိလ ယ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၅

ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်သတိ့၏ဘိးေဘး များအီဂျစ်ြပည်ကထွက်ခွာလာချိန်မှအစ ပ၍

ယေန့တိင်ေအာင်ငါ့အားြပစ်မှားလျက် ငါ၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ်ေန ကသြဖင့်

သတိ့အားငါဒဏ်ခတ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ မနာေ ှ သည်ယဒြပည်သတိ့အား ပ်တကိး

ကွယ်ေစရန် ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပကာထာဝရဘရား အားြပစ်မှားေစ၏။ ထိ့အြပင်အြပစ်မ့ဲသလ

အေြမာက်အြမားကိသတ်၍ ေယ  ှ လင် မိ ့ လမ်းများတွင်ေသွးေချာင်းစီးေစေလသည်။ ၁၇

သကးလွန်သည့်အြပစ်များအပါအဝင် မနာေ ှ လပ်ေဆာင်ခ့ဲေသာ အြခားအမအရာ

ှ ိ သမ ကိယဒရာဇဝင်တွင်ေရးထား သတည်း။‐ ၁၈ မနာေ ှ ကွယ်လွန်ေသာအခါ သ့အား သဇ

ဥယျာဥ်ေခ နန်းေတာ်ဥယျာဥ်တွင်သ ဂဟ် က ၏။ ထိေနာက်သ၏သားေတာ်အာမန်သည် ခမည်း

ေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက် ေလသည်။ ၁၉ အာမန်သည်အသက် ှ စ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ

အခါ ယဒဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ စ် ှ စ်မ နန်းစံရေလသည်။

သ ၏မယ်ေတာ်မှာယမာ မိ ့သား ဟာ ပ်၏သမီး ေမ လမက်ြဖစ်၏။‐ ၂၀

အာမန်သည်မိမိ၏ခမည်းေတာ်မနာေ ှ က့ဲ သိ့ပင် ထာဝရဘရားအားြပစ်မှားေလသည်။‐

၂၁ သသည်ခမည်းေတာ်၏အကျင့်များကိ အတခိး၏။ ခမည်းေတာ်ကိးကွယ်သည့်

ပ်တတိ့ကိကိးကွယ်၏။‐ ၂၂ မိမိဘိးေဘးတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားကိပစ်ပယ်ကာ

ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်တိ့ကိလွန်ဆန်၏။ ၂၃ အာမန်၏မးမတ်တိ့သည်လ ို ့ဝှက် ကံစည်

ကာသ့အားနန်းေတာ်တွင်း၌လပ် ကံ က၏။‐ ၂၄ ထိ့ေကာင့်ယဒြပည်သတိ့ကအာမန်အား

လပ် ကံသတိ့ကိကွပ်မျက် ပီးလ င် သ၏ သားေတာ်ေယာ ှ ိ အားနန်းတင် ကေလ သည်။ ၂၅

အာမန်လပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခားအမအရာ ှ ိ သမ ကိ ယဒရာဇဝင်တွင်ေရးထားသတည်း။‐ ၂၆

အာမန်အား သဇဥယျာဥ် ှ ိ သချုင်းတွင် သ ဂဟ် လိက် က၏။ ထိေနာက်သ၏သားေတာ်ေယာ ှ ိ သည်

ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ ၍နန်းတက်ေလသည်။

၂၂ ေယာ ှ ိ သည်အသက် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ ယဒ ြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍ ေယ  ှ လင်

မိ ့တွင်သံးဆယ့်တစ် ှ စ်နန်းစံရေလသည်။ သ၏မယ်ေတာ်မှာေဗာဇကတ် မိ ့သားအဒါ

ယ၏သမီးေယဒိဒြဖစ်၏။‐ ၂ ေယာ ှ ိ သည်ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ ေသာအမတိ့ကိ ပ၏။

သသည်မိမိ၏ဘိး ေတာ်ဒါဝိဒ်မင်း၏စံနမနာကိယ၍ဘရားသခင်၏တရားေတာ် ှ ိ သမ ကိတိကျစွာ

လိက်နာကျင့်သံး၏။ ၃ ေယာ ှ ိ သည်မိမိနန်းစံတစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်ေြမာက် ၌ ေမ လံ၏ေြမး၊

အာဇလိ၏သား၊ နန်းေတာ် အတွင်းဝန် ှ ာဖန်ကိ၊‐ ၄ ``ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းဟိလခိထံသိ့သွား၍

ဗိမာန်ေတာ်အဝင်ဝတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ေကာက်ခံရ ှ ိ သည့်ေငွစာရင်းကိေတာင်းယ

ေလာ့။‐ ၅ ထိေနာက်ေငွကိဗိမာန်ေတာ်ြပင်ဆင်မ ကီး ကပ်သတိ့ထံသိ့ေပးအပ်ရန်

သ့အားေြပာ ကားေလာ့။ ကီး ကပ်သတိ့သည်၊‐ ၆ လက်သမားများ၊ ဗိသကာများ ှ င့်ပန်းရံ

များ၏လပ်ခကိေပးရန် ှ င့် ဗိမာန်ေတာ်ြပင် ဆင်ရာတွင်လိအပ်သည့်သစ်သား ှ င့်ေကျာက်

ကိဝယ်ရန်ထိေငွကိအသံး ပရမည်။‐ ၇ ကီး ကပ်သတိ့သည်လံးဝယံ ကည်စိတ်ချ

ရသများြဖစ်သြဖင့် သတိ့အားစာရင်းအင်း များြပခိင်းရန်မလိ'' ဟအမိန့်ေပး၍

ဗိမာန်ေတာ်သိ့ေစလတ်ေလ၏။ ၈ ှ ာဖန်သည်မင်း ကီး၏အမိန့်ေတာ်ကိဟိလခိ

အားေြပာ ကား၏။ ထိေနာက်ဟိလခိကမိမိ သည် ဗိမာန်ေတာ်ထဲတွင်ပညတ်တရားကျမ်း

ေစာင်ကိေတွ့ ှ ိ ေ ကာင်းေြပာြပ၏။ ဟိလခိ သည်ထိကျမ်းေစာင်ကိ ှ ာဖန်အားေပး

သြဖင့် ှ ာဖန်သည်ဖတ်ေလသည်။‐ ၉ ထိေနာက်သသည်မင်း ကီးထံသိ့ြပန်၍``အ ှ င်

၏အေစခံတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်မှေငွကိယ၍ ြပင်ဆင်မ ကီး ကပ်သတိ့၏လက်သိ့ေပး အပ် ပီး ကပါ ပီ''

ဟေလာက်ထားအစီရင် ခံေလသည်။‐ ၁၀ ထိေနာက်``ဤကျမ်းေစာင်ကိအက ်ပ်အား

ဟိလခိေပးအပ်လိက်ပါသည်'' ဟေလာက် ပီးလ င်မင်း ကီးအား ထိကျမ်းေစာင်ကိ

အသံကျယ်စွာဖတ်ြပေလ၏။‐ ၁၁ မင်း ကီးသည်ပညတ်တရားကျမ်းစကား ကိ ကားေသာအခါ

ဝမ်းနည်းလျက်အဝတ် ေတာ်ကိဆတ်ေလသည်။‐ ၁၂ မင်း ကီးသည်ဟိလခိ၊ ှ ာဖန်၊

ှ ာဖန်၏သား အဟိကံ၊ မိကာ၏သားအာခေဗာ်၊ မိမိ၏ အေစခံအသဟိတိ့ကိေခ ၍၊‐ ၁၃

``သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ သွား၍ ငါ ှ င့်ယဒြပည်သလအေပါင်းတိ့ အတွက်

ဤကျမ်းေစာင်တွင်ပါ ှ ိ သည့်သွန် သင်ချက်များအေကာင်းကိေမးေလာက် က

ေလာ့။ ငါတိ့၏ဘိးေဘးများသည် ဤကျမ်း ေစာင်တွင်ပါ ှ ိ သည့်ြပ ာန်းချက်များကိ

မလိက်နာမ ပကျင့် ကသြဖင့် ထာဝရ ဘရားသည်ငါတိ့အားအမျက်ထွက်ေတာ် မ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၄ ဟိလခိ၊ ှ ာဖန်၊ အဟိကံ၊ အာခေဗာ် ှ င့်အ သဟိတိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့သစ်တွင်ေန

ထိင်သဟလဒနာမည် ှ ိ အမျိုးသမီး ပေရာဖက်ထံသိ့သွားေရာက်၍စံစမ်းေမးြမန်း

ကရာ (ထိအမျိုးသမီး၏ခင်ပွန်းမှာဟရ ဟတ်၏ေြမး၊ တိကဝ၏သား ှ လံ ုြဖစ်၍သ

သည် ဗိမာန်ေတာ်ဆိင်ရာဝတ်လံများကိတာဝန် ယထိန်းသိမ်းရသြဖစ်၏။‐) ၁၅

အမျိုးသမီးပေရာဖက်ကသတိ့အား``မင်း ကီး ထံဤသိ့ြပန် ကား ကေလာ့။ ထာဝရဘရား

က`ငါသည်မင်း ကီးဖတ်ရသည့်ကျမ်းေစာင်တွင် ေရးသားပါ ှ ိ သည့်အတိင်း

ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်တကွ မိ ့သ မိ ့သားအေပါင်းတိ့ကိသတ် သင်ဖျက်ဆီးမည်။‐ ၁၇

သတိ့သည်ငါ့ကိပစ်ပယ်၍အြခားဘရား များအား ယဇ်ပေဇာ် ကေလ ပီ။ သတိ့သည်ဤ

အမတိ့ကိ ပြခင်းြဖင့်ငါ၏အမျက်ေတာ် ကိလံ့ေဆာ်သြဖင့် ေယ  ှ လင် မိ ့အေပ

မ ငိမ်း ိင်ေသာေဒါသမီးသင့်ေလာင်ေစမည်။‐ ၁၈ မင်း ကီး ှ င့်ပတ်သက်၍ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့၏ဘရားသခင်၊ ငါထာဝရဘရား ဤသိ့မိန့်ေတာ်မသည်။ သင်သည်ပညတ်တရား

ကျမ်းေစာင်တွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည့်အတိင်း လိက်နာေပသည်။‐ ၁၉ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်တကွ မိ ့သ မိ ့သားတိ့

အား ဒဏ်ခတ်ရန်ငါ ခိမ်းေြခာက်သည်ကိ ကား သိေသာအခါ သင်သည်ငိေ ကးကာမိမိအဝတ်

ကိဆတ် ပီးလ င် ေနာင်တရ၍ငါ၏ေ ှ ့ေတာ် တွင်စိတ် ှ ိမ့်ချလျက်ေန၏။ ငါသည်ဤ မိ ့ကိ

ပျက် ပန်းေစမည်။ ဤ မိ ့၏နာမည်သည် လတိ့ ကျိန်ဆဲရာလက်သံးစကားြဖစ်လိမ့်မည်။

သိ့ ရာတွင်ငါသည်သင်၏ဆေတာင်းပတနာကိ နားေညာင်းေတာ်မ ပီ။‐ ၂၀

သိ့ြဖစ်၍ေယ  ှ လင် မိ ့အားငါသင့်ေစမည့် ေဘးကိ သင်ကိယ်တိင်ြမင်ရမည်မဟတ်။ ငါသည်

သင့်အား ငိမ်းချမ်းစွာစေတခွင့်ကိေပးေတာ် မမည်၊ ထိသတိ့သည်မင်း ကီးအားြပန် ေလာက် က၏''

ဟဆင့်ဆိေလသည်။

၂၃ ေယာ ှ ိ မင်းသည်ယဒြပည် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ေခါင်းေဆာင်များကိဆင့်ေခ  ပီးလ င်၊‐

၂ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ပေရာဖက်များ ှ င့်ဆင်းရဲ ချမ်းသာမေ ွးေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သား

အေပါင်းတိ့ ှ င့်အတ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ က ေတာ်မ၏။ မင်း ကီးသည်ထိသအေပါင်းတိ့ အား

ဗိမာန်ေတာ်ထဲတွင်ေတွ ့ ှ ိ ရေသာပဋိ ညာဥ်ကျမ်းေစာင်ကိ အစအဆံးအသံကျယ် စွာဖတ်ြပေတာ်မ၏။‐

၃ သသည်ဘရင့်ေကျာက်တိင်အနီးတွင်ရပ် လျက်``အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်၏စကားေတာ်

ကိနားေထာင်ပါမည်။ ကိယ်ေတာ်၏တရားေတာ် ှ င့်ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကိယ်စွမ်းစိတ်စွမ်း ှ ိ

သမ  ှ င့်ေစာင့်ထိန်းပါမည်'' ဟထာဝရ ဘရား ှ င့်ပဋိညာဥ် ပေတာ်မ၏။ ၄ ထိေနာက်ေယာ ှ ိ သည်

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ဟိလခိ၊ သ၏လက်ေထာက်ယဇ်ပေရာဟိတ် များ ှ င့်

ဗိမာန်ေတာ်အဝင်ဝတွင်တာဝန်ကျ သည့်အေစာင့်တပ်သားများအားဗာလဘရား၊

အာ ှ ရဘရားမ ှ င့် ကယ်နကတ်တိ့ကိ ကိးကွယ်ရာ၌အသံး ပသည့်ပစည်းအသံး အေဆာင်တိ့ကိ

ဗိမာန်ေတာ်ထဲမှထတ်ေဆာင် လာရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ မင်း ကီးသည်

ဤပစည်းအသံးအေဆာင် ှ ိ သမ ကိ မိ ့ ြပင် ှ ိ ကိ ဒန်ချိုင့်ဝှမ်းအနီးတွင်မီး ိ ့ ပီး လ င်

ြပာကိေဗသလ မိ ့သိ့ယေဆာင်သွား ေစ၏။‐ ၅ သသည်ယဒ မိ ့များ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့

နီးနားဝန်းကျင်တွင် ပ်တများကိယဇ်ပ ေဇာ်ရန်ယဒဘရင်များခန့်အပ်ထားသည့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ ဗာလ ဘရား၊ ေန၊ လ၊ ကယ်၊ နကတ်တိ့ကိယဇ်ပေဇာ်

ကသည့် ယဇ်ပေရာဟိတ်များကိလည်း ေကာင်းရာထးမှထတ်ပယ်ေတာ်မ၏။ ၆

သသည်အာ ှ ရဘရားမအားဆက်ကပ်ထား သည့်တံခွန်တိင်ကိလည်း ဗိမာန်ေတာ်ထဲမှဖယ် ှ ားကာ

မိ ့ြပင် ှ ိ ကိ ဒန်ချိုင့်ဝှမ်းသိ့ထတ် ပီး လ င်မီး ိ ့ေလသည်။ ထိေနာက်ြပာကိညက်ေအာင် ေထာင်း၍

အများြပည်သတိ့၏သချုင်းေြမေပ တွင် ကဲြဖန့်ေလသည်။‐ ၇ဘာသာေရးဆိင်ရာြပည့်တန်ဆာ

တိ့၏ေနအိမ်များကိလည်းဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ (အာ ှ ာရဘရားမအားဝတ် ပကိးကွယ်ရာ ၌

အသံး ပသည့်ဝတ်လံများကိထိေနအိမ် များတွင်အမျိုးသမီးတိ့ရက်လပ် ကသည်။‐)

၈ မင်း ကီးသည်ယဒ မိ ့များမှယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့ကိ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်

ပီးလ င် တစ်ြပည်လံး ှ ိ ထိသတိ့ယဇ်ပ ေဇာ်ခ့ဲေသာပလင်များကိညစ်ညမ်းေစေတာ်

မ၏။ မိ ့ထဲသိ့ဝင်ေသာအခါ မိ ့တံခါးမ ကီး၏လက်ဝဲဘက်တွင် မိ ့ဝန်ေယာ တည်

ေဆာက်ထားသည့်တံခါးအနီး ဆိတ်နတ်မိစာ တိ့အားဆက်ကပ်ထားေသာယဇ်ပလင်များ

ကိလည်း ဖိဖျက်ေတာ်မ၏။‐ ၉ အဆိပါယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ဗိမာန် ေတာ်တွင်

အမေတာ်ေဆာင်ခွင့်မရ ကေသာ် လည်း မိမိတိ့အေဖာ်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ရ

ှ ိ  ကသည့်တေဆးမ့ဲမန့်ကိမစားခွင့်ရ က၏။ ၁၀ ေနာက်တစ်ဖန်မည်သမ ေမာလတ်ဘရား

အား သားသမီးကိမီးြဖင့်မပေဇာ် ိင်ေစရန် ေယာ ှ ိ မင်းသည်ဟိ ံ ုချိုင့်ဝှမ်း ှ ိ  ပ်တကိး

ကွယ်ရာေတာဖက်ဟေခ ေသာအရပ်ကိ လည်းညစ်ညမ်းေစေတာ်မ၏။‐ ၁၁
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သသည်ေနကိဆက်ကပ်ပေဇာ်ရန်ယဒဘရင် တိ့ေပးလထားသည့်ြမင်းတိ့ကိဖယ် ှ ား၍ ဝတ်

ပကိးကွယ်ရာ၌အသံး ပသည့်ရထားများ ကိလည်းမီး ိ ့ေတာ်မ၏။ (ဤအရာများကိ

အထက်တန်းအရာ ှ ိ တစ်ဦးြဖစ်သနာသေမ လက်၏အိမ်အနီးဗိမာန်ေတာ်ဝင်းအဝင်ဝ

တွင်ထား ှ ိ သည်။‐) ၁၂ အာခတ်မင်းစံခ့ဲသည့်အေဆာင်ေတာ်အထက်

ှ ိ နန်းေတာ်အမိးေပ တွင်ယဒဘရင်တိ့ တည်ေဆာက်ထားသည့်ယဇ်ပလင်များကိလည်း ေကာင်း၊

ဗိမာန်ေတာ်ဝင်း ှ စ်ခအတွင်းမနာေ ှ မင်းေဆာက်လပ်ခ့ဲေသာ ယဇ်ပလင်များကိလည်း

ေကာင်းေယာ ှ ိ မင်းသည် ဖိဖျက်၍ေကမွ ေအာင်ဖျက်ဆီး ပီးလ င် ေကဒန်ချိုင့်ဝှမ်း

ထဲသိ့ပစ်ချလိက်ေလသည်။‐ ၁၃ ေယာ ှ ိ သည်ေယ  ှ လင် မိ ့၏အေ ှ ့၊ သံ

လွင်ေတာင်၏ေတာင်ဘက်၌ဇိဒန်ဘရားအာ ှ တရက်၊ ေမာဘဘရားေခမ ှ  ှ င့်အမုန်ဘရား

ေမာလတ်တိ့ကိကိးကွယ်ရန် ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး တည်ေဆာက်ခ့ဲေသာယဇ်ပလင်များကိလည်း

ညစ်ညမ်းေစေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ေယာ ှ ိ မင်းသည်ေကျာက်တိင်များကိ ဖိဖျက်

၍ အာ ှ ရဘရားမ၏တံခွန်တိင်များကိ ခတ်လဲှကာ ယင်းတိ့တည်ရာဌာနများတိ့ကိ

လေသအ ိးတိ့ ှ င့်ြပည့်ေစေလ၏။‐ ၁၅သသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားအြပစ် ကးလွန်ရန်

ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပသ၊ ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်မင်းတည်ေဆာက်ခ့ဲသည့်ေဗသလ

ဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာနကိလည်း ဖိဖျက်ေလ သည်။ ေယာ ှ ိ သည်ယဇ်ပလင်ကိ ဖိချ ပီးလ င်

အာ ှ ရဘရားမအားဆက်ကပ်ထားေသာ တံခွန်တိင်ကိမီး ိ ့၏။‐ ၁၆

ထိေနာက်သသည်လှည့်လည်၍ ကည့်ေသာအခါ ေတာင်ေပ တွင်သချုင်းအချို ့ကိေတွ့ြမင်သြဖင့်

ထိသချုင်းများမှလ ိးတိ့ကိထတ်ယကာ ယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ေစ၏။ ဤနည်းအားြဖင့်

မင်း ကီးသည် ထိယဇ်ပလင်ကိညစ်ညမ်းေစေတာ် မသတည်း။ ဤသိ့ြဖစ်ပျက်ရြခင်းမှာလွန်

ေလ ပီးေသာအခါက ေယေရာေဗာင်မင်းသည် မိမိကျင်းပသည့်ဘာသာေရးပဲွေတာ်အခါ

၌ယဇ်ပလင်အနီးတွင်ရပ်လျက်ေနစဥ် ပေရာ ဖက်တစ်ပါးေဟာ ကားခ့ဲသည့်ဗျာဒိတ်ေတာ်

အတိင်းပင်ြဖစ်ေပသည်။ ေယာ ှ ိ မင်းသည် လှည့်လည်၍ ကည့်ြပန်ရာယင်းသိ့ေဟာ ကား

ခ့ဲသည့်ပေရာဖက်၏သချုင်းကိေတွ့ြမင် လ င်၊‐ ၁၇ ဤသချုင်းကားမည်သ၏သချုင်းြဖစ်

သနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ေဗသလ မိ ့သားတိ့က``ဤသချုင်းသည် ယဒ

ြပည်မှလာေသာပေရာဖက်၏သချုင်းြဖစ်ပါ သည်။ ထိပေရာဖက်ကားဤအရပ် ှ ိ ယဇ်ပလင် တွင်

အ ှ င် ပေတာ်မေသာအမအရာတိ့ကိ ကိတင်ေဟာ ကားခ့ဲသြဖစ်ပါ၏'' ဟြပန်၍ ေလာက်ထား က၏။

၁၈ ေယာ ှ ိ က``ထိသချုင်းကိ ှ ိ  မဲ ှ ိ ေစေလာ့။ သ၏အ ိးတိ့ကိမေ ့မေြပာင်း က ှ င့်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

သိ့ြဖစ်၍သ၏အ ိးတိ့ကိလည်းေကာင်း၊ ှ မာရိ မိ ့မှလာေသာပေရာဖက်၏အ ိးတိ့ကိလည်း

ေကာင်းမေ ့မေြပာင်းဘဲထား က၏။ ၁၉ ေယာ ှ ိ မင်းသည်ဣသေရလြပည်အ မိ ့ မိ ့ အ ွာ ွာ ှ ိ

ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများကိ ဖိဖျက်ေတာ်မ၏။ ထိဌာနများကိတည်ေဆာက် ြခင်းအားြဖင့်

ဣသေရလဘရင်တိ့သည်ထာဝရ ဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ်ခ့ဲ က သတည်း။

ေယာ ှ ိ သည်ေဗသလ မိ ့တွင် ပ ေတာ်မသက့ဲသိ့ ထိယဇ်ပလင်အေပါင်းတိ့ ကိလည်း ပေတာ်မ၏။‐ ၂၀

သသည် ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများတွင် အမထမ်းေသာယဇ်ပေရာဟိတ်အေပါင်းတိ့ ကိ

မိမိတိ့ယဇ်ပေဇာ်သည့်ပလင်များေပ တွင် တင်၍သတ် ပီးလ င် လေသအ ိးတိ့ကိထိ

ပလင်များအေပ တွင်မီး ိ ့ေလသည်။ ထိေနာက် မင်း ကီးသည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်သွား ေတာ်မ၏။

၂၁ ေယာ ှ ိ မင်းသည်ပဋိညာဥ်ကျမ်းေစာင်ေတာ်တွင် ပါ ှ ိ သည့်အတိင်း လတိ့အားမိမိတိ့ဘရား

သခင်ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း သည့်ပသခါပဲွကျင်းပ ကရန်အမိန့်ေပး

ေတာ်မ၏။‐ ၂၂ ဣသေရလြပည်ကိအပ်စိးခ့ဲေသာတရားသ ကီးများ၏လက်ထက်မှစ၍

အဘယ်ဣသေရလ ဘရင်သိ့မဟတ်ယဒဘရင်မ ဤပသခါပဲွ မျိုးကိကျင်းပခ့ဲဖးသည်မ ှ ိ။‐ ၂၃

ယခေယာ ှ ိ ၏နန်းစံတစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်ေြမာက် ၌ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ပသခါပဲွကိကျင်းပ

ြခင်းြဖစ်သတည်း။ ၂၄ ေယာ ှ ိ မင်းသည်ဗိမာန်ေတာ်တွင် ယဇ်ပေရာဟိတ်

မင်းေတွ့ ှ ိ ခ့ဲသည့်ကျမ်းစာေတာ်၌ေဖာ်ြပထား ေသာပညတ်များကိလိက်နာကျင့်သံး ကေစရန်

ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ယဒတစ်ြပည်လံး၌ေတွ့ ှ ိ သမ နတ်ဝင်သည်များ၊ ေဗဒင်ဆရာများ၊

အိမ်ေစာင့်နတ်အ ပ်များ၊ ပ်တများ ှ င့် အြခားဝတ် ပကိးကွယ်ရာဝတုပစည်းများ

ကိဖယ် ှ ားေတာ်မ၏။‐ ၂၅ယခင်အခါများကေယာ ှ ိ က့ဲသိ့ေမာေ ှ ၏ပညတ် ှ ိ သမ ကိေစာင့်ထိန်း၍

စိတ်စွမ်း၊ ဉာဏ်စွမ်း၊ အစွမ်းသတိ ှ ိ သမ  ှ င့်ထာဝရ ဘရားအား ကိးကွယ်သည့်ဘရင်တစ်ပါးမ

မေပ စဖး။ သ၏ေနာက်၌လည်းမေပ ခ့ဲ ေချ။‐ ၂၆ သိ့ေသာ်မနာေ ှ မင်း ပခ့ဲသည့်အြပစ်များ

ေကာင့် ထာဝရဘရားသည် ယဒြပည်ကိ ြပင်းစွာအမျက်ထွက်လျက် ှ ိ ရာယခတိင်

ေအာင်ပင်အမျက်ေတာ်မေြပေချ။‐ ၂၇ ထာဝရဘရားက``ငါသည်ဣသေရလြပည်ကိ

ပသက့ဲသိ့ ယဒြပည်ကိလည်း ပမည်။ ယဒ ြပည်သတိ့ကိ ငါ၏မျက်ေမှာက်ေတာ်မှ ှ င်ထတ်

မည်။ ငါေ ွးချယ်ထားသည့်ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့် ငါ့အားဝတ် ပကိးကွယ်ရမည့်ဌာနအြဖစ်

ငါသတ်မှတ်ေပးေသာဗိမာန်ေတာ်ကိပင်ငါ စွန့်ခွာမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈

ေယာ ှ ိ မင်းလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခားအမ အရာများအေကာင်းကိ ယဒရာဇဝင်တွင်

ေရးထားသတည်း။‐ ၂၉ ေယာ ှ ိ နန်းစံချိန်၌အီဂျစ်ဘရင်ေနေခါသည်

အာ ရိဘရင်ကိစစ်ကေပးရန်တပ်မေတာ် ှ င့်ဥဖရတ်ြမစ်သိ့ချီတက်လာ၏။ ေယာ ှ ိ မင်း

သည်အီဂျစ်တပ်မေတာ်ကိေမဂိေဒါ မိ ့တွင် ဆီး တားရန် ကိးစားရာစစ်ပဲွတွင်ကျဆံးေတာ်

မ၏။‐ ၃၀ သ၏အရာ ှ ိ များသည်မင်း ကီး၏အေလာင်းကိ စစ်ရထားေပ တွင်တင်၍

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ ယေဆာင် ပီးလ င်ဘရင်တိ့၏သချုင်းေတာ်တွင် သ ဂဟ် က၏။

ယဒြပည်သတိ့သည်ေယာ ှ ိ ၏ သားေတာ်ေယာခတ်ကိေ ွးချယ်ကာဘိသိက်

ေပး၍မင်းေြမာက် ကေလသည်။ ၃၁ ေယာခတ်သည်အသက် ှ စ်ဆယ့်သံး ှ စ် ှ ိ ေသာ အခါ

ယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍ ေယ ှ လင် မိ ့တွင်သံးလမ နန်းစံရေလသည်။

သ ၏မယ်ေတာ်မှာ လိဗန မိ ့သားေယရမိ၏ သမီးဟာမတာလြဖစ်၏။‐ ၃၂

ထိမင်းသည်မိမိဘိးေဘးေတာ်တိ့၏လမ်းစဥ် ကိလိက်၍ ထာဝရဘရားကိြပစ်မှား၏။‐

၃၃ အီဂျစ်ဘရင်ေနေခါသည်သ့အားဟာမတ် ြပည်ရိဗလ မိ ့၌အကျဥ်းချထား ပီးလ င်

ယဒြပည်မှေငွအေလးချိန်ေပါင်ခနစ်ေထာင့် ငါးရာ ှ င့်ေ အေလးချိန်ခနစ်ဆယ့်ငါးေပါင် ကိ

အခွန်ဘ ာအြဖစ်ေတာင်းေလ၏။ ထိအခါ မှစ၍ေယာခတ်၏နန်းသက်မှာကန်ဆံးသွား ေတာ့၏။‐ ၃၄

ေနေခါမင်းသည်ေယာ ှ ၏သားေတာ်ဧလျာကိမ် အား ေယာယကိမ်ဟေသာနာမည်သစ်ကိေပး၍

ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာ၌နန်းတင်ေလ သည်။ ေယာခတ်ကိမအီဂျစ်ြပည်သိ့ေခ ေဆာင် သွား၏။

ေယာခတ်သည်ထိြပည်၌ပင်ကွယ်လွန် ေလသည်။ ၃၅ ေယာယကိမ်မင်းသည်အီဂျစ်ဘရင်ေတာင်းခံ

သည့်အခွန်ဘ ာကိဆက်သ ိင်ရန် ြပည်သ တိ့ထံမှ နအင်အားအလိက်အချိုးကျ

အခွန်ေတာ်ကိေကာက်ခံေလသည်။ ၃၆ ေယာယကိမ်သည်အသက် ှ စ်ဆယ့်ငါး ှ စ် ှ ိ

ေသာအခါ ယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက် ၍ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် တစ်ဆယ့်တစ် ှ စ်နန်းစံ

ရေလသည်။ သ၏မယ်ေတာ်မှာ မ မိ ့သား ေပဒဲယ၏သမီးေဇဗဒြဖစ်၏။‐ ၃၇

ေယာယကိမ်သည်ေဘးေတာ်ဘိးေတာ်တိ့၏ လမ်းစဥ်ကိလိက်၍ ထာဝရဘရားအားြပစ် မှား၏။

၂၄ ေယာယကိမ်နန်းစံချိန်၌ဗာဗလန်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာသည်

ယဒြပည်သိ့ချင်းနင်း ဝင်ေရာက်လာ၏။ ေယာယကိမ်သည်လည်းသံး ှ စ်တိင်တိင်

သ၏ထံတွင်အည့ံခံလျက်ေန ပီးမှပန်ကန်ေလ၏။‐ ၂ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏အေစခံပေရာ

ဖက်များအားြဖင့် မိန့်ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း ယဒြပည်ကိဖျက်ဆီးရန် ဗာဗလန်၊ ရိ၊

ေမာဘ ှ င့်အမုန်တပ်သားများကိေစလတ် ေတာ်မ၏။‐ ၃ ထာဝရဘရားသည်မနာေ ှ  ပခ့ဲသည့်

ဒစ ိက်အေပါင်းတိ့ေ ကာင့် အထးသြဖင့် အြပစ်မ့ဲသတိ့ကိသတ်ြဖတ်ခ့ဲသည့်အြပစ်

ေကာင့် ယဒြပည်သတိ့အားမျက်ေမှာက်ေတာ် မှ ှ င်ထတ်ေတာ်မလိသြဖင့် ဤသိ့စီရင်

ေတာ်မြခင်းြဖစ်သတည်း။ ထိြပစ်မေ ကာင့် ထာဝရဘရားသည်မနာေ ှ အားအြပစ်

ေြဖလတ်ေတာ်မမ ိင်။ ၅ ေယာယကိမ်လပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အြခားအမ အရာ ှ ိ သမ ကိ

ယဒရာဇဝင်တွင်ေရးထား သတည်း။‐ ၆ ေယာယကိမ်ကွယ်လွန်ေသာအခါသ၏သား

ေတာ်ေယေခါနိသည် ခမည်းေတာ်၏အ ိက် အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။ ၇

အီဂျစ်ဘရင် ှ င့်သ၏တပ်မေတာ်သည်ေနာင် အဘယ်အခါ၌ အီဂျစ်ြပည်မှမထွက်ခွာရ ကေတာ့ေချ။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဥဖရတ် ြမစ်မှအီဂျစ်ြပည်ေြမာက်ဘက်နယ်စပ်တိင် ေအာင်

အီဂျစ်ပိင်နယ်ေြမ ှ ိ သမ ကိဗာဗလန် ဘရင်ကထိန်းသိမ်းအပ်ချုပ်လျက်ေနေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။ ၈

ေယေခါနိသည်အသက်တစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ ယဒဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်သံးလမ နန်းစံရ ေလသည်။ သ၏မယ်ေတာ်မှာေယ  ှ လင်

မိ ့သားဧလနာသန်၏သမီးနဟတြဖစ်၏။‐ ၉ ေယေခါနိသည်မိမိခမည်းေတာ်၏လမ်း

စဥ်ကိလိက်၍ ထာဝရဘရားအားြပစ် မှား၏။‐ ၁၀ ေနဗခဒ်ေနဇာ၏တပ်မးများကွပ်ကဲသည့်

ဗာဗလန်တပ်မေတာ်သည် ေယ  ှ လင် မိ ့ ကိဝိင်းရံထားသည်မှာေယေခါနိမင်း၏ လက်ထက်၌ြဖစ်၏။‐

၁၁ ယင်းသိ့ဝိင်းရံထားချိန်၌ေနဗခဒ်ေနဇာကိယ် တိင်ပင် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာေလသည်။‐

၁၂ ေယေခါနိမင်းသည်မိမိ၏မယ်ေတာ်၊ သားေတာ် များ၊ တပ်မးများ၊ နန်းေတာ်အရာ ှ ိ များ ှ င့်တကွ

ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့ထံတွင်အည့ံခံေတာ် မရ၏။ ေနဗခဒ်ေနဇာသည်မိမိ၏နန်းစံ ှ စ် ှ စ်

ေြမာက်၌ေယေခါနိကိသံ့ပန်းအြဖစ်ဖမ်းဆီး ၍၊‐ ၁၃ ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်နန်းေတာ်ဘ ာ ှ ိ သမ ကိ

ဗာဗလန်ြပည်သိ့သိမ်းယသွားေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရား၏ဗျာဒိတ်ေတာ်အတိင်း ေနဗခဒ်ေနဇာသည်

ဗိမာန်ေတာ်တွင်သံးရန် ေ ှ ာလမန်မင်း ပလပ်ထားသည့်ေ တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိခ တ်ယေလသည်။‐ ၁၄

ေနဗခဒ်ေနဇာသည်ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သား များ၊ မင်းညီမင်းသား ှ ိ သမ  ှ င့်အမျိုးသား

ေခါင်းေဆာင် ှ ိ သမ စစေပါင်းလတစ်ေသာင်း ကိသံ့ပန်းများအြဖစ်ဖမ်းဆီးသွား၏။ သသည်

အလွန့်အလွန်ဆင်းရဲသများကိသာလ င် ယဒြပည်တွင်ချန်ထား ပီးလ င်ပန်းပဲဆရာ

များမှစ၍ အတတ်ပညာသည်အေပါင်းကိ ေခ ေဆာင်သွားေလသည်။ ၁၅
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ေနဗခဒ်ေနဇာသည်ေယေခါနိမှစ၍သ၏ မယ်ေတာ်၊ မိဖရားများ၊ မးမတ်များ၊ ယဒ

အမျိုးသားေခါင်းေဆာင်များကိ ဗာဗလန် မိ ့ သိ့ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားေလသည်။‐ ၁၆

သသည်အေရးပါအရာေရာက်သစစေပါင်း လခနစ်ေထာင်ကိ ဗာဗလန်ြပည်သိ့ဖမ်းဆီး

ေခ ေဆာင်သွား၏။ ထိ့ြပင်ပန်းပဲဆရာများ အပါအဝင်အတတ်ပညာသည်တစ်ေထာင်

ကိလည်းေခ ေဆာင်သွား၏။ ထိသအားလံးပင် ကိယ်လက်သန်စွမ်း၍စစ်မထမ်း ိင်သများ

ြဖစ် ကသတည်း။ ၁၇ ေနဗခဒ်ေနဇာသည်ေယေခါနိ၏ဘေထွး ေတာ်မဿနိအား

ယဒဘရင်အြဖစ်နန်း တင် ပီးလ င်ေဇဒကိဟနာမည်ေြပာင်း ၍ေခ တွင်ေစ၏။ ၁၈

ေဇဒကိသည်အသက် ှ စ်ဆယ့်တစ် ှ စ် ှ ိ ေသာ အခါ ယဒဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်

တစ်ဆယ့်တစ် ှ စ်နန်းစံရေလသည်။ သ၏ မယ်ေတာ်မှာလိဗန မိ ့သားေယရမိ၏သမီး၊

ဟာမတာလြဖစ်၏။‐ ၁၉ ေဇဒကိမင်းသည်ေယာယကိမ်နည်းတပင်

ထာဝရဘရားကိြပစ်မှားေလသည်။‐ ၂၀ ထာဝရဘရားသည်ေယ  ှ လင် မိ ့သားများ ှ င့်

ယဒြပည်သတိ့အားလွန်စွာအမျက်ထွက် ေတာ်မသြဖင့်ေ ှ ့ေတာ်မှ ှ င်ထတ်ေတာ် မ၏။

၂၅ ေဇဒကိသည်ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ ကိပန်ကန်သြဖင့် ေနဗခဒ်ေနဇာသည်

မိမိ၏ တပ်မေတာ် ှ င့်လာေရာက်၍ ေဇဒကိ၏နန်းစံ ကိး ှ စ်၊ ဆယ်လ ှ င့်ဆယ်ရက်ေန့၌

ေယ  ှ လင် မိ ့ကိတိက်ခိက်ေလသည်။ သသည် မိ ့ြပင်၌ တပ်စခန်းချ ပီးလ င် မိ ့ပတ်လည်တွင်ေြမ

ကတတ်များကိဖိ့လပ်၏။‐ ၂ ထိေနာက်ေဇဒကိ၏နန်းစံတစ်ဆယ့်တစ် ှ စ်

ေြမာက်တိင်ေအာင် မိ ့ကိဝိင်းထား၏။‐ ၃ ထိ ှ စ်စတတလကိးရက်ေန့၌အစာေရစာ

လွန်စွာေခါင်းပါးမေ ကာင့် မိ ့သ မိ ့သားတိ့ တွင်စားစရာအလ င်းမ ှ ိ  ကေတာ့ေပ။‐ ၄

ထိအခါစစ်သရဲအေပါင်းတိ့သည် မိ ့ကိ ဗာဗလန်တပ်သားများဝိင်းရံလျက် ှ ိ ေသာ် လည်း

မိ ့ ိ းကိေဖာက်၍ညဥ့်အခါထွက်ေြပး က၏။ သတိ့သည်ဘရင့်ဥယျာဥ်ေတာ်လမ်း အတိင်းသွား ပီးလ င်

မိ ့ ိ း ှ စ်ထပ်အ ကား ှ ိ တံခါးေပါက်မှထွက်၍ေယာ်ဒန်ချိုင့်ဝှမ်း ဘက်သိ့ေြပး က၏။‐ ၅

သိ့ရာတွင်ဗာဗလန်တပ်မေတာ်သားတိ့သည် ေဇဒကိမင်းကိလိက်၍ဖမ်း ကရာ ေယရိေခါ

မိ ့အနီး ှ ိ လွင်ြပင်တွင်မိေလသည်။ ေဇဒကိ ၏စစ်သရဲအေပါင်းတိ့သည်ကားမိမိတိ့

အ ှ င်ကိစွန့်၍ထွက်ေြပး က၏။‐ ၆ ရန်သတိ့သည်ေဇဒကိအားေနဗခဒ်ေနဇာ

မင်း ှ ိ ရာရိဗလ မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်သွား က ရာ ေနဗခဒ်ေနဇာသည်ထိအရပ်၌ပင်စီရင်

ချက်ချမှတ်ေလသည်။‐ ၇ ေဇဒကိ၏သားများကိဖခင်၏မျက်ေမှာက်၌

ကွပ်မျက် ပီးလ င် ေဇဒကိ၏မျက်စိများကိ ေဖာက်၍သ့အားသံ ကိးများြဖင့်ချည်ေ ှ ာင်

ကာဗာဗလန်ြပည်သိ့ဖမ်းဆီးသွားေလ သည်။ ၈ ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ၏နန်းစံတစ်

ဆယ့်ကိး ှ စ်၊ ပဥမလ၊ ခနစ်ရက်ေန့၌မင်း ကီး ၏အတိင်ပင်ခံြဖစ်သတပ်မးေနဗဇာရဒန်

သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ချီတက်၍၊‐ ၉ ဗိမာန်ေတာ်၊ နန်းေတာ် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ

အေရးပါအရာေရာက်သအေပါင်းတိ့၏ေန အိမ်များကိမီး ိ ့ေလသည်။‐ ၁၀

သ၏တပ်သားတိ့သည် မိ ့ ိ းကိ ဖိချ က၏။‐ ၁၁ ထိေနာက်ေနဗဇာရဒန်သည် မိ ့ထဲတွင်ကျန်

ှ ိ ေနေသးသများ၊ ကင်းကျန်ေသာအတတ် ပညာသည်များ ှ င့် ဗာဗလန်ဘရင်ဘက်သိ့

ကးဝင်လာသများအားဗာဗလန်ြပည်သိ့ ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွား၏။‐ ၁၂

သိ့ရာတွင်ဆင်းရဲသားအချို ့တိ့ကိမယဒ ြပည်တွင် စပျစ်ဥယျာဥ်များ ှ င့်လယ်ယာများ

တွင်အလပ်လပ်ေစရန်ထားခ့ဲေလသည်။ ၁၃ ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ် ှ ိ

ေ ကးဝါတိင် ကီးများ၊ ေ ကးဝါလှည်းများ၊ ေ ကးဝါေရကန် ကီးကိအစိတ်စိတ်အြမာ

ြမာချိုးဖ့ဲ ပီးလ င် ေကးဝါမှန်သမ ကိ ဗာဗလန်ြပည်သိ့ယေဆာင်သွား က၏။‐ ၁၄

သတိ့သည်ယဇ်ပလင်သန့် ှ င်းေရးအတွက်အသံး ပသည့် တ ွင်းြပားများ၊ ြပာခွက်များမီးခွက်

များကိတိက်ခ တ်ြပင်ဆင်ရာ၌အသံး ပသည့် တန်ဆာပလာများ၊ ယဇ်ေကာင်ေသွးခံခွက်ဖလား များ၊

နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ရာခွက်ဖလားများ ှ င့် ဗိမာန်ေတာ်အတွင်းကိးကွယ်ဝတ် ပရာ၌အသံး

ပသည့် အြခားေ ကးဝါပစည်းအသံးအေဆာင် များကိလည်းယေဆာင်သွား က၏။‐

၁၅ သတိ့သည်မီးကျီးခဲများသယ်ယရာ၌ အသံး ပသည့် ခွက်ငယ်ကေလးများ ှ င့်အိး

ကင်းများအပါအဝင်ေ သိ့မဟတ်ေငွြဖင့် ပီးသည့်ပစည်းမှန်သမ ကိလည်းယေဆာင် သွား ကသည်။‐

၁၆ ဗိမာန်ေတာ်အတွက်ေ ှ ာလမန်မင်း ပလပ်ခ့ဲ ေသာေကးဝါပစည်းများြဖစ်သည့်တိင် ကီး ှ စ်လံး၊

လှည်းများ ှ င့်ေရစည် ကီးတိ့သည်ချိန်တွယ်၍ မရေအာင်ပင်ေလးလံေပသည်။‐ ၁၇

ထိတိင် ကီး ှ စ်လံးမှာဆင်တြဖစ်၍တစ်တိင် လ င် ှ စ်ဆယ့်ခနစ်ေပြမင့်ေလသည်။ ယင်းတိ့

ကိအြမင့်ေလးေပခဲွ ှ ိ ေ ကးဝါတိင်ထိပ်အပ် များတပ်ဆင်ထား၏။ ထိတိင်ထိပ်အပ်တိ့၏ပတ်

လည်တွင် ေကးဝါကွန် ွက် ှ င့်ေ ကးဝါသလဲ သီးများြဖင့်ချယ်လှယ်၍ထားသတည်း။ ၁၈

ထိ့အြပင်တပ်မးေနဗဇာရဒန်သည် ယဇ် ပေရာဟိတ်မင်းစရာယ၊ သ၏လက်ေထာက်

ေဇဖနိ ှ င့်အြခားအေရး ကီးသည့် ဗိမာန် ေတာ်အရာ ှ ိ သံးဦးတိ့ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၁၉

ယဒတပ်မးေဟာင်း၊ မင်း ကီး၏အတိင်ပင်ခံ အမတ်ငါးဦး၊ တပ်မေတာ်မှတ်တမ်းထိန်းလက်

ေထာက်တပ်မး ှ င့်အြခားအေရးပါအရာ ေရာက်သလေြခာက်ဆယ်တိ့ကိလည်းေကာင်း

ေယ  ှ လင် မိ ့မှဖမ်းဆီး၍၊‐ ၂၀ ဗာဗလန်ဘရင် ှ ိ ရာဟာမတ်ြပည်ရိဗလ

မိ့သိ့ေခ ေဆာင်သွားရာမင်း ကီးသည် ထိ မိ ့ တွင်သတိ့အားဒဏ်ေပး ပီးမှကွပ်မျက်လိက်၏။

သိ့ြဖစ်၍ယဒြပည်သတိ့သည်တိင်းတစ်ပါး သိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံရ ကေလသတည်း။ ၂၂

ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ှ ာဖန် ၏ေြမး၊ အဟိကံ၏သား၊ ေဂဒလိအားယဒ

ဘရင်ခံအြဖစ်ခန့်ထား ပီးလ င် ဗာဗလန် ြပည်သိ့ဖမ်းသွားြခင်းမခံရ ကသတိ့ အားအပ်ချုပ်ေစ၏။‐ ၂၃

ဤအေကာင်းကိ ကားသိ ကေသာအခါ အည့ံမခံအ ံ းမေပးခ့ဲ ကသယဒတပ်မး များ ှ င့်စစ်သရဲတိ့သည်

မိဇပါ မိ ့ ှ ိ ေဂဒလိ ထံဝင်ေရာက်လာ က၏။ ထိတပ်မးများမှာ နာသနိ၏သားဣ ှ ေမလ၊ ကာရာ၏သား

ေယာဟနန်၊ ေနေတာဖတ် မိ ့သားတာ မက် ၏သားစရာယ ှ င့်မာခသိ မိ ့သားေယ ဇနိတိ့ြဖစ် က၏။‐

၂၄ ေဂဒလိကသတိ့အား``သင်တိ့သည်ဗာဗလန် အရာ ှ ိ တိ့အား ေကာက် ွံ ့စရာမလိေ ကာင်း

ငါကတိ ပ၏။ ဤြပည်တွင်ေနထိင်၍ဗာဗလန် ဘရင်၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင် ကပါလ င်

သင်တိ့ချမ်းသာရလိမ့်မည်'' ဟေြပာ၏။ ၂၅ သိ့ရာတွင်သတမလသိ့ေရာက်ေသာအခါမင်း

မျိုးမင်း ွယ်ြဖစ်သ ဧလိ ှ မာ၏ေြမး၊ နာသနိ ၏သား၊ ဣ ှ ေမလသည်လတစ်ကျိပ် ှ င့်မိဇပါ

မိ ့သိ့သွား ပီးလ င် ေဂဒလိကိလပ် ကံေလ သည်။ သသည်ေဂဒလိ ှ င့်အတ ှ ိ ေနသည့်

ဣသေရလအမျိုးသားများ ှ င့် ဗာဗလန် အမျိုးသားတိ့ကိလည်းသတ်ြဖတ်လိက်၏။‐ ၂၆

ထိအခါဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့ကိေ ကာက် ေသာေကာင့် ဆင်းရဲချမ်းသာသဣသေရလအမျိုး

သားအေပါင်းတိ့သည် တပ်မေတာ်အရာ ှ ိ များ ှ င့်အတအီဂျစ်ြပည်သိ့ထွက်ေြပး က၏။ ၂၇

ဗာဗလန်ဘရင်ဧဝိလေမေရာဒက်သည်မိမိ နန်းတက်ေတာ်မေသာ ှ စ်၌ ယဒဘရင်ေယေခါ

နိအားအကျဥ်းေထာင်မှလတ်ေသာအားြဖင့် က ဏာြပေတာ်မ၏။ ေယေခါနိအကျဥ်း ကျ ပီးေနာက်

သံးဆယ့်ခနစ် ှ စ်ေြမာက်ဒွါ ဒသမလ ှ စ်ဆယ့်ခနစ်ရက်ေန့၌ဤသိ့ ြဖစ်ပျက်သတည်း။‐ ၂၈

ဧဝိလေမေရာဒက်သည်ေယေခါနိအား ကင်နာ စွာဆက်ဆံ၍ ဗာဗလန်ြပည်တွင်ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်

လျက်ေနေသာ အြခားဘရင်များထက်ပိ၍ချီး ြမင့်ေြမာက်စားေတာ်မ၏။‐ ၂၉

သိ့ြဖစ်၍ေယေခါနိသည်ေထာင်အဝတ်များကိလဲ ခွင့်ရလျက် မိမိအသက် ှ ည်သမ ကာလပတ်

လံးမင်း ကီး ှ င့်အတပဲွေတာ်တည်ခွင့်ကိရ ှ ိ ေလသည်။‐ ၃၀ မိမိလိအပ်သလိသံးစဲွ ိင်ရန်ေန့စဥ်မှန်မှန်

အသံးစရိတ်ကိလည်း တစ်သက်လံးရ ှ ိ ၏။ မရာဇဝင်စတတေစာင် ပီး၏။
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၁ အာဒံ၏သားသည်ေ ှ သ၊ ေ ှ သ၏သားမှာ ဧ တ်၊ ဧ တ်၏သားကားကာဣနန်ြဖစ်၏။‐

၂ ကာဣနန်၏သားသည်မဟာေလလ၊ မဟာ ေလလ၏သားကားယာရက်တည်း။‐ ၃

ယာရက်၏သားသည်ဧေနာက်၊ ဧေနာက်၏သား မှာမသ ှ လ၊ မသ ှ လ၏သားကားလာမက် ြဖစ်၏။‐ ၄

လာမက်၏သားသည်ေနာဧြဖစ်၍ေနာဧတွင် ေ ှ မ၊ ဟာမ၊ ယာဖက်ဟေသာသားသံးေယာက် ှ ိ ၏။ ၅

ယာဖက်၏သားများြဖစ် ကေသာ ေဂါမာ၊ မာ ေဂါဂ၊ မာဒဲ၊ ယာဝန်၊ တဗလ၊ ေမ ှ က ှ င့်တိ

ရတ်တိ့သည်မိမိတိ့နာမည်အသီးသီးကိ ေဆာင်ကန်ေသာအမျိုးသားတိ့၏ဘိးေဘး များြဖစ် က၏။‐ ၆

ေဂါမာမှဆင်းသက်လာသများမှာအာ ှ ေကနတ်၊ ရိဖတ် ှ င့်ေတာဂါမအမျိုးသား များြဖစ်သတည်း။‐ ၇

ယာဝန်မှဆင်းသက်လာသများသည်ဧလိ ှ ာ၊ တာ ၊ ကိတိမ် ှ င့်ေဒါဒါနိမ်အမျိုးသားများ ြဖစ် က၏။ ၈

ဟာမ၏သားများြဖစ် ကေသာက ှ ၊ အီဂျစ်၊ လိဘိယ ှ င့်ခါနာန်တိ့သည်မိမိတိ့၏နာမည် အသီးသီးကိ

ေဆာင်ကန်ေသာအမျိုးသား တိ့၏ဘိးေဘးများြဖစ် က၏။‐ ၉က ှ မှဆင်းသက်လာသများမှာေသဘ၊

ဟဝိလ၊ သာဗတ၊ ရာဂမ ှ င့်သေတခါ အမျိုးသားများြဖစ်ေပသည်။ ရာဂမမှ

ဆင်းသက်လာသများသည်ေ ှ ဘ ှ င့် ေဒဒန်အမျိုးသားများြဖစ် က၏။‐ ၁၀

(က ှ တွင်နိမ်ေရာဒနာမည် ှ ိ ေသာသားတစ် ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်ကမာေပ တွင်ပထမ

အဦးဆံးလစွမ်းေကာင်းြဖစ်လာ၏။‐) ၁၁ အီဂျစ်မှဆင်းသက်လာသများမှာလဒိန်၊ အာနမိမ်၊ လဟာဗိမ်၊

နတုဟိမ်၊‐ ၁၂ ပါသ သိမ်၊ ကာသလဟိမ် ှ င့်ကေတာရိမ် အမျိုးသားများတည်း။

(ကေတာရိမ်အမျိုး သားများမှဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ဆင်း သက်ေပါက်ပွားလာ ကေပသည်။‐

) ၁၃ ခါနာန်၏သားအ ကီးဇိဒန် ှ င့်သားငယ် ေဟသတိ့မှဆင်းသက်လာသများမှာ

မိမိ တိ့၏အမည်နာမအသီးသီးကိေဆာင် ကန်ေသာအမျိုးသားများြဖစ် က၏။‐ ၁၄

ခါနာန်သည်ေယဗသိ၊ အာေမာရိ၊ ဂိရဂါ ှ ိ ၊‐ ဟိဝိ၊ အာကိ၊ သိနိ၊‐ အာဝဒိ၊ ေဇမရိ ှ င့်ဟာမသိ

အမျိုးသားများ၏ဘိးေဘးများြဖစ် က၏။ ၁၇ ေ ှ မ၏သားများြဖစ် ကေသာ ဧလံ၊ အာ ၊

အာဖာဇဒ်၊ လဒ၊ အာရံ၊ ဥဇ၊ ဟလ၊ ေဂသာ ှ င့်မာ ှ တိ့သည် မိမိတိ့၏နာမည်အသီး

သီးကိေဆာင်ကန်ေသာအမျိုးသားတိ့၏ ဘိးေဘးများြဖစ် က၏။‐ ၁၈အာဖာဇဒ်၏သားသည် ှ ာလ၊

ှ ာလ၏သား မှာေဟဗာြဖစ်၏။‐ ၁၉ ေဟဗာတွင်သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ တစ်ေယာက်သည်

ဖာလက်ဟနာမည်တွင်၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိ ေသာ်သ၏လက်ထက်တွင် ကမာေပ  ှ ိ လတိ့

သည်ကဲွသွား ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ အြခား သားတစ်ေယာက်သည်ယတန်ဟနာမည်တွင်၏။‐ ၂၀

ယတန်မှဆင်းသက်လာသများမှာ အာလ ေမာဒန်၊ ေ ှ လပ်၊ ဟာဇာမာဝက်၊ ေယရ၊‐ ၂၁ဟေဒါရံ၊

ဥဇာလ၊ ဒိကလ၊ ၂၂ သဗာလ၊ အဘိေမလ၊ ေ ှ ဘ၊ သဖိရ၊ ဟဝိလ ှ င့်ေယာဗပ်အမျိုးသားများြဖစ်

သတည်း။ ၂၄ ေ ှ မမှအာြဗဟံအထိေဆွစဥ်မျိုးဆက် များမှာ ေ ှ မ၊ အာဖာဇဒ်၊ ှ ာလ၊‐ ၂၅ ေဟဗာ၊

ဖာလက်၊ ရာေဂါ၊‐ ေစေရာက်၊ နာေခ ၊ ေတရ ှ င့်၊‐အာြဗဟံဟလည်းနာမည်တွင်ေသာအာြဗံ

တိ့ြဖစ် က၏။ ၂၈ အာြဗဟံတွင်ဣဇာက် ှ င့်ဣ ှ ေမလဟ၍ သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၂၉

ဣ ှ ေမလမှဆင်းသက်လာသများသည် အ ွယ် တစ်ဆယ့် ှ စ် ွယ်တိ့၏ဦးစီးေခါင်းေဆာင်များ

ြဖစ်လာ က၏။ ထိတစ်ဆယ့် ှ စ် ွယ်တိ့၏နာ မည်များမှာ (ဣ ှ ေမလ၏သားဦးကိ အစဲွ

ပ၍မှည့်ေခ သည်) နဗာယတ်၊ ေကဒါ၊ အာဒ ေဗလ၊ မိဗသံ၊‐ ၃၀ မိ ှ မ၊ ဒမာ၊ မာစ၊ ဟာဒါ၊ ေတမ၊‐ ၃၁

ေယတရ၊ နာဖိ ှ ၊ ေကဒမာဟ၍ြဖစ်သတည်း။ ၃၂ အာြဗဟံ၏မယားေ ှ ာင်းနာမည်မှာေကတရ ြဖစ်၏။

သသည်ဇိမရံ၊ ယတ် ှ န်၊ ေမဒန်၊ မိဒျန်၊ ဣ ှ ဘတ် ှ င့် အာဟေသာသားေြခာက်ေယာက်

ကိဖွားြမင်ေလသည်။ ယတ် ှ န်တွင် ှ ာဘ ှ င့် ေဒဒန်ဟေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၃၃ မိဒျန်တွင်ဧဖာ၊

ဧေဖရ၊ ဟာ တ်၊ အဘိဒ ှ င့်ဧလဒါဟေသာသားငါးေယာက် ှ ိ ၏။ ၃၄အာြဗဟံ၏သားဣဇာက်တွင်

ဧေသာ ှ င့် ယာကပ်ဟ၍သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၃၅ ဧေသာ၏သားများကား ဧလိဖတ်၊ ေ ွလ၊ ယ ှ ၊

ယာလံ၊ ှ င့်ေကာရြဖစ်၏။‐ ၃၆ ဧလိဖတ်သည် ေတမန်၊ သမရ၊ ေဇေပ ၊ ဂါတံ၊ ေကနတ်၊

တိမန ှ င့်အာမလက်အ ွယ်တိ့၏ ဘိးေဘးြဖစ်လာ၏။‐ ၃၇ ေ ွလသည်လည်း၊ နာဟတ်၊ ေဇရ၊

ှ မ ှ င့်မိဇ အ ွယ်တိ့၏ဘိးေဘးြဖစ်လာ၏။ ၃၈ ဧဒံြပည်တွင်မလေနထိင် ကသများသည်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါစိရ၏သားများြဖစ် က ေသာေလာတန်၊ ေ ှ ာဗလ၊ ဇိေဘာင်၊ အာန၊ ဒိ န်၊

ဧဇာ ှ င့်ဒိ ှ န်တိ့မှဆင်းသက်လာသများ ြဖစ်ေပသည်။ ေလာတန်သည်ေဟာရိ ှ င့်ေဟမံသားချင်းတိ့၏

ဘိးေဘးြဖစ်၏။ (ေလာတန်တွင်တိမနနာမည် တွင်ေသာ ှ မတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။) ေ ှ ာဗလသည်

အာလာဝန်၊ မနာဟတ်၊ ဧဗာလ၊ ေ ှ ေဖာ ှ င့် သနံသားချင်းစတိ့၏ဘိးေဘး ြဖစ်၏။

ဇိေဘာင်မှာအာယ ှ င့်အာနနာမည်တွင်ေသာ သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ အာန၏သားသည်ဒိ န်ြဖစ်၏။

ဒိ န်သည် ဟဒန်၊ ဧ ှ ဗန်၊ ဣသရန် ှ င့်ေခရန် သားချင်းစတိ့၏ဘိးေဘးြဖစ်၏။ ဧဇာသည်ဗိလဟန်၊

ဇာဝန် ှ င့်အာကန်သား ချင်းစတိ့၏ဘိးေဘးြဖစ်၏။ ဒိ ှ န်သည်ဥဇ ှ င့်အာရန်သားချင်းစတိ့၏

ဘိးေဘးြဖစ်၏။ ၄၃ ဣသေရလ ိင်ငံတွင်ဘရင်တစ်ပါးမ မေပ ေပါက်မီကာလ၌

ဧဒံြပည်ကိေအာက်ပါဘရင် များအပ်စိး ကေလသည်။ ေဗာရ၏သားြဖစ်သ၊ဒိ ာဗာ မိ ့သားေဗလ၊

ေဇရ၏သားြဖစ်သ၊ေဗာဇရအရပ်သားေယာဗပ်၊ ေတမာနိအရပ်သားဟ ှ ံ ၊ေဗဒဒ်၏သားဟာဒဒ်၊

သ၏ မိ ့မှာအာဗိတ် မိ ့ြဖစ်သည်။ (သသည်ေမာဘလွင်ြပင်တိက်ပဲွတွင်

မိဒျန်အမျိုးသားတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းခ့ဲသည်။) မာသရက်အရပ်သားစာမလ၊ရေဟာဘတ် ြမစ်အနီးမှေ ှ ာလ၊

အာခေဗာ်၏သားဗာလဟာနန်၊ေပါ မိ ့မှဟာဒါ၊ (သ၏မိဖရားကားမေဟတေဗလြဖစ်၏။

မေဟတေဗလသည်မာတေရဒ၏သမီး၊ ေမဇဟပ်၏ေြမးြဖစ်သတည်း။) ၅၁

ဧဒံြပည်သများတွင်ပါဝင် ကေသာအ ွယ် များမှာ တိမနာ၊ အာလဝ၊ ေယသက်၊‐ ၅၂အေဟာလိဗာမ၊

ဧလာ၊ ပိ န်၊‐ ေကနတ်၊ ေတမန်၊ မိဗဇ၊‐မာဂေဒလ ှ င့်ဣရံတိ့ြဖစ်သတည်း။

၂ ယာကပ်တွင် ဗင်၊ ှ ိ ေမာင်၊ ေလဝိ၊ ယဒ၊ ဣသခါ၊ ဇာဗလန်၊‐ ၂ ဒန်၊

ေယာသပ်၊ ဗယာမိန်၊ နဿာလိ၊ ဂဒ်၊ အာ ှ ာဟ၍ သားတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ၃

ယဒတွင်စစေပါင်းသားငါးေယာက် ှ ိ ၏။ သ၏ ဇနီး၊ ခါနာန်အမျိုးသမီးြဖစ်သ အာ ှ င့်ရ

ေသာသားသံးေယာက်တိ့ကားဧရ၊ သနန် ှ င့် ေ ှ လတိ့ြဖစ်၏။ သ၏သားအ ကီးဆံးဧရ

သည်အလွန်ဆိးညစ်သြဖစ်သြဖင့် ထာဝရ ဘရား၏ကွပ်မျက်ေတာ်မြခင်းကိခံရ၏။‐ ၄

ယဒသည်မိမိ၏ေခ းမ ှ င့်ရြပန်ေသာ သား ှ စ်ေယာက်မှာဖာရက် ှ င့်ဇာရြဖစ်၏။ ၅

ဖာရက်တွင်ေဟဇ ံ  ှ င့်ဟာမလဟေသာ သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၆ သ၏ညီဇာရတွင်ဇိမရိ၊

ဧသန်၊ ေဟမန်၊ ကာလေကာလ၊ ဒါရဟ၍သားငါးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၇

ကာမိ၏သားအာခန်သည်ဘရားသခင်အား ဆက်ကပ်ထားေသာတိက်ခိက်သိမ်းယရ ှ ိ သည့်

ဝတုပစည်းကိယေသာေကာင့် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကပ်ဆိက်ရ ကကန်၏။ ၈

ဧသန်တွင်အဇရိဟေသာသားတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ၉ ေဟဇ ံ တွင် ေယရေမလ၊ အာရံ၊ ကာလက်

ဟ၍သားသံးေယာက် ှ ိ ၏။ ၁၀ အာရံမှေယ ှ ဲ တိင်ေအာင်ေဆွစဥ်မျိုးဆက်ကား အာရံ၊

အမိနဒပ်၊ (ယဒအ ွယ်တွင်ထင်ေပ ေကျာ် ကားသ) နာ န်၊ ၁၁ စာလမန်၊ ေဗာဇ၊‐

သဗက်၊ ေယ ှ ဲ ဟ၍ြဖစ်သတည်း။ ၁၃ ေယ ှ ဲ တွင်သားခနစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သတိ့အား

ကီးစဥ်ငယ်လိက်ေဖာ်ြပရေသာ်ဧလျာဘ၊ အဘိနဒပ်၊ ှ ိ မာ၊‐ ၁၄ နာသေနလ၊ ရဒဲ၊‐ ၁၅

သဇင် ှ င့်ဒါဝိဒ်တိ့ြဖစ်၏။ ေယ ှ ဲ တွင်ေဇ ယာ ှ င့်အဘိဂဲလဟ၍သမီး ှ စ်ေယာက်လည်း ှ ိ ၏။

ေယ ှ ဲ ၏သမီးေဇ ယာတွင်အဘိ ှ ဲ၊ ယွာဘ ှ င့်အာသေဟလဟေသာသားသံးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၁၇

သ၏အြခားသမီးအဘိဂဲလသည် ဣ ှ ေမလ မှဆင်းသက်လာသေယသာ ှ င့်အိမ်ေထာင် ပ၏။

သတိ့မှာအာမသနာမည်တွင်ေသာသားတစ် ေယာက် ှ ိ ၏။ ၁၈ ေဟဇ ံ ၏သားကာလက်သည်

အဇဘ ှ င့်အိမ် ေထာင် ပ၍ေယ တ်နာမည်တွင်ေသာသမီးတစ် ေယာက်ကိရ၏။ ေယ တ်တွင်ေယ ှ ာ၊

ေ ှ ာဗပ် ှ င့် အာဒန်ဟေသာသားသံးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၁၉အဇဘေသလွန် ပီးေနာက်ကာလက်သည်

ဧဖရတ် ှ င့်အိမ်ေထာင် ပ၍ဟရနာမည်တွင်ေသာသား ကိရ၏။‐ ၂၀ ဟရ၏သားသည်ဥရိ၊

ဥရိ၏သားကားေဗဇ ေလလတည်း။ ၂၁ ေဟဇ ံ သည်အသက်ေြခာက်ဆယ် ှ ိ ေသာအခါ

မာခိရ၏သမီး၊ ဂိလဒ်၏ညီမ ှ င့်အိမ်ေထာင် ပ၍ေစဂပ်နာမည်တွင်ေသာသားတစ်ေယာက်

ကိရ၏။‐ ၂၂ ေစဂပ်တွင်ယာဣရနာမည်တွင်ေသာသားတစ် ေယာက် ှ ိ ၏။

ယာဣရသည်ဂိလဒ်ြပည်တွင် မိ ့ ကီး ှ စ်ဆယ့်သံး မိ ့ကိအပ်စိးရ၏။‐ ၂၃

သိ့ရာတွင်ေဂ ရ ှ င့်အာရံဘရင်တိ့သည် ထိြပည်မှယာဣရ ှ င့်ေကနတ် ွာတိ့ ှ င့် တကွ

အနီးအနား ှ ိ  မိ ့များအပါအဝင် မိ ့ေြခာက်ဆယ်တိ့ကိတိက်ခိက်သိမ်းပိက်လိက် က၏။

ထိေဒသတွင်ေနထိင် ကသလအေပါင်း တိ့မှာဂိလဒ်၏ဖခင်မာခိရ၏သားေြမး များြဖစ်သတည်း။‐ ၂၄

ေဟဇ ံ ေသလွန် ပီးေနာက်သ၏သားကာလက် သည် ဖခင်၏ဇနီးမဆိးမြဖစ်သဧဖရတ်ကိ

သိမ်းပိက်လိက်၏။ သတိ့တွင်အာ ရနာမည်တွင် ေသာသားတစ်ေယာက်ကိရ ှ ိ  က၏။ အာ ရ

ကားေတေကာ မိ ့ကိတည်ေထာင်သတည်း။ ၂၅ ေဟဇ ံ ၏သားအ ကီးဆံးြဖစ်သေယရ

ေမလတွင်သားငါးေယာက် ှ ိ ၏။ သတိ့အနက် အ ကီးဆံးမှာအာရံြဖစ်၍အြခားသား များမှာဗန၊

သရင်၊ သဇင် ှ င့်အဟိယ တိ့ြဖစ်၏။‐ ၂၆ အာရံတွင်မာဇ၊ ယာမိန်၊ ဧကာဟ၍သားသံး

ေယာက် ှ ိ ၏။ ေယရေမလတွင်အာတရနာမည် တွင်ေသာအြခားဇနီးတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ထိ

ဇနီးြဖင့် သနံဟေသာသားတစ်ေယာက်ကိ ရ၏။‐ ၂၈ သနံတွင် ှ မဲ ှ င့်ယာဒဟေသာသား ှ စ်ေယာက်

ှ ိ ၏။ ှ မဲတွင်လည်းနာဒပ် ှ င့်အဘိ ရဟ ေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ေပသည်။ ၂၉

အဘိ ရသည်အဘိဟဲလနာမည် ှ ိ ေသာ အမျိုးသမီး ှ င့်အိမ်ေထာင် ပ၍ အာဗန် ှ င့်

ေမာလိဒ်နာမည်တွင်ေသာသား ှ စ်ေယာက်ကိ ရ၏။‐ ၃၀အဘိ ရ၏ညီြဖစ်သနာဒပ်တွင်ေသလက်

ှ င့်အပိမ်ဟေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သိ့ရာ တွင်ေသလက်သည်သားတစ်ေယာက်မ မရ

ဘဲကွယ်လွန်သွား၏။‐ ၃၁ အပိမ်၏သားသည်ဣ ှ ိ ၊ ဣ ှ ိ ၏သားမှာေ ှ  ှ န်၊

ေ ှ  ှ န်၏သားကားအာလဲြဖစ်၏။ ၃၂ ှ မဲ၏ညီယာဒတွင်ေယသာ ှ င့် ေယာနသန်ဟ

ေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သိ့ရာတွင်ေယသာ သည်သားတစ်ေယာက်မ မရဘဲကွယ်လွန် သွား၏။‐
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၃၃ ေယာနသန်တွင်ေပလက် ှ င့်ဇာဇဟေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ဤသအေပါင်းတိ့သည်ေယရ

ေမလ၏သားေြမးများြဖစ် ကသတည်း။ ၃၄ ေ ှ  ှ န်တွင်သားမ ှ ိ ၊ သမီးများသာ ှ ိ ၏။

သ့မှာ ယာဟနာမည်တွင်ေသာအီဂျစ်အမျိုးသား အေစခံတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၃၅

သသည်မိမိ၏သမီးတစ်ေယာက်အားထိကန် ှ င့်ေပးစားရာ အတဲနာမည်တွင်ေသာသားတစ်

ေယာက်ကိရေလ၏။ ၃၆အတဲ၏သားေြမးအဆက်ဆက်မှာနာသန်၊ ဇာဗဒ်၊ ဧဖလလ၊ သဗက်၊ ၃၉

ေယဟ၊ အာဇရိ၊‐ ေဟလက်၊ ဧလာသ၊ သိသမဲ၊ ှ လံု၊ ေယကမိ ှ င့်ဧလိ ှ မာတိ့ြဖစ် က၏။ ၄၂

ေယရေမလ၏ညီြဖစ်သကာလက်၏သားဦး မှာေမ ှ ဟနာမည်တွင်၏။ ေမ ှ ၏သားသည် ဇိဖ၊

ဇိဖ၏သားမှာမေရ ှ ၊ မေရ ှ ၏သား ကားေဟ ဗန်ြဖစ်၏။‐ ၄၃ ေဟ ဗန်တွင်ေကာရ၊ တာပွာ၊ ေရကင် ှ င့်

ေ ှ မဟေသာသားေလးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၄၄ ေ ှ မ၏သားသည်ရာဟံ၊ ရာဟံ၏သားမှာ

ေယာ်ေကာင်ြဖစ်၏။ ေ ှ မ၏ညီြဖစ်သေရကင် ၏သားသည် ှ မဲ၊‐ ၄၅ ှ မဲ၏သားမှာေမာန၊

ေမာန၏သားကားဗက် ဇရတည်း။ ၄၆ ကာလက်မှာဧဖာနာမည်တွင်ေသာမယား

ငယ်တစ်ေယာက် ှ ိ ေသး၏။ ထိမယားငယ်ြဖင့် သသည်ဟာရန်၊ ေမာဇ၊ ဂါဇက်ဟေသာသား

သံးေယာက်ကိထပ်မံရ ှ ိ ြပန်၏။ ဟာရန် တွင်ဂါဇက်ဟပင်နာမည်တွင်ေသာသား တစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ၄၇

(ယာဒဲနာမည်တွင်ေသာလတစ်ေယာက်တွင် ေရဂင်၊ ေယာသံ၊ ေဂ ှ ံ ၊ ေပလက်၊ ဧဖာ၊

ှ ာဖ ဟ၍သားေြခာက်ေယာက် ှ ိ ၏။) ၄၈ ကာလက်မှာမာခါနာမည်တွင်ေသာအြခား

မယားငယ်တစ်ေယာက် ှ ိ ေသး၏။ ထိမယား ငယ်ြဖင့်သသည်ေ ှ ဗာ ှ င့် တိရဟာနဟ

ေသာသား ှ စ်ေယာက်ကိရ၏။‐ ၄၉ ထိေနာက်မာခါသည်မာဒေမန မိ ့ကိတည်

ေထာင်သြဖစ်လာသည့် ှ ာဖကိလည်းေကာင်း၊ မာခေဗန မိ ့ကိတည်ေထာင်သြဖစ်လာ

သည့်ေ ှ ဝကိလည်းေကာင်းရ ှ ိ ြပန်၏။ ထိသားများအြပင်ကာလက်မှာအာခသ

နာမည်တွင်ေသာသမီးတစ်ေယာက်လည်း ှ ိ ၏။ ၅၀ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတိ့သည်လည်းကာလက်

၏သားေြမးများြဖစ်ေပသည်။ ဇနီးြဖစ်သဧဖရတ် ှ င့်ကာလက်ရေသာ သားဦးမှာဟရြဖစ်၏။

ဟရ၏သားေ ှ ာ ဗာလသည်ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ့ ကီးကိ တည်ေထာင်ေလသည်။‐ ၅၁

ေ ှ ာဗာလ၏ဒတိယသားစလမသည် ဗက်လင် မိ ့ကိတည်ေထာင်၍ သ၏တတိယ

သားဟာရပ်မကားဗက်ဂါဒါ မိ ့ကိတည် ေထာင်သတည်း။ ၅၂ ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ့ ကီးကိတည်ေထာင်သ

ေ ှ ာဗာလသည်ဟာေရာအမျိုးသားများ၏ ဘိးေဘး ှ င့် မနေဟသိအမျိုးသားထက်

ဝက်ခန့်တိ့၏ဘိးေဘးြဖစ်ေပသည်။‐ ၅၃ သသည်ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ့ ကီးတွင်ေန

ထိင် ကကန်ေသာဣသရိ၊ ဖဟိ၊ မသိ ှ င့် မိ ှ ရိသားချင်းစတိ့၏ဘိးေဘးလည်း ြဖစ်၏။

(ဇာရာသိ ှ င့်ဧ ှ ေတာလိအမျိုး သားတိ့ကားထိသားချင်းစများမှဆင်း သက်လာသများတည်း။) ၅၄

ဗက်လင် မိ ့ကိတည်ေထာင်သစလမသည် ေနေတာဖာသိ၊ အတ တ်၊ ဗက်ယွာဘသား

ချင်းစများ ှ င့်ေဇာရိသားချင်းစတိ့၏ ဘိးေဘးြဖစ်ေပသည်။ ေဇာရိသားချင်းစ

သည်မနေဟသိသားချင်းစ ှ စ်စမှ တစ်စြဖစ်၏။ ၅၅ (စာချုပ်စာတမ်းများေရးမှတ်ကးယသည့်

အတတ်တွင် အထးက မ်းကျင်ကန်ေသာတိ ရသိ၊ ှ ိ မသိ ှ င့် စခသိသားချင်းစတိ့

သည်ယာဗက် မိ ့တွင်ေနထိင် က၏။ ထိသ တိ့သည်ေရခပ်အမျိုးအ ွယ်များ ှ င့်

အြပန်အလှန်လက်ထပ်ထိမ်းြမားခ့ဲ က ေသာကိနိအမျိုးသားများြဖစ်သတည်း။)

၃ ေဟ ဗန် မိ ့တွင်ဒါဝိဒ်မင်းနန်းစံစဥ်အခါ ရ ှ ိ ေသာသားများကား ကီးစဥ်ငယ်လိက်

ေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်၏။ ေယဇေရလ မိ ့သအဟိေနာင်ကေမွးေသာ သားအာမ န်၊

ကရေမလ မိ ့သအဘိဂဲလကေမွးေသာ သားဒံေယလ၊ ေဂ ရဘရင်တာလမဲ၏သမီးမာခါက

ေမွးေသာသားအဗ ှ လံ၊ ဟိတ်ကေမွးေသာသားအေဒါနိယ၊ အဘိ တလကေမွးေသာသားေ ှ ဖတိ၊

ဧဂလေမွးေသာသားဣသရံ။ ၄ ဒါဝိဒ်မင်းသည်ေဟ ဗန် မိ ့တွင်ခနစ် ှ စ် ှ င့် ေြခာက်လနန်းစံေတာ်မစဥ်

ဤသားေြခာက် ပါးစလံးကိရ ှ ိ သတည်း။ သသည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်သံးဆယ့်သံး ှ စ်နန်းစံေတာ်မ၍၊‐

၅ သားများထပ်မံ၍ရ ှ ိ ေလသည်။ အေမျလ၏သမီးဗာသေ ှ ဘသည် ှ မွာ၊ ေ ှ ာဗပ်၊

နာသန် ှ င့်ေ ှ ာလမန်ဟေသာသား ေတာ်ေလးပါးကိေမွးဖွား၏။ ၆ ဒါဝိဒ်မင်းတွင်ဣဗဟာ၊ ဧလိ ၊

ဧလိပလက်၊ ေနာဂ၊ ေနဖက်၊ ယာဖျာ၊ ဧလိ ှ မာ၊ ဧလျာဒ၊ ဧလိဖလက်ဟ၍အြခားသားေတာ်ကိး ပါး ှ ိ ၏။‐

၉ ဤသားများအြပင်ေမာင်းမေတာ်များ ှ င့်ရ ှ ိ သည့်သားများ ှ ိ ေသးသည်။ သ့မှာတာမာနာ

မည်တွင်ေသာသမီးေတာ်တစ်ပါးလည်း ှ ိ ၏။ ၁၀ အဖအမည် ှ င့်သားအမည်မျိုး ိ းစဥ်ဆက်မှာ

ေ ှ ာလမန်၊ ေရာေဗာင်၊ အဘိယ၊ အာသံ၊ ေယာ ှ ဖတ်၊ ေယာရံ၊ အာခဇိ၊ ေယာ ှ ၊ အာမဇိ၊ သဇိ၊ ေယာသံ၊

အာခတ်၊ ေဟဇကိ၊ မနာေ ှ ၊ အာမန်၊ ေယာ ှ ိ တည်း။‐ ၁၅ ေယာ ှ ိ တွင်ေယာဟာနန်၊ ေယာယကိမ်၊

ေဇဒကိ ှ င့် ှ လံ ုဟ၍သားေတာ်ေလးပါး ှ ိ ၏။‐ ၁၆ ေယာယကိမ်တွင်ေယေခါနိ ှ င့်

ေဇဒကိဟ ေသာသားေတာ် ှ စ်ပါး ှ ိ ၏။ ၁၇ ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း

သွားသည့် ေယေခါနိမင်းတွင်သားေတာ်ခနစ် ပါး ှ ိ ၏။ ထိမင်း၏သားများမှာ ှ ာလ

ေသလ၊‐ ၁၈ မာလခိရံ၊ ေပဒါယ၊ ေ ှ နဇာ၊ ေယကမိ၊ ေဟာ ှ မ၊ ေနဒဘိတိ့ြဖစ်၏။‐ ၁၉

ေပဒါယတွင်ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ှ ိ မိဟေသာ သားေတာ် ှ စ်ပါး ှ ိ ၏။ ေဇ ဗေဗလတွင်

ေမ လံ ှ င့်ဟာနနိဟေသာသားေတာ် ှ စ် ပါး ှ င့် ေ ှ ေလာမိတ်ဟေသာသမီးေတာ် တစ်ပါး ှ ိ ၏။‐ ၂၀

ထိ့ြပင်ဟ ဘ၊ သေဟလ၊ ေဗရခိ၊ ဟသဒိ၊ ယ ှ ေဿသက်ဟ၍အြခားသားေတာ်ငါး ပါးလည်း ှ ိ ၏။ ၂၁

ဟာနနိတွင်ေပလတိ ှ င့်ေယ ှ ာယဟ ေသာသားေတာ် ှ စ်ပါး ှ ိ ၏။ ေယ ှ ာယ၏သားသည်ေရဖာယ၊

ေရဖာယ၏သားမှာ အာနန်၊ အာနန်၏သားကား သဗဒိ၊ သဗဒိ၏သားသည်ေ ှ ခနိ တည်း။‐ ၂၂

ေ ှ ခနိတွင်ေ ှ မာယဟေသာသားေတာ် တစ်ပါး ှ င့် ဟတုတ်၊ ဣဂါလ၊ ဗာရိ၊ နာရိ၊ အာဇရိ၊

ှ ာဖတ်ဟေသာေြမးေတာ် ေြခာက်ပါး ှ ိ ၏။‐ ၂၃ နာရိတွင်ဧလိ သနဲ၊ ေဟဇကိ၊ အာဇရိကံ

ဟ၍သားေတာ်သံးပါး ှ ိ ၏။‐ ၂၄ ဧလိ သနဲတွင်ေဟာဒါယ၊ ဧလျာ ှ ိပ်၊ ေပ လာယ၊ အကုပ်၊ ေယာဟန်၊

ဒလာယ၊ အာနနိ ဟ၍သားေတာ်ခနစ်ပါး ှ ိ သတည်း။

၄ ယဒ၏သားများမှာဖာရက်၊ ေဟဇ ံ ၊ ကာမိ၊ ဟရ၊ ေ ှ ာဗာလတိ့ြဖစ်၏။‐ ၂

ေ ှ ာဗာလ၏သားသည်ရာယ၊ ရာယ၏သား မှာယာဟတ်၊ ယာဟတ်၏သားများကား

အဟမဲ ှ င့်လာဟဒ်ြဖစ်သတည်း။ ထိသ ှ စ်ဦးတိ့သည်ေဇာေရသိတွင်ေနထိင် က

ေသာသတိ့၏ဘိးေဘးများြဖစ် က၏။ ၃ ဟရသည်ဖခင်ြဖစ်သကာလက်၏ဇနီးဧဖ

ရတ်မှေမွးေသာသားဦးြဖစ်၍ သ၏သားေြမး တိ့သည်ဗက်လင် မိ ့ကိတည်ေထာင် က၏။ ဟရ

တွင်ဧတံ၊ ေပေ ွလ၊ ဧဇာဟေသာသားသံး ေယာက် ှ ိ ၏။ ဧတံတွင်ေယဇေရလ၊ ဣ ှ မ

ှ င့်ဣဒဗတ်ဟေသာသားသံးေယာက် ှ င့် ဟာဇေလလေပါနိဟေသာသမီးတစ် ေယာက် ှ ိ ၏။

ေပေ ွလသည်ေဂေဒ  မိ ့ကိ တည်ေထာင်၍ဧဇာသည်ဟ ှ  မိ ့ကိတည် ေထာင်၏။ ၅

ေတေကာ မိ ့ကိတည်ေထာင်သအာ ရတွင် ေဟလ ှ င့်နာရနာမည်တွင်ေသာမယား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐

၆ နာရသည်အဟဇံ၊ ေဟဖာ၊ ေတမနိ ှ င့် ဟာဟ ှ တာရိဟေသာသားေလးေယာက်ကိဖွားြမင်၍၊‐ ၇

ေဟလသည်ေဇရက်၊ ေယေဇာ်၊ ဧသနန်ဟ ေသာသားသံးေယာက်ကိဖွားြမင်ေလသည်။ ၈

ေကာဇသည်အာ ပ် ှ င့်ေဇာေဗဒတိ့၏ဖခင် ြဖစ်၍ ဟာ ံ ၏သားအဟာေရလမှဆင်း

သက်လာေသာသားချင်းစတိ့၏ဘိးေဘး ြဖစ်သတည်း။ ၉ ထိအရပ်တွင်ယာဗက်နာမည်တွင်ေသာလ

တစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်မိမိ၏အိမ်ေထာင်စ တွင်အ ကည် ိ ခံရဆံးေသာသြဖစ်၏။

မိခင်ကသ့အားယာဗက်ဟနာမည်ေပး၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်သ့ကိဖွားြမင်ချိန်

၌မိခင်ြဖစ်သသည်လွန်စွာေဝဒနာ ခံရေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၀ ယာဗက်သည်``အိ

ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုး အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မ၍ ေြမယာအေြမာက်

အြမားကိေပးသနားေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ် မျိုး ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုး

အားဒကေဝဒနာြဖစ်ေစမည့်မေကာင်းမ မှန်သမ မှကင်းလွတ်ေစေတာ်မပါ'' ဟ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရား ထံေတာ်တွင်ဆေတာင်းပတနာ ပေလေသာ ေကာင့်

ဘရားသခင်သည်ယာဗက်ေတာင်း ေလာက်သည့်ဆများကိေပးသနားေတာ် မသတည်း။ ၁၁

အာ၏ေမာင်ကာလက်တွင်မဟိရဟေသာသားတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ မဟိရ၏သားမှာဧ ှ တန်တည်း။‐

၁၂ ဧ ှ တန်တွင်ဗက်ရာဖ၊ ပါသာ၊ ေတဟိ ဟ၍ သားသံးေယာက် ှ ိ ၏။ ေတဟိ သည်နာဟက်

မိ ့ကိတည်ေထာင်သြဖစ်၏။ ထိသ၏သားေြမး များသည်ေရခါအရပ်တွင်ေနထိင် ကေလ

သည်။ ၁၃ ေကနတ်တွင် သသံေယလ ှ င့်စရာယဟ ေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။

သသံေယလတွင် လည်းဟာသတ် ှ င့်ေမာေနာသဲဟေသာသား ှ စ် ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၁၄

ေမာေနာသဲ၏သားမှာ သဖရာတည်း။ စရာယ၏သားသည်လက်မပညာသည်ချိုင့်ဝှမ်း

ကိတည်ေထာင်သယွာဘြဖစ်၏။ ထိချိုင့်ဝှမ်း တွင်ေနထိင်သအေပါင်းတိ့ကားလက်မပညာ

က မ်းကျင်သအလပ်သမားများြဖစ်သတည်း။ ၁၅ ေယဖ ၏သားြဖစ်ေသာကာလက်တွင်ဣ ၊ ဧလာ၊

နာမဟေသာသားသံးေယာက် ှ ိ ၏။ ဧလာ၏ သားမှာေကနတ်ြဖစ်၏။ ၁၆ ေယဟလေလလတွင်ဇိဖ၊

ဇိဖာ၊ တိရိ ှ င့်အာသေရလဟေသာသားေလးေယာက် ှ ိ ၏။ ၁၇ ဧဇရတွင်ေယသာ၊ ေမရက်၊ ဧဖာ၊

ယာလန်၊ ဟ၍သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။ ေမရက်သည် အီဂျစ်ဘရင်၏သမီးေတာ်ဗိသယာ ှ င့်

စံဖက်၍ မိရိအံဟေသာသမီးတစ်ေယာက် ှ င့် ှ မဲ၊ ဣ ှ ဘဟေသာသား ှ စ်ေယာက်ကိ

ရေလသည်။ ဣ ှ ဘသည်ဧ ှ တေမာ မိ ့ ကိတည်ေထာင်၏။ ေမရက်သည်ယဒအမျိုး

သမီးတစ်ေယာက် ှ င့်လည်းစံဖက်ေလသည်။ သတိ့ ှ စ်ဦးတွင်ေဂေဒ  မိ ့ကိတည်ေထာင်

သေယရက်၊ ေစာေခါ မိ ့ကိတည်ေထာင်သ ေဟဗာ ှ င့်ဇာေနာ် မိ ့ကိတည်ေထာင်သ

ေယကေသလဟေသာသားသံးေယာက် ှ ိ ၏။ ၁၉ ေဟာဒိယသည်နာဟံ၏ ှ မ ှ င့်စံဖက်၏။

သတိ့၏သားေြမးများသည်ကိလ မိ ့တွင် ေနထိင်ေသာမာခသားချင်းစကိလည်း ေကာင်း

တည်ေထာင်သများြဖစ် က၏။ ၂၀ ှ ိ မန်တွင်အာမ န်၊ ရိ ၊ ဗဟာနန်၊ တိလန်ဟ

ေသာသားေလးေယာက် ှ ိ ၏။ ဣ ှ ိ တွင်ေဇာဟက် ှ င့်ဗေဇာဟက်ဟေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ၂၁

ေ ှ လသည်ယဒ၏သားတစ်ေယာက်ြဖစ်၏။ သ၏သားေြမးများတွင်ေလက မိ ့ကိတည်

ေထာင်သ ဧရ ှ င့်မေရ ှ  မိ ့ကိတည်ေထာင် သလာဒသည်လည်းေကာင်း၊ ေဗသေ ှ ဘ



၁ ရာဇဝင်ချုပ် 224

မိ ့တွင်ေနထိင် ကေသာ ပိတ်ေချာထည်ယက် သည့်သားချင်းစသည်လည်းေကာင်း၊‐

၂၂ ေယာယကိမ် ှ င့်ေခါေဇဘ မိ ့တွင် ေနထိင် ကေသာလတိ့သည်လည်းေကာင်း၊

ေမာဘ ြပည်သအမျိုးသမီးများ ှ င့်အိမ်ေထာင် ပ၍ဗက်လင် မိ ့တွင်ေနထိင် ကေသာ

ေယာ ှ  ှ င့်သာရပ်တိ့သည်လည်းေကာင်း ပါဝင် က၏။ (ဤသည်ကားေ ှ းစကားြဖစ် သတည်း။‐

) ၂၃ ေယာ ှ  ှ င့်သာရပ်တိ့သည်ဘရင်၏အမ ေတာ်ထမ်းအိးထိန်းသည်များြဖစ်၍

နတိမ် ှ င့်ဂေဒရ မိ ့တိ့တွင်ေနထိင် ကေပသည်။ ၂၄ ှ ိ ေမာင်တွင်ေယေမွလ၊ ယာမိန်၊

ယာရိပ်၊ ေဇရ၊ ေ ှ ာလဟ၍သားငါးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၂၅ ေ ှ ာလ၏သားသည် ှ လံု၊

သ၏ေြမးမှာ မိဘသံ၊ သ၏ြမစ်မှာမိ ှ မြဖစ်၏။‐ ၂၆ မိ ှ မမှာအစ ပ၍ဟေမွလ၊ ဇကုရ ှ င့်

ှ ိ မိတိင်ေအာင်မျိုးဆက်ေပါက်ပွားလာ၏။‐ ၂၇ ှ ိ မိတွင်သားတစ်ဆယ့်ေြခာက်ေယာက် ှ င့်

သမီးေြခာက်ေယာက် ှ ိ ၏။ သိ့ေသာ်သ၏ ေဆွမျိုးသားချင်းတိ့တွင်သားသမီးများ စွာမထွန်းကားသြဖင့်

ှ ိ ေမာင်၏အမျိုး အ ွယ်များသည်ယဒအမျိုးအ ွယ် များက့ဲသိ့တိးတက်ပွားများမမ ှ ိ ေချ။ ၂၈

ှ ိ ေမာင်၏အမျိုးအ ွယ်တိ့သည်ဒါဝိဒ် မင်း၏လက်ထက်တိင်ေအာင်ေဗရေ ှ ဘ မိ၊့ ေမာလဒါ မိ၊့

ဟာဇ ွာလ မိ၊့‐ ၂၉ ဗိလဟာ မိ၊့ ဧဇင် မိ၊့ ေတာလဒ် မိ၊့‐ ၃၀ ေဗေသွလ မိ၊့ ေဟာ်မာ မိ၊့ ဇိကလတ် မိ၊့‐

၃၁ ဗက်မာကဗတ် မိ၊့ ဟာဇသသိမ် မိ၊့ ဗက်ဗိရိ မိ၊့ ှ ာရိမ် မိ ့တိ့၌ေနထိင် က၏။‐ ၃၂

ထိြပင်သတိ့သည်ဧတံ၊ အိန်း၊ ရိမုန်၊ ေတာခင်၊ အာ ှ န်တည်းဟေသာ မိ ့ငါး မိ ့ ှ င့်တကွ၊‐ ၃၃

အေနာက်ေတာင်ဘက် ှ ိ ဗာလ မိ ့တိင်ေအာင် အနီး အနားေကျး ွာတိ့တွင်လည်းေနထိင် က၏။

ဤကားမိမိတိ့ေဆွမျိုးသားချင်းစ ှ င့် မိမိ တိ့ေနထိင်ရာေဒသများအေကာင်းကိ

မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်းအရြဖစ်ေပသည်။ ၃၄ ထိသတိ့၏သားချင်းစဦးစီးေခါင်းေဆာင် များမှာ

ေမေ ှ ာဗပ်၊ယာမလက်၊အာမဇိ၏သား ေယာ ှ ၊ေယာလ၊ စရာယ၏ေြမး၊အာေသလ၏ြမစ်၊ေယာ ှ ိ ဘိယ

သားြဖစ်ေသာေယဟ၊ ဧေလျာနဲ၊ယာေကာဘ၊ေယေ ှ ာဟာယ၊အသာယ၊

အေဒျလ၊ေယသိေမျလ၊ေဗနာယ၊ ေယဒါယ၊ ှ ိ မရိ၊ေ ှ မာယ ှ င့်အလုန်မှဆင်း သက်

လာေသာ ှ ိ ဖိ၏သားဇိဇ။ ထိသတိ့၏အိမ်ေထာင်စများသည်ဆက် လက်တိးပွားများြပားလာသြဖင့်၊‐

၃၉ အေနာက်ဘက်တွင်ေဂရာ မိ ့အနီးသိ့တိင် ေအာင်ြပန့် ှ ံ ့သွားလျက်

ထိ မိ ့တည်ရာချိုင့် ဝှမ်းအေ ှ ့ဘက်တွင်သိးများကိထိန်း ေကျာင်း က၏။‐ ၄၀

သတိ့သည် ငိမ်းချမ်းသာယာသည့်ေြမြပန့် ေဒသတွင် စားကျက်ေကာင်းများကိအလံ

အေလာက်ေတွ့ ှ ိ  ကေလသည်။ ထိအရပ်တွင် ေနထိင်ခ့ဲ ကသတိ့မှာဟာမအမျိုးသား

များြဖစ်သတည်း။ ၄၁ ယဒဘရင်၊ ေဟဇကိမင်းလက်ထက်၌ အထက်ေဖာ်ြပပါလတိ့သည်

ေဂရာ မိ ့ သိ့သွား၍ဟာမအမျိုးသားတိ့ကိသ တိ့၏တဲအိမ်များ ှ င့်တကွသတ်သင်

ဖျက်ဆီးပစ် ပီးလ င် ထိအရပ်တွင် အတည်တကျအေြခစိက်၍ေနထိင် ကေလသည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ် သတိ့သည်မိမိတိ့၏သိးများအတွက် စားကျက်အလံအေလာက်ကိရ ှ ိ  က

ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၄၂ ှ ိ ေမာင်အ ွယ်ဝင်လငါးရာတိ့သည် အေ ှ ့ဘက်၊ ဧဒံြပည်သိ့သွား က၏။ သ

တိ့အားဦးေဆာင်သွား ကသများမှာ ေပလတိ၊ နာရိ၊ ေရဖာယ ှ င့် သေဇလ တိ့ြဖစ်၏။

သတိ့ကားဣ ှ ိ ၏သားများ ြဖစ်သတည်း။‐ ၄၃ သတိ့သည်အာမလက်အမျိုးသားအ ကင်း

အကျန်တိ့ကိလပ် ကံသတ်ြဖတ် ပီးလ င် ထိအရပ်တွင်ယေန့တိင်ေအာင်ေနထိင် လျက် ှ ိ  က၏။

၅ ဗင်၏သားေြမးများကားေအာက်ပါ အတိင်းြဖစ်၏။ ( ဗင်သည်ဣသေရလ

၏သားဦးြဖစ်ေသာ်လည်း အဖ၏ေမာင်းမ တစ်ေယာက် ှ င့်ြပစ်မှားသြဖင့် သားဦး၏

အခွင့်အေရးများကိဆံး ံ းရေလသည်။ ထိအခွင့်အေရးများသည်ဣသေရလ

၏သားေယာသပ်၏လက်သိ့ေရာက် ှ ိ သွား၏။ သိ့ြဖစ်၍သားစဥ်ေြမးဆက် အလိက်ေရတွက်ေသာအခါ

သားဦး အရာကိ ဗင်မရ ှ ိ ေပ။‐ ၂ ယဒအ ွယ်သည်ခွန်အားအ ကီးမားဆံး ြဖစ်လာ၍

အ ွယ်စအေပါင်းတိ့အတွက် မင်းေပ ထွန်းခ့ဲ၏။)‐ ၃ယာကပ်၏သားဦးြဖစ်သ ဗင်တွင်ဟာ တ်၊

ဖာလ၊ ေဟဇ ံ  ှ င့်ကာမိဟ၍သား ေလးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၄ အဖ ှ င့်သားနာမည်များအစဥ်အလိက်

အတိင်း ေယာလ၏သားေြမးစာရင်းမှာေ ှ မာယ၊ ေဂါဂ၊ ေ ှ မိ၊ မိက၊ ရာယ၊ ဗာလ ှ င့်

ေဗရာဟ၍ြဖစ်၏။ အာ ရိြပည်ကိအစိး ရေသာဧကရာဇ်ဘရင်တိဂလတ်ပိေလ

သာသည် အ ွယ်ေခါင်းေဆာင်ေဗရာကိ ဖမ်းဆီး၍ြပည် ှ င်ဒဏ်ေပးေလသည်။ ၇

အိမ်ေထာင်စမှတ်တမ်းများအရ ဗင် အ ွယ်ဝင်သားချင်းစေခါင်းေဆာင်များ မှာ ေယေယလ၊

ဇာခရိ ှ င့်၊‐ ၈ ေဗလတိ့ြဖစ်၏။ ေဗလသည်အာဇတ်၏သား ေ ှ မ၏ေြမးြဖစ်၍ ေယာလ၏သားချင်းစ

ဝင်ြဖစ်ေပသည်။ ထိသားချင်းစသည်အာေရာ် မိ ့တွင်လည်းေကာင်း၊ ထိ မိ ့ေြမာက်ဘက်ေန ေဗာ မိ၊့

ဗာလေမာင် မိ ့တိ့တိင်ေအာင်ေရာက် ှ ိ သည့်နယ်ေြမေဒသတွင်လည်းေကာင်း ေနထိင် ကေလသည်။‐

၉ ဂိလဒ်ြပည်တွင်သတိ့၏သိးအပ်၊ ွားအပ် ကီးများပွားများ၍လာသြဖင့် သတိ့၏

နယ်ေြမသည်အေ ှ ့ဘက်သဲက ာရအဆံး ဥဖရတ်ြမစ်သိ့တိင်ေအာင်ကျယ်ြပန့်၏။ ၁၀

ေ ှ ာလမင်းလက်ထက်၌ ဗင်အ ွယ်ဝင် တိ့သည် ဟာဂရအမျိုးသားတိ့ကိတိက် ခိက်သတ်ြဖတ်ကာ

ဂိလဒ်ြပည်အေ ှ ့ဘက် ပိင်းကိသိမ်းယေလသည်။ ၁၁ ဂဒ်အ ွယ်ဝင်တိ့သည် ဗင်အ ွယ်ဝင်တိ့

ေနထိင်ရာအရပ်၏ ေြမာက်ဘက် ှ ိ ဗာ ှ န် ြပည်တွင်ေနထိင် က၏။ သတိ့၏ေဒသ

သည်သလကာ မိ ့တိင်ေအာင်ကျယ်ြပန့်၏။‐ ၁၂ ေယာလသည်အေရးအ ကီးဆံးသားချင်း

စကိတည်ေထာင်၍ ှ ာဖံကား ဒတိယအေရး ကီးဆံးသားချင်းစကိတည်ေထာင်သတည်း။

ဗာ ှ န်ြပည်တွင်အြခားသားချင်းစတိ့ ကိတည်ေထာင်သများမှာယာနဲ ှ င့် ှ ာဖတ် တိ့ြဖစ်၏။‐ ၁၃

အြခားအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ေအာက်ပါသား ချင်းစများြဖစ် ကေသာမိေကလ၊ ေမ လံ၊ ေ ှ ဘ၊ ေယာရဲ၊

ယာခန်၊ ဇယာ ှ င့်ေယဗာ တိ့တွင်ပါဝင် က၏။‐ ၁၄ သတိ့သည်ဟရိ၏သားအဘိဟဲလမှ

ဆင်းသက်လာသများြဖစ်ေပသည်။ အဘိ ဟဲလ၏ဘိးေဘးများမှာဟရိ၊ ယာေရာ်၊ ဂိလဒ်၊ မိေကလ၊

ေယ ှ ိ  ှ ဲ ၊ ယာေဒါ၊ ဗဇာဟိ တိ့ြဖစ်သတည်း။‐ ၁၅ အာဗေဒျလ၏သားဂနိ၏ေြမးအာဟိ သည်

ထိသားချင်းစတိ့၏ဦးစီးေခါင်း ေဆာင်ြဖစ်သည်။‐ ၁၆ သတိ့သည်ဗာ ှ န်ြပည် ှ င့်ဂိလဒ်ြပည် ှ ိ

မိ ့များတွင်လည်းေကာင်း၊ ှ ာ န်ြမက်ခင်း များတစ်ေလာက်တွင်လည်းေကာင်းေနထိင် က၏။‐ ၁၇

(ဤစာရင်းမှတ်တမ်းများမှာယဒဘရင် ေယာသံမင်း ှ င့် ဣသေရလဘရင်ေယေရာ

ေဗာင်မင်းတိ့၏လက်ထက်၌ ပစေရးသား ေသာမှတ်တမ်းများြဖစ်သတည်း။) ၁၈

ဗင်၊ ဂဒ် ှ င့်အေ ှ ့ပိင်းမနာေ ှ တိ့တွင် ေလး၊ ား၊ ဒိင်းလားကိင်ေဆာင်မတွင်ေကာင်း

စွာကျင်လည်သ စစ်သားေပါင်းေလးေသာင်း ေလးေထာင်ခနစ်ရာ့ေြခာက်ဆယ် ှ ိ ၏။‐ ၁၉

သတိ့သည်ဟာဂရအ ွယ်များြဖစ် က ေသာေယတရ၊ နာဖိ ှ ၊ ေနာဒပ်သားချင်းစ

တိ့ ှ င့်စစ်တိက် က၏။‐ ၂၀ ထိအခါသတိ့သည်ဘရားသခင်အား ယံ ကည်ကိးစားလျက်

ကမေတာ်မရန် ဆေတာင်းပတနာ ပ က၏။ ဘရားသခင် သည်လည်းနားေညာင်းေတာ်မသြဖင့်

သတိ့ သည်ဟာဂရအမျိုးသား ှ င့်၎င်း၏မဟာ မိတ်တိ့ကိအ ိင်ရ က၏။‐ ၂၁

သတိ့သည်ရန်သများဘက်မှကလားအတ် ငါးေသာင်း၊ သိး ှ စ်သိန်းငါးေသာင်း ှ င့်ြမည်း

ှ စ်ေထာင်ကိလက်ရဖမ်းမိ က၏။ သံ့ပန်း တစ်သိန်းကိလည်းရ ှ ိ  က၏။‐ ၂၂

ဤစစ်ပဲွသည်ဘရားသခင်၏အလိေတာ် အရြဖစ်သြဖင့် ရန်သအများအြပား ေသ ကကန်၏။

ထိေနာက်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံရ ချိန်မတိင်မီ ထိြပည်တွင်ဆက်လက်ေန

ထိင် က၏။ ၂၃အေ ှ ့ပိင်းမနာေ ှ မှလတိ့သည်ဗာ ှ န် ြပည်တွင်ေြမာက်သိ့လားေသာ်ဗာလေဟရ မန် မိ၊့

စနိရ မိ ့ ှ င့်ေဟရမန်ေတာင်ပိင်း တိင်ေအာင်ြပန့် ှ ံ ့လျက်အေြခစိက်ေနထိင် ကေလသည်။

သတိ့၏လဦးေရသည် လည်းများစွာတိးတက်၍လာ၏။‐ ၂၄သတိ့သားချင်းစေခါင်းေဆာင်များမှာဧဖာ၊

ဣ ှ ိ ၊ ဧေလျလ၊ အာဇေရလ၊ ေယရမိ၊ ေဟာ ဒဝိ ှ င့်ယာေဒျလတိ့ြဖစ် က၏။ ထိသတိ့

အားလံးသည်ထးခ န်ေသာစစ်သရဲများ ြဖစ်၍ မိမိတိ့၏သားချင်းစများေပ တွင်

ထင်ေပ ေကျာ်ေစာသများြဖစ် က၏။ ၂၅ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်မိမိတိ့ဘိးေဘး

များ၏ဘရားကိသစာေဖာက် က၏။ သတိ့ သည်မိမိတိ့၏တိင်းြပည်မှဘရားသခင်

ှ င်ထတ်ထားေတာ်မေသာသတိ့၏ဘရား ကိကိးကွယ်ဝတ် ပရန်ကိယ်ေတာ်ကိစွန့် ပစ် က၏။‐

၂၆ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်(တိဂလတ်ပိေလ သာဟလည်းနာမည်တွင်ေသာ)

အာ ရိ ြပည်ဧကရာဇ်ဘရင်ပလအားသတိ့ ၏တိင်းြပည်ကိချင်းနင်းဝင်ေရာက်ေစ

ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် ဗင်အ ွယ်ဝင်၊ ဂဒ်အ ွယ်ဝင် ှ င့် အေ ှ ့ပိင်းမနာေ ှ အ ွယ်

ဝင်တိ့အားြပည် ှ င်ဒဏ်ေပးေတာ်မ၍ ေဟလ၊ ဟာေဗာ် ှ င့်ဟာရနယ်များတွင် လည်းေကာင်း၊

ေဂါဇန်ြမစ်အနီးတွင်လည်း ေကာင်း၊ အ မဲတမ်းအေြခစိက်၍ေန ထိင်ေစေတာ်မ၏။

၆
ေလဝိတွင်ေဂရ ံ ၊ ေကာဟတ်၊ ေမရာရိဟ၍ သားသံးေယာက် ှ ိ ၏။ ၂ ေကာဟတ်တွင်အာမရံ၊

ဣဇဟာ၊ ေဟ ဗန်၊ သေဇလဟ၍သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။ ၃ အာမရံတွင်အာ န်၊

ေမာေ ှ ဟေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ င့်မိရိအံဟေသာသမီးတစ် ေယာက် ှ ိ ၏။ အာ န်တွင်နာဒပ်၊ အဘိဟ၊

ဧလာဇာ ှ င့်ဣသမာဟ၍သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။ ၄ အဖ ှ င့်သားနာမည်များအစဥ်လိက်အတိင်း

ဧလဇာ၏သားေြမးစာရင်းမှာဧလဇာ၊ ဖိနဟတ်၊ အဘိ ၊ ဗကိ၊ သဇိ၊ ေဇရဟိ၊ ေမရာယတ်၊ အာမရိ၊

အဟိတပ်၊‐ ၈ ဇာဒတ်၊ အဟိမတ်၊‐ ၉ အာဇရိ၊ ေယာဟနန်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၀

(ေ ှ ာလမန်မင်းေယ  ှ လင် မိ ့တွင်တည် ေဆာက်သည့်ဗိမာန်ေတာ်တွင်အမေတာ်ေဆာင် သ)

အာဇရိ၊‐ ၁၁ အာမရိ၊ အဟိတပ်၊ ၁၂ ဇာဒတ်၊ ှ လံု၊ ၁၃ ဟိလခိ၊ အာဇရိ၊ ၁၄ စရာယ၊

ေယာဇဒက်ဟ၍လည်းေကာင်းြဖစ် သတည်း။ ၁၅ ဘရားသခင်သည်ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းကိ

အသံး ပ၍ ယဒြပည်သြပည်သားများ ှ င့် ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့အား ြပည် ှ င်

ဒဏ်ေပးေသာအခါေယာဇဒက်လည်းပါ သွားေလသည်။ ၁၆ ေလဝိတွင်ေဂရ ံ ၊ ေကာဟတ်၊

ေမရာရိဟ၍ သားသံးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၁၇ သတိ့သံးေယာက်စလံးတွင်လည်းသားများ ှ ိ ၏။

ေဂရ ံ ၏သားများသည်လိဗနိ ှ င့် ှ ိ မိြဖစ်၏။‐ ၁၈ ေကာဟတ်၏သားများမှာအာမရံ၊

ဣဇဟာ၊ ေဟ ဗန် ှ င့် သေဇလတိ့ြဖစ်၏။‐ ၁၉ ေမရာရိ၏သားများကားမဟာလိ ှ င့်မ ှ ိ

ြဖစ်သတည်း။ ၂၀ အဖ ှ င့်သားနာမည်များအစဥ်လိက် အတိင်း ေဂရ ံ ၏သားေြမးစာရင်းမှာ
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ေဂရ ံ ၊ လိဗနိ၊ ယာဟတ်၊ ဇိမ၊‐ ၂၁ ေယာအာ၊ ဣေဒါ၊ ေဇရ၊ ယာတရဲဟ၍ြဖစ်၏။ ၂၂

အဖ ှ င့်သားနာမည်များအစဥ်လိက်အတိင်း ေကာဟတ်၏သားေြမးစာရင်းမှာေကာဟပ်၊ ဣဇဟာ(ေခ )

အမိနဒပ်၊ ေကာရ၊ အဿိရ၊‐ ၂၃ ဧလကာန၊ ဧဗျာသပ်၊ အဿိရ၊ ၂၄ တာဟပ်၊ ဥေရလ၊ သဇိ၊

ေ ှ ာလဟ၍ြဖစ်၏။ ၂၅ ဧလကာနတွင်အာမသဲ ှ င့် အဟိမတ်ဟ ေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၂၆

အဖ ှ င့်သားနာမည်များအစဥ်လိက်အတိင်း အဟိမတ်၏သားေြမးစာရင်းမှာ အဟိမတ်၊

ဧလကာန၊ ေဇာ်ဖဲ၊ နာဟတ်၊‐ ၂၇ ဧလျာဘ၊ ေယေရာဟံ ှ င့်ဧလကာနဟ၍ ြဖစ်၏။ ၂၈

ှ ေမွလတွင်သား ကီးေယာလ ှ င့် သားငယ် အဘိယဟ၍သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ၂၉

အဖ ှ င့်သားနာမည်များအစဥ်လိက်အတိင်း ေမရာရိ၏သားေြမးစာရင်းမှာေမရာရိ၊ မဟာလိ၊ လိဗနိ၊ ှ ိ မိ၊

သဇ၊‐ ၃၀ ှ ိ မာ၊ ဟျာ ှ င့်အသာယဟ၍ြဖစ်၏။ ၃၁ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိေယ  ှ လင် မိ ့

ှ ိ ကိးကွယ်ဝတ် ပရာဌာနေတာ်သိ့ေြပာင်း ေ ့ရ ပီးေနာက် ဒါဝိဒ်မင်းသည်ဤသတိ့

အားဗိမာန်ေတာ်တွင်ဂီတသီဆိတီးမတ် ရန်အတွက်တာဝန်ေပးအပ်ေတာ်မ၏။‐ ၃၂

သတိ့သည်ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးဗိမာန်ေတာ် ကိမတည်မေဆာက်မီကာလ၌ ထာဝရ

ဘရားကိန်းဝပ်ေတာ်မရာတဲေတာ်တွင် အလှည့်ကျတာဝန်ယ၍မပျက်မကွက် ေဆာင် ွက်ရ ကသည်။‐

၃၃ဤရာထးတွင်ခန့်ထားြခင်းခံရသတိ့ ၏ ေဆွစဥ်မျိုးဆက်စာရင်းမှာေအာက်ပါ အတိင်းြဖစ်သည်။

ေကာဟတ်သားချင်းစမှေယာလ၏သား ေဟမန်သည် ပထမသံစံသီချင်းအဖဲွ ့ ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်၏။

ေဟမန်၏အဖသည် ေယာလ၊ ေယာလ၏အဖမှာ ှ ေမွလ၊ ှ ေမွလ၏အဖကားဧလကာနြဖစ်၏။

ဧလကာန၏အဖသည် ေယေရာဟံ၊ ေယ ေရာဟံ၏အဖမှာဧလျာဘ၊ ဧလျာဘ

၏အဖကားေတာအာြဖစ်၏။ ေတာအာ၏ အဖသည်ေဇာဖဲ၊ ေဇာဖဲ၏အဖမှာ ဧလ ကာန၊

ဧလကာန၏အဖကားမာဟတ် ြဖစ်၏။ မာဟတ်၏အဖသည် အမာသဲ၊ အမာသဲ၏အဖသည်ဧလကာန၊

ဧလ ကာန၏အဖမှာေယာလ၊ ေယာလ၏အဖ ကားအာဇရိြဖစ်၏။ အာဇရိ၏အဖသည်

ေဇဖနိ၊ ေဇဖနိ၏အဖမှာတာဟတ်၊ တာ ဟတ်၏အဖသည်အဿိရ၊ အဿိရ၏အဖ

ကားဧဗျာသပ်ြဖစ်၏။ ဧဗျာသပ်၏အဖ သည်ေကာရ၊ ေကာရ၏အဖမှာဣဇဟာ၊

ဣဇဟာ၏အဖကားေကာဟတ်ြဖစ်၏။ ေကာဟပ်၏အဖသည်ေလဝိ၊ ေလဝိ၏ အဖကားယာကပ်ြဖစ်၏။

ဤသိ့လ င် ေဟမန်၏ဘိးေဘးစာရင်းမှာယာကပ် တွင်အဆံးသတ်သတည်း။ ၃၉

ဒတိယသံစံသီချင်းအဖဲွ ့ေခါင်းေဆာင်မှာ အာသပ်ြဖစ်၏။ အာသပ်၏အဖသည်ေဗရခိ၊

ေဗရခိ၏အဖမှာ ှ ိ မာ၊ ှ ိ မာ၏အဖကား မိေကလြဖစ်၏။ မိေကလ၏အဖသည်ဗာေသ ယ၊

ဗာေသယ၏အဖမှာမာလခိ၊ မာလခိ ၏အဖကားဧသနိြဖစ်၏။ ဧသနိ၏ အဖသည်ေဇရ၊

ေဇရ၏အဖမှာအဒါယ၊ အဒါယ၏အဖကားဧသန်ြဖစ်၏။ ဧသန် ၏အဖသည်ဇိမ၊ ဇိမ၏အဖမှာ ှ ိ မိ၊ ှ ိ မိ

၏အဖသည်ယာဟတ်ြဖစ်၏။ ယာဟတ်၏ အဖသည်ေဂရ ံ ၊ ေဂရ ံ ၏အဖကား ေလဝိြဖစ်၏။

ဤသိ့လ င်အာသပ်၏ဘိး ေဘးစာရင်းသည်ေလဝိတွင်အဆံးသတ် သတည်း။ ၄၄

ေမရာရိသားချင်းစမှဧသန်သည်တတိယ သံစံသီချင်းအဖဲွ ့ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်၏။ ဧသန် ၏အဖသည်ကိ ှ ိ ၊

ကိ ှ ိ ၏အဖမှာအာဖဒိ၊ အာဖဒိ၏အဖကားမလုတ်ြဖစ်၏။ မလုတ် ၏အဖသည်ဟာ ှ ဗိ၊ ဟာ ှ ဗိ၏အဖမှာ

အာမဇိ၊ အာမဇိ၏အဖကားဟိလခိ ြဖစ်၏။ ဟိလခိ၏အဖသည်အံဇိ၊ အံဇိ ၏အဖမှာဗာနိ၊

ဗာနိ၏အဖကား ှ ေမရ ြဖစ်၏။ ှ ေမရ၏အဖသည်မဟာလိ၊ မဟာ လိ၏အဖမှာမ ှ ိ ၊ မ ှ ိ ၏အဖကားေမ

ရာရိြဖစ်၍ ေမရာရိ၏အဖသည်ေလဝိ ြဖစ်၏။ ဤသိ့လ င်ဧသန်၏ဘိးေဘးစာရင်း

သည်ေလဝိတွင်အဆံးသတ်သတည်း။ ၄၈ ထိသတိ့၏ေဆွမျိုးသားချင်းများြဖစ်ေသာ

အြခားေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည် ကိးကွယ် ဝတ် ပရာဌာနေတာ်တွင်အြခားတာဝန်

ဝတရားများကိထမ်းေဆာင်ရ က၏။ ၄၉ အာ န် ှ င့်သ၏သားေြမးတိ့သည်နံ့သာ

ေပါင်းကိမီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာ ှ င့် ပလင်ေပ တွင်တင်၍မီး ိ ့ရာယဇ်ကိပေဇာ်ဆက်သ ရ က၏။

သတိ့သည်အလွန်သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်၌ကိးကွယ်ဝတ် ပမမှန်သမ ကိလည်းေကာင်း၊

ဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏အြပစ်ေြဖရာယဇ်ပေဇာ်မများ ကိလည်းေကာင်း၊ တာဝန်ယ၍ေဆာင် ွက်

ရ က၏။ ယင်းသိ့ေဆာင် ွက်ရာ၌သတိ့ သည်ဘရားသခင်၏အေစခံြဖစ်သ

ေမာေ ှ ဆင့်ဆိ န် ကားခ့ဲသည့်အတိင်း လိက်နာကျင့်သံးရ ကေပသည်။‐ ၅၀

အာ န်၏သားေြမးများစာရင်းမှာအာ န်၊ ဧလာဇာ၊ ဖိနဟတ်၊ အဘိ ၊‐ ၅၁ ဗကိ၊

သဇိ၊ ေဇရဟိ၊‐ မရာယတ်၊ အာမရိ၊ အဟိတပ်၊ ဇာဒတ်၊ အဟိမတ်ဟ၍ြဖစ်၏။ ၅၄

ေကာဟတ်သားချင်းစြဖစ်ေသာ၊ အာ န် ၏သားေြမးများပထမဆံးေဝစအြဖစ်ြဖင့်

ခဲွေဝေပးြခင်းခံရသည့်နယ်ေြမများမှာ ယဒနယ်မှေဟ ဗန် မိ ့ ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ ြမက်ခင်းများြဖစ်၏။‐

၅၆ ထိ မိ ့တိ့ ှ င့်သက်ဆိင်ရာလယ်များ၊ ွာများကိ မေယဖ ၏သားကာလက်ကရ ှ ိ ေလသည်။‐ ၅၇

အာ န်၏သားေြမးတိ့အားခဲွေဝေပးသည့် မိ ့ များမှာ အြပစ်လွတ် ငိမ်းခွင့်ရရန်ခိလံရာြဖစ်

ေသာေဟ ဗန် မိ၊့ ယတိယ မိ၊့ လိဗန၊ ဧ ှ တေမာ၊ ေဟာလန်၊ ေဒဗိရ၊ အာ ှ န်ဗက်ေ ှ မက် မိ ့များ

ှ င့်ထိ မိ ့တိ့ ှ င့်သက်ဆိင်ရာြမက်ခင်းများ ြဖစ်ေပသည်။‐ ၆၀ သတိ့သည်ဗယာမိန်နယ်မှေဂဗ၊

အာလမက်၊ အာနသတ် မိ ့များ ှ င့်သက်ဆိင်ရာြမက်ခင်း များကိလည်းရ ှ ိ  က၏။ ဤသိ့လ င်သတိ့

၏အိမ်ေထာင်စအားလံးေနထိင်ရန်အတွက် စစေပါင်း မိ ့တစ်ဆယ့်သံး မိ ့ကိရ ှ ိ  က ေလသည်။‐ ၆၁

ေကာဟပ်သားချင်းစထဲမှကျန် ှ ိ ေနေသာ သတိ့သည် အေနာက်ပိင်းမနာေ ှ နယ် ှ ိ  မိ ့

ဆယ် မိ ့ကိအိမ်ေထာင်စအလိက်မဲချ၍ ခဲွေဝယရ က၏။ ၆၂ ေဂရ ံ သားချင်းစတိ့သည် ဣသခါနယ်၊

အာ ှ ာနယ်၊ နဿလိနယ်၊ ဗာ ှ န်ြပည်အေ ှ ့ မနာေ ှ နယ်တိ့မှ မိ ့တစ်ဆယ့်သံး မိ ့ကိ

အိမ်ေထာင်စအလိက်မဲချ၍ခဲွေဝယရ က၏။‐ ၆၃ ထိနည်းတစွာေမရာရိသားချင်းစတိ့သည် ဗင်နယ်၊

ဂဒ်နယ် ှ င့်ဇာဗလန်နယ်တိ့မှ မိ ့တစ်ဆယ့် ှ စ် မိ ့ကိအိမ်ေထာင်စအလိက်မဲချ ၍ခဲွေဝယရ က၏။‐ ၆၄

ဤနည်းအားြဖင့်ဣသေရလြပည်သားတိ့သည် ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ေနထိင်ရန် မိ ့များကိအနီး

တစ်ဝိက် ှ ိ ြမက်ခင်းများ ှ င့်တကွခဲွေဝေပး ကကန်သည်။‐ ၆၅ (အထက်ေဖာ်ြပပါယဒနယ်၊

ှ ိ ေမာင်နယ်၊ ဗယာမိန်နယ်တိ့မှ မိ ့တိ့ကိလည်းမဲချ၍ ခဲွေဝေပး က၏။) ၆၆

ေကာဟတ်သားချင်းစထဲမှအချို ့ေသာအိမ် ေထာင်စတိ့သည် ဧဖရိမ်နယ်မှ မိ ့များ ှ င့်

ြမက်ခင်းများကိရ ှ ိ  က၏။‐ ၆၇ ထိ မိ ့များမှာဧဖရိမ်ေတာင်ကန်းများေပ တွင်တည် ှ ိ လျက်

အြပစ်လွတ် ငိမ်းခွင့်အတွက် ခိလံရာြဖစ်ေသာေ ှ ခင် မိ၊့ ေဂဇာ မိ၊့ ေယာ ကမံ မိ၊့ ဗက်ေဟာ န် မိ၊့

အာဇလန် မိ ့ ှ င့်ဂါသရိမုန် မိ ့တိ့ြဖစ် က၏။‐ ၇၀ ထိသတိ့သည်အေနာက်ပိင်းမနာေ ှ နယ်မှ

အေနရ မိ၊့ ဗိလံ မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့၏အနီး တစ်ဝိက် ှ ိ ြမက်ခင်းများကိရ ှ ိ  က၏။ ၇၁

ေဂရ ံ သားချင်းစထဲမှအိမ်ေထာင်စတိ့သည် အေ ှ ့မနာေ ှ နယ်၊ ဗာ ှ န်ြပည် ှ ိ ၊ ေဂါလန် မိ၊့

အာ ှ တ တ် မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့၏အနီးတစ် ဝိက် ှ ိ ြမက်ခင်းများကိလည်းေကာင်း၊ ၇၂

ဣသာခါနယ်မှေကေဒ ှ  မိ၊့ ဒါဗရတ် မိ၊့ ၇၃ ရာမတ် မိ၊့ အာနင် မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့၏အနီး

တစ်ဝိက် ှ ိ ြမက်ခင်းများကိလည်းေကာင်း၊ ၇၄ အာ ှ ာနယ်မှမိ ှ လ မိ၊့ အာဗဒန် မိ၊့ ၇၅

ဟကတ်၊ ရေဟာဘ မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့၏အနီး တစ်ဝိက် ှ ိ ြမက်ခင်းများကိလည်းေကာင်း၊ ၇၆

နဿလိနယ်မှဂါလိလဲြပည် ှ ိ ေကေဒ ှ  မိ၊့ ဟမုန် မိ၊့ ကိရယသိမ် မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့၏အနီး

တစ်ဝိက် ှ ိ ြမက်ခင်းများကိလည်းေကာင်းရ ှ ိ  က၏။ ၇၇ ေမရာရိသားချင်းစမှ ကင်းကျန်ေနေသာ

အိမ်ေထာင်စတိ့သည် ဇာဗလန်နယ်မှရိမုန် မိ၊့ တာေဗာ် မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့၏အနီးတစ်ဝိက် ှ ိ

ြမက်ခင်းများကိလည်းေကာင်း၊ ၇၈ ဗင်နယ်မှေယရိေခါ မိ ့၏အလွန်ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ့ဘက်ကမ်း၊

ယာဇကန်းြပင်ြမင့်ေပ ှ ိ ေဗဇာ မိ၊့‐ ၇၉ ေကဒမတ် မိ၊့ ေမဖတ် မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့၏အနီး

တစ်ဝိက် ှ ိ ြမက်ခင်းများကိလည်းေကာင်း၊ ၈၀ ဂဒ်နယ်မှဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိ၊့ မဟာနိမ် မိ၊့ ၈၁

ေဟ ှ ဘန် မိ၊့ ယာဇာ မိ ့ ှ င့်ယင်းတိ့၏အနီး တစ်ဝိက် ှ ိ ြမက်ခင်းများကိလည်းေကာင်းရ ှ ိ ကေလသည်။

၇ ဣသခါတွင်ေတာလ၊ ဖဝါ၊ ယာ ပ်၊ ှ ိ မ န် ဟ၍သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။ ၂

ေတာလတွင် သဇိ၊ ေရဖာယ၊ ေယေရလ၊ ယာမဲ၊ ယိဗသံ၊ ှ ေမွလဟ၍သားေြခာက်ေယာက် ှ ိ

၏။ ထိသတိ့သည်ေတာလသားချင်းစ၏ ဦးစီးေခါင်းေဆာင်များ၊ ထင်ေပ ေကျာ်ေစာ

ေသာစစ်သရဲများြဖစ် က၏။ သတိ့၏သား ေြမးဦးေရသည်ဒါဝိဒ်မင်း၏လက်ထက်၌

ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်ေြခာက်ရာ ှ ိ သတည်း။ ၃ သဇိတွင်ဣဇရဟိဟေသာသားတစ်

ေယာက် ှ ိ ၏။ ဣဇရဟိ ှ င့်သ၏သားများ ြဖစ် ကေသာမိေကလ၊ သဗဒိ၊ ေယာလ၊

ဣ ှ ယတိ့သည်အိမ်ေထာင်ဦးစီးများ ြဖစ် က၏။‐ ၄သတိ့တွင်သားမယားအများအြပား ှ ိ ေသာေကာင့်

သတိ့၏သားေြမးများမှစစ် မထမ်းရန်လေပါင်းသံးေသာင်းေြခာက် ေထာင်ရ ှ ိ  ိင်ေလသည်။ ၅

အစိးရမှတ်တမ်းများအရဣသခါ၏သား ချင်းစထဲမှအိမ်ေထာင်စ ှ ိ သမ တိ့တွင် စစ်

မထမ်းရန်အရည်အချင်း ှ ိ သလေပါင်း ှ စ်ေသာင်းခနစ်ေထာင် ှ ိ ၏။ ၆ ဗယာမိန်တွင်ေဗလ၊ ေဗခါ၊

ေယဒေယလ ဟ၍သားသံးေယာက် ှ ိ ၏။ ၇ ေဗလတွင်ဧဇဗန်၊ သဇိ၊ သေဇလ၊ ေယရိ

မတ်၊ ဣရိဟ၍သားငါးေယာက် ှ ိ ၏။ သတိ့ သည်မိမိတိ့သားချင်းစထဲတွင်အိမ်ေထာင်

ဦးစီးများ၊ ထင်ေပ ေကျာ်ေစာေသာစစ်သရဲ များြဖစ် က၏။ သတိ့၏သားေြမးများထဲ

တွင်စစ်မထမ်းရန်အရည်အချင်းြပည့်သ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင့်သံးဆယ့်ေလးေယာက် ှ ိ ၏။ ၈

ေဗခါတွင်ေဇမိရ၊ ေယာ ှ ၊ ဧေလျဇာ၊ ဧလိ သနဲ၊ သမရိ၊ ေယရိမတ်၊ အဘိယ၊ အာန သတ်၊

အာလမက်ဟ၍သားကိးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၉ အစိးရမှတ်တမ်းအရသတိ့၏သားေြမး

များတွင် အိမ်ေထာင်စအလိက်စစ်မထမ်းရန် အရည်အချင်းြပည့်သများမှာ လေပါင်း

ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ရာေယာက် ှ ိ ၏။ ၁၀ ေယဒေယလတွင်ဗိလဟန်ဟေသာသား

တစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ဗိလဟန်တွင်ယ ှ ၊ ဗယာမိန်၊ ဧဟတ်၊ ေခနာန၊ ေဇသန်၊ သာ ှ ိ  ှ ၊

အဟိ ှ ဟာဟ၍သားခနစ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၁၁ သတိ့အားလံးသည်မိမိတိ့သားချင်းစ

ထဲမှအိမ်ေထာင်ဦးစီးများ၊ ထင်ေပ ေကျာ် ေစာေသာစစ်သရဲများြဖစ် က၏။ သတိ့

၏သားေြမးများတွင်စစ်မထမ်းရန်အရည် အချင်းြပည့်သလေပါင်းတစ်ေသာင်းခနစ်

ေထာင့် ှ စ်ရာေယာက် ှ ိ သည်။‐ ၁၂ ပိမ် ှ င့်ဟပိမ်တိ့သည်လည်းဤအ ွယ်စ တွင်ပါဝင် ကသတည်း။

ဒန်တွင်ဟ ှ ိမ်ဟေသာသားတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ၁၃ နဿလိတွင်ယာေဇလ၊ ဂနိ၊ ေယဇ၊ ှ လံု

ဟ၍သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။ (သတိ့သည် ဗိလဟာ၏သားေြမးများြဖစ်သတည်း။) ၁၄
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မနာေ ှ သည်အာရမိအမျိုးသမီးမယား ငယ် ှ င့်ရေသာသား ှ စ်ေယာက်မှာ အာသေရလ ှ င့်မာခိရြဖစ်၏။

မာခိရ၏သားသည်ဂိလဒ် ြဖစ်၏။‐ ၁၅ မာခိရသည်ဟပိမ် ှ င့် ပိမ်တိ့အတွက်အိမ်

ေထာင်ဖက်များကိ ှ ာ၍ေပး၏။ သ့ ှ မ ၏နာမည်မှာမာခါြဖစ်၏။ မာခိရ၏ဒတိယ

သားမှာဇေလာဖတ်ြဖစ်၍ထိသ၌သမီး များသာလ င် ှ ိ ေလသည်။ ၁၆

မာခိရ၏ဇနီးမာခါသည်သား ှ စ်ေယာက် ကိဖွားြမင်ေလသည်။ သတိ့အားေပရက် ှ င့်

ေ ှ ရက်ဟနာမည်မှည့်၏။ ေပရက်တွင်ဥလံ ှ င့်ေရကင်ဟေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၁၇

ဥလံတွင်ေဗဒန်နာမည်တွင်ေသာသားတစ် ေယာက် ှ ိ ေလသည်။ ဤသတိ့ကားမာခိရ

၏သား၊ မနာေ ှ ၏ေြမးဂိလဒ်မှဆင်းသက် လာသများြဖစ် က၏။ ၁၈ ဂိလဒ်၏ ှ မ၊

ဟေမာေလကက်တွင် ဣေ ှ ာဒ၊ အေဗျဇာ၊ မဟာလဟ၍သားသံးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၁၉

( ှ မိဒတွင်အဟိအန်၊ ေ ှ ခင်၊ လိကဟိ၊ အနိအံဟ၍သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။) ၂၀

အဖ ှ င့်သားနာမည်များအစဥ်အလိက် အရ ဧဖရိမ်၏သားေြမးစာရင်းမှာဧဖရိမ်၊ ေသလ၊

ေဗရက်၊ တာဟတ်၊ ဧလာဒ၊ တာဟတ်၊‐ ၂၁ ဇာဗဒ် ှ င့် ေသလတိ့ြဖစ်၏။ ဧဖရိမ်တွင်

ဧဇာ ှ င့်ဧလဒ်ဟေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ေသး၏။ သတိ့သည်ဂါသ မိ ့ေနတိင်းရင်း သားတိ့၏ ွားများကိ

ခိးယရန် ကိးစား သည့်အတွက်အသတ်ခံရ က၏။‐ ၂၂ ဖခင်ြဖစ်သဧဖရိမ်သည်သား ှ စ်ေယာက်

အတွက် ရက်ေပါင်းများစွာငိေ ကးြမည် တမ်းလျက်ေနသြဖင့် သ၏ညီအစ်ကိ

များလာေရာက်၍သ့အား ှ စ်သိမ့် က၏။‐ ၂၃ ထိေနာက်သသည်မိမိ၏ဇနီး ှ င့်ကိယ်လက်

ှ ီးေ ှ ာြပန်သြဖင့် ဇနီးသည်တွင်ကိယ်ဝန် ှ ိ ၍သားတစ်ေယာက်ကိဖွားြမင်ေလသည်။

သတိ့သည်မိမိတိ့အိမ်ေထာင်သိ့ဆိက်ေရာက် ခ့ဲေသာဒကကိအေကာင်း ပ၍ထိသား

အားေဗရိယဟနာမည်မှည့် က၏။ ၂၄ ဧဖရိမ်တွင်ေ ှ ရနာမည်တွင်ေသာသမီး တစ်ေယာက် ှ ိ ၏။

ထိအမျိုးသမီးသည် အထက်ေဗေသာ န် မိ၊့ ေအာက်ေဗေသာ န် မိ ့ ှ င့် သဇင်ေ ှ ရ မိ ့တိ့ကိတည်ေထာင်

သြဖစ်၏။ ၂၅ ဧဖရိမ်တွင်ေရဖဟနာမည်တွင်ေသာ သားတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သ၏သားေြမးများ

မှာေရ ှ ပ်၊ ေတလ၊ တာဟန်၊ လာဒန်၊ အမိ ဟဒ်၊ ဧလိ ှ မာ၊ န်၊ ေယာ တိ့ြဖစ် က၏။ ၂၈

သတိ့သိမ်းယ၍အေြခစိက်ေနထိင် က သည့်နယ်ေြမတွင်အေ ှ ့သိ့လားေသာ်နာရန် မိ ့အထိ၊

ထိ မိ ့ ှ င့်ေဗသလ မိ ့ ှ င့်အနီး တစ်ဝိက် ှ ိ  မိ ့များ၊ အေနာက်သိ့လားေသာ် ေဂဇာ မိ ့အထိ၊

ထိ မိ ့ ှ င့်အနီးတစ်ဝိက် ှ ိ  မိ ့များပါဝင်၏။ ေ ှ ခင် မိ၊့ အာရ မိ ့ ှ င့် ယင်းတိ့၏အနီးတစ်ဝိက် ှ ိ  မိ ့များလည်း

ပါ၏။ ၂၉ မနာေ ှ ၏သားေြမးတိ့သည် ဗက် ှ န်၊ တာ နက်၊ ေမဂိေဒါ၊ ေဒါရ မိ ့ ကီးများ ှ င့်ယင်း

တိ့အနီးတစ်ဝိက် ှ ိ  မိ ့များကိအစိးရ က၏။ ဤ မိ ့တိ့သည်ယာကပ်၏သားြဖစ်သ

ေယာသပ်၏သားေြမးတိ့ေနထိင်ရာြဖစ် သတည်း။ ၃၀ အာ ှ ာ၏သားေြမးများမှာေအာက်ပါ

အတိင်းြဖစ်၏။ အာ ှ ာတွင်ယိမန၊ ဣ ွာ၊ ဣ ိ ၊ ေဗရိယဟေသာသားေလးေယာက်

ှ င့်ေစရဟေသာသမီးတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ၃၁ ေဗရိယတွင်ေဟဗာ ှ င့်မာလေကျလ

ဟေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ (မာလေကျလ သည်ဗိရဇာဝိတ် မိ ့ကိတည်ေထာင်သည်။) ၃၂

ေဟဗာတွင်ယာဖလက်၊ ေ ှ ာမာ၊ ေဟာသံဟ ေသာသားသံးေယာက် ှ င့် အာဟေသာ

သမီးတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ၃၃ယာဖလက်တွင်ပါသက်၊ ဗိမဟာလ၊ အာ ှ ဝတ်ဟ၍သားသံးေယာက် ှ ိ ၏။

၃၄ ယာဖလက်၏ညီေ ှ ာမာတွင်ေရာဂ၊ ေယဟဗ၊ အာရံဟ၍သားသံးေယာက် ှ ိ ၏။ ၃၅

သ၏ညီငယ်ေဟာသံတွင်ေဇာဖ၊ ဣမန၊ ေ ှ လက်၊ အာမလဟ၍သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။ ၃၆

ေဇာဖ၏သားေြမးများမှာသအာ၊ ဟာေနဖာ၊ လ၊ ေဗရိ၊ ဣမရ၊‐ ၃၇ ေဗဇာ၊ ေဟာဒ၊ ှ မ၊

ှ ိ လ ှ ၊ ဣသရန်၊ ေဗရတိ့ ြဖစ်၏။ ၃၈ ေယသာ၏သားေြမးများမှာေယဖ ၊ ပိသပ၊

အာရတိ့ြဖစ်၏။‐ ၃၉ ဥလ၏သားေြမးများမှာအာရ၊ ဟံေယလ၊ ေရဇိယတိ့ြဖစ်သတည်း။ ၄၀

ဤသအေပါင်းတိ့သည်အာ ှ ာ၏သားေြမး များြဖစ် က၏။ သတိ့သည်အိမ်ေထာင်ဦးစီး များ၊

ထင်ေပ ေကျာ်ေစာေသာစစ်သရဲများ၊ ထးခ န်ေသာေခါင်းေဆာင်များြဖစ်ေပသည်။

သတိ့တွင်စစ်မထမ်းရန်အရည်အချင်း ှ ိ သလေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေြခာက်ေထာင် ှ ိ သတည်း။

၈ ဗယာမိန်တွင်ေဗလ၊ အာ ှ ေဗလ၊ အဟိရံ၊‐ ၂ ေနာဟ၊ ရာဖဟ၍ ကီးစဥ်ငယ်လိက်သား

ငါးေယာက် ှ ိ ၏။ ၃ ေဗလ၏သားများမှာ အဒါ၊ ေဂရ၊ အဘိဟဒ်၊‐ အဘိ ၊ ေနမန်၊

အာေဟာ၊ ေဂရာ၊ ေ ှ ဖဖံ၊ ဟရံတိ့ြဖစ်၏။ ၆ ဧဟဒ်၏သားများမှာေနမန်၊ အဟိယ ှ င့်

ေဂရြဖစ်၏။‐သတိ့သည်ေဂဗ မိတွ့င်ေနထိင် သတိ့၏အိမ်ေထာင်ဦးစီးများြဖစ် က၏။

သိ့ရာတွင်ထိ မိ ့မှ ှ င်ထတ်ြခင်းခံရ က ေသာအခါသတိ့သည်မာနဟက် မိသိ့့

သွားေရာက်ေနထိင် ကေလသည်။ ယင်းသိ့ ေြပာင်းေ ရ့ာတွင် သဇ ှ င့်အဟိဟဒ်တိ့၏

အဖြဖစ်သေဂရသည်သတိ့အား ဦးစီးေခါင်းေဆာင် ပ၏။ ၈ ှ ဟာရိမ်သည်မိမိ၏ဇနီးဟ ှ ိမ် ှ င့်

ဗာရာတိ့ကိကွာ ှ င်း ပီးေနာက်ေမာဘ ြပည်တွင်ေနထိင်ေသာအခါ‐ ၉

ေဟာေဒ ှ  ှ င့်အိမ်ေထာင် ပ၍ေယာဗပ်၊ ဇိဘိ၊ ေမ ှ ၊ မာလခံ၊‐ ၁၀ ယဇ၊ ှ ာခိ၊

မိရမဟေသာသားခနစ်ေယာက် ကိရေလသည်။ သ၏သားများအားလံးပင်

အိမ်ေထာင်ဦးစီးများြဖစ်လာ က၏။ ၁၁ သသည်ယခင်ဇနီးဟ ှ ိမ် ှ င့်လည်းအဘိ

တပ် ှ င့်ဧလပါလဟေသာသား ှ စ်ေယာက် ကိရ၏။ ၁၂ ဧလပါလတွင်ဧဗာ၊ မိ ှ ဟံ၊ ှ ာမက်၊ ဟ၍

သားသံးေယာက် ှ ိ ၏။ သေနာ မိ၊့ ေလာဒ မိ ့ ှ င့်အနီးတစ်ဝိက် ှ ိ ေကျး ွာများကိတည်

ေထာင်သမှာ ှ ာမက်ြဖစ်၏။ ၁၃ ေဗရိယ ှ င့်ေ ှ မတိ့သည်အာဇလန် မိတွ့င်

အေြခစိက်ေနထိင် ကသတိ့၏အိမ်ေထာင် ဦးစီးများြဖစ်၍ ဂါသ မိ ့သားတိ့ကိ ှ င်

ထတ် ကသများြဖစ်၏။‐ ၁၄ ေဗရိယ၏သားေြမးတိ့တွင်အဟိ သ၊ ှ ာ ှ က်၊ ေယရိမတ်၊‐ ၁၅ ေဇဗဒိ၊

အာရဒ်၊ အာဒါ၊ မိေကလ၊ ဣ ှ ပ၊ ေယာဟတိ့ပါဝင် က၏။ ၁၇ ဧလပါလ၏သားေြမးတိ့တွင်ေဇဗဒိ၊

ေမ လံ၊ ေဟဇကိ၊‐ ၁၈ ေဟဗာ၊ ဣ ှ ေမရဲ၊ ေယဇလိ၊ ေယာဗပ်တိ့ ပါဝင် က၏။ ၁၉

ှ ိ မဟိ၏သားေြမးတိ့တွင်ယာကိမ်၊ ဇိခရိ၊ ဇာဗဒိ၊‐ ဧေလျနဲ၊ ဇိလသဲ၊ ဧေလလ၊‐ အဒါ ယ၊

ေဗရာယ၊ ှ ိ မရတ်တိ့ပါဝင် က၏။ ၂၂ ှ ာ ှ က်၏သားေြမးတိ့တွင်ဣ ှ ပန်၊ ေဟဗာ၊

ဧေလလ၊‐ ၂၃ အာဗဒန်၊ ဇိခရိ၊ ဟာနန်၊ ၂၄ ဟာနနိ၊ ဧလံ၊ ေအေ ာသိယ၊ ၂၅ ဣဖဒိယ၊

ေပေ ွလတိ့ပါဝင် က၏။ ၂၆ ေယေရာဟံ၏သားေြမးတိ့တွင် ှ ံ  ှ ရဲ၊ ေ ှ ဟာရိ၊ အာသလိ၊‐ ၂၇

ယာရ ှ ိ ၊ ဧလိယ၊ ဇိခရိ၊ တိ့ပါဝင် က၏။ ၂၈ ဤသတိ့သည်ဘိးေဘးအစဥ်အဆက်မှ

အိမ်ေထာင်ဦးစီးများြဖစ် က၍ သတိ့၏ သားေြမးများသည်ေယ ှ လင် မိတွ့င် ေနထိင် ကေလသည်။

၂၉ ေယေဟလသည်ဂိေဗာင် မိကိ့တည်ေထာင်၍ ထိ မိတွ့င်အေြခစိက်ေနထိင်ေလသည်။ သ

၏ဇနီး၏နာမည်မှာမာခါြဖစ်၏။‐ ၃၀ သ၏သားဦးကားအာဗဒန်တည်း။ အြခား သားများမှာဇရ၊ ကိ ှ ၊

ဗာလ၊ ေနရ၊ နာဒပ်၊‐ ၃၁ ေဂေဒ ၊ အဟိ သ၊ ဇာခရိ ှ င့်မိကလတ် တိ့ြဖစ်၏။‐ ၃၂

မိကလတ်၏သားသည် ှ ိ မံြဖစ်၏။ သတိ့ ၏သားေြမးများသည်မိမိတိ့၏သားချင်း

အြခားအိမ်ေထာင်စများအနီးေယ ှ လင် မိတွ့င်ေနထိင် ကေလသည်။ ၃၃ ေနရ၏သားသည်ကိ ှ ၊

ကိ ှ ၏သားမှာ ေ ှ ာလြဖစ်၏။ ေ ှ ာလတွင်ေယာနသန်၊ ေမလခိ ၊ အဘိနာဒပ်၊

ဣ ှ ဗာလဟ၍ သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၃၄ ေယာနသန်၏သားသည်ေမရိဗာလြဖစ်၍

ေမရိဗာလ၏သားမှာမိကာြဖစ်၏။ ၃၅ မိကာတွင်ပိသန်၊ ေမလက်၊ တာရာ၊ အာခတ်

ဟ၍သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၃၆ အာခတ်၏သားသည်ယဒါြဖစ်၏။ ယဒါတွင် အာလမက်၊

အာဇမာဝက်၊ ဇိမရိဟ၍ သားသံးေယာက် ှ ိ ၏။ ဇိမရိ၏သားသည် ေမာဇ၊‐ ၃၇ ေမာဇ၏သားမှာဗိနာ၊

ဗိနာ၏သားကား ေရဖာယြဖစ်၏။ ေရဖာယ၏သားသည် ဧလာသ၊ ဧလာသ၏သားမှာအာေဇလ

ြဖစ်သတည်း။ ၃၈ အာေဇလတွင်အာဇရိကံ၊ ေဗာေခ ၊ ဣ ှ ေမလ၊ ှ ရိယ၊ သဗဒိ၊ ဟာနန်၊

ဟ၍သား ေြခာက်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၃၉ အာေဇလ၏ညီဧ ှ က်တွင်ဥလံ၊ ေယဟတ်၊

ဧလိဖလက်ဟ၍သားသံးေယာက် ှ ိ ၏။ ၄၀ ဥလံ၏သားများသည်ထးခ န်ေသာစစ်သရဲ

များ ှ င့်ေလးသည်ေတာ်များြဖစ် က၏။ သ ၏သားေြမးေပါင်းတစ်ရာ့ငါးဆယ် ှ ိ ၏။

အထက်တွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ သအေပါင်းတိ့ သည်ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်များြဖစ်သတည်း။

၉ ဣသေရလြပည်သအေပါင်းတိ့အားအိမ် ေထာင်စများအလိက်စာရင်း ပလပ်ထား

ေကာင်း ဣသေရလဘရင်များကျမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်၍ထားေလသည်။

ယဒြပည်သားတိ့သည်မိမိတိ့၏အြပစ် များေ ကာင့် ဗာဗလန်ြပည်သိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်

အေပးခံရ က၏။‐ ၂ ပထမဦးဆံးမိမိတိ့၏ဘိးဘွားပိင် မိ ့ ွာများသိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာ ကသ

များအထဲတွင် ဣသေရလအမျိုးသား ဝတ်ေ ကာင်များ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိ

အ ွယ်ဝင်များ ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်အလပ် သမားများပါဝင်ေလသည်။‐ ၃ ယဒ၊ ဗယာမိန်၊

ဧဖရိမ် ှ င့်မနာေ ှ အ ွယ် ဝင်တိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွားေရာက် ေနထိင် က၏။ ၄

ယဒအ ွယ်မှအိမ်ေထာင်စေပါင်းေြခာက်ရာ ကိးဆယ်တိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေန

ထိင် က၏။ ယဒ၏သားဖာရက်မှဆင်းသက်လာသတိ့ ၏ေခါင်းေဆာင်မှာဥသဲြဖစ်၏။

သသည်အမိ ဟဒ်၏သား၊ သမရိ၏ေြမးတည်း။ သ၏ အြခားဘိးေဘးများတွင်ဣမရိ ှ င့်

ဗာနိတိ့ပါဝင်သည်။ ယဒ၏သားေ ှ လမှဆင်းသက်လာသတိ့ ၏ေခါင်းေဆာင်မှာအသာယြဖစ်၏။

သသည် မိမိ၏အိမ်ေထာင်ဦးစီးြဖစ်ေလသည်။ ယဒ၏သားေဇရမှဆင်းသက်လာသ

တိ့၏ေခါင်းေဆာင်မှာေယွလြဖစ်၏။ ၇ ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်များြဖစ် ကေသာ၊

ဟာေသ ွာ၏သားေဟာဒဝိ၊ေဟာဒဝိ၏သား ေမ လံ၊ ေမ လံ၏သားသလု၊

ေယေရာဟံ၏သားဣဗနိယ၊ သဇိ၏သား၊ မိခရိ၏ေြမးဧလာ၊ ဣဗနိယ၏သားေ ွလ၊ ေ ွလ၏သား

ေ ှ ဖတိ တိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင် က၏။ ၉ဤအ ွယ်မှထိ မိ ့တွင်ေနထိင်သအိမ်ေထာင်စ

များမှာကိးရာ့ငါးဆယ့်ေြခာက်စ ှ ိ သတည်း။ အထက်တွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ ေသာအမျိုးသား

အားလံးသည်အိမ်ေထာင်ဦးစီးများြဖစ်ေပ သည်။ ၁၀ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်

ေအာက်ပါယဇ်ပေရာ ဟိတ်များသီတင်းသံးေနထိင် ကသည်။ ေယဒါယ၊ေယာယရိပ် ှ င့်ယာခိန်၊

ေမ လံ၊ဇာဒတ်၊မရာယတ်၊အဟိတပ်တိ့မှ ဆင်းသက်လာသဟိလခိ၏သား (ဗိမာန်ေတာ်မးချုပ်)

အာဇရိ။ ပါ ရ ှ င့်မာလခိတိ့မှဆင်းသက်လာသ ေယေရာဟံ၏သားအဒါယ။
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ယာေဇရ၊ ေမ လံ၊ ေမ ှ ိ လမတ် ှ င့် ဣေမရ တိ့မှဆင်းသက်လာသအေဒလ၏သား

မာ ှ ဲ တိ့ြဖစ် က၏။ ၁၃ အိမ်ေထာင်ဦးစီးများြဖစ် ကသည့်ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်တိ့၏အေရအတွက်မှာ စစေပါင်းတစ် ေထာင့်ခနစ်ရာေြခာက်ဆယ်ြဖစ်၏။ သတိ့သည်

ဗိမာန်ေတာ်အတွင်း၌ေဆာင် ွက်ရေသာအမ ကိစမှန်သမ တိ့တွင်အထးက မ်းကျင်သ

များြဖစ် က၏။ ၁၄ ေအာက်ပါေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင် က၏။

ေမရာရိသားချင်းစဝင်၊ ဟာ ှ ဘိ ှ င့်အာဇရိကံ တိ့မှ ဆင်းသက်လာေသာဟာ ပ်၏သားေ ှ မာရ။

ဗာကဗကာ၊ေဟရက် ှ င့်ဂလာလ။ အာသပ်၊ဇိခရိတိ့မှဆင်းသက်လာေသာ

မိကာ၏သားမဿနိ။ ဂလာလ၊ ေယဒသံတိ့မှဆင်းသက်လာ ေသာ ေ ှ မာယ၏သား သဗဒိ။

ဧလကာန၏ေြမး၊အာသ၏သားေဗရခိ၊ ဧလကာနသည်ေနေတာဖာသိ မိ ့အပိင်

နယ်ေြမသားြဖစ်၏။ ၁၇ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင်သည့်ဗိမာန်ေတာ်

အေစာင့်တပ်သားများမှာ ှ လံု၊ အကုပ်၊ တာ လမန် ှ င့်အဟိမန်တိ့ြဖစ်၏။

ှ လံ ုသည်သ တိ့၏ေခါင်းေဆာင်တည်း။‐ ၁၈ သတိ့သည်ယခင်အခါကသတိ့သည်

ေလဝိတဲစခန်းမှတံခါးေစာင့်များြဖစ် သည်။ အေ ှ ့အဝင်ဝ ှ င်ဘရင်၏တံခါး ကိေစာင့်ရ က၏။ ၁၉

ဘရားသခင်၏တဲစခန်းကိဘိးေဘးတိ့ တာဝန်ယ၍ေစာင့်ရ ကသက့ဲသိ့ ဧဗျာသပ်

၏ေြမး၊ ေကာရ၏သား ှ လံ ုသည်မိမိ၏ အမျိုးသားများြဖစ် ကေသာ အြခား

ေကာရသိသားချင်းစဝင်တိ့ ှ င့်အတ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်တဲေတာ်အဝင်ဝ

ကိေစာင့်ရန်တာဝန်ယရ၏။‐ ၂၀ ဧလာဇာ၏သားဖိနဟတ်သည်အခါ တစ်ပါးက

ထိသတိ့အား ကီး ကပ်အပ် ချုပ်ရေလသည်။ ထာဝရဘရားသည် သ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၂၁

ေမ ှ ိ လမိ၏သားဇာခရိသည်လည်း ထာဝရဘရားကိန်းဝပ်ရာတဲေတာ် တံခါးေစာင့်ြဖစ်၏။

၂၂ အဝင်ဝ ှ င့်တံခါးေပါက်များအတွက် အေစာင့်တပ်သားများအြဖစ် ေ ွးချယ်ခန့်

ထားြခင်းခံရသများမှာ လေပါင်း ှ စ်ရာ တစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက် ှ ိ သတည်း။ ထိသတိ့

အားမိမိတိ့ေနထိင်ရာရပ် ွာများအလိက် မှတ်တမ်းတင်ထား၏။ သတိ့၏ဘိးေဘးများ

အားဤသိ့တာဝန် ှ ိ သည့်အလပ်ကိေပး အပ်ခ့ဲသများမှာဒါဝိဒ်မင်း ှ င့်ပေရာ ဖက် ှ ေမွလတိ့ြဖစ်၏။‐ ၂၃

ထိအေစာင့်တပ်သားများ ှ င့်သားေြမးတိ့ သည် ဆက်လက်၍ဗိမာန်ေတာ်အဝင်တံခါး

များကိေစာင့်ရ က၏။‐ ၂၄ ဗိမာန်ေတာ်၏အေ ှ ့အေနာက်ေတာင်ေြမာက်

အရပ်ေလးမျက် ှ ာတွင်တံခါးတစ်ေပါက် စီ ှ ိ ၏။ ထိတံခါးတစ်ေပါက်စီတွင်တံခါး

မးတစ်ေယာက်စီ ှ ိ ၏။‐ ၂၅ ယင်းတံခါးမးတိ့အား ွာများတွင်ေနထိင် ကသေဆွမျိုးသားချင်းတိ့က

တစ် ကိမ် လ င်ခနစ်ရက်အလှည့်ကျတံခါးေစာင့် အလပ်တွင်ကညီရ ကေလသည်။‐ ၂၆

တံခါးမးေလးေယာက်တိ့သည်ေလဝိအ ွယ် ဝင်များြဖစ်၍လံးဝတာဝန်ယရသည်။

ဗိမာန်ေတာ် ှ ိ အခန်းများ ှ င့် ယင်းတိ့တွင် သိေလှာင်ထားေသာပစည်းများကိလည်း

တာဝန်ယ၍ေစာင့်ထိန်းရ က၏။‐ ၂၇ သတိ့၏တာဝန်ဝတရားမှာဗိမာန်ေတာ်ကိ

ေစာင့်ရန် ှ င့် တံခါးများကိနံနက်တိင်းဖွင့် ေပးရန်ြဖစ်သြဖင့် သတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်

အနီးတွင်ေနထိင်ရ က၏။ ၂၈ အချို ့ေသာေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ကိးကွယ်

ဝတ် ပရာ၌အသံး ပေသာခွက်ဖလားများ ကိတာဝန်ယရ က၏။ ခွက်ဖလားများကိ

အသံး ပသည့်အခါတိင်း စစ်ေဆး၍ထတ် ေပး ပီးေနာက်စစ်ေဆး၍ြပန်လည်လက်ခံ

ရ က၏။‐ ၂၉ အချို ့သတိ့မှာသန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ဆိင် ရာအသံးအေဆာင်တန်ဆာများ၊

မန့်ညက်၊ စပျစ်ရည်၊ သံလွင်ဆီ၊ ေလာ်ဗန် ှ င့်နံ့သာ မျိုးတိ့ကိ ကည့် သိမ်းဆည်းရန်တာဝန်

ယရ က၏။‐ ၃၀ သိ့ရာတွင်နံသ့ာမျိုးတိ့ကိေပါင်းစပ်ေရာ ေ ှ ာသည့်အလပ်မှာမ

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ ၏တာဝန်ြဖစ်ေပသည်။ ၃၁ ေကာရေဆွမျိုးစမှ ှ လံ ု၏သားဦးမတိသိ

နာမည် ှ ိ ေသာေလဝိအ ွယ်ဝင်တစ်ေယာက် သည် မီးြဖင့်ဖတ်လပ်ရသည့်ပေဇာ်သကာ

များကိတာဝန်ယ၍ြပင်ဆင်ရ၏။‐ ၃၂ ေကာဟတ်သားချင်းတွင်ပါဝင်သတိ့သည်

ဥပသ်ေန့တိင်းဗိမာန်ေတာ်အတွက်ေ ှ ့ ေတာ်မန့်ကိြပင်ဆင်ရ က၏။ ၃၃

ေလဝိအိမ်ေထာင်စအချို ့တိ့သည်ဗိမာန် ေတာ်တွင် ဂီတသီဆိတီးမတ်မများကိ တာဝန်ယရ က၏။

သတိ့၏အိမ်ေထာင် ဦးစီးများသည်ေန့ေရာညည့်ပါလပ်ေဆာင် ရန်လိအပ်သြဖင့်

ဗိမာန်ေတာ်အေဆာက် အအံ အချို ့တိ့တွင်ေနထိင်ရ က၍ အြခားတာဝန်ဝတရားများမှကင်း

လွတ်ခွင့်ရ ှ ိ  က၏။ ၃၄ အထက်တွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ ေသာအမျိုးသား တိ့သည်

မိမိတိ့ဘိးေဘးအဆက်အ ွယ် စာရင်းများအရေလဝိအိမ်ေထာင်ဦးစီး များြဖစ် က၏။

သတိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင်သည့်ေခါင်းေဆာင်များြဖစ် ေပသည်။ ၃၅

ေယေဟလသည်ဂိေဗာင် မိ ့ကိတည်ေထာင်၍ ထိ မိ ့တွင်အေြခစိက်ေနထိင်ေလသည်။

သ၏ဇနီးမှာမာခါနာမည် ှ ိ ၏။‐ ၃၆သ၏သားဦးကားအာဗဒန်ြဖစ်၏။ သ၏ အြခားသားများမှာဇရ၊

ကိ ှ ၊ ဗာလ၊ ေနရ၊ နာဒပ်၊‐ ၃၇ ေဂေဒ ၊ အဟိ သ၊ ဇာခရိ၊ မိကလတ်တိ့ ြဖစ် က၏။‐ ၃၈

မိကလတ်၏သားသည် ှ ိ မံြဖစ်၏။ သတိ့၏ သားေြမးများသည် မိမိတိ့၏အ ွယ်ဝင်

အြခားအိမ်ေထာင်စများ ှ င့်ယှဥ်တဲွ၍ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင် က၏။ ၃၉ ေနရ၏သားသည်ကိ ှ ၊

ကိ ှ ၏သားသည် ေ ှ ာလြဖစ်၏။ ေ ှ ာလတွင်ေယာနသန်၊ ေမလ ခိ ၊ အဘိနာဒပ်၊ ဣ ှ ဗာလဟ၍သား

ေလးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၄၀ ေယာနသန်၏သားသည်ေမရိဗာလ၊ ေမရိဗာလ ၏သားမှာမိကာြဖစ်၏။‐

၄၁ မိကာတွင်ပိသန်၊ ေမလက်၊ တာရာ၊ အာခတ်ဟ ၍သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၄၂

အာခတ်၏သားသည်ယာရြဖစ်၏။ ယာရတွင် အာလမက်၊ အာဇမာဝက်၊ ဇိမရိဟ၍သား

သံးေယာက် ှ ိ ၏။ ဇိမရိ၏သားသည်ေမာဇ၊‐ ၄၃ ေမာဇ၏သားမှာဗိနာ၊ ဗိနာ၏သားကား

ေရဖာယြဖစ်၏။ ေရဖာယ၏သားသည် ဧလာသ၊ ဧလာသ၏သားမှာအာေဇလ ြဖစ်၏။ ၄၄

အာေဇလတွင်အာဇရိကံ၊ ေဗာေခ ၊ ဣ ှ ေမလ၊ ှ ရိယ၊ သဗဒိ၊ ဟာနန်ဟ၍သားေြခာက်ေယာက် ှ ိ ၏။

၁၀ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ ှ င့် ဂိလေဗာေတာင်ေပ တွင်

တိက်ပဲွြဖစ် ကရာ၊ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အေြမာက်အြမားကျဆံး က ေလသည်။

ေ ှ ာလမင်း ှ င့်သားေတာ်များ အပါအဝင်ကျန် ှ ိ ေသာသတိ့သည် ထွက်ေြပး ကကန်၏။‐ ၂

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်လိက်၍မီေသာ အခါ ေ ှ ာလ၏သားများြဖစ် ကေသာ ေယာနသန်၊

အဘိနဒပ် ှ င့်ေမလခိ တိ့ကိကွပ်မျက်ပစ် က၏။‐ ၃ တိက်ပဲွသည်ေ ှ ာလ၏ပတ်လည်တွင်ြပင်း

ထန်လှသြဖင့် ေ ှ ာလသည်ရန်သများ၏ ြမားချက်ြဖင့်ြပင်းစွာဒဏ်ရာရေလ၏။‐ ၄

သသည်မိမိ၏လက်နက်များကိသယ် ေဆာင်ေပးသလလင်ပျိုအား``ဘရားမ့ဲ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့လာ၍

ငါ့အား သေရာ်ေမာ်ကားမ ပလပ် ိင် ကေစရန် သင်သည် ားကိဆဲွထတ်ကာငါ့အား

သတ်ေလာ့'' ဟဆိ၏။ သိ့ရာတွင်ထိလလင် သည်မင်း ကီးကိသတ်ရန်ေကာက် ွံ ့လျက်

ေနသြဖင့် ေ ှ ာလသည်မိမိ၏ ားကိဆဲွ ထတ် ပီးလ င် ားေပ တွင်လဲှချကာ

မိမိကိယ်ကိအဆံးစီရင်ေတာ်မ၏။‐ ၅ လလင်ပျိုသည်ေ ှ ာလကွယ်လွန်သွား

ေကာင်းေတွ့ြမင်ေသာအခါ မိမိကိယ်ကိ ားေပ တွင်လဲှချကာေသေလ၏။‐

၆ ဤသိ့လ င်ေ ှ ာလ ှ င့်သားသံးေယာက် စလံးပင်ကွယ်လွန် ကသြဖင့် သ၏မင်း

ဆက်ြပတ်ေလေတာ့၏။‐ ၇ ေယဇေရလချိုင့်ဝှမ်းတွင်ေနထိင် ကေသာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

မိမိတိ့၏ စစ်သည်များတပ်လန့်၍သွားေကာင်းကိလည်း ေကာင်း၊ ေ ှ ာလမင်း ှ င့်သားတိ့ကွယ်လွန်သွား

ေကာင်းကိလည်းေကာင်း ကားသိေလေသာ် မိမိ တိ့၏ မိ ့များကိစွန့်ပစ်၍ထွက်ေြပး ကကန် ၏။

ထိအခါဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည် လာ၍ထိ မိ ့များကိသိမ်းပိက် က၏။ ၈

တိက်ပဲွ ပီးဆံး ပီးေနာက်တစ်ေန့၌ ဖိလိတိ အမျိုးသားတိ့သည်အေလာင်းေကာင်များမှ

ပစည်းများကိလယရန်လာ ကေသာအခါ ေ ှ ာလ ှ င့်သားတိ့၏အေလာင်းများကိ

ဂိလေဗာေတာင်ထိပ်တွင်ေတွ့ ှ ိ  က၏။‐ ၉ သတိ့သည်ေ ှ ာလ၏ဦးေခါင်းကိြဖတ်၍

အဝတ်တန်ဆာများကိခ တ်ပစ် က၏။ ထိ ေနာက်ေစတမန်တိ့အားေ ှ ာလ၏ဦးေခါင်း

ှ င့်လက်နက်များကိယေဆာင်၍ ဖိလိတိ ြပည်ကိလှည့်လည်ကာမိမိတိ့အမျိုး

သားများ ှ င့် ပ်တများ ှ ိ ရာအရပ် များတွင်သတင်းေကာင်းကိေ ကညာ ေစ က၏။‐

၁၀ သတိ့သည်ေ ှ ာလ၏လက်နက်များကိ မိမိတိ့၏ဘရားေကျာင်းတွင်ထား၍ သ

၏ဦးေခါင်းကိဒါဂန်ဗိမာန်တွင်ချိတ်ဆဲွ ထား က၏။‐ ၁၁ ေ ှ ာလအားဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အဘယ်

သိ့ ပကျင့် ကသည်ကိ ဂိလဒ်ြပည်ယာဗက် မိ ့သားတိ့ ကားလ င်။‐ ၁၂

သရဲေကာင်းအေပါင်းတိ့သည်သွား၍ ေ ှ ာလ မင်း ှ င့်သားတိ့၏အေလာင်းများကိယာဗက်

မိ ့သိ့ယေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ထိေနာက်အ ိးတိ့ကိ ဝက်သစ်ချပင်ေအာက်တွင်သ ဂဟ် က ပီးလ င်

ခနစ်ရက်တိင်တိင်အစာေ ှ ာင် ကကန်၏။ ၁၃ ေ ှ ာလမင်းကွယ်လွန်ေတာ်မရြခင်းအေကာင်း မှာ

သသည်ထာဝရဘရားအေပ သစာေဖာက် ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ သသည်ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်တိ့ကိလွန်ဆန်ခ့ဲ၏။‐ ၁၄ ထာဝရဘရား ှ င့်တိင်ပင်မည့်အစားလေသ

တိ့၏ဝိညာဥ်များ ှ င့် ှ ီးေ ှ ာတိင်ပင်ခ့ဲေလ သည်။ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်ေ ှ ာလ အား

ကွပ်မျက်ေတာ်မ၍သ၏ ိင်ငံကိေယ ှ ဲ ၏သားဒါဝိဒ်အားအပ်စိးေစေတာ်မ သတည်း။

၁၁ ဣသေရလြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်ေဟ ဗန် မိ ့ ှ ိ ဒါဝိဒ်ထံသိ့လာေရာက်လျက်``ကန်ေတာ်

တိ့သည်အ ှ င်၏ေသွးသားများြဖစ်ပါ၏။‐ ၂အတိတ်ကာလကေ ှ ာလမင်းဘရင်ြဖစ်စဥ်

အခါ၌ပင်လ င် အ ှ င်သည်ဣသေရလြပည် သားတိ့အားေ ှ ့ေဆာင်၍တိက်ပဲွဝင်ခ့ဲပါ၏။

အ ှ င်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကလည်း အ ှ င်သည်ကိယ်ေတာ့်လမျိုးေတာ်၏ ေခါင်းေဆာင်၊

သတိ့၏ဘရင်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မခ့ဲပါ၏'' ဟေလာက်ထား က၏။‐ ၃

ယင်းသိ့ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်းေဆာင် အေပါင်းတိ့သည် ေဟ ဗန် မိ ့ ှ ိ ဒါဝိဒ်မင်းထံ

ေတာ်သိ့လာေရာက် ကေသာအခါ မင်း ကီးသည် ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ထိသတိ့ ှ င့်သစာ

မိတ်ဖဲွေ့တာ်မ၏။ သတိ့သည်လည်း ှ ေမွလအား ြဖင့်ထာဝရဘရားကတိေပးေတာ်မခ့ဲသည့်

အတိင်း ဒါဝိဒ်အားဘိသိက်ေပး၍ဣသေရလ ဘရင်အြဖစ်ြဖင့်ချီးေြမာက် က၏။ ၄
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ဒါဝိဒ်မင်း ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့သည်ချီတက်၍ ေယ ှ လင် မိ ့ကိတိက်ခိက် က၏။

ထိစဥ်အခါက ေယ  ှ လင် မိသ့ည်ေယဗတ် မိဟ့နာမည် တွင်၏။ ထိ မိ ့တွင်ပင်ကိယ် ှ ိ ရင်းစဲွေယဗသိ

မိသ့ားတိ့ပင်လ င်ေနထိင်လျက် ှ ိ ေသး၏။‐ ၅ ေယဗသိ မိသ့ားတိ့ကဒါဝိဒ်မင်းအား``သင်

သည်ဤ မိထဲ့သိ့အဘယ်အခါ၌မ ဝင်ရ လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟဆိ က၏။ သိရာတွင်

ဒါဝိဒ်မင်းသည်သတိ့၏ဇိအန်ခံတပ်ကိ တိက်ခိက်သိမ်းပိက်လိက်သြဖင့် ခံတပ်သည်

ဒါဝိဒ် မိဟ့ေသာနာမည်ကိရ ှ ိ ေလသည်။‐ ၆ ဒါဝိဒ်မင်းက``ေယဗသိ မိသ့ားတစ်ေယာက်

ေယာက်ကိအဦးအဖျားလပ် ကံ ိင်သ အားတပ်မးအရာကိငါေပးမည်'' ဟ

အမိန့်ေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်းေဇ ယာ၏ သားယွာဘသည်ေ ှ ့ဆံးမှေန၍ တိက်စစ်

ဆင်သြဖစ်သြဖင့်တပ်မးအရာကိရ ေလ၏။‐ ၇ ဒါဝိဒ်မင်းသည်ထိခံတပ်တွင်ေနထိင်ရန်

သွားေရာက်ေတာ်မသည်ကိအစဲွ ပ၍ ယင်း ကိ``ဒါဝိဒ် မိ'့' ဟေခ ဆိသမတ် က သတည်း။‐ ၈

မင်း ကီးသည်ဇိအန်ေတာင်၏အေ ှ ့ဘက်၊ ေြမကတတ်ဖိ့ထားသည့်အရပ်မှအစ ပ

၍ခံတပ်ပတ်လည်တွင် မိကိ့ြပန်လည်တည် ေဆာက်ေတာ်မ၏။ ထိ မိ ့ ှ ိ ကျန်ေသာအရပ်

တိ့ကိမယွာဘက ပြပင်တည်ေဆာက် ေပးေလသည်။‐ ၉ ဒါဝိဒ်မင်းသည်တစ်ေနတ့စ်ြခားတန်ခိး

ကီးမား၍လာေတာ်မ၏။ အဘယ်ေကာင့် ဆိေသာ်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား

သည်မင်း ကီး ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၀ ေအာက်ပါတိ့သည်ဒါဝိဒ်၏နာမည်ေကျာ်

စစ်သရဲများြဖစ် က၏။ သတိ့သည်ထာဝရ ဘရား၏ကတိေတာ်အတိင်း ဒါဝိဒ်အားမင်း

ေြမာက် ိင်ရန်အြခားဣသေရလြပည်သား တိ့ ှ င့်အတဝိင်းဝန်းကညီကာ မင်း ကီး

၏ ိင်ငံကိလည်းတည်တ့ံခိင် မဲေစသ များြဖစ် က၏။ ၁၁ သတိ့၏နာမည်များမှာပထမဆံး၊ ဟခ

ေမာနိသားချင်းစဝင်ယာေ ှ ာဗံြဖစ်သည်။ သသည်သရဲေကာင်းသံးေယာက်တိ့တွင်ေခါင်း ေဆာင်ြဖစ်၏။

တိက်ပဲွတစ်ခတည်း၌ပင်လ င် လသံးရာကိလံှြဖင့်ထိးသတ်တိက်ခိက်ခ့ဲ သြဖစ်သတည်း။‐ ၁၂

နာမည်ေကျာ်သရဲေကာင်းသံးေယာက်အပါ အဝင်ဒတိယသရဲေကာင်းမှာအေဟာဟိ

သားချင်းစဝင်၊ ေဒါေဒါ၏သားဧလဇာ ြဖစ်၏။‐ ၁၃ သသည်ပါသဒမိမ်တိက်ပဲွတွင်ဒါဝိဒ် ှ င့်

အတ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အားတိက်ခိက် ခ့ဲသြဖစ်၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

တပ်လှန့်စ ပေသာအခါသသည်မေယာ စပါးလယ်ြပင်တစ်ခတွင် ှ ိ ၏။‐ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍သသည်မိမိ၏အေဖာ်များ ှ င့် လယ်ြပင်အလယ်တွင်ရပ်လျက် ဖိလိတိအမျိုး

သားတိကိ့တိက်ခိက်ေလသည်။ ထာဝရ ဘရားသည်သအ့ား ကီးစွာေသာေအာင်ပဲွ ကိေပးေတာ်မ၏။ ၁၅

တစ်ေန့သ၌ဖိလိတိအမျိုးသားတစ်စ သည်ေရဖိမ်ချိုင့်ဝှမ်းတွင်တပ်စခန်းချလျက်

ှ ိ ေနစဥ် ေ ှ ့တန်းေခါင်းေဆာင်များြဖစ်ေသာ ရဲေဘာ်သံးကျိပ်မှရဲေဘာ်သံးဦးတိ့သည်

အဒလံလိဏ်ဂအနီးဒါဝိဒ်မင်း ှ ိ ရာ ေကျာက်ေဆာင်သိ့သွားေရာက် က၏။‐ ၁၆

ထိအချိန်၌ဒါဝိဒ်သည်အခိင်အမာခံ တပ်တည်ထားေသာေတာင်ကန်းတစ်ခေပ တွင် ှ ိ ၍

ဖိလိတိအမျိုးသားတစ်စကလည်း ဗက်လင် မိကိ့ဝင်ေရာက်သိမ်းပိက်၍ထား က၏။‐

၁၇ ဒါဝိဒ်မင်းသည်ြပည်ေတာ်ကိလွမ်းဆွတ် ေတာ်မသြဖင့်``ငါ့အားဗက်လင် မိတံ့ခါး

အနီး ှ ိ ေရတွင်းမှေသာက်ေရတစ်ေပါက် ေလာက်ယေဆာင်ေပးမည့်သ ှ ိ လ င် အဘယ်

မ ေကာင်းလိမ့်မည်နည်း'' ဟေတာင့်တေြပာ ဆိေတာ်မ၏။‐ ၁၈ ထိအခါနာမည်ေကျာ်သရဲေကာင်းသံး

ေယာက်တိ့သည် ဖိလိတိအမျိုးသားတပ်စခန်း ကိေဖာက်ထွင်း ပီးလ င်ေရတွင်းမှေရအနည်း

ငယ်ကိခပ်ယ၍ဒါဝိဒ်မင်းထံယေဆာင်ခ့ဲ က၏။ သိ့ရာတွင်မင်း ကီးသည်ထိေရကိ ေသာက်ေတာ်မမလိ။

ယင်းကိေသာက်မည့် အစားထာဝရဘရားအားပေဇာ်သည့် အေနြဖင့်သွန်းေလာင်းေလ၏။‐ ၁၉

ထိ့ေနာက်မင်း ကီးက``ငါသည်ဤေရကိ အဘယ်နည်း ှ င့်မ မေသာက် ိင်၊ သက်စွန့်

ကိးပမ်းအမေတာ်ထမ်း ကသတိ့၏ ေသွးကိေသာက်သည် ှ င့်တလိမ့်မည်''

ဟ မိန့်ေတာ်မလျက်ထိေရကိမေသာက်ဘဲ ေနေတာ်မ၏။ ဤကားနာမည်ေကျာ်သရဲ

ေကာင်းသံးေယာက်တိ့၏စွန့်စားခန်းတစ် ရပ်ြဖစ်သတည်း။ ၂၀ ယွာဘ၏ညီအဘိ ှ ဲ သည်နာမည်ေကျာ်

ရဲေဘာ်သံးကျိပ်၏ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်၏။ သ သည်လသံးရာကိလံှ ှ င့်ထိးသတ်တိက်

ခိက်ခ့ဲသြဖင့်ရဲေဘာ်သံးကျိပ်တိ့တွင် နာမည် ကီး၍လာ၏။‐ ၂၁ သသည်ရဲေဘာ်သံးကျိပ်တိ့တွင်နာမည်

အ ကီးဆံးြဖစ်၍ သတိ့၏ေခါင်းေဆာင် ြဖစ်လာေလသည်။ သိ့ရာတွင်သရဲေကာင်း

သံးေယာက်ေလာက်နာမည်မ ကီးေချ။ ၂၂ ကပ်ေဇလ မိမှ့ေယာယဒ၏သားေဗနာယ သည်

နာမည်ေကျာ်စစ်သရဲတစ်ဦးြဖစ်၏။ သ သည်ရဲဝ့ံစွန့်စားမအေြမာက်အများကိ ပခ့ဲ၏။

ယင်းအမတိ့တွင်အလွန် ကီးမား ေသာေမာဘအမျိုးသား ှ စ်ေယာက်ကိသတ် ေသာကိစလည်းပါ၏။

အခါတစ်ပါးကသသည်မိးပွင့်ကျသည့်ေနတ့စ်ေန့၌သားရဲ တွင်းတစ်ခသိ့ဝင်၍ြခေသ့တစ်ေကာင်ကိ

သတ်ခ့ဲ၏။‐ ၂၃ အလွန် ကီးမားေသာလံှကိေဆာင်ထားသ အြမင့်ခနစ်ေပခဲွ ှ ိ အီဂျစ်အမျိုးသား

ကီးတစ်ေယာက်ကိလည်းသတ်ခ့ဲ၏။ ေဗနာယ သည်တင်းပတ်ြဖင့်တိက်ခိက်ကာသ၏လက်

မှလံှ ကီးကိလယလိက်၏။ ထိ့ေနာက်ထိ လံှြဖင့်ပင်လ င်သ၏အားအဆံးစီရင် ေလေတာ့သည်။‐ ၂၄

ဤအမများသည်ရဲေဘာ်သံးကျိပ်တွင် ပါဝင်သ ေဗနာယ၏စွန့်စားခန်းများ ြဖစ်ေလသည်။‐ ၂၅

သသည်ရဲေဘာ်သံးကျိပ်တိ့တွင်ထးခ န် သြဖစ်ေသာ်လည်း သရဲေကာင်းသံးေယာက်

ေလာက်နာမည်မ ကီးေချ။ ဒါဝိဒ်မင်းသည် သ့အားကိယ်ရံေတာ်တပ်မးအြဖစ်ြဖင့် ခန့်အပ်ေတာ်မ၏။ ၂၆

ထးခ န်ေသာအြခားစစ်သရဲများစာရင်း မှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။ ယွာဘ၏ညီ၊အာသေဟလ။

ဗက်လင် မိ ့သား၊ေဒါေဒါ၏သားဧလဟာနန်။ ေဟေရာဒိ မိ ့သား၊ ှ မ။ ဖာလတိ မိ ့သားေဟလက်။

ေတေကာ မိသ့ားဣေက ှ ၏သားဣရ။ အေနေသာသိ မိသ့ားအေဗျဇာ။ ဟ ှ သိ မိသ့ားသိေဗကဲ။

အေဟာဟိ မိသ့ားဣလဲ။ ေနေတာဖာသိ မိသ့ားမဟာရဲ၊ ေနေတာဖာသိ မိသ့ားဗာန၏သား ေဟလက်။

ဗယာမိန်ြပည်ဂိဗာ မိ ့သားရိဘဲ၏သားဣတဲ။ ပိရေသာနိ မိ ့သားေဗနာယ။ ဂါ ှ  မိ ့အနီးချိုင့်ဝှမ်းများမှဟရဲ။

အာဗသိ မိ ့သားအေဗျလ။ ဗာဟမိ မိသ့ားအာဇမာဝက်။ ှ ာလေဗာနိ မိ ့သားဧလျာဘ။

ဂိေဇာနိ မိသ့ားယာ ှ င်။ ဟာရာ မိ ့သား ှ ာဂဲ၏သားေယာနသန်။ ဟာရာ မိသ့ားစာကာရ၏သားအဟိအံ။

ဥရ၏သားဧလိဖလ။ ေမေခရသိ မိ ့သားေဟဖာ။ ေပေလာနိ မိသ့ားအဟိယ။ ကရေမလ မိသ့ားေဟဇရဲ။

ဧဇပဲ၏သားနာရဲ။ နာသန်၏ညီေယာလ။ ဟေဂ၏သားမိဗဟာ။ အမုန် မိ ့သားေဇလက်။

ယွာဘ၏လက်နက်ကိင်ေဆာင်သ ေဗေရာသိ မိ ့သားနဟာရဲ။ ဣသရိ မိ ့သားဣရ ှ င့်ဂါရက်။

ဟိတိလမျိုးဥရိယ။ အာလဲ၏သားဇာဗဒ်။ ှ ိ ဇ၏သားအဒိန(သသည် ဗင်အ ွယ်မှ

ဦးစီးေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်၍ လသံးကျိပ် ှ ိ တပ်စိပ်တစ်စိပ်အပ်ချုပ်ရသြဖစ်၏။) မာခါ၏သားဟာနန်။

မိသနိ မိသ့ားေယာ ှ ဖတ်။ အာ ှ တေယာသိ မိသ့ား သဇိ။ အာေရာ် မိ ့မှေဟာသန်၏သားများြဖစ် ကေသာ

ှ ာမ ှ င့်ေယေဟလ။ တိဇိ မိသ့ား ှ ိ မရိ၏သားများြဖစ် ကေသာ ေယေဒျလ ှ င့်ေယာဟ။

မဟာဝိ မိသ့ားဧေလျလ။ ဧလနန်၏သားများြဖစ် ကေသာ ေယရိဗဲ ှ င့်ေယာ ှ ဝိ၊ေမာဘ မိ ့သားဣသမ။

ေမေဇာဗိတ် မိသ့ားဧေလျလ၊သဗက် ှ င့် ယာေသလတိ့ြဖစ်က၏။

၁၂ ဒါဝိဒ်သည်ေ ှ ာလမင်းထံေတာ်မှထွက်ေြပး တိမ်းေ ှ ာင်ေနချိန်၌

ဇိကလတ် မိ ့တွင်ေနထိင် ၏။ ထိအခါလအများပင်သ၏ဘက်သိ့

ဝင်ေရာက်လာ က၏။ ထိသအေပါင်းတိ့သည် ေ ှ ာလ ှ င့်ေဆွမျိုးေတာ်စပ်သည့်ဗယာမိန်

အ ွယ်ဝင်မှ စစ်ရည်ဝ၍အားကိးအားထား ေလာက်ေသာစစ်သရဲများြဖစ်သတည်း။ သ

တိ့သည်လက်ယာလက်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လက်ဝဲလက်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေလာက်လဲ

ှ င့်ေလးကိပစ်ခတ် ိင် က၏။‐ ၃ သတိ့၏တပ်မးများမှာဂိဗာ မိ ့သား ေ ှ မာ၏သားြဖစ် ကေသာ

အေဟဇာ ှ င့် ေယာ ှ တိ့ြဖစ် က၏။ စစ်သရဲများမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။

အာဇမာဝက်၏သားများြဖစ် ကေသာ ေယေဇလ ှ င့်ေပလက်။ အနသတ် မိ ့သားေဗရာခ ှ င့်ေယဟ။

ရဲေဘာ်သံးကျိပ်၏ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်သ ဂိေဗာင် မိ ့သားနာမည်ေကျာ်စစ်သရဲဣ ှ မာယ။

ေဂဒရ မိ ့သားများြဖစ် ကေသာေယရမိ၊ ယဟာေဇလ၊ေယာဟနန် ှ င့်ေယာဇဗဒ်။

ဟ ဖိ မိ ့သားများြဖစ် ကေသာဧလဇဲ၊ ေယရိမတ်၊ ဗာလျာ၊ေ ှ မရိ ှ င့်ေ ှ ဖတိ။

ေကာရသားချင်းစမှဧလကာန၊ေယ ှ ာ၊ အာဇေရလ၊ေယာဇာ ှ င့်ယာေ ှ ာဗ။

ေဂေဒ  မိ ့သားေယေရာဟံ၏သားများ ြဖစ် ကေသာ ေယာလာ ှ င့်ေဇဗဒိတိ့ြဖစ် က၏။ ၈

ဒါဝိဒ်သည်သဲက ာရရဲတိက်တွင် ှ ိ ေနစဥ် အခါ သ၏တပ်မေတာ်သိ့ဝင်ေရာက်လာ က

သနာမည်ေကျာ်စစ်ရည်ဝသရဲတိ့မှာေအာက် ပါအတိင်းြဖစ်၏။ ထိသတိ့သည်ြခေသ့က့ဲ

သိ့ေ ကာက်မက်ဖွယ်သဏာန်ကိေဆာင်လျက် ဒိင်းလားအတတ်၊ လံှအတတ်တိ့တွင်အထး

က မ်းကျင်သများြဖစ် က၏။ ေတာင်ေပ ဒရယ်က့ဲသိ့လည်းလျင်ြမန်ြဖတ်လတ် က၏။‐ ၉

ရာထး ကီးငယ်အလိက်သတိ့၏နာမည် များမှာဧဇာ၊ သဗဒိ၊ ဧလျာဘ၊ မိ ှ မ ၊ ေယရမိ၊

အတဲ၊ ဧေလျလ၊ ေယာဟနန်၊ ဧလ ဇာဗဒ်၊ ေယရမိ၊ မာခဗာနဲဟ၍ြဖစ်သတည်း။ ၁၄

ဂဒ်အ ွယ်ဝင်မှထိသအချို ့တိ့သည်တစ် ေထာင်တပ်ကိအပ်ချုပ်ရသ၊ အချို ့မှာတစ်

ရာတပ်ကိအပ်ချုပ်ရသတပ်မးများြဖစ် က၏။‐ ၁၅ ထိ ှ စ်၏ပထမလ၌ေယာ်ဒန်ြမစ်ေရလ ံ ေသာအခါ

သတိ့သည်ြမစ်ကိြဖတ်ကး ပီး ေနာက် ြမစ်၏အေ ှ ့ ှ င့်အေနာက်ဘက် ှ ိ ချိုင့် ဝှမ်းများတွင်

ေနထိင် ကသတိ့ကိထွက်ေြပး ေစ က၏။ ၁၆ အခါတစ်ပါး၌ဗယာမိန် ှ င့်ယဒအ ွယ် ဝင်တိ့မှ

လအချို ့တိ့သည်ဒါဝိဒ်မင်း ှ ိ ရာ ရဲတိက်သိ့လာေသာအခါ၊‐ ၁၇ ဒါဝိဒ်မင်းသည်သတိ့အားခရီးဦး ကိ ပ

လျက်``သင်တိ့သည်မိတ်ေဆွအြဖစ်ြဖင့်ငါ့ ကိကညီရန်လာေရာက် ကြခင်းြဖစ်ပါမ

ငါသည်သင်တိ့အား ကိဆိလက်ခံပါ၏။ ငါတိ့ဘက်သိ့ဝင် ကေလာ့။ သိ့ရာတွင်သင်

တိ့သည်ငါ့အားရန်သများလက်သိ့အပ် ရန်လာလ င်မကား ငါသည်သင်တိ့အား

အနာတရ ပမည်မဟတ်ေသာ်လည်း ငါ တိ့ဘိးေဘးများ၏ဘရားသည်သင်တိ့ ပ

သည့်အမကိြမင်ေတာ်မ၍ သင်တိ့အား အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၁၈

ဘရားသခင်ထံေတာ်မှဝိညာဥ်ေတာ်သည် အာမသဲအေပ သိ့သက်ေရာက်ကာေနာင် အခါ၌

ရဲေဘာ်သံးကျိပ်တိ့၏တပ်မး ြဖစ်လာသအာမသဲက၊ ``ေယ ှ ဲ ၏သားဒါဝိဒ်မင်း၊ကန်ေတာ်တိ့သည်

အ ှ င်၏ဘက်ေတာ်သားများြဖစ် ကပါ၏။ ဘရားသခင်သည်အ ှ င်၏ဘက်၌ ှ ိ ပါ၏။

အ ှ င် ှ င့်တကွအ ှ င့်အားကညီ ကသတိ့ သည် ေအာင်ြမင် ကပါေစေသာ'' ဟဟစ်ေအာ်
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ေလာက်ထား၏။ ဒါဝိဒ်သည်ထိသတိ့ကိလက်ခံလျက် မိမိ တပ်တွင်အရာ ှ ိ များအြဖစ်ခန့်အပ်ေလ၏။

၁၉ ဒါဝိဒ်သည်ဖိလိတိအမျိုးသားများ ှ င့် အတ ေ ှ ာလမင်းကိတိက်ရန်စစ်ချီသွား

ေသာအခါ မနာေ ှ အ ွယ်ဝင်စစ်သရဲ အချို ့တိ့သည် ဒါဝိဒ်ဘက်သိ့ဝင်ေရာက်လာ

က၏။ ဖိလိတိအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်တိ့ ကဒါဝိဒ်သည် မိမိ၏အ ှ င်ေဟာင်းေ ှ ာလ

ဘက်သိ့ပါ၍သတိ့ကိသစာေဖာက်လိမ့်မည် ဟစိးရိမ်သြဖင့် သ့အားဇိကလတ် မိ ့သိ့

ြပန်လတ်လိက် က၏။ ထိ့ေကာင့်ဒါဝိဒ်သည် စင်စစ်အားြဖင့် ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့

ဘက်မှက၍စစ်မတိက်ခ့ဲရေပ။‐ ၂၀ ဇိကလတ် မိ ့သိ့ဒါဝိဒ်ြပန်သွားချိန်၌မနာ ေ ှ အ ွယ်ဝင်မှ

သ၏ဘက်သိ့ဝင်ေရာက်လာ သည့်စစ်သရဲများမှာအာဒန၊ ေယာဇဗဒ်၊ ေယဒေယလ၊ မိေကလ၊

ေယာဇဗဒ်၊ ဧလိဟ ှ င့်ဇိလသဲတိ့ြဖစ် က၏။ သတိ့အားလံး သည်မနာေ ှ အ ွယ်တွင်တစ်ေထာင်တပ်

တပ်မးများြဖစ် ကသတည်း။‐ ၂၁ သတိ့သည်ထးခ န်ေသာစစ်သရဲများြဖစ် သြဖင့်

ဒါဝိဒ်၏တပ်သားတိ့ကိအပ်ချုပ်သ အရာ ှ ိ များအြဖစ်ြဖင့်အမထမ်းရ က ၏။

ေနာင်အခါ၌သတိ့သည်ဣသေရလ တပ်မေတာ်တွင်အရာ ှ ိ များြဖစ်လာ က ေလသည်။‐ ၂၂

ေန့တိင်းလိပင်ဒါဝိဒ်၏တပ်ဖဲွ ့ထဲသိ့လသစ် များဝင်ေရာက်လာ ကသြဖင့် သ၏တပ်မေတာ်

သည်အလွန်အင်အား ကီးမားလာေလသည်။ ၂၃ ထာဝရဘရားကတိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်း

ေ ှ ာလမင်း၏ေနရာတွင်ဒါဝိဒ်အားမင်း ေြမာက် ိင်ေရးအတွက်ကညီေဆာင် ွက်ရန်

စစ်အတတ်ကိေလ့ကျင့် ပီးေသာစစ်သရဲ အများပင်သ၏တပ်မေတာ်သိ့ဝင်ေရာက် လာ က၏။

ထိသတိ့၏အေရအတွက်မှာ ေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။ ဒိင်းလားများ ှ င့်လံှများကိင်ေဆာင်လျက်

စစ်လက်နက်အြပည့်အစံပါေသာယဒ အ ွယ်ဝင်စစ်သရဲေြခာက်ေထာင့် ှ စ်ရာ။

ေကာင်းစွာေလ့ကျင့် ပီးသ ှ ိ ေမာင်အ ွယ် ဝင် စစ်သရဲခနစ်ေထာင့်တစ်ရာ။

ေလဝိအ ွယ်ဝင်လေပါင်းေလးေထာင့်ေြခာက်ရာ။ အာ န်မှဆင်းသက်ေသာေယာယဒ၏ေနာက်လိက်

လေပါင်းသံးေထာင့်ခနစ်ရာ။ စစ်တိက်ေကာင်းသ၊လလင်ပျိုဇာဒတ်၏ေဆွမျိုး၊

ေခါင်းေဆာင် ှ စ်ဆယ့် ှ စ်ဦး။ ေ ှ ာလ၏အ ွယ်စြဖစ်ေသာဗယာမိန်အ ွယ်ဝင် လေပါင်းသံးေထာင်။

(ဗယာမိန်အ ွယ်မှလများစ သည်ေ ှ ာလမင်း၏သစာေတာ်ကိေစာင့်သိ ကသ များြဖစ်၏။)

ဧဖရိမ်စစ်သရဲ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ရာ။ သတိ့သည် မိမိတိ့သားချင်းစတွင်နာမည်ေကျာ်သ များတည်း။

အေနာက်ပိင်းမနာေ ှ အမျိုးသားများမှ ဒါဝိဒ်အားမင်းေြမာက် ိင်ေရးအတွက်သွား ေရာက်ေဆာင် ွက်ရန်

ေ ွးချယ်ထားသလေပါင်း တစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်။ ဣသခါအ ွယ်ဝင်ေခါင်းေဆာင် ှ စ်ရာ ှ င့် သတိ့

၏ေနာက်လိက်များ (ဤေခါင်းေဆာင်များသည် ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့ ပအပ်ေသာအမ ှ င့် ပ ရန်

အချိန်ကာလကိသိ ှ ိ သများြဖစ် က၏။) ယံ ကည်စိတ်ချရ၍သစာ ှ ိ သဇာဗလန် အ ွယ်ဝင်လငါးေသာင်း။

သတိ့သည်စစ်တိက် ရန်အဆင်သင့် ှ ိ  ကလျက်လက်နက်မျိုးစံ ကိကိင်ေဆာင်တတ်သများြဖစ် က၏။

ဒိင်းလား၊ လံှတံကိင်ေဆာင်သလသံးေသာင်းခနစ် ေထာင် ှ င့်တကွ နဿလိအ ွယ်ဝင်ေခါင်းေဆာင်

တစ်ေထာင်။ စစ်အတတ်ကိေလ့ကျင့်ထား ပီးသ၊ ဒန်အ ွယ်ဝင်စစ်သရဲ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်ေြခာက် ရာ။

တိက်ပဲွဝင်ရန်အသင့် ှ ိ သအာ ှ ာအ ွယ်ဝင် လေပါင်းေလးေသာင်း။ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ဘက်ကမ်းမှ ဗင်၊

ဂဒ် ှ င့် အေ ှ ့မနာေ ှ အ ွယ်ဝင်များထဲမှလက်နက် မျိုးစံကိင်ေဆာင်တတ်သ လေပါင်းတစ်သိန်း

ှ စ်ေသာင်းတိ့ြဖစ်သတည်း။ ၃၈ တိက်ပဲွဝင်ရန်အသင့် ှ ိ ေသာဤစစ်သရဲ

အေပါင်းတိ့သည် ဒါဝိဒ်အားဣသေရလ ိင်ငံ တစ်ဝှမ်းလံးကိအစိးရေသာဘရင်အြဖစ်ြဖင့်

ချီးေြမာက် ကရန်သ ိ ာန် ပလျက်ေဟ ဗန် မိ ့ သိ့သွား က၏။ ကျန်ဣသေရလြပည်သား

အေပါင်းတိ့သည်လည်း ထိရည် ွယ်ချက် ြဖင့်တစ်စိတ်တစ်သေဘာတည်း ှ ိ  က၏။‐ ၃၉

သတိ့သည်မိမိတိ့၏အမျိုးသားများြပင် ဆင်ေကးေမွးေသာအစားအေသာက်များကိ စားေသာက်ကာ

သံးရက်တိင်တိင်ဒါဝိဒ် ှ င့် အတေန က၏။‐ ၄၀ ေဝးကွာေသာဣသခါခ ိင်၊ ဇာဗလန်ခ ိင် ှ င့်

နဿလိခ ိင်မှစေသာေြမာက်ပိင်းအရပ်များ မှလတိ့သည်မန့်ညက်၊ သေဘာသဖန်းသီး၊ စပျစ်

ရည် ှ င့်သံလွင်ဆီတိ့ကိြမည်းများ၊ ကလား အတ်များ၊ လားများ၊ ွားများြဖင့်တင်ေဆာင်

လာ က၏။ သတိ့သည်သတ်၍စားရန်အတွက် ွားများ ှ င့်သိးများကိလည်းယေဆာင်လာ

ေလသည်။ ဤအမအရာအေပါင်းအားြဖင့် ိင်ငံတစ်ဝှမ်းလံး ှ ိ ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ေပျာ် င် ကပံကိထတ်ေဖာ်၍ြပသတည်း။

၁၃ ဒါဝိဒ်မင်းသည်တစ်ေထာင်တပ် ှ င့် တစ်ရာတပ် တိ့၏တပ်မးအားလံး ှ င့်ေဆွးေ ွးတိင်ပင်၏။‐

၂ ထိေနာက်စ ံ းလျက် ှ ိ ေသာဣသေရလြပည် သားတိ့အား``သင်တိ့သေဘာတညီ၍ငါတိ့

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကလည်းအလိ ေတာ် ှ ိ မည်ဆိပါက ကျန် ှ ိ ေနေသာအြခား

ငါတိ့အမျိုးသားအေပါင်း ှ င့် မိ ့ ွာများ ှ ိ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင် များအား

ဤအရပ်သိ့အေရာက်စေဝး က ရန်ေစတမန်များလတ်၍ေခ ဖိတ် က ကန်အ့ံ။‐

၃ ထိေနာက်ေ ှ ာလနန်းစံခ့ဲစဥ်အခါက လျစ် လ ထားခ့ဲသည့်ဘရားသခင်၏ပဋိညာဥ်

ေသတာေတာ်ကိငါတိ့သွား၍ယေဆာင် ကကန် အ့ံ'' ဟေကညာ၏။‐ ၄

လတိ့သည်ဤအ ကံကိ ှ စ်သက်သြဖင့် သေဘာတလက်ခံ က၏။ ၅

သိ့ြဖစ်၍ဒါဝိဒ်သည်ေတာင်ဘက်အီဂျစ်နယ် စပ်မှ ေြမာက်ဘက်ဟာမတ်ေတာင် ကားလမ်းသိ့

တိင်ေအာင် ိင်ငံတစ်ဝှမ်းလံးမှဣသေရလ ြပည်သားအေပါင်းတိ့အားလာေရာက်စေဝး

ကရန်ေခ ယေလသည်။ သတိ့သည်ကိရ ယတ်ယာရိမ် မိ ့မှ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ

ေဆာင်ယ ကရန်စေဝး က၏။‐ ၆ ဒါဝိဒ် ှ င့်ဣသေရလြပည်သားတိ့သည်

ေခ ဗိမ်များထက်တွင်စံပယ်ေတာ်မသည့် ထာဝရဘရား၏နာမေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာ

ဘရားသခင်၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ ယေဆာင်ရန် ယဒြပည် ှ ိ ဗာလာ မိ ့တည်း

ဟေသာကိရိယတ်ယာရိမ် မိ ့သိ့သွား က၏။‐ ၇ သတိ့သည်အဘိနဒပ်၏အိမ်မှ ပဋိညာဥ်

ေသတာေတာ်ကိထတ်ယ ပီးေနာက်လှည်းသစ် ေပ သိ့တင် က၏။ သဇ ှ င့်အဟိ သတိ့

ကထိလှည်းကိေမာင်းလျက်‐ ၈ ဒါဝိဒ် ှ င့်ဣသေရလြပည်သားတိ့ကအစွမ်း ကန်ကလျက်

ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီး ကးလျက်လာ က၏။ သတိ့သည်သီချင်းဆိ ၍ေစာင်း၊ ပတ်သာ၊

လင်းကွင်း ှ င့်တံပိးခရာ များကိတီးမတ် က၏။ ၉ ထိသတိ့ခိဒန်ေကာက်နယ်တလင်းသိ့ေရာက်

ေသာအခါ ွားတိ့သည်ေြခေချာ်လဲသြဖင့် သဇသည်လက်ကိဆန့်၍ပဋိညာဥ်ေသတာ

ေတာ်ကိထိန်းထားလိက်၏။‐ ၁၀ ထာဝရဘရားသည်ထိခဏ၌အမျက်ထွက် ေတာ်မ၍

သဇအားပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ တိ့ထိသည့်အတွက်ေသဒဏ်ေပးေတာ်မ၏။

သဇသည်ထိအရပ်၌ပင်ဘရားသခင်၏ ေ ှ ့ေတာ်ဝယ်ေသေလ၏။‐ ၁၁

သိ့ြဖစ်၍ထိအရပ်ကိေပရေဇာဇဟယေန့ တိင်ေအာင်ေခ ေဝ သမတ် ကသတည်း။ ယင်း

သိ့ သဇအားထာဝရဘရားအမျက်ေတာ် ထွက်၍ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသည့်အတွက်ဒါဝိဒ်

သည်စိတ်နာေလ၏။ ၁၂ ထိ့ေနာက်ဒါဝိဒ်သည်ဘရားသခင်ကိေ ကာက်

ွံ ့ေတာ်မသြဖင့်``ယခငါသည်ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိအဘယ်သိ့လ င်ယေဆာင်

ရပါေတာ့မည်နည်း'' ဟဆိ၍။‐ ၁၃ ေသတာေတာ်ကိမိမိ ှ င့်အတေယ  ှ လင် မိ ့

သိ့မယေဆာင်ေတာ့ေချ။ ယင်းသိ့ယေဆာင်မည့် အစားေသတာေတာ်ကိဂိတိ မိ ့သား သဗ

ေဒဒံနာမည် ှ ိ သတစ်ဦး၏အိမ်၌ထားခ့ဲ၏။‐ ၁၄ ေသတာေတာ်သည်ထိအိမ်တွင်သံးလမ  ှ ိ ေန

ေတာ်မ၍ ထာဝရဘရားသည် သဗေဒဒံ၏ အိမ်ေထာင်စ ှ င့်သပိင်ဆိင်သည့်အရာ ှ ိ သမ

တိ့ကိေကာင်းချီးေပးေတာ်မ၏။

၁၄ တ  မိ ့မှဟိရံမင်းသည်ဒါဝိဒ်ထံသိ့ကန်သွယ် ေရးသံတမန်အဖဲွ ့တစ်ဖဲွ ့ကိေစလတ်ကာ

နန်း ေတာ်တည်ေဆာက်ရန်အတွက်အာရဇ်သစ်များ ှ င့်တကွ လက်သမားများ၊

ပန်းရံများကိ ေပးပိ့လိက်၏။‐ ၂ သိ့ြဖစ်၍ဒါဝိဒ်သည်မိမိအားဣသေရလ ဘရင်အြဖစ်ြဖင့်

ထာဝရဘရားခန့်ထား ေတာ်မ ပီြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိ၏ြပည်သတိ့ အကျိုးငှာဣသေရလ ိင်ငံကိ ချမ်းသာ

ကယ်ဝေစေတာ်မ ပီြဖစ်ေကာင်းသိ ှ ိ ရ၏။ ၃ ဒါဝိဒ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ထပ်မံ၍

လက်ထပ်ထိမ်းြမားမများကိ ပသြဖင့် သားသမီးများထပ်မံ၍ရ ှ ိ ေလသည်။‐ ၄

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ရ ှ ိ ေသာသားတိ့၏ နာမည်များမှာ ှ မွာ၊ ေ ှ ာဗပ်၊ နာသန်၊ ေ ှ ာ လမန်၊‐ ၅ဣဗဟာ၊

ဧလိ ၊ ဧလိပလက်၊‐ ၆ ေနာဂ၊ ေနဖက်၊ ယာဖျာ၊ ၇ ဧလိ ှ မာ၊ ဧလျာဒ ှ င့်ဧလိဖလက်ဟ၍ ြဖစ်၏။ ၈

ဣသေရလ ိင်ငံေတာ်တစ်ဝှမ်းလံးမှဒါဝိဒ် အားမင်းေြမာက်လိက် ကေကာင်း ဖိလိတိအမျိုး

သားတိ့ ကားသိ ကေသာအခါ ဒါဝိဒ်ကိဖမ်း ဆီးရန်တပ်ချီလာ က၏။ သိ့ြဖစ်၍ဒါဝိဒ်

သည်ထိသတိ့ ှ င့်ရင်ဆိင်ရန်ထွက်ခွာလာခ့ဲ၏။‐ ၉ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်ေရဖိမ်ချိုင့်ဝှမ်းသိ့

ေရာက် ှ ိ  ကေသာအခါ လတိ့အားစတင်တိက် ခိက်လယက် ကကန်၏။‐ ၁၀

ဒါဝိဒ်က``ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဖိလိတိအမျိုး သားတိ့ကိတိက်ရပါမည်ေလာ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်

သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားေအာင်ပဲွကိေပးေတာ် မပါမည်ေလာ'' ဟဘရားသခင်အားေမး ေလာက်၏။

ထာဝရဘရားက``တိက်ေလာ့၊ ငါသည်သင့် အားေအာင်ပဲွကိေပးေတာ်မမည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၁

သိ့ြဖစ်၍ဒါဝိဒ်သည်ဗာလေပရဇိမ် မိ ့တွင် ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အားတိက်ခိက်ရာအ ိင်

ရေလ၏။ ဒါဝိဒ်က``ထာဝရဘရားသည်ရန်သ တပ်ကိြမစ်ေရလ ံ ၍ ဖိခွင်းသက့ဲသိ့ ငါ့ကိ

အသံး ပ၍ ဖိခွင်းေတာ်မေလ ပီ'' ဟဆိ ၏။ သိ့ြဖစ်၍ထိအရပ်ကိဗာလေပရဇိမ် မိ ့

ဟေခ ေဝ သမတ် ကေလသည်။‐ ၁၂ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့ကိးကွယ် သည့် ပ်တများကိ

ထိအရပ်တွင်ထားရစ်ခ့ဲ က၏။ ဒါဝိဒ်သည်လည်းယင်းတိ့ကိမီး ိ ့ ပစ်ရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၃

ထိေနာက်များမ ကာမီဖိလိတိအမျိုးသား တိ့သည် ထိချိုင့်ဝှမ်းသိ့တစ်ဖန်ြပန်လာ က

လျက်စတင်လယက်တိက်ခိက် ကြပန်၏။‐ ၁၄ ဒါဝိဒ်သည်လည်းေနာက်တစ် ကိမ်ဘရားသခင်

အားေလာက်ထားစံစမ်းြပန်၏။ ဘရားသခင် က``သင်သည်ဤအရပ်မှေန၍မတိက် ှ င့်။

အြခားတစ်ဖက်သိ့လှည့်၍သွား ပီးလ င် သစ်ဆီေမးပင်များအနီးမှေန၍တိက်ေလာ့။‐ ၁၅

ငါသည်ဖိလိတိတပ်ကိ ဖိခွင်းရန်သင်တိ့၏ ေ ှ ့မှချီတက်ေတာ်မမည်ြဖစ်၍ သင်တိ့သည်

သစ်ဆီေမးပင်ထိပ်ဖျားများတွင်စစ်ချီသံ များကိ ကားရေသာအခါတိက်ခိက် က ေလာ့''
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ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၆ ဒါဝိဒ်မင်းသည်ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း ပ၍

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ကိဂိ ေဗာင် မိ ့မှသည်ဂါေဇရ မိ ့သိ့တိင်ေအာင် ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၇

ဒါဝိဒ်မင်း၏ဂဏ်သတင်းသည်အရပ်တကာ သိ့ြပန့် ှ ံ ့၍သွား၏။ မင်း ကီးအားလမျိုး

တကာတိ့ေကာက်လန့်လာကေစရန် ထာဝရ ဘရားသည်စီရင်ေတာ်မသတည်း။

၁၅ ဒါဝိဒ်သည်မိမိ၏အတွက်အိမ်ေတာ်တိ့ကိ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်တည်ေဆာက်၏။

ဘရားသခင်၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်အတွက်လည်း

ေနရာတစ်ေနရာကိအသင့်ြပင်ဆင်ကာ တဲေတာ်တစ်ေဆာင်ကိေဆာက်လပ်ေလသည်။‐ ၂

ထိေနာက်မင်း ကီးက``ထာဝရဘရားသည် မိမိ၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင်ရန် ှ င့်

အစဥ်အ မဲကိယ်ေတာ်၏အမေတာ်ကိ ထမ်းေဆာင်ရန် ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကိသာ

လ င်ေ ွးချယ်ခန့်ထားေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ထိသတိ့သာလ င်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်

ကိပင့်ေဆာင်ရ ကေပမည်'' ဟမိန့်ေတာ် မလျက်၊‐ ၃ မိမိအသင့်ြပင်ဆင်ထားသည့်အရပ်သိ့

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင်ရန် ေယ ှ လင် မိ ့တွင်ဣသေရလြပည်သားအေပါင်း

တိ့အားစ ံ းေစ၏။‐ ၄ ထိေနာက်မင်း ကီးသည်အာ န်၏သားေြမး များ ှ င့်

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကိေခ ယေတာ် မ၏။‐ ၅ ေကာဟတ်သားချင်းစမှလတစ်ရာ့ ှ စ်ဆယ်

ကိေခါင်းေဆာင်၍ဥေရလသည်၊‐ ၆ ေမရာရိသားချင်းစမှလတစ်ရာ့ ှ စ်ဆယ်

ကိေခါင်းေဆာင်၍အသာယသည်၊‐ ၇ ေဂရ ံ သားချင်းစမှလတစ်ရာ့သံးဆယ်

ကိေခါင်းေဆာင်၍ေယာလသည်၊‐ ၈ ဧလိဇဖန်သားချင်းစမှလ ှ စ်ရာကိ ေခါင်းေဆာင်၍ေ ှ မာယသည်၊‐

၉ ေဟ ဗန်သားချင်းစမှလ ှ စ်ဆယ်ကိေခါင်း ေဆာင်၍ဧေလျလသည်၊‐ ၁၀

သေဇလသားချင်းစမှလတစ်ရာတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်ကိေခါင်းေဆာင်၍ အမိနဒပ်ေရာက် ှ ိ လာ၏။

၁၁ ဒါဝိဒ်သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များြဖစ် ကေသာ ဇာဒတ် ှ င့်အဗျာသာ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ

ြဖစ် ကေသာ သေရလ၊ အသာယ၊ ေယာလ၊ ေ ှ မာယ၊ ဧေလျလ ှ င့်အမိနဒပ်တိ့ကိ ေခ ယေတာ်မ၍၊‐

၁၂ သတိ့အား``သင်တိ့သည်ေလဝိသားချင်းစ တိ့၏ေခါင်းေဆာင်များြဖစ် က၏။ ငါအသင့်

ြပင်ဆင်ထားသည့်ဌာနေတာ်သိ့ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင်လာ ိင်ေစရန် သင်တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိလည်း ေကာင်း၊

သင်တိ့၏ညီအစ်ကိများြဖစ်ေသာ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကိလည်းေကာင်းသန့် စင်ေစ ကေလာ့။‐

၁၃ ပထမအ ကိမ်ပင့်ေဆာင်စဥ်အခါကသင် တိ့မပါမ ှ ိ ခ့ဲ က။ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်

မိမိတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား အား ေလျာက်ပတ်စွာဝတ် ပကိးကွယ်မကိ မ ပ ကသြဖင့်

ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အား အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မခ့ဲ၏'' ဟမိန့်ေတာ် မေလသည်။

၁၄ ထိအခါယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်ကိေြပာင်းေ ့ပင့်ေဆာင် ိင် ရန်

မိမိတိ့ကိယ်ကိသန့်စင် ကကန်၏။‐ ၁၅ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ေမာေ ှ အားြဖင့်

ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း ေသတာေတာ်ကိထမ်းပိးများြဖင့်ပခန်းထက်

တွင်ထမ်းကာပင့်ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၁၆ ဒါဝိဒ်မင်းသည်ေစာင်းများ၊ လင်းကွင်းများြဖင့်

ေပျာ် င်ဖွယ်ေကာင်းေသာသီချင်းများသီဆိ တီးမတ်ရန် ေလဝိအ ွယ်ဝင်အသီးသီးတိ့

ကိတာဝန်ေပးအပ်မည့်အေကာင်း ထိသတိ့ ၏ေခါင်းေဆာင်များအားအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၇

သတိ့သည်ေကးလင်းကွင်းတီးရန်အဆိ ေတာ်သားချင်းစများမှေယာလ၏သား ေဟမန် ှ င့်

သ၏ေဆွမျိုးေဗရခိ၏သား အာသပ် ှ င့်ေမရာရိသားချင်းစမှက ှ ာယ ၏သားဧသန်ကိေ ွးချယ် က၏။

ထိသတိ့ ကိကညီရာတွင်အသံြမင့်ေစာင်းများကိ တီးရန်ဇာခရိ၊ ဗင်ယာေဇလ၊ ေ ှ မိရာမတ်၊

ေယေဟလ၊ ဥ ိ၊ ဧလျာဘ၊ ေဗနာယ၊ မာ ေသယ၊ မတိသိ၊ ဧလိဖေလ၊ မိတ်ေနယ

ဟေသာေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကိေ ွးချယ် က၏။ အသံနိမ့်ေစာင်းများတီးရန်အတွက်

မတိသိ၊ ဧလိဖေလ၊ မိတ်ေနယ ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်ေစာင့် သဗေဒဒံ၊ ေယလ ှ င့်အာဇဇိတိ့ကိ

ေ ွးချယ် က၏။ ၂၂ ေခနနိသည်ဂီတပညာတွင်က မ်းကျင် သြဖစ်သြဖင့်

သ့အားေလဝိဂီတပညာ သည်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်အြဖစ်ြဖင့်ေ ွး ချယ်ခန့်ထား က၏။‐ ၂၃

ေဗရခိ ှ င့်ဧလကာနတိ့အား သဗေဒဒံ၊ ေယဟိတိ့ ှ င့်အတ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်

တည်ရာတဲေတာ်တံခါးေစာင့်များအြဖစ် ြဖင့်ေ ွးချယ်ခန့်ထား က၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်

များြဖစ် ကေသာေ ှ ဗနိ၊ ေယာ ှ ဖတ်၊ နာသ ေနလ၊ အာမသဲ၊ ဇာခရိ၊ ေဗနာယ၊ ဧေလျဇာ

တိ့အားပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ ့တွင်တံပိး ခရာမတ်ရန်အတွက်ေ ွးချယ်ခန့်ထား က၏။ ၂၅

သိ့ြဖစ်၍ဒါဝိဒ်မင်း ှ င့်တကွဣသေရလ ေခါင်းေဆာင်များ၊ စစ်ဘက်ဆိင်ရာတပ်မး

များသည်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင် ရန်အတွက် သဗေဒဒံ၏အိမ်သိ့သွား က

ပီးလ င်ခမ်းနားေသာပဲွလမ်းသဘင်တစ်ရပ် ကိကျင်းပ က၏။‐ ၂၆

ဘရားသခင်သည်ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင် ကသေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အားမစေတာ် မေစြခင်းငှာ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် ွားထီးခနစ်ေကာင် ှ င့်သိးခနစ် ေကာင်ကိယဇ်ပေဇာ် က၏။‐ ၂၇

ဒါဝိဒ်မင်းသည်အလွန်ေကာင်းမွန်ေသာပိတ် ေချာထည်ဝတ်လံကိဝတ်ဆင်ထားေလသည်။

ထိနည်းတဂီတပညာသည်များ၊ သတိ့၏ ေခါင်းေဆာင်ေခနနိ ှ င့်၊ ေသတာေတာ်ကိပင့်

ေဆာင် ကသေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်လည်း ဝတ်ဆင်ထားသတည်း။ ဒါဝိဒ်သည်ပိတ်ေချာ

သင်တိင်းကိလည်းဝတ်ထားေသး၏။‐ ၂၈ ဤနည်းအားြဖင့်ဣသေရလအမျိုးသား

အေပါင်းတိ့သည်ဝမ်းေြမာက်စွာေ ကးေကာ် ကာ တံပိးခရာ၊ လင်းကွင်း ှ င့်ေစာင်းများကိ

တီးမတ်လျက်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိပင့်ေဆာင်လာ က၏။ ၂၉

ေသတာေတာ်ကိ မိ ့တွင်းသိ့ပင့်ေဆာင်လာစဥ် ေ ှ ာလမင်း၏သမီးေတာ်မိခါလသည် ေလ

သာြပူတင်းမှ ကည့်လိက်ေသာအခါ ဝမ်း ေြမာက်စွာကခန်လျက်ေနေသာဒါဝိဒ်မင်း ကိြမင်ေလသည်။

ထိအခါသသည်မင်း ကီး အား ွံ  ှ ာစက်ဆပ်စိတ်ေပ လာ၏။

၁၆
သတိ့သည်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ ဒါဝိဒ် မင်းအသင့်ြပင်ဆင်ထားသည့်တဲေတာ်သိ့

ပင့်ေဆာင် ပီးေနာက် ထိတဲေတာ်ထဲတွင်ထား ှ ိ  က၏။ ထိ့ေနာက်မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်မိတ်

သဟာယယဇ်တိ့ကိဘရားသခင်အား ပေဇာ် က၏။‐ ၂ ဒါဝိဒ်မင်းသည်ဤသိ့ယဇ်များကိပေဇာ်

ပီးေသာအခါ ထာဝရဘရား၏နာမ ေတာ်ကိအမီှ ပ၍လတိ့အားေကာင်းချီး ေပး ပီးလ င်၊‐ ၃

အစားအစာများကိေဝေပးေတာ်မ၏။ မင်း ကီးသည်ဣသေရလ ိင်ငံ ှ ိ အမျိုးသား

အမျိုးသမီးအေပါင်းတိ့အားမန့်တစ်လံး၊ အမဲသားတစ်တံး ှ င့် စပျစ်သီးေြခာက်

အနည်းငယ်စီေပးေတာ်မ၏။ ၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအား ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ ့ တွင်ဝတ် ပကိးကွယ်ရာ၌သီချင်းဆိြခင်း၊

ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းြခင်းတိ့ြဖင့်ဦးေဆာင်ရန် ဒါဝိဒ်မင်းသည်ေလဝိအ ွယ်ဝင်အချို ့တိ့

ကိခန့်ထားေတာ်မ၏။‐ ၅ သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်မှာအာသပ်ြဖစ်၍သ

၏လက်ေထာက်မှာဇာခရိြဖစ်၏။ ေယလ၊ ေ ှ မိ၊ ရာမတ်၊ ေယေဟလ၊ မတိသိ၊

ဧလျာဘ၊ ေဗနာယ၊ သဗေဒဒံ ှ င့်ေယလတိ့သည် ေစာင်းများကိတီးရ က၏။

အာသပ်ကား လင်းကွင်းကိတီးရ၍၊‐ ၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေဗနာယ ှ င့်ယဟာေဇလ

တိ့ကတံပိးခရာများကိပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်၏ေ ှ ့တွင်အချိန်မှန်မှန်မတ်ရ က၏။‐ ၇

ဤကားထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ၍သီချင်းဆိ ကရန် အာသပ် ှ င့်မိမိ၏အေဖာ်

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကိ ဒါဝိဒ်မင်းပထမဆံး အ ကိမ်တာဝန်ေပးြခင်းပင်ြဖစ်သတည်း။ ၈

ထာဝရဘရား၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည် ကီးြမတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ထတ်ေဖာ်ေ ကညာ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမေတာ်တိ့ကိ

လမျိုးတကာတိ့အားေြပာ ကား ကေလာ့။ ၉ ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအ့ံ သဘွယ်ရာတိ့ ကိ

ေြပာ ကားလျက် ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်ေတာ်ကိသီချင်းဆိ၍ ချီးမွမ်း ကေလာ့။

၁၀ ငါတိ့အားကိယ်ေတာ်ပိင်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်အားဝတ် ပကိးကွယ်သအေပါင်း တိ့သည် ဝမ်းေြမာက် င်ြမူး ကေစ။

၁၁ ကမေတာ်မရန်ထာဝရဘရား၏ထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ် ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်အားအစဥ်အ မဲဝတ် ပ ကိးကွယ် ကေလာ့။ ၁၂ဘရားသခင်၏အေစခံယာကပ်၏သား

ေြမးတိ၊့ ဘရားသခင်ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ ဣသေရလ၏သားေြမးတိ၊့

ကိယ်ေတာ်ြပေတာ်မသည့် ကီးြမတ်အ့ံ သဖွယ် ေကာင်းေသာနိမိတ်လကဏာတိ့ကိလည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်ချမှတ်ေတာ်မေသာတရား စီရင်ချက်တိ့ကိလည်းေကာင်း ေအာက်ေမ့သတိရ ကေလာ့။ ၁၄

ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့၏ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ်တိ့သည်

ကမာတစ်ဝန်းလံးအတွက်ြဖစ်၏။ ၁၅ ထာဝစဥ်တည် မဲေစရန်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်

မေသာ ပဋိညာဥ်ေတာ်တည်းဟေသာ အာြဗဟံ ှ င့်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာ

ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊ ဣဇာက်အားေပးေတာ်မေသာကတိေတာ် ကိလည်းေကာင်း၊

အဘယ်အခါ၌မ မေမ့မေလျာ့ က ှ င့်။ ၁၇ ထာဝရဘရားသည်ထာဝစဥ်တည် မဲမည့်

ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိယာကပ် ှ င့် ပေတာ်မခ့ဲ၏။ ၁၈ ကိယ်ေတာ်က``ခါနာန်ြပည်ကိသင့်အားငါေပးမည်။

သင်သည်ထိြပည်ကိအပိင်ရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်သည်

အေရအတွက်အားြဖင့်နည်းပါး၍၊ ခါနာန်ြပည်တွင်သစိမ်းတစ်ရံဆံများ အြဖစ်ြဖင့် ေနရ က၏။ ၂၀

တစ် ိင်ငံမှတစ် ိင်ငံ၊လမျိုးတစ်မျိုးမှ တစ်မျိုးသိ့ လှည့်လည်သွားလာရ က၏။ ၂၁

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်သတိ့အားဖိစီး ှ ိပ်စက်ရန် အဘယ်သကိမ ခွင့် ပေတာ်မမ။

သတိ့အားကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ရန် ှ င်ဘရင်တိ့အားသတိေပးေတာ်မ၏။ ၂၂

ကိယ်ေတာ်က``ငါေ ွးချယ်ထားသည့်အေစခံ တိ့ကိ ေဘးဥပဒ်မေရာက်ေစ က ှ င့်။

ငါ၏ပေရာဖက်တိ့ကိမထိ က ှ င့်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၂၃ ကမာသကမာသားအေပါင်းတိ၊့သီချင်းဆိ၍

ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း က ေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားကယ်ေတာ်မေ ကာင်း
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သတင်းေကာင်းကိ ေန့စဥ်ေန့တိင်းထတ်ေဖာ်ေ ကညာ ကေလာ့။ ၂၄

လမျိုးတကာတိ့အားကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရကိလည်းေကာင်း၊ လအေပါင်းတိ့အားကိယ်ေတာ်၏

အ့ံ သဖွယ်ေသာအမေတာ်တိ့ကိလည်းေကာင်း ထတ်ေဖာ်ေ ကညာ ကေလာ့။ ၂၅

ထာဝရဘရားသည် ကီးြမတ်ေတာ်မ၍ ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိေထာမနာ ပရ က ေပမည်။

ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားအြခားဘရားများ ထက် ပိ၍ေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသရ ကေပမည်။ ၂၆

အြခားလမျိုးတိ့၏ဘရားများသည် ပ်တများသာြဖစ် က၏။ ထာဝရဘရားမကားမိးေကာင်းကင်ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ဘန်းအသေရေတာ် ှ င့်တန်ခိးအာ ေဘာ်

ေတာ်သည် ကိယ်ေတာ်အားဝိင်းရံလျက် ှ ိ ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ဗိမာန်ေတာ်သည်ဝမ်းေြမာက်

င်ြမူးသံ ှ င့်ြပည့်လျက် ှ ိ ၏။ ၂၈ကမာေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ၊့ထာဝရဘရားကိ ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ် ှ င့်တန်ခိး အာ ေဘာ်ေတာ်ကိေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂၉

ဘန်းအသေရေတာ် ှ င်ထာဝရဘရား၏နာမ ေတာ်ကိ ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ပေဇာ်သကာကိေဆာင်ယလျက်ကိယ်ေတာ်၏ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဝင် ကေလာ့။

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာအ ှ င် ကလာေတာ်မေသာအခါဦး တ်ပျပ်ဝပ်

ကေလာ့။ ၃၀ ကမာေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ၊့ကိယ်ေတာ်၏ ေ ှ ့ေတာ်၌

ေကာက်လန့်တန်လပ် ကေလာ့။ ကမာေြမ ကီးသည်မေ ့မလျား ိင်ေအာင်

မိမိ၏ေနရာတွင်ခိင် မဲစွာတည်ေန၏။ ၃၁ အချင်းကန်းေြမ ှ င့်မိးေကာင်းကင်တိ၊့

င်လန်းဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း

လမျိုးတကာတိ့အားေြပာ ကားေလာ့။ ၃၂ ပင်လယ် ှ င့်ပင်လယ်ထဲတွင် ှ ိ သမ ေသာ

သတဝါတိ၊့ ြမည်ဟည်းသံကိ ပ ကေလာ့။ ပင်လယ် ှ င့်လယ်ြပင်တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာတိ၊့

င်လန်းဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ၃၃ ထာဝရဘရားသည်ကမာေလာကကိအပ်စိး

ရန် ကလာေတာ်မေသာအခါ၊ ေတာများ ှ ိ သစ်ပင်တိ့သည် င်လန်းစွာ

ေကးေကာ် ကလိမ့်မည်။ ၃၄ ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မသည် ြဖစ်၍

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မ၏။ ၃၅

``ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း၍ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာ

နာမေတာ်ကိ ေထာမနာ ပ ကေစရန်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ ကယ်တင် ှ င်ဘရားသခင်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိစ ံ း၍ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား

လမျိုးတကာတိ့၏လက်မှကယ်ေတာ်မပါ'' ဟ ကိယ်ေတာ်အား မက်ဆိ ကေလာ့။

၃၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်အားယခမှစ၍ကမာအဆက်ဆက် ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ထိအခါလအေပါင်းတိ့သည်``အာမင်'' ဟဆိ ၍ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ က ကန်၏။ ၃၇

ဒါဝိဒ်မင်းသည်အာသပ် ှ င့်သ၏သားချင်း ေလဝိအ ွယ်တိ့အား ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်

တည်ရာဌာနတွင်ကိးကွယ်ဝတ် ပမအတွက် အ မဲတမ်းတာဝန်ေပးအပ်ေတာ်မ၏။

သတိ့ သည်ေန့စဥ်ေန့တိင်းမိမိတိ့၏တာဝန်ဝတရား များကိေဆာင် ွက်ရ က၏။‐ ၃၈

ေယဒသန်၏သား သဗေဒဒံ ှ င့်သ၏သားချင်း စမှလေြခာက်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

အာသပ် ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အားကညီမစရ က၏။ ေဟာသံ ှ င့် သဗေဒဒံတိ့ကား

တံခါးမးများြဖစ်သတည်း။ ၃၉ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ် ှ င့်သ၏အေဖာ်ယဇ် ပေရာဟိတ်များမကား

ဂိေဗာင်၌ထာဝရ ဘရားအားကိးကွယ်ဝတ် ပရာဌာနတွင် တာဝန်ယရ ကေလသည်။‐ ၄၀

သတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ထာဝရဘရား ေပးအပ်ေတာ်မေသာပညတ်

ကျမ်းတွင်ေရးသားပါ ှ ိ သည့်အတိင်းေန့စဥ် နံနက်၌တစ် ကိမ်၊ ညေန၌တစ် ကိမ်ယဇ်ပလင်

ေပ တွင် ယဇ်ေကာင်များကိအေကာင်လိက်တင် ၍မီး ိ ့ပေဇာ်ရ က၏။‐ ၄၁

ထာဝရဘရား၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝရ တည်သည်ြဖစ်၍ ေထာမနာသီချင်းများြဖင့်

ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းရန်သီးြခား သတ်မှတ်ေ ွးချယ်ထားသေဟမန်၊ ေယဒသန်

ှ င့်အြခားသတိ့သည်လည်း ထိအရပ်တွင် ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်အတ ှ ိ  ကေပ သည်။‐ ၄၂

ေထာမနာသီချင်းများကိသီဆိချိန်၌ေဟမန် ှ င့်ေယဒသန်တိ့သည်တံပိးခရာ၊ လင်းကွင်း ှ င့်

အြခားတရိယာများကိတီးမတ်ရာ၌လည်း တာဝန်ယရ က၏။ ေယဒသန်၏သားချင်းစ မှလတိ့သည်

တံခါးများကိတာဝန်ယ၍ ေစာင့်ရသများြဖစ် က၏။ ၄၃ ထိ့ေနာက်လအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့၏အိမ်

အသီးသီးသိ့ြပန်သွား က၏။ ဒါဝိဒ်မင်း သည်လည်းမိမိ၏အိမ်ေထာင်စသားတိ့ထံ သိ့ြပန်သွားေတာ်မ၏။

၁၇ ယခအခါဒါဝိဒ်မင်းသည် မိမိနန်းေတာ်တွင် စံြမန်းလျက်ေနေတာ်မေလ ပီ။

တစ်ေန့သ၌ သသည်ပေရာဖက်နာသန်အားေခ  ပီးလ င်``ငါ

သည်အာရစ်သား ှ င့်တည်ေဆာက်ေသာနန်းေတာ် တွင်စံေနရ၏။ ဘရားသခင်၏ပဋိညာဥ်

ေသတာေတာ်မကား တဲေတာ်၌ပင် ှ ိ ေနေပ သည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂

နာသန်က``အ ကံအစည်ေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်း ပေတာ်မပါ။ ဘရားသခင်သည်အ ှ င်မင်း

ကီး ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၃ သိ့ရာတွင်ထိည၌ဘရားသခင်သည်နာသန် အား၊ ၄

``ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်ထံသိ့သွား၍သသည် ငါကျိန်းဝပ်ရန်ဗိမာန်ေတာ်ကိတည်ေဆာက်

ရမည့်သမဟတ်ေကာင်းေြပာ ကားေလာ့။‐ ၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှ

ထတ်ေဆာင်လာချိန်မှအစ ပ၍ ငါသည်အဘယ် အခါမ ဗိမာန်ေတာ်တွင်မကျိန်းမဝပ်ခ့ဲ။ တဲ

ေတာ်များတွင်သာလ င်ကျိန်းဝပ်၍ တစ်ေနရာ မှတစ်ေနရာသိ့ေြပာင်းေ ့ခ့ဲ၏။‐ ၆

ဣသေရလြပည်သားတိ့ ှ င့်အတလှည့်လည် သွားလာေလသမ ေသာအရပ်တိ့တွင် ငါသည်

မိမိခန့်ထားေသာမည်သည့်ေခါင်းေဆာင်ကိ မ `သင်တိ့သည်ငါ၏အတွက်အာရစ်သား

ဗိမာန်ေတာ်ကိ အဘယ်ေကာင့်မတည်မေဆာက် သနည်း' ဟေမးြမန်းခ့ဲဖးသည်မ ှ ိ။'' ၇

``သိ့ြဖစ်၍ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်အား၊ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်

ကား`ငါသည်သင့်အားသိးတိ့ကိထိန်းေကျာင်း ရာမှေခ ယ၍ ငါ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏ဘရင်အြဖစ်ြဖင့်ချီး ေြမာက်ေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၈သင်သွားေလရာရာသိ့သင် ှ င့်အတငါ ှ ိ

ခ့ဲ၏။ သင်၏လမ်းမှရန်သအေပါင်းတိ့ကိ သတ်သင်ဖျက်ဆီးခ့ဲ၏။ ကမာေြမေပ တွင်

အ ကီးြမတ်ဆံးသများနည်းတသင့်ကိ ငါထင်ေပ ေကျာ် ကားေစမည်။‐ ၉

ငါသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်ေသာဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ေနထိင်ရန်အရပ်ကိေ ွးချယ်၍ သ

တိ့အားေနရာချထားေပးခ့ဲ၏။ သတိ့သည်ေနာင် အဘယ်အခါ၌မ ဖိစီး ှ ိပ်စက်မကိခံရ

ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ဤြပည်သိ့ဝင်ေရာက်လာ ချိန်မှအစ ပ၍အ ကမ်းဖက်သမားတိ့၏

တိက်ခိက်မကိခံခ့ဲရေသာ်လည်း ေနာင်အဘယ် အခါ၌မ ခံရ ကေတာ့မည်မဟတ်။ ငါ

သည်သင်၏ရန်သအေပါင်းကိ ှ ိမ်နင်းမည်၊ သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိလည်းတည် မဲေစ

မည်ဟ၍ကတိ ပ၏။‐ ၁၁ သင်သည်ကွယ်လွန်၍ဘိးေဘးတိ့၏သချုင်း

များအနီးတွင်သ ဂဟ်ြခင်းကိခံရေသာ အခါ ငါသည်သင့်သားတစ်ေယာက်ကိဘရင်

အြဖစ်ချီးြမင့်၍သ၏ ိင်ငံကိတည်တ့ံ ခိင် မဲေစမည်။‐ ၁၂သသည်ငါ၏အတွက်ဗိမာန်ေတာ်တစ်ေဆာင်

ကိတည်ေဆာက်လိမ့်မည်။ ငါသည်လည်းသ၏ မင်းဆက်ကိထာဝစဥ်တည် မဲေစမည်။‐ ၁၃

ငါသည်သ၏အဖြဖစ်လိမ့်မည်။ သသည်လည်း ငါ၏သားြဖစ်လိမ့်မည်။ ငါသည်သင့်အားဘရင်

အြဖစ်ြဖင့်ချီးေြမာက် ိင်ရန်ေ ှ ာလကိဖယ် ှ ား၍ ငါ၏အေထာက်အကကိသ့ထံမှ တ်သိမ်းသက့ဲသိ့

သင်၏သားထံမှ တ်သိမ်း လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၄ ငါ၏လမျိုးေတာ် ှ င့်ငါ့ ိင်ငံေတာ်ကိထာဝ

စဥ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ရန် သ့ကိတာဝန်ေပးအပ်မည်။ သ၏မင်းဆက်သည်အဘယ်အခါ၌မ

ြပတ်ရလိမ့်မည်မဟတ်' ဟေြပာ ကားေလာ့'' ဟ၍နာသန်အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

နာသန်သည်ဘရားသခင်ဖွင့်ြပေတာ်မေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်မှန်သမ ကိ ဒါဝိဒ်အားြပန်

ကားေလာက်ထားေလ၏။ ၁၆ ဒါဝိဒ်မင်းသည်တဲေတာ်ထဲသိ့ဝင်၍ထာဝရ

ဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ထိင် ပီးလ င်``အိ ထာဝရ အ ှ င်ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုး ှ င့်က န်

ေတာ်မျိုး၏အိမ်ေထာင်စသည် ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာေကျးဇးေတာ်အေပါင်း ှ င့်

မထိက်တန်ပါ။‐ ၁၇ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဤထက်မက ပိ၍ပင်

ေကျးဇး ပေတာ်မလျက် ှ ိ ပါ၏။ ေနာင်လာလတံ့ေသာ ှ စ်များတွင်ကန်ေတာ်မျိုး ၏သားေြမးတိ့အတွက်

မည်သိ့ ပေတာ်မမည် ကိကတိထားေတာ်မပါ ပီ။ အိ ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ် မျိုးအား ကီးြမတ်သတစ်ဦးအြဖစ် ကိ တင်၍သိမှတ်ေတာ်မပါ ပီ။‐ ၁၈

ဤထက်ပိ၍မည်သိ့ေလာက်ထားရပါမည် နည်း။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏

အေကာင်းကိေကာင်းစွာသိေတာ်မေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံကန်ေတာ်မျိုးအား

ချီးြမင့်ေြမာက်စားေတာ်မပါ၏။‐ ၁၉ အနာဂတ်ကာလ၌ကန်ေတာ်မျိုး ကီးြမတ် လာမည်ကိေဖာ်ြပရန်

ကန်ေတာ်မျိုးအတွက် အလိေတာ် ှ င့်အ ကံအစည်ေတာ်အရ ဤ သိ့ ပေတာ်မြခင်းပင်ြဖစ်ပါ၏။‐ ၂၀

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င် ှ င့်အဘယ် သမ မတပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အစဥ်သိ

ြမင်သည်အတိင်း ကိယ်ေတာ် ှ င်သာလ င် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။‐ ၂၁

ကမာေြမ ကီးေပ တွင်ဣသေရလလမျိုး ှ င့် တေသာလမျိုးမ ှ ိ ပါ။ သတိ့အားကိယ်ေတာ်

ှ င်သည်မိမိပိင်ေတာ်မေသာလမျိုးေတာ်ြဖစ် လာေစရန် ကန်ဘဝမှကယ်ဆယ်ေတာ်မခ့ဲ

ပါ၏။ သတိ့အတွက်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မ ေသာ ကီးြမတ်၍အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းသည့်

အမများေ ကာင့် ဂဏ်သတင်းေတာ်သည်ကမာ သိ့ပျံ ့ ှ ံ ့ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏

လစေတာ်အားအီဂျစ်ြပည်မှကယ်ဆယ် ေတာ်မခ့ဲ ပီးလ င် သတိ့ချီတက်လာ က

ေသာအခါအြခားလမျိုးအေပါင်းတိ့ ကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မပါ၏။‐ ၂၂ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ကိယ်ေတာ် ှ င် ထာဝစဥ်ပိင်ေတာ်မေသာလမျိုးေတာ်ြဖစ်ေစ ေတာ်မပါ ပီ။ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်လာေတာ် မပါ ပီ။ ၂၃ ``သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုး ှ င့်သားေြမးတိ့အတွက်ကိယ်ေတာ် ှ င် ပ ေတာ်မေသာကတိေတာ်ကိ ယခပင်အေကာင်

အထည်ေပ ေစေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င် ပ ေတာ်မမည်ဟအမိန့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း
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အစဥ်ပင် ပေတာ်မပါ။‐ ၂၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သတင်းေတာ်သည်ထင်ေပ

ေကျာ် ကားပါလိမ့်မည်။ လတိ့ကလည်း`အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ် မ၏' ဟအစဥ်အ မဲ မက်ဆိ ကပါလိမ့် မည်။

ကန်ေတာ်မျိုး၏ရာဇပလင်ကိလည်း ထာဝစဥ်တည်ေစေတာ်မပါလိမ့်မည်။‐ ၂၅

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏အေစခံကန်ေတာ် မျိုးအား ဤအမအရာအလံးစံကိဖွင့်ြပ

ေတာ်မေသာေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ကန်ေတာ် မျိုး၏သားေြမးတိ့အားဘရင်အြဖစ်ြဖင့်

ချီးြမင့်ေြမာက်စားေတာ်မမည်ဟမိန့်ေတာ် မေသာေကာင့်လည်းေကာင်းကန်ေတာ်မျိုး သည်

ဤဆေတာင်းပတနာကိကန်ေတာ်မျိုး ၏ဘရားထံေတာ်သိ့တင်ေလာက်ဝ့ံြခင်း ြဖစ်ပါ၏။‐ ၂၆ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးအား

ဤအ့ံ သဖွယ်ေသာကတိေတာ်ကိေပး ေတာ်မပါ ပီ။‐ ၂၇ ကန်ေတာ်မျိုး၏သားေြမးတိ့သည်ကိယ်ေတာ်

ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ဆက်လက်၍မျက် ှ ာရ က ေစရန် သတိ့အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါ

ဟပန် ကားေလာက်ထားပါ၏။ အိ ထာဝရ ဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတိ့အားေကာင်း

ချီးေပးေတာ်မပါ ပီ။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကာင်းချီးမဂလာကိအစဥ်အ မဲ

ခံစားရကပါေစေသာ'' ဟဆေတာင်း သတည်း။

၁၈ ထိ့ေနာက်ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါ ဒါဝိဒ်မင်းသည်ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ ှ င့်

စစ်တိက်ရာအ ိင်ရေတာ်မ၏။ သတိ့၏လက် မှဂါသ မိ ့အနီးတစ်ဝိက် ှ ိ ေကျး ွာများ

ကိသိမ်းယေတာ်မ၏။‐ ၂ ေမာဘအမျိုးသားတိ့ကိလည်း ှ ိမ်နင်းေတာ် မသြဖင့်

သတိ့သည်မင်း ကီး၏လက်ေအာက် ခံများြဖစ်လာ ကလျက်အခွန်ဘ ာများ

ကိဆက်သရ ကေလသည်။ ၃ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်မင်းသည်ဟာမတ် မိ ့အနီးတွင်

ေဇာဘဘရင်ဟာဒေဒဇာကိတိက်ခိက်ေတာ် မ၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ဟာဒေဒဇာ

သည်ဥဖရတ်ြမစ်အထက်ပိင်း ှ ိ နယ်ေြမ ကိသိမ်းယရန် ကိးစားအားထတ်ေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၄

ဒါဝိဒ်သည်ထိမင်း၏စစ်ရထားတစ်ေထာင်၊ ြမင်းစီးသရဲခနစ်ေထာင် ှ င့်ေြခလျင်တပ်

သား ှ စ်ေသာင်းတိ့ကိလက်ရဖမ်းမိေတာ် မ၏။ သသည်စစ်ရထားတစ်ရာအတွက်

လိအပ်သမ ေသာြမင်းတိ့ကိသိမ်းယထား ပီးလ င် အြခားြမင်းတိ့အားဒးေခါက်ေ ကာ

ကိြဖတ်၍ေြခဆံွ ့ေအာင် ပေတာ်မ၏။ ၅ ဒမာသက် မိ ့မှ ရိအမျိုးသားတိ့သည်

ဟာဒေဒဇာဘရင်ကိစစ်ကရန်တပ်တစ် တပ်ေစလတ်လိက် က၏။ ဒါဝိဒ်မင်းသည်

သတိ့အားတိက်ေတာ်မ၍ လ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်ကိသတ်သင်ပစ်ေတာ်မသည်။‐ ၆

ထိေနာက်ထိသတိ့ပိင်နက်တွင်စစ်စခန်း များချ၍ထားေတာ်မ၏။ သတိ့သည်လည်း

ဒါဝိဒ်မင်း၏လက်ေအာက်ခံများြဖစ်လာ ကလျက် သ့အားအခွန်ဘ ာများကိဆက် သရ က၏။

ထာဝရဘရားသည်ဒါဝိဒ် မင်းအားအရပ်တကာ၌ေအာင်ပဲွကိ ေပးေတာ်မ၏။‐ ၇

ဒါဝိဒ်သည်ဟာဒေဒဇာ၏အရာ ှ ိ များ ကိင် ေဆာင်သည့်ေ ဒိင်းလားတိ့ကိဖမ်းဆီးသိမ်းယ

ေတာ်မ ပီးလ င် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေဆာင်ယ သွားေတာ်မ၏။‐ ၈

သသည်ဟာဒေဒဇာအစိးရသည့်တိဗဟတ် မိ ့ ှ င့် ခန် မိ ့တိ့မှေ ကးဝါအေြမာက်အြမား

ကိလည်းသိမ်းယ၍သွားေလသည်။ (ေနာင်အခါ ၌ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ထိေ ကးဝါတိ့ြဖင့်ေရ

ကန်တိင် ကီးများ၊ ဗိမာန်ေတာ်အတွက်အိး ခွက်များကိ ပလပ်သတည်း။) ၉

ဒါဝိဒ်မင်းသည်ဟာဒေဒဇာမင်း၏တပ်မ ေတာ်တစ်ခလံးကိ ဖိခွင်းလိက်ေ ကာင်း

ဟာမတ်ဘရင်ေတာဣ ကားသိေလေသာ်‐ ၁၀ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးအား တ်ခွန်းဆက်သရန် ှ င့်

စစ်ပဲွ ိင်သည့်အတွက် ှ စ်ေထာင်းအားရေ ကာင်း ေဖာ်ြပရန်သားေတာ်ဟေဒါရံကိေစလတ်

လိက်ေလသည်။ ဟေဒါရံသည်ဒါဝိဒ်မင်း အတွက် ေ ၊ ေငွ၊ ေကးဝါ၊ တိ့ြဖင့် ပီးေသာ

လက်ေဆာင်ပဏာများကိယေဆာင်သွား၏။‐ ၁၁ ဒါဝိဒ်မင်းသည်ထိပစည်းတိ့ကိမိမိစစ်ပဲွ ိင်

သည့်ဧဒံြပည်၊ ေမာဘြပည်၊ အမုန်ြပည်၊ ဖိလိတိ ြပည် ှ င့်အာမလက်ြပည် ှ ိ လမျိုးတကာတိ့

ထံမှရ ှ ိ ခ့ဲေသာေ ၊ ေငွများ ှ င့်အတဝတ် ပ ကိးကွယ်ရာ၌အသံး ပရန်ဆက်ကပ်ပေဇာ် ေတာ်မ၏။ ၁၂

ေဇ ယာ၏သားအဘိ ှ ဲ သည်ဆားချိုင့်ဝှမ်း တွင် ဧဒံအမျိုးသားလတစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်

ကိလပ် ကံေလသည်။‐ ၁၃ သသည်ဧဒံြပည်တစ်ေလာက်လံးတွင်တပ်စခန်း

များချ၍ထားသြဖင့် ထိအရပ် ှ ိ လတိ့သည် ဒါဝိဒ်၏လက်ေအာက်ခံများြဖစ်လာ ကေလ၏။

ထာဝရဘရားသည်ဒါဝိဒ်အားအရပ် တကာတွင်ေအာင်ပဲွကိေပးေတာ်မသတည်း။ ၁၄

ဒါဝိဒ်သည်ဣသေရလ ိင်ငံတစ်ခလံးကိ အစိးရေတာ်မ၍ မိမိ၏ြပည်သြပည်သား

အေပါင်းတိ့အေပ တွင်အစဥ်ပင်တရား မ တစွာစီရင်အပ်ချုပ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၅

ေဇ ယာ၏ညီယွာဘသည်တပ်မေတာ် ဗိလ်ချုပ်ြဖစ်၍ အဟိလဒ်၏သားေယာ ှ ဖတ်

သည်မှတ်တမ်းထိမ်းမးြဖစ်၏။‐ ၁၆ အဟိတပ်၏သားဇာဒတ် ှ င့်အဗျာသာ၏

သားအဟိမလက်သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ြဖစ် က၏။ စရာယကားနန်းေတာ်အတွင်းဝန်

ြဖစ်သတည်း။‐ ၁၇ ေယာယဒ၏သားေဗနာယသည်ဒါဝိဒ်၏ ကိယ်ရံေတာ်တပ်ဖဲွ ့ဝင်၊ ေခရသိအမျိုးသား

များ ှ င့်ေပလသိအမျိုးသားတိ့ကိအပ်ချုပ် ရေလသည်။ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်တိ့သည်လည်း

ကီးြမင့်သည့်ရာထးရာခံများတွင်မင်း ကီး ၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ရက၏။

၁၉ ထိေနာက်ကာလအနည်းငယ် ကာေသာ အခါ အမုန်ဘရင်နာဟတ်ကွယ်လွန်၍

သ၏သားဟာ န်မင်းြဖစ်ေလ၏။‐ ၂ ဒါဝိဒ်က``ဟာ န်၏အဖနာဟတ်သည်သစာ

ှ ိ ေသာမိတ်ေဆွြဖစ်ေ ကာင်း ငါ့အားြပသခ့ဲ သည့်နည်းတငါသည်လည်းဟာ န်အားြပသ ရေပမည်''

ဟဆိလျက်သ၏ထံသိ့ဝမ်းနည်း ေကကဲွေကာင်းသဝဏ်လာကိေစတမန်များ ှ င့်ေပးပိ့ေတာ်မလိက်၏။

ထိသတိ့အမုန်ြပည်သိ့ေရာက် ှ ိ  ကေသာ အခါ ဟာ န်မင်း၏ေ ှ ့သိ့ဝင် က၏။‐ ၃

အမုန်အမျိုးသားေခါင်းေဆာင်များက``ဒါဝိဒ် သည်အ ှ င်မင်း ကီး၏ခမည်းေတာ်ကိဂဏ် ပ

သည့်အေနြဖင့် ဤေစတမန်များကိေစလတ် ၍ဝမ်းနည်းေ ကကဲွေ ကာင်းသဝဏ်လာကိ

ေပးပိ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟမှတ်ေတာ်မပါ သေလာ။ အဘယ်နည်း ှ င့်မ မဟတ်ပါ။ ဤ

ိင်ငံကိချင်းနင်းဝင်ေရာက်သိမ်းပိက် ိင်ရန် အေြခအေနကိေလ့လာစံစမ်းရန် ထိသ

တိ့အားသလ ိုများအြဖစ်ြဖင့်ေစလတ် လိက်ြခင်းသာလ င်ြဖစ်ပါသည်'' ဟ ေလာက်ထား က၏။ ၄

ဟာ န်သည်ဒါဝိဒ်၏ ေစတမန်တိ့ကိဖမ်း ဆီးကာမတ်ဆိတ်များကိရိတ်၍

အဝတ်များ ကိတင်ပါးအထိြဖတ် ပီးလ င်သတိ့ အားြပန်၍လတ်လိက်၏။‐ ၅

သတိ့သည်အလွန်ပင် ှ က်သြဖင့်မိမိတိ့ တိင်းြပည်သိ့မြပန်ဘဲေန က၏။ ဤအြဖစ်

အပျက်ကိဒါဝိဒ် ကားသိေသာအခါသ တိ့အား``သင်တိ့သည်ေယရိေခါ မိ ့တွင်ေန ကေလာ့။

မတ်ဆိတ်များြပန်၍မ ှ ည်မချင်း မိမိတိ့ြပည်သိ့မြပန်ခ့ဲ က ှ င့်'' ဟ အေကာင်း ကားေတာ်မ၏။

၆ ဟာ န်မင်း ှ င့်အမုန်အမျိုးသားတိ့သည် ဒါဝိဒ်မင်းအား မိမိတိ့ရန်ဖက် ပမိ က

ေကာင်းသိ ှ ိ လာ ကေသာအခါေမေသာ ေပါတာမိြပည်အထက်ပိင်း ှ င့် ရိြပည် ြဖစ် ကေသာမာခါြပည်၊

ေဇာဘြပည်တိ့ မှစစ်တပ်တစ်တပ်ကိေငွတန်ချိန်ေလး ဆယ်မ ေပး၍ငှားရမ်း က၏။‐ ၇

သတိ့သည်မိမိတိ့ငှားရမ်းထားသည့်စစ် ရထားသံးေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ င့် မာခါြပည်

ဘရင်၏တပ်မေတာ်ကိေခ ေဆာင်ကာ ေမ ဒဘ မိ ့အနီးသိ့လာ၍စခန်းချေလသည်။

အမုန်အမျိုးသားတိ့သည်လည်းမိမိတိ့၏ မိ ့အေပါင်းမှထွက်၍စစ်တိက်ရန်အသင့်

ြပင် ကကန်၏။ ၈ ဒါဝိဒ်သည်ဤအေကာင်းအရာကိ ကား ေသာအခါ ယွာဘ ှ င့်တပ်မေတာ် ကီး

တစ်ခလံးကိေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၉ အမုန်အမျိုးသားတိ့သည်လာေရာက်၍ မိမိ

တိ့၏ မိ ့ေတာ်ရဗာ မိ ့အဝင်တွင်ေနရာယ က၏။ စစ်ကေရာက် ှ ိ လာ ကေသာဘရင်

တိ့သည်လည်းကွင်းြပင်တွင်ေနရာယ ကကန်၏။ ၁၀ ယွာဘသည်မိမိအားအေ ှ ့မှလည်းေကာင်း၊

အေနာက်မှလည်းေကာင်း၊ ရန်သတပ်သားတိ့ တိက်ခိက် ကလိမ့်မည်ကိသိြမင်ေသာအခါ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင်အေတာ် ဆံးစစ်သရဲတိ့ကိေ ွးချယ်ကာ ရိတပ်

ကိမျက် ှ ာမ၍ေနရာယေစ၏။‐ ၁၁ ကင်းေသာသတိ့ကိမမိမိ၏ညီအဘိ ှ ဲ အားကွပ်ကဲေစ၏။

အဘိ ှ ဲ သည်လည်းသ တိ့အားအမုန်တပ်သားတိ့ကိမျက် ှ ာမ ၍ေနရာယေစ၏။‐

၁၂ ယွာဘက`` ရိတပ်သားတိ့သည်ငါတိ့ အားအ ိင်ရလျက်ေနပါမ သင်သည်လာ

၍ငါ့အားကညီေလာ့။ အကယ်၍အမုန် တပ်သားတိ့ကသင့်ကိအ ိင်ရလျက်

ေနပါမငါသည်လာ၍သင့်ကိကညီမည်။‐ ၁၃ စွမ်းရည်သတိ ှ ိ ေစ ကေလာ့။ ငါတိ့သည် မိမိတိ့၏လမျိုး၊

မိမိတိ့ကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်၏ မိ ့များအတွက် ကိး စား၍တိက်ခိက် ကကန်အ့ံ။ ထာဝရ

ဘရားသည်မိမိအလိေတာ် ှ ိ သည် အတိင်းြဖစ်ပါေစေသာ'' ဟအဘိ ှ ဲ အားဆိ၏။

၁၄ ယွာဘ ှ င့်သ၏တပ်သားတိ့သည်ေ ှ ့သိ့ ချီတက်တိက်ခိက်လ င် ရိတပ်သားတိ့

သည်ထွက်ေြပး ကကန်၏။‐ ၁၅ ယင်းသိ့ထွက်ေြပးသည်ကိအမုန်တပ်သား

တိ့ြမင်ေသာအခါ သတိ့သည်လည်းအဘိ ှ ဲ ၏ေ ှ ့မှထွက်ေြပးကာ မိ ့တွင်းသိ့ဆတ်

ခွာသွား ကကန်၏။ ထိအခါယွာဘသည် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်ေလ၏။ ၁၆

ရိအမျိုးသားတိ့သည် ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အ ိင်ရသွားေ ကာင်းကိသိ ှ ိ လာ ကသြဖင့်

သတိ့သည်ဥဖရတ်ြမစ်အေ ှ ့ ဘက်ကမ်း ှ ိ  ရိြပည်နယ်မှစစ်သားတိ့ကိ ေခ ယကာ

ေဇာဘြပည်မှဟာဒေဒဇာမင်း တပ်မေတာ်တပ်မးေ ှ ာဗက်၏လက်ေအာက် တွင်ထား ှ ိ  က၏။‐

၁၇ ဤအေကာင်းကိဒါဝိဒ် ကားေလေသာ် ဣသေရလတပ်သားများကိစ ံ းေစလျက်

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိြဖတ်ကး ပီးလ င် ရိတပ် များကိမျက် ှ ာမ၍ေနရာယေစေတာ်

မ၏။ စစ်ပဲွကားအစ ပေလ ပီ။‐ ၁၈ ထိေနာက်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ရိအမျိုးသားတိ့အားတပ်လှန့်ထွက်ေြပး ေစ က၏။ ဒါဝိဒ် ှ င့်သ၏တပ်မေတာ်သည်

ရထားစီးစစ်သရဲခနစ်ေထာင် ှ င့်ေြခလျင် တပ်သားေလးေသာင်းတိ့ကိသတ်သင်ပစ်

လိက် ကသတည်း။ သတိ့သည် ရိတပ်မး ေ ှ ာဗက်အားလည်းသတ်သင်လိက် ကသည်။‐ ၁၉

ဟာဒေဒဇာ၏လက်ေအာက်ခံဘရင်တိ့ သည် မိမိတိ့အေရး ံ းနိမ့် က ပီြဖစ် ေကာင်းသိ ှ ိ လာေသာအခါ
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ဒါဝိဒ် ှ င့် စစ်ေြပ ငိမ်းရန်ေဆာင် ွက် ကလျက် ဒါဝိဒ်၏လက်ေအာက်ခံများြဖစ်လာ က၏။

ရိအမျိုးသားတိ့သည်ေနာင် အဘယ်အခါ၌မ အမုန်အမျိုးသား တိ့အားစစ်ကလိစိတ်မ ှ ိ  ကေတာ့ေပ။

၂၀ ေနာက်တစ် ှ စ်ေ ွဦးေပါက်စ၊ ဘရင်တိ့စစ် ချီေလ့ ှ ိ သည့်အခါကာလ၌

ယွာဘသည် တပ်မေတာ်ကိဦးေဆာင်၍ အမုန်ြပည်သိ့ ချင်းနင်းဝင်ေရာက်ကာ

ရဗာ မိ ့ကိဝိင်း၍ ထား၏။ ဒါဝိဒ်မကားေယ  ှ လင် မိ ့ တွင်ေနရစ်သတည်း။ ယွာဘသည်ရဗာ မိ ့

ကိဝိင်းရံတိက်ခိက်ဖျက်ဆီးလိက်၏။‐ ၂ အမုန်အမျိုးသားတိ့ကိးကွယ်ေသာေမာလတ်

ဘရား ပ်တ၏ဦးေခါင်းထက်တွင် အေလး ချိန်ခနစ်ဆယ့်ငါးေပါင် ှ ိ ေသာေ သရဖ

တစ်ခ ှ ိ ၏။ ထိသရဖတွင်ေကျာက်မျက် ရတနာတစ်လံး ှ ိ ၏။ ထိေကျာက်ကိဒါဝိဒ်

သည်ယ၍မိမိ၏သရဖတွင်တပ်ဆင် ေလသည်။ သသည်ရဗာ မိ ့မှတိက်ရာပါ

ပစည်းအေြမာက်အြမားကိလည်းယ၍ သွား၏။‐ ၃ ထိ မိ ့မှလတိ့ကိေခ ေဆာင် ပီးလ င် လ၊

ေပါက်တး၊ ပဆိန်တိ့ြဖင့်လပ်ရေသာအလပ် ကမ်းများကိလပ်ေစေလသည်။ ဒါဝိဒ်သည်

အမုန်ြပည် ှ ိ အြခား မိ ့များမှလတိ့ ကိလည်းဤနည်းအတိင်းပင် ပေတာ်မ ပီးလ င်

မိမိ၏တပ်မေတာ်သားများ ှ င့် အတေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်သွား ေတာ်မ၏။ ၄

ထိေနာက်တစ်ဖန်ေဂဇာ မိ ့တွင်ဖိလိတိ အမျိုးသားတိ့ ှ င့်စစ်ြဖစ်ြပန်၏။ ဤ

တိက်ပဲွတွင်ဟ ှ သိ မိ ့မှသိေဗခဲသည် သာဖဆိသ ကီးမားေသာစစ်သရဲ ကီး ကိလပ် ကံလိက်သြဖင့်

ဖိလိတိအမျိုး သားတိ့သည်အေရး ံ းနိမ့်သွား က၏။ ၅ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ ှ င့်အြခားတိက်ပဲွ

တစ်ရပ်ြဖစ်ေသး၏။ ထိတိက်ပဲွတွင်ယာဣယ ၏သားဧလဟာနန်သည် ဂါသ မိ ့မှ

ေဂါလျက်၏ညီလာခမိအားလပ် ကံ လိက်၏။ ဧလဟာနန်လံှ ိ းသည်ရက်ကန်း

လက်လိပ်တမ  ကီးမားသတည်း။ ၆ ဂါသ မိ ့တွင်အြခားတိက်ပဲွတစ်ရပ်ြဖစ် ပွားြပန်၏။

ထိတိက်ပဲွတွင်လက်တစ်ဖက် လ င်လက်ေချာင်းေြခာက်ေချာင်း ှ င့် ေြခတစ်

ဖက်လ င်ေြခေချာင်းေြခာက်ေချာင်း ှ ိ ၍ အလွန်ထွား ကိင်း ကီးမားသလတစ် ေယာက်ပါဝင်၏။

သသည်ကိယ်လက် ကီး ထွားသည့်ေ ှ းလမျိုးမှဆင်းသက်လာ သြဖစ်သတည်း။‐ ၇

သသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား စစ်ထိးရန် ကံးဝါးဖိတ်ေခ လိက်ေသာအခါ

ဒါဝိဒ်၏အစ်ကိြဖစ်သ ှ ိ မာ၏သား ေယာနသန်ကသ့အားသတ်ပစ်ေလသည်။

၈ ဒါဝိဒ် ှ င့်သ၏တပ်သားတိ့သတ်ြဖတ်ပစ် ကသည့်ဤလသံးဦးတိ့သည် ဂါသ မိ ့

မှကိယ်လက် ကီးထွားသည့်လမျိုးအဆက် အ ွယ်များြဖစ်သတည်း။

၂၁ စာတန်သည်ဣသေရလြပည်သားတိ့ကိ ဒကေပးလိသြဖင့် ဒါဝိဒ်အားသန်းေခါင်

စာရင်းေကာက်ယရန်ဆံးြဖတ်ေစ၏။‐ ၂ ဒါဝိဒ်သည်ယွာဘ ှ င့်အြခားတပ်မးများ

အား``သင်တိ့သည်တိင်းြပည်တစ်စွန်းမှ အြခားတစ်စွန်းသိ့တိင်ေအာင် ဣသေရလ

ိင်ငံတစ်ေလာက်လံးကိသွားေရာက်၍လဦး ေရစာရင်းေကာက်ယ ကေလာ့။ လဦးေရ

မည်မ  ှ ိ သည်ကိငါသိလိသည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ယွာဘက``ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလ

ြပည်သားတိ့အား ယခထက်အဆတစ်ရာ ပိမိတိးပွားေအာင် ပေတာ်မပါေစေသာ။ အ ှ င်မင်း ကီး၊

သတိ့အေပါင်းသည်ကိယ် ေတာ် ှ င်၏အေစခံများြဖစ် ကပါ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတစ်ရပ်လံးအြပစ်

ရ ကေစရန် အဘယ်ေ ကာင့်ဤအမကိ ပေတာ်မပါသနည်း'' ဟေလာက်ထား၏။‐ ၄

သိ့ရာတွင်မင်း ကီးသည်မိမိ၏အမိန့် အတိင်းလိက်နာေစေတာ်မ၏။ ယွာဘသည်

ထွက်ခွာသွား ပီးလ င် ဣသေရလ ိင်ငံ တစ်ခလံးသိ့လှည့်လည်ကာေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်လာ၏။‐ ၅

သသည်စစ်မထမ်း ိင်သလေပါင်းဣသ ေရလြပည်မှ တစ်သန်းတစ်သိန်း ှ င့်ယဒ

ြပည်မှေလးသိန်းခနစ်ေသာင်း ှ ိ ေ ကာင်း ဒါဝိဒ်မင်းအားအစီရင်ခံေလသည်။‐ ၆

ယွာဘသည်ဘရင်၏အမိန့်ကိမ ှ စ်သက် သြဖင့် ေလဝိ ှ င့်ဗယာမိန်အ ွယ်တိ့တွင်

သန်းေခါင်စာရင်းမေကာက်ယခ့ဲေပ။ ၇ ဒါဝိဒ် ပေသာအမကိဘရားသခင်သည် ှ စ်သက်ေတာ်မမသြဖင့်

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အားဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။‐ ၈ ဒါဝိဒ်က``ကန်ေတာ်မျိုးသည် ဤေကာက်မက်

ဖွယ်ေကာင်းေသာအြပစ်ကိကးလွန်မိပါ ပီ။ ကန်ေတာ်မျိုးအား အြပစ်ေြဖလတ်ေတာ် မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည် မိက်မဲစွာ ပမိ ပါ ပီ'' ဟဘရားသခင်အားေလာက် ထား၏။ ၉

ထိအခါထာဝရဘရားသည် ဒါဝိဒ်၏ ပေရာဖက်ြဖစ်သဂဒ်အား၊‐ ၁၀သင်သည်ဒါဝိဒ်ထံသိ့သွားေလာ့။

ငါ ပရန် ှ ိ သည့်အမသံးခအနက် သသည်မိမိ ကိက် ှ စ်သက်ရာတစ်ခကိ ေ ွးချယ် ိင်

ေ ကာင်းေြပာ ကားေလာ့။ သေ ွးချယ်ရာ ကိငါ ပမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ဂဒ်သည်ဒါဝိဒ်ထံသိ့သွား၍ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်းတင်ြပ ပီးလ င်၊‐ ၁၂ ``အ ှ င်မင်း ကီး၊

သံး ှ စ်ပတ်လံးအစာ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးသည့်ေဘး၊ သံးလပတ် လံးသင့်ကိရန်သလိက်မီ၍ထားြဖင့်

လပ် ကံေသာေဘး၊ သံးရက်ပတ်လံးကပ် ေရာဂါတည်းဟေသာထာဝရဘရား

၏ ားြဖင့် ေကာင်းကင်တမန်ကိေစလတ် ကာ ဣသေရလ ိင်ငံတစ်ေလာက်လံး

တွင်သတ်ြဖတ်မည့်ေဘးတိ့အနက် အဘယ်ကိေ ွးချယ်ေတာ်မပါမည်နည်း။

ထာဝရဘရားအားအက ်ပ်ြပန် ကား ေလာက်ထားရပါမည်'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၁၃

ဒါဝိဒ်သည်ဂဒ်အား``ငါသည်အလွန်ဆိးဝါး ေသာအေြခအေနသိ့ေရာက်၍ေနေလ ပီ။

သိ့ရာတွင်လတိ့အြပစ်ေပးသည်ကိငါ မခံလိ။ ထာဝရဘရားအြပစ်ေပးေတာ် မပါေစ။

ကိယ်ေတာ်သည်က ဏာထား ေတာ်မတတ်ေသာအ ှ င်ြဖစ်ပါ၏'' ဟ ဆိ၏။ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလ ြပည်သားတိ့အေပ သိ့ ကပ်ေရာဂါသက်

ေရာက်ေစေတာ်မသြဖင့်လခနစ်ေသာင်း ေသေလ၏။‐ ၁၅ ဘရားသခင်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ

ဖျက်ဆီးေတာ်မရန် ေကာင်းကင်တမန်တစ် ပါးေစလတ်ေတာ်မ ပီးမှစိတ်ေြပာင်းလဲ

ေတာ်မ၍``ဤမ  ှ င့်ေတာ်ေလာက် ပီ။ ရပ် တန့်ေလာ့။ ဆက်၍မဖျက်ဆီး ှ င့်'' ဟ ထိ

ေကာင်းကင်တမန်အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ေကာင်းကင်တမန်သည်ေယဗသိအမျိုး

သားအေရာန၏ေကာက်နယ်တလင်း အနီးတွင်ရပ်လျက်ေနသတည်း။ ၁၆

ေကာင်းကင်တမန်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ ဖျက်ဆီးပစ်ရန် ားကိကိင်ကာေလထဲတွင်

ရပ်ေနသည်ကိဒါဝိဒ်ြမင်ေလ၏။ ထိအခါ သသည်ဣသေရလြပည်သားေခါင်းေဆာင်

များ ှ င့်အတ ေြမသိ့တိင်ေအာင်ဦး တ် ပျပ်ဝပ်လိက်၏။ သတိ့အားလံးပင်လ င်

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်ဆင်ထားသတည်း။‐ ၁၇ ဒါဝိဒ်က``အိ ဘရားသခင်၊ အမှားကိ ပ

သမှာကန်ေတာ်မျိုးြဖစ်ပါ၏။ သန်းေခါင် စာရင်းေကာက်ယရန်အမိန့်ေပးသမှာ ကန်ေတာ်မျိုးြဖစ်ပါ၏။

ဤသနားစရာ ေကာင်းေသာသတိ့သည်အဘယ်အမကိ ပမိ ကပါသနည်း။ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး ှ င့် ကန်ေတာ်မျိုး၏အိမ်ေထာင်စကိဒဏ်ခတ်

ေတာ်မ၍ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်အား ချမ်းသာေပးေတာ်မပါ'' ဟဆေတာင်း ပတနာ ပ၏။

၁၈ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်က ဂဒ်အား``သင်သည်ဒါဝိဒ်ထံသိ့သွား၍သ့

အားေယဗသိအမျိုးသားအေရာနေကာက် တလင်းတွင် ထာဝရဘရားအဖိ့ယဇ်ပလင်

ကိတည်ရန်ေြပာ ကားေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၁၉ ဒါဝိဒ်သည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ် ကိနာခံလျက်

ဂဒ်ေစခိင်းသည်အတိင်းသွား ေလသည်။‐ ၂၀ အေရာန ှ င့်သ၏သားေလးေယာက်တိ့သည်

ဂျံ ုစပါးများကိနယ်၍ေန က၏။ သတိ့ သည်ေကာင်းကင်တမန်ကိြမင်ေသာအခါ

အေရာန၏သားတိ့သည်ထွက်ေြပးပန်း ေ ှ ာင် က၏။‐ ၂၁အေရာနသည်ချဥ်းလာေသာဒါဝိဒ်မင်း

ကိြမင်လ င် ေကာက်နယ်ရာမှထွက်လာ၍ ေြမသိ့တိင်ေအာင်ဦး တ်ပျပ်ဝပ်ေလ၏။‐

၂၂ ဒါဝိဒ်က``ကပ်ေရာဂါေဘးမှ ငိမ်းေစရန် ထာဝရဘရားအဖိ့ယဇ်ပလင်ကိတည်

ိင်ရန်သင်၏ေကာက်နယ်တလင်းကိငါ့ အားေရာင်းေလာ့။ တန်ဖိးအြပည့်အဝ ငါေပးမည်''

ဟအေရာနအားဆိ၏။ ၂၃အေရာနက``အ ှ င်မင်း ကီး၊ ဤေကာက်နယ် တလင်းကိယေတာ်မပါ။

အလိ ှ ိ သည် အတိင်း ပေတာ်မပါ။ ယဇ်ပလင်ေပ တွင် တင်၍ မီး ိ ့ပေဇာ်ရန် ွားများဤတွင်

ှ ိ ပါ၏။ ထင်းအြဖစ်အသံး ပရန်ေကာက် နယ်တန်ဆာများသည်လည်းေကာင်း၊ ပေဇာ်

သကာအြဖစ်ဆက်သရန်ဂျံ ုစပါးများ သည်လည်းေကာင်း ဤတွင် ှ ိ ပါ၏။ ဤအရာ

အားလံးကိအ ှ င့်အား ကန်ေတာ်မျိုး ဆက်သပါ၏'' ဟေလာက်ေလ၏။

၂၄ သိ့ရာတွင်မင်း ကီးက``ဤသိ့မယလိ။ တန်ဖိးအြပည့်အဝငါေပးမည်။ သင်ပိင်

သည့်ပစည်းတစ်စံတစ်ရာ ှ င့်၊ ငါတန်ဖိး မေပးဘဲရ ှ ိ သည့်အရာတစ်စံတစ်ခ

ကိ ထာဝရဘရားအားပေဇာ်သကာ အြဖစ်ြဖင့်ငါမဆက်လိ'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐

၂၅ ထိေနာက်မင်း ကီးသည်အေရာနအား ေ ဒဂ ါးေြခာက်ရာကိေပးေတာ်မ၍၊‐ ၂၆

ထာဝရဘရားအဖိ့ယဇ်ပလင်ကိတည် ေတာ်မ ပီးလ င် မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်မိတ်သဟာ

ယယဇ်တိ့ကိပေဇာ်ေတာ်မ၏။ မင်း ကီး ဆေတာင်းပတနာ ပေသာအခါထာဝရ

ဘရားသည်ပလင်ေပ  ှ ိ ယဇ်ေကာင်များ ကိမီး ိ ့ရန်အတွက် ေကာင်းကင်မှမီးကိ ချေပးေတာ်မ၏။

ဤနည်းအားြဖင့်မင်း ကီး၏ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်း ေတာ်မသတည်း။ ၂၇

ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းကင်တမန်အား မိမိ၏ ားကိဖယ် ှ ားလိက်ရန်အမိန့်ေပး

ေတာ်မသည်အတိင်း ေကာင်းကင်တမန်သည် လည်းဖယ် ှ ားလိက်၏။‐ ၂၈

ဤအချင်းအရာကိဒါဝိဒ်မင်းြမင်ေသာ် မိမိ၏ဆေတာင်းပတနာကိ ထာဝရဘရား

နားေညာင်းေတာ်မ ပီြဖစ်ေ ကာင်းသိေလ၏။ သိ့ြဖစ်၍သသည်အေရာန၏ေကာက်နယ်

တလင်း ှ ိ ယဇ်ပလင်ေပ တွင်ယဇ်များကိ ပေဇာ်ြခင်းြဖစ်သတည်း။‐ ၂၉

ထိအချိန်ကာလ၌ေတာက ာရတွင် ေမာေ ှ တည်ေဆာက်ခ့ဲေသာထာဝရဘရား ၏တဲေတာ် ှ င့်

ယဇ်များပေဇာ်ရာယဇ်ပလင် သည်ဂိေဗာင် မိ ့ကိးကွယ်ရာဌာန၌တည် ှ ိ လျက်ေနေသး၏။‐

၃၀ သိ့ရာတွင်ဒါဝိဒ်သည်ဘရားသခင်အား ကိးကွယ်ဝတ် ပရန် ထိအရပ်သိ့မသွားဝ့ံ။

အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်သသည်ထာဝရ ဘရား၏ေကာင်းကင်တမန် ားကိေ ကာက်

ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။
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၂၂ ထိ့ေကာင့်ဒါဝိဒ်က``ဤအရပ်ကားထာဝရ အ ှ င်ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်တည်

ေဆာက်ရမည့်အရပ်ြဖစ်၏။ ဤေနရာသည် ဣသေရလြပည်သားတိ့မီး ိ ့ရာယဇ်

ပေဇာ်ရန်ေနရာြဖစ်၏'' ဟဆိ၏။ ၂ ဒါဝိဒ်မင်းသည်ဣသေရလ ိင်ငံတွင်ေန

ထိင် ကေသာလမျိုးြခားအေပါင်းတိ့ကိ စ ံ းေစ၍လပ်အားေပးေစေတာ်မ၏။

အချို ့ေသာသတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ် အေဆာက်အအံအတွက်ေကျာက်တံး များကိဆစ်ရ က၏။‐ ၃

မင်း ကီးသည်အိမ် ိက်သံများ ပလပ်ရန် ှ င့်ဝင်းတံခါး ကီးများအတွက် ပျဥ်ဆက်

ကိရိယာများ ပလပ်ရန်သံအေြမာက် အြမားကိထတ်ေပးေတာ်မ၏။ ချိန်တွယ်၍

ပင်မရ ိင်ေအာင်များြပားေသာေကးဝါ များကိထတ်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၄ တ  ှ င့်ဇိဒန် မိ ့များမှလတိ့အား

အာရဇ် သစ်အေြမာက်အများကိလည်းအထံေတာ် သိ့ယေဆာင်လာေစေတာ်မ၏။‐ ၅

ဒါဝိဒ်သည်``ငါ၏သားေ ှ ာလမန်တည်ေဆာက် မည့်ဗိမာန်ေတာ်သည်ခမ်းနားထည်ဝါ၍ ကမာ

ေပ တွင်ထင်ေပ ေကျာ် ကားရေပမည်။ သိ့ ရာတွင်ေ ှ ာလမန်သည်အသက်အ ွယ်

ငယ်၍အေတွ့အ ကံနည်းပါးေသးသ ြဖစ်သြဖင့် ငါသည်ဗိမာန်ေတာ်အတွက်

ြပင်ဆင်မများကိ ပလပ်ေပးမည်'' ဟ ေတွးေတာဆင်ြခင်ကာ မကွယ်လွန်မီဗိမာန်

ေတာ်တည်ေဆာက်ရန်ပစည်းအေြမာက် အြမားကိအသင့်စေဆာင်းေလသည်။ ၆

မင်း ကီးသည်သားေတာ်ေ ှ ာလမန်ကိ ေခ ယ ပီးလ င် ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအဖိ့ ဗိမာန်ေတာ်တစ်ေဆာင်ကိတည်ေဆာက်ရန် အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐

၇ ဒါဝိဒ်က``ငါ့သား၊ ငါသည်ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိချီးေြမာက် ရန်အတွက်

ဗိမာန်ေတာ်တစ်ေဆာင်ကိတည် ေဆာက်လိသည်။‐ ၈ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားကငါသည်

လအေြမာက်အြမားကိသတ်ခ့ဲသ၊ စစ်ပဲွ အေြမာက်အများကိဝင်ခ့ဲသြဖစ်သြဖင့်

ငါြဖစ်ပွားေစခ့ဲသည့်ေသွးထွက်သံယိမ အေပါင်းကိအေကာင်း ပ၍ ငါ့အားဗိမာန်

ေတာ်တည်ေဆာက်ခွင့်ကိေပးေတာ်မမ။‐ ၉ သိ့ေသာ်ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားကတိေတာ်

ကိေပးေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်က`သင်သည်တိင်း ိင်ငံကိ ငိမ်းချမ်းစွာအပ်စိးမည့်သားတစ်

ဦးကိရလိမ့်မည်။ သသည်မိမိရန်သများ ှ င့် ငိမ်းချမ်းစွာေန ိင်ေရးကိငါေပးမည်။

သသည်မိမိနန်းသက်အတွင်း ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား ငိမ်းချမ်းလံ ခံစွာ ထားမည်ြဖစ်၍၊

ေ ှ ာလမန် ဟနာမည်တွင်လိမ့်မည်။‐ ၁၀ သသည်ငါ၏အဖိ့ဗိမာန်ေတာ်တစ်ေဆာင်

ကိတည်ေဆာက်ရလိမ့်မည်။ သသည်ငါ၏ သားြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်းသ၏

အဖြဖစ်လိမ့်မည်။ သ၏နန်းဆက်သည် ဣသေရလ ိင်ငံတွင်အစဥ်အ မဲတည် လိမ့်မည်'

ဟမိန့်ေတာ်မ၏'' ဟ၍ေြပာ ကားေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်ဆက်၍``ငါ့သား၊

သင်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်သင် ှ င့် အတ ှ ိ ပါေစေသာ။ ကတိေတာ် ှ ိ သည့်

အတိင်းသင်သည်ကိယ်ေတာ်အဖိ့ဗိမာန် ေတာ်ကိေအာင်ြမင်စွာတည်ေဆာက် ိင်ပါ ေစေသာ။‐

၁၂ သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင့်အားကိယ်ေတာ်၏တရားေတာ်အရ

ဣသေရလ ိင်ငံကိအပ်စိး ိင်ရန်ထိး ထွင်းဉာဏ် ှ င့်အသိပညာကိေပးသနား ေတာ်မပါေစေသာ။‐ ၁၃

သင်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အတွက် ေမာေ ှ အားထာဝရဘရားေပး

ေတာ်မေသာပညတ်ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်း ပါမ သင်၏အ ကံအစည်ထြမာက်လိမ့် မည်။

အားမာန်တင်း၍စိတ်ချယံ ကည် ေလာ့။ အဘယ်အရာကိမ မေကာက် ှ င့်။‐ ၁၄

ငါသည်ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်ရန်အတွက် ေ တန်ချိန်ေလးေထာင်ခန့်ကိလည်းေကာင်း၊

ေငွတန်ချိန်ေလးေသာင်းနီးပါးမ ကိလည်း ေကာင်း ကိးစား၍စေဆာင်းထားခ့ဲ၏။ ထိမှ

တစ်ပါးလည်းအချိန်မေရမတွက် ိင်ေအာင် များြပားေသာေကးဝါ ှ င့်သံများလည်း ငါ့မှာ ှ ိ ၏။ သစ်များ၊

ေကျာက်များလည်း အဆင်သင့် ှ ိ ၏။ သိ့ရာတွင်သင်သည် ထပ်မံ၍စေဆာင်းရလိမ့်ဦးမည်။‐ ၁၅

သင့်မှာများစွာေသာအလပ်သမား များ ှ ိ ၏။ ေကျာက်ဆစ်သမားများ၊ ပန်းရံ များ၊ လက်သမားများ ှ င့်၊‐

၁၆ ေ ၊ ေငွ၊ ေကးဝါ၊ သံတိ့ ှ င့်သက်ဆိင်ေသာ လက်မပညာသည်အမျိုးမျိုးတိ့လည်း များစွာ ှ ိ ၏။

သင်သည်ယခပင်အလပ် ကိစတင်ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါေစေသာ''

ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၇ ဒါဝိဒ်သည်ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်း ေဆာင်အေပါင်းတိ့အား

ေ ှ ာလမန်ကိကညီ ကရန်မိန့်မှာေတာ်မ၏။‐ ၁၈ မင်း ကီးက``သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေနေတာ်မ လျက် သင်တိ့အားအရပ်တကာတွင် ငိမ်း

ချမ်းသာယာမကိေပးေတာ်မ ပီ။ ကိယ်ေတာ် သည်ယခင်ကဤြပည်တွင်ေနထိင် ကသ

တိ့အားငါ၏လက်သိ့အပ်ေတာ်မ၍ ငါ သည်သတိ့အားထာဝရဘရား ှ င့်

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အတွက် ှ ိမ် နင်းခ့ဲ၏။‐ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၏အမေတာ်ကိစိတ်ေရာကိယ်ပါ ေဆာင် ွက် ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏နာမ

ေတာ်ကိချီးေြမာက်ရန်ဗိမာန်ေတာ်ကိစတင် တည်ေဆာက် ကေလာ့။ သိ့မှသာလ င်သင်တိ့

သည်ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ် ှ င့် ကိယ်ေတာ်အားဝတ် ပကိးကွယ်မ

ဆိင်ရာအမွန်အြမတ်ထားသည့်အြခား ဝတုပစည်းအသံးအေဆာင်များကိဗိမာန်

ေတာ်တွင်ထား ှ ိ  ိင် ကလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၃ ဒါဝိဒ်သည် ကီးရင့်အိမင်းေသာအခါ သား ေတာ်ေ ှ ာလမန်ကိထီးနန်းလဲအပ်ေတာ်မ၏။

၂ ဒါဝိဒ်မင်းသည်ဣသေရလအမျိုးသား ေခါင်းေဆာင် ှ ိ သမ တိ့ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်

များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်အေပါင်းတိ့ကိ စ ံ းေစေတာ်မ၏။‐ ၃အသက်သံးဆယ် ှ င့်အထက် ှ ိ ေသာေလဝိ

အ ွယ်ဝင်အမျိုးသားတိ့ကိစာရင်းေကာက် ယရာ စစေပါင်းသံးေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိ

သတည်း။‐ ၄ မင်း ကီးသည်ထိသတိ့အနက်လေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တိ့အား

ဗိမာန်ေတာ် တွင်ဝတ် ကီးဝတ်ငယ်တိ့ကိေဆာင် ွက်ရန် စီစဥ်သတ်မှတ်၍ေပးေတာ်မ၏။

လေြခာက် ေထာင်တိ့အားစာရင်းအင်းများကိထိန်း သိမ်းေစ၍တရားသ ကီးများအြဖစ်

ြဖင့်ေဆာင် ွက်ေစေတာ်မ၏။‐ ၅ လေလးေထာင်တိ့အားတံခါးေစာင့်တာဝန်ကိ

အပ် ှ င်းလျက် အြခားေလးေထာင်တိ့ကိမင်း ကီးေပးအပ်ထားသည့်တရိယာများြဖင့်

ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကရန် ခဲွခန့်သတ်မှတ်၍ေပးေတာ်မ၏။ ၆

ဒါဝိဒ်သည်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အားမိမိတိ့ သားချင်းစများအလိက်ေဂရ ံ ၊ ေကာဟတ်

ှ င့်ေမရာရိဟ၍အစသံးစခဲွေတာ်မ၏။ ၇ ေဂရ ံ တွင်လာဒန် ှ င့် ှ ိ မိဟေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐

၈ လာဒန်တွင်ေယေဟလ၊ ေဇသံ ှ င့်ေယာလ ဟေသာသားသံးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၉

သတိ့သည်ယာဒန်မှဆင်းသက်လာေသာ ေဆွမျိုးသားချင်းစဦးစီးများြဖစ် က၏။ ( ှ ိ မိတွင်ေ ှ ေလာမိတ်၊

ဟာေဇလ ှ င့်ဟာရန် ဟေသာသားသံးေယာက် ှ ိ ၏။‐) ၁၀ ှ ိ မိတွင်ယာဟတ်၊ ဇိဇ၊ ယ ှ ၊ ေဗရိဟ၍ ကီး

စဥ်ငယ်လိက်သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။ ယ ှ  ှ င့် ေဗရိ ှ စ်ဦးတိ့တွင်သားေြမးများစွာမ ှ ိ သြဖင့်

သတိ့အားတာဝန်ေပးအပ်ရာတွင် သားချင်းစတစ်စအြဖစ်ြဖင့်သတ်မှတ်၍ ထားသတည်း။ ၁၂

ေကာဟတ်တွင်အာမရံ၊ ဣဇဟာ၊ ေဟ ဗန် ှ င့် သေဇလဟ၍သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။‐

၁၃ သ၏သား ကီးအာမရံသည်အာ န် ှ င့် ေမာေ ှ တိ့၏အဖြဖစ်၏။ (အာ န် ှ င့်သ

၏သားေြမးတိ့သည်အမွန်အြမတ်ထားသည့်ပစည်းအသံးအေဆာင်တိ့ကိအစဥ် အ မဲထိန်းသိမ်းရန်

ထာဝရဘရားအား ဝတ် ပကိးကွယ်ရာ၌နံ့သာေပါင်းကိ မီး ိ ့ရန်၊ ကိယ်ေတာ်၏အမေတာ်ကိေဆာင်

ွက်ရန် ှ င့်နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ လ တိ့အားေကာင်းချီးေပးရန်သီးသန့်တာဝန်

ေပးအပ်ြခင်းကိခံရ က၏။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်၏လေမာေ ှ ၏ သားများသည်

ေလဝိအ ွယ်ဝင်များအြဖစ် ြဖင့်စာရင်းသွင်းြခင်းကိခံရ က၏။‐) ၁၅ ေမာေ ှ တွင်ေဂရ ံ  ှ င့်ဧေလျဇာဟ

ေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၁၆ ေဂရ ံ ၏သားတိ့တွင်ေ ှ ေဗွလသည် ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်၏။‐ ၁၇

ဧေလျဇာတွင်ေရဟဘိဟေသာသားတစ်ေယာက် တည်း ှ ိ ၏။ သိ့ရာတွင်ေရဟဘိတွင်မကား

သားေြမးများစွာ ှ ိ သတည်း။ ၁၈ ေကာဟတ်၏ဒတိယသားဣဇဟာတွင်

ေ ှ ေလာမိတ်ဟေသာသားတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်သားချင်းစဦးစီးြဖစ်၏။‐ ၁၉

ေကာဟတ်၏တတိယသားေဟ ဗန်တွင်ေယရိ၊ အာမရိ၊ ယဟာေဇလ ှ င့်ေယကမံဟေသာ

သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၂၀ ေကာယတ်၏စတတသား သေဇလတွင်

မိကာ ှ င့်ေယ ှ ိ ဟ၍သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ၂၁ ေမရာရိတွင်မဟာလိ ှ င့်မ ှ ိ ဟေသာသား

ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ မဟာလိတွင်ဧလာဇာ ှ င့် ကိ ှ ဟေသာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၂၂

ဧလာဇာသည်သားများကိမရ၊ သမီးများ ကိသာလ င်ရ ှ ိ ၏။ သ၏သမီးများသည်

မိမိတိ့၏အစ်ကိဝမ်းကဲွများ ှ င့်အိမ်ေထာင် ပ က၏။ ထိသတိ့ကားကိ ှ ၏သားများ ြဖစ်သတည်း။‐ ၂၃

ေမရာရိ၏ဒတိယသားမ ှ ိ တွင်မဟာလိ၊ ဧဒါ ှ င့်ေယရိမတ်ဟေသာသားသံးေယာက် ှ ိ ၏။ ၂၄

ဤသတိ့ကားသားချင်းစ ှ င့်အိမ်ေထာင်စ အလိက်ေဖာ်ြပသည့် ေလဝိအဆက်အ ွယ်

များြဖစ် က၏။ ထိသအေပါင်းတိ့အားတစ် ဦးစီ၏နာမည်ကိမှတ်ပံတင်ထားေလသည်။

အသက် ှ စ်ဆယ် ှ င့်အထက် ှ ိ သေလဝိ၏ သားေြမးတိင်းပင်လ င် ထာဝရဘရား၏

ဗိမာန်ေတာ်တွင်ပါဝင်၍အမေတာ်ထမ်း ေဆာင်ရ က၏။ ၂၅ ဒါဝိဒ်က``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် မိမိ လမျိုးေတာ်အား ငိမ်းချမ်းသာယာမကိ ေပးေတာ်မ၍

မိမိကိယ်ေတာ်တိင်ေယ ှ လင် မိ ့တွင်ထာဝစဥ်ကိန်းဝပ်ေတာ်မ လိမ့်မည်။‐ ၂၆

ယခအခါေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်တဲေတာ် ကိလည်းေကာင်း၊ ကိးကွယ်ဝတ် ပရာ၌အသံး

ပသည့်ပစည်းတန်ဆာပလာများကိလည်း ေကာင်းသယ်ေဆာင် ကရန်လိေတာ့မည် မဟတ်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၇ ဒါဝိဒ်၏ေနာက်ဆံး န် ကားချက်များအရ အသက် ှ စ်ဆယ်ြပည့်သ

ေလဝိအ ွယ်ဝင် အေပါင်းတိ့သည်အမေဆာင်ရန်မှတ်ပံတင် ရ က၏။‐ ၂၈

သတိ့၏အလပ်ဝတရားများမှာဗိမာန်ေတာ် တွင် ဝတ် ပကိးကွယ်မ၌အာ န်၏သားေြမး

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အားကညီရန်၊ ဗိမာန် ေတာ်ဝင်း ှ င့်အခန်းများကိ ကည့် ေစာင့်

ထိန်းရန်၊ အမွန်အြမတ်ထားသည့်အရာ ဟသမ ကိသန့်စင်စွာထား ှ ိ ရန်တိ့ြဖစ်၏။‐ ၂၉

သတိ့သည်ဘရားသခင်အားပေဇာ်သည့်မန့်၊ ပေဇာ်သကာအြဖစ်အသံး ပသည့်မန့်ညက်၊
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တေဆးမ့ဲမန့်ြပားများ၊ မီးြဖင့်ထတ်လပ်သည့် ပေဇာ်သကာများ၊ ဆီ ှ င့်ေရာေသာမန့်ညက်

တိ့အတွက်တာဝန်ယရ က၏။ သတိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်ပေဇာ်သကာများချိန်တွယ်မ

ကိလည်းတာဝန်ယရ က၏။‐ ၃၀ သတိ့သည်နံနက်တိင်းညေနတိင်းဥပသ် ေန၊့

လဆန်းပဲွေတာ်ေန့များတွင်ပေဇာ် သကာဆက်သချိန်တိင်း ထာဝရဘရား

ကိေထာမနာ ပ၍ဘန်းအသေရေတာ် ချီးကးရ က၏။ ဤအမကိတစ် ကိမ်

လ င်ေလဝိအ ွယ်ဝင်မည်မ ေဆာင် ွက် ရမည်ကိသတ်မှတ်ထားသည့်နည်းဥပေဒ

များ ှ ိ ၏။ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အစဥ်အ မဲ ထမ်းေဆာင်ရ ကသည့် တာဝန်ဝတရားမှာ

ထာဝရဘရားအား ှ ိ ခိးဝတ် ပ က ရန်ပင်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၃၂သတိ့သည်ထာဝရဘရားကိန်းဝပ်ေတာ်မ

ရာတဲေတာ် ှ င့် ဗိမာန်ေတာ်ကိ ကည့် ေစာင့် ေ ှ ာက် ကရန်လည်းေကာင်း၊ မိမိတိ့၏ေဆွမျိုး

များြဖစ်ေသာအာ န်၏သားေြမးယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့အား ဗိမာန်ေတာ်တွင်ဝတ် ပကိးကွယ်

မ၌ကညီကရန်လည်းေကာင်းတာဝန်ယရ က၏။

၂၄ အာ န်၏သားေြမးများမှဆင်းသက်လာ ေသာအပ်စများမှာ

ေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်၏။ အာ န်တွင်နာဒပ်၊ အဘိဟ၊ ဧလာဇာ ှ င့်

ဣသမာဟ၍သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၂ နာဒပ် ှ င့်အဘိဟတိ့သည်မိမိတိ့၏အဖ

မကွယ်လွန်မီေသသွား ကသြဖင့် သတိ့တွင် သားေြမးများမကျန်ရစ်။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့

၏ညီများြဖစ်ေသာဧလာဇာ ှ င့်ဣသမာ တိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များြဖစ်လာ က သည်။‐ ၃

ဒါဝိဒ်သည်အာ န်၏သားေြမးတိ့အားသ တိ့၏တာဝန်ဝတရားများအလိက် အပ်စများ

ခဲွ၍ေပးေတာ်မ၏။ ဤသိ့တာဝန်ခဲွေပးရာ ၌မင်း ကီးအားဧလာဇာ၏သားေြမးြဖစ်သ

ဇာဒတ် ှ င့်ဣသမာ၏သားေြမးြဖစ်သ အဟိမလက်တိ့ကကညီ က၏။‐ ၄

ဧလာဇာ၏သားေြမးတိ့ကိအပ်စတစ်ဆယ့် ေြခာက်ခဖဲွ ့၍ ဣသမာ၏သားေြမးတိ့ကိမ

အပ်စ ှ စ်ခဖဲွ ့၍ထားေလသည်။ ဤသိ့ ပရ ြခင်းအေကာင်းမှာဧလာဇာ၏သားေြမး

တိ့တွင်အမျိုးသားအိမ်ေထာင်ဦးစီးဦးေရ ပိ၍များေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၅

ဧလာဇာ ှ င့်ဣသမာ ှ စ်ဦးစလံး၏သား ေြမးတိ့တွင်ဗိမာန်ေတာ်အရာ ှ ိ များ ှ င့်

ဝိညာဥ်ေရးေခါင်းေဆာင်များပါ ှ ိ သြဖင့် တာဝန်ခဲွခန့်သတ်မှတ်မကိမဲချ၍ေဆာင် ွက်ရ ကေလသည်။‐

၆ ဧလာဇာ ှ င့်ဣသမာတိ့၏သားေြမးများ သည် အလှည့်ကျမဲ ိက်ရ က၏။ ထိ့ေနာက်သ

တိ့၏နာမည်များကိနာသေနလ၏သား၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင်အတွင်းေရးမးတစ်ဦးြဖစ် သ

ေ ှ မာရကမှတ်ပံတင်ရ၏။ ယင်းသိ့မှတ် ပံတင်ရာတွင် ှ င်ဘရင်၊ မးမတ်များ၊ ယဇ်

ပေရာဟိတ်ဇာဒတ်၊ အဗျာသာ၏သားအဟိ မလက်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၏အိမ်ေထာင်ဦးစီး

များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့၏အိမ်ေထာင် ဦးစီးများသည်အသိသက်ေသြဖစ် က၏။ ၇

မိမိတိ့၏တာဝန်ဝတရားများကိခဲွခန့် သတ်မှတ်ေပးြခင်းခံ ကရေသာ အိမ်ေထာင်

အပ်စ ှ စ်ဆယ့်ေလးစတိ့မှာ၊ ၁။ ေယာယာရိပ်၊ ၂။ ေယဒါယ၊ ၃။ ဟာရိမ်၊ ၄။ ေစာရိမ်၊ ၅။

မာလခိယ၊ ၆။ မိယမိန်၊ ၇။ ဟကုတ်၊ ၈။ အဘိယ၊ ၉။ ေယ ာ၊ ၁၀။ ေ ှ ကနိ၊ ၁၁။

ဧလျာ ှ ိပ်၊ ၁၂။ ယာကိမ်၊ ၁၃။ ဟပ၊ ၁၄။ ေယေ ှ ဗပ်၊ ၁၅။ ဗိလဂ၊ ၁၆။ ဣေမရ၊ ၁၇။

ေဟဇိရ၊ ၁၈။ အပ်ဇဇ်၊ ၁၉။ ေပသဟိ၊ ၂၀။ ေယဇေကျလ၊ ၂၁။ ယာခိန်၊ ၂၂။ ဂါမလ၊ ၂၃။

ေဒလာယ ှ င့် ၂၄။ မာဇိ တိ့ြဖစ်သတည်း။ ၁၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်အရ ဘိးေဘး အာ န်စီရင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်းဗိမာန်

ေတာ်သိ့သွားေရာက်၍ မိမိတိ့အပ် ှ င်းခံရသည့် တာဝန်ဝတရားများကိထမ်းေဆာင် ကရန် ဤ

သတိ့၏နာမည်များကိမှတ်ပံတင်၍ထား ေလသည်။ ၂၀ ေလဝိမှဆင်းသက်လာသအြခားအိမ်ေထာင်

ဦးစီးများမှာ ေဗွလမှတစ်ဆင့်အာမရံ မှဆင်းသက်လာသေယေဒယ။ ၂၁

ေရဟဘိမှဆင်းသက်လာသဣ ှ ယာ။ ၂၂ ေ ှ ေလာမိတ်မှတစ်ဆင့်ဣဇဟာမှဆင်းသက်

လာသယာဟတ်။ ၂၃ ကီးစဥ်ငယ်လိက်ေဟ ဗန်၏သားများြဖစ် ေသာေယရိ၊ အာမရိ၊

ယဟာေဇလ ှ င့် ေယကမံ။ ၂၄ မိကာမှတစ်ဆင့် သေဇလမှဆင်းသက်လာသ ှ မိရ။ ၂၅

သေဇလ၏သား၊ မိကာ၏ညီဣ ှ ယာမှတစ်ဆင့် သေဇလမှဆင်းသက်လာသဇာခရိ။ ၂၆

ေမရာရိမှဆင်းသက်လာသများြဖစ် ကေသာ မဟာလိ၊ မ ှ ိ  ှ င့်ယာဇိ။‐ ၂၇ ေ ှ ာဟံ၊

ဇကုရ ှ င့်ဣဗရိဟ၍သားသံးေယာက် ယာဇိ၌ ှ ိ ၏။‐ ၂၈ ဧလာဇာ ှ င့်ကိ ှ ဟေသာသား ှ စ်ေယာက်

မဟာလိ၌ ှ ိ ၏။ ဧလာဇာတွင်သားမ ှ ိ။ သိ့ရာတွင်ကိ ှ ၌ေယရေမလဟေသာ

သားတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၃၀ မ ှ ိ ၌မဟာလိ၊ ဧဒါ၊ ေယရိမတ်ဟ ေသာသားသံးေယာက် ှ ိ သတည်း။

ဤသတိ့သည်အိမ်ေထာင်စအလိက်ေလဝိ အ ွယ်ဝင်များြဖစ် က၏။ ၃၁

မိမိတိ့၏ေဆွမျိုးများြဖစ်ေသာအာ န်မှ ဆင်းသက်လာေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ပခ့ဲ ကသည့်နည်းတ၊

အိမ်ေထာင်စတိင်းမှအိမ် ေထာင်ဦးစီး ှ င့်ယင်းအိမ်ေထာင်မှညီြဖစ်သ တစ်ေယာက်သည်မဲချ၍

တာဝန်ဝတရားများ ကိယရ က၏။ဤသိ့ ပရာ၌ဒါဝိဒ်မင်း၊ ဇာဒတ်၊ အဟိမလက်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့

၏အိမ်ေထာင်ဦးစီးများ ှ င့်ေလဝိအ ွယ် ဝင်တိ့၏အိမ်ေထာင်ဦးစီးများသည်အသိ သက်ေသြဖစ် က၏။

၂၅ ဒါဝိဒ် ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်ေခါင်းေဆာင်တိ့ သည် ကိးကွယ်ဝတ် ပြခင်းအမ၌ဦးေဆာင်

ရန်အာသပ်၊ ေဟမန် ှ င့်ေယဒသန်သားချင်း စတိ့ကိေ ွးချယ် က၏။ သတိ့သည်ေစာင်း သံ၊

လင်းကွင်းသံများ ှ င့်တဲွဖက်လျက် ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိေဟာေြပာ က

ရန်ြဖစ်၏။ ကိးကွယ်ဝတ် ပမကိဦးေဆာင်ရန် ေ ွးချယ်ြခင်းခံသများ ှ င့်သတိ့ထမ်း

ေဆာင်ရမည့်အလပ်တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်၏။ ၂

အာသပ်၏သားများြဖစ် ကေသာဇကုရ၊ ေယာသပ်၊ ေနသနိ ှ င့်အာ ှ ေရလတိ့သည်မင်း ကီးအမိန့်

ေပးသည့်အခါတိင်း ဘရားသခင်၏တရားေတာ် ကိေဟာေြပာရသအာသပ်၏ န် ကားကွပ်

ကဲမကိခံယရ က၏။ ၃ ေယဒသန်၏သားေြခာက်ေယာက်ြဖစ် ကေသာ ေဂဒလိ၊ ေဇရိ၊ ှ ိ မိ၊

ေယ ှ ာယ၊ ဟာ ှ ဘိ၊ မတိ သိတိ့သည်မိမိတိ့၏ဖခင် န် ကားကွပ်ကဲ မကိခံယလျက်

ေစာင်းသံ ှ င့်တဲွဖက်၍ဘရားသခင်၏တရားေတာ်ကိေဟာေြပာြခင်း၊ ထာဝရ

ဘရားအားေထာမနာ ပြခင်း၊ ေကျးဇးေတာ် ကိချီးမွမ်းြခင်းအမတိ့ကိ ပရ က၏။ ၄

ေဟမန်၏သားတစ်ဆယ့်ေလးေယာက်မှာ ဗကိ၊ မတနိ၊ သေဇလ၊ ေ ှ ေဗွလ၊ ေယရိမတ်၊ ဟာနနိ၊ ဟာနန်၊

ဧလျာသ၊ ဂိဒါလတိ၊ ေရာမေ ဇာ၊ ေယာ ှ ေဗက ှ ၊ မေလာသိ၊ ေဟာသိရ၊ မဟာဇတ်ဟ၍ြဖစ်သတည်း။‐

၅ ဘရင်၏ပေရာဖက်ြဖစ်သေဟမန်အားဘရားသခင်သည် မိမိကတိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်းချီး

ြမင့်ရန် သားတစ်ဆယ့်ေလးေယာက် ှ င့်သမီးသံး ေယာက်ကိေပးေတာ်မ၏။‐ ၆

သတိ့အားလံးပင်ဖခင်စီစဥ် န် ကားမအရ၊ လင်းကွင်း ှ င့်ေစာင်းများကိဗိမာန်ေတာ်ဝတ် ပ

ကိးကွယ်မ ှ င့်တဲွဖက်၍တီး က၏။ အာသပ်၊ ေယဒသန် ှ င့်ေဟမန်တိ့သည်ဘရင်၏

အမိန့်ေတာ်ခံများြဖစ် က၏။ ၇ဤသအေပါင်းတိ့ ှ င့်သတိ့၏ညီအစ်ကိ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်

ေလ့ကျင့်ထားေသာ ဂီတပညာသည်များြဖစ်၍အထးက မ်း ကျင်သများတည်း။ သတိ့၏ဦးေရမှာစစ

ေပါင်း ှ စ်ရာ ှ စ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်ြဖစ်၏။ ၈ ထိသတိ့သည် ကီးသငယ်သ၊ က မ်းကျင်သ၊

မက မ်းကျင်သဟ၍ခဲွြခားြခင်းမ ှ ိ ဘဲ တာဝန်ဝတရားများခဲွခန့်သတ်မှတ်ရာ၌ မဲ ိက်၍ ယရ က၏။ ၉

ဤသ ှ စ်ရာ ှ စ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိတစ်အပ်စ လ င် တစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်ပါဝင်ေသာအပ်စ ှ စ်ဆယ့်

ေလးစခဲွထား၏။ တစ်အပ်စလ င်ေခါင်းေဆာင်တစ် ေယာက်စီ ှ ိ ၏။ တာဝန်အရေအာက်ပါအတိင်းခဲွ

ထား၏။ အာသပ်၏အိမ်ေထာင်စမှ၊ ၁။ ေယာသပ်၊ ၂။ ေဂဒလိ၊ ၃။ ဇကုရ၊ ၄။ ဣဇရိ၊ ၅။ ေနသနိ၊ ၆။ ဗကိ၊

၇။ ေယ ှ ေရလ၊ ၈။ ေယ ှ ာယ၊ ၉။ မတနိ၊ ၁၀။ ှ ိ မိ၊ ၁၁။ အာေရလ၊ ၁၂။ ဟာ ှ ဘိ၊ ၁၃။ ေ ှ ေဗွလ၊ ၁၄။

မတိသိ၊ ၁၅။ ေယရမတ်၊ ၁၆။ ဟာနနိ၊ ၁၇။ ေယာ ှ ေဗက ှ ၊ ၁၈။ ဟာနန်၊ ၁၉။ မေလာသိ၊ ၂၀။ ဧလျာသာ၊

၂၁။ ေဟာသိရ၊ ၂၂။ ဂိဒါလတိ၊ ၂၃။ မဟာဇယတ် ှ င့် ၂၄။ ေရာမေ ဇာ၊ ဟ၍ြဖစ်သတည်း။

၂၆
ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်သားများအား ခဲွခန့် သတ်မှတ်ေပးသည့်တာဝန်ဝတရားများမှာ

ေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်၏။ ေကာရဟိေဆွမျိုး စတွင်အာသပ်၏အိမ်ေထာင်စမှေကာရ၏

သားေမ ှ ေလမိဆိသ ှ ိ ၏။‐ ၂ သ့မှာဇာခရိ၊ ေယေဒျလ၊ ေဇဗဒိ၊ ယာသေနလ၊‐

၃ ဧလံ၊ ေယာဟနန် ှ င့်ဧလဲ သနဲဟ၍ ကီးစဥ် ငယ်လိက်သားခနစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ၄

ေ ှ မာယ၊ ေယာဇဗပ်၊ ေယာအာ၊ စာကာ၊ နာသ ေနလ၊ အေမျလ၊ ဣသခါ၊ ပလသဲဟေသာ

သား ှ စ်ေယာက်ြဖင့်ထာဝရဘရားေကာင်း ချီးေပးသ သဗေဒဒံဆိသလည်း ှ ိ ၏။ ၆

သဗေဒဒံ၏သားဦးေ ှ မာယတွင်စွမ်းရည် ကီးမားသြဖင့် မိမိတိ့ေဆွမျိုးစ၌အေရး

ပါအရာေရာက်သည့်သားများ ှ ိ ေလသည်။ သ တိ့၏နာမည်များမှာ သသနိ၊ ေရေဖလ၊

သဗက်၊ ဧလာဇာဗဒ်၊ ဧလိဟ ှ င့်ေသမခိ ဟ၍ြဖစ်၏။ ေနာက်ဆံးေဖာ်ြပသ ှ စ်ဦးမှာ

အထးပင်အစွမ်းအစေကာင်းသများ ြဖစ် က၏။ ၈ သဗေဒဒံ၏အိမ်ေထာင်စမှဤအလပ်

တာဝန်အတွက် အထးအရည်အချင်း ှ င့် ြပည့်စံသလေြခာက်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်ရ ှ ိ ၏။ ၉

ေမ ှ ေလမိ၏အိမ်ေထာင်စမှ အရည်အချင်း ှ င့်ြပည့်စံသတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်ရ ှ ိ ၏။ ၁၀

ေမရာရိ၏အိမ်ေထာင်စ၌ ေဟာသဆိသတစ် ဦး ှ ိ ၏။ သ့မှာ ှ ိ မရိ၊ ဟိလခိ၊ ေတဗလိ၊

ဇာခရိဟ၍သားေလးေယာက် ှ ိ ၏။ (ထိသ တိ့အနက် ှ ိ မရိသည်သားဦးမဟတ်ေသာ်

လည်းသ၏ဖခင်ကခန့်ထားသြဖင့်ေခါင်း ေဆာင်ြဖစ်ေလ၏။) ေဟာသ၏အိမ်ေထာင်စမှ

ဗိမာန်ေတာ်တပ်သားစစေပါင်းတစ်ဆယ့် သံးေယာက်ရသတည်း။ ၁၂

ဗိမာန်ေတာ်၏အေစာင့်တပ်သားတိ့ကိ အိမ်ေထာင် စများအလိက်အပ်စများခဲွ၍

အြခားေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့နည်းတအလပ်တာဝန်များကိ ခဲွခန့်ေပးေလသည်။‐ ၁၃

လဦးေရအနည်းအများကိပမာဏမထား ဘဲအိမ်ေထာင်စတိင်းပင်လ င် မိမိတိ့အေစာင့်

တာဝန်ကျမည့်တံခါးကိမဲ ိက်၍ယရ က၏။‐ ၁၄ ေ ှ လမိသည်အေ ှ ့တံခါးကိရ၍ သ၏သား

ဇာခရိသည်ေြမာက်တံခါးကိရေလသည်။ သ သည်အစဥ်ပင်အ ကံေကာင်းဉာဏ်ေကာင်းကိ

ေပးတတ်သြဖစ်၏။‐ ၁၅ သဗေဒဒံသည်ေတာင်တံခါးကိေစာင့်ရန် တာဝန်ကျ၏။
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သ၏သားတိ့သည်ကန် ေလှာင် ံ ကိေစာင့်ရ က၏။‐ ၁၆ ပိန် ှ င့်ေဟာသတိ့သည်အေနာက်တံခါး ှ င့်

အထက်လမ်း ှ ိ ၊ ှ ေလခက်တံခါးတွင်တာဝန် ကျ က၏။ အေစာင့်တာဝန်ကိတစ်ချိန် ပီး တစ်ချိန်

ခဲွခန့်သတ်မှတ်ထား၏။‐ ၁၇ အေ ှ ့မျက် ှ ာတွင်အေစာင့်တပ်သားေြခာက် ေယာက်၊

ေြမာက်မျက် ှ ာတွင်ေလးေယာက် ှ င့် ေတာင်မျက် ှ ာတွင်ေလးေယာက်ေန့စဥ်တာဝန် ကျေလသည်။

ကန်ေလှာင် ံ များတွင်တစ် ံ လ င်ေြခာက်ေယာက်စီေန့စဥ်တပ်သားေလး ေယာက်ေစာင့်ရ က၏။‐ ၁၈

အေနာက်မျက် ှ ာစ ကအနီးလမ်းေပ တွင် အေစာင့်တပ်သားေလးေယာက် ှ င့်စ ကထဲ

တွင် ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၁၉ ဤကားေကာရ၏အိမ်ေထာင်စ ှ င့်ေမရာရိ

၏အိမ်ေထာင်စတိ့အားအေစာင့်တာဝန်ခဲွခန့် သတ်မှတ်ေပးပံြဖစ်သတည်း။ ၂၀

အြခားေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ သည်ဗိမာန်ေတာ်ဘ ာတိက် ှ င့်ဘရားသခင် အတွက်

ဆက်ကပ်ထားေသာလဖွယ်ပစည်းများ သိမီှးရာ ကန်ေလှာင် ံ များကိတာဝန်ယ၍ အပ်ချုပ်ရ က၏။‐

၂၁ ေဂရ ံ ၏သားလာဒန်သည်ေယေဟလိအိမ် ေထာင်စအပါအဝင် အိမ်ေထာင်စများ၏ဘိး

ေဘးြဖစ်၏။‐ ၂၂ လာဒန်၏အြခားသားများြဖစ် ကေသာ ေဇသံ ှ င့်ေယာလတိ့သည်

ဗိမာန်ေတာ်ဘ ာ တိက် ှ င့်ကန်ေလှာင် ံ များကိတာဝန်ယ၍ အပ်ချုပ်ရေလသည်။

၂၃ အာမရံ၏သားေြမးများြဖစ် ကေသာ ဣဇဟာ၊ ေဟ ဗန် ှ င့် သေဇလတိ့ကိလည်း

အလပ်တာဝန်ခံများခဲွခန့်သတ်မှတ်၍ ေပး၏။ ၂၄ ေမာေ ှ ၏သားေဂရ ံ သားချင်းစမှ

ေ ှ ေဗွလ သည်ဗိမာန်ေတာ်ဘ ာတိက်၏တာဝန်ခံအပ် ချုပ်ေရးမးြဖစ်၏။‐ ၂၅

သသည်ေဂရ ံ ၏ညီ၊ ဧလျာဇာ ှ င့်ဆက်စပ် ၍ေ ှ ေလာမိတ်၏ေဆွမျိုးြဖစ်လာေလသည်။

ဧလျာဇာ၏သားသည်ေရဟဗိ၊ ေရဟဗိ၏ သားမှာေယ ှ ာယ၊ ေယ ှ ာယ၏သားကား ေယာရံြဖစ်၏။

ေယာရံ၏သားသည်ဇိခရိ ြဖစ်၍ဇိခရိ၏သားမှာေ ှ ေလာမိတ်ြဖစ် သတည်း။‐ ၂၆

ေ ှ ေလာမိတ် ှ င့်သ၏အိမ်ေထာင်စသားတိ့သည် ဘရားသခင်အားဒါဝိဒ်မင်း ကီး၊ အိမ်ေထာင်

ဦးစီးများ၊ သားချင်းစေခါင်းေဆာင်များ ှ င့် စစ်တပ်အရာ ှ ိ များဆက်ကပ်ထားသည့်လ

ဖွယ်ပစည်းများကိတာဝန်ယ၍ထိန်းသိမ်း ရ က၏။‐ ၂၇သတိ့သည်စစ်ပဲွမှတိက်ရာပါပစည်းအချို ့

ကိယ၍ ဗိမာန်ေတာ်တွင်အသံး ပရန် ဆက်ကပ် ကေလသည်။‐ ၂၈

ေ ှ ေလာမိတ် ှ င့်သ၏အိမ်ေထာင်စသားတိ့သည် ပေရာဖက် ှ ေမွလ၊ ေ ှ ာလမင်း၊ ေနရ၏သား

အာဗနာ ှ င့်ေဇ ယာ၏သားယွာဘတိ့ယ ေဆာင်လာေသာ လဖွယ်ပစည်းများအပါအဝင်

ဗိမာန်ေတာ်တွင် အသံး ပရန်ဆက်ကပ်ေလ သမ ေသာအရာတိ့ကိတာဝန်ယ၍ထိန်း

သိမ်းရ က၏။ ၂၉ ဣဇဟာ၏သားေြမးများအနက်ေခနနိ ှ င့် သားများသည်

စာရင်းအင်းများထိန်းသိမ်းြခင်း ှ င့်ဣသေရလြပည်သားတိ့အချင်းြဖစ်ပွား မများကိ

ေြဖ ှ င်းြခင်းစေသာအပ်ချုပ်ေရး တာဝန်များကိထမ်းေဆာင်ရ က၏။ ၃၀

ေဟ ဗန်၏သားေြမးတိ့အနက်ဟာ ှ ဘိ ှ င့် သ၏ေဆွမျိုးသားချင်းတစ်ေထာင့်ခနစ်ရာ တိ့သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက် ှ ိ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ဘာသာေရး ှ င့် မိ ့ြပေရး

ရာအမကိစမှန်သမ ကိ စီမံအပ်ချုပ်ရန် တာဝန်ယရ ကေလသည်။ သတိ့အားလံး

ပင်ထးခ န်သများြဖစ်သတည်း။‐ ၃၁ ေယရိယသည်ေဟဗန်၏သားေြမးတိ့တွင်ေခါင်း ေဆာင်ြဖစ်၏။

ဒါဝိဒ်မင်းနန်းစံအ ှ စ်ေလးဆယ် ေြမာက်တွင်ေဟ ဗန်၏သားေြမးေဆွစဥ်မျိုးဆက်

များကိစံစမ်း ှ ာေဖွ၍ ကည့်ရာ ယင်းအဆက် အ ွယ်များထဲမှထးခ န်ေသာစစ်သရဲများ

သည်ဂိလဒ်ြပည်ယာဇာ မိ ့၌ေနထိင် လျက် ှ ိ ေ ကာင်းေတွ့ရေလသည်။‐ ၃၂

ဒါဝိဒ်မင်းသည်ေယရိယ၏ေဆွမျိုးများ ထဲမှ ထးခ န်သအိမ်ေထာင်ဦးစီး ှ စ်ေထာင့်

ခနစ်ရာကိေ ွးချယ်၍ ဗင်ြပည်၊ ဂဒ် ြပည် ှ င့်မနာေ ှ အေ ှ ့ပိင်းတိ့တွင်ဘာသာ ေရး ှ င့်

မိ ့ြပေရးရာအမကိစမှန်သမ တိ့ကိစီမံအပ်ချုပ်ရန်တာဝန်ေပးအပ် ေတာ်မ၏။

၂၇ ဘရင်၏အမေတာ်ကိထမ်း ွက်ရသဣသေရလအမျိုးသားအိမ်ေထာင်ဦးစီးများ၊ သားချင်းစ

ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့် ိင်ငံေတာ်အပ်ချုပ်ေရး အရာ ှ ိ များစာရင်းမှာေအာက်ပါအတိင်း

ြဖစ်၏။ သတိ့သည်လေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလး ေထာင်စီ ှ ိ သည့်အဖဲွ ့များဖဲွ ့၍တစ်လလ င်

တစ်ဖဲွ ့တာဝန်ယရ က၏။ ထိအဖဲွ ့တိင်းကိ သက်ဆိင်ရာတပ်မဟာမးတစ်ေယာက်က

ကွပ်ကဲအပ်ချုပ်ေလသည်။ ၂ တစ်လစီတာဝန်ကျသည့်တပ်မဟာမးများ မှာ၊

ပထမလ၌ဇာဗေဒလ၏သားယာေ ှ ာဗံ (သသည်ယဒအ ွယ်ဝင်ဖာရက်၏သားချင်း စဝင်ြဖစ်၏။)

ဒတိယလ၌အေဟာဟိ၏သားေြမးေဒါဒဲ။ (သ၏လက်ေထာက်တပ်မးမှာမိကလပ်ြဖစ်၏။)

တတိယလ၌ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာယဒ ၏သားေဗနာယ။ သသည်နာမည်ေကျာ်သရဲ

ေကာင်းသံးကျိပ်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သတည်း၊ (သ၏သားအမိဇဗဒ်သည်သ၏ရာထးကိ

ဆက်ခံရ ှ ိ ၍တပ်မဟာမးြဖစ်လာ၏။) စတတလ၌ယွာဘ၏ညီ၊ အာသေဟလ

(သ၏သားေဇဗဒိသည်ရာထးကိဆက်ခံ ရ ှ ိ ၏။) ပဥမလ၌ဣဇဟာ၏သားေြမး ှ ံ ဟတ်။

ဆ မလ၌ေတေကာ မိ ့မှဣေက ှ ၏ သားဣရ။ သတမလ၌ေပလာနိ မိ ့မှဧဖရိမ်အ ွယ်

ဝင်ေဟလက်။ အ မလ၌ဟ ှ  မိ ့မှသိေဗကဲ (သသည် ယဒအ ွယ်၊ ဇာရသားချင်းစမှြဖစ်၏။)

နဝမလ၌အေနေသာသိ မိ ့ဗယာမိန် အ ွယ်ဝင် ေဒသမှအေဗျဇာ။ ဒသမလ၌ေနေတာဖာသိ မိ ့မှမဟာရဲ

(သသည်ဇာရသားချင်းစဝင်ြဖစ်၏။) ဧကဒသမလ၌ပိရေသာနိ မိ ့မှဧဖရိမ် အ ွယ်ဝင် ေဒသမှေဗနာယ။

ဒွါဒသမလ၌ေနေတာဖာသိ မိ ့မှေဟလဒဲ (သသည် သသေနလ၏သားေြမးြဖစ်၏။) ၁၆

ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်၏အပ်ချုပ်ေရး အရာ ှ ိ များမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်၏။

အ ွယ် အပ်ချုပ်သ ဗင် ဇိခရိ၏သားဧေလျဇာ။ ှ ိ ေမာင် မာခ၏သားေ ှ ဖတိ။ ေလဝိ

ေကေမွလ၏သားဟာ ှ ဘိ။ အာ န် ဇာဒတ်။ ယဒ ဒါဝိဒ်၏အစ်ကိဧလိဟ။ ဣသခါ

မိေကလ၏သား သမရိ။ ဇာဗလန် သဗဒိသားဣ ှ မာယ။ နဿလိ အာဇေရလ၏သား ေယရိမတ်။

ဧဖရိမ် အာဇဇိ၏သားေဟာေ ှ ။ အေနာက်ပိင်းမနာေ ှ ေပဒါယ၏သားေယာလ။ အေ ှ ့ပိင်းမနာေ ှ

ဇာခရိ၏သားဣေဒါ။ ဗယာမိန် အာဗနာ၏သားယာေသလ။ ဒန် ေယေရာဟံ၏သား အာဇေရလ။ ၂၃

ထာဝရဘရားက ဣသေရလြပည်သားတိ့ အား ေကာင်းကင် ကယ်များက့ဲသိ့များြပား

ေစေတာ်မမည်ဟကတိေတာ် ှ ိ သြဖင့် ဒါဝိဒ်မင်းသည်အသက် ှ စ်ဆယ်ေအာက် ှ ိ

သတိ့အားသန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယ ေတာ်မမ။‐ ၂၄ ေဇ ယာ၏သားယွာဘသည်သန်းေခါင်စာရင်း

တစ်ရပ်စတင်ေကာက်ယခ့ဲေသာ်လည်းအ ပီး မသတ်ေချ။ ဤသန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယမ

အတွက်ဘရားသခင်သည် ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်

၍ေကာက်ယရ ှ ိ သည့်ေနာက်ဆံးကိန်းဂဏန်း များကိဒါဝိဒ်မင်း၏တရားဝင်မှတ်တမ်းများ

တွင်ေရးမှတ်ထားြခင်းမ ှ ိ ေပ။ ၂၅ ဘရင်၏ပစည်းဥစာများကိစီမံအပ်ချုပ်ရသ တိ့၏စာရင်းမှာ

ေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်၏။ဘရင့်ကန်ေလှာင် ံ များကိ အေဒလ၏သားအာဇိမာဝက်ကအပ်ချုပ်ရ၏။

ေဒသဆိင်ရာကန်ေလှာင် ံ များကိ သဇိ၏သား ေယာနသန်ကအပ်ချုပ်ရ၏။ ေတာင်သလယ်သမားစကိ

ေခလပ်၏သားဧဇရိ အပ်ချုပ်ရ၏။ စပျစ်ဥယျာဥ်တိ့ကိရာမ မိ ့သား ှ ိ မိက အပ်ချုပ်ရ၏။

စပျစ်ရည်တိက်တိ့ကိ ှ ိ ဖမိ မိ ့သားဇဗဒိက အပ်ချုပ်ရ၏။ အေနာက်ေတာင်ေြခ ှ ိ သံလွင်ပင်များ ှ င့်

သဖန်းပင်တိ့ကိ ေဂဒရိ မိ ့သားဗာလဟာနန်ကအပ်ချုပ်ရ၏။ ဆီတိက်ကိေယာ ှ သည်အပ်ချုပ်ရ၏။

ှ ာ န်လွင်ြပင် ှ ိ  ွားတိ့ကိ ှ ာ န် မိ ့သား ှ ိ တရဲက အပ်ချုပ်ရ၏။ ချိုင့်ဝှမ်းများ ှ ိ  ွားတိ့ကိအာဒလဲ၏သား

ှ ာဖတ်က အပ်ချုပ်ရ၏။ ကလားအတ်တိ့ကိဣ ှ ေမလအ ွယ်ဝင်၊

သဗိလကအပ်ချုပ်ရ၏။ ြမည်းတိ့ကိေမေရာနသိ မိ ့သားေယေဒယက

အပ်ချုပ်ရ၏။ သိး ှ င့်ဆိတ်တိ့ကိဟာဂရအ ွယ်ဝင်ယာဇဇ်က အပ်ချုပ်ရ၏။ ၃၂

ဒါဝိဒ်၏ဘေထွးေတာ်ေယာနသန်သည် တတ် သိလိမာစွာအ ကံဉာဏ်ေပးတတ်သပညာ ှ င်

ြဖစ်၏။ သ ှ င့်ဟခေမာနိ၏သားေယေဟလ တိ့သည်ဘရင့်သားေတာ်များအားပညာပိ့

ချေရးကိတာဝန်ယရ က၏။‐ ၃၃ အဟိေသာေဖလသည်ဘရင်၏အတိင်ပင်ခံ အမတ်ြဖစ်၍

အာခိ မိ ့သားဟ ှ ဲ သည်ဘရင် ၏အေဆွေတာ်တိင်ပင်ေဖာ်တိင်ပင်ဖက်ြဖစ် သတည်း။‐ ၃၄

အဟိေသာေဖလေသလွန် ပီးေနာက်အဗျာသာ ှ င့်ေဗနာယ၏သားေယာယဒတိ့သည်အတိင်

ပင်ခံများြဖစ်လာက၏။ ယွာဘကားဘရင့် တပ်မေတာ်၏ဗိလ်ချုပ်ြဖစ်သတည်း။

၂၈ ဒါဝိဒ်သည်ဣသေရလအမျိုးသားအရာ ှ ိ အေပါင်းတိ့ကိ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်စ ံ းေစ

ေတာ်မ၏။ လမျိုး ွယ်တိ့ကိအပ်ချုပ်ရသ အရာ ှ ိ အေပါင်း ှ င့် ိင်ငံအပ်ချုပ်မတာဝန်

ကိထမ်းေဆာင်ရသအရာ ှ ိ အေပါင်းသည် လည်းေကာင်း၊ သားချင်းစေခါင်းေဆာင်များ၊

ဘရင် ှ င့်သားေတာ်များ၏ဥစာပစည်း၊ ြမည်း၊ ွားအစ ှ ိ ေသာတိရစာန်များကိ ကီး ကပ်

ထိန်းသိမ်းရ ကသတိ့သည်လည်းေကာင်း စ ံ း က၏။ တစ်နည်းအားြဖင့်နန်းေတာ်

အရာ ှ ိ များ၊ ထင် ှ ားေသာစစ်သရဲ ကီး များ ှ င့်အေရးပါအရာေရာက်သ ှ ိ

သမ တိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်စ ံ း ကကန်၏။ ၂ ဒါဝိဒ်မင်းသည်ထိသတိ့ေ ှ ့တွင်ရပ်လျက်

မိန့်ခွန်း မက် ကားေတာ်မ၏။ မင်း ကီးက``ငါ ၏ြပည်သြပည်သားတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။

ငါသည်ငါတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ၏ေြခတင်ခံြဖစ်ေသာ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်

ကိထား ှ ိ ရန်အတွက်အိမ်ေတာ်တစ်ေဆာင် ကိတည်ေဆာက်လိေပသည်။ ဘရားသခင်

နာမေတာ်ကိချီးေြမာက်ရန်ဗိမာန်ေတာ် တည်ေဆာက်ေရးအတွက်ငါသည်ြပင်ဆင်

မများကိ ပခ့ဲေလ ပီ။‐ ၃ သိ့ရာတွင်ငါသည်စစ်သည်တစ်ဦးြဖစ်၍ များစွာေသွးထွက်သံယိြဖစ်ပွားေစခ့ဲ

သြဖင့် ငါ့အားကိယ်ေတာ်ကမတည်မ ေဆာက်ရဟတားြမစ်ေတာ်မ၏။‐ ၄

ထာဝရဘရားတည်းဟေသာဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်သည် ငါ ှ င့်

ငါ၏သားေြမးတိ့အားဣသေရလ ိင်ငံ ေတာ်ကိထာဝစဥ်အပ်စိးရန်ေ ွးချယ်ေတာ်

မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ေခါင်းေဆာင်မေပးရန် အတွက်ယဒအ ွယ်ကိေ ွးချယ်ေတာ်

မ၏။ ယဒြပည်မှငါ့အဖ၏အိမ်ေထာင်စ ကိေ ွးချယ်ေတာ်မေပသည်။ ထိအိမ်ေထာင်စ

မှငါ့အားထတ်ယ၍ဣသေရလ ိင်ငံ တစ် ိင်ငံလံးကိအပ်စိးခွင့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၅

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားသားများထွန်းကား ေစေတာ်မ၍ထိသားတိ့အနက်ေ ှ ာလမန်
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ကိထာဝရဘရား၏ ိင်ငံတည်းဟေသာ ဣသေရလြပည်ကိအပ်စိးရန်ေ ွးချယ် ေတာ်မ၏။''

၆ ``ထာဝရဘရားကငါ့အား`သင်၏သား ေ ှ ာလမန်သည်ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်ကိတည်

ေဆာက်ရမည့်သြဖစ်၏။ သ့အားငါသည် ငါ၏သားအြဖစ်ြဖင့်ေ ွးချယ်ေတာ်မ ပီ။

ငါသည်လည်းသ၏အဖြဖစ်လိမ့် မည်။‐ ၇ သသည်ယခတိင်ဆက်လက်၍ငါ၏

ပညတ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်းပါမ ငါသည် သ၏ ိင်ငံကိကာလအစဥ်အဆက် တည်တ့ံေစေတာ်မမည်'

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။'' ၈ ``သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့အား ငါသည်ဘရားသခင်၏လပရိတ်သတ်ေ ှ ့ေတာ်၌လည်း

ေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်တည်း ဟေသာ ဣသေရလအမျိုးသားလထ

ကီး၏ေ ှ ့၌လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့အား တာဝန်ေပးအပ်ပါ၏။ သင်တိ့သည်ငါ

တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားပညတ် ေတာ်မသမ တိ့ကိ တိကျစွာလိက်နာ ကေလာ့။

သိ့မှသာလ င်သင်တိ့သည် ဤြပည်ေကာင်းြပည်ြမတ်ကိဆက်လက် ပိင်ဆိင်ရ ကလျက်

မိမိတိ့၏သားေြမး အားအဆက်မြပတ်လဲေြပာင်းေပး အပ် ိင် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉

ထိေနာက်ေ ှ ာလမန်အား``ငါ့သား၊ သင်သည် မိမိ၏အဖကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်ကိ

အသိအမှတ် ပ၍ယံမှားသံသယမ ှ ိ ဘဲ း ွတ်ေသာစိတ် ှ င့်ဝတ် ပကိးကွယ်ရန်

ငါသည်သင့်အားတာဝန်ေပးအပ်၏။ ကိယ်ေတာ် သည်ငါတိ့၏အ ကံအစည်များ ှ င့်လိအင်

ဆ  ှ ိ သမ တိ့ကိသိေတာ်မ၏။ သင်သည် အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်ပါမ ကိယ်ေတာ်သည်

သင့်အား ှ စ်သက်လက်ခံေတာ်မလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သင်သည်ကိယ်ေတာ်အားေကျာ

ခိင်းမည်ဆိပါကကိယ်ေတာ်သည်လည်း သင့်အားအစဥ်အ မဲစွန့်ပစ်ေတာ်မ ေပအ့ံ။‐ ၁၀

ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏သန့် ှ င်းြမင့် ြမတ်ေသာဗိမာန်ေတာ်ကိတည်ေဆာက်ရန်

အတွက် သင့်အားေ ွးချယ်ေတာ်မ ပီြဖစ် ေကာင်းသင်သိမှတ်ရေပမည်။ သိ့ြဖစ်၍

ယခပင်လ င်ထိဗိမာန်ေတာ်ကိတည် ေဆာက်ေလာ့။ အားမာန်တင်း၍တည်ေဆာက် ေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဒါဝိဒ်သည်ဗိမာန်ေတာ်ဆိင်ရာအေဆာက် အအံ ှ ိ သမ တိ့၏ပံစံများကိလည်း

ေကာင်း၊ ပစည်းသိေလှာင်ရာမှစ၍အြခား အခန်းအေပါင်း ှ င့်အြပစ်ေြဖလတ်ရာ

ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၏ပံစံကိ လည်းေကာင်းေ ှ ာလမန်အားေပးအပ်ေတာ် မ၏။‐

၁၂ မင်း ကီးသည်မိမိ ကံစည်ထားေတာ်မ သည့်အတိင်း ဗိမာန်ေတာ်တံတိင်းများ ှ င့်

တံတိင်းပတ်လည် ှ ိ အခန်းများ၊ ဗိမာန် ေတာ်ပစည်းတန်ဆာများသိမီှးရာ ှ င့် ထာဝရဘရားအား

ဆက်ကပ်ထားသည့် လဖွယ်ပစည်းသိေလှာင်ခန်းတိ့၏ပံစံ များကိလည်းေပးအပ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃

ဒါဝိဒ်သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့အား မိမိတိ့တာဝန်ဝတရား များကိထမ်းေဆာင်မ၊

ဗိမာန်ေတာ်ေဝယျာ ဝစများကိေဆာင် ွက်မ ှ င့်၊ ဗိမာန်ေတာ် ခွက်ဖလားများကိထိန်းသိမ်းမတိ့

အတွက်စည်း ံ းဖဲွ ့စည်းြခင်းဆိင်ရာ အစီအစဥ်များကိလည်းေပးအပ် ေတာ်မ၏။‐ ၁၄

မင်း ကီးသည်ခွက်ဖလားများအတွက်၊ မီးခွက် ှ င့်မီးတင်ခံတစ်ခစီအတွက်၊ ေ စားပဲွများအတွက် ှ င့်

ထာဝရဘရား အားပေဇာ်ရာမန့်များတင်သည့်ေ စား ပဲွတစ်ခစီအတွက်ေငွချိန်၊ ေ ချိန်မည်

မ အသံး ပရမည်ကိ န် ကားေတာ် မ၏။‐ ၁၇ အမဲသားချိတ်များ၊ ဖလားများ၊ အိးများ

အတွက်ေ စင်မည်မ အသံး ပ၍ ပန်းကန် များအတွက်ေငွ ှ င့်ေ မည်မ အသံး ပ ရမည်၊‐

၁၈ နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ရာယဇ်ပလင်အတွက် ှ င့်ထာဝရဘရား၏ပဋိညာဥ်ေသတာ

ေတာ်ကိ အေတာင်ြဖင့်လမ်းမိးထားေသာ ေခ ဗိမ်များကသည့်ရထားအတွက်

ေ စင်မည်မ အသံး ပရမည်ကိ န် ကားေတာ်မ၏။‐ ၁၉ ဒါဝိဒ်မင်းက``ဤအရာအားလံးတိ့သည်

ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင် ငါ့အားေဆာင် ွက်ရန် န် ကားေတာ်မသည်အတိင်းေရး

ဆဲွထားြခင်းြဖစ်သည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ဒါဝိဒ်မင်းသည်သားေတာ်ေ ှ ာလမန်အား``သင်

သည်တည် ကည်ခိင်ခန့်၍ဇဲွသတိ ှ ိ ေလာ့။ အလပ် ကိအစ ပေလာ့။ အဘယ်အရာမ သင့်အား

မဆီးမတားေစ ှ င့်။ ငါကိးကွယ်ေသာဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင် ှ င့်အတ ှ ိ

ေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်သင့်ကိစွန့်ပစ် ေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။ ဗိမာန်ေတာ်အတွက်

လိအပ်သမ ေသာအမကိစများ ပီးဆံး သည်တိင်ေအာင် သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မလိမ့် မည်။‐ ၂၁

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင် တိ့အား ဗိမာန်ေတာ်တွင်ေဆာင် ွက်ရန်

တာဝန်ဝတရားများကိခဲွခန့်သတ်မှတ် ေပး ပီးြဖစ်ေလ ပီ။ အဘက်ဘက်မှက မ်း

ကျင်သအလပ်သမားတိ့သည် သင့်အား ကညီရန်စိတ်အားထက်သန်လျက် ှ ိ  က ၏။

လအေပါင်း ှ င့်သတိ့၏ေခါင်းေဆာင် များသည်လည်းသင်၏အမိန့်ကိလိက် နာေဆာင် ွက် ကလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ် မ၏။

၂၉ ဒါဝိဒ်မင်းသည်လထတစ်ရပ်လံးအား``ငါ့ သားေ ှ ာလမန်သည်ဘရားသခင်ေ ွးချယ်

ေတာ်မေသာသြဖစ်၏။ သိ့ေသာ်လည်းအသက် အ ွယ်ငယ်၍အေတွ့အ ကံမ ှ ိ ေသးသ

ြဖစ်၏။ သ ပရမည့်အမကားအလွန် ကီး မားလှေပသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်

ယခတည်ေဆာက်ရမည်မှာလတိ့အတွက် နန်းေတာ်မဟတ်ဘဲ ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားအတွက်ဗိမာန်ေတာ်ြဖစ်ေသာ ေကာင့်တည်း။‐ ၂ ငါသည်ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်ရန်ပစည်း

များြဖစ်သည့်ေ ၊ ေငွ၊ ေကးဝါ၊ သံ၊ သစ်၊ ေကျာက်မျက်ရတနာ၊ ေကျာက်စီပန်းေဖာ် ေကျာက်များ ှ င့်

ေြမာက်ြမားစွာေသာေကျာက် ြဖူတိ့ကိစေဆာင်းြပင်ဆင်ထားရန်အစွမ်း ကန် ကိးစားအားထတ်ခ့ဲ၏။‐

၃ ငါသည်ဤသိ့ေပးလခ့ဲသည့်ပစည်းအလံးစံ တိ့အြပင် မိမိကိယ်ပိင်ေ  ှ င့်ေငွတိ့ကိလည်း

ေပးလခ့ဲ၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ငါသည် ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်ကိလွန်စွာြမတ်

ိးေသာေကာင့်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၄ ငါသည်ေ စင်တန်ချိန်တစ်ရာတစ်ဆယ့်

ငါး ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်နံရံများမွမ်းမံချယ် လှယ်ရန်၊‐ ၅ ှ င့်လက်မပညာသည်တိ့ ပလပ်ရန် ှ ိ သမ

ေသာဝတုပစည်းများ ေငွစင်အချိန် ှ စ်ရာေြခာက် ဆယ့်ငါးတန်ကိလည်းေပးလခ့ဲေလ ပီ။ ယေန့

အဘယ်သသည်ထာဝရဘရားအားရက်ေရာ စွာေပးလလိပါသနည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ထိအခါသားချင်းစဦးစီးများ၊ အမျိုး အ ွယ်ဝင်တိ့ကိအပ်ချုပ်သအရာ ှ ိ များ၊

တပ်မးများ ှ င့်ဘရင့်ပစည်းများကိထိန်း သိမ်းအပ်ချုပ်ရသတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်

အတွက်ေပးလရန်အလိအေလျာက်ဆ ပ ကကန်၏။‐ ၇သတိ့သည်ေ တန်ချိန်တစ်ရာ့ကိးဆယ်၊ ေငွ

တန်ချိန်သံးရာ့ ှ စ်ဆယ်၊ ေကးဝါတန်ချိန် ေြခာက်ရာခနစ်ဆယ့်ငါး ှ င့်သံတန်ချိန်သံး

ေထာင်ခနစ်ရာ့ငါးဆယ်ကိေပးလ ကေလ သည်။‐ ၈ ေကျာက်မျက်ရတနာများ ှ ိ  ကသတိ့သည်

ယင်းတိ့ကိေလဝိအ ွယ်ဝင်ေဂရ ံ သား ချင်းစမှေယေဟလအပ်ချုပ်သည့်ဗိမာန်

ေတာ်ဘ ာတိက်သိ့ေပးလ က၏။‐ ၉ သတိ့သည်ေစတနာစိတ် ှ င့်ထာဝရ

ဘရားအားေပးလ ကသည်ြဖစ်ရာ မိမိ တိ့ဤမ ေြမာက်ြမားစွာေပးလခ့ဲရ က

သည့်အတွက်အားရဝမ်းေြမာက် ကကန်၏။ ဒါဝိဒ်မင်းသည်လည်းလွန်စွာအားရဝမ်း ေြမာက်ေတာ်မ၏။

၁၀ ဒါဝိဒ်သည်ထိအရပ် ှ ိ လစတစ်ရပ်လံး၏ေ ှ ့ တွင်ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပေတာ် မ၏။

မင်း ကီးက``ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘိးေဘး ယာကပ်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်

ေတာ် ှ င်သည်ကမာအဆက်ဆက်မဂလာ ှ ိ ေတာ် မပါေစသတည်း။‐ ၁၁

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကီးြမတ်ေတာ်မ၍တန်ခိး ေတာ်ဘန်းအသေရေတာ်၊ အေရာင်အဝါေတာ်၊

အာ ေဘာ်ေတာ်တိ့ ှ င့်ြပည့်စံေတာ်မပါ၏။ ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီးေပ တွင် ှ ိ သမ ေသာ

အရာတိ့ကိပိင်ေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် လခပ်သိမ်းတိ့အားအချုပ်အြခာအာဏာ

ေတာ်ြဖင့်အစိးရသည့်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မပါ ၏။‐ ၁၂ စည်းစိမ်ချမ်းသာ ှ င့်ပစည်းဥစာေပါများ

ကယ်ဝမမှန်သမ ကိကိယ်ေတာ် ှ င်ေပး ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အရာခပ်

သိမ်းတိ့ကိခွန်အားစွမ်းရည်တန်ခိး ှ င့် အစိးရေတာ်မ၍ မည်သ့ကိမဆိ ကီး

ြမတ်၍သန်စွမ်းမကိေပးေတာ်မပါ၏။‐ ၁၃ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့

သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ၍ဘန်းအသေရ ှ င့်ြပည့်ဝသည့်နာမေတာ်

ကိေထာမနာ ပ ကပါ၏။'' ၁၄ ``အကယ်စင်စစ်ကန်ေတာ်မျိုး ှ င့်က န်ေတာ်

မျိုး၏လတိ့သည် ကိယ်ေတာ် ှ င်အားအဘယ် အရာကိမ ေပးလ ိင်စွမ်းမ ှ ိ ပါ။ ခပ်သိမ်း

ေသာအရာတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးသနား ထားသည့်ဆေကျးဇးများြဖစ်သြဖင့်

ကန် ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ပိင်သည့် အရာများကိသာလ င်ကိယ်ေတာ် ှ င်

အားြပန်လည်ဆက်သြခင်းြဖစ်ပါ၏။‐ ၁၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်

ဘိးေဘးများနည်းတြပည် ှ င်ဒဏ်ခံရ ကသများ ှ င့်သစိမ်းတစ်ရံဆံများက့ဲ

သိ့ဤဘဝတွင်ကျင်လည်ရ ကေကာင်း ကိယ်ေတာ် ှ င်သိေတာ်မပါ၏။ ကန်ေတာ်

မျိုးတိ့၏ေန့ရက်များသည် ှ ည်လျား လျက်ေနေသာအရိပ်က့ဲသိ့ြဖစ်၍ ကန်

ေတာ်မျိုးတိ့သည်ေသေဘး ှ င့်မလွတ် ိင် ကပါ။‐ ၁၆ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏

ဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ် သည့်နာမေတာ်ကိချီးေြမာက် ိင်ရန် ဗိမာန်

ေတာ်တစ်ေဆာင်တည်ေဆာက်ေရးအတွက် ဤဥစာအေပါင်းကိကန်ေတာ်မျိုးတိ့

စေဆာင်းယေဆာင်ခ့ဲ ကပါ၏။ သိ့ရာ တွင်ထိဥစာပစည်းအားလံးသည်ကိယ်

ေတာ် ှ င်ေပးသနားေတာ်မေသာအရာ များြဖစ်၍ယင်းတိ့ကိကိယ်ေတာ် ှ င် ပိင်ေတာ်မပါ၏။‐

၁၇ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လတိင်း၏စိတ် ှ လံး ကိစစ်ေဆး ကည့် ေတာ်မ၍ သမာ ိ

ှ ိ သတိ့အား ှ စ်သက်ေတာ်မသည်ကိ ကန်ေတာ်မျိုးသိပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး

သည် ိ းေြဖာင့်မှန်ကန်ေသာေစတနာ စိတ်ြဖင့် ဤဘ ာကိကိယ်ေတာ် ှ င်အား

ဆက်သပါ၏။ ဤအရပ်တွင်စ ံ းလျက် ှ ိ ေသာကိယ်ေတာ် ှ င်၏လမျိုးေတာ်သည်

လည်း ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေပးလပေဇာ် ရသြဖင့်အဘယ်မ ဝမ်းေြမာက် က

သည်ကိကန်ေတာ်မျိုးေတွ့ ှ ိ ရပါ ပီ။‐ ၁၈ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘိးေဘးများြဖစ် ကေသာအာြဗဟံ၊

ယာကပ် ှ င့်ဣဇာက် တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ဤ သိ့ဘရားတရားစဲွလန်းတတ်ေသာစိတ်

သေဘာကိ ကိယ်ေတာ် ှ င့်လစေတာ်၏ စိတ် ှ လံးတွင်အစဥ်သြဖင့်ခိင် မဲ စွာတည် ှ ိ ေစေတာ်မပါ။

သတိ့သည် ကိယ်ေတာ် ှ င်အေပ အစဥ်အ မဲ သစာ ှ ိ ေစေတာ်မပါ။‐ ၁၉

ကိယ်ေတာ် ှ င်မိန့်ေတာ်မသမ တိ့ကိ စိတ်ေရာကိယ်ပါလိက်နာလိေသာဆ ကိ လည်းေကာင်း၊
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ဗိမာန်ေတာ်ကိအ ပီးတိင် စိတ်ပါလက်ပါတည်ေဆာက်လိေသာဆ ကိလည်းေကာင်း

ကန်ေတာ်မျိုး၏သား ေ ှ ာလမန်အားေပးေတာ်မပါ။ ထိဗိမာန် ေတာ်အတွက်ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဤြပင်

ဆင်မများကိ ပလပ်၍ထားပါ ပီ'' ဟ ေလာက်ထား၏။ ၂၀ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည်လတိ့အား``သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိေထာမနာ ပ ကေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ထိ

အခါလထတစ်ရပ်လံးသည် မိမိတိ့၏ ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်

မေသာထာဝရဘရားကိေထာမနာ ပ ကကန်၏။ သတိ့သည်ထာဝရဘရား

၏ေ ှ ့ေတာ် ှ င့်မိမိတိ့၏ဘရင့်ေ ှ ့ေတာ် တွင်ဦး တ်ပျပ်ဝပ် ကကန်၏။ ၂၁

ေနာက်တစ်ေန့၌သတိ့သည်ယဇ်ေကာင်များ အြဖစ်ြဖင့်တိရစာန်များကိသတ်၍ ထာဝရ

ဘရားအားဆက်သ ပီးလ င် လတိ့အား စားသံးရန်ေပး က၏။ သတိ့သည်စပျစ်ရည်

ပေဇာ်သကာများကိလည်းယေဆာင်လာ က၏။ ထိအြပင် ွားသိးတစ်ေထာင်၊ သိး

ထီးတစ်ေထာင် ှ င့်သိးငယ်တစ်ေထာင်တိ့ ကိယဇ်ပလင်ေပ တွင်တစ်ေကာင်လံး

မီး ိ ့ပေဇာ် ကေလသည်။‐ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍ထိေန့၌သတိ့သည်ထာဝရ

ဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်စားေသာက်ကာ အလွန် င်လန်းဝမ်းေြမာက် ကကန်၏။

သတိ့သည်ေ ှ ာလမန်အားဘရင်အြဖစ် ြဖင့်ဒတိယအ ကိမ်ေ ကညာေလသည်။

သ့အားမိမိတိ့၏ဘရင်အြဖစ်ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ဇာဒတ်အားယဇ်ပေရာဟိတ် အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ထာဝရဘရား ၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ဘိသိက် ေပး က၏။‐ ၂၃ သိ့ြဖစ်၍ေ ှ ာလမန်သည်မိမိခမည်း

ေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံလျက် ထာဝရဘရားတည်ေစေသာရာဇပလင် ေပ တွင်ထိင်ေတာ်မ၏။

သသည်ေအာင်ြမင် ေသာဘရင်ြဖစ်ေပသည်။ ဣသေရလ အမျိုးသားတစ်ရပ်လံးသည်လည်း

သ၏အမိန့်ကိနာခံ ကေလသည်။‐ ၂၄ အရာ ှ ိ များ ှ င့်စစ်သရဲအေပါင်းတိ့

ှ င့်ဒါဝိဒ်၏အြခားသားတိ့သည်ေ ှ ာ လမန်မင်း၏ေကျးဇးသစာကိေစာင့်

ပါမည်ဟကတိေပး က၏။‐ ၂၅ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုး

သားအေပါင်း၏ေ ှ ့တွင်ေ ှ ာလမန်အား လွန်စွာချီးေြမာက်ေတာ်မ၍ အြခားအဘယ်

ဣသေရလဘရင်မ မရ ှ ိ ဘးသည့် ဘန်းအသေရြဖင့်ြပည့်ဝေစေတာ်မ၏။ ၂၆

ေယ ှ ဲ ၏သားဒါဝိဒ်သည်ဣသေရလ ိင်ငံ တစ်ခလံးကိအ ှ စ်ေလးဆယ်အပ်စိးေတာ် မ၏။

သသည်ေဟဗန် မိ ့တွင်ခနစ် ှ စ်၊ ေယ ှ လင် မိ ့တွင်သံးဆယ့်သံး ှ စ်နန်းစံေတာ် မ၏။‐ ၂၈

သသည်စည်းစိမ်ချမ်းသာ ကယ်ဝလျက် ကည် ိ ေလးစားမကိခံရကာ အလွန်အိမင်းချိန်ကျ

မှကွယ်လွန်ေတာ်မေလသည်။‐ ၂၉ ဒါဝိဒ်မင်း၏ရာဇဝင်ကိအစမှအဆံးတိင် ေအာင် ှ ေမွလ၊

နာသန် ှ င့်ဂဒ်ဟေသာပေရာ ဖက်သံးပါးတိ့၏မှတ်တမ်းများတွင်ေရးမှတ် ၍ထား၏။‐ ၃၀

ထိပေရာဖက်တိ့သည်ဒါဝိဒ်မင်းတိင်းြပည်ကိ အပ်စိးပံ ှ င့်တန်ခိး ကီးပံတိ့ကိလည်းေကာင်း၊

သ ကံေတွ့ရေသာအြဖစ်အပျက်များ ှ င့် တကွဣသေရလ ိင်ငံ ှ င့်အနီးတစ်ဝိက်

ှ ိ တိင်းြပည်များ၏အြဖစ်အပျက်မှန်သမ တိ့ကိလည်းေကာင်းေဖာ်ြပ ကေလသည်။

ရာဇဝင်ချုပ်ပထမေစာင် ပီး၏။
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၂ ရာဇဝင်ချုပ်

၁ ဒါဝိဒ်မင်း၏သားေတာ်ေ ှ ာလမန်မင်းသည် ဣသေရလ ိင်ငံတွင်အာဏာတည် မဲလာ၏။

သ၏ဘရားသည်သ့ကိေကာင်းချီးေပးေတာ် မသြဖင့်သသည်အလွန်တန်ခိး ကီးလာ၏။ ၂

ေ ှ ာလမန်သည်တစ်ေထာင်တပ်၊ တစ်ရာတပ်တိ့ ကိအပ်ချုပ်ေသာတပ်မးများ၊

အစိးရအရာ ှ ိ များ၊ အိမ်ေထာင်ဦးစီးများ ှ င့်ြပည်သ အေပါင်းတိ့အား‐ ၃

မိမိ ှ င့်အတဂိေဗာင် မိ ့ ှ ိ ကိးကွယ်ဝတ် ပ ရာဌာနေတာ်သိ့ သွားေရာက် ကရန်အမိန့်ထတ်

ြပန်ေတာ်မ၏။ ထိအရပ်သိ့သွားရြခင်းမှာ ေတာက ာရ၌ ထာဝရဘရား၏အေစခံ

ေမာေ ှ  ပလပ်ခ့ဲသည့်ထာဝရဘရားစံ ေတာ်မရာတဲေတာ်တည်ရာြဖစ်ြခင်းေ ကာင့် ြဖစ်၏။‐ ၄

(သိ့ရာတွင်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်မှာမေယ ှ လင် မိ ့တွင် ှ ိ ေနသည်။ ထိေသတာေတာ်ကိ

ဒါဝိဒ်သည်ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ့မှပင့်ေဆာင် လာစဥ်အခါကမိမိတည်ေဆာက်သည့်တဲ

ေတာ်တွင်ထား ှ ိ ခ့ဲသတည်း။‐) ၅ ဂိေဗာင် မိ ့ ှ ိ ထာဝရဘရားကိန်းဝပ်ေတာ်မ ရာတဲေတာ်ေ ှ ့၌

ဟရသားချင်းစမှဥရိ ၏သားေဗဇေလလေဆာက်လပ်ခ့ဲသည့်ေ ကး ဝါယဇ်ပလင်လည်း ှ ိ ၏။

ထိအရပ်တွင်ေ ှ ာလမန် ှ င့်ြပည်သအေပါင်းတိ့သည်ဘရားသခင် အားဝတ် ပကိးကွယ် ကေလသည်။‐

၆ မင်း ကီးသည်ယဇ်ေကာင်တစ်ေထာင်ကိသတ်၍ တစ်ေကာင်လံးမီး ိ ့ရာယဇ်အြဖစ် ထာဝရ

ဘရားကိန်းဝပ်ေတာ်မရာတဲေတာ်ေ ှ ့၌ ေကးဝါယဇ်ပလင်ေပ တွင်ပေဇာ်ေတာ်မ သည်။ ၇

ထိည၌ဘရားသခင်သည်ေ ှ ာလမန်ထံ သိ့ ကလာေတာ်မ၍``သင့်အားအဘယ်ဆ

ကိေပးေစလိသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၈ ေ ှ ာလမန်က``ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်၏

ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်အား ကီးြမတ်သည့်ေမတာ ေတာ်ကိအစဥ်ြပေတာ်မ ပီးလ င် ယခ

အက ်ပ်အားလည်းသ၏အ ိက်အရာကိ ဆက်ခံေစေတာ်မပါ ပီ။‐ ၉ အိ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် သည်ခမည်းေတာ်အားေပးေတာ်မေသာကတိ ေတာ်ကိတည်ေစေတာ်မပါ။ အက ်ပ်အား

မေရမတွက် ိင်ေအာင်များြပားသည့်ဤ လမျိုး၏ဘရင်ြဖစ်ေစေတာ်မပါ ပီ။‐ ၁၀

ထိ့ေကာင့်ထိသတိ့ကိအပ်စိးရန်လိအပ် သည့်ဉာဏ်ပညာ ှ င့်အသိပညာကိအက ်ပ်

အားေပးေတာ်မပါ။ ယင်းသိ့ေပးေတာ်မမ ပါလ င်အက ်ပ်သည်ဤမ များြပားေသာ

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ် ကီးကိအဘယ် သိ့လ င်အပ်စိး ိင်ပါမည်နည်း''

ဟေတာင်း ေလာက်ေလ၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားက``သင်သည်ေလျာက်ပတ်

ေသာအရာကိေ ွးချယ်ေလ ပီ။ စည်းစိမ်ဥစာ ှ င့်ဂဏ်သတင်းေကျာ်ေစာမတိ့ကိေသာ်

လည်းေကာင်း၊ ရန်သများေသေကပျက်စီးရန် ကိေသာ်လည်းေကာင်းမေတာင်းခံဘဲ သင့်အား

ငါေပးအပ်ထားသည့်ြပည်သတိ့ကိအပ်စိး ိင်ရန်ဉာဏ်ပညာ ှ င့်အသိပညာကိေတာင်း

ခံေပသည်။ သိ့ြဖစ်၍သင့်အားအသိပညာ ှ င့်ဉာဏ်ပညာကိငါေပးမည်။‐ ၁၂

ထိ့အြပင်ေ ှ းအခါ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေနာင်အခါ၌ေသာ်လည်းေကာင်း ဘရင်တစ်

ပါးမ မရ ှ ိ ေသာစည်းစိမ်ချမ်းသာ ှ င့် ဂဏ်သတင်းေကျာ်ေစာမကိလည်းငါေပး ဦးမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ သိ့ြဖစ်၍ေ ှ ာလမန်သည်ထာဝရဘရား စံေတာ်မရာတဲေတာ် တည် ှ ိ သည့်ဂိေဗာင် မိ ့

ကိးကွယ်ဝတ် ပရာဌာနမှထွက်ခွာေတာ် မ၍ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်ေတာ်မ၏။‐ ၁၄

ထိေနာက်သသည်စစ်ရထားတစ်ေထာင့်ေလး ရာ ှ င့် တိက်ြမင်းတစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိ ေသာ

တပ်မေတာ်ကိဖဲွ ့စည်းေတာ်မ ပီးလ င် အချို ့ ကိေယ  ှ လင် မိ ့၌လည်းေကာင်း၊ အချို ့

ကိအြခား မိ ့များ၌လည်းေကာင်းထား ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၁၅သ၏နန်းသက်တစ်ေလာက်၌ေယ  ှ လင်

မိ ့တွင်ေငွ ှ င့်ေ သည်ေကျာက်ခဲက့ဲသိ၊့ သစ် ကတိးသားသည်ယဒေတာင်ေြခ၌ေပါက်

ေသာသဖန်းပင်က့ဲသိ့ေပါများေလသည်။‐ ၁၆ မင်း ကီး၏အဝယ်ေတာ်တိ့သည်မသရိ

ြပည် ှ င့်ကိလကိြပည် တိ့မှြမင်းများ၊‐ ၁၇ အီဂျစ်ြပည်မှစစ်ရထားများတင်သွင်းမ

ကိချုပ်ကိင်ထား က၏။ ဟိတိဘရင် ှ င့် ရိ ဘရင်တိ့သည်စစ်ရထားတစ်စီးလ င်ေငွသားေြခာက်ရာ၊

ြမင်းတစ်ေကာင်လ င်ေငွသား တစ်ရာ့ငါးဆယ် န်းြဖင့် အဝယ်ေတာ်တိ့မှ ဝယ်ရကေလသည်။

၂ ေ ှ ာလမန်သည်ထာဝရဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်ရန်အတွက်ဗိမာန်ေတာ်ကိ

လည်းေကာင်း၊ မိမိ၏အတွက်နန်းေတာ်ကိ လည်းေကာင်းတည်ေဆာက်ရန်အ ကံ ှ ိ ေတာ်

မ၏။‐ ၂ မင်း ကီးသည်ပစည်းသယ်ယပိ့ေဆာင်ေရး အလပ်သမားခနစ်ေသာင်း၊

ေကျာက်ဆစ် အလပ်သမား ှ စ်ေသာင်း၊ အလပ်သမား

များကိ ကီး ကပ်အပ်ချုပ်သသံးေထာင့် ေြခာက်ရာတိ့ကိခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၃

ေ ှ ာလမန်သည်တ ဘရင်ဟိရံထံသိ့ သံတမန်ေစလတ်၍``အေဆွေတာ်သည်အက ်ပ်

၏ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်အားနန်းေတာ်ေဆာက်လပ် ရန်အတွက်သစ်ကတိးသားများကိေရာင်း

ချေပးခ့ဲသည့်နည်းတက ်ပ် ှ င့်လည်းကန် သွယ်မကိ ပပါေလာ့။‐ ၄

က ်ပ်သည်က ်ပ်၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားအားဂဏ် ပဆက်ကပ်ရန်ဗိမာန်ေတာ်

ကိတည်ေဆာက်လဒါန်းပါမည်။ ထိဗိမာန် ေတာ်သည်က ်ပ် ှ င့်ြပည်သတိ့ဝတ် ပကိး

ကွယ်ရာဌာနေတာ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိဗိမာန် ေတာ်တွင်ေမး ကိင်ေသာနံ့သာေပါင်းမီး ိ ့

ပေဇာ်၍ေ ှ ့ေတာ်မန့်ကိအဆက်မြပတ် ဆက်သလျက်နံနက်တိင်းညတိင်း၊ ဥပသ် ေန၊့

လဆန်းပဲွေန့ ှ င့်က ်ပ်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအားဂဏ် ပေသာ အြခားေန့ထးေန့ြမတ်များ၌

မီး ိ ့ပေဇာ် ရန်သကာများကိဆက်သမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလြပည်သ

တိ့အား ဤသိ့ထာဝစဥ် ပလပ်ေဆာင် ွက် ရန်ပညတ်ေတာ်မပါသည်။‐ ၅

က ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်သည်ဘရားတကာ တိ့ထက် ကီးြမတ်သည်ြဖစ်၍

က ်ပ်သည် ကီး ကျယ်ခမ်းနားသည့်ဗိမာန်ေတာ်ကိတည် ေဆာက်ရန်ရည် ွယ်ပါ၏။‐ ၆

သိ့ရာတွင်အေြပာကျယ်စွာေသာေကာင်းကင် ပင်လ င်ကိယ်ေတာ်၏အတွက်ကျဥ်းေြမာင်း သည်ြဖစ်၍

အမှန်စင်စစ်အဘယ်သမ ကိယ်ေတာ်စံေတာ်မရန်ဗိမာန်ေတာ်ကိတည် ေဆာက် ိင်လိမ့်မည်မဟတ်ပါ။

သိ့ြဖစ်၍ က ်ပ်သည်ဘရားသခင်အားနံ့သာေပါင်း ကိမီး ိ ့ပေဇာ်ရန်အတွက်သာဗိမာန်

ေတာ်ကိတည်ေဆာက်ပါမည်။‐ ၇ ယခအေဆွေတာ်သည်က ်ပ်၏ထံသိ့ပန်းပ အတတ်၊

ေ ေငွ ှ င့်ေ ကးဝါပန်းထိမ်အတတ်၊ ပန်းထည်အတတ်၊ နီြပာ ိ ေမာင်းေသာအထည်

ယက်လပ်သည့်အတတ်တိ့ကိက မ်းကျင်သ တစ်ေယာက်ေစလတ်ေစလိပါသည်။ ထိသသည်

က ်ပ်၏ခမည်းေတာ်ေ ွးချယ်ထားသည့်ယဒ ြပည် ှ င့် ေယ  ှ လင် မိ ့မှလက်မပညာသည်

များ ှ င့်အတလပ်ကိင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။‐ ၈ အေဆွေတာ်၏သစ်ခတ်သမားများသည်

အဘယ်မ က မ်းကျင်သည်ကိက ်ပ်သိပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ေလဗ န်ေတာမှသစ်ကတိး၊ ထင်း

း ှ င့်အာလဂံသစ်များကိေပးပိ့ေစလိ ပါသည်။ က ်ပ်တည်ေဆာက်ရန် ကံ ွယ်သည့်

ဗိမာန်ေတာ်သည် ကီးကျယ်ခမ်းနားမည်ြဖစ် ၍သစ်သားအေြမာက်အြမားကိေ ွးရာတွင်

အေဆွေတာ်၏လတိ့အားဝိင်းဝန်းကညီ ရန်က ်ပ်၏လတိ့ကိေစလတ်ေပးပါမည်။‐ ၁၀

က ်ပ်သည်အေဆွေတာ်၏အလပ်သမား များအတွက်ရိကာအြဖစ်ြဖင့်ဂျံ ုတင်းတစ်

သိန်း၊ မေယာဆန်တင်းတစ်သိန်း၊ စပျစ်ရည် ဂါလံတစ်သိန်းတစ်ေသာင်း ှ င့်သံလွင်ဆီ

ဂါလံတစ်သိန်းတစ်ေသာင်းကိေပးပိ့ပါ မည်'' ဟမှာ ကားေတာ်မလိက်၏။

၁၁ တ ဘရင်ဟိရံသည်ေ ှ ာလမန်ထံသိ့ အမှာေတာ်စာြပန် ကားေပးပိ့ေတာ်မ၏။

ထိအမှာစာေတာ်တွင်``ထာဝရဘရား သည်မိမိ၏လစေတာ်အားချစ်ေတာ်မ

သြဖင့် အေဆွေတာ်အားထိသတိ့၏ ဘရင်အြဖစ်ခန့်ထားေတာ်မပါ ပီ။‐ ၁၂

မိးေြမကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာဣသေရလ လမျိုးတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

အားေထာမနာ ပ ကေစသတည်း။ ကိယ် ေတာ်သည်ဒါဝိဒ်အားအသိအလိမာဉာဏ်

ပညာ ှ ိ ေသာသားေတာ်တစ်ပါးကိေပး ေတာ်မ၏။ ထိသားေတာ်သည်ယခထာဝရ

ဘရားအတွက်ဗိမာန်ေတာ် ှ င့် မိမိအတွက် နန်းေတာ်ကိတည်ေဆာက်ရန်အ ကံအစည် ှ ိ ၏။‐ ၁၃

သိ့ြဖစ်၍အက ်ပ်သည်ဟိရံဆိသလက်မ ပညာဆရာကိအေဆွေတာ်ထံသိ့ေစလတ်

လိက်ပါမည်။ သသည်ဉာဏ်ပညာထက်ြမက် ၍အလပ်က မ်းကျင်သြဖစ်ေပသည်။‐ ၁၄

သ၏အမိသည်ဒန်အ ွယ်ဝင်၊ သ၏အဖမှာ တ  မိ ့သားြဖစ်ပါ၏။ သသည် ေ ၊ ေငွ၊ ေကး ဝါ၊ သံ၊

ေကျာက် ှ င့်သစ်သားပစည်းအသံး အေဆာင်များကိ ပလပ်တတ်၍နီ၊ ြပာ၊ ိ ေမာင်းေသာအထည်များ၊

ပိတ်ေချာထည်များ ကိလည်းယက်လပ်တတ်ပါသည်။ တီထွင်မ လပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင်က မ်းကျင်၍သ့

အားအ ကံေပးေဖာ်ြပသည့်ပံစံအတိင်း လပ်ကိင် ိင်သြဖစ်ေပသည်။ သ့အား

အေဆွေတာ်၏ခမည်းေတာ်အသံး ပ ခ့ဲသည့်လက်မပညာသည်များ ှ င့်အတ လပ်ကိင်ေစပါေလာ့။‐

၁၅ အေဆွေတာ်ကတိ ပသည်အတိင်းယခ က ်ပ်ထံသိ့ဂျံု၊ မေယာဆန်၊ စပျစ်ရည်

ှ င့်သံလွင်ဆီတိ့ကိေပးပိ့လိက်ပါေလာ့။‐ ၁၆ က ်ပ်သည်ေလဗ န်ေတာင်ေပ  ှ ိ သစ်ကတိး

ပင်များကိအေဆွေတာ်လိသမ ခတ်လဲှ၍ ေဖာင်ဖဲွ ့ကာပင်လယ်လမ်းြဖင့်ယေပ မိ ့အေရာက်

စန်ေမျာေစပါမည်။ ထိ မိ ့မှေယ  ှ လင် မိ ့ သိ့အေဆွေတာ်၏လတိ့သယ်ယ ိင် က

ပါသည်'' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏။ ၁၇ ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်မင်း

သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယသည့်နည်းတ ဣသေရလ ိင်ငံတွင်ေနထိင်သလမျိုးြခား

များကိသန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယေတာ် မရာ လေပါင်းတစ်သိန်းငါးေသာင်းသံးေထာင့်

ေြခာက်ရာရေလသည်။‐ ၁၈ မင်း ကီးသည်ထိသတိ့အနက်ပစည်းသယ်

ယရန်လခနစ်ေသာင်း၊ ေတာင်ေပ တွင်ေကျာက် ဆစ်ရန်လ ှ စ်ေသာင်း၊ အလပ် ကီး ကပ်

အပ်ချုပ်ရန်လသံးေထာင့်ေြခာက်ရာကိ ခန့်ထားေတာ်မ၏။

၃ ေ ှ ာလမန်မင်း၏ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်မင်း သည် ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်ရာအရပ်ကိ

ြပင်ဆင်ထားခ့ဲ ပီးြဖစ်သည်။ ထိအရပ်မှာ ေယ  ှ လင် မိ၊့ ေမာရိေတာင်ေပ ၊ ေယဗသိ

အမျိုးသားအေရာန၏ေကာက်နယ်တလင်း ြဖစ်သည်။ ေ ှ ာလမန်သည်ဗိမာန်ေတာ်တည်
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ေဆာက်မကိနန်းစံစတတ ှ စ်ဒတိယလ ၌အစ ပသတည်း။‐ ၃

ေ ှ ာလမန်မင်းတည်ေဆာက်ေတာ်မသည့်ဗိမာန် ေတာ်သည်အလျားေပကိးဆယ်၊

အနံေပ သံးဆယ် ှ ိ ၏။‐ ၄ ဗိမာန်ေတာ်မခ်ဦးေဆာင်အနံသည်ဗိမာန်

ေတာ်၏အနံအတိင်းေပသံးဆယ် ှ ိ ၍ အြမင့် ေပတစ်ရာ့ ှ စ်ဆယ် ှ ိ ေလသည်။ ထိမခ်ဦး

ေဆာင်အတွင်းပိင်းကိေ စင်ြဖင့်မွမ်းမံ ထား၏။‐ ၅ အခန်းမ ကီးမှာစွန်ပလံွပင် ှ င့် ကွန် ွက်

ပံသဏာန်များထလပ်ထားေသာသစ်ကတိး သားပျဥ်များတပ်ဆင်ကာေ ြဖင့်မွမ်းမံ ထား၏။‐ ၆

မင်း ကီးသည်ဗိမာန်ေတာ်ကိလှပေသာ ေကျာက်မျက်ရတနာများြဖင့်ချယ်လှယ်၍

ပါရဝိမ်ြပည်မှတင်သွင်းေသာေ ြဖင့်မွမ်း မံေတာ်မ၏။‐ ၇ သသည်ဗိမာန်ေတာ်နံရံများ၊

ထပ်များ၊ အဝင် လမ်း ှ င့်တံခါးများကိမွမ်းမံရန်အတွက်ေ ကိအသံး ပေတာ်မသည်။

နံရံများအေပ တွင်လက်မပညာသည်တိ့သည်ေခ ဗိမ် ပ်များကိထွင်းထား က၏။‐ ၈

အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ဟနာမည်တွင် ေသာအတွင်းခန်းသည်အလျားမှာေပသံးဆယ်၊

အနံမှာဗိမာန်ေတာ်အနံအတိင်းေပသံးဆယ် ှ ိ ၏။ အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိမွမ်းမံ

ရန်ေ  ှ စ်ဆယ့်ငါးတန်ကိအသံး ပေတာ် မ၏။‐ ၉ ေ သံမိများ ပလပ်ရာတွင်ေ ေအာင်စ ှ စ်

ဆယ်ကန်ေလသည်။ အထက်ခန်းများ၏နံရံ တိ့ကိလည်းေ ြဖင့်မွမ်းမံထားသတည်း။ ၁၀

မင်း ကီးသည်မိမိ၏လက်မပညာသည်တိ့ အားေခ ဗိမ် ှ စ်ပါး ပ်များကိထလပ်ေစ

၍ ေ  ှ င့်မွမ်းမံကာအလွန်သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ်တွင်ထား ှ ိ ေစေတာ်မ၏။‐

၁၁ ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါး ပ်များသည်တံခါးဝကိ မျက် ှ ာမလျက်တစ်ပါး ှ င့်တစ်ပါးယှဥ်၍

ရပ်ေစ က၏။ သတိ့တွင်ခနစ်ေပခဲွ ှ ည်ေသာ အေတာင် ှ စ်ခစီ ှ ိ ၏။ သတိ့သည်အေတာင်

များကိအနံေပသံးဆယ် ှ ိ ေသာအခန်းကိ ြဖတ်၍ြဖန့်ထား ကသြဖင့် အေတာင် ှ စ်ခ

သည်အခန်းအလယ်တွင်အဖျားချင်းထိ လျက်အြခားအေတာင် ှ စ်ခသည်နံရံ များ ှ င့်ထိလျက်ေန၏။‐

၁၄ အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အတွက်ပိတ်ေချာ ချည်မှစ၍အြပာ၊ အေမာင်း၊ အနီချည်တိ့ြဖင့်

ပီး၍ေခ ဗိမ် ပ်များြဖင့်ြခယ်လှယ်ထား ေသာကန့်လန့်ကာကိလည်းယက်လပ်ထား ေလသည်။ ၁၅

မင်း ကီးသည်ငါးဆယ့် ှ စ်ေပြမင့်ေသာတိင် ကီး ှ စ်လံးကိသွန်းလပ် ပီးလ င်ဗိမာန်ေတာ်

၏ေ ှ ့တွင်ထားေတာ်မ၏။ တိင်ထိပ်တစ်ခစီ ေပ တွင်ခနစ်ေပခဲွြမင့်ေသာတိင်အပ် ှ ိ ၏။‐ ၁၆

တိင်ထိပ်များမှာထလပ်ေသာပန်းကန်း ှ င့် ေ ကးဝါသလဲသီးတစ်ရာစီြဖင့်တန်ဆာ ဆင်ထားေလသည်။‐

၁၇ ထိတိင် ကီးတိ့ကိဗိမာန်ေတာ်အဝတစ်ဖက် တစ်ချက်တွင်ထား ှ ိ ၍ေတာင်ဘက် ှ ိ တိင် ကီး

ကိယာခိန်၊ ေြမာက်ဘက် ှ ိ တိင် ကီးကိေဗာဇ ဟသမတ်သတည်း။

၄ ေ ှ ာလမန်မင်းသည်အလျားေပသံးဆယ်၊ အြမင့်တစ်ဆယ့်ငါးေပ ှ ိ ေသာေကးဝါ

ယဇ်ပလင်ကိ ပလပ်ေစေတာ်မ၏။‐ ၂ အနက်ခနစ်ေပခဲွ၊ အချင်းတစ်ဆယ့်ငါးေပ၊

လံးပတ်ေလးဆယ့်ငါးေပ ှ ိ ေသာေကးဝါ ေရကန်ကိလည်း ပလပ်ေစေတာ်မ၏။‐ ၃

ေရကန်၏အြပင်အနားပတ်လည်ကိ ွား ပ် များြဖင့်တန်ဆာဆင်ထား၏။ ထိ ွား ပ်များ

အထက်ေအာက်အတန်း ှ စ်တန်းကိေရကန် ှ င့် တစ်စပ်တည်းသွန်းလပ်ထားသတည်း။‐ ၄

ေရကန်သည်အရပ်တစ်မျက် ှ ာလ င်သံးေကာင် ကျ၊ အရပ်ေလးမျက် ှ ာမေနေသာေကးဝါ

ွားတစ်ဆယ့် ှ စ်ေကာင်၏ေကျာကန်းထက်တွင် တည်လျက် ှ ိ ၏။‐ ၅

ေရကန်ေဘာင်သည်ထသံးလက်မ ှ ိ ၍ ယင်း ၏အေပ အနားသည်ဖလား တ်ခမ်းက့ဲသိ့

ပန်းပွင့်ချပ်သဏာန်အြပင်သိ့ခံးတက်ေနေလ သည်။ ထိေရကန်သည်ေရဂါလံတစ်ေသာင်း

ငါးေထာင်မ ဝင်သတည်း။‐ ၆ သတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်ေတာင်ဘက်တွင်ငါးလံး

ှ င့်ေြမာက်ဘက်တွင် ငါးလံးထား ှ ိ ရန်အင်တံ ဆယ်လံးကိလည်း ပလပ်ေလသည်။ ထိအင်တံ

တိ့သည်မီး ိ ့ပေဇာ်ရာယဇ်ေကာင်များ၏ အစိတ်အပိင်းတိ့ကိေဆးေကာရန်အတွက်

ြဖစ်၏။ ေရကန်မကားယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ ေဆးေကာရန်အတွက်ြဖစ်ေလသည်။ ၇

သတိ့သည်ြပ ာန်းသတ်မှတ်ထားသည့်ပံစံ ှ င့်အညီေ မီးတင်ခံဆယ်ခ ှ င့်စားပဲွဆယ် လံးကိ ပလပ်၍

ဗိမာန်ေတာ်ခန်းမေဆာင်တွင် လက်ယာဘက်၌ငါးလံး၊ လက်ဝဲဘက်၌ငါး လံးထား က၏။

ေ ဖလားတစ်ရာကိလည်း ပလပ် က၏။ ၉ သတိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များအတွက်

အတွင်းတံတိင်းကိေဆာက်လပ် ပီးေနာက် အြပင် တံတိင်းကိလည်းေဆာက်လပ် က၏။

ဤတံတိင်း ှ စ်ခ၏စပ် ကား၌ ှ ိ ေသာတံခါးများကိ ေကးဝါြဖင့်ဖံးအပ် က၏။‐

၁၀ ေရကန်ကိဗိမာန်ေတာ်၏အေ ှ ့ေတာင်ဘက်တွင် ထား က၏။ ၁၁

ဟိရံသည်အိးများ၊ ေဂ ြပားများ ှ င့်ခွက် ဖလားများကိလည်း ပလပ်ေလသည်။ သသည်

ေ ှ ာလမန်မင်းအားကတိထားသည့်အတိင်း ဗိမာန်ေတာ်အတွက်ေအာက်ပါပစည်းတန်ဆာ

များကိ ပလပ် ပီးစီးေလသည်။ တိင် ှ စ်လံး၊ အိးသဏာန် ှ ိ တိင်ထိပ်အပ် ှ စ်ခ၊

တိင်ထိပ်အပ်တိ့အတွက်ပန်းကန်းပံများ ပန်းကန်းများပတ်လည် ှ ိ အလံးတစ်ရာစီ ှ ိ ေသာ

သလဲသီး ှ စ်တန်းအတွက်သလဲသီးေလးရာ၊ လှည်းဆယ်စီး၊ အင်တံဆယ်လံး၊ ေရကန်၊

ေရကန်ေအာက်ခံ ွားတစ်ဆယ့် ှ စ်ေကာင်၊ အိးများ၊ေဂ ြပားများ ှ င့်ခက်ရင်းခွများ

လက်မပညာဆရာဟိရံသည်ထာဝရ ဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်တွင်အသံး ပရန် ဤ

ပစည်းတန်ဆာအေပါင်းကိေ ှ ာလမန်မင်း ၏အမိန့်ေတာ် ှ င့်အညီေတာက်ေြပာင်ေနသည့်

ေကးဝါြဖင့် ပလပ်ေလသည်။ ၁၇ ထိအရာများကိမင်း ကီးသည်ေယာ်ဒန်ြမစ် ဝှမ်း၊

သကတ် မိ ့ ှ င့်ဇာသန် မိ ့များ ကား၌ ှ ိ ေသာေကးရည် ကိစက်တွင်သွန်းလပ်ေစ ေတာ်မသည်။‐ ၁၈

ပလပ်ရေသာပစည်းအေရအတွက်မှာများ ြပားလှသြဖင့် ကန်ကျသည့်ေ ကးဝါအေလး

ချိန်ကိအဘယ်သမ မသိေချ။ ၁၉ ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ဗိမာန်ေတာ်အတွက် ေ

ြဖင့် ပီးေသာအသံးအေဆာင်များကိ ပ လပ်ေစေတာ်မ၏။ ထိအရာများမှာေ ယဇ် ပလင်၊

ေ ှ ့ေတာ်မန့်တင်ရန်စားပဲွများ၊‐ ၂၀ စီမံချက်အရအလွန်သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ်ေ ှ ့တွင်ထွန်း ှ ိ ထားရန်

ေ စင်မီးခွက် များ ှ င့်မီးတင်ခံများ၊‐ ၂၁ တန်ဆာဆင်ရန်ပန်းပွင့်များ၊ မီးခွက်များ

ှ င့်မီးကိင်တန်ဆာများ၊‐ ၂၂ မီး ှ ပ်များ၊ လင်ပန်းများ၊ ခွက်များ ှ င့်မီး ကျီးခံများြဖစ်၏။

ထိပစည်း ှ ိ သမ သည် ေ စင်ြဖင့် ပီးသတည်း။ ဗိမာန်ေတာ်အြပင် တံခါးများ ှ င့်

အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် အဝင်တံခါးများကိေ ြဖင့်မွမ်းမံထား သတည်း။

၅ ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက် မလပ်ငန်း ှ ိ သမ ကိေဆာင် ွက် ပီးေသာအခါ

ထာဝရဘရားအားခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်မင်း ဆက်ကပ်လဒါန်းခ့ဲေသာေ ၊ ေငွ ှ င့်အြခား

ပစည်းအသံးအေဆာင်များကိဗိမာန်ေတာ် သိေလှာင်ခန်းများတွင်ထားေတာ်မ၏။ ၂

ထိေနာက်ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်ကိ ဇိအန်မည်ေသာဒါဝိဒ် မိ ့မှပင့်ေဆာင်

ရန်အတွက် ဣသေရလအ ွယ်များ ှ င့်သား ချင်းစေခါင်းေဆာင်အေပါင်းတိ့ကိ ေယ

ှ လင် မိ ့တွင်စ ံ းရန်ဆင့်ေခ ေတာ်မ၏။‐ ၃ သတိ့အားလံးသည်သစ်ခက်တဲေနပဲွေတာ်

အခါ၌လာေရာက်စ ံ း ကေလသည်။‐ ၄ ေခါင်းေဆာင်အေပါင်းတိ့စ ံ းမိ ကေသာ အခါ

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိချီပင့်၍‐ ၅ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ပင့်ေဆာင် က၏။

ယဇ်ပေရာ ဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ထာဝရ ဘရားကိန်းဝပ်ေတာ်မရာတဲေတာ်ကိလည်း

သက်ဆိင်ရာပစည်းတန်ဆာ ှ ိ သမ တိ့ ှ င့် တကွဗိမာန်ေတာ်သိ့ေြပာင်းေ ့ က၏။‐ ၆

ေ ှ ာလမန်မင်း ှ င့်ဣသေရလြပည်သအေပါင်း တိ့သည် ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ ့တွင်စေဝး

၍မေရမတွက် ိင်ေအာင်များေသာသိး ွား တိ့ကိယဇ်ပေဇာ် က၏။‐ ၇

ထိေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ပင့်ေဆာင်

လာ ပီးလ င် အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ၌ေခ ဗိမ်များ၏အ ကားတွင်ထား က၏။‐ ၈

ေခ ဗိမ်တိ့၏အေတာင်များသည်ေသတာေတာ် ှ င့်ထမ်းပိးများကိလမ်းမိးထားေလသည်။‐ ၉

ထမ်းပိးအဖျားများကိသန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် အဝင်ဝတစ်ေနရာမှေတွ့ြမင် ိင်ေသာ်လည်း

အြခားမည်သည့်ေနရာကမ မေတွ့မြမင် ိင်။ ထိထမ်းပိးများသည်ယေန့တိင်ေအာင်ထိ

ေနရာတွင် ှ ိ ေပေသး၏။‐ ၁၀ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်အတွင်း၌ပညတ်ေတာ်

ေကျာက်ြပား ှ စ်ချပ်မှတစ်ပါးအြခားအဘယ် အရာမ မ ှ ိ။ အီဂျစ်ြပည်မှဣသေရလအမျိုး

သားတိ့ထွက်ခွာလာချိန်၌ သတိ့ ှ င့်ထာဝရ ဘရားပဋိညာဥ် ပေတာ်မစဥ်အခါက ေမာေ ှ

သည်ထိေကျာက်ြပားများကိပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်တွင်ထားခ့ဲသတည်း။ ၁၁

ယဇ်ပေရာဟိတ်အေပါင်းတိ့သည်မည်သည့် အဖဲွ ့တွင်ပါဝင်သည်မဆိ မိမိတိ့ကိယ်

ကိဆက်ကပ် ပီးြဖစ် က၏။ ေလဝိအ ွယ် ဝင်ဂီတဆရာများြဖစ် ကေသာအာသပ်၊ ေဟမန်၊

ေယဒသန် ှ င့်သတိ့၏တပည့်အေပါင်း တိ့သည်ပိတ်ေချာထည်ကိဝတ်ဆင်၍လင်း

ကွင်းများ၊ ေစာင်းများကိကိင်လျက်တံပိး ခရာမတ်သယဇ်ပေရာဟိတ်ေပါင်းတစ်ရာ့

ှ စ်ဆယ်တိ့သည်သတိ့ ှ င့်အတယဇ်ပလင် ၏အေ ှ ့ဘက်တွင်ရပ်ေန ကေလသည်။ သီ

ဆိသတိ့သည်တံပိးခရာသံ၊ လင်းကွင်း သံ ှ င့်အြခားတရိယာသံများ ှ င့်စည်း

လိက်ဝါးလိက်ညီညာစွာထာဝရဘရား အားသီဆိေထာမနာ ပ ကကန်၏။ သတိ့က

``ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ သည်ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ်တည် သတည်း'' ဟသီဆိ ကေလသည်။

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်မှထွက်လာ စဥ်ဗိမာန်ေတာ်သည် တ်တရက်မိးတိမ်ြဖင့်

ြပည့်လာ ပီးလ င် ထာဝရဘရား၏ဘန်းအသ ေရေတာ်ထွန်းေတာက်သည်ြဖစ်၍သတိ့သည်ဝတ်

ပကိးကွယ်ြခင်းကိဆက်လက်၍မ ပ ိင် က ေချ။

၆
ေ ှ ာလမန်က ``အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ်သည် စံေတာ်မရန်အတွက်မိးတိမ် ှ င့်ေမှာင်မိက်ကိ

ေ ွးချယ်ေတာ်မပါ ပီ။ ၂ ယခအခါအက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်စံေတာ်မရာ ဗိမာန်ေတာ်၊

ကိယ်ေတာ်ထာဝစဥ်ကိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ဌာနေတာ်ကိတည်ေဆာက် ပီးပါ ပီ'' ဟ ပတနာ ပေတာ်မ၏။ ၃

ဣသေရလြပည်သအေပါင်းတိ့သည်ထိေနရာ တွင်ရပ်လျက်ေန က၏။ မင်း ကီးသည်သတိ့

ဘက်သိ့မျက် ှ ာမ ပီးလ င် သတိ့အားဘရားသခင်ေကာင်းချီးေပးရန်ေတာင်းေလာက်ေတာ် မ၏။‐ ၄
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ထိေနာက်မင်း ကီးက``ဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိေထာမနာ

ပ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ၏ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ်အားငါသည် ငါ၏လမျိုးေတာ်အားေပး

အပ်ခ့ဲသည့်ကတိေတာ်ကိတည် မဲေစေလ ပီ။‐ ၅ `သတိ့ကိအီဂျစ်ြပည်ကထတ်ေဆာင်ခ့ဲချိန်

မှအစ ပ၍ယေန့တိင်ေအာင် ငါသည်အဘယ် ဣသေရလ မိ ့ကိမ ငါ့အားဝတ် ပကိးကွယ်

ရာဌာနအြဖစ်ြဖင့်ေ ွးချယ်သတ်မှတ်ခ့ဲဖး သည်မ ှ ိ။ အဘယ်သကိမ လည်းငါ၏လ

မျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ေခါင်းေဆာင်ရန်မေ ွးမချယ်ခ့ဲ။‐ ၆

သိ့ရာတွင်ယခငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ ကိငါ့အားကိးကွယ်ဝတ် ပရန်ဌာနအြဖစ် ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

အချင်းဒါဝိဒ်၊ သင့်အားငါ ၏လမျိုးေတာ်ကိအပ်စိးမည့်သအြဖစ် ြဖင့်လည်းေကာင်းေ ွးချယ်ထားေလ ပီ'

ဟ ၍မိန့်ေတာ်မ၏'' ဟဆိ၏။ ၇ ထိေနာက်ေ ှ ာလမန်သည်ဆက်လက်၍``ငါ၏

ခမည်းေတာ်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား ကိး

ကွယ်ဝတ် ပရာဗိမာန်ေတာ်ကိတည်ေဆာက် ရန် ကံစည်ခ့ဲေသာ်လည်း၊‐ ၈

ထာဝရဘရားကသ့အား`ငါ့အဖိ့ဗိမာန် ေတာ်တည်ေဆာက်ရန်သင်ဆ  ပသည်မှာ

ေလျာက်ပတ်ေပသည်။‐ ၉ သိ့ရာတွင်သင်သည်ဗိမာန်ကိတည်ေဆာက်ရမည် မဟတ်။

တည်ေဆာက်မည့်သမှာသင်၏ရင်ေသွး ြဖစ်ေသာသင်၏သားေတာ်ပင်ြဖစ်၏' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၀

``ယခအခါထာဝရဘရားသည်ကတိေတာ် ကိတည်ေစေတာ်မ ပီ။ ငါသည်ခမည်းေတာ်၏

အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက် ပီးလ င် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်ရာ ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက် ပီးေလ ပီ။‐ ၁၁

ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်ထာဝရ ဘရား ပေတာ်မေသာ ပဋိညာဥ်ေတာ်ဆိင်ရာ

ေကျာက်ြပားများပါ ှ ိ သည့်ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်ကိလည်းဗိမာန်ေတာ်တွင်ထား ှ ိ  ပီး ေလ ပီ''

ဟြပည်သတိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိေနာက်လတိ့၏မျက်ေမှာက်တွင်ေ ှ ာလမန်

သည်ယဇ်ပလင်ေ ှ ့သိ့သွား၍ရပ်ေတာ်မ ပီး လ င် လက်အပ်ချီ၍ဆေတာင်းပတနာ ပေတာ် မ၏။‐ ၁၃

(ေ ှ ာလမန်သည်အလျား ှ စ်ေပ၊ အနံ ှ စ်ေပ၊ အြမင့်ငါးေပ ှ ိ ေသာေကးနီပလင်စင်ြမင့်

ကိတည်ေဆာက် ပီးတံတိင်းအလယ်တွင်ထား ေတာ်မခ့ဲ၏။ မင်း ကီးသည်ထိပလင်စင်ြမင့်ေပ

သိ့တက်၍လအေပါင်းြမင်သာသည့်ေနရာ တွင်ဒးေထာက်ကာလက်အပ်ချီလျက်၊‐) ၁၄

``အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တေသာ

ဘရားမိးေြမ၌မ ှ ိ ပါ။ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုး ေတာ်သည်စကားေတာ်ကိတစ်သေဝမတိမ်း

နာယကျင့်သံး ကေသာအခါကိယ်ေတာ် သည်သတိ့ ှ င့်ထား ှ ိ သည့်ပဋိညာဥ်ေတာ်

ကိေစာင့်ထိန်းေတာ်မလျက်သတိ့အား ေမတာေတာ်ကိြပေတာ်မပါ၏။‐ ၁၅

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်၏ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ် အား ေပးခ့ဲသည့်ကတိေတာ်ကိတည်ေစေတာ် မပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မခ့ဲသမ အတိင်းယေန့အေကာင်အထည်ေပ ပါ ပီ။‐ ၁၆ အိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်၏

ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်အား`သင်၏သားေြမးတိ့ သည်သင်နည်းတပညတ်ေတာ်ကိဂ  ပ၍

လိက်ေလာက် ကလ င် ဣသေရလြပည်တွင် အဘယ်အခါ၌မ သင်၏အမျိုးမင်း ိ း

ြပတ်မည်မဟတ်' ဟေပးေတာ်မခ့ဲသည့် ကတိေတာ်ကိလည်းတည်ေစေတာ်မ ပါ။‐ ၁၇ အိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏အေစခံ၊ အက ်ပ်

၏ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်အားကတိထားေတာ်မ သမ တိ့ကိယခြဖစ်ပွားေစေတာ်မပါ။'' ၁၈

``သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်လတိ့ ှ င့် အတကမာေြမ ကီးေပ တွင် အကယ်ပင်စံ

ေနေတာ်မ ိင်ပါသေလာ။ ေကာင်းကင်ဘဝဂ် ပင်လ င်ကိယ်ေတာ်စံေနေတာ်မ ိင်ေအာင်

မကျယ်ဝန်းပါလ င်အက ်ပ်တည်ေဆာက် သည့်ဗိမာန်ေတာ်ကားစံေနေတာ်မ ိင်ရန်

ကျယ်ဝန်းမည်မဟတ်ပါ။‐ ၁၉ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ က ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်

၏ကန်ြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်ဆေတာင်းသံကိ နားေညာင်းေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ေတာင်းေသာ

ဆကိေပးသနားေတာ်မပါ။‐ ၂၀ ဤဗိမာန်ေတာ်ကိေန့ညမြပတ်ေစာင့်ထိန်း

ကည့် ေတာ်မပါ။ ဤဌာနေတာ်တွင်ကိယ် ေတာ်အားကိးကွယ်ဝတ် ပရ ကမည်ြဖစ်

ေကာင်းကိယ်ေတာ်မိန့်မှာေတာ်မခ့ဲသည်ြဖစ် ၍ ဤဗိမာန်ေတာ်ကိမျက် ှ ာမလျက်အက ်ပ်

ဆေတာင်းေသာအခါနားေညာင်းေတာ်မ ပါ။‐ ၂၁အက ်ပ်၏ဆေတာင်းပတနာများကိလည်း ေကာင်း၊

ဤအရပ်သိ့မျက် ှ ာမလျက်ကိယ် ေတာ်၏လမျိုးေတာ် ပေသာ ဆေတာင်းပတနာ

များကိလည်းေကာင်းနားေညာင်းေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်စံေတာ်မရာေကာင်းကင်ဘံမှ

အက ်ပ်တိ့ေလာက်ထားချက်များကိ နား ေညာင်းေတာ်မ ပီးလ င်အက ်ပ်တိ့၏

အြပစ်များကိေြဖလတ်ေတာ်မပါ။'' ၂၂ ``လတစ်ေယာက်သည်အြခားလတစ်ေယာက်

အားမတရား ပမ ှ င့်စွပ်စဲွြခင်းခံရသြဖင့် မိမိတွင်အြပစ်မ ှ ိ ေ ကာင်းဤဗိမာန်ေတာ် ှ ိ

ကိယ်ေတာ်၏ယဇ်ပလင်ေတာ်ေ ှ ့တွင်ကျမ်း ကျိန်ေသာအခါ၊‐ ၂၃ အိ ထာဝရဘရား၊

ေကာင်းကင်ဘံမှနားေထာင် ေတာ်မ ပီးလ င်ကိယ်ေတာ်၏အေစခံများ အားတရားစီရင်ေတာ်မပါ။'' ၂၄

``ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိြပစ်မှားသည့်အတွက်

ရန်သတိ့လက်တွင်အေရး ံ းနိမ့်ရ ကသြဖင့် သတိ့သည်မိမိတိ့အြပစ်များမှေြဖလတ်

ရန်အထံေတာ်သိ့ြပန်လာ၍ဤဗိမာန်ေတာ် သိ့လာေရာက်ကာစိတ် ှ ိမ့်ချလျက်ဆေတာင်း

ပတနာ ပ ကေသာအခါ၊‐ ၂၅ ေကာင်းကင်ဘံမှသတိ့၏ဆေတာင်းပတနာ

ကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။ လမျိုးေတာ်၏အြပစ် များကိေြဖလတ်ေတာ်မ၍ သတိ့ ှ င့်သတိ့

၏ဘိးေဘးများအားအပိင်ေပးသနား ေတာ်မသည့်ြပည်ေတာ်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင် ေတာ်မပါ။'' ၂၆

``ကိယ်ေတာ်အားလမျိုးေတာ်ြပစ်မှားသည့် အတွက် မိးေခါင်ေစေတာ်မေသာအခါသတိ့

သည်ေနာင်တရ၍ ဤဗိမာန်ေတာ်သိ့မျက် ှ ာ မကာစိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချလျက်ဆေတာင်း

ပတနာ ပပါလ င်၊‐ ၂၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ေကာင်းကင်ဘံမှနားေညာင်း ေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ်၏အေစခံဣသေရလ ြပည်သတိ့၏အြပစ်များကိေြဖလတ်ေတာ် မပါ။

သတိ့အားလမ်းမှန်ကိြပ န်ေတာ်မ ပါ။ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အားအပိင်ေပး

သနားေတာ်မသည့်ြပည်ေတာ်တွင်မိး ွာ ေစေတာ်မပါ။'' ၂၈ ``ြပည်ေတာ်တွင်အစာငတ်မွတ်ေခါင်းပါး

ေသာအခါ၊ အနာေရာဂါေဘးဆိက်ေသာ အခါ၊ ေကာက်ပဲသီး ှ ံ တိ့သည်ေလပမိြခင်း၊

ပိးထိြခင်းသိ့မဟတ်ကျိုင်းေကာင်အပ်ကျ ြခင်းတိ့ေ ကာင့်ပျက်စီးသွားေသာအခါ၊

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အားရန်သတိ့ တိက်ခိက် ကေသာအခါ၊ သတိ့တွင်ေဘး ဥပဒ်၊

အနာေရာဂါတစ်စံတစ်ရာကပ် ေရာက်ေသာအခါ၊‐ ၂၉ သတိ့ ပေသာဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်း

ေတာ်မပါ။ အကယ်၍ကိယ်ေတာ်၏လမျိုး ေတာ်ဣသေရလအမျိုးသားအချို ့တိ့သည်

လိက်လဲှစွာဝမ်းနည်းလျက် ဤဗိမာန်ေတာ် ဘက်သိ့လက်အပ်ချီ၍ဆေတာင်းပတနာ ပ ကလ င်‐ ၃၀

သတိ့၏ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ် မပါ။ ကိယ်ေတာ်စံေတာ်မရာေကာင်းကင်ဘံ

မှနားေညာင်းေတာ်မ၍ သတိ့အားအြပစ် ေြဖလတ်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်သာလ င်လ

၏အ ကံအစည်ကိသိေတာ်မပါ၏။ လ တစ်ဦးစီအားထိက်သင့်သည့်အတိင်း စီရင်ေတာ်မပါ။‐ ၃၁

သိ့မှသာလ င်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်သည် ဘိးေဘးတိ့အားေပးသနားေတာ်မသည့် ြပည်ေတာ်တွင်

ေနထိင်သမ ကာလပတ်လံး ကိယ်ေတာ်ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကပါလိမ့် မည်။'' ၃၂

``ကိယ်ေတာ်သည်အဘယ်မ  ကီးြမတ်ေတာ်မ ေကာင်း၊ အဘယ်မ တန်ခိး ကီးေတာ်မေ ကာင်း၊

လက် ံ းေတာ်ြဖင့်အဘယ်သိ့ ပေတာ်မေ ကာင်း တိ့ကိရပ်ေဝးလမျိုးြခားသားတစ်ေယာက်သည်

ကားသိရသြဖင့် ဤဗိမာန်ေတာ်သိ့လာ၍ ဆေတာင်းပတနာ ပေသာအခါ‐ ၃၃

ကိယ်ေတာ်စံေတာ်မရာေကာင်းကင်ဘံမှနား ေညာင်းေတာ်မ ပီးလ င် ထိသေတာင်းေလာက်

သည်အတိင်း ပေတာ်မပါ။ သိ့မှသာလ င် ကမာေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်

၏လမျိုးေတာ်နည်းတ ကိယ်ေတာ်အားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကပါလိမ့်မည်။ ထိ့အြပင်ကိယ်ေတာ်

အဖိ့အက ်ပ်တည်ေဆာက်သည့်ဗိမာန်ေတာ် သည်ကိယ်ေတာ်အားဝတ် ပကိးကွယ်ရာ

ဌာနေတာ်ြဖစ်ေကာင်းကိသတိ့သိ က ပါလိမ့်မည်။'' ၃၄ ``ကိယ်ေတာ်သည်လမျိုးေတာ်အားရန်သတိ့

ကိတိက်ခိက်ရန်အမိန့်ေပးေတာ်မေသာအခါ သတိ့သည်မည်သည့်အရပ်၌ ှ ိ သည်မဆိ

ကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်ထားေတာ်မသည့် ဤ မိ ့ ေတာ် ှ င့်ကိယ်ေတာ်အဖိ့အက ်ပ်တည်ေဆာက်

သည့်ဤဗိမာန်ေတာ်သိ့မျက် ှ ာမ၍ဆ ေတာင်းပတနာ ပ ကလ င်‐ ၃၅

ေကာင်းကင်ဘံမှနားေညာင်းေတာ်မ၍သတိ့ အားေအာင်ပဲွကိေပးေတာ်မပါ။'' ၃၆

``အြပစ်မကးလွန်သတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ပါ။ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်သည်ကိယ်

ေတာ်ကိြပစ်မှား ကပါလိမ့်မည်။ ထိအခါ ကိယ်ေတာ်သည်အမျက်ထွက်ေတာ်မ၍သတိ့

အားရန်သများလက်တွင် အေရး ံ းနိမ့်ေစ လျက်တိင်းတစ်ပါးသိ့ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်

သွားေစေတာ်မပါလိမ့်မည်။ ထိတိင်းြပည် သည်အလွန်ေဝးကွာေစကာမ‐ ၃၇

ကိယ်ေတာ်သည်လမျိုးေတာ်၏ဆေတာင်းပတ နာကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။ အကယ်၍သတိ့

သည်ထိြပည်တွင်ေနာင်တရလျက် မိမိတိ့ အဘယ်မ အြပစ်ကးလွန်ခ့ဲ၍အဘယ်မ

ဆိးညစ်ခ့ဲေ ကာင်းေဖာ်ြပဝန်ခံလျက် အထံ ေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပ ကပါလ င်

အိ ထာဝရဘရား၊ သတိ့၏ဆေတာင်း ပတနာများကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။‐ ၃၈

အကယ်၍သတိ့သည်ထိြပည်တွင်အမှန်ပင် ေနာင်တရလျက် မိမိတိ့ဘိးေဘးများအား

ကိယ်ေတာ်ေပးေတာ်မသည့်ြပည်ေတာ်၊ ကိယ်ေတာ် ေ ွးချယ်ထားေတာ်မသည့်ဤ မိ ့ေတာ်၊ အက ်ပ်

တည်ေဆာက်ထားသည့်ဤဗိမာန်ေတာ်သိ့မျက် ှ ာမ၍ဆေတာင်းပတနာ ပ ကလ င်၊‐ ၃၉

စံေတာ်မရာေကာင်းကင်ဘံမှနားေညာင်းေတာ် မ ပီးလ င် သတိ့အားက ဏာထားေတာ်မ

၍ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်၏အြပစ်များ ကိေြဖလတ်ေတာ်မပါ။'' ၄၀ ``အိ

အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊ ယခအက ်ပ် တိ့ကိ ကည့် ေတာ်မ၍ဤဌာနေတာ်တွင် ပ

သည့်ဆေတာင်းပတနာများကိနားေညာင်းေတာ် မပါ။‐ ၄၁ အိ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ယခထေတာ်

မ၍ကိယ်ေတာ်၏တန်ခိးေတာ်ကိသ ပ်ေဆာင် သည့်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် ှ င့်အတ ဗိမာန်ေတာ်

ထဲသိ့ ကေတာ်မ ပီးလ င်ကာလအစဥ်အ မဲ စံေနေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်သည်
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မိမိတိ့ခံစားရသည့်ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့် ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကပါေစေသာ။‐ ၄၂ အိ

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ေ ွးချယ်ခန့်ထားေတာ်မေသာဘရင်ကိပစ်ပယ် ေတာ်မမပါ ှ င့်။

ကိယ်ေတာ်၏အေစခံဒါဝိဒ် အေပ တွင်ထား ှ ိ ေတာ်မခ့ဲသည့်ေမတာ ေတာ်ကိေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ''

ဟပတနာ ပေတာ်မ၏။

၇ ထိသိ့ေ ှ ာလမန်မင်းပတနာ ပ ပီးေသာအခါ မိးေကာင်းကင်မှမီးလ ံ ကျ၍ ပေဇာ်သကာ

တိ့ကိက မ်းေလာင်သွားေစ၏။ ထိေနာက်ဗိမာန် ေတာ်သည်ထာဝရဘရား၏ေတာက်ပေသာ

ဘန်းအသေရေတာ်ြဖင့်ြပည့်ေလ၏။‐ ၂ သိ့ြဖစ်၍ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ထာဝရ

ဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့မဝင် ိင် က။‐ ၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်မိးေကာင်းကင်

မှမီးလ ံ ကျလာ၍ ဗိမာန်ေတာ်သည်ေတာက်ပ ေသာဘန်းအသေရေတာ်ြဖင့်ြပည့်လာသည်

ကိြမင်ေသာအခါ ကမ်းြပင်ေပ တွင်ပျပ်ဝပ် ှ ိ ခိးလျက်``ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်

မ၍ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ်တည်၏'' ဟ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ က၏။‐ ၄

ထိေနာက်ေ ှ ာလမန်မင်း ှ င့်ြပည်သအေပါင်း တိ့သည်ထာဝရဘရားအားယဇ်များကိ ပေဇာ် က၏။‐ ၅

မင်း ကီးသည် ွားေကာင်ေရ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ င့် သိးေကာင်ေရတစ်သိန်း ှ စ်ေသာင်းကိမိတ်

သဟာယယဇ်အြဖစ်ပေဇာ်ေတာ်မ၏။ ဤ နည်းအားြဖင့်ဘရင် ှ င့်ြပည်သအေပါင်း တိ့သည်

ထာဝရဘရားအားဝတ် ပကိး ကွယ်ရာဗိမာန်ေတာ်ကိအ ေမာဒနာ ပ ကေလသည်။‐ ၆

ယဇ်ပေရာဟိတ်များသည်မိမိတိ့အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်ေနရာတွင်ရပ်လျက်ေန က၏။

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့ ှ င့်မျက် ှ ာချင်းဆိင်ရပ်လျက် ဒါဝိဒ်

မင်း ပလပ်ခ့ဲေသာတရိယာများြဖင့် ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း၍

ဒါဝိဒ်မင်းစီမံခ့ဲသည့်အတိင်း``ကိယ်ေတာ် ၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ်တည်၏'' ဟ

ေသာ မသီချင်းကိသီဆိ ကေလသည်။ လအေပါင်းတိ့ရပ်လျက်ေနစဥ်ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်တိ့သည်တံပိးခရာများကိမတ် က၏။ ၇ ေ ှ ာလမန်သည်ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာအလယ်

တံတိင်းကိဆက်ကပ် ပီးေနာက် ထိေနရာ၌တစ် ေကာင်လံးမီး ိ ့ရာယဇ်၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊

မိတ်သဟာယယဇ်မှဆီဥတိ့ကိပေဇာ်ေတာ် မ၏။ ဤသိ့ ပေတာ်မရြခင်းမှာမင်း ကီး

တည်ေဆာက်ထားသည့်ေ ကးဝါယဇ်ပလင်သည် ထိပေဇာ်သကာအားလံးတိ့အတွက်အလွန်

ေသးငယ်ေသာေကာင့်ြဖစ်ေလသည်။ ၈ ေ ှ ာလမန်မင်း ှ င့်ေြမာက်ဘက်ဟာမတ်ေတာင်

ကားမှေတာင်ဘက်အီဂျစ်ြပည်နယ်စပ်တိင် ေအာင် အရပ်ရပ်မှလာေရာက် ကေသာဣသေရလ

ြပည်သအေပါင်းတိ့သည် သစ်ခက်တဲေနပဲွ ေတာ်ကိခနစ်ရက်တိင်တိင်ကျင်းပ ပီးေနာက်၊‐ ၉

အ မေန့၌ မအစည်းအေဝးကိကျင်းပ က၏။ ယဇ်ပလင်ကိအ ေမာဒနာ ပသည် မှာခနစ်ရက်၊

ပဲွေတာ်ကျင်းပသည်မှာလည်း ခနစ်ရက်ြဖစ်၏။‐ ၁၀ သတမလ ှ စ်ဆယ့်သံးရက်ေန့၌ေ ှ ာလမန်

သည်ြပည်သတိ့အား မိမိတိ့ေနရပ်သိ့ြပန် ေစေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏

လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ဒါဝိဒ်မင်း ှ င့်ေ ှ ာလမန်မင်းအား ပေတာ်

မေသာေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်လတိ့သည် အားရဝမ်းေြမာက်စွာြပန် ကကန်၏။ ၁၁

ေ ှ ာလမန်သည်ဗိမာန်ေတာ် ှ င့် နန်းေတာ်တည် ေဆာက်မကိမိမိ၏စီမံချက် ှ င့်အညီထ

ေြမာက်၍အ ပီးသတ်ေသာအခါ၊‐ ၁၂ ထာဝရဘရားသည်ညဥ့်အခါေ ှ ာလမန်ထံ

သိ့ ကလာေတာ်မ၍``သင်၏ဆေတာင်းပတနာ ကိငါ ကား ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ဤဗိမာန်ေတာ်ကိ

ငါ့အားယဇ်ပေဇာ်ရာဌာနအြဖစ်ြဖင့်ငါ လက်ခံ၏။‐ ၁၃ ငါသည်မိးကိေခါင်ေစသည့်အခါ၌ြဖစ်ေစ၊

ေကာက်ပဲသီး ှ ံ များကိကိက်ဖျက်ရန်ကျိုင်း ေကာင်များကိေစလတ်သည့်အခါ၌ြဖစ်ေစ၊

ငါပိင်ဆိင်သများဟေခ ဆိသမတ်အပ် သည့်ငါ၏လမျိုးေတာ်အားကာလနာ

သင့်ေစေသာအခါ၌ြဖစ်ေစ၊‐ ၁၄ သတိ့သည်ငါ့ထံသိ့ ဆေတာင်းပတနာ ပ

ကာေနာင်တရ၍မိမိတိ့၏ဒစ ိက်လမ်း ကိေ ှ ာင် ကဥ် ကလ င် ငါသည်ေကာင်းကင်ဘံ

မှသတိ့၏ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်း မည်။ သတိ့၏အြပစ်များကိေြဖလတ်၍

သတိ့၏ြပည်ကိတစ်ဖန်ြပန်လည်ဝေြပာ သာယာလာေစမည်။‐ ၁၅

ငါသည်ဤဗိမာန်ေတာ်ကိ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက် မည်။ ဤဗိမာန်ေတာ်တွင် ပသမ ေသာဆ

ေတာင်းပတနာများကိနားေညာင်းမည်။‐ ၁၆ ငါသည်ဤဗိမာန်ေတာ်ကိေ ွးချယ်၍ငါ့အား

ထာဝစဥ်ဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာနအြဖစ် ြဖင့်သီးသန့်ေစ ပီ။ ငါသည်ဤဌာနေတာ်

ကိေစာင့် ကပ် ကည့် မည်။ ကာလအစဥ် အဆက်ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်။‐ ၁၇

သင်သည်သင်၏ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်က့ဲသိ့ငါ ၏တရားေတာ်ကိေစာင့်ထိန်း၍ငါပညတ်သမ

အတိင်း ပကျင့်ကာငါ့အားကိးကွယ်လ င်၊‐ ၁၈ သင်၏ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်အား`ဣသေရလြပည်

တွင်အဘယ်အခါ၌မ သင်၏အမျိုးမင်း ိ း ြပတ်ရလိမ့်မည်မဟတ်' ဟ ငါေပးခ့ဲသည့်

ကတိကိတည်ေစမည်။‐ ၁၉ သိ့ရာတွင်အကယ်၍သင် ှ င့်သင်၏ြပည်သ

တိ့သည်ငါ၏ပညတ်ေတာ်များ ှ င့်အမိန့် ေတာ်တိ့ကိချိုးေဖာက်၍အြခားဘရား

များကိကိးကွယ် ကလ င်မကား၊‐ ၂၀ ငါေပးသနားသည့်ြပည်မှသင်တိ့ကိဖယ် ှ ား မည်။

ငါ့အားဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာနအြဖစ် ြဖင့် ငါသီးသန့်ထားသည့်ဤဗိမာန်ေတာ်ကိ

လည်းစွန့်ခွာမည်ြဖစ်၍ အရပ်တကာ ှ ိ လ တိ့တွင်အထင်အြမင်ေသးြခင်း ှ င့်ေြပာင်

ေလှာင်ြခင်းြဖစ်ေစမည်။ ၂၁ ``ယခအခါဗိမာန်ေတာ်သည်များစွာဂဏ် အသေရ ှ ိ ေသာ်လည်း

ထိအခါ၌မအနီး မှြဖတ်သန်းသွားလာသအေပါင်းတိ့သည် အ့ံအားသင့်လျက်`ထာဝရဘရားသည်

အဘယ်ေကာင့်ဤြပည် ှ င့်ဤဗိမာန်ေတာ်ကိ ဤသိ့စီရင်ေတာ်မပါသနည်း' ဟေမးြမန်း ကလိမ့်မည်။‐

၂၂ လတိ့က`ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့ ဘိးေဘးများအား အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်

လာေတာ်မေသာဘရားသခင်ထာဝရဘရား ကိစွန့်ပစ် ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ သတိ့သည်

အြခားဘရားများထံတွင်ေကျးဇးသစာ ခံလျက်ထိဘရားတိ့ကိကိးကွယ် ကေလ ပီ။

ထိေကာင့်ထာဝရဘရားသည်သတိ့အားဤေဘးဒဏ်ကိသင့်ေစေတာ်မ ပီ' ဟေြဖ ဆိ ကလိမ့်မည်။''

၈ ေ ှ ာလမန်သည်ဗိမာန်ေတာ် ှ င့် မိမိ၏နန်း ေတာ်ကိအ ှ စ် ှ စ်ဆယ်တိင်တိင်တည်ေဆာက်

ရေလသည်။‐ ၂ သသည်မိမိအားဟိရံမင်းြပန်၍ေပးအပ်

သည့် မိ ့များကိလည်းြပန်လည်တည်ေထာင် ကာ ထိ မိ ့တိ့တွင်အေြခစိက်ေနထိင်ရန်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိပိ့ေတာ်မ၏။‐ ၃ ဟာမတ် ှ င့်ေဇာဘနယ်များကိလည်းတိက်

ခိက်သိမ်းယ ပီးလ င်၊‐ ၄ သဲက ာရတွင် ှ ိ ေသာတာဒေမာ် မိ ့ကိတံ တိင်းကာေတာ်မ၏။

ဟာမတ်နယ် ှ ိ ရိကာသိ ေလှာင်ရာ မိ ့အေပါင်းကိလည်းြပန်လည် တည်ေထာင်ေတာ်မ၏။‐ ၅

ေ ှ ာလမန်သည်ေအာက်ပါ မိ ့များကိြပန်လည် တည်ေဆာက်ေတာ်မ၏။ (တံခါးကန့်လန့်ကျင်

များ ှ င့်တကွတံတိင်းကာရံထားေသာ) အထက်ေဗေသာ န် မိ၊့ ေအာက်ေဗေသာ န် မိ၊့‐ ၆ ဗာလတ် မိ၊့

ရိကာသိေလှာင်ရာ မိ ့များ၊ ြမင်း ှ င့် စစ်ရထားစခန်း မိ ့များြဖစ်ေလသည်။ ေယ ှ လင် မိ၊့

ေလဗ န်ေတာင်၊ ိင်ငံေတာ်အရပ် ရပ်တွင် မိမိတည်ေဆာက်လိသမ ကိတည် ေဆာက်၏။‐ ၇

ေ ှ ာလမန်သည်ခါနာန်ြပည်ကိဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သိမ်းယစဥ်အခါက မသတ်

ဘဲကျန် ကင်းခ့ဲသည့်ခါနာန်ြပည်သားများ မှဆင်းသက်လာသတိ့ကိ မိမိ၏ေခ းတပ်

အတွက်အသံး ပေတာ်မ၏။ ထိသတိ့အထဲ တွင်အာေမာရိအမျိုးသား၊ ဟိတိအမျိုးသား၊

ေဖရဇိအမျိုးသား၊ ဟိဝိအမျိုးသား ှ င့် ေယဗသိအမျိုးသားတိ့ပါဝင် က၏။ ထိ

သတိ့၏သားေြမးများသည်ယေန့တိင် ေအာင်ဆက်လက်၍ကန်ခံေနရ ကသတည်း။‐ ၉

မင်း ကီးသည်အဘယ်ဣသေရလအမျိုးသား ကိမ ေခ းတပ်တွင်အသံး ပေတာ်မမ။ သ

တိ့သည်စစ်သရဲများ၊ တပ်မးများ၊ စစ်ရထား မးများ ှ င့် ြမင်းစီးသရဲများအြဖစ်ြဖင့်

အမထမ်းရ ကေလသည်။‐ ၁၀ ေ ှ ာလမန်မင်း၏ေဆာက်လပ်ေရးစီမံကိန်းများ

တွင်လပ်ကိင်လျက် ှ ိ ေသာေခ းတပ်များကိ ကီး ကပ်အပ်ချုပ်သ ှ စ်ရာ့ငါးဆယ် ှ ိ သတည်း။ ၁၁

ေ ှ ာလမန်သည်မိမိ၏မိဖရားြဖစ်သအီဂျစ် ဘရင်၏သမီးေတာ်ကိဒါဝိဒ် မိ ့ေတာ်မှသ

၏အတွက်ေဆာက်လပ်ထားေသာစံနန်းသိ့ေခ ေဆာင်လာေတာ်မ၏။ မင်း ကီးက``ပဋိညာဥ်ေသတာ

ေတာ်ကိန်းဝပ်ဖးရာအရပ်သည်သန့် ှ င်းြမင့် ြမတ်သည်ြဖစ်၍ ထိအမျိုးသမီးသည်ဣသ

ေရလဘရင်ဒါဝိဒ်၏နန်းေတာ်တွင်ေနထိင် ရန်မသင့်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

ေ ှ ာလမန်သည်ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့တွင် မိမိတည် ေဆာက်ထားသည့်ယဇ်ပလင်တွင်ယဇ်များကိ

ပေဇာ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃ သသည်ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်းအရဥပသ်ေန့ များ၊

လဆန်းပဲွေတာ်ေန့များ ှ င့်တစ် ှ စ်တစ် ကိမ်ကျင်းပရသည့်ပဲွေတာ်သံးခြဖစ်ေသာ

တေဆးမ့ဲမန့်ပဲွေတာ်၊ ေကာက်သိမ်းပဲွေတာ် ှ င့် သစ်ခက်တဲေနပဲွေတာ်ေန့တိ့တွင်မီး ိ ့ရာ

ပေဇာ်သကာများကိဆက်သေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်ချမှတ်ထားခ့ဲသည့်စည်း

မျဥ်းများအတိင်းမင်း ကီးသည် ယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့ေန့စဥ်လပ်ေဆာင်ရန်တာဝန်များကိ

လည်းေကာင်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အမေတာ် ေဆာင်ရာတွင်ပါဝင်ကညီကာ မသီချင်း

များေအးကး ကရသေလဝိအ ွယ်ဝင် တိ့၏အလပ်တာဝန်များကိလည်းေကာင်း

စီစဥ်ေပးေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်၏အေစခံ ဒါဝိဒ်အမိန့် ှ ိ ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်းဗိမာန်

ေတာ်အေစာင့်တပ်သားများကိလည်းေန့စဥ် တာဝန်ဝတရားများထမ်းေဆာင်ရန်အဖဲွ ့

များဖဲွ ့စည်းေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၅ ပစည်းသိေလှာင် ံ များ၊ အြခားအမကိစ

များ ှ င့်ပတ်သက်၍ဒါဝိဒ်ေပးခ့ဲသည့် န် ကားချက်များကိလည်းအေသးစိတ်

လိက်နာေဆာင် ွက်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ယခအခါ၌ေ ှ ာလမန်၏စီမံကိန်း ှ ိ သမ

ကိလက်စသတ်လိက်ေလ ပီ။ ထာဝရဘရား၏ ဗိမာန်ေတာ်ကိအတ်ြမစ်ချချိန်မှတည်ေဆာက်

မလက်စသတ်ချိန်အထိ ေဆာင် ွက်စရာ ှ ိ သမ ေသာအလပ်တိ့သည်ေအာင်ြမင်စွာ ပီးစီးသွားေလ ပီ။

၁၇ ထိေနာက်ေ ှ ာလမန်သည်ဧဒံြပည်၊ အာကွဗာ ပင်လယ်ေကွ့ေပ  ှ ိ သေဘာဆိပ် မိ ့များြဖစ်

ေသာဧဇယန်ဂါဗာ မိ ့ ှ င့်ဧလတ် မိ ့သိ့ က ေတာ်မ၏။‐ ၁၈သ၏ထံသိ့ဟိရံမင်းသည်မိမိ၏ပင်လယ်

သွားက မ်းကျင်သများ ှ င့်အလပ်ရည်ဝ သသေဘာသားများလိက်ပါသည့်သေဘာ
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များကိေစလတ်ေတာ်မ၏။ ထိသတိ့သည် ေ ှ ာလမန်၏ပင်လယ်သွားက မ်းကျင်သ

များ ှ င့်အတ သဖိရ မိ ့သိ့သေဘာလင့် က ပီးလ င်ေ တစ်ဆယ့်ေြခာက်တန်နီး

ပါးကိေ ှ ာလမန်ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲ က ၏။

၉ ေ ှ ဘြပည်ဘရင်မသည်ေ ှ ာလမန်၏ဂဏ် သတင်းကိ ကားသိရသြဖင့် ခက်ခဲေသာပစာ

များြဖင့်မင်း ကီးအားပညာစမ်းရန်ေယ ှ လင် မိ ့သိ့ ကလာေတာ်မ၏။ ဘရင်မ

သည်များစွာေသာအေ ခအရံလိက်ပါ လျက်နံ့သာမျိုးများ၊ ေကျာက်မျက်ရတနာ များ၊

ေ အေြမာက်အြမားတင်ေဆာင်သည့် ကလားအတ်များ ှ င့်ေရာက် ှ ိ လာေလသည်။

သသည်မင်း ကီး၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါမိမိစဥ်းစားရသမ ေသာ

ပစာတိ့ကိေမးေတာ်မ၏။‐ ၂ မင်း ကီးသည်တစ်ခမကျန်ေြဖ ကားေတာ်မ သည်။

မင်း ကီးမေြဖ ှ င်း ိင်ေသာပစာဟ၍ မ ှ ိ။‐ ၃ ေ ှ ဘြပည်ဘရင်မသည်ေ ှ ာလမန်ထံမှ

ဉာဏ်ပညာ ှ င့်ယှဥ်ေသာစကားများကိ ကား ၍ သေဆာက်လပ်ထားသည့်နန်းေတာ်ကိြမင် ေတာ်မ၏။‐

၄ ဘရင်မသည်မင်း ကီးပဲွေတာ်တည်ေသာ အစားအစာများ၊ မးမတ်တိ့၏ေနအိမ် များ၊

နန်းေတာ်အမထမ်းအရာထမ်းများ အားဖဲွ ့စည်းပံ ှ င့်သတိ့ဝတ်ဆင် ကသည့် ဆင်တဝတ်စံများ၊

ပဲွလမ်းသဘင်အခါတွင် မင်း ကီးအားခစားရသအေစခံများ ှ င့် သတိ့၏ဝတ်စံများ၊

ဗိမာန်ေတာ်တွင်မင်း ကီးပေဇာ်သည့်ယဇ်များကိေတွ့ြမင်ေသာ အခါလွန်စွာအ့ံ သေလသည်။ ၅

ဘရင်မကမင်း ကီးအား``အက ်ပ်သည် က ်ပ်၏တိင်းြပည်တွင် ှ ိ စဥ်အခါကအေဆွ

ေတာ် ှ င့်အေဆွေတာ်၏ဉာဏ်ပညာအေကာင်း ကိ ကားသိခ့ဲရသည့်သတင်းသည်မှန်ပါ သည်တကား။‐

၆ ကိယ်တိင်မျက်ြမင်ဒိဌမေတွ့မြမင်ရမီ အခါကထိသတင်းကိက ်ပ်မယံပါ။ အေဆွ

ေတာ်သည်လတိ့ေြပာဆိေန ကသည်ထက်ပင် ပိ၍ဉာဏ်ပညာ ှ ိ ေတာ်မပါ၏။‐ ၇

အေဆွေတာ်၏အပါးေတာ်တွင်အစဥ်ခစား လျက် အေဆွေတာ်ထံမှဉာဏ်ပညာ ှ င့်ယှဥ်

ေသာစကားများကိ ကားရသတိ့သည် အလွန်မဂလာ ှ ိ  ကပါသည်တကား။‐ ၈

အေဆွေတာ်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား အားေထာမနာ ပ ကပါေစသတည်း။ ကိယ်

ေတာ်သည်အေဆွေတာ်ကိလွန်စွာ ှ စ်သက် ြမတ် ိးေတာ်မသည်ြဖစ်၍ မိမိ၏ကိယ်စား

အပ်စိး ိင်ရန်ဣသေရလဘရင်အြဖစ်ချီး ေြမာက်ေတာ်မ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိလမျိုး

ေတာ်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားချစ် ေတာ်မ၍ထာဝစဥ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မလိ

သြဖင့်တရားဥပေဒစိးမိးမ ှ င့်တရား မ တမ ှ ိ  ိင်ေစရန်အေဆွေတာ်အား

သတိ့၏ဘရင်အြဖစ်ြဖင့်ချီးေြမာက် ေတာ်မ ပီ'' ဟေြပာ၏။ ၉ ဘရင်မသည်ေ ှ ာလမန်မင်းအားေ ချိန်

ငါးတန်၊ နံ့သာမျိုး ှ င့်ေကျာက်မျက်ရတနာ အေြမာက်အြမားကိလက်ေဆာင်အြဖစ်ေပး ဆက်ေတာ်မ၏။

ေ ှ ာလမန်မင်းအားေ ှ ဘ ြပည်ဘရင်မေပးဆက်သည့်နံ့သာမျိုး က့ဲသိ့ေကာင်းသည့်နံ့သာမျိုးကိေနာင်

အဘယ်အခါ၌မ မေတွ့ရေတာ့ေချ။ ၁၀ ( သဖိရ မိ ့မှေ ကိယေဆာင်လာေသာ

ဟိရံမင်း ှ င့်ေ ှ ာလမန်မင်း၏လတိ့သည် ထင်း းသား ှ င့်ေကျာက်မျက်ရတနာများ

ကိလည်းယေဆာင်လာ က၏။‐ ၁၁ ေ ှ ာလမန်သည်ထင်း းသားကိဗိမာန်ေတာ် ှ င့်

မိမိ၏နန်းေတာ်ေလှကားများ ပလပ်ရာတွင် လည်းေကာင်း၊ ဂီတဆရာများအတွက်ေစာင်း

ကီးေစာင်းငယ်များ ပလပ်ရာတွင်လည်း ေကာင်းအသံး ပေတာ်မ၏။ ထိမ ေကာင်း

ေသာထင်း းသားမျိုးကိ ယခင်အဘယ်အခါ ကမ ယဒြပည်တွင်မေတွ့မြမင်ဘး က။) ၁၂

ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ဘရင်မထံမှရ ှ ိ သည့် လက်ေဆာင်များအတွက် မိမိြပန်လည်ေပးသည့်

လက်ေဆာင်များအြပင်ဘရင်မအလိ ှ ိ သမ ေသာအရာများကိေပးေတာ်မ၏။ ထိ

ေနာက်ဘရင်မ ှ င့်အေ ခအရံတိ့သည် ေ ှ ဘြပည်သိ့ြပန်သွား က၏။ ၁၃

ကန်သည်တိ့ေပးသွင်းသည့်အခွန်ေတာ်များ အြပင် ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းေ ှ ာလမန်မင်းထံဆက်

သွင်းရေသာေ ချိန်မှာ ှ စ်ဆယ့်ငါးတန်ေကျာ် ေကျာ်ြဖစ်၏။ အာရပ်ဘရင်များ ှ င့်ဣသေရလ

နယ်ေြမဘရင်ခံများကလည်းမင်း ကီးထံ ေ ၊ ှ င့်ေငွများကိဆက်သွင်းရ ကသည်။‐ ၁၅

ေ ှ ာလမန်သည်တစ်ဆယ့်ငါးေပါင်နီးပါး စီ ှ ိ သည့်ေ ြပားများြဖင့်မွမ်းမံထားသည့် ဒိင်း ကီး ှ စ်ရာ၊‐

၁၆ ှ စ်ေပါင်နီးပါးစီ ှ ိ သည့်ေ ြပားများြဖင့် မွမ်းမံထားေသာဒိင်းငယ်သံးရာကိ ပလပ်

ေတာ်မသည်။ သသည်ထိဒိင်းအားလံးကိ ေလဗ န်ေတာခန်းမေဆာင်တွင်ထား ှ ိ ေစ၏။ ၁၇

မင်း ကီးသည်တစ်ပိင်းကိဆင်စွယ်ြဖင့်လည်း ေကာင်း၊ ကျန်တစ်ပိင်းကိေ စင်ြဖင့်လည်း

ေကာင်းမွမ်းမံထားေသာရာဇပလင် ကီး ကိ ပလပ်ေစေတာ်မ၏။‐ ၁၈

ထိရာဇပလင်သိ့တတ်ရန်ေလှကားေြခာက် ထစ် ှ ိ ေလသည်။ ရာဇပလင် ှ င့်တစ်စပ်တည်း

ေ ြဖင့်မွမ်းမံထားေသာေြခေတာ်တင်ခံ ှ ိ ၏။ ရာဇပလင်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်လက် ံ း

တန်းတစ်ခစီ ှ ိ ၍ယင်းတိ့၏နံေဘးတွင် ရပ်လျက်ေနေသာြခေသ့ ပ်တစ်ေကာင်စီ ှ ိ ၏။‐ ၁၉

ေလှကားထစ်များ၏အစွန်းတစ်ဖက်တစ်ချက် စီတွင်ြခေသ့ ပ်တစ်ေကာင်စီြဖင့်ြခေသ့ ပ်တစ်

ဆယ့် ှ စ်ေကာင် ှ ိ ေလသည်။ အြခားအဘယ် တိင်းြပည်တွင်မ ဤက့ဲသိ့ေသာရာဇပလင်

မျိုးမ ှ ိ ခ့ဲဘးေချ။ ၂၀ ေ ှ ာလမန်မင်း၏ေသာက်ေတာ်ေရဖလားမှန်

သမ သည်ေ ြဖင့် ပီး၍ ေလဗ န်ေတာခန်း မေဆာင်တွင် ှ ိ သမ ေသာခွက်ေယာက်အသံး

အေဆာင်များသည်လည်းေ စင်ြဖင့် ပီး သတည်း။ ေ ှ ာလမန်၏ေခတ်၌ေငွကိတန် ဖိးမထား က။‐ ၂၁

မင်း ကီး၌ဟိရံမင်း၏သေဘာစ ှ င့်အတပင် လယ်သွားသေဘာများ ှ ိ ၏။ သ၏သေဘာတိ့ သည် ေ ၊

ေငွ၊ ဆင်စွယ်၊ လဝံ ှ င့်ေမျာက်များကိ တင်ေဆာင်၍သံး ှ စ်တစ် ကိမ်ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ ေလသည်။‐ ၂၂

ေ ှ ာလမန်မင်းသည်ကမာေပ  ှ ိ ဘရင်တကာ တိ့ထက်ချမ်းသာ ကယ်ဝ၍ဉာဏ်ပညာ ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၂၃

သတိ့သည်ေ ှ ာလမန်အားထာဝရဘရား ေပးေတာ်မေသာဉာဏ်ပညာေတာ် ှ င့် ယှဥ်

သည့်စကားများ ကားနာရန်သ့ထံသိ့ လာေရာက် က၏။‐ ၂၄ ထိသအသီးသီးတိ့သည်ေ ထည်၊

ေငွထည်၊ အဝတ်ထည်၊ လက်နက်၊ နံ့သာမျိုး၊ ြမင်း ှ င့် လားတိ့ကိလက်ေဆာင်အြဖစ်ြဖင့်ေ ှ ာလမန်

ထံ ှ စ်စဥ်ဆက်သ ကေလသည်။ ၂၅ ေ ှ ာလမန်မင်းတွင်စစ်ရထားများ ှ င့်ြမင်းများ

အတွက်ြမင်းေစာင်းေလးေထာင် ှ ိ ၍တိက်ြမင်း တစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်လည်း ှ ိ ေလသည်။ ထိြမင်း

အချို ့တိ့ကိေယ  ှ လင် မိ ့၌လည်းေကာင်း၊ အချို ့တိ့ကိအြခား မိ ့များ၌လည်းေကာင်း ထား ှ ိ ေတာ်မ၏။‐

၂၆ ေ ှ ာလမန်သည်ဥဖရတ်ြမစ်မှသည်ဖိလိတိ ြပည် ှ င့်အီဂျစ်ြပည်နယ်စပ်တိင်ေအာင် အရပ်

ရပ် ှ ိ ဘရင်တိ့ကိအပ်စိးရ၏။‐ ၂၇ သ၏လက်ေတာ်၌ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေငွသည်

ေကျာက်ခဲက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ သစ်ကတိးသား သည်ယဒေတာင်ေြခတွင်အေလ့ကျေပါက်

ေသာသဖန်းပင်က့ဲသိ့လည်းေကာင်းေပါများ ေလသည်။‐ ၂၈ ေ ှ ာလမန်သည်ြမင်းများကိမသရိ

ေခ အီဂျစ် ှ င့်အြခားတိင်းြပည်များမှ တင်သွင်းခ့ဲသည်။ ၂၉ ကင်းကျန်ေသာေ ှ ာလမန်၏အေကာင်းကိ

အစမှအဆံးတိင်ေအာင်ပေရာဖက်နာသန် ၏ကျမ်း၊ ှ ိေလာ မိ ့သားအဟိယ၏ပေရာဖက် ကျမ်း၊

ဣသေရလဘရင်ေယေရာေဗာင်၏နန်း ဆက်အေကာင်းကိလည်းေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည့်

ပေရာဖက်ဣေဒါ၏ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကျမ်းများ တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသတည်း။‐ ၃၀

ေ ှ ာလမန်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်နန်းစံ ေတာ်မ၍ဣသေရလတစ် ိင်ငံလံးကိ

အ ှ စ်ေလးဆယ်အပ်စိးေတာ်မ၏။‐ ၃၁ သကွယ်လွန်ေသာအခါသားေတာ်ေရာေဗာင်

သည်ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ ၍နန်းတက်ေလသည်။

၁၀ ေရာေဗာင်သည်မိမိအားမင်းေြမာက်ရန် ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့စ ံ းလျက် ှ ိ ရာ

ေ ှ ခင် မိ ့သိ့သွား၏။‐ ၂ ေ ှ ာလမန်၏ေဘးမှလွတ်ေြမာက်ရန်အီဂျစ်

ြပည်သိ့ထွက်ေြပးသွားသ၊ ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်သည်ထိသတင်းကိ ကား

ေသာအခါမိမိ၏ြပည်သိ့ြပန်လာ၏။‐ ၃ ဣသေရလြပည်ေြမာက်ပိင်းမှအ ွယ်တိ့သည်

သ့ကိေခ  ပီးလ င်ေရာေဗာင်ထံကိသွား၍၊‐ ၄ ``အ ှ င်၏ခမည်းေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့အား

ဖိ ှ ိပ်ချုပ်ချယ်ခ့ဲပါ၏။ အကယ်၍အ ှ င်သည် ယင်းသိ့ဖိ ှ ိပ်ချုပ်ချယ်မကိေပါ့ပါးေစလျက်

အက ်ပ်တိ့ေနသာထိင်သာေအာင် ပေတာ် မလ င် အက ်ပ်တိ့သည်သစာ ှ ိ စွာအ ှ င်၏

အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ပါမည်'' ဟေလာက် ထား က၏။ ၅

ေရာေဗာင်က``သံးရက်လွန် ပီးမှြပန်လာ က ေလာ့'' ဟဆိ၏။ ထိ့ေကာင့်ထိလတိ့သည်ထွက်

ခွာသွား က၏။ ၆ ေရာေဗာင်မင်းသည်ခမည်းေတာ်ေ ှ ာလမန်၏ အတိင်ပင်ခံအသက် ကီးသအမတ်များ

အား``ထိသတိ့ကိငါအဘယ်သိ့ေြဖ ကား ရပါမည်နည်း။ သင်တိ့အဘယ်သိ့အ ကံ

ေပးလိ ကပါသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၇ အမတ်တိ့က``အကယ်၍အ ှ င်သည်သတိ့

အားက ဏာြပလျက် ှ စ်သက်ေစေသာ စကားြဖင့်ေြဖ ကားပါလ င်သတိ့သည်

အ ှ င်၏အမေတာ်ကိအစဥ်အ မဲသစာ ှ ိ စွာထမ်းေဆာင် ကပါလိမ့်မည်'' ဟ ေလာက်ထား က၏။ ၈

သိ့ရာတွင်ေရာေဗာင်သည်အသက် ကီးသတိ့ ၏အ ကံကိလျစ်လ ကာမိမိ ှ င့်အတ

ကီးြပင်းလာ၍ ယခအခါမိမိ၏တိင်ပင် ေဖာ်တိင်ပင်ဘက်များြဖစ်လာ ကသလ

ငယ်လ ွယ်များ ှ င့်တိင်ပင်၏။‐ ၉ သတိ့အားမင်း ကီးက``သင်တိ့သည်ငါ့အား

အဘယ်သိ့အ ကံေပး ကပါမည်နည်း။ ဖိ ှ ိပ် ချုပ်ချယ်မကိေလျာ့ပါးေအာင် ပလပ်ေပး

ရန်ငါ့ထံပန် ကားေလ ာက်ထားသတိ့အား အဘယ်သိ့ေြဖ ကားရပါမည်နည်း'' ဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၁၀

ထိသငယ်တိ့က``အ ှ င်သည်သတိ့အား`ငါ ၏လက်သန်းသည်ခမည်းေတာ်၏ခါးပိင်း

ထက်ပိ၍တပ်၏။‐ ၁၁ ငါ့ခမည်းေတာ်သည်သင်တိ့အေပ ေလးလံ

ေသာထမ်းပိးကိတင်၏။ ငါမကားထိထက်ပင် ပိ၍ေလးလံေသာထမ်းပိးကိတင်အ့ံ။

သသည် သင်တိ့အား ကိမ်လံး ှ င့် ိက်၏။ ငါမကား ကာပွတ် ှ င့် ိက်အ့ံ'

ဟြပန်ေြပာသင့်ပါသည်'' ဟေလာက် က၏။ ၁၂ မိမိတိ့အားေရာေဗာင်မှာ ကားလိက်သည်

အတိင်းသံးရက် ကာေသာ်ေယေရာေဗာင် ှ င့် ြပည်သအေပါင်းတိ့သည်သ၏ထံသိ့ြပန်

လာ က၏။‐ ၁၃ မင်း ကီးသည်အသက် ကီးသတိ့၏အ ကံ ကိလျစ်လ ၍၊‐ ၁၄

လငယ်တိ့အ ကံေပးသည့်အတိင်းြပည်သ တိ့အား``ငါ့ခမည်းေတာ်သည်သင်တိ့အေပ

ေလးလံေသာထမ်းပိးကိတင်၏။ ငါမကား ထိထက်ပင်ပိေလးလံေသာထမ်းပိးကိတင် အ့ံ။
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သသည်သင်တိ့အား ကိမ်လံး ှ င့် ိက်၏။ ငါမကား ကာပွတ် ှ င့် ိက်အ့ံ'' ဟခက်ထန် စွာမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၁၅ မင်း ကီးသည်ဤသိ့ြပည်သတိ့၏စကား ကိနားမေထာင်ဘဲေနြခင်းမှာ ပေရာဖက်

အဟိယအားြဖင့်ေနဗတ်၏သားေယေရာ ေဗာင်အားေပးေတာ်မသည့်ဗျာဒိတ်ေတာ်

အေကာင်အထည်ေပ လာေစရန် ထာဝရ အ ှ င်ဘရားသခင်အလိ ှ ိ ေတာ်မေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၆

မိမိတိ့၏စကားကိ နားေထာင်ေတာ့မည်မ ဟတ်ေကာင်းသိ ှ ိ  ကေသာအခါ လတိ့

သည်``ဒါဝိဒ် ှ င့်သ၏အိမ်ေထာင်စသားထံ မှငါတိ့ေဝပံမရ။ ေယ ှ ဲ ၏သား၌ငါတိ့ အေမွမခံရ။ အိ

ဣသေရလြပည်သတိ၊့ ငါတိ့ေနရပ်သိ့ြပန် ကကန်အ့ံ။ ေရာေဗာင် သည်မိမိအိမ်ေထာင်ကိ ကည့် ပါေစ''

ဟဟစ်ေအာ် ကကန်၏။ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလြပည်သတိ့ပန်ကန် က သြဖင့်၊‐ ၁၇

ေရာေဗာင်သည်ယဒနယ်ေြမတွင်ေနထိင်သတိ့ ကိသာအပ်စိးရေလ၏။ ၁၈

ထိအခါေရာေဗာင်မင်းသည်ေခ းတပ်တာဝန် ခံအေဒါနိရံအား ဣသေရလြပည်သတိ့

ထံေစလတ်ေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်ဣသေရလ ြပည်သတိ့ကထိသအားခဲ ှ င့်ေပါက်သတ် ကသြဖင့်

ေရာေဗာင်သည်မိမိရထားေပ သိ့အေဆာတလျင်တက်၍ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ထွက်ေြပးေလ၏။‐ ၁၉

ထိေကာင့်ထိကာလမှအစ ပ၍ဣသေရလ ြပည်ေြမာက်ပိင်းမှြပည်သတိ့သည် ဒါဝိဒ်မင်း

ဆက်ကိယေန့တိင်ေအာင်ပန်ကန်ကသတည်း။

၁၁ ေရာေဗာင်မင်းသည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန် ေရာက်လာေသာအခါ

ဗယာမိန် ှ င့်ယဒအ ွယ် ဝင်လက်ေ ွးစင်တပ်သားတစ်သိန်း ှ စ်ေသာင်း

ကိစ ံ းေစေတာ်မ၏။ မင်း ကီးသည်ဣသေရလ ြပည်ေြမာက်ပိင်းနယ်ေြမများကိ ြပန်လည်သိမ်း

ပိက် ိင်ရန်စစ်ဆင်မည်အ ကံ ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၂ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားက``သင်တိ့အားလံး

မိမိတိ့ေနရပ်သိ့ြပန် ကေလာ့။ ဣသေရလ အမျိုးသားအချင်းချင်းမတိက်ခိက် က

ှ င့်။ ယခြဖစ်ပွားခ့ဲေသာအမသည်ငါ၏ အလိေတာ်အရြဖစ်ေ ကာင်းကိ ေရာေဗာင်

မင်း ှ င့်တကွယဒ ှ င့်ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင် အေပါင်းတိ့အားဆင့်ဆိေလာ့'' ဟပေရာ

ဖက်ေ ှ မာယအားမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိသ အေပါင်းတိ့သည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်

ေတာ်ကိနာခံလျက်ေယေရာေဗာင်ကိစစ် မတိက်ဘဲြပန် ကကန်၏။ ၅

ေရာေဗာင်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့၌နန်းစံ၍ ယဒ ှ င့်ဗယာမိန်နယ်ေြမများ ှ ိ ၊‐ ၆ ဗက်လင် မိ၊့ ဧတံ မိ၊့

ေတေကာ မိ၊့‐ ဗက်ဇရ မိ၊့ ေ ှ ာေကာ မိ၊့ အဒလံ မိ၊့‐ ၈ ဂါသ မိ၊့ မေရ ှ  မိ၊့ ဇိဖ မိ၊့‐ အေဒါရိမ် မိ၊့

လာခိ ှ  မိ၊့ အေဇကာ မိ၊့‐ ၁၀ ေဇာရာ မိ၊့ အာဇလန် မိ၊့ ေဟ ဗန် မိ ့များ ကိတံတိင်းကာေစေတာ်မ၏။‐

၁၁ ထိ မိ ့တိ့ကိခိင်ခ့ံစွာတံတိင်းကာ ပီးလ င် မိ ့တိင်းတွင် တပ်မးတစ်ဦးစီခန့်ထား၍ ဆီ၊

စပျစ်ရည်၊ စားနပ်ရိကာ၊‐ ၁၂ ဒိင်းလား ှ င့်လံှတံများကိသိေလှာင်ထားေတာ် မ၏။

ဤနည်းအားြဖင့်သသည်ယဒ ှ င့်ဗယာ မိန်နယ်ေြမများကိထိန်းသိမ်းအပ်ချုပ်ထား ေတာ်မ၏။ ၁၃

ဣသေရလ ိင်ငံတစ်ဝှမ်းလံးမှယဇ်ပေရာ ဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည် ေတာင်

ဘက် ှ ိ ယဒြပည်သိ့လာေရာက် က၏။‐ ၁၄ ဣသေရလဘရင်ေယေရာေဗာင် ှ င့်သ၏အ ိက်

အရာကိဆက်ခံသတိ့သည် ေလဝိအ ွယ်ဝင် တိ့အားထာဝရဘရား၏ယဇ်ပေရာဟိတ်များ

အြဖစ်ြဖင့်အမေတာ်ထမ်းေဆာင်ရန်ခွင့်မ ပ ကေချ။ သိ့ြဖစ်၍ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်

မိမိတိ့၏စားကျက်များ ှ င့်အြခားေြမယာ များကိစွန့်၍ ယဒြပည်၊ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ ေရာက် ှ ိ လာ က၏။‐

၁၅ ေယေရာေဗာင်သည် ပ်တကိးကွယ်ရာဌာန များ၌လည်းေကာင်း၊ နတ်မိစာများ ှ င့်မိမိ

သွန်းလပ်ထားသည့် ွားသငယ် ပ်များကိ ှ ိ ခိးဝတ် ပရာ၌လည်းေကာင်းအမေတာ်

ေဆာင်ရန်မိမိအလိ ှ ိ သတိ့အားယဇ် ပေရာဟိတ်များအြဖစ်ခန့်ထားေတာ်မ သည်။‐ ၁၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအားအမှန်အကန်ဝတ် ပ

ကိးကွယ်လိသ ဣသေရလအ ွယ်ဝင်အေပါင်း တိ့သည်မိမိတိ့ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအားယဇ်များကိပေဇာ် ိင် ရန် ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ ှ င့်အတေယ  ှ

လင် မိ ့သိ့လိက်သွား က၏။‐ ၁၇ သတိ့သည်ယဒြပည်ကိအင်အားေတာင့်

တင်းလာေစလျက် သံး ှ စ်တိင်တိင်ေ ှ ာလမန် ၏သားေရာေဗာင်ကိအားေပးေထာက်ခံကာ

ဒါဝိဒ်မင်း ှ င့်ေ ှ ာလမန်မင်းတိ့အပ်စိး ချိန်က့ဲသိ့ေနထိင် ကေလသည်။ ၁၈

ေရာေဗာင်သည်မဟာလတ် ှ င့်စံဖက်ေတာ်မ ၏။ မဟာလတ်၏ခမည်းေတာ်သည်ဒါဝိဒ်၏

သားေယရိမတ်ြဖစ်၍မယ်ေတာ်မှာေယ ှ ဲ ၏ေြမး၊ ဧလျာဘ၏သမီးအဘိဟဲလ ြဖစ်၏။‐ ၁၉

သတိ့သည်ယ ှ ၊ ှ မာရိ ှ င့်ဇာဟံဟေသာ သားသံးေယာက်ကိရ က၏။‐ ၂၀

ထိေနာက်ေရာေဗာင်သည်အဗ ှ လံ၏သမီး မာခါ ှ င့်စံဖက်၍ အဘိယ၊ အတဲ၊ ဇိဇ၊ ေ ှ ေလာ

မိတ်ဟေသာသားေလးေယာက်ကိရေလသည်။‐ ၂၁ ေရာေဗာင်တွင်စစေပါင်းမိဖရားတစ်ဆယ့်

ှ စ်ပါး ှ င့် ေမာင်းမမိဿံေြခာက်ဆယ် ှ ိ ၏။ သသည်သား ှ စ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက် ှ င့်သမီး

ေြခာက်ဆယ်တိ့၏ဖခင်ြဖစ်ေသာ်လည်း မိမိ၏ မိဖရားများ ှ င့်ေမာင်းမအေပါင်းတိ့

အနက်မာခါကိအများဆံးချစ်ေတာ်မ၏။‐ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍မင်း ကီးသည်မာခါ ှ င့်ရေသာသား

ေတာ်အဘိယကိ အြခားသားသမီးအေပါင်း တိ့ထက်ပိ၍မျက် ှ ာသာေပးကာ မိမိ၏အ

ိက်အရာကိဆက်ခံမင်းလပ်ရမည့်သ အြဖစ်ြဖင့်ေ ွးချယ်ထားေတာ်မေလသည်။‐ ၂၃

ေရာေဗာင်သည်ပညာသတိ ှ ိ စွာမိမိ၏သား ေတာ်များအားတာဝန်ဝတရားများခဲွေဝသတ်

မှတ်ေပး ပီးလ င် ယဒ ှ င့်ဗယာမိန်နယ်ေြမတစ် ေလာက် ှ ိ ခံတပ် မိ ့များတွင်ေနရာချထား

ေတာ်မ၏။ မင်း ကီးသည်သတိ့အားရက်ေရာ စွာစားနပ်ရိကာများေထာက်ပ့ံ၍ ကင်ေဖာ်

အေြမာက်အြမားကိလည်း ှ ာေပးေတာ် မ၏။

၁၂ ေရာေဗာင်သည်မိမိ၏ရာဇအာဏာတည် မဲ ေအာင်ေဆာင် ွက် ပီးေသာအခါ

သ ှ င့်သ ၏ြပည်သအေပါင်းတိ့သည်ထာဝရ ဘရား၏တရားေတာ်ကိစွန့်ပယ်၍၊‐ ၂

သစာေတာ်ကိေဖာက်ေသာေကာင့်ေရာေဗာင်နန်းစံ ပထမ ှ စ်၌ အီဂျစ်ဘရင် ှ ိ  ှ က်သည်

ေယ  ှ လင် မိ ့ကိတိက်ခိက်ေလသည်။‐ ၃ သသည်စစ်ရထားတစ်ေထာင့် ှ စ်ရာ၊ ြမင်းစီး

သရဲေြခာက်ေသာင်း ှ င့်လိဗြပည်သား၊ သကိ ြပည်သား၊ ဆဒန်ြပည်သားတိ့အပါအဝင်

မေရမတွက် ိင်ေသာစစ်သည်ေတာ်များပါ ှ ိ သည့်တပ်မေတာ် ကီးကိေခါင်းေဆာင်၍

လာ၏။‐ ၄ သသည်ယဒြပည် ှ ိ ခံတပ် မိ ့တိ့ကိတိက်ခိက် သိမ်းယကာ

ေယ  ှ လင် မိ ့အေရာက်ချီတက် လာေလသည်။ ၅ ှ ိ  ှ က်၏ေဘးမှလွတ်ေြမာက်ရန်ေယ  ှ လင် မိ ့

တွင်စ ံ းလျက် ှ ိ ေသာ ေရာေဗာင်မင်း ှ င့်ယဒ ေခါင်းေဆာင်များထံပေရာဖက်ေ ှ မာယသွား

၍``ထာဝရဘရားက`သင်တိ့သည်ငါ့ကိစွန့် ပယ် ကသြဖင့် ငါသည်သင်တိ့ကိ ှ ိ  ှ က်လက်

သိ့ေပးအပ်လိက် ပီ' ဟမိန့်ေတာ်မ၏'' ဟ ဆင့်ဆိ၏။ ၆ မင်း ကီး ှ င့်ေခါင်းေဆာင်များသည်မိမိ

တိ့အြပစ်ကးခ့ဲသည်ကိဝန်ခံ က ပီး လ င်``ထာဝရဘရားသည်တရားမ တ ေတာ်မပါ၏'' ဟဆိ က၏။ ၇

ဤအချင်းအရာကိထာဝရဘရားြမင် ေတာ်မေသာအခါ``သတိ့သည်မိမိတိ့အြပစ်

ကိဝန်ခံ ကသည်ြဖစ်၍ငါသည်သတိ့အား ဖျက်ဆီးမည်မဟတ်။ ှ ိ  ှ က်တိက်ခိက်မေ ကာင့်

သတိ့သည်ပျက်စီးြခင်းေဘးမှလွတ် ံ မ သာ ှ ိ လိမ့်မည်။ ေယ  ှ လင် မိ ့သည်လည်း

ငါ၏အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ကိအြပည့်အဝ ခံရမည်မဟတ်။‐ ၈ သိ့ရာတွင် ှ ိ  ှ က်သည်သတိ့ကိအ ိင်ရလိမ့်

မည်။ သတိ့သည်ငါ၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက် ြခင်း ှ င့်ေလာကီဘရင်တိ့၏အမကိေဆာင်

ွက်ြခင်းကွာြခားပံကိသိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟေ ှ မာယထံဗျာဒိတ်ေတာ်ေရာက်လာ၏။ ၉

ှ ိ  ှ က်မင်းသည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ချီတက် ၍ ေ ှ ာလမန်မင်း ပလပ်ထားခ့ဲေသာေ ဒိင်း

လားများအပါအဝင် ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်နန်း ေတာ်ဘ ာ ှ ိ သမ ကိသိမ်းယသွားေလ သည်။‐ ၁၀

ေရာေဗာင်မင်းသည်ထိဒိင်းလားများကိအစား ထိးရန်ေကးဝါဒိင်းလားများ ပလပ်၍

နန်းေတာ် အဝင်တံခါးများတွင်တာဝန်ကျသည့်တပ်မး တိ့ကိေပးအပ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၁

ဗိမာန်ေတာ်သိ့မင်း ကီးသွားေရာက်သည့်အခါ တိင်းကိယ်ရံေတာ်တပ်သားတိ့သည်

ထိဒိင်းလား များကိကိင်ေဆာင်ရ က ပီးေနာက်ကင်းေစာင့် ခန်းတွင်ြပန်၍ထားရ က၏။‐ ၁၂

မင်း ကီးသည်ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်တွင် မိမိကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချေတာ်မသြဖင့် ထာဝရ

ဘရား၏အမျက်ေတာ်သည်သ့အားလံးလံး လျားလျားဖျက်ဆီးေတာ်မမ။ ယဒြပည်၌

လည်းြပည်မြပည်ေရးသာယာေလသည်။ ၁၃ ေရာေဗာင်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် နန်းစံကာ

ရာဇတန်ခိးတိးတက်လာေလသည်။ နန်းတက် စဥ်အခါကသသည်သက်ေတာ်ေလးဆယ့်တစ် ှ စ် ှ ိ ၍

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်တစ်ဆယ့်ခနစ် ှ စ် နန်းစံေတာ်မ၏။ ဣသေရလ ွယ်အေပါင်းတိ့

ေနထိင်ရာ မိ ့ ွာများအနက် ထိ မိ ့ကိထာဝရ ဘရားသည်မိမိအားဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာန

ေတာ်အြဖစ်ေ ွးချယ်ထားေတာ်မသတည်း။ ေရာေဗာင်၏မယ်ေတာ်မှာအမုန်ြပည်သ၊ ေနမ ြဖစ်၏။‐

၁၄ မင်း ကီးသည်ထာဝရဘရား၏အလိေတာ် ကိ ှ ာလိစိတ်မ ှ ိ သြဖင့်ဒစ ိက်ကိ ပ ေတာ်မ၏။ ၁၅

ေရာေဗာင်ေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့်အမအရာများ အေကာင်းအစမှအဆံး ှ င့်သ၏အိမ်ေထာင်

စမှတ်တမ်းများကိပေရာဖက်ေ ှ မာယ၏ အတုပတိ ှ င့်ပေရာဖက်ဣေဒါ၏အတုပတိ

တွင်ေတွ့ ှ ိ ရေလသည်။ ေရာေဗာင် ှ င့်ေယေရာ ေဗာင်တိ့သည်အစဥ်မြပတ်စစ်ြဖစ် က၏။‐ ၁၆

ေရာေဗာင်ကွယ်လွန်ေသာအခါသ့ကိဒါဝိဒ် မိ ့ေတာ် ှ ိ ဘရင်များ၏သချုင်းေတာ်တွင် သ ဂဟ် က၏။

သ၏သားေတာ်အဘိယသည် ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍ နန်းတက်ေလသည်။

၁၃ ဣသေရလဘရင်ေယေရာေဗာင်နန်းစံတစ် ဆယ့် ှ စ် ှ စ်ေြမာက်၌

အဘိယသည်ယဒ ြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍၊‐ ၂

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်သံး ှ စ်နန်းစံေတာ်မ၏။ သ၏မယ်ေတာ်မှာဂိဗာ မိ ့သားဥရိယ၏ သမီးမာခါြဖစ်၏။ ၃

အဘိယ ှ င့်ေယေရာေဗာင်တိ့သည်စစ်ြဖစ် က သြဖင့် အဘိယသည်စစ်သည်ေလးသိန်း ှ ိ ေသာ

တပ်မေတာ်ြဖင့်တိက်ခိက်ရာ ေယေရာေဗာင်က စစ်သည် ှ စ်သိန်း ှ ိ ေသာတပ်မေတာ်ြဖင့်ြပန်

လည်ခခံေလသည်။ ၄တပ်မေတာ် ှ စ်စသည်ေတာင်ေပါများေသာဧဖရိမ် ြပည်တွင်ေတွ့ဆံမိ က၏။

အဘိယမင်းသည်ေဇ မရိမ်ေတာင်ေပ သိ့တက် ပီးလ င် ေယေရာေဗာင် ှ င့်
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ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား``နားေထာင် က ေလာ့။‐ ၅ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်မဖျက်မေချ ိင်ေသာ ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိ ပေတာ်မ၍ ဒါဝိဒ် ှ င့်သား

ေြမးတိ့အားဣသေရလ ိင်ငံေတာ်ကိကာလ အစဥ်အဆက်အပ်စိးပိင်ခွင့်ေပးေတာ်မ

ေကာင်းသင်တိ့မသိ ကသေလာ။‐ ၆ ေနဗတ်သားေယေရာေဗာင်သည်မိမိ၏ဘရင်

ေ ှ ာလမန်အားပန်ကန် ပီးလ င်၊‐ ၇ ယတ်မာသလတစ်စကိစ ံ းေလသည်။ သတိ့

သည်ေ ှ ာလမန်၏သားေတာ်ေရာေဗာင်အား မိမိ တိ့ဆ  ှ ိ သည်အတိင်း ပလပ်ေစ က၏။ ေရာ

ေဗာင်သည် နယ်၍အေတွ့အ ကံမ ှ ိ သြဖစ် သြဖင့်သတိ့အားခခံ ိင်စွမ်းမ ှ ိ ေပ။‐ ၈

ယခသင်တိ့သည်ဒါဝိဒ်၏သားေြမးတိ့အား ထာဝရဘရားေပးအပ်ထားေတာ်မေသာရာဇ

အာဏာကိဆိင် ပိင်ရန် ကံစည် ကသည်။ သင်တိ့ တွင်အင်အား ကီးမားေသာတပ်မေတာ် ှ င့်သင်

တိ့ကိးကွယ်ရန်အတွက် ေယေရာေဗာင်သွန်းလပ် ထားေသာ ွားသငယ် ပ်များ ှ ိ ၏။‐ ၉

သင်တိ့သည်အာ န်၏အဆက်အ ွယ်ယဇ် ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်များကိ

ှ င်ထတ်ကာ သတိ့၏ေနရာတွင်လမျိုးြခား တိ့၏ ေလ့ကိလိက်၍အြခားသတိ့အား

ယဇ်ပေရာဟိတ်ခန့်ထား က၏။ မည်သမဆိ ွားတစ်ေကာင်သိ့မဟတ်သိးခနစ်ေကာင်ကိ

ယေဆာင်လာလ င်သင်တိ့ကိးကွယ်ေသာ နာမည်ခံဘရားများ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်

အရာကိရ ှ ိ  ိင်ပါသည်တကား။ ၁၀ ``ငါတိ့မကားငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားကိမစွန့်ဘဲဆက်လက်ကိးကွယ်လျက် ှ ိ  ကသည်။ အာ န်မှဆင်းသက်လာေသာယဇ်ပ

ေရာဟိတ်များသည်မိမိတိ့တာဝန်ဝတရားများ ကိထမ်းေဆာင်လျက် ှ ိ  က၏။ သတိ့အားေလဝိ

အ ွယ်ဝင်များကကညီလျက် ှ ိ  က၏။‐ ၁၁ သတိ့သည်နံနက်တိင်း၊ ညေနတိင်း၊ နံ့သာေပါင်း

ှ င့်တစ်ေကာင်လံးမီး ိ ့ရာယဇ်များကိထာဝရ ဘရားအားပေဇာ် ကသည်။ ဘာသာေရးထံးနည်း

အရသန့်စင်သည့်စားပဲွေပ တွင်ေ ှ ့ေတာ်မန့်ကိ ပေဇာ် က၏။ ညေနတိင်းေ မီးတင်ခံများေပ

ှ ိ မီးခွက်များကိထွန်း ှ ိ  က၏။ ငါတိ့သည် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိလိက်နာ က၏။

သင်တိ့မကားကိယ်ေတာ်ကိစွန့်ပယ် ကေလ ပီ။‐ ၁၂ ငါတိ့၏ေခါင်းေဆာင်ကားထာဝရဘရား

ကိယ်ေတာ်တိင်ြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်၏ယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့သည်လည်းငါတိ့စစ်ပဲွဝင်ရန် တံပိး

ခရာမတ်၍အချက်ေပးဖိ့အသင့် ှ ိ ေန က သည်။ ဣသေရလြပည်သတိ၊့ သင်တိ့ဘိးေဘး

များ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ှ င့် ဆိင် ပိင်၍စစ်မတိက် က ှ င့်။ သင်တိ့မ ိင် ိင် က''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ဤအေတာအတွင်း၌ဣသေရလတပ်မေတာ် သည်

ယဒတပ်မေတာ်ကိမျက် ှ ာမလျက်တပ် စဲွေနစဥ် ေယေရာေဗာင်သည်အချို ့တပ်သား များကိ

ယဒတပ်မေတာ်အေနာက်မှေန၍ ပန်းကွယ်တိက်ခိက်ရန်ေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၄

ယဒအမျိုးသားတိ့သည်ေနာက်သိ့လှည့်၍ ကည့်လိက်ေသာအခါ မိမိတိ့အဝိင်းခံရ

သည်ကိြမင်သြဖင့်ထာဝရဘရားအား``က မေတာ်မပါ'' ဟဟစ်ေအာ်ေတာင်းေလာက် က၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်တံပိးခရာ များကိမတ် က၏။‐ ၁၅ယဒအမျိုးသားတိ့သည်အဘိယ၏ေခါင်း

ေဆာင်မြဖင့် အသံကျယ်စွာေ ကးေကာ် လျက်တိက်ခိက် ကကန်၏။‐ ၁၆

ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ယဒ အမျိုးသားများထံမှထွက်ေြပး ကေလသည်။

ဘရားသခင်သည်ယဒအမျိုးသားတိ့အား ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းခွင့်

ေပးေတာ်မသတည်း။‐ ၁၇ အဘိယ ှ င့်သ၏တပ်မေတာ်သည်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ကိေချမန်းလိက် ကသြဖင့် ဣသေရလလက်ေ ွးစင်တပ်သားငါးသိန်း ကျဆံးေလ၏။‐

၁၈ ယဒအမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိအားကိး ကသည်

ြဖစ်၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အေပ တွင်ေအာင်ပဲွခံရ ကြခင်းြဖစ်ေပသည်။ ၁၉

အဘိယသည်ေယေရာေဗာင်၏တပ်မေတာ်ကိ လိက်လံတိက်ခိက် ပီးလ င်ေဗသလ မိ၊့ ေယ

ှ န မိ၊့ ဧဖရိမ် မိ ့များ ှ င့်ထိ မိ ့များအနီး ှ ိ ေကျး ွာများကိသိမ်းယေတာ်မသည်။‐ ၂၀

အဘိယလက်ထက်၌ေယေရာေဗာင်သည် တန်ခိးအာဏာဆတ်ယတ်လျက်ေန၏။

ေနာက် ဆံး၌ထာဝရဘရားဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် ကွယ်လွန်ေလသည်။ ၂၁

အဘိယမကားတိး၍တန်ခိး ကီးလာ၏။ သ၌မိဖရားတစ်ဆယ့်ေလးေယာက်၊ သား ှ စ်

ဆယ့် ှ စ်ေယာက် ှ င့်သမီးတစ်ဆယ့်ေြခာက် ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၂၂အဘိယေြပာဆိခ့ဲေသာစကားများ၊ သ

ေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့်အမအရာများ ှ င့်ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာသ၏အတုပတိအေကာင်းအရာများကိ

ပေရာဖက်ဣေဒါစီရင်ေသာ စာတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသတည်း။

၁၄ အဘိယကွယ်လွန်ေသာအခါ ဒါဝိဒ် မိ ့ေတာ် ှ ိ ဘရင်တိ့၏သချုင်းေတာ်တွင်သ ဂဟ် က၏။

ထိေနာက်သ၏သားေတာ်အာသသည်ခမည်း ေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက်

ေလသည်။ ထိမင်း၏လက်ထက်၌ြပည်ေတာ် သည် ဆယ် ှ စ်တိင်တိင် ငိမ်းချမ်းသာယာလျက် ေန၏။‐

၂ အာသသည်ေကာင်းေသာအမ၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာ အမတိ့ကိ ပ ကသြဖင့် ထာဝရဘရား

၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်မျက် ှ ာရေတာ်မ၏။‐ ၃ သသည်လမျိုးြခားတိ့၏ယဇ်ပလင်များ ှ င့်

ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများကိ ဖိဖျက် ပီးလ င် ေကျာက်တိင်များ ှ င့်တံခွန်တိင်

များကိခတ်လဲှဖျက်ဆီးေလသည်။‐ ၄ ယဒြပည်သတိ့အားမိမိတိ့ဘိးေဘးများ ၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအလိေတာ် ကိလိက်ေလာက် ကရန် ှ င့်ကိယ်ေတာ်၏ တရားေတာ်၊

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်း ကရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၅ ယဒြပည်အ မိ ့ မိ ့မှ ပ်တကိးကွယ်ရာ

ဌာနများ ှ င့် နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ရာပလင် များကိဖျက်ဆီးေတာ်မသြဖင့် ထိမင်း၏

လက်ထက်၌ ိင်ငံေတာ်သည် ငိမ်းချမ်း သာယာလျက်ေန၏။‐ ၆သသည်မိမိနန်းစံေနချိန်၌ယဒ မိ ့များ

ကိ တံတိင်းကာရံေစေတာ်မ၏။ ထာဝရ ဘရားသည်သ့အား ငိမ်းချမ်းသာယာေရး

ကိေပးေတာ်မသြဖင့် ှ စ်ေပါင်းများစွာစစ် ြဖစ်ပွားမမ ှ ိ ေချ။‐ ၇ မင်း ကီးကယဒြပည်သတိ့အား`` မိ ့ ိ း

များ၊ ြပအိးများ၊ ကန့်လန့်ကျင်များတပ်ဆင် ထားသည့် မိ ့တံခါးများ ှ င့်ြပည့်စံေသာ

မိ ့များကိတည်ေဆာက် ကကန်အ့ံ။ ငါတိ့ သည်ဘရားသခင်အလိေတာ်ကိလိက်

ေလာက်သည်ြဖစ်၍ ြပည်ေတာ်ကိထိန်းသိမ်း အပ်ချုပ် ိင် ကေပသည်။ ထာဝရဘရား

ကလည်းငါတိ့အားကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက် ၍ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်ရပ်တွင်လံ ခံမကိ ေပးေတာ်မ ပီ''

ဟမိန့်ဆိသည့်အတိင်းခံ တပ် မိ ့များကိတည်ေဆာက်၍ထေြမာက် ေအာင်ြမင် က၏။‐ ၈

အာသမင်းတွင်ဒိင်းလားလံှတံကိင်ေဆာင်သ ယဒစစ်သည်သံးသိန်း ှ င့် ဗယာမိန်စစ်သည် ှ စ်

သိန်း ှ စ်ေသာင်းပါဝင်သည့်တပ်မေတာ် ှ ိ ေလ သည်။ ထိသအေပါင်းတိ့သည်ရဲစွမ်းသတိ ှ ိ ၍

ေကာင်းစွာေလ့ကျင့်ထားသများြဖစ် က၏။ ၉ဆဒန်အမျိုးသားေဇရဆိသသည်စစ်သည် တစ်သန်း၊

စစ်ရထားသံးရာြဖင့်ယဒြပည် သိ့ချင်းနင်းဝင်ေရာက်ကာမေရ ှ  မိ ့တိင် ေအာင်ချီတက်လာေလသည်။‐

၁၀ ထိအခါအာသသည်ထိသအားတိက်ခိက် ရန်ထွက်လာ ပီးလ င် ေဇဖသချိုင့်ဝှမ်းတွင် ေနရာယ၍၊‐

၁၁ မိမိ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား``အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်အင်အား ကီး

မားေသာတပ်ကိကမေတာ်မ ိင်သည့်နည်း တ အင်အားနည်းေသာတပ်ကိလည်းကမေတာ်

မ ိင်ပါ၏။ အိ အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ

အားကိးလျက်နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ ဤ ကီးမားလှေသာတပ်မေတာ်ကိတိက်ခိက်

ရန်ထွက်ခ့ဲ ကပါ ပီ။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်

ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်အားအဘယ် သမ မ ှ ိမ်နင်း ိင်ပါ'' ဟပတနာ ပေတာ်

မ၏။ ၁၂ အာသ ှ င့်ယဒတပ်မေတာ်သည်ဆဒန် အမျိုးသားတိ့အားတိက်ခိက် ကေသာ

အခါ ထာဝရဘရားသည်ဆဒန်အမျိုး သားတိ့ကိအေရး ံ းနိမ့်ေစေတာ်မ၏။‐ ၁၃

ထိသတိ့ကိအာသ ှ င့်သ၏တပ်သားတိ့ သည်ေဂရာ မိ ့တိင်ေအာင်လိက်လံတိက်ခိက်

ကေလသည်။ ဆဒန်အမျိုးသားအေြမာက် အြမားကျဆံးသြဖင့်သတိ့သည်ြပန်လည်

တိက်ခိက်ရန်စ ံ း ိင်စွမ်းမ ှ ိ  ကေတာ့ေချ။ ထာဝရဘရား ှ င့်ယဒတပ်မေတာ်၏လက်

တွင်အေရး ံ းနိမ့် ကေလ၏။ ယဒတပ်မ ေတာ်သားတိ့သည်လည်းလက်ရပစည်းအေြမာက်

အြမားကိသိမ်းယရ ှ ိ  ကေလသည်။‐ ၁၄ ထိေနာက်ေဂရာ မိ ့အနီးတစ်ဝိက် ှ ိ  မိ ့တိ့

သည်ထာဝရဘရားအားေ ကာက်လန့်လျက် ေန ကသြဖင့် ယဒတပ်မေတာ်သားတိ့သည်

ထိ မိ ့များကိ ဖိဖျက် ိင် ကေလသည်။ သ တိ့သည်ထိ မိ ့အေပါင်းကိတိက်ခိက် ကရာ

လက်ရပစည်းအေြမာက်အြမားကိသိမ်းယ ရ ှ ိ  က၏။‐ ၁၅သတိ့သည်သိးထိန်းစခန်းအချို ့ကိလည်း

တိက်ခိက်၍ သိး ှ င့်ကလားအတ်အေြမာက် အြမားကိသိမ်းယ က ပီးေနာက်ေယ

ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်သွားက၏။

၁၅ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သဒက် ၏သားအာဇရိအေပ သိ့သက်ေရာက်၍၊‐ ၂

အာဇရိသည်အာသမင်းထံသိ့သွား ပီးလ င်``အိ အာသမင်း ှ င့်တကွယဒ ှ င့်ဗယာမိန်အ ွယ်

ဝင်တိ၊့ ငါ၏စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။ သင် တိ့သည်ထာဝရဘရား၏ဘက်၌ ှ ိ ေနသမ

ကာလပတ်လံး ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မမည်။ သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်အား ှ ာ

ကလ င် ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အားအေတွ့ ခံေတာ်မလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်အားေကျာခိင်း ကပါကကိယ် ေတာ်သည်လည်းသင်တိ့အားစွန့်ပယ်ေတာ်

မလိမ့်မည်။‐ ၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင်ကာလ ကာြမင့်စွာမှန်ေသာဘရားမ ှ ိ ၊ သွန်သင်

ေပးမည့်ယဇ်ပေရာဟိတ်များမ ှ ိ ၊ တရား လည်းမ ှ ိ။‐ ၄ သိ့ရာတွင်ဒကေရာက်ေသာအခါသတိ့သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ြပန်လာ၍ကိယ်

ေတာ်ကိ ှ ာေသာအခါေတွ့ ှ ိ  က၏။‐ ၅ ထိစဥ်အခါကအတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်

တွင်ေအးချမ်းသာယာြခင်းမ ှ ိ သြဖင့် အဘယ် သမ ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာခရီးမသွားမလာ ိင် က။‐ ၆

ဘရားသခင်သည်သတိ့အားဒကအမျိုး မျိုးေရာက်ေစေတာ်မသြဖင့် တစ် ိင်ငံက

တစ် ိင်ငံကိလည်းေကာင်း၊ တစ် မိ ့ကတစ် မိ ့ကိလည်းေကာင်းဖိ ှ ိပ် ကေလသည်။‐ ၇

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်အားမာန်တင်း က ေလာ့။ စိတ်အားမေလျာ့ က ှ င့်။ သင်တိ့ ပ

သည့်အမအတွက်ေကာင်းကျိုးကိခံစား ရ ကလိမ့်မည်'' ဟဆင့်ဆိ၏။ ၈
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ဤသိ့ သဒက်၏သားအာဇရိဆင့်ဆိသည့် ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ကားေသာအခါ အာသသည်

အားတက်လာ ပီးလ င် ယဒ ှ င့်ဗယာမိန်နယ် ေြမများ ှ င့်ေတာင်ေပါများေသာဧဖရိမ်ြပည်

ှ ိ  မိ ့များမှ ပ်တ ှ ိ သမ ကိဖယ် ှ ားေတာ် မ၏။ မင်း ကီးသည်ဗိမာန်ေတာ်တံတိင်းအတွင်း

ှ ိ ယဇ်ပလင်ကိလည်းြပန်လည် ပြပင်ေတာ်မ၏။ ၉ ထာဝရဘရားသည် အာသ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်

မေ ကာင်းကိေတွ့ြမင် ကသြဖင့် ဧဖရိမ်၊ မနာ ေ ှ  ှ င့် ှ ိ ေမာင်နယ်ေြမများမှလအေြမာက်

အြမားအာသဘက်သိ့ကးေြပာင်း၍သ၏ ိင်ငံေတာ်တွင်လာေရာက်ေနထိင် က၏။ အာသ

သည်ဤသအေပါင်းတိ့ကိလည်းေကာင်း၊ ဗယာ မိန် ှ င့်ယဒြပည်သတိ့ကိလည်းေကာင်း

စေဝးရန်အမိန့်ထတ်ြပန်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀ သတိ့သည်အာသနန်းစံတစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ေြမာက်တတိယလ၌

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် စေဝး ကေလသည်။‐ ၁၁ ထိေန့၌သတိ့သည်မိမိတိ့ေဆာင်ခ့ဲေသာ

လက်ရပစည်းများအနက် ွားခနစ်ရာ ှ င့် သိးခနစ်ေထာင်ကိထာဝရဘရားအားယဇ် ပေဇာ် က၏။‐ ၁၂

သတိ့သည်မိမိတိ့ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား စိတ်စွမ်းကိယ်စွမ်း

ှ ိ သမ  ှ င့်ကိးကွယ်မည်ဟ၍ပဋိညာဥ် ပ က၏။‐ ၁၃ ကီးသည်ြဖစ်ေစ၊ ငယ်သည်ြဖစ်ေစ၊

အမျိုးသား ြဖစ်ေစ၊ အမျိုးသမီးြဖစ်ေစ၊ မည်သမဆိ ကိယ်ေတာ်အားကိးကွယ်ြခင်းမ ပပါက

ထိသသည်အသတ်ခံရမည်ြဖစ်၏။‐ ၁၄ ထိသတိ့သည်ဤပဋိညာဥ်ကိေစာင့်ထိန်း

ပါမည်ဟ ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ တိင်တည်၍အသံကျယ်စွာသစာဆိ က၏။

ထိေနာက်သတိ့သည်ေကးေကာ်လျက် တံပိး ခရာများကိမတ် ကကန်၏။‐ ၁၅

ယဒြပည်သအေပါင်းတိ့သည်စိတ်စွမ်းကိယ် စွမ်း ှ ိ သမ ြဖင့် ပဋိညာဥ် ပရ ကသြဖင့်

ဝမ်းေြမာက် င်လန်း က၏။သတိ့သည်ထာဝရဘရားအားဆ အြပည့်အဝြဖင့်ဆည်းကပ် ကသြဖင့်

ထာဝရဘရားသည်သတိ့၏ ဆည်းကပ်မကိလက်ခံ၍အရပ်ရပ်၌ ငိမ်း ချမ်းသာယာေစေတာ်မ၏။ ၁၆

အာသမင်းသည်မိမိ၏အဘွားေတာ်မာခါ ၏ထံေတာ်မှ မယ်ေတာ်ဘရင်မရာထးကိ တ် သိမ်းေတာ်မ၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်မာခါ သည်ေြမ သဇာဖံွ ့ ဖိးမဆိင်ရာအာ ှ ရ ဘရားမအားကိးကွယ်ရန်

အတွက် မေကာင်း ြမင်မေကာင်းေသာ ပ်တကိ ပလပ်ထားေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။

အာသသည်ထိ ပ်တကိ အပိင်းပိင်းခတ်ြဖတ်ကာ ေက ဒန်ချိုင့်ဝှမ်း တွင်မီး ိ ့ေစေတာ်မ၏။‐ ၁၇

ပ်တကိးကွယ်ရာဌာန ှ ိ သမ ကိမဖျက် ဆီးေသာ်လည်း အာသသည်တစ်သက်လံး

ထာဝရဘရားကိသစာေစာင့်ေတာ်မေလ သည်။‐ ၁၈သသည်ထာဝရဘရားအားခမည်းေတာ်ဆက်

ကပ်လဒါန်းထားသမ ေသာတန်ဆာတိ့ကိ မိမိကိယ်တိင်ဆက်ကပ်လဒါန်းသည့် ေ ၊ ေငွ၊ တန်

ဆာများ ှ င့်အတဗိမာန်ေတာ်တွင်ထား ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၁၉သ၏နန်းစံသံးဆယ့်ငါး ှ စ်အထိေနာက်

တစ်ဖန်စစ်မက်မြဖစ်ပွားေတာ့ေချ။

၁၆
ယဒဘရင်အာသနန်းစံသံးဆယ့်ေြခာက် ှ စ်ေြမာက်၌ ဣသေရလဘရင်ဗာ ှ ာသည်

ယဒြပည်သိ့ချင်းနင်းဝင်ေရာက် ပီးလ င် ယဒြပည်သိ့ဝင်ထွက်သွားလာမမ ပ

ိင်ေစရန်ရာမ မိ ့ကိတံတိင်းကာေလသည်။‐ ၂ ထိေကာင့်အာသသည်ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်နန်းေတာ်

ဘ ာတိက်များမှေ ၊ ေငွ၊ ှ ိ သမ ကိယ၍ ဒမာသက် မိ ့ ှ ိ  ရိဘရင်ဗဟာဒဒ်ထံသိ့ ပိ့၍၊‐ ၃

``အက ်ပ်တိ့သည်အက ်ပ်တိ့၏ခမည်း ေတာ်များက့ဲသိ့မဟာမိတ်ဖဲွ ့ ကကန်အ့ံ။ ဤေ ၊

ေငွမှာအေဆွေတာ်အတွက်လက် ေဆာင်ြဖစ်ပါ၏။ ဗာ ှ ာမင်းသည်မိမိစစ်တပ် များကိ

အက ်ပ်၏နယ်ေြမမှ ပ်သိမ်းသွား ေစရန်အေဆွေတာ်သည် သ ှ င့်ဖဲွ ့ေသာမဟာ

မိတ်ကိဖျက်သိမ်း၍ကညီပါေလာ့'' ဟ မှာလိက်၏။ ၄ ဗဟာဒဒ်သည်အာသအ ကံေပးသည့်အတိင်း

ေဆာင် ွက်ရန်သေဘာတသြဖင့် မိမိတပ်မး များ ှ င့်စစ်သည်ေတာ်တိ့ကိေစလတ်၍ဣသ

ေရလ မိ ့များကိတိက်ခိက်ေစေတာ်မ၏။ သ တိ့သည်ဣယန် မိ၊့ ဒန် မိ၊့ အာေဗလမိမ် မိ ့

ှ င့်နဿလိနယ်ေြမ ှ ိ ပစည်းသိေလှာင်ရာ မိ ့အေပါင်းကိသိမ်းယလိက် က၏။‐ ၅

ဤသတင်းကိ ကားေသာအခါဗာ ှ ာမင်း သည် ရာမ မိ ့တံတိင်းကာရံမကိရပ်စဲ လိက်ေလသည်။‐

၆ ထိအခါအာသမင်းသည်ယဒြပည်တစ် ေလာက်လံးမှ လတိ့ကိဆင့်ေခ  ပီးလ င်

ရာမ မိ ့တံတိင်းကာရံမတွင် အသံး ပ လျက် ှ ိ ေသာေကျာက်တံးများ ှ င့်သစ်သား

များကိသယ်ေဆာင်လာေစေတာ်မ၏။ သတိ့ သည်ထိပစည်းများြဖင့် ေဂဘ မိ ့ ှ င့်မိဇပါ

မိ ့တိ့ကိတံတိင်းကာ က၏။ ၇ ထိအချိန်၌ပေရာဖက်ဟာနန်သည်အာသ

မင်းထံသိ့သွား၍``ဘရင်မင်းသည်မိမိ၏ ဘရားသခင်ကိအားကိးမည့်အစား ရိ

မင်းကိအားကိးသည်ြဖစ်၍ဣသေရလ ၏တပ်မေတာ်သည်ဘရင်မင်း၏လက်မှလွတ်

ေြမာက်သွားေလ ပီ။‐ ၈ ဆဒန် ှ င့်လိဗအမျိုးသားတိ့တွင်စစ်ရထား ှ င့်

ြမင်းစီးသရဲအေြမာက်အြမားပါဝင် သည့်တပ်မေတာ်များ ှ ိ ခ့ဲ ကသည်မဟတ် ပါေလာ။

ဘရင်မင်းသည်ထာဝရဘရားကိ အားကိးခ့ဲသြဖင့် ကိယ်ေတာ်သည်ဘရင်မင်း

အားထိတပ်မေတာ်တိ့ကိ ှ ိမ်နင်းခွင့်ေပး ေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၉ထာဝရဘရားသည်မိမိအားသစာေစာင့်

သတိ့အားတန်ခိးစွမ်းရည်ကိေပးေတာ်မရန် ကမာတစ်ဝှမ်းလံးကိေသချာစွာ ကည့်လျက် ေနေတာ်မ၏။

ဘရင်မင်းသည်မိက်မဲစွာ ပ ခ့ဲသည်ြဖစ်၍ ယခမှစ၍အစဥ်စစ်ြဖစ် လျက်ေနရလိမ့်မည်''

ဟဆင့်ဆိ၏။‐ ၁၀ ထိစကားေကာင့်အာသသည်ပေရာဖက် အားအမျက်ထွက်၍ သံ ကိးများ ှ င့်ချည်

ေ ှ ာင်ထားေစ၏။ ဤအချိန်၌အာသသည် ြပည်သအချို ့ကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲစ ပ ေလသည်။ ၁၁

အာသ၏လက်ထက်၌ြဖစ်ပျက်သမ ေသာ အမအရာများကိ ယဒရာဇဝင် ှ င့် ဣသေရလ

ရာဇဝင်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသတည်း။‐ ၁၂ နန်းစံသံးဆယ့်ကိး ှ စ်ေြမာက်၌အာသသည်

နာစဲွသြဖင့် ေြခမစွမ်းမသန်ြဖစ်ေသာအခါ ထာဝရဘရားအားဆည်းကပ်မည့်အစား ေဆး

သမားများကိသာလ င်ဆည်းကပ်ေလ၏။‐ ၁၃ ေနာက် ှ စ် ှ စ်မ  ကာေသာ်သသည်ကွယ်လွန်

ေသာအခါ၊‐ ၁၄ ဒါဝိဒ် မိ ့တွင်သ၏အတွက် ပလပ်ထား သည့်ေကျာက်ဂတွင်သ ဂဟ် က၏။ ြပည်သတိ့

သည်သ ဂဟ်ရန်အတွက်မင်း ကီး၏အေလာင်း ကိ နံ့သာမျိုးများ၊ ဆီေမးများ ှ င့်မွမ်းမံ

ြပင်ဆင်က ပီလ င်ဝမ်းနည်းေကကဲွသည့် အထိမ်းအမှတ်ြဖင့်မီးပံပဲွ ကီးကိ ကျင်းပကေလသည်။

၁၇ ေယာ ှ ဖတ်သည်ခမည်းေတာ်အာသ၏ အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက် ပီး

ေနာက် ဣသေရလ ိင်ငံအားခခံတိက်ခိက် ရန်မိမိ၏ ိင်ငံကိခိင်ခ့ံေအာင် ပေတာ်

မ၏။‐ ၂ သသည်ယဒြပည်ခံတပ် မိ ့များ၊ ယဒ ေကျးလက်များ ှ င့်ဧဖရိမ်နယ်ေြမမှ

အာသသိမ်းယထားသည့် မိ ့များတွင် မိမိ၏စစ်တပ်များကိချထားေလသည်။‐ ၃

ေယာ ှ ဖတ်သည်ခမည်းေတာ်အာသနန်း တက်စအခါက ပမခ့ဲသည့်စံနမနာ ကိလိက်၍

ဗာလဘရားအားဝတ်မ ပ ှ ိ မခိးဘဲေနသြဖင့်ထာဝရဘရားသည် သ့အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မ၏။‐ ၄

သသည်ခမည်းေတာ်၏ဘရားကိကိးကွယ် ၍ဘရားသခင်၏အမိန့်ေတာ်ကိနာခံ ေတာ်မ၏။

ဣသေရလဘရင်တိ့၏လမ်းစဥ် ကိလိက်ေတာ်မမ။‐ ၅ထာဝရဘရားသည်ေယာ ှ ဖတ်၏အာဏာ

ကိတည်ေစေတာ်မ၏။ ြပည်သအေပါင်းတိ့ သည်သ့ထံသိ့လက်ေဆာင်ပဏာများကိယ

ေဆာင်လာ က၏။ ထိေကာင့်မင်း ကီးသည် ချမ်းသာ ကယ်ဝကာဂဏ်အသေရ ကီး ြမင့်လာေတာ်မ၏။‐

၆ သသည်ထာဝရဘရားအားကိးကွယ်မ တွင်စိတ်အားထက်သန်လျက်ယဒြပည် ှ ိ

ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများ ှ င့်အာ ှ ရ ဘရားမ၏တံခွန်တိင် ှ ိ သမ ကိဖျက် ဆီးေတာ်မ၏။ ၇

နန်းစံတတိယ ှ စ်၌ေယာ ှ ဖတ်သည် မးမတ်များြဖစ် ကေသာဗင်ဟဲလ၊ သဗဒိ၊ ဇာခရိ၊

နာသေနလ ှ င့်မိကာယတိ့အား ယဒြပည်အ မိ ့ မိ ့သိ့ သဝါဒေပးရန် ေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၈

သတိ့ ှ င့်အတေလဝိအ ွယ်ဝင်ကိးဦး ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ စ်ပါးလိက်ပါသွား က၏။

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့မှာေ ှ မာယ၊ ေနသနိ၊ ေဇဗဒိ၊ အာသေဟလ၊ ေ ှ မိရမတ်၊ ေယာနသန်၊ အေဒါနိယ၊

ေတာဘိယ၊ ေတာဘ၊ ေဒါနိယတိ့ြဖစ် က၏။ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့မှာဧလိ ှ မာ ှ င့်ေယာရံတိ့ြဖစ် က

၏။‐ ၉ သတိ့သည်မိမိတိ့ ှ င့်အတယေဆာင် သွားေသာထာဝရဘရား၏ပညတ်တရား

ကျမ်းအရ ယဒ မိ ့အသီးသီးသိ့လှည့် လည်ကာြပည်သတိ့အားသွန်သင် က၏။ ၁၀

ထာဝရဘရားသည်ပတ်ဝန်းကျင် ိင်ငံ အေပါင်းတိ့အား ေယာ ှ ဖတ် ှ င့်စစ်ြဖစ်

ရန်ေကာက်လန့်ေစေတာ်မ၏။‐ ၁၁ ဖိလိတိအမျိုးသားအချို ့တိ့သည်ေယာ

ှ ဖတ်ထံသိ့ ေငွအေြမာက်အြမား ှ င့် အြခားလက်ေဆာင်ပဏာများကိယေဆာင်

လာ က၏။ အာရပ်အမျိုးသားအချို ့တိ့ ကလည်းသိးအေကာင်ေရခနစ်ေထာင့်ခနစ်

ရာ ှ င့် ဆိတ်အေကာင်ေရခနစ်ေထာင့်ခနစ်ရာ ကိယေဆာင်လာေလသည်။‐ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍ေယာ ှ ဖတ်သည်တန်ခိး ကီးသည် ထက် ကီးလာေတာ်မ၏။ သသည်ယဒြပည်

တစ်ေလာက်လံးတွင်ခံတပ်များကိလည်း ေကာင်း၊‐ ၁၃ ရိကာအေြမာက်အြမားသိေလှာင်ရာ မိ ့

များကိလည်းေကာင်းတည်ေဆာက်ေတာ်မ၏။ မင်း ကီးသည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ထးခ န်

သည့်တပ်မးများကိ၊‐ ၁၄သားချင်းစများအလိက်ေနရာချထား ေတာ်မ၏။ ယဒအ ွယ်ဝင်တိ့၏တပ်မး

သည်အာဒနြဖစ်၍ သ၏လက်ေအာက် တွင်စစ်သည်သံးသိန်း ှ ိ ေလသည်။‐ ၁၅

ဒတိယတပ်မးမှာေယာဟနန်ြဖစ်၍စစ် သည် ှ စ်သိန်း ှ စ်ေသာင်းကိအပ်ချုပ်ရ၏။‐ ၁၆

တတိယတပ်မးကားဇိခရိ၏သားအာမသိ ြဖစ်၍စစ်သည် ှ စ်သိန်းကိအပ်ချုပ်ရေလသည်။

(အာမသိသည်မိမိေစတနာအေလျာက် ထာဝရဘရား၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင် သြဖစ်သည်။‐) ၁၇

ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်တိ့၏တပ်မးသည်ဧလျာဒ ြဖစ်၏။ သသည်ေလး ှ င့်ဒိင်းလားကိင်စစ်သည်

ေတာ် ှ စ်သိန်းကိအပ်ချုပ်ရသ၊ ထးခ န်သည့် စစ်သရဲတစ်ဦးြဖစ်ေလသည်။‐ ၁၈

သ၏လက်ေထာက်တပ်မးမှာလက်နက်အြပည့် အစံ ှ င့် လတစ်သိန်း ှ စ်ေသာင်းကိအပ်ချုပ်

ရသေယာဇဗဒ်ြဖစ်၏။‐ ၁၉ယဒြပည်ခံတပ် မိ ့များတွင်ေနရာချထား သည့်စစ်သည်ေတာ်များအြပင်

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနရာချထားသည့်ဤသတိ့သည် လည်း မင်း ကီး၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်

ရကေလသည်။

၁၈ ေယာ ှ ဖတ်မင်းသည်ချမ်းသာ ကယ်ဝ၍ဂဏ် သတင်းေကျာ်ေစာလာေသာအခါ

ဣသေရလ ဘရင်အာဟပ်မင်း ှ င့်အမျိုးဆက်ေတာ်မ၏။‐ ၂
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ှ စ်အနည်းငယ် ကာေသာအခါေယာ ှ ဖတ် သည် အာဟပ်ထံလည်ပတ်ရန် ှ မာရိ မိ ့သိ့

ေရာက် ှ ိ လာေလသည်။ အာဟပ်သည်ေယာ ှ ဖတ် ှ င့်တကွသ ှ င့်လိက်ပါလာသတိ့ကိ

ဂဏ် ပရန် သိး ွားအေြမာက်အြမားကိသတ် ၍ဧည့်ခံပဲွကျင်းပေတာ်မ၏။ သသည်ေယာ

ှ ဖတ်အားမိမိ ှ င့်အတဂိလဒ်ြပည်ရာ မတ် မိ ့ကိတိက်ခိက်ရန်ေသွးေဆာင်ေလ၏။‐ ၃

သက``အေဆွေတာ်သည်ရာမတ် မိ ့ကိတိက် ခိက်ရန်က ်ပ် ှ င့်အတလိက်မည်ေလာ'' ဟ

ေမး၏။ ေယာ ှ ဖတ်က``အေဆွေတာ်အဆင်သင့် ှ ိ ချိန်၌က ်ပ်လည်းအဆင်သင့် ှ ိ ပါ၏။

က ်ပ်၏တပ်မေတာ်သည်လည်းထိနည်းတ ပင်ြဖစ်ပါ၏။ က ်ပ်တိ့သည်သင် ှ င့်အတ

လိက်ပါမည်'' ဟြပန်ေြပာေတာ်မ၏။‐ ၄ ထိေနာက်သသည်ဆက်၍``သိ့ရာတွင်ဤ

ကိစကိထာဝရဘရားအားဦးစွာေမး ြမန်းေလာက်ထားပါေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၅

သိ့ြဖစ်၍အာဟပ်သည်ေလးရာခန့် ှ ိ ေသာ ပေရာဖက်တိ့ကိေခ ေတာ်မ၍``ငါသည်

ရာမတ် မိ ့ကိသွားေရာက်တိက်ခိက်ရန်သင့် မသင့်ေြပာ ကား ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ပေရာဖက်တိ့က``တိက်ခိက်ေတာ်မပါ။ ဘရားသခင်သည်အ ှ င့်အားေအာင်ပဲွခံေစေတာ်

မပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၆ သိ့ရာတွင် ေယာ ှ ဖတ်က``က ်ပ်တိ့အတွက်

ထာဝရဘရားအားေလာက်ထားေမးြမန်း ေပးမည့်အြခားပေရာဖတ်တစ်ပါး ှ ိ

ပါေသးသေလာ'' ဟေမး၏။ ၇ အာဟပ်က``အြခားပေရာဖတ်တစ်ပါး ှ ိ ပါ ေသးသည်။

ထိသသည်ဣမလ၏သားမိကာ ြဖစ်ပါ၏။ သိ့ရာတွင်သသည်က ်ပ်အတွက်

အဘယ်အခါမ အေကာင်းကိမေဟာ။ အဆိး ကိသာလ င်အစဥ်ေဟာတတ်သြဖင့်သ့

ကိက ်ပ်မန်းပါ၏'' ဟြပန်ေြပာေလသည်။ ထိအခါေယာ ှ ဖတ်က``အေဆွေတာ်ဤသိ့ မေြပာသင့်ပါ''

ဟဆိ၏။ ၈ သိ့ြဖစ်၍အာဟပ်မင်းသည်နန်းတွင်းအရာ ှ ိ တစ်ဦးကိေခ  ပီးလ င် မိကာအားချက်ချင်း

ေခ ေဆာင်ခ့ဲရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ၉ ဘရင် ှ စ်ပါးတိ့သည်မင်းေြမာက်တန်ဆာများ

ကိဝတ်ဆင်ကာ ှ မာရိ မိ၊့ မိ ့တံခါးြပင် ေကာက်နယ်တလင်း၌ရာဇပလင်များေပ

တွင်ထိင်လျက်ေန က၏။ သတိ့၏ေ ှ ့၌ ပေရာဖက်အေပါင်းသည်ေဟာလျက်ေန က၏။‐

၁၀ ပေရာဖက်တစ်ပါးြဖစ်သ၊ ေခနာနာ၏သား ေဇဒကိသည်သံဦးချိုများကိ ပလပ် ပီး

လ င်အာဟပ်အား``ထာဝရဘရားက`သင်သည် ဤဦးချိုများြဖင့် ရိတပ်အားေချမန်း လိမ့်မည်'

ဟမိန့်ေတာ်မပါသည်'' ဟေလာက်၏။‐ ၁၁ အြခားပေရာဖက်အေပါင်းတိ့သည်လည်း

ဤအတိင်းပင်မင်း ကီးအားေလာက်ထား က၏။ သတိ့က``ရာမတ် မိ ့ကိချီတက် ေတာ်မပါ။

ထာဝရဘရားသည်အ ှ င့်အား ေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မပါလိမ့်မည်'' ဟ ေဟာ က၏။ ၁၂

ဤအေတာအတွင်း၌မိကာထံသိ့သွားေသာ နန်းတွင်းအရာ ှ ိ ကမိကာအား``ပေရာဖက်အား

လံးကပင်မင်း ကီးသည်ေအာင်ြမင်လိမ့်မည် ြဖစ်ေကာင်းေဟာ ကပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်

လည်းဤအတိင်းေဟာသင့်ပါသည်'' ဟဆိ၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်မိကာက``ငါသည်ထာဝရဘရားမိန့်

ေတာ်မသည့်အတိင်းေဖာ်ြပရလိမ့်မည်ြဖစ် ေကာင်း အသက် ှ င်ေတာ်မေသာထာဝရဘရား

ကိတိင်တည်၍ငါဆိ၏'' ဟေြပာ၏။ ၁၄ သသည်မင်း ကီး၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ေရာက်ေသာ

အခါမင်း ကီးက``အချင်းမိကာ၊ ေယာ ှ ဖတ် မင်း ှ င့်ငါသည်ရာမတ် မိ ့သိ့ချီတက်တိက် ခိက်သင့်သေလာ၊

မသင့်သေလာ'' ဟေမး ေတာ်မ၏။ မိကာကလည်း``တိက်ခိက်ေတာ်မပါ၊ ေအာင်ြမင် ေတာ်မပါလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရားသည် အ ှ င့်အားေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မပါလိမ့် မည်'' ဟ ြပန်လည်ေလ ာက်ထား၏။ ၁၅

သိ့ရာတွင်အာဟပ်က``ထာဝရဘရား၏နာမ ေတာ်ကိအမီှ ပ၍ေဟာရာတွင်ဟတ်မှန်သည်

ကိသာေဟာရန်သင့်အားငါဘယ် ှ စ် ကိမ် သတိေပးရပါမည်နည်း'' ဟဆိ၏။ ၁၆

ထိအခါမိကာက``ဣသေရလြပည်သတိ့သည် သိးထိန်းမ့ဲသည့်သိးများက့ဲသိ့ေတာင်ကန်း

များေပ တွင်ကဲွလွင့်လျက်ေနသည်ကိငါ ြမင်၏။ ထာဝရဘရားကလည်း`ဤသတိ့မှာ ေခါင်းေဆာင်မ ှ ိ။

သတိ့အားမိမိတိ့ရပ် ွာ သိ့ေအးချမ်းစွာြပန်ခွင့် ပေလာ့' ဟမိန့် ေတာ်မပါသည်''ဟဆိ၏။ ၁၇

အာဟပ်သည်ေယာ ှ ဖတ်အား``ဤသသည် အဘယ်အခါ၌မ က ်ပ်အတွက်အေကာင်း ကိမေဟာ။

အဆိးကိသာအစဥ်ေဟာတတ် ေကာင်းအေဆွေတာ်အားက ်ပ်ေဖာ်ြပ ပီး ေလ ပီ'' ဟဆိ၏။ ၁၈

မိကာကဆက်လက်၍အာဟပ်အား``ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ ယခနား

ေထာင်ပါေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းကင် ဘံ ှ ိ ပလင်ေတာ်ေပ တွင်ထိင်လျက်ေနေတာ်

မသည်ကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏အပါး ေတာ်တွင် ေကာင်းကင်တမန်များရပ်လျက်ေန

ကသည်ကိလည်းေကာင်းငါြမင်၏။‐ ၁၉ ထာဝရဘရားက`အာဟပ်သည်ရာမတ် မိ ့ကိ

သွား၍အသတ်ခံရေစရန်သ့အားအဘယ်သ လိမ်လည်လှည့်စားပါမည်နည်း' ဟေမးေတာ်မ

လ င်ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်အမျိုးမျိုး အဖံဖံေလာက်ထား က၏။‐ ၂၀

ေနာက်ဆံး၌ဝိညာဥ်တစ်ပါးသည်ထာဝရဘရား ၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့လာ၍`ဤသအားအက ်ပ်လိမ်

လည်လှည့်စားပါမည်' ဟေလာက်၏။ ထာဝရ ဘရားက`အဘယ်သိ့နည်း' ဟေမးေတာ်မေသာ်၊‐ ၂၁

ထိဝိညာဥ်က`အက ်ပ်သည်အာဟပ်၏ပေရာဖက် များထံသိ့သွား၍သတိ့အားလိမ်လည်ေဟာေြပာ

ေစပါမည်' ဟေလာက်၏။ ထာဝရဘရားကလည်း`သင် သွား၍အာဟပ်အားလိမ်လည်လှည့်စားေလာ့။

ေအာင်ြမင်ခွင့်ရလိမ့်မည်' ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏'' ဟဆင့်ဆိေလ၏။ ၂၂

ထိေနာက်မိကာက``ထာဝရဘရားသည်ဤပေရာ ဖက်တိ့ကိအ ှ င့်အားလိမ်လည်ေဟာေြပာေစ

ေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်အ ှ င်ေတွ့ ကံရမည့်ေဘး အ ရာယ်ကိမထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်

စီရင်ခဲွခန့်ထားေတာ်မ၏'' ဟဆိေလသည်။ ၂၃ ထိအခါပေရာဖက်ေဇဒကိသည်မိကာအနီး

သိ့ချဥ်းကပ်၍ပါးကိ ိက်လျက်``ထာဝရဘရား ၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်သင့်အားမိန့် မက်ေတာ်မရန်

ဘယ်အချိန်တွင်ငါ့ထံမှထွက်ခွာသွားေတာ် မပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ၂၄

မိကာက``သင်ပန်းေအာင်းရန်အတွင်းခန်းသိ့ ဝင်ေသာအခါသိရလိမ့်မည်'' ဟြပန်ေြပာ ေလသည်။ ၂၅

ထိေနာက်အာဟပ်သည်မိမိ၏နန်းတွင်းအရာ ှ ိ တစ်ေယာက်အား``မိကာကိဖမ်းဆီး၍ မိ ့ဝန်

အာမန် ှ င့်ေယာ ှ မင်းသားထံသိ့ေခ ေဆာင် သွားေလာ့။‐ ၂၆သ့အားအကျဥ်းချကာငါေကာင်းမွန်ေချာ

ေမာစွာြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာချိန်တိင်ေအာင် မန့် ှ င့်ေရကိသာေကးေမွးထားရန်သတိ့

အားေြပာ ကားေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးေတာ် မ၏။ ၂၇ မိကာက``အကယ်၍ဘရင်မင်းေကာင်းမွန်ေချာ

ေမာစွာြပန်လာရလ င်ငါဆင့်ဆိေသာစကား သည်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကား မဟတ်''

ဟေြပာ ပီးေနာက်ဆက်လက်၍``အိ လ အေပါင်းတိ၊့ ငါေြပာသည်ကိနားေထာင် က ေလာ့'' ဟဆိ၏။

၂၈ ထိေနာက်ဣသေရလဘရင်အာဟပ် ှ င့်ယဒ ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်တိ့သည်ဂိလဒ်ြပည်၊

ရာမတ် မိ ့သိ့ချီတက် က၏။‐ ၂၉ အာဟပ်ကေယာ ှ ဖတ်အား``စစ်ပဲွသိ့ဝင်ေရာက်

ေသာအခါက ်ပ်သည်ကိယ်ကိ ပ်ဖျက်၍သွား ပါမည်။ အေဆွေတာ်မကားမင်းေြမာက်တန်ဆာ

ကိဝတ်ဆင်လျက်သွားပါေလာ့'' ဟဆိေလသည်။ ဤသိ့ဆိ ပီးေနာက်ဣသေရလဘရင်သည်

ပ်ဖျက်၍တိက်ပဲွဝင်ေလ၏။ ၃၀ ရိဘရင်သည်မိမိ၏ရထားတပ်မးတိ့

အားဣသေရလဘရင်မှတစ်ပါးအြခား အဘယ်သကိမ မတိက်ခိက်ရန်အမိန့်ေပး ထားေလသည်။‐ ၃၁

ထိေကာင့်သတိ့သည်ေယာ ှ ဖတ်မင်းကိြမင် ေသာအခါ ဣသေရလဘရင်ဟထင်မှတ်ကာ

ြပန်လှည့်၍တိက်ခိက် က၏။ သိ့ရာတွင်ေယာ ှ ဖတ်ဟစ်ေအာ်လိက်ေသာအခါဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်သ့ကိကယ်ဆယ်၍ ရန်သ တိ့သည်အြခားတစ်ဖက်သိ့လှည့်၍တိက်ခိက် က၏။‐

၃၂ ရထားတပ်မးတိ့သည်ဣသေရလဘရင် မဟတ်ေ ကာင်းသိေသာ်လဲေ ှ ာင်သွား က၏။‐ ၃၃

သိ့ရာတွင် ရိတပ်သားတစ်ေယာက်သည်ြမား တစ်စင်းကိပစ်လတ်လိက်ရာ အမှတ်မထင်

အာဟပ်၏သံချပ်အကျအဆက် ကားကိ ထိမှန်သွားေလသည်။ မင်း ကီးသည်မိမိကိ

ြမားချက်ထိ ပီြဖစ်ေ ကာင်းေြပာ ပီးေနာက် ရထားမးအားတိက်ပဲွမှထွက်ခွာသွားရန်

အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၃၄ တိက်ပဲွြဖစ်လျက်ေနချိန်၌အာဟပ်မင်းသည် ရိတပ်ကိမျက် ှ ာမလျက်

မိမိရထားေပ တွင်မီှ၍ထိင်ေန၏။ ေနဝင်ချိန်၌ကွယ်လွန် ေလ၏။

၁၉ ေယာ ှ ဖတ်မင်းသည်ေယ  ှ လင် မိ ့နန်း ေတာ်သိ့ ေကာင်းမွန်ေချာေမာစွာြပန်လည်ေရာက် ှ ိ

ေတာ်မ၏။‐ ၂ ဟာနန်၏သားပေရာဖက်ေယဟသည်မင်း ကီး

ထံသိ့သွား၍``ဘရင်မင်းသည်သယတ်မာတိ့ကိ ကညီမစအပ်ပါသေလာ။ ထာဝရဘရားကိ

မန်းသတိ့ ှ င့်မိတ်ေဆွဖဲွ ့အပ်ပါသေလာ။ ယင်း အမတိ့ေ ကာင့်ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ် သည်

ဘရင်မင်း၏အေပ သိ့သက်ေရာက်ေလ ပီ။‐ ၃ သိ့ရာတွင်ဘရင်မင်းသည်လတိ့ကိးကွယ်ေသာ

အာ ှ ရဘရားမ၏တံခွန်တိင် ှ ိ သမ ကိ ဖယ် ှ ား ပီးလ င် ထာဝရဘရား၏အလိေတာ်

ကိလိက်ေလာက်ရန် ကိးစားသြဖင့် ဘရင်မင်း မှာအကျင့်ေကာင်းအနည်းငယ် ှ ိ ေသး၏''

ဟ ဆိေလသည်။ ၄ ေယာ ှ ဖတ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်နန်းစံ ေတာ်မေသာ်လည်း

ေတာင်ဘက် ှ ိ ေဗရေ ှ ဘ မိ ့မှသည်ေြမာက်ဘက်ေတာင်ေပါများသည့် ဧဖရိမ်နယ်စပ်တိင်ေအာင်

အ မဲတေစလှည့် လည်၍ြပည်သတိ့အားမိမိတိ့ဘိးေဘး များ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံ

ေတာ်သိ့ြပန်ေစေတာ်မ၏။‐ ၅ သသည်ယဒြပည်ခံတပ် မိ ့တိင်းတွင်တရား

သ ကီးများကိခန့်ထား ပီးလ င်၊‐ ၆ သတိ့အား``သတိထား၍တရားစီရင် က ေလာ့။

သင်တိ့သည်လေပးအပ်သည့်အခွင့်အာ ဏာအရမဟတ်၊ ထာဝရဘရားေပးေတာ်

မသည့်အခွင့်အာဏာအရေဆာင် ွက်ရ က ြခင်းြဖစ်သည်။ သင်တိ့စီရင်ချက်ချမှတ်ချိန်

၌ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ် မ၏။‐ ၇ ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ၍သတိ

ှ င့်ေဆာင် ွက် ကေလာ့။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ် ငါတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

လိမ်လည်ေကာက်ကျစ်မ၊ လမျက် ှ ာကိေထာက် မ၊ တံစိးလက်ေဆာင်စားမတိ့ကိခွင့် ပေတာ်

မမေသာေကာင့်ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ေယာ ှ ဖတ်သည် မိ ့သ မိ ့သားအချင်းချင်း

တရားေတွ့မများ ှ င့်ထာဝရဘရား၏ပညတ် ေတာ်ကိချိုးေဖာက်မများကိစီရင်ရန်အတွက်

ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ ှ င့် မိ ့မိ မိ ့ဖများအား တရားသ ကီးများအြဖစ်ခန့်ထားေတာ်မ၏။‐ ၉

မင်း ကီးကထိသတိ့အား``သင်တိ့သည်ထာဝရ ဘရားအားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသေသာစိတ် ှ င့် မိမိတိ့

၏တာဝန်ဝတရားများကိေဆာင် ွက် ကရမည်။ ိးသားေြဖာင့်မတ်ရ ကမည်။ ဘက်မလိက် ကရ။‐ ၁၀

အြခား မိ ့များတွင်ေနထိင်ေသာအမျိုးသား ချင်းတိ့သည်လသတ်မကိြဖစ်ေစ၊ တရား
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ဥပေဒသိ့မဟတ်ပညတ်ေတာ်ကိလွန်ကး မကိြဖစ်ေစသင်တိ့ထံသိ့ယေဆာင်လာသည့်

အခါတိင်း သတိ့သည်တရားစီရင်ရာတွင် ထာဝရဘရားအားမြပစ်မှားမိေစရန်သင်

တိ့ကေသချာစွာ န် ကားရ ကမည်။ ယင်း သိ့မ ပပါမသင်တိ့ ှ င့်သတိ့၏အေပ သိ့

ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်သက်ေရာက် လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်မိမိတိ့

တာဝန် ှ ိ သည်အတိင်းေဆာင် ွက် ကလ င် မကားအြပစ်လတ် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁

ဘာသာေရးအမအခင်း ှ ိ သမ တွင်ယဇ်ပေရာ ဟိတ်မင်းအာမရိသည်လည်းေကာင်း၊ တရားအမ

မှန်သမ တွင် ဣ ှ ေမလ၏သား၊ ယဒဘရင်ခံ ေဇဗဒိသည်လည်းေကာင်းေနာက်ဆံးအာဏာပိင်

ြဖစ်ေစရမည်။ တရား ံ းများမှချမှတ်သည့် စီရင်ချက်များကိအေရးယေဆာင် ွက်ရန်မှာ

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့၏တာဝန်ြဖစ်၏။ သင်တိ့ သည်ဤ န် ကားချက်များကိရဲရင့်စွာ

ေဆာင် ွက် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ေြဖာင့်မှန်သတိ့ဘက်၌ ှ ိ ေတာ်မပါေစေသာ''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၀ ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါေမာဘ ြပည် ှ င့်အမုန်ြပည်မှစစ်တပ်များသည်

မိမိ တိ့၏မဟာမိတ်မဟနိမ် ှ င့်အတယဒြပည်သိ့ချင်းနင်းဝင်ေရာက်လာ က၏။‐ ၂

သတင်းပိ့သတိ့သည်ေယာ ှ ဖတ်မင်းထံလာ ေရာက်၍``အင်အား ကီးမားသည့်တပ် ကီးတစ်

တပ်သည်အ ှ င့်အား တိက်ခိက်ရန်ပင်လယ်ေသ တစ်ဖက်ကမ်းဧဒံြပည်မှချီတက်လာပါ ပီ။

သတိ့သည်အေဂဒိေခ ဟာဇဇ ာမာ မိ ့ကိ သိမ်းယလိက် ကပါ ပီ'' ဟေလာက်ထား က၏။‐ ၃

ေယာ ှ ဖတ်သည်ေ ကာက်လန့်သြဖင့်လမ်း ြပေတာ်မရန် ထာဝရဘရားထံပတနာ ပ

ေတာ်မ၏။ ယဒြပည်တစ်ေလာက်လံး၌ အစာေ ှ ာင်ရန်ေန့ကိသတ်မှတ်ေတာ်မ၏။‐ ၄

ယဒြပည်အ မိ ့ မိ ့မှလတိ့သည်ထာဝရ ဘရားလမ်းြပပိ့ေဆာင်မကိေတာင်းခံရန်

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့လာေရာက် ကေလသည်။‐ ၅ ထိေနာက်သတိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့

သားများ ှ င့်အတ ဗိမာန်ေတာ်တံတိင်းသစ် တွင်စေဝး က၏။ ေယာ ှ ဖတ်မင်းသည်သ

တိ့၏ေ ှ ့သိ့လာ၍ရပ် ပီးလ င်၊‐ ၆ ``အိ အက ်ပ်တိ့ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်ဘံ တွင်စံေတာ်မ၍ ကမာေပ  ှ ိ လမျိုးတကာတိ့

ကိအပ်စိးေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်တန်ခိး အာ ေဘာ်ြပည့်စံေတာ်မသြဖင့်အဘယ်

သမ ကိယ်ေတာ်အားအတိက်အခံမ ပ ိင်ပါ။‐ ၇ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့၏ဘရားြဖစ်

ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဤြပည်ေတာ်သိ့

ဝင်ေရာက်လာချိန်၌ကိယ်ေတာ်သည်မလေန ထိင်ေသာြပည်သားတိ့ကိ ှ င်ထတ်၍ ြပည်

ေတာ်ကိကိယ်ေတာ်၏အေဆွေတာ်အာြဗဟံ ၏သားေြမးတိ့အားထာဝစဥ်အပိင်ေပး

သနားေတာ်မပါ၏။‐ ၈ သတိ့သည်ဤြပည်တွင်ေနထိင်လျက်ကိယ်ေတာ်

၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းရန်ဗိမာန်ေတာ်ကိတည် ေဆာက် ကပါ၏။‐ ၉ စစ်မက်ေဘး၊

ကးစက်တတ်ေသာေရာဂါေဘး၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘးအစ ှ ိ ေသာ ကီးမားသည့်

အဘယ်ေဘးအ ရာယ်မဆိ ကျေရာက်လာချိန်၌ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အား

ကိးကွယ်ဝတ် ပရာ ဤဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့သိ့လာ ၍ရပ်လျက်ပတနာ ပေသာအခါ ကိယ်ေတာ်

သည်နားေညာင်း၍သတိ့အားကယ်ဆယ် ေတာ်မမည်ဟယံ ကည် ကပါ၏။'' ၁၀

``ယခအခါအမုန်ြပည်သား၊ ေမာဘြပည်သား ှ င့်ဧဒံြပည်သားတိ့သည်အက ်ပ်အားတိက်

ခိက် ကပါ ပီ။ အက ်ပ်တိ့ဘိးေဘးများ အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခွာလာစဥ်အခါက

ဘိးေဘးတိ့သည်ထိြပည်များသိ့ဝင်ေရာက် ခွင့်ကိကိယ်ေတာ်ေပးေတာ်မမပါ။ သိ့ြဖစ်

၍သတိ့သည်ထိြပည်များကိေ ှ ာင်ကွင်း ပီးလ င်မဖျက်မဆီးဘဲထားခ့ဲ က ပါ၏။‐

၁၁ ဤသိ့ ပသည့်အတွက်ေကျးဇးဆပ်သည့် အေနြဖင့်သတိ့သည် အက ်ပ်တိ့အား

ကိယ်ေတာ်ေပးသနားေတာ်မသည့်ြပည်ေတာ် မှ ှ င်ထတ်ရန်ေရာက် ှ ိ လာ ကပါ၏။‐ ၁၂

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မ ပါ၏။အက ်ပ်တိ့သည်ယခတိက်ခိက်ရန်ေရာက်

ှ ိ လာေသာတပ်မေတာ် ကီး၏ေ ှ ့တွင်ခိကိးရာ မ့ဲြဖစ်လျက်ေန ကပါ၏။ အဘယ်သိ့ ပရမည်

ကိအက ်ပ်တိ့မသိ ကပါ။ သိ့ရာတွင်ကမ ေတာ်မရန်အထံေတာ်သိ့ေမ ာ် ကည့် ကပါ၏''

ဟအသံကျယ်စွာဆေတာင်းပတနာ ပေတာ် မ၏။ ၁၃ ယဒြပည်သအေပါင်းတိ့သည်

မိမိတိ့သား မယားများ ှ င့်အတဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့တွင် ရပ်လျက်ေန က၏။‐ ၁၄

ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်သည်လအပ်ထဲတွင် ှ ိ ေသာေလဝိအ ွယ်ဝင်တစ်ဦး၏အေပ

သိ့သက်ေရာက်ေတာ်မ၏။ ထိသသည်ဇာခရိ သားယဟာေဇလြဖစ်၏။ မတနိ၊

ေယေယလ၊ ေဗနာယ ှ င့်အာသပ်မှဆင်းသက်လာသ အာသပ်အ ွယ်ဝင်တည်း။‐

၁၅ ယဟာေဇလက``အ ှ င်မင်း ကီး ှ င့်တကွ ယဒြပည်သများ၊ ေယ  ှ လင် မိ ့သား

အေပါင်းတိ၊့ သင်တိ့သည်စိတ်မပျက်အား မေလျာ့ က ှ င့်။ ဤ ကီးမားသည့်တပ်မေတာ်

ကိရင်ဆိင်ရန်မေ ကာက် က ှ င့်ဟထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မပါ၏။ တိက်ပဲွသည်သင်

တိ့၏အေပ တွင်မတည်။ ဘရားသခင် ၏အေပ တွင်တည်ေပသည်။‐ ၁၆

နက်ြဖန်ထိသတိ့ဇိဇ မိ ့ေတာင် ကားလမ်း သိ့ချီတက်လာေသာအခါ သတိ့အားတိက်

ခိက် ကေလာ့။ သင်တိ့သည်ေယေ ွလအနီး ေတာက ာရသိ့သွားရာချိုင့်ဝှမ်းအဆံး၌

သတိ့ ှ င့်ေတွ့ဆံမိ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၇ သင်တိ့သည်ဤတိက်ပဲွကိဆင် ွဲရ ကမည် မဟတ်။

ေနရာသာယ၍ေစာင့်ေန ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားေအာင်ပဲွ

ခံေစေတာ်မသည်ကိေတွ့ရ ကလိမ့်မည်။ ယဒြပည်သများ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့ သားတိ၊့

မတွန့်မဆတ် က ှ င့်။ မေ ကာက် မလန့်ဘဲတိက်ပဲွသိ့ဝင် ကေလာ့။ ထာဝရ

ဘရားသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ လိမ့်မည်'' ဟဗျာဒိတ်ေတာ်ဆင့်ဆိ၏။ ၁၈

ထိအခါေယာ ှ ဖတ်မင်းသည်ေြမသိ့တိင် ေအာင်ဦး တ်ပျပ်ဝပ်လျက်ေန၏။ ြပည်သ

အေပါင်းတိ့သည်လည်းမင်း ကီး ှ င့်အတ ပျပ်ဝပ်ကာထာဝရဘရားအား ှ ိ ခိး က၏။‐ ၁၉

ေကာဟတ် ှ င့်ေကာရသားချင်းစများမှေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့သည်မတ်တပ်ရပ်လျက် ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား အားအသံကျယ်စွာေထာမနာ ပ ကကန်၏။ ၂၀

ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာ၌ ြပည်သတိ့သည် ေတေကာအနီးေတာက ာရသိ့ထွက်ခွာသွား က၏။

ထွက်ခွာစ ပေသာအခါ ေယာ ှ ဖတ် သည်ြပည်သတိ့အား``ယဒြပည်သများ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ၊့

သင်တိ့သည် မိမိတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ ကိးစား ကလ င်ရပ်တည် ိင် ကလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်၏ပေရာဖက်များေဟာ ကား သည်ကိယံ ကည် ကလ င်ေအာင်ြမင်

ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၁ မင်း ကီးသည်ြပည်သတိ့ ှ င့်တိင်ပင်၍ဂီတ

ပညာသည် အချို ့ကိေန့ထးေန့ြမတ်များတွင် ဝတ်ဆင်ေလ့ ှ ိ သည့်ဝတ်လံများကိဝတ်ေစ၍

တပ်မေတာ်ေ ှ ့ကချီတက်ေစ ပီးလ င်``ထာဝရ ဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်

၏ေမတာေတာ်သည် ထာဝစဥ်တည်၏'' ဟသီဆိ ကေစရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ၂၂

သတိ့စ၍သီချင်းဆိ ကေသာအခါ ထာဝရ ဘရားသည်ချင်းနင်းဝင်ေရာက်လာေသာတပ်

တိ့ကိကစဥ့်ကလျားြဖစ်ေစေတာ်မ၏။‐ ၂၃ အမုန်တပ်မေတာ် ှ င့်ေမာဘတပ်မေတာ်တိ့

သည် ဧဒံတပ်မေတာ်ကိတိက်ခိက်ေချမန်း ဖျက်ဆီး ပီးလ င် အချင်းချင်းြပန်၍ ကမ်း

ကတ်စွာတိက်ခိက် ကေလသည်။‐ ၂၄ ယဒတပ်မေတာ်သည်သဲက ာရ ှ ိ ကင်းေမ ာ်

စင်သိ့ေရာက်ေသာအခါ ရန်သတိ့ဘက်သိ့ ကည့် လိက်ရာတစ်ေယာက်မကျန်ေြမေပ တွင်လဲေသ

ေန ကသည်ကိြမင်ရ က၏။ ၂၅ ေယာ ှ ဖတ် ှ င့်သ၏စစ်သည်ေတာ်တိ့သည် ရန်သ

တိ့၏ဥစာပစည်းများကိသိမ်းယရန်လာေရာက် ကေသာအခါသိး ွားအေြမာက်အြမား၊ ရိကာ၊

အဝတ်အစား ှ င့်အြခားအဖိးတန်ပစည်းများ ကိေတွ့ ှ ိ  ကေလသည်။ သတိ့သိမ်းယသည့်ဥစာ

ပစည်းမှာအလွန်ပင်များသြဖင့် သံးရက်တိင်တိင် သိမ်းယေသာ်လည်းမကန်ေချ။‐ ၂၆

ေလးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌သတိ့သည်ဗရာခ ချိုင့်ဝှမ်းတွင်စ ံ း ကလျက် ဘရားသခင် ပ

ေတာ်မေသာေကျးဇးေတာ်အေပါင်းအတွက် ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ ကကန်၏။ ဤ

သည်ကိအေကာင်း ပ၍ထိချိုင့်ဝှမ်းကိ ဗရာခ ဟေခ ေဝ သမတ် ကေလသည်။‐

၂၇ ေယာ ှ ဖတ်သည်ေအာင်ပဲွခံ၍မိမိ၏စစ် သည်ေတာ်တိ့ကိ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်

လည်ေခ ေဆာင်လာေတာ်မ၏။‐ ၂၈ သတိ့သည် မိ ့ေတာ်သိ့ေရာက် ကေသာအခါ

ေစာင်းများ၊ တံပိးခရာများတီးမတ်လျက် ဗိမာန်ေတာ်သိ့ချီတက် ကေလသည်။‐ ၂၉

ဣသေရလအမျိုးသားများ၏ရန်သတိ့ ကိ ထာဝရဘရားအဘယ်သိ့ ှ ိမ်နင်းေတာ်မ

ေကာင်းကိ ကားသိရသည့်လမျိုးအေပါင်း တိ့သည်ေ ကာက်လန့် ကကန်၏။‐ ၃၀

သိ့ြဖစ်၍ေယာ ှ ဖတ်သည် ငိမ်းချမ်းစွာနန်းစံ ေတာ်မရ၏။ ဘရားသခင်သည်သ၏ ိင်ငံ

အရပ်ရပ်တွင်လံ ခံမ ှ ိ ေစေတာ်မ၏။ ၃၁ ေယာ ှ ဖတ်သည်သက်ေတာ်သံးဆယ့်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ

ယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက် ၍ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ှ စ်ဆယ့်ငါး ှ စ်နန်းစံ ေလသည်။

သ၏မယ်ေတာ်မှာ ှ ိ လဟိ၏သမီး အဇဘြဖစ်၏။‐ ၃၂ သသည်မိမိခမည်းေတာ်အာသက့ဲသိ့ပင်

ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်တွင်ေြဖာင့် မှန်သည့်အမကိသာ ပကျင့်၏။‐ ၃၃

သိ့ရာတွင် ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများကိ မ ဖိဖျက်။ ြပည်သတိ့သည်မိမိတိ့ဘိးေဘး

များ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား စိတ် ပါလက်ပါကိးကွယ်ဝတ် ပမကိမ ပ က ေသးေပ။ ၃၄

ေယာ ှ ဖတ်၏နန်းသက်အစမှအဆံးတိင် ေအာင်သေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့်အမအရာ

အလံးစံကိ ဣသေရလရာဇဝင်၏တစ်စိတ် တစ်ေဒသြဖစ်ေသာဟာနန်၏သားေယဟ

အတုပတိတွင်ေရးထားသတည်း။ ၃၅ အခါတစ်ပါးကယဒဘရင်ေယာ ှ ဖတ် သည်

ဆိးညစ်ယတ်မာေသာအမများစွာတိ့ ကိ ပကျင့်သဣသေရလဘရင်အာခဇိ ှ င့်မဟာမိတ်ဖဲွ ့ခ့ဲ၏။‐ ၃၆

သတိ့ ှ စ်ဦးသည်ဧဇယန်ဂါဗာသေဘာဆိပ်တွင် တာ  မိ ့သိ့ ွက်လင့်ရန်သေဘာများကိေဆာက်

လပ် က၏။‐ ၃၇ သိ့ရာတွင်မေရ ှ  မိ ့ေနေဒါဒဝ၏သား ဧေလျဇကေယာ ှ ဖတ်အား``အ ှ င်သည်

အာခဇိ ှ င့်မဟာမိတ်ဖဲွ ့သြဖင့် ထာဝရ ဘရားသည်အရင်ေဆာက်လပ်ထားသည့်
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သေဘာများကိဖျက်ဆီးေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟဆိသည့်အတိင်းထိသေဘာတိ့သည်

ပျက်၍တာ  မိ ့သိ့မသွားရေချ။

၂၁ ေယာ ှ ဖတ်ကွယ်လွန်ေသာအခါဒါဝိဒ် မိ ့ ှ ိ ဘရင်တိ့၏သချုင်းေတာ်တွင်သ ဂဟ် က၏။

သား ေတာ်ယေဟာရံသည်ခမည်းေတာ်၏အ ိက် အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။

၂ ယဒဘရင်ေယာ ှ ဖတ်၏သားေတာ်ယေဟာရံ တွင်အာဇရိ၊ ေယယေလ၊

ဇာခရိ၊ အာဇရိဟ၊ မိေကလ၊ ေ ှ ဖတိဟေသာညီေြခာက်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၃

ခမည်းေတာ်သည်သတိ့အား ေ ၊ ေငွ၊ အေြမာက် အများ ှ င့်အြခားအဖိးတန်ပစည်းဥစာများ

ကိေပး၍ ယဒြပည်ခံတပ် မိ ့တစ် မိ ့စီကိ အပ်ချုပ်ရန်တာဝန်ေပးေတာ်မ၏။ သိ့ေသာ်

ယေဟာရံသည်အ ကီးဆံးသားေတာ် ြဖစ်သြဖင့် သ့အားေယာ ှ ဖတ်ကမိမိ၏

အ ိက်အရာကိဆက်ခံေစေတာ်မ၏။‐ ၄ ိင်ငံေတာ်ကိပိင် ိင်စွာအပ်စိး ိင်ေသာအခါ

ယေဟာရံသည်ညီေတာ်အေပါင်း ှ င့်ဣသ ေရလမးမတ်အချို ့တိ့ကိကွပ်မျက်ေလသည်။ ၅

ယေဟာရံသည်သက်ေတာ်သံးဆယ့် ှ စ် ှ စ် ၌နန်းတက်၍ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ှ စ် ှ စ်နန်း

စံေလသည်။‐ ၆သသည်အာဟပ်၏သမီးေတာ်တစ်ပါး ှ င့် စံဖက်မိသြဖင့် အာဟပ်မင်း ှ င့်အြခား

ဣသေရလဘရင်တိ့၏ဆိးညစ်ယတ်မာ ေသာလမ်းစဥ်ကိလိက်၍ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေလသည်။‐

၇ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်ဒါဝိဒ် ှ င့် ပဋိညာဥ် ပေတာ်မ၍ သ၏အမျိုးမင်း ိ း

မြပတ်ေစရန်ကတိထားေတာ်မခ့ဲသြဖင့် ဒါဝိဒ်မင်းဆက်ပျက်သဥ်းသွားေစရန် အလိေတာ်မ ှ ိ ေချ။

၈ ယေဟာရံ၏လက်ထက်၌ဧဒံြပည်သည် ပန်ကန်၍ လွတ်လပ်ေသာ ိင်ငံြဖစ်လာေလ

သည်။ ယေဟာရံ ှ င့်သ၏တပ်မးတိ့သည် စစ်ရထားများ ှ င့်ထွက်ခွာ၍ ဧဒံြပည်သိ့

ချင်းနင်းဝင်ေရာက် က၏။ သတိ့သည်ထိ အရပ်တွင်ဧဒံတပ်မေတာ်၏အဝိင်းခံ

ရ ကေသာ်လည်းညဥ့်အခါချိုးေဖာက် ထွက်ေြပး ကေလသည်။‐ ၉ ထိကာလမှအစ ပ၍ဧဒံြပည်သည်

သဇာခံမဟတ်ေတာ့ဘဲ လွတ်လပ်ေသာ ိင်ငံအြဖစ်ရပ်တည်လျက် ှ ိ သတည်း။‐

၁၀ ယေဟာရံသည်မိမိဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအားစွန့်ပယ်ေတာ်မ

သြဖင့် ဤအချိန်ကာလအတွင်း၌ပင် လိဗန မိ ့သည်လည်းပန်ကန်ေလသည်။‐ ၁၁

သသည်ယဒကန်းြမင့်ေဒသများ၌ ပ်တ ကိးကွယ်ဝတ် ပရာဌာနများကိပင်တည်

ေဆာက်၍ ယဒြပည်သများ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သားများအားထာဝရဘရားကိြပစ်

မှားေစရန်ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပေပး၏။ ၁၂ ပေရာဖက်ဧလိယသည်ယေဟာရံထံသိ့စာ

တစ်ေစာင်ေပးပိ့လိက်၏။ ထိစာတွင်``သင်သည် ခမည်းေတာ်ေယာ ှ ဖတ် ှ င့်ဘိးေတာ်အာသ

၏လမ်းစဥ်ကိမလိက်ဘဲဣသေရလဘရင် တိ့၏လမ်းစဥ်ကိလိက်သြဖင့် သင့်ဘိးေဘး

ဒါဝိဒ်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်သင့်အားြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မခ့ဲ ပီ။‐ ၁၃

အာဟပ် ှ င့်သ၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ က သများသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဘရားသခင်ကိသစာေဖာက်ရန် ေ ှ ့ေဆာင်လမ်း ြပခ့ဲ ကသည့်နည်းတသင်သည်ယဒြပည်သ

များ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သားများကိသစာ ေဖာက်ရန်ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပခ့ဲေပသည်။

သင် သည်မိမိထက်ေကာင်းြမတ်ေသာညီများ အားလည်းသတ်ခ့ဲ၏။‐ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်သင်၏ြပည်သ များ၊ သားသမီးများ ှ င့်မိဖရားများကိ

ြပင်းထန်စွာဒဏ်စီရင်၍ သင်ပိင်ဆိင်သမ ကိလည်းပျက်စီးေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၅

သင်ကိယ်တိင်အ၌တစ်ေန့တစ်ြခားဆိး ွားလာသည့်ေရာဂါစဲွကပ်လာလိမ့်မည်''ဟ ပါ ှ ိ ၏။

၁၆ ပင်လယ်ကမ်းေြခတွင်အေြခစိက်ေနထိင် ကေသာဆဒန်အမျိုးသားတိ့အနီးတွင်

ဖိလိတိအမျိုးသား ှ င့်အာရပ်အမျိုးသား အချို ့တိ့သည်ေနထိင် က၏။ ထာဝရဘရား

သည်ဤသတိ့ကိယေဟာရံအားတိက် ခိက်ေစေတာ်မ၏။‐ ၁၇သတိ့သည်ယဒြပည်သိ့ချင်းနင်းဝင်

ေရာက်ကာနန်းေတာ်ကိလယက် က၏။ ထိ ေနာက်သားေတာ်အငယ်ဆံးြဖစ်သအာခဇိ

မှတစ်ပါးအြခားသားေတာ်များ ှ င့်မိ ဖရားများကိသံ့ပန်းအြဖစ်ြဖင့်ဖမ်း ဆီးသွားေလသည်။ ၁၈

ဤအမအရာများြဖစ်ပျက် ပီးေနာက် ထာဝရဘရားသည်မင်း ကီးအားအ နာစဲွကပ်ေစေတာ်မ၏။‐

၁၉ ထိေရာဂါသည် ှ စ် ှ စ်နီးပါးမ တစ်ေန့ တစ်ြခားပိမိဆိး ွားလာ ပီးလ င် ေနာက်ဆံး

၌မင်း ကီးသည်ြပင်းြပေသာေဝဒနာ ှ င့် ကွယ်လွန်ေလ၏။ ြပည်သတိ့သည်သ၏ဘိး

ေဘးတိ့အတွက်မီးပံပဲွများ ပသက့ဲသိ့ သ့အတွက်မ ပ က။ ၂၀သသည်သက်ေတာ်သံးဆယ့် ှ စ် ှ စ်၌နန်း

တက်၍ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ှ စ် ှ စ်နန်းစံ ေတာ်မ၏။ ကွယ်လွန်ေသာအခါသ၏အတွက်

အဘယ်သမ ဝမ်းမနည်း က။ သ့အေလာင်း ကိဒါဝိဒ် မိ ့တွင်သ ဂဟ် ကေသာ်လည်း

ဘရင်တိ့၏သချုင်းတွင်မသဂဟ်က။

၂၂ အာရပ်အမျိုးသားအချို ့တိ့သည်ဝင်ေရာက် တိက်ခိက်ကာ ယေဟာရံ၏သားေတာ်အငယ်

ဆံးအာခဇိမှတစ်ပါး အြခားသားေတာ် အေပါင်းကိသတ်လိက် က၏။ သိ့ြဖစ်၍ေယ

ှ လင် မိ ့သားတိ့သည်အာခဇိအားခမည်း ေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက် ေစ က၏။‐

၂ အာခဇိသည်သက်ေတာ် ှ စ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ၌နန်းတက်၍ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်တစ် ှ စ်

မ နန်းစံရေလသည်။ သ၏မယ်ေတာ်မှာ ဣသေရလဘရင် သမရိ၏ေြမးအာသလိ ြဖစ်၏။‐ ၃

မယ်ေတာ်ကမေကာင်းေသာအ ကံဉာဏ်များ ကိေပးသြဖင့် အာခဇိသည်အာဟပ်မင်းအိမ်

ေထာင်စသားတိ့၏လမ်းစဥ်ကိလိက်ေလသည်။‐ ၄ ခမည်းေတာ်ကွယ်လွန် ပီးေနာက် မိမိ၏အတိင်

ပင်ခံအမတ်များမှာ အာဟပ်၏အိမ်ေထာင်စ သားများြဖစ်သည့်အေလျာက် အာခဇိသည်

ထာဝရဘရားကိြပစ်မှားကာဆံး ံ းပျက် စီးရေလ၏။‐ ၅ သသည်ထိသတိ့၏အ ကံေပးချက်ကိ

လိက်ေလာက်ကာ ဣသေရလဘရင်ေယာရံ ှ င့် ရိဘရင်ဟာေဇလတိ့စစ်ြဖစ်ချိန်၌

ေယာရံ၏ဘက်မှဝင်၍တိက်၏။ ဂိလဒ်ြပည် ရာမတ် မိ ့တိက်ပဲွတွင်ေယာရံသည်ဒဏ်ရာ များရ ှ ိ သြဖင့်၊‐

၆ ကသရန်ေယဇေရလ မိ ့သိ့ြပန်ေလ၏။ ထိအခါအာခဇိသည်လည်းသ့ကိ ကည့် ရန်ထိ မိ ့သိ့သွား၏။

၇ ထာဝရဘရားြပ ာန်းေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ယင်းသိ့သွားေရာက်ြခင်းအားြဖင့် အာခဇိ

အသက်ဆံး ံ းရေလသည်။ အာခဇိသည် ထိ မိ ့၌ေယာရံ ှ င့်အတ ှ ိ ေနစဥ်အာဟပ်

၏မင်း ိ းပျက်သဥ်းမအတွက်ေဆာင် ွက်ရန် ထာဝရဘရားေ ွးချယ်ထားသ၊ နိမ် ှ ိ ၏

သားေယဟ ှ င့်ေတွ့ဆံရေလသည်။‐ ၈ ေယဟသည်အာဟပ်မင်း ိ းအေပ တွင်

ထာဝရဘရားချမှတ်ေတာ်မေသာစီရင် ချက်ကိလိက်နာေဆာင် ွက်လျက်ေနစဥ်

အာခဇိ ှ င့်အတလိက်ပါလာ ကသည့် ယဒအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်

အာခဇိ၏တေတာ်တိ့ကိေတွ့ြမင်ေလ ၏။‐ ၉ ေယဟသည်ထိသအားလံးကိသတ် ပီး

ေနာက် လအချို ့အားအာခဇိကိလိက်လံ ှ ာေဖွေစ၏။ ထိသတိ့သည် ှ မာရိ မိ ့တွင်

ပန်းေအာင်းေနေသာအာခဇိကိေတွ့၍ ေယဟ ထံသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ထိေနာက်သ့အား

ကွပ်မျက် ကေလသည်။ သိ့ရာတွင်သတိ့ သည်ထာဝရဘရား၏အမေတာ်ကိအစွမ်း

ကန်ေဆာင် ွက်ခ့ဲသ ေယာ ှ ဖတ်မင်းကိ ိ ေသ ေလးစားေသာအားြဖင့် သ၏ေြမးအာခဇိ

၏အေလာင်းကိသ ဂဟ်လိက် က၏။ အာခဇိ အိမ်ေထာင်စမှတိင်းြပည်ကိအပ်စိး ိင်သ

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မကျန်မ ှ ိ ေတာ့ ေချ။ ၁၀ အာခဇိ၏မယ်ေတာ်အာသလိသည်သား

ေတာ်လပ် ကံခံရေ ကာင်းကိ ကားသည် ှ င့် တစ် ပိင်နက် ယဒြပည် ှ ိ မင်းမျိုးမင်း ွယ်

ှ ိ သမ ကိသတ်သင်ေလ၏။‐ ၁၁ အာခဇိတွင်ေယာေ ှ ဘဆိသအေဖတ

အေမကဲွညီမတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည် ေယာယဒနာမည် ှ ိ ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့် အိမ်ေထာင်ကျ၏။

ေယာ ှ ဘသည်အသတ် ခံရမည့်မင်းညီမင်းသားများအနက် အာခဇိ၏သားေယာ ှ အားလ ို ့ဝှက်စွာ

ကယ်ဆယ် ပီးလ င် ိ ့ထိန်းတစ်ေယာက် ှ င့် အတဗိမာန်ေတာ် ှ ိ အိပ်ခန်း၌ဝှက်ထား ေလသည်။

သသည်ယင်းသိ့ဝှက်ထားြခင်း အားြဖင့် သငယ်အားအာသလိ၏ ား ေဘးမှလွတ်ေြမာက်ေစ၏။‐ ၁၂

အာသလိနန်းစံေနစဥ်ေယာ ှ သည် ေြခာက် ှ စ်တိင်တိင် ဗိမာန်ေတာ်တွင်ပန်း ေအာင်းလျက်ေန၏။

၂၃ ေယာယဒသည်ေြခာက် ှ စ်မ ေစာင့်ဆိင်းေန ပီးေနာက် အေရးယေဆာင် ွက်ရန်အချိန်ကျ

ပီြဖစ်ေ ကာင်းဆံးြဖတ်လျက် တပ်မေတာ် အရာ ှ ိ ငါးဦးြဖစ် ကေသာေယေရာဟံ

၏သားအာဇရိ၊ ေယာဟနန်၏သားဣ ှ ေမလ၊ သဗက်၏သားအာဇရိ၊ အဒါယ၏သား မာေသယ၊

ဇိခရိသားဧလိ ှ ဖတ်တိ့ ှ င့်သေဘာတညီချက်ရ ပီးေနာက်၊‐ ၂သတိ့သည်ယဒ မိ ့ ှ ိ သမ သိ့သွား၍

ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ၊ သားချင်းစေခါင်း ေဆာင်အေပါင်းကိေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ ေခ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၃

ထိသတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်တွင်စေဝး၍ ဘရင့် သားေတာ်ေယာ ှ  ှ င့်ပဋိညာဥ် ပ က၏။ ေယာ

ယဒကသတိ့အား``ကွယ်လွန်ေသာဘရင် ၏သားေတာ်သည်ဤတွင် ှ ိ ပါ၏။ ဒါဝိဒ်မင်း

၏သားေြမးများအတွက် ထာဝရဘရား ကတိထားေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်းသသည်

ယခနန်းတက်ရမည်ြဖစ်သည်။‐ ၄ ငါတိ့အဘယ်သိ့ေဆာင် ွက်ရ ကမည်ကိ ေဖာ်ြပပါအ့ံ။

ဥပသ်ေန့၌တာဝန်ကျ၍ ေရာက် ှ ိ လာေသာေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ အနက်သံးပံတစ်ပံမှာဗိမာန်ေတာ်အဝင်

တံခါးကိေစာင့် ကပ်ရ ကမည်။‐ ၅ အြခားသံးပံတစ်ပံသည်နန်းေတာ်ကိ

လည်းေကာင်း၊ ကျန်သံးပံတစ်ပံသည်ြမင်း တံခါးကိလည်းေကာင်းေစာင့် ကပ်ရမည်။

လအေပါင်းတိ့ကဗိမာန်ေတာ်ဝင်းအတွင်း ၌စ ံ းရ ကမည်။‐ ၆တာဝန်ကျသယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်

ေလဝိအ ွယ်ဝင်များမှတစ်ပါး အဘယ်သ မ ဗိမာန်ေတာ်အေဆာက်အအံများထဲ သိ့မဝင်ရ။

ထိသတိ့သည်ထာဝရဘရား အားဆက်ကပ်ပေဇာ်ထားသများြဖစ် သြဖင့် ဝင် ိင်ခွင့် ှ ိ ေသာ်လည်းအြခား

သအေပါင်းတိ့မကားအြပင်တွင် ေနရ ကမည်။‐ ၇ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်မင်းေလာင်း၏ပတ်

လည်တွင် ားလွတ်များကိကိင်၍ေစာင့် ကပ် ရ ကမည်။ မင်းေလာင်းသွားေလရာသိ့လိက် ရ ကမည်။

ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဝင်ရန် ကိးစားသ ဟသမ ကိသတ်ရမည်'' ဟမှာ ကားထား ေလသည်။ ၈

ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ ှ င့်ယဒြပည်သ အေပါင်းတိ့သည် ေယာယဒ၏အမိန့်ကိ နာခံ ကေလသည်။

ဥပသ်ေန့၌သတိ့သည် မိမိတိ့တာဝန်ချိန်ကန်ဆံးသွားေသာ်လည်း အိမ်သိ့မြပန်ရ က။ သိ့ြဖစ်၍တာဝန်မး

တိ့သည်တာဝန်ကျသများ ှ င့် တာဝန် ပီးဆံးသများကိပါေခ ယေစခိင်း ိင် က၏။‐ ၉

ေယာယဒသည်ဗိမာန်ေတာ်တွင်ဒါဝိဒ်ထား ှ ိ သည့်လံှများ ှ င့် ဒိင်းလားများကိအေစာင့်
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တပ်မးတိ့အားေပးအပ်ေလသည်။‐ ၁၀ သသည်မင်းေလာင်းအားေစာင့်ေ ှ ာက် ကည့် ရန်

ားလွတ်ကိင်တပ်သားများကိဗိမာန်ေတာ် အေ ှ ့ဘက်တစ်ဝိက်တွင်ေနရာယေစ၏။‐ ၁၁

ထိေနာက်ေယာယဒသည်ေယာ ှ အားထတ် ေဆာင်လာကာ သရဖကိေဆာင်းေပး ပီးလ င်

မင်းကျင့်တရားကျမ်းကိေပးအပ်ေလသည်။ ဤသိ့ြဖင့်ေယာ ှ ကိမင်းေြမာက် က၏။ ယဇ်

ပေရာဟိတ်ေယာယဒ ှ င့်သ၏သားတိ့သည် ေယာ ှ အား ဘိသိက်ေပး ပီး ကေသာအခါ

လအေပါင်းတိ့က``မင်း ကီးသက်ေတာ် ှ ည် ပါေစေသာ'' ဟေကးေကာ် ကကန်၏။ ၁၂

အာသလိသည်မင်း ကီးအား လတိ့ သဘာ ေပးသံကိ ကားသြဖင့်လတိ့စေဝးလျက် ှ ိ ရာ

ဗိမာန်ေတာ်သိ့အေဆာတလျင်ေရာက် လာေသာ်၊‐ ၁၃ တပ်မးများ ှ င့်တံပိးခရာမတ်သများ

ြခံရံလျက် ဗိမာန်ေတာ်အဝင်ဝ ှ ိ ေကျာက် တိင်အနီးတွင်ဘရင်တိ့အတွက် သီးသန့်

ထားသည့်ေနရာတွင်ရပ်ေနေသာဘရင်သစ် ကိေတွ့ြမင်ေလ၏။ လအေပါင်းတိ့သည်ဝမ်း

ေြမာက်စွာေ ကးေကာ်လျက် တံပိးခရာများ ကိမတ်လျက်ဗိမာန်ေတာ်ဂီတပညာသည်

များကလည်း မိမိတိ့တရိယာများကိ တီးမတ်လျက်ဘိသိက်ပဲွကိကျင်းပေန က၏။

အာသလိသည်မိမိအဝတ်ကိ ဆတ်လျက်``ပန်ကန်မပါတကား၊ ပန်ကန် မပါတကား'' ဟေအာ်ဟစ်၏။

၁၄ ေယာယဒသည်အာသလိအား ဗိမာန်ေတာ် ဝင်းအတွင်း၌သတ်ြဖတ်သည်ကိမလိလား

သြဖင့်``သ့ကိအေစာင့်တပ်သားများအ ကား မှထတ်သွား ကေလာ့။ သ့ကိကယ်မည့်သကိ သတ်ေလာ့''

ဟတပ်မးတိ့အားအမိန့်ေပး ေလသည်။‐ ၁၅ သတိ့သည်အာသလိကိဖမ်းဆီး၍နန်း

ေတာ်သိ့ထတ် ပီးလ င် ြမင်းတံခါးဝ၌ ကွပ်မျက် က၏။ ၁၆ ေယာယဒသည်မင်း ကီး ှ င့်တကွြပည်သ

အေပါင်းတိ့အား ဘရားသခင်၏လမျိုး ေတာ်ြဖစ် ကေစရန် မိမိ ှ င့်အတပါဝင်

၍ကိယ်ေတာ် ှ င့်ပဋိညာဥ်ဖဲွ ့ေစ၏။‐ ၁၇ သတိ့သည်ဗာလဘရားဗိမာန်ကိသွား

ေရာက် ဖိဖျက် က၏။ ယဇ်ပလင်များ ှ င့် ပ်တ များကိချိုးဖ့ဲကာ ယဇ်ပလင်များေ ှ ့၌ဗာလ

ယဇ်ပေရာဟိတ်မဿန်ကိသတ် က၏။‐ ၁၈ ေယာယဒသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့် ေလဝိ

အ ွယ်ဝင်တိ့အား ဗိမာန်ေတာ်ဆိင်ရာအမ များကိေဆာင် ွက်ရန်တာဝန်ေပးအပ်ေလသည်။

သတိ့သည်ဒါဝိဒ်မင်းခဲွေဝသတ်မှတ်ေပးခ့ဲ သည့် တာဝန်ဝတရားများကိေဆာင် ွက်၍

ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်းအရမီး ိ ့ရာယဇ် များကိထာဝရဘရားအားပေဇာ် က၏။

သတိ့သည်ဂီတသီဆိတီးမတ်မများ ှ င့် ပဲွကျင်းပမများအတွက်လည်းတာဝန် ယရ ကမည်။‐ ၁၉

ေယာယဒသည်ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ဘာသာေရး ထံးနည်းအရ မသန့်စင်သတစ်စံတစ်ေယာက်

မ မဝင် ိင်ေစရန်တံခါးဝတွင်အေစာင့် များကိချထားေလသည်။‐ ၂၀ တပ်မေတာ်အရာ ှ ိ များ၊

မိ ့မိ မိ ့ဖများ၊ မးမတ်များ ှ င့် အြခားြပည်သအေပါင်းတိ့ သည်ေယာယဒ ှ င့်အတလိက်ပါ၍ မင်း ကီး

အားဗိမာန်ေတာ်မှနန်းေတာ်သိ့တံခါး မ ကီးလမ်းြဖင့်ပိ့ေဆာင်၍မင်း ကီးကိ ရာဇပလင်ထက်တင် က၏။‐

၂၁ အာသလိကိကွပ်မျက် ှ င့် ပီးြဖစ်၍ြပည်သ အေပါင်းတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်လျက် မိ ့ေတာ်

သည် ငိမ်းချမ်းေလ၏။

၂၄ ေယာ ှ သည်သက်ေတာ်ခနစ် ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ ယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌အ ှ စ်ေလးဆယ်တိင်တိင်နန်းစံ ေလသည်။ သ၏မယ်ေတာ်မှာေဗရေ ှ ဘ မိ ့

သဇိဗိြဖစ်၏။‐ ၂ သသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာယဒအသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံး

ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာအမကိ ပ၏။‐ ၃ ေယာယဒသည်ေယာ ှ အတွက်မိဖရား

ှ စ်ပါးကိေ ွးချယ်ေပး၏။ ေယာ ှ သည် လည်းထိမိဖရားများြဖင့်သားသမီး များကိရ ှ ိ ေလသည်။ ၄

ေယာ ှ သည်နန်းတက် ပီးေနာက်ကာလအတန် ကာေသာအခါ ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်

ေတာ်ကိမွမ်းမံြပင်ဆင်ရန်အ ကံ ှ ိ ေတာ် မ၏။‐ ၅ သသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်

ဝင်များအားယဒြပည်အ မိ ့ မိ ့သိ့ေစလတ် ၍ ဗိမာန်ေတာ်ကိ ှ စ်စဥ်မွမ်းမံြပင်ဆင်ရန်

အတွက်ြပည်သအေပါင်းတိ့ထံမှ ေငွအလံ အေလာက်ေကာက်ခံေစေတာ်မ၏။ မင်း ကီး

သည်ဤအမကိေဆာလျင်စွာေဆာင် ွက် ရန်အမိန့်ေပးခ့ဲေသာ်လည်း ေလဝိအ ွယ်

ဝင်တိ့သည်ဖင့် ွဲ လျက်ေန က၏။‐ ၆ သိ့ြဖစ်၍သသည်ထိသအေပါင်းတိ့၏

ေခါင်းေဆာင်ေယာယဒကိေခ  ပီးလ င်``ထာ ဝရဘရားကိန်းဝပ်ေတာ်မရာတဲေတာ်

အတွက် ြပည်သတိ့ေပးေဆာင်ရန်ထာဝရ ဘရား၏အေစခံေမာေ ှ ြပ ာန်းသည့်

အလေငွကိ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အား အဘယ်ေကာင့်ယဒြပည် ှ င့်ေယ  ှ လင်

မိ ့မှမေကာက်ခံေစပါသနည်း'' ဟေမး ေတာ်မ၏။ ၇ (ေဖာက်ြပန်ဆိးညစ်သည့်အမျိုးသမီး

အာသလိ၏ေနာက်လိက်တိ့သည် ဗိမာန်ေတာ် ကိဖျက်ဆီး ပီးလ င်အြမတ်တ ိးထားအပ်

သည့်ပစည်းအသံးအေဆာင်များကိ ဗာလ ဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်ရာတွင်

အသံး ပခ့ဲ ကသတည်း။) ၈ မင်း ကီးသည်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အားအလ ခံေသတာကိ ပလပ်ေစ၍

ဗိမာန်ေတာ်တံခါး ဝတွင်ထား ှ ိ ေစေတာ်မ၏။‐ ၉ သတိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ယဒြပည်

တစ်ေလာက်လံး ှ ိ လအေပါင်းတိ့အား ေတာ က ာရတွင်ဘရားသခင်၏အေစခံေမာေ ှ

ေကာက်ခံခ့ဲသည်အတိင်း ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့အလေငွများကိယေဆာင်လာ

ကရန်ထတ်ဆင့်ေကညာေလသည်။‐ ၁၀ ြပည်သများ ှ င့်သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များ

သည်ဝမ်းေြမာက်စွာြဖင့် မိမိတိ့အလေငွ များကိယေဆာင်ကာအလခံေသတာ

ြပည့်ေအာင်ထည့်ဝင် ကကန်၏။‐ ၁၁ ေန့စဥ်ေန့တိင်းေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည် ထိ

ေသတာကိတာဝန်ခံအရာ ှ ိ ထံသိ့ယ ေဆာင်သွားရ ကေလသည်။ ေသတာြပည့်

သည့်အခါတိင်းဘရင့်အတွင်းဝန် ှ င့်ယဇ် ပေရာဟိတ်မင်း၏ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦး

သည်လာ၍ ေငွများကိထတ်ယ ပီးလ င် ေသတာကိေနရာတကျြပန်၍ထားရ က၏။

ဤနည်းအားြဖင့်သတိ့သည်ေငွ အေြမာက်အြမားကိရ ှ ိ  ကေလသည်။ ၁၂ မင်း ကီး ှ င့်ေယာယဒသည်

ထိေငွကိဗိမာန် ေတာ်မွမ်းမံြပင်ဆင်မလပ်ငန်း ကီး ကပ်သ များ၏လက်သိ့ေပးအပ် က၏။

ကီး ကပ်သ တိ့သည်မွမ်းမံြပင်ဆင်မအတွက် ပန်းရန် သမား၊ လက်သမား၊ ပန်းပဲ၊

ပန်းတဥ်း သမားတိ့ကိငှားရမ်း က၏။‐ ၁၃ ထိအလပ်သမားအားလံးပင်အလပ်ကိ

ကိးစားလပ်ကိင်လျက် ဗိမာန်ေတာ်ကိနဂိ အတိင်းခိင်ခိင်ခ့ံခ့ံြပန်လည်ေရာက် ှ ိ ေစ က၏။‐ ၁၄

သတိ့သည်မွမ်းမံြပင်ဆင်မ ပီးစီးသွားေသာ အခါ မင်း ကီး ှ င့်ေယာယဒတိ့သည်ပိလ ံ

ေသာေ ၊ ေငွကိဗိမာန်ေတာ်အတွက်ခွက်ဖလား များ ှ င့်အြခားအသံးအေဆာင်များကိ ပ

လပ်ရာတွင်အသံး ပ က၏။ ေယာယဒအသက် ှ င်ေနသမ ကာလပတ်လံး

ဗိမာန်ေတာ်တွင်ယဇ်များကိအစဥ်ပေဇာ်ေလ့ ှ ိ ၏။‐ ၁၅သသည်အလွန်အိ၍အသက်တစ်ရာ့သံး

ဆယ် ှ ိ ေသာအခါကွယ်လွန်ေလသည်။‐ ၁၆ ဣသေရလြပည်သတိ့အတွက်၊ ဘရားသခင်

အတွက် ှ င့် ဗိမာန်ေတာ်အတွက်ေဆာင် ွက်ခ့ဲ သည်ကိအသိအမှတ် ပသည့်အေနြဖင့်

ြပည်သတိ့သည်သ၏အေလာင်းကိ ဒါဝိဒ် မိ ့ဘရင်တိ့၏သချုင်းေတာ်တွင်သ ဂဟ် က၏။ ၁၇

သိ့ရာတွင်ေယာယဒကွယ်လွန် ပီးသည်ေနာက် ယဒအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်များသည်

ေယာ ှ မင်းအားမိမိတိ့၏စကားကိနားေထာင်ရန် ေသွးေဆာင် က၏။‐ ၁၈

ြပည်သတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်တွင်ဘိးေဘး များ၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားဝတ်

ပကိးကွယ်မကိစွန့်လျက် ပ်တများ ှ င့် အာ ှ ရဘရားမ၏တံခွန်တိင်များကိ

ဝတ် ပ ှ ိ ခိး ကေလသည်။ ဤသိ့သတိ့ ကးလွန်သည့်အြပစ်အတွက် ထာဝရ

ဘရား၏အမျက်ေတာ်သည်ယဒြပည် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့အေပ သိ့သက် ေရာက်ေတာ်မ၏။‐

၁၉ ထာဝရဘရားသည်ပေရာဖက်များကိ ေစလတ်၍ ထိသတိ့အားအထံေတာ်သိ့

ြပန်လာ ကရန်သတိေပးေစေတာ်မ ေသာ်လည်းသတိ့သည်မလိက်နာ က။‐

၂၀ ထိအခါဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ် သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာယဒ၏သား

ဇာခရိအေပ သိ့သက်ေရာက်ေတာ်မ သြဖင့် ဇာခရိသည်ြပည်သတိ့ြမင်သာ

သည့်ေနရာတွင်ရပ်လျက်``သင်တိ့သည်မိမိ တိ့အေပ သိ့ေဘးအ ရာယ်ဆိက်ေရာက်

ေစရန် အဘယ်ေ ကာင့်ငါထာဝရဘရား ၏အမိန့်ေတာ်ကိဖီဆန် ကပါသနည်း။

ငါ့အားသင်တိ့စွန့်ပယ် ကသြဖင့်ငါ သည်လည်းသင်တိ့အားစွန့်ပယ်ေတာ်မ ပီ''

ဟဗျာဒိတ်ေတာ်ဆင့်ဆိ၏။‐ ၂၁ ေယာ ှ မင်းသည်ဇာခရိအားမေကာင်း ကံ မတွင်ပါဝင်လျက်

သ၏အမိန့်အရြပည်သ တိ့သည်ဇာခရိအားဗိမာန်ေတာ်တံတိင်း အတွင်း၌ခဲ ှ င့်ပစ်သတ် က၏။ ၂၂

မင်း ကီးသည်မိမိအားဇာခရိ၏ဖခင်ေယာ ဒယသစာ ှ ိ စွာအမထမ်းခ့ဲသည်ကိသတိ

မရဘဲသားကိသတ်ေလ၏။ ဇာခရိသည် ေသအ့ံဆဲဆဲ၌``ထာဝရဘရားသည်သင် ပသည့်အမကိြမင်၍

သင့်အားအြပစ်ဒဏ် ခတ်ေတာ်မပါေစေသာ'' ဟဆိ၏။ ၂၃ ထိ ှ စ်ေဆာင်းဦးေပါက်၌ ရိတပ်မေတာ်

သည်ယဒြပည် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ချီ တက်တိက်ခိက်၍ ေခါင်းေဆာင်အေပါင်းကိ

သတ် ပီးလ င်လက်ရပစည်းအေြမာက်အြမား ကိဒမာသက် မိ ့သိ့ယေဆာင်သွား၏။‐

၂၄ ရိတပ်မေတာ်သည်ေသးငယ်ေသာ်လည်း ထာဝရဘရားသည်ပိမိ ကီးမားသည့်

ယဒတပ်မေတာ်ကိ ှ ိမ်နင်းခွင့်ေပးေတာ် မ၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ယဒြပည်သ တိ့သည်

မိမိတိ့ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအားစွန့်ပယ် က ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။

ဤနည်းအားြဖင့် ေယာ ှ မင်းသည်အြပစ်ဒဏ်စီရင် ေတာ်မြခင်းကိခံရသတည်း။‐ ၂၅

သသည်ြပင်းစွာဒဏ်ရာရလျက်ကျန်ရစ်ခ့ဲ၏။ ရန်သများဆတ်ခွာသွားေသာအခါအမတ်

ှ စ်ေယာက်သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာယဒ၏ သားကိသတ်သည့်အတွက် လက်စားေချသည့်

အေနြဖင့်လ ို ့ဝှက် ကံစည်ကာသ့အား သလွန်ေပ တွင်လပ် ကံ က၏။ သ၏

အေလာင်းကိဒါဝိဒ် မိ ့တွင်သ ဂဟ် က ေသာ်လည်းဘရင်တိ့၏သချုင်းေတာ်၌ မသ ဂဟ် ကေချ။‐ ၂၆

(သ့အားလ ို ့ဝှက်လပ် ကံ ကသများမှာ အမုန်အမျိုးသမီး ှ ိ မတ်၏သားေယာဇဗဒ်

ှ င့်ေမာဘအမျိုးသမီး ှ ိ မရိတ်၏သား ယေဟာဇဗဒ်တိ့ြဖစ်သတည်း။‐) ၂၇

မရာဇဝင်ကျမ်းတွင်ေယာ ှ ၏သားများ အေကာင်း၊ သ့အားဆင့်ဆိသည့်ဗျာဒိတ် ေတာ်များအေကာင်း၊

ဗိမာန်ေတာ်ကိသ ြပန်လည်တည်ေဆာက်ြခင်းအေကာင်းများ ပါ ှ ိ ၏။ သားေတာ်အာမဇိသည်သ၏

အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက် ေလသည်။
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၂၅ အာမဇိသည်သက်ေတာ် ှ စ်ဆယ့်ငါး ှ စ်တွင် နန်းတက်၍ ေယ  ှ လင် မိ ့၌ ှ စ်ဆယ့်ငါး

ှ စ်နန်းစံရေလသည်။ သ၏မယ်ေတာ်မှာ ေယ  ှ လင် မိ ့သယဒန်ြဖစ်၏။‐ ၂

သသည်ထာဝရဘရား၏မျက်ေမှာက်ေတာ် ၌ေြဖာင့်မှန်ေသာအမကိ ပေသာ်လည်း

စိတ်ေရာကိယ်ပါ ပသည်မဟတ်။‐ ၃ သသည်အာဏာတည် မဲမရ ှ ိ လာသည် ှ င့်

တစ် ပိင်နက် မိမိ၏ခမည်းေတာ်ကိသတ် က သည့်မးမတ်တိ့ကိကွပ်မျက်ေလ၏။‐ ၄

သိ့ရာတွင်သတိ့၏သားသမီးတိ့ကိကား``မိ ဘတိ့သည်သားသမီးတိ့ကးလွန်သည့်ြပစ်မ

ေကာင့်အသတ်မခံေစရ။ သားသမီးတိ့သည် လည်းမိဘတိ့ကးလွန်သည့်ြပစ်မေ ကာင့်

အသတ်မခံေစရ။ မည်သမဆိမိမိကး လွန်သည့်ြပစ်မေ ကာင့်သာအသတ်ခံေစရ မည်''

ဟ၍ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်းတွင်ပါ ှ ိ သည့်ထာဝရဘရား၏ပညတ်ေတာ် ှ င့် အညီမကွပ်မျက်ေချ။

၅ အာမဇိသည်ယဒ ှ င့်ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင် အေပါင်းတိ့အား မိမိတိ့သားချင်းစများ

အလိက်တပ်စများဖဲွ ့၍ လတစ်ေထာင်တပ်မး ှ င့်လတစ်ရာတပ်မးများကိခန့်ထားေတာ်

မ၏။ ထိတပ်သားများသည်အသက် ှ စ်ဆယ် ှ င့်အထက် ှ ိ သများြဖစ်၍ စစေပါင်းသံး

သိန်း ှ ိ ေလသည်။ သတိ့သည်လံှ ှ င့်ဒိင်းလား ကိင်ေဆာင်မတွင်က မ်းကျင်၍စစ်ပဲွဝင်ရန်

အသင့် ှ ိ သလက်ေ ွးစင်တပ်သားများ ြဖစ် ကသတည်း။‐ ၆အာမဇိသည်ထိသများအြပင်ဣသေရလ

ြပည်မှ စစ်သည်တစ်သိန်းကိလည်းေငွေလး တန်ေပး၍ငှားရမ်းေလသည်။‐ ၇

သိ့ရာတွင်ပေရာဖက်သည်မင်း ကီးထံလာ ေရာက်၍``ဤဣသေရလစစ်သည်များကိမင်း

ကီး ှ င့်အတေခ ေဆာင်မသွားပါ ှ င့်။ ထာဝရ ဘရားသည်ဤေြမာက်ပိင်းနယ်ေြမသား

တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မမ။‐ ၈ စစ်ပဲွတွင်သတိ့ပါ ှ ိ ြခင်းအားြဖင့်ပိမိ အင်အားေတာင့်တင်းလိမ့်မည်ဟ

မင်း ကီး ထင်မှတ်ေကာင်းထင်မှတ်ပါလိမ့်မည်။ သိ့ ေသာ်လည်းဘရားသခင်သည်စစ်ပဲွအ ိင်

အ ံ းကိေပးပိင်ေသာတန်ခိး ှ င်ြဖစ်ေတာ် မသြဖင့် ထိသတိ့ ှ င့်အ ှ င်မင်း ကီး

မဟာမိတ်ဖဲွ ့ပါမမင်း ကီးအားရန်သ တိ့လက်တွင်အေရး ံ းနိမ့်ေစေတာ်မ လိမ့်မည်''ဟေလာက်ထား၏။

၉ ထိအခါအာမဇိကပေရာဖက်အား``ထိ သတိ့အားေပးထားသည့်ေငွအချည်း ှ ီး ြဖစ်ရမည်ေလာ''

ဟေမးေတာ်မ၏။ ပေရာဖက်က``ဘရားသခင်သည်ထိေငွ ထက်များစွာေပးေတာ်မ ိင်၏'' ဟဆိ

ေလ၏။‐ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍အာမဇိသည်ငှားရမ်းထားသည့် တပ်သားတိ့ကိ မိမိေနရပ်သိ့ြပန်ေစေတာ် မ၏။

ထိအခါသတိ့သည်ယဒြပည်သ တိ့အားအလွန်အမျက်ထွက်လျက် မိမိတိ့ ေနရပ်သိ့ြပန်သွား က၏။ ၁၁

အာမဇိသည်အားခဲ၍မိမိ၏တပ်မေတာ် ကိဦးေဆာင်ကာ ပင်လယ်ေသေတာင်ဘက် ှ ိ

ဆားချိုင့်ဝှမ်းသိ့ချီတက်ေတာ်မ၏။ ထိ အရပ်တွင်တိက်ပဲွြဖစ်၍ဧဒံတပ်သား

တစ်ေသာင်းကျဆံးေလသည်။‐ ၁၂ ယဒတပ်မေတာ်သည်သံ့ပန်းတစ်ေသာင်းကိ

ဖမ်းဆီးရမိသြဖင့် သတိ့အားေသလ မိ ့ ေကျာက်ေတာင်ထိပ်သိ့ေခ ေဆာင်ကာေကျာက်

ေပ ကျ၍ေသေစရန်ေအာက်သိ့တွန်းချ က၏။ ၁၃ ဤအေတာအတွင်း၌မိမိ ှ င့်အတစစ်ပဲွ

ဝင်ရန် အာမဇိအခွင့်မ ပခ့ဲသည့်ဣသေရလ တပ်သားတိ့သည် ှ မာရိ မိ ့ ှ င့်ေဗေသာ န်

မိ ့စပ် ကားတွင် ှ ိ ေသာယဒ မိ ့များကိ တိက်ခိက်ကာ လသံးေထာင်ကိသတ်၍ပစည်း

အေြမာက်အြမားကိသိမ်းသွား ကေလ သည်။ ၁၄ အာမဇိသည်ဧဒံအမျိုးသားတိ့ကိ ှ ိမ်

နင်းရာမှြပန်လာေသာအခါ ထိသတိ့ ကိးကွယ်သည့် ပ်တများကိမိမိ ှ င့် အတယေဆာင်လာေလသည်။

မင်း ကီး သည်ယင်းတိ့ကိတည်ထားကိးကွယ်ကာ နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ပေဇာ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်အမျက်ထွက် ေတာ်မ၍ ပေရာဖက်ကိအာမဇိထံေစလတ်

ေတာ်မ၏။ ပေရာဖက်က``မင်း ကီး၏လက်မှ မိမိလတိ့ကိမကယ် ိင်ေသာလမျိုးြခား

ဘရားတိ့ကိ မင်း ကီးသည်အဘယ်ေကာင့် ဝတ် ပ ှ ိ ခိးပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ၁၆

ထိအခါအာမဇိက``ဘယ်အခါကသင့်အား ဘရင့်အတိင်ပင်ခံအမတ်အြဖစ်ခန့်ထားခ့ဲ

ပါသနည်း။ သင်သည်ဆိတ်ဆိတ်မေနပါမ အသတ်ခံရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ပေရာဖက်ကလည်း``မင်း ကီးသည်ဤအမ တိ့ကိ ပ၍ငါေပးသည့်အ ကံကိလျစ်လ သြဖင့်

ဘရားသခင်သည်မင်း ကီးကိ သတ်သင်ဖျက်ဆီးရန် ကံ ွယ်ေတာ်မ ေကာင်းယခငါသိရ ပီ''

ဟဆိ ပီးလ င် ဆိတ်ဆိတ်ေနေလ၏။ ၁၇ယဒဘရင်အာမဇိသည်ဣသေရလြပည် ကိတိက်ခိက်ရန်

လ ို ့ဝှက် ကံစည် ပီးေနာက် ေယဟ၏ေြမး၊ ေယာခတ်၏သားယေဟာ ှ ထံသိ့သံတမန်ေစလတ်၍

မိမိ ှ င့်စစ် ပိင် ရန်စိန်ေခ လိက်ေလသည်။‐ ၁၈ ယေဟာ ှ က``အခါတစ်ပါး၌ေလဗ န်

ေတာင်ထိပ်တွင် ဆးပင်သည်သစ်ကတိးပင် ထံေစတမန်လတ်၍`သင်၏သမီးကိငါ့

သား ှ င့်ေပးစားပါေလာ့' ဟေြပာ ကား စဥ်အနီးမှြဖတ်၍လာေသာေတာတိရစာန်

သည်ထိဆး ခံကိနင်းေချလိက်ေလသည်။‐ ၁၉ အချင်းအာမဇိ၊ ယခအေဆွေတာ်သည်

ဧဒံအမျိုးသားတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းလိက် ပီဟ ဝါ ကားေြပာဆိ၏။ သိ့ရာတွင်အေဆွေတာ်

နန်းေတာ်၌ပင်စံ မဲစံေနရန်က ်ပ်အ ကံ ေပးပါ၏။ အဘယ်ေကာင့်အေဆွေတာ် ှ င့်ြပည်

သတိ့အား ဆံးပါးပျက်စီးေစမည့်ေဘး ဒကကိ ှ ာလိပါသနည်း'' ဟြပန် ကား လိက်၏။

၂၀ သိ့ရာတွင်သ၏စကားကိ အာမဇိသည် နားမေထာင်။ သသည်ဧဒံအမျိုးသားတိ့

ကိးကွယ်သည့် ပ်တများကိဝတ် ပ ှ ိ ခိး သြဖင့် သ့အားအေရး ံ းနိမ့်ေစရန်ထာဝရ

ဘရားအလိ ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၂၁ ထိေကာင့်ဣသေရလဘရင်ယေဟာ ှ သည်

ယဒဘရင်အာမဇိ ှ င့်စစ် ပိင်တိက် ခိက်ေလသည်။ ယဒြပည်ဗက်ေ ှ မက် မိ ့ တွင်တိက်ပဲွြဖစ်ရာ၊‐ ၂၂

ယဒတပ်မေတာ်သည်အေရး ံ းနိမ့်သြဖင့် စစ်သည်ေတာ်တိ့သည် မိမိတိ့ေနရပ်သိ့

ထွက်ေြပး ကကန်၏။‐ ၂၃ ယေဟာ ှ သည်အာမဇိကိဖမ်းဆီးကာ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ပိ့ ပီးလ င်

မိ ့ ိ းကိ ဧဖရိမ်တံခါးမှေထာင့်တံခါးတိင်ေအာင် ကိက် ှ စ်ရာမ ကိ ဖိချလိက်၏။‐ ၂၄

သသည် သဗေဒဒံ၏သားေြမးများေစာင့် ကပ်ေသာဗိမာန်ေတာ်ထဲ ှ ိ ေ ၊ ေငွ၊ ဗိမာန်

ေတာ်အသံးအေဆာင်ဟသမ  ှ င့်နန်းေတာ် ှ ိ ဘ ာများကိယ၍ ှ မာရိ မိ ့သိ့ြပန် သွားေတာ်မ၏။

မင်း ကီးသည် ားစားခံ များကိလည်းေခ ေဆာင်ခ့ဲ၏။ ၂၅ ယဒဘရင်အာမဇိသည်

ဣသေရလဘရင် ယေဟာ ှ ကွယ်လွန်သည့်ေနာက် တစ်ဆယ့်ငါး ှ စ်တိင်တိင်အသက် ှ င်၏။‐

၂၆ နန်းသက်အစမှအဆံးတိင်ေအာင်အာမဇိ ေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့် အြခားအမအရာ

အလံးစံကိယဒရာဇဝင် ှ င့်ဣသေရလ ရာဇဝင်တွင်ေရးထားသတည်း။‐ ၂၇

ထာဝရဘရားအားအာမဇိပန်ကန်ချိန်မှ အစ ပ၍ သ့အားလပ် ကံရန်ေယ  ှ လင်

မိ ့တွင်လ ို ့ဝှက် ကံစည်မ ှ ိ ခ့ဲ၏။ ေနာက်ဆံး ၌သသည်လာခိ ှ  မိ ့သိ့ထွက်ေြပးေလသည်။

သိ့ရာတွင်သ၏ရန်သများသည်ထိ မိ ့သိ့ လိက်၍သ့ကိလပ် ကံ က၏။‐ ၂၈

ထိေနာက်သ၏အေလာင်းကိြမင်းေပ တွင်တင် ၍ယေဆာင်လာ ပီးလ င် ဒါဝိဒ် မိ ့ ှ ိ ဘရင်

တိ့၏သချုင်းေတာ်တွင်သ ဂဟ်ကေလသည်။

၂၆
ယဒြပည်သအေပါင်းတိ့သည်အာမဇိ၏သားေတာ်အသက်တစ်ဆယ့်ေြခာက် ှ စ် ှ ိ သဇိကိ

ဘရင်အြဖစ်ခမည်းေတာ်၏ အ ိက်အရာကိဆက်ခံေစရန်ေ ွးချယ် ကေလသည်။‐

၂ (ဧလတ် မိ ့ကိ သဇိြပန်လည်သိမ်းယ၍ ြပန်လည်တည်ေဆာက်သည်မှာအာမဇိ

ကွယ်လွန် ပီးမှြဖစ်၏။) ၃ သဇိသည်အသက်တစ်ဆယ့်ေြခာက် ှ စ်၌ နန်းတက်၍

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ငါးဆယ့် ှ စ် ှ စ်တိင်တိင်နန်းစံေလသည်။ သ၏မယ်

ေတာ်မှာေယ  ှ လင် မိ ့သေယေခါလိ ြဖစ်၏။‐ ၄ သသည်ခမည်းေတာ်၏စံနမနာကိယ၍

ထာဝရဘရား၏မျက်ေမှာက်ေတာ်၌ေြဖာင့်မှန် ေသာအမတိ့ကိ ပ၏။‐ ၅

သသည်မိမိ၏ဘာသာေရးအတိင်ပင်ခံ ဇာခရိအသက် ှ င်လျက်ေနသမ ကာလ ပတ်လံး

ထာဝရဘရားအားသစာ ှ င့်ကိး ကွယ်သြဖင့်ဘရားသခင်သည်သ့အား ေကာင်းချီးေပးေတာ်မ၏။

၆ သဇိသည်ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အား စစ် ဆင်တိက်ခိက်ကာ ဂါသ မိ၊့ ယာဗေန မိ ့ ှ င့်

အာဇတ် မိ ့တိ့၏ မိ ့ ိ းများကိ ဖိချ ပီး လ င်အာဇတ် မိ ့အနီး ှ င့်ဖိလိတိြပည်အြခား

ေဒသများ၌တံတိင်းကာရံထားေသာ မိ ့ များကိတည်ေထာင်ေတာ်မ၏။‐ ၇

သ့အားဘရားသခင်သည်ဖိလိတိအမျိုးသား များ၊ ဂရဗာလ မိ ့တွင်ေနထိင်ေသာအာရပ် အမျိုးသားများ၊

မဟနိမ်အမျိုးသားများ ကိ ှ ိမ်နင်းရန်ကမေတာ်မသည်။‐ ၈အမုန်အမျိုးသားတိ့သည် သဇိအားလက်

ေဆာင်ပဏာများဆက်သရ က၏။ သသည် အလွန်တန်ခိး ကီးမားလာသြဖင့်သ၏

ဂဏ်သတင်းသည်အီဂျစ်ြပည်သိ့ပင်ပျံ ့ ှ ံ ့ သွားေလ၏။ ၉ သဇိသည် မိ ့ ိ းေထာင့်တံခါး၊

ချိုင့်တံခါး ှ င့် မိ ့ ိ းေထာင့်ထိပ်တိ့တွင်ေမ ာ်စင်များကိတည် ေဆာက်ြခင်းအားြဖင့်

ေယ  ှ လင်ကိခိင်ခ့ံ ေအာင် ပေတာ်မ၏။‐ ၁၀ မင်း ကီးသည်အေနာက်ဘက်ေတာင်ေြခရင်း ှ ိ

ေတာင်ပစာများ ှ င့် လွင်ြပင်များတွင် ွားအပ် ကီးများေမွးြမူထားသြဖင့် ေတာက ာရ ှ ိ

မိ ့များကိေမ ာ်စင်များ ှ င့်တကွတံတိင်း ကာ၍ေရေလှာင်ကန်အေြမာက်အြမားကိတး

ေတာ်မ၏။ မင်း ကီးသည်လယ်ယာစိက်ပျိုးမ ကိဝါသနာပါသြဖင့် ေတာင်ကန်းေဒသများ

တွင်စပျစ်ဥယျာဥ်များစိက်ပျိုးမ၊ ေြမ ေကာင်းေြမသန့်များတွင်လယ်ယာများ

စိက်ပျိုးမကိအားေပးေတာ်မေလသည်။ ၁၁ သ၌စစ်ပဲွဝင်ရန်အသင့် ှ ိ ေသာတပ်မေတာ်

ကီး ှ ိ ၏။ တပ်မေတာ်မှတ်တမ်းများကိစာေရး ေတာ်များြဖစ်သ ေယေယလ ှ င့်မာေသယတိ့

ကထိန်းသိမ်းထားရ က၏။ သတိ့အားအမတ် ဟာနနိက ကီး ကပ်ကွပ်ကဲရေလသည်။‐ ၁၂

တပ်မေတာ်တွင်တပ်မး ှ စ်ေထာင့်ေြခာက်ရာ ှ ိ ၍၊‐ ၁၃သတိ့၏လက်ေအာက်တွင်မင်း ကီး၏ရန်သ

များကိ ရဲစွမ်းသတိ ှ င့်တိက်ခိက် ိင်ေသာ တပ်သားသံးသိန်းခနစ်ေထာင့်ငါးရာ ှ ိ ၏။‐

၁၄ သဇိသည်တပ်မေတာ်အား ဒိင်းလား၊ လံှ၊ သံ ခေမာက်၊ သံချပ်အကျ၊

ေလး၊ ြမား ှ င့်ေလာက်လဲ ပစ်ရန်ေကျာက်ခဲများကိေပးအပ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၅

မိ ့ ိ းေထာင့်ထိပ် ှ င့်ေမ ာ်စင်များမှေန၍ ြမား ှ င့်ေကျာက်တံး ကီးများပစ်ခတ်ရန်

ယ ယားစက်များကိလည်း ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ တီထွင်တတ်သအတတ်ပညာ ှ င်

များက ပလပ်ေပး ကေလသည်။ ဘရားသခင်ထံမှအ့ံ သဖွယ်မစေတာ်မြခင်း ကိခံရသြဖင့်

မင်း ကီးသည်အလွန် တန်ခိး ကီးလာ ပီးလ င်သ၏ဂဏ် သတင်းသည်အရပ်တကာသိ့ပျံ ့ ှ ံ ့ သွားေလ၏။

၁၆ သိ့ေသာ် သဇိမင်းသည်တန်ခိး ကီးလာေသာ အခါ မာန်မာနလည်းေထာင်လားလာသြဖင့်
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အကျိုးနည်းရေလသည်။ သသည်ဗိမာန်ေတာ် သိ့ဝင်၍နံ့သာေပါင်းကိ သက်ဆိင်ရာယဇ်ပလင်

ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့် မိမိ၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအားြပစ်မှား၏။‐ ၁၇

ယဇ်ပေရာဟိတ်အာဇရိ ှ င့်ရဲရင့်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ စ်ကျိပ်တိ့သည်မင်း ကီး အား‐ ၁၈

တားဆီးရန်လိက်သွား ပီးလ င်``အိ သဇိမင်း၊ ဘရင်မင်းသည်ထာဝရဘရားအားနံ့သာေပါင်း

ကိမီး ိ ့ပေဇာ်ခွင့် ှ ိ သမဟတ်ပါ။ ဤအမ ကိ ပရန်ဆက်ကပ်ပေဇာ်ထားသများမှာ အာ န်

မှဆင်းသက်လာသယဇ်ပေရာဟိတ်များသာ လ င်ြဖစ်ပါ၏။ ဤသန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်မှ

ထွက်ခွာသွားပါေလာ့။ ဘရင်မင်းသည်ထာဝရ အ ှ င်ဘရားသခင်အားြပစ်မှားေလ ပီ။ ထိ

ေကာင့်ကိယ်ေတာ်သည်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၏ေကာင်းချီးကိမခံရေတာ့ပါ'' ဟ ဆိ၏။

၁၉ သဇိသည်နံ့သာေပါင်းကိ ိ ့ရန်မီးကျီးခဲ ကိကိင်၍ ဗိမာန်ေတာ်တွင်နံ့သာေပါင်းမီး ိ ့

ရာပလင်အနီး၌ရပ်လျက်ေန၏။ သသည် ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အားအမျက်ထွက်လာ

သည် ှ င့်တစ် ပိင်နက် သ၏နဖးသည်ေ ကာက် မက်ဖွယ်ေကာင်းေသာအေရြပားေရာဂါ

စဲွကပ်ေလသည်။‐ ၂၀အာဇရိ ှ င့်အြခားယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ေကာက် ွံ ့သည့်အမအရာြဖင့်

မင်း ကီးနဖး ကိစိက်၍ ကည့် ပီးလ င်သ့အားဗိမာန်ေတာ် မှ ှ င်ထတ် က၏။ မင်း ကီးသည်လည်းမိမိ

အားဘရားသခင်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ ပီြဖစ် ေကာင်းကိသိ၍ အေဆာတလျင်ထွက်ခွာ သွားေတာ်မ၏။

၂၁ သဇိမင်းသည်ထိအချိန်မှစ၍ေသသည် တိင်ေအာင် ဤေရာဂါေ ကာင့်ဘာသာေရးထံး

နည်းအရမသန့်စင်သြဖစ်လာေလသည်။ သသည်ဗိမာန်ေတာ်သိ့ေနာက်တစ်ဖန်ြပန်

လည်ဝင်ေရာက်ခွင့်မရေတာ့သြဖင့် သားေတာ် ေယာသံအားမိမိ၏တာဝန်ဝတရားများ

ကိလဲေြပာင်းေပးအပ်လိက်ရ၏။ တိင်းြပည် ကိသားေတာ်အပ်စိးလျက်ေနစဥ် သသည်

မိမိ၏အိမ်ေတာ်၌သာေနထိင်ရေလသည်။ ၂၂ နန်းသက်တစ်ေလာက် သဇိမင်းေဆာင် ွက်ခ့ဲ

သည့်အြခားအမအရာ ှ ိ သမ ကိ အာမတ် ၏သားပေရာဖက်ေဟ ှ ာယကမှတ်တမ်း တင်ထားသတည်း။‐

၂၃ သဇိမင်းကွယ်လွန်ေသာအခါသ့အား ဒါဝိဒ် မိ ့ေတာ်တွင်သ ဂဟ်ကေသာ်လည်း

သ၏ေရာဂါေ ကာင့်ရာဇဂ၌မသ ဂဟ် က။ သ၏သားေတာ်ေယာသံသည်ခမည်း

ေတာ်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်း တက်ေလသည်။

၂၇ ေယာသံသည်အသက် ှ စ်ဆယ့်ငါး ှ စ်၌နန်း တက်၍ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်တစ်ဆယ့်ေြခာက်

ှ စ်နန်းစံရေလသည်။ သ၏မယ်ေတာ်မှာ ဇာဒတ်၏သမီးေယ  ှ ာြဖစ်၏။‐ ၂

သသည်ခမည်းေတာ်နည်းတထာဝရဘရား ၏မျက်ေမှာက်ေတာ်၌ ေြဖာင့်မှန်ေသာအမတိ့ ကိ ပ၏။

သိ့ရာတွင်သသည်ခမည်းေတာ် က့ဲသိ့ ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ဝင်၍အြပစ်မကး လွန်ေချ။

ြပည်သတိ့မကားအြပစ်ကး မဲ ကးလွန်လျက်ေန ကေလသည်။ ၃ ဗိမာန်ေတာ်ေြမာက်တံခါးကိ ပလပ်၍

ေယ  ှ လင် မိ၊့ သေဖလအရပ် ှ ိ  မိ ့ ိ းကိအလွန်ခိင်ခ့ံေစသမှာေယာသံပင် ြဖစ်၏။‐

၄ သသည်ယဒေတာင် ိးများေပ တွင် မိ ့ များကိတည်၍ ေတာင်ကန်းြမင့်များတွင်

ခံတပ်များ ှ င့်ေမ ာ်စင်များကိတည် ေဆာက်ခ့ဲ၏။ ၅ အမုန်ဘရင် ှ င့်သ၏တပ်မေတာ်ကိတိက်

ခိက် ှ ိမ်နင်း ပီးလ င် အမုန်အမျိုးသားတိ့ အားလက်ေဆာင်ပဏာအြဖစ်ြဖင့်တစ် ှ စ်

လ င်ေငွချိန်ေလးတန်၊ ဂျံ ုဆန်တင်းငါးေသာင်း ှ င့် မေယာဆန်တင်းငါးေသာင်းကိသံး ှ စ်

တိင်တိင်ေပးဆက်ေစေလသည်။‐ ၆ ေယာသံသည်မိမိ၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ တစ်သမတ်တည်း လိက်နာသြဖင့်တန်ခိး ကီးလာ၏။‐ ၇

ေယာသံ၏နန်းသက်အတွင်းြဖစ်ပျက်သည့် အြခားအမအရာများ၊ သဆင် ဲသည့်

စစ်ပဲွများ ှ င့်သချမှတ်သည့်မဝါဒများ ကိဣသေရလရာဇဝင် ှ င့်ယဒရာဇဝင် တိ့တွင်ေရးထားသတည်း။‐

၈ ေယာသံသည်အသက် ှ စ်ဆယ့်ငါး ှ စ်၌နန်း တက်၍ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်တစ်ဆယ့်ေြခာက်

ှ စ်နန်းစံရေလသည်။‐ ၉ သကွယ်လွန်ေသာအခါသ့ကိဒါဝိဒ် မိ ့ ေတာ်တွင်သ ဂဟ် က၏။

သားေတာ်အာခတ် သည်ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိ ဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။

၂၈ အာခတ်သည်အသက် ှ စ်ဆယ်၌နန်းတက်၍ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်တစ်ဆယ့်ေြခာက် ှ စ်နန်း

စံရေလသည်။ သသည်ေဘးေတာ်ဒါဝိဒ်မင်း ၏ေကာင်းေသာစံနမနာကိမလိက်ဘဲ

ထာဝရဘရားမ ှ စ်သက်ေသာအမတိ့ ကိ ပ၍၊‐ ၂ ဣသေရလဘရင်တိ့၏လမ်းစဥ်ကိလိက်၏။

သသည်ဗာလဘရား၏ ပ်တများကိ သွန်းလပ်ေစ၍၊‐ ၃ ဟိ ံ ုချိုင့်ဝှမ်းတွင်နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့

ပေဇာ်၏။ သသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ချီတက်လာချိန်၌ ထာဝရဘရား ှ င်

ထတ်ေတာ်မေသာလမျိုးတိ့၏စက်ဆတ် ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်းသည့် ေလ့ထံးစံတိ့ကိ အတခိး၍

မိမိ၏သားေတာ်များကိပင် မီး ိ ့၍ပေဇာ်သကာအြဖစ်ြဖင့် ပ်တ တိ့အားပေဇာ်ေလသည်။‐ ၄

ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများ၌လည်းေကာင်း၊ ေတာင်ကန်းများေပ ၌လည်းေကာင်း၊ အရိပ်

ေကာင်းသည့်သစ်ပင် ှ ိ သမ တိ့ေအာက်၌ လည်းေကာင်းအာခတ်သည်ယဇ်များကိ

ပေဇာ်၍နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့၏။ ၅ အာခတ်သည်အြပစ် ပသြဖင့်ထာဝရဘရား သည်

ရိဘရင်အားသ့ကိ ှ ိမ်နင်း၍ ယဒြပည် သအေြမာက်အြမားကိသံ့ပန်းများအြဖစ်

ြဖင့် ဒမာသက် မိ ့သိ့သိမ်းသွားခွင့်ေပးေတာ် မ၏။ ထာဝရဘရားသည်ေရမလိ၏သား၊

ဣသေရလဘရင်ေပကာအားအာခတ်ကိ ှ ိမ်နင်း၍တစ်ေန့ချင်းတွင် ယဒတပ်သား

တစ်သိန်း ှ စ်ေသာင်းကိလည်းသတ်ြဖတ်ခွင့် ေပးေတာ်မ၏။ သတိ့သည်မိမိတိ့ဘိးေဘး

များ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား အားစွန့်ပစ် ကသြဖင့် ကိယ်ေတာ်သည်

ဤသိ့ြဖစ်ပျက်ေစေတာ်မြခင်းြဖစ် သတည်း။‐ ၇ ဇိခရိဆိသဣသေရလတပ်သားတစ်ေယာက် သည်

အာခတ်၏သားေတာ်မာေသယ၊ နန်းေတာ် အပ်ချုပ်ေရးမးအာဇရိကံ ှ င့်ဘရင့်အမတ်

ချုပ်ဧလကာနတိ့ကိလပ် ကံသတ်ြဖတ် လိက်ေလသည်။‐ ၈ဣသေရလတပ်မေတာ်သည်မိမိတိ့၏ေဆွ

မျိုးသားချင်းြဖစ် ကေသာအမျိုးသားတိ့ အနက် ယဒအမျိုးသမီး ှ င့်ကေလး ှ စ်သိန်း

ကိဖမ်းဆီး၍လက်ရပစည်းအေြမာက်အြမား ှ င့်တကွ ှ မာရိ မိ ့သိ့သိမ်းသွား က၏။ ၉

သဒက်အမည် ှ ိ ထာဝရဘရား၏ပေရာ ဖက်သည် ှ မာရိ မိ ့တွင်ေနထိင်၏။ သသည်

တိက်ပဲွမှြပန်လာေသာဣသေရလတပ်မ ေတာ်ကိ မိ ့အဝင်ဝမှဆီး ကိ ပီးလ င်``သင်

တိ့ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည်ယဒြပည်သတိ့ကိအမျက် ထွက်ေတာ်မသြဖင့်

သင်တိ့အားသတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းခွင့်ေပးေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်သင် တိ့သည်မိမိတိ့အမျက်ေဒါသကိမချုပ်

တည်းဘဲသတ်သင်သတ်ြဖတ်မကိ ပခ့ဲ က၏။‐ ၁၀ ယခအခါ၌လည်းေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့

သားများ ှ င့်ယဒြပည်သတိ့အားကန်ခံ ေစရန် သင်တိ့အ ကံ ှ ိ  ကပါသည်တကား။

သင်တိ့သည်လည်းသင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိြပစ်မှားသများြဖစ်

သည်ကိမသိ ကပါသေလာ။‐ ၁၁ ငါ့စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။ ဤသံ့ပန်း များသည်

ငါတိ့၏ညီအစ်ကိများြဖစ်ေပ သည်။ သတိ့ကိြပန်၍လတ်လိက် ကေလာ့။

သိ့မဟတ်ပါမဘရားသခင်သည်အမျက် ေတာ်ထွက်၍ သင်တိ့အားဒဏ်ခတ်ေတာ်မ လိမ့်မည်''

ဟေြပာ၏။ ၁၂ ထိအခါေြမာက်ပိင်း ိင်ငံအ ကီးအကဲ ေလးဦးြဖစ် ကေသာ ေယာဟနန်၏သား အာဇရိ၊

ေမ ှ ိ ေလမတ်၏သားေဗရခိ၊ ှ လံု ၏သားေဟဇကိ ှ င့် ဟာဒလဲ၏သား အာမသာတိ့သည်လည်း

တပ်မေတာ်၏ အ ပအမကိကန့်ကွက် ကေလသည်။‐ ၁၃သတိ့က``သင်တိ့၏သံ့ပန်းများကိဤ မိ ့

ထဲသိ့မေခ ခ့ဲ က ှ င့်။ ငါတိ့အားအမျက် ေတာ်ထွက်၍ဒဏ်ခတ်ေစေလာက်ေအာင်ပင်

ထာဝရဘရားကိငါတိ့ြပစ်မှားခ့ဲေလ ပီ။ ယခသင်တိ့သည်ငါတိ့အြပစ်ကိပိမိ

ကီးလာေအာင် ပလိ ကသည်တကား'' ဟဆိ က၏။‐ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍တပ်မေတာ်သားတိ့သည်ြပည်

သများ ှ င့် ေခါင်းေဆာင်များလက်သိ့သံ့ပန်း များ ှ င့်လက်ရပစည်းများကိေပးအပ် လိက် က၏။‐ ၁၅

ြပည်သတိ့သည်သံ့ပန်းများအားလက်ရ ပစည်းများထဲက အဝတ်အစားေဝငှေပးေရး

အတွက်အ ကီးအကဲေလးဦးကိခန့် က ၏။ အ ကီးအကဲတိ့သည်သံ့ပန်းများဝတ်

ဆင်ရန်အဝတ်အစားများ၊ ဖိနပ်များ ှ င့် စားရန်အစားအစာအလံအေလာက်ကိ ေပး၍

သတိ့၏ဒဏ်ရာများကိသံလွင်ဆီ ှ င့်လိမ်းေပး က၏။ အားနည်းသတိ့ကိ ြမည်းစီးေစလျက်

ယဒနယ်ေြမ ှ ိ စွန် ပလံွ မိ ့ေခ ေယရိေခါ မိ ့သိ့အေရာက် ပိ့ က၏။ ထိေနာက်ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့သည် ှ မာရိ မိ ့သိ့ြပန် က၏။ ၁၆ ဧဒံအမျိုးသားတိ့သည်ယဒြပည်ကိတစ်ဖန်

လာေရာက်တိက်ခိက်ကာ သံ့ပန်းအေြမာက်အြမား ကိဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားသြဖင့် အာခတ်မင်း

သည်အာ ရိဘရင်ထံအကအညီေတာင်း ခံေလသည်။‐ ၁၈ ထိအချိန်ကာလ၌ပင်ဖိလိတိအမျိုးသား

တိ့သည် ယဒြပည်ေတာင်ပိင်း ှ င့်အေနာက် ဘက် ှ ိ ေတာင်ေြခရင်း မိ ့များကိတိက်ခိက်

က၏။ သတိ့သည်ဗက်ေ ှ မက် မိ၊့ အာဇလန် မိ၊့ ေဂဒ တ် မိ၊့ ေ ှ ာေခါ မိ၊့ တိမနာ မိ၊့

ဂိမေဇာ မိ ့များ ှ င့်ေကျး ွာများကိသိမ်း ယ ပီးလ င် ထိ မိ ့ ွာတိ့တွင်အတည်တကျ

ေနထိင် ကေလသည်။‐ ၁၉ ယဒဘရင်အာခတ်သည်ြပည်သတိ့အား အခွင့်အေရးများဆံး ံ းေစလျက်

ထာဝရဘရားကိသစာေဖာက်သြဖင့်ထာဝရဘရား သည် ယဒြပည်ကိဒကေရာက်ေစေတာ်မ၏။‐

၂၀ သိ့ြဖစ်၍အာ ရိဧကရဇ်မင်းတိဂလတ် ပိေလသာသည် အာခတ်အားအကအညီ

ေပးမည့်အစားဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ဒက ေရာက်ေစ၏။‐ ၂၁ အာခတ်သည်ဗိမာန်ေတာ်၊

နန်းေတာ် ှ င့်ြပည် သေခါင်းေဆာင်များ၏အိမ်တိ့မှေ ၊ ေငွ၊ ဘ ာ ှ ိ သမ ကိယ၍အာ ရိဘရင်

အားေပးေသာ်လည်းအကျိုးမ ှ ိ ေချ။ ၂၂ဤသိ့အာခတ်မင်းသည်အေြခအေန အဆိး ွားဆံးအချိန်၌

ထာဝရဘရား အားယခင်ကထက်ပိ၍ြပစ်မှားေလသည်။‐ ၂၃သသည်မိမိအား ှ ိမ်နင်းခ့ဲသည့်အာ ရိ

အမျိုးသားတိ့၏ဘရားများကိယဇ်ပေဇာ် ေလ၏။ သက``အာ ရိဘရားတိ့သည်

အာ ရိဘရင်များကိကမ က၏။ သိ့ ြဖစ်၍သတိ့အားငါယဇ်ပေဇာ်ပါက သတိ့သည်

ငါ့ကိလည်းကမေကာင်းကမ ကလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ သိ့ရာတွင်ထိအမ တိ့သည်

သ ှ င့်သ၏ြပည်သတိ့အေပ သိ့ေဘးအ ရာယ်ဆိက်ေရာက်ေစေလသည်။‐ ၂၄

ထိ့အြပင်အာခတ်သည်ဗိမာန်ေတာ်အသံး အေဆာင် ှ ိ သမ ကိယ၍ အပိင်းပိင်းချိုးဖ့ဲ ၏။

ဗိမာန်ေတာ်တံခါးတိ့ကိလည်းပိတ်ထား လိက် ပီးလ င် ေယ  ှ လင် မိ ့၌အ ှ ံ ့

အြပားယဇ်ပလင်များကိတည်ေလသည်။‐ ၂၅ သသည်ယဒြပည် မိ ့ ကီး မိ ့ငယ်ဟသမ တွင်

လမျိုးြခားသားများ၏ဘရားများအား နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ပေဇာ်ရန် ပ်တကိးကွယ်
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ရာဌာနများကိလည်းတည်ေဆာက်၏။ ဤနည်း အားြဖင့်မိမိအေပ သိ့ ဘိးေဘးများ၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ် ကိသက်ေရာက်ေစေလသည်။ ၂၆

နန်းသက်အစမှအဆံးအာခတ် ပေသာ အြခားအမအရာတိ့ကိ ယဒရာဇဝင်

ှ င့်ဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရးထား သတည်း။‐ ၂၇အာခတ်ကွယ်လွန်ေသာအခါသ၏အေလာင်း ကိ

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်သ ဂဟ် ကေသာ်လည်း ဘရင်များ၏သချုင်းေတာ်တွင်မသ ဂဟ် က။

သ၏သားေတာ်ေဟဇကိသည်ခမည်းေတာ် ၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက် ေလသည်။

၂၉ ေဟဇကိသည်အသက် ှ စ်ဆယ့်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ ယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ှ စ်ဆယ့်ကိး ှ စ်နန်းစံရ ေလသည်။ သ၏မယ်ေတာ်မှာဇာခရိ၏သမီး

အာဘိြဖစ်၏။‐ ၂သသည်ေဘးေတာ်ဒါဝိဒ်မင်း၏စံနမနာ ကိလိက်၍ ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ

ေသာအမတိ့ကိ ပ၏။ ၃ ေဟဇကိသည်မိမိနန်းတက်သည့် ှ စ် ပထမလ၌ ဗိမာန်ေတာ်တံခါးများကိ

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်၍ ပြပင်ေစေတာ်မ၏။‐ ၄သသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ် ဝင်တိ့အား

ဗိမာန်ေတာ်အေ ှ ့တံတိင်းအတွင်း တွင်စေဝးေစ ပီးလ င်၊‐ ၅ မိန့်ခွန်း မက် ကားေတာ်မသည်။ မင်း ကီး

က``အချင်းေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ၊့ သင်တိ့ သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိဆက်ကပ်ပေဇာ်လျက်

သင်တိ့ဘိးေဘးများ၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်သန့်စင်မ

ကိေဆာင် ွက် ကေလာ့။ ဗိမာန်ေတာ်ကိညစ် ညမ်းေစသည့်အရာဟသမ ကိဖယ် ှ ား

ကေလာ့။‐ ၆ ငါတိ့ဘိးေဘးများသည်ငါတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိသစာေဖာက်၍

ကိယ်ေတာ်မ ှ စ်သက်သည့်အမတိ့ကိ ပ က၏။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိစွန့်၍

စံေတာ်မရာဌာနကိေကျာခိင်း က၏။‐ ၇ သတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်တံခါးများကိ ပိတ်ထား ပီးလ င်

မီးခွက်များတွင်မီး ငိမ်း ေစကာဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်၌နံ့သာေပါင်းကိ

မီး ိ ့ပေဇာ်မမ ပ က။ မီး ိ ့ရာပေဇာ် သကာများကိလည်းမဆက်သ က။‐ ၈

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်ယဒြပည် ှ င့် ေယ  ှ လင် မိ ့တိ့ကိအမျက်ထွက်၍ ပေတာ်မေသာအမတိ့ကိ

ြမင်ရ ကသ အေပါင်းတိ့သည်ထိတ်လန့်တန်လပ် က ကန်၏။ ဤအြဖစ်အပျက်ကိသင်တိ့ေကာင်း

စွာသိ က၏။‐ ၉ ငါတိ့၏ဖခင်များသည်စစ်ပဲွတွင်ကျဆံး ခ့ဲ က၍ ငါတိ့သားမယားများသည်ဖမ်း

ဆီးေခ ေဆာင်သွားြခင်းကိခံရ ကေလ သည်။ ၁၀ ``အမျက်ေတာ်ေြပေစရန်ယခငါသည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ င့်ပဋိညာဥ် ပရန်အ ကံ ှ ိ ၏။‐

၁၁ ငါ့သားတိ၊့ မဖင့် ဲ က ှ င့်၊ ထာဝရဘရား အားနံ့သာေပါင်းမီး ိ ့ပေဇာ်ရန် ှ င့် ကိယ်

ေတာ်အားကိးကွယ်ဝတ် ပရာတွင်ဦးေဆာင် ရန် ကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်ခန့်ထားသများမှာ

သင်တိ့ပင်ြဖစ် က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိအရပ်၌ ှ ိ ေသာေလဝိအ ွယ်ဝင်များမှာ

ေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။ ေကာဟပ်သားချင်း စမှအာမသဲ၏သားမာဟတ် ှ င့်အာဇရိ

၏သားေယာလ။ ေမရာရိသားချင်းစမှအာ ဗဒိ၏သားကိ ှ  ှ င့်ေယဟေလလ၏သား

အာဇရိ။ ေဂရ ံ သားချင်းစမှဇိမ၏သား ေယာအာ ှ င့်ေယာအာ၏သားဧဒင်။ ဧလိ

ဇဖန်သားချင်းစမှ ှ ိ မရိ ှ င့်ေယေယလ။ အာသပ်သားချင်းစမှဇာခရိ ှ င့်မတနိ။

ေဟမန်သားချင်းစမှေယေဟလ ှ င့် ှ ိ မိ။ ေယဒသန်သားချင်းစမှေ ှ မာယ ှ င့်

သေဇလ။ ၁၅ ထိသတိ့သည်ေလဝိအ ွယ်ဝင်အချင်း ချင်းတိ့အားစေဝးေစ ပီးလ င်

ဘာသာ ေရးထံးနည်းအရသန့်စင်မကိ ပေစ က၏။ ထိေနာက်သတိ့သည်မင်း ကီးမိန့်

မှာေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း ထာဝရဘရား ၏တရား ှ င့်အညီဗိမာန်ေတာ်ကိ သန့်စင်ေစ က၏။‐ ၁၆

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်သန့်စင်မကိ ေဆာင် ွက်ရန် ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဝင်၍ဘာသာ ေရးထံးနည်းအရ

မသန့်စင်သည့်အရာဟသမ ကိတံတိင်းေတာ်သိ့ထတ်လာ ေသာအခါ ထိအရာများကိေလဝိအ ွယ်

ဝင်တိ့က မိ ့ြပင်ေက ဒန်ချိုင့်ဝှမ်းသိ့ သယ်ပိ့ ကေလသည်။ ၁၇သတိ့သည်ပထမလတစ်ရက်ေန့မှအစ

ပ၍ မခ်ဦးခန်းအပါအဝင်ဗိမာန်ေတာ် သန့်စင်မကိေဆာင် ွက် ကရာ ှ စ်ရက်ေန့

၌ ပီးစီးသွား၏။ ထိေနာက်သတိ့သည် ထပ်မံ၍ ှ စ်ရက်တိင်တိင် လဆန်းတစ်ဆယ့်

ေြခာက်ရက်ေန့အထိဗိမာန်ေတာ်ကိဝတ် ပကိးကွယ်မအတွက်ြပင်ဆင် ကေလ သည်။

၁၈ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည် ေဟဇကိမင်း အား``အက ်ပ်တိ့သည်မီး ိ ့ရာပေဇာ်

သကာများအတွက်ယဇ်ပလင်၊ ေ ှ ့ေတာ်မန့် တင်ရာစားပဲွ ှ င့်အသံးအေဆာင်များ

အပါအဝင်ဗိမာန်ေတာ်တစ်ခလံးကိ ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင်မ ေဆာင် ွက် ပီး ကပါ ပီ။‐ ၁၉

အက ်ပ်တိ့သည်ဘရားသခင်အားအာ ခတ်မင်းသစာေဖာက်စဥ်အခါက ယသွား

သည့်အသံးအေဆာင်များကိလည်းြပန် ၍ယေဆာင်ကာြပန်လည်ဆက်ကပ် ပီး ကပါ ပီ။

ထိအရာအားလံးသည် ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပလင်ေတာ်ေ ှ ့တွင် ှ ိ ပါ၏'' ဟသံေတာ်ဦးတင် က၏။ ၂၀

ေဟဇကိမင်းသည်မဆိင်းမတွဘဲ ေယ ှ လင် မိ ့မှလ ကီးလေကာင်းများကိ စေဝးေစ ပီးလ င်

သတိ့ ှ င့်အတဗိမာန် ေတာ်သိ့ ကေတာ်မ၏။‐ ၂၁ မင်းေဆွမင်းမျိုးများအြပစ်၊ ယဒြပည်သ

များအြပစ်ေြပေစရန် ှ င့် ဗိမာန်ေတာ်သန့် စင်ေစရန်သတိ့သည် ွားခနစ်ေကာင်၊ သိး

ခနစ်ေကာင်၊ သိးငယ်ခနစ်ေကာင် ှ င့်ဆိတ် ခနစ်ေကာင်ကိယေဆာင်သွား က၏။ မင်း

ကီးသည်အာ န်မှဆင်းသက်ေသာယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့အား``တိရစာန်များကိယဇ်

ပလင်ေပ တွင်တင်၍ပေဇာ် ကေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၂ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ဦးစွာ ွားများ

ကိသတ်၍ ေသွးကိယဇ်ပလင်ေပ တွင်ပက် ြဖန်း က၏။ ထိေနာက်သိးများကိသတ်၍

ေသွးကိယဇ်ပလင်ေပ တွင်ပက်ြဖန်း က၏။ ထိေနာက်သိးငယ်များကိသတ်၍ေသွး

ကိယဇ်ပလင်ေပ တွင်ပက်ြဖန်း က၏။‐ ၂၃ ေနာက်ဆံး၌သတိ့သည်ဆိတ်များကိမင်း ကီး

ှ င့်လပရိသတ်တိ့ထံသိ့ယေဆာင်ကာ ဆိတ် တိ့အေပ သိ့လက်များကိတင်ေစ က၏။‐

၂၄ ထိေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ဣသေရလ အမျိုးသားတစ်ရပ်လံးအတွက်

အြပစ်ေြဖ ရာယဇ်ကိပေဇာ်ရန်မင်း ကီးအမိန့်ေပး ထားသည့်အတိင်း ဆိတ်များကိသတ်၍

ယဇ်ပလင်ေပ သိ့ေသွးကိသွန်းေလာင်း က ေလသည်။ ၂၅ မင်း ကီးသည်ဒါဝိဒ်မင်းအား

ဘရင့်ပေရာ ဖက်ဂဒ် ှ င့်ပေရာဖက်နာသန်အားြဖင့် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မသည့် န် ကား

ချက်များကိလိက်နာကာေစာင်းများ၊ လင်း ကွင်းများကိင်သေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကိ

ေနရာချထားေတာ်မ၏။‐ ၂၆ သတိ့သည်ဒါဝိဒ်မင်းအသံး ပခ့ဲေသာ

တရိယာမျိုးများကိကိင်၍ရပ်ေန က၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်များကတံပိးခရာများ ကိင်၍ရပ်ေန က၏။‐

၂၇ မီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာများကိဆက်သရန် မင်း ကီးအမိန့်ေပးေတာ်မသြဖင့်

ပေဇာ် ဆက်သမကိအစ ပေသာအခါလတိ့ သည်ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ

ေထာမနာ ပ၍သီချင်းဆိ ကေလသည်။ ဂီတပညာသည်တိ့လည်း တံပိးခရာ

များ ှ င့်အြခားတရိယာများကိတီး မတ် ကေလသည်။‐ ၂၈ ထိအရပ်တွင် ှ ိ ေနေသာသအေပါင်းတိ့

သည် ယဇ်များကိမီး ိ ့ပေဇာ် ပီးသည် အထိပါဝင်၍ဝတ် ပကိးကွယ် က၏။

သီချင်းသီဆိသများကသီချင်းသီဆိ၍ တံပိးခရာမတ်သများကတံပိးခရာ မတ် ကကန်၏။‐ ၂၉

ထိေနာက်မင်း ကီး ှ င့်ြပည်သအေပါင်းတိ့ သည်ဒးေထာက်လျက် ဘရားသခင်အား ှ ိ ခိး ကေလသည်။‐

၃၀ ေဟဇကိမင်း ှ င့်ြပည်သေခါင်းေဆာင်များ သည် ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အားဒါဝိဒ် ှ င့်

ပေရာဖက်အာသပ်စပ်ဆိခ့ဲေသာ ေထာမနာ သီချင်းများကိသီဆိေစ က၏။ သိ့ြဖစ်

၍သတိ့သည်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာသီ ချင်းဆိ၍ ဒးေထာက်လျက်ဘရားသခင် ကိ ှ ိ ခိး က၏။ ၃၁

ေဟဇကိကြပည်သတိ့အား``ယခသင် တိ့သည်ဘာသာေရးထံးနည်းအရ သန့်စင် မကိ ပ ပီးြဖစ်၍

ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းရာပေဇာ် သကာအြဖစ်ြဖင့် ယဇ်များကိယေဆာင်လာ

ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းလ တိ့လိက်နာေဆာင် ွက် က၏။ အချို ့ေသာ

သတိ့သည်မိမိတိ့ေစတနာအေလျာက် မီး ိ ့ပေဇာ်ရန်တိရစာန်များကိယေဆာင် လာ ကေလသည်။‐ ၃၂

သတိ့သည် ွားေကာင်ေရခနစ်ဆယ်၊ သိး ေကာင်ေရတစ်ရာ ှ င့်သိးငယ်ေကာင်ေရ ှ စ်

ရာတိ့ကိထာဝရဘရားအား မီး ိ ့ရာ ပေဇာ်သကာအြဖစ်ယေဆာင်လာ ပီးလ င်၊‐ ၃၃

လတိ့စားရန်အတွက် ွားေကာင်ေရေြခာက် ရာ ှ င့် သိးေကာင်ေရသံးေထာင်ကိလည်း ယဇ်

ပေဇာ်ဖိ့ယေဆာင်လာ က၏။‐ ၃၄ဤတိရစာန်များကိသတ်ရန်ယဇ်ပေရာဟိတ် မလံေလာက်သြဖင့်

မိမိတိ့ကိယ်ကိသန့်စင် မ ပ ပီးသ၊ယဇ်ပေရာဟိတ်များကိမရ ှ ိ မီအတွင်းေဆာင် ွက်စရာများ ပီးဆံး

ချိန်အထိ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ကကညီ ရ က၏။ (ယဇ်ပေရာဟိတ်များထက်

ေလဝိအ ွယ်ဝင်များကဘာသာေရး ထံးနည်းအရ သန့်စင်မကိပိ၍တိကျ စွာ ပတတ်ကသည်။‐)

၃၅ တစ်ေကာင်လံးမီး ိ ့ပေဇာ်ရသည့်ယဇ် များအြပင် လတိ့စားသံးသည့်ယဇ်များ

မှဆီဥကိမီး ိ ့ပေဇာ်မ၊ မီး ိ ့ရာပေဇာ် သကာများ ှ င့်အတဆက်ကပ်ရသည့် စပျစ်ရည်ကိ

သွန်းေလာင်းပေဇာ်မတိ့ကိ လည်းယဇ်ပေရာဟိတ်များကတာဝန် ယရ ကေလသည်။

သိ့ြဖစ်၍ဗိမာန်ေတာ်၌ဝတ် ပကိးကွယ် မသည်ြပန်လည်တည် မဲေလ၏။‐ ၃၆

ထာဝရဘရားသည်ဤအမတိ့ကိလျင် ြမန်စွာေဆာင် ွက် ိင်ခွင့်ေပးေတာ်မသြဖင့်

ေဟဇကိမင်း ှ င့်ြပည်သတိ့သည် င်လန်းဝမ်းေြမာက်ကကန်၏။

၃၀ ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင်မ ပ ပီး သယဇ်ပေရာဟိတ်အေရအတွက်လံေလာက်

ေအာင်မ ှ ိ ေသာေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့သိ့လာေရာက်စေဝးသတိ့သည်

မများေသာေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ြပည်သ တိ့သည်ပသခါပဲွေတာ်ကိ

ကျင်းပ မဲ ြဖစ်သည့်ပထမလတွင်မကျင်းပ ိင် ကေချ။ ထိေ ကာင့်ေဟဇကိမင်း ှ င့်

တကွ မးမတ်များ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့ သ မိ ့သားအေပါင်းတိ့သည် ထိပဲွေတာ်

ကိဒတိယလ၌ကျင်းပရန်သေဘာ တ ကေလသည်။ ထိေနာက်မင်း ကီးသည်

ဣသေရလြပည် ှ င့်ယဒြပည် ှ ိ လ အေပါင်းတိ့ထံသိ့အေကာင်း ကားေတာ်

မ၏။ သသည်ဧဖရိမ်အ ွယ် ှ င့်မနာေ ှ အ ွယ်တိ့အားဣသေရလအမျိုးသား

တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းသည့်အေနြဖင့်

ပသခါပဲွေတာ်ကိကျင်းပရန်အတွက် ေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်ေတာ်သိ့လာ ေရာက် ကရန်အထးဂ  ပ၍
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ဖိတ် ကားစာများေပးပိ့ေတာ်မေလသည်။‐ ၄ မင်း ကီး ှ င့်ြပည်သတိ့သည်မိမိတိ့

အ ကံအစည်ကိ ှ စ်သက် ကသြဖင့်၊‐ ၅ ပညတ်တရားေတာ် ှ င့်အညီပသခါပဲွ ေတာ်ကိ

ယခင်အခါများထက်ပိမိစည် ကားစွာကျင်းပ ိင်ရန်ေြမာက်ဘက် ှ ိ ဒန် မိ ့မှ

ေတာင်ဘက် ှ ိ ေဗရေ ှ ဗ မိ ့တိင် ေအာင် ှ ိ သမ ေသာ ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ့အားေယ  ှ လင်

မိ ့သိ့ဖိတ်ေခ ၏။‐ ၆ မင်း ကီး ှ င့်မးမတ်များ၏အမိန့်အရ ေစတမန်တိ့သည် ဖိတ်စာများယေဆာင်

လျက်ယဒြပည် ှ င့်ဣသေရလြပည် တစ်ေလာက်လံးသိ့သွားေရာက် က၏။ ဖိတ်စာတွင်``အိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့သည်အာ ရိမင်း၏လက်မှလွတ် ေြမာက်၍မေသဘဲကျန်ခ့ဲ ကေလ ပီ။

အာြဗဟံ၊ ဣဇာက် ှ င့်ယာကပ်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ြပန်လာ

ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်လည်းသင်တိ့ထံ သိ့ြပန်လည် ကလာေတာ်မလိမ့်မည်။ ၇

သင်တိ့သည်ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ကိ သစာေဖာက်သဘိးေဘးများ ှ င့်အြခား

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က့ဲသိ့မ ပ က ှ င့်။ သင်တိ့သိ ှ ိ  ကသည့်အတိင်း

ကိယ် ေတာ်သည် ထိသတိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ် ေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၈

သင်တိ့သည်သတိ့က့ဲသိ့ေခါင်းမမာ က ှ င့်။ ထာဝရဘရား၏စကားေတာ်ကိနား ေထာင် ကေလာ့။

သင်တိ့သည်သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထာဝစဥ်သီးသန့် ထားေတာ်မေသာေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်

ေတာ်သိ့လာ၍ ကိယ်ေတာ်အားကိးကွယ် ဝတ် ပ ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်ကိယ်ေတာ်

သည်သင်တိ့အားအမျက်ထွက်ေတာ်မ ေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၉ သင်တိ့သည်ထာဝရဘရား၏ထံေတာ်သိ့

ြပန်လာ ကလ င် သင်တိ့၏ေဆွမျိုးသား ချင်းများကိသံ့ပန်းအြဖစ်ြဖင့် ဖမ်းဆီး

ေခ ေဆာင်သွားသတိ့သည်သတိ့အား သနား၍ေနရင်းြပည်သိ့ြပန်ခွင့် ပ က လိမ့်မည်။

သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်သနား ကင်နာ၍ က ဏာထား ေတာ်မတတ်၏။

သင်တိ့သည်အထံေတာ် သိ့ြပန်လာ ကလ င်ကိယ်ေတာ်သည်သင် တိ့အားလက်ခံေတာ်မေပအ့ံ''

ဟေရး သားေဖာ်ြပထားသတည်း။ ၁၀ ေစတမန်တိ့သည်ဧဖရိမ် ှ င့်မနာေ ှ အ ွယ်

များ၏နယ်ေြမများ မိ ့ ှ ိ သမ  ှ င့် ေြမာက်ဘက် ဇာဗလန်နယ်ေြမသိ့သွားေရာက် ကေသာ်လည်း

လတိ့သည်သတိ့အားြပက်ရယ် ပကာေြပာင် ေလှာင် ကေလသည်။‐ ၁၁

သိ့ေသာ်အာ ှ ာ၊ မနာေ ှ  ှ င့်ဇာဗလန်အ ွယ် ဝင်တိ့အနက် အချို ့ေသာသတိ့မကား

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့လာေရာက် က၏။‐ ၁၂ ထိအြပင်မင်း ကီး ှ င့်မးမတ်တိ့ထတ်ြပန်

ေကညာသည့်အမိန့်များကိလိက်နာေသာ အားြဖင့် လတိ့သည်တညီတ ွတ်တည်း

အလိေတာ်ကိလိက်ေလာက်ေစရန် ဘရားသခင်သည်ယဒြပည်သတိ့၏စိတ်ကိ ပ

ြပင်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၃ ဒတိယလ၌များစွာေသာလတိ့သည် တေဆးမ့ဲမန့်ပဲွေတာ်ကျင်းပရန်အတွက်

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်စေဝး က၏။‐ ၁၄ သတိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ယဇ်များပ

ေဇာ်ရာ ှ င့် နံ့သာေပါင်းမီး ိ ့ရာယဇ်ပလင် ှ ိ သမ ကိယ၍ေက ဒန်ချိုင့်ဝှမ်းထဲသိ့ပစ်

ချလိက် က၏။ လဆန်းတစ်ဆယ့်ေလးရက် ေန့၌သတိ့သည် ပသခါယဇ်ပေဇာ်ရန်

အတွက်သိးများကိသတ် ကေလသည်။‐ ၁၅ ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင်မကိမ ပ ခ့ဲသ

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင် တိ့သည် လွန်စွာအ ှ က်ရ၍ မိမိတိ့ကိယ်ကိ

ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ် ကသြဖင့် ယခ အခါဗိမာန်ေတာ်တွင်မီး ိ ့ရာယဇ်များကိ

ပေဇာ် ိင် က၏။‐ ၁၆ သတိ့သည်ဘရားသခင်၏အေစခံေမာေ ှ စီရင်သည့်ပညတ်ကျမ်းတွင်

ေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည့် ြပ ာန်းချက်များ ှ င့်အညီဗိမာန်ေတာ်တွင် ေနရာယ က၏။

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့က ယဇ်ေကာင်များ၏ေသွးကိယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့အားေပးအပ်၍

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့က ထိေသွးကိယဇ်ပလင်ေပ တွင်ပက်ြဖန်း ကေလသည်။‐ ၁၇

လအေြမာက်အြမားပင်လ င်ဘာသာေရးထံး နည်းအရမသန့်စင်သများြဖစ်သြဖင့် ပသခါ

သိးတိ့ကိမသတ် ိင် က။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့ကိယ် စားေလဝိအ ွယ်ဝင်များကသိးတိ့ကိသတ် ပီးလ င်

ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်ပေဇာ် ေပး က၏။‐ ၁၈ ဧဖရိမ်၊ မနာေ ှ ၊ ဣသခါ ှ င့်ဇာဗလန် ွယ်

ဝင်အေြမာက်အြမားမှာလည်းဘာသာေရး ထံးနည်းအရ သန့်စင်မကိမ ပဘဲပသခါ

ပဲွေတာ်သိ့ဝင်ေရာက်ဆင် ဲ ကသများြဖစ် ေပသည်။ ထိသတိ့အတွက်ေဟဇကိမင်းက၊‐ ၁၉

``အိ အက ်ပ်တိ့ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ထိသတိ့မှာသန့်စင်မ

မ ှ ိ ေသာ်လည်းကိယ်ေတာ်အား စိတ်စွမ်း ှ ိ သမ  ှ င့်ဝတ် ပကိးကွယ်သများြဖစ်သြဖင့်

ေကာင်းြမတ်ေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မသည် ှ င့် အညီသတိ့၏အြပစ်ကိေြဖလတ်ေတာ်

မပါ'' ဟပတနာ ပေတာ်မ၏။‐ ၂၀ ထာဝရဘရားသည်မင်း ကီး၏ေလာက်ထား

ချက်ကိနားေညာင်းေတာ်မေလသည်။ ကိယ်ေတာ် သည်လတိ့၏အြပစ်ကိေြဖလတ်ေတာ်မ၍

သတိ့အားေဘးဥပဒ်ေရာက်ေစေတာ်မမ။‐ ၂၁ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်စေဝးလျက်ေနေသာ

လတိ့သည် အလွန်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာ ခနစ်ရက်တိင်တိင်တေဆးမ့ဲမန့်ပဲွေတာ်

ကိကျင်းပ ကကန်၏။ ေလဝိအ ွယ်ဝင် များ ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်တစ်ေန့ ပီး

တစ်ေန့ ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိအစွမ်း ကန်ချီးမွမ်း ကေလသည်။‐ ၂၂

ထာဝရဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်မကိ က မ်းကျင်စွာစီစဥ်ေဆာင် ွက်ေပးသည့်

အတွက် ေဟဇကိမင်းသည်ေလဝိအ ွယ် ဝင်တိ့ကိချီးကးေတာ်မ၏။

သတိ့သည်မိမိတိ့ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား ေထာမနာ ပ၍

ခနစ်ရက်တိင်တိင်ယဇ်ပေဇာ် က ပီးေသာ အခါ၊‐ ၂၃ ေနာက်ထပ်ခနစ်ရက်ကျင်းပရန်ဆံးြဖတ် က

လျက် ထိပဲွေတာ်ကိဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာ ဆက်လက်ကျင်းပ ကကန်၏။‐ ၂၄

ေဟဇကိမင်းသည်လတိ့စားရန်အတွက် ွား ေကာင်ေရတစ်ေထာင် ှ င့်သိးေကာင်ေရခနစ်ေထာင်

ကိေပးလေတာ်မ၏။ မးမတ်များကလည်း ွားေကာင်ေရတစ်ေထာင် ှ င့်သိးေကာင်ေရတစ်

ေသာင်းကိေပးလ ကေလသည်။ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်အေြမာက်အြမားပင်ဘာသာေရး

ထံးနည်းအရသန့်စင်မကိ ပ ကကန်၏။‐ ၂၅ သိ့ြဖစ်၍ယဒြပည်သများ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် များ၊

ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ၊ ေြမာက်အရပ်မှလာ ေရာက် ကသများ၊ ဣသေရလြပည် ှ င့်ယဒ

ြပည်တွင်အတည်တကျေနထိင် ကသ လမျိုး ြခားများသည်အားရဝမ်းေြမာက် ကေလသည်။‐ ၂၆

ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်ဒါဝိဒ် ၏သားေတာ်ေ ှ ာလမန်မင်းလက်ထက်မှစ၍

ယေန့တိင်ေအာင်ဤသိ့ေသာပဲွမျိုးကိမကျင်း ပဘး ကသြဖင့်အတိင်းထက်အလွန်

ဝမ်းေြမာက် ကကန်၏။‐ ၂၇ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ သည်ြပည်သတိ့အတွက်

ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှေကာင်းချီးမဂလာကိေတာင်းေလာက် ကသြဖင့်

ထာဝရဘရားသည်စံေတာ်မရာ ေကာင်းကင်ဘံမှသတိ့၏ပတနာကိနား ေညာင်းေတာ်မ၏။

၃၁ ပဲွေတာ် ပီးဆံးသွားေသာအခါ၊ ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်ယဒ မိ ့ ှ ိ သမ

သိ့သွားလျက် ေကျာက်တိင်များကိ ဖိဖျက်၍ အာ ှ ရဘရားမ၏တံခွန်တိင်များကိခတ်

လဲှ က၏။ ယဇ်ပလင်များ ှ င့် ပ်တကိးကွယ် ရာဌာနများကိလည်း ဖိဖျက် က၏။ သတိ့

သည်ယဒနယ်ေြမ၊ ဗယာမိန်နယ်ေြမ ှ င့်မနာေ ှ နယ်ေြမတိ့တွင်လည်းဤနည်းအတိင်း ပလပ်

က ပီးလ င်မိမိတိ့ေနရပ်အသီးသီးသိ့ ြပန်သွား က၏။ ၂ ေဟဇကိမင်းသည်ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့်ေလဝိ

အ ွယ်ဝင်အဖဲွ ့ကိြပန်လည်ဖဲွ ့စည်းေတာ်မ၍ သတိ့အသီးသီးအတွက်တိကျေသာတာဝန်

ဝတရားများကိသတ်မှတ်ေပးေတာ်မ၏။ ထိ တာဝန်ဝတရားများတွင်မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်

မိတ်သဟာယယဇ်များကိပေဇာ်ြခင်း၊ ဗိမာန်ေတာ်၌ဝတ် ပကိးကွယ်ရာတွင် ပါဝင်ေဆာင် ွက်ြခင်း၊

ဗိမာန်ေတာ်ဌာန အသီးသီးတွင်ဂဏ်ေတာ် ှ င့်ေကျးဇး ေတာ်ချီးမွမ်းြခင်းတိ့ပါဝင်ေလသည်။‐ ၃

မင်း ကီးသည်ထာဝရဘရား၏ပညတ်ကျမ်း အရ ေန့စဥ်နံနက်တိင်း၊ ညေနတိင်း၊ ဥပသ်ေန့

လဆန်းပဲွေတာ်ေန့ ှ င့်အြခားပဲွေတာ်များ၌ မီး ိ ့ပေဇာ်ရန် လိအပ်ေသာသိး ွားများကိ

မိမိပိင်သိးအပ် ွားအပ်များမှေပးလေတာ် မ၏။ ၄ ထိအြပင်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိ

အ ွယ်ဝင်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ပညတ် ကျမ်းြပ ာန်းချက်များကိအချိန်ြပည့်

တာဝန်ယေဆာင် ွက် ိင် ကေစြခင်းငှာ သ တိ့ခံယထိက်ေသာလဖွယ်ပစည်းများကိ

ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့ယေဆာင် လာ ကရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၅

အမိန့်ေတာ်ကိ ကားလ င် ကားချင်းဣသေရလ ြပည်သတိ့သည်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ သံလွင်ဆီ၊

ပျားရည် ှ င့်အြခားလယ်ယာထွက်သီး ှ ံ လက်ဦးလက်ဖျားများ ကိလည်းေကာင်း၊

ှ ိ သမ ေသာဥစာများ၏ ဆယ်ပံတစ်ပံကိလည်းေကာင်းယေဆာင်လာ ကေလသည်။‐ ၆

ယဒ မိ ့များတွင်ေနထိင်သအေပါင်းတိ့သည် လည်း မိမိတိ့၏သိး ွားဆယ်ပံတစ်ပံ ှ င့်

လဖွယ်ပစည်းအေြမာက်အြမားကိယေဆာင် လာ ပီးလ င် ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ် လဒါန်း က၏။‐

၇ ထိလဖွယ်ပစည်းများသည်တတိယလမှ အစ ပ၍ ေနာက်ေလးလတိင်တိင်ဆက်လက်

ေရာက် ှ ိ လာကာစပံလျက်ေနေလ၏။‐ ၈ မင်း ကီး ှ င့်မးမတ်တိ့သည်စပံလျက်ေန

ေသာပစည်းများကိေတွ့ြမင် ကေသာအခါ ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း၍

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အားချီးကး ကကန်၏။‐ ၉

မင်း ကီးသည်ထိလဖွယ်ပစည်းများ ှ င့် ပတ်သက်၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိ

အ ွယ်ဝင်တိ့အားမိန့် ကားေတာ်မေသာ အခါ၊‐ ၁၀ ဇာဒတ်၏သားေြမးယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း

အာဇရိက``ြပည်သတိ့သည်ဤလဖွယ် ပစည်းများကိဗိမာန်ေတာ်သိ့ယေဆာင်လာ

ချိန်မှအစ ပ၍ အက ်ပ်တိ့စားသံးရန် အလံအေလာက်ရ ှ ိ  ကသည့်အြပင်

များစွာပင်ပိလ ံ လျက်ေနပါ၏။ ဤမ အက ်ပ်တိ့ရ ှ ိ  ကြခင်းမှာထာဝရ ဘရားသည်

မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား ေကာင်းချီးေပးေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ် ပါ၏'' ဟေလာက်ေလသည်။ ၁၁

မင်း ကီး၏အမိန့်ေတာ်အရဗိမာန်ေတာ် အနီးတွင် ပစည်းသိေလှာင်ခန်းများကိြပင် ဆင် ပီးလ င်၊‐

၁၂ ထိလဖွယ်ပစည်းများ ှ င့်ဆယ်ပံတစ်ပံ အလများကိသိမ်းဆည်းထား က၏။ သ

တိ့သည်ပစည်းသိေလှာင်ခန်းများအတွက် ေလဝိအ ွယ်ဝင်ေကာနနိအားတာဝန်ခံ

အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ သ၏ညီ ှ ိ မိအား လက်ေထာက်တာဝန်ခံအြဖစ်ြဖင့်လည်း

ေကာင်းခန့်အပ် ကေလသည်။‐ ၁၃ သတိ့၏လက်ေအာက်တွင်အမထမ်းရန် ေလဝိ
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အ ွယ်ဝင်ဆယ်ဦးြဖစ် ကေသာေယေဟလ၊ အာဇဇိ၊ နာဟတ်၊ အာသေဟလ၊ ေယရိမတ်၊

ေယာဇဗတ်၊ ဧေလျလ၊ ဣသမခိ၊ မာဟတ် ှ င့်ေဗနာယတိ့ကိလည်းခန့်ထား က၏။

ဤရာထးများကိေဟဇကိမင်း ှ င့်ယဇ် ပေရာဟိတ်မင်းအာဇရိတိ့၏အမိန့်အရ

ခန့်ထားြခင်းြဖစ်သတည်း။‐ ၁၄ ေလဝိအ ွယ်ဝင်ဣမန၏သား၊ ဗိမာန်ေတာ်

အေ ှ ့တံခါးမးေကာရသည်ထာဝရဘရား အား ေပးလသည့်ပေဇာ်သကာများကိလက်

ခံရန် ှ င့်ေဝမ ရန်တာဝန်ယေဆာင် ွက်ရ၏။‐ ၁၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်များေနထိင်ရာအြခား မိ ့

များ၌ အြခားေလဝိအ ွယ်ဝင်များြဖစ် ကေသာဧဒင်၊ ဗယာမိန်၊ ေယာ ၊ ေ ှ မာယ၊

အာမရိ ှ င့်ေ ှ ကနိတိ့ကေကာရအား သစာ ှ ိ စွာကညီေဆာင် ွက်ေပး ကေလသည်။

သတိ့သည်မိမိတိ့၏ညီအစ်ကိေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့အား သားချင်းစအလိက်

မဟတ်ဘဲသတိ့ထမ်းေဆာင်ရသည့်တာဝန် ဝတရားများအလိက် ထိလဖွယ်ပစည်းများ

ကိခဲွေဝေပး ကရ၏။ မိမိတိ့ရာထး အလိက်ဗိမာန်ေတာ်တွင်ေန့စဥ် တာဝန်

ထမ်းေဆာင်ရသအသက်သံးဆယ် ှ င့် အထက် ှ ိ သအေပါင်းတိ့သည်ေဝစ တစ်စစီရ ှ ိ  ကေလသည်။‐

၁၇ ယဇ်ပေရာဟိတ်များသည်မိမိတိ့သား ချင်းစအလိက် တာဝန်ဝတရားများကိ

ထမ်းေဆာင်ရ က၍အသက် ှ စ်ဆယ် ှ င့် အထက် ှ ိ ေလဝိအ ွယ်ဝင်များမှာမ လပ်ငန်း

အဖဲွ ့များအလိက်တာဝန်ထမ်းေဆာင် က ရ၏။‐ ၁၈ ထိသအေပါင်းတိ့သည်မိမိတိ့အတွက်

သီးသန့်ထားေသာတာဝန်ဝတရားများကိ အချိန်မေ ွးထမ်းေဆာင်ရန်အသင့် ှ ိ အပ် သည်ြဖစ်၍

သားမယားများ ှ င့်တကွ အြခားမီှခိသများ ှ င့်အတမှတ်ပံ တင်ထားရ ကေလသည်။‐

၁၉ အာ န်မှဆင်းသက်လာသတိ့အားေနရာ ချထားသည့် မိ ့များ၌ြဖစ်ေစ၊ ထိ မိ ့တိ့

ှ င့်သက်ဆိင်သည့်စားကျက်များ၌ြဖစ်ေစ ေနထိင်သယဇ်ပေရာဟိတ်များတွင်ရိကာ

ခဲွေဝမတာဝန်ခံများ ှ ိ ၏။ သတိ့သည်ယဇ် ပေရာဟိတ်များ၏အိမ်ေထာင်စဝင်ေယာကျာ်း မှန်သမ  ှ င့်

ေလဝိသားချင်းစစာရင်း ဝင်သမှန်သမ တိ့အားစားနပ်ရိကာ များကိခဲွေဝေပး က၏။

၂၀ ေဟဇကိမင်းသည်ယဒြပည်တစ်ေလာက် လံးတွင်ေြဖာင့်မှန်ေသာ၊

မိမိ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ ေသာအမတိ့ကိ ပေတာ်မ၏။‐ ၂၁

သသည်ဗိမာန်ေတာ်အတွက် ပေလသမ ေသာအမတိ့တွင်လည်းေကာင်း၊ ပညတ်ေတာ်

ကိေစာင့်ထိန်းရာ၌လည်းေကာင်း၊ မိမိ၏ ဘရားသခင်အားစိတ်ေရာကိယ်ပါ ဆည်း

ကပ်လျက် ပေတာ်မသည့်အတွက်ေအာင် ြမင်ထေြမာက်ေတာ်မ၏။

၃၂ဤသိ့ေဟဇကိသည်ထာဝရဘရားအား သစာ ှ င့်ဆည်းကပ်ကိးကွယ်လျက်ေနသည့်

ေနာက်ပိင်း၌ အာ ရိဧကရာဇ်သနာခရိပ် သည် ယဒြပည်သိ့ချင်းနင်းဝင်ေရာက်လာ

ေလသည်။ သသည်တံတိင်းကာရံထားသည့် မိ ့များကိဝိင်းရံတိက်ခိက်ကာ မိ ့ ိ းများ

ကိချိုးေဖာက်ဝင်ေရာက်ရန်မိမိ၏တပ်မ ေတာ်အားအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၂

သနာခရိပ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိလည်း တိက်ခိက်ရန် ကံစည်လျက် ှ ိ ေ ကာင်း ေဟဇကိ

သိြမင်ေသာအခါ၊‐ ၃ မိမိ၏မးမတ်များ ှ င့်တိင်ပင်၍အာ ရိ အမျိုးသားတိ့ေရာက်လာချိန်၌

ေရမရေအာင် မိ ့ြပင်သိ့ေရလတ်ေြမာင်းများကိြဖတ်ေတာက် ေစေတာ်မ၏။

မးမတ်တိ့သည်လအေြမာက် အြမားကိစ ံ းလျက်စမ်းေရတွင်း ှ ိ သမ တိ့ကိပိတ်ဆိ့လိက် က၏။‐ ၅

မင်း ကီးသည် မိ ့ေတာ်ကာကွယ်ေရးအတွက် ခိင်ခ့ံေစရန် မိ ့ ိ းများကိြပန်လည် ပြပင်

ြခင်း၊ ြပအိးများကိေဆာက်လပ်ြခင်း၊ အြပင် မိ ့ ိ းတစ်ထပ်ကိတည်ေဆာက်ြခင်းတိ့ကိ

ပေတာ်မ၏။ ထိ့ြပင်ေယ  ှ လင် မိ ့ေဟာင်း အေ ှ ့ပိင်း၌ ှ ိ ေသာေြမကတတ်များကိ

ပြပင်၍ လံှ ှ င့်ဒိင်းလားအေြမာက်အြမား ကိ ပလပ်ေစေတာ်မ၏။‐ ၆

မင်း ကီးသည် မိ ့သားအေပါင်းတိ့အား တပ်မေတာ်အရာ ှ ိ များ၏ေအာက်တွင်

ထား ှ ိ ကာ မိ ့တံခါးဝ ှ ိ ကွက်လပ်တွင် စေဝးေစ ပီးလ င်၊‐ ၇ ``အားမာန်တင်း၍ရဲစွမ်းသတိ ှ ိ  ကေလာ့။

အာ ရိဧကရာဇ်ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ သ ဦးစီးေခါင်းေဆာင် ပသည့်တပ်မေတာ်ကိ

ေသာ်လည်းေကာင်းမေ ကာက် က ှ င့်။ သ၏ တန်ခိးစွမ်းရည်ထက်ပိမိ ကီးမားေသာ

တန်ခိးစွမ်းရည်ငါတိ့တွင် ှ ိ ၏။‐ ၈ သ၏ဘက်၌လသားတိ့၏တန်ခိးစွမ်းရည်

သာလ င် ှ ိ ေပသည်။ ငါတိ့ဘက်၌မကား ကမေတာ်မ၍စစ်ပဲွများတွင်ပါဝင်တိက်

ခိက်ေတာ်မေသာငါတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ ိ ေတာ်မ၏'' ဟမိန့်ေတာ် မေလသည်။

ဤသိ့မင်း ကီးမိန့်ေတာ်မ ေသာစကားေ ကာင့်လတိ့သည်အား တက်လာ ကကန်၏။ ၉

ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါသနာ ခရိပ်သည် မိမိတပ်မေတာ် ှ င့်အတလာခိ ှ မိ ့၌ပင် ှ ိ ေနစဥ်

ေဟဇကိ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ှ ိ ေန ကေသာယဒြပည်သတိ့ထံ သိ့ေစတမန်လတ်၍၊‐ ၁၀

``သင်တိ့ေယ  ှ လင် မိ ့သားများသည်အဝိင်း ခံလျက်ေနရချိန်၌ပင်အဘယ်သိ့လ င်

စိတ် ချလက်ချေန ိင် ကပါသနည်းဟငါ အာ ရိဧကရာဇ်ေမးြမန်းလိက်၏။‐ ၁၁

ေဟဇကိကသင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည် သင်တိ့အားငါ၏လက်မှကယ်ေတာ်

မမည်ဟဆိေချသည်။ သိ့ရာတွင်ေဟဇကိ သည်သင်တိ့အစာေရစာငတ်မွတ်၍ေသ က

ေစရန်လှည့်စားေြပာဆိေနြခင်းြဖစ်၏။‐ ၁၂ ထာဝရဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာန

များ ှ င့်ယဇ်ပလင်များကိ ဖိဖျက်ကာ ယဒ ြပည်သများ ှ င့် ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သား

တိ့အားယဇ်ပလင်တစ်ခတည်းတွင်နံ့သာ ေပါင်းကိမီး ိ ့ပေဇာ်၍ဝတ် ပကိးကွယ်

ရန်ေြပာ ကားသကားေဟဇကိပင်ြဖစ်သည်။‐ ၁၃ ငါ ှ င့်ငါ၏ဘိးေဘးများသည်အတိင်းတိင်း

အြပည်ြပည်မှလတိ့အားအဘယ်သိ့ ပ ခ့ဲသည့်ကိသင်တိ့မသိ ကပါသေလာ။

အြခားအဘယ်တိင်း ိင်ငံ၏ဘရားများ သည်မိမိတိ့လများအားအာ ရိဧကရာဇ်

၏လက်မှကယ်ခ့ဲ ကပါသနည်း။‐ ၁၄ ထိ ိင်ငံများ ှ ိ အဘယ်မည်ေသာဘရားသည်

မိမိ၏လတိ့အားငါ၏လက်မှကယ်ခ့ဲဖး ပါသနည်း။ သိ့ြဖစ်ပါလျက်သင်တိ့၏ဘရား

သည်သင်တိ့ကိကယ်ေတာ်မ ိင်သည်ဟ အဘယ်ေကာင့်သင်တိ့ထင်မှတ် ကပါ သနည်း။‐ ၁၅

ယခသင်တိ့အားေဟဇကိမလှည့်စားမြဖား ေယာင်းေစ ှ င့်။ သ၏စကားကိသင်တိ့မယံ ကေစ ှ င့်။

အဘယ်တိင်း ိင်ငံ၏ဘရားမ မိမိ၏လတိ့အားအာ ရိဧကရာဇ်၏လက် မှကယ် ိင်ခ့ဲဘးသည်မ ှ ိ။

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ ၏ဘရားသည်လည်းအမှန်ပင်သင်တိ့အား မကယ် ိင်'' ဟေြပာ ကားေစေလသည်။

၁၆ အာ ရိတပ်မးသည်လည်းထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်အားလည်းေကာင်း၊ ထာဝရဘရား

၏အေစခံေဟဇကိအားလည်းေကာင်းထိ ထက်ပင်ပိမိ တ်ချေြပာဆိ ကေသး၏။‐ ၁၇

ဧကရာဇ်မင်းသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏ဘရားသခင်ကိအာခံလျက် ေပးပိ့

ေသာအမှာေတာ်စာတွင်``အတိင်းတိင်းအြပည် ြပည်မှဘရားများသည်မိမိတိ့၏လများ

အားငါ၏လက်မှမကယ် ိင်ခ့ဲ က။ ေဟဇကိ ၏ဘရားသည်လည်းမိမိ၏လတိ့ကိငါ

၏လက်မှကယ် ိင်လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟ ေဖာ်ြပထားသတည်း။‐ ၁၈

တပ်မးတိ့သည် မိ ့ ိ းေပ  ှ ိ ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့အား ခိမ်းေြခာက်ကာစိတ်ပျက်အား ေလျာ့ေအာင် ပ၍

မိ ့ကိအလွယ်တကသိမ်း ပိက် ိင်ေစရန်ေဟ ဗဲဘာသာစကားြဖင့် ေအာ်ဟစ်ေြပာဆိ ကေလသည်။‐ ၁၉

သတိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့၏ဘရားသခင်ကိလတိ့လက်ြဖင့် ပလပ်ေသာ ပ်တ

များြဖစ်သည့်အြခားလမျိုးတိ့၏ဘရား များ ှ င့်တန်းတထား၍ေြပာဆိ က၏။

၂၀ ထိအခါေဟဇကိမင်း ှ င့်အာမတ်၏သား ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည်

ဘရားသခင်ထံ ေတာ်သိ့ကယ်မေတာ်မရန်ဟစ်လျက်ပတနာ ပ ကေလသည်။‐ ၂၁

ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းကင်တမန်ကိ ေစလတ်၍ အာ ရိတပ်သားများ ှ င့်တပ်မ

ေတာ်အရာ ှ ိ များအားသတ်သင်ပယ် ှ င်း ေစေတာ်မ၏။ ဧကရာဇ်မင်းသည်အ ှ က်ကဲွ

လျက်အာ ရိြပည်သိ့ြပန်ေတာ်မ၏။ တစ် ေန့သ၌သသည်မိမိဘရား၏ဗိမာန်

ေတာ်၌ ှ ိ ေနစဥ် သားေတာ်အချို ့တိ့သည် သ့အား ားြဖင့်လပ် ကံ ကေလသည်။ ၂၂

ဤနည်းအားြဖင့်ထာဝရဘရားသည်ေဟ ဇကိ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့ အား

အာ ရိဧကရာဇ်သနာခရိပ်၏လက် မှလည်းေကာင်း၊ အြခားရန်သများ၏လက်

မှလည်းေကာင်းကယ်ေတာ်မ၍ပတ်ဝန်းကျင် ိင်ငံများ ှ င့် ငိမ်းချမ်းမကိေပးေတာ်မ၏။‐

၂၃ လအေြမာက်အြမားပင်ထာဝရဘရား အတွက်ပေဇာ်သကာများ ှ င့် ေဟဇကိ

မင်းအတွက်လက်ေဆာင်များကိေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ယေဆာင်လာ က၏။ ထိကာလမှ

အစ ပ၍ေဟဇကိသည် ိင်ငံတကာ တိ့၏ေ ှ ့တွင်ဂဏ်အသေရ ကီးြမင့်ေလ၏။ ၂၄

ထိအချိန်ကာလေလာက်၌ပင်ေဟဇကိသည် ေသလနီးပါးဖျားနာသြဖင့် ဆေတာင်းပတ

နာ ပေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည်သြပန် လည်ကျန်းမာလာမည့်နိမိတ်ကိြပေတာ်မ၏။‐ ၂၅

သိ့ရာတွင်ေဟဇကိမင်းသည်မာန်မာန ှ ိ သြဖင့် ခံစားရေသာေကျးဇးေတာ်အတွက်

ေကျးဇးေတာ်ကိမချီးမွမ်း။ ထိေ ကာင့်ယဒ ြပည်သများ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့

သည်အမျက်ေတာ်ဒဏ်ကိခံရ ကေလသည်။‐ ၂၆ ေနာက်ဆံးတွင်ေဟဇကိ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့

သ မိ ့သားတိ့သည် ှ ိမ့်ချေသာစိတ် ှ ိ လာ ကသြဖင့် ထာဝရဘရားသည်ေဟဇကိ

၏လက်ထက်ကာလတွင်ြပည်သတိ့အား အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမ။ ၂၇

ေဟဇကိသည်လွန်စွာချမ်းသာ ကယ်ဝလာ ပီးလ င် လအေပါင်းတိ့၏ေ ှ ့တွင်ဂဏ်အသ

ေရ ကီးြမင့်ေလ၏။ သသည် ေ ၊ ေငွ၊ ေကျာက်မျက် ရတနာများ၊ နံ့သာမျိုးများ၊ ဒိင်းလားများ

ှ င့်အြခားအဖိးတန်ပစည်းများသိေလှာင် ရန်တိက်များကိတည်ေဆာက်ေတာ်မ၏။‐ ၂၈ စပါး၊

စပျစ်ရည် ှ င့်သံလွင်ဆီအတွက်ကန် ေလှာင် ံ များ၊ မိမိ၏က ဲ ွားများအတွက် တင်းကပ်များ၊

သိးများအတွက်ြခံများ ကိလည်းတည်ေဆာက်ေတာ်မ၏။‐ ၂၉ထာဝရဘရားသည်သ့အားဤအရာ

များအြပင်သိး ွားများ ှ င့်အြခားပစည်း ဥစာအေြမာက်အြမားကိလည်းေပးသနား

ေတာ်မသြဖင့် သသည်ေြမာက်ြမားစွာေသာ မိ ့တိ့ကိတည်ေထာင်ေတာ်မ၏။‐ ၃၀

ဂိဟန်စမ်းမှေရစီးေ ကာင်းကိပိတ်ဆိ့လိက် ပီးလ င်ဥမင်လိဏ်ေခါင်းတး၍ ေယ  ှ လင်

မိ ့တံတိင်းအတွင်းသိ့ေရကိသွယ်သမှာ ေဟဇကိပင်ြဖစ်၏။ ေဟဇကိသည် ပေလ

သမ ေသာအမတိ့တွင်ေအာင်ြမင်ေတာ်မ သည်။‐ ၃၁ တိင်းြပည်တွင်ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာအ့ံဖွယ်အမ
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ကိစံစမ်းရန်ဗာဗလန်သံတမန်များလာ ေရာက်ချိန်၌ပင်လ င် ဘရားသခင်သည်ေဟ

ဇကိ၏သေဘာကိစမ်းသပ်သိ ှ ိ  ိင်ရန်သ ပလိသည့်အတိင်း ပ ိင်ခွင့်ကိေပးေတာ် မ၏။ ၃၂

ေဟဇကိမင်းလပ်ေဆာင်ခ့ဲေသာအြခား အမအရာ ှ ိ သမ  ှ င့်ထာဝရဘရား အားဆည်းကပ်ပံတိ့ကိ

အာမတ်၏သား ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ၏ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကျမ်း၊ ယဒရာဇဝင် ှ င့်ဣသေရလရာဇဝင်

တွင်ေရးထားသတည်း။‐ ၃၃ ေဟဇကိကွယ်လွန်ေသာအခါသ၏အေလာင်း

ကိဘရင်များ၏သချုင်းအထက်ပိင်းတွင်သ ဂဟ် က၏။ သကွယ်လွန်ချိန်၌ယဒြပည်သများ

ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့သည်သ့အား အထးဂဏ် ပ က၏။ သားေတာ်မနာေ ှ

သည်ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာကိ ဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။

၃၃ မနာေ ှ သည်ယဒဘရင်အြဖစ်နန်းတက် ချိန်၌အသက်တစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ၏။

သသည် ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ငါးဆယ့်ငါး ှ စ်နန်းစံ ရေလသည်။‐ ၂

မနာေ ှ သည်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ချီတက် စဥ်က ထာဝရဘရား ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာလ

မျိုးတိ့၏အကျင့် ေလ့များကိယ၍ကိယ် ေတာ်အားြပစ်မှား၏။‐ ၃

မိမိ၏ခမည်းေတာ်ေဟဇကိဖျက်သိမ်းခ့ဲသည့် ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများကိြပန်လည်တည်

ေဆာက်ေလသည်။ ဗာလဘရားအားပေဇာ်ရန် ယဇ်ပလင်များကိတည်ေဆာက်၍ ဣသေရလ

ဘရင်အာဟပ်နည်းတအာ ှ ရဘရားမ၏ တံခွန်တိင်များစိက်ထ၍ ကယ်နကတ်များ

ကိဝတ် ပ ှ ိ ခိး၏။‐ ၄ ကိယ်ေတာ်အားထာဝစဥ်ဝတ် ပကိးကွယ်ရာ

ဌာနေတာ်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မရာ ဗိမာန်ေတာ်တွင် ပ်တများကိပေဇာ်ရန်

ယဇ်ပလင်များကိတည်ေဆာက်၏။‐ ၅ ဗိမာန်ေတာ်တံတိင်း ှ စ်ထပ်တွင် ကယ်နကတ်

များကိပေဇာ်ရန်ယဇ်ပလင်များကိေဆာက် လပ်၏။‐ ၆ မိမိ၏သားေတာ်များကိဟိ ံ ုချိုင့်တွင်မီးြဖင့်

ပေဇာ်၏။ မင်း ကီးသည်နတ်ဝိဇာအတတ် ှ င့်ေမှာ် အတတ်များကိကျင့်သံး၍ေဗဒင်ဆရာ ှ င့်နတ်

ဝင်သည့်သတိ့ထံမှအ ကံဉာဏ်များကိေတာင်း ယတတ်ေလသည်။ သသည်ထာဝရဘရားအား

လွန်စွာြပစ်မှား၍အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ် ေပး၏။‐ ၇ သသည် ပ်တတစ်ခကိဗိမာန်ေတာ်တွင်ထား ၏။

ထိဗိမာန်ေတာ် ှ င့်ပတ်သက်၍ထာဝရဘရား ကဒါဝိဒ် ှ င့်သားေတာ်ေ ှ ာလမန်အား``ဣသ

ေရလအ ွယ်တစ်ဆယ့် ှ စ် ွယ်တိ့၏နယ်ေြမ ှ ိ သမ အနက် ငါေ ွးချယ်ေတာ်မေသာ

ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ဤဗိမာန်ေတာ်၌ ငါ့ကိ အစဥ်အ မဲဝတ် ပကိးကွယ်ရ ကမည်။‐ ၈

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ငါ၏ အမိန့်ေတာ် ှ ိ သမ ကိလိက်နာ၍ ေမာေ ှ

ေပးအပ်သည့်ပညတ် ှ ိ သမ ကိေစာင့်ထိန်း ကလ င် ငါသည်သတိ့ကိဘိးေဘးတိ့

အားငါေပးအပ်ခ့ဲသည့်ြပည်ေတာ်မှ ှ င် ထတ်ေတာ်မမည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ် မခ့ဲ၏။‐ ၉

မနာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ချီတက်စဥ်က ထာဝရဘရား ှ င်ထတ်ေတာ်

မလိက်သည့်လမျိုးတိ့ထက်ပိ၍ြပစ်မှား ေစရန် ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အားေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပ၏။ ၁၀

ထာဝရဘရားသည်မနာေ ှ  ှ င့်ြပည်သတိ့ အား သတိေပးေတာ်မေသာ်လည်းသတိ့

သည်နားမေထာင် က။‐ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်အာ ရိတပ်

မေတာ် ှ င့်တပ်မးတိ့အားယဒြပည်သိ့ချင်း နင်းဝင်ေရာက်ခွင့် ပေတာ်မ၏။ သတိ့သည်မနာ

ေ ှ ကိသံချိပ်များြဖင့်ဆဲွချိပ်ဖမ်းဆီးကာ သံ ကိးများ ှ င့်ချည်ေ ှ ာင် ပီးလ င်ဗာဗလန်

မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်သွား က၏။‐ ၁၂ မင်း ကီးသည်ဆင်းရဲဒကေရာက်ေသာအခါ မာန်မာနကျိုး၍

မိမိ၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားထံေတာ်သိ့ြပန်လာ ပီးလ င်ကမ ေတာ်မရန်အသနားခံေတာ်မ၏။‐ ၁၃

ဘရားသခင်သည်မနာေ ှ ၏ဆေတာင်း ပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မ၍ သ့အားေယ

ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်လည်သွားေရာက်အပ်စိးခွင့် ကိေပးေတာ်မ၏။ ထိအခါမှထာဝရဘရား

သည်ဘရားမှန်ေကာင်းမနာေ ှ ေသချာ စွာသိေလ၏။ ၁၄ ထိေနာက်မနာေ ှ သည်ဒါဝိဒ် မိ ့ေတာ်အေ ှ ့

ဘက်ဂိဟန်စမ်းေချာင်းအနီးချိုင့်ဝှမ်းတစ်ေန ရာမှ ေြမာက်ဘက်ငါးတံခါး ှ င့် သေဖလဟ

ေခ တွင်သည့်အရပ်တိင်ေအာင်အြပင် မိ ့ ိ း ကိြမင့်တင်လိက်ေလသည်။ မင်း ကီးသည်ယဒ

ြပည်တံတိင်းကာရံထားသည့် မိ ့ ှ ိ သမ တွင် လည်းတပ်မးတစ်ေယာက်ကိတပ်စတစ်စ ှ င့်

တကွခန့်ထားေတာ်မ၏။‐ ၁၅ သသည်လမျိုးြခားတိ့၏ဘရားများ ှ င့်မိမိ

ထား ှ ိ ခ့ဲသည့် ပ်တကိဗိမာန်ေတာ်ထဲမှ လည်းေကာင်း၊ ပ်တပေဇာ်ရာယဇ်ပလင်များ

ကိဗိမာန်ေတာ်တည်ရာေတာင်ကန်း ှ င့်ေယ ှ လင် မိ ့ ှ ိ အြခားအရပ်များမှလည်း

ေကာင်းဖယ် ှ ားေတာ်မ၏။ မင်း ကီးသည် ထိအရာအေပါင်းကိ မိ ့ြပင်သိ့ထတ်ပစ် ပီးလ င်၊‐ ၁၆

ထာဝရဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်ရန်ယဇ် ပလင်ကိြပန်လည်ြပင်ဆင် ပီးေနာက်မိတ်သဟာ

ယယဇ် ှ င့်ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းရာယဇ်များ ကိပေဇာ်ေတာ်မ၏။ ယဒြပည်သအေပါင်း

သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိကိးကွယ်ရန်

အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၇ ြပည်သတိ့သည်အြခားဝတ် ပကိးကွယ်ရာ

ဌာနများ၌လည်းဆက်လက်၍ ယဇ်များကိ ပေဇာ် ကေသာ်လည်းထာဝရဘရားကိသာ

ပေဇာ် ကြခင်းြဖစ်၏။ ၁၈ မနာေ ှ ေဆာင် ွက်ခ့ဲေသာအြခားအမ

အရာ ှ ိ သမ ကိလည်းေကာင်း၊ ဘရားသခင် ထံေတာ်သိ့တင်ေလာက်သည့်ဆေတာင်းပတ

နာ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်အားြဖင့်

ပေရာဖက်တိ့သ့အားြပန် ကားေသာဗျာ ဒိတ်စကားများကိလည်းေကာင်းဣသေရလ

ရာဇဝင်တွင်ေရးထား၏။‐ ၁၉ မင်း ကီး၏ဆေတာင်းပတနာ ှ င့်ထာဝရဘရား

နားေညာင်းေတာ်မပံ၊ သကးလွန်သည့်အြပစ် ဒစ ိက်များ ှ င့်မေကာင်းမများ၊

သတည် ေဆာက်ခ့ဲသည့် ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများ ှ င့်တည်လပ်ခ့ဲသည့်

အာ ှ ရဘရားမ၏ တံခွန်တိင်များ ှ င့်သဝတ် ပကိးကွယ်သည့် ပ်တများအေကာင်းကိ

ပေရာဖက်များ ၏အတုပတိတွင်အကန်အစင်မှတ်တမ်း တင်ထားသတည်း။‐ ၂၀

မနာေ ှ ကွယ်လွန်ေသာအခါသ့အားနန်း ေတာ်ထဲတွင်သ ဂဟ် က၏။ ထိေနာက်သားေတာ်

အာမန်သည်ခမည်းေတာ်၏အ ိက်အရာ ကိဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။ ၂၁

အာမန်သည်အသက် ှ စ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ ယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍ ေယ  ှ လင်

မိ ့တွင် ှ စ် ှ စ်မ နန်းစံရေလသည်။‐ ၂၂ သသည်မိမိ၏ခမည်းေတာ်မနာေ ှ က့ဲသိ့ပင်

ထာဝရဘရားအားြပစ်မှား၍ခမည်းေတာ်ကိး ကွယ်ခ့ဲသည့် ပ်တများကိပင်ကိးကွယ်၏။‐ ၂၃

သိ့ရာတွင်သသည်ခမည်းေတာ်က့ဲသိ့စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချ၍ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့မချဥ်း ကပ်။

ခမည်းေတာ်ထက်ပင်ပိ၍အြပစ်ကး လွန်ေတာ်မ၏။ ၂၄အာမန်၏မးမတ်တိ့သည်လ ို ့ဝှက် ကံစည်

ကာသ့အားနန်းေတာ်တွင်လပ် ကံ က၏။‐ ၂၅ သိ့ရာတွင်ယဒြပည်သတိ့ကအာမန်အား

လပ် ကံသတိ့ကိကွပ်မျက် ပီးလ င် သ၏ သားေတာ်ေယာ ှ ိ အားနန်းတင်ကေလ သည်။

၃၄ ေယာ ှ ိ သည်အသက် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ ယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍

ေယ ှ လင် မိ ့တွင်သံးဆယ့်တစ် ှ စ်နန်းစံရ ေလသည်။‐ ၂

သသည်ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ အမတိ့ကိ ပ၏။ မိမိ၏ေဘးေတာ်ဒါဝိဒ်

မင်း၏စံနမနာကိယ၍ဘရားသခင်၏ တရားေတာ် ှ ိ သမ ကိတိကျစွာလိက် နာကျင့်သံး၏။ ၃

ေယာ ှ ိ သည်နန်းစံ ှ စ် ှ စ်ေြမာက်၌အသက် အ ွယ်အလွန် နယ်လျက်ပင် ှ ိ ေနေသးစဥ်

အခါ မိမိ၏ေဘးေတာ်ဒါဝိဒ်မင်း၏ဘရားသခင်ကိစတင်ဆည်းကပ်ေလသည်။ ေနာက်

ေလး ှ စ်မ  ကာေသာအခါသသည် ပ်တ ကိးကွယ်ရာဌာနများ၊ အာ ှ ရဘရားမ

၏တံခွန်တိင်များ ှ င့်အြခား ပ်တ ှ ိ သမ တိ့ကိဖျက်ဆီးေလသည်။‐ ၄

သ၏ န် ကားချက်အရမင်းချင်းတိ့သည် ဗာလဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်ရာယဇ်

ပလင်များကိချိုးဖ့ဲေချမန်း ပီးလ င် ထိ ယဇ်ပလင်များတွင်ယဇ်ပေဇာ်ခ့ဲ ကသ

တိ့၏သချုင်းများအေပ တွင် ကဲြဖန့် က၏။‐ ၅ မင်း ကီးသည် ပ်တကိးကွယ်သယဇ်

ပေရာဟိတ်တိ့၏အ ိးများကိသတိ့၏ ယဇ်ပလင်များေပ တင်၍မီး ိ ့ေစ၏။

ဤ သိ့ ပြခင်းအားြဖင့်ယဒြပည် ှ င့်ေယ ှ လင် မိ ့တိ့ကိဘာသာေရးထံးနည်း

အရသန့်စင်မကိြပန်လည်ရ ှ ိ ေစ ေတာ်မ၏။‐ ၆ သသည်မနာေ ှ နယ်ေြမ၊ ဧဖရိမ်နယ်ေြမ၊

ှ ိ ေမာင်နယ်ေြမ ှ င့်ေြမာက်ဘက် ှ ိ နဿလိ နယ်ေြမတိင်ေအာင်အရပ်ရပ် ှ ိ  မိ ့များ ှ င့်

ပျက်စီးေသာအရပ်များ၌လည်းဤနည်း အတိင်း ပေတာ်မ၏။‐ ၇

ေြမာက်ဘက် ိင်ငံတစ်ေလာက်လံး၌ယဇ်ပလင် များ ှ င့်တံခွန်တိင်များကိ ဖိဖျက်ေတာ်

မ၏။ ပ်တများကိညက်ညက်ေချ၍နံ့သာ ေပါင်းမီး ိ ့ရာယဇ်များကိလည်းအပိင်း

ပိင်းချိုးဖ့ဲ ပီးမှေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန် ေတာ်မ၏။ ၈ ေယာ ှ ိ သည်မိမိနန်းစံတစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်

ေြမာက်၌တိင်းြပည် ှ င့် ဗိမာန်ေတာ်ကိ ပ်တ ကိးကွယ်ဝတ် ပမ ှ င့်ကင်း ှ င်းသန့်စင်

ေအာင် ပ ပီးေနာက်အာဇလိ၏သား ှ ာဖန်၊ ေယ  ှ လင်ဘရင်ခံမာေသယ ှ င့်ေယာ

ခတ်၏သားအတွင်းဝန်ေယာအာတိ့အား ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၏ဗိမာန်

ေတာ်ကိမွမ်းမံြပင်ဆင်ရန်အတွက်ေစ လတ်ေတာ်မ၏။‐ ၉ (ဧဖရိမ်၊ မနာေ ှ  ှ င့်အြခားေြမာက်ဘက်

ိင်ငံသားများထံမှလည်းေကာင်း၊ ယဒ ိင်ငံသားများ၊ ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်များ

ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားများထံမှ လည်းေကာင်း) ဗိမာန်ေတာ်တွင်ေလဝိအ ွယ်

ဝင်တံခါးေစာင့်များေကာက်ခံရ ှ ိ ေသာ ေငွကိယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းဟိလခိအား ေပးအပ် က၏။‐

၁၀ ထိေနာက်ထိေငွကိဗိမာန်ေတာ်မွမ်းမံြပင် ဆင်မ ကီး ကပ်သသံးဦးတိ့လက်သိ့

ေပးအပ် က၏။‐ ၁၁ သတိ့သည်ထိေငွြဖင့်လက်သမား ှ င့် ဗိသကာတိ့လက်သိ့ေပးအပ်ရာသတိ့

ကတစ်ဖန်ယဒဘရင်များလျစ်လ သြဖင့် ယိယွင်းပျက်စီးလျက်ေနေသာ

အေဆာက်အအံများကိြပင်ဆင်ရန် ေကျာက်များ ှ င့်သစ်သားများဝယ်ယ ကေလသည်။‐ ၁၂

ဤအလပ်ကိလပ်ေဆာင်သတိ့သည်လံးဝ စိတ်ချယံ ကည်ရသများြဖစ်၏။ ထိသတိ့

အားေလဝိအ ွယ်ဝင်ေမရာရိသားချင်းစ မှယာဟပ် ှ င့် သဗဒိ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင်

ေကာဟပ်သားချင်းစမှဇာခရိ ှ င့်ေမ လံ တိ့ ကီး ကပ်အပ်ချုပ်ရ က၏။ (ေလဝိ
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အ ွယ်ဝင်အေပါင်းတိ့သည်ဂီတပညာ တွင်က မ်းကျင်သများြဖစ်သတည်း။‐) ၁၃

ေလဝိအ ွယ်ဝင်အချို ့တိ့သည်ေဆာက်လပ် ေရးပစည်းများသယ်ယပိ့ေဆာင်မကိလည်း ေကာင်း၊

အချို ့တိ့ကလပ်ငန်းခွင်အသီးသီး ှ ိ အလပ်သမားတိ့အား ကီး ကပ်အပ် ချုပ်မကိလည်းေကာင်း၊

အချို ့မှာစာရင်း ထိန်းများသိ့မဟတ်တံခါးေစာင့်များအြဖစ် ြဖင့်လည်းေကာင်းအမထမ်းရ ကေလသည်။

၁၄ ပစည်းသိေလှာင်ခန်းမှေငွကိထတ်ယေနစဥ် ဟိလခိသည်ေမာေ ှ အား ဘရားသခင်ေပး

အပ်ေတာ်မခ့ဲသည့်ပညတ်တရားတည်းဟ ေသာ ထာဝရဘရား၏ပညတ်ကျမ်းကိ

ေတွ့ ှ ိ ရ၏။‐ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍ယင်းသိ့ေတွ့ ှ ိ သည့်အေကာင်းကိ ှ ာဖန်အား

ေြပာြပ ပီးလ င်ထိကျမ်းကိေပး အပ်လိက်၏။‐ ၁၆ ှ ာဖန်သည်လည်းမင်း ကီးထံသိ့ယသွား

ကာ``အက ်ပ်တိ့သည်အ ှ င်ေစခိင်းသမ ေသာအမတိ့ကိေဆာင် ွက် ပီးပါ ပီ။‐ ၁၇

ဗိမာန်ေတာ်တွင်ထား ှ ိ သည့်ေငွကိလည်းယ၍ အလပ်သမားများ ှ င့်သတိ့အား ကီး ကပ်

အပ်ချုပ်သတိ့၏လက်သိ့ ေပးအပ်လိက်ပါ ပီ'' ဟအစီရင်ခံ ပီးေနာက်၊‐ ၁၈

``ဤကျမ်းကိအက ်ပ်အားပေရာဟိတ်မင်း ဟိလခိကေပးအပ်လိက်ပါသည်'' ဟေလာက်

ပီးလ င်ကျမ်းကိကျယ်စွာဖတ်ြပေလ၏။ ၁၉ ယင်းသိ့ဖတ်ြပသည်ကိမင်း ကီး ကားေသာ အခါ

မိမိ၏အဝတ်များကိဆတ်ေလသည်။‐ ၂၀ သသည်ဟိလခိ၊ ှ ာဖန်၏သားအဟိကံ၊ မိကာ

၏သားအာဗဒန်၊ စာေရးေတာ် ှ ာဖန် ှ င့်သက်ေတာ်ေစာင့် အာသာယတိ့ကိေခ ၍၊‐ ၂၁

``သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့သွား ၍ဤကျမ်းတွင်ပါ ှ ိ သည့်သွန်သင်ချက်

အေကာင်းကိ ငါ့အတွက် ှ င့်ယဒြပည် ှ င့် ဣသေရလြပည်တွင်ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာ

သတိ့အတွက်ေမးြမန်း ကေလာ့။ ငါတိ့ ၏ဘိးေဘးများသည်ထာဝရဘရား၏

စကားေတာ်ကိနားမေထာင်ခ့ဲ က။ ကျမ်း ေစာင်တွင်ပါ ှ ိ သည့်ြပ ာန်းချက်များ ကိမလိက်နာခ့ဲ ကသြဖင့်

ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့အားအမျက်ထွက် ေတာ်မ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

မင်း ကီး၏အမိန့်အရဟိလခိ ှ င့်အချို ့ ေသာသတိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့သစ်ပိင်းတွင် ေနထိင်သ၊

ဟလဒအမည် ှ ိ အမျိုးသမီး ပေရာဖက်ထံသိ့သွား၍စံစမ်းေမးြမန်း က၏။ (ထိအမျိုးသမီး၏ခင်ပွန်း၊

ဟရဟတ် ၏ေြမး၊ တိကဝ၏သား၊ ှ လံ ုသည်ဗိမာန် ေတာ်ဆိင်ရာဝတ်လံများကိထိန်းသိမ်းရ

သြဖစ်သတည်း။) သတိ့သည်ထိအမျိုး သမီးအားြဖစ်ပျက်သည့်အမအရာများ ကိေြပာြပ က၏။‐ ၂၃

ထိအခါအမျိုးသမီးသည်သတိ့အားမင်း ကီးထံသိ၊့‐ ၂၄ ထာဝရဘရားထံမှဗျာဒိတ်ေတာ်ကိြပန်

ကားေစ၏။ ဗျာဒိတ်ေတာ်မှာ``မင်း ကီးအား ဖတ်ြပသည့်ကျမ်းတွင်ေရးသားပါ ှ ိ သည့်

ကျိန်စာများအတိင်း ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့် တကွ မိ ့သ မိ ့သားအေပါင်းကိငါ သတ်သင်ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်။‐

၂၅ သတိ့သည်ငါ့ကိပစ်ပယ်၍အြခားဘရား များအားယဇ်ပေဇာ် ကေလ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍

သတိ့သည်မိမိတိ့ ပသမ ေသာအမ များအားြဖင့် ငါ၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ် ေပး က၏။

ငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ အမျက်ထွက်လျက်ေန ပီြဖစ်၍ ထိအမျက် ကိ ငိမ်းသတ်ရမည်မဟတ်။‐

၂၆ မင်း ကီးအားဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက

`သင်သည် ပညတ်ကျမ်းတွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည့်အတိင်း လိက်နာေပသည်။‐

၂၇ ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့အားအြပစ် ဒဏ်ခတ်ရန် ငါ ကံးဝါးသည်ကိ ကားသိရ

ေသာအခါ သင်သည်ငိယိကာမိမိ၏အဝတ် များကိဆတ် ပီးလ င်ေနာင်တရလျက်ငါ၏

ေ ှ ့ေတာ်တွင်စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချလျက်ေန၏။ သိ့ရာတွင်ငါသည်သင်၏ဆေတာင်းပတနာ

ကိ ကားေတာ်မ ပီြဖစ်၍၊‐ ၂၈ ေယ  ှ လင် မိ ့အားေပးမည့်အြပစ်ဒဏ်

ကိသင်၏လက်ထက်တွင်ေတွ့ြမင်ရမည် မဟတ်။ ငါသည်သင့်အား ငိမ်းချမ်းစွာ

စေတခွင့်ကိေပးေတာ်မမည်' ဟမိန့်ေတာ် မသည်'' ဟ၍ြဖစ်၏။ သတိ့သည်ဗျာဒိတ်

ေတာ်ကိြပန် ကားရန်မင်း ကီးထံသိ့ ြပန်သွား က၏။ ၂၉ ေယာ ှ ိ မင်းသည်ယဒြပည် ှ င့်ေယ  ှ လင်

မိ ့ ှ ိ ေခါင်းေဆာင်များကိဆင့်ေခ  ပီးလ င်၊‐ ၃၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ

မှစ၍ဆင်းရဲသချမ်းသာသအပါအဝင် ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားအေပါင်းတိ့ ှ င့်

အတဗိမာန်ေတာ်သိ့ ကေတာ်မ၏။ မင်း ကီး သည်ထိသအေပါင်းတိ့အားဗိမာန်ေတာ်ထဲ

၌ေတွ့ ှ ိ ရေသာပဋိညာဥ်ကျမ်းေစာင်ကိ အစအဆံးဖတ်ြပေတာ်မ၏။‐ ၃၁

သသည်ဘရင့်ေကျာက်တိင် အနီးတွင်ရပ်လျက်``အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်

၏စကားေတာ်ကိနားေထာင်ပါမည်။ ကိယ် ေတာ်၏တရားေတာ် ှ င့်ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

စိတ်ေရာကိယ်ပါေစာင့်ထိန်းပါမည်။ ကျမ်း ေစာင်ေတာ်တွင်ေရးထားသည့်အတိင်းပဋိ

ညာဥ်ေတာ်ဆိင်ရာြပ ာန်းချက်များကိ လိက်နာကျင့်သံးပါမည်'' ဟထာဝရ

ဘရား ှ င့်ပဋိညာဥ် ပေတာ်မ၏။‐ ၃၂ မင်း ကီးသည်ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်များ ှ င့်

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ှ ိ သမ ေသာသတိ့ အားလည်း ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိေစာင့်ထိန်းရန် ကတိ ပေစေတာ်မ၏။

သိ့ြဖစ်၍ေယ ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်ဘိးေဘး များ၏ဘရားသခင် ှ င့်မိမိတိ့ ပသည့်

ပဋိညာဥ်ေတာ်ပါြပ ာန်းချက်များကိ လိက်နာကျင့်သံး ကေလသည်။‐ ၃၃

ေယာ ှ ိ မင်းသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ပိင်သည့်နယ်ေြမမှစက်ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ်

ေကာင်းသည့် ပ်တ ှ ိ သမ ကိဖျက်ဆီး၍ မိမိအသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံး

ြပည်သတိ့အားဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိကိးကွယ်ေစ ေတာ်မ၏။

၃၅ ေယာ ှ ိ မင်းသည်ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ် ကိချီးမွမ်းသည့်အေနြဖင့်ေယ  ှ လင် မိ ့

တွင် ပသခါပဲွေတာ်ကျင်းပ၍ပထမလ တစ်ဆယ့်ေလးရက်ေန့၌ထိပဲွေတာ်အတွက်

သိး ွားများကိသတ်ေစ၏။‐ ၂ မင်း ကီးသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အားဗိမာန်

ေတာ်တွင်ထမ်းေဆာင်ရမည့်တာဝန်ဝတရား များကိသတ်မှတ်ေပး ပီးလ င်

ယင်းတိ့ကိ ေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင် ကရန်အားေပး တိက်တွန်းေတာ်မ၏။‐ ၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ သဝါဒေပး ရေသာ၊ မိမိတိ့ကိယ်ကိ ထာဝရဘရားအား

ဆက်ကပ်ပေဇာ်ထားသများြဖစ်ေသာေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့အားမင်း ကီးက``ဒါဝိဒ်၏သား

ေတာ်ေ ှ ာလမန်မင်းတည်ေဆာက်ေတာ်မခ့ဲ သည့်ဗိမာန်ေတာ်တွင် ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်

ကိထား ှ ိ  ကေလာ့။ သင်တိ့သည်ထိေသတာ ေတာ်ကိတစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသိ့ေြပာင်း

ေ ့မမ ပ ကေတာ့ဘဲ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ င့်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်

အတွက်အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ရ က မည်။‐ ၄ ဒါဝိဒ်မင်း ှ င့်သားေတာ်ေ ှ ာလမန်မင်းေပး

အပ်ေတာ်မခ့ဲသည့်တာဝန်ဝတရားများအရ သားချင်းစအလိက်ဗိမာန်ေတာ်တွင်ေနရာ

ယရ ကမည်။‐ ၅ ယင်းသိ့ ပရာတွင်ဣသေရလအမျိုးသား အိမ်ေထာင်စတိင်းကိ

သင်တိ့အနက်အချို ့တိ့ သည်ကညီမစ ိင်ေစရန်စီစဥ်ေဆာင် ွက် ကေလာ့။‐ ၆

သင်တိ့သည်ပသခါသိးများ၊ ဆိတ်များ ကိသတ်ရမည်။ ယခမိမိတိ့ကိယ်ကိ

ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင်မ ှ ိ ေအာင် ပ၍ ေမာေ ှ အားြဖင့်ထာဝရဘရား

ေပးေတာ်မေသာ န် ကားချက်များကိ အမျိုးသားချင်းတိ့လိက်နာကျင့်သံး ိင် ကေစရန်

ယဇ်ပေဇာ်မကိြပင်ဆင် က ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေယာ ှ ိ မင်းသည်ပသခါပဲွေတာ်တွင်ြပည်

သတိ့အသံး ပရန်အတွက် မိမိပိင်သိး ကီးသိးငယ် ှ င့် ဆိတ်ငယ်ေကာင်ေရသံး ေသာင်း၊

ွားေကာင်ေရသံးေထာင်ေပးလ ေတာ်မ၏။‐ ၈ သ၏မးမတ်များကလည်းြပည်သများ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင် တိ့အသံး ပရန်အတွက်ေပးလ ကေလ

သည်။ ဗိမာန်ေတာ်မးများြဖစ် ကေသာယဇ် ပေရာဟိတ်မင်းဟိလခိ၊ ဇာခရိ ှ င့်ေယ

ေဟလတိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အား သိးငယ်ဆိတ်ငယ်ေကာင်ေရ ှ စ်ေသာင်းေြခာက်

ေထာင် ှ င့် ွားေကာင်ေရသံးရာကိပဲွေတာ် အတွင်းယဇ်ပေဇာ်ရန်ေပးလ က၏။‐ ၉

ေလဝိအ ွယ်ဝင်ေခါင်းေဆာင်များြဖစ် က ေသာေကာနနိ၊ ေ ှ မာယ၊ ေ ှ မာယ၏ညီ

နာသေနလ၊ ဟာ ှ ဘိ၊ ေယေယလ ှ င့်ေယာ ဇဗဒ်တိ့ကလည်းေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ယဇ်

ပေဇာ်ရန်အတွက် သိးငယ်ဆိတ်ငယ်ေကာင် ေရငါးရာကိေပးလ က၏။ ၁၀

ပသခါပဲွေတာ်ကျင်းပရန်လိအပ်သည့်ြပင် ဆင်မများ ပလပ် ပီးေသာအခါယဇ်ပေရာ ဟိတ်များ ှ င့်

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည် မင်း ကီး ၏အမိန့်ေတာ်အတိင်းမိမိတိ့၏ေနရာများ ကိယ က၏။‐

၁၁ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်သိးများဆိတ်များကိ သတ် ပီးေနာက်အေရကိခွာ က၏။

ယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့ကယဇ်ပလင်ေပ တွင်ေသွးကိပက်ြဖန်း က၏။‐ ၁၂

ထိေနာက်သတိ့သည်ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်း တွင် န် ကားထားသည့်အတိင်း မီး ိ ့ရန်

ယဇ်ေကာင်များကိြပည်သတိ့အားအိမ် ေထာင်စအလိက်ခဲွေဝေပး က၏။‐ ၁၃

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်သတ်မှတ်ထားသည့်စည်း မျဥ်းများအရပသခါယဇ်ကိမီးတင်၍ေြမ အိး၊

သံကရား၊ သံဒယ်များ ှ င့် ပတ် က ပီး လ င်ြပည်သတိ့အားအလျင်အြမန်ေဝေပး က၏။‐ ၁၄

ထိေနာက်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်မိမိတိ့ အတွက် ှ င့်အာ န်မှဆင်းသက်သ ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်များအတွက်အသားများကိေပးေဝ ကေလသည်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ယဇ်

ပေရာဟိတ်တိ့သည်တစ်ေကာင်လံးမီး ိ ့ ပေဇာ်ရေသာယဇ်များ ှ င့် ယဇ်ေကာင်ဆီဥ

များကိမီး ိ ့ပေဇာ်ြခင်းြဖင့်ညဥ့်ဦးတိင် ေအာင်အလပ်များလျက်ေန ကေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၅

အာသပ်သားချင်းစမှဂီတပညာသည် များြဖစ် ကသည့်အာသပ်၊ ေဟမန် ှ င့်ဘရင်

ပေရာဖက်ေယဒသန်တိ့သည်ဒါဝိဒ်မင်း န် ကားချက်အရ မိမိတိ့ ှ င့်ဆိင်ရာေနရာ

များတွင် ှ ိ ေန က၏။ ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့် တပ်သားများသည်မိမိတိ့အားသတ်မှတ်

ချထားသည့်ေနရာများမှထွက်ခွာ ကရန် မလိ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့အတွက်

အြခားေလဝိအ ွယ်ဝင်များက ပသခါ ညစာကိြပင်ဆင်ေပး ကေသာေကာင့် ြဖစ်၏။‐

၁၆ ထိ့ေကာင့်ထာဝရဘရားအားဝတ် ပကိး ကွယ်မ၊ ပသခါပဲွေတာ်ကျင်းပမ ှ င့်ယဇ်

ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာများ ကိဆက်ကပ်မတိ့အတွက် ေယာ ှ ိ မင်း၏

အမိန့်ေတာ်အတိင်းေန့ချင်းြပင်ဆင် က၏။‐ ၁၇ ထိအရပ်၌ ှ ိ  ကကန်ေသာဣသေရလြပည်

သအေပါင်းတိ့သည် ပသခါပဲွေတာ် ှ င့်တေဆး မ့ဲမန့်ပဲွေတာ်ကိခနစ်ရက်တိင်တိင်ကျင်းပ ကေလသည်။‐

၁၈ ပေရာဖက် ှ ေမွလလက်ထက်မှအစ ပ၍ အဘယ်အခါ၌မ ပသခါပဲွေတာ်ကိ ဤက့ဲ
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သိ့ကျင်းပခ့ဲဘးသည်မ ှ ိ။ ေယာ ှ ိ မင်းနန်းစံ တစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်ေြမာက်၌ေယာ ှ ိ မင်း ှ င့်တကွ

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ၊ ယဒြပည်သများ၊ ဣသေရလြပည်သများ

ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားများ ကျင်းပ ကသည့်ပသခါပဲွေတာ်မျိုးကိအြခား

အဘယ်ဘရင်မ မကျင်းပခ့ဲဘးေချ။ ၂၀ ေယာ ှ ိ မင်းသည်ဗိမာန်ေတာ်အတွက်ဤသိ့

ေသာအမအရာများကိေဆာင် ွက် ပီးချိန် ၌ အီဂျစ်ဘရင်ေနေခါသည်ဥဖရတ်ြမစ်ေပ

ှ ိ ခါေခမိတ် မိ ့ကိတိက်ခိက်ရန်ချီတက်လာ ေလသည်။ ေယာ ှ ိ သည်သ့အားဆီးတားရန် ချီတက်ရာ၊‐

၂၁ ေနေခါက``အိ ယဒမင်း၊ ယခက ်ပ်တိက်သည့် စစ်ပဲွသည်အေဆွေတာ် ှ င့်မည်သိ့မ မသက် ဆိင်။

က ်ပ်သည်အေဆွေတာ်အားတိက်ခိက်ရန် လာသည်မဟတ်။ က ်ပ်၏ရန်သများကိတိက်

ခိက်ရန်သာလာေရာက်ြခင်းြဖစ်၏။ ဘရားသခင်ကေဆာလျင်စွာတိက်ခိက်ရန်က ်ပ်

အားမိန့်ေတာ်မပါ၏။ က ်ပ်၏ဘက်၌ ှ ိ ေတာ်မေသာဘရားသခင်အားဆန့်ကျင် ဘက်မ ပပါ ှ င့်။

သိ့မဟတ်လ င်ဘရားသခင်သည်အေဆွေတာ်ကိသတ်သင် ဖျက်ဆီးေတာ်မပါလိမ့်မည်'' ဟေယာ ှ ိ

ထံသိ့ေစတမန်လတ်၍မှာလိက်၏။‐ ၂၂ သိ့ရာတွင်ေယာ ှ ိ သည်စစ်တိက်ရန်သ ိ ာန်

ချထား ပီြဖစ်သြဖင့် မိမိကိယ်ကိ ပ်ဖျက် ၍တိက်ပဲွဝင်ေလသည်။ သသည်ေနေခါမင်း

အားြဖင့်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားကိနားမေထာင်ဘဲေမဂိေဒါလွင်ြပင် ၌တိက်ပဲွဝင်ေလ၏။

၂၃ တိက်ပဲွဝင်ေနစဥ်ေယာ ှ ိ သည်အီဂျစ်ေလးသည် ေတာ်တိ့၏ြမားချက်ထိမှန်သြဖင့်``ငါသည်

ြပင်းစွာဒဏ်ရာရ ပီ။ ငါ့အားထတ်ေဆာင် သွားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၄

သ၏တပ်သားတိ့သည်လည်းမင်း ကီးကိချီ က၍ အသင့် ှ ိ ေနေသာအြခားရထားတစ်

စီးအေပ သိ့တင် ပီးလ င်ေယ  ှ လင် မိ ့ သိ့ယေဆာင်သွား က၏။ မင်း ကီးသည်ရထား

ေပ ၌ပင်ကွယ်လွန်ေတာ်မသြဖင့် သ၏ အေလာင်းကိဘရင်များ၏သချုင်းတွင်သ ဂဟ်

က၏။ ယဒြပည်သများ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားအေပါင်းတိ့သည် မင်း ကီး

ကွယ်လွန်သည့်အတွက်ဝမ်းနည်းပေဆွး သည့်အထိမ်းအမှတ်ကိ ပ ကကန်၏။ ၂၅

ပေရာဖက်ေယရမိသည်ေယာ ှ ိ မင်းအေကာင်း ငိချင်းတစ်ပဒ်ကိေရးစပ်သီကံး၍ အမျိုး

သားအမျိုးသမီးအဆိေတာ်များကေယာ ှ ိ ကွယ်လွန်သည့်အတွက် ဝမ်းနည်းပေဆွးသည့်

အထိမ်းအမှတ် ပရာတွင်ဤသီချင်းကိ သီဆိ ကေလသည်။ ယင်းသိ့သီဆိမမှာ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ ေလ့ထံးစံ ြဖစ်လာရာ၊ ထိငိချင်းသည်ငိချင်းေပါင်း ချုပ်တွင်ပါဝင်ေလသည်။

၂၆ ထာဝရဘရားအားေယာ ှ ိ ဆည်းကပ်ပံ ှ င့် ပညတ်ေတာ်များကိေစာင့်ထိန်းပံတိ့ကိ

လည်းေကာင်း၊‐ ၂၇သ၏အတုပတိအစအဆံး ှ င့်သေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့်အမအရာအလံးစံတိ့ကိ

လည်းေကာင်းဣသေရလရာဇဝင်တွင်ေရး ထားသတည်း။

၃၆
ယဒြပည်သတိ့သည်ေယာ ှ ိ ၏သားေတာ် ေယာခတ်ကိေ ွးချယ်၍ ေယ  ှ လင် မိ ့

တွင်မင်းအြဖစ်ဘိသိက်ေပး က၏။‐ ၂ ေယာခတ်သည်အသက် ှ စ်ဆယ့်သံး ှ စ် ှ ိ

ေသာအခါယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်း တက်၍ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်သံးလမ

နန်းစံရေလသည်။‐ ၃ အီဂျစ်ဘရင်ေနေခါသည်သ့ကိဖမ်းဆီးထား ပီးေနာက်ယဒြပည်သတိ့ထံမှ

လက်ေဆာင် ပဏာအြဖစ်ြဖင့်ေငွအေလးချိန်ေပါင်ခနစ် ေထာင့်ငါးရာ ှ င့်ေ ေပါင်ချိန်ခနစ်ဆယ့်

ငါးေပါင်ကိေတာင်းခံေတာ်မ၏။‐ ၄ ေနေခါသည်ေယာခတ်၏ညီဧလျာကိမ်ကိ

ယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတင် ပီးလ င် ေယာယကိမ်ဟေသာနာမည်သစ်ကိေပး ေလသည်။

ေယာခတ်ကိမအီဂျစ်ြပည်သိ့ ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။ ၅ ေယာယကိမ်သည်အသက် ှ စ်ဆယ့်ငါး ှ စ်

ှ ိ ေသာအခါယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်း တက်၍ ေယ  ှ လင် မိ ့၌တစ်ဆယ့်တစ် ှ စ် နန်းစံရေလသည်။

သသည်မိမိ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိြပစ်မှား၏။‐ ၆ ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည်ယဒ

ြပည်သိ့ချင်းနင်းဝင်ေရာက် ပီးလ င် ေယာယ ကိမ်ကိဖမ်းဆီး၍သံ ကိး ှ င့်ချည်ေ ှ ာင်ကာ

ဗာဗလန်ြပည်သိ့ေခ ေဆာင်သွားေလ သည်။‐ ၇ ဗိမာန်ေတာ်ဘ ာအချို ့ကိလည်းယ၍

မိမိ၏ဗာဗလန်နန်းေတာ်တွင်ထားေတာ် မ၏။‐ ၈ ေယာယကိမ်၏စက်ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းသည့်

အ ပအမများ ှ င့်ကးလွန်သည့်ဒစ ိက် များအပါအဝင်သေဆာင် ွက်ခ့ဲသည့် အြခား

အမအရာအလံးစံကိယဒရာဇဝင်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသတည်း။ သ၏သားေတာ်

ေယေခါနိသည် ခမည်းေတာ်၏အ ိက် အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလသည်။ ၉

ေယေခါနိသည်အသက်တစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ ယဒြပည်ဘရင်အြဖစ်နန်းတက်

၍ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်သံးလမ နန်းစံ ရေလသည်။ သသည်လည်းထာဝရဘရား ကိြပစ်မှား၏။‐

၁၀ ေ ွဦးေပါက်ေသာအခါေနဗခဒ်ေနဇာမင်း သည်ေယေခါနိကိဖမ်းဆီး ပီးလ င်ဗာဗ

လန်ြပည်သိ့ေခ ေဆာင်သွား၏။ နန်းေတာ်ဘ ာ များကိလည်းသိမ်းယသွားေလသည်။ ထိ

ေနာက်ေနဗခဒ်ေနဇာသည်ေယေခါနိ၏ ဘေထွးေတာ် ေဇဒကိကိယဒဘရင်အြဖစ်ြဖင့်ေယ

ှ လင် မိ ့တွင်နန်းတင်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ေဇဒကိသည်အသက် ှ စ်ဆယ့်တစ် ှ စ် ှ ိ ေသာ

အခါယဒဘရင်အြဖစ်နန်းတက်၍ ေယ ှ လင် မိ ့တွင်တစ်ဆယ့်တစ် ှ စ်နန်းစံရေလ သည်။‐

၁၂ သသည်ထာဝရဘရားကိြပစ်မှား၍ထာဝရ ဘရား၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိဆင့်ဆိသ

ပေရာ ဖက်ေယရမိ၏စကားကိ ှ ိမ့်ချေသာစိတ် ြဖင့်နားမေထာင်ဘဲေန၏။ ၁၃

ေဇဒကိသည်ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းကိပန်ကန် ေလ၏။ ေနဗခဒ်ေနဇာသည်မိမိ၏ေကျးဇး

သစာေတာ်ကိေစာင့်ထိန်းရန် သ့အားအတင်း အ ကပ်ဘရားသခင်၏နာမေတာ်ကိတိင်

တည်ကျိန်ဆိေစေတာ်မခ့ဲ၏။ ေဇဒကိသည် ေခါင်းမာ၍ေနာင်တမရ။ ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ထံေတာ်သိ့ြပန်မလာဘဲေနေလသည်။‐ ၁၄

ယဒအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်များ၊ ယဇ် ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ြပည်သတိ့သည်လည်း

မိမိတိ့ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ လမျိုးတိ့၏အကျင့် ကိလိက်၍ ပ်တများကိဝတ် ပကိးကွယ်

ကာထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်သီးသန့် ထားေတာ်မေသာဗိမာန်ေတာ်ကိညစ်ညမ်း ေစ က၏။‐ ၁၅

သတိ့ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည် မိမိ၏လမျိုးေတာ် ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်

ကိချမ်းသာေပးေတာ်မလိသြဖင့် သတိ့အား သတိေပးရန်ေစတမန်များကိဆက်လက်

ေစလတ်ေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၁၆ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ဘရားသခင်၏ေစတမန် တိ့အားြပက်ရယ် ပ၍

အမိန့်ေတာ်ကိနားမေထာင် က။ ပေရာဖက်တိ့အားေြပာင်ေလှာင် က၏။ သိ့

ြဖစ်၍ေနာက်ဆံး၌ထာဝရဘရားသည်ြပင်း စွာအမျက်ထွက်ေတာ်မသြဖင့်

သတိ့အား ချမ်းသာမေပးေတာ့ေချ။ ၁၇ ထာဝရဘရားသည်ဗာဗလန်ဘရင်ကိေခ

ေဆာင်ေတာ်မခ့ဲ၏။ ထိဘရင်သည်လည်းယဒ လငယ်လ ွယ်များကိဗိမာန်ေတာ်ထဲ၌ပင်

သတ်ြဖတ်ေလသည်။ ဘရားသခင်သည်အသက် ကီးသ၊ ငယ်သ၊ ေယာကျာ်းမိန်းမ၊ ဖျားနာသ၊

ကျန်းမာသတိ့ကိမသနားဘဲ ှ ိ  ှ ိ သမ ေသာသတိ့ကိဗာဗလန်ဘရင်၏လက်သိ့ အပ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၈

ဗာဗလန်ဘရင်သည်ဗိမာန်ေတာ် ှ ိ အသံး အေဆာင်၊ ဗိမာန်ေတာ်ဘ ာ၊ မင်း ကီး ှ င့်မး

မတ်တိ့၏ဘ ာ ှ ိ သမ ကိသိမ်းသွားေလ သည်။‐ ၁၉ သသည်ဗိမာန်ေတာ် ှ င့် မိ ့ေတာ်ကိမီး ိ ့

လျက်ေယ  ှ လင် မိ ့ ိ းတိ့ကိ ဖိဖျက်၍ နန်းေတာ်အေဆာက်အအံများကိအဖိး

တန်ပစည်းများ ှ င့်အတမီး ိ ့ဖျက်ဆီး ေတာ်မ၏။‐ ၂၀ အသတ်မခံရဘဲကျန် ှ ိ ေနသတိ့ကိဗာဗ

လန်ြပည်သိ့ေခ ယသွား ပီးလ င် ေပရသိ အင်ပါယာ ိင်ငံေပ ထွန်းချိန်တိင်ေအာင် မိမိ

ှ င့်မိမိ၏သားေြမးများထံကန်ခံေစေလ သည်။‐ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍ပေရာဖက်ေယရမိအားြဖင့်``ဥပသ်

ေန့အလပ်ရပ်နားမ မ ပခ့ဲ ကသည်ကိြပန်လည်အစားထိး သည့်အေနြဖင့် ြပည်ေတာ်တွင်အ ှ စ်ခနစ်

ဆယ်တိင်တိင်လသဆိတ်ညံလျက်ေနလိမ့် မည်'' ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ

ဗျာဒိတ်ေတာ်သည်အေကာင်အထည်ေပ လာေတာ့၏။ ၂၂ ေပရသိဘရင်က

နန်းစံပထမ ှ စ်၌ထာဝရဘရားသည် သ့အား အမိန့်ေတာ်တစ်ရပ်ထတ်ဆင့်ေစေတာ်မ၍သ

၏အင်ပါယာ ိင်ငံတစ်ဝန်းလံးတွင်ဖတ် ကား ေကညာေစေတာ်မ၏။ ဤသိ့ ပေတာ်မြခင်း

မှာပေရာဖက်ေယရမိအားြဖင့်ထာဝရ ဘရားေပးေတာ်မေသာဗျာဒိတ်ေတာ်အတိင်း

ြဖစ်ပျက်လာေစရန်ပင်ြဖစ်သတည်း။ ၂၃ ထိအမိန့်ေတာ်တွင်``ဤအမိန့်ကားေပရသိ

ဧကရာဇ်က ၏အမိန့်ေတာ်ြဖစ်၏။ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခဘရင်ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားသည်ငါ့အားကမာတစ်ဝှမ်းလံးကိ အပ်စိးေစေတာ်မ၍ ယဒြပည်ေယ  ှ လင်

မိ ့၌ကိယ်ေတာ်၏အတွက် ဗိမာန်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ရန်တာဝန်ကိငါ့အားေပးအပ် ေတာ်မေလ ပီ။

ဘရားသခင်၏လမျိုး ေတာ်ြဖစ် ကကန်ေသာသအေပါင်းတိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွား ကေလာ့။

ဘရားသခင်သည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ ပါေစေသာ'' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ေလသည်။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒတိယေစာင် ပီး၏။
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၁ ေပရသိဘရင်က သည်ဧကရာဇ် မင်းအြဖစ်နန်းစံပထမ ှ စ်၌ထာဝရဘရားသည်

သ၏စိတ်ကိ ိးေဆာ်ေတာ်မသြဖင့်

အင်ပါယာ ိင်ငံတစ်ေလာက်လံးတွင်ေကညာရန်အမိန့်စာထတ်ြပန်ေတာ်မ၏။

ဤသိ့ ပေတာ်မသည်မှာပေရာဖက်ေယရမိအားြဖင့်

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မသည့်ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ င့်အညီ ြဖစ်ပျက်လာေစရန်ပင်ြဖစ်ေပသည်။ ၂

ထိအမိန့်ေတာ်တွင် ဤကားေပရသိြပည်က မင်း၏အမိန့်ေတာ်ြဖစ်သည်။

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားကမာတစ်ဝှမ်းလံးကိအစိးရေစေတာ်မ၍

ယဒြပည်ေယ  ှ လင် မိ ့၌ဗိမာန်ေတာ်ကိတည်ေဆာက်ရန် တာဝန်ကိငါ့အားေပးအပ်ေတာ်မေလ ပီ။‐ ၃

ထာဝရဘရားသည် မိမိလမျိုးေတာ်ဝင်ြဖစ်သတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါေစသတည်း။

သင်တိ့သည်ယဒြပည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွားေရာက်၍

ထိ မိ ့တွင်ကိးကွယ်ဝတ် ပသည့်ဘရားတည်းဟေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအတွက်

ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည်တည်ေဆာက် ကရမည်။‐ ၄ အကယ်၍ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်လျက် ှ ိ သည့်

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ဝင်ြပန်သွားရန်အတွက် အကအညီလိပါကသတိ့၏ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ လတိ့က

ကညီရ ကမည်။ သတိ့သည် ေ ၊ ေငွ၊ ရိကာ၊ ဝန်တင်တိရစာန်များအြပင်

ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်အတွက် အလဒါနများကိေပးရ ကမည်'' ဟပါ ှ ိ သတည်း။

၅ ထိအခါယဒ ှ င့် ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်သားချင်းစေခါင်းေဆာင်များ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊

ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ ှ င့် မိမိတိ့စိတ် ှ လံးကိဘရားသခင်ြပင်ဆင်ေတာ်မြခင်းခံ ကရသအေပါင်းတိ့သည်

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွားေရာက်၍

ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်အသင့်ြပင်ဆင် ကကန်၏။‐ ၆

ထိသတိ့ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ လတိ့သည် သတိ့အားေငွထည်၊ ေ ၊ ရိကာ၊ ဝန်တင်တိရစာန်၊

အြခားအဖိးထိက်ပစည်းများ ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်အတွက် အလဒါနများကိေပးအပ်ကညီ ကေလသည်။

၇ သတိ့အားက မင်းသည် ေယ  ှ လင် မိ ့မှ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းသိမ်းယ၍

မိမိ၏ဘရားတိ့ဗိမာန်တွင်ထား ှ ိ ခ့ဲသည့်ဖလားများကိေပးအပ်ေတာ်မ၏။‐ ၈

မင်း ကီးသည်ထိဖလားတိ့ကိေ တိက်စိးမိသေရဒတ်သိ့ေပးအပ်၍

မိသေရဒတ်သည်ယင်းတိ့ကိယဒဘရင်ခံေ ှ  ှ ဗာဇာသိ၊့‐ ၉

ေအာက်ပါအတိင်းစာရင်း ပလပ်ေပးအပ်ေလသည်။ ပေဇာ်သကာများထည့်ရန်ေ ဖလား

၃၀ ပေဇာ်သကာများထည့်ရန်ေငွဖလား ၁၀၀၀ အြခားဖလား ၂၉ ေ ဖလားအငယ်

၃၀ ေငွဖလားအငယ် ၄၁၀ အြခားအသံးအေဆာင်များ ၁၀၀၀ ၁၁

ေ ှ  ှ ဗာဇာသည်ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သများ ှ င့်အတ ဗာဗလန်ြပည်မှေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်ေသာအခါ

ေ ဖလား၊ ေငွဖလား ှ င့်အြခားပစည်းအသံးအေဆာင်အေရအတွက်

စစေပါင်းငါးေထာင့်ေလးရာတိ့ကိယေဆာင်ခ့ဲ၏။

၂ ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သများသည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့လည်းေကာင်း၊

ယဒြပည်ဇာတိ မိ ့ ွာများသိ့လည်းေကာင်း ြပန်ရန်ဗာဗလန်ြပည်မှထွက်ခွာလာ က၏။

သတိ့အိမ်ေထာင်စများသည်မိမိတိ့အားသံ့ပန်းများအြဖစ်

ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်လာစဥ်အခါမှအစ ပ၍ ဗာဗလန်ြပည်တွင်ေနထိင်ခ့ဲ က၏။‐ ၂

သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များမှာေဇ ဗေဗလ၊ ေယာ ၊ ေနဟမိ၊ သရာယ၊ ေရလာယ၊ ေမာ်ဒကဲ၊ ဗိလ ှ န်၊

မိဇပါ၊ ဗိဂဝဲ၊ ေရဟံ ှ င့်ဗာနာတိ့ြဖစ် က၏။ ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ ကသသားချင်းစအလိက်

လဦးေရစာရင်းမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်၏။ ၃ ပါ တ်သားချင်းမှ ၂၁၇၂ ေ ှ ဖတိသားချင်းစမှ ၃၇၂

အာရာသားချင်းစမှ ၇၇၅ ပါဟတ်ေမာဘသားချင်းစ (ေယာ  ှ င့်ယွာဘတိ့၏ေြမးများ) ၂၈၁၂

ဧလံသားချင်းစမှ ၁၂၅၄ ဇတုသားချင်းစမှ ၉၄၅ ဇကဲသားချင်းစမှ ၇၆၀ ဗာနိသားချင်းစမှ ၆၄၂

ေဗဗဲသားချင်းစမှ ၆၂၃ အာဇဂဒ်သားချင်းစမှ ၁၂၂၂ အေဒါနိကံသားချင်းစမှ ၆၆၆ ဗိဂဝဲသားချင်းစမှ

၂၀၅၆အာဒိန်သားချင်းစမှ ၄၅၄အာတာဟလည်းေကာင်းနာမည်တွင်သည့် ဟဇကိသားချင်းစမှ ၉၈

ေဗဇဲသားချင်းစမှ ၃၂၃ ေယာရသားချင်းစမှ ၁၁၂ ဟာ ံ သားချင်းစမှ ၂၂၃ ဂိဗာသားချင်းစမှ ၉၅ ၂၁

ေအာက်ပါေဖာ်ြပပါ မိ ့တွင်ေနထိင်ခ့ဲသဘိးေဘးတိ့မှ ဆင်းသက်ေပါက်ပွားလာသများသည်လည်း

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်လာ ကေလသည်။ ဗက်လင် မိ ့မှ ၁၂၃ ေနေတာဖ မိ ့မှ ၅၆ အာနသတ် မိ ့မှ ၁၂၈

အာဇမာဝက် မိ ့မှ ၄၂ ကိရယသာရိမ် မိ ့ေခဖိရ မိ ့ ှ င့် ေဗ တ် မိ ့တိ့မှ ၇၄၃ ရာမ မိ ့ ှ င့်ဂါဘ မိ ့မှ ၆၂၁

မိတ်မတ် မိ ့မှ ၁၂၂ ေဗသလ မိ ့ ှ င့်အာဣ မိ ့မှ ၂၂၃ ေနေဗာ မိ ့မှ ၅၂ မာဂဗိတ် မိ ့မှ ၁၅၆

အြခားဧလံ မိ ့မှ ၁၂၅၄ ဟာရိမ် မိ ့မှ ၃၂၀ ေလာဒ မိ ့ဟာဒိဒ် မိ ့ ှ င့် သေနာ မိ ့တိ့မှ ၇၂၅

ေယရိေခါ မိ ့မှ ၃၄၅ ေသနာ မိ ့မှ ၃၆၃၀ ၃၆ ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ ကေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်သားချင်းစစာရင်းမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။ ေယဒါယသားချင်းစ (ေယာ ၏

သားေြမးများ) ၉၇၃ ဣေမရသားချင်းစမှ ၁၀၅၂ ပါ ရသားချင်းစမှ ၁၂၄၇ ဟာရိမ်သားချင်းစမှ

၁၀၁၇ ၄၀ ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ ကေသာေလဝိအ ွယ်ဝင်သားချင်းစများမှာ

ေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။ ေယာ  ှ င့်ကာဒေမလသားချင်းစမှ (ေဟာဒဝိ၏သားေြမးများ) ၇၄ ၄၁

ဗိမာန်ေတာ်ဂီတပညာသည် (အာသပ်၏သားေြမးများ) ၁၂၈ ၄၂ ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်သား

( ှ လံု၊ အာတာ၊ တာလမန်၊ အကုပ်၊ ဟတိတ ှ င့်ေ ှ ာဗဲတိ့၏သားေြမးများ) ၁၃၉

၄၃ ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာေသာဗိမာန်ေတာ်အလပ်သမားသားချင်းစများမှာ၊

ဇိဟ၊ဟသဖ၊တေဗာက်၊ ေက တ်၊သယာဟ၊ပါဒန်၊ ေလဗန၊ဟာဂဘ၊အကုပ်၊

ဟာဂပ်၊ ှ ာလမဲ၊ဟာနန်၊ ဂိေဒလ၊ဂါဟာ၊ရာယ၊ ေရဇိန်၊ေနေကာဒ၊ဂဇမ်၊ သဇ၊ပါသာ၊ေဗသဲ၊

အာသနာ၊မဟနိမ်၊နဖသိမ်၊ ဗာကဗတ်၊ဟကဖ၊ယာရဟရ၊ ဗာဇလတ်၊မဟိဒ၊ဟရ ှ ၊

ဗာကတ်၊သိသရ၊သာမ ေနဇိ ှ င့်ဟတိဖတိ့ြဖစ် က၏။ ၅၅ ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ ကေသာ

ေ ှ ာလမန်၏အေစခံသားချင်းစများမှာ၊ ေသာတဲ၊ေသာဖရက်၊ေပ ဒ၊

ယာလ၊ဒါကန်၊ဂိေဒလ၊ ေ ှ ဖတိ၊ဟတိလ၊ေပါခရက်၊ေဇဗိမ် ှ င့်အာမိတိ့ြဖစ်သည်။

၅၈ ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ ကေသာေ ှ ာလမန်၏အေစခံများ ှ င့်

ဗိမာန်ေတာ်အလပ်သမားများ၏သားေြမးဦးေရစစေပါင်းမှာ သံးရာကိးဆယ့် ှ စ်ေယာက်ြဖစ်သတည်း။

၅၉ ေတလေမလ မိ၊့ ေတလဟာသ မိ၊့ ေခ ပ် မိ၊့ အဒန် မိ ့ ှ င့်ဣေမရ မိ ့တိ့မှထွက်ခွာလာေသာ၊‐

၆၀ ေဒလာယ၊ ေတာဘိ ှ င့်ေနေကာဒသားချင်းစအ ွယ်ဝင်များမှာ

ေြခာက်ရာငါးဆယ့် ှ စ်ေယာက်ြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးမှ

မိမိတိ့ဆင်းသက်ေပါက်ပွားလာေ ကာင်းသက်ေသခံအေထာက်အထားမြပ ိင် က။ ၆၁

ေအာက်ပါယဇ်ပေရာဟိတ်သားချင်းစများသည် မိမိတိ့ဘိးေဘးများကားမည်သမည်ဝါြဖစ်သည်ကိ

သက်ေသခံအေထာက်အထားြပရန်မှတ်တမ်းတစ်စံတစ်ရာ ှ ာ၍မေတွ့ ိင် က။ဟဗာယသားချင်းစ၊

ဟကုတ်သားချင်းစ ှ င့်ဗာဇိလဲသားချင်းစ။ (ဗာဇိလဲယဇ်ပေရာဟိတ်သားချင်းစ၏

ဘိးေဘးြဖစ်သသည်ဂိလဒ်ြပည်သားဗာဇိလဲသားချင်းစမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ှ င့်စံဖက် ပီးေနာက်

မိမိေယာကမ၏နာမည်ကိခံယခ့ဲ၏။) ထိသတိ့သည်မိမိတိ့ဘိးေဘးများမှာမည်သမည်ဝါြဖစ်သည်ကိ

သက်ေသခံအေထာက်အထားမြပ ိင် ကသြဖင့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်များအြဖစ်အသိအမှတ် ပြခင်းကိမခံ ကရ။‐ ၆၃ ယဒဘရင်ခံကသတိ့အားသင်တိ့သည်

ဥရိမ် ှ င့်သမိမ် ကိအသံး ပ ိင်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်မေပ ထွန်းမီ၊

သန့် ှ င်းေသာအစာများကိမသံးေဆာင်ရဟေြပာ ကားလိက်သည်။ ၆၄

ြပန်လာ ကေသာြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သစစေပါင်းဦးေရမှာ ၄၂၃၆၀ သတိ့၏အေစခံေယာကျာ်း

မိန်းမ ၇၃၃၇ အမျိုးသားအမျိုးသမီး ဂီတပညာသည်များ ၂၀၀ ြမင်း ၇၃၆ ေကာင်

ြမည်း ၂၄၅ ေကာင် ကလားအတ် ၄၃၅ ေကာင် လား ၆၇၂၀ ေကာင် ၆၈

ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သတိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်သိ့ေရာက် ှ ိ  ကေသာအခါ

သားချင်းစေခါင်းေဆာင်အချို ့တိ့သည်

ေနရာေဟာင်းတွင်ဗိမာန်ေတာ်ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်အတွက်

မိမိတိ့ေစတနာအေလျာက်ေပးလ ကေလသည်။‐ ၆၉ ဤတည်ေဆာက်မြဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက်

သတိ့သည်တတ် ိင်သမ အတိင်း ေ တစ်ေထာင့်သံးဆယ်ေပါင်၊

ေငွငါးေထာင်ခနစ်ရာေလးဆယ်ေပါင် ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ်များအတွက်ဝတ်စံတစ်ရာတိ့ကိလ က၏။

၇၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ ှ င့်လအချို ့တိ့သည်

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့မဟတ်ထိ မိ ့အနီးတွင်ေနထိင် က၏။ ဂီတပညာသည်များ၊

ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်သားများ ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်အလပ်သမားများသည်

အနီးအနား ှ ိ  မိ ့တိ့တွင်ေနထိင် ကေလသည်။ ကျန်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

မိမိတိ့ဘိးေဘးေနထိင်ခ့ဲေသာ မိ ့များသိ့သွားေရာက်ေနထိင် ကသည်။

၃ သတမလသိ့ေရာက်ေသာအခါဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် မိမိတိ့၏ မိ ့ ွာများ

တွင်အတည်တကျေနထိင်လျက် ှ ိ  က၏။ ထိေနာက်သတိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်

စေဝး ကလျက်၊‐ ၂ ေယာဇဒက်၏သားေယာ  ှ င့်အေဖာ်ယဇ်ပေရာ ဟိတ်များ၊

ှ ာလေသလ၏သားေဇ ဗေဗလ ှ င့်တကွ သ၏ေဆွမျိုးသားချင်းများသည်

ဘရားသခင်၏အေစခံေမာေ ှ စီရင်သည့် ပညတ်ကျမ်းတွင်ပါ ှ ိ ေသာ န် ကားချက်

များအတိင်း ယဇ်များကိမီး ိ ့ပေဇာ် ိင် ရန်ယဇ်ပလင်ကိတည်ေဆာက် က၏။‐ ၃

သတိ့သည်ထိြပည်တွင်ေနထိင်သအြခား အမျိုးသားတိ့ကိေ ကာက်ေသာ်လည်း
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ယဇ် ပလင်ကိအေဟာင်း၌ပင်ြပန်လည်တည်ေဆာက် ကေလသည်။

ထိေနာက်နံနက် ှ င့်ညဥ့်ဦးတွင် ပေဇာ်ေနကျြဖစ်သည့်မီး ိ ့ရာယဇ်တိ့ကိ စတင်ပေဇာ် က၏။‐ ၄

သတိ့သည်စည်းမျဥ်းသတ်မှတ်ချက်များ ှ ိ သည့်အတိင်း တဲေနပဲွကိကျင်းပ က၏။ ေန့

စဥ်ပေဇာ်အပ်သည့်ယဇ်များကိလည်းပေဇာ် က၏။‐ ၅ ထိ့အြပင်သတိ့သည်အ မဲပေဇာ်ရသည့်

တစ်ေကာင်လံးမီး ိ ့ရာယဇ်များကိလည်းေကာင်း၊ လဆန်းေန့ပဲွေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊ ထာဝရ

ဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်ရာ အြခားပဲွေန့ များ၌ပေဇာ်အပ်သည့်ယဇ်များကိလည်း

ေကာင်း၊ ထာဝရဘရားအားမိမိတိ့ေစတနာ အေလျာက်ေပးလသည့်ပေဇာ်သကာများ

ကိလည်းေကာင်းတင်လပေဇာ် ကေလ သည်။‐ ၆ ြပည်သတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည်တည်

ေဆာက်ရန်အစမ ပရေသးေသာ်လည်း သတမ လ၊ ပထမေန့၌မီး ိ ့ပေဇာ်ရာယဇ်များကိ

ထာဝရဘရားအား စတင်ပေဇာ် ကကန်၏။ ၇ ြပည်သတိ့သည်ပန်းရန်များ ှ င့်လက်သမား

များကိေပးေချရန်ေငွေပးလ က၏။ ေပရသိ ဘရင်က မင်းခွင့် ပချက်အရေလဗ န် ေတာမှ

သစ်ကတိးများကိ ယေပဆိပ်အေရာက် စံေမျာေစြခင်းငှာ တ  ှ င့်ဇိဒန် မိ ့သား များထံသိ့အစားအစာ၊

စပျစ်ရည် ှ င့် သံလွင်ဆီတိ့ကိေပးပိ့ က၏။‐ ၈ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ဗိမာန်

ေတာ်တည်ခ့ဲရာသိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာသည့် ှ စ်၊ ဒတိယလ၌ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်မ လပ်ငန်းကိ

စတင်လပ်ကိင် ကေလသည်။ ေဇ ဗ ေဗလ၊ ေယာ  ှ င့်ေဆွမျိုးသားချင်းများ၊ ယဇ်

ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင်များမှစ ၍ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်လာ ကသည့်ြပည်

ှ င်ဒဏ်သင့်သအေပါင်းတိ့သည် တည်ေဆာက် မလပ်ငန်းတွင်ပါဝင် ကေလသည်။ အသက်

ှ စ်ဆယ် ှ င့်အထက် ှ ိ သေလဝိအ ွယ် ဝင်တိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်မကိ

ကီး ကပ်ရန်တာဝန်ယ ကရ၏။‐ ၉ ေလဝိအ ွယ်ဝင်ေယာ  ှ င့်သားများ (ေဟာဒဝိ သားချင်းစမှ)

ကာဒေမလ ှ င့်သားများသည် ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်မကိ ကီး ကပ်ရန် တာဝန်ယရာတွင်

ပါဝင်ေဆာင် ွက် ကေလ သည်။ (သတိ့အားေဟနဒဒ်သားချင်းစမှ ေလဝိအ ွယ်ဝင်များကအကအညီ

ေပး က၏။) ၁၀ တည်ေဆာက်သတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်ကိအတ် ြမစ်ချ ကေသာအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့

သည်မိမိတိ့ဝတ်လံများကိဝတ်၍ တံပိး ခရာများကိကိင်ေဆာင်ကာေနရာယ က၏။

အာသပ်သားချင်းစမှေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ ကလင်းကွင်းများကိကိင် က၏။ သတိ့သည်

ဒါဝိဒ်မင်းေပးခ့ဲသည့် န် ကားချက်အတိင်း ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ က၏။‐ ၁၁

သတိ့က၊ ``ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အတွက်

ထား ှ ိ ေတာ်မေသာေမတာေတာ်သည် ထာဝစဥ်တည်ပါ၏'' ဟေသာသီချင်းကိထပ်ကာထပ်ကာသီဆိ၍

ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ က၏။ ဗိမာန်ေတာ်အတ်ြမစ်ကိချ ပီးြဖစ်သြဖင့် လ

အေပါင်းတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ဂဏ် ေတာ်ကိဟစ်ေအာ်ချီးမွမ်း ကကန်၏။‐ ၁၂

ဗိမာန်ေတာ်ေဟာင်းကိြမင်ဖးေသာအသက် ကီး သယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ

ှ င့်သားချင်းစဦးစီးအေြမာက်အြမားတိ့သည် ဤဗိမာန်ေတာ်အတ်ြမစ်ချသည်ကိြမင်ေသာ် ေအာ်

ဟစ်ငိေ ကး ကကန်၏။ သိ့ရာတွင်အြခားသတိ့ ကမဝမ်းေြမာက်စွာေ ကးေ ကာ် ကေလသည်။‐ ၁၃

ဝမ်းေြမာက်စွာေ ကးေကာ်သံ ှ င့်ငိေ ကးသံကိ အဘယ်သမ ခဲွြခား၍မရ က။ လတိ့သည်

ကျယ်စွာေအာ်ဟစ်ကေသာေကာင့် အေဝးကပင် ကားရေလသည်။

၄ ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာေသာသတိ့သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်ကိ

ြပန်လည်တည်ေဆာက်လျက် ှ ိ ေ ကာင်း

ယဒအ ွယ် ှ င့်ဗယာမိန်အ ွယ်တိ့၏ရန်သများ ကားသိ ကေသာအခါ၊‐ ၂

သတိ့သည်ေဇ ဗေဗလ ှ င့်သားချင်းစေခါင်းေဆာင်များထံသိ့သွား၍``ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်မတွင်

ငါတိ့ကိလည်းသင်တိ့ ှ င့်အတပါဝင်ခွင့် ပပါ။

ငါတိ့သည်သင်တိ့ကိးကွယ်သည့်ဘရားကိပင်ကိးကွယ်ပါ၏။

ငါတိ့အားဤအရပ်တွင်ေနထိင်ရန်အာ ရိဘရင်ဧသရဟဒုန်ေစလတ်လိက်ချိန်မှအစ ပ၍

ထိဘရားကိယဇ်ပေဇာ်ခ့ဲ ကပါသည်'' ဟေြပာ ကား က၏။

၃ ေဇ ဗေဗလ၊ ေယာ  ှ င့်သားချင်းစဦးစီးများက

သတိ့အား``ငါတိ့သည်ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအတွက်ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်ရာတွင်

သင်တိ့၏အကအညီကိမလိပါ။ ေပရသိဘရင်က ၏အမိန့်ေတာ်အရ

ထိဗိမာန်ေတာ်ကိငါတိ့ကိယ်တိင်တည်ေဆာက် ကပါမည်'' ဟြပန်ေြပာ က၏။ ၄

ထိအခါထိြပည်တွင်ေနထိင်လာခ့ဲ ကသများသည် တည်ေဆာက်ေသာယဒအမျိုးသားတိ့ကိ

စိတ်ပျက်အားေလျာ့၍အထမေြမာက်ေစရန် အစိးရအရာ ှ ိ တိ့အားတံစိးလက်ေဆာင်ေပး က၏။‐

၅ ဧကရာဇ်မင်းက လက်ထက်မှဧကရာဇ်မင်းဒါရိလက်ထက်တိင်ေအာင်

သတိ့သည်ဤအတိင်းေ ှ ာင့်ယှက် ကေလသည်။ ၆ ေပရသိဧကရာဇ်ဘရင်ေဇရဇ်နန်းတက်စ၌

ယဒြပည် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင် ကသတိ့၏ရန်သများသည်

သတိ့အေပ ၌စွပ်စဲွချက်တင်သွင်း က၏။ ၇

တစ်ဖန်ေပရသိဧကရာဇ်ဘရင်အာတေဇရဇ်လက်ထက်၌ဗိ ှ လံ၊ မိသေရဒတ်၊

တေဗလ ှ င့်သတိ့၏အေပါင်းအေဖာ်တိ့သည် မင်း ကီးထံသိ့ေလာက်လာတင်သွင်း က၏။

ထိေလာက်လာကိအာရမိဘာသာစကားြဖင့် ေရးသားြပန်ဆိကာဖတ်ြပရန်ပင်ြဖစ်သည်။ ၈

ထိ့ြပင်ေယ  ှ လင် မိ ့အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍ ဘရင်ခံေရဟံ ှ င့်အတွင်းဝန် ှ ိ မ ှ ဲ တိ့က

အာတေဇရဇ်မင်းထံသိ့ေအာက်ေဖာ်ြပပါစာကိေရးသားေပးပိ့ ကေလသည်။

၉ ``ဘရင်ခံေရဟံ၊ အတွင်းဝန် ှ ိ မ ှ ဲ  ှ င့်သတိ့၏အေပါင်းအေဖာ်များ၊

တရားသ ကီးများ၊ ေဘရက် မိ၊့ ဗာဗလန် မိ၊့ ဧလံြပည် ှ ိ   ှ န် မိ ့တိ့မှ

လာေရာက်အမထမ်း ကေသာအရာ ှ ိ များ၊‐ ၁၀ ှ မာရိ မိ ့ ှ င့်ဥဖရတ်ြမစ် ကီးအေနာက်ဘက် ှ ိ ြပည်နယ်

သိ့ေြပာင်းေ ့ေနထိင်ေစရန်တန်ခိး ကီးမားသည့်အာသနပါမင်းေစလတ်လိက်သည့်အြခားြပည်သများထံမှ''

၁၁ (စာတွင်ပါ ှ ိ သည့်အေကာင်းအရာများမှာ ေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။)

``အာတေဇရဇ်မင်းထံသိ့ဘရင်အေစခံများြဖစ် ကေသာ

ဥဖရတ်ြမစ် ကီးအေနာက်ဘက်ြပည်နယ်သားတိ့ကအစီရင်ခံအပ်ပါသည်။'' ၁၂

``အ ှ င်၏အြခားနယ်ေြမများမှ ဤအရပ်သိ့လာေရာက် ကေသာယဒအမျိုးသားတိ့သည်

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်အေြခစိက်ေနထိင်ကာ

ထိဆိးညစ်ပန်ကန်တတ်ေသာ မိ ့ကိြပန်လည်တည်ေဆာက်လျက် ှ ိ ေ ကာင်း

အ ှ င့်အားအက ်ပ်တိ့ေလာက်ထားအပ်ပါသည်။ သတိ့သည် မိ ့ ိ းများကိ

ြပန်လည်စတင်ေဆာက်လပ်လျက်ေန က ပီြဖစ်၍မ ကာမီ ပီးစီးပါမည်။‐ ၁၃ အ ှ င်မင်း ကီး၊

ဤ မိ ့ကိြပန်လည်တည်ေထာင်ကာ မိ ့ ိ းများကိလည်းေဆာက်လပ် ပီးစီးသွားပါက

မိ့သ မိ ့သားတိ့သည်အေကာက်အခွန်များကိေပးေဆာင် ကေတာ့မည်မဟတ်ပါ။

သိ့ြဖစ်၍အ ှ င်၏အခွန်ေတာ်ေလျာ့နည်းသွားပါလိမ့်မည်။'' ၁၄

``အက ်ပ်တိ့သည်အ ှ င်၏ေကျးဇးေတာ် ှ င့်မကင်းသများြဖစ်သည့်အေလျာက်

ယင်းသိ့အခွန်ေတာ်ယတ်ေလျာ့မကိမေတွ့မြမင်လိ ကပါ။‐

၁၅ ထိ့ေကာင့်အ ှ င်၏ဘိးေတာ်ေဘးေတာ်များထား ှ ိ ခ့ဲသည့်

မှတ်တမ်းများကိအမိန့်ထတ်ဆင့်၍ ှ ာေဖွ ကည့် ေစေတာ်မပါက

ဤ မိ ့သည်ပန်ကန်ေလ့ ှ ိ ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊

ေ ှ းကာလမှအစ ပ၍ြပည်နယ်များကိအပ်စိးေသာဘရင်များ၊

ဘရင်ခံများအားဒကေပးခ့ဲဖးေ ကာင်းကိလည်းေကာင်းေတွ့ ှ ိ ရပါလိမ့်မည်။

ဤ မိ ့သားတိ့သည်အစဥ်ပင်အပ်ချုပ်ရခက်သများြဖစ် ကပါ၏။

ဤအေကာင်းေ ကာင့်ဤ မိ ့သည်ဖျက်ဆီးြခင်းခံခ့ဲရပါသည်။‐ ၁၆

သိ့ြဖစ်၍ဤ မိ ့ ှ င့် မိ ့ ိ းကိ ပီးစီးေအာင်ြပန်လည်တည်ေဆာက်ခ့ဲလ င်

အ ှ င်မင်း ကီးသည်ဥဖရတ်ြမစ် ကီးအေနာက်ဘက်ြပည်နယ်ကိထိန်းသိမ်းအပ်ချုပ် ိင်ေတာ့မည်မဟတ်ေကာင်းေလ ာက်ထားအပ်ပါသည်''

ဟ၍တည်း။ ၁၇ မင်း ကီး၏ြပန် ကားလာမှာ၊ ``ဘရင်ခံေရဟံ၊

အတွင်းဝန် ှ ိ မ ှ ဲ  ှ င့်တကွ အေပါင်းအေဖာ်များြဖစ် ကေသာ ှ မာရိ မိ ့သားများ ှ င့်

ဥဖရတ်ြမစ် ကီးအေနာက်ဘက်ြပည်နယ်သားတိ့အား တ်ခွန်းဆက်သလိက်ပါသည်။'' ၁၈

``သင်တိ့ေပးပိ့လိက်ေသာစာကိဘာသာြပန်၍ ငါ့အားဖတ်ြပ ကသည်။‐ ၁၉

ငါသည်အမိန့်ထတ်ဆင့်၍ ှ ာေဖွ ကည့် ရာေယ  ှ လင် မိ ့သည်ေ ှ းကာလမှအစ ပ၍

ဧကရာဇ်မင်းတိ့ကိေတာ်လှန်ပန်ကန်ေလ့ ှ ိ ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ ပန်ကန်သများ၊

အေ ှ ာင့်အယှက်ေပးတတ်သများ ှ င့်ြပည့် ှ က်ေနေကာင်းကိလည်းေကာင်းေတွ့ ှ ိ ရသည်။‐

၂၀ တန်ခိး ကီးေသာဘရင်များသည်ထိ မိ ့တွင်စိးစံကာ

ဥဖရတ်ြမစ် ကီးအေနာက်ဘက်ြပည်နယ်တစ်ခလံးမှအခွန်ဘ ာေတာ်များကိေကာက်ခံခ့ဲ က၏။‐

၂၁ သိ့ြဖစ်၍ငါ၏ထံမှေနာက်ထပ်အမိန့်တစ်စံတစ်ရာမရမချင်း၊

ထိ မိ ့ြပန်လည်တည်ေဆာက်မကိရပ်ဆိင်းထား ကရန်သင်တိ့အမိန့်ထတ်ဆင့် ကရမည်။‐ ၂၂

ငါ၏အကျိုးကိထပ်မံ၍မထိမခိက်ေစရန်ယင်းအမိန့်ကိချက်ချင်းထတ်ြပန် ကရမည်''

ဟ၍တည်း။ ၂၃ ဧကရဇ်ဘရင်အာတေဇရဇ်ထံမှဤစာကိ

ေရဟံ၊ ှ ိ မ ှ ဲ  ှ င့်သတိ့၏အေပါင်းအေဖာ်တိ့အားဖတ်ြပေသာအခါ

သတိ့သည်ချက်ချင်းပင်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့အလျင်အြမန်သွား၍

ယဒအမျိုးသားတိ့အားဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်မကိအ ိင်အထက်ရပ်ဆိင်းေစ က၏။ ၂၄

ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်မသည်ေပရသိဧကရာဇ်ဒါရိ နန်းစံဒတိယ ှ စ်တိင်ေအာင်ရပ်စဲခ့ဲေလသည်။
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၅ ပေရာဖက်ဟဲ ှ င့်ဣေဒါသားပေရာဖက်ဇာခရိတိ့သည်

ယဒြပည် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင်သယဒအမျိုးသားတိ့အား

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိြပန် ကား က၏။‐

၂ ှ ာလေသလ၏သားေဇ ဗေဗလ ှ င့်ေယာဇဒက်၏သားေယာ တိ့သည်

ထိဗျာဒိတ်စကားများကိ ကားေသာအခါေယ  ှ လင် မိ၊့

ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည်စတင်တည်ေဆာက် ကေလသည်။

ပေရာဖက် ှ စ်ပါးတိ့သည်သတိ့အားဝိင်းဝန်းကညီ က၏။

၃ ဥဖရတ်ြမစ် ကီးအေနာက်ဘက်ြပည်နယ်၏ဘရင်ခံတာတနဲ၊

ေ ှ သာေဗာဇနဲ ှ င့်သတိ့၏လပ်ေဖာ်ေဆာင်ဘက်အရာ ှ ိ များသည်

ချက်ချင်းပင်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွား၍``ဤဗိမာန်ေတာ်ကိတည်ေဆာက်မွမ်းမံရန်

သင်တိ့အားအဘယ်သအမိန့်ေပးပါသနည်း'' ဟေမးြမန်း က၏။‐ ၄

သတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်မတွင် ပါဝင်ကညီ ကသတိ့၏အမည်များကိေတာင်းယ က၏။‐ ၅

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်ယဒေခါင်းေဆာင်များအားေစာင့်ထိန်း ကည့် လျက်ေနေတာ်မသြဖင့်

ေပရသိအရာ ှ ိ တိ့သည်ဒါရိမင်းထံသိ့စာေရးအေကာင်း ကားရန် ှ င့်

ထိမင်းထံမှအမိန့်တစ်စံတစ်ရာြပန်လည်မရမချင်းမည်သိ့မ အေရးယေဆာင် ွက်ြခင်းမ ပရန်ဆံးြဖတ် က၏။‐

၆ သတိ့သည်မင်း ကီးထံသိ့အစီရင်ခံစာေပးပိ့ က၏။ ၇

ထိအစီရင်ခံစာတွင်``ဧကရာဇ်မင်းဒါရိထံသိ့အစီရင်ခံအပ်ပါသည်။

အ ှ င်သည် ငိမ်းချမ်းစွာစိးစံေတာ်မ ိင်ပါေစေသာ။ ၈ ``အက ်ပ်တိ့သည်ယဒြပည်သိ့သွားေရာက် ကရာ

ကီးြမတ်ေသာဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်ကိ ေကျာက်တံး ကီးများြဖင့်တည်ေဆာက်၍

ေကျာက်နံရံများေပ တွင်သစ်သားယက်မများကပ်လျက်လပ်ေဆာင်ေန ကသည်ကိေတွ ့ြမင်ရေကာင်း

အ ှ င်မင်း ကီးအားေလာက်ထားအစီရင်ခံအပ်ပါသည်။

တည်ေဆာက်မကိလံ့လြဖင့်လပ်ေဆာင် ကေသာေကာင့် တိးတက်ေအာင်ြမင်လျက် ှ ိ ပါသည်။

၉ ``ထိေနာက်အက ်ပ်တိ့သည်ြပည်သ့ေခါင်းေဆာင်များအား

ထိဗိမာန်ကိအဘယ်သ၏အမိန့်ခွင့် ပချက်အရြပန်လည်တည်ေဆာက် ကသည်ကိေမးြမန်းပါသည်။‐

၁၀ ထိတည်ေဆာက်မကိေခါင်းေဆာင်သများ၏အမည်များကိလည်း

အ ှ င့်ထံအေကာင်း ကား ိင်ရန်အက ်ပ်တိ့ေတာင်းယ ကပါသည်။‐

၁၁ သတိ့က`ငါတိ့သည်မိးေြမ ှ င်ဘရားသခင်အေစခံများြဖစ်၍

ေ ှ း ှ စ်ေပါင်းများစွာကပင်တန်ခိး ကီးမားသည့်

ဣသေရလဘရင်တစ်ပါးတည်ေဆာက်မွမ်းမံထားခ့ဲသည့်ဗိမာန်ေတာ်ကိ

ြပန်လည်တည်ေဆာက်မွမ်းမံ ကြခင်းြဖစ်ပါသည်။‐ ၁၂

သိ့ရာတွင်ငါတိ့သည်မိးေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ်ခ့ဲ ကသြဖင့်

ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ၏လက်သိ့အပ်ေတာ်မေလသည်။

ဗိမာန်ေတာ်သည်လည်း ပိပျက်၍ြပည်သတိ့သည် ဗာဗလန် မိ ့သိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့် ကရပါ၏''

ဟေြပာ ကား ကပါသည်။‐ ၁၃ ထိ့ေနာက်သတိ့က`ဗာဗလန်ဧကရာဇ်ဘရင်က သည်

မိမိနန်းစံပထမ ှ စ်၌ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန် အမိန့်ထတ်ဆင့်ေတာ်မပါ၏။‐

၁၄ ထိမင်းသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်ေတာ်မှေနဗခဒ်ေနဇာသိမ်းယကာ

ဗာဗလန် မိ ့ဘရားဗိမာန်တွင်ထား ှ ိ သည့်ဗိမာန်ေတာ်ဆိင်ရာေ ၊

ေငွအသံးအေဆာင်ေတာ်များကိြပန်လည်ေပးအပ်ေတာ်မခ့ဲပါ၏။‐ ၁၅က မင်းသည်ယဒဘရင်ခံအြဖစ်

မိမိခန့်ထားသည့်ေ ှ  ှ ဗာဇာအမည် ှ ိ သ၏လက်သိ့ ထိအသံးအေဆာင်ေတာ်များကိအပ် ှ ံ ေတာ်မ၍

ေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်ေတာ်သိ့ြပန်လည်ယေဆာင်သွားေစ ပီးလ င် ထိဗိမာန်ေတာ်ကိေနရာေဟာင်းတွင်

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်မိန့်မှာေတာ်မပါ၏။‐ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍ေ ှ  ှ ဗာဇာသည်လာေရာက် ပီးေနာက်

ဗိမာန်ေတာ်အတ်ြမစ်ကိချပါ၏။ ထိဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်မမှာ

ယေန့တိင်ဆက်လက်လပ်ကိင်လာခ့ဲေသာ်လည်းမ ပီးြပတ်ေသးပါ' ဟြပန်လည်ေြပာ ကား ကပါသည်။

၁၇ ``ေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည်တည်ေဆာက်ေစရန် က မင်းအမိန့်ေတာ် ှ ိ မ ှ ိ သိ ိင်ရန်

အ ှ င်မင်း ကီးအလိ ှ ိ ေတာ်မပါလ င် နန်းတွင်းမှတ်တမ်းများတွင်ယခ ှ ာေဖွ၍ ကည့်ေစေတာ်မပါ။

ထိေနာက်ဤအမကိအ ှ င်အဘယ်သိ့ ပေစေတာ်မလိသည်ကိ အက ်ပ်တိ့အားအမိန့် ှ ိ ေတာ်မပါ''

ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ေလသည်။

၆
သိ့ြဖစ်၍ဧကရာဇ်မင်းဒါရိသည်ဗာဗလန် မိ ့တွင်

ထား ှ ိ သည့်နန်းေတာ်မှတ်တမ်းများတွင် ှ ာေဖွ ကည့် ရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၂

သိ့ရာတွင်ေအာက်ပါမှတ်တမ်း၌ပါ ှ ိ သည့်စာလိပ်ကိ ေမဒိြပည်နယ်၊ အာခေမသ မိ ့၌သာေတွ ့ ှ ိ  ကရ၏။

၃ ထိစာလိပ်တွင်``က ဘရင်သည်မိမိနန်းစံပထမ ှ စ်၌ယဇ်များကိပေဇာ်ရန် ှ င့်

ပေဇာ်သကာများကိမီး ိ ့ရန်ဌာနေတာ်အြဖစ်ြဖင့်

ေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည်တည်ေဆာက်ရမည်ဟအမိန့်ေတာ် ှ ိ ၏။

ဗိမာန်ေတာ်သည်အြမင့်ေပကိးဆယ် ှ င့်အချင်းေပကိးဆယ် ှ ိ ရမည်။‐ ၄

နံရံများကိေကျာက်တံးတန်းသံးဆင့်၊ သစ်သားတန်းတစ်ဆင့်ကျအထပ်ထပ်ေဆာက်လပ်ရမည်။

ကန်ကျသည့်စရိတ်မှန်သမ ကိ ဘရင့်ဘ ာေတာ်တိက်မှထတ်၍သံးစဲွရမည်။‐

၅ ေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်ေတာ်မှဗာဗလန် မိ ့သိ့

ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းယေဆာင်လာခ့ဲသည့်ေ ေငွအသံးအေဆာင် ှ ိ သမ ကိလည်း

သက်ဆိင်ရာေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်ေတာ်သိ့ြပန်လည်ေပးပိ့ရမည်'' ဟ၍ေဖာ်ြပပါ ှ ိ ပါ၏။ ၆

ဧကရာဇ်မင်းဒါရိသည်ြပန် ကားစာကိေပးပိ့ေတာ်မသည်။ ထိြပန် ကားစာတွင်၊

``ဥဖရတ်ြမစ် ကီးအေနာက်ဘက်ြပည်နယ်ဘရင်ခံတာတနဲ၊ ေ ှ သာေဗာဇနဲ၊

ဥဖရတ်ြမစ် ကီးအေနာက်ဘက်ြပည်နယ် ှ ိ သင်တိ့၏လပ်ေဖာ်ေဆာင်ဘက်အရာ ှ ိ များသိ၊့

``သင်တိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်အနီးသိ့မချဥ်းမကပ် က ှ င့်။‐ ၇

ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်မကိလည်းမေ ှ ာင့်ယှက် က ှ င့်။ယဒဘရင်ခံ ှ င့်ယဒေခါင်းေဆာင်တိ့အား

ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်ကိေနရာေဟာင်းတွင် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ခွင့် ပ ကေလာ့။‐ ၈

ြပန်လည်တည်ေဆာက်မတွင်သတိ့ကိကညီ ကရန် ယခသင်တိ့အားငါအမိန့်ေတာ် ှ ိ သည်။

တည်ေဆာက်မအဆက်မြပတ်ေစရန် ကန်ကျစရိတ်များကိဥဖရတ်ြမစ်အေနာက်ဘက်ေဒသမှ

ေကာက်ခံရ ှ ိ ေသာအခွန်ေငွများြဖစ်သည့်ဘရင်၏ဘ ာေတာ်မှမဆိင်းမတွထတ်ေပး ကေလာ့။‐

၉ ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင် ှ စ်သက်လက်ခံေတာ်မသည့်ယဇ်များကိပေဇာ်၍

ငါ ှ င့်ငါ၏သားများအတွက်ကိယ်ေတာ်၏ေကာင်းချီးမဂလာကိေတာင်းခံေပး ကရန်

ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ယဇ်ပေရာဟိတ်များက

မီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာများအြဖစ်ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်အားဆက်သရန်

လိအပ်သမ ေသာ ွားသငယ်၊ သိး၊ သိးသငယ်၊ ဂျံ ုစပါး၊ ဆား၊ စပျစ်ရည်၊

သံလွင်ဆီကိေန့စဥ်ေန့တိင်းမပျက်မကွက်ေပး ကေလာ့။‐ ၁၁ ထပ်မံ၍ငါမိန့်ဆိသည်မှာ

ဤအမိန့်ကိမနာခံေသာသအား သ၏အိမ်မှယက်မတစ်ေချာင်းကိယ၍ထိပ်ကိခ န်ေအာင် ပလျက်၊

သပ်လ ို၍သတ်ေစ၊ သ၏အိမ်သည်လည်းအမိက်ပံက့ဲသိ့ြဖစ်ပါေစ။‐ ၁၂ ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ

မိမိအားကိးကွယ်ဝတ် ပရာဌာနေတာ်အြဖစ်ေ ွးချယ်သတ်မှတ်ေတာ်မေသာဘရားသခင်သည်

ဤအမိန့်ကိဖီဆန်ကာေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖိဖျက်ရန် ကိးစားသ

အဘယ်ဘရင်သိ့မဟတ်လမျိုးကိမဆိဖျက်ဆီးေတာ်မပါေစသတည်း။

ဤကားငါဒါရိမင်း၏အမိန့်ေတာ်ြဖစ်၏။ အမိန့်ေတာ်အတိင်းနာခံ ကေလာ့'' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ေလသည်။

၁၃ ထိအခါဘရင်ခံတာတနဲ၊ ေ ှ သာေဗာဇနဲ ှ င့်သတိ့၏လပ်ေဖာ်ေဆာင်ဘက်အရာ ှ ိ များသည်

မင်း ကီးမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း တစ်သေဝမတိမ်းေဆာင် ွက် ကေလသည်။‐

၁၄ ယဒေခါင်းေဆာင်တိ့သည်ဟဲ ှ င့်ဇာခရိတိ့၏အားေပးမေ ကာင့်

ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်မကိတိးတက်ေအာင်ြမင်စွာေဆာင် ွက် ိင် ကေလသည်။

သတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်အမိန့်ေတာ် ှ င့် ေပရသိဘရင်များြဖစ်သည့်က မင်း၊

ဒါရိမင်း ှ င့်အာတေဇရဇ်မင်းတိ့၏အမိန့်ေတာ်များအရ ဗိမာန်ေတာ်ကိအ ပီးတိင်တည်ေဆာက် ကရာ၊‐

၁၅ ဒါရိမင်းနန်းစံေြခာက် ှ စ်ေြမာက်၊ အာဒါလသံးရက်ေန့၌လက်စသတ် က၏။‐ ၁၆

ထိေနာက်ဣသေရလြပည်သများြဖစ် ကသည့်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ ှ င့်

ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာသမှန်သမ တိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်ကိ င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာ

အ ေမာဒနာ ပ ကကန်၏။‐ ၁၇ ထိအ ေမာဒနာပဲွ၌သတိ့သည် ွားေကာင်ေရတစ်ရာ၊

သိးေကာင်ေရ ှ စ်ရာ ှ င့်သိးသားငယ်ေကာင်ေရေလးရာကိယဇ်ေကာင်များအြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ဣသေရလတစ် ွယ်လ င်ဆိတ်တစ်ေကာင်ကျြဖင့်

ဆိတ်တစ်ဆယ့် ှ စ်ေကာင်ကိအြပစ်ေြဖရာပေဇာ်သကာအြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်းပေဇာ် က၏။‐

၁၈ သတိ့သည်ေမာေ ှ ၏ကျမ်းတွင်ပါ ှ ိ သည့် န် ကားချက်များအတိင်း

ေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်ေတာ်တွင်ကိးကွယ်ဝတ် ပမအတွက်

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်များအားအလှည့်ကျခဲွထားေသာတာဝန်ကိေပးအပ် ကေလသည်။

၁၉ ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ ကေသာသတိ့သည် ပသခါပဲွေတာ်ကိပထမလ၊

တစ်ဆယ့်ေလးရက်ေန့၌ကျင်းပ က၏။‐ ၂၀ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်အေပါင်းတိ့သည်

မိမိတိ့ကိယ်ကိသန့် ှ င်းေစသြဖင့် ဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင်လျက် ှ ိ  က၏။

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်မိမိတိ့ြပည်သိ့ြပန်လာ ကသများ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်

မိမိတိ့ကိယ်တိင်တိ့အတွက်ပသခါယဇ်ေကာင်များကိသတ် က၏။‐

၂၁ ထိယဇ်ေကာင်တိ့၏အသားကိြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာသ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်တကွထိေဒသတွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ ေသာသတိ့၏ ပ်တကိးကွယ်မကိစွန့်လတ် ကသများ ှ င့်
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ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိကိးကွယ်ရန်လာ ကသအေပါင်းတိ့သည်စား က၏။‐ ၂၂

သတိ့သည်ခနစ်ရက်တိင်တိင် တေဆးမ့ဲမန့်ပဲွေတာ်ကိဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာကျင်းပ ကေလသည်။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်အတွက်

ဗိမာန်ေတာ်ကိတည်ေဆာက်ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်အာ ရိဧကရာဇ်မင်း

အားေထာက်ပ့ံကညီလိစိတ်ကိသွင်းေပးေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်

အလွန်ပင်ဝမ်းေြမာက်ကေလသည်။

၇ ှ စ်ေပါင်းများစွာ ကာေသာအခါ ေပရသိ ဧကရာဇ်ဘရင်အာတေဇရဇ်လက်ထက်၌

ဧဇရနာမည် ှ ိ သလတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သ သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအာ န်မှဆင်းသက်

လာေကာင်း ေအာက်ပါအတိင်းသိ ိင်ေပသည်။ ဧဇရ၏အဖသည်စရာယ၊ စရာယ၏ အဖမှာအာဇရိ၊

အာဇရိ၏အဖကား ဟိလခိြဖစ်၏။‐ ၂ ဟိလခိ၏အဖသည် ှ လံု၊ ှ လံ ု၏အဖ မှာဇာဒတ်၊

ဇာဒတ်၏အဖကားအဟိ တတ်ြဖစ်၏။‐ ၃ အဟိတတ်၏အဖသည်အာမရိ၊ အာမရိ ၏အဖမှာအာဇရိ၊

အာဇရိ၏အဖကား ေမရာယတ်ြဖစ်၏။‐ ၄ ေမရာယတ်၏အဖသည်ေဇရဟိ၊ ေဇရဟိ

၏အဖမှာ သဇိ၊ သဇိ၏အဖကားဗကိ ြဖစ်၏။‐ ၅ ဗကိ၏အဖသည်အဘိ ၊ အဘိ ၏အဖ

သည် ဖိနဟတ်၊ ဖိနဟတ်၏အဖမှာဧလာဇာ၊ ဧလဇာ၏အဖကားအာ န်ြဖစ်သတည်း။

၆ ဧဇရသည်ေမာေ ှ အားဣသေရလအမျိုး သားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ေပးအပ်ေတာ်မသည့်ပညတ်ကျမ်းကိေ က ညက်စွာတတ်ေြမာက်သပညာ ှ ိ  ကီးြဖစ် ၏။

ဧဇရသည်ဘရားသခင်၏ေကာင်းချီး မဂလာကိခံစားရသြဖစ်သြဖင့် မင်း

ကီးသည်သေတာင်းသမ ေသာအရာ တိ့ကိေပးသနားေတာ်မေလသည်။‐ ၇

ဧဇရသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိ အ ွယ်ဝင်များ၊ ဗိမာန်ေတာ်ဂီတပညာသည် များ၊

ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်သားများ ှ င့် အလပ်သမားများပါဝင်သည့်ဣသေရလ အမျိုးသားများ ှ င့်အတ

အာတေဇရဇ် မင်းနန်းစံခနစ် ှ စ်ေြမာက်၌ ဗာဗလန် မိ ့ မှေယ  ှ လင် မိ ့သိ့လိက်လာခ့ဲ၏။‐

၈ ထိသတိ့သည်ပထမလ၊ တစ်ရက်ေန့၌ ဗာဗလန် မိ ့မှထွက်ခွာလာ ကရာ ထာဝရ

ဘရားကမေတာ်မြခင်းေ ကာင့်ပဥမလ၊ တစ်ရက်ေန့၌ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ  ကေလသည်။‐ ၁၀

ဧဇရသည်တစ်သက်ပတ်လံး ထာဝရ ဘရား၏ပညတ်ကျမ်းကိေလ့လာဆည်း ပးလိက်နာကျင့်သံးကာ

ထိကျမ်းတွင်ပါ ှ ိ သည့်ပညတ်များ ှ င့်စည်းမျဥ်းများကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားသင်

ကားပိ့ချေပး၏။ ၁၁အာတေဇရဇ်မင်းသည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား ထာဝရဘရားေပးအပ်ေတာ်

မသည့်တရားေတာ်များ ှ င့် ပညတ်ေတာ်တိ့ ကိေ ကညက်စွာတတ်ေြမာက်ေသာယဇ်ပေရာ

ဟိတ်ဧဇရအား အမိန့်ေတာ်စာကိေပးေတာ် မ၏။ ထိစာတွင်၊ ၁၂ ``ဧကရာဇ်မင်းအာတေဇရဇ်

ထံမှေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်၏ ပညတ်ကျမ်းတတ်ေြမာက်ေသာယဇ်ပေရာ

ဟိတ်ဧဇရထံသိ၊့ ၁၃ ``ငါ၏အင်ပါယာ ိင်ငံေတာ်တစ်ေလာက်လံး တွင် ှ ိ သည့်

ဣသေရလအမျိုးသားများ၊ ယဇ် ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့

သင် ှ င့်အတသွား လိပါကသွားခွင့် ပသည်။ ဤကားငါ၏ အမိန့်ေတာ်ြဖစ်သည်။‐ ၁၄

ငါဘရင်မင်းြမတ် ှ င့်ငါ၏အတိင်ပင်ခံအ မတ်ခနစ်ဦးတိ့သည် သင့်အားေယ  ှ လင်

မိ ့ ှ င့်ယဒြပည်အေြခအေနကိစံစမ်းရန် ေစလတ်သည်။ သင်သည်သင့်အားေပးအပ်ထား ေတာ်မသည့်

သင့်ဘရားသခင်၏တရား ေတာ်ကိလတိ့အဘယ်မ လိက်နာကျင့် သံး ကသည်ကိစံစမ်းေလာ့။‐ ၁၅

သင်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်ေတာ်တွင်စံ ေတာ်မေသာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ ဘရားသခင်အား

ငါ ှ င့်ငါ၏အတိင်ပင်ခံ အမတ်များလဒါန်းသည့်ေ  ှ င့်ေငွကိယ ေဆာင်သွားေလာ့။‐ ၁၆

ထိ့အြပင်သင်သည်ဗာဗလန်ြပည်နယ်တစ် ခလံးမှေကာက်ခံရသမ ေ ေငွကိလည်း ေကာင်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားများ ှ င့်ယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်စံ ေတာ်မသည့်

မိမိတိ့၏ဘရားသခင်အား ေပးလသည့်ပေဇာ်သကာများကိလည်း ေကာင်းယေဆာင်သွားေလာ့။ ၁၇

``သင်သည်ဤေငွကိသတိ ှ င့်သံးစဲွ၍ ွား၊ သိးထီး၊ သိးသားငယ်၊ ဂျံ ုစပါး ှ င့်စပျစ် ရည်တိ့ကိဝယ် ပီးလ င်

ေယ  ှ လင် မိ ့ ဗိမာန်ေတာ်ယဇ်ပလင်တွင်တင်လပေဇာ် ေလာ့။‐ ၁၈ ကင်းကျန်သည့်ေ ေငွကိ

သင် ှ င့်သင်၏အမျိုး သားများဆ  ှ ိ သည့်အတိင်း သင်တိ့ဘရားသခင်၏အလိေတာ် ှ င့်အညီသံးစဲွ ိင်

သည်။‐ ၁၉ ဗိမာန်ေတာ်ဝတ် ပကိးကွယ်မတွင်အသံး ပရန် သင့်အားေပးအပ်လိက်သည့်အသံး

အေဆာင်တိ့ကိ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်စံေတာ် မေသာထာဝရဘရားအားဆက်သေလာ့။‐ ၂၀

ထိ့ြပင်ဗိမာန်ေတာ်အတွက်လိေသးေသာ အရာများကိ ဘ ာေတာ်တိက်မှေငွကိ ထတ်၍ဝယ် ိင်သည်။

၂၁ ``ငါအာတေဇရဇ်မင်းသည်ေကာင်းကင်ဘံ ှ င် ဘရားသခင်၏ပညတ်ကျမ်းတတ်ေြမာက်

ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်ဧဇရ ေတာင်းသမ ေသာအရာတိ့ကိအလျင်အြမန်ထတ် ေပး ကရန်

ဥဖရတ်ြမစ် ကီးအေနာက် ဘက်ြပည်နယ် ှ ိ ေငွတိက်စိးအေပါင်း တိ့အားအမိန့်ေတာ် ှ ိ သည်။‐ ၂၂

သင်တိ့သည်ေငွေပါင်ခနစ်ေထာင့်ငါးရာ၊ ဂျံု ဆန်တင်းငါးရာ၊ စပျစ်ရည်ဂါလံငါးရာ့

ငါးဆယ်၊ သံလွင်ဆီဂါလံငါးရာ့ငါး ဆယ်အထိလိသမ ဆားကိထတ်ေပး ကေစ။‐ ၂၃

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရင်ဘရားသခင်သည် မိမိ၏ဗိမာန်ေတာ်အတွက်လိအပ်သည့်

အရာဟသမ ကိေပးရန် သင်တိ့သတိ ပ ကရမည်။ သိ့မှသာလ င်ကိယ်ေတာ် သည်

ငါ ှ င့်ငါ၏ေနာက်တွင်အပ်စိးမည့် ဘရင်များအားအမျက်ထွက်ေတာ်မမ ဘဲေနလိမ့်မည်။‐ ၂၄

သင်တိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိ အ ွယ်ဝင်များ၊ ဂီတပညာသည်များ၊ အေစာင့်

တပ်သားများ ှ င့်အလပ်သမားများထံမှ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်သက်ဆိင်

သည့်အြခားသများထံမှေသာ်လည်းေကာင်း အဘယ်အခွန်ေတာ်ကိမ မေကာက်မခံ ကရ။ ၂၅

``သင်ဧဇရသည်သင့်အားဘရားသခင်ေပး အပ်ေတာ်မသည့်ပညာဉာဏ်ကိအသံး ပ လျက်

ဥဖရတ်ြမစ် ကီးအေနာက်ဘက်ြပည် နယ်တွင် သင့်ဘရားသခင်၏တရားေတာ်ကိ

လိက်နာကျင့်သံး ကသလအေပါင်းတိ့အား အပ်စိးရန်အတွက်အပ်ချုပ်ေရးမးများ ှ င့်

တရားသ ကီးများကိခန့်ထားေလာ့။ ထိ တရားေတာ်ကိမသိသကိသင်သည်သင် ကားပိ့ချေပးေလာ့။‐

၂၆ အကယ်၍သင့်ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ် များကိြဖစ်ေစ၊ အင်ပါယာ ိင်ငံေတာ်၏

တရားဥပေဒများကိြဖစ်ေစချိုးေဖာက် သအားေသဒဏ်၊ ြပည် ှ င်ဒဏ်၊ ထိသပိင်ပစည်း

များကိသိမ်းယြခင်းဒဏ်၊ သိ့မဟတ်ေထာင် ဒဏ်အလျင်အြမန်ခံေစ'' ဟ၍ေဖာ်ြပ

ပါ ှ ိ ၏။ ၂၇ ဧဇရက``ငါတိ့ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား ေထာမနာ ပ

ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်မင်း ကီးအား ေယ ှ လင် မိ ့ ှ ိ ထာဝရဘရားဗိမာန်ေတာ်ကိ

ဤသိ့ဂဏ် ပစိတ်ကိေပးေတာ်မပါတကား။‐ ၂၈ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်ငါသည်

မင်း ကီး ှ င့်တကွ သ၏အတိင်ပင်ခံအမတ် များ၊ တန်ခိး ကီးသည့်အရာ ှ ိ များ၏ေ ှ ့

တွင်မျက် ှ ာသာရေစေတာ်မသည်။ ဘရားသခင်သည်ငါ့အားရဲစွမ်းသတိကိေပးေတာ်

မ၍ ငါသည်ဣသေရလသားချင်းစေခါင်း ေဆာင်အေြမာက်အြမားကိ ငါ ှ င့်အတ

လိက်ကရန်စ ံ း ိင်ေလ ပီ'' ဟဆိ၏။

၈ အာတေဇရဇ်ဧကရာဇ်မင်းလက်ထက်၌ဗာဗ လန် မိ ့တွင် ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှေယ  ှ လင်

မိ ့သိ့ြပန်လာ ကေသာ သားချင်းစေခါင်းေဆာင် များ၏အမည်စာရင်းမှာေအာက်ပါအတိင်း ြဖစ်၏။

၂ ဖိနဟတ်သားချင်းစမှေဂရ ံ ဣသမာ သားချင်းစမှဒံေယလ ဒါဝိဒ်သားချင်းစမှေ ှ ခနိတ်သားဟတုတ်

ဖာ တ်၏သားချင်းစမှဇာခရိ ှ င့်သ၏ အ ွယ်ဝင်ေယာကျာ်း ၁၅၀ (သတိ့အိမ်ေထာင်စ

မှတ်တမ်းများ ှ ိ သည်။) ပါဟတ်ေမာဘသားချင်းစမှေဇရာယ ၏သား ဧေလျာနဲ ှ င့်ေယာကျာ်း ၂၀၀

ဇတုသားချင်းစမှယဟာေဇလ၏သား ေ ှ ခနိ ှ င့်ေယာကျာ်း ၃၀၀ အာဒိန်သားချင်းစမှေယာနသန်၏သား

ဧဗက် ှ င့်ေယာကျာ်း ၅၀ ဧလံသားချင်းစမှအာသလိ၏သား ေယ ှ ာယ ှ င့်ေယာကျာ်း ၇၀

ေ ှ ဖတိသားချင်းစမှမိေကလ၏သား ေဇဗဒိ ှ င့်ေယာကျာ်း ၈၀ ယွာဘသားချင်းစမှေယေဟလ၏သား

သဗဒိ ှ င့်ေယာကျာ်း ၂၁၈ ဗာနိသားချင်းစမှေယာသိဖိ၏သား ေ ှ ေလာမိတ် ှ င့်ေယာကျာ်း ၁၆၀

ေဗဗဲသားချင်းစမှေဗဗဲ၏သား ဇာခရိ ှ င့်ေယာကျာ်း ၂၈ အာဇဂဒ်သားချင်းစမှဟကတန်၏သား

ေယာဟနန် ှ င့်ေယာကျာ်း ၁၁၀ အေဒါနိကံသားချင်းစမှဧလိဖလက်၊ ေယေယလ၊ ေ ှ မာယ ှ င့်ေယာကျာ်း

၆၀ (သတိ့သည်ေနာက်မှလိက်လာ ကသများ ြဖစ်၏။) ဗိဂဝဲသားချင်းစမှဥသဲ၊ဇဗုဒ် ှ င့်ေယာကျာ်း ၇၀

၁၅ ငါသည်ထိသအေပါင်းတိ့ကိအဟာဝ မိ ့ သိ့စီးေသာတးေြမာင်းအနီးတွင်စေဝးေစ၍

ထိအရပ်တွင်ငါတိ့သံးရက်မ စခန်းချ က၏။ ထိလစတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ပါ ှ ိ ေသာ်လည်း

ေလဝိအ ွယ်ဝင်များကိ မေတွ့သြဖင့်၊‐ ၁၆ ငါသည်ေခါင်းေဆာင်ကိးဦးြဖစ် ကေသာ ဧေလျဇာ၊

အေရလ၊ ေ ှ မာယ၊ နာသန်၊ ယာရိမ်၊ ဧလနာသန်၊ ဇာခရိ ှ င့်ေမ လံတိ့ကိလည်း ေကာင်း၊

ပညာ ှ ိ  ှ စ်ဦးြဖစ် ကေသာယွာရိပ် ှ င့် ဧလနာသန်တိ့ကိလည်းေကာင်းေခ  ပီး လ င်၊‐ ၁၇

ကသိဖိ မိ ့သ ကီးဣေဒါထံသိ့ေစလတ်၍ ဣေဒါ ှ င့်သ၏အေပါင်းအေဖာ်ဗိမာန်ေတာ်

အလပ်သမားများအား``ဘရားသခင်၏ ဗိမာန်ေတာ်တွင် အမေတာ်ေဆာင်ရန်လများ

ကိငါတိ့ထံသိ့ေစလတ်ေပးပါ'' ဟေြပာ ကားေစ၏။‐ ၁၈ ထိသတိ့သည်ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်

ေကာင့် မဟာလိသားချင်းစမှေလဝိအ ွယ် ဝင်၊ အရည်အချင်းေကာင်းမွန်သေ ှ ရဘိကိ

ငါတိ့ထံသိ့ေစလတ်ေလသည်။ သ၏သား ှ င့် ညီအစ်ကိတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်လည်း

အတလိက်ပါလာ က၏။‐ ၁၉ ဣေဒါ ှ င့်သ၏အေပါင်းအေဖာ်တိ့သည် ေမ

ရာရိသားချင်းစဟာ ှ ဘိ ှ င့်ေယ ှ ာယ တိ့ကိလည်းေကာင်း သတိ့ေဆွမျိုးသားချင်း

ှ စ်ဆယ် ှ င့်အတေစလတ်၏။‐ ၂၀ ထိ့ြပင်ေလဝိအ ွယ်ဝင်များကိကညီရန်

ဒါဝိဒ်မင်း ှ င့်မးမတ်ေတာ်များစီမံခ့ဲသည့် ဗိမာန်ေတာ်အလပ်သမား ှ စ်ရာ့ ှ စ်ဆယ်

တိ့လည်းပါလာေလသည်။ သတိ့အားလံး ၏နာမည်များကိစာရင်းသွင်းထားသတည်း။

၂၁ ဘရားသခင်သည်ငါတိ့ခရီး ပရာတွင် ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပေတာ်မ၍ငါတိ့ ှ င့်တကွ

သားသမီးများ ှ င့်ပစည်းဥစာများကိကာကွယ် ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မစိမ့်ေသာငှာ ငါတိ့ ှ ိ သမ

သည်ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်၌စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချ လျက် အစာေ ှ ာင် ကရန်ထိအဟာဝတး

ေြမာင်းအနီးတွင် ငါအမိန့်ထတ်ြပန်ခ့ဲ၏။‐ ၂၂ ငါတိ့၏ဘရားသခင်သည်ကိယ်ေတာ်အား
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ယံ ကည်ကိးစား ကသအေပါင်းတိ့ကိ ေကာင်းချီးေပးေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ်အား

ေကျာခိင်း ကသတိ့ကိမ ှ စ်သက်ေတာ် မမဘဲ အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မတတ်ေ ကာင်း

မင်း ကီးအားေလာက်ထားခ့ဲ၏။ သိ့ြဖစ်၍ ငါသည်ခရီးလမ်းတွင် ရန်သများ၏ေဘး

မှကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ရန်အတွက် သ၏ ထံမှြမင်းတပ်အကအညီကိေတာင်းခံ

ရမည်မှာ ှ က်စရာပင်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၂၃ ထိ့ေကာင့်ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏ကာကွယ်

ေစာင့်ေ ှ ာက်မကိခံယရ ှ ိ  ကေစရန် အစာ ေ ှ ာင်လျက်အထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ

ပ ကရ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့၏ဆ ေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မ၏။ ၂၄

ငါသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးအကဲများ အနက် ေ ှ ရဘိ၊ ဟာ ှ ဘိ ှ င့်အြခားဆယ်

ဦးတိ့ကိေ ွးချယ် ပီးလ င်၊‐ ၂၅ ဗိမာန်ေတာ်တွင်အသံး ပရန်မင်း ကီး ှ င့် သ၏အတိင်ပင်ခံအမတ်များ၊

အရာ ှ ိ များ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေပး လ ကေသာေ ေငွ ှ င့်အသံးအေဆာင် များကိချိန်တွယ်၍

ထိယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ အားေပးအပ်လိက်၏။‐ ၂၆ ငါေပးအပ်သည့်ပစည်းများမှာေအာက်ပါ

အတိင်းြဖစ်သည်။ ေငွ ၂၅ တန်၊ ေငွအသံးအေဆာင် ၁၀၀ ေငွသားေပါင် ၁၅၀ ေ ေပါင် ၇၅၀၀

ေ ဖလား၂၀ ခွက် ေ ချိန် ၂၇၀ ေအာင်စ။ ေ ဖလား ှ င့်တန်ဖိးညီမ သည့်ေကးဝါစစ် ဖလား ၂ လံး ၂၈

ငါသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အား``သင်တိ့သည် ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား အဖိ့

သီးသန့်သများြဖစ် ကသက့ဲသိ့ ကိယ် ေတာ်အားေစတနာအေလျာက် ေပးလေသာ

ေ ေငွအသံးအေဆာင်များသည်လည်း သီး သန့်ေသာဝတုပစည်းြဖစ်သည်။‐ ၂၉

သင်တိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်သိ့မေရာက်မချင်း ထိပစည်းများကိေစာင့်ထိန်းလျက် ဗိမာန်ေတာ်

ှ ိ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၏အခန်းများတွင် ချိန်တွယ်၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေခါင်းေဆာင်များ၊

ေလဝိအ ွယ်ဝင်ေခါင်းေဆာင်များ၊ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ဣသေရလြပည်သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်

များလက်သိ့ေပးအပ် ကေလာ့'' ဟမှာ ထား၏။‐ ၃၀ သိ့ြဖစ်၍ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်

ေလဝိ အ ွယ်ဝင်များသည်ေ ေငွ ှ င့်အသံး အေဆာင်တိ့ကိ ေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်ေတာ်

သိ့ပိ့ေဆာင်ရန်တာဝန်ယ ကေလသည်။ ၃၁ ပထမလတစ်ဆယ့် ှ စ်ရက်ေန့၌ ငါတိ့သည်

အဟာဝတးေြမာင်းမှ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ ထွက်ခွာလာ က၏။ ထာဝရဘရားသည်

ငါတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၍ ငါတိ့အား ရန်သ့ေဘးမှလည်းေကာင်း၊ ခံခိတိက်ခိက်

မမှလည်းေကာင်းကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက် ေတာ်မ၏။‐ ၃၂ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေရာက်ေသာအခါငါတိ့

သည် သံးရက်တိင်တိင်နားေန က၏။‐ ၃၃ ထိေနာက်စတတေန့၌ဗိမာန်ေတာ်သိ့သွား၍

ေ ေငွ ှ င့်အသံးအေဆာင်များကိချိန်တွယ် ကာ ဥရိယ၏သားယဇ်ပေရာဟိတ်ေမရမတ်

လက်သိ့ေပးအပ် က၏။ သ ှ င့်အတဖိနဟတ် ၏သား ဧလာဇာ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင် ှ စ်ဦး

ြဖစ် ကေသာ ေယာ ၏သားေယာဇဗဒ် ှ င့် ဗိ ွိ ၏သားေနာဒိတိ့လည်း ှ ိ  က၏။‐ ၃၄

ငါတိ့သည်ပစည်း ှ ိ သမ ကိေရတွက်ချိန် တွယ် က၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စာရင်းမှတ် ယ က၏။ ၃၅

ထိေနာက်ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာသ အေပါင်းတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

၏ဘရားသခင်အားမီး ိ ့ဆက်သရန် ပေဇာ် သကာများကိယလာ က၏။ ဣသေရလ

အမျိုးသားတစ်ရပ်လံးအတွက် ွားတစ်ဆယ့် ှ စ်ေကာင်၊ သိးထီးကိးဆယ့်ေြခာက်ေကာင်၊ သိး

သားငယ်ခနစ်ဆယ့်ခနစ်ေကာင်ကိပေဇာ် က၏။ ဆိတ်တစ်ဆယ့် ှ စ်ေကာင်ကိလည်း

အြပစ် ေြဖရာယဇ်အြဖစ်ပေဇာ် က၏။ ဤတိရစာန် အားလံးကိထာဝရဘရားအား

မီး ိ ့ရာ သကာအြဖစ်ပေဇာ် ကေလသည်။‐ ၃၆ လတိ့သည်မိမိတိ့အားမင်း ကီးေပးအပ်

လိက်သည့်အမိန့်ေတာ်စာကိ ဥဖရတ်ြမစ် ကီး အေနာက်ဘက်ြပည်နယ် ဘရင်ခံများ ှ င့်

အရာ ှ ိ များအားေပးအပ် ကေသာအခါ သတိ့သည်ြပည်သများ ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်

ဝတ် ပကိးကွယ်မကိအားေပးကညီက ကန်၏။

၉ ဤအမကိစအေပါင်းကိေဆာင် ွက်၍ ပီးေသာ အခါ ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်အချို ့

တိ့သည် ငါ့ထံသိ့လာ၍``ြပည်သများ၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်များသည် မိမိ

တိ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ှ ိ သည့်အမုန်ြပည်၊ ေမာဘ ြပည်၊ အီဂျစ်ြပည်တိ့မှလများ ှ င့်လည်းေကာင်း၊

ခါနာနိ၊ ဟိတိအမျိုးသားများ၊ ေဖရဇိအမျိုး သား၊ ေယဗသိအမျိုးသားများ၊ အာေမာရိ

အမျိုးသားများ ှ င့်လည်းေကာင်း ကင်း ှ င်း စွာမေန က။ သတိ့သည်ထိသတိ့ ပကျင့်

သည့် စက်ဆတ် ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်းေသာအမ တိ့ကိ ပကျင့် ကပါ၏။‐ ၂

ယဒအမျိုးသားတိ့သည်လမျိုးြခားအမျိုး သမီးများ ှ င့်အိမ်ေထာင် ပ ကသည်ြဖစ်၍

ဘရားသခင်၏သီးသန့်လမျိုးေတာ်သည် ညစ်ညမ်းေလ ပီ။ ဤအြပစ်ကိကးလွန်ရာ

တွင်ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်အရာ ှ ိ များသည် အဆိးဆံးြဖစ်ပါသည်'' ဟေြပာ ကား က၏။‐ ၃

ထိစကားကိ ကားေသာအခါငါသည် အဝတ်များကိဆတ် ပီးေနာက် ဆံပင် ှ င့်

မတ်ဆိတ်ကိဆဲွ တ်ကာဝမ်းနည်းလျက် ထိင်ေန၏။‐ ၄ညဥ့်ဦးယဇ်ပေဇာ်ချိန်ကျေရာက်၍လတိ့သည်

ငါ၏အနီးတွင်လာေရာက်စ ံ း ကသည့်တိင် ေအာင် ငါသည်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွေသာစိတ် ှ င့်

ထိအရပ်တွင်ထိင်လျက်ေန၏။ ထိသတိ့သည် ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာသတိ့၏

အြပစ်များအေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

မိန့်ေတာ်မေသာစကားေ ကာင့် ေကာက်လန့် ေန ကသများြဖစ်သတည်း။ ၅

ညဥ့်ဦးယဇ်ပေဇာ်ချိန်ေရာက်ေသာအခါ ငါ သည်ညည်းတွားြမည်တမ်းလျက် ထိင်၍ေနရာ

မှထ ပီးလ င် စတ်ေနေသာအဝတ်များ ှ င့်ပင် ဒးေထာက်လျက် ငါ၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၏ထံေတာ်သိ့လက်အပ်ချီ၍ဆ ေတာင်းပတနာ ပ၏။‐ ၆ ငါက``အိ ဘရားသခင်၊

အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ် ၏ေ ှ ့ေတာ်၌ ေခါင်းမေမာ်ဝ့ံေအာင်ပင် ှ က်ပါ၏။

အက ်ပ်တိ့၏အြပစ်များသည် အက ်ပ်တိ့ ဦးေခါင်းကိလမ်းမိးသည့်တိင်ေအာင်များြပား

ပါ၏။ ထိအြပစ်များသည် မိးေကာင်းကင် အထိြမင့်မား ကီးေလးပါ၏။‐ ၇

ဘိးေဘးများလက်ထက်မှအစ ပ၍ယေန့ တိင်ေအာင်ပင် ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အက ်ပ်

တိ့သည် လွန်စွာအြပစ်ကးခ့ဲ ကပါ၏။ ထိ အြပစ်များေ ကာင့်အက ်ပ်တိ့၏ဘရင်များ

ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် လမျိုးြခားဘရင် များ၏လက်သိ့အပ် ှ င်းြခင်း၊ ားေဘးသင့်ြခင်း၊

လယက်ြခင်း၊ သံ့ပန်းအြဖစ်ဖမ်းဆီးသွားြခင်း၊ ယခအခါ၌က့ဲသိ့လံးဝအသေရပျက်

ြခင်းတိ့ကိခံရ ကပါ၏။‐ ၈ အိ အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့အားက ဏာထား ေတာ်မသြဖင့် လမျိုးြခားတိ့၏လက်မှလွတ်

ေြမာက်ေစ၍ ယခအခါသန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့် ဌာနေတာ်တွင် ကာလအနည်းငယ်မ ေဘးမ့ဲ

လံ ခံစွာေနရေသာအခွင့်ကိေပးေတာ်မပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်က ်ပ်တိ့အား ကန်ဘဝမှ

လွတ်ေြမာက်ေစ၍ဘဝသစ်ကိေပးေတာ်မ ပါ ပီ။‐ ၉အက ်ပ်တိ့သည်ကန်ခံလျက်ေန ကရ ေသာ်လည်း

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အက ်ပ်တိ့ ကိစွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ။ ကိယ်ေတာ်သည်ေပရသိ

ဘရင်တိ့ေ ှ ့တွင် အက ်ပ်တိ့ကိမျက် ှ ာသာ ရေစေတာ်မ၍ အသက် ှ င်ခွင့် ှ င့်ပျက်စီး

ယိယွင်းေနသည့်ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည် တည်ေဆာက်ခွင့် ှ င့် ယဒြပည် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့တိ့တွင်

ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာေနထိင်ခွင့်ကိ ေပးေစေတာ်မပါ၏။ ၁၀ ``သိ့ရာတွင် အိ ဘရားသခင်၊ ထိသိ့ေကျးဇး

ေတာ်ကိခံစားရ ပီးမှ အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်သိ့ေလာက်ထား ိင် ကပါမည်နည်း။

ကိယ်ေတာ်က`သင်တိ့သိမ်းပိက်လတံ့ေသာြပည် သည်ညစ်ညမ်းသည်။ ြပည်သြပည်သားတိ့သည်

ြပည်တစ်စွန်းမှတစ်စွန်းတိင်ေအာင် စက်ဆတ် ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်းသည့်အကျင့်ဆိးများြဖင့်

ြပည့် ှ က်ေစေလ ပီ။ သင်တိ့သည်ထိြပည် ထွက်အသီးအ ှ ံ များကိဝစွာစားသံးကာ

ထိြပည်ကိလည်းမိမိတိ့သားေြမးများ လက်သိ့ထာဝစဥ်အပ် ှ ံ လိ ကပါက ထိ

ြပည်သြပည်သားတိ့ ှ င့်အဘယ်အခါ၌ မ ထိမ်းြမားစံဖက်မမ ပ က ှ င့်။ သတိ့

၏ ကီးပွားတိးတက်ေရးအတွက်အဘယ် အခါ၌မ အကအညီမေပး က ှ င့်'

ဟကိယ်ေတာ်၏အေစခံပေရာဖက်များ အားြဖင့် ေပးေတာ်မေသာအမိန့်ေတာ်တိ့ကိ

အက ်ပ်တိ့မနာခံ ကပါ။‐ ၁၃ အက ်ပ်တိ့သည်မိမိတိ့အြပစ်ဒစ ိက် များအတွက်

ဤမ အြပစ်ဒဏ်ခံ ကရ ပီး ေသာ်လည်း၊ အိ အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့အားခံထိက်သည် ထက်ပင်ေလ ာ့၍အြပစ်ေပးေတာ်မကာ

အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ ေစေတာ်မ ပီ။‐ ၁၄ အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ်

တိ့ကိတစ်ဖန်လျစ်လ လျက် ဤယတ်မာသ များ ှ င့်ထိမ်းြမားစံဖက် ကလ င် ကိယ်ေတာ်

သည်အက ်ပ်တိ့အားအမျက်ြပင်းစွာထွက် ေတာ်မသြဖင့် တစ်ေယာက်မ မကျန်ေအာင်

သတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မမည်မဟတ် ပါေလာ။‐ ၁၅ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်ေြဖာင့်မတ်ေတာ် မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ သိ့ရာတွင်

ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့အားအသက်ကိ ချမ်းသာေပးေတာ်မပါ ပီ။ အက ်ပ်တိ့သည်

မိမိတိ့၏အြပစ်ကိေဖာ်ြပဝန်ခံ ကပါ၏။ ဤအြပစ်ေ ကာင့်ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်သိ့ ဝင်ေရာက်

ိင်သတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ပါ'' ဟေတာင်း ေလ ာက်ေလ၏။

၁၀ ဧဇရသည်ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့တွင်ေခါင်းငံ့လျက် ငိေ ကးကာ ဤအြပစ်များကိေဖာ်ြပဝန်ခံ

လျက်ဆေတာင်းပတနာ ပေနစဥ် ဣသေရလ အမျိုးသား၊

အမျိုးသမီး ှ င့်ကေလးပါ ဝင်ေသာလအပ် ကီးသည်ငိေ ကးလျက် သ့ထံစ ံ း ကကန်၏။‐ ၂

ထိအခါဧလံသားချင်းစမှေယေဟလ၏ သား ေ ှ ကနိကဧဇရအား``အက ်ပ်တိ့သည်

လမျိုးြခားအမျိုးသမီးများ ှ င့်ထိမ်းြမား စံဖက်ြခင်းအားြဖင့် ဘရားသခင်ကိသစာ ေဖာက် ကပါ ပီ။

သိ့ေသာ်လည်းဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အတွက် ေမ ာ်လင့်စရာ ှ ိ ပါေသး၏။‐ ၃

ယခအက ်ပ်တိ့သည်ထိမိန်းမများ ှ င့် သားသမီးများကိစွန့် ကပါမည်ဟ အက ်ပ်

တိ့၏ဘရားသခင်အားကျိန်ဆိကတိ ပ ရ ကမည်။ ဘရားသခင်၏အမိန့်ေတာ်များ

ကိ ိ ေသေလးစား ကေသာအ ှ င် ှ င့် အြခား သများအ ကံေပးသည့်အတိင်း အက ်ပ် တိ့ ပ ကပါမည်။

ဘရားသခင်၏တရား ေတာ်ြပ ာန်းသည့်အတိင်း ပပါမည်။‐ ၄ဤအမကိအ ှ င်တာဝန်ယေဆာင် ွက်
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ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည်အ ှ င်အား ဝိင်းဝန်းကညီ ကပါမည်။ သိ့ြဖစ်၍ရဲရင့်

စွာေဆာင် ွက်ေတာ်မပါ'' ဟေြပာ၏။ ၅ ထိ့ေကာင့်ဧဇရသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့

၏ေခါင်းေဆာင်များ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့၏ ေခါင်းေဆာင်များ၊ ြပည်သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်

များအားေ ှ ကနိေပးသည့်အ ကံအတိင်း ေဆာင် ွက်ပါမည်ဟေသာသစာကတိကိ ပေစ၏။‐ ၆

ထိေနာက်သသည်ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့မှထသွား၍ ဧလျာ ှ ိပ်၏သားေယာဟနန်၏အခန်းသိ့

သွား ပီးလ င် ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ သတိ့သစာမ့ဲမေ ကာင့်တစ်ညဥ့်လံးမစား

မေသာက်ဘဲညဥ်းတွားြမည်တမ်းလျက်ေန၏။ ၇ ထိေနာက်ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာသ

အေပါင်းတိ့သည် အပ်ချုပ်ေရးမးများ ှ င့် ြပည်သေခါင်းေဆာင်များ၏အမိန့်အရ

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သံးရက်အတွင်းလာ ေရာက်စ ံ း ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်း

သိ့လာေရာက်ရန်ပျက်ကွက်သများသည် မိမိတိ့တွင် ှ ိ သမ ေသာဥစာပစည်းများ ကိအသိမ်းခံရကာ

ဣသေရလအမျိုး သားအသိင်းအဝိင်းမှထတ်ပယ်ြခင်း ကိခံ ကရမည်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ေယ

ှ လင် မိ ့ ှ င့်ယဒြပည်တစ်ေလ ာက်လံး ၌ေကညာ က၏။‐ ၉ယဒ ှ င့်ဗယာမိန်နယ်ေြမများတွင်ေနထိင်

သေယာကျာ်းအေပါင်းတိ့သည် သံးရက်အတွင်း နဝမလ ှ စ်ဆယ်ရက်ေန့၌ ေယ  ှ လင်

မိ ့ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့တံတိင်းသိ့လာေရာက် စေဝး က၏။ ထိအခါ၌မိးသည်းထန် စွာ ွာလျက်ေန၏။

လအေပါင်းတိ့သည် ရာသီဥတအေြခအေနေကာင့်လည်း ေကာင်း၊ အစည်းအေဝးအေရး ကီးမ

ေကာင့်လည်းေကာင်းတန်လပ်လျက်ေန က၏။ ၁၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧဇရသည်ထ၍ ထိသတိ့

အားမိန့်ခွန်း မက် ကား၏။ ဧဇရက``သင်တိ့ သည်သစာမ့ဲ ကေလ ပီ။ လမျိုးြခားအမျိုး

သမီးများ ှ င့်ထိမ်းြမားစံဖက်ကာ ဣသ ေရလအမျိုးအားအြပစ်သင့်ေစ က ေလ ပီ။‐ ၁၁

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့အြပစ်ကိ သင်တိ့ဘိးေဘး များ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား ေဖာ်ြပဝန်ခံ ပီးလ င်

ကိယ်ေတာ် ှ စ်သက်ေတာ် မသည့်အမကိ ပ ကေလာ့။ ငါတိ့ြပည် တွင်သင်တိ့ ှ င့်အတ

ေနထိင် ကသလမျိုး ြခားတိ့ ှ င့်လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့၏လမျိုး ြခားဇနီးများ ှ င့်လည်းေကာင်းခဲွခွာ

ကေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၁၂ လတိ့ကလည်း``အ ှ င်အမိန့် ှ ိ သည့်အတိင်း အက ်ပ်တိ့ ပပါမည်''

ဟြပန်လည်ဟစ် ေအာ်ေြပာဆိ က၏။‐ ၁၃ သိ့ရာတွင်သတိ့ကဆက်လက်၍``ဤလအပ်

သည်အလွန် ကီးမား၍ မိးသည်လည်းသည်း ထန်စွာ ွာလျက် ှ ိ ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည် လဟာြပင်တွင်

ဤသိ့ရပ်လျက်မေန ိင် ကပါ။ အက ်ပ်တိ့အေြမာက်အြမားပင် ထိအြပစ်ကိကးလွန်ခ့ဲ ကသည်ြဖစ်၍

ဤအမကိစကိတစ်ရက် ှ စ်ရက် ှ င့်ေဆာင် ွက်၍ ပီးမည်မဟတ်ပါ။‐ ၁၄

ထိ့ေကာင့်အက ်ပ်တိ့၏အပ်ချုပ်ေရးမး များသည် ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေန၍ ဤ

အမကိစကိတာဝန်ယေဆာင် ွက် က ပါေစ။ ထိေနာက်အက ်ပ်တိ့ မိ ့ ွာများ တွင်

လမျိုးြခားအမျိုးသမီးများ ှ င့် စံဖက်ေနထိင်သအေပါင်းတိ့သည် မိမိ တိ့ မိ ့ ွာေခါင်းေဆာင်များ၊

တရားသ ကီးများ ှ င့်အတချိန်းချက်ေသာ အချိန်တွင်လာေရာက်လျက် ဤအမ

ှ င့်စပ်လျဥ်း၍ဘရားသခင်၏အမျက် ေတာ်ကိေြပ ငိမ်းေအာင် ပ ကပါေစ'' ဟေြပာ ကား က၏။‐ ၁၅

ေမ လံ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင် ှ ဗသဲတိ့၏ ေထာက်ခံမကိရေသာ အာသေဟလ၏သား

ေယာနသန် ှ င့်တိကဝ၏သားယဟာဇိ တိ့ကလဲွ၍ အြခားအဘယ်သမ ထိ အ ကံကိမကန့်ကွက် က။ ၁၆

ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ ကသတိ့ သည် ထိအ ကံကိသေဘာတလက်ခံ က

သြဖင့် ပေရာဟိတ်ဧဇရသည် သားချင်းစ ေခါင်းေဆာင်များအနက်လအချို ့ကိေ ွး

ချယ်ကာသတိ့၏အမည်များကိမှတ်တမ်း တင်ထား၏။ ထိသတိ့သည်လမျိုးြခား

အမျိုးသမီးများ ှ င့် အိမ်ေထာင် ပသတိ့ ၏အမများကိဒသမလတစ်ရက်ေန့ ၌စတင်၍

စံစမ်းစစ်ေဆး ကရာသံးလ အတွင်း ပီးဆံးေလသည်။ ၁၈လမျိုးြခားများ ှ င့်အိမ်ေထာင်ကျသများ

စာရင်းမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်၏။ သားချင်းစအလိက်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ

ေယာ သားချင်းစ ှ င့်သ၏ညီများ။ ေယာဇ ဒက်၏သားများြဖစ် ကေသာမာေသယ၊ ဧေလျဇာ၊

ယာရိပ် ှ င့်ေဂဒလိ။‐ ၁၉သတိ့သည်မိမိတိ့ဇနီးများ ှ င့်ကွာ ှ င်း ပါမည်ဟကတိ ပ က ပီးလ င် မိမိတိ့

အြပစ်များအတွက်သိးထီးတစ်ေကာင်ကိ ယဇ်ပေဇာ် က၏။ ၂၀ ဣေမရသားချင်းစမှဟာနန် ှ င့်ေဇဗဒိ။

၂၁ဟာရိမ်သားချင်းစမှ မာေသယ၊ ဧလိယ၊ ေ ှ မာယ၊ ေယေဟလ ှ င့် သဇိ။ ၂၂ ပါ ရသားချင်းစ

မှဧလိ သနဲ၊ မာေသယ၊ ဣ ှ ေမလ၊ နာသေနလ၊ ေယာဇဗဒ် ှ င့်ဧလာသ။ ၂၃ ေယာဇဗဒ်၊ ှ ိ မိ၊ ေကလာယ

(ေခ ) ေကလိတ၊ ေပသာဟိ၊ ယဒ ှ င့်ဧေလျဇာ။ ၂၄ ဧလျာ ှ ိပ်။ ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်သားများ ှ လံု၊

ေတလင် ှ င့်ဥရိ။ ၂၅ ပါ တ်သားချင်းစမှ ရာမိ၊ ေယဇိ၊ မာလခိယ၊ မျာမိန်၊ ဧလာဇာ၊

မာလခိယ ှ င့်ေဗနာယ။ ၂၆ ဧလံသားချင်းစမှမတနိ၊ ဇာခရိ၊ ေယေဟလ၊ အာဗဒိ၊ ေယရမတ် ှ င့်ဧလိယ၊

၂၇ ဇတုသားချင်းစမှဧလိ သနဲ၊ ဧလျာ ှ ိပ်၊ မတနိ၊ ေယရမတ်၊ ဇာဗဒ် ှ င့်အာဇိဇ။ ၂၈

ေဗဗဲသားချင်းစမှေယာဟနန်၊ ဟာနနိ၊ ဇဗဲ ှ င့် အာသလဲ။ ၂၉ ဗာနိသားချင်းစများမှေမ လ၊ မလုတ်၊

အဒါသ၊ ယာ ပ်၊ ှ ာလ ှ င့်ရာမတ်။ ၃၀ ပါဟတ်ေမာဘသားချင်းစမှ အဒန၊ ေခလာလ၊ ေဗနာယ၊

မာေသယ ၊မတနိ၊ ေဗဇေလလ၊ ဗိ ွိ  ှ င့် မနာေ ှ ။ ၃၁ဟာရိမ်သားချင်းစမှ ဧေလျဇာ၊ ဣ ှ ိ ယ၊ မာလခိ၊

ေ ှ မာယ၊ ှ ိ ေမာင်၊‐ ၃၂ ဗယာမိန်၊ မလုတ် ှ င့်ေ ှ မရိ။ ၃၃ဟာ ံ သားချင်းစမှမတနဲ၊ မတသ၊ ဇာဗဒ်၊

ဧလိဖလက်၊ ေယရမဲ၊ မနာေ ှ  ှ င့် ှ ိ မိ။ ၃၄ ဗာနိသားချင်းစမှမာဒဲ၊ အာမရံ၊ ေဝလ၊

ေဗနာယ၊ ေပဒိ၊ ေခလ၊ ဝါနိ၊ ေမရမတ်၊ ဧလျာ ှ ိပ်၊ မတနိ၊ မတနဲ ှ င့်ယာေသာ။ ၃၈

ဗိ ွိ သားချင်းစမှ ှ ိ မိ၊ ေ ှ လမိ၊ နာသန်၊ အဒါယ၊ မာခနေဒဗဲ၊ ှ ာ ှ ဲ ၊ ှ ာရဲ၊ အဇ ေရလ၊ ေ ှ လမိ၊

ေ ှ မရိ၊ ှ လံု၊ အာမရိ ှ င့်ေယာသပ်။ ၄၃ ေနေဗာသားချင်းစမှ ေယလ၊ မတိသိ၊ ဇာဗဒ်၊

ေဇဗိန၊ ယာေဒါ၊ ေယာလ ှ င့်ေဗနာယ။ ၄၄ ဤသအေပါင်းတိ့သည် လမျိုးြခားအမျိုး

သမီးများ ှ င့်အိမ်ေထာင်ကျသများြဖစ် က၏။ သတိ့သည်မိမိတိ့ဇနီးများကိ လည်းေကာင်း၊

သတိ့ ှ င့်ရေသာသားသမီး များကိလည်းေကာင်းစွန့်လိက်က၏။ ဧဇရမှတ်စာ ပီး၏။
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၁ ေအာက်ပါအေကာင်းအရာများသည် ဟာ လခိ၏သားေနဟမိလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်

အမအရာများအေကာင်းပင်ြဖစ်၏။ ေပရသိဧကရာဇ်အာတေဇရဇ် နန်းစံအ ှ စ်

ှ စ်ဆယ်ေြမာက်၊ ခိသလဟေခ ေသာလ၌ ငါေနဟမိသည်  ှ န် မိ ့ေတာ်တွင် ှ ိ ၏။‐ ၂

ငါ၏ညီဟာနန် ှ င့်ယဒအမျိုးသားတစ်စ သည် ထိ မိ ့သိ့ေရာက်လာ က၏။ ထိအခါငါ

သည်သတိ့အားြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာဗာဗလန် ြပည်မှေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ

လာ ကသ ယဒညီအစ်ကိများ ှ င့်ေယ ှ လင် မိ ့၏အေကာင်းကိေမးြမန်းရာ၊‐ ၃

သတိ့ကအသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ ကာ မိမိတိ့ြပည်သိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာ သတိ့သည်

များစွာဒကဆင်းရဲေရာက်လျက်အနီးအနား တွင်ေနထိင်သလမျိုးြခားတိ့၏အထင်

ေသးမကိခံေန ကရေ ကာင်းငါ့အား ေြပာ ကား ကသည်။ ထိ့ြပင်ေယ  ှ လင်

မိ ့ ိ းများသည် ပိကျလျက်ပင် ှ ိ ေန ေသးေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ မိ ့တံခါး

များကိလည်းမီးေလာင်က မ်းချိန်မှစ၍ ယေန့တိင်ေအာင်ြပန်လည်မြပင်ဆင်ရ

ေသးေကာင်းကိလည်းေကာင်းေြပာ ကား က၏။‐ ၄ ထိစကားကိ ကားေသာအခါငါသည်

ထိင်၍ငိေ ကး၏။ ငါသည်ရက်ေပါင်းများစွာငိေ ကးြမည် တမ်းလျက်အစာေ ှ ာင် ပီးလ င်၊‐ ၅

ဘရားသခင်အား``အိ ေကာင်းကင်ဘံ ှ င် ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ကီးြမတ်

ေတာ်မသြဖင့် အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ် ကိေကာက် ွံ ့ ိ ေသရ ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်

သည်ကိယ်ေတာ်ကိချစ်ြမတ် ိး၍အမိန့် ေတာ်ကိလိက်နာသများ ှ င့် ပေတာ်မ

သည့်ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိေစာင့်ထိန်းေတာ် မပါ၏။‐ ၆ အိ ထာဝရဘရားအက ်ပ်ကိ ကည့်ေတာ်

မ၍ ကိယ်ေတာ်၏အေစခံဣသေရလ အမျိုးသားများအတွက် ေန့ညမြပတ်

အက ်ပ်ေတာင်းေလာက်ေသာဆေတာင်း ပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။ ဣသေရလ

အမျိုးသားများြဖစ်သအက ်ပ်တိ့သည် လည်းေကာင်း၊ အြပစ်ကးလွန်သများြဖစ်

ေကာင်းအက ်ပ်၏ဘိးေဘးတိ့သည်လည်း ေကာင်းဝန်ခံပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်အြပစ်

ကးလွန်မိပါ ပီ။‐ ၇အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားဆိးသွမ်း စွာြပစ်မှား ကပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်

ေတာ်များကိမလိက်နာ ကပါ။ ကိယ်ေတာ် ၏အေစခံေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ေပးအပ်ေတာ်

မသည့်ပညတ်ေတာ်တိ့ကိမေစာင့်ထိန်း ကပါ။‐ ၈ ကိယ်ေတာ်ကေမာေ ှ အားထားေတာ်မသည့်

ကတိေတာ်ကိသတိရေတာ်မပါ။ ``သင် တိ့သည်ငါ့ကိသစာေဖာက်လ င် ငါသည်

သင်တိ့အားလအမျိုးမျိုးတိ့တွင်ကဲွ လွင့်ေစမည်။‐ ၉ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ငါ့ထံသိ့ြပန်လာ

ပီးငါ၏အမိန့်ေတာ်ကိလိက်နာ ကလ င် ကမာေြမ ကီးအစွန်အဖျားသိ့ပင်ကဲွလွင့်

လျက်ေနေစကာမ သင်တိ့ကိငါ့အားဝတ် ပကိးကွယ်ရန် ေ ွးချယ်သတ်မှတ်ထားသည့်

ဌာနေတာ်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ မည်။'' ၁၀ ``အိ ထာဝရဘရားဤသတိ့သည်ကိယ်

ေတာ်၏လမျိုးေတာ်၊ ကိယ်ေတာ်၏အေစခံ များြဖစ် ကပါ၏။ သတိ့အားကိယ်ေတာ်

သည်မဟာတန်ခိးေတာ်၊ အား ကီးေသာ လက် ံ းေတာ်ြဖင့်ကယ်ဆယ်ေတာ်မခ့ဲပါ၏။‐ ၁၁

အက ်ပ်၏ဆေတာင်းပတနာကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်အား ိ ေသေသာကိယ်ေတာ့်ကန်

များ၏ဆေတာင်းပတနာကိလည်းေကာင်း နားေညာင်းေတာ်မပါ။ ယေန့အက ်ပ်အား

ေအာင်ြမင်ခွင့်ကိေပးေတာ်မပါ။ ဧကရာဇ် မင်းအားအက ်ပ်၏အေပ တွင်က ဏာ ထားေစေတာ်မပါ''

ဟငါသည်ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။ ထိစဥ်အခါကငါသည်ဧကရာဇ်မင်း

ကီးအားစပျစ်ရည်ဆက်သရသြဖစ်၏။

၂ ေလးလမ ကန်လွန် ပီးေနာက်၊ တစ်ေန့ေသာ အခါ၌ဧကရာဇ်မင်းအာတေဇရဇ်သည်

ပဲွေတာ်တည်လျက်ေနစဥ် ငါသည်သ၏ထံ သိ့သွား၍စပျစ်ရည်ကိဆက်ေလ၏။ မင်း

ကီးသည်ယခင်အဘယ်အခါ၌မ ငါ ၏မျက် ှ ာ ိ းငယ်သည်ကိမေတွ့မြမင် ဘးသြဖင့်၊‐

၂ ငါ့အား``သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ဤမ မျက် ှ ာ ိ းငယ်ပါသနည်း။ သင့်မှာဖျား

နာမလည်းမ ှ ိ သြဖင့် သင်သည်စိတ် မချမ်းမသာြဖစ်၍မျက် ှ ာ ိ းငယ် ြခင်းြဖစ်ရမည်'' ဟဆိ၏။

ဤသိ့မင်း ကီးဆိေသာအခါငါသည် ထိတ်လန့် ပီးလ င်၊‐ ၃ ``အ ှ င်မင်း ကီးသည်ထာဝစဥ်သက်

ေတာ် ှ ည်ပါေစေသာ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ ဘိးေဘးများအားသ ဂဟ်ရာ မိ ့သည်

ပျက်စီးယိယွင်းလျက် မိ ့တံခါးများ သည်လည်းမီးေလာင်က မ်းကန် ပီြဖစ် သြဖင့်

ကန်ေတာ်မျိုးသည်အဘယ်သိ့ လ င်မျက် ှ ာမ ိးငယ်ဘဲေန ိင်ပါ မည်နည်း''

ဟြပန်လည်ေလာက်ထား၏။ ၄ ဧကရာဇ်မင်းက``အဘယ်အရာကိေတာင်း

လိပါသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ငါသည်ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်

ထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပ ပီးမှ၊‐ ၅ မင်း ကီးအား``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အ ှ င်သည်

ကန်ေတာ်မျိုးအားစိတ်ေတာ် ှ င့်ေတွ့ေတာ်မ ၍ ကန်ေတာ်မျိုး၏ပန် ကားချက်ကိခွင့် ပ

ရန်အလိ ှ ိ ေတာ်မပါလ င်ကန်ေတာ်မျိုး အားယဒြပည်သိ့သွားခွင့် ပေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘိးေဘးများအားသ ဂဟ် ရာ မိ ့ကိြပန်လည်တည်ေဆာက်ခွင့် ပ ေတာ်မပါ''

ဟေလာက်၏။ ၆ မိဖရား ှ င့်ယှဥ်တဲွ၍ထိင်လျက်ေနေသာ ဧကရာဇ်မင်းသည် ငါ၏ေလာက်ထား

ချက်ကိခွင့် ပေတာ်မ ပီးလ င် ငါ့အား``သင် သည်အဘယ်မ  ကာေအာင်သွားလိပါ သနည်း။

အဘယ်အခါ၌ြပန်လာပါမည် နည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ငါသည်ြပန်လာ မည့်အချိန်ကိေလ ာက်ထား၏။

၇ ထိေနာက်ငါသည်ယဒြပည်သိ့ခရီး ပ ရာတွင် လိအပ်သည့်အကအညီေပးရန်

အတွက်ဥဖရတ်ြမစ် ကီးအေနာက်ဘက် ြပည်နယ်ဘရင်ခံများထံသိ့အမှာေတာ် စာကိလည်းေကာင်း၊‐

၈ ဗိမာန်ေတာ်ရဲတိက်ဝင်းတံခါးများ၊ မိ ့ ိ း များ ှ င့်ငါ၏အိမ်အတွက်သစ်ေပးရန်ဘရင့်

သစ်ေတာဝန်အာသပ်ထံသိ့ အမှာေတာ်စာ ကိလည်းေကာင်းသနားေတာ်မရန်ပန် ကား ၏။

ဘရားသခင်သည်ငါ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ် မသည်ြဖစ်၍ ဧကရာဇ်မင်းသည်ငါေတာင်း

သမ ေသာအရာတိ့ကိေပးသနားေတာ် မေပသည်။ ၉ မင်း ကီးသည်စစ်အရာ ှ ိ အချို ့ ှ င့်ြမင်း

တပ်ကိငါ ှ င့်အတေစလတ်ေပးေတာ်မ သြဖင့် ငါသည်ဥဖရတ်ြမစ် ကီးအေနာက်

ဘက်ြပည်နယ်သိ့ခရီး ပ ပီးလ င် ထိ အရပ် ှ ိ ဘရင်ခံတိ့အားမင်း ကီး၏ အမှာေတာ်စာများကိေပး၏။‐

၁၀ သိ့ရာတွင်ေဗသေဟာရနိ မိ ့သားသမာ လတ် ှ င့်အမုန်ြပည်နယ်မှအရာ ှ ိ ေတာဘိ

တိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား အကျိုး ပစရန်လတစ်ေယာက်ေရာက် ှ ိ

လာေကာင်း ကားသိ ကေသာအခါလွန် စွာအမျက်ထွက် က၏။ ၁၁ ငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ဆက်လက်

သွားေရာက်ကာ ထိ မိ ့တွင်သံးရက်မ ေန၏။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်ေယ  ှ လင် မိ ့အတွက်မည်သိ့

ေဆာင် ွက်ရမည်ကိ ငါ့အားထာဝရဘရား ိးေဆာ်ေတာ်မေ ကာင်းကိမ အဘယ်သကိ

မ ငါမေြပာဘဲသန်းေခါင်းယံအချိန်၌ ထ၍အေဖာ်အချို ့ကိေခ  ပီးလ င် မိ ့

ထဲမှထွက်လာခ့ဲ၏။ ငါတိ့သည်ငါစီး သည့်ြမည်းမှတစ်ပါးအြခားတိရစာန် မပါ။‐ ၁၃

ငါတိ့သည်အေနာက်ဘက် ှ ိ ချိုင့်တံခါး မှထွက်၍ ေတာင်ဘက်နဂါးစမ်းတွင်းကိြဖတ်

ကာအမိက်ပံတံခါးတိင်ေအာင်ေလာက်သွား က၏။ ထိအခါ၌မိးမလင်းေသးေပ။ ငါ

သည်ဤသိ့သွားေရာက်လျက် ပိကျေနေသာ မိ့ ိ းများ ှ င့်မီးေလာင်ပျက်စီးသွားသည့်

မိ ့တံခါးများကိစစ်ေဆး ကည့် ၏။‐ ၁၄ ထိေနာက် မိ ့၏အေ ှ ့ဘက်မှေန၍စမ်းေရ

တွင်းတံခါး ှ င့် ဘရင့်ေရကန် ှ ိ ရာေြမာက် ဘက်သိ့သွား၏။ ငါစီးသည့်ြမည်းသည်

ေကျာက်အတ်ကျိုးများအ ကားတွင်လမ်း ှ ာ၍မရသြဖင့်၊‐ ၁၅ ငါသည်ေက ဒန်ချိုင့်ဝှမ်းထဲသိ့ဆင်း၍

ြမည်းစီး ပီးလ င် မိ ့ ိ းကိစစ်ေဆး ကည့် ၏။ ထိေနာက်လာလမ်းအတိင်း

ြပန် ပီးလ င်ချိုင့်ဝှမ်းတံခါးမှေန၍ မိ ့ထဲသိ့ဝင်၏။ ၁၆ အဘယ်အရပ်သိ့ငါသွားေရာက်ခ့ဲသည်၊

အဘယ်အမကိ ပခ့ဲသည်တိ့ကိ မိ ့ထဲ မှာအဘယ်အရာ ှ ိ မ မသိေချ။ ယေန့

တိင်ေအာင်ငါသည်ဤအမကိစအေကာင်း ကိမ ယဒအမျိုးသားများြဖစ် က

ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေခါင်းေဆာင်များ၊ အရာ ှ ိ များ၊ ငါ၏အလပ်တွင်ပါဝင်

ေဆာင် ွက် ကမည့်အြခားသများအား ေြပာမြပရေသး။‐ ၁၇ သိ့ရာတွင်ယခငါသည်သတိ့အား``ေယ

ှ လင် မိ ့သည်ယိယွင်းပျက်စီးလျက် မိ ့ ိ း များသည်လည်း ပိကျလျက်ေနသြဖင့် ငါ

တိ့အဘယ်သိ့ဒကေရာက်ေနသည်ကိသင် တိ့သိ က၏။ ငါတိ့ဆက်လက်၍အ ှ က်ကဲွ

ြခင်းမခံရေစရန် မိ ့ ိ းတိ့ကိြပန်လည် ပြပင် ကကန်အ့ံ'' ဟေြပာဆိ ပီးလ င်၊‐ ၁၈

ထာဝရဘရားသည်ငါ ှ င့်အဘယ်သိ့အတ ှ ိ ေတာ်မခ့ဲ၍ ငါ့အားကမေတာ်မခ့ဲေ ကာင်း ကိလည်းေကာင်း၊

ငါ့အားဧကရာဇ်မင်း ကီး အဘယ်သိ့အမိန့် ှ ိ ေတာ်မခ့ဲေ ကာင်းကိ လည်းေကာင်းေဖာ်ြပ၏။

ထိသတိ့က``ြပန်လည်တည်ေဆာက်မကိငါ တိ့အစ ပ ကကန်အ့ံ'' ဟဆိကာအလပ်

စရန်အသင့်ြပင်ဆင် ကေလသည်။ ၁၉ ထိသတင်းကိသမာလတ်၊ ေတာဘိ ှ င့်အာရပ်

အမျိုးသားေဂ ှ င်တိ့ ကား ကေသာအခါ ငါတိ့အားေလှာင်ေြပာင် က၏။ သတိ့က``သင်

တိ့၏အ ကံအစည်ကားအဘယ်သိ့နည်း။ ဧကရာဇ်ဘရင်အားသင်တိ့ပန်ကန် က မည်ေလာ''

ဟဆိ က၏။ ၂၀ ထိအခါငါက``ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်သည် ငါတိ့အားေအာင်ြမင်ခွင့်ကိ

ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ အေစခံများြဖစ်၍ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်

မကိအစ ပ ကမည်။ သင်တိ့မကားေယ ှ လင် မိ ့တွင်ဘာမ မပိင်။ ဤ မိ ့တွင်သင်

တိ့ ှ င့်ဆိင်ေသာမှတ်သားဖွယ်ရာဘာမ မ ှ ိ'' ဟြပန်ေြပာ၏။

၃ မိ ့ ိ းကိြပန်လည်တည်ေဆာက် ကပံကားဤ သိ့တည်း။ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းဧလျာ ှ ိပ် ှ င့်သ၏

အေဖာ်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် သိးတံခါး ကိြပန်လည်တည်ေဆာက်၍ဆက်ကပ် ပီး

လ င် တံခါး ွက်များကိတပ်ဆင် က၏။ သတိ့သည် မိ ့ ိ းကိရာြပည့်ြပအိး ှ င့်

ဟာနေနလြပအိးတိင်ေအာင်ဆက်ကပ် က၏။ ၂ ေယရိေခါ မိ ့သားတိ့သည် မိ ့ ိ းေနာက်

တစ်ပိင်းကိတည်ေဆာက် က၍၊ ဣမရိ၏သားဇကုရသည် ေနာက်ထပ်တစ်
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ပိင်းကိတည်ေဆာက်ေလသည်။ ၃ ဟေဿနာသားချင်းစသည်ငါးတံခါးကိ

တည်ေဆာက် ပီးလ င်တံခါးထပ်များ၊ တံခါး ွက်များ၊ တံခါးပိတ်ရန်မင်းတပ်များ ှ င့်

ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိတပ်ဆင် က၏။ ၄ မိ ့ ိ းေနာက်တစ်ပိင်းကိဟကု၏ေြမး၊

ဥရိယ၏သားေမရမတ်တည်ေဆာက်၍၊ ေနာက်ထပ်တစ်ပိင်းကိေမ ှ ဇေဗလ၏ေြမး၊

ေဗရခိ၏သားေမ လံတည်ေဆာက်ေလ သည်။ ေနာက်တစ်ပိင်းကိဗာနာ၏သားဇာဒတ်

တည်ေဆာက်၏။ ၅ ေနာက်ထပ်တစ်ပိင်းကိေတေကာ မိ ့သားတိ့ တည်ေဆာက် ကေလသည်။

သိ့ရာတွင် မိ ့၏ အ ကီးအကဲများကမ မိမိတိ့အား ကီး ကပ်သတိ့ေပးအပ်သည့်ကာယအလပ်

ကိြငင်းဆန် က၏။ ၆ ပါသာ၏သားေယာယဒ ှ င့်ေဗေသာေဒယ ၏သားေမ လံတိ့သည်ေယ ှ ာနာတံခါး

ကိြပန်လည်တည်ေဆာက် က ပီးလ င်တံခါး ထပ်များ၊ တံခါး ွက်များ၊ တံခါးပိတ်ရန်မင်း

တပ်များ ှ င့်ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိတပ်ဆင် က၏။ ၇ မိ ့ ိ းေနာက်တစ်ပိင်းကိဂိေဗာင် မိ ့သားေမ

လတိ၊ ေမေရာ တ် မိ ့သားယာဒန် ှ င့်ဂိေဗာင် မိ ့သား၊ မိဇပါ မိ ့သားတိ့ကဥဖရတ်ြမစ်

အေနာက်ဘက်ြပည်နယ်ဘရင်ခံ၏အိမ်ေတာ် တိင်ေအာင်တည်ေဆာက် က၏။ ၈

ေနာက်တစ်ပိင်းကိဟာဟာယ၏သား၊ ပန်း ထိမ်သမား သေဇလတည်ေဆာက်၍ ေနာက်

တစ်ပိင်းကိ မိ ့ ိ းကျယ်တိင်ေအာင်နံ့သာ ဆီထတ်လပ်သဟာနနိတည်ေဆာက်ေလ သည်။ ၉

ဟရ၏သား၊ ေယ  ှ လင်နယ်တစ်ပိင်းကိ အပ်ချုပ်ရသ ေရဖာယသည် မိ ့ ိ းေနာက်

တစ်ပိင်းကိတည်ေဆာက်၏။ ၁၀ ဟာ မပ်၏သားေယဒါယသည်မိမိေန

အိမ်အနီး ှ ိ  မိ ့ ိ းတစ်ပိင်းကိတည်ေဆာက်၍၊ ဟာ ှ ဗာနိ၏သားဟတုတ်သည်ေနာက်တစ်

ပိင်းကိတည်ေဆာက်ေလသည်။ ၁၁ ဟာရိမ်၏သားမာလခိယ ှ င့်ပါတတ်ေမာဘ

၏သားဟာ တ်တိ့သည် မိ ့ ိ းေနာက်တစ်ပိင်း ှ င့်မန့်ဖိြပအိးကိတည်ေဆာက် က၏။ ၁၂

ဟာေလာဟတ်၏သား၊ ေယ  ှ လင်နယ်ကျန် တစ်ဝက်ကိအပ်ချုပ်ရသ ှ လံ ုသည် ေနာက်တစ်

ပိင်းကိတည်ေဆာက်၏။ (တည်ေဆာက်မတွင် သ၏သမီးများကဝိင်းဝန်းကညီ က ေလသည်။)

၁၃ ဟာ န် ှ င့်ဇာေနာ မိ ့သားတိ့သည် ချိုင့် တံခါးကိြပန်လည်တည်ေဆာက် ပီးလ င်

တံခါး ွက်များ၊ တံခါးပိတ်ရန်မင်းတပ် များ ှ င့်ကန့်လန့်ကျင်များကိတပ်ဆင် က၏။

ထိ့ေနာက် မိ ့ ိ းေပတစ်ေထာင့်ငါးရာကိ အမိက်ပံတံခါးတိင်ေအာင်ြပင်ဆင် က၏။ ၁၄

ေရခပ်၏သားေဗသကရင်နယ်ကိအပ်ချုပ်ရ သမာလခိယသည် အမိက်ပံတံခါးကိြပန်

လည်တည်ေဆာက်၍တံခါး ွက်များ၊ မင်းတပ် များ ှ င့်ကန့်လန့်ကျင်များကိတပ်ဆင်ေလ သည်။ ၁၅

ေကာလေဟာဇ၏သား၊ မိဇပါနယ်ကိအပ် ချုပ်ရသ ှ လံ ုသည် စမ်းေရတွင်းတံခါးကိ

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ကာအမိးမိး၍တံခါး ွက်များ၊ မင်းတပ်များ ှ င့်ကန့်လန့်ကျင်

များကိတပ်ဆင်၏။ သသည်ဘရင်ဥယျာဥ် အနီး၊ ှ ိ ေလာင်ေရကန် မိ ့ ိ းကိဒါဝိဒ် မိ ့

ေတာ်ေလှကားတိင်ေအာင်တည်ေဆာက်ေလ သည်။ ၁၆အာဇဗတ်၏သားဗက်ဇရနယ်တစ်ဝက်

ကိအပ်ချုပ်ရသေနဟမိသည် မိ ့ ိ းေနာက် တစ်ပိင်းကိဒါဝိဒ်သချုင်း၊ ေရကန် ှ င့်စစ်

တန်းလျားများတိင်ေအာင်ေဆာက်လပ်၏။ ၁၇ ေအာက်ပါေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည် မိ ့ ိ း

တည်ေဆာက်မတွင်ပါဝင်ကညီ ကေလ သည်။ ဗာနိ၏သားေရဟံသည် မိ ့ ိ းေနာက်တစ်

ပိင်းကိတည်ေဆာက်၍၊ ကိလနယ်တစ်ဝက်ကိအပ်ချုပ်ရသဟာ ှ ဘိသည်

ေနာက်တစ်ပိင်းကိမိမိနယ်ကိယ် စားတည်ေဆာက်၏။ ၁၈ ေနာက်တစ်ပိင်းကိေဟနဒဒ်၏သား၊ ကိလ

နယ်အြခားတစ်ဝက်ကိအပ်ချုပ်ရသ ဗာဝဲတည်ေဆာက်၏။ ၁၉ ေယာ ှ ၏သား၊ မိဇပါ မိ ့ကိအပ်ချုပ်ရသ

ဧေဇရသည် လက်နက်တိက်ေ ှ ့ ှ ိ  မိ ့ ိ းကိ မိ ့ေထာင့်တိင်ေအာင်တည်ေဆာက်ေလသည်။

၂၀ ေနာက်တစ်ပိင်းကိဇဗဲ၏သားဗာ တ်သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းဧလျာ ှ ိပ်၏အိမ်

ေတာ်အဝင်ဝတိင်ေအာင်တည်ေဆာက်၏။ ၂၁ ေနာက်တစ်ပိင်းကိဟကုတ်၏ေြမး၊ ဥရိယ

၏သားေမရမတ်သည် ဧလျာ ှ ိပ်၏အိမ် ေတာ်အစွန်ဆံးတိင်ေအာင်တည်ေဆာက် သတည်း။ ၂၂

ေအာက်ပါယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် မိ ့ ိ းတည် ေဆာက်မတွင်ပါဝင်ကညီ ကေလသည်။

ေယ  ှ လင် မိ ့အနီးတစ်ဝိက် ှ ိ နယ်ေြမမှ ယဇ်ပေရာဟိတ်များသည် မိ ့ ိ းေနာက်တစ်

ပိင်းကိတည်ေဆာက် က၏။ ၂၃ ေနာက်တစ်ပိင်းကိဗယာမိန် ှ င့်ဟာ ပ်တိ့က

မိမိတိ့ေနအိမ်များေ ှ ့တွင်တည်ေဆာက် က၍၊ အာနနိ၏ေြမးမာေသယ၏သားအာဇရိ က

မိမိအိမ်ေ ှ ့၌ေနာက်တစ်ပိင်းကိတည် ေဆာက်ေလသည်။ ၂၄ ေဟနဒဒ်၏သားဗိ ိ သည်ေနာက်တစ်ပိင်း

ကိအာဇရိ၏ေနအိမ်မှ မိ ့ေထာင့်တိင် ေအာင်တည်ေဆာက်၏။ ၂၅

ဥဇဲ၏သားပါလလသည် မိ ့ ိ းေထာင့် ှ င့် အေစာင့်တပ်ဝင်းအနီး ှ ိ အထက်နန်းေတာ်

အိးမှအစ ပ၍ မိ ့ ိ းေနာက်တစ်ပိင်း ကိတည်ေဆာက်၏။ ပါ ပ်၏သားေပဒါယသည်ေနာက်တစ်ပိင်း ကိ

အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ေရတံခါး ှ င့်ဗိမာန်ေတာ် အေစာင့်ြပအိးအနီးသိ့တိင်ေအာင်တည် ေဆာက်ေလသည်။

(ဤေနရာသည်ဗိမာန်ေတာ် အလပ်သမားများေနထိင်ရာ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ  သေဖလဟနာမည်တွင်ေသာ

ရပ်ကွက်တွင် ှ ိ သတည်း။) ၂၇ ေတေကာ မိ ့သားတိ့သည်ဒတိယအ ကိမ် မိ ့ ိ းေနာက်တစ်ပိင်းကိ

ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့် ေမ ာ်စင် ကီးေ ှ ့မှေန၍ သေဖလအရပ် မိ ့ ိ းအထိတည်ေဆာက် က၏။ ၂၈

ေနာက်တစ်ပိင်းကိယဇ်ပေရာဟိတ်တစ်စက ြမင်းတံခါးမှသည်ေြမာက်ဘက်သိ့ မိမိတိ့

ေနအိမ်အသီးသီးေ ှ ့တွင်တည်ေဆာက် က ေလသည်။ ၂၉ ဣေမရ၏သားဇာဒတ်သည်

မိမိ၏အိမ်ေ ှ ့၌ ေနာက်တစ်ပိင်းကိတည်ေဆာက်၏။ ထိေနာက်ေ ှ ကနိ၏သား၊

အေ ှ ့တံခါးမး ေ ှ မာယသည် မိ ့ ိ းတစ်ပိင်းကိဆက်လက် တည်ေဆာက်၏။ ၃၀

ေ ှ လမိ၏သားဟာနနိ ှ င့်ဇာလပ်၏ဆ မသားဟာ န်တိ့သည် ဒတိယအ ကိမ် မိ ့

ိ းေနာက်တစ်ပိင်းကိတည်ေဆာက် က၏။ ေနာက်တစ်ပိင်းကိေဗရခိ၏သားေမ လံ သည်

မိမိ၏အိမ်ေ ှ ့တွင်တည်ေဆာက်ေလသည်။ ၃၁ ပန်းထိမ်သမားမာလခိသည်ေနာက်တစ်ပိင်း

ကိဗိမာန်ေတာ်မိဖကဒ်တံခါး ှ င့် မိ ့ ိ း၏ အေ ှ ့ေြမာက်ေထာင့်ထိပ်တွင် ှ ိ ေသာအခန်း အနီး၊

ဗိမာန်ေတာ်အလပ်သမားများ ှ င့် ကန်သည်တိ့အသံး ပရာအေဆာက်အအံ တိင်ေအာင်တည်ေဆာက်၏။

၃၂ ေနာက်ဆံးအပိင်းကိပန်းထိမ်သမားများ ှ င့်ကန်သည်များကထိ မိ ့ ိ းေထာင့်ခန်း

မှသိးတံခါးတိင်ေအာင်တည်ေဆာက်က သတည်း။

၄ မိ ့ ိ းကိငါတိ့ယဒအမျိုးသားတိ့ ြပန် လည်တည်ေဆာက်လျက် ှ ိ  ကေကာင်းကိ

သမာလတ် ကားသိေသာအခါ လွန်စွာ အမျက်ထွက်၍ငါတိ့အားြပက်ရယ် ပေလ၏။‐ ၂

သ၏အေပါင်းအေဖာ်များ ှ င့် ှ မာရိတပ် သားများေ ှ ့တွင်သက``ဤအစွမ်းအစမ ှ ိ

ေသာယဒအမျိုးသားတိ့သည်မည်သိ့ ပ ကသနည်း။ သတိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန် ကံ ွယ် ကသေလာ။ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့်ဤအမကိေန့

ချင်း ပီးစီး ိင်မည်ဟထင်မှတ် ကသေလာ။ က မ်းေလာင်ထားသည့်အမိက်ပံမှေကျာက်တံး

များကိထတ်လပ် ိင် ကမည်ေလာ'' ဟဆိ၏။ ၃ သ့အနီးတွင်ရပ်လျက်ေနေသာေတာဘိက``သ

တိ့သည်အဘယ်သိ့ေသာ မိ ့ ိ းကိတည်ေဆာက် ိင် ကမည်နည်း။

သတိ့၏ မိ ့ ိ းသည်ေြမေခွး တိးမိလ င် ပိကျလိမ့်မည်'' ဟေထာက်ခံ ေြပာဆိ၏။ ၄

ငါက``အိ ဘရားသခင်အက ်ပ်တိ့အား ထိသတိ့အဘယ်သိ့ြပက်ရယ် ပ ကသည်

ကိနားေထာင်ေတာ်မပါ။ သတိ့သည်မိမိ တိ့က့ဲရဲ ့ေြပာဆိသည့်စကားြဖင့်တန်ြပန်

ထိ ကပါေစေသာ။ သတိ့သည်မိမိတိ့တွင် ှ ိ သမ ေသာဥစာပစည်းများကိအလ

အယက်ခံရလျက် ိင်ငံရပ်ြခားသိ့ဖမ်း ဆီးေခ ေဆာင်ြခင်းကိခံရ ကပါေစ ေသာ။‐ ၅

မိ ့ ိ းကိတည်ေဆာက်လျက်ေနသအက ်ပ် တိ့အား သတိ့သည်ေစာ်ကား ကေသာေကာင့်

သတိ့ ပေသာဒစ ိက်ကိခွင့်လတ်ေတာ်မ မပါ ှ င့်။ သတိ့၏အြပစ်များကိေမ့ေတာ်

မမပါ ှ င့်'' ဟဆေတာင်းပတနာ ပ၏။ ၆ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည် မိ ့ ိ းကိဆက်လက်

တည်ေဆာက် ကရာ ေဆာက်လပ်သတိ့၏စိတ် အားထက်သန်မေ ကာင့် မ ကာမီပင် မိ ့ ိ း

အြမင့်တစ်ဝက်တိင်ေအာင် ပီးေလ၏။ ၇ သမာလတ်၊ ေတာဘိတိ့မှစ၍၊ အာရပ်၊ အမုန်၊

အာဇတ်အမျိုးသားများသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိြပန်လည်တည်ေဆာက်မတိးတက်လျက်

ှ ိ ေ ကာင်း၊ မိ ့ ိ း ပိပျက်ေနသည့်ေနရာများ ကိဖာေထးလျက် ှ ိ ေ ကာင်းကိ ကားသိ

ကသြဖင့်လွန်စွာအမျက်ထွက် က၏။‐ ၈ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့

လာေရာက်တိက်ခိက်၍ မိ ့ကိကစဥ့်ကလျား ြဖစ်ေအာင် ပလပ်ရန်တိင်ပင် ကံစည် က၏။‐ ၉

သိ့ရာတွင်ငါတိ့သည်ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထံဆေတာင်းပတနာ ပလျက်

ရန်သ တိ့၏ေဘးမှကာကွယ်ရန်ေန့ေရာညဥ့်ပါ ကင်းေစာင့်ထား က၏။

၁၀ ယဒြပည်သတိ့က``ငါတိ့သည်သယ်ပိး၍ ပင်ပန်း ွမ်းနယ် ကေလ ပီ။

သယ်ယရန်အမိက်သ ိက်လည်းများစွာ ှ ိ ေသးသြဖင့် အဘယ်သိ့လ င်ယေန့ မိ ့ ိ းကိငါတိ့

တည်ေဆာက် ိင် ကပါမည်နည်း'' ဟေသာသီချင်းကိသီဆိ က၏။ ၁၁

ငါတိ့၏ရန်သများသည်ငါတိ့မြမင် မသိ ိင်မီ ငါတိ့အားဝင်ေရာက်သတ်ြဖတ်

ကာ မိ ့ ိ းတည်ေဆာက်မကိရပ်စဲေစရန် ကံစည် က၏။‐ ၁၂

ရန်သများအ ကားတွင်ေနထိင်သယဒ အမျိုးသားတိ့သည်ငါတိ့ထံလာေရာက်

ပီးလ င် ငါတိ့အားရန်သတိ့တိက်ခိက်ရန် အဘယ်သိ့ ကံစည်လျက် ှ ိ ေ ကာင်းကိ

အ ကိမ်ေပါင်းများစွာသတိေပး က၏။‐ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ြပည်သတိ့အား ား၊

လံှ၊ ေလးလက်နက်များကိစဲွကိင်ေစကာတည် ေဆာက်၍မ ပီးေသးသည့် မိ ့ ိ းများ၏

ေနာက်တွင်သားချင်းစအလိက်ေနရာ ယေစ၏။ ၁၄ ငါသည်ြပည်သတိ့စိးရိမ်ပပန်လျက်ေန

ကသည်ကိြမင်သြဖင့် သတိ့ ှ င့်တကွ သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်အပ်ချုပ်ေရး

မးများအား``ငါတိ့၏ရန်သများကိမ ေကာက် က ှ င့်။ ထာဝရဘရားသည်အ

ဘယ်မ  ကီးြမတ်ေတာ်မ၍ေ ကာက်မက် ဖွယ်ေကာင်းသည်ကိသတိရလျက်သင်တိ့

၏ညီအစ်ကိသားမယားအိမ်ရာများ အတွက်တိက်ပဲွဝင် ကေလာ့'' ဟ ိးေဆာ်၏။‐ ၁၅

ရန်သများသည်မိမိတိ့အ ကံအစည်ကိ ငါတိ့သိ ှ ိ သွားေ ကာင်း ကား ကေသာ အခါ

သတိ့၏အ ကံအစည်ကိဘရားသခင်ပယ်ဖျက်ေတာ်မ ပီြဖစ်ေ ကာင်းရိပ် မိ က၏။
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ထိေနာက်ငါတိ့ ှ ိ သမ သည် မိ ့ ိ းကိဆက်လက်တည်ေဆာက် ကေလသည်။ ၁၆

ထိအချိန်မှအစ ပ၍ငါ၏လစတစ်ဝက် သည်အလပ်လပ်၍ကျန်တစ်ဝက်ကလံှ၊ ဒိင်း လား၊

ေလးတိ့ကိကိင်ေဆာင်ကာသံချပ်အကျ များကိဝတ်ဆင် ပီးလ င်ကင်းေစာင့်ရ က

ေလသည်။ ငါတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များသည် မိ ့ ိ းြပန်လည်တည်ေဆာက်လျက်ေနသယဒ

အမျိုးသားတိ့အားေထာက်ခံအားေပး က၏။‐ ၁၇ ေဆာက်လပ်ေရးပစည်းများကိသယ်ယသတိ့

သည်ပင်လ င်လက်တစ်ဖက်ြဖင့်သယ်ယ၍ အြခားလက်တစ်ဖက်ြဖင့်လက်နက်ကိစဲွ ကိင်ထား က၏။‐

၁၈ တည်ေဆာက်ေသာသအေပါင်းတိ့သည်လည်း ခါးတွင် ားကိဆဲွလျက်တည်ေဆာက် က၏။

ေဘးအ ရာယ်အချက်ေပးရန်တံပိးခရာ မတ်ရမည့်သသည်ငါ၏အနီးတွင်ရပ် လျက်ေန၏။‐ ၁၉

ငါသည်ြပည်သများ၊ သတိ့၏အပ်ချုပ်ေရး မးများ ှ င့်ေခါင်းေဆာင်များအား``ငါတိ့၏

အလပ်သည်ြပန့်ကျဲ၍ေနသြဖင့်ငါတိ့ သည် မိ ့ ိ းေပ တွင်တစ်ဦး ှ င့်တစ်ဦး

အလှမ်းေဝးစွာအလပ်လပ်ရ က၏။‐ ၂၀ ေဘးအ ရာယ်အချက်ေပးတံပိးခရာမတ်

သံကိ ကားလ င် သင်တိ့သည်ငါ့ထံသိ့လာ ေရာက်စ ံ း ကေလာ့။ ငါတိ့၏ဘရားသခင်

သည်ငါတိ့ဘက်မှေန၍တိက်ခိက်ေတာ်မ လိမ့်မည်'' ဟမှာ ကားထား၏။‐ ၂၁

သိ့ြဖစ်၍ေန့စဥ်ေန့တိင်းေနအ ဏ်တက်ချိန် မှညဥ့်အခါ ကယ်ေပ ချိန်တိင်ေအာင် ငါတိ့

လစတစ်ဝက်သည် မိ ့ ိ းကိတည်ေဆာက်၍ အြခားတစ်ဝက်ကလံှများကိကိင်ေဆာင်

ကာကင်းေစာင့် ကေလသည်။ ၂၂ ထိအခါ၌ငါက``ငါတိ့သည်ညဥ့်အခါ

မိ ့ကိကင်းေစာင့်၍ေန့အခါအလပ်လပ် ိင် ကေစရန် သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့အားကညီ

သ ှ ိ သမ တိ့သည်ညဥ့်အခါေယ ှ လင် မိ ့တွင်အိပ်ရမည်'' ဟတာဝန် ှ ိ သတိ့အားဆိ၏။‐

၂၃ ငါသည်ညဥ့်အခါ၌ငါ၏အဝတ်များကိ မခတ်။ ငါ၏အေပါင်းအေဖာ်များ၊အေစခံ

များ ှ င့်ကိယ်ရံများသည်လည်းသတိ့၏ အဝတ်များကိမခတ်ရ က။ ငါတိ့အားလံး

ပင်မိမိတိ့၏လက်နက်များကိအနီးတွင် ထား ှ ိ ရက၏။

၅ ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါယဒ အမျိုးသား ှ င့်အမျိုးသမီးအေြမာက်

အြမားတိ့သည် အချင်းချင်းအားအြပစ် တင်၍ညဥ်း  ကကန်၏။‐ ၂

အချို ့ေသာသတိ့က``ငါတိ့၏အိမ်သားများ သြဖင့်ငါတိ့အသက် ှ င်မအတွက်ဂျံ ုစပါး

လိပါသည်'' ဟဆိ က၏။ ၃ အချို ့တိ့က``ငါတိ့သည်မငတ်မြပတ်ရေလ

ေအာင်ဂျံ ုစပါးရ ှ ိ ေရးအတွက်လယ်များ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်များ ှ င့်အိမ်များကိေပါင် ှ ံ ထားရ ကပါသည်''

ဟဆိ က၏။ ၄ အြခားသတိ့က``ငါတိ့သည်လယ်ခွန် ှ င့် စပျစ်ဥယျာဥ်ခွန်ေပးေဆာင် ိင်ရန်ေငွကိ

ေချးယထား ကရပါသည်။‐ ၅ ငါတိ့သည်လည်းယဒအမျိုးသားများ ပင်မဟတ်ပါေလာ။

ငါတိ့သားသမီးများ သည်လည်းသတိ့သားသမီးများထက်မည့ံ ပါ။

သိ့ရာတွင်ငါတိ့သည်ငါတိ့သားသမီး များကိကန်ခံေစ ကရပါ၏။ သမီးအချို ့

ကိလည်းကန်အြဖစ်ေရာင်းချလိက်ရေလ ပီ။ ငါတိ့အဘယ်သိ့မ မတတ် ိင်။ ငါ

တိ့လယ်များ ှ င့်စပျစ်ဥယျာဥ်များသည် သတစ်ပါးလက်သိ့ေရာက်ေလ ပီတကား''

ဟဆိ က၏။ ၆ ထိသတိ့ညည်း သံကိ ကားေသာ်ငါ သည်အမျက်ထွက်၍၊‐ ၇

အေရးယေဆာင် ွက်ရန်စိတ်ပိင်းြဖတ်လိက်၏။ ငါသည်ြပည်သေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်အပ်ချုပ်

ေရးမးတိ့အား``သင်တိ့သည်မိမိတိ့ညီ အစ်ကိများကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲလျက်ေန က

ပါသည်တကား'' ဟြပစ်တင်ေြပာဆိ၏။ ငါသည်ဤြပဿနာကိ ေြဖ ှ င်းရန်လထ

စည်းေဝးတစ်ရပ်ကိေခ ယ ပီးလ င်၊‐ ၈ ``မိမိတိ့ကိယ်ကိလမျိုးြခားများလက်

သိ့ေရာင်းချရ ကသ ယဒအမျိုးသားညီ အစ်ကိတိ့အားတတ် ိင်သမ ငါတိ့ြပန်

လည်ဝယ်ယ ပီးမှ ယခသင်တိ့က မိမိတိ့ အမျိုးသားအချင်းချင်းြပန်လည်ေရာင်း

စားလျက်ေန ကပါတကား'' ဟဆိေသာ အခါေခါင်းေဆာင်များသည်ဆိတ်ဆိတ် ေန က၏။

စကားတစ်ခွန်းကိမ ြပန်၍ မေြပာ ိင် က။ ၉ ထိေနာက်ငါသည်သတိ့အား``သင်တိ့ ပ

ေသာအမသည်မေကာင်းပါတကား။ ရန်သ လမျိုးြခားများသည်ငါတိ့အားသေရာ်

ြခင်းမှကင်းလွတ်ေစရန် ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ့ ိ ေသကာသင်တိ့မှန်ရာကိလပ်

ေဆာင်သင့် ကသည်။‐ ၁၀ ငါသည်ြပည်သတိ့အားေငွ ှ င့်ဂျံ ုစပါးကိ ေချးငှားပါ၏။

ငါ၏အေပါင်းအေဖာ်များ ှ င့်လပ်သားများသည်လည်းဤနည်းအတိင်း ပင် ပ ကပါ၏။

ယခငါတိ့သည်ထိအေကး များကိြပန်လည်ေတာင်းခံမမ ပဘဲေန ကစိ။့‐ ၁၁သတိ့ေပးဆပ်ရန် ှ ိ ေသာ

ေငွ၊ ဂျံ ုစပါး၊ စပျစ်ရည်၊ သံလွင်ဆီအေကး ှ ိ သမ ကိသင်ပန်းေချလိက် ကစိ။့ သတိ့၏လယ် များ၊

စပျစ်ဥယျာဥ်များ၊ သံလွင်ြခံများ ှ င့်အိမ်များကိယခချက်ချင်းြပန်လည် ေပးအပ်လိက် ကစိ'့'

ဟေြပာ ကား၏။ ၁၂ ေခါင်းေဆာင်များက``အက ်ပ်တိ့သည်အ ှ င် ေြပာဆိသည့်အတိင်း ပပါမည်။

ထိသတိ့ ၏ဥစာပစည်းများကိြပန်လည်ေပးအပ် က ပါမည်။ အေကးများကိလည်းေတာင်းခံမ

ပ ကေတာ့မည်မဟတ်ပါ'' ဟြပန်ေြပာ က၏။ ငါသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များကိေခ ယကာ

သတိ့၏ေ ှ ့တွင်ေခါင်းေဆာင်တိ့အား မိမိတိ့ ကတိအတိင်း ပလပ် ကရန်ကျိန်ဆိေစ၏။‐

၁၃ ထိေနာက်ငါပတ်ထားသည့်ခါးစည်း ကိခတ်၍ခါ ပီးလ င်``ကတိမတည်သသင်

တိ့ ှ ိ သမ ကိဘရားသခင်သည်ဤသိ့ ခါေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်တိ့၏အိမ်များ ှ င့်သင်

တိ့ပိင်ပစည်းဥစာဟသမ ကိသိမ်းယေတာ် မမည်ြဖစ်၍သင်တိ့အတွက်အဘယ်အရာ

မ ကျန် ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟဆိ၏။ ထိအရပ်တွင် ှ ိ ေသာသအေပါင်းတိ့ က``အာမင်''

ဟဝန်ခံ ပီးလ င်ထာဝရ ဘရားကိေထာမနာ ပ ကကန်၏။ ထိ ေနာက်ေခါင်းေဆာင်တိ့သည်မိမိတိ့၏

ကတိအတိင်းေဆာင် ွက် ကေလသည်။ ၁၄ ယဒဘရင်ခံအြဖစ် ှ င့်ငါတာဝန်ယရ

သည့်တစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်အေတာအတွင်းအာ တေဇရဇ်ဧကရာဇ်မင်း၏နန်းစံအ ှ စ်

ှ စ်ဆယ်ေြမာက်မှသံးဆယ့် ှ စ် ှ စ်ေြမာက် တိင်ေအာင် ငါ ှ င့်တကွငါ၏ေဆွမျိုးသား

ချင်းတိ့သည်ဘရင်ခံအေနြဖင့်ငါရ သင့်ရထိက်သည့်ရိကာကိမယပါ။‐ ၁၅

ငါ၏အလျင်ဘရင်ခံလပ်ခ့ဲသတိ့သည် ြပည်သတိ့အားဝန်ေလးေစခ့ဲ က၏။ သ

တိ့ထံမှရိကာ ှ င့်စပျစ်ရည်အတွက်တစ် ေန့လ င် ေငွဒဂ ါးေလးဆယ်ေတာင်းယခ့ဲ ကေလသည်။

ထိဘရင်ခံတိ့၏အေစ အပါးများသည်ပင်လ င်ြပည်သတိ့အား ှ ဥ်းပန်း ှ ိပ်စက်ခ့ဲ က၏။ ငါမကား

ဘရားသခင်အားေကာက် ွံ ့ ိ ေသသ ြဖစ်သြဖင့်ထိသိ့မ ပ။‐ ၁၆ ငါ့မှာ ှ ိ သမ ေသာစွမ်းရည်ခွန်အားကိ မိ ့

ိ းတည်ေဆာက်ရာတွင်အသံး ပ၏။ ငါသည် အဘယ်လယ်ေြမကိမ လည်းမဝယ်။ ငါ၏

အလပ်သမား ှ ိ သမ သည်လည်း မိ ့ ိ း တည်ေဆာက်မတွင်ပါဝင်လပ်ကိင် ကသည်။‐ ၁၇

ပတ်ဝန်းကျင်တိင်းြပည်များမှငါ့ထံသိ့ လာေရာက် ကသည့်လများအြပင် ယဒ အမျိုးသားများ ှ င့်

သတိ့၏ေခါင်းေဆာင် တစ်ရာ့ငါးဆယ်ကိ ငါသည်ငါ့စားပဲွတွင် ပံမှန်ေကးေမွး၏။‐ ၁၈

ယင်းသိ့ေကးေမွးရန်အတွက်ေန့စဥ်ေန့တိင်း ွားတစ်ေကာင်၊ လက်ေ ွးစင်သိးေြခာက်ေကာင်

ှ င့် ကက်အေြမာက်အြမားကိချက် ပတ် ေကးေမွးသည်။ ထိ့ြပင်ဆယ်ရက်တစ် ကိမ်

စပျစ်ရည်ကိလည်းထတ်ေပး၏။ သိ့ရာတွင် ငါသည်ြပည်သတိ့ထမ်းရေသာဝန်ေလး

ေကာင်းကိသိသြဖင့် ဘရင်ခံအေနြဖင့် ခံစားထိက်ေသာရိကာေကးများကိမ ေတာင်းခံပါ။ ၁၉ အိ

ဘရားသခင်၊ ဤလတိ့အတွက်အက ်ပ် ပခ့ဲသမ ကိသတိရ၍အက ်ပ်အား ေကျးဇး ပေတာ်မပါ။

၆
ငါတိ့သည် မိ ့တံခါးများကိမတပ်ဆင် ရ ကေသးေသာ်လည်း မိ ့ ိ းကိတည်ေဆာက်

ပီးေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ မိ ့ ိ းတွင်ေပါက် ပျက်ေနသည့်ေနရာများလည်းမ ှ ိ ေတာ့

ေကာင်းကိလည်းေကာင်းသမာလတ်၊ ေတာဘိ၊ ေဂ ှ င် ှ င့်အြခားရန်သများ ကားသိ

က၏။‐ ၂ သိ့ြဖစ်၍သမာလတ် ှ င့်ေဂ ှ င်တိ့သည် သ ေနာလွင်ြပင် ှ ိ  ွာတစ် ွာတွင်

သတိ့ ှ င့်လာ ေရာက်ေတွ့ဆံရန်ငါ့အားမှာ ကား က၏။ ဤသိ့မှာ ကားြခင်းမှာငါ့ကိအ ရာယ်

ပရန်လှည့်စားမသာြဖစ်ေပသည်။‐ ၃ ငါသည်သတိ့ထံသိ့လေစလတ်၍``ငါသည်

ဤအရပ်တွင်အေရး ကီးသည့်အလပ်ကိ လပ်ေဆာင်လျက်ေနရသြဖင့် ထိအရပ်သိ့

မလာ ိင်။ သင်တိ့ ှ င့်လာေရာက်ေတွ့ဆံရန် ကိစတစ်ခတည်းအတွက်ဤအလပ်ကိရပ်

ဆိင်း၍မထား ိင်ပါ'' ဟြပန် ကားေပး လိက်၏။ ၄သတိ့သည်ေလး ကိမ်တိင်တိင်မှာ ကားသ ြဖင့်

ငါသည်ထိသိ့ပင်ေလး ကိမ်တိင်တိင် ြပန် ကားလိက်၏။ ၅ ထိေနာက်ငါး ကိမ်ေြမာက်သမာလတ်ေစ

လတ်ေသာအေစခံ၌ချိပ်မ ှ ိပ်ေသာစာ ပါ ှ ိ ၏။‐ ၆ ထိစာတွင် ``သင် ှ င့်ယဒအမျိုးသားတိ့သည်ပန်ကန်

ရန်အ ကံ ှ င့် မိ ့ ိ းကိတည်ေဆာက်လျက်ေန ေကာင်းနီးနားဝန်းကျင် ှ ိ လမျိုးတိ့ေြပာ

ဆိေန ကသည်ဟေသာသတင်းကိေဂ ှ င် ထံမှငါ ကားသိရပါသည်။ သင်သည်မင်း လပ်လိသြဖင့်၊‐ ၇

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်မိမိအားယဒဘရင် အြဖစ်ေ ကညာရန် ပေရာဖက်အချို ့ ှ င့်စီစဥ်

ထားေ ကာင်းကိလည်းငါ့အားေဂ ှ င်ေြပာြပ ပါသည်။ ဘရင်မင်းြမတ်သည်ဤသတင်းကိ

ဧကန်မချ ကားသိေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိ ေကာင့်ငါ ှ င့်တိင်ပင်ရန်လာပါေလာ့'' ဟ ေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏။ ၈

ငါကလည်း``သင်ေြပာသမ တိ့သည်မဟတ် မမှန်။ သင်ကိယ်တိင်လပ် ကံေြပာဆိြခင်း

သာြဖစ်၏'' ဟြပန် ကားလိက်၏။ ၉ မိ ့ ိ းတည်ေဆာက်မရပ်ဆိင်းသွားေစရန်သ

တိ့အားလံးသည်ငါတိ့အား ခိမ်းေြခာက် လျက်ေန က၏။ သိ့ရာတွင်``အိ

ဘရားသခင်၊ ယခအက ်ပ်အားခွန်အား ကီးမားေစ ေတာ်ပါ'' ဟဆေတာင်း၏။

၁၀ ထိအချိန်အေတာအတွင်း၌မေဟတ ေဗလ၏ေြမး၊ ေဒလာယ၏သားေ ှ မာယ

သည်မိမိေနအိမ်မှမထွက်ခွာ ိင်သြဖင့် ငါသည်သ့ထံသိ့သွားေရာက်ရာသက``ငါ

တိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်သိ့သွား၍သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်တွင်ပန်းေအာင်းကာတံခါးများ

ကိပိတ်ထား ကကန်အ့ံ။ သတိ့သည်ကိယ် ေတာ်ကိသတ်ရန်လာ ကလိမ့်မည်။ အဘယ်

ည၌မဆိလာ၍ကိယ်ေတာ်ကိသတ် က လိမ့်မည်'' ဟငါ့အားေြပာ ကား၏။ ၁၁

ထိအခါငါက``ငါသည်ထွက်ေြပးတိမ်း ေ ှ ာင်တတ်ေသာသမဟတ်။ အသက်ချမ်းသာ

ရရန်ဗိမာန်ေတာ်ထဲတွင်ပန်းေအာင်းတတ် သဟသင်ထင်မှတ်ပါသေလာ။ ဗိမာန်

ေတာ်သိ့ငါမသွား'' ဟြပန်ေြပာလိက်၏။ ၁၂ ဤအမကိငါစဥ်းစားဆင်ြခင်ေသာအခါ
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ယင်းသိ့ေ ှ မာယငါ့အားသတိေပးသည် မှာ သ့အားဘရားသခင်မှာ ကားထားေတာ်

မေသာေကာင့်မဟတ်။ ေတာဘိ ှ င့်သမာလတ် တိ့တံစိးလက်ေဆာင်ေပး၍ ေစခိင်းထားေသာ

ေကာင့်ြဖစ်ေ ကာင်းရိပ်မိသည်။‐ ၁၃ ငါသည်အြပစ်ကးလွန်ြခင်းအားြဖင့်အသ ေရပျက်၍

အ ှ က်ကဲွရေလေအာင်သတိ့သည် ေ ှ မာယကိငှားရမ်း၍ငါ့အားေြခာက်လှန့် ခိင်း က၏။ ၁၄

``အိ ဘရားသခင်ေတာဘိ ှ င့်သမာလတ်တိ့ ပ ကသည့်အမကိသတိရေတာ်မ၍ သ

တိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ် ကိေြခာက်လှန့်ရန် ကိးစားသ၊

အမျိုးသမီး ပေရာဖက်ေနာဒိ ှ င့်အြခားပေရာဖက်တိ့ ကိသတိရေတာ်မပါ။ ၁၅

အလပ်လပ်ရက်ငါးဆယ့် ှ စ်ရက် ှ ိ ေသာအခါ ဧလလ၊ လ ှ စ်ဆယ့်ငါးရက်ေန့၌ မိ ့ ိ းကိ

လက်စသတ် က၏။‐ ၁၆ဤသတင်းကိပတ်ဝန်းကျင် ိင်ငံများ ှ ိ ငါ တိ့ရန်သများ ကား ကေသာအခါ

မိမိတိ့ အသေရပျက်ရ ပီြဖစ်ေကာင်းသိ ှ ိ  က၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဤအလပ် ပီးစီး သွားသည်မှာ

ဘရားသခင်ကမေတာ်မေသာ ေကာင့်ြဖစ်သည်ကိလတိင်းပင်ရိပ်မိေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၇

ဤကာလအေတာအတွင်း၌ယဒအမျိုး သားေခါင်းေဆာင်များသည် ေတာဘိ ှ င့်စာ

အားြဖင့်ဆက်သွယ်လျက်ေနခ့ဲ က၏။‐ ၁၈ သသည်အာရာ၏သား၊ေ ှ ကနိ၏သမက် ြဖစ်သြဖင့်

ယဒအမျိုးသားအေြမာက် အြမားပင်သ၏ဘက်သိ့ပါ က၏။ ထိ့ ြပင်သ၏သားေယာဟနန်သည်ေဗရခိ

၏သား၊ ေမ လံ၏သမီး ှ င့်အိမ်ေထာင် ကျ၏။‐ ၁၉ လတိ့သည်ေတာဘိေကာင်းေ ကာင်းကိငါ့

အားေြပာဆိတတ် က၏။ ငါ့စကားကိလည်း သ့အားြပန်ေြပာတတ် က၏။ ေတာဘိသည်

ငါ့ကိေြခာက်လှန့်ရန်စာများကိဆက်လက် ေပးပိ့လျက်ေန၏။

၇ ယခအခါ၌ မိ ့ ိ းကိြပန်လည်တည်ေဆာက် ပီး၍

တံခါးများကိေနရာတကျတပ်ဆင်ကာဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်သားများ၊

မသီချင်းသည်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်များအားအလပ်တာဝန်များကိခဲွေဝသတ်မှတ်ေပး ပီးေလ ပီ။‐

၂ ထိေနာက်ငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိအပ်ချုပ်ရန်

ငါ့ညီဟာနန် ှ င့်ရဲတိက်မးဟာနနိတိ့ကိတာဝန်ေပးအပ်၏။

ဟာနနိသည်စိတ်ချယံ ကည်ရသ၊ ဘရားသခင်ကိအထးေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသသြဖစ်၏။‐ ၃

ငါသည်သတိ့အား``နံနက်ချိန်၌ေနမြမင့်မချင်းေယ  ှ လင် မိ ့တံခါးများကိမဖွင့်ေစ ှ င့်။

ေနဝင်ချိန်၌တံခါးေစာင့်များတာဝန် ပီးဆံးချိန်မတိင်မီ

တံခါးများကိပိတ်၍ကန့်လန့်ကျင်များကိထိးထားေစ'' ဟမှာ ကားထား၏။

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင်သများထဲမှကင်းေစာင့်သများခန့်ထား ပီးလ င်

ထိသအချို ့ကိေနရာအတိအကျတွင်ကင်းေစာင့်ေစ၍အချို ့ကိမိမိတိ့အိမ်များ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကင်းေစာင့်ေစရန်ကိလည်းမှာ ကားထား၏။

၄ ေယ  ှ လင် မိ ့သည်ကျယ်ဝန်းေသာ်လည်းေနထိင်သလဦးေရနည်းပါး၍

အိမ်အေြမာက်အြမားကိလည်းမတည်မေဆာက်ရ ကေသးေပ။‐ ၅

ြပည်သများ၊ သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်အပ်ချုပ်ေရးမးတိ့အားစ ံ းေစ၍

အိမ်ေထာင်စစာရင်းများကိစစ်ေဆးရန်ဘရားသခင်သည်ငါ၏စိတ်ကိ ိးေဆာ်ေတာ်မ၏။

ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားရာမှေ ှ းဦးစွာြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာသများ၏စာရင်းကိဤသိ့ ှ ာေဖွေတွ ့ ှ ိ ရသည်။

၆ ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားချိန်မှအစ ပ၍

ဗာဗလန်ြပည်တွင်ေနထိင်ရာမှြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာသများသည်

မိမိတိ့ေနရင်းဌာေနြဖစ်ေသာေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်အြခားယဒ မိ ့များသိ့ြပန်လာခ့ဲ က၏။‐ ၇

သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များမှာေဇ ဗေဗလ၊ ေယာ ၊ ေနဟမိ၊ အာဇရိ၊ ရာမိ၊

နာဟမာနိ၊ ေမာ်ဒကဲ၊ ဗိလ ှ န်၊ မိဇေပရက်၊ ဗိဂဝဲ၊ ေနဟံ ှ င့်ဗာနာတိ့ြဖစ်သည်။ ၈

ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ ကသလဦးေရစာရင်းမှာသားချင်းစအလိက်ေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်၏။

သားချင်းစ ဦးေရ ပါ တ် ၂၁၇၂ ေ ှ ဖတိ ၃၇၂ အာရာ ၆၅၂ ပါဟတ်ေမာဘ (ေယာ  ှ င့်ယွာဘတိ့၏

သားေြမးများ) ၂၈၁၈ ဧလံ ၁၂၅၄ ဇတု ၈၄၅ ဇကဲ ၇၆၀ ဗိ ွိ ၆၄၈ ေဗဗဲ ၆၂၈ အာဇဂဒ် ၂၃၂၂ အေဒါနိကံ

၆၆၇ ဗိဂဝဲ ၂၀၆၇ အာဒိန် ၆၅၅ (ေဟဇကိဟလည်းနာမည်တွင်ေသာ) အာတာဦးေရ ၉၈ ဟာ ံ ၃၂၈

ေဗဇဲ ၃၂၄ ဟာရိပ် ၁၁၂ ဂိေဗာင် ၉၅ ၂၆ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ မိ ့တိ့တွင်ေနထိင်ခ့ဲသဘိးေဘးများမှ

ဆင်းသက်ေပါက်ဖွားလာေသာသများသည်လည်းြပန်လာ ကေလသည်။ ဗက်လင် မိ ့ ှ င့်ေနေတာဖ မိ ့

၁၈၈ အာနသတ် မိ ့ ၁၂၈ ေဗသာဇမာဝက် မိ ့ ၄၂ ကိရယက်ယာရိမ် မိ၊့ေခဖိရ မိ ့ ှ င့် ေဗ တ် မိ ့ ၇၄၃

ရာမ မိ ့ ှ င့်ဂါဗ မိ ့ ၆၂၁ မိတ်မတ် မိ ့ ၁၂၂ ေဗသလ ှ င့်အာဣ မိ ့ ၁၂၃ အြခားေနေဗာ မိ ့ ၅၂ အြခားဧလံ မိ ့

၁၂၅၄ ဟာရိမ် မိ ့ ၃၂၀ ေယရိေခါ မိ ့ ၃၄၅ ေလာဒ မိ၊့ ဟာဒိဒ် မိ ့ ှ င့် သေနာ မိ ့ ၇၂၁ ေသနာ မိ ့ ၃၉၃၀ ၃၉

ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာသယဇ်ပေရာဟိတ်သားချင်းစများမှာ ေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။

ေယဒါယ (ေယာ ၏သားေြမးများ) ၉၇၃ ဣေမရ ၁၀၅၂ ပါ ရ ၁၂၄၇ ဟာရိမ် ၁၀၁၇ ၄၃

ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာသေလဝိသားချင်းစများမှာ ေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။

ေယာ  ှ င့်ကာဒေမလ(ေဟာေဒဝ၏ သားေြမးများ) ၇၄ ဗိမာန်ေတာ်ဂီတပညာသည်များ

(အာသပ်၏သားေြမးများ) ၁၄၈ ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်သားများ ( ှ လံု၊အာတာ၊တာလမန်၊အကုပ်၊

ဟတိတ ှ င့်ေ ှ ာဗဲတိ့၏သားေြမးများ) ၁၃၈ ၄၆ ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ ကေသာ

ဗိမာန်ေတာ်အလပ်သမားများ၏သားချင်းစနာမည်များမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။

ဇိဟ၊ဟသဖ၊တေဗာက်၊ ေက တ်၊သယ၊ပါဒန်၊ ေလဗန၊ဟာဂဗ၊ ှ ာလမဲ၊

ဟာနန်၊ဂိေဒလ၊ဂါဟာ၊ ရာယ၊ေရဇိန်၊ေနေကာဒ၊ ဂဇမ်၊ သဇ၊ပါသာ၊

ေဗသဲ၊မနိမ်၊ေနဖိေ ှ သိမ်၊ ဗာကဗတ်၊ဟာကဖ၊ဟာရဟရ၊ ဗာဇလိတ်၊ေမဟိဒ၊ဟာရ ှ ၊

ဗာရကတ်၊သိသရ၊တာမ၊ ေနဇိ ှ င့်ဟတိဖ။ ၅၇ ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ ကေသာ

ေ ှ ာလမန်၏အေစခံသားချင်းစနာမည်များမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။

ေသာတဲ၊ေသာဖရက်၊ေပရိဒ၊ ယာလ၊ဒါကန်၊ဂိေဒလ၊ ေ ှ ဖတိ၊ဟတိလ၊ေပါခရက်၊ ေဇဗိမ် ှ င့်အာမန်။

၆၀ ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ ကေသာဗိမာန်ေတာ်အလပ်သမားများ ှ င့်

ေ ှ ာလမန်၏အေစခံများမှဆင်းသက်ေပါက်ဖွားလာသဦးေရစစေပါင်းမှာ

သံးရာကိးဆယ့် ှ စ်ေယာက်ြဖစ်၏။ ၆၁ ေတလေမလ မိ၊့ ေတလဟာရ ှ  မိ၊့

ေခ ပ် မိ၊့ အဒုန် မိ ့ ှ င့်ဣေမရ မိ ့တိ့မှထွက်ခွာလာေသာေဒလာယ၊

ေတာဘိ ှ င့်ေနေကာဒသားချင်းစအ ွယ်ဝင်များမှာ

ေြခာက်ရာေလးဆယ့် ှ စ်ေယာက်ြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးမှ

မိမိတိ့ဆင်းသက်ေပါက်ဖွားလာေ ကာင်းသက်ေသခံအေထာက်အထားမြပ ိင် က။

၆၃ ေအာက်ပါယဇ်ပေရာဟိတ်သားချင်းစများသည်

မိမိတိ့ဘိးေဘးများကားမည်သမည်ဝါြဖစ်သည်ကိသက်ေသခံအေထာက်အထားြပရန်တစ်စံတစ်ရာ ှ ာ၍မေတွ ့ ိင် က။

ဟဗာယ၊ ေကာဇ ှ င့်ဗာဇိလဲ (ဗာဇိလဲယဇ်ပေရာဟိတ်သားချင်းစ၏ဘိးေဘးြဖစ်သသည်ဂိလဒ်ြပည်သား၊

ဗာဇိလဲသားချင်းစမှအမျိုးသမီးတစ်ဦး ှ င့်စံဖက် ပီးေနာက်မိမိေယာကမသားချင်းစ၏နာမည်ကိခံယခ့ဲ၏။)

ထိသတိ့သည်မိမိတိ့ဘိးေဘးများမှာမည်သမည်ဝါြဖစ်သည်ကိ

သက်ေသခံအေထာက်အထားမြပ ိင် ကသြဖင့်ယဇ်ပေရာဟိတ်များအြဖစ်အသိအမှတ် ပြခင်းကိမခံရ က။‐

၆၅ ယဒဘရင်ခံကသတိ့အား``သင်တိ့သည်ဥရိမ် ှ င့်သမိမ်

ကိအသံး ပ၍ဆံးြဖတ် ိင်သယဇ်ပေရာဟိတ်တစ်ပါးမေပ မချင်းဘရားသခင်အားပေဇာ်သည့်အစားအစာများကိမစား ကရ''

ဟဆိ၏။ ၆၆ ြပန်လာ ကေသာြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သ စစေပါင်းဦးေရ ၄၂၃၆၀ ၆၇ ack

သတိ့၏အေစခံေယာကျာ်း မိန်းမ ၇၃၃၇ အမျိုးသားအမျိုးသမီး ဂီတပညာသည်များ ၂၄၅

ြမင်း ၇၃၆ ေကာင် လား ၂၄၅ ေကာင် ကလားအတ် ၄၃၅ ေကာင် ြမည်း

၆၇၂၀ ေကာင် ၇၀ ဗိမာန်ေတာ်ြပန်လည်တည်ေဆာက်မကန်ကျစရိတ်အတွက်

ေပးလ ကသများမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။ ဘရင်ခံေ ေအာင်စ ၂၇၀

ဗိမာန်ေတာ်ဝတ် ပကိးကွယ်ရာတွင် အသံး ပသည့်အင်တံ ၅၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဝတ်စံ ၅၃၀

သားချင်းစေခါင်းေဆာင်များ ေ ၃၃၇ေပါင် ေငွ ၃၂၁၅ေပါင် ကျန်ြပည်သများေ ၃၃၇ ေပါင် ေငွ ၂၉၂၃

ေပါင် ယဇ်ပေရာဟိတ်ဝတ်စံ ၆၇ ၇၃ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ၊

ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်သားများ၊ ဂီတပညာသည်များ၊ သာမန်ြပည်သအေြမာက်အြမား၊

ဗိမာန်ေတာ်အလပ်သမားများအစ ှ ိ ေသာဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်ယဒ မိ ့ ွာများတွင်အတည်တကျေနထိင် ကေလသည်။

၈ သတမလေရာက်ချိန်၌ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည် မိမိတိ့ မိ ့ ွာများတွင်အတည်

တကျေနထိင်လျက် ှ ိ  က၏။ ထိလပထမ ရက်ေန့၌သတိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ေရ

တံခါးအတွင်းကွက်လပ်တွင်စေဝး က၏။ သတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်

ထာဝရဘရားေပးအပ် ေတာ်မခ့ဲေသာပညတ်တရားေတာ်ကိ က မ်းကျင်သ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧဇရအား

ပညတ်ကျမ်းကိေဆာင်ခ့ဲရန်ေတာင်းပန် က၏။‐ ၂ ထိေကာင့်ဧဇရသည်နားလည် ိင်စွမ်း ှ ိ သ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးပရိသတ်စ ံ း လျက် ှ ိ ရာအရပ်သိ့ ပညတ်ကျမ်းကိယ ေဆာင်သွား ပီးလ င်၊‐ ၃

တံခါးအနီးကွပ်လပ်တွင်မိးလင်းခါစမှ မွန်းတည့်ချိန်တိင်ေအာင်ဖတ်ြပ၏။ လအေပါင်း

တိ့သည်အာ ံ စိက်၍နားေထာင် က၏။ ၄ ဧဇရသည်ထိအချိန်အခါအတွက်ေဆာက်

လပ်ထားေသာသစ်သားစင်ြမင့်ေပ တွင်ရပ် ၍ ပညတ်ကျမ်းကိဖတ်ေလသည်။ မတိသိ၊ ေ ှ မ၊ အနာယ၊

ဥရိယ၊ ဟိလခိ ှ င့်မာေသယတိ့ သည်သ၏လက်ယာဘက်၌လည်းေကာင်း၊ ေပဒါ ယ၊ မိေ ှ လ၊ မာလခိ၊

ဟာ ံ ၊ ဟာ ှ ဗဒါန၊ ဇာခရိ ှ င့်ေမ လံတိ့သည်လက်ဝဲဘက်၌ လည်းေကာင်းရပ်လျက်ေန က၏။ ၅

ဧဇရသည်ထိသတိ့၏အထက်စင်ြမင့်ေပ မှာရပ်လျက်ေနစဥ် လအေပါင်းတိ့သည်သ့

ကိစိက် ကည့် က၏။ ပညတ်ကျမ်းကိဖွင့် လိက်ေသာအခါသတိ့သည်ထ က၏။‐ ၆

ဧဇရက`` ကီးြမတ်ေတာ်မေသာဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေစသတည်း''

ဟဆိ၏။ ပရိတ်သတ်တိ့သည်လက်အပ်ချီလျက်``အာမင်၊ အာမင်'' ဟဝန်ခံ ပီးလ င်ဒးေထာက်ကာ

ထာဝရဘရားအားပျပ်ဝပ် ှ ိ ခိး က ေလသည်။ ၇ ထိေနာက်လတိ့သည် မိမိတိ့ေနရာတွင်ထ

၍ရပ် က၏။ ထိအခါသတိ့အားေလဝိ အ ွယ်ဝင်ြဖစ် ကေသာေယာ ၊ ဗာနိ၊ ေ ှ ရဘိ၊



ေနဟမိ269

ယာမိန်၊ အကုပ်၊ ှ ေဗသဲ၊ ေဟာဒိယ၊ မာေသယ၊ ေကလိတ၊ အာဇရိ၊ ေယာဇဗဒ်၊

ဟာနန် ှ င့်ေပလာယတိ့ကပညတ်ကျမ်း စာေတာ်၏အနက်အ ိပါယ်ကိ ှ င်းြပ က၏။ ၈

သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ ပညတ်တရား ေတာ်ကိလတိ့နားလည် ိင်ရန် ဘာသာြပန်

ဆိ ကာ ှ င်းြပ ကေလသည်။ ၉ သတိ့သည်ပညတ်တရားြပ ာန်းချက်များ

ကိ ကားေသာအခါ စိတ်ထိခိက်သြဖင့်ငိ ေ ကး ကကန်၏။ သိ့ြဖစ်၍ဘရင်ခံေနဟမိ၊

ပညတ်ကျမ်းတတ်ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧဇရ ှ င့် ပညတ်ကျမ်းစာေတာ်၏အနက်အ ိပါယ်ကိ

ှ င်းြပသေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့က``ဤေန့ သည်သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ၏ေန့ြမတ်ြဖစ်၏။

သင်တိ့သည်ငိေ ကးြမည် တမ်းမကိမ ပ က ှ င့်။‐ ၁၀ ယခအိမ်သိ့ြပန်၍ေပျာ် င်စွာစားေသာက်

ကေလာ့။ သင်တိ့၏အစားအစာ ှ င့်စပျစ် ရည်ကိ မ ှ ိ ဆင်းရဲသတိ့အားေဝငှ က

ေလာ့။ ဤေန့သည်ငါတိ့ထာဝရဘရား ၏ေန့ြမတ်ြဖစ်သြဖင့် ဝမ်းမနည်း က ှ င့်။

ထာဝရဘရားထံေတာ်မှရေသာဝမ်း ေြမာက်ြခင်းသည် သင်တိ့ကိခွန်အားြပည့်

ဝလာေစလိမ့်မည်'' ဟေြပာ ကား က၏။ ၁၁ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်လှည့်လည်၍ထိ

ေန့ြမတ်၌ ဝမ်းမနည်းဘဲစိတ်တည် ငိမ်မ ှ ိ  ကရန်လတိ့အားေြပာ ကား က၏။‐ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍လအေပါင်းတိ့သည် ကားခ့ဲရ ေသာကျမ်းစကားကိနားလည်သေဘာ ေပါက်သြဖင့်

မိမိတိ့အိမ်သိ့ြပန်၍ေပျာ် င် စွာစားေသာက်လျက် အစားအစာကိသတစ်ပါးအားေဝမ  က၏။ ၁၃

ေနာက်တစ်ေန့၌သားချင်းစေခါင်းေဆာင်များ သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင်

များ ှ င့်အတ ပညတ်ကျမ်းကိေလ့လာရန် ဧဇရထံသိ့လာေရာက် က၏။‐ ၁၄

သတိ့သည်ေမာေ ှ အားြဖင့်ထာဝရဘရား ေပးအပ်ထားေတာ်မေသာ ပညတ်ကျမ်းတွင်

သစ်ခက်တဲေနပဲွေတာ်အခါ၌ ဣသေရလ အမျိုးသားများသည်ယာယီတဲများတွင်

ေနထိင် ကရမည်ြဖစ်ေ ကာင်းြပ ာန်း ထားသည်ကိေတွ့ ှ ိ  ကရ၏။‐ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍သတိ့က``ပညတ်ကျမ်းတွင်ေဖာ်ြပ ပါ ှ ိ သည့် န် ကားချက်များအတိင်းေတာင်

များသိ့သွား၍သံလွင်ခက်၊ ထင်း းခက်၊ မရ တခက်၊ စွန်ပလံွခက် ှ င့်အြခားသစ်ခက်

များကိခတ်ယ၍တဲထိး ကရမည်'' ဟ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်တကွအြခား မိ ့ ွာ

ှ ိ သမ တိ့ကိ န် ကားချက်ေပးပိ့ က ေလသည်။ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍လတိ့သည်သစ်ခက်များကိခတ် ၍

မိမိတိ့အိမ်မိးေပ ၊ အိမ်ဝင်း၊ ဗိမာန်ေတာ် ဝင်း၊ ေရတံခါး ှ င့်ဧဖရိမ်တံခါးအနီး

ကွက်လပ်များတွင်တဲများထိး က၏။‐ ၁၇ ဖမ်းဆီးသိမ်းသွားရာမှြပန်လာသလ အေပါင်းတိ့သည်

သစ်ခက်တဲများထိး၍ ေနထိင် ကေလသည်။ န်၏သားေယာ လက်ထက်မှအစ ပ၍ ယေန့တိင်ေအာင်

ပထမဆံးအ ကိမ်သစ်ခက်တဲေနပဲွကိ ကျင်းပြခင်းြဖစ်၍ လတိင်းပင် င်လန်း ဝမ်းေြမာက် ကကန်၏။‐

၁၈ သတိ့သည်ပဲွေတာ်ပထမေန့မှေနာက်ဆံး ေန့အထိ ေန့စဥ်ေန့တိင်းဘရားသခင်၏

ပညတ်ကျမ်းကိဖတ် ွတ် က၏။ သတိ့ သည်ထိပဲွေတာ်ကိခနစ်ရက်တိင်တိင် ကျင်းပ ပီးလ င်

ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့ ၌ပညတ်ကျမ်းြပ ာန်းချက်အရ မ ပဲွကိခံ က၏။

၉ ထိလ ှ စ်ဆယ့်ေလးရက်ေန့၌ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် မိမိတိ့အြပစ်များ

အတွက်ဝမ်းနည်းသည့်အထိမ်းအမှတ်ြဖင့် အစာေ ှ ာင်ရန်စ ံ း က၏။ ထိသတိ့သည်

လမျိုးြခားများ ှ င့်ကွာ ပီးြဖစ်သည်။ သ တိ့သည်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွသည့်အမှတ်လက ဏာြဖင့်

ေလ ာ်ေတကိဝတ်၍ဦးေခါင်းကိေြမ မန့်ြဖင့်ြဖူး က၏။ ထိေနာက်သတိ့သည်မိမိ

တိ့အြပစ်များ ှ င့်ဘိးေဘးတိ့၏အြပစ်များ ကိေဖာ်ြပဝန်ခံ ကေလသည်။‐ ၃

သတိ့သည်မိမိတိ့ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၏ပညတ်ကျမ်းစာေတာ်ဖတ် ွတ်သည်

ကိ သံးနာရီခန့်နားေထာင် က ပီးလ င်ေနာက် ထပ်သံးနာရီမ မိမိတိ့အြပစ်များကိ

ေဖာ်ြပဝန်ခံကာ မိမိတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအားဝတ် ပ ှ ိ ခိး ကေလ သည်။ ၄

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အတွက်ေဆာက်လပ်ထား ေသာစင်ြမင့်ေပ တွင်ေယာ ၊

ဗာနိ၊ ကပ်ေမျလ၊ ေ ှ ဗနိ၊ ဗ ိ၊ ေ ှ ရဘိ၊ ဗာနိ ှ င့်ေခနနိတိ့သည် ရပ်လျက်

သတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ထံေတာ်သိ့အသံကျယ်စွာဆေတာင်းပတနာ ပ က၏။

၅ ေလဝိအမျိုးသားများြဖစ် ကေသာေယာ ၊ ကပ်ေမျလ၊ ဗာနိ၊ ဟာ ှ ဗနိ၊ ေ ှ ရဘိ၊

ေဟာ ဒိယ၊ ေ ှ ဗနိ ှ င့်ေပသဟိတိ့က၊ ``ထ၍သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားအား

ေထာမနာ ပ ကေလ၏။ ကိယ်ေတာ်အားကာလအစဥ်အဆက် ေထာမနာ ပ ကေလ၏။

ဘရားသခင်သည်လတိ့ချီးမွမ်း ိင်သည်ထက် ပိ၍ ကီးြမတ်ေတာ်မေသာ်လည်း

ငါတိ့အေပါင်းသည်ဘန်း ကီးေသာနာမ ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းေထာမနာ ပ ကကန်အ့ံ'' ဟ

ဝတ် ပကိးကွယ်မကိစတင်ရန်လတိ့အား ေခ ဖိတ် ကေလသည်။ ၆ ထိေနာက်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကဤပတနာကိ ဆေတာင်း က၏။ ``အိ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်သာလ င်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်မိးေကာင်းကင် ှ င့်ေကာင်းကင်

ကယ်နကတ်များကိဖန်ဆင်းေတာ်မပါ၏။ ေြမ ကီး ှ င့်ပင်လယ်ကိလည်းေကာင်း

ေြမ ကီးေပ  ှ င့်ပင်လယ်တွင် ှ ိ ေသာအရာများ ကိလည်းေကာင်းဖန်ဆင်းေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်အရာခပ်သိမ်းကိ အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ၏။ မိးေကာင်းကင် ကယ်နကတ်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်အားဦး တ် ှ ိ ခိး ကပါ၏။ ၇ အိ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ကိယ်ေတာ်သည်အာြဗံကိေ ွးေကာက်ေတာ် မ၍ ဗာဗလန်ြပည်ဥရ မိ ့မှထတ်ေဆာင်ေတာ်မကာ

သ၏နာမည်ကိအာြဗဟံဟေြပာင်းလဲ ေပးေတာ်မပါ၏။ ၈ ကိယ်ေတာ်အားသစာ ှ ိ သြဖစ်ေ ကာင်း

ေတွ့ြမင်ေတာ်မသြဖင့် ကိယ်ေတာ်သည်သ ှ င့်ပဋိညာဥ် ပေတာ်မပါ၏။

သ၏သားေြမးများေနထိင်ရန်အတွက်သ့အား ခါနာန်ြပည်၊ဟိတိြပည်၊အာေမာရိြပည်၊

ေဖရဇိြပည်၊ေယဗသိြပည် ှ င့်ဂိရဂါ ှ ိ ြပည်ကိေပးေတာ်မမည်ဟကတိ ပေတာ် မပါ၏။

သစာေတာ် ှ င်ြဖစ်သည် ှ င့်အညီကိယ်ေတာ်သည် ကတိေတာ်တိ့ကိတည်ေစေတာ်မပါ၏။ ၉

``အက ်ပ်တိ့ဘိးေဘးများသည်အီဂျစ် ြပည်တွင် ဆင်းရဲဒကေရာက် ကရသည်ကိကိယ်ေတာ်

ြမင်ေတာ်မပါ၏။ ပင်လယ်နီတွင်ထိသတိ့ေအာ်ဟစ်၍အကအညီ ေတာင်းခံသံကိ ကားေတာ်မပါ၏။ ၁၀

ဖာေရာဘရင်၏မးမတ်များ ှ င့် တိင်းသြပည်သားများသည် ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ကိ

ှ ဥ်းပန်း ှ ိပ်စက် ကသြဖင့် သတိ့အားကိယ်ေတာ်သည်အ့ံ သဖွယ်ရာနိမိတ်

လကဏာများကိြပ၍၊ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် ဂဏ်သတင်းေတာ်သည်ယေန့တိင်ေအာင်

ေကျာ်ေစာလျက် ှ ိ ပါ၏။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်သည်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အတွက်

ပင်လယ်ကိြဖတ်၍လမ်းေဖာက် ပီးလ င် သတိ့အားေြခာက်ေသွ့ေသာေြမေပ တွင်ေလာက်၍

သွားေစေတာ်မပါ၏။ သတိ့အားလိက်လံဖမ်းဆီး ကသတိ့ကိမ ပင်လယ်ေရလိင်းတွင်

ေကျာက်ခဲနစ်သက့ဲသိ့ေရထဲ၌နစ်ေစေတာ် မပါ၏။ ၁၂ ကိယ်ေတာ်သည်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အား

ေန့အချိန်၌မိးတိမ်တိက်အားြဖင့် လမ်းြပပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၍၊ညဥ့်အချိန်၌

သတိ့၏ခရီးလမ်းကိမီးတိမ်တိက်ြဖင့် ထွန်းလင်းေစေတာ်မပါ၏။ ၁၃

ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်ဘံမှဆင်းသက်ေတာ်မ၍ သိနာေတာင်တွင်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အား

မိန့် မက်ေတာ်မပါ၏။ သတိ့အားမွန်ြမတ်သည့်ပညတ်ေတာ်များ ှ င့်

မှန်ကန်ေသာ သဝါဒများကိေပးေတာ်မ ပါ၏။ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားဥပသ်ေတာ်ေန့ကိ

ေန့ြမတ်အြဖစ်ေစာင့်ထိန်းရန်သွန်သင်ေတာ်မ၍ ပညတ်ေတာ်များကိကိယ်ေတာ်၏အေစခံ

ေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ေပးအပ်ေတာ်မပါ၏။ ၁၅ ``သတိ့ဆာေလာင်မွတ်သိပ် ကေသာအခါ

မိးေကာင်းကင်မှအစားအစာကိချေပး ေတာ်မ၍ ေရငတ် ကေသာအခါေကျာက်ေဆာင်ထဲမှ

ထွက်ေသာေရကိေပးေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်ေပးေတာ်မမည်ဟ ကတိထားေသာြပည်ကိသိမ်းပိက်ရန်

သတိ့အား မိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၁၆ သိ့ရာတွင်အက ်ပ်တိ့ဘိးေဘးများသည် မာန်မာနေထာင်လားကာ

ေခါင်းမာလာ ပီးလ င်ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ် တိ့ကိ မလိက်နာ ကပါ။ ၁၇

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏စကားေတာ်ကိ နားမေထာင် ကပါ။ ပေတာ်မေသာအမေတာ်တိ့ကိ

ေမ့ေပျာက်လိက် ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်ြပေတာ်မေသာနိမိတ်လကဏာ များကိ သတိမရ ကေတာ့ပါ။

မာန်မာနေထာင်လားကာမိမိတိ့အား ကန်ခံရာအီဂျစ်ြပည်သိ့ြပန်လည်ေခ ေဆာင် ေစရန်

ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးကိေ ွးချယ် ကပါ၏။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်အြပစ်များကိ

ေြဖလတ်ေတာ်မသည့်ဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ချစ်ခင် ကင်နာေတာ်မ၍စိတ် ှ ည်ေတာ်မပါ၏။

က ဏာေတာ်သည် ကီးမားသည်ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားစွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ။ ၁၈

သတိ့သည် ွားလားဥသဘ ပ်ကိသွန်းလပ် ပီးလ င် ဤဘရားကားငါတိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှ

ထတ်ေဆာင်လာေသာဘရားပင်တည်း'' ဟဆိ ကပါ၏။ အိ ထာဝရဘရားသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အား

လွန်စွာေစာ်ကား ကပါသည်တကား။ ၁၉ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်၏က ဏာေတာ်သည်

ကီးမားေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားသဲက ာရတွင် စွန့်ေတာ်မမပါ။

ေန့အချိန်၌သတိ့အားလမ်းြပပိ့ေဆာင်သည့် မိးတိမ်တိက်ကိလည်းေကာင်း၊

ညဥ့်အချိန်သတိ့၏လမ်းခရီးကိထွန်းလင်း ေစသည့် မီးတိမ်တိက်ကိလည်းေကာင်း ပ်သိမ်းေတာ် မမပါ။

၂၀ ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မသြဖင့် သတိ့ ပကျင့်သင့်ေသာအမအရာများကိ

သွန်သင်ေပးေတာ်မပါ၏။ သတိ့အားမ မန့်ကိေကး၍သတိ့ေသာက်ရန် ေရကိေပးေတာ်မပါ၏။ ၂၁

အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံးသဲက ာရတွင် ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့လိသမ ေသာ

အစားအစာကိေပးေတာ်မပါ၏။ သတိ့အဝတ်သည်အဘယ်အခါ၌မ မေဟာင်းမ ွမ်းရပါ။

သတိ့၏ေြခသည်မပွန်းမေရာင်ရပါ။ ၂၂ ``ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားမိမိတိ့နယ် စပ်တွင်

ှ ိ ေသာ ိင်ငံများ ှ င့်၊ လမျိုးများကိ ှ ိမ်နင်းခွင့်ေပးေတာ်မပါ၏။ သတိ့သည် ှ ိ ဟန်မင်းအစိးရသည့်

ေဟ ှ ဘန်ြပည်ကိလည်းေကာင်း သဃမင်းအစိးရသည့်ဗာ ှ န်ြပည်ကိ

လည်းေကာင်း သိမ်းပိက် ကပါ၏။ ၂၃ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အား

ေကာင်းကင် ကယ်များက့ဲသိ့များြပားသည့် သားသမီးများကိေပးသနားေတာ်မပါ၏။

ထိေနာက်သတိ့ဘိးေဘးများအား ကိယ်ေတာ်ကတိထားေတာ်မေသာြပည်ေတာ်ကိ

သိမ်းပိက်ေစကာထိြပည်တွင်ေနထိင်ေစေတာ် မပါ၏။ ၂၄သတိ့သည်ခါနာန်ြပည်ကိသိမ်းယ က
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ရပါ၏။ ထိြပည်တွင်ေနထိင်သတိ့အားကိယ်ေတာ် ှ ိမ်နင်းေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား ခါနာန်ြပည်ဘရင်များ ှ င့် ြပည်သတိ့ကိ ပချင်သလိ ပ ိင်ေသာ

တန်ခိးေပးေတာ်မပါ၏။ ၂၅ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်သည်ခံတပ် မိ ့များ၊

ေြမ သဇာေကာင်းသည့်ြပည်၊ ဘ ာအမျိုးမျိုး ှ င့်ြပည့်ဝသည့်အိမ်များ

အဆင်သင့်တးထား ပီး ေရတွင်းများသံလွင်ပင်များသစ်သီးပင်များ ှ င့်

စပျစ်ဥယျာဥ်များကိသိမ်းယ ကရပါ၏။ သတိ့သည်စိတ် ှ ိ သမ စားေသာက်ကာ ဝ ဖိးလာ ကပါ၏။

ကိယ်ေတာ်ေပးေတာ်မေသာေကာင်းြမတ်သည့် အရာတိ့ကိခံစား ကရပါ၏။

၂၆ ``သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်သည် ပန်ကန်ကာကိယ်ေတာ်၏စကားကိ

နားမေထာင် ကပါ။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်တရားေတာ်ကိ ပစ်ပယ် ကပါ၏။

မိမိတိ့အားသတိေပးသ၊ မိမိတိ့အား ကိယ်ေတာ်ထံြပန်လာရန် ေြပာ ကားသပေရာဖက်များအား

သတ်ြဖတ် ကပါ၏။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားအ ကိမ် ကိမ် ေစာ်ကား ကပါ၏။ ၂၇

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ရန်သတိ့အား သတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းအပ်စိးခွင့်ေပးေတာ်မ

ပါ၏။ သတိ့သည်ဒကေရာက်သြဖင့်ကမေတာ်မပါဟ အထံေတာ်သိ့ေအာ်ဟစ် ကပါ၏။

ထိအခါကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်ဘံမှ ကားေတာ်မ၍ က ဏာေတာ် ကီးမားသည် ှ င့်အညီ

သတိ့အားရန်သများလက်မှကယ်ဆယ်ရန် ေခါင်းေဆာင်များကိေစလတ်ေတာ်မပါ၏။ ၂၈

ငိမ်းချမ်းမြပန်လည်ရ ှ ိ  ကေသာအခါ သတိ့သည်တစ်ဖန်အြပစ်ကးလွန် ကြပန်သြဖင့်

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားရန်သများ၏လက်သိ့ တစ်ဖန်အပ်ေတာ်မပါ၏။

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ေနာင်တရလျက် မိမိတိ့အားကယ်ေတာ်မရန်အထံေတာ်သိ့

ေတာင်းေလာက် ကေသာအခါ ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်ဘံမှ ကားေတာ်မပါ၏။

က ဏာေတာ် ကီးမားေတာ်မသည့်အေလျာက် သတိ့အားအ ကိမ် ကိမ်အဖန်ဖန်

ကယ်ဆယ်ေတာ်မပါ၏။ ၂၉ ကိယ်ေတာ်သည်ကိယ်ေတာ်၏ သဝါဒများကိ

လိက်နာရန်သတိ့အားသတိေပးေတာ်မပါ၏။ ပညတ်တရားေတာ်ကိေစာင့်ထိန်းမမှာမိမိတိ့၏

အသက် ှ င်ရာလမ်းပင်ြဖစ်ေသာ်လည်း သတိ့သည်မာန်မာနေထာင်လားကာကိယ်ေတာ်၏

တရားေတာ်တိ့ကိပစ်ပယ် ကပါ၏။ သတိ့သည်လွန်စွာေခါင်းမာလျက်စကားေတာ်ကိ

နားမေထာင်ဘဲေန ကပါ၏။ ၃၀ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားတစ် ှ စ် ပီးတစ် ှ စ်

သည်းခံ၍သတိေပးေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ ိးေဆာ်သပေရာဖက်များက

ေြပာဆိဆံးမ ကေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်သည်နားပင်းလျက် ေန ကပါ၏။

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်လမျိုးြခားတိ့အား ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ကိ ှ ိမ်နင်းခွင့်

ေပးေတာ်မပါ၏။ ၃၁ သိ့ရာတွင်လည်းက ဏာေတာ် ကီးမားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားစွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ။ ဆံးပါးပျက်စီးေစေတာ်မမပါ။

ကိယ်ေတာ်သည်သနား ကင်နာ၍ က ဏာ ှ င့်ြပည့်စံ ကယ်ဝေတာ်မေသာဘရား

ြဖစ်ေတာ်မပါသည်တကား။ ၃၂ ``အိ ဘရားသခင်အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ်သည်လွန်စွာ ကီးြမတ်ေတာ်မပါ၏။ အလွန်ေကာက်လန့်တန်လပ်ဖွယ်ေကာင်း၍

တန်ခိး ကီးမားေတာ်မပါသည်တကား။ ကိယ်ေတာ်သည်ကိယ်ေတာ်၏ပဋိညာဥ်ေတာ် ဆိင်ရာ

ကတိေတာ်များကိသစာ ှ ိ စွာ ေစာင့်ထိန်းေတာ်မပါ၏။အက ်ပ်တိ့သည်မိမိတိ့အားအာ ရိဘရင်များ

ှ ဥ်းပန်း ှ ိပ်စက်စဥ်အခါမှစ၍ ယေန့တိင်ေအာင်ပင်အဘယ်မ ဆင်းရဲ

ဒကေရာက်လျက်ေနခ့ဲရ ကပါသနည်း။ က ်ပ်တိ့၏ဘရင်များ၊ ေခါင်းေဆာင်များ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ပေရာဖက်များ၊ အက ်ပ်တိ့၏ဘိးေဘးများ ှ င့်ြပည်သ အေပါင်းတိ့သည်

ဆင်းရဲဒကေရာက်ခ့ဲရ ကပါ၏။ အက ်ပ်တိ့အဘယ်မ ဆင်းရဲဒကေရာက်ခ့ဲ

ရ ကသည်ကိသတိရေတာ်မပါ။ ၃၃ အက ်ပ်တိ့အားကိယ်ေတာ်အြပစ်ဒဏ်

ေပးေတာ်မသည်မှာတရားပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်အြပစ်ကးလွန်ခ့ဲ ကေသာ် လည်း

ကိယ်ေတာ်သည်သစာေစာင့်ေတာ်မပါ၏။ ၃၄ အက ်ပ်တိ့၏ဘိးေဘးများ၊

ဘရင်များ၊ ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်များသည်ကိယ်ေတာ်၏

ပညတ်တရားေတာ်ကိမေစာင့်ထိန်းခ့ဲ ကပါ။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်များ၊

သတိေပးေတာ်မချက်များကိ နားမေထာင် ကပါ။ ၃၅ အက ်ပ်တိ့၏ဘရင်များသည်

ကိယ်ေတာ်ေပးအပ်ေတာ်မေသာကျယ်ြပန့် စိေြပသည့် ြပည်ေတာ်တွင်ေနထိင်ရစဥ်အခါ၌

ကိယ်ေတာ်၏ေကာင်းချီးခံစားရသည် ှ င့်အညီ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အားအပ်စိး ကရပါ၏။

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်အြပစ်ဒစ ိက်ကိ မ ကဥ်မေ ှ ာင်၊ ကိယ်ေတာ်၏အမေတာ်ကိလည်း

မေဆာင် ွက် က။ ၃၆ ယခအခါ၌အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ေပးေတာ်မေသာ

အက ်ပ်တိ့စားသံးရန်အသီးအ ှ ံ ေပါများေသာြပည်၌ကန်ြဖစ်ရ ကပါ၏။ ၃၇

အက ်ပ်တိ့သည်အြပစ်များကးလွန်ေသာေကာင့် ဤြပည်မှရေသာေကာက်ပဲသီး ှ ံ များကိ

အက ်ပ်တိ့အားကိယ်ေတာ်အပ်စိးေစသည့် မင်းတိ့ကခံစားရ ကပါ၏။

ထိမင်းတိ့သည်အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အက ်ပ်တိ့၏ က ဲ ွားများကိမိမိတိ့ထင်သလိခိင်းေစ

ကပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍အက ်ပ်တိ့သည်လွန်စွာ ဆင်းရဲရ ကပါ၏။'' ၃၈

ဤသိ့ြဖစ်ပျက်သည့်အမအရာအေပါင်းေ ကာင့် ငါတိ့ဣသေရလြပည်သတိ့သည်ကတိဝန်ခံ

ချက်ကိစာြဖင့်ေရး၍ ငါတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ

ကတံဆိပ်ခတ်က၏။

၁၀ ပထမဦးစွာလက်မှတ်ေရးထိးသမှာ ဟာ ခလိ၏သား၊ ဘရင်ခံေနဟမိြဖစ်၏။

ထိ ေနာက်ဇိဒကိယလက်မှတ်ေရးထိးေလ သည်။ ၂

လက်မှတ်ေရးထိး ကသည့်ယဇ်ပေရာဟိတ် များမှာ ေအာက်ပါစာရင်းအတိင်းြဖစ်သည်။

စရာယ၊အာဇရိ၊ေယရမိ၊ ပါ ရ၊အာမရိ၊မာလခိယ၊ဟတုတ်၊ေ ှ ဗနိ၊မလုတ် ဟာရိမ်၊ေမရမတ်၊ သဗဒိ၊

ဒံေယလ၊ဂိေ သန်၊ဗာ တ်၊ ေမ လံ၊အဘိယ၊မိယာမိန် မာဇိ၊ဗိလဂဲ၊ေ ှ မာယ၊ ၉

လက်မှတ်ေရးထိးသေလဝိအ ွယ်ဝင် များမှာ ေအာက်ပါစာရင်းအတိင်းြဖစ်သည်။

အာဇနိ၏သားေယာ ၊ ေဟနဒဒ်သားချင်းစေခါင်းေဆာင်ဗိ ွိ၊ ကပ်ေမျလ၊ေ ှ ဗနိ၊ေဟာဒိယ၊

ေကလိတ၊ေပလာယ၊ဟာနန်၊ မိကာ၊ေရဟပ်၊ဟာ ှ ဘိ၊ ဇကုရ၊ေ ှ ရဘိ၊ေ ှ ဗနိ၊ ေဟာဒိယ၊ဗာနိ၊ေဗနိ ။ ၁၄

လက်မှတ်ေရးထိးသြပည်သေခါင်းေဆာင် များမှာ ေအာက်ပါစာရင်းအတိင်းြဖစ်သည်။

ပါ တ်၊ပါဟတ်ေမာဘ၊ ဧလံ၊ဇဿ၊ဗာနိ၊ ဗ ိ၊အာဇဂဒ်၊ေဗဗဲ၊ အေဒါနိယ၊ဗိဂဝဲ၊အာဒိန်၊

အာတာ၊ဟိဇကိယ၊အဇုရ၊ ေဟာဒိယ၊ဟ ံ ၊ေဗဇဲ၊ဟာရိပ်၊ အာနသတ်၊ေနဗဲ၊မာဂပျာ ှ ၊

ေမ လံ၊ေဟဇိရ၊ေမ ှ ဇေဗလ၊ ဇာဒတ်၊ယာဒွါ၊ေပလတိ၊ဟာနန်၊ အနာယ၊ေဟာေ ှ ၊ဟာနနိ၊ဟာ ပ်၊

ဟာေလာဟက်၊ပိလဟ၊ေ ှ ာဗက်၊ေရဟံ၊ ဟာ ှ ဗန၊မာေသယ၊အဟိယ၊ဟာနန်၊

အာနန်၊မလုတ်၊ဟာရိမ်၊ဗာနာ။ ၂၈ ငါတိ့ြပည်တွင်ေနထိင်သလမျိုးြခားများ ှ င့်

ကွာလိက် ကေသာဣသေရလအမျိုးသား များ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင် များ၊

ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်သားများ၊ ဗိမာန် ေတာ်ဂီတပညာသည်များ၊ဗိမာန်ေတာ်အလပ်

သမားများမှစေသာငါတိ့သည် မိမိတိ့ ဇနီးများ ှ င့်အ ွယ်ေရာက်သသားသမီး

တိ့ ှ င့်အတတကွေမာေ ှ မှတစ်ဆင့်ထာဝရ ဘရားေပးအပ်ေတာ်မေသာတရားေတာ်ကိ

လိက်နာကျင့်သံးပါမည်။ ငါတိ့၏ထာဝရ ဘရားေပးေတာ်မေသာအမိန့်ေတာ် ှ ိ သမ

ကိနားေထာင်ပါမည်။ ကိယ်ေတာ်၏ပညတ် ေတာ်များ ှ င့်ြပ ာန်းေတာ်မချက် ှ ိ

သမ တိ့ကိလိက်ေလာက်ပါမည်။ ဤ ကတိသစာကိချိုးေဖာက်ေသာ်ကျိန်စာ သင့်ပါေစ။ ၃၀

ငါတိ့သည်ဤြပည်တွင်ေနထိင်သလမျိုး ြခား ှ င့်ထိမ်းြမားစံဖက်မကိ ပမည်မ ဟတ်ပါ။ ၃၁

ထိသတိ့သည်ဥပသ်ေန့၌ြဖစ်ေစ၊ အြခား ေန့ထးေန့ြမတ်၌ြဖစ်ေစ၊ ဂျံ ုစပါးသိ့မဟတ်

အြခားအရာတစ်စံတစ်ခကိေရာင်းချရန် ယေဆာင်လာပါကငါတိ့သည်သတိ့ထံ မှဝယ်ယမည်မဟတ်ပါ။

သတမေြမာက် ှ စ်ေရာက်သည့်အခါတိင်းငါ တိ့သည်လယ်လပ်မည်မဟတ်ပါ။ ေကး မီ

ှ ိ သမ ကိလည်းေလျာ်ပစ်ပါမည်။ ၃၂ ငါတိ့သည် ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းတစ်ဦးလ င်ေငွ

တစ်ေအာင်စ၏ ှ စ်ပံတစ်ပံကိ ဗိမာန်ေတာ် အသံးစရိတ်အတွက်ေပးလပါမည်။ ၃၃

ငါတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်ဝတ် ပကိးကွယ်မ အတွက်ေ ှ ့ေတာ်မန့်၊ ေန့စဥ်ေဘာဇဥ်ပေဇာ်

သကာ၊ ေန့စဥ်မီး ိ ့ပေဇာ်ရန်ယဇ်ေကာင် များ၊ ဥပသ်ေန၊့ လဆန်းပဲွေန့ ှ င့်အြခားပဲွ

ေန့များအတွက်ပေဇာ်သကာများ၊ အြခား သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာပေဇာ်သကာများ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အတွက်အြပစ် ေြဖရာယဇ် ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်အတွက် အြခား

လိအပ်ရာတိ့ကိေပးလ ကပါမည်။ ၃၄ ြပည်သများ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိ

အ ွယ်ဝင်များြဖစ် ကေသာငါတိ့သည် ပညတ်ကျမ်းအရငါတိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအားယဇ်များကိမီး ိ ့ ပေဇာ်ရန်အတွက် လိအပ်သည့်ထင်းများကိ

အဘယ်သားချင်းစတိ့ကေဆာင်ခ့ဲရ က မည်ကိ ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းမဲချဆံးြဖတ် က ပါမည်။ ၃၅

ငါတိ့သည် ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းမိမိတိ့ရိတ်သိမ်း ရ ှ ိ သည့်အသီးအ ှ ံ ဦးများကိလည်းေကာင်း၊

ငါတိ့သစ်သီးပင်များတွင်အဦးမှည့်သည့် အသီးများကိလည်းေကာင်းဗိမာန်ေတာ် သိ့ယေဆာင်ခ့ဲပါမည်။

၃၆ ပညတ်ကျမ်းတွင်ြပ ာန်းေဖာ်ြပထားသည့် အတိင်း ငါတိ့သည်ဘရားသခင်အားဆက်

ကပ်ရန်အတွက် မိမိတိ့၏သားဦးကိလည်း ေကာင်း၊ မိမိတိ့ ွား၊ သိး၊ ဆိတ်တိ့မှေမွးဖွား

သည့်သားဦးကိလည်းေကာင်းဗိမာန်ေတာ် ှ ိ ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ယေဆာင်ခ့ဲပါ မည်။

၃၇ ငါတိ့ ှ စ်စဥ်အဦးအဖျားရိတ်သိမ်းရ ှ ိ သည့်ဂျံ ုဆန်ြဖင့် ပလပ်ထားေသာမန့်ညက်၊

အြခားပေဇာ်သကာများြဖစ်ေသာစပျစ် ရည်၊ သံလွင်ဆီ ှ င့်သစ်သီးအမျိုးမျိုးတိ့

ကိဗိမာန်ေတာ် ှ ိ ယဇ်ပေရာဟိတ်များထံ သိ့ယေဆာင်ခ့ဲပါမည်။ လယ်လပ်သည့် ွာများတွင်ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့

အလကိေကာက်ခံ ကသေလဝိအ ွယ် ဝင်တိ့ထံသိ့ ငါတိ့သည်မိမိတိ့လယ်ယာ

ထွက်အသီးအ ှ ံ ဆယ်ပံတစ်ပံကိယ ေဆာင်ခ့ဲပါမည်။‐ ၃၈ဤဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့အလကိေကာက်ခံချိန်

၌အာ န်မှဆင်းသက်သည့်ယဇ်ပေရာ ဟိတ်များသည် ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ ှ င့် အတ ှ ိ ရမည်။
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ထိေနာက်ေလဝိအ ွယ်ဝင် တိ့ကမိမိတိ့ေကာက်ခံရ ှ ိ သည့်အသီး အ ှ ံ များအနက် ဆယ်ပံတစ်ပံကိဗိမာန်

ေတာ်တွင်အသံး ပရန်ဗိမာန်ေတာ်ပစည်း သိေလှာင်ခန်းသိ့ယေဆာင်သွားပါ မည်။‐

၃၉ ဣသေရလအမျိုးသားများ ှ င့်ေလဝိ အ ွယ်ဝင်တိ့သည်အသီးအ ှ ံ ၊ စပျစ်ရည်

ှ င့်သံလွင်ဆီအလကိဗိမာန်ေတာ်အသံး အေဆာင်များထား ှ ိ ေသာတာဝန်ကျသည့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့် တပ်သားများ ှ င့် ဗိမာန်ေတာ်ဂီတပညာသည်

များေနထိင်ေသာအခန်းများသိ့ယေဆာင် သွားပါမည်။ ငါတိ့သည်ငါတိ့ဘရားသခင်၏အိမ်

ေတာ်ကိစွန့်ပစ်၍ထားမည်မဟတ်ပါ။

၁၁ ေခါင်းေဆာင်များသည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ေနထိင် က၏။ အြခားသတိ့မကားဆယ်

အိမ်ေထာင်လ င် တစ်အိမ်ေထာင်ကျသန့် ှ င်း ေသာေယ  ှ လင် မိ ့ေတာ်တွင်လည်းေကာင်း၊

ကျန်ေသာသတိ့ကိအြခား မိ ့ ွာများ တွင်လည်းေကာင်းေနထိင်ေစရန်မဲချ၍ ဆံးြဖတ် က၏။‐ ၂

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်မိမိတိ့အလိအေလျာက် ေနထိင်သတိ့အားြပည်သတိ့ကချီးကး က၏။‐ ၃

အြခား မိ ့ ွာများတွင်ဣသေရလအမျိုး သားများ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိအ ွယ်

ဝင်များ၊ ဗိမာန်ေတာ်အလပ်သမားများ၊ ေ ှ ာ လမန်၏အေစခံများမှဆင်းသက်လာ

သများသည်ကိယ်ပိင်အိမ်များတွင်ေနထိင် ကေလသည်။ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင်ေသာယဒြပည်

နယ်အ ကီးအကဲများကိေဖာ်ြပအ့ံ။ ၄ယဒအ ွယ်ဝင်များမှာေအာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည်။ ဇာခရိ၏ေြမး၊

သဇိ၏သားအသာယ။ သ၏ အြခားဘိးေဘးများတွင်ယဒ၏သားဖာရက် မှဆင်းသက်သအာမရိ၊

ေ ှ ဖတိ ှ င့်မဟာ ေလလတိ့ပါဝင်သည်။ ၅ ေကာလေဟာဇ၏ေြမး၊ ဗာ တ်၏သားမာေသယ။

သ၏အြခားဘိးေဘးများတွင်ေ ှ လ၏သား ယဒမှဆင်းသက်သဟဇာယ၊ အဒါယ၊

ေယာယရိပ် ှ င့်ဇာခရိတိ့ပါဝင်သည်။ ၆ ဖရက်၏သားေြမးများအနက်သရဲေကာင်း

ေလးရာေြခာက်ဆယ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင် က၏။ ၇

ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်များမှာေအာက်ပါ အတိင်းြဖစ်၏။ ေယာဒ၏ေြမး၊ ေမ လံ၏သားသလု။ သ

၏အြခားဘိးေဘးများတွင်ေပဒါယ၊ ေကာလာယ၊ မာေသယ၊ ဣေသလ၊ ေယ ှ ာယ တိ့ပါဝင်သည်။ ၈

သလု၏ေဆွမျိုးရင်းြခာများြဖစ် ကေသာ ဂဗဲ ှ င့်သလဲ။ စစေပါင်း ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်ကိးရာ ှ စ်ဆယ့်

ှ စ်ေယာက်တိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေန ထိင် က၏။‐ ၉ ဇိခရိ၏သားေယာလသည်သတိ့၏ေခါင်း

ေဆာင်ြဖစ်၍ ေသ ွာ၏သားယဒသည်ဒတိယ ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်၏။ ၁၀

ယဇ်ပေရာဟိတ်များမှာေအာက်ပါအတိင်း ြဖစ်၏။ ေယာယရိပ်၏သားေယဒါယ၊ ယာခိန်။ ၁၁

ေမ လံ၏ေြမး၊ ဟိလခိ၏သားစရာယ။ သ၏ဘိးေဘးများတွင်ဇာဒတ်၊ မရာယတ်

ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအဟိတပ်တိ့ပါ ဝင်သည်။‐ ၁၂ ဤသားချင်းစမှလစစေပါင်း ှ စ်ရာ ှ စ်

ဆယ့် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်တွင် အမထမ်း က၏။ ေပလလိ၏ေြမး၊

ေယေရာဟံ၏သားအဒါယ။ သ၏ဘိးေဘးများတွင်အာမဇိ၊ ဇာခရိ၊ ပါ ရ၊ မာလခိတိ့ပါဝင်သည်။‐ ၁၃

ဤသားချင်းစမှလေပါင်း ှ စ်ရာေလးဆယ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်အိမ်ေထာင်ဦးစီးများြဖစ် က၏။

အဟဇိ၏ေြမး၊အာဇေရလ၏သားအာမ ှ ဲ။ သ၏ဘိးေဘးများတွင်ေမ ှ ိ လမတ် ှ င့်

ဣေမရတိ့ပါဝင်သည်။‐ ၁၄ ဤသားချင်းစတွင်ထးခ န်ေသာစစ်သရဲ တစ်ရာ ှ စ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။

သတိ့၏ေခါင်း ေဆာင်မှာအေရးပါအရာေရာက်သည့်အိမ် ေထာင်စဝင် ဇာဗေဒလြဖစ်၏။ ၁၅

ေလဝိအ ွယ်ဝင်များမှာေအာက်ပါအတိင်း ြဖစ်၏။ အာဇရိကံ၏ေြမး၊ ဟာ ပ်၏သားေ ှ မာယ။

သ၏ဘိးေဘးများတွင်ဟာ ှ ဘိ ှ င့်ဗ ိတိ့ ပါဝင်သည်။ ၁၆ ဗိမာန်ေတာ်အြပင်မ ကီး ကပ်သေလဝိ

အ ွယ်ဝင်အ ကီးအကဲများြဖစ် ကေသာ ှ ေဗသဲ ှ င့်ေယာဇဗဒ်။ ၁၇ ဇာဗဒိ၏ေြမး၊

မိကာ၏သားမဿနိ။ သသည် အာသပ်မှဆင်းသက်လာသြဖစ်၏။ သသည်

ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းရာဆေတာင်းပတနာ သီချင်းကိသီဆိရာတွင်ဗိမာန်ေတာ်သီ

ချင်းအဖဲွ ့ေခါင်းေဆာင်အြဖစ်ေဆာင် ွက် သြဖစ်၏။ မဿနိ၏လက်ေထာက်ဗာကဗကိ။

ဂလာလ၏ေြမး၊ ှ မွာ၏သား သဗဒိ။ သ သည်ေယဒသန်မှဆင်းသက်လာသြဖစ်၏။ ၁၈

ေလဝိအ ွယ်ဝင်စစေပါင်း ှ စ်ရာ ှ စ်ဆယ် ေလးေယာက်တိ့သည်သန့် ှ င်းေသာေယ

ှ လင် မိ ့ေတာ်တွင်ေနထိင် ကေလသည်။ ၁၉ ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်သားများမှာေအာက်

ပါအတိင်းြဖစ်သည်။ အကုပ်၊တာလမန် ှ င့်သ၏ေဆွမျိုးများြဖစ်

၍စစေပါင်းတစ်ရာခနစ်ဆယ် ှ စ်ေယာက် ှ ိ သတည်း။ ၂၀ကျန်ဣသေရလအမျိုးသားများ၊ ပေရာဟိတ်

များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်များသည်အြခား ယဒ မိ ့ ွာတိ့တွင်ကိယ်ပိင်ေြမရာတွင်ေန ထိင် က၏။ ၂၁

ဗိမာန်ေတာ်အလပ်သမားများသည် ေယ ှ လင် မိ ့ သေဖလဟအမည်တွင်ေသာ

အရပ်တွင်ေနထိင်၍ ဇိဟ ှ င့်ဂိသပတိ့ ၏ကွပ်ကဲမေအာက်တွင်အလပ်လပ် က ေလသည်။ ၂၂

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင်သေလဝိအ ွယ် ဝင်တိ့ကိ ကွပ်ကဲအပ်ချုပ်သမှာဟာ ှ ဘိ၏

ေြမး၊ ဗာနိ၏သား သဇိြဖစ်၏။ သ၏ဘိးေဘး များတွင်မဿနိ ှ င့်မိကာတိ့ပါဝင်၏။

သသည် ဗိမာန်ေတာ်ဝတ် ပကိးကွယ်မဆိင်ရာဂီတ တာဝန်ခံြဖစ်သည့်အာသပ်သားချင်းစ

ဝင်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၂၃ သားချင်းစတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်တွင်သီဆိ တီးမတ်မကိ

ေန့စဥ်အဘယ်သိ့အလှည့် ကျဦးေဆာင်ရ ကမည်ကိေဖာ်ြပသည့် ဘရင့် န် ကားချက်များ ှ ိ ၏။

၂၄ ယဒအ ွယ်၊ ဇာရသားချင်းစဝင်၊ ေမ ှ ဇ ေဗလ၏သားေပသဟိသည်ဣသေရလ

အမျိုးတိ့အမအေရး ှ ိ သမ  ှ င့်ဆိင် ၍ ေပရသိဘရင်မင်းအပါးေတာ်တွင် ခစားခ့ဲ၏။

၂၅ လအေြမာက်အြမားပင်မိမိတိ့လယ်ယာ များအနီး ှ ိ  မိ ့တိ့တွင်ေနထိင် ကေလ

သည်။ ယဒအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ကိရယ သာဘ မိ၊့ ဒိဘန် မိ ့ ှ င့်ေယကပ်ေဇလ မိ ့

တိ့၌လည်းေကာင်း၊ ထိ မိ ့များအနီး ှ ိ ေကျး ွာများ၌လည်းေကာင်းေနထိင် က၏။‐ ၂၆

သတိ့သည်ေယ ၊ ေမာလဒ၊ ဗက်ပါလက်၊‐ ၂၇ ဟာဇာ ွာလ၊ ေဗရေ ှ ဘ မိ ့ ှ င့်ထိ မိ ့တိ့

၏အနီးအနားဝန်းကျင် ှ ိ ေကျး ွာများ ၌လည်းေနထိင် ကေလသည်။‐ ၂၈သတိ့သည်ဇိကလတ် မိ၊့

ေမေကာန မိ ့ ှ င့် ထိ မိ ့အနီးေကျး ွာများတွင်လည်းေကာင်း၊‐ ၂၉ အင်ရိမုန် မိ၊့ ဇာရ မိ၊့

ယာမတ် မိ၊့ ၃၀ ဇာေနာ မိ၊့အဒံလံ မိ ့ ှ င့်ထိ မိ ့များအနီး ှ ိ ေကျး ွာများတွင်လည်းေကာင်း၊

လာခိ ှ မိ ့ ှ င့်အနီးအနား ှ ိ လယ်ယာများ၊ အေဇ ကာ မိ ့ ှ င့်အနီးအနား ှ ိ ေကျး ွာများ

တွင်လည်းေကာင်းေနထိင် က၏။ အချုပ်အား ြဖင့်ဆိေသာ်ယဒြပည်သတိ့သည်ေတာင်

ဘက် ှ ိ ေဗရေ ှ ဘ မိ ့ ှ င့်ေြမာက်ဘက်ဟိ ံ ု ချိုင့်ဝှမ်းစပ် ကား ှ ိ နယ်ေြမတွင်ေနထိင် ကသတည်း။

၃၁ ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်တိ့သည်ေဂဗ မိ၊့ မိတ် မတ် မိ၊့ အာဣ မိ၊့ ေဗသလ မိ ့ ှ င့်အနီး

အနား ှ ိ ေကျး ွာများတွင်လည်းေကာင်း၊‐ ၃၂အာနသတ် မိ၊့ ေနာဗ မိ၊့ အာနနိ မိ၊့‐ ဟာေဇာ် မိ၊့ ရာမ မိ၊့

ဂိတိမ် မိ၊့‐ ဟာဒိဒ် မိ၊့ ေဇဘိင် မိ၊့ ေနဗလတ် မိ၊့ ေလာဒ မိ၊့ သေနာ မိ ့ ှ င့်လက်မပညာ

သည်ချိုင့်ဝှမ်းတွင်လည်းေကာင်းေနထိင် က၏။‐ ၃၆ ယဒနယ်ေြမတွင်ေနထိင်ခ့ဲသေလဝိအ ွယ်

ဝင်အချို ့တိ့သည်ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်များ ှ င့်အတေနထိင်ရကေလသည်။

၁၂ ှ ာလေသလ၏သားေဇ ဗေဗလ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းေယာ တိ့ ှ င့်အတြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ ကသယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ၏စာရင်းကိေဖာ်ြပေပအ့ံ။

၂ ယဇ်ပေရာဟိတ်များစာရင်းမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။

စရာယ၊ေယရမိ၊ဧဇရ၊ အာမရိ၊မလုတ်၊ဟတုတ်၊ ေ ှ ခနိ၊ေရဟံ၊ေမရမတ်၊

ဣေဒါ၊ဂိေ သန်၊အဘိယ၊ မိညာမိန်၊မာဒျာ၊ဗိလဂ၊ ေ ှ မာယ၊ေယာယရိပ်၊ေယဒါယ၊

သလု၊အာေမာက်၊ဟိလခိ၊ေယဒါယ။ ထိသတိ့သည်ေယာ ၏လက်ထက်၌

မိမိတိ့၏အေဖာ်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်များြဖစ် က၏။ ၈ ေလဝိအ ွယ်ဝင်များစာရင်း။

ေအာက်ပါတိ့သည်ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းရာ မသီချင်းများသီဆိမတွင်တာဝန်ယေဆာင် ွက်ရသများြဖစ် ကသည်။

ေယာ ၊ဗိ ွိ၊ကပ်ေမျလ၊ ေ ှ ရဘိ၊ယဒ ှ င့်မဿနိ၊ ၉

ေအာက်ပါတိ့သည်တန့်ြပန်သီဆိမကိ ပရသည့်သီချင်းသည်များြဖစ် က၏။ ဗာကဗကိ၊

ဥနိ ှ င့်အေဖာ်ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ။ ၁၀ ေယာ ၏သားသည်ေယာယကိမ်၊

ေယာယကိမ်၏သားမှာဧလျာ ှ ိပ်၊ ဧလျာ ှ ိပ်၏သားကားေယာယဒြဖစ်၏။ ၁၁

ေယာယဒ၏သားသည်ေယာနသန်၊ ေယာနသန်၏သားမှာယာဒွါြဖစ်၏။

၁၂ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ေယာယကိမ်လက်ထက်၌ေအာက်ပါတိ့သည်

ယဇ်ပေရာဟိတ်သားချင်းစတိ့၏ဦးစီးေခါင်းေဆာင်များအြဖစ်ေဆာင် ွက်ရ က၏။ သားချင်းစ

ဦးစီးေခါင်းေဆာင် စရာယ ေမရာယ ေယရမိ ဟာနနိ ဧဇရ ေမ လံ အာမရိ ေယာဟနန် မလုတ်

ေယာနသန် ေ ှ ခနိ ေယာသပ် ဟာရိမ အာဒန ေမရာယတ် ေဟလကဲ ဣေဒါ ဇာခရိ ဂိေ သန် ေမ လံ

အဘိယ ဇိခရိ မိညာမိန် ေဟ ဗဲစာမတွင်နာမည်မပါလာ မာဒျာ ပိလတဲ ဗိလဂ ှ မွာ ေ ှ မာယ

ေယေဟာနသန် ေယာယရိပ် မေတနဲ ေယဒါယ သဇိ သလု ကာလဲ အာေမာက် ဧဗာ ဟိလခိ ဟာ ှ ဘိ

ေယဒါယ နာသေနလ ၂၂ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းများြဖစ် ကေသာဧလျာ ှ ိပ်၊ ေယာယဒ၊

ေယာဟနန် ှ င့်ယာဒွါတိ့၏လက်ထက်တွင်ေလဝိအိမ်ေထာင်စ ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ်အိမ်ေထာင်စဦးစီးေခါင်းေဆာင်များ၏မှတ်တမ်းကိထား ှ ိ ခ့ဲ၏။

ဤမှတ်တမ်းကိေပရသိဧကရာဇ်ဒါရိလက်ထက်၌ ပစ ပီးစီးေလသည်။ ၂၃

သိ့ရာတွင်ေလဝိအိမ်ေထာင်ဦးစီးများစာရင်းကိဧလျာ ှ ိပ်၏ေြမးေယာဟနန်၏လက်ထက်တိင်ေအာင်သာလ င်တရားဝင်မှတ်တမ်းများတွင်ေတွ ့ ှ ိ ရ၏။

၂၄ ဟာ ှ ဘိ၊ ေ ှ ရဘိ၊ ေယာ ၊ ဗိ ွိ ှ င့်ကပ်ေမျလတိ့၏ န် ကားအပ်ချုပ်မကိခံယကာ

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်အစများခဲွ၍တာဝန်ယရ က၏။

သတိ့သည်ဘရားသခင်၏အေစခံဒါဝိဒ်ေပးအပ်သည့် န် ကားချက်များ ှ င့်အညီ

တစ် ကိမ်လ င် ှ စ်စကျအတန့်အြပန်ဘရားသခင်အားေထာမနာ ပလျက်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းရ ကေလသည်။

၂၅

ဗိမာန်ေတာ်အဝင်တံခါးအနီး ှ ိ ပစည်းသိေလှာင်ခန်းများကိတာဝန်ယေစာင့်ထိန်းရေသာဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်သားများမှာမဿနိ၊

ဗာကဗကိ၊ သဗဒိ၊ ေမ လံ၊ တာလမန် ှ င့်အကုပ်တိ့ြဖစ် က၏။ ၂၆

ဤသအေပါင်းတိ့သည်ေယာဇဒက်၏ေြမး၊ ေယာ ၏သားေယာယကိန်၊ ဘရင်ခံေနဟမိ၊

ပညတ်ကျမ်းတတ်ေြမာက်သယဇ်ပေရာဟိတ်ဧဇရတိ့၏လက်ထက်၌ေနထိင် ကသများြဖစ်ေပသည်။



ေနဟမိ 272

၂၇ ေယ  ှ လင် မိ ့ ိ းကိအ ေမာဒနာ ပေသာအခါေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်

အားရ င်လန်းစွာေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းရာသီချင်းများကိသီဆိလျက်

လင်းကွင်း ှ င့်ေစာင်းများကိတီးလျက်ပါဝင်ဆင် ဲ ကေစရန်

သတိ့အားေရာက် ှ ိ ေနထိင်လျက် ှ ိ သည့်အရပ်များမှေခ ယခ့ဲ က၏။

၂၈ မသီချင်းကိဆိေသာေလဝိအိမ်ေထာင်စများသည်၊

မိမိတိ့အတည်တကျေနထိင်ရာေယ  ှ လင် မိ ့ပတ်ဝန်းကျင်ေဒသေနေတာဖာပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များ၊‐

၂၉ ဂိလဂါလ၊ ေဂဗ ှ င့်အာဇမာဝက်ေကျးလက်များမှလာေရာက် ကေလသည်။‐ ၃၀

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်တိင်အတွက်လည်းေကာင်း၊ ြပည်သများ၊

မိ ့တံခါးများ၊ မိ ့ ိ းအတွက်လည်းေကာင်းဘာသာေရးထံးနည်းအရသန့်စင်မကိ ပ က၏။

၃၁ ငါသည်ယဒေခါင်းေဆာင်များအား မိ ့ ိ းေပ တွင်စ ံ းေစ ပီးလ င်

မိ ့ကိလှည့်လည်၍ေကျးဇးေတာ်ကိသီဆိချီးမွမ်းရန်လစ ကီး ှ စ်စကိ ကီး ကပ်ေစ၏။

ပထမတစ်စသည်အမိက်ပံတံခါးသိ့ဦးတည်လျက် မိ ့ ိ းေပ တွင်လက်ယာရစ်လှည့် က၏။‐

၃၂ သီချင်းသည်များ၏ေနာက်မှေဟာ ှ ယလိက်၏။

သ၏ေနာက်တွင်ယဒေခါင်းေဆာင်တစ်ဝက်လိက် က၏။‐ ၃၃

ထိေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်များြဖစ် ကေသာအာဇရိ၊ ဧဇရ၊ေမ လံ၊‐ ၃၄ ယဒ၊ ဗယာမိန်၊

ေ ှ မာယ ှ င့်ေယရမိတိ့ ှ င့်၊‐ ၃၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်အချို ့က တံပိးခရာများမတ်၍လိက် က၏။

ထိေနာက်ေ ှ မာယ၏ေြမး၊ ေယာနသန်၏သားဇာခရိလိက်ေလသည်။

(သ၏ဘိးေဘးများတွင်အာသပ်သားချင်းစဝင်ြဖစ် ကေသာမဿနိ၊

မိကာယ ှ င့်ဇကုရတိ့လည်းပါဝင်ေလသည်။‐) ၃၆

သ၏ေနာက်၌သ့သားချင်းစဝင်များြဖစ် ကေသာေ ှ မာယ၊

အာဇေရလ၊ မိလလဲ၊ ဂိလလဲ၊ မာဣ၊ နာသေနလ၊

ယဒ ှ င့်ဟာနနိတိ့သည်ဘရားသခင်၏အေစခံဒါဝိဒ်မင်းတီးမတ်သည့်တရိယာမျိုးတိ့ကိကိင်ေဆာင်လျက်လိက် က၏။

ကျမ်းတတ်ေြမာက်သဧဇရကဤလစတိ့လှည့်လည်ရာတွင်ဦးစီးေခါင်းေဆာင် ပေလသည်။‐ ၃၇

စမ်းေရတွင်းတံခါးသိ့ေရာက်ေသာအခါသတိ့သည် ဒါဝိဒ် မိ ့သိ့သွားရာေလှကားထစ်များကိတက်၍

ဒါဝိဒ်နန်းေတာ်ကိြဖတ်ေကျာ်ကာ မိ ့အေ ှ ့ဘက်၊ ေရတံခါးအနီး ှ ိ  မိ ့ ိ းသိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာ က၏။

၃၈ ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းသည့်အြခားလစသည် မိ ့ ိ းေပ တွင်လက်ဝဲရစ်လှည့်၏။

ငါသည်ကျန်ပရိသတ်တစ်ဝက် ှ င့်အတသတိ့၏ေနာက်မှလိက် က၏။

ငါတိ့သည်မန့်ဖိြပအိးကိြဖတ်၍ မိ ့ ိ းကျယ်အထိေလာက်သွား က ပီးလ င်၊‐ ၃၉ ဧဖရိမ်တံခါး၊

မိ ့ေဟာင်းတံခါး၊ ငါးတံခါး၊ ဟာနေနလြပအိး ှ င့်ရာြပည့်ြပအိးတိ့ကိြဖတ်၍

သိးတံခါးသိ့သွား ပီးေနာက်ဗိမာန်ေတာ်အနီး ှ ိ တံခါးတွင်ရပ်ေန က၏။ ၄၀

သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းသည့်လစ ှ စ်စစလံးပင်ဗိမာန်ေတာ်နယ်ေြမသိ့ေရာက် ှ ိ လာ ကေလသည်။

ငါ ှ င့်အတလိက်ပါလာသည့်ေခါင်းေဆာင်များအြပင်၊‐ ၄၁

ငါ၏လစတွင်တံပိးခရာမတ်သယဇ်ပေရာဟိတ်များြဖစ် ကသည့်ဧလျာကိမ်၊ မာေသယ၊ မိညာမိန်၊

မိကာယ၊ ဧလိ သနဲ၊ ဇာခရိ ှ င့်ဟာနနိတိ့ပါဝင် က၏။‐ ၄၂ သတိ့၏ေနာက်မှမာေသယ၊

ေ ှ မာယ၊ ဧလာဇာ၊ သဇိ ၊ ေယာဟနန်၊ မာလခိယ၊ ဧလံ ှ င့်ဧဇာတိ့ကလိက် က၏။

ေယဇရာဟိေခါင်းေဆာင်ေသာသီချင်းသည်များသည်အသံကန်ဟစ်၍သီဆိ က၏။

၄၃ ထိေန့၌ယဇ်အေြမာက်အြမားကိပေဇာ် က၏။

ဝမ်းေြမာက် င်လန်းခွင့်ကိဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာေကာင့်လတိ့သည် င်လန်းဝမ်းေြမာက် ကကန်၏။

သတိ့ ှ င့်အတအမျိုးသမီးများ ှ င့်ကေလးများသည်လည်းပါဝင်ဆင် ဲ ကသည်ြဖစ်၍

သတိ့၏ င်လန်းဝမ်းေြမာက်သံကိအေဝးကပင် ကား ိင်ေလသည်။ ၄၄

ထိကာလ၌ ှ စ်စဥ်အသီးအ ှ ံ ဦးများ ှ င့်အဦးမှည့်သည့်သစ်သီးများ၏ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ ှ င့်အြခားအလများထား ှ ိ ရာပစည်းသိေလှာင်ခန်းများအတွက်တာဝန်ခံပစည်းထိန်းတိ့ကိခန့်ထား က၏။

ဤသတိ့သည်ပညတ်ကျမ်းတွင်ြပ ာန်းထားသည့်အတိင်း

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အတွက်အလများကိ မိ ့ ွာများအနီး ှ ိ လယ်ယာအသီးသီးမှေကာက်ခံရန်တာဝန်ယ ကရေလသည်။

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်

သန့်စင်မမဂလာ ှ င့်အြခားဘရားသခင်မိန့်မှာေတာ်မသည့်အြခားဘာသာေရးဝတ်များကိလည်း ပ ကသည်ြဖစ်၍

ယဒြပည်သများသည်အားရဝမ်းေြမာက် က၏။

ဗိမာန်ေတာ်ဂီတပညာသည်များ ှ င့်အေစာင့်တပ်သားများကလည်း

ဒါဝိဒ်မင်း ှ င့်သားေတာ်ေ ှ ာလမန်စီရင်ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း

မိမိတိ့တာဝန်ဝတရားများကိထမ်းေဆာင် ကေလသည်။ ၄၆

ေ ှ းကာလဒါဝိဒ်မင်း ှ င့်ဂီတပညာသည်အာသပ်၏လက်ထက်မှအစ ပ၍

ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ် ှ င့်ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းရာသီချင်းများကိဂီတပညာသည်များကဦးေဆာင်သီဆိခ့ဲ ကသည်။‐

၄၇ ေဇ ဗေဗလ၏လက်ထက် ှ င့်ေနဟမိ၏လက်ထက်၌လည်း

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်ဂီတပညာသည်များ ှ င့်အေစာင့်တပ်သားတိ့အတွက်

ရိကာများကိေန့စဥ်ေန့တိင်းေထာက်ပ့ံလဒါန်း ကေလသည်။

ြပည်သတိ့သည်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့အားသန့် ှ င်းသည့်အရာတိ့ကိလဒါန်း က၏။

ေလဝိအ ွယ်ဝင်များကလည်း ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အားသင့်ရာအချိုးကိတစ်ဆင့်လဒါန်း က၏။

၁၃ ထိေန့၌ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်းကိလများ ေ ှ ့မှာဖတ် ွတ် ကရာ``အမုန်အမျိုးသား ှ င့်

ေမာဘအမျိုးသားတိ့အားဘရားသခင် ၏လမျိုးေတာ်ထဲတွင်အဘယ်အခါ၌မ

ပါဝင်ခွင့်မ ပရ'' ဟေသာကျမ်းပိဒ်သိ့ ေရာက် ှ ိ လာေလသည်။‐ ၂

ဤသိ့ပညတ်ရြခင်းမှာအမုန် ှ င့်ေမာဘ ြပည်သတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသား

များအီဂျစ်ြပည်မှထွက်ခွာလာချိန်၌ အစာေရစာကိမေပးဘဲေနခ့ဲ ကေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။

ထိြပင်ဗာလမ်ကိငှား၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားကျိန်ဆဲ ေစ က၏။ သိ့ရာတွင်ငါတိ့ဘရားသခင်

သည်ထိကျိန်ဆဲေသာစကားကိေကာင်းချီး ေပးေသာစကားြဖစ်ေစေတာ်မ၏။‐ ၃

ထိကျမ်းစကားဖတ် ွတ်သည်ကိ ကား က ေသာအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

မိမိတိ့အသိင်းအဝိင်းမှလမျိုးြခားများ ကိပယ်ထတ်လိက် ကေလသည်။ ၄

ဗိမာန်ေတာ်ပစည်းသိေလှာင်ခန်းများကိတာဝန် ယထိန်းသိမ်းရသ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလျာ ှ ိပ်

သည်ေတာဘိ ှ င့်ခင်မင်ရင်း ှ ီးလျက်ေန သြဖင့်၊‐ ၅ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာများ၊

နံ့သာေပါင်း၊ ဗိမာန်ေတာ်အသံးအေဆာင်များမှစ၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်များအတွက်လရေသာ

အလများ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ၊ ဗိမာန်ေတာ်ဂီတပညာသည်များ၊ ဗိမာန်

ေတာ်အေစာင့်တပ်သားများအတွက် ဆယ် ဖိ့တစ်ဖိ့ေပးလေသာဆန်စပါး၊ စပျစ်

ရည် ှ င့်သံလွင်ဆီကိသိေလှာင်ရန်အတွက် သာလ င် အသံး ပေသာအခန်း ကီးကိ

ေတာဘိအားအသံး ပခွင့်ေပးထားေလ သည်။‐ ၆ ဤသိ့ြဖစ်ပျက်လျက်ေနချိန်တွင်ငါသည်

ေယ  ှ လင် မိ ့၌မ ှ ိ။ ဗာဗလန်ဘရင် အာတေဇရဇ်၏ နန်းစံသံးဆယ့် ှ စ် ှ စ်ေြမာက်၌ငါသည်မင်း

ကီးထံသိ့အစီရင်ခံရန်သွားေရာက်ချိန် ြဖစ်၏။ ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါ

ငါသည်မင်း ကီးထံမှခွင့် ပချက်ရသြဖင့်၊‐ ၇ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်ေရာက်၍ဗိမာန်ေတာ် အခန်းတစ်ခကိ

ေတာဘိအားဧလျာ ှ ိပ်ေပး အပ်ထားေ ကာင်း ကားသိရေသာအခါ ငါသည်ထိတ်လန့်၍၊‐ ၈

လွန်စွာအမျက်ထွက် ပီးလ င်ေတာဘိ၏ ပစည်းဥစာ ှ ိ သမ ကိပစ်ထတ်လိက်၏။‐ ၉

အခန်းများကိဘာသာေရးထံးနည်းအရ သန့်စင်မကိ ပေစ၍ဗိမာန်ေတာ်အသံး အေဆာင်များ၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာများ ှ င့်နံ့သာေပါင်းတိ့ကိြပန်သွင်းရန်အမိန့် ေပး၏။ ၁၀

ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်ဂီတ ပညာသည်များသည်ရိကာအလံအေလာက်

မရ ကသြဖင့် မိမိတိ့၏လယ်ယာများ ှ ိ ရာသိ့ြပန်သွား ကေကာင်းကိငါ ကား သိရ၏။‐

၁၁ ယင်းသိ့ဗိမာန်ေတာ်ကိစွန့်ပစ်ထားခ့ဲရန် ခွင့် ပသအပ်ချုပ်ေရးမးတိ့အား ငါသည်

ြပစ်တင်ေြပာဆိကာေလဝိအ ွယ်ဝင်များ ှ င့်ဂီတပညာသည်များကိဗိမာန်ေတာ်

သိ့ေခ ယ ပီးလ င်အမေတာ်ကိတစ်ဖန် ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ေစ၏။‐ ၁၂

ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့သည် မိမိတိ့၏ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့အလြဖစ် သည့်ဆန်စပါး၊

စပျစ်ရည် ှ င့်သံလွင်ဆီကိ ဗိမာန်ေတာ်ပစည်းသိေလှာင်ခန်းများသိ့ယ ေဆာင်လာ ကေလသည်။‐ ၁၃

ငါသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်ေ ှ လမိ၊ ပညတ် ကျမ်းတတ်ေြမာက်သဇာဒတ် ှ င့်ေလဝိအ ွယ်

ဝင်ေပဒါယတိ့အားတာဝန်ခံပစည်းထိန်း များအြဖစ်ခန့်ထား၏။ မဿနိ၏ေြမး၊ ဇကုရ

၏သားဟာနန်အားထိသတိ့၏လက်ေထာက် အြဖစ်ခန့်ထား၏။ ဤသတိ့သည်မိမိတိ့

၏လပ်ေဖာ်ေဆာင်ဘက်များအားသစာ ှ ိ စွာ ရိကာြဖန့်ြဖူးေပးမည့်သများြဖစ်ေ ကာင်း

ငါစိတ်ချယံ ကည်၏။ ၁၄ အိ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊ကိယ်ေတာ်၏ဗိမာန်

ေတာ်အတွက် ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်တွင်ဝတ် ပကိး ကွယ်မအတွက်အက ်ပ် ပခ့ဲသမ ေသာ

အမတိ့ကိသတိရေတာ်မပါ။ ၁၅ ထိကာလယဒြပည်သအချို ့တိ့သည် ဥပသ်

ေန့၌စပျစ်သီးများနယ်လျက်ေန ကသည် ကိလည်းေကာင်း၊ အချို ့တိ့သည်ဂျံ ုစပါး၊

စပျစ်ရည်၊ စပျစ်သီး၊ သဖန်းသီးအစ ှ ိ သည်တိ့ကိ မိမိတိ့၏ြမည်းများေပ တင် ပီး

လ င်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သယ်ေဆာင်လျက် ေန ကသည်ကိလည်းေကာင်းငါြမင်၏။ သိ့

ြဖစ်၍ဥပသ်ေန့တွင်မည်သည့်အရာကိ မ မေရာင်းချရန်သတိ့အားငါသတိ ေပး၏။‐ ၁၆

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင်သတ  မိ ့ သားအချို ့တိ့သည်ငါး ှ င့်အြခားပစည်း အမျိုးမျိုးကိ

ငါတိ့အမျိုးသားများအား ဥပသ်ေန့တွင်ေရာင်းချရန်ယေဆာင်လာ က၏။‐ ၁၇

ထိအခါငါသည်ယဒေခါင်းေဆာင်များ အား``သင်တိ့ ပလျက် ှ ိ သည့်ဒစ ိက်ကိ ကည့် ကေလာ့။

သင်တိ့သည်ဥပသ်ေန့ကိ ညစ်ညမ်းေစ က၏။‐ ၁၈သင်တိ့၏ဘိးေဘးများသည်ဒစ ိက်ကိ ပသြဖင့်

ဘရားသခင်သည်ဤ မိ ့ကိ ဖျက်ဆီးေစြခင်းအားြဖင့်သတိ့အားဒဏ် ခတ်ေတာ်မ၏။

သိ့ပါလျက်သင်တိ့သည် ဥပသ်ေန့ကိညစ်ညမ်းေစေသာအားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အေပ သိ့
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ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ်ကိ ပိမိ ြပင်းထန်စွာသက်ေရာက်ေစ ကမည်ေလာ''

ဟြပစ်တင်ေြပာဆိ၏။ ၁၉ ထိေနာက်ငါသည်အဖိတ်ေန့ေနဝင်ချိန်မှ

ဥပသ်ေန့ကန်အထိ မိ ့တံခါးများကိပိတ် ထားရန်အမိန့်ေပး၏။ ဥပသ်ေန့၌အဘယ်

ကန်စည်ကိမ  မိ ့ထဲသိ့မသွင်းေစရန်ငါ သည်လအချို ့တိ့အား မိ ့တံခါးများ တွင်အေစာင့်ချထား၏။‐ ၂၀

ကန်ပစည်းအမျိုးမျိုးေရာင်းချသကန်သည် အချို ့တိ့သည်ေသာ ကာေန့ည၌ မိ ့တံခါး

ြပင်တွင်လာ၍အိပ် က၏။ သတိ့သည်ယင်းသိ့ တစ် ကိမ် ှ စ် ကိမ် ပ က၏။‐ ၂၁

ငါသည်သတိ့အား``သင်တိ့သည်မိးလင်းချိန် ကိ မိ ့ြပင်မှေစာင့်ဆိင်းလျက်ေနေသာ်လည်း

အချည်း ှ ီးသာလ င်ြဖစ်၏။ သင်တိ့ေနာက် တစ် ကိမ်ဤသိ့ ပ ကလ င် ငါသည်သင်

တိ့အားအ ကမ်းဖက်၍ ှ င်ထတ်ရလိမ့်မည်'' ဟသတိေပး၏။ ထိအခါမှအစ ပ၍

သတိ့သည်ဥပသ်ေန့၌မလာ ကေတာ့ ေပ။‐ ၂၂ ဥပသ်ေန့ကိသန့် ှ င်းေစြခင်းငှာေလဝိ

အ ွယ်ဝင်တိ့အား မိမိတိ့ကိယ်ကိသန့်စင် ေစ ပီးလ င် မိ ့တံခါးများသိ့သွား၍ ေစာင့်ရန်ငါအမိန့်ေပး၏။ အိ

ဘရားသခင်ဤအမကိလည်းေထာက်၍ အက ်ပ်ကိသတိရေတာ်မပါ။ ေမတာေတာ်

ှ င့်အညီအက ်ပ်အားသနားေတာ်မပါ။ ၂၃ ထိကာလ၌ယဒအမျိုးသားအေြမာက် အြမားပင်အာဇတ်၊

အမုန် ှ င့်ေမာဘ အမျိုးသမီးများ ှ င့်ထိမ်းြမားစံဖက် ထား ကေကာင်းကိလည်းငါေတွ့ ှ ိ ရ

ေလသည်။‐ ၂၄ သတိ့၏သားသမီးတစ်ဝက်မ သည်ငါတိ့ ဘာသာစကားကိမေြပာတတ်။

အာဇတ်သိ့ မဟတ်အြခားဘာသာစကားတစ်မျိုး မျိုးကိသာေြပာတတ်က၏။‐ ၂၅

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ထိအမျိုးသားတိ့အား ြပစ်တင်ကျိန်ဆဲ ိက် ှ က်၏။ သတိ့ဆံပင် ကိလည်းဆဲွ တ်၏။

ထိေနာက်``အက ်ပ်တိ့ သည်လည်းေကာင်း၊ အက ်ပ်တိ့၏သားသမီး များသည်လည်းေကာင်း

ေနာင်အဘယ်အခါ ၌မ လမျိုးြခားများ ှ င့်အိမ်ေထာင်မ ပ ေတာ့ပါ''ဟသတိ့အားဘရားသခင်၏

နာမေတာ်ကိတိင်တည်၍ကျိန်ဆိကတိ ပေစ၏။‐ ၂၆ ငါသည်သတိ့အား``ေ ှ ာလမန်မင်းကိအြပစ်

ကးလွန်ေစသများကားလမျိုးြခားအမျိုး သမီးများပင်တည်း။ ထိမင်းသည်အြခားလ

မျိုးတိ့၏ဘရင် ှ ိ သမ ထက်ပိ၍တန်ခိး ကီး၏။ ဘရားသခင်သည်သ့ကိချစ်ေတာ်

မသြဖင့်ဣသေရလတစ် ိင်ငံလံးကိအပ် စိးေစေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်သသည်လမျိုး

ြခားများ ှ င့်ထိမ်းြမားစံဖက်သည့်အြပစ် ကိကးလွန်ေပသည်။‐ ၂၇ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်လမျိုးြခားအမျိုး

သမီးများ ှ င့်ထိမ်းြမားစံဖက်ြခင်းသင် တိ့၏စံနမနာအားြဖင့်ဘရားသခင်

ကိြပစ်မှားရမည်ေလာ'' ဟေြပာ၏။ ၂၈ ေယာယဒသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းဧလျာ

ှ ိပ်၏သားြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင်သ၏သားတစ် ေယာက်သည်ေဗသေဟာရနိ မိ ့သားသမာ

လတ်၏သမီး ှ င့်အိမ်ေထာင် ပသြဖင့် ငါ သည်ေယာယဒအားေယ  ှ လင် မိ ့မှ ှ င်ထတ်လိက်ေလသည်။

၂၉ အိ ဘရားသခင်၊ထိသတိ့သည်ယဇ်ပေရာ ဟိတ်ရာထးကိလည်းေကာင်း၊ ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်များ၊ ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ ှ င့်ကိယ် ေတာ် ပေတာ်မသည့်ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိ

လည်းေကာင်းအဘယ်သိ့ တ်ချ ကသည် ကိမှတ်ေတာ်မပါ။ ၃၀ ငါသည်ြပည်သတိ့အားလမျိုးြခား ှ င့်

ဆိင်ေသာအမအရာဟသမ  ှ င့်ကင်းစင် ေစ၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေလဝိအ ွယ်

ဝင်တိ့အားမိမိတိ့တာဝန်ဝတရားအသီး သီးကိသိ ှ ိ နားလည် ကေစရန်စည်း မျဥ်းများကိေရးဆဲွေပး၏။‐

၃၁ အချိန်ကျလ င်ထင်းအလကိလည်းေကာင်း၊ ဆန်စပါးအဦးအဖျားများ ှ င့်အဦး

မှည့်သည့်သစ်သီးပေဇာ်သကာများကိ လည်းေကာင်းယေဆာင်လာ ကေစရန်စီမံ၏။ အိ

ဘရားသခင်ဤအမအရာအေပါင်းကိ သတိရေတာ်မ၍အက ်ပ်အားေကျးဇး ပေတာ်မပါ။

ေနဟမိမှတ်စာ ပီး၏။
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၁ ေဇရဇ်မင်းသည်ေပရသိြပည်  ှ န် မိ ့ေတာ် ရာဇပလင်ထက်နန်းစံ၍အိ ိယြပည်မှသည်

ဆဒန်ြပည်တိင်ေအာင် တစ်ရာ ှ စ်ဆယ့်ခနစ် ြပည်နယ်တိ့ကိအပ်စိးေတာ်မ၏။ ၃

သသည်နန်းစံတတိယ ှ စ်၌မိမိ၏မးမတ် များ ှ င့် မင်းအရာ ှ ိ အေပါင်းတိ့အား စား

ေသာက်ပဲွ ကီးကိတည်ခင်းေကးေမွးေတာ် မ၏။ ထိပဲွသိ့ေပရသိ ှ င့်ေမဒိတပ်မ ေတာ်များ၊

ြပည်နယ်ဘရင်ခံများ ှ င့်မး မတ်များလည်းတက်ေရာက် ကေလသည်။‐ ၄

သသည်မိမိနန်းေတာ်၏စည်းစိမ် ှ င့်ဘန်း အသေရကိ ေြခာက်လတိင်တိင်ခင်းကျင်း

ြပသထားေတာ်မ၏။ ၅ ထိေနာက်မင်း ကီးသည်ဆင်းရဲချမ်းသာမေ ွး၊

 ှ န် မိ ့ေတာ်သ မိ ့ေတာ်သားအေပါင်းတိ့ အား စားေသာက်ပဲွ ကီးကိတည်ခင်းေကးေမွး ေတာ်မ၏။

ထိစားေသာက်ပဲွ ကီးကိဘရင့် နန်းေတာ်ဥယျာဥ်အတွင်း၌ ခနစ်ရက်ပတ် လံးကျင်းပေတာ်မ၏။‐ ၆

ဥယျာဥ်ေတာ်ဝင်းတွင်ေငွကွင်းတပ်ထား သည့်ေကျာက်ြဖူတိင်များ၌ ပိတ်ေချာအြဖူ

အြပာကန့်လန့်ကာများကိမရမ်းေစ့ေရာင် ပိတ် ကိးများြဖင့်ချည်၍တန်ဆာဆင်ထား ၏။

ေကျာက်ြဖူ၊ ေကျာက်သလင်း၊ က ကမာ၊ စိမ်းြပာေကျာက်များ ှ င့်အကွက်ေဖာ်၍ခင်း

ထားသည့်ဥယျာဥ်ေတာ်ဝင်းအတွင်း၌ ေ ှ င့်ေငွတိ့ြဖင့် ပီးေသာေညာင်ေစာင်းများ

ကိလည်းထား ှ ိ ေလသည်။‐ ၇ မင်း ကီးသည်စပျစ်ရည်ကိေ ဖလားများ ှ င့်ထည့်၍တိက်ေစေတာ်မ၏။

ထိဖလားတိ့ သည်တစ်ခ ှ င့်တစ်ခဆင်သည်ဟ၍မ ှ ိ ေပ။ စပျစ်ရည်ကိရက်ေရာစွာတိက်ေစေတာ်

မ၏။‐ ၈ အကန့်အသတ်မ ှ ိ ဘဲ လတိင်းအလိ ှ ိ သေလာက်ေသာက်သံး ိင်ေစရန် နန်းေတာ်

အေစခံတိ့အားမိန့်မှာထားေတာ်မ၏။ ၉ ထိအေတာအတွင်း၌ဝါ ှ တိမိဖရားသည် လည်းနန်းတွင်း၌

အမျိုးသမီးများအားစား ေသာက်ပဲွ ကီးကိတည်ခင်းေကးေမွးလျက် ေနေပသည်။ ၁၀

ပဲွေတာ်သတမေန့ရက်ေရာက်ေသာအခါ မင်း ကီးသည်စပျစ်ရည်ေသာက်၍ င်လန်းေသာ အခါ

အပါးေတာ် မဲမိန်းမစိးခနစ်ေယာက် ြဖစ် ကေသာမဟမန်၊ ဗိဇသ၊ ဟာေဗာန၊ ဗိဂသ၊ အဗာဂသ၊

ေဇသာ၊ ကာကတ်တိ့ ကိေခ ယကာ၊‐ ၁၁ မိဖရားဝါ ှ တိအားရာဇသရဖေဆာင်း

ေစ၍ ေ ှ ့ေတာ်သိ့သွင်းရန်အမိန့်ေပးေတာ် မ၏။ မိဖရားသည်အဆင်းလှေသာအမျိုး

သမီးြဖစ်သြဖင့် မင်း ကီးသည်သ၏အဆင်း ကိမးမတ်များ ှ င့်ဧည့်သည်ေတာ်အေပါင်း

တိ့အားြပစားလိေပသည်။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်ဝါ ှ တိသည်ဘရင့်အမိန့်ေတာ် ကိဖီဆန်၍

ေ ှ ့ေတာ်သိ့မဝင်ဘဲေနသြဖင့် မင်း ကီးသည်အမျက်ေဒါသေြခာင်းေြခာင်း ထွက်ေတာ်မေလသည်။ ၁၃

ဘရင်တိ့မည်သည် ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးဆိင် ရာြပဿနာများ ှ င့်ပတ်သက်၍ တရား

ဥပေဒသက မ်းကျင်သတိ့၏အ ကံ ဉာဏ်ကိေတာင်းခံ ကစ မဲြဖစ်သည် ှ င့် အညီ

မင်း ကီးသည်ဤအမကိစတွင် အဘယ်သိ့ေဆာင် ွက်သင့်သည်ကိေမး ြမန်းရန်အ ကံေပးအရာ ှ ိ များကိ

ေခ ယေတာ်မ၏။‐ ၁၄ မင်း ကီးအများဆံးတိင်ပင်ေလ့ ှ ိ ေသာ သများမှာ ေပရသိ ှ င့်ေမဒိအမတ်များ

ြဖစ် ကေသာကာေ ှ န၊ ေ ှ သာ၊ အာဒ မာသ၊ တာ ှ ိ  ှ ၊ ေမရက်၊ မာေသန၊ မမကန်

တိ့ြဖစ်ေပသည်။ သတိ့သည်ကား ိင်ငံေတာ် တွင်အြမင့်ဆံးရာထးများြဖင့်ချီးြမင့်

ြခင်းခံရသများြဖစ်သတည်း။‐ ၁၅ မင်း ကီးကသတိ့အား``ငါေဇရဇ်မင်း သည်ငါ၏အေစခံတိ့ကိဝါ ှ တိမိ

ဖရားထံသိ့ေစလတ်၍ ငါ၏အမိန့်ကိ ဆင့်ဆိေစရာသသည်ငါ၏အမိန့်ေတာ် ကိမနာခံပါ။

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သ့အား တရားဥပေဒအရအဘယ်သိ့ ပသင့် ပါသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၁၆

ထိအခါမမကန်သည်မင်း ကီး ှ င့်မး မတ်တိ့အား``ဝါ ှ တိမိဖရားသည်ဘရင်

မင်းြမတ်ကိသာလ င်ေစာ်ကားသည်မဟတ် ပါ။ ဘရင့်မး ကီးမတ်ရာတိ့ကိလည်းေစာ်

ကားေပသည်။ အကယ်စင်စစ်သသည်အင် ပါယာ ိင်ငံတစ်ဝှမ်းလံး ှ ိ အမျိုးသား

အေပါင်းတိ့ကိေစာ်ကားပါ၏။‐ ၁၇ အင်ပါယာ ိင်ငံတစ်ဝှမ်းလံး ှ ိ အမျိုး သမီးအေပါင်းသည်

မိဖရား ပသည့်အမ ကိ ကားသိလ င် မိမိတိ့ခင်ပွန်းများအား အထင်ေသး ကပါလိမ့်မည်။

သတိ့က``ေဇရဇ် မင်းသည်ဝါ ှ တိမိဖရားအားအမိန့်ေပး ၍ေခ ယပါေသာ်လည်း မိဖရားကအမိန့်

ေတာ်ကိမနာခံပါဟေြပာဆိ ကပါ လိမ့်မည်။‐ ၁၈ မိဖရား၏အ ပအမကိ ကားသိရ

သည့်ေပရသိ ှ င့် ေမဒိမးမတ်ကေတာ်တိ့ သည်ေနမဝင်မီမးမတ်တိ့အား ထိအေကာင်း

ကိေြပာ ကား ကပါလိမ့်မည်။ အမျိုးသမီး များသည်မိမိတိ့ခင်ပွန်းတိ့အားမထီ မ့ဲြမင် ပ၍

အမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့ ၏ဇနီးတိ့အားေဒါသအမျက်ထွက် က လိမ့်မည်။‐ ၁၉

အ ှ င်မင်း ကီးသေဘာတေတာ်မပါလ င် ဝါ ှ တိမိဖရားအားေနာင်အဘယ်အခါ ၌မ

ေ ှ ့ေတာ်သိ့ဝင်ခွင့်မ ပေ ကာင်းရာဇ အမိန့်ေ ကြငာချက်ကိထတ်ြပန်ေတာ်မ

ပါ။ ထိအမိန့်ေတာ်ကိေနာင်အဘယ်အခါ ၌မ မေြပာင်းမလဲ ိင်စိမ့်ေသာငှာ ေပရသိ၊

ေမဒိ မသတ်များတွင်ထည့်သွင်းေရးမှတ် ၍ထားေတာ်မပါ။ ထိေနာက်မိဖရား၏ ရာထးကိ

သ့ထက်သာသည့်အမျိုးသမီး တစ်ဦးအားချီးြမင့်ေတာ်မပါ။‐ ၂၀ အ ှ င်၏အမိန့်ေတာ်ကိ

ဤကျယ်ဝန်းသည့် အင်ပါယာ ိင်ငံေတာ်တစ်ေလာက်လံးတွင် ေကညာလိက်ေသာအခါ

အမျိုးသမီး အေပါင်းတိ့သည်မိမိတိ့၏ခင်ပွန်းများ အားဆင်းရဲသည်ြဖစ်ေစ၊ ချမ်းသာသည်

ြဖစ်ေစ ိ ေသ ကပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက် ၏။ ၂၁ မင်း ကီး ှ င့်မးမတ်တိ့သည် ဤစကားကိ

ှ စ်သက်သေဘာကျ က၏။ သိ့ြဖစ်၍မင်း ကီးသည်မမကန်အ ကံေပးသည့် အတိင်း ပေတာ်မ၏။‐ ၂၂

သသည်မိမိ၏နယ်ပယ် ှ ိ သမ တိ့သိ့သံ တမန်များကိေစလတ်၍ ေဒသဆိင်ရာဘာ

သာစကားြဖင့်``ခင်ပွန်းြဖစ်သသည် မိမိအိမ် ေထာင်တွင်ဦးစီးေခါင်းေဆာင်ြဖစ်ေစရမည်။

သ၏စကားကိမလွန်ဆန်ရ'' ဟ၍အမိန့် ထတ်ြပန်ေတာ်မ၏။

၂ ထိေနာက်မင်း ကီးသည်အမျက်ေတာ်ေြပ ေသာအခါ ဝါ ှ တိ ပခ့ဲသည့်အမကိ

လည်းေကာင်း၊ မိမိထတ်ြပန်ေကြငာခ့ဲသည့် အမိန့်ကိလည်းေကာင်းသတိရေတာ်မ၏။‐ ၂

သိ့ြဖစ်၍သ ှ င့်ရင်း ှ ီးေသာအ ကံေပးအရာ ှ ိ များကမင်း ကီးအား``အ ှ င်သည်အဘယ်

ေကာင့်အဆင်းလှသည့်အပျိုကညာများ ကိ ှ ာေစေတာ်မမပါသနည်း။‐ ၃

အင်ပါယာ ိင်ငံေတာ်အတွင်း ှ ိ ြပည်နယ် အေပါင်းတွင် မင်းအရာ ှ ိ များကိခန့်ထား၍

အဆင်းလှသည့်အပျိုကညာအေပါင်းကိ မိ ့ေတာ်  ှ န် ှ ိ အ ှ င့်အပျိုေတာ်ေဆာင်သိ့

ေခ ေဆာင်လာေစေတာ်မပါ။ သတိ့အား အ ှ င့်မိန်းမစိးေဟဂဲ၏လက်တွင်အပ်၍

အလှ ပြပင်ေပးေစေတာ်မပါ။‐ ၄ ထိေနာက်အ ှ င်အ ှ စ်သက်ဆံးအမျိုးသမီး ကိေ ွး၍

ဝါ ှ တိအစားမိဖရားေြမာက်ေတာ် မပါ'' ဟအ ကံေပးေလာက်ထား က၏။ မင်း

ကီးသည်ထိအ ကံေပးေလာက်ထားချက် ကိ ှ စ်သက်၍ထိအတိင်း ပေတာ်မ၏။ ၅

မိ ့ေတာ်  ှ န်တွင်ယာဣရ၏သား ေမာ်ဒကဲ ဆိသယဒအမျိုးသားတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။

သ သည်ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်ြဖစ်၍ကိ ှ  ှ င့် ှ ိ မိ တိ့မှဆင်းသက်လာသြဖစ်၏။‐ ၆

ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ယဒ ဘရင်ေယေခါနိအားေယ  ှ လင် မိ ့မှ

ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားေသာအခါ၌ ေမာ် ဒကဲသည်လည်းသံ့ပန်းများအထဲတွင် ပါသွားေလသည်။‐

၇ သ့မှာဧသတာဆိသ ှ မဝမ်းကဲွ ှ ိ ၏။ ဧသတာ၏ယဒနာမည်ကားဟဒဿ

တည်း။ သ၏မိဘများကွယ်လွန်သွားေသာ အခါေမာ်ဒကဲသည်သ့ကိေမွးစားကာ

မိမိ၏သမီးအရင်းသဖွယ်ေကးေမွး ပစခ့ဲ၏။ ဧသတာသည်အဆင်းလှ၍

ကိယ်လံးကိယ်ေပါက်ေကာင်းသည့်အမျိုး သမီးကေလးတစ်ဦးြဖစ်ေပသည်။

၈ ထိေကာင့်မင်း ကီးေ ကြငာချက်အသစ် အရ အမျိုးသမီးငယ်အေြမာက်အြမား

ကိ  ှ န် မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်လာ ကေသာ အခါဧသတာပါလာခ့ဲေလသည်။ သ့

အားလည်းနန်းတွင်း၌ထား ှ ိ ကာမိန်းမ စိးေဟဂဲ၏လက်သိ့ေပးအပ် က၏။‐ ၉

ေဟဂဲသည်ဧသတာအားစိတ် ှ င့်ေတွ့သြဖင့် မျက် ှ ာသာေပး၏။ ှ ိပ်နယ်ေပးြခင်း၊

အထး အစားအစာကိေကးြခင်းတိ့ကိအလျင် အြမန်စတင် ပလပ်ေပး၏။ အပျိုေတာ်

ေဆာင်တွင်အေကာင်းဆံးေနရာထိင်ခင်းကိ ေပး၍ နန်းတွင်းသအမျိုးသမီးခနစ်

ေယာက်ကိအထးေ ွးချယ်ကာဧသတာ ကိလပ်ေကး ပစေစ၏။ ၁၀

ဧသတာသည်ေမာ်ဒကဲ၏အ ကံေပးချက် အရ မိမိ၏ယဒမျိုး ိ းဇာတိကိလ ို ့ဝှက် ၍ထားေလသည်။‐

၁၁ ေန့စဥ်ေန့တိင်းပင်ေမာ်ဒကဲသည်ဧသတာ ၏အေြခအေနကိလည်းေကာင်း၊ သ့အား

အဘယ်သိ့ ပ ကမည်ကိလည်းေကာင်းသိ ှ ိ ိင်ရန် အပျိုေတာ်ေဆာင်ဝင်းေ ှ ့၌ေခါက်တန့်

ေခါက်ြပန်ေလာက်လျက်ေနတတ်၏။ ၁၂ အမျိုးသမီးများအတွက် ပလပ်ေနကျ

အလှ ပြပင်မမှာတစ် ှ စ်မ  ကာေလ သည်။ သတိ့အားမရန်ဆီြဖင့်ေြခာက်လ၊

သစ်ဆီေမးြဖင့်ေနာက်ထပ်ေြခာက်လ ှ ိပ်နယ် ေပးရ၏။ ထိေနာက်အမျိုးသမီးများသည်

တစ်ေယာက် ပီးတစ်ေယာက်အလှည့်ကျ ေဇရဇ်မင်း၏အထံေတာ်သိ့ဝင် ကရ သည်။‐ ၁၃

အလှည့်ကျသသည်အပျိုေတာ်ေဆာင်မှ နန်းေတာ်သိ့သွားေသာအခါ မိမိ ှ စ်သက်

ရာအဝတ်အစားများကိဝတ်ဆင် ိင်၏။‐ ၁၄ သသည်ညဥ့်ဦးအချိန်၌နန်းေတာ်သိ့ဝင်

ရ၍ေနာက်တစ်ေန့နံနက်၌ ဘရင့်မိန်းမစိး ှ ာ ှ ဂါဇအပ်ချုပ်သည့်ေမာင်းမေတာ်ေဆာင်

သိ့ြပန်ရေလသည်။ မင်း ကီးသည်ြမတ် ိး၍ နာမည်အားြဖင့်ေခ ေတာ်မမလ င် ေနာက်

တစ်ဖန်မင်း ကီးထံသိ့မဝင်ရ။ ၁၅ အဘိဟဲလ၏သမီး၊ ေမာ်ဒကဲ၏ဝမ်းကဲွ ှ မ ှ င့်ေမွးစားသမီး၊

ြမင်သတိင်းချီးမွမ်း ခံရသည့်ဧသတာသည်မင်း ကီးထံေတာ် သိ့ဝင်ရန်အလှည့်ေရာက်ေသာအခါ အပျို

ေတာ်ေဆာင်အပ်၊ မိန်းမစိးေဟဂဲအ ကံ ေပးသည့်အဝတ်အစားကိဝတ်ဆင်၍ သွားေလသည်။‐ ၁၆

ထိ့ေကာင့်ဧသတာသည်ေဇရဇ်မင်းနန်းစံ သတမ ှ စ်ေတဗက်ေခ ဒသမလ၌ နန်း

ေတာ်အတွင်းေဇရဇ်မင်း၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ ေရာက် ှ ိ သွား၏။‐ ၁၇ မင်း ကီးသည်သ့အားအြခားအမျိုး

သမီးအေပါင်းတိ့ထက်ပိ၍ ှ စ်သက်ေတာ် မသြဖင့် သသည်ေ ှ ့ေတာ်တွင်မျက် ှ ာပွင့်

လန်းလျက်ချစ်ခင်ြမတ် ိးေတာ်မြခင်း ကိခံရေလသည်။ မင်း ကီးသည်သ့အား

ရာဇသရဖကိေဆာင်း၍ေပး ပီးလ င် ဝါ ှ တိ၏အစားမိဖရားေြမာက်ေတာ် မ၏။‐ ၁၈
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ထိေနာက်မိမိ၏မးမတ်များ ှ င့်မင်းအရာ ှ ိ အေပါင်းကိဖိတ် ကားေတာ်မ၍ ဧသတာ

အားဂဏ် ပစားေသာက်ပဲွ ကီးကိကျင်းပ ေတာ်မ၏။ သသည်အင်ပါယာ ိင်ငံေတာ်

တစ်ဝှမ်းလံးတွင်ထိေန့ကိအလပ်နားရက် အြဖစ်သတ်မှတ်ေကြငာေတာ်မ၍ ဘရင့်

ဂဏ် ှ င့်ေလျာ်စွာဆေတာ်လာဘ်ေတာ်များ ကိလည်းေပးသနားေတာ်မ၏။ ၁၉

ဤအချိန်အေတာအတွင်း၌မင်း ကီး သည်ေမာ်ဒကဲအား အပ်ချုပ်ေရးရာထး

တစ်ေနရာတွင်ခန့်ထားေတာ်မ၏။‐ ၂၀ ဧသတာမကားေမာ်ဒကဲ၏မှာ ကား

ချက်အရမိမိ၏ယဒမျိုး ိ းဇာတိကိ ယခတိင်ေအာင်အဘယ်သကိမ အသိ မေပးဘဲေန၏။

သသည်ကေလးဘဝက ေမာ်ဒကဲ၏စကားကိနားေထာင်ခ့ဲသည့် နည်းတ

ဤအမကိစတွင်လည်းနားေထာင် ေလသည်။ ၂၁ နန်းတွင်း၌ေမာ်ဒကဲသည် အပ်ချုပ်ေရးတာဝန်

ကိထမ်းေဆာင်ေနရစဥ်အခါ ဘရင့်အေဆာင် ေတာ်တံခါးေစာင့်မိန်းမစိး ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

ေဇရဇ်မင်းအားအမျက်ထွက်သြဖင့်လပ် ကံရန်လ ို ့ဝှက် ကံစည် က၏။‐ ၂၂

ေမာ်ဒကဲသည်ထိအေကာင်းကိ ကားသိရ သြဖင့် မိဖရားဧသတာအားေြပာ ကား၏။

သိ့ြဖစ်၍ဧသတာသည်မင်း ကီးအား ေမာ်ဒကဲသိ ှ ိ ရချက်ကိေလာက်ထား၏။‐ ၂၃

ထိအမကိစံစမ်းစစ်ေဆးေသာအခါ ေမာ်ဒကဲေပးသည့်သတင်းမှန်ကန်ေကာင်း ေတွ့ ှ ိ ရသြဖင့်

ထိသ ှ စ်ေယာက်စလံးပင် လည်ဆဲွတိင်၌ကွပ်မျက်ြခင်းကိခံရ က ေလသည်။

မင်း ကီးသည်ဤအမကိအင် ပါယာ ိင်ငံေတာ်မှတ်တမ်းများတွင်ေရး မှတ်ထားေစေတာ်မ၏။

၃ ကာလအနည်းငယ် ကာေသာ်ေဇရဇ်မင်း သည်အာဂတ် မှဆင်းသက်သ၊

ဟေမဒါသ၏သားဟာမန် အားဝန် ကီးချုပ်အြဖစ်ချီးြမင့်ေတာ်မ၏။‐

၂ မင်း ကီးသည်ဟာမန်အားဦး ွတ် ှ ိ ခိး ၍အ ိ အေသေပး ကရန် အမေတာ်ထမ်း

အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ့အားအမိန့်ထတ်ြပန် ေတာ်မသည့်အတိင်းလိက်နာ ကေလသည်။‐ ၃

ေမာ်ဒကဲတစ်ဦးတည်းသာလ င်မလိက်နာ ဘဲေန၏။ အြခားနန်းတွင်းအရာ ှ ိ များက

သ့အား``သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ဘရင့်အမိန့် ေတာ်ကိဖီဆန်ပါသနည်း'' ဟေမးြမန်းကာ၊‐ ၄

အေလ ာ့ေပးရန်ေန့စဥ်ေန့တိင်းတိက်တွန်း က၏။ သိ့ရာတွင်ေမာ်ဒကဲသည်နားမေထာင်

ဘဲ``ငါသည်ယဒအမျိုးသားတစ်ဦးြဖစ် သြဖင့်ဟာမန်အားဦးမ တ် ှ ိ မခိး ိင် ပါ''

ဟ ှ င်းြပေလသည်။ ထိ့ေကာင့်ထိသ တိ့သည်ေမာ်ဒကဲ၏အ ပအမကိ ဟာမန်

သည်းခံမည်မခံမည်ကိသိလိ၍ဟာမန် အားတိင် ကား က၏။‐ ၅ဤသိ့ေမာ်ဒကဲဦးမ တ် ှ ိ မခိးလိ

သည့်အေကာင်းကိ ကားသိရေသာအခါ ဟာမန်သည်လွန်စွာအမျက်ထွက်ေလသည်။‐

၆ ေမာ်ဒကဲသည်ယဒအမျိုးသားတစ်ဦး ြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်းသိ ှ ိ ရသြဖင့် ဟာမန်

သည်ေမာ်ဒကဲတစ်ဦးတည်းကိသာမဟတ်၊ ေပရသိအင်ပါယာ ိင်ငံေတာ်အတွင်း

ှ ိ ှ ိ သမ ေသာယဒအမျိုးသားတိ့ကိပါ ကွပ်မျက်ရန် ကံစည်ေလသည်။ ၇

ေဇရဇ်မင်းနန်းစံဆယ့် ှ စ် ှ စ်ေြမာက်၊ နိသန် ေခ ပထမလ၌ဟာမန်သည် မိမိ၏အ ကံ

အစည်ကိအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် သင့် ေလျာ်မည့်ေန့ရက်ကိပရဟေခ ေသာ မဲ

စနစ်ြဖင့်ေ ွးချယ်ေစရာအာဒါေခ ဒွါ ဒသမလ၊ ဆယ့်သံးရက်ေန့ကိရ ှ ိ ေလ သည်။ ၈

ထိ့ေကာင့်ဟာမန်သည်မင်း ကီးအား``အ ှ င် ၏အင်ပါယာ ိင်ငံေတာ်ြပည်နယ်တိင်းမှာ

ပင်ပျံ ့ ှ ံ ့လျက်ေနသည့်လမျိုးတစ်မျိုး ှ ိ ပါသည်။ သတိ့၏ ေလ့ထံးစံများသည်

အြခားလမျိုးတိ့၏ ေလ့ထံးစံများ ှ င့် မတပါ။ သတိ့သည် ိင်ငံေတာ်၏တရား

ဥပေဒများကိလည်းမလိက်နာ ကပါ။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့အားသည်းခံလျက်ေန

ြခင်းအားြဖင့်အ ှ င့်၏အတွက်အကျိုး ှ ိ မည်မဟတ်ပါ။‐ ၉ အ ှ င်မင်း ကီးသေဘာတေတာ်မပါလ င်

သတိ့အားကွပ်မျက်ရန်အမိန့်ထတ်ြပန်ေတာ် မပါ။ အ ှ င်ဤသိ့ ပေတာ်မမည်ဆိပါလ င်

ိင်ငံေတာ်အပ်ချုပ်ေရးအတွက် အ ှ င့်ဘ ာ ေတာ်သိ့ေငွသံးရာခနစ်ဆယ့်ငါးတန်ေပး

သွင်းရန်ကန်ေတာ်မျိုးတာဝန်ယပါမည်'' ဟေလာက်၏။ ၁၀ ထိအခါမင်း ကီးသည်မိမိ၏အမိန့်ေ က

ြငာချက်များကိတရားဝင်ြဖစ်ေစရန် တံဆိပ် ခတ် ှ ိပ်ရသည့်လက်စွပ်ေတာ်ကိခတ်၍ယဒ

အမျိုးသားတိ့၏ရန်သ၊ အာဂတ်မှဆင်း သက်သ၊ ဟေမဒါသ၏သားဟာမန်အား ေပးအပ်လျက်၊‐ ၁၁

``သင့်သေဘာအတိင်း ပရန်ထိလမျိုး ှ င့် သတိ့၏ေငွကိသင့်လက်သိ့ငါေပးအပ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၂ ပထမလ၊ ဆယ့်သံးရက်ေန့၌ဟာမန်သည် မင်း ကီး၏အတွင်းဝန်များကိေခ ၍ အမိန့်

ေ ကြငာချက်ေရးသားရန် တ်တိက်ချ၍ ေပးေလသည်။ ထိေနာက်ထိအမိန့်ကိအင်

ပါယာ ိင်ငံေတာ်အတွင်း ှ ိ လအမျိုး မျိုးတိ့၏ဘာသာစကားသိ့ြပန်ဆိေရး သားေစ၍အပ်ချုပ်သများ၊

ဘရင်ခံများ ှ င့်မင်းအရာ ှ ိ ထံသိ့ေပးပိ့၏။ ထိအမိန့် ေတာ်ကိေဇရဇ်မင်း၏နာမည် ှ င့်ထတ် ြပန်ကာ

ဘရင့်တံဆိပ်ေတာ်ခတ် ှ ိပ်ထား ေလသည်။‐ ၁၃ စာပိ့လလင်တိ့သည်ထိအမိန့်ေတာ်ကိ

အင်ပါယာ ိင်ငံေတာ်အတွင်း ှ ိ ြပည်နယ် ှ ိ သမ သိ့ယေဆာင်သွား က၏။ ထိအမိန့်

ေတာ်တွင်``အာဒါလ၊ ဆယ့်သံးရက်ေန့တစ်ေန့ တည်း၌ယဒအမျိုးသားလ ကီးလငယ်

ေယာကျာ်းမိန်းမ ှ ိ သမ ကိမသနား၊ မ ှ ာတာဘဲသတ်ြဖတ်ကာသတိ့၏ဥစာ ပစည်းများကိလယေစ''

ဟပါ ှ ိ ၏။‐ ၁၄ ယင်းသိ့ေဆာင် ွက်ရန်အချိန်ကျလ င် အသင့် ှ ိ ေန ကေစရန် ထိအမိန့်ေတာ်ကိ

ြပည်နယ်တိင်းတွင်ေ ကြငာရန်ြဖစ်သည်။ ၁၅ မင်း ကီး၏အမိန့်ေတာ်အရ  ှ န် မိ ့ေတာ်

တွင်ဤအမိန့်ေတာ်ကိထတ်ြပန်ေ ကြငာ က၏။ ထိေနာက်စာပိ့လလင်တိ့သည်ေက

ြငာချက်ကိြပည်နယ်များသိ့ယေဆာင်သွား က၏။  ှ န် မိ ့ေတာ်တွင်မ ငိမ်မသက်ြဖစ်

ေနချိန်၌မင်း ကီး ှ င့်ဟာမန်တိ့သည်ထိင် လျက်စပျစ်ရည်ေသာက်ေနကေလသည်။

၄ဤအြဖစ်အပျက်အလံးစံကိ ေမာ်ဒကဲ သိရေသာအခါြပင်းစွာစိတ်ဒကေရာက်လျက်

မိမိ၏အဝတ်များကိဆတ် ပီးလ င်ေလ ာ် ေတကိဝတ်၍ဦးေခါင်းကိြပာ ှ င့်လး၏။ ထိ

ေနာက်သသည်ြပင်းြပစွာငိေ ကးြမည်တမ်း လျက် နန်းေတာ်အဝင်ဝသိ့ေရာက်သည်တိင်

ေအာင် မိ ့ကိြဖတ်၍ေလာက်သွားေလသည်။ မည်သမဆိေလာ်ေတကိဝတ်၍ နန်းတွင်း

သိ့မဝင်ရေသာေကာင့်သသည်နန်းတွင်း သိ့မဝင်ေချ။‐ ၃ မင်း ကီး၏အမိန့်ေ ကြငာချက်ေရာက် ှ ိ

ေလရာြပည်နယ်တိ့၌ ယဒအမျိုးသား တိ့သည်အစာေ ှ ာင်၍ေအာ်ဟစ်ငိေ ကး ြမည်တမ်း ကကန်၏။

လတိင်းလိပင်ေလာ် ေတကိဝတ်ကာြပာေပ တွင်လဲှ၍ေန က ကန်၏။ ၄

အပျိုေတာ်တိ့ ှ င့်မိန်းမစိးတိ့သည် ေမာ်ဒကဲ အဘယ်သိ့ ပလျက်ေနသည်ကိဧသတာ

အားေြပာြပ က၏။ ထိအခါဧသတာ သည်လွန်စွာစိတ်ဒကေရာက်၍ ေမာ်ဒကဲအား

ေလ ာ်ေတကိလဲေစရန်ေပးပိ့ေသာ်လည်း ေမာ်ဒကဲလက်မခံဘဲေန၏။‐ ၅

ထိအခါမိဖရားသည်မိမိ၏အေစခံ အြဖစ် မင်း ကီးခန့်ထားေပးသ၊ မိန်းမစိး ဟာတက်ကိေခ ယ ပီးလ င်

အကျိုး အေကာင်းကိစံစမ်းရန်ေမာ်ဒကဲထံ သိ့ေစလတ်လိက်ေလသည်။‐ ၆

ဟာတက်သည်နန်းေတာ်တံခါးေ ှ ့ မိ ့ေတာ် ကွက်လပ်တွင် ှ ိ ေသာေမာ်ဒကဲထံသိ့သွား၏။‐

၇ ေမာ်ဒကဲကသ့အားြဖစ်ပျက်ခ့ဲသည့် အမအရာအလံးစံကိလည်းေကာင်း၊

ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိကွပ် မျက်လ င်ဘရင့်ဘ ာေတာ်သိ့ေငွမည်မ ေပးသွင်းရန်

ဟာမန်ကတိ ပထားေ ကာင်း ကိလည်းေကာင်းေြပာြပ၏။‐ ၈ယဒအမျိုးသားများအားကွပ်မျက်ရန်

အတွက်  ှ န် မိ ့တွင်ထတ်ြပန်ထားသည့် အမိန့်ေ ကြငာချက်မိတူတစ်ေစာင်ကိ လည်းေပးလိက်၏။

ေမာ်ဒကဲသည်ဟာတက် အား``ဤအမိန့်ေ ကြငာချက်မိတူကိဧသ တာအားေပး၍

ြဖစ်ပျက်လျက် ှ ိ သည့် အေြခအေနကိ ှ င်းြပပါေလာ့။ ထိေနာက် သ့အားမင်း ကီးထံသိ့ဝင်၍

မိမိ၏လ မျိုးအေပ တွင်က ဏာထားေတာ်မရန် ေလာက်ထားေတာင်းပန်ေစပါေလာ့''

ဟ မှာ ကားလိက်ေလသည်။‐ ၉ ဟာတက်သည်လည်းေမာ်ဒကဲမှာ ကား

လိက်သည့်အတိင်း ပ၏။‐ ၁၀ ထိအခါဧသတာသည်ဟာတက်မှတစ်ဆင့် ေမာ်ဒကဲအား၊‐ ၁၁

``ေယာကျာ်းြဖစ်ေစ၊ မိန်းမြဖစ်ေစမင်း ကီး ေခ ေတာ်မမဘဲနန်းေတာ်အတွင်းတံတိင်း၊

မင်း ကီးထံေတာ်သိ့ဝင်မိသသည်ေသဒဏ် ခံရမည်ြဖစ်ပါ၏။ ဤကားတရားဥပေဒ

အရြဖစ်သြဖင့်ဘရင့်အ ကံေပးအမတ် များမှစ၍ ြပည်နယ်အသီးသီး ှ ိ လအ

ေပါင်းတိ့သိ ကပါသည်။ ထိဥပေဒကိ ေ ှ ာင်ကွင်း ိင်ရန်လမ်းတစ်လမ်းသာ ှ ိ ပါ သည်။

အကယ်၍မင်း ကီးကရာဇလံှတံ ေတာ်ကိကမ်းေတာ်မလ င် ဝင်မိသအသက်

ချမ်းသာရာရပါ၏။ သိ့ရာတွင်ကန်မ အားမင်း ကီးေခ ယေတာ်မမသည်မှာ တစ်လ ှ ိ ပါ ပီ''

ဟြပန် ကားေလသည်။ ၁၂ ေမာ်ဒကဲသည်ဧသတာြပန် ကားသည့် စကားကိ ကားရေသာအခါ၊‐

၁၃ ဧသတာအား``သင်သည်နန်းတွင်း၌ေနရ သြဖင့် အြခားယဒအမျိုးသားများထက်

ပိ၍လံ ခံမ ှ ိ လိမ့်မည်ဟမထင်မှတ်ပါ ှ င့်။‐ ၁၄ အကယ်၍သင်သည်ယခအချိန်အခါမျိုး

၌ဆိတ်ဆိတ်ေနပါမ ယဒအမျိုးသားတိ့ သည် ေကာင်းကင်ဘံမှအကအညီကိရ ှ ိ

၍ကယ်တင်ြခင်းကိခံရ ကပါမည်။ သင်မ ကားအသတ်ခံရလျက်ဖခင်၏အိမ်ေထာင်စ

သည်လည်းပျက်စီးဆံးပါး ကလိမ့်မည်။ သိ့ ရာတွင်သင်မိဖရားြဖစ်လာရသည်မှာ ဤ

အချိန်အခါမျိုးအတွက်ပင်ြဖစ်သည်မ ဟတ်ပါေလာ'' ဟသတိေပးစကားမှာ ကားလိက်၏။ ၁၅

ဧသတာသည်ေမာ်ဒကဲအား၊ ၁၆ ``  ှ န် မိ ့တွင် ှ ိ သမ ေသာယဒအမျိုး သားတိ့ကိစ ံ း ပီးလ င်

ကန်မအတွက် အစာေ ှ ာင်ေစ၍ ေန့ညဥ့်မြပတ်သံးရက် ပတ်လံးမစားမေသာက်ဘဲေန ကပါေစ။

ကန်မ ှ င့်ကန်မ၏အပျိုေတာ်တိ့သည် လည်းအစာေ ှ ာင် ကပါမည်။ ထိေနာက်တရား

ဥပေဒကးလွန်၍ေသဒဏ်ခံရေစကာမ မင်း ကီးထံသိ့ကန်မဝင်ပါမည်'' ဟြပန် ကားလိက်၏။ ၁၇

ထိအခါေမာ်ဒကဲသည်ထွက်ခွာကာ ဧသတာ မှာကားလိက်သည့်အတိင်း ပေလသည်။

၅ ဧသတာသည်မိမိအစာေ ှ ာင်၍ သံးရက်ေြမာက် ေသာေန့၌မိဖရား၏အဝတ်တန်ဆာကိဝတ်

ဆင်ကာ ရာဇပလင်တည်ရာခန်းမေဆာင်၏ေ ှ ့ ၌ ှ ိ ေသာနန်းေတာ်အတွင်းတံတိင်းသိ့သွား

၍ရပ်ေနေလသည်။ မင်း ကီးသည်အဝင်ဝ ဘက်သိ့လှည့်၍ထိင်လျက်ေန၏။‐ ၂

သသည်မိဖရားဧသတာကိြမင်ေသာအခါ း ွတ်ေသာစိတ် ှ ိ သြဖင့် ရာဇလံှတံကိကမ်း
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၍ေပးေတာ်မ၏။ ဧသတာသည်ချဥ်းကပ်လာ ပီးလ င်ရာဇလံှတံကိတိ့ထိလိက်ေလ သည်။‐ ၃

မင်း ကီးက``မိဖရားဧသတာ၊ အေကာင်း အဘယ်သိ့ ှ ိ သနည်း။ သင်ေတာင်းလိေသာ

ဆကိငါ့အားေြပာ ကားေလာ့။ ငါ၏အင်ပါ ယာ ိင်ငံတစ်ဝက်ကိပင်ေတာင်းလ င်ငါေပး မည်'' ဟဆိ၏။

၄ ဧသတာက``အ ှ င်မင်း ကီးသေဘာတေတာ် မပါလ င် ယေန့ညကန်ေတာ်မြပင်ဆင်ထား

သည့်ညစာစားပဲွသိ့ဟာမန် ှ င့်အတ က ေရာက်ေတာ်မပါ'' ဟြပန်လည်ေလာက်ထား၏။ ၅

ထိေနာက်မင်း ကီးသည်ဧသတာ၏အလိ ြပည့်ေစရန် ဟာမန်အားအလျင်အြမန်ေခ ယေတာ်မ ပီးလ င်

သ ှ င့်အတဧသတာ ၏ညစာစားပဲွသိ့ ကေတာ်မ၏။‐ ၆ မင်း ကီးသည်စပျစ်ရည်ေသာက်လျက်ေနစဥ်

ဧသတာအား``သင်ေတာင်းလိေသာဆကိငါ့ အားေြပာ ကားေလာ့။ သင့်အားငါေပးမည်။

ငါ၏အင်ပါယာ ိင်ငံေတာ်တစ်ဝက်ကိပင် ေတာင်းခံလ င်ငါေပးမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇

ဧသတာကအကယ်၍အ ှ င်မင်း ကီး သည် ကန်ေတာ်မေတာင်းခံသည့်ဆကိေပး

ေတာ်မမည်ဆိပါက နက်ြဖန်ခါအ ှ င်၏ အတွက်ကန်ေတာ်မြပင်ဆင်ေကးေမွးမည့်

ညစာစားပဲွသိ့လည်း ဟာမန် ှ င့်အတ က ေတာ်မပါ။ ထိအခါကန်ေတာ်မေတာင်းလိ

ေသာဆကိေြပာ ကားပါမည်'' ဟေလာက် ေလ၏။ ၉ညစာစားပဲွမှထွက်ခွာလာေသာအခါ ဟာမန်

သည်ဝမ်းေြမာက်ေပျာ် င်လျက်ေန၏။ သိ့ရာ တွင်သသည်ေမာ်ဒကဲကိနန်းေတာ်အဝင်ဝ

တွင်ေတွ့ ှ ိ ရ၍ ေမာ်ဒကဲကသ့အားအ ိ အေသမ ပေသာအခါ၌မြပင်းစွာ

အမျက်ထွက်ေလသည်။‐ ၁၀ သိ့ေသာ်လည်းသသည်မိမိစိတ်ကိချုပ်တည်း

လျက်အိမ်သိ့ြပန် ပီးလ င် မိတ်ေဆွများကိ မိမိအိမ်သိ့ေခ ဖိတ်ကာမိမိဇနီးေဇရတ်

ကိလည်းသတိ့ ှ င့်အတထိင်ေစ၏။‐ ၁၁ ထိေနာက်ဟာမန်သည်မိမိအဘယ်မ ချမ်း

သာ ကယ်ဝေ ကာင်း မိမိမှာသားေယာကျာ်း အဘယ်မ  ှ ိ ေ ကာင်း၊ မိမိအားဘရင်မင်း

ြမတ်သည် ကီးြမင့်သည့်ရာထးြဖင့်အဘယ် သိ့ချီးြမင့်ေတာ်မေ ကာင်း၊ မိမိသည်အြခား

မင်းအရာ ှ ိ များထက် အဘယ်မ ပိ၍အေရး ပါအရာေရာက်ေကာင်းများကိ ကားဝါေြပာ ဆိေလသည်။‐

၁၂သသည်ဆက်လက်၍``ဤအမအရာများ အြပင်မိဖရားဧသတာကလည်းမင်း ကီး ှ င့်ငါသာလ င်

ညစာစားပဲွ ှ င့်ဧည့်ခံခ့ဲ ပါ၏။ နက်ြဖန်ခါလည်းငါတိ့အားညစာ စားပဲွသိ့ဖိတ် ကားထားပါေသးသည်။‐

၁၃ သိ့ရာတွင်နန်းေတာ်တံခါးဝတွင်ယဒအမျိုး သားေမာ်ဒကဲထိင်လျက်ေနသည်ကိ ငါေတွ့ြမင်

ေနရသမ ကာလပတ်လံး ယခေဖာ်ြပသမ တိ့သည်ငါ့အတွက်အဘယ်ေကျးဇး ှ ိ သနည်း'' ဟဆိ၏။

၁၄ ထိ့အခါသ၏ဇနီး ှ င့်မိတ်ေဆွအေပါင်း တိ့ကသ့အား``ခနစ်ဆယ့်ငါးေပြမင့်သည့်

လည်ဆဲွတိင်ကိစိက်ထေစပါေလာ့။ ေမာ်ဒကဲ အားထိလည်ဆဲွတိင်တွင်တင်၍သတ်ရန် နက်

ြဖန်နံနက်၌မင်း ကီးအားေလာက်ထားပါ ေလာ့။ ထိေနာက်ေပျာ် င်စွာညစာစားပဲွသိ့

သွား ိင်ပါလိမ့်မည်'' ဟအ ကံေပး က၏။ ဟာမန်သည်ထိအ ကံကိ ှ စ်သက်သြဖင့်

လည်ဆဲွတိင်ကိစိက်ထေစ၏။

၆
ထိည၌မင်း ကီးသည်စက်ေတာ်ေခ ၍မရ သြဖင့် အင်ပါယာ ိင်ငံေတာ်မှတ်တမ်းများ

ကိေတာင်းယကာဖတ်ြပေစေတာ်မ၏။‐ ၂ ယင်းမှတ်တမ်းများတွင်အေဆာင်ေတာ်ေစာင့်

မိန်းမစိးဗိဂသန် ှ င့်ေတရက်တိ့သည် မင်း ကီးအားလပ် ကံရန်လ ို ့ဝှက် ကံစည်မ

ကိအဘယ်သိ့ေမာ်ဒကဲေတွ့ ှ ိ ရသည့် အေကာင်းပါ ှ ိ ေလသည်။‐ ၃

မင်း ကီးက``ဤအမအတွက်ေမာ်ဒကဲအား ငါတိ့အဘယ်သိ့ဂဏ် ပချီးြမင့်ကာဆ

ေတာ်လာဘ်ေတာ်များေပးခ့ဲပါသနည်း''ဟေမးေတာ်မ၏။ နန်းတွင်းအေစခံများက``ထိသ၏အတွက်

အဘယ်သိ့မ မ ပရေသးပါ'' ဟြပန် လည်ေလာက်ထား က၏။ ၄

မင်း ကီးကလည်း``နန်းေတာ်တွင်း၌ငါ၏ မးမတ်တစ်စံတစ်ေယာက် ှ ိ ပါသေလာ'' ဟ ေမးေတာ်မ၏။

ထိအချိန်၌ဟာမန်သည်နန်းေတာ်တွင်းသိ့ ဝင်ေရာက်လာ၏။ သသည်မိမိစိက်ထခ့ဲသည့်

လည်ဆဲွတိင်တွင် ေမာ်ဒကဲအားကွပ်မျက်ရန် မင်း ကီးထံခွင့်ပန်မည်အ ကံ ှ င့်ေရာက် ှ ိ လာြခင်းြဖစ်၏။‐

၅ ထိအခါနန်းတွင်းအေစခံများက``ဟာမန် ှ ိ ပါသည်။ သသည်ေ ှ ့ေတာ်သိ့ဝင်ရန်ေစာင့်

ေနပါသည်'' ဟေလာက် က၏။ မင်း ကီးက``သ့အားဝင်ေစ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ထိ့ေကာင့်ဟာမန်သည်ေ ှ ့ေတာ်သိ့ဝင်ေရာက် လာေလသည်။ ထိအခါမင်း ကီးကသ့အား``ငါ

ဂဏ် ပချီးြမင့်လိသတစ်ေယာက် ှ ိ သည်။ ထိ သကိအဘယ်သိ့ဂဏ် ပချီးြမင့်ရပါမည်

နည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ဟာမန်သည်``အဘယ်သအားမင်း ကီးဂဏ် ပ

ချီးြမင့်လိပါလိမ့်မည်နည်း။ ငါ့ကိသာလ င် ြဖစ်တန်ရာ၏'' ဟေတွးေတာ ပီးလ င်၊‐ ၇

မင်း ကီးက``ဘရင်မင်း ကီးဆင်ယင်ေတာ် မေသာမင်းေြမာက်တန်ဆာ၊ စီးေတာ်မေသာ ြမင်းေတာ်၊

ေဆာင်းေတာ်မေသာရာဇသရဖ ကိယခ့ဲေစေတာ်မပါ။‐ ၉ ထိေနာက်မး ကီးမတ် ကီးတစ်ပါးကိ ထိသ

အားထိတန်ဆာေတာ်များကိဝတ်ဆင်ေပး ေစ ပီးလ င် ြမင်းေပ တွင်တင်၍ြမင်းကိ

ဆဲွကာ မိ ့ကိလှည့်လည်လျက်`ဘရင်မင်းြမတ် သည်မိမိဂဏ် ပချီးြမင့်လိသအားအဘယ်

သိ့ချီးြမင့်ေတာ်မသည်ကိ ကည့် ကေလာ့' ဟ ေကးေကာ်ေစေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၁၀

ထိအခါမင်း ကီးသည်ဟာမန်အား``အဝတ် တန်ဆာ ှ င့်ြမင်းေတာ်ကိအြမန်ယ၍ယဒ

အမျိုးသားေမာ်ဒကဲအားဂဏ် ပချီးြမင့် ေလာ့။ သင်ေြပာသမ အတိင်း ပေလာ့။ သ

သည်နန်းေတာ်အဝင်ဝတွင်ထိင်လျက်ေန သည်ကိသင်ေတွ့ ှ ိ လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၁

ထိ့ေကာင့်ဟာမန်သည်အဝတ်တန်ဆာေတာ် ှ င့်ြမင်းေတာ်ကိယခ့ဲ ပီးလ င် ေမာ်ဒကဲ

အားအဝတ်တန်ဆာေတာ်ကိဝတ်ဆင်ေပး ကာြမင်းေပ သိ့တင်၍``ဘရင်မင်းြမတ်သည်

မိမိဂဏ် ပချီးြမင့်လိသအား အဘယ်သိ့ ချီးြမင့်ေတာ်မသည်ကိ ကည့် ကေလာ့'' ဟ

ေကးေကာ်လျက်ြမင်းကိဆဲွ၍ မိ ့တွင်း၌ လှည့်လည်ရေလသည်။ ၁၂ ထိေနာက်ေမာ်ဒကဲသည်

နန်းေတာ်တံခါးဝ သိ့ြပန်ေရာက်ေလ၏။ ဟာမန်မကားညည်း တွား၍ ဦးေခါင်း ခံလျက်အိမ်သိ့ြပန် ပီး

လ င်၊‐ ၁၃ မိမိဇနီး ှ င့်မိတ်ေဆွများအား မိမိ ကံေတွ့ ခ့ဲရသည့်အြဖစ်အပျက်အလံးစံကိေြပာြပ

ေလသည်။ ထိအခါဇနီးြဖစ်သ ှ င့်မိတ်ေဆွ ပညာ ှ ိ တိ့က``ကိယ်ေတာ်သည်ေမာ်ဒကဲကိ

ံ းစ ပေလ ပီ။ သသည်ယဒအမျိုးသား မှန်လ င်ကိယ်ေတာ်သည်သ့ကိမ ိင်။ သသည်

ကိယ်ေတာ်ကိမချအ ိင်ရလိမ့်မည်'' ဟ ေြပာ ကား က၏။ ၁၄ ထိသတိ့ဤသိ့ေြပာဆိေန ကစဥ်ပင်နန်း

ေတာ်မိန်းမစိးများသည် ဟာမန်အားဧသတာ ၏ညစာစားပဲွသိ့ေခ ေဆာင်ရန်အလျင်စလိ

ေရာက် ှ ိ လာကေလသည်။

၇ဤသိ့ြဖင့်မင်း ကီး ှ င့်ဟာမန်သည် ဧသတာ ၏ညစာစားပဲွသိ့‐

၂ ဒတိယအ ကိမ်သွားေရာက် က၏။ မင်း ကီး သည်စပျစ်ရည်ေသာက်လျက်ေနစဥ်ဧသတာ

အား``မိဖရားဧသတာ၊ အဘယ်ဆကိေတာင်း လိပါသနည်း။ ငါ့အားေြပာ ကားေလာ့။ သင့်

အားငါေပးမည်။ ငါ၏အင်ပါယာ ိင်ငံေတာ် တစ်ဝက်တိင်ေအာင်သင့်အားငါေပးမည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃ မိဖရားဧသတာက``အ ှ င်မင်း ကီးကန် ေတာ်မသည်စိတ်ေတာ် ှ င့်ေတွ့၍ေတာင်းေလာက်

သည်ကိေပးေတာ်မမည်ဆိပါလ င် ကန်ေတာ် မ၏အသက် ှ င့်ကန်ေတာ်မ၏အမျိုးသား

ချင်းတိ့၏အသက်ကိချမ်းသာေပးေတာ် မပါ။‐ ၄ ကန်ေတာ်မ ှ င့်က န်ေတာ်မ၏အမျိုးသား

ချင်းတိ့အားေရာင်းစားလိက် က ပီြဖစ်၍ ကန်ေတာ်မတိ့သည်ေသရ ကပါေတာ့မည်။

အကယ်၍ကန်ဘဝသိ့ေရာက်ရ က ံ သာ ဆိလ င်ကန်ေတာ်မသည်အ ှ င်မင်း ကီး

အားအေ ှ ာင့်အယှက်မေပးဘဲ ကိတ်၍ခံ မည်သာြဖစ်ပါ၏။ ယခမှာမကန်ေတာ်

မတိ့သည်အမျိုး ပတ်ေအာင်သတ်သင် ဖျက်ဆီးြခင်းကိခံရ ကပါေတာ့မည်'' ဟေလာက်၏။

၅ ထိအခါဧကရာဇ်မင်းက``ဤသိ့ေသာ အမမျိုးကိအဘယ်သ ပရဲသနည်း။

ထိသကားအဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း'' ဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၆ ဧသတာက``ကန်ေတာ်မတိ့၏ရန်သ၊ ကန်

ေတာ်မတိ့အား ှ ိပ်စက် ှ င်းပန်းသမှာဤ သယတ်မာဟာမန်ပင်ြဖစ်ပါသည်'' ဟ

ြပန်၍ေလာက်ေလ၏။ ထိအခါဟာမန်သည်ေကာက်လန့်တန်လပ် လျက်ေနေတာ့၏။‐

၇ မင်း ကီးသည်အမျက်ထွက်၍ညစာစား ပဲွမှထ ပီးလ င်ဥယျာဥ်ေတာ်သိ့ ကေတာ်

မ၏။ ဟာမန်သည်ဤအမကိစအတွက် မိမိအားဧကန်မချမင်း ကီးအြပစ်ေပး

ေတာ်မမည်ကိသိသြဖင့် မိမိ၏အသက် ကိချမ်းသာေပးပါမည့်အေကာင်း

ဧသတာအားအသနားခံရန်ေန ရစ်ခ့ဲ၏။‐ ၈ သသည်ဧသတာ၏သလွန်ထက်သိ့လဲှချ

ကာအသနားခံမည်အ ပတွင်မင်း ကီး သည် ဥယျာဥ်ေတာ်မှြပန်လည်ေရာက် ှ ိ ကာ

ညစာခန်းမေဆာင်သိ့ဝင်လာေလသည်။ ဟာမန်၏အမအရာကိြမင်ေသာအခါ

မင်း ကီးက``ဤသသည်မိဖရားအားနန်း ေတာ်အတွင်းငါ့ေ ှ ့ေမှာက်၌ပင်မတရား ပကျင့်မည်ေလာ''

ဟဟစ်ေအာ်မိန့် မက် ေတာ်မ၏။ ယင်းသိ့မင်း ကီးမိန့် မက်လိက်သည့်အခါ

မိန်းမစိးတိ့သည်ဟာမန်၏မျက် ှ ာကိ ဖံးအပ် ကေလသည်။ ၉ ထိေနာက်မိန်းမစိးဟာေဗာနက``ဟာမန်

သည်အ ှ င်မင်း ကီး၏အသက်ကိကယ် ဆယ်သေမာ်ဒကဲအားသတ်ရန် မိမိ၏

အိမ်၌လည်ဆဲွစိက်ထထားပါသည်။ ထိ လည်ဆဲွတိင်သည်ခနစ်ဆယ့်ငါးေပြမင့် ပါ၏''

ဟေလာက်ေလ၏။ မင်း ကီးက``ဟာမန်ကိထိတိင်၌ဆဲွထား ကွပ်မျက်ေစ'' ဟအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။

၁၀ သိ့ြဖစ်၍ဟာမန်သည်ေမာ်ဒကဲအတွက် မိမိစိက်ထထားသည့်လည်ဆဲွတိင်၌ပင်

ကွပ်မျက်ြခင်းခံရေလေတာ့၏။ ထိေနာက် မှမင်း ကီးသည်အမျက်ေတာ်ေြပသွား ေလသည်။

၈ ထိေန့၌ပင်လ င်ေဇရဇ်မင်းသည်ယဒ အမျိုးသားတိ့၏ရန်သဟာမန်ပိင်သည့်

အိမ်ရာပစည်းမှန်သမ ကိ မိဖရားဧသတာ အားေပးေတာ်မ၏။ ဧသတာကမိမိသည်

ေမာ်ဒကဲ ှ င့်ေဆွမျိုးေတာ်စပ်ေ ကာင်းကိ မင်း ကီးအားေလာက်ထားသြဖင့်

ေမာ်ဒကဲ သည်ထိေန့မှအစ ပ၍မင်း ကီး၏ေ ှ ့ ေတာ်သိ့ဝင်ခွင့်ရ ှ ိ ေလသည်။‐ ၂

မင်း ကီးသည်ဟာမန်၏ထံမှြပန်သိမ်းသည့် တံဆိပ်လက်စွပ်ေတာ်ကိခ တ်၍ေမာ်ဒကဲ

အားေပးေတာ်မ၏။ ဧသတာသည်လည်း ဟာမန်၏အိမ်ရာပစည်းများကိေမာ်ဒကဲ

အားအပ်ထိန်းေစ၏။ ၃ ထိေနာက်ဧသတာသည်မင်း ကီး၏ေြခ ေတာ်ရင်းတွင်ပျပ်ဝပ်လျက်ငိယိကာ
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ယဒ အမျိုးသားတိ့အားကွပ်မျက်ရန်အတွက် အာဂတ်မှဆင်းသက်သဟာမန် ကံစည်

ခ့ဲသည့်ေဘးအ ရာယ်ဆိးကိတားဆီး ေပးေတာ်မရန်ေတာင်းပန်ေလသည်။‐ ၄

မင်း ကီးသည်သ့အားေ ရာဇလံှတံ ကိကမ်းေပးေတာ်မသြဖင့် ဧသတာသည်ထ၍ရပ် ပီးလ င်၊‐ ၅

``အ ှ င်မင်း ကီးသေဘာတေတာ်မလ င် လည်းေကာင်း၊ ကန်ေတာ်မကိစိတ်ေတာ် ှ င့်

ေတွ့ေတာ်မလ င်လည်းေကာင်း၊ ေလျာက်ပတ် သည်ဟယဆေတာ်မလ င်လည်းေကာင်း

အင်ပါယာ ိင်ငံေတာ်အတွင်း ှ ိ ယဒ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့အားကွပ်မျက် ရန်အာဂတ်

မှဆင်းသက်သဟေမဒါသ၏သားဟာမန် စီရင်ခ့ဲသည့်အမိန့်စာများကိပယ်ဖျက်

သည့်အမိန့်ေ ကြငာချက်ကိထတ်ြပန် ေတာ်မပါ။‐ ၆ ကန်ေတာ်မ၏အမျိုးသားချင်းများသည်

ဤေဘးအ ရာယ်ဆိး ှ င့် ကံေတွ့ရလျက် ကန်ေတာ်မ၏ေဆွမျိုးအရင်းအချာများ

သည်လည်းအသတ်ခံ ကရပါမကန်ေတာ် မသည်အဘယ်သိ့ စိမ့် ိင်ပါအ့ံနည်း''

ဟေလာက်ေလ၏။ ၇ ထိအခါေဇရဇ်မင်းသည်ဧသတာ ှ င့် ယဒအမျိုးသားေမာ်ဒကဲအား``ငါသည်

ဟာမန်အားယဒအမျိုးသားများကိ သတ်ြဖတ်ရန် ကံစည်သည့်အတွက်လည်ဆဲွ

တိင်၌ကွပ်မျက်ေစခ့ဲ ပီ။ သ၏အိမ်ရာပစည်း များကိလည်းဧသတာအားေပးခ့ဲ ပီ။‐ ၈

သိ့ရာတွင်ဘရင့်အမည်ြဖင့်ေရး၍လက်စွပ် ေတာ်တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်ထားသည့်အမိန့်ေတာ်

စာကိမမဖျက်မပယ် ိင်။ သိ့ေသာ်လည်း သင်တိ့အလိ ှ ိ သည့်အတိင်းယဒအမျိုး

သားများထံသိ့ငါ၏နာမည်ြဖင့်စာေရး ၍ဘရင့်လက်စွပ်ေတာ်တံဆိပ်ကိခတ် ှ ိပ် ေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ဤသိ့ြဖစ်ပျက်သည်မှာသိဝန်ေခ တတိယ လ၊ ှ စ်ဆယ့်သံးရက်ေန့၌ြဖစ်၏။

ေမာ်ဒကဲ သည်မင်း ကီး၏အတွင်းဝန်များကိေခ ယကာယဒအမျိုးသားတိ့ထံသိ့လည်း ေကာင်း၊

အိ ိယြပည်မှအဲသေရာပိြပည် တိင်ေအာင်တစ်ရာ့ ှ စ်ဆယ့်ခနစ်ြပည်နယ် ှ ိ ဘရင်ခံများ၊

အပ်ချုပ်ေရးမးများ ှ င့်မင်းအရာ ှ ိ များထံသိ့အမှာစာ များေရးသားရန် တ်တိက်ချေပးေလ သည်။

ထိစာများကိြပည်နယ်အသီးသီး တွင်အသံး ပသည့်ဘာသာစကား များြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ယဒအမျိုးသား တိ့အတွက်ယဒဘာသာြဖင့်လည်း ေကာင်းေရးသားထားသတည်း။‐ ၁၀

ေမာ်ဒကဲသည်ထိစာတိ့ကိေဇရဇ်မင်း၏ အမည်ြဖင့်ေရးလျက် ဘရင့်လက်စွပ်ေတာ်

တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ် ပီးလ င်စာပိ့လလင်တိ့ အား ဘရင့်ြမင်းေဇာင်းမှလျင်ြမန်သည့်

ြမင်းများြဖင့်သွားေရာက်ေပးပိ့ေစ၏။ ၁၁ ထိအမိန့်စာများတွင်မင်း ကီးသည်ယဒ အမျိုးသားတိ့အား

မိမိတိ့၏အသက် ေဘးကိကာကွယ်ရန်အတွက်စ ံ းခွင့် ပ ေတာ်မေ ကာင်းပါ ှ ိ ေလသည်။

မည်သည့် ြပည်နယ်၌မဆိယဒေယာကျာ်း ှ င့်ဇနီး သားသမီးများကိလက်နက်စဲွကိင်တိက်

ခိက်လာေသာအဘယ်လမျိုးကိမဆိ ြပန်လည်တိက်ခိက် ိင်ခွင့် ှ ိ  က၏။ သ

တိ့အားတစ်ေယာက်မကျန်သတ်ြဖတ် ပီးလ င်သတိ့၏ပစည်းများကိလယ ိင်ေလသည်။‐

၁၂ ထိအမိန့်ေတာ်သည်ေပရသိအင်ပါယာ ိင်ငံတစ်ဝှန်းလံး၌ယဒအမျိုးသား

တိ့အား သတ်ြဖတ်ရန်သတ်မှတ်ထားသည့် အာဒါေခ ဒွါဒသမလဆယ့်သံးရက်

ေန့မှအစ ပ၍အတည်ြဖစ်ေစရမည်။‐ ၁၃ ထိေန့ကျေရာက်လာေသာအခါယဒအမျိုး

သားတိ့သည်ရန်သများအားလက်စားေချ ရန်အသင့် ှ ိ  ိင် ကေစရန် ထိအမိန့်ေတာ်

ကိဥပေဒအြဖစ်ြပ ာန်းကာြပည်နယ် တိင်းတွင်လအေပါင်းတိ့အားေ ကညာရန် ြဖစ်သည်။‐ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍ြမင်းစီးစာပိ့လလင်တိ့သည်မင်း ကီး၏အမိန့်ေတာ်အရ ဘရင့်ြမင်းေတာ်

များကိစီး၍ခရီးြပင်း ှ င် ကကန်၏။ မိ ့ ေတာ်  ှ န်၌လည်းထိအမိန့်ကိေ ကညာ ကေလသည်။ ၁၅

ေမာ်ဒကဲသည်မင်းေြမာက်တန်ဆာတည်းဟ ေသာဝတ်လဲအြဖူ ှ င့်အြပာကိလည်းေကာင်း၊

ခရမ်းေရာင်ပိတ်ေချာဝတ်လံကိလည်းေကာင်း ဝတ်ဆင်ကာခန့်ညားသည်ေ သရဖကိ

ေဆာင်း၍ နန်းေတာ်မှထွက်ခွာသွားေလသည်။ ထိအခါ  ှ န် မိ ့တစ် မိ ့လံးသည် သဘာ

သံများ၊ င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာေ ကးေကာ် သံများ ှ င့်ဆညံသွား၏။‐ ၁၆

ယဒအမျိုးသားတိ့သည်စိတ်သက်သာ င်လန်းဝမ်းေြမာက်လျက်အသေရြမင့် လာ က၏။‐

၁၇ မင်း ကီး၏အမိန့်ေ ကညာချက်ေရာက် ှ ိ သည့်ြပည်နယ် ှ င့် မိ ့အေပါင်းတိ့တွင်

ယဒအမျိုးသားတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်စွာ စားေသာက်လျက်ေပျာ်ပဲွ င်ပဲွများကိ ကျင်းပ ကကန်၏။

အြခားအမျိုးသား အေြမာက်အြမားသည်ယဒအမျိုး သားတိ့ကိေ ကာက်ေသာေကာင့်ယဒ

ဘာသာသိ့ကးေြပာင်းလာကေလ သည်။

၉ အာဒါလဆယ့်သံးရက်ေန့ကျေရာက်လာ၏။ ထိေန့ရက်သည်ဘရင့်ေ ကညာချက်စတင်

အတည်ြဖစ်သည့်ေန၊့ မိမိတိ့လက်တွင်းသိ့ ယဒအမျိုးသားများေရာက် ှ ိ လာရန်အ

တွက်ရန်သတိ့ေစာင့်ေမ ာ်ေနေသာေန့ြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင်သတိ့ေမ ာ်လင့်သည့်အတိင်း

မြဖစ်ဘဲယဒအမျိုးသားတိ့ကသ တိ့အားအ ိင်ရ ကေလသည်။‐ ၂

အင်ပါယာ ိင်ငံေတာ်အတွင်း မိ ့တိင်း၌ ယဒအမျိုးသားများသည် ေဘးအ ရာယ်

ပမည့်သတိ့ကိတိက်ခိက်ရန်မိမိတိ့ရပ် ကွက်များတွင်စ ံ းလျက်ေန က၏။ အရပ်

ရပ် ှ ိ လတိ့သည်သတိ့အားေကာက်လန့် က၏။ အဘယ်သမ သတိ့ကိခခံ တိက်ခိက် ိင်စွမ်းမ ှ ိ ေချ။‐ ၃

အမှန်အားြဖင့်ဆိေသာ်အပ်ချုပ်ေရးမး များ၊ ဘရင်ခံများ ှ င့်ဘရင့်အမေတာ်

ထမ်းများြဖစ်သည့်ြပည်နယ်အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ့သည် ေမာ်ဒကဲကိေ ကာက်လန့်

သြဖင့်ယဒအမျိုးသားတိ့အားကညီ ကေလသည်။‐ ၄ ယခအခါေမာ်ဒကဲသည်နန်းေတာ်တွင်

တန်ခိး ကီးသတစ်ဦးြဖစ်ေ ကာင်း၊ သ ၏တန်ခိးအာဏာသည်တစ်ေန့တစ်ြခား

တိးတက်လာေကာင်းအင်ပါယာ ိင်ငံ ေတာ်တွင်ေကျာ် ကားလျက် ှ ိ သြဖင့်၊‐

၅ ယဒအမျိုးသားများသည်ရန်သများကိ ပလိသမ  ပ ိင် က၏။ ထိ့ေကာင့်သတိ့

သည်ရန်သများကိ ားြဖင့်သတ်ြဖတ် က၏။ ၆ မိ ့ေတာ်  ှ န်၌ပင်လ င်ယဒအမျိုးသား တိ့သည်

လေပါင်းငါးရာကိသတ်လိက် က ေလသည်။‐ ၇ ထိသတိ့အထဲတွင်ယဒအမျိုးသားတိ့ ၏ရန်သ၊

ဟေမဒါသ၏သားဟာမန်၏သား တစ်ကျိပ်ြဖစ် ကေသာပါ ှ ာသ၊ ဒါလဖန်၊ အာသပါသ၊

ေပါရသ၊ အာဒလိ၊ အာရိ ဒါသ၊ ပါမ ှ ာတ၊ အရိသဲ၊ အရိဒဲ၊ ဝါအီ ဇာသတိ့လည်းပါ က၏။

သိ့ရာတွင်သ တိ့သည်လယက်မကိမ ပ က။ ၁၁ ထိေန့၌  ှ န် မိ ့တွင်အသတ်ခံရသည့်

လဦးေရကိ မင်း ကီးအားသံေတာ်ဦး တင် က၏။‐ ၁၂ ထိအခါမင်း ကီးသည်မိဖရားဧသတာ

အား``  ှ န်တစ် မိ ့တည်း၌ပင်ယဒအမျိုး သားတိ့သည် ဟာမန်၏သားတစ်ကျိပ်အပါ

အဝင်လေပါင်းငါးရာကိသတ်ြဖတ်လိက် ကေလ ပီ။ သတိ့သည်ြပည်နယ်များတွင်

အဘယ်မ သတ်ြဖတ် ကဦးမည်နည်း။ ယခသင်သည်အဘယ်အရာကိအလိ ှ ိ ပါသနည်း။

ငါေပးမည်။ အဘယ်ဆကိ ေတာင်းလိပါေသးသနည်း။ ငါေပးမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ဧသတာက``အ ှ င်မင်း ကီးသေဘာတ ေတာ်မပါလ င်ယေန့  ှ န် မိ ့တွင်ယဒ

အမျိုးသားများ ပခ့ဲသည့်အတိင်းနက် ြဖန်ခါ၌လည်း ပခွင့်ေပးေတာ်မပါ။ ထိ

ေနာက်ဟာမန်၏သားတစ်ကျိပ်၏အေလာင်း များကိလည်ဆဲွတိင်တွင်ဆဲွထားေစေတာ်

မပါ'' ဟြပန်လည်ေလာက်ထား၏။‐ ၁၄ မင်း ကီးသည်ဧသတာေလာက်ထားသည့်

အတိင်း  ှ န် မိ ့တွင်ေ ကညာချက်ထတ် ြပန်ကာ ဟာမန်၏သားတစ်ကျိပ်၏အေလာင်း

များကိလည်ဆဲွတိင်တွင်ဆဲွထားေစေတာ် မ၏။‐ ၁၅ အာဒါလတစ်ဆယ့်ေလးရက်ေန့၌  ှ န်

မိ ့ ှ ိ ယဒအမျိုးသားများသည်စ ံ း၍ လေပါင်းသံးရာကိထပ်မံသတ်ြဖတ် က

ေလသည်။ သိ့ရာတွင်ဤတစ် ကိမ်၌လည်း သတိ့သည်လယက်မကိမ ပ က။ ၁၆

ြပည်နယ်များတွင်ေနထိင်ေသာယဒအမျိုး သားတိ့သည်လည်း မိမိတိ့ကိယ်ကိအသက်

ေဘးမှကာကွယ် က၏။ သတိ့သည်မိမိတိ့ အားမန်းထားသလေပါင်းခနစ်ေထာင့်ငါး

ရာကိသတ်ြဖတ်ြခင်းအားြဖင့် ရန်သများ ကိသတ်သင်ပယ် ှ င်း ကေလသည်။ သိ့ရာ

တွင်လယက်မကိမမ ပ က။‐ ၁၇ ထိေန့ကားအာဒါလဆယ့်သံးရက်ေန့ ြဖစ်သတည်း။

ဆယ့်ေလးရက်ေန့၌သတိ့ သည်သတ်ြဖတ်မကိမ ပ ကေတာ့ဘဲ င်လန်းေသာစားေသာက်ပဲွကိကျင်းပ

ကကန်၏။‐ ၁၈  ှ န် မိ ့ ှ ိ ယဒအမျိုးသားတိ့မကား ဆယ့်သံးရက် ှ င့်ဆယ့်ေလးရက်တွင်ရန်သ

များကိသတ်ြဖတ်၍ ဆယ့်ငါးရက်ေန့တွင် ရပ်နားကာထိေန့၌ င်လန်းေသာစား

ေသာက်ပဲွကိကျင်းပ ကေလသည်။‐ ၁၉ တံတိင်းမ ှ ိ သည့် မိ ့ငယ်များတွင်ေနထိင်

ကသည့်ယဒအမျိုးသားတိ့သည် အာဒါ လဆယ့်ေလးရက်ေန့ကိေပျာ် င်ရာမဂလာ ေန၊့

အချင်းချင်းအစားအစာလက်ေဆာင် များေပးကမ်းရာေန့အြဖစ်ကျင်းပ က သတည်း။ ၂၀

ေမာ်ဒကဲသည်ဤအြဖစ်အပျက်များကိ မှတ်တမ်းတင်၍ထားေစ၏။ သသည်ေပရသိ

အင်ပါယာ ိင်ငံေတာ်အတွင်းရပ်နီးရပ် ေဝး ှ ိ ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အား၊‐ ၂၁

ှ စ်တိင်းအာဒါလဆယ့်သံးရက် ှ င့်ဆယ့် ေလးရက်ေန့ကိ ေပျာ် င်ရာေန့များအြဖစ်

ကျင်းပရန်အမှာစာများေရးသားေပး ပိ့လိက်ေလသည်။‐ ၂၂ ထိေန့ရက်များသည်ရန်သတိ့အားယဒ

အမျိုးသားတိ့သတ်သင်ပယ် ှ င်းသည့်ေန့ များြဖစ်သည်။ ထိလသည်သတိ့စိတ်ပျက်

ဝမ်းနည်းြခင်းမှဝမ်းေြမာက် င်ြမူးြခင်းသိ့ ကးေြပာင်းရာလြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့

သည်ထိေန့ရက်တိ့တွင်ေပျာ် င်ပဲွများ ကျင်းပကာ မိမိတိ့အချင်းချင်းအား လည်းေကာင်း၊

ဆင်းရဲသများအားလည်း ေကာင်းအစားအစာလက်ေဆာင်များ ေပးကမ်း ကရန်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၂၃

ယဒအမျိုးသားတိ့သည်ေမာ်ဒကဲ၏ န် ကားချက်များကိလိက်နာ ကသြဖင့်

ထိ ပဲွေတာ်ကိ ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းကျင်းပသည့် ေလ့ထံးစံြဖစ်လာသည်။ ၂၄

အာဂတ်မှဆင်းသက်သဟေမဒါသ၏သား ဟာမန်သည်ပရဟေခ သည့်မဲစနစ်ြဖင့်

ယဒ အမျိုးသားတိ့အားသတ်ြဖတ်ရန်ေန့ရက် ကိေ ွးချယ်ခ့ဲ၏။ သတိ့တစ်မျိုးလံးကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်းရန် ကံစည်ခ့ဲ၏။‐ ၂၅ သိ့ရာတွင်ဧသတာသည်မင်း ကီးထံေတာ်

သိ့ဝင်ေရာက်ေလာက်ထားရာမင်း ကီးသည် ေကညာချက်ထတ်ြပန်ေတာ်မသြဖင့် ဟာမန်

သည်ယဒအမျိုးသားတိ့အတွက် ကံစည် ခ့ဲသည့်ေဘးဆိးကိမိမိပင် ကံေတွ့ရေလ

၏။ သ ှ င့်သ၏သားတစ်ကျိပ်သည်လည်ဆဲွ တိင်၌ကွပ်မျက်ြခင်းခံရ က၏။‐ ၂၆

ထိ့ေကာင့်ထိပဲွေန့များကိမဲဟအနက် အ ိပါယ်ရသည့်ပရဟေသာပဒ်ကိအစဲွ ပ၍
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ပရပဲွေတာ်ဟေခ ဆိ ကေလသည်။ ေမာ်ဒကဲေပးပိ့လိက်သည့်စာေ ကာင့်လည်း ေကာင်း၊

ြဖစ်ပျက်ခ့ဲသည့်အမအရာများ ေကာင့်လည်းေကာင်း၊‐ ၂၇ယဒအမျိုးသားများသည်မိမိတိ့ကိယ်

တိင်သာမက သားေြမးများ ှ င့်ယဒဘာသာ သိ့ကးေြပာင်းလာသများအတွက် ထံးတမ်းစဥ်

လာတစ်ရပ်အေနြဖင့် ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းအချိန် ကျေသာအခါ ဆိခ့ဲေသာ ှ စ်ရက်ကိေမာ်ဒကဲ

၏ န် ကားချက်များ ှ င့်အညီကျင်းပရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊‐ ၂၈

ြပည်နယ်အသီးသီး ှ င့် မိ ့အသီးသီးတိ့ တွင်ယဒအိမ်ေထာင်စမှန်သမ သည် ထိပရ

ပဲွေတာ်ကိသားစဥ်ေြမးဆက်သတိရကျင်း ပရန်လည်းေကာင်းဆံးြဖတ် က၏။ ၂၉

ထိေနာက်အဘိဟဲလ၏သမီးမိဖရား ဧသတာ ှ င့်ေမာ်ဒကဲတိ့သည် ပရပဲွေတာ်

ှ င့်ပတ်သက်၍ေမာ်ဒကဲေရးသားေပးပိ့ခ့ဲ သည့်စာကိဧသတာ၏အာဏာြဖင့်အတည်

ပရန်စာေရး က၏။‐ ၃၀ ထိစာမိတူကိေပရသိအင်ပါယာ ိင်ငံ

ေတာ်အတွင်းတစ်ရာ့ ှ စ်ဆယ်ခနစ်ြပည်နယ် များ ှ ိ ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ထံ ေပးပိ့ေလသည်။

ထိစာတွင်ယဒအမျိုး သားတိ့အားေဘးရန်ကင်း၍ေအးချမ်း ေစေကာင်းဆမွန်ေတာင်း ပီးေနာက်၊‐

၃၁ အချိန်ကျေရာက်ေသာအခါမိမိတိ့ သေဘာတြပ ာန်းခ့ဲသည် ှ င့်အညီ သ

တိ့ ှ င့်သတိ့၏သားေြမးများသည်အစာ ေ ှ ာင်ြခင်း၊ ဝမ်းနည်းြမည်တမ်းြခင်းတိ့ကိ

ပသည့်ြပင်ပရေန့များကိေစာင့်ရန် န် ကားေလသည်။ ဤ န် ကားချက်သည်

မိဖရားဧသတာ ှ င့်ယဒအမျိုးသား ေမာ်ဒကဲတိ့အမိန့်ထတ်ြပန်ချက်ြဖစ် သည်။‐

၃၂ ပရပဲွေတာ်ဆိင်ရာြပ ာန်းချက်များကိ ဧသတာ၏အမိန့်အရအတည် ပ၍

စာလိပ်တွင်ေရးသားထားသတည်း။

၁၀ ေဇရဇ်မင်းသည်မိမိ၏အင်ပါယာ ိင်ငံ ေတာ်ကမ်း ိ းတန်းေဒသများတွင်ေနထိင် သများ ှ င့်

ိင်ငံေတာ်အတွင်းပိင်းတွင်ေန ထိင်သများကိ ေခ းတပ်များတွင်အမ ထမ်းေစေတာ်မ၏။‐

၂ မင်း ကီးသည်အဘယ်မ တန်ခိး ကီးေတာ် မေ ကာင်း ှ င့် ကီးြမင့်ေသာရာထးြဖင့်

ေမာ်ဒ ကဲအားအဘယ်သိ့ချီးြမင့်ေတာ်မေ ကာင်း ကိေပရသိ ှ င့်ေမဒိဘရင်တိ့၏တရား

ဝင်မှတ်တမ်းများတွင်ေရးသားထားေပ သည်။‐ ၃ ယဒအမျိုးသားေမာ်ဒကဲသည်ေဇရဇ်ဘရင်

ပီးလ င် ိင်ငံေတာ်တွင်တန်ခိးအ ကီးဆံး ေသာသြဖစ်၏။ သသည်ယဒအမျိုးသား

တိ့၏ချစ်ခင် ကည် ိ  ိ ေသေလးစားမကိ ခံရေလသည်။ သသည်မိမိလမျိုး၏အ ကျိုး ှ င့်

သတိ့၏သားေြမးများ၏လံ ခံမ အတွက်ေဆာင် ွက်ခ့ဲေသာသြဖစ်ေပသည်။ ဧသတာဝတု ပီး၏။
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ေယာဘ

၁ ေယာဘအမည် ှ ိေသာသတေယာက်သည် ဥဇြပည်၌ေန၏။ ထိသသည်စံလင်ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ ိ၏။

ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ေသာသ၊ မေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ေ ှ ာင်ေသာသြဖစ်၏။

၂ သားခနစ်ေယာက် ှ င့် သမီးသံးေယာက် ှ ိ၏။ ၃ သ၏ဥစာကား၊ သိးခနစ်ေထာင်၊

ကလားအပ်သံးေထာင်၊ ွားယှဥ်ငါးရာ၊ ြမည်းမငါးရာ၊ ငယ်သား အတိင်းမသိများသည်ြဖစ်၍၊

ထိသသည် အေ ှ မ့ျက် ှ ာအရပ်သားတကာတိ့ထက် သာ၍ ကီးေသာသြဖစ်၏။ ၄ ေယာဘ၏

သားတိ့သည် ှ စ်စဥ်အတိင်း အသီးအသီးဘွားေသာေနေ့ရာက်လ င်၊ မိမိတိ့အိမ်၌ ပဲွခံသြဖင့် ၊

ှ မသံးေယာက်ကိလည်းေခ ၍အတစားေသာက်ေလ့ ှ ိ က၏။ ၅ ပဲွခံေသာေနရ့က်လွန်ေသာအခါ၊

ေယာဘသည်သတိ့ကိေခ ၍ သန့် ှ င်းေစ ပီးလ င် နံနက်ေစာေစာထ၍ သတိ့အေရအတွက်အတိင်း

မီး ိေ့သာယဇ်ကိပေဇာ်ေလ့ ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါ့သားတိ့သည် မှားယွင်း၍ စိတ် ှ လံးထဲ၌

ဘရားသခင်ကိ စွန့်ပစ် က ပီေလာဟ ေယာဘေအာက်ေမ့၏။ ထိသိ့ေယာဘသည် အစဥ် ပ မဲ ှ ိ၏။

၆ ဘရားသခင်၏ သားတိ့သည်ထာဝရဘရားထံေတာ်၌ ခစားြခင်းငှါလာရေသာေနရ့က်အချိန်

ေရာက်လ င်၊ စာတန်သည်လည်း သတိ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာ၍လာ၏။ ၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊

သင်သည်အဘယ်အရပ်က လာသနည်းဟစာတန်ကိေမးေတာ်မလ င်၊ စာတန်က၊ ေြမ ကီးေပ မှာ

လှည့်လည်၍ အရပ်ရပ်သွားလာြခင်း အမထဲက လာပါသည်ဟ ြပန်ေလာက်ေလ၏။

၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါ့ကန်ေယာဘကိဆင်ြခင် ပီေလာ။ ေြမ ကီးေပ မှာသ ှ င့်

တေသာသ တေယာက်မ မ ှ ိ။ စံလင်ေြဖာင့် မတ်ေပ၏။ ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသ၊

မေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ေ ှ ာင်ေသာသြဖစ်သည်ဟ စာတန်အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉

စာတန်ကလည်း၊ ေယာဘသည် အကျိုးမရဘဲ ဘရားဝတ်ကိ ပသေလာ။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်သည်

သကိ့ယ်မှစ၍ သအိ့မ် ှ င့် သ့ဥစာ ှ ိသမ ပတ်လည်၌ ေစာင်ရန်းကာေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။

သပေလသမ တိ့ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ ပီ။ သသိ့း့ ွားအစ ှ ိေသာ တိရစာန်တိ့သည်

ေြမေပ မှာ အလွန်ပွားများ က ပီ။ ၁၁ ယခမကား၊ လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ သ၏ဥစာ ှ ိသမ ကိ

ထိခိက်ေတာ်မလ င်၊ သသည် မျက်ေမှာက်ေတာ်၌ ကိယ်ေတာ်ကိ စွန့်ပယ်ပါလိမ့်မည်ဟထာဝရဘရားကိ

ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၁၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သ၏ဥစာ ှ ိသမသည် သင့်လက်၌ ှ ိ၏။

သကိ့ယ်တခကိသာ မထိမခိက် ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ စာတန်သည် ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ

ထွက်သွားေလ၏။ ၁၃ တေနသ့၌ ေယာဘ၏သားသမီးတိ့သည် အစ်ကိအ ကီးအိမ်တွင်စား၍

စပျစ်ရည်ကိေသာက်လျက် ေနကစဥ်၊ ၁၄ ေယာဘထံသိ့ တမန်တေယာက်လာ၍၊ ွားတိ့သည်

လယ်ထွန်လျက်၊ သတိ့အနားမှာြမည်းမတိ့သည် ကျက်စားလျက် ှ ိ ကေသာအခါ၊ ၁၅

ေ ှ ဘအမျိုးသားတိ့သည် တိက်ယသွား ကပါ ပီ။ လေစာင့် တိ့ကိလည်း ထား ှ င့်သတ်၍

ကန်ေတာ် တေယာက်တည်း ကျန်ရစ်လျက်၊ ကိယ်ေတာ်အား သိတင်း ကားေြပာရပါသည်ဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၁၆ ထိသိ့ေလာက်စဥ်တွင်၊ အြခားေသာသတေယာက်သည်လာ၍၊

ဘရားသခင်၏မီးသည် မိဃ်းေကာင်း ကင်မှ ကျသြဖင့် ၊ သိးများ ှ င့် လေစာင့် များတိ့ကိ

ေလာင်၍သတိ့သည်က မ်းကန်ကပါ ပီ။ ကန်ေတာ်တေယာက် တည်း ကျန်ရစ်လျက်၊ ကိယ်ေတာ်အား

သိတင်း ကားေြပာရပါသည်ဟေလာက်ေလ၏။ ၁၇ ထိသိ့ေလာက်စဥ်တွင်၊ အြခားေသာသ

တေယာက်သည်လာ၍၊ ခါလဒဲအမျိုးသား တပ်သံးတပ် တိ့သည် ချီ၍ ကလားအပ်တိ့ကိ

တိက်ယသွားကပါ ပီ။ လေစာင့် တိ့ကိလည်း ထား ှ င့်သတ်၍ကန်ေတာ်တေယာက်တည်း ကျန်ရစ်လျက်၊

ကိယ်ေတာ်အား သိတင်း ကားေြပာရပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၈ ထိသိ့ေလာက်စဥ်တွင်၊

အြခားေသာသတေယာက်သည်လာ၍၊ ကိယ်ေတာ်၏သားသမီးတိ့သည် အစ်ကိအ ကီးအိမ်၌ စား၍

စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်လျက်ေနကေသာအခါ၊ ၁၉ ေတာမှေလကီးလာ၍ အိမ်ေလးေထာင့် ကိ

တိက်သြဖင့် ၊ အိမ်သည် ထိလလင်တိ့အေပ ၌ ပိလဲပါ၏။ သတိ့သည်ေသ၍ကန်ေတာ်တေယာက်တည်း

ကျန်ရစ်လျက်၊ ကိယ်ေတာ်အား သိတင်း ကားေြပာရပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၂၀ ထိအခါ

ေယာဘသည် ထ၍ မိမိဝတ်လံကိ ဆတ်ေလ၏။ ဆံပင်ကိလည်း ရိတ်၍ ေြမေပ မှာဝပ်လျက်

ကိးကွယ် ပီးလ င်၊ ငါသည် အဝတ်မပါဘဲ အမိဝမ်းထဲကထွက်လာ၏။ ၂၁အဝတ်မပါဘဲ အမိဝမ်းထဲသိ့

ြပန်သွားေတာ့မည်။ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားလည်း ပ်သိမ်းေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်သည် မဂလာ ှ ိပါေစသတည်းဟ ဆိေလ၏။ ၂၂ ေယာဘသည်

ဤအမများ ှ င့် ေတွ ့ ကံေသာ်လည်းမမှားယွင်း။ ထာဝရဘရားကိလည်းအြပစ် မတင်ဘဲေန၏။

၂ တဖန်ဘရားသခင်၏သားတိ့သည်ထာဝရဘရားထံေတာ်၌ ခစားြခင်းငှါလာရေသာေနရ့က်အချိန်

ေရာက်လ င်၊ စာတန်သည်လည်း ထာဝရဘရားထံေတာ်၌ခစားြခင်းငှါ သတိ့ ှ င့်အတလာ၏။

၂ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်အရပ်ကလာသနည်းဟ စာတန်ကိေမးေတာ်မလ င်၊

စာတန်က၊ ေြမ ကီးေပ မှာလှည့်လည်၍ အရပ်ရပ်သွားလာြခင်း အမထဲကလာပါသည်ဟ

ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါ့ကန်ေယာဘကိ ဆင်ြခင်မိ ပီေလာ။

ေြမ ကီးေပ မှာသ ှ င့်တေသာသ တေယာက်မ မ ှ ိ။ စံလင်ေြဖာင့် မတ်ေပ၏။ ဘရားသခင်ကိ

ေကာက် ွံ ေ့သာသ၊ မေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ေ ှ ာင်ေသာသြဖစ်၏။ အေကာင်းမ ှ ိဘဲ

သကိပျက်စီးေစြခင်းငှါ သင်သည် ငါ့ကိ တိက်တွန်းေသာ်လည်း၊ သသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာသေဘာကိ

စဲွလမ်းလျက်ေနသည်ဟ စာတန်အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ စာတန်ကလည်း၊ အေရဘိ့အေရဟဆိသက့ဲသိ၊့

လသည်မိမိအသက်ဘိ့ မိမိဥစာ ှ ိသမ ကိေပးပါလိမ့်မည်။ ၅ယခတဖန် လက်ေတာ်ကိဆန့်၍သအ့ ိး ှ င့်

သအ့သားကိ ထိခိက်ေတာ်မလ င်၊ သသည် မျက်ေမှာက် ေတာ်၌ ကိယ်ေတာ်ကိ စွန့်ပယ်ပါလိမ့်မည်ဟ

ထာဝရဘရားကိ ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သသည် သင့်လက်၌ ှ ိ၏။

သအ့သက်တခကိသာ လွတ်ေစဟမိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၇ စာတန်သည် ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ

ထွက်သွား၍ ေယာဘ၏ ေြခဘဝါးမှသည် ဦးထိပ်တိင်ေအာင် ဆိးေသာအနာစိမ်းများ တိးေပါက်ေစ၏။

၈ ေယာဘသည် ကိယ်ကိြခစ်စရာ အိးြခမ်းကိ ကိင်ယ၍ မီးဖိြပာထဲမှာ ထိင်ေလ၏။ ၉

ထိအခါမယားက၊ သင်သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာတရားကိ စဲွလမ်းေသးသေလာ။ ဘရားသခင်ကိ စွန့်ပယ်

၍ ေသေလာ့ဟဆိ၏။ ၁၀ ေယာဘကလည်း၊ မိန်းမမိက်ေြပာတတ်သက့ဲသိ့ သင်သည်ေြပာ၏။

အဘယ်သိ့နည်း။ ငါတိ့သည် ဘရား သခင်၏လက်ေတာ်မှ သခချမ်းသာကိ ခံယသည်ြဖစ်၍၊

ဒကဆင်းရဲကိ မခံမယရာသေလာဟဆိ၏။ ေယာဘ သည် ဤအမများ ှ င့် ေတွ့ ကံေသာ်လည်း

တ်ြဖင့် မ မမှားယွင်း။ ၁၁ ထိအခါေတမန်အမျိုးသား ဧလိဖတ်၊ အာ အမျိုးသားဗိလဒဒ်၊

ေနမတ်အမျိုးသားေဇာဖါတည်း ဟေသာ ေယာဘ၏အေဆွခင်ပွန်း သံးေယာက်တိ့သည်၊

သ၌ေရာက်ေသာ ဤအမ ကီးအလံးစံတိ့ကိ သိတင်း ကားလ င်၊ ေယာဘ ှ င့်အတ ညည်းတွား၍

သကိ့ ှ စ်သိမ့်ေစြခင်းငှါ၊ စည်းေဝးမည် ချိန်းချက်သည်အတိင်း၊ အသီးအသီး မိမိတိ့ေနရာအရပ်မှ

ေရာက်လာက၏။ ၁၂ ထိသတိ့သည် အေဝးကေမ ာ် ကည့်၍ ေယာဘကိ မသိလ င်၊

အသံကိလင့် ၍ ငိေကးက၏။ အသီးအသီး မိမိတိ့ဝတ်လံကိဆတ်၍ ေြမမန့်ကိ ယ ပီးလ င် မိမိတိ့

ေခါင်းေပ သိ့ကျေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့ ပစ်တင် က၏။ ၁၃ ခနစ်ရက်ပတ်လံး

ေယာဘ ှ င့်အတေြမေပ မှာထိင်၍၊ သသည်ြပင်းစွာေသာဆင်းရဲခံရေကာင်းကိ သိြမင်လ င်၊

အဘယ်သမ စကားမေြပာမဆိဘဲေနက၏။ v

၃ ထိေနာက်၊ ေယာဘသည် တ်ကိဖွင့် ၍ ၂ မိမိဘွားေသာေနရ့က်ကိ ကျိန်ဆဲလျက်

မက်ဆိသည်ကား။ ၃ ငါဘွားေသာ ေနရ့က်ပျက်စီးပါေစ။ သားေယာက်ျားကိ

ပဋိသေ ယ ပီဟသိတင်း ကားေြပာေသာ ညဥ့်လည်း ပျက်စီးပါေစ။ ၄ ထိေနရ့က်မိက်ပါေစ။

ဘရားသခင်သည် မျက် ှ ာ ပေတာ်မမပါေစ ှ င့် ။ အလင်းမေပ ထွန်းပါ ေစ ှ င့် ၊ ၅ ေမှာင်မိက်၊

ေသမင်းအရိပ်သည် ထိေနရ့က် အသေရကိ တ်ချပါေစ။ မိဃ်းတိမ်ထပ် လမ်းမိးပါေစ။

မွန်းတည့်အ ှ ိန်ြဖင့် ေကာက်မက်ဘွယ် ြဖစ်ပါေစ။ ၆ ထိညဥ့်သည်ေမှာင်မိက်၌ ေပျာက်ပါေစ။ ှ စ်စဥ်

ေနရ့က်တိ့ ှ င့် မေပါင်းပါေစ ှ င့် ၊ ၇လအေရအတွက်၌ မဝင်ပါေစ ှ င့် ။ ေအာ်၊ ထိညဥ့်သည်ဆိတ်ညံပါေစ။

င်လန်းေသာအသံမ ှ ိပါ ေစ ှ င့် ။ ၈ ေနရ့က်ကိေ ွး၍ ကျိန်ဆဲတတ်ေသာသ၊ မိေကျာင်းကိ

ထေစတတ်ေသာသတိ့သည် ထိညဥ့်ကိ ကျိန်ဆဲပါေစ။ ၉ ညဦးယံကယ်တိ့သည် မိက်ပါေစ။

ထိညဥ့်သည် အလင်းကိေတာင့်တ၍ မရပါေစ ှ င့် ။ နံနက်မိဃ်းလင်း ကိ မြမင်ပါေစ ှ င့် ။

အေကာင်းမကား၊ ၁၀ ငါ့အမိ၏ဝမ်းကိ ပိတ်မထား၊ ဒကဆင်းရဲကိ ငါမြမင်ေစြခင်းငှါ မကွယ်မကာ။

၁၁ ငါသည်ေမွးစက အဘယ်ေကာင့် မေသသနည်း။ အမိဝမ်းထဲမှ ထွက်စက အဘယ်ေကာင့်

အသက်မချုပ် သနည်း။ ၁၂ ငါ့ကိအဘယ်ေကာင့် ပိက်ေပွရ့သနည်း။ အဘယ်ေကာင့်

ိတိ့က်ရသနည်း။ ၁၃ ထိသိ့မ ပလ င် ငါသည်အိပ်၍ ငိမ်း ပီ။ ေပျာ်လျက်ေနရ ပီ။ ၁၄ မိပ့ျက်တိ့ကိ

ြပင်ဆင် ပစေသာ ေလာကီ ှ င်ဘရင်၊ ၁၅ မးမတ်တိ့ ှ င့် ၎င်း၊ ေ ကိရတတ်၍ ဘ ာတိက်၌

ေငွကိအြပည့်သိထားေသာမင်းတိ့ ှ င့် ၎င်း ငါ ငိမ်းရ ပီ။ ၁၆ သိ့မဟတ် အချိန်ေနလ့မေစ့မီှ

ေမွးေသာသငယ်၊ အလင်းကိ မြမင်ရေသာသငယ်က့ဲသိ့ ငါပျက်စီးရ ပီ။ ၁၇ ထိအရပ်၌ လဆိးတိ့သည်

ေနာက်တဖန်မေ ှ ာင့် ှ က်ရ။ ပင်ပန်းေသာသသည်တိ့သည် ချမ်းသာ ရက၏။ ၁၈

အချုပ်ခံရေသာသတိ့သည်လည်း အတ ငိမ်ဝပ်ရက၏။ ှ ဥ်းဆဲေသာသ၏စကားသံကိမကားရက။

၁၉ ထိအရပ်၌ ကီးေသာသ ှ င့် ငယ်ေသာသ ှ ိ က၏။ ကန်သည်လည်း သခင်လက် ှ င့် လွတ်ရ၏။ ၂၀

ဒကဆင်းရဲခံရေသာသအား အဘယ်ေကာင့်အလင်းကိေပးသနည်း။ စိတ် ှ လံးခါးေသာသအား

အဘယ်ေကာင့် အသက်ကိေပးသနည်း။ ၂၁ သတိ့သည် ေသြခင်းကိ ေတာင့်တ၍မရ ိင်။

ဝှက်ထားေသာ ဥစာကိေဘာ်ြခင်းငှါ တးသည် ထက်ေသ ြခင်းအေကာင်းကိ ေဘာ်ြခင်းငှါ

သာ၍ထးက၏။ ၂၂သတိ့သည်သချုင်းတွင်းကိ ေတွေ့သာအခါ အလွန်ဝမ်းေြမာက်၍ အထးသြဖင့်

င်လန်း က၏။ ၂၃ မိမိသွားေသာလမ်း ကွယ်ေပျာက်ေသာသ၊ ဘရားသခင်ဆီးကာ

ချုပ်ထားေသာသအား အလင်း ှ င့် အသက်ကိ အဘယ်ေကာင့် ေပးသနည်း။ ၂၄အစာစားြခင်းအရာ၌
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ငါညည်းတွားြခင်း ှ ိ၏။ ငိေကးြမည်တမ်းြခင်း မျက်ရည်သည်လည်း ေရစီးသက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၂၅

ငါေကာက်ေသာ အမသည် ငါ၌ေရာက်လာ ပီ။ ငါအလွန်ေကာက်ေသာေဘးသည် ငါ့ကိေတွမိ့ ပီ။ ၂၆

ငါသည် ငိမ်ဝပ်ြခင်းမ ှ ိ။ ချမ်းဧြခင်းမ ှ ိ။ သက်သာြခင်းမ ှ ိ။ ဒကဆင်းရဲသက်သက် ှ ိသည်ဟ မက်ဆိ

ေလ၏။

၄ ထိအခါ ေတမန်အမျိုးသား ဧလိဖတ် မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ ငါတိ့သည် သင် ှ င့်

တ်ဆက်စမ်းလ င်၊ သင်သည် စိတ်ပျက်ေကာင်းပျက်လိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊ အဘယ်သသည်

စကားမေြပာဘဲ ေန ိင်မည်နည်း။ ၃သင်သည် လအများတိ့ကိ ဆံးမ ပီ။ လက်မစွမ်းေသာသတိ့ကိ

ခိင်ခ့ံေစ ပီ။ ၄ သင်၏စကားသည် လဲလေသာသကိ ေထာက်မ ပီ။ န့်နဲေသာဒးတိ့ကိလည်း တည့်ေစ ပီ။

၅ယခမကား၊ ကိယ်တိင်အမေတွ့၍ စိတ်ပျက်၏။ အထိအခိက်ခံရေသာ ေကာင့် မိန်းေမာေတွေဝလျက်

ေန၏။ ၆ သင်၏ ိေသေသာသေဘာ၊ ယံကည်ကိးစားေသာသေဘာ၊ ေြမာ်လင့် ေသာသေဘာ၊

တည်ကည်ေသာသေဘာ၊ တရားသြဖင့် ကျင့်တတ်ေသာသေဘာသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ၇

အြပစ် ှ င့်ကင်းလွတ်လျက်ပင် ပျက်စီးြခင်းသိ့ အဘယ်သေရာက်သနည်း။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည်

အဘယ်အရပ်၌ ဆံးသနည်းဟ ဆင်ြခင်ပါေလာ့။ ၈ ငါသိြမင်သည်အတိင်း၊ မတရားေသာ

လယ်ထွန်ြခင်းကိ ပေသာသ ှ င့် အဓမမျိုးေစ့ကိ ကဲေသာသတိ့ သည် ထိသိ့ ှ င့်အညီ

စပါးရိတ်တတ်က၏။ ၉ ဘရားသခင်မတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ထိသတိ့သည် ပျက်စီး၍၊

ေတာ်မေသာအသက်ြဖင့်လည်း ဆံး ံ းရက ၏။ ၁၀ ြခေသ့ေဟာက်ြခင်း၊ ကမ်းတမ်းေသာ

ြခေသ့အသံြမည်ြခင်း၊ ြခေသ့ကေလးကိက်ဝါးြခင်း ငိမ်းရ၏။ ၁၁ဘမ်း၍ စားစရာမ ှ ိေသာေကာင့် ၊

ကမ်းတမ်းေသာ ြခေသ့သည်ေသ၍၊ ြခေသ့မ၏သားငယ်တိ့သည် အရပ်ရပ် ကဲွြပားရက၏။ ၁၂

တရံေရာအခါ ငါသည် တိတ်ဆိတ်စွာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ရ၍ တိေသာအသံကိကားရ၏။ ၁၃

လတိ့သည် ကီးစွာေသာ အိပ်ေပျာ်ြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ ထးဆန်းေသာ ပါ ံထင် ှ ားရာ ကာလညဥ့်အချိန်၌

ငါေအာက်ေမ့စဥ်တွင်၊ ၁၄ ငါ့အ ိးများ တန်လပ်သည်တိင်ေအာင်၊ ငါ အလွန်ေကာက်အား ကီး၍

ထိတ်လန့်လျက်ေန၏။ ၁၅ ဝိညာဥ်တပါးသည် ငါ့ေ ှ ့၌ ကန့်လန့်ေ ှ ာက် သွား၍၊ ငါသည်

ကက်သီးေမွး ှ င်းထေလ၏။ ၁၆ ထိဝိညာဥ်သည်ရပ်ေန၍၊ ပံသ ာန်လည်း ေသချာစွာ

မထင်မ ှ ားအရိပ်ကိသာ ငါြမင်ရ၏။ ြငင်းေသာ အသံ ှ ိ၍ ငါ ကားေသာစကားသံဟမကား၊ ၁၇

ေသတတ်ေသာလသည် ဘရားသခင့် ေ ှ မှ့ာ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ ိရသေလာ။ လသတဝါသည် ဖန်ဆင်း

ေတာ်မေသာ အ ှ င်ေ ှ မှ့ာ သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိရသေလာ။ ၁၈ အမေတာ်ထမ်းတိ့ကိ ယံေတာ်မမ။

ေကာင်းကင်တမန်ေတာ်တိ့၌ စံလင်ြခင်းမ ှ ိဟ ထင်ေတာ်မ၏။ ၁၉ သိ့ြဖစ်လ င် ေြမမန့်၌တည်၍

ေြမထဲတွင် ေနတတ်ေသာသတိ့ကိ အဘယ်ဆိဘွယ် ှ ိအ့ံနည်း။ ထိသတိ့ကိ ပိး ွပင် ိင်တတ်၏။ ၂၀

တေန့ြခင်းတွင် ပျက်စီးတတ်က၏။ အဘယ်သမ ပမာဏမ ပဘဲ အစဥ်ဆံး ံ းြခင်းသိ့

ေရာက်တတ်က၏။ ၂၁ သတိ့၏ဂဏ်အသေရကွယ်ေပျာက်၍ သတိ့သည် ပညာမ ှ ိဘဲ

ေသသွားတတ်က၏။

၅ ယခဟစ်ေခ ပါ။ အဘယ်သ ထးလိမ့်မည်နည်း။ သန့် ှ င်းသတိ့တွင် အဘယ်သကိ

ကည့်ေမ ာ်မည်နည်း။ ၂ ေဒါသသည် လမိက်ကိဖျက်ဆီးတတ်၏။ ပညာမ ှ ိေသာ

သသည်လည်းြငူစေသာသေဘာအားြဖင့် ေသြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်၏။ ၃

မိက်ေသာသအြမစ်စဲွသည်ကိ ငါြမင်ေသာအခါ၊ သ၏ေနရာကိ ချက်ြခင်းကျိန်ဆဲ၏။ ၄

သ၏သားသမီးတိ့သည် ေဘးလွတ်ရာအရပ် ှ င့် ေဝးက၏။ ံ းေတာ်ေ ှ ့၌ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရေသာအခါ

ကယ် တ်ေသာသ တေယာက်မ မ ှ ိ။ ၅ သရိတ်ေသာစပါးကိ မွတ်သိပ်ေသာသသည်၊

ဆးပင်ကာေသာြခံ အထဲကယသွား၍ စားတတ်၏။ သ၏ ပစည်းဥစာကိလည်း ေရငတ်ေသာ သသည်

မျိုတတ်၏။ ၆ ေြမမန့်ထဲကအမေရာက်သည်မဟတ်။ ဒကသည် ေြမေပ မှာ မေပါက်တတ်။ ၇

မီးပွါးတိ့သည် အထက်သိ့ပျံတက်သည်နည်းတ၊ လသည်ဒက၌ ကျင်လည်ြခင်းငှါ ေမွးဘွား၏။ ၈

ငါမကား ဘရားသခင်ကိ ေမ ာ်လင့် မည်။ ကိယ်အမကိ ဘရားသခင်၌ အပ်မည်။ ၉ဘရားသခင်သည်

ကီးေသာအမ၊ စစ်၍မကန် ိင်ေသာအမ၊ ေရတွက်၍မဆံး၊ အ့ံ သဘွယ်ေသာ အမ တိ့ကိ ပေတာ်မ၏။

၁၀ ေြမေပ မှာမိဃ်း ွာေစသြဖင့် လယ်တိ့၌ ေရကိေပးေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိသိ့ ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိေသာသတိ့ကိ

ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ငိြငင်ေသာသတိ့ကိလည်း ဝမ်းသာေစေတာ် မ၏။ ၁၂ ပရိယာယ် ပေသာသတိ့၏

အမကိမေအာင်ေစြခင်းငှါ သတိအ့ ကံကိ ဖျက်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ပညာ ှ ိတိ့ကိ သတိ့၏ပရိယာယ်အားြဖင့်

ဘမ်းဆီးေတာ်မ၏။ လှည့်စားတတ်ေသာသတိ့၏ တိင်ပင်ြခင်း ကိ အချည်း ှ ီးြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၁၄

ထိသတိ့သည် ေနအ့ချိန်၌ ေမှာင်မိက်ကိေတွ့၍၊ ညဥ့်အချိန်၌က့ဲသိ့ မွန်းတည့်အချိန်၌ စမ်းသပ်လျက်

သွားလာက၏။ ၁၅ ထိသတိ့စီရင်ေသာထားေဘးမှ၎င်း၊ အား ကီးေသာသတိ့၏ လက်မှ၎င်း၊

ဆင်းရဲသားတိ့ကိ ကယ် တ် ေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိသိ့ ဆင်းရဲသားတိ့သည် ေြမာ်လင့် ရာအခွင့် ှ ိ က၏။

အဓမသည်လည်း မိမိ တ်ကိ ပိတ်ထားရ၏။ ၁၇ အြပစ် ှ င့်အေလျာက် ဘရားသခင် စစ်ေဆး

ေတာ်မြခင်းကိ ခံရေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ထိေကာင့် အန တန်ခိး ှ င် ဆံးမေတာ်မြခင်းကိ

မထီမ့ဲြမင်မ ပပါ ှ င့် ။ ၁၈ ထိအ ှ င်သည် အနာကိြဖစ်ေစ၍၊ ထိအနာကိလည်း စည်းေစေတာ်မ၏။

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၍ လက်ေတာ် ှ င့် သက်သာေစေတာ်မ၏။ ၁၉ သင့် ကိအမေြခာက်ပါးထဲက

တ်ယေတာ်မ သည်သာမက၊ ခနစ်ပါးေသာအမ၌လည်း ေဘးတစံတခမ မထိမခိက်ရ။

၂၀ အစာေခါင်းပါးေသာအခါ ေသေဘးမှ၎င်း၊ စစ်တိက်ေသာအခါ ထားေဘးမှ၎င်း၊

သင့် ကိ ေ ွး တ် ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၁ သင်သည်က့ဲရဲ ့ြခင်းေဘး ှ င့် ကင်းလွတ်၍

ပျက်စီးြခင်းေဘးေရာက်ေသာ်လည်း မေကာက်ရ။ ၂၂ ပျက်စီးြခင်းေဘး ှ င့် အစာေခါင်းပါးြခင်းေဘးကိ

ရယ်ေမာ၍ ေတာသားရဲတိ့ကိလည်း မေကာက်ရ။ ၂၃အေကာင်းမကား၊ လယ်၌ေကျာက်ခဲတိ့သည်

သင် ှ င့် ပဋိညာဥ် ပ၍ ေတာသားရဲတိ့သည် သင် ှ င့် မိဿဟာယဖဲွ ့ ကလိမ့်မည်။ ၂၄

သင်သည်ကိယ်အိမ်၌ ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိေ ကာင်းကိ ေတွ့၍ ကိယ်ေနရာအရပ်သိ့ြပန်ေရာက်ေသာအခါ

စိတ်ပျက်စရာအေကာင်းမ ှ ိရ။ ၂၅ သင်၌သားသမီးများြပား၍၊ သင့်အမျိုးအ ွယ်သည်

ေြမေပ မှာ ြမက်ပင် ှ င့်အမ ြဖစ်ေကာင်းကိ ေတွ့ြမင်ရလိမ့်မည်။ ၂၆ အချိန်တန်လ င်

သိမ်းယေသာေကာက်လိင်းက့ဲသိ၊့ သင်သည် အသက် ကီးရင့် ၍ သချုင်းသိ့ ေရာက်ရ လိမ့်မည်။ ၂၇

ဤအမကိ ငါတိ့သည် စစ်ေဆး၍ယခေြပာသည်အတိင်း မှန်ပါ၏။ နားေထာင်ပါ။ အသင့် ှ လံးသွင်း

ထားပါဟ မက်ဆိ၏။

၆
တဖန်ေယာဘမက်ဆိသည်ကား၊ ၂ ငါဝမ်းနည်းြခင်းအေကာင်းကိ ေသချာစွာ ချိန်တွယ်ပါေစ။

ငါခံရေသာဒကများကိလည်း ချိန်ခွင်၌ စထားပါေစ။ ၃ သိ့ြဖစ်လ င် သမဒရာသဲထက်သာ၍

ေလးလိမ့်မည်။ ထိေကာင့် ငါ့စကားလွန်မိ ပီ။ ၄ အန တန်ခိး ှ င်ပစ်ေတာ်မေသာ ြမားတိ့သည်

ငါ၌စဲွ၍၊ အဆိပ်အေတာက်ြဖင့် ငါ့ဝိညာဥ်ကိမွန်းေစ၏။ ဘရားသခင်ြပေတာ်မေသာ

ေကာက်မက်ဘွယ်အရာတိ့သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ စီလျက် ှ ိ က၏။ ၅ ေတာြမည်းသည် ြမက်ပင်ေပါေသာအခါ

ြမည်တတ်သေလာ။ ွားသည်စားစရာ ှ ိေသာအခါ ေအာ် တတ်သေလာ။ ၆ မ မိန်ေသာအရာကိ

ဆားမပါဘဲ စား ိင် သေလာ။ ကက်ဥအကာသည် ဆိမ့်ေသာအရသာ ှ ိသေလာ။ ၇လက် ှ င့် မ မတိ့ ိင်၊

ငါမ ှ စ်သက် ိင်ေသာအရာကိ ွံလျက် ှ င့် ငါစားရ၏။ ၈ ငါေတာင်းေသာအရာကိ ရပါေစ။

ငါေတာင့်တေသာအရာကိ ဘရားသခင်ေပးသနားေတာ်မပါေစ။ ၉ ေတာင့်တေသာအရာဟမကား၊

ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိဖျက်ဆီးေတာ်မပါေစ။ လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ ငါ့ကိဆံးေစေတာ်မပါေစ။ ၁၀

ထိသိ့ြဖစ်လ င်ငါသည် သက်သာရ၏။ ငိြငင်ေသာ်လည်း သည်းခံမည်။ ငါ့ကိ ှ ေြမာေတာ်မမပါေစ ှ င့် ။

သန့် ှ င်ေတာ်မေသာသ၏စကားကိ ငါမြငင်းမဆန် ပီ။ ၁၁ ငါေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိရမည်အေကာင်း၊

ငါ့ခွန်အားကားအဘယ်သိ့နည်း။ ငါသည်ကိယ်အသက်ကိ ေစာင့် ရမည်အေကာင်း၊ ေနာက်ဆံးခံရေသာ

အကျိုးကား အဘယ်သိ့နည်း။ ၁၂ ငါ့ခွန်အားသည် ေကျာက်ခွန်အားြဖစ်သေလာ။

ငါ့အသားသည် ေကးဝါြဖစ်သေလာ။ ၁၃ ငါသည်ကိယ်ကိမမစ ိင်။ ငါ့ဥာဏ်လည်းကန် ပီ။ ၁၄

ဆင်းရဲြခင်းသိ့ေရာက်ေသာသ၏ အေဆွခင်ပွန်းသည် သနားအပ်၏။ မသနားလ င် အန တန်ခိး ှ င်ကိ

ေကာက် ွံ ေ့သာသေဘာ ှ င့် ကင်းလွတ်၏။ ၁၅ ငါ့ညီအစ်ကိတိ့သည် ေချာင်းေရက့ဲသိ့ လှည့်စား၍၊

ချိုင့် ၌စီးေသာေရက့ဲသိ့ေ ွ သွ့ား ကွယ်ေပျာက် တတ်က၏။ ၁၆ ထိေချာင်းေရသည်

ေရခဲေကာင့် ၎င်း၊ မထင် ှ ားေသာ မိဃ်းပွင့် ေ ကာင့် ၎င်း၊ ၁၇ အလွန်စီးတတ်ေသာ်လည်း၊

ေ ွးေသာအခါ ကွယ်ေပျာက်တတ်၏။ ေနပေသာအခါ မိမိေနရာ၌ ခန်း ေြခာက်တတ်၏။ ၁၈

ထိေရစီးေသာေချာင်းတိ့သည် လဲွသွား၍ တေ ွတ့ေ ွ ့ ကွယ်ေပျာက်တတ်က၏။ ၁၉

ေတမန်အမျိုးသားအစအေဝးတိ့သည် ှ ာ က၏။ ေ ှ ဘြပည်မှ ခရီးသွားေသာသအစအေဝးတိ့သည်

ေြမာ်လင့်လျက် လာက၏။ ၂၀ ေြမာ်လင့် ၍စိတ်ပျက် က၏။ ထိအရပ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ

ှ က်ေကာက်လျက် ေနက၏။ ၂၁ ထိအတ သင်တိ့သည်အချည်း ှ ီးသက်သက် ြဖစ် က၏။

ငါ ှ ိမ့်ချြခင်းကိြမင်လ င် ဆတ်၍ေနက၏။ ၂၂ ငါ့ထံသိ့လက်ေဆာင်ကိ ယခ့ဲကပါ။ သင်တိ့

ပစည်းဥစာထဲကထတ်၍ ငါ့ကိေပးကပါ။ ၂၃ ရန်သလက်မှငါ့ကိကယ်ယကပါ။ သရဲလက်မှ

ေ ွး တ် ကပါဟ ငါေြပာသေလာ။ ၂၄ ငါ့ကိဆံးမကပါ။ တိတ်ဆိတ်လျက်ေနပါမည်။

ငါမှားေသာအရာကိ ငါ့အားေဘာ်ြပကပါ။ ၂၅ မှန်ေသာစကားသည် တန်ခိး ကီး၏။ သင်တိ့

က့ဲရဲေ့သာစကားသည် အဘယ်မှာေနရာကျသနည်း။ ၂၆ ငါစကားေြပာ ံကာမ ကိ

အြပစ်တင်မည် ကံစည်ကသေလာ။ ေြမာ်လင့် စရာမ ှ ိေသာသ ေြပာေသာ စကားသည်

ေလသက်သက်ြဖစ်၏။ ၂၇ အကယ်၍သင်တိ့သည် မိဘမ ှ ိေသာသငယ်ကိ ှ ိပ်စက် က၏။

အေဆွခင်ပွန်းဘိ့ တွင်းကိတးက၏။ ၂၈ ငါ့ကိစိတ်မ ှ ိဘဲ ကည့် ကပါေလာ့။ သင်တိ့ေ ှ ့ မှာ

ငါလှည့် စားသေလာ။ ၂၉ ြပန်၍ဆင်ြခင် ကပါ။ မတရားသြဖင့် မ ပကပါ ှ င့် ။ ြပန်၍ဆင်ြခင် ကပါ။

ဤအမ၌ ငါသည် ေြဖာင့် မတ် ပါ၏။ ၃၀ ငါ့လ ာ၌ ေကာက်ေသာသေဘာ ှ ိသေလာ။ ငါသည်

ြမည်းစမ်း၍ အြပစ်ပါေသာအရာကိ ပိင်းြခား မသိ ိင်သေလာ။
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၇ လတိ့သည် ေြမ ကီးေပ မှာ ပင်ပန်းစွာအမထမ်း ရသည် မဟတ်ေလာ။ သေနရေသာ

ေနရ့က်တိ့သည် အငှါးခံေသာသ၏ ေနရ့က်က့ဲသိ့ ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂

ကန်ခံရေသာသသည် မိဃ်းချုပ်ေသာအချိန်ကိ ေတာင့်တ၍၊ အငှါးခံေသာသသည် အခရမည့်အချိန်ကိ

ေြမာ်လင့်သက့ဲသိ၊့ ၃ ထိနည်းတငါသည် ဒကေနလ့တိ့ ှ င့် ဆိင်ရ၏။ ပင်ပန်းစွာခံရေသာ

ညဥ့်တိ့သည်လည်း ငါ၏အငန်း အတာ ြဖစ်၏။ ၄ အဘယ်အခါမှ ညဥ့်ကန်၍ ငါထရပါမည်နည်း

ဟငါသည် ညည်းတွားလျက် အိပ်ရ၏။ မိဃ်းလင်းသည် တိင်ေအာင် လိှမ့်လျက် လးလျက်ေနရ၏။ ၅

ေလာက် ှ င့် ံ တိ့့သည် အဝတ်က့ဲသိ့ ငါ့ကိယ်ကိ ဖံးလမ်း က၏။ ငါ့အေရသည်ကဲွ၍ ယိလျက် ှ ိ၏။ ၆

ငါ့ေနရ့က်တိ့သည် ရက်ကန်းလွန်းထက်ြမန်၍ ေြမာ်လင့် ြခင်းမ ှ ိဘဲ လွန်သွားတတ်က၏။ ၇

ငါ့အသက်သည် ေလသက်သက်ြဖစ်ေကာင်းကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ေနာက်တဖန်ေကာင်းေသာ

အကျိုးကိ ငါမြမင်ရ။ ၈ ငါ့ကိ ြမင်ေသာသသည် ေနာက်တဖန်မြမင်ရ။ ကိယ်ေတာ်သည်

ကည့် ေတာ်မေသာအခါ ငါေပျာက်ပါ ပီ။ ၉ မိဃ်းတိမ်သည် ြပယ်ေပျာက်ကွယ်လွင့် သက့ဲသိ၊့

သချုင်းတွင်းထဲသိ့ ဆင်းေသာသသည် ေနာက်တဖန် မတက်ရ။ (Sheol h7585) ၁၀ မိမိအိမ်သိ့မြပန်ရ။

သ၏ေနရင်းအရပ်သည် ေနာက်တဖန် သကိ့မသိရ။ ၁၁ ထိ့ေကာင့် ငါသည်ကိယ် တ်ကိ မချုပ်တည်း။

စိတ်ပင်ပန်းလျက် ှ င့် စကားေြပာရ၏။ အလွန် ိးငယ် ေသာ စိတ် ှ င့် ြမည်တမ်းရ၏။ ၁၂ ငါသည်

ပင်လယ်ြဖစ်သေလာ။ နဂါးြဖစ်သေလာ။ ထိသိ့ြဖစ်ေသာေကာင့် ငါ့ကိအေစာင့်ထား ေတာ်မရသေလာ။

၁၃ ငါသည်အိပ်၍ သက်သာမည်။ ငါ့ခတင်သည် ချမ်းသာေပးမည်ဟ ငါဆိလ င်၊ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အိပ်မက်ကိေပးေတာ်မ၏။ ညဥ့် ပါ ံ အားြဖင့် ငါ့ကိ ထိတ်လန့်ေစေတာ်မ၏။

၁၅ ငါသည်ကိယ်အ ိးကိ ှ ေြမာသည်ထက် အသက်ချုပ်၍ေသရေသာအခွင့် ကိ သာ၍ ေတာင့်တ ပါ၏။

၁၆ ငါသည်အားေလျာ့လျက် ှ ိ၏။ အစဥ်မြပတ်အသက်မ ှ င်ရာ။ ငါ့ကိတတ်တိင်း

ှ ိေစေတာ်မပါ။ ငါ့အသက်သည် အခိးအေငွ ့ြဖစ်၏။ ၁၇ ကိယ်ေတာ်သည် လကိပမာဏပ၍

စိတ်စဲွလမ်း ေတာ်မမည်အေကာင်း၊ ၁၈ သကိ့နံနက်တိင်း အကည့်အ ကလာ၍၊

ခဏခဏစံစမ်းေတာ်မမည်အေကာင်း၊ လသည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်ပါသနည်း။ ၁၉

အဘယ်ကာလမှ ငါ့ကိမကည့်မ မျက် ှ ာ လဲေတာ်မမည်နည်း။ ငါသည်ကိယ်တံေထွးကိ မျိုရသည်

တိင်ေအာင်၊ အဘယ်ကာလမှ တတ်တိင်း ှ ိေစေတာ် မမည်နည်း။ ၂၀လကိေစာင့် ေတာ်မေသာအ ှ င်၊

အက ်ပ်အြပစ် ှ ိသည်မှန်ပါေစေတာ့။ ကိယ်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်း။ အက ်ပ်သည်

ကိယ်ကိကိယ် ွံ ့ ှ ာရ သည်တိင်ေအာင် အက ်ပ်ကိ အဘယ်ေကာင့် ပစ်စရာ စက်သွင်းေတာ်မသနည်း။

၂၁အက ်ပ်ြပစ်မှားြခင်းကိ အဘယ်ေကာင့် သည်းခံေတာ်မမသနည်း။ အက ်ပ်အြပစ်ကိ အဘယ်

ေကာင့် ေြဖ ှ င်းေတာ်မမသနည်း။ ယခမှာအက ်ပ်သည် ေြမမန့်၌အိပ်ရပါမည်။ ကိယ်ေတာ်သည်

နံနက်အချိန်၌ ှ ာေတာ်မေသာအခါ၊ အက ်ပ်မ ှ ိပါဟ မက်ဆိ၏။

၈ အာအမျိုးသားဗိလဒဒ် မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ သင်သည် အဘယ်မကာလပတ်လံး

ဤသိ့ေြပာမည်နည်း။ သင်ေြပာေသာစကားသည် အဘယ်မကာလ ပတ်လံး ေလြပင်းက့ဲသိ့

ြဖစ်မည်နည်း။ ၃ဘရားသခင်သည် မတရားသြဖင့် အြပစ်ေပးေတာ်မမည်ေလာ။ အန တန်ခိး ှ င်သည်

တရားကိ ဖျက်ေတာ်မမည်ေလာ။ ၄သင်၏သားသမီးတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊

ြပစ်မှားစဥ်တွင်၊ သတိ့ကိသတ်သင် ပယ် ှ င်းေတာ်မေသာ်လည်း၊ ၅ သင်သည်မဆိင်းမလင့် ၊

သန့် ှ င်းေြဖာင့် မတ်ေသာသေဘာ ှ င့် ဘရားသခင်ကိ ှ ာ၍၊ အန တန်ခိး ှ င် အား ေတာင်းပန်လ င်၊ ၆

စင်စစ်သင့်အတွက် ကိယ်ေတာ်သည်ထ ပီးလ င် သင်၏ေြဖာင့် မတ်ေသာေနရာကိ

ေကာင်းစားေစေတာ်မ သြဖင့် ၊ ၇ သင်သည်အစဦး၌ ငယ်ေသာ်လည်း၊ ေနာက်ဆံး၌

အလွန် ကီးပွါးလိမ့်မည်။ ၈ လွန်ေလ ပီးေသာကာလကိစစ်၍၊ ေ ှ းဘိးေဘးတိ့ကိ ေမးြမန်းြခင်းငှါ

အားထတ်ပါေတာ့။ ၉ ငါတိ့သည် မေန၏့သားြဖစ်၍ အလင်းမသိရပါ။ ေြမ ကီးေပ မှာ ငါတိ့ေနရေသာ

ေနရ့က်ကာလသည် အရိပ်သက်သက်ြဖစ်၏။ ၁၀ ထိသတိ့မကား၊ သင့် ကိဆံးမသွန်သင်၍ မိမိတိ့

စိတ် ှ လံးထဲက မက်ဆိကလိမ့်မည်။ ၁၁ ဂမာပင်သည် ွံ မ့ ှ ိဘဲ ကီးပွား ိင်သေလာ။

ြမစ်နားမှာ ေပါက်ေသာြမက်ပင်သည် ေရမ ှ ိဘဲ ကီးပွား ိင်သေလာ။ ၁၂ ထိအပင်သည်

စိမ်းလျက်မရိတ်မြဖတ်ေသာ်လည်း၊ အြခားအပင် ထက်သာ၍ ိး ွမ်းတတ်၏။ ၁၃

ထိသိ့ဘရားသခင်ကိ ေမ့ေလျာ့ေသာ သ အေပါင်းတိ့သည် ဆံးြခင်းသိ့ေရာက်ရကလိမ့်မည်။ အဓမလ

ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်းသည် ပျက်လိမ့်မည်။ ၁၄ ထိသေြမာ်လင့် စရာလမ်းသည်

ြပတ်လိမ့်မည်။ မီှခိေသာအရာသည်လည်း ပင့်ကေြမးက့ဲသိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၅ ထိသသည်

မိမိအိမ်ကိမီှ၍ အိမ်သည်အမီှမခံ။ လက် ှ င့် ကိင်ေသာ်လည်း မတည်ေစ ိင်။ ၁၆ သသည်

ေနပမှာစိမ်းလန်းလျက်၊အခက်အလက် အားြဖင့် မိမိဥယျာဥ်ကိ ှ ံ ့ြပားလျက်၊ ၁၇

အြမစ်အားြဖင့် စမ်းေရတွင်းကိဝိင်း၍ ေကျာက် ထေသာအရပ်ကိ ေတွ့ြမင်လျက် ှ ိေသာ်လည်း၊

၁၈ သကိ့သတ်သင်ပယ် ှ င်း၍၊ မိမိေနရာအရပ်က သင်သည်ငါမေတွမ့ြမင်စဖးဟ၍

သကိ့ြငင်းပယ်လိမ့်မည်။ ၁၉ ထိသဝမ်းေြမာက်ရာလမ်းသည် ထိသိ့ြဖစ်၍၊ သေနရာေြမ၌

အြခားသတိ့သည် ေပါက်ကလိမ့်မည်။ ၂၀ စံလင်ေသာသကိကား၊ ဘရားသခင် စွန့်ပစ်ေတာ်မမ။

မတရားသြဖင့် ပေသာ သတိ့ကိကား မစေတာ် မမ။ ၂၁ ရယ်ေမာရေသာအခွင့် ၊ င်လန်းစွာ တ် မက်

ရေသာအခွင့် ကိ သင်၌ေပးေကာင်းေပးေတာ်မမည်။ ၂၂သင့် ကိမန်းေသာ သတိ့သည် ှ က်ြခင်း ှ င့်

ဖံးလမ်းလျက် ှ ိရကလိမ့်မည်။ ဆိးေသာသေနရာအရပ် သည်လည်း ဆံး ံ းြခင်းသိ့ ေရာက်ရလိမ့်မည်ဟ

မက်ဆိ ၏။

၉ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ မှန်ပါ၏။ ထိစကားမှန်ေကာင်းကိငါသိ၏။ သိ့ေသာ်လည်း

လသည်ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ အဘယ် သိ့ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက် ိင်သနည်း။ ၃

ဘရားသခင်သည် အြပစ်တင်ြခင်းငှါ အလိေတာ် ှ ိလ င်၊ လသည်အြပစ်တေထာင်တွင် တခမ

မေြဖ ိင်။ ၄ဘရားသခင်သည်ထးဆန်းေသာဥာဏ်၊ ကီးစွာေသာတန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

အဘယ်သသည် အာဏာေတာ်ကိ ဆန်၍ေအာင် ိင်သနည်း။ ၅ ဘရားသခင်သည် ေတာင်တိ့ကိ

အမှတ်တမ့ဲ ေ ေ့တာ်မ၏။ အမျက်ထွက်၍ ေမှာက်လှန်ေတာ်မ၏။ ၆ ေြမ ကီးကိေ ွေ့စြခင်းငှါ

တွန်းေတာ်မ၍၊ ေြမတိင်းတိ့သည် တန်လပ်က၏။ ၇ ေနကိမှာထားေတာ်မ၍ သသည်မထွက်ရ။

ကယ်တိ့ကိလည်း ကွယ်ထားေတာ်မ၏။ ၈ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကိယ်ေတာ်တပါးတည်း

ြဖန့်မိးေတာ်မ၏။ သမဒရာလိင်းတံပိးကိ နင်းေတာ်မ၏။ ၉အာ ှ ကယ်၊ ခသိလကယ်၊ ခိမကယ်စမှစ၍

ေတာင်မျက် ှ ာ ကယ်တိက်တိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၁၀ စစ်၍မသိ ိင်ေအာင် အလွန် ကီးေသာအမ၊

မေရတွက် ိင်ေအာင်များ၍ အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ ပေတာ်မ၏။ ၁၁ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ကေတာ်မ၍

ကိယ်ေတာ်ကိငါမြမင်ရ။ ေ ှ ာက်ဘွားေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ်ကိငါမရိပ်မိရ။ ၁၂ သိမ်းယေတာ်မေသာအခါ

အဘယ်သသည် ဆီးတား ိင်သနည်း။ ကိယ်ေတာ်သည်အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ

အဘယ်သဆိဝ့ံသနည်း။ ၁၃ ဘရားသခင်သည် အမျက်ေြပေတာ်မမလ င်၊ မာန ကီး၍

အားေပးေသာသတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိမ့်ချ ြခင်းကိ ခံရက၏။ ၁၄ ထိမ မက ငါသည်အဘယ်သိ့

ြပန်ေလ ာက်ရအ့ံနည်း။ ေ ှ ေ့တာ်၌ အဘယ်သိ့ေသာစကားကိ ေ ွး၍ ေလာက်ရအ့ံနည်း။ ၁၅ ငါသည်

ေြဖာင့် မတ်ေသာ်လည်း ြပန်၍ မေလာက်ဝ့ံဘဲ၊ တရားမကိ ဆံးြဖတ်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ကိ

ေတာင်းပန် ံ မသာ ပရ၏။ ၁၆ ငါေခ ၍ အ ှ င်သည်ထးေတာ်မေသာ်လည်း၊ ငါ့စကားကိ

နားေထာင်ေတာ်မမည်ဟ ငါမယံ ိင်။ ၁၇အေကာင်းမကား၊ မိဃ်းသက်မန်တိင်းြဖင့် ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ၍၊

အေကာင်းမ ှ ိဘဲငါ၌ အနာတိ့ကိ များြပား ေစေတာ်မ၏။ ၁၈ ငါ့ကိ အသက် ရေသာအခွင့် မေပး။

ခါးစွာေသာ ေဝဒနာ ှ င့် ြပည့် စံေတာ်မ၏။ ၁၉ တန်ခိးကိအမီှ ပမည်ဆိေသာ်၊ ဘရားသခင်သည်

တန်ခိး ကီးေတာ်မ၏။ တရားကိအမီှ ပမည်ဆိြပန် ေသာ်၊ အဘယ်သသည် ငါ့ဘက်၌

သက်ေသခံမည်နည်း။ ၂၀ ကိယ်အြပစ်ကိ ေြပေစြခင်းငှါ ပလ င်၊ ကိယ်စကားအားြဖင့်

တရား ံ းလိမ့်မည်။ ငါသည် စံလင် ပီဟ ဆိြပန်လ င်၊ ငါ့သေဘာေကာက်ေကာင်း ထင် ှ ားလိမ့် မည်။

၂၁တဖန်စံလင်ေသာ်လည်း၊ ကိယ်စိတ်သေဘာကိ ကိယ်မသိရ။ ကိယ်အသက်ကိ ပမာဏမ ပရ။ ၂၂

ငါေြပာအ့ံေသာစကားတချက်ဟမကား၊ ဘရားသခင်သည် စံလင်ေသာသတိ့ကိ၎င်း၊ ဆိးညစ်ေသာ

သတိ့ကိ၎င်း ဖျက်ဆီးေတာ်မတတ်၏။ ၂၃ ချက်ြခင်းေဘးတစံတခ ေရာက်ေသာအခါ၊

အြပစ်မ ှ ိေသာသခံရသည်အေကာင်းကိ ရယ်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ေြမ ကီးကိလဆိးတိ့ လက်၌အပ်၍၊

တရားသ ကီးတိ့၏ မျက် ှ ာကိ ဖျက်ေတာ်မ၏။ သိ့မဟတ် ထိအမကိ စီရင်ေသာသကားအဘယ်သနည်း။

၂၅တ မိမှ့တ မိသိ့့ စာပိ့ေသာလလင်ထက်၊ ငါ့ေန့ ရက်တိ့သည် လျင်ြမန်၍၊ ေကာင်ကျိုးကိမခံရဘဲ

ေြပးတတ် က၏။ ၂၆ လျင်ြမန်ေသာ သေဘာက့ဲသိ့၎င်း၊ အေကာင်ကိ သတ်လာေသာ

ေ လင်းတက့ဲသိ့၎င်း၊ လွန်သွားတတ်က ၏။ ၂၇ ငါသည်ြမည်တမ်းေသာ စကားကိြဖတ်၍၊

င်လန်းေသာမျက် ှ ာကိေဆာင်လျက်၊ ရဲရင့် ြခင်းသိ့ ေရာက်မည်ဟ ငါဆိေသာ်လည်း၊ ၂၈ ငါခံရေသာ

ဒကေဝဒနာများေသာေကာင့် ၊ ေ ကာက်ေသာသေဘာ ှ ိ၏။ အြပစ်လတ်ေစဟ ငါ၌စီရင်ေတာ်

မမေကာင်းကိ ငါသိ၏။ ၂၉ ငါသည် အြပစ်သင့် ေရာက်သည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်ေကာင့်

အချည်း ှ ီး ကိးစားရမည်နည်း။ ၃၀ ငါ့ကိယ်ကိ မိဃ်းပွင့် ေရ ှ င့် ေဆး၍၊ ငါ့လက်ကိ

ှ င်း ှ င်းစင် ကယ်ေစေသာ်လည်း၊ ၃၁ ံ ထဲ့သိ့ တွန်းချေတာ်မ၍၊ ငါ့အဝတ်ပင် ငါ့ကိယ် ကိ ွံ လိမ့်မည်။

၃၂ ငါသည် ဘရားသခင်၏စကားကိ တဦး ှ င့်တဦး တရားေတွ့ ိင်မည်အေကာင်း၊ ဘရားသခင်သည်

ငါက့ဲသိ့ လြဖစ်ေတာ်မသည်မဟတ်။ ၃၃ ငါတိ့ ှ စ်ဦးကိ ဆီးတားပိင်ေသာ စပ်ကားေန အမေစာင့် မ ှ ိ။

၃၄ ငါ့ကိဒဏ်ခတ်ေတာ်မမပါေစ ှ င့် ။ ပေတာ်မေသာ ေဘးေကာင့် ငါမေကာက်ပါေစ ှ င့် ။ ၃၅

သိ့ြဖစ်လ င်၊ ငါသည်မေကာက်ဘဲေြပာရေသာ အခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ ယခမကား၊ ေြပာရေသာအခွင့် ကိမရ။

၁၀ ငါ့ဝိညာဥ်သည် အသက်ကိ ငီးေငွ၏့။ ြမည်တမ်း ေသာအြပစ်ကိ ခံရမည်။

စိတ်အလွန် ိးငယ်၍ ေြပာရ မည်။ ၂ဘရားသခင်ကိ ေလာက်ရေသာစကားဟမကား၊

အက ်ပ်ကိ အြပစ်စီရင်ေတာ် မမပါ ှ င့် ။ အက ်ပ် ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပေတာ်မမည်အေကာင်းကိ

ြပေတာ်မပါ။ ၃ ကိယ်ေတာ်သည် ှ ဥ်းဆဲေတာ်မသင့်သေလာ။ ကိယ်တိင်ဖန်ဆင်းေသာအရာကိ ွံ ှ ာ၍၊

လဆိးတိ့၏ အ ကံအစည်ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မသင့်သေလာ။ ၄ ကိယ်ေတာ်သည်
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ပမျက်စိ ှ ိေတာ်မသေလာ။ လြမင်သည်နည်း တြမင်ေတာ်မသေလာ။ ၅ ကိယ်ေတာ်၏ေနရ့က်တိ့သည်

လေနရ့က်က့ဲသိ့ ြဖစ်ပါသေလာ။ ကိယ်ေတာ်၏ ှ စ်တိ့သည် လေယာက်ျား ေနရ့က်က့ဲသိ့ ြဖစ်ပါသေလာ။

၆အက ်ပ် ပေသာ ဒစ ိက်ကိစစ်၍ အြပစ်ကိ ေတွ့ြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် ှ ာေတာ်မသနည်း။ ၇

အက ်ပ်သည် လဆိးမဟတ်ေကာင်း ှ င့် လက်ေတာ်မှ အဘယ်သမ မကယ်မ တ် ိင်ေ ကာင်းကိ

သိေတာ်မ၏။ ၈ အက ်ပ်တကိယ်လံးကိ လက်ေတာ် ှ င့် ေစ့စပ်စွာ ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

ယခဖျက်ဆီးေတာ်မမည် ေလာ။ ၉ သ ွတ်ကိလပ်သက့ဲသိ့ အက ်ပ်ကိလပ်ေတာ်မေကာင်းကိ

ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ တဖန်ေြမမန့် ြဖစ်ေစေတာ်မမည်ေလာ။ ၁၀အက ်ပ်ကိ ိက့ဲ့သိ့ သွန်းေလာင်း၍၊

ဒိန်ခဲက့ဲသိ့ ခဲေစေတာ်မ ပီ မဟတ်ေလာ။ ၁၁အေရအသားြဖင့် ဖံးလမ်း၍၊ အ ိး ှ င့်အေကာ တိ့ြဖင့်

ခိင်ခ့ံေစေတာ်မ ပီ။ ၁၂ အသက် ှ င်ရေသာအေကာင်း ှ င့်တကွ ေကျးဇးများကိ ပေတာ်မ ပီ။

ကည့် ပစြခင်း ေကျးဇးေတာ်သည် လည်း အက ်ပ်၏ဝိညာဥ်ကိမစပါ ပီ။ ၁၃

ယခေရာက်ေသာအမတိ့ကိလည်း၊ ှ လံးေတာ်၌သိထား၍ ကံစည်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ေရာက်ေကာင်း

ကိ အက ်ပ်သိပါ၏။ ၁၄အက ်ပ်သည် ြပစ်မှားလ င်၊ ကိယ်ေတာ် မှတ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်အြပစ်ကိ

လတ်ေတာ်မမည် မဟတ်။ ၁၅အက ်ပ်သည်ဆိးညစ်လ င် အမဂလာ ှ ိပါ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ်လည်း

ကိယ်မျက် ှ ာကိမြပရ။ ကိယ်ခံရေသာ ဒကဆင်းရဲကိ ဆင်ြခင်၍ မိန်းေမာေတွေဝလျက် ေနရ ပါ၏။ ၁၆

အက ်ပ်ထလင် ကိယ်ေတာ်သည် ြခေသ့က့ဲသိ့ အက ်ပ်အေပ သိ့ ခန်၍ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ

အြခင်းအရာတိ့ကိ ြပေတာ်မ၏။ ၁၇ အက ်ပ်တဘက်၌ သက်ေသခံေတာ်မချက် များြပား၍၊

အမျက်ေတာ်ကိ တိးပွါးေစြခင်းငှါ ပေတာ် မသြဖင့် ၊ အက ်ပ်တဘက်၌ ရန်စစ်တိ့သည် အထပ်

ထပ်ထကပါ၏။ ၁၈ အက ်ပ်ကိ အမိဝမ်းထဲက အဘယ်ေကာင့် ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မသနည်း။

ထိသိ့ ပေတာ်မမလ င် အက ်ပ် သည်အသက်မ ှ ိ၊ အဘယ်သမ အက ်ပ်ကိမြမင်ရပါ။ ၁၉ ထိသိ့

အက ်ပ်သည် မြဖစ်သက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်ကိအမိဝမ်းထဲမှ သချုင်းသိ့ ေဆာင်ပိ့ရ က၏။ ၂၀

အက ်ပ် ေနရ့က်တိ့သည် နည်းပါးသည် မဟတ် ေလာ။ ၂၁ ေမှာင်မိက် ှ င့် ေသြခင်း

အရိပ်ဖံးလမ်းေသာြပည်၊ ၂၂ ေသြခင်းအရပ်ြဖစ်ေစေသာ ညဥ့်က့ဲသိ့တခဲနက်မိက်သြဖင့် ၊

အလင်းပင်ေမှာင်မိက်သက်သက်ြဖစ်၍၊ ှ င်းလင်းြခင်းအလင်၊ မ ှ ိေသာြပည်၊ အက ်ပ်တခါေရာက် ပီးမှ

တဖန်ြပန်၍ မလာရေသာြပည်သိ့ အက ်ပ် သား၍မေရာက်မီှ၊ သက်သာြခင်း အနည်းငယ် ှ ိပါမည်

အေကာင်းေနေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ တတ်တိင်း ှ ိေစ ေတာ်မပါဟ မတ်ဆိ၏။

၁၁ ေနမတ်အမျိုးသား ေဇာဖာ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ စကားများ၍

အကျိုး ှ ိသည်မဟတ်။ တ်သီး ေကာင်းေသာသသည် မိမိအြပစ် ှ င့် လွတ်ရမည်ေလာ။ ၃

သင်ေြပာေသာမသာစကားေကာင့် သတပါးတိသ့ည် တိတ်ဆိတ်စွာေနရမည်ေလာ။ သင်က့ဲရဲေ့သာအခါ

အဘယ်သသည် အ ှ က်မကဲွေနရမည်နည်း။ ၄သင်က၊ ငါ့စကားေြဖာင့်၏။ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌

ငါသန့် ှ င်း၏ဟ ဆိမိ ပီ။ ၅ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မပါေစ။ သင့်တဘက်၌ တ်ေတာ်ကိ ဖွင့် ေတာ်မပါေစ။

၆ နက်နဲေသာ ပညာအရာတည်းဟေသာသင်နားလည် ိင်သည်ထက်၊ ှ စ်ဆသာေသာအရာတိ့ကိ

သင့်အားြပေတာ်မပါေစ။ ထိသိ့ြပေတာ်မလ င် သင်သည် အြပစ်ခံထိက်သည်အတိင်း

အြပစ်ေပးေတာ်မမေကာင်း ကိသိရလိမ့်မည်။ ၇သင်သည် ဘရားသခင်၏ ဇာတိေတာ်ကိ စစ်၍

ေတွ့ ိင်သေလာ။ အန တန်ခိး ှ င်၏ ဇာတိကိ စစ်၍ အကန်အစင် နားလည် ိင်သေလာ။ ၈

မိဃ်းေကာင်းကင်ကိမီှသည်ြဖစ်၍ သင်သည်အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်း။ မရဏာ ိင်ငံထက် နက်သည်

ြဖစ်၍ သင်သည်အဘယ်သိ့ သိ ိင်သနည်း။ (Sheol h7585) ၉ အတိင်းအ ှ ည်သည်

ေြမ ကီးကိလွန်လျက် သမဒရာထက်သာ၍ ကျယ်ဝန်းလျက် ှ ိ၏။ ၁၀ ဘရားသခင်သည်

ဘမ်းဆီးချုပ်ထား၍ စစ်ေကာေတာ်မလ င် အဘယ်သဆီးတား ိင်သနည်း။ ၁၁ဘရားသခင်သည်

ဆိးေသာသတိ့၏ သေဘာကိ သိေတာ်မ၏။ သတိ့အမှတ်တမ့ဲ ပေသာ ဒစ ိက်ကိ သိြမင်ေတာ်မ၏။ ၁၂

သိ့ေသာ်လည်း ိင်းေသာြမည်းကေလးသည် လအြဖစ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ လမိက်သည် ပညာ

သတိရလိမ့်မည်။ ၁၃ သင်သည် စိတ် ှ လံးကိ ြပင်ဆင်၍ လက်တိ့ကိ ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့

ဆန့်လ င်၎င်း၊ ၁၄သင် ပေသာ ဒစ ိက်ကိပယ်၍ သင့် အိမ်၌ ဆိးညစ်ေသာအမကိ လက်မခံလ င်၎င်း၊

၁၅ အညစ်အေကး ှ င့်ကင်းလွတ်ေသာ မျက် ှ ာကိ ြပရလိမ့်မည်။ စိးရိမ်စရာအေကာင်းမ ှ ိ ၊ တည်ကည်

လိမ့်မည်။ ၁၆ ခံ ပီးေသာဒကဆင်းရဲကိ ေမ့ေလျာ့လိမ့်မည်။ လွန်သွား ပီးေသာ ေရကိက့ဲသိ့

ေအာက်ေမ့လိမ့်မည်။ ၁၇ သင်၏အသက်သည်မွန်းတည့်အေရာင်ထက် ထွန်းလင်းလိမ့်မည်။

ယခေမှာင်မိက်ေသာ်လည်း နံနက် က့ဲသိ့ လင်းလိမ့်မည်။ ၁၈ ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိေသာေကာင့်

မစိးရိမ်ဘဲေနလိမ့်မည်။ ယခအ ံ းခံရေသာ်လည်း လံ ခံစွာ ငိမ်ဝပ်လိမ့်မည်။ ၁၉ အိပ်ေသာအခါ

အဘယ်သမ မေချာက်မလှန့်ရ။ လများတိ့သည် သင့် ကိေတာင်းပန် ကလိမ့်မည်။ ၂၀ ဆိးေသာ

သတိ့၏မျက်စိသည် အားေလျာ့လိမ့်မည်။ သတိ့သည် ေြပး၍မလွတ်ရက။ သတိ့ေြမာ်လင့်

စရာအေကာင်းသည် အခိးအေငွသ့က်သက်ြဖစ်သည်ဟ မက်ဆိ၏။

၁၂ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ သင်တိ့သာလ င် လြဖစ်၍၊ သင်တိ့ ှ င့်အတ

ဥာဏ်ပညာေသလိမ့်မည်ဟ ယံမှားစရာမ ှ ိရ။ ၃ သိ့ေသာ်လည်း ငါသည်

သင်တိ့က့ဲသိ့ဥာဏ် ှ ိ၏။ သင်တိ့ထက် ငါယတ်ည့ံသည်မဟတ်။ ဤက့ဲသိ့ေသာ အရာများကိ

အဘယ်သသည် နားမလည်းဘဲေနသနည်း။ ၄ ငါသည် ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ

ခံရအ့ံေသာငှါဆေတာင်းပဌနာ ပစဥ်တွင်၊ အိမ်နီးချင်း ြပက်ယယ် ပသည်ကိ ခံရေသာသြဖစ်၏။

အြပစ်မ ှ ိ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ြပက်ယယ် ပြခင်းကိ ခံရပါသည် တကား။ ၅

ေချာ်လဲလေသာသကိ ပစ်လိက်ေသာမီးခွက် က့ဲသိ့ ေကာင်းစားေသာသသည် မှတ်တတ်၏။ ၆

ထားြပလပ်ေသာသတိ့၏ေနရာသည် ေကာင်း စားတတ်၏။ ဘရားသခင်၏ အာဏာေတာ်ကိဆန်ေသာ

သတိ့သည် လံ ခံစွာေန၍၊ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ စည်းစိမ်ကိ ခံစားတတ်က၏။ ၇

သားမျိုး ှ င့် မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့ကိ ေမးြမန်း ေလာ့။ သတိ့သည် ေဟာေြပာသွန်သင် ကလိမ့်မည်။

၈ ေြမ ကီး ှ င့် ပင်လယ်ငါးတိ့ကိ ေမးြမန်းေလာ့။ သတိ့သည် ြပသ၍ ဥပေဒသေပးကလိမ့်မည်။ ၉

ဤအမတိ့ကိ ထာဝရဘရားစီရင်ေတာ်မ ေကာင်းကိ၊ ထိတိရစာန်တေကာင်မ မသိဘဲေနသေလာ။ ၁၀

အသက် ှ င်ေသာသတဝါအေပါင်းတိ့၏ ဇိဝ အသက် ှ င့် လသတဝါခပ်သိမ်းတိ့၏ ထွက်သက်ဝင်သက်

သည် ဘရားသခင့်လက်ေတာ်၌ ှ ိ၏။ ၁၁ ခံတွင်းသည်အစာကိြမည်းစမ်းသက့ဲသိ၊့ နားသည် စကားကိ

စံစမ်းသည် မဟတ်ေလာ။ ၁၂ အသက်အ ွယ် ကီးေသာ သတိ့သည် ဥာဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့်စံ က၏။ ၁၃

ဘရားသခင်မကား၊ ဥာဏ်သတိ၊ အစွမ်းသတိ ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ပညာသတိကိ ေပး ိင်ေသာ

အခွင့် ှ ိေတာ်မ၏။ ၁၄ ဖိဖျက်ေတာ်မလ င် အဘယ်သမ တည်ေဆာက်ရေသာ အခွင့် မ ှ ိ။

လကိ ချုပ်ထားေသာ်မလ င် အဘယ်သမ လတ်ရေသာအခွင့် မ ှ ိ။ ၁၅ ေရများကိ

ဆီးတားပိတ်ပင်ေတာ်မလ င် ခန်းေြခာက်ရ၏။ တဖန် လတ်ေတာ်မ၍ ေြမ ကီးကိ လမ်းမိး က၏။ ၁၆

တန်ခိးေတာ်၊ ဥာဏ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ မှားေသာသ ှ င့် မှားေစေသာသတိ့ကိ ပိင်ေတာ်မ၏။ ၁၇

တိင်ပင်မးမတ်တိ့ကိ ဘမ်းဆီးသိမ်းသွားေတာ်မ၏။ တရားသ ကီးတိ့ကိ းသွပ်ေစေတာ်မ၏။ ၁၈

ှ င်ဘရင်တိ့ကိ အရာမှချ၍ ခါး ကိး ှ င့် ချည်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ

ဘမ်းဆီးသိမ်းသွား၍၊ သရဲတိကိ့လည်း ံ းေစေတာ်မ၏။ ၂၀ တ်သတိ ှ ိေသာ သတိ့ကိ စကားအေစ၍၊

အသက် ကီးေသာသတိ့မှပညာကိ တ်ေတာ်မ၏။ ၂၁ မင်းသားတိ့ကိ အ ှ က်ခဲွ၍၊ အား ကီးေသာ

သတိ့ကိ တ်ချေတာ်မ၏။ ၂၂ ေမှာင်မိက်ထဲ၌ နက်နဲေသာအရာတိ့ကိ ထင် ှ ားေစ၍၊

ေသြခင်းအရိပ်ကိအလင်းထဲသိ့ ထတ်ေဘာ်ေတာ် မ၏။ ၂၃ တိင်း ိင်ငံတိ့ကိချီးေြမာက်၍

တဖန်ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ တိင်း ိင်ငံတိ့ကိ ကျယ်ေစြခင်းငှါ၎င်း ကျဥ်းေစ ြခင်းငှါ၎င်း၊ ပေတာ်မ၏။

၂၄ ေြမသားတိ့တွင် အ ကီးလပ်ေသာသတိ့မှ ဥာဏ်ကိ တ်၍၊ လမ်းမ ှ ိေသာ ေတာ၌လှည့်လည်ေစေတာ်

မ၏။ ၂၅သတိ့သည်အလင်းမ ှ ိ။ ေမှာင်မိက်၌ စမ်းသပ်လျက်သွားရက၏။ယစ်မးေသာသက့ဲသိ့

တိမ်းယိမ်းလျက် သွားေစေတာ်မ၏။

၁၃ ထိအမအလံးစံတိ့ကိ ငါ့မျက်စိသည် ြမင် ပီ။ ငါ့နားသည်လည်း ကား၍နားလည် ပီ။ ၂

သင်တိ့သိသမ ကိ ငါသိ၏။ သင်တိ့ထက် ငါယတ် ည့ံသည်မဟတ်။ ၃အန တန်ခိး ှ င်အား

ငါေလာက်ရေသာအခွင့် ၊ ဘရားသခင် ှ င့် ငါေဆွးေ ွးရေသာအခွင့် ှ ိပါေစေသာ။ ၄သင်တိ့သည်

တေယာက်မ မကင်း၊ မသာကိ ပြပင်ေသာသ၊ အသံးမရေသာေဆးသမား ြဖစ်က၏။ ၅သင်တိ့သည်

စကားတခွန်းကိမ မေြပာဘဲတိတ်ဆိတ်စွာေနကပါေစ။ ထိသိ့ေနလ င် စင်စစ်ပညာ ှ ိက့ဲသိ့

ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၆ ငါေြပာမည်အကျိုးအေကာင်းစကားကိ နားေထာင် ကပါေလာ့။ ငါ့ တ် ှ င့်

ေဆွးေ း ှ ီးေ ှ ာမည့် စကားကိ ှ လံးသွင်း ကပါေလာ့။ ၇ သင်တိ့သည် လျစ်လျူေသာစိတ်မ ှ ိဘဲ

ဘရားသခင့်ဘက်၌ ေြပာချင်သေလာ။ ဘရားသခင့်ဘက်၌ေန၍ မသာကိသံးချင်သေလာ။ ၈

မျက် ှ ာေတာ်ကိေထာက်လျက်သာ၊ ဘရားသခင့်တဘက်၌ေန၍ ြငင်းခံစစ်တိက်ချင်သေလာ။ ၉

သင်တိ့ကိကျပ်တည်းစွာ စစ်ေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့၌ ေကျးဇး ှ ိလိမ့်မည်ေလာ။ လကိလှည့်စားသက့ဲသိ့

ဘရားသခင်ကိ လှည့် စား ိင်သေလာ။ ၁၀သင်တိ့သည် လ ို ့ဝှက်၍ သမ့ျက် ှ ာကိ ေထာက်လ င်၊

စင်စစ်သင်တိ့ကိ ဆံးမေတာ်မမည်။ ၁၁ သင်တိ့သည် တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ေကာင့်

မေကာက်ကသေလာ။ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ဂဏ် ေတာ်ေကာင့် မထိတ်လန့် ကသေလာ။ ၁၂

သင်တိ့၏နည်းဥပေဒသစကားသည် ေြမမန့် ထက်သာ၍ေပါ့၏။သင်တိ့ ခိလံေသာ မိ ့ ိ းသည်လည်း

သ ွတ် မိ ့ ိ းက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၁၃ တိတ်ဆိတ်စွာေန၍ ငါေြပာပါရေစ။ သိ့ ပီးမှ အမေရာက်ချင်တိင်း

ေရာက်ပါေလေစ။ ၁၄ သိ့ေသာ်လည်း ငါသည် ကိယ်အသားကိ ပစပ် ှ င့် ကိက်ချီလျက်၊

ကိယ်အသက်ကိလည်း လက် ှ င့် ကိက် လျက် ေဆာင်သွားမည်။ ၁၅ ငါ့ကိသတ်ေတာ်မ၍၊

ငါေြမာ်လင့် စရာမ ှ ိေသာ်လည်း၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ ကိယ်အြပစ်ေြဖရာစကားကိ ငါေလာက်ထားမည်။ ၁၆

ထိသိ့ ပလ င် ငါ၏ကယ်တင်ရာအေကာင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ အဓမလသည် အထံေတာ်သိ့မဝင်ရ။ ၁၇

ငါ့စကားကိ ေစ့ေစ့မှတ်ကေလာ့။ ငါ့ေလာက် ထားချက်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၈ယခငါ့အမကိ

ငါြပင်ဆင် ပီ။ ငါ၌အြပစ်လွတ်ြခင်း ထင် ှ ားမည်ဟ ငါသိ၏။ ၁၉ ငါ့အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပမည့်သကား၊
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အဘယ်သနည်း။ ထိသိ့ေဘာ်ြပလ င် ငါသည် တိတ်ဆိတ်စွာေန၍ အေသခံပါမည်။ ၂၀

ဒဏ်ခတ်ြခင်း ှ စ်ပါးကိသာ ေလ ာ့ေတာ်မပါ။ ထိသိ့ေလ ာ့လ င် ကိယ်ေတာ်ကိ မေ ှ ာင်ပါ။ ၂၁

လက်ေတာ်ကိသိမ်းေတာ်မပါ။ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာေတာ်အားြဖင့် အက ်ပ်ကိ

ေချာက် ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၂၂ ထိအခါေခ ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ြပန်ေလာက်ပါမည်။ သိ့မဟတ်

အက ်ပ်သည် အရင်ေလာက်ပါမည်။ ကိယ်ေတာ်အမိန့် ှ ိေတာ်မပါ။ ၂၃ အက ်ပ် ပမိေသာ

ဒစ ိက်အြပစ်တိ့သည် အဘယ်မ ေလာက်များပါသနည်း။ အက ်ပ်ြပစ်မှား ကျူးလွန်ြခင်းအြပစ်တိ့ကိ

အက ်ပ်အား ြပေတာ်မပါ။ ၂၄ ကိယ်ေတာ်သည် မျက် ှ ာေတာ်ကိလဲ၍ အဘယ်ေကာင့် အက ်ပ်ကိ

ရန်သက့ဲသိ့ မှတ်ေတာ်မသနည်း။ ၂၅ ေလတိက်ေသာသစ် ွက်ကိ ေချာက်လှန့်ေတာ်မ မည်ေလာ။

ြမက်ေြခာက်ကိ မီှေအာင်လိက်ေတာ်မမည် ေလာ။ ၂၆ အက ်ပ်၌ ြပင်းစွာေသာအြပစ်တင်ေသာ

စကားကိမှတ်ထားေတာ်မ၏။ အက ်ပ်အသက်ငယ်စဥ် တွင် ပမိေသာအြပစ်ေကာင့်

ယခခံေစေတာ်မ၏။ ၂၇ အက ်ပ်ကိထိတ်ခတ်လျက်၊ အက ်ပ်ထွက်ရာ လမ်း ှ ိသမ ကိ

ေစာင့်လျက်ေန၍၊ အက ်ပ်ပတ်လည်၌ စည်းလပ်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိသိ့ခံရေသာသသည်

ေဆွးေြမ့ေသာအရာက့ဲသိ့၎င်း၊ ပိး ွကိက်စားေသာအဝတ်က့ဲသိ့၎င်း အားေလျာ့ ပျက်ရပါ၏။

၁၄ လသည် မိန်းမဘွားေသာသြဖစ်သြဖင့် ၊ အသက်တိ၍ ဒက ှ င့် ြပည့် စံပါ၏။

၂ ပန်းပွင့် က့ဲသိ့ပွင့် ၍ ရိတ်ြဖတ်ြခင်းကိခံရပါ၏။ မတည်မရပ်ဘဲ အရိပ်က့ဲသိ့

ေ ွ သွ့ားတတ်ပါ၏။ ၃ ထိသိ့ေသာသကိ ကိယ်ေတာ် ကည့် မှတ်ေတာ်မ သေလာ။

အက ်ပ် ှ င့်ဘက်၍တရားေတွေ့တာ်မမည် ေလာ။ ၄ မသန့် ှ င်းေသာအရာထဲကသန့် ှ င်းေသာအရာကိ

အဘယ်သ ထတ်ေဘာ် ိင်သနည်း။ အဘယ်သမ မထတ်မေဘာ် ိင်ပါ။ ၅ လ၏ေနရ့က်တိ့ကိ

မှတ်သား၍၊ သေနရေသာ လအေရအတွက်ကိ ကိယ်ေတာ်သည်သိသြဖင့် ၊ သ မလွန် ိင်ေသာ

အပိင်းအြခားကိ ထားေတာ်မေသာ ေကာင့် ၊ ၆ မျက်စိေတာ်ကိ လဲ၍ လသည်သငှါးက့ဲသိ့ မိမိ ေနရ့က်ကိ

လွန်ေစသည်တိင်ေအာင် ငိမ်ဝပ်ရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါ။ ၇ သစ်ပင်ကိခတ်ေသာ်လည်း၊

အငတ်အချည်း စည်းမ ှ ိဘဲ အတက်ေပါက်ေလဦးမည်ဟ ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိ၏။ ၈ ေြမထဲမှာ

အြမစ်ေဟာင်း၍၊ ေြမေပ မှာ အငတ်ေသေသာ်လည်း၊ ၉ ေရေငွေ့ကာင့် အတက်ေပါက်၍၊ ပျိုးပင်က့ဲသိ့

အ ွန့်တိ့ ှ င့် ြပည့်စံလိမ့်မည်။ ၁၀လမကားေသ၍ ေဆွးေြမ့တတ်၏။ လသည် အသက်ချုပ် ပီးလ င်

အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ၁၁ အိင်ေရြပတ်သက့ဲသိ့၎င်း၊ ြမစ်ေရခန်းေြခာက် သက့ဲသိ့၎င်း၊ ၁၂

လသည်အိပ် ပီးမှ ေနာက်တဖန်မထရ။ မိဃ်း ေကာင်းကင်မကန် မဆံးမီှတိင်ေအာင်

မ ိးရ။ အအိပ် အေပျာ်မပျက်ရ။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ သချုင်းတွင်း၌

ဝှက်ထားေတာ်မပါေစ။ အမျက်ေတာ်မလွန်မီှတိင်ေအာင် ကွယ်ကာေတာ်မပါေစ။ အက ်ပ်

ကိေအာက်ေမ့စရာ အချိန်ကိ ချိန်းချက်ေတာ်မပါေစ။ (Sheol h7585) ၁၄ လသည်

ေသလင်အသက် ှ င်ြပန်ပါလိမ့်မည်ေလာ။ အက ်ပ် ေြပာင်းလဲချိန်မေရာက်မီှ၊ ပင်ပန်းစွာ

အမထမ်းရေသာ ေနရ့က်ကာလပတ်လံးသည်းခံလျက်ေန ပါမည်။ ၁၅အက ်ပ်ကိ ေခေတာ်မပါ။

အက ်ပ်ြပန် ေလာက်ပါမည်။ ကိယ်တိင်ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ အရာကိ သနားြခင်း စိတ် ှ ိေတာ်မပါ။

၁၆ယခမှာ အက ်ပ်ေြခရာတိကိ့ ကိယ်ေတာ်သည် ေရတွက်၍၊ အက ်ပ်အြပစ်တိ့ကိ ေစာင့် ေတာ်မ၏။

၁၇ အက ်ပ်သည် မှားြခင်းအေကာင်းအရာကိ အိတ်၌တံဆိပ်ခတ်၍၊ အက ်ပ်ဒစ ိက်အြပစ်အေပ မှာ

အထပ်ထပ်အြပစ်တင်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ပိေသာေတာင်သည် ကွယ်ေပျာက်တတ်ပါ၏။

ေကျာက်သည်လည်း မိမိေနရာမှ ေ ွေ့လျာ့တတ်ပါ၏။ ေရတိက်ေသာေကျာက်ခဲသည်လည်း

ပွန်းတတ်ပါ၏။ ၁၉လမ်းမိးေသာေရ ှ င့်အတ ေြမမန့်ပါသွားတတ်ပါ၏။ ထိအတ ကိယ်ေတာ်သည်

လေြမာ်လင့် စရာ အေကာင်းကိ ဖျက်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ကိယ်ေတာ်သည် လကိ အစဥ် ိင်ေတာ်မ၍၊

လသည်ကွယ်ေပျာက်တတ်ပါ၏။ ထးြခားေသာမျက် ှ ာ ကိ ေပး၍ အြခားသိ့ လတ်လိက်ေတာ်မ၏။ ၂၁

သ၏သားတိ့သည် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာ်လည်း သသည်မသိရပါ။ ှ ိမ့်ချြခင်းသိ့

ေရာက်ေသာ် လည်း ထိအမကိပင် မရိပ်မိပါ။ ၂၂ သိ့ရာတွင် သ၏ကိယ်သည်ကိက်ခဲလျက်၊

သ၏ဝိညာဥ်သည်ညည်းတွားလျက်ေနရပါသည်ဟ မတ်ဆိ၏။

၁၅ တဖန်ေတမန် အမျိုးသားဧလိဖတ် မက်ဆိသည် ကား၊ ၂ ပညာ ှ ိေသာသသည်

ေလ ှ င့်တေသာ အချည်း ှ ီးစကားကိ ေြပာသင့်သေလာ။ မိမိဝမ်းကိ အေ ှ ေ့လ

ှ င့် ြပည့်ေစသင့်သေလာ။ ၃ အကျိုးမ့ဲေသာစကား၊ ေကျးဇးမ ပ ိင်ေသာ စကား ှ င့်

ေဆွးေ းသင့်သေလာ။ ၄သင်သည် ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ့ြခင်းအကျင့် ၌ အကျိုးမ ှ ိဟ ဆိလိ၏။

ဆိေတာင်းပဌနာ ပရာ ဝတ်ကိ ဆီးတားတတ်၏။ ၅သင်သည်ကိယ် တ်ြဖင့် ကိယ်အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပ၏။

ပရိယာယ် ပေသာ သ၏စကားကိ သံးတတ်၏။ ၆ ငါသည် သင့် ကိအြပစ်မတင်၊ သင့် တ်သည်

သင့် ကိအြပစ်တင်၏။ သင့် တ်ခမ်းတိ့သည် သင့်တဘက် ၌ သက်ေသခံ၏။ ၇ သင်သည်

အဦးဆံးဘွားေသာလ ြဖစ်သေလာ။ ေတာင်များကိ မဖန်ဆင်းမီှ သင့် ကိဖန်ဆင်းသေလာ။ ၈

ဘရားသခင် ှ င့် တိတ်ဆိတ်စွာတိင်ပင်ဘး သေလာ။ ပညာကိ ကိယ်၌အကန်အစင် သိမ်းထား ပီ ေလာ။

၉ ငါတိ့မသိ၊ သင်သိေသာအရာမည်မ ှ ိသနည်း။ ငါတိ့၌မပါ၊ သင်နားလည်ေသာအရာမည်မ ှ ိသနည်း။

၁၀သင့်အဘထက်အသက် ကီးေသာသ၊ ဆံပင်ြဖူ ေသာသတိ့သည် ငါတိ့တွင် ှ ိ က၏။ ၁၁သင်၌

ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ သက်သာြခင်းအေကာင်း နည်းသေလာ။ သင်၌ဝှက်ထားေသာအမ

တစံတခ ှ ိသေလာ။ ၁၂ ကိယ်အလိသိ့လိက်၍ အဘယ်ေကာင့် လဲသွားသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်

မျက်ေစာင်းထိးသနည်း။ ၁၃ သင်၏စိတ်သေဘာသည် ဘရားသခင် ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်၍၊

တ် ှ င့် ြပစ်မှားေပ၏။ ၁၄ လသည်အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်၍ သန့် ှ င်း ိင်သနည်း။

မိန်းမဘွားေသာသသည် အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်၍ ေြဖာင့် မတ် ိင်သနည်း။ ၁၅ဘရားသခင်သည်

မိမိသန့် ှ င်းသတိ့ကိပင် ယံေတာ်မမ။ ေကာင်းကင်ဘံေသာ်လည်းေ ှ ေ့တာ်၌ မစင် ကယ်။ ၁၆

သိ့ြဖစ်လ င်၊ ေရကိေသာက်သက့ဲသိ့ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ေသာက်လျက်၊ ဆိးညစ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ

လသတဝါ၌ အဘယ်ဆိဘွယ် ှ ိသနည်း။ ၁၇ ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေလာ့။ တပါးအမျိုးသား ှ င့်

မေရာေ ှ ာ၊ ကိယ်အမျိုးတမျိုးတည်းလ င် ေြမကိ ပိင်ေသာ ပညာ ှ ိတိ့သည်၊ ဘိးေဘးလက်ထက်မှစ၍

မထိမ်မဝှက်၊ ေြပာဘးေသာ အရာ၊ ငါ့ကိယ်တိင်ြမင်ေသာ အရာကိ ငါြပသမည်။ ၂၀ ဆိးေသာသသည်

တသက်လံး ဒကဆင်းရဲကိ ခံရ၏။ ှ ဥ်းဆဲဘတ်ေသာ သသည် မိမိအသက်အပိင်း အြခားကိ မသိရ။

၂၁ သသည် ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာအသံကိ ကားလျက်ေနရ၏။ စည်းစိမ်ကိ ခံစားစဥ်တွင်၊ ဖျက်ဆီး

ေသာ သသည် လာတတ်၏။ ၂၂ ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ေဘးလွတ်မည်ဟ ေြမာ်လင့် စရာမ ှ ိ။

ထားသည့်သကိ့ ေချာင်းေြမာင်းလျက် ှ ိ၏။ ၂၃ စားစရာကိ ှ ာ၍လှည့်လည်ရ၏။ မိမိအဘိ့

ေမှာင်မိက်ကာလသည် အသင့် ှ ိသည်ကိ သိ၏။ ၂၄ဆင်းရဲြခင်းဒက ှ င့် နာကဥ်းြခင်းေဝဒနာတိ့သည်

ထိသကိ ေချာက်တတ်၏။ စစ်တိက်ြခင်းငှါ အသင့် ေနေသာ ှ င်ဘရင်က့ဲသိ့ သကိ့ ိင်တတ်၏။ ၂၅

အေကာင်းမကား၊ ထိသသည် ဘရားသခင်၏အာဏာေတာ်ကိဆန်လျက်၊ အန တန်ခိး ှ င်တဘက်

ကေန၍ ကိယ်ကိခိင်ခ့ံေစ၏။ ၂၆ လည်ပင်းကိ ဆန့်လျက်၊ ထေသာဒိင်းပ ှ င့် ဆီးကာလျက်၊

ဘရားသခင်ကိ တိက်အ့ံေသာငှါ ေြပး၏။ ၂၇ မိမိမျက် ှ ာကိ ဆ ဖိးြခင်း ှ င့် ဖံးအပ်၍၊ ဝမ်းပျဥ်း

အသားသည်လည်း ဆ ဖိးလျက် အတွန့်တွန့်ေန၏။ ၂၈ သိ့ေသာ်လည်း လဆိတ်ညံေသာ မိ၊့ အဘယ်သ

မ မေန။ လဲလေသာ အိမ်တိ့၌ သသည်ေနရ၏။ ၂၉ ေငွမရတတ်ရ၊ သ၏စည်းစိမ်မတည်ရ။ သ၏

ဥစာပစည်းသည် ေြမ ကီးေပ မှာ မြပန့်ပွါးရ။ ၃၀ သသည် ေမှာင်မိက်ေဘး ှ င့် မလွတ်ရ။

မီးလ ံသည်သ၏အခက်အလက်တိ့ကိ ေလာင်လိမ့်မည်။ ဘရားသခင်၏ တ်ေတာ်အသက်အားြဖင့်

သတ်သင် ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရ၏။ ၃၁အဘယ်သမ လှည့် စားြခင်းကိခံ၍ အနတကိ မခိလံေစ ှ င့် ။

သိ့မဟတ် အနတအကျိုးကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၃၂ အချိန်မေစ့မီှဆံးြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ သ၏

အခက်အလက်သည် မစိမ်းရာ။ ၃၃ စပျစ် ွယ်ပင်က့ဲသိ့ မိမိ၌ မမှည့် ေသာ အသီးကိ ၎င်း၊

သံလွင်ပင်က့ဲသိ့ မိမိအပွင့် ကိ၎င်း ေခရလိမ့်မည်။ ၃၄အဓမလ၏အသင်းသည် ဆိတ်ညံလိမ့်မည်။

တံစိးစားေသာသတိ့၏ေနရာသည် မီးေလာင်လိမ့်မည်။ ၃၅ ထိသတိ့သည်မေကာင်းေသာအ ကံကိ

ပဋိသေ ယ၍ အနတကိဘွားတတ်က၏။ သတိ့ဝမ်းထဲ၌မသာကိ ကိယ်ဝန်ေဆာင်တတ်သည်ဟ

မက်ဆိ၏။

၁၆
ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ ထိသိ့ေသာစကားများတိ့ကိ

ငါ ကားဘး ပီ။ သင်တိ့ ှ ိသမသည် ှ စ်သိမ့်ေစြခင်းငှါ ပေသာ်လည်း၊

ပင်ပန်းေစေသာ သြဖစ် ကပါသည်တကား။ ၃ အချည်း ှ ီးေသာ စကားမကန် ိင်သေလာ။

သင်သည်စကားတံ့ြပန်ေြပာြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် ရဲရင့်သနည်း။ ၄ သင်တိ့ေြပာသက့ဲသိ့

ငါသည်လည်းေြပာ ိင်၏။ သင်တိ့သည် ငါက့ဲသိ့ြဖစ်လ င်၊ ငါသည်သင်တိ့ တဘက်က စကားများကိ

ပံ၍ထား ိင်၏။ ေခါင်းကိလည်း ခါ ိင်၏။ ၅ ထိသိ့ငါသည်မ ပဘဲ၊ သင်တိ့ကိ ငါ့စကား ှ င့် မစမည်။

အချည်း ှ ီးေသာစကားကိ ငါချုပ်တည်းမည်။ ၆ ယခမှာငါသည် ေြပာေသာ်လည်းမသက်သာ၊

မေြပာဘဲေနလ င်လည်း ြခားနားြခင်းမ ှ ိ။ ၇ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိပင်ပန်းေစေတာ်မ ပီ။ငါ့အိမ်ကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မ ပီ။ ၈ ငါ့ကိေြခချင်းခတ်ေတာ်မ၍၊ ထိေြခချင်းသည်ငါ့ တဘက်က

သက်ေသခံ၏။ ငါပိန် ကံြခင်းအရာသည် လည်း ငါ့တဘက်ကထ၍ မျက် ှ ာချင်းဆိင်လျက် သက်

ေသခံ၏။ ၉ အမျက်ေတာ်သည် ငါ့ကိအပိင်းပိင်းဆဲွြဖတ်၍ ှ ဥ်းဆဲတတ်၏။ ငါ့အေပ မှာ

အံသွားခဲ ကိတ်ြခင်းကိ ပေတာ်မ၏။ ငါ့ရန်သသည်ငါ့ကိ မျက်ေစာင်းထိး၏။ ၁၀သတပါးတိ့သည်

ငါ့ကိပစပ်ဟက၏။ အ ှ က်ခဲွ ၍ ပါးကိပတ်က၏။ ငါ့တဘက်က တညီတ ွတ်တည်း စေဝးက၏။ ၁၁

ဘရားသခင်သည်ငါ့ကိ မတရားေသာသတိ့တွင် ချုပ်ထားေတာ်မ ပီ။ လဆိးတိ့၏ လက်သိ့အပ်ေတာ်မ ပီ။

၁၂ ငါသည် ငိမ်ဝပ်လျက်ေနေသာအခါ ငါ့အ ိးတိ့ကိ ချိုးေတာ်မ၏။ လည်ပင်းကိကိင်၍

အပိင်းပိင်းြပတ်ေစ ြခင်းငှါ လပ်ေတာ်မ၏။ ငါ့ကိ ပစ်စရာစက်သွင်းေတာ် မ၏။ ၁၃ ြမားေတာ်တိ့သည်

ငါ့ကိဝိင်း၍ က ဏာေတာ် မ ှ ိဘဲ၊ ငါ့ေကျာက်ကပ်ကိ စးေစေတာ်မ၏။ ငါ့သည်းေြခအရည်ကိေြမေပ ၌

သွန်းေတာ်မ၏။ ၁၄ ငါ့ကိအထပ်ထပ်ဆဲွြဖတ်၍၊ သရဲက့ဲသိ့ငါ့ကိ ဟန်းဟန်းတိက်လာေတာ်မ၏။ ၁၅

ငါသည်ကိယ်အေရေပ မှာ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ချုပ်၍ ကိယ်ဦးချိုကိ ံ ့ ှ င့်လး ပီ။ ၁၆ ငိြခင်းအားြဖင့်
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ငါ့မျက် ှ ာပျက်လျက်၊ ငါ့မျက် ခမ်းအေပ မှာ ေသြခင်းအရိပ်လမ်းမိးလျက် ှ ိ၏။ ၁၇

သိ့ေသာ်လည်းငါ့လက်၌မတရားေသာ အမမ ှ ိ။ ငါ ပေသာ ပဌနာသည် သန့် ှ င်း၏။ ၁၈ အိေြမ ကီး၊

ငါ့အေသွးကိဖံး၍ မထားပါ ှ င့် ။ ငါေအာ်ဟစ်ြခင်းအသံကိ သင်၌မေနေစ ှ င့် ။ ၁၉ ဤအမ၌

ငါ့သက်ေသသည် ေကာင်းကင်ေပ မှာ ှ ိ၏။ ၂၀ ငါ့သေဘာကိ သိေသာသသည် ြမင့် ေသာအရပ်၌

ှ ိ၏။ ငါ့အေဆွခင်ပွန်းတိ့သည် ငါ့ကိက့ဲရဲ ့၍၊ ငါသည် ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ မျက်ရည်ကျလျက်ေန၏။

၂၁လသည် မိမိအသိအကမ်း ှ င့် ေဆွးေ ွးသက့ဲသိ့ ဘရားသခင် ှ င့် ေဆွးေ ွးရေသာအခွင့် ှ ိပါေစေသာ။

၂၂ ှ စ်ေပါင်းမကာမြမင့် မီှ တဖန်ြပန်၍ မလာရ ေသာလမ်းသိ့ ငါလိက်သွားရေတာ့မည်။

၁၇ ငါ့အသက်ကန် ပီ။ ငါေနရေသာ ကာလလွန် ပီ။ သချုင်းသည် ငါ့အဘိ့ြဖစ်၏။

၂ က့ဲရဲတ့တ်ေသာသတိ့သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ ှ ိ ကသည်မဟတ်ေလာ။သတိ့ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ

အြခင်းအရာတိ့ကိ အစဥ် ငါ ကည့် ြမင်ရသည်မဟတ်ေလာ။ ၃ အေပါင်ထားပါေတာ့။

အာမခံေပးပါေတာ့။ အဘယ်သသည် ငါ ှ င့် ဂတိသစထားမည်နည်း။ ၄ ကိယ်ေတာ်သည် သတိ့ဥာဏ်

ကိကွယ်ေစေတာ် မသည်ြဖစ်၍၊ သတိ့ကိ ချီးေြမာက်ေတာ်မမရ။ ၅ အကင်သသည်

ဥစာကိလယအ့ံေသာငှါ အေဆွခင်ပွန်းကိ အပ်၏။ ထိသ၏သားတိ့သည် ေြမာ်လင့် ၍

စိတ်ပျက်ရကလိမ့်မည်။ ၆ ငါ့ကိ သတပါးက့ဲရဲစ့ရာ အေကာင်းြဖစ်ေစေတာ်မ၍၊ သတိ့သည်

ငါ့ကိ ွံ ့ က၏။ ၇ ဝမ်းနည်းြခင်းအား ကီးေသာေကာင့် ငါ့မျက်စိ မန်၏။ ကိယ်အဂ ါများတိ့သည်

အရိပ်က့ဲသိ့ ြဖစ်က၏။ ၈ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့သည် ဤအမေကာင့် မိန်းေမာေတွေဝကလိမ့်မည်။

အြပစ်ကင်းလွတ်ေသာ သတိ့သည် အဓမလများတဘက်က ကိယ်ကိကိယ် ိးေဆာ် ကလိမ့်မည်။ ၉

ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့သည်လည်း တည်ကည်ြခင်း၊ လက်စင် ကယ်ေသာသတိ့သည်

ခွန်အားတိးပွါးြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၁၀သင်တိ့မကား တေယာက်မ မကင်း၊ ြပန်သွား က ပါေတာ့။

သင်တိ့တွင် ပညာ ှ ိတစံတေယာက်ကိမ ငါ မေတွ့ ိင်။ ၁၁ ငါ့ေနရ့က်လွန် ပီ။ ငါ ှ လံးသွင်းမိေသာ

အ ကံ အစည်တိ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်က ပီ။ ၁၂ ညဥ့်သည် ငါ၌ ေနက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊

ငါ့အလင်းသည် ေမှာင်မိက် ှ င့် နီးစပ်၏။ ၁၃သချုင်းသည် ငါ့ေနရာြဖစ်သည်ကိ ငါေြမာ်လင့် ၏။

ငါ့အိပ်ရာသည် ေမှာင်မိက်၌ ခင်းလျက် ှ ိ၏။ (Sheol h7585) ၁၄ ပပ်စပ်ြခင်းအား၊ သင်သည်

ငါ့အဘြဖစ်၏ဟ၍၎င်း၊ တီေကာင်အား သင်သည်ငါ့အမိ၊ ငါ့ ှ မြဖစ် သည်ဟ၍၎င်း ငါဆိရ၏။ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍ အဘယ်သိ့ ငါေြမာ်လင့် ရသနည်း။ ငါေြမာ်လင့် စရာအေကာင်းကိ အဘယ်သြမင်ရသနည်း။

၁၆ ထိအေကာင်းသည် မရဏ ိင်ငံအထဲသိ့ဝင်၍၊ ငါ ှ င့်အတ ေြမမန့်၌ ှ ိမ့်ချလျက်ေနရမည်ဟ

မက်ဆိ၏။ (Sheol h7585)

၁၈ တဖန် အာအမျိုးသား ဗိလဒဒ် မက်ဆိသည် ကား၊ ၂ဤစကားသည် အဘယ်အခါမှ

ြပတ်လိမ့်မည် နည်း။ သတိ ပက။ သိ့မှသာငါတိ့သည် စကားေြပာက မည်။ ၃

သင်သည်ငါတိ့ကိ တိရစာန်က့ဲသိ့ အဘယ်ေကာင့် မှတ်သနည်း။ အဘယ်ေကာင့် မထီမ့ဲြမင် ပ

သနည်း။ ၄အမျက်ထွက်၍ မိမိကိယ်ကိ ကိက်ြဖတ်ေသာသ၊သင့်အတွက် ေြမ ကီးကိစွန့်ပစ်ရမည်ေလာ။

ေကျာက်သည် မိမိေနရာမှ ေ ွရ့မည်ေလာ။ ၅ အကယ်စင်စစ်ဆိးေသာသ၏ အလင်းသည်

ကွယ်လိမ့်မည်။ သ၏မီးလံမေတာက်ရ။ ၆ သ၏ေနရာအလင်းလည်း ေမှာင်မိက်ြဖစ်လိမ့် မည်။

သ၏ဆီမီးလည်း ေသလိမ့်မည်။ ၇ ခိင်ခ့ံစွာသွားေသာအခါ ကျဥ်းေြမာင်းရာသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။

မိမိအ ကံအစည်အားြဖင့် ံ းရလိမ့်မည်။ ၈ ပိက်ထဲသိ့ အလိလိဝင်တတ်၏။ ေကျာ့ကွင်းေပ မှာ

နင်းတတ်၏။ ၉ ဂိင်း ပတ်၍ ေြခကိ မိသြဖင့် ေကျာ့ကွင်း ှ င့် မကတ် ိင်ဘဲ ေနရ၏။ ၁၀

ေြမ၌ဂျမ်း ကိးကိ သအ့ဘိ့ ဝှက်ထားလျက်၊ သသွားရာလမ်း၌ ေထာင်ေချာက်ကိ ြပင်လျက် ှ ိ၏။ ၁၁

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာတိ့သည် ဝိင်း၍ ကျပ်တည်းစွာ လိက် ှ င့် ကလိမ့်မည်။ ၁၂

သသည် ငတ်မွတ်ေသာအားြဖင့် အားေလျာ့လျက်၊ ပျက်စီးြခင်း ေဘး ှ င့် ေတွလ့လျက် ှ ိ၏။ ၁၃

ထိေဘးသည် သ၏အ ိးတိ့ကိ ကိက်ခဲ၍၊ ေသမင်း၏သားဦးသည် သ၏ခွန်အားကိ မျိုလိမ့်မည်။ ၁၄

သခိလံရာအေကာင်းကိ သ၏ေနရာမှ ပယ် ှ င်း၍၊ သကိ့ယ်ကိ ေဘးဒဏ်တိ့၏ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ေဆာင်

သွားရ၏။ ၁၅သ၏ေနရာ၌ အ ှ င်မ ှ ိ။ ပျက်စီးြခင်းေဘးေန၍ အမိးေပ မှာ ကန့်ြဖူးလျက် ှ ိလိမ့်မည်။

၁၆သ၏အြမစ်တိ့သည် ေသွေ့ြခာက်လျက်၊ အခက်အလက်တိ့လည်း ေသလျက် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၁၇

ေြမေပ မှာသကိ့ ေအာက်ေမ့စရာအမှတ် ေပျာက်ပျက်၍၊ ပဲွသဘင်၌ သ၏နာမကိ အဘယ်သမ

မေခမေြပာ။ ၁၈ သကိ့အလင်းထဲက ေမှာင်မိက်ထဲသိ့ ေမာင်း၍ လ့ြပည်မှ ှ င်ထတ်ရ၏။

၁၉ သအ့မျိုးတွင် သသ့ားေြမးမ ှ ိ။ သ၏အိမ်သ အိမ်သားတေယာက်မ မကျန်ရစ်ရ။ ၂၀

သ၏လက်ထက်၌ ှ ိေသာ သတိ့သည် ထိတ်လန့်သက့ဲသိ၊့ သေ့နာက်၌ြဖစ်ေသာ သတိ့သည် သ၏အမ

ေကာင့် မိန်းေမာေတွေဝကလိမ့်မည်။ ၂၁အကယ်စင်စစ်ဆိးေသာ သ၏ေနရာသည် ထိသိ့ေသာ

လကဏာ ှ ိ၏။ ဘရားသခင်ကိမသိေသာသသည် ထိသိ့ေသာ ေနရာသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်ဟ မက်ဆိ၏။

၁၉ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ငါ့စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်၍

အဘယ်မကာလပတ်လံး သင်တိ့စကားြဖင့် ငါ့ကိချိုးဖ့ဲ ကလိမ့်မည်နည်း။ ၃

ဆယ် ကိမ်ေြမာက်ေအာင်ငါ့ကိ က့ဲရဲ ့ က ပီ။ ငါ့ကိမိန်းေမာေတွ ေဝေစြခင်းငှါ အ ှ က်မ ှ ိဘဲ ပက ပီ။ ၄

ငါြပစ်မှား ပီ မှန်ေစေတာ့။ ငါ့အြပစ် ှ င့် ငါသာဆိင်၏။ ၅သင်တိ့သည်ငါ့အေပ ၌ ဝါ ကား၍၊ ငါအ ှ က်

ခံရေသာေကာင့် ၊ ငါ၌အြပစ်တင် ကေသာ်လည်း၊ ၆ဘရားသခင်သည်ငါ့ကိလဲှ၍ မိမိေကျာ့ကွင်း၌

ေကျာ့မိေတာ်မေကာင်းကိ သိမှတ်ကေလာ့။ ၇ ငါသည်ကိယ်ခံရေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိအေကာင်း ပ၍

ြမည်တမ်းေသာ်လည်း၊ အဘယ်သမ နားမေထာင်။ ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း တရားသြဖင့်

စီရင်ေသာသမ ှ ိ။ ၈ ငါမသွား ိင်ေအာင် ငါ့ေ ှ မှ့ာအဆီးအကာ ပ၍၊ ငါသွားရာလမ်း၌

ေမှာင်မိက်ကိထားေတာ်မ ပီ။ ၉ ငါ့ဂဏ်အသေရကိခ တ်၍၊ ငါ့ေခါင်းက ေပါင်းသရဖကိချေတာ်မ ပီ။ ၁၀

ငါ့ကိဝိင်း၍ ဖျက်ဆီးေတာ်မသြဖင့် ငါေပျာက် ကန် ပီ။ သစ်ပင်ကိ တ်သက့ဲသိ၊့ ငါေြမာ်လင့် ရေသာ

အခွင့် ကိ တ်ေတာ်မ ပီ။ ၁၁ ငါ၌အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်၍၊ ငါ့ကိရန်သက့ဲသိ့ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၁၂

စစ်ချီလာ၍၊ စစ်သရဲေတာ်တိ့သည် ငါ့ေ ှ သိ့့ ေရာက်ြခင်းငှါ၊ ကျံုးတး၍ ငါ့ပတ်လည်၌ တပ်ချက၏။ ၁၃

ငါ့ညီအစ်ကိတိ့ကိ ငါ ှ င့် ကွာေဝးေစေတာ်မ၏။ ငါ့အသိအကမ်းတိ့သည် ငါ့ကိမသိ၊

ိင်းေသာသြဖစ် က၏။ ၁၄ ငါ့ေပါက်ေဘာ်တိ့သည် ငါ့ကိစွန့်၍၊ ငါ့သငယ် ချင်းတိ့သည်

ေမ့ေလျာ့ က၏။ ၁၅ ငါ့ကန်မများ၊ ငါ့အိမ်သအိမ်သားများတိ့သည် ငါ့ကိဧည့်သည်က့ဲသိ့၎င်း၊

တကန်းတ ိင်ငံသားက့ဲသိ့၎င်း မှတ် က၏။ ၁၆ ငါ့ကန်ကိငါေခ ေသာအခါသသည် မထး၊ သကိ့

တ်ဆက်၍ ေတာင်းပန်ရ၏။ ၁၇ ငါ့မယားသည် ငါ့အသက်ေလကိ၎င်း၊ ငါ့သား

သမီးတိ့သည် ငါြမည်တမ်းြခင်းအသံကိ၎င်း ွံ ့ က၏။ ၁၈ သငယ်တိ့သည်လည်း

ငါ့ကိမထီမ့ဲြမင် ပ၍ ငါထ ေသာအခါ က့ဲရဲ ့ က၏။ ၁၉ ငါ့မိတ်ေဆွတိ့သည် ငါ့ကိ ွံ ၍၊ ငါချစ်ေသာ

သတိ့ သည် ငါ့ရန်သြဖစ် က၏။ ၂၀ ငါ့အေရသားသည်ငါ့အ ိးတိ့၌ ကပ်လျက် ှ ိ၏။

သွားဖံးတခသာပါလျက်ငါေြပးလွတ်ရ၏။ ၂၁ အိအေဆွခင်ပွန်းတိ၊့ ငါ့ကိသနားကပါ။ ငါ့ကိသနားကပါ။

ဘရားသခင်၏ လက်ေတာ်သည် ငါ့ကိထိခိက်ပါ ပီ။ ၂၂ဘရားသခင် ှ ဥ်းဆဲေတာ်မသည်နည်းတ

အဘယ်ေကာင့် သင်တိ့သည် ှ ဥ်းဆဲ ကသနည်း။ အဘယ်ေကာင့် ငါ့အသားကိ စား၍

မေရာင်ရဲဘဲ့ေနကသနည်း။ ၂၃ ငါ့စကားကိယခေရးမှတ်ပါေစေသာ။ စာရင်း၌သွင်းထားပါေစေသာ။

၂၄ ခဲြပားေပ မှာကညစ် ှ င့်အကရာတင်လျက်၊ ေကျာက်စာထိး လျက် မဲပါေစေသာ။ ၂၅ ငါ့ကိ

ေ ွး တ်ေသာသခင်သည် အသက် ှ င်၍၊ ေနာင်ကာလ၌ ေြမမန့်အေပ မှာ ေပလာေတာ်မမည်

ဟ၍၎င်း၊ ၂၆ ငါ့အေရကန် ပီးမှ ဤကိယ်ကိပင် ဖျက်ဆီးေသာ်လည်း၊ ငါသည်ကိယ်ခ ာ၌

ဘရားသခင်ကိြမင်မည်ဟ၍ ၎င်း ငါသိ၏။ ၂၇ ငါ့ဘက်၌ ေနေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိ ငါြမင်မည်။

သတပါးြမင်သည်သာမက၊ ငါသည် ကိယ် မျက်စိ ှ င့် ဖးြမင်မည်။ ထိသိ့ေြမာ်လင့် ၍ ငါ့ေကျာက်ကပ်

သည် ပျက်လျက် ှ ိ၏။ ၂၈ ယခမှာသင်တိ့က၊ ငါတိ့သည် သကိ့အဘယ်သိ့ ှ ဥ်းဆဲရမည်နည်း။

သ၌အြပစ်တင်ေသာအခွင့် ကိ အဘယ်သိ့ ေတွရ့မည်နည်းဟ ဆိကသည်ြဖစ်၍၊ ၂၉

ထားေဘးကိေကာက်ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ အမျက်ေတာ်သည်ထားေဘးြဖင့် အြပစ်ေပးတတ်

၏။ အြပစ်စီရင်ရေသာအချိန် ှ ိေကာင်းကိ သိမှတ်ကေလာ့ဟ မက်ဆိ၏။

၂၀ တဖန်ေနမတ်အမျိုးသားေဇာဖာ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ ငါြပန်ေြပာရမည်အေကာင်း၊

ငါ့စိတ် ှ လံးသည် ိးေဆာ်ေသာေကာင့် ၊ ေြပာချင်ေသာစိတ်အား ကီး၏။ ၃

ငါသည်ကိယ်ခံရေသာ က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်း စကား ကိကား၍၊ ငါ့ဥာဏ်သေဘာ ိးေဆာ်သြဖင့်

ငါြပန်ေြပာ ရ၏။ ၄ ေ ှ ့ဦးစွာေသာကာလ၊ လကိ ေြမ ကီးေပ မှာ ေနရာချစကာလမှစ၍၊ ၅

ဆိးေသာသသည်ကာြမင့် စွာကာလ မဝါ ကားရ ေကာင်းကိ၎င်း၊ အဓမလသည် ခဏသာဝမ်းေြမာက်

ေကာင်းကိ၎င်း မသိသေလာ။ ၆ သ၏ ဘန်းသည် မိဃ်းေပ သိ့တက်၍၊ သ၏ ေခါင်းသည်

မိဃ်းတိမ်တိင်ေအာင် မီှေသာ်လည်း၊ ၇ မိမိမစင်က့ဲသိ့အစဥ်ပျက်ရလိမ့်မည်။ သကိ့ ြမင်ဘးေသာ

သတိ့က၊ ထိသသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ ေမးကလိမ့်မည်။ ၈သသည်အိပ်မက်က့ဲသိ့ လွင့် ြပား၍

ေနာက်တဖန် မေတွရ့။ ညဥ့် ပါ ံ က့ဲသိ့ ကွယ်ေပျာက်ရလိမ့်မည်။ ၉သကိ့ြမင်ဘးေသာ မျက်စိသည်

ေနာက်တဖန် သကိ့ မကည့် မ ရ။ သ၏ေနရာအရပ်သည် ေနာက် တဖန်သကိ့မြမင်ရ။ ၁၀

သ၏သားတိ့သည် ဆင်းရဲသားတိ့ကိ ေဖျာင်းဖျ ရက၏။ သိထားေသာဥစာကိ ကိယ်လက် ှ င့် ြပန်ေပး

ရက၏။ ၁၁ သ၏အ ိးတိ့သည် ပျိုေသာအ ွယ်၏ အ ှ ိန် ှ င့် ြပည့်စံေသာ်လည်း၊ သ ှ င့်တကွ ေြမမန့်၌

အိပ်ရ ကလိမ့်မည်။ ၁၂သသည်မိမိပစပ်၌ ဒစ ိက်ကိချို ိးထင်၍၊ မိမိလ ာေအာက်မှာ ဝှက်ထားလျက်၊

၁၃ ှ ေြမာသြဖင့် မစွန့်ရက်ဘဲ၊ မိမိပစပ်၌ ငံေသာ် လည်း၊ ၁၄ စား ပီးလ င်သ၏ ဝမ်းထဲမှာ

သေဘာေြပာင်း၍ ေ မဆိးအဆိပ်အေတာက်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၅ သမျိုေသာစည်းစိမ်ဥစာကိ

တဖန်အန်ရလိမ့် မည်။ ဘရားသခင်လည်း သကိ့ ဝမ်း တ်ေတာ်မမည်။ ၁၆ သသည်

ေ မဆိးအဆိပ်အေတာက်ကိ စိ့၍ ေ မေဟာက်ကိက်သြဖင့် ေသရလိမ့်မည်။ ၁၇

အသွယ်သွယ်ေသာြမစ်၊ ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ ြမစ်တိ့ကိ မြမင်ရ။ ၁၈ မိမိလပ်၍ရေသာဥစာကိ
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မိမိမသံးဘဲ ြပန်ေပး ရ၏။ ြပန်ေပးရေသာ ဥစာြဖစ်ေသာေကာင့် အားရြခင်း မ ှ ိရ။ ၁၉

ဆင်းရဲသားတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲစွန့်ပစ်၍၊ မိမိ မေဆာက်ေသာ အိမ်ကိ လယေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၂၀

ေလာဘမေြပ ိင်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ အလိ ှ ိ ေသာ ဥစာတစံတခမ မကင်း ဆံး ံ းရလိမ့်မည်။ ၂၁

သလယချင်ေသာ ေလာဘလက် ှ င့် အဘယ် အရာမ မလွတ်ေသာေကာင့် ၊ သ၏စည်းစိမ်မတည်ရ။

၂၂ ဥစာကယ်ဝစဥ်တွင်ပင် ဆင်းရဲြခင်း ှ င့် ေတွ့၍၊ အမျိုးမျိုးေသာ အမတိ့သည် ေရာက်ကလိမ့်မည်။

၂၃ သိ့ေသာ်လည်း သသည်ဝစွာစားရ၏။ ဘရားသခင်သည် အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ကိ

လတ်၍သစားစရာဘိ့ အမျက်ေတာ် မိဃ်းကိ ွာေစေတာ်မမည်။ ၂၄ သံလက်နက်ကိေ ှ ာင်၍

ေြပးေသာ်လည်း၊ ေကးဝါေလးြဖင့် ထတ်ချင်းခွင်းလိမ့်မည်။ ၂၅ ြမားကိ တ်လ င် မိမိကိယ်ထဲက

ထွက်လာ၏။ အေရာင်ေတာက် ေသာထားသည်သ၏ သည်းေြခထဲက ထွက်လာ၍၊ သသည်

မိန်းေမာေတွေဝလျက် ေနရ၏။ ၂၆ ခပ်သိမ်းေသာေဘးတိ့သည် သအ့ဘိ့ သိထား လျက် ှ ိ က၏။

လမေမွးေသာမီးသည် သကိ့ေလာင်လိမ့် မည်။ သ၏ေနရာ၌ ကင်းသမ ေသာ အရာတိ့ကိ ေလာင်

လိမ့်မည်။ ၂၇ မိဃ်းေကာင်းကင်သည် သ၏အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပ ၍၊ ေြမ ကီးသည်လည်း သတ့ဘက်၌

ထလိမ့်မည်။ ၂၈ သ၏အိမ်၌ ှ ိေသာ ဥစာသည်ကွယ်ေပျာက်၍၊ အမျက်ေတာ် ထွက်သာေန့၌

ေရက့ဲသိ့စီးသွားလိမ့်မည်။ ၂၉ ထိသိ့ေသာဆလပ်ကိ ဘရားသခင်သည် လဆိး အားေပးေတာ်မ၏။

ထိသိ့ေသာအေမွဥစာကိ ဘရား သခင် ခဲွေဝစီရင်ေတာ်မသည်ဟ မက်ဆိ၏။

၂၁ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ ငါ့စကားကိေစ့ေစ့နားေထာင်၍ ငါ့အား ှ စ်သိမ့်

ြခင်းကိ ပကေလာ့။ ၃ ငါေြပာရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ သည်းခံက ေလာ့။ ငါေြပာ ပီးမှ

ြပက်ယယ် ပချင်လ င် ပကေလာ့။ ၄ ငါြမည်တမ်းေသာအရာ ှ င့် လဆိင်သေလာ။ အဘယ်ေကာင့်

စိတ်မတိသင့်သနည်း။ ၅ ငါ့ကိ ကည့် လျက် မိန်းေမာေတွေဝ၍၊ သင်တိ့ပစပ်ကိ သင်တိ့ လက် ှ င့်

ဖံးအပ် ကေလာ။ ၆ ငါသည်ေအာက်ေမ့ေသာအခါ။ မိန်းေမာေတွေဝ၍၊ ကိယ်အသားသည်

တန်လပ်လျက် ှ ိ၏။ ၇ လဆိးတိ့သည် အသက် ှ င် ံ မ မက၊ အဘယ်ေကာင့် အသက် ကီး၍

ဘန်းစည်းစိမ် ှ င့် ြပည့်စံ က သနည်း။ ၈သတိ့သားသမီးတိ့သည် သတိ့ပတ်ဝန်းကျင် အရပ်၌၎င်း၊

သတိ့အမျိုးအ ွယ်သည် သတိ့ေ ှ ေ့မှာက် ၌၎င်း ေနရာကျက၏။ ၉ သတိ့အိမ်များသည်လည်း

ေဘး ှ င့် လွတ်၍ ငိမ်ဝပ် က၏။ ဘရားသခင်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ် က၏။ ၁၀

သတိ့ ွားလားသည် မခ တ်မလဲ အ ွယ်လိက်တတ်၏။ ွားမသည်လည်း ဝမ်းပိးမပျက်ဘွားတတ်၏။

၁၁သတိ့သငယ်များကိ သိးစက့ဲသိ့လတ်၍၊ သားသမီးတိ့သည် ကခန်တတ်က၏။ ၁၂သတိ့သည်

ပတ်တာ ှ င့် ေစာင်းကိ တီးလျက်၊ သီချင်းဆိ၍ ှ ဲခရာမတ်သံ ှ င့် ဝမ်းေြမာက်တတ်က၏။ ၁၃

ေပျာ်ေမွလ့ျက် အသက်ကာလကိ လွန်ေစ၍၊ ချက်ြခင်းေသမင်း ိင်ငံသိ့ ဆင်းသက်တတ်က၏။ (Sheol

h7585) ၁၄ ဘရားသခင်အားလည်း၊ ငါ့တိ့ထံမှ ထွက်သွားေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏တရားကိ

ငါတိ့မသိလိဟ၍၎င်း၊ ၁၅ အန တန်ခိး ှ င်သည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍ ငါတိ့သည်

ဝတ် ပရမည်နည်း။သကိ့ဆေတာင်းလ င် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိလိမ့်မည်နည်းဟ၍၎င်း ဆိတတ်က၏။ ၁၆

သိ့ေသာ်လည်း သတိ့သည် ကိယ်စည်းစိမ်ကိ ကိယ်မပိင် က။ မတရားေသာသတိ့၏ အ ကံအစည်ကိ

ငါသည် ဝန်မခံ။ ၁၇ မတရားေသာသတိ့၏ မီးခွက်သည် ေသ၍၊ သတိ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ

ဘရားသခင်သည် အမျက်ေတာ် ထွက်သြဖင့် ၊ ဘယ် ှ စ် ကိမ်ေဘးဥပဒ်တိ့ကိ စီရင်ေတာ်မ

ဘးသည်ကိ၎င်း၊ ၁၈ သတိ့သည် ေလေ ှ မှ့ာအမိက် ှ င့် မန်တိင်းတိက် သွားေသာ

ဖဲွက့ဲသိ့ ဘယ် ှ စ် ကိမ်ြဖစ်ဘးသည်ကိ၎င်း၊ ၁၉ ဘရားသခင်သည် သ၏အြပစ်ကိ

သ၏သားသမီးတိ့အဘိ့ ဘယ် ှ စ် ကိမ် သိထားေတာ်မဘးသည်ကိ ၎င်း၊ သသည်ကိယ်တိင်သိ၍၊ ၂၀

ကိယ်ပျက်စီးြခင်းကိကိယ် မျက်စိ ှ င့် ြမင်လျက်၊ အန တန်ခိး ှ င်၏အမျက်ေတာ်ကိ ေသာက်စိမ့်ေသာငှါ၊

သ၏အြပစ်ကိ ဘယ် ှ စ် ကိမ်ဆပ်ေပးေတာ်မဘးသည်ကိ ၎င်းသိမှတ် ကေလာ့။ ၂၁

သေနရေသာ ှ စ်လေစ့ေသာအခါ၊ သသ့ားသမီးတိ့၌ ေရာက်ေသာအမ ှ င့် သသည် အဘယ်သိ့

ဆိင်သနည်း။ ၂၂ ြမင့် ေသာအရပ်၌ေနေသာသတိ့ကိ အစိးရေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိအဘယ်သ

သွန်သင်လိမ့်မည် နည်း။ ၂၃တေယာက်ေသာသကား ခွန်အား ှ င့် ြပည့်စံ လျက်၊ ငိမ်ဝပ်ချမ်းသာစွာ

ေသတတ်၏။ ၂၄ သ၏နံေဖးတိ့သည် ဆ ဖိး၍၊ အ ိးတိ့လည်း ြခင်ဆီ ှ င့် စိစွတ် က၏။ ၂၅

တေယာက်ေသာသကား တခါမ မေပျာ်ေမွ၊့ စိတ် ိးငယ်လျက် ေသတတ်၏။ ၂၆

ှ စ်ေယာက်လံးတိ့သည် မြခားမနာ၊ ေြမမန့်၌ အိပ်၍ တီေကာင်များ ဖံးလမ်းြခင်းကိ ခံရက၏။ ၂၇

သင်တိ့သည် ေအာက်ေမ့ေသာအရာ၊ ငါ့ကိ မနာလိေသာ စိတ် ှ င့်ဆင်ြခင်ေသာအရာတိ့ကိ ငါသိ၏။ ၂၈

အာဏာထားတတ်ေသာ သ၏အိမ်သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ မတရားေသာသတိ့၏ ဘံဗိမာန်တိ့

သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ သင်တိ့သည် ဆိကလိမ့် မည်။ ၂၉ ခရီးသွားေသာသတိ့ကိ

မေမးကဘးသေလာ။ ၃၀ ဖျက်ဆီးရာေနရ့က်ကာလဘိ့ မတရားေသာ သတိ့သည်

ယခေဘးလွတ်လိမ့်မည်အေကာင်း၊ ေဒါသ အမျက်ခံရာေနရ့က်ကာလဘိ့ယခထွက်ေြမာက်လိမ့်မည်

အေကာင်းတည်းဟေသာသတိ့လကဏာသက်ေသများကိ မသိကသေလာ။ ၃၁သပေသာအမကိ

သေ့ ှ မှ့ာ အဘယ်သေဘာ်ြပလိမ့်မည်နည်း။ သ၏အြပစ် ှ င့်အေလျာက် အဘယ်သ

ဆပ်ေပးလိမ့်မည်နည်း။ ၃၂ သသည် သဂဟ်ြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ သ၏သချုင်းပံကိ

အေစာင့်ထား ကလိမ့်မည်။ ၃၃ သသည် ချိုင့် ေြမစိင်တိ့ကိ ချို ိးထင်လိမ့်မည်။

မေရတွက် ိင်ေအာင်များစွာေသာသတိ့သည် သေ့ ှ ့၌ သွား ှ င့်သက့ဲသိ၊့ သသည် လခပ်သိမ်းတိ့ကိ

မိမိေနာက်၌ ေသွးေဆာင်လိမ့်မည်။ ၃၄ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့ြပန်ေြပာေသာ စကား၌ မသာပါေသာေကာင့် ၊

အဘယ်သိ့ငါ့ကိ အချည်း ှ ီး ှ စ်သိမ့်ေစ ကလိမ့်မည်နည်းဟ မက်ဆိ၏။

၂၂ တဖန် ေတမန်အမျိုးသား ဧလိဖတ် မက်ဆိသည် ကား၊ ၂ လသည်

မိမိပညာအားြဖင့် မိမိအကျိုးကိ ပစသက့ဲသိ့ ဘရားသခင်၌ ေကျးဇး ပ ိင်သေလာ။ ၃

သင်၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအားြဖင့် ၊ အန တန်ခိး ှ င်သည် ေကျးဇး ှ ိေတာ်မသေလာ။ သင်၏အကျင့် ၌

အြပစ်မပါေကာင်းကိ ထင် ှ ားေစေသာအားြဖင့် အကျိုး စီးပွါး ှ ိေတာ်မသေလာ။ ၄

သင့် ကိေကာက် ွံ ေ့သာေကာင့် ဆံးမေပးေတာ် မမည်ေလာ။ သင် ှ င့်တရားေတွေ့တာ်မမည်ေလာ။ ၅

သင် ပေသာ ဒစ ိက်သည် အလွန် ကီးသည် မဟတ်ေလာ။ သင့်အြပစ်တိ့သည် မေရတွက် ိင်ေအာင်

များြပားသည်မဟတ်ေလာ။ ၆သင်သည်ညီအစ်ကိေပါင်ထားေသာ ဥစာကိ မတရားသြဖင့် ခံယ ပီ။

ဆင်းရဲေသာသတိ့၏ အဝတ်ကိ လည်း ခ တ်ယ ပီ။ ၇ ေမာေသာသေသာက်ဘိ့ ေရကိမေပး။

ငတ်မွတ်ေသာသကိမေကး။ ၈အား ကီးေသာသမကားေြမကိ ပိင်ရ၏။ ဂဏ်အသေရ ှ ိေသာ သသည်

ေနရေသာအခွင့် ကိရ၏။ ၉ သင်သည် မတ်ဆိးမတိ့ကိ လက်ချည်းလတ်လိက်၍၊ မိဘမ ှ ိေသာ

သငယ်တိ့၏လက်ကိချိုး ပီ။ ၁၀ ထိေကာင့် ေကျာ့ကွင်း ှ င့် ေကျာ့မိ ပီ၊ ထိတ်လန့်ေသာစိတ် ှ င့်

ပင်ပန်းရ၏။ ၁၁ မြမင် ိင်ေသာေမှာင်မိက်သည် ှ ဥ်းဆဲ၍၊ ြပင်းစွာစီးေသာေရသည် လမ်းမိးရ၏။ ၁၂

ဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင်ဘဝဂ်ေပ မှာ ှ ိေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ကယ်တိ့သည် အဘယ်မ

ေလာက်ြမင့် ကသည်တကား။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍သင်က၊ ဘရားသခင်သည် အဘယ်သိ့

သိေတာ်မမည်နည်း။ ထေသာတိမ်တိက်ကွယ်လျက် ှ င့် စီရင်ေတာ်မ ိင်မည်ေလာ။ ၁၄ မြမင် ိင်ေအာင်

ထထပ်ေသာတိမ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ လမ်းမိး က၏။ ေကာင်းကင်စကဝဠာ ထိပ်ေပ မှာ

လှည့်လည်ေတာ်မသည်ဟ ဆိတတ်၏။ ၁၅ကာလအချိန်မေစ့မီှ ဖျက်ဆီးြခင်း၊ ေရလမ်းမိး၍၊ ၁၆

အေြခအြမစ်ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရေသာသတည်းဟေသာ ဘရားသခင်အား ငါတိ့ထံမှ ထွက်သွားေလာ့ဟ

၍၎င်း၊ အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါ့တိ့အဘိ့အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်းဟ၍၎င်း၊ ၁၇ ဆိတတ်ေသာ အဓမ

လတိ့လိက်ဘး ေသာလမ်းေဟာင်းကိ သင်သည်လိက်ဦးမည်ေလာ။ ၁၈ သိ့ရာတွင် ဘရားသခင်သည်

သတိ့အိမ်ကိ ေကာင်းေသာအရာ ှ င့် ြပည့် ေစေတာ်မ၏။ မတရားေသာ သတိ့၏ အ ကံအစည်ကိ

ငါသည် ဝန်မခံ။ ၁၉ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည် ကည့်ြမင်၍ ဝမ်းေြမာက် က၏။

အြပစ်ကင်းေသာသတိ့သည် ထိအဓမလ တိ့ကိ က့ဲရဲတ့တ်က၏။ ၂၀ အကယ်စင်စစ်ငါတိ့ရန်သသည်

ပျက်စီးေလ ပီ။ သ၏စည်းစိမ်ကိ မီးေလာင်ေလ ပီဟ ဆိရက၏။ ၂၁ ဘရားသခင် ှ င့်

အက မ်းဝင်၍ မိဿဟာယဖဲွေ့လာ့။ ထိသိ့ ပမှ ေကာင်းစားြခင်းသိ့ ေရာက်ရလိမ့်မည်။ ၂၂

တ်ေတာ်ထွက်တရားကိ ခံယ၍ စကားေတာ်ကိ ှ လံး၌သွင်းပါေလာ့။ ၂၃အန တန်ခိး ှ င်ထံေတာ်သိ့

ြပန်လာလ င်၊ တည်ေဆာက်ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ သင့် အိမ်မှဒစ ိက်ကိ ပယ် ှ ား လ င်၊ ၂၄

ေ ကိေြမမန့်က့ဲသိ့၎င်း၊ သဖိရေ ကိ ြမစ်၌ ှ ိေသာေကျာက်စရစ် က့ဲသိ့၎င်းသိထားရလိမ့်မည်။ ၂၅

ထိအခါအန တန်ခိး ှ င်သည် သင်၌ေ ရတနာ၊ သင်သံးရေသာ ေငွဘ ာြဖစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၆

သင်သည်အန တန်ခိး ှ င်၌ ေမွေ့လျာ်၍၊ ဘရားသခင်ကိ ဖးေြမာ်ရေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၇

သင်ဆေတာင်းေသာအခါ နားေထာင်ေတာ်မ မည်။ သစာဂတိထားသည်အတိင်း၊

သစာဝတ်ေြဖရေသာ အခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၈ သင် ကံစည်ေသာအ ကံအစည်သည်

ထေြမာက် ၍၊ သင်သွားေသာလမ်း၌ ေရာင်ြခည်ထွန်းလိမ့်မည်။ ၂၉ သတပါးတိ့သည်

ှ ိမ့်ချြခင်းကိခံရေသာအခါ၊ သင်ကချီးေြမာက်ေသာအခွင့် ှ ိသည်ဟ ဆိရလိမ့်မည်။ စိတ် ှ ိမ့်ချေသာသကိ

ကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၀ အြပစ်မကင်းေသာသကိပင် ကယ် တ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

သင် ပေသာအမ သန့် ှ င်းေသာအားြဖင့် သသည်ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်ဟမက်ဆိ၏။

၂၃ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ယခ ငါြပင်းစွာ ြမည်တမ်းေသာ်လည်း၊

ငါခံရေသာဒဏ်သည်သာ၍ ြပင်းပါ၏။ ၃ ဘရားသခင်ကိေတွ့ ိင်ေသာ အရပ်ကိ

ငါသိပါေစေသာ။ ပလင်ေတာ်ေ ှ သိ့့ ေရာက်ပါေစေသာ။ ၄ ေ ှ ေ့တာ်သိ့ေရာက်မှ ငါသည်

ကိယ်အမကိြပင်ဆင်၍၊ များစွာေသာအကျိုးအေကာင်းတိ့ကိ ေလာက်ထားရ၏။ ၅

ငါ့အားြပန်ေြပာမိန့် မက်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်ကိ ငါသိနားလည်ရ၏။ ၆ မဟာတန်ခိးေတာ်အားြဖင့်

ငါ ှ င့်တရား ေတွေ့တာ်မမည်ေလာ။ ေတွေ့တာ်မမ။ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ေတာ်မမည်။ ၇

ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ေ ှ ေ့တာ်၌ေဆွးေ ွးေသာ အခွင့် ှ ိ၍၊ တရား ှ င်သည် ငါ့အမကိ အစဥ်

ှ င်းလင်းေစေတာ်မမည်။ ၈ ယခမကား၊ ငါတက်လ င် ဘရားသခင် ှ ိေတာ်မမ။ ဆတ်လ င်



ေယာဘ 286

ကိယ်ေတာ်ကိ မရိပ်မိ၊ ၉ လပ်ေတာ်မရာ လက်ဝဲဘက်သိ့သွားလ င် ကိယ်ေတာ်ကိ မဖးမေတွရ့။

လက်ျာဘက်၌ ပန်းေ ှ ာင် လျက် ေနေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ်ကိမြမင်ရ။ ၁၀

သိ့ေသာ်လည်းငါသွားေသာလမ်းကိ သိေတာ်မ၏။ စစ်ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ပီးမှ၊ ေ က့ဲသိ့ငါေပ လိမ့်မည်။

၁၁ ေြခေတာ်ရာကိအစဥ်တစိက် ငါေ ှ ာက်သွား၍၊ ကေတာ်မရာလမ်းကိ မလဲမေ ှ ာင်လိက်ပါ၏။ ၁၂

ထားေတာ်မေသာ ပညတ်တိ့ကိ ငါမပယ်။ တ်ေတာ်ထွက် စကားတိ့ကိ ငါရင်ခွင်၌ သိထားပါ၏။

၁၃ သိ့ရာတွင် သေဘာတညီတည်း ှ ိေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ အဘယ်သသည်

ေြပာင်းလဲေစ ိင်မည် နည်း။ အလိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ပေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၄ ငါ့အငန်းအတာကိ

စီရင်ေတာ်မ၏။ ထိသိ့ေသာ အ ကံအစည်ေတာ်အများ ှ ိ က၏။ ၁၅ ထိေကာင့် ေ ှ ေ့တာ်၌

ငါထိတ်လန့်လျက်ေန၍ ဆင်ြခင်ေသာအခါ၊ ကိယ်ေတာ်ကိေကာက် ွံ ရ့၏။ ၁၆ဘရားသခင်သည်

ငါ့စိတ်ပျက်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါေကာက် ွံ ေ့စြခင်းငှါ ပေတာ် မ၏။ ၁၇

အေကာင်းမကား၊ ေမှာင်မိက်မေရာက်မီှ ငါ့ကိ ပယ် ှ င်းေတာ်မမ၊ ဝစထပ်ေသာေမှာင်မိက်မှ ငါ့ကိ

ကွယ်ကာေတာ်မမပါတကား။

၂၄ အန တန်ခိး ှ င်သည် အဘယ်ေကာင့် ကာလအချိန်တိ့ကိ သိထားေတာ်မမသနည်း။

နားလည်ေသာ သတိ့သည် တရားစီရင်ေတာ်မရာ ေနရ့က်ကိအဘယ်ေကာင့်

မြမင်ရသနည်း။ ၂ အချို ့ေသာသတိ့သည် ေြမမှတ်တိင်တိ့ကိ ေ တ့တ်က၏။ သတပါး၏

သိးဆိတ်တိ့ကိ လယ၍ ကိယ်အဘိ့ ထိန်းေကျာင်း က၏။ ၃ မိဘမ ှ ိေသာသငယ်၏ြမည်းကိ

ေမာင်းသွား၍၊ မတ်ဆိးမ၏ ွား ကိအေပါင်ယက၏။ ၄ ငတ်မွတ်ေသာသတိ့ကိ လမ်းလဲွေစက၏။

ဆင်းရဲေသာြပည်သားတိ့သည် စေဝး၍ ပန်းေ ှ ာင်လျက် ေနရက၏။ ၅သတိ့သည်အလပ်လပ်ြခင်းငှါ

ေတာ၌ ိင်းေသာ ြမည်းက့ဲသိ့ ထွက်ရက၏။ စားစရာကိ ှ ာြခင်းငှါ နံနက် ေစာေစာသွား၍၊

ကိယ်အဘိ့ ှ င့် သားသမီးတိ့အဘိ့ကိ ေတာ၌ေတွရ့က၏။ ၆လယ်ြပင်၌ကား၊ ှ ဥ်းဆဲေသာသ၏

စပါးကိ ရိတ်၍၊ သ၏စပျစ်သီးကိ သိမ်းရက၏။ ၇ ချမ်းေသာကာလ၌ ကိယ်ကိဖံးလမ်းစရာ အဝတ်မ ှ ိ။

အချည်းစည်းအိပ်ရက၏။ ၈တည်းခိစရာတဲမ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ေတာင်ေပ ၌ မိဃ်းေရ စိစွတ်လျက်

ေကျာက်ကားမှာ ခိရက၏။ ၉ အဘမ ှ ိေသာသငယ်သည် အမိ ိ ့ ှ င့် ကွာရ၏။ ဆင်းရဲသားသည်

မိမိဥစာကိ ေပါင်ထားရ၏။ ၁၀ အဝတ်မ ှ ိအချည်းစည်းလှည့်လည်၍ မွတ်သိပ်လျက်၊ သတပါး

ေကာက်လိင်းကိ ထမ်းရ၏။ ၁၁ သတပါးအိမ်မှာ ဆီကိ ကိတ်လျက်၊ စပျစ်သီးကိ

နင်းနယ်လျက် အငတ်ခံရ၏။ ၁၂ လတိ့သည် မိထဲ့မှာ ညည်းတွား က၏။ နာေသာသတိ့သည်

ေအာ်ဟစ် က၏။ နာေသာသတိ့သည် ေအာ်ဟစ် က၏။ သိ့ေသာ်လည်း သတိ့ဆေတာင်းေသာ

စကားကိဘရားသခင်သည် ပမာဏပေတာ်မမ။ ၁၃ အချို ့ေသာသတိ့သည် အလင်းကိ

ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ အလင်းသေဘာကိမသိ။ လင်းေသာလမ်းသိ့ မလိက်တတ်က။ ၁၄လသတ်သည်

ေစာေစာထ၍ ဆင်းရဲငတ်မွတ် ေသာ သတိ့ကိ သတ်တတ်၏။ ညဥ့်အခါ သခိးလပ်တတ် ၏။ ၁၅

သမ့ယားကိ ခိးေသာသသည် ညဦးယံအချိန်ကိ ေြမာ်လင့် ၍၊ မိမိမျက် ှ ာကိဖံးလျက် အဘယ်သမ

မြမင်ရ ဟ ဆိတတ်၏။ ၁၆လဆိးတိ့သည် ညဥ့်အချိန်၌ သတပါး၏အိမ်ကိ ေဖာက်ထွင်းတတ်က၏။

ေနအ့ချိန်၌ ပန်းလျက်ေန၍ အလင်းကိေ ှ ာင်တတ်က၏။ ၁၇ နံနက်ယံကိ ေသမင်းအရိပ်က့ဲသိ့

ထင်မှတ်၍၊ ေသမင်းအရိပ်ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာေဘးတိ့ကိ သိရက၏။ ၁၈ ေရေပ မှာေပါ့ပါး က၏။

ေြမေပ မှာ ကျိန်ဆဲ ေသာအဘိ့ကိ ခံရ၍၊ စပျစ်ဥယျာဥ်အနီးသိ့ မချဥ်းရက။ ၁၉ မိဃ်းေရသည်

ခန်းေြခာက်ြခင်းအားြဖင့် ၎င်း၊ ေနပအ ှ ိန်အားြဖင့် ၎င်း၊ ကွယ်ေပျာက်တတ်သက့ဲသိ၊့

မတရားေသာသသည် ေသမင်း ိင်ငံ၌ ကွယ်ေပျာက်တတ် ၏။ (Sheol h7585) ၂၀သ၏အမိသည်

သကိ့ေမ့ေလျာ့၍၊ တီေကာင်တိ့သည် မိန်စွာ စားလိမ့်မည်။ ေနာက်တဖန် အဘယ်သမ မေအာက်ေမ့ရ။

မတရားေသာ သသည်သစ်ပင်က့ဲသိ့ ကျိုးရလိမ့်မည်။ ၂၁ မတရားေသာသသည်

သားမဘွားေသာမိန်းမကိ ှ ဥ်းဆဲတတ်၏။ မတ်ဆိးမကိလည်း ေကျးဇး မ ပတတ်။ ၂၂

အား ကီးေသာသကိပင် မိမိတန်ခိးေကာင့် ပယ် ှ င်းတတ်၏။ ထေသာအခါလတိင်းကိယ် အသက် အဘိ့

စိးရိမ်တတ်၏။ ၂၃ သိ့ရာတွင်ရဲရင့် စွာ ခိလံရာအခွင့် ကိ သအ့ားေပး၍၊ ထိသိ့ေသာ သတိ့၏ အမများကိ

ပမာဏပေတာ် မ၏။ ၂၄ ခဏချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်၍ တဖန် ကွယ်ေပျာက်က၏။

ှ ိမ့်ချြခင်းသိ့ေရာက်သြဖင့် ၊ အြခားေသာ သက့ဲသိ့ အသက်ချုပ်ြခင်းကိ၎င်း၊ စပါး ှ ံအဖျားက့ဲသိ့

ရိတ်ြဖတ်ြခင်းကိ၎င်း ခံရက၏။ ၂၅ သိ့မဟတ်လင်၊ ငါ၏မသာအြပစ်ကိ အဘယ်သ ြပမည်နည်း။

ငါ၏စကားကိ အဘယ်သေချမည်နည်းဟ မက်ဆိ၏။

၂၅ တဖန် အာအမျိုးသား ဗိလဒဒ် မက်ဆိသည် ကား၊ ၂ ဘရားသခင်သည်

အာဏာေတာ် ှ င့် ၎င်း၊ ေ ကာက် ွံ ့ ိေသဘွယ်ေသာ ဂဏ်ေတာ် ှ င့် ၎င်း ြပည့်စံ၍၊

ြမင့် ေသာဌာနေတာ်၌ ငိမ်သက်ြခင်းကိ ပစေတာ်မ၏။ ၃ ဗိလ်ေြခေတာ်တိ့ကိ ေရတွက် ိင်သေလာ။

အလင်းေတာ်သည် အဘယ်သကိမလင်းဘဲ ေနသနည်း။ ၄ သိ့ြဖစ်၍ လသည် ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌

ကသိလ်ကိ အဘယ်သိ့ရ ိင်သနည်း။ လမိန်းမဘွားြမင် ေသာသသည် အဘယ်သိ့ သန့် ှ င်း ိင်သနည်း။

၅ လေသာ်လည်း အလင်းမ ှ ိ။ ကယ်ေသာ်လည်း ေ ှ ေ့တာ်၌ မြဖူစင်။ ၆ ထိမ မက၊

တီေကာင်ြဖစ်ေသာလ၊ ပိး ွြဖစ်ေသာလသားကိ အဘယ်ဆိဘွယ်ရာ ှ ိသနည်းဟ မက်ဆိ၏။

၂၆
ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂သင်သည်အားနည်းေသာသကိအဘယ်သိမ့စသနည်း။

လက်ကျေသာသကိ အဘယ်သိ့ ေထာက်ပင့်သနည်း။ ၃ မိက်ေသာသကိ အဘယ်သိ့

အ ကံေပးသနည်း။ ထးဆန်းေသာ ပညာကိ အဘယ်သိ့ြပသနည်း။ ၄ ဤစကားကိ

အဘယ်သအား မက်ဆိသနည်း။ အဘယ်သ၏ ဝိညာဥ်အားြဖင့် ေဟာေြပာသနည်း။ ၅ ေအာက်အရပ်၌

သချုင်းသားတိ့ ှ င့်တကွ ေရ များ ှ င့် ေရ၌ ေနေသာသများတိသ့ည် တန်လပ်က၏။ ၆ မရဏ ိင်ငံသည်

ေ ှ ေ့တာ်၌ လှန်လျက် ှ ိ၏။ အဗဒုန် ိင်ငံကိ ဖံးအပ်ြခင်းမ ှ ိရာ။ (Sheol h7585) ၇ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ

လွတ်လပ်လဟာ၌ ကက် ေတာ်မ၏။ ေြမ ကီးကိအခအခံမ ှ ိ ဆဲွထားေတာ်မ၏။ ၈ ထထပ်ေသာ

မိဃ်းတိမ်ေတာ် ှ င့် ေရကိ ထပ်ေတာ်မ၍၊ မိဃ်းတိမ်သည် မစတ်မြပတ်ေန၏။ ၉ မိဃ်းတိမ်ေတာ်ကိ

ြဖန့်၍ ပလင်ေတာ်မျက် ှ ာကိ ဖံးအပ်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အလင်း ှ င့်အမိက်ဆံမိရာ အပိင်းအြခား၌

စကဝဠာကိ ကန့်ကွက်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဆံးမေတာ်မြခင်းေကာင့် ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်တိင် တိ့သည်

တန်လပ်၍ မိန်းေမာေတွေဝလျက်ေနက၏။ ၁၂ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် သမဒရာကိ ဆံးမေတာ်

မ၏။ ပညာေတာ်အားြဖင့်သ၏ မာနကိ ချိုးဖျက်ေတာ် မ၏။ ၁၃ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

မိဃ်းေကာင်းကင် တန်ဆာများကိြပင်၍၊ လျင်ြမန်ေသာနဂါးကိ ကင်တန် ဆာများကိြပင်၍၊

လျင်ြမန်ေသာ နဂါးကိလည်း ဖန်ဆင်း ေတာ်မ၏။ ၁၄ ဤေ က့ား၊ အမေတာ်အရိပ်အ မက်သာြဖစ်၏။

စကားေတာ် အသံအနည်းငယ်ကိသာ နားကားရ၏။တန်ခိးေတာ်မိဃ်း ကိးသံကိ အဘယ်သနားလည် ိင်

သနည်းဟ မက်ဆိ၏။

၂၇ ေယာဘသည် လကာစကားကိဆက်၍ မက်ဆိ သည်ကား၊ ၂ ငါ့ကိအမ ံ းေစေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၊ ငါ့ဝိညာဥ်ကိ ှ ဥ်းဆဲေတာ်မေသာ အန တန်ခိး ှ င်သည်

အသက် ှ င်ေတာ်မသည် မှန်လ င်၊ ၃ ငါ့အသက် ှ င်လျက်၊ ငါ့ ှ ာေခါင်း၌ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ

အသက်တည်သမကာလပတ်လံး၊ ၄တခါမအဓမစကားကိ ငါ့ တ်မ မက်။ လှည့်စားေသာ စကားကိ

ငါ့လ ာြဖင့် ငါမေြပာဘဲေနမည်။ ၅ သင်တိ့သေဘာေြဖာင့်သည်ဟ ဝန်ခံေသာစကားသည် ငါ ှ င့်

ေဝးပါေစေသာ။ ငါသည် ကိယ် သေဘာြဖင့်သည်ကိ ေသသည်တိင်ေအာင် မြငင်း။ ၆ ငါသည်

တရားကိအကျင့် ကိလက်မလတ်၊ စဲွကိင်လျက်ေနမည်။ အသက် ှ င်သမကာလပတ်လံး

ကိယ်စိတ် ှ လံးသည် ကိယ်ကိအြပစ်မတင်ရ။ ၇ ငါ့ရန်သသည် ဆိးေသာသက့ဲသိ့၎င်း၊ ငါ့တဘက်၌

ထေသာသသည် မေြဖာင့် မတ်ေသာ သက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ပါေစေသာ။ ၈ အဓမလသည်

ဆံးြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ အသက်ဝိညာဥ်ကိဘရား သခင် တ်ေတာ်မေသာအခါ အဘယ်

ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိေသးသနည်း။ ၉ ထိအမေရာက်ေသာအခါ၊ သေအာ်ဟစ်ြခင်းကိ ဘရားသခင်

နားေထာင်ေတာ်မမည်ေလာ။ ၁၀ ထိသသည် အန တန်ခိး ှ င်၌ ေမွေ့လျာ်လိမ့်မည်ေလာ။

ဘရားသခင်ကိ အစဥ်ပဌာန ပလိမ့်မည် ေလာ။ ၁၁ ဘရားသခင်၏အမေတာ်တိ့ကိ သင်တိ့အား

ငါြပသမည်။ အန တန်ခိး ှ င် ကံစည်ေတာ်မေသာအရာ တိ့ကိ ငါထိမ်ဝှက်၍မထား။

၁၂ သင်တိ့သည်ကိယ်တိင် သိြမင်လျက်၊ ဤမ ေလာက် အချည်း ှ ီးေသာစိတ်ကိ

အဘယ်ေကာင့် ပစကသနည်း။ ၁၃ လဆိးအား ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာဆလပ်၊

ှ ဥ်းဆဲတတ်ေသာသသည်အန တန်ခိး ှ င်၏ လက်ေတာ်မှ ခံရေသာ အေမွဥစာဟမကား၊ ၁၄

သ၏သားသမီးများြပားေသာ်လည်း ထားစာ ြဖစ် က၏။ မွတ်သိပ်ြခင်းကိလည်း ခံရက၏။ ၁၅

သ၌ကျန် ကင်းေသာ သတိ့ကိ ေသမင်းသ ဂဟ် လိမ့်မည်။ သ၏မတ်ဆိးမတိ့သည် ငိေကးြခင်းကိ မ ပ

ရက။ ၁၆သသည်ေငွကိ ေြမမန့်က့ဲသိ့ပံ၍၊ အဝတ်တန်ဆာကိ ံ က့ဲ့သိ့ ြပင်ဆင်ေသာ်လည်း၊ ၁၇

ထိအဝတ်တန်ဆာကိ ေြဖာင့် မတ်ေသာ်သသည် ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်။ ထိေငွကိ အြပစ်ကင်းေသာ သသည်

ေဝငှလိမ့်မည်။ ၁၈သေဆာက်ေသာ အိမ်သည်ပိး ွအိမ်က့ဲသိ့၎င်း၊ ကင်းတဲက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်၏။ ၁၉

ထိရတတ်ေသာသသည် ေသေသာအခါ သ ဂဟ်ြခင်းကိ မခံရ။ မျက်စိတမိှတ်၌ ဆံး ံ း ပီ။ ၂၀

ထေသာေရက့ဲသိ့ ေဘးဥပဒ်တိ့သည် သကိ့လိက်တတ်၏။ ညဥ့်အခါ မိဃ်းသက်မန်တိင်း ထိက်သွား

တတ်၏။ ၂၁အေ ှ ေ့လလင့် ၍ သသည်မိမိေနရာ၌ မတည်။ ေလအဟန်ြဖင့် ပါသွားတတ်၏။ ၂၂

ဘရားသခင်သည် မသနားဘဲ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ လက်ေတာ်မှ လွတ်ြခင်းငှါ အလိ ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၃

လတိ့သည်လက်ခတ်တီး၍ က့ဲရဲသံ့ကိ ပလျက်၊ သကိ့ေမာင်း ကလိမ့်မည်။

၂၈ ေငွလိက်ေသာေငွေကာင်းသည် စင်စစ် ှ ိ၏။ လစစ်တတ်ေသာ ေ ေနရာလည်း ှ ိ၏။ ၂

သံကိေြမ ကီးထဲက တးယတတ်၏။ ေကျာက်ကိ ချက်၍ ေကးနီ ကိရတတ်၏။ ၃

လသည် ေမှာင်မိက်ကိ ေပျာက်ေစတတ်၏။ အဆံးတိင်ေအာင်၎င်း ေမှာင်မိက်ေကျာက်၊ ေသမင်း

အရိပ်တိင်ေအာင်၎င်း လိက်၍ စစ်တတ်၏။ ၄ ေတာင်ေြခရင်း၌တွင်းတး၍၊ ေြခြဖင့် ကိယ်ကိ
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မေထာက်ဘဲ ဆင်း၍၊ လေနရာကိ စွန့်သွားတတ်၏။ ၅ ေြမသည်စားစရာကိ ေပးတတ်ေသာ်လည်း၊

ေအာက်အရပ်၌ မီးြဖင့် ပျက်သက့ဲသိ့ အပျက်ခံရ၏။ ၆သ၏ေကျာက်တိ့သည် ေကျာက်နီေနရာြဖစ်၏။

ေြမမန့်လည်း ေ ြဖစ်၏။ ၇ အဘယ်ငှက်မ မသိ၊ လင်းတမျက်စိလည်း မြမင် ေသးေသာ

လမ်း ှ ိ၏။ ၈ ထိလမ်းကိသားရဲမနင်း၊ ြခေသ့မေ ှ ာက်ေသး။ ၉လသည်ေကျာက်ေပ မှာလက်တင်၍၊

ေတာင်တိ့ ကိ ေြခရင်းတိင်ေအာင် ေမှာက်တတ်၏။ ၁၀ ေကျာက်တိ့တွင် ေရစီးေစတတ်၏။

သ၏မျက်စိသည် ထးဆန်းေသာအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ကည့် ြမင် တတ်၏။ ၁၁ စီးေသာေရကိ

တဖန်ြဖတ်၍၊ ဝှက်ထားေသာ အရာတိ့ကိ ထတ်ေဘာ်တတ်၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင်၊ ပညာကိအဘယ်မှာ

ေတွရ့လိမ့်မည် နည်း။ ဥာဏ်သည်လည်း အဘယ်အရပ်၌ ေနသနည်း။ ၁၃ ဥာဏ်ပညာအဘိးကိ

လမသိ ိင်။ အသက် ှ င် ေသာ သတိ့၏ ေနရာ၌ ှ ာ၍မေတွ့ ိင်။ ၁၄ နက်နဲေသာ အရပ်ကငါ၌မ ှ ိ။

ပင်လယ်က လည်း၊ ငါ၌မ ှ ိဟဆိ တတ်၏။ ၁၅ ေ စင်ကိ ေပး၍ပညာကိမရ။ ေငွကိချိန်၍

ပညာအဘိးကိ မမီှ ိင်။ ၁၆ သဖိရေ ၊ ြမတ်ေသာ ှ ဟံေကျာက်၊ နီလာ ေကျာက် ှ င့် ဝယ်ေသာ်လည်း

မရ ိင်။ ၁၇ ေ ြဖစ်ေစ၊ ေကျာက်သလင်းြဖစ်ေစမမီှ ိင်။ ေ စင်တန်ဆာများ ှ င့် ဖယ်လှည်၍မရ ိင်။

၁၈ သ ာ ှ င့် ပလဲကိေြပာစရာမ ှ ိ။ ပညာသည် ပတြမားထက်သာ၍ အဘိး ကီး၏။ ၁၉

က ှ ဥဿဘယားသည် မမီှ ိင်။ အြမတ်ဆံးေသာ ေ ှ င့် ဝယ်၍ မရ ိင်။ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍၊ ပညာသည်

အဘယ်က လာသနည်း။ ဥာဏ်သည် အဘယ်ဆီမှာ ေနရာကျသနည်း။ ၂၁ အသက် ှ င်ေသာ

သတဝါတစံတေယာက်မ ကည့်၍မြမင် ိင်။ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့သည် ှ ာ၍ မေတွ့ ိင်။ ၂၂

အဗဒုန်မင်း ှ င့် ေသမင်းတိ့က၊ ပညာ၏သိတင်းကိ နား ှ င့် ကား ံ မသာ ှ ိသည်ဟ ဆိတတ်က၏။ ၂၃

ဘရားသခင်သာလ င် ပညာလမ်းကိ နားလည်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ပညာေနရာအရပ်ကိ သိေတာ်မ၏။ ၂၅

ေလကိချိန်လျက်၊ ေရကိလည်းြခင်လျက်၊ ေြမ ကီး စွန်းတိင်ေအာင် ကည့် ၍၊ ေကာင်းကင်ေအာက်၌

ှ ိသမ တိ့ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ၂၆ မိဃ်း ွာမကိစီရင်၍၊ မိဃ်း ကိးလ ပ်စစ်ြပက်ရာ လမ်းကိ

ဖန်ဆင်းေသာအခါ၊ ၂၇ ပညာကိြမင်၍ေဘာ်ြပေတာ်မ၏။ ပညာတရားကိ ထား၍စံစမ်းေတာ်မ၏။ ၂၈

လတိ့အားလည်း ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့ြခင်းသည် ပညာြဖစ်ေကာင်း ှ င့် ၊ ဒစ ိက်ကိ ေ ှ ာင်ြခင်း

သည် ဥာဏ်ြဖစ်ေကာင်းကိ မိန့်ေတာ်မ ပီဟမက်ဆိ၏။

၂၉ ေယာဘသည် လကာစကားကိ ဆက်၍ မက်ဆိ သည်ကား၊ ၂ ငါသည်

လွန်ေလ ပီေသာ ှ စ်၊လ၊ ဘရားသခင် ေစာင့် မေတာ်မေသာ ေနရ့က်၌ြဖစ်သက့ဲသိ့ တဖန်ြဖစ်

ပါေစ။ ၃ ထိအခါ ဘရားသခင်၏မီးခွက်သည် ငါ့ေခါင်းေပ မှာ ထွန်းလင်းသည်ြဖစ်၍၊ ထိအလင်းကိ

ငါအမီှ ပ လျက်၊ မိက်ေသာအရပ်၌ ေ ှ ာက်သွား ိင်၏။ ၄ ငါ့အသက်ပျိုေသာကာလ၊

ငါ့အိမ်၌ဘရားသခင် ှ င့် မိဿဟာယဖဲွရ့ေသာအခွင့် ှ ိေသာကာလ၌၊ ငါြဖစ် သက့ဲသိ့ တဖန်ြဖစ်ပါေစ။

၅ ထိအခါ အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါ့ဘက်၌ ှ ိေတာ်မ၏။ ငါ့သားသမီးတိ့သည်လည်း ငါ့ကိဝိင်းလျက်

ေနက၏။ ၆ ထိအခါငါသွားေသာလမ်း၌ ိရ့ည်စီးေလ၏။ ေကျာက်ခဲသည်လည်း

ငါ့အဘိ့ဆီကိသွန်းေလာင်းေလ၏။ ၇ ငါသည် မိအ့လယ်၌ ေ ှ ာက်၍၊ မိတံ့ခါးသိ့ သွားလျက်၊ လမ်း၌

ထိင်ရာကိ ြပင်ဆင်လျက်ေနစဥ်တွင်၊ ၈ လပျိုတိ့သည် ငါ့ကိြမင်သြဖင့် ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနက၏။

အသက် ကီးသတိ့သည်လည်းထ၍ မတ်တတ် ေနက၏။ ၉ မင်းသားတိ့သည် စကားမေြပာဘဲေန၍၊

မိမိတိ့ တ်ကိ လက် ှ င့် ပိတ် က၏။ ၁၀ မးမတ်တိ့သည်လည်း တိတ်ဆိတ်စွာေန၍၊ သတိ့လ ာသည်

အာေခါင်၌ကပ်ေလ၏။ ၁၁ လတိ့သည် ငါ့စကားသံကိကားေသာအခါ ေကာင်း ကီးေပး က၏။

ငါ့ကိြမင်ေသာအခါ ချီးမွမ်း က၏။ ၁၂ အေကာင်းမကား၊ ငါသည်ဆင်းရဲေသာသ၊

မိဘမ ှ ိေသာသ၊ ကိးကွယ်ရာမရေသာ သေအာ်ဟစ်ေသာ အခါ ကယ်တင်တတ်၏။ ၁၃

ပျက်လေသာသေကာင်း ကီးေပးြခင်းကိ ငါခံရ၏။ မတ်ဆိးမစိတ် ှ လံးကိ င်လန်းေစ၏။ ၁၄

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းပါရမီကိ အဝတ်လပ်၍ ငါဝတ် ဆင်၏။ တရားသည် ငါ့ဝတ်လံငါ့ေပါင်းြဖစ်၏။ ၁၅

မျက်စိကန်းေသာ သတိ့အားငါသည် မျက်စိ ြဖစ်၏။ ေြခဆံွေ့သာ သတိ့အားေြခြဖစ်၏။ ၁၆

ဆင်းရဲေသာသတိ့၏ အဘြဖစ်၏။ အသိ အကမ်းမ ှ ိေသာ သတိ့၏အမကိ ငါနားေထာင်၏။ ၁၇

မတရားေသာသ၏အစွယ်တိ့ကိ ငါချိုး၍၊ သ လယကိက်စားေသာ အရာကိ တ်၏။ ၁၈ ငါသည်

ကိယ်အသိက်၌ ေသရေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ ငါ့အသက် ှ င်ေသာ ေနရ့က်တိ့သည် သဲလံး ှ င့်အမ

များြပားလိမ့်မည်ဟ ေအာက်ေမ့၏။ ၁၉ ငါ့အြမစ်သည် ေရနားမှာ ြပန့်ပွါး၏။ ဆီး ှ င်း သည် တညဥ့်လံး

ငါ့အခက်အလက်၌ကျ၏။ ၂၀ ငါ့ဘန်းသည် အစဥ်ပွင့်လန်းလျက်၊ ငါေလးသည် လည်း ငါ့လက်၌

အားြဖည့်လျက် ှ ိ၏။ ၂၁သတပါးတိ့သည် ငါ့စကားကိ နားေထာင်၍၊ ငါေပးေသာအ ကံကိ င့ံလင့်လျက်

တိတ်ဆိတ်စွာေနက၏။ ၂၂ ငါေြပာ ပီးသည် ေနာက်သတိ့သည် ြပန်၍ မေြပာ။ ငါ့စကားသည်

သတိ့အေပ မှာ ေရစက်က့ဲသိ့ ကျ၏။ ၂၃ မိဃ်းေရကိင့ံလင့်သက့ဲသိ့ငါ့ကိင့ံလင့်လျက်၊ ဗနာက်ကျေသာ

မိဃ်းေရကိ ခံချင်သက့ဲသိ၊့ သတိ့သည် ပစပ်ကိ ကျယ်ကျယ်ဖွင့်လျက်ေနက၏။ ၂၄ ငါသည်

ပံးလျက်သတိ့ကိ ကည့် ေသာအခါ၊ သတိ့သည် မယံ ိင် က။ ငါ့မျက် ှ ာ၏အလင်းကိလည်း

မေပျာက်ေစက။ ၂၅ ငါသည် သတိ့လမ်းကိပ့ဲြပင်၍ အြမတ်ဆံးေသာ ေနရာ၌ ထိင်၏။

ဗိလ်ေြမအလံးအရင်း ှ င့်တကွ ှ င်ဘရင် က့ဲသိ့၎င်း၊ ိးငယ်ေသာ သတိ့ကိ ှ စ်သိမ့်ေစေသာ

သက့ဲသိ့၎င်း ငါြဖစ်၏။

၃၀ ယခမကား၊ ငါ့ထက်အသက်ငယ်ေသာသတိ့သည် ငါ့ကိ က့ဲရဲတ့တ်က၏။သတိအ့ဘများကိ

ငါသည် ွံ ့ ှ ာ၍၊ ငါ့သိးစကိေစာင့် ေသာ ေခွးတိ့တွင်မ ေနရာမေပး။ ၂ သတိ့သည်

အစွမ်းသတိကန် ပီးမှ၊ ငါ့အမကိ အဘယ်သိ့ ေဆာင် ွက် ိင်သနည်း။ ၃ဆင်းရဲငတ်မွတ်ေသာေကာင့် ၊

သတပါးများ ှ င့် မေပါင်းေဘာ်။ နက်နဲေသာေတာအရပ် ှ င့် လဆိတ်ညံရာ အရပ်သိ့ ေြပး က၏။

၄ စားစရာဘိ့ ချံုဖတ်နားမှာ မလြမက်ကိရိတ်၍၊ ရသမ်ြမစ်ကိလည်း တးက၏။ ၅

လေနရာမှ ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံရ၍၊ သခိးကိလိက် သက့ဲသိ့ သတပါးတိ့သည်လိက်၍ ေအာ်ဟစ်က၏။ ၆

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ေတာင် ကား၊ ေြမတွင်း၊ ေကျာက်ေခါင်း၌ ေနက၏။ ၇ ချံုဖတ်ေအာက်မှာ

ြမည်တမ်းလျက်၊ ဆးပင် ေအာက်မှာ စေဝးလျက် ေနက၏။ ၈ လမိက်သား၊ လယတ်သားြဖစ်၍၊

အရပ်ရပ် ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံရက၏။ ၉ ယခမကား၊ ငါသည်သတိ့သီချင်းဆိရာ၊ က့ဲရဲပံ့ ခိင်းရာ

ြဖစ်ပါသည်တကား။ ၁၀ ငါ့ကိ ွံ ှ ာ၍ ေဝးစွာေ ှ ာင်တတ်က၏။ ငါ့ မျက် ှ ာကိ တံေတွး ှ င့် မေထွးဘဲ

မေနက။ ၁၁ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိေလး ှ င့် ပစ်၍ ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ သတိ့သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ

ဇက် ကိးကိ လတ်တတ်က၏။ ၁၂ သငယ်တိ့သည်ငါ့လက်ျာဘက်၌ထ၍၊ ငါ့ေြခကိ တွန်း က၏။

ငါ့ကိဖျက်ဆီးြခင်းငှါ လမ်းဖိ့ က၏။ ၁၃ ငါ့လမ်းကိ ဖျက်၍ ငါ့ကိဖျက်ဆီးြခင်းငှါ ကိးစား က၏။

သတိ့တွင် သတိေပးေသာသမ ှ ိ။ ၁၄ကျယ်ေသာ တွင်းေပါက်၌ ဝင်သက့ဲသိ၊့ ငါ့ကိ တိက်၍ ဖိဖျက်ရာကိ

ခိလံလျက်၊ငါ့ထံသိ့ တဟန်တည်း ေြပးလာက၏။ ၁၅ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အရာတိ့သည် ငါ့

အေပ သိ့ေရာက်၍၊ ေလတိက်သက့ဲသိ့ ငါ့ဘန်းကိ လိက် သြဖင့် ၊ ငါ့စည်းစိမ်သည် မိဃ်းတိမ်က့ဲသိ့

လွင့်ကန် ပီ။ ၁၆ ယခမကား၊ ငါ့ ှ လံးေကကဲွ ပီ။ ဒကဆင်းရဲခံရာ ကာလသည် ငါ့ကိမီှ ပီ။ ၁၇

ညဥ့်အခါ ငါ့အ ိးတိ့သည် အလွန်ကိက်ခဲ၍၊ ငါ့အေကာတိ့သည် သက်သာြခင်းမ ှ ိရ က။ ၁၈

ငါ့အနာသည် ြပင်းထန်သြဖင့် ၊ အဝတ် ှ င့် ဖံးလမ်းသက့ဲသိ၊့ ငါ့ကိ ဖံးလမ်း၍ အကျလည်စွပ်က့ဲသိ့

ငါ့ကိစည်းလျက်ေန၏။ ၁၉ ငါ့ကိ ံ ထဲ့သိ့ တွန်းချေတာ်မသြဖင့် ၊ ငါသည် ေြမမန့် ှ င့် မီးဖိြပာက့ဲသိ့

ြဖစ်ေလ ပီ။ ၂၀ ကိယ်ေတာ်အား အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ေသာ် လည်း ကားေတာ်မမ။ အက ်ပ်သည်

မတ်တတ်ေနေသာ် လည်း မှတ်ေတာ်မမ။ ၂၁ အက ်ပ်ကိကမ်းတမ်းစွာ ပ၍၊ အား ကီးေသာ

လက်ေတာ် ှ င့် ှ ဥ်းဆဲေတာ်မ၏။ ၂၂ အက ်ပ်ကိ ချီသွား၍၊ ေလကိစီးေစသြဖင့် ၊ အက ်ပ်၏

ကိယ်ခ ာကိ ဖတ်လင့် ေတာ်မ၏။ ၂၃ ေသြခင်းသိ့၎င်း၊ အသက် ှ င်ေသာသခပ်သိမ်းတိ့

အဘိ့စီရင်ေသာ ေနရာသိ့၎င်း၊ အက ်ပ်ကိ ပိ့ေဆာင် ေတာ်မမည်ဟ အက ်ပ်သိပါ၏။ ၂၄

ဘရားသခင်သည် လက်ဆန့်ေတာ်မေသာအခါ၊ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်းအချည်း ှ ီးြဖစ်၏။ ဖျက်ဆီးေတာ်

မေသာအခါ၊ ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း ေကျးဇးမ ှ ိ။ ၂၅အမေရာက်ေသာ သအတွက် ငါငိေကးဘး ပီ

မဟတ်ေလာ။ ဆင်းရဲေသာသအတွက် ငါစိတ်နာကဥ်းဘး ပီမဟတ်ေလာ။ ၂၆ သိ့ေသာ်လည်း၊

ငါသည် ေကာင်းကျိုးကိေြမာ်လင့် ေသာအခါ ေဘးေရာက်လာ၏။ အလင်းကိေတာင့်တ ေသာအခါ

ေမှာင်မိက်ြဖစ်၏။ ၂၇ ငါ့အသည်းသည် ပေလာင်၍ ငိမ်းြခင်းမ ှ ိ။ ဒကဆင်းရဲခံရာကာလသည်

ငါ့ကိေတွမိ့ ပီ။ ၂၈ ေနေရာင်ကွယ်၍ ေမှာင်မိက်၌ လှည့်လည်ရ၏။ပရိသတ်အလယ်၌ မတ်တတ်ေန၍

ေကးေကာ်ရ၏။ ၂၉ ေြမေခွးတိ့ ှ င့် ညီအစ်ကိေတာ်၏။ ကလားအပ်ငှက် တိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ရ၏။ ၃၀

အဆင်းမည်းလျက် အ ိးပေလာင်လျက် ှ ိ၏။ ငါ့ေစာင်းသည် ညည်းတွားေသာအသံ၊ ငါ့ပေလွသည်

ငိေကးေသာအသံကိသာေပးတတ်၏။

၃၁ ငါသည်အပျိုကိမ မကည့် မည်အေကာင်း၊ ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ပဋိညာဥ်ဝန်ခံြခင်းကိ ပ ပီ။

၂ သိ့မဟတ် အထက်အရပ်က ဘရားသခင်သည်အဘယ်ေကျးဇးကိ၎င်း၊ ြမင့် ရာအရပ်က

အန တန်ခိး ှ င် သည် အဘယ်သိ့ေသာအေမွဥစာကိ၎င်း ေပးေတာ်မ မည်နည်း။ ၃ ဆိးေသာသတိ့သည်

ပျက်စီးြခင်းသိ့၎င်း၊ မတရားသြဖင့် ကျင့် ေသာသတိ့သည် ဆံး ံ းြခင်းသိ့၎င်း ေရာက်ရကမည်

မဟတ်ေလာ။ ၄ ဘရားသခင်သည် ငါသွားရာလမ်းတိ့ကိ ြမင် ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။

ငါ့ေြခရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ေရတွက်ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ၅ မသာလမ်းသိ့ ငါလိက်မိေသာ်၎င်း၊

လှည့် စားြခင်းငှါ ငါေြပးမိေသာ်၎င်း၊ လှည့် စားြခင်းငှါ ငါေြပးမိ ေသာ်၎င်း၊ ၆ မှန်ေသာချိန်ခွင်၌

ငါ့ကိချိန်ပါေစ။ ဘရားသခင်သည် ငါေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိ သိေတာ်မပါေစ။ ၇ ငါသည်လမ်းလဲမိေသာ်၎င်း၊

ငါ့စိတ် ှ လံးသည် ငါ့မျက်စိအလိသိ့လိက်မိေသာ်၎င်း၊ ငါ့လက်၌ အညစ် အေကးကပ်မိေသာ်၎င်း၊

၈ ငါ ကဲေသာမျိုးေစ့၏ အသီးအ ှံ ကိ သတပါး စားပါေစ။ ငါ့ပျိုးပင်များကိ သတပါး တ်ပါေစ။

၉ သမ့ယားကိ ငါတပ်မက်မိေသာ်၎င်း၊ အိမ်နီးချင်း တံခါးနားမှာ ငါေချာင်းမိေသာ်၎င်း၊ ၁၀

ငါ့မယားသည် သတပါးထံ၌ ကိတ်ဆံ ကိတ်ရ ပါေစ။ သတပါးသည် ငါ့မယားကိ တ်ချပါေစ။ ၁၁

ငါသည်ထိသိ့ ပမိလ င် အြပစ် ကီး၏။ ရာဇဝတ် ခံထိက်ေသာ အြပစ် ှ ိ၏။ ၁၂ ထိအြပစ်သည်

အကန်အစင်ေလာင်ေသာမီး၊ ငါ့စည်းစိမ် ှ ိသမ ကိသတ်သင်ပယ် ှ င်းေသာမီးြဖစ်၏။ ၁၃

ငါ့ကန် ှ င့် ငါ့ကန်မသည် ငါ ှ င့်တရားေတွစ့ရာ အမ ှ ိေသာအခါ၊ ငါနားမေထာင်ဘဲေနမိလ င်၊
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၁၄ ဘရားသခင်ထေတာ်မေသာအခါ အဘယ်သိ့ ငါ့ ပရမည်နည်း။ စစ်ေကာေတာ်မေသာအခါ

အဘယ်သိ့ ြပန်ေလာက်ရမည်နည်း။ ၁၅ ငါ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာဘရားသည် သကိ့

လည်း ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ တပါးတည်း ေသာဘရားသည် ငါတိ့ ှ စ်ေယာက်ကိ

အမိဝမ်းထဲ၌ ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ၁၆ ငါသည် ဆင်းရဲသားေတာင့်တေသာ

အရာကိ မေပးဘဲေနဘးသေလာ။ မတ်ဆိးမမျက်စိကိ ပျက်ေစ ြခင်းငှါ ပဘးသေလာ။ ၁၇

မိဘမ ှ ိေသာသတိ့အား စားစရာကိမမ ဘဲ ၊ ငါတေယာက်တည်း စားဘးသေလာ။ ၁၈

ဆင်းရဲသားသည် အဘထံမှာ ေနသက့ဲသိ၊့ ငါ့အသက်ငယ်စဥ်ကာလမှစ၍ ငါ ှ င့်အတ ေကးေမွးြခင်း

ကိ ခံ ပီ။ ငါသည် ဘွားြမင်ေသာ ေနမှ့စ၍ မတ်ဆိးမကိ မစ ပီ။ ၁၉ အဝတ်မ ှ ိေသာေကာင့်

ေသြခင်းသိ့ ေရာက် ေသာ သတစံတေယာက် ှ င့် ၊ ခံစရာမ ှ ိဘဲ ဆင်းရဲစွာ ေနေသာသ

တစံတေယာက်ကိ ငါြမင်၍၊ ၂၀ သ၏ခါးသည် ငါ့ကိ ေကာင်း ကီးမေပး။ ငါ့ သိးေမွးအားြဖင့်

မေ ွးဘဲေနေသာ်၎င်း၊ ၂၁ ံ းေတာ်တွင် ငါ့ဘက်၌ ေနေသာမင်းကိ ငါသည် ြမင်၍၊ မိဘမ ှ ိေသာသကိ

ှ ဥ်းဆဲမိေသာ်၎င်း၊ ၂၂ ငါ့လက်ေမာင်းသည် ပခံးကကျပါေစ။ ငါ့လက် ိး ကျိုးပါေစ။ ၂၃ ငါသည်

ဘရားသခင်ဖျက်ဆီးေတာ်မြခင်းေဘး ကိ ေကာက် ွံ ့၍၊ တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ေကာင့် မြပစ်

မှားဝံဘဲေနပါ ပီ။ ၂၄ ငါသည်ေ ကိကိးစား၍ ေ စင်အား၊ သင်သည် ငါခိလံရာြဖစ်၏ဟဆိမိေသာ်၎င်း၊

၂၅ ငါ၌စည်းစိမ် ကီး၍ များစွာေသာ ဥစာရတတ် ေသာေကာင့် ၊ ငါဝါ ကားဝမ်းေြမာက်မိေသာ်၎င်း၊ ၂၆

ေရာင်ြခည်ထွက်ေသာေန၊ ထွန်းလင်းလျက် သွားေသာလကိ ငါကည့် ေသာအခါ၊ ၂၇ ငါ့စိတ် ှ လံးသည်

တိတ်ဆိတ်စွာ း ွတ်၍ ငါ့လက်ကိ ငါနမ်းမိေသာ်၎င်း၊ ၂၈ ရာဇဝတ်ခံထိက်ေသာ အြပစ် ှ ိ၏။

အထက်အရပ်၌ ှ ိေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိ ြငင်းပယ်ရာ ေရာက်၏။ ၂၉ ငါ့ကိမန်းေသာသသည်

ပျက်စီးေသာအခါ ငါဝမ်းေြမာက်သေလာ။ သ၌ေဘးေရာက်ေသာအခါ၊ ငါဝါ ကားသေလာ။ ၃၀

ငါသည်သအ့သက်ကိ ကျိန်ဆဲ၍၊ ကိယ် တ်၌ အြပစ်ေရာက်ေစြခင်းငှါ အခွင့် မေပး။ ၃၁

ငါ့အိမ်သအိမ်သားတိ့က၊ အဘယ်သသည် ငါတိ့သခင်၏ အမဲသားကိေတာင့်တ၍ မဝဘဲေနရ

သနည်းဟ မဆိတတ်သေလာ။ ၃၂ ဧည့်သည်သည် လမ်း၌ညဥ့်ကိ မလွန်ရမည်အေကာင်း၊

ငါသည် ခရီးသွားေသာ သတိ့အား ကိယ် တံခါးကိ ဖွင့်ထား ပီ။ ၃၃ ငါသည်လ ပတတ်သက့ဲသိ၊့

ကိယ်ဒစ ိက်ကိဖံး၍၊ ကိယ်ရင်ထဲ၌ ကိယ်အြပစ်ကိဝှက်ထားဘးသေဘာ။ ၃၄ ထိသိ့ ပမိလ င်၊

ကီးေသာ ပရိတ်သတ်ေ ှ မှ့ာ ငါ့မျက် ှ ာပျက်ပါေစ။ လအမျိုးမျိုးတိ့သည် က့ဲရဲ ့၍ ငါ့အ ှ က်ကဲွပါေစ။

အိမ်ြပင်သိ့မထွက်ဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနရပါေစ။ ၃၅ တစံတေယာက်ေသာသသည် ငါ့စကားကိ

နားေထာင်ပါေစေသာ။ ငါ့လက်မှတ်ကိငါေပးမည်။ အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါ့ကိစစ်ေကာေတာ်မပါေစ။

ငါ့တရားေတွဘ့က်သည် စာထားပါေစ။ ၃၆အကယ်စင်စစ်ထိစာကိ ပခံးေပ မှာ ငါတင် ထားပါမည်။

ေဗါင်းက့ဲသိ့ ေဆာင်းပါမည်။ ၃၇ ငါသည် ကိယ်အ ပအမအလံးစံတိ့ကိ ေဘာ်ြပ ပါမည်။

မင်းက့ဲသိ့ အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ပါမည်။ ၃၈ ငါ့ေြမသည် ငါ့ကိအြပစ်တင်သြဖင့် ၊ ေအာ်ဟစ်၍

လည်ေချာင်းတိ့သည် တညီတည်းြမည်တမ်းေသာ်၎င်း၊ ၃၉ စရိတ်မကန်ဘဲေြမအသီးအ ှံ ကိ ငါစား၍

ေြမဆိင်ေသာသတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲမိေသာ်၎င်း၊ ၄၀ စပါးပင်အတွက် ဆးပင်ေပါက်ပါေစ။ မေယာ

ပင်အတွက် ေဗာ ှ ပင်ေပါက်ပါေစဟ မက်ဆိ၏။ ေယာဘမက်ဆိေသာစကား ပီး၏။

၃၂ ထိသိ့ေယာဘသည် မိမိေြဖာင့် မတ်သည်ဟ ထင်ေသာေကာင့် ၊ ထိသသံးေယာက်တိ့သည်

ြပန်၍ မေြပာဘဲေနက၏။ ၂ ထိအခါ ဗဇအမျိုးအာရအ ယ်ြဖစ်ေသာ ဗာရ

ေခလသားဧလိဟသည်အမျက်ထွက်၏။ ေယာဘသည် ဘရားသခင်ထက်မိမိေြဖာင့် မတ်ေကာင်းကိ

ြပေသာ ေကာင့် ၊ ေယာဘကိ အမျက်ထွက်၏။ ၃ ေယာဘ၏ အေဆွခင်ပွန်းသံးေယာက်တိ့သည်

ြပန်၍မေြပာ ိင်ေသာ်လည်း၊ ေယာဘ၌ အြပစ် ှ ိသည်ဟ စီရင် ကေသာေကာင့် ၊ သတိ့ကိလည်း

အမျက်ထွက်၏။ ၄ ဧလိဟသည် သတိ့ထက်အသက်ငယ်ေသာ ေကာင့် ၊ ေယာဘေြပာေသာ

စကားမကန်မီှတိင်ေအာင် ဆိင်းလင့်လျက်ေန၏။ ၅ ထိသသံးေယာက်တိ့သည် ြပန်၍

ေြပာစရာ စကားမ ှ ိေ ကာင်းကိ သိြမင်ေသာအခါ အမျက်ထွက်ေလ ၏။ ၆ ထိအခါ

ဗဇအမျိုးဗာရေခလသားဧလိဟ မက် ဆိသည်ကား၊ ငါသည်အသက်ငယ်ပါ၏။ သင်တိ့သည်

အလွန်အသက် ကီးပါ၏။ ထိေကာင့် ငါသည်ေကာက်၍ ကိယ်သေဘာကိ မြပဝ့ံဘဲ ေနပါ ပီ။ ၇

ေနရ့က်ကာလတာ ှ ည်ေသာသသည် စကား ေြပာအပ်၏။ ှ စ်ေပါင်းများစွာလွန်ေသာသသည် ပညာကိ

သွန်သင်အပ်၏။ ၈ သိ့ရာတွင် လထဲ၌ဝိညာဥ် ှ ိ၏။ ဘရားသခင် အသက် ှ င်ေစေတာ်မသြဖင့်

ဥာဏ် ှ ိ၏။ ၉လကီးတိ့သည် အစဥ်ပညာ ှ ိသည်မဟတ်။ အသက် ကီးေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

မှန်ေသာတရားကိ နားလည်သည်မဟတ်။ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ငါသည်

ကိယ်သေဘာကိ ြပပါမည်။ ၁၁သင်တိ့စကားကိ ကားရအ့ံေသာငှါ ငါဆိင်း လင့် ပီ။ သင်တိ့သည်

ေြပာစရာကိ ှ ာေဖွ၍ေဆွးေ ွး ေသာစကားကိ ငါနားေထာင် ပီ။ ၁၂ေစ့ေစ့နားေထာင်စဥ်တွင်၊ ေယာဘကိ

အဘယ် သမ မ ိင်။ သ၏စကားကိ အဘယ်သမ မေချ။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍ ငါတိ့သည် ပညာကိ ှ ာ၍

ေတွ့ ပီဟ သင်တိ့ဆိစရာမ ှ ိ။ ေယာဘကိ ှ ိမ့်ချေသာသကား လမဟတ်၊ ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၁၄

ေယာဘသည် ငါ့ကိရည်ေဆာင်၍ ေြပာ ပီ မဟတ်။ သင်တိ့ြပန်ေြပာသည်အတိင်း ငါြပန်ေြပာမည်

မဟတ်။ ၁၅ ဤသတိ့သည် မိန်းေမာေတွေဝလျက်ြပန်၍ မေြပာဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနက၏။

၁၆ ငါဆိင်းလင့်သည်တွင်သတိ့သည် တ်မ မက်၊ ြပန်၍မေြပာဘဲ ငိမ် ငိမ်ေနက၏။ ၁၇

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ကိယ်အတွက်ြပန်ေြပာမည်။ ကိယ်သေဘာကိ ြပမည်။ ၁၈ ငါသည် ေြပာစရာစကား ှ င့်

ြပည့်ဝ၏။ အတွင်း ဝိညာဥ် ိးေဆာ်ြခင်းကိ ခံရ၏။ ၁၉ ငါ့ဝမ်းသည် ပိတ်ဆိ့ေသာစပျစ်ရည် ှ င့်တ၏။

အသစ်ေသာ သားေရဘးကဲွလသက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၂၀ ငါသည် သက်သာြခင်းငှါ မက်ဆိရမည်။ တ်ကိ

ဖွင့် ၍ ြပန်ေြပာရမည်။ ၂၁ အဘယ်သ၏မျက် ှ ာကိမ မေထာက်၊ အဘယ် သကိမ ချီးမွမ်းေသာ

စကား ှ င့် မေချာ့ေမာ့။ ၂၂ သတပါးကိ ချီးမွမ်းေသာစကား ှ င့် မေချာ့ေမာ့ တတ်။ ထိသိ့ ပလ င်၊

ငါ့ကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရား သည် ငါ့ကိ ချက်ြခင်းပယ် ှ ားေတာ်မမည်။

၃၃ သိ့ြဖစ်၍ အိေယာဘ၊ ငါ မက်ဆိေသာစကား အလံးစံတိ့ကိ နားေထာင်နာယပါေလာ့။ ၂

ငါသည် ယခ တ်ကိဖွင့် ၍ လ ာ ှ င့် မက်ဆိေသာ အခါ၊ ၃ ငါသေဘာေြဖာင့်သည် ှ င့်အညီ

ငါ့စကား ေြဖာင့် လိမ့်မည်။ ငါ့ တ်သည် ှ င်းလင်းေသာ ပညာစကား ကိ မက်ဆိလိမ့်မည်။ ၄

ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ။ အန တန်ခိး ှ င်၏ အသက်ေတာ်

သည် ငါ့ကိ အသက် ှ င်ေစေတာ်မ ပီ။ ၅ သင်သည်တတ် ိင်လ င် ငါ့ကိ ြပန်ေြပာေလာ့။

ကိယ်စကားကိ ြပင်ဆင်ေလာ့။ ကိးစားေလာ့။ ၆ ဘရားသခင့် ေ ှ မှ့ာ ငါသည်သင် ှ င့်တ၏။

ငါသည်လည်း ေြမမန့်ြဖင့် ဖန်ဆင်းေတာ်မရာြဖစ်၏။ ၇ သင်သည် ေကာက် ွံ ရ့မည်အေကာင်း

ငါ၌ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အရာမ ှ ိ။ သင့်အေပ မှာ ငါသည် ေလးေသာလက်ကိမတင်။ ၈

အကယ်စင်စစ်သင့် စကားသံကိ ငါ ကားသည် အတိင်း သင် မက်ဆိေသာစကားဟမကား၊ ၉ ငါသည်

စင် ကယ်ေသာသေဘာ ှ ိ၏။ ြပစ်မှား ြခင်းကိ မ ပတတ်။ ငါ၌အြပစ်မ ှ ိ။ သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ၏။ ၁၀

ဘရားသခင်သည် ငါ၌ အြပစ်တင်ခွင့် ကိ ှ ာေတာ်မ၏။ ငါ့ကိ ရန်သက့ဲသိ့ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ငါ့ကိ

ထိတ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ငါထွက်ရာလမ်း ှ ိ သမ တိ့ကိ ေစာင့် ေတာ်မ၏ဟ ဆိမိ ပီ။ ၁၂ ထိသိဆိ့ေသာ်မှား ပီ။

ငါြပန်ေြပာေသာစကားဟ မကား၊ အကယ်စင်စစ် ဘရားသခင်သည် လထက် ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ဘရားသခင် ှ င့်အဘယ်ေကာင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပသနည်း။ ပေတာ်မေသာ အမတိ့၏အေကာင်းကိ

ြပေတာ်မမ။ ၁၄ဘရားသခင်သည် တ ကိမ်မိန့် မက်ေတာ်မ၏။ လမရိပ်မိလ င် ှ စ် ကိမ်တိင်ေအာင်

မိန် မက်ေတာ်မ၏။ ၁၅ လသည်အိပ်ရာေပ မှာငိက်လျက် အိပ်ေပျာ် လျက်ေနေသာအခါ

အိပ်မက်ြမင်၍၊ ညဥ့် ပါ ံ ကိ ခံရေသာအားြဖင့် ၊ ၁၆ဘရားသခင်သည် လ၏နားကိ ဖွင့် ၍ ဆံးမေပး

ေတာ်မတတ်၏။ ၁၇ ထိသိလ့သည် မိမိအ ကံကိစွန့်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ မာန်မာန ှ င့် ကင်းလွတ်ေစြခင်းငှါ၎င်း

ပေတာ်မ၏။ ၁၈ သ၏အသက်ကိ သချုင်းတွင်းမှကွယ်ကာ၍၊ ထားေဘးြဖင့် မေသေစြခင်းငှါ

ေစာင့် မေတာ်မ၏။ ၁၉ လသည် အိပ်ရာေပ မှာနာြခင်းေဝဒနာကိ ခံရ ၍၊ အ ိး ှ ိသမ တိ့သည်

ြပင်းထန်စွာ ကိက်ခဲသြဖင့် ၊ ၂၀ မန့် ှ င့် မိန်ေသာ ခဲဘွယ်စားဘွယ်တိ့ကိ သ၏ စိတ်ဝိညာဥ်သည်

ွံ ့ ှ ာ၏။ ၂၁အသားအေရပိန်ေလျာ့ ကွယ်ေပျာက်၍၊ မထင် ှ ားဘးေသာ အ ိးတိ့လည်း ေပ က၏။

၂၂အသက်ဝိညာဥ်သည် သချုင်းတွင်းနားသိ့၎င်း၊ ဖျက်ဆီးေသာ တမန်လက်သိ့၎င်း ေရာက်လ ပီ။

၂၃ သိ့ရာတွင်လတိ့အားတရားလမ်းကိ ြပေစြခင်းငှါ၊ တေထာင်တွင် အထွဋ်ြဖစ်၍၊ တရားစကားကိ

ြပန်တတ် ေသာ တမန် ှ ိလ င်၊ ၂၄ ဘရားသခင်က၊ သချုင်းတွင်းထဲသိ့ထိသကိ မဆင်းေစဘဲ

ကယ်တင်ေလာ့။ ေ ွးရာအေကာင်းကိ ငါေတွ့ ပီဟ က ဏာစိတ် ှ ိ၍ မိန့်ေတာ်မေသာအားြဖင့် ၊

၂၅ ထိသသည် သငယ်ထက်အသားအေရ ထွား၍ ပျိုေသာအသက် ှ င့်တဖန်ြပည့်စံလိမ့်မည်။ ၂၆

ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်း၍ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရသြဖင့် ၊ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် မျက် ှ ာေတာ်ကိ

ဖးြမင်ရလိမ့်မည်။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအကျိုးကိ လတိ့အား ဘရားသခင်ေပးေတာ်မတတ်၏။ ၂၇

သကလည်း၊ ငါသည် ြပစ်မှားပါ ပီ။ မှန်ေသာ တရားကိေမှာက် ပါ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း ကိယ်ခံထိက်ေသာ

အြပစ်ကိမခံရဘဲ၊ ၂၈သချုင်းတွင်းထဲသိ့ ငါ့ကိမဆင်းေစဘဲ ကယ်တင် ေတာ်မသြဖင့် ၊ ငါ့အသက်သည်

ေမှာင်မိက် ှ င့် လွတ် လျက် ှ ိ၏ဟလတိ့တွင် သီချင်းဆိရလိမ့်မည်။ ၂၉ ထိသိ့ဘရားသခင်သည်

လတိ့၌ ရံခါရံခါစီရင် ေတာ်မသြဖင့် ၊ ၃၀သချုင်းတွင်းမှ တ်ယ၍၊ အသက် ှ င်ေသာ သတိ့၏အလင်း ှ င့်

လင်းေစေတာ်မ၏။ ၃၁ အိေယာဘ၊ ငါ့စကားကိ သတိ ှ င့် နားေထာင် ေလာ့။ တိတ်ဆိတ်စွာေနေလာ့။

ငါေြပာပါမည်။ ၃၂ သိ့ေသာ်လည်း ေြပာစရာ ှ ိလ င် ြပန်ေြပာေလာ့။ သင့် ကိ အြပစ်လွတ်ေစြခင်းငှါ၊

ငါအလိ ှ ိေသာေကာင့် စကားေြပာေလာ့။ ၃၃ ေြပာစရာမ ှ ိလ င်၊ တိတ်ဆိတ်စွာေန၍ ငါ့စကားကိ

နားေထာင်ေလာ့။ ပညာကိငါသွန်သင်ပါမည် ဟ မက်ဆိ၏။

၃၄ တဖန်ဧလိဟဆက်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂အကားအြမင်များေသာ ပညာ ှ ိတိ၊့ ငါ့စကားကိ

နားေထာင်နာယကေလာ့။ ၃ ခံတွင်းသည် အစာကိ ြမည်းစမ်းသက့ဲသိ၊့ နားသည် စကားကိ

စံစမ်းတတ်၏။ ၄ ငါတိ့သည် ကိယ်အဘိ့အလိငှါ စစ်၍တရား သြဖင့် စီရင် ကကန်အ့ံ။

ေကာင်းေသာအရာကိ ကိယ်တိင် အားြဖင့် သိမှတ် ကကန်အ့ံ။ ၅ ေယာဘက၊ ငါေြဖာင့် မတ်၏။

ဘရားသခင် သည် ငါ့ကိ အမ ံ းေစေတာ်မ၏။ ၆ ငါသည် ကိယ်အကျိုးကိ ပျက်စီးေစြခင်းငှါ
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မသာေြပာရမည်ေလာ။ ငါမြပစ်မှားေသာ်လည်း၊ မေပျာက် ိင်ေသာအနာေရာဂါစဲွပါသည်တကားဟ

ဆိမိ ပီ။ ၇ ေယာဘ ှ င့်တေသာ သတစံတေယာက် ှ ိလိမ့်မည်ေလာ။ ေရကိ ေသာက်သက့ဲသိ့

က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ မျိုတတ်၏။ ၈ မတရားသြဖင့်ကျင့် ေသာ သတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ် ၍၊ လဆိးတိ့ ှ င့်

သွားလာတတ်၏။ ၉လသည်ဘရားသခင်၌ ေမွေ့လျာ်၍၊ အကျိုး မ ှ ိဟ ေယာဘသည် ဆိမိ ပီ။ ၁၀

သိ့ြဖစ်၍ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသတိ၊့ ငါ့စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။ ဒစ ိက်သည် ဘရားသခင် ှ င့် ၎င်း၊

အြပစ်သည် အန တန်ခိး ှ င် ှ င့် ၎င်း ေဝးပါေစ။ ၁၁လပေသာ အမ၏အကျိုးအြပစ်ကိ ေပးေတာ်မ

မည်။ လတိင်း ကိယ်ကျင့် ေသာအကျင့် ှ င့်အထိက် အေလျာက် ခံေစေတာ်မမည်။ ၁၂အကယ်စင်စစ်

ဘရားသခင်သည် ဒစ ိက်ကိ ပေတာ်မမ။ အန တန်ခိး ှ င်သည် မတရားသြဖင့် စီရင် ေတာ်မမ။ ၁၃

ေြမ ကီးကိ ဘရားသခင်၌ အဘယ်သအပ်သနည်း။ ေလာကဓာတ်လံးကိ အဘယ်သ စီရင် ပြပင်

သနည်း။ ၁၄ဘရားသခင်သည် လကိအလိေတာ်မ ှ ိ၍၊ လ၏အသက်ဝိညာဥ်ကိ ပ်သိမ်းေတာ်မလ င်၊

၁၅ ခပ်သိမ်းေသာ လသတဝါတိ့သည် ချက်ြခင်း ေသေပျာက်၍ ေြမမန့်သိ့ တဖန်ေရာက်ရကလိမ့်မည်။

၁၆ယခမှာသင်သည် ဥာဏ် ှ ိသည်ြဖစ်၍ ဆင်ြခင် ဦးေလာ့။ ငါ့စကားသံကိ နားေထာင်ဦးေလာ့။ ၁၇

တရားကိ မန်းေသာသသည် အစိးရရမည်ေလာ။ တရားသြဖင့် စီရင်၍ တန်ခိး ကီးေသာသကိ

အြပစ်တင်သင့်သေလာ။ ၁၈ သင်သည်လဆိးြဖစ်၏ဟ ှ င်ဘရင်ကိ၎င်း၊ သင်တိ့သည်

အဓမလြဖစ် က၏ဟမင်းတိ့ကိ၎င်း ဆိသင့် သေလာ။ ၁၉ ထိမ မက၊ မင်းတိ့၏မျက် ှ ာကိ

ေထာက်ေတာ်မမ။ ဆင်းရဲေသာသကိ အားနာသည်ထက်၊ ရတတ် ေသာသကိသာ၍

အားနာေတာ်မမေသာဘရားသခင်ကိ မဆိသင့်သည်မဟတ်ေလာ။ ဘရားသခင်သည် ခပ်သိမ်း

ေသာသတဝါတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ။ ၂၀ တခဏြခင်းတွင် သတဝါတိ့သည် ေသတတ်က၏။

သန်းေခါင်အချိန်၌ လမျိုးတစံတမျိုး တန်လပ် ကွယ်ေပျာက်၍၊ အား ကီးေသာသေသာ်လည်း အဘယ်သ

မ မ ပဘဲ သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်၏။ ၂၁အေကာင်းမကား၊ လသွားရာလမ်းတိ့ကိ

ဘရား သခင် ကည့် ၍၊ လေြခရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ၂၂ မတရားသြဖင့် ကျင့် ေသာသ၏

ပန်းေ ှ ာင်ရာ ေမှာင်မိက်၊ ေသမင်းအရိပ်တစံတခမ မ ှ ိ။ ၂၃ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌

လသည် တရားေတွ့ ေသာအခါ၊ အထပ်ထပ်စစ်ေကာေတာ်မစရာ အေကာင်း မ ှ ိ။ ၂၄

အား ကီးေသာသတိ့ကိပင် မစစ်ေကာဘဲ ချိုးဖျက်၍၊ သတိ့အရာ၌ အြခားေသာသကိ ခန့်ထားေတာ်မ

၏။ ၂၅ သိ့ြဖစ်၍ သတိ့ ပသမ ကိ သိေတာ်မသြဖင့် ၊ ညဥ့်ေမှာင်မိက်ကိ ေရာက်ေစ၍

ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၂၆ သတိ့အြပစ်ေကာင့် ပရိသတ်ေ ှ မှ့ာ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မ၏။ ၂၇

အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ဘရားသခင်ကိြငင်းပယ်က၏။ ပေတာ်မေသာ အမတိ့ကိ

အလင်းမဆင် ြခင် က။ ၂၈ ထိသိ့ ပေသာေကာင့် ဆင်းရဲသားငိေကးသံသည် ေ ှ ေ့တာ်သိ့ တက်၍၊

ှ ဥ်းဆဲခံရေသာသ၏ ငိေကး သံကိကားေတာ်မရ၏။ ၂၉ဘရားသခင်သည်ချမ်းသာေပးေတာ်မလ င်

အဘယ်သေ ှ ာင့် ှ က် ိင်သနည်း။ မျက် ှ ာလဲေတာ်မလ င် လတမျိုးလံးြဖစ်ေစ၊ တေယာက်

တည်းြဖစ်ေစ၊ အဘယ်သသည် မျက် ှ ာေတာ်ကိ ဖးြမင် ိင်သနည်း။ ၃၀ ထိသိ့ဆင်းရဲသားတိ့ကိ

မမှားယွင်းေစမည်အေကာင်း အဓမမင်းတိ့ကိ ှ ိမ့်ချေတာ်မ၏။ ၃၁အက ်ပ်သည် ဆံးမေတာ်မြခင်းကိ

ခံရပါ ပီ။ ေနာက်တဖန် မြပစ်မှားပါ။ ၃၂ အက ်ပ်နားမလည်ေသာအရာကိသွန်သင် ေတာ်မပါ။

ဒစ ိက်ကိ ပမိသည်ြဖစ်၍၊ ေနာက်တဖန် မ ပဘဲ ေနပါမည်ဟ ဘရားသခင်အား ေလာက်သင့် သည်

မဟတ်ေလာ။ ၃၃ သင်သည် ြငင်းပယ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ေ ွးယသည် ြဖစ်ေစ၊ သင်၏အလိသိ့သာ

ဘရားသခင်လိက်၍၊ အလိ ေတာ်သိ့မလိက်ဘဲ အကျိုးအြပစ်ကိ ေပးေတာ်မရမည် ေလာ။ သိ့ြဖစ်လ င်

နားလည်သည်အတိင်း ေြပာပါ။ ၃၄ ဥာဏ်ေကာင်းေသာ သတိ့သည် စကားေြပာပါ ေစ။ ပညာ ှ ိေသာ

သတိ့သည် ငါ့စကားကိ နားေထာင် ပါေစ။ ၃၅ ေယာဘသည် နားမလည်ဘဲေြပာမိ ပီ။ သေြပာ

ေသာစကားသည် ပညာစကားမဟတ်။ ၃၆ ေယာဘသည် မတရားေသာ သက့ဲသိ့ ြပန်ေြပာ

တတ်ေသာေကာင့် ၊ အဆံးတိင်ေအာင် စံစမ်းေစြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။ ၃၇ ဒစ ိက်ကိ ပသည်သာမက၊

ပန်ကန်ေသာ အြပစ် ှ ိေသး၏။ ငါတိ့တွင် ေအာင်ပဲွကိခံ၍၊ ဘရားသခင် ကိ ြပစ်မှားေသာစကား ှ င့်

များစွာေြပာ တတ်သည်ဟ မက်ဆိ၏။

၃၅ တဖန်ဧလိဟဆက်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ငါသည်ဘရားသခင်ထက်သာ၍

ေြဖာင့် မတ်၏ဟ သင်ေြပာေသာစကားမှန်သည် ထင်သေလာ။ ၃ သင်က၊

ငါသည်အဘယ်အကျိုးကိရသနည်း။ ဒစ ိက်ကိ မ ပဘဲေနလ င် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်းဟ ဆိလိ၏။

၄ သင် ှ င့်သင်၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့စကားကိ ငါေချပါမည်။ ၅ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိေမ ာ်၍၊

သင့်ထက်ြမင့် ေသာ မိဃ်းတိမ်တိ့ကိ ကည့် ေလာ့။ ၆သင်သည် ဒစ ိက်ကိ ပေသာ်လည်း၊ ဘရား

သခင်ကိ အဘယ်သိ့ ထိခိက် ိင်သနည်း။ ြပစ်မှားေသာ အြပစ်များေသာ်လည်း၊ အကျိုးေတာ်ကိ

အဘယ်သိ့ ဖျက် ိင်သနည်း။ ၇သင်သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်၏အကျိုးေတာ်ကိ

အဘယ်သိ့ ပစ ိင်သနည်း။ သင့်လက် မှ အဘယ်ေကျးဇးကိ ခံေတာ်မမည်နည်း။ ၈သင် ပေသာ

ဒစ ိက်သည် သင် ှ င့်တေသာလသတဝါကိသာ ထိခိက် ိင်၏။ သင် ပေသာသစ ိက် သည်လည်း

လသားတိ့၌သာ ေကျးဇး ပ ိင်၏။ ၉ များြပားေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရေသာသတိ့သည်

ေအာ်ဟစ်တတ်က၏။ အား ကီးေသာသ ှ ိပ်စက် ေသာေကာင့် ၊ ြပင်းစွာ ေအာ်ဟစ်တတ်က၏။ ၁၀

သိ့ေသာ်လည်းငါ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မထေသာ၊ ညဥ့်အချိန်၌ သီချင်းဆိရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မထ

ေသာ၊ ၁၁ ေြမတိရစာန်နားလည်သည်ထက်သာ၍ နားလည်ေသာဥာဏ် ှ င့် ၎င်း၊ မိဃ်းေကာင်းကင်

ငှက်မရ၊ ထးဆန်းေသာပညာ ှ င့် ၎င်း၊ ငါတိ့ကိ ြပည့် စံ ေစေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည်

အဘယ်မှာ ှ ိေတာ် မသနည်းဟ အဘယ်သမ မေမးြမန်းတတ်။ ၁၂ ထိေကာင့်အဓမလ၊

ေထာင်လားေစာ်ကားြခင်းကိခံရ၍ ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်သည် ထးေတာ်မမ။ ၁၃

အကယ်စင်စစ်ဘရားသခင်သည် အချည်း ှ ီး ေသာစကားကိ နားေထာင်ေတာ်မမ။ အန တန်ခိး ှ င်

သည် ထိသိ့ေသာစကားကိ မမှတ်ဘဲ ေနေတာ်မ၏။ ၁၄ ဘရားသခင်ကိ မေတွမ့ြမင်ရဟ

သင်ဆိေသာ်လည်း၊ တရားသြဖင့် စီရင်ေတာ်မေသာေကာင့် ေြမာ်လင့် လျက်ေနေလာ့။ ၁၅ ယခမကား၊

အမျက်ထွက်၍ ဆံးမေတာ်မမ။ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ ကျပ်တည်းစွာ မှတ်ေတာ်မမ ေသာေကာင့် ၊ ၁၆

ေယာဘသည်အချည်း ှ ီးေသာ စကားကိ မက်ဆိတတ်၏။ ပညာမ ှ ိဘဲ များစွာေြပာတတ်သည်ဟ

မက်ဆိ၏။

၃၆
တဖန်ဧလိဟဆက်၍မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ ငါ့ကိသည်းခံပါေလာ့။ အကျိုးအေကာင်းကိ

ငါြပဦးမည်။ ဘရားသခင့်အဘိ့ ေြပာစရာ ှ ိေသး၏။ ၃ ငါသည်ေဝးေသာ

အရပ်က ကိယ်ပညာကိ ေဆာင်ခ့ဲမည်။ ငါ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာဘရားသခင်

သည်ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မေကာင်းကိ ငါြပမည်။ ၄အကယ်စင်စစ်မမှန်ေသာစကားကိ ငါမေြပာ။ ပညာ

အတတ် စံလင်ေသာသသည် သင်၌ ှ ိ၏။ ၅ ဘရားသခင်သည် တန်ခိး ကီးေတာ်မ၏။

သိ့ေသာ်လည်းမထီမ့ဲ ြမင် ပေတာ်မမတတ်။ အစွမ်းသတိ၊ ဥာဏ်သတိ ှ င့် ြပည့် စံေတာ်မ၏။ ၆

မတရားေသာသတိ့၏ အသက်ကိ ေစာင့် ေတာ်မမ။ ဆင်းရဲခံရေသာသတိ့ဘက်၌ တရားစီရင်ေတာ်မ၏။

၇ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့ကိ ပမာဏမ ပဘဲ ေန ေတာ်မမ။ ှ င်ဘရင် ှ င့်အတ ရာဇပလင်ေပ မှာ ထာဝရ

ေနရာချ၍ ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ၈သတိ့သည်အကျဥ်းေန၍ ဒက ကိး ှ င့် ချည် ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ခံရလ င်၊

၉ သတိ့ ပမိေသာအမ ှ င့် ြပစ်မှားလွန်ကျူးမိေသာ အြပစ်များတိ့ကိ ြပေတာ်မ၏။ ၁၀

ဆံးမေသာစကားကိ နားေထာင်ချင်ေသာ သေဘာကိသွင်းေပး၍၊ ဒစ ိက်ကိစွန့်ေစမည်အေကာင်း

ပညတ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ စကားေတာ်ကိနားေထာင်၍ အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်လ င်၊

စည်းစိမ်ချမ်းသာ ှ င့် ေပျာ်ေမွလ့ျက်၊ ှ စ်လေနရ့က်ကာလကိ လွန်ေစတတ်က၏။ ၁၂ နားမေထာင်လ င်

ထားေဘးြဖင့် ဆံး၍၊ ပညာ အတတ်မ ှ ိဘဲ ေသတတ်က၏။ ၁၃အဓမသေဘာ ှ ိေသာသတိ့သည်

အမျက် ေတာ်ကိ သိထားတတ်က၏။ ချည်ေ ှ ာင်ေတာ်မေသာ အခါ မေအာ်ဟစ်တတ်က။ ၁၄

အသက်ငယ်စဥ်ကပင်ေသ၍၊ ဆိးညစ်ေသာ သတိ့ ှ င့်အတ ဆံးတတ်က၏။ ၁၅

အမေရာက်ေသာဆင်းရဲသားတိ့ကိ ကယ်တင် ေတာ်မ၏။ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိခံရေသာအခါ၊ နားေထာင်ေစ

ြခင်းငှါ ပေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိသိ့သင့် ကိလည်း ကျဥ်းေြမာင်းေသာအရပ်မှ ကျယ်ဝန်း ှ င်း

လင်းေသာအရပ်သိ့ေြပာင်းေစ၍၊ သင်၏ စားပဲွေပ မှာ ေကာင်းေသာ အရသာ ှ င့် ြပည့် စံေသာ

ခဲဘွယ်စားဘွယ်ကိ တင်ထားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၇ သိ့မဟတ် မတရားေသာ သက့ဲသိ့ အြပစ် ှ င့်

ြပည့်စံလ င်၊ အြပစ် ှ င့် ယှဥ်ေသာဒဏ်ကိခံရမည်။ ၁၈ အမျက်ေတာ်ထွက်တတ်သည်ြဖစ်၍၊ ဒဏ်ခတ်

ေတာ်မမည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ အမေရာက်မှများေသာ အဘိးကိေပးေသာ်လည်း ကိယ်ကိ

မေ ွးမ တ် ိင်။ ၁၉ သင်၏ဥစာကိ ပမာဏပေတာ်မမည်ေလာ။ ေ ကိ၎င်း၊ များစွာေသာ

စည်းစိမ်ကိ၎င်း ေပးချင်ေသာ် လည်း၊ ပမာဏပေတာ်မမ။ ၂၀ ညဥ့်ကိမေတာင့်တ ှ င့် ။

ညဥ့်အခါလတိ့သည် ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရတတ်က၏။ ၂၁ သတိပပါ။ မတရားေသာအမကိ

မင့ဲကွက် ှ င့် ။ ထိသိ့ေသာ အမကိဆင်းရဲြခင်းထက် သင်သည် အလိ ှ ိေလ ပီတကား။ ၂၂

ဘရားသခင်သည် တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်က့ဲသိ့ အဘယ်သ

အပ်ချုပ် ိင်သနည်း။ ၂၃ ကေတာ်မရေသာလမ်းကိ အဘယ်သ စီရင်သနည်း။ ကိယ်ေတာ်သည်

မတရားေသာအမကိ ပမိ ပီဟ အဘယ်သဆိရာသနည်း။ ၂၄ လတိ့သည် ချီးမွမ်းအပ်ေသာ

အမေတာ်ကိ ချီးေြမာက်ြခင်းငှါ သတိ ပေလာ့။ ၂၅ လခပ်သိမ်းတိ့သည် အမေတာ်ကိ ြမင် က၏။

အေဝးက ကည့် တတ်က၏။ ၂၆ဘရားသခင်သည် ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။ ငါတိ့ သည် ဘရားသခင်ကိ

မသိ ိင်။ အသက်ေတာ် ှ စ်ေပါင်း ကိ စစ်၍မကန် ိင် က။ ၂၇ ေရကိသန်ဖျင်းေစ၍၊

အထက်သိ့ဆဲွယေတာ် မသြဖင့် ၊ ေရေငွ ့ ှ ိသည်အတိင်း မိဃ်း ွာတတ်၏။ ၂၈ မိဃ်းတိမ်မှ

လတိ့အေပ သိ့ မိဃ်းေပါက်ကျ၍၊ များစွာေသာ မိဃ်း ွာတတ်၏။ ၂၉ မိဃ်းတိမ်ေတာ် ှ ံ ့ြပားြခင်း၊

တဲေတာ်အသံြမည် ြခင်းကိ အဘယ်သ နားလည်သနည်း။ ၃၀ တဲေတာ်အေပ မှာ အလင်းေတာ်ကိ

ြဖန့်ေတာ်မ၏။ သမဒရာ၌ အနက်ဆံးေသာအရပ်ကိလည်း ဖံးလမ်း ေတာ်မ၏။ ၃၁ ထိသိ့ေသာအားြဖင့်

လမျိုးတိ့ကိ တရားစီရင်ေတာ်မ၏။ များစွာေသာ အစာအာဟာရကိလည်း ေပးေတာ်မ၏။ ၃၂
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အလင်းကိလက်ေတာ် ှ င့် ကွယ်ကာ၍၊ တဖန် ရန်သ ှ ိရာသိ့ လတ်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ထိသမှစေသာ

တိရစာန်များ ှ င့် အပင်များကိ အလိေတာ်မ ှ ိေကာင်း ထင် ှ ား၏။

၃၇ဤအမေကာင့် ငါ့ ှ လံးသည် တန်လပ်၍ မိမိ ေနရာမှ ေ ွ သွ့ား၏။ ၂

မက်ေတာ်မေသာအသံ ှ င့် တ်ေတာ်မှထွက် ေသာအသံကိ ေစ့ေစ့နားေထာင် ကေလာ့။ ၃

မိဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌ အ ှံ ့အြပားလတ်၍၊ ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် လ ပ်စစ်ြပက်ေစေတာ်မ၏။ ၄

လ ပ်စစ်ြပက် ပီးမှ အသံေတာ်ထွက်၏။ ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်အသံ ှ င့် မိဃ်းချုန်းေတာ်မ၏။ အသံ

ေတာ်ြမည်ေသာအခါ မိဃ်းသက်မန်တိင်းကိ ချုပ်တည်း ေတာ်မမ။ ၅ အ့ံ သဘွယ်ေသာ

အြခင်းအရာပါလျက်၊ ဘရားသခင်သည် အသံေတာ် ှ င့် မိဃ်းချုန်းေတာ်မ၏။ ကီး ေသာအမ

ငါတိ့နားမလည် ိင်ေသာ အမတိ့ကိ ပေတာ်မ၏။ ၆ ေြမေပ မှာြဖစ်ေစဟ မိဃ်းပွင့် ကိ၎င်း၊

သန်ဖျင်းေသာမိဃ်းေရ ှ င့် တန်ခိးေတာ်ေကာင့် ြပင်းထန်ေသာ မိဃ်းေရ ကိ၎င်း မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ လအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ သိမည်အေကာင်း လတိင်းလပ်ေသာ

အလပ်ကိ ဆီးတားေတာ်မ၏။ ၈ ထိအခါသားရဲတိ့သည် ေြမတွင်းထဲသိ့ဝင်၍၊ သတိ့ေနရာ၌

ေနတတ်က၏။ ၉ ေလေဘွသည် ေတာင်မျက် ှ ာမှ၎င်း၊ အချမ်း သည် ေြမာက်မျက် ှ ာမှ၎င်း

ထွက်လာတတ်၏။ ၁၀ဘရားသခင်မတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ေရခဲြဖစ်၍ ေရမျက် ှ ာသည် ခဲလျက် ှ ိ၏။ ၁၁

မိဃ်းတိမ်မှမိဃ်းေရကိ သက်ေရာက်ေစ၍၊ ေရာင်ြခည်ေတာ်အားြဖင့် မိဃ်းတိမ်ကိ ေပျာက်လွင့်

ေစေတာ်မ၏။ ၁၂ ေလာကဓာတ်ေြမ ကီးတေ ှ ာက်လံးကိ မှာထား ေတာ်မသမအတိင်း ပေစြခင်းငှါ

ပညာေတာ်အားြဖင့် လှည့်လည်ေစေတာ်မ၏။ ၁၃ ဒဏ်ခတ်ေသာ်၎င်း၊ ေြမေတာ် ကိ ပစေသာ်၎င်း၊

ချမ်းသာေပးေသာ်၎င်း လာေစေတာ် မ၏။ ၁၄ အိေယာဘ၊ ဤစကားကိနားေထာင်ေလာ့။

ဘရားသခင်၏ အ့ံဘွယ်ေသာအမေတာ်တိ့ကိ ငိမ်သက် စွာေန၍ဆင်ြခင်ေလာ့။ ၁၅ ထိအမတိ့ကိ

ဘရားသခင်စီရင်၍၊ မိဃ်းတိမ်ေတာ်အလင်းကိ ထွန်းလင်းေစေတာ်မေသာအခါ၊ သင်သည် သိသေလာ။

၁၆ ပညာစံလင်ေသာဘရား၏ အ့ံဘွယ်ေသာအမေတာ်တည်းဟေသာ မိဃ်းတိမ်တိ့သည်

မေပါ့မေလး မှန်မှန်မိးမည်အေကာင်း၊ ပေတာ်မေသာအမကိ၎င်း၊ ၁၇ ေြမေပ မှာ

ေတာင်ေလြဖင့်အချမ်းေပျာက်ေစ ေတာ်မေသာအခါ၊ သင်၏အဝတ်သည် အဘယ်သိ့ေသာ အားြဖင့်

ေ ွးသည်ကိ၎င်း နားလည်သေလာ။ ၁၈ သွန်းေသာ ေကးမံက့ဲသိ့ တည်လျက် ှ ိေသာ

မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ သင်သည် ဘရားသခင် ှ င့် ဝိင်းညီ၍ ကက်သေလာ။ ၁၉ ငါတိ့သည်

အဘယ်သိ့ေလာက်ရမည်ကိ သွန်သင်ပါ။ ငါတိ့သည် မိက်ေသာေကာင့် ၊ အလိအေလျာက်

မေလာက်တတ်က။ ၂၀ ငါေြပာေသာ စကားကိ ဘရားသခင်အား ကားေလာက်လိမ့်မည်ေလာ။

အကယ်၍ လသည် ဘရားသခင်ကိ ေလာက်ဝ့ံလ င် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက် လိမ့်မည်။ ၂၁ ေလသည်

လာ၍မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ှ င်းလင်းေစေသာအခါ၊ လသည် ထွန်းလင်းေသာေရာင်ြခည်ကိ မကည့် ိင်။

၂၂ ေြမာက်မျက် ှ ာမှ ေ ေရာင်ြခည်ထွက်တတ်၏။ ဘရားသခင်သည် ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ

ဘန်းအာ ေဘာ် ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ၂၃ အန တန်ခိး ှ င်ကိ ငါတိ့သည် စစ်၍မကန် ိင် က။

အစွမ်းသတိအားြဖင့် ၎င်း၊ တရားစီရင်ြခင်း ှ င့် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအားြဖင့် ၎င်း ထးဆန်းေတာ်မ၏။ အဘယ်

သကိမ ှ ဥ်းဆဲေတာ်မမ။ ၂၄ သိ့ြဖစ်၍လတိ့သည် ေကာက် ွံ စ့ရာအေကာင်း ှ ိ က၏။

ဥာဏ်ေကာင်းေသာသတစံတေယာက်မ ဘရားသခင်ကိ မဖးမကည့် ိင်ဟ မက်ဆိ၏။

၃၈ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည် ေယာဘစကားကိ လှန်ြပန်၍၊ မိဃ်းသက်မန်တိင်းထဲက

မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ၂ ပညာမ ှ ိဘဲစကားေြပာကာမ ှ င့် ငါ့အ ကံကိ မိက်ေစေသာ

ဤ သကား အဘယ်သနည်း။ ၃ လေယာက်ျားက့ဲသိ့ သင့် ခါးကိ စီးေလာ့။ ငါေမးြမန်းေသာ

ြပဿနာတိ့ကိ ေြဖေလာ့။ ၄ ေြမ ကီးအြမစ်ကိ ငါတည်ေသာအခါ၊ သင်သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။

နားလည်လ င် ေဘာ်ြပေလာ့။ ၅ ေြမ ကီးအတိင်းအ ှ ည်ပမာဏကိ အဘယ်သ စီရင်သနည်း။

နားလည်လ င်ေြပာေလာ့။ မျဥ်း ကိးကိ အဘယ်သတန်း၍ချသနည်း။ ၆ ေြမ ကီးတိက်ြမစ်ကိ

အဘယ်အရပ်၌ စဲွေစ သနည်း။ ၇ နံနက် ကယ်တိ့သည် တညီတ ွတ်တည်း သီချင်းဆိ၍၊

ဘရားသခင်သားအေပါင်းတိ့သည် ဝမ်း ေြမာက်သြဖင့် ၊ ေ ကးေကာ် ကစဥ်၊ တိက်ေထာင့်အထွဋ်

ေကျာက်ကိ အဘယ်သတင်ထားသနည်း။ ၈ သမဒရာသည်အမိဝမ်းထဲက ဘွား၍ ထွက်လာ

ေသာအခါ၊ အဘယ်သသည် တံခါးပိတ် ှ င့် ပိတ်ထား သနည်း။ ၉သမဒရာကိ မိဃ်းတိမ် ှ င့် ငါ ခံ၍

ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက် ှ င့် ထပ်ရစ်သည်ကာလ၌၎င်း၊ ၁၀သင်သည်ဤအရပ်တိင်ေအာင်လာရ၏။ ၁၁

တိး၍မလွန်ရ၊ ဤအရပ်၌သင်၏ ေထာင်လားေသာလိင်းတံပိးဆံးရ၏ဟ ပညက်လျက်၊ သမဒရာအပိင်း

အြခားကိ ငါစီရင်၍၊ တံခါးပိတ် ှ င့်ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ ထားသည်ကာလ၌၎င်း၊ အဘယ်သသည်

ဝိင်း၍ ကညီ သနည်း။ ၁၂ သင်သည်တသက်လံးတွင် တခါမ နံနက်ကိ မှာထားဘးသေလာ။

မိဃ်းေသာက်လင်းကိ ေနရာချဘး သေလာ။ ၁၃ နံနက်အလင်းသည် ေြမ ကီးစွန်းကိကိင်လျက်၊

လဆိးတိ့ကိခါ၍ ပစ်ေစြခင်းငှါ စီရင်ဘးသေလာ။ ၁၄ ေြမ ကီးသည် တံဆိပ်ခတ်သက့ဲသိ့ပံေပ ၍

အဝတ်တန်ဆာဆင်သက့ဲသိ့ ှ ိ၏။ ၁၅လဆိးတိ့၏ အလင်းသည်ကွယ်၍ ချီ ကေသာ လက်လည်း

ကျိုးတတ်၏။ ၁၆ သင်သည်သမဒရာ စမ်းေရေပါက်ထဲသိ့ ဝင်ဘးသေလာ။ နက်နဲေသာ

ေအာက်ဆံးအရပ်၌ လှည့်လည်ဘး သေလာ။ ၁၇ ေသြခင်းတံခါးတိ့ကိ သင့်အားဖွင့်ဘးသေလာ။

ေသမင်းအရိပ်ထဲသိ့ဝင်ေသာ လမ်းဝတိ့ကိ ြမင်ဘး သေလာ။ ၁၈ ေြမ ကီးမျက် ှ ာတြပင်လံးကိ

ကည့် ဘး သေလာ။ အလံးစံကိ သိြမင်လ င်ေဘာ်ြပေလာ့။ ၁၉အလင်းေနရာသိ့ အဘယ်မည်ေသာ

လမ်းြဖင့် ေရာက်ရသနည်း။ ေမှာင်မိက်ေနရာလည်း အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ၂၀အကယ်စင်စစ်သင်သည်

အလင်းအမိက်အပိင်း အြခားသိ့ ငါတိ့ ကိပိ့ေဆာင် ိင်၏။ သတိ့ေနရာအိမ်သိ့ ေရာက်ေသာလမ်းတိ့ကိ

သိလိမ့်မည်။ ၂၁သင်သည်ေ ှ းကာလ၌ ဘွားြမင်၍ အလွန် အသက် ကီးေသာေကာင့် သိလိမ့်မည်။ ၂၂

သင်သည် မိဃ်းပွင့်ဘ ာတိက်ထဲသိ့ ဝင်ဘး သေလာ။ ၂၃ ေဘးေရာက်ရာအချိန်ကာလ ှ င့် စစ် ပိင်၍

တိက်ရာအချိန်ကာလဘိ၊့ ငါသိထားေသာ မိဃ်းသီးဘ ာ များကိ ြမင်ဘးသေလာ။ ၂၄အလင်းသည်

အဘယ်သိ့ေသာလမ်းြဖင့် ှ ံ ့ြပားသနည်း။ အေ ှ ေ့လသည်ေြမ ကီးေပ မှာ အဘယ်ေကာင့် လွင့်သနည်း။

၂၅လမ ှ ိေသာေြမ ှ င့် လမေနေသာေတာ၌ မိဃ်း ွာေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၂၆ လွတ်လပ်ေသာလွင်ြပင်ကိ

ေရ ှ င့် ဝေစ၍၊ ေသာြမက်ပင်အေ ှ ာက်ကိ ထွက်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၂၇လံေသာမိဃ်းေရစီးရာလမ်း၊

မိဃ်း ကိး ှ င့် ဆိင်ေသာ လ ပ်စစ်ြပက်ရာလမ်းကိ အဘယ်သဖွင့်သနည်း။ ၂၈ မိဃ်းေရ၏အဘကား

အဘယ်သနည်း။ ှ င်း ေပါက်တိ့ကိ အဘယ်သြဖစ်ဘွားေစသနည်း။ ၂၉ ေရခဲသည်အဘယ်သ၏

ဝမ်းထဲက ထွက်လာ သနည်း။ မိဃ်းေကာင်းကင် ှ င်းခဲကိ အဘယ်သသည် ပဋိသေ ေပးသနည်း။

၃၀ ေရသည် ေကျာက်ခဲက့ဲသိ့ြဖစ်၍ ပင်လယ် မျက် ှ ာတင်းမာလျက် ှ ိ၏။ ၃၁ သင်သည်

ခိမကယ်စ၏သာယာစွာ ပြပင်ြခင်း ကိ ချုပ်တည်း ိင်သေလာ။ ကသိလကယ်၏ ချည်ေ ှ ာင်

ြခင်းကိ ြဖည် ိင်သေလာ။ ၃၂ မာဇ တ်ကယ်တိ့ကိ အချိန်ေရာက်လ င် ထတ် ေဘာ် ိင်သေလာ။

အာ ှ ကယ် ှ င့်သ၏သားတိ့ကိ ပ့ဲြပင် ိင်သေလာ။ ၃၃ မိဃ်းေကာင်းကင်တရားတိ့ကိ နားလည်

သေလာ။ ထိတရားတိ့သည် ေြမ ကီးကိ အပ်စိးမည် အေကာင်း အခွင့် ေပး ိင်သေလာ။ ၃၄

များစွာေသာ မိဃ်းေရသည် သင့် ကိ လမ်းမိး ေစြခင်းငှါ မိဃ်းတိမ်တိ့ကိ အသံလင့် ိင်သေလာ။ ၃၅

လ ပ်စစ်တိ့ကိ လတ် ိင်သေလာ။ သတိ့ကကန်ေတာ်တိ့ ှ ိပါ၏ဟသင့် ကိေလာက်လျက် သွား က

လိမ့်မည်ေလာ။ ၃၆ ကိယ်ခ ာထဲသိ့ ပညာကိ အဘယ်သသွင်း သနည်း။ နားလည် ိင်ေသာဥာဏ်ကိ

အဘယ်သေပး သနည်း။ ပညာ ှ ိ၍ မိဃ်းတိမ်တိ့ကိ အဘယ်သေရတွက် ိင်သနည်း။ ၃၇

ေြမမန့်သည် လံးေထွး၍ ေြမစိင်တိ့သည် ကပ်လျက်ေနေသာအခါ၊ ၃၈ မိဃ်းေကာင်းကင်၏ေရဘးတိ့ကိ

အဘယ်သသွန်းချသနည်း။ ၃၉သင်သည်ြခေသ့မအဘိ့ စားစရာအေကာင်ကိ လိက် ှ ာ ိင်သေလာ။

၄၀ ြခေသ့ပျိုတိ့သည် ခိလံရာ၌ဝပ်၍၊ ချံုဖတ် ေအာက်၌ ေချာင်း ကည့်လျက်ေနေသာအခါ၊

သတိ့ကိ ဝစွာေကး ိင်သေလာ။ ၄၁ ကျီးအသငယ်တိ့သည် စားစရာမ ှ ိေ ကာင့် လှည့်လည်၍

ဘရားသခင်ကိေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ စားစရာကိအဘယ်သေပးသနည်း။

၃၉ သင်သည် ေတာဆိတ်ေမွးရေသာကာလကိ သိသေလာ။ သမင်ဒရယ်မ

သားဘွားြခင်းေဝဒနာခံရ ေသာအချိန်ကိ မှတ် ိင်သေလာ။ ၂

ကိယ်ဝန်ေဆာင်ရေသာေနလ့တိ့ကိ ေရတွက်၍၊ ဘွားရေသာ အချိန်ကာလကိ သိသေလာ။ ၃

သတိ့သည် ေကျာကိင်း၍သားငယ်ကိ ေမွးဘွား သြဖင့် ေဝဒနာ ငိမ်း က၏။ ၄ သားငယ်တိ့သည်

ကျန်းမာ၍၊ လွင်ြပင်၌ ကီးပွါး တတ်က၏။ အြခားသိ့သွား၍ အမိထံသိ့ြပန်မလာဘဲ ေနတတ်က၏။ ၅

ေတာြမည်းကိအဆီးအတားမ ှ ိေစြခင်းငှါ အဘယ်သလတ်သနည်း။ ေတာြမင်း၌ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ

အဘယ်သေြဖသနည်း။ ၆ ေတာကိ သအိ့မ်ဘိ့၎င်း၊ လွင်ြပင်ကိသေ့နရာဘိ့ ၎င်း ငါခန့်ထား ပီ။ ၇

မိ ့၌ြဖစ်ေသာလတိ့၏ အသံဗလံကိ သသည် မထီမ့ဲြမင် ပတတ်၏။ ှ င်ေသာသေအာ်ဟစ် ိးေဆာ်သံကိ

မမှတ်တတ်။ ၈ ေတာင် ိး၌ ကျက်စား၍၊ စိမ်းေသာ အပင် အမျိုးမျိုးကိ ှ ာတတ်၏။ ၉ က့ံသည်

သင်၏အမကိေဆာင် ွက်၍၊ သင်၏ တင်းကပ်၌ ေနြခင်းငှါ အလိ ှ ိလိမ့်မည်ေလာ။ ၁၀

ကံကိထွန်ေကာင်းသိ့ လိက်ေစြခင်းငှါ ကိး ှ င့် ချည် ိင်သေလာ။ သိ့မဟတ်သင့် ေနာက်သိ့ လိက်၍ချိုင့် ၌

လယ်ထွန်လိမ့်မည်ေလာ။ ၁၁ က့ံသည် အား ကီးေသာေကာင့် သကိ့ယံမည် ေလာ။ သင်လပ်ရေသာ

အလပ်ကိသ၌ အပ်မည်ေလာ။ ၁၂ သင်၏စပါးကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍ စပါးကျီ၌ စသိမ်းလိမ့်မည်ဟ

ယံသေလာ။ ၁၃ ကလားအပ်ငှက်သည် အေတာင်ခတ်လျက် ေနတတ်၏။ ေတာငန်းသည်

အေမွးအေတာင် ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ၁၄ သိ့ေသာ်လည်း ေြမ၌ဥ၍ အဥတိ့ကိ ေြမမန့်၌ ေ ွးေစတတ်၏။ ၁၅

သေ့ြခသည်အဥတိ့ကိ နင်းမိမည်၊ သားရဲခဲွလိမ့် မည်ဟ မစိးရိမ်။ ၁၆ သားငယ်တိ့ကိ

ကိယ်သားက့ဲသိ့မမှတ် ကမ်းတမ်းစွာ ပတတ်၏။ စိးရိမ်ြခင်းမ ှ ိ။ သားဘွားြခင်း ေဝဒနာကိ

အချည်း ှ ီးခံတတ်၏။ ၁၇အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် ပညာမ့ဲ ေစြခင်းငှါ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

ဥာဏ်ကိေပးေတာ်မမ။ ၁၈ သိ့ေသာ်လည်း ကိယ်ကိ ချီ ကေသာအခါ၊ ြမင်း ှ င့် ြမင်းစီးေသာ သကိပင်

ရယ်တတ်၏။ ၁၉ သင်သည် ြမင်းကိခွန်အား ှ င့် ြပည့် စံေစသေလာ။ သ၏လည်ပင်း၌

မိဃ်း ကိးလကဏာကိ သွင်းသေလာ။ ၂၀ ကျိုင်းေကာင် ခန်သက့ဲသိ့ ခန်တတ်ေစသေလာ။

သ၏ ှ ာေခါင်းြမည်သံသည် ေကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်၏။ ၂၁ လွင်ြပင်ကိယက်၍၊ မိမိခွန်အား၌
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ဝါ ကားလျက်၊ သရဲများကိ ေတွအ့ံ့ေသာငှါ သွားတတ်၏။ ၂၂ ေကာက်စရာအေကာင်းကိ က့ဲရဲ ့၍၊

ေကာက် လန့်ေသာသေဘာ ှ င့် ကင်းလွတ်သြဖင့် ၊ ထားေဘးကိ မေ ှ ာင်တတ်။ ၂၃သတ့ဘက်၌

ြမားေတာင့်လပ်သံြမည်၍၊ လံှ ှ င့် ဒိင်းလားသည် ေြပာင်လက်လျက် ှ ိ၏။ ၂၄ မာန ကီး၍ြပင်းထန်ေသာ

စိတ် ှ င့် ေြမကိ မျိုတတ်၏။ တံပိးသံကိ ကားေသာအခါ၊ ငိမ်ဝပ်စွာ မေန ိင်။ ၂၅ တံပိးများ

အလယ်သိ့ေရာက်၍ ေအ့ေဟ၊ ေအ့ေဟဟဆိတတ်၏။ ဗိလ်ေြမေအာ်ဟစ်၍ အသံဗလံ ပြခင်း ှ င့်တကွ၊

စစ်တိက်ပဲွကိ အေဝးက အနံခံ့တတ်၏။ ၂၆သင်ေပးေသာ ဥာဏ်အားြဖင့် သိမ်းငှက်သည် အေတာင်ကိ

ြဖန့်၍ ေတာင်မျက် ှ ာသိ့ ပျံသွားတတ် သေလာ။ ၂၇ သင်စီရင်ေသာေကာင့် ေ လင်းတသည်

အထက်သိ့တက်၍၊ ြမင့် ေသာအရပ်၌ အသိက်ကိ လပ်တတ်သေလာ။ ၂၈ သသည်

ေကျာက်ေပ မှာေန၍ ေတာင်ထိပ် ှ င့် ေကျာက်ငေပ မှာ ေနရာကျတတ်၏။ ၂၉ ထိအရပ်ကကည့်၍

ကိက်စားစရာအေကာင်ကိ အေဝးကပင် ြမင်တတ်၏။ ၃၀ သ၏သားငယ်တိ့သည် အေသွးကိ

ေသာက်တတ်၏။ အေသေကာင် ှ ိရာအရပ်၌ ထိငှက် ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၄၀ တဖန်ထာဝရဘရားက၊ အန တန်ခိး ှ င်ကိ ဆံးမေသာ သသည် ဆန့်ကျင်ဘက် ပဦးမေလာ။

၂ ဘရားသခင်ကိ အြပစ်တင်ေသာ သသည် ြပန်ေြပာေစေတာ့ဟ ေယာဘအား

မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃ ေယာဘက အက ်ပ်သည် ဆိးယတ်ပါ၏။ ၄ ကိယ်ေတာ်အား အဘယ်သိ့

ြပန်ေလာက်ရပါမည်နည်း။ အက ်ပ်သည် ကိယ် တ်ကိ ကိယ်လက် ှ င့် ပိတ်ပါမည်။ ၅

တကိမ်ေြပာမိပါ ပီ။ တဖန်မေြပာဝ့ံပါ။ ှ စ် ကိမ်တိင်ေအာင် ေြပာမိပါ ပီ။ သိ့ရာတွင် ထပ်၍မေြပာဝ့ံပါဟ

ထာဝရဘရားအား ြပန်၍ ေလာက်ေလ၏။ ၆ တဖန်ထာဝရဘရားသည် မိဃ်းသက်မန်တိင်း

ထဲက ေယာဘအား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၇ လေယာက်ျားက့ဲသိ့ သင်၏ခါးကိစည်းေလာ့။

ငါေမးြမန်း ေသာြပဿနာတိ့ကိ ေြဖေလာ့။ ၈ သင်သည် ငါတရားစီရင်ချက်ကိ ပယ်မည်ေလာ။

သင်သည် ကိယ်တိင်ေြဖာင့် မတ်ဟန် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ငါကိအြပစ် ှ ိသည်ဟ စီရင်မည်ေလာ။ ၉

သင်သည်ဘရားသခင်၏လက် ံ းက့ဲသိ့ေသာ လက် ံ း ှ ိသေလာ။ ဘရားသခင်၏ အသံက့ဲသိ့ေသာ

အသံ ှ င့် မိဃ်းချုန်း ိင်သေလာ။ ၁၀ထးဆန်းေသာ ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ကိ ဝတ်ေဆာင်ေလာ့။

တင့်တယ်ေသာ ဂဏ်အသေရ ှ င့် တန်ဆာဆင်ေလာ့။ ၁၁ သင်၏အမျက်အ ှ ိန်ကိ လတ်ေလာ့။

မာန ေထာင်လားေသာသအေပါင်းတိ့ကိ ကည့် ၍ ှ ိမ့်ချ ေလာ့။ ၁၂ မာနေထာင်လားေသာ

သအေပါင်းတိ့ကိ ကည့် ၍ တ်ချေလာ့။ အဓမလတိ့ကိ ှ ိပ်နင်း၍၊ ၁၃ သတိ့ကိေြမမန့်၌

တစတည်း ဝှက်ထားေလာ့။ သတိ့မျက် ှ ာများကိ ေမှာင်မိက်၌ ဖံးအပ်ေလာ့။ ၁၄ သိ့ ပလ င်

သင်၏လက်ျာလက် ံ းသည် သင့် ကိ ကယ်တင် ိင်သည်ဟ ငါဝန်ခံမည်။ ၁၅ သင် ှ င့်အတ

ငါဖန်ဆင်းေသာေဗဟမတ်ြခင်း ကိ ကည့် ေလာ့။ ွားက့ဲသိ့ ြမက်ကိ စားတတ်၏။ ၁၆သ၏တန်ခိးသည်

ခါး၌၎င်း၊ သ၏ခွန်အားသည် ဝမ်းေကာ၌၎င်း တည်လျက် ှ ိ၏။ ၁၇သအ့ မီးသည် အာရဇ်ပင်က့ဲသိ့

လပ်တတ်၏။ ေပါင်ေကာတိ့သည် အထပ်ထပ် ှ ိ က၏။ ၁၈ အ ိးငယ်တိ့သည် ေကးဝါေချာင်း၊

အ ိး ကီး တိ့သည် သံတံးက့ဲသိ့ြဖစ်က၏။ ၁၉ဘရားသခင်ဖန်ဆင်းေသာသတဝါတိ့တွင် ထးဆန်းေသာ

သတဝါြဖစ်၏။သကိ့ဖန်ဆင်းေသာဘရားသာလ င် သ၏တံစဥ်ကိ ေပး ပီ။ ၂၀ ေြမတိရစာန်အေပါင်းတိ့

ကစားရာေတာင် ိး သည် သ၏ကျက်စားရာအရပ်ြဖစ်၏။ ၂၁အရိပ်ေကာင်းေသာ အပင်ေအာက်၊

ကျူပင် ချံုဖတ်ေအာက်၊ ေရများေသာအရပ်၌ ေနတတ်၏။ ၂၂ ထိအပင်တိ့သည် အရိပ် ှ င့်လမ်းမိး၍

ေချာင်း နားမိဃ်းမခပင်တိ့သည် ဝိင်း က၏။ ၂၃ ြမစ်ေရထေသာ်လည်း သသည်မေြပးတတ်။

သ၏ခံတွင်းကိ ေယာ်ဒန်ြမစ်ေရ ေဝ့ှတိက်ေသာ်လည်း မတန်မလပ်ဘဲ ေနတတ်၏။ ၂၄ ထိြမင်းကိ

ထင် ှ ားစွာ ဘမ်းယမည်ေလာ။ သ၏ ှ ာေခါင်းကိ သံချိတ် ှ င့် ေဖာက်မည်ေလာ။

၄၁ လဝိသန်ကိငါးမ ား ှ င့် ဆဲွယ၍၊ သ၏လ ာကိ ကိး ှ င့် ှ ိပ်နင်းမည်ေလာ။

၂ သကိ့ ှ ာ တ်တပ်၍၊ ပါး ိး၌သံကွင်းလ ိုမည် ေလာ။ ၃ သသည်သင့် ကိများစွာ

ေတာင်းပန်လိမ့်မည် ေလာ။ ေချာ့ေမာ့ေသာစကားကိ ေြပာလိမ့်မည်ေလာ။ ၄ သင် ှ င့် ဝန်ခံြခင်း

ပဋိညာဥ်ကိ ပလိမ့်မည် ေလာ။ သင်၏အမကိ အစဥ်ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှါ သကိ့

ခန့်ထားမည်ေလာ။ ၅ ငှက် ှ င့်ကစားသက့ဲသိ့ သ ှ င့်ကစားမည်ေလာ။ သင်၏မိန်းမကေလးတိ့အဘိ့

သကိ့ချည်ေ ှ ာင်မည်ေလာ။ ၆ သင်၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည် သကိ့ဝိင်း၍

စားေသာက်ပဲွခံ ကလိမ့်မည်ေလာ။ ကန်သည်တိ့တွင် ေဝကလိမ့်မည်ေလာ။ ၇ သ၏အေရကိ

မိှန်း ှ င့် ၎င်း၊ သ၏ေခါင်းကိ ငါးထိးေသာလံှ ှ င့် ၎င်း၊ အ ှ ံ ့အြပားထိးေဖာက် ိင် သေလာ။ ၈သအ့ေပ မှာ

လက်တင် ံ မသာ ပပါ။ သကိ့ တိက်မည်အ ကံကိ ေနာက်တဖန်မေအာက်ေမ့ရ။ ၉

တိက်ေသာသသည် ိင်မည်ဟ အချည်း ှ ီး ထင်၏။ ြမင်ကာမ ှ င့် စိတ်မပျက်သေလာ။ ၁၀

သကိ့ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ အဘယ်သမ မရဲရင့် ။ သိ့ြဖစ်၍ ငါ့ေ ှ မှ့ာ အဘယ်သရပ် ိင်သနည်း။ ၁၁ ငါသည်

ေကျးဇးတံ့ ပရမည်အေကာင်း အဘယ် သသည် ငါ၌ ေကျးဇး ပဘးသနည်း။ မိဃ်းေကာင်းကင်

ေအာက်၌ ှ ိသမ တိ့သည် ငါ၏ ဥစာြဖစ် က၏။ ၁၂လဝိသန်၏အဂ ါများ၊ ခွန်အား၊ တင့်တယ်ေသာ

တန်ဆာတိ့ကိ ငါသည် ဝှက်၍မထား။ ၁၃သ၏အဝတ်ကိ အဘယ်သလှန် ိင်သနည်း။ ှ စ်ထပ် ှ ိေသာ

ပါး ိးကိ အဘယ်သချဥ်းကပ်လိမ့်မည် နည်း။ ၁၄သ၏မျက် ှ ာတံခါးကိ အဘယ်သဖွင့် လိမ့်မည်နည်း။

သ၏ သွားတန်းတိ့သည် ေကာက်မက်ဘွယ် ြဖစ်က၏။ ၁၅ လံ ခံစွာ တံဆိပ်ခတ်သက့ဲသိ့ တချပ် ှ င့်

တချပ် ပးကပ်ေသာအေကးများ ှ င့် ဝါ ကားတတ်၏။ ၁၆ ေလမ မဝင် ိင်ေအာင် တချပ် ှ င့်တချပ်

ပးကပ် လျက် ှ ိ က၏။ ၁၇တချပ် ှ င့်တချပ် မခွါ ိင်ေအာင် တခဲနက် ှ က်တင်လျက် ှ ိ က၏။ ၁၈

သေချဆတ်ေသာအခါ အလင်းေတာက်တတ်၏။ သမ့ျက်စိသည် နံနက်မျက်ေတာင်ခတ်သက့ဲသိ့

ြဖစ်၏။ ၁၉ ပစပ်ထဲက မီး းထွက်၍ မီးပွါးတိ့လည်း လွင့် က၏။ ၂၀ ကက်ကက်ဆေသာ

အိးကင်းထဲက အခိးအေငွ ့ တတ်သက့ဲသိ့ သ့ ှ ာေခါင်းထဲက အခိးအေငွတ့က်တတ် ၏။ ၂၁

အသက် ေသာအခါ မီးခဲေတာက်၍ ပစပ်ထဲက မီးလံထွက်တတ်၏။ ၂၂ လည်ပင်း၌

တန်ခိးေနတတ်၏။ သေ့ ှ မှ့ာ ေကာက်လန့်ြခင်းသည် ကခန်တတ်၏။ ၂၃အသားအေကာတိ့သည်

တခဲနက်ြဖစ်၍ မေ ွ ့ ိင်ေအာင် ခိင်မာလျက် ှ ိ က၏။ ၂၄ ှ လံးသည် ေကျာက်က့ဲသိ့မာ၏။

ေအာက် ကိတ် ဆံေကျာက်က့ဲသိ့ မာ၏။ ၂၅ သထေသာအခါ ခွန်အား ကီးေသာသတိ့သည်

ေကာက်လန့် က၏။ ေကာက်လန့်အား ကီးေသာေကာင့် အ းက့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ ၂၆

သကိ့တိက်လ င်ထားမခိင်တတ်။ လံှ၊ ြမား၊ သံချပ်မခိင်တတ်။ ၂၇ သံကိ ေကာက် ိးက့ဲသိ့၎င်း၊

ေ ကးဝါကိ သစ်ေဆွး က့ဲသိ့၎င်း မှတ်တတ်၏။ ၂၈ ေလး ှ င့် ပစ်၍ သကိ့မေြပးေစ ိင်။ ေလာက်လဲ

ှ င့် ပစ်ေသာ ေကျာက်ခဲတိ့သည် သ၌ အမိက်က့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ ၂၉ ဒတ် ကီးကိ ဖဲွက့ဲသိ့မှတ်၍၊

လံှ ှ င့် ွယ်ေသာအခါ ရယ်တတ်၏။ ၃၀သေ့အာက်မှာ ထက်ေသာအိးေစာင်းြခမ်းများ ှ ိ၏။ ွံ ေ့ပ မှာ

ထွန်သွားများကိ ြဖန့်တတ်၏။ ၃၁ အိးကင်းဆသက့ဲသိ့ ပင်လယ်ကိဆေစတတ်၏။ သမဒရာကိ

ဘေယာင်းချက်က့ဲသိ့ ြဖစ်ေစတတ်၏။ ၃၂ သလွန်သွားေသာလမ်းသည် ထွန်းေတာက် သြဖင့် ၊

ပင်လယ်သည် ဆံပင်ြဖူေယာင်ေဆာင်တတ်၏။ ၃၃ ေြမေပ မှာသ ှ င့် ခိင်း ိင်ေသာ တိရစာန်မ ှ ိ။

ပကတိအားြဖင့် ေ ကာက်တတ်ေသာသေဘာ ှ င့် ကင်းလွတ်၏။ ၃၄ ကီးြမင့် ေသာအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ

မထီမ့ဲြမင် ပ တတ်၏။ မာနေထာင်လားေသာသအေပါင်းတိ့အေပ ၌ မင်းြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၄၂ ေယာဘသည်ထာဝရဘရားအား ြပန်ေလာက်သည်ကား၊ ၂ ကိယ်ေတာ်သည်

အလံးစံတိ့ကိ တတ် ိင်ေတာ်မ ေကာင်းကိ၎င်း၊ အ ကံအစည်ေတာ်ကိ အဘယ်သမ

မဆီးတား ိင်ေ ကာင်းကိ၎င်း အက ်ပ်သိပါ၏။ ၃ ပညာမ ှ ိဘဲ အ ကံအစည်ေတာ်ကိမိက်ေစေသာ

သကားအဘယ်သနည်း။ သိ့ရာတွင် အက ်ပ်သည် နားမလည်ေသာအရာတိ့ကိ၎င်း၊ ကိယ်တိင်မသိ၊

အ့ံ သ၍ မကန် ိင်ေသာ အရာတိ့ကိ၎င်း ေြပာမိပါ ပီ။ ၄ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ေလာက်ပါမည်။

အက ်ပ်ေမးေလာက်ေသာ အရာတိ့ကိ သွန်သင် ေတာ်မပါ။ ၅ သိတင်းေတာ်ကိ အက ်ပ်သည်

နား ှ င့် ကားဘး ပါ ပီ။ ယခမကား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ မျက်စိ ှ င့် ြမင်ရပါ၏။ ၆ ထိေကာင့်အက ်ပ်သည်

ကိယ်ကိ ွံ ့ ှ ာပါ၏။ ေြမမန့် ှ င့် မီးဖိြပာ၌ထိင်၍ ေနာင်တရပါ၏ဟ ေလာက် ေလ၏။ ၇

ထိသိ့ထာဝရဘရားသည် ေယာဘအား မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ေတမန်အမျိုးသား ဧလိဖတ်အားလည်း

သင် ှ င့်သင်၏ အေဆွခင်ပွန်း ှ စ်ေယာက် ကိငါအမျက် ထွက်၏။ အေကာင်းမကား၊

ငါ့ကန်ေယာဘသည် ငါ့အ ေကာင်းအရာတိ့ကိ ဟတ်မှန်စွာ ေြပာသက့ဲသိ့ သင်တိ့သည် မေြပာ။ ၈

သိ့ြဖစ်၍ ွားထီးခနစ်ေကာင် ှ င့် သိးထီးခနစ် ေကာင်တိ့ကိယ ပီးလ င်၊ ငါ့ကန်ေယာဘ ထံသိ့သွား၍၊

မိမိတိ့မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ပေဇာ် ကေလာ့။ ငါ့ကန်ေယာဘသည် သင်တိ့အဘိ့ ဆေတာင်းရမည်။

သ၏မျက် ှ ာကိ ငါေထာက်မည်။ သိ့မဟတ်ငါ့ကန်ေယာဘသည် ငါ့ အေကာင်းအရာတိ့ကိ

ဟတ်မှန်စွာေြပာသက့ဲသိ၊့ သင်တိ့ သည် မေြပာေသာအြပစ် ှ င့် အေလျာက်ငါစီရင်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိသိ့ထာဝရဘရားမှာ ထားေတာ်မသည် အတိင်း ေတမန်အမျိုးသားဧလိဖတ်၊

အာအမျိုးသား ဗိလဒဒ်၊ ေနမတ်အမျိုးသားေဇာဖာတိ့သည် သွား၍ ပက၏။ ထာဝရဘရားသည်လည်း

ေယာဘ၏မျက် ှ ာ ကိ ေထာက်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ေယာဘသည် အေဆွခင်ပွန်းတိ့အဘိ့ ဆေတာင်း ပီးမှ၊

သခံရေသာဒကအေကာင်းကိ ထာဝရ ဘရားသည် ပယ် ှ င်း၍၊ အရင်ထက် ှ စ်ဆေသာဥစာကိ

ေပးေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိအခါ သ၏ညီအစ်ကိ ှ မများ၊ အရင်သိက မ်း ေသာသများ၊

အေပါင်းတိ့သည် သထံ့သိ့လာ၍ သ၏ အိမ်၌ သ ှ င့်အတစားေသာက်က၏။ အေပ မှာ

ထာဝရဘရားေရာက်ေစေတာ်မေသာ ဒကဆင်းရဲ ှ ိသမ ကိ ေအာက်ေမ့၍ သ ှ င့်အတ

ညည်းတွားြခင်း ှ င့် ှ စ်သိမ့် ေစြခင်းကိ ပက၏။ ထိသအေပါင်းတိ့သည်လည်း၊ ေငွ

တြပားစီ ှ င့် ေ နားေတာင်းတဘက်စီေပးက၏။ ၁၂ ထိသိ့ထာဝရဘရားသည် ေယာဘ၏

ေ ှ ့ြဖစ်ဟန်ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ သသည် သိး တေသာင်းေလးေထာင်၊

ကလားအပ်ေြခာက်ေထာင်၊ ွားယှဥ်တေထာင်၊ ြမည်းမတေထာင်ကိ ရတတ်၏။ ၁၃

သားခနစ်ေယာက် ှ င့် သမီးသံးေယာက်ကိ လည်း ရြပန်၏။ ၁၄သမီး ကီးကား၊ ေယမိမ၊ သမီးလပ်ကား

ေကဇိ၊ သမီးငယ်ကား ေကရဟပုတ်အမည် ှ ိသတည်း။ ၁၅တြပည်လံး၌ေယာဘ၏ သမီးက့ဲသိ့

လှေသာမိန်းမတစံတေယာက်မ မ ှ ိ။ သတိ့၏အဘသည်သတိ့ ေမာင်များ ှ င့်အညီအမ

သတိ့အာအေမွဥစာကိ ေဝေပး ေလ၏။ ၁၆ ထိေနာက် ေယာဘသည် အ ှ စ်တရာေလးဆယ်
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အသက် ှ င်၍ မိမိသား၊ ေြမး၊ ြမစ်တိ့ကိပင် ြမင်ရ ပီးမှ၊ ၁၇ အသက် ကီးရင့် ၍ ေနရ့က်ကာလ ှ င့်

ကယ်ဝ ေသာ်၊ အနိစ ေရာက်ေလ၏။ ေယာဘဝတု ပီး၏။
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ဆာလံ

၁ သယတ်မာတိ့၏အ ကံဉာဏ်ကိလက်မခံ၊ အြပစ်ကးသတိ့၏စံနမနာကိမလိက်၊

ထာဝရဘရားကိပစ်ပယ်သတိ့ ှ င့်လည်း မေပါင်းမေဖာ်ေသာသတိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။

၂ သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏တရားေတာ်ကိလိက်ေလာက်၍

ေန့ညမြပတ်ေလ့လာဆင်ြခင်မြဖင့်ေပျာ်ေမွ ့တတ် က၏။ ၃

ထိသတိ့သည်ေချာင်းအနီးတွင်ေပါက်၍ေလျာ်ကန်သင့်ြမတ်ချိန်၌

အသီးသီးလျက်အ ွက်မ ိးမ ွမ်းတတ်ေသာအပင်များ ှ င့်တ၏။

သတိ့သည် ပေလသမ အမကိစတိ့တွင်ေအာင်ြမင်တတ်၏။ ၄

သိ့ရာတွင်၊သယတ်မာတိ့မကားအဘယ်နည်း ှ င့်မ ဤသိ့မြဖစ် ိင်။

သတိ့သည်ေလတိက်ရာတွင်လွင့်ပါသွားတတ်ေသာဖဲွ ှ င့်တ က၏။ ၅

အြပစ်ကးသတိ့သည်ဘရားသခင် အြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်ဘရားသခင်၏လစေတာ်အေပါင်းအသင်းထဲသိ့မဝင်ရ က။ ၆

ထာဝရဘရားသည်သေတာ်ေကာင်းများကိပိ့ေဆာင်ေစာင့်ထိန်းေတာ်မလိမ့်မည်။

သယတ်မာတိ့မကားဆံး ံ းပျက်စီးရကလိမ့်မည်။

၂ တိင်း ိင်ငံတိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ဆပပန်ကန်ရန် ကံစည် ကသနည်း။

လတိ့သည်အဘယ်ေကာင့်အချည်း ှ ီး လ ို ့ဝှက် ကံစည် ကသနည်း။ ၂

ထိသတိ့၏ဘရင်တိ့သည်ပန်ကန် က၏။ သတိ့၏ဘရင်တိ့သည်ထာဝရဘရား ှ င့်

ကိယ်ေတာ်ဘိသိက်ေပးေတာ်မေသာဘရင်အား ပန်ကန်ရန်လ ို ့ဝှက်တိင်ပင် က၏။

၃ သတိ့က``ငါတိ့သည်သတိ့စိးမိးမမှ လွတ်ေြမာက်ေအာင်ေဆာင် ွက် ကကန်အ့ံ။

သတိ့၏အချုပ်အေ ှ ာင်ကိပယ် ှ ား က ကန်အ့ံ'' ဟဆိ က၏။ ၄

ေကာင်းကင်ဘံ ှ ိ ပလင်ေတာ်ေပ မှာထာဝရ ဘရားသည် ပံးရယ်ေတာ်မလျက်

ထိသတိ့၏အ ကံအစည်ကိြပက်ရယ် ပ ေတာ်မ၏။ ၅ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်အမျက်ေတာ်ထွက်

လျက် သတိ့အားသတိေပးေတာ်မသြဖင့် သတိ့သည်အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ေ ကာင့်

ေကာက်လန့်တန်လပ် ကကန်၏။ ၆ ကိယ်ေတာ်က``သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာ ဇိအန်ေတာင်

ေပ တွင် ငါေ ွးချယ်ထားေသာ ှ င်ဘရင်ကိငါကိယ်တိင် တင်ေြမာက် ပီ''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ မင်း ကီးက``ထာဝရဘရား၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ငါေ ကြငာမည်။

ကိယ်ေတာ်ကငါ့အား`သင်သည်ငါ၏သား ြဖစ်၏။ ယေန့ပင်လ င်ငါသည်သင်၏အဖြဖစ်လာ ပီ။ ၈

ေတာင်းေလာ့။ လမျိုးတကာတိ့ကိသင့်အား ငါေပးမည်။ ကမာေြမြပင်တစ်ခလံးကိသင်ပိင်ဆိင်ရ

လိမ့်မည်။ ၉ သင်သည်လမျိုးတကာတိ့ကိသံလံှတံြဖင့် အပ်စိးလိမ့်မည်။ သတိ့အားေြမအိးကိခဲွသက့ဲသိ့

အစိတ်စိတ်အြမာြမာြဖစ်ေစလိမ့်မည်' ဟ မိန့်ေတာ်မပါ၏'' ဟ၍ဆိ၏။ ၁၀

အချင်းဘရင်တိ၊့ပညာသတိ ှ ိ  ကေလာ့။ အချင်းမင်းအေပါင်းတိ၊့သတိမ ကေလာ့။ ၁၁

သင်တိ့သည်ေကာက် ွံ ့ ိ ေသေသာစိတ် ှ င့် ထာဝရဘရား၏အမေတာ်ကိထမ်း ွက် ကေလာ့။ ၁၂

တန်လပ်လျက်ေ ှ ့ေတာ်တွင်ဦး တ်ပျပ်ဝပ် ကေလာ့။ ယင်းသိ့မ ပပါမကိယ်ေတာ်သည်

အမျက်ေတာ်ထွက်ေတာ်မသြဖင့် သင်တိ့သည်မချေသေကပျက်စီး ကလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်ထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်ခိလံသ အေပါင်းတိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။

၃ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးတွင်ရန်သများစွာ ှ ိ ပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးတစ်ဘက်၌ထ ကသများ ကပါ၏။ ၂သတိ့ကကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးကိ

ကမေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်ေကာင်း ေြပာဆိ ကပါ၏။ ၃ သိ့ရာတွင် အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည်ဒိင်းလားသဖွယ်ကန်ေတာ်မျိုး အား ေဘးရန်များမှအစဥ်ကွယ်ကာေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားေအာင်ပဲွကိ ေပးေတာ်မလျက်ရဲစွမ်းသတိ ှ င့်ြပန်လည်

ြပည့်ဝေစေတာ်မပါ၏။ ၄ ငါသည်ထာဝရဘရား၏ထံေတာ်သိ့ကမ ေတာ်မရန်

ဟစ်ေအာ်ေတာင်းေလာက်သည့်အခါ ကိယ်ေတာ်သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ရာေတာင်ေပ မှ

ငါ၏ဆေတာင်းပတနာသံကိနားေညာင်းေတာ်မ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိကွယ်ကာ

ေစာင့်ထိန်းေတာ်မေသာေကာင့်ငါသည်လဲေလျာင်း အိပ်ေပျာ်ခွင့်ကိရ ှ ိ ၏။ ၆

မိမိပတ်လည်တွင်ဝိင်းရံလျက် ှ ိ ေသာ ရန်သေထာင်ေသာင်းများစွာတိ့ကိ ငါသည်မေကာက်။ ၇ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကလာေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားသခင်၊ကန်ေတာ်မျိုးအား ကယ်ေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သအေပါင်းတိ့၏ ပါး ိ းကိ ိက်၍သတိ့၏သွားကိချိုးေတာ်မ၏။ ၈

ထာဝရဘရားသည်ေအာင်ပဲွကိေပးပိင်ေသာ အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်အေပ သိ့

ေကာင်းချီးမဂလာသက်ေရာက်ပါေစေသာ။

၄ အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးကိကွယ်ကာေတာ်မေသာအ ှ င်၊

ကန်ေတာ်မျိုးေခ ေသာအခါထးေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးဒကေရာက်စဥ်အခါ၌ကန်ေတာ်

မျိုးအား ကမေတာ်မခ့ဲပါ၏။ ယခအခါ၌လည်းကန်ေတာ်မျိုးအား သနားေတာ်မ၍

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်းပတနာကိ နားေညာင်းေတာ်မပါ။ ၂

အချင်းလတိ၊့သင်တိ့သည်အဘယ်ကာလတိင် ေအာင် ငါ့အားေစာ်ကား ကမည်နည်း။

အဘယ်ကာလတိင်ေအာင်သင်တိ့သည် အကျိုးမ ှ ိ သည့်အရာကိ ှ စ်သက်၍

အမှားေနာက်သိ့လိက် ကမည်နည်း။ ၃ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏အဖိ့အလိ့ငှာ

သေတာ်ေကာင်းအားေ ွးချယ်ထားေတာ်မသည်ကိ သိမှတ် ကေလာ့။

ငါေခ ေသာအခါကိယ်ေတာ် ကားေတာ်မ၏။ ၄သင်တိ့သည်ေကာက်လန့်လျက်အြပစ်ဒစ ိက်ကိ

ေ ှ ာင် ကေလာ့။ သင်တိ့သည်အိပ်ရာေပ တွင်တစ်ကိယ်တည်း ဆိတ် ငိမ်စွာ

ဤအချက်ကိနက်နက်နဲနဲစဥ်းစားဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၅ ထာဝရဘရားအားထိက်ေလျာက်သည့်

ယဇ်များကိပေဇာ်၍ကိယ်ေတာ်ကိ ယံ ကည်ကိးစား ကေလာ့။ ၆ ``အိ ထာဝရဘရား၊

ေကာင်းချီးမဂလာကိထပ်မံ၍ချေပးေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားက ဏာစိတ်ြဖင့်

ကည့်ေတာ်မပါ'' ဟလအများကဆေတာင်း က၏။ ၇ သိ့ရာတွင်ကန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ်

ေပးေတာ်မေသာဝမ်းေြမာက်ြခင်းသည် ဂျံ ုစပါး ှ င့်စပျစ်ရည်ေပါများသတိ့ရ ှ ိ သည့်

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းထက်သာလွန်ပါ၏။ ၈ ကန်ေတာ်မျိုးသည်လဲေလျာင်းလိက်ေသာအခါ

ငိမ်သက်စွာအိပ်ေပျာ်သွားပါ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သာလ င်ကန်ေတာ်မျိုးအားလံ ခံစွာ

ေန ိင်ခွင့်ကိေပးေတာ်မပါ၏။

၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ မက်ဆိချက်ကိနားေထာင်ေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုး၏ြမည်တမ်းသံများကိ ကားေတာ်မပါ။ ၂

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရင်၊ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊ ကမေတာ်မရန်

ကန်ေတာ်မျိုးဟစ်ေအာ်ေတာင်းေလာက်သည်ကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အထံေတာ်သိ့ဆေတာင်း ပတနာ ပပါသည်။ ၃

ကိယ်ေတာ်သည်နံနက်ချိန်၌ကန်ေတာ်မျိုး၏ ပတနာသံကိ ကားပါ၏။

ေနထွက်ချိန်၌ကန်ေတာ်မျိုးဆေတာင်း၍ ကိယ်ေတာ်၏အေြဖကိေစာင့်ေမ ာ်ပါ၏။

၄ ကိယ်ေတာ်သည်ဒစ ိက်ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ ဘရားမဟတ်ပါ။

ေ ှ ့ေတာ်၌ဆိးယတ်မကိခွင့် ပေတာ်မမပါ။ ၅ မာန ကီးသတိ့သည်ေ ှ ့ေတာ်သိ့မဝင်ရ။

ကိယ်ေတာ်သည်ယတ်မာသအေပါင်းတိ့ကိ မန်းေတာ်မ၏။ ၆

ကိယ်ေတာ်သည်လိမ်လည်သအေပါင်းတိ့ကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မ၍အ ကမ်းဖက်သ၊

ေကာက်ကျစ်သတိ့ကိစက်ဆပ် ွံ  ှ ာေတာ်မ၏။ ၇ ကန်ေတာ်မျိုးအဖိ့မှာမကိယ်ေတာ်၏ ကီး

မားေသာ ေမတာေတာ်ကိခံစားရသြဖင့် အိမ်ေတာ်သိ့ဝင် ိင်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာဗိမာန်ေတာ်တွင် ကိးကွယ်ဝတ် ပကာ

ကိယ်ေတာ်အား ိ ေသေလးြမတ်စွာ ဦး တ် ှ ိ ခိး ိင်ပါ၏။ ၈ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးမှာရန်သများစွာ ှ ိ ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏အလိေတာ်အတိင်း ပကျင့်ရန်

ကန်ေတာ်မျိုးအားလမ်းြပေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င်

လိက်ေလာက်ေစလိသည့်လမ်းကိ ေြဖာင့်ြဖူးေစေတာ်မပါ။ ၉

ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သများစကားကိ အဘယ်အခါ၌ယံ ကည်၍မရပါ။

သတိ့တွင်ဖျက်ဆီးလိစိတ်သာလ င် ှ ိ ပါ၏။ သတိ့၏ခံတွင်းသည်ပွင့်လျက်ေနေသာ

သချုင်းတွင်း ှ င့်တပါ၏။ သတိ့၏လ ာသည်လည်းေြမာက်ပင့်လိမ်လည် လှည့်စားတတ်ပါ၏။

၁၀ အိ ဘရားသခင်၊ သတိ့အား တ်ချလျက်အြပစ်ဒဏ်ေပးေတာ်မပါ။

သတိ့၏ဆိးညစ်ေသာအ ကံအစည်များက သတိ့ကိပင်အကျိုးနည်းေစေတာ်မပါ။

သတိ့၏များေြမာင်ေသာ အြပစ်များေ ကာင့်လည်းေကာင်း၊ကိယ်ေတာ်ကိ

ပန်ကန် ကသည့်အတွက်ေ ကာင့်လည်းေကာင်း သတိ့အားေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်မှ ှ င်ထတ်ေတာ်မပါ။

၁၁ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်ထံေတာ်တွင်လံ ခံစွာ ခိလံ ကေသာသအေပါင်းတိ့သည်

ဝမ်းေြမာက် င်လန်းရ ကပါလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ဝမ်းေြမာက်သြဖင့်အစဥ် သီချင်းဆိ ကပါလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိအားချစ်သတိ့ကိ ကွယ်ကာေစာင့်ထိန်းေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်ေ ကာင့်သတိ့သည်အကယ်ပင် ဝမ်းေြမာက်ရ ကပါ၏။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိစကားကိနားေထာင် သတိ့အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ဒိင်းလားသဖွယ် သတိ့အားကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မပါ၏။
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၆
အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးအားအမျက်ေတာ်ထွက်၍

ဆံးမေတာ်မမပါ ှ င့်။ အမျက်ေတာ်ထွက်၍အြပစ်ဒဏ်ေပးေတာ် မမပါ ှ င့်။ ၂

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေမာပန်း ွမ်းနယ်လျက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍ ကန်ေတာ်မျိုးအားသနားေတာ်မပါ။

လံးဝအင်အားကန်ခန်းလျက် ှ ိ သြဖင့် ြပန်လည်အင်အားြပည့်ေစေတာ်မပါ။ ၃

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်စိတ် ှ စ်ပါးြပင်းြပစွာ ေဝဒနာခံစားလျက် ှ ိ ပါ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊

အဘယ်ကာလ ကာမှကန်ေတာ်မျိုးအား ကမေတာ်မပါမည်နည်း။ ၄ အိ ထာဝရဘရား၊

ကလာေတာ်မ၍ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ် မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏က ဏာေတာ် ှ င့်အညီကန်ေတာ်

မျိုးအား ေသေဘးမှကယ်ဆယ်ေတာ်မပါ။ ၅ မရဏာ ိင်ငံတွင်ကိယ်ေတာ်အား

ေအာက်ေမ့သတိရသမ ှ ိ ပါ။ ထိအရပ်တွင်အဘယ်သမ ကိယ်ေတာ်အား

ေထာမနာ ပ ိင်မည်မဟတ်ပါ။ (Sheol h7585) ၆ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွမြဖင့်

ေမာပန်း ွမ်းနယ်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ညတိင်းပင်လ င်ငိယိရသြဖင့်အိပ်ရာသည်

စိစွတ်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ေခါင်းအံးသည်မျက်ရည် စိ ဲ လျက် ှ ိ ပါ၏။ ၇

ရန်သများေ ကာင့်ငိယိရသြဖင့်ကန်ေတာ် မျိုး၏ မျက်စိများသည်ေရာင်လျက် ှ ိ ပါ၏။

ကည့်၍ပင်မြမင် ိင်ပါ။ ၈ အကျင့်ဆိးယတ်သတိ၊့ငါ့ထံမှထွက်သွား ကေလာ့။

ထာဝရဘရားသည်ငါ၏ငိေကးသံကိ ကားေတာ်မ၏။ ၉ကမေတာ်မရန်ငါေတာင်းေလ ာက်သံကိ ကား

ေတာ်မ၏။ ငါ၏ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မမည်။ ၁၀ ငါ၏ရန်သတိ့သည်အ ှ က်တကဲွ

အေရးနိမ့် ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်တစ်ခဏချင်းတွင်ကစဥ့်ကရဲြဖစ်လျက် ေြပးရကလိမ့်မည်။

၇ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ်၌ကန်ေတာ်မျိုးခိလံပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးအားလိက်လံဖမ်းဆီးေနသအေပါင်းတိ့၏လက်မှ

ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။ ၂ ကယ်ဆယ်ေတာ်မမပါလ င်သတိ့သည်ြခေသ့က့ဲသိ့

ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်မည့်သမ ှ ိ သည့်အရပ်သိ့ဆဲွယကာအပိင်းပိင်းကိက်ြဖတ် ကပါလိမ့်မည်။

၃ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

အကယ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည်တစ်စံတစ်ေယာက်ကိြပစ်မှားမိခ့ဲလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

မိတ်ေဆွကိသစာေဖာက်ခ့ဲလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ရန်သကိအေကာင်းမ့ဲအကျိုးနည်းေစခ့ဲလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း ၅

ရန်သများသည်ကန်ေတာ်မျိုးအားလိက်၍မီကာသတ်ြဖတ် ိင်လျက်

ကန်ေတာ်မျိုးကိေြမေပ တွင်ပစ်ထား ကပါေစ။ ၆ အိ ထာဝရဘရား၊

အမျက်ေတာ်ထွက်၍ထေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးအားရန်ဘက် ပသတိ့၏ေဒါသကိဆီးတားေတာ်မပါ။

ိးထေတာ်မလျက်ကန်ေတာ်မျိုးအားကမေတာ်မပါ။

တရားမ တမကိကိယ်ေတာ်အလိ ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ၇

လအေပါင်းတိ့ကိကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပတ်လည်တွင်စ ံ းေစေတာ်မ ပီးေနာက်

အထက်အရပ်မှသတိ့အားအပ်စိးေတာ်မပါ။ ၈ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လအေပါင်းတိ့ကိတရားစီရင်ေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးအြပစ်ကင်းသည်ကိေထာက်ထား၍

ကန်ေတာ်မျိုးအားမျက် ှ ာသာေပး၍တရားစီရင်ေတာ်မပါ။ ၉

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

လတိ့၏အ ကံအစည်များ ှ င့်လိအင်ဆ များကိလည်းစစ်ေဆးေတာ်မပါ၏။

သယတ်မာတိ့၏ဆိးညစ်မကိဆီးတားေတာ်မလျက်၊

သေတာ်ေကာင်းတိ့အားေကာင်းကျိုးကိေပးသနားေတာ်မပါ။ ၁၀

ဘရားသခင်သည်ငါ့ကိကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိစကားကိနားေထာင်သတိ့အားကယ်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ဘရားသခင်သည်ေြဖာင့်မှန်စွာတရားစီရင်ေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၍

သယတ်မာတိ့အားအစဥ်အြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ေတာ်မ၏။ ၁၂အကယ်၍လတိ့သည်ေနာင်တမရ ကပါမ

ဘရားသခင်သည် ားေတာ်ကိေသွးေတာ်မ၍ ေလးေတာ်ကိအဆင်သင့်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၃

ေသေစတတ်ေသာလက်နက်များကိကိင်ေဆာင်ေတာ်မ၍ မီးလ ံ ထသည့်ြမားေတာ်ကိချိန် ွယ်ေတာ်မ၏။

၁၄ သယတ်မာတိ့သည်မေကာင်းမ ပရန်အဘယ်သိ့စဥ်းစား ကံစည်သည်ကိ ကည့်ေလာ့။ ၁၅

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ေြမတွင်းကိနက်စွာတး၍ မိမိတိ့တးသည့်တွင်းများထဲသိ့ပင်ကျ က၏။ ၁၆

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်မိမိတိ့ ပသည့်မေကာင်းမေ ကာင့်အြပစ်ဒဏ်ခံရ က၏။

မိမိတိ့ ပသည့်အ ကမ်းဖက်မေ ကာင့်ဒဏ်ရာရ က၏။ ၁၇

ထာဝရဘရားသည်တရားမ တေတာ်မသည့်အတွက်

ငါသည်ကိယ်ေတာ်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းပါမည်။ အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရားကိေထာမနာ ပ၍သီချင်းဆိပါမည်။

၈ အိ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘရား ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ကီးြမတ်ေတာ်မပံကိ

ကမာတစ်ြပင်လံးတွင်ေတွ့ြမင်ရ ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပသည့်သီချင်း သံသည်

ေကာင်းကင်ဘဝဂ်တိင်ေအာင်ေရာက် ှ ိ ပါ၏။ ၂ ယင်းသီချင်းကိကေလးများ ှ င့် ိ ့စိ့သငယ်

များက သီဆိ ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ရန်သများ၏ေဘးမှ ကင်းလွတ်လံ ခံပါ၏။

ကိယ်ေတာ်အားရန်မသများကိဆီးတားေတာ် မပါ၏။ ၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

မိးေကာင်းကင်ကိလည်းေကာင်း၊ စီမံထား ှ ိ ေတာ်မေသာ လ ှ င့် ကယ်တာရာများကိလည်းေကာင်း

ကန်ေတာ်မျိုးေတွ့ြမင်ရပါ၏။ ၄ သိ့ြဖစ်၍လသည်အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သ့အား ေအာက်ေမ့ေတာ်မရပါသနည်း။ လသားသည်အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍

ကိယ်ေတာ်သည်သ့ကိ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက် ေတာ်မရပါသနည်း။ ၅

သ့အားေကာင်းကင်တမန်တိ့ထက်သာ နိမ့်ကျေစေတာ်မလျက် သ့အားဘန်းအသေရကိလည်းေကာင်း၊

ဂဏ်အသေရကိလည်းေကာင်းချီးြမင့်ေတာ် မ၏။ ၆သ့အားကိယ်ေတာ်ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအရာ

ှ ိ သမ တိ့ကိအပ်စိးခွင့်ေပးေတာ်မ၏။ ၇ ကိယ်ေတာ်ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာသိး၊ ွား၊

ေတာတိရစာန်၊ငှက်၊ငါး ှ င့် ပင်လယ်ေရသတဝါတိ့ကိအပ်စိးခွင့်ေပးေတာ် မ၏။ ၉ အိ

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘရား ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ကီးြမတ်ေတာ်မပံကိကမာေြမ

တစ်ြပင်လံးတွင်ေတွ ့ြမင်ရကပါ၏။

၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်စိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာ ပပါမည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ် အမအရာများကိေဖာ်ြပပါမည်။

၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိအမီှ ပ၍ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာ သီချင်းဆိပါမည်။

အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်၊ကန်ေတာ်မျိုးသည် ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာသီချင်းဆိပါမည်။ ၃

ကိယ်ေတာ် ှ င် ကလာေတာ်မေသာအခါ၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သများသည်ဆတ်ခွာ ထွက်ေြပး ကပါ၏။

သတိ့သည်လဲကျေသဆံး ကပါ၏။ ၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ပလင်ေတာ်ေပ တွင်စံေတာ်မ၍

ေြဖာင့်မှန်စွာတရားစီရင်ေတာ်မ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး၏အကျိုးကိေထာက်လျက်

တရားစီရင်ေတာ်မပါ ပီ။ ၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဘရားမ့ဲသတိ့အား အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မ ပီ။

သယတ်မာတိ့အားဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မသြဖင့် သတိ့၏အမျိုးသည်တိမ်ေကာသွားလိမ့်မည်။

၆ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ရန်သများသည်ထာဝစဥ် အေရး ံ းနိမ့် ကေလ ပီ၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတိ့၏ မိ ့ ကီးများကိ ဖိဖျက်ေတာ်မသြဖင့် ယင်းတိ့အားေမ့ေလျာ့လျက်လံးဝ

ကွယ်ေပျာက်သွားေလ ပီ။ ၇ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားမကားထာဝရ ဘရင်

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်တရားစီရင်ရန်ပလင်ေတာ်ကိ တည်ေတာ်မေလ ပီ။ ၈

ေလာကကိတရားသြဖင့်အပ်စိးေတာ်မ၍ လမျိုးအေပါင်းတိ့အားေြဖာင့်မှန်စွာ

တရားစီရင်ေတာ်မ၏။ ၉ ထာဝရဘရားသည်ဖိစီး ှ ိပ်စက်ြခင်း ခံရသတိ့၏ခိလံရာ၊

ဆင်းရဲဒကေရာက်ချိန်များ၌ေဘးလွတ်လံ ခံရာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိသိက မ်းသတိ့သည် ကိယ်ေတာ် ှ င်အားယံ ကည်ကိးစား ကပါ လိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်သ မှန်သမ ကိစွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ။ ၁၁

ဇိအန် မိ ့ေတာ်တွင်စိးစံေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိေထာမနာသီချင်းဆိ ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမအရာများကိ လမျိုးတကာတိ့အားေဖာ်ြပ ကေလာ့။ ၁၂

ထာဝရဘရားသည်ဒကေရာက်ေသာသတိ့ကိ သတိရေတာ်မ၏။ သတိ့၏ေအာ်ဟစ်သံကိေမ့ေတာ်မမ။

သတိ့အားမတရား ပေသာသတိ့ကိ အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးအားသနားေတာ်မပါ။ ရန်သများေ ကာင့်ကန်ေတာ်မျိုးအဘယ်မ ဆင်းရဲ

ဒကခံရေကာင်းကိ မှတ်ေတာ်မပါ။ အိ ထာဝရဘရား ကန်ေတာ်မျိုးအားေသေဘးမှကယ်ဆယ်ေတာ်

မပါ။ ၁၄ သိ့မှသာလ င်ကန်ေတာ်မျိုးသည် ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့၏ေ ှ ့တွင်ရပ်လျက်

ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်အေပါင်းကိ ေဖာ်ြပ ိင်ပါလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်၏ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးေတာ် ေကာင့် ကန်ေတာ်မျိုး င်လန်းဝမ်းေြမာက်ပါမည်။

၁၅ ဘရားမ့ဲသတိ့သည်မိမိတိ့တးေသာကျင်း ထဲသိ့ ြပန်၍ကျ ကေလ ပီ။

မိမိတိ့ေထာင်ထားေသာေကျာ့ကွင်းတွင်း၌ ပင်လ င် ြပန်၍မိ ကေလ ပီ။ ၁၆

ထာဝရဘရားသည်ေြဖာင့်မှန်စွာ တရားစီရင်ေတာ်မြခင်းအားြဖင့်မိမိကိယ် ကိ

ေပ လွင်ထင် ှ ားေစေတာ်မ ပီ။ သယတ်မာတိ့သည်မိမိတိ့၏အကျင့်များ အားြဖင့်

ြပန်၍ေကျာ့မိ ကကန်၏။ ၁၇ထာဝရဘရားကိပစ်ပယ်သအေပါင်း ှ င့် သယတ်မာတိ့သည်ေသြခင်းတွင်

လမ်းဆံးရ ကလိမ့်မည်။ (Sheol h7585) ၁၈ ထာဝရဘရားသည်ချို ့တ့ဲ ွမ်းပါးသတိ့ကိ

အစဥ်အ မဲေမ့ေလျာ့ေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။ ဆင်းရဲေသာသတိ့သည်လည်းထာဝစဥ်
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ေမ ာ်လင့်ရာမ့ဲြဖစ်ရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ကလာေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားလတိ့အာခံရန် ခွင့် ပေတာ်မမပါ ှ င့်။ ဘရားမ့ဲသတိ့အားေ ှ ့ေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်၍

တရားစီရင်ေတာ်မပါ။ ၂၀ အိ ထာဝရဘရား၊ သတိ့အားေ ကာက်လန့်ေစေတာ်မပါ။

မိမိတိ့သည်လမ သာြဖစ်ေကာင်းကိ သိေစေတာ်မပါ။

၁၀ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဘယ်ေကာင့်အေဝး၌ ေနေတာ်မပါသနည်း။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ဒကေရာက်ချိန်၌အဘယ် ေကာင့် မျက် ှ ာေတာ်ကိလဲေတာ်မပါသနည်း။ ၂

သယတ်မာတိ့သည်မာနေထာင်လားလျက် ဆင်းရဲသတိ့အား ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းပန်း က၏။

မိမိတိ့ေထာင်ထားေသာေကျာ့ကွင်းများတွင် ြပန်၍မိေစေတာ်မပါ။ ၃

သယတ်မာသည်မိမိ၏ဆိးညစ်ေသာ အလိဆ များအေကာင်းကိ ကားဝါတတ်၏။

ေလာဘ ကီးသသည်ထာဝရဘရားကိ ကျိန်ဆဲပစ်ပယ်တတ်၏။ ၄

သယတ်မာသည်ထာဝရဘရားကိဂ မစိက်တတ်။သသည်မာနေထာင်လားလျက်ဘရားသခင်မ ှ ိ ဟ

အစဥ်ယဆတတ်၏။ ၅ သယတ်မာသည် ပေလသမ ေသာအမတိ့တွင် ေအာင်ြမင်တတ်သြဖင့်

ဘရားသခင်စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မေသာအမ တိ့ကိ သိြမင်နားလည် ိင်စွမ်းမ ှ ိ။

ရန်သများကိလည်းြပက်ရယ် ပတတ်၏။ ၆ ``ငါသည်အဘယ်အခါမ အေရး ံ းနိမ့် ရလိမ့်မည်မဟတ်။

အဘယ်အခါမ ဒကေရာက်ရလိမ့်မည် မဟတ်'' ဟ တစ်ကိယ်တည်းေြပာဆိေနတတ်၏။ ၇

သ၏ တ်သည်ကျိန်ဆဲြခင်း၊လိမ်လည်ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းတိ့ြဖင့်ြပည့်ဝ၏။

မန်းတီးေသာစကား၊ယတ်မာေသာစကားကိ အလျင်အြမန်ေြပာဆိတတ်၏။ ၈

သသည် ွာများတွင်ပန်းေအာင်းကာ အြပစ်မ့ဲသများကိသတ်ြဖတ်တတ်၏။

ခိကိးရာမ့ဲသများကိေချာင်းေြမာင်းေနတတ်၏။ ၉သသည်သားေကာင်ကိဖမ်းဆီးရန်သားရဲတွင်း၌

ေချာင်းေြမာင်းေနေသာြခေသ့က့ဲသိ့ဝပ်၍ေန တတ်၏။ သသည်ဆင်းရဲသများကိေချာင်းေြမာင်း၍

မိမိပိက်ကွန်တွင်ဖမ်းဆီး ပီးလ င်ဆဲွယ သွားတတ်၏။ ၁၀သ၏ရက်စက်ေသာခွန်အားြဖင့်ခိကိးရာမ့ဲ

သတိ့ကိ ပိလဲေစ၏။ ၁၁ သယတ်မာက``ဘရားသခင်သည်ဤအမတွင် ဂ စိက်ေတာ်မမ။

ကိယ်ေတာ်သည်မျက်စိကိမိှတ်၍ထားေတာ် မ ပီ။ ငါ့ကိအဘယ်အခါမ ြမင်ေတာ်မလိမ့်မည် မဟတ်''

ဟတစ်ကိယ်တည်းေြပာဆိတတ်၏။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ထေတာ်မပါ။ အိ ဘရားသခင်၊

ထိယတ်မာသတိ့ကိဒဏ်ခတ်ေတာ်မပါ။ ဆင်းရဲဒကခံရသတိ့ကိေမ့ေလျာ့ေတာ်မမပါ ှ င့်။

၁၃ သယတ်မာသည်အဘယ်သိ့လ င်ထာဝရဘရားကိ မထီမ့ဲြမင် ပ၍

``ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိအြပစ်ဒဏ်ေပးေတာ်မမည် မဟတ်'' ဟ တစ်ကိယ်တည်းေြပာဆိ ိင်ပါသနည်း။

၁၄ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်ဒကေဝဒနာများကိ အမှန်ပင်ြမင်၍မစရန်အ မဲအသင့်

ှ ိ ေတာ်မပါ၏။ ခိးကိးရာမ့ဲသသည်မိမိကိယ်ကိလက်ေတာ်သိ့ အပ်တတ်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ချို ့တ့ဲ ွမ်းပါးသတိ့ကိ အစဥ်အ မဲကမေတာ်မခ့ဲပါ၏။ ၁၅

ယတ်မာသ ှ င့်ဆိးညစ်သတိ့၏လက် ံ းကိ ချိုးေတာ်မပါ။ ထိသတိ့သည်ဒစ ိက်ကိမ ပေတာ့သည့်တိင်

ေအာင် အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မပါ။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည်ကာလအစဥ်အဆက် ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

အြခားေသာဘရားများကိကိးကွယ်သတိ့သည် ြပည်ေတာ်မှေပျာက်ကွယ်သွား ကလိမ့်မည်။ ၁၇ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်စိတ် ှ ိမ့်ချသတိ့၏ဆေတာင်း ပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မလျက်

သတိ့အားရဲစွမ်းသတိကိေပးေတာ်မလိမ့် မည်။ ၁၈ ဖိစီး ှ ိပ်စက်ြခင်းခံရသများ ှ င့် မိဘမ့ဲသများအား

ေနာက်တစ်ဖန်မေြခာက်မလှန့် ိင်စိမ့်ေသာငှာ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ထိသတိ့၏ဟစ်ေအာ်သံကိ

ကားေတာ်မ၍ သတိ့၏အကျိုးကိေထာက်လျက်တရားစီရင် ေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၁ ငါသည်ထာဝရဘရား၏ထံေတာ်တွင်ခိလံ ပါ၏။ ``တိင်းြပည် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမမ ှ ိ ေသာအခါ

သေတာ်ေကာင်းတိ့သည်အဘယ်သိ့မ မတတ် ိင်။

သယတ်မာတိ့သည်သေတာ်ေကာင်းတိ့ကိ ေချာင်းေြမာင်းပစ်ခတ်ရန်ေလးကိတင်၍ြမားကိ

ချိန် ွယ်လျက်ေနေလ ပီ။ ထိေ ကာင့်``ေတာင်ေပ သိ့ငှက်က့ဲသိ့ ပျံတက်ေလာ့''

ဟ ငါ့အားသင်တိ့ေြပာဆိ ကသည်မှာလွန်စွာ မိက်မဲေလစွတကား။ ၄

ထာဝရဘရားသည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့် ဗိမာန်ေတာ်တွင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ပလင်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်ဘံ တွင် ှ ိ ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်လအေပါင်းတိ့အားစစ်ေဆး ကည့် ေတာ်မ၍သတိ့ ပေသာအမအရာများကိသိြမင်

ေတာ်မ၏။ ၅ ကိယ်ေတာ်သည်သေတာ်ေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ သယတ်မာကိလည်းေကာင်းစစ်ေဆး

ကည့် ေတာ်မ၏။ တရားလက်လွတ် ပမေသာသတိ့ကိ လွန်စွာမန်းေတာ်မ၏။ ၆

ကိယ်ေတာ်သည်သယတ်မာတိ့အေပ သိ့ မီးကျီးခဲများကိလည်းေကာင်း၊ပေလာင်လှသည့်

မီးလ ံ ကိလည်းေကာင်းကျေစေတာ်မ၏။ သတိ့အားပေလာင်လှေသာေလပြဖင့်

အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၇ ထာဝရဘရားသည်ေြဖာင့်မှန်ေတာ်မ၍

အကျင့်ေကာင်းကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ အကျင့်ေကာင်းကိ ပသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏

မျက် ှ ာေတာ်ကိဖးြမင်ရကလိမ့်မည်။

၁၂ အိထာဝရဘရား၊ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကမေတာ်မပါ။သေတာ်ေကာင်းတစ်ေယာက်မ မကျန်မ ှ ိ

ေတာ့ပါ။ ိးသားေြဖာင့်မတ်သများကိလည်း ှ ာ၍ မေတွ့ ိင်ေတာ့ပါ။ ၂

လအေပါင်းတိ့သည်အချင်းချင်းလိမ်လည် ေြပာဆိ၍ ေြမာက်ပင့်ကာလှည့်စား ကပါ၏။

၃ အိ ထာဝရဘရား ေြမာက်ပင့်ေြပာဆိတတ်သည့်လ ာများကိ ြဖတ်ပစ်ေတာ်မပါ။

ဝါ ကားတတ်သတိ့၏ တ်များကိလည်း ပိတ်ေတာ်မ၏။ ၄ ဝါ ကားတတ်သတိ့က``ငါတိ့သည်မိမိတိ့၏

စကားအားြဖင့်လိချင်သည့်အရာကိရ ှ ိ က၏။ ငါတိ့သည်မိမိတိ့အလိဆ အတိင်းေြပာ ဆိမည်။

အဘယ်သမ ငါတိ့အားဆီးတား၍ရလိမ့်မည် မဟတ်'' ဟဆိ က၏။ ၅ ထာဝရဘရားက

``သိ့ရာတွင်ချို ့တ့ဲ ွမ်းပါးသတိ့သည်ဖိစီး ှ ိပ်စက်ြခင်းကိခံရ ကသြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲြခင်းခံရ ကသတိ့သည် ေဝဒနာ ှ င့် ညည်းတွားေန ကသြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ငါသည်ယခပင် ကလာမည်။ သတိ့လိလားေတာင့်တ ကသည့်ေဘးလွတ် လံ ခံမကိ

သတိ့အားငါေပးမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ထာဝရဘရား၏ကတိေတာ်များကိ

ယံ ကည်စိတ်ချ ိင်၏။ မီးဖိ၌ခနစ် ကိမ်ခတ် ပီးေသာေငွစင်က့ဲသိ့ ယံ ကည်စိတ်ချ ိင်၏။

၇ အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားအစဥ်ပင် ေဘးလွတ်လံ ခံစွာထားေတာ်မပါ။

သယတ်မာတိ့၏လက်မှကွယ်ကာ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မပါ။ ၈သယတ်မာတိ့သည်ေနရာတကာတွင် ှ ိ ၏။

လအေပါင်းတိ့သည်မေကာင်းမကိချီးကးက၏။

၁၃ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား

အဘယ်ကာလတိင်ေအာင်ေမ့ေလျာ့၍ ေနေတာ်မပါမည်နည်း။

ထာဝစဥ်ေမ့ေလျာ့၍ေနေတာ်မမည်ေလာ။ အဘယ်ကာလတိင်ေအာင်မျက် ှ ာေတာ်ကိ

လဲေတာ်မပါမည်နည်း။ ၂ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အဘယ်ကာလတိင်ေအာင် ဒကခံရပါမည်နည်း။

အဘယ်ကာလတိင်ေအာင်ေန့ေရာညပါ ဝမ်းနည်းေ ကကဲွလျက်ေနရပါမည်နည်း။

ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သများသည် အဘယ်ကာလတိင်ေအာင်ကန်ေတာ်မျိုးအေပ တွင်

အ ိင်ရ ကပါမည်နည်း။ ၃ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးေခ ေသာအခါ ကည့်ေတာ်မ၍ ထးေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးကိြပန်လည်၍ခွန်အားြဖင့်

ြပည့်ဝေစေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးအားေသေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၄ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သများသည်

``ငါတိ့သ့ကိအ ိင်ရ ပီ'' ဟ၍ ေြပာဆိ ိင်ခွင့်ကိေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။

သတိ့အားကန်ေတာ်မျိုး၏ ပိလဲမေ ကာင့် ဝမ်းေြမာက် ိင်ခွင့်ကိေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။

၅ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာ ေမတာေတာ်ကိအားကိးပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ကယ်ေတာ်မမည်ြဖစ်၍

ကန်ေတာ်မျိုးသည် င်လန်းဝမ်းေြမာက်ပါမည်။ ၆ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ေကျးဇး ပေတာ်မသြဖင့် ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ်အား

ေထာမနာသီချင်းဆိပါမည်။

၁၄ လမိက်တိ့က``ဘရားမ ှ ိ'' ဟေတွးေတာ ထင်မှတ် က၏။

သတိ့အားလံးပင်အကျင့်ပျက်ြပား၍ စက်ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းေသာအမများကိ

ပကျင့် ကေလ ပီ။ အကျင့်ေကာင်းကိ ပသတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ ၂

ထာဝရဘရားသည်အသိပညာ ှ ိ သများ၊ မိမိအားကိးကွယ်ဝတ် ပသများ ှ ိ မ ှ ိ ကိ သိြမင်ရန်

ေကာင်းကင်ဘံမှငံ့၍လသားတိ့အား ကည့်ေတာ်မ၏။ ၃ သိ့ရာတွင်လအေပါင်းတိ့သည်လမ်းလဲွ

ကကန်ေလ ပီ။ သတိ့အားလံးပင်တညီတ ွတ်တည်း ဆိးညစ် က၏။

သတိ့တွင်အကျင့်ေကာင်းကိ ပကျင့်သမ ှ ိ။ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ ၄ ထာဝရဘရားက

``ထိသတိ့သည်မသိနားမလည်သများေပေလာ။ ဤသယတ်မာများသည်အသိပညာကင်းမ့ဲ

သများေပေလာ။ သတိ့သည်ငါ၏လစေတာ်ထံမှလယ တိက်ခိက်၍ အသက်ေမွး ကကန်သည်။

ငါ၏ထံသိ့လည်းဆေတာင်းပတနာမ ပ က'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်ကိယ်ေတာ်၏ စကားကိ နားေထာင်သတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မေသာေကာင့်

သတိ့သည်ထိတ်လန့်တန်လပ် ကရလိမ့်မည်။ ၆ သယတ်မာတိ့သည် ှ ိမ့်ချသ၏အ ကံ

အစည်ကိ ပျက်ေစတတ်ကေသာ်လည်း ထာဝရဘရားသည်သ၏အကွယ်အကာ

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇးေတာ်သည်

ဇိအန်ေတာင်ေတာ်မှထွက်ေပ လာပါေစေသာ။ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား

တစ်ဖန်ြပန်၍ေကာင်းစားလာေစေတာ်မေသာ အခါ၊ သတိ့သည်လွန်စွာဝမ်းေြမာက်ကလိမ့်မည်။
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၁၅ အိ ထာဝရဘရား၊ အဘယ်သသည်ကိယ်ေတာ်၏ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ဝင် ိင်ပါမည်နည်း။

အဘယ်သသည်ကိယ်ေတာ်၏သန့် ှ င်းြမင့် ြမတ်ေသာ ဇိအန်ေတာင်ေတာ်ေပ တွင်

ကိးကွယ်ဝတ် ပ ိင်ပါမည်နည်း။ ၂ ခပ်သိမ်းေသာအမတိ့တွင်ဘရားသခင်၏ စကားကိနားေထာင်လျက်

ေြဖာင့်မှန်ရာကိအစဥ် ပကျင့်တတ်သ၊ ဟတ်မှန် ိ းသားစွာေြပာဆိတတ်သ၊ ၃

သတစ်ပါး၏အသေရကိမဖျက်တတ်သ ြဖစ်ပါ၏။ ထိသသည်မိမိ၏မိတ်ေဆွများကိမြပစ်မှားတတ်။

အိမ်နီးချင်းတိ့၏အေကာင်းကိလည်းမေကာင်း သတင်း မလင့်တတ်။ ၄

သသည်ဘရားသခင်ပစ်ပယ်သတိ့ကိ စက်ဆပ် ွံ  ှ ာ၍ ထာဝရဘရား၏စကားကိနားေထာင်

သတိ့အား ဂဏ် ပချီးြမင့်တတ်၏။ အဘယ်မ ပင်မိမိ၏အကျိုးထိခိက်နစ်နာ ေစကာမ

မိမိ၏ကတိများအတိင်းအစဥ် ပတတ်၏။ ၅ သသည်အတိးမယဘဲမိမိ၏ေငွကိ ေချးငှားတတ်၏။

သသည်တံစိးလက်ေဆာင်ယ၍အြပစ်မ့ဲ သတိ့ ထိခိက်နစ်နာေစရန်သက်ေသမခံတတ်။

ဤသိ့ေသာသသည်အစဥ်အ မဲေဘး ကင်းလံ ခံစွာ ေနရလိမ့်မည်။

၁၆
အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်တွင်

ခိလံပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးအားကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်

ေတာ်မပါ။ ၂ ``ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏အ ှ င် ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးခံစားရေသာေကာင်းကျိုးချမ်းသာ ဟသမ သည်

ကိယ်ေတာ်ေပးသနားေတာ်မေသာအရာများ ြဖစ်ပါ၏'' ဟထာဝရဘရားအားငါေလာက်ထား၏။

၃ ထာဝရဘရားကိသစာေစာင့်ေသာလစ ေတာ်သည် ထးြမတ်လှပါသည်တကား။

ငါ၏အ ှ စ်သက်ဆံးအရာသည်ထိသတိ့ ှ င့်အတ ေနထိင်ခွင့်ပင်ြဖစ်ပါ၏။ ၄

အြခားဘရားများအားဆည်းကပ်ကိးကွယ် ကေသာ သတိ့သည်များစွာဆင်းရဲဒကေရာက် ကရ

လိမ့်မည်။ ငါသည်သတိ့၏ယဇ်ပေဇာ်မများတွင် ပါဝင်လိမ့်မည်မဟတ်။

သတိ့၏ဘရားများကိလည်းကိးကွယ် ဆည်းကပ် လိမ့်မည်မဟတ်။ ၅ အိ

ထာဝဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးမီှခိရာကိယ်ေတာ် ှ င်တစ်ပါး သာလ င် ှ ိ ပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးလိေသာအရာ ှ ိ သမ တိ့ကိလည်း ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုး၏အနာဂတ်သည်ကိယ်ေတာ်၏ လက်ဝယ် ှ ိ ပါ၏။ ၆

ကန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးေတာ်မေသာ ဆေကျးဇးေတာ်များသည်

အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းလှပါသည်။ ယင်းတိ့သည်ေကာင်းြမတ်လှပါသည်တကား။ ၇ထာဝရဘရားသည်

ငါ့ကိလမ်းြပပိ့ေဆာင်ေတာ်မသြဖင့် ငါသည်ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ၏။

ငါ၏ သတပစိတ်သည်ညဥ့်အခါငါ့ကိ သတိေပး ိးေဆာ်တတ်၏။ ၈

ထာဝရဘရားသည်ငါ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ် မသည်ကိ ငါအစဥ်သိ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ၏အနီး၌ ှ ိ ေတာ်မသြဖင့် အဘယ်အရာမ ငါ့ကိတန်လပ်ေစ ိင်မည် မဟတ်ပါ။ ၉

သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည် င်လန်းဝမ်းေြမာက် ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေဘးကင်းလံ ခံလျက် ှ ိ ပါ၏။

၁၀ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုးအားမရဏာ ိင်ငံသိ့လားရန်

အခွင့်ေပးေတာ်မမည်မဟတ်ေသာေကာင့်တည်း။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အမေတာ်ကိသစာ ှ ိ စွာ

ထမ်းခ့ဲပါ၏။ ကွန်ေတာ်မျိုးအားေသမင်း၏လက်သိ့ အပ်ေတာ်မမည်မဟတ်ပါ။

(Sheol h7585) ၁၁ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားအသက် ှ င်ရာ

လမ်းကိြပ န်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏အနီးတွင် ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍

ကန်ေတာ်မျိုးသည် င်လန်းဝမ်းေြမာက်၍ ထာဝစဥ်ေပျာ်ေမွ ့လျက် ှ ိ ပါ၏။

၁၇ အိ ထာဝရဘရား၊ တရားမ တမရရန်အတွက်ကန်ေတာ်မျိုး

ပန် ကားသည်ကိနားေထာင်ေတာ်မပါ။ ကမေတာ်မရန်ကန်ေတာ်မျိုးေအာ်ဟစ်သံကိ

ဂ  ပေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးသည် ိ းေြဖာင့်စွာ ေတာင်းေလာက်သည်ြဖစ်၍

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်းပတနာကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၂

ကိယ်ေတာ်သည်အမှန်တရားကိသိြမင်ေတာ် မသြဖင့် ကန်ေတာ်မျိုး၏အကျိုးကိေထာက်၍

တရားစီရင်ေတာ်မပါ။ ၃ ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏စိတ် ှ လံးကိ သိေတာ်မပါ၏။

ညဥ့်အခါ၌ကန်ေတာ်မျိုးထံသိ့ ကလာ၍ ကန်ေတာ်မျိုး၏စိတ် ှ လံးကိေသချာစွာ

စစ်ေဆး ကည့်ေတာ်မေသာအခါ ဆိးယတ်ေသာအ ကံအစည်ကိေတွ့ ှ ိ ေတာ် မမပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်အြခားသတိ့က့ဲသိ့ ညစ်ညမ်းသည့် စကားကိမေြပာမဆိပါ။

ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ်ကိလိက်ေလာက်ပါ၏။ အ မလမ်းစဥ်ကိမလိက်မေလာက်ခ့ဲပါ။ ၅

ကိယ်ေတာ်၏လမ်းစဥ်ကိသာလိက်ေလာက်ခ့ဲပါ၏။ ထိလမ်းစဥ်မှမတိမ်းမေစာင်းခ့ဲပါ။ ၆

အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်နားေညာင်းေတာ်မ တတ်သည်ြဖစ်၍

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ဆေတာင်းပတနာ ပပါ၏။

သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးဘက်သိ့လှည့်ေတာ်မ၍ ကန်ေတာ်မျိုး၏ပတနာစကားများကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၇ ကိယ်ေတာ်၏အ့ံ သဖွယ်ေမတာေတာ်ကိ ေပ လွင်ထင် ှ ားေစေတာ်မ၍

ကန်ေတာ်မျိုးကိကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏ထံေတာ်ပါးတွင်ကန်ေတာ်မျိုးသည်

ရန်သများ၏ေဘးမှကင်းလွတ်လံ ခံခွင့် ရ ှ ိ ပါ၏။ ၈ ကိယ်ေတာ်၏မျက်ဆန်ေတာ်က့ဲသိ့ကန်ေတာ်မျိုးကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မပါ။ သယတ်မာတိ့၏တိက်ခိက်မမှကန်ေတာ်မျိုးကိ

ကိယ်ေတာ်၏အေတာင်ေတာ်ရိပ်ေအာက်၌ ဖံးအပ်ေတာ်မပါ။

အသက်အ ရာယ်ကိ ှ ာ ကံေသာရန်သများ သည် ကန်ေတာ်မျိုးကိဝိင်းရံလျက်ေန ကပါ၏။ ၁၀

သတိ့သည်သနား ကင်နာစိတ်ကင်းမ့ဲလျက် မာန်မာနေထာင်လား၍ေြပာဆိေန ကပါ၏။ ၁၁

သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးသွားေလရာတွင် ကန်ေတာ်မျိုးအားအလဲထိးရန်

ေစာင့်ေမ ာ်ဝိင်းရံလျက်ေန ကပါ၏။ ၁၂ သတိ့သည်ြခေသ့များက့ဲသိ့ကန်ေတာ်မျိုးအား

အပိင်းပိင်းဆတ် ဖဲလိ က၍ကန်ေတာ်မျိုးကိ ေချာင်းေြမာင်းေန ကပါ၏။ ၁၃ အိ ထာဝရဘရား၊

ကလာေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သများကိတွန်းလှန် ဖိခွင်းေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ားေတာ်ြဖင့်သယတ်မာတိ့၏လက်မှ ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။ ၁၄

ဤဘဝတွင်အလိဆ  ှ ိ သမ အတိင်း ြပည့်ဝ ကသတိ့၏လက်မှကန်ေတာ်မျိုးအား

ကယ်ေတာ်မပါ။ သတိ့အတွက်ကိယ်ေတာ်သိမီှးထားသည့် ဆင်းရဲဒကများအားြဖင့်

သတိ့အားအြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မပါ။ ဤဆင်းရဲဒကများကိသတိ့၏ သားသမီးများသည်သာမက

သတိ့၏ေြမးြမစ်များသည်လည်း ခံစားရေစေတာ်မပါ။ ၁၅ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အြပစ်မကးလွန်ခ့ဲသြဖင့်

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိဖးြမင်ရပါလိမ့်မည်။ ကန်ေတာ်မျိုးအိပ်ရာမှ ိးထေသာအခါ၌

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကန်ေတာ်မျိုး ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ် မသြဖင့် င်လန်းဝမ်းေြမာက်ရပါလိမ့်မည်။

၁၈ အိ ထာဝရဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ်အားအလွန်ပင်

ချစ်ခင်ြမတ် ိးပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်လည်းကန်ေတာ်မျိုးအား

ကာကွယ်ေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိကွယ်ကာေသာအ ှ င်၊

ငါ၏ခိင်ခ့ံေသာရဲတိက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါ၏ဘရားသည်ငါ့ကိကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်

ေတာ်မသြဖင့်ငါသည်ေဘးမ့ဲလံ ခံ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ဒိင်းလားသဖွယ်ငါ့ကိ ကွယ်ကာေတာ်မ၏။

ငါ၏ဘက်မှခခံတိက်ခိက်ေတာ်မ၍ငါ့အား ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာထားေတာ်မ၏။ ၃ ငါသည်ထာဝရဘရားအား

ေတာင်းေလာက်ေသာအခါကိယ်ေတာ်သည် ငါ့အားရန်သများ၏လက်မှကယ်ေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၄ ေသမင်း၏ေ ှ ာင် ကိးတိ့သည်ငါ့ကိရစ်ပတ်

ပါ၏။ ဖျက်ဆီးြခင်းလိင်းလံးများသည်ငါ၏အေပ သိ့ လမ်းမိး က၏။ ၅

ေသမင်း၏ေ ှ ာင် ကိးတိ့သည်ငါ့ကိရစ်ပတ် ပါ၏။ သချုင်းတွင်းသည်ငါ့ကိဖမ်းရန်ေကျာ့ကွင်း

ေထာင်ထား၏။ (Sheol h7585) ၆ ငါသည်ဒကေရာက်၍ဘရားသခင်အား ေလာက်ထားပါ၏။

ကမေတာ်မရန်ငါ၏ဘရားအားေလာက် ထားပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ဗိမာန်ေတာ်ထဲမှငါ၏

အသံကိ ကားေတာ်မ၏။ ကမေတာ်မရန်ငါ၏ေအာ်သံကိကိယ်ေတာ် ကားေတာ်မ၏။ ၇

ထိအခါထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ် ေကာင့် ကမာေပ တွင်သိမ့်သိမ့်တန်ေအာင်

ေြမငလျင်လပ်ေလ၏။ ေတာင်တိ့သည်လည်းေအာက်ေြခမှတန်လပ် ကကန်၏။

၈ ကိယ်ေတာ်၏ ှ ာေခါင်းေတာ်ထဲမှ မီးခိးများသည်လည်းေကာင်း၊

ခံတွင်းေတာ်ထဲမှက မ်းေလာင်ေစတတ်သည့် မီးလ ံ  ှ င့်မီးကျီးခဲများသည်လည်းေကာင်း

ထွက်ေလ၏။ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်မိးေကာင်းကင်ကိဖွင့်ဟလျက် ဆင်းသက် ကလာေတာ်မ၏။

ေြခဖဝါးေတာ်ေအာက်တွင်မဲေမှာင်ေသာ မိးတိမ်များ ှ ိ ၏။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်သည်ေခ ဗိမ် ကိစီးလျက်၊

ေလ၏အဟန်ြဖင့်လျင်ြမန်စွာ ကလာေတာ်မ၏။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိကိယ်ကိအေမှာင်ြဖင့်

ဖံးလမ်းေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ပတ်လည်တွင်ေရြဖင့်ြပည့်လျက်

ထထပ်ေသာမိးတိမ်များ ှ ိ ၏။ ၁၂ ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်မိးသီး ှ င့်မီးလ ံ များသည်

လ ပ်စစ်ြပက်ရာမှေပ ထွက်လာလျက်၊ မဲေမှာင်ေနေသာမိးတိမ်များကိထွင်းေဖာက်၍ကျလာ၏။ ၁၃

ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်မှမိးချုန်းေတာ်မ၏။ အြမင့်ြမတ်ဆံးြဖစ်ေတာ်မေသာအ ှ င်၏

အသံေတာ်ထွက်ေပ လာ၏။ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်ြမားေတာ်တိ့ကိပစ်လတ်ေတာ်

မလျက် ရန်သများကိကဲွလွင့်ေစေတာ်မ၏။ လ ပ်စစ်ြပက်ေစေတာ်မလျက်သတိ့အား

ထွက်ေြပးေစေတာ်မ၏။ ၁၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်ရန်သတိ့အားအမျက် ထွက်လျက်

ဟိန်းသံြဖင့်ဆံးမေတာ်မလိက်ေသာအခါ သမဒရာ ေအာက်ခံေြမသည်လည်းေကာင်း၊ကမာေြမ ကီး၏

အေြခခံအတ်ြမစ်များသည်လည်းေကာင်း ပွင့်လစ်ေပ ထွက်လာကန်၏။ ၁၆

ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းကင်ဘံမှ လက်ေတာ်ကိဆန့်ေတာ်မ ပီးလ င်

ငါ့ကိကိင်ဆဲွေတာ်မ၍ေရနက် ကီးထဲမှ ငါ့ကိဆယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၁၇

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ ပိင်၍မရ ိင်သည့် အင်အား ကီးေသာရန်သများ၏လက်မှ လည်းေကာင်း၊

ငါ့ကိမန်းေသာသအေပါင်းတိ့လက်မှလည်းေကာင်း ငါ့ကိကယ်ေတာ်မ၏။ ၁၈
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ငါဒကေရာက်ေသာအခါသတိ့သည် ငါ့ကိတိက်ခိက် က၏။ သိ့ေသာ်လည်းထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိ

ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ငါေဘးေရာက်ေသာအခါကိယ်ေတာ်သည် ငါ့ကိကမေတာ်မ၏။

ငါ့ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မသြဖင့်ကယ်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ငါသည်မှန်ရာကိ ပသြဖင့်ကိယ်ေတာ်သည်

ငါ့အားေကာင်းကျိုးကိချေပးေတာ်မ၏။ ငါသည်အြပစ်ကင်းသြဖစ်၍ေကာင်းချီး ေပးေတာ်မ၏။ ၂၁

ငါသည်ထာဝရဘရား၏ပညတ်ေတာ်ကိ လိက်ေလာက်ခ့ဲ၏။ ငါ၏ဘရားထံေတာ်မှေ ှ ာင်ခွာ၍မသွား

ခ့ဲပါ။ ၂၂ ငါသည်ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ ကိ ေစာင့်ထိန်းခ့ဲ၏။

ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်တိ့ကိမဖီဆန်ခ့ဲပါ။ ၂၃ ငါသည်အြပစ်မ့ဲသြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်း

ေကာင်း၊ ဒစ ိက်ေ ှ ာင် ကဥ်ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း ကိယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏။

၂၄ ငါသည်အြပစ်ကင်းသြဖစ်ေကာင်းကိ သိေတာ်မသြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ငါသည်တရားမ တစွာ ပကျင့်သြဖင့် လည်းေကာင်း ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားေကာင်းကျိုးကိ

ေပးသနားေတာ်မ၏။ ၂၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်သစာ ှ ိ သတိ့အား သစာေစာင့်ေတာ်မ၏။

အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ ေအာင်ေကာင်းြမတ်သတိ့ အား အ ကင်းမ့ဲေကျးဇး ပေတာ်မတတ်ပါ၏။ ၂၆

စိတ် ှ လံးြဖူစင်သတိ့အားြဖူစင်ေသာ စိတ်သေဘာထားကိလည်းေကာင်း၊

သယတ်မာတိ့အားရန်လိေသာစိတ်သေဘာ ကိလည်းေကာင်းြပေတာ်မပါ၏။ ၂၇

ကိယ်ေတာ်သည်စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချသတိ့အား ကယ်ေတာ်မပါ၏။ သိ့ရာတွင်မာနေထာင်လားသတိ့ကိမ

နိမ့်ကျေစေတာ်မပါ၏။ ၂၈ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား အလင်းကိ

ေပးေတာ်မပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ေမှာင်မိက်ကိေပျာက်လွင့် ေစေတာ်မပါ၏။ ၂၉

ရန်သများကိတိက်ခိက်ရန်ခွန်အားကိ လည်းေကာင်း၊ သတိ့၏တပ်များကိ ဖိခွင်းရန်

တန်ခိးကိလည်းေကာင်း၊ ကန်ေတာ်မျိုးအားေပးေတာ်မပါ၏။ ၃၀ဤဘရား ပေတာ်မေသာအမတိ့သည်

ပီးြပည့်စံလင်ေပ၏။ ကိယ်ေတာ်၏စကားေတာ်တိ့သည်လည်း ယံ ကည်စိတ်ချထိက်ပါေပသည်တကား။

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိထံတွင်ခိလံသ အေပါင်းတိ့အတွက်ဒိင်းလားသဖွယ်ြဖစ် ေတာ်မ၏။ ၃၁

ထာဝရဘရားသည်သာလ င်ဘရားြဖစ် ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်သည်သာလ င်ငါတိ့ကွယ်ကာရာ

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိသန်စွမ်းေစေတာ်မေသာ ဘရား၊

ငါလိက်ေလာက်ရာခရီးလမ်းကိေဘးမ့ဲလံ ခံ ေစေတာ်မေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၃

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ေြခကိသမင်ေြခက့ဲသိ့ မဲြမံေစေတာ်မ၏။ ေတာင်များေပ တွင်ငါ့ကိေဘးမ့ဲလံ ခံစွာ

ထားေတာ်မ၏။ ၃၄အသန်ဆံးေသာေလးကိတင် ိင်ရန်ငါ့အား စစ်ပဲွအတွက်ေလ့ကျင့်ေပးေတာ်မ၏။

၃၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားကွယ်ကာ

ေစာင့်ေ ှ ာက်၍ကယ်ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င် ကည့်  ပစေတာ်မသြဖင့်

ကန်ေတာ်မျိုးသည် ကီးြမင့်လာရပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်ေဘးမ့ဲ လံ ခံစွာ ေနရပါ၏။

၃၆ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား အဖမ်းမခံရေအာင်ကွယ်ကာေတာ်မ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်လည်းအဘယ်အခါ၌မ အေရးမ ံ းနိမ့်ခ့ဲပါ။ ၃၇

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ရန်သများကိလိက်လံ ဖမ်းဆီးပါ၏။သတိ့အား ှ ိမ်နင်း ိင်သည့်အထိမရပ် မနားပါ။

၃၈သတိ့အားကန်ေတာ်မျိုးထိး ှ က်တိက်ခိက် လိက်ေသာအခါသတိ့သည်မထ ိင် က ေတာ့ပါ။

ကန်ေတာ်မျိုး၏ေြခရင်းတွင်လဲ၍ အည့ံခံ ကရပါ၏။ ၃၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားစစ်ပဲွ

ဝင် ိင်ရန် ခွန်အားကိေပးေတာ်မ၏။ ရန်သများအားေအာင်ြမင်ခွင့်ကိလည်း ေပးေတာ်မပါ၏။ ၄၀

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ထံမှရန်သ များကိ ထွက်ေြပးေစေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်လည်းမိမိကိမန်းသတိ့အား ေချမန်းသတ်သင်ပစ်ပါ၏။ ၄၁

သတိ့သည်``ကယ်ေတာ်မပါ'' ဟ ေအာ်ဟစ် ကေသာ်လည်း၊သတိ့အား အဘယ်သမ မကယ် ိင်ပါ။

သတိ့သည်ထာဝရဘရားကိ ေလာက်ထား ကေသာ်လည်းကိယ်ေတာ်သည်

သတိ့အားထးေတာ်မမပါ။ ၄၂ ေလတိက်၍လွင့်ပါသွားေသာေြမမန့်သဖွယ် ြဖစ်ေစရန်

သတိ့အားကန်ေတာ်မျိုးေချမန်းပါ၏။ လမ်းများေပ မှ ံ ့သဖွယ်သတိ့အား ကန်ေတာ်မျိုးေကျာ်နင်းပါ၏။

၄၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ပန်ကန်သတိ့၏ေဘးမှကယ်ေတာ်မ၍

လမျိုးတကာတိ့ကိအပ်စိးေစေတာ်မပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိမသိဘးေသာလ

များကိ ယခအခါ၌အပ်စိးခွင့်ရပါ၏။ ၄၄ လမျိုးြခားတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ေ ှ ့တွင်

ဦး တ်ပျပ်ဝပ် ကပါ၏။ သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏အမိန့်ကိ ကားေသာအခါနာခံ ကပါ၏။ ၄၅

သတိ့သည်ရဲစွမ်းသတိမ ှ ိ  ကေတာ့ဘဲမိမိ တိ့၏ ရဲတိက်များမှတန်လပ်လျက်ထွက်လာ ကပါ၏။ ၄၆

ထာဝရဘရားသည်အသက် ှ င်ေတာ်မ၏။ ငါ့အားကွယ်ကာေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ငါ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာထာဝရဘရား

ကီးြမတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိေ ကးေကာ် ကေလာ့။ ၄၇ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားရန်သများကိ

ေအာင်ြမင်ခွင့်ေပးေတာ်မ၏။ လမျိုးတကာတိ့ကိငါ၏လက်ေအာက်သိ့

ေရာက်ေစေတာ်မလျက်၊ ၄၈ ရန်သများ၏လက်မှငါ့ကိကယ်ေတာ်မ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားရန်သ များကိ ေအာင်ြမင်ရေသာအခွင့်ကိေပးေတာ်မ၏။

အ ကမ်းဖက်သတိ့၏ေဘးမှကန်ေတာ်မျိုးကိ ကွယ်ကာေတာ်မပါ၏။ ၄၉

သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည်လမျိုးတကာတိ့၏ ေ ှ ့တွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာ ပပါမည်။

ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပေသာ သီချင်းကိဆိပါမည်။ ၅၀ဘရားသခင်သည်မိမိခန့်ထားေတာ်မေသာ

ဘရင်အားေအာင်ပဲွ ကီးများခံေစေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်ဘိသိက်ေပးေတာ်မေသာဒါဝိဒ်မှစ၍

သ၏သားေြမးများအားခိင် မဲေသာေမတာ ေတာ်ကိ ကာလအစဥ်အဆက်ြပေတာ်မ၏။

၁၉ မိးေကာင်းကင်သည်ဘရားသခင်၏ ဘန်းအသေရေတာ်ကိေပ လွင်ေစ၍

ကိယ်ေတာ်၏ လက်ရာေတာ်တိ့ကိထင် ှ ားစွာေဖာ်ြပ၏။ ၂

ဤအေကာင်းကိတစ်ေန့ကိတစ်ေန၊့တစ်ညကိတစ်ည လက်ဆင့်ကမ်းေ ကညာ ကေပသည်။ ၃

အဘယ်သိ့မှ တ်ြဖင့်မ မက်မဆိ၊ စကားလည်းမေြပာ၊ မည်သည့်အသံကိမ မ ပေသာ်လည်း ၄

ေန့ ှ င့်ညမှထွက်ေပ လာသည့်အသံသည် ကမာေြမတစ်ြပင်လံးသိ့ပျံ ့ ှ ံ ့သွားလျက်

ယင်းတိ့ေ ကညာေသာစကားသည် ကမာေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင်ေရာက်ေလ၏။

ဘရားသခင်သည်ေန၏အတွက်မိးေကာင်း ကင်၌ ဗိမာန်တစ်ေဆာင်ကိတည်ေတာ်မ၏။ ၅

မိမိအိပ်ခန်းမှထွက်၍လာေသာမဂလာ ေဆာင် သတိ့သားက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

အေြပး ပိင်ရန်ဆ ေစာလျက် ှ ိ သည့် အားကစားသမားက့ဲသိ့လည်းေကာင်း ေနသည်ထွက်ြပူလာ၏။ ၆

သသည်မိးေကာင်းကင်တစ်စွန်းမှအစ ပကာ အြခားတစ်စွန်းသိ့လှည့်ပတ်၍သွား၏။

သ၏အပ ှ ိန်မှကင်းလွတ်ေသာအရာတစ်ခ မ မ ှ ိ။ ၇ ထာဝရဘရား၏တရားေတာ်သည် ပီးြပည့်

စံလင်ေအာင်ေကာင်းြမတ်သည်ြဖစ်၍စိတ်ဝိညာဥ် ကိ ြပန်လည်သစ်လွင်လန်းဆန်းေစတတ်၏။

ဘရားသခင်၏သွန်သင်ေတာ်မချက်တိ့သည် အားကိးအားထားထိက်သည်ြဖစ်၍

မလိမာသတိ့ကိလိမာေစတတ်၏။ ၈ ထာဝရဘရား၏နည်းဥပေဒတိ့သည်

မှန်ကန်သည်ြဖစ်၍လိက်နာေစာင့်ထိန်းသ တိ့၏ စိတ်ကိ င်လန်းေစတတ်၏။

ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ်တိ့သည်တရား မ တသည် ြဖစ်၍စိတ် ှ လံးကိအသိဉာဏ်ေပးတတ်၏။ ၉

ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသြခင်းသည် ေကာင်းြမတ်သည်ြဖစ်၍ထာဝစဥ်တည် မဲ လိမ့်မည်။

ထာဝရဘရား၏စီရင်ေတာ်မချက်တိ့သည် ေြဖာင့်မှန်သည်ြဖစ်၍ကာလအစဥ်တရား မ တေပ၏။

၁၀ ယင်းတိ့သည်ေ ထက်မက၊အေကာင်းဆံး ေ ထက် ပိမိ ှ စ်သက်ဖွယ်ြဖစ်၏။

ယင်းတိ့သည်ပျားရည်ထက်မက၊အစစ်ဆံး ပျားရည်ထက်ပိ၍ချို က၏။ ၁၁

ကိယ်ေတာ်၏ကန်ြဖစ်သကန်ေတာ်မျိုးအား ထိစီရင်ေတာ်မချက်များကအသိဉာဏ်ကိ ေပးပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ယင်းတိ့ကိလိက်နာ ေစာင့်ထိန်းသည်ြဖစ်၍အကျိုးေကျးဇးများကိ

ခံယရ ှ ိ ပါ၏။ ၁၂ အဘယ်သမ မိမိ၏အမှားအယွင်းများကိ မြမင် ိင်ပါ။ အိ ထာဝရဘရား၊

မထင် ှ ားသည့်အြပစ်များ ှ င့်က န်ေတာ်မျိုးအား ကင်းစင်ေစေတာ်မပါ။ ၁၃

တမင်တကာ ကံ ွယ်ချက်ြဖင့် ပသည့်အြပစ် ဒစ ိက်များ ှ င့်လည်းကင်းစင်ေစေတာ်မပါ။

ထိဒစ ိက်တိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား အစိးမရပါေစ ှ င့်။ သိ့မှသာလ င်ကန်ေတာ်မျိုးသည်

အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ ြဖစ်လျက်အြပစ် ဒစ ိက် ှ င့် ကင်းစင်ပါလိမ့်မည်။ ၁၄

ကန်ေတာ်မျိုးခိလံရာြဖစ်ေတာ်မ၍ကန်ေတာ်မျိုးအားေ ွး တ်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုး၏ တ်ထွက်စကားများ ှ င့် စိတ် ှ လံးအ ကံအစည်များသည်ေ ှ ့ေတာ် ၌

ှ စ်သက်ဖွယ်ြဖစ်ပါေစေသာ။

၂၀ ဒကေရာက်စဥ်အခါအ ှ င်မင်း ကီး၏ ပတနာကိထာဝရဘရားသည်နားေညာင်းေတာ်မ

ပါေစေသာ။ ယာကပ်ကိးကွယ်ေသာဘရားသခင်သည် အ ှ င်မင်း ကီးအား

ကွယ်ကာေစာင့်ထိန်းေတာ်မပါေစေသာ။ ၂ ကိယ်ေတာ်သည်အ ှ င်မင်း ကီးအားဗိမာန်

ေတာ်ထဲက အကအညီေပးေတာ်မပါေစေသာ။ ဇိအန်ေတာင်ေတာ်ေပ မှအေထာက်အက

ေပးေတာ်မပါေစေသာ။ ၃ ကိယ်ေတာ်သည်အ ှ င်မင်း ကီး၏ပေဇာ် သကာ

ှ ိ သမ ကိလက်ခံေတာ်မလျက် မီး ိ ့ရာယဇ်အေပါင်းကိလည်း ှ စ်သက် ေတာ်မပါေစေသာ။ ၄

အ ှ င်မင်း ကီး၏လိအင်ဆ ကိြပည့်ဝေစ ေတာ်မ၍ အ ကံအစည် ှ ိ သမ တိ့ကိလည်းေအာင်

ြမင်ေစရန် ကမေတာ်မပါေစေသာ။ ၅ ထိအခါကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်အ ှ င်မင်း

ကီး၏ ေအာင်ပဲွအတွက် င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာ ေကးေကာ် ကပါလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပလျက် အ ှ င် မင်း ကီး၏ေအာင်ပဲွကိဆင် ဲ ကပါလိမ့်မည်။

ဘရားသခင်သည်အ ှ င်မင်း ကီးေတာင်း ေလာက် သမ ကိေပးသနားေတာ်မပါေစေသာ။ ၆

ထာဝရဘရားသည်မိမိဘိသိက်ေပးေတာ် မေသာ ဘရင်အားစစ်ပဲွ ိင်ေစေတာ်မေကာင်းကိ ယခငါသိ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်မင်း ကီး၏ပန် ကားချက်ကိ သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်သည့်ေကာင်းကင်ဘံမှ ကားေတာ်မ၍

တန်ခိးေတာ်ြဖင့်မင်း ကီးအားေအာင်ပဲွ ကီး များကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၇အချို ့ေသာသတိ့သည်မိမိတိ့၏

စစ်ရထားများကိလည်းေကာင်း၊ ြမင်းများကိလည်းေကာင်းအားကိး က၏။

သိ့ရာတွင်ငါတိ့မကားငါတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိအားကိး က၏။ ၈
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ထိသတိ့သည်ေြခေချာ်၍လဲ ကလိမ့်မည်။ ငါတိ့မကားထ၍ က့ံ က့ံခိင်ရပ်တည် က လိမ့်မည်။ ၉ အိ

ထာဝရဘရား၊ မင်း ကီးအားေအာင်ပဲွကိေပးေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ေခ ေသာအခါထးေတာ်မပါ။

၂၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မင်း ကီးအားခွန်အားစွမ်း ရည်ကိ

ေပးေတာ်မသြဖင့်သသည်ဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်စစ်ပဲွကိေအာင်ေစေတာ်မ

သြဖင့် သသည်အလွန်အားရ င်လန်းပါ၏။ ၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သလိလားေတာင့်တသည့်

အရာကိေပးေတာ်မ ပီ။ သ၏ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ် မ ပီ။ ၃

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သ့အားမွန်ြမတ်ေသာ ေကာင်းချီးမဂလာများကိချေပးေတာ်မ ပီ။

သ့အားေ သရဖကိေဆာင်းေစေတာ်မ ပီ။ ၄သသည်အသက်ကိေတာင်းခံ၍ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

သ့အားအသက်ကိေပးေတာ်မသည်သာမက ှ ည်၍မကန်မဆံး ိင်ေသာအသက်ကိ

ေပးေတာ်မ ပီ။ ၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကယ်မေတာ်မသြဖင့်မင်း ကီးသည်

ဘန်းအသေရထွန်းေတာက်ရပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သ့အားေကျာ်ေစာကိတိ ှ င့်

ခန့်ညားတင့်တယ်ြခင်းကိေပးေတာ်မ ပီ။ ၆ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကာင်းချီးမဂလာများသည်

သ၏အေပ သိ့အစဥ်သက်ေရာက်လျက် ှ ိ ပါ၏။ သ၏အနီးတွင်ကိယ်ေတာ် ှ ိ ေတာ်မသည် ြဖစ်၍

သသည် င်လန်းဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ ၇ မင်း ကီးသည်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား ကိ

ယံ ကည်ကိးစားပါ၏။ ထာဝရဘရား၏ခိင် မဲေသာေမတာေကာင့် သသည်

ေဘးမ့ဲလံ ခံေတာ်မပါလိမ့်မည်။ ၈ မင်း ကီးသည်မိမိ၏ရန်သအေပါင်းကိ ဖမ်းဆီးေတာ်မလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်အားမန်းေသာသအေပါင်းတိ့ကိ လက်ရဖမ်းဆီးေတာ်မလိမ့်မည်။

၉ ကိယ်ေတာ် ကလာေတာ်မေသာအခါ အလ ံ ထလျက်ေနေသာမီးသဖွယ်

သတိ့အားဖျက်ဆီးေတာ်မလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားသည်အမျက်ေတာ်ထွက်၍

သတိ့အားဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သတိ့သည်မီးတွင်က မ်းေလာင်ကန်လိမ့်မည်။ ၁၀

မင်း ကီးသည်သတိ့၏သားသမီးအေပါင်း ကိ ေသေကပျက်စီးေစေတာ်မလိမ့်မည်။

သတိ့၏အမျိုးအ ွယ်အေပါင်းကိ သတ်သင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၁

သတိ့သည်မင်း ကီးကိလပ် ကံရန်မသမာ ေသာ အ ကံအစည်များကိ ပ က၏။

သိ့ရာတွင်ေအာင်ြမင် ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၂ မင်း ကီးသည်ေလး ှ င့်ခွင်းေတာ်မလျက်

သတိ့အား တပ်ေခါက်၍ထွက်ေြပးေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၃ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်၌မဟာတန်ခိးေတာ် ှ ိ ေတာ်မ ေသာေကာင့် ကိယ်ေတာ်အားကန်ေတာ်မျိုးတိ့ေထာမနာ

ပကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ ေထာမနာသီချင်းဆိပါမည်။

၂၂ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား အိကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊ အဘယ်ေ ကာင့်ကန်ေတာ်မျိုးအား

စွန့်ပစ်ေတာ်မပါသနည်း။ ကယ်မေတာ်မရန်ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဟစ် ေအာ်ပါ၏။

သိ့ရာတွင်ယခတိင်ေအာင်ကယ်မေတာ်မမပါ။ ၂ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊ေန့အခါ၌ကိယ်ေတာ်

အား ကန်ေတာ်မျိုးေခ ပါ၏။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်ထးေတာ်မမပါ။

ညဥ့်အခါကန်ေတာ်မျိုးေခ ပါ၏။ သိ့ရာတွင်ကန်ေတာ်မျိုးစိတ်သက်သာခွင့်ကိ မရပါ။ ၃

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ပလင်ေတာ်ေပ တွင် စံေတာ်မေသာအ ှ င်၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေထာမနာ ပြခင်းကိ ခံေတာ်မရေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

၄ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘိးေဘးများသည်ကိယ်ေတာ်ကိ ကိးစားခ့ဲ ကပါ၏။

ယင်းသိ့သတိ့ကိးစားသည့်အတိင်း ကိယ်ေတာ်သည်လည်းသတိ့အား ကယ်ေတာ်မခ့ဲပါ၏။ ၅

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ထံေတာ်သိ့ေအာ်ဟစ် ေတာင်းေလာက် ကသြဖင့်

ေဘးဥပဒ်များမှလွတ်ေြမာက်ခ့ဲ ကပါ၏။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိယံ ကည်ကိးစား

ကသည် ှ င့်အမ အကျိုးကိခံစား ကရပါ၏။ ၆ သိ့ရာတွင်ကန်ေတာ်မျိုးသည်လမဟတ်၊

ပိးေကာင်မ သာြဖစ်၍လတကာတိ့က့ဲရဲ ့ စရာ၊ မထီေလးစား ပစရာြဖစ်ပါ၏။ ၇

ကန်ေတာ်မျိုးအားြမင်ေသာသတိင်း ေြပာင်ေလှာင် ကပါ၏။ သတိ့သည်လ ာကိထတ်လျက်ဦးေခါင်းကိ

ခါ ကပါ၏။ ၈ သတိ့က``သင်သည်ထာဝရဘရားကိအားကိး ဘိ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သင့်ကိအဘယ်ေ ကာင့် မကယ်ပါသနည်း။ ထာဝရဘရားသည်သင့်ကိ

ှ စ်သက်ြမတ် ိးေတာ်မလ င် အဘယ်ေကာင့်သင့်အားကယ်မေတာ် မမ ပါသနည်း'' ဟဆိ က၏။ ၉

ကန်ေတာ်မျိုးအားေဘးဥပဒ်ကင်း ှ င်းစွာ အမိဝမ်းမှေမွးဖွားေစေတာ်မေသာအ ှ င်

ကား ကိယ်ေတာ် ှ င်ပင်ြဖစ်ပါ၏။ ိ ့စိ့သငယ်ြဖစ်စဥ်အခါကလည်း

ကန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာထားေတာ်မခ့ဲပါ၏။ ၁၀

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေမွးဖွားချိန်မှအစ ပ၍ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိအားကိးခ့ဲပါ၏။

ထိအချိန်မှစ၍ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ၁၁

ကန်ေတာ်မျိုး ှ င့်ေဝးေဝးေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ ကန်ေတာ်မျိုးဒကေရာက်ပါေတာ့မည်။

ကမမည့်သလည်းတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ပါ။ ၁၂ ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သတိ့သည်ဗာ ှ န်ေဒသမှ

ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းေသာ ွားသိးများက့ဲသိ့ ကန်ေတာ်မျိုးကိဝိင်းရံထား ကပါ၏။ ၁၃

ြခေသ့များက့ဲသိ့ခံတွင်းကိဟ၍ဟိန်းေဟာက် ကာ ကန်ေတာ်မျိုးကိကိက်ြဖတ်မည် ပ က၏။ ၁၄

ကန်ေတာ်မျိုး၏ခွန်အားသည်ေြမ ကီးေပ တွင် ဖိတ်သည့်ေရက့ဲသိ့ခန်းေြခာက်သွားပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုး၏အ ိ းအားလံးသည် အဆစ် ပတ်လျက်ေနပါ၏။ ရင်တွင်းမှ ှ လံးသားသည်အရည်ေပျာ်

ေသာ ဖေယာင်းက့ဲသိ့ြဖစ်၍ေနပါ၏။ ၁၅ ကန်ေတာ်မျိုး၏လည်ေချာင်းသည်ေြမမန့်

က့ဲသိ့ ေြခာက်လျက်ကန်ေတာ်မျိုး၏လ ာသည်လည်း အာေခါင်တွင်ကပ်၍ေနပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားေသေစရန် ေြမမန့်တွင်စွန့်ပစ်ထားေတာ်မပါ ပီ။ ၁၆

လဆိးတစ်စသည်ကန်ေတာ်မျိုးကိ ဝိင်းထား ကပါ၏။ သတိ့သည်ေတာေခွးအပ်က့ဲသိ့ကန်ေတာ်မျိုး

အနီးသိ့ချဥ်းကပ်လာ ပီးလ င် ကန်ေတာ်မျိုး၏ေြခလက်များကိကိက်ြဖတ် ကပါ၏။ ၁၇

ကန်ေတာ်မျိုး၏အ ိးများအားလံးပင် ပိင်း ပိင်း ေပ လာပါ၏။ ရန်သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးကိအားရ

ဝမ်းသာစွာ စးစိက်၍ ကည့် ကပါ၏။ ၁၈ ကန်ေတာ်မျိုး၏အဝတ်များကိသတိ့သည်

အချင်းချင်းခဲွေဝ၍ယ ကပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဝတ်လံကိမဲချ ကပါ၏။ ၁၉ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုး ှ င့်ေဝးေဝးေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ လျင်ြမန်စွာ ကလာ၍ကယ်ေတာ်မပါ။ ၂၀

ားေဘးမှကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။ ေခွးက့ဲသိ့ေသာသတိ့၏ေဘးမှကန်ေတာ်

မျိုး၏ အသက်ကိကယ်ေတာ်မပါ။ ၂၁ ြခေသ့က့ဲသိ့ ကမ်း ကတ်ေသာသတိ့၏လက်မှ

ကန်ေတာ်မျိုး၏အသက်ကိကယ်ေတာ်မပါ။ ွားသိး ိင်းက့ဲသိ့ေသာသတိ့၏အေ ှ ့တွင်

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ခိကိးရာမ့ဲြဖစ်၍ေနပါ၏။ ၂၂ ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမအရာတိ့ကိ

ကန်ေတာ်မျိုး၏သားချင်းတိ့အားေြပာ ကားပါမည်။ ထိသတိ့စည်းေဝးရာတွင်ကန်ေတာ်မျိုးသည်

ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပပါမည်။ ၂၃ ထာဝရဘရား၏အေစခံတိ၊့ကိယ်ေတာ်ကိ

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ယာကပ်၏သားေြမးတိ၊့ကိယ်ေတာ်အား ဂဏ် ပချီးကး ကေလာ့။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ကိယ်ေတာ်အား ဝတ် ပကိးကွယ် ကေလာ့။ ၂၄

ကိယ်ေတာ်သည်ဆင်းရဲသတိ့အားပစ်ထား ေတာ်မမပါ။ သတိ့၏ဆင်းရဲဒကများကိလည်း

လျစ်လ ေတာ်မမပါ။ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိမျက် ှ ာေတာ်လဲ ေတာ်မမပါ။

ကမေတာ်မရန်သတိ့ေအာ်ဟစ် ေတာင်းေလာက်သည်ကိနားေညာင်းေတာ်မပါ၏။

၂၅ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်အတွက်

ကိယ်ေတာ်အားကိးကွယ်သလပရိသတ်ေ ှ ့တွင် ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပပါမည်။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိကတိသစာ ပခ့ဲသည့် အတိင်း ယဇ်ပေဇာ်ပါမည်။ ၂၆

ဆင်းရဲသတိ့သည်ဝစွာစားရ ကပါလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် ကသ တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ ကပါလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ထာဝစဥ်ေကာင်းစား ကပါေစ ေသာ။ ၂၇

လမျိုးတကာတိ့သည်ထာဝရဘရားကိ သတိရ ကလိမ့်မည်။ကမာအရပ်ရပ်မှလမျိုးအေပါင်းတိ့သည်

စိတ်သေဘာေြပာင်းလဲ၍ကိယ်ေတာ်ကိ ကိးကွယ်ဆည်းကပ် ကလိမ့်မည်။

၂၈ ထာဝရဘရားသည်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ လမျိုးတကာတိ့ကိအပ်စိးေတာ်မ၏။

၂၉ မာန ကီးသအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အား ဦး တ် ှ ိ ခိး ကလိမ့်မည်။

ေသမျိုးြဖစ်သလအေပါင်းတိ့သည်ေ ှ ့ေတာ်၌ ဦး တ် ှ ိ ခိး ကလိမ့်မည်။ ၃၀

အနာဂတ်လမျိုးဆက်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင် ကလိမ့်မည်။

ယခလမျိုးဆက်တိ့သည်လာလတံ့ေသာ လမျိုးဆက်အားဘရား ှ င်၏အေကာင်း ေတာ်ကိ

ေြပာ ကား ကလိမ့်မည်။ ၃၁ ``ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လစေတာ်အား ကယ်ေတာ်မခ့ဲ၏''

ဟလာလတံ့ေသာ လမျိုးဆက်အားေြပာကားကလိမ့်မည်။

၂၃ ထာဝရဘရားသည်သိးထိန်းေတာ်ြမတ်ြဖစ်၍ ငါ့ကိေစာင့်ထိန်းေတာ်မ၏။

ထိ့ေကာင့်ငါသည်လိသမ ကိရ ှ ိ ၏။ ၂ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားစိမ်းလန်းေသာ

စားကျက်များတွင်နားေနေစေတာ်မ၏။ ဆိတ် ငိမ်ရာြမစ်ေချာင်းများသိ့

လမ်းြပပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိအားသစ်ေလာင်းေတာ်မ၏။

ကတိေတာ် ှ ိ ေတာ်မသည့်အတိင်းလမ်းမှန်သိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၄ အိ ထာဝရဘရား၊

အကယ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည်အေမှာင်ဆံး ချိုင့်ဝှမ်းကိ ြဖတ်၍ပင်သွားရေစကာမမေ ကာက်ပါ။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုး ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မေသာေကာင့် ြဖစ်ပါ၏။ ၅

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအတွက် ရန်သအေပါင်းတိ့၏ေ ှ ့ေမှာက်တွင်စားပဲွကိ

တည်ခင်းေတာ်မပါ၏။ ဧည့်သည်ေတာ်အြဖစ်ကန်ေတာ်မျိုး၏ဦးေခါင်းကိ ဆီေလာင်း၍ ကိဆိေတာ်မ၏။

ကန်ေတာ်မျိုး၏ခွက်ဖလားကိလည်း ြပည့်လ ံ ေအာင်ြဖည့်ေတာ်မပါ၏။ ၆

ဧကန်မချကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င် ၏ ေကျးဇး ှ င့်က ဏာေတာ်ကိတစ်သက်လံး ခံစား၍

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အိမ်ေတာ်မှာအသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံးေနရပါလိမ့်မည်။
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၂၄ ေလာက ှ င့်ေလာကတွင် ှ ိ သမ ေသာ အရာတိ့ကိလည်းေကာင်း၊

ကမာေြမ ကီး ှ င့်ကမာေြမ ကီးေပ တွင် ှ ိ သမ ေသာလသတဝါတိ့ကိလည်းေကာင်း

ဘရားသခင်ပိင်ေတာ်မ၏။ ၂ ကိယ်ေတာ်သည်ကမာေြမ ကီးကိေြမေအာက်

ေရနက်ရာအရပ်၌အတ်ြမစ်ချေတာ်မ၏။ နက် ိင်းေသာသမဒရာများအထဲတွင်အေြခ စိက်၍

တည်ေဆာက်ေတာ်မ၏။ ၃ထာဝရဘရား၏ေတာင်ေတာ်ေပ သိ့ တက် ိင်မည့်သကားအဘယ်သနည်း။

ကိယ်ေတာ်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာဗိမာန်ေတာ်သိ့ ဝင် ိင်မည့်သကားအဘယ်သနည်း။ ၄

အကျင့်သီလေကာင်း၍စိတ် ှ လံးြဖူစင်လျက် အြခားဘရားများကိမကိးကွယ်သ၊လိမ် လည်၍

သစာကတိမပျက်တတ်သြဖစ်ပါ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည်ထိသအားေကာင်းချီး ေပး၍

ကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိသသည်အြပစ်ကင်းသြဖစ်ေကာင်း ထာဝရဘရားသည်ေကညာေတာ်မ

လိမ့်မည်။ ၆ ထိက့ဲသိ့ေသာသများကားဘရားသခင်ထံ ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်သများ၊

ယာကပ်၏ဘရားကိကိးကွယ်ဝတ် ပ က သများေပတည်း။ ၇ မိ ့တံခါးတိ့ကိကျယ်စွာဖွင့်လိက် က။

ေ ှ းေဟာင်းတံခါးတိ့ကိဖွင့်လိက် က။ ကီးြမတ်ေတာ်မေသာ ှ င်ဘရင်ဝင်ေတာ်မ မည်။ ၈

ထိ ကီးြမတ်ေတာ်မေသာ ှ င်ဘရင်ကား အဘယ်သနည်း။ ထိအ ှ င်ကားတန်ခိးစွမ်းရည် ှ ိ ေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရား၊ စစ်ပဲွတွင်ေအာင်ြမင်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားေပတည်း။ ၉

မိ ့တံခါးတိ့ကိကျယ်စွာဖွင့်လိက် က။ ေ ှ းေဟာင်းတံခါးတိ့ကိဖွင့်လိက် က။

ကီးြမတ်ေတာ်မေသာ ှ င်ဘရင်ဝင်ေတာ် မမည်။ ၁၀ ထိ ကီးြမတ်ေတာ်မေသာ ှ င်ဘရင်ကား

အဘယ်သနည်း။ ကီးြမတ်ေတာ်မေသာ ှ င်ဘရင်ကားစစ်ပဲွ တွင် ေအာင်ြမင်ေတာ်မေသာထာဝရဘရား

ေပတည်း။

၂၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်သိ့

ဆေတာင်းပတနာ ပပါ၏။ ၂ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊ကန်ေတာ်မျိုး

သည် ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိကိးစားပါ၏။ စစ်အေရးနိမ့်၍အ ှ က်ရြခင်းမှက န်ေတာ်

မျိုးအား ကယ်ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးအေရးနိမ့်သြဖင့်ရန်သတိ့အား

ှ စ်ေထာင်းအားရခွင့်ကိေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိကိးစားသတိ့သည်

အေရးမနိမ့် ကပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေတာ်လှန်ပန်ကန်ရန် ဝန်မေလးသများသာလ င်အေရးနိမ့်

ကရပါ၏။ ၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏နည်းလမ်းေတာ်တိ့ကိ

ကန်ေတာ်မျိုးအားသွန်သင်ေတာ်မပါ။ ယင်းတိ့ကိကန်ေတာ်မျိုးအားသိ ှ ိ နားလည် ေစေတာ်မပါ။ ၅

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ကယ်တင်ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မသည် ြဖစ်၍

ကန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င်၏ သမာတရားေတာ်အတိင်း ပမကျင့် ကံ တတ်ရန် သွန်သင်ေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိ အစဥ်ကိးစားလျက်ေနပါ၏။ ၆ အိ ထာဝရဘရား၊

ေ ှ းကာလမှစ၍ကိယ်ေတာ် ှ င်ြပေတာ် မသည့် က ဏာေတာ် ှ င့်ခိင် မဲေသာေမတာေတာ် တိ့ကိ

ေအာက်ေမ့သတိရေတာ်မပါ။ ၇အသက်ပျို ွယ်စဥ်အခါက ကန်ေတာ်မျိုးကးလွန်ခ့ဲသည့်အြပစ်များ ှ င့်

အမှားအယွင်းများကိေြဖလတ်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ခိင် မဲေသာေမတာ ှ ိ ေတာ်မ၍

ေကာင်းြမတ်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ကန်ေတာ်မျိုးအားေအာက်ေမ့သတိရေတာ်မပါ။ ၈

ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းြမတ် ေြဖာင့်မှန်ေတာ်မသြဖင့် အြပစ်ကးသတိ့အားေလ ာက်လိက်သင့်သည်

လမ်းကိြပ န်ေတာ်မ၏။ ၉ စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချသတိ့အားလမ်းမှန်သိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မလျက်

ကိယ်ေတာ်၏အလိေတာ်ကိသွန်သင်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ပဋိညာဥ်ေတာ် ှ င့်ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ေစာင့်ထိန်းသအေပါင်းတိ့အား ကိယ်ေတာ်သည်ေမတာ ှ င့်လည်းေကာင်း၊

သစာ ှ င့်လည်းေကာင်းလမ်းြပပိ့ေဆာင် ေတာ်မ၏။ ၁၁ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုး၏အြပစ်တိ့သည်များလှပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကတိေတာ်ကိ

တည်ေစေတာ်မလျက်ကန်ေတာ်မျိုး၏ အြပစ်များကိေြဖလတ်ေတာ်မပါ။ ၁၂

ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသေသာသ တိ့သည် မိမိတိ့ေလာက်အပ်သည့်လမ်းစဥ်ကိ

ကိယ်ေတာ်၏ထံမှသင်ယ ကလိမ့်မည်။ ၁၃ သတိ့သည်အစဥ်ပင်ေကာင်းစား ကလျက်

သတိ့၏သားသမီးများသည်ြပည်ေတာ် ကိ ပိင်ရ ကလိမ့်မည်။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏စကားကိ

နားေထာင်သတိ့ ှ င့်မိတ်သဟာယဖဲွ ့ေတာ် မ၏။ သတိ့အတွက်ကိယ်ေတာ်၏ပဋိညာဥ်တရား

ေတာ်ကိ တည် မဲေစေတာ်မ၏။ ၁၅ ကယ်မေတာ်မရန်ငါသည်ထာဝရဘရားအား

အခါခပ်သိမ်းေမ ာ် ကည့်၏။ ကိယ်ေတာ်သည်လည်းငါ့အားေဘးအ ရာယ်မှ ကယ်ဆယ်ေတာ်မ၏။

၁၆ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်တစ်ကိယ်တည်းကျန်ရစ်လျက်

အားအင်ချိနဲ့၍ေနပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးဘက်သိ့လှည့်ေတာ်မ၍

က ဏာေတာ်ကိြပေတာ်မပါ။ ၁၇ကန်ေတာ်မျိုး၏ပပင်ေသာကအေပါင်းကိ ငိမ်းေစေတာ်မလျက်

ကန်ေတာ်မျိုးအားဆင်းရဲဒကအေပါင်းမှ ကယ်ေတာ်မပါ။ ၁၈ ကန်ေတာ်မျိုးခံစားရေသာဒကများ ှ င့်

ေဝဒနာအေပါင်းကိေအာက်ေမ့ဆင်ြခင်ေတာ် မ၍ ကန်ေတာ်မျိုး၏အြပစ်များကိေြဖလတ်

ေတာ်မပါ။ ၁၉ ကန်ေတာ်မျိုးတွင်အဘယ်မ ရန်သများေ ကာင်းကိ ကည့်ေတာ်မပါ။

သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားအဘယ်မ မန်းေ ကာင်းကိသိမှတ်ေတာ်မပါ။

၂၀ ကန်ေတာ်မျိုးအားကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မပါ။ ကယ်ေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်တွင် ခိလံရန်ချဥ်းကပ်ပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးအား

အ ှ က်ကဲွေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၁ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိ ကိးစားသည်ြဖစ်၍

ကန်ေတာ်မျိုး၏သစာသမာ ိ  ှ ိ မသည် ကန်ေတာ်မျိုးအားေစာင့်ထိန်းပါေစေသာ။ ၂၂ အိ ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဣသေရလလမျိုးအား ဆင်းရဲဒကအေပါင်းမှကယ်ေတာ်မပါ။

၂၆
အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်မှန်ရာကိ ပကျင့်၍

ကိယ်ေတာ်အားအ ကင်းမ့ဲကိးစားသြဖစ် ပါ၏။

ထိ့ေကာင့်ကန်ေတာ်မျိုးမှာအြပစ်မ ှ ိ ေ ကာင်း ထတ်ေဖာ်ေ ကညာေတာ်မပါ။ ၂ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးအားစမ်းသပ်စစ်ေဆးေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏အလိဆ များ ှ င့်စိတ် ှ လံး

အ ကံအစည်များကိစစ်ေ ကာေတာ်မပါ။ ၃ ကန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာ

ေမတာေတာ်သည်လမ်းြပပါ၏။ သစာေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား

အစဥ်ပိ့ေဆာင်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ၄ ကန်ေတာ်မျိုးသည်လ ပ်ေပ သတိ့ ှ င့်

မေပါင်းမေဖာ်ပါ။ သေတာ်ေယာင်ေဆာင်သတိ့ ှ င့်လည်းမည်သိ့မ မဆက်ဆံပါ။ ၅

ဆိးညစ်သတိ့၏အေပါင်းအသင်းတိ့ကိ ွံ မန်း၍ သယတ်မာတိ့ကိေ ှ ာင် ှ ားပါ၏။

၆ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးမှာအြပစ်မ ှ ိ ေ ကာင်းြပသရန်

ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ၏လက်ကိေဆးေ ကာ ပီး ေနာက် ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ယဇ်ပလင်ကိလှည့်ပတ်၍

ဝတ် ပကိးကွယ်ပါ၏။ ၇ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းရာ သီချင်းကိဆိ၍

ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ် အမအရာအေပါင်းတိ့ကိေြပာ ကားပါ၏။

၈ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဘန်းအသေရေတာ်တည်ရာ

တည်းဟေသာကိယ်ေတာ် ှ င်ကိန်းဝပ်ေတာ်မရာ အိမ်ေတာ်ကိ ှ စ်သက်ြမတ် ိးပါ၏။

၉ ကန်ေတာ်မျိုးအားအြပစ်ကးသများ ှ င့်တကွ ဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။

သသတ်သမားတိ့၏ကံ ကမာကိ ခံေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၀ ထိသတိ့သည်မေကာင်းမကိအခါခပ်သိမ်း

ပကျင့်လျက် တံစိးလက်ေဆာင်ယရန်အစဥ်အ မဲ အသင့် ှ ိ သများြဖစ် ကပါ၏။ ၁၁

ကန်ေတာ်မျိုးမကားမှန်ရာကိ ပကျင့်ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးအားက ဏာထားေတာ်မ၍

ကယ်ေတာ်မပါ။ ၁၂ ငါသည်ေဘးအ ရာယ်အေပါင်းမှကင်းလွတ် လံ ခံလျက် ှ ိ ၏။

လပရိတ်သတ်အလယ်တွင်ထာဝရဘရားအား ေထာမနာ ပပါမည်။

၂၇ ထာဝရဘရားသည်ငါ၏အလင်း၊ ငါ၏ကယ်တင် ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ငါသည်အဘယ်သကိမ ေ ကာက်လန့်ရ အ့ံနည်း။

ထာဝရဘရားသည်ေဘးအ ရာယ်အေပါင်းမှ ငါ့ကိကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။

ငါသည်ေ ကာက်လန့်လိမ့်မည်မဟတ်။ ၂ ဆိးညစ်သတိ့ငါ့ကိသတ်ရန်တိက်ခိက် ကေသာ အခါ

သတိ့သည်ေြခေချာ်၍လဲ က၏။ ၃ စစ်တပ်တစ်တပ်လံးပင်ငါ့ကိဝိင်းရံထားေစကာမ

ငါသည်ေ ကာက်လန့်လိမ့်မည်မဟတ်။ အကယ်၍ငါ၏ရန်သများကပင်လ င်

ငါ့ကိတိက်ခိက်ေစကာမငါသည် ထာဝရဘရားအားကိးစားမည်။ ၄

ထာဝရဘရားအားငါေတာင်းေလာက်လိ ေသာဆ၊ ငါလိချင်ေတာင့်တေသာဆတစ်ခတည်း ှ ိ ၏။

ထိဆကားဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်တွင် တစ်သက်လံးေနရ၍ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းအ့ံ သလျက် ကိယ်ေတာ်၏လမ်းြပမကိေတာင်းခံ ိင်ခွင့် ပင်ြဖစ်၏။ ၅

ေဘးအ ရာယ်ေရာက်သည့်ကာလ ငါ့အားကိယ်ေတာ်ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်၍ ထားေတာ်မလိမ့်မည်။

ဗိမာန်ေတာ်တွင်လံ ခံစွာထားေတာ်မလိမ့်မည်။ ေဘးကင်းေစရန်ေကျာက်ေဆာင်ြမင့်ေပ မှာတင်၍

ထားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၆ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်မိမိအားဝိင်းရံထားသည့်

ရန်သများကိေအာင်ြမင်ခွင့်ရလိမ့်မည်။ ငါသည်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာေ ကးေကာ် လျက်

ဗိမာန်ေတာ်တွင်ယဇ်ပေဇာ်မည်။ သီချင်းဆိမည်။ ထာဝရဘရားအား ေထာမနာ ပမည်။ ၇

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကန်ေတာ်မျိုးေခ ေသာအခါ ထးေတာ်မပါ။

က ဏာထားေတာ်မ၍ထးေတာ်မပါ။ ၈ ``ငါ့ထံသိ့ချဥ်းကပ်၍ကိးကွယ်ဝတ် ပေလာ့'' ဟ

ကိယ်ေတာ် ှ င်မိန့်ေတာ်သည်အတိင်း အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်

ပါမည်။ ၉ ကန်ေတာ်မျိုးအားမျက် ှ ာေတာ်ကိလဲေတာ် မမပါ ှ င့်။ အမျက်ထွက်ေတာ်မမပါ ှ င့်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံြဖစ်သကန်ေတာ် မျိုးအား ကမေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုး၏ကယ်တင် ှ င် အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးအားပစ်ထားေတာ်မမပါ ှ င့်။

စွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၀ ငါ၏မိဘတိ့သည်ငါ့အားစွန့်ပစ်ေစကာမ ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိ ကည့်
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ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မမည်။ ၁၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေစလိေသာအမအရာတိ့ကိ

ကန်ေတာ်မျိုးအားသွန်သင်ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးမှာရန်သများလှပါ၏။

သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးအားေဘးမ့ဲလံ ခံရာ လမ်း၌ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။ ၁၂

လိမ်လည် ခိမ်းေြခာက်သည့်ရန်သများ၏လက်တွင် ကန်ေတာ်မျိုးကိစွန့်ပစ်၍ထားေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၃

ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာေကျးဇးေတာ်ကိ ငါသည်ဤဘဝတွင်ေတွ့ြမင်မည်ဟယံ ကည်၏။ ၁၄

ထာဝရဘရားအားကိးစားေလာ့။ စိတ်မပျက် ှ င့်၊ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ ေလာ့။ ထာဝရဘရားအားကိးစားေလာ့။

၂၈ ကန်ေတာ်မျိုး၏ကွယ်ကာရာအ ှ င် အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်သိ့ကန်ေတာ်မျိုး

ဟစ်ေခ ပါ၏။ ထးေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ထးေတာ်မမပါလ င်

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေသ ွာသွားရပါလိမ့်မည်။ ၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာဗိမာန် ေတာ်သိ့

လက်အပ်ချီလျက်``ကမေတာ်မပါ'' ဟ ကန်ေတာ်မျိုးဟစ်ေအာ်ေသာအခါ နားေထာင်ေတာ်မပါ။

၃ မေကာင်းမ ပသည့်သယတ်မာများ ှ င့်အတ ကန်ေတာ်မျိုးအားအြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မမ ပါ ှ င့်။

ထိသတိ့သည် တ်ချိုေသာ်လည်းမန်းစိတ် ှ ိ ကပါ၏။ ၄ ထိသတိ့ ပေသာအမများ ှ င့်ကးလွန်ေသာ

အြပစ်များအတွက်သတိ့အားအြပစ်ဒဏ် ေပးေတာ်မပါ။ သတိ့၏အကျင့်ဆိးများအတွက်

အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မပါ။ သတိ့အြပစ် ှ င့်ထိက်သင့်သည့်အြပစ်ဒဏ်ကိ စီရင်ေတာ်မပါ။

၅ သတိ့သည်ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ အမေတာ်တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ကိယ်ေတာ်

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအရာများကိလည်းေကာင်း ပမာဏမ ပ ကပါ။ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အား

အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၍ထာဝစဥ်ဆံးပါး ပျက်စီးေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၆

ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ကမေတာ်မရန်ငါေအာ်ဟစ်သည်ကိ ကိယ်ေတာ် ကားေတာ်မ ပီ။

၇ ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိကွယ်ကာ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ ငါသည်ကိယ်ေတာ်အားကိးစား၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားကမေတာ်မသြဖင့် ငါသည်ဝမ်းေြမာက်လျက်ကိယ်ေတာ်အား

ေထာမနာသီချင်းများကိဆိ၏။ ၈ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လစေတာ်အား

ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ မိမိဘိသိက်ေပးေတာ်မေသာ ှ င်ဘရင်အား

ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်၍ကယ်မေတာ်မ၏။ ၉ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်အားကယ်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ပိင်ေတာ်မေသာသတိ့အား

ေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါ။ သတိ့အားသိးထိန်းသဖွယ်ထာဝစဥ်ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မပါ။

၂၉ အိ ေကာင်းကင်သားတိ၊့ထာဝရဘရားအား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ် ှ င့်တန်ခိး ေတာ်ကိ ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

၂ ဘန်းအသေရေတာ် ှ င့်ြပည့်စံေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာအ ှ င် ကလာေတာ်မေသာအခါ

ေ ှ ့ေတာ်၌ဦး တ်ပျပ်ဝပ် ကေလာ့။ ၃ ထာဝရဘရား၏အသံေတာ်သည်

ပင်လယ်များေပ တွင်ထွက်ေပ လာ၏။ ဘန်းအသေရေတာ် ှ င့်ြပည့်စံေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရားသည်မိးချုန်းေတာ်မ၏။ အသံေတာ်သည်သမဒရာေပ တွင်ပ့ဲတင်ထပ် ေလ၏။ ၄

ထာဝရဘရား၏အသံေတာ်သည်ထွက်ေပ လာ၏။ ထိအသံေတာ်သည်ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်

ေတာ် ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ၅ ထာဝရဘရား၏အသံေတာ်ေကာင့် အာရဇ်ပင်တိ့သည်ကျိုးကျကန်၏။

ေလဗ န်ေတာမှအာရဇ်ပင်တိ့ပင်လ င် ကျိုးကျကန်၏။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်ေလဗ န်ေတာင်တိ့ကိ

ွားသငယ်များက့ဲသိ့ခန်ေပါက်ေစေတာ် မ၏။ ေဟရမန်ေတာင်ကိလည်း ွားသိးပျိုက့ဲသိ့

ခန်ေစေတာ်မ၏။ ၇ ထာဝရဘရား၏အသံေတာ်သည်အလင်း ေရာင်ကိ

ေပ ထွက်ေစေတာ်မ၏။ ၈ ကိယ်ေတာ်၏အသံေတာ်သည်ေတာက ာရကိ

တန်လပ်ေစေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ကာေဒ ှ ေတာက ာရကိ တန်လပ်ေစေတာ်မ၏။ ၉

ထာဝရဘရား၏အသံေတာ်သည် ဝက်သစ်ချပင်တိ့ကိတန်လပ်ေစေတာ်မ၍

သစ်ပင်များမှအ ွက် ှ ိ သမ ကိေ ကေစ ေတာ်မ၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်``ဘရားသခင်သည်ဘန်း

အသေရ ထွန်းေတာက်ေတာ်မေစသတည်း'' ဟ ဗိမာန်ေတာ်တွင်လအေပါင်းတိ့ေကးေကာ် က၏။

၁၀ထာဝရဘရားသည်ေရနက်ရာတိ့တွင်စိးစံ ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ထာဝစဥ်ဘရင်အြဖစ်ြဖင့်

စိးစံေတာ်မ၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လစေတာ်အား စွမ်းအားေပးေတာ်မ၏။

သတိ့အား ငိမ်းချမ်းသာယာမေကာင်းချီး မဂလာကိေပးေတာ်မ၏။

၃၀ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးကိ

ကယ်ေတာ်မေသာေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ေဝဒနာေ ကာင့်

ရန်သတိ့အား ှ စ်ေထာင်းအားရခွင့်ကိ ေပးေတာ်မမေသာေကာင့်လည်းေကာင်း

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကန်ေတာ်မျိုးေထာမနာ ပပါ၏။ ၂ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားသခင်၊ထာဝရဘရား၊

ကယ်မေတာ်မရန်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်သိ့ ကန်ေတာ်မျိုးေအာ်ဟစ်ခ့ဲပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လည်းကန်ေတာ်မျိုး၏ ေဝဒနာကိ ငိမ်းေစေတာ်မပါ၏။

၃ ကန်ေတာ်မျိုးအားေသ ွာမှြပန်၍ ေခ ေဆာင်ေတာ်မခ့ဲပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်သချုင်းတွင်းသိ့ဆင်းလျက် ှ ိ ခ့ဲေသာ်လည်း

ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားမေသေစဘဲ အသက်ချမ်းသာေပးေတာ်မပါ၏။ (Sheol h7585) ၄

ကိယ်ေတာ်အားသစာေစာင့်သတိ၊့ထာဝရ ဘရားအား ေထာမနာသီချင်းဆိ ကေလာ့။

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာအ ှ င် ပ ေတာ်မေသာ အမေတာ်ကိေအာက်ေမ့သတိရလျက်

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၅ ကိယ်ေတာ်အမျက်ထွက်ေတာ်မသည်မှာ

ခဏသာလ င်ြဖစ်၏။ ေကျးဇး ပေတာ်မသည်ကားတစ်သက်လံး ြဖစ်သတည်း။

ညဥ့်အခါ၌မျက်ရည်များပင်ကျေစကာမ မိးေသာက်ချိန်၌ကားဝမ်းေြမာက် င်လန်း ခွင့်ကိ

ရ ှ ိ တတ်၏။ ၆ မိမိတွင်လံ ခံမ ှ ိ  ပီဟယံ ကည်လျက် ``ငါသည်အဘယ်အခါ၌မ အေရး ံ းနိမ့်

ရလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟ ကန်ေတာ်မျိုးသည်တစ်ကိယ်တည်းေြပာဆိခ့ဲ

ပါ၏။ ၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား

ေကျးဇး ပေတာ်မခ့ဲပါ ပီ။ ေတာင်ေပ ရဲတိက်က့ဲသိ့ကန်ေတာ်မျိုးအား

လံ ခံစွာကွယ်ကာေတာ်မခ့ဲပါ၏။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး အား

မျက် ှ ာေတာ်ကိလဲ၍ေနေတာ်မစဥ်က ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေ ကာက်လန့်ပါ၏။

၈ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်သိ့

ဟစ်ေခ လျက် ၉ ``ကန်ေတာ်မျိုးေသရြခင်းြဖင့်အဘယ်အကျိုး ှ ိ ပါမည်နည်း။

သချုင်းတွင်းသိ့ေရာက်ရြခင်းြဖင့်အဘယ်အကျိုး ြဖစ်ထွန်းပါမည်နည်း။

သေသတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာ ပ ိင်ပါသေလာ။

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သစာေတာ်ကိ ေဖာ်ြပေ ကညာ ိင် ကပါသေလာ။

၁၀ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ေခ သံကိနားေထာင်ေတာ်မ၍

ကန်ေတာ်မျိုးအားသနား ကင်နာေတာ်မပါ။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးကိကမေတာ်မပါ''

ဟ၍ ေတာင်းေလာက်ခ့ဲပါ၏။ ၁၁ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား

ဝမ်းနည်းပေဆွးရာမှကခန်ြမူးတးေစေတာ် မပါ ပီ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဝမ်းနည်းြခင်းလကဏာြဖစ်သည့်

ေလ ာ်ေတကိခ တ်၍ ဝမ်းေြမာက် င်လန်းြခင်းလကဏာြဖစ်သည့်

အဝတ်ကိဝတ်ဆင်ေပးေတာ်မပါ ပီ။ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဆိတ်ဆိတ်ေနမည်

မဟတ်ပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာသီချင်းဆိပါမည်။ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကျးဇး ေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲချီးမွမ်းပါမည်။

၃၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အထံေတာ်သိ့ခိလံရန် ချဥ်းကပ်ပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးအားအဘယ်အခါ၌မ အေရးနိမ့်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်တရားမ တေတာ်မေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးပန် ကားေလာက်ထားပါ၏။

၂ ကန်ေတာ်မျိုး၏ေလာက်ထားချက်ကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။

ယခပင်ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးအားကွယ်ကာရန်ကန်ေတာ်မျိုး၏

ခိလံရာေကျာက်ြဖစ်ေတာ်မပါ။ ကယ်မေတာ်မရန်ကန်ေတာ်မျိုး၏ရဲတိက်

ြဖစ်ေတာ်မပါ။ ၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ေကျာက် ှ င့်

ရဲတိက်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်းကန်ေတာ်မျိုးအား

လမ်းြပပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။ ၄ ကန်ေတာ်မျိုးအတွက်ေထာင်ထားေသာေကျာ့

ကွင်းမှ လွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ခိလံရာ

ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ၅ ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိကိယ်ကိလက်ေတာ်သိ့ အပ်ပါ၏။ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ကယ်ေတာ်မပါလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သစာေစာင့်ေတာ်မေသာဘရား ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ၆

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိစာဘရားများကိကိးကွယ် ဆည်းကပ်သတိ့ကိမန်းေတာ်မပါ၏။

သိ့ရာတွင်ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ကိးစားပါ၏။ ၇

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်ေ ကာင့် ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းပါ

လိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ေဝဒနာကိ ြမင်ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဒကကိသိေတာ်မပါ၏။ ၈ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားရန်သ များ၏

လက်တွင်းသိ့ကျေရာက်ေစေတာ်မမဘဲ လွတ်လပ်စွာသွားလာ ိင်ခွင့်ကိေပးေတာ်မ

ပါ ပီ။ ၉ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဒကေရာက်လျက် ှ ိ သြဖင့် အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးအားသနားေတာ်မပါ။ များစွာငိေ ကးရသြဖင့်ကန်ေတာ်မျိုး၏
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မျက်စိများသည်ကျိန်းစပ်လျက်ေနပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး၏အားအင်သည်လည်း

လံးဝကန်ခန်းလျက်ေနပါ ပီ။ ၁၀ ဝမ်းနည်းေကကဲွမေကာင့်ကန်ေတာ်မျိုး ေမာပန်း ွမ်းလျလျက် ှ ိ ပါ၏။

ငိယိမေ ကာင့်ကန်ေတာ်မျိုးအသက်တိ ရပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိခံရေသာဆင်းရဲဒက

အေပါင်းေ ကာင့်အားအင်ချိနဲ့လျက် ှ ိ ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး၏အ ိးများပင်လ င်

ေဆွးေြမ့ကန်ပါ ပီ။ ၁၁ ရန်သအေပါင်းတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ေြပာင်ေလှာင် ကပါ၏။

အထးသြဖင့်အိမ်နီးချင်းများကမထီမ့ဲ ြမင် ပ ကပါ၏။ အသိမိတ်ေဆွများသည်ကန်ေတာ်မျိုးကိ

ေကာက် ကပါ၏။ လမ်းတွင်ကန်ေတာ်မျိုးကိေတွ့ြမင်ေသာအခါ ထွက်ေြပး ကပါ၏။

၁၂ ကန်ေတာ်မျိုးေသေလ ပီက့ဲသိ့ လအေပါင်းတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား

ေမ့ေပျာက်သွား ကပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်စွန့်ပစ်ြခင်းခံရသည့် အိးကဲွက့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။ ၁၃

ရန်သအများသည်တီးတိးေြပာဆိေနသံကိ ကန်ေတာ်မျိုး ကားပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ပတ်လည်တွင်

ေကာက်မက်ဖွယ်ရာများ ှ င့်ြပည့် ှ က်ေနပါ၏။ ရန်သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားသတ်ရန်

ကံစည်ေန ကပါ၏။ ၁၄ သိ့ရာတွင် အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိ

ကိးစားပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

၁၅ ကန်ေတာ်မျိုး၏ေန့ရက်ကာလများသည် လက်ေတာ်ထဲ၌ ှ ိ ပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးအားရန်သများ ှ င့် ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲသတိ့၏လက်မှကယ်ေတာ် မပါ။

၁၆ သနားေသာစိတ် ှ င့်ကိယ်ေတာ်၏အေစခံ ကန်ေတာ်မျိုးအား ကည့်ေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ် ှ င့် အညီ ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။

၁၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အထံေတာ်သိ့ ဆေတာင်းပတနာ ပပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးအားအ ှ က်ကဲွေစေတာ်မမ ပါ ှ င့်။ သယတ်မာတိ့သည်အ ှ က်ကဲွရ ကပါေစေသာ။

သတိ့သည်မရဏာ ိင်ငံတွင်ဆိတ်ဆိတ် ေနရ ကပါေစေသာ။ (Sheol h7585) ၁၈

မာနေထာင်လားလျက်သေတာ်ေကာင်းတိ့အေကာင်း က့ဲရဲ ့ေြပာဆိတတ်သလလိမ်တိ့၏

တ်ကိပိတ်ေတာ်မပါ။ ၁၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကသတိ့ ၏အတွက်

သိမီှးထားေတာ်မေသာေကာင်းေသာအရာ များကား အလွန်ပင်အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းလှပါသည်တကား။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မေ ကာင်း ကိလည်းေကာင်း၊ အထံေတာ်၌ခိလံ ကသတိ့ကိ

ကွယ်ကာေတာ်မေကာင်းကိလည်းေကာင်း လအေပါင်းတိ့သိ ကပါ၏။ ၂၀ လတိ့၏လ ို ့ဝှက် ကံစည်မမှ

ကင်းလွတ်ေစအ့ံေသာငှာအထံေတာ်၌ ခိလံ ကသတိ့ကိကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

အထံေတာ်တွင်လံ ခံစွာဝှက်၍ထားေတာ်မ ပါ၏။ ရန်သများ၏ေစာ်ကားမများမှကင်းလွတ်ေစရန်

သတိ့ကိလံ ခံရာအရပ်တွင်ဝှက်၍ ထားေတာ်မပါ၏။ ၂၁ ထာဝရဘရားသခင်အားေထာမနာ ပ

ကေလာ့။ ငါ့အားဝိင်းဝန်းတိက်ခိက် ကချိန်၌ ကိယ်ေတာ်ြပေတာ်မေသာေမတာေတာ်သည်

လွန်စွာအ့ံ သဖွယ်ေကာင်းလှပါသည်တကား။ ၂၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ငါ့အားေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်မှ

ှ င်ထတ်ေတာ်မေလ ပီဟ၍ ငါသည်ေကာက်လန့်စိးရိမ်မိပါ၏။ သိ့ရာတွင်အထံေတာ်သိ့ကမေတာ်မရန်

ငါေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ငါ၏ေအာ်ဟစ်သံကိ ကားေတာ်မ၏။ ၂၃

ကိယ်ေတာ်အားသစာေစာင့်သအေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရားကိချစ် ကေလာ့။

သစာေစာင့်သတိ့အားထာဝရဘရားသည် ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။

သိ့ရာတွင်မာန ကီးသတိ့အားထိက်သင့်သည့် အြပစ်ဒဏ်ကိေပးေတာ်မ၏။ ၂၄

ထာဝရဘရားအားေစာင့်ေမ ာ်ကသအေပါင်း တိ၊့ က့ံခိင်မ ှ ိ ၍ရဲရင့် ကကန်ေလာ့။

၃၂ မိမိ၏အြပစ်များမှေြဖလတ်ြခင်းခံရ၍ ကးလွန်မများအတွက်လွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်

ရေသာသသည်မဂလာ ှ ိ ၏။ ၂ မေကာင်းမ ပသဟထာဝရဘရား အြပစ်တင်

ေတာ်မြခင်းကိမခံရဘဲ လိမ်လည်လှည့်စားမမှန်သမ  ှ င့်ကင်းစင်သသည် မဂလာ ှ ိ ၏။

၃ ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ၏အြပစ်များကိ မေဖာ်ြပ၊ဝန်မခံဘဲေနေသာအခါ

တစ်ေန့လံးငိေ ကးရသြဖင့်ေမာပန်း ွမ်းနယ် ခ့ဲပါ၏။ ၄ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားေန့ေရာညပါ အြပစ်ဒဏ်ေပးေတာ်မပါ၏။

ေ ွရာသီအပ ှ ိန်ေ ကာင့်အစိ ာတ်သည် ခန်းေြခာက်သွားသက့ဲသိ့

ကန်ေတာ်မျိုး၏အားအင်သည်လည်း လံးဝခန်းသွားပါ၏။ ၅ ထိအခါကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ၏အြပစ်

များကိ ကိယ်ေတာ်၏ထံတွင်ေဖာ်ြပဝန်ခံပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး ပမိသည့်အမှားများကိ

အထံေတာ်မှဖံးကွယ်၍မထားပါ။ ယင်းတိ့ကိကိယ်ေတာ်အားေဖာ်ြပဝန်ခံရန်

ကန်ေတာ်မျိုးစိတ်ပိင်းြဖတ်လိက်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ကးလွန်မ

ှ ိ သမ တိ့အတွက်အြပစ်ေြဖလတ်ေတာ် မပါ၏။ ၆ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ် ှ င်အားသစာေစာင့်သတိ့သည်

အေရး ကံသည့်အခါများ၌ အထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပသင့် က ပါသည်။

အဟန်ြပင်းစွာလမ်းမိး၍လာေသာေရသည် သတိ့ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်ပါ။

၇ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးခိလံရာ ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးအားဒကမှကယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးကိကွယ်ကာ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မသြဖင့် ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးေတာ်အေကာင်းကိ အသံကျယ်စွာသီချင်းဆိပါမည်။ ၈ ထာဝရဘရားက

``ငါသည်သင်လိက်ေလ ာက်သင့်သည့်လမ်းကိ ြပ န်မည်။ သင့်အားအ ကံဉာဏ်ေပး၍ ကည့်  ပစမည်။

၉ သင်သည်ဇက် ှ င့်ဇက် ကိးြဖင့်ထိန်းရေသာ ြမင်းသိ့မဟတ်လားက့ဲသိ့ဉာဏ်မတံး ှ င့်''

ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ သယတ်မာတိ့သည်ဒကေရာက် ကရလိမ့်မည်။

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်ကိကိးစားသတိ့မကား ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်ြဖင့်ကွယ်ကာြခင်းကိ

ခံရ၏။ ၁၁ အိ သေတာ်ေကာင်းအေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာအမေတာ်

အတွက် ဝမ်းေြမာက် င်ြမူး ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏စကားကိနားေထာင်သအေပါင်းတိ၊့

င်လန်းစွာေကးေကာ်ကေလာ့။

၃၃ အိ သေတာ်ေကာင်းအေပါင်းတိ၊့သင်တိ့သည် ဘရားသခင် ပေတာ်မေသာအမေတာ်အတွက်

ဝမ်းေြမာက်စွာေ ကးေကာ် ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏စကားကိနားေထာင်သအေပါင်းတိ၊့

ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂ ေစာင်းတီး၍ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ကိးဆယ်ပင် ှ ိ ေသာတရိယာြဖင့်ေ ှ ့ေတာ်၌ သီချင်းဆိ ကေလာ့။

၃ ေ ှ ့ေတာ်၌သီချင်းသစ်ကိဆိ ကေလာ့။ သာယာစွာေစာင်းကိတီး ကေလာ့။

ဝမ်းေြမာက်စွာေ ကးေကာ် ကေလာ့။ ၄ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်မှန်ကန်

ေပ၏။ ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မရာအမအရာတိ့သည်လည်း သစာတရား ှ င့်ကိက်ညီ၏။

၅ ထာဝရဘရားသည်ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်မကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်သည် ကမာေြမ ကီးကိဖံးလမ်းလျက် ှ ိ ၏။

၆ ထာဝရဘရားသည်အမိန့်ေတာ်ြဖင့် မိးေကာင်းကင်ကိလည်းေကာင်း၊

တ်ေတာ်ထွက်စကားအားြဖင့် ေန၊လ၊ကယ်တာယာများကိလည်းေကာင်း ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၇

ပင်လယ် ှ ိ သမ တိ့ကိတစ်ေနရာတည်းတွင် စေဝးေစေတာ်မ၏။ နက် ိင်းေသာသမဒရာေရများကိ

သိေလှာင်ခန်းများတွင်သိမ်းဆည်းထားေတာ် မ၏။ ၈ ကမာေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ၊့ထာဝရ

ဘရားအား ိ ေသကိင်း ိင်း ကေလာ့။ ကမာေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ၊့ကိယ်ေတာ်အား

ေကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကေလာ့။ ၉ ကိယ်ေတာ် မက်ဆိေတာ်မေသာအခါ ကမာေလာကသည်ြဖစ်ေပ လာ၏။

ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မေသာအခါခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ့သည်ေပ ေပါက်လာ က၏။ ၁၀

ထာဝရဘရားသည်လမျိုးတကာတိ့၏ ရည်မှန်းချက်များကိပျက်ြပားေစေတာ်မ၏။

သတိ့၏အ ကံအစည်များကိလည်း အထမေြမာက်ေစရန်ဆီးတားေတာ်မ၏။ ၁၁

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်၏အ ကံအစည်ေတာ်တိ့ မကား အဘယ်ကာလ၌မ ပျက်ြပားလိမ့်မည်မဟတ်။

ကိယ်ေတာ်၏ရည်မှန်းချက်တိ့သည်ထာဝစဥ် ေအာင်ြမင်သတည်း။ ၁၂

ထာဝရဘရားအားဘရားအြဖစ် ှ င့်ကိးကွယ် ေသာ လမျိုးသည်မဂလာ ှ ိ ၏။

ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်အြဖစ်ြဖင့် ေ ွးချယ်ေတာ်မြခင်းကိခံရေသာလတိ့သည်

မဂလာ ှ ိ  က၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းကင်ဘံမှ ငံ့၍ ကည့်ေတာ်မရာ၊

လသားအေပါင်းကိြမင်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိစိးစံေတာ်မရာအရပ်

မှငံ့၍ ကမာေြမ ကီးေပ  ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ့ကိ ကည့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏စိတ် ှ လံးများကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မသြဖင့်

သတိ့ ကံစည် ပကျင့်သမ ေသာ အမအရာများကိသိေတာ်မ၏။ ၁၆

ှ င်ဘရင်မည်သည်မှာမိမိ၏ ကီးမားေသာ စစ်သည်အလံးအရင်းေ ကာင့်စစ်ပဲွတွင်

အ ိင်ရသည်မဟတ်။ စစ်သားသည်လည်းမိမိ၏ခွန်အားဗလေကာင့် အ ိင်ရသည်မဟတ်။ ၁၇

စစ်ြမင်းတိ့သည်ေအာင်ပဲွရမအတွက်အသံးမဝင်။ သတိ့၏ ကီးမားေသာခွန်အားကမကယ် ိင်။ ၁၈

ဘရားသခင်သည်မိမိအားေကာက် ွံ ့ ိ ေသေသာ၊ ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်ကိကိးစားေသာသ များအား

ကည့် ေစာင့်ထိန်းေတာ်မ၏။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့အားေသေဘးမှ ကယ်ေတာ်မ၏။

အစာငတ်မွတ်ေခါင်းပါးရာကာလများ၌ သတိ့အားအသက် ှ င် ိင်ခွင့်ကိေပးေတာ် မ၏။ ၂၀

ငါတိ့သည်ထာဝရဘရားကိေစာင့်ေမ ာ် က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားကမေတာ်မ၍

ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ေ ကာင့် င်လန်း ဝမ်းေြမာက် ကရ၏။

ငါတိ့သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာ နာမေတာ်ကိကိးစား က၏။ ၂၂ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကန်ေတာ်မျိုးတိ့ ေစာင့်ေမ ာ်သည်ြဖစ်၍ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားခိင် မဲေသာေမတာ

ေတာ်ကိ ခံစားေစေတာ်မပါ။

၃၄ ငါသည်ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ်ေထာမနာ ပမည်။

ကိယ်ေတာ်အားအခါခပ်သိမ်းေထာမနာ ပမည်။ ၂ ငါသည်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာ
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အမအရာများအတွက်ကိယ်ေတာ်အား ေထာမနာ ပမည်။ အ ှ ိပ်အစက်ခံရသအေပါင်းတိ့သည်

ကားနာ၍ ဝမ်းေြမာက် ကပါေစေသာ။ ၃ ဘရားသခင်၏ ကီးြမတ်ေတာ်မပံကိငါ ှ င့် အတ

ေကးေကာ် ကေလာ့။ ငါတိ့သည်အတတကွကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ် ကိ ေထာမနာ ပ ကကန်အ့ံ။ ၄

ငါသည်ထာဝဘရားအား ဆေတာင်းပတနာ ပသည့်အခါကိယ်ေတာ်သည် နားေညာင်းေတာ်မ၏။

ေကာက်လန့်ဖွယ်ရာဟသမ မှငါ့ကိ ကယ် တ်ေတာ်မ၏။ ၅ အ ှ ိပ်အစက်ခံရသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ

ေမ ာ် ကည့်၍ဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ သတိ့သည်အဘယ်အခါ၌မ စိတ်ပျက် က ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ၆

ခိကိးရာမ့ဲသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ေခ  ကေသာအခါ ကိယ်ေတာ်ထးေတာ်မ၍သတိ့အား

ဆင်းရဲဒကအေပါင်းမှကယ်ေတာ်မ၏။ ၇ ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသသတိ့ အား

ကိယ်ေတာ်၏ေကာင်းကင်တမန်သည်ေစာင့် ကပ် ကည့် ၍ေဘးအ ရာယ်မှကယ်ဆယ်ေတာ်မ၏။ ၈

ထာဝရဘရားသည်အဘယ်မ ေကာင်းြမတ်ေတာ်မသည်ကိသင်ကိယ်တိင် စးစမ်း၍ ကည့်ေလာ့။

ကိယ်ေတာ်၏ထံေတာ်၌လံ ခံစွာေနခွင့် ရေသာသသည်မဂလာ ှ ိ ပါ၏။ ၉

ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်ဝင်အေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရားအားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ က ေလာ့။

ကိယ်ေတာ်၏စကားကိနားေထာင်သတိ့သည် ချို ့တ့ဲမ ှ ိ  ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၀

ြခေသ့များပင်လ င်အစာချို ့တ့ဲ၍ငတ်မွတ် က လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရား၏စကားကိ

နားေထာင်သတိ့မကားေကာင်းသည့်အရာ တစ်စံတစ်ခမ ချို ့တ့ဲရလိမ့်မည်မဟတ်။

၁၁ ငယ် ွယ်သမိတ်ေဆွတိ၊့ငါ့ထံသိ့လာ၍ ငါ့စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။

ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသတတ်ရန် သင်တိ့အားငါသင် ကားေပးမည်။ ၁၂

သင်တိ့သည်ေပျာ်ေပျာ်ပါးပါးေနထိင်လိ ကပါသေလာ။ အသက် ှ ည်ြခင်း ှ င့်တကွေပျာ် င်ြခင်းကိ

လိလား ကပါသေလာ။ ၁၃ လိလားပါလ င်ညစ်ညမ်းသည့်စကား ှ င့် မသားစကားကိမေြပာ က ှ င့်။ ၁၄

ဒစ ိက်ကိေ ှ ာင်၍သစ ိက်ကိ ပ ကေလာ့။ ငိမ်းချမ်းသာယာမကိရ ှ ိ  ိင်ရန်အစွမ်းကန်

ကိးစား ကေလာ့။ ၁၅ဘရားသခင်သည်သေတာ်ေကာင်းတိ့အား ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၍

သတိ့၏ေအာ်ဟစ်သံများကိနားေညာင်းေတာ် မ၏။ ၁၆ သိ့ရာတွင်ဒစ ိက် ပသတိ့မကားေသေသာ အခါ

မ ကာမီပင်သတိ့ကိလတိ့ေမ့ေပျာက်သွား ေစရန် ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိဆန့်ကျင်ဘက် ပ

ေတာ်မ၏။ ၁၇ သေတာ်ေကာင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အား ေခ  ကေသာအခါ

ကိယ်ေတာ်သည်ထးေတာ်မ၍ဆင်းရဲဒက အေပါင်းမှ ကယ်ဆယ်ေတာ်မ၏။

၁၈ ကိယ်ေတာ်သည်စိတ်ပျက်အားေလျာ့သတိ့၏ အနီးတွင် ှ ိ ေတာ်မ၏။

ေမ ာ်လင့်စရာလံးဝမ ှ ိ သတိ့အားကယ် ေတာ်မ၏။ ၁၉ သေတာ်ေကာင်းသည်ဆင်းရဲဒကများစွာ

ေရာက်ရတတ်၏။ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်သ့အား ယင်းဆင်းရဲဒကအေပါင်းမှကယ်ေတာ်မ၏။

၂၀ ထာဝရဘရားသည်သ၏အသက်ကိ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။

သ၏အ ိးတစ်ေချာင်းမ ပင်လ င်မကျိုး မပ့ဲရ။ ၂၁ သယတ်မာတိ့သည်မိမိတိ့၏အြပစ်ဒစ ိက်

ေကာင့် အသက်ဆံး ကရလိမ့်မည်။ သေတာ်ေကာင်းကိမန်းေသာသတိ့သည်

အြပစ်ဒဏ်သင့် ကလိမ့်မည်။ ၂၂ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လစေတာ်အား ကယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်ထံေတာ်သိ့ခိလံရန်ချဥ်းကပ်သတိ့သည် အြပစ်ဒဏ် ှ င့်ကင်းလွတ်ကလိမ့်မည်။

၃၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးအားဆန့်ကျင်ဘက် ပသတိ့ကိ

ဆန့်ကျင်ဘက် ပေတာ်မ၍ ကန်ေတာ်မျိုးအားတိက်ခိက်သတိ့ကိ တိက်ခိက်ေတာ်မပါ။ ၂

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဒိင်းလားကိကိင်ဆဲွ၍ ကန်ေတာ်မျိုးအားကမရန် ကေတာ်မပါ။ ၃

ကန်ေတာ်မျိုးအားလိက်လံဖမ်းဆီးသတိ့အား လံှတံေတာ် ှ င့်ရဲတင်းေတာ်ကိချိန် ွယ်၍

ဆီးတားေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကယ်တင်ေတာ်မမည်ြဖစ် ေကာင်း

ကန်ေတာ်မျိုးအားမိန့် ကားေတာ်မပါ။ ၄ ကန်ေတာ်မျိုးအားသတ်ရန် ကိးစား ကသတိ့သည်

အေရး ံ းနိမ့်လျက်အ ှ က်ကဲွရ ကပါေစေသာ။ကန်ေတာ်မျိုးကိအ ရာယ် ပရန် ကံစည် သတိ့သည်

တပ်လှန်၍ကစဥ့်ကရဲြဖစ်ရ ကပါေစေသာ။ ၅ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည်

သတိ့အားလိက်လံဖမ်းဆီးသြဖင့် သတိ့သည်ေလတိက်ရာတွင်လွင့်ပါသွား တတ်ေသာ

ဖဲွက့ဲသိ့ြဖစ်ရ ကပါေစေသာ။ ၆ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည်

သတိ့အားလိက်လံတိက်ခိက်စဥ် သတိ့ေြပးရာလမ်းသည်ေမှာင်မိက်၍ ေြခေချာ် ကရပါေစေသာ။ ၇

သတိ့သည်အေကာင်းမ့ဲက န်ေတာ်မျိုးအတွက် ေကျာ့ကွင်းကိေထာင်၍ကန်ေတာ်မျိုးကိဖမ်းရန်

တွင်းကိနက်စွာတး ကပါ၏။ ၈ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်အမှတ်မထင်ပျက်စီး ဆံးပါး ရ ကပါလိမ့်မည်။

မိမိတိ့ေထာင်သည့်ေကျာ့ကွင်းတွင်ြပန်၍မိလျက် မိမိတိ့တးေသာတွင်းထဲသိ့ကျ၍

ပျက်စီးဆံးပါးရ ကပါလိမ့်မည်။ ၉ ထိအခါငါသည်ထာဝရဘရားကိအမီှ ပ၍ ဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိကယ်ေတာ်မသြဖင့် ငါသည် င်လန်းလိမ့်မည်။ ၁၀

``ကိယ်ေတာ် ှ င့်အဘယ်သတပါသနည်း။ အဘယ်သသည်ကိယ်ေတာ်က့ဲသိ့အား ွဲ ့

သကိ အား ကီးသ၏ေဘးမှလည်းေကာင်း၊ ဆင်းရဲ ွမ်းပါးသကိဖိစီး ှ ိပ်စက်တတ်သ၏

ေဘးမှလည်းေကာင်း ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ပါသနည်း'' ဟ ထာဝရဘရားအားခံစားချက်အြပည့်

အဝြဖင့် ငါေလာက်ထားမည်။ ၁၁ ဆိးညစ်သတိ့သည်ငါအဘယ်အခါမ

မကးလွန်သည့်ြပစ်မများ ှ င့်ငါ့အား စွပ်စဲွ က၏။ ၁၂ သတိ့သည်ငါ့အားေကျးဇးကန်း က၏။

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်အလွန်စိတ်ပျက်လှ၏။ ၁၃ ငါမကားထိသတိ့ဖျားနာ ကေသာအခါ၊

ဝမ်းနည်းသည့်အေနြဖင့် ှ ိမ့်ချဆေတာင်းလျက် ေလ ာ်ေတကိဝတ်၍အစာမစားဘဲေန၏။

၁၄ ငါသည်မိတ်ေဆွသိ့မဟတ်ညီအစ်ကိ၏အတွက် ဆေတာင်းပတနာ ပသက့ဲသိ့

စိတ်အားထက်သန်စွာသတိ့အတွက် ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။ ငါ၏မိခင်အတွက်ပေဆွးသက့ဲသိ၊့

ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။ ၁၅ သိ့ရာတွင်ငါဒကေရာက်ေသာအခါ၊သတိ့အား

လံးပင် ဝမ်းေြမာက် ကလျက် ငါ့ကိေြပာင်ေလှာင်ရန်ဝိင်းရံစ ံ းလာ က၏။

ငါမသိေသာသတိ့သည်ငါ့အား ိက် ှ က် က၏။ မရပ်မစဲဘဲ ိက် ှ က် က၏။ ၁၆

ငါ့အားနာ ကည်းေအာင်ေြပာင်ေလှာင် က၏။ မန်းမာန်ပွား၍ငါ့ကိစးစးဝါးဝါး ကည့်

က၏။ ၁၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဘယ်ကာလတိင်ေအာင်

ကည့်၍ေနေတာ်မပါမည်နည်း။ သတိ့၏တိက်ခိက်မများမှက န်ေတာ်မျိုးအား

ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ဤြခေသ့တိ့၏ေဘးမှကန်ေတာ်မျိုး၏အသက်ကိ ကယ်ေတာ်မပါ။

၁၈ ထိအခါကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ်၏ လစေတာ် အစည်းအေဝးတွင်

ကိယ်ေတာ်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းပါမည်။ လပရိသတ် ကီး၏ေ ှ ့တွင်ကိယ်ေတာ်အား

ေထာမနာ ပပါမည်။ ၁၉ ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သလလိမ်လညာများ အား

ကန်ေတာ်မျိုးအေရး ံ းနိမ့်မကိအေကာင်း ပကာ ှ စ်ေထာင်းအားရခွင့်ကိေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။

အေကာင်းမ့ဲက န်ေတာ်မျိုးကိမန်းေသာသတိ့အား ကန်ေတာ်မျိုး၏ဝမ်းနည်းမကိအေကာင်း ပ၍

ေလှာင်ေြပာင်ခွင့်ကိေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၀ သတိ့သည် ငိမ်းချမ်းေစမည့်စကားကိ မေြပာဘဲ

ငိမ်းချမ်းေရးလိလားသတိ့၏အေကာင်းကိ မဟတ်မမှန်လပ် ကံ၍ေြပာဆိ ကပါ၏။ ၂၁

သတိ့က``ဟားဟားသင် ပေသာအမကိ ငါတိ့ြမင် က၏'' ဟေအာ်ဟစ်၍ကန်ေတာ်

မျိုးအား စွပ်စဲွေြပာဆိ ကပါ၏။ ၂၂ သိ့ေသာ်လည်း အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဤအမကိသိြမင်ေတာ် မပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ အိ ထာဝရဘရား၊

ဆိတ်ဆိတ်ေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ ကန်ေတာ်မျိုး ှ င့်ေဝးေဝးေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၃ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊ ိးထေတာ်မ၍ ကန်ေတာ်မျိုးေြဖာင့်မှန်ေကာင်းစီရင် ဆံးြဖတ်ေတာ်မပါ။ ၂၄ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်တရားမ တေတာ်မေသာအ ှ င် ြဖစ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍

ကန်ေတာ်မျိုးတွင်အြပစ်မ ှ ိ ေ ကာင်းထတ်ေဖာ် ေကညာေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သများသည်

ကန်ေတာ်မျိုးကိအေကာင်း ပ၍ ှ စ်ေထာင်း အားရခွင့်ကိရေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၅

``ငါတိ့အလိဆ ြပည့် ပီ၊သ့ကိငါတိ့ အ ိင်ရ ပီ'' ဟ၍သတိ့ေြပာဆိ ိင်ခွင့်ကိ ေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၆

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဒကကိအေကာင်း ပကာ ှ စ်ေထာင်းအားရသတိ့သည် မ မလှအေရးနိမ့်၍ကစဥ့်ကရဲ

ြဖစ် ကရပါေစေသာ။ မိမိတိ့ကိယ်ကိကန်ေတာ်မျိုးထက်သာ သည်ဟ ေြပာဆိသတိ့သည်အ ှ က်ကဲွ၍

မျက် ှ ာပျက် ကရပါေစေသာ။ ၂၇ ကန်ေတာ်မျိုးအားလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့် ရေစလိေသာ

သတိ့သည် င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာြဖင့် ``ထာဝရဘရားသည် ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏အေစခံေကာင်းစားသည်ကိ အားရ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏'' ဟအဖန်တလဲလဲ

ေကးေကာ် ကပါေစေသာ။ ၂၈ ထိအခါကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်

တရားမ တေတာ်မပံကိထတ်ေဖာ်ေ ကညာ ပါမည်။ တစ်ေန့လံးကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာ ပ

ပါမည်။

၃၆
သယတ်မာ၏စိတ် ှ လံးအတွင်း၌ အြပစ်ဒစ ိက်သည်တီးတိးလံ့ေဆာ်လျက်ေနတတ်၏။

ထိသသည်ဘရားကိပစ်ပယ်တတ်၏။ ကိယ်ေတာ်ကိလည်းမေ ကာက်မ ွံ ့တတ်။

၂ မိမိကိယ်ကိအထင် ကီးလှသြဖင့် သသည်မိမိ၏အြပစ်ကိထာဝရဘရား

ေတွ့ ှ ိ ေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်၊ မိမိအားအြပစ်ဒဏ်လည်းခတ်ေတာ်မလိမ့်မည်

မဟတ်ဟထင်မှတ်တတ်၏။ ၃ သေြပာဆိေသာစကားသည်ညစ်ညမ်း၍ မသားအတိြဖစ်၏။

သသည်အကျင့်ေကာင်းကိမ ပေတာ့ ပီ၊ ပညာသတိလည်းမ ှ ိ ေတာ့ ပီ။ ၄

သသည်အိပ်ရာေပ တွင်လဲေလျာင်းစဥ် မေကာင်းမများကိ ကံစည်တတ်၏။

သ ပကျင့်ေလသမ သည်မေကာင်းမ သာြဖစ်၏။ သသည်ဆိးညစ်မကိအဘယ်အခါမ မပစ် ပယ်။ ၅ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်သည် ေကာင်းကင်သိ့တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း၊

သစာေတာ်သည်မိးတိမ်အထက်သိ့ တိင်ေအာင်လည်းေကာင်းေရာက်ပါ၏။

၆ ကိယ်ေတာ်၏တရားမ တမသည်ြမင့်မားေသာ ေတာင် ိး ှ င့်တပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏စီရင်ေတာ်မချက်တိ့သည် ပင်လယ်၏နက် ိင်းရာများ ှ င့်တပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လ ှ င့်တိရစာန်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မပါ၏။ ၇ အိ ဘရားသခင်၊
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ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်သည် လွန်စွာြမတ် ိးဖွယ်ြဖစ်ပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏အေတာင် ေတာ်ရိပ် ေအာက်တွင်ေဘးမ့ဲလံ ခံခွင့်ရ ှ ိ  ကပါ၏။ ၈

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပါများစွာ ချေပးေတာ်မေသာအစာေရစာကိ စားသံး ကရပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား ကိယ်ေတာ်၏ေကာင်းြမတ်ေတာ်မြခင်းတည်းဟေသာ

ြမစ်ေရမှေသာက်သံးခွင့်ကိေပးေတာ်မပါ။ ၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်ထံမှသတဝါမှန်သမ တိ့သည်

အသက်ကိရ ှ ိ  ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အလင်းေတာ်ေ ကာင့်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်အလင်းကိရ ှ ိ  က ပါ၏။ ၁၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိသိက မ်းသတိ့အား

ဆက်လက်၍ ေမတာထားေတာ်မပါ။ သေတာ်ေကာင်းတိ့အားဆက်လက်၍ ေကျးဇး ပေတာ်မပါ။ ၁၁

မာန ကီးသတိ့အားကန်ေတာ်မျိုးကိတိက် ခိက်ခွင့်၊ သယတ်မာတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးကိ ှ င်ထတ်ခွင့်

မရပါေစ ှ င့်။ ၁၂ ဆိးယတ်သတိ့လဲရာအရပ်ကိ ကည့် ကေလာ့။

သတိ့သည်မထ ိင်ေတာ့ဘဲထိေနရာတွင် လဲလျက်ေနက၏။

၃၇ သယတ်မာတိ့၏အတွက်ေကာင့်စိးရိမ်ပပန်မ မြဖစ် ှ င့်။ ၂

သတိ့သည်ေြခာက်ေသွ့သွားေသာြမက်ပင်က့ဲသိ့ ေပျာက်ပျက် ကကန်လိမ့်မည်။

ိး ွမ်းေသာအပင်ငယ်များက့ဲသိ့ ေသေကပျက်စီး ကလိမ့်မည်။ ၃ထာဝရဘရားကိကိးစားလျက်

အကျင့်ေကာင်းကိ ပကျင့်ေလာ့။ ြပည်ေတာ်တွင်လံ ခံစွာေနေလာ့။ ၄

ထာဝရဘရား၌ေမွ ့ေလျာ်ေပျာ်ပိက်မကိ ှ ာေလာ့။ သိ့ ပလ င်သင်၏အလိဆ ကိြပည့်စံ

ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၅ သင်သည်မိမိကိယ်ကိဘရားသခင်လက်သိ့ အပ် ှ ံ ေလာ့။

ကိယ်ေတာ်ကိကိးစားေလာ့။ သိ့ ပလ င်ကိယ်ေတာ်သည်သင့်ကိ ကမေတာ်မလိမ့်မည်။ ၆

သင်၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိမွန်းတည့်ေရာင်ြခည် က့ဲသိ့ ထွန်းလင်းေတာက်ပေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၇

ကိယ်ေတာ်၏စီရင်ေတာ်မချက်ကိသည်းခံ၍ ေစာင့်ေမ ာ်ေလာ့။ ေကာင်းစားသတိ့ေကာင့်လည်းေကာင်း၊

အ ကံအစည်ေအာင်ြမင်ေသာ ဆိးညစ်သတိ့ေ ကာင့်လည်းေကာင်းပပင်ေသာက မြဖစ် ှ င့်။ ၈

မစိးရိမ် ှ င့်။ ေဒါသအမျက်မထွက် ှ င့်။ စိးရိမ်မ ှ င့်ေဒါသအမျက်သည်သင့်အား

ဆိးကျိုးသာေပးလိမ့်မည်။ ၉ ထာဝရဘရားကိကိးစားေသာသတိ့ သည် ြပည်ေတာ်ကိပိင်ရ ကလိမ့်မည်။

သိ့ရာတွင်သယတ်မာတိ့မကားြပည် ှ င် ဒဏ်ကိ ခံရ ကလိမ့်မည်။ ၁၀

ကာလအနည်းငယ်အတွင်း၌သယတ်မာ တိ့သည် ေပျာက်ကွယ်သွား ကလိမ့်မည်။

သင်သည်သတိ့ကိ ှ ာေသာ်လည်း ေတွ့လိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၁ သိ့ရာတွင်စိတ် ှ ိမ့်ချေသာသတိ့သည်

ြပည်ေတာ်ကိပိင်ရလျက် ငိမ်းချမ်းသာယာမ ှ င့် ကီးပွားတိးတက်မတိ့ကိခံစား ကရ လိမ့်မည်။

၁၂ သယတ်မာသည်သေတာ်ေကာင်းအား မေကာင်း ကံလျက်မန်းစိတ် ှ င့်စးစးဝါးဝါး

ကည့်တတ်၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်ထိသသည်မ ကာမြမင့်မီဆံးပါး ပျက်စီး ရေတာ့မည်ြဖစ်ေ ကာင်း

ထာဝရဘရားသိေတာ်မသြဖင့်သ့အား ကည့်၍ ပံးရယ်ေတာ်မ၏။ ၁၄

သယတ်မာတိ့သည်ဆင်းရဲ ွမ်းပါးသတိ့အား သတ်ြဖတ်ရန်လည်းေကာင်း၊မှန်ရာကိ ပသတိ့

အား အဆံးစီရင်ရန်လည်းေကာင်း ားများကိဆဲွထတ်၍ေလးများကိ တင် က၏။

၁၅ သိ့ရာတွင်ထိသတိ့သည်မိမိ၏ ားများြဖင့် ပင်လ င် ထိးသတ်ခံ ကရလိမ့်မည်။

သတိ့၏ေလးများသည်လည်းကျိုးကန် က လိမ့်မည်။ ၁၆သေတာ်ေကာင်းတစ်ေယာက်၏ဥစာပစည်း

အနည်းငယ်သည် သယတ်မာအေပါင်းတိ့၏စည်းစိမ်ချမ်းသာ ထက် ပိ၍တန်ဖိး ှ ိ ၏။ ၁၇

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရဘရားသည် သယတ်မာတိ့၏စွမ်းရည်ကိသိမ်းယ၍

သေတာ်ေကာင်းတိ့အားကွယ်ကာ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် တည်း။ ၁၈

ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏စကားကိ နားေထာင်သတိ့အားေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။

သတိ့သည်ြပည်ေတာ်ကိထာဝစဥ်ပိင်ဆိင် ရ ကလိမ့်မည်။ ၁၉ ခဲယဥ်းရာကာလများ၌သတိ့သည်

ဒကေရာက် ကလိမ့်မည်မဟတ်။ အစာငတ်မွတ်ေခါင်းပါးချိန်များ၌အစာ ေရစာ

လံေလာက်စွာရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ၂၀ သယတ်မာတိ့မကားေသ ကလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရားအားရန်ဘက် ပသတိ့သည် ေတာပန်းများက့ဲသိ့ေပျာက်ကွယ် ကလိမ့်မည်။

မီးခိးက့ဲသိ့လွင့်ေပျာက် ကလိမ့်မည်။ ၂၁ သယတ်မာသည်ေချးငှား ပီးေနာက် ြပန်၍မေပးမဆပ်တတ်။

သေတာ်ေကာင်းမကားရက်ေရာစွာေပးကမ်း တတ်၏။ ၂၂ထာဝရဘရားေကာင်းချီးေပးေတာ်မေသာ

သတိ့သည် ြပည်ေတာ်ကိပိင်ရ ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်ကျိန်ေတာ်မြခင်းခံရေသာ

သတိ့မကားြပည် ှ င်ဒဏ်သင့် ကလိမ့်မည်။ ၂၃ထာဝရဘရားသည်လတိ့လိက်ေလာက်အပ်သည့်

လမ်းကိြပ န်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ စ်သက်ေတာ်မေသာသတိ့ကိ ကွယ်ကာေတာ်မ၏။

၂၄ ထာဝရဘရားသည်သတိ့အား ကမေတာ်မမည်ြဖစ်၍သတိ့သည်လဲ ေသာ်လည်း

မထဘဲေနလိမ့်မည်မဟတ်။ ၂၅ ယခအခါငါသည်အသက် ကီးရင့်ေလ ပီ။

ငါသည် ကာ ှ ည်စွာအသက် ှ င်ခ့ဲပါ ပီ။ သိ့ရာတွင်သေတာ်ေကာင်းအားထာဝရဘရား

စွန့်ပစ်ေတာ်မသည်ကိလည်းေကာင်း၊ သ၏သားသမီးတိ့ေတာင်းစားရသည်ကိ လည်းေကာင်း

တစ်ချိန်တစ်ခါမ ငါမေတွ့မြမင်ခ့ဲဘးပါ။ ၂၆ သသည်အစဥ်ပင်သတစ်ပါးတိ့အားရက်ေရာစွာ

ေပးကမ်းေချးငှားတတ်၏။ သ၏သားသမီးများသည်လည်းေကာင်းချီး မဂလာကိခံရ က၏။ ၂၇

ဒစ ိက်ကိေ ှ ာင် ကဥ်၍သစ ိက်ကိ ပေလာ့။ သိ့ ပလ င်သင်၏သားေြမးတိ့သည်ြပည်ေတာ်

တွင် အစဥ်အ မဲေနရလိမ့်မည်။ ၂၈ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရဘရားသည်

အမှန်တရားကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ၍ မိမိအားသစာေစာင့်သည့်လစေတာ်ကိ

စွန့်ပစ်ေတာ်မမေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားအစဥ်အ မဲ

ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်သယတ်မာတိ့၏သားေြမးများမကား

ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့် ကလိမ့်မည်။ ၂၉ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ့သည်ြပည်ေတာ်ကိပိင်ဆိင်၍

အစဥ်ေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်။ ၃၀ သေတာ်ေကာင်းသည်ဉာဏ်ပညာအေြမာ်အြမင် ှ ိ ေသာ

စကားကိေြပာဆိတတ်၏။ သသည်အစဥ်ပင်တရားမ တ၏။ ၃၁သသည်မိမိဘရား၏တရားေတာ်ကိ

ှ လံးသွင်း၍ထား၏။ အဘယ်အခါ၌မ ထိတရားေတာ်မှ ေသွဖည်၍မသွားေပ။ ၃၂

သယတ်မာသည်သေတာ်ေကာင်းအားေချာင်းေြမာင်း၍ သတ်ရန် ကိးစားတတ်၏။

၃၃ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည် သေတာ်ေကာင်းအားရန်သ၏လက်တွင်စွန့်ပစ်၍

ထားေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။ သသည်တရား ံ းသိ့ေရာက်၍အစစ်ခံရေသာ် သ့အား

အြပစ်ဒဏ်သင့်ေစေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။ ၃၄ ထာဝရဘရားကိေမ ာ်ကိးလျက်ပညတ်ေတာ် တိ့ကိ

ေစာင့်ထိန်းေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်သင့်အားြပည်ေတာ်ကိ ပိင်ဆိင်ရေသာအခွင့် ှ င့်ချီးြမင့်ေတာ်မ

လိမ့်မည်။ သင်သည်သယတ်မာတိ့ြပည် ှ င်ဒဏ် သင့် ကသည်ကိြမင်ရလိမ့်မည်။ ၃၅

ငါသည်ပိင်စိးပိင်နင်း ပတတ်သည့် သယတ်မာတစ်ေယာက်ကိေတွ့ြမင်ဖး၏။

သသည်ေလဗ န်ေတာမှအာရဇ်ပင်က့ဲသိ့ လအေပါင်းတိ့အေပ တွင်လမ်းမိးလျက်ေန၏။ ၃၆

သိ့ရာတွင်ေနာက်တစ် ကိမ်ငါြဖတ်သွားေသာ အခါ သသည်ထိအရပ်တွင်မ ှ ိ ေတာ့ ပီ။

သ့ကိ ှ ာေသာ်လည်းမေတွ့မြမင် ိင်ေတာ့ေပ။ ၃၇ သေတာ်ေကာင်းကိ ကည့် ေလာ့။

ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ ကည့် ဆင်ြခင်ေလာ့။ ငိမ်းချမ်းမကိလိလားသတွင်သားေြမး

အဆက်အ ွယ်ထွန်းကား၏။ ၃၈ သိ့ရာတွင်အြပစ်ကးသတိ့မကား

တစ်ေယာက်မကျန်ဆံးပါးပျက်စီး က ကန်၏။ သတိ့၏သားေြမးအဆက်အ ွယ်များသည်လည်း

သတ်သင်ဖယ် ှ ားြခင်းကိခံ ကရ၏။ ၃၉ ထာဝရဘရားသည်ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ့ကိ

ကယ်ေတာ်မ၏။ ဒကေရာက်ချိန်များ၌သတိ့အား ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ ၄၀

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားကမေတာ်မ၏။ ကယ်မေတာ်မ၏။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ထံေတာ်တွင်

ခိလံကသည်ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အား သယတ်မာများ၏လက်မှကယ်ေတာ်မ၏။

၃၈ အိ ထာဝရဘရား၊ အမျက်ေတာ်ထွက်၍ကန်ေတာ်မျိုးအား

အြပစ်ဒဏ်ေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားြမား

ြဖင့်ပစ်၍ ဒဏ်ရာရ ှ ိ ေစေတာ်မပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ပိလဲ

ေစေတာ်မပါ ပီ။ ၃ ကိယ်ေတာ်၏အမျက်ေတာ်ေ ကာင့်ကန်ေတာ်မျိုးသည်

ေဝဒနာခံလျက်ေနရပါ၏။ မိမိ၏အြပစ်များေ ကာင့်တစ်ကိယ်လံး

ေရာဂါစဲွလျက်ေနပါ၏။ ၄ အြပစ်ဒစ ိက်ေရလမ်းမိးရာတွင်ကန်ေတာ် မျိုးသည်

နစ်မွန်းလျက် ှ ိ ပါ၏။ ယင်းတိ့သည်ေလးလံေသာအြပစ်ဝန်ထပ်ြဖစ်၍

ကန်ေတာ်မျိုးမထမ်း ိင်ပါ။ ၅ ကန်ေတာ်မျိုး၏မိက်မဲမေ ကာင့်ရ ှ ိ ေသာ

အနာများသည်ပပ်စပ်နံေစာ်လျက်ေနပါ၏။ ၆ကန်ေတာ်မျိုးသည်မချိမဆန့်ေဝဒနာခံ၍ ေနရပါ၏။

တစ်ေန့လံးပင်ပေဆွးငိယိလျက်ေနရပါ၏။ ၇ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အဖျားအပ ှ ိန်ြပင်းထန်လျက်

အသဲအသန်ြဖစ်ေနပါ၏။ ၈ စိစိညက်ညက်ေက၍ န်းနဲ့ေခွယိင်လျက် ှ ိ ပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်စိတ်ဒကေရာက်၍ေဝဒနာေ ကာင့် ညည်း လျက် ှ ိ ပါ၏။ ၉ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏အလိဆ ကိ သိေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုး၏ညည်း သံကိ ကားေတာ်မပါ၏။ ၁၀ ကန်ေတာ်မျိုး၏ ှ လံးသည်ခန်၍ေနပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးတွင်ခွန်အားမ ှ ိ ေတာ့ပါ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏မျက်စိများသည်လည်း မံလျက်ေနပါ၏။

၁၁ ကန်ေတာ်မျိုး၏အနာများေ ကာင့်မိတ်ေဆွများ ှ င့် အိမ်နီးချင်းများသည်

ကန်ေတာ်မျိုး၏အနီးသိ့မကပ် ကေတာ့ပါ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏အိမ်ေထာင်စသားများပင်လ င်

ကန်ေတာ်မျိုးထံသိ့မလာ ကပါ။ ၁၂ ကန်ေတာ်မျိုးအားသတ်ြဖတ်လိသတိ့သည်

ေကျာ့ကွင်းများကိေထာင် ကပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးအားဥပဒ် ပလိသတိ့သည်

ခိမ်းေြခာက်ေြပာဆိ ကပါ၏။ သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားလပ် ကံရန်

အစဥ်မြပတ် ကံစည်လျက်ေန ကပါ၏။ ၁၃ ကန်ေတာ်မျိုးသည်နားပင်းသက့ဲသိ့မ ကား

ိင်ပါ။ ဆံွ ့အသက့ဲသိ့စကားမေြပာ ိင်ပါ။ ၁၄ ကန်ေတာ်မျိုးသည်နားမ ကားသြဖင့်

စကားြပန်မေြပာ ိင်သက့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။ ၁၅ သိ့ရာတွင် အိ ထာဝရဘရား၊
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ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိကိးစားပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုး၏အ ှ င်ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ ေလာက်ထားချက်ကိနားေညာင်းေတာ်မမည်ြဖစ်ပါ၏။

၁၆ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဒကကိအေကာင်း ပကာ ရန်သတိ့သည် ှ စ်ေထာင်းအားရခွင့်ကိ

ေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။ သတိ့အားကန်ေတာ်မျိုး ပိလဲမကိအေကာင်း ပကာ

ကားဝါခွင့်ေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၇ ကန်ေတာ်မျိုးသည် ပိလဲလပါ ပီ။

ေဝဒနာကိအစဥ်ခံစားလျက်ေနရပါ၏။ ၁၈ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ၏အြပစ်များကိ ေဖာ်ြပဝန်ခံပါ၏။

ယင်းအြပစ်များေ ကာင့်စိးရိမ်ပပန်ပါ၏။ ၁၉ ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သတိ့သည်ကျန်းမာ

သန်စွမ်း ကပါ၏။ အေကာင်းမ့ဲက န်ေတာ်မျိုးအားမန်းသတိ့သည် များြပား ကပါ၏။ ၂၀

ကန်ေတာ်မျိုးသည်မှန်ရာကိ ပကျင့်ရန် ကိးစားသြဖင့် အေကာင်းကိအဆိးအားြဖင့်ြပန်လည်

ေပးဆပ်တတ်သတိ့သည် ကန်ေတာ်မျိုးကိဆန့်ကျင်ဘက် ပ ကပါ၏။ ၂၁ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးကိစွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊ကန်ေတာ်မျိုး ှ င့်

ေဝးေဝးေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၂ ကန်ေတာ်မျိုးကိကယ်တင်မေသာဘရား ှ င်၊

ယခပင်ကန်ေတာ်မျိုးကိကမေတာ်မပါ။

၃၉ ``ငါ ပသည့်အမအတွက်ငါသတိထားမည်။ တ်ြဖင့်မ မြပစ်မှားမိေစရန်ငါသည်သတိ

ပမည်။ ဆိးညစ်သတိ့အနီး၌ ှ ိ စဥ်ငါသည်အဘယ် စကားကိမ မေြပာဘဲေနမည်''

ဟငါဆိ၏။ ၂ ငါသည်စကားတစ်ခွန်းမ မေြပာဘဲ ဆိတ်ဆိတ်ေနခ့ဲ၏။ အေကာင်းကိပင်မေြပာ ဆိခ့ဲပါ။

သိ့ရာတွင်ငါ၏ေဝဒနာသည်ပိမိဆိး ွား ၍သာလာ၏။ ၃ ငါသည်ပပင်ေသာကေရာက်ခ့ဲ၏။

စဥ်းစားေလေလပိ၍စိတ်ဒကေရာက်ေလေလ ြဖစ်ခ့ဲ၏။ ``အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးသည်အဘယ်မ အသက် ှ ည်ပါ မည်နည်း။ အဘယ်အခါေသရပါမည်နည်း။

ကန်ေတာ်မျိုးအားအနိစတရားကိ သိေစေတာ်မပါ'' ဟ ကိယ်ေတာ်အားငါမေမးမေလ ာက်ဘဲမေန ိင်ပါ။

၅ ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏အသက်ကိ လွန်စွာတိေစေတာ်မပါ ပီတကား။

ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ကန်ေတာ်မျိုး၏ အသက်တာသည်ဘာမ မဟတ်သက့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။

အကယ်စင်စစ်သက် ှ ိ လသတဝါမည်သည်ကား ထွက်သက်ဝင်သက်တမ ၊ ၆

အရိပ်တမ ခဏသာအသက် ှ င်ပါ၏။ သ ပသမ ေသာအမအရာတိ့သည်ဘာမ အကျိုးမ ှ ိ။

သသည်စည်းစိမ်ဥစာကိစေဆာင်းေသာ်လည်း အဘယ်အရာကိအဘယ်သရ ှ ိ လိမ့်မည်ကိ သမသိ။ ၇

သိ့ြဖစ်၍ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အဘယ်အရာကိ ေမ ာ်ကိး ိင်ပါမည်နည်း။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ်ကိေမ ာ်ကိးပါ၏။ ၈ကန်ေတာ်မျိုး၏အြပစ်အေပါင်းမှကယ်ေတာ် မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးအားလမိက်တိ့ေလှာင်ေြပာင် ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား

ဤသိ့ေဝဒနာခံေစေတာ်မေသာေကာင့် ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဆိတ်ဆိတ်ေနပါမည်။

စကားတစ်ခွန်းမ ေြပာမည်မဟတ်ပါ။ ၁၀ထပ်မံ၍ကန်ေတာ်မျိုးအား အြပစ်ဒဏ်ေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးေတာ်မသည့် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များေ ကာင့်ကန်ေတာ်မျိုး သည် ေသလပါ ပီ။ ၁၁

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လအားသ၏ အြပစ်ဒစ ိက်အတွက်ဆံးမ၍အြပစ်ဒဏ် ေပးေတာ်မပါ၏။

သ ှ စ်သက်စဲွလန်းေသာအရာတိ့ကိပိးဖလံ က့ဲသိ့ ကိယ်ေတာ်ဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မပါ၏။

အကယ်စင်စစ်လသည်ထွက်သက်ဝင်သက်မ သာ ြဖစ်ပါသည်တကား။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်းပတနာကိ နားေညာင်းေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ပန် ကားချက်ကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးငိယိေသာအခါကမရန် က ေတာ်မပါ။

ဘိးေဘးတိ့က့ဲသိ့ကန်ေတာ်မျိုးသည် ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဧည့်သည်အြဖစ် ှ င့် ခဏမ သာေနရပါ၏။ ၁၃

ကန်ေတာ်မျိုးေသ၍ေပျာက်ကွယ်မသွားမီ င်လန်းမအနည်းငယ်ရ ှ ိ ေစရန်

ကန်ေတာ်မျိုးထံမှမျက် ှ ာေတာ်ကိလဲေတာ်မပါ။

၄၀ ငါသည်ဘရားသခင်ကမေတာ်မမည်ကိ သည်းခံေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေနေသာအခါ

ကိယ်ေတာ်သည်နားစွင့်ေတာ်မ၍ငါ၏ ဟစ်ေအာ်သံကိ ကားေတာ်မ၏။ ၂

ကိယ်ေတာ်သည်ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းသည့် တွင်း ှ င့် ံ ့ ွံ ထဲမှငါ့ကိဆဲွတင်ေတာ်မ၏။

ထိေနာက်ငါ့အားေကျာက်ေပ တွင်တင်၍ ထားေတာ်မ ပီးလ င်လံ ခံမကိေပးေတာ်မ၏။

၃ ငါတိ့၏ဘရားအားေထာမနာ ပရာ သီချင်းသစ်ကိဆိရန်ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အား

သင် ကားေပးေတာ်မ၏။ ယင်းသိ့ ပေတာ်မသည်ကိြမင် ကရသ တိ့သည် ေကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကကန်လျက်

ထာဝရဘရားအားကိးစား ကလိမ့်မည်။ ၄ အြခားဘရားများကိမဆည်းကပ်၊

မိစာဘရားများကိ ှ ိ မခိးဘဲထာဝရဘရားအား ကိးစားသသည်မဂလာ ှ ိ ၏။ ၅

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားသခင်၊ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအတွက်

များစွာေသာအမတိ့ကိ ပေတာ်မပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ် ှ င် ှ င့် ိင်းယှဥ် ိင်သတစ်ေယာက် မ မ ှ ိ ပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အတွက် ကံစည်ေသာအ ကံအစည်ေတာ်တိ့သည်

အ့ံ သဖွယ်ြဖစ်ပါ၏။ ထိအမအရာတိ့သည်များြပားလှသြဖင့် ယင်းတိ့ကိမေရမတွက် ိင်ပါ။

၆ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ယဇ် ှ င့်ပေဇာ်သကာများကိ အလိ ှ ိ ေတာ်မမပါ။

တိရစာန်တစ်ေကာင်လံးမီး ိ ့ရာ ယဇ်တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ်တိ့ကိလည်းေကာင်း

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေတာင်းေတာ်မမပါ။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်ကိယ်ေတာ်အား ကားရန်

ကန်ေတာ်မျိုးအားနားကိေပးေတာ်မပါ ပီ။ ၇ သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးြပန်ေလာက်ထားပါ၏။

``ကန်ေတာ်မျိုးအသင့် ှ ိ ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးအတွက်ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးေတာ် မေသာ

န် ကားချက်များသည်ပညတ်ကျမ်း၌ပါ ှ ိ ပါ၏။ ၈ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊ကန်ေတာ်မျိုးသည်

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အလိေတာ်ကိလိက်နာရန် လွန်စွာ ှ စ်သက်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိစိတ် ှ လံး အတွင်း၌ မှတ် ကံးထားပါ၏။'' ၉ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ လစေတာ်ဝင်အေပါင်းတိ့စေဝးရာ၌

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကိယ်ေတာ် ှ င် ကယ်ေတာ်မေ ကာင်းသတင်းေကာင်းကိ ေြပာ ကားပါ၏။

ဤအေကာင်းကိကန်ေတာ်မျိုးသည်အစဥ် မြပတ် ေြပာ ကားေနမည်ြဖစ်ေ ကာင်းကိယ်ေတာ် ှ င်

သိေတာ်မပါ၏။ ၁၀ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကယ်တင်ြခင်းသတင်းေတာ်ကိ မျိုသိပ်၍မထားပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သစာေတာ်အေကာင်း ှ င့် ကမေတာ်မြခင်းအေကာင်းတိ့ကိ အစဥ်ပင်ေဖာ်ြပခ့ဲပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်ဝင်အေပါင်းတိ့ စေဝးရာ၌ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သစာေတာ်

အေကာင်း ှ င့် ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်အေကာင်းတိ့ကိ မထိမ်မဝှက်ပါ။ ၁၁ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားအစဥ် သနား ကင်နာေတာ်မမည်ကိကန်ေတာ်

မျိုးသိပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေမတာေတာ် ှ င့်သစာေတာ်သည်

ကန်ေတာ်မျိုးအားအစဥ်အ မဲေစာင့်ထိန်းပါ လိမ့်မည်။ ၁၂ ေရတွက်၍မရ ိင်ေအာင်များေြမာင်ေသာ

ေဘးဒကတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားဝိင်းရံလျက် ှ ိ ပါသည်တကား။

ကန်ေတာ်မျိုး၏အြပစ်များကကန်ေတာ်မျိုးအား လိက်၍မီသြဖင့်ကန်ေတာ်မျိုးသည်

မြမင် ိင်ေတာ့ပါ။ ယင်းအြပစ်တိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးဦးေခါင်းမှ ဆံပင်ထက်များြပားသည်ြဖစ်၍

ကန်ေတာ်မျိုးသည်စိတ်ပျက်အားေလျာ့ပါ ပီ။ ၁၃ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။

ယခပင်ကမေတာ်မပါ။ ၁၄ ကန်ေတာ်မျိုးအားသတ်ရန် ကိးစား ကသ တိ့သည်

လံးဝအေရး ံ းနိမ့်၍ကစဥ့်ကရဲြဖစ် က ပါေစေသာ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဒကများကိအေကာင်း ပ၍

ဝမ်းေြမာက် ကသတိ့သည်တပ်လန်၍ အ ှ က်ကဲွရ ကပါေစေသာ။ ၁၅

ကွန်ေတာ်မျိုးအားေြပာင်ေလှာင် ကသတိ့သည် အေရး ံ းနိမ့်၍တန်လပ်ေချာက်ချား ကပါေစ ေသာ။

၁၆ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် ကသအေပါင်းတိ့သည်ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကပါေစေသာ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးအတွက် ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကသအေပါင်းတိ့

သည် ``ထာဝရဘရားသည်အလွန် ကီးြမတ်ေတာ်မ ပါေပသည်'' ဟ

အစဥ်မြပတ်ချီးကး ိင် ကပါေစေသာ။ ၁၇ အိ ဘရား ှ င်၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အားအင်ချိနဲ့၍

ခိကိးရာမ့ဲသြဖစ်ေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးကိ သတိရေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ကယ်တင် ှ င်၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးအားကမေတာ်မရန်အလျင် အြမန် ကေတာ်မပါ။

၄၁ ဆင်းရဲသတိ့အတွက်စိးရိမ်ေ ကာင့် ကေသာသသည် မဂလာ ှ ိ ၏။

ထိသဒကေရာက်ေသာအခါထာဝရဘရား ကမေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂

ထာဝရဘရားသည်သ့အား ကွယ်ကာေစာင့်ထိန်းေတာ်မ၍သ၏အသက်ကိ

ေစာင့်ထိန်းေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်သ့အားြပည်ေတာ်တွင်ဝမ်း ေြမာက်စွာ

ေနရေသာအခွင့်ကိေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ရန်သတိ့၏လက်သိ့အပ်ေတာ်မမည်မဟတ်။ ၃

သဖျားနာချိန်၌ကိယ်ေတာ်သည်ကမေတာ်မ၍ သ့အားြပန်လည်ကျန်းမာေစေတာ်မလိမ့်မည်။

၄ ``အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားြပစ်မှားပါ ပီ။

ကန်ေတာ်မျိုးအားသနားေတာ်မ၍ေရာဂါကိ ေပျာက်ကင်းေစေတာ်မပါ'' ဟငါေလာက်ထား၏။ ၅

ရန်သများသည်ငါ၏အေကာင်းမေကာင်း ေြပာ က၏။ သတိ့က``ဤသသည်အဘယ်အခါ၌ေသ၍

သ၏နာမည်ကိလတိ့ေမ့ေပျာက်သွားမည်နည်း'' ဟမနာလိစိတ်ြဖင့်ဆိ က၏။

၆ ငါ့အားလာ၍ ကည့် ကသများသည် စိတ် ိ းသေဘာ ိး ှ ိ သများမဟတ်။

သတိ့သည်ငါ၏အေကာင်းမေကာင်းသတင်း များကိ ှ ာေဖွစေဆာင်းလျက်ေနရာအ ှ ံ ့အြပားသိ့

သွား၍ေြပာဆိတတ် က၏။ ၇ ငါ့ကိမန်းေသာသအေပါင်းတိ့သည်ငါ့အေကာင်း

အချင်းချင်းတီးတိးေြပာဆိတတ် က၏။ ၈ သတိ့က``ဤသသည်အသဲအသန်ဖျား

နာလျက် ှ ိ ၏။ ေနာက်တစ်ဖန်အဘယ်အခါ၌မ အိပ်ရာေပ မှ ထ ိင်ေတာ့မည်မဟတ်''

ဟဆိ က၏။ ၉ ငါအချစ်ဆံး၊ငါအားအကိးဆံး၊ ငါ ှ င့်ထမင်းလက်ဆံစားသ၊

ငါ၏မိတ်ေဆွကပင်လ င်ငါ့ကိေြခြဖင့် ေကျာက်ကန်ေလ ပီ။ ၁၀ အိ ထာဝရဘရား၊

ရန်သတိ့ကိကလ့ဲစားေချ ိင်ရန် ကန်ေတာ်မျိုးအားသနားေတာ်မ၍ ြပန်လည်ကျန်းမာေစေတာ်မပါ။
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၁၁ ရန်သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား အ ိင်ရေစေတာ်မမမည်ြဖစ်၍

ကန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င် ှ စ်သက်ေတာ်မေ ကာင်းကိကန်ေတာ်မျိုး သိရပါလိမ့်မည်။ ၁၂

ကန်ေတာ်မျိုးသည်မှန်ရာကိ ပကျင့်သြဖစ် သြဖင့် ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား

ကမေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ထာဝစဥ်ေနရခွင့်ကိ ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ် မေသာ ထာဝရဘရားကိေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်အားယခမှစ၍ကာလအစဥ် အဆက် ေထာမနာ ပကေလာ့။ အာမင်၊ အာမင်။

၄၂ အိ ဘရားသခင်၊ သမင်ဒရယ်သည်ေအးြမေသာစမ်းေရကိ

ေတာင့်တသက့ဲသိ့ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိကန်ေတာ်မျိုးေတာင့်တပါ၏။ ၂

အသက် ှ င်ေတာ်မသည့်ဘရားတည်းဟေသာ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိကန်ေတာ်မျိုးေတာင့်တပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်အဘယ်အခါမှ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်သိ့ချဥ်းကပ်၍

ဝတ် ပကိးကွယ် ိင်ပါမည်နည်း။ ၃ ငါသည်ေန့ေရာညပါငိေ ကးရသြဖင့်

မျက်ရည်များသည်ငါ၏အစားအစာြဖစ် ေတာ့၏။ ရန်သတိ့ကငါ့အား``သင်၏ဘရားသည်

အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း'' ဟအစဥ်ပင် ေမးလျက်ေန က၏။ ၄ င်လန်းစွာသီချင်းဆိကာဘရားသခင် အား

ေထာမနာ ပလျက်အိမ်ေတာ်သိ့သွားသ လပရိသတ်အား ငါသည်ဦးေဆာင်ခ့ဲေ ကာင်းကိသတိရေသာ

အခါ ငါ၏စိတ် ှ လံးသည်ေ ကကဲွပါ၏။ ၅ ငါသည်အဘယ်ေကာင့်ဤမ စိတ် ိ းငယ် ရသနည်း။

အဘယ်ေကာင့်ပပင်ေသာကေရာက်ရသနည်း။ ငါသည်ဘရားသခင်အားေမ ာ်ကိးလျက် ေနပါမည်။

ငါ၏ကယ်တင် ှ င်၊ငါ၏ဘရားအားတစ်ဖန် ေထာမနာ ပပါမည်။ ၆ ယခြပည် ှ င်ဒဏ်ငါခံေနရချိန်၌ငါ၏

စိတ် ှ လံးသည်ေ ကကဲွလျက် ှ ိ ၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ကိယ်ေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့သတိရပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ေဟရမန်ေတာင် ှ င့် မိဇရေတာင်မှဝမ်းနည်းြခင်းလိင်းလံးများကိ

ေစလတ်ေတာ်မ ပီးလ င် ေယာ်ဒန်ြမစ်မှေရတံခွန်စီးဆင်းလာသက့ဲသိ့

အသံဗလံ ှ င့်ငါ့ကိလမ်းမိးေစေတာ်မပါ၏။ ၈ ေန့အချိန်၌ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏

ခိင် မဲေသာ ေမတာေတာ်ကိြပေတာ်မပါေစေသာ။ ထိအခါညအချိန်၌ငါသည်သီချင်းဆိ ိင်၍

ငါ၏အသက်သခင်ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ ဆေတာင်းပတနာ ပ ိင်ပါမည်။ ၉

``ကိယ်ေတာ်သည်အဘယ်ေကာင့်ကန်ေတာ်မျိုးအား ေမ့ေလျာ့၍ေနေတာ်မပါသနည်း။

အဘယ်ေကာင့်ကန်ေတာ်မျိုးသည်ရန်သတိ့၏ ရက်စက် ကမ်း ကတ်မဒဏ်ကိခံလျက်

ေနရပါမည်နည်း'' ဟ ငါ့ကိကွယ်ကာေသာအ ှ င်၊ဘရားသခင်အား ငါေလာက်ထားပါ၏။

၁၀ ငါ့ရန်သများက``သင်၏ဘရားသည် အဘယ်မှာနည်း''ဟငါ့အားအဖန်တလဲလဲ

ေမးြမန်းသြဖင့် သတိ့၏ေစာ်ကားမေ ကာင့်ငါသည်အလွန်ပင် စိတ်ပျက်အားေလျာ့ရပါ၏။ ၁၁

ငါသည်အဘယ်ေကာင့်ဤမ စိတ် ိ းငယ်ရသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်ပပင်ေသာကေရာက်ရသနည်း။

ငါသည်ထာဝရဘရားအားေမ ာ်ကိးပါမည်။ ငါ၏ကယ်တင် ှ င်၊ငါ၏ဘရားသခင်အား

တစ်ဖန်ေထာမနာ ပပါမည်။

၄၃ အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးမှာအြပစ်မ ှ ိ ေ ကာင်း ထတ်ေဖာ်ေ ကညာေတာ်မပါ။

ဘရားတရားကင်းမ့ဲသတိ့ကိဆန့်ကျင်လျက် ကန်ေတာ်မျိုးဘက်မှခခံကာကွယ်ေတာ်မပါ။

လိမ်လည်ဆိးယတ်သတိ့၏လက်မှ ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။ ၂

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားကွယ်ကာ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

အဘယ်ေကာင့်ကန်ေတာ်မျိုးကိ စွန့်ပစ်ေတာ်မပါသနည်း။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်အဘယ်ေကာင့်ရန်သများ ၏ ရက်စက် ကမ်း ကတ်မဒဏ်ကိဆက်လက်၍

ခံေနရပါသနည်း။ ၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အလင်းေတာ် ှ င့် သစာတရားေတာ်ကိေစလတ်၍

ကန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င်၏သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်သည့်ဇိအန်ေတာင် သိ့လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်ကိန်းဝပ်ရာဗိမာန်ေတာ်သိ့လည်းေကာင်း ြပန်၍ပိ့ေဆာင်ေစေတာ်မပါ။ ၄

ထိအခါ အိ ဘရားသခင်၊ကန်ေတာ်မျိုးသည် ယဇ်ပလင်ေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်ပါမည်။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်အထံေတာ်မှ င်လန်း ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိခံယရ ှ ိ ပါ၏။ အိ ဘရားသခင်၊

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊ကိယ်ေတာ်အား ေစာင်းတီးလျက်ချီးမွမ်းေထာမနာ ပပါမည်။ ၅

ငါသည်အဘယ်ေကာင့်ဤမ စိတ် ိ းငယ်ရသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်စိတ်ဒကေရာက်ရသနည်း။

ငါသည်ဘရားသခင်အားေမ ာ်ကိးမည်။ ငါ၏ကယ်တင် ှ င်၊ငါ၏ဘရားအား တစ်ဖန်ေထာမနာ ပမည်။

၄၄ အိ ဘရားသခင်၊ ေ ှ းကာလကဘိးေဘးတိ့လက်ထက်၌

ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မခ့ဲေသာအမအရာများ အေကာင်းကိသတိ့ေြပာြပသြဖင့်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိယ်တိင် ကား ကရပါ ပီ။ ၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိယ်တိင်အြခားလမျိုးတိ့အား

ှ င်ထတ်ေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်အားထိသတိ့၏ြပည်တွင် ေနရာချထားေတာ်မေ ကာင်း၊

လမျိုးြခားတိ့အားအြပစ်ဒဏ်ေပးေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်အား ကီးပွား

တိးတက်ေစေတာ်မေ ကာင်းကိေြပာြပပါ၏။ ၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်သည်ထိြပည်ကိ

ားလက်နက်ြဖင့်သိမ်းပိက် ိင် ကသည်မဟတ်ပါ။ မိမိတိ့၏ကိယ်ပိင်စွမ်းရည်အားြဖင့်လည်း

သိမ်းပိက် ိင် ကသည်မဟတ်ပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အစွမ်းတန်ခိးေတာ် အားြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားချစ်ေတာ်မသြဖင့် သတိ့ ှ င့်အတကိယ်ေတာ် ှ င် ှ ိ ေတာ်မြခင်း

အားြဖင့်လည်းေကာင်း သတိ့သည်ထိြပည်ကိသိမ်းပိက် ိင် ကပါ၏။ ၄

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရင်၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်အားေအာင်ပဲွကိ ေပးေတာ်မပါ၏။ ၅

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်ရန်သများကိ အ ိင်ရ ကပါ၏။ ၆

ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ၏ေလးကိအားမကိးပါ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ ားသည်လည်းကန်ေတာ်မျိုးကိ

မကယ် ိင်ပါ။ ၇ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး တိ့အား ရန်သများလက်မှကယ်ေတာ်မ၍

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိမန်းသတိ့အား ှ ိမ်နင်းေတာ်မခ့ဲပါ၏။ ၈ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

အစဥ်အ မဲေထာမနာ ပ၍ေကျးဇးေတာ်ကိ ထာဝစဥ်ချီးမွမ်းပါမည်။ ၉

သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌ကိယ်ေတာ်သည် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားပစ်ပယ်ေတာ်မလျက်

အေရး ံ းနိမ့်ေစေတာ်မပါ ပီ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏စစ်တပ်များ ှ င့်အတ

ချီတက်ေတာ်မမေတာ့ပါ။ ၁၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား

ရန်သများထံမှထွက်ေြပးေစေတာ်မပါ၏။ သတိ့သည်လည်းကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏

ပစည်းဥစာများကိအပိင်သိမ်းယ ကပါ၏။ ၁၁ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားသိးများ

သဖွယ် အသတ်ခံေစေတာ်မလျက်တစ်ကန်းတစ် ိင်ငံသိ့

ကဲွလွင့်သွားေစေတာ်မပါ၏။ ၁၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏လစေတာ်အား

အဖိးအနည်းငယ်ြဖင့်ေရာင်းချေတာ်မပါ၏။ မည်သည့်အြမတ်အစွန်းမ လည်းရ ှ ိ ေတာ်မမပါ။

၁၃ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာ အမကိ

အိမ်နီးချင်းများသည်ြမင်၍ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား ေြပာင်ေလှာင်၍ြပက်ရယ် ပ ကပါ၏။ ၁၄

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား လမျိုးတကာတိ့မထီမ့ဲြမင် ပစရာ ြဖစ်ေစေတာ်မပါ ပီ။

သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားမခိးမခန့် ဦးေခါင်းညိတ်၍ြပ ကပါ၏။ ၁၅

ရန်သများ ှ င့်လက်စားေချသတိ့မခိးမခန့် ေစာ်ကားေြပာဆိ ကသည့်စကားများေ ကာင့်

ကန်ေတာ်မျိုးသည်အစဥ်အ မဲအသေရ ပျက်၍ အ ှ က်ကဲွလျက်ေနပါ၏။ ၁၇

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ် မေသာ ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိမချိုးေဖာက်ခ့ဲ ကပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားလည်းမေမ့ေလျာ့ခ့ဲ ကပါ။ သိ့ပါလျက်ဤဆင်းရဲဒကများကိကန်ေတာ် မျိုးတိ့

ခံ ကရပါ၏။ ၁၈ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား သစာမေဖာက်ခ့ဲ ကပါ။

ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်များကိမလွန်ဆန်ခ့ဲ ကပါ။ ၁၉ သိ့ပါလျက်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားသားရဲများ ှ ိ ရာ အရပ်တွင် ခိကိးရာမ့ဲထားေတာ်မခ့ဲပါ၏။

အေမှာင်ဆံးအရပ်တွင်စွန့်ပစ်၍ထားေတာ် မခ့ဲပါ၏။ ၂၀အကယ်၍ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်မိမိတိ့၏

ဘရားအားဝတ်မ ပ ှ ိ မခိးဘဲ တစ်ကန်းတစ် ိင်ငံသားတိ့၏ဘရားထံသိ့

ဆေတာင်းပတနာ ပ ကပါမ ၂၁ ဧကန်မချကိယ်ေတာ် ှ င်သိေတာ်မမည်သာ ြဖစ်ပါ၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် လတိ့၏လ ို ့ဝှက်ေသာအ ကံအစည်များကိ

သိေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်ပါ၏။ ၂၂ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားသစာေစာင့်သည့်

အတွက်ေ ကာင့် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်အခါခပ်သိမ်းေသ ေဘး ှ င့် ကံရ ကပါ၏။

သတ်ရန်လျာထားေသာသိးများက့ဲသိ့သတစ်ပါးတိ့ မှတ်ယြခင်းကိခံရ ကပါ၏။ ၂၃

အိ ထာဝရဘရား၊ ိးထေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဘယ်ေ ကာင့်ကျိန်းစက်၍

ေနေတာ်မပါသနည်း။ ထေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားထာဝစဥ်ပစ်ပယ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၄

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဘယ်ေကာင့် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားမျက် ှ ာေတာ်ကိ

လဲေတာ်မပါသနည်း။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ေဝဒနာ ှ င့်ဆင်းရဲဒကများကိ ေမ့ေတာ်မမပါ ှ င့်။

၂၅ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ေြမသိ့တိင်ေအာင် ေချမန်းြခင်းကိခံ ကရပါ၏။

အေရး ံ းနိမ့်ကာေြမမန့်တွင်လဲလျက် ေန ကရပါ၏။ ၂၆ ထေတာ်မ၍ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကမ

ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်ကိ ေထာက်၍ ကယ်ေတာ်မပါ။

၄၅ မင်း ကီး၏အတွက်ဤသီချင်းကိငါေရးစပ်ေနစဥ် ငါ၏စိတ် ှ လံးသည်မဂလာစကားများ ှ င့်

ြပည့်လ ံ လျက် ှ ိ ပါ၏။ ငါ၏ တ်သည်စာေရးဆရာေကာင်းတစ် ေယာက်၏

ကေလာင် ှ င့်တပါ၏။ ၂ အ ှ င်မင်း ကီးသည်လတကာတိ့ထက် အဆင်းလှပါ၏။

မွန်ြမတ်ေသာစကားကိမိန့် မက်ေတာ်မတတ်ပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်၏ေကာင်းချီးမဂလာကိ

ထာဝစဥ်ခံစားေတာ်မရပါ၏။ ၃ တန်ခိး ကီးေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ားေတာ်ကိ တပ်ဆင်ေတာ်မပါ။

အ ှ င်မင်း ကီးသည်တန်ခိးေတာ်၊ ဘန်းအသေရေတာ် ှ င့်ြပည့်စံေတာ်မပါ၏။ ၄
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သစာတရား ှ င့်တရားမ တမစိးမိးေရး အတွက် ဘန်းအသေရေတာ် ှ င့်တကွချီတက်တိက် ခိက်၍

ေအာင်ပဲွခံေတာ်မပါ။ အ ှ င်မင်း ကီးသည်မိမိ၏စွမ်းရည်အားြဖင့် ေအာင်ပဲွ ကီးများကိခံရပါလိမ့်မည်။ ၅

ြမားေတာ်တိ့သည်ထက်သည်ြဖစ်၍ရန်သတိ့၏ ှ လံးသားကိထိးေဖာက်ပါ၏။

လမျိုးတကာတိ့သည်ေြခေတာ်ရင်း၌လဲ က ပါ၏။ ၆ အ ှ င်မင်း ကီးအားဘရားသခင်

ေပးအပ်ေတာ်မေသာရာဇပလင်သည် ကာလအစဥ်အဆက်တည်လိမ့်မည်။

အ ှ င်မင်း ကီးသည်မိမိ၏တိင်း ိင်ငံကိ တရားမ တစွာအပ်စိးေတာ်မပါ၏။ ၇

အမှန်တရားကိ ှ စ်သက်၍ဆိးညစ်မကိ မန်းေတာ်မပါ၏။ သိ့ြဖစ်ေသာေကာင့်အ ှ င်မင်း ကီး၏

ဘရားတည်းဟေသာဘရားသခင်သည် အ ှ င်မင်း ကီးအားေ ွးချယ်ေတာ်မ ပီးလ င်

အြခားဘရင်အေပါင်းတိ့ထက် ချီးေြမာက်၍ဝမ်းေြမာက်ြခင်းတည်းဟေသာ ဆီကိသွန်းေတာ်မပါ ပီ။ ၈

အ ှ င်မင်း ကီး၏ဝတ်လဲေတာ်တိ့သည် မရန်၊အေကျာ်၊ သစ် ကပိးရနံ့တိ့ြဖင့်ေမး ကိင်လျက် ှ ိ ပါ၏။

ဂီတပညာသည်တိ့သည်ဆင်စွယ်နန်းေတာ်များတွင် အ ှ င်မင်း ကီးအားေဖျာ်ေြဖ ကပါ၏။

၉ အ ှ င်မင်း ကီး၏ေမာင်းမေတာ်တိ့တွင် အြပည်ြပည်မှမင်းသမီးများပါဝင်ပါ၏။

ရာဇပလင်ေတာ်၏လက်ယာဘက်တွင် ေ စင်ြဖင့် ပီးေသာတန်ဆာများကိဆင်ယင်ကာ

မိဖရား ကီးသည် ှ ိ ေနပါ၏။ ၁၀ အ ှ င်မင်း ကီး၏ ကင်ရာေတာ်ေလာင်း၊

နားေထာင်ပါေလာ့။ သင်သည်ကိယ့်အမျိုးသားများ ှ င့်ေဆွမျိုးတိ့ကိ ေမ့ပစ်ပါေလာ့။

၁၁ သင်၏လှပေသာအဆင်းသည်မင်း ကီးအား သင့်ကိ ှ စ်သက်စဲွလန်းေစလိမ့်မည်။

မင်း ကီးသည်သင်၏အ ှ င်သခင်ြဖစ်သြဖင့် သင်သည်သ၏စကားကိနားေထာင်ရမည်။

၁၂ တ ြပည်သားတိ့သည်သင့်ထံမှမျက် ှ ာ ရေအာင် ကိးစား ကလိမ့်မည်။

ချမ်းသာ ကယ်ဝသတိ့သည်သင့်ထံမှ မျက် ှ ာရေအာင် ကိးစား ကလိမ့်မည်။ ၁၃

မင်းသမီးသည်နန်းတွင်းသိ့ေရာက်ေလ ပီ။ သသည်အလွန်လှပတင့်တယ်ပါသည်တကား။

သ၏ဝတ်လဲေတာ်ကိေ ချည်ြဖင့် ရက်လပ်ထားေပသည်။ ၁၄သသည်အေရာင်အဝါေတာက်ပသည့်

အဝတ်တန်ဆာကိဝတ်ဆင်ထား၏။ သ့ကိအပျိုရံများလိက်ပါလျက်မင်း ကီး ထံသိ့ ေခ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။

အပျိုရံများကိလည်းမင်း ကီးထံသိ့ ေခ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၁၅ သတိ့သည်ဝမ်းေြမာက်ေပျာ် င်စွာ

လာေရာက် က ပီးလ င်မင်း ကီး၏နန်းေတာ်သိ့ ဝင် က၏။ ၁၆ကန်ေတာ်မျိုး၏အ ှ င်မင်းြမတ်၊ဘိးေတာ်

တိ့၏ အ ိက်အရာကိဆက်ခံရန်အတွက် အ ှ င်မင်း ကီးမှာသားရတနာေြမာက်ြမားစွာ

ထွန်းကားပါလိမ့်မည်။ အ ှ င်မင်း ကီးသည်သတိ့အားကမာအရပ် ရပ်တွင်

စိးမိးအပ်ချုပ်မင်းလပ်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၇ ကန်ေတာ်မျိုး၏သီချင်းသည်အ ှ င်မင်း ကီးအား

ထာဝစဥ်ထင်ေပ ေကျာ် ကားေစပါလိမ့်မည်။ လအေပါင်းတိ့သည်လည်းအ ှ င်မင်း ကီးအား

ကာလအစဥ်အဆက်ချီးမွမ်း ကပါလိမ့်မည်။

၄၆
ဘရားသခင်သည်ငါတိ့ခိလံရာ၊ ငါတိ့စွမ်းအားြဖစ်ေတာ်မ၏။

ဒကေရာက်ချိန်၌ငါတိ့အားကမရန်အစဥ်ပင် အသင့် ှ ိ ေတာ်မ၏။

၂ သိ့ြဖစ်၍ပထဝီေြမ ကီးတန်လပ်လျက် ေတာင်များသည်နက် ိင်းရာသမဒရာထဲသိ့

ကျလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပင်လယ်လိင်းတံပိးထ၍အသံြမည်ဟည်းသြဖင့်

ေတာင်များတန်လပ်ေသာ်လည်းေကာင်းငါတိ့သည် ေကာက်လန့်လိမ့်မည်မဟတ်။

၄ ဘရားသခင်၏ မိ ့ေတာ်တည်းဟေသာ အြမင့်ြမတ်ဆံးဘရားကိန်းဝပ်ေတာ်မရာ

ဌာနေတာ်ကိသာယာ င်လန်းေစေသာ ြမစ် ှ ိ ၏။ ၅ ထိ မိ ့ေတာ်သည်ဘရားသခင်ကိန်းဝပ်ေတာ် မရာ

ြဖစ်သြဖင့်အဘယ်အခါ၌မ မပျက်စီးရ။ ေနအ ဏ်တက်စအချိန်၌ကိယ်ေတာ်သည်

ကလာေတာ်မ၍ထိ မိ ့ကိကမေတာ်မ လိမ့်မည်။ ၆လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်ထိတ်လန့်တန်လပ် က၏။

ဘရားသခင်မိန့် မက်ေတာ်မေသာအခါ ကမာေြမ ကီးသည်အရည်ေပျာ်ေလ၏။ ၇

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ယာကပ်၏ဘရားသည်ငါတိ့ခိလံရာြဖစ်

ေတာ်မ၏။ ၈ လာ က၊ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ အမေတာ်တိ့ကိ ကည့် ကေလာ့။

ကမာေြမေပ တွင် ပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ် အမအရာများကိ ကည့် ကေလာ့။ ၉

ကိယ်ေတာ်သည်ကမာတစ်ဝန်းလံးတွင် တိက်ခိက်မများကိ ငိမ်းေစေတာ်မ၏။

ေလးတိ့ကိချိုး၍လံှတိ့ကိအပိင်းပိင်းြဖတ်ကာ ဒိင်းတိ့ကိမီး ိ ့ေတာ်မ၏။ ၁၀

ကိယ်ေတာ်က``တိက်ခိက်မကိရပ်စဲ ကေလာ့၊ ငါသည်လမျိုးတကာတိ့တွင်လည်းေကာင်း၊

ကမာတစ်ဝန်းလံးတွင်လည်းေကာင်း ဘရားြဖစ်ေတာ်မသည်ကိသိမှတ် ကေလာ့'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။

ယာကပ်၏ဘရားသည်ငါတိ့ခိလံရာြဖစ် ေတာ်မ၏။

၄၇ လမျိုးအေပါင်းတိ၊့ င်လန်းစွာလက်ခပ်တီး ကေလာ့။

အသံကျယ်စွာသီချင်းဆိ၍ထာဝရဘရား အား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂

အြမင့်ြမတ်ဆံးြဖစ်ေတာ်မေသာထာဝရဘရား သည် ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းေပ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ကမာတစ်ဝန်းလံးကိ အစိးရေတာ်မေသာဘရင်မင်းြမတ်ြဖစ်ေတာ် မ၏။ ၃

ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားလမျိုးတကာတိ့ကိ အ ိင်ရေစ၍ တိင်း ိင်ငံတိ့ကိအပ်စိးေစေတာ်မ၏။

၄ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့ေနထိင်ရာြပည်ကိ ေ ွးချယ်ေပးေတာ်မ၏။

ထိြပည်ကားကိယ်ေတာ်ချစ်ြမတ် ိးေတာ်မ ေသာ လစေတာ်ပိင်ဆိင်၍ဂဏ်ယဝါ ကားစရာြဖစ်

ေပသည်။ ၅ ဘရားသခင်သည်မိမိ၏ရာဇပလင်ေတာ်သိ့ တက် ကေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားတက် ကေတာ်မေသာအခါ င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာေ ကးေကာ်သည့်အသံ များ ှ င့်

တံပိးခရာမတ်သံများကိ ကားရ က၏။ ၆ ဘရားသခင်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ငါတိ့ဘရင်အားချီးမွမ်းသီချင်းဆိ ကေလာ့။ ၇ ဘရားသခင်သည်ကမာတစ်ဝန်းလံး၏ဘရင်

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ သီချင်းများြဖင့်ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၈

ဘရားသခင်သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာ ရာဇပလင်ေတာ်ေပ တွင်ထိင်ေတာ်မ၏။

တိင်း ိင်ငံအေပါင်းကိအပ်စိးေတာ်မ၏။ ၉ တိင်း ိင်ငံတိ့ကိအပ်စိးသည့်မင်းတိ့သည်

လာ၍ အာြဗဟံကိးကွယ်ေသာထာဝရဘရား၏ လစေတာ် ှ င့်အတစေဝး ကကန်၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ေလာကစစ်တပ် ှ ိ သမ တိ့ ထက် တန်ခိး ကီးေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်တန်ခိးအ ကီးဆံးဘရင် ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

၄၈ ထာဝရဘရားသည် ကီးြမတ်ေတာ်မ၍သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်သည့်ေတာင်ေတာ်

တည်းဟေသာ ငါတိ့ဘရား၏ မိ ့ေတာ်တွင်အလွန် ေထာမနာ ပြခင်းကိခံထိက်ေပ၏။ ၂

ဘရားသခင်၏ေတာင်ေတာ်ြဖစ်သည့် ဇိအန်ေတာင်သည်ြမင့်မား၍လှပတင့်တယ် ပါ၏။

မဟာမင်းြမတ်၏ မိ ့ေတာ်သည်ကမာသ ကမာသားတိ့အားစိတ် င်လန်းေစပါ၏။ ၃

ထိ မိ ့ေတာ်၏ခံတပ်များအတွင်းအထံ ေတာ်တွင် ေဘးမ့ဲလံ ခံမ ှ ိ ေ ကာင်းကိဘရားသခင် ြပသေတာ်မ ပီ။

၄ ှ င်ဘရင်တိ့သည်စ ံ းလျက်ဇိအန်ေတာင်ကိ တိက်ခိက်ရန်ချီတက်လာ က၏။ ၅

ထိေတာင်ကိြမင်ေသာအခါသတိ့သည် အ့ံ သထိတ်လန့်၍ထွက်ေြပး က၏။

၆ သတိ့သည်သားဖွားချိန်နီးသည့် အမျိုးသမီးက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ြပင်းထန်ေသာေလမန်တိင်းမိသြဖင့်လးေနရေသာ သေဘာ ကီးများက့ဲသိ့လည်းေကာင်း

ထိတ်လန့်တန်လပ် ကကန်၏။ ၈ ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမအရာများကိ ငါတိ့ ကားဖး က၏။

ယင်းသိ့ ကားဖး ကသည့်အတိင်းအန တန်ခိး ှ င် ထာဝရဘရားတည်းဟေသာငါတိ့ဘရား၏

မိ ့ေတာ်တွင်ယခငါတိ့ေတွ့ြမင် ကရေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်ထိ မိ ့ေတာ်ကိကာလအစဥ်အဆက်

ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာထားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၉ အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဗိမာန်ေတာ်အတွင်း၌

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ခိင် မဲေသာ ေမတာေတာ်အေကာင်းကိဆင်ြခင် ကပါ၏။

၁၀ ေနရာတကာတွင်လအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာ ပ ကပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဂဏ်သတင်းသည် ကမာတစ်ဝန်းလံးသိ့ပျံ ့ ှ ံ ့ေနပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်တရားမ တစွာ အပ်စိးေတာ်မပါ၏။ ၁၁ ဇိအန် မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်ဝမ်းေြမာက်

ကပါေစ။ ကိယ်ေတာ်သည်ေြဖာင့်မှန်စွာတရားစီရင် ေတာ်မပါ၏။ ယဒြပည် မိ ့ ကီးများတွင် င်လန်းမ ှ ိ

ပါေစ။ ၁၂ဘရားသခင်၏လစေတာ်ဝင်တိ၊့ဇိအန်ေတာင် ကိ လှည့်ပတ်၍ြပအိးတိ့ကိေရတွက်ေလာ့။

၁၃ ထိ မိ ့၏တံတိင်းများကိမှတ်သား၍ခံတပ် များကိ စစ်ေဆး ကည့်  ကေလာ့။

ထိအခါသင်တိ့သည်``ဤဘရားကား ကမာအဆက်ဆက်ငါတိ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ထာဝစဥ်ငါတိ့အား လမ်းြပပိ့ေဆာင်ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟ ေနာင်လာေနာက်သားတိ့အား

ေြပာကား ိင် ကလိမ့်မည်။

၄၉ လအေပါင်းတိ၊့ဤစကားကိနာယ ကေလာ့။ အယတ်အြမတ်၊ဆင်းရဲချမ်းသာမေ ွး၊

အရပ်တကာ ှ ိ လခပ်သိမ်းတိ့နားေထာင် ကေလာ့။ ၃

ငါသည် ှ င်းလင်းြပတ်သားစွာေတွးေတာဆင် ြခင်မည်။ အသိပညာ ှ င့်ယှဥ်ေသာစကားများကိ

ေြပာဆိမည်။ ၄ ငါသည်စကားပံများကိအာ ံ စိက်၍စဥ်းစားမည်။

ယင်းတိ့၏အနက်အ ိပါယ်ကိေစာင်းတီးလျက် ှ င်းလင်းေဖာ်ြပမည်။ ၅

ဆိးယတ်သည့်ရန်သတိ့သည်ငါ့အား ဝိင်းရံထားသြဖင့်ငါသည်ေဘးသင့်၍ေန ေသာ်လည်း

ေကာက်လန့်လိမ့်မည်မဟတ်။ ၆ ထိသတိ့သည်မိမိတိ့၏စည်းစိမ်ဥစာကိ

ယံ ကည်အားကိးသများ၊ချမ်းသာ ကယ်ဝမကိ ကားဝါသများြဖစ်ေပသည်။ ၇

လသည်အဘယ်အခါ၌မ မိမိကိယ်ကိ မကယ် ိင်၊ မိမိအသက်၏တန်ဖိးကိထာဝရဘရား အား

မေပးမဆပ် ိင်။ ၈အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်လ၏အသက်တန်ဖိးသည် ကီးလွန်းေသာေကာင့်ြဖစ်၏။

သ့မှာအဘယ်အခါ၌မ အသက်ဖိး ေပး ိင်စွမ်းမ ှ ိ သြဖင့် အဘယ်သိ့လ င်ထာဝစဥ်အသက် ှ င်လျက်

ေန ိင်ပါမည်နည်း။ အဘယ်သိ့လ င်သချုင်းတွင်းသိ့မဆင်းဘဲ ေန ိင်ပါမည်နည်း။ ၁၀

ပညာ ှ ိ တိ့သည်လည်းေကာင်း၊မိက်မဲ၍ အသိဉာဏ်တံးသတိ့သည်လည်းေကာင်း
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ေသြခင်းတရားကိမလွန်ဆန် ိင်ေ ကာင်းကိ မည်သမဆိေတွ့ြမင် ိင်ေပသည်။

သတိ့အားလံးပင်မိမိတိ့၏ဥစာပစည်းများကိ သားေြမးများအတွက်ထားခ့ဲရ က၏။

၁၁ အခါတစ်ပါးကသတိ့သည်ေြမပိင် ှ င်များ ြဖစ်ခ့ဲဖးေသာ်လည်း

ယခအခါသချုင်းတွင်းများသာလ င် ထိသတိ့အခါခပ်သိမ်းေနထိင်ရာ၊

ထာဝရေနအိမ်များြဖစ်ေပသည်။ ၁၂ လသည်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစား၍တည် မဲ သည်မဟတ်။

သသည်တိရစာန်များက့ဲသိ့ပင်ေသရေပလိမ့်မည်။ ၁၃ မိမိတိ့ကိယ်ကိယံ ကည်အားကိးသများ၊

မိမိတိ့စည်းစိမ်ချမ်းသာြဖင့်ေကျနပ်ေနသ များ၏ ကံ ကမာကိ ကည့် ကေလာ့။ ၁၄

သတိ့သည်သိးများက့ဲသိ့ေသ ကရ၏။ ေသမင်းသည်သတိ့၏သိးထိန်းြဖစ်လိမ့်မည်။

သတိ့၏ကိယ်ခ ာများသည်မိမိတိ့အိမ် ှ င့် ေဝးကွာလှသည့်မရဏာ ိင်ငံတွင်

မ ကာမီပပ်ပျက်သွားစဥ်သေတာ်ေကာင်းတိ့ သည် သတိ့ကိအ ိင်ရ ကလိမ့်မည်။

(Sheol h7585) ၁၅ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိ ကယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

ေသမင်း၏လက်မှငါ့ကိကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ (Sheol h7585) ၁၆

လတစ်စံတစ်ေယာက်သည်ချမ်းသာ ကယ်ဝကာ သ၏စည်းစိမ်ဥစာသည်လည်းပိ၍ပင်

တိးပွားလာေသာအခါသင်သည် စိတ်မေကာင်းမြဖစ် ှ င့်။ ၁၇ သသည်ေသေသာအခါထိစည်းစိမ်ဥစာကိ

ယ၍မသွား ိင်။ ယင်းစည်းစိမ်ဥစာသည်သ ှ င့်အတသချုင်း တွင်းသိ့ လိက်ပါသွား ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။

၁၈ လသည်မိမိဘဝ ှ င့်ေကျနပ်၍ မိမိ၏ေအာင်ြမင်မအတွက်အချီးအမွမ်း ခံရေစကာမ ၁၉

ေသချိန်၌ဘိးေဘးတိ့ ှ ိ ရာထာဝစဥ်ေမှာင် မိက်လျက် ေနသည့်အရပ်သိ့သွားရမည်။ ၂၀

လသည်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားရေသာ်လည်း တိရစာန်များက့ဲသိ့ပင်ေသရေပလိမ့်မည်။

၅၀ အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားသည်အေ ှ ့မှအေနာက်သိ့

တိင်ေအာင် ကမာတစ်ဝန်းလံးအားမိန့် မက်ဆင့်ေခ ေတာ် မ၏။ ၂

ထာဝရဘရားသည်အလွန်တရာလှပ တင့်တယ်သည့် မိ ့ေတာ်တည်းဟေသာ

ဇိအန်ေတာင်မှေရာင်ြခည်ေတာ်ကိလတ်ေတာ်မ၏။ ၃ ငါတိ့၏ဘရားသည် ကလာေတာ်မ၏။

သိ့ရာတွင်ဆိတ်ဆိတ် ကလာေတာ်မသည်မဟတ်။ ေ ှ ့ေတာ်တွင်မီးေတာက်မီးလ ံ ဟန်းဟန်းထလျက်

ကိယ်ေတာ်၏ပတ်လည်တွင်ေလြပင်းမန်တိင်း တိက်ခတ်လျက် ှ ိ ၏။ ၄

မိမိလစေတာ်အားတရားစီရင်ေတာ်မ သည်ကိ ကည့်  ကရန် ကိယ်ေတာ်သည်သက်ေသများအြဖစ်

မိးေကာင်းကင် ှ င့်ကမာေြမ ကီးကိဆင့်ေခ ေတာ်မ၏။ ၅ ကိယ်ေတာ်က``ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့်

ငါ ှ င့်ပဋိညာဥ်ဖဲွ ့၍ငါ့အားသစာေစာင့်သ များကိ စေဝးေစ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ်တိင်တရားသ ကီးြဖစ်၍ တရားမ တစွာစီရင်ေတာ်မမည်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ

မိးေကာင်းကင်သည်ေကညာ၏။ ၇ ကိယ်ေတာ်က``ငါ၏လစေတာ်ဝင်တိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။

ငါမိန့် မက်ေတာ်မမည်။ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ငါသည်သင်တိ့ကိ ေဝဖန်ြပစ်တင်မည်။

ငါသည်ထာဝရဘရား၊သင်တိ့၏ဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၈ သင်တိ့သည်ငါ့အားယဇ် ှ င့်မီး ိ ့ရာ

ပေဇာ်သကာများကိအစဥ်ဆက်သည့်အတွက် ငါသည်သင်တိ့အားေဝဖန်ြပစ်တင်မမ ပလိ။ ၉

သိ့ရာတွင်သင်တိ့၏ြခံများမှ ွားတိ့ကိ လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့၏ဆိတ်အပ်များမှဆိတ်တိ့ကိလည်း

ေကာင်း ငါမလိ။ ၁၀ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါသည်ေတာတိရစာန် ှ ိ သမ ကိလည်းေကာင်း၊

ေတာင်ေပါင်းများစွာေသာေတာင်ကန်းများ ှ ိ တိရစာန်တိ့ကိလည်းေကာင်းပိင်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၁

ေတာငှက်အေပါင်း ှ င့်ကွင်းြပင်များမှသက် ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ့ကိလည်းငါပိင်၏။ ၁၂

``အကယ်၍ငါသည်ဆာမွတ်ခ့ဲမသင်တိ့ထံမှ အစာကိေတာင်းမည်မဟတ်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကမာေြမ ကီး ှ င့်ကမာေပ  ှ ိ အရာဟသမ ကိငါပိင်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၃

ငါသည်အမဲသားကိစားပါသေလာ။ ဆိတ်ေသွးကိေသာက်ပါသေလာ။ ၁၄

ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းြခင်းသည်သာ လ င် ဘရားသခင်အားသင်တိ့ပေဇာ်ရာ ယဇ်ြဖစ်ေစ ကေလာ့။

ထိ့ြပင်၊အန တန်ခိး ှ င်အားသင်တိ့သစာ ကတိထားသည့်အတိင်း ပ ကေလာ့။ ၁၅

ဒကေရာက်ချိန်၌ငါ့အားပတနာ ပ ကေလာ့။ ငါသည်သင်တိ့အားကယ်မည်။

သင်တိ့သည်လည်းငါ့အားေထာမနာ ပ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားကသယတ်မာ အား ``သင်သည်အဘယ်ေ ကာင့်ငါ၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ွတ်ဆိရပါသနည်း။ ငါ၏ပဋိညာဥ်ေတာ်အေကာင်းကိအဘယ်ေ ကာင့် ေြပာဆိရပါသနည်း။ ၁၇

သင်သည်ငါဆံးမသွန်သင်သည်ကိလက်မခံ။ ငါ၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိပစ်ပယ်၏။ ၁၈

သင်သည်သခိး ှ င့်ေတွ့လ င်မိတ်ဖဲွ ့တတ်၏။ သတစ်ပါး၏အိမ်ရာကိြပစ်မှားသတိ့ ှ င့်လည်း

ေပါင်းေဖာ်တတ်၏။ ၁၉ ``သင်သည်အစဥ်ပင်ညစ်ညမ်းသည့်စကားကိ ေြပာဆိတတ်၏။

မသားကိသံးရန်အဘယ်အခါ၌မ ေ ှ ာင့်ေ ှ းသည်မ ှ ိ။ ၂၀ မိမိ၏ညီရင်းအစ်ကိများကိပင်လ င်အစဥ်

ြပစ်တင်စွပ်စဲွတတ်၏။ ၂၁ သင်သည်ဤအမတိ့ကိ ပကျင့်ေသာ်လည်း

ငါသည်ဆိတ်ဆိတ်ေနခ့ဲ၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါ့ကိသင် ှ င့်တသည်ဟထင်မှတ်ခ့ဲ၏။

သိ့ရာတွင်ယခငါသည်သင့်အားေြပာဆိ ဆံးမမည်။ သင်၏အြပစ်ကိပွင့်လင်းစွာသင့်အားေဖာ်ြပမည်။

၂၂ ``ငါ့ကိေမ့ေလျာ့သတိ၊့ဤအချက်ကိ ဆင်ြခင် ကေလာ့။ သိ့မ ပပါမငါသည်သင်တိ့အားသတ်သင်

ဖျက်ဆီးမည်။ သင်တိ့အားကယ်မည့်သလည်းတစ်ဦးတစ်ေယာက် မ

ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။ ၂၃ ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းြခင်းသည်ငါ့အား ဂဏ် ပရာယဇ်ပင်ြဖစ်၏။

ငါ့စကားကိနားေထာင်သအေပါင်းတိ့အား ဧကန်အမှန်ငါကယ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၅၁ အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ် ှ င့်အညီ

ကန်ေတာ်မျိုးအားသနားေတာ်မပါ။ လွန်စွာသနား ကင်နာေတာ်မတတ်သည် ှ င့်အညီ

ကန်ေတာ်မျိုး၏အြပစ်များကိေြဖလတ် ေတာ်မပါ။ ၂ကန်ေတာ်မျိုး၏ဒစ ိက်အညစ်အေကးကိ

အကန်အစင်ေဆးေကာေတာ်မ၍ ကန်ေတာ်မျိုးအားအြပစ်မှသန့်စင်ေစ ေတာ်မပါ။ ၃

ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ၏အမှားများကိ ဝန်ချပါ၏။ မိမိ၏အြပစ်များကိအစဥ်ပင်သတိရပါ၏။ ၄

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားြပစ်မှား ပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိသာလ င်ြပစ်မှားပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ဒစ ိက်ကိ ပပါ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င်

တရားစီရင်ေတာ်မသည်မှာေလျာ်ကန်ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးအားအြပစ်ဒဏ်ေပးေတာ်မ

သည်မှာ တရားပါ၏။ ၅ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေမွးဖွားချိန်မှစ၍ ဆိးညစ်ခ့ဲပါ၏။

ေမွးဖွားကတည်းကအြပစ် ှ ိ ပါ၏။ ၆ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သစာတရားကိ

ှ စ်သက်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုး စိတ် ှ လံးကိဉာဏ်ပညာြဖင့်ြပည့်ဝေစ ေတာ်မ၏။ ၇

ကန်ေတာ်မျိုး၏အြပစ်ကိဖယ် ှ ားေတာ်မပါ။ သိ့ ပလ င်ကန်ေတာ်မျိုးသည်သန့်စင်ပါလိမ့်မည်။

ကန်ေတာ်မျိုးအားေဆးေကာေတာ်မပါ။ သိ့ ပလ င်ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိးပွင့်ထက်ပင်

ပိ၍ြဖူပါလိမ့်မည်။ ၈ င်လန်းဝမ်းေြမာက်သံများကိကန်ေတာ်မျိုးအား ကားခွင့်ေပးေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား စိတ်ပျက်အားေလျာ့ေစေတာ်မေသာ်လည်း

ကန်ေတာ်မျိုးသည်တစ်ဖန်ြပန်၍ င်ပျလာ ပါလိမ့်မည်။ ၉ကန်ေတာ်မျိုး၏အြပစ်များမှမျက် ှ ာလဲ၍

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဒစ ိက် ှ ိ သမ ကိလည်း ပေပျာက်ေစေတာ်မပါ။ ၁၀ အိ ဘရားသခင်၊

ကန်ေတာ်မျိုး၏စိတ် ှ လံးကိသန့် ှ င်း ြဖူစင်ေအာင် ပြပင်ေတာ်မပါ။

က့ံခိင်တည် ကည်ေသာစိတ်သေဘာသစ်ကိ ေပးေတာ်မပါ။ ၁၁ ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်မှကန်ေတာ်မျိုးအား

ှ င်ထတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိကန်ေတာ် မျိုးထံမှ

ပ်သိမ်းေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးေ ကာင့်

ခံစားရ ှ ိ သည့်ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ ကန်ေတာ်မျိုးအားေပးသနားေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အမိန့်ေတာ်ကိနာခံတတ်ေစ ေတာ်မပါ။ ၁၃ ထိအခါကန်ေတာ်မျိုးသည်အြပစ်ကးသ

တိ့အား ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိသွန်သင်ပါမည်။ သတိ့သည်လည်းအထံေတာ်သိ့ြပန်လာ

ကပါလိမ့်မည်။ ၁၄ အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏အသက်ကိချမ်းသာေပး

ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးကိကယ်ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်

တရားမ တေတာ်မေ ကာင်းကိဝမ်းေြမာက်စွာ ထတ်ေဖာ်ေ ကညာပါမည်။ ၁၅ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ တ်ကိဖွင့်ေတာ်မပါ။ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းပါမည်။ ၁၆

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းကိ အလိ ှ ိ ေတာ်မမပါ။ သိ့မဟတ်လ င်ကန်ေတာ်မျိုးသည်

ယဇ်ပေဇာ်ပါမည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာ များကိ ှ စ်သက်ေတာ်မမပါ။ ၁၇ အိ

ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးပေဇာ်ေသာယဇ်သည် ှ ိမ့်ချေသာ စိတ် ှ လံးပင်ြဖစ်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ှ ိမ့်ချ၍ေနာင်တရေသာ စိတ် ှ လံးကိပစ်ပယ်ေတာ်မမည်မဟတ်ပါ။ ၁၈ အိ

ဘရားသခင်၊ ဇိအန်ေတာင်ကိသနားေတာ်မ၍ကမေတာ် မပါ။ ေယ  ှ လင် မိ ့ ိ းတိ့ကိြပန်လည်

တည်ေဆာက်ေတာ်မပါ။ ၁၉ ထိအခါကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မှန်ကန်သည့်

မီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာများကိ ှ စ်သက် လက်ခံေတာ်မလိမ့်မည်။ ွားလားများကိလည်းကိယ်ေတာ် ှ င်၏

ယဇ်ပလင်ေပ တွင်တင်လပေဇာ်ကပါလိမ့်မည်။

၅၂ တန်ခိး ကီးေသာအချင်းလ၊အဘယ်ေကာင့် မိမိ၏ဆိးညစ်မကိ ကားဝါသနည်း။

ဘရားသခင်၏သစာေတာ်သည်အစဥ်အ မဲတည်၏။ ၂

သင်သည်သတစ်ပါးပျက်စီးရာပျက်စီးေ ကာင်းကိ ကံစည်တတ်၏။

သင်၏လ ာသည်သင်တန်း ားက့ဲသိ့ထက်ြမက်၏။ သင်သည်မဟတ်မမှန်သည့်စကားကိအစဥ်ပင်

လပ် ကံေြပာဆိတတ်၏။ ၃ သင်သည်အေကာင်းထက်အဆိးကိလည်းေကာင်း၊

သစာစကားထက်မသားစကားကိလည်းေကာင်း ပိ၍ ှ စ်သက်တတ်၏။ ၄

အချင်းလလိမ်၊သင်သည်မိမိ၏ တ်အားြဖင့် လတိ့အားထိခိက်နစ်နာေအာင်ေြပာဆိရန်

ှ စ်သက်ပါသည်တကား။ ၅ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည်သင့်အားထာဝစဥ်

ပိလဲေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်သင့်ကိေနအိမ်မှဆဲွထတ် ေတာ်မလိမ့်မည်။
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သင့်ကိသက် ှ င်ေနသတိ့ေနထိင်ရာလ့ြပည်မှ ဖယ် ှ ားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၆

သေတာ်ေကာင်းတိ့သည်ဤအြခင်းအရာကိ ြမင်လ င် ေကာက်လန့် ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်သင့်အား ကည့်၍ ပံးရယ် ကလျက် ၇ ``မိမိ၏လံ ခံမအတွက်ထာဝရဘရားကိ

အားကိးမည့်အစားမိမိ၏စည်းစိမ်ချမ်းသာ ကိ အားကိးသကိ ကည့် ကေလာ့။

သသည်ယတ်မာမအားြဖင့်မိမိ၏လံ ခံမကိ ှ ာသြဖစ်၏'' ဟဆိ ကလိမ့်မည်။ ၈

ငါမကားထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်အနီးတွင် ေပါက်သည့်သံလွင်ပင် ှ င့်တ၏။

ငါသည်ကိယ်ေတာ်၏ခိင် မဲေသာေမတာကိ ကာလအစဥ်အ မဲကိးစား၏။ ၉ အိ ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာအမေတာ်အတွက် ကန်ေတာ်မျိုးသည်အစဥ်အ မဲေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းပါမည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်ေ ှ ့တွင်ထတ်ေဖာ် ေကညာပါမည်။

၅၃ လမိက်တိ့က``ဘရားမ ှ ိ'' ဟေတွးေတာ ထင်မှတ်တတ် က၏။

သတိ့အားလံးပင်အကျင့်ပျက်ြပား၍ စက်ဆပ်ေသာအမတိ့ကိ ပ ကေလ ပီ။

မှန်ရာကိ ပကျင့်သတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ ၂ ဘရားသခင်သည်အသိပညာ ှ ိ သများ၊ မိမိအား

ကိးကွယ်ဝတ် ပသများ ှ ိ မ ှ ိ ကိသိြမင် ိင်ရန် ေကာင်းကင်ဘံမှလသားတိ့အား ကည့်ေတာ်

မ၏။ ၃ သိ့ရာတွင်လတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အား ေကျာခိင်း ကကန်ေလ ပီ။

သတိ့အားလံးပင်လ င်တညီတ ွတ်တည်း ဆိးညစ် က၏။ သတိ့တွင်မှန်ရာကိ ပကျင့်သမ ှ ိ။

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ ၄ ဘရားသခင်က ``သတိ့သည်မသိနားမလည်သများေပေလာ။

ဤသယတ်မာများသည်အသိပညာကင်းမ့ဲ သများေပေလာ။ သတိ့သည်ငါ၏လစေတာ်ဝင်များထံမှ

လယတိက်ခိက်၍အသက်ေမွး ကကန်၏။ ငါ့ထံသိ့လည်းဆေတာင်းပတနာမ ပ က'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၅ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်ကိယ်ေတာ့် လစေတာ်၏ ရန်သများ၏အ ိးများကိ

ဖ ိ ဖရဲကဲွလွင့်ေစေတာ်မမည်ြဖစ်၍သတိ့သည် တစ်ခါမ မခံစားခ့ဲဘးသည့်ေ ကာက်ြခင်းမျိုး ြဖင့်

အလွန်ေ ကာက်လန့် ကလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်သည်သတိ့ကိပစ်ပယ်ေတာ်မ ပီြဖစ်၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်လံးဝအ ိင် ရ ကလိမ့်မည်။ ၆ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိကယ်တင်ြခင်း

ေကျးဇးေတာ်သည်ဇိအန်ေတာင်ေတာ်မှ ထွက်ေပ လာေစရန်ငါသည်စိတ်အားထက်သန်စွာ

ဆေတာင်းပတနာ ပပါ၏။ ဘရားသခင်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အား

တစ်ဖန်ြပန်လည်၍ေကာင်းစားေစေတာ်မေသာ အခါ သတိ့သည်လွန်စွာဝမ်းေြမာက်ကလိမ့်မည်။

၅၄ အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်

ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ်၏အာ ေဘာ်

အားြဖင့် လွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မပါ။ ၂ ဘရားသခင်၊ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်း

ပတနာကိ ကားေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးေတာင်းေလာက်ေသာစကားတိ့ကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၃ မာန်မာန ကီးသတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား တိက်ခိက်ရန်လာ ကပါ ပီ။

ဘရားကိပမာဏမ ပသည့် ရက်စက် ကမ်း ကတ်သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုး အား

သတ်ရန် ကိးစား ကပါ၏။ ၄ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်ငါ့ကိကမေတာ် မေသာ အ ှ င်ြဖစ်၏။

ငါ၏ဘက်မှခခံကာကွယ်ေတာ်မေသာအ ှ င် ြဖစ်၏။ ၅ ငါ၏ရန်သတိ့၏ဆိးညစ်မသည်သတိ့အား

ြပန်လည်၍ဒဏ်ခတ်ေစရန်ဘရားသခင် စီရင်ေတာ်မပါေစေသာ။

ကိယ်ေတာ်သည်သစာေစာင့်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ သတိ့အားသတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မလိမ့် မည်။ ၆ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ဝမ်းေြမာက်စွာယဇ်ပေဇာ်ပါမည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မသည် ြဖစ်၍ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း

ပါမည်။ ၇ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားဆင်းရဲ ဒကအေပါင်းမှကယ်ဆယ်ေတာ်မပါ ပီ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ရန်သတိ့အေရး ံ းနိမ့် ကသည်ကိ ေတွ ့ြမင်ရပါ ပီ။

၅၅ အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်းပတနာကိ ကားေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးပန် ကားေသာအခါ မျက် ှ ာလဲေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂

ကန်ေတာ်မျိုးေတာင်းေလာက်သည်ကိ နားေထာင်ေတာ်မ၍ထးေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်စိးရိမ်ပပန်မများြဖင့် အားအင်ကန်ခန်းလျက်ေနပါ၏။

၃ ရန်သများ၏ ခိမ်းေြခာက်မေကာင့်ကန်ေတာ်မျိုး ေ ကာက်လန့်ပါ၏။

သယတ်မာတိ့၏ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲမေ ကာင့် ကန်ေတာ်မျိုးစိတ်ပျက်အားေလျာ့ပါ၏။

သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားဆင်းရဲဒက ေရာက်ေစ ကပါ၏။

သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားအမျက်ထွက်၍ မန်း ကပါ၏။ ၄

ကန်ေတာ်မျိုး၏စိတ် ှ လံးသည်ေကာက်လန့်လျက် ေနပါ၏။ ေသေဘးကိလွန်စွာထိတ်လန့်လျက် ှ ိ ပါ၏။

၅ ေကာက်လန့်တန်လပ်လျက်၊လွန်စွာတန်လပ် ေချာက်ချားလျက် ှ ိ ပါ၏။

၆ အကယ်၍ချိုးငှက်က့ဲသိ့ငါ့မှာအေတာင်များ ှ ိ ခ့ဲပါမငါသည်အေဝးသိ့ပျံသွားကာ

နားေနစရာအရပ်ကိ ှ ာမည်။ ၇ ငါသည်အလွန်ေဝးရာအရပ်သိ့ပျံသွားလျက်

ေတာက ာရတွင်ေနထိင်ပါမည်။ ၈ ငါသည်လျင်ြမန်စွာသွား၍ေလြပင်း ှ င့်

မိးသက်မန်တိင်းတိ့မှအကာအကွယ်ကိ ှ ာမည်။ ၉ အိ ဘရား ှ င်၊

ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သများေြပာဆိသည့် စကားများကိ ပ်ေထွးေစေတာ်မပါ။

မိ ့တွင်း၌အ ကမ်းဖက်မ ှ င့်လယက်မတိ့ကိ ကန်ေတာ်မျိုးြမင်ပါ၏။ ၁၀

ထိသတိ့သည် မိ ့ကိေန့ညမြပတ်ဝိင်းရံထား ကပါ၏။ မိ ့ထဲတွင်ရာဇဝတ်မ၊ေ ှ ာင့်ယှက်မများ ှ င့်

ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ၁၁ ေနရာတကာတွင်အပျက်အစီးများ ှ ိ ေနပါ၏။

လမ်းများ၌ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲမ၊လိမ်လည် လှည့်စားမများ ှ င့်ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ၁၂

အကယ်၍ငါ့အားေြပာင်ေလှာင်သသည် ငါ၏ရန်သြဖစ်ခ့ဲေသာ်ငါသည်သည်းခံ ိင်

ပါ၏။ ငါ့ကိအေကာင်း ပ၍ ကားဝါေသာရန်ဘက် ြဖစ်ခ့ဲေသာ်

ငါသည်သ့ကိေ ှ ာင် ှ ား ိင်၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်ယင်းသိ့ ပသမှာငါ၏အေပါင်းအေဖာ်၊

လပ်ေဖာ်ေဆာင်ဘက်၊ ရင်း ှ ီးသည့်မိတ်ေဆွြဖစ်သပင်ြဖစ်ပါသည်တကား။ ၁၄

သင် ှ င့်ငါသည်ရင်း ှ ီးစွာေဆွးေ ွးတိင်ပင်ခ့ဲ က၏။ ဗိမာန်ေတာ်တွင်လည်းအတတ

ကိးကွယ်ဝတ် ပခ့ဲ က၏။ ၁၅ ငါ၏ရန်သများသည်ေသေန့မေစ့မီ ေသရ ကပါေစေသာ။

အ ှ င်လတ်လတ်ေသ ွာသိ့သွားရ ကပါေစေသာ။ သတိ့၏ေနအိမ်များသည်ဆိးညစ်မ ကီးစိးရာ

ဌာနများြဖစ် က၏။ သတိ့၏စိတ် ှ လံးသည်ဆိးညစ်မ ှ င့် ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ ၏။ (Sheol

h7585) ၁၆ ငါမကားထာဝရဘရား၏ထံေတာ်သိ့ ကမေတာ်မရန်ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိကယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၇ ငါ၏ညည်းတွားြမည်တမ်းသံများသည်နံနက်ချိန်၊

မွန်းတည့်ချိန်၊ညဥ့်အချိန်တိ့၌ အထံေတာ်သိ့ေရာက်သြဖင့်ကိယ်ေတာ်သည် ကားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၈

ဤမ များလှေသာရန်သတိ့ ှ င့် တိက်ခိက်ရာစစ်ပဲွများမှငါ့အားေဘးမ့ဲလံ ခံစွာ

ြပန်လာေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၉ ေ ှ းကမာအဆက်ဆက်မှစ၍ လသတဝါအေပါင်းတိ့အား

ပိင်သအပ်စိးေတာ်မေသာဘရားသခင်သည် ငါ၏ပတနာစကားကိ ကား၍ရန်သတိ့အား

အေရး ံ းနိမ့်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့သည်စိတ် ှ လံး

ေြပာင်းလဲမမ ှ ိ  က။ ကိယ်ေတာ်ကိလည်းမေ ကာက် ွံ ့ ကေသာေကာင့် ြဖစ်၏။ ၂၀

ငါ၏မိတ်ေဆွေဟာင်းသည်မိမိ၏မိတ်ေဆွများကိ တိက်ခိက်၍မိမိ၏ကတိကိလည်းဖျက်၏။ ၂၁

သ၏စကားတိ့သည်ေထာပတ်ထက်ပင် ေချာမွတ်ေသာ်လည်း သ၏စိတ် ှ လံးထဲ၌မကား

မန်းတီးတတ်ေသာသေဘာ ှ ိ ၏။ သ၏စကားတိ့သည်ဆီက့ဲသိ့ေပျာ့ေပျာင်း ေသာ်လည်း

ထက်ေသာ ားက့ဲသိ့ထိခိက်နာ ကင်ေစတတ်၏။ ၂၂သင်၏ဝန်ကိထာဝရဘရားအားလဲအပ်ေလာ့။

ကိယ်ေတာ်သည်သင့်ကိကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက် ေတာ်မလိမ့်မည်။ သေတာ်ေကာင်းတိ့ကိအဘယ်အခါ၌

အေရး ံ းနိမ့်ေစေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။ ၂၃ သိ့ရာတွင် အိ ဘရားသခင်၊ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

လသတ်သမားများ ှ င့်လလိမ်များအား သတိ့သက်တမ်းထက်ဝက်မကျိုးမီသချုင်း တွင်းသိ့

သက်ဆင်းေစေတာ်မမည်။ ကန်ေတာ်မျိုးမကားကိယ်ေတာ် ှ င်ကိကိးစား ပါမည်။

၅၆
အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်တိက်ခိက်ြခင်းကိခံေနရသြဖင့်

ကန်ေတာ်မျိုးကိသနားေတာ်မပါ။ ရန်သများသည်ကန်ေတာ်မျိုးအားေန့ ှ ိ သမ

ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက် ကပါ၏။ ၂ ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်ဘက်တိ့သည်တစ်ေန့လံးပင်

ကန်ေတာ်မျိုးအားတိက်ခိက် ကပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးအားတိက်ခိက်သတိ့များလှပါ၏။ ၃ အိ

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေ ကာက်လန့်ေသာအခါ

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကိးစားပါ၏။ ၄ ငါသည်ဘရားသခင်အားကိးစားသြဖင့်

အဘယ်သကိမ ေ ကာက်လန့်မည်မဟတ်။ ကိယ်ေတာ်၏ကတိေတာ်အတွက်ကိယ်ေတာ်အား

ေထာမနာ ပမည်။ လသည်ငါ့အားအဘယ်သိ့ ပ ိင်မည်နည်း။ ၅ ငါ၏ရန်သများသည်ငါ့ကိတစ်ေန့လံး

ေစာ်ကားေြပာဆိ က၏။ ငါ့အားအကျိုးနည်းေစရန်နည်းလမ်းကိ အစဥ်ပင် ှ ာ ကံလျက်ေန က၏။ ၆

သတိ့သည်ပန်းကွယ်ရာအရပ်များတွင် စ ံ းကာ ငါ့ကိသတ်ြဖတ် ိင်ရန်ငါ ပသမ ေသာ

အမတိ့ကိေချာင်းေြမာင်း၍ ကည့် က၏။ ၇ အိ ဘရားသခင်၊ သတိ့ ပေသာဒစ ိက်အတွက်

အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မပါ။ အမျက်ေတာ်ထွက်၍သတိ့အား ှ ိမ်နင်း ေတာ်မပါ။ ၈

ကန်ေတာ်မျိုးသည်အတိဒကေရာက်လျက် ှ ိ သည်ကိ ကိယ်ေတာ် ှ င်သိေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏မျက်ရည်ေပါက် များကိစာရင်း ပ၍ထားေတာ်မ ပီ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏စာေစာင်တွင်စာရင်း ပ၍ထားသည် မဟတ်ပါေလာ။ ၉

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကန်ေတာ်မျိုး ေတာင်းေလာက်ေသာေန့၌ရန်သတိ့သည်

တပ်လန် ကပါလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်သည်ငါ၏ဘက်တွင် ှ ိ ေတာ်မ ေကာင်းကိ ငါသိ၏။ ၁၀

ငါသည်ထာဝရဘရား၏ကတိေတာ်များကိ ချီးမွမ်းပါ၏။ ၁၁ ငါသည်ကိယ်ေတာ်ကိကိးစားသြဖင့်
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အဘယ်သကိမ ေကာက်လန့်မည်မဟတ်။ လသည်ငါ့အားအဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်း။

၁၂ အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားသစာကတိ

ပခ့ဲသည့်အတိင်းသစာဝတ်ကိေြဖပါမည်။ ချီးမွမ်းရာပေဇာ်သကာကိကိယ်ေတာ် ှ င်အား

ဆက်သပါမည်။ ၁၃ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

ကန်ေတာ်မျိုးအားေသေဘးမှကယ်ဆယ်ေတာ်မ၍အေရး ံ းနိမ့်ေစေတာ်မမခ့ဲေသာေကာင့်ြဖစ်ပါ၏။

သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည် အသက် ှ င်သတိ့၏အလင်းထဲမှာ ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်၌သွားလာပါ၏။

၅၇ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ခိလံရန်အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးအားသနားေတာ်မပါ။

အိ ဘရားသခင်၊ သနားေတာ်မပါ။ မိးသက်မန်တိင်းလွန်သွားသည်အထိ

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ အေတာင်ေတာ်အရိပ်တွင်ခိလံပါ၏။ ၂

ငါလိသမ ေသာအရာတိ့ကိေပးေတာ် မေသာ၊ အြမင့်ြမတ်ဆံးြဖစ်ေတာ်မေသာဘရားသခင်

အား ငါသည်ေတာင်းေလာက်ပါ၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်ဘံမှထးေတာ်မ၍

ငါ့ကိကယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်သတိ့အား ှ ိမ်နင်း ေတာ်မလိမ့်မည်။

ဘရားသခင်သည်မိမိ၏ခိင် မဲေသာေမတာ ေတာ် ှ င့် သစာေတာ်ကိငါ့အားြပေတာ်မလိမ့်မည်။

၄ ရန်သများသည်လသားကိစားသည့်ြခေသ့များ သဖွယ် ငါ့ကိဝိင်းရံထား၏။

သတိ့၏သွားများသည်လံှများ၊ြမားများ ှ င့်တ၏။ သတိ့၏လ ာများသည်သန်လျက်က့ဲသိ့ ထက်၏။

၅ အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ကီးြမတ်ေတာ်မပံကိ မိးေကာင်းကင်တွင်လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိ ကမာတစ်ဝန်းလံးတွင်လည်းေကာင်းေပ လွင်ထင် ှ ား

ေစေတာ်မပါ။ ၆ ရန်သတိ့သည်ငါ့ကိဖမ်းရန်ေကျာ့ကွင်းေထာင် က၏။

ငါသည်ြပင်းစွာစိတ်ဒကေရာက်လျက် ှ ိ ပါ၏။ သတိ့သည်ငါသွားရာလမ်းတွင်တွင်းကိ

တးထား ကပါ၏။ သိ့ရာတွင်ထိတွင်းထဲသိ့သတိ့ပင်လ င် ကျ က၏။ ၇ အိ ဘရားသခင်၊

ကန်ေတာ်မျိုးသည်လံးဝယံ ကည်စိတ်ချပါ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည်သီချင်းဆိ၍

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာ ပပါမည်။ ၈ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ ိးထေလာ့။

ငါ၏ေစာင်း ကီးေစာင်းငယ်တိ၊့ ိးထ ကေလာ့။ ငါသည်လည်းေနကိ ိးထေစမည်။ ၉ အိ ဘရား ှ င်၊

ကန်ေတာ်မျိုးသည်လမျိုးတကာတိ့၏အလယ်တွင် ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းပါမည်။

လမျိုးအေပါင်းတိ့၏အလယ်တွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ေထာမနာ ပပါမည်။ ၁၀

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်သည် မိးေကာင်းကင်သိ့တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သစာေတာ်သည်အာကာသသိ့ တိင်ေအာင်လည်းေကာင်းေရာက်ပါ၏။ ၁၁

အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ကီးြမတ်ေတာ်မပံကိ မိးေကာင်းကင်တွင်လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိ ကမာတစ်ဝန်းလံးတွင်လည်းေကာင်း ေပ လွင်

ထင် ှ ားေစေတာ်မပါ။

၅၈ အချင်းအာဏာပိင်တိ၊့သင်တိ့သည်တရား သြဖင့် ဆံးြဖတ်မကိ ပ ကသေလာ။

လအေပါင်းတိ့အားတရားမ တစွာ စီရင် ကသေလာ။ ၂

သင်တိ့ကားယင်းသိ့မ ပ၊မိမိတိ့ ပမည့် ဒစ ိက်ကိသာလ င်စဥ်းစား ကံစည်လျက်

တိင်းြပည်တွင်အ မအ ကမ်းဖက်မကိ ကးလွန် က၏။ ၃ ဒစ ိက်သမားတိ့သည်တစ်သက်လံးအမှားကိ

သာလ င် ပတတ် က၏။ သတိ့သည်မိမိတိ့ေမွးကတည်းက မသားစကားကိေြပာဆိတတ် က၏။ ၄

သတိ့သည်အဆိပ် ှ ိ သည့်ေ မများ ှ င့်တ က၏။ နားပင်းသည့်ေ မေဟာက်သည်အလမာယ် ဆရာ၏

အသံကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ကျင်လည်ေသာ မျက်လှည့်ဆရာ၏မ န်ကိေသာ်လည်းေကာင်း မ ကားရ။

သတိ့သည်နားပင်းသည့်ေ မေဟာက်နည်းတ မိမိတိ့၏နားများကိပိတ်ထား က၏။ ၆ အိ

ဘရားသခင်၊ ဤရက်စက် ကမ်း ကတ်ေသာြခေသ့၏အစွယ် များကိ ချိုးေတာ်မပါ။ ၇

သတိ့သည်စီးဆင်းေပျာက်ကွယ်သွားတတ်သည့် ေရက့ဲသိ့ြဖစ် ကပါေစေသာ။

လသွားလမ်းေပ မှေပါင်းပင်များက့ဲသိ့ ေ ကမွသွား ကပါေစေသာ။ ၈

သတိ့သည်အကျိအခ ဲအြဖစ်သိ့အရည် ေပျာ်၍ သွားတတ်သည့်ပက်ကျိများက့ဲသိ့ြဖစ် ကပါေစေသာ။

အလင်းေရာင်ကိအဘယ်အခါ၌မ မြမင်ရသည့် ေလာေမွးက့ဲသိ့ြဖစ် ကပါေစေသာ။

၉ သတိ့သည်မေမ ာ်လင့်ေသာအချိန်တွင်ချံ ုဖတ် က့ဲသိ့ ခတ်ပစ်ြခင်းကိခံ ကရ၏။

ဘရားသခင်သည်ြပင်းစွာအမျက်ထွက်ေတာ်မ၍ သတိ့အားကွယ်ေပျာက်သွားေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၀

သေတာ်ေကာင်းတိ့သည်အြပစ်ကးသများ အြပစ်ဒဏ်သင့် ကသည်ကိြမင်ေသာအခါ

ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်သယတ်မာတိ့၏ေသွးအိင်တွင် ေြခေဆး ကလိမ့်မည်။ ၁၁

လတိ့က``သေတာ်ေကာင်းတိ့သည်ဧကန်အမှန်ပင် ေကာင်းကျိုးချမ်းသာခံစား ကရ၏။

ကမာေလာကကိတရားစီရင်ေတာ်မေသာဘရား ဧကန်အမှန် ှ ိ ေတာ်မေပသည်'' ဟဆိကလိမ့်မည်။

၅၉ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊ကန်ေတာ်မျိုးအား ရန်သတိ့၏လက်မှကယ်ေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးအားတိက်ခိက်သတိ့၏ေဘးမှ ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မပါ။

၂ ဒစ ိက်သမားတိ့၏လက်မှကန်ေတာ် မျိုးအား ကယ်ေတာ်မပါ။

လသတ်သမားတိ့၏ေဘးမှကယ်ဆယ်ေတာ်မပါ။ ၃ ကန်ေတာ်မျိုးအားထိသတိ့တိက်ခိက်ရန်

ေစာင့်လျက် ေန ကသည်ကိ ကည့်ေတာ်မပါ။ ရက်စက် ကမ်း ကတ်သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုး အား

တိက်ခိက်ရန်စ ံ း ကပါ၏။ အိ ဘရားသခင်၊ ထိသတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားတိက်ခိက်ရန်

လျင်ြမန်စွာေနရာယစ ံ း ကသည်မှာ ကန်ေတာ်မျိုး၏ခ တ်ယွင်းမတစ်စံတစ်ရာ ေကာင့်

မဟတ်ပါ။ ကန်ေတာ်မျိုး ပမိသည့်အြပစ် ှ င့် မှားယွင်းမေ ကာင့်လည်းမဟတ်ပါ။ ၅ အိ

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသခင်၊ ိးထေတာ်မ၍ကန်ေတာ်မျိုးအားကမရန် ကေတာ်မပါ။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်တိင်  ကည့်ေတာ်မပါ။ ိးထေတာ်မ၍ဘရားမ့ဲသတိ့ကိ

အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မပါ။ ဆိးယတ်၍သစာေဖာက်သတိ့အား သနားေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၆

သတိ့သည် မိ ့ထဲသိ့ညဦးယံ၌ ြပန်လာ၍ေခွးများက့ဲသိ့မာန်ဖီကာလှည့် လည် သွားလာ ကပါ၏။ ၇

သတိ့ေစာ်ကားေြပာဆိ ခိမ်းေြခာက်သည်ကိ ကားေတာ်မပါ။သတိ့၏လ ာသည် ားသဖွယ်ြဖစ်ပါ၏။

သိ့ေသာ်လည်းသတိ့က``ငါတိ့စကားကိ အဘယ်သ ကားပါမည်နည်း'' ဟဆိ ကပါ၏။ ၈

သိ့ရာတွင် အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတိ့ကိ ကည့်၍ ပံးရယ်ေတာ်မပါ၏။

ဘရားမ့ဲသအေပါင်းတိ့ကိြပက်ရယ် ပ ေတာ်မပါ၏။ ၉ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ်၏တန်ခိးကိ

ယံ ကည်ကိးစားပါ၏။ အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးခိလံရာ

ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ၁၀ ငါ၏ဘရားသည်ငါ့ကိချစ်၍ငါ့ထံသိ့ ကလာေတာ်မလိမ့်မည်။

ငါ၏ရန်သများအေရး ံ းနိမ့် ကသည်ကိ ငါ့အား ေတွ့ြမင်ခွင့်ကိေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၁ အိ

ဘရားသခင်၊ သတိ့အားသတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ သတ်လ င်ကန်ေတာ်မျိုး၏အမျိုးသားတိ့သည်

သတိမရဘဲေမ့သွားပါလိမ့်မည်။ ကန်ေတာ်မျိုးအားကာကွယ်ေစာင့်ထိန်း ေတာ်မေသာအ ှ င်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ထိသတိ့ကိကစဥ့်ကလျားြဖစ်ေစေတာ် မ၍

အေရး ံ းနိမ့်ေစေတာ်မပါ။ ၁၂သတိ့၏ တ်၊သတိ့ေြပာဆိသမ ေသာစကား အားြဖင့် အြပစ်ကး ကပါ၏။

သတိ့သည်မိမိတိ့၏မာန်မာနေကျာ့ကွင်းတွင်ပင် မိ ကပါေစေသာ။ သတိ့သည်ကျိန်ဆဲ၍မသားစကားကိ

ေြပာဆိတတ် ကသြဖင့် ၁၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အမျက်ေတာ်ထွက်၍ သတိ့အား

သတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မပါ။ အကန်အစင်သတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မပါ။

ထိအခါဘရားသခင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားအပ်စိးလျက်

ေနေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏အာဏာစက်သည်ကမာတစ်ြပင်လံး

ပျံ ့ ှ ံ ့လျက် ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း လအေပါင်းတိ့သိ ကပါလိမ့်မည်။ ၁၄

ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သတိ့သည် မိ ့ထဲသိ့ ညဦးယံတွင်ြပန်လာ၍ေခွးများက့ဲသိ့

မာန်ဖီကာလှည့်လည် ကပါ၏။ ၁၅သတိ့သည်ေခွးများက့ဲသိ့လှည့်လည်၍ အစားအစာ ှ ာေဖွ ကပါ၏။

အစားအစာလံေလာက်စွာမရ ကပါမ မာန်ဖီ ကပါ၏။ ၁၆ ကန်ေတာ်မျိုးမကားကိယ်ေတာ် ှ င်၏

တန်ခိးေတာ် အေကာင်းသီချင်းဆိပါမည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ် အေကာင်းကိ

နံနက်တိင်း င်လန်းစွာသီချင်းဆိပါမည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးခိလံရာ

ရဲတိက်၊ ဒကေရာက်ချိန်၌ကန်ေတာ်မျိုးခိကိးရာ ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ၁၇

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘက်မှခခံကာကွယ်ေတာ် မေသာ အ ှ င်၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

ေထာမနာ ပပါမည်။ ကန်ေတာ်မျိုးခိလံရာကားကန်ေတာ်မျိုးကိ ချစ်ေတာ်မေသာဘရားသခင်ေပတည်း။

၆၀
အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား

စွန့်ပစ်ေတာ်မ၍အေရး ံ းနိမ့်ေစေတာ်မပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား

အမျက်ထွက်ေတာ်မပါ ပီ။ သိ့ရာတွင်ယခကန်ေတာ်မျိုးတိ့ထံသိ့ ြပန်၍ ကေတာ်မပါ။

၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ြပည်ေတာ်ကိသိမ့်သိမ့်တန် ေစ၍ ကဲွအက်ေစေတာ်မပါ ပီ။

ြပည်ေတာ်သည် ပိကဲွလျက် ှ ိ သြဖင့် ကဲွအက်ရာများကိ ပြပင်ေတာ်မပါ။ ၃

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏လစေတာ်အား အတိဒကေရာက်ေစေတာ်မပါ ပီ။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားေသေသာက်ကး သများသဖွယ်ယိမ်းယိင်ေစေတာ်မပါ ပီ။ ၄

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသသတိ့ သည် အြပစ်ဒဏ်လွတ်ေြမာက်ေစရန်သတိ့အား

ကိယ်ေတာ်သတိေပးေတာ်မပါ ပီ။ ၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကယ်ေတာ်မပါ။ ချစ်ေတာ်မေသာသတိ့သည်ကယ်ဆယ် ြခင်း

ခံရ ကေစရန်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။ ၆

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်မှထာဝရဘရား က``ငါသည် ေအာင်ပဲွခံ၍ေ ှ ခင် မိ ့ကိပိင်းြခားမည်။

သကတ်ချိုင့်ဝှမ်းကိငါ၏လစေတာ်အား ခဲွေဝေပးမည်။ ၇ ဂိလဒ်ြပည်ကိငါပိင်၏။ မနာေ ှ ြပည်ကိလည်း

ငါပိင်၏။ ဧဖရိမ်ြပည်သည်ငါ၏မကိဋ်ြဖစ်၍ ယဒြပည်ကားငါ၏ရာဇလံှတံြဖစ်၏။ ၈
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သိ့ရာတွင်ငါသည်ေမာဘြပည်ကိငါ၏ ေြခေဆးခွက်အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ဧဒံြပည်ကိငါ၏ဖိနပ်ခ တ်အြဖစ်ြဖင့် လည်းေကာင်း အသံး ပမည်။

ဖိလိတိြပည်သည်ငါ့ကိအ ိင်ရ၍ေအာင်သံ ြဖင့် ေ ကးေကာ် ိင်မည်ဟထင်မှတ်သေလာ''

ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ အိ ဘရားသခင်၊ ခိင်ခ့ံလံ ခံသည့် မိ ့တွင်းသိ့အဘယ်သသည်

ကန်ေတာ်မျိုးအားေခ ေဆာင်သွားပါမည် နည်း။ အဘယ်သသည်ကန်ေတာ်မျိုးအားဧဒံြပည်

သိ့ ပိ့ေဆာင်ပါမည်နည်း။ ၁၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား

အကယ်ပင် စွန့်ပစ်ေတာ်မပါ ပီေလာ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏စစ်တပ်များ ှ င့်အတ

ချီတက်ေတာ်မမဘဲေနပါမည်ေလာ။ ၁၁ ရန်သကိတိက်ခိက် ိင်ရန်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား ကမေတာ်မပါ။

လသားတိ့၏အကအညီသည်အချည်း ှ ီး ြဖစ်ပါ၏။ ၁၂ ငါတိ့၏ဘက်တွင်ဘရားသခင် ှ ိ ေတာ်မလ င်

ငါတိ့သည်ေအာင်ြမင် ကလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့၏ရန်သများကိ ှ ိမ်နင်းေတာ်မလိမ့်မည်။

၆၁
အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးေအာ်ဟစ်သံကိနားေထာင်ေတာ်

မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်းပတနာကိ နားေညာင်းေတာ်မပါ။

၂ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အိမ် ှ င့်ေဝးကွာလျက် စိတ်ပျက်အားေလျာ့လျက်ေနသြဖင့်

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားဟစ်ေခ ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးအားေဘးမ့ဲလံ ခံရာသိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။

၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ရန်သတိ့၏ေဘးမှ ကန်ေတာ်မျိုးအားကွယ်ကာေစာင့်ထိန်း

ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ကန်ေတာ်မျိုးအတွက်ခိင်ခ့ံေသာရဲတိက် ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ၄

ကန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င်၏တဲေတာ်တွင် တစ်သက်လံးေနခွင့်ကိေပးေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ်၏အေတာင်ေတာ်အရိပ်ေအာက်တွင် ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာခိလံခွင့်ကိေပးေတာ်မပါ။

၅ အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး ပသည့်

ကတိသစာကိ ကားေတာ်မပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး ကသ တိ့အား

ေပးေတာ်မသည့်ြပည်ေတာ် ှ င့် ေကာင်းကျိုးချမ်းသာကိကန်ေတာ်မျိုး အား ေပးေတာ်မပါ ပီ။ ၆

မင်း ကီးအားသက်ေတာ်ရာေကျာ် ှ ည်ေစ ေတာ်မပါ။ ကာလအစဥ်အဆက်သက်ေတာ် ှ ည်ေစေတာ်

မပါ။ ၇ အိ ဘရားသခင်၊ သသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ထာဝစဥ်

အပ်စိးေစေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ် ှ င့် သစာေတာ်အားြဖင့်

သ့အားကာကွယ်ေစာင့်ထိန်းေတာ်မပါ။ ၈ သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ၏

ကတိသစာဝတ်ကိေန့စဥ်ေြဖလျက် ကိယ်ေတာ် ှ င်အားအစဥ်အ မဲ ေထာမနာသီချင်းဆိပါမည်။

၆၂
ငါ့ကိဘရားသခင်ကယ်တင်ရန်ငါသည် စိတ် ှ ည်စွာ

ေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေနပါ၏။ ငါသည်ကိယ်ေတာ်ကိသာလ င်မီှခိပါ၏။

၂ ကိယ်ေတာ်သာလ င်ငါ၏ခိလံရာေကျာက်ေတာင်၊

ငါ့ကိကယ်တင်ေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ၏ရဲတိက်သဖွယ်ြဖစ်ေတာ်

မ၏။ ငါသည်အဘယ်အခါ၌မ အေရး ံ းနိမ့် ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ၃

သင်တိ့အေပါင်းသည်ယိမ်းယိင်လျက် ှ ိ ေသာ နံရံ ှ င့် ပိကျပျက်စီးလျက် ှ ိ ေသာြခံဝင်းက့ဲသိ့

အင်အားမ ှ ိ သည့်လတစ်ေယာက်အား အဘယ်မ ကာေအာင်တိက်ခိက် ကပါမည်နည်း။ ၄

သင်တိ့သည်သ့အားဂဏ်ြမင့်ရာမှဆဲွချရန် ကိသာ ကံစည် က၏။

သင်တိ့သည်လိမ်လည်ေြပာဆိရန် ှ စ်သက် က၏။ သ့အား တ်ြဖင့်ေကာင်းချီးေပးလျက်၊

စိတ်ထဲတွင်မကားကျိန်ဆဲ က၏။ ၅ ငါသည်ဘရားသခင်ကိသာလ င်မီှခိပါ၏။

ကိယ်ေတာ်အားေမ ာ်ကိးပါ၏။ ၆ ကိယ်ေတာ်သာလ င်ငါ၏ခိလံရာေကျာက် ေတာင်၊

ငါ့ကိကယ်တင်ေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ၏ရဲတိက်သဖွယ်ြဖစ်ေတာ်

မ၏။ ငါသည်အဘယ်အခါ၌မ အေရး ံ းနိမ့် ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ၇

ငါ၏ကယ်တင်ြခင်း ှ င့်ဂဏ်အသေရသည် ဘရားသခင်အေပ တွင်တည်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သာတန်ခိး ကီးသည့်ကာကွယ်ေသာ ေကျာက်ေတာင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ငါခိလံရာကားဘရားသခင်ေပတည်း။ ၈အချင်းလတိ့ဘရားသခင်အားအစဥ် အ မဲ ကိးစား ကေလာ့။

သင်တိ့၏ဒကအေပါင်းကိကိယ်ေတာ်အား ေဖာ်ြပ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မ၏။

၉ လသားတိ့သည်ထွက်သက်ဝင်သက်ေလမ သာ ြဖစ်ေပသည်။

လတိ့သည်ယတ်ြမတ်မဟအနတမသာြဖစ် က၏။ သတိ့အားချိန်ခွင်တွင်ချိန်စက်၍ ကည့်

ကေလာ့။ သတိ့သည်အချိန်မစီး။ ထွက်သက်ဝင်သက်ေလထက်ပင်ေပါ့ က၏။ ၁၀

အကမ်းဖက်မကိအားမကိး က ှ င့်။ လယက်မြဖင့်အကျိုးခံစားရလိမ့်မည်ဟ မေမ ာ်လင့် က ှ င့်။

သင်တိ့၏စည်းစိမ်ဥစာများသည် တိးပွားလာေစကာမယင်းတိ့ကိအားမကိး က ှ င့်။ ၁၁

ဘရားသခင်၌တန်ခိး ှ ိ ေတာ်မေကာင်း ကိလည်းေကာင်း ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ခိင် မဲေ ကာင်း

ကိလည်းေကာင်း တစ် ကိမ်မကကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်ကိ ငါ ကားခ့ဲရေလ ပီ။ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိယ်ေတာ်တိင်ပင်လအေပါင်း တိ့အား အကျင့်အေလျာက်ေကာင်းကျိုးဆိးကျိုးကိ

ချေပးေတာ်မပါ၏။

၆၃
အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၍ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားတမ်းတပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်စိတ်ေရာကိယ်ပါ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိေစာင့်ေမ ာ်တသပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဝိညာဥ်သည်ေရမ ှ ိ သည့် ေြမဆီလာက့ဲသိ့ေြခာက်ေသွ့ ွမ်းရိလျက်

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေတာင့်တပါ၏။ ၂ သန့် ှ င်းရာဌာနတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားဖး

ေြမာ်ခွင့်ကိ ကန်ေတာ်မျိုးအားေပးေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တန်ခိးေတာ် ှ င့်

ဘန်းအသေရေတာ်ကိဖးေြမာ်ခွင့်ေပးေတာ်မပါ။ ၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်သည်

အသက်ထက်ေကာင်းြမတ်ပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

ေထာမနာ ပပါမည်။ ၄ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အသက် ှ င်သမ ကာလ ပတ်လံး

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ပါမည်။ လက်အပ်ချီ၍ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်သိ့

ဆေတာင်းပတနာ ပပါမည်။ ၅ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဝိညာဥ်သည်ချို မိန်သည့်အစာကိ

စားသံးရသက့ဲသိ့ေကျနပ်ေရာင့်ရဲလျက်ေန ပါမည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားဝမ်းေြမာက်စွာေထာမနာ

သီချင်းဆိပါမည်။ ၆ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အိပ်ရာေပ တွင် လဲေလျာင်းလျက်ေနစဥ်

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေအာက်ေမ့သတိရပါ၏။ တစ်ညဥ့်လံးကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေကာင်းကိ

စဥ်းစားဆင်ြခင်လျက်ေနပါ၏။ ၇ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

ကန်ေတာ်မျိုးအားအစဥ်အ မဲကမ ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

အေတာင်ေတာ်အရိပ်ေအာက်၌ခိလံလျက် ဝမ်းေြမာက်စွာသီချင်းဆိပါ၏။ ၈

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားမီှတွယ် ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လက် ံ းေတာ်သည်လည်း

ကန်ေတာ်မျိုးအားေဘးမ့ဲလံ ခံစွာထား ေတာ်မပါ၏။ ၉ ကန်ေတာ်မျိုးအားသတ်ရန် ကိးစား ကသ

တိ့သည် မရဏာ ိင်ငံသိ့သက်ဆင်း ကရပါလိမ့် မည်။ ၁၀သတိ့သည်စစ်ပဲွတွင်ကျဆံး ကရ၍ သတိ့၏

ပ်အေလာင်းများကိဝံပေလွတိ့ စား ကပါလိမ့်မည်။ ၁၁ ဘရားသခင်သည်မင်း ကီးအားေအာင်ပဲွ

ေပးေတာ်မသြဖင့် မင်း ကီးသည်ဝမ်းေြမာက်ပါလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်အားြဖင့်

သစာကတိ ပသအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ် အား ေထာမနာ ပ ကလိမ့်မည်။

သိ့ရာတွင်မသားကိသံးေသာသတိ့၏ တ်များမကားပိတ်လျက်ေနရလိမ့်မည်။

၆၄
အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဒကေရာက်လျက် ှ ိ ပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်းပတနာကိ နားေညာင်းေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ရန်သများကိေ ကာက်လန့်၍ ေနပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုး၏အသက်ကိကယ်ေတာ်မပါ။ ၂ သယတ်မာတိ့၏လ ို ့ဝှက် ကံစည်မများ

မှလည်းေကာင်း၊ ဆိးညစ်သလစလေဝးတိ့၏ေဘးမှလည်း ေကာင်း ကွယ်ကာေတာ်မပါ။ ၃

သတိ့သည်မိမိတိ့၏လ ာကိ ားသဖွယ် ေသွး ကပါ၏။ သနား ကင်နာြခင်းကင်းမ့ဲေသာစကား

များြဖစ်ေသာ ြမားများကိချိန် ွယ် က၏။ ၄ သတိ့သည်အ ှ က်ကင်းမ့ဲစွာမိမိတိ့၏

မသားစကားများကိလျင်ြမန်စွာပျံ ့ ှ ံ ့ေစ က၏။ သတိ့သည်စက်ဆတ်ဖွယ်ေကာင်းေသာ

ဂံးေချာစကားများေြပာဆိကာ သေတာ်ေကာင်းတိ့၏အသေရကိဖျက် က၏။ ၅

သတိ့သည်ဆိးညစ်သည့်အမများကိ ကံစည် ရာတွင် အချင်းချင်းအားေပး က၏။

သတိ့သည်ေထာင်ေချာက်များထားရန်ေနရာကိ တိင်ပင် ပီးေနာက်

``ဤေထာင်ေချာက်များကိအဘယ်သမ ေတွ့ြမင် ိင်လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟဆိ က၏။ ၆

သတိ့သည်ဆိးညစ်သည့်အမများကိ ကံစည် ပီးလ င် ``လွန်စွာပါးနပ်လိမာသည့်အမကိငါတိ့ ကံစည်၍

ပီးေလ ပီ'' ဟဆိ က၏။ လ၏စိတ် ှ လံး ှ င့်အ ကံအစည်ကိသိ ှ ိ ရန်

လွန်စွာပင်ခက်ခဲနက်နဲလှပါသည်တကား။ ၇ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်ထိသတိ့အား

ြမားေတာ်ြဖင့်ပစ်ေတာ်မ၍ချက်ချင်းပင် ဒဏ်ရာရေစေတာ်မ၏။ ၈

သတိ့ေြပာဆိသည့်စကားများေ ကာင့်ပင်လ င် ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားေသေကပျက်စီး

ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ သတိ့ကိေတွ့ြမင်သအေပါင်းတိ့သည် ဦးေခါင်းကိခါ ကလိမ့်မည်။ ၉

ထိသအေပါင်းတိ့သည်ေ ကာက်လန့်လျက် ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မေသာအမကိ ဆင်ြခင်ကာ

ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမေတာ်များ အေကာင်းကိ ေြပာ ကား ကလိမ့်မည်။ ၁၀

ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာအမေတာ်ေ ကာင့် သေတာ်ေကာင်းအေပါင်းတိ့သည် င်လန်း

ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ထံေတာ်တွင် ခိလံ ကလိမ့်မည်။

စိတ် ှ လံးြဖူစင်ေြဖာင့်မတ်သအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပကလိမ့်မည်။
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၆၅
အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဆေတာင်းပတနာများကိ

နားေညာင်းေတာ်မတတ်သြဖင့် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ဇိအန်ေတာင်ေတာ်

ေပ တွင် ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာ ပထိက်ပါ၏။

မိမိတိ့ ပခ့ဲသည့်ကတိသစာဝတ်ကိေြဖ ထိက်ပါ၏။ လအေပါင်းတိ့သည်မိမိတိ့၏အြပစ်များ အတွက်

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် ကပါလိမ့်မည်။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏မှားယွင်းချက်များသည်

အလွန်ပင်များေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား အြပစ်ေြဖလတ်ေတာ်မပါ၏။ ၄

ဗိမာန်ေတာ်၌ေန၍အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် ေစရန် ကိယ်ေတာ် ှ င်ေ ွးချယ်ေသာသများသည်

မဂလာ ှ ိ ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အိမ်ေတာ်မှ

ေကာင်းြမတ်ေသာအရာများ၊သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့် ဗိမာန်ေတာ်မှေကာင်းချီးမဂလာများကိခံစား

ရ ှ ိ ကသြဖင့်ေရာင့်ရဲ ကပါလိမ့်မည်။ ၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏

ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မ၍ ေအာင်ပဲွကိခံေစေတာ်မပါ၏။

အ့ံ သဖွယ်အမတိ့ကိ ပေတာ်မလျက် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကယ်ေတာ်မပါ၏။

ကမာတစ်ဝန်းလံး ှ င့်ပင်လယ်ရပ်ေဝးတွင် ှ ိ  ကကန်ေသာသအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်

ှ င်အား ကိးစား ကပါ၏။ ၆ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်

ေတာင်များကိေနရာချထားေတာ်မလျက် တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ကိြပေတာ်မပါ၏။ ၇

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ပင်လယ်ေရြမည်ဟည်းသံ ှ င့် လိင်းလံးသံတိ့ကိ ငိမ်သက်ေစေတာ်မပါ၏။

လတိ့ န်းရင်းဆန်ခတ်သံများကိလည်း ငိမ်သက်ေစေတာ်မပါ၏။ ၈

ကိယ်ေတာ် ှ င်ြပေတာ်မေသာ နိမိတ်လကဏာများေ ကာင့်ကမာေြမတစ်ဝန်းလံး ှ ိ

လတိ့သည်ေကာက်လန့် ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မသည့်အမအရာများေ ကာင့်

ကမာေြမ ကီးတစ်စွန်းမှတစ်စွန်းသိ့တိင်ေအာင် င်လန်းဝမ်းေြမာက်သည့်ေကးေကာ်သံများ

ထွက်ေပ လာပါ၏။ ၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိးေရကိ ချေပးေတာ်မြခင်းအားြဖင့်ကမာေြမ ကီးကိ

ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်လျက်ေနေတာ်မေ ကာင်းကိ ေဖာ်ြပေတာ်မပါ၏။

ကမာေြမ ကီးကိေြမ သဇာထက်သန်ေစေတာ် မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ြမစ်ေချာင်းတိ့ကိေရ ှ င့်

ြပည့်ေစေတာ်မပါ၏။ ကမာေြမ ကီးတွင်ေကာက်ပဲသီး ှ ံ များကိ ြဖစ်ပွားေစေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်စီရင်ေတာ်မပံမှာဤသိ့တည်း။ ၁၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိးကိ ွာေစေတာ်မလျက်

ထွန်ယက်ထားသည့်လယ်ယာများကိစိစွတ် ေစေတာ်မပါ၏။ ထိေနာက်မိးေရြဖင့်ေြမဆီလာကိ

ေပျာ့ေစေတာ်မ ပီးလ င်ပျိုးပင်ငယ်များကိ ေပါက်ေစေတာ်မပါ၏။ ၁၁

ကိယ်ေတာ် ှ င်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မြခင်းေ ကာင့် ရိတ်သိမ်းရသည့်အသီးအ ှ ံ များကား

များြပားလှပါသည်တကား။ ကိယ်ေတာ် ှ င် ကေရာက်ေတာ်မရာအရပ်

တိင်း၌ ေပါများ ကယ်ဝမ ှ ိ ပါသည်တကား။ ၁၂ စားကျက်တိ့တွင်သိးအပ်

ဆိတ်အပ်များ ှ ိ ပါ၏။ ေတာင်ကန်းတိ့သည်သာယာ င်လန်းလျက် ှ ိ ပါ၏။ ၁၃

ကွင်းြပင်တိ့သည်သိးများ ှ င့်ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ချိုင့်ဝှမ်းတိ့သည်ဂျံ ုပင်များ ှ င့်ဖံးလမ်းလျက် ှ ိ ပါ၏။

အရာခပ်သိမ်းတိ့သည် င်လန်းစွာေအာ်ဟစ်၍ သီချင်းဆိလျက် ှ ိ  ကပါ၏။

၆၆
လအေပါင်းတိ၊့ထာဝရဘရားအားဝမ်းေြမာက်စွာ

ေအာ်ဟစ်၍ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂ ဘန်းအသေရ ှ ိ ေတာ်မေသာနာမေတာ်

အေကာင်းကိ သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိ

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၃ ``ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာအမတိ့သည်

အလွန်အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းလှပါသည်တကား။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တန်ခိးေတာ်သည်

ကီးမားလှသည်ြဖစ်၍ရန်သတိ့သည်ေ ှ ့ေတာ်တွင် ေကာက် ွံ ့ဝပ်တွား ကပါ၏။ ၄

ကမာေြမ ကီးေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိ ှ ိ ခိးဝတ် ပ ကပါ၏။

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာ ပ ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏နာမေတာ်အား

ေထာမနာသီချင်းဆိ ကပါ၏'' ဟ ဘရားသခင်အားေလာက်ထား ကေလာ့။ ၅

ဘရားသခင် ပေတာ်မေသာအမအရာများ၊ လတိ့တွင်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအ့ံ သ ဖွယ်ရာ

အမများကိလာ၍ ကည့် ကေလာ့။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်ပင်လယ်ကိကန်းေြမအြဖစ်သိ့

ေြပာင်းလဲေစေတာ်မသြဖင့် ငါတိ့ဘိးေဘးများသည်ြမစ်ကိ ေြခလျင်ြဖတ်ကးခ့ဲ က၏။

ထိအခါကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာ အမအရာအတွက်ငါတိ့သည်

င်လန်းဝမ်းေြမာက်ခ့ဲ က၏။ ၇ ကိယ်ေတာ်သည်ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်အားြဖင့်

အစဥ်အ မဲအပ်စိးေတာ်မ၍ လမျိုးတကာတိ့၏ေြခလှမ်းကိ ကည့်လျက် ေနေတာ်မ၏။

အဘယ်သမ ကိယ်ေတာ်အားမပန်ကန်ပါေစ ှ င့်။ ၈ လမျိုးအေပါင်းတိ၊့ငါတိ့၏ဘရားအား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ သင်တိ့၏ေထာမနာသံကိ ကားပါေစ။ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားမေသေစဘဲ

အသက်ချမ်းသာေပးေတာ်မခ့ဲပါ၏။ ငါတိ့အား ပိလဲေစေတာ်မမခ့ဲပါ။ ၁၀

အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား စစ်ေဆးေတာ်မပါ ပီ။

ေငွကိမီးြဖင့်ခတ်သက့ဲသိ့ကန်ေတာ်မျိုး တိ့အား စစ်ေဆးေတာ်မပါ ပီ။ ၁၁

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား ေထာင်ေချာက်တွင်ကျေစေတာ်မ၍

ေလးလံေသာဝန်ကိထမ်းေစေတာ်မပါ၏။ ၁၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ရန်သတိ့အားကန်ေတာ်မျိုး တိ့ကိ

ေကျာ်နင်းခွင့်ေပးေတာ်မပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်မီးေဘးေရေဘးတိ့ ှ င့် ကံေတွ့ရပါ၏။

သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားေဘးမ့ဲလံ ခံရာသိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါ ပီ။

၁၃ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အိမ်ေတာ် သိ့ မီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာကိယေဆာင်လာပါမည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကန်ေတာ်မျိုး ပခ့ဲသည့် ကတိသစာဝတ်ကိေြဖပါမည်။ ၁၄

ကန်ေတာ်မျိုးဒကေရာက်စဥ်အခါက၊ ကတိသစာထားခ့ဲသည့်အတိင်းကိယ်ေတာ် ှ င်အား

ဆက်သပါမည်။ ၁၅ကန်ေတာ်မျိုးသည်ယဇ်ပလင်ေပ တွင်မီး ိ ့ပေဇာ်ရန် သိးကိဆက်သပါမည်။

ကန်ေတာ်မျိုးသည် ွား ှ င့်ဆိတ်များကိ ယဇ်ပေဇာ်ပါမည်။ မီး ိ ့ရာယဇ်များမှမီးခိးသည်ေကာင်းကင်သိ့

တက်ပါလိမ့်မည်။ ၁၆ဘရားသခင်အားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသသအေပါင်းတိ၊့ လာ၍နားေထာင် ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အတွက်အဘယ်သိ့ ေကျးဇး ပေတာ်မေ ကာင်းကိငါေြပာမည်။

၁၇ ကမေတာ်မရန်ကိယ်ေတာ်၏ထံေတာ်သိ့ ငါေအာ်ဟစ်ခ့ဲ ပီ။

ကိယ်ေတာ်အားသီချင်းများြဖင့်ေထာမနာ ပခ့ဲ ပီ။ ၁၈ အကယ်၍ငါသည်မိမိ၏အြပစ်များကိ

လျစ်လ ၍ေနခ့ဲပါမ၊ ထာဝရဘရားသည်ငါ၏ဆေတာင်းပတနာကိ

နားေညာင်းေတာ်မမည်မဟတ်ပါ။ ၁၉ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်ငါ၏ေလာက်ထားချက်ကိ

အမှန်ပင် ကားေတာ်မေလ ပီ။ ငါ၏ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မေလ ပီ။ ၂၀

ဘရားသခင်သည်ငါ၏ဆေတာင်းပတနာကိ ပယ်ေတာ်မမသြဖင့်လည်းေကာင်း၊ငါ့ထံမှခိင် မဲေသာ

ေမတာေတာ်ကိ ပ်သိမ်းေတာ်မမသြဖင့်လည်းေကာင်း ငါသည်ကိယ်ေတာ်အားချီးမွမ်းေထာမနာ ပပါ၏။

၆၇
အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိသနားေတာ်မ၍

ေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါ။ က ဏာစိတ် ှ င့်က န်ေတာ်မျိုးတိ့အား

ကည့်ေတာ်မပါ။ ၂ သိ့မှသာလ င်ကမာသကမာသားအေပါင်း တိ့သည်

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အလိေတာ်ကိသိ ှ ိ  ကပါလိမ့်မည်။ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးေတာ်ကိသိ ကပါ လိမ့်မည်။ ၃ အိ ဘရားသခင်၊

လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ေထာမနာ ပ ကပါေစေသာ။

လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ေထာမနာ ပ ကပါေစေသာ။ ၄

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လတိ့အားေြဖာင့်မှန်စွာ တရားစီရင်ေတာ်မ၍

လမျိုးတကာတိ့အားလမ်းြပပိ့ေဆာင်ေတာ် မသြဖင့် သတိ့သည်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာ

သီချင်းဆိ ကပါေစေသာ။ ၅ အိ ဘရားသခင်၊ လမျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

ေထာမနာ ပ ကပါေစေသာ။ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ေထာမနာ ပပါေစေသာ။ ၆

ေြမ ကီးသည်အသီးအ ှ ံ များကိြဖစ်ပွားေစ ပီ။ ငါတိ့၏ဘရားသည်ငါတိ့အား

ေကာင်းချီးေပးေတာ်မ ပီ။ ၇ ဘရားသခင်သည်ငါတိ့အားေကာင်းချီး ေပးေတာ်မ ပီ။

ကမာအရပ်ရပ် ှ ိ လအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ့ ိ ေသကပါေစေသာ။

၆၈
ဘရားသခင်သည်ထေတာ်မ၍ကိယ်ေတာ်၏ ရန်သများကိကဲွလွင့်ေစေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်ကိမန်းေသာသတိ့သည်အေရးနိမ့်၍ ထွက်ေြပး က၏။ ၂

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားေလတွင်လွင့်ပါ သွားေသာ မီးခိးက့ဲသိ့လွင့်စင်သွားေစေတာ်မ၏။

ဖေယာင်းသည်မီးေ ှ ့တွင်အရည်ေပျာ်သက့ဲသိ့ လယတ်မာတိ့သည်ဘရားသခင်၏ေ ှ ့တွင်

ေသေကျပျက်စီး က၏။ ၃ သေတာ်ေကာင်းတိ့မကားကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်

ဝမ်းေြမာက် င်လန်း က၏။ သတိ့သည်အလွန်ပင်ေပျာ် င် က၍ ဝမ်းေြမာက်စွာေ ကးေ ကာ် က၏။ ၄

ဘရားသခင်အားသီချင်းဆိ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်အားေထာမနာ

သီချင်းဆိ ကေလာ့။ မိးတိမ်ကိစီးေတာ်မေသာအ ှ င်၏အတွက်

လမ်းခရီးကိြပင်ဆင် ကေလာ့။ ထိအ ှ င်၏နာမေတာ်ကားထာဝရဘရား ြဖစ်သတည်း။

ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ၅ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ဗိမာန်ေတာ်တွင်

ကိန်းဝပ်ေတာ်မေသာဘရားသခင်သည် မိဘမ့ဲသများကိေစာင့်ေ ှ ာက်၍မဆိးမ

များကိ ကာကွယ်ေတာ်မ၏။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်အေဖာ်မ့ဲသတိ့အားအိမ်

ေထာင် ှ င့် ေနထိင်ခွင့်ကိေပးေတာ်မ၍ အကျဥ်းခံရသတိ့ကိအေ ှ ာင်အဖဲွ ့မှ

လွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်အားပန်ကန် ကသတိ့ သည်ကား

ေသွ့ေြခာက်သည့်အရပ်တွင်ေနထိင် ကရလိမ့်မည်။ ၇ အိ ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏လစေတာ်အား လမ်းြပပိ့ေဆာင်ကာေတာက ာရကိြဖတ်၍
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ချီတက်ေတာ်မေသာအခါ၌ ၈ ေြမ ကီးသည်တန်လပ်၍မိးေကာင်းကင်မှ

မိး ွာပါ၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ် သိနာေတာင်၏ဘရားတည်းဟေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသည် ကလာေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်ပါ၏။ ၉

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိးကိသည်းထန်စွာ ွာေစ သြဖင့် ပင်ပန်း ွမ်းနယ်လျက်ေနသည့်ြပည်ေတာ်ကိ

ြပန်လည်၍လန်းဆန်းေစေတာ်မပါ၏။ ၁၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်သည်ထိအရပ်တွင်

ေနထိင် က၏။ ဆင်းရဲ ွမ်းပါးသတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ေကာင်းြမတ်ေတာ်မြခင်းေကာင့်ဖလံလျက် ှ ိ

ကပါ၏။ ၁၁ ဘရား ှ င်အမိန့်ေတာ် ှ ိ ၍အမျိုးသမီး အေြမာက်အြမားသည်

`` ှ င်ဘရင်များ ှ င့်သတိ့၏စစ်သည်ဗိလ်ေြခ တိ့သည် ဆတ်ေြပး ကေလ ပီ'' ဟသတင်းလင့် က၏။

အမျိုးသမီးတိ့သည်မိမိတိ့အိမ်များတွင် လက်ရပစည်းများကိခဲွေဝ က၏။ ၁၃

ယင်းပစည်းများမှာေ ေရာင်ေြပာင်လက်ေသာ အေမွးအေတာင်များ ှ ိ သည့်

ေငွြဖင့်ဖံးအပ်ေသာချိုးငှက် ပ်များြဖစ်သည်။ (သင်တိ့အချို ့သည်စစ်ပဲွဝင်ေသာေန့တွင်

အဘယ်ေ ကာင့်သိးြခံများ၌ေနခ့ဲသနည်း။) ၁၄ အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်သည်

ဇာလမန်ေတာင်ေပ တွင်ဘရင်မင်းတိ့ကိ ကဲွလွင့်ေစေတာ်မေသာအခါထိေတာင်ေပ တွင်

မိးပွင့်များကျေစေတာ်မ၏။ ၁၅ ဗာ ှ န်ေတာင်သည်လွန်စွာ ကီးမားလှပါေပသည်။

ေတာင်ထိပ်များစွာ ှ ိ သည့်ေတာင်ြဖစ်ပါသည် တကား။ ၁၆ ကီးမားသည့်ေတာင်ထိပ်များမှသင်သည်

အဘယ်ေကာင့်ဘရားသခင်ကိန်းဝပ်ေတာ် မရန် ေ ွးချယ်ထားသည့်ေတာင်ေတာ်ကိမထီေလးစား

စိတ်ြဖင့် ကည့်ပါသနည်း။ ထာဝရဘရားသည်ထိေတာင်ေပ တွင်ထာဝစဥ် ကိန်းဝပ်ေတာ်မမည်။ ၁၇

ထာဝရဘရားသည်အင်အား ကီးမားသည့် စစ်ရထားေထာင်ေပါင်းများစွာ ှ င့်

သိနာေတာင်မှသန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့် အရပ်သိ့ ကလာေတာ်မ၏။ ၁၈

ကိယ်ေတာ်သည်သံ့ပန်းများကိေခ ေဆာင်၍ ြမင့်ေသာအရပ်သိ့တက် ကေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ပန်ကန်သတိ့၏ထံမှ လက်ေဆာင်ပဏာများကိခံယေတာ်မ၏။

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည်ထိအရပ် တွင် ကိန်းဝပ်ေတာ်မမည်။ ၁၉

ငါတိ့၏ဝန်ထပ်များကိေန့စဥ်ေန့တိင်း သယ်ေဆာင်ေတာ်မေသာထာဝရဘရားအား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့ကိကယ်ေတာ်မေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၀

ငါတိ့၏ဘရားသည်ကယ်ေတာ်မေသာဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်ကားထာဝရဘရား၊

ငါတိ့အားေသေဘးမှကယ်ဆယ်ေတာ် မေသာ ငါတိ့၏ဘရား ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၁

ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏ရန်သများ ှ င့် အြပစ် ပ မဲ ပေနသများ၏ဦးေခါင်းကိ

ဧကန်အမှန်ခတ်ြဖတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၂ ဘရားသခင်က``သင်တိ့သည်ရန်သများ၏

ေသွးအိင်တွင်ေလာက်သွား ိင် ကေစရန် ှ င့် သင်တိ့၏ေခွးများသည်သတိ့၏ေသွးကိ

အလိ ှ ိ သမ လျက်ေသာက် ိင် ကေစရန် သတိ့အားဗာ ှ န်ြပည်မှငါြပန်လည်ေခ ေဆာင် ခ့ဲမည်။

သမဒရာေရနက် ကီးထဲမှြပန်လည်ေခ ေဆာင် ခ့ဲမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ အိ ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်ေအာင်စစ်ချီေတာ်မြခင်း၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏အ ှ င်ဘရားသခင်သည်

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်သိ့ ကဝင်ေတာ်မြခင်းကိ လေပါင်းတိ့ေတွ့ြမင် ကပါ၏။

၂၅ သီချင်းသီဆိသများသည်ေ ှ ့မှလိက်၍ တရိယာတီးမတ်သများကေနာက်မှလိက်

ကပါ၏။ ပတ်သာတီးမတ်သအမျိုးသမီးငယ်များကမ အလယ်မှလိက်ပါ ကပါ၏။

၂၆ ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်အစည်းအေဝးတွင် ဘရားသခင်အားေထာမနာ ပေလာ့။

ယာကပ်၏သားေြမးအေပါင်းတိ၊့ထာဝရ ဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂၇

ချီတက်လာေသာထိလစထဲတွင်ဦးစွာ အငယ်ဆံးြဖစ်ေသာဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်များ၊

ထိေနာက်ယဒေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်အ ွယ် ဝင်များ၊ သတိ့ေနာက်မှဇာဗလန် ှ င့်နဿလိ

ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်အ ွယ်ဝင်များလိက်ပါ က၏။ ၂၈ အိ ဘရားသခင်၊

ှ င်ဘရင်များကိယ်ေတာ်ထံလက်ေဆာင်များ ဆက်သရာေယ  ှ င်လင် မိ ့ ှ ိ ဗိမာန်ေတာ်မှ

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အတွက်အသံး ပေတာ်မ ခ့ဲေသာ တန်ခိးေတာ်ကိြပေတာ်မပါ။

၃၀ ကေတာမှသားရဲတိရစာန်ြဖစ်သည့်အီဂျစ် ြပည်ကိ ဆံးမေတာ်မပါ။

ွားလားဥသဘများ ှ င့်ေနာက်လိက် ွားပျိုများတည်းဟေသာလမျိုးများ သည်

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားဦး တ်ပျပ်ဝပ်၍ လက်ေဆာင် ပဏာဆက်သလာသည်တိင်ေအာင်သတိ့အား

ဆံးမေတာ်မပါ။ စစ်တိက်ရန် ှ စ်သက်ေသာလမျိုးတိ့ကိကဲွလွင့် ေစေတာ်မပါ။

၃၁ အီဂျစ်ြပည်မှသံတမန်များသည်အထံ ေတာ်သိ့ လာ ကပါလိမ့်မည်။

ဆဒန်ြပည်သားတိ့သည်လက်အပ်ချီ၍ ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ

ပ ကပါလိမ့်မည်။ ၃၂ ေလာက ိင်ငံအေပါင်းတိ၊့ဘရားသခင်အား သီချင်းဆိ၍ချီးမွမ်း ကေလာ့။

ေ ှ းမဆွကတည် ှ ိ ေနသည့်မိးေကာင်းကင်တွင် ကြမန်းေတာ်မေသာဘရား ှ င်အား

ေထာမနာသီချင်းဆိ ကေလာ့။ ကျယ်စွာမိန့် မက်ေတာ်မေသာအသံကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၃၄

ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ်ကိထတ်ေဖာ် ေကညာ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်ကျက်သေရေတာ်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အေပ တွင်လမ်းမိး၍ ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်သည်

မိးေကာင်းကင်၌ထင် ှ ားလျက် ှ ိ ၏။ ၃၅ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်မှ ကလာေတာ်မေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် သည် ိ ေသေကာက် ွံ ့ဖွယ်ြဖစ်ပါသည်တကား။

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လစေတာ်အားတန်ခိး ှ င့် စွမ်းရည်ကိေပးေတာ်မ၏။

ဘရားသခင်အားေထာမနာ ပကေလာ့။

၆၉
အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။

ေရသည်ကန်ေတာ်မျိုး၏လည်မျိုတိင်ေအာင် ေရာက်လျက်ေနပါ ပီ။ ၂

ကန်ေတာ်မျိုးသည်နက်လှေသာ ံ ့ထဲတွင်က ံ ေနပါ ပီ။ ေြခနင်းစရာေြမမာမ ှ ိ ပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေရနက်ထဲသိ့ေရာက်လျက် ှ ိ ပါ၏။ လိင်းလံးများသည်ကန်ေတာ်မျိုးအား

လမ်းမိး ကပါေတာ့မည်။ ၃ ကမေတာ်မရန်ေအာ်ဟစ်ရသြဖင့်ကန်ေတာ်မျိုးသည်

ေမာပန်း ွမ်းနယ်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး၏လည်ေချာင်းသည်နာလျက်ေနပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကမေတာ်မရန် ေမ ာ် ကည့်ရဖန်များသြဖင့်မျက်စိများသည် ေညာင်းလျက်ေနပါ ပီ။ ၄

ကန်ေတာ်မျိုးအားအေကာင်းမ့ဲမန်းေသာ သတိ့၏အေရအတွက်သည်ကန်ေတာ်မျိုး

ဦးေခါင်းမှဆံပင်ထက်ပိ၍များပါ၏။ လိမ်လည်ေြပာဆိ၍ကန်ေတာ်မျိုးအား

ရန်ဘက် ပသတိ့သည်ခွန်အား ကီး ကပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးအားသတ်ြဖတ်လိ ကပါ၏။

သတိ့အားကန်ေတာ်မျိုးမခိးမယသည့် ပစည်းဥစာများကိြပန်၍ေပးရပါ၏။ ၅ အိ

ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏အြပစ်များကိကိယ်ေတာ် ထံေတာ်မှ ဖံးကွယ်၍မရပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးအဘယ်မ မိက်မဲသည်ကိ ကိယ်ေတာ် ှ င်သိေတာ်မပါ၏။ ၆

အန တန်ခိး ှ င် အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားယံ ကည်ကိးစားသတိ့သည်

ကန်ေတာ်မျိုး၏အတွက်ေ ကာင့်အ ှ က်မကဲွ ကရပါေစ ှ င့်။ အိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားဝတ် ပကိးကွယ်သတိ့သည်

ကန်ေတာ်မျိုး၏အတွက်ေ ကာင့် ဂဏ်အသေရမပျက်ရ ကပါေစ ှ င့်။ ၇

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အတွက် ေစာ်ကားြခင်းကိခံရပါ၏။ အလွန်အ ှ က်ကဲွရပါ၏။

၈ ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ၏ညီအစ်ကိတိ့တွင် သစိမ်းတစ်ရံဆံက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

မိသားစတွင်လည်းတစ်ကန်းတစ် ိင်ငံသား က့ဲသိ့လည်းေကာင်းြဖစ်၍ေနပါ၏။ ၉

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဗိမာန်ေတာ်ကိစဲွလမ်းမသည် ကန်ေတာ်မျိုး၏စိတ်အတွင်း၌မီးက့ဲသိ့

ဟန်းဟန်းေတာက်ေလာင်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေစာ်ကားေြပာဆိေသာ

စကားများသည်ကန်ေတာ်မျိုးအားေစာ်ကား ေြပာဆိေသာစကားများြဖစ်ပါ၏။ ၁၀

ကန်ေတာ်မျိုးသည်အစာေ ှ ာင်ြခင်းအားြဖင့် မိမိကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချေသာအခါလတိ့သည်

ကန်ေတာ်မျိုးအားေစာ်ကား ကပါ၏။ ၁၁ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေလ ာ်ေတကိဝတ်ေသာ အခါ

သတိ့သည်ေြပာင်ေလှာင် ကပါ၏။ ၁၂ သတိ့သည်လမ်းများတွင်ကန်ေတာ်မျိုးအေကာင်းကိ

ေြပာဆိ ကပါ၏။ ေသေသာက် ကူးသတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုး

အေကာင်းကိေတးဖဲွ ့၍ဆိ ကပါ၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်ကန်ေတာ်မျိုးအဖိ့မှာမ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်ထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပပါမည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏မဟာေမတာေတာ်ကိ

ေထာက်၍လည်းေကာင်း၊ ကယ်ေတာ်မမည်ဟကိယ်ေတာ် ှ င်ထားေတာ်မသည့်

ကတိေတာ်ကိေထာက်၍လည်းေကာင်း ေတာင်းေလာက်ထားချက်ကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။ အိ

ဘရားသခင်၊ အလိေတာ် ှ ိ ချိန်၌ကန်ေတာ်မျိုး၏ ဆေတာင်းပတနာကိေြဖ ကားေတာ်မပါ။ ၁၄

ံ ့ ွံ တွင်မက ံ မနစ်ေစရန်ကန်ေတာ်မျိုးအား ကယ်ေတာ်မပါ။ ရန်သများ၏ေဘးမှလည်းေကာင်း၊

ေရနက်ရာမှလည်းေကာင်းကယ်ဆယ်ေတာ်မပါ။ ၁၅ ကန်ေတာ်မျိုးအားေရလမ်းမိးေစေတာ်မမပါ ှ င့်။

ေရနက်ရာတွင်နစ် မပ်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ သချုင်းတွင်းသိ့သက်ဆင်းေစေတာ်မမ ပါ ှ င့်။ ၁၆ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်သည် ေကာင်းြမတ်သည်ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုး၏

ပန် ကားြခင်းကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လွန်စွာသနား ကင်နာ

ေတာ်မတတ်သည်ြဖစ်၍ ကန်ေတာ်မျိုးအားလှည့်၍ ကည့်ေတာ်မပါ။

၁၇ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံအားမျက် ှ ာေတာ်ကိ လဲေတာ်မမပါ ှ င့်။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်အတိဒကေရာက်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ပန် ကားချက်ကိယခပင်

နားေညာင်းေတာ်မပါ။ ၁၈ ကလာေတာ်မ၍ကန်ေတာ်မျိုးကိကယ်ေတာ် မပါ။

ရန်သများ၏လက်မှကယ်ဆယ်ေတာ်မပါ။ ၁၉ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အဘယ်မ အေစာ်ကား

ခံရ၍ အဘယ်မ အ ှ က်ကဲွအသေရပျက်ရသည်ကိ ကိယ်ေတာ် ှ င်သိေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သ အေပါင်းကိ ြမင်ေတာ်မပါ၏။ ၂၀

အေစာ်ကားခံရသြဖင့်ကန်ေတာ်မျိုးသည် စိတ် ှ လံး ေကကဲွ၍စိတ်ပျက်အားေလျာ့လျက်ေနပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးသည် ကင်နာမကိေတာင့်တေသာ အခါ သနားမည့်သကိမေတွ့ရပါ။
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စိတ်သက်သာမကိေတာင့်တေသာအခါ စိတ်သက်သာေစမည့်သမ ှ ိ ပါ။ ၂၁

ကန်ေတာ်မျိုးဆာေလာင်မွတ်သိပ်ေသာအခါ ရန်သတိ့သည်အဆိပ်ကိေကး ကပါ၏။

ေရငတ်ေသာအခါပန်းရည်ကိတိက် က ပါ၏။ ၂၂ သတိ့၏စားေသာက်ပဲွများသည်သတိ့

ပျက်စီးရာပျက်စီးေ ကာင်းြဖစ်ပါေစေသာ။ သတိ့ကျင်းပသည့် မပဲွများသည်လည်း

သတိ့ ပိလဲေ ကာင်းြဖစ်ပါေစေသာ။ ၂၃ သတိ့သည်မြမင် ိင် ကေစရန်သတိ့၏ မျက်စိကိ

ကွယ်ေစေတာ်မပါ။ သတိ့၏ခါးများကိလည်းအစဥ်အ မဲ ချိနဲ့ေစေတာ်မပါ။ ၂၄

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အမျက်ေတာ်ကိသတိ့ အေပ သိ့ သွန်းေလာင်းေတာ်မ၍အမျက်ေတာ်အဟန်သည်

သတိ့အားမီေစေတာ်မပါ။ ၂၅ သတိ့၏တဲစခန်းများသည်လသဆိတ်ညံရာ

အရပ်များအြဖစ်ြဖင့်ကျန်ရစ်ပါေစေသာ။ သတိ့၏တဲများအတွင်း၌လတစ်ဦးတစ်ေယာက် မ

အသက် ှ င်လျက်ကျန်ရစ်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၆ ထိသတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ဒဏ်ခတ်ခ့ဲေသာသ

တိ့ကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲ ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ထိခိက်ဒဏ်ရာရေစခ့ဲေသာ သတိ့

ခံရသည့်ေဝဒနာအေကာင်းကိေြပာဆိ ကပါ၏။ ၂၇ သတိ့၏အြပစ် ှ ိ သမ ကိစာရင်း ပ၍

မှတ်သားထားေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးေတာ် ကိ

သတိ့အားခံစားခွင့်ေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၈ သတိ့၏နာမည်များသည်အသက် ှ င်သများ

စာရင်းစာေစာင်မှပယ်ဖျက်ြခင်းခံရပါေစေသာ။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်တွင်

စာရင်းမဝင်သများြဖစ် ကပါေစ ေသာ။ ၂၉ သိ့ရာတွင်ကန်ေတာ်မျိုးသည်နာကျင်၍

စိတ်ပျက်အားေလျာ့လျက် ှ ိ ပါ၏။ အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးအားချီပင့်၍ကယ်ေတာ်မပါ။ ၃၀

ကန်ေတာ်မျိုးသည်သီချင်းအားြဖင့်ဘရားသခင်အား ေထာမနာ ပပါမည်။

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းြခင်းအားြဖင့် ကိယ်ေတာ်၏ ကီးြမတ်ေတာ်မပံကိထတ် ေဖာ် ေကညာပါမည်။

၃၁ ယင်းသိ့ ပသည်ကိထာဝရဘရားသည် ွားပေဇာ်သကာထက်ပိ၍ ှ စ်သက်ေတာ်

မလိမ့်မည်။ ထွား ကိင်းသန်မာေသာ ွားလားကိပေဇာ် သည်ထက်

ပိ၍ ှ စ်သက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၂ ဤအချင်းအရာကိြမင်ေသာအခါ ှ ဥ်းဆဲ

ခံရသတိ့သည်ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်ကိဝတ် ပကိးကွယ်သတိ့သည်

အားတက် ကလိမ့်မည်။ ၃၃ ထာဝရဘရားသည်ချို ့တ့ဲ ွမ်းပါးသတိ့၏

ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မ၏။ အကျဥ်းခံေနရေသာမိမိ၏လစေတာ် အား

ေမ့ေလျာ့ေတာ်မမပါ။ ၃၄ ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီး၊ပင်လယ် ှ င့်ပင်လယ် ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ၊့

ဘရားသခင်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၃၅ ကိယ်ေတာ်သည်ဇိအန်ေတာင်ကိကယ်ဆယ်ေတာ် မ၍

ယဒ မိ ့တိ့ကိြပန်၍တည်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်သည်ထိ မိ ့များတွင်

ေနထိင် ကလျက်တိင်းြပည်ကိပိင်ဆိင် က လိမ့်မည်။ ၃၆ ကိယ်ေတာ့်အေစခံများ၏သားေြမးတိ့သည်

တိင်းြပည်ကိအေမွခံရလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်အားချစ်ေသာသတိ့သည်ထိြပည်တွင်

ေနထိင် ကရလိမ့်မည်။

၇၀ အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။ အိ ထာဝရဘရား၊

ယခပင်ကန်ေတာ်အားကမေတာ်မပါ။ ၂ကန်ေတာ်မျိုးအားသတ်ရန် ကိးစားသတိ့သည်

အေရး ံ းနိမ့်၍ကစဥ့်ကရဲြဖစ် ကပါေစ ေသာ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆင်းရဲဒကများကိအေကာင်း ပ၍

ဝမ်းေြမာက် ကသတိ့သည်တပ်လန်၍ကဲွ က ပါေစေသာ။ ၃

ကန်ေတာ်မျိုးအားေြပာင်ေလှာင် ကသတိ့သည် အေရး ံ းနိမ့်သည့်အတွက်

အလွန်ေကာက်လန့် ကပါေစေသာ။ ၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်သ

အေပါင်းတိ့သည်ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကပါ ေစေသာ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးေတာ်

အတွက် ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကသအေပါင်းတိ့ သည် ``ဘရားသခင်သည်အလွန် ကီးြမတ်ေတာ်မ

ပါေပသည်'' ဟအစဥ်မြပတ်ချီးကး ကပါေစေသာ။ ၅ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အားအင်ချိနဲ့လျက်

ဆင်းရဲ၍ေနပါ၏။ အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးထံသိ့လျင်ြမန်စွာ ကလာ ေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ကန်ေတာ်မျိုး၏

ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးအားကမရန်အလျင်အြမန် ကေတာ်မပါ။

၇၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ့်ထံခိလံရန်ကန်ေတာ်မျိုးချဥ်းကပ် ပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးအားအဘယ်အခါ၌မ အေရး ံ းနိမ့်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်တရားမ တေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ ကန်ေတာ်မျိုးအားကမေတာ်မပါ။

ကယ်ဆယ်ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ပန် ကားချက်ကိနားေညာင်း ၍ ကယ်ေတာ်မပါ။ ၃

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးခိလံရာ ေကျာက်ေတာင်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးအားကာကွယ်ရန်အတွက်ခိင်ခ့ံ သည့် ရဲတိက်ြဖစ်ေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးခိလံေသာ၊ ကန်ေတာ်မျိုးကိကာကွယ်ေသာအ ှ င် ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ၄

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊ကန်ေတာ်မျိုးအား သယတ်မာတိ့၏ေဘးမှကယ်ေတာ်မပါ။

ရက်စက်ဆိးညစ်သတိ့၏လက်မှကယ်ေတာ် မပါ။ ၅ အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိေမ ာ်ကိး ပါ၏။ ငယ် ွယ်စဥ်အခါမှစ၍ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

ကိးစားခ့ဲပါ၏။ ၆ ကန်ေတာ်မျိုးသည်တစ်သက်လံးကိယ်ေတာ် ှ င် ကိ မီှခိခ့ဲပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးေမွးဖွားချိန်မှစ၍ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား

ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မခ့ဲပါ ပီ။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိအစဥ်

မြပတ် ေထာမနာ ပပါမည်။ ၇ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏အတွက်

ခိင်ခ့ံသည့် ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မသြဖင့် ကန်ေတာ်မျိုးသည်လတိ့ေ ှ ့တွင်စံနမနာ

ြဖစ်ပါ၏။ ၈ တစ်ေန့လံးကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င် အား ေထာမနာ ပ၍

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိ ထတ်ေဖာ်ေ ကညာပါ၏။ ၉

ယခအခါ၌ကန်ေတာ်မျိုးသည်အိမင်းေသာ ေကာင့် ကန်ေတာ်မျိုးအားပစ်ပယ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။

ယခအခါမစွမ်းမသန်ေသာေကာင့် ကန်ေတာ်မျိုးအားစွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၀

ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သများသည်ကန်ေတာ် မျိုးအား သတ်လိ ကသြဖင့်ေဆွးေ ွး ကံစည် က ပါ၏။

၁၁ ``သ၏ဘရားသည်သ့ကိစွန့်ပစ်ေလ ပီ။ သ့အားကယ်ဆယ်မည့်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ

မ ှ ိ ေတာ့သြဖင့် သ့ကိလိက်ဖမ်း ကကန်အ့ံ'' ဟသတိ့ဆိ ကပါ၏။ ၁၂ အိ ဘရားသခင်၊

ေဝးေဝးေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားသခင်၊ကန်ေတာ်မျိုး အား

ကမရန်အလျင်အြမန် ကေတာ်မပါ။ ၁၃ ကန်ေတာ်မျိုးကိတိက်ခိက် ကသတိ့သည်

အေရး ံ းနိမ့်၍ပျက်စီးဆံးပါး ကပါေစေသာ။ ကန်ေတာ်မျိုးထိခိက်ဒဏ်ရာရေအာင်

ကိးစား ကသတိ့သည် အ ှ က်ကဲွ၍အသေရပျက် ကပါေစေသာ။ ၁၄

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားအစဥ်ပင် ေစာင့်ေမ ာ်ပါမည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားအဖန်ဖန်အခါခါ

ေထာမနာ ပပါမည်။ ၁၅ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င် ေကာင်းြမတ်ေတာ်မပံကိေြပာ ကားပါမည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးသည် ကန်ေတာ်မျိုးနားလည် ိင်သည်ထက်ပိ၍ နက်နဲပါ၏။

သိ့ရာတွင်ထိေကျးဇးေတာ်အေကာင်းကိ ကန်ေတာ်မျိုးသည်တစ်ေန့လံးေြပာ ကားပါမည်။

၁၆ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ်ကိ အမီှ ပ၍ ကန်ေတာ်မျိုးသွားလာပါမည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၊ကိယ်ေတာ် ှ င်သာလ င် ေကာင်းြမတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ကန်ေတာ်မျိုးထတ်ေဖာ်ေ ကညာပါမည်။ ၁၇ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားငယ် ွယ်စဥ်

အခါမှစ၍သွန်သင်ေတာ်မခ့ဲသည်ြဖစ်ရာ၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်

မေသာ အ့ံ သဖွယ်ရာအမတိ့ကိယေန့တိင်ေအာင် ေြပာ ကားလျက် ှ ိ ပါ၏။ ၁၈

ယခအခါ၌ကန်ေတာ်မျိုးသည်အသက် ကီး၍ ဆံပင်ြဖူလျက်ေနပါ ပီ။ အိကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးကိစွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေနာင်လာလတံ့ေသာ

သားစဥ်ေြမးဆက်အေပါင်းတိ့အား ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ် ေတာ်

အေကာင်းကိထတ်ေဖာ်ေ ကညာလျက် ှ ိ ေနစဥ် ကန်ေတာ်မျိုး ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါ။ ၁၉ အိ

ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားမ တမသည် မိးေကာင်းကင်တိင်ေအာင်ေရာက် ှ ိ ပါ၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကီးြမတ်သည့်အမအရာများကိ ပေတာ်

မ ပီ ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ကိယ်ေတာ် ှ င် ှ င့်တသတစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ပါ။

၂၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား များြပားဆိး ွားေသာေဘးဒကများ ှ င့်

ေတွ့ ကံေစေတာ်မေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားြပန်၍

အားအင်ြပည့်ဝေစေတာ်မလျက်ေသေဘးမှ ကယ်ေတာ်မပါလိမ့်မည်။ ၂၁

ကန်ေတာ်မျိုးအားယခင်အခါကထက် ပိမိ ကီးြမင့်ေစေတာ်မ၍ ှ စ်သိမ့်မကိ တစ်ဖန်

ေပးေတာ်မပါလိမ့်မည်။ ၂၂ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အမှန်ပင်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

ေစာင်းတီး၍ေထာမနာ ပပါမည်။ အိ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားသခင်၊

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သစာေတာ် အေကာင်းကိေထာမနာ ပပါမည်။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ် ေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မသည့်

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေစာင်းတီး၍◌့ မသီချင်း များြဖင့် ချီးမွမ်းပါမည်။ ၂၃

ကိယ်ေတာ် ှ င်အတွက်ေစာင်းကိတီးစဥ် ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဝမ်းေြမာက်စွာ

သီချင်းဆိပါမည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ကယ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍

ကန်ေတာ်မျိုးသည်စိတ်ေရာကိယ်ပါ သီချင်းဆိပါမည်။ ၂၄ကန်ေတာ်မျိုးအားအကျိုးယတ်ေစရန်

ှ ာ ကံသတိ့သည်အေရး ံ းနိမ့်၍အသေရပျက် ရ က ပီြဖစ်ေသာေကာင့်

ကိယ်ေတာ် ှ င်ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မြခင်း တရားအေကာင်းကိတစ်ေန့လံးေြပာကား ပါမည်။

၇၂ အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ် ှ င့်အညီ စီရင်ဆံးြဖတ်

ိင်ရန်မင်း ကီးအားသွန်သင်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်အားတရားမ တစွာ
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အပ်ချုပ် ိင်ေစရန်လည်းေကာင်း၊ ဆင်းရဲေသာသတိ့ကိတရားေတာ် ှ င့်အညီ

အပ်စိး ိင်ေစရန်လည်းေကာင်း ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားမ တမအတိင်း

စီရင် ိင်ခွင့်ကိမင်း ကီးအားေပးေတာ် မပါ။ ၃ တိင်းြပည်တွင်သာယာဝေြပာ၍တရား မ တမ

စိးမိးြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။ ၄ မင်း ကီးသည်ဆင်းရဲသတိ့အားမ တစွာ တရားစီရင်ဆံးြဖတ်ပါေစေသာ။

ချို ့တ့ဲ ွမ်းပါးသတိ့အားကမေတာ်မပါ ေစေသာ။ ဖိစီး ှ ိပ်စက်သတိ့အား ှ ိမ်နင်းေတာ်မပါ ေစေသာ။ ၅

ေနသည်ထွန်းလင်းလျက်၊လသည်အလင်းေရာင် ေပးလျက်ေနသမ ကာလပတ်လံး

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်သည် ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကာလအစဥ်အဆက်

ေကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကပါေစေသာ။ ၆ မင်း ကီးသည်လယ်ယာများအေပ သိ့ ွာချသည့်

မိးက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ေြမြပင်ေပ သိ့ကျေရာက်လာသည့်မိးေပါက် များ

က့ဲသိ့လည်းေကာင်းြဖစ်ပါေစေသာ။ ၇ မင်း ကီး၏လက်ထက်၌တရားမ တမ စိးမိးပါေစေသာ။

လသည်အလင်းေရာင်ေပးလျက်ေနသမ ကာလပတ်လံးသာယာဝေြပာမ ှ ိ ပါ

ေစေသာ။ ၈ မင်း ကီးသည်ပင်လယ်တစ်ြပင်မှတစ်ြပင် တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း၊

ဥဖရတ်ြမစ်မှေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် လည်းေကာင်း အပ်စိးလိမ့်မည်။ ၉

သဲက ာရ ှ ိ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် မင်း ကီး၏ ေ ှ ့ေတာ်၌ဦး တ် ကပါလိမ့်မည်။

မင်း ကီး၏ရန်သများသည်ေြခေတာ်ရင်းတွင် ပျပ်ဝပ် ကပါလိမ့်မည်။ ၁၀

စပိန်ြပည် ှ င့်ကန်းများမှ ှ င်ဘရင်တိ့သည် အခွန်ဆက်သ ကပါလိမ့်မည်။

အာေရဗျြပည် ှ င့်အဲသေရာပိြပည်မှ ှ င်ဘရင်များသည်လက်ေဆာင်ပဏာများကိ

ယေဆာင်လာ ကပါလိမ့်မည်။ ၁၁ ဘရင်အေပါင်းတိ့သည်မင်း ကီး၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်

ပျပ်ဝပ် ကပါလိမ့်မည်။ လမျိုးတကာတိ့သည်လည်းမင်း ကီး၏ အေစကိ ခံ ကပါလိမ့်မည်။ ၁၂

မင်း ကီးသည်မိမိအားဟစ်ေခ  ကသည့် ဆင်းရဲသတိ့အားလည်းေကာင်း၊ ချို ့တ့ဲ ွမ်းပါး၍ခိကိးရာမ့ဲသတိ့

အားလည်းေကာင်းကယ်ဆယ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ချို ့တ့ဲဆင်းရဲသတိ့ကိသနားေတာ်မ၍

သတိ့၏ အသက်ကိကယ်ေတာ်မ၏။ ၁၄ သတိ့၏အသက်သည်မင်း ကီး၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်

အဖိးထိက်သည်အေလျာက်ဖိစီး ှ ိပ်စက်မ ှ င့် အ ကမ်းဖက်မများမှသတိ့ကိကယ်ဆယ် ေတာ်မ၏။ ၁၅

မင်း ကီးသည်သက်ေတာ် ှ ည်ပါေစေသာ။ အာေရဗျြပည်မှေ များကိလက်ေဆာင်ပဏာ

အြဖစ်ရ ှ ိ ပါေစေသာ။ လတိ့သည်မင်း ကီး၏အတွက်အစဥ်ဆေတာင်း ပတနာများ ပ ကပါေစေသာ။

ဘရားသခင်သည်မင်း ကီးအားအစဥ်အ မဲ ေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါေစေသာ။ ၁၆

တိင်းြပည်အတွင်း၌စားနပ်ရိကာေပါများပါ ေစေသာ။ ေလဗ န်ေတာင်တွင်သစ်ေတာများြဖင့်

ဖံးအပ်လျက် ှ ိ သက့ဲသိ့ ေတာင်ကန်းများသည်ေကာက်ပဲသီး ှ ံ များ ြဖင့် ဖံးအပ်လျက် ှ ိ ပါေစေသာ။

မိ ့ ကီးများ ှ ိ လဦးေရသည်ကွင်းြပင် ှ ိ ြမက်က့ဲသိ့ထထပ်ေပါများပါေစေသာ။ ၁၇

မင်း ကီး၏နာမေတာ်သည်တည် မဲပါ ေစေသာ။ ဂဏ်သတင်းေတာ်သည်ေနက့ဲသိ့အစဥ်အ မဲ

တည်ေနပါေစေသာ။ ဘရားသခင်သည်မင်း ကီးအားေကာင်းချီး ေပးေတာ်မ

သက့ဲသိ့လမျိုးတကာတိ့သည် မိမိတိ့အားလည်းေကာင်း၊ေကာင်းချီးေပးေတာ် မရန်

ဘရားသခင်ထံေတာင်းေလ ာက် ကပါေစေသာ။ ၁၈ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားတည်း ဟေသာ

ထာဝရဘရားကိေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သာလ င်ဤသိ့အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းသည့်

အမတိ့ကိ ပေတာ်မ၏။ ၁၉ ဘန်း ကီးေသာနာမေတာ်ကိအစဥ်အ မဲ ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ကမာေြမ ကီးတစ်ြပင်လံး၌ဘန်းေတာ် ှ င့် ြပည့်ပါေစေသာ။ အာမင်။ အာမင်။ ၂၀

ဤတွင်ေယ ှ ဲ ၏သားဒါဝိဒ်၏ဆေတာင်းပတနာ များ ပီးဆံး၏။

၇၃ ဘရားသခင်သည်စိတ် ှ လံးြဖူစင်သန့် ှ င်း သများ ြဖစ်သည့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

အမှန်ပင် ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။ ၂ သိ့ရာတွင်သယတ်မာတိ့ေကာင်းစားသည်ကိ

ြမင်ရေသာအခါ ေမာက်မာသတိ့ကိမ လိစိတ် ှ ိ သြဖင့်ငါ သည် ခလတ်တိက်၍လဲလပါ ပီ။

ငါ၏ေြခတိ့သည်လည်းတိမ်းေချာ်လ ပီ။ ၄ ထိသတိ့သည်ေဝဒနာမခံစားရ က။

ကျန်းမာသန်စွမ်းသများြဖစ် က၏။ ၅ သတိ့သည်အြခားသများက့ဲသိ့ေဝဒနာ မခံရ က။

အြခားသများက့ဲသိ့ဒကမေရာက်ရ က။ ၆ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်မာန်မာနကိလည်ဆဲွ

တန်ဆာက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ အ ကမ်းဖက်မကိဝတ်လံက့ဲသိ့လည်း ေကာင်း ဝတ်ဆင် က၏။ ၇

သတိ့၏စိတ် ှ လံးမှမေကာင်းမများကိထတ်ေဖာ်၍သတိ့၏စိတ်သည်ယတ်မာသည့်အ ကံအစည်

များကိေတွးေတာလျက်ေန က၏။ ၈ သတိ့သည်သတစ်ပါးတိ့အားြပက်ရယ် ပကာ

ညစ်ညမ်းသည့်အရာများကိေြပာဆိ က၏။ ေမာက်မာလျက်သတစ်ပါးတိ့အား ှ ိပ်စက်

ှ ဥ်းဆဲရန် ကံစည် က၏။ ၉ သတိ့သည်ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ ဘရား

သခင်အားေစာ်ကားသည့်စကားကိေြပာဆိလျက်၊ ကမာေပ  ှ ိ လတိ့အားေမာက်မာစွာအမိန့်ေပး က၏။

၁၀ ထိေကာင့်ဘရားသခင်၏လစေတာ်ပင်လ င် သတိ့ဘက်သိ့ပါလျက်သတိ့ေြပာသမ ေသာ

စကားကိယံ ကေလသည်။ ၁၁ သတိ့က``ဘရားသခင်သည်သိေတာ်မလိမ့်မည် မဟတ်။

အြမင့်ြမတ်ဆံးအ ှ င်သည်ေတွ့ြမင်ေတာ်မ လိမ့်မည် မဟတ်'' ဟဆိတတ် က၏။ ၁၂

ဤကားသယတ်မာတိ့ ပ ကပံပင်ြဖစ်ေပသည်။ သိ့ေသာ်သတိ့သည်ေကာင်းစား၍အစဥ်ပင်

စည်းစိမ်ချမ်းသာတိးလျက်ေန က၏။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်မိမိစိတ် ှ လံးကိ

ြဖူစင်သန့် ှ င်းေစလျက်အြပစ်မ ပဘဲေန သည်မှာ အချည်း ှ ီးေပေလာ။ ၁၄ အိ

ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားတစ်ေန့လံး ဒကေရာက်ေစေတာ်မပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားနံနက်တိင်း ဒဏ်ခတ်ေတာ်မပါ ပီ။ ၁၅

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဤနည်းအတိင်းေြပာဆိ ခ့ဲလ င် ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်ကိကိယ်စား ပ၍

ေြပာဆိသည်မဟတ်ပါ။ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဤအြခင်းအရာကိ

သိ ှ ိ နားလည်ရန် ကိးစား၍စဥ်းစားဆင်ြခင် ပါ၏။ သိ့ရာတွင်ယင်းကိနားလည် ိင်ရန်လွန်စွာ ခက်ခဲပါ၏။

၁၇ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ်၏ဗိမာန်ေတာ် ထဲသိ့ ေရာက် ှ ိ သည့်အခါကျမှသာလ င်

သယတ်မာတိ့အဘယ်သိ့နိဂံးချုပ်ရ က မည်ကိ သိ ှ ိ နားလည်လာပါ၏။ ၁၈

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတိ့အားေြခေချာ်တတ်သည့် ေနရာများတွင်ေြခေချာ်ေစေတာ်မ၍

ဆံးပါးပျက်စီးေစေတာ်မပါမည်။ ၁၉ သတိ့သည်ချက်ချင်းပင်ေသေကပျက်စီး ကပါ၏။

သတိ့၏ေနာက်ဆံးြဖစ်အင်သည်ေကာက်မက်ဖွယ် ေကာင်းလှပါ၏။ ၂၀ အိ

ထာဝရဘရား၊ သတိ့သည်နံနက်ချိန်၌ေပျာက်ကွယ် သွားသည့် အိပ်မက် ှ င့်တပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င် ိးထေတာ်မေသာအခါသတိ့သည် ေပျာက်ကွယ်သွား ကပါ၏။

၂၁ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွ၍ စိတ်နာ ကည်းေသာအခါ ၂၂

တိရစာန်က့ဲသိ့မိက်မဲသြဖင့်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ေ ှ ့ေတာ်၌အသိပညာမ ှ ိ ပါ။ ၂၃

သိ့ေသာ်လည်းကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ထံေတာ်ပါးတွင်အစဥ်အ မဲေနပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လည်းကန်ေတာ်မျိုး၏ လက်ကိဆဲွကိင်ထားေတာ်မပါ၏။ ၂၄

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားအ ကံေပး၍ လမ်းြပေတာ်မ ပီးလ င်ေနာက်ဆံး၌

ကန်ေတာ်မျိုးအားချီးြမင့်ရန်လက်ခံေတာ်မ လိမ့်မည်။ ၂၅ကန်ေတာ်မျိုးမှာကိယ်ေတာ် ှ င်မှလဲွ၍

ေကာင်းကင်ဘံတွင်အဘယ်သ ှ ိ ပါသနည်း။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကန်ေတာ်မျိုး ှ င့် ှ ိ ေတာ်မလ င်

ကမာေြမေပ ၌အဘယ်အရာကိလိပါေတာ့ မည်နည်း။ ၂၆ကန်ေတာ်မျိုး၏ကိယ်စိတ်သည်အင်အား

ချိနဲ့လာပါလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ စွမ်းအားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်မှတစ်ပါး မည်သ့ကိမ မလိပါ။ ၂၇

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားစွန့်ပစ် ကသတိ့သည် အကယ်စင်စစ် ေသေကျပျက်စီးရ ကပါလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားသစာေဖာက်သတိ့ကိ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတ်သင်ဖျက်ဆီးေတာ်မလိမ့်မည်။

၂၈ သိ့ေသာ်လည်းကန်ေတာ်မျိုးအဖိ့မှာမဘရားသခင်၏ အပါးေတာ်တွင်ေနရြခင်း၊

အ ှ င်ဘရား၏ထံေတာ်၌ခိလံရြခင်း ှ င့် ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမေတာ်အေပါင်းကိ

ထတ်ေဖာ်ေကညာရြခင်းတိ့သည်လွန်စွာြမတ် ိးဖွယ် ြဖစ်ပါသည်တကား။

၇၄ အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဘယ်ေကာင့်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားဤသိ့စွန့်ပစ်၍ ထားေတာ်မပါသနည်း။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏လစေတာ်အား အစဥ်အ မဲ အမျက်ထွက်၍ေနေတာ်မပါမည်ေလာ။ ၂

ေ ှ းအခါကေ ွးေကာက်ေတာ်မခ့ဲသည့် လစေတာ်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်အြဖစ်ြဖင့်

ကန်ဘဝမှေ ွး တ်ဝယ်ယေတာ်မခ့ဲသည့် လစေတာ်ကိသတိရေတာ်မပါ။

ယခင်ကကိယ်ေတာ် ှ င်ကိန်းဝပ်ေတာ်မခ့ဲရာ ဇိအန်ေတာင်ကိသတိရေတာ်မပါ။ ၃

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ရန်သများသည် ဗိမာန်ေတာ်အတွင်းမှ ှ ိ သမ ေသာအရာ

တိ့ကိ ဖျက်ဆီးပစ် ကပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကလာေတာ်မ၍လံးဝ

ပျက်စီးေနသည့်အရာများကိ ကည့် ေတာ် မပါ။ ၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ရန်သတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်ထဲ၌

ေအာင်သံေ ကးေကာ် ကပါ ပီ။ ဗိမာန်ေတာ်တွင်ေအာင်လံများကိစိက်ထ က

ပါ ပီ။ ၅ သစ်ခတ်သမားများသည်ပဆိန်ြဖင့်သစ်ပင်များကိ ခတ်လဲှသက့ဲသိ့ ၆

သတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်သစ်သားပန်းပလက်ရာ များကိ ပဆိန်တင်းပတ်များြဖင့် ိက်ချိုးပစ် ကပါ၏။

၇ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဗိမာန်ေတာ်ကိ မီး ိ ့ ကပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကိးကွယ်ဝတ် ပရာဌာနေတာ်ကိ ဖိဖျက်၍ညစ်ညမ်းေစ ကပါ၏။ ၈

သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားနာလန်မထ ိင်ေအာင် ေချမန်းလိ ကပါ၏။

တိင်းြပည်တွင် ှ ိ သမ ေသာဝတ် ပကိးကွယ်ရာ ဌာနတိ့ကိမီး ိ ့ပစ် ကပါ၏။ ၉

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘာသာတရားဆိင်ရာ အမှတ်အသားများအားလံးပင်မ ှ ိ ေတာ့ပါ။

ပေရာဖက်များလည်းမ ှ ိ ေတာ့ပါ။ အဘယ်မ  ကာေအာင်ဤသိ့ြဖစ်ေနမည်ကိ အဘယ်သမ မသိပါ။ ၁၀

အိ ဘရားသခင်၊ ရန်သများသည်အဘယ်ကာလတိင်ေအာင် ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေြပာင်ေလှာင်လျက်

ေန ကပါမည်နည်း။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏နာမေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ
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ေစာ်ကား ကပါမည်ေလာ။ ၁၁အဘယ်ေကာင့်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကမရန်

ြငင်းဆန်ေတာ်မပါသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်လက်ပိက်၍ေနေတာ်မပါ သနည်း။ ၁၂

သိ့ေသာ် အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အစမလကတည်းကပင်လ င်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိ

အ ကိမ်ေပါင်းများစွာကယ်ေတာ်မခ့ဲပါ ပီ။ ၁၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မဟာတန်ခိးေတာ်ြဖင့်

ပင်လယ်ကိ ှ စ်ြခမ်းကဲွေစ၍ ေရသရဲတိ့၏ဦးေခါင်းများကိခဲွေတာ်မ ပါ၏။ ၁၄

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေရနဂါး ကီးေလဝိသန် ၏ ဦးေခါင်းများကိေချမန်းေတာ်မ၍

အေသေကာင်ကိေတာက ာရ ှ ိ သားရဲ တိရစာန်တိ့အားစားရန်ေပးအပ်ေတာ်မ

ပါ၏။ ၁၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေချာင်းေရ ှ င့်စမ်းေရကိ ေပါက်ေစေတာ်မ၍

ြမစ် ကီးများကိခန်းေြခာက်ေစေတာ်မပါ၏။ ၁၆ ေန့ ှ င့်ညကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၍ေန ှ င့်လကိ

ေနရာချေတာ်မပါ၏။ ၁၇ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကမာေြမ ကီး၏နယ် နိမိတ်ကိ

သတ်မှတ်ေတာ်မ၍ေ ွဥတ ှ င့်ေဆာင်းဥတကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မပါ၏။ ၁၈ သိ့ရာတွင် အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ရန်သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င် အား ြပက်ရယ် ပ ကသည်ကိလည်းေကာင်း၊

သတိ့သည်ဘရားမ့ဲ၍ကိယ်ေတာ် ှ င်အား မထီမ့ဲြမင် ပ ကသည်ကိလည်းေကာင်းသတိရေတာ်မပါ။ ၁၉

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိကိးရာမ့ဲသည့်လစေတာ်အား ရက်စက် ကမ်း ကတ်ေသာရန်သများ၏

လက်တွင် စွန့်ပစ်ထားေတာ်မမပါ ှ င့်။ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲြခင်းခံေနရေသာကိယ်ေတာ် ှ င်၏

လစေတာ်အားေမ့ေလျာ့ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၀ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ ှ င့်ကိယ်ေတာ် ှ င် ပထားသည့်

ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိသတိရေတာ်မပါ။ တိင်းြပည် ှ ိ ေမှာင်ကျရာအရပ်တိင်းတွင် အ ကမ်းဖက်မ ှ ိ ပါ၏။ ၂၁

ဖိစီး ှ ိပ်စက်ြခင်းခံရသတိ့အားအ ှ က်ကဲွ ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ယင်းဆင်းရဲသများသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

ေထာမနာ ပ ကပါေစေသာ။ ၂၂ အိ ဘရားသခင်၊ ထေတာ်မ၍ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အာဏာကိ

တည်ေစေတာ်မပါ။ ဘရားမ့ဲသတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားတစ်ေန့လံး

ြပက်ရယ် ပ ကသည်ကိသတိရေတာ်မပါ။ ၂၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ရန်သတိ့အမျက်ထွက်၍ဟစ် ေအာ်သံ၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားရန်ဘက် ပသတိ့၏အစဥ်မြပတ် ေအာ်သံတိ့ကိေမ့ေလျာ့ေတာ်မမပါ ှ င့်။

၇၅ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကပါ၏။

အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဘယ်မ  ကီးြမတ်ေတာ်မ

သည်ကိထတ်ေဖာ်ေ ကညာ၍ ပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ်ရာများအေကာင်း ကိ

ေြပာ ကား ကပါ၏။ ၂ ဘရားသခင်က``တရားစီရင်မည့်အချိန်ကိ ငါသတ်မှတ်ထားေလ ပီ။

ငါသည်ေြဖာင့်မှန်စွာတရားစီရင်မည်။ ၃ ကမာေြမ ကီး ှ င့်တကွသက် ှ ိ သတဝါ

အေပါင်းတိ့သည် တန်လပ် ကေစကာမ ငါသည်ကမာေြမ ကီး၏အေြခခံအတ်ြမစ်တိ့ကိ

တည်တ့ံခိင် မဲေစမည်။ ၄ ငါဤသိ့အမိန့် ှ ိ ၏။ သယတ်မာတိ့အားမ ကားမဝါ က ှ င့်။ ၅

မာန်မာနမေထာင်လား က ှ င့်။ ၆ တရားစီရင်ေသာသသည်အေ ှ ့အရပ်သိ့မဟတ်

အေနာက်အရပ်မှေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေတာင်အရပ်သိ့မဟတ်ေြမာက်အရပ်မှ

ေသာ်လည်းေကာင်းေပ ထွက်လာသည်မဟတ်။ ၇တရားစီရင်ေတာ်မေသာအ ှ င်ကားဘရားသခင်ပင်

ြဖစ်ေပသည်။ ကိယ်ေတာ်သည်အချို ့ေသာသတိ့ကိအြပစ်ဒဏ် စီရင်ေတာ်မလျက်

အချို ့တိ့ကိလွတ် ငိမ်းချမ်းသာေစေတာ်မ၏။ ၈ ထာဝရဘရားသည်အမျက်ေတာ်တည်းဟေသာ

အလွန်ြပင်းသည့်စပျစ်ရည်ထည့်ထားေသာ ခွက်ဖလားကိလက်ေတာ်တွင်ကိင်ထားေတာ်မ၏။

ထိစပျစ်ရည်ကိကိယ်ေတာ်ေလာင်းချ ေတာ်မေသာအခါ

သယတ်မာအေပါင်းတိ့သည်ေသာက် ကကန်၏။ သတိ့သည်တစ်စက်မ မကျန်ေအာင်ေသာက်

ကကန်၏။ ၉ သိ့ရာတွင်ငါမကားယာကပ်၏ ဘရားအေကာင်းေတာ်ကိအစဥ်မြပတ် ေြပာ ကားပါမည်။

ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာသီချင်းဆိမည်။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်သည်သယတ်မာတိ့၏တန်ခိး အာဏာကိ

ချိုး ှ ိမ်ေတာ်မမည်။ သေတာ်ေကာင်းတိ့၏တန်ခိးအာဏာကိမကား တိးတက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။

၇၆
ယဒြပည်တွင်ဘရားသခင်ကိသိ က၏။ ဣသေရလြပည်တွင်ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်သည်

ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။ ၂ ကိယ်ေတာ်၏အိမ်ေတာ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်

ှ ိ ေပသည်။ ကိယ်ေတာ်သည်ဇိအန်ေတာင်ေပ တွင် ကိန်းဝပ်ေတာ်မ၏။ ၃

ထိအရပ်တွင်ကိယ်ေတာ်သည်ရန်သတိ့၏ ြမား၊ဒိင်းလား၊ ား ှ င့်လက်နက် ှ ိ သမ တိ့ကိ

ချိုးဖျက်ေတာ်မ၏။ ၄ အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည်လွန်စွာဘန်းတန်ခိး ကီး ပါသည်တကား။

ရန်သတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းရာေတာင် ိးများမှ ကိယ်ေတာ်ြပန်လည် ကလာေတာ်မသည်မှာ

ဂဏ်ကျက်သေရ ှ ိ လှပါသည်တကား။ ၅ ရန်သတိ့၏ရဲရင့်သည့်စစ်သည်များသည်

မိမိတိ့၌ ှ ိ သည့်ပစည်းဥစာများကိ ဆံး ံ းရ ကလျက်ယခအခါ ေသဆံး ကေလကန် ပီ။

သတိ့၏စွမ်းအား ှ င့်က မ်းကျင်မတိ့သည် အချည်း ှ ီးသာြဖစ်ခ့ဲသည်။ ၆ အိ ယာကပ်၏ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င် ခိမ်းေြခာက်ေတာ်မလိက်ေသာ အခါ၊ ြမင်းများ ှ င့်ြမင်းစီးသရဲတိ့သည်လဲကျ

ေသဆံး ကပါ၏။ ၇ သိ့ရာတွင် အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်အားလအေပါင်းတိ့သည်

ေကာက်လန့် ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာအခါ

အဘယ်သသည်ေ ှ ့ေတာ်တွင် ရပ်တည် ိင်ပါမည်နည်း။ ၈ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏စီရင်ချက်ကိ

ေကာင်းကင်ဘံမှေ ကညာေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကမာေပ  ှ ိ ဖိ ှ ိပ် ှ ဥ်းပန်း ြခင်း

ခံရ ကသတိ့အားကယ်ေတာ်မရန်အတွက် ထ၍စီရင်ချက်ချမှတ်ေတာ်မေသာအခါ၊ ကမာသည်

ေကာက်လန့်၍ဆိတ်ဆိတ်ေန ကပါ၏။ ၁၀ လတိ့၏ေဒါသသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားပိ၍

ေထာမနာ ပြခင်းအကျိုးကိြဖစ်ေပ ေစပါ လိမ့်မည်။ စစ်ပဲွတွင်မေသဘဲအသက် ှ င်ကျန်ရစ်သတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်၏ပဲွေတာ်များကိေစာင့်ထိန်း ကပါလိမ့်မည်။ ၁၁သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား

ထား ှ ိ ခ့ဲသည့်ကတိသစာဝတ်ကိေြဖ ကေလာ့။ နီးနားဝန်းကျင် ှ ိ လမျိုးတကာတိ၊့

ကိယ်ေတာ်၏ထံေတာ်သိ့လက်ေဆာင်ပဏာများကိ ယေဆာင်ခ့ဲ ကေလာ့။

ဘရားသခင်သည်မိမိအားလတိ့ ေ ကာက်လန့်ေစေတာ်မ၏။ ၁၂

ကိယ်ေတာ်သည်မာန်မာန ကီးသမင်းသား တိ့၏ စိတ်ကိ ှ ိမ့်ချေတာ်မလျက်ဘန်း ကီးသည့်

ဘရင်တိ့အားထိတ်လန့်တန်လပ်ေစေတာ်မ၏။

၇၇ ငါသည်ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ကျယ်စွာ ေအာ်ဟစ်၏။ ငါသည်ကျယ်စွာေအာ်ဟစ်သြဖင့်

ကိယ်ေတာ် ကားေတာ်မ၏။ ၂ ဒကေရာက်ချိန်၌ငါသည်ထာဝရဘရား

ထံေတာ်သိ့ ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။ တစ်ညလံးလက်အပ်ချီ၍ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။

သိ့ရာတွင်စိတ်သက်သာရာမရ ိင်ပါ။ ၃ ငါသည်ဘရားသခင်အေကာင်းကိေအာက်ေမ့

ဆင်ြခင်ေသာအခါသက်ြပင်းချရ၏။ ေလးနက်စွာေတွးေတာေသာအခါငါသည်

စိတ်ပျက်အားငယ်ရ၏။ ၄ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားတစ်ညလံးအိပ်ေပျာ်ခွင့်ကိ

ေပးေတာ်မမပါ။ ငါသည်ပပင်ေသာကေရာက်ရလွန်းသြဖင့် စကားပင်မေြပာ ိင်ပါ။ ၅

ငါသည်ကန်လွန်သွားသည့်ေန့ရက်များအေကာင်း ကိ စဥ်းစား၍လွန်ေလ ပီးသည့် ှ စ်များကိ

ေအာက်ေမ့သတိရပါ၏။ ၆ တစ်ညလံးငါသည်ဆင်ြခင်စဥ်းစားလျက်ေနစဥ်၊ ၇

ဤသိ့မိမိကိယ်ကိေမး၏။ ``ဘရား ှ င်သည်ငါတိ့ကိအစဥ်အ မဲ စွန့်ပစ်ေတာ်မမည်ေလာ။

ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားအဘယ်အခါ၌မှ ြပန်၍ ှ စ်သက်ေတာ်မမေတာ့ ပီေလာ။ ၈

ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့ကိချစ်ေတာ်မမေတာ့ ပီေလာ။ကတိေတာ်သည်လည်းပျက်ေလ ပီေလာ။ ၉

ဘရားသခင်သည်သနား ကင်နာရန် ေမ့ေလျာ့ေတာ်မ ပီေလာ။ က ဏာေတာ်အစားအမျက်ေတာ်ကိ

ြပေတာ်မ ပီေလာ။'' ၁၀ ထိ့ေနာက်``ဘရားသခင်၌တန်ခိးမ ှ ိ ေတာ့ သြဖင့်

ငါ့အတွက်အနာ ကည်းဆံးြဖစ်သည်'' ဟ ငါေြပာဆိေနမိ၏။ ၁၁ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာ ထးြမတ်သည့်အမအရာတိ့ကိေအာက်ေမ့

သတိရပါမည်။ အတိတ်ကာလ၌ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မခ့ဲေသာ

အ့ံ သဖွယ်ရာတိ့ကိြပန်လည်သတိရပါမည်။ ၁၂ ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မခ့ဲသမ ေသာအမတိ့ကိ

စဥ်းစားပါမည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ကီးြမတ်သည့်အမေတာ်တိ့ကိ ဆင်ြခင်ပါမည်။

၁၃ အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မသမ တိ့သည် ြမင့်ြမတ်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်က့ဲသိ့အဘယ်ဘရားမ မ ကီး ြမတ်ပါ။ ၁၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ထးဆန်းေသာ

နိမိတ်လကဏာများကိြပေတာ်မေသာ ဘရားြဖစ်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏ဘန်းတန်ခိးေတာ်

တိ့ကိ လမျိုးတကာတိ့အားြပေတာ်မခ့ဲပါ၏။ ၁၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်တည်းဟေသာ

ယာကပ် ှ င့်ေယာသပ်တိ့၏အမျိုးအ ွယ်များကိ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်ကယ်ေတာ်မပါ၏။

၁၆ အိ ဘရားသခင်၊ ေရတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိြမင်ေသာအခါ

ေကာက် ွံ ့ ကပါ၏။ ပင်လယ်ေရနက်ရာအရပ်တိ့သည်လည်း တန်လပ် ကပါ၏။ ၁၇

မိးတိမ်တိ့သည်မိးကိ ွာသွန်းေပးပါ၏။ ေကာင်းကင်ြပင်တွင်မိး ကိးပစ်လျက်

အရပ်ေလးမျက် ှ ာတွင်လ ပ်စစ်များလက်ပါ၏။ ၁၈ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏မိး ကိးသံသည်ြမည်ဟည်း

ထွက်ေပ လာလျက် လ ပ်ပန်းလ ပ် ွယ်တိ့သည်လည်းကမာ တစ်ဝန်းလံးကိလင်းေစပါ၏။

ေြမ ကီးသည်ထိတ်လန့်တန်လပ်ပါ၏။ ၁၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ပင်လယ်ြပင်တွင်

ေလာက်သွားေတာ်မ၍နက် ိင်းေသာ သမဒရာကိ ြဖတ်ေကျာ်ေတာ်မပါ၏။

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေြခေတာ်ရာများ ကိမ မေတွ့မြမင် ိင်ပါ။ ၂၀

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့၏ ကွပ်ကဲမြဖင့် မိမိ၏လစေတာ်အားသိးထိန်းသဖွယ်

ပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါ၏။
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၇၈ ငါ၏အမျိုးသားတိ၊့ငါ၏သွန်သင်ချက်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။

ငါေြပာသည့်စကားကိအာ ံ စိက် ကေလာ့။ ၂ ဘိးေဘးတိ့ေြပာ ကားခ့ဲသြဖင့်ငါတိ့

ကားသိရသည့် ၃ အတိတ်ကာလမှလ ို ့ဝှက် နက်နဲေသာအရာများအေကာင်းကိ

သင်တိ့အားငါစကားပံများြဖင့် ှ င်း ြပမည်။ ၄ ယင်းတိ့ကိငါတိ့သည်သားေြမးများထံမှ

ထိမ်ဝှက်၍ထားမည်မဟတ်။ ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ် ှ င့် ကီးြမတ်ေသာ

အမေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာ အ့ံ သဖွယ်ရာအမတိ့ကိလည်းေကာင်း

ေနာက်လမျိုးဆက်အားေဖာ်ြပမည်။ ၅ ကိယ်ေတာ်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဥပေဒများကိလည်းေကာင်း၊ ယာကပ်အမျိုးအ ွယ်တိ့အားပညတ်ေတာ်

များကိလည်းေကာင်းေပးအပ်ေတာ်မခ့ဲ၏။ ပညတ်ေတာ်များကိသားေြမးတိ့အား

တစ်ဆင့်သွန်သင်ေပး ိင် ကရန် ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့ဘိးေဘးတိ့အား မှာ ကားဆင့်ဆိေတာ်မ၏။ ၆

ဤသိ့ ပေတာ်မြခင်းမှာ၊ေနာက်လမျိုးဆက် သည် ပညတ်ေတာ်တိ့ကိသိ ှ ိ နားလည်လျက်

မိမိတိ့၏သားေြမးတိ့အားတစ်ဆင့်ြပန်၍ သွန်သင်ေပး ိင် ကေစရန်ြဖစ်၏။

၇ ဤနည်းအားြဖင့်ယင်းသားေြမးတိ့သည် ဘရားသခင်ကိကိးစားလာကာ

ကိယ်ေတာ် ပေသာအမအရာတိ့ကိ မေမ့မေလျာ့ဘဲပညတ်ေတာ်တိ့ကိအစဥ်

ေစာင့်ထိန်း ကေပလိမ့်မည်။ ၈ သတိ့သည်ဘရားစကားကိနားမေထာင်ဘဲ

ပန်ကန်တတ်ေသာဘိးေဘးတိ့က့ဲသိ့မြဖစ် ေတာ့ေပ။ ထိဘိးေဘးတိ့ကားအဘယ်အခါကမ

ဘရားသခင်ကိစဲွ မဲစွာကိးစားမမ ှ ိ ခ့ဲ က။ ကိယ်ေတာ်၏အေပ ၌လည်းအစဥ်အ မဲ သစာမေစာင့် က။ ၉

ေလးြမားကိကိင်စဲွတိက်ခိက် ကေသာ ဧဖရိမ်အမျိုးသားတိ့သည်စစ်ပဲွဝင်ရေသာေန့၌

ထွက်ေြပး ကကန်၏။ ၁၀ သတိ့သည်ဘရားသခင် ှ င့်မိမိတိ့ ပထားသည့်

ပဋိညာဥ်ကိမေစာင့်ထိန်း က။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ်ကိလိက်နာရန် ြငင်းဆန် က၏။

၁၁ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာ အမအရာများကိလည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာထးဆန်းသည့် နိမိတ်လကဏာများကိလည်းေကာင်းေမ့ေလျာ့

ကေလကန် ပီ။ ၁၂ အီဂျစ်ြပည်ေဇာနလွင်ြပင်တွင်သတိ့၏ ဘိးေဘးတိ့၏မျက်ေမှာက်၌

ထာဝရဘရားသည်ထးဆန်းသည့်နိမိတ် လကဏာများကိြပေတာ်မ၏။ ၁၃

ကိယ်ေတာ်သည်ပင်လယ်ကိ ှ စ်ြခမ်းကဲွေစ၍ ေရကိစပံေစ ပီးလ င်သတိ့အား ြဖတ်ကးေစေတာ်မ၏။

၁၄ ေန့အချိန်၌ကိယ်ေတာ်သည်မိးတိမ်တိက် အားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ တစ်ညပတ်လံးမီးအလင်းေရာင်

အားြဖင့်လည်းေကာင်းသတိ့အားလမ်းြပ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ကိယ်ေတာ်သည်ေတာက ာရတွင်

ေကျာက်ေဆာင်ကိခဲွ၍နက် ိင်းရာမှေရကိ ထိသတိ့အားတိက်ေတာ်မ၏။ ၁၆

ကိယ်ေတာ်သည်ေကျာက်ေဆာင်မှ စမ်းေရထွက်ေစလျက်ြမစ်သဖွယ် စီးဆင်းေစေတာ်မ၏။ ၁၇

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ဘရားသခင်အား ြပစ်မှား မဲြပစ်မှားလျက် အြမင့်ြမတ်ဆံးြဖစ်ေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ

သဲက ာရတွင်ပန်ကန် က၏။ ၁၈ သတိ့သည်စားလိသည့်အစားအစာကိ

ေတာင်းဆိြခင်းအားြဖင့်တမင်သက်သက် ဘရားသခင်အားေသွးစမ်း က၏။ ၁၉

``ဘရားသခင်သည်ေတာက ာရတွင်ငါတိ့အား အစားအစာကိေပး ိင်ပါမည်ေလာ။ ၂၀

ေကျာက်ေဆာင်ကိကိယ်ေတာ် ိက်လိက်ေသာ အခါ အ ှ ိန်ြပင်းသည့်ေချာင်းသဖွယ်ေရထွက်လာ

သည်မှာ မှန်ပါ၏။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားအစားအစာကိ

ေကး ိင်ပါမည်ေလာ။ မိမိ၏လစေတာ်အားအမဲသားကိေပး ိင် ပါမည်ေလာ''

ဟဆိ၍ ဘရားသခင်အားမေကျနပ်သည့်စကားကိ ေြပာဆိ က၏။ ၂၁

ထိသတိ့၏စကားကိ ကားေတာ်မေသာအခါ ထာဝရဘရားသည်အမျက်ထွက်ေတာ်မ၍

မိမိလစေတာ်အားမီးေဘးသင့်ေစေတာ်မ၏။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိအားမကိး။

ကိယ်ေတာ်ကယ်ေတာ်မမည်ကိလည်းမယံ ကည် က။ အမျက်ေတာ်သည်ပိမိြပင်းထန်လာ၏။

၂၃ သိ့ေသာ်လည်းကိယ်ေတာ်သည်အထက် ေကာင်းကင်အားမိန့် မက်ေတာ်မ၏။

ေကာင်းကင်တံခါးများအားဖွင့်ရန် အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ၂၄

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့စားရန်မ မန့်မိး ွာေစ ေတာ်မ၏။သတိ့စားသံးရန်ေကာင်းကင်မှဆန်စပါးကိ

ချေပးေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်ေကာင်းကင်တမန်တိ့၏ အစားအစာကိစား ကရ၏။

ဘရားသခင်သည်သတိ့အားအဝေကးေတာ်မ၏။ ၂၆ ထိ့အြပင်ကိယ်ေတာ်သည်

အေ ှ ့ေလကိတိက်ေစ ပီးေနာက်တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ေတာင်ေလကိလပ် ှ ားေစေတာ်မ၏။

၂၇ ထိေနာက်ပင်လယ်ကမ်းေြခသဲလံး ှ င့်အမ များြပားေသာငှက်တိ့ကိ

မိမိ၏လစေတာ်အားချေပးေတာ်မ၏။ ၂၈ ယင်းငှက်တိ့သည်တပ်စခန်းအလယ်တဲ ှ င်များ

ပတ်လည်တွင်ကျ က၏။ ၂၉ သိ့ြဖစ်၍လတိ့သည်ေကျနပ်ေအာင်စားရ က၏။

ဘရားသခင်သည်လည်းသတိ့စားလိေသာ အစားအစာကိေကးေတာ်မ၏။ ၃၀

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ေရာင့်ရဲမမရ ိင်။ ၃၁ ဘရားသခင်သည်သတိ့အား

အမျက်ထွက်ေတာ်မသြဖင့်အသန်စွမ်းဆံး လက်ေ ွးစင်ဣသေရလလငယ်လ ွယ် များကိ

ေသဒဏ်သင့်ေစေတာ်မ၏။ ၃၂ ဤအြဖစ်အပျက်အေပါင်း ှ င့်ေတွ့ ကံရေသာ်လည်း

လတိ့သည်အြပစ်ကး မဲကးလျက်ေန က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ထးဆန်းေသာ

နိမိတ်လကဏာများကိြပေတာ်မေသာ်လည်း သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိမကိးစား က။

၃၃ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အား ထွက်သက်ဝင်သက်တမ တစ်ခဏချင်း၌

အသက်ဆံး ံ းေစေတာ်မ၏။ သတိ့၏ဘဝကိ တ်တရက်ကျေရာက်သည့်

ေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့်နိဂံးချုပ်ေစေတာ်မ၏။ ၃၄ သိ့ရာတွင်ထိသအချို ့တိ့ကိကိယ်ေတာ်

ေသေစေတာ်မေသာ်လည်း ကင်းကျန်ေသာသတိ့မကားအထံေတာ်သိ့ ြပန်လာ က၏။

သတိ့သည်ေနာင်တရလျက်စိတ်အားထက် သန်စွာ ဆေတာင်းပတနာ ပ ကကန်၏။

၃၅ ဘရားသခင်သည်မိမိတိ့အား ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာ

ေကျာက်ေတာင်သဖွယ်ြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ အြမင့်ြမတ်ဆံးြဖစ်ေတာ်မေသာအ ှ င်သည်

မိမိတိ့အားကမရန် ကလာေတာ်မေ ကာင်း ကိလည်းေကာင်းသတိ့သည်သတိရ ကကန်၏။

၃၆ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အား တ်ြဖင့် ေြမာက်ပင့်ေြပာဆိ၍

လ ာြဖင့်လိမ်လည်ေလာက်ထား က၏။ ၃၇ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားသစာမေစာင့် က။

ကိယ်ေတာ် ှ င့် ပထားသည့်ပဋိညာဥ်ကိလည်း မေစာင့်မထိန်း။ ၃၈

သိ့ေသာ်လည်းဘရားသခင်သည်မိမိ၏လစအား က ဏာထားေတာ်မ၏။

သတိ့၏အြပစ်များကိေြဖလတ်ေတာ်မ၍ သတိ့အားဆံးပါးပျက်စီးေစေတာ်မမ။

ကိယ်ေတာ်သည် ကိမ်ဖန်များစွာမိမိ၏ေဒါသကိ ချုပ်တည်းေတာ်မ၍

သတိ့ေပ တွင်အမျက်မထွက်ဘဲေနေတာ် မ၏။ ၃၉ ထိသတိ့ကားလသားများသာြဖစ်ေ ကာင်း၊

အနီးမှြဖတ်၍တိက်ကာ ေပျာက်ကွယ်သွားတတ်ေသာေလက့ဲသိ့ ြဖစ်ေ ကာင်းကိသတိရေတာ်မ၏။

၄၀ သတိ့သည်ေတာက ာရတွင် ကိမ်ဖန်များစွာ ကိယ်ေတာ်အားပန်ကန်ခ့ဲ က၏။

ကိမ်ဖန်များစွာကိယ်ေတာ်အားစိတ်မချမ်းမသာ ြဖစ်ေစခ့ဲ ကပါသည်တကား။ ၄၁

သတိ့သည်အဖန်တလဲလဲဘရားသခင်အား ေသွးစမ်းလျက်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာ ဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ် က၏။ ၄၂

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၌မဟာတန်ခိးေတာ် ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း

မိမိတိ့အားရန်သတိ့လက်မှ ကိယ်ေတာ်ကယ်ေတာ်မခ့ဲေသာအချိန် ကာလကိလည်းေကာင်း၊

အီဂျစ်ြပည်ေဇာနလွင်ြပင်တွင်အ့ံ သဖွယ် အမအရာများ ှ င့် ထးဆန်းေသာနိမိတ်လကဏာများကိြပ

ေတာ်မ ခ့ဲေ ကာင်းကိလည်းေကာင်းသတိမရ က။ ၄၄ အီဂျစ်ြပည်သြပည်သားတိ့မေသာက်မသံး

ိင် ကေစရန် ေချာင်းများြမစ်များမှေရတိ့ကိကိယ်ေတာ် သည် ေသွးအြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲေစေတာ်မ၏။

၄၅ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားအတိဒကေပးသည့် ယင်ရဲများကိလည်းေကာင်း၊

သတိ့၏လယ်ယာများကိဖျက်ဆီး ကသည့် ဖားများကိလည်းေကာင်းသတိ့ထံသိ့ေစ လတ်ေတာ်မ၏။

၄၆ သတိ့၏ေကာက်ပဲသီး ှ ံ များကိစားပစ်ရန် ှ င့် လယ်ယာများကိဖျက်ဆီးပစ်ရန် ှ ံ ေကာင်များကိ

ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၄၇ သတိ့၏စပျစ် ွယ်များကိမိးသီးအားြဖင့် လည်းေကာင်း၊

သဖန်းပင်များကိဆီး ှ င်းခဲအားြဖင့်လည်းေကာင်း ဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မ၏။ ၄၈

သတိ့၏က ဲ ွားတိရစာန်များကိ မိးသီးအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ သိးအပ်ဆိတ်အပ်များကိမိး ကိး

အားြဖင့်လည်းေကာင်းဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မ၏။ ၄၉ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားြပင်းထန်ေသာ

အမျက်ေတာ်ထွက်ေတာ်မ၏။ အမျက်ေတာ်သည်ေသမင်း၏တမန်များသဖွယ်

သတိ့အားဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၅၀ ကိယ်ေတာ်သည်အမျက်ေတာ်ကိချုပ်တည်းေတာ်မမ။

ထိသတိ့၏အသက်ကိလည်းချမ်းသာေပး ေတာ်မမ။ သတိ့အားကပ်ေရာဂါအားြဖင့်ေသေကပျက်စီး

ေစေတာ်မ၏။ ၅၁ ကိယ်ေတာ်သည်အီဂျစ်ြပည် ှ ိ အိမ်ေထာင်စအေပါင်းမှ

သားဦးတိ့ကိေသေစေတာ်မ၏။ ၅၂ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လစေတာ်ကိ

သိးထိန်းသဖွယ်ေ ှ ့ေဆာင်ကာေတာက ာရကိ ြဖတ်၍ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၅၃

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားေဘးမ့ဲလံ ခံစွာ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍သတိ့သည်

မေကာက်မလန့် က။ သိ့ရာတွင်ပင်လယ်ေရသည်သတိ့၏ရန်သများကိ လမ်းမိးေလ၏။ ၅၄

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားမိမိ၏သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်သည့်ြပည်ေတာ်သိ့လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်တိင်သိမ်းပိက်ေတာ်မခ့ဲသည့် ေတာင်ေတာ်သိ့လည်းေကာင်းပိ့ေဆာင်ေတာ် မ၏။ ၅၅

မိမိ၏လစေတာ်ေ ှ ့သိ့ချီတက်လာ ကေသာအခါ ချဥ်းနင်းဝင်ေရာက်မည့်ြပည်၌ေနထိင် ကသတိ့ကိ

ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ ဣသေရလအ ွယ်တိ့အားထိြပည်ကိခဲွေဝ သတ်မှတ်

ေပးေတာ်မ ပီးလ င် ထိအရပ်အသီးသီးတွင်အတည်တကျ ေနထိင်ေစေတာ်မ၏။ ၅၆

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်အန တန်ခိး ှ င် ဘရားသခင်အားပန်ကန်၍ေသွးစမ်း က၏။

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ မေစာင့်မထိန်း က။ ၅၇

မိမိတိ့ဘိးေဘးများနည်းတသစာေဖာက်၍ ပန်ကန် က၏။ သတိ့ကားေလးမှပစ်ထတ်လိက်သည့်

လိမ်ေကာက်ေနေသာြမားသဖွယ်စိတ်မချရ သများြဖစ်၏။ ၅၈သတိ့သည်မိစာနတ်ဘရားတိ့ကိဝတ် ပ
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ကိးကွယ်ရာ ဌာနများထား ှ ိ ြခင်းအားြဖင့်ကိယ်ေတာ်အား အမျက်ထွက်ေစ က၏။

ပ်တများအားြဖင့်ကိယ်ေတာ်အား ေဒါသထွက်ေစ က၏။ ၅၉ မိမိ၏လစေတာ်ယင်းသိ့ ပ ကသည်ကိ

ေတွ့ြမင်ေတာ်မေသာအခါ ကိယ်ေတာ်သည်အမျက်ထွက်လျက်သတိ့အား

လံးလံးစွန့်ပစ်ေတာ်မ၏။ ၆၀ ငါတိ့တွင်ကိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ှ ိ ေလာ မိ ့ ှ ိ တဲေတာ်ကိ

ကိယ်ေတာ်သည်စွန့်ပစ်ေတာ်မ၏။ ၆၁ တန်ခိးေတာ် ှ င့်ဘန်းအသေရေတာ်အထိမ်း အမှတ်

ြဖစ်ေသာပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိလည်း ရန်သတိ့အားသိမ်းယခွင့် ပေတာ်မ၏။ ၆၂

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လစေတာ်အား အမျက်ထွက်ေတာ်မသြဖင့် သတိ့ကိသတ်ြဖတ်ရန်ရန်သတိ့အား

အခွင့် ေပးေတာ်မ၏။ ၆၃ ငယ် ွယ်သအမျိုးသားတိ့သည်စစ်ပဲွတွင်

ကျဆံးကန်သြဖင့်ငယ် ွယ်သ အမျိုးသမီးတိ့ ှ င့်လက်ထပ်ထိမ်းြမားမည့်သ

တစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ေတာ့ေပ။ ၆၄ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ားေဘးြဖင့် ေသဆံးသွား ကကန်၏။

သတိ့၏မဆိးမများသည်ငိေ ကးြမည်တမ်းခွင့် မရ က။ ၆၅ ေနာက်ဆံး၌ထာဝရဘရားသည်အိပ်ရာမှ

ိးထသက့ဲသိ့လည်းေကာင်း စပျစ်ရည်အ ှ ိန်ြဖင့်စိတ်တက် ကလာေသာ

သရဲက့ဲသိ့လည်းေကာင်း ိးထေတာ်မ၏။ ၆၆ မိမိ၏ရန်သများကိထာဝစဥ်အ ှ က်ကဲွ

အေရး ံ းနိမ့်ေစေတာ်မ၏။ ၆၇ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်ေယာသပ်၏သားေြမး တိ့ကိ

ပစ်ပယ်ေတာ်မ၏။ ဧဖရိမ်အမျိုးအ ွယ်ကိေ ွးချယ်ေတာ်မမ။ ၆၈သတိ့ကိေ ွးချယ်မည့်အစား၊ယဒ

အမျိုးအ ွယ်ကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်လွန်စွာချစ်ြမတ် ိးသည့် ဇိအန်ေတာင်ေတာ်ကိလည်းေကာင်း

ေ ွးချယ်ေတာ်မ၏။ ၆၉ ထိေတာင်ေတာ်ေပ တွင်ေကာင်းကင်ဘံ ှ ိ အိမ်ေတာ် ှ င့်

တေသာဗိမာန်ေတာ်ကိတည်ေဆာက်ေတာ်မ၏။ ထိဗိမာန်ေတာ်ကိကမာေြမ ကီးက့ဲသိ့

ကာလခပ်သိမ်းတည်တ့ံခိင် မဲေစေတာ်မ၏။ ၇၀ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏အေစခံဒါဝိဒ်ကိ

ေ ွးချယ်ေတာ်မ၏။ သိးများကိထိန်းေကျာင်းရာမှသ့ကိေခ ယ ေတာ်မ၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရင်၊ ဘရားသခင်လစေတာ်ကိေစာင့်ထိန်းေသာ

သိးထိန်းအြဖစ်ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၇၂ ဒါဝိဒ်မင်းသည်သိးထိန်းအြဖစ် ှ င့်ထိသတိ့အား

ကိယ်ကျိုးစွန့်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ကည့် ၍ လိမာက မ်းကျင်စွာေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပေလသည်။

၇၉ အိ ဘရားသခင်၊ ြပည်ေတာ်ထဲသိ့ဘရားမ့ဲသတိ့ချဥ်းနင်း

ဝင်ေရာက် ကပါ ပီ။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်

ဗိမာန်ေတာ်ကိညစ်ညမ်းေစ ကပါ ပီ။ ေယ  ှ လင် မိ ့ကိလည်း ဖိဖျက်လိက် က ပါ ပီ။ ၂

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့်လစေတာ်၏ အေလာင်းများကိငှက်စာြဖစ်ေစရန်လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အေစခံတိ့၏အေလာင်းများကိ သားရဲတိရစာန်စာြဖစ်ေစရန်လည်းေကာင်း

ပစ်ထား ကပါ ပီ။ ၃ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့်လစ၏ေသွးကိ ေရက့ဲသိ့ ယိစီးေစ ကပါ၏။

ေသွးေချာင်းသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိြဖတ်၍ စီးဆင်းလျက် ှ ိ ပါ၏။ အေလာင်းများကိသ ဂဟ်မည့်သတစ်စံ

တစ်ေယာက်မ မကျန်ေတာ့ပါ။ ၄ ပတ်လည် ှ ိ တိင်း ိင်ငံတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုး

တိ့အား ြပက်ရယ် ပ ကပါ၏။ က့ဲရဲ ့ေြပာင်ေလှာင် ကပါ၏။ ၅ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားထာဝစဥ် အမျက်ထွက်လျက်ေနေတာ်မပါမည်ေလာ။

အမျက်ေတာ်သည်မေြပဘဲမီးက့ဲသိ့ေတာက်ေလာင် ေနပါမည်ေလာ။ ၆

ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ှ ိ မခိး၊ဝတ်မ ပသည့် လမျိုးတိ့အားလည်းေကာင်း၊ကိယ်ေတာ် ှ င်ထံ

ဆေတာင်းပတနာမေတာင်းမေလာက် သတိ့အားလည်းေကာင်းအမျက်ထွက်ေတာ်မပါ။

၇ ထိသတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်ကိ သတ်ြဖတ် ကပါ ပီ။

ြပည်ေတာ်ကိလည်းယိယွင်းပျက်စီးေစ ကပါ ပီ။ ၈ ဘိးေဘးတိ့၏အြပစ်များအတွက်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားဒဏ်ခတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ယခကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိသနားေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ေမ ာ်လင့်ရာမ့ဲလျက် ှ ိ  ကပါ၏။ ၉ အိ ဘရားသခင်၊

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိကမေတာ်မပါ။ ကယ်မေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏နာမေတာ်ကိေထာက်၍

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိကယ်ဆယ်ေတာ်မ၍ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏အြပစ်များကိ ေြဖလတ်ေတာ်မပါ။ ၁၀

``သင်တိ့၏ဘရားသည်အဘယ်မှာနည်း'' ဟ လမျိုးတကာတိ့သည်အဘယ်ေကာင့်

ေမးရ ကပါမည်နည်း။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံတိ့၏ေသွးကိသွန်သည့်

လမျိုးတိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသည်ကိ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ြမင်ရ ကပါေစေသာ။ ၁၁

အကျဥ်းသားတိ့၏ညည်း သံများကိ နားေထာင်ေတာ်မ၍ေသဒဏ်သင့်သတိ့အား

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏မဟာတန်ခိးေတာ်ြဖင့် လွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မပါ။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေစာ်ကားေြပာဆိ ကသည့် တိင်း ိင်ငံတိ့သည်ခနစ်ဆမ ပိ၍

အေစာ်ကားခံေစေတာ်မပါ။ ၁၃ ထိအခါသိးစေတာ်တည်းဟေသာကိယ်ေတာ် ှ င်၏

လစေတာ်ြဖစ်သည့်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည် ေကျးဇးေတာ်ကိအစဥ်မြပတ်ချီးမွမ်း က ပါမည်။

သားစဥ်ေြမးဆက်ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကးက ပါမည်။

၈၀ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သိးထိန်းေတာ် ကီး၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ပန် ကားချက်ကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ သိးစေတာ်ကိေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပေတာ်မေသာ အ ှ င်၊

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ေလ ာက်ထားချက်ကိ နားေညာင်းေတာ်မပါ။ ေခ ဗိမ် ပ်အထက်စံေတာ်မေသာအ ှ င်၊

၂ ဧဖရိမ်၊ဗယာမိန် ှ င့်မနာေ ှ အမျိုးအ ွယ် တိ့အား ေပ လွင်ထင် ှ ား၍

တန်ခိးေတာ်ကိြပေတာ်မ ပီးလ င် ကလာ ေတာ်မ၍ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကယ်ေတာ်မပါ။ ၃ အိ

ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားြပန်လာေစေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားက ဏာေတာ်ကိ

ြပေတာ်မပါ။ သိ့ ပေတာ်မလ င်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည် ကယ်တင်ြခင်း ခံရ ကပါလိမ့်မည်။ ၄

အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဘယ်မ ကာလပတ်လံး

မိမိ၏လစေတာ် ပသည့်ဆေတာင်းပတနာ များကိ အမျက်ထွက်၍ေနေတာ်မပါမည်နည်း။ ၅

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား ဝမ်းနည်းမ တည်းဟေသာအစားအစာကိေကး၍

မျက်ရည်တည်းဟေသာေရကိ ကီးမားသည့် ခွက်ဖလားြဖင့်တိက်ေတာ်မပါ ပီ။ ၆

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏တိင်းြပည်ကိ အိမ်နီးချင်း ိင်ငံတိ့၏စစ်ေြမြပင်

ြဖစ်ေစေတာ်မပါ၏။ ရန်သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား ေစာ်ကား ကပါ၏။

၇ အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်၊ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား ြပန်လာေစေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားက ဏာေတာ်ကိြပေတာ် မပါ။ သိ့ ပေတာ်မလ င်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်

ကယ်တင်ြခင်း ခံရ ကပါမည်။ ၈ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အီဂျစ်ြပည်မှစပျစ်ပင်ကိ ယေဆာင်ေတာ်မခ့ဲ၍

အြခားအမျိုးသားတိ့ကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မ ပီးလ င် သတိ့၏ြပည်တွင်ထိစပျစ်ပင်ကိစိက်ပျိုး

ေတာ်မပါ၏။ ၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်စပျစ်ပင်ေပါက် ိင်ရန်ေြမကိ

ှ င်းလင်း ပြပင်ေတာ်မပါ၏။ ထိအပင်သည်နက်စွာအြမစ်စဲွလျက်တစ်ြပည် လံးကိ

လမ်းမိးပါ၏။ ၁၀ ယင်းသည်ေတာင်ကန်းများကိမိမိ၏ အရိပ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ကီးမားသည့်အာရဇ်ပင်များကိမိမိ၏အကိင်း အခက်များြဖင့်လည်းေကာင်းဖံးလမ်းေစပါ၏။

၁၁ ယင်း၏အခက်အလက်တိ့သည်ေြမထဲပင်လယ် သိ့တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း၊

ဥဖရတ်ြမစ်သိ့တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း ေရာက် ှ ိ  ကပါ၏။ ၁၂

ထိအပင်ကိကာရံထားသည့်ြခံစည်း ိ းများကိ အဘယ်ေ ကာင့်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

ချိုးဖျက်ေတာ်မပါသနည်း။ ယခအခါအနီးမှြဖတ်သန်းသွားလာသတိင်းပင်လ င်စပျစ်သီးများကိခိးယ

ိင်ပါ၏။ ၁၃ ထိအပင်ကိေတာဝက်များသည်ေကျာ်နင်း က၍

ေတာတိရစာန်များသည်ကိက်စား ကပါ၏။ ၁၄အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်၊ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ထံ

တစ်ဖန် ကေတာ်မပါ။ ေကာင်းကင်ဘံမှငံ့၍ ကည့်ေတာ်မပါ။ ကလာေတာ်မ၍ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်ကိ

ကယ်ေတာ်မပါ။ ၁၅ ကလာေတာ်မ၍ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိယ်ေတာ်တိင် စိက်ပျိုး ပီးလ င်

အလွန်သန်မာထွား ကိင်းေအာင် ပစထားသည့် စပျစ်ပင်ပျိုကိကယ်ေတာ်မပါ။

၁၆ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ရန်သများသည်ထိအပင်ကိ မီး ိ ့ခတ်လဲှ ကပါ ပီ။

ထိသတိ့ကိအမျက်ေတာ် ှ င့် ကည့်ေတာ် မ၍ သတ်သင်ဖျက်ဆီးေတာ်မပါ။

၁၇ ကိယ်ေတာ် ှ င်ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာလစ၊ အင်အား ကီးမားေအာင်

ကိယ်ေတာ် ှ င် ပစေတာ်မသည့်လမျိုးကိ ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မပါ။ ၁၈

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်အဘယ်အခါ၌မ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေကျာခိင်း ကေတာ့မည် မဟတ်ပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားအသက် ှ င်ေစေတာ်မလ င် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

ေထာမနာ ပပါမည်။ ၁၉ အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားြပန်လာေစေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားက ဏာေတာ်ကိ ြပေတာ်မပါ။

သိ့ ပေတာ်မလ င်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းခံရကပါမည်။

၈၁ ငါတိ့ဘက်မှကာကွယ်ေတာ်မေသာအ ှ င် တည်းဟေသာဘရားသခင်အား

ဝမ်းေြမာက်စွာသီချင်းဆိ ကေလာ့။ ယာကပ်၏ဘရားအားေထာမနာသီချင်းဆိ ကေလာ့။ ၂

သီဆိတီးမတ်မကိအစ ပ ကေလာ့။ ေစာင်း ကီး ေစာင်းငယ်တိ့ကိသာယာစွာတီး ကေလာ့။

၃ လဆန်းေန့ ှ င့်လြပည့်ေန့တွင်ပဲွသဘင် ကျင်းပရန်အတွက်တံပိးခရာမတ် က

ေလာ့။ ၄ ဤသိ့ပဲွသဘင်ကျင်းပရန်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၌ဥပေဒ ှ ိ ေပသည်။

ယာကပ်၏ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ အမိန့်ေတာ်လည်းြဖစ်ေပသည်။ ၅

ကိယ်ေတာ်သည်အီဂျစ်ြပည်ကိတိက်ခိက်ေတာ် မစဥ်ကယင်းအမိန့်ကိဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ေပးေတာ်မ၏။ မသိမက မ်းေသာအသံကိငါ ကားရ၏။ ၆ ထိအသံက``သင်တိ့၏ပခံးထက်မှေလးလံ

ေသာ ဝန်ထပ်ကိငါယပစ်လျက် သင်တိ့အတ်သယ်သည့်ြခင်းေတာင်းများကိ ချထားေစ၏။ ၇

သင်တိ့သည်ဒကေရာက်စဥ်အခါ၌ ငါ့ကိေအာ်ဟစ်ေသာအခါ ငါသည်သင်တိ့အားကယ်ခ့ဲ၏။

မိးသက်မန်တိင်းအတွင်းမြမင် ိင်ေသာအရပ် မှေန၍ သင်တိ့အားငါေြဖ ကားခ့ဲ၏။

ေမရိဘစမ်းေရအနီးတွင်သင်တိ့အားငါ ေသွးစမ်းခ့ဲ၏။ ၈ ငါ၏လစေတာ်တိ၊့ငါသတိေပးသည်ကိ
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နားေထာင်ေစချင်စမ်းပါဘိ။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့သင်တိ့သည်ငါ့

စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၉ သင်တိ့သည်အြခားေသာဘရားကိအဘယ်

အခါ၌မ မကိးကွယ်ရ။ ၁၀ ငါသည်သင်တိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင် ခ့ဲေသာ

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ သင်တိ့ခံတွင်းကိဖွင့်ဟ ကေလာ့။

ငါသည်သင်တိ့အားေကးေမွးမည်။ ၁၁ သိ့ရာတွင်ငါ၏လစေတာ်ကားငါ့စကားကိ

နားမေထာင် က။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ငါ့အမိန့်ကိ မနာခံ က။ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သတိ့အားေခါင်းမာ မဲမာ ေစရန် ှ င့် သတိ့အလိအတိင်း ပကျင့်ေစရန်အခွင့်ေပး၏။ ၁၃

ငါ၏လစေတာ်သည်ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေစချင်စမ်းပါဘိ။ ငါ့အမိန့်ကိနာခံေစချင်စမ်းပါဘိ။

၁၄ သိ့ြဖစ်လ င်ငါသည်သတိ့၏ရန်သများကိ အလျင်အြမန်အေရး ံ းနိမ့်ေစမည်။

သတိ့၏ရန်ဘက်အားလံးကိ ှ ိမ်နင်းမည်။ ၁၅ ငါ့ကိမန်းေသာသတိ့သည်ငါ့ေ ှ ့၌

ေကာက် ွံ ့ပျပ်ဝပ် ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ထာဝရအြပစ်ဒဏ်ခံရ က လိမ့်မည်။ ၁၆

ငါသည်သင်တိ့အားအေကာင်းဆံးဂျံ ုဆန်ကိ ေကးေမွး၍ ေတာပျားရည်ကိသံးေဆာင်ေစမည်''

ဟဆိ၏။

၈၂ ဘရားသခင်သည်ေကာင်းကင်တွင်ကျင်းပသည့် ေကာင်စီအစည်းအေဝး၌ေနရာယေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ဘရားတိ့၏အစည်းေဝး၌ စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မသည်မှာ ၂

``သင်တိ့သည်မတရားသြဖင့်စီရင်ဆံးြဖတ် မကိ မ ပ ကေတာ့ ှ င့်။ သယတ်မာတိ့၏မျက် ှ ာကိေထာက်၍

တရားစီရင်မကိမကျင့်သံး ကေတာ့ ှ င့်။ ၃ ဆင်းရဲသ ှ င့်မိဘမ့ဲသတိ့၏ရပိင်ခွင့်

များကိ ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကမည်။ ချို ့တ့ဲ ွမ်းပါးသ ှ င့်ခိကိးရာမ့ဲသတိ့အတွက်

တရားမ တစွာတရားစီရင်ရ ကမည်။ ၄ သတိ့အားမတရားေသာသတိ့၏လက်မှ

ကယ်ဆယ်ရ ကမည်။ ၅ ``သင်တိ့သည်အသိဉာဏ်ကင်းမ့ဲလျက်လွန်စွာပင် မိက်မဲ ကပါသည်တကား။

သင်တိ့သည်လံးဝအကျင့်ပျက် က ပီ။ တရားမ တမသည်ကမာေလာကမှ ကွယ်ေပျာက်သွားေလ ပီ။

၆ သင်တိ့သည်ဘရားများြဖစ်ေကာင်း၊ အြမင့်ြမတ်ဆံးြဖစ်ေတာ်မေသာဘရား၏

သားများ ြဖစ်ေ ကာင်းကိငါေဖာ်ြပခ့ဲ၏။ ၇ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်လသာမန်များနည်းတ

ေသရ ကမည်။ မင်းသားတိ့နည်းတအသက်ကန်ဆံးရ ကမည်။'' ၈ အိ ဘရားသခင်၊

ကလာေတာ်မ၍ကမာေလာကကိအပ်စိးေတာ် မပါ။ လမျိုးတကာတိ့ကိကိယ်ေတာ် ှ င်ပိင်ေတာ် မပါ၏။

၈၃ အိ ဘရားသခင်၊ ဆိတ်ဆိတ်ေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ ငိမ်သက်စွာေနေတာ်မမပါ ှ င့်။

ဆိတ် ငိမ်စွာေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ရန်သတိ့သည်ေသာင်း ကျန်း

ထ ကလျက်ေန ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိမန်းေသာသတိ့သည် ေတာ်လှန်ပန်ကန်လျက်ေန ကပါ၏။ ၃

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်အား တိက်ခိက်ရန်လ ို ့ဝှက် ကံစည်လျက်ေန က ပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကွယ်ကာထားေတာ်မေသာ သတိ့အားဆန့်ကျင်ရန်တိင်ပင်လျက်ေန ကပါ၏။

၄ သတိ့က``လာ က၊ဣသေရလမျိုး ိ းသည် ထာဝစဥ်တိမ်ေကာ၍သွားေစရန်သတိ့

လမျိုးကိ သတ်သင်ေချမန်း ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ က၏။ ၅ သတိ့သည်တညီတ ွတ်တည်း

တိင်ပင် ကံစည် က ပီးေနာက် ကိယ်ေတာ် ှ င်အားဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍

မဟာမိတ်အဖဲွ ့ကိဖဲွ ့စည်းလိက် ကပါ၏။ ၆ ထိမဟာမိတ်အဖဲွ ့တွင်ဧဒံ၊ဣ ှ ေမလ၊ ေမာဘ၊

ဟာဂရအမျိုးသားများ၊ ၇ ေဂဗလ၊အမုန်၊အာမလက်၊ဖိလိတိအမျိုးသား များ ှ င့်

တ  မိ ့သားများပါဝင် က၏။ ၈ အာ ရိအမျိုးသားများသည်လည်းေလာတ၏

သားေြမးများြဖစ်ေသာအမုန် ှ င့်ေမာဘဘက်မှ မဟာမိတ်အြဖစ်ြဖင့်ပါဝင် ကပါ၏။ ၉

အေဒါရအရပ်တွင်မိဒျန်အမျိုးသား တိ့သည်လည်းေကာင်း၊ ခိ န်ြမစ်အနီး၌သိရမင်း ှ င့်ယာဘိန်မင်း

တိ့သည်လည်းေကာင်းစစ်ပဲွ ံ းသြဖင့် သတိ့၏အေလာင်းများသည်စစ်တလင်း

ေပ ၌ ပပ်ပျက်သွားေစသက့ဲသိ့ ဤမဟာမိတ်အဖဲွ ့အားလည်းအလား တ

ကံ ကမာ ှ င့်ေတွ့ ကံေစေတာ်မပါ။ ၁၁ သရဘမင်း ှ င့်ေဇဘမင်းတိ့ကိ ကိယ်ေတာ် ှ င် ပသက့ဲသိ့

သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များအား ပေတာ်မပါ။ ေဇဘမင်း ှ င့်ဇာလမ မင်းတိ့အားအေရး ံ းနိမ့်

ေစေတာ်မသက့ဲသိ့ သတိ့၏မင်း ှ ိ သမ အားလည်းအေရး ံ းနိမ့် ေစေတာ်မပါ။ ၁၂

ေဇဘမင်း ှ င့်ဇာလမ မင်းတိ့က``ငါတိ့သည် ဘရားသခင်ပိင်ေတာ်မေသာြပည်ကိ

သိမ်းယ ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ ကပါ၏။ ၁၃ အိ ဘရားသခင်၊ သတိ့အားေလေဗွ၌ပါသွားေသာ

ေြမမန့်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ေလတိက်ရာလွင့်ပါသွားတတ်သည့် ဖဲွက့ဲသိ့လည်းေကာင်းြဖစ်ေစေတာ်မပါ။

၁၄ သစ်ေတာကိက မ်းေလာင်ေစသည့် မီးက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ေတာင်ကန်းများကိက မ်းေလာင်ေစသည့် မီးေတာက်မီးလ ံ က့ဲသိ့လည်းေကာင်း ၁၅

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏မိးသက်မန်တိင်းအားြဖင့် သတိ့အားလိက်လံတိက်ခိက်ေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေလြပင်းအားြဖင့်သတိ့ကိ ေကာက်လန့်ေစေတာ်မပါ။ ၁၆ အိ ထာဝရဘရား၊

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တန်ခိးေတာ် ကီးမားေ ကာင်းကိဝန်ခံ ကေစရန်မျက် ှ ာကိ

ှ က်ေစေတာ်မပါ။ ၁၇ သတိ့သည်အစဥ်အ မဲအေရး ံ းနိမ့်လျက် ထိတ်လန့် ကပါေစေသာ။

သတိ့သည်လံးဝဂဏ်အသေရပျက်လျက် ေသေကျ ကပါေစေသာ။ ၁၈

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်တစ်ပါးတည်းသာလ င် ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၍

ကမာတစ်ဝန်းလံးတွင်ဘရင်တကာတိ့၏ဘရင် ြဖစ်ေတာ်မေကာင်းကိသိ ှ ိ  ကပါေစေသာ။

၈၄ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဗိမာန်

ေတာ်ကိ အလွန် ှ စ်သက်ြမတ် ိးလျက် ၂ ထိအရပ်တွင်လွန်စွာေနလိလှပါသည်။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ် တံတိင်းများကိတသပါ၏။

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်အား ကန်ေတာ်မျိုးသည်စိတ်ေရာကိယ်ပါဝမ်း

ေြမာက်စွာ ေထာမနာသီချင်းဆိပါ၏။ ၃ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရင်၊ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား

ြဖစ်ေတာ်မေသာအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၊ စာငှက်များ ှ င့်ဇရက်များပင်လ င်မိမိတိ့၏

အသိက်အအံများကိ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ယဇ်ပလင်အနီးတွင်ေဆာက် လပ်၍

သားငယ်များကိထား ကပါ၏။ ၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားအစဥ်မြပတ်ေထာမနာ ပလျက်

ဗိမာန်ေတာ်တွင်ေန ကသတိ့သည်အလွန်ပင် မဂလာ ှ ိ ပါသည်တကား။ ၅

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်မှခွန်အားစွမ်းရည်ကိ ခံယရ ှ ိ ေသာသတိ့သည်မဂလာ ှ ိ  ကပါ၏။

သတိ့သည်ဇိအန်ေတာင်ေတာ်သိ့ခရီး ပရန် စိတ်ထက်သန် ကပါ၏။ ၆

ထိသတိ့သည်ေြခာက်ေသွ့ေနသည့်ဗာကာ ချိုင့်ဝှမ်းကိ ြဖတ်သန်းသွားစဥ်ေရများေပါက်၍လာပါ၏။

မိးဦး ွာသြဖင့်အိင်များထွန်း၍လာပါ၏။ ၇ ထိသတိ့သည်ခရီး ပရင်းခွန်အားတိး၍ လာ ကပါ၏။

ဇိအန်ေတာင်ေတာ်ေပ တွင်ဘရားတကာ တိ့၏ ဘရားကိဖးြမင်ရ ကပါလိမ့်မည်။ ၈

အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်းပတနာကိ

နားေညာင်းေတာ်မပါ။ အိ ယာကပ်၏ဘရားသခင်၊ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၉ အိ ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်ေ ွးချယ်ထားေတာ်မေသာ ဘရင်တည်းဟေသာကန်ေတာ်မျိုးတိ့ ၏ဘရင်ကိ

ေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါ။ ၁၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဗိမာန်ေတာ်တွင်တစ်ရက်မ ေနရြခင်းသည်

အြခားေသာအရပ်တွင်ရက်ေပါင်းတစ်ေထာင် ေနရြခင်းထက်သာ၍ြမတ်ပါ၏။

ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်တံခါးေစာင့်ြဖစ်ရ ြခင်းသည် သယတ်မာတိ့၏အိမ်တွင်ေနရြခင်းထက်

သာ၍ြမတ်ပါ၏။ ၁၁ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့အား ကွယ်ကာေတာ်မေသာအ ှ င်၊ဘန်း ကီးေတာ် မေသာ

ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားသနား ကင်နာ၍ ချီးြမင့်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်မှန်ရာကိ ပကျင့်သတိ့အား ေကာင်းြမတ်သည့်အရာများကိေပးရန်ြငင်း ေတာ်မမ။ ၁၂

အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိကိးစားသတိ့သည် အလွန်မဂလာ ှ ိ ပါသည်တကား။

၈၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏ြပည်ေတာ်ကိ

သနားေတာ်မပါ ပီ။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားတစ်ဖန်

ြပန်လည်ချမ်းသာ ကယ်ဝေစေတာ်မပါ ပီ။ ၂ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိလစေတာ်၏အြပစ်

များကိ ေြဖလတ်ေတာ်မ၍သတိ့၏အမှားများကိ ခွင့်လတ်ေတာ်မပါ ပီ။ ၃

သတိ့အားအမျက်ထွက်ေတာ်မမေတာ့ဘဲ ကိယ်ေတာ်၏ြပင်းထန်ေသာအမျက်ေြပေတာ် မပါ ပီ။ ၄

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ကယ်တင် ှ င်ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားြပန်လာေစေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားမ ှ စ်သက်မ ှ ိ ေတာ် မမပါ ှ င့်။ ၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အစဥ်အ မဲအမျက်ထွက်၍

ေနေတာ်မပါမည်ေလာ။ အမျက်ေတာ်သည်အဘယ်အခါ၌မ ေြပေတာ်မမေတာ့ ပီေလာ။ ၆

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိအားသစ်ေလာင်းေတာ် မပါ။ သိ့ ပေတာ်မပါလ င်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

လစေတာ်ြဖစ်ေသာကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည် ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာ ပ ကပါမည်။ ၇ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်ကိ ြပေတာ်မ၍ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား

ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၈ ငါသည်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် မိန့်ေတာ်မသည်ကိနားေထာင်လျက်ေန၏။

ငါတိ့သည်မိက်မဲေသာလမ်းစဥ်ကိစွန့်ပစ်ပါလ င် ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လစေတာ်တည်းဟေသာ

ငါတိ့အား ငိမ်းချမ်းသာယာမကိေပးေတာ် မမည်ဟ ကတိ ပေတာ်မပါ၏။ ၉

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိအားေကာက် ွံ ့ ိ ေသေသာ သတိ့ကိကယ်ေတာ်မရန်အမှန်ပင် အသင့် ှ ိ ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ်သည်လည်း ငါတိ့ြပည်တွင်ကျိန်းဝပ်လျက်ေနလိမ့်မည်။ ၁၀

ေမတာ ှ င့်သစာသည်ဆံမိ ကလိမ့်မည်။ တရားမ တမ ှ င့် ငိမ်းချမ်းသာယာမသည်

ဖက်ယမ်း ကလိမ့်မည်။ ၁၁ လတိ့သစာေစာင့်မသည်ကမာေလာကမှ ေပ ထွက်လာ၍

ဘရားသခင်၏တရားမ တမသည် ေကာင်းကင်ဘံမှငံ့ ကည့်လိမ့်မည်။ ၁၂ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့အား

ကယ်ဝချမ်းသာေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ငါတိ့၏ြပည်သည်လည်းေကာက်ပဲသီး ှ ံ များစွာထွက်လိမ့်မည်။

၁၃ တရားမ တမသည်ထာဝရဘရား၏ ေ ှ ့ေတာ်ေြပးြဖစ်၍ ကလာေတာ်မရာလမ်း ခရီးကိ

ကိတင်ြပင်ဆင်ေပးလိမ့်မည်။
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၈၆
ကန်ေတာ်မျိုးသည်အင်အားချိနဲ့လျက်ခိကိးရာမ့ဲ ြဖစ်၍ေနပါ၏။ ထိ့ေကာင့်

အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးေလာက်ထားသည်ကိနားေထာင်ေတာ်

မ၍ ေြဖ ကားေတာ်မပါ။ ၂ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

သစာေစာင့်သည်ြဖစ်၍ ကန်ေတာ်မျိုးအားေသေဘးမှကယ်ေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကိး စားေသာ အေစခံြဖစ်ေသာေကာင့်

ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။ ၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးအားသနားေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အထံေတာ်သိ့တစ်ေန့လံး

ဆေတာင်းပတနာ ပပါ၏။ ၄ အိ ဘရား ှ င်၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ်၏ထံသိ့

ဆေတာင်းသည်ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ် ှ င့်အေစ ခံအား ဝမ်းေြမာက်ေစေတာ်မပါ။ ၅

ကိယ်ေတာ် ှ င်၌ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အေပ ေကာင်းြမတ်ေသာသေဘာ၊အြပစ်လတ်တတ်ေသာ

သေဘာ ှ ိ ေတာ်မပါ၏။ အထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပသ အေပါင်းတိ့

အေပ ထားေတာ်မသည့်ခိင် မဲေသာ ေမတာေတာ်သည်ကယ်ဝပါ၏။ ၆ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်းပတနာကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။

ကမေတာ်မရန်ကန်ေတာ်မျိုးေအာ်ဟစ်သံများကိ ကားေတာ်မပါ။ ၇

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်း ပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မသည်ြဖစ်၍

ဒကေရာက်ချိန်များ၌ကန်ေတာ်မျိုးသည် ကိယ်ေတာ်ကိေခ ပါ၏။ ၈ အိ ဘရား ှ င်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်က့ဲသိ့ေသာဘရားမ ှ ိ ပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မသက့ဲသိ့ အဘယ်ဘရားမ မ ပခ့ဲပါ။

၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်လာ၍ေ ှ ့ေတာ်တွင်

ဦး တ်ပျပ်ဝပ် ကပါလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င် ကီးြမတ်ေတာ်မပံကိ ေထာမနာ ပ ကပါလိမ့်မည်။ ၁၀

ကိယ်ေတာ်သည်တန်ခိး ကီးေတာ်မ၍ အ့ံ သဖွယ်အမတိ့ကိ ပေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သာလ င်ဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ၁၁ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င် ပေစ ေတာ်မ လိသည့်အတိင်း န် ကားေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်သစာ ှ င့်လိက်နာေဆာင် ွက်ပါမည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်အမေတာ်ကိမမိှတ်မသန်

ေဆာင် ွက် ိင်ရန်သွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၁၂ အိ ဘရား ှ င်၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကန်ေတာ်မျိုးသည် စိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲေထာမနာ ပပါမည်။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ကီးြမတ် ပံကိ အစဥ်အ မဲထတ်ေဖာ်ေ ကညာပါမည်။ ၁၃

ကန်ေတာ်မျိုးအေပ ၌ကိယ်ေတာ် ှ င် ထားေတာ်မေသာခိင် မဲေသာေမတာေတာ်သည်

ကီးမားလှပါသည်တကား။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားမရဏာ ိင်ငံမှ

ကယ် တ်ေတာ်မပါ ပီ။ (Sheol h7585) ၁၄ အိ ဘရားသခင်၊ မာန်မာန ကီးသတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား

တိက်ခိက်လျက်ေန ကပါ၏။ ရက်စက် ကမ်း ကတ်သလတစ်စသည် ကန်ေတာ်မျိုးကိ

သတ်ရန် ကိးစားလျက်ေန ကပါ၏။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားပမာဏမ ပ ကပါ။ ၁၅ အိ

ဘရား ှ င်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ချစ်ခင် ကင်နာတတ်ေသာဘရား ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အစဥ်အ မဲစိတ် ှ ည် သည်းခံေတာ်မပါ၏။ အစဥ်သနားလျက်သစာ ှ ိ ေတာ်မပါ၏။

၁၆ ကန်ေတာ်မျိုးထံ ကေတာ်မ၍ကန်ေတာ်မျိုး အား သနားေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ၏မိခင်နည်းတ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစကိခံပါသြဖင့်

ကန်ေတာ်မျိုးအားခွန်အားစွမ်းရည်ကိ ေပးေတာ်မ ပီးလ င်ကယ်ေတာ်မပါ။ ၁၇ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ေကျးဇး ပေတာ်မေ ကာင်းကိသက်ေသြပ

ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င် ှ စ်သိမ့် မ ှ င့် ကညီမစမေပးေတာ်မသည်ကိ

ကန်ေတာ်မျိုးကိမန်းေသာသတိ့သည် ြမင် ကေသာအခါအ ှ က်ရကပါ လိမ့်မည်။

၈၇ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏ မိ ့ေတာ်ကိ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ေတာင်

ေပ တွင် တည်ေဆာက်ေတာ်မ၏။ ၂ ကိယ်ေတာ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ ကီးကိ

ဣသေရလ ိင်ငံ ှ ိ အြခား မိ ့အေပါင်းတိ့ထက် ပိ၍ ှ စ်သက်ြမတ် ိးေတာ်မ၏။

၃ အိ ဘရားသခင်၏ မိ ့ေတာ်၊ သင်၏အေကာင်းကိယ်ေတာ်ယခမိန့်ေတာ်

မေသာ အ့ံ သဖွယ်ရာများကိနားေထာင်ေလာ့။ ၄ ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်မှာ

``ငါ၏စကားကိနားေထာင်သည့် ိင်ငံများ စာရင်းကိယေသာအခါအီဂျစ်ြပည် ှ င့်

ဗာဗလန်ြပည်ကိငါထည့်သွင်းမည်။ ဖိလိတိြပည်၊တ ြပည် ှ င့်ဆဒန်ြပည်မှ

လတိ့သည်လည်းေယ  ှ လင် မိ ့သားများ စာရင်းတွင်ငါေဖာ်ြပမည်။''

၅ ဇိအန်ေတာင်အားလမျိုးအေပါင်းတိ့ဖွားြမင်ရာ မိခင်ဟ၍လည်းေကာင်း၊

အြမင့်ြမတ်ဆံးြဖစ်ေတာ်မေသာဘရားသည် ထိေတာင်ကိခိင်ခ့ံေစေတာ်မလိမ့်မည်

ဟ၍လည်းေကာင်းလတိ့ေြပာဆိ က လိမ့်မည်။ ၆ ထာဝရဘရားသည်လမျိုးတိ့ကိစာရင်း

ပစေတာ်မလိမ့်မည်။ ယင်းစာရင်းတွင်ပါ ှ ိ ေသာသအေပါင်း တိ့ကိ

ေယ  ှ လင် မိ ့သားများအြဖစ်ြဖင့်ထည့်သွင်း ေရးမှတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၇

ထိသအေပါင်းတိ့သည်ကခန်လျက် ``ဇိအန်ေတာင်သည် ငါတိ့ခံစားရေသာေကာင်းချီးမဂလာအေပါင်း

စီးဆင်းရာြဖစ်ေပသည်'' ဟသီဆိက၏။

၈၈ ကန်ေတာ်မျိုးကိကယ်တင်ေတာ်မေသာ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေန့အချိန်၌ဟစ်ေအာ်၍ ညအချိန်၌ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်သိ့

ချဥ်းကပ်ပါ၏။ ၂ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်းပတနာကိ နားေညာင်းေတာ်မပါ။

ကမေတာ်မရန်ကန်ေတာ်မျိုးေအာ်ဟစ်သံကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၃

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဒကေရာက်ရဖန်များလှ သြဖင့် ေသလပါ ပီ။ (Sheol h7585)

၄ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေသအ့ံဆဲဆဲြဖစ်လျက် ေနသတစ်ေယာက်ြဖစ်ပါ၏။

အားအင်လည်းကန်ခန်းပါ ပီ။ ၅ ကန်ေတာ်မျိုးသည်သေသက့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။

အသတ်ခံရ၍သချုင်းတွင်းထဲသိ့ေရာက် ှ ိ ေနသည့် သေသက့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ်လံးဝသတိမရေသာသ၊ကိယ်ေတာ် မစရန် မြဖစ် ိင်ေသာသက့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။ ၆

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား အေမှာင်ဆံး၊ အနက်ဆံးေသာတွင်းတည်းဟေသာနက် ိင်းရာ

သချုင်းတွင်းထဲသိ့ပစ်ချေတာ်မပါ ပီ။ ၇ အမျက်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားဖိလျက်

ှ ိ ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အမျက်ေတာ်၏ လိင်းတံပိးေအာက်တွင်ပိြပား၍ေနပါ၏။ ၈

ကန်ေတာ်မျိုးအားမိတ်ေဆွများစွန့်ပစ်ေစေတာ် မပါ ပီ။ ထိသတိ့၏ေ ှ ့တွင်ကန်ေတာ်မျိုးအား

စက်ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ်ြဖစ်ေစေတာ်မပါ ပီ။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ပိတ်မိေနသြဖင့်

မလွတ်ေြမာက် ိင်ေတာ့ပါ။ ၉ ကန်ေတာ်မျိုးခံရေသာဒကေကာင့်မျက်စိများသည်

ြပာေဝလျက် ှ ိ ပါ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေန့စဥ်ေန့တိင်းကိယ်ေတာ် ှ င်

အားေခ ပါ၏။ လက်အပ်ချီ၍ကိယ်ေတာ်ထံဆေတာင်းပတနာ ပပါ၏။ ၁၀

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သေသတိ့အတွက်ထးဆန်းေသာ နိမိတ်လကဏာများကိြပေတာ်မပါသေလာ။

သတိ့သည်ေသရာမှထ၍ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ေထာမနာ ပပါသေလာ။ ၁၁

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ် အေကာင်းကိ သချုင်းတွင်း၌လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သစာေတာ်အေကာင်းကိ ပျက်စီးရာဌာန၌လည်းေကာင်း

ထတ်ေဖာ်ေြပာဆိြခင်း ှ ိ ပါသေလာ။ ၁၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထးဆန်းေသာနိမိတ်လကဏာ များကိ

ထိေမှာင်မိက်ရာအရပ်၌လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏ေကာင်းြမတ်ေတာ်မြခင်းကိ

ေမ့ေလျာ့ရာအရပ်၌လည်းေကာင်းသိြမင်ြခင်း ှ ိ ပါသေလာ။ ၁၃ အိ ထာဝရဘရား၊

ကမေတာ်မရန်ကိယ်ေတာ်အားဟစ်ေခ ပါ၏။ ၁၄ အိ ထာဝရဘရား၊

အဘယ်ေ ကာင့်ကန်ေတာ်မျိုးထံမှမျက် ှ ာေတာ်ကိ လဲေတာ်မပါသနည်း။ ၁၅

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ငယ်စဥ်ကတည်းကေဝဒနာ ခံရလျက်ေသလနီးပါးြဖစ်ခ့ဲပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးေတာ်မေသာ အြပစ်ဒဏ် ကီးေလးမေ ကာင့်ကန်ေတာ်မျိုးသည်

ေမာပန်း ွမ်းနယ်ပါ၏။ ၁၆ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ြပင်းထန်ေသာအမျက်ေတာ်သည်

ကန်ေတာ်မျိုးအား ပိလဲေစပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကာက်မက်ဖွယ်ေသာ

တိက်ခိက်မများသည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ေချမန်းေစပါ၏။ ၁၇

ယင်းတိ့သည်ြမစ်ေရလ ံ သက့ဲသိ့တစ်ေန့လံး ကန်ေတာ်မျိုးအားဝိင်းရံလျက် ှ ိ ပါ၏။

အဘက်ဘက်မှေန၍ကန်ေတာ်မျိုးအနီးသိ့ ချဥ်းကပ်လာ ကပါ၏။ ၁၈

အရင်း ှ ီးဆံးေသာမိတ်ေဆွများအားပင် လ င် ကန်ေတာ်မျိုးကိစွန့်ပစ်ေစေတာ်မပါ ပီ။

ကန်ေတာ်မျိုးမှာမိတ်ေဆွဖဲွ ့ရန်ေမှာင်မိက်သာလ င် ကျန် ှ ိ ပါေတာ့၏။

၈၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာ

ေမတာေတာ်အေကာင်းကိအစဥ်သီချင်းဆိ ပါမည်။

အခါခပ်သိမ်းကိယ်ေတာ် ှ င်၏သစာေတာ်ကိ ထတ်ေဖာ်ေ ကညာပါမည်။

၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေမတာေတာ်သည်ကာလအစဥ် တည်ေတာ်မ၍

သစာေတာ်သည်လည်းမိးေကာင်းကင်က့ဲသိ့ ခိင် မဲေတာ်မေ ကာင်းကန်ေတာ်မျိုးသိပါ၏။

၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်က``ငါေ ွးေကာက်သ ှ င့်ငါသည် ပဋိညာဥ် ပ ပီ။

ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်အား`သင်၏သားေြမးသည် ှ င်ဘရင်အရာကိအ မဲရလိမ့်မည်။

သင်၏မင်းမျိုးမင်း ွယ်သည်အဆက်မြပတ် ြဖစ်လိမ့်မည်' ဟ ငါကတိေပး ပီ'' ဟ၍မိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၅

ေကာင်းကင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာ အ့ံ သဖွယ်ရာများအေကာင်းကိသီချင်းဆိ

ကပါ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊ သန့် ှ င်းသတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သစာေတာ်

အေကာင်းကိသီချင်းဆိ ကပါ၏။ ၆ အိ ထာဝရဘရား၊ ေကာင်းကင်ဘံတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င် ှ င့်အဘယ်

သ တပါသနည်း။ အဘယ်ေကာင်းကင်သားသည်ကိယ်ေတာ်ကိ တ ပိင် ိင်ပါသနည်း။ ၇

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သန့် ှ င်းသတိ့၏ေကာင်စီတွင် ိ ေသေလးြမတ်ြခင်းကိခံရပါ၏။
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သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားလွန်စွာ ေကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကပါ၏။ ၈

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်က့ဲသိ့တန်ခိး ကီးမားသ

မ ှ ိ ပါ။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ခပ်သိမ်းေသာအမတိ့တွင်

သစာ ှ ိ ေတာ်မပါ၏။ ၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လိင်း ကီးသည့်ပင်လယ်ကိ အစိးရေတာ်မ၍

ြပင်းထန်ေသာလိင်းတံပိးတိ့ကိ ငိမ်းေစေတာ်မပါ။ ၁၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ရာခပ် ကိ

ေချမန်းသတ်ြဖတ်ပစ်ေတာ်မပါ၏။တန်ခိးေတာ်ြဖင့်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ရန်သတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းေတာ်မပါ၏။

၁၁ ကမာေြမ ကီးကိလည်းေကာင်း၊မိးေကာင်းကင် ကိလည်းေကာင်းပိင်ေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကမာ ှ င့်ကမာေပ တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့ကိဖန်ဆင်းေတာ်မပါ၏။

၁၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေြမာက်မျက် ှ ာ ှ င့် ေတာင်မျက် ှ ာကိဖန်ဆင်းေတာ်မပါ၏။

တာေဗာ်ေတာင် ှ င့်ေဟရမန်ေတာင်တိ့သည် ကိယ်ေတာ် ှ င်အား င်လန်းစွာေထာမနာ

ပ ကပါ၏။ ၁၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လွန်စွာတန်ခိး ကီးေတာ်မ ပါသည်တကား။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခွန်အားေတာ်သည် ကီးမား လှပါသည်တကား။ ၁၄

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ိင်ငံေတာ်သည်အမှန်တရား ှ င့် တရားမ တမအေပ တွင်အေြခခံပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မသမ ေသာ အမအရာတိ့တွင်ေမတာေတာ် ှ င့်သစာေတာ်

ေပ လွင်ထင် ှ ားပါ၏။ ၁၅ သီချင်းဆိ၍ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကိးကွယ် ဝတ် ပေသာ၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏က ဏာေတာ်အလင်းတွင် ကျင်လည်ေသာသတိ့သည်အလွန်မဂလာ

ှ ိ ပါသည်တကား။ ၁၆ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိအေကာင်း ပ၍

တစ်ေန့လံးဝမ်းေြမာက် င်ြမူးလျက်ေန ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မသြဖင့်

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာ ပ ကပါ၏။ ၁၇ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား

ေအာင်ပဲွ ကီးများခံေစေတာ်မပါ၏။ ေမတာ ှ ိ ေတာ်မသြဖင့်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား

အ ိင်ရေစေတာ်မပါ၏။ ၁၈ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား

ကွယ်ကာေသာသကိေ ွးချယ်ေပးေတာ် မပါ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သန့် ှ င်း

ြမင့်ြမတ် ေတာ်မေသာဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အတွက်

ှ င်ဘရင်ကိခန့်ထားေပးေတာ်မပါ၏။ ၁၉ လွန်ေလ ပီးေသာအခါ၌ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

သစာ ှ ိ သအေစခံများအား ဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်``ထင် ှ ားေကျာ်ေစာသ

စစ်သရဲအားငါသည်ကမေတာ်မ ပီ။ လတိ့အထဲမှေ ွးချယ်ထားသအားရာဇ

ပလင်ကိ ငါအပ် ှ င်း ပီ။ ၂၀ ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်ကိဆီေတာ်ြဖင့်ဘိသိက် ေပး၍

ဘရင်အြဖစ်ငါခန့်ထား ပီ။ ၂၁ သသည်ငါ့ထံမှခွန်အားကိအစဥ်အ မဲ ရ ှ ိ မည်။

ငါ၏တန်ခိးအားြဖင့်သ့အားစွမ်းသန် ေစမည်။ ၂၂သ၏ရန်သတိ့သည်သ့အေပ တွင်အဘယ် အခါ၌မ

အ ိင်ရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ သယတ်မာတိ့သည်သ့ကိ ှ ိမ်နင်း ိင် လိမ့်မည်မဟတ်။ ၂၃

ငါသည်သ၏ရန်သများကိေချမန်းပစ်မည်။ သ့ကိမန်းေသာသအေပါင်းတိ့အား သတ်သင်ပစ်မည်။ ၂၄

ငါသည်သ့အားအစဥ်ချစ်ြမတ် ိး၍သစာ ေစာင့်မည်။ သ့အားအစဥ်ေအာင်ပဲွခံေစမည်။ ၂၅

ငါသည်သ၏တိင်း ိင်ငံကိေြမထဲပင်လယ်မှ ဥဖရတ်ြမစ်တိင်ေအာင်ကျယ်ြပန့်ေစမည်။ ၂၆

သသည်ငါ့အား`ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုး၏အဖ၊ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးခိလံရာ၊ကန်ေတာ်မျိုး၏ကယ်တင် ှ င် ြဖစ်ေတာ်မပါ၏'ဟ၍ေလာက်ထားလိမ့်မည်။

၂၇ ငါသည်သ့အားငါ၏သားဦးြဖစ်ေစမည်။ ဘန်းအ ကီးဆံးေသာဘရင်ြဖစ်ေစမည်။

၂၈ ငါသည်သ့အားထား ှ ိ သည့်ကတိသစာကိ အစဥ်တည်ေစမည်။

ငါ ှ င့်သ ပေသာပဋိညာဥ်ကိခိင် မဲေစမည်။ ၂၉ သ၏တိင်း ိင်ငံသည်မိးေကာင်းကင်က့ဲသိ့

တည် မဲလိမ့်မည်။ သ၏သားေြမးများသည်အခါခပ်သိမ်းဘရင်

ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၃၀ ``သိ့ရာတွင်အကယ်၍သ၏သားေြမးတိ့သည်

ငါ့တရားေတာ်ကိပစ်ပယ်ကာငါ၏နည်း ဥပေဒကိ မကျင့်သံးလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

၃၁ ငါ၏ န် ကားချက်များကိလျစ်လ ၍ ငါ၏ပညတ်တိ့ကိမေစာင့်မထိန်းလ င်

ေသာ်လည်းေကာင်း ၃၂ ငါသည်သတိ့ ပသည့်ဒစ ိက်များအတွက် အြပစ်ေပးမည်။

သတိ့၏အမှားများအတွက်ဒဏ်ခတ်မည်။ ၃၃ သိ့ေသာ်ငါသည်ဒါဝိဒ်ကိချစ် မဲချစ်မည်။

သ့အားငါထားသည့်ကတိေတာ်ကိလည်း ဖျက်မည်မဟတ်။ ၃၄ ငါသည်သ ှ င့် ပခ့ဲသည့်ပဋိညာဥ်ကိ

ပျက်ြပယ်ေစမည်မဟတ်။ သ့အားေပးခ့ဲေသာကတိေတာ်တစ်ခကိမ ပ်သိမ်းမည်မဟတ်။

၃၅ ``ငါသည်အဘယ်အခါ၌မ ဒါဝိဒ်အား လှည့်စား၍ မိန့်ဆိမည်မဟတ်ဟ၍

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ငါ့နာမကိတိင်တည်၍ တစ်ခါတည်းအ ပီးအပိင်ကတိေပး ပီ။ ၃၆

ဒါဝိဒ်၏မျိုး ိ းအဘယ်အခါ၌မ မတိမ်ေကာရ။ ေနသည်ထွန်းလင်းလျက်ေနသမ ကာလပတ်လံး

ငါသည်သ၏ရာဇပလင်ကိတည် မဲေစမည်။ ၃၇သ၏ ိင်ငံသည်မိးေကာင်းကင်တွင်တည် မဲေသာ

သက်ေသြဖစ်သည့်လက့ဲသိ့ အစဥ်အ မဲတည်လျက်ေနလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၈

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် မိမိဘိသိက်ေပးေတာ်မေသာဘရင်ကိ အမျက်ထွက်ေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သ့အားစွန့်ပစ်ေတာ်မပါ ပီ။ သ့အားပစ်ပယ်ေတာ်မပါ ပီ။ ၃၉

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံ ှ င့် ပေတာ်မခ့ဲေသာ ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိလည်းပယ်ဖျက်ေတာ်မပါ ပီ။

သ၏သရဖကိေြမသိ့ချေတာ်မပါ ပီ။ ၄၀ သ၏ မိ ့ေတာ်တံတိင်းများကိချိုးဖျက်ေတာ်မ၍

သ၏ခံတပ်များကိ ဖိဖျက်ေတာ်မပါ ပီ။ ၄၁ သ၏အနီးမှြဖတ်သန်းသွားလာ ကသ အေပါင်းသည်

သ၏ဥစာပစည်းများကိခိးယ ကပါ၏။ အိမ်နီးချင်းအေပါင်းတိ့သည်ေြပာင်ေလှာင်

ကပါ၏။ ၄၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သ၏ရန်သတိ့အားေအာင်ပဲွကိ

ခံေစေတာ်မပါ ပီ။ သတိ့အားလံးကိဝမ်းေြမာက် င်လန်းေစေတာ် မပါ ပီ။ ၄၃

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သ၏ ားတိ့ကိတံးေစေတာ် မ၍ သ့အားစစ်ပဲွတွင်အေရး ံ းနိမ့်ေစေတာ်မ ပါ ပီ။ ၄၄

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သ၏လံှတံေတာ်ကိ ယသိမ်းေတာ်မ၍ သ၏ရာဇပလင်ေတာ်ကိေြမသိ့

လဲကျေစေတာ်မပါ ပီ။ ၄၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သ့အားအချိန်မကျမီ

အိေစေတာ်မ၍အ ှ က်တကဲွြဖစ်ေစေတာ်မပါ ပီ။ ၄၆ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မျက် ှ ာေတာ်ကိအစဥ်ပင် ဖံးကွယ်၍ထားေတာ်မပါမည်ေလာ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အမျက်ေတာ်သည်အဘယ်မ ကာေအာင်မီးက့ဲသိ့ေတာက်ေလာင်၍

ေနေတာ်မပါမည်နည်း။ ၄၇ ကန်ေတာ်မျိုး၏အသက်သည်အဘယ်မ တိေ ကာင်း

ေအာက်ေမ့သတိရေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေသမျိုးြဖစ်ေသာ

ကန်ေတာ်မျိုးအေပါင်းတိ့အားဖန်ဆင်းထား ေတာ်မသည်ကိေအာက်ေမ့သတိရေတာ်မပါ။ ၄၈

အဘယ်သသည်မေသဘဲအစဥ်အသက် ှ င်၍ ေန ိင်ပါမည်နည်း။ လသည်မိမိကိယ်ကိအဘယ်သိ့လ င်

သချုင်းတွင်းသိ့မေရာက်ေအာင်တားဆီး ိင် ပါမည်နည်း။ (Sheol h7585) ၄၉ အိ

ဘရားသခင်၊ ယခင်ကေဖာ်ြပခ့ဲေသာကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ေမတာေတာ်ကားအဘယ်မှာနည်း။

ဒါဝိဒ်အားကိယ်ေတာ် ှ င်ထားေတာ်မေသာ ကတိေတာ်များကားအဘယ်မှာနည်း။ ၅၀

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံကန်ေတာ်မျိုးသည် အဘယ်သိ့ အေစာ်ကားခံရသည်ကိလည်းေကာင်း၊

ဘရားမ့ဲသတိ့၏ကျိန်ဆဲြခင်းများကိ အဘယ်သိ့ကန်ေတာ်မျိုးခံရသည်ကိ လည်းေကာင်း

ေမ့ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၅၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်ေ ွးချယ်ေသာဘရင်ကိ

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ရန်သတိ့သည်ေစာ်ကား က ပါသည်တကား။သတိ့သည်သ့အားသွားေလရာရာတွင်

ေစာ်ကား ကပါ၏။ ၅၂ထာဝရဘရားအားကာလအစဥ်အဆက် ေထာမနာ ပ ကကန်ေလာ့။ အာမင်၊

အာမင်။

၉၀ အိ ဘရား ှ င်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကာလအစဥ်အဆက်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ၂ ေတာင်များကိြဖစ်ေပ ေစေတာ်မမမီ ှ င့်

ကမာေလာကကိဖန်ဆင်းေတာ်မမမီ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အစမ ှ ိ ေသာဘရားသခင်

ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ အဆံးမ ှ ိ ေသာဘရားသခင်လည်းြဖစ်ေတာ် မပါ၏။ ၃

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အမိန့်ေပး၍လသားတိ့အား ေြမမန့်အြဖစ်သိ့ြပန်လည်ေြပာင်းလဲေစေတာ်

မပါ၏။ ၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အဖိ့အ ှ စ်တစ်ေထာင်သည် တစ်ေန့က့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။

ကန်လွန် ပီးသည့်ယမန်ေန့က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ တိေတာင်းေသာညဥ့်ယံတစ်ယံက့ဲသိ့လည်းေကာင်း

ြဖစ်ပါ၏။ ၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လသားတိ့အားလျင်ြမန်စွာ

ေပျာက်ကွယ်သွားေစေတာ်မပါ၏။ သတိ့သည်အိပ်မက်သက့ဲသိ့တစ်ခဏမ သာ ေန ကရပါ၏။

နံနက်ချိန်၌ ကီးပွားပွင့်လန်း၍ညေနချိန်၌ ိး ွမ်းေြခာက်ေသွ့သွားတတ်ေသာြမက်ပင်က့ဲသိ့

ေပျာက်ကွယ်သွားတတ် ကပါ၏။ ၇ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အမျက်ေတာ်ေကာင့်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ပျက်စီး ကပါ၏။ အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ေ ကာင့်ေ ကာက်လန့်

တန်လပ် ကပါ၏။ ၈ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏အြပစ်များကိေ ှ ့ေတာ်၌ ချထားေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့လ ို ့ဝှက်ကးလွန်သည့် ဒစ ိက်များကိကိယ်ေတာ်ြမင်သာသည့် ေနရာ၌

ချထားေတာ်မပါ၏။ ၉ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်အမျက်ေတာ်ကိခံရ ေသာေကာင့်

အသက်တိ ကရပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏အသက်သည်တီးတိး ေြပာသည့်

ေလသံက့ဲသိ့ေပျာက်ကွယ်တတ်ပါ၏။ ၁၀ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်အ ှ စ်ခနစ်ဆယ်မ သာ

ှ ည် ကပါ၏။ အကယ်၍အားအင်ြပည့် ဖိးသများြဖစ် ကပါမ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ေန ကရပါ၏။

သိ့ရာတွင်ထိ ှ စ်ကာလများအတွင်း ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ပပင်ေသာက ှ င့်

ဆင်းရဲဒကကိသာလ င်ခံစား ကရပါ၏။ မ ကာမီကွယ်လွန်သြဖင့်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့

ကွယ်ေပျာက် ကရပါ၏။ ၁၁ အဘယ်သသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အမျက်ေတာ် အ ှ ိန်

အြပည့်အဝကိခံဖးပါသနည်း။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အမျက်ေတာ်သည်မည်မ

ေကာက်လန့်ဖွယ်ေကာင်းေ ကာင်းကိ အဘယ်သသည်သိ ှ ိ ပါသနည်း။ ၁၂

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားမိမိတိ့အသက်မည်မ တိေတာင်းေ ကာင်းကိသိ ှ ိ  ိင်ရန်သွန်သင်ေတာ်မပါ။

သိ့မှသာလ င်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ဉာဏ်ပညာ ရ ှ ိ လာ ကပါလိမ့်မည်။
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၁၃ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဘယ်မ  ကာေအာင်

အမျက်ေတာ်မေြပဘဲေနေတာ်မပါမည်နည်း။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံတိ့အားသနား ေတာ်မပါ။

၁၄ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်တစ်သက်လံးသီချင်းဆိလျက် ဝမ်းေြမာက် ိင် ကေစရန်

နံနက်တိင်းကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကိယ်ေတာ်၏ ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်ကိခံစားေစေတာ်မပါ။ ၁၅

ဒကေရာက်စဥ်အခါကကိယ်ေတာ်သည် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားခံေစေသာစိတ်ဆင်းရဲမ ပမာဏအတိင်း

ယခအခါ၌ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားဝမ်းေြမာက် င်လန်းမကိခံစားေစေတာ်မပါ။ ၁၆

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံြဖစ်ေသာ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာ

အ့ံ သဖွယ်ရာအမေတာ်တိ့ကိေတွ့ြမင်ခွင့် ေပးေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏သားေြမးများအား

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဘန်းအသေရ ှ င့်တန်ခိး အာ ေဘာ်ေတာ်ကိေတွ့ြမင်ခွင့်ေပးေတာ်မပါ။

၁၇ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကာင်းချီး မဂလာကိခံစား ကရပါေစေသာ။

ပေလသမ ေသာအမတိ့တွင်လည်း ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားေအာင်ြမင်ခွင့်ေပးေတာ်မပါ။

၉၁ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ခိလံရန် ချဥ်းကပ်သသည်လည်းေကာင်း၊

အန တန်ခိး ှ င်၏ကွယ်ကာေစာင့်ထိန်းမကိ ခံယသသည်လည်းေကာင်း၊ ၂

``ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ကွယ်ကာရာ၊ ကန်ေတာ်မျိုးခိလံရာရဲတိက်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၍ကန်ေတာ်မျိုးသည်

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိကိးစားပါ၏'' ဟ၍ ထာဝရဘရားအားေလာက်ထား ိင်လိမ့်မည်။ ၃

ကိယ်ေတာ်သည်မြမင် ိင်ေသာ ေဘးဥပဒ်များမှလည်းေကာင်း၊ ေသေစတတ်ေသာအနာေရာဂါများမှ

လည်းေကာင်း သင့်ကိကင်းလွတ်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၄ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏အေတာင်ေတာ်ြဖင့်

သင့်ကိဖံးအပ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်သည်ကိယ်ေတာ်၏ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းကိ

ခံရ၍ေဘးမ့ဲလံ ခံလျက်ေနလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်၏သစာေတာ်သည်သင့်ကိေစာင့်ထိန်း

ကွယ်ကာရာဒိင်းလားြဖစ်လိမ့်မည်။ ၅ ညဥ့်အခါေတွ့ရတတ်ေသာေဘးဥပဒ်များ

ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေန့အချိန်ေပ ေပါက်တတ်သည့်အ ရာယ်များ

ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ၆ ေမှာင်မိက်တွင်ကျေရာက်တတ်သည့်ကပ်ေရာဂါများ

ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေန့လည်ချိန်၌ေသေစတတ်သည့်ေဘးဥပဒ်များ

ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေ ကာက်လန့်ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ၇ သင်၏အနီးတွင်လတစ်ေထာင်၊

သင်၏ပတ်လည်တွင်လတစ်ေသာင်း ကျဆံးေသာ်လည်းသင်၌အထိအခိက် မ ှ ိ ရ။ ၈

သယတ်မာတိ့အဘယ်သိ့အြပစ်ဒဏ်သင့် က သည်ကိ သင်သည်ဒိဌြမင်ရလိမ့်မည်။ ၉

သင်သည်ထာဝရဘရားအားသင့်ကိကွယ်ကာေသာ အ ှ င်အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

အြမင့်ြမတ်ဆံးြဖစ်ေတာ်မေသာဘရားအား သင်ခိလံေသာအ ှ င်အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း

လက်ခံသည်ြဖစ်၍ ၁၀ သင်သည်ေဘးဒက ှ င့်ေတွ့ ကံရလိမ့်မည်မဟတ်၊

သင်၏အိမ်အနီးသိ့လည်းအဘယ်ေဘးဥပဒ်မ ချဥ်းကပ်ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၁

သွားေလရာရာ၌သင့်ကိေစာင့်ေ ှ ာက်ေစရန် ဘရားသခင်သည်မိမိ၏ေကာင်းကင်တမန်

များကိ တာဝန်ေပးအပ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၂ သတိ့သည်သင်၏ေြခကိေကျာက် ှ င့်

မထိမခိက်ေစရန်မိမိတိ့၏လက်ြဖင့်သင့်အား ချီပင့် ကလိမ့်မည်။ ၁၃

သင်သည်ြခေသ့ ှ င့်ေ မ၊ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းသည့် ြခေသ့ ှ င့်ေ မဆိးတိ့ကိေြခြဖင့်နင်းရလိမ့် မည်။

၁၄ဘရားသခင်က ``ငါ့ကိချစ်ေသာသတိ့အားငါကယ်မည်။ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေကာင်း

ဝန်ခံေသာ သတိ့အားငါကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်မည်။ ၁၅သတိ့သည်ငါ့ကိေခ ေသာအခါငါထးမည်။

သတိ့ဒကေရာက်ေသာအခါသတိ့ ှ င့်အတ ငါ ှ ိ မည်။ ငါသည်သတိ့အားကယ်ဆယ်၍ချီးြမင့်မည်။ ၁၆

သတိ့အားအသက် ှ ည်ေစ၍ကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇးကိခံစားေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၉၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းရြခင်းသည်လည်းေကာင်း၊

အြမင့်ြမတ်ဆံးြဖစ်ေတာ်မေသာဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဂဏ်ေတာ်ကိေထာမနာ

သီချင်း ကးေအးရြခင်းသည်လည်းေကာင်း၊ ၂ ချိုသာနာေပျာ်ဖွယ်ေသာေစာင်းသံ ှ င့်တကွ

ကိးတပ်တရိယာသံတိ့ြဖင့် နံနက်တိင်းကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာ ေမတာေတာ်ကိေဖာ်ကး၍

ညဥ့်တိင်းကိယ်ေတာ် ှ င်၏သစာေတာ်ကိ ထတ်ေဖာ်ေ ကညာရြခင်းသည်လည်းေကာင်း

ေလျာက်ပတ်လှပါ၏။ ၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းေသာ

အမေတာ်များသည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ဝမ်းေြမာက် င်လန်းေစပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာအမေတာ်များေကာင့် ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဝမ်းေြမာက်စွာသီချင်းဆိပါ၏။

၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာအမေတာ်တိ့သည်

ကီးြမတ်လှပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အ ကံအစည်ေတာ်သည်လည်း နက်နဲလှပါ၏။ ၆

လမိက်တိ့မသိ ိင်ေသာအရာ၊အသိဉာဏ်တံး သတိ့ နားမလည် ိင်ေသာအရာတစ်ခ ှ ိ ပါ၏။ ၇

ထိအရာကား၊သယတ်မာတိ့သည်ေပါင်းပင်များ သဖွယ် ကီးပွားတိးတက်၍

မေကာင်းမ ပသတိ့သည်ေကာင်းစား ကေသာ်လည်း ထိသတိ့သည်လံးဝသတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းကိ

ခံ ကရမည်ြဖစ်၏။ ၈အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မေသာကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

ထာဝစဥ်အချုပ်အြခာအာဏာပိင် ြဖစ်ေတာ်မေသာေကာင့်တည်း။ ၉

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ရန်သတိ့သည်ေသေကပျက်စီး ရ ကမည်ကိလည်းေကာင်း၊

သယတ်မာအေပါင်းတိ့သည် အေရး ံ းနိမ့်ရ ကမည်ကိလည်းေကာင်း ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သိပါ၏။ ၁၀

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ွားလား ိင်းက့ဲသိ့သန်စွမ်းေစေတာ်မပါ ပီ။

ကန်ေတာ်မျိုးအား င်လန်းဝမ်းေြမာက်ရြခင်း ေကာင်းချီးမဂလာကိေပးေတာ်မပါ ပီ။ ၁၁

ရန်သတိ့အေရး ံ းနိမ့် ကသည်ကိကန်ေတာ်မျိုး ြမင်ရပါ ပီ။ သယတ်မာတိ့ငိေ ကးသံကိ ကားရပါ ပီ။

၁၂ သေတာ်ေကာင်းတိ့သည်စွန်ပလံွပင်များက့ဲသိ့ စိမ်းလန်းစိေြပလျက် ှ ိ လိမ့်မည်။

သတိ့သည်ေလဗ န်ေတာင်မှအာရဇ်ပင်များ က့ဲသိ့ ကီးပွားတိးတက် ကလိမ့်မည်။ ၁၃

သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်တွင်စိက်ပျိုး၍ငါတိ့ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်တွင်စိမ်းလန်း

စိေြပလျက်ေနသည့်သစ်ပင်များ ှ င့်တ က၏။ ထိသစ်ပင်တိ့သည်အသက်အိချိန်၌ပင်လ င်

အသီးများသီး၍အစဥ်အ မဲစိမ်းလန်း သန်မာလျက် ှ ိ  က၏။ ၁၅ဤကားထာဝရဘရားသည်တရား

မ တေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း ငါ့ကိကွယ်ကာေသာအ ှ င်သည်ေကာင်းြမတ်

စံလင်ေတာ်မေကာင်းကိလည်းေကာင်း ေဖာ်ြပလိက်ြခင်းြဖစ်သည်။

၉၃ ထာဝရဘရားသည်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ဘန်းအသေရေတာ်ကိ

ဝတ်ဆင်ေတာ်မ၍ တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ကိခါးပန်းစည်းေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ကမာေြမ ကီးကိခိင် မဲစွာ တည်ေစေတာ်မသည်ြဖစ်၍ယင်းကိလပ် ှ ား၍

မရ ိင်ရာ။ ၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ရာဇပလင်ေတာ်သည်အစအဦးမှ

စ၍တည်တ့ံခိင် မဲပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကပ်ကာလမေပ မီကပင်လ င်

ှ ိ ေနေတာ်မပါ၏။ ၃ အိ ထာဝရဘရား၊ သမဒရာသည်အသံကိဟစ်၍ေအာ်ပါ၏။

သမဒရာလိင်းတံပိးသံသည်ြမည်ဟည်းပါ၏။ ၄ ထာဝရဘရားသည်သမဒရာ

ြမည်ဟည်းသံထက်လည်းေကာင်း၊ ပင်လယ်လိင်းတံပိးများထက်လည်းေကာင်းသာ၍

တန်ခိး ကီး ပီးလ င် အချုပ်အြခာအာဏာေတာ်ြဖင့်ေကာင်းကင်ဘံတွင် စိးစံေတာ်မ၏။ ၅

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ်တိ့သည်ထာဝစဥ် တည်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဗိမာန်ေတာ်သည်လည်းအစဥ် အ မဲ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မပါ၏။

၉၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အြပစ်ေပးပိင်ေတာ်မေသာ

ဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အမျက်ေတာ်ကိေပ လွင်ထင် ှ ား ေစေတာ်မပါ။ ၂

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လအေပါင်းတိ့အား တရားစီရင်ေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ် မပါ၏။

ထေတာ်မ၍မာန ကီးသတိ့အားထိက်ေလျာက်သည့် အြပစ်ဒဏ်ကိေပးေတာ်မပါ။ ၃

သယတ်မာတိ့သည်အဘယ်မ  ကာေအာင် ဝမ်းေြမာက် ကပါဦးမည်နည်း။ အိ ထာဝရဘရား၊

အဘယ်မ  ကာပါဦးမည်နည်း။ ၄ ြပစ်မကးလွန်သတိ့သည်အဘယ်မ  ကာေအာင်

မာန်မာနေထာင်လား၍ မိမိတိ့၏ြပစ်မများအေကာင်းကိ ကားဝါလျက် ေန ကပါဦးမည်နည်း။ ၅ အိ

ထာဝရဘရား၊ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်ကိ ှ ိပ်ကွပ် ကပါ၏။

ကိယ်ေတာ်ပိင်ေတာ်မေသာလတိ့အား ဖိစီး ှ ိပ်စက် ကပါ၏။ ၆ သတိ့သည်မဆိးမများ ှ င့်မိဘမ့ဲ

သတိ့အား သတ်ြဖတ် ကပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ြပည်တွင်ေနထိင် ကေသာ

ဧည့်သည်တိ့ကိသတ် ကပါ၏။ ၇ သတိ့က``ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့ကိ ြမင်ေတာ်မမ။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် သည် ြမင်ေတာ်မမ'' ဟဆိ က၏။ ၈

ငါ၏လစေတာ်တိ၊့သင်တိ့သည်အဘယ် သိ့လ င် ဤမ အသိဉာဏ်တံးလျက်မိက်မဲ၍

ေန ိင် ကပါသနည်း။ အဘယ်အခါကျမှတတ်သိလိမာ၍ လာ ကပါမည်နည်း။ ၉

ငါတိ့၏နားများကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ အ ှ င်သည် ြမင်ေတာ်မ ိင်သည်မဟတ်ေလာ။ ၁၀

လမျိုးတကာတိ့ကိဆံးမေသာအ ှ င်သည် သတိ့အားအြပစ်ေပးေတာ်မမည်မဟတ် ပါေလာ။

လအေပါင်းတိ့ကိအသိပညာသွန်သင်ေသာ အ ှ င်သည်အသိပညာ ှ ိ ေတာ်မသည်

မဟတ်ပါေလာ။ ၁၁ ထိသတိ့၏အ ကံအစည်များကိ ထာဝရဘရားသိေတာ်မ၏။

သတိ့စဥ်းစားဆင်ြခင်မများသည် အချည်း ှ ီးြဖစ်ေ ကာင်းကိယ်ေတာ်သိေတာ်

မ၏။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏ဆံးမသွန်သင်မကိခံရေသာ သ၊

တရားေတာ် ှ င့်ဆိင်၍ကိယ်ေတာ်၏သွန်သင် မကိ ခံရေသာသသည်မဂလာ ှ ိ ပါ၏။ ၁၃

ထိသအားသယတ်မာတိ့ကျေစရန် တွင်းတး၍ မ ပီးစီးမီဆိး ွားသည့်အချိန်ကာလမှ

လွတ် ငိမ်းခွင့်ကိကိယ်ေတာ်ေပးေတာ်မပါ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လစေတာ်အား

ပစ်ထားေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။ ကိယ်ေတာ်ပိင်ေတာ်မေသာလတိ့ကိ စွန့်ပယ်ေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။
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၁၅ တရား ံ းများ၌တရားမ တစွာစီရင်မ တစ်ဖန် ှ ိ လိမ့်မည်။ သေတာ်ေကာင်းအေပါင်းတိ့သည်လည်း

ယင်းတရားမ တစွာစီရင်မကိ ေထာက်ခံ ကလိမ့်မည်။ ၁၆အဘယ်သသည်ငါ့ဘက်မှာ ှ ိ ၍သယတ်မာ

တိ့အား ဆန့်ကျင်ပါသနည်း။ အဘယ်သသည်ငါ့တစ်ဘက် ှ ိ မေကာင်းမ

ပသတိ့အားဆန့်ကျင်ပါသနည်း။ ၁၇အကယ်၍ထာဝရဘရားသာလ င်ငါ့အား ကမေတာ်မမခ့ဲေသာ်

ငါသည်ဆိတ်ညံရာအရပ်သိ့အလျင်အြမန် ေရာက်ရမည်သာြဖစ်ေပသည်။ ၁၈ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေြခေချာ်၍လဲ ပီဟ ထင်ရေသာအခါ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်သည်

ကန်ေတာ်မျိုးအားချီပင့်ထားေတာ်မပါ၏။ ၁၉ ကန်ေတာ်မျိုးသည်စိးရိမ်ပပန်လျက်

ေသာကေရာက်ေသာအခါကိယ်ေတာ် ှ င် သည် ကန်ေတာ်မျိုးအားစိတ်သက်သာခွင့်ကိေပး၍

ဝမ်းေြမာက်ေစေတာ်မပါ၏။ ၂၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မတရားေသာအမကိ

တရားဝင်ြဖစ်ေအာင် ပလပ်တတ်သည့် အဂတိလိက်စားသတရားသ ကီးများ ှ င့်

မည်သိ့မ မသက်ဆိင်ပါ။ ၂၁ သတိ့သည်သေတာ်ေကာင်းတိ့ကိေသေကာင်း ကံစည် ကပါ၏။

အြပစ်မ့ဲသတိ့ကိေသဒဏ်စီရင် ကပါ၏။ ၂၂ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိ ကွယ်ကာေတာ်မ၏။

ငါ၏ဘရားသခင်သည်ငါခိလံရာြဖစ် ေတာ်မ၏။ ၂၃ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့၏ယတ်မာမများ

အတွက် အြပစ်ဒဏ်ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ သတိ့၏အြပစ်များအတွက်သတိ့အား

သတ်သင်ဖျက်ဆီးေတာ်မလိမ့်မည်။ ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

သတိ့အားသတ်သင်ဖျက်ဆီးေတာ်မလိမ့်မည်။

၉၅ လာ က၊ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကကန်အ့ံ။

ငါတိ့ခိလံရာဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ဝမ်းေြမာက်စွာသီချင်းဆိ ကကန်အ့ံ။ ၂

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းလျက်ေ ှ ့ေတာ်သိ့ ဝင် ကကန်အ့ံ။ ဝမ်းေြမာက်စွာေထာမနာသီချင်းများကိ

ဆိ ကကန်အ့ံ။ ၃ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရဘရားသည် တန်ခိး ကီးေတာ်မေသာဘရား၊

ဘရားတကာတိ့ထက်တန်ခိး ကီးသည့်ဘရင် ြဖစ်ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၄

ကိယ်ေတာ်သည်အနက်ဆံးေသာေြမ ကီး နက် ိင်းရာများမှ အြမင့်ဆံးေသာေတာင်ထိပ်များတိင်ေအာင်

ကမာေလာကတစ်ခလံးကိအစိးရေတာ်မ၏။ ၅ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

ပင်လယ်ကိလည်းေကာင်း၊ မိမိလက်ေတာ်ြဖင့် ပြပင်ေတာ်မသည့်ကန်းေြမ

ကိလည်းေကာင်းအစိးရေတာ်မ၏။ ၆ လာ က၊ကိယ်ေတာ်အားဦး တ်ပျပ်ဝပ်၍ ှ ိ ခိး ကကန်အ့ံ။

ငါတိ့အားဖန်ဆင်းေတာ်မေသာထာဝရ ဘရား၏ ေ ှ ့ေတာ်တွင်ဒးေထာက် ကကန်အ့ံ။

၇ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာသများ၊ကိယ်ေတာ် ေကးေမွးေတာ်မေသာသိးစြဖစ် က၏။

ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ ယေန့နားေထာင် ကေလာ့။ ၈

ကိယ်ေတာ်ကေမာရိဘအရပ်တွင်ေရာက် ှ ိ ေနေသာ သင်တိ့ဘိးေဘးများက့ဲသိ့သင်တိ့သည်

ေခါင်းမမာ က ှ င့်။ ေတာက ာရ ှ ိ မဿာအရပ်တွင်ေရာက် ှ ိ ေနေသာ

ဘိးေဘးများက့ဲသိ့ေခါင်းမမာ က ှ င့်။ ၉ ထိသတိ့သည်မိမိတိ့၏အတွက်ငါ ပသည့်

အမကိေတွ့ြမင် က ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ထိအရပ်တွင်ငါ့ကိေသွးစမ်း က၏။

၁၀ ငါသည်အ ှ စ်ေလးဆယ်တိင်တိင်ထိသတိ့အား အမျက်ထွက်ခ့ဲ၏။

``သတိ့သည်လွန်စွာသစာေဖာက်သများပါ တကား။ ငါ၏ပညတ်တိ့ကိလိက်နာရန်ြငင်းဆန်သများ

ပါတကား'' ဟငါဆိ၏။ ၁၁ ငါသည်သတိ့အားအမျက်ထွက်သြဖင့်``သင်တိ့

စိတ်ေအးချမ်းသာစွာေနထိင်ရမည့်ြပည်ကိ သင်တိ့သည်အဘယ်အခါ၌မ မဝင်ရက'' ဟကျိန်ဆိ၏။

၉၆
သီချင်းသစ်ကိဆိ၍ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး ကေလာ့။

ကမာသကမာသားအေပါင်းတိ၊့သီချင်းဆိ၍ ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း

ကေလာ့။ ၂ သီချင်းဆိ၍ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အား

ကယ်ေတာ်မေ ကာင်းသတင်းေကာင်းကိ ေန့စဥ်ေန့တိင်းေြပာ ကား ကေလာ့။

၃ လမျိုးတကာတိ့အားကိယ်ေတာ်၏ ဘန်းအသေရေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊

လအေပါင်းတိ့အားကိယ်ေတာ်၏ အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းေသာအမေတာ်တိ့ကိ လည်းေကာင်း

ထတ်ေဖာ်ေ ကညာ ကေလာ့။ ၄ ထာဝရဘရားသည် ကီးြမတ်ေတာ်မသည် ြဖစ်၍

အလွန်ပင်ေထာမနာ ပြခင်းကိခံထိက်ေတာ် မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ဘရားတကာတိ့ထက်

ေကာက် ွံ ့ ိ ေသြခင်းကိခံထိက်ေတာ်မ၏။ ၅ အြခားလမျိုးအေပါင်းတိ့၏ဘရားများသည်

ပ်တများသာြဖစ် က၏။ ထာဝရဘရားမကားမိးေကာင်းကင်ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

၆ ဘန်းေတာ် ှ င့်ဂဏ်ေတာ်သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ြခံရံလျက် ှ ိ ၏။

တန်ခိးေတာ် ှ င့်ဂဏ် ကက်သေရေတာ်သည် ဗိမာန်ေတာ်၌တည်လျက် ှ ိ ၏။

၇ ကမာေြမေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ၊့ထာဝရ ဘရားကိ ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ် ှ င့်တန်ခိး အာ ေဘာ်ေတာ်ကိေထာမနာ ပ ကေလာ့။

၈ ထာဝရဘရား၏ဘန်း ကီးေသာနာမေတာ်ကိ ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ပေဇာ်သကာကိယေဆာင်၍ကိယ်ေတာ်၏ ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ဝင် ကေလာ့။ ၉

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာအ ှ င် ကလာ ေတာ်မေသာအခါဦး တ်ပျပ်ဝပ် ကေလာ့။

ကမာေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ၊့ကိယ်ေတာ်၏ ေ ှ ့ေတာ်၌ေ ကာက်လန့်တန်လပ် ကေလာ့။ ၁၀

``ထာဝရဘရားသည် ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ကမာေြမ ကီးကိခိင် မဲစွာ

တည်ေစေတာ်မသည်ြဖစ်၍လပ် ှ ား၍မရ ိင်ရာ။ ကိယ်ေတာ်သည်လအေပါင်းတိ့ကိေြဖာင့်မှန်စွာ

တရားစီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟ၍ လမျိုးတကာတိ့အားေြပာ ကား ကေလာ့။ ၁၁

အချင်းကန်းေြမ ှ င့်ေကာင်းကင်တိ၊့ င်လန်း ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ အချင်းပင်လယ် ှ င့်ပင်လယ်ထဲ ှ ိ

သတဝါအေပါင်းတိ၊့အသံကျယ်စွာ ေကးေကာ် ကေလာ့။ ၁၂အချင်းလယ်ြပင် ှ င့်လယ်ြပင်တွင် ှ ိ သမ

ေသာ အရာတိ၊့ င်လန်းဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ေတာ၌ ှ ိ ေသာသစ်ပင်တိ့သည် င်လန်း

ဝမ်းေြမာက်စွာေ ကးေကာ် ကလိမ့်မည်။ ၁၃ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ်သည်

ကမာေြမ ကီးကိအပ်စိးရန် ကလာေတာ်မ ပီြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။

ကိယ်ေတာ်သည်ကမာသကမာသားတိ့အား တရားမ တစွာအပ်စိးေတာ်မလိမ့်မည်။

၉၇ ထာဝရဘရားသည်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အချင်းကမာေြမ ကီး၊ င်လန်းဝမ်းေြမာက်ေလာ့။

ပင်လယ်များတွင် ှ ိ သည့်ကန်းအေပါင်းတိ၊့ ဝမ်းေြမာက် င်ြမူး ကေလာ့။ ၂

မိးတိမ်များ ှ င့်ေမှာင်မိက်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ဝိင်းရံလျက် ှ ိ ၏။

ကိယ်ေတာ်၏အပ်စိးြခင်းသည်အမှန်တရား ှ င့် တရားမ တမအေပ တွင်အေြခခံ၏။ ၃

မီးလ ံ သည်ေ ှ ့ေတာ်မှသွား၍ကိယ်ေတာ်၏ ပတ်လည် ှ ိ ရန်သတိ့ကိက မ်းေလာင်ေစ၏။ ၄

ကိယ်ေတာ်၏လ ပ်စစ်လ ပ် ွယ်တိ့သည် ကမာေလာကကိလင်းေစ က၏။

ထိအချင်းအရာကိြမင်ေသာအခါ ကမာေြမ ကီးသည်တန်လပ်ေလ၏။ ၅

ကမာေြမ ကီးကိအစိးရေသာ အ ှ င်တည်းဟေသာထာဝရဘရား ၏ေ ှ ့

ေတာ်၌ေတာင်တိ့သည်ဖေယာင်းက့ဲသိ့ အရည်ေပျာ် ကကန်၏။ ၆

မိးေကာင်းကင်သည်ကိယ်ေတာ် ေြဖာင့်မှန်ေတာ်မေ ကာင်းကိထတ်ေဖာ်ေ က ညာ၍

လအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ဘန်း အသေရေတာ်ကိြမင် ကရ၏။ ၇

ပ်တများကိ ှ ိ ခိးဝတ် ပသအေပါင်းတိ့သည် အ ှ က်ရ က၏။ ဘရား ှ ိ သမ တိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ်၏

ေ ှ ့ေတာ်၌ဦး တ်ပျပ်ဝပ် က၏။ ၈ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားစီရင်ေတာ်မချက်

များေ ကာင့် ဇိအန် မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည် င်လန်း ဝမ်းေြမာက် ကပါ၏။

ယဒ မိ ့တိ့သည်လည်းအားရ င်ြမူး ကပါ၏။ ၉ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ်

ှ င်သည် ကမာေြမတစ်ြပင်လံးကိအစိးရေတာ်မေသာ အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ဘရား ှ ိ သမ တိ့ထက်အလွန် ကီးြမတ်ေတာ် မပါ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားသည်မေကာင်းမကိ

မန်းေသာသတိ့အားချစ်ေတာ်မ၏။ မိမိလစေတာ်၏စည်းစိမ်ကိကာကွယ် ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားသယတ်မာတိ့ ၏လက်မှ ကယ်ဆယ်ေတာ်မ၏။ ၁၁

သေတာ်ေကာင်းတိ့အေပ သိ့ င်လန်း ဝမ်းေြမာက်ြခင်းသည်လည်းေကာင်း၊

သေဘာေြဖာင့်သတိ့အေပ သိ့ င်လန်းဝမ်းေြမာက်ြခင်းသည်လည်းေကာင်း သက်ေရာက်၏။ ၁၂

အိ သေတာ်ေကာင်းအေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာအမေတာ် ေကာင့်

င်လန်းဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာဘရား ပေတာ်မခ့ဲသည့်

အမေတာ်ကိေအာက်ေမ့သတိရလျက် ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။

၉၈ ထာဝရဘရားအားသီချင်းသစ်ကိဆိ၍ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်သည်အ့ံ သဖွယ်ရာအမေတာ်တိ့ကိ ပေတာ်မ ပီ။

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏တန်ခိးေတာ်ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ခွန်အားစွမ်းရည်ေတာ်ြဖင့်လည်းေကာင်း

ေအာင်ပဲွကိရေတာ်မ ပီ။ ၂ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏ေအာင်ပဲွကိ ေကညာေတာ်မ၍

ကယ်တင် ိင်ေသာတန်ခိးေတာ်ကိ လမျိုးတကာတိ့အားေဖာ်ြပေတာ်မ၏။ ၃

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ် ှ င့် သစာေတာ် ှ င့်အညီ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားထားေတာ်မေသာ ကတိေတာ်ကိတည်ေစေတာ်မ၏။

အရပ်တကာ ှ ိ လအေပါင်းတိ့သည်ငါတိ့ ဘရား၏ ေအာင်ပဲွကိေတွ့ြမင် ကရေလ ပီ။

၄ ကမာေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ၊့ဝမ်းေြမာက်စွာ သီချင်းဆိ၍

ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ သီချင်းများကိဆိ၍ဝမ်းေြမာက်စွာေ ကး ေကာ်လျက်

ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၅ ေထာမနာသီချင်းကိဆိကာထာဝရဘရား၏

ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ ေစာင်းများကိတီး၍ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၆
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တံပိးခရာ ှ င့် ှ ဲ တိ့ကိမတ်၍ငါတိ့ဘရင် ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ဝမ်းေြမာက်စွာ ေကးေကာ် ကေလာ့။

၇ အချင်းပင်လယ် ှ င့်ပင်လယ် ှ ိ သတဝါအေပါင်း တိ၊့ အသံကျယ်စွာေ ကးေကာ် ကေလာ့။

အချင်းကန်းေြမ ှ င့်ကန်းေြမေပ တွင် အသက် ှ င်သအေပါင်းတိ့သီချင်းဆိ က ေလာ့။

၈ အချင်းြမစ်တိ၊့လက်ခပ်တီး ကေလာ့။ အချင်းေတာင်များတိ၊့ထာဝရဘရားသည်

ကမာေလာကကိအပ်စိးရန် ကလာေတာ်မ ပီြဖစ်၍တစ် ပိင်နက်ေ ှ ့ေတာ်တွင် င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာ

သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်ကမာေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ့အား

တရားမ တစွာအပ်စိးေတာ်မလိမ့်မည်။

၉၉ ထာဝရဘရားသည်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ လတိ့သည်ေ ကာက်လန့်တန်လပ် ကကန်၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ေခ ဗိမ်တိ့အထက်စံေတာ် မ၏။ ကမာေြမ ကီးသည်တန်လပ်ေလ၏။

၂ ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာထာဝရဘရားသည် တန်ခိး ကီးေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်လမျိုးတကာတိ့ကိ အစိးရေတာ်မ၏။ ၃ လအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏

ကီးြမတ်ေ ကာက် ွံ ့ဖွယ်ေကာင်းေသာနာမ ေတာ်ကိ ေထာမနာ ပ ကလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မ၏။ ၄ တန်ခိး ကီးေတာ်မေသာဘရင်မင်းြမတ်၊

ကိယ်ေတာ်သည်အမှန်တရားကိ ြမတ် ိး ှ စ်သက်ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ဣသေရလ ိင်ငံတွင်

တရားမ တမစိးမိးေစေတာ်မပါ ပီ။ အမှန်တရား ှ င့်တရားမ တမကိ တည် မဲေစေတာ်မပါ ပီ။ ၅

ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏ရာဇပလင်ေတာ်ေ ှ ့၌

ပျပ်ဝပ်ကိးကွယ် ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ် မ၏။ ၆

ေမာေ ှ  ှ င့်အာ န်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ ယဇ်ပေရာဟိတ်များြဖစ် က၏။

ှ ေမွလသည်လည်းကိယ်ေတာ်အားဆေတာင်း ပတနာ ပသတစ်ဦးြဖစ်ေပသည်။

သတိ့သည်ထာဝရဘရားအား ဆေတာင်းပတနာ ပေသာအခါကိယ်ေတာ် သည်

နားေညာင်းေတာ်မ၏။ ၇ သတိ့အားကိယ်ေတာ်သည်မိးတိမ်တိက်ထဲက မိန့်မှာေတာ်မ၏။

သတိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ်ေပးေတာ်မေသာ တရားေတာ် ှ င့်ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

လိက်နာေစာင့်ထိန်း က၏။ ၈ အိ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏လစေတာ်ေခ ေသာ အခါ ထးေတာ်မပါ၏။

ထိသတိ့ ပသည့်အြပစ်များအတွက် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာ်လည်း

သတိ့၏အြပစ်များကိေြဖလတ်ေတာ်မေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

၉ ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ေတာင်ေတာ်ေပ တွင် ကိးကွယ်ဝတ် ပ ကေလာ့။

ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မ၏။

၁၀၀ အိ ကမာသကမာသားအေပါင်းတိ၊့ သီချင်းဆိလျက်ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်

ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၂ ထာဝရဘရားအား င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာ

ကိးကွယ်ဝတ် ပ ကေလာ့။ ဝမ်းေြမာက်ဖွယ်ရာသီချင်းများဆိလျက်

ေ ှ ့ေတာ်သိ့ဝင် ကေလာ့။ ၃ ထာဝရဘရားသည်ဘရားြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ ဝန်ခံ ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားဖန်ဆင်းေတာ်မ၍ ငါတိ့၏အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်ြဖစ် က၏။ ကိယ်ေတာ်ေစာင့်ထိန်းေတာ်မသည့်သိးစြဖစ်

က၏။ ၄ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းလျက်တံခါးေတာ် တွင်းသိ့ ဝင် ကေလာ့။

ေထာမနာ ပလျက်တံတိင်းေတာ်တွင်းသိ့ဝင် ကေလာ့။ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း၍ကိယ်ေတာ်အား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၅ ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်

ထာဝစဥ်တည် မဲ၍သစာေတာ်သည် ကာလအစဥ်အဆက်တည်သတည်း။

၁၀၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်သစာေစာင့်သိြခင်း ှ င့်

တရားမ တြခင်းအေကာင်းကိသီချင်းဆိပါမည်။

ေ ှ ့ေတာ်၌သီချင်းဆိပါမည်။ ၂ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ ေအာင်

ကျင့် ကံပါမည်။ ကိယ်ေတာ်သည်အဘယ်အခါမှကန်ေတာ်မျိုး ထံသိ့

ကလာေတာ်မပါမည်နည်း။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ၏အိမ်တွင်ြဖူစင်သည့်

စိတ်သေဘာထားြဖင့်ကျင့် ကံ ပမပါမည်။ ၃ မေကာင်းမကိအဘယ်အခါ၌မ သည်းခံမည် မဟတ်ပါ။

ဘရားသခင်အားေကျာခိင်းသတိ့၏ အ ပအမတိ့ကိမန်း၍ ထိအ ပအမတိ့ ှ င့်အဘယ်သိ့မ ပတ်သက်

မည် မဟတ်ပါ။ ၄ ငါသည်လိမ်လည်ေကာက်ကျစ်မည်မဟတ်ပါ။

မေကာင်းမ ပသတိ့ ှ င့်ေပါင်းေဖာ်မည်မဟတ်ပါ။ ၅ သတစ်ပါးအေကာင်းမေကာင်းသတင်း

တီးတိးလင့်တတ်သကိဖယ် ှ ားပစ်ပါမည်။ မာန်မာနေထာင်လားလျက်စိတ်ေနြမင့်သကိ

သည်းခံမည်မဟတ်ပါ။ ၆ ငါသည်ထာဝရဘရားအားသစာေစာင့်သတိ့ကိ ှ စ်သက်ပါမည်။

သတိ့အားငါ၏နန်းေတာ်တွင်ေနခွင့် ပပါမည်။ လိမ်လည်ေကာက်ကျစ်မကင်း ှ င်းသတိ့အား

ငါ၏အမတိ့ကိထမ်းေဆာင်ေစပါမည်။ ၇ လိမ်လည်ေြပာဆိတတ်သသည်ငါ၏နန်းေတာ်တွင်

ေနရမည်မဟတ်ပါ။ သေတာ်ေယာင်ေဆာင်တတ်သသည် ငါ၏ေ ှ ့ေမှာက်တွင်ေနရမည်မဟတ်ပါ။ ၈

ငါတိ့တိင်း ိင်ငံတွင် ှ ိ သမ ေသာသယတ်မာ တိ့ကိ ငါသည်ေန့စဥ်ေန့တိင်းသတ်သင်ပစ်ပါမည်။

ဆိးညစ်သအေပါင်းတိ့အားထာဝရဘရား၏ မိ ့ေတာ်မှ ှ င်ထတ်ပါမည်။

၁၀၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်းပတနာကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ကယ်မေတာ်မရန်ကန်ေတာ်မျိုးေအာ်ဟစ်သံကိ

ကားေတာ်မပါ။ ၂ ကန်ေတာ်မျိုးဒကေရာက်ချိန်၌မျက် ှ ာေတာ်ကိ လဲေတာ်မမပါ ှ င့်။

ကန်ေတာ်မျိုးေခ ေသာအခါနားေထာင်ေတာ်မ၍ လျင်ြမန်စွာထးေတာ်မပါ။ ၃

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘဝအသက်တာသည် မီးခိးက့ဲသိ့လွင့်ေပျာက်လျက်

ကန်ေတာ်မျိုး၏ကိယ်ခ ာသည် မီးက့ဲသိ့ေလာင်က မ်းလျက်ေနပါ၏။ ၄

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ြမက်ပင်က့ဲသိ့အထိအခိက် ခံရ၍ ိး ွမ်းလျက် ှ ိ ပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးမှာအစားစားချင်စိတ်မ ှ ိ ေတာ့ပါ။ ၅ကန်ေတာ်မျိုးသည်အသံကျယ်စွာညည်း ရပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးမှာအ ိး ှ င့်အေရသာလ င် ှ ိ ပါေတာ့သည်။ ၆ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေတာက ာရ ှ ိ

ေတာငှက်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ယိယွင်းပျက်စီးေနေသာအေဆာက်အအံ ှ ိ

ဇီးကွက်က့ဲသိ့လည်းေကာင်းြဖစ်ပါ၏။ ၇ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အိပ်၍မေပျာ် ိင်ဘဲ ြဖစ်ေနပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်အိမ်မိးေပ တွင်တစ်ေကာင်တည်း နားေနရေသာငှက် ှ င့်တပါ၏။ ၈

ကန်ေတာ်မျိုးအားရန်သများသည်တစ်ေန့လံး ေစာ်ကား ကပါ၏။ သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးကိပံခိင်း၍

ကျိန်ဆဲ ကပါ၏။ ၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ြပင်းထန်ေသာအမျက်ေတာ်

ေကာင့် ကန်ေတာ်မျိုးသည်ြပာကိအစားအစာ အြဖစ်ြဖင့် စားရပါ၏။

စပျစ်ရည်ကိလည်းမျက်ရည် ှ င့်ေရာ၍ေသာက် ရပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား

ချီးေြမာက်ေတာ်မ ပီးမှပစ်ချေတာ်မပါ၏။ ၁၁ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘဝအသက်တာသည်ည ေနချိန်၌

ကျေရာက်သည့်အရိပ်က့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ြမက်က့ဲသိ့ေြခာက်ေသွ့

သွားပါ၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင် အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ထာဝရဘရင်ြဖစ်

ေတာ်မပါ၏။ နာမေတာ်သည်ကာလအစဥ်အဆက်တည်လိမ့်မည်။ ၁၃

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ထေတာ်မ၍ဇိအန် မိ ့ကိ သနားေတာ်မလိမ့်မည်။

ထိ မိ ့ကိသနားေတာ်မရန်အချိန်သည် ကျေရာက်လာပါ ပီ။ ယခအချိန်သည်သင့်ေတာ်သည့်အချိန်ပင်

ြဖစ်ပါ၏။ ၁၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံတိ့သည်ဇိအန် မိ ့ ပျက်စီးသွား ပီြဖစ်ေသာ်လည်း

ထိ မိ ့ကိ ှ စ်သက်ြမတ် ိးလျက်ပင် ှ ိ ေန ကပါေသး၏။ ဇိအန် မိ ့ယိယွင်းလျက်ေနေသာ်လည်း

ထိ မိ ့ကိသနား ကပါေသး၏။ ၁၅ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်ထာဝရဘရားကိ

ေကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကလိမ့်မည်။ ေလာကဘရင်အေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏

တန်ခိးေတာ်ကိေ ကာက် ွံ ့ ိေသ ကလိမ့်မည်။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည်ဇိအန် မိ ့ကိြပန်လည်

တည်ေထာင်ေတာ်မေသာအခါ မိမိ၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိေပ လွင်

ထင် ှ ားေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၇ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိစွန့်ပစ်ထားသည့်လစ ေတာ်၏

ေလာက်ထားချက်ကိ ကားေတာ်မ၍ သတိ့၏ဆေတာင်းပတနာကိ နားေညာင်းေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၈ ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာအမအရာ တိ့ကိ ေနာင်လာေနာက်သားတိ့အတွက်

ေရးမှတ်ထား ကေလာ့။ သိ့မှသာလ င်သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အား ေထာမနာ ပ ကလိမ့်မည်။ ၁၉

အကျဥ်းခံေနရသများ၏ညည်းတွားသံများကိ နားေထာင်ေတာ်မရန်လည်းေကာင်း၊

ေသဒဏ်စီရင်ြခင်းခံရသတိ့အားလွတ် ငိမ်းခွင့် ေပးေတာ်မရန်လည်းေကာင်း

ထာဝရဘရားသည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့် အထက်ဘံမှငံ့၍ ကည့်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်ဘံမှငံ့၍ ကမာကိစစ်ေဆး ကည့် ေတာ်မ၏။ ၂၁

သိ့ြဖစ်၍အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်မှ လမျိုးတကာတိ့သည် စ ံ းလာ က ပီးလ င်ထာဝရဘရားအား

ကိးကွယ်ဝတ် ပ ကေသာအခါဇိအန်ေတာင် ေပ ၌ ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကိေ ကညာ ကလိမ့်မည်။

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကလိမ့်မည်။ ၂၃

ငါငယ်စဥ်အခါကပင်လ င်ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိအားအင်ချိနဲ့ေစေတာ်မ၍ငါ၏အသက်

ကိ တိေစေတာ်မပါ ပီ။ ၂၄ အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးမအိမီကန်ေတာ်မျိုး၏

အသက်ကိ ပ်သိမ်းေတာ်မမပါ ှ င့်။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အစဥ်အ မဲ

အသက် ှ င်ေတာ်မပါ၏။ ၂၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေ ှ းအခါကကမာေြမ ကီးကိ

တည်ေစေတာ်မ ပီးလ င်လက်ေတာ်ြဖင့် မိးေကာင်းကင်ကိဖန်ဆင်းေတာ်မပါ၏။

၂၆ ထိအရာအားလံးသည်ကွယ်ေပျာက်သွား ကမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း

ကိယ်ေတာ် ှ င်မကား ှ ိ ေနေတာ်မမည်ြဖစ်ပါ၏။ ထိအရာအေပါင်းတိ့သည်အဝတ်အထည်များ
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က့ဲသိ့ ေဟာင်း ွမ်းသွား ကပါလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဝတ်လဲသက့ဲသိ့

လဲေတာ်မသြဖင့် ထိအရာတိ့သည်ေြပာင်းလဲကွယ်ေပျာက် သွား ကပါလိမ့်မည်။ ၂၇

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်မကားအဘယ်အခါ ၌မ ေြပာင်းလဲေတာ်မမပါ။

အသက်ေတာ်သည်လည်းအဘယ်အခါ၌မ ကန်ဆံးေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။

၂၈ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏သားေြမးများသည် ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာေနရပါလိမ့်မည်။

သတိ့၏အမျိုးအ ွယ်များသည်လည်း ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်၌လံ ခံစွာခိလံ ရပါလိမ့်မည်။

၁၀၃ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပေလာ့။

ငါ၏ကိယ်စိတ် ှ လံးတိ၊့ကိယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာနာမေတာ်အား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပေလာ့။

ေကျးဇးေတာ်အေပါင်းကိမေမ့မေလျာ့ ှ င့်။ ၃ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ၏အြပစ် ှ ိ သမ တိ့ကိ

ေြဖလတ်ေတာ်မ၍ ငါ၏အနာေရာဂါ ှ ိ သမ တိ့ကိလည်း ေပျာက်ကင်းေစေတာ်မ၏။ ၄

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားေသေဘးမှကယ်ေတာ်မ၍ ေမတာေတာ် ှ င့်က ဏာေတာ်တိ့ြဖင့်

ရစ်ပတ်ေတာ်မ၏။ ၅ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားေကာင်းချီးေပးေတာ်မ သြဖင့်

ငါသည်လင်းယန်ငှက်က့ဲသိ့ ပျိုသန်စွမ်း လျက် ှ ိ ၏။ ၆ ထာဝရဘရားသည်

ဖိစီး ှ ိပ်စက်ြခင်းခံရသတိ့ဘက်မှေန၍ တရားစီရင်ေတာ်မသြဖင့် သတိ့၏ရပိင်ခွင့်များကိေပးေတာ်မ၏။

၇ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏အ ကံအစည်ေတာ် များကိ ေမာေ ှ အားေဖာ်ြပေတာ်မ၍

အ့ံ သဖွယ်ေသာအမေတာ်တိ့ကိဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အားြမင်ေစေတာ်မ၏။ ၈

ထာဝရဘရားသည်ချစ်ခင် ကင်နာေတာ်မ၍ စိတ် ှ ည်သည်းခံေတာ်မလျက်

ခိင် မဲေသာေမတာေတာ် ှ င့်ြပည့်ဝေတာ်မ၏။ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်အစဥ်မြပတ်ြပစ်တင်၍ေနေတာ် မမ။

အစဥ်အ မဲအမျက်ထွက်ေတာ်မမ။ ၁၀ ငါတိ့အားခံထိက်သည့်အြပစ်ဒဏ်ကိခံေစ

ေတာ်မမ၊ ငါတိ့၌အြပစ်များ ှ င့်အမှားများ ှ ိ သည့် အတိင်း အြပစ်ေပးေတာ်မမ။

၁၁ ကမာေြမြပင်အထက် ှ ိ မိးေကာင်းကင်သည် ြမင့်မားသည် ှ င့်အမ

ကိယ်ေတာ်ကိေ ကာက် ွံ ့သတိ့အတွက်ထား ှ ိ ေသာ ေမတာေတာ်သည် ကီးမားေတာ်မ၏။

၁၂ အေ ှ ့မျက် ှ ာစွန်းသည်အေနာက်မျက် ှ ာ စွန်း ှ င့် ေဝးကွာသက့ဲသိ့

ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားငါတိ့အြပစ်များ ှ င့် ေဝးကွာေစေတာ်မ၏။ ၁၃

ဖခင်သည်သားသမီးတိ့အားသနား ကင်နာသက့ဲသိ့ ထာဝရဘရားသည်မိမိအားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ

သတိ့အားသနား ကင်နာေတာ်မ၏။ ၁၄ ငါတိ့ကိယ်ခ ာကိမည်က့ဲသိ့

တည်ေဆာက်ထားသည်ကိကိယ်ေတာ် သိေတာ်မ၏။ ငါတိ့သည်ေြမမန့်ြဖစ်ေ ကာင်းကိသတိရ

ေတာ်မ၏။ ၁၅ ငါတိ့၏ဘဝအသက်တာသည်ြမက်ပင် ှ င့် တ၏။ ငါတိ့သည်ေတာပန်းက့ဲသိ့ ကီးထွား

ပွင့်လန်းလျက်ေန က၏။ ၁၆ ေလတိက်ေသာအခါပန်းပွင့်သည် ေကေပျာက်၍သွားသြဖင့်

ယင်းကိေနာက်တစ်ဖန်မေတွ့မြမင်ရေတာ့ေပ။ ၁၇ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့

ိ ေသ ကသတိ့အတွက် ကိယ်ေတာ်ထား ှ ိ ေတာ်မေသာေမတာေတာ်မကား ထာဝစဥ်ခိင် မဲေပသည်။

ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိေစာင့်ထိန်း၍ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ သစာ ှ င့်လိက်နာကျင့်သံး ကသတိ့အေပ သိ့

ကိယ်ေတာ်၏ေကျးဇးက ဏာေတာ်သည် သားစဥ်ေြမးဆက်သက်ေရာက်သတည်း။ ၁၉

ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏ရာဇပလင်ေတာ်ကိ ေကာင်းကင်ဘံတွင်ထား ှ ိ ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်စကဝဠာကိအစိးရေတာ်မ၏။ ၂၀ တန်ခိးစွမ်းရည် ကီးမား၍ကိယ်ေတာ်၏

အမိန့်ေတာ်များကိလိက်နာလျက် ကိယ်ေတာ်၏စကားကိနားေထာင်ေသာ ေကာင်းကင်တမန်တိ၊့

ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂၁ ကိယ်ေတာ်၏အလိေတာ်အတိင်း

လပ်ေဆာင်သအေစခံများြဖစ်ေသာ ေကာင်းကင်အာဏာပိင်အေပါင်းတိ၊့

ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂၂ ထာဝရဘရားအပ်စိးေတာ်မရာအရပ် ှ ိ

ဖန်ဆင်းြခင်းခံရေသာသတဝါအေပါင်းတိ၊့ ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ အိ

ငါ့ဝိညာဥ်၊ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပေလာ့။

၁၀၄ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ထာဝရဘရားအားေထာမနာ

ပေလာ့။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အလွန် ကီးြမတ်ေတာ်မ ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်တန်ခိးေတာ် ှ င့်

ဘန်းအသေရေတာ်တိ့ြဖင့်တန်ဆာဆင်လျက် ှ ိ ေတာ်မပါ၏။ ၂

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိကိယ်ကိအလင်းေရာင်ြဖင့် လမ်း ခံေတာ်မပါ၏။

မိးေကာင်းကင်ကိတဲ ှ င်သဖွယ်ြဖန့်ေတာ်မ၍ ၃ မိးမျက် ှ ာကျက် ှ ိ ေရြပင်အထက်တွင်အိမ်ေတာ်ကိ

တည်ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိးတိမ်တိ့ကိရထားသဖွယ်၊

ေလကိအေတာင်များသဖွယ်စီးေတာ်မ၏။ ၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေလတိ့ကိေစတမန်များ

အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ လ ပ်စစ်လ ပ် ွယ်တိ့ကိအေစခံများ အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်းအသံး ပေတာ်

မပါ၏။ ၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကမာေြမ ကီးကိ အဘယ်အခါ၌မ မလပ် ှ ား ိင်စိမ့်

ေသာငှာ အတ်ြမစ်ချ၍တည်ေတာ်မပါ ပီ။ ၆ ထိေနာက်ကမာေြမ ကီးကိသမဒရာြဖင့်

ဝတ်လံသဖွယ်ဖံးလမ်းေတာ်မပါ၏။ ေရသည်လည်းေတာင်များကိလမ်းမိးပါ၏။ ၇

ကိယ်ေတာ် ှ င်ဆံးမေတာ်မလိက်ေသာအခါ ေရတိ့သည်ေြပးသွား ကပါ၏။

ေရတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏မိးချုန်းသံကိ ကားေသာအခါလျင်ြမန်စွာစီးဆင်းသွား

ကပါ၏။ ၈ ေရတိ့သည်ေတာင်များေပ မှ ချိုင့်ဝှမ်းများသိ့လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သတိ့အတွက်ြပင်ဆင်သတ်မှတ် ထားသည့်အရပ်သိ့လည်းေကာင်းစီးသွား ကပါ၏။ ၉

ကမာေြမ ကီးကိေနာက်တစ်ဖန်ေရမလမ်းမိးေစရန် ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေရတိ့ကးေကျာ်၍မရ ိင်သည့်

နယ်နိမိတ်ကိသတ်မှတ်ေပးေတာ်မပါ၏။ ၁၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ချိုင့်ဝှမ်းများတွင်စမ်းေချာင်း တိ့ကိ

ေပ ေပါက်ေစေတာ်မ၍ေတာများအ ကားတွင် ြမစ်များစီးဆင်းေစေတာ်မပါ၏။ ၁၁

ထိြမစ်များသည်ေတာတိရစာန်တိ့အား ေသာက်ေရကိေပးပါ၏။ ြမည်း ိင်းတိ့ကိလည်းေရငတ်ေြပေစ

ပါ၏။ ၁၂အနီးအနား ှ ိ သစ်ပင်များေပ တွင်ငှက် တိ့သည် အသိက်လပ်လျက်သာယာစွာေအာ်ြမည်

ကပါ၏။ ၁၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေကာင်းကင်မှေတာင်များ ေပ သိ့

မိး ွာကျေစေတာ်မသြဖင့် ကမာေြမ ကီးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကာင်းချီး

မဂလာများကိြပည့်ဝစွာခံစားရပါ၏။ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်ေတာတိရစာန်များစားဖိ့

ြမက်များကိလည်းေကာင်း၊ လတိ့သံးဖိ့ေကာက်ပင်များကိလည်း ေကာင်း ေပါက်ေစေတာ်မပါ၏။

သိ့ြဖစ်၍လသည်သီး ှ ံ ပင်များကိစိက်ပျိုး ိင်လျက် ၁၅ မိမိအားစိတ်ကိေပျာ် င်ေစရန်

စပျစ်ရည်ကိလည်းေကာင်း၊ လန်းဆန်းေစရန်သံလွင်ဆီကိလည်းေကာင်း၊

ခွန်အားြဖစ်ေစရန်အစားအစာကိလည်းေကာင်း ရ ှ ိ  ိင်ပါ၏။ ၁၆

ထာဝရဘရားစိက်ေတာ်မေသာကိယ်ေတာ်၏ သစ်ပင်များြဖစ်သည့်ေလဗ န်ေတာမှ

အာရဇ်ပင်တိ့သည်မိးေရများစွာရ ှ ိ  ကပါသည်။ ၁၇ ထိအရပ်တွင်ငှက်တိ့သည်အသိက်များ

ပလပ် ကပါ၏။ ေတာငန်းတိ့သည်ထင်း းပင်များတွင် အသိက်များ ပလပ် ကပါ၏။ ၁၈

ေတာဆိတ်တိ့သည်ေတာင်ြမင့်များေပ တွင် ေန ကပါ၏။ ေခွးတဝက်တတိ့သည်

ေကျာက်ေတာင်ေစာင်းများတွင်ခိေအာင်း ကပါ၏။ ၁၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အချိန်ကာလကိ

သတ်မှတ်ရန်အတွက်လကိဖန်ဆင်းေတာ်မပါ၏။ ေနသည်မိမိဝင်ရမည့်အချိန်ကိသိပါ၏။ ၂၀

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ညဥ့်ကိဖန်ဆင်းေတာ်မသြဖင့် ေမှာက်မိက်ချိန်တွင်ေတာတိရစာန်အေပါင်းတိ့

ထွက်လာ ကပါ၏။ ၂၁ ြခေသ့ပျိုတိ့သည်အစာ ှ ာေနစဥ်ေဟာက် ကပါ၏။

သတိ့သည်ထာဝရဘရားချေပးေတာ်မေသာ အစာကိ ှ ာ က၍ ၂၂ ေနထွက်လာေသာအခါမိမိတိ့၏

သားရဲတွင်းများသိ့ြပန်၍ခိေအာင်း ကပါ၏။ ၂၃ ထိအခါလတိ့သည်မိမိတိ့အလပ်များကိ

လပ်ကိင်ရန်ထွက်လာကာညေနချမ်းတိင်ေအာင် အလပ်လပ် ကပါ၏။ ၂၄

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအရာတိ့သည် များလှပါ၏။

ဉာဏ်ပညာေတာ်ြဖင့်ထိအရာအေပါင်းတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မပါ၏။ ကမာေြမ ကီးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာသတဝါများ ှ င့် ြပည့်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ၂၅ မေရမတွက် ိင်ေသာသတဝါ ကီးငယ်တိ့

ေနထိင်ရာ အေြပာကျယ်သည့်သမဒရာ ကီး ှ ိ ပါ၏။ ၂၆သမဒရာထဲတွင်သေဘာများ ွက်လင့် ကပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်ဖန်ဆင်းေတာ်မသည့်ေရသတဝါ ကီး လဝိသန်သည်လည်းခန်ေပါက်ြမူးတး ပါ၏။ ၂၇

ထိတိရစာန်များအားလံးတိ့သည်အချိန်တန်လ င် အစာရ ှ ိ ရန်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိအားကိး ကပါ၏။ ၂၈

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတိ့အားေကးေမွးေတာ် မသြဖင့် သတိ့သည်စားရ ကပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အစာကိချေပးေတာ်မသြဖင့် သတိ့သည်ေကျနပ်ေရာင့်ရဲရ ကပါ၏။

၂၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတိ့ထံမှ မျက် ှ ာေတာ်ကိလဲေတာ်မေသာအခါ

သတိ့သည်ေကာက်လန့် ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏အသက်ကိ ပ်သိမ်းေတာ်မေသာအခါ

သတိ့သည်ေသ၍ေြမမန့်အြဖစ်သိ့ြပန်လည် ေရာက် ှ ိ သွားရ ကပါ၏။ ၃၀

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတိ့အထဲသိ့ ထွက်သက်ဝင်သက်ကိသွင်းေတာ်မေသာအခါ

သတိ့သည်ဖန်ဆင်းြခင်းခံရ ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ကမာေလာက ကီးကိ

အသစ်တစ်ဖန် ှ င်သန်ေစပါ၏။ ၃၁ ထာဝရဘရား၏ဘန်းအသေရေတာ်သည်

ထာဝစဥ်ထွန်းေတာက်ေတာ်မပါေစေသာ။ ထာဝရဘရားသည်မိမိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

အရာများအတွက် ဝမ်းေြမာက်ေတာ်မပါေစေသာ။ ၃၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကမာေြမ ကီးကိ ကည့်

ေတာ်မ ေသာအခါကမာေြမ ကီးသည်တန်လပ်ရ၏။ ေတာင်တိ့ကိတိ့ထိေတာ်မေသာအခါေတာင်

များမှ မီးခိးထွက်ရ၏။ ၃၃ ငါသည်တစ်သက်လံးသီချင်းဆိ၍ထာဝရဘရား၏

ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းပါမည်။ အသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံးငါ၏ဘရားအား

ေထာမနာသီချင်းဆိပါမည်။ ၃၄ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိဝမ်းေြမာက်ေစေတာ်မသည် ြဖစ်၍

ငါဆိေသာသီချင်းကိကိယ်ေတာ် ှ စ်သက် ေတာ်မပါေစေသာ။ ၃၅ အြပစ်ကးသတိ့သည်ကမာေြမေပ မှ
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သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းကိခံရ ကပါေစေသာ။ သယတ်မာတိ့သည်ကွယ်ေပျာက် ကပါေစေသာ။ အိ

ငါ့ဝိညာဥ်၊ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပေလာ့။ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပေလာ့။

၁၀၅ ထာဝရဘရား၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည် ကီးြမတ်ေတာ်မေကာင်းကိ

ထတ်ေဖာ်ေ ကညာ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမေတာ်တိ့ကိ

လမျိုးတကာတိ့အားေြပာ ကား ကေလာ့။ ၂ သီချင်းဆိ၍ထာဝဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ်ရာ အေပါင်းတိ့ကိေဖာ်ြပ ကေလာ့။

၃ ငါတိ့အားကိယ်ေတာ်ပိင်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။

ထာဝရဘရားအား ကိးကွယ်ဝတ် ပသအေပါင်းတိ၊့ ဝမ်းေြမာက် င်ြမူး ကေလာ့။

၄ အကအညီေတာင်းခံရန်ထာဝရဘရား၏ ထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် ကေလာ့။

ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်တွင်အစဥ်အ မဲေန ကေလာ့။ ၅ ကိယ်ေတာ်၏အေစခံအာြဗဟံ၏အမျိုး

အ ွယ်တိ၊့ ကိယ်ေတာ်ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာယာကပ်၏ သားေြမးတိ၊့

သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ြပေတာ်မသည့် အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းေသာနိမိတ်လကဏာတိ့ ကိလည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်ချမှတ်ေတာ်မေသာတရားစီရင်ချက် တိ့ကိလည်းေကာင်းေအာက်ေမ့သတိရ ကေလာ့။

၇ ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်တိ့သည်

တစ်ကမာလံးအတွက်ြဖစ်၏။ ၈ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိ

ထာဝစဥ် ခိင် မဲေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ကတိေတာ်များကိလမျိုးဆက်တစ်ေထာင်

တိင်ေအာင်တည်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၉ အာြဗဟံ ှ င့် ပေတာ်မေသာပဋိညာဥ်ေတာ် ှ င့်

ဣဇာက်အားေပးေတာ်မေသာကတိေတာ်ကိ တည်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၀

``သင့်အားခါနာန်ြပည်ကိငါေပးမည်။ သင်သည်ထိြပည်ကိအပိင်ရလိမ့်မည်'' ဟ၍

ထာဝရဘရားသည်ယာကပ် ှ င့် ပဋိညာဥ် ပေတာ်မ၏။ ဤပဋိညာဥ်သည်ထာဝစဥ်တည်လိမ့်မည်။

၁၂ ဘရားသခင်၏လစေတာ်သည် အေရအတွက်အားြဖင့်နည်းပါး၍ခါနာန်ြပည်တွင်

သစိမ်းတစ်ရံဆံများြဖစ် က၏။ ၁၃ သတိ့သည်တစ် ိင်ငံမှတစ် ိင်ငံသိ့လည်းေကာင်း၊

တစ်ရပ်မှတစ်ရပ်သိ့လည်းေကာင်းလှည့်လည် သွားလာရ က၏။ ၁၄

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်သတိ့အား ဖိစီး ှ ိပ်စက်ရန်အဘယ်သကိမ ခွင့် ပေတာ်မမ။

သတိ့ကိကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ကိယ်ေတာ်က``ငါေ ွးချယ်ထားသည့်အေစခံတိ့ကိ

မထိမခိက် က ှ င့်။ ငါ၏ပေရာဖက်တိ့အားလက်ဖျား ှ င့်ပင် မတိ့ က ှ င့်'' ဟ ှ င်ဘရင်တိ့အား

သတိေပးေတာ်မ၏။ ၁၆ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ြပည်၌ငတ်မွတ်ေခါင်းပါး ြခင်း

ေဘးဆိက်ေရာက်ေစေတာ်မသြဖင့် စားနပ်ရိကာြပတ်လပ်သွားေသာအခါ ၁၇

ကန်အြဖစ်အေရာင်းခံရသေယာသပ်အား သတိ့၏ေ ှ ့မှေစလတ်ေတာ်မေပသည်။ ၁၈

ေယာသပ် ကိတင်ေဟာ ကားသည့်အတိင်း ြဖစ်ပျက်၍မလာမီ ေယာသပ်သည်ေြခကျင်းအခတ်ခံရ၏။

သ၏လည်တွင်လည်းသံလည်ပတ်အတပ်ခံရ၏။ သ့အားြဖင့်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ

ဗျာဒိတ်စကားအတိင်းြဖစ်ပျက်လာ၏။ ၂၀ ထိအခါအီဂျစ်ဘရင်သည်ေယာသပ်အား

အကျဥ်းေထာင်မှလတ်ေစေတာ်မ၏။ လမျိုးတကာတိ့၏ဘရင်သည်ေယာသပ် အား

လွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မ၏။ ၂၁ မင်း ကီးသည်သ့အားတိင်းြပည်အပ်ချုပ်ေရး

တာဝန်ကိအပ် ှ င်းေတာ်မ၍ တစ် ိင်ငံလံး၏ဘရင်ခံအြဖစ်ြဖင့် ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၂၂

သသည်မင်း ကီးခန့်ထားသည့်အရာ ှ ိ များအား အမိန့်ေပးပိင်ခွင့်ကိလည်းေကာင်း၊

မးမတ်တိ့အားဆင့်ဆိ န် ကားပိင်ခွင့် ကိလည်းေကာင်းရေလ၏။ ၂၃

ထိအခါယာကပ်သည်အီဂျစ်ြပည်သိ့ေရာက် ှ ိ လာ၍ ထိြပည်၌အေြခစိက်ေနထိင်ေလ၏။

၂၄ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လစေတာ်အား သားသမီးများစွာထွန်းကားလာေစေတာ်မသြဖင့်

ရန်သတိ့ထက်ပိ၍အင်အား ကီးမားေစေတာ်မ၏။ ၂၅ ကိယ်ေတာ်သည်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့၏စိတ်ကိ

ေြပာင်းလဲေစသြဖင့် သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်အားမန်း၍ လိမ်လည်လှည့်ဖျား က၏။

၂၆ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏အေစခံေမာေ ှ  ှ င့် ကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်ေတာ်မသအာ န်ကိ

ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၂၇ သတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်တွင်အ့ံဖွယ်ေသာတန်ခိး ှ င့်

ထးဆန်းေသာနိမိတ်လကဏာများကိြပ က၏။ ၂၈ ကိယ်ေတာ်သည်တစ်ြပည်လံးတွင်အေမှာင်

ကျေစေတာ်မ၏။ သိ့ေသာ်လည်းအီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်ကိနားမေထာင်

က။ ၂၉ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏ြမစ်များကိေသွး အတိ ြဖစ်ေစေတာ်မ၍

ငါး ှ ိ သမ တိ့ကိေသေစေတာ်မ၏။ ၃၀ ဘရင့်နန်းေတာ်အပါအဝင်သတိ့၏ြပည်သည်

ဖားများ ှ င့်ြပည့်ေလ၏။ ၃၁ ထာဝရဘရားအမိန့်ေပးေတာ်မေသာအခါ

ငှက် ှ င့်ယင်ရဲတိ့သည်တစ်ြပည်လံးသိ့ အပ်လိက်ေရာက် ှ ိ လာ ကကန်၏။

၃၂ ကိယ်ေတာ်သည်ထိြပည်တွင်မိးအစား မိးသီးကိ ွာေစေတာ်မ၍

လ ပ်ပန်းလ ပ် ွယ်များကိြဖစ်ပွားေစေတာ်မ၏။ ၃၃ ထိသတိ့၏စပျစ်ပင် ှ င့်သေဘာသဖန်းပင်တိ့ကိ

ဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မ၍ တစ်ြပည်လံး ှ ိ သစ်ပင်များကိကျိုးကျ ေစေတာ်မ၏။ ၃၄

ကိယ်ေတာ်အမိန့်ေပးေတာ်မေသာအခါ သန်းေပါင်းများစွာမေရမတွက် ိင်ေသာ

ှ ံ ေကာင်တိ့သည်ေရာက် ှ ိ လာ က၍ ၃၅ တိင်းြပည်တွင် ှ ိ သမ ေသာအပင်ငယ်တိ့ကိ

စား ကကန်၏။ အသီးအ ှ ံ  ှ ိ သမ တိ့ကိကိက်စား က ကန်၏။ ၃၆

ကိယ်ေတာ်သည်အီဂျစ်ြပည် ှ ိ အိမ်ေထာင်စ အေပါင်းမှ သားဦးတိ့ကိေသဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။

၃၇ ထိေနာက်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ထတ်ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။

သတိ့သည်ေ ေငွများကိသယ်ယခ့ဲ က၏။ သတိ့အားလံးပင်ကျန်းမာသန်စွမ်းသများ ြဖစ် က၏။

၃၈ အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည်သတိ့ကိေ ကာက် သြဖင့် သတိ့ထွက်ခွာသွား ကေသာအခါ

ဝမ်းေြမာက် ကကန်၏။ ၃၉ဘရားသခင်သည်မိမိ၏လစေတာ်အေပ သိ့ မိးတိမ်ရိပ်ကျေစေတာ်မ၍

ညဥ့်အခါအလင်းရေစရန်မီးကိေပးေတာ် မ၏။ ၄၀သတိ့ေတာင်းခံသြဖင့်ကိယ်ေတာ်သည်ငံးများကိ

ေစလတ်ေပးေတာ်မ၏။ သတိ့ေရာင့်ရဲစွာစား ိင် ကေစရန်ေကာင်းကင်မှ အစားအစာကိချေပးေတာ်မ၏။

၄၁ ကိယ်ေတာ်သည်ေကျာက်ေဆာင်ကိခဲွေတာ်မေသာအခါ ေရသည်ပန်း၍ထွက်လာကာသဲက ာရတွင်

ြမစ်သဖွယ်စီး၍သွား၏။ ၄၂ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏အေစခံအာြဗဟံအား

ေပးေတာ်မခ့ဲေသာကတိေတာ်ကိသတိရေတာ်မ၏။ ၄၃ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လစေတာ်ကိ

ထတ်ေဆာင်ေတာ်မ၏။ သတိ့သည်လည်းသီချင်းဆိလျက်ဝမ်းေြမာက်စွာ

ေကးေကာ် ကကန်၏။ ၄၄ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားအြခားလမျိုးတိ့၏

ြပည်များကိေပးအပ်ေတာ်မသြဖင့် သတိ့သည်ထိသတိ့၏လယ်ယာများကိ

သိမ်းပိက် ကရ၏။ ၄၅ ဤသိ့ ပေတာ်မြခင်းမှာကိယ်ေတာ်၏လစေတာ် သည်

ကိယ်ေတာ်ေပးအပ်ထားေတာ်မသည့် ပညတ်များကိေစာင့်ထိန်း၍အမိန့်ေတာ်များကိ

လိက်နာကေစရန်ြဖစ်၏။ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပကေလာ့။

၁၀၆
ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝရတည် ၏။ ၂အဘယ်သသည်ကိယ်ေတာ်၏အ့ံ သဖွယ်ေကာင်း

ေသာ အမေတာ်အေပါင်းတိ့ကိေဖာ်ြပ ိင်ပါသနည်း။ အဘယ်သသည်ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်ေတာ် ှ ိ

သမ ကိ ေဖာ်ကး ိင်ပါသနည်း။ ၃ တရားမ တစွာ ပမ၍အမှန်တရားကိ အစဥ်

ကျင့်သံးသတိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။ ၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်အား

ကမေတာ်မေသာအခါ ကန်ေတာ်မျိုးကိလည်းသတိရေတာ်မပါ။ သတိ့အားကယ်ေတာ်မေသာအခါ

ကန်ေတာ်မျိုးကိလည်းကယ်ေတာ်မပါ။ ၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်ေကာင်းစားသည်ကိ

ကန်ေတာ်မျိုးြမင်ပါရေစ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ြပည်ေတာ်သားများ ဝမ်းေြမာက်ရာ၌လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်ပိင်ေတာ်မေသာသတိ့ င်လန်းအား ရစွာ ဂဏ်ယဝါ ကားရာ၌လည်းေကာင်းကန်ေတာ်မျိုး

ပါဝင်ပါရေစ။ ၆ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ဘိးေဘးများနည်းတ အြပစ်ကး ကပါ ပီ။ ယတ်မာဆိးညစ် က

ပါ ပီ။ ၇ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘိးေဘးများသည်အီဂျစ် ြပည်၌ ဘရားသခင် ပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ်ရာ

အမေတာ်ကိနားမလည် ကပါ။ သတိ့အား ကိမ်ဖန်များစွာြပေတာ်မေသာ

ေမတာေတာ်ကိေမ့ေလျာ့ ကပါ၏။ ထိေနာက်ပင်လယ်နီအနီးတွင်အန တန်ခိး ှ င်ကိ ပန်ကန် ကပါ၏။

၈ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏ မဟာတန်ခိးေတာ်ကိြပရန် ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်းသတိ့အား

ကယ်ေတာ်မပါ၏။ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်ပင်လယ်နီကိအမိန့်ေပးေတာ် မလ င်

ယင်းသည်ခန်းေြခာက်၍သွား၏။ ထိေနာက်မိမိ၏လစေတာ်အားခန်းေြခာက်ေသာ

ပင်လယ်ကိြဖတ်ေစရန်ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိမန်းေသာသတိ့၏လက်မှ

ကယ်ေတာ်မ၏။ သတိ့၏ရန်သများလက်မှကယ်ဆယ်ေတာ်မ၏။ ၁၁

သတိ့၏ရန်သများသည်ေရနစ်၍ေသ ကကန်၏။ တစ်စံတစ်ေယာက်မ အသက် ှ င်၍မကျန်ခ့ဲ။

၁၂ ထိအခါကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်သည်ကတိေတာ်ကိ ယံ ကည် ကလျက်

ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာသီချင်းဆိ က၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မသည့်

အမေတာ်ကိလျင်ြမန်စွာေမ့ေပျာက်လိက် ပီးလ င် ကိယ်ေတာ်၏လမ်း န်ေတာ်မချက်ကိမခံယဘဲ

ပမကျင့် ကံ က၏။ ၁၄ သတိ့သည်ေတာက ာရ၌အာသာရမက် ြဖစ်ေပ လာသည့်အေလျာက်

ဘရားသခင်အားေသွးစမ်း က၏။ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ေတာင်းခံသည့်

အရာကိချေပးေတာ်မေသာ်လည်း သတိ့အားေရာဂါဆိးစဲွကပ်ေစေတာ် မ၏။ ၁၆

သဲက ာရတွင်သတိ့သည်ေမာေ ှ အားလည်းေကာင်း၊ဘရားသခင်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်အေစခံ

အာ န်အားလည်းေကာင်းြငူစ က၏။ ၁၇ ထိအခါေြမ ကီးသည်အက်ကဲွ၍

ဒါသန်ကိလည်းေကာင်း၊ အဘိရံ ှ င့်အိမ်ေထာင်စသားတိ့ကိလည်းေကာင်း မျိုေလ၏။ ၁၈

မီးလ ံ သည်သတိ့၏ေနာက်လိက်သယတ်မာတိ့ အေပ သိ့ကျ၍က မ်းေလာင်ေစ၏။ ၁၉

သတိ့သည်သိနာေတာင်အနီးတွင် ေ ြဖင့် ွားသငယ် ပ်ကိသွန်းလပ် က ပီး
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ေနာက် ှ ိ ခိး က၏။ ၂၀ သတိ့သည်ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရ ေတာ်ကိ

ြမက်စားတိရစာန် ပ် ှ င့်အစားထိး ကကန်၏။ ၂၁ အီဂျစ်ြပည်တွင်အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းေသာ

အမေတာ်များြဖင့် မိမိတိ့အားကယ်ေတာ်မခ့ဲေသာဘရားသခင်ကိ ေမ့ေလျာ့ က၏။ ၂၂

ထိြပည်တွင်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာ အမေတာ်တိ့သည် အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းလှပါသည်တကား။

ပင်လယ်အနီးတွင် ပေတာ်မေသာအမ ေတာ်တိ့သည် အ့ံဖွယ်သရဲြဖစ်လှပါသည်တကား။ ၂၃

ဘရားသခင်သည်မိမိ၏လစေတာ်အား သတ်သင်ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်ဟမိန့်ေတာ်မ

ေသာအခါ ကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်ေတာ်မသည့်အေစခံ ေမာေ ှ သည် ဆီးတားသြဖင့်

အမျက်ေတာ်ထွက်၍ထိသတိ့အားသတ်သင် ဖျက်ဆီးေတာ်မမ။ ၂၄

ထိေနာက်သတိ့သည်သာယာေသာြပည်သိ့ ဝင်ရန် ြငင်းဆန် ကသည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့သည်ဘရားသခင်၏ကတိေတာ်ကိမယံ ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၂၅

သတိ့သည်မိမိတိ့၏တဲများတွင်ေန၍ ညည်း  က၏။ ထာဝရဘရား၏စကားေတာ်ကိနားမ

ေထာင် က။ ၂၆ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားေတာ က ာရတွင်

ေသေစမည်ြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ သတိ့၏သားေြမးများအားဘရားမ့ဲသတိ့

ထံတွင် ကဲွလွင့်ေစလျက်တိင်းတစ်ပါးတွင် ေသေစမည်ြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း

ကပ်တည်းစွာ သတိေပးေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိေနာက်ဘရားသခင်၏လစေတာ်သည်

ဗာလဘရားကိေပဂရအရပ်တွင် ှ ိ ခိး ဝတ် ပ၍သက်မ့ဲဘရားများကိပေဇာ်သည့်ယဇ်ေကာင်သားကိ

စား က၏။ ၂၉ သတိ့သည်ယင်းသိ့ ပမြခင်းအားြဖင့် ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိ

လံ့ေဆာ်ေပး ကရာသတိ့တွင်ေရာဂါဆိး ကပ်ေရာက်ေလ၏။ ၃၀ သိ့ရာတွင်ဖိနဟတ်သည်ထ၍

အြပစ် ှ ိ သတိ့ကိဒဏ်စီရင်လိက်သြဖင့် ကပ်ေရာဂါသည် ငိမ်းေလ၏။ ၃၁

ဖိနဟတ် ပခ့ဲသည့်ေကျးဇးကိယေန့တိင်ေအာင် လတိ့သတိရ ကကန်၏။

ေနာင်ကာလအစဥ်မြပတ်လည်း သတိရ ကေပလိမ့်မည်။ ၃၂ သတိ့သည်ေမရိဘစမ်းေချာင်းအနီးတွင်

ထာဝရဘရားအားအမျက်ထွက်ေစ က၏။သတိ့အတွက်ေ ကာင့်ေမာေ ှ သည်ဒကေရာက် ရ၏။ ၃၃

သတိ့သည်ေမာေ ှ အားလွန်စွာ စိတ်နာ ကည်းေစသြဖင့်သမစဥ်းစား မဆင်ြခင်ဘဲစကားေြပာမိ၏။ ၃၄

သတိ့သည်ခါနာန်အမျိုးသားတိ့အား သတ်သင်ပစ်ရန်ထာဝရဘရားေစခိင်း

ေတာ်မသည့်အတိင်းမ ပမလပ် ကဘဲ ၃၅ ထိသတိ့ ှ င့်ထိမ်းြမားမဂလာ ပလျက်သတိ့၏

ေလ့ထံးစံများကိလိက်နာကျင့်သံး က၏။ ၃၆ ဘရားသခင်၏လစေတာ်သည် ပ်တများကိ

ှ ိ ခိး ကသြဖင့်ပျက်စီးဆံး ံ းရ က၏။ ၃၇ သတိ့သည်မိမိတိ့၏သားသမီးများကိ

ယဇ်ေကာင်များအြဖစ်ြဖင့်ခါနာန် ပ်တတိ့အား ပေဇာ် က၏။ ၃၈သတိ့သည်မိမိတိ့၏အြပစ်မ့ဲသ

သားသမီးအရင်းအချာများကိသတ် ြဖတ်ကာ ခါနာန် ပ်တများအားပေဇာ် ကရာတိင်းြပည်ကိ

ညစ်ညမ်းေစ က၏။ ၃၉ ယင်းသိ့သတ်ြဖတ်မများြဖင့်မိမိတိ့ကိယ်ကိ ညစ်ညမ်းေစ က၏။

ယင်းသိ့ ပမ ကြခင်းအားြဖင့်ဘရားသခင် ကိလည်း သစာေဖာက် က၏။ ၄၀

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လစ ေတာ်အား အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။

သတိ့အားစက်ဆပ် ွံ  ှ ာေတာ်မ၏။ ၄၁ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားအြခားလမျိုးတိ့၏

လက်တွင်စွန့်ပစ်၍ထားေတာ်မသြဖင့် ရန်သများသည်သတိ့ကိအစိးရ ကကန်၏။ ၄၂

သတိ့သည်ရန်သများ၏ဖိစီး ှ ိပ်စက်မကိ ခံရ ကကာလက်ေအာက်ခံများြဖစ်လာရ က၏။ ၄၃

ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လစေတာ်အား ကိမ်ဖန်များစွာကယ်ဆယ်ေတာ်မခ့ဲေသာ်လည်း

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားပန်ကန် မဲ ပန်ကန် ကသြဖင့် အြပစ် ွံ တွင်ပိ၍သာနစ် ကကန်၏။

၄၄ သိ့ရာတွင်သတိ့ဟစ်ေအာ် ကေသာအခါ ထာဝရဘရား ကားေတာ်မ၍သတိ့၏

ဆင်းရဲဒကေကာင့်သတိ့ကိသနားေတာ်မ၏။ ၄၅ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏အကျိုးကိေထာက်၍

ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိသတိရေတာ်မ၏။ ေမတာေတာ်သည် ကီးမားေတာ်မသည် ြဖစ်၍

အမျက်ေြပေတာ်မ၏။ ၄၆ သတိ့အားဖမ်းဆီးချုပ်ေ ှ ာင်ထား ကသတိ့၏

စိတ် ှ လံးတွင်သနားတတ်ေသာသေဘာကိ သွင်းေပးေတာ်မ၏။ ၄၇

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကယ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်နာမ ေတာ်ကိ ေထာမနာ ပ ိင် ကေစရန်လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ိင် ကေစရန်လည်းေကာင်း ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားလမျိုးတကာတိ့

အထဲမှ ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ေတာ်မပါ။ ၄၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ က ေလာ့။ ကိယ်ေတာ်အားယခမှစ၍ကမာအဆက်ဆက်

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ လအေပါင်းတိ့သည်အာမင်ဟဆိ ကေစ။ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ က

ေလာ့။

၁၀၇ ``ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မသည် ြဖစ်၍

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ်

တည်၏'' ဟ ၂ ရန်သတိ့လက်မှကယ်ဆယ်ေတာ်မ၍ အေ ှ ့အေနာက်ေတာင်ေြမာက် ှ ိ တိင်းတစ်ပါးမှ

ြပန်ေခ ေဆာင်ေတာ်မြခင်းကိ ခံရေသာသတိ့သည်ချီးမွမ်း ကေစ။ ၄

လအချို ့တိ့သည်လမ်းမ ှ ိ သည့်သဲက ာရ တွင် လှည့်လည်လျက်ေနခ့ဲ က၏။

သတိ့သည်မိမိတိ့ေနထိင်စရာ မိ ့သိ့သွားရာ လမ်းကိ ှ ာ၍မေတွ့ က။ ၅

သတိ့သည်အစာငတ်ေရငတ် ကလျက် စိတ်ပျက်အားေလျာ့ က၏။ ၆သတိ့သည်ဒကေရာက် ကသြဖင့်

ထာဝရဘရားထံေအာ်ဟစ် ကရာ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားဒကမှကယ်ေတာ် မ၏။

၇ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ေနထိင်ရန် မိ ့သိ့လမ်း ေြဖာင့်ြဖင့် ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၈

သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ခိင် မဲေသာ ေမတာေတာ်အတွက်လည်းေကာင်း၊

မိမိတိ့အား ပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ်ရာများ အတွက်လည်းေကာင်း

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းေထာမနာ ပရ ကေပမည်။ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်ေရငတ်သတိ့အား

ေရငတ်ေြပေစေတာ်မ၏။ဆာေလာင်မွတ်သိပ်သတိ့အားေကာင်းေသာအရာများ ှ င့်ဝေစေတာ်မ၏။

၁၀ အချို ့ေသာသတိ့သည်ေမှာင်မိက်အတိဖံးလမ်းရာ အရပ်၌ေနထိင်ရလျက်သံ ကိးြဖင့်

ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းခံရလျက်ဒကခံရ က၏။ ၁၁ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့သည်ဘရားသခင်၏

အမိန့်ေတာ်ကိဖီဆန်၍ အန တန်ခိး ှ င်၏ န် ကားချက်များကိ ပစ်ပယ် ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။

၁၂ သတိ့သည်ပင်ပန်းစွာအလပ်လပ်ရ ကသြဖင့် အားအင်ကန်ခန်းရ က၏။

လဲကျေသာ်လည်းသတိ့အားထမမည့်သ တစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ ၁၃

သတိ့သည်ဒကေရာက် ကသြဖင့်ထာဝရ ဘရားထံ ေအာ်ဟစ် ကရာ

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားဒကမှကယ်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားေမှာင်မိက်အတိ

ဖံးလမ်းရာ အရပ်မှထတ်ေဆာင်ေတာ်မ၍ သတိ့အားချည်ေ ှ ာင်ထားသည့်သံ ကိး

များကိ အပိင်းပိင်းြဖတ်ေတာ်မ၏။ ၁၅ သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ခိင် မဲေသာ

ေမတာေတာ်အတွက်လည်းေကာင်း၊မိမိတိ့အား ပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ်ရာများအတွက် လည်းေကာင်း

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းရေပမည်။ ၁၆ ကိယ်ေတာ်သည်ေကးတံခါးများကိချိုး၍

သံကန့်လန့်များကိအပိင်းပိင်းြဖတ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ အချို ့ေသာသတိ့သည်မိမိတိ့၏အြပစ်များ

ေကာင့် ဖျားနာရ က၏။ မိမိတိ့၏ဒစ ိက်များေ ကာင့်ဆင်းရဲဒက

ေရာက်ရ က၏။ ၁၈ သတိ့သည်အစားအစာကိပင် ကည့်ချင်စိတ် မ ှ ိ ေတာ့ဘဲ

ေသမင်း၏တံခါးဝအနီးသိ့ေရာက်ရ က၏။ ၁၉ ထိအခါသတိ့သည်ဒကေရာက် ကသြဖင့်

ထာဝရဘရားထံေအာ်ဟစ် ကရာ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားဒကမှကယ်ေတာ်မ၏။ ၂၀

ကိယ်ေတာ်သည်အမိန့်ေတာ်ေပး၍သတိ့အား ေရာဂါေပျာက်ကင်းေစေတာ်မ ပီးလ င်

သချုင်းတွင်းမှကယ်ေတာ်မ၏။ ၂၁ သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ခိင် မဲေသာ

ေမတာေတာ်အတွက်လည်းေကာင်း၊ မိမိတိ့အား ပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ်

ရာများ အတွက်လည်းေကာင်း ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကရေပမည်။ ၂၂

သတိ့သည်ယဇ်ပေဇာ်သကာြဖင့်ကိယ်ေတာ်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကရေပမည်။

ဝမ်းေြမာက်စွာသီချင်းဆိလျက် ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမေတာ်တိ့ကိ ေဖာ်ြပရ ကေပမည်။ ၂၃

လအချို ့တိ့သည်သမဒရာတွင်သေဘာလင့်၍ ကးသန်းသွားလာလျက်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း

ှ ာ က၏။ ၂၄သတိ့သည်ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ အမေတာ်များ၊ပင်လယ်တွင်ြပေတာ်မေသာ

အ့ံ သဖွယ်ရာများကိြမင်ေတွ့ရ က၏။ ၂၅ ကိယ်ေတာ်အမိန့်ေပးေတာ်မေသာအခါ

ေလြပင်းမန်တိင်းကျေရာက်လာ၍ လိင်းတံပိးများထေလ၏။ ၂၆

သေဘာများသည်ေလထဲသိ့ေြမာက်၍သွား က ပီးေနာက် ေရထဲသိ့ထိးဆင်းသွား က၏။

ယင်းသိ့ေသေဘး ှ င့်ေတွ့ ကံရ ကသြဖင့် လတိ့သည်ထိတ်လန့်တန်လပ် ကကန်၏။

၂၇ သတိ့သည်အရက်မးသများက့ဲသိ့ယိမ်းယိင် လဲကျ ကကန်၏။

သတိ့၏က မ်းကျင်မသည်အချည်း ှ ီးပင်ြဖစ်၏။ ၂၈ ထိအခါသတိ့သည်ဒကေရာက် ကသြဖင့်

ထာဝရဘရားထံေအာ်ဟစ် ကရာ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားဒကမှကယ်ေတာ်

မ၏။ ၂၉ ကိယ်ေတာ်သည်ေလမန်တိင်းကိရပ်စဲေစေတာ် မသြဖင့်

လိင်းတံပိးတိ့သည် ငိမ်သက်ေလ၏။ ၃၀ယင်းသိ့ေလ ငိမ်သြဖင့်သတိ့သည် ဝမ်းေြမာက် ကကန်၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့သွားလိရာသေဘာဆိပ် မိ ့သိ့ ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၃၁

သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ခိင် မဲေသာ ေမတာေတာ်အတွက်လည်းေကာင်း၊

မိမိတိ့အတွက် ပေတာ်မေသာ အ့ံ သဖွယ်ရာများအတွက်လည်းေကာင်း

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကရေပမည်။ ၃၂ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ကီးြမတ်ေတာ်မပံကိ လတိ့

စေဝးရာအရပ်၌ထတ်ေဖာ်ေ ကညာ ကရေပမည်။ ေခါင်းေဆာင်များအစည်းအေဝး၌ကိယ်ေတာ်ကိ

ေထာမနာ ပ ကရေပမည်။ ၃၃ ထာဝရဘရားသည်ြမစ်များကိလံးဝ ခန်းေြခာက်ေစေတာ်မ၏။

စမ်းေချာင်းများကိလည်းဆိ့ပိတ်၍ထားေတာ်မ၏။ ၃၄ ြပည်သတိ့၏ယတ်မာမေကာင့်ကိယ်ေတာ်သည်

ေြမေကာင်းေြမသန့်ကိ အသံးမဝင်သည့်ဆားေြမအြဖစ်သိ့ ေြပာင်းလဲေစေတာ်မ၏။
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၃၅ ကိယ်ေတာ်သည်သဲက ာရများကိေရအိင်များ အြဖစ်သိ့လည်းေကာင်း၊

ေြခာက်ေသွ့သည့်ေဒသများကိစမ်းေရေပါက် အြဖစ်သိ့လည်းေကာင်းေြပာင်းလဲေစေတာ်မ၏။

၃၆ ထိေဒသတွင်အစာငတ်မွတ်သတိ့အား ေနထိင်ခွင့်ေပးေတာ်မ၏။

သတိ့သည်လည်းမိမိတိ့ေနထိင်ရန် မိ ့ကိ တည် က၏။ ၃၇သတိ့သည်လယ်ယာလပ်ကိင်ကာစပျစ်ပင်

များကိ စိက်ပျိုး က၏။ ယင်းတိ့သည်များစွာေသာအသီးအ ှ ံ တိ့ကိေဆာင်ကန်၏။ ၃၈

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိလစေတာ်ကိ ေကာင်းချီးေပးေတာ်မသြဖင့်သတိ့သည်

သားသမီးများစွာရ ှ ိ  က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏ ွားအပ်များကိလည်း

မယတ်မေလျာ့ေစရန်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ဘရားသခင်၏လစေတာ်သည်ရက်စက်စွာ

ဖိစီး ှ ိပ်စက်မ ှ င့်ဆင်းရဲဒကများေ ကာင့် အေရး ံ းနိမ့်ကာအ ှ က်တကဲွြဖစ်ရ က

ေသာအခါ ၄၀ ကိယ်ေတာ်သည်ယင်းသိ့ဖိစီး ှ ိပ်စက်သများအား စက်ဆပ် ွံ  ှ ာ၍

လမ်းမ ှ ိ သည့်သဲက ာရတွင်လှည့်လည် သွားလာေစေတာ်မ၏။ ၄၁

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်ချို ့တ့ဲ ွမ်းပါးသ တိ့ကိ ဆင်းရဲဒကမှကယ်ဆယ်ေတာ်မ၍

သတိ့၏အိမ်ေထာင်စများကိသိးအပ်များ သဖွယ် တိးပွားေစေတာ်မ၏။ ၄၂

သေတာ်ေကာင်းတိ့သည်ဤအြခင်းအရာကိ ြမင်၍ဝမ်းေြမာက်ကန်၏။

သယတ်မာအေပါင်းတိ့သည်ကား တ်ပိတ်၍ ေနရ က၏။ ၄၃အသိပညာ ှ ိ သတိ့သည်ဤအမအရာ

တိ့ကိ ှ လံးသွင်း၍ ထာဝရဘရား၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ် အေကာင်းကိစဥ်းစားဆင်ြခင် ကေစ။

၁၀၈ အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်လံးဝယံ ကည်စိတ်ချ ပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်သီချင်းဆိ၍ကိယ်ေတာ် ှ င် အား ေထာမနာ ပပါမည်။

အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ ိးထေလာ့။ ၂ ငါ၏ေစာင်း ကီးေစာင်းငယ်တိ၊့ ိးထ ကေလာ့။

ငါသည်ေနကိ ိးထေစမည်။ ၃ အိ ထာဝရဘရား၊ လမျိုးတကာတိ့အလယ်တွင်ကန်ေတာ်မျိုး သည်

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းပါမည်။ လမျိုးအေပါင်းတိ့အလယ်တွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်

အား ေထာမနာ ပပါမည်။ ၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်သည်

မိးေကာင်းကင်အထက်သိ့လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သစာေတာ်သည်ေကာင်းကင်

တိင်ေအာင်လည်းေကာင်းေရာက် ှ ိ ပါ၏။ ၅ အိ ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ကီးြမတ်ေသာဂဏ်ေတာ်ကိ မိးေကာင်းကင်၌လည်းေကာင်း၊ဘန်းအသေရ ေတာ်ကိ

ကမာတစ်ဝှမ်းလံးတွင်လည်းေကာင်းြပေတာ်မပါ။ ၆ ကိယ်ေတာ် ှ င်ချစ်ေတာ်မေသာလစေတာ်သည်

အသက်ချမ်းသာ ကေစရန် ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်ြဖင့်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိ ကယ်ေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်းပတနာကိ နားေညာင်းေတာ်မပါ။ ၇ ဗိမာန်ေတာ်တွင်ဘရားသခင်က

``ငါသည်ေအာင်ပဲွခံ၍ေ ှ ခင် မိ ့ကိပိင်း ြခားမည်။ သကတ်ချိုင့်ဝှမ်းကိလည်းငါ၏လစေတာ် အား

ခဲွေဝေပးမည်။ ၈ ဂိလဒ်ြပည်ကိငါပိင်၏။ မနာေ ှ ြပည်ကိ လည်း ငါပိင်၏။

ဧဖရိမ်ြပည်သည်ငါ၏သံခေမာက်ြဖစ်၍ ယဒြပည်သည်ငါ၏ရာဇလံှတံြဖစ်၏။ ၉

သိ့ရာတွင်ငါသည်ေမာဘြပည်ကိငါ၏ ေြခေဆးအိးအြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ဧဒံြပည်ကိငါပိင်ေ ကာင်း ငါ့ဖိနပ်တင်ရာအြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း အသံး ပမည်။

ဖိလိတိြပည်ေပ ၌ေအာင်ပဲွခံ၍ေ ကးေကာ် မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မေပသည်။ ၁၀

ဘရားသခင်၊ခံတပ်တည်ေဆာက်ထားသည့် မိ ့အတွင်းသိ့အဘယ်သသည်ကန်ေတာ်

မျိုးအား ပိ့ေဆာင်ပါမည်နည်း။ အဘယ်သသည်ကန်ေတာ်မျိုးအားဧဒံ ြပည်သိ့

ပိ့ေဆာင်ပါမည်နည်း။ ၁၁ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားအကယ်ပင်

စွန့်ပစ်ေတာ်မပါ ပီေလာ။ ကန်ေတာ်မျိုး၏တပ်များ ှ င့်အတချီတက် ေတာ်မမေတာ့ ပီေလာ။ ၁၂

လတိ့၏အကအညီသည်အချည်း ှ ီးပင် ြဖစ်ေသာေကာင့်ရန်သများကိတိက်ခိက် ိင်ရန်

ကန်ေတာ်မျိုးအားကမေတာ်မပါ။ ၁၃ ဘရားသခင်သည်ငါတိ့ဘက်၌ ှ ိ ေတာ် မလ င်

ငါတိ့သည်အ ိင်ရ ကလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့၏ရန်သများကိ အေရး ံ းနိမ့်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၀၉ အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ေထာမနာ ပပါ၏။

ဆိတ်ဆိတ်ေနေတာ် မမပါ ှ င့်။ ၂သယတ်မာများ ှ င့်လလိမ်များသည်ကန်ေတာ်

မျိုးကိ တိက်ခိက် ကပါ၏။ သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏အေကာင်း မသားစကားေြပာ ကပါ၏။ ၃

သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားအေကာင်းမ့ဲ တိက်ခိက်၍ကန်ေတာ်မျိုး၏အေကာင်း

ဆိး ွားေသာသတင်းများကိလင့် ကပါ၏။ ၄ ကန်ေတာ်မျိုးသည်သတိ့အားေမတာြပလျက်

သတိ့အတွက်ဆေတာင်းပတနာ ပေသာ်လည်း သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားရန်ဘက် ပ ကပါ၏။ ၅

သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုး ပသည့်ေကျးဇးကိ ဆိးညစ်မြဖင့်လည်းေကာင်း၊ကန်ေတာ်မျိုး၏

ေမတာကိမန်းတီးြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း ြပန်လည်ေပးဆပ် ကပါ၏။ ၆

ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သအားတရားစီရင်ရန် အဂတိလိက်စားေသာတရားသ ကီးကိ

ခန့်ထားေ ွးချယ်ေပးေတာ်မပါ။ သ၏ရန်သတစ်ေယာက်ကပင်လ င်သ့အား ြပစ်တင်စွပ်စဲွေစေတာ်မပါ။

၇ သ့အားစစ်ေဆး၍ြပစ်မထင် ှ ားပါေစေသာ။ သ၏ဆေတာင်းပတနာသည်ပင်လ င်

ြပစ်မကးရာေရာက်ပါေစေသာ။ ၈ သ၏အသက်သည်မ ကာမီကန်ဆံးလျက်

သ၏ရာထးကိအြခားသတစ်ဦးရ ှ ိ ပါေစေသာ။ ၉ သ၏သားသမီးများသည်မိဘမ့ဲများြဖစ် ကလျက်

သ၏ဇနီးသည်မဆိးမြဖစ်ပါေစေသာ။ ၁၀ သ၏သားသမီးတိ့သည်အိမ်ရာမ့ဲသေတာင်း စားများ

ြဖစ် က၍ မိမိတိ့ေနထိင်ရာအိမ်ပျက်များမှ ှ င်ထတ် ြခင်းကိ ခံရ ကပါေစေသာ။ ၁၁

ေကး ှ င်တိ့သည်သ၏ဥစာပစည်း ှ ိ သမ တိ့ကိ သိမ်းယ ကလျက်သစိမ်းတစ်ရံဆံတိ့သည်

သလပ်ကိင်၍ရသမ ေသာအကျိုးခံစား ရ ကပါေစေသာ။ ၁၂အဘယ်အခါ၌မ သ့အားသနား ကင်နာ

မည့်သ၊ သ၏ဘသက်ဆိးများကိ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက် မည့်သ မ ှ ိ ပါေစ ှ င့်။ ၁၃

သ၏အမျိုးတိမ်ေကာပါေစေသာ။ သ၏နာမည်သည်ေနာက်မျိုးဆက်၌ပင်လ င်

ေပျာက်ကွယ်သွားပါေစေသာ။ ၁၄ သ၏ဘိးေဘးတိ့ ပခ့ဲသည့်မေကာင်းမ များကိ

ထာဝရဘရားသည်သတိရေတာ်မပါေစေသာ။ သ၏မိခင်ကးလွန်ခ့ဲသည့်အြပစ်များကိလည်း

ေြဖလတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၅ထာဝရဘရားသည်သတိ့၏အြပစ်တိ့ကိ သတိရေတာ်မပါေစေသာ။

သိ့ရာတွင်သတိ့၏နာမည်သည်ေလာကမှ လံးဝေပျာက်ကွယ်သွားပါေစေသာ။ ၁၆

ထိသသည်အဘယ်အခါ၌မ သနား ကင်နာရန် စိတ်မကးခ့ဲ။ ဆင်းရဲသ၊ချို ့တ့ဲ ွမ်းပါးသ ှ င့်ခိကိးရာမ့ဲ

သတိ့အား ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်သတ်ြဖတ်ခ့ဲ၏။ ၁၇ သသည်ကျိန်ဆဲရန် ှ စ်သက်သည်ြဖစ်၍

သကိယ်တိင်ကျိန်ဆဲြခင်းကိခံရပါေစ ေသာ။ သသည်သတစ်ပါးအားေကာင်းချီးမဂလာေပးရန်

အလိမ ှ ိ သည်ြဖစ်၍ မည်သကမ သ့အားေကာင်းချီးမဂလာ မေပးပါေစ ှ င့်။ ၁၈

ကျိန်ဆဲမသည်သ၏အတွက်ခါးဝတ် ပဆိးသဖွယ်ြဖစ်၏။ သ၏ကျိန်ဆဲချက်များသည်ေရက့ဲသိ့

သ၏ကိယ်ခ ာထဲသိ့လည်းေကာင်း၊ဆီက့ဲသိ့ သ၏ အ ိးများထဲသိ့လည်းေကာင်းစိမ့်ဝင်ပါ ေစေသာ။

၁၉ယင်းကျိန်ဆဲချက်တိ့သည်အထည်အဝတ်က့ဲသိ့ သ့ကိဖံးလမ်း၍ခါးပတ်သဖွယ်သ့ကိအစဥ် အ မဲ

ပတ်၍ထားပါေစေသာ။ ၂၀ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏အေကာင်းဆိး ွားသည့်

သတင်းကိလင့်သကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သတိ့ အား ဤနည်းအတိင်းအြပစ်ေပးေတာ်မပါ။ ၂၁ သိ့ရာတွင်

အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း

ကန်ေတာ်မျိုးအားကမေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေမတာေတာ်ကိေထာက်၍

ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ဆယ်ေတာ်မပါ။ ၂၂ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဆင်းရဲချို ့တ့ဲ ွမ်းပါး

ပါ၏။ အသည်း ှ လံးထဲတွင်နာ ကည်းလျက် ှ ိ ပါ၏။ ၂၃ ကန်ေတာ်မျိုးသည်

ညေနချိန်အရိပ်က့ဲသိ့ ေပျာက်ကွယ်ရန်နီးပါ ပီ။ ပိးေကာင်က့ဲသိ့ေလတိက်၍လွင့်သွားပါ၏။ ၂၄

အစားအစာချို ့တ့ဲမေ ကာင့်ကန်ေတာ်မျိုး၏ ဒးတိ့သည်ချည့်နဲ့လျက် ှ ိ ပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုး၏ကိယ်ခ ာသည် အ ိး ှ င့်အေရသာ ှ ိ ပါ၏။ ၂၅

လတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးကိြမင်ေသာအခါ ြပက်ရယ် ပ ကပါ၏။ ဦးေခါင်းကိခါ က ပါ၏။

၂၆ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးအားကမေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်ကိ ေထာက်၍ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ် မပါ။ ၂၇

ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မေသာသသည် ကိယ်ေတာ် ှ င်ပင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ရန်သတိ့အားသိေစေတာ်မပါ။ ၂၈ သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ကျိန်ဆဲ ကေသာ်လည်းကိယ်ေတာ် ှ င်

မကား ေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါမည်။ ကန်ေတာ်မျိုးအား ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲေသာ သတိ့သည်

အေရး ံ းနိမ့် ကပါေစေသာ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံကန်ေတာ်မျိုးမကား ဝမ်းေြမာက်ရပါေစေသာ။

၂၉ ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သများသည်ဂဏ်အသေရ ပျက်ရ ကပါေစေသာ။

သတိ့သည်အ ှ က် ှ င့်မိမိတိ့ကိယ်ကိ ဝတ်လံသဖွယ်ဖံးလမ်းရ ကပါေစေသာ။

၃၀ ငါသည်အသံကျယ်စွာထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းပါမည်။

ပရိသတ်တိ့အလယ်တွင်ကိယ်ေတာ်အား ေထာမနာ ပပါမည်။ ၃၁

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ်သည် ဆင်းရဲသကိကာကွယ်၍ သ့အားေသဒဏ်စီရင် ကေသာသတိ့

၏လက်မှ ကယ်ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။

၁၁၀ ထာဝရဘရားက ``ငါသည်သင်၏ရန်သများကိသင်၏ ေြခတင်ခံြဖစ်ေစမည်။

ယင်းသိ့မြဖစ်မီကာလငါ၏လက်ယာဘက် တွင် ထိင်ေနေလာ့'' ဟ

ငါ၏အ ှ င်မင်းြမတ်အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည်အ ှ င်၏ရာဇအာဏာ

ကိ ဇိအန် မိ ့မှေနရာအ ှ ံ ့အြပားသိ့တိင်ေအာင် တည်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်ကအ ှ င့်အား``သင်၏ရန်သတိ့ကိ အပ်စိးေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

ရန်သတိ့အားအ ှ င်မင်း ကီးတိက်ခိက် ေတာ်မေသာေန့၌ အ ှ င်၏ြပည်သားတိ့သည်အလိအေလျာက်

ကိယ်ေတာ် ှ င့်လိက်ပါချီတက် ကပါလိမ့်မည်။ နံနက်ချိန်၌ကျသည့်ဆီး ှ င်းက့ဲသိ့သန်စွမ်း

ေသာ လငယ်လ ွယ်အေြမာက်အြမားသည် အ ှ င်မင်း ကီး ှ ိ ရာသန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်
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ေတာင်ေပ သိ့ေရာက် ှ ိ  ကပါလိမ့်မည်။ ၄ ``သင်သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းေမလခိ

ေဇဒက်နည်းတ ထာဝရယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်လိမ့်မည်'' ဟ ထာဝရဘရားသခင်သည်ကျိန်ဆိ

ကတိေပးေတာ်မသည်ြဖစ်ရာ ထိကတိေတာ်ကိြပန်လည် ပ်သိမ်းေတာ်မ လိမ့်မည်

မဟတ်ပါ။ ၅ ဘရား ှ င်သည်အ ှ င်မင်း ကီး၏လက်ယာ ဘက်တွင် ှ ိ ေတာ်မပါ၏။

အမျက်ထွက်ေတာ်မရာေန့ရက်၌ကိယ်ေတာ် သည် ဘရင်အေပါင်းတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းေတာ်မလိမ့်မည်။ ၆

လမျိုးတကာတိ့ကိတရားစီရင်ေတာ်မ ရာတွင် စစ်တလင်းကိလေသေကာင်များ ှ င့်

ြပည့် ှ က်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ကမာတစ်ဝှမ်းလံး ှ ိ ဘရင်တိ့ကိ ှ ိမ်နင်းေတာ်မလိမ့်မည်။ ၇

မင်း ကီးသည်လမ်းအနီး ှ ိ စမ်းေချာင်းမှ ေရကိေသာက်လျက်အားအင်ြပည့်တင်းလာကာ

ေအာင်ပဲွကိခံေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၁၁ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပေလာ့။ ငါသည်ထာဝရဘရား၏လစေတာ်

အစည်းအေဝးတွင်ကိယ်ေတာ်၏ေကျးဇး ေတာ်ကိ စိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲချီးမွမ်းမည်။ ၂

ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာအမအရာ တိ့သည် အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းလှပါသည်တကား။

ထိအမအရာများကိ ှ စ်သက်သအေပါင်း တိ့သည် ယင်းတိ့ကိေလ့လာတတ်က၏။

၃ ကိယ်ေတာ် ပသမ ေသာအမေတာ်တိ့သည် ဂဏ်အသေရ ှ င့်ြပည့်စံပါေပသည်။

ကိယ်ေတာ်၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားသည် ထာဝစဥ်တည်ပါ၏။ ၄

ပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ်အမအရာတိ့ကိ မေမ့ေလျာ့ေစရန်စီရင်ေတာ်မ ပီ။

ကိယ်ေတာ်သည်သနား ကင်နာေတာ်မ၍ က ဏာေတာ် ှ င့်ြပည့်ဝေတာ်မ၏။ ၅

ကိယ်ေတာ်ကိေကာက် ွံ ့ ိ ေသသတိ့အား ေကးေမွးေတာ်မ၏။ မိမိပဋိညာဥ်ေတာ်ကိအဘယ်အခါ၌မ

ေမ့ေလျာ့ေတာ်မမ။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်အြခားလမျိုးတိ့၏နယ်ေြမ များကိ

မိမိ၏လစေတာ်အားေပးေတာ်မြခင်း အားြဖင့် တန်ခိးေတာ်ကိြပေတာ်မေလ ပီ။ ၇

ကိယ်ေတာ် ပေလသမ ေသာအမတိ့သည် သစာ ှ င့်လည်းေကာင်း၊

တရားမ တမ ှ င့်လည်းေကာင်းညီပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ်မှန်သမ သည်

ယံ ကည်အားထားထိက်ပါေပသည်။ ၈ ထိပညတ်ေတာ်တိ့သည်ထာဝစဥ်တည်ပါ၏။

ယင်းတိ့ကိသစာတရား ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား ှ င့်လည်းေကာင်း

စီရင်ထားေတာ်မ ပီ။ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လစေတာ်အား လွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မ ပီးလ င်

သတိ့ ှ င့်ထာဝရပဋိညာဥ် ပေတာ် မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မ၍

တန်ခိး ကီးေတာ်မပါသည်တကား။ ၁၀ ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသတတ်ေသာ

သေဘာသည်ပညာ၏အချုပ်အြခာြဖစ်၏။ ပညတ်ေတာ်ကိေစာင့်ထိန်းသအေပါင်းတိ့အား

မှန်ကန်စွာဆံးြဖတ် ိင်ခွင့်ကိကိယ်ေတာ်ေပး ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်အားထာဝစဥ်ေထာမနာ ပ က

ပါေစသတည်း။

၁၁၂ ထာဝရဘရားကိေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ၍

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်းရန် အထး ှ စ်သက်သသည်မဂလာ ှ ိ ၏။

၂ ထိသ၏သားသမီးတိ့သည်တိင်းြပည်တွင် တန်ခိးအာဏာ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

သ၏သားေြမးတိ့သည်ေကာင်းချီး ခံစားရ ကလိမ့်မည်။ ၃သ၏အိမ်ေထာင်စသားတိ့သည်ချမ်းသာ

ကယ်ဝလိမ့်မည်။ သသည်အစဥ်အ မဲေကာင်းစားလိမ့်မည်။ ၄သနား ကင်နာတတ်၍က ဏာ ှ င့်ြပည့်ဝ

လျက် တရားမ တေသာသေတာ်ေကာင်းတိ့အတွက် အေမှာင်ထဲ၌အလင်းေရာင်ေပ ထွန်းတတ်၏။ ၅

ရက်ေရာစွာေချးငှားတတ်ေသာမိမိအလပ် တွင် ိးသားစွာ ပမတတ်ေသာသသည်မဂလာ ှ ိ ၏။ ၆

သေတာ်ေကာင်းသည်အဘယ်အခါ၌မ ဆံး ံ းရလိမ့်မည်မဟတ်။ လတိ့သည်သ့အားအဘယ်အခါ၌မ

ေမ့ေလျာ့ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ၇ သိ့ြဖစ်၍သသည်သတင်းဆိးကိ ကားရန်

မေ ကာက်ရ။ သသည်ထာဝရဘရားကိယံ ကည် ကိးစားသြဖစ်သြဖင့်သ၏စိတ် ှ လံး

သည် တည် ကည်ခိင် မဲေပသည်။ ၈ သသည်စိးရိမ်ပပန်မ ှ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ေ ကာက်လန့်မ ှ င့်ေသာ်လည်းေကာင်းကင်း၏။ မိမိ၏ရန်သများအေရး ံ းနိမ့်သည်ကိမချ

ေတွ့ြမင်ရလိမ့်မည်။ ၉ သသည်ချို ့တ့ဲ ွမ်းပါးသတိ့ကိရက်ေရာစွာ ေပးကမ်းတတ်၏။

သသည်အစဥ်သနား ကင်နာတတ်၏။သသည်တန်ခိး ကီး၍ ိ ေသေလးစားမကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၁၀

သယတ်မာတိ့သည်ဤအြခင်းအရာကိ ြမင်ေသာအခါေဒါသထွက်၍အံသွားခဲ ကိတ်လျက်

ေပျာက်ကွယ်သွားကလိမ့်မည်။ သတိ့၏အလိဆ သည်ပျက်ြပားရလိမ့်မည်။

၁၁၃ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ အချင်းထာဝရဘရား၏အေစခံတိ၊့

ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂

ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်အားယခမှစ၍ ကာလအစဥ်အဆက်ေထာမနာ ပ က ပါေစေသာ။ ၃

ေနထွက်ရာအရပ်မှေနဝင်ရာအရပ်သိ့ တိင်ေအာင် ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်အားေထာမနာ

ပ က ပါေစသတည်း။ ၄ ထာဝရဘရားသည်လမျိုးတကာတိ့ကိ အစိးရေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ်သည် မိးေကာင်းကင်အထက်ထွန်းေတာက်ေတာ်မ၏။

၅ ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ှ င့် ိင်းယှဥ် ိင်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။

ကိယ်ေတာ်သည်အထက်ဘဝဂ်တွင်စံေန ေတာ်မ၏။ ၆ သိ့ရာတွင်မိးေကာင်းကင် ှ င့်ကမာေြမ ကီးကိ

ငံ့ ကည့်ေတာ်မ၏။ ၇ ဆင်းရဲသတိ့ကိေြမမန့်ထဲကချီးြမင့်၍ ွမ်းပါးသတိ့ကိအမိက်ပံထဲက

ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ၈ ထိေနာက်မင်းသားများြဖစ် ကေသာ၊ကိယ် ေတာ်၏

လစေတာ်ကိအပ်စိးေသာမင်းသားများ ှ င့် အတ သွားလာေပါင်းေဖာ်ခွင့်ကိေပးေတာ်မ၏။ ၉

ကိယ်ေတာ်သည် မံေသာအိမ် ှ င်မအား ချီးြမင့်ေတာ်မရာသားသမီးရေစ၍ ဝမ်းေြမာက်ေစေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပကေလာ့။

၁၁၄ ယာကပ်၏သားေြမးဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည်

ိင်ငံရပ်ြခားအီဂျစ်ြပည်မှထွက်သွား က ေသာအခါ၊ ၂

ယဒအမျိုးသားတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာလစေတာ်ြဖစ်လာ က၏။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ပိင်ေတာ်မေသာလစေတာ်ြဖစ်လာ က၏။ ၃

ပင်လယ်နီသည်ြမင်၍ထွက်ေြပးေလ၏။ ေယာ်ဒန်ြမစ်သည်မစီးေတာ့ဘဲရပ်တန့် သွား၏။ ၄

ေတာင် ကီးတိ့သည်ဆိတ်များက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ေတာင်ငယ်တိ့သည်သိးများက့ဲသိ့လည်းေကာင်း

ခန်ေပါက် က၏။ ၅ အချင်းပင်လယ်၊သင်သည်အဘယ်ေ ကာင့် ထွက်ေြပးပါသနည်း။

အချင်းေယာ်ဒန်ြမစ်၊သင်သည်အဘယ်ေကာင့် မစီးဘဲရပ်တန့်ပါသနည်း။ ၆

ေတာင် ကီးတိ၊့သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့် ဆိတ်များက့ဲသိ့ခန်ေပါက် ကပါသနည်း။

ေတာင်ငယ်တိ၊့သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့် သိးသငယ်များက့ဲသိ့ခန်ေပါက် ကပါ

သနည်း။ ၇ အချင်းေြမ ကီး၊ယာကပ်၏ဘရား၊ ထာဝရဘရား ကလာေတာ်မချိန်၌

ေ ှ ့ေတာ်တွင် တန်လပ်လျက်ေနေလာ့။ ၈ ကိယ်ေတာ်သည်ေကျာက်ေတာင်ကိေရအိင်၊

ေကျာက်ေဆာင်ကိစမ်းေချာင်းြဖစ်ေစေတာ် မ၏။

၁၁၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ် ှ င့်

သစာေတာ်ေကာင့်ကိယ်ေတာ်တစ်ပါးတည်း ၌သာလ င် ဘန်းအသေရ ှ ိ ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၌ဘန်းအသေရမ ှ ိ ပါ။ ၂ ``သင်တိ့၏ဘရားသည်အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း''

ဟ လမျိုးတကာတိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ငါတိ့အား ေမးရ ကပါသနည်း။ ၃

ငါတိ့ဘရားသည်ေကာင်းကင်ဘံတွင် ှ ိ ေတာ်မ၍ အလိေတာ်အရခပ်သိမ်းေသာအမတိ့ကိ ပေတာ်မ၏။

၄ သတိ့ဘရားများကားေ ေငွြဖင့် ပီး၍ လ့လက်ြဖင့် ပလပ်ေသာဘရားများြဖစ် က၏။ ၅

ယင်းတိ့သည် တ်များပါ ှ ိ လျက် ှ င့်စကား မေြပာ ိင်။ မျက်စိများပါ ှ ိ လျက် ှ င့်မြမင် ိင်။ ၆

နားများပါ ှ ိ လျက် ှ င့်မ ကား ိင်။ ှ ာေခါင်းများ ှ ိ ပါလျက် ှ င့်အနံ့မရ ိင်။ ၇

လက်များပါ ှ ိ လျက် ှ င့်မထိမေတွ့ ိင်။ ေြခများ ှ ိ ပါလျက် ှ င့်လမ်းမေလာက် ိင်။

သတိ့သည်အသံတစ်စံတစ်ခကိမ မ ပ ိင်။ ၈ ထိ ပ်တတိ့ကိ ပလပ်သများ ှ င့်ကိးစား

သတိ့သည် မိမိတိ့ ပလပ်သည့် ပ်တများက့ဲသိ့ ြဖစ် ကပါေစေသာ။ ၉

ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ထာဝရဘရား ကိ ကိးစား ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ကိကမေတာ်မ၍

ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အချင်းဘရားသခင်၏ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ၊့

ထာဝရဘရားကိကိးစား ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ကိကမေတာ်မ၍

ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသသ အေပါင်းတိ၊့

ကိယ်ေတာ်ကိကိးစား ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ကိကမေတာ်မ၍

ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့ကိသတိရေတာ် မ၍

ေကာင်းချီးေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

ကိလည်းေကာင်း၊ဘရားသခင်၏ ယဇ်ပေရာဟိတ်အေပါင်းတိ့ကိလည်း ေကာင်း

ေကာင်းချီးေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိအားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသသ

အေပါင်းတိ့အားယတ်ြမတ်မေ ွးေကာင်းချီး ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၄ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ ှ င့်

သင်တိ့၏သားေြမးတိ့အားသားသမီးများကိ ေပးေတာ်မပါေစေသာ။ ၁၅

ေကာင်းကင် ှ င့်ကမာေြမ ကီးကိဖန်ဆင်းေတာ် မေသာထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားေကာင်းချီးေပး

ေတာ်မပါေစေသာ။ ၁၆ ေကာင်းကင်ကိထာဝရဘရားတစ်ပါးတည်း သာလ င်

ပိင်ေတာ်မ၏။ ကမာေြမ ကီးကိမကားလသားတိ့အား ေပးေတာ်မ၏။ ၁၇

ေသလွန် ကသ၊ဆိတ် ငိမ်ရာသိ့ သက်ဆင်း ကသများသည်ထာဝရဘရားကိ ေထာမနာမ ပ က။

၁၈ သိ့ရာတွင်အသက် ှ င်ေနသငါတိ့မကား ယခမှစ၍အစဥ်အဆက်ကိယ်ေတာ်၏

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကပါမည်။ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပကေလာ့။
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၁၁၆
ထာဝရဘရားသည်ငါ၏ပန် ကား ေလာက်ထားချက်ကိ ကားေတာ်မသည်ြဖစ်၍

ငါသည်ကိယ်ေတာ်ကိချစ်ြမတ် ိး၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ၏ဆေတာင်းပတနာကိ

နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၂ ငါေလာက်ထားသည့်အခါတိင်းကိယ်ေတာ် နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၃

ေသမင်း၏ေကျာ့ကွင်းသည်ငါ့ကိဖမ်းမိလျက် ေန၏။ ေသေဘးသည်ငါ့ကိဝိင်းရံလျက်ေန၏။

ငါသည်ေ ကာက်လန့်၍စိးရိမ်ပပန်ရ၏။ (Sheol h7585) ၄ ထိအခါ``အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကန်ေတာ်မျိုးေတာင်းပန် ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးကိကယ်ေတာ်မပါ'' ဟ

ထာဝရဘရား၏ထံေတာ်သိ့ငါဆေတာင်း ပတနာ ပ၏။ ၅ထာဝရဘရားသည်သနား ကင်နာေတာ်မ၍

ေကျးဇး ပေတာ်မတတ်၏။ ငါတိ့၏ဘရားသခင်သည်က ဏာေတာ် ှ င် ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၆ ထာဝရဘရားသည်ခိကိးရာမ့ဲသတိ့ကိ ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။

ငါေဘးဥပဒ်ေရာက်ေသာအခါငါ့ကိ ကယ်ေတာ်မ၏။ ၇ အိ ငါ့စိတ် ှ လံး၊ထာဝရဘရားသည်

ငါ့အားေကျးဇး ပေတာ်မ ပီြဖစ်၍ ယံ ကည်စိတ်ချစွာေနေလာ့။ ၈ထာဝရဘရားသည်ငါ့အသက်ကိ

ေသေဘးမှလည်းေကာင်း၊ ငါ့မျက်စိကိမျက်ရည်ကျြခင်းမှလည်း ေကာင်း၊

ငါ၏ေြခကိေချာ်လဲြခင်းမှလည်းေကာင်း ကယ်ေတာ်မ ပီ။ ၉ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်အသက် ှ င်သ

လသားတိ့၏ေဘာင်တွင် ဘရားသခင်၏မျက်ေမှာက်ေတာ်၌ သက် ှ င်လပ် ှ ားလျက်ေနရ၏။ ၁၀

ငါသည်ေ ကာက်လန့်သြဖင့်``ငါ့မှာယံ ကည် ိင်သ တစ်ေယာက်မ မ ှ ိ'' ဟ၍လည်းေကာင်း

``ငါသည်စိတ်ဒက ကီးစွာေရာက်ပါ ပီ'' ဟ၍လည်းေကာင်းဆိစဥ်၌ပင်လ င်

ထာဝရဘရားကိယံ ကည် မဲယံ ကည် လျက်ေနပါ၏။ ၁၂ ထာဝရဘရားငါ့အား ပေတာ်မေသာ

ေကျးဇးများအတွက်ငါသည်ကိယ်ေတာ်အား အဘယ်အရာကိပေဇာ်ရပါမည်နည်း။

၁၃ ငါ့ကိကယ်ေတာ်မသည့်အတွက် ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းရန်ငါသည်

ထာဝရဘရားအားစပျစ်ရည်ကိ ပေဇာ်မည်။ ၁၄ ငါသည်ကိယ်ေတာ်အားသစာကတိ ပခ့ဲ

သည့်အတိင်း ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်စေဝးရာတွင် မိမိ၏သစာဝတ်ကိေြဖပါမည်။

၁၅ ထာဝရဘရား၏လစေတာ်အနက်တစ်စံ တစ်ေယာက် ေသဆံးသွားလ င်

ကိယ်ေတာ်အတွက် ကီးမားေသာဆံး ံ းမ ြဖစ်ပါသည်တကား။ ၁၆ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံ ြဖစ်ပါ၏။ကန်ေတာ်မျိုး၏မိခင်နည်းတကန်ေတာ်မျိုး

သည် ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစကိခံပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားေသ

ေဘးမှ ကယ်ေတာ်မပါ ပီ။ ၁၇ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းရာယဇ်ကိပေဇာ် ပါမည်။ အထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပပါမည်။ ၁၈

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား သစာကတိ ပခ့ဲသည့်အတိင်း ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်ဝင်တိ့

စေဝးရာ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဗိမာန် ေတာ်၌ သစာဝတ်ကိေြဖပါမည်။

ထာဝရဘရားကိေထာမနာ ပကေလာ့။

၁၁၇ ိင်ငံတကာတိ၊့ထာဝရဘရားအား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

လမျိုးအေပါင်းတိ၊့ကိယ်ေတာ်အား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂

ငါတိ့အတွက်ထား ှ ိ ေသာေမတာေတာ်သည် ကီးမားေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏သစာေတာ်သည်လည်း

ထာဝစဥ်တည်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပကေလာ့။

၁၁၈ ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ်တည်ေတာ်မသြဖင့်

ကိယ်ေတာ်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း က ေလာ့။ ၂

``ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည် ထာဝစဥ်တည်ပါ၏'' ဟဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ဝန်ခံ ကေစ။

၃ ``ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မပါ၏'' ဟဘရားသခင်၏

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ဝန်ခံ ကေစ။ ၄ ``ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မပါ၏'' ဟ

ကိယ်ေတာ်ကိေကာက် ွံ ့ ိ ေသသအေပါင်းတိ့ ဝန်ခံ ကေစ။ ၅ ငါသည်အလွန်ဒကေရာက်သြဖင့်ထာဝရ

ဘရားအား ပတနာ ပပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်လည်းထးေတာ်မ၍ ငါ့ကိလွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မ၏။

၆ ထာဝရဘရားသည်ငါ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ငါသည်ေကာက်လန့်လိမ့်မည်မဟတ်။

လသည် ငါ့ကိအဘယ်သိ့ ပ ိင်ပါသနည်း။ ၇ ငါ့ကိကမေတာ်မေသာအ ှ င်သည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မသြဖင့် ငါသည်ရန်သများအေရး ံ းနိမ့် က သည်ကိ

ြမင်ရလိမ့်မည်။ ၈ လကိအားကိးသည်ထက်ထာဝရဘရားကိ အားကိးြခင်းကပိ၍ေကာင်း၏။

၉ လ့ေခါင်းေဆာင်တိ့ကိကိးစားသည်ထက် ထာဝရဘရားကိကိးစားြခင်းကပိ၍

ေကာင်း၏။ ၁၀ ငါ၏ပတ်လည်တွင်ရန်သအများပင် ှ ိ ေသာ် လည်း

ငါသည်ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ် အားြဖင့် သတိ့ကိသတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်၏။ ၁၁

သတိ့သည်အဘက်ဘက်မှငါ့ကိဝိင်းရံလျက် ေန ကေသာ်လည်း ငါသည်ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ်

အားြဖင့် သတိ့ကိသတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်၏။ ၁၂ သတိ့သည်ပျားများက့ဲသိ့ငါ့ထံသိ့ ဝိင်းအံ၍

လာ ကေသာ်လည်း ဆးချံ ုကိေလာင်ေသာမီးက့ဲသိ့လျင်ြမန်စွာ ချုပ် ငိမ်း၍သွား က၏။

ငါသည်ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် သတိ့ကိသတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်လိက်၏။

၁၃ ငါသည်ြပင်းထန်စွာတိက်ခိက်ြခင်းကိခံရ၍ အေရး ံ းနိမ့်ေနေသာ်လည်း

ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိကမေတာ်မ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားတန်ခိးစွမ်းရည်

ကီးမားေစေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိကယ်တင်ေတာ်မ ပီ။ ၁၅

``ထာဝရဘရားသည်မဟာတန်ခိးေတာ် အားြဖင့် အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းေသာအမတိ့ကိ ပ ေတာ်မေလ ပီ။

ကီးမားသည့်တန်ခိးေတာ်ေကာင့်ငါတိ့သည် ေအာင်ပဲွကိရ ှ ိ ေလ ပီ'' ဟဘရားသခင်၏ လစေတာ်သည်

မိမိတိ့တဲများမှဝမ်းေြမာက်စွာေအာင်သံေပး၍ ေကးေကာ် ကသည်ကိနားေထာင် ကေလာ့။ ၁၇

ငါသည်မေသေသးဘဲအသက် ှ င်၍ထာဝရ ဘရား ပေတာ်မေသာအမေတာ်ကိေဖာ်ြပမည်။ ၁၈

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိ ကပ်တည်းစွာ ဆံးမေတာ်မေသာ်လည်းေသမင်း၏လက်သိ့ အပ်ေတာ်မမ။

၁၉ ငါ၏အတွက်ဗိမာန်ေတာ်တံခါးတိ့ကိဖွင့် လိက် က။ ငါသည်ဝင်၍ထာဝရဘရားအားေထာမနာ

ပမည်။ ၂၀ဤတံခါးသည်ထာဝရဘရား၏တံခါးြဖစ်၍ သေတာ်ေကာင်းတိ့သာလ င်ဝင်ရ က၏။

၂၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးေလာက်ထား ချက်ကိ ကားေတာ်မ၍

ကန်ေတာ်မျိုးအားေအာင်ပဲွကိေပးေတာ်မ သြဖင့် ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ

ပပါ၏။ ၂၂ တိက်ကိတည်ေဆာက်သတိ့ပစ်ပယ်ထားေသာ ေကျာက်သည်အေရးအ ကီးဆံးြဖစ်ေသာ

ေထာင့်ချုပ်ေကျာက်ြဖစ်လာရ၏။ ၂၃ ဤအမကားဘရားသခင် ပေတာ်မေသာ အမြဖစ်၏။

ငါတိ့မျက်ေမှာက်၌အ့ံ သဖွယ် ေကာင်းလှပါသည်တကား။ ၂၄ဤေန့ရက်သည်ထာဝရဘရားေအာင်ပဲွ

ခံေတာ်မေသာေန့ရက်ြဖစ်၍ ငါတိ့သည်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာကျင်းပ ကကန်အ့ံ။ ၂၅ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကယ်ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကယ်ေတာ်မပါ။

အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးအားေအာင်ြမင်ခွင့်ကိေပးေတာ် မပါ။ ၂၆

ထာဝရဘရား၏အခွင့် ှ င့် ကလာေသာသအား ဘရားသခင်ေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါေစေသာ။

ငါတိ့သည်ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်မှေန၍ ကိယ်ေတာ်ကိေကာင်းချီးေပးပါ၏။ ၂၇

ထာဝရဘရားသည်ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားေကျးဇး ပေတာ်မ ပီ။

သင်တိ့သည်သစ်ခက်များကိင်၍၊ ပဲွသဘင်ကိအစ ပကာယဇ်ပလင်ကိလှည့်၍ ချီတက် ကေလာ့။ ၂၈

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၍ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းပါမည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င် ကီးြမတ်ေတာ်မေကာင်းကိ ထတ်ေဖာ်ေကညာပါမည်။

၂၉ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍ ေမတာေတာ်သည်လည်းထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသြဖင့်

ကိယ်ေတာ်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။

၁၁၉ ထာဝရဘရား၏တရားေတာ်ကိလိက်ေလှာက် လက်

အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ ေအာင်သက် ှ င်လပ် ှ ား သတိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။ ၂

သွန်သင်ေတာ်မခက်တိ့ကိလိက်နာ၍ ကိယ်ေတာ်၏စကားေတာ်ကိစိတ် ှ လံး အ ကင်းမ့ဲ

ခံယသတိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။ ၃ ထိသတိ့သည်ဒစ ိက်ကိမ ပမကင့်ဘဲ

ထာဝရဘရား၏တရားလမ်းအတိင်း လိက်ေလှာက်တတ် က၏။ ၄ အိ ထာဝရဘရား"

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကွန်ေတာ်မျိုးတိ့အားေပးအပ်ေတာ်မလက်

ယင်းတိ့ကိတစ်သေဝမတိမ်းလိက်နာ က ရန် မှာ ကားေတာ်မပါ ပီ။ ၅

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ည"န် ကားခက်တိ့ကိတစ်သေဝမတိမ်း လိက်နာရန်

ဆ ြပင်းြပပါ၏။ ၆ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အမိန့်ေတာ် ှ ိ သမှကိအေလးဂ  ပပါလှင်

အ ှ က်တကဲွအကျိုးနည်းရလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ ၇ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေြဖာင့်မှန် သည့်

စီရင်ေတာ်မခက်မားကိခံယမှတ်သားကာ ြဖူစင်သည့်စိတ် ှ လံးြဖင့်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

ေထာမနာ ပပါမည်။ ၈ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ် ေတာ်မား

အတိင်းလိက်နာေဆာင် ွက်ပါမည်။ ကွန်ေတာ်မျိုးအားအဘယ်အခါ၌မှ စွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၉

လငယ်လ ွယ်သည်အဘယ်သိ့အားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်စွာကင့် ကံ ပမ ိင်ပါသနည်း။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ထိန်းြခင်းအားြဖင့်ေြဖာင့်မတ်စွာ ကင့် ကံ ပမ ိင်ပါ၏။ ၁၀

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်စိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲ ကိယ်ေတာ်၏ အေစကိခံ ိင်ရန် ကိးစားပါမည်။

ကွန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ပညတ်ေတာ်တိ့မှေသွဖည်၍မသွားပါေစ ှ င့်။

၁၁ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားမြပစ်မှားေစရန် ကွန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ၏စိတ် ှ လံးထဲတွင်

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိသိထားပါ၏။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား"

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ေထာမနာ ပပါ၏။ ကွန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င်၏

နည်းလမ်းေတာ်မားကိသွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၁၃ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးအပ်ေတာ် မေသာ

ပညတ်ေတာ်အေပါင်းကိအသံကယ်စွာ ွတ်ဆိပါမည်။ ၁၄ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်စည်းစိမ်ဥစာမားထက်

ကိယ်ေတာ် ှ င်ဆံးမသွန်သင်ေတာ်မခက်တိ့ကိ ပိ၍ ှ စ်သက်ပါ၏။ ၁၅
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ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဥပေဒသေတာ်တိ့ကိ ဆင်ြခင်လက် နည်းလမ်းေတာ်တိ့ကိအစဥ်အာ ံ စိက်ပါ၏။ ၁၆

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အထံးအဖဲွ ့ေတာ်တိ့ကိ ှ စ်သက်ပါ၏။ အမိန့်ေတာ်တိ့ကိေမ့ေလာ့မည်မဟတ်ပါ။

၁၇ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံြဖစ်သကွန်ေတာ်မျိုးအား ေကးဇး ပေတာ်မပါ။

သိ့မှသာလှင်ကွန်ေတာ်မျိုးသည်အသက် ှ င်လက် ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သွန်သင်ခက်တိ့ကိ

လိက်နာ ိင်ပါမည်။ ၁၈ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်မှအ့ံ သဖွယ်ရာမားကိ

ေတ"ြမင် ိင်ရန်ကွန်ေတာ်မျိုး၏မက်စိတိ့ကိ ဖွင့်ေတာ်မပါ။ ၁၉

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ဤကမာေြမေပ"တွင် ေခတခဏမှသာေနရပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကွန်ေတာ်မျိုးထံမှဝှက်ထားေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၀

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ စီရင်ဆံးြဖတ်ခက်တိ့ကိအခါခပ်သိမ်း

စိတ်စဲွလမ်းေတာင့်တလက် ှ ိ ပါ၏။ ၂၁ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မာန်မာန ကီးသတိ့ကိ

ကပ်တည်းစွာဆိဆံးမေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ်မားမှ

ေသွဖည်သွား ကသတိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ ၂၂ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ်

တိ့ကိ ေစာင့်ထိန်းသည်ြဖစ်၍ ကွန်ေတာ်မျိုးအားထိသတိ့၏ေစာ်ကားမ ှ င့်

မထီမ့ဲြမင် ပမတိ့မှကင်းလွတ်ေစေတာ်မပါ။ ၂၃ အာဏာပိင်တိ့သည်ကွန်ေတာ်မျိုးအား

ဆန့်ကင်ဘက် ပ၍တိင်ပင် ကံစည်လက် ေန က၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံြဖစ်သကွန်ေတာ်မျိုး

မကား ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အထံးအဖဲွ ့ေတာ်တိ့ကိ ဆင်ြခင်ေလ့လာပါမည်။ ၂၄

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဆံးမသွန်သင်ေတာ်မခက် တိ့သည် ကွန်ေတာ်မျိုးအားစိတ်ရ"င်လန်းေစပါ၏။

ယင်းတိ့သည်ကွန်ေတာ်မျိုးအားလမ်းည"န် ကပါ၏။ ၂၅ အေရး ံ းနိမ့်၍ကွန်ေတာ်မျိုးသည်

ေြမမန့်၌လဲလက် ှ ိ သြဖင့် ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်းအသက် ှ င်ေစေတာ်

မပါ။ ၂၆ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ ပမိသမှေသာ အြပစ်တိ့ကိေဖာ်ြပဝန်ခံသည်ြဖစ်၍

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကွန်ေတာ်မျိုး၏ပန် ကား ခက်ကိ နားေညာင်းေတာ်မပါ၏။

ကွန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င်၏ နည်းလမ်းေတာ်တိ့ကိသွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၂၇

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိနားလည် ိင်ရန် ကွန်ေတာ်မျိုးအားကမေတာ်မပါ။

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းသည့်သွန်သင်ခက် တိ့ကိ ဆင်ြခင်ပါမည်။ ၂၈

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွမ ခံစားလက် ှ ိ ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း

ကွန်ေတာ်မျိုးအားခွန်အားေပးေတာ်မပါ။ ၂၉ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်လမ်းလဲွ၍မသွားေစရန် ကမေတာ်မပါ။

က ဏာေတာ်ကိေထာက်၍ကွန်ေတာ်မျိုးအား တရားေတာ်ကိသွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၃၀

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏စကား ေတာ်ကိ နားေထာင်ရန်ေ ွးခယ်ပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏စီရင်ဆံးြဖတ်ခက်တိ့ကိ အာ ံ စိက်ပါ ပီ။ ၃၁ အိ

ထာဝရဘရား" ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ သဝါဒမားကိလိက်နာပါ ပီ။

ကွန်ေတာ်မျိုးအားအ ှ က်ကဲွေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၃၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကွန်ေတာ်မျိုးအားအသိဉာဏ်

ပိမိပွင့်လင်းေစေတာ်မမည်ြဖစ်၍ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်အမိန့်ေတာ်တိ့ကိ

စိတ်အားထက်သန်စွာလိက်နာပါမည်။ ၃၃ အိ ထာဝရဘရား" ကွန်ေတာ်မျိုးအားအထံးအဖဲွ ့ေတာ်တိ့၏

အနက်အ ိပါယ်ကိသွန်သင်ေတာ်မပါ။ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ယင်းတိ့ကိအ မဲတေစ

လိက်ေလှာက်ပါမည်။ ၃၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိ ှ င်းလင်း ေဖာ်ြပေတာ်မပါ။

ယင်းကိကွန်ေတာ်မျိုးသည်လိက်နာပါမည်။ စိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲေစာင့်ထိန်းပါမည်။

၃၅ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ပညတ်ေတာ်မားကိ ှ စ်သက်သည်ြဖစ်၍

ပညတ်ေတာ်မားကိေစာင့်ထိန်း ိင်ရန် ကွန်ေတာ်မျိုးအားကမေတာ်မပါ။ ၃၆

စည်းစိမ်ဥစာခမ်းသာ ကယ်ဝလိစိတ်အစား ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဆံးမသွန်သင်ခက်တိ့ကိ

လိက်နာစိတ်ကွန်ေတာ်မျိုးအားေပးေတာ်မပါ။ ၃၇ အကျိုးမ ှ ိ သည့်အရာမားကိအာ ံ  ပမ ှ င့်

ကင်းေဝးေစေတာ်မ၍ ကွန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ကတိေတာ်အတိင်းေကးဇး ပေတာ်မပါ။ ၃၈

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသေသာသတိ့အား ထားေတာ်မသည့်ကတိေတာ်ကိကိယ်ေတာ် ှ င်၏

အေစခံကွန်ေတာ်မျိုးအားခံစားေစေတာ်မပါ။ ၃၉ ကွန်ေတာ်မျိုးေ ကာက်လန့်သည့်ေစာ်ကားမမားမှ

ကယ်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မခက်တိ့သည်

အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းလှပါသည်တကား။ ၄၀ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်

ေတာ်တိ့ကိ အလွန်ေစာင့်ထိန်းလိပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်တရားမှတေတာ်မသည်

ြဖစ်၍ ကွန်ေတာ်မျိုးအားအသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ ၄၁ အိ ထာဝရဘရား"

ကွန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င်အဘယ်မှ ခစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိြပေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကတိေတာ်အတိင်း ကွန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။ ၄၂

ထိအခါကွန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိအားေစာ်ကား သတိ့ကိြပန်လည်ေခပ ိင်ပါလိမ့်မည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကွန်ေတာ်မျိုးသည် တ်ကပတ်ေတာ်ကိကိးစားေသာေကာင့် ြဖစ်ပါ၏။ ၄၃

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ စီရင်ဆံးြဖတ်ခက်တိ့ကိေစာင့်ေမှာ်သည်ြဖစ်၍

အခါခပ်သိမ်းသစာစကားကိေြပာဆိ ိင်ရန် ကွန်ေတာ်မျိုးအားကမေတာ်မပါ။ ၄၄

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရား ေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲလိက်နာပါမည်။

ကာလအစဥ်အဆက်လိက်နာပါမည်။ ၄၅ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ သဝါဒ မားကိ

ကိးစား၍လိက်နာသြဖင့် လွတ်လပ်မအြပည့်အဝြဖင့်သွားလာေနထိင် ရပါလိမ့်မည်။

၄၆ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ဆံးမသွန်သင်ခက်မားကိဘရင်တိ့ေ ှ ့တွင်

ေဖာ်ြပေ ကညာပါမည်။ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်အ ှ က်တကဲွြဖစ်ရလိမ့်မည် မဟတ်ပါ။ ၄၇

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ် တိ့ကိ ှ စ်သက်ြမတ် ိးသည်ြဖစ်၍ယင်းတိ့ကိလိက်နာ

ေစာင့်ထိန်းရာတွင်ရ"င်လန်းအားရမ ှ ိ ပါ၏။ ၄၈ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေလးစားြမတ် ိးပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အထံးအဖဲွ ့ေတာ်တိ့ကိ ဆင်ြခင်ပါမည်။ ၄၉

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံြဖစ်သကွန်ေတာ် မျိုးအား ထားေတာ်မေသာကတိေတာ်ကိသတိရေတာ်မပါ။

ယင်းကတိေတာ်သည်ကွန်ေတာ်မျိုးအား ေမှာ်လင့်ခက်ကိေပးပါ ပီ။ ၅၀

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကတိေတာ်သည်ကွန်ေတာ်မျိုးအား အသက် ှ င်ေစေတာ်မသည်ြဖစ်၍

ဆင်းရဲဒကေရာက်စဥ်အခါ၌ပင်လှင် ကွန်ေတာ်မျိုးသည်စိတ်သက်သာမကိရ ှ ိ ပါ၏။

၅၁ မာန်မာန ကီးသတိ့သည်ကွန်ေတာ်မျိုးကိ အစဥ်ပင် က့ဲရဲ ့ ကေသာ်လည်း

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်မှ ေသွဖည်၍မသွားပါ။ ၅၂

အတိတ်ကာလကကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးေတာ်မ ခ့ဲေသာ စီရင်ဆံးြဖတ်ခက်မားကိသတိရပါ၏။ အိ

ထာဝရဘရား" ယင်းတိ့သည်ကွန်ေတာ်မျိုးအားစိတ်သက်သာေစပါ၏။ ၅၃

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိသယတ်မာတိ့ စွန့်ပယ် ကသည်ကိြမင်ေသာအခါ

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်အမက်ထွက်ပါ၏။ ၅၄ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ဤေလာက၌ေခတမှ

အသက် ှ င်ေနရခိန်၌ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အထံးအဖဲွ ့ေတာ်မားအေကာင်းကိ သီခင်းစပ်၍ဆိပါ၏။ ၅၅

အိ ထာဝရဘရား" ညဥ့်အခါ၌ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိ သတိရလက်

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိဆင်ြခင်စဥ်းစား ပါ၏။ ၅၆ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ေစာင့်ထိန်းရြခင်းသည်ကွန်ေတာ်မျိုးအား ဝမ်းေြမာက်ေစပါ၏။ ၅၇ အိ ထာဝရဘရား"

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိသာလှင် ေတာင့်တပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

လိက်နာရန်ကတိ ပပါ၏။ ၅၈ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကတိ ှ ိ ေတာ်မသည်အတိင်း

ကွန်ေတာ်မျိုးအားသနားေတာ်မပါရန် စိတ်ေရာကိယ်ပါေတာင်းေလှာက်ပါ၏။

၅၉ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ၏ေနထိင်ပံကိ ြပန်လည်ဆင်ြခင်သံးသပ်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးေတာ်မေသာ ဆံးမသွန်သင်ခက်မားအတိင်းလိက်နာရန်

ကတိ ပပါ၏။ ၆၀ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ် တိ့ကိ

မဆိင်းမတွဘဲလိက်နာေစာင့်ထိန်းပါမည်။ ၆၁ သယတ်မာတိ့သည်ကွန်ေတာ်မျိုးအတွက်

ေကာ့ကွင်းကိေထာင်ထား ကေသာ်လည်း ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ် ကိ

မေမ့မေလာ့ပါ။ ၆၂ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်သန်းေခါင်ယံတွင် ိးထလက်

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေြဖာင့်မှန်ေတာ်မသည့် စီရင်ဆံးြဖတ်ခက်မားအတွက်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

ေထာမနာ ပပါ၏။ ၆၃ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစကိ ခံသအေပါင်း ှ င့်

ဥပေဒသေတာ်တိ့ကိကင့်သံးေစာင့်ထိန်းသ အေပါင်းတိ့၏မိတ်ေဆွြဖစ်ပါ၏။ ၆၄ အိ

ထာဝရဘရား" ကမာေြမ ကီးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာ ေမတာေတာ် ှ င့်ြပည့်ဝပါ၏။

ကွန်ေတာ်မျိုးအားကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိသွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၆၅ အိ ထာဝရဘရား"

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကတိတည်ေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ်၏အေစခံြဖစ်သကွန်ေတာ်မျိုးအား

ေကးဇး ပေတာ်မပါ၏။ ၆၆ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ် တိ့ကိ

ကိးစားသည်ြဖစ်၍ ကွန်ေတာ်မျိုးအားဉာဏ်ပညာ ှ င့်အသိပညာကိ ေပးေတာ်မပါ။ ၆၇

ကိယ်ေတာ် ှ င်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမမီအခါက ကွန်ေတာ်မျိုးသည်လမ်းလဲွေသာ်လည်း

ယခမှာမ တ်ကပတ်ေတာ်အတိင်း ပကင့်ပါ၏။ ၆၈ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လွန်စွာေကာင်းြမတ်၍

သနား ကင်နာေတာ်မပါ၏။ ကွန်ေတာ်မျိုးအားအထံးအဖဲွ ့ေတာ်တိ့ကိ သွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၆၉

မာန်မာန ကီးသတိ့သည်ကွန်ေတာ်မျိုး၏ အေကာင်းကိလိမ်လည်၍ေြပာဆိ ကပါ၏။

ကွန်ေတာ်မျိုးမကားဥပေဒသတိ့ကိ အစွမ်းကန် လိက်နာပါ၏။ ၇၀

ထိသတိ့သည်အသိဉာဏ် ှ ိ သမားမဟတ်ပါ။ ကွန်ေတာ်မျိုးမကားကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိ

ှ စ်သက်ပါ၏။ ၇၁ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မြခင်းကိခံရသည်မှာကွန်ေတာ် မျိုး အတွက်ေကာင်းပါ၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ယင်းသိ့ခံရြခင်းအားြဖင့် ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

အထံးအဖဲွ ့ေတာ်တိ့ကိသိ ှ ိ နားလည်၍ လာေသာေကာင့်ြဖစ်ပါ၏။ ၇၂

ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးေတာ်မေသာတရားေတာ်သည် ကွန်ေတာ်မျိုးအတွက်ေလာကေရ"ေငွ

ှ ိ သမှထက်ပိ၍အဖိးထိက်ပါ၏။ ၇၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကွန်ေတာ်မျိုးကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၍

ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာထားေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိသိ ှ ိ နားလည် ိင်ရန်
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ကွန်ေတာ်မျိုးအားအသိဉာဏ်ကိေပးေတာ်မပါ။ ၇၄ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကတိေတာ်ကိ

အားကိးသည်ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသသတိ့သည်

ကွန်ေတာ်မျိုးကိြမင်၍ဝမ်းေြမာက် ကပါလိမ့်မည်။ ၇၅ အိ ထာဝရဘရား"

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မခက် တိ့သည် တရားမှတေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း"

သစာေတာ် ှ င့်အညီကွန်ေတာ်မျိုးအား ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း

ကွန်ေတာ်မျိုးသိပါ၏။ ၇၆ ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်းကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်သည်

ကိယ်ေတာ့်အေစခံြဖစ်သကွန်ေတာ်မျိုးအား စိတ်သက်သာမကိေပးေတာ်မပါေစေသာ။ ၇၇

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရား ေတာ်ကိ ှ စ်သက်ြမတ် ိးသည်ြဖစ်၍

ကွန်ေတာ်မျိုးအားသနားေတာ်မပါ။ သိ့ ပလှင်ကွန်ေတာ်မျိုးအသက် ှ င်ရပါ

လိမ့်မည်။ ၇၈ မာန်မာန ကီးသတိ့သည်ကွန်ေတာ်မျိုးအား လိမ်လည်

စွပ်စဲွ ကသည့်အတွက်အ ှ က်ရ ကပါေစေသာ။ ကွန်ေတာ်မျိုးအဖိ့မှာမကိယ်ေတာ် ှ င်၏

ဥပေဒသေတာ်တိ့ကိဆင်ြခင်ပါမည်။ ၇၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသေသာသ"

ကိယ်ေတာ်၏ဆံးမသွန်သင်ေတာ်မခက်တိ့ကိ သိေသာသတိ့သည်

ကွန်ေတာ်မျိုး၏ထံသိ့လာ ကပါေစေသာ။ ၈၀ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ် တိ့ကိ

တစ်သေဝမတိမ်းလိက်ေလှာက်သြဖင့် အေရး ံ းနိမ့်၍အ ှ က်ကဲွမ ှ င့် ကင်းလွတ်ပါေစေသာ။ ၈၁

အိ ထာဝရဘရား" ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကယ်ေတာ် မမည်ကိ

ေစာင့်ဆိင်းရ၍အားအင်ကန်ခန်းလက် ှ ိ ပါ၏။ ကွန်ေတာ်မျိုးသည် တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ကိးစားပါ၏။ ၈၂

``ကွန်ေတာ်မျိုးအားအဘယ်ေသာအခါ၌ ကမေတာ်မပါမည်နည်း'' ဟေမးေလှာက်ကာ

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကတိထားေတာ်မသည်ကိ ေစာင့်ေမှာ်ေနရသည်မှာကွန်ေတာ်မျိုး၏

မက်စိမားသည်ေညာင်းညာလက်ေနပါ၏။ ၈၃ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်စွန့်ပစ်ထားသည့်သားေရ

ဘးက့ဲသိ့ အသံးမဝင်ေတာ့ပါ။ သိ့ေသာ်လည်းအထံးအဖဲွ ့ေတာ်တိ့ကိ မေမ့မေလာ့ပါ။

၈၄ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်အဘယ်မှ ကာေအာင် ဆိင်းင့ံရပါဦးမည်နည်း။

ကွန်ေတာ်မျိုးအား ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်သတိ့ကိ အဘယ်အခါမှဒဏ်ခတ်ေတာ်မပါမည်နည်း။ ၈၅

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိမလိက်နာ ကေသာ မာန်မာန ကီးသတိ့သည်ကွန်ေတာ်မျိုးအား

ေထာင်ဖမ်းရန်တွင်းမားကိတး ကပါ ပီ။ ၈၆ ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမှတိ့သည်စိတ်ခယံ ကည်ရပါ၏။

လတိ့သည်မသားေြပာဆိလက်ကွန်ေတာ်မျိုးအား ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲ ကပါ၏။

ကွန်ေတာ်မျိုးအားကမေတာ်မပါ။ ၈၇ သတိ့သည်ကွန်ေတာ်မျိုးအားသတ်ရန် ကိးစားရာတွင်

ေအာင်ြမင်လနီးေသာ်လည်း ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ဥပေဒသေတာ်တိ့ကိလစ်လမ ပါ။

၈၈ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ လိက်နာ ိင်ရန်

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်ေ ကာင့် ကွန်ေတာ်မျိုးအားေကးဇး ပေတာ်မပါ။ ၈၉ အိ

ထာဝရဘရား" တ်ကပတ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်ဘံ၌ ထာဝစဥ်တည် ှ ိ ပါ၏။ ၉၀

သစာေတာ်သည်ကာလအစဥ်အဆက်တည်ပါ၏။ ကမာေြမ ကီးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ေနရာခထား

ေတာ်မသည့်အတိင်းတည်လက် ှ ိ ပါ၏။ ၉၁ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

အေစခံမားြဖစ်သြဖင့် ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အမိန့်ေတာ်အရယေန့တိင်ေအာင်

တည်လက် ှ ိ  ကပါ၏။ ၉၂ အကယ်၍ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်သည်

ကွန်ေတာ်မျိုးအတွက်ရ"င်လန်းအားရဖွယ် မြဖစ်ပါမ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိခံရသည့်

ဆင်းရဲဒကေကာင့်ပင်လှင်ေသမည်ြဖစ်ပါ၏။ ၉၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဥပေဒသေတာ်မားအားြဖင့်

ကွန်ေတာ်မျိုးအားအသက် ှ င်ေစေတာ်မသည် ြဖစ်၍ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ယင်းတိ့ကိအဘယ်အခါ

၌မှ လစ်လ လိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ ၉၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကွန်ေတာ်မျိုးကိပိင်ေတာ်

မပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကယ်ေတာ်မပါ။ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဥပေဒသ ေတာ်

တိ့ကိ ကိးစား၍ေစာင့်ထိန်းပါ၏။ ၉၅ သယတ်မာတိ့သည်ကွန်ေတာ်မျိုးကိသတ်ရန်

ေစာင့်လက်ေန ကေသာ်လည်း ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ေအာက်ေမ့ဆင်ြခင်ပါမည်။ ၉၆ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ်မှတစ်ပါး

အဘယ်အရာမှ ပီးြပည့်စံလင်ြခင်း မ ှ ိ ေ ကာင်းကိကွန်ေတာ်မျိုးသိြမင်လာ ပါ၏။ ၉၇

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရား ေတာ်ကိ အလွန် ှ စ်သက်ြမတ် ိးပါ၏။

ထိတရားေတာ်အေကာင်းကိကွန်ေတာ်မျိုးသည် တစ်ေန့လံးေအာက်ေမ့ဆင်ြခင်လက်ေနပါ၏။

၉၈ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ပညတ်ေတာ်သည် ကွန်ေတာ်မျိုး ှ င့်အတအစဥ် ှ ိ ေတာ်မပါ၏။

ပညတ်ေတာ်အားြဖင့်ကွန်ေတာ်မျိုးသည် ရန်သမားထက်ပညာသာပါ၏။ ၉၉

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးေတာ် မေသာ ဆံးမသွန်သင်ခက်မားကိေအာက်ေမ့

ဆင်ြခင်သည်ြဖစ်၍ ကွန်ေတာ်မျိုး၏ဆရာအေပါင်းတိ့ထက်ပိမိ သိ ှ ိ နားလည်ပါ၏။ ၁၀၀

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဥပေဒသေတာ်တိ့ကိ လိက်နာသည်ြဖစ်၍အသက် ကီးသမားထက်

ပိ၍ပညာဉာဏ် ှ ိ ပါ၏။ ၁၀၁ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ တ်ကပတ်ေတာ်အတိင်း

လိက်နာလိသည်ြဖစ်၍အကင့်ဆိးဟသမှကိ ေ ှ ာင်ပါ၏။ ၁၀၂ ကွန်ေတာ်မျိုးအားသွန်သင်ေတာ်မသမှာ

ကိယ်ေတာ် ှ င်ြဖစ်ေတာ်မသြဖင့် ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်

ခမှတ်ေတာ်မသည့်စီရင်ဆံးြဖတ်ခက်မားမှ ေသွဖည်၍မသွားပါ။ ၁၀၃

ဆံးမသွန်သင်ေတာ်မခက်တိ့သည်ကွန်ေတာ်မျိုး၏ ခံတွင်း၌လွန်စွာချိုပါ၏။ ပားရည်ထက်ပင်ချိုပါ၏။

၁၀၄ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ပညတ်ေတာ်မားမှ ဉာဏ်ပညာကိရ ှ ိ သြဖင့်အကင့်ဆိး ဟသမှကိမန်းပါ၏။

၁၀၅ တ်ကပတ်ေတာ်သည်မီးခွက်ြဖစ်၍ကွန်ေတာ်မျိုး သွားရာလမ်းကိလင်းေစပါ၏။

၁၀၆ ေြဖာင့်မှန်စွာစီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မခက်တိ့ကိ လိက်နာပါမည်ဟကွန်ေတာ်မျိုး

ကိန်ဆိခ့ဲသည့်အတိင်း ပပါမည်။ ၁၀၇ အိ ထာဝရဘရား" ကွန်ေတာ်မျိုးသည်အလွန်ပင်ဒကေဝဒနာ

ခံစားေနရပါ၏။ ကတိေတာ်အတိင်းကွန်ေတာ်မျိုးအား အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ ၁၀၈ အိ

ထာဝရဘရား" ကွန်ေတာ်မျိုးေကးဇးေတာ်ခီးမွမ်းသည့် ဆေတာင်းပတနာကိလက်ခံေတာ်မ၍

စီရင်ေတာ်မခက်တိ့ကိကွန်ေတာ်မျိုးအား သွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၁၀၉ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ေန့စဥ် ှ င့်အမှ

အသက်အ ရာယ် ှ င့်ေတ" ကံေနရပါ၏။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိ

မေမ့မေလာ့ပါ။ ၁၁၀ သယတ်မာတိ့သည်ကွန်ေတာ်မျိုးအတွက် ေကာ့ကွင်းကိေထာင် ကပါ၏။

သိ့ေသာ်လည်းကွန်ေတာ်မျိုးသည် အထံးအဖဲွ ့ေတာ်တိ့မှေသွဖည်၍မသွား ပါ။ ၁၁၁

ပညတ်ေတာ်တိ့သည်ကွန်ေတာ်မျိုး၏ ထာဝရပိင်ဆိင်ရာြဖစ်၍ကွန်ေတာ်မျိုးအား

ရ"င်လန်းဝမ်းေြမာက်ေစပါ၏။ ၁၁၂ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ေသသည့်တိင်ေအာင်

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်းရန်သ ိ ာန် ပပါ ပီ။ ၁၁၃ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေပ"၌

ဒိွဟသေဘာ ှ ိ သတိ့ကိမန်းပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိမကား ှ စ်သက်ြမတ် ိးပါ၏။

၁၁၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကွန်ေတာ်မျိုး၏ကွယ်ကာရာ ှ င့် ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကတိေတာ်ကိ ေစာင့်ေမှာ်လက်ေနပါ၏။ ၁၁၅

အခင်းအြပစ်ကးသတိ့"ငါ့ထံမှသွား ကေလာ့။ ငါ၏ဘရားသခင်ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ငါေစာင့်ထိန်းမည်။

၁၁၆ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း ကွန်ေတာ်မျိုးကိခွန်အားေပးေတာ်မပါ။

သိ့ ပလှင်ကွန်ေတာ်မျိုးသည်အသက် ှ င် ရပါလိမ့်မည်။ ကွန်ေတာ်မျိုး၏ေမှာ်လင့်ခက်ကိပက်ြပယ်

ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၁၇ ေဘးမ့ဲလံ ခံမရ ှ ိ ေစရန်ကွန်ေတာ်မျိုးအား ထပင့်ေတာ်မပါ။

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်အထံးအဖဲွ ့ေတာ်တိ့ကိ အစဥ်အ မဲဂ စိက်ပါမည်။ ၁၁၈

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ပညတ်ေတာ်တိ့ကိချိုးေဖာက်သ အေပါင်းတိ့အားပစ်ပယ်ေတာ်မပါ၏။

ထိသတိ့၏လိမ်လည်လှည့်စားသည့်အ ကံအစည် မားသည်အခည်း ှ ီးြဖစ်ပါ၏။ ၁၁၉

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင် သယတ်မာအေပါင်းတိ့သည်အမိက်သ ိက် က့ဲသိ့ ြဖစ်ပါ၏။

သိ့ြဖစ်၍ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င် ေပးေတာ်မေသာဆံးမသွန်သင်ခက်တိ့ကိ

ှ စ်သက်ြမတ် ိးပါ၏။ ၁၂၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိေ ကာက် ွံ ့သြဖင့်ကွန်ေတာ် မျိုးသည်

ကက်သီးေမွးညင်းထပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏စီရင်ေတာ်မခက်တိ့ေကာင့် ကွန်ေတာ်မျိုးေ ကာက်ပါ၏။

၁၂၁ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ေကာင်းရာမှန်ရာကိ ပပါ ပီ။ ကွန်ေတာ်မျိုးအားရန်သမား၏လက်တွင်

စွန့်ပစ်၍ထားေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၂၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံအား

ကမေတာ်မမည်ဟေသာကတိေတာ်ကိ ေပးေတာ်မပါ။ ကွန်ေတာ်မျိုးကိဖိ ှ ိပ်ရန်မာန်မာန ကီး သတိ့အား

ခွင့် ပေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၂၃ ကိယ်ေတာ်၏ကမေတာ်မြခင်း"ကတိထားေတာ် မေသာ

ကယ် တ်ြခင်းကိေစာင့်ေမှာ်ရသည်မှာ ကွန်ေတာ်မျိုး၏မက်စိေညာင်းညာလက်ေနပါ၏။

၁၂၄ ခိင် မဲေသာေမတာေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်း ကွန်ေတာ်မျိုးအားေကးဇး ပေတာ်မ၍

အထံးအဖဲွ ့ေတာ်တိ့ကိသွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၁၂၅ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံ

ြဖစ်သြဖင့် သွန်သင်ေတာ်မခက်တိ့ကိ နားလည် ိင်ရန်ကွန်ေတာ်မျိုးအားအသိဉာဏ်

ေပးေတာ်မပါ။ ၁၂၆ အိ ထာဝရဘရား" လတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိ

ချိုးေဖာက် ကသည်ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ် ှ င်အေရးယေတာ်မရန်အခိန်သည် ယခကေရာက်ပါ ပီ။ ၁၂၇

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေရ"ထက်မကေရ"စင်ထက်

ပိ၍ ှ စ်သက်ြမတ် ိးပါ၏။ ၁၂၈ သိ့ြဖစ်၍ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ဥပေဒသေတာ် ှ ိ သမှတိ့ကိေစာင့်ထိန်း၍

လမ်းမှား ှ ိ သမှတိ့ကိမန်းပါ၏။ ၁၂၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဆံးမသွန်သင်ခက်တိ့သည်

အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းပါ၏။ ယင်းတိ့ကိကွန်ေတာ်မျိုးသည်အစွမ်း ှ ိ သမှ ှ င့် လိက်နာပါ၏။

၁၃၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ှ င်းလင်းေဖာ်ြပမသည်အလင်းကိေပး၍

ပညာမ့ဲသတိ့ကိပညာရ ှ ိ ေစပါ၏။ ၁၃၁ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိခံမင်ေတာင့်တလှသည် ြဖစ်၍ ေမာဟိက်ေနပါ၏။

၁၃၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားခစ်ေသာသတိ့ကိ သနားေတာ်မသည့်နည်းတ

ကွန်ေတာ်မျိုးအား  ကည့်၍သနားေတာ် မပါ။ ၁၃၃ ကတိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်းကွန်ေတာ်မျိုး

မလဲစိမ့်ေသာငှာေစာင့်ထိန်းေတာ်မပါ။ အြပစ်ဒစ ိက်သည်ကွန်ေတာ်မျိုးအား

အစိးမရပါေစ ှ င့်။ ၁၃၄ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ဥပေဒသေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ထိန်း ိင်ရန်
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ကွန်ေတာ်မျိုးအားဖိစီး ှ ိပ်စက်သတိ့၏ လက်မှ ကယ်ေတာ်မပါ။ ၁၃၅

မက် ှ ာေတာ်၏အလင်းကွန်ေတာ်မျိုးအေပ" ထွန်းလင်းေစ၍ ကွန်ေတာ်မျိုးအားပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

သွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၁၃၆ လတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိ မလိက်နာ ကသြဖင့်

ကွန်ေတာ်မျိုး၏မက်ရည်မားသည်ြမစ်ေရ က့ဲသိ့ စီးဆင်းလက် ှ ိ ပါ၏။ ၁၃၇ အိ ထာဝရဘရား"

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်တရားမှတေတာ်မပါ၏။ ပညတ်ေတာ်တိ့သည်လည်းတရားမှတပါ၏။ ၁၃၈

ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးေတာ်မေသာ နည်းဥပေဒသေတာ်တိ့သည်လံးဝ တရားမှတ၍မှန်ကန်ပါ၏။

၁၃၉ ကွန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သမားသည် တ်ကပတ် ေတာ်ကိ ပမာဏမ ပ ကသြဖင့်

ကွန်ေတာ်မျိုး၏အမက်ေဒါသသည်မီးလံှသဖွယ် ေတာက်ေလာင်လက် ှ ိ ပါ၏။ ၁၄၀

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကတိေတာ်သည်လွန်စွာ စိတ်ခရပါ၏။ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကတိေတာ်ကိလွန်စွာ

ှ စ်သက်ြမတ် ိးပါ၏။ ၁၄၁ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်သိမ်ငယ်၍မထီေလးစား ပြခင်းကိခံရသြဖစ်ပါ၏။

သိ့ေသာ်လည်းဥပေဒသေတာ်တိ့ကိ မေမ့မေလာ့ပါ။ ၁၄၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားသည်

ထာဝစဥ်တည်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်သည်အစဥ် မှန်ကန်ပါ၏။ ၁၄၃

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ပပင်ေသာကေရာက်လက် ှ ိ ပါ၏။ သိ့ရာတွင်ပညတ်ေတာ်မားကကွန်ေတာ် မျိုးအား

စိတ်ရ"င်လန်းမကိေပးပါ၏။ ၁၄၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးေတာ်မေသာ ဆံးမသွန်သင်ခက်တိ့သည်

အစဥ်အ မဲေြဖာင့်မှန်ပါ၏။ ကွန်ေတာ်မျိုးအား အသိပညာကိေပးေတာ်မပါ။ သိ့ ပေတာ်မလှင်

ကွန်ေတာ်မျိုးသည် အသက် ှ င်ရပါလိမ့်မည်။ ၁၄၅ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်စိတ်ေရာကိယ်ပါပတနာ ပပါ၏။

အိ ထာဝရဘရား" ကွန်ေတာ်မျိုးအားထးေတာ်မပါ။ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

အထံးအဖဲွ ့ေတာ်တိ့ကိ လိက်နာပါမည်။ ၁၄၆ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိဟစ်ေခ"ပါ၏။

ကွန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်းပါမည်။ ၁၄၇ ကမေတာ်မရန်ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ေနမထွက်မီ

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိဟစ်ေခ"ပါ၏။ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကတိေတာ်တိ့ကိေမှာ်ကိးပါ၏။

၁၄၈ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ဆံးမသွန်သင်ခက်တိ့ကိေအာက်ေမ့ဆင်ြခင်ရန်

တစ်ညဥ့်လံးမအိပ်ဘဲလဲေလာင်းလက်ေနပါ၏။ ၁၄၉ အိ ထာဝရဘရား"

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်ခိင် မဲသည်ြဖစ်၍ ကွန်ေတာ်မျိုး၏ပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။

က ဏာထားေတာ်မ၍ ကွန်ေတာ်မျိုးအား အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ ၁၅၀

ကွန်ေတာ်မျိုးအားရက်စက်စွာ ညဥ်းပန်း ှ ိပ်စက်သမားသည်အနီးသိ့ ခဥ်းကပ်၍လာေန ကပါ၏။

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိ မလိက်မေလှာက် ကသမားြဖစ်ပါ၏။ ၁၅၁ သိ့ရာတွင်

အိ ထာဝရဘရား" ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကွန်ေတာ်မျိုး၏အနီးတွင် ှ ိ ေတာ်မပါ၏။

ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမှတိ့သည်မှန်ကန်ပါ၏။ ၁၅၂ ငယ်စဥ်အခါကပင်လှင်ကွန်ေတာ်မျိုးသည်

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဆံးမသွန်သင်ခက်မားကိ သိခ့ဲပါ၏။ ယင်းတိ့ကိကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ထာဝစဥ်

တည် မဲေစပါ၏။ ၁၅၃ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိ

မေမ့မေလာ့ပါ။ သိ့ြဖစ်၍ကွန်ေတာ်မျိုး၏ဒကကိ မှတ်လက် ကယ်ေတာ်မပါ။

၁၅၄ ကွန်ေတာ်မျိုး၏အမတွင်ကွန်ေတာ်မျိုး၏ဘက်မှ ေခပေတာ်မ၍

ကွန်ေတာ်မျိုးအားလွတ် ငိမ်းခမ်းသာခွင့် ရေစေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း

ကွန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။ ၁၅၅ သယတ်မာတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိမလိက်နာ ကသြဖင့် ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတိ့အားကယ်ေတာ်မလိမ့်မည်

မဟတ်ပါ။ ၁၅၆ သိ့ရာတွင် အိ ထာဝရဘရား" ကိယ်ေတာ် ှ င်၏က ဏာေတာ်သည်

ကီးမားေတာ်မသည်ြဖစ်ရာ က ဏာထားေတာ်မ၍ကွန်ေတာ်မျိုးအား ကယ်ေတာ်မပါ။

၁၅၇ ကွန်ေတာ်မျိုးအားရန်ဘက် ပသ ှ င့်ဖိ ှ ိပ် ှ ဥ်းဆဲသ အမားပင် ှ ိ ပါ၏။

သိ့ရာတွင်ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ လိက်နာရန်မပက်ကွက်ပါ။ ၁၅၈

သတိ့သည်ဥပေဒသေတာ်တိ့ကိ မေစာင့်ထိန်း ကပါ။ သိ့ြဖစ်၍ထိသစာေဖာက်တိ့ကိြမင်ေသာအခါ

ကွန်ေတာ်မျိုးသည် ှ လံးနာပါ၏။ ၁၅၉ အိ ထာဝရဘရား" ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိအဘယ်မှ ှ စ်သက်ြမတ် ိးသည်ကိ သိမှတ်ေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်မေြပာင်းလဲေသာေကာင့် ကွန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။

၁၆၀ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တရားေတာ်၏အခက်အခာမှာ သစာတရားပင်ြဖစ်ပါ၏။

ေြဖာင့်မှန်ေသာစီရင်ေတာ်မခက်အေပါင်းတိ့သည် ထာဝစဥ်တည်ပါ၏။ ၁၆၁

တန်ခိးအာဏာ ှ ိ သတိ့သည်ကွန်ေတာ်မျိုးအား မတရား ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲ ကပါ၏။

သိ့ရာတွင်ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ တရားေတာ်ကိ ိေသေလးစားပါ၏။

၁၆၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကတိေတာ်မားေ ကာင့် ကွန်ေတာ်မျိုးသည်လွန်စွာေပာ်ပါ၏။

မားစွာေသာလက်ရပစည်းတိ့ကိ ေတ" ှ ိ ရသက့ဲသိ့ေပာ်ပါ၏။ ၁၆၃ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်မသားမှန်သမှကိ

မန်းတီးစက်ဆပ်ပါ၏။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိ

ှ စ်သက်ြမတ် ိးပါ၏။ ၁၆၄ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေြဖာင့်မှန်ေသာ

တရားစီရင်ေတာ်မခက်မားအတွက်ေန့စဥ် ခနစ် ကိမ်ေကးဇးေတာ်ကိခီးမွမ်းပါ၏။ ၁၆၅

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်ကိ ှ စ်သက် ြမတ် ိးသမားသည် ကီးစွာေသာစိတ်ခမ်းသာမကိရ ှ ိ  ကပါ၏။

အဘယ်အရာမှသတိ့အား ပိလဲေစ ိင်လိမ့်မည် မဟတ်ပါ။ ၁၆၆ အိ ထာဝရဘရား"

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င် ကယ်ေတာ်မမည်ကိေစာင့်ေမှာ်ကာကိယ်ေတာ် ှ င်၏

ပညတ်ေတာ်မားကိေစာင့်ထိန်းပါ၏။ ၁၆၇ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးေတာ်မသည့်

ဆံးမသွန်သင်ခက်တိ့ကိလိက်နာပါ၏။ ယင်းတိ့ကိကွန်ေတာ်မျိုးသည်အလွန် ှ စ်သက်ြမတ် ိးပါ၏။

၁၆၈ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ဥပေဒသေတာ်မား ှ င့်ပညတ်ေတာ်မားကိ လိက်နာပါ၏။

ကွန်ေတာ်မျိုး ပသမှေသာအမတိ့ကိ ကိယ်ေတာ် ှ င်ြမင်ေတာ်မပါ၏။ ၁၆၉ အိ ထာဝရဘရား"

ကမေတာ်မရန် ကွန်ေတာ်မျိုး၏ေအာ်ဟစ်ေတာင်းေလှာက်သံသည် နားေတာ်သိ့ေရာက်ပါေစေသာ။

ကတိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်းကွန်ေတာ်မျိုးအား အသိဉာဏ်ကိေပးေတာ်မပါ။ ၁၇၀

ကွန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်းပတနာကိ ကားေတာ်မ၍ ကတိေတာ်အတိင်းကွန်ေတာ်မျိုးအား

ကယ်ေတာ်မပါ။ ၁၇၁ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကွန်ေတာ်မျိုးအားပညတ်ေတာ်ကိ သွန်သင်ေတာ်မသြဖင့်

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားအစဥ်အ မဲ ေထာမနာ ပပါမည်။ ၁၇၂

ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးေတာ်မေသာဆံးမ သွန်သင်ခက်မားသည်တရားမှတသည်ြဖစ်၍

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ တရားေတာ်အေကာင်းကိ သီခင်းဆိပါမည်။ ၁၇၃

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ဥပေဒသေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ထိန်းသည်ြဖစ်၍ ကွန်ေတာ်မျိုးအားကမရန်

အစဥ်အသင့် ှ ိ ေတာ်မပါ။ ၁၇၄ အိ ထာဝရဘရား" ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကးဇးကိ ေတာင့်တပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားေတာ်သည်

ကွန်ေတာ်မျိုးအားေပာ်ရ"င်ေစပါ၏။ ၁၇၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိေထာမနာ ပ ိင်ရန် ကွန်ေတာ်မျိုးအား

အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မခက်မားသည် ကွန်ေတာ်မျိုးအား ကမေတာ်မပါေစေသာ။

၁၇၆ ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ေပာက်သွားေသာသိးက့ဲသိ့ လမ်းမှားလက် ှ ိ ပါ၏။

သိ့ြဖစ်၍ ကေတာ်မလက်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ အေစခံကွန်ေတာ်မျိုးအား ှ ာေတာ်မပါ။

ကွန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိမေမ့မေလာ့ပါ။

၁၂၀ ငါသည်ဒကေရာက်စဥ်အခါထာဝရဘရား ကိ ဟစ်ေခ ပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်လည်းထးေတာ်မပါ၏။ ၂ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးအားလိမ်လည်တတ်သများ ှ င့် လှည့်စားတတ်သများ၏လက်မှကယ်ေတာ် မပါ။ ၃

အချင်းလိမ်လည်တတ်သတိ၊့ သင်တိ့အားဘရားသခင်သည်အဘယ်သိ့ စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်နည်း။

သင်တိ့အားကိယ်ေတာ်သည်အဘယ်သိ့ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မလိမ့်မည်နည်း။ ၄

စစ်သည်တိ့၏ထက်ြမက်ေသာြမားြဖင့်လည်း ေကာင်း၊ ရဲရဲေတာက်ပေလာင်သည့်မီးခဲြဖင့်လည်းေကာင်း

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၅ သင်တိ့ ှ င့်ငါေနရသည်မှာေမ ှ က်ြပည်၌ ေနထိင်ရသက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ေကဒါ အမျိုးသားများ ှ င့်အတ ေနထိင်ရသက့ဲသိ့လည်းေကာင်းဆိး ွားပါ၏။ ၆

ငါသည် ငိမ်းချမ်းေရးကိမန်းေသာသတိ့ ှ င့် ေနရသည်မှာ ကာြမင့်လွန်းေလ ပီ။ ၇

ငါသည် ငိမ်းချမ်းေရးအေကာင်းေြပာဆိ ေသာအခါ သတိ့ကစစ်တိက်ရန်ေြပာဆိက၏။

၁၂၁ ငါသည်ေတာင် ိးများသိ့ေမ ာ် ကည့်၏။ အဘယ်မှကညီမစမကိငါရပါမည်နည်း။

၂ ေကာင်းကင် ှ င့်ကမာေြမ ကီးကိဖန်ဆင်းေတာ် မေသာ

ထာဝရဘရား၏ထံေတာ်မှရပါလိမ့်မည်။ ၃ ကိယ်ေတာ်သည်သင့်အားေြခေချာ်၍

လဲေစေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။ သင့်ကိကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာ အ ှ င်သည်အိပ်ေတာ်မမ။

၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိကွယ်ကာ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာအ ှ င်သည်

အဘယ်အခါ၌မ ငိက်မျည်းအိပ်စက်ြခင်း ှ ိ ေတာ်မမ။ ၅ထာဝရဘရားသည်သင့်ကိေစာင့် ကပ်ေတာ်

မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်သင်၏အနီးတွင် ှ ိ ေသာသင့်ကိ ကွယ်ကာရာအရိပ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၆

ေနသည်ေန့အခါ၌လည်းေကာင်း၊ လသည်ညဥ့်အခါ၌လည်းေကာင်း သင့်ကိဥပဒ်ေပးလိမ့်မည်မဟတ်။

၇ ထာဝရဘရားသည်ေဘးအ ရာယ်အေပါင်း တိ့မှ သင့်ကိကွယ်ကာေတာ်မလိမ့်မည်။

သင့်ကိေဘးမ့ဲလံ ခံစွာထားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၈ ကိယ်ေတာ်သည်ယခမှစ၍ကာလအစဥ်မြပတ်

သင်သွားလာေလရာတိ့၌သင့်အား ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၂၂ သတိ့က``ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်သိ့ ငါတိ့သွား ကကန်အ့ံ'' ဟဆိေသာအခါ

ငါသည် င်လန်းဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ ၂ ယခအခါငါတိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့

တံခါးအတွင်းရပ်လျက် ှ ိ ေန ကပါ၏။ ၃ ေယ  ှ လင် မိ ့သည်တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်စွာ

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ထားေသာ မိ ့ြဖစ်ေပ၏။ ၄ ဤ မိ ့သည်ဘရားသခင်အမိန့်ေတာ် ှ ိ သည့် အတိင်း

ကိယ်ေတာ်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းရန် ဣသေရလအ ွယ်တိ့စ ံ းရာအရပ် ြဖစ်၏။ ၅

ဤ မိ့သည်ဣသေရလဘရင်တိ့နန်းစိက်၍ ြပည်သတိ့အားတရားစီရင်ရာဌာနြဖစ်၏။ ၆
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``သင့်ကိချစ်ြမတ် ိးသတိ့သည်ေကာင်းစား ကပါေစေသာ။ သင်၏ မိ ့ ိ းများအတွင်း၌ ငိမ်းချမ်းသာယာ

မ ှ ိ ၍ သင်၏နန်းေတာ်များအတွင်း၌ေဘးမ့ဲလံ ခံမ ှ ိ ပါေစေသာ'' ဟ

ေယ  ှ လင် မိ ့၏ ငိမ်းချမ်းသာယာေရးအတွက် ဆေတာင်းပတနာ ပ ကေလာ့။ ၈

ငါသည်ေဆွမျိုးများ ှ င့်မိတ်ေဆွများကိ ေထာက်ထား၍ေယ  ှ လင် မိ ့အား

``သင်၌ ငိမ်းချမ်းသာယာြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ'' ဟ မက်ဆိပါ၏။ ၉ ငါတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏

အိမ်ေတာ်ကိေထာက်ထား၍ သင်၏စည်ပင်သာယာမအတွက် ဆေတာင်းပတနာ ပပါ၏။

၁၂၃ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်စိးစံေတာ်မရာေကာင်းကင်ဘံသိ့

ကန်ေတာ်မျိုးေမ ာ် ကည့်ပါ၏။ ၂ အေစခံသည်မိမိ၏သခင်ကိလည်းေကာင်း၊

အေစခံမသည်မိမိသခင်မကိလည်းေကာင်း မီှခိအားထားသက့ဲသိ့

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်မိမိတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏က ဏာေတာ်ကိ

မခံစားရမချင်းကိယ်ေတာ် ှ င်အား ေမ ာ် ကည့်လျက်ေနပါမည်။ ၃

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်လွန်မင်းစွာမထီမ့ဲြမင် ပြခင်းကိခံ ကရပါ ပီ။

သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားသနားေတာ်မပါ။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားသနားေတာ်မပါ။

၄ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ချမ်းသာ ကယ်ဝ သတိ့၏ ေြပာင်ေလှာင်ြခင်းကိလည်းေကာင်း၊

မာန်မာန ကီးသတိ့၏မထီမ့ဲြမင် ပြခင်း ကိလည်းေကာင်းခံရကသည်မှာကာပါ ပီ။

၁၂၄ အကယ်၍ထာဝရဘရားသာ ငါတိ့ဘက်၌ ှ ိ ေတာ်မမခ့ဲလ င်အဘယ်သိ့

ြဖစ်ပါလိမ့်မည်နည်း။ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ေြဖ ကား ကေလာ့။ ၂

ငါတိ့အားရန်သများတိက်ခိက် ကစဥ်အခါက ထာဝရဘရားသာငါတိ့ဘက်၌ ှ ိ ေတာ် မမခ့ဲလ င် ၃

သတိ့သည်ေဒါသအမျက်ေချာင်းေချာင်းထွက်၍ ငါတိ့အားအ ှ င်လတ်လတ်ဝါးမျိုလိက် က လိမ့်မည်။

၄ ထိေနာက်ငါတိ့သည်ေရစီးရာသိ့ေမျာပါသွား၍ ေရသည်ငါတိ့ကိလမ်းမိးလိမ့်မည်။ ၅

ငါတိ့သည်အဟန်ြပင်းသည့်ေရစီးေချာင်းတွင် နစ် မပ်သွား ကလိမ့်မည်။ ၆

ငါတိ့ကိရန်သများအပ်ဖမ်းကိက်စားသည့် အစာြဖစ်ခွင့်ေပးေတာ်မမေသာထာဝရဘရား၏

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကကန်စိ။့ ၇ ငါတိ့သည်မဆိး၏ေကျာ့ကွင်းမှလွတ်ေြမာက် လာေသာ

ငှက်က့ဲသိ့ေသေဘးမှလွတ်ေြမာက် ကေလ ပီ။ ေကျာ့ကွင်းြပတ်၍ငါတိ့လွတ်ေြမာက်ရ က၏။

၈ ငါတိ့သည်ကညီမစမကိေကာင်းကင် ှ င့် ကမာေြမ ကီးကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရား၏ထံေတာ်မှရ ှ ိ  က သတည်း။

၁၂၅ ထာဝရဘရားကိယံ ကည်ကိးစားသတိ့သည် မေ ွ ့မ ှ ား၊အစဥ်ခိင်ခ့ံတည် မဲေသာ

ဇိအန်ေတာင်က့ဲသိ့ြဖစ် က၏။ ၂ ေတာင် ိးတိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိဝန်းရံလျက်

ေနသက့ဲသိ့ထာဝရဘရားသည် ယခမှစ၍ကာလအစဥ်အဆက်မိမိ၏

လစေတာ်ကိဝန်းရံလျက်ေနေတာ်မ၏။ ၃ သယတ်မာတိ့သည်ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ့၏

ြပည်ကိ အစဥ်အ မဲအပ်စိးရလိမ့်မည်မဟတ်။ အကယ်၍ယင်းသိ့အပ်စိးရ ကပါမ၊

ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ့ကိယ်တိင်ပင်လ င် မေကာင်းမကိ ပေကာင်း ပ ကေပလိမ့်မည်။

၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ေြဖာင့်မတ်သ၊ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အမိန့်ကိနာခံ

သများအားေကျးဇး ပေတာ်မပါ။ ၅ သိ့ရာတွင်မေကာင်းမ ပသတိ့အားအြပစ်ဒဏ်

စီရင်ေတာ်မေသာအခါ နည်းလမ်းေတာ်ကိစွန့်သတိ့ကိလည်း အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မပါ။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ငိမ်းချမ်း သာယာမကိခံစားရကပါေစေသာ။

၁၂၆
ငါတိ့အားဇိအန် မိ ့သိ့ ထာဝရဘရားြပန်လည်ေခ ေဆာင်သည်မှာ

အိပ်မက်က့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။ ၂ ငါတိ့သည်များစွာရယ်ေမာ ကရလျက်

ေပျာ် င်စွာသီချင်းဆိ ကရ၏။ ထိအခါအြခားလမျိုးတိ့က

``ထာဝရဘရားသည်ဤသတိ့အတွက် ကီးြမတ်ေသာအမတိ့ကိ ပေတာ်မပါသည်

တကား'' ဟဆိ က၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်သည်အမှန်ပင်ငါတိ့အတွက်

ကီးြမတ်ေသာအမကိ ပေတာ်မ ပီ။ ငါတိ့သည်အလွန် င်လန်းဝမ်းေြမာက်ခ့ဲ က

ပါသည်တကား။ ၄ အိ ထာဝရဘရား၊ မိးေရသည်ေြခာက်ေသွ့သည့်ေချာင်းများကိ

ေရြဖင့်တစ်ဖန်ြပည့်ေစသက့ဲသိ့ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိတစ်ဖန် ကီးပွားတိးတက် ေစေတာ်မပါ။ ၅

မျက်ရည်ကျလျက်စိက်ပျိုး ကရသတိ့အား ဝမ်းေြမာက်စွာသီး ှ ံ များရိတ်သိမ်းရေသာ

အခွင့်ကိေပးေတာ်မပါ။ ၆ မျက်ရည်ကျလျက်မျိုးေစ့များကိ ယေဆာင်သွား ကသတိ့သည်

သီး ှ ံ များကိသယ်ေဆာင်ကာဝမ်းေြမာက်စွာ သီချင်းဆိ၍ြပန်လာကလိမ့်မည်။

၁၂၇ အကယ်၍ထာဝရဘရားသည်အိမ်ကိ ေဆာက်ေတာ်မမလ င်ေဆာက်လပ်သတိ့၏

လပ်ေဆာင်ချက်သည်အချည်း ှ ီးြဖစ်၏။ ထာဝရဘရားသည် မိ ့ကိေစာင့်ေတာ်မမ လ င်

ကင်းေစာင့်တိ့၏ေစာင့် ကပ်မသည်အချည်း ှ ီးြဖစ်၏။ ၂ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမအတွက်

နံနက်ေစာေစာထ၍ ညဥ့်နက်သည်တိင်ေအာင်ပင်ပန်းစွာအလပ် လပ်ရြခင်းသည်အချည်း ှ ီးြဖစ်၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရဘရားသည် မိမိချစ်ေတာ်မေသာသတိ့အိပ်စက်ေနစဥ်

သတိ့လိအပ်ေသာအရာများကိ ေပးသနားေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၃

သားသမီးများသည်ထာဝရဘရားေပး ေသာ ဆလာဘ်များြဖစ် က၏။

သတိ့သည်ေကာင်းချီးမဂလာအစစ်အမှန် ြဖစ် က၏။ ၄ အသက်ပျို ွယ်စဥ်အခါရေသာ

သားသမီးများသည်စစ်သရဲ၏လက်တွင် ှ ိ ေသာ ြမားများ ှ င့်တ က၏။ ၅

ဤသိ့ေသာြမားေြမာက်ြမားစွာ ှ ိ သသည် မဂလာ ှ ိ ၏။ သသည်ရန်သများ ှ င့်တရား ံ းတွင်

ရင်ဆိင်ေသာအခါအေရး ံ းနိမ့်လိမ့်မည် မဟတ်။

၁၂၈ ထာဝရဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ၍ ကိယ်ေတာ်၏နည်းလမ်းေတာ်များ ှ င့်အညီ

ကျင့် ကံ ပမသများသည်မဂလာ ှ ိ  က၏။ ၂

သင်သည်မိမိလက်ြဖင့်လပ်ေဆာင်၍စားဝတ် ေနေရး ဖလံေအာင်ရ ှ ိ လိမ့်မည်။

သင်သည် င်လန်း၍ေကာင်းစားလိမ့်မည်။ ၃ အိမ်တွင်း၌သင်၏ဇနီးသည်အသီး ှ င့်ြပည့်ေသာ

စပျစ်ပင်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ စားပဲွပတ်လည် ှ ိ သင်၏သားများသည်လည်း

စိက်ပျိုးထားေသာသံလွင်ပင်ပျိုများ က့ဲသိ့လည်းေကာင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ ၄

ထာဝရဘရား၏စကားေတာ်ကိ နားေထာင်ေသာသသည်ဤနည်းအတိင်း အမှန်ပင်

ေကာင်းချီးမဂလာခံစားရလိမ့်မည်။ ၅ ဇိအန်ေတာင်ေတာ်ေပ မှထာဝရဘရားသည်

သင့်ကိေကာင်းချီးမဂလာေပးေတာ်မပါေစေသာ။ သင်သည်အသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံး

ေယ  ှ လင် မိ ့၏ဝေြပာစည်ပင်ေနသည်ကိ ေတွ့ြမင်ရပါေစေသာ။ ၆

သင်သည်ေြမးများရ ှ ိ လာသည်တိင်ေအာင် အသက် ှ ည်ပါေစေသာ။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ငိမ်းချမ်း သာယာမကိခံစားရကပါေစေသာ။

၁၂၉ ဣသေရလ၊သင်ငယ်စဥ်အခါမှစ၍ ရန်သများသည်သင့်ကိအဘယ်သိ့ရက်စက်စွာ ှ ဥ်းဆဲ

ှ ိပ်စက် ကေကာင်းကိငါတိ့အားေဖာ်ြပေလာ့။ ၂ ``ငယ်စဥ်အခါမှအစ ပ၍ငါ့အားရန်သတိ့သည်

ရက်စက်စွာ ှ ဥ်းဆဲခ့ဲ ကေလ ပီ။ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ငါ့အေပ တွင် အ ိင်မရခ့ဲ က။ ၃

သတိ့သည်ငါ၏ေကျာကန်းကိြပင်းထန်သည့် ဒဏ်ရာများရေစသြဖင့်ထွန်ေ ကာင်းများ ှ ိ သည့်

လယ်ကွက်သဖွယ်ြဖစ်ေစ က၏။ ၄ သိ့ရာတွင်ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်

ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိကန်ဘဝမှ လွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မေလ ပီ'' ၅

ဇိအန် မိ ့ကိမန်းေသာသအေပါင်းတိ့သည် အေရး ံ းနိမ့်လျက်တပ်လန် ကပါေစေသာ။

၆ သတိ့သည်အိမ်ေခါင်မိးေပ တွင်ေပါက်၍ မ ကီးထွားမီေြခာက်ေသွ့သွားသည့်

ြမက်ပင်များက့ဲသိ့ြဖစ်ပါေစေသာ။ ၇ ထိြမက်တိ့ကိအဘယ်သမ စသိမ်းသယ်ယမကိ

ပလိမ့်မည်မဟတ်။ ၈ ``ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ကိေကာင်းချီး ေပးေတာ်မပါေစေသာ။

ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ ငါတိ့သည်သင်တိ့အားေကာင်းချီးေပး ပါ၏'' ဟ၍

အနီးမှြဖတ်သန်းသွားလာသတိ့ကသတိ့အား ေြပာဆိကလိမ့်မည်မဟတ်။

၁၃၀ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်စိတ် ှ လံးေ ကကဲွရာမှ

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားဟစ်ေခ ပါ၏။ ၂ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးေအာ်ဟစ်သံကိ ကားေတာ်မပါ။ ကမေတာ်မရန်ကန်ေတာ်မျိုးေတာင်းေလာက်

သံကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၃ အကယ်၍ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏

အြပစ်များကိေရးမှတ်ထားမည်ဆိပါက အဘယ်သသည်အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ် ိင်ပါမည်နည်း။ ၄ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏

အြပစ်များကိေြဖလတ်ေတာ်မပါ၏။ ထိ့ေကာင့်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အား

ိ ေသကျိုး ွံ  ကပါ၏။ ၅ ငါသည်ထာဝရဘရားကမေတာ်မြခင်းကိ ေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေန၏။

ကိယ်ေတာ်၏ကတိေတာ်ကိယံ ကည်ကိးစားပါ၏။ ၆ ကင်းေစာင့်တိ့သည်အ ဏ်တက်ချိန်ကိ

ေစာင့်ေမ ာ်သည်ထက် ငါသည်ဘရား ှ င်ကိပိ၍ေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေန၏။ ၇ အိ

ဣသေရလ၊ထာဝရဘရား၏ေမတာေတာ်သည် ခိင် မဲသည်ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်ကယ်ေတာ်မရန်

အခါခပ်သိမ်းအသင့် ှ ိ ေတာ်မေသာေကာင့် ကိယ်ေတာ်ကိကိးစား ကေလာ့။ ၈

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လစေတာ်ြဖစ်ေသာ ဣသေရလအားအြပစ်အေပါင်းမှ ကယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၃၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်မာန်မာနကိစွန့်ပယ်

ပါ ပီ။ ေမာက်မာမကိလည်းပယ် ှ ားပါ ပီ။ ကန်ေတာ်မျိုးသည် ကီးကျယ်လှသည့်

အမများတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိသိ ှ ိ နားလည်ရန်ခက်ခဲလှေသာ
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အေကာင်းအရာများတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း စိတ်မဝင်စားေတာ့ပါ။ ၂

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေကျနပ်ေရာင့်ရဲလျက် မိမိစိတ်ကိ ငိမ်းေအးေစပါ ပီ။

ကေလးငယ်သည်မိခင်၏ရင်ခွင်၌ ငိမ်သက်စွာအိပ်ေနသက့ဲသိ့ ကန်ေတာ်မျိုး၏စိတ် ှ လံးသည်လည်း

ငိမ်သက်လျက် ှ ိ ပါ ပီ။ ၃ အိ ဣသေရလ၊ယခမှအစ ပ၍ ကာလအစဥ်အဆက်ထာဝရဘရားကိ

ကိးစားေလာ့။

၁၃၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ဒါဝိဒ်မင်း ှ င့်သခံခ့ဲရသမ ေသာဆင်းရဲ ဒကတိ့ကိသတိရေတာ်မပါ။

၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ဒါဝိဒ်က``ကန်ေတာ်မျိုးသည်ထာဝရဘရား

ကိန်းဝပ်ေတာ်မရန်ဌာနေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊ ယာကပ်ကိးကွယ်ေသာတန်ခိး ကီးသည့်

ဘရားသခင်အတွက်အိမ်ေတာ်ကိလည်း ေကာင်း ေဆာက်လပ်၍မ ပီးေသးသမ ကာလပတ်လံး

နားေနအိပ်စက်မကိ ပမည်မဟတ်ပါ။ အိမ်ကိလည်းမြပန်။ အိပ်ရာထဲသိ့လည်း ဝင်မည်မဟတ်'' ဟ

ယာကပ်ကိးကွယ်ေသာတန်ခိး ကီးသည့် ဘရားသခင်အား ပေသာသစာကတိကိ သတိရေတာ်မ၏။ ၆

ဗက်လင် မိ ့တွင်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် အေကာင်းကိ ငါတိ့ ကားသိ က၍ယင်းေသတာေတာ်ကိ

ယာရိမ်ကွင်း၌ေတွ့ ှ ိ ရ က၏။ ၇ ``ငါတိ့သည်ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်သိ့

သွား ကကန်အ့ံ။ ပလင်ေတာ်ေ ှ ့တွင်ကိယ်ေတာ်ကိဝတ် ပ ကိးကွယ် ကကန်အ့ံ''

ဟငါတိ့ဆိ က၏။ ၈ အိ ထာဝရဘရား၊ တန်ခိးေတာ်၏အမှတ်လကဏာြဖစ်သည့်

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် ှ င့်အတဗိမာန်ေတာ်သိ့ ကလာေတာ်မ၏။ ၉

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် မှန်ကန်ရာကိ အ မဲ ပကျင့် ိင် ကပါေစေသာ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်သည်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာေ ကးေကာ် ကပါေစေသာ။

၁၀ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏အေစခံဒါဝိဒ်အားေပးေတာ်မသည့်

ကတိေတာ်ကိေထာက်၍ ကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်ေတာ်မသည့်ဘရင်ကိ ပစ်ပယ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။

၁၁ ကိယ်ေတာ် ှ င်က``ငါသည်သင်၏သားတစ်ဦးဦးကိ ဘရင်အရာ၌ခန့်ထားမည်။

သသည်သင်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံရလိမ့်မည်။ အကယ်၍သင်၏သားတိ့သည်ငါ၏ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိ

ေစာင့်ထိန်း၍ငါေပးသည့် သဝါဒများကိ လိက်နာကျင့်သံး ကပါမ၊

သ၏သားတိ့သည်လည်းသင်၏အ ိက်အရာကိ ဆက်ခံကာဘရင်များအြဖစ်ြဖင့်

အစဥ်အ မဲအပ်စိးရ ကလိမ့်မည်'' ဟ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံဒါဝိဒ်အားကျိန်ဆိ ကတိ ပေတာ်မခ့ဲပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ယင်းကတိေတာ်ကိြပန်လည် ပ်သိမ်းေတာ်မမည်မဟတ်ပါ။ ၁၃

ထာဝရဘရားသည်ဇိအန် မိ ့ကိေ ွးချယ် ေတာ်မ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်ထိ မိ ့တွင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရန်

အလိေတာ် ှ ိ သည်။ ၁၄ ``ဤ မိ ့တွင်ထာဝစဥ်ငါကိန်းဝပ်ေတာ်မမည်။

ဤ မိ ့တွင်ငါစိးစံရန်အလိ ှ ိ ေတာ်မသည်။ ၁၅ ငါသည်ဇိအန် မိ ့ကိလိေလေသးမ ှ ိ ေအာင်

အစာေရစာေပါများေသာ မိ ့ြဖစ်ေစမည်။ ဤ မိ ့မှဆင်းရဲသတိ့အားဝေအာင်ေကးေမွး

မည်။ ၁၆ ဤ မိ့မှယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ေဆာင် ွက်ေလသမ တိ့ကိ ေကာင်းချီးေပးမည်။

မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်လည်းသီချင်းဆိလျက် ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာေ ကးေကာ် ကလိမ့်မည်။ ၁၇

ငါသည်ဤ မိ ့တွင်ဒါဝိဒ်၏သားေြမးတစ်ဦးကိ ကီးြမတ်သည့်ဘရင်အြဖစ်ြဖင့်ခန့်ထားမည်။

ဤ မိ ့တွင်ငါေ ွးချယ်သည့်ဘရင်၏အာဏာ စက်ကိ တည်ေစမည်။ ၁၈

သ၏ရန်သတိ့ကိအ ှ က်ကဲွေစမည်။ သ၏ ိင်ငံမကားစည်ပင်သာယာဖံွ ့ ဖိး တိးတက်လိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃၃ ဘရားသခင်၏လစေတာ်သည် စိတ်သေဘာညီ ွတ်လျက်ေနထိင် ကသည်မှာ

အလွန်ေကာင်းမွန်၍တင့်တယ်လှပါသည်တကား။ ၂

ယင်းသိ့ေနထိင်မသည်အာ န်၏ဦးေခါင်းမှ သ၏မတ်ဆိတ် ှ င့်ဝတ်လံအကျလည်ခံွသိ့ တိင်ေအာင်

စီးကျလာသည့်အဖိးတန်ဘိသိက်ဆီက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၃ ေဟရမန်ေတာင်ေပ သိ့ကျေသာ ှ င်းသည်ဇိအန်

ေတာင်ကန်းများေပ သိ့ကျသက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ထိအရပ်ကားထာဝစဥ်အသက် ှ င်ခွင့်

တည်းဟေသာေကာင်းချီးမဂလာကိ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မရာအရပ်ြဖစ် သတည်း။

၁၃၄ ကိယ်ေတာ်၏အေစခံသ၊ဗိမာန်ေတာ်တွင်ညဥ့် အခါ

အမေတာ်ေဆာင်သအေပါင်းတိ၊့ လာ၍ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂

လက်အပ်ချီ၍ဗိမာန်ေတာ်ထဲ၌ဆေတာင်း ပတနာ ပ ကေလာ့။ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။

၃ ေကာင်းကင် ှ င့်ကမာေြမ ကီးကိဖန်ဆင်းေတာ် မေသာ ထာဝရဘရားသည်ဇိအန်ေတာင်ေတာ်ေပ မှ

သင်တိ့ကိေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါေစေသာ။

၁၃၅ ထာဝရဘရားကိေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏အေစခံသ၊ထာဝရ

ဘရား၏ အိမ်ေတာ်တည်းဟေသာ ငါတိ့ဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်တွင်ရပ်ေနသတိ့

နာမေတာ်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၃ ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မသည် ြဖစ်၍

ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်သနား ကင်နာေတာ်မသည် ြဖစ်၍

နာမေတာ်အားေထာမနာသီချင်းဆိ ကေလာ့။ ၄ ကိယ်ေတာ်သည်ယာကပ်အားမိမိအဖိ့လည်း ေကာင်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားမိမိ၏ ပိင်ရာေတာ် ြဖစ်ေစရန်လည်းေကာင်းေ ွးချယ်ေတာ်မ၏။ ၅

ငါတိ့၏ထာဝရဘရားသည် ကီးြမတ် ေတာ်မေကာင်းကိငါသိ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ဘရား ှ ိ သမ တိ့ထက်

ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင် ှ င့်ကမာ ေြမ ကီးေပ ၌လည်းေကာင်း၊

ပင်လယ် ှ င့်ပင်လယ်ေအာက်နက် ိင်းရာ အရပ်တိ့၌လည်းေကာင်း

အလိေတာ်အရခပ်သိမ်းေသာအမတိ့ကိ ပေတာ်မ၏။ ၇ကမာေြမ ကီးစွန်းမှမိးတိမ်တိ့ကိတက်ေစ

ေတာ်မ၍ မိးသက်မန်တိင်းများအတွက်လ ပ်စစ်လ ပ် ွယ်တိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

ေလကိလည်းမိမိ၏ေလှာင်တိက်ေတာ်ထဲက ထတ်ေဆာင်လာေတာ်မ၏။ ၈

အီဂျစ်ြပည်တွင်လ ှ င့်တိရစာန်သားဦး ှ ိ သမ ကိ ေသဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။

၉ ထိြပည်တွင်ဖာေရာဘရင် ှ င့် သ၏အမထမ်းအေပါင်းတိ့ကိဒဏ်ခတ်ေတာ် မရန်

ကိယ်ေတာ်သည်ထးဆန်းေသာနိမိတ်လကဏာ များ ှ င့် အ့ံ သဖွယ်အမတိ့ကိ ပေတာ်မ၏။ ၁၀

များစွာေသာတိင်း ိင်ငံတိ့ကိ ပိပျက်ေစေတာ်မ၍ဘန်း ကီးေသာ ဘရင်တိ့ကိကွပ်မျက်ေတာ်မ၏။ ၁၁

အာေမာရိဘရင် ှ ိ ဟန်မင်း၊ဗာ ှ န်ဘရင် သဃမင်း ှ င့်ခါနာန် ိင်ငံမှဘရင်အေပါင်း တိ့ကိ

ကွပ်မျက်ေတာ်မ၏။ ၁၂ သတိ့၏နယ်ေြမများကိမိမိ၏လစေတာ်အား ေပးေတာ်မ၏။

ထိနယ်ေြမများကိဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား ေပးေတာ်မ၏။ ၁၃ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ လတိ့သည်အခါခပ်သိမ်း ကားသိ ကပါ လိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်သည်ကာလအစဥ် အဆက် ေကျာ် ကားပါလိမ့်မည်။ ၁၄

ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လစေတာ်အား ကွယ်ကာေတာ်မလိမ့်မည်။ မိမိ၏အေစခံတိ့အားက ဏာ

ထားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၅ လမျိုးတကာတိ့ကိးကွယ် ကသည့် ပ်တ များသည်

ေ ေငွြဖင့် ပီး က၏။ ယင်းတိ့သည်လတိ့လက်ြဖင့် ပလပ်ေသာ အရာများြဖစ်ေပသည်။ ၁၆

ထိ ပ်တတိ့သည် တ်များ ှ ိ ပါလျက် စကားမေြပာ ိင်၊ မျက်စိများ ှ ိ ပါလျက်မြမင် ိင်။ ၁၇

သတိ့သည်နားများ ှ ိ ပါလျက်မ ကား ိင်။ သတိ့၏ခံတွင်း၌လည်းထွက်သက်ဝင်သက်မ ှ ိ။ ၁၈

ပ်တများကိ ပလပ်သတိ့ ှ င့် ပ်တကိ ကိးစားသအေပါင်းတိ့သည်မိမိတိ့ ပ လပ်သည့်

ပ်တများက့ဲသိ့ြဖစ် ကပါေစေသာ။ ၁၉ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ထာဝရ ဘရားအား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ဘရားသခင်၏ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ၊့ကိယ်ေတာ် အား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂၀ ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ၊့ထာဝရဘရားအား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသသအေပါင်းတိ၊့ ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂၁

ဇိအန်ေတာင်ေတာ်ေပ တွင်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်ကိန်းဝပ်ေတာ်မရာ

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်လည်းေကာင်းကိယ်ေတာ် အား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပကေလာ့။

၁၃၆
ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ်

တည်ေတာ်မသြဖင့် ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၂

ဘရား ှ ိ သမ တိ့ထက် ကီးြမတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်၏ေကျးဇးကိချီးမွမ်း ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၃

အ ှ င်သခင် ှ ိ သမ တိ့ထက် တန်ခိး ကီးေတာ်မေသာအ ှ င်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၄

ကိယ်ေတာ်တစ်ပါးတည်းသာလ င်အလွန် ထးဆန်းေသာ နိမိတ်လကဏာတိ့ကိြပေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၅

ကိယ်ေတာ်သည်ဉာဏ်ပညာေတာ်အားြဖင့် မိးေကာင်းကင်ကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၆

ကိယ်ေတာ်သည်ကမာေြမ ကီးကိသမဒရာ ေပ တွင် တည်ေဆာက်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၇

ကိယ်ေတာ်သည်ေန ှ င့်လကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ်

တည်ေတာ်မသတည်း။ ၈ ေနကိဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မှာေန့ကိ အပ်စိးေစရန်ြဖစ်၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၉

လ ှ င့် ကယ်များကိဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မှာ ညဥ့်ကိအပ်စိးေစရန်ြဖစ်၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၁၀

ကိယ်ေတာ်သည်အီဂျစ်အမျိုးသားများ၏ သားဦးတိ့ကိေသေစေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၁၁
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ကိယ်ေတာ်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၁၂

ယင်းသိ့ထတ်ေဆာင်ေတာ်မသည်မှာခွန်အား ကီးမားသည့်လက်ေတာ်အားြဖင့်လည်းေကာင်း၊

တန်ခိး ကီးမားသည့်လက် ံ းေတာ် အားြဖင့်လည်းေကာင်းြဖစ်ေပသည်။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၁၃

ကိယ်ေတာ်သည်ပင်လယ်နီကိ ှ စ်ပိင်းကဲွေစ ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ်

တည်ေတာ်မသတည်း။ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လစေတာ်အားထိပင်လယ်ကိ

ြဖတ်၍ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ်

တည်ေတာ်မသတည်း။ ၁၅ ကိယ်ေတာ်သည်ဖာေရာဘရင် ှ င့်သ၏တပ်မေတာ်ကိ

ေရနစ်ေသဆံးေစေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၁၆

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လစေတာ်အား ေတာက ာရကိြဖတ်၍လမ်းြပပိ့ေဆာင်ေတာ်

မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။

၁၇ ကိယ်ေတာ်သည်ဘန်း ကီးေသာဘရင်တိ့ကိ ကွပ်မျက်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၁၈

ကိယ်ေတာ်သည်ေကျာ်ေစာေသာဘရင်တိ့ကိ ကွပ်မျက်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၁၉

အာေမာရိြပည်ဘရင် ှ ိ ဟန်မင်းကိ ကွပ်မျက်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ်

တည်ေတာ်မသတည်း။ ၂၀ ဗာ ှ န်ြပည်ဘရင် သဃမင်းကိလည်း ကွပ်မျက်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၂၁

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏ြပည်နယ်များကိ မိမိ၏လစေတာ်အားေပးေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၂၂

ထိြပည်နယ်များကိကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏ အေစခံဣသေရလအားေပးေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၂၃

ငါတိ့အေရး ံ းနိမ့် ကေသာအခါကိယ်ေတာ်သည် ငါတိ့အားေမ့ေလျာ့ေတာ်မမ။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၂၄

ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားရန်သတိ့၏လက်မှ လွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၂၅

ကိယ်ေတာ်သည်ခပ်သိမ်းေသာသတဝါတိ့အား အစားအစာများကိေပးေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။ ၂၆

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်၏ေကျးဇး ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ် တည်ေတာ်မသတည်း။

၁၃၇ ဇိအန် မိ ့ကိသတိရေသာအခါ ငါတိ့သည်ဗာဗလံြပည်ြမစ်ေချာင်းများ

အနီးတွင်ထိင်၍ငိေ ကး က၏။ ၂ အနီးအနား ှ ိ မိးမခပင်များတွင်ငါတိ့၏

ေစာင်းများကိချိတ်ဆဲွထား က၏။ ၃ ငါတိ့ကိဖမ်းသွား ကသများက``ငါတိ့အား

ေဖျာ်ေြဖရန်ဇိအန် မိ ့အေကာင်း သီချင်းဆိြပပါ'' ဟငါတိ့အားခိင်း က၏။ ၄

ထာဝရဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ချီးမွမ်း သီချင်းကိ ငါတိ့သည်အဘယ်သိ့လ င် ိင်ငံရပ်ြခား၌

ဆိ ိင် ကပါမည်နည်း။ ၅ အိ ေယ  ှ လင် မိ၊့သင့်ကိငါေမ့ေလျာ့ပါလ င်

ငါသည်ေစာင်းကိေနာက်တစ်ဖန်အဘယ်အခါ ၌မ မတီး ိင်ဘဲေနပါေစေသာ။ ၆

ငါသည်သင့်ကိသတိမရလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သင့်ကိငါ့အားဝမ်းေြမာက် င်လန်းဆံးြဖစ်ေစသည့်

မိ ့အြဖစ်ြဖင့် အြမတ်တ ိးမထားလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း ငါသည်ေနာက်တစ်ဖန်အဘယ်အခါ၌မ

သီချင်းမဆိ ိင်ဘဲေနပါေစေသာ။ ၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ေယ  ှ လင် မိ ့ကိသိမ်းယချိန်၌

ဧဒံအမျိုးသားတိ့ ပသည့်အမကိ သတိရေတာ်မပါ။ ``ဤ မိ ့ကိေြမြပင် ှ င့်တေြပးညီေအာင်

ဖိဖျက် ကေလာ့'' ဟထိသတိ့ေြပာဆိခ့ဲ ကေသာ စကားကိသတိရေတာ်မပါ။ ၈ အိ

ဗာဗလန် မိ၊့သင်သည် ဖိဖျက်ြခင်းခံရ ေပလိမ့်မည်။ ငါတိ့ကိသင် ပကျင့်ခ့ဲသည့်အမအတွက်

သင့်အားလက်စားေချသ၊ သင်၏ ိ ့စိ့ကေလးတိ့ကိကိင်၍ေကျာက်ေပ တွင်

ေဆာင့်သတ်သသည်မဂလာ ှ ိ ၏။

၁၃၈ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်စိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲ

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းပါ၏။ဘရားများေ ှ ့တွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

ေထာမနာသီချင်းဆိပါ၏။ ၂ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ြမင့်ြမတ်

သန့် ှ င်းေသာဗိမာန်ေတာ်ကိမျက် ှ ာမလျက် ဦး တ်ပျပ်ဝပ်ကာကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာ

ေမတာေတာ် ှ င့်သစာေတာ်ေ ကာင့်နာမေတာ်ကိ ေထာမနာ ပပါ၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ နာမေတာ် ှ င့်ကတိေတာ်တိ့သည်

အထွတ်အြမတ်ဆံးြဖစ်ေ ကာင်းြပသ ေတာ်မ ပီ။ ၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကန်ေတာ်မျိုးဟစ်ေခ ေသာ

အခါ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ထးေတာ်မ၍ကန်ေတာ်မျိုးအား အားသစ်ေလာင်းေတာ်မပါ၏။

၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ကမာေြမ ကီးေပ  ှ ိ ဘရင်အေပါင်းတိ့သည်

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကတိေတာ်များကိ ကား သိရသြဖင့် ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာ ပ ကပါလိမ့်မည်။ ၅

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမေတာ် အေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်၏ ကီးြမတ်ေသာဘန်းအသေရေတာ် အေကာင်းကိလည်းေကာင်း

သီချင်းဆိ ကပါလိမ့်မည်။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်လွန်စွာ ကီးြမတ်ေတာ်မေသာ်လည်း

နိမ့်ကျသတိ့အား ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ မာန်မာန ကီးသတိ့ကိမကားအေဝးက သိေတာ်မ၏။

၇ ဒကများပတ်လည်ဝိင်းလျက်ေနချိန်၌ပင်လ င် ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏အသက်ကိ

ကာကွယ်ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သတိ့၏

အမျက်ကိဆီးတားေတာ်မလျက် တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်ကန်ေတာ်မျိုးကိ ကယ်ေတာ်မပါ၏။ ၈

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ကတိထားေတာ်မသည့်အတိင်း ပေတာ်မ ပါလိမ့်မည်။

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေမတာေတာ်သည် ထာဝစဥ်တည်ေတာ်မပါ၏။

အစ ပေတာ်မေသာအမေတာ်ကိ ပီးစီးေစေတာ်မပါ။

၁၃၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား

စစ်ေဆး ကည့် ေတာ်မ ပီးြဖစ်၍ကန်ေတာ် မျိုး၏ အေကာင်းကိသိေတာ်မပါ၏။ ၂

ကန်ေတာ်မျိုး ပသမ ေသာအမတိ့ကိ သိေတာ်မပါ၏။ အေဝးကကန်ေတာ်မျိုး၏အ ကံအစည်

ှ ိ သမ ကိသိြမင်ေတာ်မပါ၏။ ၃ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အလပ်လပ်လျက်ေနသည်

ြဖစ်ေစ၊ နားလျက်ေနသည်ြဖစ်ေစ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးကိ

ြမင်ေတာ်မပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး ပသမ ေသာအမတိ့ကိ သိေတာ်မပါ၏။ ၄

ကန်ေတာ်မျိုး တ်ကိမဖွင့်မီ၌ပင်လ င် ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးေြပာဆိမည့်

စကားတိ့ကိသိ ှ ိ  ပီးြဖစ်ပါ၏။ ၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ေ ှ ့ေနာက်တွင်

ေစာင့် ကပ်လျက်ေနေတာ်မပါ၏။ တန်ခိးေတာ်ြဖင့်ကန်ေတာ်မျိုးကိကွယ်ကာ ေစာင့်ထိန်းေတာ်မပါ၏။

၆ ကန်ေတာ်မျိုး၏အေကာင်းကိကိယ်ေတာ် ှ င် သိေတာ်မပံမှာအ့ံ သဖွယ်ြဖစ်ပါ၏။

ထိသိ့ေသာအသိဉာဏ်သည်ကန်ေတာ်မျိုး နားမလည် ိင်ေအာင်နက်နဲလှပါ၏။ ၇

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င် ှ င့်ကင်းေဝးေစရန် အဘယ်အရပ်သိ့သွား ိင်ပါမည်နည်း။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏မျက်ေမှာက်ေတာ်မှကင်းလွတ် ေစရန် အဘယ်အရပ်သိ့ထွက်ခွာ ိင်ပါမည်နည်း။

၈ အကယ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည် ေကာင်းကင်သိ့တက်လ င်ထိအရပ်တွင်

ကိယ်ေတာ် ှ င် ှ ိ ေတာ်မပါ၏။ အကယ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည်မရဏာ ိင်ငံတွင် လဲေလျာင်းလ င်

ထိအရပ်တွင်ကိယ်ေတာ် ှ င် ှ ိ ေတာ်မပါ၏။ (Sheol h7585) ၉အကယ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေနထွက်ရာ

အရပ်သိ့ ပျံသွားလ င်လည်းေကာင်း၊ ေနဝင်ရာအရပ်တွင်ေနထိင်လ င်လည်းေကာင်း ၁၀

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးကိေ ှ ့ေဆာင် လမ်းြပေတာ်မရန်ထိအရပ်တွင် ှ ိ ေနေတာ် မမည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးကိကမေတာ် မရန် ထိအရပ်တွင် ှ ိ ေနေတာ်မမည်။

၁၁ အကယ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိအား ဖံးလမ်းရန် ေမှာင်မိက်ကိလည်းေကာင်း၊

မိမိ၏ပတ်လည် ှ ိ အလင်းကိညဥ့်အြဖစ်သိ့ ေြပာင်းလဲေစရန်လည်းေကာင်းေစခိင်းလ င်

၁၂ ကိယ်ေတာ်၏အတွက်ေမှာင်မိက်သည်ပင်လ င် အေမှာင်မဟတ်ပါ။

ညဥ့်သည်လည်းေန့က့ဲသိ့ထွန်းလင်းပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အဖိ့မှာေမှာင်မိက် ှ င့်အလင်းသည်

အတတပင်ြဖစ်ပါ၏။ ၁၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ကိယ်ခ ာ အစိတ်အပိင်း ှ ိ သမ တိ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီးလ င်ယင်းတိ့ကိကန်ေတာ်မျိုး မိခင်၏ဝမ်းတွင်း၌ဆက်စပ်ေစေတာ်မ၏။

၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်ေကာက် ွံ ့ဖွယ်ေကာင်းေသာအ ှ င် ြဖစ်ေတာ်မသြဖင့်

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ေထာမနာ ပပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မသမ ေသာအမ

အရာတိ့သည် ထးဆန်းအ့ံ သဖွယ်ေကာင်းေ ကာင်းကန်ေတာ်မျိုး အေသအချာသိပါ၏။

၁၅ ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိခင်၏ဝမ်းတွင်လ ို ့ဝှက်စွာ ကီးထွားလာချိန်၊

ကန်ေတာ်မျိုး၏အ ိးတိ့သည်ြဖစ်ေပ လာလျက် တစ်ခ ှ င့်တစ်ခေသချာစွာဆက်စပ် ကချိန်တိ့၌

ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုးကိသိြမင်ေတာ် မပါ၏။ ၁၆ကန်ေတာ်မျိုးမေမွးမဖွားမီကပင်လ င်

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးကိ သိြမင်ေတာ်မပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးအတွက်အသက် ှ င်ရန်

လျာထားေတာ်မေသာေန့ရက်အေရအတွက် တိ့ကိ ကန်ေတာ်မျိုးမေမွးမဖွားမီကပင်လ င်

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏စာေစာင်ေတာ်တွင် ေရးမှတ်ထားေတာ်မ ပီးြဖစ်ပါ၏။ ၁၇ အိ ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အ ကံအစည်ေတာ်တိ့သည် ကန်ေတာ်မျိုးအတွက်ခက်ခဲနက်နဲလှပါ၏။

ယင်းတိ့သည်များြပားလှပါသည်တကား။ ၁၈ ထိအ ကံအစည်ေတာ်တိ့ကိကန်ေတာ်မျိုး
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ေရတွက်ရမည်ဆိေသာ် ယင်းတိ့သည်သဲလံးများထက်များပါလိမ့်မည်။

အိပ်ရာမှ ိးထေသာအခါ၌ကန်ေတာ်မျိုး သည် ကိယ်ေတာ် ှ င် ှ င့်အတ ှ ိ ေနဦးမည်။ ၁၉

အိ ဘရားသခင်၊ သယတ်မာတိ့အားကိယ်ေတာ် ှ င် ကွပ်မျက်ေတာ်မပါေစေသာ။

အ ကမ်းဖက်သမားတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးထံမှ ထွက်သွားေစေတာ်မပါ။ ၂၀

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေကာင်းေတာ်ကိ ယတ်မာစွာေြပာဆိ ကပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏နာမေတာ်ကိပတ်ခတ် ေြပာဆိ ကပါ၏။ ၂၁ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိပန်ကန်သတိ့အား ကန်ေတာ်မျိုးလွန်စွာစက်ဆပ်ပါ၏။ ၂၂

ကန်ေတာ်မျိုးသည်သတိ့ကိစိတ် ှ လံး အ ကင်းမ့ဲ မန်းပါ၏။ သတိ့အားကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သများက့ဲသိ့

မှတ်ပါ၏။ ၂၃ အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးကိစစ်ေဆးေတာ်မ၍ကန်ေတာ်မျိုး၏

စိတ် ှ လံးကိသိမှတ်ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးကိစစ်ေ ကာေတာ်မ၍ကန်ေတာ်မျိုး၏

အ ကံအစည်များကိသိမှတ်ေတာ်မပါ။ ၂၄ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ဆိးသွမ်းေသာလမ်းသိ့

လိက်သည်မလိက်သည်ကိစစ်ေဆးေတာ်မ၍ ထာဝရလမ်းထဲသိ့ပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။

၁၄၀ အိ ထာဝရဘရား၊ ဆိးညစ်သတိ့လက်မှကန်ေတာ်မျိုးအား

ကယ်ေတာ်မပါ။ အ ကမ်းဖက်သမားတိ့၏ေဘးမှ လံ ခံစွာထားေတာ်မပါ။ ၂

သတိ့သည်အစဥ်ပင်မေကာင်းမ ပရန် ကံစည်လျက်အစဥ်ပင်ခိက်ရန်ြဖစ်ပွား ေစရန်

လံ့ေဆာ်ေပး ကပါ၏။ ၃ သတိ့၏လ ာသည်အဆိပ်ြပင်းေသာေ မ ှ င့်တ၍

သတိ့၏စကားသည်ေ မေဟာက်၏ အဆိပ် ှ င့်တပါ၏။ ၄ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးအားသယတ်မာတိ့၏ေဘးမှ ကွယ်ကာေစာင့်ထိန်းေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုး ပိလဲပျက်စီးေစရန် ကံစည်သ အကမ်းဖက်သမားတိ့၏ေဘးမှလံ ခံစွာ ထားေတာ်မပါ။ ၅

မာန်မာန ကီးသတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအတွက် ေထာင်ေချာက်ကိေထာင်ထား ကပါ ပီ။

သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားဖမ်းရန် လမ်းတွင်ပိက်ကွန်ကိြဖန့်၍ေကျာ့ကွင်းကိ ေထာင်ထား ကပါ ပီ။ ၆

``ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏'' ဟထာဝရဘရားအား

ေလာက်ထား၏။ အိ ထာဝရဘရား ကမေတာ်မရန်ကန်ေတာ်မျိုးေအာ်ဟစ်သံကိ

ကားေတာ်မပါ၏။ ၇ အိ ဘရား ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏စွမ်းအား ကီးေသာကယ်တင် ှ င်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားစစ်ပဲွတွင် ကွယ်ကာေစာင့်ထိန်းေတာ်မပါ ပီ။ ၈ အိ ထာဝရဘရား၊

သယတ်မာ၏အလိဆ ကိ ြပည့်စံေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ သတိ့၏ဆိးယတ်ေသာအ ကံအစည်များကိ

ေအာင်ြမင်ခွင့်ေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၉ ကန်ေတာ်မျိုး၏ရန်သများအားေအာင်ပဲွခံခွင့်

ေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။ ကန်ေတာ်မျိုးအား ခိမ်းေြခာက်ေြပာဆိသမ တိ့ကိ

သတိ့ခံ ကရပါေစေသာ။ ၁၀ မီးကျီးခဲများသည်သတိ့၏ဦးေခါင်းေပ သိ့ ကျ ကပါေစေသာ။

သတိ့သည်တွင်းထဲသိ့ကျ ပီးလ င် အဘယ်အခါ၌မ ြပန်၍မတက် ိင်ပါေစ ှ င့်။ ၁၁

သတစ်ပါးတိ့အားလိမ်လည်စွပ်စဲွ က သတိ့သည် မေအာင်ြမင်ပါေစ ှ င့်။

မေကာင်းမသည်အ ကမ်းဖက်သမားတိ့အား အမီလိက်၍သတ်သင်ဖျက်ဆီးပါေစေသာ။ ၁၂ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဆင်းရဲသတိ့၏အကျိုး ှ င့် ချို ့တ့ဲ ွမ်းပါးသတိ့၏အခွင့်အေရးများကိ

ကွယ်ကာေတာ်မေ ကာင်းကန်ေတာ်မျိုးသိပါ၏။ ၁၃ သေတာ်ေကာင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

အမှန်ပင် ေထာမနာ ပ ကပါလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်တွင်

ေနရကပါလိမ့်မည်။

၁၄၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကန်ေတာ်မျိုးဟစ်ေခ ပါ၏။

ယခပင်ကန်ေတာ်မျိုးအားကမေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကန်ေတာ်မျိုးဟစ်ေခ ေသာ အခါ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၂

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်းပတနာကိမီး ိ ့ ပေဇာ်ရာ နံ့သာေပါင်းက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ကန်ေတာ်မျိုးလက်အပ်ချီြခင်းကိညဥ့်ဦး ပေဇာ်ရာ ယဇ်က့ဲသိ့လည်းေကာင်းလက်ခံေတာ်မပါ။ ၃ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ခံတွင်းအတွက် အေစာင့်အ ကပ်ကိလည်းေကာင်း၊

ကန်ေတာ်မျိုး၏ တ်ဝတွင်ကင်းေစာင့် ကိလည်းေကာင်းထား ှ ိ ေတာ်မပါ။ ၄

မေကာင်းမကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆိးညစ်သတိ့ ှ င့်အတ ယတ်မာမများကိေသာ်လည်းေကာင်း

ပကျင့်လိေသာစိတ်ဆ  ှ င့်ကန်ေတာ်မျိုးအား ကင်းေဝးေစေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ထိသတိ့၏စားေသာက်ပဲွ များကိ အစဥ်အ မဲေ ှ ာင် ှ ား ိင်ပါေစေသာ။

၅ သေတာ်ေကာင်းသည်ကန်ေတာ်မျိုးအား သနား ကင်နာစွာဒဏ်ေပးြခင်းေြပာဆိ

ဆံးမြခင်းကိ ပေပလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သယတ်မာတိ့၏ချီးြမင့်ဂဏ် ပ ြခင်းကိ

ခံယလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိသတိ့အြပစ် ဒစ ိက် ှ င့်ပတ်သက်၍

ကန်ေတာ်မျိုးအစဥ်ပတနာ ပလျက်ေနေသာ ေကာင့် ြဖစ်ပါ၏။ ၆သတိ့ကိအစိးရေသာမင်းတိ့သည်

ေချာက်ကမ်းပါးေပ မှပစ်ချြခင်းကိ ခံရ ကေသာအခါ လတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏စကားများ

မှန်ကန်ေကာင်းကိဝန်ခံ ကပါလိမ့်မည်။ ၇ ထိမင်းတိ့၏အ ိးများသည်အစိတ်စိတ် အြမာြမာ

ခဲွစိတ်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းခံရေသာထင်းက့ဲသိ့ သချုင်းတွင်းဝ၌ြပန့် ကဲ၍ေနလိမ့်မည်။ (Sheol

h7585) ၈ သိ့ရာတွင် အိ ဘရား ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိ

ကိးစား မဲကိးစားပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်တွင် ခိလံပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုး၏အသက်ကိကွယ်ကာေတာ်မပါ။ ၉ကန်ေတာ်မျိုးအတွက်ထိသတိ့ေထာင်ထားေသာ

ေထာင်ေချာက်မှလည်းေကာင်း၊ မေကာင်းမ ပသတိ့၏ေကျာ့ကွင်းမှလည်းေကာင်း ကွယ်ကာေတာ်မပါ။

၁၀ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာေထာင်ေချာက်ကိ ေကျာ်သွား ိင်ပါေစေသာ။

သယတ်မာတိ့မကားမိမိတိ့ေထာင်ထားေသာ ေထာင်ေချာက်ထဲသိ့ကျကပါေစေသာ။

၁၄၂ ကမေတာ်မရန်ငါသည်ထာဝရဘရားအား ဟစ်ေခ ပါ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ထံေတာ်တွင်အသနားခံပါ၏။ ၂ ငါသည်မိမိအခက်အခဲ ှ ိ သမ ကိ

ကိယ်ေတာ်အားေဖာ်ြပပါ၏။ ဒက ှ ိ သမ ကိကိယ်ေတာ်အားေလာက်ထား ပါ၏။ ၃

ငါသည်လက်ေလ ာ့စိတ်ပျက်ေသာအခါ၌ ငါသွားရာလမ်းကိကိယ်ေတာ်သိေတာ်မပါ၏။

ငါေလာက်ရာလမ်းတွင်ရန်သတိ့သည်ငါ၏ အတွက် ေထာင်ေချာက်ကိေထာင်ထား က၏။ ၄

ငါ၏အနီးသိ့ ကည့်လိက်ေသာအခါကမ မည့်သ တစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။

ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်မည့်သတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ အဘယ်သမ ငါ့ကိဂ မစိက်။ ၅

အိ ထာဝရဘရား၊ ကမေတာ်မရန်ကန်ေတာ်မျိုးသည် အထံေတာ်သိ့ဟစ်ေအာ်ပါ၏။

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားကွယ်ကာ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ဤဘဝတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်တစ်ပါးတည်းသာ

လ င် ကန်ေတာ်မျိုးေတာင့်တပါ၏။ ၆ ကမေတာ်မရန်ကန်ေတာ်မျိုးေအာ်ဟစ်သံကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အလွန်စိတ်ပျက် အားေလျာ့လျက် ှ ိ ပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးထက်များစွာခွန်အား ကီးမား ေသာ ရန်သများ၏လက်မှကန်ေတာ်မျိုးအား

ကယ်ေတာ်မပါ။ ၇ ကန်ေတာ်မျိုးအားဆင်းရဲဒကထဲမှလွတ်ေြမာက် ေစေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ယင်းသိ့ေကျးဇး ပေတာ်မေသာေကာင့်

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ လစေတာ်အလယ်တွင် ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာ ပပါမည်။

၁၄၃ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဆေတာင်းပတနာကိ ကားေတာ်မပါ။

ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးအသနားခံသည်ကိနားေထာင်ေတာ်မပါ။

သစာေစာင့်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ကန်ေတာ်မျိုး၏ပန် ကားေလာက်ထားသည်ကိ

နားေညာင်းေတာ်မပါ။ ၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံကန်ေတာ်မျိုး ှ င့်

တရားဆိင်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ေ ှ ့ေတာ်တွင်အြပစ်ကင်းသတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ပါ။ ၃

ရန်သသည်ကန်ေတာ်မျိုးအားလိက်လံ၍မီပါ ပီ။ ကန်ေတာ်မျိုးအားလံးဝအေရး ံ းနိမ့်ေစပါ ပီ။

သသည်ကန်ေတာ်မျိုးကိေမှာင်ေသာအရပ်တွင် ချုပ်ေ ှ ာင်ထား ပီြဖစ်၍

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေ ှ းလွန်ေလ ပီးေသာ အခါက ေသလွန်ခ့ဲသက့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။ ၄

သိ့ြဖစ်၍ကန်ေတာ်မျိုးသည်လက်ေလ ာ့၍ အ ံ းေပးရန်အသင့် ှ ိ ပါ ပီ။

အလွန်စိတ်ပျက်အားေလျာ့လျက်ေနပါ၏။ ၅ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကန်လွန်ခ့ဲသည့်ေန့ရက်တိ့ကိ

ေအာက်ေမ့သတိရပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မခ့ဲေသာအမအရာ

ှ ိ သမ တိ့ကိဆင်ြခင်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လက်ရာေတာ်တိ့ကိစဥ်းစားပါ၏။ ၆

ကန်ေတာ်မျိုးသည်လက်အပ်ချီ၍ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပပါ၏။

ေရငတ်ေသာေြမက့ဲသိ့ကန်ေတာ်မျိုး၏ ဝိညာဥ်သည် ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိေတာင့်တပါ၏။ ၇ အိ

ထာဝရဘရား၊ ယခပင်လ င်ကန်ေတာ်မျိုးပန် ကား ေလာက်ထားချက်ကိနားေညာင်းေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်လံးဝေမ ာ်လင့်ရာမ့ဲလျက် ေနပါ ပီ။ ကန်ေတာ်မျိုးအားမျက် ှ ာလဲေတာ်မမပါ ှ င့်။

ယင်းသိ့ ပေတာ်မပါလ င်ကန်ေတာ်မျိုးသည် မရဏာ ိင်ငံသိ့သွားရသက့ဲသိ့ြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ ၈

နံနက်ချိန်တိင်း၌ကန်ေတာ်မျိုးအား ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်ကိ သတိရေစေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိကိးစားပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးေလာက်သင့်သည့်လမ်းကိ

ြပ န်ေတာ်မပါ။ ၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိခိလံရန်ကန်ေတာ်မျိုးသည်

အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးအားရန်သများ၏လက်မှ ကယ်ေတာ်မပါ။

၁၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အလိေတာ်အတိင်းေဆာင် ွက်ရန် ကန်ေတာ်မျိုးအားသွန်သင်ေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးအားေကျးဇး ပေတာ်မ၍ ေဘးမ့ဲလံ ခံရာလမ်းကိ န်ြပေတာ်မပါ။ ၁၁ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ဆယ်ေတာ်မပါ။

ေကာင်းြမတ်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီကန်ေတာ် မျိုးအား ဆင်းရဲဒကများမှကယ်ေတာ်မပါ။ ၁၂
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ကန်ေတာ်မျိုးအေပ ၌ထား ှ ိ ေသာေမတာ ေတာ်ကိ ေထာက်၍ရန်သများအားကွပ်မျက်ေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံ ြဖစ်သြဖင့် ကန်ေတာ်မျိုးကိဖိ ှ ိပ် ှ ဥ်းဆဲသအေပါင်း တိ့ကိ

သတ်သင်ေတာ်မပါ။

၁၄၄ ငါ့ေကျာက်ေတာင်ြဖစ်ေတာ်မေသာအ ှ င်ထာဝရ ဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိတိက်ပဲွဝင်ရန်အတွက် ေလ့ကျင့်ေပးေတာ်မ၏။

စစ်ဆင်မကိသွန်သင်ေပးေတာ်မ၏။ ၂ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိကွယ်ကာရာငါ့ခံတပ်၊

ငါ့ရဲတိက်၊ငါ၏ကယ်တင် ှ င်၊ငါကိးစားရာ ဒိင်းလားြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်လမျိုးတကာတိ့ကိငါ၏ လက်ေအာက်သိ့ေရာက်ေစေတာ်မ၏။ ၃ အိ ထာဝရဘရား၊

လသည်အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သ့ကိပမာဏ ပေတာ်မရပါသနည်း။

သာမန်လသားသည်အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သ့ကိဂ  ပေတာ်မ ရပါသနည်း။ ၄

လသည်ထွက်သက်ဝင်သက်ေလ ှ င့်တပါ၏။ သ၏အသက်တာသည်လွန်သွားတတ်ေသာ

အရိပ် ှ င့်တပါ၏။ ၅ အိ ထာဝရဘရား၊ မိးေကာင်းကင်ကိေကွး တ်ေစ၍ဆင်းသက်

ကလာေတာ်မပါ။ ေတာင် ိးများကိတိ့ထိေတာ်မပါ။ ယင်းတိ့မှမီးခိးထွက်ပါလိမ့်မည်။

၆ လ ပ်စစ်ြပက်ေတာ်မ၍ကိယ်ေတာ်၏ရန်သ တိ့ကိ ကစဥ့်ကရဲြဖစ်ေစေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေလးေတာ်တိ့ကိပစ်ေတာ်မ၍ သတိ့အားထွက်ေြပးေစေတာ်မပါ။

၇ အထက်ဘံမှလက်ေတာ်ကိဆန့်ေတာ်မ၍ ကန်ေတာ်မျိုးအားေရနက်ရာမှဆဲွတင်

ကယ်ဆယ်ေတာ်မပါ။ တိင်းတစ်ပါးသားတိ့၏လက်မှကယ်ေတာ်မပါ။ ၈

ထိသတိ့သည်အဘယ်အခါ၌မ မှန်ေသာ စကားကိ မေြပာတတ် ကပါ။ ကျမ်းကျိန်၍ေြပာဆိရာ၌ပင်လ င်

လိမ်လည်တတ်ကပါ၏။ ၉ အိ ဘရားသခင်၊ ကန်ေတာ်မျိုးသည်သီချင်းသစ်ကိဆိ၍

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းပါမည်။ ေစာင်းကိတီး၍သီချင်းဆိကာဂဏ်ေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းပါမည်။ ၁၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဘရင်တိ့အားစစ်ပဲွေအာင်ခွင့်ကိ

ေပးေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေစခံဒါဝိဒ်ကိ ကယ်ဆယ်ေတာ်မပါ၏။ ၁၁

ရက်စက် ကမ်း ကတ်ေသာရန်သများ၏လက်မှ ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ေတာ်မပါ။

တိင်းတစ်ပါးသားတိ့၏လက်မှကယ်ဆယ်ေတာ် မပါ။ ထိသတိ့သည်အဘယ်အခါ၌မ မှန်ေသာ

စကားကိမေြပာတတ် ကပါ။ ကျမ်းကျိန်၍ေြပာဆိရာ၌ပင်လ င် လိမ်လည်တတ် ကပါ၏။ ၁၂

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏သားများသည်အသက် ပျို ွယ်ချိန်၌သန်မာ ကီးထွားလာေသာ

အပင်ငယ်များက့ဲသိ့ြဖစ်ပါေစေသာ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏သမီးများသည်နန်းေတာ်

ေထာင့်များတွင်အလှစိက်ထထားေသာ ခန့်ညားသည့်ေကျာက်တိင်များက့ဲသိ့ြဖစ်ပါ ေစေသာ။ ၁၃

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ကျီများသည်အသီးအ ှ ံ အမျိုးမျိုးြဖင့်ြပည့်လျက် ှ ိ ပါေစေသာ။

ကွင်းြပင်များ ှ ိ သိးများသည်ေထာင်ေပါင်း များစွာေသာသိးငယ်တိ့ကိေမွးဖွား က ပါေစေသာ။ ၁၄

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ ွားများသည်လည်းဇီးမေလာ၊ မေသမေပျာက်ဘဲများစွာတိးပွား ကပါေစေသာ။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏လမ်းများသည် ဒကေရာက်သတိ့၏ေအာ်ဟစ်ညည်းတွားသံများ ှ င့်

ကင်းေဝးပါေစေသာ။ ၁၅ ဤသိ့ေသာအေြခအေန၌ ှ ိ သည့် ိင်ငံသည် မဂလာ ှ ိ ပါ၏။

ထာဝရဘရားကိဘရားအြဖစ်ကိးကွယ်ေသာ လမျိုးသည်မဂလာ ှ ိ ပါ၏။

၁၄၅ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရား၊ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရင်၊

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င် ကီးြမတ်ေတာ်မပံကိထတ်ေဖာ်ေ ကညာပါမည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကျးဇးေတာ်ကိကာလအစဥ် အဆက် ချီးမွမ်းပါမည်။

၂ ေန့စဥ်ေန့တိင်းကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါမည်။

ကာလအစဥ်အဆက်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ေထာမနာ ပပါမည်။ ၃ ထာဝရဘရားသည် ကီးြမတ်ေတာ်မ၍

ေထာမနာ ပြခင်းကိအလွန်ခံထိက်ေတာ်မ၏။ ကီးြမတ်ေတာ်မပံကိဆင်ြခင်တိင်းထွာ၍ မရ ိင်။ ၄

ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာအမေတာ်ကိ လတိ့သည်သားစဥ်ေြမးဆက်ေထာမနာ ပ

ပါလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းေသာ

မဟာအမေတာ်တိ့ကိထတ်ေဖာ်ေ ကညာ ကပါလိမ့်မည်။ ၅

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဘန်းအသေရ ေတာ် ှ င့် အာ ေဘာ်ေတာ်ကိေြပာ ကား ကပါလိမ့်မည်။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာ အ့ံ သဖွယ်အမေတာ်တိ့ကိစဥ်းစားဆင်ြခင် ပါမည်။ ၆

လတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းေသာမဟာအမေတာ်တိ့ကိ ကားေြပာ ကပါလိမ့်မည်။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်လည်းကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ကီးြမတ်ေတာ်မပံကိထတ်ေဖာ်ေ ကညာပါမည်။

၇ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

မက်ဆိ၍ကိယ်ေတာ်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မေ ကာင်း သီချင်းဆိ ကပါလိမ့်မည်။ ၈

ထာဝရဘရားသည်ချစ်တတ်ေသာသေဘာ၊ သည်းခံတတ်ေသာသေဘာ ှ ိ ေတာ်မ၍

ခိင် မဲေသာေမတာေတာ် ှ င့် ကယ်ဝေတာ် မ၏။ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်လတိင်းကိေကျးဇး ပေတာ် မ၍

မိမိဖန်ဆင်းေတာ်မသမ ေသာသတဝါတိ့ အား က ဏာထားေတာ်မ၏။ ၁၀ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်ဖန်ဆင်းေတာ်မသမ ေသာ သတဝါတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေထာမနာ

ပ ကပါလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လစေတာ်သည်ေကျးဇး ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကပါလိမ့်မည်။ ၁၁

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဘန်းအသေရ ေတာ် ှ င့် အာ ေဘာ်ေတာ်အေကာင်းကိေြပာ ကား

ပါလိမ့်မည်။ ၁၂ ဤနည်းအားြဖင့်လအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

မဟာအမေတာ်တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ ိင်ငံေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိလည်း ေကာင်း

သိ ှ ိ  ကပါလိမ့်မည်။ ၁၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ိင်ငံေတာ်သည်နိစထာဝရ တည်ေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လည်းထာဝရဘရင် ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏ကတိေတာ်တိ့ကိ

တည်ေစေတာ်မ၍ ပေတာ်မသမ ေသာအမတိ့တွင်ေမတာေတာ်ကိ

ေဖာ်ြပေတာ်မ၏။ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်ဒကေရာက်သအေပါင်းကိ ကမေတာ်မ၏။

လဲကျေနသအေပါင်းကိကမေတာ်မ၏။ ၁၅ သက် ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ

ေမ ာ် ကည့် က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိအချိန်တန်လ င် ေကးေမွးေတာ်မ၏။ ၁၆

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏လိအင်များကိ လံေလာက်စွာ ြဖည့်တင်းေပးကာသတိ့ကိေရာင့်ရဲေစေတာ်မ၏။

၁၇ ထာဝရဘရားသည် ပေလသမ ေသာ အမတိ့တွင်ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ င့်က ဏာ

ေတာ်ကိ ေဖာ်ြပေတာ်မ၏။ ၁၈ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိအားစိတ်ေရာကိယ်ပါ

ပတနာ ပ ကသအေပါင်းတိ့၏အနီးတွင် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိအား

ေကာက် ွံ ့ ိ ေသသအေပါင်းတိ့၏လိအင် များကိ ြဖည့်တင်းေပးေတာ်မ၏။

သတိ့၏ဟစ်ေအာ်သံကိ ကားေတာ်မ၍ သတိ့အားကယ်ေတာ်မ၏။ ၂၀

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိအားချစ်ေသာသအေပါင်း တိ့ကိ ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။

သယတ်မာအေပါင်းတိ့ကိမကား သတ်သင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၁ ငါသည်ထာဝရဘရားအားအစဥ်အ မဲ

ေထာမနာ ပမည်။ သတဝါအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်နာမေတာ်အား ကာလ

အစဥ်အဆက်ေထာမနာ ပကပါေစ။

၁၄၆
ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပေလာ့။ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ထာဝရဘရားအားေထာမနာ

ပေလာ့။ ၂ ငါသည်အသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံး ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပမည်။

တစ်သက်ပတ်လံးငါ၏ဘရားအားေထာမနာ သီချင်းဆိမည်။ ၃

လတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များကိမကိးစား က ှ င့်။ အဘယ်လသားမ သင်တိ့ကိမကယ်တင် ိင်။ ၄

သတိ့သည်ေသေသာအခါေြမသိ့ြပန် ကရ၍ သတိ့၏အ ကံအစည်ပျက်ြပားရ က၏။ ၅

ယာကပ်၏ဘရားသခင်ကမေတာ်မြခင်းကိ ခံရေသာသ၊ မိမိ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ

အားကိးေသာသသည်မဂလာ ှ ိ ၏။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်၊ကမာေြမ ကီး

ပင်လယ် ှ င့်တကွယင်းတိ့တွင် ှ ိ သမ ေသာ အရာတိ့ကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သစာေတာ်ကိအစဥ်အ မဲ ေစာင့်ေတာ်မ၏။ ၇ ကိယ်ေတာ်သည်ဖိ ှ ိပ် ှ ဥ်းဆဲြခင်းခံရသ

တိ့အား မျက် ှ ာသာေပး၍စီရင်ချက်ချမှတ်ေတာ်မလျက် ငတ်မွတ်သတိ့ကိေကးေမွးေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားသည်အကျဥ်းကျေနသတိ့အား လွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မ၍ ၈

မျက်မြမင်တိ့အားမျက်စိြမင်ေစေတာ်မ၏။ လဲကျေနသအေပါင်းတိ့ကိကမေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ့ကိ ချစ်ေတာ်မ၏။ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်ဣသေရလြပည်တွင်ေန

ထိင်ေသာ တိင်းတစ်ပါးသားတိ့အား ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၍မဆိးမ ှ င့်

မိဘမ့ဲသတိ့ကိကမေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်သယတ်မာတိ့ကိမပျက်စီးဆံး ံ း ေစေတာ်မ၏။ ၁၀

ထာဝရဘရားသည်ထာဝစဥ်ဘရင် ြဖစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ အိ ဇိအန် မိ၊့သင်၏ဘရားသည်ကာလ

အစဥ်အဆက်စိးစံေတာ်မလိမ့်သတည်း။ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပကေလာ့။

၁၄၇ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ငါတိ့၏ဘရားအားေထာမနာ

သီချင်းဆိြခင်းသည်မွန်ြမတ်ပါေပသည်။ ကိယ်ေတာ်ကိေထာမနာ ပရြခင်းသည်

မှန်ကန်ေလျာက်ပတ်ဖွယ်ေကာင်းပါေပသည်။ ၂ ထာဝရဘရားသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ

ြပန်လည်ထေထာင်လျက်တိင်းတစ်ပါးတွင် ေန ကရသ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားြပန်လည်

ေခ ေဆာင်လာေတာ်မ၏။ ၃ စိတ် ှ လံးေ ကကဲွသတိ့ကိ ှ စ်သိမ့်ေစေတာ် မ၍

သတိ့၏ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကိပတ်စည်း ေတာ်မ၏။ ၄ ကိယ်ေတာ်သည် ကယ်တာရာများ၏အေရ

အတွက်ကိ သတ်မှတ်ေတာ်မ၍ ကယ်တစ်လံးစီကိနာမည် မှည့်ေခ ေတာ်မ၏။ ၅

ငါတိ့၏ဘရား ှ င်သည် ကီးြမတ်ေတာ်မ၍ တန်ခိး ှ င့်ြပည့်စံေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ဉာဏ်ပညာေတာ်ကိတိင်းထွာ၍ မရ ိင်ပါ။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်နိမ့်ကျသတိ့ကိထပင့်ေတာ်

မ၍ ယတ်မာသတိ့ကိမေြမသိ့တိင်ေအာင်လဲကျ ေစေတာ်မ၏။ ၇ ေထာမနာသီချင်းများကိဆိ၍ထာဝရ

ဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ ေစာင်းကိတီး၍ဂီတသံြဖင့်ငါတိ့ဘရား အား
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ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၈ ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်ြပင်ကိမိးတိမ် များြဖင့်

ဖံးလမ်းေတာ်မ၏။ကမာေြမ ကီးေပ သိ့မိး ွာေစေတာ်မ၍ ေတာင်ကန်းများတွင်ြမက်များကိေပါက်ေစ

ေတာ်မ၏။ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်တိရစာန်များအား အစာေရစာကိေပးေတာ်မ၏။

ကျီးသားငယ်တိ့ေအာ်ေသာအခါ ေကးေမွးေတာ်မ၏။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်သည်ခွန်အား ကီးမားေသာြမင်းတိ့

ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရဲစွမ်းသတိ ှ ိ ေသာစစ်သည်တိ့ကိလည်းေကာင်း ှ စ်သက်ေတာ်မသည်မဟတ်။

၁၁ သိ့ရာတွင်မိမိအားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသသများ၊ ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်ကိကိးစားသများ ကိ

ှ စ်သက်ေတာ်မေပသည်။ ၁၂ အိ ေယ  ှ လင် မိ၊့ထာဝရဘရားအား

ေထာမနာ ပေလာ့။ အိ ဇိအန် မိ၊့သင်၏ဘရားကိေထာမနာ ပ ေလာ့။ ၁၃

ကိယ်ေတာ်သည်သင်၏ မိ ့တံခါးကိခိင်ခ့ံ ေစေတာ်မ၍ သင်၏ မိ ့သ မိ ့သားတိ့ကိေကာင်းချီးေပး

ေတာ်မ၏။ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်သင်၏ မိ ့တံခါးကိေဘးမ့ဲ လံ ခံစွာထားေတာ်မ၍

သင့်အားအေကာင်းဆံးေသာဂျံ ုဆန်ြဖင့် ေရာင့်ရဲေစေတာ်မ၏။ ၁၅ ကိယ်ေတာ်သည်ကမာေြမ ကီးအား

အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ထိအမိန့်ေတာ်အတိင်းလျင်ြမန်စွာြဖစ် ပျက်လာ၏။ ၁၆

ကိယ်ေတာ်သည်သိးေမွးသဖွယ်ထထပ်ေသာ မိးပွင့်များကိကျေစေတာ်မ၍

ြပာမန့်သဖွယ်ဆီး ှ င်းခဲများကိ ကဲချ ေတာ်မ၏။ ၁၇ ကိယ်ေတာ်သည်မိးသီးများကိမန့်ကျိုး

မန့်ပ့ဲများသဖွယ်ကျေစေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ေစလတ်ေတာ်မလိက်သည့်

အေအး ာတ်ကိအဘယ်သမ မခံ ိင်ေပ။ ၁၈ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်အမိန့်ေပးေတာ်မသြဖင့်

ေရခဲသည်အရည်ေပျာ်ေလ၏။ ေလကိတိက်ေစေတာ်မသြဖင့် ေရသည်စီးဆင်းေလ၏။

၁၉ ကိယ်ေတာ်သည် တ်ကပတ်ေတာ်ကိမိမိ လစေတာ်အားလည်းေကာင်း၊

အထံးအဖဲွ ့ေတာ် ှ င့်ပညတ်ေတာ်များကိ ဣသေရလအားလည်းေကာင်းေပးအပ်ေတာ်

မ၏။ ၂၀ ကိယ်ေတာ်သည်အြခားလမျိုးတိ့အတွက် ဤသိ့ ပေတာ်မမ။

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ်များကိ မသိရက။ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပကေလာ့။

၁၄၈ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။

အထက်ဘဝဂ်ဝယ်ေနထိင်သတိ၊့ေကာင်းကင် ဘံမှ

ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂ ေကာင်းကင်တမန်အေပါင်းတိ၊့

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအေပါင်းတိ၊့ကိယ်ေတာ်အား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၃

ေန ှ င့်လတိ၊့ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ထွန်းေတာက်ေသာ ကယ်တာရာတိ၊့ကိယ်ေတာ်

အား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၄ ေကာင်းကင်ဘဝဂ် ှ င့်ေကာင်းကင်အထက် ှ ိ ေရများ တိ၊့

ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၅ ထိအရာ ှ ိ သမ တိ့သည်ထာဝရ ဘရား၏

နာမေတာ်အားေထာမနာ ပ ကေစ။ ကိယ်ေတာ်သည်အမိန့်ေပးေတာ်မ၍ယင်း တိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

၆ ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်အရယင်းတိ့သည် မိမိတိ့သက်ဆိင်ရာေနရာများတွင်အစဥ်

အ မဲ တည်ေနရ က၏။ ယင်းတိ့သည်အမိန့်ေတာ်ကိမလွန်ဆန် ိင် က။ ၇

ေ မနဂါးများ ှ င့်ေရနက်ရာအရပ်အေပါင်းတိ၊့ လ ပ်စစ်လ ပ် ွယ် ှ င့်မိးသီးတိ၊့

မိးပွင့် ှ င့်မိးတိမ်တိ၊့ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်ကိ နာခံသည့်ေလြပင်းမန်တိင်းတိ၊့

ကမာေြမ ကီးမှေန၍ထာဝရဘရားအား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၉

ေတာင်ကန်းများ ှ င့်ေတာင် ိ းတိ၊့သစ်သီးပင် များ ှ င့် သစ်ေတာတိ့တိရစာန်ယဥ် ှ င့်တိရစာန် ိင်းတိ၊့

တွားတတ်ေသာသတဝါ ှ င့်ငှက်တိ၊့ကိယ်ေတာ် အား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

၁၁ ဘရင်များ ှ င့်လမျိုးအေပါင်းတိ၊့ မင်းညီမင်းသားများ ှ င့်အပ်ချုပ်သအေပါင်း တိ၊့

ပျို ွယ်သအမျိုးသား ှ င့်အမျိုးသမီးတိ၊့ လအိ ှ င့်ကေလးသငယ်တိ၊့ကိယ်ေတာ်အား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၁၃ ယင်းတိ့သည်ထာဝရဘရား၏နာမေတာ် အား

ေထာမနာ ပ ကေစ။ ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်သည်နာမ ှ ိ သမ ထက် ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ်သည် ကမာေြမ ကီး ှ င့်ေကာင်းကင်အထက် ၌ ှ ိ ၏။ ၁၄

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လစေတာ်၊ မိမိချစ်ြမတ် ိးေတာ်မလှသည့်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား

ခွန်အား ကီးမားေစေတာ်မသြဖင့်ထိသ တိ့သည် ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ က၏။

ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပကေလာ့။

၁၄၉ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ က ေလာ့။

ထာဝရဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ သီချင်းသစ်ကိဆိ ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်အားသစာေစာင့်သတိ့စေဝး ရာတွင် ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပ ကေလာ့။

၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့ကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ

အေကာင်း ပ၍ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ၃ ဇိအန် မိ ့သ မိ ့သားတိ၊့သင်တိ့၏ဘရင်ကိ

အေကာင်း ပ၍ င်ြမူး ကေလာ့။ ကခန်လျက်ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်အား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ပတ်သာ ှ င့်ေစာင်းများကိတီး၍ကိယ်ေတာ်အား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၄ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လစေတာ်အား

ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ နိမ့်ကျသတိ့အားေအာင်ပဲွခံေစြခင်းအားြဖင့် ချီးြမင့်ေတာ်မ၏။

၅ ထာဝရဘရား၏လစေတာ်သည်စစ်ပဲွ ိင် သြဖင့် င်ြမူး ကေစ။

အိပ်စက်ရာေပ မှာဝမ်းေြမာက်စွာသီချင်းဆိ ကေစ။ ၆ တိင်း ိင်ငံအေပါင်းကိ ှ ိမ်နင်း၍

လမျိုးတကာတိ့အားဒဏ်ခတ် ကရန်လည်းေကာင်း၊သတိ့၏ဘရင်များအားသံ ကိးြဖင့်ချည်ေ ှ ာင်ကာ

သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များကိသံေြခကျင်း ခတ် ကရန်လည်းေကာင်း၊

ဘရားသခင်၏အမိန့်ေတာ်အရတိင်း ိင်ငံတိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ရန်လည်းေကာင်း

ဘရားသခင်၏လစေတာ်သည်ထက်ြမက်ေသာ သံလျက်ကိလက်တွင်ကိင်ထား ကေစ။

ဤကားဘရားသခင်လစေတာ်၏ ေအာင်ပဲွပင်ြဖစ်သတည်း။ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။

၁၅၀ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ဗိမာန်ေတာ်တွင်ဘရားသခင်အား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ေကာင်းကင်ထက်တွင်ကိယ်ေတာ်၏တန်ခိးေတာ်အား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂ ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မသည့်မဟာ အမေတာ်များအတွက်ကိယ်ေတာ်အား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ အလွန် ကီးြမတ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၃

တံပိးခရာများြဖင့်ကိယ်ေတာ်အား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ေစာင်း ကီးေစာင်းငယ်များြဖင့်ကိယ်ေတာ်အား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၄ ပတ်သာကိတီးလျက်၊ကခန်လျက်ကိယ်ေတာ်အား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ေစာင်းများ၊ေ ပများြဖင့်ကိယ်ေတာ်အား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၅

သံလွင်များကိတီး၍ကိယ်ေတာ်အား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။လင်းကွင်း ကီးများကိတီး၍ကိယ်ေတာ်အား

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၆ သက် ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ၊့ထာဝရဘရားအား ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ဒါဝိဒ်မင်း ကီး ှ င့် ှ င်အာသပ်အစ ှ ိ ေသာ

ပေရာဖက်များတိ့ေရးထားေသာဆာလံကျမ်း ပီး၏။
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၁ ပညာတရား၊ နည်းဥပေဒသတရားကိသိ၍၊ ဥာဏ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ စကားကိ နားလည်မည်အေကာင်း၊

၂ ပညာသွန်သင်ြခင်း၊ ေြဖာင့် မတ်စွာ ကျင့် ြခင်း၊ တရား သြဖင့် စီရင်ြခင်း၊ ၃

လျစ်လျူစွာဆံြဖတ်ြခင်းအမအရာ၌ ေလ့ကျက်မည်အေကာင်း၊ မိက်ေသာသသည် လိမာ၍၊ လပျိုသည်

ပညာသတိ ှ င့် ြပည့်စံမည်အေကာင်း၊ ၄ ဒါဝိဒ်၏ သားေတာ်ြဖစ်ေသာ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေ ှ ာလမန်

စီရင်ေသာ သတံစကားဟမကား၊ ၅ ပညာ ှ ိေသာသသည် နားေထာင်သြဖင့် ၊ ပညာ

အတတ်တိးပွါးရလိမ့်မည်။ ၆ ဥာဏ်ေကာင်းေသာ သသည် သတံစကားအနက်အဓိပါယ်ကိ၎င်း၊

ပညာ ှ ိေဟာေြပာ၍ နက်နဲေသာစကားတိ့ကိ၎င်း၊ နားလည်ေသာ နိဿရည်း ဆရာအြဖစ်သိ့

ေရာက်ရလိမ့်မည်။ ၇ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသေဘာသည် ပညာ၏အချုပ်အြခာြဖစ်၏။

လမိက်တိ့သည် ပညာ ှ င့် ဥပေဒသကိ မထီမ့ဲြမင် ပတတ်က၏။ ၈ ငါ့သား၊ အဘ၏နည်းဥပေဒသကိ

နားေထာင်ေလာ့။ အမိ၏တရားကိလည်း မပယ် ှ င့် ။ ၉ ထိနည်းဥပေဒသတရားတိ့သည် သင်၏ေခါင်း၌

တင့်တယ်ေသာ ဦးရစ်၊ သင်၏လည်ပင်း၌ ပတ်ရစ်ေသာ လည်ဆဲွြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၁၀ ငါ့သား၊

လဆိးတိသ့ည် သင့် ကိေသွးေဆာင်လ င် ဝန်မခံ ှ င့် ။ ၁၁သတိက့ ငါတိ့ ှ င့်အတလိက်ေတာ့။ သအ့သက်

ကိသတ်အ့ံေသာငှါ ေစာင့် ကစိ။့ အချည်း ှ ီးအြပစ်လွတ် ေသာ သတိ့ကိ ေချာင်းေြမာင်း ကစိ။့

၁၂ သချုင်းတွင်းသိ့ဆင်းေသာ သတိ့က့ဲသိ့ တကိယ်လံးပါလျက်၊ အသက် ှ င်လျက် ှ ိေသာ

ထိသတိ့ကိ မရဏာ ိင်ငံမျိုသက့ဲသိ့ မျို ကစိ။့ (Sheol h7585) ၁၃ အဘိးထိက်ေသာ

ဘ ာအမျိုးမျိုးကိေတွ့၍ လယေသာဥစာ ှ င့် ငါတိ့အိမ်ကိြပည့် ေစကမည်။ ၁၄ ငါတိ့ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်ေတာ့။ ရေသာဥစာကိ အညီအမ ပိင် ကစိ့ဟဆိေသာ်လည်း၊ ၁၅ ငါ့သား၊ သတိ့ ှ င့်အတ

မလိက် ှ င့် ။ သတိ့သွားေသာလမ်းကိ ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၁၆ အေကာင်းမကား၊ သတိ့ေြခသည် ဒစ ိက် ပရာ

သိ့ေြပး၍၊ လအသက်ကိ သတ်ြခင်းငှါ လျင်ြမန်၏။ ၁၇အကယ်စင်စစ်ငှက်မျက်ေမှာက်၌ ပိက်ကွန်ကိ

ြဖန့်ထားလ င် အ ကံမေြမာက်ရာ။ ၁၈ လဆိးတိ့သည် ကိယ်အေသွးကိ သွန်အ့ံေသာငှါ ေစာင့် ၍၊

ကိယ်အသက်ကိ သတ်အ့ံေသာငှါ ေချာင်း ေြမာင်းတတ်က၏။ ၁၉ မတရားေသာစီးပွါးကိ

ှ ာေသာသအေပါင်းတိ့သည် ထိသိ့ေသာ အကျိုးကိခံရ၍၊ ထိစီးပွါးသည် မိမိ အ ှ င်၏အသက်ကိ

သတ်တတ်၏။ ၂၀ ပညာသည်ြပင်မှာေကးေကာ်၍၊ လမ်းခရီးတိ့၌ မိမိစကားသံကိ လင့်တတ်၏။ ၂၁

လစည်းေဝးရာ အဦး၌၎င်း၊ မိတံ့ခါးဝတိ့၌၎င်း၊ မိထဲ့၌၎င်း ေခ ၍ မက်ဆိေသာစကားဟမကား၊

၂၂ အိလမိက်တိ၊့ သင်တိ့သည်မိက်ေသာအကျင့် ကိ ှ စ်သက်လျက်၊ က့ဲရဲေ့သာသတိ့သည်

က့ဲရဲ ့ြခင်း၌ ေမွ ့ ေလျာ်လျက်၊ မိက်မဲေသာသတိ့သည် ပညာအတတ်ကိ မန်းလျက်၊

အဘယ်မကာလပတ်လံးေနကလိမ့်မည်နည်း။ ၂၃ ငါဆံးမေသာ စကားကိ နားေထာင်၍ ေြပာင်း

လဲ ကေလာ့။ ငါ့ဝိညာဥ်ကိ သင်တိ့အေပ သိ့ ငါသွန်း ေလာင်း၍၊ ငါ့စကား၏အနက်အဓိပါယ်ကိ

နားလည် ေစမည်။ ၂၄ ငါသည်ေခ ၍ သင်တိ့သည် ြငင်းပယ်ေသာ ေကာင့် ၎င်း၊ ငါ့လက်ကိဆန့်၍

အဘယ်သမ မမှတ်ေသာ ေကာင့် ၎င်း၊ ၂၅ ငါသတိေပးြခင်း ှ ိသမ ကိ သင်တိ့သည်ပယ်၍၊ ငါဆံးမေသာ

စကားတခွန်းကိ နားမခံဘဲေနေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၂၆သင်တိ့သည် ေဘးဥပဒ် ှ င့် ေတွ့ ကံေသာအခါ

ငါရယ်မည်။ ေကာက်မက်ဖွယ်ေသာ အမေရာက်ေသာ အခါ ငါြပက်ယယ် ပမည်။ ၂၇ သင်တိ့

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အမသည် သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းအမက့ဲသိ့၎င်း၊ သင်တိ့ပျက်စီးြခင်း

အမသည် ေလြပင်းမန်တိင်းက့ဲသိ့၎င်း ေရာက်လာ၍၊ သင်တိ့သည်ဆင်းရဲြခင်း၊ ပပန်ြခင်း ှ င့်

ေတွ ့ ကံေသာ အခါ၊ ၂၈ ထိအမေရာက်ေသာသတိသ့ည် ငါ့ကိေခေသာ် လည်း ငါမထး။ ငါ့ကိ ကိးစား၍

ှ ာေသာ်လည်း မေတွ့ ရက။ ၂၉ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ပညာအတတ်ကိမန်း က၏။

ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ သေဘာကိ အလိမ ှ ိ က။ ၃၀ ငါသတိေပးြခင်းကိ အလင်းနားမခံက။

ငါဆံးမ ြခင်း ှ ိသမ ကိ မထီမ့ဲြမင် ပက၏။ ၃၁ ထိေကာင့်သတိ့သည် ကိယ်ကျင့် ြခင်း၏ အကျိုး

အြပစ်ကိစား၍၊ ကိယ် ကံေသာ အ ကံတိ့ ှ င့် ဝ ကလိမ့် မည်။ ၃၂ ဥာဏ်တိမ်ေသာသတိ့သည်

လမ်းလဲွသြဖင့် အသက်ဆံးတတ်က၏။ မိက်ေသာသတိ့သည် သတိလစ် ေသာအားြဖင့်

ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်က၏။ ၃၃ ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေသာသမကား လံ ခံစွာ ေန၍၊ ေဘးကိ

မေကာက်ဘဲ ငိမ်ဝပ်လိမ့်မည်။

၂ ငါ့သား၊ သင်သည်ပညာစကားကိ နားေထာင်၍၊ ၂ ေစတနာစိတ် ှ င့် ဥာဏ်ကိ

ှ ာေဖွသည်တိင်ေအာင်၊ ငါ့စကားကိ နားခံ၍၊ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ကိယ်အထဲ၌ သွင်းမိလ င်၎င်း၊ ၃

သိပံအတတ်ကိေခ ၍၊ ဥာဏ်ေနာက်သိ့ အသံ ကိလင့်လ င်၎င်း၊ ၄ ေငွကိ ှ ာတတ်သက့ဲသိ့

ပညာကိ ှ ာ၍၊ ဝှက်ထား ေသာဘ ာကိ စးစမ်းတတ်သက့ဲသိ၊့ ဥာဏ်ကိ စးစမ်း လ င်၎င်း၊ ၅

ထာဝရဘရားကိ ေကာက်ေသာသေဘာ၌ ကျင်လည်၍၊ ဘရားသခင်ကိသိေသာ ဥာဏ် ှ င့် ြပည့်စံ

လိမ့်မည်။ ၆အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည်ပညာကိ ေပးေတာ်မတတ်၏။ နားလည် ိင်ေသာ

ဥာဏ်သည် တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့်သာြဖစ်တတ်၏။ ၇ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့အဘိ့

ပညာရတနာကိ သိထားေတာ်မ၏။ တရားသြဖင့်ကျင့် ေသာသတိ့ကိ ကွယ်ကာေတာ်မ၏။ ၈

မိမိသန့် ှ င်းသတိ့သည်တရားလမ်းကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်မည်အေကာင်း၊ သတိ့၏လမ်းခရီးကိ လံ ခံ

ေစေတာ်မ၏။ ၉ ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် သင်သည် ေြဖာင့် မတ်စွာ ကျင့် ြခင်း။ တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်း၊

လျစ်လျူစွာ ဆံးြဖတ် ြခင်းမှစ၍၊ ေကာင်းေသာလမ်း ှ ိသမ တိ့ကိ သိနားလည် လိမ့်မည်။ ၁၀

ပညာသည်သင်၏ ှ လံးထဲသိ့ဝင်၍၊ သင်သည် သိကားြခင်း၌ ေမွေ့လျာ်ေသာအခါ၊ ၁၁

သမာသတိသည် သင့် ကိ ထိန်းသိမ်း၍၊ ဥာဏ်သည်လည်း ေစာင့် ေ ှ ာက်သြဖင့် ၊ ၁၂ ဆိးေသာလမ်းမှ

ကယ်တင်လိမ့်မည်။ ေကာက် ေသာစကားကိ ေြပာတတ်ေသာသ၊ ၁၃ ေြဖာင့် မတ်ေသာလမ်းကိစွန့်၍၊

မိက်မဲေသာ လမ်းသိ့လိက်ေသာသ၊ ၁၄ ဒစ ိက်၌ေမွေ့လျာ်၍ အဓမလ၏ ေကာက်လိမ် ြခင်းကိ

အားရ ှ စ်သက်ေသာသ၊ ၁၅ ေြဖာင့် ေသာလမ်းသိ့မလိက်၊ ေကာက်ေသာ လမ်းသိ့သာ

လိက်ေသာသတိ့၏လက်မှ၎င်း၊ ၁၆ အမျိုးပျက်ေသာမိန်းမ၊ တ် ှ င့် ေချာ့ေမာ့တတ် ေသာ

ြပည်တန်ဆာမိန်းမ၊ ၁၇ အသက်ငယ်စဥ်ပ့ဲြပင်ေသာ ေကျးဇး ှ င်ကိစွန့်၍၊ မိမိဘရားသခင်၏

ပဋိညာဥ်တရားကိ ေမ့ေလျာ့ေသာ မိန်းမလက်မှ၎င်း၊ သင့် ကိ ကယ်တင်လိမ့်မည်။ ၁၈

ထိမိန်းမ၏အိမ်သည် ေသြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ သလိက်ေသာ လမ်းတိ့သည် သချုင်းသားေနရာ ှ င့် ၎င်း စပ်ဆိင်

သြဖင့် ၊ ၁၉သ၏အိမ်သိ့ဝင်ေသာသတစံတေယာက်မ မြပန်ရ။ အသက်လမ်းကိ မမီှရ။ ၂၀သင်သည်

သေတာ်ေကာင်းတိ့၏ လမ်းသိ့ေ ှ ာက်၍၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့၏ လမ်းခရီးထဲက မထွက်ဘဲ

အစဥ်တစိက်လိက်ရမည်အေကာင်းတည်း။ ၂၁ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည်ြပည်ေတာ်၌ေန၍၊

စံလင်ေသာသတိ့သည် ေနရာကျကလိမ့်မည်။ ၂၂အဓမလတိ့မကား၊ ြပည်ေတာ်မှပယ် ှ င်းြခင်း၊

လွန်ကျူးေသာ သတိ့သည် တ်ပစ်ြခင်းကိ ခံရကလိမ့် မည်။

၃ ငါ့သား၊ ငါေပးေသာတရားကိ မေမ့ ှ င့် ။ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ သင်၏ ှ လံးေစာင့် ေ ှ ာက်ပါေစ။

၂ အေကာင်းမကား၊ ပညတ်တရားသည် အသက်တာ ှ ည်ေသာ ကာလ ှ စ်ေပါင်းများကိ၎င်း၊

ငိမ်ဝပ်ြခင်းကိ ၎င်း တိးပွါးေစလိမ့်မည်။ ၃က ဏာတရား ှ င့် သစာတရားကိ သင် ှ င့် မကွာေစ ှ င့် ။

ထိတရားတိ့ကိ သင်၏လည်ပင်း၌ဆဲွထား ေလာ့။ ှ လံးအင်းစာရင်း၌ ေရးသွင်းေလာ့။ ၄ ထိသိ့ ပလ င်

ဘရားသခင်ေ ှ လ့တိ့ေ ှ မှ့ာ မျက် ှ ာရ၍၊ ေကျးဇးကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၅ ထာဝရဘရားကိ

စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ကိးစားေလာ့။ ကိယ်ဥာဏ်ကိ အမီှမ ပ ှ င့် ။ ၆ သွားေလရာရာ၌ ထာဝရဘရားကိ

မျက်ေမှာက် ပေလာ့။ သိ့ ပလ င်၊ သင်၏လမ်းခရီးတိ့ကိ ပ့ဲြပင်ေတာ် မမည်။ ၇ ငါသည်ပညာ ှ ိ၏ဟ

ကိယ်ကိ မထင် ှ င့် ။ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့၍ ဒစ ိက်ကိေ ှ ာင်ေလာ့။ ၈ သိ့ ပလ င်၊

သင်၏အေကာတိ့သည် အားသန်၍၊ အ ိးတိ့သည် ြခင်ဆီ ှ င့် ြပည့် စံ ကလိမ့်မည်။ ၉

သင်သည်ကိယ်ဥစာ ှ င့် အဦးသီးေသာ အသီး အ ှံ ှ ိသမ ကိ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ေလာ့။ ၁၀

သိ့ ပလ င်၊ သင်၏စပါးကျီတိ့သည် ကယ်ဝ၍၊ စပျစ်သီးနယ်ရာ တန်ဆာတိ့ကိ အသစ်ေသာ စပျစ်ရည်

လံလိမ့်မည်။ ၁၁ ငါ့သား၊ ထာဝရဘရားဆံးမေတာ်မြခင်းကိ မမှတ်ဘဲမေန ှ င့် ။ သင်၏အြပစ်ကိ

စစ်ေဆးေတာ်မေသာ အခါ စိတ်မပျက်ေစ ှ င့် ။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည် ချစ်ေတာ်မေသာ သကိ

ဆံးမေတာ်မတတ်၏။ ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ သကိ ဆံးမ ေတာ်မတတ်၏။ ၁၃ ဥာဏ်ပညာကိ

ှ ာ၍ရေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၁၄ အေကာင်းမကား၊ ပညာကန်သွယ်ြခင်းသည်

ေငွကန်သွယ်ြခင်းထက်သာ၍ေကာင်း၏။ ပညာကန်သွယ် ၍ ရေသာအြမတ်လည်း ေ စင်ထက်

သာ၍ေကာင်း၏။ ၁၅ ပညာသည် ပတြမားထက်သာ၍ အဘိးထိက် ေပ၏။ ှ စ်သက်ဘွယ်သမ ေသာ

အရာတိ့သည် ထိရတနာကိ မ ပိင် ိင် က။ ၁၆သ၏လက်ျာလက်၌ အသက်တာ ှ ည်ေသာ ကာလ၊

လက်ဝဲလက်၌ စည်းစိမ် ှ င့် ဂဏ်အသေရ ှ ိ၏။ ၁၇ ပညာလမ်းတိ့သည် သာယာေသာလမ်း၊ ပညာ

လမ်းခရီး ှ ိသမ တိသ့ည် ငိမ်ဝပ်လျက် ှ ိ က၏။ ၁၈ ပညာကိ ကိင်ဆဲွေသာသသည် အသက်ပင်ကိ ရ ပီ။

လက်မလတ်ေသာ သသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၁၉ ထာဝရဘရားသည် ပညာေတာ်အားြဖင့်

ေြမ ကီးကိတည်၍၊ ဥာဏ်ေတာ်အားြဖင့် မိဃ်းေကာင်းကင် ကိ ြပင်ဆင်ေတာ်မ ပီ။ ၂၀

သိပံအတတ်ေတာ်အားြဖင့် နက်နဲေသာအရပ် အက်ကဲွ၍၊ မိဃ်းတိမ်မှလည်း ှ င်းရည်ကျတတ်၏။ ၂၁

ငါ့သား၊ ပညာရတနာ ှ င့် သမာသတိကိ သင့် မျက်ေမှာက်မှ မကွာေစဘဲ၊ အစဥ်ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့။ ၂၂

သိ့ ပလ င်၊ ထိရတနာတိ့သည် သင်၏ဝိညာဥ်၌ အသက်၊ သင်၏လည်ပင်း၌ ဂဏ်အသေရြဖစ်လိမ့်မည်။

၂၃ သင်သည်ခရီးသွားရာ၌ ေဘးမ ှ ိ။ ေြခမတိက်မိ ဘဲ သွားလိမ့်မည်။ ၂၄ အိပ်ေသာအခါ

ေကာက်စရာမ ှ ိရ။ေကာင်းမွန် စွာ အိပ်ေပျာ်ရလိမ့်မည်။ ၂၅ လျင်ြမန်ေသာေဘး ှ င့်

လဆိးေတွတ့တ်ေသာ ပျက်စီးရာ ေဘးကိ ေကာက်စရာမ ှ ိရ။ ၂၆ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားသည် သင်ယံကည်ကိးစားရာြဖစ်၍၊ သင်၏ေြခကိမေကျာ့မိ ေစြခင်းငှါ

ေစာင့် မေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၇ ေကျးဇးကိခံသင့် ေသာ သတိ့အား ေကျးဇး ပရ ေသာ အခွင့် ှ ိလ င်

မ ပဘဲမေန ှ င့် ။ ၂၈ အိမ်နီးချင်းကိေပးစရာ ှ ိလျက်ပင်၊ သွားေတာ့။ တဖန်လာဦးေတာ့။ နက်ြဖန်မှ ငါေပး

မည်ဟ မေြပာ ှ င့် ။ ၂၉ စိးရိမ်ြခင်းမ ှ ိဘဲ သင့်အနားမှာေနေသာ အိမ်နီး ချင်း၌ မေကာင်းေသာ
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အကံကိမ ကံ ှ င့် ။ ၃၀ သင်၌ အြပစ်မ ပေသာသကိ အေကာင်းမ ှ ိဘဲ ရန်မေတွ့ ၃၁

ှ ဥ်းဆဲတတ်ေသာသ၏ စည်းစိမ်ကိမေတာင့်တ ှ င့် ။ သလိက်ေသာ လမ်းတစံတခကိမ အလိမ ှ ိ ှ င့် ။

၃၂အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် သေဘာ ေကာက်ေသာ သတိ့ကိ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာေတာ်မ၏။

ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့မကား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့် မိဿဟာယ ဖဲွရ့ ေသာအခွင့် ှ ိ က၏။ ၃၃

မတရားေသာသ၏ ေနရာသည်ထာဝရဘရား ကျိန်ေတာ်မြခင်းကိ ေတွတ့တ်၏။ တရားေသာသ၏

ေနရာကိ ကားေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။ ၃၄အကယ်စင်စစ် က့ဲရဲတ့တ်ေသာသတိကိ့ က့ဲရဲ ့ ေတာ်မ၏။

စိတ် ှ ိမ့်ချေသာ သတိ့အားကား၊ ေကျးဇး ပ ေတာ်မ၏။ ၃၅ ပညာ ှ ိေသာသတိ့သည် ဘန်းအသေရကိ

အေမွခံရ၍၊ မိက်ေသာသတိ့မကား၊ အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ ထမ်းသွားရကလိမ့်မည်။

၄ ငါ့သားတိ၊့ အဘ၏နည်းဥပေဒသကိ နားေထာင်၍၊ ဥာဏ်သေဘာကိ နားလည်ြခင်းငှါ

ေစ့ေစ့မှတ် ကေလာ့။ ၂ ေကာင်းေသာသဝါဒကိ ငါေပး၏။ ငါ့ပညတ် တရားကိ

မပယ်က ှ င့် ။ ၃ ငါမကား၊ အဘ၏ရင် ှ စ်၊ အမိေ ှ မှ့ာ းည့ံ၍ အချစ်ဆံးေသာ သားြဖစ်၏။ ၄

ငါ့အဘသွန်သင်၍ မက်ဆိေလသည်ကား၊ ငါ့စကားကိ သင်၏ ှ လံး၌ သွင်းမိ၍၊ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ

ကျင့် ေစာင့်သြဖင့် အသက် ှ င်ေလာ့။ ၅ ပညာကိဆည်းဖးေလာ့။ ဥာဏ်ကိ ဆည်းဖး ေလာ့။

သတိမလစ်ေစ ှ င့် ။ ငါ၏ တ်ထွက်စကားကိ မလဲမေ ှ ာင် ှ င့် ။ ၆ ပညာကိမစွန့် ှ င့် ။

သသည်သင့် ကိ ထိန်းသိမ်း လိမ့်မည်။ သကိ့ချစ်ေလာ့။ သင့် ကိ ေစာင့် မလိမ့်မည်။ ၇ ပညာသည်

အြမတ်ဆံးေသာအရာြဖစ်၏။ ပညာကိဆည်းဖးေလာ့။ ဆည်းဖးသမ ေသာဥစာတိ့တွင်

ဥာဏ်ကိဆည်းဖးေလာ့။ ၈ သကိ့အြမတ်ထားေလာ့။ သသည် သင့် ကိ ချီးေြမာက်လိမ့်မည်။

သကိ့ဘက်ယမ်းလ င်၊ ဂဏ်အသေရ ကိ ေပးလိမ့်မည်။ ၉သင်၏ေခါင်းကိ တင့်တယ်ေသာဦးရစ် ှ င့်

ပတ်ရစ်၍၊ ဘန်း ကီးေသာသရဖကိ အပ် ှ ံ လိမ့်မည်။ ၁၀ ငါ့သား၊ ငါ့စကားကိနားေထာင်နာယေလာ့။

သိ့ ပလ င်၊ သင့်အသက် ှ စ်ေပါင်းများလိမ့်မည်။ ၁၁ ပညာလမ်းကိငါြပသ၍၊ မှန်ေသာလမ်းခရီးတိ့၌

သင့် ကိငါပိ့ေဆာင်၏။ ၁၂ ေ ှ ာက်သွားလ င် ကျဥ်းေြမာင်းရာသိ့မေရာက်၊ ေြပးေသာအခါ

တိက်မိ၍မလဲရ။ ၁၃ ဥပေဒသကိကိင်ဆဲွေလာ့။ မလတ် ှ င့် ။ ေစာင့်ထား ေလာ့။

အသက် ှ င်ြခင်း၏အေကာင်းြဖစ်၏။ ၁၄ အဓမလတိ့ လမ်းထဲသိ့မဝင် ှ င့် ။ ဆိးယတ်

ေသာသတိ့ ှ င့်အတ မလိက် ှ င့် ။ ၁၅သတိ့လမ်းကိကဥ်ေ ှ ာင်ေလာ့။ လိက်မသွား ှ င့် ။ လဲ၍သွားေလာ့။

၁၆သတိ့သည်သတပါး၌ အြပစ်မ ပရလ င် မအိပ် တတ်။ တစံတေယာက်ေသာ သကိမလဲေစလ င်

အိပ်၍ မေပျာ်တတ်။ ၁၇ ဒစ ိက် ှ င့် ဆိင်ေသာမန့်ကိစား၍ ှ ဥ်းဆဲြခင်း ှ င့် ဆိင်ေသာ စပျစ်ရည်ကိ

ေသာက်တတ်က၏။ ၁၈ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့၏လမ်းသည် တက်ေသာ အာ ဏ်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊

ေနထွက်သည်တိင်ေအာင် တိးပွါး ထွန်းလင်းတတ်၏။ ၁၉ မတရားေသာသတိ့၏လမ်းမကား၊

ေမှာင်မိက် က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ သတိ့သည် လဲေသာအခါ၊ အဘယ်အရာကိ တိက်မိသည်ဟ မသိရက။ ၂၀

ငါ့သား၊ ငါ့စကားကိနားေထာင်ေလာ့။ ငါ ေဟာေြပာချက်တိ့ကိ နားသွင်းေလာ့။ ၂၁သင့် မျက်ေမှာက်မှ

မကွာေစ ှ င့် ။ ှ လံးတွင်း၌ ေစာင့်ထားေလာ့။ ၂၂ အေကာင်းမကား၊ ထိတရားစကားကိ ေတွရ့

ေသာသတိ့သည် အသက် ှ င်ြခင်း၊ တကိယ်လံးကျန်းမာ ြခင်းအေကာင်းကိ ေတွရ့ ပီ။ ၂၃

ှ လံးသည်အသက်၏အေြခအြမစ် ြဖစ်ေသာ ေကာင့် ၊ သင်၏ ှ လံးကိ အထးသြဖင့် ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့။

၂၄ ေကာက်ေသာစကားတိ့ကိ၎င်း၊ ြငင်းဆန်တတ် ေသာ တ်ခမ်းတိ့ကိ၎င်း ေဝးစွာ ပယ်ေ ှ ာင်ေလာ့။

၂၅ သင်၏မျက်စိသည် ေ ှ ့ ကည့်၍၊ မျက်ခမ်းတိ့ သည် တည့်တည့်အာ ံ ပေစေလာ့။ ၂၆

သင်သွားရာလမ်းကိ စးစမ်း၍၊ သွားေလ ရာရာ၌ တည်ကည်ြခင်း ှ ိေစေလာ့။ ၂၇

လက်ျာဘက်၊လက်ဝဲဘက်သိ့ မတိမ်းမလဲ ှ င့် ။ ဒစ ိက် ပရာ လမ်းကိေ ှ ာင်ေလာ့။

၅ ငါ့သား၊ သင်သည် သမာသတိ ှ ိ၍၊ သင့်၏ တ် ခမ်းသည် သိပံအတတ်ကိ ေစာင့် မည်အေကာင်း၊

ငါ့ပညာ ကိမှတ်ကျံုး၍၊ ငါေပးေသာဥာဏ်သိ့ သင့် နားကိ လှည့် ေလာ့။ ၃အေကာင်းမကား၊

အမျိုးပျက်ေသာမိန်းမ၏ တ်ခမ်းသည် ပျားလပိ့က့ဲသိ့ယိတတ်၍၊ သေြပာေသာစကား သည်

ဆီထက်ေချာေသာ်လည်း၊ ၄အဆံး၌ကား၊သသည်ဘင်းခါး ွက်က့ဲသိ့ခါး၍၊သန်လျက် ှ င့်အမ ထက်၏။

၅သ၏ေြခတိ့သည် ေသြခင်းသိ့ဆင်း၍၊ သသွား ရာလမ်းသည် မရဏာ ိင်ငံသိ့ ေရာက်တတ်၏။

(Sheol h7585) ၆ သင်သည်အသက်လမ်းကိ မဆင်ြခင်ရေအာင်၊ သထံ့းစံဓေလ့တိ့သည်

တေ ွေ့ ွေ့ြပာင်းလဲသြဖင့် ၊ သင်သည် နားမလည် ိင်ရ။ ၇ သိ့ြဖစ်၍ ငါ့သားတိ၊့ ငါ့စကားကိ

နားေထာင် က ေလာ့။ ငါေဟာေြပာချက်တိ့ကိ မပယ်က ှ င့် ။ ၈ ထိသိ့ေသာမိန်းမကိ

ေဝးစွာေ ှ ာင်သွားေလာ့။ သေ့နရာတံခါးဝသိ့ မချဥ်း ှ င့် ။ ၉ သိ့မဟတ် သင်သည် ကိယ်ဂဏ်အသေရကိ

သ တပါး၌၎င်း၊ ကိယ်အသက်ကိ ကမ်းတမ်းေသာ သတိ့၌ ၎င်း အပ်လိမ့်မည်။ ၁၀

တပါးအမျိုးသားတိ့သည် သင်၏စည်းစိမ် ှ င့် ြပည့်ဝကလိမ့်မည်။ သင်လပ်၍ ရေသာဥစာသည် တပါး

အမျိုးသားအိမ်သိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၁ ေနာက်ဆံး၌သင့်အသား၊ သင့် ကိယ်ကာယ ေဆွးေြမ့ေသာအခါ၊

၁၂ ငါသည် သွန်သင်ြခင်းကိ မန်းေလ ပီတကား။ ဆံးမြခင်းကိ စိတ် ှ လံးထဲမှာ မထီမ့ဲြမင် ပေလ ပီ

တကား။ ၁၃ ငါ့ဆရာတိ့၏ စကားကိနားမေထာင်ဘဲ၊ ငါ့အား သွန်သင်ေသာ သတိ့၏စကားကိ

နားမခံဘဲေနေလပီ တကား။ ၁၄ စည်းေဝးေသာ ပရိတ်သတ်များအလယ်၌ ဒစ ိက်မျိုးကိ

ကန်စင်လသည်တိင်ေအာင် ငါ ပေလ ပီတကားဟ ြမည်တမ်းရလိမ့်မည်။ ၁၅ ကိယ်ဆိင်ေသာ ေရအိးကိ

သံး၍၊ ကိယ်ေရတွင်း ထဲက ထွက်ေသာ စမ်းေရကိ ေသာက်ေလာ့။ ၁၆သင်၏ စမ်းေရများြပား၍၊

လမ်းများအနားမှာ စီးေသာ ြမစ်များ ြဖစ်ေစေလာ့။ ၁၇တပါးအမျိုးသား ှ င့် ေပါင်းဘက်၍ မဆိင်ေစဘဲ၊

ကိယ်တပါးတည်းသာ ဆိင်ေစေလာ့။ ၁၈ သင်၏စမ်းေရတွင်း၌မဂလာ ှ ိေစ၍၊ အသက် အ ွယ်ပျိုစဥ်

ကာလ၊ ေပါင်းေဘာ်ေသာ မယား ှ င့်အတ ေပျာ်ေမွေ့လာ့။ ၁၉သသည်စံမက်တတ်ေသာ သမင်မ၊

ှ စ်လိဘွယ် ေသာ ဒရယ်မက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ သ၏သားြမတ်တိ့သည် သင်၏အလိဆ ကိ အစဥ်ေြပေစ၍၊

သကိ့ချစ်ေသာ စိတ် ှ င့် အစဥ်ယစ်မးလျက်ေနေလာ့။ ၂၀ ငါ့သား၊ သင်သည် အမျိုးပျက်ေသာမိန်းမ ှ င့်

အဘယ်ေကာင့် ယစ်မးသနည်း။ ြပည်တန်ဆာမ၏ ရင်ပတ်ကိအဘယ်ေကာင့် ဘက်ယမ်းသနည်း။ ၂၁

လသွားလာသမ ေသာ လမ်းတိ့သည် ထာဝရ ဘရားမျက်ေမှာက်ေတာ်၌ ှ ိ က၍၊ သွားလာသမ ေသာ

အြခင်းအရာတိ့ကိ စးစမ်းေတာ်မ၏။ ၂၂အဓမလသည် မိမိ ပေသာ ဒစ ိက်အြပစ်ြဖင့် ဘမ်းမိြခင်း၊

မိမိအြပစ် ကိးတိ့ြဖင့် ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ခံရ လိမ့်မည်။ ၂၃သသည်အလွန်မိက်ေသာေကာင့် မှားယွင်း၍၊

သွန်သင်ြခင်းကိ မခံရဘဲေသသွားရလိမ့်မည်။

၆
ငါ့သား၊ သင်သည် အေဆွခင်ပွန်းအတွက် အာမခံမိေသာ်၎င်း၊ သတပါး ှ င့်လက်ဝါးချင်း

ိက်မိ ေသာ်၎င်း၊ ၂ ကိယ် တ်ထွက်စကားြဖင့် ေကျာ်မိ ပီ။ ကိယ် ေြပာေသာစကားေကာင့်

အမေရာက်ေလ ပီ။ ၃ ငါ့သား၊ သင်သည် အေဆွခင်ပွန်းလက်သိ့ ေရာက်မိလ င်၊ ကိယ်ကိ တ်အ့ံေသာငှါ

အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်းဟမကား၊အေဆွခင်ပွန်းထံသိ့ သွား၍၊ ကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချလျက်သကိ့ ိးေဆာ်ေလာ့။

၄ အိပ်မေပျာ် ှ င့် ။ မျက်စိမိှတ်၍ မငိက် ှ င့် ။ ၅ မဆိးလက်မှ သမင်ဒရယ်ကိ၎င်း၊ ငှက်ကိ၎င်း

တ်ရသက့ဲသိ့ ကိယ်ကိ တ်ေလာ့။ ၆အချင်းလပျင်း၊ ပ ွက်ဆိတ်ထံသိ့သွား၍၊ သ၏အပအမတိ့ကိ

ဆင်ြခင်သြဖင့် ပညာ ှ ိေစေလာ့။ ၇ ပ ွတ်ဆိတ်သည်ဆရာမ ှ ိ ၊ ပ့ဲြပင်ေသာသမ ှ ိ၊ မင်းမ ှ ိဘဲလျက်၊

၈ ေ ွကာလ ှ င့် စပါးရိတ်ရာကာလ၌ မိမိ စားစရာအစာကိ ှ ာေဖွသိထားတတ်၏။ ၉ အိလပျင်း၊

သင်သည် အဘယ်မကာလပတ်လံး အိပ်လျက်ေနလိမ့်မည်နည်း။ အဘယ်ေသာ အခါ ိးလိမ့်မည်

နည်း။ ၁၀ ခဏအိပ်လျက်၊ ခဏေပျာ်လျက်၊ အိပ်ေပျာ် အ့ံေသာငှါ ခဏလက်ချင်းပိက်လျက်

ေနစဥ်တွင်၊ ၁၁ဆင်းရဲြခင်းသည် ခရီးသွားေသာ သက့ဲသိ့၎င်း၊ ဥစာ ပန်းတီးြခင်းသည် သရဲက့ဲသိ့၎င်း

ေရာက်လာ လိမ့်မည်။ ၁၂ ဆိးယတ်ေသာ သ ှ င့် မတရားေသာသသည် ေကာက်လိမ်ေသာ စကား၌

ကျင်လည်တတ်၏။ ၁၃ မျက်ေတာင်ခတ်လျက်၊ ေြခြဖင့် အမှတ်ေပး လျက်၊ လက်ေချာင်းတိ့ြဖင့်

သွန်သင်လျက် ပတတ်၏။ ၁၄ ေကာက်ေသာ စိတ်သေဘာ ှ င့် ြပည့် စံ၍၊ မေကာင်းေသာ

အ ကံကိ အစဥ် ကံစည်တတ်၏။ သတပါးချင်းရန်ေတွေ့စြခင်းငှါ ပတတ်၏။ ၁၅ ထိေကာင့်သသည်

အမှတ်တမ့ဲအမေရာက်၍၊ ကိးကွယ်စရာဘဲ ချက်ြခင်းကျိုးပ့ဲပျက်စီးရလိမ့်မည်။ ၁၆ထာဝရဘရား

မန်းေတာ်မေသာ အရာ ေြခာက် ပါးမက၊ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာေတာ်မေသာအရာ ခနစ်ပါး ဟမကား၊

၁၇ ေထာင်လားေသာ မျက် ှ ာတပါး၊ မသာ၌ ကျင် လည်ေသာ လ ာတပါး၊ အြပစ်မ ှ ိေသာသ၏

အသက်ကိ သတ်ေသာ လက်တပါး၊ ၁၈ မေကာင်းေသာ အ ကံကိ ကံစည်ေသာ ှ လံး

တပါး၊ အြပစ် ပရာသိ့ အလျင်အြမန် ေြပးတတ်ေသာ ေြခတပါး၊ ၁၉ မသာစကားကိေြပာ၍

မမှန်ေသာသက်ေသ တပါး၊ အေပါင်းအေဘာ်ချင်း ရန်ေတွေ့စြခင်းငှါ ပတတ် ေသာသတပါးတည်း။

၂၀ ငါ့သား၊ အဘ၏ပညတ်စကားကိ နားေထာင် ေလာ့။ အမိေပးေသာ တရားကိ မပယ် ှ င့် ။ ၂၁

ှ လံးေပ မှာ အ မဲချည်၍ လည်ပင်း၌ ဆဲွထား ေလာ့။ ၂၂ သင်သည် အြခားသိ့ သွားေသာအခါ၊

ထိပညတ် တရားသည် လမ်းြပလိမ့်မည်။ အိပ်ေသာအခါ သင့် ကိ ေစာင့် လိမ့်မည်။ ိးေသာအခါ

သင် ှ င့် တ်ဆက် လိမ့်မည်။ ၂၃ အေကာင်းမကား၊ ပညတ်ေတာ်သည် မီးခွက် ြဖစ်၏။

တရားေတာ်သည် အလင်းြဖစ်၏။ အြပစ်ကိ ြပတတ်ေသာ သဝါဒစကားသည် အသက်လမ်းြဖစ်၏။

၂၄ ဆိးေသာမိန်းမ ှ င့် ၎င်း၊ အမျိုးပျက်ေသာ မိန်းမ ေချာ့ေမာ့တတ်ေသာ တ် ှ င့် ၎င်းလွတ်ေစြခင်းငှါ၊

သင့် ကိ ေစာင့် ဘိ့ရာြဖစ်သတည်း။ ၂၅ ထိသိ့ေသာမိန်းမသည် အဆင်းလှေသာ်လည်း၊ တပ်မက်ေသာ

စိတ်မ ှ ိ ှ င့် ။ သသည် မျက်ခမ်းတိ့ြဖင့် သင့် ကိမေကျာ့မိေစ ှ င့် ။ ၂၆အေကာင်းမကား၊ ြပည်တန်ဆာမကိ

မီှဝဲေသာ ေယာက်ျားသည် ဆင်းရဲ၍၊ မန့်တလံးကိသာ ရတတ်၏။ ေမျာက်မထားေသာ မိန်းမသည်လည်း

ြမတ်ေသာအသက် ကိ ဘမ်းတတ်၏။ ၂၇ လသည်အဝတ်မေလာင်ဘဲ မီးကိ ပိက်ဘက် ိင်

သေလာ။ ၂၈ ေြခမေလာင်ဘဲမီးခဲေပ မှာ နင်း ိင်သေလာ။ ၂၉ သမ့ယားထံသိ့ဝင်ေသာသသည်

ထိနည်းတ ြဖစ်၏။ သမ့ယားကိ ြပစ်မှားေသာ သမည်သည်ကား၊ အြပစ် ှ င့် မကင်းမလွတ် ိင်ရာ၊

၃၀ မွတ်သိပ်ေသာ စိတ်ေြပေစြခင်းငှါ၊ ခိးေသာသ ပင် အြပစ်မလွတ်ရ။ ၃၁ ေတွမိ့လ င်

ခနစ်ဆြပန်ေပးရမည်။ ကိယ်အိမ်၌ ှ ိသမ ေသာ ဥစာတိ့ကိ ေလျာ်ရမည်။ ၃၂သမ့ယားကိြပစ်မှားေသာ

သသည် ဥာဏ်မ ှ ိ။ ထိသိ့ ပေသာ သသည် မိမိအသက်ကိ ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ၃၃ နာကျင်စွာ

ထိခိက်ြခင်း ှ င့် အသေရ တ်ချြခင်း ကိ ခံရလိမ့်မည်။ သ၏အ ှ က်ကဲွြခင်းသည် မေြပ ိင်။ ၃၄
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အေကာင်းမကား၊ ေယာက်ျားသည် မယားကိ မယံေသာစိတ် ှ ိလ င်၊ ြပင်းထန်စွာ အမျက်ထွက်တတ်၏။

အြပစ်ေပးချိန်ေရာက်ေသာအခါ သနားြခင်းမ ှ ိတတ်။ ၃၅ ေလျာ်ြပစ်ေငွမည်မ ကိ ပမာဏမ ပတတ်။

များစွာေသာ လက်ေဆာင်တိ့ကိေပးေသာ်လည်း စိတ် မေြပတတ်။

၇ ငါ့သား၊ ငါ့စကားကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်၍၊ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ သင်၌ သိထားေလာ့။ ၂ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်၍ အသက် ှ င် ေလာ့။ ငါေပးေသာတရားကိ ကိယ်မျက်ဆန်က့ဲသိ့ ေစာင့် ေလာ့။ ၃

သင်၏လက်ေချာင်းတိ့၌ ချည်ထား၍၊ သင်၏ ှ လံးအင်းစာရင်း၌ ေရးမှတ်ေလာ့။ ၄

ပညာကိကိယ် ှ မဟ၍၎င်း၊ ဥာဏ်ကိ ကိယ် ေပါက်ေဘာ်ဟ၍၎င်း ေခ ေလာ့။ ၅ သိ့ ပလ င်သတိ့သည်

အမျိုးပျက်ေသာမိန်းမ၊ တ် ှ င့် ေချာ့ေမာ့တတ်ေသာ ြပည်တန်ဆာမိန်းမလက်မှ သင့် ကိ

ကယ်တင် ကလိမ့်မည်။ ၆ ငါ့အိမ်ြပတင်း ွက် ကားမှ ငါ ကည့်၍ြမင်ရေသာ အမဟမကား၊ ၇

ဥာဏ်တိမ်ေသာ အမျိုးသားချင်းစကိ ငါ ကည့် စဥ်တွင်၊ ဥာဏ်မ ှ ိေသာ လပျိုတေယာက်သည်၊ ၈

ထိသိ့ေသာ မိန်းမေနရာလမ်းေထာင့် အနားသိ့ ေ ှ ာက်သွားသြဖင့် ၊ ၉ မိဃ်းချုပ်၍ ညဦးအချိန်၊

ညဥ့်နက်ေသာ အချိန် ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိမိန်းမေနရာ လမ်းသိ့ လိက်ေလ၏။ ၁၀ ြပည်တန်ဆာ

အဝတ်ကိဝတ်၍၊ ဆန်းြပားေသာ မိန်းမသည် ထိသကိ ကိဆိ၏။ ၁၁ ထိမိန်းမသည်

ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ခိင်မာေသာ စိတ်သေဘာ ှ ိ၏။ ကိယ်အိမ်၌မေန၊ လည်တတ်၏။ ၁၂ ခဏအိမ်ြပင်၊

ခဏလမ်းထဲမှာေနလျက်၊ လမ်း ေထာင့်အရပ်ရပ်၌ ေချာင်းေြမာင်း၍ကည့်တတ်၏။ ၁၃

ထိလပျိုကိေတွေ့သာအခါ၊ ရဲေသာမျက် ှ ာ ှ င့် ဘမ်းဘက်နမ်း ပ်လျက်၊ ၁၄ ငါ၌

မိဿဟာယပေဇာ်သကာ ှ ိ၏။ ယေန့ ငါ့ဂတိဝတ်ကိ ငါေြဖ ပီ။ ၁၅ ထိေကာင့်သင့် ကိ ကိဆိအ့ံေသာငှါ

ငါထွက် လာ ပီ။ သင့် မျက် ှ ာကိ ကိးစား ှ ာ၍ေတွ့ ပီ။ ၁၆ ငါ့ခတင်ကိချယ်လှယ်ေသာ

အိပ်ရာခင်း ှ င့် ၎င်း၊ အဲဂတုပိတ်ေချာ ှ င့် ၎င်း ြပင်ဆင် ပီ။ ၁၇ ငါ့ေမွရ့ာကိ မရန်၊ အေကျာ်၊

သစ် ကံပိး ှ င့် ထံ ပီ။ ၁၈ လာပါ၊ မိဃ်းလင်းသည်တိင်ေအာင် ကာမရာဂ စိတ်ကိ ေြဖကကန်အ့ံ။

ေမထန် ပ၍ ေမွေ့လျာ် ကကန်အ့ံ။ ၁၉ ငါ့အ ှ င်သည် အိမ်မှာမ ှ ိ။ ေငွအိတ်ကိ ေဆာင် လျက်ေဝးေသာ

အရပ်သိ့သွား ပီ။ ၂၀ ပဲွေနေ့ရာက်မှသာ ြပန်လာလိမ့်မည်ဟ၊ ၂၁ ချစ်ဘွယ်ေသာ စကား ှ င့် ထိသကိ

ေသွးေဆာင် ၍ ေချာ့ေမာ့တတ်ေသာ တ်ခမ်း ှ င့် ိင်သြဖင့် ၊ ၂၂ ွားသည်အေသခံရာသိ့

လိက်သက့ဲသိ့၎င်း၊ သမင်ဒရယ်သည် မိမိအသည်း၌ ြမားမထိးမီှတိင်ေအာင်၊ ဘမ်းမိရာထဲသိ့

ဝင်သက့ဲသိ့၎င်း၊ ၂၃ ငှက်သည် မိမိအသက်ဆံးေစြခင်းငှါ ေထာင် မှန်းကိမရိပ်မိဘဲ၊ ေကျာ့ကွင်းထဲသိ့

အလျင်အြမန် ဝင်သက့ဲသိ့၎င်း၊ လပျိုသည် ထိမိန်းမေနာက်သိ့ ချက်ြခင်း လိက်သွားတတ်၏။ ၂၄

သိ့ြဖစ်၍ ငါ့သားတိ၊့ ငါ့စကားကိနားေထာင်၍ ငါေဟာေြပာချက်တိ့ကိ မှတ်ကျံုး ကေလာ့။ ၂၅

ထိသိ့ေသာ မိန်းမေနရာလမ်းကိ စိတ်မင့ဲကွက် ှ င့် ။ သကျင်လည်ေသာ လမ်းခရီးသိ့ လဲ၍မလိက် ှ င့် ။

၂၆အေကာင်းမကား၊ သသည်စစ်သရဲအများတိ့ကိ လဲှေလ ပီ။ ခွန်အား ကီးေသာ သအများတိ့ကိ

သတ်ေလ ပီ။ ၂၇ သ၏အိမ်သည် ေသမင်း၏ဘံဗိမာန်သိ့ဆင်း၍၊ မရဏ ိင်ငံသိ့

ေရာက်ေသာလမ်းြဖစ်၏။ (Sheol h7585)

၈ ဥာဏ်ပညာသည်ေခ ၍ မိမိအသံကိလင့်သည် မဟတ်ေလာ။ ၂ ြမင့် ေသာအရပ်ထိပ်၌၎င်း၊

လမ်းခရီးအနား၌ ၎င်းရပ်ေန၏။ ၃ ကီးေသာတံခါးဝ၊ မိတံ့ခါး၊ အိမ်တံခါးဝမှာ

ေကးေကာ်၍၊ ၄ အချင်းလတိ၊့ သင်တိ့အားငါေခ ၏။ လသားတိ့ အား အသံကိ ငါလင့်၏။ ၅

ဥာဏ်တိမ်ေသာသတိ၊့ ပညာတရားကိ နား လည်ကေလာ့။ လမိက်တိ၊့ ထိးထွင်းေသာ ဥာဏ် ှ ိ က

ေလာ့။ ၆ နားေထာင် က။ ြမတ်ေသာစကားကိ ငါေြပာ မည်။ မှန်ေသာတရားစကားကိ

ငါ တ် မက်မည်။ ၇ ငါ့ တ်ထွက်စကားသည် သမာတရား ှ င့်သာ ဆိင်၍၊ ငါ့ တ်ခမ်းတိ့သည်

ဒစ ိက်ကိ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာ၏။ ၈ ငါေဟာေြပာသမ ေသာ စကားတိ့သည် ေြဖာင့် မတ်၍၊

ေကာက်ေသာသေဘာ၊ ေဖာက်ြပန်ေသာသေဘာ ှ င့် ကင်းစင် က၏။ ၉ နားလည်ေသာသ၌

အလံးစံ ှ င်းလင်း၍၊ ပညာကိရေသာ သတိ့အား ဟတ်မှန် က၏။ ၁၀ ေငွအရင်၊ ငါ့နည်းကိ၎င်း၊

ြမတ်ေသာေ အရင်၊ ပညာအတတ်ကိ၎င်း ခံယကေလာ့။ ၁၁ အေကာင်းမကား၊ ပညာသည်

ပတြမားထက် သာ၍ြမတ်၏။ ှ စ်သက်ဘွယ်သမ ေသာ အရာတိ့သည် ထိရတနာကိ မ ပိင် ိင် က။ ၁၂

ငါ့ဥာဏ်ပညာသည် သမာသတိ ှ င့် ေပါင်း၍၊ လိမာေသာ သိပံ အတတ်များကိ ေဘာ်တတ်၏။ ၁၃

ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသေဘာကား၊ ဒစ ိက်ကိမန်းေသာသေဘာတည်း။ မာနေထာင်လား

ြခင်း၊ ေစာ်ကားြခင်း၊ မေကာင်းေသာ လမ်းသိ့လိက်ြခင်း၊ ေကာက်ေသာစကားြဖင့် ေြပာဆိြခင်းတိ့ကိ

ငါမန်း၏။ ၁၄ အကံေပး ိင်ေသာ အခွင့် ှ င့် ပညာရတနာသည် ငါ၌ ှ ိ၏။ ငါသည်ဥာဏ်ြဖစ်၍

အစွမ်းသတိ ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ၁၅ ငါ့အားြဖင့် ှ င်ဘရင်တိ့သည် စိးစံရေသာ အခွင့် ၊ မင်းအရာ ှ ိတိ့သည်

ဆံးြဖတ်ရေသာ အခွင့် ှ ိ က၏။ ၁၆ ငါ့အားြဖင့် မင်းသား၊ မးမတ်၊ တရားသ ကီး အေပါင်းတိ့သည်

အစိးရေသာအခွင့် ှ ိ က၏။ ၁၇ ငါ့ကိချစ်ေသာ သတိ့ကိ ငါချစ်၏။ ငါ့ကိ ကိးစား ၍

ှ ာေသာသတိ့သည် ေတွတ့တ်က၏။ ၁၈ ငါ၌စည်းစိမ် ှ င့် ဂဏ်အသေရ ှ ိ၏။ မဲေသာ စည်းစိမ် ှ င့်

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းပါရမီ ှ ိ၏။ ၁၉ ငါေပးေသာအကျိုးသည် ေ ထက်မက၊ ေ စင် ထက်သာ၍ြမတ်၏။

ငါေကာင့် ရေသာအခွန်ဘ ာသည် ေငွေတာ်ထက်သာ၍ ြမတ်၏။ ၂၀ ငါသည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းလမ်း၊

တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်းလမ်းအလယ်၌ ေ ှ ာက်သွားသည်ြဖစ်၍၊ ၂၁ ငါ့ကိချစ်ေသာ သတိ့သည်

အေမွခံရေသာ အခွင့် ှ င့် ၊ သတိ့ဘ ာတိက်ြပည့်ဝေစေသာ အခွင့် ကိ ငါေပးတတ်၏။ ၂၂

ထာဝရဘရားသည် ေ ှ းအမေတာ်ကိ မ ပမီှ ထွက် ကေတာ်မစကပင် ငါ့ကိ ပိင်ေတာ်မ၏။ ၂၃

ေြမ ကီးမြဖစ်မီှ၊ ေ ှ ့ဦးစွာေသာ ကာလ၊ အန ကာလမှစ၍ ငါသည် ဘိသိက်ခံ ပီ။ ၂၄

နက်နဲေသာပင်လယ်မြဖစ်၊ ေရ ှ င့် ကယ်ဝေသာ စမ်းေရတွင်းမြဖစ်မီှ ငါ့ကိြဖစ်ဘွားေစေတာ်မ၏။

၂၅ ေတာင် ကီးမတည်၊ ေတာင်ငယ်မြဖစ်မီှ၊ ၂၆ ေြမ ကီး ှ င့်လယ်ေတာများကိ မဖန်ဆင်း၊ အဦး

ဆံးေသာ ေြမမန့်ကိမ မဖန်ဆင်းမီှ၊ ငါ့ကိြဖစ်ဘွားေစ ေတာ်မ၏။ ၂၇ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ

ြပင်ေတာ်မေသာ အခါငါ ှ ိ ၏။ သမဒရာမျက် ှ ာကိ ကန့်ကွက်ေသာအမ၊ ၂၈အထက်မိဃ်းတိမ်ကိ

တည်ေစေသာအမ၊ နက်နဲ ေသာအရပ်၌ စမ်းေရေပါက်တိ့ကိ ခိင်ခ့ံေစေသာအမ၊ ၂၉ သမဒရာ၌

ကန့်ကွက်ေသာအပိင်းအြခားကိ ေရ မလမ်းရမည်အေကာင်း စီရင်ေသာအမ၊ ေြမ ကီးတိက်

ြမစ်တည်ေသာအမတိ့ကိ ပီးစီးေစေတာ်မေသာအခါ၊ ၃၀ ငါသည်ေကးေမွးေတာ်မေသာသားက့ဲသိ၊့

အထံေတာ်ပါးတွင် ေန၍၊အစဥ်မြပတ်ေမွေ့လျာ်ေတာ်မရာ ြဖစ်၏။ ေ ှ ေ့တာ်၌အစဥ် မြပတ် ကစားလျက်၊

၃၁ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ေြမ ကီးတြပင်လံးတွင် င်လန်းလျက်၊ လသားတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်၍

ေပျာ်ပါးလျက် ေန၏။ ၃၂ သိ့ြဖစ်၍ ငါ့သားတိ၊့ငါ့စကားကိ နားေထာင် က ေလာ့။ ငါ၏လမ်းများကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၃၃ ငါဆံးမြခင်းကိ မပယ်က ှ င့် ။ နားေထာင်၍

ပညာ ှ ိ ကေလာ့။ ၃၄ ငါ့စကားကိကား၍ ငါ့တံခါးနားမှာ ေနတိ့င်း ေစာင့်လျက်၊ တံခါးတိင်နားမှာ

ေြမာ်လင့်လျက်ေနေသာ သသည်မဂလာ ှ ိ၏။ ၃၅ ငါ့ကိ ှ ာ၍ေတွေ့သာသသည်အသက်ကိေတွ၏့။

ထာဝရဘရား၏ေကျးဇးေတာ်ကိလည်းခံရ၏။ ၃၆ ငါ့ကိြပစ်မှားေသာ သမကား၊ မိမိအသက်

ဝိညာဥ်ကိြပစ်မှား၏။ ငါ့ကိမန်းေသာသအေပါင်းတိ့သည် ေသြခင်းကိချစ်က၏။

၉ ဥာဏ်ပညာသည်အိမ်တိင်ခနစ်တိင်ကိခတ်၍၊ မိမိေနရာအိမ်ကိ ေဆာက်ေလ ပီ။ ၂

သ၏အေကာင်များကိသတ်၍၊ စပျစ်ရည်ကိ ေဘာ် ပီးမှ စားပဲွကိ ခင်းေလ ပီ။ ၃

ကန်မတိ့ကိေစလတ်၍၊ မိတွ့င် အြမင့် ဆံးေသာ အရပ်တိ့၌ ေကးေကာ်ေလသည်ကား၊ ၄

ဥာဏ်တိမ်ေသာသသည် ဤအရပ်သိ့ဝင်ေစ။ အိပညာမ ှ ိေသာသ၊ ၅လာေလာ့။ ငါ့မန့်ကိစားေလာ့။

ငါေဘာ်ေသာ စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်ေလာ့။ ၆ မိက်ေသာသကိ ေ ှ ာင်၍ အသက်ချမ်း သာရ

ေလာ့။ ပညာလမ်းသိ့လိက်ေလာ့ဟဆိသတည်း။ ၇ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသကိ ဆံးမေသာသသည်

အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ၎င်း၊ လဆိးကိအြပစ်ြပေသာ သသည် က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ၎င်း ခံရလိမ့်မည်။ ၈

မထီမ့ဲြမင် ပေသာ သကိမဆံးမ ှ င့် ။ သင့် ကိ မန်းလိမ့်မည်။ ပညာ ှ ိကိအြပစ်ြပေလာ့။ သသည် သင့် ကိ

ချစ်လိမ့်မည်။ ၉ ပညာ ှ ိေသာ သကိဆံးမလ င်၊ သသည် သာ၍ ပညာ ှ ိလိမ့်မည်။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ

သွန်သင်လ င်၊ သသည် သိပံအတတ်တိးပွါးလိမ့်မည်။ ၁၀ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ သေဘာ

သည် ပညာ၏မလအြမစ် ြဖစ်၏။ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ ဘရားကိသိက မ်းေသာ သေဘာသည်

ဥာဏ်ြဖစ်၏။ ၁၁အေကာင်းမကား၊ ငါ့ကိအမီှ ပ၍၊ သင်၏ ေနရ့က်ကာလ ှ င့် အသတ်အပိင်းအြခား

ှ စ်ေပါင်း ကာလ တိးပွါးလိမ့်မည်။ ၁၂သင်သည်ပညာ ှ ိလ င်၊ ကိယ်တိင်အကျိုးကိ ခံရ လိမ့်မည်။

မထီမ့ဲ ပလ င် ကိယ်တိင်သာအြပစ်ကိ ခံရလိမ့် မည်။ ၁၃ မိက်ေသာမိန်းမသည် စကားသံကျယ်၍

ဥာဏ် တိမ်သြဖင့် အလ င်းမသိတတ်။ ၁၄ မိမိအိမ်တံခါးနားတွင် မိ ့ြမင့် ရာအရပ် အေနအထိင်ေပ မှာ

ထိင်လျက်၊ ၁၅လမ်း၌တည့်တည့် ခရီးသွားေသာ သတိ့ကိ ေခ ၍၊ ၁၆ ဥာဏ်တိမ်ေသာ သသည်

ဤအရပ်သိ့ဝင်ေစ။ အိပညာမ ှ ိေသာသ၊ ၁၇ ခိးေသာေရသည် ချို၏။ တိတ်ဆိတ်စွာစား ေသာမန့်လည်း

မိန်သည်ဟ ဆိတတ်၏။ ၁၈ ထိအရပ်၌ သချုင်းသား ှ ိေ ကာင်း၊ ထိမိန်းမ၏ ဧည့်သည်တိ့သည်

မရဏ ိင်ငံအနက်ဆံး၌ေနေကာင်း ကိ ထိေယာက်ျားသည်မသိမမှတ်။ (Sheol h7585)

၁၀ ေ ှ ာလမန်မင်း၏ သတံစကားဟမကား၊ ပညာ ှ ိေသာသားသည်

အဘဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေကာင်း၊ မိက် ေသာသားမကား၊ အမိဝမ်းနည်းြခင်းအေကာင်းကိ

ြဖစ်ေစတတ်၏။ ၂ မတရားေသာဥစာဘ ာသည် အကျိုးမ ှ ိ။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းပါရမီမကား၊ ေသြခင်းမှ

ကယ်တင်တတ် ၏။ ၃ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သကိငတ်၍ ေသေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘရားသည်

အခွင့် ေပးေတာ်မမ။ မတရားေသာ သတိ့၏ အဓမအမကိကား ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၄

ပျင်းရိေသာသသည် ဆင်းရဲြခင်း၊ လံလ့ဝိရိယ ှ ိေသာသသည် ကယ်ဝြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်၏။ ၅

အသီးသီးေသာအချိန်၌ သိမ်းယေသာသသည် ပညာ ှ ိေသာသား ြဖစ်၏။ စပါးရိတ်ရာကာလ၌ အိပ်

တတ်ေသာသမကား၊ အ ှ က်ခဲွတတ်ေသာသားြဖစ်၏။ ၆တရားေသာသ၏ေခါင်းေပ မှာ မဂလာ သက်

ေရာက်တတ်၏။ မတရားေသာသ၏ တ်ကိကား ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းအြပစ်သည် ပိတ်လိမ့်မည်။ ၇

တရားေသာသကိ ေအာက်ေမ့ေသာအခါ ေကာင်း ကီးေပးတတ်၏။ မတရားေသာသ၏နာမမကား

ပပ်ပျက်တတ်၏။ ၈ လိမာေသာသသည် ပညတ်တရားကိ ခံတတ်၏။ ၉ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းလမ်းသိ့
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လိက်ေသာသသည် အနင်းမှန်လိမ့်မည်။ ေကာက်ေသာလမ်းသိ့လိက်ေသာ သမကား၊

သေဘာထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ၁၀ မျက်စိမိှတ်ေသာသသည် စိတ်ကိပေစတတ်၏။ စကားများေသာ

လမိက်မကားဆံး ံ းတတ်၏။ ၁၁ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ တ်သည် အသက်ေရ တွင်းြဖစ်၏။

မတရားေသာသ၏ တ်ကိကား၊ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းအြပစ်သည် ပိတ်လိမ့်မည်။ ၁၂ မန်းေသာစိတ်သည်

ရန်ေတွရ့ာသိ့ တိက်တွန်း တတ်၏။ ချစ်ေသာ စိတ်မကား၊ ခပ်သိမ်းေသာ အြပစ် တိ့ကိ ဖံးအပ်တတ်၏။

၁၃ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသသည် ပညာစကားကိ ေြပာတတ်၏။ ဥာဏ်မ့ဲေသာသ၏ေကျာအဘိ့မကား

ကိမ်လံး ှ ိ၏။ ၁၄ ပညာ ှ ိေသာသတိ့သည် ကားသိေသာအရာကိ သိမ်းထားတတ်၏။

မိက်ေသာသ၏ တ်မကား၊ အကျိုး နည်းြခင်း ှ င့် နီးစပ်၏။ ၁၅ ေငွရတတ်ေသာသ၏ စည်းစိမ်သည်

သ၏ခိင်ခ့ံ ေသာ မိ ့ြဖစ်၏။ ဆင်းရဲသားတိ့၏ဆင်းရဲြခင်းမကား၊ သတိ့၏ အကျိုးနည်းေကာင်းြဖစ်၏။

၁၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏အလပ်အကိင်သည် အသက် ှ င့် ၎င်း၊ မတရားေသာသ၏ အကျိုးစီးပွါးသည်

အြပစ် ှ င့် ၎င်း ယှဥ်၏။ ၁၇ နည်းဥပေဒသကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာသသည် အသက်လမ်းသိ့

လိက်တတ်၏။ ဆံးမြခင်းကိ ြငင်းပယ် ေသာသမကား လမ်းလဲွတတ်၏။ ၁၈အ ငိးဖဲွေ့သာသေဘာကိ

မသာ တ်ခမ်းြဖင့် ဖံးထားေသာသ၊ သအ့သေရပျက်ေအာင် ေြပာတတ်ေသာ သသည်

မိက်ေသာသေဘာ ှ ိ၏။ ၁၉ စကားများေသာအားြဖင့် အြပစ်ပါတတ်၏။ မိမိ တ်ကိ ချုပ်တည်းေသာ

သမကား ပညာ ှ ိ၏။ ၂၀ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏လ ာသည် ေငွစင် ှ င့်တ ၏။ ဆိးေသာသ ၏

ှ လံးမကား အဘိးမထိက်။ ၂၁ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သ၏ တ်ခမ်းတိ့သည် လအ များကိ ေကးတတ်၏။

မိက်ေသာသတိ့မကား၊ ဥာဏ်မ ှ ိေသာေကာင့် ေသကလိမ့် မည်။ ၂၂ ထာဝရဘရား၏

ေကာင်း ကီးမဂလာသည် စည်းစိမ်ကိြဖစ်ေစ တတ်၏။ ထိစည်းစိမ် ှ င့်လည်း၊ ဝမ်း

နည်းြခင်းအေကာင်းကိ ေရာေ ှ ာ ေတာ်မမ။ ၂၃ မိက်ေသာသသည် အြပစ် ပရာ၌ ေပျာ်ေမွ ့တတ်၏။

ဥာဏ်ေကာင်းေသာသမကား ဆင်ြခင်တတ်၏။ ၂၄ မတရားေသာသေကာက်တတ်ေသာ အမသည်

သအ့ေပ သိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ ေတာင့်တေသာ အကျိုးကိကား၊ ဘရားသခင်

ေပးေတာ်မ မည်။ ၂၅ မတရားေသာသသည် လွန်သွားေသာ ေလေဘွ က့ဲသိ့ ေပျာက်တတ်၏။

ေြဖာင့် မတ်ေသာသမကား၊ မဲြမံ ေသာ တိက်ြမစ်ြဖစ်၏။ ၂၆ ပံးရည်သည်သွား၌၎င်း၊ မီးခိးသည်

မျက်စိ၌ ၎င်း ြဖစ်သက့ဲသိ၊့ ပျင်းရိေသာသသည် ေစလတ်ေသာ သ၌ြဖစ်၏။ ၂၇

ထာဝရဘရားကိေကာက် ွံ ေ့သာ သေဘာသည် အသက်တာကိ ှ ည်ေစတတ်၏။ မတရားေသာ သ၏

ှ စ်ေပါင်းကာလမကား တိတတ်၏။ ၂၈ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ ေြမာ်လင့် ြခင်းသည်

ဝမ်းေြမာက်စရာအေကာင်းြဖစ်၏။ ဆိးေသာသ၏ ေြမာ်လင့် ြခင်းမကား ေပျာက်ပျက်လိမ့်မည်။ ၂၉

ထာဝရဘရား၏ တရားလမ်းသည် ေြဖာင့် မတ် ေသာသ ခိင်ခ့ံြခင်းအေကာင်း ြဖစ်၏။ မတရားသြဖင့်

ကျင့် ေသာသတိ့မကား၊ ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ရက လိမ့်မည်။ ၃၀ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည်

အစဥ်မြပတ်ေနရာမှ မေ ွရ့။ မတရားေသာသမကား၊ ေြမေပ မှာ အတည် မကျရ။ ၃၁

ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ တ်မှပညာစကား ထွက် တတ်၏။ ေကာက်လိမ်ေသာလ ာမကား၊ အြဖတ်ခံရ

လိမ့်မည်။ ၃၂ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ တ်ခမ်းတိ့သည် ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ အရာကိ သိက မ်းတတ်၏။

မတရား ေသာ သတိ့မကား၊ ဆန့်ကျင်ေသာ စကားကိ ေြပာတတ် က၏။

၁၁ မမှန်ေသာချိန်ခွင်သည် ထာဝရဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မဘွယ်၊ မှန်ေသာအေလးမကား၊

ှ စ်သက် ေတာ်မဘွယ်ြဖစ်၏။ ၂ မာနေထာင်လားေသာအခါ အ ှ က်ကဲွြခင်း

ြဖစ်တတ်၏။ စိတ် ှ ိမ့်ချေသာသတိ့၌ကား ပညာ ှ ိ၏။ ၃ ေြဖာင့် ေသာသေဘာသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သတိ့ကိပ့ဲြပင်တတ်၏။ ေကာက်ေသာသေဘာမကား၊ လွန်ကျူးေသာသတိ့ကိ ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ၄

အမျက်ေဒါသထွက်ေသာကာလ၌ စည်းစိမ် ဥစာသည် အကျိုးမေပး ိင်။ေြဖာင့် မတ်ြခင်းပါရမီမကား၊

ေသြခင်းမှကယ်တင်တတ်၏။ ၅ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ပါရမီသည်စံလင်ေသာသတိ့ကိ ပ့ဲြပင်တတ်၏။

မတရားေသာသမကား၊ မိမိမတရားေသာ အမအားြဖင့် ဆံး ံ းတတ်၏။ ၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သတိ့၏ေြဖာင့် မတ်ေသာ သေဘာသည် သတိ့ကိကယ်တင်တတ်၏။ လွန်ကျူးေသာ သတိ့မကား၊

မိမိတိ့အဓမ၌ ေကျာ့မိတတ်က၏။ ၇ ဆိးေသာသသည် ေသေသာအခါ ေြမာ်လင့် ြခင်း

ပျက်တတ်၏။ မတရားေသာသ၏ေတာင့်တြခင်းလည်း ပျက်တတ်၏။ ၈ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည်

ဒကထဲက ထွက် ေြမာက်၍၊ သကိ့ယ်စား မတရားေသာသခံရ၏။ ၉ အဓမလသည်

မိမိ တ်ြဖင့် မိမိအိမ်နီးချင်းကိ ဖျက်တတ်၏။ တရားေသာသမကား၊ ပညာအတတ် အားြဖင့်

အမလွတ်တတ်၏။ ၁၀တရားေသာသသည် ေကာင်းစားေသာအခါ တ မိလံ့း ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။

မတရားေသာသသည် ဆံး ံ းေသာအခါမကား၊ ေကးေကာ်ြခင်း ှ ိ၏။ ၁၁ တရားေသာသသည်

ေကာင်း ကီးေပးေသာ အားြဖင့် သ၏ေနရာ မိသ့ည် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့၎င်း၊ မတရားေသာ

သ၏ တ်ြဖင့် ဖိဖျက်ြခင်းသိ့၎င်း ေရာက် တတ်၏။ ၁၂ ပညာမ့ဲေသာသသည် မိမိအိမ်နီးချင်းကိ

မထီမ့ဲြမင် ပတတ်၏။ဥာဏ်ေကာင်းေသာသမကား၊ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနတတ်၏။ ၁၃လည်၍စကားများစွာ

ေြပာတတ်ေသာသသည် လ ို ့ဝှက်အပ်ေသာအရာကိ ေဘာ်ြပတတ်၏။ သစာေစာင့် ေသာသမကာ၊

ဝှက်ထားတတ်၏။ ၁၄ အကံေပး ိင်ေသာ ဥာဏ်မ ှ ိလ င် ြပည်သားတိ့ သည် ံ းတတ်၏။

အ ကံေပး ိင်ေသာသ အများ ှ ိလ င် မကား၊ ေဘးလွတ်တတ်၏။ ၁၅ အကမ်းမဝင်ေသာသ၏

အမ၌အာမခံေသာ သသည် အလွန်နာလိမ့်မည်။ လက်ဝါးချင်း ိက်ေသာ အမ ကိ မန်းေသာသမကား၊

စိးရိမ်စရာမ ှ ိ။ ၁၆ ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာမိန်းမသည် ဂဏ်အသေရ ကိ၎င်း၊ ခွန်အား ကီးေသာ

ေယာက်ျားသည် စည်းစိမ်ကိ ၎င်း ရတတ်၏။ ၁၇ သနားတတ်ေသာသသည် မိမိကိယ်၌

ေကျးဇး ပတတ်၏။ ကမ်း ကတ်ေသာသမကား၊ မိမိကိယ်ကိပင် ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်၏။ ၁၈

မတရားေသာသပေသာ အမသည် အ မဲ မတည်တတ်။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားမျိုးေစ့ကိ ကဲေသာ

သမကား၊ မဲြမံေသာ အကျိုးကိခံရလိမ့်မည်။ ၁၉ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားသည် အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့်

ဆိင်သက့ဲသိ၊့ ဒစ ိက်ကိလိက် ှ ာေသာသသည်လည်း၊ မိမိေသြခင်းတိင်ေအာင် လိက် ှ ာတတ်၏။ ၂၀

သေဘာေကာက်ေသာသတိ့ကိ ထာဝရဘရား သည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ေြဖာင့် ေသာလမ်းသိ့

လိက်ေသာ သတိ့ကိကား၊ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၂၁ လဆိးတိ့သည် အသင်းဖဲွေ့သာ်လည်း၊

အြပစ် ဒဏ် ှ င့် မလွတ်ရက။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့၏ အမျိုး အ ယ်မကား လွတ်ရ၏။ ၂၂

သမာသတိမ ှ ိ၊ အဆင်းလှေသာ မိန်းမသည် ဝက်မ ှ ာေခါင်းဖျား၌တပ်ေသာ ေ တန်ဆာ ှ င့်တ၏။ ၂၃

ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ြမတ်ေသာအရာကိ သာေတာင့်တတတ်၏။ မတရားေသာသေြမာ်လင့် ေသာ

အရာမကား၊ ေဒါသအမျက် ှ င့် ဆိင်သတည်း။ ၂၄ စွန့် ကဲေသာ်လည်း ဥစာတိးပွါး တတ်ေသာ

သ ှ ိ၏။ အေထာက်မတန်စသိမ်း၍ ဆင်းရဲြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်ေသာ သလည်း ှ ိ၏။ ၂၅

စွန့် ကဲတတ်ေသာသသည် ကယ်ဝလိမ့်မည်။ သတပါးကိ ေရေလာင်းေသာ သသည် ကိယ်တိင်

ေရေလာင်းြခင်း အကျိုး ကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၂၆ စပါးကိသိထားေသာ သသည် လများကျိန်ဆဲ

ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ေရာင်းချေသာသ၏ေခါင်း၌မကား၊ ေကာင်း ကီးမဂလာ ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၇

ေကာင်းေသာအရာကိ ကိးစား၍ ှ ာေသာ သသည် ေကျးဇးကိ ခံရလိမ့်မည်။ သအ့ကျိုးကိဖျက်ြခင်းငှါ

ှ ာ ကံေသာသမကား၊ ကိယ်အကျိုးပျက်ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၈ မိမိစည်းစိမ်ကိ ကိးစားေသာသသည်

ံ းလိမ့် မည်။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သမကား၊ သစ်ခက်က့ဲသိ့ စိမ်း လန်းလိမ့်မည်။ ၂၉

မိမိအိမ်ကိေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ သသည် ေလကိ အေမွခံရလိမ့်မည်။ မိက်ေသာသသည်လည်း၊ လိမာေသာ

သထံ၌ ကန်ခံရလိမ့်မည်။ ၃၀ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ သီးေသာ အသီးသည် အသက်ပင်အသီးြဖစ်၏။

သတပါးတိ့၏ စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ရေသာသသည်လည်း ပညာ ှ ိြဖစ်၏။ ၃၁ ေြဖာင့် မတ်ေသာသေသာ်လည်း

ေြမ ကီးေပ မှာ အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံရ၏။ မတရားေသာသ ှ င့် အြပစ် ထင် ှ ားေသာသကိမကား၊

အဘယ်ဆိဘွယ်ရာ ှ ိသနည်း။

၁၂ နည်းဥပေဒကိ ခံချင်ေသာသသည် ပညာ အတတ်ကိ ှ စ်သက်၏။ ဆံးမြခင်းကိမန်းေသာ

သမကား၊ တိရစာန်သေဘာ ှ ိ၏။ ၂ သေတာ်ေကာင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

မျက် ှ ာရတတ်၏။ မေကာင်းေသာအ ကံကိ ကံစည်ေသာ သမကား၊ အြပစ်စီရင်ေတာ်မြခင်းကိ

ခံရ၏။ ၃လသည်ဒစ ိက်အားြဖင့် မဲြမံြခင်းသိ့ မေရာက် ရာ။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏အြမစ်မကား

မေ ွရ့ာ။ ၄ သီလ ှ ိေသာ မိန်းမသည် မိမိလင်၌ ဦးရစ်သရဖ ြဖစ်၏။ အ ှ က်ခဲွတတ်ေသာ

မိန်းမမကား၊ လင်၏အ ိး တိ့၌ ေဆွးေြမ့ြခင်းက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၅ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သ၏အ ကံသည်

ေြဖာင့်၏။ မတရားေသာသေပးေသာ အ ကံမကား မသာြဖစ်၏။ ၆ မတရားေသာသ၏စကားသည်

သအ့သက်ကိ သတ်ြခင်းငှါ ေစာင်းေြမာင်းတတ်၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သ၏ တ်မကား၊ သတပါးတိ့ကိ

ကယ် တ်တတ်၏။ ၇ မတရားေသာ သ၏အိမ်သည် ပိလဲေပျာက် ပျက်ြခင်း၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏

အိမ်မကား၊ အ မဲတည် ြခင်း ှ ိတတ်၏။ ၈လသည်ဥာဏ်ပညာ ှ ိသည်အတိင်း ချီးမွမ်းြခင်း ကိခံရ၏။

သေဘာေကာက်ေသာ သမကား၊ မထီမ့ဲြမင် ပြခင်းကိ ခံရ၏။ ၉ စားစရာမ ှ ိဘဲ ဝါ ကားေသာသထက်၊

အသေရ မ ှ ိ၊ ကိယ်အလပ်ကိလပ်ရေသာ သသည်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၁၀ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည်

မိမိတိရစာန်အသက် ကိ ှ ေြမာတတ်၏။ မတရားေသာသမကား၊ က ဏာ အရာ၌ပင်

ကမ်း ကတ်တတ်၏။ ၁၁ မိမိလယ်ယာကိ လပ်ေသာသသည် ဝစွာစားရ ၏။ အချည်း ှ ီးေသာအမကိ

ေစာင့် ေသာသမကား၊ ဥာဏ်ချို တ့ဲ့၏။ ၁၂ မတရားေသာသသည် လဆိးသံးတတ်ေသာ ေကျာ့ကွင်းကိ

အလိ ှ ိ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သ၏အြမစ် မကား၊ အသီးကိသီးတတ်၏။ ၁၃ စကားလွန်ကျူးရာတွင်

ဆိးေသာေကျာ့ကွင်း ှ ိ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသမကား၊ အမထဲက ထေြမာက် တတ်၏။ ၁၄

လသည်မိမိ တ်ခမ်းအသီးကိ ဝစွာစားရ၏။ မိမိလက်လပ်ရာ အကျိုးအြပစ်ကိလည်း ခံရ၏။ ၁၅

မိက်ေသာသသည် မိမိ ပေသာအမကိ မှန်သည် ဟ ထင်တတ်၏။ အ ကံေပးေသာစကားကိ

နားေထာင် ေသာ သမကားပညာ ှ ိ၏။ ၁၆ မိက်ေသာသ၏ အမျက်ေဒါသသည် ချက်ြခင်း

ထင် ှ ားတတ်၏။ ပညာသတိ ှ ိေသာသမကား၊ ှ က်စရာ အမကိ ဖံးတတ်၏။ ၁၇ မှန်ေသာစကားကိ

ေြပာေသာသသည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား၊ မမှန်ေသာသက်ေသကိ ခံေသာသမကား၊ မသာတရားကိ

ြပသတတ်၏။ ၁၈ သန်လျက် ှ င့် ထိးသက့ဲသိ့ စကားေြပာတတ် ေသာ လတချို ့ ှ ိ၏။

ပညာ ှ ိတိ့၏ လ ာမကား အနာကိ ပင် ေပျာက်ေစတတ်၏။ ၁၉ သစာ တ်ခမ်းသည်
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အစဥ်အ မဲတည်၏။ မသာ လ ာမကား ခဏသာတည်၏။ ၂၀ မေကာင်းေသာအ ကံကိ

ကံေသာသတိ့၏ စိတ် ထဲမှာ လှည့် စားတတ်ေသာသေဘာ ှ ိ၏။ ရန်ေြပေစြခင်း ငှါ အ ကံေပးေသာ

သတိ့၌ကား၊ ဝမ်းေြမာက်စရာ အေကာင်း ှ ိ၏။ ၂၁ တရားေသာသ၌ အမဂလာမေရာက်ရာ။

မတရားေသာ သမကား၊ အမဂလာ ှ င့် ြပည်ဝရလိမ့်မည်။ ၂၂ မသာသံးေသာ တ်ခမ်းသည်

ထာဝရဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မဘွယ်ြဖစ်၏။ သစာတရားကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာသတိ့မကား၊

ှ စ်သက်ေတာ်မဘွယ် ြဖစ် က ၏။ ၂၃ ပညာသတိ ှ ိေသာသသည် မိမိသိေသာအရာ ကိပင်

ထိမ်ဝှက်တတ်၏။ မိက်ေသာသမကား၊ မိမိစိတ် အလိအေလျာက်မိက်ေသာသေဘာကိ ထင် ှ ားြပတတ်

၏။ ၂၄ လံလ့ဝိရိယ ပေသာသသည် အစိးရတတ်၏။ ပျင်းရိေသာသမကား၊ အခွန်ေပးရ၏။ ၂၅

ဝမ်းနည်းြခင်းအေကာင်းသည် ိးငယ်ေစ တတ်၏။ ေကာင်းေသာစကားမကား၊ င်လန်းေစတတ်

၏။ ၂၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် အိမ်နီးချင်းကိ လမ်း ြပတတ်၏။ မတရားေသာသလိက်ေသာ

လမ်းမကား၊ သကိ့ပင် လှည့် စားတတ်၏။ ၂၇ ပျင်းရိေသာသသည် မဆိးလပ်ေသာ်လည်း၊ ဘမ်း

ရေသာအေကာင်ကိ ကင်၍မစားရ။ လံလ့ဝိရိယ ပေသာသ၏ ဥစာမကား၊ အဘိးထိက်ေပ၏။ ၂၈

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားလမ်း၌ ေသေဘးမ ှ ိ ၊ အသက်ချမ်းသာလမ်း ြဖစ်၏။

၁၃ ပညာ ှ ိေသာသားသည် အဘ၏သွန်သင်ြခင်း ကိ နားေထာင်တတ်၏။

မထီမ့ဲြမင် ပေသာသားမကား၊ အြပစ်တင်ြခင်းကိ နားမေထာင်တတ်။ ၂ လသည်

မိမိ တ်၏အသီးတည်းဟေသာ ေကာင်းေသာအရာကိ စားရ၏။ ြပစ်မှားတတ်ေသာ သမ ကား၊

ှ ဥ်းဆဲြခင်းအြပစ်၏အသီးကိ စားရ၏။ ၃ မိမိ တ်ကိေစာင့် ေသာသသည် မိမိအသက်ကိ ေစာင့်၏။

မိမိ တ်ကိ ကျယ်ကျယ်ဖွင့် ေသာသမကား၊ ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်တတ်၏။ ၄ ပျင်းရိေသာသသည်

အဘယ်အရာကိမ ေတာင့် တ၍ မရတတ်။ လံလ့ဝိရိယ ပေသာသမကား၊ မိမိအလိ ဆ ြပည့်စံရ၏။ ၅

ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် မသာစကားကိ မန်း တတ်၏။ မတရားေသာသမကား၊ စက်ဆပ်ဘွယ်ြဖစ်၍၊

အ ှ က်ကဲွြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်၏။ ၆ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားသည် လမ်းမလဲေသာ သကိေစာင့်တတ်၏။

ဒစ ိက်တရားမကား၊ အြပစ် ှ ိေသာ သကိလဲှတတ်၏။ ၇အလွန်ဆင်းရဲလျက် ှ င့် ရတတ်ဟန်ေဆာင်

ေသာ သ ှ ိ၏။ အလွန်ရတတ်လျက် ှ င့် ဆင်းရဲဟန် ေဆာင်ေသာသလည်း ှ ိ၏။ ၈ စည်းစိမ်သည်

ရတတ်ေသာသ၏အသက်ကိ ေ ွးဘိ့ြဖစ်၏။ ဆင်းရဲေသာသမကား၊ အြပစ်တင်ေသာ စကားကိ

မကားဘဲေန၏။ ၉ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သ၏အလင်းသည် င်လန်း ၏။ မတရားေသာ

သ၏မီးခွက်မကား၊ ေသရလိမ့်မည်။ ၁၀ မာနေကာင့်သာ ရန်ေတွ့ြခင်းြဖစ်၏။ သတိေပး ေသာ

စကားကိ နားခံေသာသမကား ပညာ ှ ိ၏။ ၁၁လ ပ်ေပ ြခင်းအားြဖင့် ဥစာသည်ေလျာ့တတ် ၏။

ကိးစားအား ထတ်၍ဆည်းဖးေသာ သ၏ဥစာမကား၊ ြပန့်ပွားတတ်၏။ ၁၂ ေြမာ်လင့် ေသာအရာသည်

ဖင့် ွဲလ င်၊ စိတ် ှ လံး ကိ ပပန်ေစတတ်၏။ အလိြပည့်စံေသာအခါမကား အသက်ပင်ြဖစ်၏။ ၁၃

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသသည် ပျက်စီးလိမ့်မည်။ ပညတ်တရားေတာ်ကိခန့်ညားေသာ

သမကား၊ ချမ်းသာရလိမ့်မည်။ ၁၄ ပညာ ှ ိေသာသ၏တရားသည် အေသခံရာ ေကျာ့ကွင်းတိ့မှ၊

လဲေ ှ ာင်ရာအသက်စမ်းေရတွင်းြဖစ်၏။ ၁၅ ေကာင်းေသာဥာဏ် ှ ိေသာသသည် မျက် ှ ာ ရတတ်၏။

ြပစ်မှားေသာ သတိ့လမ်းမကား၊ ခက်ေသာ လမ်းြဖစ်၏။ ၁၆သမာသတိ ှ ိေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

ပညာ အတတ် ှ င့် ပမတတ်က၏။ မိက်ေသာသမကား၊ မိမိမိက် ေသာ အြပစ်ကိ ထင် ှ ားေစတတ်၏။

၁၇ မတရားေသာအေစခံသည် မိမိေစာင့် ေသာအမ ကိ ဖျက်တတ်၏။သစာ ှ ိေသာ သံတမန်မကား၊

ကျန်းမာ ြခင်းအေကာင်းြဖစ်၏။ ၁၈ သွန်သင်ြခင်းကိ ြငင်းပယ်ေသာသသည် ဆင်းရဲ

ြခင်း ှ င့် ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ဆံးမေသာ စကားကိ နားေထာင်ေသာ

သမကား၊ ဂဏ်အသေရကိ ရလိမ့်မည်။ ၁၉ အလိဆ ြပည့် စံြခင်းအရာသည် ချို မိန်၏။

ဒစ ိက်ကိ ေ ှ ာင်ေသာအရာမကား၊ မိက်ေသာသတိ့ စက်ဆပ်ေသာ အရာြဖစ်၏။ ၂၀

ပညာ ှ ိတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသသည် ပညာ ှ ိတတ်၏။ လမိက်တိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသမကား၊

ပျက်စီးတတ်၏။ ၂၁ အြပစ် ှ ိေသာ သတိ့ကိ ေဘးလိက်တတ်၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့မကား၊

ေကာင်းေသာအကျိုးကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၂၂သေတာ်ေကာင်းသည် သားေြမးတိ့အဘိ့ အေမွ ဥစာကိ

ချန်ထားတတ်၏။ အြပစ် ှ ိေသာ သ၏စည်းစိမ် မကား၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့အဘိ့ သိထားလျက် ှ ိ၏။

၂၃ဆင်းရဲသား၊ လယ်လပ်ြခင်းအားြဖင့် စားစရာ ပွါးများ၏။ သိ့ရာတွင်၊ မတရားေသာ အမေကာင့်

ပျက်စီး ြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်၏။ ၂၄ ကိမ်လံးကိ မသံးေသာသသည် မိမိသားကိ မန်းရာသိ့ ေရာက်၏။

သားကိချစ်ေသာသမကား၊ ငယ် ေသာအ ွယ်မှစ၍ ဆံးမတတ်၏။ ၂၅ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည်

ဝစွာစားရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ မတရားေသာ သမကား၊ မွတ်သိပ်ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။

၁၄ ပညာ ှ ိေသာမိန်းမသည် မိမိအိမ်ကိ တည် ေဆာက်တတ်၏။ မိက်ေသာမိန်းမမကား၊

ကိယ်လက် ှ င့် ဖိဖျက်တတ်၏။ ၂ ေြဖာင့် ေသာလမ်းသိ့လိက်ေသာသသည် ထာဝရ

ဘရားကိ ေကာက် ွံ တ့တ်၏။ ေကာက်ေသာလမ်းသိ့ လိက်ေသာသမကား၊ မထီမ့ဲြမင် ပတတ်၏။ ၃

မိက်ေသာသ၏ တ်၌မာန ကိမ်လံး ှ ိ၏။ ပညာ ှ ိေသာသ၏ တ်ခမ်းတိ့သည် ကယ်တင်ေသာအမကိ

ပတတ်၏။ ၄ ွားထီးမ ှ ိေသာတင်းကပ်သည် စင် ကယ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ွားခွန်အားကိသံး၍

များေသာစီးပွားကိ ရတတ်၏။ ၅သစာ ှ ိေသာသက်ေသသည် မသာမသံးတတ်။ သစာပျက်ေသာ

သက်ေသမကား၊ မသာကိသံးတတ်၏။ ၆ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသသည် ပညာကိ ှ ာ၍ မေတွရ့ာ။

ဥာဏ် ှ ိေသာသမကား၊ ပညာအတတ်ကိ ရလွယ်၏။ ၇ မိက်ေသာသ ှ င့် ေတွ့၍ သ၏ တ်၌ ပညာ

အတတ်မ ှ ိသည်ကိ သိြမင်လ င်၊ ထိသကိ ေ ှ ာင်သွား ေလာ့။ ၈ ပညာသတိ ှ ိေသာ သ၏ပညာကား၊

ကိယ်သွား ရေသာ လမ်းကိ သိြခင်းတည်း။ မိက်ေသာသ၏ မိက်ြခင်း မကား၊ ပရိယာယ်တည်း။

၉ မိက်ေသာသတိ့သည် ဒစ ိက်အြပစ်ကိ မထီ ေလးစား ပက၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့မကား၊

တေယာက်ကိတေယာက် ေကျးဇး ပက၏။ ၁၀ စိတ် ှ လံးသည် မိမိဒကကိ သိ၏။ စိတ် ှ လံး

င်လန်းြခင်းအေကာင်းကိလည်းသတပါးမဆိင်တတ်။ ၁၁မတရားေသာသ၏အိမ်သည် ပိလဲတတ်၏။

ေြဖာင့် မတ်ေသာ သ၏တဲမကား၊ ပွင့်လန်းတတ်၏။ ၁၂လထင်သည်အတိင်း မှန်ေသာလကဏာ ှ ိေသာ်

လည်း၊ အဆံး၌ ေသြခင်းသိ့ပိ့ေသာ လမ်းတမျိုး ှ ိ၏။ ၁၃လသည် ရယ်စဥ်အခါပင်၊ ဝမ်းနည်းေသာ

စိတ် သေဘာ ှ ိ၏။ ထိရယ်ေမာ င်လန်းြခင်းအဆံး၌လည်း ိးငယ်ြခင်း ှ ိတတ်၏။ ၁၄

စိတ် ှ လံးေဖါက်ြပန်ေသာသြဖစ်ေစ၊ သေတာ် ေကာင်းြဖစ်ေစ၊ မိမိအကျင့် တိ့ ှ င့် ဝလိမ့်မည်။ ၁၅

ဥာဏ်တိမ်ေသာ သသည်သတပါး ေြပာသမ ကိ ယံတတ်၏။ ပညာသတိ ှ ိေသာသမကား၊ မိမိသွားရာ

လမ်းကိ ေစ့ေစ့ကည့် တတ်၏။ ၁၆ ပညာ ှ ိေသာသသည် ေကာက်၍ ဒစ ိက်ကိ ေ ှ ာင်တတ်၏။

မိက်ေသာသမကား မာန ကီး၍ ရဲရင့် တတ်၏။ ၁၇ စိတ်တိေသာသသည် မိက်စွာေသာအမကိ

ပတတ်၏။ မေကာင်းေသာအ ကံကိ ကံေသာသကိလည်း သတပါးမန်းလိမ့်မည်။ ၁၈ ဥာဏ်တိမ်ေသာ

သသည်မိက်ြခင်းကိ အေမွခံ တတ်၏။ ပညာသတိ ှ ိေသာသမကား၊ သိပံသရဖကိ ေဆာင်းတတ်၏။

၁၉ လဆိးတိ့သည် သေတာ်ေကာင်းေ ှ ့၌၎င်း၊ မတရားေသာသတိ့သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏

အိမ် တံခါးဝ၌၎င်း ဦးချတတ်က၏။ ၂၀ ဆင်းရဲေသာသသည် မိမိအိမ်နီးချင်း မန်းြခင်း ကိပင်

ခံရမည်။ ေငွရတတ်ေသာသ၌မကား၊ များစွာ ေသာ အေဆွခင်ပွန်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၁ မိမိအိမ်နီးချင်းကိ

မထီမ့ဲြမင် ပေသာ သသည် အြပစ် ှ ိ၏။ ဆင်းရဲေသာ သကိသနားေသာသမကား၊ မဂလာ ှ ိ၏။

၂၂ မေကာင်းေသာ အ ကံကိ ကံတတ်ေသာသတိ့ သည် မှားယွင်း ကလိမ့်မည်။ ေကျးဇး ပမည်ဟ

ကံတတ် ေသာသတိ့မကား၊ က ဏာအကျိုး ှ င့်သစာအကျိုးကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၂၃ ကိးစား၍

လပ်ေလရာရာ၌ေကျးဇး ှ ိ၏။ စကား များြခင်းအကျိုးမကား၊ ဆင်းရဲြခင်းသက်သက်တည်း။ ၂၄

ပညာ ှ ိေသာသတိ့၏ စည်းစိမ်ဥစာသည် သတိ့ ဦးရစ်သရဖြဖစ်၏။ မိက်ေသာသတိ့၏ မိက်ြခင်းမကား၊

အမိက်သက်သက်ြဖစ်၏။ ၂၅ မှန်ေသာသက်ေသသည် သအ့သက်ကိ ကယ် တင်တတ်၏။

မမှန်ေသာသက်ေသမကား၊ မသာကိ သံးတတ်၏။ ၂၆ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့ြခင်းသည်

အား ကီး ေသာ ကိးစားရာအခွင့် ကိြဖစ်ေစတတ်၏။ သားေတာ်တိ့ သည်လည်း ၊ ခိလံရာအရပ်ကိ

ရကလိမ့်မည်။ ၂၇ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသေဘာသည် အေသခံရာ ေကျာ့ကွင်းတိ့မှ

လဲေ ှ ာင်ရာအသက် စမ်းေရ တွင်းြဖစ်၏။ ၂၈ ြပည်သားများြပားရာ၌ ှ င်ဘရင်၏ဘန်းေတာ် တည်၏။

ြပည်သားနည်းပါးရာ၌ကား၊ မင်းအကျိုးနည်း ြခင်း ှ ိ၏။ ၂၉ စိတ် ှ ည်ေသာသသည် ပညာ ကီး၏။

စိတ်တိ ေသာသမကား၊ အထးသြဖင့် မိက်ေပ၏။ ၃၀ကျန်းမာေသာ ှ လံးသည် ကိယ်အသက် ှ င်ေစ

ေသာအေကာင်း၊ ြငူစေသာသေဘာမကား၊ အ ိး ေဆွးေြမ့ြခင်းအေကာင်းြဖစ်၏။ ၃၁ဆင်းရဲသားတိကိ့

ှ ဥ်းဆဲေသာသသည် ဖန် ဆင်းေတာ်မေသာဘရားကိက့ဲရဲ၏့။ ဘရားကိ ိေသ ေသာသမကား၊

ဆင်းရဲေသာသတိ့ကိ သနားတတ်၏။ ၃၂ မတရားေသာသသည် မတရားသြဖင့် ပစဥ် အခါ၊ လဲှြခင်းကိ

ခံရ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသမကား၊ ေသေသာအခါ၌ပင် ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိ၏။ ၃၃ ဥာဏ် ှ ိေသာသ၏

ှ လံး၌ပညာကျိန်းဝပ်တတ် ၏။ မိက်ေသာသတိ့၏အထဲ၌ ှ ိေသာအရာမကား၊ ထင် ှ ားတတ်၏။ ၃၄

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားသည် ြပည်သားတိ့ကိ ချီးေြမာက်တတ်၏။ ဒစ ိက်အြပစ်မကား၊ ြပည်သားများ

တိ့ကိ တ်ချတတ်၏။ ၃၅ ပညာ ှ ိေသာ အကန်အား ှ င်ဘရင်သည် ေကျးဇး ပတတ်၏။

အ ှ က်ခဲွတတ်ေသာ ကန်မကား၊ အမျက်ေတာ်ကိ ခံရမည်။

၁၅ ြဖည်း ှ င်းေသာ စကားသည် စိတ်ကိေြဖတတ် ၏။ ကမ်းတမ်းေသာစကားမကား၊

အမျက်ကိ ိးေဆာ် တတ်၏။ ၂ ပညာ ှ ိေသာ သ၏လ ာသည် ပညာအတတ်ကိ

တင့်တယ်ေစတတ်၏။ မိက်ေသာသတိ့၏ တ်မကား၊ မိက်ေသာအရာကိ သွန်းေလာင်းတတ်၏။ ၃

ထာဝရဘရား၏မျက်စိေတာ်သည် ခပ်သိမ်း ေသာအရပ်၌ ှ ိ၍၊ ေကာင်းမေကာင်းကိ ကည့် ေတာ်မ ၏။

၄ ြဖည်း ှ င်းေသာလ ာသည် အသက်ြဖစ်၏။ ကမ်းတမ်းေသာ လ ာမကား စိတ်နာေစတတ်၏။ ၅

မိက်ေသာသသည် အဘသွန်သင်ြခင်းကိ မထီမ့ဲ ြမင် ပတတ်၏။ ဆံးမေသာ စကားကိ နားေထာင်ေသာ

သမကား၊ သမာသတိ ှ င့် ြပည့်စံတတ်၏။ ၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ အိမ်၌များစွာေသာ စည်းစိမ် ှ ိ၏။

မတရားေသာ သခံရေသာအခွန်မကား၊ များစွာေသာ ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့် ယှဥ်၏။ ၇ ပညာ ှ ိေသာ

သ၏ တ်ခမ်းတိ့သည် ပညာ အတတ်ကိ စွန့် ကဲတတ်၏။ မိက်ေသာသ၏ ှ လံးမကား ပညာမ ှ ိ။ ၈
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မတရားေသာသ ပေဇာ်ေသာယဇ်ကိ ထာဝရ ဘရားစက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာေတာ်မ၏။ သေဘာေြဖာင့် ေသာသ

ဆေတာင်းေသာ ပဌနာကိကား၊ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၉ မတရားေသာ သလိက်ေသာလမ်းကိ ထာဝရ

ဘရားစက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း တရား လမ်းသိ့ လိက်ေသာသကိကား ချစ်ေတာ်မ၏။

၁၀လမ်းလဲေသာသသည် ဆံးမေသာစကားကိ နားမခံလိ။ သိ့ေသာ်လည်း၊ အြပစ်တင်ြခင်းကိ မန်းေသာ

သသည် ေသရမည်။ ၁၁ မရဏာ ိင်ငံ ှ င့်အဗဒုန် ိင်ငံသည် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ထင် ှ ား၏။

ထိမ မက၊ လသားတိ့၏ ှ လံးသည် သာ၍ထင် ှ ား၏။ (Sheol h7585) ၁၂ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသသည်

အြပစ်ြပေသာသကိ မချစ်တတ်။ ပညာ ှ ိထံသိ့ မချဥ်းကပ်တတ်။ ၁၃ င်လန်းေသာစိတ် ှ လံးသည်

ချိုေသာမျက် ှ ာ ကိ ြဖစ်ေစတတ်၏။ ိးငယ်ြခင်းအားြဖင့်ကား၊ စိတ်ပျက် တတ်၏။ ၁၄

ဥာဏ်ေကာင်းေသာသ၏ စိတ် ှ လံးသည် ပညာ အတတ်ကိ ှ ာတတ်၏။ မိက်ေသာသတိ့၏ တ်မကား၊

မိက်ြခင်းကိ ကျက်စားတတ်၏။ ၁၅ ဆင်းရဲ ငိြငင်ေသာသ၏ ေနရ့က် ှ ိသမ တိ့သည် ဆိးယတ်က၏။

င်လန်းေသာစိတ် ှ လံးမကား၊ အစဥ် အ မဲခံရေသာပဲွြဖစ်၏။ ၁၆ ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့် ယှဥ်၍ ကီးစွာေသာ

စည်းစိမ် ထက် ထာဝရဘရားကိေကာက် ွံ ့ြခင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာဥစာ အနည်းငယ်သည် သာ၍ေကာင်း၏။

၁၇ဆေအာင်ေကးေသာ ွားတေကာင်လံးကိ အချင်းချင်း အ ငိးထားေသာစိတ် ှ င့် စားရသည်ထက်၊

ချစ်ြခင်းေမတာပါေသာ ဟင်း ွက်တနပ် စာသည်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၁၈ မာန ကီးေသာသသည်

ရန်ကိ ိးေဆာ်တတ်၏။ သည်းခံ ိင်ေသာ သမကား ငိမ်းတတ်၏။ ၁၉ ပျင်းရိေသာသသွားရာ

လမ်း၌ဆးပင်ဆီးကာ လျက် ှ ိ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ သွားရာလမ်းမကား၊ မိ့ေမာက်လျက် ှ ိ၏။ ၂၀

ပညာ ှ ိေသာသားသည်အဘဝမ်းေြမာက်ြခင်း အေကာင်းြဖစ်၏။ မိက်ေသာသားမကား၊ မိမိအမိကိ

မထီမ့ဲြမင် ပတတ်၏။ ၂၁ ဥာဏ်မ ှ ိေသာသသည် မိက်ြခင်း၌ ေပျာ်ေမွ ့တတ်၏။ ဥာဏ် ှ ိေသာ သမကား၊

ေြဖာင့် မတ်ေသာ အကျင့် ကိ ကျင့်တတ်၏။ ၂၂ တိင်ပင်ြခင်းမ ှ ိလ င် အ ကံပျက်တတ်၏။ တိင်

ပင်ေသာ သများလ င်မကား၊ အ ကံတည်တတ်၏။ ၂၃လသည် ြပန်ေြပာေသာစကားအားြဖင့် ဝမ်း

ေြမာက်စရာအေကာင်း ှ ိ၏။ အချိန်တန်၍ ေြပာေသာ စကားသည်လည်း အလွန်ေလျာက်ပတ်ေပ၏။

၂၄ ပညာ ှ ိေသာ သလိက်ရာ အသက်လမ်းသည် ေအာက်အရပ်၊ မရဏာ ိင်ငံမှ လဲေ ှ ာင်၍၊

အထက်သိ့ ပိ့ေဆာင်တတ်၏။ (Sheol h7585) ၂၅ မာနေထာင်လားေသာ သ၏အိမ်ကိ

ထာဝရ ဘရားဖျက်ဆီးေတာ်မမည်။ မတ်ဆိးမေနရာ အရပ်ကိ ကား၊ တည်ေစေတာ်မမည်။ ၂၆

မတရားေသာသ၏အ ကံအစည်တိ့ကိ ထာဝရ ဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ စင် ကယ်ေသာသ၏

စကားတိ့ကိကား၊ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၂၇ မတရားေသာ စီးပွါးကိ ှ ာေသာသသည် မိမိ အိမ်သားတိ့ကိ

ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်၏။ တံစိးကိ ွံ ေသာသမ ကား အသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်။ ၂၈ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သသည်အဘယ်သိ့ ြပန်ေြပာ ရမည်ကိ စိတ် ှ လံးထဲမှာ ဆင်ြခင်တတ်၏။ မတရားေသာသ၏ တ်မကား၊

မေကာင်းေသာအရာတိ့ကိ သွန်း ေလာင်းတတ်၏။ ၂၉ ထာဝရဘရားသည် မတရားေသာ

သတိ့ ှ င့် ေဝးေတာ်မ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ ပဌနာစကားကိ ကား နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၃၀

မျက်စိအလင်းသည် ှ လံးကိ င်လန်းေစတတ် ၏။ ေကာင်းေသာ သိတင်းစကားသည်လည်း၊ အ ိးတိကိ့

ြခင်ဆီ ှ င့် ြပည့်ဝေစတတ်၏။ ၃၁အသက် ှ င့် ယှဥ်ေသာဆံးမြခင်းစကားကိ နား ေထာင်ေသာသသည်

ပညာ ှ ိတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၃၂ ဆံးမြခင်းစကားကိ ပယ်ေသာသသည် မိမိ

အသက်ဝိညာဥ်ကိ မထီမ့ဲြမင် ပရာသိ့ ေရာက်၏။ နား ေထာင်ေသာ သမကား၊ ဥာဏ်ကိရတတ်၏။

၃၃ ထာဝရဘရားကိေကာက် ွံ ေ့သာ သေဘာသည် ပညာကိသွန်သင်ြခင်းြဖစ်၏။ ဂဏ်အသေရအရင်၌

ှ ိမ့်ချြခင်း၏ေနရာ ှ ိ၏။

၁၆
စိတ် ှ လံးအ ကံအစည်တိ့သည် လ ှ င့် ဆိင် က၏။ လ ာ ှ င့် ြပန်ေြပာချက်ကိကား၊

ထာဝရဘရားပိင်ေတာ် မ၏။ ၂ လသည် မိမိကျင့်သမ ေသာ အကျင့် တိ့ကိ

ှ စ်သက်တတ်၏။ ထာဝရဘရားမကား၊ စိတ်သေဘာ တိ့ကိ ချိန်ေတာ်မ၏။ ၃ ကိယ် ပေသာအမတိ့ကိ

ထာဝရဘရား၌ အပ် ေလာ့။ သိ့ ပလ င် သင်၏အ ကံအစည်တိ့သည် တည်က လိမ့်မည်။ ၄

ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်အဘိ၊့ မတရားေသာသတိ့ကိလည်း ေဘးဒဏ်

ခံရေသာ ေနအ့ဘိ့ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၅ မာန ကီးေသာသအေပါင်းတိ့ကိ ထာဝရဘရား

စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ သတိ့သည် အသင်းဖဲွေ့သာ် လည်း၊ အြပစ်ဒဏ် ှ င့် မလွတ်ရက။ ၆

က ဏာတရား ှ င့် သစာတရားအားြဖင့် အြပစ်ေြပတတ်၏။ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ

သေဘာအားြဖင့် ဒစ ိက်ကိ ေ ှ ာင်တတ်၏။ ၇ လကျင့် ေသာအကျင့် တိ့ကိ ထာဝရဘရားသည်

ှ စ်သက်ေသာအခါ၊ ထိသ၏ရန်သကိပင် သ ှ င့်သင့်တင့် ေစေတာ်မ၏။ ၈ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းပါရမီ ှ င့်

ယှဥ်ေသာဥစာအနည်း ငယ်သည်၊ မတရားသြဖင့် ရေသာဥစာ အများထက်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၉

လသည် မိမိသွားရာလမ်းကိ စိတ်ထဲမှာ ကံစည် ၏။ သိ့ေသာ်လည်း သ၏ေြခရာတိ့ကိ

ထာဝရဘရား စီရင်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ှ င်ဘရင်၏ တ်ခမ်းတိ့၌ ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိသည် ြဖစ်၍၊

တရားဆံးြဖတ်ရာအမ၌ တ်ေတာ်သည် မမှားေစ ှ င့် ။ ၁၁ မှန်ေသာအေလး ှ င့် မှန်ေသာချိန်ခွင်သည်

ထာဝရဘရား၏ဥစာြဖစ်၏။ အေလးအိတ်၌ပါသမ ေသာ အေလးတိ့သည် စီရင်ေတာ်မရာ ြဖစ် က၏။

၁၂ ှ င်ဘရင် ပေသာ ဒစ ိက်သည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ဘွယ် ြဖစ်၏။ အေကာင်းမကား၊ ရာဇပလင်သည်

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအားြဖင့်သာ တည်တတ်၏။ ၁၃ ေြဖာင့် မတ်ေသာ တ်ခမ်းတိ့သည် ှ င်ဘရင်

ှ စ်သက်ရာြဖစ်၏။ မှန်ကန်စွာေြပာေသာသကိ ှ င်ဘရင် ချစ်တတ်၏။ ၁၄ ှ င်ဘရင်၏ အမျက်သည်

ေသမင်းတမန်က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ပညာ ှ ိေသာသသည် အမျက် ေတာ်ကိ ေြဖတတ်၏။ ၁၅

ှ င်ဘရင် မျက် ှ ာပွင့်လန်းေသာအားြဖင့် အသက်ချမ်းသာရ၏။ ေကျးဇးေတာ်သည် ေနာက် ွာ ေသာ

မိဃ်းတိမ်က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၁၆ ေ ကိရတတ်ြခင်းထက် ပညာကိ ရတတ်ြခင်း သည် အလွန်ေကာင်း၏။

ေငွကိအြမတ်မထား၊ ဥာဏ် ှ င့် ြပည့်စံြခင်းကိ အြမတ်ထားစရာအလွန်ေကာင်း၏။ ၁၇ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သလိက်ေသာလမ်းမကား၊ ဒစ ိက်ကိေ ှ ာင်ြခင်းတည်း။ ထိလမ်းမှ မလဲဘဲ အ မဲလိက် ေသာသသည်

မိမိအသက်ဝိညာဥ်ကိ ေစာင့်တတ်၏။ ၁၈ မာနသည်ပျက်စီးြခင်းအရင်၊ ေထာင်လားေသာ

သေဘာသည် တ်ချြခင်း အရင်၌ ေနရာကျတတ်၏။ ၁၉ စိတ် ှ ိမ့်ချေသာသတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်၍ စိတ်

ှ ိမ့်ချြခင်းသည်၊ မာန ကီးေသာ သတိ့ ှ င့် ဆက်ဆံ၍ လယ ေသာဥစာကိ ေဝမ ြခင်းထက်

သာ၍ေကာင်း၏။ ၂၀ ပညာ ှ င့်အမေစာင့် ေသာသသည် အကျိုးကိ ရလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားကိ

ခိလံေသာသသည်လည်း မဂလာ ှ ိ၏။ ၂၁ လိမာေသာ စိတ်သေဘာ ှ ိေသာသသည် ပညာ

သတိ ှ ိသည်ဟ ေကျာက်ေစာရာသိ့ေရာက်တတ်၏။ ချိုေသာစကားကိ ေြပာတတ်ေသာ

တ်သတိသည်လည်း ပညာအတတ်ကိတိးပွါးေစတတ်၏။ ၂၂ ဥာဏ်ပညာကိရေသာ သသည်

အသက်စမ်းေရ တွင်းကိရ၏။ မိက်ေသာသတိ့၏ သွန်သင်ြခင်းမကား၊ မိက်ြခင်းြဖစ်၏။ ၂၃

ပညာ ှ ိေသာ သ၏ ှ လံးသည် သ၏ တ်ကိ သွန် သင်၍၊ သ၏ တ်ခမ်းတိ့၌ ပညာအတတ်ကိ

ထပ်ေလာင်း တတ်၏။ ၂၄ သာယာေသာစကားတိ့သည် ပျားလပိ့က့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊ စိတ်ဝိညာဥ်၌

ချို မိန်လျက်၊ ကိယ်အ ိးကိ ကျန်းမာ ေစလျက် ှ ိ က၏။ ၂၅ လထင်သည်အတိင်း

မှန်ေသာလကဏာ ှ ိေသာ် လည်း၊ အဆံး၌ ေသြခင်းသိ့ ပိ့ေသာလမ်းတမျိုး ှ ိ၏။ ၂၆

အလပ်လပ်ေသာသသည်၊ မိမိပစပ်ေတာင်း ေသာေကာင့် ၊ မိမိအဘိ့ လပ်တတ်၏။ ၂၇အဓမလသည်

မေကာင်းေသာ အမကိ ကိးစား ၍ ကံစည်တတ်၏။ သ၏ တ်ခမ်း၌ ေလာင်ေသာမီးက့ဲသိ့ ှ ိ၏။ ၂၈

သေဘာေကာက်ေသာသသည် ရန်မျိုးေစ့ကိ ကဲတတ်၏။ ကန်းတိက်ေသာ သသည်လည်း၊ မိတ်ေဆွ

တိ့ကိ ကဲွြပားေစတတ်၏။ ၂၉ ကမ်းကတ်ေသာ သသည် အိမ်နီးချင်းကိ ေချာ့ေမာ့၍၊

မေကာင်းေသာလမ်းထဲသိ့ ေသွးေဆာင် တတ်၏။ ၃၀ ေကာက်ေသာအ ကံကိ ကံစည်ြခင်းငှါ

မျက်စိ မိှတ်၍၊ တ်ခမ်းတိ့ကိ လပ်သြဖင့် ၊ ဆိးယတ်ေသာအမကိ ပီးစီးတတ်၏။ ၃၁

ြဖူေသာဆံပင်သည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်း တရား လမ်း၌ တည်လ င်၊ ဘန်း ကီးေသာသရဖြဖစ်၏။ ၃၂

စိတ် ှ ည်ေသာသသည် ခွန်အား ကီးေသာသ ထက်၎င်း၊ မိမိစိတ်ကိချုပ်တည်းေသာသသည် မိကိ့

တိက်ယေသာသထက်၎င်းသာ၍ ေကာင်း၏။ ၃၃ စာေရးတံတိ့ကိ အိတ်ထဲ၌ ေလာင်းလျက် ှ ိရာ တွင်၊

ခဲွေဝစီရင်ြခင်းအမကိ ထာဝရဘရားပိင်ေတာ်မ၏။

၁၇ တအိမ်လံးြပည့်ေသာ ယဇ်ပေဇာ်ပဲွကိ ရန်ေတွ့ ေသာ စိတ် ှ င့် စားရသည်ထက်၊

ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့် ယှဥ် ေသာ မန့်တလပ်စာသည်သာ၍ေကာင်း၏။ ၂

ပညာ ှ ိေသာကန်သည် အ ှ က်ခဲွေသာသားကိ အပ်စိး၍ ညီအစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ အေမွခံတတ်၏။ ၃

ေငွစစ်စရာဘိ့မိက်ကိ၎င်း၊ ေ စစ်စရာဘိ့ မီးဖိကိ ၎င်း သံးတတ်၏။ စိတ် ှ လံးကိကား၊ ထာဝရဘရား

စစ်ေတာ်မ၏။ ၄ မတရားသြဖင့် ပေသာ သသည် မသာစကားကိ ယံတတ်၏။ မသာသံးေသာ

သသည်လည်း ဆိးညစ်ေသာ စကားကိ နားေထာင်တတ်၏။ ၅ ဆင်းရဲသားတိ့ကိ မထီေလးစား ပေသာ

သသည် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာဘရားကိက့ဲရဲ၏့။ သတပါး၌ ေဘး ေရာက်လ င် ဝမ်းေြမာက်တတ်ေသာ

သသည်လည်း အြပစ်ဒဏ် ှ င့် မလွတ်ရ။ ၆ ေြမးတိ့သည် အသက် ကီးေသာသ၏ သရဖြဖစ် ၏။

သားတိ့၏ဘန်းကား အဘတည်း။ ၇ ြမတ်ေသာစကားသည် မိက်ေသာသ ှ င့် မေတာ် မသင့် ။ ထိမ မက၊

မသာစကားသည် မင်း ှ င့် မေတာ် မသင့် ။ ၈ လက်ေဆာင်သည် ခံေသာသအထင်အတိင်း

ေကျာက်ြမတ်က့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊ မျက် ှ ာ ပေလရာရာ၌ ေအာင်တတ်၏။ ၉ သတပါးြပစ်မှားေသာ

အမကိဝှက်ထားေသာ သသည် ေမတာကိ ပစ၏။ ကားေြပာေသာသမကား၊ မိတ်ေဆွတိ့ကိ

ကဲွြပားေစ၏။ ၁၀ မိက်ေသာသသည် ဒဏ်ချက်တရာကိ အမထား သည်ထက်၊ ပညာ ှ ိေသာသသည်

ဆံးမေသာ စကားကိ သာ၍ အမထားတတ်၏။ ၁၁ ပန်ကန်ေသာသသည် မတရားေသာအမကိသာ

ပစတတ်၏။ ထိေကာင့် ကမ်း ကတ်ေသာ တမန်ကိ သဆီ့သိ့ေစလတ်ရ၏။ ၁၂

မိက်ေသာစိတ်ထဆဲ ှ ိေသာ လမိက် ှ င့် မေတွပ့ါ ေစ ှ င့် ။ သားငယ်ေပျာက်ေသာ ဝံမ ှ င့်သာ၍ ေတွပ့ါေစ

ေသာ။ ၁၃အကင်သသည် ေကျးဇးကိမသိ၊ မေကာင်းေသာ အမ ှ င့် ဆပ်၏၊ ထိသ၏အိမ်သည်

မေကာင်းေသာ အမ ှ င့် မကင်းမလွတ်ရ။ ၁၄ ရန်ေတွစ့အမသည် ေရကန်ေပါင်ေပါက်စက့ဲသိ့

ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ရန်မေတွမီှ့ေတွစ့ရာ အေကာင်းကိ ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၁၅ မတရားေသာသတိ့ကိ

အြပစ်မှလတ်ေသာ သ ှ င့် ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့ကိ အြပစ်စီရင်ေသာ သ ှ စ်ေယာက်လံးတိ့ကိ

ထာဝရဘရား စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာ ေတာ်မ၏။ ၁၆ မိက်ေသာသသည် ပညာကိအလိမ ှ ိသည် ြဖစ် ၍၊
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ပညာအဘိးကိ အဘယ်ေကာင့် သ၌အပ်ရသနည်း။ ၁၇အေဆွခင်ပွန်းသည် အခါခပ်သိမ်းချစ်တတ်၏။

ညီအစ်ကိသည် ဒကကာလအဘိ့ ေမွးဘွားလျက် ှ ိ၏။ ၁၈ ဥာဏ်မ့ဲေသာသသည် လက်ဝါးချင်း ိက်၍၊

အေဆွ ခင်ပွန်းေ ှ မှ့ာ အာမခံတတ်၏။ ၁၉ ရန်ေတွ့ြခင်းကိ ှ စ်သက်ေသာသသည် လွန်

ကျူးြခင်းကိလည်း ှ စ်သက်တတ်၏။ မိမိတံခါးကိ ချီးြမင့် ေသာ သသည် ပျက်စီးြခင်းကိ ှ ာတတ်၏။

၂၀သေဘာေကာက်ေသာသသည် ေကာင်းေသာ အကျိုးကိ မေတွတ့တ်။ စကားလိမ်ေသာသသည်

ေဘး ဥပဒ် ှ င့် ေတွ့ ကံတတ်၏။ ၂၁ မိက်ေသာသကိ ြဖစ်ဘွားေစေသာသသည် မိမိကိ

မိမိဝမ်းနည်းေစတတ်၏။ မိက်ေသာသ၏အဘ၌ ဝမ်းေြမာက်စရာအေကာင်းမ ှ ိ။ ၂၂

စိတ် င်လန်းြခင်းသည် ကျန်းမာေစတတ်၏။ စိတ်ပျက်ြခင်းမကား၊ အ ိးတိ့ကိေသွေ့ြခာက်ေစတတ်၏။

၂၃ မတရားေသာသသည် တရားလမ်းကိဖျက်ေသာ အဘိးတံစိးကိ သတပါး၏ ခါးပိက်အိတ်ထဲက

ိက်ယ တတ်၏။ ၂၄ ဥာဏ် ှ ိေသာသသည် ပညာကိ မျက်ေမှာက် ပတတ်၏။ မိက်ေသာသ၏

မျက်စိမကား၊ ေြမ ကီးစွန်း တိင်ေအာင်လှည့် ၍ ကည့် တတ်၏။ ၂၅ မိက်ေသာ သသည်

အဘဝမ်းနည်းစရာ အေကာင်း၊ ေမွးေသာ အမိစိတ်ညစ်စရာအေကာင်း ြဖစ်၏။ ၂၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သကိ အြပစ်ဒဏ်မေပး ေကာင်း။ တရားသြဖင့် စီရင်ေသာ မင်းကိလည်း မထိခိက် ေကာင်း။ ၂၇

သိပံအတတ် ှ င့် ြပည့်စံေသာ သသည် စကား မများတတ်။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသသည်လည်း၊ ဧေသာ

စိတ် ှ ိတတ်၏။ ၂၈ မိက်ေသာသပင် တိတ်ဆိတ်စွာေနလ င် ပညာ ှ ိ ဟ၍၎င်း၊ မိမိ တ်ကိမဖွင့် ဘဲ

ေနေသာသကိ လည်း၊ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသဟ၍၎င်းသတပါး ထင်တတ်၏။

၁၈ သတပါးများ ှ င့် မေရာေ ှ ာေသာသသည် မိမိ ေစတနာ အလိ ှ ိသည်အတိင်း ှ ာေဖွ၍၊

ပညာရတနာ အမျိုးမျိုးကိ စးစမ်းေမေ ှ ာက်တတ်၏။ ၂ မိက်ေသာသမကား၊

မိမိစိတ်သေဘာကိ ြပစရာအခွင့် မှတပါး၊ အြခားေသာအေကာင်းေကာင့် ဥာဏ် ပညာ၌ မေပျာ်ေမွတ့တ်။

၃ မတရားေသာသလာေသာအခါ၊ မထီမ့ဲြမင် ပ ြခင်းကိ ခံရ၏။ ဂဏ်အသေရပျက်ေသာအခါ၊ က့ဲရဲ ့ြခင်း

ကိလည်း ခံရ၏။ ၄ တ်ထွက်ေသာစကားသည် နက်ေသာေရက့ဲသိ့ ၎င်း၊ ပညာစမ်းေရတွင်းသည်

ေရစီးေသာြမစ်က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်၏။ ၅ တရားေတွရ့ာအမ၌ ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ ံ းေစြခင်းငှါ၊

မတရားေသာ သ၏မျက် ှ ာကိ မေထာက် ေကာင်း။ ၆ မိက်ေသာသ၏ တ်ခမ်းတိ့သည် ရန်ေတွ့

တတ်၏။ သ၏ တ်သည်လည်း အြပစ်ဒဏ်ကိ ေတာင်း တတ်၏။ ၇ မိက်ေသာသ၏ တ်သည်

ပျက်စီးရာအေကာင်း၊ တ်ခမ်းတိ့သည်လည်း မိမိအသက်ကိ ေကျာ့မိရာ အေကာင်းြဖစ်၏။ ၈

ကန်းတိက်ေသာသ၏စကားသည် မိန်ေသာ ခဲဘွယ်စားဘွယ်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ ဝမ်းအတွင်းသိ့ဝင်တတ်၏။

၉အလပ်လပ်ေသာအခါ ပျင်းရိေသာသသည်၊ မိမိဥစာကိ အချည်း ှ ီးကန်ေစေသာ သ ှ င့် ညီအစ်ကိ

ေတာ်ေပ၏။ ၁၀ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်သည် ခိင်ခ့ံေသာ ရဲတိက်ြဖစ်၍၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည်

ေြပးဝင်သြဖင့် ၊ လံ ခံစွာေနရက၏။ ၁၁ ေငွရတတ်ေသာသက၊ ငါ့စည်းစိမ်သည် ခိင်ခ့ံ ေသာ မိ ့ြဖစ်၏။

ြမင့် ေသာ မိ ့ ိ း ှ င့်တသည်ဟ ထင်တတ် ၏။ ၁၂ ပျက်စီးြခင်းအရင်၌လသည် စိတ်ြမင့် ြခင်း၏

ေနရာ၊ ဂဏ်အသေရ အရင်၌ ှ ိမ့်ချြခင်း၏ေနရာ ှ ိ၏။ ၁၃ အကျိုးအေကာင်းကိ မစစ်မီှ၊

အမစီရင်ေသာ သသည်မိက်ေသာ အြပစ်၊ အ ှ က်ကဲွရေသာအြပစ် ှ ိ၏။ ၁၄လ၏စိတ်ဝိညာဥ်သည်

မိမိနာြခင်းေဝဒနာကိ ခံ ိင်၏။ ေကကဲွေသာစိတ်ကိကား၊ အဘယ်သသည်းခံ ိင်သနည်း။ ၁၅

သမာသတိ ှ ိေသာသ၏ စိတ် ှ လံးသည် ပညာအတတ်ကိ သိထားတက်၏။ ပညာ ှ ိေသာသ၏နားသည်

လည်း၊ ပညာစကားကိ ှ ာတတ်၏။ ၁၆ လ၌ပါေသာ လက်ေဆာင်အားြဖင့် ၊ လမ်း ှ င်း လင်း၍၊

လ ကီးထံသိ့ ဝင်ရေသာအခွင့် ှ ိတတ်၏။ ၁၇ ကိယ်အမကိ အဦးေစာင့် ၍ေြပာေသာသသည်

ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက်ေသာ်လည်း၊ အိမ်နီးချင်းလာ၍ စစ်ေကာတတ်၏။ ၁၈ စာေရးတံ ပြခင်းအားြဖင့်

အြငင်းအခံ ငိမ်း၍၊ အား ကီးေသာ သတိ့အမကိ ဆံးြဖတ်တတ်၏။ ၁၉အ ငိးထားေသာညီအစ်ကိသည်

ခိင်ခ့ံေသာ မိ့ ထက် သာ၍ခက်၏။ ညီအစ်ကိ ရန်ေတွ့ြခင်းအမသည် ရဲတိက်တံခါးကျင်က့ဲသိ့

ြဖစ်၏။ ၂၀ လသည်မိမိ တ်၏အသီး ှ င့် ဝမ်းြပည့်ရ၏။ မိမိ တ်ခမ်းတိ့၏ စီးပွါး ှ င့် ဝရ၏။ ၂၁

လာသည်အသက်ေသြခင်း ှ င့် ှ င်ြခင်းကိ အစိးရ ၏။ လ ာကိ ှ စ်သက်ေသာသသည်လည်း၊

လ ာ၏အသီးကိ စားရ၏။ ၂၂ မယားကိရေသာသသည် ေကာင်းေသာအရာကိ ရ၍၊

ထာဝရဘရား၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရ၏။ ၂၃ ဆင်းရဲေသာသသည် ေတာင်းပန်တတ်၏။ ေငွရ

တတ်ေသာသမကား၊ ကမ်းတမ်းစွာ ြပန်ေြပာတတ်၏။ ၂၄အေပါင်းအေဘာ်များေသာသသည် အကျိုး

နည်း ှ ိတတ်၏။ မိတ်ေဆွမကား၊ ညီအစ်ကိစဲွကပ်သည် ထက် သာ၍ စဲွကပ်တတ်၏။

၁၉ ေကာက်လိမ်ေသာ စကားကိသံးတတ်ေသာ လမိက်ထက်၊

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းလမ်းသိ့လိက်ေသာ ဆင်းရဲ သသည်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၂ စိတ်ဝိညာဥ်သည်

ပညာအတတ်မ ှ ိဘဲ မေန ေကာင်း။ အလျင်အြမန်သွားေသာ သသည်လည်း မှား ယွင်းတတ်၏။ ၃

လသည် မိက်ေသာသေဘာေကာင့် ၊ လမ်းလဲွ၍ စိတ်ထဲမှာ ထာဝရဘရားကိ က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်တတ်၏။ ၄

စည်းစိမ် ှ ိလ င် အေဆွခင်ပွန်းများတတ်၏။ ဆင်းရဲသားသမကား၊ မိမိအိမ်နီးချင်း ှ င့် မ မေပါင်း ေဘာ်ရ။

၅ မမှန်ေသာသက်ေသသည် အြပစ်မခံဘဲမေနရ။ မသာကိ သံးေသာသသည်လည်း ဒဏ် ှ င့် မလွတ်ရ။

၆ များေသာသတိ့သည် မင်းကိေဖျာင်းဖျတတ်က ၏။ လက်ေဆာင်ေပးေသာ သကိလည်း၊

လတိင်းမိတ်ေဆွ ဖဲွတ့တ်၏။ ၇ဆင်းရဲေသာသ၏ ညီအစ်ကိ ှ ိသမ တိ့သည် သကိ့ မန်းတတ်က၏။

သ၏အေဆွခင်ပွန်းတိ့သည် သကိ့ သာ၍ ေဝးစွာေ ှ ာင်တတ်က၏ လိက်၍ေခေသာ်လည်း

ကွယ်ေပျာက် က ပီ။ ၈ ပညာကိရေသာသသည် မိမိအသက်ဝိညာဥ်ကိ ချစ်ရာေရာက်၏။

ဥာဏ်ကိစဲွလမ်းေသာသသည်လည်း၊ ေကာင်းကျိုးကိ ခံတတ်၏။ ၉ မမှန်ေသာသက်ေသသည်

အြပစ်မခံဘဲမေနရ။ မသာကိသံးေသာ သသည်လည်း၊ ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက် လိမ့်မည်။ ၁၀

မိက်ေသာသသည် မေပျာ်ေမွသ့င့် ။ ထိမ မက၊ ကန်သည်မင်းတိ့ကိ အစိးမရသင့် ။ ၁၁

သမာသတိ ှ ိေသာ သသည် မိမိအမျက်ေဒါသ ကိ ချုပ်တည်းတတ်၏။ သတပါးြပစ်မှားြခင်းကိ သည်းခံ

ေသာသသည်လည်း ဘန်းအသေရ ှ ိ၏။ ၁၂ ှ င်ဘရင်၏အမျက်ေတာ်သည် ြခေသ့ေဟာက်

သက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ေကျးဇးေတာ်မကား၊ ြမက်ေပ မှာ ကျေသာ ှ င်းရည်က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၁၃ မိက်ေသာ

သားသည် အဘဆင်းရဲစရာ အေကာင်းြဖစ်၏။ ရန်ေတွတ့တ်ေသာမယားသည်လည်း၊

အစက်စက်ကျေသာ မိဃ်းေပါက် ှ င့်တ၏။ ၁၄ အိမ် ှ င့် စည်းစိမ်သည် မိဘအေမွဥစာြဖစ်၏။

သမာသတိ ှ ိေသာမယားမကား၊ ထာဝရဘရားေပးသနား ေတာ်မရာြဖစ်၏။ ၁၅ ပျင်းရိေသာ

သေဘာသည် လွန်ကျူးစွာ အိပ် ေပျာ်ေစ၍၊ ပျင်းရိေသာသသည် အငတ်ခံရ၏။ ၁၆ ပညတ်တရားကိ

ေစာင့် ေသာသသည် မိမိ အသက်ဝိညာဥ်ကိ ေစာင့် ရာေရာက်၏။ မိမိသွားရာလမ်း တိ့ကိ

မထီေလးစား ပေသာသမကား၊ အေသခံရ၏။ ၁၇ ဆင်းရဲသားကိ သနားေသာသသည် ထာဝရ

ဘရားအား ေချးငှါးေသာသြဖစ်၍၊ သ ပေသာအမ၏ အကျိုးကိဆပ်ေပးေတာ်မလိမ့် မည်။ ၁၈

ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိစဥ်အခါ၊ ကိယ်သားကိ ဆံးမ ေလာ့။ သကိ့အကျိုးနည်းေအာင် သနားေသာစိတ်မ ှ ိေစ

ှ င့် ။ ၁၉ ေဒါသအမျက် ကီးေသာသသည် အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံရလိမ့်မည်။ သကိ့ကယ် တ်လ င်

အဖန်ဖန်ကယ် တ် ရမည်။ ၂၀ ေနာက်ဆံးကာလ၌ ပညာ ှ ိြဖစ်လိေသာငှါ၊ ဆံးမေသာ စကားကိ

နားေထာင်၍ နည်းဥပေဒကိ ခံယ ေလာ့။ ၂၁ လသည်အထးထး အြပားြပား ကံစည်တတ်၏။

သိ့ရာတွင်၊ ထာဝရဘရား၏အ ကံေတာ်သည် တည်လိမ့် မည်။ ၂၂ လသည်ေစတနာ ှ ိလ င်

ေကျးဇး ပရာ ေရာက်၏။ ဆင်းရဲေသာသသည်လည်း၊ မသာသံးေသာ သထက်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၂၃

ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသေဘာသည် အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့် ဆိင်သည်ြဖစ်၍ ထိသေဘာ ှ ိေသာ

သသည် အလိဆ ြပည့်စံ လျက် ှ ိ၍၊ ေဘးဥပဒ် ှ င့်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ ၂၄ ပျင်းရိေသာသသည်

မိမိလက်ကိ အိး၌ သွင်း ေသာ်လည်း တဖန် တ်၍ မိမိပစပ်သိ့ မခံွလိ့။ ၂၅ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသကိ

ိက်လ င် ဥာဏ်တိမ် ေသာသသည် သတိရလိမ့်မည်။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာ သကိဆံးမလ င်၊ သသည်

ပညာတရားကိ နားလည် လိမ့်မည်။ ၂၆ အဘဥစာကိ ဖန်း၍ အမိကိ ှ င်ထတ်ေသာ သားသည်

အ ှ က်ခဲွေသာသား၊ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိခံေစေသာသားြဖစ်၏။ ၂၇ ငါ့သား၊ ပညာတရားကိ ပယ်ေစြခင်းငှါ၊

သွန်သင် ေသာ သ၏စကားကိ နားမေထာင် ှ င့် ။ ၂၈ အဓမသက်ေသသည် တရားကိ

မထီမ့ဲြမင် ပတတ်၏။ မတရားေသာ သသည်လည်း၊ ဒစ ိက်ကိ စား၍ မျိုတတ်၏။ ၂၉

မထီမ့ဲြမင် ပေသာသတိ့အဘိ့ အြပစ်စီရင်ြခင်း၊ မိက်ေသာ သတိ့၏ေကျာအဘိ့ ဒဏ်ေပးြခင်းသည်

အသင့် ှ ိ၏။

၂၀ စပျစ်ရည်သည် လှည့် စားတတ်၏။ ေသရည် ေသရက်သည် န်းရင်းခတ် ပြခင်းအမကိ

ြဖစ်ေစတတ် ၏။ ထိသိ့ေသာအားြဖင့် မှားယွင်းေသာ သသည် ပညာ မ ှ ိ။ ၂

ှ င်ဘရင်ေကာက်ေစေသာ အမအရာသည် ြခေသ့ေဟာက်ြခင်း ှ င့်တ၏။ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်

ေသာသသည် မိမိအသက်ကိ ြပစ်မှား၏။ ၃ ရန်ေတွ ့ြခင်းကိ ငိမ်းေစေသာသသည် ဂဏ် အသေရ ှ ိ၏။

မိက်ေသာသမကား၊ အမ ှ င့် ေရာေ ှ ာ တတ်၏။ ၄ ချမ်းေသာေကာင့် ပျင်းရိေသာသသည် လယ်

မလပ်လိ။ ထိေကာင့် စပါးရိတ်ေသာ ကာလ၌သတပါးကိ ေတာင်းေသာ်လည်း မရရာ။ ၅လစိတ် ှ လံး၌

ပညာအ ကံသည် နက်ေသာ ေရ ှ င့်တေသာ်လည်း၊ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသသည် ခပ်ယလိမ့်မည်။

၆ လများတိ့သည် မိမိတိ့ ပေသာ ေကျးဇးကိ ကားေြပာတတ်၏။ သစာ ှ ိေသာ သကိကား၊

အဘယ်သ ှ ာ၍ ေတွ့ ိင်သနည်း။ ၇ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် မိမိေြဖာင့် မတ်ြခင်း လမ်းသိ့

လိက်၍၊ သ၏သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၈ တရားပလင်ေပ မှာထိင်ေသာ

ှ င်ဘရင်သည် မေကာင်းေသာ အမအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ မျက်စိေတာ် ှ င့် ပယ် ှ င်းတတ်၏။ ၉

ငါသည် ကိယ်စိတ် ှ လံးကိ စင် ကယ်ေစ ပီ။ အြပစ် ှ င့်ကင်းလွတ်၏ဟ အဘယ်သဆိ ိင်သနည်း။

၁၀ အေလးချင်းမတေသာအေလး၊ အဝင်ချင်း မတေသာ တင်းေတာင်းတိ့ကိ ထာဝရဘရား

စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ၁၁ သငယ်ေသာ်လည်း၊ မိမိ ပေသာအမသည် စင်သည်မစင်သည်၊

မှန်သည်မမှန်သည်ကိ မိမိအြခင်း အရာအားြဖင့် ြပ၍၊ မိမိသေဘာကိ ထင် ှ ားေစ၏။ ၁၂

ကားတတ်ေသာ နားကိ၎င်း၊ ြမင်တတ်ေသာ မျက်စိကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရား ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ။ ၁၃

ဆင်းရဲမည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ အိပ် ြခင်းကိမတပ်မက် ှ င့် ။ ိးတတ်လ င် ဝစွာစားရ၏။ ၁၄
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ဝယ်ေသာသက၊ မေကာင်းဘး၊ မေကာင်းဘးဟ ဆိတတ်၏။ ဝယ်၍သွား ပီမှ ဝါ ကားတတ်၏။ ၁၅

ေ ှ ိ၏။ ပတြမားလည်း ှ ိ၏။ ပညာအတတ် ှ င့် ြပည့်စံေသာ တ်မကား၊ အလွန် အဘိးထိက်ေသာ

ရတနာ ြဖစ်၏။ ၁၆ မကမ်းေသာသအတွက်၊အမျိုးပျက်ေသာ မိန်းမအတွက်၊အာမခံတတ်ေသာသသည်

အဝတ်အစ ှ ိေသာ ဥစာတစံတခကိ ေပါင်းထားေစ။ ၁၇ လှည့်စား၍ ရေသာအစာသည် ချို မိန်ေသာ်

လည်း၊ စားေသာ သ၏ တ်သည် ေကျာက်စရစ် ှ င့် ြပည့် လိမ့်မည်။ ၁၈ အကံ ှ ိေသာသသည်

သတပါး ှ င့် တိင်ပင်လ င်၊ အ ကံထေြမာက်တတ်၏။ ေကာင်းေသာ တိင်ပင်ြခင်း ှ ိမှသာ စစ်မကိ

ပရမည်။ ၁၉ လည်၍စကားများေသာသသည် လ ို ့ဝှက်အပ် ေသာအရာကိ ေဘာ်ြပတတ်၏။

သိ့ြဖစ်၍ ေချာ့ေမာ့တတ် ေသာသ ှ င့် မေပါင်းေဘာ် ှ င့် ။ ၂၀အကင်သသည် မိဘကိ ကျိန်ဆဲ၏။

ထိသ၏ မီးခွက်သည် ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက်၌ ေသလိမ့်မည်။ ၂၁ အေမွဥစာကိ အစအဦး၌

အလျင်ရ ိင်ေသာ် လည်း၊ အဆံး၌ အမဂလာြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၂ ငါသည်ရန်တံ့ ပမည်ဟ မဆိ ှ င့် ၊

ထာဝရ ဘရားကိ င့ံလင့် ေလာ့။ သိ့ ပလ င် ကယ်တင်ေတာ်မ လိမ့်မည်။ ၂၃အေလးချင်းမတေသာ

အေလးတိ့ကိ ထာဝရ ဘရားစက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ စဥ်းလဲေသာချိန်ခွင် လည်း အြပစ် ှ ိ၏။ ၂၄

လသွားရာလမ်းတိ့ကိ ထာဝရဘရား စီရင်ေတာ် မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ သသည် မိမိသွားရာလမ်းတိ့ကိ

အဘယ် သိ့ နားလည် ိင်သနည်း။ ၂၅ ဘရားအမ၌စကားလွန်မိေသာသ၊ သစာ ဂတိထား ပီးမှ

ေမးြမန်းေသာသသည် ေကျာ့ကွင်း ှ င့် ေတွမိ့ ပီ။ ၂၆ ပညာ ှ ိေသာ ှ င်ဘရင်သည် လဆိးတိ့ကိ

ကဲွြပားေစ၍၊ ဘီး ှ င့် ဖိတတ်၏။ ၂၇ လ၏စိတ်ဝိညာဥ်သည် ကိယ်အတွင်း၌ ှ ိ ှ ိ သမ တိ့ကိ

စစ်ေဆးေသာ ထာဝရဘရား၏ မီးခွက်ြဖစ်၏။ ၂၈က ဏာတရား ှ င့်သစာတရားသည် ှ င်ဘရင် ကိ

ေစာင့် မတတ်၏။ ရာဇပလင်ေတာ်သည် က ဏာ တရားအားြဖင့် မဲြမံတတ်၏။ ၂၉လပျို၏ဘန်းကား

အစွမ်းသတိ၊ လအိ၏ဂဏ် အသေရကား ြဖူေသာဆံပင်ြဖစ်၏။ ၃၀အနာကိေမေ ှ ာက်ြခင်းအားြဖင့်

အဆိးအညစ် ှ င့်ကင်းစင်တတ်၏။ ဒဏ်ချက်ရာတိ့သည်လည်း၊ ကိယ် အတွင်းအရပ်တိ့၌ ထိသိ့ေသာ

ေကျးဇးကိ ပတတ်၏။

၂၁ ှ င်ဘရင်၏ စိတ် ှ လံးသည် ေရေချာင်းက့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်၌ ှ ိသြဖင့် ၊

အလိ ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း လှည့် ေစေတာ်မ၏။ ၂ လတိ့သည်မိမိတိ့ ကျင့်သမ ေသာ

အကျင့် တိ့ကိ ှ စ်သက်တတ်၏။ ထာဝရဘရားမကား၊ စိတ် ှ လံးတိ့ကိ ချိန်ေတာ်မ၏။ ၃

ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းကိ ှ စ်သက်သည်ထက် ေြဖာင့် မတ်စွာ ပြခင်း၊ တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်းကိ ထာဝရဘရား

သည် သာ၍ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၄ ေထာင်လားေသာမျက် ှ ာ၊ မာန ကီးေသာ ှ လံး၊

မတရားေသာသတိ့၏အလင်းေသာ်လည်း အြပစ်ပါ၏။ ၅ လံလ့ဝိရိယ ပေသာသ၏အကံအစည်သည်

ကယ်ဝြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ သမာသတိမ ှ ိေသာ သ၏အကံအစည်သည် ဆင်းရဲြခင်း ှ င့် ၎င်း ဆိင်ေပ၏။ ၆

မသာစကားအားြဖင့် ဘ ာကိဆည်းဖးြခင်း အမသည် ေသမင်းေကျာ့ကွင်းတိ့တွင် ေပျာက်လွင့် ေသာ

အနတြဖစ်၏။ ၇ မတရားေသာ သတိ့သည် တရားသြဖင့် မစီရင် လိေသာေကာင့် ၊

မိမိ ှ ဥ်းဆဲြခင်းအြပစ်သည် မိမိကိ ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ ၈ လမ်းလဲသွားေသာသသည်

ကွာေဝးရာသိ့ ေရာက်တတ်၏။ စင် ကယ်ေသာ သပေသာအမမကား မှန်ေပ၏။ ၉

ရန်ေတွတ့တ်ေသာမိန်းမ ှ င့် အတလများေသာ အိမ်၌ေနသည်ထက်၊ အိမ်မိးေပ ေထာင့် ထဲမှာ ေနေသာ်

သာ၍ေကာင်း၏။ ၁၀ မတရားေသာသသည် မနာလိေသာစိတ် ှ ိ၏။ အိမ်နီးချင်း၌

ေကျးဇး ပချင်ေသာ အလိမ ှ ိ။ ၁၁ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသသည် အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံရေသာအခါ၊ ဥာဏ်

တိမ်ေသာသသည်သတိရတတ်၏။ သတိရေသာသသည်လည်း သွန်သင်ြခင်းကိခံေသာအခါ၊

ပညာတိးပွါးတတ်၏။ ၁၂ တရားေသာသသည် မတရားေသာသ၏အိမ်ကိ ပညာစိတ် ှ င့်

ဆင်ြခင်တတ်၏။ မတရားေသာသတိ့ မကား၊ မိမိတိ့ ပေသာဒစ ိက်အားြဖင့် ပျက်စီးြခင်းသိ့

ေရာက်တတ်က၏။ ၁၃ဆင်းရဲေသာသ၏ေအာ်ဟစ်သံကိ မကားလိ၍၊ နားကိပိတ်ေသာ သသည်

ကိယ်တိင်ေအာ်ဟစ်၍၊ အဘယ် သမ မကားရ။ ၁၄ တိတ်ဆိတ်စွာ ေပးေသာလက်ေဆာင်သည်

သစိ့တ်ကိ၎င်း၊ ရင်ခွင်၌ချထားေသာ လက်ေဆာင်ပဏာ သည် ြပင်းစွာေသာ အမျက်ကိ၎င်း

ေြဖတတ်၏။ ၁၅ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် တရားသြဖင့် စီရင်၍ ဝမ်းေြမာက်တတ်၏။

အဓမအမကိ ပေသာသမကား၊ ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၆ ဥာဏ်ပညာလမ်းမှ လဲသွားေသာ

သသည် သချုင်းသား အစအေဝး၌ ေနရာကျလိမ့်မည်။ ၁၇ကာမဂဏ်၌ ေမွေ့လျာ်ေသာသသည် ဆင်းရဲ

ြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ စပျစ်ရည် ှ င့် ဆီကိ ကိက်ေသာ သသည်လည်း ေငွကိမရတတ်ရ။ ၁၈

မတရားေသာသသည် တရားေသာသအဘိ၊့ လွန်ကျူးေသာ သသည်ေြဖာင့် မတ်ေသာသအဘိ့ ေ ွးရန်

ြဖစ်၏။ ၁၉ စိတ်တိ၍ရန်ေတွတ့တ်ေသာမိန်းမ ှ င့် ေနသည် ထက်၊ ေတာလွင်ြပင်၌

ေနေသာ်သာ၍ေကာင်း၏။ ၂၀ ပညာ ှ ိေသာသ၏အိမ်၌ ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ ဘ ာ ှ င့် ဆီ ှ ိတတ်၏။

မိက်ေသာသမကား၊ ကန်ေစ တတ်၏။ ၂၁ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား ှ င့်က ဏာတရားကိ

ှ ာေသာသသည် အသက် ှ င်ြခင်း၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း၊ ဂဏ် အသေရထင် ှ ားြခင်းကိ ေတွတ့တ်၏။ ၂၂

ပညာ ှ ိေသာသသည် ခိင်ခ့ံေသာ မိ ့ ိ းကိ တက် ၍၊ မိသ့ားကိးစားစရာခွန်အားကိ တ်ချတတ်၏။ ၂၃

မိမိ တ် ှ င့်လ ာကိေစာင့် ေသာ သသည် မိမိ စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ဒက ှ င့် လွတ်ေစြခင်းငှါ ေစာင့် ရာေရာက် ၏။

၂၄ ြပင်းစွာေသာ ေဒါသအမျက်၌ ကျင်လည်ေသာ သကိ၊ ေထာင်လားေစာ်ကားေသာသ၊

မထီမ့ဲြမင် ပေသာ သဟ၍သမတ်အပ်၏။ ၂၅ ပျင်းရိေသာသသည် အလပ်မလပ်ချင်ေသာ ေကာင့် ၊

မိမိတပ်မက်ေသာအားြဖင့် ေသတတ်၏။ ၂၆တေနလံ့းတပ်မက်အား ကီးတတ်၏။ ေြဖာင့် မတ် ေသာ

သမကား မ ှ ေြမာဘဲစွန့် ကဲတတ်၏။ ၂၇ မတရားေသာ သပေဇာ်ေသာ ယဇ်သည်

စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ြဖစ်၏။ ထိမ မက၊ မတရားေသာ စိတ် ှ င့် ပေဇာ်လ င် သာ၍ြဖစ်၏။ ၂၈ မမှန်ေသာ

သက်ေသသည် ပျက်တတ်၏။ ကိယ်တိင် ကားေသာသမကား၊ တည်ကည်စွာ ေြပာ တတ်၏။ ၂၉

မတရားေသာသသည် မိမိမျက် ှ ာကိ ခိင်မာ ေစတတ်၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသမကား၊ မိမိသွားရာလမ်း

ကိ ြပင်ဆင်တတ်၏။ ၃၀ ထာဝရဘရားတဘက်၌ ဥာဏ်မတည်၊ ပညာ မတည်၊

အ ကံတစံတခမ မတည် ိင်။ ၃၁ စစ်တိက်ရာကာလအဘိ့ြမင်းများကိ ြပင်ဆင် ေသာ်လည်း၊

ထာဝရဘရား၏ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် ချမ်းသာရပါ၏။

၂၂ ေကာင်းေသာအသေရကိ များစွာေသာ ဥစာ ထက်သာ၍ ေ ွးစရာေကာင်း၏။

သတပါးစံမက်ြခင်း ေကျးဇးသည် ေ ေငွထက်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၂ ေငွရတတ်ေသာသ ှ င့်

ဆင်းရဲေသာသတိ့သည် ေတွ့ ကံက၏။ ထိသအေပါင်းတိ့ကိ ထာဝရဘရား ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၃

သမာသတိ ှ ိေသာသသည် အမကိေြမာ်ြမင်၍ ပန်းေနတတ်၏။ ဥာဏ်တိမ်ေသာသမကား၊ အစဥ်

အတိင်းသွား၍အမ ှ င့် ေတွတ့တ်၏။ ၄ စိတ် ှ ိမ့်ချြခင်း၊ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့ြခင်းေကျးဇးေကာင့်

စည်းစိမ်၊ ဂဏ်အသေရ၊ အသက်ကိ ရတတ်၏။ ၅ သေဘာေကာက်ေသာလ သွားရာလမ်း၌၊

ဆး ပင်များ ှ င့် ေကျာ့ကွင်းများ ှ ိတတ်၏။ မိမိစိတ်ဝိညာဥ်ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာသမကား ေဝးစွာ

ေ ှ ာင်သွားလိမ့်မည်။ ၆ သငယ်သွားရာလမ်းဝ၌ ဆံးမသွန်သင်ေလာ့။ သိ့ ပလ င် သသည်အိေသာအခါ

ထိလမ်းမှမလဲ၊ လိက် သွားလိမ့်မည်။ ၇ ေငွရတတ်ေသာ သသည်ဆင်းရဲေသာသကိ အစိးရ၏။

ေချးငှါးယေသာ သသည်ေချးငှါးေပးေသာသ၌ ကန်ြဖစ်၏။ ၈ ဒစ ိက်မျိုးေစ့ကိ ကဲေသာသသည်

ဒကစပါးကိ ရိတ်ရမည်။ ေဒါသစိတ် ှ ိ၍ ဒဏ်ေပး ိင်ေသာ တန်ခိး လည်း ေပျာက်လိမ့်မည်။

၉ က ဏာမျက်စိ ှ ိေသာသသည် ဆင်းရဲေသာ သတိ့ကိေကးေသာေကာင့် မဂလာ ှ ိလိမ့်မည်။

ရန်ေတွ့ ြခင်း ှ င့် က့ဲရဲ ့ြခင်းလည်း ငိမ်းလိမ့်မည်။ ၁၀ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသကိ ှ င်ထတ်ေလာ့။ သိ့ ပ

လ င် ရန်မာန်လည်း ထွက်သွားလိမ့်မည်။ ရန်ေတွ့ြခင်း ှ င့် က့ဲရဲ ့ြခင်းလည်း ငိမ်းလိမ့်မည်။ ၁၁

စိတ် ှ လံးြဖူစင်ြခင်းကိ ှ စ်သက်ေသာသသည် ေလျာက်ပတ်ေသာစကားကိ ေြပာတတ်၍၊ ှ င်ဘရင် ှ င့်

မိတ်ေဆွဖဲွရ့လိမ့်မည်။ ၁၂ ထာဝရဘရား၏ မျက်စိေတာ်သည် ပညာ အတတ်ကိ ေစာင့်၏။

ြပစ်မှားေသာသ၏စကားကိကား ေချေတာ်မ၏။ ၁၃ ပျင်းရိေသာသက၊ အိမ်ြပင်မှာြခေသ့ ှ ိ၏။ လမ်း

သိ့ ထွက်လ င် ငါေသလိမ့်မည်ဟ ဆိတတ်၏။ ၁၄အမျိုးပျက်ေသာ မိန်းမ၏ တ်သည် နက်ေသာ

ေြမတွင်းြဖစ်၏။ ထာဝရဘရားစက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ ေသာ သသည်ထိေြမတွင်းထဲသိ့ ကျလိမ့်မည်။ ၁၅

မိက်ေသာသေဘာသည် သငယ်၏ စိတ် ှ လံး ထဲမှာ ထပ်ထားလျက် ှ ိ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ဆံးမေသာ

ကိမ်လံးသည် ထိသေဘာကိ ေဝးစွာ ှ င်တတ်၏။ ၁၆ ကိယ်စီးပွါးအဘိ့ ဆင်းရဲသားတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ

ေသာသ ှ င့် ၊ ေငွရတတ်ေသာ သတိ့အား ေပးေသာသသည် ဆင်းရဲြခင်းသိ့ အမှန်ေရာက်လိမ့်မည်။

၁၇သင်၏နားကိ တ်၍ ပညာ ှ ိစကားကိ နား ေထာင်ေလာ့။ ငါ့ပညာအတတ်ကိလည်း စိတ် ှ လံး၌

စဲွလမ်းေလာ့။ ၁၈သင်၏ ှ လံး၌ သွင်းမိ ိင်လ င် သာယာေသာ အကျိုး ှ ိလိမ့်မည်။ သင်၏ တ်၌လည်း

အစဥ်အသင့် ှ ိ လိမ့်မည်။ ၁၉ သင်သည်ထာဝရဘရား၌ ခိလံမည်အေကာင်း၊ သင့် ကိယ်တိင်

ကိယေနင့ါသွန်သင်၏။ ၂၀ သင်သည် သမာတရားစကားစစ်ကိသိမည် အေကာင်း ှ င့် ၊

သင့် ထံသိ့ ေစလတ်ေသာသတိ့အား၊ သမာ စကားကိ ြပန်ေြပာ ိင်မည်အေကာင်း သတိေပးလျက်၊

ပညာအတတ်ကိ ြပသလျက်၊ ထးဆန်းေသာ အရာတိ့ကိ ငါေရး၍ ေပးလိက်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂၂

ဆင်းရဲေသာသ၏ဆင်းရဲကိေထာက်၍၊ သ၏ ဥစာကိ မလမယ ှ င့် ။ ဒကိတသတဝါကိ မိတံ့ခါးဝ၌

မ ှ ဥ်းဆဲ ှ င့် ။ ၂၃အေကာင်းမကား၊ထာဝရဘရားသည် သတိ့အမကိ ေစာင့် ေတာ်မမည်။သတိ့ဥစာကိ

လယေသာ သတိ့၏ အသက်ကိ လယေတာ်မမည်။ ၂၄ စိတ်တိေသာသကိ မိတ်ေဆွမဖဲွ ့ ှ င့် ။

အမျက် ြပင်းထန်ေသာ သ ှ င့် အတမလိက် ှ င့် ။ ၂၅ လိက်လ င် သ၏ထံးစံဓေလ့တိ့ကိသင်၍၊

ကိယ် အသက်ေကျာ့မိရာြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၆လက်ဝါးချင်း ိက်ေသာလစ ှ င့် သေ့ကးကိ အာမခံေသာ

လစထဲသိ့ မဝင် ှ င့် ။ သင်၌ေပးရန်မ ှ ိလ င်၊ သင့် အိပ်ရာကိ အဘယ်ေကာင့် ယသွားေစချင်သနည်း။ ၂၈

ဘိးေဘးစိက်ဘးေသာ ေြမမှတ်တိင်တိ့ကိ မေ ့ ှ င့် ။ ၂၉ ေဆာင် ွက်စရာအမကိ ကိးစား၍ ပီးစီးေစ

တတ်ေသာသ ှ ိသေလာ။ ထိသသည် သာမညလ၏ အမကိ မေဆာင် ွက်၊ ှ င်ဘရင်၏ အမေတာ်ကိ

ေဆာင် ွက်၏။

၂၃ မင်း ှ င့်အတထိင်၍ စားေသာက်ေသာအခါ သင့် ေ ှ မှ့ာ အဘယ်သ ှ ိသည်ကိ

ေစ့ေစ့ဆင်ြခင်ေလာ့။ ၂သင်သည် စားကူးတတ်ေသာသြဖစ်လ င်၊ သင်၏လည်ေချာင်းကိ

ထား ှ င့် ွယ်ေလာ့။ ၃ ထိမင်း၏ခဲဘွယ်စားဘွယ်တိ့ကိ အလိမ ှ ိ ှ င့် ။ လှည့်စားတတ်ေသာအစာြဖစ်၏။
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၄ ေငွရတတ် ြခင်းငှါ မ ကိးစား ှ င့် ။ ကိယ်ဥာဏ်ကိ အမီှမ ပ ှ င့် ။ ၅ ေပျာက်တတ်ေသာအရာကိ

ေစ့ေစ့မျက်ေမှာက် ပသင့်သေလာ။ အကယ်စင်စစ် ေ လင်းတသည် မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့

ပျံတတ်သက့ဲသိ၊့ ထိအရာသည် အေတာင်တိ့ကိ လပ်၍ပျံသွားတတ်၏။ ၆ မနာလိေသာသ၏

အစာကိမစား ှ င့် ။ သ၏ ခဲဘွယ်စားဘွယ်ကိ အလိမ ှ ိ ှ င့် ။ ၇သသည် စိတ်ထင်သည်အတိင်းြဖစ်၏။

စား ေသာက်ေတာ့ဟ ဆိေသာ်လည်း ေစတနာစိတ်မ ှ ိ။ ၈သင်သည် စားေသာအစာကိ တဖန်အန်ရ

လိမ့်မည်။ သင်ချိုေသာ စကားလည်းယိယွင်းလိမ့်မည်။ ၉ မိက်ေသာသကားေအာင် စကားမေြပာ ှ င့် ။

သင်၏စကား၌ ပါေသာပညာကိ မထီမ့ဲြမင် ပလိမ့်မည်။ ၁၀အရိပ်စိက်ေသာ ေြမမှတ်တိင်ကိမေ ့ ှ င့် ။

မိဘမ ှ ိေသာ သတိ့၏ လယ်ကိမသိမ်း ှ င့် ။ ၁၁ အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့ကိ ေ ွးေတာ်မေသာ

သသည် တန်ခိး ကီး၍၊ သင့်တဘက်၌ သတိ့အမကိ ေစာင့် ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၂ ဆံးမသဝါဒ၌

စိတ် ှ လံးစဲွလမ်း၍၊ ပညာ အတတ် စကားကိ နာခံေလာ့။ ၁၃ သငယ်ကိ မဆံးမဘဲမေန ှ င့် ။

ကိမ်လံး ှ င့် ိက် ေသာ်လည်း သသည် မေသ။ ၁၄ ကိမ်လံး ှ င့် ိက်၍ သ၏အသက်ဝိညာဥ်ကိ

မရဏ ိင်ငံမှ ကယ် တ်ရမည်။ (Sheol h7585) ၁၅ ငါ့သား၊ သင့် ှ လံး၌ပညာ ှ ိလ င် ငါ့ ှ လံး ှ င့်

ငါ့ကိယ်တိင်သည် ဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။ ၁၆သင့် တ်သည် မှန်ေသာစကားကိ ေြပာေသာ အခါ၊

ငါ့ေကျာက်ကပ် င်လန်းလိမ့်မည်။ ၁၇ အြပစ်ထင် ှ ားေသာ သတိ့ကိ ြငူစေသာ စိတ်မ ှ ိေစ ှ င့် ။

တေနလံ့းထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့ ေသာသေဘာ ှ ိေစေလာ့။ ၁၈ အကယ်စင်စစ်

အမဆံးြဖတ်ချိန်သည် ေရာက် လိမ့်မည်။ သင့် ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်း မပျက်ရာ။ ၁၉ ငါ့သား၊

ငါ့စကားကိ နားေထာင်၍ ပညာ ှ ိသ ြဖင့် ၊ ကိယ်စိတ် ှ လံးကိ လမ်းမ၌ပ့ဲြပင်ေလာ့။ ၂၀

စပျစ်ရည်ေသာက်ကူးေသာသ၊ အမဲသားစား ကူးေသာသတိ့ကိ အေပါင်းအေဘာ်မလပ် ှ င့် ။ ၂၁

ေသာက်ကူးေသာသ ှ င့် စား ကူးေသာသသည် ဆင်းရဲြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ အိပ် ကူးေသာ

သေဘာ သည် လကိအဝတ်စတ် ှ င့် ခံတတ်၏။ ၂၂ သင့် ကိြဖစ်ဘွားေစေသာအဘ၏ စကားကိ

နားေထာင်ေလာ့။ အသက် ကီးေသာ အမိကိ မထီမ့ဲြမင် မ ပ ှ င့် ။ ၂၃ သမာတရားကိ ဝယ်ေလာ့။

မေရာင်း ှ င့် ။ ပညာ ကိ၎င်း၊ ဆံးမသဝါဒကိ၎င်း၊ ဥာဏ်သတိကိ၎င်း ထိအတ ပေလာ့။ ၂၄

ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏အဘသည် အလွန်ဝမ်း ေြမာက်လိမ့်မည်။ ပညာ ှ ိေသာ သားကိ ြဖစ်ဘွားေစေသာ

သသည် ထိသား၌ အားရဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။ ၂၅ သင်၏မိဘတိ့သည်ဝမ်းေြမာက်၍၊ သင့် ကိ

ေမွးဘွားေသာသသည် င်လန်းလိမ့်မည်။ ၂၆ ငါ့သား၊ သင့် ှ လံးကိ ငါ့အားေပးေလာ့။ သင့်

မျက်စိတိ့သည် ငါသွားေသာလမ်းကိ ကည့် မှတ်ပါေစ။ ၂၇ ြပည်တန်ဆာမသည်

နက်ေသာကျံုးက့ဲသိ့၎င်း၊ အမျိုးပျက်ေသာ မိန်းမသည် ကျဥ်းေသာ ေြမတွင်းက့ဲသိ့ ၎င်း ြဖစ်၏။ ၂၈

သသည် ထားြပက့ဲသိ့ ေချာင်း ကည့်တတ်၏။ လွန်ကျူးေသာ ေယာက်ျားများြပားေစြခင်းငှါ ပတတ်၏။

၂၉အဘယ်သသည် ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိသနည်း။ အဘယ်သသည် ညည်းတွားြခင်း ှ ိသနည်း။ အဘယ်

သသည် ရန်ေတွ့ြခင်း ှ ိသနည်း။ အဘယ်သည် ြမည် တမ်းြခင်း ှ ိသနည်း။ အဘယ်သသည်

အကျိုးအေကာင်း မ ှ ိ ၊ ထိခိက်၍ နာြခင်း ှ ိသနည်း။ အဘယ်သသည် မျက်စိနီြခင်း ှ ိသနည်း ဟမကား၊

၃၀ စပျစ်ရည်ကိ ကာြမင့် စွာ ေသာက်လျက်ေန ေသာသ၊ ေဆး ှ င့် ေရာေသာ စပျစ်ရည်ကိ

ှ ာတတ်ေသာ သတိ့သည် ထိသိ့ေသာ လကဏာ ှ ိ က၏။ ၃၁ ဖလား၌နီလျက်၊ အေရာင်ေတာက်လျက်၊

အချိုအ မိန်ဝင်လျက် ှ ိေသာ စပျစ်ရည်ကိ မကည့်မ ှ င့် ။ ၃၂ ေနာက်ဆံး၌ ေ မက့ဲသိ့ကိက်တတ်၏။

ေ မဆိး က့ဲသိ့ နာေစတတ်၏။ ၃၃ သင့် မျက်စိတိ့သည် အမျိုးပျက်ေသာမိန်းမတိ့ကိ ကည့် ၍၊

သင့် ှ လံးသည်လည်း ေကာက်ေသာ စကားကိ မက်ဆိလိမ့်မည်။ ၃၄ အကယ်စင်စစ် သင်သည်

ပင်လယ်အလယ်၌ အိပ်ေသာသ၊ သေဘာ ွက်တိင်ဖျားေပ မှာ အိပ်ေသာ သက့ဲသိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၃၅

သတိ့သည် ငါ့ကိ ိက်က ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း ငါမနာ။ ငါ့ကိထိး ကေသာ်လည်း ငါမသိ။ အဘယ်အချိန် မှ

ငါ ိးရမည်နည်း။ တဖန်ငါ ှ ာ ဦးမည်ဟသင်ဆိလိမ့် သတည်း။

၂၄ မတရားေသာသတိ့ကိ မြငူစ ှ င့် ။ သတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ြခင်းငှါ အလိမ ှ ိ ှ င့် ။ ၂သတိ့သည်

ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ ှ လံး ကံစည်တတ် ၏။ တ် ှ င့်လည်း ေဘး ပမည်စကားကိ ေြပာတတ်၏။

၃ ဥာဏ်ပညာအားြဖင့် အိမ်ကိတည်ေဆာက်၍ ခိင်ခ့ံ မဲြမံေစရ၏။ ၄ ပညာအတတ်အားြဖင့်

အခန်းများတိ့သည် အဘိးထိက်၍၊ ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ ဥစာအေပါင်းတိ့ ှ င့် ြပည့် ရက၏။ ၅

ပညာ ှ ိေသာသသည် တန်ခိး ှ ိ၏။ ပညာ အတတ် ှ င့် ြပည့်စံေသာသသည် ခွန်အားတိးပွါးတတ်၏။ ၆

ပညာ ှ ိတိ့ ှ င့် တိင်ပင် ပီးမှ စစ်မကိ ပရ၏။ အ ကံေပး ိင်ေသာ သများစွာ ှ ိလ င်၊ ေဘးလွတ်တတ်၏။ ၇

ပညာြမင့် ေသာေကာင့် မိက်ေသာသမမီှ ိင်။ မိတံ့ခါးဝ၌ စကားမေြပာဝ့ံ။ ၈ မေကာင်းေသာအမကိ

ပြခင်းငှါ ကံစည်ေသာ သကိ၊ ေဘး ပေသာသဟ၍ မှည့် ရ၏။ ၉ မိက်ေသာအ ကံအစည်၌

အြပစ်ပါ၏။ မထီမ့ဲ ြမင် ပေသာ သသည်လည်း၊ လစက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ြဖစ် ၏။ ၁၀ သင်သည်

အမေရာက်ေသာကာလ၌ စိတ်ပျက် လ င် အားနည်း၏။ ၁၁သချုင်းသိ့ထတ်၍အေသခံလေသာသတိကိ့

သင်သည် တ်အ့ံေသာငှါ၊ အားမထတ်ဘဲေနလျက်၊ ၁၂ ငါ့တိ့မသိဟဆိေသာ်လည်း၊ ှ လံးသေဘာကိ

ဆင်ြခင်ေသာသသည် မမှတ်၊သင်၏စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ေစာင့် ေသာသသည် မသိဘဲ၊လအသီးအသီးတိ့အား

သတိ့အကျင့် ှ င့်အေလျာက်၊ အကျိုးအြပစ်ကိ မဆပ် မေပးဘဲ ေနေတာ်မမည်ေလာ။ ၁၃

ငါ့သား၊ ပျားရည်ေကာင်းေသာေကာင့် စား ေလာ့။ ချို မိန်ေသာ ပျားလပိ့ကိလည်း စားေလာ့။

၁၄ ထိအတ၊ သင်ေတွရ့ေသာပညာတရားသည် စိတ်ဝိညာဥ်၌ အရသာ ှ င့် ြပည့် စံ၍၊ သင်သည်

ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်းမပျက်၊ ေကာင်းေသာအကျိုးကိ ခံရလိမ့် မည်။ ၁၅ အိမတရားေသာသ၊

ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ အိမ် ကိ ေချာင်း၍ မကည့် ှ င့် ။ သ၏ ငိမ်ဝပ်ရာအရပ်ကိ မဖျက် ှ င့် ။

၁၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ခနစ် ကိမ်လဲေသာ် လည်း ထြပန်လိမ့်မည်။ မတရားေသာသမကား၊

လဲေသာအခါ ဆံး ံ းလိမ့်မည်။ ၁၇သင်၏ရန်သလဲေသာအခါ ဝမ်းမေြမာက် ှ င့် ။ ေြခထိခိက်ေသာအခါ

င်လန်းေသာစိတ်မ ှ ိ ှ င့် ။ ၁၈ ှ ိလ င် ထာဝရဘရားသိြမင်သြဖင့် ၊ မ ှ စ်သက် ဘဲ သမှ အမျက်ေတာ်ကိ

လဲေတာ်မမည်။ ၁၉ မတရားေသာသတိ့ေကာင့် စိတ်မပ ှ င့် ။ အဓမ လတိ့ကိ မြငူစ ှ င့် ။ ၂၀

အေကာင်းမကား၊ မတရားေသာသသည် အကျိုးကိမရ။ အဓမလ၏ မီးခွက်သည် ေသလိမ့်မည်။

၂၁ ငါ့သား၊ ထာဝရဘရားကိ၎င်း၊ ှ င်ဘရင်ကိ၎င်း၊ ေ ကာက် ွံ ေ့လာ့။ မတည်ကည်ေသာသတိ့ ှ င့်

ေရာေ ှ ာ မေပါင်းေဘာ် ှ င့် ။ ၂၂သတိ့ေဘးသည် ချက်ြခင်းေရာက်တတ်၏။ ထိ ှ စ်ပါးတိ့၏ အဆံးကိ

အဘယ်သသိသနည်း။ ၂၃ ထိမှတပါး၊ ပညာ ှ ိတိ့ ှ င့် ဆိင်ေသာ အရာဟမ ကား၊ တရားေတွမ့

စီရင်ရာတွင် လမျက် ှ ာကိ မေထာက် ေကာင်း။ ၂၄သင်သည် ေြဖာင့် မတ်၏ဟ မတရားေသာသ အား

ဆိေသာသကိလအမျိုးတိသ့ည် ကျိန်ဆဲကလိမ့်မည်။ လအ ယ်တိ့သည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ကလိမ့်မည်။ ၂၅

ဆံးမြပစ်တင်ေသာသတိ့မကား၊ စိတ်သာယာလျက်၊ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ ခံလျက် ှ ိ က လိမ့်မည်။

၂၆ မှန်ေသာစကားကိ ြပန်ေြပာတတ်ေသာသ၏ တ်ကိ လတိင်းနမ်းလိမ့်မည်။ ၂၇ ြပင်အရပ်မှာ

သင်၏အလပ်ကိြပင်ေလာ့။ လယ်ေတာ၌ ကိယ်အဘိ့ ြပင်ဆင်ေလာ့။ ေနာက်မှ သင်၏ ေနရာအိမ်ကိ

ေဆာက်ေလာ့။ ၂၈သင်၏အိမ်နီးချင်းတဘက်၌ အေကာင်းမ ှ ိဘဲ သက်ေသမခံ ှ င့် ။ ကိယ် တ် ှ င့်

သတပါးကိ မလှည့်စား ှ င့် ။ ၂၉သသည် ငါ၌ ပသည်အတိင်း သ၌ငါ ပမည်။ သအ့ကျင့် ှ င့်အေလျာက်

အကျိုးအြပစ်ကိ ငါဆပ်ေပး မည်ဟ မဆိ ှ င့် ။ ၃၀ ပျင်းရိေသာသ၏ လယ်ယာအနား ှ င့် ၊ ဥာဏ်မ ှ ိ

ေသာသ၏ စပျစ်ဥယျာဥ်အနားမှာ ငါေ ှ ာက်သွားစဥ်၊ ၃၁ ဆးပင်များြပား၍၊ ေြမတြပင်လံး၌

ဆးေလပင် အ ှ ံ ့အြပား လမ်းမိးလျက်၊ ေကျာက် ိး ပိလျက် ှ ိသည်ကိ၊ ၃၂ ငါြမင်၍ ေစ့ေစ့ဆင်ြခင်၏။

ကည့် ၍ သွန်သင် ြခင်းကိ ခံရ၏။ ၃၃ ခဏအိပ်လျက်၊ ခဏေပျာ်လျက်၊ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ငှါ၊ ခဏ လက်ချင်းပိက်လျက်ေနစဥ်တွင်၊ ၃၄ ဆင်းရဲြခင်းသည် ခရီးသွားေသာသက့ဲသိ့၎င်း၊

ဥစာ ပန်းတီးြခင်းသည် သရဲက့ဲသိ့၎င်း ေရာက်လာလိမ့် မည်။

၂၅ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိလတိ့ကးေရးေသာ ေ ှ ာလမန်မင်း၏သတံစကားဟမကား၊ ၂

အမအေရးကိ ဝှက်ထားြခင်းသည် ဘရားသခင် ၏ ဘန်းေတာ် ှ င့် သင်၏။ ှ င်ဘရင်မကား၊

အမအေရးကိ စစ်ေကာြခင်းအားြဖင့် ဂဏ်အသေရတည်၏။ ၃ မိဃ်းေကာင်းကင်သည် ြမင့်၏။

ေြမ ကီးသည် နက်၏။ ှ င်ဘရင် ှ လံးကိလည်း စစ်၍မသိ ိင်။ ၄ ေငွထဲက ေချာ်ကိထတ်ပယ်လ င်၊

ပန်တိမ်သမား ှ င့် ေတာ်သင့် ေသာဖလားကိ ရလိမ့်မည်။ ၅ မတရားေသာ သတိ့ကိ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်မှ

ပယ် ှ ားလ င်၊ အာဏာေတာ်သည် တရားအားြဖင့် တည် လိမ့်မည်။ ၆ ှ င်ဘရင်ထံ ေတာ်၌

ကိယ်ကိမချီးေြမာက် ှ င့် ။ လ ကီးေနရာ၌ မေန ှ င့် ။ ၇ အေကာင်းမကား၊ ဖးြမင်ရေသာမင်းေ ှ မှ့ာ

ှ ိမ်ြခင်းကိ ခံရသည်ထက်၊ ဤအရပ်သိ့ တက်ပါဟေသာ စကားကိ သာ၍ကားေကာင်း၏။ ၈

အလျင်အြမန် ရန်မေတွ့ ှ င့် ။ အိမ်နီးချင်းသည် သင့် ကိ အ ှ က်ခဲွ ပီးမှ၊ သင်သည် အဘယ်သိ့ ပမည်နည်း။

၉သင်သည် အိမ်နီးချင်း ှ င့် ကိယ်အမကိ ေဆွး ေ းေလာ့။ ဝှက်ထားအပ်ေသာအမအရာကိသတပါးအား

ထတ်၍မြပ ှ င့် ။ ၁၀ သိ့မဟတ်၊ သသည် သင့် ကိ အ ှ က်ခဲွသြဖင့် ၊ သင်၏ဂဏ်အသေရသည်

အစဥ်ဆံးလိမ့်မည်။ ၁၁ ေလျာက်ပတ်ေသာ စကားသည် ေငွအေြပာက် မှာ စီချယ်ေသာ

ေ ေ ှ ာက်ချိုသီး ှ င့်တ၏။ ၁၂ နားေထာင်တတ်ေသာသကိ ေလျာက်ပတ်စွာ ဆံးမတတ်ေသာ သသည်

ေ နားေတာင်းက့ဲသိ့၎င်း၊ ေ စင်တန်ဆာက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်၏။ ၁၃ စပါးရိတ်ရာကာလ၌ မိဃ်းပွင့် ေကာင့်

ချမ်း သက့ဲသိ၊့သစာေစာင့် ေသာတမန်သည် ေစလတ်ေသာသ၌ ြဖစ်၍၊သခင်စိတ်ကိ ချမ်းဧေစတတ်၏။

၁၄ ေပးမည်ဟ ဝါကား၍ မေပးဘဲေနေသာသ သည် မိဃ်းေရမပါေသာ တိမ် ှ င့် ေလက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၁၅

ကာြမင့် စွာသည်းခံလ င် မင်းကိေဖျာင်းဖျ ိင်၏။ ချိုေသာစကားသည်လည်းအ ိးကျိုးေအာင်တတ် ိင်၏။

၁၆ ပျားရည်ကိေတွသ့ေလာ။ ဝ ံသာစားေတာ့။ အစား ကူးလ င် ရင်ြပည့်၍ အန်ရလိမ့်မည်။ ၁၇

သင်၏အိမ်နီးချင်းအိမ်၌ ကာြမင့် စွာ မေန ှ င့် ။ ေနလ င် သသည် သင့် ကိ ငီးေငွ ့၍ မန်းလိမ့်မည်။

၁၈ အိမ်နီးချင်းတဘက်၌ မမှန်ေသာသက်ေသကိ ခံေသာသသည် ဒတ်၊ ထား၊ သံခ န် ှ င့်တ၏။ ၁၉

အမေရာက်ေသာကာလ၌သစာပျက်တတ်ေသာသ ကိ ယံလ င် သွားကျိုးြခင်း၊ ေြခဆစ် ပတ်ြခင်းကိ

ခံရ၏။ ၂၀ စိတ် ိးငယ်ေသာသအား သီချင်းဆိေသာသသည် ေဆာင်းကာလ၌အဝတ်ကိ ခ တ်ေသာသ၊

ယမ်းစိမ်းေပ မှာ ပံးရည်ကိ ေလာင်းေသာသ ှ င့်တ၏။ ၂၁ သင်၏ရန်သသည် မွတ်သိပ်လ င်

လပ်ေကး ေလာ့။ ေရငတ်လ င် ေသာက်စရာဘိ့ေပးေလာ့။ ၂၂ ထိသိ့ ပလ င် သ၏ေခါင်းေပ ၌

မီးခဲကိ ပံထား ၍၊ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ သင်၌ ဆချေတာ်မမည်။ ၂၃ ေြမာက်ေလသည်
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မိဃ်းေရကိ ေဆာင်တတ် သက့ဲသိ၊့ ကန်းတိက်ေသာလ ာသည် ေဒါသမျက် ှ ာကိ ေဆာင်တတ်၏။ ၂၄

ရန်ေတွတ့တ်ေသာမိန်းမ ှ င့် လများေသာ အိမ်၌ ေနသည်ထက်၊ အိမ်မိးေပ ေထာင့် ထဲမှာေနေသာ်

သာ၍ေကာင်း၏။ ၂၅ ေဝးေသာြပည်မှ ေရာက်လာေသာ ဝမ်းေြမာက် စရာ သိတင်းစကားသည်

ေရငတ်ေသာသ၌ ချမ်းဧေသာ ေရက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၂၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် မတရားေသာသေ ှ ့

တွင် မှားယွင်းလ င်၊ ေနာက်ေသာေရကန်၊ ပပ်ေသာစမ်း ေရတွင်း ှ င့်တ၏။ ၂၇ ပျားရည်ကိ

စား ကူးလ င် မေကာင်းသက့ဲသိ၊့ ကိယ်ဂဏ်သေရကိ ှ ာလ င် ဂဏ်အသေရမ ှ ိ။ ၂၈ ကိယ်စိတ်ကိ

မချုပ်တည်း ိင်ေသာသသည် မိ ့ ိ းပျိုပျက်၍ ဟင်းလင်း ှ ိေသာ မိ ့ ှ င့်တ၏။

၂၆
ေ ွကာလ၌ မိဃ်းပွင့် က့ဲသိ့၎င်း၊ စပါးရိတ်ရာကာလ ၌ မိဃ်းေရက့ဲသိ့၎င်း၊ မိက်ေသာသသည်

ဂဏ်အသေရကိ မခံသင့် ။ ၂ စာငှက်သည် အရပ်ရပ်လှည့်လည်၍၊ ဇရက်သည် လည်း

ပျံသွားသက့ဲသိ၊့ ထိနည်းတအေကာင်းမ ှ ိေသာကျိန်ဆဲြခင်းသည် မသင့် မေရာက်တတ်။ ၃

ြမင်းဘိ့ ှ င်တံ၊ ြမင်းဘိဇ့က် ကိး၊ မိက်ေသာသ၏ ေကျာဘိ့ ကိမ်လံးသည် သင့် ေပ၏။ ၄ မိက်ေသာသ၏

သေဘာသိ့လိက်၍၊ သ၏စကား ကိ မေချ ှ င့် ။ ထိသိ့ေချလ င် သ ှ င့်တလိမ့်မည်။ ၅ မိက်ေသာသ၏

သေဘာသိ့လိက်၍ သ၏စကား ကိ ေချေလာ့။ သိ့မဟတ်၊ သသည် ဝါ ကားေသာစိတ် ှ ိလိမ့်

မည်။ ၆ မိက်ေသာ သတွင် မှာ လိက်ေသာသသည် ကိယ်ေြခကိ ြဖတ်၍ အကျိုးနည်း ှ ိ၏။ ၇

သတံစကားကိ မိက်ေသာသ ေြပာြခင်းသည် ေြခဆံွေ့သာသ၏ ေြခကြခင်း က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၈

မိက်ေသာသကိ ချီးေြမာက်ြခင်းသည် ေကျာက်ပံ ၌ ေကျာက်ြမတ်ကိ ပစ်ထားြခင်းက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၉

ဆးသည် ယစ်မးေသာသ၏လက်ကိ စးသက့ဲသိ၊့ သတံစကားသည် မိက်ေသာသ၏ တ်၌ ှ ိ၏။ ၁၀

ကီးေသာသသည် ခပ်သိမ်းေသာသတိ့ကိ တန်လပ်ေစတတ်၏။ မိက်ေသာသ ှ င့် ြပစ်မှားတတ် ေသာ

သတိ့ကိ ေစသံးတတ်၏။ ၁၁ ေခွးသည် မိမိအန်ဖတ်ကိ ြပန်၍စားတတ်သက့ဲ သိ၊့ မိက်ေသာသသည်

မိက်ေသာအကျင့် ကိ ြပန်၍ကျင့်တတ်၏။ ၁၂ ငါသည် ပညာ ှ ိ၏ဟထင်ေသာသ ှ ိလ င်၊ ထိသ၌

ေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိသည်ထက်၊ မိက်ေသာသ၌သာ၍ ေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိ၏။ ၁၃ ပျင်းရိေသာသက၊

အိမ်ြပင်မှာြခေသ့ ှ ိ၏။ လမ်းတိ့၌ ြခေသ့ ှ ိ၏ဟ ဆိတတ်၏။ ၁၄ တံခါး ွက်သည် စေ ွး၌လည်သက့ဲသိ့

ပျင်းရိ ေသာသသည် အိပ်ရာေပ မှာ လည်တတ်၏။ ၁၅ ပျင်းရိေသာသသည် မိမိလက်ကိ အိး၌သွင်း

ေသာ်လည်း၊ တဖန် တ်၍ မိမိပစပ်သိ့ ခံွရလ င် စိတ်ညစ် တတ်၏။ ၁၆ ပျင်းရိေသာသက၊ ငါသည်

အကျိုးအေကာင်းကိ ြပတတ်ေသာသ ခနစ်ေယာက်ထက်သာ၍ ပညာ ှ ိသည် ဟ ကိယ်ကိထင်တတ်၏။

၁၇ လမ်း၌ေ ှ ာက်သွား၍ မိမိမဆိင်ေသာအမကိ ေရာေ ှ ာေသာသသည် ေခွးနား ွက်ကိ ကိင်ဆဲွေသာသ

ှ င့်တ၏။ ၁၈ ငါကျီစား ံ မသာ ပသည်ဟဆိလျက်၊ ၁၉ မိမိအိမ်နီးချင်းကိ လှည့်စားေသာသသည် မီးစ၊

ြမား၊ ေသေဘးကိ ပစ်တတ်ေသာ အ း ှ င့်တ၏။ ၂၀ထင်းမ ှ ိလ င် မီးေသတတ်သက့ဲသိ့ ကန်းတိက်

ေသာ သမ ှ ိလ င် ရန် ငိမ်းတတ်၏။ ၂၁ မီးခဲချင်း ပသက့ဲသိ့၎င်း၊ ထင်းသည် မီးကိေမွး သက့ဲသိ့၎င်း၊

ရန်ေတွတ့တ်ေသာသသည် ခိက်ရန်မကိ ပစတတ်၏။ ၂၂ ကန်းတိက်ေသာ သ၏စကားသည်

မိန်ေသာ ခဲဘွယ် စားဘွယ်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ ဝမ်းအတွင်းသိ့ဝင်တတ်၏။ ၂၃ ချစ်အား ကီးေသာ တ် ှ င့် ၊

ဆိးညစ်ေသာ စိတ် ှ လံးသည် ေချာ်မွမ်းမံေသာ အိးြခမ်း ှ င့်တ၏။ ၂၄ အ ငိးထားေသာသသည်

တ်ြဖင့်လ ို ဝှ့က်၍၊ ကိယ်ထဲမှာလှည့်စားေသာ သေဘာကိ ဝှက်ထားတတ်၏။ ၂၅ ထိသိ့ေသာသ၏

စကားသည် ချိုေသာ်လည်း မယံ ှ င့် ။ သ၏စိတ် ှ လံးထဲမှာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ အရာခနစ်ပါး ှ ိ၏။

၂၆အ ငိးထားြခင်းကိ လှည့်စားြခင်းအားြဖင့် ဝှက် ထားေသာသ၏ ဒစ ိက်အြပစ်သည် ပရိသတ်ေ ှ မှ့ာ

ထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ၂၇ တွင်းတးေသာသသည် မိမိတွင်းထဲသိ့ ကျလိမ့် မည်။ ေကျာက်ကိ

လိှမ့်ေသာသအေပသိ့ ထိေကျာက် သည် ြပန်၍လိမ့် လိမ့်မည်။ ၂၈ မသားေြပာတတ်ေသာသသည်

မိမိ ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ့ကိ မန်းတတ်၏။ ေချာ့ေမာ့တတ်ေသာ သသည်လည်း ဖျက်ဆီးတတ်၏။

၂၇ နက်ြဖန်ေနကိ့ အမီှ ပ၍ မဝါ ကား ှ င့် ။ တရက် အတွင်းတွင် အဘယ်သိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်ကိ

မသိ ိင်။ ၂ ကိယ်တိင်ကိယ်ကိ မချီးမွမ်းဘဲ သတပါးချီးမွမ်း ပါေလေစ။ ကိယ် တ် ှ င့်

ကိယ်ကိမချီးမွမ်းဘဲ၊ ကိယ် ှ င့် မဆိင်ေသာ သတပါး ချီးမွမ်းပါေလေစ။ ၃ ေကျာက် ှ င့် သဲသည်ေလး၏။

မိက်ေသာသ၏ ေဒါသသည် ထိ ှ စ်ပါးထက် သာ၍ေလး၏။ ၄ မာနသည်ကမ်း ကတ်ေသာ

သေဘာ ှ ိ၏။ ေဒါသသည် ြပင်းထန်တတ်၏။ ြငူစေသာစိတ်ကိကား၊ အဘယ်သဆီး၍ ခံ ိင်သနည်း။

၅ ထင် ှ ားစွာဆံးမ ြပစ်တင်ြခင်းသည် တိတ်ဆိတ် စွာ ချစ်ြခင်းထက် သာ၍ေကာင်း၏။ ၆

အေဆွခင်ပွန်းသည် ဒဏ်ေပးေသာအခါ သစာ ေစာင့်လျက်ေပး၏။ ရန်သမကား၊ နမ်းေသာအခါ

လှည့်စားတတ်၏။ ၇ စား၍ ဝေသာသသည် ပျားလပိ့ကိပင် ြငင်းပယ် လိမ့်မည်။ မွတ်သိပ်ေသာသမကား၊

ခါးေသာအရာကိ ချိုသည်ဟ ထင်တတ်၏။ ၈ မိမိေနရာကိစွန့်၍ လည်ေသာသသည် မိမိ

အသိက်ကိ စွန့်၍လည်ေသာ ငှက် ှ င့်တ၏။ ၉ နံသ့ာဆီ ှ င့် နံသ့ာရည်သည် င်လန်းေစသက့ဲ

သိ၊့ ကည် ိေသာစိတ် ှ င့် အ ကံေပးတတ်ေသာအေဆွ ခင်ပွန်း၏ ချစ်ဘွယ်ေသာလကဏာသည်

င်လန်းေစ တတ်၏။ ၁၀ ကိယ်အေဆွခင်ပွန်း ှ င့် အဘ၏ အေဆွခင်ပွန်း ကိ မစွန့် ှ င့် ။

အမေရာက်ေသာကာလ၌၊ ညီအစ်ကိ အိမ်သိ့မသွား ှ င့် ။ နီေသာအိမ်နီးချင်းသည် ေဝးေသာ

ညီအစ်ကိထက် သာ၍ေကာင်း၏။ ၁၁ ငါ့သား၊ ပညာ ှ ိေလာ့။ က့ဲရဲေ့သာသ၏စကားကိ

ငါေချ ိင်ေအာင်၊ ငါ့စိတ်ကိ င်လန်းေစေလာ့။ ၁၂သမာသတိ ှ ိေသာသသည် အမကိေြမာ်ြမင်၍၊

ပန်းေ ှ ာင်လျက်ေနတတ်၏။ ဥာဏ်တိမ်ေသာသမကား၊ အစဥ်အတိင်းသွား၍ အမ ှ င့် ေတွတ့တ်၏။

၁၃ မက မ်းေသာ သအတွက်၊ အမျိုးပျက်ေသာ မိန်းမအတွက်၊ အာမခံတတ်ေသာ သသည်

အဝတ်အစ ှ ိေသာ ဥစာတစံတခကိ ေပါင်ထားေစ။ ၁၄ နံနက်ေစာေစာထ၍၊ မိမိအေဆွခင်ပွန်းကိ

ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေကာင်း ကီးေပးေသာသသည် ကျိန်ဆဲြခင်းကိ ပရာေရာက်၏။ ၁၅

ရန်ေတွတ့တ်ေသာ မယားသည် မိဃ်းသည်း စွာ ွာေသာေန့၌ အစက်စက်ကျေသာ မိဃ်းေပါက် ှ င့်

တ၏။ ၁၆ ထိမိန်းမကိ သိမ်းထားေသာသသည် ေလကိ သိမ်းထားေသာသ ှ င့်တ၏။ လက်ျာလက်၌

လိမ်းေသာ နံသ့ာဆီကိ ဝှက်၍မထား ိင်။ ၁၇ သံကိ သံြဖင့်ထက်ေစသက့ဲသိ၊့ လသည်အေဆွ ခင်ပွန်း၏

မျက် ှ ာကိ ထက်ေစတတ်၏။ ၁၈သေဘာသဖန်းပင်ကိ ေစာင့် ေသာသသည် သေဘာသဖန်းသီးကိ

စားရ၏။ ထိနည်းတ၊ သခင်အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာ သသည် ဂဏ်အသေရကိ ရတတ်၏။

၁၉ ေရ၌လမျက် ှ ာချင်းတသက့ဲသိ၊့ လတေယာက် ှ င့်တေယာက် စိတ်သေဘာတက၏။ ၂၀

မရဏာ ိင်ငံ ှ င့် အဗဒုန် ိင်ငံသည် အလိမြပည့် စံသက့ဲသိ၊့ လတိ့မျက်စိသည် အလိမြပည့်စံတတ်။

(Sheol h7585) ၂၁ ေငွစစ်စရာဘိ့ မိက် ှ ိ၏။ ေ စစ်စရာဘိ့ မီးဖိ ှ ိ၏။ လကိစစ်စရာဘိ့

သတပါးချီးမွမ်းြခင်း ှ ိ၏။ ၂၂ မိက်ေသာသကိ စပါး ှ င့်အတဆံ၌ကျည်ေပွ ့ ှ င့် ေထာင်ေသာ်လည်း၊

မိက်ေသာသေဘာမထွက်တတ်။ ၂၃ သင်၏ သိးစအေကာင်းတိ့ကိ သိြခင်းငှါ ကိး စားေလာ့။

ွားစတိ့ကိလည်း ေစ့ေစ့ကည့် ေလာ့။ ၂၄ စည်းစိမ်သည် အ မဲမတည်တတ်။ ှ င်ဘရင်၏

စည်းစိမ်ေသာ်လည်း၊ လမျိုးအစဥ်အဆက် မတည် တတ်။ ၂၅ ြမက်ပင်ေပါက်တတ်၏။ ပျိုးပင်လည်း

ထင် ှ ား တတ်၏။ ေတာင်ယာအသီးကိလည်း သိမ်းရ၏။ ၂၆ သိးသငယ်တိ့သည် သင်ဝတ်စရာဘိ၊့

ဆိတ်တိ့သည် လည်း ေြမအဘိးကိေြဖစရာဘိ့ ြပစ်၏။ ၂၇သင်စားစရာဘိ၊့ အိမ်သအိမ်သားစားစရာဘိ၊့

ကန်မိန်းမများကိ ေက းစရာဘိ့ ဆိတ် ိေ့လာက်လိမ့်မည်။

၂၈ လိက်ေသာသမ ှ ိေသာ်လည်း၊ မတရားေသာသ သည် ေြပးတတ်၏။

ေြဖာင့် မတ်ေသာသမကား၊ ြခေသ့က့ဲ သိ့ ရဲရင့်တတ်၏။ ၂ ြပည်သြပည်သားအြပစ်ေကာင့် ၊

မင်းတိ့သည် များြပားတတ်က၏။ ဥာဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့်စံေသာသအား ြဖင့် ိင်ငံတည်တတ်၏။ ၃

ဆင်းရဲသားတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာ ဆင်းရဲသား သည် အဘယ်စားစရာမ မကင်းေစဘဲ၊ သတ်သင်ပယ်

ှ င်းေသာ မိဃ်းေရ ှ င့်တ၏။ ၄တရားကိဖျက်ေသာသသည် မတရားေသာသ တိ့ကိ ချီးမွမ်းတတ်၏။

တရားကိ ေစာင့် ေသာသမကား၊ သတိ့ ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပတတ်၏။ ၅ အဓမလသည်

တရားစီရင်ြခင်းကိ နားမလည် တတ်။ ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာသမကား၊ ခပ်သိမ်း ေသာ စီရင်ြခင်းကိ

နားလည်တတ်၏။ ၆ မမှန်ေသာအမကိ ပေသာသသည် ေငွရတတ် ေသာ်လည်း၊

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းလမ်းသိ့ လိက်ေသာ ဆင်းရဲ သားသည် သာ၍ြမတ်၏။ ၇ တရားကိေစာင့် ေသာသသည်

ပညာ ှ ိေသာ သားြဖစ်၏။ စား ကူးေသာသတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသ မကား၊ မိမိအဘကိ

အ ှ က်ခဲွတတ်၏။ ၈အတိးစား၍ မတရားေသာ အြမတ်အားြဖင့် ဥစာကိ ဆည်းဖးေသာသသည်

ဆင်းရဲသားတိ့ကိ သနား ေသာသအဘိ့သာ ဆည်းဖးတတ်၏။ ၉တရားမနာ၊ လဲသွားေသာသသည်

ဆေတာင်း ေသာ်လည်း၊ သ၏ပဌနာစကားသည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ် ြဖစ်၏။ ၁၀ ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ

လမ်းလဲ၍၊ မေကာင်း ေသာ လမ်းထဲသိ့ ေသွးေဆာင်ေသာသသည် မိမိတးေသာ တွင်းထဲသိ့

မိမိကျလိမ့်မည်။ သေဘာေြဖာင့် ေသာသ မကား၊ ေကာင်းေသာအရာတိ့ကိ အေမွခံရလိမ့်မည်။ ၁၁

ေငွရတတ်ေသာသက။ ငါသည်ပညာ ှ ိ၏ဟ ကိယ်ကိ ထင်တတ်၏။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာ ဆင်းရဲသား

မကား၊ ထိသကိ စစ်ေကာတတ်၏။ ၁၂ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်ေသာ အခါ

ဘန်း ကီးတတ်၏။ မတရားေသာသတိ့သည် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာအခါ လတိ့သည် ပန်း

ေ ှ ာင်၍ ေနတတ်က၏။ ၁၃ မိမိအြပစ်ကိ ဝှက်ထားေသာသသည် ချမ်းသာမရ။ မိမိအြပစ်ကိ

ေဘာ်ြပဝန်ချ၍ စွန့်ပစ်ေသာ သမကား၊ က ဏာေတာ်ကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၁၄ အစဥ်မြပတ်

ေကာက် ွံ ေ့သာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ မိမိစိတ် ှ လံးကိ ခိင်မာေစေသာသမကား၊ ေဘး

ဥပဒ် ှ င့် ေတွလိ့မ့်မည်။ ၁၅ ဆင်းရဲသားတိ့ကိ အပ်စိးေသာ အဓမမင်းသည် ေဟာက်ေသာြခေသ့၊

လှည့်လည်ေသာဝံ ှ င့်တ၏။ ၁၆ ဥာဏ်မ ှ ိေသာမင်းသည် ြပင်းစွာ ှ ဥ်းဆဲတတ် ၏။ ေလာဘကိ

မန်းေသာမင်းမကား၊ အသက်တာ ှ ည်လိမ့် မည်။ ၁၇လအသက်ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာသသည် သချုင်း

တွင်းသိ့ ေြပးပါေလေစ။ အဘယ်သမ မဆီးတားေစ ှ င့် ။ ၁၈ ေြဖာင့် ေသာလမ်းသိ့ လိက်ေသာသသည်

ေဘး လွတ်လိမ့်မည်။ ေကာက်ေသာလမ်းသိ့ လိက်ေသာသမကား၊ ချက်ြခင်းလဲလိမ့်မည်။ ၁၉

လယ်လပ်ေသာသသည် ဝစွာစားရ၏။ အချည်း ှ ီးေသာအမကိ ေစာင့် ေသာသမကား၊ ဆင်းရဲြခင်း ှ င့်

ဝလိမ့်မည်။ ၂၀သစာေစာင့် ေသာသသည် ေကာင်း ကီးမဂလာ ှ င့် ကယ်ဝလိမ့်မည်။ ေငွရတတ်ြခင်းငှါ

အလျင်အြမန် ပေသာသမကား၊ အြပစ် ှ င့် မလွတ်ရ။ ၂၁လမျက် ှ ာကိ မေထာက်ေကာင်း။ သိ့ေသာ်

လည်း၊ လသည် မန့်တဖ့ဲကိရြခင်းငှါ ဒစ ိက်ကိ ပလိမ့် မည်။ ၂၂ ေငွရတတ်ြခင်းငှါ
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အလျင်အြမန် ပေသာ သ သည် မနာလိေသာသေဘာ ှ ိတတ်၏။ ေနာက်တဖန် ဆင်းရဲြခင်းသိ့

ေရာက်မည်ဟ မေအာက်ေမ့တတ်။ ၂၃ ေချာ့ေမာ့ေသာစကားကိ ေြပာေသာသသည် ေကျးဇးကိ

ခံရသည်ထက်၊ ဆံးမြပစ်တင်ေသာသသည် ေနာက်တဖန် သာ၍ ေကျးဇးကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၂၄

အြပစ်မ ှ ိဟဆိလျက်၊ မိဘဥစာကိ လယေသာ သသည် ဖျက်ဆီးေသာသ၏အေပါင်းအေဘာ်ြဖစ်၏။

၂၅ စိတ်ြမင့် ေသာသသည် ခိက်ရန်ကိ ိးေဆာ်တတ် ၏။ ထာဝရဘရားကိ ခိလံေသာသမကား၊

ကယ်ဝတတ် ၏။ ၂၆ မိမိစိတ် ှ လံးကိ ကိးစားေသာသသည် လမိက် ြဖစ်၏။ ပညာသတိ ှ င့်

ကျင့် ေသာသမကား၊ ေဘးလွတ် တတ်၏။ ၂၇ ဆင်းရဲသားတိ့အား စွန့် ကဲေသာသသည် ကိယ်

တိင်မဆင်းရဲရာ။ လဲေ ှ ာင်ေသာသမကား၊ များစွာေသာ ကျိန်ဆဲြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၂၈

မတရားေသာသတိ့သည် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ လတိ့သည် ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနရက၏။

ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့ သည် ပွားများတတ်က၏။

၂၉ အထပ်ထပ်ဆံးမြခင်းကိ ခံေသာ်လည်း၊ မိမိ လည်ပင်းကိ ခိင်မာေစေသာသသည်

ကိးကွယ်ရာမရ၊ တ်တရက် ပျက်စီးလိမ့်မည်။ ၂ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည်

အခွင့် ရေသာ အခါ၊ ြပည်သြပည်သားတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်တတ်က၏။ မတရားေသာသတိ့သည်

အပ်စိးေသာအခါမကား၊ ြပည်သြပည်သားတိ့သည် ဝမ်းနည်းတတ်က၏။ ၃ ပညာတရားကိ

ှ စ်သက်ေသာသသည် မိမိ အဘကိ ဝမ်းေြမာက်ေစ၏။ ြပည်တန်ဆာတိ့ ှ င့် ေပါင်း ေဘာ်ေသာသမကား၊

ဥစာ ပန်းတီးတတ်၏။ ၄တရားသြဖင့် စီရင်ေသာ ှ င်ဘရင်သည် တိင်း ြပည်ကိ တည်ေစတတ်၏။

တံစိးစားေသာ ှ င်ဘရင် မကား၊ တိင်းြပည်ကိ ေမှာက်လှန်တတ်၏။ ၅ အိမ်နီးချင်းကိ

ေချာ့ေမာ့ေသာ သသည် အိမ်နီး ချင်းသွားရာလမ်း၌ ကွန် ွက်ကိ ြဖန့်ထား၏။ ၆အဓမလြပစ်မှားရာ၌

ေကျာ့ကွင်းေထာင်လျက် ှ ိ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသမကား၊ င်လန်းစွာ သီချင်း ဆိတတ်၏။ ၇

ေြဖာင့် မတ်ေသာ သသည် ဆင်းရဲသားအမကိ ဆင်ြခင်တတ်၏။ မတရားေသာသမကား၊ ထိအမကိ

ပမာဏမ ပတတ်။ ၈ မထီမ့ဲြမင် ပေသာ သတိ့သည် မိကိ့ မီး ိတ့တ် ၏။ ပညာ ှ ိေသာ

သတိ့မကား၊ ေဒါသအမျက်ကိ လဲတတ် ၏။ ၉ ပညာ ှ ိေသာသသည် မိက်ေသာသ ှ င့် အမ

ေတွလ့ င်၊ စိတ်ဆိးသည်ြဖစ်ေစ၊ ပံးရယ်သည်ြဖစ်ေစ၊ အားရစရာအေကာင်းမ ှ ိ။ ၁၀လအသက်ကိ

သတ်တတ်ေသာသတိ့သည် စံလင်ေသာသကိ မန်းတတ်က၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့မကား၊

သတပါးအသက်ကိ ေစာင့် မတတ်က၏။ ၁၁ မိက်ေသာသသည် မိမိ ကံစည်သမ ကိ ေဘာ်ြပ

တတ်၏။ပညာ ှ ိေသာသမကား၊ အဆင်မသင့် မီှ ထိမ်ဝှက် တတ်၏။ ၁၂ မင်းသည်မသာစကားကိ

နားေထာင်လ င်၊ ကန် အေပါင်းတိ့သည် လဆိးြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၁၃ ဆင်းရဲေသာသ ှ င့်

ှ ဥ်းဆဲေသာသတိ့သည် ေတွ့ ကံက ပီ။ ထာဝရဘရားသည် ထိ ှ စ်ဦးတိ့အား အလင်းကိ

ေပးသနားေတာ်မ၏။ ၁၄ဆင်းရဲသားတိ့ကိ တရားသြဖင့် စီရင်ေသာ ှ င် ဘရင်၏အာဏာေတာ်သည်

အစဥ်အ မဲတည်တတ်၏။ ၁၅ ကိမ်လံး ှ င့် ိက်ြခင်း၊ တ် ှ င့် ဆံးမြခင်းအားြဖင့် ပညာတိးပွါးတတ်၏။

တတ်တိင်းေနေစေသာ သငယ်သည် အမိကိ အ ှ က်ခဲွတတ်၏။ ၁၆ မတရားေသာသတိ့သည်

များြပားေသာအခါ၊ လွန်ကျူးြခင်းအြပစ်တိးပွားတတ်၏။ သိ့ရာတွင်၊ သတိ့ ပျက်စီးြခင်းကိ

ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည် ြမင်ရက၏။ ၁၇ သင်၏သားကိ ဆံးမေလာ့။ သိ့ ပလ င် သသည်

သင့် ကိ ချမ်းသာေပးမည်။ ထိမ မက စိတ် င်လန်းစရာ အခွင့် ကိ ေပးမည်။ ၁၈ ဗျာဒိတ်ေတာ်မ ှ ိလ င်၊

လတိ့သည် အကျိုးနည်း ြဖစ် က၏။ တရားေတာ်ကိ ေစာင့် ေသာသမကား မဂလာ ှ ိ၏။ ၁၉

စကားအားြဖင့်သာ ကန်ကိ ဆံးမ၍ မ ိင်ရာ။ သသည် နားလည်ေသာ်လည်း၊ နားမေထာင်ဘဲ ေနလိမ့်

မည်။ ၂၀ သတိမ ှ ိဘဲစကားများေသာ သ ှ ိလ င်၊ ထိသ၌ ေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိသည်ထက်၊

မိက်ေသာသ၌သာ၍ ေြမာ်လင့် စရာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၂၁ကန်သည်ငယ်ေသာ အ ွယ်မှစ၍ ေပျာ်ပါး ေအာင်

ေကးေမွးြခင်းကိခံရလ င်၊ ေနာက်ဆံး၌ သား အရာကိ ရလိမ့်မည်။ ၂၂ စိတ်ဆိးတတ်ေသာသသည်

ခိက်ရန်မကိ ိးေဆာ် တတ်၏။ ြပင်းထန်ေသာသသည်လည်း၊ အလွန်အကျူး များတတ်၏။ ၂၃

မိမိမာနသည် မိမိကိ ှ ိမ့်ချလိမ့်မည်။ စိတ် ှ ိမ့်ချ ေသာသမကား၊ ဂဏ်အသေရကိရလိမ့်မည်။ ၂၄

သခိးကိလက်ခံေသာသသည် မိမိအသက်ကိမန်း တတ်၏။ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေသာ်လည်း၊ အမကိမေဘာ်

မြပတတ်။ ၂၅လကိေကာက် ွံ ့ြခင်း သေဘာသည် ေကျာ့ကွင်း ကိ ေထာင် တတ်၏။ ထာဝရဘရားကိ

ခိလံေသာသမ ကား လံ ခံလိမ့်မည်။ ၂၆ မင်း ပေသာ ေကျးဇးကိများေသာသတိ့သည် ကိးစား၍

ှ ာတတ် က၏။ သိ့ရာတွင် ခပ်သိမ်းေသာသ တိ့၏အမကိ ထာဝရဘရားစီရင် ေတာ်မ၏။ ၂၇

တရားေသာသသည် မတရားေသာသကိ၎င်း၊ မတရားေသာ သသည်တရားသြဖင့် ကျင့် ေသာသကိ၎င်း၊

စက်ဆပ် ွံ ှ ာ တတ်၏။

၃၀ ယာေကသားအာဂရသည် ဣေသလ ှ င့် ဥကလကိဆံးမေသာတရား စကား ဟမကား၊

၂ အကယ်စင်စစ် ငါသည် လမဟတ်၊ တိရစာန် ြဖစ်၏။ လဥာဏ် ှ င့် မြပည့်စံ။ ၃

ပညာတရားကိ မသင်၊ သန့် ှ င်းေသာ အရာ တိ့ကိ မေလ့ကျက်။ ၄ ေကာင်းကင်ဘံသိ့

အဘယ်သတက်သနည်း။ အဘယ်သဆင်းလာသနည်း။ အဘယ်သသည် ေလကိ မိမိလက် ှ င့်

ဆပ်ထားသနည်း။ အဘယ်သသည် ေရကိအဝတ် ှ င့် ထပ်ထားသနည်း။ ေြမ ကီးစွန်း ှ ိသမ တိ့ကိ

အဘယ်သတည်ေစသနည်း။ ထိသိ့ ပေသာသ၏အမည် ှ င့်သ၏သားအမည်ကား အဘယ်သိ့နည်း။

သင်ေြပာ ိင်သေလာ။ ၅ ဘရားသခင်၏ စကားေတာ် ှ ိသမသည် စင် ကယ်၏။

ခိလံေသာသအေပါင်းတိ့၌ ဘရားသခင် သည် အကွယ်အကာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၆ စကားေတာ်၌

ထပ်၍မသွင်း ှ င့် ။ သိ့ ပလ င် အြပစ်တင်ေတာ်မ၍၊ သင်သည် မသာသံးေသာသ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၇

ကိယ်ေတာ်ထံမှာ ဆ ှ စ်ပါးကိ အက ်ပ်ေတာင်း ပါ၏။ အက ်ပ်မေသမီှတိင်ေအာင် ြငင်းေတာ်မမပါ ှ င့် ။

၈ အက ်ပ်မှ အနတ ှ င့် မသာကိပယ်ေတာ်မပါ။ ဆင်း ရဲြခင်း ှ င့် ေငွရတတ်ြခင်းကိ ေပးေတာ်မမပါ ှ င့် ။

အသက်ေမွးေလာက်ေသာပညာကိသာ ေပးေတာ်မပါ။ ၉ သိ့မဟတ်၊ အက ်ပ်သည် ကယ်ဝ၍၊ ထာဝရ

ဘရားကား၊ အဘယ်သနည်းဟဆိလျက်၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ြငင်းပယ်မည်ဟ ဆိးရိမ်စရာ ှ ိပါ၏။ သိ့မဟတ်၊

ဆင်းရဲ၍ သ့ဥစာကိခိးသြဖင့် ၊ အက ်ပ်၏ဘရားသခင် နာမ ေတာ်ကိ မသာ ှ င့် ဆိင်၍ မက်ဆိမည်ဟ

စိးရိမ်စရာ ှ ိပါ၏။ ၁၀ကန်၏ အကျိုးကိဖျက်ြခင်းငှါ သ၏သခင်ကိ မေြပာ ှ င့် ။ ေြပာလ င်ကန်သည်

သင့် ကိကျိန်ဆဲ၍၊ သင်၌ အြပစ်ေရာက်မည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ ၁၁အဘကိကျိန်ဆဲ၍ အမိကိလည်း

ေကာင်း ကီး မေပးတတ်ေသာလတမျိုး၊ ၁၂ ငါသည် စင် ကယ်၏ဟ မိမိကိယ်ထင်ေသာ် လည်း၊

မိမိအညစ်အေကးမှ မေဆးေကာေသးေသာ လတမျိုး၊ ၁၃အလွန်စိတ်ြမင့် ၍ ေမာ် ကည့်တတ်ေသာ

လတမျိုး၊ ၁၄ ဆင်းရဲေသာသတိ့ကိ ေြမ ကီးေပက၎င်း၊ ငတ်မွတ်ေသာသတိ့ကိ လစထဲက၎င်း၊

ကိက်စားပယ် ှ င်း စရာဘိ့ သန်လျက် ှ င့်တေသာသွား၊ ထား ှ င့်တေသာ အံ ှ င့် ြပည့်စံေသာ

လတမျိုး ှ ိ၏။ ၁၅ ေမ ာ့ေကာင်၌ေပးပါ ှ င့် ေပးပါဟေသာ သမီး ှ စ် ေကာင် ှ ိ၏။

အလိဆ မေြပ ိင်ေသာ အရာသံးပါးမက၊ တန်ေတာ့ဟ မဆိတတ်ေသာ အရာေလးပါးဟမကား၊ ၁၆

သချုင်းတပါး၊ မံေသာမိန်းမဝမ်းတပါး၊ ေရမဝ ိင်ေသာေြမတပါး၊ တန်ေတာ့ဟ မဆိတတ်ေသာ

မီးတပါးတည်း။ (Sheol h7585) ၁၇ အဘကိကျီစားေသာသ၊ အမိ စကားကိနားမေထာင်၊

မထီမ့ဲြမင် ပေသာသ၏ မျက်စိကိ ချိုင့် ၌ကျင်လည် ေသာကျီးအတိ့သည် ိက် ကလိမ့်မည်။

ေ လင်းတသငယ်တိ့သည်လည်း စားကလိမ့်မည်။ ၁၈ ငါ့ဥာဏ်မမီှ ိင်ေသာ အရာသံးပါးမက၊ ငါမသိ၊

နားမလည် ိင်ေသာ အရာေလးပါးဟမကား၊ ၁၉ ေလ၌ေ လင်းတသွားရာလမ်းတပါး၊ ေကျာက် ေပ မှာ

ေ မသွားရာလမ်းတပါး၊ ပင်လယ်အလယ်၌ သေဘာသွားရာလမ်းတပါး၊ အပျိုမ ှ င့် ေယာက်ျားသွား

ရာလမ်းတပါးတည်း။ ၂၀ ေမျာက်မထားေသာ မိန်းမလမ်းလည်း ထိအတ ြဖစ်၏။ အစာစား ပီးမှ

မိမိပစပ်ကိသတ်၍၊ ဒစ ိက်ကိ ငါမ ပမိဟဆိတတ်၏။ ၂၁ ေြမ ကီးကိ ေမေ ှ ာက်ေသာအရာသံးပါးမက၊

ေြမ ကီးမခံ ိင်ေသာ အရာေလးပါးဟမကား၊ ၂၂ မင်း ပေသာကန်တပါး၊ ဝစွာစားရေသာ လမိက် တပါး၊

၂၃ လက်ထပ်ေသာ မိန်းမဆိးတပါး၊ သခင်မ ဥစာ ကိ အေမွခံရေသာ ကန်မတပါးတည်း။ ၂၄

ေြမ ကီးေပ မှာ ေသး ပ်ေသာ်လည်း၊ အထး သြဖင့် ပညာ ှ ိေသာ အရာေလးပါးဟမကား၊ ၂၅

ခွန်အားမ ှ ိေသာအမျိုးြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ေ ွ ကာလ၌ မိမိစားစရာကိ ြပင်ဆင်တတ်ေသာ ပ ွက်ဆိတ်

တပါး၊ ၂၆ မသန်စွမ်းေသာ အမျိုးြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ေကျာက် တွင်း၌ ေနရာချတတ်ေသာ

ှ ာဖန်ယန်တပါး၊ ၂၇ မင်းမ ှ ိေသာ်လည်း၊ တပ်ဖဲွ ့၍ အစဥ်အတိင်း သွားတတ်ေသာကျိုင်းတပါး၊ ၂၈

လက်ြဖင့် ကိင်ဆဲွ၍၊ နန်းေတာ်၌ပင် ေနတတ် ေသာ အိမ်ေြမာင်တပါးတည်း။ ၂၉

ေကာင်းစွာသွားတတ်ေသာ အရာသံးပါးမက၊ အသွားလှေသာ အရာေလးပါးဟမကား၊ ၃၀

တိရစာန်တကာတိ့ထက် ခွန်အား ကီး၍၊ အဘယ်သကိမ မေ ှ ာင်တတ်ေသာ ြခေသ့တပါး၊ ၃၁

စစ်ြမင်းတပါး၊ ဆိတ်ထီးတပါး၊ အဘယ်သမ မဆီးတား ိင်ေသာ ှ င်ဘရင်တပါးတည်း။ ၃၂ သင်သည်

ကိယ်ကိချီးေြမာက်၍ မိက်ေသာအမ ကိ ပမိေသာ်၎င်း၊ မေကာင်းေသာ အ ကံကိ ကံမိ ေသာ်၎င်း၊

သင်၏ တ်ကိ လက် ှ င့် ပိတ်ထားေလာ့။ ၃၃အကယ်စင်စစ် ိကိ့ေမလ င် ေထာပတ်တွက် တတ်၏။

ှ ာေခါင်းကိဆဲွလိမ်လ င် အေသွးထွက်တတ်၏။ ထိနည်းတ၊ ေဒါသကိ ိးေဆာ်လ င်

ခိက်ရန်ထွက်တတ်၏။

၃၁ ေလေမွလမင်း ကီး၏ မယ်ေတာ်သည်သားကိ ဆံးမသွန်သင်ေသာ

တရားစကားဟမကာ၊ ၂ ငါ့သားအဘယ်သိ့နည်း။ ငါဘွားေသာသား၊ အဘယ်သိ့နည်း။

ငါ့၏သစာဂတိ ှ င့် ဆိင်ေသာသား အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးြမန်းေသာ်၊ ၃ သင်၏အစွမ်းသတိကိ

မိန်မတိ့အားမေပး ှ င့် ။ ှ င်ဘရင်တိ့ကိဖျက်ဆီးတတ်သာအရာ၌ သင့်၏အကျင့် အ ကံ အပအမတိ့ကိ

မအပ် ှ င့် ။ ၄ အိေလေမွလ၊ စပျစ်ရည်ေသာက်ေသာအမ ှ င့် ေသရည်ေသာက်ေသာအမသည် ှ င်ဘရင်၊

မင်းသား တိ့ကိ ှ င့် မေတာ်မသင့် ။ ၅ သတိ့သည်ေသာက်လျက် တရားေတာ်ကိ ေမ့ ေလျာ့၍၊

ဆင်းရဲေသာအမကိ မတရားသြဖင့် စီရင် ဆံးြဖတ်မည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ ၆ ဆံးလေသာလအား

ေသရည်ေသရက်ကိ၎င်း၊ စိတ်ညစ်ေသာသအား စပျစ်ရည်ကိ၎င်း၊ ေပးေလာ့။ ၇ ထိသတိ့သည်

ေသာက်၍ မိမိဒကဆင်းရဲကိ မေအာက်ေမ့ဘဲ ေမ့ေလျာ့ပါေစ။ ၈ ကိးကွယ်ရာမ ှ ိေသာ

သအေပါင်းတိ့၏အမကိ ေစာင့် ြခင်းငှါ၊ စကားအေသာသတိ့ဘက်မှာ ေန၍ေြပာ ေလာ့။ ၉
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စကားေြပာလျက်၊ တရားသြဖင့် စီရင်လျက်၊ ဆင်းရဲငတ်မွတ်ေသာသတိ့၏ အမကိေစာင့် ေလာ့။ ၁၀

သီလ ှ င့် ြပည့်စံေသာ မိန်မကိအဘယ်သေတွရ့ သနည်း။ ထိသိ့ေသာမိန်းမသည် ပတြမားထက် အဘိး

သာ၍ ထိက်ေပ၏။ ၁၁သ၏ခင်ပွန်းသည် သကိ့ယံ၍၊ ဆင်းရဲြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ ၁၂

ထိမယားသည် မိမိခင်ပွန်းအကျိုးကိ မဖျက်၊ တသက်လံး ပစတတ်၏။ ၁၃ သိးေမွး ှ င့် ဝါကိ ှ ာ၍၊

မိမိလက် ှ င့် အလိ အေလျာက် လပ်တတ်၏။ ၁၄ ကန်သည် သေဘာက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ စားစရာကိ

ေဝးေသာအရပ်မှ ေဆာင်ခ့ဲတတ်၏။ ၁၅ မိဃ်းမလင်းမီှထလျက်၊ အိမ်သအိမ်သားတိ့အား

စားစရာကိ၎င်း၊ ကန်မတိ့အား အငန်အတာကိ၎င်း၊ ေပးေဝတတ်၏။ ၁၆ ေကာင်းမွန်စွာ

ဆင်ြခင်၍၊ လယ်ကွက်ကိဝယ်ယ တတ်၏။ ကိယ်တိင်လပ်၍ရေသာေငွ ှ င့် စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ

ပစတတ်၏။ ၁၇ မိမိခါးကိ ခွန်အား ှ င့် စည်း၍၊ မိမိလက်တိ့ကိ သတ်ြမန်ေစတတ်၏။ ၁၈

မိမိလပ်ေသာဥစာေကာင်းသည်ကိ ရိပ်မိ၍၊ သ၏မီး ခွက်သည် တညလံးမေသတတ်။ ၁၉

ချည်ြဖစ်တတ်ေသာ တန်ဆာတိ့ကိ ကိယ်လက် ှ င့် ကိင်၍ လပ်ေဆာင်တတ်၏။ ၂၀

ဆင်းရဲေသာသတိ့အား လက်ကိြဖန့်၍၊ ငတ်မွတ် ေသာသတိ့အား လက် ံ းကိဆန့်တတ်၏။ ၂၁

မိဃ်းပွင့်ကျေသာ်လည်း၊ မိမိအိမ်သ အိမ်သားတိ့ အတွက်မစိးရိမ်၊ အိမ်သအိမ်သားအေပါင်းတိ့သည်

ကတီပါနီကိ ဝတ်က၏။ ၂၂ ကိယ်အလိေ့စာင်တိ့ကိ ရက်၍၊ ပိတ်ေချာ ှ င့် ေမာင်းေသာအထည်ကိ

ဝတ်တတ်က၏။ ၂၃သ၏ခင်ပွန်းသည်လည်း မိတံ့ခါးတိ့၌ ြပည်သား အသက် ကီးသတိ့ ှ င့် ထိင်၍၊

ထင် ှ ားေသာသ ြဖစ်၏။ ၂၄ ေချာေသာအထည်လိပ်ကိ ရက်၍ေရာင်းတတ် ၏။ ခါးစည်းတိ့ကိလည်း

ကန်သည်၌ချတတ်၏။ ၂၅ လလပ်ေသာအထည်အလိပ်သည် ခိင်ခ့ဲ၍၊ လှေသာအဆင်း ှ င့်

ြပည့် စံသြဖင့် ၊ သသည်ေနာင်ကာလ၌ ဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။ ၂၆ ပညာစကားကိ ေြပာတတ်၍၊

ေမတာတရား အားြဖင့် တ် မတ်တတ်၏။ ၂၇ အိမ်သအိမ်သား ပမသမ တိ့ကိ ကည့် တတ်

၏။ပျင်းရိြခင်းအစာကိ မစားတတ်၊ ၂၈ သ၏သားသမီးတိ့သည်ထ၍၊ အမိကိ ေကာင်း

ကီးေပးတတ်က၏။ သ၏ခင်ပွန်းကလည်း၊ ၂၉လမျိုးသမီးအများတိသ့ည် ေကာင်းမွန်စွာ ပက ပီ။

သိ့ရာတွင်၊ သင်သည် ထိသအေပါင်းတိ့ကိ လွန်ကဲ ပီ ဟ သကိ့ ချီးမွမ်းတတ်၏။ ၃၀

ယဥ်ေကျးေသာအရာသည် လှည့်စားြခင်း ှ င့် ယှဥ်တတ်၏။ လှေသာအဆင်းသည်လည်း အချည်း ှ ီးြဖစ်

၏။ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ မိန်းမမကား၊ ချီးမွမ်းြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၃၁ ထိသိ့ေသာ

မိန်းမကျင့် ရာ အကျိုးကိေပးေလာ့။ သ ပေသာအမသည် မိတံ့ခါးတိ့၌ သ၏အသေရကိ

ထင် ှ ားေစသတည်း။ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးစီရင်ေရးထားေသာသတံကျမ်း ပီး၏။
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၁ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်၊ ဓမေဒသနာဆရာြဖစ်ေသာ ေယ ှ လင်မင်း ကီး၏စကားဟမကား၊ ၂

အနတသက်သက်၊ အနတသက်သက်၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည် အနတြဖစ်က၏။ ၃လသည်

ေနေအာက်မှာ ကိးစားအားထတ်သမ တိ့၌ အဘယ်အကျိုး ှ ိသနည်း။ ၄လတဆက်လွန်သွား၏။

တဆက်ေပလာ၏။ ေြမ ကီးမကား အစဥ်အ မဲတည်၏။ ၅ ေနလည်းထွက်လျက် ဝင်လျက်၊

ထွက်ရာအရပ်သိ့ တဖန်ေြပးလျက်၊ ေတာင်လမ်းသိ့လိက်၍၊ တဖန် ေြမာက်လမ်းသိ့ ြပန်လည်တတ်၏။

၆ ေလသည်လည်း အစဥ်လည်သွား၍၊ လည် ပီး ေသာအရပ်သိ့ တဖန်ြပန်၍လည်ြပန်တတ်၏။ ၇

ခပ်သိမ်းေသာ ြမစ်တိ့သည် ပင်လယ်ထဲသိ့ ေရာက်က၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ပင်လယ်သည် မြပည့်

တတ်။ ြမစ်ေရသည် စီးထွက်ရာအရပ်သိ့ တဖန်ြပန်သွား တတ်၏။ ၈ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ့သည်

လမေြပာ ိင် ေအာင် ပင်ပန်းြခင်း ှ င့် ယှဥ် က၏။ မျက်စိသည် ြမင်၍ မကန်တတ်။ နားသည်လည်း

ကား၍မဝတတ်။ ၉ ြဖစ်ဘးေသာ အရာသည် ြဖစ်လတ့ံေသာအရာ ှ င့်တ၏။ ယခ ပေသာအမသည်

ပလတ့ံေသာအမအရာမ ှ ိ။ ၁၀ ကည့်ပါ။ အသစ်ြဖစ်၏ဟဆိရေသာ အမအရာ တစံတခ ှ ိသေလာ။

ထိအမအရာသည် ငါတိ့အရင်၊ ေ ှ းကာလ၌ ြဖစ်ဘး ပီ။ ၁၁ ေ ှ းြဖစ်ဘးေသာ အမအရာတိ့ကိ ေမ့ေလျာ့

တတ်၏။ ေနာက်ြဖစ်လတ့ံေသာအမအရာတိကိ့လည်း၊ ထိအမအရာေနာက်၌ ြဖစ်လတ့ံေသာ သတိ့သည်

ေမ့ေလျာ့ကလိမ့်မည်။ ၁၂ ငါဓမေဒသနာဆရာသည်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ြဖစ်စဥ်တွင်၊

၁၃ မိဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌ ပသမ တိ့ကိ ဥာဏ်ပညာ အားြဖင့် ၊ ှ ာေဖွစစ်ေဆးြခင်းငှါ ှ လံးထား၏။

လသား တိ့ ကျင်လည်ရာဘိ့ ထိပင်ပန်းေစေသာအမကိ ဘရား သခင်ေပးေတာ်မ ပီ။ ၁၄ ေနေအာက်မှာ

ပေလသမ ေသာအမအရာ တိ့ကိ ငါြမင် ပီ။ အလံးစံတိ့သည် အနတအမ၊ ေလကိကျက်စားေသာ

အမြဖစ်က၏။ ၁၅ ေကာက်ေသာအရာကိ မေြဖာင့် ေစ ိင်။ ချို တ့ဲ့ ေသာအရာကိ မေရတွက်ရာ။ ၁၆

ငါသည် ကိယ်စိတ် ှ လံးထဲမှာ ေြပာဆိသည်ကား၊ ငါသည်ငါ့အရင်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ြဖစ်ဘးေသာသ

အေပါင်းတိ့ထက် ကီးြမင့် ၍ပညာ ှ ိ၏။ အကယ်စင်စစ် ငါ့စိတ် ှ လံးသည် ပညာအတတ်များကိ

အထးသြဖင့် ေလ့ကျက်၏။ ၁၇ ပညာတရားကိ၎င်း၊ လ ပ်ေပ ြခင်း ှ င့် မိက်မဲ ြခင်းတိ့ကိ၎င်း ပိင်းြခား၍

သိအ့ံေသာငှါ ငါသည် ှ လံး ထား၏။ ထိအမသည်လည်း၊ ေလကိ ကျက်စားေသာအမ ြဖစ်သည်ကိ

ရိပ်မိ၏။ ၁၈ အေကာင်းမကား၊ ပညာများလ င်၊ ငိြငင်စရာ အေကာင်းများ၏။ သိပံအတတ်

တိးပွားေသာသသည် ဝမ်းနည်းြခင်း တိးပွားတတ်၏။

၂ တဖန်ငါသည် ကိယ်စိတ် ှ လံးထဲမှာ ေြပာသည် ကား၊ လာပါ။ င်လန်းြခင်းအားြဖင့်

သင့် ကိငါစံစမ်းမည်။ သိ့ြဖစ်၍၊ ကာမဂဏ်၌ေပျာ်ေမွေ့လာ့ဟ ဆိရာတွင်၊ ထိအမအရာသည်လည်း

အနတြဖစ်၏။ ၂ ရယ်ေမာြခင်းကိ သင်သည် အ းြဖစ်၏ဟ၍ ၎င်း၊ င်လန်းြခင်းကိအဘယ်ေကာင့်

ဤသိ့ ပသနည်း ဟ၍၎င်း ငါဆိရ၏။ ၃ တဖန်လသားတိ့သည် မိဃ်းေကာင်းကင် ေအာက်၌၊

တသက်လံး ပသင့် ေသာအမေကာင်းကိ သိအ့ံ ေသာငှါ၊ ပညာတရားကိ ေလ့ကျက်လျက် ှ င့် ၊

စပျစ်ရည် အလိသိ့လိက်၍၊ မိက်ေသာအကျင့် စေလ့၌ ကျင်လည်ြခင်း ငှါ၊ ငါ ကံစည်၏။ ၄

ကီးကျယ်ေသာအလပ်ကိ စီရင်၍အိမ်တိ့ကိ ေဆာက်၏။ စပျစ်ဥယျဥ်တိ့ကိလည်း စိက်၏။ ၅

ဥယျာဥ်အမျိုးမျိုးကိ ပစ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ အသီးမျိုးကိ သီးေသာအပင်တိ့ကိလည်း စိက်၏။ ၆

သစ်ပင်မျိုး ှ င့် ြပည့် စံေသာေတာကိ ေရေလာင်း စရာဘိ့ ေရကန်တိ့ကိလည်း လပ်၏။ ၇

ကန်ေယာက်ျား၊ ကန်မိန်းမတိ့ကိသိမ်းယ၍၊ ကန်သားေပါက်များလည်း ှ ိ က၏။ ငါ့အရင်၊ ေယ ှ လင်

မိ ့၌ြဖစ်ဘးေသာ သအေပါင်းတိ့ထက်၊ ငါသည် တိရစာန် အ ကီးအငယ်တိ့ ှ င့် အလွန်ရတတ်၏။

၈ ေ ေငွကိ၎င်း၊ ှ င်ဘရင် ှ င့် ဆိင်ေသာဘ ာ၊ ေကျး ွာတိ့၌ ခဲွေသာအခွန်ကိ၎င်း

ငါဆည်းပး၏။ အ ငိမ့် သမားေယာက်ျားမိန်းမတိ့ကိ၎င်း၊ လသားတိ့ ေပျာ်ေမွ ့ တတ်ေသာ

ကင်လ ာမိန်းမေမာင်းမမိဿံတိ့ကိ၎င်း ငါသိမ်းယ၏။ ၉ ထိသိ့ငါ့အရင်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌

ြဖစ်ဘးေသာသ အေပါင်းတိ့ထက်၊ ငါသည် တိးပွါး၍ ကီးြမင့် ြခင်းသိ့ ေရာက်၏။ ငါပညာလည်း

တည်လျက် ှ ိ၏။ ၁၀ ငါ့မျက်စိတပ်မက် လိချင်ေသာအရာ တစံတခ ကိမ ငါမြငင်း၊ ငါ့စိတ် င်လန်းစရာ

တစံတခကိမ မပယ်။ ငါ ကိးစားသမ တိ့၌ ဝမ်းေြမာက်လျက် ှ ိ၍၊ ကိးစားြခင်း အကျိုးကိခံရ၏။ ၁၁

ထိအခါငါစီရင် ပြပင်သမ ၊ ငါ ကိးစားအားထတ် သမ တိ့ ကိငါ ကည့် ၍၊ အလံးစံတိ့သည် အနတအမ၊

ေလကိကျက်စားေသာ အကျိုးတစံတခမ မ ှ ိ။ ၁၂တဖန်ငါလှည့် ၍ ပညာတရားကိ၎င်း၊ လ ပ်ေပ

ြခင်း ှ င့် မိက်မဲြခင်းတရားတိ့ကိ၎င်း ဆင်ြခင်၏။ ှ င်ဘရင် ေနာက်မှာ ြဖစ်ေသာသသည် အဘယ်သိ့

ပ ိင်သနည်း။ ပဘးသည်အတိင်းသာ ပ ိင်၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်၊ အလင်းသည် ေမှာင်မိက်ထက်ြမတ်

သက့ဲသိ၊့ ပညာသည် မိက်မဲြခင်းထက်ြမတ်သည်ကိ ငါ သိြမင်၏။ ၁၄ ပညာ ှ ိေသာသ၏

မျက်စိတိ့သည် သ၏ ဦးေခါင်း၌ ှ ိ၏။ မိက်ေသာသမကား၊ ေမှာင်မိက်၌ ကျင်လည်တတ်၏။

သိေ့သာ်လည်း ထိသအေပါင်းတိ့သည် တခတည်းေသာ်အမ ှ င့် ေတွ ့ ကံတတ်သည်ကိ ငါရိပ်မိ ၏။ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍၊ မိက်ေသာသေတွ့ ကံသက့ဲသိ၊့ ငါသည် ေတွ့ ကံလ င်၊ အဘယ်ေကာင့်သထ့က်သာ၍ ပညာ

ှ ိသနည်းဟ၍၎င်း၊ ဤအမအရာသည်လည်း အနတ ြဖစ်သည်ဟ၎င်း ငါေအာက်ေမ့၏။ ၁၆

ယခြဖစ်သမ ေသာ အမအရာတိ့ကိ ေနာင် ကာလ၌ ေမ့ေလျာ့လိမ့်မည်ြဖစ်၍၊ မိက်ေသာသသည်

အစဥ်မေအာက်ေမ့သက့ဲသိ၊့ ပညာ ှ ိေသာသကိလည်း အစဥ်မေအာက်ေမ့တတ်။ ပညာ ှ ိေသာသသည်

မိက် ေသာ သေသသက့ဲသိ့ ေသတတ်ပါသည်တကား။ ၁၇ ထိေကာင့် ၊ အသက် ှ င်ြခင်းကိ

ငါ ငီးေငွ၏့။ ေနေအာက်မှာ ပေသာအမသည် ငါ၌ခက်ခဲ၏။ အလံးစံ တိ့သည် အနတအမ၊

ေလကိကျက်စားေသာအမ ြဖစ်က ၏။ ၁၈ ထိမှတပါး၊ ငါသည်ေနေအာက်မှာ ကိးစား

အားထတ်ေသာ အမအလံးစံတိ့ကိ ငါ ငီးေငွရ့ေသာ အေကာင်းဟမကား၊ ထိအမကိ ငါ့ေနာက်မှြဖစ်လတ့ံ

ေသာသအဘိ့ ငါချန်ထားရမည်။ ၁၉ ထိသသည် ပညာ ှ ိမည်ေလာ၊ မိက်မည်ေလာဟအဘယ်သ

ေြပာ ိင်သနည်း။ ထိသသည် ငါ ကိးစား အားထတ်သမ ၊ ေနေအာက်မှာငါ့ပညာကိ ထင် ှ ားြပေလ

သမ ေသာ အမတိ့ကိ အစိးရလိမ့်မည်၊ ထိအမအရာသည် လည်း အနတြဖစ်၏။ ၂၀

ထိေကာင့် ေနေအာက်မှာ ငါ ကိးစားအားထတ် သမ တိ့၌ ေြမာ်လင့် စရာမ ှ ိ။ စိတ်ပျက်ေအာင်တဖန်

ငါ ကံစည်၏။ ၂၁ အေကာင်းမကား၊ ပညာ ှ ိလျက် သိပံအတတ် ှ င့် ြပည့်စံလျက်၊ အမေအာင်လျက်

ကိးစားအားထတ် ေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း၊ မ ကိးစား၊ အားမထတ်ေသာသ ဝင်စရာဘိ့

ထိအမကိစွန့်ထားရမည်။ ထိအမအရာသည် လည်း အနတအမ၊ အလွန်ဆိးေသာအမြဖစ်၏။ ၂၂

လသည်ေနေအာက်မှာ ကိးစားအားထတ်ေသာ အမ အလွန်စိတ်စဲွလမ်းေသာအမ၊ အလံစံတိ့၌ အဘယ်

အကျိုး ှ ိသနည်း။ ၂၃ သ၏ေနရ့က်အေပါင်းတိ့သည် ဝမ်းနည်းြခင်း၊ သ၏အလပ်အကိင်လည်း

ငိြငင်ြခင်းြဖစ်၏။ ညဥ့်အခါ၌ ပင် သ၏စိတ် ှ လံး မ ငိမ်ရ။ ထိအမအရာသည်လည်း အနတြဖစ်၏။ ၂၄

စားေသာက်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ကိးစားအားထတ်ရာ၌ စိတ် ှ လံးေပျာ်ေမွ ့ြခင်းငှါ၎င်း၊ လ၌ေကာင်းေသာအခွင့်

မ ှ ိ။ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ေကာင့်သာ၊ ထိသိ့ေသာ အခွင့် ကိ ရ ိင်သည်ဟ ငါသိြမင်၏။ ၂၅

ဘရားသခင်၏အခွင့် မ ှ ိဘဲ အဘယ်သစားရ သနည်း။ အဘယ်သ ခံစားရသနည်း။ ၂၆ ေ ှ ေ့တာ်၌

ေကာင်းေသာသအား ဥာဏ်ပညာ၊ သိပံအတတ် ှ င့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ၏။

အြပစ် ှ ိေသာသအား ပင်ပန်းစွာ အလပ်လပ်ရေသာ အခွင့် ကိ၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ေ ှ ေ့တာ်၌

ေကာင်းေသာ သ အားေပးစရာဘိ၊့ ဆည်ဖးသိထားရေသာအခွင့် ကိ၎င်း ေပးေတာ်မ၏။

ထိအမအရာသည်လည်း အနတအမ၊ ေလကိကျက်စားေသာ အမြဖစ်၏။

၃ ခပ်သိမ်းေသာ အမအရာတိ့သည် မိမိတိ့အချိန် ှ ိ၏။ မိဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌ ကံစည်သမ

အသီးသီး ကိ့ကိ ပရေသာအချိန် ှ ိ၏။ ၂ ဘွားချိန် ှ င့် ေသချိန်လည်း ှ ိ၏။ စိက်ပျိုးရေသာ

အချိန် ှ င့် စိက်ပျိုးရေသာအရာကိ တ်ရေသအချိန် လည်း ှ ိ၏။ ၃ သတ်ရေသာအချိန် ှ င့်

အနာေပျာက်ေစရေသာ အချိန်လည်း ှ ိ၏။ ဖိဖျက်ရေသာ အချိန် ှ င့် တည် ေဆာက်ရေသာ

အချိန်လည်း ှ ိ၏။ ၄ ငိရေသာအချိန် ှ င့် ရယ်ရေသာအချိန်လည်း ှ ိ၏။ ညည်းတွားရေသာအချိန် ှ င့်

ကခန်ရေသာ အချိန်လည်း ှ ိ၏။ ၅ ေကျာက်တိ့ကိ ြဖန့် ကဲရေသာအချိန် ှ င့် စသိမ်းရ ေသာ

အချိန်လည်း ှ ိ၏။ ဘက်ယမ်းရေသာအချိန် ှ င့် ၊ မဘက်ယမ်းဘဲ ခဲွခွါ၍ ေနရေသာအချိန်လည်း

ှ ိ၏။ ၆ဆည်းဖးရေသာအချိန် ှ င့် ဥစာေပျာက်ရေသာ အချိန်လည်း ှ ိ၏။ သိထားရေသာအချိန် ှ င့်

ပစ်လိက် ရေသာအချိန်လည်း ှ ိ၏။ ၇အဝတ်ကိ ဆတ်ရေသာအချိန် ှ င့် ချုပ်ရေသာ အချိန်လည်း ှ ိ၏။

တိတ်ဆိတ်စွာေနေသာအချိန် ှ င့် ၊ စကားေြပာရေသာ အချိန်လည်း ှ ိ၏။ ၈ ချစ်ရေသာအချိန် ှ င့်

မန်းရေသာအချိန်လည်း ှ ိ၏။ စစ်တိက်ေသာအချိန် ှ င့် စစ် ငိမ်းရေသာအချိန် လည်း ှ ိ၏။ ၉

လပ်ကိင်ေသာသသည် ကိးစားအားထတ်ရာ တွင်၊ အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်း။ ၁၀ လသားတိ့

ကျင်လည်ရာဘိ့ ဘရားသခင် ေပးေတာ်မေသာ ပင်ပန်းြခင်းအမကိ ငါ ကည့် ြမင် ပီ။ ၁၁

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ မိမိတိ့အချိန်တန်မှ၊ ေလျာက်ပတ်စွာ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ။ လစိတ် လံးကိ လည်း

အန ကာလ၌ စဲွလန်းေစေတာ်မ ပီ။ သိ့ရာတွင်၊ ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မေသာအမကိ၊ အစမှအဆံး

တိင်ေအာင်၊ လသည် စစ်၍မကန် ိင်။ ၁၂ င်လန်းြခင်းအမ ှ င့် အသက် ှ င်စဥ်တွင် ေကျးဇး

ပြခင်း အမမှတပါး အြခားေသာ အမအရာတိ့၌၊ အကျိုး ေကျးဇးမ ှ ိသည်ကိ ငါသိ၏။ ၁၃

လတိင်းစားေသာက်ြခင်းငှါ၎င်း၊ မိမိ ကိးစား အားထတ်သမ ေသာအမ၌ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းငှါ၎င်း၊ ဘရားသခင်

၏ ေကျးဇးေတာ်ေကာင့်သာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၁၄ ဘရားသခင် ပေတာ်မသမ ေသာအမသည် နိစ

ထာဝရြဖစ်သည်ကိ ငါသိ၏။ထပ်၍မ ပ ိင်ရာ။ တ်၍မယ ိင်ရာ။လတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ေကာက် ွံ မ့ည်

အေကာင်း၊ ဘရားသခင် ပေတာ်မ၏။ ၁၅ ြဖစ်ဘးေသာအရာသည် ယခြဖစ်ေသာအရာ ှ င့်

တ၏။ ြဖစ်လတ့ံေသာအရာသည်လည်း၊ ြဖစ်ဘးေသာ အရာ ှ င့်တ။ လွန် ပီးေသာအရာတိ့ကိလည်း

ဘရားသခင် ေတာင်းြပန်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိမှတပါး၊ ေနေအာက်မှာ တရားစီရင်ရာအရပ်

၌ အဓမအမ ှ ိသည်ကိ၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ်ရာအရပ်၌ ဒစ ိက် ှ ိသည်ကိ၎င်း ငါြမင် ပီ။ ၁၇

ဘရားသခင်သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့၏အမ ှ င့် ၊ မတရားေသာသတိ့၏အမကိ စစ်ေကာစီရင်ေတာ်မ

မည်ဟ ငါေအာက်ေမ့၏။ အေကာင်းမကား၊ ခပ်သိမ်း ေသာအ ကံ၊ ခပ်သိမ်းေသာ အမတိ့ကိ
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စစ်ေကာစီရင် ရေသာ အချိန် ှ ိ၏။ ၁၈လသားတိ့ေနရာကိ ရည်မှတ်၍ ငါေအာက်ေမ့ သည်ကား၊

လတိ့ကိ ဘရားသခင် စံစမ်းေတာ်မမည် အေကာင်း ှ င့် ၊ သတိ့သည် တိရစာန်က့ဲသိ့ြဖစ်သည်ကိ

သတိ့သိြမင်မည်အေကာင်း၊ ေနရာကျသတည်း၊ ၁၉ လသားေတွ့ ကံေသာ အမကိ တိရစာန်

ေတွ့ ကံတတ်၏။ ထိသ ှ စ်ဦးတိ့သည် တပါးတည်းေသာအမကိ ေတွ့ ကံလျက်၊ တဦးေသသက့ဲသိ့

တဦးေသတတ်၏။အလံးစံတိ့သည် အသက်တမျိုးတည်း ှ ိ က၏။ သိ့ြဖစ်၍၊ လသည်တိရစာန်ထက်

ထးြမတ်ေသာ အေကာင်းမ ှ ိ။ အလံးစံတိ့သည် အနတြဖစ်က၏။ ၂၀ အလံးစံတိ့သည်

တခတည်းေသာအရပ်သိ့ ေရာက်တတ်က၏။ အလံးစံတိ့သည် ေြမမန့်ထဲကြဖစ် သည် ှ င့်အညီ၊

ေြမမန့်ထဲသိ့ ြပန်သွားတတ်က၏။ ၂၁ သိ့ရာတွင်၊ အထက်သိ့တက်ေသာ လသား၏ ဝိညာဥ်ကိ၎င်း၊

ေအာက်အရပ်ေြမသိ့ဆင်းတတ်ေသာ တိရစာန်၏ဝိညာဥ်ကိ၎င်း၊ အဘယ်သသည် ပိင်းြခား၍

သိသနည်း။ ၂၂လသည်မိမိ ပမရာ၌ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအမထက် သာ၍ ေကာင်းေသာအမမ ှ ိသည်ကိ

ငါသိြမင်၏။ ထိအမသည်သ၏အဘိ့ြဖစ်၏။ သသည် မိမိေနာက်မှာ အဘယ်သိ့ြဖစ်လတ့ံသည်ကိ

သိြမင်မည်အေကာင်း၊ အဘယ်သေဆာင်ခ့ဲလိမ့်မည်နည်း။

၄ တဖန်တံ၊ ေနေအာက်မှာ ပသမ ေသာ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းတိ့ကိ ငါထပ်၍ဆင်ြခင်၏။ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ

ခံရေသာ သတိ့သည် ငိေကးေသာ်လည်း၊ ချမ်းသာေပး ိင်ေသာ သမ ှ ိ။ ှ ဥ်းဆဲတတ်ေသာ

သတိ့သည် တန်ခိး ှ ိသြဖင့် ချမ်းသာေပး ိင်ေသာသမ ှ ိ။ ၂ သိ့ြဖစ်၍၊ ေသလွန် ပီးေသာ လေသသည်

အသက် ှ င်ေသးေသာ လ ှ င်ထက်သာ၍ မဂလာ ှ ိသည် ဟ ငါဆိရ၏။ ၃ သိ့ရာတွင် တခါမ

မြဖစ်ေသးေသာသ၊ ေန ေအာက်မှာ ပေသာ ဒစ ိက်ကိမြမင်ေသးေသာသသည် ထိ ှ စ်ဦးထက်သာ၍

မဂလာ ှ ိ၏။ ၄တဖန် ကိးစားအားထတ်ြခင်းအမ ှ င့် ၊ ေကာင်း မွန်စွာ ပီးစီးေသာအမ အလံးစံတိ့ကိ၎င်း၊

ထိသိ့ေသာ အမတိ့ေကာင့် သတပါး ြငူစေကာင်းကိ၎င်း ငါဆင်ြခင် ၏။ ထိအမအရာသည်

အနတအမ၊ ေလကိ ကျက်စား ေသာအမြဖစ်၏။ ၅ မိက်ေသာသသည် မိမိလက်ချင်းပိက်ထား၍၊

မိမိ အသားကိ စားတတ်၏။ ၆ ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့် ယှဥ်လျက်၊ လက်တဆပ် တည်းေသာဥစာသည်

ပင်ပန်းစွာလပ်ြခင်း၊ ေလကိ ကျက်စားြခင်း ှ င့် ယှဥ်လျက်၊ လက် ှ စ်ဘက်၌ ြပည့်ေသာ ဥစာထက်သာ၍

ေကာင်း၏။ ၇ တဖန်ငါထပ်၍၊ ေနေအာက်မှာအနတအမကိ ဆင်ြခင်ေသာအရာဟမကား၊

၈ လသည်အေဘာ်အဘက်၊ သားသမီး၊ ညီအစ်ကိ မ ှ ိ ၊ တေယာက်တည်းြဖစ်ေသာ်လည်း၊

ကိးစားအားထတ် ၍ မကန် ိင်။ မိမိစည်းစိမ်ကိြမင်၍ မေရာင့် ရဲ ိင်။ ငါသည် ကိယ်ကိ ှ ဥ်းဆဲ၍၊

အဘယ်သအဘိ့ ကိးစား အားထတ်သနည်းဟ မေမးတတ်။ ဤအမအရာသည် လည်း

အနတအမ၊ အလွန်ပင်ပန်းေစေသာအမြဖစ်၏။ ၉ လသည်တေယာက်တည်းထက် ှ စ်ေယာက်

သာ၍ေကာင်း၏။ ကိးစားအားထတ်လ င်၊ ေကာင်းေသာ အကျိုးကိ ရတတ်၏။ ၁၀တေယာက်လဲလ င်

တေယာက်ထလိမ့်မည်။ တေယာက်တည်းေသာသလဲလင်မကား အကျိုးနည်း ပီ။ ထေသာ သမ ှ ိ။

၁၁လသည် ှ စ်ေယာက်အတအိပ်လ င် ေ ွးတတ် ၏။ တေယာက်တည်းေသာသမကား၊ အဘယ်သိ့

ေ ွး ိင် သနည်း။ ၁၂လတေယာက်သည် တေယာက်ကိ ိင်လ င် ထိလကိ ှ စ်ေယာက် ဆီးတား ိင်၏။

သံးလွန်းတင်ေသာ ကိးသည်လည်း အလွယ်တကမြပတ်တတ်။ ၁၃ ဆံးမြခင်းကိမခံ၊ အသက် ကီး၍

မိက်ေသာ ှ င် ဘရင်ထက်၊ ပညာ ှ ိေသာဆင်းရဲသား သငယ်သည် သာ၍ြမတ်၏။ ၁၄ ထိသိ့ေသာ

သငယ်သည် ေထာင်ထဲကထွက်၍၊ နန်းေတာ်ေပ သိ့ေရာက်တတ်၏။ ထိသိ့ေသာ ှ င်ဘရင် မကား၊

အဘအရိပ်အရာ ှ င့် နန်းထိင်ေသာ်လည်း၊ ဆင်းရဲြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်၏။ ၁၅ ေနေအာက်မှာ

ကျင်လည်ေသာ သတဝါ အေပါင်းတိ့သည် မင်းအရိပ်အရာကိခံရေသာ ထိဒတိယ သဘက်၌

ေနတတ်ကသည်ကိ ငါဆင်ြခင်၏။ ၁၆ ထိမင်းအပ်စိးေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ေရတွက် ၍

မကန် ိင်။ ေနာက်လာေသာသတိ့သည်လည်း၊ ထိမင်းကိ အားမရဘဲေနကလိမ့်မည်။ အကယ်စင်စစ်

ထိအမအရာသည်လည်း အနတအမ၊ ေလကိ ကျက်စား ေသာအမြဖစ်၏။

၅ ဘရားသခင့် အိမ်ေတာ်သိ့ သွားေသာအခါ၊ သင့် ေြခတိ့ကိ ေစာင့် ေလာ့။ လမိက် ပေသာ

ယဇ်ပေဇာ် ြခင်းအမထက်၊ တရားနာြခင်းအမကိသာ၍ ကိးစား ေလာ့။ လမိက်တိ့သည်

ကိယ်အြပစ် ကိမဆင်ြခင်တတ် က။ ၂ သင်၏ တ်သည် သတိမလစ်ေစ ှ င့် ။ ဘရား

သခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ စကားေြပာြခင်းငှါ၊ သင်၏စိတ် ှ လံး မလျင်မြမန်ေစ ှ င့် ။ ဘရားသခင်သည်

ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မ၏။သင်သည် ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိ၏။ ထိေကာင့် သင်၏စကားမများေစ ှ င့် ။

၃ အမများေသာအားြဖင့် အိပ်မက်ြမင်တတ်သက့ဲ သိ၊့ စကားများေသာအားြဖင့် မိက်ေသာ

သ၏အသံကိ ကားရ၏။ ၄ ဘရားသခင့် ထံေတာ်၌ သစာဂတိ ပမိလ င်၊ သစာဝတ်ကိ

မေြဖဘဲမေန ှ င့် ။ မိက်ေသာသတိ့ကိ အားရ ှ စ်သက်ေတာ်မမ။သစာဂတိ ပသည်အတိင်း ဝတ်ကိ

ေြဖေလာ့။ ၅ သစာဂတိ ပ၍ ဝတ်ကိမေြဖဘဲေနသည်ထက်၊ သစာဂတိအလင်းမေြဖဘဲေနေသာ်

သာ၍ေကာင်း၏။ ၆သင်၏ တ်သည် သင်၏ကိယ်ခ ာ၌ အြပစ် မေရာက်ေစ ှ င့် ။ အက ်ပ်မှားပါ ပီဟ၊

တမန်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ ေြပာရေသာ အေကာင်းမ ှ ိေစ ှ င့် ။ ဘရားသခင်သည် သင်၏စကားသံကိ

အမျက်ထွက်၍၊ သင် ပစေသာအမကိ အဘယ်ေကာင့် ဖျက်ဆီးေတာ်မရမည်နည်း။ ၇

အိမ်မက်များရာ၌၎င်း၊ စကားများရာ၌၎င်း၊ အချည်း ှ ီးေသာအေကာင်း အရာပါတတ်၏။ သင်မကား

ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ေ့လာ့။ ၈ ေကျး ွာ၌ ဆင်းရဲသားတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲြခင်း၊ တရားလမ်းမှလဲ၍၊

မတရားသြဖင့် အ ိင်အထက်စီရင် စီရင်ဆံးြဖတ်ြခင်းအမကိြမင်လ င်၊ ထိသိ့ေသာအ ကံ ှ ိ သည်ကိ

အ့ံသြခင်းမ ှ ိ ှ င့် ။ ကီးြမင့် ေသာသတေယာက်ကိ တေယာက် ကည့်မှတ်သက့ဲသိ၊့ အ ကီးဆံး၊ အြမင့် ဆံး

ေသာသသည် ကည့်မှတ်လျက် ှ ိေတာ်မ၏။ ၉ ေြမ ကီးကြဖစ်ေသာ စီးပွါးသည်အလံးစံတိ့အဘိ့

ြဖစ်၏။ ှ င်ဘရင်ေသာ်လည်း၊ လယ်၏ ေကျးဇးကိခံရ၏။ ၁၀ ေငွကိတပ်မက်ေသာသသည်

ေငွ ှ င့်အလိဆ မေြပ ိင်။ စည်းစိမ်ကိတပ်မက်ေသာသသည် စည်းစိမ် တိးပွားေသာ်လည်း မေရာင့် ရဲ ိင်။

ထိအမအရာသည် လည်း အနတြဖစ်၏။ ၁၁ ဥစာတိးပွားေသာအခါ စားရေသာသတိ့သည် လည်း

တိးပွားများြပား က၏။ ဥစာ ှ င်သည် မျက်စိ ှ င့် ကည့် ြခင်း ေကျးဇးမှတပါး အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်း။

၁၂အလပ်လပ်ေသာသသည် များစွာစားသည် ြဖစ်ေစ၊အနည်းငယ်စားသည်ြဖစ်ေစ၊အအိပ် မိန်တတ်၏။

ရတတ်ေသာသ၏ စည်းစိမ်မကား၊ စည်းစိမ် ှ င်ကိ အအိပ် ပျက်ေစတတ်၏။ ၁၃ စည်းစိမ် ှ င်သည်

ကိယ်အကျိုးပျက်သည်တိင် ေအာင်၊ စည်းစိမ်ကိသိထားြခင်းတည်းဟေသာ၊ ေန ေအာက်၌

အလွန်ဆိးေသာအမအရာကိ ငါြမင် ပီ။ ၁၄ ထိစည်းစိမ်သည် မေကာင်းေသာအမအားြဖင့်

ေပျာက်ပျက်တတ်၏။ စည်းစိမ် ှ င်ြမင်ေသာ သားသည် လည်း လက်ချည်းေနရ၏။ ၁၅

သိ့မဟတ်၊ စည်းစိမ် ှ င်သည် အမိဝမ်းထဲက အလင်းမပါဘဲ ထွက်လာသက့ဲသိ၊့ ထိနည်းတြပန်သွား

ရမည်။ ကိးစားအားထတ်၍ ရေသာဥစာတစံတခကိမ လက် ှ င့် စဲွကိင်လျက် ယ၍မသွားရ။ ၁၆

သသည်လာသက့ဲသိ့ အလင်းမြခားနားဘဲ၊ သွား ရေသာမအရာသည် အလွန်ဆိးေသာအမအရာြဖစ်၏။

ေလကိ ရအ့ံေသာငှါ ကိးစားအားထတ်ေသာ သသည် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်း။ ၁၇

သ၏ေနရ့က်လာလကိ ေမှာင်မိက်၌ လွန်ေစ တတ်၏။ များစွာေသာေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း၊ ိးငယ်ြခင်း၊

အမျက်ထွက်ြခင်းကိ ခံရ၏။ ၁၈ ငါသိြမင်ေသာအရာဟမကား၊ စားေသာက်ြခင်း အမ၊ ေနေအာက်၌

ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ အသက် ှ ည်သမ ကာလပတ်လံး၊ ကိးစားအားထတ်၍ ရေသာ

အကျိုး၌ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအမကိ ပေကာင်း၏။ ေလျာက်ပတ်၏။ ထိအမသည် လ၏အဘိ့ ြဖစ်၏။ ၁၉

ဘရားသခင် ေပးသနားေတာ်မေသာ စည်းစိမ် ဥစာကိရေသာ လတိင်းမိမိအဘိ့ကိခံ၍ ဝင်စားြခင်းငှါ

၎င်း၊ ကိးစားအားထတ်၌ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းငှါ၎င်း၊ ဘရား သခင့် ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် အခွင့် ှ ိ၏။ ၂၀

လွန်ေသာေနရ့က်ကာလကိ များစွာမေအာက် ေမ့ရ။ စိတ် ှ လံး င်လန်းေသာအခွင့် ကိ ဘရားသခင်

ေပးသနားေတာ်မ၏။

၆
လတိ့တွင် အေတွမ့ျား၍၊ ေနေအာက်၌ ငါြမင်ရ ေသာ အမဆိးဟမကား၊ ၂

အလိဆ ှ ိသမ ေြပေလာက်ေအာင် စည်းစိမ် ဥစာဂဏ်အသေရကိ ဘရားသခင်ေပးေသာ်လည်း၊

ခံစား ရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မမေသာေကာင့် ၊ ကိယ်တိင် မခံစားရ။ မဆိင်ေသာ သတပါးဝင်၍

ခံစားရေသာအမ သည် အနတအမ၊ ဆိးေသာအမ ြဖစ်၏။ ၃လသည် ှ စ်ေပါင်းများစွာ အသက် ှ ည်၍၊

သားတရာပင် ှ ိ ြငားေသာ်လည်း၊ အလိဆ မြပည့်စံဘဲ၊ သ ဂဟ်ြခင်းကိ မခံရဘဲ ေသသွားလ င်၊

ထိသထက် ပျက်ေသာကိယ်ဝန်သည်သာ၍ ြမတ်၏။ ၄ အေကာင်းမကား၊ ပျက်ေသာ

ကိယ်ဝန်သည် အချည်း ှ ီးေပလာ၏။ ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ထွက်သွား၏။ သအ့မည်ကား၊

ေမှာင်မိက် ှ င့် ဖံးလမ်းလျက် ှ ိလိမ့်မည်။ ၅ ေနကိလည်းမြမင်ရ။ အဘယ်အရာကိမ မသိရ။

သိ့ေသာ်လည်း၊ အရင်ဆိေသာသထက်သာ၍ ချမ်းသာ ရ၏။ ၆ အကယ်၍ အရင်ဆိေသာ

သသည် အ ှ စ် ှ စ်ေထာင်အသက် ှ င်ေသာ်လည်း၊ အကျိုးေကျးဇးမ ှ ိ။ အလံးစံတိ့သည်

တခတည်းေသာအရပ်သိ့ သွားရကသည် မဟတ်ေလာ။ ၇လကိးစားအားထတ်သမ တိ့၌ ဝမ်းဘိ့သာ

ကိးစားအားထတ်ေသာ်လည်း၊ စားချင်ေသာ စိတ်မေြပ ိင်။ ၈ ပညာ ှ ိေသာ သသည်

မိက်ေသာသထက် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်း။ အသက် ှ င်ေသာသများေ ှ ့ မှာ ကျင့် ကံ ပမတတ်ေသာ

ဆင်းရဲသား၏ အကျိုးေကျးဇး ကား အဘယ်သိ့နည်း။ ၉ ကိယ်တိင်ေတွ့ြမင်ြခင်း

အကျိုးသည် ေလာဘ ြပန့်ပွားြခင်း အကျိုးထက်သာ၍ ကီး၏။ ထိအမအရာ သည်

အနတအမ၊ ေလကိကျက်စားေသာအမြဖစ်၏။ ၁၀ ှ ိသမ ေသာ အြခင်းအရာများကိ

မှတ်သား ှ င့် ပီ။ လ၏အြခင်းအရာသက်သက်ြဖစ်သည်ကိ သိရ၏။ လသည် မိမိထက်

တန်ခိး ကီးေသာသ ှ င့် မ ပိင် ိင်ရာ။ ၁၁အနတတိးပွားစရာအေကာင်း များြပားသည် ြဖစ်၍၊ လသည်

အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်း။ ၁၂ အရိပ်အကဲသိ့ လွန်တတ်ေသာ အနတအသက် ကာလပတ်လံး၊

လ၌ေကျးဇး ပတတ်ေသာအရာကိ အဘယ်သသိ ိင်သနည်း။ ေနေအာက်၌ လေနာက်မှာ ြဖစ်လတ့ံေသာ

အမအရာတိ့ကိလည်း၊ အဘယ်သေြပာ ိင်သနည်း။

၇ ေကာင်းေသာအသေရသည် နံသ့ာဆီထက်သာ ၍ ေကာင်း၏။ ေသရေသာေနသ့ည်လည်း

ဘွားြမင်ေသာ ေနထ့က်သာေရာေကာင်း၏။ ၂ မသာအိမ်သိ့ သွားြခင်းသည်၊ ပဲွခံရာအိမ်သိ့
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သွားြခင်းထက်သာ၍ေကာင်း၏။ အေကာင်းမကား၊ လခပ်သိမ်းတိ့သည် မသာအိမ်၌ လမ်းဆံးရက၏။

အသက် ှ င်လျက် ှ ိေသာသတိ့လည်း၊ အသင့် ှ လံး သွင်းမိ ကလိမ့်မည်။ ၃ ပံးရယ်ြခင်းထက်

ဝမ်းနည်းြခင်းသည်သာ၍ ေကာင်း၏။ အေကာင်းမကား၊ မျက် ှ ာ ိးငယ်ေသာ အားြဖင့်

ှ လံးသာ၍ေကာင်းတတ်၏။ ၄ ပညာ ှ ိေသာသတိ့၏ ှ လံးသည် မသာအိမ်၌ ှ ိ၏။ မိက်ေသာသတိ့၏

ှ လံးမကား၊ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်း ပရာ အိမ်၌ ှ ိ၏။ ၅လမိက်သီချင်းဆိေသာစကားကိ နားေထာင် သည်ထက်၊

ပညာ ှ ိဆံးမေသာစကားကိ နားေထာင်ေသာ် သာ၍ ေကာင်း၏။ ၆အေကာင်းမကား၊ မိက်ေသာသ၏

ရယ်ြခင်း သည် အိးေအာက်၌ ဆးပင်ကိေလာင်ေသာအသံ ှ င့် တ၏။ ထိအမအရာသည်လည်း

အနတြဖစ်၏။ ၇ အကယ်စင်စစ်၊ ှ ဥ်းဆဲြခင်းသည် ပညာ ှ ိ ေသာသကိ းေစတတ်၏။

တံစိးသည်လည်း စိတ် ှ လံးကိ ယိယွင်းေစတတ်၏။ ၈အမ၏အဆံးသည် အစထက်သာ၍ေကာင်း၏။

သည်းခံတတ်ေသာ သေဘာ ှ ိေသာသသည် မာန ကီး ေသာ သထက်သာ၍ေကာင်း၏။ ၉

အမျက်ထွက်သည်တိင်ေအာင် စိတ်မတိ ှ င့် ။ အမျက်သည် မိက်ေသာသ၏ စိတ် ှ လံး၌ ေနရာကျတတ်

၏။ ၁၀ ေ ှ းကာလသည် ယခကာလထက် အလယ် ေကာင့် သာ၍ေကာင်းသနည်းဟမေမး ှ င့် ။

ထိသိ့ေမး လ င်၊ ပညာတရားအတိင်းေမးသည်မဟတ်။ ၁၁ ပညာသည် အေမဥစာက့ဲသိ့ ေကာင်း၍၊

ေနကိ ြမင်ေသာ သတိ့အား ေကျးဇး ပတတ်၏။ ၁၂အေကာင်းမကား၊ ပညာသည် ကွယ်ကာတတ် ၏။

ေငွသည်လည်း ကွယ်ကာတတ်၏။ ပညာအတတ် သည် အဘယ်သိ့ြမတ်သနည်းဟမကား၊

ပညာအတတ်ကိ ရေသာသသည် အသက်ကိလည်း ရတတ်၏။ ၁၃ ဘရားသခင်၏

အမေတာ်ကိဆင်ြခင်ေလာ့။ ေကာက်ေစေတာ်မေသာ အရာကိအဘယ်သိ့ ေြဖာင့် ေစ ိင်သနည်း။ ၁၄

ေကာင်းစားသည်ကာလ၌ ဝမ်းေြမာက်ေလာ့။ ဆင်းရဲခံရသည်ကာလ၌ဆင်ြခင်ေလာ့။ လသည် မိမိ

ေနာက်မှာြဖစ်လတံေသာ အမအရာကိသိမည်အေကာင်း၊ ဘရားသခင်သည် ေကာင်းစားြခင်း ှ င့်

ဆင်းရဲြခင်းကိ လည်း အလှည့်လှည့်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၅ ငါသည် အချည်း ှ ီးေနေသာ ကာလ၌ ခပ်သိမ်း

ေသာအရာတိ့ကိ ေတွ့ြမင် ပီ။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် မိမိေြဖာင့် မတ်ြခင်း၌ ဆံး ံ းေ ကာင်းကိ၎င်း၊

အဓမလ သည် မိမိအဓမအမ၌ အသက် ှ ည်ေကာင်းကိ၎င်း ငါြမင်၏။ ၁၆ လွန်ကျူးစွာ

မေြဖာင့် မတ် ှ င့် ။ လွန်ကျူးစွာ ပညာမ ှ ိ ှ င့် ။ အဘယ်ေကာင့် ကိယ်အကျိုးကိ ဖျက်ချင် သနည်း။ ၁၇

လွန်ကျူးစွာမဆိးညစ် ှ င့် ။ မမိက် ှ င့် ။ အချိန် မေရာက်မီှ အဘယ်ေကာင့် ေသချင်သနည်း။ ၁၈

ဤစကားကိစဲွလန်းေကာင်း၏။ လက်မလတ် ှ င့် ။ ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသသည်

ခပ်သိမ်းေသာ အမထဲက ထွက်ေြမာက်လိမ့်မည်။ ၁၉ မိထဲ့မှာေနေသာသရဲတကျိပ်ထက် ပညာ ှ ိ

ေသာသတေယာက်သည် ပညာအားြဖင့်သာ၍ တန်ခိး ကီး၏။ ၂၀ အြပစ်မပါဘဲ

ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ေသာ သေတာ်ေကာင်းတစံတေယာက်မ ေြမ ကီးေပ မှာ မ ှ ိ။ ၂၁

သတပါးေြပာသမ ေသာ စကားတိ့ကိ မမှတ် ှ င့် ။ သိ့ ပ လ င်၊ ကိယ်ကန်ကျိန်ဆဲေသာစကားကိ

ကားလိမ့်မည်။ ၂၂ သင်သည်ကိယ်တိင် သတပါးတိ့ကိအဖန်ဖန် ကျိန်ဆဲ ေကာင်းကိ၊

ကိယ်စိတ် ှ လံးထဲမှာသိ၏။ ၂၃ဤအမအရာအလံးစံတိ့ကိ ငါသည်ပညာတရား အားြဖင့် စံစမ်း ပီ။

ပညာ ှ င့် ငါြပည့်စံမည်ဟဆိေသာ် လည်း၊ ပညာသည် ငါ ှ င့် ေဝး၏။ ၂၄ ေဝးေသာအရာ၊

အလွန်နက်နဲေသာအရာကိ အဘယ်သ ှ ာ၍ ေတွ့ ိင်သနည်း။ ၂၅ ပညာတရား ှ င့် အကျိုးအေကာင်းကိ

ှ ာေဖွ စစ်ေဆး၍ သိနားလည်ြခင်းငှါ၎င်း၊ မိက်စွာကျင့် ြခင်း၏ အြပစ် ှ င့် းြခင်း၏အြပစ်ကိ

သိနားလည်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါ ှ င့် ငါ့ ှ လံးသည် ဝိင်းညီ၍ ကိးစားေလ ပီ။ ၂၆ ေကျာ့ကွင်း ှ င့် ပိက်ကွန်တိ့ကိ

ကံစည်ြပင်ဆင်၍ ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်တတ်ေသာ မိန်းမသည်၊ ေသြခင်းထက် သာ၍ ခါးသည်ကိ

ငါေတွ့ ပီ။ ဘရားသခင် စိတ်ေတွ့ ေတာ်မေသာသသာလင်၊ ထိမိန်းမလက် ှ င့် လွတ်လိမ့် မည်။

အြပစ် ပတတ်ေသာသကိကား၊ ဘမ်းမိလိမ့်မည်။ ၂၇ ဓမေဒသနာဆရာ ဆိသည်ကား၊ ငါ ှ ာ၍ မ

ေတွေ့သး ေသာအရာကိ ေတွအ့ံ့ေသာငှါ၊ တခေနာက် တခ စစ်ေဆးချင့် တွက်ေသာအခါ၊ ၂၈

ေယာက်ျားတေထာင်တိ့တွင် တေယာက်ကိ ငါေတွ့ ပီ။ မိန်းမတေထာင်တိ့တွင် တေယာက်ကိမ

ငါမေတွ။့ ၂၉ ငါေတွေ့သာအရာ တခတည်းဟမကား၊ ဘရား သခင်သည် လကိေြဖာင့် မတ်ေအာင်

ဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာ်လည်း၊ လတိ့သည် များြပာေသာ အကံအစည်တိ့ကိ ှ ာေဖွ ကံစည်က ပီ။

၈ အဘယ်သသည် ပညာ ှ ိေသာသက့ဲသိ့ ြဖစ်သနည်း။ နက်နဲေသာအနက်ကိ အဘယ်သနားလည်

သနည်း။ ပညာသည် ပညာ ှ ိေသာသ၏ မျက် ှ ာကိ ထွန်းလင်းေစတတ်၏။ ထိသ၏

မျက် ှ ာသည် အထး သြဖင့် ရဲရင့် ေသာအဆင်း ှ ိတတ်၏။ ၂ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ပေသာသစာကိ

ေထာက် ၍၊ ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ်ကိ ေစာင့် ေလာ့။ ၃သမာသတိလစ်၍ အထံေတာ်မှမထွက် ှ င့် ။

မေကာင်းေသာအမကိ မဆဲွမကိင် ှ င့် ။ အလိေတာ် ှ ိသည် အတိင်း စီရင်ေတာ်မမည်။ ၄

ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ်၌ တန်ခိးပါ၏။ ကိယ် ေတာ်သည် အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ အဘယ်သဆိရာ

သနည်း။ ၅ အမိန့်ေတာ်ကိေစာင့် ေသာသသည် ရာဇဝတ် ှ င့် လွတ်လိမ့်မည်။ ပညာ ှ ိေသာသ၏

စိတ် ှ လံးသည်လည်း၊ ကာလအချိန်ကိ၎င်း၊ စီရင်ရေသာအခွင့် ကိ၎င်း သိြမင် တတ်၏။ ၆

လကံစည်သမအဘိ၊့ ကာလအချိန် ှ င့် စီရင်ရ ေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ လသည်

အလွန်ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ခံရ၏။ ၇ ေနာက်ြဖစ်လတ့ံေသာအရာကိမသိ။ အဘယ်သိ့ ြဖစ်လတ့ံသည်ကိ

တစံတေယာက်မ မေြပာ ိင်ရာ။ ၈ နံဝိညာဥ်ကိ အစိးရ၍ ချုပ်ထား ိင်ေသာ လတ ေယာက်မ မ ှ ိ။

ေသချိန်ေရာက်ေသာအခါ တန်ခိးမ ှ ိ။ ထိစစ်မထဲက ထွက်စရာအခွင့် မ ှ ိ။ ဒစ ိက်ကိ ပေသာ်

လည်း၊ ဒစ ိက်သည် ထိအမထဲက မကယ်မ တ် ိင်။ ၉ဤအမအရာအလံးစံတိ့ကိ ငါေတွ့ြမင် ပီ။

ေန ေအာက်မှာ ပေလသမ တိ့ကိ ဆင်ြခင် ပီ။ မိမိအကျိုးပျက် ေအာင် တေယာက်ကိတေယာက်

အပ်စိးေသာအချိန် လည်း ှ ိ၏။ ၁၀ ထိမှတပါး၊ သန့် ှ င်းရာအရပ်ဌာနေတာ်သိ့ သွား လာေသာ

အဓမလတိ့သည် သဂဟ်ြခင်းခံရေကာင်းကိ ၎င်း၊ အဓမ ပဘးေသာ မိ့၌ သတိ့ကိအဘယ်သမ

မေအာက် ေမ့ေကာင်းကိ၎င်း ငါြမင် ပီ။ ထိအမအရာသည်လည်း အနတြဖစ်၏။ ၁၁အဓမအမကိ

အလျင်အြမန်စစ်ေကာ၍၊ ဒဏ် မေပးေသာေကာင့် ၊ လသားတိ့သည် အဓမအမကိ ပြခင်း ငှါ၊

ခိင်မာစွာ သေဘာထားက၏။ ၁၂ အဓမလသည် အ ကိမ်တရာတိင်ေအာင် အဓမ အမကိ ပ၍၊

အသက်တာ ှ ည်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင် ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ေကာက် ွံ ့

ေသာေကာင့် ၊ ေကာင်းေသာအကျိုးကိ ခံရကမည်ဟ ငါအမှန်သိ၏။ ၁၃ အဓမလကား၊

ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ မ ေကာက် မ ွံ ေ့သာအေကာင့် ၊ ေကာင်းေသာအကျိုးကိ မခံရ။

အရိပ် ှ င့်တေသာ မိမိအသက်လည်းမ ှ ည်ရ။ ၁၄ ေြမ ကီးေပ မှာ ြဖစ်တတ်ေသာ အနတအမ

တပါးဟမကား၊ အဓမလပေသာအမေကာင့် ခံထိက် သည်အတိင်း၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသအချို တိ့့သည်

အြပစ်ကိ ခံရက၏။ ထိနည်းတ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ ပေသာအမ ေကာင့် ခံထိက်သည်အတိင်း၊

အဓမလအချို တိ့သ့ည် အကျိုးကိခံရက၏။ ထိအမရာသည်လည်း အနတြဖစ် သည်ဟ ငါ့သေဘာ ှ ိ၏။

၁၅ ထိအခါ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအမကိ ငါချီးမွမ်း၏။ အေကာင်းမကား၊ လသည်ေနေအာက်မှာ စားေသာက်

ြခင်း၊ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအမ ထက်သာ၍ ေကာင်းေသာအမ မ ှ ိ။ ေနေအာက်မှာ ဘရားသခင်

ေပးသနားေတာ်မေသာ အသက်ကာလ၌၊ ကိးစားအားထတ်၍ ရေသာအကျိုး တိ့တွင်၊ ထိအကျိုးကိသာ

အ မဲခံရ၏။ ၁၆လအချို တိ့့သည် တေန့ ှ င့်တညဥ့်လံး မအိပ်ဘဲ ေနတတ်သည်ြဖစ်၍၊ ပညာတရားကိ

သိြခင်းငှါ၎င်း၊ ေြမ ကီးေပ မှာ ပေသာအမများကိ ကည့် ြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါသည် ကိယ် ှ လံးကိ

ိးေဆာ်၏။ ၁၇ဘရားသခင် ပေတာ်မေသာအမအလံးစံတိ့ကိ ငါ ကည့် ေသာအခါ၊ ေနေအာက်မှာ

ပေသာအမများကိ လသည် စစ်၍မကန် ိင်။ ကိးစား၍ စစ်ေသာ်လည်း၊ အကန်အစင်မသိ ိင်။ ထိမ မက၊

ပညာ ှ ိေသာသသည် ငါသိမည်ဟ ကံေသာ်လည်း၊ အ ကံမေြမာက် ိင်ရာ။

၉ အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာ အမအရာအလံးစံတိ့ကိ ငါသည် စံစမ်းြခင်းငှါ ဆင်ြခင်ရသည်ကား၊

ေြဖာင့် မတ် ေသာသ ှ င့် ပညာ ှ ိေသာသတိ့သည် သတိ့ ပေသာအမ များ ှ င့်တကွ၊ ဘရားသခင်၏

လက်ေတာ်၌ ှ ိ က၏။ ချစ်ေတာ်မေသာ လကဏာကိ ထင် ှ ားသမ ေသာအမ အရာအားြဖင့်

အဘယ်သမ မသိ ိင်။ ၂ ခပ်သိမ်းေသာ သတိ့သည် ခပ်သိမ်းေသာအမ အရာတိ့ ှ င့် ဆက်ဆံက၏။

တရားေသာသ ှ င့် မတရား ေသာသ၊ ေကာင်းေသာသ ှ င့် မေကာင်းေသာသ၊ စင် ကယ် ေသာသ ှ င့်

မစင် ကယ်ေသာသ၊ ယဇ်ပေဇာ်ေသာသ ှ င့် ယဇ်မပေဇာ်ေသာသ၊ အြပစ်မ ှ ိေသာသ ှ င့် အြပစ် ှ ိ

ေသာသ၊ ကျိန်ဆိေသာသ ှ င့် ကျိန်ဆိြခင်းကိ ေကာက် ေသာသတိ့သည် တခတည်းေသာအမ ှ င့်

ေတွ့ ကံတတ် ၏။ ၃ ေနေအာက်မှာ ပသမ ေသာအမ၌ပါေသာ ဝမ်း နည်းစရာဟမကား၊

ခပ်သိမ်းေသာသတိ့သည် တခတည်း ေသာအမ ှ င့် ေတွ့ ကံရက၏။ အကယ်စင်စစ် လသားတိ့ ၏

စိတ် ှ လံးသည် ဒစ ိက်သေဘာ ှ င့် ြပည့်၏။ အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊ သတိ့သည် းေသာစိတ်ကိ စဲွလမ်း၍၊

ေနာက်တဖန် ေသသွားတတ်က၏။ ၄အသက် ှ င်ေသာ လစအေပါင်း ှ င့် ဆိင်ေသး ေသာသသည်

ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိ၏။ အသက် ှ င်ေသာေခွး သည် ေသေသာြခေသ့ထက် သာ၍ေကာင်းြမတ်၏။ ၅

အသက် ှ င်ေသာသသည် မိမိေသရမည်ကိ သိ၏။ ေသေသာသမကား၊ အဘယ်အရာကိမ မသိ။

အကျိုးအြပစ်ကိလည်းမခံရ။ သကိ့လည်း ေမ့ေလျာ့တတ် က၏။ ၆ သ၏ချစ်ြခင်း၊ မန်းြခင်း၊

ြငူစြခင်းလည်း ေပျာက် ပျက်၏။ ေနေအာက်မှာ ပသမ ေသာအမ၌ သတပါး ှ င့် ေရာေ ှ ာ၍ မဆိင်ရ။

၇ သွားေလာ့။ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် အစာစား ေလာ့။ င်လန်းေသာစိတ် ှ င့် စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်

ေလာ့။ သင် ပေသာအမတိကိ့ဘရားသခင် ဝန်ခံေတာ်မ၏။ ၈သင့်အဝတ်လည်း၊ အစဥ်ြဖူစင်ပါေလေစ။

သင့် ေခါင်းသည်လည်း နံသ့ာဆီမခန်းမေြခာက်ေစ ှ င့် ။ ၉ ေနေအာက်မှာ ေပးသနားေတာ်မေသာ

အနတအသက်ကာလပတ်လံး၊ သင်ချစ်ေသာမယား ှ င့် င်လန်းစွာ အသက်ကာလကိ လွန်ေစေလာ့။

ဤေ ွက့ား၊ အသက် ှ င်၍ ေနေအာက်မှာ ကိးစားအားထတ်ရာ၌ သင်ခံရေသာ အကျိုးေပတည်း။ ၁၀

ေဆာင် ွက်စရာအမ ှ ိသမ ကိ ကိးစားအား ထတ်၍ ေဆာင် ွက်ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ သင်ယခ

သွား၍ ေရာက်ရလတ့ံေသာအရပ် တည်းဟေသာမရဏ ိင်ငံ လပ်ေဆာင်ြခင်းမ ှ ိ။ ကံစည်ြခင်းမ ှ ိ။

သိပံအတတ် မ ှ ိ။ ပညာမ ှ ိပါတကား။ (Sheol h7585) ၁၁ တဖန် ေနေအာက်မှာ ှ ိေသာ

အမအရာတိကိ့ ငါြပန်၍ ကည့် ေသာအခါ၊ လျင်ြမန်ေသာသသည် ပိင်၍ ေြပးေသာ်လည်း မ ိင်တတ်။

ခွန်အား ကီးေသာသသည် စစ်တိက်၍ မေအာင်တတ်။ ပညာ ှ ိေသာသသည် ဝစွာ မစားတတ်။

ဥာဏ်ေကာင်းေသာသသည် စည်းစိမ်ကိ မရတတ်။ လိမာေသာသသည်သတပါးေ ှ ့၌ မျက် ှ ာ မရတတ်။
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ခပ်သိမ်းေသာသတိ့၌ ကာလအချိန်ေစြခင်း၊ အဆင်သင့် ြခင်း ှ ိသည်အတိင်း ြဖစ်တတ်သည်ကိ ငါြမင်

၏။ ၁၂လသည် မိမိကာလအချိန်ကိမသိတတ်။ ေဘး ပ ရာ ပိက်ကွန်အပ်မိေသာ ငါးက့ဲသိ့၎င်း၊

ေကျာ့ကွင်း၌ ေကျာ့မိေသာ ငှက်က့ဲသိ့၎င်း၊ လသားတိ့သည် ေဘး ပရာကာလထဲသိ့ အမှတ်တမ့ဲေရာက်၍

ေကျာ့မိတတ်က၏။ ၁၃ ေနေအာက်မှာ ငါေတွ့ြမင်၍ ချီးမွမ်းဘွယ်ေသာ ပညာဟမကား၊ ၁၄

မိသ့ားနည်းေသာ မိင့ယ်တ မိ့ ှ ိ၏။ ကီးေသာ ှ င်ဘရင်တပါးသည်လာ၍၊ ထိ မိ ့ြပင်မှာ ကီးစွာေသာ

တပ်တိ့ကိ တည်၍ဝိင်းထား၏။ ၁၅ ထိ မိ ့၌ေနေသာ ဆင်းရဲသားပညာ ှ ိတေယာက် သည်

မိမိပညာအားြဖင့် ထိ မိကိ့ ကယ်တင်၏။ သိ့ေသာ် လည်း၊ ထိဆင်းရဲသားကိ အဘယ်သမ မေအာက်ေမ့။

၁၆ ထိအခါ ငါဆိသည်ကား၊ ပညာသည် ခွန်အားထက် သာ၍ ေကာင်းြမတ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊

ဆင်းရဲေသာသ၏ ပညာကိ မထီမ့ဲြမင် ပတတ်က၏။ သ၏စကားကိ နား မေထာင်တတ်က။ ၁၇

အပ်စိးေသာသသည် မိက်ေသာသတိ့တွင် ေကး ေကာ်ေသာအသံကိ နားေထာင် ကသည်ထက်၊

ငိမ်ဝပ် ရာ၌ ပညာ ှ ိေြပာေသာစကားကိ သာ၍နားေထာင်တတ် က၏။ ၁၈ ပညာသည်

စစ်လက်နက်ထက်သာ၍ ေကာင်း ြမတ်၏။ ဒစ ိက်ကိ ပေသာသသည်လည်း၊ ေကာင်းေသာ အမများကိ

ဖျက်ဆီးတတ်၏။

၁၀ အထံသမားလပ်ေသာ နံသ့ာဆီကိ ေသေသာ ယင်ေကာင်သည် နံေစသက့ဲသိ၊့

အနည်းငယ်ေသာအမိက် သည် ပညာ ှ င့် ဂဏ်အသေရထင် ှ ားေသာသကိ ထိအတ

ြဖစ်ေစတတ်၏။ ၂ ပညာ ှ ိေသာသ၏ ှ လံးသည် မိမိလက်ျာလက် ၌ ှ ိ၏။ မိက်ေသာသ၏ ှ လံးမကား၊

မိမိလက်ဝဲလက်၌ ှ ိ၏။ ၃ မိက်ေသာသသည် လမ်း၌သွားစဥ်တွင်ပင် သတိ လစ်၍၊ ငါသည်

လမိက်ြဖစ်၏ဟခပ်သိမ်းေသာသတိ့အား ေြပာတတ်၏။ ၄မင်းသည်သင့် ကိစိတ်ဆိးလ င်၊ ကိယ်ေနသင့်

အရပ်မှ မေ ွ ့ ှ င့် ။ သည်းခံြခင်းသည် ကီးေသာအြပစ်ကိ ေြဖတတ်၏။ ၅ မင်းမှားယွင်းြခင်းအားြဖင့်

ြဖစ်တတ်ေသာ၊ ေနေအာက်၌ ငါြမင်ရေသာအမဆိးဟမကား၊ ၆ မိက်ေသာသတိ့သည် ြမင့် ေသာအရပ်၊

သေဌးတိ့ သည် နိမ့်ေသာအရပ်၌ ထိင်ရေသာအမ၊ ၇ကန်တိ့သည် ြမင်းကိစီး၍ မးမတ်တိ့သည်

ကန် က့ဲသိ့ ေြမေပ မှာ ေြခြဖင့် သွားရေသာအမကိ ငါြမင် ေလ ပီ။ ၈ တွင်းကိ တးေသာသသည်

ထိတွင်းထဲသိ့ ကျလိမ့် မည်။ ြခံကိဖျက်ေသာ သသည် ေ မကိက်ြခင်းကိ ခံရလိမ့် မည်။ ၉

ေကျာက်တိ့ကိ ေ ေ့သာသသည် ဖိြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ထင်းခတ်ေသာသသည်လည်း ှ နလိမ့်မည်။

၁၀ ပဆိန်တံးေသာအခါ မေသွးဘဲေနလ င်သာ၍အားထတ်ရမည်။ ပညာသည် အမေဆာင်ရေသာအခွင့်

ကိ ေပး၍ ေကျးဇး ကီး၏။ ၁၁ ေ မသည် ပစားြခင်းကိမခံ။ ကိက်မိလ င် အလမယ်သမား

ေကျးဇးမ ှ ိ။ ၁၂ ပညာ ှ ိေသာသ၏စကားသည် ေလျာက်ပတ်၏။ မိက်ေသာသ၏ တ်မကား

သကိ့ယ်ကိမျိုတတ်၏။ ၁၃ သ၏စကားအစသည် မိက်ြခင်း၊ အဆံးသည် အြပစ် ပတတ်ေသာ

းြခင်းြဖစ်၏။ ၁၄ မိက်ေသာသသည် စကားများတတ်၏။ သိ့ေသာ် လည်း ြဖစ်လတ့ံေသာအရာကိ

လသည်မေြပာ ိင်ရာ။ လေနာက်၌ အဘယ်သိ့ ြဖစ်လတ့ံသည်ကိ အဘယ်သ ေြပာ ိင်သနည်း။

၁၅ မိသိ့့သွာေသာလမ်းကိ မသိေသာသက့ဲသိ့ မိက်ေသာ သသည် ကိးစားအားထတ်ေသာ်လည်း၊

သတပါးတိ့ကိ ပင်ပန်းေစတတ်၏။ ၁၆ ငယ်သားအစိးရ၍ မးမတ်များအချိန်မဲနံနက် ေစာေစာ

စားေသာက်တတ်ေသာြပည်သည် အမဂလာ ှ ိ၏။ ၁၇ မင်းသားအစိးရ၍၊ မးမတ်တိ့သည်

လွန်ကျူးစွာ မစားမေသာက်ဘဲ၊ အချိန်တန်မှအားြဖည့်ြခင်းငှါသာ၊ စားေသာက်တတ်ေသာ ြပည်သည်

မဂလာ ှ ိ၏။ ၁၈အလွန်ပျင်းရိြခင်းအားြဖင့် အိမ်သည် ေဆွးေြမ့ တတ်၏။ လက် ှ င့် မ ပြပင်ဘဲေနလ င်

အိမ်မိးယိတတ်၏။ ၁၉ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းငှါ ပဲွကိလပ်တတ်၏။ စပျစ်ရည် သည်လည်း င်လန်းေစတတ်၏။

ေငွမကား၊ အရာရာ၌ ိင်တတ်၏။ ၂၀ ှ င်ဘရင်ကိ စိတ်ြဖင့် မ မကျိတ်ဆဲ ှ င့် ။ လ ကီး ကိ အိပ်ခန်းထဲ၌

မကျိန်ဆဲ ှ င့် ။ မိဃ်းေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာ ငှက်သည် ထိအသံကိ ေဆာင်သွား လိမ့်မည်။

ပျံတတ်ေသာ အေကာင်သည် ထိအမကိ ေဘာ်ြပလမ့်မည်။

၁၁ သင်၏အစာကိ ေရေပ မှာပစ်ချေလာ့။ ကာလ ကာြမင့် မှ တဖန်ေတွေ့လဦးမည်။

၂ လခနစ်ေယာက်မက၊ ှ စ်ေယာက်တိ့အား ေဝမ ေလာ့။

ေြမေပ မှာအဘယ်အမေရာက်မည်ကိ သင်မသိ။ ၃ မိဃ်းတိမ်တိ့သည် မိဃ်းေရ ှ င့် ြပည့်ေသာအခါ

ေြမေပ မှာ ွာတတ်၏။ သစ်ပင်သည် ေတာင်ဘက်သိ့ လဲသည်ြဖစ်ေစ၊ ေြမာက်လက်သိ့လဲသည်ြဖစ်ေစ၊

လဲေသာအရပ်၌ ေနရာကျ၏။ ၄ ေလကိမှတ်တတ်ေသာသသည် မျိုးေစ့ကိမ ကဲ။ မိဃ်း တိမ်တိ့ကိ

ပမာဏပတတ်ေသာ သသည်လည်း စပါးကိမရိပ် ရာ။ ၅ နံဝိညာဥ်သွားရာလမ်းကိ၎င်း၊ ကိယ်ဝန်ေဆာင်

ေသာ မိန်းမဝမ်း၌အ ိးတိ့သည် အဘယ်သိ့တိးပွားသည်ကိ ၎င်း မသိ ိင်သက့ဲသိ၊့ အလံးစံတိ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏အမေတာ်တိ့ကိ မသိ ိင်။ ၆ နံနက်အချိန်၌ မျိုးေစ့ကိ ကဲေလာ့။

ညဦးအချိန်၌ လည်း မ ကဲဘဲမေန ှ င့် ။ အေကာင်းမကား၊ အဘယ်အရာ သည် အကျိုး ှ ိမည်ကိ၎င်း၊

ှ စ်ပါးစလံးတိ့သည် အညီ အမအကျိုး ှ ိမည်ကိ၎င်း မသိ ိင်။ ၇အကယ်စင်စစ် အလင်းသည်ချို၏။

ေနေရာင် ြခည်ကိြမင်၍ ေပျာ်ပါးစရာ ှ ိ၏။ ၈ သိ့ရာတွင်၊ လသည်အသက်တာ ှ ည်၍ အစဥ်

င်လန်းေသာ်လည်း၊ ေမှာင်မိက်ကာလကိ ေအာက်ေမ့ ပါေစ။ ထိကာလကာြမင့် လိမ့်မည်။

ြဖစ်လတ့ံသမ တိ့သည် အနတသက်သက်ြဖစ်က၏။ ၉အချင်းလပျို၊ အသက်ပျိုေသာအခါ ေပျာ်ေမွ ့

ေလာ့။ အသက်ပျိုစဥ်ကာလတွင် စိတ် င်လန်းြခင်း ှ ိေလာ့။ ကိယ်အလိ ှ ိရာလမ်း ှ င့် ၊

ကိယ်ဥာဏ်ြပေသာ လမ်းသိ့လိက်ေလာ့။ သိ့ရာတွင်၊ ထိအမအလံးစံတိ့ကိ ဘရားသခင်စစ်ေကာ၍၊

သင့် ကိ အြပစ်ေပးေတာ်မမည် ဟ ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍၊ စိတ် ိးငယ်ြခင်းအေကာင်း ှ င့် ၊

ကိယ် ဆင်းရဲြခင်းအေကာင်းကိ ပယ် ှ ားေလာ့။ အသက်ငယ် ြခင်းအရာ ှ င့် အ ွယ်ပျိုြခင်းအရာသည်

အနတြဖစ်၏။

၁၂ ငါေန၍ မေြပာ ိင်ဟဆိရေသာ ကာလသည် မနီး၊ ဆိးေသာကာလမေရာက်မီှ၊

ယခအသက်ပျိုစဥ်အခါ ပင်၊ သင့် ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ ေအာက်ေမ့

ေလာ့။ ၂ ေန ှ င့်အလင်း၊ လ ှ င့် ကယ်တိ့သည် ကွယ်၍ မိဃ်း ွာ ပီးမှ၊ အထပ်ထပ် ွာတတ်ေသာ

ကာလမေရာက် မီှ ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ၃ ထိကာလ၌ အိမ်ေစာင့် တိ့သည် တန်လပ်၍၊

ခိင်ခ့ံေသာ သတိ့သည် အားေလျာ့ ကလိမ့်မည်။ ဆန် ကိတ်ေသာသတိ့သည် နည်းေသာေကာင့်

ရပ် ကလိမ့် မည်။ ြပတင်းေပါက်ြဖင့် ကည့်ေသာ သတိ့သည် အလင်း ကွယ် ကလိမ့်မည်။ ၄

ကိတ်သံေလျာ့ေသာအခါ၊ လမ်းနားမှာ တံခါး ွက်တိ့သည် ေစ့လျက် ှ ိလိမ့်မည်။ ငှက်သံကိကားေသာ

အခါ၊ ေစာေစာထလိမ့်မည်။ သီချင်းသည်မ အေပါင်းတိ့ သည် အသံေသးကလိမ့်မည်။ ၅

ထိကာလ၌ ြမင့် ေသာအရာတိ့ကိ ေကာက်က လိမ့်မည်။ လမ်း၌ေဘးေတွမ့ည်ဟ ထင်ကလိမ့်မည်။

ဗာတံပင်ပွင့် လိမ့်မည်။ ကျိုင်းေကာင်သည် မိမိ၌မိမိ ေလးလိမ့်မည်။ အလိဆ ေလျာ့လိမ့်မည်။

အေကာင်းမ ကား၊ လသည်ထာဝရေနရာသိ့ သွားဆဲ ှ ိ၍၊ ငိြခင်းသည် တိ့သည် လမ်းတိ့၌

လှည့်လည်က၏။ ၆ ေငွ ကိး ပတ်ြခင်း၊ ေ ဖလားကဲွြခင်း၊ စမ်းေရတွင်း ၌ ေရပံးေပါက်ြခင်း၊

ေရကျင်းနားမှာစက်ကျိုးြခင်း အြခင်း အရာတိ့သည် ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၇ ထိကာလ၌ ေြမမန့်သည်

ေနရင်းေြမသိ့၎င်း၊ ဝိညာဥ်သည် အရင်ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင့် ထံသိ့ ၎င်း ြပန်သွားရလိမ့်မည်။

၈ အနတသက်သက်၊ အလံးစံတိ့သည် အနတြဖစ် ကသည်ဟ ဓမေဒသနာဆရာေဟာ၏။ ၉

ဓမေဒသနာဆရာသည် ပညာ ှ ိသည်အတိင်း၊ ပရိသတ်တိ့အား ပညာအတတ်ကိ သွန်သင်ေလ့ ှ ိ၏။

လံလ့ဝိရိယ ပလျက် များစွာေသာ သတံစကားတိ့ကိ ှ ာေဖွ၍စီရင်၏။ ၁၀ ဓမေဒသနာဆရာသည်

နားေထာင်ဘွယ်ေသာ စကားကိ ှ ာ၍၊ ေရးထားချက်စကားသည် ေြဖာင့် မတ် ေသာစကား၊

သမာစကားြဖစ်၏။ ၁၁ ပညာ ှ ိေသာသ၏စကားသည် တတ်ခ န် ှ င့် ၎င်း၊ တပါးတည်းေသာ

သိးထိန်း ကီးအပ်ေပေတာ်မ၍၊ ပရိသတ်အပ်တိ့ ိက်ထားေသာသံခ န် ှ င့် ၎င်း တ၏။ ၁၂တဖန်တံ၊

ငါ့သား၊ ထိသိ့ေသာစကားအားြဖင့် ဆံးမြခင်းကိ ခံေလာ့။ စာများကိစီရင်၍ မကန် ိင်။ စာကိ ကိးစား၍

ကည့် ြခင်းအမသည်၊ ကိယ်ကိ ေ ှ ာင့် ှ က် ေသာအမြဖစ်၏။ ၁၃ အချုပ်အြခာစကားဟမကား၊

ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ့၍၊ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့။ဤေ ွက့ား၊ လ ှ င့် ဆိင်ေသာ

အမအရာအလံးအစံတိ့ကိ ချုပ်ြခာသတည်း။ ၁၄အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် ခပ်သိမ်း ေသာ

ဝှက်ထားြခင်းမှစ၍၊ အလံးစံေသာအမ၊ ေကာင်း မေကာင်း ှ ိသမ တိ့ကိ စစ်ေကာ၍၊ တရားသြဖင့် စီရင်

ေတာ်မလတ့ံသတည်း။ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးစီရင်ေရးထားေသာေဒသနာကျမ်း ပီး၏။
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၁ ၂ သခင် တ်ဆက်ေသာ နမ်းြခင်းြဖင့် ကန်မကိ နမ်းပါးေစ။ ကိယ်ေတာ်၏ေမတာသည်

စပျစ်ရည်ထက် သာ၍ ေကာင်းပါ၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်၌ ေမး ကိင်းေသာ နံသ့ာဆီက့ဲသိ၊့

နာမေတာ်သည် သွန်းေလာင်းေသာနံသ့ာဆီြဖစ်ပါ၏။ ထိေကာင့်သတိ့သမီးကညာတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိချစ် က ပါ၏။ ၄ ကန်မကိ ေသွးေဆာင်ေတာ်မပါ။ ကန်မတိ့ သည်

ေနာက်ေတာ်သိ့ေြပး၍ လိက်ကပါမည်။ အ ှ င် မင်း ကီးသည် အိမ်ေတာ်အတွင်းခန်းထဲသိ့ ကန်မကိ

ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မ ပီ။ ကန် မတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ေကာင့် ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကမည်။

ေမတာေတာ်ကိ စပျစ်ရည် ထက်သာ၍ ချီးမွမ်း ကမည်။ သတိ့သမီးက ှ ာတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိမှန်ကန်စွာ ချစ် ကပါ၏။ ၅ အိေယ ှ လင် မိသ့မီးတိ၊့ ငါသည်ေကဒတဲ က့ဲသိ့

မည်ေသအဆင်း ှ ိေသာ်လည်း၊ ေ ှ ာလမန်မင်း၏ ကလားကာက့ဲသိ့ တင့်တယ်ေသး၏။ ၆

ငါသည်ေနပကိခံ၍ မည်းေသာအဆင်း ှ ိေသာ ေကာင့် ၊ ငါ့ကိမကည့် ကပါ ှ င့် ။ ငါ့မိခင်၏သားသမီးတိ့

သည် ငါ့ကိ မနာလိေသာစိတ် ှ ိ၍၊ စပျစ်ဥယျာဥ်တိ့ကိ ေစာင့် ေစက၏။ ကိယ်ဥယျာဥ်ကိ မေစာင့် ရပါ။ ၇

ကန်မ ှ စ်သက် ှ စ်လိရာအ ှ င်၊ ကိယ်ေတာ် သည် သိးများကိအဘယ်မှာ ထိန်းေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊

မွန်းတည့်ချိန်၌ အဘယ်မှာအရပ်ခိေစေတာ်မသည်ကိ၎င်း ြပေတာ်မပါ။ ကန်မသည် အြခားတပါးေသာ

သိးထိန်း ေနာက်သိ့ အဘယ်ေကာင့် လမ်းလဲွ၍လိက်ရပါအ့ံနည်း။ ၈ မိန်းမတကာတိ့ထက်

အဆင်းလှေသာအစ်မ၊ သင်သည်မသိလ င်၊ သိးများေြခရာသိ့လိက်သွား၍၊ သိးထိန်းတဲများအနားမှာ

သင်၏သိးသငယ်တိ့ကိ ေကး ေမွးပါေလာ့။ ၉ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ သင့် ကိဖာေရာမင်းရထား၌ ကေသာ

ြမင်း ှ င့် ငါပံြပမည်။ ၁၀ သင်၏ပါးသွယ်၌ မတ်ပတီးတန်ဆာဆင်လျက်၊ လည်ပင်း၌

ပလဲအသွယ်သွယ်ဆဲွလျက်၊ သင်သည် တင့်တယ်လှ၏။ ၁၁ ေငွ ှ င့်အေြပာက်ချယ်ေသာ

ေ ပတီးအသွယ် သွယ်ကိလည်း လပ်၍ ေပးဦးမည်။ ၁၂ အ ှ င်မင် ကီးသည် စားပဲွေတာ်နားမှာ

ထိင်ေန စဥ်၊ ငါထံေသာ နာဒဆီေမးအနံသ့ည် တပျံ ့ပျံ ့တလိင်လိင် ြဖစ်ေလ၏။ ၁၃

ငါချစ်ရာသခင်သည် ငါ၌မရန်နံသ့ာပံြဖစ်၍၊ ငါ့ရင်အံ ကားမှာ တညဥ့်လံးအိပ်ရမည်။ ၁၄

ငါချစ်ရာသခင်သည် အေဂဒိဥယျာဥ်မှ ြဖစ် ေသာ ဟနာခက် ွက်စည်းက့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။ ၁၅

ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ သင်သည် အဆင်းလှေပ၏။ အလွန်လှေပ၏။ ချိုးမျက်စိ ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ၁၆

ငါချစ်ရာသခင်သည် အဆင်းလှ၍၊ ချစ်ဘွယ် ေသာ လကဏာ ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ငါတိ့အိပ်ရာခင်း

သည် စိမ်းေသာ အဆင်း ှ ိ၏။ ၁၇ ငါတိ့ ဗိမာန်တိင်တိ့သည် အာရဇ်ပင်၊ အမိးသည်

ထင် းပင်ြဖင့် ပီးသတည်း။

၂ ၂ ဆးေတာထဲမှာ ှ င်းပွင့်ထင်သက့ဲသိ၊့ ငါချစ် ေသာသတိ့သမီးသည်

လမျိုးသမီးစထဲမှာထင်ေပ၏။ ၃ ေတာပင်စထဲမှာ ေ ှ ာက်ချိုပင်က့ဲသိ့ ငါချစ်ရာ သခင်သည်

လမျိုးသားစထဲမှာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါသည် သ၏အရိပ်ဝယ် ေပျာ်ေမွေ့နထိင်၍၊ မိန်စွာေသာ အသီး ကိ

စားရ၏။ ၄ ပဲွခံရာအိမ်သိ့ ငါ့ကိေဆာင်သွား၍၊ ေမတာေတာ် အလံကိ ငါ့အေပ မှာ မိးေတာ်မ ပီ။ ၅

ငါသည်ချစ်ြခင်းအားြဖင့် ကင်နာသည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ကိစပျစ်သီးပျဥ် ှ င့် အားြဖင့် ကပါ။ ေ ှ ာက်ချိုသီးကိ

ေကး၍သက်သာ ေစကပါ။ ၆ သင်၏ လက်ဝဲဘက်သည် ငါ့ေခါင်းကိ ေထာက် မလျက်၊

လက်ျားလက်သည် ငါ့ကိဘက်လျက်ေနေတာ် မပါေစ။ ၇ ေယ ှ လင် မိသ့မီးတိ၊့ ငါချစ်ေသာ

သတိ့သမီး သည် အလိလိမ ိးမီှတိင်ေအာင်၊ မလပ်မ ိးမည် အေကာင်း၊ ေတာ၌ ကျင်လည်ေသာ

သမင်ဒရယ်များကိ တိင်တည်၍ သင်တိ့ကိ ငါမှာထား၏။ ၈ ငါချစ်ရာသခင်၏စကားသံေပ။ ကည့်ပါ။

ေတာင် ကီးေတာင်ငယ်တိ့ကိ ခန်ေကျာ်လျက်ကလာ၏။ ၉ ငါချစ်ရာသခင်သည် သမင်ဒရယ်

သငယ် ှ င့် တ၏။ ကည့် ပါ။ အတ် ိးြပင်မှာရပ်ေတာ်မ၏။ ြပတင်း ေပါက်ဝတွင် ကည့်လျက်၊

ြပတင်း ွက် ကားမှာ ကိယ်ကိ ြပလျက်ေနေတာ်မ၏။ ၁၀ ငါချစ်ရာ သခင်သည် ေခ ၍ေြပာသည်ကား၊

ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ ငါ၏မိန်းမလှ၊ ထ၍လာခ့ဲပါ။ ၁၁ ေဆာင်းကာလလွန် ပီ။ မိဃ်းလည်းကည်လင် ပီ။ ၁၂

ေြမ ကီးေပ မှာ ပန်းများ ပွင့် က ပီ။ ငှက်တိ့ ြမည်တွန်ချိန်လည်း ေရာက်ေလ ပီ။ ငါတိ့ေြမ၌ ချိုးငှက်

တွန်သံကိလည်း ကာရ၏။ ၁၃ သေဘာသဖန်းပင်သည် စိမ်းေသာအသီးကိ မှည့် ေစ၏။

စပျစ် ွယ်ပင်လည်း ပွင့်လျက်ေမး ကိင်၏။ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ ငါ၏မိန်းမလှ၊ ထ၍လာခ့ဲပါ။ ၁၄

ေတာင်ေပ ၌ ခိလံရာေကျာက် ကားတွင် ှ ိေသာ ငါ၏ချိုးငှက်၊ သင်၏မျက် ှ ာကိြမင်ပါရေစ။

သင်၏စကား သံကိ ကားပါရေစ။ သင်၏စကားသံသည် ချို၏။ သင်၏ မျက် ှ ာလည်း လှ၏။ ၁၅

စပျစ် ွယ်ပင်တိ့ကိ ဖျက်လတ့ံေသာ ေြမေခွးများ ှ င့် ေြမေခွးကေလးများကိ ငါတိ့ကိ ဘမ်း ကေလာ့။

ငါတိ့ စပျစ် ွယ်ပင်တိ့သည် အပွင့် ပွင့်လျက် ှ ိ က၏။ ၁၆ ငါချစ်ရာသခင်ကိငါဆိင်ေပ၏။ ငါ့ကိလည်း

သခင်ဆိင်ေပ၏။ ှ င်းေတာ၌ ကျက်စားေတာ်မ၏။ ၁၇ မိဃ်းမေသာက်၊ ေမှာင်မိက်အရိပ်မေြပးမီှ၊ ငါ

ချစ်ရာသခင်၊ ေဗသာေတာင်ေပ မှာ သမင်ဒရယ်သငယ် က့ဲသိ့ တဖန် ပေတာ်မပါ။

၃ ၂ ငါထမည်။ မိလ့မ်းတိ့တွင် လည်မည်။ ငါ့ ဝိညာဥ်ချစ်ေသာသကိ

လမ်းမတိ့တွင် ှ ာမည်ဟဆိလျက် ှ ာေသာ်လည်း မေတွ။့ ၃ မိကိ့လည်ေသာ ကင်းေစာင့် တိ့သည်

ငါ့ကိ ေတွ့ ကေသာ်၊ ငါ့ဝိညာဥ်ချစ်ေသာ သကိြမင် ကသေလာ ဟ ငါေမး၏။ ၄ သတိ့မှ

အနည်းငယ်လွန်ြပန်လ င်၊ ငါဝိညာဥ် ချစ်ေသာ သကိေတွ၏့။ ငါသည် သကိ့မလတ်။ အ မဲကိင် ၍

ငါ့ကိဘွားြမင်ေသာ မိခင်၏အိမ်၌ အိပ်ရာအခန်းထဲသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ၏။ ၅ ေယ ှ လင် မိသ့မီးတိ၊့

ငါချစ်ေသာ သတိ့သမီး သည် အလိလိမ ိးမီှတိင်ေအာင်၊ မလပ်မ ိးမည် အေကာင်း၊ ေတာ၌

ကျင်လည်ေသာသမင် ဒရယ်များကိ တိင်တည်၍၊ သင်တိ့ကိ ငါမှာထား၏။ ၆ မရန်၊

ေလာဗန်အစ ှ ိေသာ ကန်သည် ေရာင်း တတ်ေသာနံသ့ာမန်မျိုးကိ မီး ိ ့၍၊ ထေသာ မီးခိးတိင်

သ ာန် ှ ိလျက် ေတာ်ထဲကလာေသာ ထိသကား၊ အဘယ် သြဖစ်ပါလိမ့်မည်နည်း။ ၇

ထိသအေပါင်းတိ့သည် ထားကိင်လျက်၊ စစ်မ စစ်ေရး၌ ေလ့ကျက်ေသာသ ြဖစ်က၏။ ၈ညဥ့်အခါ

စိးရိမ်စရာ ှ ိေသာေကာင့် ၊ လတိင်းမိမိ အေပ ၌ မိမိထားကိေြမာင်ထားလျက် ှ ိ၏။ ၉

ေလဗ န်သစ်သားြဖင့် ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး လပ်ေတာ်မေသာ ယာဥ်ပျံေတာ်ြဖစ်၏။ ၁၀

ကွန်းစင်တိင်တိ့ကိ ေငွြဖင့် ၎င်း၊ ေအာက်ပိင်းကိ ေ ြဖင့် ၎င်း၊ ထိင်ရန်ဖံကိ နီေမာင်းေသာ ကမလာြဖင့် ၎င်း၊

ပီးေစေတာ်မ၏။ အတွင်းကိမကား၊ ေယ ှ လင် မိသ့မီး တိ့သည် ေမတာ ှ င့် ချယ်လှယ် က ပီ။ ၁၁

ဇိအန်သတိ့သမီးတိ၊့ လက်ထပ်မဂလာေဆာင် ေသာေန၊့ ှ လံးေတာ် င်လန်းေသာေန့၌ မယ်ေတာ်တင်

ေသာ ဦးရစ်သရဖကိ ေဆာင်းေတာ်မေသာ ေ ှ ာလမန် မင်း ကီးကိ သွား၍ဖးြမင် ကေလာ့။

ေ ှ ာလမန်မင်း၏ ယာဥ်ပျံေတာ် ကိ ကည့်ကေလာ့။ သရဲေြခာက်ကျိပ်၊ ဣသေရလအမျိုး သားသရဲ

အေခအရံ ှ ိ က၏။

၄ ၂ သင်၏သွားတိ့သည်လည်း အေမွး ှ ပ်၍၊ ေရချိုးရာမှ တက်လာေသာ

သိးစက့ဲသိ့ြဖစ်က၏။ တေကာင်မ မေလျာ့။ အမာသာ ဘွားတတ်က၏။ ၃ တ်ခမ်းသည်လည်း

နီေတွးေသာ ကိး ှ င့်တ၏။ စကားသံလည်း သာယာေပ၏။ နားပန်းဆံ ကားမှာ ပါးတိ့ သည်

သလဲသီး ှ က် ှ င့်တက၏။ ၄ လည်ပင်းသည်လည်း၊ သရဲတိ့သာသံးေဆာင် တတ်ေသာ

ဒိင်လားတေထာင်ဆဲွထားေသာ လက်နက်စံ ဘ ာတိက်တည်းဟေသာ ဒါဝိဒ်မင်း၏ ရဲတိက် ှ င့် တ၏။

၅ ရင်သား ှ စ်ဘက်တိ့သည် ှ င်းေတာ၌ ကျက်စား ေသာ ဒရယ်သငယ်အမာ ှ င့် တက၏။ ၆

မိဃ်းမေသာက်၊ ေမှာင်မိက်အရိပ်မေြပးမီှ၊ ငါသည်မရန် ေတာင် ှ င့် ေလာဗန်ကန်းသိ့သွားမည်။ ၇

ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ သင်သည်အြပစ်တစံတခမ မ ှ ိ။ တကိယ်လံးလှေပ၏။ ၈ ငါ ှ င့်အတ

ေလဗ န်ေတာင်က လာပါအပယ်။ ငါ ှ င့်အတ ေလဗ န်ေတာင်က လာပါ။ အာမနေတာင် ထိပ်၊

ှ နိရေတာင်၊ ေဟရမန်ေတာင်ထိပ်၊ ြခေသ့တွင်းများ၊ ကျားသစ်ေနရာ ေတာင်များအေပက ကည့် ပါ။

၉ ငါ့ ှ မ၊ ငါ့ခင်ပွန်း၊ သင်သည် ငါ့ ှ လံးကိလယ ပီ။ သင်၏ မျက်စိတကည့် ၊ လည်ပင်းတလည့် ြဖင့်

ငါ ှ လံးကိ လယ ပီ။ ၁၀ ငါ့ ှ မ၊ ငါ့ခင်ပွန်း၊ သင်၏ေမတာသည် အလွန် ချိုေပ၏။ သင်၏ေမတာသည်

စပျစ်ရည်ထက် အထးသြဖင့် ေကာင်းေပ၏။ သင်းထံေသာနံသ့ာဆီသည် နံသ့ာမျိုးတကာတိ့ထက်

အထးသြဖင့် ေမး ကိင်ေပ၏။ ၁၁ ငါ့ခင်ပွန်း၊ သင်၏ တ်ခမ်းသည် ပျားလပိ့က့ဲသိ့ ယိတတ်၏။

လ ာေအာက်မှာ ိ ့ ှ င့် ပျားရည် ှ ိ၏။ အဝတ် တန်ဆာသည်လည်း ေလဗ န်အေမးအ ကိင်းက့ဲသိ့

ေမး ကိင်လျက် ှ ိ၏။ ၁၂ ငါ့ ှ မ၊ ငါ့ခင်ပွန်းသည် ဝင်းကာေသာဥယျာဥ်၊ ပိတ်ထားေသာ ေရကန်၊

တံဆိပ်ခတ်ထားေသာ ေရတွင်း ြဖစ်ေပ၏။ ၁၃သင်၏ပျိုးပင်တိ့ကား၊ ချိုေသာအသီးကိ သီးတတ် ေသာ

သလဲေတာ၊ နာဒပင် ှ င့် ေရာေသာဟနာေတာ၊ ၁၄ နာဒပင်၊ ကရကမပင်၊ ကံပင်၊ သစ် ကံပိးပင်၊

ေလာဗန်ပင်မျိုး၊ မရန်ပင်၊ အေကျာ်ပင်၊ အြမတ်ဆံးေသာ နံသ့ာပင်မျိုးပါ က၏။ ၁၅ ဥယျာဥ်များကိ

ေရေလာင်းစရာေရကန်၊ စမ်း ေရတွင်း၊ ေလဗ န်ေတာင်က စီးထွက်ေသာ ြမစ်ေရလည်း ပါသတည်း။

၁၆ ေြမာက်ေလ၊ ိးပါ။ ေတာင်ေလ၊ လာပါ။ ငါ့ဥယျာဥ်အေပသိ့ လာကပါ။ ေမး ကိင်ေသာအနံသ့ည်

ပျံ ့လိင်ပါေစ။ ငါချစ်ရာသခင်သည် ဥယျာဥ်ေတာ်သိ့ ဝင်၍၊ ချိုေသာအသီးကိ စားေတာ်မပါေစ။

၅ ၂ ငါသည် အိပ်ေပျာ်စဥ်၊ ှ လံး ိးလျက် ှ ိ၏။ ငါချစ်ရာ သခင်၏စကားသံေပ။ ငါ့ ှ မ၊

ငါချစ်ေသာအမိ၊ ငါ့ချိုး၊ ငါ၏စံလင်သ၊ ငါအားဖွင့် ပါ။ ငါ့ေခါင်းသည် ှ င်း ှ င့် ၎င်း၊ ငါ့ဆံပင်သည်

ညဥ့်၌ကျတတ်ေသာ ှ င်းစက် များ ှ င့် ၎င်း စိ ပီဟဆိလျက်၊ ေခါက်၍ေနေတာ်မ၏။ ၃ကန်မသည်

အဝတ်ကိခ တ်ပါ ပီ။ အဘယ် ေကာင့် ဝတ်ြပန်ရမည်နည်း။ ေြခကိလည်းေဆးပါ ပီ။ တဖန်ညစ်ေအာင်

အဘယ်ေကာင့် ပရပါမည်နည်း။ ၄ ငါချစ်ရာသခင်သည် လက်ေတာ်ကိတံခါးေပါက် အထဲသိ့

သွင်းေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ သကိ့ချစ်သနားေသာ စိတ် အား ကီးသြဖင့် ၊ ၅ ငါချစ်ရာသခင်အား

တံခါးကိဖွင့် အ့ံေသာငှါ ထေသာအခါ၊ ငါ့လက်မှမရန်ဆီ၊ ငါ့လက်ေချာင်းတိ့မှ ပကတိမရန်ဆီသည်

တံခါးကျင်တိက်ေပ မှာ စက်စက် ကျေလ၏။ ၆ ငါချစ်ရာသခင်အားငါဖွင့်သည် ှ ိေသာ်၊ ငါချစ် ရာ

သခင်သည်ထွက်သွား ှ င့် ပီ။ စကားသံေတာ်ကိ ေစ့ေစ့ နားေထာင်လျက်၊ သခင်ကိငါ ှ ာေသာ်လည်း

မေတွ။့ ေခ ေသာ်လည်း ထးေတာ်မမ။ ၇ မိတွ့င်လည်ေသာ ကင်းေစာင့် တိ့သည် ငါ့ကိ

ေတွေ့သာ်၊ နာကျင်စွာ ိက် က၏။ မိ ့ ိ းေစာင့် တိ့သည် ငါ့မျက် ှ ာဖံးကိ လယက၏။ ၈
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အိေယ ှ လင် မိသ့မီးတိ၊့ သင်တိ့သည် ငါချစ် ရာ သခင်ကိေတွလ့ င်၊ သကိ့ငါချစ်၍ နာေနေကာင်းကိ

ကားေြပာကပါဟ၊ ငါမှာထားေတာင်းပန်ပါ၏။ ၉ မိန်မတကာတိ့ထက် အဆင်းလှေသာအစ်မ၊

သင်ချစ်ရာသခင်သည် အြခားတပါးေသာ ချစ်ရာသခင် ထက် အဘယ်သိ့သာသနည်း။ အက ်ပ်တိ့ကိ

ထိသိမှ့ာထားေတာင်းပန်ရမည်အေကာင်း၊သင်ချစ်ရာသခင်သည် အြခားတပါးေသာ ချစ်ရာသခင်ထက်

အဘယ်သိ့ သာယာနည်။ ၁၀ ငါချစ်ရာသခင်သည် ြဖူေသာအအဆင်း၊ နီေသာ အဆင်း ှ င့် ြပည့်စံ၍၊

လတေသာင်းတိ့တွင် အထွဋ် အြမတ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဦးေခါင်းေတာ်သည် ေ စင် ှ င့်တ၏။

ဆံပင် ေတာ်သည် ထထပ်၍၊ ကျီးအဆင်းက့ဲသိ့ နက်၏။ ၁၂ မျက်စိေတာ်တိ့သည် ိ့၌ချိုးလျက်

ြမစ်ေရေပ မှာ ပံ့ပံ့ ကကဝပ်သာ ချိုး ှ င့်တက၏။ ၁၃ ပါးေတာ်တိ့သည် နံသ့ာေတာ၊ ေမး ကိင်ေသာ

ပန်းေတာက့ဲသိ့၎င်း တ်ခမ်ေတာ်တိ့သည် ပကတိမရန် ဆီယိေသာ ှ င့် ပွင့် က့ဲသိ့၎င်းြဖစ် က၏။

၁၄ လက်ေတာ်တိ့သည် မျက် ွဲစီေသာလက်စွပ်က့ဲသိ့၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် နီလာေကျာက်ြဖင့်

စီချယ်ေသာ ဆင်စွယ်ြဖူက့ဲသိ့၎င်းြဖစ်၏။ ၁၅ ေြခေထာက်ေတာ်တိ့သည် ေ စင်ဘိနပ်ေပ ၌

တည်ေသာ ေကျာက်ြဖူတိင် ှ င့်တက၏။ မျက် ှ ာေတာ် သည် ေလဗ န်ေတာင်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊

အာရဇ်ပင်က့ဲသိ့ ထးြမတ်ေပ၏။ ၁၆ တ်ေတာ်သည် အလွန်ချိုေပ၏။ တကိယ်လံး၌ ချစ်ဖွယ်ေသာ

ဂဏ်ေတာ်အေပါင်းတိ့ ှ င့် ြပည့် စံေတာ်မ၏။ ေယ ှ လင် မိသ့မီးတိ၊့ ဤသသည် ငါချစ်ရာသခင်၊

ငါ့မိတ်ေဆွြဖစ်ေတာ်မသတည်း။

၆
၂ ငါချစ်ရာသခင်သည် ဥယျာဥ်ေတာ်၌ သစ်သီးကိ စား၍၊ ှ င်းပွင့် ကိ ဆွတ်ယမည်ဟ၊

ဥယျာဥ်ေတာ်တွင် နံသ့ာေတာသိ့ ဆင်းသွားေတာ်မေပ၏။ ၃ ငါချစ်ရာသခင်သည်

ငါ့ကိဆိင်ေတာ်မ၏။ ငါသည်လည်း သခင်ကိ ဆိင်ေပး၏။ ှ င်းေတာ်၌ ကျက်စားေတာ်မ၏။ ၄

ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ သင်သည်တိရဇ မိက့ဲ့သိ့ လှ၏။ ေယ ှ လင် မိက့ဲ့သိ့ တင့်တယ်၏။ စစ်မျက် ှ ာက့ဲသိ့

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်၏။ ၅ သင်၏မျက်စိတိ့ကိ ငါမှလဲပါ။ သတိ့သည် ငါ့ကိ ေအာင် ပီ။

သင်၏ဆံပင်သည်လည်း၊ ဂိလဒ်ေတာ်ေပ မှ ဆင်းလာေသာ ဆိတ်စက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၆

သင်၏သွားတိ့သည်လည်း၊ ေရချိုးရာမှ တက် လာေသာ သိးစက့ဲသိ့ြဖစ် က၏။တေကာင်မ မေလျာ့၊

အမာသာ ဘွားတတ်က၏။ ၇ နားပန်းဆံ ကားမှာ ပါးတိ့သည် သလဲသီး ှ က် ှ င့် တက၏။ ၈

မိဖရားေြခာက်ကျိပ်၊ ေမာင်းမမိဿံ ှ စ်ကျိပ်၊ အပျိုေတာ်အတိင်းမသိ ှ ိ က၏။ ၉ ငါ့ချိုး၊

ငါ၏စံလင်သသည် ငါ၌တပါးတည်း ှ ိ၏။ ဘွားြမင်ေသာမိခင်၌ အချစ်ဆံးေသာသမီးြဖစ်၏။ လမျိုး

သမီးတိ့သည် သကိ့ြမင်၍ ေကာင်း ကီးေပး က၏။ မိဖရား များ ှ င့် ေမာင်းမမိဿံများတိ့သည်

ချီးမွမ်း က၏။ ၁၀ လက့ဲသိ့ တင့်တယ်လျက်၊ ေနက့ဲသိ့ ထွန်းလင်း လျက်၊ စစ်မျက် ှ ာက့ဲသိ့

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်လျက်၊ နံနက်က့ဲသိ့ ေမ ာ် ေသာ သတိ့သမီးကား၊ အဘယ်သ နည်း။ ၁၁

ချိုင့် ထဲမှာ သစ်သီးများကိကည့် ၍၊ စပျစ် ွယ် ပင် သန်သည် မသန်သည်ကိ၎င်း၊ သလဲပင်ပွင့်သည်

မပွင့်သည်ကိ၎င်း သိြခင်းငှါ၊ ငါ ပစေသာ ဥယျာဥ်သိ့ ငါဆင်းသွား၏။ ၁၂သတိမရမီှ ငါ့ဝိညာဥ်သည်

အမိနဒိပ်ရထားကိ စီးသက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၁၃ အိ လမိတ်၊ ြပန်လာပါ။ ြပန်လာပါ။ အက ်ပ် တိ့သည်

သင့် ကိ ြမင်ရမည်အေကာင်း၊ ြပန်လာပါ။ ြပန်လာပါ။ လမိတ်၌ အဘယ်သိ့ေသာအရာကိ ေတွ့ြမင်

ကလိမ့်မည်နည်း။ စစ်တပ် ှ စ်ထပ်က့ဲသိ့ ေတွ ့ြမင်က ပါမည်။

၇ ၂သင်၏ခါးသည် အရည် ှ င့် ြပည့်ေသာ ဖလားလံး ြဖစ်ပါ၏။ ဝမ်းသည်လည်း ှ င်းပန်းစီချယ်ေသာ

စပါးပံ ြဖစ်ပါ၏။ ၃ သင်၏ရင်သား ှ စ်ဘက်တိ့သည် ဒရယ်သငယ် အမာ ှ င့် တကပါ၏။

၄လည်ပင်းသည်ဆင်စွယ်ရဲတိက် က့ဲသိ့၎င်း၊ မျက်စိတိ့သည် ေဟ ှ ဘန် မိ၊့ ဗာသရဗိမ်တံခါးနားမှာ

ှ ိေသာေရကန်က့ဲသိ့၎င်း၊ ှ ာေခါင်းသည် ဒမာသက် မိသိ့့ မျက် ှ ာ ပေသာ ေလဗ န်ရဲတိက်က့ဲသိ့၎င်း

ြဖစ်ပါ၏။ ၅ သင်၏ဦေခါင်းသည် ကရေမလေတာင် ှ င့် တ၍၊ ဆံပင်သည်လည်း နီေမာင်းေသာ

တန်ဆာဆင်ပါ ၏။ မင်း ကီးသည် ကျစ်ေသာဆံပင် ှ င့် ေ ှ ာင်ဖဲွလ့ျက် ှ ိေတာ်မ၏။ ၆ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊

ငါေပျာ်ေမွဘိ့့ရာ သင်သည် အလွန်လှေပ၏။ အလွန်ချစ်ဘွယ်ေသာ လကဏာ ှ င့် ြပည့်စံေပ၏။ ၇

သင်၏အရပ်သည် စွန်ပလံွပင်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ သင်၏ရင်သားတိ့လည်း စွန်ပလံွသီး ပတ် ှ င့်တက၏။ ၈

စွန်ပလံွပင်ကိ ငါတက်မည်၊ အကိင်းအခက် တိ့ကိ ကိင်မည်ဟ ငါဆိ ေသာ်၊ တဖန်သင်၏ရင်သားတိ့

သည် စပျစ်သီး ပတ်က့ဲသိ့၎င်း၊ သင် ေသာအသက်အနံ့ သည် ေ ှ ာက်ချိုသီးအနံက့ဲ့သိ့၎င်း၊ ၉

သင်၏ တ်သည်လည်း အေကာင်းဆံးေသာ စပျစ်ရည်က့ဲသိ့၎င်းြဖစ်၏။ ၁၀ ငါချစ်ရာသခင်သည်

ငါ့ကိဆိင်ေတာ်မ၏။ ငါ့အလိသိ့လည်း လိက်ေတာ် မတတ်၏။ ၁၁ ကလာေတာ်မပါ၊ ငါချစ်ရာသခင်။

ကလာေတာ် မပါ။ ေတာအရပ်သိ့ ထွက်သွား၍ ွာတိ့၌ ညဥ့်ကိလွန်ေစ ကကန်အ့ံ။ ၁၂

နံနက်ေစာေစာထ၍ စပျစ်ဥယျာဥ်သိ့သွား က ကန်အ့ံ။ စပျစ် ွယ်ပင် သန်သည်မသန်သည်ကိ၎င်း၊

အပွင့် များသည် မများသည်ကိ၎င်း၊ သလဲပင်ပွင့်သည် မပွင့်သည်ကိ၎င်း၊ ကည့် ကကန်အ့ံ၊ ထိအရပ်၌

ကန်မ၏ ေမတာကိ ကိယ်ေတာ်၌ အပ်ေပးပါမည်။ ၁၃ အ ေဆးပင်တိ့သည် ေမး ကိင် ကပါ၏။

ငါတိ့ တံခါးနားမှာ ချိုေသာ အသီးမျိုး အသစ်အေဟာင်းတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်ဘိ့ ကန်မသိထားပါ ပီ၊

ငါချစ်ရာသခင်။ ထိစပျစ်ရည်သည် ငါချစ်ရာသခင်အဘိ့ ေြဖာင့် စွာ စီးတတ်ပါ၏။ အိပ်ေပျာ်ေသာသတိ့၏

တ်ခမ်းသိ့ အမှတ်တမ့ဲ ေရာက်တတ်ပါ၏။

၈ ၂ ကိယ်ေတာ်ကိ လက်ဆဲွ၍၊ မိခင်၏အိပ်ခန်းထဲသိ့ ေဆာင်သွားပါလိမ့်မည်။ သသည်လည်း

ကန်မကိ သွန်သင်သြဖင့် ၊ ကန်မသည်ေဆးေရာေသာ စပျစ်ရည် ှ င့် ကန်မသလဲရည်ကိ

ကိယ်ေတာ်အား ေသာက်ေတာ် မပါေစမည်။ ၃သခင်၏လက်ဝဲလက်သည် ငါ့ေခါင်းကိေထာက် မလျက်၊

လက်ျာလက်သည် ငါ့ကိဘက်လျက် ေနေတာ် မပါေစ။ ၄ ေယ ှ လင် မိသ့မီးတိ၊့ ငါချစ်ေသာသတိ့သမီး

သည် အလိလိမ ိးမီှတိင်ေအာင်၊ မလပ်မ ိးမည် အေကာင်း၊ ေတာ်၌ကျင်လည်ေသာ သမင်ဒရယ်များကိ

တိင်တည်၍ သင်တိ့ကိ ငါ့မှာထာ၏။ ၅ မိမိချစ်ရာသခင်၌ ေြမာင်၍ေတာထဲက လာ ေသာထိသကား၊

အဘယ်သ ြဖစ်ပါလိမ့်မည်နည်း။ ငါသည် ေ ှ ာက်ချိုပင်ေအာက်မှာ သင့် ကိ ိးေဆာ်ခ့ဲ ပီ။ ထိအရပ်၌

သင်၏မိခင်သည် သင့် ကိ ေပးစားခ့ဲ ပီ။ ◌ိအရပ်၌ သင့် ကိ ဘွားြမင်ေသာသသည် သင့် ကိ

ေပးစားခ့ဲ ပီ။ ၆ကန်မကိ ကိယ်ေတာ်၏ ှ လံးေပ မှာ တံဆိပ် ခတ်ေတာ်မပါ။ လက် ံ းေတာ်ေပ မှာ

တံဆိပ်ခတ်ေတာ် မပါ။ အေကာင်းမကား၊ ေမတာသည် ေသြခင်း ှ င့်အမ တန်ခိး ကီးပါ၏။ ခင်ပွန်းကိ

မယံေသာ စိတ်သေဘာသည် မရဏ ိင်ငံ ှ င့်အမ ခက်ထန်ပါ၏။ သ၏အ ှ ိန်သည် မီးအ ှ ိန်၊

လ ပ်စစ်အ ှ ိန်ြဖစ်ပါ၏။ (Sheol h7585) ၇ သိ့ရာတွင်၊ ေရများတိ့သည် ေမတာကိ မသတ် ိင်။

ြမစ်ေရတိ့သည် မလမ်းမိး ိင်။ လသည် မိမိအိမ်၌ ှ ိသမ ေသာ ပစည်းဥစာတိ့ကိ ေမတာဘိေ့ပးချင်ေသာ်

လည်း၊ အလွန်တရာမထီမ့ဲြမင် ပြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၈ ငါတိ့၌ ညီမငယ်တေယာက် ှ ိ၏။ သသည်

သားြမတ်မေပေသး။ ထိညီမကိ ေတာင်းေသာအခါ၌၊ သအ့ဘိ့အဘယ်သိ့ ပရ့ပါမည်နည်း။ ၉

သသည် မိ့ ိ းြဖစ်လ င်၊ သအ့ေပ မှာေငွြပအိးကိ ေဆာက်မည်။ တံခါးြဖစ်လ င် အာရဇ်ပျဥ်ြပားြဖင့် ခိင်ခ့ံ

ေစမည်။ ၁၀ ငါသည် မိ ့ ိ းြဖစ်၏။ ငါ့သားြမတ်တိ့သည် ြပအိး က့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ သိ့ြဖစ်၍၊ ေ ှ ေ့တာ်၌

မျက် ှ ာရေသာေကျးဇး ှ ိ၏။ ၁၁ဗာလဟာမန်ြပည်၌ ေ ှ ာလမန်မင်း၏စပျစ် ဥယျာဥ်တဆ ှ ိ၏။ ဥယျာဥ်

ေစာင့် တိ့၌ ငှါးသြဖင့် သတိ့ သည် အသီးကိ စားရသည်အတွက် ေငွတေထာင်စီ ဆက်ရက၏။ ၁၂

ငါပိင်ေသာစပျစ်ဥယျာဥ်သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ ှ ိ၍၏။ အိေ ှ ာလမန်၊ ေငွတ ေထာင်ကိ ကိယ်ေတာ်အားဆက်၍

အသီးသီးေစာင့် ေသာ သတိ့သည် ှ စ်ရာကိယရက၏။ ၁၃ ဥယဥ်တိ့၌ေနေသာသ။ သင်၏စကားသံကိ

သင်၏ အေပါင်း အေဘာ် တိ့သည် နားေထာင် တတ်က၏။ ငါသည်လည်းကားပါရေစ။ ၁၄

အလျင်အြမန် ကလာေတာ်မပါ၊ ငါချစ်ရာ သခင်။ နံသ့ာေတာင်ေပ မှာ သမင်ဒရယ်သငယ်က့ဲသိ့

ပေတာ်မပါ။
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၁ဤကျမ်းေစာင်တွင် ယဒဘရင်များြဖစ်ေသာ သဇိမင်း၊

ေယာသံမင်း၊ အာခတ်မင်း ှ င့်ေဟဇကိမင်းတိ့၏လက်ထက်၌

ယဒြပည် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့အဘယ်သိ့ြဖစ်ပျက်မည်ကိ

အာမတ်၏သားေဟ ှ ာယအားထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာဗျာဒိတ်ေတာ်များပါ ှ ိ ၏။

၂ ထာဝရဘရားက``အိ ကမာေြမ ကီး ှ င့်မိးေကာင်းကင်တိ့

ငါထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားကိနားေထာင် ကေလာ့။

ငါေကးေမွး ပစထားသည့်သားသမီးများသည်ငါ့အားပန်ကန် ကေလ ပီ။‐ ၃

က ဲ ွားများသည်မိမိတိ့ပိင် ှ င်ကိသိ က၏။ ြမင်းများသည်လည်းမိမိတိ့သခင်၏ြမင်းေစာင်း၊

မိမိတိ့သခင်အစာေကးရာအရပ်တိ့ကိသိ က၏။

သိ့ရာတွင်ငါ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့မကား ထိမ ပင်မသိ က။

သတိ့သည်အသိပညာေခါင်းပါး ကပါသည်တကား'' ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၄

``အချင်းအြပစ်ကးသည့်လမျိုး၊ ေဖာက်ြပန်တတ်သဒစ ိက်သမားတိ၊့

သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့သည်အြပစ်ဝန်ထပ်ပိလျက်ေန ကပါသည်တကား။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ဘရားသခင်ကိပစ်ပယ်လျက်

ကိယ်ေတာ်ကိေကျာခိင်း ကေလ ပီ။‐ ၅

သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ဆက်လက်ပန်ကန်လျက်ေန ကပါသနည်း။

ယခထက်ပင်ပိမိ ကီးေလးသည့်အြပစ်ဒဏ်ကိခံလိ ကပါသေလာ။

အချင်းဣသေရလြပည်သတိ၊့ သင်တိ့၏ဦးေခါင်းသည်ဒဏ်ရာများြဖင့်ြပည့်လျက် ှ ိ ၏။

သင်တိ့၏စိတ် ှ လံးသည်လည်း ိ း ွမ်းလျက်ေန၏။‐ ၆ ေြခဖဝါးမှဦးေခါင်းတိင်ေအာင်

သင်တိ့ကိယ်တစ်ခလံးသည်အနာ ှ င့်ကင်းသည်ဟ၍မ ှ ိ။ ပွန်းပ့ဲကဲွ ှ နာများ၊

ဒဏ်ရာသစ်ဒဏ်ရာေဟာင်းများ ှ င့်ြပည့်လျက်ေနေပသည်။ ထိဒဏ်ရာများကိေဆးေကာကာ၊

အဝတ်ြဖင့်မပတ်မစည်းရ ကေသး။ ေဆးလည်းမထည့်ရ ကေသး။ ၇

သင်တိ့၏ြပည်သည်ပျက် ပန်းရ၍၊ သင်တိ့၏ မိ ့တိ့သည်လည်းြပာပံဆိက် ကေလ ပီ။

သင်သည် ကည့် လျက်ေနစဥ်ပင်တိင်းတစ်ပါးသားတိ့သည်

သင်၏နယ်ေြမကိသိမ်း၍အရာခပ်သိမ်းကိဖျက်ဆီးေစ က ပီ။‐ ၈

အဝိင်းခံလျက်ေနရသည့်ေယ  ှ လင် မိ ့တစ် မိ ့သာလ င်ကျန်ေတာ့၏။

ထိ မိ ့ကားမိမိအတွက်ခခံကာကွယ် ိင်စွမ်းမ ှ ိ သည့်စပျစ်ဥယျာဥ်အေစာင့်တဲက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

သခွားေတာင်ယာတဲက့ဲသိ့လည်းေကာင်းြဖစ်၍ေန၏။

၉ အကယ်၍အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသာလ င်

မိ ့သ မိ ့သားအချို ့တိ့အားအသက်မေသဘဲကျန်ရစ်ေစေတာ်မမပါလ င်၊ ေယ  ှ လင် မိ ့သည်

ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်ေဂါေမာရ မိ ့တိ့က့ဲသိ့လံးဝပျက်သဥ်း၍သွားမည်သာြဖစ်၏။ ၁၀ အိ ေယ  ှ လင် မိ၊့

သင့်ကိအပ်စိးေသာမင်းများ ှ င့် သင်၏ မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်ေဂါေမာရ မိ ့မှလတိ့ ှ င့်တ က၏။

သင့်အားထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားေတာ်ကိနားေထာင်ေလာ့။

ငါတိ့၏ဘရားသခင်သွန်သင်ေတာ်မေသာအရာကိအာ ံ  ပေလာ့။‐ ၁၁

ကိယ်ေတာ်က`သင်တိ့ဆက်ကာဆက်ကာပေဇာ်လျက် ှ ိ သည့်ယဇ်တိ့ကိငါအလိ ှ ိ ေတာ်မသည်''

ဟထင်မှတ် ကပါသေလာ။

သင်တိ့မီး ိ ့ပေဇာ်သည့်သိးများ ှ င့်ဆ ဖိးေသာတိရစာန်တိ့၏ဆီဥများကိငါ ငီးေငွ ့ေတာ်မ ပီ။

သိး ွားဆိတ်တိ့၏ေသွးများကိလည်းငါမ ှ စ်သက်ေတာ့ေပ။‐

၁၂ သင်တိ့ငါ့ထံသိ့ဝတ် ပကိးကွယ်ရန်လာေရာက် ကေသာအခါ

ထိအရာများကိယေဆာင်လာရ ကမည်ဟသင်တိ့အားအဘယ်သေစခိင်းပါသနည်း။

အဘယ်သသည်သင်တိ့အားငါ၏ဗိမာန်ေတာ်တွင် ဤသိ့ ပ်ယှက်ခတ်သွားလာေစပါသနည်း။‐ ၁၃

သင်တိ့၏အသံးမကျေသာပေဇာ်သကာများကိ ေနာက်တစ်ဖန်ငါအလိမ ှ ိ။

သင်တိ့ပေဇာ်သည့်နံ့သာေပါင်း၏ရနံ့ကိငါ ွံ မန်း၏။ သင်တိ့၏လဆန်းပဲွေန့များ၊

ဥပသ်ေန့များ ှ င့်ဘာသာေရးပဲွေန့များကိငါစက်ဆပ်၏။

သင်တိ့၏အြပစ်များေ ကာင့်ထိအရာများသည်ေဖာက်ြပန်ပျက်စီးေနသည်။‐

၁၄ သင်တိ့၏လဆန်းပဲွေန့များ ှ င့်ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းေသာေန့များကိငါမန်း၏။

ထိပဲွသဘင်များသည်ငါမထမ်းလိေတာ့သည့်ဝန်ထပ်ြဖစ်ေပသည်။

၁၅ ``သင်တိ့လက်အပ်ချီ၍ဆေတာင်းပတနာ ပ ကေသာအခါ

ငါသည်သင်တိ့အားလှည့်၍ ကည့်ေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။

သင်တိ့၏လက်များသည်အြပစ်ေသွးစွန်းလျက်ေနသြဖင့်

သင်တိ့အဘယ်မ ပင်ြပင်းြပစွာဆေတာင်းပတနာ ပ ကေသာ်လည်းငါနားေထာင်လိမ့်မည်မဟတ်။‐

၁၆ သင်တိ့၏စိတ် ှ လံးကိစင် ကယ်ေအာင် ပ ကေလာ့။

ငါ့ေ ှ ့ေတာ်တွင်သင်တိ့ ပလျက် ှ ိ သည့်ဒစ ိက်တိ့ကိရပ်စဲ ကေလာ့။ ဒစ ိက် ပမကိရပ်စဲကာ၊‐ ၁၇

သစ ိက်ကိ ပ ကေလာ့။ ဖိ ှ ိပ်ချုပ်ချယ်ြခင်းခံရသတိ့ကိကမ၍မိဘမ့ဲသများ ှ င့်မဆိးမတိ့၏

အခွင့်အေရးများကိကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းအားြဖင့် တရားဥပေဒစိးမိးမ ှ ိ ေအာင် ပ ကေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၁၈ ထာဝရဘရားက``သင်တိ့၏အမကိ ယခစဥ်းစားဆံးြဖတ် ကပါစိ။့

သင်တိ့သည်အြပစ်ေသွးစွန်းလျက် ှ ိ  က၏။ သိ့ရာတွင်ငါသည်သင်တိ့အားမိးပွင့်က့ဲသိ့ြဖူစင်ေအာင်

ေဆးေကာေတာ်မမည်။ သင်တိ့သည်အြပစ်ေသွးြဖင့်နီြမန်းလျက်ေနေသာ်လည်း

ဝါဂွမ်းက့ဲသိ့ြဖူေဖွး၍လာလိမ့်မည်။‐ ၁၉အကယ်၍သင်တိ့သည်ငါ၏စကားကိနားေထာင်မည်ဆိပါက

ေြမထွက်သီး ှ ံ ေကာင်းများကိစားသံးရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၀

သိ့ရာတွင်ငါ၏စကားကိနားေထာင်ရန်ြငင်းဆန်၍ ငါ့အားအာခံ ကမည်ဆိလ င်မကား

သင်တိ့သည်ေသေကပျက်စီးရ ကလိမ့်မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။ ၂၁

အခါတစ်ပါးကသစာ ှ ိ ခ့ဲေသာ မိ ့သည် ယခအခါြပည့်တန်ဆာအသွင်ကိေဆာင်လျက်ေနပါသည်တကား၊

အခါတစ်ပါးကထိ မိ ့တွင်သေတာ်ေကာင်းများေနထိင်ခ့ဲေသာ်လည်း

ယခအခါ၌သသတ်သမားများသာလ င်ကျန် ှ ိ ေနေတာ့၏။‐ ၂၂ အိ ေယ  ှ လင် မိ၊့

သင်သည်အခါတစ်ပါးကေငွ ှ င့်တခ့ဲ၏။ ယခမကားတန်ဖိးမ့ဲြဖစ်၍ေနေလ ပီ။

ယခင်အခါကသင်သည်စပျစ်ရည်ေကာင်း ှ င့်တခ့ဲ၏။ ယခမှာမေရပကတိြဖစ်၍ေနေတာ့၏။‐ ၂၃

သင်၏ေခါင်းေဆာင်တိ့သည်လည်းသပန်များ၊ သခိးလက်ခံများြဖစ် က၏။

သတိ့သည်အစဥ်ပင်တံစိးလက်ေဆာင်များကိလက်ခံလျက်ေန ကေသာ်လည်း

တရား ံ းေတာ်တွင်မိဘမ့ဲသတိ့အားကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်မကိမ ပ က။

မဆိးမတိ့၏အမအခင်းများကိလည်း ကားနာစစ်ေဆး၍မေပး က။ ၂၄

သိ့ြဖစ်၍တန်ခိးေတာ် ှ င့်ြပည့်စံေတာ်မေသာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်၊

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်စကားကိယခနားေထာင်ေလာ့။

ကိယ်ေတာ်က``ငါသည်မိမိ၏ရန်သတည်းဟေသာသင်တိ့အားလက်စားေချေတာ်မမည်ြဖစ်၍

သင်တိ့သည်ငါ့ကိအဘယ်သိ့မ ဒကေပး ိင် ကေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၂၅

ငါသည်သင့်အားအေရးယအြပစ်ေပးမည်။ သတု၏ေချးေ ှ ာ်များကိခ တ်သည့်နည်းတ

သင်၏အညစ်အေကးများကိလည်းခတ်၍ သင့်အားသန့်စင်ေအာင်ငါ ပမည်။‐ ၂၆

ေ ှ းအခါက့ဲသိ့သင့်အားေခါင်းေဆာင်များ ှ င့် အတိင်ပင်ခံအမတ်များကိငါေပးမည်။

ထိအခါေယ  ှ လင် မိ ့ကိသေတာ်ေကာင်းတရားြပည့်ဝသည့် မိ၊့

သစာ ှ ိ သည့် မိ ့ဟေခ ေဝ သမတ် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။

၂၇ ထာဝရဘရားသည်ေြဖာင့်မှန်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍

ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ေနာင်တရသမှန်သမ ကိကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐

၂၈ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်အြပစ်ကးလွန်သ ှ င့်

မိမိကိပန်ကန်သအေပါင်းတိ့အားေချမန်းပစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

မိမိအားစွန့်ပစ်သမှန်သမ ကိသတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မလိမ့်မည်။

၂၉ သင်သည်သစ်ပင်များကိဝတ် ပ ှ ိ ခိးမိခ့ဲသည့်အတွက်

ဝတ် ပကိးကွယ်ရာဥယျာဥ်များကိစိက်ပျိုးမိခ့ဲသည့်အတွက်ဝမ်းနည်းရလိမ့်မည်။‐

၃၀ သင်သည်ေသအ့ံဆဲဆဲ ှ ိ ေသာဝက်သစ်ချပင် ှ င့်

ေရမေလာင်းသည့်ဥယျာဥ်က့ဲသိ့ ိ း ွမ်းေြခာက်ေသွ့၍သွားလိမ့်မည်။‐ ၃၁

သစ်ေြခာက်သည်မီးပွားေ ကာင့်မီးစဲွေလာင်ရသည်နည်းတတန်ခိး ကီးမားသတိ့သည်လည်း

မိမိတိ့၏ဒစ ိက်များေ ကာင့်ဆံးပါးပျက်စီးရ ကလိမ့်မည်။

ယင်းသိ့ဆံးပါးပျက်စီးမကိလည်းအဘယ်သမ ဆီးတား၍ရလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟ မက်ဆိေလသည်။

၂ ေအာက်ပါဗျာဒိတ်ေတာ်မှာ၊ ယဒြပည် ှ င့် ေယ  ှ လင် မိ ့အဘယ်သိ့ြဖစ်ပျက်မည် ကိ

အာမတ်၏သားေဟ ှ ာယအားဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၏။ ၂ ေဟ ှ ာယက

ေနာင်လာလတံ့ေသာကာလ၌ ယခဗိမာန်ေတာ်တည်ရာေတာင်ေတာ်သည် ေတာင်တကာတိ့ကိလမ်းမိး၍

အြမင့်ဆံးြဖစ်လိမ့်မည်။ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်လည်းထိေတာင်ေတာ်သိ့ လာေရာက် ကလိမ့်မည်။ ၃

သတိ့က ``ထာဝရဘရား၏ေတာင်ေတာ်ေပ သိ့ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ဘရားသခင်၏

ဗိမာန်ေတာ်သိ့ငါတိ့တက် ကကန်အ့ံ။ ကိယ်ေတာ်၏အလိေတာ်ကိသင်ယ ကကန်အ့ံ။

ကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်ေပးေတာ်မေသာလမ်းကိ ငါတိ့လိက်ေလာက် ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ က

လိမ့်မည်။ ``ထာဝရဘရား၏တရားေတာ်သည် ေယ  ှ လင် မိ ့မှလည်းေကာင်း
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ကိယ်ေတာ်၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဇိအန်ေတာင်ေပ မှလည်းေကာင်း ေပ ထွက်လာလိမ့်မည်။'' ၄

ကိယ်ေတာ်သည်လမျိုး ကီးတိ့အြငင်းပွား မကိ ေြပ ငိမ်းေစေတာ်မလိမ့်မည်။

သတိ့သည်လည်းမိမိတိ့၏ ားများကိ ထွန်သွားအြဖစ်၊ မိမိတိ့လံှများကိတံစဥ်အြဖစ်သိ့

ေြပာင်းလဲ ပလပ် ကလိမ့်မည်။ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်ေနာင်ဘယ်အခါမ

စစ်တိက် ကေတာ့မည်မဟတ်။ ေနာက်တစ်ဖန်စစ်တိက်ရန်လည်းြပင်ဆင် ကေတာ့မည်မဟတ်။

၅ ယာကပ်၏သားေြမးတိ၊့ ယခငါတိ့သည် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာအလင်း

၌ကျင်လည် ကကန်အ့ံ။ ၆ အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ယာကပ်၏

သားေြမးများြဖစ်သည့်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လမျိုး ေတာ်အားစွန့်ပစ်ေတာ်မပါ ပီ။ သတိ့၏ြပည်

သည်လည်းအေ ှ ့ ိင်ငံသားများ၊ ဖိလိတိ အမျိုးသားတိ့၏ေမှာ်အတတ်ကိကျင့်သံး

သများ ှ င့်ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ြပည်သ တိ့သည် ိင်ငံြခား ေလ့ထံးစံများကိ လိက်ေလ ာက် ကပါ၏။‐

၇ သတိ့၏ြပည်သည်ေ ၊ ေငွေပါများသြဖင့် အတိင်းမသိေအာင်ချမ်းသာ ကယ်ဝပါ၏။

သတိ့၏ြပည်၌ြမင်းေပါများ၍ ြမင်းရထား အေရအတွက်မှာလည်းအတိင်းမသိေအာင် များပါ၏။‐ ၈

သတိ့၏ြပည်သည် ပ်တဆင်းတများ ှ င့်ြပည့် ှက်ေနလျက်လတိ့သည် မိမိတိ့လက်ြဖင့် ပ

လပ်သည့်အရာများကိဝတ် ပကိးကွယ် ကပါ၏။ ၉ သိ့ြဖစ်၍လတိင်းပင်လ င် တ်ချြခင်းကိခံရ

၍အ ှ က်ကဲွ ကပါလိမ့်မည်။ အိ ထာဝရဘရား၊ သတိ့အားအြပစ်ေြဖလတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၀

ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်၊ ကိယ်ေတာ် ၏တန်ခိးေတာ် ှ င့်ဘန်းအသေရေတာ်တိ့၏

အ ှ ိန်အဝါမှကင်းလွတ် ကေစရန် သတိ့ သည်ေကျာက်ေတာင်လိဏ်ဂများ၌ေသာ်လည်း ေကာင်း၊

ေြမတွင်းတး၍ေသာ်လည်းေကာင်းပန်း ေအာင်းေန ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁လတိ့၏မာန်စွယ်ကျိုးမည့်အချိန်၊

ေမာက်မာ ေထာင်လားမပျက်သဥ်းမည့်အချိန်ကျေရာက် လာလိမ့်မည်။ ထိအခါထာဝရဘရားတစ်ပါး

တည်းသာလ င်ချီးေြမာက်ြခင်းကိခံေတာ်မရ လိမ့်မည်။‐ ၁၂ ထိကာလ၌အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား

သည်တန်ခိး ကီးသ၊ မာန်မာန ကီးသ ှ င့်စိတ် ကီးဝင်သမှန်သမ ကိ တ်ချေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၃

ကိယ်ေတာ်သည်ေလဗ န်ေတာင်မှအာရစ်ပင် ြမင့်တိ့ ှ င့် ဗာ ှ န်ေတာမှဝက်သစ်ချပင်များ

ကိချိုးချေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၄ ေတာင် ကီးေတာင်ငယ်တိ့ကိ ဖိချေတာ်မ၍၊‐ ၁၅

ြမင့်မားေသာေမ ာ်စင်မှန်သမ  ှ င့် မိ ့ ိ း မှန်သမ ကိဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၆

ကိယ်ေတာ်သည်အ ကီးဆံးအလှဆံးေသာ သေဘာများကိပင် နစ် မပ်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၇

လတိ့၏မာန်စွယ်သည်ကျိုး၍ေမာက်မာေထာင် လားမများသည်ပျက်သဥ်းရလိမ့်မည်။ ထိ

ကာလကျေရာက်ေသာအခါထာဝရဘရား တစ်ပါးတည်းသာလ င် ချီးေြမာက်ြခင်းကိ

ခံေတာ်မရလိမ့်မည်။‐ ၁၈ ပ်တဆင်းတတိ့သည်လံးဝကွယ်ေပျာက်၍ သွားလိမ့်မည်။ ၁၉

ကမာေြမ ကီးကိတန်လပ်ေချာက်ချားေစရန် ကိယ်ေတာ် ကလာေတာ်မေသာအခါ၊ လတိ့

သည်ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်၊ ကိယ် ေတာ်၏တန်ခိးေတာ် ှ င့်ဘန်းအသေရေတာ်

အ ှ ိန်အဝါမှကင်းလွတ် ကေစရန် ေကျာက် ေတာင်လိဏ်ဂများတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ေြမ တွင်းတး၍ေသာ်လည်းေကာင်းပန်းေအာင်း ေန ကလိမ့်မည်။‐ ၂၀

ထိေန့ရက်ကာလေရာက်ေသာအခါလတိ့သည် မိမိတိ့သွန်းလပ်ထားသည့်ေ ၊ ေငွ ပ်တများ

ကိေပွးေကာင် ှ င့်လင်း ိ ့တိ့၏အ ကားတွင် စွန့်ပစ်၍ထား ကလိမ့်မည်။‐ ၂၁

ကမာေြမ ကီးကိတန်လပ်ေချာက်ချားေစရန် ကိယ်ေတာ် ကလာေတာ်မေသာအခါ လတိ့

သည်ကိယ်ေတာ်၏အမျက်ေတာ်၊ တန်ခိးေတာ် ှ င့်ဘန်းအသေရေတာ်၏အ ှ ိန်အဝါမှ

ကင်းေဝး ကေစရန် ေြမတွင်းများ ှ င့်ေကျာက် ေတာင်လိဏ်ဂများတွင်ပန်းေအာင်းေန က လိမ့်မည်။

၂၂ ေသမျိုးြဖစ်ေသာသတိ့အား ယံ ကည်ကိး စားမမ ပ က ှ င့်။ သတိ့သည်အဘယ်

မ တန်ဖိး ှ ိ ပါသနည်း။

၃ ယခအခါထာဝရဘရား၊ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်ြပည်သတိ့မီှခိ

အားထားသမှန်သမ  ှ င့် ဝတုပစည်းမှန် သမ ကိေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ယဒြပည်မှ

ပယ် ှ ားေတာ်မေတာ့မည်။ ကိယ်ေတာ်သည် သတိ့၏အစာေရစာများကိ ပ်သိမ်း ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂

သတိ့၏သရဲေကာင်းများ ှ င့်စစ်သည်ေတာ် များ၊ တရားသ ကီးများ ှ င့်ပေရာဖက်၊

ေဗဒင်ဆရာများ ှ င့်တာဝန် ှ ိ ပိုလ်များ၊‐ ၃ သတိ့၏စစ်ဘက်နယ်ဘက်ေခါင်းေဆာင်များ

ိင်ငံေရးသမားများ ှ င့်ေမှာ်ဆရာများ ကိဖယ် ှ ားေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၄

ထာဝရဘရားသည်အ ွယ်မေရာက်ေသး ေသာကေလးသငယ်များအား ြပည်သ

တိ့ကိအပ်စိးခွင့်ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၅ လတိင်းပင်တစ်ဦးအေပ တစ်ဦးအခွင့်ေကာင်း

ယ၍ကိယ်ကျိုး ှ ာလိမ့်မည်။ လငယ်လ ွယ်တိ့ သည်လ ကီးသမတိ့အားလည်းေကာင်း၊ ယတ်

ည့ံသတိ့သည်ြမင့်ြမတ်သတိ့အားလည်း ေကာင်းအ ိ အေသကင်းမ့ဲ ကလိမ့်မည်။ ၆

သားချင်းစဝင်တိ့သည်မိမိတိ့အထဲမှ လတစ်စံတစ်ေယာက်ကိေ ွးချယ်ကာ``ယတ်စွ

အဆံးသင့်မှာအဝတ်အစား ှ ိ ပါေသးသည်။ သိ့ြဖစ်၍ယခလိဒကေရာက်ချိန်၌ငါတိ့

၏ဦးစီးေခါင်းေဆာင် ပလပ်ေပးပါ'' ဟဆိ ကသည့်အချိန်ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။ ၇

သိ့ရာတွင်ထိသက``ငါမလပ်ပါရေစ ှ င့်။ ငါသည်သင်တိ့ကိမကယ် ိင်ပါ။ ငါ့မှာလည်း

အစားအစာ ှ င့်အဝတ်မ ှ ိ ပါ။ ငါ့အားသင် တိ့၏ဦးစီးေခါင်းေဆာင်အြဖစ်မခန့် က

ပါ ှ င့်'' ဟြပန်လည်ေြပာဆိလိမ့်မည်။ ၈ ေယ  ှ လင် မိ ့သည်အမဂလာ ှ ိ ပါသည်

တကား။ ယဒြပည်လည်း ပိပျက်လျက်ေန ေလ ပီ။ သတိ့ ပသမ ေသာအမများ ှ င့်

ေြပာသမ ေသာစကားများသည် ထာဝရ ဘရား ှ င့်ဆန့်ကျင်ဘက်သာလ င်ြဖစ်၍

ေန၏။ သတိ့သည်ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ် တိင်ကိလသိ ှ င် ကားေစာ်ကား က၏။‐ ၉

သတိ့၏မျက် ှ ာအမအရာကသတိ့တွင် အြပစ် ှ ိ ေ ကာင်းေဖာ်ြပသက်ေသခံလျက်

ှ ိ ေပသည်။ ေသာဒံ မိ ့မှလများက့ဲသိ့သ တိ့သည်အြပစ်ကိေပ လွင်ထင် ှ ားစွာ ပ

က၏။ သတိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ မိမိ တိ့ပျက်စီးရာပျက်စီးေ ကာင်းကိသတိ့

ကိယ်တိင်ပင်ဖန်တီးေပး ကေလ ပီ။ ၁၀ သေတာ်ေကာင်းတိ့သည်မဂလာ ှ ိ လိမ့်မည်။ သ

တိ့အတွက်အစစအရာရာအဆင်ေြပလိမ့် မည်။ သတိ့သည်မိမိတိ့၏အကျင့်အ ကံ

အ ပအမများ၏ေကာင်းကျိုးကိခံစားရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁သယတ်မာတိ့မကားအမဂလာ ှ ိ လိမ့်မည်။

မိမိတိ့၏ဆိးယတ်သည့်အကျင့်အ ကံ အ ပအမများအတွက်အြပစ်ဒဏ်သင့် ကလိမ့်မည်။ ၁၂

ေငွေချးစားသတိ့သည်ငါ၏လများအား ှ ိပ်စက် က၏။ ေငွ ှ င်ေ ကး ှ င်များကသတိ့

အားလိမ်လည်လှည့်ြဖား က၏။ ငါ၏လတိ၊့ သင်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်များသည်သင်တိ့အား

လမ်းမှားကိြပလျက်ေနသြဖင့် သင်တိ့သည် အဘယ်လမ်းသိ့လိက်ရမည်ကိပင်မသိ ိင် ကေတာ့ေပ။

၁၃ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏အမကိေဖာ်ြပ ရန်အသင့် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်လမျိုး

တကာတိ့ကိတရားစီရင်ရန်အသင့် ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်

အထဲမှ အသက် ကီးသများ ှ င့်ဦးစီး ေခါင်းေဆာင်များအားတရားစီရင်ေတာ်မ ေပအ့ံ။

သတိ့အားကိယ်ေတာ်က``သင်တိ့သည် စပျစ်ဥယျာဥ်များကိလယက် ကေလ ပီ။

သင်တိ့၏အိမ်များသည်လည်းဆင်းရဲသ တိ့ထံမှသိမ်းယထားသည့်ဥစာပစည်းများ

ှ င့်ြပည့်လျက်ေန၏။‐ ၁၅ သတိ့တွင်ငါ၏လမျိုးေတာ်အားဤသိ့ ှ ိပ်စက်ပိင်ခွင့်၊

ဆင်းရဲသတိ့အေပ ၌အခွင့် ေကာင်းယပိင်ခွင့်လည်းမ ှ ိ။ ဤကားအန

တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရား မက်ဆိ ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၆

ထာဝရဘရားက``ေယ  ှ လင် မိ ့သတိ့ သည်အဘယ်မ မာန်မာန ကီးလျက်ေနသည်

ကိ ကည့် ကေလာ့။ သတိ့သည်လည်ကိေမာ်၍ သွားလာတတ် က၏။ အစဥ်ပင်လ ပ်ေပ ေလာ်

လီကာေန က၏။ သတိ့၏ေြခလှမ်းကေလး များသည်သာယာညင်းေပျာင်းလှ၍ သတိ့၏

ေြခချင်းများသည်လည်းတခ င်ခ င်ြမည် လျက် ှ ိ ၏။‐ ၁၇ သိ့ရာတွင်ငါသည်သတိ့အား ဦးြပည်း

ေခါင်းတံးရိတ်၍အြပစ်ေပးေတာ်မမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ေယ  ှ လင် မိ ့သတိ့ဂဏ်ယဝါ ကားသမ

ေသာအရာများကိ ထာဝရဘရားသည်သ တိ့ထံမှသိမ်းယေတာ်မမည့်အချိန်ကျေရာက် လာလိမ့်မည်။

သတိ့၏ေြခချင်းများ၊ ဦးေခါင်း တန်ဆာများ၊ လည်ဆဲွများ၊‐ ၁၉ နားဆဲွများ၊ လက်ေကာက်များ၊ သတိ့၏

မျက် ှ ာဖံးဇာပဝါများ၊ ဦးထပ်များ၊‐ ၂၁ လက်ေမာင်းပတ်၊ ခါးပတ်လက်ဖဲွ ့များ၊ လက်စွပ်

များ၊ ှ ာဆဲွများ၊ ေကာင်းေသာဝတ်လံများ၊ အေပ အကျ ှ ည်များ၊ ဂါဝန်များ၊ ပိက်ဆံ

အိတ်များ၊ ပါးလာေသာအဝတ်တန်ဆာများ၊ ပိတ်ေချာလက်ကိင်ပဝါများ၊ ေခါင်းအပ်ဇာ

ပဝါများကိဖယ် ှ ားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၄ သတိ့သည်ေရေမးနံ့မရဘဲပပ်စပ်နံေစာ်

၍ေနလိမ့်မည်။ လှပသည့်ခါးပတ်များအစား ကိး ကမ်းများကိအသံး ပရ ကလိမ့်မည်။

ချင်စဖွယ်ေကာင်းေသာဆံထံးများအစား ဦးြပည်းေခါင်းတံးထားရ ကလိမ့်မည်။ တင့်

တယ်လှပေသာဝတ်စားတန်ဆာများအစား အဝတ်စတ်များကိဝတ်ဆင်ရ ကလိမ့်မည်။

သတိ့၏ ှ စ်လိဖွယ်ရာအဆင်းသည်လည်း ှ က်ဖွယ်ရာအြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲ၍သွား လိမ့်မည်။ ၂၅

သတိ့၏လင်ေယာကျာ်းများသည်လည်း အဘယ် မ ပင်ခွန်အား ကီးမား ကေစကာမစစ်

ပဲွတွင်ကျဆံး ကလိမ့်မည်။‐ ၂၆ မိ ့တံခါးများသည်ငိေ ကးြမည်တမ်းလျက် မိ ့ ကီးသည်လည်း

အဝတ်အချည်းစည်း ှ င့် ေြမေပ တွင်ထိင်လျက်ေနသည့်မိန်းမ ှ င့် တလိမ့်မည်။

၄ ထိအချိန်ကျေရာက်လာေသာအခါ အမျိုးသားတစ်ေယာက်လ င် အမျိုးသမီး

ခနစ်ေယာက်ဝိင်း၍``ကန်မတိ့သည်မိမိ တိ့စားေရးဝတ်ေရးအတွက်

တာဝန်ယ ိင်ပါသည်။ အိမ်ေထာင်မ့ဲြဖစ်၍ကန်မတိ့ အ ှ က်မရ ကေစရန်

ှ င့်အားကန်မတိ့ ၏ခင်ပွန်းအြဖစ်ြဖင့်ေဖာ်ြပပါရေစ'' ဟေြပာဆိ ကလိမ့်မည်။ ၂

ထာဝရဘရားသည်ြပည်ေတာ်တွင်သစ်ပင် ကီးငယ်အေပါင်းကိ ထွား ကိင်းသန်မာစိေြပ

ေစေတာ်မမည့်အချိန်ကျေရာက်လာေတာ့မည်။ မေသဘဲကျန် ှ ိ ေနေသးေသာဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ြပည်ေတာ်ထွက် သီး ှ ံ များအတွက်ဂဏ်ယဝမ်းေြမာက် က လိမ့်မည်။‐

၃ ထာဝရဘရားေ ွးချယ်ေတာ်မြခင်းကိခံ ရ၍ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်သက် ှ င်ကျန် ှ ိ ေန
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သမှန်သမ သည် သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သများ ဟေခ ေဝ သမတ်ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၄

ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အားစစ်ေဆးစီရင်ကာ တန်ခိးေတာ်အား

ြဖင့်ြဖူစင်သန့် ှ င်းေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ေယ ှ လင် မိ ့၏အြပစ်ကိလည်းေကာင်း၊ ထိ မိ ့

တွင်သွန်းသည့်ေသွးများကိလည်းေကာင်း ေဆးေကာစင် ကယ်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၅

ထိေနာက်ဇိအန်ေတာင်ေတာ် ှ င့်ထိအရပ်တွင် စ ံ းလျက်ေနေသာသအေပါင်းတိ့အေပ သိ့

ထာဝရဘရားသည်ေန့အချိန်၌မိးတိမ်၊ ညဥ့်အချိန်၌မီးခိး ှ င့်မီးေတာက်မီးလ ံ

ေစလတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်၏ ဘန်းအသေရေတာ်သည် တစ် မိ ့လံးကိလမ်း

ခံလျက်ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မေပအ့ံ။‐ ၆ ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ်သည် မိ ့

ေတာ်ကိ ေန၏အပ ှ ိန်မှကာကွယ်၍ မိးသက် မန်တိင်း၏ဒဏ် ှ င့်ကင်းေဝးေစ ပီးလ င်

ေဘးမ့ဲလံ ခံရာြဖစ်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။

၅ နားေထာင်ေလာ့။ ငါ၏မိတ်ေဆွ ှ င့်သ၏စပျစ်ဥယျာဥ်အေကာင်း

ဤသီချင်းကိသင့်အားငါသီဆိ၍ြပမည်။ အလွန်ေြမ သဇာေကာင်းသည့်

ေတာင်ကန်းတစ်ခေပ တွင်၊ ငါ့မိတ်ေဆွ၏စပျစ်ဥယျာဥ်တစ်ခ ှ ိ ၏။ ၂

သသည်ေြမကိတးဆွ၍ေကျာက်ခဲများကိ ဖယ် ှ ားပစ်ကာ၊ မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်စပျစ်ပင်များကိစိက်၏။

သသည်ထိအပင်တိ့ေစာင့် ကပ် ကည့် ရန် လင့်စင်တစ်ခကိတည်ေဆာက်၏။

စပျစ်သီးနယ်ရန်ကျင်းတစ်ခကိလည်းတး၏။သသည်စပျစ်သီးမှည့်ချိန်ကိေစာင့်ဆိင်းလျက် ေန၏။

သိ့ရာတွင်စပျစ်သီးမှန်သမ သည်ချဥ်၍ ေနေတာ့၏။ ၃ သိ့ြဖစ်၍ငါ၏မိတ်ေဆွက``အချင်းေယ

ှ လင် မိ ့သားများ ှ င့်ယဒြပည်သတိ၊့ ငါ ှ င့်ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ်၏အမကိစီရင်ဆံး ြဖတ် ကေလာ့။‐

၄ ထိဥယျာဥ်ကိ ပစရာတွင်ငါ့မှာအဘယ် လစ်ဟင်းမ ှ ိ ပါသနည်း။ သိ့ပါလျက်စပျစ်

ပင်များသည် အဘယ်ေကာင့်ငါေမ ာ်လင့်သည့် အတိင်းစပျစ်သီးေကာင်းများအစားစပျစ်

သီးချဥ်များကိသီးရပါသနည်း။ ၅ ``ငါသည်ထိစပျစ်ဥယျာဥ်ကိဤသိ့ ပမည်။

ယင်း၏ြခံစည်း ိ းကိဖယ် ှ ားပစ် ပီးလ င် အတ် ိးကိလည်း ဖိချကာေတာတိရစာန်

များအားစားေသာက်နင်းေချေစမည်။‐ ၆ ငါသည်ထိစပျစ်ဥယျာဥ်ကိေပါင်းပင်များ

ှ င့်ြပည့် ှ က်ေနေစမည်။ စပျစ်ခက်တိ့ကိ ှ င်း လင်း၍ေြမကိတးဆွ၍ေပးလိမ့်မည်မဟတ်။

ဆးပင်အမျိုးမျိုးကိေပါက်ေစမည်။ ထိဥယျာဥ် အေပ သိ့မိးမ ွာေစရန် မိးတိမ်များကိပင်

ငါပိတ်ပင်ဆီးတားမည်'' ဟ မက်ဆိ၏။ ၇ ဣသေရလြပည်သည်အန တန်ခိး ှ င်

ထာဝရဘရား၏ဥယျာဥ်ြဖစ်၏။ ယဒြပည်သတိ့မှာကိယ်ေတာ်စိက်ပျိုးသည့်

စပျစ်ပင်များြဖစ် က၏။ သတိ့သည်သစ ိက်ကိ ပလိမ့်မည်ဟ ကိယ်ေတာ်ေမ ာ်လင့်ေတာ်မခ့ဲ၏။

သိ့ရာတွင်သတိ့ကလသတ်မကိ ကးလွန် ကေလသည်။ သတိ့သည်ေြဖာင့်မှန်ရာကိ ပလိမ့်မည်ဟ

ကိယ်ေတာ်ေမ ာ်လင့်ေတာ်မခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်သတိ့၏အ ှ ိပ်အစက်ခံရ က သတိ့သည်

တရားမ တမရ ှ ိ ရန်ေအာ်ဟစ်လျက် ေန ကေလသည်။ ၈သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ မိမိတိ့တွင်

ှ ိ  ပီးအိမ်များ၊ လယ်ယာများကိအေရအတွက် တိးပွားေအာင် ပ ကသတိ။့ မ ကာမီပင်

အြခားသများအတွက် ေနရာထိင်ခင်းကျန် ှ ိ ေတာ့မည်မဟတ်။ သင်တိ့ချည်းသာလ င်

ြပည်ေတာ်တွင်ေနထိင်ရ ကေပေတာ့အ့ံ။‐ ၉ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ဤ ကီး

ကျယ်လှပသည့်အိမ်များသည်လသမ ှ ိ သည့်အိမ်ပျက်များြဖစ်ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၀

ငါးဧက ှ ိ သည့်စပျစ်ြခံမှစပျစ်ရည် သည် တစ်ဂါလံမ သာရ ှ ိ လိမ့်မည်။ မျိုး

ေစ့ဆယ်တင်း ကဲေသာ်လည်းတစ်တင်း သာလ င်ြပန်လည်ရ ှ ိ လိမ့်မည်။'' ၁၁

သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့သည် ေသရည်ေသရက်ေသာက်ရန်

ေစာေစာထ၍ ည ေနချိန်၌လည်း ကာြမင့်စွာမးယစ်၍ေန တတ် က၏။‐ ၁၂

သင်တိ့၏ပဲွလမ်းသဘင်များတွင်ေစာင်းများ၊ ပတ်သာများ၊ ပေလွများ ှ င့်စပျစ်ရည်ပါ တတ်၏။

သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားအဘယ် သိ့ ပေတာ်မလျက်ေနသည်ကိ သင်တိ့မသိ က။‐ ၁၃

ထိ့ေကာင့်သင်တိ့သည်သံ့ပန်းများအြဖစ် ြဖင့်ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားြခင်းကိခံရ

ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်များသည် အစာငတ်၍ေသဆံး ကလိမ့်မည်။

လအေပါင်း တိ့သည်ေရငတ် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၄ မရဏ ိင်ငံသည်သတိ့အားဝါးမျိုလိ

သြဖင့် မိမိ၏ပါးစပ်ကိကျယ်စွာဟလျက် ေန၏။ ေယ  ှ လင် မိ ့မှမးမတ်များကိလည်း

ေယာက်ယက်ခတ်ဆညံေနေသာဆင်းရဲသား လအပ် ကီး ှ င့်အတမျိုချလိက်ေလသည်။ (Sheol h7585)

၁၅ လတိင်းပင်အ ှ က်ကဲွ၍မာန်မာန ကီးသ မှန်သမ တိ့သည်လည်း တ်ချြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။‐

၁၆ သိ့ရာတွင်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား သည်ေြဖာင့်မှန်စွာ ပေတာ်မြခင်းအားြဖင့်

မိမိ၏ ကီးြမတ်မကိေဖာ်ြပေတာ်မလိမ့် မည်။ မိမိ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်မကိထင် ှ ား ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐

၁၇ ပျက်စီးယိယွင်းေနေသာ မိ ့များတွင်သိးငယ် တိ့သည်ြမက်များကိစားလျက်၊ ဆိတ်ငယ်တိ့

သည်လည်းစားကျက်များကိေတွ့ ှ ိ  ကလိမ့် မည်။ ၁၈သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ မိမိတိ့အြပစ်

များ၏အေ ှ ာင်အဖဲွ ့မှသင်တိ့မ န်းမထွက် ိင် က။‐ ၁၉သင်တိ့က၊``ငါတိ့ေတွ ့ြမင်ရကေစရန်ထာဝရ

ဘရားသည် မိမိမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းအလျင် အြမန် ပေတာ်မပါေစေသာ။ ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မသည့်ဘရားသခင်သည် မိမိ၏အ ကံအစည်ေတာ်တိ့ကိ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေတာ်မပါေစေသာ။ ကိယ်ေတာ်၏အ ကံအစည်ေတာ်ကိငါ

တိ့ ကည့် ကကန်အ့ံ'' ဟဆိေချသည်။ ၂၀ သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ အေကာင်း

ကိအဆိး၊ အဆိးကိအေကာင်းဟသင်တိ့ ေခ ဆိတတ် က၏။ အေမှာင်ကိအလင်း

အြဖစ်သိ၊့ အလင်းကိအေမှာင်အြဖစ်သိ့ ေြပာင်းလဲတတ် က၏။ သင်တိ့ကအချိုကိ

အခါး၊ အခါးကိအချိုြဖစ်ေစတတ် က၏။ ၂၁ သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ မိမိတိ့

ကိယ်ကိအလွန်ပညာ ှ ိ သည်။ တတ်သိလိမာ သည်ဟထင်မှတ်တတ် က၏။ ၂၂

သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ အချင်းအရက် ပလင်းသရဲေကာင်းတိ၊့ သင်တိ့သည်အရက်

ေရာစပ်မတွင်သတိေကာင်း၍ေ ကာက်စိတ်ကင်း ကပါသည်တကား။‐ ၂၃

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်တံစိးလက်ေဆာင်ရ ခ့ဲေသာ် အြပစ် ှ ိ သတိ့ကိအြပစ်မေပးဘဲ

လတ်ပစ်ကာ၊ အြပစ်မ့ဲသတိ့ကိမတရား မ တစွာစီရင်ဆံးြဖတ်၍မေပး က။‐ ၂၄

ထိ့ေကာင့်ေကာက် ိး ှ င့်ြမက်ေြခာက်တိ့သည် မီး လ ံ တွင်တွန့်လိမ်ေလာင်က မ်းသွားသက့ဲသိ၊့

သင်တိ့၏အြမစ်များသည်ေဆွးေြမ့လျက် အပွင့်များသည်လည်းေြခာက်ေသွ့လွင့်စင်လျက်

သွားလိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့ သည်ငါတိ့အား ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မ

သည့်တရားေတာ်ကိပစ်ပယ် ကေသာေကာင့် ြဖစ်၏။‐ ၂၅ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်

အားအမျက်ထွက်ေတာ်မ၍ အြပစ်ဒဏ်ခတ် ေတာ်မရန်လက်ေတာ်ကိဆန့်ေတာ်မသြဖင့်

ေတာင်တိ့သည်တန်လပ် ကလိမ့်မည်။ ေသေသာ သတိ့၏အေလာင်းများသည်လမ်းများေပ

တွင်အမိက်သ ိက်က့ဲသိ့ကျန်ရစ်လိမ့်မည်။ ထိအခါ၌ပင်ထာဝရဘရား၏အမျက်

ေတာ်သည်ေြပ ငိမ်းလိမ့်မည်မဟတ်။ ကိယ်ေတာ် သည်အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မရန်

လက်ေတာ်ကိ ဆန့်လျက်ပင်ထား ှ ိ လိမ့်ဦးမည်။ ၂၆ ထာဝရဘရားသည်အချက်ြပ၍ရပ်ေဝး

ေနလမျိုးြခားတိ့အားေခ ယေတာ်မလိမ့် မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားကမာေြမ ကီး

စွန်းမှလာေရာက် ကရန်ေလခ န်သံြဖင့် အချက်ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိသတိ့သည်

လည်းဤအရပ်သိ့အလျင်အြမန်လာ ေရာက် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၇ သတိ့တွင်ေမာပန်းသ၊

ေြခေချာ်သဟ၍ မ ှ ိ။ ငိက်ြမည်းသ၊ အိပ်ေပျာ်သလည်းမ ှ ိ။ သတိ့၏ခါးစည်းများသည်မေြပ။

ဖိနပ် ကိးများသည်လည်းမြပတ်။‐ ၂၈ သတိ့၏ြမားများသည်ထက်လျက်၊ ေလးတိ့

သည်လည်းတင်ရန်အသင့် ှ ိ  က၏။ သတိ့ ၏ြမင်းခွာများသည်မီးခတ်ေကျာက်က့ဲသိ့

မာ၍ရထားဘီးများသည်လည်းေလေဗွ က့ဲသိ့လျင်ြမန်စွာလည် က၏။‐ ၂၉

သတိ့၏ေကးေကာ်သံသည်သားေကာင်လိက် သတ်ဆဲွယကာ မိမိတိ့လက်မှအဘယ်သမ

လမယ ိင်ေစရန်မာန်ဖီတတ်သည့်ြခေသ့တိ့ ၏ေဟာက်သံ ှ င့်တ၏။ ၃၀

ထိကာလ၌သတိ့သည်ပင်လယ်ြမည်ဟည်းသံ က့ဲသိ့ ကျယ်စွာဣသေရလြပည်တွင်ေကးေကာ်

ကလိမ့်မည်။ ထိြပည်ကိ ကည့်  ကေလာ့။ ယင်း သည်ေမှာင်အတိ၊ ဆင်းရဲဒကအတိြဖစ်၍ေနလိမ့် မည်။

အလင်းကားအေမှာင်တွင်ကွယ်ေပျာက် သွားေလေတာ့သတည်း။

၆
သဇိမင်းနတ် ွာစံေသာ ှ စ်၌ငါသည်ထာဝရဘရားကိဖးြမင်ရ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ြမင့်ြမတ်သည့်ပလင်ေတာ်ေပ တွင်ထိင်လျက်ေနေတာ်မ၏။

ဗိမာန်ေတာ်တစ်ခလံးသည်လည်းကိယ်ေတာ်၏ဝတ် ံ ေတာ် ှ င့်ြပည့်၍ေန၏။‐ ၂

ကိယ်ေတာ်အားမီးလ ံ ထလျက်ေနေသာေကာင်းကင်တမန်များသည် ြခံရံကာရပ်လျက်ေန က၏။

သတိ့မှာအေတာင်ေြခာက်ခစီ ှ ိ ၏။ သတိ့သည်အေတာင် ှ စ်ခြဖင့်မိမိတိ့မျက် ှ ာကိလည်းေကာင်း၊

အြခား ှ စ်ခြဖင့်ကိယ်ခ ာကိလည်းေကာင်းဖံးအပ်ထားကာကျန်အေတာင် ှ စ်ခကိမပျံတက်ရာတွင်အသံး ပ ကေလသည်။‐

၃ သတိ့သည် ``အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မ၏။

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မ၏။ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မ၏။

ကမာေြမ ကီးသည်ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ်ြဖင့်ြပည့်လျက် ှ ိ ပါ၏။''

ဟအချင်းချင်းေ ကးေကာ်၍ေန က၏။ ၄ ဤသိ့သတိ့ေ ကးေကာ် ကသည့်အသံေ ကာင့်၊

ဗိမာန်ေတာ်အတ်ြမစ်သည်တန်လပ်ကာဗိမာန်ေတာ်သည်လည်းမီးခိးများ ှ င့်ြပည့်၍လာေတာ့၏။

၅ ငါကလည်း၊``ငါ၌ေမ ာ်လင့်စရာမ ှ ိ ေတာ့ ပီ။ ငါသည်အမဂလာ ှ ိ ပါသည်တကား။

ငါ၏ တ်ထွက်စကားမှန်သမ သည်ညစ်ညမ်း၍

ညစ်ညမ်းေသာစကားကိသာလ င်ေြပာဆိတတ်သတိ့အထဲတွင်ငါေနထိင်ရ၏။ သိ့ရာတွင်ယခငါသည်

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားတည်းဟေသာဘရင်မင်းကိဖးြမင်ရေလ ပီ'' ဟဆိ၏။ ၆

ထိအခါေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည် ယဇ်ပလင်မှမီးခဲတစ်ခဲကိမီး ှ ပ် ှ င့် ှ ပ်၍ယေဆာင်ကာ
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ငါ့ထံသိ့ပျံဆင်းလာ၏။‐ ၇ သသည်ငါ့ တ်ခမ်းကိမီးခဲ ှ င့်တိ့ ပီးလ င်

``သင်၏ တ်ခမ်းသည်ဤမီးခဲ ှ င့်တိ့ထိရ ပီးြဖစ်သြဖင့်သင့်မှာအြပစ်မ ှ ိ ေတာ့။

သင်သည်အြပစ်များမှေြဖလတ်၍သွားေပ ပီ'' ဟဆိ၏။ ၈

ထိေနာက်ထာဝရဘရားက``ငါသည်အဘယ်သကိေစလတ်ရပါမည်နည်း''

ဟေမးေတာ်မ၏။ ငါကလည်း``ကန်ေတာ်မျိုးသွားပါမည်။

ကန်ေတာ်မျိုးအားေစလတ်ေတာ်မပါ'' ဟြပန်လည်ေလာက်ထား၏။ ၉

ဤသိ့ြဖင့်ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားထိသတိ့ထံသိ့ေစလတ် ပီးလ င်``သတိ့အား`သင်တိ့သည်ထပ်ကာထပ်ကာနားေထာင်ေသာ်လည်းနားလည်လိမ့်မည်မဟတ်။

ထပ်ကာထပ်ကာ ကည့်ေသာ်လည်းအြဖစ်အပျက်ကိသိလိမ့်မည်မဟတ်' ဟေြပာ ကားေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က``ဤလစ၏စိတ် ှ လံးသည်ထိင်းမိင်းလျက်၊

သတိ့၏နားများသည်ေလးလျက်၊ မျက်စိများသည်လည်းပိတ်လျက်ေနေအာင် ပေလာ့။

သိ့မှသာလ င်သတိ့သည်မြမင် ိင်၊ မ ကား ိင်၊ နားမလည် ိင်ဘဲေန ကလိမ့်မည်။

အကယ်၍သတိ့သည်ြမင် ိင် ကား ိင်နားလည် ိင် ကမည်ဆိပါမ

မိမိတိ့၏ဝိညာဥ်ဆိင်ရာေရာဂါများေပျာက်ကင်းေစရေအာင်စိတ် ှ လံးေြပာင်းလဲ ကလိမ့်မည်''

ဟငါ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ငါကလည်း``အိ ထာဝရဘရား၊

အဘယ်မ  ကာေအာင်ဤသိ့ြဖစ်ပျက်လျက်ေနပါမည်နည်း'' ဟေလာက်လ င်

ကိယ်ေတာ်က`` မိ ့များပျက်စီးယိယွင်း၍ဟာလာဟင်းလင်းြဖစ်၍ေနချိန်တိင်ေအာင်ြဖစ်၏။

အိမ်များတွင်လသကင်းမ့ဲ ပီးထိြပည်ကိယ်တိင်လသဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ်လျက်ေနချိန်တိင်ေအာင်ြဖစ်၏။‐

၁၂ ငါသည်လတိ့အားတစ်ပါးအရပ်သိ့ေြပာင်းေ ့ေစ၍ ထိြပည်ကိလသဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ်ေစမည်။‐

၁၃ အကယ်၍ထိြပည်တွင်လဦးေရဆယ်ရာ န်းမ သာကျန်ရစ်မည်ဆိလ င်လည်း

ထိသတိ့သည်ဆံးပါးပျက်စီးရ ကမည်သာြဖစ်၏။

ထိသတိ့သည်ခတ်လဲှလိက်သည့်ဝက်သစ်ချပင်တိ့၏ငတ်တိများ ှ င့်တလိမ့်မည်''ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

(သစ်ငတ်တိများသည်ဘရားသခင်လမျိုးေတာ်၏ဘဝသစ်အစပျိုးမကိေဖာ်ြပသည်။)

၇ ယဒြပည်တွင် သဇိ၏ေြမး၊ ေယာသံ၏သား၊ အာခတ်နန်းစံစဥ်အခါစစ်ြဖစ်ေလသည်။

ရိ ဘရင်ေရဇိန် ှ င့်ဣသေရလဘရင်ေရမလိ ၏သားေပကာတိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ

တိက်ခိက် ကေသာ်လည်းထိ မိ ့ကိသိမ်းယ ိင်စွမ်းမ ှ ိ  က။ ၂ ရိတပ်များသည်

ဣသေရလနယ်ေြမအတွင်း သိ့ေရာက် ှ ိ ေန ပီြဖစ်ေ ကာင်း ယဒဘရင် ကား သိရေသာအခါ

သ ှ င့်တကွသ၏ြပည်သ အေပါင်းသည်လွန်စွာထိတ်လန့် ကကန်၏။ ေလ

တိက်၍လပ်ေသာသစ် ွက်များက့ဲသိ့ သတိ့ ၏စိတ် ှ လံးသည်တန်လပ်လျက်ေနကန်၏။ ၃

ထာဝရဘရားသည်ေဟ ှ ာယအား``သင်၏ သား ှ ာယာ ပ်ကိေခ ၍အာခတ် ှ င့်သွား

ေရာက်ေတွ့ဆံေလာ့။ သင်သည်သ့ကိအထက် ေရကန်ေရသွယ်ေြမာင်းအဆံးအထည်ယက်

သမားများအလပ်လပ်သည့်ေနရာအနီး ှ ိ လမ်းေပ တွင်ေတွ့လိမ့်မည်။‐ ၄ သ့အားသတိ ှ ိ မ၊

တည် ငိမ်မ ှ ိ ရန် ှ င့်ထိတ် လန့်မ ှ င့်စိတ်အေ ှ ာက်အယှက်မြဖစ်ရန် ကိေြပာ ကားေလာ့။

ေရဇိန်မင်း ှ င့်တကွ ရိြပည်သတိ့၏အမျက် ှ င့်ေပကာမင်း ၏အမျက်သည်

ထင်းစ ှ စ်ခမှအေငွ ့တလ လထွက်လျက်ေနေသာမီးခိးထက်ပိ၍ ဥပဒ်မေပး ိင်။‐ ၅

ရိြပည်သည်ဣသေရလြပည် ှ င့် ၎င်း ၏ ှ င်ဘရင်တိ့ ှ င့်အတ လ ို ့ဝှက်ေသာ

အ ကံအစည်တစ်ခကိ ပ၏။‐ ၆ သတိ့သည်ယဒြပည်ကိချင်းနင်းဝင်ေရာက် ကာြပည်သတိ့အား

မိမိဘက်သိ့ပါေအာင် ခိမ်းေြခာက်၍တဗာလ၏သားကိနန်းတင် ရန် ကံ ွယ်ထား က၏။ ၇

သိ့ရာတွင် အ ှ င်ထာဝရဘရားဖွင့်ဟ ေကညာသည်မှာ``ဤသိ့အဘယ်အခါ

၌မ ြဖစ်ရလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၈ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ် ရိြပည်၏အင်အား သည်

ဒမာသက် မိ ့ပင်ြဖစ်၍ဒမာသက် မိ ့၏ အင်အားမှာလည်း ေရဇိန်မင်းပင်ြဖစ်ေသာ

ေကာင့်တည်း။ ဣသေရလြပည်သည်လည်း ေြခာက်ဆယ့်ငါး ှ စ်အတွင်း ပိကဲွလျက်

ိင်ငံတစ်ခအေနြဖင့်ရပ်တည် ိင်ေတာ့ မည်မဟတ်။‐ ၉ဣသေရလြပည်၏အင်အားသည် ှ မာရိ

မိ ့ြဖစ်၍ ှ မာရိ မိ ့၏အင်အားမှာလည်း ေပကာမင်းပင်ြဖစ်ေပသည်။'' ``အကယ်၍သင်တိ့သည်

ခိင် မဲစွာဘရားသခင်အားယံ ကည်ကိးစားမမ ပလ င် အဘယ်အခါ၌မ ရပ်တည် ိင် ကလိမ့်

မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားသည်အာခတ်ထံသိ့ မိမိ

၏ေစတမန်ကိလတ်ေတာ်မြပန်၍၊‐ ၁၁ ``နိမိတ်လကဏာတစ်ခကိြပေတာ်မရန်

သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား ေတာင်းေလာက်ေလာ့။ ထိနိမိတ်လကဏာသည်

မရဏာ ိင်ငံမှလည်းေကာင်း၊ အထက်ေကာင်း ကင်ဘံမှလည်းေကာင်းြဖစ် ိင်ပါသည်'' ဟ

ေြပာ ကားေစေတာ်မ၏။ ၁၂ အာခတ်က``ငါသည်ထာဝရဘရားအား အကဲမစမ်းလိပါ။

သိ့ြဖစ်၍နိမိတ် လကဏာကိေတာင်းေလာက်လိမ့်မည် မဟတ်'' ဟဆိ၏။ ၁၃

ထိအခါေဟ ှ ာယက``အိ ဒါဝိဒ်၏သားေြမး၊ နားေထာင်ေလာ့။ သင်သည်မိမိအားြပည်သတိ့

ငီးေငွ ့ေအာင် ပ ံ ြဖင့်မေကျနပ်ဘဲ ထာဝရ ဘရားလည်း ငီးေငွ ့လာေအာင် ပလိပါ သေလာ။‐ ၁၄

ယခထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်ပင် သင့် အားနိမိတ်လကဏာတစ်ခကိြပေတာ်မ လိမ့်မည်။

အမျိုးသမီးပျိုတစ်ေယာက်သည် ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍သားေယာကျာ်းကိဖွားြမင် လိမ့်မည်။

သသည်ထိသားကိ`ဧမာေ ွလ' ဟနာမည်ေပးလိမ့်မည်။‐ ၁၅ ထိသငယ်သည်အ ွယ်ေရာက်၍စဥ်းစား

ဆံးြဖတ်တတ်ချိန်ေရာက်သည့်အခါ ိ ့ ှ င့် ပျားရည်ကိသာစားသံးလိမ့်မည်။‐ ၁၆

ထိအချိန်ကာလမကျမီ၌ပင်လ င် သင် ေကာက်လန့်သည့်ဘရင် ှ စ်ပါး၏တိင်း

ြပည်များသည်လသဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ် လျက်ေနလိမ့်မည်။ ၁၇ ``ဣသေရလ ှ င့်ယဒ ှ စ်ြခမ်းကဲွချိန်မှအစ

ပ၍ မ ကံဘးေသးေသာေဘးဒကများကိ ထာဝရဘရားသည် သင် ှ င့်သင်၏ြပည်သတိ့

အေပ သိ့လည်းေကာင်း၊ မင်းေဆွမင်းမျိုးမှန် သမ အေပ သိ့လည်းေကာင်းသက်ေရာက်ေစ

ေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်အာ ရိ ဘရင်ကိေခ ေဆာင်လာေတာ်မေပအ့ံ။ ၁၈

``ထိအချိန်ကျေရာက်လာေသာအခါထာဝရ ဘရားသည် အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့အားယင်

ေကာင်များသဖွယ် ိင်းြမစ်လက်တက်များ၏ အစွန်အဖျားမှလည်းေကာင်း၊ အာ ရိအမျိုး

သားတိ့အားပျားများသဖွယ်မိမိတိ့ြပည် မှလည်းေကာင်းလာေရာက် ကရန်ေလခ န်သံ

ြဖင့်အချက်ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၉ သတိ့သည်လည်းေကျာက်ထထပ်သည့်ချိုင့် ဝှမ်းများ၊

ေကျာက်ဂများ၊ ဆး ခံ ှ ိ သမ ှ င့်စားကျက် ှ ိ သမ တိ့ကိ ကိတ် ကိတ် တိးလာေရာက် ကလိမ့်မည်။ ၂၀

``ထိအချိန်ကျေရာက်လာေသာအခါ၊ ထာဝရ ဘရားသည်ဥဖရတ်ြမစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှ

အာ ရိဘရင်တည်းဟေသာဆံပင် ှ ပ် သမားကိငှား၍သင်တိ့၏မတ်ဆိတ်များ

ကိလည်းေကာင်း၊ ဆံပင် ှ င့်ကိယ်ေမွးများ ကိလည်းေကာင်းရိတ်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၁

``ထိအချိန်ကျေရာက်လာေသာအခါအကယ် ၍လယ်သမားတစ်ေယာက်တွင် ွားသငယ်

တစ်ေကာင် ှ င့်ဆိတ် ှ စ်ေကာင်သာလ င် ှ ိ ေသာ်လည်း၊‐ ၂၂သသည်မိမိစားသံးရန်လိသမ ေသာ ိ ့

များကိရ ှ ိ လိမ့်မည်။ ထိြပည်တွင်မေသဘဲ ကျန်ရစ်သမ ေသာလတိ့သည် ိ ့ ှ င့်ပျား

ရည်ကိစားသံးရ ကလိမ့်မည်။ ၂၃ ထိအချိန်ကျေရာက်လာေသာအခါစပျစ်

ပင်တစ်ေထာင် ှ ိ ၍ ေငွခွက်တစ်ေထာင်တန်ဖိး ထိက်သည့်စပျစ်ဥယျာဥ်တိင်းပင်လ င်ဆး

ခံအမျိုးမျိုးြဖင့်ဖံးအပ်၍ေနလိမ့်မည်။‐ ၂၄ ေလးြမားမပါဘဲအဘယ်သမ ထိအရပ်

သိ့သွားရဲ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ တိင်းြပည် တစ်ခလံးပင်လ င်ဆး ခံအမျိုးမျိုး ြဖင့်ြပည့်၍ေနလိမ့်မည်။‐

၂၅ အခါတစ်ပါးကသီး ှ ံ ပင်များစိက်ပျိုးခ့ဲ သည့်ေတာင်ကန်းမှန်သမ သည် ဆး ခံအမျိုး

မျိုး ှ င့်ြပည့် ှ က်ေနသြဖင့် ထိေနရာများသိ့ အဘယ်သမ သွား ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ွား

များသိးများကျက်စားရာသာလ င်ြဖစ် လိမ့်မည် '' ဟဆိ၏။

၈ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား``စာေရးသင်ပန်း ကီးတစ်ခကိယ၍`ြမန်ြမန်တိက်၊

ြမန်ြမန်လ' ဟသည့်စကားရပ်ကိစာလံး ကီး ကီး ှ င့် ေရးမှတ်ေလာ့။‐ ၂

ယံ ကည်စိတ်ချရသယဇ်ပေရာဟိတ်ဥရိယ ှ င့်ေယဗရခိ၏သားဇာခရိ ှ စ်ေယာက်တိ့

အား အသိသက်ေသများအြဖစ်ြဖင့်ေခ ထားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါငါ၏ ဇနီးသည်သည်ကိယ်ဝန်ေဆာင်ကာသားေယာကျာ်း

ကိဖွားြမင်ေလသည်။ ထာဝရဘရားကလည်း ``ထိသားကိြမန်ြမန်တိက်ြမန်ြမန်လဟ နာမည်မှည့်ေလာ့။‐

၄ ထိသငယ်သည်ေမေမ၊ ေဖေဖဟ၍ပင်ေခ တတ်သည့်အ ွယ်သိ့မေရာက်မီ အာ ရိ ဘရင်သည်

ဒမာသက် မိ ့ ှ ိ စည်းစိမ်ဥစာ မှန်သမ  ှ င့် ှ မာရိ မိ ့မှတိက်ရာပါ ပစည်းများကိသိမ်းယ၍သွားလိမ့်မည်''

ဟငါ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားေနာက်တစ်ဖန် မိန့်ေတာ်မြပန်၏။‐ ၆

ကိယ်ေတာ်က``ဤလစသည်ဆိတ် ငိမ်စွာ စီးဆင်းလျက်ေနေသာ ှ ိ ေလာင်ေချာင်းေရ

ကိပစ်ပယ်ကာေရဇိန်မင်း ှ င့်ေပကာမင်း တိ့၏ေ ှ ့တွင်တန်လပ်လျက်ေနသြဖင့်၊‐ ၇

ငါထာဝရဘရားသည်အာ ရိဘရင် ှ င့် သ၏တပ်သားများအားေခ ယ၍ ယဒြပည်

ကိတိက်ခိက်ေစမည်။ သတိ့သည်ဥဖရတ် ြမစ်ေရလ ံ သက့ဲသိ့ကျယ်ြပန့်စွာချီတတ် လာ ကလိမ့်မည်။‐

၈ အာ ရိဘရင် ှ င့်တပ်မေတာ်တည်းဟေသာ ြမစ်လ ံ ေရတိ့သည် ယဒြပည်တစ်ေလာက်လံး

သိ့ဆင်းဝင်ကာ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိလ တိ့လည်မျိုေလာက်တိင်ေအာင်လမ်းမိး က လိမ့်မည်''

ဟငါ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ အိ ဧမာေ ွလဘရားသခင်သည်ငါတိ့ ှ င့် အတ ှ ိ ေတာ်မပါသည်တကား။

ကိယ်ေတာ် သည်မိမိေမတာအေတာင်ေတာ်ကိြဖန့်၍ ငါ တိ့ြပည်ကိကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။

၉ အချင်း ိင်ငံြခားသားအေပါင်းတိ့ေ ကာက် ွံ ့ လျက်စေဝး ကေလာ့။ ရပ်ေဝးေဒသမှလ

အေပါင်းတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။ စစ်တိက်ရန် အသင့်ြပင်ဆင် ကေလာ့။ သိ့ရာတွင်ေ ကာက်

လန့်လျက်ေန ကေလာ့။ သင်တိ့သည်ယင်းသိ့ အသင့်ြပင်ဆင် ကေသာ်လည်းေ ကာက်လန့်

လျက်ေနရ က၏။‐ ၁၀ သင်တိ့၏စီမံကိန်းများကိေရးဆဲွ ကေလာ့။

သိ့ရာတွင်ထိစီမံကိန်းတိ့သည်အဘယ်အခါ ၌မ ေအာင်ြမင်လိမ့်မည်မဟတ်။ သင်တိ့ေြပာ

လိသမ ေသာစကားများကိေြပာဆိ ကေလာ့။ သိ့ရာတွင်ယင်းတိ့သည်အချည်း ှ ီးသာလ င် ြဖစ်လိမ့်မည်။
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အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဘရားသခင်သည်ငါတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၁

ထာဝရဘရားသည်ြပည်သတိ့လိက်သည့် လမ်းစဥ်ကိမလိက်ရန် ငါ့အား ကပ်မတ်စွာ

သတိေပးေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်က၊‐ ၁၂ ``သင်သည်ထိသတိ့ ှ င့် ကံရာပါမြဖစ် ေစ ှ င့်။

သတိ့ေ ကာက်လန့်ေသာအရာကိ မေကာက် ှ င့်၊‐ ၁၃ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်ြမင့်

ြမတ်သန့် ှ င်းေတာ်မေ ကာင်းကိမေမ့မေလျာ့ ှ င့်။ သင်ေကာက်ရမည့်သကားငါပင်တည်း။‐ ၁၄

ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်မသည်ထိတ်လန့်အ့ံ သ ဖွယ်ြဖစ်သြဖင့်၊ ငါသည်လတိ့တိက်မိ၍လဲ

စရာေကျာက် ှ င့်တ၏။ ယဒြပည်သများ၊ ဣသေရလြပည်သများ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့အား

ေထာင်ဖမ်းမည့်ေကျာ့ကွင်း ှ င့်လည်းတ၏။‐ ၁၅ လအများပင်တိက်မိ၍လဲ ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်ယင်းသိ့လဲကျကာကျိုးပ့ဲ၍ သွား ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ေကျာ့ကွင်း တွင်မိ ကလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ငါ၏တပည့်တိ့သည်ငါ့အားဘရားသခင် ေပးေတာ်မေသာဗျာဒိတ်ေတာ်များကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ထိန်းသိမ်းရ ကေပမည်။‐ ၁၇ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်

အား မျက် ှ ာေတာ်ကိမြပဘဲေနေတာ်မ ေသာ်လည်း၊ ငါသည်ကိယ်ေတာ်ကိယံ ကည်

အားထားေစာင့်စားေမ ာ်ကိးပါမည်။‐ ၁၈ ငါ့အားထာဝရဘရားေပးသနားေတာ်

မေသာသားသမီးများ ှ င့်အတ ငါသည် ဤမှာ ှ ိ ပါ၏။ ဇိအန်ေတာင်ေတာ်ေပ တွင်

စိးစံေတာ်မေသာအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရ ဘရားသည် ငါတိ့အားဣသေရလအမျိုး

သားတိ့အတွက်ြပန် ကားသည့်ဗျာဒိတ် ေတာ်တိ့ကိ သ ပ်ေဆာင်သများြဖစ်ေစ ေတာ်မေလ ပီ။ ၁၉

လတိ့သည်ဖတ် ွတ်သရဇျာယ်တတ်သေဗဒင် ဆရာများ ှ င့် နတ်ဝင်သည်တိ့အားစံစမ်း

ေမးြမန်းရန်သင်တိ့အားေြပာ ကလိမ့်မည်။ သတိ့က``လတိ့သည်အသက် ှ င်သတိ့

ကိယ်စားေသသတိ့၏ဝိညာဥ်များကိေမး ြမန်းစံစမ်းအပ်သည်'' ဟဆိ ကလိမ့်မည်။

၂၀ ထိအခါသင်တိ့က``ထာဝရဘရား၏ သွန်သင်ေတာ်မချက်ကိနားေထာင် က။ သ

တိ့ေြပာဆိေသာစကားများသည်သင်တိ့ အတွက်အကျိုးမ ှ ိ'' ဟြပန်ေြပာ က ေလာ့။ ၂၁

လတိ့သည်မိမိတိ့ြပည်တွင်စိတ်ပျက်အား ေလျာ့လျက် ဆာေလာင်မွတ်သိပ်လျက်သွားလာ

ရကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ဆာေလာင်မွတ်သိပ် မ ှ င့်အမျက်ထွက်မတိ့ေ ကာင့်မိမိတိ့၏

ဘရင် ှ င့် မိမိတိ့၏ဘရားသခင်ကိကျိန် ဆဲ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ေကာင်းကင်သိ့

ေမ ာ် ကည့်သည့်အခါေသာ်လည်းေကာင်း၊‐ ၂၂ ေြမ ကီးသိ့စိက် ကည့်သည့်အခါေသာ်

လည်းေကာင်းဆင်းရဲဒက ှ င့်ကံဆိးမိးေမှာင် မှတစ်ပါး အဘယ်အရာကိမ ေတွ့ရ က

လိမ့်မည်မဟတ်။ ထိသတိ့အေပ သိ့ထိတ် လန့်ဖွယ်ရာကံဆိးမိးေမှာင်ကျေရာက်လာ လိမ့်မည်။

ဤသိ့ဆင်းရဲဒကေရာက်ရာကာလ ှ င့်သတိ့ကင်းလွတ်ရန်လမ်း ှ ိ ေတာ့မည် မဟတ်။

၉ ေြမထဲပင်လယ်မှသည်အေ ှ ့သိ့လားေသာ် ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်ဖက်ကမ်း ှ င့်ဂါလိလဲ

ြပည်တိင်ေအာင် ေရာက် ှ ိ သည့်ဇာဗလန် ှ င့် နဿလိသားချင်းစတိ့၏နယ်ေြမတည်း

ဟေသာလမျိုးြခားတိ့ေနထိင်ရာအရပ် သည် ယခင်ကအသေရပျက်ခ့ဲေသာ်လည်း

ေနာင်အခါ၌အသေရ ှ ိ လိမ့်မည်။ ၂ အေမှာင်တွင်သွားလာေနသတိ့သည်

ကီးစွာေသာအလင်းကိြမင်ရက၏။ သတိ့သည်ေသမင်း၏အရိပ်လမ်းမိးရာြပည်တွင်

ေနထိင်ခ့ဲရေသာ်လည်း၊ ယခအခါသတိ့အေပ သိ့အလင်းေရာင်

ကျေရာက်လာေလ ပီ။ ၃ အိ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတိ့ အား

လွန်စွာအားရ င်လန်းမကိေပးေတာ်မပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတိ့အားဝမ်းေြမာက်

ေစေတာ်မပါ ပီ။ လတိ့သည်အသီးအ ှ ံ ရိတ်သိမ်းချိန်၌လည်းေကာင်း၊

တိက်ရာပါပစည်းများကိခဲွေဝယချိန်၌လည်းေကာင်း၊ ဝမ်းေြမာက် ကသက့ဲသိ့

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာ အမေတာ်အတွက် င်လန်းဝမ်းေြမာက် က ပါ၏။ ၄

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် သတိ့ထမ်းပိး ှ င့် သတိ့အား ိက်သည့်တတ်ကိချိုးပစ်

ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ေ ှ းအခါကကိယ်ေတာ်သည်မိဒျန်အမျိုးသား

တိ့အား ှ ိမ်နင်းေတာ်မခ့ဲသည့်နည်းတ၊ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အား ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲ

ကသည့် လမျိုးအား ှ ိမ်နင်းေတာ်မပါ ပီ။ ၅ ချင်းနင်းဝင်ေရာက်လာေသာရန်သစစ်သည်

တိ့၏ ဖိနပ်များ ှ င့်ေသွးစွန်းလျက် ှ ိ သည့်အဝတ်အစားများသည်မီး ိ ့ ဖျက်ဆီးြခင်း

ကိခံရ ကလိမ့်မည်။ ၆ ငါတိ့အဖိ့သငယ်ကိဖွားြမင်၏။ ငါတိ့အားသားကိေပးသနားေတာ်မပါ၏။

သသည်ငါတိ့ကိအပ်စိးလိမ့်မည်။ ``သ၏နာမေတာ်ကိအ့ံ သဖွယ်၊'' ``တိင်ပင်ဘက်''

``တန်ခိး ကီးေသာဘရား'' ``ထာဝရအဖ'' `` ငိမ်းချမ်းေရးအ ှ င်'' ဟ၍နာမည်တွင် လိမ့်မည်။ ၇

သ၏ရာဇအာဏာသည်ဆက်လက်တိး တက်လျက် သ၏ ိင်ငံေတာ်သည်လည်း၊အစဥ်အ မဲ

ငိမ်းချမ်းသာယာလိမ့်မည်။ သသည်ဒါဝိဒ်မင်း၏အ ိက်အရာကိ ဆက်ခံကာ

ယခမှစ၍ကပ်ကာလကန်ဆံးချိန်တိင်ေအာင် တရားေတာ် ှ င့်အညီမ တစွာအပ်စိးလိမ့်မည်။

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည် ဤ အမအရာအလံးစံတိ့အားြဖစ်ပျက်ေစ

ရန်သ ိ ာန်ချမှတ်ေတာ်မ ပီးြဖစ်သတည်း။ ၈ ထာဝရဘရားသည်ယာကပ်၏သားေြမး

များအေပ  ှ င့် ဣသေရလြပည်အေပ ၌ တရားစီရင်ချက်ချမှတ်ေတာ်မေလ ပီ။‐ ၉

ယင်းသိ့ ပေတာ်မေ ကာင်းကိ ှ မာရိ မိ ့ တွင်ေနထိင်သမှန်သမ  ှ င့်ဣသေရလ

အမျိုးသားမှန်သမ တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ယခအခါသတိ့သည်မာန်မာနေထာင်လား

လျက်စိတ် ကီးဝင်လျက်ေန က၏။ သတိ့က၊‐ ၁၀ ``အတ်တိက်များ ပိကျ ပီြဖစ်ေသာ်လည်း

ယင်းတိ့ကိငါတိ့သည်ဆစ်ေကျာက်များြဖင့် အစားထိးတည်ေဆာက် ကကန်အ့ံ။ သဖန်း

သားယက်မများကိခတ်ြဖတ်ပစ် ကေသာ် လည်း၊ ငါတိ့သည်ယင်းတိ့ကိအေကာင်းဆံး

အာရစ်သား(သစ်ကတိးသား) ြဖင့်အစားထိး ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ က၏။ ၁၁

ထာဝရဘရားသည်သတိ့အားတိက်ခိက် ကေစရန် ရန်သတိ့ကိလံ့ေဆာ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၂

အေ ှ ့ဘက် ှ ိ အာ ရိြပည် ှ င့်အေနာက် ဘက် ှ ိ ဖိလိတိြပည်တိ့သည် ဣသေရလ

ြပည်ကိဖျက်ဆီးေချမန်းရန်အသင့်ြပင် ဆင် ကကန်၏။ သိ့ ှ င့်လည်းထာဝရဘရား

၏အမျက်ေတာ်သည်မေြပ။ သတိ့အားဆံး မရန်ကိယ်ေတာ်သည်လက်ေတာ်ကိဆန့်လျက်

ပင် ှ ိ ထားေတာ်မေသး၏။ ၁၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေနာင်တ မရ က။

မိမိတိ့အားအန တန်ခိး ှ င် ထာဝရဘရားသည် အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ

ပီြဖစ်ေသာ်လည်းသတိ့သည်အထံေတာ် သိ့မြပန် က။‐ ၁၄ထာဝရဘရားသည်တစ်ေန့တည်းတွင်ဣသ

ေရလေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်ြပည်သတိ့အား အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်

သတိ့၏ေခါင်းပိင်း၊ အ မီးပိင်းတိ့ကိတစ်ေန့ တည်းအတွင်းြဖတ်ေတာက်ပစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၅

ေခါင်းပိင်းသည်သက် ကီးဝါ ကီးဂဏ်အသေရ ှ ိ သများြဖစ်၍ အ မီးပိင်းသည်လိမ်လည်

ေဟာေြပာတတ်သပေရာဖက်များြဖစ်၏။‐ ၁၆ ဤလတိ့အားေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပသတိ့သည်

လမ်းမှားကိြပ၍စိတ် ပ်ေထွးေစတတ် က၏။‐ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်အဘယ်

လငယ်လ ွယ်ကိမ ချမ်းသာေပးေတာ်မ လိမ့်မည်မဟတ်။ မဆိးမများ ှ င့်မိဘမ့ဲ

သများအားလည်းက ဏာြပေတာ်မ လိမ့်မည်မဟတ်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်လ

အေပါင်းတိ့သည်ဘရားမ့ဲလျက်ယတ်မာ လျက် ှ ိ  ကသည့်အြပင် ညစ်ညမ်းသည့်

စကားကိသာလ င်ေြပာဆိ ကေသာေကာင့် ြဖစ်၏။ ထိ့ေ ကာင့်ထာဝရဘရားအမျက်

ေတာ်မေြပဘဲအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မရန် လက်ေတာ်ကိဆန့်တန်းချိန် ွယ်လျက်ပင် ထားေတာ်မ၏။ ၁၈

လတိ့၏ယတ်မာမသည် ဆးပင်အမျိုးမျိုး ကိက မ်းေလာင်ေစသည့်မီးက့ဲသိ့ေတာက်

ေလာင်တတ်၏။ ေတာမီးက့ဲသိ့ေတာက်ေလာင်၍ မီးခိးလံး ကီးများကိတက်ေစတတ်၏။‐ ၁၉

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည် အမျက်ထွက်ေတာ်မသြဖင့်ကိယ်ေတာ်

ေပးေတာ်မေသာအြပစ်ဒဏ်သည် တစ်ြပည် လံးတွင်မီးသဖွယ်ေတာက်ေလာင်ကာလ

တိ့အားသတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည်။ ထိအခါလတိင်းပင်ကိယ်လွတ် န်း ကလိမ့်မည်။‐ ၂၀

ေနရာတကာတွင်လတိ့သည်မိမိတိ့ရ ိင် သမ ေသာအစားအစာများကိစား က ေသာ်လည်း

အာသာမေြပဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။ သ တိ့သည်မိမိတိ့၏သားသမီးများကိပင် ြပန်၍စား ကပါသည်တကား၊‐

၂၁ မနာေ ှ သားချင်းစ ှ င့်ဧဖရိမ်သားချင်း စသည်အြပန်အလှန်တိက်ခိက် က ပီးလ င်

သတိ့ ှ စ်ဦးေပါင်း၍ယဒသားချင်းစကိ တိက်ခိက် ကေတာ့၏။ သိ့ ှ င့်လည်းထာဝရ

ဘရားသည်အမျက်ေတာ်မေြပဘဲအြပစ် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မရန်လက်ေတာ်ကိချိန် ွယ်

လျက်ပင်ထားေတာ်မ၏။

၁၀ သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ ငါ၏လမျိုး ေတာ်အား ှ ိပ်စက် ှ င်းဆဲရန်မတရားသည့်

ဥပေဒများကိထတ် က၏။‐ ၂ ဤနည်းအားြဖင့်သင်တိ့သည်ဆင်းရဲသတိ့

အား မိမိတိ့ရပိင်ခွင့်များကိမရ ှ ိ  က ေစရန်၊ တရားသြဖင့်သင်တိ့သည်စီရင်

ဆံးြဖတ်မများကိမခံရ ကေစရန် ပ က၏။ မဆိးမများ ှ င့်မိဘမ့ဲသတိ့၏

ဥစာပစည်းများကိလည်းသိမ်းယ က၏။‐ ၃ သင်တိ့အားဘရားသခင်အြပစ်ဒဏ်ခတ်

ေတာ်မေသာအခါ သင်တိ့အဘယ်သိ့ ပ ကပါမည်နည်း။ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အား

ရပ်ေဝးေဒသမှေဘးအ ရာယ်ဆိး ှ င့်ေတွ့ ကံေစေတာ်မေသာအခါ၊ သင်တိ့အဘယ်

သိ့ ပ ကပါမည်နည်း။ အကအညီေတာင်း ခံရန်အဘယ်သထံသိ့ေြပး ကပါမည်နည်း။

မိမိတိ့၏စည်းစိမ်ဥစာများကိအဘယ်မှာ သိဝှက်ထား ကပါမည်နည်း။‐ ၄

သင်တိ့သည်တိက်ပဲွတွင်ကျဆံးရ ကလိမ့် မည်။ သိ့မဟတ်လ င်လည်းသံ့ပန်းများအြဖစ်

ြဖင့် ဆဲွသွားြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။ သိ့ ှ င့် လည်းထာဝရဘရားသည်အမျက်ေတာ်

မေြပဘဲအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မရန် လက် ေတာ်ကိချိန် ွယ်လျက်ပင်ထားေတာ်မ လိမ့်မည်။ ၅

ထာဝရဘရားက``အိ အာ ရိအမျိုးသား တိ၊့ ငါအမျက်ထွက်ေသာသတိ့အားအာ ရိ

အမျိုးသားတိ့ကိတင်းပတ်အြဖစ်ြဖင့်ငါ အသံး ပမည်။‐ ၆ဘရားမ့ဲလမျိုး၊ ငါ၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့

ေဆာ်ေပးသည့်လတိ့အားတိက်ခိက်ရန်အာ ရိအမျိုးသားတိ့ကိငါေစလတ်ခ့ဲ၏။
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သတိ့သည်လယက်ခိးဝှက်ကာထိလစကိ ေြမမန့်သဖွယ် လမ်းများေပ တွင်ေကျာ်နင်း

ကေစရန်ငါေစလတ်ခ့ဲသတည်း'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ သိ့ရာတွင်အာ ရိဘရင်သည်အ ကမ်းဖက်

လိသြဖင့် မိမိကိယ်ပိင်အ ကံအစည်များ ကိ ပလပ်ထားေလသည်။ သသည်တိင်း ိင်ငံ

အေြမာက်အြမားကိဖျက်ဆီးပစ်ရန်သ ိ ာန်ချကာ၊‐ ၈ ``ငါ၏တပ်မးမှန်သမ တိ့သည်ဘရင်

များြဖစ် ကပါသည်တကား။‐ ၉ ကာလေနာ မိ ့ ှ င့်ခါေခမိတ် မိ၊့ ဟာမတ် မိ ့ ှ င့်အာပဒ် မိ၊့

ှ မာရိ မိ ့ ှ င့်ဒမာသက် မိ ့ တိ့ကိငါ ှ ိမ်နင်းခ့ဲ၏။‐ ၁၀ ပ်တကိးကွယ်သည့်တိင်းြပည်များကိအြပစ်

ဒဏ်ေပးရန် ငါသွားေရာက်ခ့ဲ၏။ ထိတိင်းြပည် တွင် ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ဒမာသက် မိ ့များ မှာထက်

ပ်တဆင်းတေပါများသည်သာ တည်း။‐ ၁၁ ှ မာရိ မိ ့ကိ ပ်တဆင်းတများ ှ င့်တကွ ငါ

သတ်သင်ဖျက်ဆီး ပီးေလ ပီ။ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ထိ မိ ့သားတိ့ဝတ် ပကိးကွယ်သည့် ပ်တများကိလည်း

ထိနည်းတငါ ပမည်'' ဟဝါ ကား၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားက``ငါသည်ဇိအန်

ေတာင် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေဆာင် ွက်ရန် အမ ပီးစီးေသာအခါ၊ အာ ရိဘရင် အား

မိမိ၏ဝါ ကားမ ှ င့်မာန်မာန ကီး မတိ့အတွက်အြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၃

အာ ရိဘရင်က``ဤအမကိငါကိယ်တိင် ပခ့ဲ၏။ ငါသည်ခွန်အား ကီး၏။ ပညာ ှ ိ ၍ တတ်သိလိမာ၏။

တိင်း ိင်ငံတိ့၏နယ်နိမိတ် ကိဖယ် ှ ား ပီးလ င် သတိ့သိေလှာင်ထားသည့် ရိကာများကိသိမ်းယခ့ဲ၏။

ထိတိင်း ိင်ငံ များတွင်ေနထိင်သတိ့အား ငါသည် ွား နင်းသက့ဲသိ့နင်းေချပစ်ခ့ဲ၏။‐ ၁၄

ကမာေပ  ှ ိ တိင်း ိင်ငံတိ့သည်ငှက်သိက် ှ င့် တ၍ ငါသည်ထိ ိင်ငံတိ့၏စည်းစိမ်ဥစာကိ

ငှက်ဥများသဖွယ်လွယ်ကစွာသိမ်းယခ့ဲ ေလ ပီ။ အဘယ်သမ အေတာင်ကိမခတ်၊

ပါးစပ်ကိမဟရဲ ကဟဝါ ကားေလ သည်။ ၁၅ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားက``ပဆိန်သည်

မိမိကိအသံး ပသထက် ကီးြမတ်သည် ဟဆိ ိင်ပါမည်ေလာ။ လသည်လည်းမိမိ

ကိကိင်၍တိက်သထက်အေရးပါအရာ ေရာက်သည်ဟဆိ ိင်ပါမည်ေလာ။ တင်းပတ်

ကလကိကိင်သည်မဟတ်၊ လကတင်းပတ် ကိကိင်သတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည် ယခ အခါဝလင်စွာစားရ ကသတိ့အားအြပစ်

ဒဏ်ခတ်ရန် အနာေရာဂါကပ်ေရာက်ေစေတာ် မလိမ့်မည်။ သတိ့၏ကိယ်ခ ာအတွင်းပိင်း

သည်မီးက့ဲသိ့အဆက်မြပတ်ပေလာင်၍ ေနလိမ့်မည်။‐ ၁၇ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏အလင်းြဖစ်

ေတာ်မ၍ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာဘရားသခင်သည်ဆးပင်အမျိုးမျိုးပါမကျန်

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ တစ်ေန့ချင်း၌ က မ်းေလာင်ေစတတ်ေသာမီးက့ဲသိ့ြဖစ် လိမ့်မည်။‐ ၁၈

ေသေစတတ်ေသာအနာေရာဂါေ ကာင့်လ သည်ဆံးပါးပျက်စီးသွားရသည်နည်းတ

စိမ်းလန်းစိေြပေသာသစ်ေတာများ ှ င့်လယ် ယာများသည်လံးဝပျက် ပန်း၍သွားရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၉

သစ်ပင်များအနည်းငယ်မ သာကျန် ှ ိ ေတာ့မည်ြဖစ်၍ ယင်းတိ့ကိကေလးသငယ်

ပင်လ င်ေရတွက်၍ ကည့် ိင်လိမ့်မည်။ ၂၀ အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ ေန ကသည့်ဣသ

ေရလြပည်သတိ့သည် မိမိတိ့အားလံးနည်း ပါးသတ်သင်ဖျက်ဆီးခ့ဲသည့်လမျိုးကိ အား

မကိးေတာ့မည့်အချိန်ကာလကျေရာက်လာ လိမ့်မည်။ သတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိအမှန်တကယ်

ယံ ကည်ကိးစား ကလိမ့်မည်။‐ ၂၁ ဣသေရလြပည်သအချို ့တိ့သည်လည်း

မိမိတိ့၏တန်ခိးေတာ် ှ င်ဘရားသခင် ၏အထံေတာ်သိ့ြပန်လာ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၂

ယခအခါ၌ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် သမဒရာသဲလံး ှ င့်အမ များေသာ် လည်း

အချို ့သာလ င်အထံေတာ်သိ့ြပန် လာ ကလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်သည်သတိ့

အားသတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်ရန် စီမံထား ပီး ြဖစ်ေပသည်။ သတိ့သည်လည်းယင်းသိ့သတ်

သင်ဖျက်ဆီးြခင်းကိလံးဝခံထိက် က သတည်း။‐ ၂၃ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်မိမိ

မိန့်ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း တစ်ြပည်လံးကိ အမှန်ပင်သတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မ လိမ့်မည်။ ၂၄

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်ဇိအန် မိ ့တွင်ေနထိင် ကသ မိမိတိ့၏လမျိုးေတာ်

အား``အာ ရိအမျိုးသားတိ့သည်အီဂျစ် အမျိုးသားတိ့နည်းတ သင်တိ့အားဖိ ှ ိပ် ကေသာ်လည်း

သင်တိ့သည်သတိ့ကိမ ေကာက် က ှ င့်။‐ ၂၅ သင်တိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ် ပီးေနာက်

မ ကာမီပင်ငါသည်သတိ့အားသတ် သင်ပယ် ှ င်းမည်။‐ ၂၆အန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရားသည်

သရဘေကျာက်အနီးတွင် မိဒျန်အမျိုးသား တိ့အားငါ၏ ှ င်တံ ှ င့် ိက်ဆံးမခ့ဲသည်

နည်းတသတိ့ကိလည်း ိက်ဆံးမမည်။ ငါ သည်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့အားဆင်းရဲ

ဒကေရာက်ေစခ့ဲသည့်နည်းတ သတိ့ကိ လည်းဆင်းရဲဒကေရာက်ေစမည်။‐

၂၇ ထိအချိန်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ ငါသည်သင်တိ့အားအာ ရိအမျိုးသား

တိ့၏လက်မှလွတ်ေြမာက်ေစမည်။ သင်တိ့ ၏ပခံးေပ တွင်ဝန်ထပ်ဝန်ပိးြဖစ်ေတာ့ မည်မဟတ်။

သင်တိ့သည်အလွန်ဝ ဖိး လာေသာေကာင့် သင်တိ့၏ထမ်းပိးများ ကျိုး ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၈ ရန်သများသည်အာရပ် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ ေန က၏။ သတိ့သည်မိဂ န် မိ ့ကိြဖတ်သန်း

၍လာခ့ဲ က၏။ မိမိတိ့၏စားနပ်ရိကာများ ကိမိတ်မတ် မိ ့တွင်ထားခ့ဲ ကေလသည်။‐ ၂၉

သတိ့သည်ေတာင် ကားလမ်းကိြဖတ် ပီး လ င် ေဂဗ မိ ့တွင်စခန်းချလျက်ေန က၏။

ထိအခါရာမ မိ ့သားတိ့သည်ေကာက် လန့် ကကန်လျက် ေ ှ ာလမင်း၏ဌာေနြဖစ်

ေသာဂိဗာ မိ ့မှလတိ့သည်လည်းထွက် ေြပး ကကန်၏။‐ ၃၀ အိ ဂလိမ် မိ ့သ မိ ့သားတိ၊့

ေကးေကာ် က ေလာ့။ အိ လဲ ှ  မိ၊့ ထိေကးေကာ်သံကိနား ေထာင် ကေလာ့။ အာနသတ် မိ ့သ မိ ့သား

တိ၊့ တံ့ြပန်ေြပာ ကား ကေလာ့။‐ ၃၁ မာဒေမန မိ ့သ မိ ့သား ှ င့်ေဂဗိမ် မိ ့သ

မိ ့သားတိ့သည် မိမိတိ့အသက်ေဘးမှ လွတ်ေြမာက်ရန်ထွက်ေြပး ကေလ ပီ။‐ ၃၂

ရန်သတိ့သည်ယေန့ေနာဘ မိ ့တွင် ှ ိ  က ၏။ သတိ့သည်ထိ မိ ့မှေန၍ဇိအန်ေတာင် ှ င့်

ေယ  ှ လင် မိ ့အားလက်သီးဆပ်၍ ြပ က၏။ ၃၃ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်သစ်

ပင်မှခတ်ြဖတ်ချလိက်သည့်သစ်ကိင်းများ သဖွယ် သတိ့အား ပိလဲပျက်စီးေစေတာ်မ

လိမ့်မည်။ သတိ့တွင်မာန်မာနေထာင်လားဆံး၊ အ ကီးြမတ်ဆံးေသာသတိ့ကိခတ်လဲှ

တ်ချေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၃၄ ေတာနက်အတွင်းမှသစ်ပင်တိ့သည်ပဆိန် ဒဏ်ြဖင့်လဲကျရသက့ဲသိ၊့

ေလဗ န်ေတာ မှအဖိးအတန်ဆံးေသာသစ်ပင်များလဲ ကျ ကသက့ဲသိ့သတိ့အားထာဝရ

ဘရားသည် ပိလဲေစေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၁ ဒါဝိဒ်မင်းဆက်သည်ခတ်လဲှသည့်သစ်ပင် ှ င့် တ၏။ သိ့ရာတွင်သစ်ငတ်မှအကိင်းအခက်

များထွက်လာသက့ဲသိ့ ဒါဝိဒ်၏သားေြမး များအထဲမှဘရင်သစ်တစ်ပါးေပ ထွက်

လာလိမ့်မည်။ ၂ သသည်မိမိြပည်သတိ့အားအပ်စိးရန် ဉာဏ်ပညာ၊ အသိပညာ ှ င့်၊

စွမ်းရည်ကိ ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်တန်ခိး အားြဖင့်ရလိမ့်မည်။

သသည်ထာဝရဘရား၏အလိေတာ်ကိသိ၍ ကိယ်ေတာ်ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသလိမ့်မည်။

၃ ကိယ်ေတာ်အားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသမ၌လည်း ေမွ ့ေလျာ်ေပျာ်ပိက်လိမ့်မည်။

သသည်မျက်စိ ှ င့်ြမင်ယံသိ့မဟတ် တစ်ဆင့်စကား ှ င့် ကားယံြဖင့်အဆံး အြဖတ်

ေပးလိမ့်မည်မဟတ်။ ၄ဆင်းရဲသားတိ့အားေြဖာင့်မှန်စွာတရားစီရင်၍ နိမ့်ကျသတိ့၏ရပိင်ခွင့်များကိ

ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်လိမ့်မည်။ သေပးသည့်ရာဇသံြဖင့်ြပည်သတိ့သည် ဒဏ်သင့် ကလိမ့်မည်။

ဆိးညစ်သတိ့သည်လည်း ေသရ ကလိမ့်မည်။ ၅ သသည်မိမိြပည်သတိ့အားမ တေြဖာင့် မတ်စွာ

အပ်စိးလိမ့်မည်။ ၆ ဝံပေလွများသည်သိးတိ့ ှ င့်အတ ေအးချမ်းစွာ ေန ကလိမ့်မည်။

ကျားသစ်များသည်လည်းဆိတ်ငယ်များ ှ င့် အတ အိပ် ကလိမ့်မည်။ ွားသငယ်များ ှ င့်ြခေသ့များ၊

အတတအစာစား ကလျက် သတိ့အားကေလးသငယ်များကထိန်းေကျာင်း လိမ့်မည်။ ၇

ွားမများ ှ င့်ဝက်ဝံမတိ့သည်အတတ အစာစား ကလိမ့်မည်။ သတိ့၏သားငယ်များသည်လည်း

အတတေအးချမ်းစွာေန ကလိမ့်မည်။ ြခေသ့တိ့သည်က ဲ ွားများက့ဲသိ့ြမက်ကိ

စားလိမ့်မည်။ ၈ အကယ်၍ ိ ့စိ့ကေလးသည်ေ မဆိးတွင်းဝ၌ပင် ကစားေစကာမ

ေဘးအ ရာယ်ေရာက်ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ၉ ဘရားသခင်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်

ဇိအန်ေတာင်ေတာ်ေပ ၌ ေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ေစသည့်အရာသိ့မဟတ်

ဆိးညစ်သည့်အရာတစ်စံတစ်ခမ ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။ ပင်လယ်များသည်ေရ ှ င့်ြပည့်လျက်ေနသက့ဲသိ၊့

ထိြပည်ေတာ်သည်လည်းထာဝရဘရားအား သိက မ်းမအသိပညာ ှ င့်ြပည့်ဝ၍ေနလိမ့် မည်။ ၁၀

ဒါဝိဒ်မင်းဆက်မှေပ ထွန်းလာသည့်ဘရင် သည် လမျိုးတကာတိ့အဖိ့အချက်ြပအမှတ်

လကဏာတစ်ရပ်ြဖစ်သည့်အချိန်ကာလကျ ေရာက်လာလိမ့်မည်။ သတိ့သည်သ၏ မိ ့ေတာ်

သိ့လာေရာက်စ ံ း ကလျက် သ့အားဂဏ် ပ ချီးြမင့် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁

ထိေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ ထာဝရဘရားသည် မိမိတန်ခိးေတာ်ကိ

အသံး ပေတာ်မလျက်အာ ရိြပည်၊ အီဂျစ် ြပည်၊ ပါသ ြပည်၊ ဆဒန်ြပည်၊ ဧလံြပည်၊

ဗာဗလန်ြပည်၊ ဟာမတ်ြပည်၊ ပင်လယ်ကမ်း ေြခေဒသများ ှ င့်က န်းများတွင် ကျန် ှ ိ

ေနေသးေသာဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အားမိမိတိ့ဌာေနသိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင် ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၂

မိမိသည်ကဲွလွင့်လျက်ေနေသာဣသေရလ ကိလည်းေကာင်း၊ ြပန့်ကျဲေနေသာယဒလမျိုး တိ့အား

ကမာေြမြပင်အရပ်ေလးမျက် ှ ာမှ ြပန်လည်စသိမ်းလျက်ေနေတာ်မေ ကာင်း ကိလည်းေကာင်း

ေဖာ်ြပရန်ထာဝရဘရား သည်အချက်ြပအလံေတာ်ကိလင့်ထ ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၃

ဣသေရလြပည်သတိ့သည်၊ ယဒြပည်သ တိ့အေပ တွင်ြငူစစိတ် ှ ိ  ကေတာ့မည် မဟတ်။

ယဒြပည်သတိ့သည်လည်းဣသေရ လြပည်သတိ့၏ရန်ဘက်ြဖစ် ကေတာ့မည်

မဟတ်။‐ ၁၄ ထိြပည်သ ှ စ်ရပ်တိ့သည်ပးေပါင်း၍ အေနာက်ဘက် ှ ိ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့

အားတိက်ခိက်၍ အေ ှ ့ြပည်တွင်ေနထိင် ကသတိ့၏ဥစာပစည်းများကိလယ က

လိမ့်မည်။ သတိ့သည်ဧဒံအမျိုးသားများ ှ င့်ေမာဘအမျိုးသားတိ့ကိအ ိင်ရ၍

အမုန်အမျိုးသားတိ့အားလည်းမိမိတိ့ ၏ သဇာခံြဖစ်ေစ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၅

ထာဝရဘရားသည်ေလပကိတိက်ေစ၍ စးအက်ပင်လယ်ေကွ့ ှ င့်ဥဖရတ်ြမစ်တိ့ကိ

ခန်းေြခာက်ေစေတာ်မ ပီးလ င် မည်သမဆိ လမ်းေလာက်ေကျာ်ြဖတ် ိင်သည့်ေချာင်းငယ်
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ကေလးခနစ်ခသာလ င် ကျန် ှ ိ ေစေတာ် မလိမ့်မည်။‐ ၁၆ အီဂျစ်ြပည်မှဣသေရလအမျိုးသားတိ့

ထွက်ခွာလာစဥ်အခါကက့ဲသိ့ပင် အာ ရိ ြပည်တွင်ကျန် ှ ိ ေနေသးသကိယ်ေတာ်၏လ

မျိုးေတာ်ထွက်ခွာရန်အတွက်လမ်းမ ကီး တသွယ်ကိြဖစ်ေပ ေစေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၂ ``အိ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ် ှ င်အား၊ ကန်ေတာ်မျိုးေထာမနာ ပပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ယခင်ကကန်ေတာ်မျိုးအား အမျက်ထွက်ေတာ်မခ့ဲေသာ်လည်း၊

ယခအခါအမျက်ထွက်ေတာ်မမေတာ့ဘဲ ှ စ်သိမ့်မကိေပးေတာ်မပါ ပီ''

ဟ လတိ့သီဆိကးဧ ကမည့်အချိန်ကာလ ေရာက်လာလိမ့်မည်။ ၂

``ဘရားသခင်သည်ငါ၏ကယ်တင် ှ င်ြဖစ် ေတာ်မ၏။ ငါသည်ကိယ်ေတာ်အားေ ကာက်လန့်၍မေနဘဲ

ယံ ကည်ကိးစားမည်။ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားတန်ခိး ှ င့် ခွန်အားကိ ေပးေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ၏ကယ်တင် ှ င်တည်း။ ၃ ေရေကာင်းေရသန့်သည်ေရငတ်သတိ့အား

င်ြပေစသက့ဲသိ့ ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်သည်၊ ကိယ်ေတာ်ကယ်တင်ေတာ်မေသာအခါ

င်လန်းဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။ ၄ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ကမေတာ်မရန်ေတာင်းေလာက် ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမေတာ်တိ့ကိ

လမျိုးတကာတိ့အားေြပာ ကား ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏ ကီးြမတ်ေတာ်မပံကိ

သတိ့အားေြပာ ကား ကေလာ့'' ဟ လတိ့သီဆိကးဧမည့်အချိန်ကာလ ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။ ၅

``ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာ ကီးြမတ်သည့် အမေတာ်တိ့အတွက် ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး

သီဆိ ကေလာ့။ ကမာသကမာသားအေပါင်းတိ့အား ထိသတင်းကိေ ကညာ ကေလာ့။ ၆

ဇိအန် မိ ့သ မိ ့သားအေပါင်းတိ့အား ေကးေကာ်သီဆိေစ ကေလာ့။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

ဘရားသခင်သည် ကီးြမတ်ေတာ်မ၍၊ မိမိလမျိုးေတာ်အလယ်၌ကျိန်းဝပ်ေတာ် မ၏။''

၁၃ ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်ဘရားသခင်ထံေတာ် မှဗာဗလန်ြပည် ှ င့်ပတ်သက်၍အာမတ်၏

သားေဟ ှ ာယခံယရ ှ ိ သည့်ဗျာဒိတ် ေတာ်ြဖစ်၏။ ၂ ေတာင်ကတံးေပ တွင်စစ်အလံကိလင့်

ထ ကေလာ့။ မာန်မာနေထာင်လားသည့် မိ ့ ေတာ်တံခါးတိ့ကိတိက်ခိက်ရန်ဟစ်ေအာ် ကာ

သင်တိ့လက်ကိေြမာက်၍ စစ်သည်တိ့ အားအချက်ေပး ကေလာ့။‐ ၃ ထာဝရဘရားသည်

မိမိအမျက်ေတာ် ှ ေသာသတိ့ကိဒဏ်ခတ်ရန်အတွက် မိမိ၏ ယံ ကည်စိတ်ချဂဏ်ယဝါ ကားထိက်ေသာ

စစ်သည်ေတာ်တိ့ကိေခ ယေတာ်မ ပီ။ ၄ ေတာင်ေပ  ှ ိ လအပ် ကီး၏အသံကိနား ေထာင် ကေလာ့။

ထိအသံသည်လမျိုးတကာ တိ့စ ံ းေန ကေသာအသံြဖစ်၏။ ဗိလ်ေြခ တိ့၏အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

မိမိ၏စစ် သည်ေတာ်တိ့ကိတိက်ပဲွဝင်ေစရန်အတွက် အသင့်ြပင်ဆင်လျက်ေနေတာ်မ၏။‐

၅ သတိ့သည်ကမာအစွန်အဖျား ှ ိ ရပ်ေဝး ိင်ငံများမှ လာေရာက် ကလိမ့်မည်။ ထာဝရ

ဘရားသည်အမျက်ထွက်ေတာ်မသြဖင့် လက်နက်ြဖင့် ိင်ငံတစ်ခလံးကိသတ်သင်

ဖျက်ဆီးပစ်ရန် ကလာေတာ်မေပအ့ံ။ ၆ အန တန်ခိး ှ င်သည်ေဘးအ ရာယ်ဆိးကိ

သက်ေရာက်ေစေတာ်မမည့်ေန့ရက်ကာလ တည်းဟေသာ ထာဝရဘရားတရားစီရင်

ေတာ်မရာေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာ ရဦးမည်။ ေဝဒနာခံစားလျက်ငိေ ကး ြမည်တမ်း ကေလာ့။‐

၇ လအေပါင်းတိ့၏လက်သည် ံ ့နဲ့၍ေနလိမ့် မည်။ ထိသတိ့သည်သတိေကာင်၍ေနလိမ့်

မည်။‐ ၈ သတိ့အားလံးပင်ထိတ်လန့်တန်လပ်လျက် သားဖွားေသာအမျိုးသမီးက့ဲသိ့ြပင်းြပ

စွာေဝဒနာခံရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည် အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်

ေကာက်စိတ် ှ င့် ကည့် ကလိမ့်မည်။ သတိ့ ၏မျက် ှ ာများသည်လည်း ှ က်ေသွးသန်း

လျက်ေနလိမ့်မည်။‐ ၉ သနား ှ ာတာမကင်းမ့ဲသည့်ေဒါသအမျက်

ေတာ်ဒဏ်ကိခံရ ကမည့်ေနရက်ကာလတည်း ဟေသာ ထာဝရဘရားတရားစီရင်ေတာ်မ

ရာေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာလိမ့်မည်။ ကမာ ေြမ ကီးသည်လသဆိတ်ညံရာြဖစ်လျက်

ေနလိမ့်မည်။ အြပစ်ကးလွန်သမှန်သမ သည်လည်းသတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းကိခံ ရကလိမ့်မည်။‐

၁၀ ကယ်နကတ်အေပါင်းတိ့သည်မေတာက်ဘဲ ေနလိမ့်မည်။ ေနထွက်လာေသာအခါေမှာင်

လျက်ေနလိမ့်မည်။ လသည်လည်းအလင်း ေရာင်ကိေပးလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၁

ထာဝရဘရားက``ငါသည်ေဘးအ ရာယ် ဆိးကိကမာေြမေပ သိ့သက်ေရာက်ေစ၍

သ ယတ်မာတိ့အားမိမိတိ့၏အြပစ်များ အတွက်အြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။ ငါသည်မာန်

မာန ကီးသမှန်သမ ကိ တ်ချ၍ စိတ် ကီးဝင်ကာရက်စက် ကမ်း ကတ်သ

အေပါင်းအားအြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။‐ ၁၂ အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ သတိ့သည် ေ

ထက်လည်းေကာင်း ှ ားလိမ့်မည်။‐ ၁၃ အန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရားသည်

အမျက်ေတာ်ကိြပေတာ်မေသာအခါ မိး ေကာင်းကင်သည်တန်လပ်၍ကမာေြမ ကီး

သည်လည်းတည်ေနရာမှေ ွ ့လျားသွား လိမ့်မည်။ ၁၄ မဆိးတိ့၏ေဘးမှကစင့်ကလျားထွက်ေြပး

ကသည့်ဒရယ်များက့ဲသိ၊့ ထိန်းေကျာင်းသမ ှ ိ သည့်သိးများက့ဲသိ့ ဗာဗလန်ြပည်တွင်ေနထိင်

သလမျိုးြခားတိ့သည် မိမိတိ့၏ေနရင်း ြပည်သိ့ြပန်ေြပး ကလိမ့်မည်။‐ ၁၅

သတိ့အထဲမှအဖမ်းခံရသတိ့သည် ားြဖင့်ထိးသတ်ြခင်းကိခံ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၆

သတိ့သည်ခိကိးရာမ့ဲေငးလျက် ကည့်ေန စဥ် သတိ့၏ ိ ့စိ့ကေလးများသည်ေဆာင့်ဖွပ်

၍ အသတ်ခံရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့၏အိမ်များ မှာအလအယက်ခံရ၍ သတိ့၏ဇနီးများ

သည်မဒိန်းအကျင့်ခံရ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၇ထာဝရဘရားက``ငါသည်ေမဒိအမျိုး

သားတိ့အား ဗာဗလန်ြပည်ကိတိက်ခိက် ရန်လံ့ေဆာ်လျက် ှ ိ ၏။ သတိ့သည်ေငွကိ

ပမာဏမ ပ။ ေ ကိလည်းမမက်ေမာ။‐ ၁၈ မိမိတိ့၏ေလးြမားများြဖင့်လငယ်လ ွယ် တိ့ကိ

ပစ်ခတ်သတ်ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည် ိ ့စိ့သငယ်များအားက ဏာြပလိမ့်မည် မဟတ်။

ကေလးသငယ်တိ့ကိလည်းသနား လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၉ ဗာဗလန် မိ ့သည် မိ ့တကာတိ့တွင်အလှဆံး

ြဖစ်၍ မိ ့သ မိ ့သားတိ့ဂဏ်ယဝါ ကားရာ ြဖစ်ေပသည်။ သိ့ရာတွင်ငါထာဝရဘရားသည်

ေသာဒံ ှ င့်ေဂါေမာရ မိ ့တိ့ကိ ပခ့ဲသည်နည်း တဗာဗလန် မိ ့ကိလည်းပျက်သဥ်းေစမည်။‐

၂၀ ထိ မိ ့တွင်အဘယ်အခါ၌မ လတိ့ေနထိင် ရကလိမ့်မည်မဟတ်။ အဘယ်အာရပ်အမျိုး

သားခရီးသည်မ လည်းတဲထိးတည်းခိရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ အဘယ်သိးထိန်းမ

လည်းထိအရပ်တွင်မိမိ၏သိးအပ်ကိထိန်း ေကျာင်းရလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၁

ထိအရပ်သည်ေတာတိရစာန်များကျက်စားရာ ေနရာ၊ ဇီးကွက်များအသိက်လပ်ရာြဖစ်လိမ့်မည်။

ယင်းအရပ်တွင်ငှက်ကလားအတ်များေန၍ ေတာ ဆိတ်များသည်လည်း အေဆာက်အဦးပျက်များ

၏အ ကိအ ကားတွင်ခန်ေပါက်ြမူးတး က လိမ့်မည်။‐ ၂၂ ေမ ာ်စင်များ ှ င့်နန်းေတာ်အေဆာက်အဦး

များသည်ေတာေခွး ှ င့်ေခွးအများေဟာင် က သည့်အသံြဖင့် ပ့ဲတင်ထပ်လျက်ေနလိမ့်မည်။

ဗာဗလန် မိ ့အြပစ်ဒဏ်သင့်မည့်ေန့ရက်ကာ လေရာက် ှ ိ လာေလ ပီ။ ထိ မိ ့တည် ှ ိ မည့်

ေန့ရက်ကာလသည်လည်းဆံးခန်းတိင် ေရာက်လ ပီ။

၁၄ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့အား တစ်ဖန်က ဏာသက်

ေတာ်မြပန်၏။ မိမိပိင်ဆိင်သများအြဖစ်ြဖင့် ေ ွးချယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်သည်သ တိ့အားမိမိတိ့ေနရင်းြပည်၌ြပန်လည်ေန ထိင်ခွင့် ပေတာ်မလိမ့်မည်။

လမျိုးြခားများ သည်သတိ့ ှ င့်အတလာေရာက်ေနထိင် ကလိမ့်မည်။‐ ၂

လမျိုးတကာတိ့သည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား ထာဝရဘရားေပးသနား

ေတာ်မေသာြပည်ေတာ်သိ့ြပန်လာ ိင် က ေစရန်ကညီမစ ကလိမ့်မည်။ ထိြပည်၌

လမျိုးြခားတိ့သည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အားကန်များက့ဲသိ့အေစခံ ကလိမ့်မည်။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အားဖမ်းဆီးချုပ်ေ ှ ာင်သတိ့သည် ယခ အခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဖမ်း

ဆီးချုပ်ေ ှ ာင်ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။ ဣသေရလြပည်သတိ့သည်လည်းအခါ တစ်ပါးကမိမိတိ့အား

ဖိ ှ ိပ်ချုပ်ချယ် ခ့ဲသတိ့ကိအပ်စိးရ ကလိမ့်မည်။ ၃ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့အား မိမိတိ့ခံစားရေသာေဝဒနာ ှ င့်ဆင်းရဲဒကများမှလည်းေကာင်း၊ အလပ်

ကမ်းလပ်ကိင်ရမမှလည်းေကာင်းသက် သာခွင့်ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၄

ဤသိ့ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအခါ၌ သတိ့သည်ဗာဗလန်ဘရင်အားြပက်ရယ် ပကာ၊

``ရက်စက် ကမ်း ကတ်ေသာမင်းသည်ကျဆံး ေလ ပီ။ သသည်ေနာက်တစ်ဖန်အဘယ်သကိ

မ ဖိ ှ ိပ်ချုပ်ချယ်ရေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၅ ြပည်သတိ့အားအမျက်ေဒါသ ှ င့်ဖိ ှ ိပ်ချုပ်

ချယ်ကာ၊ မိမိ ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်သည့်လမျိုး တိ့အားလည်း အဆက်မြပတ် ှ င်းဆဲ ှ ိပ်

စက်တတ်သမင်းဆိးမင်းညစ်များ၏တန်ခိး အာဏာကိထာဝရဘရားပျက်သဥ်းေစ ေတာ်မ ပီ။‐ ၇

ဤအခါကျမှကမာတစ်ခလံးသည် ငိမ် သက်ေအးချမ်းလျက်လအေပါင်းတိ့သည်

လည်း င်ြပစွာသီချင်းဆိရ က၏။‐ ၈ ေလဗ န်ေတာမှထင်း းပင်များ ှ င့်အာရစ် ပင်(သစ်ကတိး)

တိ့ကသင်ကျဆံး ပီြဖစ် ၍ငါတိ့အားခတ်လဲှမည့်သမ ှ ိ ေတာ့ဟ ဆိ၍ဗာဗလန်ဘရင်ကျဆံးမအတွက်

င်လန်းဝမ်းေြမာက် ကကန်၏။ ၉ ``မရဏ ိင်ငံသည် ဗာဗလန်ဘရင်အား ကိ

ဆိလက်ခံရန်အသင့်ြပင်ဆင်လျက်ေန၏။ ကမာ ေြမ ကီးေပ တွင် ှ ိ စဥ်အခါကတန်ခိး ကီး

မားခ့ဲသတိ့၏နာမ်ဝိညာဥ်များသည် လပ် ှ ား သွားလာလျက်ေန က၏။ ဘရင်တိ့၏ဝိညာဥ်

များသည်လည်း မိမိတိ့ရာဇပလင်များမှ တက်ကလျက်ေန က၏။‐ (Sheol h7585) ၁၀

သတိ့အားလံးကဗာဗလန်ဘရင်အား`သင် သည်ယခအခါ၊ ငါတိ့က့ဲသိ့ချည့်နဲ့လျက်ေန ပါ ပီတကား၊

ငါတိ့လစတွင်အပါအဝင် ြဖစ်ေလ ပီတကား။‐ ၁၁ အခါတစ်ပါးကသင်သည်ေစာင်းသံများ

ြဖင့်ဂဏ် ပေဖျာ်ေြဖြခင်းကိခံခ့ဲရေသာ် လည်း ယခအခါမရဏ ိင်ငံသိ့ေရာက် ှ ိ

ေနပါ ပီတကား။ ေလာက်ေကာင်များကိအိပ် ရာလပ်၍လဲေလျာင်းကာတီေကာင်များကိ

ေစာင်လပ်၍ ခံရေလ ပီတကား' ဟဟစ် ေအာ်ေြပာဆိ က၏။'' (Sheol h7585) ၁၂ အိ

နံနက်အ ဏ်၏သား၊ ဗာဗလန်ဘရင်၊ ထွန်း လင်းေတာက်ပသည့်မိးေသာက် ကယ်၊ သင်သည်

မိးေကာင်းကင်မှ ပတ်ကျရေလ ပီ။ အတိတ် ကာလကသင်သည်လမျိုးတကာကိ ှ ိမ်
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နင်းခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌ေြမ ေပ သိ့ပစ်ချြခင်းကိခံရေလ ပီ။‐ ၁၃

သင်သည်မိးေကာင်းကင်သိ့အေရာက်တက်၍ အြမင့်ဆံးေသာ ကယ်များ၏အထက်တွင်

မိမိ၏ရာဇပလင်ကိတည်ထားရန်သံ ိ ာန် ပခ့ဲ၏။ သင်သည်နတ်ဘရားတိ့စေဝးရာ

ေြမာက်အရပ် ှ ိ ေတာင်ေတာ်ေပ တွင်ဘရင် တစ်ပါးပီပီထိင်ေနရလိမ့်မည်ဟထင်မှတ် ခ့ဲ၏။‐ ၁၄

``ငါသည်မိးတိမ်များေပ သိ့တက်၍အန တန်ခိး ှ င် ှ င့်တေအာင် ပမည်'' ဟဆင့်ဆိ ခ့ဲ၏။‐ ၁၅

သိ့ရာတွင်ထိသိ့ြဖစ်မည့်အစားသင်သည် မရဏ ိင်ငံတွင်အနက် ိင်းဆံးေသာအရပ်

သိ့ေရာက် ှ ိ လျက်ေနရ၏။ (Sheol h7585) ၁၆ သေသတိ့သည်သင့်ကိအေကာင်သားေငး၍

ကည့်ေန ကလိမ့်မည်။ သတိ့က``ကမာကိတန် လပ်ေစ၍တိင်း ိင်ငံတိ့ကိေချာက်ချားေစ

ေသာသကားဤသပင်ေလာ။‐ ၁၇ မိ ့များကိပျက် ပန်းေစ၍ကမာေလာက ကိ

သဲက ာရြဖစ်ေစသကားဤသပင်ေလာ။ အကျဥ်းသမားတိ့ကိအစဥ်ချုပ်ေ ှ ာင်ထား ကာ

မိမိတိ့ေနရပ်သိ့ြပန်၍မလတ်ဘဲေန သကားဤသပင်ေလာ'' ဟေမးြမန်း က လိမ့်မည်။ ၁၈

ကမာေြမေပ  ှ ိ ဘရင်အေပါင်းတိ့သည် မိမိ တိ့၏လှပေသာသချုင်းများတွင်လဲေလျာင်း

လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၁၉ သိ့ရာတွင်သင့်မှာမသချုင်းမ ှ ိ။ ပပ်ပျက်ေစ

ရန်သင်၏အေလာင်းကိစွန့်ပစ်ထားလိက် က ေလ ပီ။ ထိအေလာင်းသည်တိက်ပဲွတွင်ကျ

ဆံးသည့်အေသေကာင်များ ှ င့်ဖံးလျက်၊ ား ှ င့်ထိးေဖာက်ခံရ၍ေကျာက်တွင်းထဲ

သိ့ပစ်ချေကျာ်နင်းြခင်းကိခံရ၏။‐ ၂၀ သင်သည်မိမိ၏တိင်းြပည်ကိပျက် ပန်းေစ၍

ကိယ့်ြပည်သတိ့ကိသတ်ြဖတ်ပစ်သည်ြဖစ်၍ အြခားဘရင်များက့ဲသိ့သ ဂဟ်ြခင်းကိ

ခံရလိမ့်မည်မဟတ်။ သင်၏ဆိးညစ်ေသာ အမျိုးအ ွယ်ဝင်တိ့သည်လည်း တစ်ဦးတစ်

ေယာက်မ အသက်မေသဘဲကျန်ရစ်လိမ့် မည်မဟတ်။‐ ၂၁ ဘိးေဘးတိ့၏အြပစ်ေကာင့်သားတိ့အား

ကွပ် မျက်မကိအစ ပ ကေစ။ ဤဘရင်၏သား ေြမးတိ့အနက်အဘယ်သမ ကမာေြမေပ

တွင်အပ်စိးခွင့်ကိရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ၂၂ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါသည်

ဗာဗလန် မိ ့ကိတိက်ခိက်၍ပျက်စီးယိယွင်း ေစမည်။ ထိ မိ ့တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့ကိ

ဖျက်ဆီးပစ်မည်။ ကေလးသငယ်များပင်လ င် အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၃

ငါသည်ဗာဗလန် မိ ့ကိ ွန်ေပျာင်းြဖစ်ေစ ၍၊ ဇီးကွက်တိ့သည်ထိအရပ်တွင်ေန ကလိမ့် မည်။

ငါသည်တံြမက်လှည်းသက့ဲသိ့ဗာဗလန် မိ ့မှ ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့ကိသတ်သင် ပယ် ှ င်းမည်။

ဤကားအန တန်ခိး ှ င်ငါ ထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကားပင် ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၄ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားကကျိန် ဆိလျက်``ငါအ ကံအစည် ပထားသည့်

အမအရာတိ့သည်ြဖစ်ပျက် ကလိမ့်မည်။ သ ိ ာန်ချမှတ်ထားသည့်အတိင်းြဖစ်ပျက် ရကလိမ့်မည်။‐

၂၅ ငါသည်မိမိ၏ဣသေရလြပည်ေတာ်တွင် အာ ရိအမျိုးသားတိ့အားသတ်သင်ဖျက်

ဆီး၍၊ ငါ၏ေတာင် ိးများအေပ တွင်သ တိ့ကိေြခ ှ င့်ေကျာ်နင်းပစ်မည်။ ငါ၏လမျိုး

ေတာ်အား သတိ့ထမ်းရ ကသည့်ထမ်းပိး ှ င့်ဒကဝန်ထပ်များမှလွတ်ေြမာက်ေစမည်။‐ ၂၆

ဤကားကမာေလာကအတွက်ငါ၏အ ကံ အစည်ေတာ်ပင်ြဖစ်၍၊ ငါသည်လမျိုးတကာ

တိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်ရန်လက်ေတာ်ကိချိန် ွယ်လျက်ထားသတည်း'' ဟမိန့် ကားေတာ် မ၏။‐ ၂၇

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည် ဤ အတိင်း ပေတာ်မရန်သ ိ ာန်ချမှတ်ေတာ်

မေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်လည်း အြပစ်ဒဏ် ခတ်ရန်လက်ေတာ်ကိချိန် ွယ်လျက်ထား

ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်အားအဘယ်သမ ဆီးတား ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။ ၂၈

ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်အာခတ်မင်းနတ် ွာ စံသည့် ှ စ်၌ြပန် ကားေသာဗျာဒိတ်ေတာ် ြဖစ်၏။ ၂၉ အိ

ဖိလိတိအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့အား ိက် ှက်သည့်တတ်သည်ကျိုး၍သွား ပီြဖစ်ေသာ်

လည်းသင်တိ့ဝမ်းေြမာက် ကရန်အေကာင်း မ ှ ိ။ ေ မတစ်ေကာင်ေသေသာအခါထိေ မ

ထက်ဆိးသည့်အြခားေ မတစ်ေကာင်ေပါက် ၍လာလိမ့်မည်။ ေ မဥမှအဆိပ်ြပင်းေသာ

နဂါးပျံေပါက်ဖွားလာတတ်ပါသည် တကား။‐ ၃၀ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ် ထဲမှ

ဆင်းရဲ ွမ်းပါးသတိ့ကိ သိးထိန်းသဖွယ် ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၍ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာေနေစ

ေတာ်မလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့မကား ေကာက်မက်ဖွယ်ရာငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်း

ေဘးဆိက်ေရာက်ေစေတာ်မမည်ြဖစ်၍ သင်တိ့ တစ်စံတစ်ေယာက်မ အသက်မေသဘဲကျန်

ှ ိ ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ၃၁ အိ ဖိလိတိ မိ ့အေပါင်းတိ၊့ ညည်းတွားြမည်

တမ်းလျက်အကအညီေအာ်ဟစ်ေတာင်းခံ ကေလာ့။ သင်တိ့အားလံးပင်ထိတ်လန့်တန်

လပ်လျက် ှ ိ ေန ကေလာ့။ သရဲေဘာေကာင် သတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မပါသည့်တပ်

မေတာ် ကီးတစ်ခသည်ဖတ်တေထာင်း ေထာင်း ှ င့်ေြမာက်အရပ်မှချီတက်လာေန၏။

၃၂ ဖိလိတိြပည်မှေရာက် ှ ိ လာေသာသံတမန် တိ့အား ငါတိ့အဘယ်သိ့ြပန် ကားရပါ

မည်နည်း။ ထာဝရဘရားသည်ဇိအန် မိ ့ ကိတည်ေတာ်မ ပီြဖစ်၍ ထိ မိ ့တွင်ကိယ်

ေတာ်၏ဒကသည်လစသည်ေဘးမ့ဲလံ ခံ မကိရ ှ ိ  ကေတာ့မည်ြဖစ်ေ ကာင်း သတိ့

အားငါတိ့ေြပာကားကကန်အ့ံ။

၁၅ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်ေမာဘြပည် ှ င့် သက် ဆိင်ေသာဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၏။

အာရ မိ ့ ှ င့်၊ ကိရ မိ ့တိ့သည်တစ်ညဥ့်ချင်း ၌ပျက် ပန်း၍သွားရ ကေလသည်။ ေမာဘ

ြပည်သည်လည်းဆိတ် ငိမ်လျက်ေန၏။‐ ၂ ဒိဘန် မိ ့သားတိ့သည် ပ်တကိးကွယ်ရာ ဌာနသိ့

သွားေရာက်ငိေ ကးရန်ေတာင်ေပ သိ့ တက် က၏။ ေမာဘြပည်သတိ့သည်လည်း

ေနေဗာ မိ ့ ှ င့်ေမဒဘ မိ ့အတွက်ဝမ်းနည်း သြဖင့်ေအာ်ဟစ်ငိေ ကး ကကန်၏။ သတိ့

သည်ဝမ်းနည်းြခင်းအထိမ်းအမှတ်ြဖင့် ဆံပင် ှ င့် မတ်ဆိတ်များကိရိတ်ပစ် ကေလ သည်။‐ ၃

လမ်းများေပ  ှ ိ လတိ့သည်ေလာ်ေတကိ ဝတ်ထား က၏။ ေြမကွက်လပ်များ ှ င့်အိမ်

ေခါင်မိးများအေပ ၌လည်းဝမ်းနည်း ေကကဲွမကိြပ၍ငိေ ကး က၏။‐ ၄

ေဟ ှ ဘန် ှ င့်ဧလာေလ မိ ့သ မိ ့သားတိ့ သည်ေအာ်ဟစ်ငိေ ကး ကရာ သတိ့ငိေ ကး

သံကိယာဟတ် မိ ့တိင်ေအာင် ကားရသြဖင့် ေမာဘစစ်သရဲများပင်လ င်တန်လပ်ေချာက်

ချားကာေကာက်စိတ်ဝင်၍လာကန်၏။‐ ၅ ငါသည်ေမာဘြပည်အတွက်ငိေကး၏။ ြပည်

သတိ့သည်ေဇာရ မိ ့ဧဂလတ် ှ လိ ှ ိ ယ အထိထွက်ေြပး က၏။ အချို ့ေသာသတိ့ သည်မျက်ရည်ကျလျက်

လဟိတ်ေတာင်လမ်း အတိင်းတက်သွား က၏။ အချို ့တိ့ကမ ဝမ်းနည်းေအာ်ဟစ်ငိေ ကးကာ

ေဟာရနိမ် မိ ့သိ့ထွက်ေြပး ကကန်၏။‐ ၆ နိမရိမ်ေချာင်းသည်ခန်းေြခာက်လျက် ေချာင်းနံ

ေဘး ှ ိ ြမက်တိ့သည်လည်းေြခာက်ေသွ့ခ့ဲ ပီ ြဖစ်၍စိမ်းစိေနသည့်အရာတစ်စံတစ်ခ

မ မကျန်မ ှ ိ ေတာ့ေပ။‐ ၇ လတိ့သည်မိမိတိ့၏ပစည်းဥစာ ှ ိ သမ ကိ ယ၍

မိးမခပင်ချိုင့်ဝှမ်းကိြဖတ်ေကျာ်ထွက် ေြပးရန် ကိးစား က၏။‐ ၈ ေမာဘြပည်၊ နယ်စပ်အ ှ ံ ့အြပားတွင်ငိ

ေကးြမည်တမ်းသံကိ ကားရက၏။ ထိ အသံကိဧဂလိမ် မိ ့ ှ င့်ေဗရဧလိမ် မိ ့ မှပင် ကားရ ကေလသည်။‐

၉ ဒိဘန် မိ ့၌ြမစ်ေရသည်ေသွးများြဖင့်နီ ြမန်းလျက် ှ ိ ၏။ ဘရားသခင်သည်လည်း

ထိ မိ ့မှလတိ့သည်ပိမိဆိး ွားသည့်ေဘး အ ရာယ်ကိစီမံထားေတာ်မေလ ပီ။ ေမာဘ

ြပည်တွင် ကင်းကျန်ေနသမှန်သမ သည် ထိအရပ်တွင်ရက်စက် ကမ်း ကတ်စွာ

အသတ်အြဖတ်ခံရကလိမ့်မည်။

၁၆
သဲက ာရ ှ ိ ေသလ မိ ့မှေမာဘအမျိုးသား တိ့သည် ဇိအန်ေတာင်၏သမီးထံသိ့သိးတစ်

ေကာင်ကိလက်ေဆာင်ပဏာအြဖစ်ေပးပိ့လိက် က၏။‐ ၂

သတိ့သည်အာ န်ြမစ်ကမ်းေပ တွင်ေစာင့် ဆိင်းလျက်ေနစဥ် အသိက်ကိစွန့်ခွာခ့ဲရသည့် ငှက်များက့ဲသိ့

ေြခဦးတည့်ရာေခါက်တံ့ ေခါက်ြပန်သွားလာလျက်ေန က၏။ ၃သတိ့ကယဒြပည်သတိ့အား``ငါတိ့ကိ

အ ကံေပး ကပါ။ ငါတိ့သည်စစ်ေြပးဒက သည်များြဖစ်ပါ၏။ မွန်းတည့်ချိန်၌ေအးြမ

ေသာသစ်ပင်၏အရိပ်က့ဲသိ့ သင်တိ့သည်ငါ တိ့အားအကာအကွယ်ေပး ကပါ။ အဘယ်

သမ  ှ ာ၍မေတွ့ေစရန်ငါတိ့အားဝှက် ထား ကပါ။‐ ၄ သင်တိ့၏ြပည်တွင်ေနခွင့် ပ ကပါ။ ငါတိ့

ကိသတ်သင်ဖျက်ဆီးလိသတိ့၏ေဘးမှ ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက် ကပါ'' ဟေမာဘ

ြပည်သတိ့ေြပာ ကား က၏။ (ဖိ ှ ိပ်ချုပ်ချယ်မ ှ င့်သတ်သင်ဖျက်ဆီးမ တိ့သည်ပေပျာက်၍သွားလိမ့်မည်။

တိင်းြပည် ကိပျက် ပန်းေစေသာသတိ့သည်လည်း ှ ိ ကေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၅

ထိအခါဒါဝိဒ်၏သားေြမးတစ်ဦးတည်း နန်းတက်၍ြပည်သတိ့အားသစာ၊ ေမတာ ှ င့် အပ်စိးလိမ့်မည်။

သသည်မှန်ရာကိ ပရန် လက်ေ ှ းလိမ့်မည်မဟတ်။ တရားသြဖင့် စီရင်ဆံးြဖတ်ေပးလိမ့်မည်။) ၆

ယဒြပည်သတိ့က``ေမာဘြပည်သတိ့သည် အဘယ်မ မာန်မာန ကီး ကေကာင်းကိငါ

တိ့ ကားရ ကေလ ပီ။ သတိ့သည်ေမာက်မာ ေထာင်လားလျက်မိမိတိ့ကိယ်ကိအထင် ကီး

လျက်ေနခ့ဲ ကေသာ်လည်း သတိ့ဝါ ကားမ များသည်အချည်း ှ ီးသာြဖစ်ေ ကာင်းကိ

ငါတိ့သိပါ၏'' ဟဆိ က၏။ ၇ ေမာဘြပည်သတိ့သည်မိမိတိ့ခံရသည့်

ဆင်းရဲဒကများအတွက်ငိယိ ကလိမ့်မည်။ ကိရဟရက် မိ ့တွင်မိမိတိ့စားခ့ဲရဖး

သည့်ေကာင်းေသာအစားအစာများကိ ြပန်လည်သတိရေသာအခါသတိ့အား လံးပင်ငိယိ ကလိမ့်မည်။

စိတ်ပျက်အား ငယ်လျက်ေန ကလိမ့်မည်။‐ ၈ ေဟ ှ ဘန် မိ ့အနီး ှ ိ လယ်ယာများ ှ င့်စိ

ဗမာစပျစ်ဥယျာဥ်များသည်ပျက် ပန်း၍ သွား က၏။ လမျိုးြခားမင်းအေပါင်းတိ့သည်

ထိစပျစ်ဥယျာဥ်တိ့မှထွက်ေသာစပျစ်ရည် များြဖင့်မးယစ်ေနခ့ဲ ကဖး၏။ အခါတစ်

ပါးကစပျစ် ွယ်များသည် အေ ှ ့ဘက်သိ့ ယာဇာ မိ ့ ှ င့်သဲက ာရတိင်ေအာင်လည်း ေကာင်း၊

အေနာက်ဘက်သိ့ပင်လယ်ေသတစ် ဘက်ကမ်းတိင်ေအာင်လည်းေကာင်းေရာက် ှ ိ ခ့ဲ က၏။‐ ၉

ယခအခါငါသည်ယာဇာ မိ ့အတွက်ငိ ယိမိသက့ဲသိ့ စိဗမာစပျစ်ပင်များအတွက် လည်းငိယိမိပါ၏။

လတိ့ဝမ်းေြမာက်စွာစ သိမ်းရန်အသီးအ ှ ံ များမ ှ ိ ေတာ့သြဖင့် ငါသည်ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့်ဧလာေလ မိ ့

တိ့အတွက်မျက်ရည်ကျပါ၏။‐ ၁၀ ယခအခါေြမ သဇာေကာင်းသည့်လယ်များ တွင်

ဝမ်းေြမာက် င်လန်းသမ ှ ိ။ စပျစ်ဥယျာဥ် များ၌ေ ကးေကာ်သီဆိသမ ှ ိ။ စပျစ်သီး

များကိနယ်၍စပျစ်ရည်လပ်သလည်းမ ှ ိ ေတာ့ေပ။ ေပျာ် င်စွာေ ကးေကာ်မများသည်

ဆိတ်သဥ်းခ့ဲေလ ပီ။‐ ၁၁ ငါသည်ေမာဘြပည်အတွက်စိတ် ိးငယ် လျက်၊
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ကိရဟရက် မိ ့အတွက်ဝမ်းနည်း လျက်ညည်း မိပါ၏။‐ ၁၂ ေမာဘြပည်သတိ့သည်ဆေတာင်းပတနာ

ပရန်အပင်ပန်းခံကာ ပ်တကိးကွယ်ရာ ဌာနများ ှ င့် ဝတ်ေကျာင်းများသိ့သွားေရာက်

ကေသာ်လည်းအဘယ်သိ့မ အကျိုး ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၃ ဤဗျာဒိတ်ေတာ်ကားေမာဘြပည် ှ င့်ပတ်

သက်၍ေစာေစာပိင်းက ထာဝရဘရားေပး ေတာ်မခ့ဲေသာဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၁၄

ယခအခါထာဝရဘရားက``သံး ှ စ်တိ တိ ှ ိ ေသာအခါ ေမာဘြပည်၏စည်းစိမ်ဥစာ

များသည်ကွယ်ေပျာက်သွားလိမ့်မည်။ ေြမာက် ြမားစွာေသာြပည်သတိ့အနက်မှလ အနည်းငယ်သာလ င်

အသက်မေသဘဲ ကျန် ှ ိ လိမ့်မည်။ သတိ့သည်လည်းအားအင် ချည့်နဲ့၍ေနလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၇ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်ဒမာသက် မိ ့ ှ င့် သက်ဆိင်ေသာဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၏။

ထာဝရဘရားက``ဒမာသက် မိ ့သည် မိ ့ အြဖစ် ှ င့်ရပ်တည်ေနေတာ့မည်မဟတ်။

ယိ ယွင်းပျက်စီးေနသည့်အေဆာက်အဦးစ သာလ င်ြဖစ်ေပေတာ့အ့ံ။‐ ၂

ရိ မိ ့များသည်လည်းထာဝစဥ်လသ ဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိ မိ ့တိ့သည်သိး

များ ှ င့်က ဲ ွားများ၏စားကျက်ြဖစ်လိမ့် မည်။ ထိတိရစာန်တိ့အားေမာင်းထတ်မည့်သ

ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၃ဣသေရလြပည်သည်ရန်သတိ့အားခခံ ိင်စွမ်းကင်းမ့ဲလျက်ေနလိမ့်မည်။

ဒမာသက် မိ ့သည်လည်းလွတ်လပ်ေရးဆံး ံ း၍သွား လိမ့်မည်။ အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ ေနသ

ရိအမျိုးသားတိ့သည် ဣသေရလအမျိုး သားတိ့နည်းတအသေရပျက်ရ ကလိမ့်

မည်။ ဤကားအန တန်ခိး ှ င်၊ ငါထာဝရ ဘရား မက်ဟသည်စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်

ေတာ်မ၏။ ၄ ထာဝရဘရားက``ဣသေရလြပည်၏ ဘန်းအသေရေမှးမိှန်ရာေန့ရက်ကာလ

ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။ ထိြပည်သည်ကယ် ဝချမ်းသာရာမှဆင်းရဲ ွမ်းပါး၍သွား လိမ့်မည်။‐ ၅

ဣသေရလြပည်သည်အသီးအ ှ ံ များရိတ် သိမ်းထားသည့်လယ်ကွက်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

အကန်အစင်ေကာက်သင်းေကာက်ထားသည့် ေရဖိမ်ချိုင့်ဝှမ်းမှ လယ်ယာက့ဲသိ့လည်း

ေကာင်း ပတ် ပတ် ပန်း၍ေနေပလိမ့်မည်။‐ ၆ လအနည်းငယ်သာလ င်အသက်မေသဘဲ

ကျန် ှ ိ ခါ ဣသေရလသည်လည်းအသီးများ ကိအကန်အစင်ဆွတ်ခး ပီးေနာက် အပင်

ထိပ်ဖျားတွင် ှ စ်လံးသံးလံး ှ င့်အကိင်းများ တွင် ေလးငါးလံးမ သာကျန် ှ ိ သည့်သံလွင်

ပင် ှ င့်တလိမ့်မည်။ ဤကားအန တန်ခိး ှ င် ငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား

ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ထိေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ၊

လတိ့သည်မိမိတိ့အားကမေတာ်မရန် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ သန့် ှ င်းေတာ်

မေသာဘရားသခင်တည်းဟေသာဖန်ဆင်း ေတာ်မ ှ င်ကိဖးေြမာ် ကလိမ့်မည်။‐ ၈

သတိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်တိင် ပလပ်ထားသည့် ယဇ်ပလင်များကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ အာ ှ ရ

နတ်သမီးအားဝတ် ပကိးကွယ်ရန် မိမိလက် စွမ်းလက်စတံခွန်တိင်များ ှ င့်နံ့သာေပါင်း

မီး ိ ့ရာယဇ်ပလင်များကိလည်းေကာင်း ယံ ကည်ကိးစား ကေတာ့မည်မဟတ်။ ၉

ထိေန့ရက်ကျေရာက်လာေသာအခါ၊ အခိင် အမာတံတိင်းကာရံထားသည့် မိ ့များသည်

ဟိဝိ ှ င့်အာေမာရိအမျိုးသားတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားများထံမှထွက်ေြပး ရာတွင်

စွန့်ပစ်ထားခ့ဲသည့် မိ ့များက့ဲသိ့လသဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ်လျက်ပျက်စီးယိယွင်း ၍ေနလိမ့်မည်။ ၁၀ အိ

ဣသေရလြပည်၊ သင်သည်မိမိအားကယ် ဆယ်ေတာ်မ၍ေကျာက်တံး ကီးသဖွယ်ကွယ်

ကာေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိေမ့ေလျာ့ ခ့ဲေလ ပီ။ သင်သည်လမျိုးြခားများ၏ဘရား

ကိဝတ် ပကိးကွယ်ရန်အတွက် မွန်ြမတ်ေသာ အပင်များကိစိက်ပျိုးခ့ဲေပသည်။ ၁၁

သိ့ေသာ်ထိဥယျာဥ်များမှသစ်ေစ့တိ့သည် သင်စိက်ပျိုးသည့်ေန့နံနက်၌ပင်အပင်ေပါက်

၍အပွင့်များပွင့် ကသည်ဆိေစကာမ ယင်း တိ့မှသင်သည်အသီးများကိဆွတ်ခးရလိမ့်

မည်မဟတ်။ ဆင်းရဲဒက ှ င့်မေပျာက် ိင်သည့် ေဝဒနာကိသာလ င်ခံစားရလိမ့်မည်။ ၁၂

တန်ခိး ကီးမားသည့် ိင်ငံများသည် ပင်လယ် ြမည်ဟည်းသံ၊ လိင်းလံး ကီးများ ိက်ပတ်

သံက့ဲသိ့ေသာအသံ ှ င့်ထ ကေသာင်း ကျန်းလျက် ှ ိ  က၏။‐ ၁၃

ထိ ိင်ငံသားတိ့သည်လိင်းလံးများသဖွယ် တစ်ဟန်တည်းေ ှ ့သိ့ချီတက်လာ က၏။ သိ့

ရာတွင်ဘရားသခင်ကသတိ့အားြဖင့် ြပင်း ြပင်းထန်ထန်မိန့် ကားဆံးမေတာ်မေသာ

အခါသတိ့သည်ေတာင်နံရံမှေြမမန့်များ က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ေလေဗွတွင်လွင့်ပါသွား

သည့်ဖဲွက့ဲသိ့လည်းေကာင်းဆတ်ေြပး က ကန်၏။‐ ၁၄သတိ့သည်လတိ့အားညဥ့်ဦးယံ၌ တန်လပ်

ေချာက်ချားေစ ကေသာ်လည်း မိးေသာက်ယံ၌ မ ှ ိ  ကေတာ့ပါတကား။ ဤကားငါတိ့ြပည်

ကိလယက်တိက်ခိက်သမှန်သမ တိ့၏ကံ ကမာပင်ြဖစ်ေလသည်။

၁၈ ဆဒန်ြမစ်များ၏အလွန်တွင် ေတာင်ပံခတ် သံများကိ ကားရသည့်တိင်းြပည်တစ်

ြပည် ှ ိ ၏။‐ ၂ ထိြပည်မှသံတမန်များသည်က ိးြဖင့် ပီးသည့်ေလှများြဖင့်

ိင်းြမစ်ကိစံဆင်း လာ က၏။ ``အချင်းေြခလျင်သံတမန်တိ၊့ ဌာေနသိ့ြပန် ကေလာ့။ ိင်းြမစ်ဖျားတွင်

တည် ှ ိ သည့်ကမာတစ်ဝှမ်းလံးကေကာက် ွံ ့ က၍ ခွန်အားတန်ခိး ကီးမားသည့် ပ်ရည်

ေချာေမာြမင့်မားသည့်သင်တိ့ြပည်သား များထံ ဤသတင်းစကားကိယေဆာင် သွား ကေလာ့။ ၃

ကမာေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ၊့ ကမာေြမေပ တွင် ေနထိင် ကသလအေပါင်းတိ၊့ နားေထာင် က

ေလာ့။ ေတာင်ထိပ်ဖျားတွင်လင့်ထမည့်အချက် ြပအလံကိေစာင့်ေမ ာ် ကည့်  ကေလာ့။

တံပိးခရာမတ်သံကိနားစွင့်၍ေန က ေလာ့။‐ ၄ ထာဝရဘရားကငါ့အား``အသီးအ ှ ံ

ရိတ်သိမ်းချိန်၏ပအိက်သည့်ညတိ့၌ဆီး ှ င်း များသည် ငိမ်သက်စွာကျလာသက့ဲသိ့

လည်းေကာင်း၊ အပ ှ ိန်ြပင်းသည့်ေန့၌ေန သည် ကည်လင်ဆိတ် ငိမ်စွာထွန်းလင်းေတာက်

ပသက့ဲသိ့လည်းေကာင်း ငါသည်ေကာင်းကင် ဘံမှ ငိမ်သက်စွာငံ့၍ ကည့်ေတာ်မမည်။‐

၅ စပျစ်သီးများကိမစသိမ်းမီ၊ အပွင့်များ ေက၍အသီးများမှည့်လာချိန်၌သသည်

ားြဖင့် စပျစ်ခက်များကိအလွယ်တက လီှးြဖတ်သက့ဲသိ့ဆဒန်အမျိုးသားတိ့

အားသတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ် ကလိမ့်မည်။‐ ၆ သတိ့၏အေလာင်းများသည်ငှက်များ ှ င့်

သားရဲတိရစာန်များအတွက်ကျန် ှ ိ ေန လိမ့်မည်။ ေ ွအခါငှက်တိ့ ှ င့်ေဆာင်းအခါသားရဲတိ့သည်

ထိလေသေကာင်တိ့ကိစား ကလိမ့်မည်။ ၇ ိင်းြမစ်ဖျားတွင်တည် ှ ိ သည့်ထိ ိင်ငံမှ

လည်းေကာင်း၊ ခွန်အားတန်ခိး ကီးမားသည့် ထိလမျိုးထံမှလည်းေကာင်း၊ ပ်ရည်ေချာေမာ

၍ြမင့်မားသည့်ထိြပည်သားတိ့ထံမှလည်း ေကာင်း၊ ကမာတစ်ဝှမ်းလံးကေကာက် ွံ ့ က

သထံမှလည်းေကာင်း၊ ပေဇာ်သကာများကိ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားလက်ခံ

ေတာ်မမည့်ေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာ လိမ့်မည်။ ထိသတိ့သည်အန တန်ခိး ှ င်

ထာဝရဘရားအားကိးကွယ်ဝတ် ပရန် ဇိအန်ေတာင်ေတာ်သိ့လာေရာက်ကလိမ့်မည်။

၁၉ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်အီဂျစ်ြပည် ှ င့် သက် ဆိင်ေသာဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၏။

ထာဝရဘရားသည်မိးတိမ်ကိစီး၍ အီဂျစ် ြပည်သိ့လျင်ြမန်စွာ ကလာေတာ်မေလ ပီ။

အီဂျစ်ြပည် ှ ိ  ပ်တဆင်းတများသည် ကိယ် ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ေ ကာက်လန့်တန်လပ် က

ကန်၏။ အီဂျစ်ြပည်သတိ့သည်လည်းသရဲ ေဘာေကာင်၍သွားကန်၏။‐ ၂

ထာဝရဘရားက``ငါသည်အီဂျစ်ြပည်တွင် ြပည်တွင်းစစ်ြဖစ်ေစရန်လံ့ေဆာ်၍ညီအစ်ကိ အချင်းချင်း၊

အိမ်နီးချင်းအချင်းချင်းခိက် ရန်ြဖစ်ပွားေစမည်။ ဂဏ် ပိင်ဘက် မိ ့များသည် လည်းေကာင်း၊

ဂဏ် ပိင်ဘက်မင်းတိ့သည်လည်း ေကာင်း၊ အချင်းချင်းတိက်ခိက်ကာအာဏာ လ ကလိမ့်မည်။‐

၃ ငါသည်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့၏ အ ကံ အစည်များကိပျက်စီးေစ၍ သတိ့၏စိတ်

ာတ်ကိလည်းပျက်ြပားသွားေစမည်။ သတိ့ သည်မိမိတိ့ကိးကွယ်သည့် ပ်တများထံ

တွင်အကအညီေတာင်းခံ ကလိမ့်မည်။ နတ် ဝင်သည်များထံသွားေရာက်ေမးြမန်းစံစမ်း

ကာ၊ သေသတိ့၏ဝိညာဥ်များအားအ ကံ ဉာဏ်ေတာင်းခံ ကလိမ့်မည်။‐ ၄

ငါသည်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့အားရက်စက် ကမ်း ကတ်သမင်းဆိးမင်းညစ်တစ်ပါး၏

လက်သိ့အပ်၍ ထိမင်းကိသတိ့အားအပ်စိး ေစမည်။ ဤကားအန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရ

ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၅ ိင်းြမစ်သည်ေရနည်း၍တစ်စတစ်စခန်း

ေြခာက်သွားလိမ့်မည်။‐ ၆ ြမစ်ဝကန်းေပ ေဒသ ှ ိ ေချာင်းေြမာင်းများ သည်လည်း

တြဖည်းြဖည်းခန်းေြခာက်ကာပပ် ေစာ်နံ၍လာလိမ့်မည်။ ကပင်ကိင်းပင်များ

သည်ေြခာက်ေသွ့သွား ကလိမ့်မည်။‐ ၇ ိင်းြမစ်ကမ်းေပ ၌စိက်ပျိုးထားသည့်သီး ှ ံ

ပင်များသည်လည်း ေြခာက်ကပ် ပီးလ င်ေလ တွင်လွင့်ပါသွား ကလိမ့်မည်။‐ ၈

ိင်းြမစ်တွင်ငါးလပ်ငန်းြဖင့်အသက်ေမွးသ အေပါင်းတိ့သည် ညည်း ငိေ ကး ကလိမ့်မည်။

သတိ့၏ငါးမ ားချိပ်များ ှ င့်ပိက်ကွန်များ သည်လည်း အသံးဝင် ကေတာ့မည်မဟတ်။‐

၉ ပိတ်ေချာချည်ငင်သတိ့သည်စိတ်ပျက်အား ေလျာ့ ကလျက်၊‐ ၁၀

ရက်ကန်းသည်များ ှ င့်အတတ်ပညာ ှ င် အလပ်သမားများသည်လက်မိင်ချလျက် ေန ကလိမ့်မည်။ ၁၁

ေဇာန မိ ့သ မိ ့သားတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များ သည် အသိဉာဏ်တံးသများြဖစ်ပါသည်

တကား၊ အီဂျစ်ြပည်၏အတိင်ပင်ခံပညာ ေကျာ်တိ့ကလည်း မိက်မဲေသာအ ကံဉာဏ်

ကိေပး ကပါသည်တကား။ သတိ့သည် မိမိတိ့ကိယ်ကိအဘယ်သိ့လ င် ေ ှ းဘရင်

များ ှ င့်ေ ှ းပညာ ှ င်တိ့၏အဆက်အ ွယ် များြဖစ်သည်ဟမင်း ကီးအားေလ ာက်ထား ဝ့ံ ကပါသနည်း။‐

၁၂ အိ အီဂျစ်မင်း၊ သင်၏အတိင်ပင်ခံပညာ ှ ိ များကားအဘယ်မှာနည်း။ အီဂျစ်ြပည်အတွက်

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားအဘယ်သိ့ အ ကံအစည်ေတာ် ှ ိ သည်ကိသတိ့အား ေမးြမန်းပါေလာ့။‐

၁၃ ေဇာန မိ ့သားများ ှ င့်ေနာဗ မိ ့သားတိ့၏ ေခါင်းေဆာင်များသည် အသိဉာဏ်တံးသများ

သာတည်း။ သတိ့အားမိမိတိ့လမျိုး၏ေ ှ ့ ေဆာင်လမ်းြပများဟယဆရမည်ြဖစ်ေသာ် လည်း

သတိ့ကလမ်းမှားကိြပ၍ေပး က၏။‐ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်သတိ့အားမ ှ င်းမလင်း

သည့်အ ကံဉာဏ်များကိေပးေစေတာ်မသြဖင့် အီဂျစ်ြပည်သတိ့သည်အမှားမှားအယွင်း

ယွင်းြဖစ်လျက်၊ မိမိ၏အံဖတ်ေပ တွင်ြပန်လဲ ေသာေသေသာက် ကူးသက့ဲသိ့ယိမ်းယိင်၍
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ေန ကေတာ့၏။‐ ၁၅ ချမ်းသာသြဖစ်ေစ၊ ဆင်းရဲသြဖစ်ေစ၊ ကီး ြမတ်သြဖစ်ေစ၊

ယတ်ည့ံသြဖစ်ေစ၊ အဘယ် သမ မိမိတိ့အီဂျစ်ြပည်ကိအကအညီေပး ိင် ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၆

အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည်မိန်းမက့ဲသိ့ သဝန်ေကာင် ကမည့်အချိန်ကာလ ကျေရာက်

လာလိမ့်မည်။ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား သည်သတိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မရန်

လက်ေတာ်ကိချိန် ွယ်လျက်ထားေတာ်မ သည်ကိေတွ့ြမင် ကေသာအခါ၊ သတိ့

သည်ေ ကာက်လန့်တန်လပ် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၇ အီဂျစ်ြပည်သတိ့သည်မိမိတိ့အတွက် အန

တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားြပင်ဆင်ထားေတာ် မသည့်ကံ ကမာကိြပန်လည်သတိရသည့်

အခါတိင်းယဒြပည်ကိေ ကာက် ကလိမ့်မည်။ ၁၈ ထိအချိန်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ

အီဂျစ်ြပည် မိ ့ ကီးငါး မိ ့တွင်ေဟ ဗဲ ဘာသာစကားကိသံးစဲွ ကလိမ့်မည်။ ထိ

မိ ့များ ှ ိ လတိ့သည်ကျိန်ဆိ၍ထာဝရ ဘရားအားသစာကတိ ပ ကလိမ့်မည်။

ထိ မိ ့တိ့အနက်မှ မိ ့တစ် မိ ့သည်ေနမင်း၏ မိ ့ဟနာမည်တွင်လိမ့်မည်။ ၁၉

ထိအချိန်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ အီဂျစ်ြပည်တွင်ထာဝရဘရားအတွက်

ယဇ်ပလင်တစ်ခကိတည်ထားလိမ့်မည်။ ကိယ် ေတာ်အားအ ေမာဒနာ ပ၍စိက်ထထား

သည့်ေကျာက်တိင်တစ်ခသည်နယ်စပ်တွင် ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၂၀ ထိအရာတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်တွင်

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းသက်ေသ ခံအမှတ်လကဏာများြဖစ်လိမ့်မည်။

ြပည်သတိ့ သည်ဖိ ှ ိပ်ချုပ်ချယ်ြခင်းကိခံရ၍ ထာဝရ ဘရားထံေတာ်သိ့ကမေတာ်မရန်ဟစ်ေအာ်

ကေသာအခါ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အား ကယ်တင်မည့်သတစ်ဦးကိေစလတ်ေတာ် မလိမ့်မည်။‐ ၂၁

ထာဝရဘရားသည်မိမိကိအီဂျစ်အမျိုး သားတိ့သိ ှ ိ လာေအာင် ပေတာ်မလိမ့်မည်။

ထိအခါသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားသိမှတ် လာ ကလျက်ဝတ် ပကိးကွယ် ကလိမ့်မည်။

အထံေတာ်သိ့လည်းယဇ် ှ င့်ပေဇာ်သကာ များကိယေဆာင်လာ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်၌သစာကတိထား ပီး လ င်ယင်းသစာကတိအတိင်း ပမ က လိမ့်မည်။‐ ၂၂

ထာဝရဘရားသည်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ အား အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း

သတိ့၏ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကိေပျာက်ကင်း ေစေတာ်မေပအ့ံ။ သတိ့သည်ထာဝရဘရား

ထံေတာ်သိ့ေြပာင်းလဲလာသြဖင့် သတိ့ေတာင်း ေလာက်သံကိနားေထာင်လျက် သတိ့ေရာဂါ

ကိေပျာက်ကင်းေစေတာ်မမည်။ ၂၃ ထိအချိန်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ

အီဂျစ်ြပည် ှ င့်အာ ရိြပည်စပ် ကားတွင် လမ်းမ ကီးတစ်သွယ်ေဖာက်လပ်ထားလိမ့်မည်။

ထိြပည်များမှလတိ့သည်တစ်ြပည် ှ င့်တစ် ြပည်အြပန်အလှန်ကးသန်းသွားလာလျက်

အတတကွကိးကွယ်ဝတ် ပမကိ ပ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၄ ထိအချိန်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ

ဣသေရလြပည်သည်အီဂျစ်ြပည်၊ အာ ရိ ြပည် ှ င့်ရင်ေဘာင်တန်းလျက်ေနလိမ့်မည်။ ထိ

ိင်ငံသံးခသည်ကမာတစ်ဝှမ်းလံးအတွက် ေကာင်းကျိုးချမ်းသာကိြဖစ်ပွားေစလိမ့်မည်။‐ ၂၅

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားကထိ ြပည်တိ့ကိေကာင်းချီးေပး၍``ငါ၏လစ အီဂျစ်အမျိုးသားတိ၊့

ငါဖန်ဆင်းထားသ အာ ရိအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ငါေ ွးေကာက် ေသာလမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုးသား တိ၊့

သင်တိ့အားငါေကာင်းချီးေပးမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၀ အာ ရိဘရင်သာဂန်၏အမိန့်ေတာ်အရ အာ ရိတပ်မေတာ်ဦးစီးချုပ်သည်ဖိလိတိ

ြပည်၊ အာဇတ် မိ ့ကိတိက်ခိက်ေလသည်။‐ ၂ လွန်ခ့ဲေသာသံး ှ စ်ကထာဝရဘရားသည်

အာမတ်၏သားေဟ ှ ာယအား မိမိဝတ်ဆင် ထားသည့်ေလာ်ေတအဝတ် ှ င့်ဖိနပ်ကိခတ်

ပစ်ရန်မိန့်ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း ေဟ ှ ာယ သည်အဝတ်မဝတ်၊ ဖိနပ်မစီးဘဲသွားလာ

လျက်ေနခ့ဲ၏။‐ ၃ အာဇတ် မိ ့ကျဆံးေသာအခါထာဝရ ဘရားက``ငါ၏အေစခံေဟ ှ ာယသည်

ဖိနပ်မစီးဘဲ အဝတ်အချည်းစည်း ှ င့်သံး ှ စ်တိင်တိင်သွားလာေနခ့ဲသည်မှာ အီဂျစ်

ြပည် ှ င့်ဆဒန်ြပည်တိ့ ကံေတွ့ရမည့် အြဖစ်အပျက်နိမိတ်လကဏာပင်ြဖစ်၏။‐ ၄

အာ ရိဘရင်သည်ဤ ိင်ငံ ှ စ်ခမှဖမ်းဆီး ရမိသည့်သံ့ပန်းများကိ အဝတ်အချည်းစည်း

ှ င့်ေခ ေဆာင်သွားလိမ့်မည်။ သတိ့သည်လ ကီး လငယ်မကျန်၊ ဖိနပ်မပါ၊ မိမိတိ့အ ှ က်ကိ

ပင်မဖံး ိင်ဘဲအဝတ်အချည်းစည်း ှ င့်လိက် ပါသွားကာ အီဂျစ်ြပည်ကိအသေရဖျက် ကလိမ့်မည်။‐ ၅

ဆဒန်ြပည်ကိယံ ကည်ကိးစားကာ အီဂျစ်ြပည် အေကာင်းကိဝါ ကားေြပာဆိ ကသတိ့သည်

ေမ ာ်လင့်ြခင်းပျက်ြပားလျက် အြမင်မှန်ရ ှ ိ လာ ကလိမ့်မည်။‐ ၆

ထိအချိန်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ ဖိလိတိကမ်းေြခတွင်ေနထိင် ကသတိ့သည်``ငါ

တိ့အားအာ ရိဘရင်၏ေဘးမှကာကွယ်ေစာင့် ေ ှ ာက်ရန် ငါတိ့မီှခိအားကိးခ့ဲသည့်လတိ့၏

ြဖစ်အင်ကိ ကည့် ကေလာ့။ ငါတိ့သည်အဘယ် သိ့လ င်အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ  ိင် ကပါ မည်နည်း''

ဟဆိကလိမ့်မည်။

၂၁ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်ဗာဗလန် ှ င့်သက်ဆိင် ေသာဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၏။

သဲက ာရကိြဖတ်ေကျာ်၍တိက်ခတ်လာ ေသာေလေဗွက့ဲသိ့ ေဘးအ ရာယ်ဆိးတစ်ခ

သည်ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းသည့်တိင်းြပည် တစ်ြပည်မှသက်ေရာက်လာလိမ့်မည်။‐ ၂

ရက်စက် ကမ်း ကတ်မများ၊ သစာေဖာက်မ ှ င့်သတ်သင်ဖျက်ဆီးမတိ့ကိဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်ငါြမင်ရ ပီ။

အိ ဧလံတပ်မေတာ်သားတိ၊့ တိက်ခိက် က ေလာ့။ အိ ေမဒိတပ်မေတာ်သားတိ၊့ မိ ့များ

ကိဝိင်းရံထား ကေလာ့။ ဘရားသခင်သည် ဗာဗလန် မိ ့သားတိ့ေပးသည့်ဆင်းရဲဒက

ကိချုပ် ငိမ်းေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃ ဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်ြမင်ရ ကားရေသာအမ

အရာများေ ကာင့် ငါသည်သားဖွားသည့်အမျိုး သမီးသဖွယ်ထိတ်လန့်၍ေဝဒနာခံရ၏။‐ ၄

ငါ၏ဦးေခါင်းသည်ချာချာလည်လျက်ငါ သည်ေ ကာက်စိတ်ြဖင့်တန်လပ်၍ေန၏။ ငါ

သည်ညဥ့်ဦးယံကိတမ်းတလျက်ေနခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်ထိအချိန်သည် ငါ့အားထိတ်လန့်

မကိြဖစ်ေစသည်မှတစ်ပါးအဘယ်သိ့ မ မ ပ။ ၅ ဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်ညစာစားပဲွ ကီးတစ်

ခအသင့်ြပင်ဆင်ထားသည်ကိငါြမင်ရ၏။ ဧည့်သည်တိ့ထိင်ရန်အတွက်ေကာ်ေဇာများ

ကိခင်းထားေလသည်။ သတိ့သည်စားေသာက် လျက်ေန ကစဥ်``တပ်မးတိ၊့ သင်တိ့၏ဒိင်းလား

များကိအသင့်ြပင် ကေလာ့'' ဟေသာအမိန့် ေတာ်တစ်ရပ် တ်တရက်ထွက်ေပ ၍လာ၏။

၆ ထိေနာက်ထာဝရဘရားကငါ့အား``သင် သွား၍ကင်းေစာင့်တစ်ဦးကိချထား ပီး

လ င် သေတွ့ြမင်ရသည့်အရာများကိ အစီရင်ခံရန်မှာ ကားေလာ့။‐ ၇

အကယ်၍ ှ စ်ေယာက်တစ်တဲွ ှ စ်ေယာက်တစ်တဲွ ြမင်းစီးသရဲများလာသည်ကိလည်းေကာင်း၊

ြမည်းများကလားအတ်များကိစီး၍လတိ့ လာ ကသည်ကိလည်းေကာင်းြမင်လ င် ထိသ

တိ့အားသတိထား၍ ကည့်ရန်ကင်းေစာင့်ကိ မှာ ကားထားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၈

ကင်းေစာင့်က``အ ှ င်၊ အက ်ပ်သည်ဤေမ ာ်စင် ေပ တွင်ရပ်၍ ေန့ေရာညပါကင်းေစာင့်လျက်

ေနပါ၏'' ဟေအာ်၍ေြပာ ကားစဥ်၊ ၉ ြမင်းစီးသရဲတိ့သည် ှ စ်ေယာက်တစ်တဲွ ှ စ်

ေယာက်တစ်တဲွ တ်တရက်ေပ လာ က၏။ ထိ ေကာင့်ကင်းေစာင့်က``ဗာဗလန် မိ ့ကျဆံး

သွားေလ ပီ။ သတိ့ကိးကွယ်သည့် ပ်တမှန် သမ သည်လည်းေြမေပ တွင်ကျိုးပ့ဲေ ကမွ

လျက်ေနပါ၏'' ဟသတင်းေပးပိ့လိက်၏။ ၁၀ ငါ၏အမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့သည်ဂျံ ု ှ ံ

သဖွယ်အနင်းအနယ်ခံခ့ဲရ က၏။ သိ့ရာ တွင်ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ ဘရားသခင်၊

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ ကားရသည့်သတင်းကိယခသင်တိ့အားေ ကညာ ပီးေလ ပီ။

၁၁ ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်ဧဒံြပည် ှ င့်သက် ဆိင်ေသာဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၏။

ဧဒံြပည်မှလတစ်ေယာက်ကငါအား``အိ ကင်းေစာင့်၊ ညဥ့်ယံကန်ဆံးရန်အဘယ်မ ကာပါဦးမည်နည်း။

အဘယ်အခါ၌ကန် ဆံးမည်ကိငါ့အားေြပာပါေလာ့'' ဟေအာ် ဟစ်ေမးြမန်း၏။ ၁၂

ငါကလည်း``မိးေသာက်ယံေရာက်ေတာ့မည်၊ သိ့ရာတွင်ညဥ့်ယံြပန်လည်ကျေရာက်လာ

လိမ့်မည်။ သင်ထပ်မံေမးြမန်းလိလ င်ေနာက် တစ်ဖန်လာ၍ေမးြမန်းေလာ့'' ဟေြဖ ကား

လိက်၏။ ၁၃ ဤဗျာဒိတ်ေတာ်ကားအာရပ်ြပည် ှ င့်သက် ဆိင်ေသာဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၏။

သစ်ပင်မေပါက်သည့်အာရပ်နယ်ေြမ၌၊ ကန် စည်လှည်းရထားများကိစခန်းချတတ်

သည့်အချင်းေဒဒန်အမျိုးသားတိ၊့‐ ၁၄ သင်တိ့ထံသိ့လာေရာက် ကသည့်ေရငတ်

သတိ့အားေရကိေပး ကေလာ့။ အချင်း ေတမြပည်သတိ၊့ စစ်ေြပးဒကသည်တိ့

အားအစားအစာများကိေပး ကေလာ့။‐ ၁၅ လတိ့သည်မိမိတိ့အားခတ်ရန်အသင့်

ှ ိ သည့် ားများ၏ေဘးမှလည်းေကာင်း၊ ပစ်ရန်အသင့် ှ ိ သည့်ေလးြမားတိ့၏ေဘး မှလည်းေကာင်း၊

စစ်ေဘးအ ရာယ်ဟသမ မှ လည်းေကာင်းလွတ်ေြမာက်ရန်ထွက်ေြပးလျက် ှ ိ  က၏။ ၁၆

ထိေနာက်ထာဝရဘရားကငါ့အား``တစ် ှ စ် တိတိ ကာေသာအခါ ေကဒါလမျိုးစ၏

ဘန်းအသေရသည်လံးဝကွယ်ေပျာက်သွား လိမ့်မည်။‐ ၁၇ ထိလမျိုးစတွင်ရဲစွမ်းသတိအ ှ ိ ဆံးြဖစ်

ေသာေလးသည်ေတာ်တိ့သည်လည်း အနည်း ငယ်မ သာလ င်ကျန် ှ ိ ေပေတာ့မည်။ ဤကား

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်၊ ငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကားပင် ြဖစ်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။

၂၂ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်ဗျာဒိတ် ပါ ံ ချိုင့် ဝှမ်း ှ င့် သက်ဆိင်သည့်ဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၏။

မိ ့သ မိ ့သားအေပါင်းတိ့သည်အဘယ်ေကာင့် မိမိတိ့အိမ်ေခါင်မိးများအေပ တွင်ပဲွလမ်း

သဘင်ဆင်ယင်ကျင်းပေန ကပါသနည်း။ အဘယ်အမအရာြဖစ်ပျက်လျက် ှ ိ ပါ သနည်း။‐ ၂

တစ် မိ ့လံးပင်အတ်အတ်ကျက်ကျက်ြဖစ် လျက် လတိ့စိတ်လပ် ှ ားေအာ်ဟစ်သံများ

ှ င့်ြပည့် ှ က်၍ေန၏။ သင်၏လတိ့သည်ဤစစ်ပဲွတွင်တိက်ခိက် ရင်းကျဆံးရ ကသည်မဟတ်။‐ ၃

ြမားတစ်စင်းကိမ မပစ်မလတ်ရမီ သင် ၏ေခါင်းေဆာင်အေပါင်းသည်ထွက်ေြပးသြဖင့်

သံ့ပန်းအြဖစ်အဖမ်းခံရ က၏။‐ ၄ ယခငါ့အားတစ်ကိယ်တည်းြပင်းြပစွာ ငိေ ကးခွင့် ပပါေလာ့။

ငါ၏လအေြမာက် အြမားေသေကပျက်စီး က ပီြဖစ်၍ ငါ့အား ှ စ်သိမ့်ရန်မ ကိးစားပါ ှ င့်။‐ ၅
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ဤအချိန်သည်ဗျာဒိတ် ပါ ံ ချိုင့်ဝှမ်း တွင်ေကာက်လန့်မ၊ အေရး ံ းနိမ့်မ ှ င့်ကစင့်

ကလျားြဖစ်ပွားမများေပ ေပါက်ရာကာလ ပင်ြဖစ်၏။ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား

ကလည်း ငါတိ့အားထိကာလ ှ င့် ကံေတွ့ ေစေတာ်မေလ ပီ။ ငါတိ့၏ မိ ့ ိ းများသည်

အ ဖိခံရ ကေလ ပီ။ ကယ်မရန်လတိ့ ေအာ်ဟစ် ကသည့်အသံများသည်လည်း

ေတာင်ကန်းများတွင်ပ့ဲတင်ထပ်လျက်ေန ေလ ပီ။ ၆ ဧလံြပည်မှြမင်းစီးသရဲတိ့သည်

ေလးြမား များကိကိင်ေဆာင်လာ က၏။ ကိရြပည်မှ စစ်သရဲတိ့ကလည်း ဒိင်းလားများကိ

အသင့်ကိင်ေဆာင်ထား က၏။‐ ၇ ေြမ သဇာထက်သန်သည့်ယဒချိုင့်ဝှမ်းများ သည်

စစ်ြမင်းရထားများ ှ င့်ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ  ပီးလ င် ြမင်းစီးသရဲတိ့သည်ေယ

ှ လင် မိ ့တံခါးတွင်ရပ်လျက်ေန က၏။‐ ၈ ယဒြပည်၏ခံတပ် ှ ိ သမ တိ့သည်ကား ပိပျက်၍သွားေလ ပီ။

ထိအခါသင်၏လတိ့သည်လက်နက်တိက် မှလက်နက်များကိထတ်ယ က၏။‐ ၉

မိ ့ ိ းတိ့တွင်ပျက်စီးေနသည်ေနရာများ ကိြပင်ဆင်ရန် ကည့်  က၏။ ၁၀

မိ ့ထဲ ှ ိ အိမ်များကိေရတွက်ကာ မိ ့ ိ းများ ြပင်ဆင်ရန်ေကျာက်တံးများရ ှ ိ ေရးအတွက်

အိမ်အချို ့ကိ ဖိချ က၏။‐ ၁၁ ေရကန်ေဟာင်းမှစီးဆင်းလာသည့်ေရတိ့ကိ

မိ ့တွင်း၌သိေလှာင်ထား ိင်ရန် ေရေလှာင်ကန် တစ်ခကိလည်းတး က၏။ သိ့ရာတွင်သ

တိ့သည်ဤအမကိေ ှ းမဆွကပင် စီမံ ထားေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ြဖစ်ပျက်ေစေတာ်

မေသာအ ှ င်ဘရားသခင်ကိမအေလး ဂ မ ပ က။ ၁၂ ထိစဥ်အခါကအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရ

ဘရားသည် သင့်အားငိေ ကး၍၊ ဝမ်းနည်းသည့် အမှတ်လကဏာြပရန် ှ င့်ေခါင်းတံးရိတ်၍

ေလ ာ်ေတကိဝတ်ရန်ေစခိင်းေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၁၃ သင်သည်ယင်းသိ့ ပမည့်အစားရယ်ေမာ လျက်

ပဲွလမ်းသဘင်ကျင်းပကာေနခ့ဲ၏။ သိး ွားများကိသတ်၍စားကာစပျစ်ရည် ကိေသာက်ခ့ဲ၏။

``နက်ြဖန်ေသရကမည် ြဖစ်၍ယခငါတိ့စား ကေသာက် က ကန်အ့ံ'' ဟသင်ဆိခ့ဲ၏။ ၁၄

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ် တိင်ပင်ငါ့အား``ထိသတိ့သည်ဤမေကာင်း

မအတွက်မိမိအသက် ှ င်သမ ကာလ ပတ်လံး အဘယ်အခါ၌မ အြပစ်ေြဖလတ် ရကလိမ့်မည်မဟတ်။

ဤကားအန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား ပင်ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၁၅

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ နန်းေတာ်အပ်ချုပ်ေရးမးေ ှ ဗန၏အိမ်သိ့

သွား၍သ့အား၊‐ ၁၆ ``သင်သည်မိမိကိယ်ကိအဘယ်သဟထင် မှတ်ပါသနည်း။

ေကျာက်ေတာင်နံရံတွင် မိမိ တိ့အတွက်သချုင်းဂကိထွင်းထလပ်ပိင်ခွင့် သင့်မှာ ှ ိ ပါသေလာ။‐ ၁၇

သင်သည်အေရးပါအရာေရာက်သတစ်ဦး ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်ေပမည်။ သိ့ရာတွင်ထာဝရ ဘရားသည်

သင့်အားဆဲွကိင်၍ပစ်ထတ် ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၈ ကိယ်ေတာ်သည်သင့်အားေလာက်စာသဖွယ် လံး၍

ပိမိကျယ်ဝန်းေသာြပည်သိ့ပစ်ထတ် ေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်သည်ထိြပည်တွင် မိမိ

ဂဏ်ယဝါ ကားသည့်စစ်ရထားများအနီး တွင်ေသရလိမ့်မည်။ သင်သည်မိမိအ ှ င်၏ နန်းေတာ်ကိ

အသေရယတ်ေစလိမ့်မည်။‐ ၁၉ ထာဝရဘရားသည်သင့်ကိအလပ်မှ ထတ်ပယ်ေတာ်မ၍

ကီးြမင့်သည့်ရာထး မှ ဖတ်ချေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟေြပာ ကားေစေတာ်မပါ၏။ ၂၀

ထာဝရဘရားကေ ှ ဗနအား``ငါသည် မိမိ၏အေစခံ၊ ဟိလခိ၏သားဧလျာ ကိမ်ကိေခ ယကာ၊‐ ၂၁

သင်ရာထးအေလျာက်ဝတ်ဆင်ရသည့်ဝတ် လံကိသ့အားဝတ်ဆင်ေစ၍ သင်၏ခါးစည်း

ကိစည်းေစေလာ့။ သင်ရ ှ ိ ခ့ဲေသာအခွင့် အာဏာ ှ ိ သမ ကိအပ် ှ င်းမည်။ ထိသ

သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားများ ှ င့် ယဒြပည်သတိ့အတွက် ဖခင်သဖွယ် ြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၂၂

ငါသည်သ့အားဒါဝိဒ်၏သားေြမးြဖစ်သ ြပည် ှ င်မင်း၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ရန်

အာဏာအြပည့်အဝအပ် ှ င်းေပးမည်။ သ သည်အလပ်ဝတရားများေဆာင် ွက်ရာတွင်

ေသာ့ချက်သဖွယ်ြဖစ်၍သ ပသည့်အမ တိ့ကိအဘယ်သမ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲ ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။‐

၂၃ ငါသည်ခိင် မဲစွာ ိက်ထားသည့်ငတ်က့ဲသိ့ သ့အား မဲြမံစွာထား ှ ိ မည်။

သသည်လည်း မိမိအိမ်ေထာင်စတစ်စလံး၏ဂဏ်အသ ေရကိေဆာင်လိမ့်မည်။ ၂၄

``သိ့ရာတွင်ေဆွမျိုးညာတိများ ှ င့်မီှခိ သတိ့သည် သ၏အတွက်ဝန်ထပ်ဝန်ပိးြဖစ် ၍ေနလိမ့်မည်။

ငတ်တွင်ဆဲွချိပ်ထားသည့်အိး ခွက်များက့ဲသိ့ သတိ့သည်သ့ကိတွယ်ကပ် ေန ကလိမ့်မည်။‐ ၂၅

ဤသိ့ြဖစ်ပျက်လာေသာအခါခိင် မဲစွာ ိက်သွင်းထားသည့်ငတ်သည် ေချာင်၍လာ

ကာလဲကျသွားလိမ့်မည်။ ယင်းတွင်ဆဲွချိပ် ထားသမ ေသာအရာတိ့သည်လည်း ပျက်

စီးသွားကလိမ့်မည်'' ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၃ ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်တ  မိ ့ ှ င့်သက်ဆိင် သည့်ဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၏။ ပင်လယ်သိ့ေရာက် ှ ိ

ေန ကသအချင်းသေဘာသားတိ၊့ ဝမ်းနည်း လျက်ငိေ ကးြမည်တမ်း ကေလာ့။ သင်တိ့၏

ဌာေနြဖစ်သည့်တ သေဘာဆိပ် မိ ့သည်ပျက် ပန်းသွားေလ ပီ။ ယင်း၏အိမ်များ ှ င့်ဆိပ်

ကမ်းများသည်ယိယွင်းပျက်စီးလျက်ေန ၏။ ထိသတင်းကိသင်တိ့သည်ကပ ြပည်

မှအြပန်ခရီးတွင် ကားသိရ က၏။‐ ၂ ပင်လယ်တွင်ကန်ကးလျက် ှ ိ ေသာဇိဒန်ကန် သည်တိ၊့

ဟစ်ေအာ်ငိေ ကး ကေလာ့။ သင်တိ့ သည်ထိသတိ့အား၊‐ ၃ ပင်လယ်ရပ်ြခားသိ့ေစလတ်၍အီဂျစ်

ြပည်မှထွက်သည့်ေကာက်ပဲသီး ှ ံ များ ကိေရာင်းဝယ်ကာလမျိုးတကာတိ့ ှ င့် ကန်သွယ်မကိ ပေစ က၏။

၄ အိ ဇိဒန် မိ၊့ သင်သည်အသေရပျက်ေလ ပီ။ ပင်လယ် ှ င့်သမဒရာ ကီးများ၏နက်နဲရာ

အရပ်က``ငါ့မှာအဘယ်အခါကမ သား သမီးများမ ှ ိ ခ့ဲ။ ငါသည်ဘယ်ေသာအခါ

ကမ သားများကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ သမီး များကိေသာ်လည်းေကာင်းမေမွးဖွားမ ပ

စခ့ဲ'' ဟဆိကာသင့်ကိစွန့်လတ်လိက်ေလ ပီ။ ၅ တ  မိ ့ပျက်စီးသွားသည့်သတင်းကိ

ကားေသာအခါအီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ ပင်လန့်ဖျပ်သွား ကကန်၏။ ၆ အချင်းဖိနီး ှ ားြပည်သတိ၊့ ဝမ်းနည်း

လျက်ညည်းတွားြမည်တမ်း ကေလာ့။ စပိန် ြပည်သိ့ထွက်ေြပးရန် ကိးစား ကေလာ့။‐ ၇

ဤ မိ့သည်ေ ှ းအခါကတည်ေထာင်ခ့ဲသည့် မိ၊့ သာယာ င်လန်းခ့ဲသည့်တ  မိ ့ြဖစ် ိင်

ပါသေလာ။ ဤ မိ ့သည်ကိလိနီ ိင်ငံများ တည်ေထာင်ရန်ပင်လယ်ရပ်ြခားသိ့လများ

ကိေစလတ်ေနထိင်ေစသည့် မိ ့မြဖစ် ိင် ပါသေလာ။‐ ၈ကမာေပ တွင်ဂဏ်အသေရအ ှ ိ ဆံးြဖစ်သ

မင်းညီမင်းသားကန်သည်များ၏ဧကရာဇ် ိင်ငံ၊ မိ ့ေတာ်တ ကိဤသိ့ြဖစ်ပျက်ေစ

ရန် ကံစည်ေတာ်မေသာသမှာအဘယ်သ ြဖစ်ပါသနည်း။‐ ၉အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားပင်ြဖစ်

ပါသည်တကား။ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့ ၏မာန်မာနကိချိုးေတာ်မလိသြဖင့်၊ သ

တိ့တွင်ဂဏ်အသေရ ှ ိ သတိ့အား တ်ချ ေတာ်မလိသြဖင့်ဤသိ့ ကံစည်ေတာ်မ ြခင်းြဖစ်ေပသည်။

၁၀ စပိန်ြပည် ှ ိ ကိလိနီ ိင်ငံများမှလတိ၊့ သင်တိ့သည်သွား၍လယ်ယာများကိထွန်

ယက် ကေလာ့။ သင်တိ့အားကာကွယ်ေစာင့် ေ ှ ာက်မည့်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ

ေတာ့ေပ။‐ ၁၁ ထာဝရဘရားသည်ပင်လယ်ေပ မှာ လက်ေတာ်ကိချိန် ွယ်လျက်

တိင်း ိင်ငံများ ကိပျက် ပန်းေစေတာ်မ ပီ။ ဖိနီး ှ ားတိ့ ၏ကန်သွယ်ေရးဌာနများကိဖျက်ဆီး

ပစ်ရန်လည်းအမိန့်ေပးေတာ်မေလ ပီ။‐ ၁၂ အိ ဇိဒန် မိ၊့ သင်သည်ေနာက်တစ်ဖန်သာယာ

င်လန်းရေတာ့မည်မဟတ်။ သင်၏လတိ့ သည်လည်းဖိ ှ ိပ်ချုပ်ချယ်မကိခံရလျက် ှ ိ ၏။

အကယ်၍သတိ့သည်ကပ ြပည်သိ့ ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွား ကသည်ဆိေစ ကာမ

ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာေနရကလိမ့်မည် မဟတ်။ ၁၃ (တ  မိ ့ကိ ေတာတိရစာန်များခိေအာင်းရာ

ြဖစ်ေစသတိ့မှာ အာ ရိအမျိုးသားများ မဟတ်၊ ဗာဗလန်အမျိုးသားများသာြဖစ် ၏။

သတိ့သည်ခံတပ် မိ ့စင်ြမင့်များကိ တည်ေဆာက် ပီးလ င်၊ ခံတပ်တိ့ကိ ဖိချ

ကာတ  မိ ့ကိဖျက်ဆီး၍ထားခ့ဲ က၏။) ၁၄ သမဒရာတွင်ေရာက် ှ ိ ေနသအချင်းသေဘာ

သားတိ၊့ ဝမ်းနည်းလျက်ညည်းတွားြမည်တမ်း ကေလာ့။ သင်တိ့ယံ ကည်အားထားရာ မိ ့

သည် ပိပျက်သွားေလ ပီ။ ၁၅ ဘရင်တစ်ပါး၏တစ်သက်၊ အ ှ စ်ခနစ်ဆယ်

တိင်တိင်တ  မိ ့ကိလတိ့ေမ့ေပျာက်လျက် ေနမည့်အချိန်ကာလကျေရာက်လာလိမ့် မည်။

ှ စ်များကန်လွန်သွားေသာအခါ တ  မိ ့သည်၊ ``သနားစရာေကာင်း၍လတိ့

အမှတ်မရ ကေတာ့သည့်ြပည့်တန်ဆာမ၊ သင်၏ေစာင်းကိယ၍ မိ ့ကိလှည့်လည်ေလာ့။

သင်၏ချစ်သများြပန်လာ ကေစရန် ေစာင်းကိတီး၍သီချင်းများကိဆိဦးေလာ့''

အစ ှ ိ သည့်သီချင်းထဲကြပည့်တန်ဆာမ ှ င့်တလိမ့်မည်။ ၁၇အ ှ စ်ခနစ်ဆယ်ကန်လွန်ေသာအခါ၊

ထာဝရ ဘရားသည်တ  မိ ့အားေ ှ းအခါကနည်း တ တစ်ဖန်ြပန်၍ကန်သွယ်ရန်ခွင့် ပေတာ်မ လိမ့်မည်။

ထိ မိ ့သည်ကမာေပ  ှ ိ  ိင်ငံတကာ ၏အေစကိခံလိမ့်မည်။‐ ၁၈ ကန်သွယ်၍ရ ှ ိ သည့်ေငွများကိ

ထာဝရ ဘရားအားဆက်ကပ်လဒါန်းလိမ့်မည်။ ယင်း တိ့ကိသိမ်းဆည်း၍ထားလိမ့်မည်မဟတ်။

ထာဝရဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်သ တိ့သည်လည်း ထိေငွြဖင့်မိမိတိ့လိအပ် သည့်အစားအစာများ ှ င့်

အဝတ်အထည် များကိဝယ်ြခမ်းကလိမ့်မည်။

၂၄ ထာဝရဘရားသည်ကမာေြမ ကီးကိပျက် ပန်းေစေတာ်မ၍ လသဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ်ေစ

ေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်ကမာေြမ မျက် ှ ာြပင်ကိတွန့်လိမ်ေစ၍ လတိ့ကိ

ကဲွလွင့်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့်ြပည်သ၊ ကန် ှ င့်သခင်၊ ဝယ်သ ှ င့်ေရာင်းသ၊

ေချးသ ှ င့်ငှားသ၊ ချမ်း သာသ ှ င့်ဆင်းရဲသ၊ ှ ိ  ှ ိ သမ ေသာလ တိ့သည်ကံ ကမာတစ်မျိုးတစ်စားတည်း

ှ င့် ကံေတွ ့ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၃ ကမာေြမ ကီးသည်ကစင့်ကလျားြဖစ်လျက် ယိယွင်းပျက်စီးေနလိမ့်မည်။

ဤကားထာဝရ ဘရား၏အမိန့်ေတာ်ြဖစ်သြဖင့်ဤနည်း အတိင်းပင်ြဖစ်ပျက်ရမည်သာတည်း။ ၄

ကမာေြမ ကီးသည်ေြခာက်ေသွ့ ွမ်းနယ်လျက် ှ ိ ၏။ ချီးေြမာက်ြခင်းခံရေသာကမာသကမာ

သားအေပါင်းတိ့သည်ချည့်နဲ့၍ေန က၏။ မိးေကာင်းကင်သည်လည်းကမာေြမ ကီး

ှ င့်အတေဆွးေြမ့လျက် ှ ိ ေပသည်။‐ ၅ လတိ့သည်ဘရားသခင်၏ပညတ်တရား

ေတာ်ကိပစ်ပယ်ြခင်းအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏ထာဝရပဋိညာဥ်ေတာ်ကိ

ချိုးေဖာက်ြခင်းအားြဖင့်လည်းေကာင်း ကမာ ေြမ ကီးကိညစ်ညမ်းေစ က၏။‐ ၆

ထိ့ေကာင့်ဘရားသခင်သည်ကမာေြမ ကီး ကိကျိန်စာသင့်ေစေတာ်မ၏။ ကမာသကမာ

သားတိ့သည်လည်းမိမိတိ့ ပခ့ဲသည့်မ ေကာင်းမ၏အကျိုးဆက်ကိခံယရကကန် ၏။
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အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ သများသည် လည်းနည်းသည်ထက်နည်း၍လာေတာ့၏။‐

၇ စပျစ်ပင်တိ့သည် ိး ွမ်းသြဖင့်စပျစ် ရည် ှ ားပါး၍လာေလသည်။ အခါတစ်ပါး

က ကည်လင် င်လန်းလျက် ှ ိ  ကသလ အေပါင်းတိ့သည် ယခအခါစိတ် ိ း ငယ်လျက်ေန က၏။‐ ၈

သတိ့၏ေစာင်းများ၊ ပတ်သာများမှ င်ပျ ချိုသာေသာသီချင်းသံသည်လည်း ဆိတ် သဥ်းသွားေလ ပီ။‐

၉ သတိ့သည်စပျစ်ရည်ေသာက်ကာသီချင်း များကိမဆိ ကေတာ့ေပ။ အဘယ်သမ

စပျစ်ရည်၏အရသာကိမခံစား က ေတာ့ေချ။‐ ၁၀ မိ ့တွင်း၌အစစအရာရာကစင့်ကလျား

ြဖစ်လျက်ေန၏။ လတိ့မဝင် ိင်ရန်အိမ်တိင်း ကိလည်းပိတ်ထား က၏။‐ ၁၁

လတိ့သည်လမ်းများေပ တွင်ရပ်၍စပျစ် ရည်ကိေအာ်ဟစ်ေတာင့်တလျက်ေန က၏။

ဝမ်းေြမာက် င်လန်းမကားထာဝစဥ်ကွယ် ေပျာက်သွားေတာ့၏။ ယင်းကိြပည်တွင်းမှ

ှ င်ထတ်လိက် ကေလ ပီ။‐ ၁၂ မိ ့သည်ပျက်စီးယိယွင်းလျက်ကျန်ခ့ဲ၏။

မိ ့တံခါးများသည်လည်းကျိုးပျက်၍ သွားေလ ပီ။‐ ၁၃ ကမာတစ်ဝှမ်းလံးမှ ိင်ငံ ှ ိ သမ တိ့တွင်

ဤနည်းအတိင်းပင်ြဖစ်ပျက်ရလိမ့်မည်။ ဤသိ့ြဖစ်ပျက်ရာအချိန်သည်သံလွင်သီး

များကိအပင် ှ ိ သမ မှ ိက်ချလျက်၊ စပျစ်သီးအ ကင်းအကျန်များကိလည်း

စပျစ် ွယ်များမှဆွတ်ခး ပီးသည့်အချိန်၊ သီး ှ ံ များရိတ်သိမ်းမ ပီးဆံးရာကာလ ှ င့်တလိမ့်မည်။ ၁၄

အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ  ကသတိ့သည် င် လန်းဝမ်းေြမာက်လျက်သီချင်းဆိ ကလိမ့် မည်။

အေနာက်အရပ်မှလတိ့သည်ဘရားသခင်၏ ကီးြမတ်ေတာ်မပံကိေဖာ်ြပ၍၊‐ ၁၅

အေ ှ ့အရပ်မှလတိ့ကကိယ်ေတာ်အား ေထာမနာ ပ ကလိမ့်မည်။ ပင်လယ်ကမ်းေြခ

တွင်ေနထိင် ကသတိ့သည်လည်း ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားအားေထာမနာ ပ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၆ ငါတိ့သည်သေတာ်ေကာင်းတရားကျင့်သ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ကမာရပ်စွန်း ရပ်ဖျားများမှချီးကး ကသည့်သီချင်း

သံများကိ ကားရ ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ငါသည်ေမ ာ်လင့်ရာမ့ဲြဖစ်လျက် လံးပါးပါး၍ေနပါသည်တကား။

သစာမ့ဲ သတိ့သည်ဆက်လက်၍သစာေဖာက်လျက် ဆိး ွားသည်ထက်ဆိး ွား၍လာ က၏။‐ ၁၇ အိ

ကမာသကမာသားတိ၊့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ေဘးဥပဒ်များ၊ ေြမတွင်းများ ှ င့်ေကျာ့ကွင်း

များသည်သင်တိ့အားေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေန က၏။‐ ၁၈ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာေဘးဥပဒ်မှလွတ်ေြမာက်

ရန် ကိးစားသသည်ေြမတွင်းထဲသိ့ကျ လိမ့်မည်။ ေြမတွင်းမှလွတ်ေြမာက်လာသသည်

ေကျာ့ကွင်းတွင်မိလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်မှမိး ကီးသည်းထန်စွာ ွာသွန်း၍ ကမာေြမ ကီး

၏အတ်ြမစ်များသည်တန်လပ်လိမ့်မည်။‐ ၁၉ ကမာေြမ ကီးသည်ကဲွအက်ကာကစင့်

ကလျားြဖစ်လျက် ှ စ်ြခမ်းပွင့်၍သွား လိမ့်မည်။‐ ၂၀ ကမာေြမ ကီးသည်ေလမန်တိင်းမိသည့်တဲ

က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ေသေသာက် ကူးသက့ဲသိ့ လည်းေကာင်းယိမ်းယိင်လျက်ေနလိမ့်မည်။ ကမာ

ေလာကသည်အြပစ်ဝန်ထပ်ပိလျက်ေန သြဖင့် ပိလဲသွားလိမ့်မည်။ ေနာက်တစ်ဖန်

ြပန်၍ထ ိင်ေတာ့မည်မဟတ်။ ၂၁ မိးေကာင်းကင်ကိအစိးရသည့်နတ်များ ှ င့်ေလာကီဘရင်တိ့အား

ထာဝရဘရား အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည့်အချိန်ကာလ ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။‐ ၂၂

ဘရားသခင်သည်ြပည် ှ င်မင်းတိ့အား အကျဥ်းသမားများသဖွယ် တွင်းတစ်ခတွင်

ပတ်သိပ်၍ချုပ်ေ ှ ာင်ထားေတာ်မလိမ့်မည်။ အြပစ်ဒဏ်ခံရ ကမည့်အချိန်မေရာက်

မချင်း သတိ့အားကိယ်ေတာ်သည်အကျဥ်း ချ၍ထားေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၃

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်နန်း စံေတာ်မေတာ့မည်ြဖစ်၍လသည်မိက်လျက် ေနလိမ့်မည်။

ေနသည်လည်းေနာက်တစ်ဖန်ထွန်း လင်းေတာ့မည်မဟတ်။ ကိယ်ေတာ်သည်ေယ ှ လင် မိ၊့

ဇိအန်ေတာင်ေပ တွင်စိးစံေတာ် မလိမ့်မည်။ ြပည်သတိ့၏ဦးစီးေခါင်းေဆာင် များသည်လည်း

ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရ ေတာ်ကိဖးြမင်ရကလိမ့်မည်။

၂၅ အိ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ် ှ င်သည်၊ ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိချီးေြမာက်၍

နာမေတာ်ကိေထာမနာ ပပါမည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အ့ံ သဖွယ်ရာအမတိ့ကိ

ပေတာ်မပါ ပီ။ ေ ှ းမဆွကပင် ပေတာ်မခ့ဲသည့် အ ကံအစည်ေတာ်တိ့ကိ၊

တိကျစွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေတာ်မပါ ပီ။ ၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် မိ ့များကိယိယွင်းပျက်စီးလျက်

ေနေစေတာ်မ၍၊ မိ ့တံတိင်းတိ့ကိလည်း ဖိဖျက်ေတာ်မပါ ပီ။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ရန်သများတည်ေဆာက်ခ့ဲသည့် နန်းေတာ်များသည်

ထာဝစဥ်ကွယ်ေပျာက်၍သွားေလ ပီ။ ၃ တန်ခိး ကီးမားသည့်လမျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိ

ေထာမနာ ပ ကပါလိမ့်မည်။ ရက်စက် ကမ်း ကတ်သတိ့ေနထိင်ရာ မိ ့များတွင်လည်း

ကိယ်ေတာ်အားေ ကာက်လန့်၍ေန ကပါလိမ့်မည်။ ၄ ဆင်းရဲသ ှ င့် ခိကိးရာမ့ဲသတိ့သည်

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်သိ့ခိလံ ကသြဖင့် ဒကေရာက်ချိန်၌ေဘးမ့ဲလံ ခံမကိရ ှ ိ  က ပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတိ့အားမိးသက်မန်တိင်းမှ အကာအကွယ်ကိလည်းေကာင်း၊

ြပင်းထန်သည့်အပ ှ ိန်မှခိလံရန်အရိပ် အာဝါသ ကိလည်းေကာင်းေပးေတာ်မပါ၏။

ရက်စက် ကမ်း ကတ်သတိ့၏တိက်ခိက်မသည်၊ ေဆာင်းေလြပင်း ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ၅

ေြခာက်ေသွ့ရာေဒသတွင်မိးေခါင်မ ှ င့် လည်းေကာင်း၊ တပါ၏။ သိ့ရာတွင် အိ

ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ရန်သများ၏အသံကိ

တိတ်ေစေတာ်မပါ ပီ။ မိးတိမ်သည်ပအိက်သည့်ေနကိေအးြမလာေစ သက့ဲသိ၊့

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ရက်စက် ကမ်း ကတ်သတိ့၏ ေအာ်ဟစ်သံကိတိတ်ေစေတာ်မပါ၏။ ၆

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည် ဇိအန် ေတာင်ေတာ်ေပ တွင်ကမာေပ  ှ ိ လမျိုးတကာ

တိ့အတွက် အမွန်ြမတ်ဆံးစားဖွယ်ခဲဖွယ်များ ှ င့်အေကာင်းဆံးစပျစ်ရည်များြဖင့် ညစာ

စားပဲွ ကီးကိြပင်ဆင်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၇ ထိအရပ်တွင်ကိယ်ေတာ်သည်အံ့မိင်းလျက် ှ ိ

ေနသည့်ဝမ်းနည်းဖွယ်မိးတိမ်လာကိ လမျိုး တကာတိ့အေပ မှဖယ် ှ ားေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၈

ထာဝရဘရားသည်ေသြခင်းတရားကိထာဝ စဥ်ေချမန်းဖျက်ဆီးေတာ်မလိမ့်မည်။ လခပ်သိမ်း

တိ့၏မျက် ှ ာမှမျက်ရည်များကိသတ်ေတာ်မ ၍ကမာတစ်ဝှမ်းလံးတွင် မိမိ၏လမျိုးေတာ် ကံ

ေတွ့ရသည့်အ ှ က်ကဲွအကျိုးနည်းမများကိ လည်းဖယ် ှ ားေတာ်မလိမ့်မည်။ ဤကားထာဝရ

ဘရားကိယ်ေတာ်တိင်မိန့်ေတာ်မေသာစကား ပင်ြဖစ်၏။ ၉ဤအမအရာများြဖစ်ပျက်လာေသာအခါ

လအေပါင်းတိ့က``ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့၏ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မပါသည်တကား။

ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိယံ ကည်ကိးစား သည်ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်ကလည်းငါတိ့အား

ကယ်ဆယ်ေတာ်မေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်ကား ထာဝရဘရားေပတည်း။ ငါတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိယံ ကည်ကိးစားခ့ဲ က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့ကိကယ်တင်ေတာ် မ ပီြဖစ်၍ယခအခါ

ငါတိ့သည်ဝမ်း ေြမာက် ကည် း င်ြမူးအားရ ကေပ သည်'' ဟဆိ ကလိမ့်မည်။ ၁၀

ထာဝရဘရားသည် ဇိအန်ေတာင်ကိကွယ် ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်

ေမာဘြပည်သတိ့မကား ွားေချး ှ င့်ေရာ ေ ှ ာေနေသာေကာက် ိ းက့ဲသိ့နင်းေချြခင်း ကိခံရ ကလိမ့်မည်။‐

၁၁ သတိ့သည်ေရကးသက့ဲသိ့လက်များကိ ဆန့်၍ကးယက်ရန် ကိးစားပါေသာ်လည်း

ထာဝရဘရားသည်သတိ့၏မာန်မာန ကိ ှ ိမ့်ချသြဖင့်လက်များကိေလးလံ ၍ေနေစလိမ့်မည်။‐ ၁၂

ဘရားသခင်သည်ြမင့်မားသည့်ေမာဘ မိ ့ ိ း၊ ခံတပ်များကိဖျက်ဆီးကာဖတ်ထဲသိ့

ပိကျေစေတာ်မလိမ့်မည်။

၂၆
ယဒြပည်တွင်ေအာက်ပါသီချင်းကိလတိ့ သီဆိ ကသည့်ေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာ

လိမ့်မည်။ သတိ့က ``ငါတိ့၏ မိ ့တိ့သည်ခိင်ခန့်ေပသည်။

ကယ်တင်ြခင်း ှ င့်ဆိင်ေသာ မိ ့ ိ းများကိ ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ်တိင်ကာကွယ်ေတာ်မ

ပါ၏။ ၂ မိ ့တံခါးတိ့ကိဖွင့်လိက် ပီးလ င်ေြဖာင့်မှန် ရာကိ ပကျင့်သည့်လမျိုး၊

သစာ ှ ိ သည့်လမျိုးအားဝင်ခွင့် ပ ကေလာ့။ ၃ အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

စိတ် ှ လံးတည် ကည်၍ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိယံ ကည်ကိးစား ကသတိ့ အား

စစ်မှန်ေသာ ငိမ်းချမ်းသာယာမကိေပးေတာ် မပါ၏။ ၄ ထာဝရဘရားကိအ မဲတေစယံ ကည်

ကိးစား ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားအစဥ်ကွယ်ကာ ေစာင့်ထိန်းေတာ်မလိမ့်မည်။ ၅

ကိယ်ေတာ်သည်မာန်မာန ကီးသတိ့ကိ တ်ချေတာ်မ ပီးလ င်၊ သတိ့ေနထိင်ရာခိင်ခန့်သည့် မိ ့ကိ

ဖျက်ဆီးေတာ်မ၍၊ မိ ့ ိ းများကိဖတ်ထဲသိ့ ပိကျေစေတာ်မေလ ပီ။ ၆ ဖိ ှ ိပ်ချုပ်ချယ်မခံခ့ဲရ ကသ

တိ့သည်လည်း ယခအခါ၊ထိ မိ ့ကိေြခ ှ င့်နင်း၍ ေကျာ်လားသွားလာလျက် ှ ိ  က၏။ ၇ အိ

ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် သေတာ်ေကာင်းတိ့လမ်းကိေြဖာင့်ေစေတာ်မပါ၏။

သတိ့သွားရေသာခရီးလမ်းသည်လည်းညီညာ ပါ၏။ ၈ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

အလိေတာ်အတိင်းလိက်၍၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားေမ ာ်ကိးလျက် ှ ိ  ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိသာလ င်

ေတာင့်တ ကပါ၏။ ၉ ညဥ့်အခါ၌ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား

စိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲတသပါ၏။ ကမာေြမ ကီး ှ င့်ကမာသကမာသားတိ့အား

ကိယ်ေတာ် ှ င်တရားစီရင်ေတာ်မေသာအခါ၊ တရားမ တမဆိသည်မှာအဘယ်အရာ

ြဖစ်သည်ကိ သတိ့သိ ှ ိ  ကပါလိမ့်မည်။ ၁၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သယတ်မာတိ့အား

သနား ှ ာတာေတာ်မေသာ်လည်း၊ သတိ့သည်ေြဖာင့်မှန်ရာကိ ပကျင့်ရန် နားမလည် ကပါ။

သေတာ်ေကာင်းတိ့ေနထိင်ရာဤြပည်၌ပင် လ င် သတိ့သည်မတရားေသာအမတိ့ကိ ပလျက်

ှ ိ  ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အာ ေဘာ်ေတာ်ကိလည်း အသိအမှတ်မ ပ ကပါ။ ၁၁

ရန်သများသည်မိမိတိ့အား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည် ကိမသိ ကပါ။ အိ

ထာဝရဘရားသတိ့အားအ ှ က်ကဲွ ေစေတာ်မပါ။ ဒကေရာက်ေစေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ြပင်ဆင်ထား

ေတာ်မသည့်အြပစ်ဒဏ်ကိခံေစေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား

အဘယ်မ ချစ်ေတာ်မေ ကာင်း သတိ့အားြပေတာ်မပါ၏။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားေကာင်းစားခွင့် ေပးေတာ်မပါလိမ့်မည်။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ေအာင်ြမင်မမှန်သမ
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သည် ကိယ်ေတာ် ှ င်စီရင်ေတာ်မေသာအမများ၏ အကျိုးဆက်ပင်ြဖစ်ပါ၏။

၁၃ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်

သတစ်ပါးတိ့အပ်စိးမကိ ခံရ ကပါ ပီ။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င် တစ်ပါးတည်းသာလ င်၊

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏အ ှ င်သခင်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ၁၄ ထိသတိ့သည်ယခအခါကွယ်လွန်သွား ကပါ ပီ။

တစ်ဖန်ြပန်၍အသက် ှ င် ကေတာ့မည်မဟတ်ပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်၍၊

သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မလိက် ပီြဖစ်သြဖင့်၊ သတိ့၏ဝိညာဥ်များသည်လည်းသချုင်းထဲမှ

ထ ကလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ သတိ့အားအဘယ်သမ လည်း သတိမရ ကေတာ့ပါ။ ၁၅

အိ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ ိင်ငံကိ ကီးပွားတိးတက်

ေစေတာ်မပါ ပီ။ ကီးပွားတိးတက်ေစေတာ်မပါ ပီ။ ယင်း၏နယ်ပယ်တိ့လည်းေလးဘက်ေလးတန်

ပိမိကျယ်ဝန်းေစေတာ်မပါ ပီ။ ဤသိ့ ပေတာ်မသြဖင့်ကိယ်ေတာ် ှ င်တွင် ဂဏ်အသေရ ှ ိ ပါ၏။ ၁၆ အိ

ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏ လမျိုးေတာ်အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့်၊

သတိ့သည်ြပင်းစွာစိတ်ဒကေရာက်လျက် အထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပ ကပါ၏။ ၁၇

အိ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားသားဖွားသည့်

အမျိုးသမီးက့ဲသိ၊့ နာကျင်ြခင်းေဝဒနာ ှ င့်ေအာ်ဟစ်ေစေတာ် မပါ ပီ။ ၁၈

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်နာကျင်ြခင်း ေဝဒနာခံရ ကပါ၏။ သိ့ရာတွင်အဘယ်အမကိမ

မြဖစ်ပွားေစပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်မိမိတိ့ ိင်ငံအတွက် အဘယ်ေအာင်ပဲွကိမ မရ ကပါ။

အဘယ်အမကိမ အထေြမာက်ေအာင် ေဆာင် ိင်ခ့ဲသည်မ ှ ိ ပါ။ ၁၉

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏လစအနက်မှ ေသလွန်သွား ကသတိ့သည်၊တစ်ဖန်ြပန်၍

အသက် ှ င်လာ ကပါလိမ့်မည်။ သတိ့၏ခ ာကိယ်များသည်အသက်ဝင်၍

လာပါလိမ့်မည်။ သချုင်းတွင်း၌လဲေလျာင်းေနေသာသေသတိ့သည်

ထ၍ င်လန်းစွာသီချင်းဆိ ကပါလိမ့်မည်။ အေရာင်လ ပ်သည့်ဆီး ှ င်းများသည်ကမာေြမ

ကီးကိ ြပန်လည်စိမ်းလန်းလာေစသက့ဲသိ့ ကာလ ကာြမင့်စွာကပင်ေသလွန်ခ့ဲေသာ

သတိ့ကိထာဝရဘရားသည်ြပန်၍ အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါလိမ့်မည်။ ၂၀ ငါ၏အမျိုးသားတိ၊့

သင်တိ့သည်မိမိတိ့အိမ် တွင်းသိ့ဝင်၍တံခါးများကိပိတ်ထား က ေလာ့။

ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ်ေြပသည် တိင်ေအာင်ကာလအနည်းငယ်ပန်းေအာင်းေန ကေလာ့။‐ ၂၁

ထာဝရဘရားသည်ကမာသကမာသားတိ့ အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်ရန် ကလာေတာ်မလိမ့် မည်။

ကမာေြမ ကီးေပ တွင်လ ို ့ဝှက်ကးလွန် ထားသည့်လသတ်မများသည်ေပ လွင်ထင်

ှ ား၍လာလိမ့်မည်။ အသတ်ခံရသတိ့အား ေြမ ကီးသည်ဖံးကွယ်ထားေတာ့မည်မဟတ်။

၂၇ ထိကာလ၌ထာဝရဘရားသည် ကီးမား ထက်ြမက်ေသာ ားေတာ်ြဖင့် တွန့်လိမ်လျက်ေန

သည့်ေ မ ကီးလဝိသန်ကိအြပစ်ဒဏ်ခတ် ေတာ်မ၍၊ ပင်လယ်နဂါး ကီးကိလည်းသတ်

ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂ ထိကာလ၌ထာဝရဘရားသည် မိမိ၏ သာယာေသာစပျစ်ဥယျာဥ် ှ င့်ပတ်သက်၍၊‐

၃ ``ငါသည်ဤဥယျာဥ်ကိအခါမလပ်ေစာင့် ကပ် ကည့် ကာေရေလာင်း၏။ အဘယ်သမ

မဖျက်ဆီး ိင်ေစရန်ေန့ေရာညဥ့်ပါေစာင့် ကပ် ကည့် ၏။‐ ၄ စပျစ်ဥယျာဥ်အေပ ၌ငါအမျက်မထွက်

ေတာ့ ပီ။ ငါခတ်ထွင်ပစ်ရန်ဆးပင်မျိုးစံ ှ ိ ေစချင်ပါဘိ။ ယင်းတိ့ကိငါသည်လံးဝ မီး ိ ့ပစ်မည်။‐

၅ သိ့ရာတွင်ငါ၏လမျိုးေတာ်၏ရန်သများ သည် ငါ၏ကွယ်ကာေစာင့်ထိန်းမကိအလိ ှ ိ

ပါမ ငါ ှ င့်ေြပလည်ေကျေအးမရ ှ ိ ရန် ေဆာင် ွက် ကရာ၏။ သတိ့သည်ငါ ှ င့်ေြပ

လည်ေကျေအးမရ ှ ိ ရန် အမှန်ပင်ေဆာင် ွက် ကရာ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၆

ထိေန့၌ယာကပ်၏သားေြမးများြဖစ်ေသာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သစ်ပင်သဖွယ်

အြမစ်စဲွ၍ဖးပွင့် ကလိမ့်မည်။ ကမာေြမ ကီး သည်သတိ့၏သားေြမးများ ှ င့်ြပည့် ှ က်၍

ေနလိမ့်မည်။ ၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် မိမိတိ့ရန်သ များေလာက်

ြပင်းထန်စွာထာဝရဘရား၏ အြပစ်ဒဏ်ကိမခံရ က၊ ရန်သများေလာက် လည်းမေသရ က။‐ ၈

ထာဝရဘရားသည်မိမိလမျိုးေတာ်အား ြပည် ှ င်ဒဏ်ေပး၍အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။

သတိ့သည်အေ ှ ့မှလာေသာေလြပင်းမန် တိင်းတွင်လွင့်ပါသွားရဘိသက့ဲသိ့ မိမိ

တိ့ြပည်မှထွက်ခွာသွားရ ကေလသည်။‐ ၉ ပ်တကိးကွယ်ရာယဇ်ပလင်ေကျာက် ှ ိ သမ

သည် ေြမြဖူေကျာက်က့ဲသိ့ထေထာင်းေချမန်း ြခင်းကိခံရ၍ အာ ှ ရတံခွန်တိင်များ ှ င့်

နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ရာပလင်များမကျန် မ ှ ိ ေတာ့သည့်အချိန်ကာလမကျေရာက် မီ

ဣသေရလအမျိုးသားများသည် မိမိတိ့ ၏အြပစ်များမှေြဖလတ်ဖယ် ှ ားလိမ့်မည် မဟတ်။

၁၀ ခိင်ခ့ံစွာတန်တိင်းကာရံထားသည့် မိ ့သည် ပျက်စီးယိယွင်းလျက် ှ ိ ၏။ ထိ မိ ့သည်လသ

မ ှ ိ သည့်ေတာက ာရက့ဲသိ့ဆိတ် ငိမ်၍ေန၏။ ယင်းသည်က ဲ ွားတိ့အစာစားနားေနရာ

စားကျက်ြဖစ်ေလ ပီ။‐ ၁၁သစ်ပင်များမှအကိင်းအခက်တိ့သည်ကျိုး ကျေြခာက်ေသွ့လျက် ှ ိ သြဖင့်

အမျိုးသမီး များသည်လာ၍ထင်းေခွ ကေလသည်။ လတိ့ သည်အသိတရားမ ှ ိ  ကသြဖင့်

သတိ့၏ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ှ င်ဘရားသခင်သည်သတိ့ အားသနား ကင်နာက ဏာထားေတာ်မ

လိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၂ ထိကာလ၌ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင် ဥဖရတ်ြမစ်မှအီဂျစ်ြပည်နယ်စပ်အထိ

မိမိလတိ့ကိတစ်ေယာက် ပီးတစ်ေယာက် ယေတာ်မ၍ဂျံ ုစပါးအေကာင်း ှ င့် အည့ံ

ကိစပါးနယ်လျက်ခဲွြခားသက့ဲသိ့ခဲွ ြခားေတာ်မမည်။ ၁၃ ထိေန့ရက်ကာလကျေရာက်ေသာအခါအာ

ရိြပည် ှ င့်အီဂျစ်ြပည်၌ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့် လျက်ေနေသာ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း

ကိေခ ယရန်တံပိးခရာမတ်လိမ့်မည်။ သ တိ့သည်လည်းေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ြမင့်ြမတ်

ေသာေတာင်ေတာ်ေပ တွင် ထာဝရဘရား အားကိးကွယ်ဝတ် ပရန်လာေရာက်က လိမ့်မည်။

၂၈ ဣသေရလ ိင်ငံသည်အမဂလာ ှ ိ ၏။ မိမိ၏ေသေသာက် ကူးေသာေခါင်းေဆာင်များေဆာင်း

ထားသည့်ပန်းဦးရစ်များ ွမ်းသက့ဲသိ၊့ ထိ ိင်ငံ၏ဘန်းအသေရသည် ိး ွမ်းလျက်

ေန၏။ ထိေခါင်းေဆာင်တိ့သည်ဝင့်ဝါေမာ် ကား ကာ၊ မိမိတိ့ဦးေခါင်းကိ နံ့သာဆီေမးေကာင်း

စွာလိမ်း၍ထား ကေသာ်လည်းေသေသာက် ကူးကာလဲ၍ေန က၏။‐ ၂

ထာဝရဘရားသည်သတိ့အားတိက်ခိက် ေစရန် တန်ခိးခွန်အား ကီးမားသတစ်ဦး

ကိအသင့်ထား ှ ိ ေတာ်မ၏။ ထိသသည် မိးသီးမန်တိင်းက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ အဟန်

ြပင်းသည့်မိးက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ထိန်းချုပ် ၍မရ ိင်သည့်ြမစ်လ ံ ေရက့ဲသိ့လည်း ေကာင်း

တစ်ြပည်လံးကိလမ်း ခံ ှ ိမ်နင်း ပစ်လိမ့်မည်။‐ ၃ ထိေသေသာက် ကူးေသာေခါင်းေဆာင်တိ့

ဂဏ်ယဝါ ကားမသည် ေြခ ှ င့်နင်းေချ ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။‐ ၄မာန်မာနေထာင်လားသေခါင်းေဆာင်များ

၏ေမှးမိှန်လျက်ေနေသာဂဏ်အသေရသည် မှည့်သည် ှ င့်တစ် ပိင်နက်ခးဆွတ်စားသံး

လိက်သည့်ရာသီစာသေဘာသဖန်းသီး များက့ဲသိ့ကွယ်ေပျာက်၍သွားလိမ့်မည်။ ၅

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်အသက် မေသဘဲ ကျန် ှ ိ ခ့ဲသည့်မိမိ၏လမျိုးေတာ်

အတွက် ဘန်းအသေရေတာက်ပေသာဦးရစ် သရဖသဖွယ် ြဖစ်ေတာ်မမည့်ေန့ရက်ကာလ

ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။‐ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်တရားသ ကီးအြဖစ်ေဆာင်

ွက်ရသတိ့အား တရားမ တစွာ ပကျင့် တတ်ေသာစိတ်ေနသေဘာထားကိလည်းေကာင်း၊

ရန်သတိ့ကိ မိ ့တံခါးများမှ ှ င်ထတ်ရ ကေသာသတိ့အား ရဲစွမ်းသတိကိလည်း

ေကာင်းေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၇ ပေရာဖက်များ ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ်များပင် လ င်

ေသေသာက် ကူး ကသြဖင့်ယိမ်းထိး၍ ေန က၏။ သတိ့သည်စပျစ်ရည် ှ င့်ေသရည်

အေသာက်လွန်သြဖင့် ဂေယာင်ေချာက်ချားြဖစ် ကာေြခေချာ်၍လဲ က၏။ ပေရာဖက်တိ့သည်

မးယစ်လျက်ေနရကား ဘရားသခင်ြပ ေတာ်မေသာဗျာဒိတ် ပါ ံ များ၏အနက်

အ ိပါယ်ကိနားမလည် က။ ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့သည်လည်း မိမိတိ့ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာ

သည့်အမများကိစီရင်ဆံးြဖတ်ရန် မတတ် က။‐ ၈ သတိ့၏စားပဲွများသည်ရစရာမ ှ ိ

ေအာင်အန်ဖတ်များ ှ င့်ေပကျံ၍ေနေတာ့၏။ ၉ သတိ့က``ဤသသည်ငါတိ့အားအဘယ် သထင်မှတ်၍

သွန်သင်ေနပါသနည်း။ သ ၏သတင်းစကားသည်အဘယ်သတိ့ အတွက်အကျိုး ှ ိ ပါမည်နည်း။

ိ ့ြဖတ် ကာစကေလးများ ှ င့်သာလ င်သင့် ေတာ်ေပသည်။‐ ၁၀သသည်ငါတိ့အား ကိးစား၍လံးေစ့

ပတ်ေစ့၊ တစ်ေ ကာင်း ပီးတစ်ေ ကာင်းတစ်ပိဒ် ပီးတစ်ပိဒ်သင် ကားလျက်ေန၏'' ဟငါ

၏အေကာင်းညဥ်း ေြပာဆိ ကေလ သည်။ ၁၁ အကယ်၍သင်တိ့သည်ငါ၏စကားကိနား

မေထာင် ကပါမထာဝရဘရားသည် သင် တိ့အားေကျာင်းမှန်းကန်မှန်းသိေအာင်ထး

ဆန်းေသာဘာသာစကားေြပာဆိသ လ မျိုးြခားတိ့ကိအသံး ပေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၂

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အား ငိမ်းေအးချမ်းေြမ့ စွာေနထိင်ခွင့်ကိေပးေတာ်မေသာ်လည်း သင်

တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏စကားကိနားမေထာင် က။‐ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အား

ေကျာင်းမှန်းကန်မှန်းသိေအာင်လံးေစ့ပတ်ေစ့ တစ်ေ ကာင်း ပီးတစ်ေ ကာင်းတစ်ပိဒ် ပီးတစ်

ပိဒ် သွန်သင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိအခါသင်တိ့ သည်ေြခလှမ်းလိက်တိင်းလဲကျ ကလိမ့်မည်။

သင်တိ့သည်ထိခိက်ဒဏ်ရာရလျက်ေကျာ့ ကွင်းတွင်မိကာအဖမ်းခံရ ကလိမ့်မည်။

၁၄ ယခေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ဤလတိ့အား အပ်စိးလျက် ှ ိ သည့်အချင်းေမာက်မာ

ေထာင်လားသတိ၊့ ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကိနားေထာင် ကေလာ့။‐ ၁၅

သင်တိ့သည်ေသမင်း ှ င့်မဟာမိတ်စာချုပ် ချုပ်ဆိထား ပီဟ၍လည်းေကာင်း၊ မရဏ

ိင်ငံ ှ င့်သေဘာတညီမရ ှ ိ  ပီဟ၍ လည်းေကာင်း ကားဝါတတ် က၏။ သင်တိ့

သည်လိမ်လည်လှည့်စားမများကိအမီှ သဟဲ ပကာေဘးမ့ဲလံ ခံမကိ ှ ာသ များြဖစ်သြဖင့်

ေဘးအ ရာယ်ကျေရာက် ချိန်၌လည်းအသက်ချမ်းသာရာရလိမ့် မည်ဟစဲွမှတ်ယံ ကည် ကေလသည်။‐

(Sheol h7585) ၁၆ယခအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား``ငါသည်ဇိအန်ေတာင်

တွင်တည်တ့ံခိင် မဲသည့်အတ်ြမစ်ကိချ ေတာ်မမည်။ ငါသည်`ခိင် မဲစွာယံ ကည်ေမ ာ်

လင့်တတ်သသည် သည်းခံလျက်ေစာင့်ဆိင်း တတ်၏' ဟေသာကမည်းစာတမ်းပါ ှ ိ သည့်

အဖိးတန်ေထာင့်ချုပ်ေကျာက်ကိလည်းထိ အတ်ြမစ်တွင်ထည့်သွင်းထား ှ ိ မည်။‐ ၁၇
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ထိအတ်ြမစ်အတွက်တရားမ တမကိ တံမျဥ်း ကိး၊ ိ းသားေြဖာင့်မှန်မကိချိန် သီး ကိးအြဖစ်အသံး ပမည်။

ထိေ ကာင့်ငါသည်မိးသီးမန်တိင်းသဖွယ် သင်တိ့၏အမီှသဟဲြဖစ်သည့်လိမ်လည် မများကိ

သိမ်းကျံုးဖယ် ှ ားကာြမစ်လ ံ ေရက့ဲသိ့ သင်တိ့၏လံ ခံမကိလည်းလမ်း မိးပျက်ြပားေစေတာ်မမည်။

၁၈ သင်တိ့သည်ေသမင်း ှ င့်ချုပ်ဆိထားသည့်စာ ချုပ်ကိပယ်ဖျက်၍ မရဏ ိင်ငံ ှ င့်ရ ှ ိ ထား

သည့်သေဘာတညီမကိလည်း ပ်သိမ်းရ ကလိမ့်မည်။ ရန်သများချင်းနင်းဝင်ေရာက်

လာေသာအခါ သင်တိ့သည်အေရး ံ းနိမ့် ကလိမ့်မည်။‐ (Sheol h7585) ၁၉

သတိ့သည်သင်တိ့အားနံနက်တိင်းထပ်ကာ ထပ်ကာတိက်ခိက် ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်

ေန့ေရာညဥ့်ပါဒကေရာက် ကလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ေရာက် ှ ိ လာသည့်

အခါတိင်း ထိတ်လန့်၍ေန ကလိမ့်မည်။‐ ၂၀ သင်တိ့သည်``ငယ်လွန်းေသာေစာင်ကိ ခံ၍

တိလွန်းေသာကတင်တွင်အိပ်ရန် ကိးစား သ'' က့ဲသိ့ြဖစ် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၁

ထာဝရဘရားသည်ေပရဇိမ်ေတာင် ှ င့် ဂိေဗာင်ချိုင့်ဝှမ်းတွင် ပေတာ်မခ့ဲသည့်နည်း

တစစ်ချီေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည် မိမိ ပရန် ှ ိ သည့်အမကိ ပီးြပတ်ေအာင်

ေဆာင် ွက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိအမကား နက်နဲသိမ်ေမွ ့သည့်အရာြဖစ်၏။ ၂၂

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်တစ် ြပည်လံးကိဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မရန် သ ိ ာန်

ချမှတ် ပီးေ ကာင်းငါ ကားသိရေလ ပီ။ သင်တိ့အားငါသတိေပးသည်ကိြပက် ရယ်မ ပ က ှ င့်။

ြပက်ရယ် ပ ကပါမ သင်တိ့သည်အသက်ေဘးမှလွတ်ကင်း ရန်ပိ၍ပင်ခဲယဥ်းေပလိမ့်မည်။

၂၃ ငါေြပာသည်ကိနားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့ အားငါေြပာသည့်စကားကိအာ ံ စိက်၍

နားေထာင် ကေလာ့။‐ ၂၄ အဘယ်လယ်သမားမ စိက်ပျိုးမအတွက်

မိမိ၏လယ်ကိအစဥ်အ မဲထွန်ယက်ြပင် ဆင်၍မေနတတ်။‐ ၂၅ ေြမကိ ပြပင် ပီးလ င်သသည်စမန်နက်၊

ဇီယာအစ ှ ိ သည့်မျိုးေစ့များကိစိက် ပျိုးတတ်၏။ ဂျံ ုစပါး ှ င့်မေယာစပါးကိ အတန်းလိက်စိက်ပျိုးကာ၊

လယ်အနားစွန်း တိ့တွင်အြခားေသာသီး ှ ံ များကိစိက် ပျိုးတတ်ေလသည်။‐ ၂၆

ဘရားသခင်သည်သ့အားအသိဉာဏ်ေပး ထားေတာ်မသြဖင့် သသည်မိမိအဘယ်

သိ့လပ်ေဆာင်ရမည်ကိသိ၏။‐ ၂၇ စမန်နက် ှ င့်ဇီယာ ှ ံ များကိတင်းပတ် ှ င့် ိက်၍မနယ်တတ်။

ယင်းသိ့ ပမည့်အစား ထိက်ေလျာက်ရာတတ်ငယ်ြဖင့်သာလ င် ိက်နယ်တတ်၏။‐ ၂၈

သသည်ဂျံ ု ှ ံ များကိလည်းအဆက်မြပတ် နင်းနယ်ြခင်းအားြဖင့် ဂျံ ုဆံအများပျက်စီး

ေအာင်မ ပတတ်။ ဂျံ ုဆံများမပွန်းမပ့ဲရ ေလေအာင်လှည်းြဖင့်အဘယ်သိ့နင်းနယ်ရ မည်ကိသိ၏။‐

၂၉ သသည်ဤအသိပညာမှန်သမ ကိ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားထံေတာ်မှရ ှ ိ

ေပသည်။ ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ အ ကံအစည်ေတာ်တိ့သည် ဉာဏ်ပညာ

အေြမာ်အြမင် ှ င့်ြပည့်စံ၍အစဥ်ေအာင် ြမင်မ ှ ိ ပါေပသည်။

၂၉ ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပလင်ေတာ်တည်းဟ ေသာေယ  ှ လင် မိ ့ပင်လ င်အမဂလာ

ှ ိ ၏။ ဒါဝိဒ်တပ်စခန်းချရာ မိ ့သည်အ မဂလာ ှ ိ ၏။ ထိ မိ ့တွင်တစ် ှ စ်၊ ှ စ် ှ စ်မ

ပဲွလမ်းသဘင်များကိဆင် ဲလျက်ေန ကေစဦးေတာ့။‐ ၂ ထိေနာက်ဘရားသခင်သည်``ထာဝရဘရား

၏ယဇ်ပလင်ေတာ်ဟအမည်တွင်ေသာ မိ ့ကိ ေဘးအ ရာယ်ဆိးဆိက်ေရာက်ေစေတာ်မလိမ့်

မည်။ လတိ့သည်ငိယိညည်းတွားြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။ တစ် မိ ့လံးပင်ယဇ်များကိ

ပေဇာ်ရာပလင်အြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲသွား လိမ့်မည်။‐ ၃ ဘရားသခင်သည်ထိ မိ ့ကိတိက်ခိက်

ဝိင်းရံထား၍ သိမ်းပိက်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၄ ေယ  ှ လင် မိ ့သည်ေြမသချုင်းတွင်း၌ စကားေြပာရန်

န်းကန်အားထတ်လျက်ေန သည့်တေစ ှ င့်တလိမ့်မည်။ ထိ မိ ့၏အသံ သည်လည်းဖတ်ေတာထဲမှ

မပီမသထွက် ေပ လာေသာတိး ှ င်းေသာအသံြဖစ် လိမ့်မည်။ ၅ အိ ေယ  ှ လင် မိ၊့

သင့်ကိတိက်ခိက် က သည့်လမျိုးြခားအေပါင်းတိ့သည် ေြမမန့် က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

သတိ့၏ေကာက်မက် ဖွယ်ေကာင်းသည့်စစ်တပ်များသည် ဖဲွက့ဲ သိ့လည်းေကာင်းချက်ြခင်းလွင့်စင်သွား

ကလိမ့်မည်။‐ ၆ထာဝရဘရားသည်ြပင်းထန်ေသာမိး ကိး မန်တိင်းများ၊ ေြမငလျင်များအားြဖင့်ြမည်

ဟည်းကာ သင်တိ့ကိကယ်ဆယ်ေတာ်မလိမ့် မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်ေလြပင်းမန်တိင်းများ

ှ င့်မီးလ ံ ကိေစလတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၇ ထိအခါထာဝရဘရား၏ယဇ်ပလင်ေတာ်

မိ ့ကိတိက်ခိက် ကသည့်စစ်တပ်အေပါင်း ှ င့် သတိ့၏လက်နက်တန်ဆာ ှ ိ သမ သည်အိပ်

မက်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ညဥ့်အခါစိတ်ကး ယဥ်မက့ဲသိ့လည်းေကာင်းကွယ်ေပျာက်သွား လိမ့်မည်။‐ ၈

ေယ  ှ လင် မိ ့ကိတိက် ကသည့်လမျိုး အေပါင်းတိ့သည် အိပ်မက်တွင်အစားအေသာက်

များကိစားရ၍ အိပ်ရာမှ ိးထချိန်၌မွတ် သိပ် မဲမွတ်သိပ်လျက်ေနသ ှ င့်လည်းေကာင်း၊

အိပ်မက်တွင်ေရကိေသာက်ရ၍ အိပ်ရာမှ ိး ထချိန်ေရငတ် မဲငတ်လျက်ေနသ ှ င့်

လည်းေကာင်းတလိမ့်မည်။ ၉ သင်တိ့သည်အသိဉာဏ်တံးလျက်ပင် ှ ိ ေန ကေလာ့။

မျက်စိကန်း၍ေန ကေလာ့။ စပျစ် ရည်မေသာက်ဘဲယစ်မး ကေလာ့။ တစ်စက်မ

ပင်မေသာက်ဘဲယိမ်းထိး၍ေန ကေလာ့။‐ ၁၀ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားအလွယ်

တကအိပ်ေမာကျ၍သွားေစေတာ်မလိမ့် မည်။ ပေရာဖက်များသည်လတိ့၏မျက်စိ

များြဖစ်သင့်ေသာ်လည်းဘရားသခင်သည် သတိ့၏မျက်စိများကိဖံးပိတ်၍ထား ေတာ်မ၏။‐ ၁၁

ဗျာဒိတ် ပါ ံ မှန်သမ ၏အနက်အ ိပါယ် များသည် တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်ထားသည့်စာလိပ်က့ဲ သိ့

သင်တိ့အတွက်ဖံးကွယ်၍ေနလိမ့်မည်။ စာ ဖတ်တတ်သတစ်ဦးအားသင်အဖတ်ခိင်းပါ မ

ထိသက``ဤစာလိပ်ကိတံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်ထား သြဖင့် အက ်ပ်ဖတ်၍မရပါ'' ဟဆိ လိမ့်မည်။‐ ၁၂

စာမဖတ်တတ်သကိအဖတ်ခိင်းလ င်လည်း ထိသက``အက ်ပ်အဘယ်သိ့ဖတ်ရမည်

မသိပါ'' ဟဆိလိမ့်မည်။ ၁၃ ထာဝရဘရားက``ဤသတိ့သည်ငါ့အား တ်ြဖင့်

ဝတ် ပကိးကွယ်ပါသည်ဟဆိေသာ် လည်းသတိ့၏စကားများသည်အ ိ ပါယ် မ ှ ိ။

သတိ့၏စိတ်သည်လည်းအရပ်တစ်ပါး သိ့ေရာက်၍ေန၏။ သတိ့၏ဘာသာတရား သည်

မိမိတိ့အလွတ်ကျက်မှတ်ထားသည့်လ့ ထံးတမ်းစဥ်လာ ှ င့်နည်းဥပေဒများသာ လ င်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သတိ့မေမ ာ်လင့်သည့်ေဘး ဒကတစ်ခ ပီးတစ်ခသက်ေရာက်ေစ၍ သတိ့

အားတန်လပ်ေချာက်ချားေစမည်။ ပညာ ှ ိ တိ့ သည်လမိက်များြဖစ်ကန် ကလျက်၊ သတိ့

၏အသိအလိမာမှန်သမ သည်လည်း သတိ့ အားအဘယ်သိ့မ အကျိုး ပလိမ့်မည်

မဟတ်'' ဟယခမိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၁၅ မိမိတိ့၏အ ကံအစည်များကိထာဝရ

ဘရားထံေတာ်မှ ဖံးကွယ်ထားရန် ကိးစား သတိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သတိ့သည်

မိမိတိ့၏စီမံကိန်းများကိလ ို ့ဝှက်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ကာမိမိတိ့အား

အဘယ်သမ ြမင်လိမ့်မည်မဟတ်။ မိမိ တိ့ ပေသာအမတိ့ကိလည်းအဘယ်သ

မ သိလိမ့်မည်မဟတ်ဟထင်မှတ်တတ် က၏။‐ ၁၆ သတိ့သည်အရာခပ်သိမ်းကိကေြပာင်းက

ြပန်ြဖစ်ေစတတ် က၏။ အိးထိန်းသည် ှ င့် အိးေြမတိ့တွင် အဘယ်သကပိ၍အေရး

ကီးပါသနည်း။ လ့လက်ြဖင့် ပီးေသာအရာ တစ်ခကလကိြပန်၍``ငါသည်သင် ပလပ်

ထားသည့်အရာမဟတ်'' ဟ၍ေသာ်လည်း ေကာင်း``သင်သည်မိမိ ပလပ်လျက်ေနသည့် အမကိမသိ''

ဟ၍ေသာ်လည်းေကာင်း ဆိ ိင်ပါမည်ေလာ။ ၁၇ စကားပံ ှ ိ သက့ဲသိ့ မ ကာမီပင်ေတာ

နက်သည်လယ်ြပင်ြဖစ်၍လာလိမ့်မည်။ လယ် ြပင်သည်လည်းသစ်ေတာြပန်၍ြဖစ်လာ လိမ့်မည်။ ၁၈

ထိေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာေသာ အခါနားဆံွ ့သများသည် စာဖတ်သည့် အသံကိ ကားလိမ့်မည်။

ေမှာင်မိက်တွင်ေန ထိင်ရသမျက်မြမင်များသည်လည်း မျက်စိပွင့်၍ြမင် ကလိမ့်မည်။‐

၁၉ ဆင်းရဲသများ ှ င့် ှ ိမ့်ချေသာသတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ြမင့်ြမတ်

ေသာဘရားသခင်ထာဝရဘရားေပး ေတာ်မေသာ င်လန်းဝမ်းေြမာက်မကိတစ်

ဖန်ြပန်၍ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၂၀ သတစ်ပါးတိ့ကိဖိ ှ ိပ်ချုပ်ချယ်ကာဘရားသခင်အား

မထီမ့ဲြမင် ပေသာသတိ့သည် အစတံး ကလိမ့်မည်။ အြပစ်ကးလွန်သ

မှန်သမ သည်ဆံးပါးပျက်စီး ကလိမ့်မည်။‐ ၂၁ ဘရားသခင်သည်သတစ်ပါးတိ့ကိ

အသေရဖျက်သများ၊ ရာဇဝတ်သင့်သ တိ့ကိအြပစ်ဒဏ် ှ င့်ကင်းလွတ်ေအာင်ေဆာင်

ွက် ကသများ ှ င့် ိ းေြဖာင့်သတိ့တရား မ တစွာစီရင်ဆံးြဖတ်ြခင်းမခံရေစ

ရန်လိမ်လည်၍ သက်ေသခံေသာသတိ့ အားသတ်သင်ဖျက်ဆီးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၂

ထိ့ေကာင့်အာြဗဟံအားဆင်းရဲဒကမှ ကယ်ဆယ်ေတာ်မခ့ဲသည့်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားက``အိ ငါ၏လမျိုးေတာ်၊ သင်တိ့ သည်

အသေရပျက်ရ ကေတာ့မည်မဟတ်။ အ ှ က်ရ၍မျက် ှ ာပျက်ရကေတာ့မည် မဟတ်။‐

၂၃ သင်တိ့သည်ငါေပးသနားမည့်သားသမီး များကိေတွ့ြမင် ကရလိမ့်မည်။ ထိအခါ

ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း

သင်တိ့သိမှတ် ကလိမ့်မည်။ ငါ့အားေလးစား ကည် ိ ကာ ိ ေသေလးစားေကာက် ွံ ့ က လိမ့်မည်။‐

၂၄ လမိက်များသည်အသိတရား ှ ိ ၍လာ လိမ့်မည်။ ညည်း ေနသများ ှ င့်ေခါင်းမာ

ေနသများသည်လည်း ဆံးမသဝါဒ ကိဝမ်းေြမာက်စွာခံယကလိမ့်မည်။''

၃၀ ထာဝရဘရားက``ယဒြပည်ကိအစိးရ သတိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ အဘယ်ေကာင့်

ဆိေသာ်သတိ့သည်ငါ့ကိမန်းေသာေကာင့် ြဖစ်၏။ သတိ့သည်ငါ၏အလိေတာ် ှ င့်ဆန့်

ကျင်သည့်အ ကံအစည်များကိ ပ၍ ငါ၏ ခွင့် ပချက်မရဘဲမဟာမိတ်စာချုပ်များ ကိချုပ်ဆိကာ၊

အြပစ်တစ်ခအေပ တွင် တစ်ခထပ်ဆင့်၍ကးလွန် က၏။‐ ၂သတိ့သည်ငါ၏ထံမှအ ကံဉာဏ်ကိမ

ေတာင်းခံဘဲ အီဂျစ်ြပည်သိ့သွား၍အက အညီေတာင်းခံ က၏။ အီဂျစ်ြပည်၏ကာ

ကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်မကိအလိ ှ ိ သြဖင့် သတိ့ သည်အီဂျစ်ဘရင်ကိယံ ကည်ကိးစား က၏။‐ ၃

သိ့ရာတွင်ထိြပည်သည်သတိ့အားကွယ်ကာ ေစာင့်ေ ှ ာက် ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။ အီဂျစ်ြပည်

၏ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်မသည်လည်း တိင်း ြပည်ပျက် ပန်းမတွင်အဆံးသတ်လိမ့်မည်။‐ ၄

သတိ့၏သံတမန်များသည်အီဂျစ်ြပည်၊ ေဇာန မိ ့ ှ င့်ဟာနက် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ ေန ေလ ပီ။‐

၅ ယဒအမျိုးသားများသည်မိမိတိ့အက အညီရ ှ ိ လိမ့်မည်ဟ ေမ ာ်လင့်ကာမှကညီ
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ရန်ပျက်ကွက်သည့်လမျိုး၊ ယံ ကည်စိတ်ချ ၍မရသည့်ထိလမျိုးကိအားကိးမီှခိ

မိသည့်အတွက်ေနာင်တရ ကလိမ့်မည်။ ၆ ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်ေတာင်ပိင်းသဲက ာရ

တွင် ှ ိ သည့် တိရစာန်များ ှ င့်သက်ဆိင်ေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်က``သံတမန်

တိ့သည်ြခေသ့များခိေအာင်းရာ၊ ေ မဆိးများ၊ နဂါးပျံများ ှ ိ ၍ေဘးအ ရာယ်ေပါများ

ရာအရပ်ကိြဖတ်၍သွားရ က၏။ ထိသတိ့ သည်မိမိတိ့အားအဘယ်အကအညီမ

မေပး ိင်သည့်လမျိုးအတွက် အဖိးထိက် လက်ေဆာင်ပဏာများကိြမည်းများ၊ ကလား

အတ်များ ှ င့်တင်ယလာ က၏။‐ ၇ အီဂျစ်ြပည်မှေပးေသာအကအညီကား အချည်း ှ ီးပင်တည်း။

ထိ့ေ ကာင့်ငါသည်၊ အီဂျစ်ြပည်အား`အဆိပ်မ ှ ိ သည့်နဂါး' ဟ နာမည်ေပးထားေလ ပီ''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ဘရားသခင်က``ထိသတိ့သည်အဘယ်သိ့ ေသာလမျိုးြဖစ်သည်ကိ

ေနာင်အခါအစဥ် သက်ေသခံအမှတ်အသားရ ှ ိ ေစရန် စာ ေစာင်တစ်ခတွင်ေရးမှတ်၍ထားေလာ့''

ဟ ငါအားေစခိင်းေတာ်မပါ၏။‐ ၉ သတိ့သည်ဘရားသခင်ကိအ မဲတေစ

ပန်ကန်လျက်၊ အ မဲတေစလိမ်လည်လျက်၊ ထာဝရဘရား၏တရားေတာ်ကိနာယ

ရန်အ မဲတေစြငင်းဆန်လျက်ေန က၏။‐ ၁၀ ပေရာဖက်များကိလည်းဆိတ်ဆိတ်ေနရန် ေြပာဆိ က၏။

သတိ့က``ငါတိ့အားအမှန် တရားကိမေြပာ က ှ င့်။ ငါတိ့ ကားလိ ေသာစကားကိေြပာ ကေလာ့။ ငါတိ့အား

မိမိတိ့၏လဲွမှားေသာအထင်အြမင် အယအဆများ ှ င့်ပင် ှ ိ ေနေစ က ေလာ့။‐ ၁၁

ငါတိ့လမ်းမှဖယ် ကေလာ့။ ငါတိ့လမ်းကိ မပိတ် က ှ င့်။ သင်တိ့ကိးကွယ်ေသာသန့် ှ င်း

ြမင့်ြမတ်သည့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ၏ဘရားသခင်အေကာင်းကိငါတိ့ မ ကားလိ'' ဟဆိ က၏။

၁၂ သိ့ရာတွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာဘရားသခင်က``သင်

တိ့သည်ငါ့စကားကိအေရးမစိက်ဘဲ အ ကမ်းဖက်မ ှ င့်လိမ်လည်မကိသာ အားကိး က၏။‐ ၁၃

သင်တိ့သည်အြပစ်ဒဏ်ခံထိက်သများသာ တည်း။ သင်တိ့သည်ေတာက်ေလာက်ကဲွအက်

လျက်ေနေသာ အတ်တံတိင်းြမင့် ကီးက့ဲသိ့ တ်တရက်လဲ ပိပျက်စီး ကလိမ့်မည်။‐ ၁၄

အိးြခမ်းကဲွြဖင့်မီးခဲများကိေကာက်ယရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စည်တွင် ှ စ်၍ေရကိခပ်ယ

ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မြဖစ် ိင်ေအာင်အစိတ် စိတ်အြမာြမာကဲွသွားေသာေြမအိး ှ င့်တ ကလိမ့်မည်။

၁၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ သန့် ှ င်းြမင့် ြမတ်သည့်ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက

လတိ့အား``သင်တိ့သည်ငါ့ထံသိ့ြပန်လာ ကာတည် ငိမ်စွာ ငါ့အားယံ ကည်ကိးစား၍ ေန ကေလာ့။

သိ့ ပလ င်သင်တိ့သည်ခွန်အား စွမ်းရည်ကိရ၍ကယ်တင်ြခင်းကိရ က လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။

သိ့ရာတွင် သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏စကားကိနား မေထာင် က။‐ ၁၆ ယင်းသိ့နားေထာင်မည့်အစား၊

လျင်ြမန်သည့် ြမင်းများကိစီး၍ ရန်သတိ့ထံမှထွက်ေြပး ရန် ကံစည် ကေလသည်။ သင်တိ့၏အ ကံ

အစည်မှာမဆိးလှ။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ် သင်တိ့သည်အမှန်ပင်ထွက်ေြပးရ ကလိမ့်

မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ သင်တိ့သည်မိမိ တိ့ြမင်းများကိလျင်ြမန်လှ ပီဟထင်မှတ် ကေသာ်လည်း

သင်တိ့အားလိက်လံဖမ်းဆီး သတိ့၏ြမင်းများကပိ၍ပင်လျင်ြမန် က လိမ့်မည်။‐ ၁၇

ရန်သတစ်ေယာက်ကိြမင်လ င်သင်တိ့ဘက် မှလတစ်ေထာင်ထွက်ေြပး ကလိမ့်မည်။ ရန်

သငါးေယာက်ဆိလ င် သင်တိ့အားလံးပင် ထွက်ေြပး ကလိမ့်မည်။ ေတာင်ထိပ်တွင်အထီး

တည်းစိက်ထထားသည့်အလံတိင်မှတစ်ပါး သင်တိ့၏တပ်မေတာ်မှအဘယ်အရာမ

ကျန် ှ ိ ခ့ဲလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၈ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အား ေကျးဇး ပေတာ်မရန်

ေစာင့်ဆိင်း၍ေနေတာ်မ ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်တရားမ တမကိ အစဥ် ပေတာ်မတတ်သည်ြဖစ်၍

သင်တိ့ အားက ဏာြပေတာ်မရန်အသင့် ှ ိ ေတာ်မပါ၏။ ထာဝရဘရားကိယံ ကည်

ကိးစား ကသတိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။ ၁၉ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင် ကေသာသတိ၊့

သင်တိ့သည်ငိယိရ ကေတာ့မည်မဟတ်။ ထာဝရဘရားသည်သနား ကင်နာေတာ်

မတတ်၏။ ကမေတာ်မရန်အထံေတာ်သိ့ သင်တိ့ဟစ်ေအာ် ကေသာအခါ ကိယ်ေတာ်

သည်နားေညာင်းေတာ်မ၍အေြဖေပး လိမ့်မည်။‐ ၂၀ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားဆိးယတ်

ခက်ခဲမများ ှ င့်ေတွ့ ကံေစေတာ်မမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ်တိင်ပင်သင်တိ့ ှ င့်

အတ ှ ိ ေတာ်မ၍လမ်းြပသွန်သင်ေတာ်မ လိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ်ကိ

ှ ာေနရန်လိေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၂၁ လက်ဝဲဘက်သိ့ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လက်ယာ

ဘက်သိ့ေသာ်လည်းေကာင်း သင်တိ့လမ်းမှား ၍လိက်မိ ကေသာအခါ``လမ်းမှန်ကားဤ

မှာတည်း။ ဤလမ်းအတိင်းလိက် ကေလာ့'' ဟသင်တိ့ေနာက်မှေန၍ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်

မသံကိ ကားရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၂ သင်တိ့သည်ေငွြဖင့်မွမ်းမံထားသည့် ပ်တ

များ ှ င့်ေ ြဖင့်မွမ်းမံထားသည့် ပ်တများ ကိယ၍``ငါတိ့မျက်ေမှာက်မှသွား ကေပ

ေတာ့'' ဟဆိကာ၊ အညစ်အေကးသဖွယ် ပစ်ထတ်လိက်လိမ့်မည်။‐ ၂၃

သင်တိ့သီး ှ ံ များကိစိက်ပျိုး ကသည့် အခါတိင်းအပင်ေပါက်ေစရန်ထာဝရ

ဘရားသည်မိးကိ ွာသွန်းေစေတာ်မ လိမ့်မည်။ သင်တိ့ရိတ်သိမ်းရန်အသီးအ ှ ံ

များကိလိင်လိင်ထွက်ေစ၍ က ဲ ွားများ သည်လည်းစားကျက်အလံအေလာက်ရ ှ ိ

ကလိမ့်မည်။‐ ၂၄ သင်တိ့လယ်ယာများကိထွန်ယက်ေပး က သည့် ွားများ၊

ြမည်းများသည်ေကာင်းေပ့၊ သန့်ေပ့ဆိသည့်အစာများကိစားရ က လိမ့်မည်။‐ ၂၅

သင်တိ့သည်ရန်သ့ခံတပ်များကိဖမ်းဆီး သိမ်းယကာ သတိ့အားသတ်ြဖတ်လိက်ေသာ အခါ၊

ေတာင်ကန်း၊ ေတာင်တန်း ှ ိ သမ ေပ မှေချာင်းေရတိ့သည်စီးဆင်း၍လာလိမ့် မည်။‐ ၂၆

လသည်ေနတမ ထွန်းလင်းေတာက်ပလျက် ေနသည်လည်း ခနစ်စင်း ပိင်တထွက်သက့ဲ သိ့

ခါတိင်းထက်ခနစ်ဆထွန်းလင်းေတာက်ပ လိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်

ရ ှ ိ ခ့ဲသည်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကိအဝတ် ှ င့်ပတ်စည်း၍ အနာများကိကသေပျာက်

ကင်းေစေတာ်မေသာအခါ၊ ဤအမအရာ အေပါင်းသည်ြဖစ်ပျက်၍လာလိမ့်မည်။ ၂၇

ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ် ှ င့်ဘန်းအသေရ ေတာ်ကိအေဝးမှပင်ြမင် ိင်ပါသည်တကား။

မီးလ ံ  ှ င့်မီးခိးတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏အမျက် ေတာ်ကိေဖာ်ြပ က၏။ ကိယ်ေတာ်မိန့် မက်ေတာ်

မေသာအခါ တ်ေတာ်ထွက်စကားများသည် မီးက့ဲသိ့ေလာင်က မ်းေစတတ်၏။‐ ၂၈

ကိယ်ေတာ်သည်ေလြပင်းကိတိက်ခတ်ေစ ေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိေလသည်အရာခပ်သိမ်း

ကိေြမာပါသွားေစတတ်သည့်ြမစ်ေရလ ံ သက့ဲသိ့လမျိုးတကာကိဆံးပါးပျက်စီး ေစ၍၊

သတိ့၏ဆိးညစ်ေသာအ ကံအစည် များကိပျက်ြပားေစလိမ့်မည်။‐ ၂၉ သိ့ရာတွင်၊

အိ ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်၊ သင်တိ့သည်ဘာသာေရးပဲွေတာ်ညဥ့်မှာက့ဲ

သိ့ေပျာ် င်စွာသီချင်းဆိ ကလိမ့်မည်။ သင် တိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ကွယ်

ကာရာအ ှ င်၊ ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ် သိ့သွားရာလမ်းတွင် ပေလွသံ ှ င့်စည်းချက်

ကျကျလမ်းေလာက်၍သွား ကသတိ့က့ဲ သိ့ေပျာ် င် ကလိမ့်မည်။ ၃၀

ထာဝရဘရားသည်လအေပါင်းတိ့အား အာ ေဘာ်ေတာ် ှ င့်ြပည့်ဝသည့်အသံေတာ် ကိ ကားေစေတာ်မ၍

မိမိ၏အမျက်ေတာ် အ ှ ိန်ကိခံစားေစေတာ်မလိမ့်မည်။ မီး ေတာက်မီးလ ံ များ၊ မိးထစ်ချုန်းမ၊

မိးသီး များကျမ ှ င့်သည်းထန်စွာမိး ွာသွန်း မကိြဖစ်ပွားေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၃၁

အာ ရိအမျိုးသားတိ့သည်ဘရားသခင် ၏အသံေတာ်ကိ ကားေသာအခါ ေကာက်

လန့်တန်လပ်လျက်ကိယ်ေတာ်ေပးအပ်ေတာ် မေသာအြပစ်ဒဏ်အဟန်ကိခံစားရ က လိမ့်မည်။‐

၃၂ ထိသတိ့အားအဖန်တလဲလဲဘရားသခင် ိက်ေတာ်မေသာအခါ ကိယ်ေတာ်၏

လမျိုးေတာ်သည်ေစာင်းသံ၊ ပတ်သာသံများ ကိစည်းလိက် ကလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်

ကိယ်ေတာ်တိင်ပင်အာ ရိအမျိုးသား တိ့ကိတိက်ခိက်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၃၃

ေ ှ းမဆွကပင်အာ ရိဘရင်ကိမီးသ ဂဟ် ရန် ေလာင်တိက်ကိြပင်ဆင်၍ထားခ့ဲ၏။ ထိေလာင်

တိက်သည်အေစာက်နက်၍ကျယ်ဝန်း၏။ ထိ အရပ်တွင်ြမင့်မားေသာထင်းပံ ကီးတစ်

ခလည်း ှ ိ ၏။ ထာဝရဘရားသည်ခံတွင်း ေတာ်မှမီးလ ံ ကိမတ်ထတ်ေတာ်မ၍ ထိ

ထင်းပံကိမီးစဲွေလာင်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။

၃၁ အီဂျစ်ြပည်သိ့အကအညီေတာင်းခံရန် သွားေရာက်သတိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။

သတိ့သည်ြမင်းများ၊ စစ်ရထားများ ှ င့် ြမင်းစီးသရဲများတည်းဟေသာအီဂျစ်

ြပည်၏ ကီးမားေသာစစ်အင်အားကိမီှခိ အားကိး၍ေန က၏။ သိ့ရာတွင်ြမင့်ြမတ်

သန့် ှ င်းေတာ်မေသာဣသေရလအမျိုး သားတိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ကိမအားမကိး က။ ကမေတာ်မရန် ကိယ်ေတာ်ကိလည်းမေတာင်းမေလာက် က။‐ ၂

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ ပေတာ်မလျက်ေန သည့်အမကိသိေတာ်မပါသည်တကား။

ကိယ်ေတာ်သည်ေဘးအ ရာယ်ဆိးကိသက် ေရာက်ေစေတာ်မပါ၏။ ဆိးညစ်သများ ှ င့်

သတိ့အားကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်သတိ့ကိ အြပစ်ဒဏ်ခတ်ရန် ကံးဝါးေတာ်မခ့ဲ

သည့်အတိင်း ပေတာ်မပါ၏။‐ ၃ အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည်နတ်ဘရားများ မဟတ်။

သာမန်လသားများသာလ င်ြဖစ်ပါ သည်တကား။ သတိ့၏ြမင်းများသည်လည်း

နတ်ြမင်းများမဟတ်။ ထာဝရဘရားအေရး ယေဆာင် ွက်ေတာ်မေသာအခါ ခွန်အား ကီး

မားသည့်လမျိုးသည်ေကမွ၍သွားလိမ့်မည်။ အကအညီရသည့်လမျိုးသည်လည်း ပိလဲ ၍သွားလိမ့်မည်။

ထိလမျိုး ှ စ်မျိုးစလံးပင် ဆံးပါးပျက်စီးရလိမ့်မည်။ ၄ထာဝရဘရားက``သိးထိန်းတိ့သည်အဘယ်

မ ပင်ေငါက်ငန်းေအာ်ဟစ် ကေသာ်လည်း သား ေကာင်ကိကိက်သတ်ထားသည့်ြခေသ့ကိေချာက်

လှန့်၍မရ ိင်သက့ဲသိ၊့ ဇိအန်ေတာင်ကိကာ ကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေနသည့် အန တန်ခိး ှ င်ငါ

ထာဝရဘရားအားလည်းအဘယ်အရာ ကမ ဟန့်တားပိတ်ပင် ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၅

ငှက်သည်မိမိအသိက်ထက်တွင်ပျံဝဲကာ သားငယ်ကိကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်သက့ဲသိ၊့

အန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရားသည် ေယ  ှ လင် မိ ့ကိကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်၍

ရန်သကိခခံတိက်ခိက်ေတာ်မမည်'' ဟ ငါ့အားမိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၆ ဘရားသခင်က``အိ

ဣသေရလအမျိုးသား တိ၊့ သင်တိ့သည်ငါ့ကိြပစ်မှားကာဆန့်ကျင် ဘက် ပ ကေလ ပီ။

သိ့ရာတွင်ယခငါ၏ ထံသိ့ြပန်လာ ကေလာ့။‐ ၇ သင်တိ့အားလံးပင်မိမိတိ့သွန်းလပ်ထား
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ေသာညစ်ညမ်းသည့်ေ ၊ ေငွ ပ်တများကိပစ် ထတ်လိက်မည့်အချိန်ကာလကျေရာက်လာ လိမ့်မည်။‐

၈ အာ ရိြပည်သည်စစ်ပဲွတွင်ကျ ံ းရလိမ့် မည်။ သိ့ရာတွင်လတိ့တန်ခိးစွမ်းရည်ေ ကာင့်

မဟတ်။ အာ ရိအမျိုးသားတိ့တိက်ပဲွမှ ထွက်ေြပး ကလိမ့်မည်။ သတိ့လငယ်လ

ွယ်များသည်လည်းကန်ခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၉ သတိ့၏ဘရင်သည်လည်းေ ကာက် ွံ ့၍ထွက်

ေြပး ကလိမ့်မည်။ တပ်မးများသည်မိမိတိ့ တိက်ပဲွအလံများကိစွန့်ပစ်လိက် ကလိမ့် မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဤကားထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာစကားပင်ြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်

သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်လတိ့ကိးကွယ် ဝတ် ပ ကသည့်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ် မ၍

ကိယ်ေတာ်၏မီးလ ံ သည်လည်းယဇ် ေကာင်များကိမီး ိ ့ရန်အတွက်ေတာက် ေလာင်လျက် ှ ိ သတည်း။

၃၂ တစ်ေန့ေသာအခါ၊ သီလသမာ ိ  ှ ိ သည့် ဘရင်တစ်ပါး ှ င့်

တရားသြဖင့်အပ်စိးသည့် အမျိုးသားေခါင်းေဆာင်များေပ ထွန်းလာ လိမ့်မည်။‐

၂ သတိ့အားလံးပင်ေလ ှ င့်မိးသက်မန်တိင်း များမှခိလံရာအရပ်က့ဲသိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။

သတိ့သည်ေြခာက်ေသွ့ရာအရပ်၌စီးလျက် ေနသည့်ေချာင်းများ ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ကွင်း

ေခါင်ေခါင်ေနပ ကဲ ကဲတွင် ှ ိ ေသာေကျာက် တံး ကီး၏အရိပ် ှ င့်လည်းေကာင်းတလိမ့် မည်။‐

၃ သတိ့သည်ြပည်သတိ့၏ချို ့တ့ဲမများကိ သိ ှ ိ ရန်မျက်စိ ှ င် ှ င်နားပါးပါး ှ င့်ေန

လိမ့်မည်။‐ ၄ စိတ်လိက်မာန်ပါမ ပ ကေတာ့ဘဲအသိ ပညာ ှ င့်လပ်ကိင်ေဆာင် ွက်ကာ

ြပတ်ြပတ် သားသားေြပာဆိ ကလိမ့်မည်။‐ ၅ လမိက်တိ့အားဂဏ်အသေရ ှ ိ သများဟ

၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သယတ်မာတိ့အား ိ း ေြဖာင့်သများဟ၍ေသာ်လည်းေကာင်း အဘယ်

သမ ထင်မှတ်ေြပာဆိ ကလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၆ လမိက်သည်မိက်မဲသည့်စကားကိေြပာဆိ၍

ဆိးညစ်ေသာအမများကိ ပရန် ကံစည် တတ်၏။ သ ပေသာအမ ှ င့်သေြပာေသာ

စကားတိ့သည်ဘရားသခင်အားေစာ်ကား ရာေရာက်၏။ သသည်ဆာငတ်မွတ်သိပ်သတိ့ကိ

အဘယ်အခါ၌မ မေကးေမွး။ ေရငတ်သ တိ့ကိလည်းအဘယ်အခါ၌မ ေရမတိက်။‐ ၇

သသည်ဆိးညစ်သြဖစ်၍ဆိးညစ်မများကိ သာ ပတတ်၏။ ဆင်းရဲသတိ့၏အခွင့်အေရး

များပျက်စီးရာပျက်စီးေ ကာင်းကိလိမ်လည် ၍ ကံစည်တတ်၏။‐ ၈

သိ့ရာတွင် ိ းေြဖာင့်သမကား ိ းေြဖာင့်စွာ ပကျင့်တတ်လျက် အမှန်တရားဘက်မှစဲွ

မဲစွာရပ်တည်ေနတတ်၏။ ၉ ပပင်ေသာကမ ှ ိ ဘဲေအးေဆးစွာေနထိင် ကသအချင်းအမျိုးသမီးတိ၊့

ငါေြပာ သည့်စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။‐ ၁၀ သင်တိ့သည်ယခအခါေကျနပ်ေရာင့်ရဲ

လျက် ှ ိ ေနမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ေနာင် ှ စ်ခါ ဤအချိန်၌စိတ်ပျက်ရ ကေပလိမ့်မည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့စသိမ်းရန် စပျစ်သီးများရ ှ ိ မည်မဟတ်ေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၁

သင်တိ့သည်ပပင်ေသာကမ ှ ိ ဘဲေအးေဆး စွာေနထိင်လျက် ှ ိ  က၏။ သိ့ရာတွင်ယခ

အခါထိတ်လန့်တန်လပ်၍ေန ကကန်ေလာ့။ သင်တိ့၏အဝတ်များကိခတ်၍ခါးတွင်

ေစာင်စတ်များပတ်ထား ကေလာ့။‐ ၁၂ သီး ှ ံ ေကာင်းစွာထွက်သည့်လယ်ယာများ ှ င့်

စပျစ်ဥယျာဥ်များသည်ပျက်စီးသွား ပီ ြဖစ်သြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ငါ့အမျိုးသား တိ့၏ေြမယာများကိ

ဆး ခံအမျိုးမျိုး ဖံးလမ်းလျက်ေန ပီြဖစ်သြဖင့်လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့သည်ေကကဲွဝမ်းနည်းလျက်မိမိတိ့

ရင်ပတ်များကိတီးခတ် ကေလာ့။ ယခင် အခါကလတိ့ေပျာ် င်စွာေနထိင်ခ့ဲ က

သည့်အိမ်များ ှ င့် စည်ကားသိက် မိက်စွာ ှ ိ ေနခ့ဲသည့် မိ ့၏အတွက်ငိေ ကး ကေလာ့။‐ ၁၄

နန်းေတာ်ပင်လ င်အထီးတည်းကျန်ရစ်၍ ေန ြပည်ေတာ် ကီးသည်လံးဝလသဆိတ် ငိမ်

လျက်ေနလိမ့်မည်။ ထိ မိ ့ေတာ်ကိေစာင့် ကပ် ကာကွယ်ရာခံတပ်များ ှ င့်အိမ်များသည်

လည်း ထာဝစဥ်ပျက်စီးယိယွင်း၍ေနလိမ့် မည်။ ထိအရပ်တွင်ြမည်း ိင်းများလှည့်လည်

သွားလာကာသိးများကျက်စား ကလိမ့်မည်။ ၁၅ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်မိမိ၏ဝိညာဥ်

ေတာ်ကိ ငါတိ့ထံသိ့တစ်ဖန်ြပန်၍ေစလတ် ေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိအခါေြမလွတ်ေြမ ိင်း

များသည်ေြမေကာင်းေြမသန့်များြဖစ်လာ ကလျက် လယ်ယာများေကာက်ပဲသီး ှ ံ

အေြမာက်အြမားထွက်လိမ့်မည်။‐ ၁၆ တိင်းြပည်အတွင်း၌အရပ်တကာတွင်သ ေတာ်ေကာင်းတရား ှ င့်

တရားမ တမကိ ကျင့်သံး ကလိမ့်မည်။‐ ၁၇ လအေပါင်းတိ့သည်အမှန်တရားအတိင်း

ကိ ပကျင့် ကမည်ြဖစ်၍ ထာဝစဥ် ငိမ်း ချမ်းသာယာမ ှ င့်လံ ခံစိတ်ချမ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၁၈

ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်တိ့ေနထိင်ရာ အိမ်များသည် ငိမ်သက်၍လံ ခံလိမ့်မည်။

ထိ လမျိုးေတာ်သည်လည်းပပင်ေသာက ှ င့် ကင်းေဝး ကလိမ့်မည်။‐ ၁၉

(သစ်ေတာများအေပ သိ့မိးသီးများကျ လိမ့်မည်။ မိ ့သည်လည်း ပိပျက်၍သွားလိမ့် မည်။‐) ၂၀

ေကာက်ပဲသီး ှ ံ များအတွက်ြမည်း ှ င့်က ဲ ွားစားကျက်များအတွက် ေရအလံအေလာက်

ရ ှ ိ သြဖင့်လအေပါင်းတိ့သည် င်လန်း ဝမ်းေြမာက်ကလိမ့်မည်။

၃၃ ငါတိ့၏ရန်သများသည်အမဂလာ ှ ိ  က ၏။ မိမိတိ့အားအဘယ်သမ တိက်ခိက်လ

ယက်မကိမ ပ၊ သစာလည်းမေဖာက် ကေသာ် လည်းသတိ့ကလယက်တိက်ခိက်ကာသစာ

ေဖာက် က၏။ သိ့ရာတွင်သတိ့လယက်တိက် ခိက်၍သစာေဖာက်ရန်အချိန်ကာလကန်ဆံး

ချိန်ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။ ထိအခါသတိ့ သည်လယက်တိက်ခိက်ြခင်း ှ င့်သစာေဖာက်

ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။ ၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား

က ဏာထားေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိေမ ာ်ကိးပါ၏။ ေန့စဥ်

ေန့တိင်းကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကာကွယ် ေစာင့်ထိန်းေတာ်မ၍ဒကေရာက်ချိန်များ၌ ကယ်ေတာ်မပါ။‐ ၃

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ဘက် မှေန၍တိက်ခိက်ေတာ်မေသာအခါ၊ ရန်သ

တိ့သည်စစ်တိက်ခိက်သံများေကာင့်ထွက် ေြပး ကပါ၏။‐ ၄ သတိ့၏ပစည်းဥစာများကိလည်းတိက်ရာ

ပါအြဖစ်လယက်သိမ်းယြခင်းကိခံရ ကပါ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည်အလွန် ကီးြမတ်ေတာ်

မပါသည်တကား။ ကိယ်ေတာ်သည်ခပ်သိမ်း ေသာအရာတိ့ကိအစိးရေတာ်မပါ၏။

ေယ  ှ လင် မိ ့ကိတရားမ တမ ှ င့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းြဖင့်ေသာ်

လည်းေကာင်းြပည့်ဝေစေတာ်မ၍၊‐ ၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား က့ံခိင်

တည် ငိမ်မကိေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ် သည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အားအစဥ်အ မဲ

ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၍၊ ဉာဏ်ပညာ ှ င့်အသိပညာကိေပးေတာ်မပါ၏။

သ တိ့၏အဖိးအထိက်ဆံးဘ ာကားထာဝရ ဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသြခင်းပင်ြဖစ်

သတည်း။ ၇ သရဲေကာင်းတိ့သည်အကအညီေတာင်းခံ လျက် ေန ကပါသည်တကား။

စစ်ေြပ ငိမ်း ရန် ကိးစား ကသသံတမန်များသည် ြပင်းြပစွာငိေ ကးလျက်ေန က၏။‐

၈ လမ်းမ ကီးများသည်ေဘးအ ရာယ်အလွန် များသြဖင့်အဘယ်သမ မသွားဝ့ံ က၊

မဟာမိတ်စာချုပ်များကိချိုးေဖာက်၍သစာ ကတိများသည်လည်းပျက်ြပယ်၍သွားေလ ပီ။

အဘယ်သမ  ိ ေသေလးစားမကိ မခံရ ကေတာ့ေပ။‐ ၉ တိင်းြပည်သည်လည်းေြခာက်ေသွ့၍

လသဆိတ် ငိမ်လျက်ေနေတာ့၏။ ေလဗ န်ေတာသည် ိး ွမ်းေြခာက်ေသွ့၍ေနေလ ပီ။

ေြမ သဇာထက် သန်သည့် ှ ာ န်ချိုင့်ဝှမ်းသည် သဲက ာရက့ဲသိ့ ြဖစ်လျက်၊

ဗာ ှ န်ေတာင် ှ င့်ကရေမလေတာင် တွင် ှ ိ ေသာသစ်ပင်များသည် အ ွက်ေက က ကန်၏။ ၁၀

ထာဝရဘရားသည်လမျိုးတကာတိ့ အား``ယခငါသည်အေရးယေဆာင် ွက် ေပေတာ့အ့ံ။

ငါ၏တန်ခိးေတာ် ကီးမားပံ ကိြပေတာ်မမည်။‐ ၁၁ သင်တိ့သည်အကျိုးမ ှ ိ သည့်အ ကံအစည်

များကိ ပ က၏။ သင်တိ့ ပသမ ေသာအမ တိ့သည်လည်း အချည်း ှ ီးပင်။ ငါ၏ဝိညာဥ်သည်

မီးက့ဲသိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ကိဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။‐ ၁၂ သင်တိ့သည်ထံးလပ်ရန်မီးအဖတ်ခံရသည့်

ေကျာက်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ြပာြဖစ်ေအာင်က မ်း ေလာင်သွားသည့်ဆးပင်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း

ေကမွသွား ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃ ရပ်နီးရပ်ေဝးတွင် ှ ိ သမ ေသာသတိ့သည်

ငါ ပသည့်အမအရာများအေကာင်းကိ ကားရ၍ ငါ၏တန်ခိးေတာ်ကိသိမှတ် က ရာ၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄အြပစ်ကးလွန်သည့်ဇိအန် မိ ့သ မိ ့သား တိ့သည်ေကာက် ွံ ့တန်လပ်၍ေန က၏။

သ တိ့က``ဘရားသခင်၏တရားစီရင်ေတာ် မချက်သည် ထာဝစဥ်ေတာက်ေလာင်ေနေသာ မီး ှ င့်တ၏။

ဤသိ့ေသာမီးမှငါတိ့လွတ် ေြမာက်၍အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ  ိင် က ပါမည်ေလာ'' ဟဆိ က၏။‐

၁၅ သင်တိ့သည်အမှန်တရားကိေြပာဆိ ပကျင့် ကပါမ အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ  ိင်ပါ၏။

ဆင်းရဲသတိ့အားလိမ်လည်လှည့်ြဖားရန်သင် တိ့၏တန်ခိးအာဏာအသံးမ ပ က ှ င့်။

တံစိး လက်ေဆာင်များကိလည်းလက်မခံ က ှ င့်။ လ့ အသက်ကိသတ်ရန်၊

အြခားဆိးညစ်မများ ကိ ပရန် ကံစည် ကသများ ှ င့်ပးေပါင်း ေဆာင် ွက်မမ ပ က ှ င့်။‐ ၁၆

သိ့မှသာသင်တိ့သည်အ ကံေအာင်၍ ခိင်ခ့ံ ေသာရဲတိက်တွင်ေနထိင်ရဘိသက့ဲသိ့

ေဘးမ့ဲလံ ခံ ကလိမ့်မည်။ စားေသာက်စရာ အစာေရစာများကိလည်းရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ၁၇

သင်တိ့သည်အလွန် ကီးမားကျယ်ဝန်း ေသာနယ်ေြမတွင်ခမ်းနားသိက် မိက်စွာ အပ်စိးလျက်

ေနသဘရင်တစ်ပါးကိ ေတွ့ြမင်ရကလိမ့်မည်။‐ ၁၈ လမျိုးြခားအခွန်ခံများ ှ င့်သလ ိုတိ့အား

သင်တိ့ေ ကာက် ွံ ့ရမများသည်အတိတ် ကာလမှအြဖစ်အပျက်များသာလ င်

ြဖစ်၍ေနလိမ့်မည်။‐ ၁၉ သင်တိ့သည်မိမိနားမလည် ိင်သည့်ဘာသာ စကားကိေြပာဆိသ၊

ေမာက်မာေထာင်လား သည့်လမျိုးြခားတိ့ကိ ေတွ့ြမင်ရကေတာ့ မည်မဟတ်။‐ ၂၀

ငါတိ့ဘာသာေရးပဲွေတာ်များဆင် ဲရာ ဇိအန် မိ ့ကိ ကည့် ကေလာ့။ ေယ  ှ လင်

မိ ့ကိ ကည့် ကေလာ့။ ထိ မိ ့သည်ေဘးမ့ဲလံ ခံ၍အလွန်ေနထိင်ရန်ေကာင်းသည့် မိ ့ြဖစ်

ပါသည်တကား။ ယင်းသည်ပ က်တိင်များကိ အဘယ်အခါ၌မ မ တ်ယဘဲ အစဥ်

ခိင်ခ့ံသည့် ကိးတိ့ြဖင့်ဆဲွချည်ထားကာ၊ အဘယ်အခါ၌မ မေြပာင်းမေ ့ရသည့် တဲ ှ င် ှ င့်တလိမ့်မည်။‐

၂၁ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏ဘန်းအသေရ ေတာ်ကိ ငါတိ့အားဖးြမင်ခွင့်ေပးေတာ်မ

လိမ့်မည်။ ငါတိ့သည်ြမစ် ကီးေချာင်း ကီး များအနီးတွင်ေနထိင်ရကလိမ့်မည်။ သိ့

ရာတွင်ထိြမစ် ကီးတိ့တွင်ရန်သေလှ သေဘာများသွားလာရ ကလိမ့်မည် မဟတ်။‐ ၂၂
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ထိေလှသေဘာများ၏ ွက်တိင် ှ င့် ကိးတိ့ သည် ပတ်လျက် ွက်များသည်လည်းြဖန့်၍ မရပါတကား။

ရန်သတပ်မှဥစာပစည်း များကိလယ ကလိမ့်မည်။ ထိပစည်းဥစာ တိ့မှာေြမာက်ြမားလှသည်ြဖစ်၍

ေြခမစွမ်း သများပင်လ င်မိမိတိ့ေဝစကိရ ှ ိ  က လိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင် ပင်လ င်

ငါတိ့၏ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မလိမ့် မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့ကိအပ်စိး၍ ကွယ်ကာေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၄

ငါတိ့ြပည်တွင်ေနထိင် ကသအေပါင်းတိ့ သည်ဖျားနာပါသည်ဟ၍ အဘယ်အခါ၌

မ ညည်း ရကလိမ့်မည်မဟတ်။ အြပစ် ှ ိ သမ မှလည်းေြဖလတ်ကလိမ့်မည်။

၃၄ အိလမျိုးအေပါင်းတိ့လာ ကေလာ့။ လာ ေရာက်စေဝး၍နားေထာင် ကေလာ့။ ကမာတစ်

ဝှမ်းလံးတွင်ေနထိင်သမ ေသာလတိ့သည် ဤအရပ်သိ့လာ၍နားေထာင် ကရာ၏။‐ ၂

ထာဝရဘရားသည်လမျိုးတကာတိ့အား လည်းေကာင်း၊ သတိ့၏စစ်တပ်အေပါင်းအား

လည်းေကာင်း၊ အမျက်ထွက်ေတာ်မသြဖင့် ပျက်စီးေစရန်အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မ ေလ ပီ။‐ ၃

သတိ့၏အေလာင်းများသည်ြမုပ် ှ ံ ြခင်းကိ မခံရဘဲ ေြမေပ တွင်လဲလျက်ပပ်စပ်နံေစာ်

၍ေနလိမ့်မည်။ ေတာင်တိ့သည်လည်းေသွးများ ြဖင့်နီရဲလျက်ေနလိမ့်မည်။‐ ၄

ေနလနကတ်တိ့သည်ေြမသိ့ေ ကကျလိမ့်မည်။ မိးေကာင်းကင်သည်လိပ်၍တင်လိက်သည့်စာ

လိပ်သဖွယ်ေပျာက်ကွယ်သွားကာ ကယ်တိ့ သည်စပျစ်ပင်သိ့မဟတ်သေဘာသဖန်းပင်

မှအ ွက်ေ ကသက့ဲသိ့ေ ကကျ ကလိမ့် မည်။ ၅ ထာဝရဘရားသည် ားေတာ်ကိေကာင်းကင်

ဘံတွင် အသင့်ြပင်ဆင်ေတာ်မ ပီးမှဆံးပါး ပျက်စီးရန် အြပစ်ဒဏ်စီရင်ထားေတာ်မ

ေသာဧဒံြပည်သတိ့အေပ သိ့သက်ေရာက် ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၆

ကိယ်ေတာ်၏ ားေတာ်သည်ယဇ်ပေဇာ်ရာ သိးဆိတ်တိ့၏အေသွးအဆီြဖင့်ဝလျက်

ေနသက့ဲသိ့ ထိသတိ့၏အေသွးအဆီများ ှ င့်ဝလျက်ေနလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရား

သည်ဤယဇ်ပေဇာ်ပဲွကိေဗာဇရ မိ ့တွင် ကျင်းပေတာ်မလိမ့်မည်။ ဤလသတ်ပဲွ

ကီးကိဧဒံြပည်တွင်ြဖစ်ပွားေစေတာ် မလိမ့်မည်။‐ ၇ ြပည်သတိ့သည် ွား ိင်းများ၊ ွားသိးပျို

များက့ဲသိ့လဲကျ ကလိမ့်မည်။ ေြမ ကီး သည်လည်းေသွးများြဖင့်နီ၍လည်းေကာင်း၊

အဆီများြဖင့်အီ၍လည်းေကာင်းေနလိမ့် မည်။‐ ၈ ဤအချိန်အခါကားဇိအန် မိ ့ကိထာဝရ

ဘရားကယ်ဆယ်ေတာ်မ၍ ထိ မိ ့၏ရန်သ တိ့အားလက်စားေချေတာ်မမည့်အခါ ပင်ြဖစ်သတည်း။ ၉

ဧဒံြပည်မှြမစ်တိ့သည်ကတရာေစး အြဖစ်သိ့လည်းေကာင်း၊ ေြမဆီလာသည်

ကန့်အြဖစ်သိ့လည်းေကာင်းေြပာင်းလဲသွား လိမ့်မည်။ ထိြပည်တစ်ခလံးသည်ကတရာ

ေစးက့ဲသိ့မီးစဲွေလာင်၍ေနလိမ့်မည်။‐ ၁၀ ယင်းသည်ေန့ေရာညဥ့်ပါမီးေလာင်လျက်မီး

ခိးများထာဝစဥ်တက်၍ေနလိမ့်မည်။ ထိ ြပည်သည်လမျိုးစဥ်ဆက်အေဟာသိကံ ြဖစ်၍ေနလိမ့်မည်။

ထိြပည်ကိေနာင်အဘယ် အခါ၌မ ြဖတ်သန်းသွားလာသ ှ ိ လိမ့် မည်မဟတ်။‐ ၁၁

ထိြပည်သည်ဇီးကွက်များ ှ င့်ကျီးအတိ့ ခိေအာင်းရာြဖစ်လိမ့်မည်။ ကမာကိဖန်ဆင်း

ေတာ်မမမီအခါကက့ဲသိ့ပင် ထာဝရ ဘရားသည်ထိြပည်ကိလွတ်လပ်လဟာ

ြပင် ကီးြဖစ်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၂ တိင်းြပည်ကိစိးမိးအပ်ချုပ်သည့်ဘရင် ှ င့်

ြပည်သ့ေခါင်းေဆာင်အေပါင်းတိ့သည်လည်း ှ ိ  ကေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၁၃

နန်းေတာ်အေဆာက်အဦများ ှ င့်တံတိင်း ကာရံထားသည့် မိ ့အေပါင်းတိ့တွင် ဆး

ပင်အမျိုးမျိုးေပါက်လျက် ေခွးအများ ှ င့် ဇီးကွက်များခိေအာင်းရာြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၁၄

ထိအရပ်တွင်ေတာတိရစာန်များလှည့်လည် သွားလာလျက် မေကာင်းဆိး ွားတိ့သည်လည်း

အချင်းချင်းေအာ်ြမည်လျက်ေန ကလိမ့်မည်။ ေကာက်မက်ဖွယ်ညသတဝါ ကီးသည်လည်း

ထိအရပ်သိ့လာ၍နားရန်ေနရာကိ ှ ာ လိမ့်မည်။‐ ၁၅ ဇီးကွက်တိ့သည်အသိက်များလပ်လျက်ဥ

များကိဥ ပီးေနာက် ဝပ်၍သားငယ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ကာေနလိမ့်မည်။ လင်းတများ

သည်လည်းတစ်ေကာင် ပီးတစ်ေကာင်လာ ေရာက်စ ံ း ကလိမ့်မည်။ ၁၆

သက် ှ ိ သတဝါများအေကာင်းေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည့် ထာဝရဘရား၏စာေစာင်ေတာ်တွင်

ှ ာ၍ဖတ် ကည့် ကေလာ့။ ထိသတဝါတစ် ေကာင်မ ေပျာက်ဆံးလိမ့်မည်မဟတ်။

အဘယ် သတဝါမ လည်း ကင်ေဖာ်မ့ဲြဖစ်ရလိမ့် မည်မဟတ်။ ဤနည်းအတိင်းြဖစ်ေစရန်

ထာဝရဘရားအမိန့်ေပးေတာ်မခ့ဲေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားစေဝးေစ ေတာ်မလိမ့်မည်။‐

၁၇ ထိသတဝါအသီးသီးတိ့အားေြမ ကီး ေပ တွင် နယ်ေြမခဲွေဝသတ်မှတ်ေပးေတာ်

မေသာအ ှ င်ကားထာဝရဘရားတည်း။ သတိ့သည်အမျိုးစဥ်ဆက်ထိနယ်ေြမများ

တွင်ေနရကလိမ့်မည်။ ယင်းတိ့ကိလည်း ထာဝစဥ်ပိင်ရကလိမ့်မည်။

၃၅ က ာရသည် င်ြမူးလိမ့်မည်။ ေြမ ိင်းများတွင်လည်းပန်းများပွင့်လိမ့်မည်။

က ာရသည်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းသြဖင့် သီချင်းဆိေ ကးေကာ်လိမ့်မည်။

ေလဗ န်ေတာင်က့ဲသိ့လှပတင့်တယ်လျက် ကာရေမလ ှ င့် ှ ာ န်ေတာင်ကန်း

လယ်ယာများက့ဲသိ့အသီးအ ှ ံ များ ေဝဆာလျက် ှ ိ လိမ့်မည်။ လအေပါင်းတိ့သည်ဘရားသခင်၏

ဘန်းအသေရေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ လည်းေကာင်း

ဖးြမင်ရ ကလိမ့်မည်။ ၃ ွမ်းနယ်လျက် ှ ိ သည့်လက်တိ့ကိလည်းေကာင်း၊

အားနည်းတန်လပ်လျက်ေနသည့် ဒးတိ့ကိလည်းေကာင်းအားြဖည့်၍ေပး ကေလာ့။

၄ စိတ်ပျက်အားေလျာ့၍ေနသအေပါင်းတိ့အား `` က့ံခိင်မ ှ ိ  ကေလာ့။

မေကာက် က ှ င့်ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ကိကယ်ဆယ်ရန် ကလာေတာ်မလိမ့်မည်။

သင်တိ့၏ရန်သများအားလည်း လက်စားေချေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟ ေြပာ ကား ကေလာ့။ ၅

မျက်မြမင်တိ့သည်မျက်စိြမင် ကလိမ့်မည်။ နားပင်းသတိ့သည်လည်းနား ကား ကလိမ့်မည်။ ၆

ေြခမစွမ်းမသန်သတိ့သည် ခန် ကလိမ့်မည်။ ဆံွ ့အသတိ့သည်လည်းဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာ

ေကးေကာ် ကလိမ့်မည်။ က ာရ၌စမ်းေရေပါက်၍က ာရတွင် စမ်းေချာင်းစီးလိမ့်မည်။ ၇

ြခစ်ြခစ်ေတာက်ပေလာင်လျက် ှ ိ သည့်သဲများသည် ေရအိင်ြဖစ်၍၊

ေြခာက်ေသွ့ေသာေြမသည်လည်းစမ်းေရတွင်းများ ြပည့် ှ က်၍ေနလိမ့်မည်။

ေခွးအများကျက်စားေလ့ ှ ိ သည့်အရပ်တွင် ကိင်းပင်ကပင်များေပါက်လာလိမ့်မည်။ ၈

ထိအရပ်တွင်``သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ရာသိ့ သွားသည့်လမ်း'' ဟ နာမည်တွင်ေသာလမ်းမ ကီးတစ်သွယ်

ေပ ေပါက်၍လာလိမ့်မည်။ အဘယ်အြပစ်ကးသမှန်သမ ထိလမ်းကိ ေလာက်သွားရလိမ့်မည်မဟတ်။

အဘယ်လမိက်ကမ ထိလမ်းတွင် ေလာက်ေနသတိ့အား လမ်းမှားေစ ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။ ၉

ထိအရပ်တွင်အဘယ်ြခေသ့မ  ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။ ထိအရပ်သိ့အဘယ်သားရဲတိရစာန်မ လည်း

လာရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ထာဝရဘရားကယ်ဆယ်ထားေတာ်မေသာ

သတိ့သည် ထိလမ်းအတိင်းမိမိတိ့ေနရပ်သိ့ ြပန်ရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၀

သတိ့သည်ဝမ်းေြမာက်ေပျာ် င်စွာသီချင်း ဆိလျက် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်ထာဝစဥ် င်လန်းဝမ်းေြမာက် က လိမ့်မည်။ ဝမ်းနည်းပေဆွးြခင်း ှ င့်ထာဝစဥ်ကင်းလွတ်

ကလိမ့်မည်။

၃၆
ယဒဘရင်ေဟဇကိနန်းစံတစ်ဆယ့်ေလး ှ စ်ေြမာက်၌ အာ ရိဧကရာဇ်ဘရင်သနာ

ခရိပ်သည် ယဒြပည် ှ ိ ခံတပ် မိ ့များကိ တိက်ခိက်သိမ်းယေလသည်။‐

၂ ထိေနာက်သသည်မိမိ၏ဗိလ်ချုပ်အား လာခိ ှ မိ ့မှစစ်သည်အလံးအရင်း ှ င့်ေယ  ှ လင်

မိ ့သိ့သွားေရာက်ကာ ေဟဇကိမင်းအားလက် နက်ချရန်ေြပာဆိေစ၏။ ဗိလ်ချုပ်သည်လည်း

အထက်ေရကန်မှစီးဆင်းလာေသာေရသွယ် ေြမာင်းအနီး၊ အထည်ယက်လပ်သတိ့၏

အလပ်စခန်းတည်ရာလမ်းကိသိမ်းယေလ သည်။‐ ၃ ထိအခါယဒြပည်သသံးဦးတိ့သည်သ

ှ င့်အတလာေရာက်ေတွ့ဆံ က၏။ သတိ့ ကားဟိလခိ၏သားနန်းေတာ်အပ်ဧလျာ ကိမ်၊

နန်းေတာ်အတွင်းဝန်ေ ှ ဗန ှ င့်၊ အာ သပ်၏သားအမတဲွထိန်းေယာအာတိ့

ြဖစ်သတည်း။‐ ၄ အာ ရိအရာ ှ ိ ကသတိ့အား``ေဟဇကိ မင်းသည်အဘယ်ေ ကာင့်

မိမိကိယ်ကိဤမ ယံ ကည်ကိးစားလျက်ေနေ ကာင်းဘရင် ဧကရာဇ်သိ ှ ိ လိပါသည်။‐ ၅

စစ်အင်အားစွမ်းရည်ကိစကားလံးြဖင့် အစားထိး ိင်လိမ့်မည်ဟသင်တိ့ထင် မှတ် ကပါသေလာ။

ငါ့ကိပန်ကန်ရန် သင်တိ့အားအဘယ်သကညီလိမ့်မည် ဟထင်မှတ် ကပါသနည်း။‐ ၆

သင်တိ့သည်အီဂျစ်ြပည်၏အကအညီကိ ေစာင့်စားလျက်ေန က၏။ သိ့ရာတွင်ထိြပည်

ကိအားကိးြခင်းသည်ကျိုး၍လက်စးတတ် သည့်က ိးကိေတာင်ေဝှးအြဖစ်အသံး ပ

သည် ှ င့်တ၏။ အီဂျစ်ဘရင်ကားမိမိတိ့ မီှခိအားကိးသ ှ ိ လာချိန်၌က ိး ှ င့်

သာတသတည်း'' ဟေြပာ၏။ ၇ ထိ့ေနာက်သသည်ဆက်လက်၍``သင်တိ့က`ငါ တိ့သည်

မိမိတိ့ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားကိ အားကိးပါသည်' ဟငါ့အား ေြပာဆိ ကပါမည်ေလာ။

ေဟဇကိသည် ထာဝရဘရားအားဝတ် ပရာဌာနများ ှ င့် ယဇ်ပလင်များကိ ဖိဖျက်ပစ် ပီးေနာက်

ယဒြပည်သများ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့ သားတိ့အား ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ယဇ်ပလင် ၌သာလ င်

ဝတ် ပကိးကွယ် ကေစရန် မှာ ကားခ့ဲေပသည်။‐ ၈ ငါသည်ဘရင်ဧကရာဇ်၏နာမေတာ်ကိ

တိင်တည်၍ သင်တိ့ ှ င့်အေလာင်းအစား ပ မည်။ သင်တိ့သည်ြမင်းစီးသရဲ ှ စ်ေထာင်ရ

ှ ိ ေအာင် ှ ာ ိင်မည်ဆိလ င် သင်တိ့အား ြမင်းေကာင်ေရ ှ စ်ေထာင်ကိငါေပးမည်။‐ ၉

သင်တိ့သည်ရာထးအနိမ့်ဆံးအာ ရိတပ် မးကေလးကိပင်လ င်ယှဥ် ပိင် ိင်စွမ်းမ ှ ိ

က။ သိ့ပါလျက်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့ထံ မှစစ်ရထား ှ င့်ြမင်းစီးသရဲအကအညီ

များကိေစာင့်ေမ ာ် ကပါသည်တကား။‐ ၁၀ ငါသည်ထာဝရဘရား၏အကအညီ မပါဘဲ

သင်တိ့၏ြပည်ကိတိက်ခိက်ဖျက် ဆီးခ့ဲသည်ဟသင်တိ့ထင်မှတ် ကပါ သေလာ။

သင်တိ့ြပည်ကိတိက်ခိက်ဖျက်ဆီး ရန်ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်ပင်ငါ့ အားေစခိင်းေတာ်မပါ၏''

ဟဆိ၏။ ၁၁ ထိအခါဧလျာကိမ်၊ ေ ှ ဗန ှ င့်ေယာအာ တိ့သည်ထိအရာ ှ ိ အား``အ ှ င်၊ အာရမိ

ဘာသာစကားြဖင့်အက ်ပ်တိ့အားအမိန့် ှ ိ ပါ၊ ထိစကားကိအက ်ပ်တိ့နားလည် ပါသည်။
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ေဟ ဗဲဘာသာစကားကိမေြပာ ပါ ှ င့်။ မိ ့ ိ းေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ့နား ေထာင်လျက်ေန ကပါသည်''

ဟေြပာ၏။ ၁၂ ထိသကဘရင်ဧကရာဇ်သည်သင်တိ့ဘရင် အားသာလ င် ဤစကားများကိေြပာ ကား

ရန် ငါ့အားေစလတ်ေတာ်မထိက်သည်ဟထင် မှတ် ကပါသေလာ။ ငါသည် မိ ့ ိ းေပ တွင်

ထိင်ေန ကသတိ့အားလည်းေြပာ ကားပါ ၏။ သတိ့သည်လည်းသင်တိ့နည်းတမိမိ

တိ့၏မစင်ကိြပန်၍စား ပီးလ င် မိမိ တိ့ကျင်ငယ်ေရကိြပန်၍ေသာက်ရ က လိမ့်မည်'' ဟြပန်ေြပာ၏။

၁၃ ထိေနာက်သသည်ထ၍ေဟ ဗဲဘာသာစကား ြဖင့်``သင်တိ့အားအာ ရိဧကရာဇ်ဘရင်မိန့်

ေတာ်မေသာစကားကိနားေထာင် ကေလာ့။‐ ၁၄ ထိအ ှ င်ကသင်တိ့သည်ေဟဇကိ၏လှည့်စား

မကိမခံ ကေစရန် သတိေပးေတာ်မလိက် ပါ၏။ ေဟဇကိသည်သင်တိ့အားမကယ် ိင်။‐ ၁၅

ထာဝရဘရားအား၊ အားကိးရန်သေသွး ေဆာင်တိက်တွန်းေသာ်လည်း သင်တိ့ခွင့်မ ပ က ှ င့်။

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အား ကယ်ေတာ်မလိမ့်မည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ငါတိ့အာ ရိတပ်မေတာ်အား

သင်တိ့ ၏ မိ ့ကိသိမ်းယခွင့်ေပးေတာ်မလိမ့်မည် မဟတ်ဟ၍လည်းေကာင်း မထင်မှတ် က ှ င့်။‐ ၁၆

ေဟဇကိ၏စကားကိနားမေထာင် က ှ င့်၊ မိ ့ထဲမှထွက်၍လက်နက်ချ ကရန် သင်တိ့

အားအာ ရိဘရင်ဧကရာဇ်အမိန့်ေတာ် ှ ိ ၏။ သင်တိ့အားဘရင်ဧကရာဇ်သည်သင်

တိ့ြပည် ှ င့်တသည့်ြပည်၊ ဂျံ ုဆန် ှ င့်စပျစ်ရည် သစ်၊ ေြပာင်း ှ င့်စပျစ်ဥယျာဥ်ေပါများသည့်

ြပည်သိ့မပိ့ေဆာင်မီအေတာအတွင်း၌ မိမိတိ့၏စပျစ်ပင်များ ှ င့်သေဘာသဖန်း

ပင်များမှအသီးများကိစားေစ၍ မိမိ တိ့ေရတွင်းများမှေရကိလည်းေသာက် သံးခွင့် ပေတာ်မလိမ့်မည်။‐

၁၈ ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့ကိကယ်ဆယ် ေတာ်မ ိင်သည်ဟ သင်တိ့ထင်မှတ် ကေစ ရန်

ေဟဇကိလှည့်စားသည်ကိနားမေထာင် က ှ င့်။ အြခားအမျိုးသားတိ့၏ဘရား များသည်

သတိ့၏ြပည်ကိအာ ရိဧကရာဇ် ဘရင်၏လက်မှကယ်ဆယ်ခ့ဲ ကပါသေလာ။‐ ၁၉

ဟာမတ်ြပည် ှ င့်အာပဒ်ြပည်တိ့၏ဘရား များသည် ယခအဘယ်မှာ ှ ိ ပါသနည်း။

ေသဖရဝိမ်ြပည်၏ဘရားတိ့သည်ယခ အဘယ်မှာ ှ ိ ပါသနည်း။ အဘယ်ဘရား

က ှ မာရိြပည်ကိကယ်ဆယ်ခ့ဲ ကပါ သနည်း။‐ ၂၀ ထိတိင်းြပည်အေပါင်းတိ့၏ဘရားများ

အနက်မှအဘယ်မည်ေသာဘရားသည် မိမိ ၏ြပည်သိ့ငါတိ့ဘရင်ဧကရာဇ်၏လက်

မှအဘယ်အခါမှကယ်ခ့ဲဖးပါသနည်း။ ယင်းသိ့ြဖစ်ပါမထာဝရဘရားသည် လည်း

ေယ  ှ လင် မိ ့ကိကယ်ေတာ်မ ိင် သည်ဟသင်တိ့အဘယ်ေကာင့်ထင်မှတ် ကပါသနည်း'' ဟဆိ၏။

၂၁ ထိအခါလတိ့သည်ေဟဇကိမှာ ကား လိက်သည်အတိင်းဆိတ်ဆိတ်ေန က၏။

စကားတစ်ခွန်းကိမ ြပန်၍မေြပာ က။‐ ၂၂ ထိေနာက်ဧလျာကိမ်၊ ေ ှ ဗန ှ င့်ေယာအာ

တိ့သည် ဝမ်းနည်းပေဆွးလျက်မိမိတိ့အဝတ် များကိဆတ် ဖဲကာ အာ ရိအရာ ှ ိ ၏

စကားများကိမင်း ကီးထံသွားေရာက် ေလ ာက်ထားက၏။

၃၇ ထိသတိ့၏အစီရင်ခံချက်ကိ ကားလ င် ကားြခင်း၊ ေဟဇကိမင်းသည်ဝမ်းနည်းပ

ေဆွးလျက် မိမိ၏အဝတ်များဆတ် ဖဲ ပီး လ င်ေလာ်ေတကိဝတ်၍ ထာဝရဘရား

၏ဗိမာန်ေတာ်သိ့သွားေတာ်မ၏။‐ ၂ မင်း ကီးသည်နန်းေတာ်အပ်ဧလျာကိမ်၊ နန်း

ေတာ်အတွင်းဝန်ေ ှ ဗန ှ င့်အသက် ကီး သယဇ်ပေရာဟိတ်များကိအာမတ်၏သား

ေဟ ှ ာယထံသိ့ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ထိသ တိ့သည်လည်းေလာ်ေတကိဝတ်ဆင်ထား က၏။‐ ၃

မင်း ကီးက``ယေန့သည်ဒကေရာက်ရာေန့ ြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်အြပစ်ဒဏ်ကိ

ခံရ၍အ ှ က်ကဲွလျက် ှ ိ  ကပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်အချိန်ေရာက်ေသာ်လည်း ခွန်အားမ ှ ိ သြဖင့်

သားမဖွား ိင်သည့် အမျိုးသမီး ှ င့်တပါ၏။‐ ၄ အာ ရိဧကရာဇ်သည်မိမိ၏ဗိလ်ချုပ်ကိ

ေစလတ်၍ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်အားေစာ်ကားသည့်စကားများကိ

ေြပာဆိေစပါ၏။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်ထိစကားတိ့ကိ ကားေတာ်မ၍

ယင်းသိ့ေြပာဆိသတိ့ အားအြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မပါေစေသာ၊ သင်သည်လည်းအသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ

ေနေသးသအက ်ပ်တိ့လစအတွက် ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတ နာ ပပါေလာ့''

ဟအမှာစာေရး၍ ေဟ ှ ာယထံေပးပိ့လိက်၏။ ၅ ေဟဇကိမင်း၏အမှာစာကိရ ှ ိ ေသာ

အခါ၊‐ ၆ ေဟ ှ ာယသည်``ထာဝရဘရားကမိမိ အား အာ ရိအမျိုးသားတိ့၏ေစာ်ကား

ေြပာဆိသည့်စကားများအတွက် စိတ် အေ ှ ာင့်အယှက်မြဖစ်ရန်သင့်အားမိန့် မှာေတာ်မပါ၏။‐ ၇

ထာဝရဘရားသည်ဧကရာဇ်မင်းအား မိမိ၏ြပည်သိ့ြပန်ေစရန် သတင်းတစ်စံတစ်

ရာကိ ကားသိေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိေနာက် သ့ကိထိြပည်၌ပင်အဆံးစီရင်ေတာ်မ ေပအ့ံ''

ဟြပန် ကားလိက်၏။ ၈ ဧကရာဇ်မင်းသည်လာခိ ှ  မိ ့မှထွက် ခွာ ပီးလ င် အနီးအနား ှ ိ လိဗန မိ ့ကိ

တိက်ခိက်လျက် ှ ိ ေ ကာင်း ကားသိေသာ အခါ၊ အာ ရိဗိလ်ချုပ်သည်မင်း ကီး ှ င့် ေဆွးေ ွးတိင်ပင်ရန်

ထိအရပ်သိ့သွားေလ သည်။‐ ၉ ထိအခါဆဒန်ဘရင်တိရကဦးစီးေခါင်း

ေဆာင်သည့်အီဂျစ်တပ်မေတာ်သည် မိမိတိ့ အားတိက်ခိက်ရန်ချီတက်လာေကာင်းအာ

ရိအမျိုးသားတိ့သတင်းရ ှ ိ  က၏။‐ ၁၀ ထိသတင်းကိ ကားေသာအခါဧကရာဇ်

မင်းသည်ယဒဘရင်ေဟဇကိထံသိ့သဝဏ် လာတစ်ေစာင်ေရး၍ေပးပိ့လိက်ေလသည်။ ထိ

သဝဏ်လာတွင်``သင်ကိးစားသည့်ဘရားသခင်က သင်သည်ငါ၏လက်တွင်းသိ့ကျ

ေရာက်ရလိမ့်မည်မဟတ်ဟ မိန့်ေတာ်မေသာ စကားေ ကာင့်အထင်အြမင်မမှားပါ ေလ ှ င့်။‐ ၁၁

အာ ရိဧကရာဇ်သည်မိမိဖျက်ဆီးပစ် ရန် ဆံးြဖတ်ထားသည့်တိင်း ိင်ငံကိအဘယ်

သိ့ ပေတာ်မတတ်သည်ကိသင် ကားသိ ရ ပီးြဖစ်ပါ၏။ သင်ကိယ်တိင်ပင်လ င်ငါ

၏လက်မှလွတ်ေြမာက် ိင်လိမ့်မည်ဟမ ထင်မှတ်ပါ ှ င့်။‐ ၁၂ ငါ၏ဘိးေဘးတိ့သည်ေဂါဇန် မိ၊့

ခါရန် မိ ့ ှ င့်ေရဇပ် မိ ့တိ့ကိဖျက်ဆီးပစ် ပီးလ င် ေတလဇာ မိ ့တွင်ေနထိင်သေဘေသဒင်

အမျိုးသားတိ့အားသတ်သင်ပစ်ခ့ဲ က၏။ သတိ့၏ဘရားများအနက်အဘယ်မည်

ေသာဘရားမ သတိ့ကိမကယ် ိင် က။‐ ၁၃ ဟာမတ် မိ၊့ အာပဒ် မိ၊့ ေသဖရဝိမ် မိ၊့

ေဟန မိ ့ ှ င့်ဣဝါ မိ ့တွင်စိးစံခ့ဲေသာ ဘရင်များသည်ယခအဘယ်မှာ ှ ိ ကပါသနည်း'' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏။

၁၄ ေဟဇကိမင်းသည်ထိသဝဏ်လာကိသံ တမန်များထံမှယ၍ဖတ် ပီးလ င် ဗိမာန် ေတာ်သိ့သွား၍

ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ် တွင်ချထား၏။‐ ၁၅ ထိေနာက်``ခမ်းနားတင့်တယ်သည့်ပလင်ေပ တွင်

စံေတာ်မေသာ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်

ှ င်တစ်ပါးတည်းသာလ င် ကမာ ိင်ငံအရပ် ရပ်ကိအစိးရေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကမာမိးေြမကိဖန် ဆင်းေတာ်မပါ၏။‐ ၁၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ယခကန်ေတာ်မျိုးတိ့

၏ေလာက်ထားချက်ကိနားေထာင်ေတာ်မ၍ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား ကည့်ေတာ်မပါ။

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားတည်းဟ ေသာကိယ်ေတာ် ှ င်အား သနာခရိပ်ေစာ်

ကားေြပာဆိေသာစကားမှန်သမ ကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။‐ ၁၈ အိ ထာဝရဘရား၊ အာ ရိဧကရာဇ်မင်း

များသည်လမျိုးတကာတိ့ကိပျက် ပန်း ေစ၍သတိ့၏ြပည်များကိလသဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ်ေစလျက်‐

၁၉ သတိ့၏ဘရားများကိလည်းမီး ိ ့ပစ် ကသည်ကိ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သိ ကပါ၏။

ထိဘရားတိ့သည်ဘရားအစစ်မဟတ်။ လ့လက်ြဖင့်လပ်သည့်သစ်သား ပ်၊ ေကျာက်

ပ်များသာြဖစ်ပါ၏။‐ ၂၀ အိ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘရားသခင်ထာ ဝရဘရား၊

ယခပင်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား အာ ရိအမျိုးသားတိ့၏လက်မှကယ်ေတာ် မပါ။

သိ့မှသာလ င်ကိယ်ေတာ် ှ င်တစ်ပါး တည်းသာလ င် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း

ကမာေပ  ှ ိ လမျိုးအေပါင်းတိ့သိ ှ ိ  ကပါ လိမ့်မည်'' ဟဆေတာင်းပတနာ ပေတာ်မ၏။ ၂၁

ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်မင်း ကီး၏ ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မ ပီ ြဖစ်ေ ကာင်း

ေဟ ှ ာယသည်ေဟဇကိမင်း ထံသိ့ေပးပိ့ရာတွင်‐ ၂၂ ထာဝရဘရားက``အချင်းသနာခရိပ်၊

ေယ ှ လင် မိ ့သည်သင့်ကိ ကည့်၍ ပံးကာြပက် ရယ် ပေလ ပီ။‐ ၂၃

သင်သည်အဘယ်သအားေစာ်ကားက့ဲရဲ ့လျက် ေနသည်ဟထင်မှတ်ပါသနည်း။ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မ ေသာငါဘရားအားမေလးမခန့် ပ၍ ေနပါသည်တကား။‐ ၂၄

သင်သည်မိမိ၏စစ်ရထားအေပါင်းြဖင့် အြမင့်ဆံးေတာင်များကိလည်းေကာင်း၊ ေလ

ဗ န်ေတာင်ထိပ်များကိပင်လည်းေကာင်း ှ ိမ် နင်းေအာင်ြမင်ခ့ဲေ ကာင်း ငါ့အား ကားဝါရန်

သံတမန်များကိေစလတ်ခ့ဲ၏။ ထိအရပ် ှ ိ အြမင့်ဆံးအာရဇ်ပင်များ ှ င့်အလှဆံး

ထင်း းပင်များကိခတ်လဲှကာ၊ ေတာနက် ကီးများသိ့ေရာက် ှ ိ ခ့ဲေ ကာင်း ကားဝါ ခ့ဲ၏။‐ ၂၅

သင်သည်ေရတွင်းများကိတး၍တိင်းတစ်ပါး မှေရကိေသာက်ခ့ဲသည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ သင့်

တပ်မေတာ်သားတိ့သည်ေြခြဖင့်နင်း၍ ိင်း ြမစ်ေရကိခန်းေြခာက်ေစခ့ဲသည်ဟ၍လည်း

ေကာင်း ကားဝါခ့ဲ၏။ ၂၆ ``ေ ှ းမဆွကပင်လ င်ဤအမအရာများ ကိ

ငါစီမံခန့်ခဲွထားခ့ဲေ ကာင်းသင်အဘယ် ၌မ မ ကားဘးပါသေလာ။ ယခထိအမ

အရာတိ့ကိငါြဖစ်ပွားေစေလ ပီ။ ခံတပ် မိ ့များကိအမိက်ပံအြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲ

ပစ် ိင်ေသာတန်ခိးကိသင့်အားငါေပးအပ် ခ့ဲ၏။‐ ၂၇ ထိ မိ ့များတွင်ေနထိင်သတိ့သည်အဘယ်

သိ့မ မတတ် ိင်။ ေကာက်လန့်လျက် ကက်ေသ ေသ၍ေန က၏။ သတိ့သည်အေ ှ ့ေလပ

တိက်၍ ိး ွမ်းသွားသည့်လယ်ြမက်များ၊ အိမ်ေခါင်မိးေပ  ှ ိ ေပါင်းပင်များ ှ င့်တ က၏။''

၂၈ ``သိ့ရာတွင်သင်၏အေကာင်းကိအကန် အစင်ငါသိ၏။ သင်အဘယ်အမကိ ပ

၍အဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်ကိလည်း ေကာင်း၊ ငါ့အားအဘယ်မ အမျက်ထွက်

လျက်ေနသည်ကိလည်းေကာင်းငါသိ၏။‐ ၂၉ သင်အမျက်ထွက်ပံ၊ မာန်မာန ကီးပံတိ့

ကိငါ ကားသိရေလ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍၊ ငါသည် သင့်ကိ ှ ာ တ်တပ်၍ဇက်ခံွ ့ ပီးလ င်လာ

လမ်းအတိင်းြပန်ေစမည်။'' ၃၀ ထိေနာက်ေဟ ှ ာယသည်ေဟဇကိမင်း

အား``ေနာင်အခါြဖစ်ပျက်မည့်အမအရာ များ၏ေ ှ ့ေြပးနိမိတ်ကားဤသိ့တည်း။ သင်

သည်ယခ ှ စ်၌လည်းေကာင်း၊ ေနာင် ှ စ်ခါ၌ လည်းေကာင်းစပါး ိင်းကိသာလ င်စားရ လိမ့်မည်။

သိ့ရာတွင်တတိယ ှ စ်၌မဂျံု စပါးကိစိက်ပျိုးရိတ်သိမ်းရလိမ့်မည်။ စပျစ်ပင်များကိလည်းစိက်၍စပျစ်

သီးများကိစားရလိမ့်မည်။‐ ၃၁ ယဒြပည်တွင်အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ

ေနသတိ့သည်ေြမတွင်နက်စွာအြမစ်စဲွ ၍သီး ှ ံ များကိေဆာင်သည့်အပင်ငယ်
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များက့ဲသိ့ ှ င်သန်ဖံွ ့ ဖိး ကလိမ့်မည်။‐ ၃၂ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ဇိအန်ေတာင်ေပ တွင်

လတိ့သည်အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ ေန ကလိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ယင်းသိ့

ကျန် ှ ိ ေစရန် ထာဝရဘရားသ ိ ာန်ချ မှတ်ထားေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။'' ၃၃

အာ ရိဧကရာဇ်မင်း၏အေကာင်းထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကားဤသိ့တည်း။ ကိယ်

ေတာ်က``ထိသသည်ဤ မိ ့ကိဝင်ရလိမ့်မည် မဟတ်။ မိ ့ထဲသိ့လည်းြမားတစ်လက်မ ပင်

ပစ်ရလိမ့်မည်မဟတ်။ အဘယ်စစ်သရဲမ ဒိင်းလားကိကိင်ေဆာင်၍ မိ ့အနီးသိ့ချဥ်း

ကပ်ရလိမ့်မည်မဟတ်။ မိ ့ကိဝိင်းရံရန်ေြမ ကတတ်များကိလည်းဖိ့လပ်ရလိမ့်မည် မဟတ်။‐ ၃၄

အာ ရိမင်းသည်မိမိလာလမ်းြဖင့်ြပန်ရ လိမ့်မည်။ သသည် မိ ့ထဲသိ့ဝင်ရလိမ့်မည်မ ဟတ်။ ဤကား၊

ငါထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မေသာစကားြဖစ်၏။‐ ၃၅ ငါသည်မိမိ၏ဂဏ်သိကာကိလည်းေကာင်း၊

ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်အားေပးခ့ဲသည့်ကတိ ေတာ်ကိလည်းေကာင်းေထာက်၍ဤ မိ ့ကိကာ

ကွယ်ေစာင့်ထိန်းမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆ ထိညဥ့်၌ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန် သည်

အာ ရိတပ်စခန်းသိ့ဝင်၍တပ်သား တစ်သိန်း ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်ကိသတ်သင်ပစ် ေလသည်။

ေနာက်တစ်ေန့အ ဏ်တက်ချိန်၌ ထိသအေပါင်းတိ့သည်လဲ၍ေသေန က၏။‐ ၃၇

ထိအခါအာ ရိဧကရာဇ်မင်းသည်တပ် ေခါက်၍နိေနေဝ မိ ့သိ့ြပန်ေတာ်မ၏။‐ ၃၈

တစ်ေန့သ၌သသည်မိမိဘရားနိသ တ် ၏ဗိမာန်ေတာ်တွင်ဝတ် ပကိးကွယ်၏။ ဝတ် ပ

ေနစဥ်သားေတာ်များြဖစ်ေသာအာြဒေမလက် ှ င့် ှ ေရဇာတိ့သည်မင်း ကီးအား ား ှ င့်

ခတ်သတ် ပီးလ င်အာရရတ်ြပည်သိ့ထွက် ေြပး က၏။ အြခားသားေတာ်တစ်ပါးြဖစ်

သဧသရဟဒုန်သည်ခမည်းေတာ်၏ အ ိက်အရာကိဆက်ခံ၍နန်းတက်ေလ သည်။

၃၈ ထိအချိန်ကာလေလာက်၌ပင် ေဟဇကိမင်း သည်ေသလမတတ်ဖျားနာ၍လာ၏။ အာမတ်

၏သားပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည်မင်း ကီး အားလာေရာက် ကည့်  ပီးေနာက်``အ ှ င်သည်

ြပန်လည်ကျန်းမာလာေတာ့မည်မဟတ်သ ြဖင့် အ ှ င်ေနာက်ဆံးမှာ ကားရန် ှ ိ သည်တိ့

ကိမှာ ကားခ့ဲရန်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍နတ် ွာစံရန်အသင့်ြပင် ပါေလာ့''

ဟဆိ၏။ ၂ ေဟဇကိသည်နံရံဘက်သိ့မျက် ှ ာလှည့် လျက်၊‐ ၃ ``အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးသည် ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ိ းေြဖာင့်စွာသစာ ှ င့် ကိးကွယ်ဝတ် ပလျက်

ကိယ်ေတာ် ပေစလိ သည့်အတိင်း ကိးစား ပကျင့်သည်ကိ ေအာက်ေမ့သတိရေတာ်မပါ''

ဟဆ ေတာင်းပတနာ ပ ပီးလ င်ဝမ်းနည်း ပက်လက်ငိေ ကးေတာ်မ၏။ ၄

ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်ေဟ ှ ာယ အား၊‐ ၅ ေဟဇကိထံသိ့ြပန်လည်ေစလတ်ေတာ်မ

ကာ``သင်၏ဘိးေတာ်ဒါဝိဒ်၏ဘရားသခင်၊ ငါထာဝရဘရားသည်သင့်၏ဆေတာင်း

ပတနာကိ ကားေတာ်မ၍ သင်၏မျက်ရည် များကိြမင်ေတာ်မ ပီ။ ငါသည်သင့်အား

ေနာက်ထပ်တစ်ဆယ့်ငါး ှ စ်အသက် ှ င်ေစ မည်။‐ ၆ ငါသည်သင် ှ င့်ဤေယ  ှ လင် မိ ့ကိ

အာ ရိဧကရာဇ်၏လက်မှကယ်ဆယ်မည်။ ဤ မိ ့ကိဆက်လက်၍ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်

မည်ဟေဟဇကိမင်းအားေြပာ ကားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေဟ ှ ာယက``ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏

ကတိေတာ်အတိင်း ပေတာ်မမည်ြဖစ်ေ ကာင်း အ ှ င်သိ ှ ိ ေစရန်နိမိတ်လကဏာတစ်ခ

ကိြပေတာ်မပါလိမ့်မည်။‐ ၈ ထာဝရဘရားသည်အာခပ်မင်းစိက်ထ ထားသည့်ေနနာရီတွင်

အရိပ်ကိေနာက်သိ့ ဆယ်ဒီဂရီဆတ်ေစေတာ်မပါလိမ့်မည်'' ဟြပန်လည်ေလာက်ထား၏။

ဆိသည့်အတိင်း အရိပ်သည်ဆယ်ဒီဂရီဆတ်ေလ၏။ ၉ ေဟဇကိသည်

ြပန်လည်ကျန်းမာလာ ပီး ေနာက် ေအာက်ပါချီးမွမ်းသီချင်းကိေရးစပ် စီကံးေတာ်မ၏။ ၁၀

ငါသည်သက်တမ်းေစ့ေနရေတာ့မည်မဟတ်။ အ ွယ်ေကာင်းချိန်၌ပင်မရဏ ိင်ငံသိ့

သွားရေတာ့မည်ဟငါထင်မှတ်ခ့ဲပါ၏။ (Sheol h7585) ၁၁ ဤသက် ှ ိ ေလာက၌ငါသည်

ထာဝရဘရားအားလည်းေကာင်းသက် ှ ိ လသတဝါတိ့အားလည်းေကာင်း၊

ေနာက်တစ်ဖန်အဘယ်အခါ၌မ ေတွ့ ြမင်ရေတာ့မည် မဟတ်ဟထင်မှတ်ခ့ဲပါ၏။ ၁၂

ဖိဖျက်၍ချလိက်သည့်တဲက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ယက်ကန်းစင်မှြဖတ်၍ထတ်လိက်သည့်

အဝတ်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ငါ၏အသက်တာသည်ြဖတ်၍ ကန်ဆံးသွားေလ ပီ။ ၁၃

ငါ၏အ ိးများကိြခေသ့ဝါး၍ေနဘိ က့ဲသိ့ ငါသည်နာကျင်ြခင်းေဝဒနာ ှ င့်တစ်ညဥ့်လံး

ငိေ ကးရပါ၏။ ဘရားသခင်သည်ငါ၏အသက်ကိ ကန်ဆံးေစေတာ်မ ပီဟငါထင်မှတ် ပါ၏။

၁၄ ငါ၏အသံသည်တန်တန်ချိချိြဖစ်၍ ေနပါ၏။ ငါသည်ချိုးက့ဲသိ့ညည်း ပါ၏။

မိးေကာင်းကင်သိ့ေမ ာ် ကည့်ရဖန်များ သြဖင့် ငါ၏မျက်စိများသည်ေညာင်းလျက် ှ ိ ပါ၏။ အိ

ထာဝရဘရားဤဒကအေပါင်းမှ ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်ဆယ်ေတာ်မပါ။ ၁၅ဤအမကိထာဝရဘရား

ပေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ငါအဘယ်သိ့ေြပာဆိ ိင်ပါမည်နည်း။ ငါသည်ပပင်ေသာကေရာက်လျက်

အိပ်၍မေပျာ် ိင်ပါ။ ၁၆ အိ ထာဝရဘရားကန်ေတာ်မျိုးသည် ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အတွက်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်တစ်ပါးတည်းအတွက် အသက် ှ င်ပါမည်။ ကန်ေတာ်မျိုး၏အနာေရာဂါကိေပျာက်ကင်း

ေစေတာ်မ၍၊ ကန်ေတာ်မျိုးအားအသက် ှ င်ခွင့် ပေတာ်မပါ။ ၁၇

ကန်ေတာ်မျိုး၏ပပင်ေသာကသည်စိတ် ငိမ်း ေအးမ အြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ အသက်ကိေဘးအ ရာယ်အေပါင်းမှ

ကယ်ဆယ်ေတာ်မပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး၏အြပစ်မှန်သမ ကိလည်း ေြဖလတ်ေတာ်မပါ၏။

၁၈ မရဏ ိင်ငံတွင်အဘယ်သမ ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ေထာမနာမ ပ ိင်ပါ။

သေသတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သစာေတာ်ကိ ယံ ကည်ကိးစား ိင်စွမ်းမ ှ ိ ပါ။ (Sheol

h7585) ၁၉ ယခကိယ်ေတာ် ှ င်အားကန်ေတာ်မျိုး ေထာမနာ ပသက့ဲသိ၊့

အသက် ှ င်သများသာလ င်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ေထာမနာ ပ ကပါ၏။

ဖခင်တိ့သည်သားသမီးများအားကိယ်ေတာ် ှ င်၏ သစာေတာ်အေကာင်းကိေြပာ ကား ကပါ၏။ ၂၀ အိ

ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုး၏အနာေရာဂါကိေပျာက်ကင်း ေစေတာ်မပါ ပီ။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ေစာင်းများကိတီး၍ ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း၍ သီချင်းဆိပါမည်။

မိမိတိ့အသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံး ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဗိမာန်ေတာ်တွင်ေထာမနာ

ပ၍ သီချင်းဆိပါမည်။ ၂၁ ေဟ ှ ာယသည်မင်း ကီးအား``အ ှ င်၏အနာ

စိမ်းကိသေဘာသဖန်းသီးြဖင့်အံ၍ထားပါမ ထိအနာသည်သက်သာေပျာက်ကင်းသွားပါ လိမ့်မည်''

ဟေလာက်၏။‐ ၂၂ ထိအခါမင်း ကီးက``ငါသည်ဗိမာန်ေတာ် သိ့သွားေရာက် ိင်လိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း

အဘယ် နိမိတ်လကဏာကိေထာက်၍သိ ှ ိ  ိင်ပါမည် နည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။

၃၉ ထိအချိန်ကာလေလာက်၌ပင်ဗာလဒန်၏ သားဗာဗလန်ဘရင်ေမေရာဒပာလဒန်သည်

ေဟဇကိမင်းဖျားနာလျက် ှ ိ ေ ကာင်း ကား သိရသြဖင့်၊ သဝဏ်လာတစ်ေစာင် ှ င့်လက်

ေဆာင်ပဏာေပးပိ့ဆက်သေလ၏။‐ ၂ ေဟဇကိသည်ေစတမန်တိ့ကိလက်ခံ ပီး လ င်

မိမိ၏ဘ ာေတာ်များြဖစ်သည့် ေ ၊ ေငွ၊ နံ့သာမျိုး၊ နံ့သာဆီ ှ င့်လက်နက်ကိရိယာ ှ ိ သမ တိ့ကိြပ၏။

ပစည်းသိေလှာင်ခန်းများ ှ င့် ိင်ငံေတာ်အရပ်ရပ်တိ့တွင်ထိသတိ့ အားမင်း ကီးမြပသည့်အရာတစ်စံ

တစ်ခမ မ ှ ိ။‐ ၃ ထိေနာက်ေဟ ှ ာယသည်ေဟဇကိမင်းထံ သွား၍``ထိသတိ့သည်အဘယ်အရပ်မှလာ

ပါသနည်း။ သတိ့ကအ ှ င့်အားအဘယ် သိ့ေြပာဆိ ကပါသနည်း'' ဟေမး၏။

ေဟဇကိက``သတိ့သည်အလွန်ေဝးေသာ ဗာဗလန်ြပည်မှလာပါသည်'' ဟဆိလ င်၊ ၄

``သတိ့သည်နန်းေတာ်တွင်း၌အဘယ်အရာ များကိေတွ့ြမင်သွား ကပါသနည်း'' ဟ ေမးြမန်း၏။

ေဟဇကိက``သတိ့သည်နန်းေတာ်တွင်း၌ ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့ကိေတွ့ြမင် ကပါ၏။

ပစည်းသိေလှာင်ခန်းများတွင်သတိ့အားငါ မြပေသာအရာတစ်စံတစ်ခမ မ ှ ိ'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

ထိအခါေဟ ှ ာယသည်မင်း ကီးအား၊ ``အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကိ ကားနာေလာ့၊‐

၆ အ ှ င့်နန်းေတာ်တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့ ကိလည်းေကာင်း၊ ယေန့တိင်ေအာင်အ ှ င့်ဘိး

ေဘးတိ့စေဆာင်းထား ှ ိ ခ့ဲသည့်ပစည်းဥစာ မှန်သမ ကိလည်းေကာင်း ဗာဗလန်ြပည်သိ့

ေဆာင်ယသွားရာေန့ရက်ကာလေရာက် ှ ိ လာလိမ့်မည်။ အဘယ်အရာတစ်စံတစ်ခ

မ ကျန်ရစ်လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၇အ ှ င့်သားေြမးအရင်းအချာအချို ့တိ့ သည်လည်းအဖမ်းခံရလျက်

ဗာဗလန်ဘရင် ၏နန်းေတာ်တွင်မိန်းမစိးများအြဖစ်ြဖင့် အမထမ်းရ ကလိမ့်မည်'' ဟေလာက်ေလ

သည်။ ၈ ဤေလာက်ထားချက်ကိေဟဇကိမင်းသည် မိမိ၏လက်ထက်၌ ငိမ်းချမ်းမ ှ င့်ေဘးမ့ဲ

လံ ခံမ ှ ိ လိမ့်မည်ဟ အနက်အ ိပါယ် ေကာက်ယလျက်``ငါ့အားသင်ေဖာ်ြပသည့်

ထာဝရဘရားထံမှသတင်းေတာ်သည် ေကာင်းေပ၏'' ဟဆိ၏။

၄၀ သင်တိ့ဘရားသခင်က``ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိ ှ စ်သိမ့်ေစ ကေလာ့။

သတိ့ကိ ှ စ်သိမ့်ေစ ကေလာ့။ ၂ ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့ကိ

အားေပး ကေလာ့။ သတိ့သည် ကာြမင့်စွာဆင်းရဲဒက ေရာက်ခ့ဲ ကသြဖင့်၊

သတိ့၏အြပစ်များကိယခ ငါေြဖလတ်ေတာ်မ ပီြဖစ်ေ ကာင်း၊ သတိ့အား ကားေြပာ ကေလာ့။

ငါသည်သတိ့အားမိမိတိ့အြပစ်များ အတွက် အြပစ်ဒဏ်အြပည့်အဝခတ်ခ့ဲေလ ပီ''

ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ အသံတစ်ခက``ေတာက ာရ၌ထာဝရဘရား

ကေတာ်မရန်ခရီးလမ်းကိအသင့်ြပင် ကေလာ့၊ ငါတိ့ဘရားသခင် ကေတာ်မရန်

လမ်းကိ ှ င်းလင်း ကေလာ့။ ၄ ချိုင့်ဝှမ်း ှ ိ သမ ကိဖိ့၍ေတာင် ကီးေတာင်ငယ်

အေပါင်းကိ ဖိချရ ကလိမ့်မည်။ ေတာင်ကန်းများသည် ေြမညီြဖစ်လျက် ကမ်းတမ်းသည့်နယ်ေြမသည်

ေချာေမာ၍လာရလိမ့်မည်။ ၅ ထိအခါထာဝရဘရား၏ဘန်းအသေရ ေတာ်သည်

ေပ လွင်ထင် ှ ားလာမည်ြဖစ်၍၊ လသတဝါအေပါင်းတိ့သည်ထိဘန်း

အသေရေတာ်ကိဖးြမင်ရကလိမ့်မည်။ ယင်းသိ့ြဖစ်ပျက်ေစရန်ထာဝရဘရား

ကိယ်ေတာ်တိင်ကတိ ပေတာ်မေလ ပီ'' ဟ ေကးေကာ်ေလသည်။ ၆ ထိအသံက``ေကးေကာ်ေလာ့''

ဟဆိသြဖင့် ``အဘယ်အရာကိေ ကးေကာ်ရပါမည်နည်း'' ဟငါေမးလ င်

``လသတဝါအေပါင်းတိ့သည်ြမက်ပင် ှ င့်တ ေကာင်း ှ င့် ေတာပန်းများက့ဲသိ့တာ ှ ည်မခံေ ကာင်းကိ
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ေကးေကာ်ေလာ့။ ၇ ထာဝရဘရားေစလတ်ေတာ်မသည့်ေလ ှ င့် ထိေသာအခါ၊

ြမက်ပင်သည်ေသွ့ေြခာက်လျက်ပန်းများသည်လည်း ိး ွမ်း၍သွားတတ်၏။

လတိ့သည်ြမက်ပင်တမ သာလ င် သန်မာ ကပါသည်တကား။ ၈

ြမက်ပင်သည်အမှန်ပင်ေြခာက်ေသွ့လျက် ပန်းများသည်လည်းအမှန်ပင် ိး ွမ်းတတ်၏။

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် အဘယ်အခါ၌မ မေပျာက်မပျက်တတ်'' ဟ ဆိ၏။ ၉

အိ ေယ  ှ လင် မိ၊့ ြမင့်ေသာေတာင်ေပ သိ့တက်၍၊ သတင်းေကာင်းကိေ ကညာေလာ့။

အိ ဇိအန်ေတာင်၊ အသံကျယ်စွာဟစ်၍သတင်းေကာင်းကိ ေကညာေလာ့။

မေကာက် ှ င့်၊ ပွင့်လင်းစွာေြပာ ကားေလာ့။ ယဒ မိ ့များအားသတိ့၏ဘရားသခင်

ကလာေစေတာ်မမည့်အေကာင်းကိေြပာ ကားေလာ့။ ၁၀ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည်

မိမိကယ်တင်ထားေတာ်မသည့် လတိ့ကိေခ ၍ တန်ခိးေတာ် ှ င့်အပ်စိးရန် ကလာ ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၁

ကိယ်ေတာ်သည်သိးထိန်းက့ဲသိ့မိမိ၏လမျိုး ေတာ်ကိ ေကးေမွး ပစေတာ်မလိမ့်မည်။

သိးထိန်းသည်သိးငယ်များကိစသိမ်း၍ လက်ြဖင့်ချီေပွ ့ကာ သတိ့၏မိခင်များကိြဖည်း ှ င်းစွာလမ်းြပ

ပိ့ေဆာင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၂ သမဒရာေရကိလက်ခပ်ြဖင့်ချင်တွယ် ိင်သ၊

သိ့တည်းမဟတ်၊မိးေကာင်းကင်ကိလက် ှ င့်ထွာ၍ တိင်းတာ ိင်သ ှ ိ ပါသေလာ။

ေြမဆီလာ ှ ိ သမ ကိခွက်ဖလားတွင်ထည့် ထား ိင်သ၊ သိ့တည်းမဟတ်ေတာင် ကီးေတာင်ငယ်တိ့ကိ

ချိန်ခွင် ှ င့်ချိန်စက် ိင်သ ှ ိ ပါသေလာ။ ၁၃ ထာဝရဘရားအားအဘယ်သိ့ ပရမည် ဟ

ေြပာဆိ ိင်သ ှ ိ ပါသေလာ။ အဘယ်သသည်ကိယ်ေတာ်အားသွန်သင် ိင်ပါသနည်း။

သိ့တည်းမဟတ်အ ကံဉာဏ်ေပး ိင် ပါသနည်း။ ၁၄ ဤမည်ေသာအမတိ့ကိအဘယ်သိ့ ပရ

မည်ကိ သိ ိင်ရန် အသိပညာ ှ င့်ဉာဏ်ပညာများကိရ ှ ိ ိင်ရန် ကိယ်ေတာ်သည်

အဘယ်သ ှ င့်တိင်ပင်ေတာ်မပါသနည်း။ ၁၅ ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌လမျိုးတကာ

တိ့သည် ဘာမ မဟတ်ပါ။ သတိ့သည်ေရစက်တစ်စက်က့ဲသိ့သာ ြဖစ်ေပသည်။

ရပ်ေဝး ှ ိ က န်းတိ့သည်လည်းြမူမန်တမ သာလ င် အေလးချိန်စီး က၏။ ၁၆

ေလဗ န်ေတာတွင် ှ ိ သမ ေသာတိရစာန်တိ့ သည် ငါတိ့ဘရားသခင်အားယဇ်ပေဇာ်ရန်အတွက်

မလံေလာက်။ ထိေတာမှသစ်ပင်တိ့သည်လည်းမီးေမးရန်အတွက် မလံေလာက်။ ၁၇

လမျိုးတကာတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ အချည်း ှ ီးသာြဖစ် က၏။ ၁၈

ဘရားသခင်အားအဘယ်သ ှ င့် ိင်းယှဥ် ိင်ပါမည်နည်း။ ကိယ်ေတာ်၏ပံသဏာန်ေတာ်ကိသင်တိ့

အဘယ်သိ့ေဖာ်ြပ ိင်ပါမည်နည်း။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်သည်အတတ်ပညာသည်များသွန်း လပ်၍၊

ပန်းထိမ်ဆရာတိ့ေ ြဖင့်မွမ်းမံကာ၊ေငွ အေြခခံတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ပ်တ ှ င့်မတ။

၂၀ ေငွ၊ေ ၊မတတ် ိင်သသည်မေဆွးေြမ့ ိင်သည့် သစ်သားကိေ ွးချယ်တတ်၏။

သသည် မဲြမံစွာရပ်တည် ိင်သည့် ပ်တကိ ပလပ်ရန်က မ်းကျင်သပန်းပ ဆရာကိ ှ ာတတ်၏။ ၂၁

ကမာေြမ ကီးအဘယ်သိ့ြဖစ်ေပ လာသည် အေကာင်းကိသင်တိ့မ ကားဘး ကပါသေလာ။

ေ ှ းမဆွကပင်လ င်သင်တိ့အားေဖာ်ြပခ့ဲသ မ ှ ိ ပါသေလာ။ သင်တိ့မ ကားဘး ကမသိ ကပါသေလာ။ ၂၂

ကမာေြမ ကီးကိြဖစ်ေပ ေစသကား ေြမ ကီး ှ င့်မိးေကာင်းကင်၏အထက်၌ ှ ိ ေသာ

ပလင်ေတာ်ေပ တွင်စံပယ်ေတာ်မေသာအ ှ င် ေပတည်း။ ေအာက်ေြမ ကီးေပ  ှ ိ လတိ့သည်ကား

ပ ွက်ဆိတ်များက့ဲသိ့ေသးငယ်သည်ဟ ထင်မှတ်ရေပသည်။ ကိယ်ေတာ်သည်မိးေကာင်းကင်ကိ

မျက် ှ ာ ကက်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ လတိ့ေနထိင်ရာတဲက့ဲသိ့လည်းေကာင်း

ြဖန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ကိယ်ေတာ်သည်တန်ခိး ကီးေသာဘရင်တိ့ကိ ဖတ်ချေတာ်မ၍၊

ထိသတိ့ကိမေရရာေသာသများအြဖစ်သိ့ ေြပာင်းလဲေစေတာ်မ၏။

၂၄ သတိ့သည်စိက်ပျိုး၍အြမစ်စဲွကာစ အပင်ငယ်များ ှ င့်တ က၏။

ထာဝရဘရားသည်ေလကိတိက်ေစေတာ်မ ေသာအခါ၊ ထိအပင်တိ့သည်ေြခာက်ေသွ့၍ဖဲွသဖွယ်

လွင့်ပါသွားကန်၏။ ၂၅ ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိ

အဘယ်သ ှ င့် ိင်းယှဥ် ိင်ပါမည်နည်း။ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တေသာသတစ်စံတစ်ေယာက် ှ ိ ပါသေလာ။ ၂၆

မိးေကာင်းကင်သိ့ေမ ာ် ကည့် ကေလာ့။ သင်တိ့ြမင်ရသည့် ကယ်များကိအဘယ်သ

ဖန်ဆင်းေတာ်မပါသနည်း။ ယင်းတိ့အားစစ်သည်ဗိလ်ေြခသဖွယ်

ထတ်ေဆာင်လာေတာ်မေသာအ ှ င်ပင် ြဖစ်ေပသည်။ ကိယ်ေတာ်သည် ကယ်များကိေရတွက်

ထားေတာ်မ ပီးလ င်နာမည်တပ်၍ ေခ ေတာ်မပါသည်တကား။

ကိယ်ေတာ်သည်လွန်စွာတန်ခိး ကီးေတာ်မသြဖင့် ထိ ကယ်တိ့သည်တစ်လံးတစ်ေလမ

ေပျာက်ပျက်သည့်အခါဟ၍မ ှ ိ။ ၂၇ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ထိသိ့ြဖစ်ပါမ

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့၏ဆင်းရဲဒက များကိ သိေတာ်မမဟ၍ေသာ်လည်းေကာင်း

သင်တိ့၏အမကိစများအဆင်ေြပေရးအတွက် စိတ်ဝင်စားေတာ်မမဟ၍ေသာ်လည်းေကာင်း

အဘယ်ေကာင့်သင်တိ့သည် ညည်း  ကပါသနည်း။ ၂၈ထာဝရဘရားသည်ကာလအစဥ်အဆက်

တည်ေတာ်မေသာဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့မသိ ကပါသေလာ။ မ ကားဘး ကပါသေလာ။

ကိယ်ေတာ်သည်ကမာေလာကကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်အဘယ်အခါ၌မ ေမာပန်း

ွမ်းလျေတာ်မမပါ။ အဘယ်သမ ကိယ်ေတာ်၏အ ကံအစည်ေတာ် တိ့ကိ နားမလည် ိင်ပါ။ ၂၉

ကိယ်ေတာ်သည် ွမ်းလျေမာပန်းသတိ့ကိ အားေပးေတာ်မပါ၏။ ၃၀အသက်အ ွယ်ငယ်သများပင်လ င်

ွမ်းလျေမာပန်းတတ် က၏။ လငယ်လ ွယ်များသည်အားအင်ကန်ခန်း၍ လဲကျ ကေလသည်။ ၃၁

သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရား၏အက အညီကိ ယံ ကည်ကိးစားသတိ့မကား၊ ခွန်အားသစ်ကိ ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်လင်းယန်ငှက်က့ဲသိ့ပျံတက် ကလိမ့်မည်။ ေြပးေသာ်လည်းေမာပန်း ကလိမ့်မည်မဟတ်။

ခရီးသွားေသာ်လည်း ွမ်းနယ်ကလိမ့်မည်မဟတ်။

၄၁ ဘရားသခင်က ``အချင်းရပ်ေဝး ိင်ငံတိ၊့ ဆိတ်ဆိတ်ေန၍

ငါေြပာသည်ကိနားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့အမကိ ံ းေတာ်သိ့တင်ရန်အသင့်

ြပင်ဆင် ကေလာ့။ သင်တိ့သည်ေလာက်လဲေြပာဆိ ိင်ခွင့်ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

အဘယ်သမှန်သည်ကိစီရင်ဆံးြဖတ်ရန် ငါတိ့စေဝး ကကန်အ့ံ။ ၂

အေ ှ ့ြပည်မှစစ် ိင်ဘရင်ကိအဘယ်သ ေခ ေဆာင်ေတာ်မခ့ဲပါသနည်း။

ေရာက် ှ ိ ေလရာအရပ်တိ့တွင် သ့အားအဘယ်သသည်ေအာင်ြမင်ခွင့်ကိ

ေပးေတာ်မပါသနည်း။ အဘယ်သသည်သ့အားဘရင်တကာတိ့ အေပ ၌လည်းေကာင်း

လမျိုးတကာတိ့အေပ ၌လည်းေကာင်း ေအာင်ပဲွကိခံေစေတာ်မပါသနည်း။

သ၏ ားသည်ရန်သတိ့အားေြမမန့်သဖွယ် ခတ်ချတတ်ပါသည်တကား။

သ၏ေလးြမားတိ့သည်လည်းထိသတိ့ကိ ေလတိက်ရာတွင်လွင့်ပါသွားသည့်ဖဲွက့ဲသိ့

ကဲွလွင့်ေစတတ်ပါသည်တကား။ ၃ သသည်ရန်သတိ့အားလိက်လံတိက်ခိက်ကာ

ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာဆက်လက်ချီတက်ရာတွင် လျင်ြမန်လှသြဖင့် သ၏ေြခသည်ေြမ၌ပင်မထိေတာ့

ပါတကား။ ၄ ဤသိ့ြဖစ်ပျက်ေစသကားအဘယ်သနည်း။ အဘယ်သသည်သမိင်း၏ြဖစ်ရပ်များကိ

စီရင်ဖန်တီးေတာ်မပါသနည်း။ ငါထာဝရဘရားသည်ကပ်ကာလအစ ကပင်လ င် ှ ိ ေနေတာ်မခ့ဲ၍၊

ထာဝရအ ှ င်ငါဘရားသခင်သည်ကပ် ကာလ အဆံး၌လည်း ှ ိ ေနေတာ်မလတံ။့

၅ ``ရပ်ေဝး ိင်ငံများမှလတိ့သည်ငါ ပ သည့်အမကိ ေတွ့ြမင်ရ ကေလ ပီ။

သတိ့သည်ထိတ်လန့်လျက်ေ ကာက်ဒးတန်၍ ေန ကသြဖင့် လာေရာက်စေဝး ကကန်၏။ ၆

လက်မပညာသည်တိ့သည်အချင်းချင်းကညီ ိင်းပင်းလျက်အားေပးစကားေြပာ ကား က၏။ ၇

လက်သမားကပန်းထိမ်သည်အား `သင်၏လက်ရာသည်ေကာင်းေလစွ' ဟဆိ၏။

ပ်တကိအေချာထ ိက်သက ယင်း၏အစိတ်အပိင်းများကိဆက်စပ်သအား၊

အားေပးစကားေြပာ ကားေလ၏။ `ဂေဟဆက်ပံမှာေကာင်းေပသည်' ဟ ေြပာဆိသကေြပာဆိလျက်၊

သတိ့သည် ပ်တကိေနရာတကျသံ ှ င့် ိက်၍ စိက်ထထား ကေတာ့၏။ ၈

``သိ့ရာတွင်ငါ၏အေစခံဣသေရလအမျိုး သားတိ၊့ ငါေ ွးချယ်ထားသည့်သင်တိ့သည်ငါ၏မိတ်ေဆွ

အာြဗဟံ၏သားေြမးများြဖစ် က၏။ ၉ ငါသည်သင်တိ့အားကမာေြမ ကီးအစွန်းမှ ေခ ယခ့ဲ၏။

ေြမစွန်းရပ်ဖျားများမှေခ ယကာ၊သင်တိ့သည် ကား၊ ငါ၏အေစခံများတည်းဟဆိခ့ဲ၏။

ငါသည်သင်တိ့အားပစ်ပယ်မည့်အစား ေ ွးချယ်ေတာ်မခ့ဲ၏။ ၁၀ မေကာက် က ှ င့်၊

ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ၏။ ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ် မ၏။

အဘယ်အမအရာကိမ ငါတိ့အားတန်လပ် ေချာက်ချားမမြဖစ်ေစ ှ င့်။

ငါသည်သင်တိ့အား က့ံခိင်ေစ၍ကမမည်။ သင်တိ့ကိကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်၍ ကယ်တင်မည်။ ၁၁ အိ

ငါ၏လမျိုးေတာ်၊သင်တိ့ကိအမျက်ထွက်ေသာ သတိ့သည်အသေရပျက်၍အ ှ က်ကဲွ က လိမ့်မည်။

သင်တိ့အားတိက်ခိက်သတိ့သည်ေသေက ပျက်စီး ကလိမ့်မည်။ ၁၂ သတိ့သည်ကမာေြမ ကီးေပ မှ

ကွယ်ေပျာက်သွား ကလိမ့်မည်။ ၁၃ ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေတာ်မ၍ သင်တိ့ကိခွန်အား ှ င့်ြပည့်ဝေစပါ၏။ `မေ ကာက် က ှ င့်၊ငါကမေတာ်မမည်'

ဟ သင်တိ့အားေြပာဆိ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားက

``ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့သင်တိ့၏အမျိုးသည် ေသးငယ်၍ ချည့်နဲ့ေသာ်လည်း၊

မေ ကာက် က ှ င့်၊သင်တိ့ကိငါကမေတာ်မ မည်။ သင်တိ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်ကား၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာဘရားသခင် ငါပင်ြဖစ်ေပသည်။ ၁၅

ငါသည်သင်တိ့အားထက်ြမက်သည့် အသွားများ ှ ိ ေသာစပါးနယ်စက်အသစ် က့ဲသိ့

ြဖစ်ေစေတာ်မမည်။ သင်တိ့သည်ေတာင် ကီးများကိနယ်၍ ညက်ညက်ေကေစလိမ့်မည်။

ေတာင်ငယ်များသည်လည်းေြမမန့်ြဖစ်၍ သွား ကလိမ့်မည်။ ၁၆ ယင်းတိ့ကိသင်တိ့သည်ေလ့ှ ကလျက်

ေလများကတိက်ခတ်ေဆာင်ယ ပီးလ င် မန်တိင်းများကလွင့်စင်သွားေစလိမ့်မည်။

သိ့ရာတွင်ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားြဖစ် ေတာ်မရကား၊ သင်တိ့သည်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းရ ကလိမ့် မည်။

သင်တိ့သည်လည်းဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မသည့်ဘရားသခင်

တည်း ဟေသာငါ့အားေထာမနာ ပ ကလိမ့်မည်။ ၁၇ ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်ေရကိလိ၍
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ှ ာေသာအခါ၌လည်းေကာင်း၊ သတိ့သည်ေရငတ်သြဖင့်လည်ေချာင်း ေြခာက်သည့်အခါ၌လည်းေကာင်း

ငါထာဝရဘရားသည်သတိ့၏ဆေတာင်း ပတနာကိ နားေညာင်းေတာ်မမည်။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် တည်းဟေသာငါသည်သတိ့အားအဘယ်

အခါ၌မ စွန့်ပစ်လိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၈ ငါသည်ေတာင်ကတံးများ၌ြမစ်များြဖစ်ေပ ေစ၍၊

ချိုင့်ဝှမ်းများ ှ င့်စမ်းေရများေပါက်ေစမည်။ ငါသည်သဲက ာရကိေရကန်များ အြဖစ်သိ့လည်းေကာင်း၊

ေြခာက်ေသွ့ေသာေြမယာများကိစမ်းေရတွင်း များ အြဖစ်သိ့လည်းေကာင်းေြပာင်းလဲေစမည်။ ၁၉

ငါသည်သဲက ာရ၌အာရစ်ပင်(သစ်ကတိး) ှ င့် ထေနာင်းပင်၊မရတပင် ှ င့်

သံလွင်ပင်များကိလည်းေကာင်းေပါက်ေစမည်။ သစ်ပင်မေပါက်ေသာအရပ်တွင်ထင်း းပင်

အမျိုးမျိုး ှ င့် အာရဇ်ပင်များ ေရာေ ှ ာသည့်သစ်ေတာများ ေပါက်ေရာက်လာလိမ့်မည်။ ၂၀

ဤအချင်းအရာကိေတွ့ြမင် ကေသာအခါ လတိ့သည်ဤအမကားငါထာဝရဘရား

စီရင်ေတာ်မေသာအမပင်ြဖစ်ေ ကာင်း သိ ှ ိ လာ ကလိမ့်မည်။ဤအမကိဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မသည့် ဘရားသခင်ြဖစ်ပွားေစေတာ်မေ ကာင်း

နားလည်လာ ကလိမ့်မည်။ ၂၁ ဣသေရလအမျိုးတိ့၏ဘရင်ထာဝရ ဘရားက

``အချင်းလမျိုးတကာဘရားများတိ၊့ သင်တိ့၏အမကိတင်ြပ ကေလာ့။

သင်တိ့၏အခိင်မာဆံးေသာေလာက်လဲချက် များကိ ယေဆာင်လာ ကေလာ့။

ဤအရပ်သိ့လာ၍အနာဂတ်တွင်အဘယ်သိ့ ြဖစ်ပျက်မည်ကိေြပာ ကား ကေလာ့။

အတိတ်ကအြဖစ်အပျက်များကိေြဖ ှ င်းေဖာ်ြပကာ၊ ေနာင်အခါ၌ယင်းတိ့အဘယ်သိ့အဆံးသတ်မည်ကိ

ငါတိ့အားေြပာြပ ကေလာ့။ သိ့မှသာလ င်ထိအရာများြဖစ်ပျက်လာချိန်၌ ငါတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

၂၃ အနာဂတ်၌အဘယ်အရာြဖစ်မည်ကိ ငါတိ့အား ေဖာ်ြပ ကေလာ့။

သိ့မှသာလ င်သင်တိ့သည်ဘရားများြဖစ် ေကာင်း ငါတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

ေကာင်းေသာအမကိ ပ ကေလာ့။ သိ့တည်းမဟတ်ေဘးအ ရာယ်တစ်ခခကိ

သက်ေရာက်ေစ ကေလာ့။ ငါတိ့အားစိး ွံ ့ေ ကာက်လန့်တန်လပ်ေအာင် ပ ကေလာ့။

၂၄ သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့ ပသမ ေသာအမတိ့သည် အဘယ်သိ့မ မေရရာ။

သင်တိ့အားဝတ် ပကိးကွယ်သတိ့သည်လည်း စက်ဆတ် ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်းပါသည်တကား။ ၂၅

``ငါသည်အေ ှ ့ြပည်သားတစ်ဦးကိ ေ ွးချယ်ထားေလ ပီ။ သ့အားေခ ေဆာင်ကာအေ ှ ့အရပ်မှေန၍

တိက်ခိက်ေစမည်။ အိးထိန်းသည် ံ ့ေစးကိေြခြဖင့်နင်းေချ သက့ဲသိ့ သသည်ြပည် ှ င်မင်းတိ့အား

နင်းေချပစ်လိမ့်မည်။ ၂၆ သင်တိ့စကားသည်မှန်ေပ၏ဟငါတိ့ဆိ ိင် ေစရန်

ဤမည်ေသာအမအရာြဖစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟ သင်တိ့အနက်မှအဘယ်သသည်ငါတိ့အား

ကိတင်ေဖာ်ြပပါသနည်း။ အဘယ်သသည်အနာဂတ်ေဟာစတမ်း ထတ်ခ့ဲဖးပါသနည်း။

သင်တိ့တွင်အဘယ်သမ ဤသိ့မေဟာေြပာ ခ့ဲ က။ ေဟာေြပာသည်ကိ ကားသလည်းတစ်ေယာက်မ

မ ှ ိ ပါတကား။ ၂၇ ဇိအန် မိ ့သတင်းေကာင်းကိဦးစွာပထမ ေြပာ ကားသမှာငါထာဝရဘရားပင်တည်း။

ငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့တမန်တစ်ဦးကိ ေစလတ်၍ ``သင်တိ့၏အမျိုးသားများသည်ြပန်လာ

ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်မိမိတိ့ြပည်သိ့ြပန်လာ ကလိမ့် မည်'' ဟ ေြပာ ကားေစခ့ဲ၏။ ၂၈

ငါသည်ဘရားများကိ ကည့်လိက်ေသာအခါ သတိ့သည်ငါ့အားစကားတစ်ခွန်းတစ်ေလ

ကိမ မေြပာ က။ ငါေမးသည့်ေမးခွန်းများကိလည်းအဘယ် သမ ြပန်၍မေြဖ ိင် က။ ၂၉

ထိဘရားအားလံးပင်လ င်အရာမဝင်။ သတိ့သည်အဘယ်အမကိမ မ ပ ိင်။

သတိ့၏ ပ်တများသည်လည်းချည့်နဲ့၍ တန်ခိးမ ှ ိ  က။''

၄၂ ထာဝရဘရားက ``ဤသသည်ခွန်အား ှ င့်ငါြပည့်ဝေစေသာသ၊

ငါ၏အေစခံ၊ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိး၍ ေ ွးချယ်ထားသြဖစ်၏။

ငါသည်မိမိ၏တန်ခိးေတာ်ကိသ့အား အပ် ှ င်းေတာ်မ ပီ။ သသည်လည်းလမျိုးတကာတိ့ကိ

တရားမ တစွာစီရင်အပ်ချုပ်လိမ့်မည်။ ၂ သသည်ေအာ်ဟစ်၍အသံကိလင့်၍

စကားေြပာဆိလိမ့်မည်မဟတ်။ လမ်းများေပ တွင်လည်းကျယ်ေလာင်စွာမိန့် ခွန်း

စကားများကိေြပာ ကားလိမ့်မည်မဟတ်။ ၃ သသည်ေကာက်ေနေသာက ိးကိမချိုး၊

မိှတ် တတ် မိှတ်တတ်၊ ေသခါနီးမီးကိမ ငိမ်းသတ်ဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။

သသည်လအေပါင်းတိ့အားတရားမ တစွာ စီရင်အပ်ချုပ်လိမ့်မည်။ ၄

သသည်စိတ်ပျက်အားေလျာ့လိမ့်မည်မဟတ်။ ကမာေြမ ကီးေပ တွင်တရားမ တစွာစီရင်

အပ်ချုပ်မကိတည်တ့ံခိင် မဲေစလိမ့်မည်။ ရပ်ေဝး ိင်ငံများသည်လည်းသ၏ သဝါဒ ကိ

စိတ်ဝင်စားစွာေစာင့်ေမ ာ် ကလိမ့်မည်။'' ၅ ဘရားသခင်သည်မိးေကာင်းကင်ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၍ြဖန့်ကျက်ထားေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ကမာေြမ ကီး ှ င့်တကွ သက် ှ ိ

သတဝါအေပါင်းကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ကမာေြမေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ့အားလည်း၊

အသက် ှ င့်ထွက်သက်ဝင်သက်ကိေပးေတာ် မ၏။ ယခထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကမိမိ၏

အေစခံအားေြပာသည်မှာ၊ ၆ ``ငါထာဝရဘရားသည်သင့်ကိေခ ယ၍

ကမာေြမ ကီးေပ တွင်တရားမ တမကိ ကျင့်သံးေစရန် တန်ခိးကိေပးေတာ်မ ပီ။

သင့်အားြဖင့်ငါသည်လများ ှ င့်ပဋိညာဥ် ပလျက် ိင်ငံများအေပ သိ့အလင်းကိေဆာင်ေစ မည်။ ၇

သင်သည်မျက်မြမင်တိ့အားမျက်စိပွင့်လင်း လာေစ၍ အချုပ်ေထာင်အေမှာင်ခန်းများ ှ ိ လတိ့အား

အေ ှ ာင်အဖဲွ ့မှလွတ်ေြမာက်ေစလိမ့်မည်။ ၈ ``ငါတစ်ပါးတည်းသာလ င်သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါ၏ဘန်းအသေရကိအြခားအဘယ် ဘရားမ

ခံယရလိမ့်မည်မဟတ်။ ငါသည်မိမိအား ပ်တများ ှ င့်အတေထာမနာ

ပခွင့်ကိလည်းေပးလိမ့်မည်မဟတ်။ ၉ ငါ ကိတင်ေဟာ ကားခ့ဲသည့်အမအရာများ သည်

ယခြဖစ်ပျက်လာေလ ပီ။ ယခတစ်ဖန်ငါသည်သင့်အားဆန်းသစ်သည့် အမအရာများကိ

ယင်းတိ့အစ ပ၍မေပ ေပါက်မီပင်ေဖာ်ြပ ပါအ့ံ။'' ၁၀ သီချင်းသစ်ကိဆိ၍ထာဝရဘရား၏ဂဏ်

ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ကမာသကမာသားအေပါင်းတိ၊့ ကိယ်ေတာ်ကိ

ေထာမနာ ပ၍သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ပင်လယ်တွင်ကးသန်းသွားလာသတိ့ကိယ်ေတာ်ကိ

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ပင်လယ်သတဝါအေပါင်းတိ၊့ ကိယ်ေတာ်ကိ ေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ရပ်ေဝး ိင်ငံများ ှ င့်ယင်းတိ့တွင် ေနထိင်သအေပါင်းတိ့သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ၁၁

ေတာက ာရ ှ င့်ထိအရပ် ှ ိ  မိ ့များသည် ဘရားသခင်အားေထာမနာ ပ ကေစ။

ေကဒါအ ွယ်ဝင်အေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ် အား ေထာမနာ ပ ကေစ။

ေသလ မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်ေတာင်ထိပ်များမှေန၍ င်လန်းစွာေ ကးေကာ် ကေစ။ ၁၂

ရပ်ေဝး ိင်ငံသားတိ့သည်လည်းထာဝရဘရားကိ ေထာမနာ ပ၍၊ ဘန်းအသေရေတာ်ကိေဖာ်ြပ

ကေစ။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည်သရဲေကာင်းက့ဲသိ့စစ်တိက်ရန် ထွက် ကေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်တိက်ပဲွဝင်ရန်အသင့် ှ ိ ၍ စိတ်ေစာလျက်ေနေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်စစ်တိက်သံေကးေကာ်လျက် မိမိ၏ ရန်သတိ့အားတန်ခိးေတာ်ကိြပေတာ်မ၏။ ၁၄

ဘရားသခင်က ``ငါသည်ကာလ ကာြမင့်စွာဆိတ်ဆိတ်ေနခ့ဲ၏။ ငါ၏လမျိုးေတာ်အားအေြဖမေပးခ့ဲ။

သိ့ရာတွင်ယခအေရးယေဆာင် ွက်ရန် အချိန်ကျေရာက်လာေလ ပီ။

ငါသည်သားဖွားေသာေဝဒနာကိခံရသ အမျိုးသမီးက့ဲသိ့ေအာ်ဟစ်ပါ၏။ ၁၅

ငါသည်ေတာင် ကီးေတာင်ငယ်တိ့ကိ ဖိဖျက်၍ ြမက် ှ င့်သစ်ပင်များကိေြခာက်ေသွ့ေစမည်။

ငါသည်ြမစ်ဝှမ်းတိ့ကိသဲက ာရများ အြဖစ်သိ့ ေြပာင်းလဲေစ၍ေရကန်များကိခန်းေြခာက်ေစမည်။ ၁၆

``ငါသည်မိမိ၏မျက်မြမင်လစအား သတိ့မသွားဘးေသာလမ်းခရီးြဖင့် ေခ ေဆာင်သွားမည်။

ငါသည်သတိ့၏ေ ှ ့တွင်အေမှာင်ကိအလင်း ြဖစ်ေစ၍၊ ကမ်းတမ်းေသာခရီးကိေချာေမာသွားေစမည်။

ဤအမအရာကိငါ ပမည်။ မ ပဘဲ ေနလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၇ ပ်တများကိယံ ကည်ကိးစား ကသတိ့သည်

လည်းေကာင်း၊ ပ်တများကိမိမိတိ့၏ဘရားဟေခ ေဝ  က သတိ့သည်လည်းေကာင်း

တ်ချြခင်းကိခံရ၍အသေရပျက် ကလိမ့် မည်။'' ၁၈ ထာဝရဘရားက

``အချင်းနားဆံွ ့သတိ့နားေထာင် ကေလာ့။ အချင်းမျက်မြမင်တိ့ေသချာစွာ ကည့် ကေလာ့။ ၁၉

ငါ၏အေစခံထက်ပိ၍မျက်စိကန်းသ၊ ငါေစလတ်လိက်သည့်တမန်ေတာ်ထက်ပိ၍

နားဆံွ ့သတစ်စံတစ်ေယာက် ှ ိ ပါသေလာ။ ၂၀ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့သင်တိ့သည်

ေတွ့ြမင်ရမများေသာ်လည်း၊ ထိအမတိ့သည်သင်တိ့အတွက်အဘယ်သိ့ အ ိ ပါယ် ှ ိ သနည်း။

သင်တိ့တွင် ကားတတ်ေသာနားများ ှ ိ ေသာ်လည်း အဘယ်အရာကိသင်တိ့အမှန်တကယ်

ကား ကေလ ပီနည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ထာဝရဘရားသည်ကယ်တင်ရန်စိတ်ေစာ လျက်ေနသည့်

ဘရားသခင်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏တရားေတာ်ကိ ိ ေသေလးစား ကရန်အလိ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၂၂

သိ့ရာတွင်ယခအခါကိယ်ေတာ်၏လစသည် တိက်ခိက်လယက်ြခင်းကိခံရ ကေလ ပီ။

သတိ့အားအကျဥ်းေထာင်အေမှာင်ခန်းများတွင် ေသာ့ခတ်၍ဝှက်ထား က၏။

ကယ်ဆယ်မည့်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ဘဲ သတိ့သည်တိက်ခိက်လယက်ြခင်းကိ

ခံရ ကေလသည်။ ၂၃ သင်တိ့အထဲမှအဘယ်သသည်ဤစကားကိ နားေထာင်ပါမည်နည်း။

သင်တိ့သည်ယခအချိန်မှစ၍ေသချာစွာ နားေထာင် ကမည်ေလာ။ ၂၄

အဘယ်သသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား၊ တိက်ခိက်လယက်သတိ့လက်သိ့အပ် ှ ံ ပါ

သနည်း။ ထိသကားငါတိ့ြပစ်မှား ကသည့်ထာဝရ ဘရားပင် ြဖစ်ပါသည်တကား။

ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အလိ ှ ိ ေတာ်မသက့ဲသိ့ မေနမထိင် က။

ကိယ်ေတာ်ေပးေတာ်မသည့် သဝါဒေတာ်တိ့ကိလည်း မလိက်ေလာက် က။

၂၅ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားမိမိ၏ အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ကိလည်းေကာင်း၊

ြပင်းထန်ေသာစစ်မက်အ ရာယ်ကိလည်းေကာင်း ခံေစေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏အမျက်ေတာ်သည်မီးက့ဲသိ့ ဣသေရလြပည်တစ်ေလာက်တွင်

ေတာက်ေလာင်လျက် ှ ိ ၏။ သိ့ရာတွင်အဘယ်အမအရာြဖစ်ပျက်ေန သည်ကိ ငါတိ့မသိ က။

ငါတိ့သည်ထိအမအရာမှအဘယ် သင်ခန်းစာကိမ မရက။



ေဟ ှ ာယ 378

၄၃ အိ ဣသေရအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့ကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာထာဝရ

ဘရားက ``မေ ကာက် က ှ င့်။ သင်တိ့ကိငါကွယ်ကာ

ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်။ သင်တိ့အားနာမည်တပ်၍ငါေခ ယ ပီ။ သင်တိ့ကိငါပိင်၏။ ၂

သင်တိ့သည်ေရနက်ထဲသိ့ေလာက်သွားရေသာအခါ ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ မည်။

ဆင်းရဲဒကများသည်သင်တိ့ကိလမ်းမိး ရလိမ့်မည်မဟတ်။

သင်တိ့သည်မီးထဲသိ့ေလာက်သွားရေသာ အခါ မီးအေလာင်ခံရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။

ြပင်းထန်ေသာစံစမ်းြခင်းများသည်သင်တိ့ကိ ထိခိက်နစ်နာေစလိမ့်မည်မဟတ်။ ၃

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သန့် ှ င်းြမင့်

ြမတ်ေသာ ဘရားသခင်၊ သင်တိ့ကိကယ်တင်ေသာအ ှ င်သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ငါသည်သင်တိ့ကန်ဘဝမှလွတ်ေြမာက်ခွင့်

ရ ှ ိ  ကေစရန် အီဂျစ်ြပည်ကိစွန့်လတ်မည်။ ဆဒန်ြပည် ှ င့် ေသဘြပည်ကိငါစွန့်လတ်မည်။ ၄

သင်တိ့သည်ငါ့အဖိ့အလွန်အဖိးတန်သများ ြဖစ် ပီး ငါချစ်ြမတ် ိး၍ဂဏ် ပချီးြမင့်သများြဖစ်

သြဖင့် ငါသည်သင်တိ့၏အသက်ကိကယ်ရန် လမျိုးစတိ့ကိစွန့်လတ်မည်။ ၅

မေကာက် က ှ င့်ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ၏။ ``ေဝးလံေသာအေ ှ ့အရပ် ှ င့်အေနာက်အရပ်၊

အစွန်ဆံးေဒသမှသင်တိ့အမျိုးသားများ ကိ မိမိတိ့ြပည်သိ့ငါေခ ေဆာင်ခ့ဲမည်။ ၆

သတိ့အားထွက်ခွာခွင့် ပရန် ေြမာက်အရပ်ကိလည်းေကာင်း၊ သတိ့အားဆီးတား၍မထားရန်

ေတာင်အရပ်ကိလည်းေကာင်းငါေြပာမည်။ ကမာအရပ်ရပ် ှ ိ ရပ်ေဝး ိင်ငံများမှငါ၏

လမျိုးေတာ်များြပန်လာ ကပါေစ၊ ၇ သတိ့သည်ငါပိင်သည့်လမျိုးေတာ်

ငါ၏ဘန်းအသေရကိေဆာင်ရန် ငါဖန်ဆင်းထားသများြဖစ်ေပသည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈

ဘရားသခင်က ``ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိတရား ံ းေတာ်သိ့ ဆင့်ေခ  ကေလာ့။

သတိ့သည်မျက်စိ ှ ိ လျက် ှ င့်မြမင် က။ နား ှ ိ လျက် ှ င့်မ ကား ကပါတကား။ ၉

လမျိုးတကာတိ့အားတရားစီရင်ရာသိ့ဆင့်ေခ  ကေလာ့။သတိ့၏အဘယ်မည်ေသာဘရားတိ့သည်

အနာဂတ်ေဟာစတမ်းကိထတ် ိင်ပါသနည်း။ အဘယ်မည်ေသာဘရားတိ့သည်ယခြဖစ် ပျက်ဆဲ

အမအရာများကိ ကိတင်ေဟာ ကားခ့ဲပါ သနည်း။ ထိဘရားတိ့သည်မိမိတိ့မှန်ကန်၍ေန

ေကာင်း အေထာက်အထားြပ ိင်ရန် ှ င့် မိမိတိ့ေြပာဆိခ့ဲသည့်အတိင်းဟတ်မှန်၍

ေနပံကိ အကိးအကားြပ ိင်ရန်၊ အသိသက်ေသများကိေခ ေဆာင်ခ့ဲ ကပါေစ။ ၁၀

``အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့သည် ငါ၏အသိသက်ေသများတည်း။

သင်တိ့ငါ့အားသိက မ်းယံ ကည် ကေစရန်လည်းေကာင်း၊ ငါသည်တစ်ဆတည်းေသာဘရားြဖစ်ေကာင်း

သိ ှ ိ နားလည် ကေစရန်လည်းေကာင်း၊ ငါသည်သင်တိ့အားငါ၏အေစခံလမျိုး အြဖစ်

ေ ွးချယ်ခ့ဲေပသည်။ ငါမှတစ်ပါးအြခားဘရားမ ှ ိ။ အဘယ်အခါကမ မ ှ ိ ခ့ဲ။

ေနာင်ကိလည်း ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၁ ``ငါတစ်ပါးတည်းသာလ င်ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါတစ်ပါးတည်းသာလ င်သင်တိ့အား ကယ်တင်ေတာ်မ ိင်၏။ ၁၂

ငါသည်ြဖစ်ပျက်မည့်အမအရာကိ ကိတင် ေဖာ်ြပ၍၊သင်တိ့အားကမရန် ကလာခ့ဲေပ သည်။

အဘယ်မည်ေသာလမျိုးြခားတိ့၏ဘရားမ ဤသိ့ ပခ့ဲဖးသည်မ ှ ိ။ သင်တိ့သည်ငါ၏အသိသက်ေသများ

ြဖစ် က၏။ ၁၃ ငါသည်ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ ေနာင်ကိလည်းအစဥ်အ မဲဤသိ့ြဖစ်၍ေန မည်သာ၊

ငါ၏တန်ခိးေတာ်ကိအဘယ်သမ လယ ိင်လိမ့်မည်မဟတ်၊ ငါ ပေသာအမကိအဘယ်သမ မြပင်

ိင်ရာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားသန့် ှ င်းြမင့် ြမတ်သည့် ဘရားသခင်၊

သင်တိ့ကိကယ်ေတာ်မေသာထာဝရဘရားက ``ငါသည်သင်တိ့အားကယ်ရန်စစ်သည်ဗိလ်ေြခ တိ့ကိ

ဗာဗလန်ြပည်သိ့ေစလတ်မည်။ မိ ့တံခါးများကိငါဖျက်ချမည်။ မိ ့သ မိ ့သားတိ့၏ေကးေ ကာ်သံသည်

ငိေ ကးသံအြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ၁၅ ငါသည်သင်တိ့၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သင်တိ့အား ငါဖန်ဆင်းခ့ဲ၏။

ငါသည်သင်တိ့၏ဘရင်ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ေ ှ းအခါက၊ထာဝရဘရားသည်ပင်လယ်

ဝဲ သဃကိ ြဖတ်၍လမ်းေဖာက်ေတာ်မခ့ဲ၏။ ၁၇ ကိယ်ေတာ်သည်ရထားတပ်၊ ြမင်းတပ်များ ှ င့်

အင်အား ကီးမားေသာစစ်သည်ဗိလ်ေချတိ့ကိ ဆံးပါးပျက်စီးေစေတာ်မ၏။

သတိ့သည် ငိမ်းသတ်လိက်သည့် ဖေယာင်းတိင်မီးသဖွယ်နလံမထ ိင်ေအာင် ပိလဲ၍သွား ကကန်၏။

၁၈ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားက ``အတိတ်ကအြဖစ်အပျက်များကိစဲွလန်း၍ မေန က ှ င့်။

ေ ှ းအခါကြဖစ်ပျက်ခ့ဲသည့်အမအရာများ အေကာင်းကိေြပာဆိ၍မေန က ှ င့်။ ၁၉

ငါ ပမည့်အမအရာသစ်ကိေစာင့်ေမ ာ် ကည့်  ကေလာ့။ ထိအမအရာသည်ြဖစ်ပျက်ဆဲပင် ှ ိ သြဖင့်

ယင်းကိ ယခသင်တိ့ေတွ့ြမင် ိင် ကပါသည်တကား။ ငါသည်ေတာက ာရကိြဖတ်၍လမ်းေပါက်ေစ

ပီးလ င်၊ သင်တိ့အားစမ်းေရကိေပးေတာ်မမည်။ ၂၀ ေတာတိရစာန်များပင်လ င်ငါ၏ဂဏ်ေကျးဇးကိ

ချီးကး ကလိမ့်မည်။ ငါသည်မိမိေ ွးချယ်ထားသလတိ့ ေရရ ှ ိ ေရးအတွက်၊သဲက ာရတွင်ြမစ်ေရ

များကိ စီးဆင်းေစေသာအခါ၊ ေခွးအများ ှ င့်ငှက်ကလားအတ်များသည် ငါ့ကိ

ေထာမနာ ပ ကလိမ့်မည်။ ၂၁ ထိလမျိုးေတာ်ကားမိမိအဖိ့ငါ ဖန်ဆင်းခ့ဲသများြဖစ်၏။

သတိ့သည်လည်းငါ့ကိေထာမနာ ပ က လိမ့်မည်။ ၂၂ ထာဝရဘရားက

``သင်တိ့ဝတ် ပကိးကွယ်ြခင်းကိခံရသမှာ ငါမဟတ်။ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ

ဝတ် ပကိးကွယ်ရန် ငီးေငွ ့လျက် ှ ိ  က၏။ ၂၃ သင်တိ့သည်မိမိတိ့မီး ိ ့ပေဇာ်ရာသိးများကိ

ငါ့ထံသိ့မယေဆာင်ခ့ဲ က။ သင်တိ့၏ယဇ်များြဖင့်ဂဏ် ပချီးေြမာက်ြခင်း ခံရသမှာလည်းငါမဟတ်။

ငါသည်ပေဇာ်သကာများကိေတာင်းဆိြခင်း အားြဖင့် သင်တိ့အားဝန်မေလးေစပါ။

ေမး ကိင်ေသာနံ့သာေပါင်းကိ ေတာင်းဆိြခင်းအားြဖင့်လည်းသင်တိ့စိတ်ကိ

မ ငီးေငွ ့ေစပါ။ ၂၄ သင်တိ့သည်ငါ့အားပေဇာ်ရန်နံ့သာေပါင်းကိ မဝယ် က။

ယဇ်ေကာင်ဆီဥ ှ င့်လည်းငါ့အားမေရာင့်ရဲေစ က။ ယင်းသိ့ ပမည့်အစားသင်တိ့သည်မိမိတိ့

အြပစ်များြဖင့်ငါ့ကိဝန်ေလးေစ က၏။ မိမိတိ့ ပသည့်အမှားများြဖင့်ငါ့ကိ ငီးေငွ ့ေစ ကေလ ပီ။ ၂၅

သိ့ေသာ်လည်းငါသည်မိမိ၏ဂဏ်သိကာကိ ေထာက်၍၊ သင်တိ့အားအြပစ်ေြဖလတ်ေတာ်မေသာ

အ ှ င် ဘရားသခင်ြဖစ်ေပသည်။ ၂၆ ``တရား ံ းေတာ်သိ့ငါတိ့သွား ကကန်အ့ံ။

သင်တိ့၏စွပ်စဲွချက်ကိယေဆာင်ခ့ဲ ကေလာ့။ သင်တိ့ဘက်မှမှန်ကန်ေကာင်းသက်ေသခံ

အေထာက်အထားြပ ိင်ရန်၊ သင်တိ့၏အမကိတင်ြပ ကေလာ့။ ၂၇သင်တိ့ပထမအဦးဆံးဘိးေဘးြဖစ်

သသည် အြပစ်ကးလွန်ခ့ဲ၏။ သင်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်များကငါ့ကိြပစ်မှား က၏။ ၂၈

သင်တိ့ဘရင်များသည်ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်ကိ ညစ်ညမ်းေစ က၏။ ထိ့ေကာင့်ငါသည်ဣသေရလြပည်ကိ

ပျက် ပန်းေစ၍၊ ငါ၏လမျိုးေတာ်အားအသေရ ပျက်ေစေလသည်။

၄၄ ထာဝရဘရားက ``ငါ၏အေစခံဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့

ငါေ ွးချယ်ထားေသာလမျိုးေတာ်၊ ယာကပ်၏ သားေြမးတိ၊့ယခနားေထာင် ကေလာ့။

၂ ငါသည်သင်တိ့ကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ြဖစ်၏။

သင်တိ့ေမွးဖွားချိန်မှအစ ပ၍ငါသည် သင်တိ့အားကမခ့ဲေလ ပီ။ မေ ကာက် က ှ င့်၊

သင်တိ့သည် ငါ၏အေစခံ၊ ငါချစ်ြမတ် ိး၍ေ ွးချယ်ထားသည့် လမျိုးေတာ်ြဖစ် က၏။ ၃

``ငါသည်ေရငတ်သည့်ြပည်တွင်မိး ွာသွန်းေစမည်။ သဲက ာရတွင်စမ်းေရများေပါက်ေစမည်။

သင်တိ့၏သားသမီးများအေပ တွင်ငါ၏ တန်ခိးေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊

သင်တိ့သားေြမးများအေပ တွင်ငါ၏ ေကာင်းချီး မဂလာများကိလည်းေကာင်းသွန်းေလာင်းမည်။ ၄

သတိ့သည်ေရေကာင်းစွာရသည့်ြမက်များ က့ဲသိ့ ေရစီးေသာေချာင်းအနီး ှ ိ မိးမခပင်များက့ဲသိ့

စိမ်းလန်းေဝဆာလျက်ေန ကလိမ့်မည်။ ၅ ``လတိ့သည်တစ်ေယာက် ပီးတစ်ေယာက်

`ငါသည်ထာဝရဘရား၏လြဖစ်ပါသည်' ဟ ေြပာဆိ ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားများ ှ င့် အတ လာေရာက်ေနထိင် ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်ကိယ်စီကိယ်ငှလက်ေမာင်းတွင် ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိေရးမှတ်ကာ၊

မိမိတိ့ကိယ်ကိထာဝရဘရား၏လမျိုး ေတာ်ဟ မှည့်ေခ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ဣသေရလအမျိုးကိအစိးရ၍ကာကွယ် ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာထာဝရဘရား၊

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက ``ငါသည်ကပ်ကာလအစမှအဆံးတိင် ေအာင်

တည်ေနေတာ်မေသာအ ှ င်၊ တစ်ဆတည်းေသာဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ် မ၏။

ငါမှတစ်ပါးအြခားအဘယ်ဘရားမ မ ှ ိ။ ၇ ငါ ပခ့ဲသည့်အမတိ့ကိ ပ ိင်၍ကပ် ကာလအစမှ

အဆံးတိင်ေအာင်ြဖစ်ပျက်မည့်အမအရာ မှန်သမ ကိ ြပတ်သားစွာ ကိတင်ေဖာ်ြပ ိင်သတစ်စံ

တစ်ေယာက် ှ ိ ပါသေလာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ အိ ငါ၏လမျိုးေတာ်၊ မေ ကာက် က ှ င့်၊

ငါသည်ေ ှ းပေဝသဏီကာလမှစ၍ ယခတိင်ေအာင်ြဖစ်ပျက်မည့်အမအရာမှန် သမ ကိ

ကိတင်ေကညာခ့ဲသည်ကိသင်တိ့သိ က၏။ သင်တိ့သည်ငါ၏အသိသက်ေသများြဖစ်

ကပါသည်တကား။ ငါမှတစ်ပါးအြခားအဘယ်ဘရား ှ ိ ပါ သနည်း။ အဘယ်အခါ၌မ ငါမ ကားဘးသည့်

တန်ခိးေတာ် ှ င်ဘရားသခင် ှ ိ ပါသေလာ။ ၉ ပ်တဆင်းတ ပလပ်သအေပါင်းတိ့သည်

တန်ဖိးမ့ဲသများြဖစ်၍ သတိ့အြမတ်တ ိး ထားသည့်ဘရားများသည်လည်းအသံးမဝင် က။

ထိဘရားများကိကိးကွယ်ဝတ် ပ က ေသာသတိ့သည်မျက်စိကန်းသများ၊ အသိ

ပညာကင်းမ့ဲသများြဖစ်၏။ သတိ့သည် အသေရပျက် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၀

ဘရားအြဖစ်ဝတ် ပကိးကွယ်ရန်အတွက် ပ်တကိသွန်းလပ်မသည်အကျိုးမ ှ ိ ပါတကား။‐ ၁၁

ထိ ပ်တကိဝတ် ပကိးကွယ်သမှန်သမ သည် တ်ချြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ ပ်တဆင်း

တများကိသွန်းလပ်သတိ့သည် သာမန်လ သားများသာလ င်ြဖစ်ေပသည်။ သတိ့သည်

ငါ၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့လာေရာက်၍အစစ်အေဆး ခံ ကပါေလေစ။ သတိ့သည်ထိတ်လန့်

တန်လပ်ကာအ ှ က်ကဲွရ ကလိမ့်မည်။ ၁၂ ပန်းပဲသမားသည်သံကိယ ပီးလ င်မီးတွင်

ဖတ်၏။ ထိေနာက်မိမိ၏သန်မာေသာလက် ံ း ကိလဲ၍သံတ ှ င့်ထကာပံေဖာ်ေပး၏။ သ

သည်အစာေရစာမွတ်သိပ်၍ေမာပန်းတတ် သြဖစ်၏။ ၁၃ ပန်းပသမားသည်သစ်သားကိတိင်းတာ ပီး
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လင် ပ်ပံတစ်ခကိေြမြဖူ ှ င့်ေရးဆဲွ၍ မိမိ ၏တန်ဆာပလာများြဖင့်ထလပ်တတ်၏။ သ

သည်ဝတ် ပကိးကွယ်ရာဌာနတွင်ထား ှ ိ ရန်အတွက် လှပေသာလ ပ်တစ်ခကိထ

လပ်ေလသည်။‐ ၁၄ သသည်မိမိအသံး ပရန်အာရဇ်ပင်(သစ်ကတိး) ကိခတ်လဲှရ၏။

ေတာမှဝက်သစ်ချသား၊ သိ့မ ဟတ်ထင်း းသားကိေ ွးချယ်ရာ၏။ ထိသိ့

မဟတ်ေသးလ င်လည်းသပိတ်ပင်ကိစိက်ပျိုး ကာအပင်ေပါက်၍ရင့်သန်လာေစရန်မိး

ကိေစာင့်ေမ ာ်တတ်၏။‐ ၁၅ လသည်သစ်ပင်တစ်ပိင်းကိထင်းအြဖစ်ြဖင့် လည်းေကာင်း၊

အြခားတစ်ပိင်းကိ ပ်တထ လပ်ရန်လည်းေကာင်းအသံး ပတတ်၏။ သစ်

ပင်တစ်ပိင်းြဖင့်မီးလံရန် ှ င့်မန့်ဖတ်ရန်မီး ကိေမး၍အြခားတစ်ပိင်းြဖင့် နတ်ဘရား

ပ်တလပ်ကာဝတ် ပကိးကွယ်တတ်ေလ သည်။‐ ၁၆သသည်သစ်သားအချို ့ြဖင့်မီးကိေမး ပီး

လ င် အမဲသားကိကင်၍စားကာေရာင့်ရဲ လျက်ေနတတ်၏။ သသည်မီးလံလျက်ေန

ရင်း``ယခငါသည်ပေ ွး၍လာေလ ပီ။ ဤမီးသည်အလွန် ှ စ်သက်ဖွယ်ေကာင်း ပါသည်တကား''

ဟဆိတတ်၏။‐ ၁၇ ထိေနာက်သသည်အြခားကျန် ှ ိ ေသာသစ် သားြဖင့် ပ်တတစ်ခကိထလပ် ပီးလ င်

ဦးချဝတ် ပ၍ ထိ ပ်တအား``အ ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးအားကယ်မေတာ်မပါ'' ဟ ဆေတာင်းပတနာ ပတတ်၏။ ၁၈

ဤသိ့ေသာလတိ့သည်မိက်မဲထံထိင်းလှ သြဖင့် မိမိတိ့အဘယ်အမကိ ပလျက် ေနသည်ကိပင်မသိ က။

အမှန်တရားကိ မြမင်မသိ ိင်ရန် မိမိတိ့၏မျက်စိများ ှ င့်စိတ် ှ လံးတံခါးများကိပိတ်ထား က၏။‐ ၁၉

``ငါသည်သစ်သားအချို ့ကိမီးဆိက်လိက် ၏။ မီးကျီးခဲများြဖင့်မန့်ကိဖတ်ကာအမဲ သားကိကင်၍စား၏။

ကျန် ှ ိ ေနေသာသစ် သားြဖင့် ပ်တတစ်ခကိ ပလပ်၏။ယခ ငါသည်ထိသစ်သားတံး၏ေ ှ ့၌ဦး တ်

ြပပ်ဝပ်လျက်ေနပါသည်တကား'' ဟေြပာ ဆိ ိင်ေလာက်ေအာင် ပ်တထလပ်သတွင်

အသိအလိမာဉာဏ်အေြမာ်အြမင်မ ှ ိ။ ၂၀ သ ပေသာအမသည်မီးဖိြပာကိစားသ က့ဲသိ့

အနက်အ ိပါယ်ကင်းမ့ဲေပ၏။ မိမိ ၏မိက်မှားေသာအေတွးအေခ များက

သ့ကိလမ်းလဲွ၍ေနေစ၏။ သိ့ြဖစ်၍သ့ အားကညီ ပစေပးရန်ပင်မြဖစ် ိင် ေတာ့ေပ။

သသည်မိမိလက်တွင်ကိင်ထား သည့် ပ်တမှာဘရားလံးဝမဟတ် ေကာင်းကိမသိ။ ၂၁

ထာဝရဘရားက ``အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ဤအေကာင်းအရာများကိ

ေအာက်ေမ့သတိရ ကေလာ့။ သင်တိ့သည်ငါ၏အေစခံများြဖစ်သည် ကိ ေအာက်ေမ့သတိရ ကေလာ့။

သင်တိ့အားငါ့၏အေစခံများအြဖစ်ြဖင့် ငါဖန်ဆင်းခ့ဲ၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သင်တိ့ကိ

အဘယ်အခါ၌မ ေမ့ေလျာ့လိမ့်မည်မဟတ်။ ၂၂ ငါသည်သင်တိ့၏အြပစ်များကိ မိးတိမ်သဖွယ်

လွင့်စင်သွားေစ ပီ။ ငါ့ထံသိ့ြပန်လာ ကေလာ့။ သင်တိ့ကိ ကယ်တင်သကားငါပင်ြဖစ်၏။''

၂၃ အချင်းမိးေကာင်းကင်၊ ဝမ်းေြမာက် င်လန်း စွာ ေကးေကာ် ကေလာ့။

ကမာေြမ ကီး ှ ိ နက် ိင်းရာအရပ်တိ၊့ ေကးေကာ် ကေလာ့။ ေတာင်များ ှ င့်ေတာမှသစ်ပင်အေပါင်းတိ၊့

ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာေ ကးေကာ် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားကယ်ေတာ် မ၍၊ မိမိ၏ ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်ကိြပေတာ်မ ပီ။ ၂၄

``ငါသည်သင်တိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအ ှ င်ကယ်တင် ှ င်၊ ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

ငါသည်ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိဖန်ဆင်းသည့် ထာဝရဘရားတည်း။

မိးေကာင်းကင်ကိငါတစ်ပါးတည်းြဖန့် ကက်ခ့ဲ၏။ ကမာေြမ ကီးကိငါဖန်ဆင်းေသာအခါ

အဘယ်သမ ငါ့အားမကညီခ့ဲ က။ ၂၅ ငါသည်ေဗဒင်ဆရာတိ့ကိအ းြဖစ်ေစ၍

နကတ်ဆရာတိ့၏ေဟာ ကားချက်များကိ ပျက်ြပားေစ၏။ ပညာ ှ ိ တိ့၏စကားများကိေချပ၍သတိ့

ပညာ ှ ိ မသည်မိက်မဲမြဖစ်ေနပံကိြပသ ေပး၏။ ၂၆ သိ့ရာတွင် ကိတင်ေဟာ ကားမတစ်စံတစ်ရာကိ

ငါ၏အေစခံ ပေသာအခါ၌လည်းေကာင်း၊ ငါ၏အ ကံအစည်ေတာ်များကိေဖာ်ြပရန်

တမန်ေတာ်တစ်ဦးဦးကိငါေစလတ် ေသာအခါ၌လည်းေကာင်း၊ ငါသည်ထိအ ကံအစည်များ ှ င့်

ကိတင်ေဟာ ကားမတိ့ကိအေကာင်အထည် ေပ ေစပါ၏။ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်လတိ့တစ်ဖန်ြပန်၍

ေနထိင် ကလိမ့်မည်။ ယဒ မိ ့များကိြပန်လည်ထေထာင် ကလိမ့် မည်ဟ၍

ထိ မိ ့အသီးသီးတိ့အားငါေြပာ ကားပါ၏။ ထိ မိ ့တိ့သည် ပိပျက်ရာမှြပန်လည်စည်ကား

တိးတက်၍လာလိမ့်မည်။ ၂၇ ငါသည်အမိန့်ေပး၍သမဒရာကိခန်းေြခာက် ေစ၏။

၂၈ က ဘရင်အားလည်း`သင်သည်ငါ၏ကိယ် စား အပ်စိးရမည့်သြဖစ်၏။

သင်သည်ငါအလိ ှ ိ သည့်အမတိ့ကိ ပရမည်။ ေယ  ှ လင် မိ ့ကိြပန်လည်တည်ေထာင်ရန် ှ င့်

ဗိမာန်ေတာ်အတ်ြမစ်များကိချရန် အမိန့်ေပးရမည်ဟငါဆိ၏' '' ဟ၍ မိန့်ေတာ်မ၏။

၄၅ က ဘရင်သည်ထာဝရဘရားေ ွးချယ် ေပးေတာ်မေသာသြဖစ်ပါသည်တကား။

ထာဝရဘရားသည်လမျိုးတကာတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်ရန်သ့အားခန့်ထားေတာ် မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ြပည် ှ င်မင်းတိ့၏တန်ခိး အာဏာကိ ပ်သိမ်းရန်သ့အားေစလတ်ေတာ်မ ပီ။

ထာဝရဘရားသည်သ့အတွက် မိ ့တံခါး များကိ ဖွင့်ေပးေတာ်မမည်။ ထာဝရဘရားကက ဘရင်အား ၂

``ငါကိယ်တိင်ပင်ေတာင် ကီးေတာင်ငယ်တိ့ ကိ ဖိ၍၊ သင်၏အတွက်ခရီးလမ်းကိြပင်ဆင်မည်။

ငါသည်ေ ကးဝါ မိ ့တံခါးတိ့ကိဖျက်၍ ယင်းတိ့မှ သံကန့်လန့်တန်းများကိအပိင်းပိင်းချိုး

ပစ်မည်။ ၃ ေမှာင်မိက်သည့်ဘ ာတိက်များ ှ င့်လ ို ့ဝှက် သည့် အရပ်တွင်

သိမ်းဆည်းထားသည့်ပစည်းဥစာရတနာ များကိ သင့်အားငါေပးမည်။

ထိအခါငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ် မေကာင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

သည် သင့်ကိေ ွးချယ်၍ခန့်ထားေတာ်မ ပီ ြဖစ်ေ ကာင်းကိသင်သိ ှ ိ ရလိမ့်မည်။ ၄

ငါေ ွးချယ်ထားသည့်လမျိုးေတာ်၊ ငါ၏အေစခံဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ကညီမစရန်အတွက်သင့်ကိ ငါခန့်ထားြခင်းြဖစ်၏။ သင်သည်ငါ့ကိမသိေသာ်လည်းငါသည်

သင့်အား ကီးြမတ်သည့်ဂဏ်အသေရကိေပး ပီ။ ၅ ``ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

ငါမှတစ်ပါး အြခားအဘယ်ဘရားမ မ ှ ိ။ သင်သည်ငါ့ကိမသိေသာ်လည်းငါသည်

သင်လိအပ်ေသာခွန်အားစွမ်းရည်ကိေပးမည်။ ၆ ငါဤသိ့ ပရြခင်းအေကာင်းမှာငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်၍၊ ငါမှတစ်ပါးအြခားအဘယ်ဘရားမ မ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ကမာေြမ ကီးတစ်စွန်းမှ

အြခားတစ်စွန်းသိ့တိင်ေအာင်၊ ှ ိ သမ ေသာလတိ့သိ ှ ိ လာ ကေစရန် ပင်ြဖစ်၏။ ၇

ငါသည်အလင်း ှ င့်အေမှာင်ကိဖန်ဆင်း၏။ ေကာင်း ကီးမဂလာ ှ င့်ေဘးအ ရာယ်ကိပါ

ေဆာင်ယေပး၏။ ဤအမအရာအေပါင်းကိငါထာဝရဘရား ပေတာ်မေပသည်။ ၈

ငါသည်ေအာင်ပဲွကိမိးေရသဖွယ် ေကာင်းကင်မှချေပးမည်။ ယင်းကိကမာေြမ ကီးသည်ဖွင့်ဟခံယကာ

လွတ်လပ်မ ှ င့်တရားမ တမတည်းဟ ေသာ အသီးအပွင့်များကိေဆာင်လိမ့်မည်။

ငါထာဝရဘရားသည်ဤအမအရာ များကိ ြဖစ်ပျက်ေစေတာ်မေပအ့ံ။'' ၉

အြခားအိးများ ှ င့်မထးြခားသည့်ေြမအိး သည် အိးထိန်းသည် ှ င့်အတြငင်းခံဝ့ံပါမည်

ေလာ။ ံ ့ေစးကအိးထိန်းသည်အား အဘယ်သိ့ေသာအရာကိသင် ပလပ် သနည်းဟ

ေမးရပါမည်ေလာ။ ေြမအိးကမိမိကိ ပလပ်သတွင်ကျင် လည်မ မ ှ ိ ဟညည်း ရပါမည်ေလာ။ ၁၀

မိမိ၏မိဘများအား``အဘယ်ေ ကာင့် ကန်ေတာ့်ကိဤသိ့ေမွးထတ် ကပါ သနည်း'' ဟ

ဆိဝ့ံသ ှ ိ ပါသေလာ။ ၁၁ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာဘရားသခင်၊

အနာဂတ်ကိ ပြပင်ဖန်တီးေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားက၊ ``ငါ၏သားသမီးများ ှ င့်ပတ်သက်၍

သင်တိ့တွင် ေမးခွန်းထတ်ပိင်ခွင့်မ ှ ိ။ အဘယ်အမကိငါ ပသင့်သည်ဟလည်း

ေြပာဆိပိင်ခွင့်မ ှ ိ။ ၁၂ ငါသည်ကမာေြမ ကီးကိြဖစ်ေပ ေစ၍လ တိ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်၏။ မိမိတန်ခိးေတာ်အားြဖင့် မိးေကာင်းကင်ကိြဖန့် ကက်၍ေန၊လ၊

ကယ်တာရာများကိထိန်းချုပ်၍ထား၏။ ၁၃ အရာခပ်သိမ်းအဆင်ေြပမအတွက်ငါ၏

အ ကံအစည်ြပည့်စံေစရန်၊ ငါကိယ်တိင်ပင်က ဘရင်အား လံ့ေဆာ်ေစခိင်းခ့ဲ၏။

သသွားရာလမ်းမှန်သမ ကိငါေြဖာင့်ြဖူး ေစမည်။ သသည်ငါ၏ မိ ့ေတာ်တည်းဟေသာ

ေယ  ှ လင် မိ ့ကိြပန်လည်ထေထာင်ကာ၊ အဖမ်းခံေနရသ၊ငါ၏လမျိုးေတာ်အား

အေ ှ ာင်အဖဲွ ့မှေြဖလတ်ေပးလိမ့်မည်။ ဤအမတိ့ကိ ပေစရန်၊သ့အားအဘယ် သမ မငှားမယမ်း။

တံစိးလက်ေဆာင်လည်းမေပး'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဤကားအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မေသာစကားပင်ြဖစ်သတည်း။ ၁၄ ထာဝရဘရားကဣသေရလအမျိုးသား

တိ့အား မိန့်ေတာ်မသည်မှာ ``အီဂျစ်ြပည် ှ င့်ဆဒန်ြပည်တိ့၏စည်းစိမ်

ဥစာများကိသင်တိ့ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ထွား ကိင်းသည့်ေသဘြပည်သားတိ့သည်

သင်တိ့ထံတွင်ကန်ခံရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်သံ ကိးအေ ှ ာင်အဖဲွ ့ ှ င့်

သင်တိ့ေနာက်မှလိက်ရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်သင်တိ့၏ေ ှ ့တွင်ဦး တ်လျက်

`ဘရားသခင်သည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ် မ ပီ။ ကိယ်ေတာ်တစ်ပါးတည်းသာလ င်ဘရားသခင်

ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ၁၅ မိမိ၏လမျိုးေတာ်တိ့ကယ်တင်ေတာ်မေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် သည်၊ လ့ဉာဏ်မျက်စိြဖင့်မေတွ့မြမင် ိင်ေသာ ဘရား

ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟဝန်ခံ ကလိမ့်မည်။ ၁၆ ပ်တများကိ ပလပ်သအေပါင်းတိ့သည်

အ ှ က်ကဲွ ကလိမ့်မည်။ ထိသအားလံးပင်အသေရပျက် ကလိမ့်မည်။ ၁၇

သိ့ရာတွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့မကား ထာဝရဘရား၏ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းကိ

ခံ ကလျက်သတိ့၏ေအာင်ပဲွသည် ထာဝစဥ်တည်လိမ့်မည်။ သတိ့သည်လည်းအဘယ်အခါ၌မ

အသေရပျက် ကရလိမ့်မည်မဟတ်။' '' ၁၈ထာဝရဘရားသည်မိးေကာင်းကင်ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ ပါသည်တကား။ ကိယ်ေတာ်သည်ကမာေြမ ကီးကိ ပြပင်

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၍၊ခိင်ခန့်တည် မဲေစေတာ်မ၏။ ယင်းကိကိယ်ေတာ်သည်လသကင်းမ့ဲရာေနရာ

အြဖစ်ြဖင့်ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မဟတ်။လတိ့ေနထိင်ရာအရပ်အြဖစ်ြဖင့်ဖန်ဆင်း ေတာ်မေပသည်။

ကိယ်ေတာ်ကား``ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ငါမှတစ်ပါးအြခားအဘယ်ဘရားမ မ ှ ိ။ ၁၉

ငါသည်လ ို ့ဝှက်၍မေဟာေြပာ။ ငါ၏အ ကံအစည်ေတာ်ကိလည်း ထိမ်ဝှက်၍မထား။

ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားလသ ကင်းမ့ဲသည့်အရပ်တွင်ငါ့ကိ ှ ာေဖွေစသည်
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မဟတ်။ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ သစာစကားကိဆိ၍အမှန်တရားကိ

ေဖာ်ထတ်တတ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ပင်ြဖစ်သတည်း။ ၂၀ ထာဝရဘရားက၊

``လမျိုးတကာတိ့လာေရာက်စေဝး ကေလာ့။ ဧကရာဇ် ိင်ငံကျဆံး ပီးေနာက်အသက် မေသဘဲ

ကျန် ှ ိ ေနသအေပါင်းတိ၊့ အချင်းအသိပညာကင်းမ့ဲသတိ၊့ မိမိတိ့၏သစ်သား ပ်တများကိ

ခင်းကျင်းြပသကာ၊ ကယ်တင် ိင်စွမ်းမ ှ ိ သည့်ဘရားများထံတွင် ဆေတာင်းပတနာ ပသတိ၊့

တရားဆိင်ရန်လာေရာက် ကေလာ့။ ၂၁ လာေရာက်၍သင်တိ့၏အမကိ ံ းေတာ်သိ့

တင် ကေလာ့။ တရားခံတိ့သည်အချင်းချင်းတစ်ဦး ှ င့် တစ်ဦး တိင်ပင် ှ ီးေ ှ ာရ က၏။

ြဖစ်ပျက်မည့်အမအရာကိအဘယ်သသည် ကိတင်ေဖာ်ြပပါသနည်း။

ေ ှ းမဆွကပင်လ င် ကိတင်ေဟာ ကားခ့ဲ ပါသနည်း။ ငါထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်ကိ

ကယ်တင်သည့်ဘရား မဟတ်ပါေလာ။ ငါမှတစ်ပါးအြခားအဘယ်ဘရားမ မ ှ ိ။ ၂၂

``ကမာေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ၊့ငါ့ထံသိ့လာ၍ ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးကိခံယ ကေလာ့။

တစ်ဆတည်း ှ ိ ေတာ်မေသာဘရားကား ငါပင်တည်း။ ၂၃ ငါ၏ တ်ထွက်စကားသည်အမှန်ြဖစ်သြဖင့်

ေြပာင်းလဲ၍သွားလိမ့်မည်မဟတ်။ လအေပါင်းတိ့သည်လာ၍ငါ၏ေ ှ ့၌ ဒးေထာက်ကာ၊

ေကျးဇးသစာေတာ်ကိခံယပါမည်ဟကျိန်ဆိ ကတိ ပ ကလိမ့်မည်။ ၂၄

``သတိ့သည်ငါ့အားြဖင့်သာလ င်ေအာင်ြမင်မ ှ င့် ခွန်အားစွမ်းရည်ကိရ ှ ိ ေ ကာင်းေြပာဆိ က

လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ငါ့ကိမန်းေသာသအေပါင်းသည် အသေရပျက် ကလိမ့်မည်။

၂၅ ငါထာဝရဘရားသည်ယာကပ်၏သားေြမး အေပါင်းကိကယ်ဆယ်မည်။

သတိ့သည်လည်းငါ့ကိေထာမနာ ပက လိမ့်မည်။

၄၆
ဤကားဗာဗလန်ဘရားတိ့၏ဇာတ်သိမ်းခန်း ေပတည်း။အခါတစ်ပါးကလတိ့သည်ေဗလဘရား

ှ င့်ေနေဗာ ဘရားတိ့ကိကိးကွယ်ဝတ် ပခ့ဲ က၏။ ယခအခါ၌သတိ့ကိြမည်းများေပ တွင်

တင်၍၊ ေမာပန်းေနသည့်တိရစာန်များသယ်ေဆာင်ရန် ဝန်ထပ်ဝန်ပိးြဖစ်ေစ က၏။ ၂

ထိ ပ်တတိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိမကယ် ိင် က။ သတိ့သည်ဖမ်းဆီးသိမ်းယြခင်းကိ ခံရ ကေတာ့၏။

ဤကားဗာဗလန်ဘရားတိ့၏ဇာတ်သိမ်းခန်း ပင်တည်း။ ၃ ``အိ ယာကပ်သားေြမးတိ၊့ငါ၏ဣသေရလ

လမျိုးေတာ်အနက်မှ ကင်းကျန်ေနသတိ၊့ငါေြပာသည်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။

သင်တိ့သေ တည်၍ေမွးဖွားချိန်မှအစ ပ၍ ငါသည်သင်တိ့အား ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်ခ့ဲ

ေပသည်။ ၄ ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ သင်တိ့အိမင်း၍ဆံပင်ြဖူသည်တိင်ေအာင်၊

သင်တိ့အားငါ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်ပိ့ေဆာင် မည်။ သင်တိ့အားငါကမမည်။ ကယ်တင်မည်။ ၅

``သင်တိ့သည်ငါ့အားအဘယ်သ ှ င့် ိင်းယှဥ် ကပါမည်နည်း။ ငါ ှ င့်တေသာအြခားဘရား ှ ိ ပါေသး

သေလာ။ ၆ လတိ့သည်မိမိတိ့၏ေ အိတ်များမှေ များကိ သွန်ချကာ၊

ေငွများကိလည်းချိန်ခွင် ှ င့်ချိန်တွယ် ပီးလ င်၊ ဘရားသွန်းလပ်ရန်ပန်းထိမ်သည်ကိငှားရမ်း

က၏။ ထိေနာက်၊ထိဘရားအားဦး တ်ဝတ် ပကိးကွယ် ကပါသည်တကား။ ၇

သတိ့သည်ထိဘရားကိပခံးထက်တွင် ထမ်း၍ ေဆာင်ယကာေနရာချထား၏။

ဘရားသည်လည်းမိမိတည် ှ ိ သည့် ေနရာမှ မေ ွ ့မလျား ိင်ရပ်လျက်သာေန၏။

အကယ်၍သ့အားတစ်စံတစ်ေယာက်ေသာ သက ဆေတာင်းပတနာ ပပါမသသည်အေြဖ

မေပး ိင်။ ထိသ့အားေဘးအ ရာယ်မှလည်းမကယ် ိင်။ ၈ ``အချင်းအြပစ်ကးလွန်သတိ၊့ဤအချင်း

အရာကိ ေအာက်ေမ့သတိရ ကေလာ့။ ငါ ပခ့ဲသည့်အမကိစဥ်းစားဆင်ြခင် ကေလာ့။

၉ ေ ှ းပေဝသဏီအခါကြဖစ်ပျက်ခ့ဲသည့် အမကိ ေအာက်ေမ့သတိရ ကေလာ့။

ငါတစ်ပါးတည်းသာလ င်ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊

ငါ ှ င့်တေသာအြခားဘရားမ ှ ိ ေ ကာင်း ကိလည်းေကာင်းသိမှတ်ဝန်ခံ ကေလာ့။ ၁၀

ငါသည်အစအဦးမှတင်ကး၍နိဂံးကိ ေဖာ်ြပခ့ဲ၏။ ြဖစ်ပျက်မည့်အမအရာကိေ ှ းကာလမှပင်လ င်

ကိတင်ေဟာ ကားခ့ဲ၏။ ငါ၏အ ကံအစည်များသည်အဘယ်အခါ ၌မ ပျက်ြပားရလိမ့်မည်မဟတ်ဟ

ငါဆိခ့ဲသည့်အတိင်း၊ငါရည် ွယ်ထားသည့် အမအရာမှန်သမ ကိငါ ပမည်။ ၁၁

ငါသည်အေ ှ ့အရပ်မှလတစ်ဦးကိေခ ယမည်။ သသည်စွန်ရဲက့ဲသိ့ထိးဆင်းလာ ပီးလ င်

ငါ ကံစည်ထားသည့်အမတိ့ကိေဆာင် ွက် ေပးလိမ့်မည်။ ဤကားငါ မက်ဆိသည့်စကားြဖစ်၍ဤ

အတိင်း ြဖစ်ပျက်ရလိမ့်မည်။ ၁၂ ငါတိ့လွတ်ေြမာက်ရန်အချိန်ကာလသည်

ေဝးေသးသည်ဟဆိသ အချင်းေခါင်းမာသည့်လစ၊ငါေြပာသည်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။

၁၃ ငါသည်သင်တိ့လွတ်ေြမာက်ရန်အချိန်ကာလ ကိ နီးကပ်၍လာေစမည်။

ထိကာလသည်လံးဝမေဝးေတာ့ ပီ။ ငါသည်ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးကိလည်း

ဆိင်းင့ံ၍ ထားလိမ့်မည်မဟတ်။ ေယ  ှ လင် မိ ့ကိငါကယ်တင်၍၊ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အားဂဏ်အသေရ ှ ိ ေစမည်။''

၄၇ ``အိ ဗာဗလန် မိ ့တည်းဟေသာအမျိုးသမီး၊ သင်သည်ရာဇပလင်ေပ မှဆင်း၍

ေြမ ကီးေပ တွင်ထိင်ေလာ့။ အခါတစ်ပါးကသင်သည်အေ ှ ာင့်အယှက်

မခံရဘးသည့်အပျိုစင်ြဖစ်ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်ယခသင်သည်ေပျာ့ေပျာင်းသိမ်ေမွ ့သ မဟတ်ေတာ့ေပ။

သင်သည်ယခကန်ဘဝေရာက်ခ့ဲေပ ပီ။ ၂ သင်သည်ကျိတ်ဆံေကျာက်ကိလှည့်၍

ဂျံ ုမန့်ကိကျိတ်ပါေလာ့။ သင်၏မျက် ှ ာဖံးပဝါကိဖယ် ှ ား၍လှပေသာ အဝတ်တိ့ကိခတ်ေလာ့။

ေချာင်းကိြဖတ်ေကျာ်ရန်သင်၏အကျ ှ ည်ကိမေလာ့။ ၃ သင်သည် တ်ချြခင်းကိခံရကာအ ှ က်ကဲွ

လျက် အဝတ်အချည်းစည်းြဖစ်၍ေနသည်ကိ လတိ့ေတွ့ြမင် ကလိမ့်မည်။

ငါသည်သင့်အားလက်စားေချမည်။ ငါ့ကိအဘယ်သမ ဆီးတားရလိမ့်မည်

မဟတ်'' ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာဘရားသခင် သည် ငါတိ့ကိေ ွး တ်ကယ်တင်ေတာ်မ ပီ။

ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်သည်အန တန်ခိး ှ င် ထာဝရဘရားြဖစ်ပါသည်တကား။

၅ ဗာဗလန် မိ ့အားထာဝရဘရားကဆိတ် ငိမ်ရာ ေမှာင်မိက်ထဲတွင်ထိင်၍ေနေလာ့။

လတိ့သည်သင့်အားလမျိုးတကာတိ့၏ ဘရင်မဟ ေခ  ကေတာ့မည်မဟတ်။ ၆

ငါသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အားအမျက်ထွက် သြဖင့်၊ ငါ၏လမျိုးေတာ်မဟတ်ဘိသက့ဲသိ့ ပခ့ဲ၏။

သင်၏အာဏာစက်ေအာက်တွင်ထား ှ ိ ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်သင်သည်သတိ့အေပ ၌

သနား ကင်နာစိတ်မထား။ အသက် ကီးသများကိပင် ကမ်း ကတ်စွာ

ပကျင့်၏။ ၇ မိမိသည်အစဥ်အ မဲဘရင်မြဖစ်၍ေန လိမ့်မည်ဟ

ထင်မှတ်ကာ၊ဤအမတိ့ကိ ှ လံးမသွင်း။ ယင်းတိ့အဘယ်သိ့နိဂံးချုပ်မည်ကိလည်း

မစဥ်းစား။ ၈ ``အချင်းအေပျာ်အပါးကိချစ်ြမတ် ိးသ၊ မိမိတွင်လံ ခံမ ှ ိ လှ ပီဟထင်မှတ်သ၊

ဤစကားကိနားေထာင်ေလာ့။ ငါသည်ဘရားတမ  ကီးြမတ်သည်ဟ၍ လည်းေကာင်း၊

ငါလိလဇမူတွင်မ ှ ိ ဟ၍လည်းေကာင်းသင်ဆိ၏။ သင်သည်အဘယ်အခါ၌မ မဆိးမ

ြဖစ်ရလိမ့်မည်မဟတ်။ အဘယ်အခါ၌မ သားသမီးများကိလည်း

ဆံး ံ းရလိမ့်မည်မဟတ်ဟသင်ထင်မှတ်၏။ ၉ သိ့ရာတွင်၊သင်သည်တစ်ေန့အတွင်းတခဏ ြခင်း၌

ဤအမ ှ စ်ရပ်စလံး ှ င့် ကံေတွ့ရလိမ့်မည်။ ေမှာ်အတတ်မှန်မ ကိအသံး ပပါေသာ်လည်း

သင်သည်သားသမီးများကိဆံး ံ းရလျက်၊ မဆိးမဘဝသိ့ေရာက်လိမ့်မည်။

၁၀ ``သင်သည်မေကာင်းမကိ ပလျက်၊မိမိကိယ်ကိ ဟတ်လှ ပီ။

မိမိကိအဘယ်သမ မြမင်ဟထင်မှတ်ဘိ၏။ သင်၏ဉာဏ်ပညာ ှ င့်အသိပညာတိ့ကသင့်အား

လမ်းလဲွေစေလ ပီ။ သင်သည်မိမိကိယ်ကိ`ငါသည်ဘရားြဖစ်၏ ငါ့လိလဇမူတွင်မ ှ ိ'

ဟဆိပါသည်တကား။ ၁၁ ေဘးအ ရာယ်ဆိးသည်သင်၏အေပ သိ့

သက်ေရာက်လာလိမ့်မည်။ ယင်းကိသင်၏ေမှာ်အတတ်ကတားဆီး ိင် လိမ့်မည်မဟတ်။

သင်သည်အဘယ်အခါကမ အိပ်မက်၌ပင် မြမင်မက်ဘးေသာဆံးပါးပျက်စီးမ ှ င့်

ကံေတွ့ရလိမ့်မည်။ ၁၂ သင်၏ဂါထာမ န်များ ှ င့်အေဆာင်လက်ဖဲွ ့ များကိ

ေဆာင်ထားေလာ့။ ထိအရာများကိသင်သည်ငယ်စဥ်အခါ ကပင်လ င်

အသံး ပ၍လာခ့ဲ၏။ ယင်းတိ့သည်သင့်အားအကအညီ ေပးေကာင်းေပးပါလိမ့်မည်။

သင်၏ရန်သများကိလည်း ှ င်ထတ်ေကာင်း ှ င်ထတ် ိင်ပါလိမ့်မည်။ ၁၃

သင့်မှာအ ကံေပးအရာ ှ ိ အေြမာက်အြမား ှ ိ ပါေသာ်လည်း၊သင်သည်အဘယ်သိ့မ

မတတ် ိင်။ ကယ်တာရာတိ့ကိ ကည့် ေလ့လာသများ မိးေကာင်းကင်တွင်ဇံနယ်များဆဲွကာ၊

တစ်လ ပီးတစ်လြဖစ်ပျက်မည့်အမအရာ များကိ သင့်အား ကိတင်ေဖာ်ြပ ကသ၊

သင်၏အ ကံေပးအရာ ှ ိ များသည်လာ၍ သင့်ကိကယ် ကပါေလေစ။ ၁၄

``သတိ့သည်ဖဲွက့ဲသိ့ြဖစ်၍မီးသည်သတိ့အား က မ်းေလာင်ေစလိမ့်မည်။

သတိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိပင်ကယ် ိင် ကလိမ့်မည်မဟတ်။ မီးလ ံ များသည်ပေ ွးရန်လံသည့်မီးမျိုး

မဟတ်ဘဲ၊ သတိ့အတွက်အပလွန်၍ေနလိမ့်မည်။ ၁၅သင်တစ်သက်လံးတိင်ပင်ခ့ဲသည့်နကတ်ဆရာ

တိ့၏ အ ကံေပးချက်သည်လည်း၊ ဤအတိင်းပင်သင့်အားြဖစ်ေစလိမ့်မည်။

ထိသအေပါင်းတိ့သည်သင့်ကိထားခ့ဲ၍ မိမိတိ့သွားလိရာသိ့ထွက်သွား ကလိမ့်မည်။

သင့်ကိကယ်ရန်မည်သတစ်ေယာက်မ ကျန်ရစ်ခ့ဲ လိမ့်မည်မဟတ်။''

၄၈ အချင်းယဒမှဆင်းသက်လာသ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ဤစကားကိနားေထာင် ကေလာ့။

သင်တိ့သည်ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ တိင်တည်ကျိန်ဆိကာ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ကိ ဝတ် ပကိးကွယ်ပါသည်ဟဆိေသာ်လည်း

သင်တိ့၏စကားများသည်တစ်ခွန်းမ မမှန်။ ၂ သိ့ပါလျက်သင်တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိသန့် ှ င်း

ြမင့်ြမတ်သည့် မိ ့ေတာ်သားများဟ၍လည်းေကာင်း၊ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားဟနာမည် တွင်ေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ကိ မီှခိအားကိးသများဟ၍လည်းေကာင်း
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ဂဏ်ယေြပာဆိ ကေပသည်။ ၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားထာဝရ ဘရားက၊

``ေ ှ းအခါက၊ငါသည်ြဖစ်ပျက်မည့်အမ အရာကိ ကိတင်ေဟာ ကားခ့ဲ၏။

ထိေနာက်ထိအရာကိ တ်တရက်ြဖစ်ေပ လာေစ၏။ ၄ သင်တိ့သည်သံက့ဲသိ့တင်းမာလျက်၊

ေကးဝါက့ဲသိ့မာေ ကာလျက်၊ေခါင်းမာ ေန ကလိမ့်မည်ကိငါသိ၏။ ၅

ငါသည်အမအရာများမြဖစ်ပျက်မီက ပင်လ င် ကိတင်၍၊သင်တိ့၏အနာဂတ်ကိ ေဟာ ကားခ့ဲေပသည်။

ယင်းသိ့ ပရြခင်းမှာဤအမအရာများကိ သင်တိ့လပ်သည့် ပ်တများကြဖစ်ေပ ေစသည်ဟ

သင်တိ့မေြပာမဆိ ိင် ကေစရန်ပင်ြဖစ်၏။ ၆ ``ငါသည် ကိတင်ေဟာ ကားခ့ဲသမ ေသာ

အမတိ့သည်ယခြဖစ်ပျက် ကေလ ပီ။ ငါ၏ေဟာ ကားချက်များမှန်လျက်ေနသည်ကိ

သင်တိ့ဝန်ခံ ကရေပမည်။ ယခငါသည်ေနာင်အခါ၌ြဖစ်ပျက်မည့် အမအရာသစ်များ၊

ယခင်အခါကမေဖာ်ြပခ့ဲဘးသည့် အမအရာများကိသင်တိ့အားေဖာ်ြပပါအ့ံ။ ၇

ယခမှသာလ င်ငါသည်ထိအမတိ့ကိ ြဖစ်ပျက်ေစမည်။ ယင်းသိ့ေသာအမများသည်ယခင်က

မြဖစ်မပျက်ခ့ဲဘး က။ အကယ်၍ြဖစ်ပျက်ခ့ဲသည်ဆိပါမ၊ ထိအရာတိ့၏အေကာင်းကိငါတိ့သိ ှ ိ  ပီး ဟ

သင်တိ့ဆိ ကလိမ့်မည်။ ၈ သင်တိ့အားယံ ကည်စိတ်ချ၍ မရေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊

သင်တိ့သည်ေမွးဖွားလာချိန်မှပင်အစ ပ၍ သပန်များဟအေခ ခံရ ကသည်ကိလည်း ေကာင်း ငါသိ၏။

ထိ့ေကာင့်ဤအမအရာများအေကာင်းကိ သင်တိ့သည်အဘယ်အခါကမ မ ကားခ့ဲ နားမလည်ခ့ဲ။

ယခင်ကတည်းကသင်တိ့သည်လည်းနားမပွင့်။ ၉ ``ငါ၏နာမေတာ်ကိလတိ့ေထာမနာ ပ ကေစရန်၊

ငါသည်မိမိ၏အမျက်ကိထိန်းချုပ်၍ထားမည်။ မိမိေဒါသကိချုပ်တည်း၍သင်တိ့အား

ဖျက်ဆီးသတ်သင်မကိမ ပဘဲေနမည်။ ၁၀ ေငွကိမီးဖိတွင်ထည့်၍ခ တ်သက့ဲသိ့

ငါသည်သင်တိ့အားဆင်းရဲဒကမီးြဖင့် စံစမ်းစစ်ေဆး ပီးြဖစ်၏။ ၁၁ ငါသည်အဘယ်အမကိမဆိမိမိ၏

ဂဏ်သိကာကိေထာက်၍ ပတတ်၏။ ငါ၏နာမေတာ်အသေရပျက်ေစရန် ပ လိမ့်မည်မဟတ်။

ငါတစ်ပါးတည်းသာလ င်ခံယထိက်သည့် ဘန်းအသေရကိလည်း၊ အြခားအဘယ်သအားမ ခံယေစလိမ့်

မည်မဟတ်။ ၁၂ ထာဝရဘရားက ``အိ ငါေခ ယေတာ်မသည့်လမျိုးေတာ်၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ငါေြပာသည်ကိနားေထာင် ကေလာ့။ ငါသည်ဘရားသခင်ြဖစ်၏။

ကပ်ကာလအစမှအဆံးတိင်တည်ေနေတာ်မေသာ အ ှ င်၊ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ငါ၏လက်ေတာ်သည်ကမာေြမ ကီး အတ်ြမစ်များကိချ၍၊ မိးေကာင်းကင်ကိြဖန့် ကက်ခ့ဲ၏။

ငါသည်ကမာေြမ ကီး ှ င့်မိးေကာင်းကင်ကိ ဆင့်ေခ ေသာအခါ၊သတိ့သည်ချက်ချင်း

ေပ ေပါက်လာ ကပါသည်တကား။ ၁၄ သင်တိ့အေပါင်းသည်စေဝး၍ငါေြပာသည်

ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ငါေ ွးချယ်ထားသသည်ဗာဗလန်ြပည်ကိ

တိက်ခိက်လိမ့်မည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ငါ၏အလိေတာ်ကျေဆာင် ွက်ေပးလိမ့်မည်

ဟ၍လည်းေကာင်း၊ အဘယ် ပ်တကမ  ကိတင်၍မေဟာ ကား ိင်ခ့ဲ။ ၁၅

သ့အားအမိန့်ေပး၍ေခ ယသမှာငါပင် ြဖစ်ေပသည်။ ငါသည်သ့အားလမ်းြပပိ့ေဆာင်၍

ေအာင်ြမင်မကိေပးခ့ဲ၏။ ၁၆ ``ယခငါ၏အနီးသိ့ချဥ်းကပ်၍ငါေြပာဆိ သည်ကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ အစအဦးကပင်လ င်ငါသည်သင်တိ့အား ပွင့်လင်းစွာေဖာ်ြပခ့ဲ၏။

ထိအြဖစ်အပျက်စ၍ြဖစ်စဥ်ကပင် ငါ ှ ိ ခ့ဲ၏ ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ (ယခထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည်ငါ့

အားတန်ခိးေတာ်ကိေပး၍ေစလတ်ေတာ်မ ပီ။) ၁၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သန့် ှ င်းြမင့်

ြမတ်သည့် ဘရားသခင်၊ သင်တိ့အားကယ်တင်ေတာ်မေသာထာဝရဘရားက

``ငါသည်သင်တိ့အကျိုးငှာသွန်သင်ေတာ်မ၍၊ သင်တိ့သွားရမည့်ခရီးလမ်းကိ

ြပ န်ေတာ်မလိသည့် သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ် ေတာ်မ၏။

၁၈ ``အကယ်၍သင်တိ့သာလ င်ငါ၏အမိန့် ေတာ်များကိ နားေထာင် ကမည်ဆိပါမ

အဘယ်မ ေကာင်းလိမ့်မည်နည်း။ ငိမ်သက်ြခင်းေချာင်းေရက့ဲသိ၊့သင်တိ့အတွက် စီးဆင်းလာမည်သာ။

ေအာင်ြမင်ြခင်းသည်လည်းကမ်းေြခတွင် ိက်ခတ်သည့်လိင်းလံးများက့ဲသိ့သင်တိ့အတွက်

ေပ ထွက်လာမည်သာ။ ၁၉ သင်တိ့၏သားေြမးများသည်သဲလံး ှ င့်အမ များြပား ကလျက်၊

ငါသည်လည်းသတိ့အားအဘယ်အခါ၌မ ပျက် ပန်းေစခွင့် ပလိမ့်မည်မဟတ်။

၂၀ ဗာဗလန်ြပည်မှထွက်သွား ကေလာ့။ လွတ်လပ်စွာထွက်ခွာသွား ကေလာ့။

``ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏အေစခံ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားကယ်ေတာ်

မ ပီ'' ဟေသာ သတင်းကိဝမ်းေြမာက်စွာေ ကးေကာ် ကေလာ့။

အရပ်တကာတွင် ကားသိေစ ကေလာ့။ ၂၁ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား၊

ေြခာက်ေသွ့ပြပင်းေသာသဲက ာရကိြဖတ်၍ ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မေသာအခါသတိ့သည်

ေရမငတ် က။ ကိယ်ေတာ်သည်၊သတိ့အတွက်ေကျာက်ေဆာင်ထဲမှ ေရစီး၍ထွက်ေစေတာ်မ၏။

ေကျာက်ကိကဲွအက်ေစေတာ်မသြဖင့် ေရသည်စီးထွက်၍လာ၏။ ၂၂

``သယတ်မာတိ့သည် ငိမ်းချမ်းစွာေနရ ကလိမ့်မည် မဟတ်'' ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မပါ၏။

၄၉ တိင်းတစ်ပါးမှလမျိုးအေပါင်းတိ၊့ ရပ်ေဝးတွင် ေနထိင်ေသာလတိ၊့

ငါေြပာသည်ကိသင်တိ့နားေထာင် ကေလာ့။ ငါမေမွးမဖွားမီအခါကပင်လ င်

ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိေ ွးေကာက်ေတာ်မ၍၊ မိမိ၏အေစခံအြဖစ်ြဖင့်ခန့်ထားေတာ်မပါ၏။ ၂

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ၏ တ်ကိ ားက့ဲသိ့ထက်ြမက် ေစ၍၊ လက်ေတာ်ြဖင့်ငါ့ကိကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်

ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ခ န်ြမ၍အသံး ပရန်အသင့် ှ ိ သည့် ြမားက့ဲသိ့ငါ့ကိြဖစ်ေစေတာ်မ၍၊ ၃

ငါ့အားကိယ်ေတာ်က``အိ ဣသေရလ၊သင်သည် ငါ၏အေစခံြဖစ်၏။

သင်၏အတွက်ေ ကာင့်လတိ့သည်၊ငါ့ကိ ေထာမနာ ပ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၄

ငါသည်လည်းမိမိလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အမတိ့ အကျိုးမ ှ ိ ပံကိလည်းေကာင်း၊

မိမိမှာအားအင်သာလ င်ကန်ခန်းလျက် အဘယ်အမအရာမ မေအာင်ြမင်ပံကိ လည်းေကာင်း

တစ်ကိယ်တည်းေြပာဆိေနမိ၏။ သိ့ရာတွင်ငါသည်မိမိ၏အမကိစများ အဆင်ေြပေစရန်

ထာဝရဘရားကိယံ ကည်ကိးစား ိင်ပါေစ။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ ပသည့်အမအတွက်

ဆလာဘ်များကိေပးသနားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၅ အမိဝမ်းတွင် ှ ိ စဥ်အခါကပင်လ င်၊ငါ့အား

ထာဝရဘရားသည်ေ ွးချယ်ထားေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား

ြပန်လည်ေခ ေဆာင်လာေစရန်၊ ပျံ ့လွင့်လျက် ှ ိ သည့်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား

ြပန်လည်ေခ ေဆာင်လာေစရန် အေစခံအြဖစ်ြဖင့်ငါကိခန့်ထားေတာ်မပါ၏။

ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိဂဏ် ပေတာ်မ၍ ငါ့ခွန်အား၏အရင်းအြမစ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၆

ထာဝရဘရားကငါ့အား``ငါ၏အေစခံ၊ သင့်အားငါသည်ပိမိ ကီးြမတ်သည့်အမကိ ေဆာင် ွက်ေစမည်။

မေသဘဲကျန် ှ ိ ေနသဣသေရလအမျိုးသား တိ့ ြပန်လည်တန်ခိး ကီးမားလာ ကေစရန်သာမက

ကမာတစ်ဝှမ်းလံးပင်ကယ်တင်ြခင်းခံရ ကေစရန် ငါသည်သင့်အားလမျိုးတကာတိ့၏အလင်း

ြဖစ်ေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ လမျိုးတကာတိ့၏ ွံ  ှ ာမန်းတီးြခင်းကိ များစွာခံရ၍၊

မင်းဆိးမင်းညစ်တိ့၏အေစခံြဖစ်သအား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်

သည့် ဘရားသခင်၊ကယ်တင် ှ င်က၊ ``ြပည် ှ င်မင်းတိ့သည်သင့်အားလွတ်ေြမာက်

ေစ ပီးလ င် ထ၍အ ိ အေသေပး ကလိမ့်မည်။ မင်းညီမင်းသားများသည်လည်းသင့်ကိြမင်၍၊

ဦး တ်ပျပ်ဝပ်ကာအေလး ပ ကလိမ့်မည်။'' အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်၊ကတိတည်ေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်

ေတာ်မေသာဘရားသခင်သည်၊ သင့်ကိေ ွးချယ်ခန့်ထားေတာ်မ ပီ

ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်းဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၈ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား

``သင်တိ့ကိကယ်ရန်အချိန်ကျေသာအခါ၊ ငါသည်သင်တိ့အားအခွင့်အေရးေပး၍၊

ကမေတာ်မရန်သင်တိ့ဟစ်ေအာ်သံကိ နားေညာင်းမည်။ ငါသည်သင်တိ့အားထိန်းသိမ်းကွယ်ကာ

ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်။ သင်တိ့အားြဖင့်လအေပါင်းတိ့ ှ င့်လည်း ပဋိညာဥ်ဖဲွ ့မည်။

ယခယိယွင်းပျက်စီးလျက် ှ ိ သည့်သင်တိ့ ၏ြပည်တွင်၊ တစ်ဖန်အတည်တကျြပန်လည်ေနထိင်ခွင့်ကိ

သင်တိ့အားငါေပးမည်။ ၉ အကျဥ်းကျလျက်ေနသတိ့အား`လွတ်လပ်စွာ ထွက်ခွာသွား ကေလာ့'

ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ေမှာင်မိက်တွင် ှ ိ ေနသတိ့အား`အလင်းသိ့ ဝင် ကေလာ့'

ဟ၍လည်းေကာင်းငါေြပာမည်။ သတိ့သည်ေတာင်ကန်းများေပ တွင်ပင် ကျက်စားလျက်ေနေသာ

သိးများ ှ င့်တလိမ့်မည်။ ၁၀သတိ့သည်အဘယ်အခါ၌မ အစာေရစာ ငတ်မွတ် ရလိမ့်မည်မဟတ်။

သတိ့သည်မိမိတိ့အားချစ်ြမတ် ိးေတာ် မေသာ အ ှ င်၏လမ်းြပပိ့ေဆာင်မကိခံယ၍၊

ေန ှ င့်သဲက ာရအပ ှ ိန်ေ ကာင့်ေဘး အ ရာယ် ေရာက်ရလိမ့်မည်မဟတ်။

ထိအ ှ င်သည်သတိ့အားစမ်းေရတွင်းများ ှ ိ ရာသိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၁

``ငါသည်ေတာင်တန်းများကိြဖတ်၍လမ်းမ ကီး တစ်သွယ်ကိေဖာက်လပ်မည်။

ငါ၏လမျိုးေတာ်အတွက်ခရီးလမ်းကိ ြပင်ဆင်မည်။ ၁၂ ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်ရပ်ေဝးေဒသများမှ

လည်းေကာင်း၊ ေြမာက်အရပ် ှ င့်အေနာက်အရပ်မှလည်းေကာင်း၊

ေတာင်အရပ် ှ ိ သိနိမ်ြပည်မှလည်းေကာင်း လာေရာက် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ အိ

မိးေကာင်းကင်၊သီချင်းဆိေလာ့။ အိ ကမာေြမ ကီး၊ င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာ သီချင်းဆိ ကေလာ့။

ေတာင် ိးတိ့သည်အသံလင့်၍သီချင်းဆိ ကေစ။ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား

ှ စ်သိမ့်မကိေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်ဆင်းရဲဒကေရာက်လျက် ှ ိ ေသာ

မိမိ၏လမျိုးေတာ်အားသနားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၄ သိ့ရာတွင်ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့က

``ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့ကိစွန့်ပစ်ေတာ် မ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားေမ့ေလျာ့ေတာ်မပါ ပီ

တကား'' ဟဆိ က၏။ ၁၅ ထာဝရဘရားက ``မိခင်တစ်ဦးသည်မိမိ၏ရင်ခွင်မှရင်

ေသွးငယ်ကိ ေမ့ေလျာ့ ိင်ပါမည်ေလာ။ မိမိကိယ်ဝန်ေဆာင်ခ့ဲေသာကေလးကိမချစ်ဘဲ

ေန ိင်ပါမည်ေလာ။ မိခင်ြဖစ်သသည်ကေလးငယ်ကိေမ့ေလျာ့သည် ဆိေစဦး၊

ငါသည်သင်တိ့ကိအဘယ်အခါ၌မ ေမ့ေလျာ့ လိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၆ အိ

ေယ  ှ လင် မိ၊့ငါသည်သင့်ကိအဘယ်အခါ ၌မ မေမ့မေလျာ့ ိင်။ ငါ၏လက်ဝါးတွင်သင်၏နာမည်ကိ
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ေရးမှတ်၍ထားေလ ပီ။ ၁၇ ``သင့်ကိြပန်လည်ထေထာင် ကမည့်လတိ့သည်

မ ကာမီေရာက် ှ ိ လာလိမ့်မည်။ သင့်ကိပျက် ပန်းေစခ့ဲေသာသတိ့မကား

ထွက်ခွာသွားရ ကလိမ့်မည်။ ၁၈ သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အဘယ်သိ့ြဖစ်ပျက်

လျက် ှ ိ သည်ကိလှည့်၍ ကည့်ပါေလာ့။ သင်၏အမျိုးသားတိ့သည်စ ံ းလျက်

မိမိတိ့ြပည်သိ့ြပန်လာေန က၏။ ငါသည်အသက် ှ င်ေတာ်မသည့်ဘရား ြဖစ်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊

သင်သည်ေကျာက်မျက်ရတနာများကိ ဝတ်ဆင်ထားသည့် မဂလာေဆာင်သတိ့သမီးက့ဲသိ့မိမိ၏

အမျိုးသားများအတွက်ဂဏ်ယဝါ ကား ရလိမ့်မည်။ ၁၉ ``သင်၏ြပည်သည်ယိယွင်းပျက်စီးကာလသ

ဆိတ် ငိမ်လျက်ေနခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်ယခအခါလာေရာက်ေနထိင် ကမည့် သများအတွက်

ထိြပည်သည်ကျဥ်းလျက်ပင်ေနလိမ့်မည်။ သင့်အားယိယွင်းပျက်စီးေစသတိ့မကား၊

ရပ်ေဝးသိ့ေရာက် ှ ိ ေန ကလိမ့်မည်။ ၂၀ ြပည်နယ်ဒဏ်သင့်ရာတွင်ေမွးဖွားခ့ဲသည့်

သင်၏အမျိုးသားတိ့သည်တစ်ေန့ေသာအခါ၌ သင့်အား`ဤြပည်သည်ငယ်လွန်းပါ၏။

ငါတိ့ေနထိင်ရန်ေနရာထပ်၍လိပါသည်' ဟဆိ ကလိမ့်မည်။ ၂၁

ထိအခါသင်သည်မိမိကိယ်ကိြပန်၍၊ `ငါသည်ဤသားသမီးများကိအဘယ်သ ှ င့် ရ ှ ိ ပါသနည်း။

ငါ၏သားသမီးများသည်ေသဆံးသွား ပီြဖစ်၍ ငါ့မှာသားသမီးမ ှ ိ  ိင်ေတာ့ပါ။

ငါသည်ရပ်ေဝးသိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်၍ ှ င်ထတ်ခံခ့ဲရသြဖင့် ဤသားသမီးတိ့ကိအဘယ်သေကးေမွး ပစ

ခ့ဲပါသနည်း။ ငါသည်တစ်ကိယ်တည်းသာလ င်ကျန် ှ ိ ခ့ဲ၏။ ဤသားသမီးများကား၊အဘယ်အရပ်မှ

ေရာက် ှ ိ လာ ကပါသနည်း'' ဟေမးလိမ့်မည်။ ၂၂ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကမိမိ၏ လမျိုးေတာ်အား

``ငါသည်လမျိုးတကာတိ့အားအချက် ေပးလိက်ေသာအခါ၊ သတိ့သည်သင်တိ့၏သားသမီးများကိ

ေခ ေဆာင်လာ ကလိမ့်မည်။ ၂၃ ှ င်ဘရင်များသည်သခင်သဖွယ်သင်တိ့ကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက်၍၊ မိဖရားများသည်လည်းမိခင်သဖွယ် ေကးေမွး ပစ ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်ဦး တ်ပျပ်ဝပ်လျက် သင့်အားအေလး ပ ကလိမ့်မည်။ ထိအခါငါသည်ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းသင်တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ငါကမေတာ်မမည်ကိေစာင့်ေမ ာ်သမှန် သမ သည်

စိတ်ပျက်ရလိမ့်မည်မဟတ်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်စစ်သည်သရဲထံမှသ၏ လရာပါ

ပစည်းကိသိမ်းယ ိင်ပါသေလာ။ မင်းဆိးမင်းညစ်၏လက်မှသံ့ပန်းများကိ ကယ်ဆယ် ိင်ပါသေလာ။

၂၅ ထာဝရဘရားက၊ ``ယခြဖစ်ပျက်မည့်အမအရာသည် ဤနည်းအတိင်းပင်ြဖစ်၏။

စစ်သည်သရဲဖမ်းဆီးထားသည့်သံ့ပန်းများကိ ငါလတ်ပစ်မည်။ မင်းဆိးမင်းညစ်၏လရာပါပစည်းများကိ

ငါသိမ်းဆည်းမည်။ ငါသည်သင့်ကိတိက်ခိက်သတိ့အားတိက်ခိက်၍၊

သင်၏သားသမီးများကိကယ်ဆယ်မည်။ ၂၆ ငါသည်သင့်ကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲသတိ့အား

အချင်းချင်းသတ်ြဖတ်ေစမည်။ ထိအခါငါသည်သင်တိ့ကိကယ်တင်ေ ွး တ်

ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းလအေပါင်းတိ့ သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏တန်ခိး ေတာ် ှ င် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ

သတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၅၀ ထာဝရဘရားက၊ ``ဇနီးသည်ကိကွာ ှ င်းပစ် လိက်သည့် ေယာကျာ်းက့ဲသိ၊့

ငါသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား ှ င်ထတ်လိက် သည်ဟ သင်တိ့ထင်မှတ် ကပါသေလာ။

ယင်းသိ့ ှ င်ထတ်လိက်ပါမြဖတ်စာများကား အဘယ်မှာ ှ ိ ပါသနည်း။ မိမိ၏သားသမီးများကိကန်အြဖစ်

ေရာင်းစားသက့ဲသိ၊့ငါသည်သင်တိ့အား သံ့ပန်းအြဖစ်ြဖင့်ေရာင်းချလိက်သည်ဟသင်တိ့

ထင်မှတ် ကပါသေလာ။ သင်တိ့ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားြခင်းခံရ က သည်မှာ

သင်တိ့၏အြပစ်များေ ကာင့်ြဖစ်ေပသည်။ သင်တိ့သည်မိမိတိ့ကးလွန် ကသည့်

ရာဇဝတ်မများေ ကာင့်အ ှ င်ခံရ ကြခင်း ြဖစ်၏။ ၂ ``ငါသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အားကယ်ရန်

လာစဥ်အခါက၊ အဘယ်ေကာင့်သတိ့သည်ငါ့အားတံ့ြပန် ေြဖ ကားမမ ပ ကပါသနည်း။

ငါေခ ေသာအခါအဘယ်ေကာင့်မထး က ပါသနည်း။ ငါသည်သတိ့ကိကယ် ိင်စွမ်းမ ှ ိ ေအာင်ပင်

အားအင်ချည့်နဲ့၍ေနပါသေလာ။ ပင်လယ်ကိအမိန့်ေပး၍ငါခန်းေြခာက်ေစ ိင်၏။

ြမစ်များကိသဲက ာရအြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲေစ ိင်၏။ ထိြမစ်တိ့တွင်ေရမ ှ ိ သြဖင့်ငါးများ ေသကကန်၏။

၃ မိးေကာင်းကင်သည်သေသအတွက် ဝမ်းနည်းပေဆွးသည့်အမှတ်လကဏာကိ ြပသည့်အလား

ေမှာင်မဲ၍လာေအာင်ငါ ပ ိင်၏။'' ၄ ေမာပန်း ွမ်းနယ်သအား၊အားအင်ြဖည့်တင်းေပး ိင်ရန်

အဘယ်သိ့ေြပာဆိရမည်ကိ ငါ့အားထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် သွန်သင်ေပးေတာ်မေလ ပီ။

မိမိသွန်သင်ေတာ်မမည့်အရာကိနားေထာင်ရန် ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားနံနက်တိင်းစိတ်ေစာလျက်

ေနေစေတာ်မ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားနားလည် ိင်ေသာ သေဘာကိေပးေတာ်မ ပီြဖစ်၍၊

ငါသည်ကိယ်ေတာ်ကိမပန်ကန်။ အထံေတာ်မှလည်းေသွေ ှ ာင်၍မသွားပါ။ ၆

ငါသည်မိမိကိ ိက် ှ က်သတိ့အားေကျာခင်း ၍ ေပးပါ၏။ ငါ၏မတ်ဆိတ်ေမွးတိ့ကိဆဲွ တ် ပီးလ င်

ငါ၏မျက် ှ ာကိတံေတွး ှ င့်ေထွး၍၊ ငါ့ကိသတိ့ေစာ်ကား ကေသာအခါငါသည်

သတိ့အားဆီးတားမကိမ ပ။ ၇ သိ့ရာတွင်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည်

ငါ့အားကမေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ထိသတိ့၏ေစာ်ကားမများသည်ငါ့ကိ

ေဘးအ ရာယ်မြဖစ်ေစ ိင်။ ထိအရာတိ့ကိခံ ိင်ရန်ငါသည်အားတင်း၍ ထားပါ၏။ ၈

ဘရားသခင်သည်ငါ၏အနီးတွင် ှ ိ ေတာ်မ၍၊ ငါ၌အြပစ်မ့ဲပံကိသက်ေသခံအေထာက်အထား

ြပေတာ်မမည်ြဖစ်သြဖင့်၊ ငါသည်အသေရပျက်ရလိမ့်မည်မဟတ်ေ ကာင်းကိ သိပါ၏။

ငါ့အားစွပ်စဲွေြပာဆိရဲသတစ်စံတစ်ေယာက် ှ ိ ပါမ၊ ံ းေတာ်သိ့သွား ကကန်အ့ံ။

ထိသသည်မိမိ၏စွပ်စဲွချက်ကိယေဆာင်ခ့ဲပါေစ။ ၉ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ်တိင်ပင်

ငါ၏ဘက်မှခခံေလာက်လဲေတာ်မမည်ြဖစ်၍ ငါ၌အြပစ် ှ ိ ေ ကာင်း၊အဘယ်သသည်သက်ေသခံ

အေထာက်အထားြပ ိင်ပါမည်နည်း။ ငါ့အားစွပ်စဲွေြပာဆိသမှန်သမ သည်

ေပျာက်ကွယ်သွား ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ပိးကိက်သည့်အဝတ်က့ဲသိ့ ေပျာက်ပျက်သွားလိမ့်မည်။ ၁၀

ထာဝရဘရားအားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ၍၊ ကိယ်ေတာ်အေစခံ၏စကားကိနားေထာင်သ

အေပါင်းတိ၊့ သင်တိ့ေလာက်ရသည့်လမ်းသည်ေမှာင်လျက် ေနေကာင်းေနလိမ့်မည်။

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားကိ ယံ ကည်ကိးစား ကေလာ့။

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ကိမီှခိအားကိး ကေလာ့။ ၁၁သတစ်ပါးတိ့အားသတ်သင်ဖျက်ဆီးရန်လ ို ့ဝှက်

ကံစည်သအေပါင်းတိ၊့ သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏လ ို ့ဝှက် ကံစည်မြဖင့်ပင်

ဆံးပါးပျက်စီးရ ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်ဤအမအရာတိ့ကိ ြဖစ်ေစမည်။

သတိ့သည်အတိဒက ှ င့် ကံေတွ ့ရကလိမ့်မည်။

၅၁ ထာဝရဘရားက၊ ``ကယ်တင်ြခင်းခံလိသတိ၊့အကအညီေတာင်းခံရန်

ငါ့ထံသိ့လာေရာက်သတိ၊့သင်တိ့သည် ငါ့ေြပာစကားကိနားေထာင် ကေလာ့။

သင်တိ့ကိထွင်းထတ်ယရာေကျာက်ကိ ကည့်  ကေလာ့။ သင်တိ့ကိတးေဖာ်ရာေကျာက်တွင်းကိ

ကည့်  ကေလာ့။ ၂ သင်တိ့၏ဘိးေအအာြဗဟံ ှ င့်ဘွားေအစာရာတိ့၏

အေကာင်းကိေအာက်ေမ့ဆင်ြခင် ကေလာ့။ အာြဗဟံအားငါေခ ယစဥ်အခါက

သ့မှာသားသမီးမ ှ ိ။ သိ့ရာတွင်ငါသည်သ့အားသားသမီးများြဖင့် ေကာင်းချီးေပး၍၊

သ၏အဆက်အ ွယ်တိ့ကိများြပားေစေတာ်မ၏။ ၃ ``ငါသည်ဇိအန် မိ ့ ှ င့်ထိ မိ ့၏ပျက်စီးယိယွင်းလျက်

ှ ိ သည့်အေဆာက်အဦများတွင် ေနထိင်သတိ့အားက ဏာြပမည်။

ဇိအန်ေဒသသည်ေတာက ာရပင်ြဖစ်ေသာ်လည်း ငါသည်ယင်းကိဧဒင်အရပ်မှာက့ဲသိ့

ထာဝရဘရား၏ဥယျာဥ်ြဖစ်ေစမည်။ ထိအရပ်တွင်လတိ့သည်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းလျက်၊

ေထာမနာသီချင်းဆိလျက်၊ငါ၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းလျက်ေန ကလိမ့်မည်။ ၄ ``အိ

ငါ၏လမျိုးေတာ်၊ငါ့စကားကိဂ  ပ ကေလာ့။ ငါေြပာသည်ကိနားေထာင် ကေလာ့။

ငါသည်လမျိုးတကာတိ့အားဆံးမ သဝါဒေပး၍ ငါ၏တရားေဒသနာများသည်သတိ့အတွက်

အလင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ ၅ ငါသည်လျင်ြမန်စွာလာ၍သတိ့အားကယ်တင်မည်။

ငါေအာင်ပဲွခံရန်အချိန်သည်နီးကပ်၍လာေလ ပီ။ လမျိုးတကာတိ့အားငါကိယ်တိင်ပင်

အပ်စိးေတာ်မမည်။ ိင်ငံရပ်ြခားတိင်းတစ်ပါးသားတိ့သည် ငါလာမည်ကိေစာင့်ေမ ာ်လျက် ှ ိ ၏။

မိမိတိ့အားကယ်တင်လိမ့်မည်ဟေသာ ေမ ာ်လင့်ချက်ြဖင့်၊သတိ့သည်ငါ့ကိ

ေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေန က၏။ ၆ မိးေကာင်းကင်ကိ ကည့်  ကေလာ့။

ကမာေြမ ကီးကိလည်း ကည့်  ကေလာ့။ မိးေကာင်းကင်သည်မီးခိးသဖွယ်

ေပျာက်ကွယ်၍သွားလိမ့်မည်။ ကမာေြမ ကီးသည်ေဟာင်း ွမ်းသည့်အဝတ်က့ဲသိ့

တြဖည်းြဖည်းပျက် ပန်းသွားလိမ့်မည်။ ဤကမာေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့သည်လည်း

ယင်ေကာင်က့ဲသိ့ေသေကပျက်စီး ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ငါ၏ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးသည်

အစဥ်အ မဲတည်လိမ့်မည်။ ငါ၏ေအာင်ြမင်မသည်လည်းအဘယ်အခါ၌မ

ပျက်ြပယ်ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ၇ ``အမှန်တရားကိသိ ှ ိ သတိ၊့ငါ၏ သဝါဒကိ စဲွ မဲစွာမှတ် ကံးထားသတိ၊့

သင်တိ့သည်ငါေြပာသည့်စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့အားကေရာ်ကမည် ပ၍၊လတိ့ေစာ်ကား

ေြပာဆိ ကေသာအခါမေ ကာက် က ှ င့်။ ၈ ထိသိ့ေသာလတိ့သည်ပိးကိက်သည့်အဝတ်

က့ဲသိ့ေပျာက်ကွယ်၍သွားလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ငါ၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကားထာဝစဥ်

တည်လိမ့်မည်။ ငါ၏ကယ်တင်ြခင်းတန်ခိးသည်လည်းကာလ အစဥ်အဆက်တည်လိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ိးထေတာ်မ၍ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကမေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အစွမ်းတန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကယ်ေတာ်မပါ။

ိးထေတာ်မ၍ေ ှ းပေဝသဏီကာလ၌ က့ဲသိ့ပင် တန်ခိးေတာ်ကိအသံး ပေတာ်မပါ။

ပင်လယ်နဂါး ကီးရာခပ်အား အပိင်းပိင်းြဖတ်ေတာ်မေသာသကား ကိယ်ေတာ် ှ င်ပင်ြဖစ်ပါ၏။

၁၀ မိမိကယ်တင်ေနဆဲလစကးြဖတ် ိင်ရန် ပင်လယ်ကိခန်းေြခာက်ေစ၍၊

လမ်းေဖာက်ေပးေတာ်မေသာသကား ကိယ်ေတာ် ှ င်ပင်ြဖစ်ပါ၏။ ၁၁



ေဟ ှ ာယ383

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကယ်ဆယ်ေတာ်မလိက်သည့် သတိ့သည်အားရ င်လန်းစွာသီဆိေ ကး ေကာ်လျက်၊

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ ကပါလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ထာဝစဥ်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းရ က၍၊

ထာဝစဥ်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွမ ှ င့်ကင်းလွတ်ရ က ပါလိမ့်မည်။ ၁၂ ထာဝရဘရားက၊

``သင်တိ့ကိခွန်အားြဖင့်ြပည့်ဝေစသမှာငါပင် ြဖစ်၏။ ြမက်ပင်တမ သာအသက် ှ ည်သ

ေသမျိုးလသားအား၊သင်တိ့သည်အဘယ်ေ ကာင့် ေ ကာက်လန့်ရပါမည်နည်း။

၁၃ မိးေကာင်းကင်ကိြဖန့် ကက်၍ကမာေြမ ကီးကိ အတ်ြမစ်ချကာ၊

သင်တိ့ကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာထာဝရဘရားအား၊ သင်တိ့သည်ေမ့ေလျာ့ ကေလ ပီေလာ။

သင်တိ့ကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲသများ၊သင်တိ့ကိ သတ်သင် ဖျက်ဆီးပစ်ရန်အသင့် ှ ိ သများအား၊

အဘယ်ေ ကာင့်သင်တိ့သည်အစဥ်အ မဲေ ကာက်၍ ေနရ ကပါမည်နည်း။

သတိ့၏အမျက်ေဒါသသည်သင်တိ့အား အဘယ်အခါ၌မ ေဘးဥပဒ်မြဖစ်ေစ ိင်။

၁၄ အကျဥ်းခံေနရေသာသတိ့သည်မ ကာမီ လွတ်ေြမာက်လာ ကလိမ့်မည်။

လတိ့သည်ေထာင်တွင်း၌မေသဆံးေတာ့ဘဲ၊ မိမိတိ့လိအပ်သည့်အစားအစာမှန်သမ ကိ ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

၁၅ ``ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ပင်လယ်ေရကိငါေမေ ှ ာက်၍လိင်းတံပိးသံ

များကိ ြဖစ်ေပ ေစ၏။ ငါ၏နာမေတာ်သည်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရ

ဘရား ြဖစ်ပါသည်တကား။ ၁၆ ငါသည်မိးေကာင်းကင်ကိြဖန့် ကက်၍

ကမာေြမ ကီးကိအတ်ြမစ်ချ၏။ ဇိအန် မိ ့သ မိ ့သားတိ့အား`သင်တိ့သည်

ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်၏။ ငါသည်မိမိ၏တရားေတာ်ကိသင်တိ့အား ေပးအပ်၍ လက်ေတာ်ြဖင့်

သင်တိ့ကိကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်၏' ဟ ငါ မက်ဆိ ပီ'' ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ အိ

ေယ  ှ လင် မိ၊့ ိးထေလာ့။ မိမိကိယ်ကိ ိး၍ထပါေလာ့။ ထာဝရဘရားအမျက်ေတာ်ထွက်သြဖင့်

သင့်အားေပးေတာ်မေသာ၊ခွက်ဖလားမှအြပစ် ဒဏ် စပျစ်ရည်ကိသင်သည်ေသာက်သံးခ့ဲေလ ပီ။

ယင်းကိေသာက်သံးသြဖင့်ယိမ်းယိင်လျက်ေနခ့ဲ၏။ ၁၈ သင့်ကိလမ်းြပေခ ေဆာင်ေပးမည့်သ

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ သင့်အမျိုးသားများထဲမှသင့်ကိလက်ဆဲွ

ေခ ယေပးမည့်သတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ ၁၉သင်သည်ေဘးအ ရာယ် ှ စ်ဆ ကံေတွ့ရေလ ပီ။

သင်၏ြပည်သည်စစ်ဒဏ်ေကာင့်ပျက် ပန်းသွား ေလ ပီ။ သင့် မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်လည်းအစာေရစာ

ငတ်မွတ် ကေလ ပီ။ သင့်အားကိယ်ချင်းစာတရားထား ှ ိ မည့်သ တစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ ၂၀

အားအင်ချည့်နဲ့မေ ကာင့်သင်၏လတိ့သည်၊ လမ်းဆံလမ်းခွတိင်းတွင်လဲကျ က၏။

သတိ့သည်မဆိး၏ပိက်ကွန်တွင်ဖမ်းမိသည့် သမင်က့ဲသိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။

သတိ့သည်ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ် အ ှ ိန်ကိခံ ကေလ ပီ။ ၂၁

ဒကေရာက်လျက်ေနေသာအချင်းေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ၊့ ေသေသာက် ကူးသဖွယ်

ယိမ်းယိင်လျက်ေန ကသတိ၊့ ၂၂ သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်၊သင် တိ့အား

ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၍၊ ``ငါသည်အမျက်ထွက်သြဖင့်သင်တိ့အား

ေပးအပ်ခ့ဲသည့်ခွက်ဖလားကိ သင်တိ့လက်မှြပန်လည် ပ်သိမ်းေတာ်မမည်။

သင်တိ့အားယိမ်းယိင်မးေဝေစသည့်စပျစ်ရည်ကိ သင်တိ့ေသာက်ရ ကေတာ့မည်မဟတ်။ ၂၃

ထိစပျစ်ရည်ကိသင်တိ့အား ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက် သများ၊သင်တိ့အားလမ်းများေပ တွင်လဲေလျာင်းေစ၍၊

ေြမမန့်သဖွယ်ေြခ ှ င့်နင်း ကသများအား ငါေပးအပ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။

၅၂ ဇိအန် မိ၊့သင်သည်တစ်ဖန်ြပန်လည် က့ံခိင် ခမ်းနား ကီးကျယ်၍လာေလာ့။

အိ ဘရားသခင်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့် မိ ့ေတာ်၊

သင်၏ကိယ်ကိဘန်းအသေရ ှ င့်လမ်း ခံပါေလာ့။ တိင်းတစ်ပါးသားတိ့သည်

ေနာက်တစ်ဖန်အဘယ်အခါ၌မ သင်၏ တံခါးထဲ၌ဝင်ရ ကေတာ့မည်မဟတ်။

၂ အိ ေယ  ှ လင် မိ၊့သင်၏ကိယ်ကိ န်းခါ၍ လွတ်ေြမာက်ေအာင် ပေလာ့။

ေြမမန့်ထဲမှထ၍သင်၏ပလင်ေပ တွင်ထိင်ေလာ့။ အိ သံ့ပန်းဇိအန် မိ ့သ မိ ့သားတိ၊့သင်တိ့အား

ချည်ေ ှ ာင်ထားသည့်သံ ကိးများကိေြဖ ကေလာ့။ ၃ထာဝရဘရားကမိမိ၏လမျိုးေတာ်အား``သင်

တိ့သည်ေငွြဖင့်ေရာင်းချမကိမခံရေသာ်လည်း ကန်ဘဝသိ့ေရာက် ှ ိ သွား က၏။

ထိ့ေကာင့်သင် တိ့အားေ ွး တ်ရာတွင်လည်းအဖိးေငွေပးရ လိမ့်မည်မဟတ်။

သင်တိ့သည်အခမ့ဲလွတ်လပ် ခွင့်ကိရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၄ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်က

အခါတစ်ပါး ကသင်တိ့သည်အီဂျစ်ြပည်တွင် လမျိုးြခား များအြဖစ်ြဖင့်ေနထိင်ခ့ဲရ က၏။

ထိေနာက် အာ ရိအမျိုးသားတိ့သည်သင်တိ့အား အေကာင်းမ့ဲ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲ က၏။‐ ၅

ထာဝရဘရားကယခအခါဗာဗလန်ြပည် တွင်လည်း ဤအတိင်းပင်ြဖစ်ြပန်ေလ ပီ။ သင်

တိ့သည်ထိြပည်တွင်အေကာင်းမ့ဲသံ့ပန်းများ ြဖစ်လျက်ေန ကရ၏။ သင်တိ့ကိအပ်စိးသ

များသည်ေြပာင်ေလှာင်ကာ ငါ့နာမေတာ်ကိ အစဥ်ပင်မထီမ့ဲြမင် ပ က၏ဟမိန့်ေတာ် မသည်။‐ ၆

သိ့ရာတွင်ငါသည်ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ ေကာင်း၊ ငါ၏လတိ့သည်ငါ၏နာမေတာ်ကိ သိ၍

သင်တိ့အားဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မခ့ဲသ မှာ ငါြဖစ်ေကာင်းေနာင်အခါ၌သင်တိ့သိ မှတ်လာ ကလိမ့်မည်။ ၇

ငိမ်းချမ်းေရးတည်းဟေသာသတင်းေကာင်းကိ ယေဆာင်လာသ၊ေစတမန်တစ်ဦး

ေတာင် ိးကိြဖတ်ေကျာ်ေနသည်ကိေတွ့ြမင်ရပံမှာ ကျက်သေရ ှ ိ လှပါသည်တကား။

ထိေစတမန်သည်ကယ်တင်ြခင်းသတင်းကိ ေကညာလျက်၊ ဇိအန် မိ ့အား``သင်၏ဘရားသခင်သည်

ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏'' ဟဆိ၏။ ၈ မိ ့ေစာင့်တပ်သားများသည်အသံကျယ်စွာ ှ င့်

အားရ င်လန်းစွာတညီတ ွတ်တည်း ေကးေကာ်လျက်ေန က၏။ ဇိအန် မိ ့သိ့ထာဝရဘရားြပန်လည်

ကလာေတာ်မမည်ကိ၊သတိ့ကိယ်တိင်ပင် ေတွ့ြမင် ိင် ကေလသည်။ ၉

အချင်းယိယွင်းပျက်စီးလျက် ှ ိ သည့် ေယ  ှ လင်အေဆာက်အဦတိ၊့အားရ င်လန်းစွာ

ေကးေကာ် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား ှ စ်သိမ့်ေစေတာ်မ ပီ။

ကိယ်ေတာ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ေတာ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မ ပီ။ ၁၀

ထာဝရဘရားသည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့် လက်ေတာ်အားြဖင့်၊ ိင်ငံအသီးသီး၏ေ ှ ့တွင်

မိမိ၏လမျိုးေတာ်ကိကယ်တင်ေတာ်မ ပီြဖစ်၍၊ ထိအချင်းအရာကိကမာတစ်ဝှမ်းလံးပင်

ေတွ့ြမင်ရ ကေလ ပီ။ ၁၁သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ခွက်ဖလားများကိ ကိင်ေဆာင်လာသအေပါင်းတိ၊့

ဗာဗလန်ြပည်မှချက်ချင်းထွက်ခွာလာ ကေလာ့။ တားြမစ်ထားသည့်အရာများကိလက် ှ င့်မ

မတိ့ က ှ င့်။ သင်တိ့ကိယ်ကိသန့်စွာထား၍ မိ ့ထဲမှ ထွက်ခွာသွား ကေလာ့။ ၁၂

ယခတစ် ကိမ်တွင်သင်တိ့သည်အေဆာတလျင် ထွက်ခွာသွားရန်လိလိမ့်မည်မဟတ်။

သင်တိ့သည်ထွက်ေြပးရန် ကိးစားရ က လိမ့်မည်မဟတ်။ ဣသေရလအမျိုးတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရ ဘရားသည် သင်တိ့ကိလမ်းြပပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၍၊ အဘက်ဘက်မှကာကွယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၃ ထာဝရဘရားက ``ငါ၏အေစခံသည်မိမိ ပေသာအမတွင် ပညာ ှ ိ စွာ ပမလိမ့်မည်။

သသည်ချီးေြမာက်ြခင်းခံရ၍ ကီးြမတ်ေသာ ဂဏ်အသေရ ှ ိ လိမ့်မည်။

၁၄ လအများပင်သ့ကိေတွ့ြမင်ေသာအခါ လိပ်ြပာလန့်၍သွား က၏။

သသည်လွန်စွာ ပ်ပျက်ဆင်းပျက်ြဖစ်၍ေန သြဖင့် လ ှ င့်ပင်မတေတာ့။

၁၅ သိ့ရာတွင်ယခအခါသသည်လမျိုးတကာ တိ့ကိ သန့် ှ င်းေစလိမ့်မည်။

ှ င်ဘရင်များသည်လည်းမိန်းေမာေတွေဝ၍ ေန ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်မိမိတိ့အဘယ်အခါကမ

မသိမြမင်ဘးေသာအရာ မ ကားဘးေသာအရာတိ့ကိေတွ့ြမင်သိ ှ ိ နားလည်လာ ကလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၅၃ ြပည်သတိ့က၊ ``ငါတိ့ယခေဖာ်ြပသည့်သတင်းကိအဘယ် သသည်

ယံ ကည်ပါလိမ့်မည်နည်း။ ဤအြဖစ်အပျက်တွင်ထာဝရဘရား၏

လက်ရာေတာ်ကိအဘယ်သေတွ့ြမင် ိင် ပါလိမ့်မည်နည်း။ ၂ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏အေစခံအား

ေသွ့ေြခာက်သည့်ေြမတွင်အြမစ်စဲွသည့် အပင်ငယ်က့ဲသိ့ ှ င်သန်ေစရန်အလိေတာ်

ှ ိ ပါ၏။ ထိသ၌ပမာဏ ပေလာက်သည့်ဂဏ်အသေရ ှ င့် အဆင်းသဏာန်လည်းမ ှ ိ။

ချစ်ခင် ှ စ်လိဖွယ်ေကာင်းသည့် ပ်ရည်လည်းမ ှ ိ။ မိမိဘက်သိ့ပါေအာင်ဆဲွေဆာင် ိင်စွမ်းလည်းမ ှ ိ။ ၃

ငါတိ့သည်သ့အားစက်ဆတ် ွံ  ှ ာ၍ပစ်ပယ် ထား က၏။ သသည်ဆင်းရဲဒက ှ င့်ေဝဒနာကိခံရ၏။

သ့ကိလှည့်၍ပင် ကည့်မည့်သတစ်ဦး တစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ ငါတိ့သည်သ့အားတန်ဖိးမ့ဲသအလား

လျစ်လ ၍ထား က၏။ ၄ ``သိ့ရာတွင်သသည်ငါတိ့ခံထိက်သည့်ဆင်းရဲ

ဒကကိလည်းေကာင်း၊ ငါတိ့ခံရမည့်ေဝဒနာကိလည်းေကာင်းခံေပသည်။

ယင်းသိ့သခံစားလျက်ေနရသည့်ဒကေဝဒနာ ကိပင်လ င်၊ သ့အားထာဝရဘရားေပးအပ်သည့်

အြပစ်ဒဏ်ဟငါတိ့ထင်မှတ် က၏။ ၅ သိ့ ှ င့်လည်းသသည်ငါတိ့၏အြပစ်များအတွက်

ထိး ှ က်သည့်ဒဏ်ရာများကိရ ှ ိ လျက်၊ ငါတိ့ ပသည်မေကာင်းမများအတွက် ိက် ှက်ြခင်းကိခံရ၏။

သသည်ယင်းသိ့အြပစ်ဒဏ်ခံယသည်ြဖစ်၍ ငါတိ့သည်အြပစ်ေြဖလတ်ခွင့်ကိရ ှ ိ  က၏။

သခံရေသာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်အားြဖင့်ငါ တိ့သည် အနာေပျာက်ကင်းခွင့်ကိရ ှ ိ  က၏။ ၆

ငါတိ့ ှ ိ သမ သည်သိးများက့ဲသိ့လမ်းလဲွကာ မိမိတိ့သွားလိရာလမ်းသိ့လိက်လျက်ေန က သြဖင့်၊

ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့ခံယထိက်သည့် အြပစ်ဒဏ်ကိထိသ၏အပ သိ့တင်ေတာ်မ၏။

၇ ``သသည် ှ ဥ်းပန်း ှ ိပ်စက်မကိခံရေသာ်လည်း သသည်စကားတစ်ခွန်းမ မေြပာ။

သတ်ရန်ယေဆာင်သွားသည့်သိးသငယ် က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ အေမွး ှ ပ်ခံရအ့ံဆဲဆဲြဖစ်ေသာ

သိးက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ သသည်စကားတစ်ခွန်းမ မေြပာ။ ၈လတိ့သည်သ့ကိဖမ်းဆီး ပီးလ င်ေသဒဏ်

စီရင် က၏။ ထိေနာက်အေသခံေစရန်ထတ်ေဆာင်သွား က၏။ သိ့ရာတွင်သ ကံေတွ ့ရမည့်ကံ ကမာကိ

အဘယ်သမ ဂ မစိက် က။ သသည်ငါတိ့အမျိုးသားတိ့၏အြပစ်များ အတွက် ေသဒဏ်စီရင်ြခင်းခံရ၏။

၉သသည်ရာဇဝတ်မတစ်စံတစ်ရာကိမ ကးလွန်ခ့ဲဖးသည်မ ှ ိ။ မသားကိလည်းအဘယ်အခါ၌မ မသံး

စဲွခ့ဲ။ သိ့ရာတွင်သသည်ငါတိ့အမျိုးသားတိ့ ၏ အြပစ်များအတွက်ေသဒဏ်စီရင်ြခင်းကိ ခံရ၍၊

ရာဇဝတ်ေကာင်များ ှ င့်အတသ ဂဟ်ြခင်း ကိလည်းေကာင်း၊ သေဌးသ ကယ်များ ှ င့်အတြမုပ် ှ ံ ြခင်း
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ကိလည်းေကာင်းခံရေလသည်။'' ၁၀ထာဝရဘရားက၊ ``ထိသသည်ငါ၏အလိေတာ်အရေဝဒနာ

ခံရြခင်းြဖစ်၏။ သသည်အြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ်ြဖင့်မိမိကိယ် ကိ တင်လပေဇာ်သည်ြဖစ်၍

မိမိ၏သားေြမးအေြမာက်အြမားကိေတွ့ြမင်ခွင့် ရ ှ ိ လိမ့်မည်။ သသည်အသက် ှ ည်လိမ့်မည်။

ငါ၏အ ကံအစည်ေတာ်ေအာင်ြမင်မကိလည်း အေထာက်အက ပလိမ့်မည်။

၁၁ သသည်ေဝဒနာခံစားေနရာမှဝမ်းေြမာက် င်လန်းခွင့်ကိြပန်လည်ရ ှ ိ လိမ့်မည်။

မိမိခံစားခ့ဲရသည့်ေဝဒနာမှာအချည်း ှ ီး မြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်းသိ ှ ိ လာလိမ့်မည်။

သသည်ငါ၏အေစခံသေတာ်ေကာင်းြဖစ်၏။ လအများ၏အြပစ်ဝန်ကိထမ်းေဆာင်လျက်၊

ထိေဆာင် ွက်မေ ကာင့်ထိသတိ့အား အြပစ်လတ်ြခင်းအခွင့်ကိငါေပးမည်။

၁၂ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သ့အား ကီးြမတ်သ၊ တန်ခိး ကီး သများ ှ င့်အတ၊

ဂဏ်ထးေဆာင်ေနရာကိေပးအပ်ေတာ်မမည်။ သသည်မိမိ၏အသက်ကိသဒာ ကည်ြဖူစွာ

စွန့်လ ပီးလ င်၊ ရာဇဝတ်ေကာင်တိ့၏ကံ ကမာကိခံယ၏။သသည်အြပစ်ကးသများကိကိယ်စား ပ၍

ထိသတိ့ခံထိက်သည့်အြပစ်ဒဏ်ကိခံယ ေပသည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၅၄ အိ ေယ  ှ လင် မိ၊့သင်သည်သားသမီးမရ သည့် အမျိုးသမီး ှ င့်တ၍ေနခ့ဲ၏။

သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာ သီချင်းဆိ၍ေ ကးေကာ် ိင်ေလ ပီ။

ယခသင်သည်ခင်ပွန်းြဖစ်သ၏စွန့်ပစ်မကိ အဘယ်အခါ၌မ မခံရဘးသည့်

အမျိုးသမီးထက်ပင်ပိ၍သားသမီးများကိ ရ ှ ိ ေပလိမ့်မည်။ ၂သင်ေနထိင်သည့်တဲကိတိးချဲ ့ပါေလာ့။

တဲ၏ကလားကာများကိဆန့်ထတ်ေလာ့၊ မတွန့်ဆတ် ှ င့်။ တဲ ကိးတိ့ကိ ှ ည်ေအာင် ပ၍ပ က်တိင်များကိ

ခိင် မဲေအာင် ိက်ေလာ့။ ၃ သင်သည်မိမိ၏နယ်နိမိတ်များကိအဘက်ဘက်မှ တိးချဲ ့ရလိမ့်မည်။

ယခအခါ၊လမျိုးြခားတိ့ေနထိင်ရာြပည်ကိ သင်၏အမျိုးသားတိ့သည်ြပန်လည်ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

ယခအခါလသဆိတ် ငိမ်လျက်ေနေသာ မိ ့တိ့သည် စည်ကား၍လာလိမ့်မည်။ ၄

မေကာက် ှ င့်၊သင်သည်ေနာက်တစ်ဖန် အသေရပျက်ရေတာ့မည်မဟတ်။

တ်ချြခင်းကိလည်းခံရလိမ့်မည်မဟတ်။ သင်သည်ငယ် ွယ်စဥ်အခါကသစာမ့ဲသည့်

ဇနီး ြဖစ်ခ့ဲမကိလည်းေကာင်း၊ မဆိးမအြဖစ်ြဖင့်မ ကံတတ်ေအာင်ပင်

ကိယ်တိင် ကံခ့ဲရသည်ကိလည်းေကာင်း၊ ေမ့ေလျာ့သွားလိမ့်မည်။ ၅

သင့်ကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအ ှ င်သည်၊ သင်၏ခင်ပွန်းပမာသင့်အား ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်

ေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိအ ှ င်၏နာမေတာ်ကား၊အန တန်ခိး ှ င်

ထာဝရဘရားပင်ြဖစ်သတည်း။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သန့် ှ င်း

ြမင့်ြမတ်ေသာ ဘရားသခင်သည်သင့်ကိကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်သည်ကမာေလာကကိ အစိးရေတာ်မပါသည်တကား။ ၆ အိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့သင်တိ့သည်၊ ခင်ပွန်းြဖစ်သစွန့်ပစ်သြဖင့်၊အလွန်စိတ်ဒက

ေရာက်လျက်ေနသည့်ဇနီးငယ်တစ်ဦး ှ င့်တ က၏။ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ကိ

ြပန်လည်ေခ ယေတာ်မပါ၏။ ၇ ``ငါသည်သင်တိ့အားေခတမ စွန့်ပယ်ခ့ဲေသာ်လည်း

နက်နဲသည့်ေမတာြဖင့်ြပန်လည်သိမ်းပိက်မည်။ ၈ ငါသည်အမျက်ထွက်သြဖင့်သင်တိ့ထံမှ

မျက် ှ ာလဲ၍ေနခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်ေမတာေတာ်ကိသင်တိ့အားထာဝစဥ်

ငါြပမည်'' ဟ သင်တိ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၉

``ငါသည်ကမာေြမ ကီးကိေနာက်တစ်ဖန် ေရလမ်းမိးေစလိမ့်မည်မဟတ်ဟ

ေနာဧ၏လက်ထက်၌ကတိ ပခ့ဲ၏။ သင်တိ့အားေနာက်တစ်ဖန်

အမျက်ထွက်ေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်ေ ကာင်း ယခငါကတိ ပပါ၏။

ငါသည်သင်တိ့အားြပစ်တင်ဆံးမမ ှ င့် အြပစ်ဒဏ်ခတ်မကိ ပလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ ၁၀

ေတာင် ကီးေတာင်ငယ်တိ့သည် ပိကဲွ ပျက်စီး ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့အေပ ၌ထား ှ ိ သည့်

ငါ၏ေမတာေတာ်သည်အဘယ်အခါ၌မ ပျက်သဥ်းလိမ့်မည်မဟတ်။

ငိမ်းချမ်းေရးဆိင်ရာကတိေတာ်ကိငါသည် အစဥ်တည် မဲေစမည်'' ဟ

သင်တိ့ကိချစ်ေတာ်မေသာထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၁၁ ``အိ ေယ  ှ လင် မိ၊့ဒကေရာက်လျက်၊

အားကိးရာမ့ဲြဖစ်ကာ၊ ှ စ်သိမ့်မည့်သ မ ှ ိ သည့် မိ၊့ ငါသည်သင်၏အတ်ြမစ်များကိအဖိးတန်

ေကျာက်များြဖင့်ြပန်လည်တည်ေဆာက်မည်။ ၁၂သင်၏ြပအိးများကိပတြမားြဖင့်လည်းေကာင်း၊

သင်၏တံတိင်းတိ့ကိေကျာက်မျက်ရတနာ များြဖင့်လည်းေကာင်း၊

သင်၏နံရံများကိအဖိးတန်ရတနာ များြဖင့်လည်းေကာင်း၊ြပန်လည်တည်ေဆာက်မည်။ ၁၃

``သင်၏လတိ့အားငါကိယ်တိင်ဆံးမသွန်သင်မည်။ သင်၏သားသမီးတိ့အားချမ်းသာ ကယ်ဝမ ှ င့်

ငိမ်းချမ်းသာယာမကိငါေပးမည်။ ၁၄ သင်သည်သေတာ်ေကာင်းတရားတွင်အေြခခံ

သြဖင့် တည်တ့ံခိင် မဲလိမ့်မည်။ ှ ိပ်စက် ှ င်းဆဲမ၊ထိတ်လန့်တန်လပ်မတိ့ ှ င့်

ကင်းေဝးရလိမ့်မည်။ ၁၅ အကယ်၍သင့်အားထိပါးတိက်ခိက်လာသ တစ်စံတစ်ေယာက် ှ ိ ပါမ၊

ထိသသည်ငါ၏ခွင့် ပချက်ကိရ ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။ သင့်အားစစ် ပိင်လာသမှန်သမ သည်

ကျဆံးရ ကလိမ့်မည်။ ၁၆ ``မီးကိေမး၍လက်နက်များကိ ပလပ်သ ပန်းပဲဆရာကိငါဖန်ဆင်း၏။

သတ်ြဖတ်ရန်အတွက်ထိလက်နက်များကိ အသံး ပသစစ်သရဲကိလည်းငါဖန်ဆင်း၏။

၁၇ သိ့ရာတွင်အဘယ်လက်နက်မ သင့်အားအနာတရ ြဖစ်ေစ ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။

သင်သည်မိမိအားြပစ်တင်စွပ်စဲွသမှန်သမ ကိ ြပန်လည်ေချပ ိင်လိမ့်မည်။

ငါသည်မိမိ၏အေစခံများကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ရန် ေအာင်ပဲွကိေပးေတာ်မမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ဤကားထာဝရဘရား မက်ဟေတာ်မေသာ စကားပင်ြဖစ်သတည်း။

၅၅ ေရငတ်သအေပါင်းတိ၊့လာ ကေလာ့။ ဤအရပ်တွင်ေရ ှ ိ ၏။

ေကးေငွမ ှ ိ သတိ့လာ၍ဂျံ ုစပါးကိ ဝယ်ယစားသံး ကေလာ့။

ိ ့ ှ င့်ပျားရည်ကိဝယ်ယ ကေလာ့။ အဖိးေငွတစ်ြပားတစ်ချပ်မ သင်တိ့

ကန်ကျရလိမ့်မည်မဟတ်။ ၂ အစာအာဟာရမြဖစ်သည့်အရာအတွက်

အဘယ်ေကာင့်ေငွအကန်အကျခံ ကပါ မည်နည်း။ သင်၏လပ်အားခများကိအကန်ခံကာ

အဘယ်ေကာင့်မွတ်သိပ်လျက်ေန ကပါ မည်နည်း။ ငါ့စကားကိနားေထာင်လျက်၊ငါေြပာသည့်အတိင်း

ပလပ် ကပါမ သင်တိ့သည်အမွန်ြမတ်ဆံးေသာအစားအစာ များကိ

စားေသာက်ရ ကလိမ့်မည်။ ၃ ``အိ ငါ၏လမျိုးေတာ်၊ငါ့စကားကိနားေထာင်၍

ငါ့ထံသိ့လာ ကေလာ့။ ဤသိ့ ပလ င်သင်တိ့သည်အသက် ှ င်ခွင့် ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်ထာဝရပဋိညာဥ် ပ ပီးလ င်၊ ဒါဝိဒ်အားကတိထားခ့ဲသည့်ေကာင်းချီး

မဂလာများကိသင်တိ့အားချေပးမည်။ ၄ ငါသည်သ့ကိလမျိုးတကာတိ့၏ေခါင်းေဆာင်

ဗိလ်ချုပ်အြဖစ်ခန့်ထားေစ ပီးလ င်၊ ငါ၏ တန်ခိးေတာ် ကိလတိ့ေ ှ ့၌သက်ေသြဖစ်ေစမည်။ ၅

ယခတွင် ိင်ငံြခားအမျိုးသားတိ့ကိသင်သည်ဆင့်ေခ မည်။ အခါတစ်ပါးကသတိ့သည်သင်တိ့ကိ

မသိ ကေသာ်လည်း၊ ယခအခါ၌မသင်တိ့ထံသိ့ေြပး၍ ဝင်လာ ကလိမ့်မည်။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ဘရားြဖစ်ေတာ်မေသာသင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊ဤအမအရာအေပါင်းကိ ြဖစ်ပျက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။

ငါသည်သင်တိ့အားဂဏ်အသေရ ှ င့် ဘန်းအသေရကိေပးေတာ်မမည်။'' ၆

ထာဝရဘရားသည်ယခသင်တိ့အနီးတွင် ှ ိ ေတာ်မ ပီြဖစ်၍၊ အထံေတာ်သိ့လှည့်၍ဆေတာင်းပတနာ ပ

ကေလာ့။ ၇ သယတ်မာတိ့သည်မိမိတိ့၏ဆိးညစ်ေသာ အကျင့်များကိစွန့်လတ်၍၊

မိမိတိ့၏စိတ်ေနသေဘာထားများကိလည်း ေြပာင်းလဲ ကရာ၏။

သတိ့သည်ငါတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ထံေတာ်သိ့လှည့် ကရာ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သနား ကင်နာတတ်၍လျင်ြမန်စွာ အြပစ်လတ်ေတာ်မတတ်၏။ ၈

ထာဝရဘရားက၊ ``ငါ၏အ ကံအစည်ေတာ်များသည်သင်တိ့ အ ကံအစည်များ ှ င့်မတ။

ငါ၏နည်းနာများသည်လည်းသင်တိ့ နည်းနာများ ှ င့်ြခားနား၏။ ၉

မိးေကာင်းကင်သည်ကမာေြမ ကီးထက် ြမင့်မားသက့ဲသိ၊့ ငါ၏အ ကံအစည်ေတာ်များသည်သင်တိ့၏

အ ကံအစည်များထက်ြမင့်မားသတည်း။ ၁၀ ``ငါ၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်ကမာေြမ ကီးကိ

ေရေပးရန်သက်ေရာက်လာသည့် မိး ှ င့်မိးပွင့်များက့ဲသိ့ြဖစ်၏။

ထိအရာတိ့သည်ေကာက်ပဲသီး ှ ံ ပင်များကိ ေပါက်ေစတတ်၏။ စိက်ပျိုးရန်မျိုးေစ့များ ှ င့်စားသံးရန်

အစားအစာများကိြဖစ်ပွားေစတတ်၏။ ၁၁ ငါ မက်ဆိသည့် တ်ကပတ်စကားသည်လည်း

ဤနည်းအတိင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိ တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါ၏အ ကံအစည် ေတာ်ကိ ြပည့်စံေစလိမ့်မည်။

ငါေစခိင်းသမ ေသာအမတိ့ကိ ပလိမ့်မည်။ ၁၂ ``သင်တိ့သည်ဗာဗလန်ြပည်မှဝမ်းေြမာက်စွာ

ထွက်ခွာရ ကလိမ့်မည်။ မိ ့ထဲမှ ငိမ်းချမ်းစွာထတ်ေဆာင်ေခ ယြခင်းကိ

ခံရ ကလိမ့်မည်။ ေတာင် ကီးေတာင်ငယ်တိ့သည်ဟစ်ေအာ်၍ သီချင်းဆိ ကလိမ့်မည်။

သစ်ပင်များသည်လည်းဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာ ေကးေကာ် ကလိမ့်မည်။

၁၃ ယခဆးပင်များေပါက်လျက် ှ ိ ရာအရပ်တွင် အာရဇ်ပင်(သစ်ကတိး)

များေပါက်၍လာလိမ့်မည်။ ဆး ခံများ ှ ိ ရာအရပ်တွင်မရတပင်များ ေပါက်ေရာက်လာလိမ့်မည်။

ဤအမအရာသည်၊ငါထာဝရဘရား၏ လက်ရာေတာ်ကိေအာက်ေမ့သတိရေစရန်

ထာဝစဥ်တည် မဲသည့်အမှတ်လကဏာတစ်ရပ် ြဖစ်လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၅၆
ထာဝရဘရားကမိမိ၏လမျိုးေတာ်အား``ငါ သည်မ ကာမီသတိ့ကိကယ်တင်မည်။

သိ့ြဖစ် ၍သင်တိ့သည်ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်ရာကိ ပလပ် ကေလာ့။

၂ ဥပသ်ေန့ကိအလဲွသံးစားမ ပဘဲေကာင်း စွာေစာင့်ထိန်းသတိ့ ှ င့်

အဘယ်မေကာင်းမ ကိမ မ ပသတိ့ကိေကာင်းချီးေပးမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်တွင်ပါဝင်လာ သလမျိုးြခားတစ်စံတစ်ေယာက်သည်``ငါ့အား
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ထာဝရဘရားသည် မိမိလမျိုးေတာ် ှ င့်အတ ဝတ် ပကိးကွယ်ခွင့် ပလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟ

မဆိသင့်။ မိန်းမစိးတစ်စံတစ်ေယာက်ကလည်း မိမိသည် သားသမီးမရ ိင်သြဖင့်၊

ဘရားသခင်၏ လမျိုးေတာ်တွင်အပါအဝင်မြဖစ် ိင်ဟ အဘယ်အခါ၌မ မဆိအပ်။‐ ၄

ထာဝရဘရားကထိသတိ့အား``သင်တိ့ သည်ဥပသ်ေန့ကိေစာင့်ထိန်းကာငါ ှ စ်သက် သည့်အမကိ ပ၍

ငါ၏ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိ သစာေစာင့် ကမည်ဆိပါမ၊‐ ၅ ငါ၏ထံမှသားသမီးများထက်မွန်ြမတ်

သည့်ဆေကျးဇးကိခံစားရ ကလိမ့်မည်။ ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်၌လည်းေကာင်း၊ ငါ၏လ

မျိုးေတာ်ထဲ၌လည်းေကာင်းမေမ့မေပျာက် ိင်ေသာအမည်နာမကိခံယရ ှ ိ  ကလိမ့် မည်။

လတိ့သည်သင်တိ့ကိအဘယ်အခါ ၌မ ေမ့ေလျာ့ ကလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ထိေနာက်၊

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အြဖစ် ခံယ ကသ၊ ကိယ်ေတာ်ကိချစ်၍အေစခံ လျက် ကိးကွယ်ဝတ် ပသ၊

ဥပသ်ေန့ကိ မညစ် းေစအ့ံငှာ ေစာင့်ထိန်း၍ပဋိညာဥ် ေတာ်ကိသစာေစာင့်သလမျိုးြခားတိ့အား

ထာဝရဘရားက၊‐ ၇ ``ငါသည်မိမိ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့် ေတာင်သိ့သင်တိ့အားပိ့ေဆာင်မည်။

ငါ့အား ဆေတာင်းပတနာ ပရာအိမ်ေတာ်တွင် သင် တိ့သည်ဝမ်းေြမာက်ခွင့်ကိရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

ငါ၏ယဇ်ပလင်တွင်သင်တိ့တင်လပေဇာ် သည့်မီး ိ ့ရာယဇ်တိ့ကိ ငါလက်ခံမည်။ ငါ

၏ဗိမာန်ေတာ်ကိလမျိုးတကာတိ့ ဆေတာင်း ပတနာ ပရာအိမ်ေတာ်ဟေခ ေဝ သမတ်

ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ မိမိ၏လမျိုးေတာ်အားြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်

ရာမှသတိ့၏ြပည်သိ့ြပန်လည်ေခ ေဆာင်လာ ေတာ်မေသာထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် သည်

အြခားအမျိုးသားတိ့ကိလည်းထိ လစ ှ င့်အတစေပါင်းေနထိင်ရန်ေခ ေဆာင်လာေတာ်မလိမ့်မည်။

၉ ထာဝရဘရားသည်လမျိုးြခားတိ့အား သားရဲတိရစာန်များသဖွယ်လာ၍ မိမိ၏

လမျိုးေတာ်ကိသတ်ြဖတ်ေစေတာ်မ၏။‐ ၁၀ ကိယ်ေတာ်က``ငါ၏လမျိုးေတာ်အား ကိတင်

သတိေပးသင့်သများြဖစ်သည့်ေခါင်းေဆာင် တိ့သည်မျက်စိကန်းလျက်ေန က၏။ သတိ့

သည်အဘယ်အရာကိမ မသိ။ မေဟာင်တတ် သည့်အိမ်ေစာင့်ေခွးများ ှ င့်တ က၏။ သတိ့

သည်လဲေလျာင်းကာအိပ်မက်ဝင်လျက်သာ ေနတတ် က၏။ သတိ့သည်အလွန်အအိပ်

မက်သများြဖစ်ပါသည်တကား။‐ ၁၁ သတိ့သည်စား၍အားမရ ိင်၊ ေလာဘ ကီး

သည့်ေခွးများ ှ င့်တ က၏။ သတိ့သည်ကား အသိတရားကင်းမ့ဲသည့်ေခါင်းေဆာင်များ တည်း။

မိမိတိ့ ှ စ်သက်ရာကိကိယ်စီကိယ်ငှ ေဆာင် ွက် ကလျက်ကိယ်ကျိုးကိသာလ င် ှ ာ ကံတတ် က၏။‐

၁၂ ဤေသေသာက် ကူးတိ့က`လာ က၊ ငါတိ့သည် စပျစ်ရည်ကိယ၍အစွမ်းကန်ေသာက် က ကန်အ့ံ။

နက်ြဖန်ေန့သည်ယေန့ထက်ပင်ပိ ၍ေမွ ့ေလျာ်ဖွယ်ေကာင်းလိမ့်မည်' ဟဆိ တတ်က၏။''

၅၇ သေတာ်ေကာင်းတိ့သည်ေသရ က၏။ ထိသတိ့ယင်းသိ့ေသသည့်အေကာင်းကိအဘယ်သမ

နားမလည် က။ ဂ လည်းမစိက် က။ သိ့ရာ တွင်သတိ့သည်ေသေသာအခါအတိဒက

ကင်း ငိမ်းရာအရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ  ကေလသည်။‐ ၂ သေတာ်ေကာင်းတိ့သည်ေသလွန်ေသာအခါ

ငိမ်းချမ်းစွာနားေနခွင့်ကိရ ှ ိ  က၏။ ၃ အချင်းဆိးညစ်၍အြပစ်ကးသတိ၊့ တရား

စီရင်ြခင်းကိခံရန်ဤအရပ်သိ့လာ ကေလာ့။ သင်တိ့သည်သတစ်ပါး၏အိမ်ရာကိြပစ်မှား

သများ၊ ြပည့်တန်ဆာများ၊ စန်းအတတ်ပညာ သည်များ ှ င့်အတတပင်ြဖစ်၏။‐

၄ သင်တိ့သည်အဘယ်သကိပျက်ရယ် ပ၍ေန ကပါသနည်း။ အချင်းလလိမ်တိ၊့

သင်တိ့ သည်အဘယ်သကိေြပာင်ေလှာင်လျက်ေန ကပါသနည်း။‐ ၅

မိမိတိ့၏အထွဋ်အြမတ်သစ်ပင်များေအာက် တွင် ကာမရာဂစပ်ယှက်ြခင်းအားြဖင့်

ေြမ သဇာ နတ်ဘရားတိ့ကိကိးကွယ် က၏။ မိမိတိ့၏ သားသမီးများကိြမစ်ေချာင်းဝှမ်းအနီး ှ ိ

ေကျာက်ဂများတွင်ယဇ်ပေဇာ် က၏။‐ ၆ ထိအရပ်မှေချာမွတ်သည့်ေကျာက်ခဲများကိ

ယ၍ သင်တိ့၏ဘရားများအြဖစ်ကိးကွယ် က၏။ သင်တိ့သည်စပျစ်ရည်ကိသွန်းေလာင်း၍

ထိဘရားတိ့ကိပေဇာ် က၏။ ေဘာဇဥ်သကာကိ ဆက်သ က၏။ ဤသိ့သင်တိ့ ပသည်ကိငါ

ှ စ်သက်ေတာ်မသည်ဟ သင်တိ့ထင်မှတ် က ပါသေလာ။‐ ၇

သင်တိ့သည်ေတာင်ြမင့်ေပ သိ့တက်၍ယဇ် ပေဇာ်လျက်ကာမရာဂစပ်ယှက် က၏။‐

၈ မိမိတိ့၏ ပ်တများကိအိမ်တံခါး ှ င့် တံခါးတိင်အတွင်းဘက်တွင်ကပ်၍ထား

က၏။ သင်တိ့သည်ငါ့ကိစွန့်ပစ် က၏။ မိမိ တိ့၏အဝတ်ဖံးများကိဖယ် ှ ား ပီးလ င်

အိပ်ရာ ကီးများေပ သိ့ချစ်သများ ှ င့် အတတက်၍မိမိတိ့၏ရာဂစိတ်ကိ ေရာင့်ရဲေစ က၏။

သင်တိ့သည်ထိသတိ့ ှ င့်အိပ်စက်ရန်အခေ ကးေငွကိလည်း ေပးရ က၏။‐ ၉

သင်တိ့သည်ဆီေမး ှ င့်နံ့သာများကိ လိမ်းကျံလျက် ေမာလပ်ဘရားကိဝတ် ပ

ကိးကွယ်ရန်သွားေရာက် က၏။ ရပ်နီးရပ်ေဝး ှ င့်မရဏာ ိင်ငံသိ့တိင်ေအာင်ပင်

သံတမန် များေစလတ်၍ဘရားများကိ ှ ာေဖွေစ က၏။‐ (Sheol h7585) ၁၀

သင်တိ့သည်အြခားဘရားများကိ ှ ာေဖွရ သြဖင့် ပင်ပန်း ွမ်းနယ်၍လာေသာ်လည်းအ

ဘယ်အခါ၌မ လက်မေလျာ့ က။ မိမိတိ့ ၏ ပ်တများထံမှခွန်အားကိရ ှ ိ သည်

ဟ ထင်မှတ်ကာသင်တိ့သည်အဘယ်အခါ ၌မ အားမေလျာ့ က။ ၁၁

ထာဝရဘရားက``ငါ့အားလိမ်လည်ေြပာ ဆိ၍လံးဝေမ့ေလျာ့၍အမှတ်မရ က

သည့်တိင်ေအာင် သင်တိ့ေ ကာက်လန့် ကသည့် ဘရားများကားအဘယ်သများေပနည်း။

ငါသည် ကာြမင့်စွာဆိတ်ဆိတ်ေနခ့ဲသြဖင့် သင်တိ့သည်ငါ့ကိမေကာက်ေတာ့ဘဲ ှ ိ ေန ကပါသေလာ။‐

၁၂ သင်တိ့ကမိမိတိ့ ပသည့်အမကိမှန်သည် ဟထင်မှတ် က၏။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့၏အကျင့်

ကိ ငါဖွင့်ဟထတ်ေဖာ်လိက်ေသာအခါ သင်တိ့ ၏ ပ်တများသည်သင်တိ့အားကမ ိင်

ကလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၃ မိမိတိ့အားကမပါရန်သင်တိ့ဟစ်ေအာ် ေတာင်းခံ ကေသာအခါ

ထိ ပ်တများသည် သင်တိ့ကိကယ် ကပါေလေစ။ ယင်းတိ့သည် ေလတစ်ချက်မတ်လိက်လ င်

လွင့်စင်၍သွား ကေပလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ငါ့ကိယံ ကည် ကိးစားသတိ့မကားြပည်ေတာ်တွင်ေနထိင်

ရလျက် ငါ၏သန့် ှ င်းေသာဗိမာန်ေတာ်တွင် ဝတ် ပကိးကွယ်ရ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်

ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားက ``ငါ၏လမျိုးေတာ်အား ငါ့ထံြပန်ေစ ကေလာ့။

ငါ့လမျိုးေတာ်တိ့ ၏လမ်းခရီးမှဆးေ ှ ာင့်ခလတ် ှ ိ သမ ကိပယ် ှ ား ကေလာ့။

လမ်းကိေဖာက်လပ် ၍အသင့်ြပင် ကေလာ့။ ၁၅ ``ငါသည်ထာဝရအသက် ှ င်ေသာဘရား၊

ချီးေြမာက်ြခင်းကိခံရ၍သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ် ေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါသည်သန့် ှ င်း

ြမင့်ြမတ်ရာအထက်ဘံတွင်စံေနေတာ်မ ေသာ်လည်းစိတ် ှ လံးေ ကကဲွသ၊ စိတ် ှ ိမ့်ချ

သတိ့စိတ်ဝိညာဥ်ြပန်လည်လန်းဆန်းအား တက်လာ ကေစရန်ထိသတိ့ထံတွင်လည်း

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၆ ငါသည်မိမိလမျိုးေတာ်အားအသက် ှ င် ခွင့်ကိေပး၏။

သတိ့အားဆက်လက်၍ြပစ် တင်စွပ်စဲွလျက်အစဥ်အ မဲအမျက်ထွက် လျက်ေနလိမ့်မည်မဟတ်။‐

၁၇ ငါသည်သတိ့၏အြပစ်များ ှ င့်ေလာဘ လွန်ကးမများအတွက်အမျက်ထွက်သြဖင့်

သတိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်၍သတိ့ထံမှ လဲေ ှ ာင်ခ့ဲ၏။ သိ့ေသာ်လည်းသတိ့သည်ေခါင်း မာလျက်

မိမိတိ့ ပလိရာပင် ပကျင့်လျက် ေန က၏။ ၁၈ ``သတိ့အဘယ်သိ့ ပမကျင့် ကံ ကသည် ကိငါြမင်ရ ပီ။

သိ့ရာတွင်ငါသည်သတိ့ အားကစားမည်။ ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပ၍ကမ မည်။ သတိ့အားငါ ှ စ်သိမ့်ေစမည်။‐

၁၉ ဣသေရလ ိင်ငံ ှ ိ ဝမ်းနည်းပေဆွးလျက် ေနသတိ့၏ တ်မှေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်း

ကေစ၊ ရပ်နီးရပ်ေဝး ှ ိ လအေပါင်းတိ့အား ငိမ်းချမ်းသာယာမကိငါေပး၏။ ငိမ်သက်

ြခင်းကိငါေပး၏။ ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိငါ ကစားမည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၀

သိ့ရာတွင်ဆိးညစ်သတိ့သည်အ မဲလပ် ှ ား လျက် လိင်းလံးများြဖင့်အဆက်မြပတ် ိက်

ခတ်ကာ၊ ံ ့ ှ င့်အမိက်သ ိက်များကိယ ေဆာင်လာတတ်ေသာပင်လယ်ေရ ှ င့်တ က၏။‐ ၂၁

သယတ်မာတိ့သည် ငိမ်းချမ်းစွာေနရက လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟငါ၏ဘရားသခင် မိန့်ေတာ်မ၏။

၅၈ ``ကျယ် ိင်သမ ကျယ်စွာတံပိးမတ်သက့ဲ သိ့ေအာ်ဟစ်၍ ငါ၏လမျိုးေတာ်အားသ

တိ့၏အြပစ်များကိေဖာ်ြပေလာ့။‐ ၂ သတိ့သည်ငါ၏တရားေတာ်ကိလိက်ေလာက်

ကျင့်သံးပါသည်ဟ၍လည်ေကာင်း၊ မှန်ကန်ရာ ကိ ပကျင့်ပါသည်ဟ၍လည်းေကာင်းေြပာ

ဆိကာ ငါ့အားေန့စဥ်ဝတ် ပကိးကွယ် က၏။ ငါ၏သွန်သင်ချက်များကိသိ ှ ိ လိ က၏။

သတိ့သည်ငါ့ကိကိးကွယ်ဝတ် ပလိ က လျက် ငါ၏ထံတွင်တရားမ တသည့်စည်း

မျဥ်းဥပေဒသများကိေတာင်းခံ က၏။ ၃ သတိ့က``အကယ်၍ထာဝရဘရားသည်

ငါတိ့ကိအဘယ်အခါ၌မ ြမင်ေတာ်မ မလ င် ငါတိ့အဘယ်ေကာင့်အစာေ ှ ာင်

ကပါေတာ့မည်နည်း။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့ ှ ိမ့်ချသည်ကိြမင်ေတာ်မမလ င် အဘယ်

ေကာင့်ငါတိ့ဒကခံ ကပါမည်နည်း'' ဟ ဆိ က၏။ ထာဝရဘရားကသတိ့အား``အြဖစ်မှန်

မှာသင်တိ့သည်အစာေ ှ ာင်လျက်ေနစဥ်၌ ပင်ကိယ်ကျိုး ှ ာလျက် မိမိတိ့ငယ်သား

များကိလည်း ှ ိပ်စက် ှ င်းဆဲ က၏။‐ ၄ သင်တိ့အစာေ ှ ာင်ြခင်းသည်သင်တိ့အား

အစဥ်အ မဲအချင်းများေစလျက်ခိက်ရန် ေဒါသြဖစ်ကာအ ကမ်းဖက်ေစ က၏။ ဤ

နည်းအားြဖင့်သင်တိ့ေတာင်းေလာက် ကသည့် ဆေတာင်းပတနာများသည် ငါ့ကိနားေညာင်း

ေစ ိင်လိမ့်မည်ဟသင်တိ့ထင်မှတ် ကပါ သေလာ။‐ ၅သင်တိ့သည်အစာေ ှ ာင်လျက်တစ်ရက်တာမ

မိမိကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချြခင်းကိငါ ှ စ်သက်သည် ဟထင်မှတ် ကသေလာ။ ဒကခံလျက်ြမက်ပင်

များသဖွယ်ဦးေခါင်းများကိကိင်း တ်၍ မိမိတိ့ထိင်ရန်ေလ ာ်ေတအဝတ် ှ င့်ြပာ ကိခင်းတတ် က၏။

ဤအ ပအမကား အစာေ ှ ာင်ြခင်းဟ သင်တိ့ေခ ဆိ ကသည့် အရာေပေလာ။ ယင်းသိ့သင်တိ့ ပမေသာ

ေန့ရက်ကိ ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးေတာ်မ သည်ဟသင်တိ့ထင်မှတ် ကပါသေလာ။ ၆

``ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးသည့်အစာေ ှ ာင်ြခင်း မှာ ှ ိပ်စက် ှ င်းဆဲမတည်းဟေသာေ ှ ာင်

ကိးကိြဖတ်၍ မတရားစိးမိးမကိဖယ် ှ ား ကာအ ှ ိပ်စက်ခံရသတိ့အားကယ် တ်ြခင်း၊‐ ၇

ဆာငတ်မွတ်သိပ်သတိ့ကိေကးေမွးြခင်း၊ ေန စရာမ ှ ိ သည့်ဆင်းရဲသားတိ့အားေနရာ

ထိင်ခင်းေပးအပ်ြခင်း၊ အဝတ်အစားချို ့တ့ဲ သတိ့အားေပးကမ်း၍သင်တိ့အမျိုးသား

များအားကညီမစရမည့်တာဝန်ကိမ ေ ှ ာင်မလဲဘဲေနြခင်းတိ့ပင်ြဖစ်ေပသည်။ ၈
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``သင်တိ့သည်ဤအတိင်း ပကျင့် ကပါမ ငါ၏ေကျးဇးေတာ်အလင်းသည်တက်သစ်စ

ေနေရာင်ြခည်သဖွယ် သင်တိ့အေပ သိ့သက် ေရာက်၍သင်တိ့အနာေရာဂါများသည်လည်း

လျင်ြမန်စွာေပျာက်ကင်းသွားလိမ့်မည်။ ေြဖာင့် မတ်ေသာအ ှ င်သည်သင်တိ့ ှ င့်ထာဝစဥ်

အတ ှ ိ ေနမည်။ အဘက်ဘက်မှေန၍ငါ ၏ဘန်းေတာ်သည် သင်တိ့အားကာကွယ် ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်။‐

၉ သင်တိ့ဆေတာင်းပတနာ ပေသာအခါ နားေညာင်းမည်။ သင်တိ့အကအညီေတာင်း

ေသာအခါငါထးမည်။ ``အကယ်၍သင်တိ့သည် ှ ိပ်စက် ှ င်းဆဲမ ကိရပ်စဲ၍မတရားစွပ်စဲွမကိေ ှ ာင် ှ ား

ပီးဆိးညစ်သည့်စကားမှန်သမ ကိဖယ် ှ ားကာ၊‐ ၁၀ ဆာငတ်မွတ်သိပ်သတိ့အားအစားအစာ

ေကးေမွးလျက် ချို ့တ့ဲသတိ့၏လိအင်ဆ ကိြဖည့် ကမည်ဆိပါမ သင်၏အလင်းသည်

သင်၏ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ ေမှာင်မိက်ကိလင်းလိမ့် မည်။ သင်၏ညသည်မွန်းတည့်အလင်းေရာင်

အြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲ၍သွားလိမ့်မည်။‐ ၁၁ ငါသည်လည်းသင်တိ့ကိထာဝစဥ်လမ်းြပ ပိ့ေဆာင်ကာ

ေနပြပင်းလျက်ေြခာက်ေသွ့ရာ ေဒသ၌ေကာင်းြမတ်သည့်အစားအစာ များအားြဖင့်ေရာင့်ရဲေစမည်။

သင်တိ့အား ကျန်းမာသန်စွမ်းေစမည်။ သင်တိ့သည်ေရ အလံအေလာက်ရ ှ ိ သည့်ဥယျာဥ်က့ဲသိ့

လည်းေကာင်း၊ အဘယ်အခါ၌မ မခန်း မေြခာက်သည့်စမ်းေချာင်းက့ဲသိ့လည်းေကာင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။‐

၁၂ သင်တိ့အမျိုးသားများသည်လည်း ကာြမင့် စွာယိယွင်းပျက်စီးေနခ့ဲသည့်အေဆာက်အဦ

များကိအတ်ြမစ်ေဟာင်းများအေပ တွင်ြပန် လည်တည်ေဆာက်ရကလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်

ပိပျက်လျက် ှ ိ သည့် မိ ့ ိ းများကိ ပြပင် လျက်၊ ယိယွင်းပျက်စီးေနေသာအေဆာက်

အဦများ ှ င့် လမ်းများကိြပန်လည်တည် ေဆာက်သများဟေခ ေဝ သမတ်ြခင်း

ကိခံရ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားက``အကယ်၍သင်တိ့သည်

ဥပသ်ေန့ကိသန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ေန့အ ြဖစ်ထား ှ ိ လျက်၊ ထိေန့၌ကိယ်ကျိုး ှ ာလပ်

ငန်းများကိေ ှ ာင် ှ ား ကမည်ဆိလ င်လည်း ေကာင်း၊ အကယ်၍သင်တိ့သည်မိမိ ှ စ်သက်

ေသာခရီးသွားြခင်း၊ ှ စ်သက်ေသာအလပ် လပ်ြခင်း၊ သိ့မဟတ်အကျိုးမ ှ ိ ေသာစကား

များကိေြပာဆိြခင်းတိ့ကိေ ှ ာင် ကဥ်၍၊ ငါ၏ ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းသည့်ေန့ေတာ်ကိ ှ စ်သက်

လျက် တန်ဖိးထားကာ ိ ေသေလးစား က မည်ဆိလ င်လည်းေကာင်း၊‐ ၁၄

ငါ့အားဝတ် ပကိးကွယ်မမှရ ှ ိ အပ်ေသာ စိတသခကိခံစားရ ကလိမ့်မည်။ ငါသည်

သင်တိ့အားကမာတစ်ဝှမ်းလံးတွင်ဂဏ်အသ ေရ ှ ိ ေစမည်။ သင်တိ့သည်လည်းမိမိတိ့ဘိး

ေဘးယာကပ်အားေပးအပ်ခ့ဲသည့်ြပည်ေတာ် တွင်ေပျာ်ေမွ ့စွာေနရ ကလိမ့်မည်။ ဤကား

ငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၅၉ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားမကယ် ိင် ေလာက်ေအာင်အားအင်ချည့်နဲ့ေတာ်မသည်

မဟတ်။ကမေတာ်မပါဟသင်တိ့ဟစ်ေအာ် ေတာင်းေလ ာက်သံကိမ ကား ိင်ေလာက်ေအာင်

နားမေလး။‐ ၂ ကိယ်ေတာ် ကားေတာ်မမြခင်းမှာသင်တိ့ အြပစ်များေ ကာင့်ြဖစ်သည်။

သင်တိ့အား ကိယ်ေတာ် ှ င့်ကင်းကွာေစသည့်အရာမှာ လည်းသင်တိ့အြပစ်များပင်ြဖစ်၏။‐

၃ သင်တိ့သည်လိမ်လည်ေကာက်ကျစ်စွာေြပာ ဆိမ၊ သင်တိ့၏လက်များ ှ င့်လက်ေချာင်း

များသည် ေသွးများေပကျံမ၊ လသတ်မ တိ့အတွက်အြပစ် ှ ိ  က၏။ ၄

သင်တိ့သည်တရား ံ းေတာ်သိ့သွားေသာ် လည်း တရားမ တမမ ှ ိ ၊ တရားသည့် ဘက်၌မေန က။

မိမိတိ့အမ ိင်ရန် အတွက်မသားစကားေြပာဆိလျက် အေကာင်းမ့ဲြငင်းခံတတ် က၏။

၅ သင်တိ့၏ဆိး ွားေသာအ ကံစည်များသည် ေ မဆိးဥများက့ဲသိ့ေပါက်ပွားေစ၏။

တစ် ခကိဖျက်ဆီးလိက်လ င် ေ မဆိးတစ်ေကာင် ေပါက်လာတတ်ပါသည်တကား။

သင်တိ့၏ အ ကံအစည်များသည်သင်တိ့ကိအကျိုး ေပးလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၆

ယင်းတိ့သည်ပင့်ကေြမးြဖင့်ယက်လပ်ေသာ အထည်က့ဲသိ့ အချည်း ှ ီးသာလ င်ြဖစ် က

၏။ မိမိတိ့ယက်လပ်ေသာအရာသည် လံ ခံ မကိမေပး ိင်၊ ဆိးညစ်၍အ ကမ်းဖက်

ေသာအမတိ့ ပလပ် က၏။‐ ၇ သင်တိ့သည်မေကာင်းမတစ်ခခကိထာဝ စဥ် ကံစည်လျက်

အြပစ်ကိမဆိင်းမတွ ပကျင့်တတ် က၏။ အြပစ်မ ှ ိ ေသာသ ကိသတ်ရန်ပင်လ င်လက်မေ ှ း က။

သင် တိ့ေရာက်ေလရာအရပ်တိင်း၌ဆံးပါး ပျက်စီးမသာလ င်ကျန် ှ ိ ခ့ဲတတ်၏။‐ ၈

သင်တိ့ေရာက် ှ ိ ေနချိန်၌လည်းအဘယ်သ မ အသက်စည်းစိမ်လံ ခံမမ ှ ိ။ သင်တိ့

ပေသာအမမှန်သမ သည်မတရား ေသာအမများြဖစ်၏။ သင်တိ့သည်လမ်း

ေကာက်ကိလိက်တတ် က၏။ ထိလမ်းကိ လိက်ေသာသတိင်းအဘယ်အခါ၌မ

ေဘးမ့ဲလံ ခံမ ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။ ၉ လတိ့က``ဘရားသခင်သည်ငါတိ့အား

မတရား ပသတိ့လက်မှအဘယ်ေကာင့် ကယ်ေတာ်မမေ ကာင်းကိလည်းငါတိ့သိ ရ ပီ။

ငါတိ့သည်မိမိေလာက်သွားရန်လမ်း ခရီးအတွက် အလင်းေရာင်ကိေမ ာ်လင့်ေတာင့်

တ ကေသာ်လည်းေမှာင်မိက်အရိပ်ကိသာ လ င်ရ ှ ိ  က၏။‐ ၁၀ ငါတိ့သည်မျက်မြမင်များက့ဲသိ့လက် ှ င့်

စမ်း၍သွားလာရ က၏။ မွန်းတည့်ချိန်၌ပင် ငါတိ့သည်ညဥ့်အခါမှာက့ဲသိ့ သန်စွမ်းသ

တိ့၏အလယ်၌ ေမှာင်မိက်ရာမရဏာ ိင်ငံ သိ့ေရာက် ှ ိ ေနဘိသက့ဲသိ့ေြခေချာ်၍ လဲကျ က၏။‐

၁၁ ငါတိ့သည်ေကာက်လန့်တန်လပ်လျက်စိတ် ေသာကေရာက်ရ က၏။ မိမိတိ့ကိမတရား

ပသများလက်မှကယ်ေတာ်မရန် ဘရားသခင်အားတမ်းတ ကပါေသာ်လည်း အလွန်

ေဝးကွာေနလျက်အချည်း ှ ီးပင်ြဖစ်ပါ၏။ ၁၂ ``အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကန်

ေတာ်မျိုးတိ့ြပစ်မှားသည့်အြပစ်များသည် များလှပါ၏။ ထိအြပစ်များကကန်ေတာ်

မျိုးတိ့အားစဲွချက်တင်သည်ြဖစ်၍ကန်ေတာ် မျိုးတိ့သည်မိမိတိ့၏အြပစ်များကိေကာင်း

စွာသိရ ကပါ၏။‐ ၁၃ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိပန်ကန် ကပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိပစ်ပယ်ကာေနာက် ေတာ်သိ့လိက်ရန်ြငင်းဆန်ခ့ဲ ကပါ၏။ ကန်

ေတာ်မျိုးတိ့သည်သတစ်ပါးတိ့အား ှ ိပ်စက် ှ င်းဆဲ၍ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိလည်းပန်ကန် က

ပါ ပီ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏အ ကံအစည် များသည်မမမှန်ပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏

စကားများသည်လည်းမသားြဖစ်ပါ၏။‐ ၁၄ တရားမ တမသည်အေဝးသိ့အ ှ င်ခံရ လျက်

အမှန်တရားသည်လည်းအနီးသိ့မချဥ်း ကပ် ိင်ပါ။ တရားစီရင်ရာဌာနများ၌အမှန် တရားမ ှ ိ ၊

သစာတရားသည်ရပ်တည်၍မ ေန ိင်။‐ ၁၅ ထိအရပ်တွင် ိ းသားေြဖာင့်မှန်သနည်းပါး

လှသည်ြဖစ်၍ မေကာင်းမကိေ ှ ာင် ကဥ်သ သည်သ းဟပင်အထင်ခံရတတ်ပါ၏။''

ဤအြဖစ်သနစ်ကိြမင်ေတာ်မသြဖင့် ထာဝရဘရားသည်တရားမ တြခင်း

ကင်းမ့ဲမကိ ှ စ်သက်ေတာ်မမ။‐ ၁၆ အ ှ ိပ်အစက်ခံရသတိ့အားကယ်မမည့်သ

မ ှ ိ သည်ကိလည်းြမင်ေတာ်မ၍အ့ံ သေတာ် မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားလက်

ေတာ်ြဖင့်ကယ်ေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မြခင်းအားြဖင့်ေအာင်ပဲွခံေတာ်မ

လိမ့်မည်။‐ ၁၇ ကိယ်ေတာ်သည်တရားမ တမတည်းဟေသာ သံချပ်အကျကိဝတ်ဆင်လျက်

ကယ်တင်ေတာ်မ ြခင်းတည်းဟေသာသံခေမာက်လံးကိေဆာင်း ေတာ်မလိမ့်မည်။

ြပင်းြပေသာေမတာေတာ်တည်း ဟေသာဝတ်လံကိလည်းေကာင်း လတိ့ခံ က

သည့်မတရားမများအတွက်လက်စားေချ ေတာ်မြခင်းတည်းဟေသာအဝတ်ကိလည်း ေကာင်း

ဝတ်ဆင်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၈ မိမိတိ့အြပစ်အေလျာက်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ လိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ရန်သများသည် အမျက်ေတာ်ကိခံရ၍ အကျိုးအြပစ်ကိ ေပးဆပ်ရမည်။

ရပ်ေဝးတွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ ကသများပင်လ င် ထိအြပစ်ဒဏ် ှ င့် ကင်းလွတ် ကလိမ့်မည်မဟတ်။‐

၁၉ အေ ှ ့မျက် ှ ာမှသည်အေနာက်မျက် ှ ာသိ့ တိင်ေအာင် လအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏

နာမေတာ် ှ င့်ဘန်းတန်ခိးေတာ်တိ့ကိေ ကာက် ွံ ့ေလးစား ကလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်အ ှ ိန်

ြပင်းသည့်ေချာင်းေရက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ အဟန် ကီးသည့်ေလက့ဲသိ့လည်းေကာင်း ကလာ

ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၀ထာဝရဘရားကမိမိ၏လမျိုးေတာ် အား``ငါသည်အြပစ်များမှေနာင်တရသ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အား ကယ်တင်ရန်ဇိအန် မိ ့သိ့ ကလာေတာ်မ မည်။‐ ၂၁

သင်တိ့ ှ င့်ပဋိညာဥ် ပမည်။ ငါသည်သင်တိ့ အားငါ၏ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် သဝါဒများကိ ေပးအပ်ခ့ဲေလ ပီ။

ယင်းတိ့ကိယခမှစ၍ သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏သားေြမးများသည် ကာလအစဥ်အဆက်လိက်နာေစာင့်ထိန်း

ရကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၆၀
အိ ေယ  ှ လင် မိ၊့ ိးထ၍ေနက့ဲသိ့ထွန်းေတာက်ေလာ့။ သင်၏အလင်းေပ ထွန်းလာ ပီ။

ထာဝရဘရား၏ဘန်းအသေရေတာ်သည် သင့်အေပ ၌ထွန်းလင်းလျက်ေန၏။ ၂

အြခားအမျိုးသားတိ့ ှ င့်ကမာေပ တွင်အေမှာင် လမ်းလျက်ေနမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊

သင်၏အေပ ၌မထာဝရဘရား၏အလင်းေတာ် ထွန်းေတာက်လျက်ေနလိမ့်မည်။

မျက် ှ ာေတာ်မှဘန်းအသေရေရာင်ြခည်ေတာ်သည် သင့်အေပ သိ့သက်ေရာက်၍

တည်ေနေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃ လမျိုးတကာတိ့သည်သင်၏ အလင်း ှ ိ ရာသိ့လည်းေကာင်း၊

ှ င်ဘရင်တိ့သည်သင်၏တက်သစ်စ ေနအ ဏ်ေရာင်ြခည်သိ့လည်းေကာင်း

လာေရာက် ကလိမ့်မည်။ ၄ သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အဘယ်သိ့ြဖစ်ပျက်လျက်

ှ ိ သည်ကိ ကည့် ေလာ့။သင်၏အမျိုးသားများသည်မိမိတိ့ြပည်သိ့ ြပန်လာရန်စ ံ းလျက် ှ ိ  က၏။

သင်၏သားတိ့သည်ရပ်ေဝးမှြပန်လာ က လိမ့်မည်။ သင်၏သမီးများအားေပွ ့ချီလျက်လာ က

လိမ့်မည်။ ၅ သင်သည်ဤအမအရာကိြမင်၍ င်လန်း ဝမ်းေြမာက်ရလိမ့်မည်။

စိတ် ှ လံးထိခိက်တန်လပ်လာလိမ့်မည်။ လမျိုးတကာတိ့သည်မိမိတိ့၏စည်းစိမ် ချမ်းသာများကိ

သင်၏ထံသိ့ယေဆာင်လာ ကလိမ့်မည်။ သတိ့၏ပစည်းဥစာများသည်ပင်လယ်ရပ်ြခား မှ

ေရာက် ှ ိ လာလိမ့်မည်။ ၆ ဝန်တင်ကလားအပ်တပ် ကီးများသည်

မိဒျန်ြပည် ှ င့်ဧဖာြပည်မှေရာက် ှ ိ လာ၍ သင်၏ေဒသကိလမ်းမိးလိမ့်မည်။

ေ ှ ဘြပည်မှေ  ှ င့်နံ့သာေပါင်းကိယေဆာင် လာ ကလိမ့်မည်။ လတိ့သည်ဘရားသခင် ပေတာ်မေသာ

အမေတာ်အေကာင်းသတင်းေကာင်းကိ ချီးမွမ်း ကလိမ့်မည်။ ၇ ေကဒါြပည် ှ င့်နဗာယတ်ြပည်တိ့မှသိး ှ ိ

သမ ကိ ယဇ်ေကာင်များအြဖစ်ြဖင့်သင်၏ထံသိ့ ယေဆာင်လာ ပီးလ င်၊
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ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေစရန် ယဇ်ပလင်ေပ တွင်တင်လပေဇာ် ကလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏ဗိမာန်ေတာ်ကိ အဘယ်အခါ ှ င့်မ မတေအာင်ဘန်း

အသေရထွန်းေတာက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၈ မိးတိမ်များက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊အိပ်တန်းြပန်

ချိုးငှက်များက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ေရမျက် ှ ာြပင်ကိလ ပ်၍လာေနေသာသေဘာများ

ကားအဘယ်သေဘာများနည်း။ ၉ ထိသေဘာတိ့သည်ရပ်ေဝးမှ ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်အား

မိမိတိ့ြပည်သိ့တင်ေဆာင်လာသည့် သေဘာများြဖစ်၏။ ယင်းတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

သန့် ှ င်းေသာဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိချီးေြမာက်ရန်၊ ေ  ှ င့်ေငွများကိယေဆာင်

လာ ကြခင်းြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်ကိ ချီးေြမာက်ေစေတာ်မ ပီ။ ၁၀

ထာဝရဘရားကေယ  ှ လင် မိ ့အား ``လမျိုးြခားတိ့သည်သင်၏ မိ ့ ိ းများကိ

ြပန်လည်တည်ေဆာက် ကလိမ့်မည်။ သတိ့၏ဘရင်များသည်လည်းသင်တိ့၏ အေစကိခံ ကလိမ့်မည်။

ငါသည်အမျက်ထွက်သြဖင့်သင်တိ့အား အြပစ်ဒဏ်ခတ်ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်ယခအခါသင်တိ့အားမျက် ှ ာ

သာေပး၍ က ဏာြပေတာ်မမည်။ ၁၁ လမျိုးတကာတိ့၏ဘရင်များသည်

မိမိတိ့ပစည်းများကိယေဆာင်လာ ိင်ရန်၊ သင်သည်မိမိ၏တံခါးကိေန့ေရာညဥ့်ပါ

ဖွင့်၍ထားရလိမ့်မည်။ ၁၂ သိ့ရာတွင်သင်၏အေစကိမခံသည့် လမျိုးတိ့မကား၊လံးဝသတ်သင်ဖျက်ဆီး

ြခင်းကိ ခံရ ကလိမ့်မည်။ ၁၃ ``အိ ေယ  ှ လင် မိ၊့ သင့်ကိြပန်လည်တည်ေဆာက်၍

ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်ကိလှပတင့်တယ်ေစရန် ှ င့်၊ ငါေြခချရာေနရာကိဘန်းအသေရ

ထွန်းေတာက်ေစရန် သတိ့သည်ေလဗ န်ေတာမှလက်ေ ွးစင် ထင်း းသား၊

တေဒရသား ှ င့်တာ ရသားတိ့ကိ သင့်ထံယေဆာင်လာ ကလိမ့်မည်။ ၁၄

သင်တိ့ကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲသတိ့၏ သားေြမးများသည်သင့်ထံလာေရာက်၍ ဦး တ်

အေလး ပ ကလိမ့်မည်။ အခါတစ်ပါးကသင့်အားမထီမ့ဲြမင် ပသအေပါင်းတိ့သည်သင်၏ေြခရင်း၌

ပျပ်ဝပ် ှ ိ ခိး ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်သင့်အား`ထာဝရဘရား၏ မိ ့ေတာ်'

ဟ၍လည်းေကာင်း၊ `ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့် မိ ့ေတာ်ဇိအန်'

ဟ၍လည်းေကာင်းေခ ေဝ သမတ် ကလိမ့် မည်။ ၁၅ ``သင်သည်လသဆိတ် ငိမ်လျက်စွန့်ပစ်မန်းတီး

ြခင်းကိ ခံရေသာ မိ ့ြဖစ်ေတာ့မည်မဟတ်။ ငါသည်သင့်ကိခမ်းနား ကီးကျယ်လှပေစ၍

ကာလအစဥ်အဆက် င်လန်းချမ်းေြမ့ဖွယ်ေကာင်းသည့် မိ ့ြဖစ်ေစမည်။ ၁၆

မိခင်သည်သားငယ်ကိ ိ ့ချိုတိက်ေကးသက့ဲသိ၊့ လမျိုးတကာတိ့၏ဘရင်များသည်

သင့်ကိ ကည့်  ပစ ကလိမ့်မည်။ ငါထာဝရဘရားသည်သင့်ကိကယ်တင်ေတာ် မ ပီ

ြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏အန တန်ခိး ှ င် ဘရားသခင်သည်

သင့်အားကန်ဘဝမှလွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မ ပီ ြဖစ်ေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ သင်သည်သိ ှ ိ ရလိမ့်မည်။

၁၇ ``ငါသည်သင့်အားေ ကးဝါအစားေ ၊ သံအစားေငွ ှ င့်သစ်သားအစားေ ကးဝါ ကိ ေပးေတာ်မမည်။

သင်သည်ေကျာက်အစားသံကိရ ှ ိ လိမ့်မည်။ သင်တိ့ကိအပ်ချုပ်သတိ့အားတရားမ တ

ငိမ်းချမ်းစွာအပ်စိးေစမည်။ ၁၈ အကမ်းဖက်မအသံဗလံများေပ ထွက် ရေတာ့မည်မဟတ်။

သင်၏ြပည်သည်လည်းေနာက်တစ်ဖန်လယက် ဖျက်ဆီးြခင်းကိခံရလိမ့်မည်မဟတ်။

ငါသည် မိ ့ ိ းသဖွယ်သင့်ကိကာကွယ်ေစာင့် ေ ှ ာက်မည်။ သင်သည်လည်းမိမိကိကယ်တင်သည့်အတွက်

ငါ့ကိချီးမွမ်းလိမ့်မည်။ ၁၉ ``ေန့အခါေနသည်လည်းေကာင်း၊ ညဥ့်အခါလသည်လည်းေကာင်း၊

သင်၏အလင်းြဖစ်ေတာ့မည်မဟတ်။ ငါထာဝရဘရားသည်သာလ င်သင်၏

အတွက် ထာဝစဥ်အလင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ ငါ၏ဘန်းအသေရေရာင်ြခည်ေတာ်သည်

သင့်အေပ ၌ထွန်းလင်းလိမ့်မည်။ ၂၀ ငါထာဝရဘရားသည်သင်၏အတွက်ေနလတိ့ထက်

ပိမိတည်တ့ံသည့်ထာဝစဥ်အလင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိ့ေ ကာင့်သင်ဝမ်းနည်းပေဆွးရာေန့ရက်များသည်

ကန်ဆံး၍သွားလိမ့်မည်။ ၂၁ သင်၏လအေပါင်းတိ့သည်မှန်ရာကိ ပကျင့် ကလျက်၊

ြပည်ေတာ်ကိအစဥ်အ မဲပိင်ဆိင်ရ ကလိမ့်မည်။ လအေပါင်းတိ့ေ ှ ့တွင်ငါ၏ဘန်းေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစရန်၊

ငါသည်သတိ့ကိ ပစပျိုးေထာင်ခ့ဲ ပီ။ ၂၂ သင်၏အနည်းဆံးအည့ံဆံးေသာသပင်လ င်၊

ေထာင်ချီလျက်များြပားလာ ပီး တန်ခိး ကီးမားသည့်လမျိုးသဖွယ် ကီးြမတ်၍

လာလိမ့်မည်။ အချိန်ကျလ င်ငါသည်ဤအတိင်းလျင်ြမန်စွာ ြဖစ်ပျက်ေစေတာ်မမည်။

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မပါသည် တကား။''

၆၁
ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိတန်ခိး ှ င့်ြပည့်ဝေစေတာ်မ ပီ။

ဆင်းရဲသတိ့အတွက်သတင်းေကာင်းကိ ယေဆာင်ကာ၊စိတ် ှ လံးေ ကကဲွသတိ့၏အနာ

ေရာဂါကိေပျာက်ကင်းေစ၍၊ ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံရသများ ှ င့်အချုပ်အေ ှ ာင်ခံရ

သတိ့အားလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိေ ကညာရန်၊ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိေ ွးချယ်ေစလတ်ေတာ်

မေလ ပီ။ ၂ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား ကယ်တင်ေတာ်မ၍

ရန်သတိ့အား ဖိခွင်းေတာ်မသည့်အချိန် ကျေရာက် ပီြဖစ်ေ ကာင်းေ ကညာရန်ငါ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မ ပီ။ ဝမ်းနည်းပေဆွးသအေပါင်းတိ့အား ှ စ်သိမ့်မေပးရန်၊

၃ ဇိအန် မိ ့တွင်ပေဆွးဝမ်းနည်းေနသတိ့အား ပေဆွးြခင်းအစား

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိလည်းေကာင်း၊ ဝမ်းနည်းြခင်းအစားေထာမနာသီချင်း ကိလည်းေကာင်း

ေပးရန်ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားေစလတ်ေတာ်မ ပီ။ သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ

ထင် ှ ားေစရန် ကိယ်ေတာ်တိင်စိက်ေတာ်မေသာေြဖာင့်မတ်ြခင်း တည်းဟေသာ

ဝက်သစ်ချပင်များသဖွယ်စိေြပဖံွ ့ ဖိး ကလိမ့်မည်။ ၄ သတိ့သည်ကာလ ကာြမင့်စွာ

ပျက်စီးယိယွင်းေနခ့ဲေသာ မိ ့များကိ ြပန်လည်တည်ေဆာက်၍အသစ် ပြပင်

ကလိမ့်မည်။ ၅ အိ ငါ၏လများတိ၊့ လမျိုးြခားတိ့သည်သင်တိ့ကိ

အေစခံ ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့၏လယ်ယာများကိထွန်ယက်ကာသင်တိ့

စပျစ်ဥယျာဥ်များကိ ပစ ကလိမ့်မည်။ ၆ သင်တိ့မကား၊ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပေရာ ဟိတ်များ၊

ဘရားသခင်၏ဘန်းေတာ် ကီးများဟ နာမည်တွင်လျက်၊ လမျိုးတကာတိ့၏စည်းစိမ်ချမ်းသာများကိ

ခံစားကာ၊ ယင်းသိ့ခံစားရသည့်အတွက်ဂဏ်ယ ဝါ ကား ကလိမ့်မည်။

၇ သင်တိ့၏အ ှ က်ကဲွအကျိုးနည်းမများသည် ဆံးခန်းတိင်ေရာက်ေလ ပီ။

သင်တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ပိင်ြပည်တွင်ေနထိင်ရလျက်၊သင်တိ့၏ပစည်းဥစာများသည်လည်း ှ စ်ဆ

တိး၍လာလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်ထာဝစဥ်ဝမ်းေြမာက်ေပျာ် င် ရ ကလိမ့်မည်။ ၈ထာဝရဘရားက

``ငါသည်တရားမ တမကိ ှ စ်သက်ြမတ် ိး၍ လယက်မ ှ င့် ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲမကိမန်း၏။

ငါ၏လမျိုးေတာ်အားသစာ ှ ိ စွာ ဆလာဘ်များကိေပးအပ်မည်။

သတိ့ ှ င့်လည်းထာဝရပဋိညာဥ်ကိငါ ပမည်။ ၉ သတိ့သည်လမျိုးတကာတိ့တွင်ထင်ေပ

ေကျာ် ကား ကလိမ့်မည်။ သတိ့ကားငါ၏ေကာင်းချီးမဂလာကိ ခံစားရ ကသများြဖစ်ေ ကာင်း

သတိ့ကိြမင်သအေပါင်းတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀

ေယ  ှ လင် မိ ့သည်ထာဝရဘရား ပ ေတာ်မေသာ အမေတာ်အတွက် င်လန်းဝမ်းေြမာက်ရလိမ့်မည်။

သသည်မဂလာေဆာင်ပဲွအတွက်ဝတ်စား တန်ဆာဆင်ထားသည့်သတိ့သမီး ှ င့်တ၏။

ဘရားသခင်သည်သ့ကိကယ်တင်ြခင်း ှ င့် ေအာင်ြမင်ြခင်း တိ့ြဖင့်တန်ဆာဆင်ေပးေတာ်မပါ၏။ ၁၁

မျိုးေစ့များသည်အေ ှ ာက်ထိး၍အပင် ေပါက်သက့ဲသိ၊့ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည်

မိမိ၏လမျိုးေတာ်အားအမှန်ပင် ကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ လမျိုးတကာတိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ်ကိ

ေထာမနာ ပကလိမ့်မည်။

၆၂
ငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိအားေပးစကား ဖွင့်ဟေြပာဆိမည်။

ထိ မိ ့သည်ကယ်တင်ြခင်းကိခံရ၍သ၏ ေအာင်ြမင်ြခင်းသည်

မီး းတိင်သဖွယ်ထွန်းေတာက်၍ မလာမချင်း၊ငါသည်ဇိအန် မိ ့အတွက်

ဆိတ်ဆိတ်ေနလိမ့်မည်မဟတ်။ ၂ အိ ေယ  ှ လင် မိ၊့လမျိုးတကာတိ့သည်

သင်၏ေအာင်ြမင်ြခင်းကိေတွ့ြမင် ရ ကလိမ့်မည်။ ဘရင်အေပါင်းတိ့သည်လည်းသင်၏ဘန်း

အသေရကိ ေတွ့ြမင်ရ ကလိမ့်မည်။ သင်သည်ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်

ေပးေတာ်မသည့်နာမည်သစ်ကိရ ှ ိ လိမ့်မည်။ ၃ သင်သည်ထာဝရဘရားအတွက်

အလွန်လှပတင့်တယ်ေသာဦးရစ်သရဖသဖွယ် ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၄ ``စွန့်ပစ်ြခင်းကိခံရသ''

ဟနာမည်တွင် ေတာ့မည်မဟတ်။ သင်၏ြပည်သည်လည်း``အပယ်ခံဇနီး''

ဟေသာနာမည်ကိခံယရေတာ့မည်မဟတ်။ သင်၏နာမည်သစ်မှာ``ဘရားသခင် ှ စ်သက်

ြမတ် ိးသ'' ဟ၍ြဖစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ြပည်သည်လည်း``ေပျာ် င်စွာထိမ်းြမား

ထားသ'' ဟနာမည်တွင်လိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရဘရားသည်

သင့်ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မသြဖင့်၊ ခင်ပွန်းြဖစ်သသည်မိမိဇနီးကိြမတ် ိး သက့ဲသိ၊့

သင်၏ြပည်ကိလည်းြမတ် ိးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၅ ထာဝရဘရားသည်သင့်ကိမဂလာေဆာင်

သတိ့သမီးသဖွယ်သိမ်းပိက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ မဂလာေဆာင်သတိ့သမီးကိသတိ့သားသည်

ှ စ်သက်သက့ဲသိ၊့ ဘရားသခင်သည်သင့်ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ လိမ့်မည်။ ၆ အိ

ေယ  ှ လင် မိ၊့ငါသည်သင်၏ မိ ့ ိ းများ ေပ တွင် အေစာင့်တပ်သားများကိချထား၏။

သတိ့သည်ေန့ေရာညဥ့်ပါအခါခပ်သိမ်း ဆိတ်ဆိတ်ေနရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။

သတိ့သည်ထာဝရဘရားအား မိမိ၏ကတိေတာ်များကိေအာက်ေမ့ သတိရေအာင် ပရ ကမည်။

အဘယ်အခါ၌မ မေမ့ေလျာ့ေစရန် သတိေပးရ ကမည်။ ၇ ကိယ်ေတာ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိြပန်လည်

ထေထာင်ကာ၊ကမာတစ်ဝှမ်းလံးကချီးမွမ်းေထာမနာ ပရာ မိ ့အြဖစ်သိ့ေရာက်ေစေတာ်မမမီတိင်ေအာင်၊

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားအ ငိမ်ေနေစ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ၈

ထာဝရဘရားသည်တန်ခိး ကီးေသာလက်ယာ လက်ေတာ် ှ င့်ကျိန်ဆိေတာ်မသည်။

``သင်၏ေကာက်ပဲသီး ှ ံ များသည်ရန်သတိ့အတွက် ရိကာြဖစ်ရေတာ့မည်မဟတ်။

လမျိုးြခားတိ့သည်လည်းသင် ကိးစား၍ လပ်ေဆာင်ခ့ဲေသာစပျစ်ရည်ကိေသာက်ရ က
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ေတာ့မည်မဟတ်။ ၉ သိ့ရာတွင်အသီးအ ှ ံ များကိစိက်ပျိုး ရိတ်သိမ်း သသင်တိ့သာလ င်၊

ယင်းတိ့ကိစားသံး ကလျက်၊ထာဝရဘရား အား ေထာမနာ ပရ ကလိမ့်မည်။

စပျစ်သီးများကိ ပစဆွတ်ခးသသင်တိ့ သာလ င် ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်တန်တိင်းအတွင်း၌

စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်ရ ကလိမ့်မည်။'' ၁၀ ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ၊့ မိ ့တွင်းမှ

ထွက် ကေလာ့။ ြပည်ေတာ်ြပန်သင်တိ့၏အမျိုးသားများ အတွက် လမ်းကိေဖာက်လပ် ကေလာ့။

လမ်းမ ကီးကိြပင်ဆင် ကေလာ့။ ေကျာက်ခဲတိ့ကိဖယ် ှ ားပစ် ကေလာ့။

တိင်းသြပည်သားများသိေစရန်အချက်ြပ အလံများတင် ကေလာ့။ ၁၁

``သင်တိ့၏ကယ်တင် ှ င်ထာဝရဘရား သည် မိမိကယ်တင်ေတာ်မခ့ဲသည့်လတိ့ကိ

ေခ ေဆာင်ကာ ကလာေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟ ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့အားေြပာြပ ကရန်၊

ကမာသကမာသားအေပါင်းတိ့အားထာဝရ ဘရား ေကညာလျက်ေနေတာ်မပါ၏။

၁၂ သင်တိ့သည်``ထာဝရဘရား၏သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်သည့် လမျိုးေတာ်၊''

``ထာဝရဘရားကယ်တင်ေတာ်မခ့ဲသည့် လမျိုးေတာ်'' ဟ ေခ ေဝ သမတ်ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။

ေယ  ှ လင် မိ ့သည်လည်း``ဘရားသခင် ချစ်ြမတ် ိးသည့် မိ'့' ``ဘရားသခင်စွန့်ပစ်ေတာ်မမသည့် မိ'့'

ဟ ေခ ေဝ သမတ်ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။

၆၃
ဧဒံြပည်၊ ေဗာဇရ မိ ့မှလာေသာသကား အဘယ်သနည်း။ လှပတင့်တယ်စွာနီြမန်း

ေသာအဝတ်ကိဝတ်ဆင်ထားလျက်ခွန်အား စွမ်းရည်အြပည့်အဝ ှ င့်ချီတက်လာသ

ကားအဘယ်သနည်း။ ထိသသည်မိမိ၏ေအာင်ပဲွကိေ ကညာ ရန် ကလာသည့်အ ှ င်၊

ကယ်တင်ပိင်ေသာ တန်ခိးေတာ်အ ှ င်ထာဝရဘရားေပ တည်း။ ၂

ထိအ ှ င်၏အဝတ်များသည်စပျစ်သီး နယ်သ၏အဝတ်များက့ဲသိ့အဘယ် ေကာင့်နီြမန်း၍ေနပါသနည်း။

၃ ထာဝရဘရားက``ငါသည်လမျိုးတကာ တိ့ကိစပျစ်သီးများသဖွယ်နင်းနယ်ခ့ဲ

ေလ ပီ။ အဘယ်သမ ငါ့အားကညီရန် မလာမေရာက် က။ ငါသည်အမျက်ထွက်

သြဖင့်သတိ့အားနင်းနယ်ရာတွင်ငါ၏ အဝတ်များသည်သတိ့၏ေသွးများြဖင့် စွန်း၍သွားေပသည်။‐ ၄

ငါသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အားကယ်တင် ရန်အချိန်ကျ ပီ။ သတိ့၏ရန်သများအား

အြပစ်ဒဏ်ခတ်ရန်အချိန်ေရာက် ပီဟဆံး ြဖတ်လိက်၏။‐ ၅ ငါ့အားကညီမည့်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ မ

ှ ိ သည်ကိေတွ ့ရေသာအခါ ငါအ့ံ သမိ၏။ သိ့ရာတွင်ငါ၏အမျက်ေဒါသကငါ့အား စွမ်းအားကိေပးသြဖင့်

ငါကိယ်တိင်ေအာင်ပဲွ ကိအရယခ့ဲပါ၏။‐ ၆ ငါသည်မိမိ၏အမျက်ေဒါသအေလျာက်

လမျိုးတကာတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းေချမန်းခ့ဲ၏။ သတိ့၏ေသွးကိေြမေပ သိ့သွန်းေလာင်း ခ့ဲ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၇ ငါသည်ထာဝရဘရား၏ပျက်ကွက်ြခင်း မ ှ ိ ေသာ ေမတာေတာ်အေကာင်းကိေဖာ်ြပမည်။

ငါတိ့အဖိ့ ပေတာ်မခ့ဲေသာအမေတာ် အေပါင်း အတွက်ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာ ပမည်။

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏ေမတာက ဏာေတာ်ကိေထာက်၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားေကာင်းချီး

မဂလာ ကယ်ဝစွာချေပးေတာ်မ ပီ။ ၈ ထာဝရဘရားက``သတိ့သည်ငါ၏လမျိုး

ေတာ်ြဖစ်၍ငါ့အားလိမ်လည်လှည့်စား ကလိမ့် မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိေနာက်ကိယ်

ေတာ်သည်သတိ့ခံစားရသည့်ဒကဆင်းရဲ အေပါင်းမှကယ်တင်ေတာ်မ၏။‐ ၉

သတိ့ကိကယ်တင်သမှာေကာင်းကင်တမန် မဟတ်။ ထာဝရဘရားကိယ်တိင်ြဖစ်ေတာ် မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ေမတာက ဏာေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်းသတိ့အားကယ်တင်ေတာ်

မ၏။ အတိတ်ကာလ၌ကိယ်ေတာ်သည်သ တိ့အားအစဥ်အ မဲ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်

ေတာ်မခ့ဲေသာ်လည်း၊‐ ၁၀ သတိ့သည်ပန်ကန်ကာကိယ်ေတာ်အားဝမ်း နည်းေစ က၏။

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရား သည်သတိ့ကိရန်ဘက် ပကာတိက်ခိက် ေတာ်မသတည်း။ ၁၁

ထိအခါသတိ့သည်အတိတ်ကာလ၊ ထာဝရ ဘရား၏အေစခံေမာေ ှ ၏ေခတ်ကိေအာက်ေမ့

သတိရ ကလျက်``မိမိလမျိုးေတာ်၏ေခါင်း ေဆာင်များကိပင်လယ်မှကယ်ေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရားသည်အဘယ်မှာနည်း။ ေမာေ ှ အားထးကဲသည့်တန်ခိးကိ ေပးေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရားကားအဘယ်မှာနည်း။‐ ၁၂ ေမာေ ှ အားြဖင့်တန်ခိးေတာ်ကိအသံး ပ ကာ

မိမိ၏လမျိုးေတာ်ေ ှ ့၌ပင်လယ်ေရကိ ှ စ်ချမ်းကဲွေစေတာ်မ ပီးလ င် ထာဝစဥ်ေကျာ်

ကားလာေတာ်မေသာထာဝရဘရားကား အဘယ်မှာနည်းဟ'' ေမး က၏။ ၁၃

ထာဝရဘရားသည်သတိ့အားေရနက်ရာ ကိြဖတ်၍ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မေသာအခါ

သတိ့သည်ြမင်း ိင်းများသဖွယ်ေြခကပ် မဲ လျက်အဘယ်အခါ၌မ မလဲမကျ က။‐ ၁၄

က ဲ ွားများကိစိမ်းလန်းစိေြပသည့်ချိုင့်ဝှမ်း သိ့ပိ့ေဆာင်သက့ဲသိ့ ထာဝရဘရားသည်

မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား ငိမ်းေအးရာအရပ် သိ့ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ဤနည်းအားြဖင့်ကိယ် ေတာ်သည်

မိမိဘန်းအသေရေတာ်ကိထင် ှ ားေစေတာ်မသတည်း။ ၁၅ အိ ထာဝရဘရား၊ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်၍ဘန်း

အသေရေတာ်ေတာက်ပရာေကာင်းကင်ဘံတည်း ဟေသာ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာအရပ်

မှေန၍ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားငံ့၍ ကည့်ေတာ် မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အတွက်ကိယ်ေတာ် ှ င်

စိးရိမ်ေ ကာင့် ကေတာ်မသည်ကားအဘယ်မှာ နည်း။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တန်ခိးေတာ်သည်အဘယ်

မှာနည်း။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ေမတာ ှ င့်သနား ကင် နာမသည်အဘယ်မှာနည်း။ ကန်ေတာ်မျိုး

တိ့အားလျစ်လ ေတာ်မမပါ ှ င့်။‐ ၁၆ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏အဖ

ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘိးေဘး များြဖစ်ေသာအာြဗဟံ ှ င့်ယာကပ်တိ့ပင်

လ င် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားအသိအမှတ်မ ပ ိင် ကပါ။ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရား သည်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏အဖြဖစ်ေတာ်မ ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားေ ှ းကာလ

ထဲက အစဥ်အ မဲကယ်ဆယ်ေတာ်မခ့ဲ သမှာကိယ်ေတာ် ှ င်ပင်ြဖစ်ပါ၏။‐ ၁၇

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားအဘယ်ေ ကာင့်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တရားလမ်းမှလဲေ ှ ာင်သွားေစေတာ်မ

ပါသနည်း၊ အဘယ်ေကာင့်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ အားေခါင်းမာေစလျက် ကိယ်ေတာ် ှ င်ထံမှေ ှ ာင်

လဲေစပါသနည်း။ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကိးကွယ် သတိ့ကိေထာက်ထားသြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်ထာဝစဥ်ပိင်သေတာ်မသည့် လမျိုးေတာ်အားေထာက်ထားသြဖင့်လည်း

ေကာင်း ြပန်လည် ကလာေတာ်မပါ။ ၁၈ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်ေသာကန်

ေတာ်မျိုးတိ့ကိရန်သတိ့သည်အခိက် အတန့်အားြဖင့် ှ င်ထတ်လျက်သတိ့သည်

ဗိမာန်ေတာ်ကိနင်းေချ ကပါ ပီ။‐ ၁၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘရင်

မဟတ်ဘိသက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ကန်ေတာ် မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လမဟတ်ဘိ

သက့ဲသိ့လည်းေကာင်းကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိ ကိယ်ေတာ် ှ င်ဆက်ဆံေတာ်မပါ၏။

၆၄
ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဘယ်ေကာင့်မိးေကာင်းကင် ကိဖွင့်လှစ်၍

ဆင်းသက် ကလာေတာ်မမပါ သနည်း။ ေတာင်များသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိ

ြမင်၍ေကာက်လန့်တန်လပ် ကပါလိမ့်မည်။‐ ၂ သတိ့သည်မီးေပ တွင်

ဆပွက်ေနသည့်ေရက့ဲ သိ့တန်လပ် ကပါလိမ့်မည်။ ကလာေတာ်မ၍ ရန်သတိ့အား

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တန်ခိးေတာ် ကိြပေတာ်မပါ။ လမျိုးတကာတိ့အား ေ ှ ့ေတာ်၌တန်လပ်ေစေတာ်မပါ။‐

၃ အခါတစ်ပါးကကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကလာ ေတာ်မ၍ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့မေမ ာ်လင့်သည့်

ေကာက်လန့်ဖွယ်ရာအမများကိ ပေတာ်မ ပါ၏။ ေတာင်များသည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိြမင်

၍ေကာက်စိတ် ှ င့်တန်လပ် ကပါ၏။‐ ၄ မိမိအားေမ ာ်ကိး ကသတိ့အတွက်ဤ

မည်ေသာအမတိ့ကိ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏နည်း တ ပေတာ်မသည့်ဘရားကိအဘယ်သ

မ မေတွ့မြမင်ဘးပါ။ ထိဘရားအေကာင်း ကိ ကားလည်းမ ကားဘး ကပါ။‐ ၅

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မှန်ရာကိ ပကျင့်၍ေပျာ်ေမွ ့ တတ်သများအားလည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်

၏အလိေတာ်အတိင်း ပကျင့်ရန်မေမ့မ ေလျာ့တတ်သများအားလည်းေကာင်း ကိဆိ

လက်ခံေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန် ေတာ်မျိုးတိ့အားအမျက်ထွက်ေတာ်မေသာ်

လည်း ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်အြပစ်ကး မဲ ကးလျက်ေန ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်အမျက်

ထွက်ေနပါလျက်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည် အမှားကိ ပ မဲ ပ ကပါ၏။ ေ ှ းယခင်

ကစ၍ဤသိ့ ပခ့ဲမိ ကပါ၏။‐ ၆ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားလံးအြပစ်သားများ ြဖစ် ကပါ၏။

က ်ပ်တိ့၏အေကာင်းဆံး အကျင့်ပင်လ င်လံးဝဥဿံ ွံ  ှ ာဖွယ်သာ ြဖစ်ပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်မိမိတိ့၏ အြပစ်များေ ကာင့်ေလလွင့် ွက်ေြခာက်များ ှ င့်တ ကပါ၏။‐ ၇

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏နာမေတာ် ှ င့်ထံေတာ်သိ့ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ ဆေတာင်းပတနာမ ပပါ။

``ကမေတာ်မပါ'' ဟလည်းတစ်ဦး တစ်ေယာက်မ လာေရာက်ပန် ကားမမ ပ ပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အြပစ်များေ ကာင့် ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မျက် ှ ာေတာ်ကိလဲ

ေတာ်မ၍ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားစွန့်ပစ် ေတာ်မပါ ပီ။ ၈ သိ့ရာတွင် အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င် သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဖခင်ြဖစ်ေတာ်မ ပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည် ံ ့ေစး ှ င့်တ၍ ကိယ်ေတာ် ှ င်မကားအိးထိန်းသည် ှ င့်တ ပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ အားဖန်ဆင်းေတာ်မခ့ဲသည့်အ ှ င်ြဖစ် သြဖင့်၊‐ ၉

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အေပ ၌ အလွန်အမင်း အမျက် ှ ေတာ်မမပါ ှ င့်။ သိ့မဟတ်လ င်

လည်းကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏အြပစ်များကိ အစဥ်မြပတ်ေအာက်ေမ့သတိရေတာ်မမ ပါ ှ င့်၊

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င် ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်၍ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ အားသနားေတာ်မပါ။‐

၁၀ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့် မိ ့ များသည် သဲက ာရသဖွယ်ြဖစ်၍

ေယ ှ လင် မိ ့သည်လည်းပျက်စီးယိယွင်း လျက် လသကင်းမ့ဲရာြဖစ်၍ေနပါ၏။‐ ၁၁

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဗိမာန်ေတာ်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကန်ေတာ်မျိုးတိ့ဘိးေဘးများ

ေထာမနာ ပရာ ြမင့်ြမတ်တင့်တယ်သန့် ှ င်း သည့်ဌာနေတာ်သည်မီးသင့်ေလာင်၍သွား ပါ ပီ။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ချစ်ြမတ် ိးသည့် အေဆာက်အဦမှန်သမ သည်လည်း ယိယွင်းပျက်စီးလျက် ှ ိ ပါ၏။‐

၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဤ အမအရာများေ ကာင့်စိတ်ထိခိက်လပ် ှ ား
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မြဖစ်ေတာ်မမပါသေလာ။ ကိယ်ေတာ် ှ င် သည် ငိမ်သက်စွာေနေတာ်မလျက်ကန်

ေတာ်မျိုးတိ့အားမိမိတိ့၏ခံ ိင်ရည်ထက် ပိ၍ဆင်းရဲဒကေရာက်ေစေတာ်မပါမည် ေလာ။

၆၅
ထာဝရဘရားက``ငါသည်မိမိလမျိုး ေတာ်၏ဆေတာင်းပတနာများကိနားေညာင်း

ရန်အသင့် ှ ိ ေသာ်လည်း သတိ့သည်ဆေတာင်း ပတနာမ ပ က။ ငါသည်သတိ့ ှ ာလ င်

ေတွ့ြမင် ိင်ရန်အသင့်ေစာင့်၍ေနေသာ်လည်း သတိ့သည်ငါ့ကိ ှ ာရန်ပင်မ ကိးစား က။

ငါသည်ဤအရပ်တွင် ှ ိ ၏။ ငါသည်ကမမည် ဟေြဖ ကားရန်အသင့် ှ ိ ေသာ်လည်း၊

ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့သည်ငါ့ထံသိ့ဆ ေတာင်းပတနာမ ပ က။‐ ၂

ေခါင်းမာလျက်အမှားကိ ပကျင့်ကာမိမိ တိ့၏ထင်ရာသိ့လိက်တတ်သ ဤလစအား

ငါသည် ကိဆိလက်ခံရန်အစဥ်အ မဲ အသင့် ှ ိ ပါ၏။‐ ၃ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်အ ှ က်မ ှ ိ။ ငါ၏

အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ် က၏။ သတိ့သည် ေြမ သဇာနတ်ဘရားတိ့ကိဥယျာဥ်များ

တွင်ယဇ်ပေဇာ် က၏။ ပ်တကိးကွယ်ရာ ယဇ်ပလင်များတွင်နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ ပေဇာ် က၏။‐

၄ ညဥ့်အခါ၌သတိ့သည်ဂများသချုင်းတွင်း များသိ့သွား၍သေသဝိညာဥ်များ ှ င့် ှ ီး

ေ ှ ာတိင်ပင် က၏။ သတိ့သည်ဝက်သားကိ စား၍သတိ့၏အိးများတွင် မသန့် ှ င်း

ေသာအသား ပတ်ရည် ှ ိ  က၏။‐ ၅ ထိေနာက်သတိ့ကမိမိတိ့သည်အလွန်ပင်

ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းလှသည်၊ အြခားသတိ့ ှ င့် မထိမေတွ့အပ်ဟဆိကာ အဘယ်သကိမ

မိမိတိ့အနီးသိ့မချဥ်းမကပ်ေစ က။ ငါ သည်ဤသိ့ေသာလတိ့ကိသည်းမခံ ိင်။

ထိသတိ့အေပ သိ့သက်ေရာက်သည့်ငါ၏ အမျက်ေဒါသသည်အစဥ်ေတာက်ေလာင်

လျက်ေနသည့်မီး ှ င့်တ၏။ ၆ ``သတိ့အားအဘယ်သိ့အြပစ်ဒဏ်ခတ်မည် ကိငါဆံးြဖတ် ပီးေလ ပီ။

သတိ့အတွက် စီရင်ချက်ကိလည်းေရးမှတ်၍ထား၏။ ငါ သည်သတိ့ ပခ့ဲသည့်အမတိ့ကိလျစ်

လ လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၇ သတိ့၏အြပစ်ေ ကးများကိလည်းေကာင်း၊

သတိ့ဘိးေဘးတိ့၏အြပစ်ေ ကးများကိ လည်းေကာင်းငါဆပ်ေစမည်။ သတိ့သည်ေတာင်

ေပ  ှ ိ  ပ်တကိးကွယ်ရာဌာနများတွင်နံ့ သာေပါင်းကိမီး ိ ့ပေဇာ်ကာ ငါ့ကိက့ဲရဲ ့ ကေလ ပီ။

သိ့ြဖစ်၍သတိ့အားထိက် ေလျာက်ရာအြပစ်ဒဏ်ကိငါေပးမည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈

ထာဝရဘရားက``စပျစ်သီးေကာင်းများ ကိ အဘယ်သမ မဖျက်ဆီးတတ်။ နယ်၍

စပျစ်ရည်လပ်တတ် က၏။ ငါသည်လည်း ငါ၏လအေပါင်းကိသတ်သင်ဖျက်ဆီး ပစ်လိမ့်မည်မဟတ်။‐

၉ ငါ့အားဝတ် ပကိးကွယ်သကိငါကယ်တင် မည်။ ယဒအ ွယ်ဝင်တိ့ကိေကာင်းချီးေပး

မည်။ ယဒ၏သားေြမးများသည်ေတာင်ေပ ေဒသများြဖစ်ေသာ ငါ၏ြပည်ေတာ်ကိ

အပိင်ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ငါ၏ကန်ငါ ၏လမျိုးေတာ်သည်ထိြပည်တွင်ေနထိင်၍ အေမွခံရ ကလိမ့်မည်။‐

၁၀ သတိ့သည်ငါ့ကိ ှ ိ ခိးဝတ် ပကာမိမိတိ့ ၏သိး ှ င့်က ဲ ွားများကိအေနာက်ဘက် ှ ိ

ှ ာ န်လွင်ြပင်တွင်လည်းေကာင်း၊ အေ ှ ့ဘက် ှ ိ အာေခ ချိုင့်စားကျက်များတွင်လည်း ေကာင်း

နားေနစရာအြဖစ်ေကျာင်း က လိမ့်မည်။ ၁၁ ``သိ့ရာတွင်ငါ့ကိစွန့်ပစ်သငါ၏သန့် ှ င်း

ြမင့်ြမတ်သည့်ဇိအန်ေတာင်ကိဂ မစိက်ဘဲ ကံ ကမာဘရား၊ ဂါဒ ှ င့်ေမနိတိ့ကိဝတ်

ပကိးကွယ်သသင်တိ့အဖိ့မှာမကား၊‐ ၁၂ ား ှ င့်အေသသတ်ြခင်းခံရလိမ့်မည်။ သင်

တိ့သည်ငါေခ ေသာအခါမထး က။ ငါ ေြပာေသာအခါနားမေထာင် က။ သင်တိ့

သည်ငါ၏ေ ှ ့တွင်ဒစ ိက် ပလျက် ငါမ ှ စ်သက်ေသာအရာကိလပ်ေဆာင် က၏။‐ ၁၃

ထိ့ေကာင့်ငါ့စကားကိနားေထာင်ရန်ငါ့ကိ ဝတ် ပသတိ့သည်ေဖာေဖာသီသီစားေသာက်

ရ ကလျက် သင်တိ့မကားဆာငတ်မွတ်သိပ် လျက်ေရငတ် ကလိမ့်မည်။ ငါ၏ကန်တိ့

သည်ေပျာ် င် ကလျက် သင်တိ့မကားအ ှ က် ကဲွ ကလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်းသင်တိ့အား ငါ

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ေြပာ ကား၏။‐ ၁၄ ငါ၏ကန်တိ့သည် င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာ

သီချင်းဆိရ ကလျက် သင်တိ့မကားစိတ် ှ လံးေ ကကဲွကျိုးပ့ဲလျက်ငိေ ကးရ ကလိမ့်မည်။‐

၁၅ ငါ၏ေ ွးချယ်ေတာ်ခံလမျိုးေတာ်သည် သင်တိ့နာမည်ကိကျိန်စာအြဖစ်အသံး

ပ ကလိမ့်မည်။ ငါထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည်လည်းသင်တိ့အားကွပ်မျက်ေတာ် မမည်။

သိ့ရာတွင်ငါ၏စကားကိနားေထာင် သတိ့အားငါသည်နာမည်သစ်ကိေပး ေတာ်မမည်။‐ ၁၆

ြပည်ေတာ်တွင်ေကာင်းချီးမဂလာခံယလိသ မှန်သမ သည်သစာေတာ်အ ှ င်၊ ဘရားသခင်

၏ေကာင်းချီးမဂလာကိေတာင်းခံ ကလိမ့်မည်။ ကျိန်ဆိေြပာဆိသမှန်သမ သည်လည်း

သစာေတာ်အ ှ င်၊ ဘရားသခင်၏နာမေတာ် ကိတိင်တည်ကျိန်ဆိ ကလိမ့်မည်။ အတိတ်

ကာလကဆင်းရဲဒကများသည်ကွယ်ေပျာက် သွားလိမ့်မည်။ ယင်းတိ့ကိလတိ့သည်ေမ့

ေလျာ့သွား ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထာဝရဘရားက``ငါသည်ကမာေြမ ကီး

သစ် ှ င့်မိးေကာင်းကင်သစ်ကိဖန်ဆင်းမည်။ အတိတ်ကအြဖစ်အပျက်များသည်လံးဝ

ေမ့ေပျာက်၍သွားလိမ့်မည်။‐ ၁၈ ငါဖန်ဆင်းေတာ်မသည့်အမ၌ထာဝစဥ် အားရဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။

ငါဖန်ဆင်းေတာ် မသည့်ေယ  ှ လင် မိ ့သစ်သည် ှ စ်ေထာင်း အားရဖွယ်ေကာင်း၍၊ ထိ မိ ့မှလတိ့သည်

လည်းဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကလိမ့်မည်။‐ ၁၉ ငါကိယ်တိင်ပင်လ င်ေယ  ှ လင် မိ ့အတွက်

ေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ထိ မိ ့ ှ ိ  မိ ့သ မိ ့သား တိ့၏အတွက်ေကာင့်လည်းေကာင်းဝမ်းေြမာက်

င်လန်းရလိမ့်မည်။ ထိ မိ ့တွင်ငိေ ကးမ ှ င့် ကပါကယ်ပါဟဆိေသာသများ ှ ိ လိမ့် မည်မဟတ်။‐ ၂၀

ိ ့စိ့သငယ်တိ့သည်လည်းအ ွယ်မေရာက်မီ ေသ ကရေတာ့မည်မဟတ်။ လတိင်းပင်သက်

တမ်းေစ့ေနရကလိမ့်မည်။ အသက်တစ်ရာေနရ သတိ့ကိပင်ငယ် ွယ်သများဟထင်မှတ်ရ

ကလိမ့်မည်။ အသက်တစ်ရာမတိင်မီေသဆံး သတိ့ကိမကား ငါ၏အြပစ်ဒဏ်ခံရသည့်

လကဏာဟမှတ်ယ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၁ လတိ့သည်အိမ်များကိတည်ေဆာက်၍မိမိ

တိ့ကိယ်တိင်ေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်။ ထိအိမ် များတွင်မဆိင်သများေနရမည်မဟတ် ေပ။

လတိ့သည်စပျစ်ဥယျာဥ်များကိစိက် ပျိုး၍စပျစ်သီးများကိစားရ ကလိမ့် မည်။‐ ၂၂

စပျစ်ရည်ကိလည်းအြခားသများေသာက် ရ ကမည်မဟတ်။ သစ်ပင်များသဖွယ်ငါ

၏လမျိုးေတာ်သည်အသက် ှ ည် ကလိမ့် မည်။ သတိ့သည်မိမိတိ့လပ်အား၏အကျိုး

ေကျးဇးကိအြပည့်အဝခံစားရ က လိမ့်မည်။‐ ၂၃သတိ့ေဆာင် ွက်သည့်အလပ်သည်ေအာင်ြမင်

၍သတိ့၏သားသမီးများသည်ေဘးအ ရာယ်ေရာက်ရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ငါသည်

သတိ့ ှ င့်သတိ့သားေြမးများအားလာ လတံ့ကာလအစဥ်အဆက်ေကာင်းချီးေပး မည်။‐ ၂၄

သတိ့ ပသည့်ဆေတာင်းပတနာမ ပီးမဆံး မီ၌ပင်လ င် ငါသည်သတိ့၏ပန် ကားချက်

ကိနားေညာင်းမည်။‐ ၂၅ ဝံပေလွ ှ င့်သိးတိ့သည်အတအစာစား လျက်

ြခေသ့တိ့သည်က ဲ ွားများက့ဲသိ့ြမက် ကိစား ကလိမ့်မည်။ ေ မများသည်ေြမမန့်ကိ

သာစား ကလိမ့်မည်။ ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ် သည့်ဇိအန်ေတာင်ေတာ်ေပ တွင် ေဘးအ ရာယ်

ြဖစ်ေစတတ်သည့်အရာ ှ င့်ဆိးညစ်သည့် အရာ ှ ိ ရလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။

၆၆
ထာဝရဘရားက``ေကာင်းကင်ဘံသည်ငါ ၏ရာဇပလင်ြဖစ်၍ကမာေြမ ကီးသည်

ငါ ၏ေြခတင်ခံြဖစ်၏။ ထိေ ကာင့်သင်တိ့သည် ငါ၏အတွက်အဘယ်သိ့ေသာဗိမာန်၊ ငါ

ကျိန်းဝပ်ရန်အတွက်အဘယ်သိ့ေသာ အေဆာက်အဦးကိတည်ေဆာက် ိင် က ပါမည်နည်း။‐ ၂

ငါသည်စ ကဝဠာတစ်ခလံးကိဖန်ဆင်း ေတာ်မခ့ဲ၍ ဤအရာများေပ ေပါက်လာ ရသည်မဟတ်ေလာ။

စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချ၍ ေနာင်တရသများ ှ င့်ငါ့ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသကာ ငါ၏စကားကိနားေထာင်သ

များကိငါ ှ စ်သက်၏။ ၃ လတိ့သည်မိမိတိ့စိတ်အလိဆ အတိင်း ပကျင့်တတ် က၏။

သတိ့အတွက် ွားကိ သတ်၍ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းသည်လကိသတ်၍ ပေဇာ်ြခင်း ှ င့်အတတြဖစ်၏။ သိးကိပ

ေဇာ်ြခင်း ှ င့်ေခွးကိပေဇာ်ြခင်းအတတ ြဖစ်၏။ သီး ှ ံ ပေဇာ်သကာသည်ဝက်ေသွး ပေဇာ်သကာ ှ င့်တ၏။

နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ပေဇာ်ြခင်းသည် ပ်တေ ှ ့တွင်ဆေတာင်း ြခင်း ှ င့်အတတပင်ြဖစ်သည်။

သတိ့သည် စက်ဆတ် ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်းသည့်အရာများ ၌ေမွ ့ေလျာ်တတ် က၏။‐ ၄

ထိ့ေကာင့်ငါသည်သတိ့ေ ကာက်လန့်လျက် ှ ိ သည့်ေဘးအ ရာယ်ဆိးကိပင်သတိ့အေပ

သိ့သက်ေရာက်ေစေတာ်မ၏။ အဘယ်ေ ကာင့် ဆိေသာ်ငါေခ ေသာအခါအဘယ်သမ

မထး က။ ငါေြပာေသာအခါ၌လည်း အဘယ်သမ နားမေထာင် ကေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။

သတိ့သည်ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊ ဒစ ိက်မ ပရန်ကိသာ ေ ွးချယ် က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

ကိယ်ေတာ်အားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသကာစကား ေတာ်ကိ ကားနာ ကသတိ၊့ သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကိနား ေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့သည်ငါ့အားသစာ

ေစာင့် ကသည်ြဖစ်၍သင်တိ့အမျိုးသား အချို ့တိ့သည်သင်တိ့ကိမန်း၍ဝိင်းပယ် က၏။

သတိ့သည်သင်တိ့အားေြပာင်ေလှာင် ကာ``ငါတိ့သည်သင်တိ့ င်လန်းဝမ်းေြမာက် သည်ကိြမင်လိပါ၏။

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရ ဘရားသည် ကီးြမတ်သည့်တန်ခိးေတာ် ကိြပ၍ကယ်ေတာ်မပါေလေစ''

ဟဆိ က၏။ သိ့ရာတွင်ထိသတိ့သည်အ ှ က် ကဲွ ကရမည့်သများြဖစ်ေပသည်။‐ ၆

နားေထာင် ကေလာ့။ မိ ့ထဲမှအတ်အတ်ကျက် ကျက်ြဖစ်ေနေသာအသံ၊ ဗိမာန်ေတာ်ထဲမှ

အသံသည်ရန်သတိ့အားထာဝရဘရား အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေနေသာအသံပင်ြဖစ်ပါ သည်တကား။

၇ ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့် မိ ့ေတာ်သည် သားဖွားြခင်းေဝဒနာကိလံးဝမခံရ ဘဲ

တ်တရက်သားရတနာကိဖွားြမင် သည့်မိခင် ှ င့်တ၏။‐ ၈ ဤသိ့ေသာအမမျိုးြမင်ဖး ကားဖးသ

တစ်စံတစ်ေယာက် ှ ိ ပါသေလာ။ တိင်း ိင်ငံ တစ်ခသည်တစ်ေန့ြခင်းတွင်ေပ ေပါက်လာ ဖးပါသေလာ။

ဇိအန် မိ ့သည်ဣသေရလ ိင်ငံမေပ ထွန်းမီ ကာ ှ ည်ဆင်းရဲဒက ေရာက်ရလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၉

ငါသည်မီးဖွားချိန်တန်လျက် ဖွားြမင်ခွင့်မ ရ ိင်သည့်ကေလးက့ဲသိ့ြဖစ်ေစလိမ့်မည်ဟ

သင်တိ့မထင်မမှတ် က ှ င့်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဤကားထာဝရဘရား မက်ဟေတာ်မ

သည့်စကားပင်ြဖစ်သတည်း။ ၁၀ ေယ  ှ လင် မိ ့ကိချစ်ြမတ် ိးသအေပါင်း

တိ၊့ သ ှ င့်အတအားရ င်လန်း ကေလာ့။ သ၏အတွက်ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။

ထိ မိ ့အတွက်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွေနခ့ဲသ အေပါင်းတိ၊့ ယခပင်သ ှ င့်အတအားရ င်လန်း ကေလာ့။ ၁၁

သင်တိ့သည်မိခင်ရင်ခွင် ှ ိ ကေလးငယ်က့ဲသိ၊့ ေကျနပ်အားရလျက်ေယ  ှ လင် မိ ့၏
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စည်းစိမ် ချမ်းသာကိခံစားရ ကလိမ့်မည်။ ၁၂ ထာဝရဘရားက``ငါသည်သင်တိ့အား

တည် မဲသည့်စည်းစိမ်ချမ်းသာကိေပးမည်။ လမျိုးတကာတိ့၏ပစည်းဥစာများသည်

အဘယ်အခါ၌မ မခန်းမေြခာက်သည့် ြမစ်ေရက့ဲသိ့ သင်တိ့ထံသိ့စီးဆင်းလာ လိမ့်မည်။

သင်တိ့သည်မိခင်ြဖစ်သကချစ် ခင်ယယစွာပိက်ေပွ ့လျက် ိ ့တိက်ေကး သည့်ကေလး ှ င့်တလိမ့်မည်။‐

၁၃ မိခင်သည်သားငယ်ကိ ှ စ်သိမ့်ေစသက့ဲသိ့ငါသည်သင်တိ့အား ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ှ စ်သိမ့်ေစမည်။‐

၁၄ ဤအမအရာကိြမင်ေသာအခါသင်တိ့ သည်ဝမ်းေြမာက် ကလျက် ကျန်းမာသန်စွမ်း

၍လာလိမ့်မည်။ ထိေနာက်ထာဝရဘရား သည်မိမိ၏စကားကိနားေထာင်သတိ့

အားကမေတာ်မ၍ ရန်သတိ့ကိမ အမျက်ေတာ်သင့်ေစေကာင်းကိသင်တိ့

သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထာဝရဘရားသည်မီးလ ံ ကိစီး၍ က

လာေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ အမျက်ထွက်သတိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်

ရန်ေလေဗွရထားကိစီး၍ ကလာေတာ် မလိမ့်မည်။‐ ၁၆ အြပစ် ှ ိ ေ ကာင်းေတွ ့ ှ ိ ရသအေပါင်းတိ့ အား

ကိယ်ေတာ်သည်မီးအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ားလက်နက်အားြဖင့်လည်းေကာင်းဆံးမ ေတာ်မလိမ့်မည်။

ထိသတိ့သည်လည်းေသ ေကရကလိမ့်မည်။ ၁၇ ထာဝရဘရားက`` ပ်တများကိဝတ် ပ

ကိးကွယ်ရန် ှ င့်ဥယျာဥ်နတ်ကွန်းများသိ့ သွားေရာက်ရန်အတွက် မိမိတိ့ကိယ်ကိသန့် စင်မ ပသများ၊

ဝက်သား ကက်သား ှ င့် စက်ဆတ် ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်းသည့် အစား အစာများကိစားသံးသများပျက်သဥ်း

ရမည့်အချိန်ကာလသည်နီးကပ်လာေလ ပီ။‐ ၁၈ သတိ့၏အ ပအမအကျင့်အ ကံများကိ

ငါသိ၏။ ငါသည် ိင်ငံတကာမှလတိ့ကိ စသိမ်းရန် ကလာေတာ်မမည်။ ထိသတိ့သည်

စေဝးမိေသာအခါငါ၏ဘန်းတန်ခိးေတာ် မည်မ တတ်စွမ်းေတာ်မေ ကာင်းကိြမင်ရ လိမ့်မည်။

မိမိတိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်သ မှာငါပင်ြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်းသိ ှ ိ  က လိမ့်မည်။

သိ့ရာတွင်ငါသည်အချို ့ေသာသ များကိချမ်းသာေပးမည်။‐ ၁၉ ငါသည်သတိ့အားငါ၏ဂဏ်သတင်းကိ

မ ကားဘး၊ ငါ၏ ကီးြမတ်သည့်တန်ခိး ေတာ်ကိမြမင်ဘးသည့်ရပ်ေဝး ိင်ငံများ ြဖစ်ေသာ

တာ ြပည်လိဗိယြပည် ှ င့်က မ်း ကျင်သေလးသည်ေတာ်များ ှ ိ ရာလဒ ြပည်သိ့လည်းေကာင်း၊

တဗလြပည် ှ င့် ဂရိတ်ြပည်သိ့လည်းေကာင်းငါေစလတ်မည်။ သတိ့သည်ထိြပည်များမှလတိ့အား

ငါ၏ဘန်းေတာ်အေကာင်းကိေြပာ ကား ရလိမ့်မည်။‐ ၂၀ ``သတိ့သည်လမျိုးတကာတိ့ထံမှသင်

တိ့အမျိုးသားများကိ ထာဝရဘရား အတွက်လက်ေဆာင်ပဏာအြဖစ်ေခ ေဆာင် လာ ကလိမ့်မည်။

ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည်အသီးအ ှ ံ များကိ ထံးတမ်းစဥ် လာအရသန့်စင်သည့်အိးခွက်များတွင်

ထည့်၍ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ယေဆာင်လာ က သက့ဲသိ၊့ ထိသတိ့သည်အဆိပါလက်

ေဆာင်ပဏာများကိြမင်း၊ ြမည်း၊ ကလား အပ်များြမင်းရထား ှ င့်လှည်းများ ှ င့်

တင်၍ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ သန့် ှ င်းြမင့် ြမတ်ေသာေတာင်ေတာ်ေပ သိ့ယေဆာင် လာ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၁

ငါသည်ထိသအချို ့တိ့ကိယဇ်ပေရာ ဟိတ် ှ င့်ေလဝိအ ွယ်ဝင်များအြဖစ် ခန့်ထားမည်။'' ၂၂

``ကမာေြမ ကီးသစ် ှ င့်မိးေကာင်းကင်သစ် တိ့သည် ငါ၏တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်တည်

မဲလျက်ေနသက့ဲသိ၊့ သင်တိ့နာမည်နာမ များ ှ င့်သားေြမးတိ့သည်တည် မဲလျက် ေနလိမ့်မည်။ ၂၃

``လဆန်းပဲွေတာ်ေန့များ ှ င့်ဥပသ်ေန့ကျ ေရာက်သည့်အခါတိင်း လမျိုးတကာတိ့သည်

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့လာ၍ငါ့အားဝတ် ပ ကိးကွယ် ကလိမ့်မည်'' ဟ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်။‐ ၂၄ ``ထိသတိ့သည်မိမိတိ့ြပည်များသိ့ြပန် ကေသာအခါငါ့ကိပန်ကန်သတိ့၏

အေလာင်းများကိေတွ့ြမင် ကလိမ့်မည်။ ထိအေလာင်းများကိဖျက်ဆီးသည့်ေလာက်

ေကာင်တိ့သည်အဘယ်အခါ၌မ ေသ က လိမ့်မည်မဟတ်။ အေလာင်းတိ့ကိေလာင်

လျက်ေနေသာမီးသည်လည်းအဘယ်အခါ ၌မ  ငိမ်းလိမ့်မည်မဟတ်။ လအေပါင်းတိ့

သည်ထိအချင်းအရာကိြမင်၍စက်ဆတ် ွံ  ှ ာ ကလိမ့်မည်။ ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယစီရင်ေရးထားေသာ

အနာဂတိကျမ်း ပီး၏။
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၁ဤကျမ်းစာတွင် ေယရမိ မက်ဟေြပာဆိ ချက်တိ့ကိေဖာ်ြပထားေလသည်။ သသည်

ဗယာမိန်နယ်ေြမ၊ အာနသတ် မိ ့ ှ ိ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်တစ်ပါးြဖစ်သဟိလခိ၏သားြဖစ် သည်။‐ ၂

ေယာ ှ ိ ၏သားယဒဘရင်အာမန် နန်းစံ တစ်ဆယ့်သံး ှ စ်ေြမာက်၌ ထာဝရဘရား

သည်ေယရမိကိဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၃ ထာဝရဘရားသည်ေယာ ှ ိ ၏သားေယာယ

ကိမ်မင်းလက်ထက်၌လည်း သ့ကိတစ်ဖန်ဗျာ ဒိတ်ေပးေတာ်မြပန်၏။ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်

ေယာ ှ ိ ၏သားေဇဒကိနန်းစံတစ်ဆယ့်တစ် ှ စ်ေြမာက်၊ ပဥမလ၌ေယ  ှ လင် မိ ့သား

တိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ချိန်တိင်ေအာင် အ ကိမ် ေပါင်းများစွာသ့အားဗျာဒိတ်ေတာ်များ

ကိေပးေတာ်မေလသည်။ ၄ ထာဝရဘရားက``ငါသည်သင့်အားဇီဝ

အသက်ကိမေပးမီေ ွးချယ်၍သင်မေမွး ဖွားမီကပင် သီးသန့်သတ်မှတ်ကာလမျိုး

တကာတိ့၏ပေရာဖက်အြဖစ်ခန့်ထား ခ့ဲ၏'' ဟငါ့ကိမိန့်ေတာ်မေသာအခါ၊ ၆

ငါက``အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး သည်အသက်အ ွယ်ငယ်လွန်းသည်ြဖစ်၍

အဘယ်သိ့ေဟာေြပာရမည်ကိမသိပါ'' ဟေလာက်ထား၏။ ၇ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရားက``သင်သည်

အသက်အ ွယ်ငယ်လွန်းသည်ဟမဆိ ှ င့်။ ငါေစလတ်သည့်သထံသိ့သင်သွား၍ ငါ

မိန့်မှာေတာ်မသမ ကိြပန် ကားေလာ့။‐ ၈ ငါသည်သင် ှ င့်အတ ှ ိ ၍သင့်အားကွယ်

ကာေတာ်မမည်။ သိ့ြဖစ်၍သင်သည်ထိသ တိ့ကိမေ ကာက် ှ င့်။ ဤကားငါထာဝရ

ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏'' ဟ ငါ့ကိမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်

လက်ေတာ်ကိ ဆန့်ေတာ်မ၍ ငါ၏ တ်ကိတိ့ေတာ်မ ပီး လ င်``နားေထာင်ေလာ့၊ သင်ေြပာဆိရမည့်ဗျာ

ဒိတ်စကားကိ ယခပင်သင့်အားငါေပး၏။ ၁၀ လမျိုးတကာ ှ င့် ိင်ငံတကာကိဆဲွ တ် ဖိချ၊

ဖျက်ဆီး ဖတ်ချ၊ တည်ေဆာက်စိက်ပျိုး ိင်ေသာအာဏာကိယေန့သင့်အားငါ ေပး ပီ''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားက``ေယရမိ၊ သင်အဘယ် အရာကိြမင်သနည်း''

ဟေမးေတာ်မလ င်၊ ငါကလည်း``ဗာတံကိင်းကိြမင်ပါသည်'' ဟြပန်လည်ေလာက်ထား၏။ ၁၂

ထိအခါထာဝရဘရားက``သင်ေြပာသည် အတိင်းမှန်ေပ၏။ ငါသည်လည်းငါ့စကား

အေကာင်အထည်ေဖာ်သည်ကိေစာင့် ကည့် လျက်ေန၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမိန့်ေတာ် မြပန်၏။ ကိယ်ေတာ်က``သင်သည်အြခားအဘယ်

အရာကိြမင်ေသးသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ လ င်၊ ငါက``ေြမာက်အရပ်တွင် ဆပွက်ေနေသာအိး

ကင်းကိြမင်ပါသည်။ ထိအိးကင်းသည်ေတာင် ဘက်သိ့ေစာင်း၍ ေမှာက်ေတာ့မည်က့ဲသိ့ ှ ိ ပါ၏''

ဟြပန်လည်ေလာက်ထား၏။ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အား``ဤြပည်တွင် ေနထိင်

သအေပါင်းတိ့အေပ သိ့ ေြမာက်အရပ်မှ ေဘးအ ရာယ်ဆိက်ေရာက်လာလိမ့်မည်။‐ ၁၅

ငါသည်ေြမာက်အရပ် ှ ိ လမျိုးတကာကိ ေခ ယလျက်ေန၏'' ဟထာဝရဘရားမိန့်

ေတာ်မ၏။ သတိ့၏ဘရင်များသည်လာ၍ မိမိတိ့ရာဇပလင်ကိ ေယ  ှ လင် မိ ့ပတ်

လည် ှ င့် မိ ့တံခါးများအနီး၌လည်း ေကာင်း၊ ယဒ မိ ့တိ့၏ပတ်ဝန်းကျင်၌လည်း

ေကာင်းတည်ထား ကလိမ့်မည်။‐ ၁၆ ဤနည်းအားြဖင့်ငါသည်အြပစ်ကးလွန် သများ၊

ငါ့ကိစွန့်ပစ်သများ၊ အြခားဘရား တိ့အားနံ့သာေပါင်းြဖင့်မီး ိ ့ပေဇာ်သ များ ှ င့်

မိမိတိ့သွန်းလပ်သည့် ပ်တများ ကိဝတ် ပကိးကွယ်သတိ့အားအြပစ် ေပးေတာ်မမည်။‐

၁၇ သင်သည်ရဲဝ့ံစွာသွား၍ထိသတိ့အား ငါမိန့် မှာေတာ်မသမ ကိေြပာ ကားေလာ့။

သတိ့ ကိမေ ကာက် ှ င့်။ အကယ်၍သင်သည်သတိ့ ကိေ ကာက်လျက်ေနပါမ

ငါသည်သင့်အား သတိ့ေ ှ ့တွင်ပိ၍ပင်ေကာက်လန့်လာေစ လိမ့်မည်။ ၁၈ ေယရမိ၊

နားေထာင်ေလာ့။ ဤ ိင်ငံ ှ ိ လအေပါင်း တိ့ြဖစ်သည့်ယဒဘရင်များ၊ မးမတ်များ၊ ယဇ်

ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ြပည်သများသည် သင့်ကိ အတိက်အခံ ပ ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သ

တိ့ကိခခံ ိင်စွမ်း ှ ိ ေအာင် သင့်ကိယေန့ငါ ပမည်။ သင်သည်ခံတပ် မိ ့က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

သံတိင် ှ င့်ေ ကးဝါနံရံက့ဲသိ့လည်းေကာင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ ငါသည်သင် ှ င့်အတ ှ ိ ၍သင့်

ကိကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်မည်။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့ သည်သင့်အား ှ ိမ်နင်း ိင် ကလိမ့်မည်မဟတ်။

ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား၊‐ ၂ ``သင်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွား၍

ထိ မိ ့ တွင်ေနထိင်သအေပါင်းတိ့အားဤသတင်း စကားကိြပန် ကားေလာ့။''

သင်တိ့သည်ငယ် ွယ်စဥ်အခါကအဘယ်သိ့ သစာ ှ ိ ခ့ဲ ကသည်ကိငါသတိရ၏။

သင်သည်သတိ့သမီးက့ဲသိ့ငါ့ကိချစ်ခ့ဲ၏။ သင်တိ့သည်စိက်ပျိုးြခင်းမ ှ ိ ေသာ

ေတာက ာရတစ်ေလာက်လံးကိြဖတ်၍ ငါ၏အေနာက်သိ့လိက်ခ့ဲ က၏။ ၃

အိ ဣသေရလအမျိုးတိ၊့သင်တိ့ကိ ငါတစ်ဦးတည်းသာလ င်ပိင်ေတာ်မ၏။

သင်တိ့သည်ငါပိင်ေသာအြမတ်ထားရာ ြဖစ်၏။ ငါသည်သင်တိ့ကိထိခိက်နာကျင်ေစသ အေပါင်းအား

ေဘးအ ရာယ် ှ င့်ဆင်းရဲဒကေရာက်ေစခ့ဲ၏။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်

စကားပင်တည်း။'' ၄ အချင်းယာကပ်၏သားေြမး၊ ဣသေရလ အ ွယ်ဝင်တိ၊့

ထာဝရဘရား၏ဗျာဒိတ် ေတာ်ကိနားေထာင် ကေလာ့။ ၅ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား

``ငါ၌အဘယ်အြပစ်ကိေတွ့ ှ ိ ၍သင်တိ့၏ ဘိးေဘးတိ့သည်ငါ့ထံမှထွက်သွား ကသနည်း။

သတိ့သည်တန်ဖိးမ ှ ိ ေသာ ပ်တများကိ ဝတ် ပ ှ ိ ခိး၍ မိမိတိ့ကိယ်တိင်ပင်တန်ဖိးမ့ဲလာ က၏။ ၆

ငါသည်သတိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှကယ်ဆယ် ကာ ေတာက ာရတစ်ေလာက်လံး၊သဲက ာရများ၊

ေြမတွင်းများ ှ င့်ြပည့် ှ က်လျက်ေနေသာြပည်၊ ေြခာက်ကပ်၍ေဘးအ ရာယ်များေသာြပည်၊

လသဆိတ်ညံလျက် ခရီးသည်မ ှ ိ သည့်ြပည်ကိြဖတ်၍ လမ်းြပပိ့ေဆာင်ေပးခ့ဲေသာ်လည်းသတိ့သည်

ငါ့ကိဂ မစိက် က။ ၇ ငါသည်သတိ့အားေြမ သဇာေကာင်းမွန်ေသာ ြပည်သိ့အသီးအ ှ ံ  ှ င့်

အြခားမွန်ြမတ်သည့်အစားအစာများကိ စားေသာက်ေစရန်ေခ ေဆာင်ခ့ဲ၏။

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ငါ့ြပည်ကိဖျက်ဆီးပစ် က၏။ သတိ့အားငါေပးသည့်ြပည်ကိညစ်ညမ်းေစ က၏။ ၈

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့က`ထာဝရဘရားသည် အဘယ်မှာ ှ ိ ေတာ်မပါသနည်း' ဟမေမး က။

ငါ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ငါ့ကိမသိ။ အပ်ချုပ်သတိ့သည်ငါ့ကိပန်ကန် က၏။

ပေရာဖက်တိ့ကဗာလဘရား၏အမည်နာမကိ တိင်တည်ေြပာဆိကာ

အသံးမဝင်သည့် ပ်တများကိဝတ် ပ ှ ိ ခိး က၏။ ၉ ``သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သင်တိ့အား

တစ်ဖန်တရားစွပ်စဲွမည်။ သတိ့၏သားေြမးများအားလည်း စွပ်စဲွချက်တင်မည်''

ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၀ ခိတိမ်ကန်း ှ ိ ရာအေနာက်ဘက်သိ့သွားေလာ့။

ေကဒါြပည်သိ့လလတ်၍ ကည့် ေစ ကေလာ့။ ယခအမမျိုးကိအဘယ်အခါကမ

မြဖစ်ပျက်ခ့ဲဘးသည်ကိသိြမင်ရလိမ့်မည်။ ၁၁ မိမိတိ့၏ဘရားများသည်မစစ်မမှန်ေသာ

ဘရားများပင်ြဖစ်၍ေနေစကာမ အဘယ်လမျိုးသည်ဘရားများကိေြပာင်းလဲ ၍ ကိးကွယ်ပါသနည်း။

သိ့ရာတွင်ငါ၏လမျိုးေတာ်မကား မိမိတိ့၏ဂဏ်အသေရကိေဆာင်သည့် ဘရားသခင်တည်းဟေသာ၊

ငါ့အားသတိ့ကိမကညီ ိင်သည့်ဘရား များ ှ င့် လဲလှယ်လိက် ကေလ ပီ။ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍ငါထာဝရဘရားသည်မိးေကာင်းကင်အား ထိတ်လန့်တန်လပ်အ့ံ သေတွေဝ၍သွားေစရန်

အမိန့်ေပးေတာ်မ ပီ။ ၁၃ ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်အသက်စမ်းေရတည်းဟေသာ

ငါ့အားစွန့်ပစ်၍ေရမလံ၊ကဲွအက်လျက် ှ ိ သည့်၊ ေရေလှာင်ကန်များကိတး ကသည်ြဖစ်၍

အြပစ်ဒစ ိက် ှ စ်ပါးကိကးလွန် ကေလ ပီ။ ၁၄ ``ဣသေရလသည်ကန်မဟတ်။

ကန်သားေပါက်လည်းမဟတ်။ သိ့ပါလျက်၊ရန်သများသည်အဘယ် ေကာင့်

သ့အားလိက်လံဖမ်းဆီး ကသနည်း။ ၁၅ ရန်သများသည်သ့အားြခေသ့က့ဲသိ့ေဟာက် က၏။

သ၏ြပည်ကိေြခာက်ေသွ ့ေစ က၏။ သ၏ မိ ့များသည်ယိယွင်းပျက်စီးကာ လသဆိတ်ညံလျက် ှ ိ ၏။ ၁၆

ေနာဖ မိ ့သားများ ှ င့်တာပနက် မိ ့သားများ သည် သင်၏ဦးေခါင်းခံွကိခဲွ ကေလ ပီ။

၁၇ အိ ဣသေရလ၊ဤအမသည်သင် ပသည့်အမပင် ြဖစ်ပါသည်တကား။

ငါသည်သင့်အားလမ်းြပပိ့ေဆာင်၍လာစဥ် သင်သည်မိမိတိ့ဘရားသခင်၊ငါထာဝရ

ဘရားအား စွန့်ပစ်ခ့ဲ၏။ ၁၈ ယခသင်သည် ိင်းြမစ်ေရေသာက်ရန်အီဂျစ်ြပည်သိ့

သွားြခင်းြဖင့်အကျိုး ှ ိ မည်ဟထင်သေလာ။ ဥဖရတ်ြမစ်ေရေသာက်ရန်အာ ရိြပည်သိ့

သွားြခင်းြဖင့်အကျိုး ှ ိ မည်ဟထင်သေလာ။ ၁၉ သင်၏ဒစ ိက်ကသင့်ကိဒဏ်ခတ်လိမ့်မည်။

သင်၏ေဖာက်ြပန်မကသင့်ကိအြပစ်ဒဏ် ေပးပါလိမ့်မည်။ မိမိ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအားသင်

စွန့်ပစ်မ၊ ငါ့အားမေ ကာက်မ ွံ ့ေတာ့ဘဲေနေသာအမတိ့သည်

အဘယ်မ ဆိးညစ်မိက်မဲသည်ကိသင်သိ ှ ိ လာလိမ့်မည်။ဤကားအန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရား

မက်ဟသည်စကားပင်တည်း။ ၂၀ အိ ဣသေရလ၊သင်သည်ေ ှ းအခါကပင်ငါ၏

ထမ်းပိးကိချိုး၍ငါ၏ေ ှ ာင် ကိးများကိြဖတ် ခ့ဲ၏။ သင်သည်ငါ၏စကားကိနားမေထာင်ငါ့အား

ဝတ်မ ပမကိးကွယ်။ ေတာင်ြမင့် ှ ိ သမ အေပ ၌လည်းေကာင်း၊စိမ်း လန်းသည့်

သစ်ပင် ှ ိ သမ ေအာက်၌လည်းေကာင်း၊ သင်သည်ြပည့်တန်ဆာက့ဲသိ့ ပမခ့ဲေလသည်။ ၂၁

ငါသည်လက်ေ ွးစင်မျိုးေစ့မှစပျစ် ွယ်ကိ ငါစိက်ပျိုးခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်သင်အဘယ်သိ့ြဖစ်လာ က

သည်ကိ ကည့် ေလာ့။ သင်သည်ပပ်၍အသံးမဝင်သည့်စပျစ်ပင် ှ င့်

တေနပါသည်တကား။ ၂၂ အကယ်၍သင်တိ့သည်ဆပ်ြပာ ှ င့်အစွန်းခ တ် ေဆး

အေြမာက်အြမားကိအသံး ပမည်ဆိေသာ်လည်း၊ သင်တိ့၏အြပစ်သည်ငါ၏ေ ှ ့၌

ထင် ှ ားလျက်ပင် ှ ိ မည်။ ၂၃ သင်တိ့သည်ဗာလဘရားကိအဘယ်အခါကမ

ဝတ်မ ပ ှ ိ မခိးခ့ဲပါ၊ မိမိတိ့ကိယ်ကိမညစ်ညမ်းေစခ့ဲပါဟ၍ အဘယ်သိ့လ င်ဆိ ိင်မည်နည်း။

ချိုင့်ဝှမ်းထဲတွင်သင်တိ့အဘယ်သိ့ အြပစ် ကးလွန်ခ့ဲသည်ကိ ကည့်ေလာ့။

သင် ပခ့ဲသည့်အမကိသိမှတ်ေလာ့။ သင်သည်မန်ယိလျက်ေနသည့်ကလားအတ်
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ပျိုက့ဲသိ၊့ အချုပ်အချယ်မ ှ ိ ဟိမှသည်သိ့ေြပး လျက်ေန၏။ ၂၄

သင်သည်ေတာက ာရတွင်ေနသည့် ြမည်း ိင်းမ ှ င့်တ၏။ မိတ်လိက်ချိန်ကျေသာအခါ၊

သ့အား အဘယ်သတားဆီး ိင်သနည်း။ သ့ကိအလိ ှ ိ သြမည်းထီးမှန်သမ သည်

အပင်ပန်းခံ၍ ှ ာေနရန်မလိ။ မိတ်လိက်ချိန်၌သ့အားအစဥ်ေတွ့ ှ ိ  ိင်ေလသည်။ ၂၅ အိ

ဣသေရလ၊အြခားဘရားများသိ့ လိက်ေြပးြခင်းအားြဖင့် သင်၏ေြခ၌ဖိနပ်မကတ်ေစ ှ င့်။

သင်၏အာေခါင်ကိေသာ်လည်းမေြခာက်ေစ ှ င့်။ သိ့ရာတွင်သင်က`အက ်ပ်သည်လမျိုးြခား

ဘရားများကိချစ်၍၊ သတိ့၏ေနာက်သိ့ပင်လိက်ပါေတာ့မည်' ဟဆိ၏။ ၂၆ အဖမ်းခံရချိန်၌

သခိးသည်အ ှ က်ကဲွရ သက့ဲသိ့ သင်၏ဘရင်များ၊ မင်းညီမင်းသား များ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊

ပေရာဖက်များ၊ သင် တိ့ဣသေရလြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် အ ှ က်ကဲွရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၇

သစ်ပင်အား`အ ှ င်သည်အက ်ပ်အဖြဖစ်ပါ သည်' ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ေကျာက်တံးအား`အ ှ င်

သည်အက ်ပ်အမိြဖစ်ပါသည်' ဟ၍လည်း ေကာင်းသင်တိ့ေြပာဆိ က၏။ သင်တိ့သည်ငါ

၏ဘက်သိ့မလှည့်၊ ငါ့အားေကျာခိင်း၍သွား က၏။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ေဘးအ ရာယ်

ေတွ့ေသာအခါ၌မကား၊ ငါ့အား ကလာ ေတာ်မ၍သင်တိ့ကိကမေတာ်မရန်ေလာက် ထား က၏။ ၂၈

``မိမိတိ့အတွက်သင်တိ့ ပလပ်ထားသည့် ဘရားများကားအဘယ်မှာနည်း။ သင်တိ့ဒက

ေရာက်ချိန်ထိဘရားများကယ် ိင်လ င်ကယ် ေစ ကေလာ့။ အိ ယဒြပည်၊ သင်၏ မိ ့တိ့သည်

များြပားသက့ဲသိ့ သင် ပလပ်ေသာဘရား တိ့သည်လည်းများြပားလှပါသည်တကား။‐ ၂၉

သင်တိ့အားလံးပင်ငါ့ကိပန်ကန် ကေလ ပီ။ သင်တိ့သည်ငါ့ကိ အဘယ်သိ့မေကျမနပ်

ြဖစ် ကသနည်း'' ဟထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မ၏။‐ ၃၀ ``ငါသည်သင်တိ့ကိဆံးမပါေသာ်လည်း

အကျိုးမ ှ ိ။ သင်တိ့သည်ပ့ဲြပင်သွန်သင်မကိ လက်မခံလိ က။ အမျက်ြပင်းစွာထွက်သည့်

ြခေသ့သဖွယ် သင်တိ့သည်မိမိတိ့ပေရာဖက် များကိသတ်ြဖတ် ကေလ ပီ။‐ ၃၁

ဣသေရလြပည်သတိ၊့ သင်တိ့သည်ထာဝရ ဘရား၏စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။ ငါ

သည်သင်တိ့အဖိ့ေတာက ာရက့ဲသိ့လည်း ေကာင်း၊ ေမှာင်အတိလမ်းေနသည့်ြပည်က့ဲသိ့

လည်းေကာင်းြဖစ်၍ေနေလ ပီေလာ။ ယင်းသိ့ မဟတ်ပါမသင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်

ထင်သလိ ပကျင့်ကာ ငါ့ထံသိ့အဘယ် အခါမ ြပန်မလာဘဲေနေတာ့မည်ဟ ဆိ ကသနည်း။‐ ၃၂

မိန်းမပျိုသည်မိမိ၏ေကျာက်မျက်ရတနာ များကိလည်းေကာင်း၊ မဂလာေဆာင်သတိ့

သမီးသည်မိမိ၏မဂလာေဆာင်ဝတ်စံကိ လည်းေကာင်းေမ့ေလျာ့တတ်ပါသေလာ။ သိ့

ရာတွင်ငါ၏လမျိုးေတာ်မကားမေရ မတွက် ိင်ေသာေန့ရက်များတွင်ငါ့ကိ

ေမ့ေလျာ့ ကေလ ပီ။‐ ၃၃ သင်တိ့သည်မိမိတိ့ချစ်သများကိအမှန် ပင်လိက်၍ ှ ာတတ် က၏။

ဆိးညစ်သည့်အမျိုး သမီးများကိပင်သင်တိ့၏အကျင့်ကိသင် ေပး ိင် က၏။‐ ၃၄

ေဖာက်ထွင်းခိးယမအတွက်သင်တိ့ဖမ်းမမိ ေသာ်လည်း ထိဆင်းရဲသားများ၊ အြပစ်မ့ဲသ များ၏ေသွး ှ င့်

သင်တိ့၏အဝတ်များသည် စွန်းကွက်လျက် ှ ိ ၏။ ``သိ့ပါလျက် ၃၅ `ငါ့တွင်အြပစ်မ ှ ိ ၊

ထာဝရဘရားသည်အမှန် ပင် ငါ့အားအမျက်ထွက်ေတာ်မမေတာ့ ပီဟ' ဆိ ချင်သည်။

သိ့ေသာ်သင်ကမိမိအြပစ်မကး လွန်ပါဟြငင်းဆိသြဖင့် ငါသည်သင့်အား အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။‐

၃၆ သင်တိ့သည်အြခား ိင်ငံဘရားများဆည်း ကပ်ေသာအားြဖင့်၊ မိမိကိယ်ကိတန်ဖိးကျ

ေစသည့်အာ ရိြပည်သည်သင့်အားအက အညီေပးရန်ပျက်ကွက်သက့ဲသိ့ အီဂျစ်

ြပည်သည်လည်းပျက်ကွက်လိမ့်မည်။‐ ၃၇ သင်သည်အ ှ က်ကဲွလျက်ေခါင်းငိက်စိက် ှ င့်

အီဂျစ်ြပည်မှြပန်လာရလိမ့်မည်။ ငါထာဝရ ဘရားသည်သင်အားကိးသတိ့ကိပစ်ပယ် ေတာ်မ ပီ။

သတိ့ထံမှသင်သည်အဘယ် အကျိုးကိမ ရ ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။''

၃ ထာဝရဘရားက``အကယ်၍တစ်စံတစ် ေယာက်သည် မိမိ၏ဇနီးကိကွာ ှ င်းလိက်

ေသာအခါ ထိအမျိုးသမီးသည်သ၏ထံ မှထွက်ခွာ၍အြခားအမျိုးသားတစ်ဦး

ှ င့်အိမ်ေထာင် ပ၏။ ထိအခါပထမခင်ပွန်း သည်မိမိ၏ဇနီးေဟာင်းကိတစ်ဖန်ြပန်၍ မသိမ်းမယအပ်။

ြပန်၍သိမ်းယခ့ဲေသာ်ထိ တိင်းြပည်သည်လံးဝညစ်ညမ်း၍သွားေပ မည်။ သိ့ရာတွင်အချင်းဣသေရလ၊

သင်သည် ချစ်သအေြမာက်အြမားထား ပီးမှ ယခ ငါ့ထံသိ့ြပန်၍လာလိသည်တကား။‐ ၂

ေတာင်ထိပ်တိ့ကိေမ ာ်၍ ကည့် ကေလာ့။ ြပည့် တန်ဆာက့ဲသိ့ သင်မ ပမကျင့်ဘဲေနခ့ဲသည့်

အရပ်တစ်စံတစ်ခ ှ ိ သေလာ။ အာရပ်အမျိုး သားသည်ေတာက ာရတွင်လယက်တိက်ခိက်

ရန်ေစာင့်ေမ ာ်ေနသက့ဲသိ၊့ သင်သည်လမ်းနံ ေဘးတိ့တွင်ချစ်သများကိေစာင့်ေမ ာ်ေနခ့ဲ ၏။

သင်သည်မိမိတိ့၏ဆိးညစ်မ ှ င့်ြပည့် တန်ဆာအလပ်ြဖင့်ဤြပည်ကိညစ်ညမ်း ေစေလ ပီ။‐ ၃

ဤအေကာင်းေ ကာင့်ငါသည်မိးဦးကိေခါင် ေစ၍ မိးေ ှ ာင်းကိလည်းမ ွာဘဲေနေစြခင်း ြဖစ်၏။

သင်သည်ြပည့်တန်ဆာအသွင်ကိေဆာင် လျက် ှ ိ ၏။ သင်၌အ ှ က်အေကာက်မ ှ ိ ေတာ့ေပ။ ၄

``ယခသင်ကငါ့အား`ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန် ေတာ်မျိုး၏အဖြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ကေလး

ဘဝမှစ၍ပင်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားချစ် ေတာ်မခ့ဲပါ၏။‐ ၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အစဥ်အ မဲအမျက်

ထွက်၍ေနေတာ်မမည်မဟတ်ပါ။ ကန်ေတာ် မျိုးအားထာဝစဥ်အမျက်ေတာ် ှ ၍ေန

ေတာ်မမည်မဟတ်ပါဟဆိ၏။ အိ ဣသ ေရလ၊ သင်သည်ဤသိ့ေြပာဆိ ပီးေနာက်

မိမိ ပ ိင်သမ မေကာင်းမတိ့ကိ ပ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ေယာ ှ ိ မင်းလက်ထက်၌

ထာဝရဘရားက ငါ့ကိ``ထိသစာမ့ဲသည့်အမျိုးသမီးဣသ ေရလသည် ငါ့အားမည်သိ့စွန့်ပစ်၍သွား

သည်ကိသင်ြမင် ပီေလာ။ သသည်ေတာင်ြမင့် မှန်သမ အေပ တွင်လည်းေကာင်း၊ စိမ်းလန်း

သည့်သစ်ပင် ှ ိ သမ ေအာက်တွင်လည်း ေကာင်း ြပည့်တန်ဆာအလပ်ကိလပ်၏။‐ ၇

ဤသိ့ ပ ပီးေနာက်သသည်ငါ့ထံသိ့ြပန် လာလိမ့်မည်ဟငါထင်မှတ်ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်

သသည်ြပန်၍မလာ၊ ယင်းသိ့မလာေကာင်း ကိသ၏ညီမ၊ သစာေဖာက်ယဒြမင်ေလ၏။‐ ၈

ဣသေရလသည်ငါကိစွန့်ခွာ၍ြပည့်တန်ဆာ လပ်လျက်ေနသြဖင့် သ့အားငါကွာ ှ င်း ှ င်

ထတ်လိက်ေလသည်။ သိ့ရာတွင်ဣသေရလ ၏ညီမသစာေဖာက်ယဒသည်မေကာက် ွံ ့ ဘဲ

မိမိကိယ်တိင်ပင်ြပည့်တန်ဆာလပ်ကာ၊‐ ၉ ဣသေရလ၏အကျင့်ပျက်မသည် မိမိ ှ င့်

မဆိင်သက့ဲသိ့တိင်းြပည်ကိညစ်ညမ်းေစ ေလသည်။ သသည်ေကျာက်တံးများ၊ သစ်ပင်

များကိဝတ် ပကိးကွယ်ြခင်းအားြဖင့်မှား ယွင်းေလ၏။‐ ၁၀ဤသိ့ေသာအမတိ့ကိ ပ ပီးေနာက် ဣသ

ေရလ၏ညီမသစာေဖာက်ယဒသည်ငါ့ထံ သိ့ြပန်၍လာ၏။ စိတ်လံးဝပါ၍မဟတ်။

ဟန်ေဆာင်၍သာလ င်လာြခင်းြဖစ်၏။ ဤ ကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားပင်တည်း''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိေနာက်ထာဝရဘရားကငါ့အား``ဣသ ေရလသည်ငါ့ထံမှမျက် ှ ာလဲ၍သွား

ေသာ်လည်း သစာေဖာက်ယဒေလာက်မဆိး'' ဟ မိန့် ကားေတာ်မ၏။‐ ၁၂

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိေြမာက်ပိင်း ိင်ငံသိ့ေစ လတ်၍ထာဝရဘရားက ``သစာေဖာက်ဣသ ေရလ၊

ငါ့ထံသိ့ြပန်လာေလာ့။ ငါသည်က ဏာထားေတာ်မသည်ြဖစ်၍သင့်အားအမျက်

ထွက်လိမ့်မည်မဟတ်။ ငါသည်အစဥ်အ မဲ အမျက်ထွက်လျက်ေနလိမ့်မည်မဟတ်ဟ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃ သင်သည်မိမိ၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားကိ

ပန်ကန်မိေ ကာင်း ှ င့်အြပစ် ှ ိ ေ ကာင်းကိသာလ င်ဝန်ခံေလာ့။ စိမ်းလန်း

သည့်သစ်ပင် ှ ိ သမ ေအာက်တွင် သင်သည် လမျိုးြခားတိ့၏ဘရားများအားြမတ် ိး

ခ့ဲေ ကာင်းကိဝန်ခံေလာ့။ ငါ့စကားကိနား မေထာင်မိခ့ဲေ ကာင်းကိလည်းဝန်ခံေလာ့။

ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏။ ၁၄ထာဝရဘရားက``အိ သစာေဖာက်သည့်လမျိုး

တိ၊့ ြပန်၍လာ ကေလာ့။ ငါသည်သင်၏ခင်ပွန်း ြဖစ်၏။ သင်တိ့အား မိ ့တစ် မိ ့လ င်တစ်ေယာက် ကျ၊

သားချင်းစတစ်စလ င် ှ စ်ေယာက်ကျ ေ ွးချယ်၍ ဇိအန်ေတာင်သိ့ြပန်လည်ေခ ေဆာင် မည်။‐ ၁၅

ငါ့စကားကိနားေထာင်ေသာသိးထိန်းများ ကိသင်တိ့အားငါေပးမည်။ သတိ့သည်သင်

တိ့ကိဉာဏ်ပညာ ှ င့်လည်းေကာင်း၊ အသိ ပညာ ှ င့်လည်းေကာင်းအပ်စိး ကလိမ့်မည်။‐ ၁၆

ထိေနာက်သင်တိ့သည်ြပည်ေတာ်တွင်လဦးေရ တိးပွားများြပားေသာအခါ လတိ့သည်ငါ

၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်အေကာင်းကိ စဥ်းစား ေြပာဆိသတိရ ကေတာ့မည်မဟတ်။ ထိ

ေသတာေတာ်ကိလိအပ် ကေတာ့မည်မဟတ်။ အြခားေသတာေတာ်ကိလည်း ပလပ် က

လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၇ ထိအချိန်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ

ေယ  ှ လင် မိ ့သည်`ထာဝရဘရား၏ရာဇ ပလင်ေတာ်' ဟေခ ေဝ သမတ်ြခင်းကိခံရ လိမ့်မည်။

လမျိုးတကာတိ့သည်လည်း ထိ မိ ့ တွင်စ ံ း၍ ငါ၏နာမေတာ်ကိဂဏ် ပ က လိမ့်မည်။

သတိ့သည်မိမိတိ့၏ဆိးညစ်ခက် မာသည့်စိတ်အလိကိလိက်၍ ပကျင့် က ေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၁၈

ဣသေရလသည်ယဒ ှ င့်ေပါင်း၍လတိ့ ှ င့်အတေြမာက်အရပ်မှ သင်တိ့ဘိးေဘး

များအားငါအပိင်ေပးအပ်ခ့ဲသည့်ြပည် သိ့လာေရာက် ကလိမ့်မည်'' ဟေြပာ ကား

ေစေတာ်မ၏။ ၁၉ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင့်အားသားအြဖစ်လက်ခံ၍

ေပျာ်ေမွ ့ဖွယ်ေကာင်းေသာြပည်၊ ကမာေပ တွင်အသာယာဆံးေသာြပည်ကိ

ေပးအပ်ရန်ငါအလိ ှ ိ ခ့ဲ၏။ သင်သည်ငါ့အားအဖဟေခ ၍အဘယ်အခါ ၌မ

ငါ့အားေကျာမခိင်းဘဲေနရန်၊ငါအလိ ှ ိ ခ့ဲ၏။ ၂၀ သိ့ရာတွင် အိ ဣသေရလ၊ သင်သည်ေဖာက်ြပန် သည့်

ဇနီးက့ဲသိ့ငါ့အားသစာေဖာက်ေလ ပီ။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏'' ၂၁

ေတာင်ထိပ်များေပ တွင်အသံတစ်ခကိ ကားရ က၏။ ထိအသံကားဣသေရလြပည်သားတိ့သည်

အြပစ်ဒစ ိက်တွင်ကျင်လည်ကာ၊ မိမိတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား

ေမ့ေလျာ့ခ့ဲ ကသြဖင့်၊ ငိေ ကးလျက်ပန် ကားေလာက်ထား ကသည့် အသံပင်ြဖစ်၏။ ၂၂

သစာမ ှ ိ သအေပါင်းတိ၊့ြပန်လာ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ေဖာက်ြပန်မကိ ကစားေတာ်မမည်

သင်တိ့က``ဟတ်က့ဲပါ။ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ် တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ် မသြဖင့်

အထံေတာ်သိ့အက ်ပ်တိ့လာပါ မည်။‐ ၂၃ ေတာင်ထိပ်များအေပ ၌ဝတ် ပကိးကွယ် ြခင်းအားြဖင့်

အက ်ပ်တိ့အကအညီမရ ပါ။ ဣသေရလအတွက်အကအညီကိ အက ်ပ်ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ထံေတာ်၌သာလ င်ရ ှ ိ  ိင်ပါ၏။‐ ၂၄ သိ့ရာတွင်အက ်ပ်တိ့သည်ငယ်စဥ်ထဲက

ှ က်ဖွယ်ေကာင်းသည့်ဘရားများကိဝတ် ပ ကိးကွယ် ကသြဖင့် ေ ှ းကာလမှစ၍ဘိး
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ေဘးများလပ်ကိင်စေဆာင်းထားခ့ဲသည်သိး အပ်၊ ွားအပ်၊ သားသမီး၊ ှ ိ  ှ ိ သမ ေသာ

အရာတိ့ကိဆံး ံ းရ ကေလ ပီ။‐ ၂၅ အက ်ပ်တိ့သည်အ ှ က်တွင်လဲေလျာင်းကာ

အသေရပျက်မ ှ င့်လမ်း ခံ၍ေနသင့် က ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့ငယ်စဥ်အချိန်ကစ၍ ယေန့ထိတိင်ေအာင်

အက ်ပ်တိ့ ှ င့်ဘိးေဘး များသည်က ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားအားြပစ်မှားခ့ဲ ကပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ် ၏စကားကိလည်းနားမေထာင်ခ့ဲ ကပါ'' ဟဆိက၏။

၄ ထာဝရဘရားက``ဣသေရလြပည်သား တိ၊့ အကယ်၍သင်တိ့ြပန်လာလိလ င်ငါ့

ထံသိ့ြပန်လာ ကေလာ့။ ငါ ွံ မန်းသည့် ပ်တတိ့ကိဖယ် ှ ားကာငါ့အားသစာ ေစာင့် ကလ င်၊‐ ၂

ငါ၏နာမေတာ်ကိသင်တိ့တိင်တည်ကျိန်ဆိ မသည်ေတာ်တည့်မှန်ကန်၊ ေလျာ်ကန်သင့်ြမတ် လိမ့်မည်။

ထိအခါလမျိုးတကာတိ့သည် မိမိ တိ့အားေကာင်းချီးေပးရန်ငါ့ထံေတာင်း ေလာက် ကလိမ့်မည်။

ငါ့ကိလည်းေထာမနာ ပ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ယဒြပည်သား ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့မှလတိ့ အား

ထာဝရဘရားက``မထွန်မယက်ရေသး သည့်သင်တိ့၏လယ်ယာများကိထွန်ယက်

ကေလာ့။ သင်တိ့၏မျိုးေစ့များကိဆးပင် များအ ကားတွင်မ ကဲ က ှ င့်။‐ ၄

သင်တိ့၏ထာဝရဘရားတည်းဟေသာငါ ှ င့်သင်တိ့ ပသည့်ပဋိညာဥ်ကိေစာင့် ကေလာ့။

အချင်းယဒြပည်သားများ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ၊့ ငါ့အားသင်တိ့၏ကိယ်ကိဆက်ကပ်

ကေလာ့။ ဤသိ့မ ပပါမသင်တိ့ကးလွန်ခ့ဲ သည့်ဒစ ိက်များေ ကာင့် ငါ၏အမျက်ေတာ်

သည်မီးက့ဲသိ့ေတာက်ေလာင်လိမ့်မည်။ ယင်းကိ ငိမ်းသတ်မည့်သလည်းတစ်စံတစ်ေယာက်

မ  ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ယဒြပည်တစ်ေလာက်လံး၌တံပိးခရာမတ် ကေလာ့။

ှ င်းလင်းကျယ်ေလာင်စွာေ ကးေကာ် ကေလာ့။ ယဒြပည်သားများ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သား တိ့အား

ခံတပ် မိ ့များသိ့ေြပးဝင် ကရန်ေြပာ ကား ကေလာ့။ ၆ ဇိအန် မိ ့ ှ ိ ရာသိ့ေ ှ ့  ကေလာ့။ ေဘးမ့ဲလံ ခံ ရာသိ့

ေြပး ကေလာ့။ ဆတ်ဆိင်း၍မေန က ှ င့်။ ထာဝရဘရားသည် ကီးစွာေသာပျက်စီး မ

ေဘးအ ရာယ်ဆိးကိ ေြမာက်အရပ်မှေဆာင်ယလာေတာ်မလိမ့် မည်။ ၇

ြခေသ့သဖွယ်ခိေအာင်းရာမှထွက်လာေလ ပီ။ လမျိုးတကာကိဖျက်ဆီးမည့်သသည် ထွက်ခွာလာေလ ပီ။

သသည်ယဒြပည်ကိဖျက်ဆီးရန်ထွက်ခွာလာ ေလ ပီ။ ယဒ မိ ့တိ့သည်ယိယွင်းပျက်စီးလျက်

လသဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ်လိမ့်မည်။ ၈ သိ့ြဖစ်၍ေလာ်ေတကိဝတ်၍ငိေ ကးြမည် တမ်း ကေလာ့။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်၊ထာဝရဘရား၏ ြပင်းထန်ေသာအမျက်ေတာ်သည်

ယဒြပည်သိ့ဦးတည်လျက် ှ ိ ေနေသး ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၉ထာဝရဘရားက``ထိေန့၌ ှ င်ဘရင်များ၊

မးမတ်များသည်စိတ်ပျက်အားေလျာ့ က လိမ့်မည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်များသည်တအ့ံ

တ သြဖစ်၍ ပေရာဖက်တိ့သည်အ့ံအား သင့်လျက် ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၁၀

ထိအခါငါသည်``အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့

အားလှည့်ြဖားေတာ်မပါ ပီ။ ငိမ်းချမ်းမ ရ ှ ိ လိမ့်မည်ဟကိယ်ေတာ် ှ င်မိန့်ေတာ်မခ့ဲ

ေသာ်လည်း ယခအခါသတိ့၏လည်မျိုတွင် ားေတ့လျက် ှ ိ ပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၁၁

သဲက ာရမှေလပ ကီးသည် တိက်ခတ်လာ လိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းေယ  ှ လင် မိ ့သား

တိ့ ကားသိရမည့်ေန့ရက်ကာလသည်ကျ ေရာက်လာလိမ့်မည်။ ထိေလသည်သတိ့အား

ဂျံ ုစပါးေလ့ှရန်တိက်ခတ်လာြခင်းမဟတ်။‐ ၁၂ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်အရတိက်ခတ်

သည့်ေလသည် ထိထက်များစွာပိမိြပင်းထန် ေပလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အေပ သိ့

ယခစီရင်ချက်ချမှတ်ေတာ်မသည့်အ ှ င် ကား ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်ပင်ြဖစ် သတည်း။ ၁၃

ကည့်  ကေလာ့။ ရန်သသည်မိးတိမ်သဖွယ် လာလိမ့်မည်။ သ၏စစ်ရထားများသည်ေလေပွ ှ င့်တ၍

သ၏ြမင်းတိ့သည်လင်းယန်ငှက်များ ထက်လျင်ြမန် က၏။ ငါတိ့အေရး ံ းနိမ့် က ေလ ပီ။

ငါတိ့သည်အမဂလာ ှ ိ ပါသည် တကား။‐ ၁၄ အိ ေယ  ှ လင် မိ၊့ သင်သည်ချမ်းသာရာရ ေစရန်

မိမိစိတ် ှ လံးကိဆိးညစ်မ ှ င့်ကင်း စင်ေစေလာ့။ သင်သည်အဘယ်မ  ကာေအာင်

ဆက်လက်၍ဆိးညစ်စွာ ကံစည်လျက်ေန ဦးမည်နည်း။ ၁၅ ဒန်ြပည်မှလာေသာေစတမန် ှ င့်

ဧဖရိမ် ေတာင်ကန်းများမှေ ှ ့ေတာ်ေြပးတိ့က သတင်းဆိးကိေ ကညာ က၏။‐ ၁၆

သတိ့သည်ရပ်ေဝးေဒသမှရန်သများချီ တက်လာေနေကာင်းလမျိုးတကာတိ့အား

သတိေပး၍ ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ ကားေြပာ ကေလသည်။ ရန်သတိ့သည်ယဒ မိ ့များ

အား ကိမ်းေမာင်းသံ ပ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၇ သတိ့သည်လယ်ေစာင့်ကင်းသမားများက့ဲသိ့

ထိ မိ ့တိ့ကိဝိင်းရံထား ကလိမ့်မည်။ အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်ယဒြပည်သည် ထာဝရဘရား

အားပန်ကန်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ဤကားထာဝရ ဘရား မက်ဟေတာ်မေသာစကားပင်တည်း။ ၁၈ အိ

ယဒြပည်၊ သင်သည်မိမိေနထိင် ပကျင့်ပံ များအားြဖင့် ဤအမအရာတိ့ကိြဖစ်ပွား

ေစေလ ပီ။ သင်၏စိတ် ှ လံးကိ ား ှ င့်ထိး လိက်ဘိသက့ဲသိ့ သင်သည်မိမိ၏အြပစ်

ေကာင့်ဤေဝဒနာကိခံရ၏။ ၁၉ ငါ့အသည်းနာလှ၏။ မခံမရပ် ိင်ေအာင် အသည်းနာ၏။

ငါသည်ြပင်းစွာ ှ လံးတန်၊ရင်ခန်လျက် ေနပါသည်တကား။ ငါသည်အ ငိမ်မေန ိင်ေတာ့ ပီ။

တံပိးခရာမတ်သံကိလည်းေကာင်း၊တိက်ပဲွ ေ ကးေကာ်သံများကိလည်းေကာင်းငါ ကား

ရ၏။ ၂၀ ေဘးအ ရာယ်ဆိးသည်တစ်ခ ပီးတစ်ခ ေပ ေပါက်၍လာ၏။

တစ်ြပည်လံးပင်ယိယွင်းပျက်စီး၍ကျန် ခ့ဲ၏။ ငါတိ့၏တဲများသည်တစ်ခဏချင်း၌ ဖိ ပျက်လျက်

၎င်းတိ့၏ကန့်လန့်ကာတိ့သည်စတ်ြပတ်၍ သွား က၏။ ၂၁ ငါသည်တိက်ပဲွဆင် ဲေနသည်ကိအဘယ်မ

ကာ ကာ ေတွ့ြမင်ေနရပါမည်နည်း။ တံပိးခရာမတ်သံကိအဘယ်မ  ကာ ကာ ကား၍

ေနရပါမည်နည်း။ ၂၂ ထာဝရဘရားက``ငါ၏လမျိုးေတာ်သည် မိက်မဲထံထိင်း က၏။

သတိ့သည်ငါ့ကိမသိ က။ သတိ့သည်ကေလးမိက်များ ှ င့်တ၏။ သတိ့တွင်အသိပညာမ ှ ိ။

သတိ့သည်ဒစ ိက် ပရာတွင် က မ်းကျင် ကေသာ်လည်းသစ ိက်ကိမ မ ပတတ် က'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၃ ငါသည်၊ကမာေြမ ကီးကိ ကည့်လိက်ေသာ အခါ ယင်းသည်ပံသဏာန်ကင်းမ့ဲလျက်ေန၏။

မိးေကာင်းကင်ကိ ကည့်ေသာအခါ၌လည်း အလင်းေရာင်မေတွ့ရ။ ၂၄

ငါသည်ေတာင်များကိ ကည့်ြပန်ေသာ် ေတာင် ကီးေတာင်ငယ်တိ့သည်တန်လပ်လျက် ေန က၏။ ၂၅

ငါသည်လတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိမ မေတွ့ မြမင်။ ငှက်အေပါင်းတိ့သည်ပင်လ င်ပျံေြပး က

ေလကန် ပီ။ ၂၆ ထာဝရဘရား၏ြပင်းထန်ေသာအမျက် ေတာ် အ ှ ိန်ေ ကာင့်

ေြမ သဇာေကာင်းေသာြပည်သည်သဲက ာရ ြဖစ်လျက်၊ မိ ့များသည်လည်းယိယွင်းပျက်စီး၍ေနေလ ပီ။

၂၇ (ကမာေြမ ကီးတစ်ခလံးသည် ေတာက ာရ အြဖစ်သိ့ေရာက် ှ ိ ရလိမ့်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း

အကန်အစင်ပျက် ပန်းသွားရလိမ့်မည်မ ဟတ်ေကာင်း ထာဝရဘရားမိန့် ကားထား

ေတာ်မ၏။) ၂၈ ကမာေြမ ကီးသည်ဝမ်းနည်းပေဆွးလျက်ေန လိမ့်မည်။

မိးေကာင်းကင်သည်လည်းေမှာင်မဲ၍လာလိမ့် မည်။ထာဝရဘရားသည်မိန့် မက်ေတာ်မ ပီးေနာက်

မိမိ၏စိတ်ကိေြပာင်းလဲေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။ စိတ်ပိင်းြဖတ်ေတာ်မ ပီးေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်

ေနာက်ဆတ်ေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။ ၂၉ ြမင်းစီးသရဲများ ှ င့်ေလးသမားတိ့၏ အသံကိ ကားေသာအခါ

လအေပါင်းတိ့သည်ထွက်ေြပး ကလိမ့်မည်။ အချို ့ေသာသတိ့သည်သစ်ေတာထဲသိ့လည်း ေကာင်း၊

အချို ့တိ့သည်ေကျာက်ေဆာင်များေပ သိ့လည်းေကာင်း၊ထွက်ေြပး ကလိမ့်မည်။

မိ ့အေပါင်းတိ့သည်အထီးတည်းကျန် ရစ်လျက် လသဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ်၍ေနလိမ့်မည်။ ၃၀ အိ

ေယ  ှ လင် မိ၊့သင်သည်အမဂလာ ှ ိ ပါသည်တကား။သင်သည်အဘယ်ေကာင့်နီးြမန်းသည့်အဝတ်

ကိ ဝတ်ဆင်ထားသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်ေကျာက်မျက်ရတနာများကိ ဆင်ယင်၍

သင်၏မျက်လံးများကိြခယ်လှယ်ထားသနည်း။ သင်သည်မိမိကိယ်ကိအေကာင်းမ့ဲအလှ

ြပင်၍ ထားပါသည်တကား။ သင်၏ချစ်သတိ့သည်သင့်ကိပစ်ပယ်လိက် က ေလ ပီ။

သတိ့သည်သင့်ကိသတ်လိ က၏။ ၃၁ သားဖွားေဝဒနာခံရေသာအမျိုးသမီး ၏အသံ၊

သားဦးကိဖွားြမင်သည့်အမျိုးသမီးဟစ် ေအာ်သံ ှ င့် တသည့်အသံတစ်ခကိငါ ကား၏။

ထိအသံမှာေမာဟိက်၍လက်တန်ေနေသာ ေယ  ှ လင် မိ ့၏အသံပင်ြဖစ်ေပသည်။

သက``ငါသည်အမဂလာ ှ ိ ၏။ သတိ့သည် ငါ့အားသတ်ရန်လာကေလ ပီဆိ၏။''

၅ ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ၊့သင်တိ့၏လမ်းများတစ်ေလ ာက်သွားေရာက်၍လှည့်လည် ှ ာေဖွ ကေလာ့။

ဆင်ြခင်သံးသပ် ကေလာ့။

သစ ိက်ကိ ပကျင့်သ၊သစာေစာင့်ရန် ကိးစားသကိေတွ ့ ှ ိ  ိင်ရန်ေစျးရပ်ကွက်များတွင် ှ ာေဖွ ကေလာ့။

အကယ်၍ထိသကိသင်တိ့ ှ ာေဖွေတွ့ ှ ိ  ိင်ပါက

ထာဝရဘရားသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိအြပစ်လတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂

သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မသည့်အတိင်းဟဆိ ကေသာ်လည်း

သင်တိ့သည်မဟတ်မမှန်ကျိန်ဆိ က၏။ ၃ ထာဝရဘရားသည်သစာ ှ ိ မကိအမှန်ပင်လိလားေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အားဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာ်လည်းသင်တိ့သည်ဂ မစိက် က။

ဖျက်ဆီးေချမန်းေတာ်မေသာ်လည်းပ့ဲြပင်ဆံးမမကိသင်တိ့မခံမယလိ က။

သင်တိ့သည်ေကျာက်ခဲထက်ေခါင်းမာလျက်ေနာင်တမရဘဲေန က၏။

၄ ထိေနာက်ငါကဤသတိ့ကားဆင်းရဲသများြဖစ်၏။

မသိနားမလည်သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏အလိေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊

ဘရားသခင်ြပ ာန်းေတာ်မသည့်စည်းမျဥ်းဥပေဒသေတာ်တိ့ကိေသာ်လည်းေကာင်း

မသိ ကသြဖင့်မိက်မဲစွာ ပကျင့် ကေလ ပီ။ ၅

ငါသည်တန်ခိးအာဏာ ှ ိ သတိ့ထံသွား၍သတိ့အားေြပာဆိမည်။

သတိ့သည်အမှန်ပင်ထာဝရဘရား၏အလိေတာ်ကိသိ ှ ိ  ကရာ၏။ ဘရားသခင်ြပ ာန်းေတာ်မသည့်

စည်းမျဥ်းဥပေဒသေတာ်တိ့ကိသိ ှ ိ  ကရာ၏'' ဟေတွးေတာမိ၏။

သိ့ရာတွင်သတိ့အားလံးပင်ထာဝရဘရား၏ထမ်းပိးကိချိုးလျက် ေ ှ ာင် ကိးများကိလည်းြဖတ် ကေလ ပီ။

၆ ဤအေကာင်းေ ကာင့်ေတာမှြခေသ့တိ့သည်သတိ့ကိကိက်သတ် ကလိမ့်မည်။

သဲက ာရမှဝံပေလွတိ့သည်သတိ့အားအပိင်းပိင်းကိက်ြဖတ် ကလိမ့်မည်။
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ကျားသစ်တိ့သည်လည်းသတိ့၏ မိ ့များအနီးတွင်

ေစာင့်ကာ မိ ့ြပင်သိ့ထွက်လာသမှန်သမ ကိအပိင်းပိင်းကိက်ြဖတ် ကလိမ့်မည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိသတိ့သည်အြပစ်များသများြဖစ်သည့်ြပင်

ဘရားသခင်ကိ၊အ ကိမ် ကိမ်အဖန်ဖန်ေကျာခိင်းခ့ဲ ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၇

``ငါသည်မိမိလမျိုးေတာ်၏အြပစ်များကိအဘယ်ေ ကာင့်ေြဖလတ်ရမည်နည်း။

သတိ့၏သားသမီးများသည်ငါ့ကိစွန့်ပစ်ကာ

ဘရားအတအေယာင်များကိတိင်တည်လျက်ကျိန်ဆိ ကေလ ပီ။

ငါသည်မိမိလမျိုးေတာ်အားဝစွာေကးေသာ်လည်း

သတိ့သည်သတစ်ပါးအိမ်ရာကိြပစ်မှားကာြပည့်တန်ဆာများ ှ င့်မှားယွင်း က၏။

၈ သတိ့သည်အစာဝ၍ရာဂထန်သည့်

ြမင်းဆိးများက့ဲသိ့ဟီလျက်အိမ်နီးချင်းတိ့၏ဇနီးများကိတပ်မက် က၏။ ၉

ဤအမအရာများအတွက်ငါသည်သတိ့အားအြပစ်ဒဏ်မခတ်ဘဲေနသင့်သေလာ။

ဤသိ့ေသာြပည်သတိ့ကိလက်စားမေချဘဲေနသင့်သေလာ။'' ၁၀

ငါသည်သတိ့၏စပျစ်ဥယျာဥ်များကိရန်သတိ့အားခတ်ပစ်ေစမည်။

သိ့ရာတွင်စပျစ်ပင်တိ့ကိအကန်အစင်ဖျက်ဆီးပစ်ေစလိမ့်မည်မဟတ်။

စပျစ်ကိင်းများသည်ငါမပိင်မဆိင်သြဖင့်ယင်းတိ့ကိခတ်ထွင်ပစ်ရန်ရန်သတိ့အားငါေစခိင်းမည်။ ၁၁

ဣသေရလ ှ င့်ယဒြပည်သားတိ့သည်ငါ့အားလံးဝသစာေဖာက် ကေလ ပီ။

ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်သည် ကိယ်ေတာ်အေကာင်းကိမဟတ်မမှန်ေြပာဆိ ကေလ ပီ။

သတိ့က``ကိယ်ေတာ်သည်အဘယ်သိ့မ အေရးယေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။

ငါတိ့သည်လည်းဆင်းရဲဒကခံရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ စစ်မက်အ ရာယ်ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊

ငတ်မွတ်ြခင်းေဘးကိေသာ်လည်းေကာင်း ကံေတွ့ရလိမ့်မည်မဟတ်''

ဟဆိ က၏။‐ ၁၃ သတိ့က``ပေရာဖက်တိ့သည်ေလသက်သက်သာလ င်ြဖစ်၍

သတိ့မှာေဟာ ကားစရာထာဝရဘရား၏ဗျာဒိတ်ေတာ်တစ်စံတစ်ရာမ မ ှ ိ

သတိ့ေဟာသည့်အတိင်းသတိ့၌ြဖစ်ပါေစ'' ဟဆိ က၏။‐ ၁၄

အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက``အိ ေယရမိ၊ ထိသတိ့သည်ဤသိ့ေြပာဆိသြဖင့်

ငါ့စကားသည်သင်၏ တ်တွင်မီးသဖွယ်ြဖစ်၍ သတိ့သည်လည်းထင်းက့ဲသိ့ြဖစ်ရလိမ့်မည်။

မီးသည်သတိ့ကိက မ်းေလာင်၍သွားလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

ဣသေရလြပည်သားတိ၊့ ထာဝရဘရားက``ငါသည်သင်တိ့အားတိက်ခိက်ေစရန်

ေဝးလံရပ်ြခားမှလမျိုးစတစ်စကိေခ ေဆာင်ခ့ဲလိမ့်မည်။

သတိ့သည်အင်အား ကီး၍အလွန်ေ ှ းကျေသာလမျိုး၊

သင်တိ့မသိနားမလည်ေသာဘာသာစကားကိေြပာဆိေသာလမျိုးြဖစ်၏။‐ ၁၆

သတိ့၏ေလးသမားတိ့သည်ခွန်အား ကီး၍ ပွင့်ေနေသာသချုင်းက့ဲသိ့မ ှ ာမတာသတ်တတ် က၏။‐

၁၇ သတိ့သည်သင်တိ့၏အသီးအ ှ ံ များ ှ င့်အစာေရစာများကိစားေသာက်ကာ

သင်တိ့သားသမီးများကိသတ် ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်သင်တိ့သိးအပ်၊

ွားအပ်များကိစား ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့စပျစ်ပင် ှ င့်သေဘာသဖန်းပင်တိ့ကိလည်းစား ကလိမ့်မည်။

သတိ့၏တပ်မေတာ်သည်သင်တိ့အားကိးအားထား ပသည့်ခံတပ် မိ ့များကိ ဖိဖျက်ပစ် ကလိမ့်မည်။''

၁၈ ထာဝရဘရားက``ထိေန့ရက်ကာလများ၌ပင်လ င်ငါ၏လမျိုးေတာ်အား

လံးဝသတ်သင်ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၉ ေယရမိ၊

ထိသတိ့သည်သင့်အား`အဘယ်ေကာင့်ထာဝရဘရားသည်ဤအမတိ့ကိ ပေတာ်မပါသနည်း'

ဟေမး ကလိမ့်မည်။ ထိအခါသတိ့အား`သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားအားစွန့်ပစ်ကာ

မိမိတိ့ြပည်၌ပင်လမျိုးြခားဘရားများ၏အေစကိခံခ့ဲ က၏။

သိ့ြဖစ်၍တိင်းတစ်ပါးတွင်လမျိုးြခားတိ့၏အေစကိသင်တိ့ခံရ ကလိမ့်မည်'

ဟြပန်လည်ေြဖ ကားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထာဝရဘရားက``ယာကပ်၏သားေြမး

ယဒြပည်သတိ့အားေြပာ ကားေလာ့။‐ ၂၁ မျက်စိ ှ ိ လျက် ှ င့်မြမင် ိင်၊

နား ှ ိ လျက် ှ င့်မ ကား ိင်သ၊ အချင်းမိက်မဲထံထိင်းေသာလတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။‐ ၂၂

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ သင်တိ့သည်အဘယ်ေ ကာင့်ငါ့ကိမေ ကာက် ကသနည်း။

ငါ၏ေ ှ ့ေတာ်၌အဘယ်ေကာင့်မတန်မလပ် ကသနည်း။ ငါသည်ပင်လယ်အတွက်နယ်နိမိတ်၊

ပင်လယ်ေရမေကျာ်မြဖတ် ိင်သည့်အ မဲတမ်းနယ်နိမိတ်ကိသဲများြဖင့်သတ်မှတ်ထား၏။

ပင်လယ်သည်လိင်းတံပိးထ ိင်ေသာ်လည်း ထိနယ်နိမိတ်ကိမြဖတ်မေကျာ် ိင်။

လိင်းတံပိးတိ့သည်ထ၍ြမည်ဟည်းေသာ်လည်း ထိနယ်စပ်ကိမေကျာ်မလွန် ိင်။‐ ၂၃

သိ့ရာတွင်အချင်းလတိ၊့ သင်တိ့သည်ေခါင်းမာပန်ကန်ကာလမ်းလဲွ၍ငါ၏ထံမှထွက်ခွာသွား ကေလ ပီ။‐

၂၄ ရာသီအလိက်၊ မိးဦးမိးေ ှ ာင်းကိ ွာသွန်းေစလျက်၊

ှ စ်စဥ်အသီးအ ှ ံ ရိတ်သိမ်းရာကာလကိစီမံေတာ်မေသာငါ့အား

သင်တိ့မေ ကာက် ွံ ့မ ိ ေသ က။‐ ၂၅ သင်တိ့၏အမှားများ ှ င့်အြပစ်ဒစ ိက်က

ေကာင်းချီးမဂလာများကိတားဆီးလျက်သင်တိ့ထံမှလဲေ ှ ာင်သွားေစေလ ပီ။

၂၆ ``ငါ၏လမျိုးေတာ်အထဲ၌ ဆိးညစ်သများ ှ ိ ၏။

သတိ့သည်ေထာင်ေချာက်ြဖင့်ငှက်ဖမ်းသများက့ဲသိ့လကိဖမ်းရန်ေချာင်းေြမာင်း က၏။‐

၂၇ မဆိးသည်မိမိ၏ေလှာင်အိမ်ကိငှက်များြဖင့်ြပည့်ေစသက့ဲသိ့

ထိသတိ့သည်မိမိတိ့ေနအိမ်များကိတိက်ရာပါပစည်းများြဖင့်ြပည့်ေစ ကေလ ပီ။

ထိ့ေ ကာင့်သတိ့သည်တန်ခိး ကီးမား၍ချမ်းသာ ကယ်ဝ က၏။‐

၂၈ ဝဝလင်လင်စားေသာက်ရ၍ဆ ဖိးလျက်ေန က၏။

သတိ့သည်မေကာင်းမများကိအေတာမသတ် ပကျင့် က၏။ မိဘမ့ဲသတိ့အားရပိင်ခွင့်များကိမေပး က။

ှ င်းပန်း ှ ိပ်စက်ြခင်းခံရသတိ့အားလည်းတရားမ တမကိမ ပ က။

၂၉ ``သိ့ရာတွင်ဤအမအရာများအတွက်

သတိ့အားငါထာဝရဘရားဒဏ်ေပးမည်။ ဤလမျိုးအားငါလက်စားေချမည်။‐

၃၀ ဤြပည်တွင်အ့ံ သ ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်းသည့်အမေပ ေပါက်လာသည်မှာ၊‐

၃၁ ပေရာဖက်တိ့သည်မှန်ေသာစကားကိမေြပာ က။

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ပေရာဖက်အမိန့်ေပးသည်အတိင်းအပ်စိး က၏။

ငါ၏လမျိုးေတာ်ကလည်းဤသိ့ ပကျင့်မတိ့ကိမကန့်ကွက် က။

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ေနာက်ဆံးတစ်ေန့၌အဘယ်သိ့ ပကမည်နည်း။

၆
ဗယာမိန်ြပည်သားတိ၊့ ေဘးမ့ဲလံ ခံရာသိ့ေြပး ကေလာ့။ ေယ  ှ လင် မိ ့မှထွက်သွား ကေလာ့။

ေတေကာ ွာ၌တံပိးခရာကိမတ် ကေလာ့။ ေဗသကရင် ွာတွင်အချက်ြပမီး းတိင်ကိ

ေြမာက်တင် ကေလာ့။ ေဘးအ ရာယ် ှ င့်ပျက်စီး ြခင်းသည်ေြမာက်အရပ်မှေရာက် ှ ိ လာေတာ့ မည်။‐

၂ ဇိအန်သမီးပျိုသည်လှပ၍သိမ်ေမွ ့ ေသာ်လည်း ဖျက်ဆီးြခင်းခံရလိမ့်မည်။‐ ၃

သိးထိန်းများသည်မိမိတိ့သိးများ ှ င့်ထိ အရပ်တွင်စခန်းချ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်

မိမိတိ့တဲ ှ င်များကိသင်၏ပတ်လည်တွင် ထိး ပီးလ င် မိမိတိ့အသီးသီးအလိ ှ ိ

ရာတွင်စခန်းချ ကလိမ့်မည်။‐ ၄ သတိ့က``ေယ  ှ လင် မိ ့ကိတိက်ခိက်ရန်

အသင့်ြပင်ထား ကေလာ့။ မွန်းတည့်ချိန်၌ ငါတိ့တိက်ခိက် ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ က၏။ သိ့

ရာတွင်သတိ့က ``ကေန့အချိန်ကန်လွန် ေတာ့မည်။ ညေနေစာင်းကျချိန်ေရာက် ပီ

ြဖစ်၍ယခေနာက်ကျသွားေပ ပီ။‐ ၅ ညဥ့်အခါငါတိ့တိက်ခိက် ကကန်အ့ံ။ ေယ

ှ လင် မိ ့ခံတပ်များကိ ဖိဖျက် ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ က၏။ ၆ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ဤ ဘရင်တိ့အားေယ  ှ လင် မိ ့ကိဝိင်းရံ ထား ိင်ရန်သစ်ပင်များကိခတ်လဲှ၍ ေြမ

ကတတ်များကိဖိ့ေစြခင်းငှာအမိန့်ေပး ေတာ်မေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်က``ဤ မိ ့သည်

ှ င်းပန်း ှ ိပ်စက်မ ှ င့်ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ သြဖင့်ငါသည်ဤ မိ ့ကိဒဏ်ခတ်မည်။‐ ၇

စမ်းေရတွင်းမှေရသည်အစဥ်စီးထွက်လျက် ှ ိ သက့ဲသိ့ေယ  ှ လင် မိ ့မှမေကာင်းမ

များသည်အစဥ်ယိစီးလျက်ေန၏။ မိ ့ထဲ ၌အ ကမ်းဖက်မ၊ လယက်ဖျက်ဆီးမတိ့

ကိငါ ကားရ၍ဖျားနာမ ှ င့်ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်များကိငါြမင်ရ၏။‐ ၈ အိ ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ၊့

သင်တိ့သည်ဤအမအရာများမှသင်ခန်းစာယ ကေလာ့။ သိ့မဟတ်ပါမငါသည်သင်တိ့အားအစဥ်

စွန့်ပစ်မည်။ သင်တိ့ မိ ့ကိလသကင်းမ့ဲရာ ေသွ့ေြခာက်ေသာေဒသအြဖစ်သိ့ငါေြပာင်း လဲေစမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက ငါ့ အား``စပျစ်ဥယျာဥ်မှစပျစ်သီး ှ ိ သမ

ကိအ ကင်းအကျန်မ ှ ိ ေအာင်ဆွတ်ခးသက့ဲ သိ၊့ ဣသေရလြပည်မှလအ ကင်းအကျန်

မ ှ ိ ေစရ။ သိ့ြဖစ်၍သင်သည်အချိန် ှ ိ ခိက် ကယ်ဆယ်၍ရ ိင်သမ ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့အားကယ်ဆယ်ရမည်ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၀ ငါကလည်း``အကယ်၍ကန်ေတာ်မျိုးေြပာ

ဆိသတိေပးေသာ် အဘယ်သသည်ကန်ေတာ် မျိုး၏စကားကိနားေထာင်ပါမည်နည်း။ သ

တိ့သည်နားများကိပိတ်၍ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိနာခံရန်ြငင်းဆိလျက်

ကိယ် ေတာ် ှ င်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိြပက်ရယ် ပ ကပါ၏။‐ ၁၁ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ် ေတာ် ှ င်၏အမျက်ေတာ် ှ င့်ြပည့်လျက် ှ ိ သြဖင့်

မျိုသိပ်၍ပင်မထား ိင်ေတာ့ပါ'' ဟြပန်လည်ေလ ာက်ထား၏။ ထိအခါ ထာဝရဘရားက``ငါ၏အမျက်

ေတာ်ကိလမ်းများေပ  ှ ိ ကေလးသငယ်တိ့ အေပ သိ့လည်းေကာင်း၊ လငယ်လ ွယ်အစ

အေဝးများေပ သိ့လည်းေကာင်းသွန်းေလာင်း ေလာ့။ ဇနီးေမာင် ှ ံ များ ှ င့်အလွန်အိမင်းသ

များသည်ချမ်းသာရာရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ သတိ့၏အိမ်များ၊ လယ်ယာများ ှ င့်အမျိုး

သမီးများသည်သတစ်ပါးလက်သိ့ေရာက် ှ ိ ရ ကလိမ့်မည်။ ငါသည်ဤြပည်မှလတိ့ကိ
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လက်ေတာ်ကိဆန့်လျက်အြပစ်ဒဏ်ေပးေတာ် မမည်။‐ ၁၃ ကီးငယ်မဟလအေပါင်းတိ့သည်မတရား

စီးပွား ှ ာ က၏။ ပေရာဖက်များ ှ င့်ယဇ်ပ ေရာဟိတ်များပင်လ င်လတိ့ကိလှည့်ြဖား က၏။‐ ၁၄

ထိသတိ့သည်ငါ့လမျိုးေတာ်၏အနာများ ကိေပါ့ေပါ့တန်တန်သေဘာထား၍ကသ က၏။

`အစစအရာရာအဆင်မေြပချိန် ၌အစစအရာရာအဆင်ေြပပါသည်' ဟဆိ က၏။‐ ၁၅

သတိ့သည်စက်ဆတ်သည့်အမတိ့ကိ ပကျင့် သည့်အတွက် ှ က် ကပါသေလာ။ အလ င်း

မ ှ က် က။ ှ က်ေသွးေရာင်ပင်မသန်း က။ သိ့ ြဖစ်၍သတိ့သည်အြခားသများနည်းတ

ပိလဲရ ကလိမ့်မည်။ ငါအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေသာ အခါသတိ့သည်ဆံးခန်းသိ့ေရာက် ကလိမ့်

မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟ သည့်စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ် အား``လမ်းဆံလမ်းခွတိ့တွင်ရပ်၍ ကည့် ကေလာ့။

ေ ှ းလမ်းေဟာင်းတိ့ကိစံစမ်း ှ ာေဖွ ကေလာ့။ အေကာင်းဆံးေသာလမ်း အဘယ်မှာနည်းဟေမးြမန်း၍

ထိလမ်းသိ့ လိက်လ င်သင်တိ့၏ဝိညာဥ်သည် ငိမ်းချမ်း သာယာမ ှ ိ လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

သိ့ရာတွင်သတိ့က``ထိလမ်းကိ အက ်ပ် တိ့မလိက်လိပါ'' ဟြပန်ေြပာ က၏။ ၁၇

တံပိးခရာမတ်၍သတိေပးသံကိနား ေထာင်ရန် ထာဝရဘရားသည် ကင်းေစာင့်များ

ကိခန့်ထားေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်ထိသတိ့ က``အက ်ပ်တိ့နားမေထာင်လိပါ'' ဟ ဆိ က၏။ ၁၈

ထိ့ေကာင့်ထာဝရဘရားက``အချင်းလမျိုး တကာတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။ အချင်းသက်ေသ

အေပါင်းတိ၊့ ငါ၏လမျိုးေတာ် ကံေတွ့ရမည့် ကံ ကမာကိေလ့လာ ကေလာ့။‐ ၁၉

ကမာေြမ ကီးသားတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။ ဤ လတိ့သည်ငါ့စကားကိမနာယ၊ ငါ၏ သ

ဝါဒကိလည်းပစ်ပယ် က၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါ သည်သတိ့ခံယထိက်သည့်ေဘးအ ရာယ်

ဆိးကိသတိ့အေပ သိ့သက်ေရာက်ေစမည်။‐ ၂၀ ေ ှ ဘြပည်မှသတိ့ယေဆာင်လာေသာေလာ်ဗန်

ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဝးလံရပ်ြခားမှယေဆာင် လာသည့်နံ့သာေပါင်းကိေသာ်လည်းေကာင်းငါ

အလိမ ှ ိ။ သတိ့၏ပေဇာ်သကာများကိငါ လက်မခံ၊ သတိ့ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းများကိငါ

မ ှ စ်သက်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ဤလတိ့ေ ှ ့တွင်ခလတ်

များချထားသြဖင့် ေြခေချာ်၍လဲေစမည်။ ဖခင်များ ှ င့်သားများသည်လည်းေကာင်း

မိတ်ေဆွများ ှ င့်အိမ်နီးချင်းများသည် လည်းေကာင်းေသရ ကလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

ထာဝရဘရားက``ေြမာက်အရပ် ှ ိ  ိင်ငံတစ် ခမှ လတိ့သည် ချီတက်လာ ကလိမ့်မည်။

ရပ် ေဝးမှအင်အား ကီးမားသည့်လမျိုးသည် စစ်တိက်ရန်ြပင်ဆင်လျက်ေန၏။‐ ၂၃

သတိ့သည်ေလးများ၊ လံှများကိစဲွကိင် က ေလ ပီ။ သတိ့သည်ရက်စက် ကမ်း ကတ်၍

သနားက ဏာကင်းမ့ဲသများြဖစ် က၏။ ြမင်းများကိစီး၍လာချိန်၌သတိ့၏အသံ

သည်ပင်လယ်ြမည်ဟည်းသံ ှ င့်တ၏။ သတိ့ သည်ဇိအန် မိ ့ကိတိက်ခိက်ရန်အသင့် ှ ိ ေလ ပီ။''

၂၄ ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့က``ဤသတင်းကိ ငါတိ့ ကားေသာအခါ ငါတိ့၏လက်များ

သည်ေပျာ့ေခွ၍သွားပါ၏။ ငါတိ့သည်သား ဖွားေသာအမျိုးသမီးက့ဲသိ့ြပင်းစွာ ေဝဒနာခံရ ကပါ၏။‐ ၂၅

ရန်သတိ့သည်လက်နက်များကိစဲွကိင်လျက် ငါတိ့အားေဘးအ ရာယ်ဝိင်း၍ေနသြဖင့် ငါ

တိ့သည်ေကျးလက်များသိ့မထွက်ဝ့ံ။ လမ်း များေပ တွင်လည်းမေလာက်ဝ့ံ'' ဟဆိ က၏။ ၂၆

ထာဝရဘရားက မိမိလမျိုးေတာ်အား``သင် တိ့သည်ေလ ာ်ေတကိဝတ်၍ြပာထဲ၌လးလိှမ့် ကေလာ့။

တစ်ဦးတည်းေသာသားအတွက် ငိေ ကး ြမည်တမ်းသက့ဲသိ့ဝမ်းနည်းပက်လက်ငိေ ကး ကေလာ့။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့အား သတ်သင်ဖျက်ဆီးရန်လာသသည် တ်တရက်

ဝင်ေရာက်တိက်ခိက်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၂၇ အချင်းေယရမိ၊ ငါ့လမျိုးေတာ်ကိသတု

အားဆန်းစစ်သက့ဲသိ့သတိ့၏အကျင့် အ ကံများကိသိေစရန်ဆန်းစစ်၍ ကည့် ေလာ့။‐

၂၈ သတိ့အားလံးပင်ေခါင်းမာသည့်သပန် များြဖစ် က၏။ သတိ့သည်ေကးဝါက့ဲ

သိ့လည်းေကာင်း၊ သံက့ဲသိ့လည်းေကာင်းမာ ေကာ က၏။ သတိ့သည်လှည့်လည်သွားလာ

၍ကန်းေချာတတ် က၏။ အကျင့်ပျက်သ များြဖစ် က၏။‐ ၂၉သတုကျိုရာမီးဖိ ကီးသည်အပ ှ ိန်ြပင်း

၍လာေသာ်လည်း သတုေချးများသည်အရည် မေပျာ်၊ စီးမထွက်ဘဲေနသြဖင့်ငါ၏လမျိုး

ေတာ်အားေချးေ ှ ာ်ကိဆက်လက်၍ခ တ် ေနပါေသာ်လည်းအကျိုးမ ှ ိ။ အဘယ်

ေကာင့်ဆိေသာ်ဆိးညစ်သတိ့ကိထတ် ပစ်၍မရေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၃၀

ငါထာဝရဘရားသည်သတိ့အားပစ်ပယ် လိက်ေလ ပီ။ ထိ့ေ ကာင့်သတိ့ကိအပယ်ခံ

ေငွေချာ်ြမုပ်ဟ၍ေခ ရမည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။

၇ ထာဝရဘရားသည်ေယရမိအားဗိမာန် ေတာ်၏ဝင်းတံခါးသိ့ေစလတ်ေတာ်မ၍

ထိဝင်းတံခါးအနီးတွင်ရပ်လျက်ဤ သိ့ေကညာေစ၏။‐ ၂ ထာဝရဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ်ရန်

ဤတံခါးမှဝင်ေရာက်လာ ကသည့်၊ အိ ယဒ ြပည်သတိ၊့ ထာဝရဘရား၏စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။‐

၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် တည်းဟေသာအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား

က``ငါသည်သင်တိ့အား ဤအရပ်တွင်ဆက်လက် ေနထိင်ခွင့် ပ ိင်ရန်သင်တိ့သည် မိမိတိ့ေန

ထိင်မ ှ င့်အ ပအမတိ့ကိ ပြပင်ေြပာင်း လဲေစ ကေလာ့။‐ ၄ `ဤဗိမာန်သည် ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်

ြဖစ်၏။ ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်ြဖစ်၏။ ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်ြဖစ်၏' ဟ

ေြပာဆိသတိ့၏မသားစကားကိမယံ က ှ င့်။ ၅ ``သင်တိ့ေနထိင်မတိ့ကိ ပြပင်ေြပာင်းလဲ

ေစ ကေလာ့။ ယခ ပေသာအကျင့်တိ့ကိ မ ပေတာ့ ှ င့်။ သင်တိ့အချင်းချင်းဆက်ဆံ

ရာတွင်တရားမ တမ ှ ိ ေစ ကေလာ့။‐ ၆ တိင်းတစ်ပါးသားများ၊ မိဘမ့ဲသများ ှ င့်

မဆိးမများအေပ တွင်အခွင့်ေကာင်းမယ က ှ င့်ေတာ့။ ဤသန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်တွင်

အြပစ်မ့ဲသတိ့အားသတ်ြဖတ်မမ ပ က ှ င့်ေတာ့။ အြခားဘရားများကိဝတ် ပကိး

ကွယ်မသည်သင်တိ့အားအကျိုးယတ်ေစ မည်ြဖစ်၍ထိအမကိရပ်စဲလိက် ကေလာ့။‐ ၇

ဤသိ့ ပြပင်ေြပာင်းလဲပါမငါသည်သင် တိ့ဘိးေဘးများအား အပိင်ေပးအပ်ခ့ဲ

သည့်ြပည်ေတာ်တွင်သင်တိ့ကိဆက်လက် ၍ထာဝရေနထိင်ခွင့် ပေတာ်မမည်။ ၈ `` ကည့်ေလာ့။

သင်တိ့သည်လိမ်လည်လှည့် ြဖား၍တန်ဖိးမ ှ ိ ေသာစကားများကိ ယံ ကည်အားကိး က၏။‐ ၉

သင်တိ့သည်ခိးဝှက်မ၊ လသတ်မ၊ သ့မယား ကိြပစ်မှားမ၊ ကျိန်ဆိ၍လိမ်လည်မ၊ ဗာလ

ဘရားကိယဇ်ပေဇာ်မ ှ င့်မိမိတိ့မသိ ဘးသည့်ဘရားများကိဝတ် ပကိးကွယ် မတိ့ကိ ပ က၏။‐

၁၀ သင်တိ့သည်ငါစက်ဆတ်သည့်အမများကိ ပကျင့်ကာငါ၏ဗိမာန်ေတာ်သိ့လာ၍

ငါ့ ေ ှ ့ေမှာက်၌ရပ် ပီးလ င်`ငါတိ့သည်ေဘး ကင်း က ပီ၊ ဤ ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်းေသာ

အရာတိ့ကိလပ် ိင် က ပီ' ဟဆိ က၏။‐ ၁၁ ငါ၏နာမကိေဆာင်ေသာဗိမာန်ေတာ်ကိ

ားြပများပန်းေအာင်းရာအရပ်ဟသင် တိ့ထင်မှတ်သေလာ။ သင်တိ့ ပသည့်အမ

တိ့ကိငါြမင်ေတာ်မ ပီဟထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၂ ``ငါ့အားဝတ် ပကိးကွယ်ရန်ဌာနေတာ်

အြဖစ် ဦးစွာပထမငါေ ွးချယ်ခ့ဲသည့် ှ ိ ေလာ ွာသိ့သွား၍ ငါ၏လမျိုးေတာ်

ဣသေရလြပည်သားတိ့ကးလွန်သည့် ဒစ ိက်ေ ကာင့် ထိ ွာအားအဘယ်သိ့

ငါ ပခ့ဲသည်ကိ ကည့်  ကေလာ့။‐ ၁၃ သင်တိ့သည်အထက်ကငါေဖာ်ြပခ့ဲသည့်

အြပစ်အေပါင်းကိကးလွန် ကေလ ပီ။ အ ကိမ် ကိမ်အဖန်ဖန်ငါေြပာေသာ်လည်း သင်တိ့နားမေထာင် က။

သင်တိ့အားငါ ေခ ေသာအခါ၌မထး က။‐ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ယံ ကည်အားထားသည့်

ဤငါ၏ဗိမာန်၊ ငါ၏နာမကိေဆာင်ေသာ ဤအိမ်ေတာ်ကိ ှ ိ ေလာ ွာနည်းတငါ ပ မည်။

သင်တိ့ဘိးေဘးများ ှ င့်သင်တိ့အား ငါေပးခ့ဲသည့်ဤအရပ်ဌာနကိ ှ ိ ေလာ ွာနည်းတငါ ပမည်။‐ ၁၅

ငါသည်သင်တိ့၏ေဆွမျိုးြဖစ်သည့်ဧဖရိမ် ြပည်သားတိ့အား ငါ့ေ ှ ့ေမှာက်မှ ှ င်ထတ်

သက့ဲသိ့သင်တိ့အား ှ င်ထတ်မည်'' ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မခ့ဲ၏။ ၁၆

``အချင်းေယရမိ၊ ဤလတိ့အဖိ့ဆေတာင်း ပတနာမ ပ ှ င့်။ သတိ့အတွက်ေတာင်းပန်မ

ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ အသနားခံမကိ ေသာ်လည်းေကာင်းမ ပ ှ င့်။ ငါသည်သင်

၏စကားကိနားေထာင်လိမ့်မည်မဟတ် သြဖင့်ငါ့အားမေလာက်မလဲ ှ င့်။‐ ၁၇ ယဒ မိ ့များ၊

ေယ  ှ လင်လမ်းများ၌ သတိ့ ပကျင့်လျက် ှ ိ ေသာအမတိ့ကိ သင်မြမင်သေလာ။‐ ၁၈

ကေလးသငယ်များသည်ထင်းေခွ၍အမျိုး သား ကီးများကမီးေမွးကာအမျိုးသမီး ကီးများက

ေကာင်းကင်မိဖရားအမည်တွင် ေသာနတ်သမီးအားပေဇာ်ရန်မန့်ညက်ကိ နယ်၍မန့်ဖတ် က၏။

သတိ့သည်ငါ့စိတ်ေတာ် မသာမယာေစရန်အြခားဘရားများ အတွက် စပျစ်ရည်ပေဇာ်သကာကိလည်း

သွန်းေလာင်းဆက်သ က၏။‐ ၁၉ သိ့ရာတွင်အကယ်ပင်စိတ်မသာမယာြဖစ်သ မှာငါေပေလာ''

မဟတ်ေပ။ ``သတိ့သည်သာ လ င်မိမိတိ့စိတ်ကိမသာမယာေစလျက် အ ှ က်ကဲွရ ကေပသည်။‐

၂၀ သိ့ြဖစ်၍ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည် မိမိ၏ြပင်းထန်ေသာအမျက်ေတာ်ကိ ဤ

ဗိမာန်ေပ သိ့သွန်းေလာင်းမည်။ လများ ှ င့် တိရစာန်များအေပ သိ့လည်းေကာင်း၊

သစ်ပင် များ ှ င့်အသီးအ ှ ံ များအေပ သိ့လည်း ေကာင်းငါသွန်းေလာင်းမည်။

ငါ၏အမျက် ေတာ်သည်အဘယ်သမ မ ငိမ်းမသတ် ိင်သည့်မီး ှ င့်တ၏။

၂၁ ဤသိ့လ င်အန တန်ခိး ှ င်ဣသေရလ လမျိုးတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ``ငါ၏လမျိုးေတာ်၊ သင်တိ့ သည်မိမိတိ့စားခွင့် ှ ိ သည့်ယဇ်များ ှ ိ

သလိယဇ်ပလင်ေပ တွင်တင်၍ တစ်ေကာင် လံးမီး ိ ့ပေဇာ်သည့်ယဇ်များလည်း ှ ိ သည်။

ထိယဇ် ှ စ်မျိုးစလံးကိပင်စား ကေလာ့။‐ ၂၂ သင်တိ့၏ဘိးေဘးများအားအီဂျစ်ြပည်

မှထတ်ေဆာင်လာစဥ်အခါက ငါသည်မီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာများ ှ င့်ပတ်သက်၍လည်း ေကာင်း၊

အြခားပေဇာ်ရာယဇ်များ ှ င့်ပတ် သက်၍လည်းေကာင်းအဘယ်ပညတ်ကိ မ မေပးမအပ်ခ့ဲ။‐ ၂၃

သိ့ရာတွင်ငါသည်သတိ့၏ဘရားသခင် ြဖစ်၍သတိ့သည်လည်း ငါ၏လမျိုးေတာ်

ြဖစ်စိမ့်ေသာငှာငါ့စကားကိနားေထာင် က ရန်ကိမငါပညတ်ခ့ဲ၏။ အစစအရာရာ

အဆင်ေြပေရးအတွက် ငါချေပးသည့် လမ်းစဥ်အတိင်းလိက်ေလ ာက် ပကျင့် ကရန်ငါမှာ ကားခ့ဲ၏။‐

၂၄ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ငါ၏စကားကိနား မေထာင်၊ အေလးဂ လည်းမ ပ က။ သတိ့

သည်မိမိတိ့၏ခိင်မာဆိးညစ်သည့်စိတ် ှ လံးမှေပ ထွက်လာသည့်အ ကံအစည်များ

အတိင်း ပမ ကကန်သည်။ သတိ့သည်ပိမိ ေကာင်းမွန်လာမည့်အစားဆိးယတ်၍လာ
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က၏။‐ ၂၅ အီဂျစ်ြပည်ကသင်တိ့၏ဘိးေဘးများထွက် လာေသာေန့မှအစ ပ၍

ယေန့တိင်ေအာင် ငါသည်မိမိ၏အေစခံပေရာဖက်များ ကိအ မဲတေစ ေစလတ်ခ့ဲ၏။‐ ၂၆

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ငါ့စကားကိနား မေထာင်။ အေလးဂ လည်းမ ပ က။ သင်

တိ့သည်မိမိတိ့၏ဘိးေဘးများထက်ပင် ပိမိ၍ေခါင်းမာပန်ကန်သများြဖစ်လာ ကေလသည်။ ၂၇

``သိ့ြဖစ်၍အချင်းေယရမိ၊ သင်သည်ဤ စကားများကိသတိ့အားေြပာ ကားေသာ် လည်း

သတိ့နားေထာင် ကလိမ့်မည်မဟတ်။ သင်သည်သတိ့အားေခ ေသာ်လည်း သတိ့

ထး ကလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၈သတိ့သည်မိမိတိ့ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၏စကားကိနားေထာင်ကာ

အြပစ် ဒဏ်ခံရမမှသင်ခန်းစာကိခံယမည့်လ မျိုးမဟတ်ေကာင်းကိသတိ့အားေြပာ

ကားေလာ့။ သစာစကားသည်ကွယ်ေပျာက် သွား ပီ။ ဟတ်မှန်ရာကိမေြပာ ကေတာ့ ပီ။ ၂၉

``ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ၊့ငိေ ကးြမည်တမ်း ကေလာ့။ သင်တိ့၏ဆံပင်ကိြဖတ်၍ပစ်ထတ်လိက် ကေလာ့။

ငါထာဝရဘရားသည်မိမိအမျက်ေတာ် ှ သည့် လမျိုးေတာ်အားပစ်ပယ်စွန့်လတ်လိက် ပီ

ြဖစ်၍ သင်တိ့သည်ေတာင်ထိပ်များေပ တွင်အသဘ သီချင်းကိဆိ ကေလာ့။ ၃၀

ထာဝရဘရားက``ယဒြပည်သတိ့သည် ဒစ ိက်ကိ ပကျင့် ကေလ ပီ။ သတိ့သည်

ငါစက်ဆတ်သည့် ပ်တများြဖင့် ငါ့နာမ ေတာ်ကိေဆာင်ေသာအိမ်ေတာ်ထဲသိ့ယေဆာင်

လာ၍ညစ်ညမ်းေစေလ ပီ။‐ ၃၁ သတိ့သည်မိမိတိ့၏သားသမီးများအား မီး ိ ့ပေဇာ် ိင်ရန်

ဟိ ံ ုချိုင့်ဝှမ်းတွင်ေတာဖက် နာမည်တွင်ေသာယဇ်ပလင်ကိတည်ေဆာက် က ေလ ပီ။

ထိအမကိ ပရန်သတိ့အားငါ မေစခိင်းခ့ဲ၊ စိတ်ပင်မကးခ့ဲ။‐ ၃၂ သိ့ြဖစ်၍ထိချိုင့်ဝှမ်းသည်ေတာဖက်ဟ၍

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဟိ ံ ုဟ၍ေသာ်လည်းေကာင်း နာမည်မတွင်ေတာ့မည့်ေန့ရက်ကာလကျ

ေရာက်လာလိမ့်မည်။ လေသတိ့ကိသ ဂဟ်ရန် ေနရာမ ှ ိ ေတာ့သည့်တိင်ေအာင် ထိချိုင့်ဝှမ်း

တွင်သ ဂဟ်ရေသာေကာင့် ထိချိုင့်ဝှမ်းကိကွပ် မျက်ရာချိုင့်ဟေခ ေဝ သမတ် ကလိမ့်

မည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၃ လေသအေလာင်းတိ့သည်ငှက်များ ှ င့်ေတာ

သားရဲတိ့၏အစာြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ထိ တိရစာန်များအားေြခာက်လှန့် ှ င်ထတ်မည့်

သတစ်စံတစ်ေယာက်မ  ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၃၄ ငါသည်ယဒ မိ ့များ ှ င့်ေယ  ှ လင်လမ်း

များတွင်မဂလာေဆာင်ခ့ဲ၏။ င်လန်းဝမ်း ေြမာက်သံများကိဆိတ်သဥ်းေစမည်။ ထိ

ေဒသသည်လသကင်းမ့ဲလိမ့်မည်။

၈ ``ထိအချိန်ကာလ၌လတိ့သည် ယဒ ဘရင်များ ှ င့်မးမတ်များ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်

များ၊ ပေရာဖက်များ ှ င့်အြခားေယ  ှ လင် မိ ့သားများ၏အ ိးတိ့ကိ သက်ဆိင်ရာ

သချုင်းတွင်းများမှတးေဖာ် ကလိမ့်မည်။‐ ၂ သတိ့သည်မိမိတိ့ ှ စ်သက် ကည် ိ ၊ ဝတ် ပ ှ ိ ခိး၊

ှ ီးေ ှ ာတိင်ပင်ခ့ဲ ကသည့်ေန၊ လ၊ ကယ်များေအာက်တွင်ထိအ ိးတိ့ကိြဖန့် ကဲထားလိမ့်မည်။

ယင်းတိ့ကိစသိမ်းသ ဂဟ် မည့်အစားေြမ သဇာသဖွယ်ေြမေပ မှာ ခင်း ကလိမ့်မည်။‐ ၃

ငါကဲွလွင့်ေစရာအရပ်များတွင်အသက် မေသဘဲကျန် ှ ိ သ၊ ဤဆိးညစ်သည့်ေခတ် မှလတိ့သည်

မိမိတိ့ဆက်လက်အသက် ှ င် ရန်ထက်ေသရန်ပိမိလိလားေတာင့်တ က လိမ့်မည်။

ဤကားအန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရ ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄

လတိ့အားဆင့်ဆိရန် ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်မှာ``အဘယ်သသည်လဲကျ ပီး

ေနာက်ြပန်မထဘဲေနသနည်း။ အဘယ်သ သည်လမ်းမှားသွား ပီးေနာက်ြပန်မလှည့် ဘဲေနသနည်း။‐ ၅

ေယ  ှ လင် မိ၊့ သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့် ငါ့ထံမှထွက်ခွာသွား၍ အဘယ်ေကာင့်ြပန်

လှည့်မလာ ကသနည်း။ သင်တိ့သည်လှည့် ြဖားမများကိစဲွလန်းလျက်ေနသြဖင့် ငါ့

ထံသိ့ြပန်လာရန်ြငင်းဆန် ကသည်။‐ ၆ ငါသည်ေစ့ေစ့နားေထာင်ေသာ်လည်းသင်တိ့

သည်သစာစကားကိမေြပာ က။ သင်တိ့တွင် အဘယ်သမ မိမိတိ့ယတ်မာမများအတွက်

ဝမ်းမနည်း က။ `ငါသည်အဘယ်မေကာင်းမ ကိ ပမိပါသနည်း' ဟအဘယ်သမ မေမး က။

တိက်ပဲွသိ့အြပင်းေြပးသည့်ြမင်းက့ဲ သိ့လတိင်းမိမိတိ့ ပလိရာကိ ပလျက် ေန က၏။‐ ၇

မိးေကာင်းကင်၌ပျံဝဲလျက် ှ ိ ေသာငှက် ကျားပင်လ င် မိမိြပန်ရမည့်အချိန်သိ၏။ ချိုး၊

ပျံလား ှ င့် ကိး ကာတိ့သည်လည်း မိမိ တိ့ကျက်စားရာအရပ်၊ ေြပာင်းေ ့ချိန်ကိသိ

က၏။ သိ့ရာတွင်ငါ၏လမျိုးေတာ်၊ သင် တိ့သည်မိမိတိ့အတွက်ထာဝရဘရား

ြပ ာန်းထားသည့်တရားေတာ်ကိမသိ က။‐ ၈ ငါ၏တရားေတာ်ကိသိ ှ ိ ၍သင်တိ့သည်

ပညာ ှ ိ  က၏ဟအဘယ်သိ့လ င်သင် တိ့ဆိ ိင် ကမည်နည်း။ ကည့်  ကေလာ့၊

မ ိ းမေြဖာင့်သည့်ကျမ်းကးဆရာတိ့က တရားေတာ်ကိေြပာင်းလဲေစ ကေလ ပီ။‐ ၉

သင်တိ့၏ပညာ ှ ိ များသည်အ ှ က်ကဲွ က၏။ သတိ့သည်စိတ် ပ်ေထွးလျက်ေထာင်

ေချာက်တွင်မိ ကေလ ပီ။ သတိ့သည်ငါ၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိပစ်ပယ်လိက် က ပီ

ြဖစ်၍ယခအခါ၌သတိ့တွင်အဘယ် သိ့ေသာပညာဉာဏ် ှ ိ ေတာ့မည်နည်း။‐ ၁၀

သိ့ြဖစ်၍သတိ့လယ်ယာများကိပိင် ှ င် သစ်များသိ့လည်းေကာင်း၊ သတိ့ဇနီးများ

ကိအြခားသတိ့ထံသိ့လည်းေကာင်းငါ ေပးအပ်မည်။ ကီးငယ်မဟလအေပါင်း

တိ့သည်မတရားစီးပွား ှ ာ က၏။ ပေရာ ဖက်များ ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ်များပင်လ င်

လတိ့ကိလိမ်လည် က၏။‐ ၁၁ သတိ့သည်ငါ့လမျိုးေတာ်၏အနာများ

ကိေပါ့ေပါ့တန်တန်သေဘာထား၍ကသ က၏။ `အစစအရာရာအဆင်မေြပ

ချိန်၌အစစအရာရာအဆင်ေြပပါ သည်' ဟဆိ က၏။‐ ၁၂ ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်ငါစက်ဆတ်သည့်

အမအရာတိ့ကိ ပကျင့်သည့်အတွက် ှ က် ေကာက် ကသေလာ။ သင်တိ့အလ င်းမ ှ က်

မေ ကာက် က။ သင်တိ့သည် ှ က်ေသွးပင်မသန်း တတ် က။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်အြခားသ

များနည်းတ ပိလဲရ ကလိမ့်မည်။ ငါအြပစ် ဒဏ်ခတ်ေသာအခါသင်တိ့နာလန်ထ ိင်

ကေတာ့မည်မဟတ်။ ဤကားငါထာဝရ ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏။

၁၃ ``လသည်မိမိသီး ှ ံ ကိရိတ်သိမ်းသက့ဲသိ့ ငါထာဝရဘရားသည်မိမိလမျိုးေတာ်

အားရိတ်သိမ်းလိသည်။ သိ့ေသာ်သတိ့သည် အ ွက်များပင် ိး ွမ်းလျက် အသီးမ ှ ိ

သည့်စပျစ်ပင်များ၊ အသီးမသီးေသာသေဘာ သဖန်းပင်များ ှ င့်တ က၏။ ထိေကာင့်ငါ

ေပးေသာြပည်ေတာ်ကိတစ်ပါးသတိ့၏ လက်ထဲသိ့ေရာက်ေစေတာ်မေလ ပီ။ ၁၄

ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်က``ငါတိ့သည် အဘယ်ေကာင့်မလပ်မယှက်ထိင်ေန ကပါ သနည်း။ လာ က၊

ခံတပ် မိ ့များသိ့ေြပး၍ ငါတိ့ေသကကန်အ့ံ။ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့အားေသဒဏ်

စီရင်ေတာ်မ ပီ။ ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားသည်ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့

ေသာက်ရန်အဆိပ်ပါေသာေရကိတိက်ေတာ် မ ပီ။‐ ၁၅ ငါတိ့သည် ငိမ်းချမ်းမကိေမ ာ်လင့် က

ေသာ်လည်းအချည်း ှ ီးပင်ြဖစ်၏။ ကျန်းမာ မကိေမ ာ်လင့်ေသာ်လည်းေ ကာက်လန့်မ

သာလ င်ရ ှ ိ  က၏။‐ ၁၆ ရန်သများသည်ေြမာက်ဘက် ှ ိ ဒန် မိ ့သိ့ တိင်ေအာင်ေရာက် ှ ိ လာ ကရာ

သတိ့၏ြမင်း များ ှ ာမတ်သံကိငါတိ့ ကားရ က၏။ သတိ့၏ြမင်းများဟီလိက်ေသာအခါ၌

တစ်တိင်းတစ်ြပည်လံးတန်လပ်၍သွား၏။ သတိ့သည်ငါတိ့ြပည် ှ င့်တကွ

ငါတိ့ ြပည်တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာများ၊ ငါတိ့ မိ ့ ှ င့် မိ ့သ မိ ့သားများအားသတ်သင်

ဖျက်ဆီးရန်လာေရာက် ကေလ ပီ'' ဟဆိ က၏။ ၁၇ ထာဝရဘရားက``သတိဝိရိယ ှ င့်ေန

ကေလာ့။ ငါသည်သင်တိ့အထဲသိ့ေ မများ၊ အလမာယ်ဆရာမ ိင်သည့်ေ မဆိးများကိ

ေစလတ်မည်။ ထိေ မတိ့သည်သင်တိ့ကိ ကိက် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈

ငါ၏ဝမ်းနည်းမကိကစား၍မရ ိင်။ ငါ၏စိတ် ှ လံးသည်ပေဆွးလျက် ှ ိ ၏။ ၁၉

နားေထာင် ကေလာ့။ အလွန်ေဝးေသာ တစ်တိင်းတစ်ြပည်တွင်ငါ၏အမျိုးသား များ

ဟစ်ေအာ်ေနသံကိငါ ကားရ၏။ ``ထာဝရဘရားသည်ဇိအန် မိ ့တွင် ှ ိ ေတာ်မမေတာ့ ပီေလာ။

ဇိအန် မိ ့၏ဘရင်သည်ထိ မိ ့တွင်မ ှ ိ ေတာ့ ပီေလာ'' သတိ့၏ဘရင်ထာဝရဘရားက``သင်တိ့သည်

အဘယ်ေကာင့် ပ်တများ ှ င့်၊ ငါ၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ်ေပး ကသနည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

လတိ့ကလည်း``ေ ွရာသီကန်ဆံး၍အသီး အ ှ ံ ရိတ်သိမ်းချိန်ကန်လွန် ပီြဖစ်ေသာ်လည်း၊

ငါတိ့သည်ကယ်တင်ြခင်းမခံရ ကေသးပါ'' ဟဟစ်ေအာ် က၏။ ၂၁

ငါ၏အမျိုးသားတိ့သည်အေချမန်းခံရ ကသြဖင့် ငါ၏စိတ် ှ လံးသည်ေ ကမွလျက် ှ ိ ၏။

ငါသည်ငိေ ကးြမည်တမ်းလျက်၊အလွန့်အလွန် တန်လပ်ေချာက်ချားလျက် ှ ိ ၏။ ၂၂ ဂိလဒ်ြပည်

၌ေဆးဝါးမ ှ ိ ေတာ့ ပီေလာ။ ေဆးသမားလည်းမ ှ ိ ေတာ့ ပီေလာ။ အဘယ်ေကာင့်ငါ့အမျိုးသားများ၏

အနာေရာဂါကိ ေပျာက်ကင်းေအာင်မကသကပါသနည်း။

၉ ငါသည်အသတ်ခံ ကေသာ မိမိအမျိုးသားများအတွက်ေန့ေရာညဥ့်ပါ

ငိေ ကး ိင်ရန်ငါ၏မျက်စိများသည် မျက်ရည်စမ်းက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ငါ၏ဦးေခါင်းသည်လည်းေရတွင်းက့ဲသိ့ လည်းေကာင်း ြဖစ်ေစချင်စမ်းပါဘိ။ ၂

ငါသည်မိမိအမျိုးသားများအားစွန့်ခွာ ပီး လ င် သဲက ာရတွင်သွားေရာက်ေနထိင်စရာ

အခန်းတစ်ခကိလိချင်စမ်းပါဘိ။ သတိ့အားလံးပင်လ င်သစာမ့ဲ၍အြခား ေဖာက်ြပားသများြဖစ် က၏။ ၃

သတိ့သည်လိမ်လည်ေြပာဆိရန်ေလးမှ လတ်ေသာ ြမားက့ဲသိ့အဘယ်အခါ၌မ  တ်မေလး က။

တိင်းြပည်တွင်သစာတရားအပ်စိးမည့်အစား မသားစကားအပ်စိးလျက်ေန၏။ ထာဝရဘရားက၊

``ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်ဒစ ိက်တစ်ခ ပီး တစ်ခ ကးလွန်လျက် ငါ့ကိသတိ့၏ဘရားအြဖစ်လက်မခံ က''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ လတိင်းပင်မိမိတိ့မိတ်ေဆွများကိ သတိထား ရ ကလိမ့်မည်။

အဘယ်သမ မိမိ၏ညီအစ်ကိကိယံ၍မရ။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ညီအစ်ကိတိင်းပင်လ င်

လှည့်စားတတ်၍လတိင်းသည်လည်း၊မိမိမိတ်ေဆွများကိ အသေရဖျက်တတ် ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။

၅သတိ့သည်မိတ်ေဆွများကိလိမ်လည်လှည့်စား က၏။ အဘယ်သစာစကားကိမ မေြပာမဆိ က။

သတိ့သည်မသားစကားေြပာဆိတတ်ရန် မိမိတိ့ တ်ကိသွန်သင်ထား က၏။

အြပစ်ကိ ပ၍မိမိတိ့ကိယ်ကိေမာပန်း ေစ က ပီ။ ၆ သတိ့သည်အြပစ်ဒစ ိက်ကိမစွန့်ပစ် က။

သတိ့သည်လိမ်လည်လှည့်စား က၏။ ထာဝရဘရားကမိမိ၏လမျိုးေတာ်သည်
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ကိယ်ေတာ်အားပစ်ပယ်ေ ကာင်းမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ဤအေကာင်းေ ကာင့်အန တန်ခိး ှ င်

ထာဝရဘရားက ``ငါသည်သတုကိအရည်ကျို၍ခ တ်သက့ဲသိ၊့ ငါ့လမျိုးေတာ်ကိသန့်စင်ေအာင် ပမည်။

သတိ့အားငါဆန်းစစ်၍ ကည့်မည်။ ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်အြပစ်ဒစ ိက်ကိ

ကးလွန် ကေလ ပီ။ ငါသည်သတိ့အားအဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။ ၈

သတိ့၏လ ာသည်အဆိပ်လးြမား ှ င့်တ၏။ သတိ့သည်လိမ်လည်လှည့်စားသည့်စကားကိ

အ မဲေြပာဆိ က၏။ လတိင်းပင်မိမိအိမ်နီးချင်းအား တ်ချိုစွာ

ေြပာဆိတတ်ေသာ်လည်း စင်စစ်အားြဖင့်၊သ့အတွက်ေထာင်ေချာက်ကိ

ေထာင်ဖမ်းလျက်ေနသည်။ ၉ ဤသိ့ေသာအမတိ့ကိ ပသည့်အတွက်ငါသည်

သတိ့အားအြပစ်ဒဏ်မခတ်ဘဲေနရမည်ေလာ။ ဤသိ့ေသာလမျိုးကိငါသည်လက်စားမေချဘဲ

ေနရမည်ေလာ။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား ြဖစ်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ေယရမိက``ေတာင် ိးများအတွက်ငါြမည် တမ်းမည်။

ြမက်ခင်းများအတွက်ငါငိေ ကးမည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်စားကျက်တိ့သည်

ေြခာက်ေသွ့သွား၍ ြဖတ်သန်းသွားလာမည့်သကင်းမ့ဲလျက် ေနေသာေကာင့်ြဖစ်၏။

သိး ွားြမည်သံကိမ ကားရ ကေတာ့ေပ။ ငှက်များ၊ေတာတိရစာန်များသည်လည်း

ထွက်ေြပး ကေလ ပီ'' ဟဆိ၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားက``ငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ

ေတာေခွးများခိေအာင်းရာ၊ အေဆာက်အအံပျက်များစေဝးရာအရပ် ြဖစ်ေစမည်။

ယဒ မိ ့တိ့သည်လည်းလသဆိတ်ညံရာ သဲက ာရ ြဖစ်လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

ငါက``အိ ထာဝရဘရား၊ အဘယ်ေ ကာင့် ဤြပည်သည်ြဖတ်သန်းသွားလာ၍မရ၊ ယိ

ယွင်းပျက်စီးလျက်သဲက ာရသဖွယ်ြဖစ် ၍ေနပါသနည်း။ ဤအမအရာအေကာင်း

ကိသိ ှ ိ  ိင်စွမ်း ှ ိ သည့်ပညာ ှ ိ ကားအဘယ် သြဖစ်ပါသနည်း။ သတစ်ပါးတိ့အားထပ်

ဆင့်ေြပာြပ ိင်ရန်အဘယ်သအား ဤအမ အရာအေကာင်းကိကိယ်ေတာ် ှ င်ေဖာ်ြပ

ထားပါသနည်း'' ဟေလာက်၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားက``ဤအမအရာြဖစ်ပျက်

လာသည်မှာ ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်မိမိတိ့ အားငါေပးအပ်ခ့ဲသည့် သဝါဒကိစွန့်ပယ်

ခ့ဲ ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ သတိ့သည်ငါ၏ စကားကိနားမေထာင်။ ငါေြပာဆိသည့်

အတိင်းလည်းမ ပမလပ် က။‐ ၁၄ သတိ့သည်ေခါင်းမာလျက်မိမိဘိးေဘး

များသွန်သင်ထားခ့ဲသည့်အတိင်း ဗာလ ဘရားကိဝတ် ပ ှ ိ ခိး က၏။‐ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍သတိ့အားဣသေရလအမျိုး သားတိ့၏ဘရားသခင်အန တန်ခိး ှ င်

ငါထာဝရဘရားသည် အဘယ်သိ့ ပေတာ် မမည်ကိနားေထာင်ေလာ့။ ငါသည်မိမိ၏

လမျိုးေတာ်အားခါးေသာေဒါနပင်ကိ ေကး၍ အဆိပ်ပါေသာေရကိေသာက်ေစမည်။‐

၁၆ ငါသည်သတိ့ ှ င့်သတိ့ဘိးေဘးများပင် မ ကားဘးသည့်လမျိုးများအထဲတွင် သ

တိ့အားပျံ ့လွင့်သွားေစမည်။ ထိေနာက်သတိ့ အားလံးဝပျက်စီးသည့်တိင်ေအာင် တိက်ခိက်

ရန်စစ်တပ်များကိငါေစလတ်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၇ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက

``စဥ်းစားဆင်ြခင် ကေလာ့။ ငိချင်းသည်များ၊မသာသီချင်းကိက မ်း ကျင်စွာ သီဆိတတ်သ

အမျိုးသမီးများအားေခ ယ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈လတိ့ကလည်း``ငါတိ့မျက်စိများသည်

မျက်ရည် ှ င့်ြပည့်လျက် ငါတိ့မျက်ခံွများသည်ငိရလွန်းသြဖင့်မျက် ရည် ှ င့်

စိစွတ်လျက်ေနသည်တိင်ေအာင် မသာသီချင်းကိသီဆိေပး ိင်ရန်ငိချင်းသည် တိ့အား

အြမန်ေခ ယ ကေလာ့'' ဟဆိ က၏။ ၁၉ ``ငါတိ့သည်ဆံးပါးပျက်စီးလျက်၊လံးဝ

အသေရပျက် ရ ကေလ ပီတကား။ ငါတိ့၏အိမ်ရာများသည် ပိပျက်သွား ပီြဖစ်၍

ငါတိ့သည်မိမိတိ့ြပည်ကိစွန့်ခွာရ ကေပေတာ့မည်'' ဟ၍ဇိအန် မိ ့သားတိ့ငိေ ကးြမည်တမ်းသံကိ

နားေထာင် ကေလာ့ဟဆိ က၏။ ၂၀ ငါက၊ ``အမျိုးသမီးတိ၊့ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သည်ကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏စကားေတာ်တိ့ကိ အာ ံ စိက်၍နာယ ကေလာ့။

သင်တိ့၏သမီးများအားငိေ ကးတတ်ရန် လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့၏မိတ်ေဆွများအားမသာသီချင်းကိ

သီဆိတတ်ရန်လည်းေကာင်းသင် ကားေပး ကေလာ့။ ၂၁ ေသမင်းသည်ငါတိ့၏ြပူတင်းေပါက်အားြဖင့်

ငါတိ့ဘံဗိမာန်များသိ့ဝင်ေရာက်လာေလ ပီ။ သသည်လမ်းများေပ  ှ ိ ကေလးသငယ်

တိ့ ှ င့်၊ ေစျးရပ်ကွက်များ ှ ိ လငယ်လ ွယ်တိ့ကိ သတ်ြဖတ်ေလ ပီ။ ၂၂

လေသေကာင်တိ့သည်လယ်ြပင် ှ ိ ေနာက်ေချး ပံများ က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ရိတ်သိမ်းသစွန့်ပစ်ထားခ့ဲသည့်ေကာက်လိင်း များ၊ အဘယ်သမ မစမသိမ်းသည့်ေကာက်လိင်း များ

က့ဲသိ့လည်းေကာင်းြပန့်ကျဲလျက်ေနလိမ့်မည်။ ဤကားငါြပန် ကားေြပာဆိရန်အတွက်

ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မေသာစကား ြဖစ်၏'' ဟဆိ၏။ ၂၃ ထာဝရဘရားက၊

``ပညာ ှ ိ သည်မိမိဉာဏ်ပညာ ှ ိ မ၊ ခွန်အား ကီးမားသသည်မိမိခွန်အား ကီး

မားမ၊ ချမ်းသာ ကယ်ဝသသည်မိမိချမ်းသာ ကယ်ဝမ၌ မဝါမ ကားအပ်။ ၂၄

အကယ်၍ဝါ ကားလိသလတစ်စံတစ်ေယာက် ှ ိ ပါမ ထိသသည်ငါ၏အေကာင်းကိသိ ှ ိ နားလည်မ

၌သာလ င်ဝါ ကားရာ၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ငါ၏ေမတာသည်ခိင် မဲ၍

ငါ ပေသာအမသည်တရားမ တမ၊ ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်မ ှ ိ ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။

ဤအမတိ့ကိငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိး၏။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားပင်တည်း''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ထာဝရဘရားက``အီဂျစ်ြပည်သားများ၊ ယဒ ြပည်သားများ၊ ဧဒံြပည်သားများ၊

အမုန်ြပည် သားများ၊ ေမာဘြပည်သားများ ှ င့်သဲက ာရ တွင်ေနထိင်ကာ ဆံပင်တိထားေသာလမျိုး

အားငါအြပစ်ဒဏ်ခတ်မည့်ေန့ရက်ကာလ ကျေရာက်လာေတာ့မည်။ ထိသအေပါင်းတိ့

သည်ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်၏သေကတြဖစ် သည့်အေရဖျားလီှးမဂလာကိခံေသာ်လည်း

ငါ၏ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိမေစာင့်ထိန်း က။ ထိ သအေပါင်း ှ င့်ဣသေရလြပည်သားတိ့

သည်ငါ၏ပဋိညာဥ်ကိမေစာင့်ထိန်း က'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀ အိ ဣသေရလြပည်သားတိ၊့သင်တိ့အတွက် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာဗျာဒိတ်

ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၂ ကိယ်ေတာ်က``သင်တိ့သည်လမျိုးြခားတိ့၏

ကျင့်စဥ်ကိမလိက်မေလာက် က ှ င့်။ မိးေကာင်းကင်တွင်ြမင်ရသည့်နိမိတ်လကဏာ များ

အတွက်လမျိုးတကာတိ့သည် ထိတ်လန့် ကေစကာမ၊သင်တိ့မထိတ်မလန့်

က ှ င့်။ ၃ ထိသတိ့၏ဘာသာတရားသည်အချည်း ှ ီး ြဖစ်၏။

ေတာ၌သစ်ပင်ခတ်လဲှ ပီးလ င်ပန်းပဆရာသည် ဆးေဆာက်ြဖင့် ပ်တကိထလပ်၍၊ ၄

ေ ေငွတိ့ြဖင့်တန်ဆာဆင်တတ်၏။ ထိေနာက်မလဲမကျစိမ့်ေသာငှာယင်းကိ

သံမိစဲွ၍ထားတတ် က၏။ ၅ ဤသိ့ေသာ ပ်တများသည်သခွားခင်း ှ ိ

စာေချာက် ပ်များ ှ င့်တ၍စကားမေြပာ တတ် က။ သတိ့သည်လမ်းမေလာက် ိင်သြဖင့်

သတိ့ကိ သယ်ေဆာင်ေပးရ က၏။ သတိ့သည်သင်တိ့အားေဘးဥပဒ်ကိလည်း ေကာင်း၊

ေကာင်းကျိုးကိလည်းေကာင်းမေပး ိင် က။ သင်တိ့သည်သတိ့အားမေ ကာက် က ှ င့်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င် ှ င့်တေသာ ဘရား တစ်ဆမ မ ှ ိ ပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်တန်ခိး ကီးေတာ်မပါ၏။ နာမေတာ်သည်လည်း ကီးြမတ်၍တန်ခိး အာ ေဘာ် ှ င့်

ြပည့်ဝပါ၏။ ၇ လမျိုးတကာတိ့၏ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မေသာ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားအဘယ်သသည်

မေကာက် ွံ ့မ ိ ေသဘဲေနပါမည်နည်း။ ကိယ်ေတာ်အားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသထိက်ပါ၏။

လမျိုးတကာတိ့တွင် ှ ိ ေသာပညာ ှ ိ အေပါင်းတိ့တွင်လည်းေကာင်း၊

သတိ့၏ဘရင် ှ ိ သမ တိ့တွင်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ် ှ င် ှ င့်တသတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ပါ။ ၈

သတိ့အေပါင်းသည်ထံထိင်းမိက်မဲ က ပါ၏။ သစ်သား ပ်များကသတိ့အားအဘယ် အမအရာကိ

သွန်သင်ေပး ိင်ပါမည်နည်း။ ၉ သတိ့ကိးကွယ်သည့် ပ်တများသည်တာ ြပည်မှ

ထွက်သည့်ေငွ ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ဥဖတ် မိ ့မှထွက်သည့်ေ  ှ င့်လည်းေကာင်း မွမ်းမံထားသြဖင့်၊

အ ပညာသည်တိ့၏လက်ရာြဖစ်ေပသည်။ ထိ ပ်တများသည်က မ်းကျင်သယက်ကန်း သည်တိ၊့

ယက်လပ်ထားေသာခရမ်းေရာင်ထည်၊ အြပာေရာင်ထည်တိ့ြဖင့်တန်ဆာဆင်၍ ထား၏။ ၁၀

သိ့ရာတွင် အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ်မကား စစ်မှန်ေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၊ထာဝရဘရင်ြဖစ်ေတာ် မပါ၏။

ကိယ်ေတာ်အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာအခါ ကမာေြမ ကီးသည်တန်လပ်ပါ၏။

လမျိုးတကာတိ့သည်အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ကိ မခံမရပ် ိင် ကပါ။ ၁၁ (အချင်းလတိ၊့

ကမာေြမ ကီး ှ င့်မိးေကာင်းကင် ကိမဖန်ဆင်းသည့်ဘရားများသည်မိးေကာင်း

ကင်ေအာက်မှလည်းေကာင်း၊ ကမာေြမ ကီးေပ မှ လည်းေကာင်းကွယ်ေပျာက်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းထိ

သတိ့အားေြပာ ကားရ ကမည်။) ၁၂ ထာဝရဘရားသည်တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်

ပထဝီေြမ ကီးကိြဖစ်ေပ ေစေတာ်မ၏။ ဉာဏ်ပညာေတာ်ြဖင့်ေလာက ာတ်ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၍ အသိပညာေတာ်ြဖင့်မိးေကာင်းကင်ကိ ြဖန့် ကက်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ကိယ်ေတာ်အမိန့်ေပးေတာ်မေသာအခါမိး ေကာင်းကင် အထက် ှ ိ ေရတိ့သည်အသံြမည်ဟည်း က၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ကမာေြမ ကီးစွန်းမှ မိးတိမ်များကိတက်ေစေတာ်မ၏။

မိး ွာလျက်ေနစဥ်လ ပ်စစ်များကိြပက်ေစ ေတာ်မ၍ မိမိသိေလှာင်ထားရာမှေလကိလည်း

တိက်ခတ်ေစေတာ်မ၏။ ၁၄ ဤအြခင်းအရာကိြမင်ြခင်းေ ကာင့်

လအေပါင်းတိ့သည်ထံထိင်း၍အသိဉာဏ် ကင်းမ့ဲသများြဖစ်လာရ ကေလသည်။

ပန်းတဥ်းဆရာအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့သွန်းလပ်သည့်ဘရားများမှာ အစစ်အမှန်မဟတ်သြဖင့်စိတ်ပျက်

ရက၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ် ပ်တများတွင် အသက်မ ှ ိ ေသာေကာင့်တည်း။ ၁၅

ယင်းတိ့သည်အချည်း ှ ီးသက်သက်ြဖစ်၍ စက်ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ်သာလ င်ြဖစ်ေပသည်။

ထာဝရဘရားသည်အြပစ်ဒဏ်စီရင်ရန် ကလာေတာ်မေသာအခါ

ယင်းတိ့ကိဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၆ ယာကပ်၏ဘရားသခင်ကား ပ်တများ

က့ဲသိ့မဟတ်။ ကိယ်ေတာ်သည်အရာခပ်သိမ်းကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်၍၊
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ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိမိမိကိယ်ပိင် လမျိုးေတာ်အြဖစ်ေ ွးချယ်ထားေတာ်မ ေလ ပီ။

ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကားအန တန်ခိး ှ င် ထာဝရဘရားေပတည်း။ ၁၇ ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ၊့

သင်တိ့အားရန်သ များဝိင်းရံလျက် ှ ိ  က၏။ ဤ မိ ့မှထွက် ခွာရန်သင်တိ့၏ဥစာပစည်းများကိစသိမ်း

ကေလာ့။‐ ၁၈သင်တိ့အားေလာက်လဲမှေလာက်စာလံးကိပစ် သက့ဲသိ့ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အား

ဤြပည်မှပယ်ထတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်တိ့ သည်အဖမ်းခံရေသာေကာင့်စိတ်ပျက် က လိမ့်မည်။

ဤကားထာဝရဘရား မက်ဟ သည့်စကားြဖစ်၏။ ၁၉ ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့က``ငါတိ့သည်

ြပင်းြပစွာ ေဝဒနာခံရ ကပါ ပီ။ ငါတိ့၏အနာများသည်ေပျာက်လိမ့်မည် မဟတ်ပါ။

သိ့ရာတွင်ေဝဒနာကိခံ ိင်လိမ့်မည်ဟ ငါတိ့ထင်မှတ်ခ့ဲ ကပါသည်တကား။ ၂၀

ငါတိ့၏တဲများသည်ယိယွင်းပျက်စီးလျက်၊ ယင်းတိ့ကိဆဲွထားသည့် ကိးများသည်လည်း

ြပတ်၍သွားေလ ပီ။ ငါတိ့၏သားသမီးအားလံးပင်ငါတိ့ထံမှ ထွက်ခွာသွား ကပါ ပီ။

ငါတိ့၏တဲများကိတစ်ဖန်ြပန်၍ထိးေပးမည့် သ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ေတာ့ပါ။

တဲကန့်လန့်ကာများကိလည်းတပ်ဆင်ေပးမည့် သ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ေတာ့ပါ''

ဟ ဟစ်ေအာ် က၏။ ၂၁ ငါက``ငါတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များသည်မိက်မဲ သများြဖစ်၍

ထာဝရဘရား၏ပိ့ေဆာင်လမ်းြပမကိ မေတာင်းမခံ က။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်အ ကံမေအာင် ကဘဲ

ငါတိ့ အမျိုးသားများသည်ပျံ ့လွင့်၍သွားရ ကြခင်းြဖစ်၏။ ၂၂ နားေထာင် ကေလာ့။

သတင်းတစ်ရပ်ေရာက် ှ ိ လာေလ ပီ။ ေြမာက်အရပ်တွင်ထ ကလပ် ှ ားမြဖစ်ေပ ေနသည်။

သတိ့သည်ယဒ မိ ့တိ့ကိေခွးအများခိ ေအာင်းရာလသကင်းမ့ဲရာအြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲေစလိမ့် မည်''

ဟဆိ၏။ ၂၃ အိ ထာဝရဘရား၊အဘယ်သမ မိမိ၏ ကံ ကမာကိ ဖန်တီး၍မရေကာင်းကန်ေတာ်မျိုးသိ

ပါ၏။ အဘယ်သမ မိမိဘဝကိအစိးမရပါ။ ၂၄ အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ် အား

ဆံးမပ့ဲြပင်ေတာ်မပါ။ သိ့ရာတွင်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အေပ တွင် တရားမ တစွာ ပေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်အမျက်ထွက်ေတာ်မချိန်၌ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားြပင်းထန်စွာဆံးမ ပ့ဲြပင်ေတာ်မ

ပါလ င်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အကျိုးနည်းရ ပါလိမ့်မည်။ ၂၅ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏နာမေတာ်ကိအသိအမှတ်

မ ပသ၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားပစ်ပယ်သတိ့အေပ အမျက်ေတာ်ကိသွန်းေလာင်းေတာ်မပါ။

သတိ့သည်ယာကပ်အမျိုးအားသတ်ြဖတ် က ပါ ပီ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားအကန်အစင်သတ်သင်

ပယ် ှ င်း၍ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ြပည်ကိလည်းယိယွင်းပျက်စီး ေစကပါ ပီ။

၁၁ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားမိန့်ေတာ်မသည်မှာ၊ ၂ ``ဤပဋိညာဥ်ေတာ်တွင်ပါ ှ ိ သည့်အချက်

အလက်များကိနားေထာင်ေလာ့။ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ငါထာဝရ

ဘရားသည် ထိပဋိညာဥ်ပါအချက်အလက် များကိမလိက်နာသမှန်သမ အား ကျိန်စာ

သင့်ေစေတာ်မမည်ြဖစ်ေကာင်းယဒြပည် သားတိ့ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့အား ေြပာ ကားေလာ့။‐ ၄

ထိပဋိညာဥ်သည်သတိ့၏ဘိးေဘးများအား သံမီးဖိ ကီး ှ င့်တေသာအီဂျစ်ြပည်မှ ငါ

ထတ်ေဆာင်လာစဥ်အခါကချုပ်ဆိခ့ဲသည့် ပဋိညာဥ်ြဖစ်၏။ ငါသည်ထိသတိ့အားငါ့

စကားကိနားေထာင် ကရန်၊ ငါခိင်းေစသမ ေသာအမတိ့ကိ ပလပ် ကရန်မှာ ကားခ့ဲ ၏။

အကယ်၍သတိ့သည်ငါ၏စကားကိ နားေထာင် ကမည်ဆိပါမ ငါ၏လမျိုး ေတာ်ြဖစ်ရ ကလျက်၊

ငါသည်လည်းသတိ့ ၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မမည်။‐ ၅ ထိေနာက်ယခသတိ့ေနထိင်လျက် ှ ိ ရာ ိ ့

ှ င့်ပျားရည်စီးသည့်ြပည်ကိ သတိ့၏ဘိး ေဘးများအားေပးအပ်ရန်ငါ ပခ့ဲသည့်

သစာကတိကိလည်းတည်ေစမည်ြဖစ် ေကာင်းသတိ့အားငါေြပာ ကားခ့ဲ၏။ ငါက``မှန်လှပါ၊

အိ ထာဝရဘရား'' ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၆ ထိအခါထာဝရဘရားက ငါ့အား``ယဒ

မိ ့များ ှ င့်ေယ  ှ လင်လမ်းများသိ့သွား ေလာ့။ ထိအရပ်တိ့တွင်ငါ၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ

ေကညာကာ၊ ပဋိညာဥ်ေတာ်တွင်ပါ ှ ိ သည့် အချက်အလက်များကိနားေထာင်လိက်နာ

ကျင့်သံးရန်သတိ့အားေြပာ ကားေလာ့။‐ ၇ သတိ့၏ဘိးေဘးများအားအီဂျစ်ြပည်မှ

ထတ်ေဆာင်လာစဥ်အခါက ငါသည်သတိ့ အားငါ၏စကားကိနားေထာင် ကရန် ကပ်

တည်းစွာသတိေပးခ့ဲ၏။ ယေန့ထိတိင် ေအာင်ဆက်လက်၍သတိေပး၏။‐ ၈

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ငါ့စကားကိနားမ ေထာင် က။ လိက်နာမလည်းမ ပ က။ သတိ့

အားလံးပင်ေခါင်းမာ မဲေခါင်းမာလျက်ဆိး ညစ် မဲဆိးညစ်လျက်ေန က၏။ ငါသည်သ

တိ့အားလိက်နာရန်အမိန့်ချမှတ်ထားလျက် ှ င့်သတိ့မလိက်နာ ကေသာ ပဋိညာဥ်ေတာ်

တွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည့်ကျိန်စာများကိသ တိ့အေပ သိ့သက်ေရာက်ေစ၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။

၉ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား``ယဒ ြပည်သားများ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့

သားတိ့သည် ငါ့ကိပန်ကန်လျက်ေန က၏။‐ ၁၀ ငါ့စကားကိနားမေထာင်သမိမိတိ့ဘိး

ေဘးများ ပကျင့်ခ့ဲသည့်အြပစ်ဒစ ိက် များကိပင်ြပန်လည် ပကျင့်လျက်ေန က

ေလ ပီ။ သတိ့သည်အြခားဘရားကိဝတ် ပကိးကွယ် ကေလ ပီ။ ဣသေရလအမျိုး

သားများ ှ င့်ယဒအမျိုးသားများသည် ငါ ှ င့်မိမိတိ့ဘိးေဘးများ ပခ့ဲသည့်

ပဋိညာဥ်ကိချိုးေဖာက် ကေလ ပီ။‐ ၁၁ ထိ့ေကာင့်သတိ့အေပ သိ့ငါသက်ေရာက်

ေစမည့်ေဘးအ ရာယ်ဆိးမှသတိ့သည် လွတ်ေြမာက် ကလိမ့်မည်မဟတ်ေ ကာင်း

ငါထာဝရဘရားသတိေပး၏။ ကမ ေတာ်မရန်သတိ့ဟစ်ေအာ် ကေသာအခါ

၌လည်းငါနားေထာင်လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၂ ထိအခါယဒြပည်သားများ ှ င့်ေယ

ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည် မိမိတိ့ယဇ် ပေဇာ်သည့်ဘရားများထံသိ့ဟစ်ေအာ်ကာ

အကအညီေတာင်းခံ ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာ တွင်ထိဘရားတိ့သည်ေဘးအ ရာယ်ကျ

ေရာက်လာချိန်၌ကမ ိင် ကလိမ့်မည်မ ဟတ်။‐ ၁၃ ယဒြပည်တွင် မိ ့အေရအတွက်များသည်

ှ င့်အမ ြပည်သားတိ့တွင်လည်းဘရား အေရအတွက်များေပသည်။ ေယ  ှ လင်

မိ ့တွင်လည်းလမ်းအေရအတွက်များသည် ှ င့်အမ  မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည် ှ က်ဖွယ်

ေသာဗာလဘရားအတွက်ယဇ်တိ့ကိပေဇာ် ရန်ယဇ်ပလင်များကိတည်ထား ကေလသည်။‐ ၁၄

ေယရမိ၊ ထိသတိ့အဖိ့ ှ င့်သတိ့၏ကိယ် စားငါ့ထံသိ့မေတာင်းပန် ှ င့်၊ အသနားမ ခံ ှ င့်။

ဆေတာင်းပတနာလည်းမ ပ ှ င့်။ သတိ့ ဒကေရာက်၍ကမရန်ငါ့ထံဟစ်ေအာ် က

ေသာအခါငါသည်နားေထာင်လိမ့်မည်မ ဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

ထာဝရဘရားက``ငါချစ်ြမတ် ိးသည့် လတိ့သည် မေကာင်းမများကိ ပကျင့်

လျက်ေန က၏။ သတိ့မှာအဘယ်သိ့လ င် ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဝင်ေရာက်ခွင့် ှ ိ သနည်း။

တိရစာန်များကိယဇ်ပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့် သက်ေရာက်လတံ့ေသာေဘးအ ရာယ်ဆိးကိ

ဖယ် ှ ား ိင်မည်ဟထင်မှတ် ကသေလာ။ သ တိ့သည်ဆိးညစ်မများကိ ပလပ်လျက်

ဝမ်းေြမာက် ကမည်ေလာ။‐ ၁၆ အခါတစ်ပါးကထာဝရဘရားသည်ထိ

သတိ့အားအ ွက်များြဖင့်စိမ်းလန်းေဝဆာ ၍ လှပေသာအသီးများ ှ င့်ြပည့် ှ က်လျက်

ှ ိ သည့်သံလွင်ပင်ဟေခ ဆိသမတ်ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌သသည်မိး ကိး သံ ှ င့်တေသာအသံြဖင့်

ထိအပင်အ ွက် များကိမီး ိ ့၍အကိင်းအခက်များကိ ချိုးေတာ်မမည်။ ၁၇

``အန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရားသည် ဣသေရလြပည် ှ င့်ယဒြပည်ကိ ပစ ပျိုးေထာင်ေပးခ့ဲ၏။

သိ့ရာတွင်ယခအခါ ငါသည်ထိြပည်များအေပ သိ့ ေဘးအ ရာယ် ဆိးကိသက်ေရာက်ေစမည်။

သတိ့သည်ဒစ ိက်ကိ ပခ့ဲ ကသည်ြဖစ်၍ဗာလဘရား ကိယဇ်ပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့်သတိ့သည် ငါ

၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ် ကေလ ပီ။'' ၁၈ ငါ့ကိသတ်ြဖတ်ရန် ရန်သတိ့လ ို ့ဝှက်စွာ

ကံစည်လျက်ေနေကာင်း ငါ့အားထာဝရ ဘရားဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၉

ငါသည်သတ်ရန်ထတ်ေဆာင်သွားသည့် သိး ငယ်က့ဲသိ့ယံ ကည်စိတ်ချတတ်သြဖစ်ေပ သည်။

ငါ့ကိသတိ့မေကာင်း ကံလျက်ေန ကေကာင်းကိငါမသိ။ သတိ့က``စိမ်းလန်း စိေြပလျက်ေနချိန်၌

သစ်ပင်ကိခတ်လဲှ ကကန်အ့ံ။ သ့အားေနာင်အခါအဘယ်သ မ သတိမရ ကေစရန် သ့ကိငါတိ့သတ်

ြဖတ် ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ က၏။ ၂၀ ထိအခါငါသည်``အိ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရ ဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေြဖာင့်မှန်စွာတရား စီရင်ေတာ်မတတ်ေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ

ပါ၏။ လတိ့၏အ ကံအစည် ှ င့်စိတ်ေန သေဘာထားတိ့ကိလည်းစစ်ေဆး ကည့်

ေတာ်မတတ်ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ ၏အမကိကိယ်ေတာ် ှ င်၏လက်ေတာ်တွင်

အပ် ှ ံ ထားပါ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ထိသတိ့အား ကိယ်ေတာ် ှ င်လက်စားေချေတာ်မသည်ကိ

ကန်ေတာ်မျိုးြမင်ပါရေစ'' ဟဆေတာင်း၏။ ၂၁ အာနသတ် မိ ့သားတိ့အတွက်ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ် ထိ မိ ့သားတိ့သည် ငါ့အားသတ်လိသြဖင့်

ထာဝရဘရား၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိဆက်လက် ေဟာေြပာလ င် ငါ့ကိသတ်မည်ဟဆိ က၏။‐ ၂၂

သိ့ြဖစ်၍အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား က``ငါသည်သတိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။

သတိ့၏လငယ်လ ွယ်များသည်စစ်ပဲွတွင် ကျဆံး ကလိမ့်မည်။ သတိ့၏ကေလးသငယ် များသည်လည်း

အစာေရစာငတ်၍ေသ က လိမ့်မည်။‐ ၂၃ အာနသတ် မိ ့သားတိ့ေပ သိ့ေဘးအ ရာယ်

ဆိးကျေရာက်လာေသာေန့ကိငါသတ်မှတ် ပီ။ ထိေန့၌သတိ့တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ

အသက် ှ င်လျက်ကျန် ှ ိ မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ကန်ေတာ်မျိုး၏အမကိ အထံေတာ်တွင်ေလာက်လဲရေသာ်

ကိယ်ေတာ် ှ င်သာလ င်ေြဖာင့်မတ်ေသာအ ှ င် ြဖစ်ပါသည်။

သိ့ရာတွင်တရားမ တမ ှ ိ မ ှ ိ  ှ င့်ပတ် သက်၍ ကန်ေတာ်မျိုးေလာက်ထားလိပါ၏။

အဘယ်ေကာင့်သယတ်မာတိ့သည် ချမ်းသာ ကယ်ဝ ကပါသနည်း။

မ ိ းမေြဖာင့်သတိ့သည်အဘယ်ေကာင့် ေအးချမ်းစွာေနရပါသနည်း။ ၂

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်သတိ့အားစိက်ပျိုးေတာ် မသြဖင့် သတိ့သည်အြမစ်စဲွကာ ကီးပွားလျက်

အသီးအ ှ ံ များေအာင် ကပါ၏။ သတိ့သည်အစဥ်ပင်ကိယ်ေတာ် ှ င်ေကာင်း ြမတ်

ေတာ်မေ ကာင်းကိေြပာဆိ ကေသာ်လည်း၊ အမှန်အားြဖင့်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိပမာဏ မ ပ ကပါ။ ၃

သိ့ရာတွင် အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုး၏အေကာင်းကိသိေတာ်မပါ၏။
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ကန်ေတာ်မျိုး ပကျင့်သည့်အမကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်အား၊ကန်ေတာ်မျိုး၏အ ကံ အစည်

ကိလည်းေကာင်းသိြမင်ေတာ်မပါ၏။ ထိဆိးညစ်သတိ့အားအသတ်ခံရမည့်သိး များက့ဲသိ့

ဆဲွထတ်သွားေတာ်မပါ၏။ အသတ်ခံရချိန်မတိင်မီသတိ့အား ေစာင့် ကပ်ထားေတာ်မပါ၏။

၄ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ြပည်သည်အဘယ်မ ကာ ကာ ေြခာက်ေသွ့လျက်၊

လယ်ကွင်းများ ှ ိ ြမက်တိ့သည်လည်း၊အဘယ်မ ကာ ကာ ိး ွမ်းလျက်ေနရပါမည်နည်း။

`ငါတိ့ ပကျင့်ပံကိဘရားသခင်ေတွ့ြမင်ေတာ် မမ' ဟေြပာဆိ ကသည့်

ဤြပည်သတိ့၏ယတ်မာမေ ကာင့်ငှက်များ၊ တိရစာန်များသည်ေသေကပျက်စီးလျက် ှ ိ ပါ၏။'' ၅

ထာဝရဘရားက``ေယရမိ၊အကယ်၍သင်သည် လတိ့ ှ င့်အေြပး ပိင်ရာတွင်ေမာပန်းေနပါမ

ြမင်းများ ှ င့်အဘယ်သိ့အေြပး ပိင် ိင်မည် နည်း။ သင်သည်လွင်ြပင်တွင်လဲေနလ င်ေယာ်ဒန်ြမစ် အနီး ှ ိ

ေတာအပ်များ၌အဘယ်သိ့ခံရပ် ိင်မည်နည်း။ ၆သင်၏အိမ်ေထာင်စသားများ၊သင့်ညီအစ်ကိ များ

ပင်လ င်သင့်အားသစာေဖာက် ကေလ ပီ။ သတိ့သည်သင်၏တစ်ဘက်မှဝင်၍သင့်အား

ေအာ်ဟစ်ေန က၏။ သတိ့သည်သင့်အား တ်ချိုစွာေြပာေသာ်လည်း သတိ့ကိသင်မယံ ှ င့်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ထာဝရဘရားက၊ ``ငါသည်ငါ၏အိမ်ကိစွန့်ပစ်လိက်ေလ ပီ။

ငါေ ွးချယ်ထားသည့်ငါ၏အေမွခံကိပစ်ပယ် လိက်ေလ ပီ။ ငါချစ်ြမတ် ိးသည့်လတိ့အားရန်သများ၏

လက်သိ့ အပ် ှ ံ လိက်ေလ ပီ။ ၈ ငါေ ွးချယ်ထားသည့်ငါ၏အေမွခံတိ့သည်

ေတာတွင်းမှြခေသ့က့ဲသိ့ငါ့ကိေတာ်လှန် က ေလ ပီ။ သတိ့သည်ငါ့ကိဟိန်းေဟာက် ကသြဖင့်

ငါသည်သတိ့ကိမန်း၏။ ၉ ငါေ ွးချယ်ထားသည့်ငါ၏အေမွခံသည်သိမ်း ငှက်များ

ဝိင်းဝန်း၍ထိးဆိတ်ခံရသည့်ငှက် ှ င့်တ၏။ သားရဲတိရစာန်တိ့လာ၍စားေသာက် ကရန်

ေခ ဖိတ်ေလာ့။ ၁၀ လမျိုးြခားဘရင်အများပင်ငါ၏ စပျစ် ဥယျာဥ်ကိဖျက်ဆီးပစ် ကေလ ပီ။

သတိ့သည်ငါ၏လယ်ယာများကိ နင်းေချပစ် ကေလ ပီ။ ှ စ်သက်ဖွယ်ေကာင်းသည့်ငါ့ြပည်ေတာ် ကိ

သဲက ာရြဖစ်ေစ ကေလ ပီ။ ၁၁ သတိ့သည်ထိြပည်ကိေြမ ိင်းြဖစ်ေစ က ေလ ပီ။

ထိြပည်သည်ငါ၏ေ ှ ့ေမှာက်၌လသ ကင်းမ့ဲလျက် ှ ိ ၏။ တစ်ြပည်လံးပင်စွန့်ပစ်ြခင်းခံရ၍အဘယ်သမ

ဂ မစိက် က။ ၁၂လတိ့သည်တိက်ခိက်လယက်ရန်သဲက ာရ ှ ိ ကန်းြမင့်များကိြဖတ်၍လာေလ ပီ။

ဤြပည်တစ်ခလံးကိဖျက်ဆီးေချမန်းပစ်ရန် ငါသည်စစ်ပဲွကိြဖစ်ပွားေစေလ ပီ။

အဘယ်သမ  ငိမ်းချမ်းစွာမေနမထိင် ရ က။ ၁၃ ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်ဂျံ ုစပါးကိစိက်ပျိုး ေသာ်လည်း

ဆးပင်များကိရိတ်သိမ်းရ က၏။ သတိ့သည်အလပ်ကိ ကိးစား၍လပ်ေသာ် လည်း

အဘယ်သိ့မ အကျိုးမ ှ ိ။ ငါ၏အမျက်ေတာ်ြပင်းထန်မေ ကာင့် သတိ့သည် ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသီး ှ ံ ကိ

ရိတ်သိမ်း ရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားက``ငါ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အား ငါအေမွေပးအပ်ခ့ဲသည့် ြပည်ေတာ်ကိပျက်စီးယိယွင်းေစေသာ ဣသေရလ

ြပည်၏အိမ်နီးချင်း ိင်ငံတိ့ ှ င့်ပတ်သက်၍ငါ ေြပာစရာ ှ ိ ၏။ ငါသည်ထိသယတ်မာတိ့အား

အြမစ် ပတ်သည့်အပင်ငယ်က့ဲသိ့သတိ့ြပည် မှဆဲွထတ်မည်။ ယဒြပည်ကိသတိ့လက်မှ

ဆဲွထတ်ကယ်ဆယ်မည်။‐ ၁၅ သိ့ရာတွင်ငါသည်သတိ့အားယင်းသိ့ဆဲွ ထတ် ပီးေနာက်က ဏာြပမည်။

ထိလမျိုး အသီးသီးကိမိမိတိ့ပိင်သည့်နယ်ေြမသိ့ လည်းေကာင်း၊ မိမိတိ့၏ြပည်သိ့လည်းေကာင်း

ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်မည်။‐ ၁၆အကယ်၍သတိ့သည်ငါ့လမျိုးေတာ်၏ ဘာသာတရားကိလက်ခံကာ

အခါတစ်ပါး ကဗာလဘရားအားတိင်တည်ကျိန်ဆိမ ကိသတိ့သည် ငါ၏လမျိုးေတာ်အားသင်

ကားေပးခ့ဲသည့်နည်းတယခအခါ`ထာဝရ ဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မသည့်အတိင်း' ဟ

ငါ၏နာမေတာ်အားြဖင့်ကျိန်ဆိ ကပါမ သတိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်တွင်အပါ

အဝင်ြဖစ်လျက်ေကာင်းစား ကလိမ့်မည်။‐ ၁၇ သိ့ရာတွင်ငါ့စကားကိနားမေထာင်ေသာ လမျိုးကိ

ငါသည်အြမစ်မှ တ်၍ဖျက်ဆီး ပစ်မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟ သည့်စကားြဖစ်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ ထာဝရဘရားသည် ပိတ်ခါးဝတ်ကိသွား ေရာက်ဝယ်ယဝတ်ဆင်ရန်ငါ့အားမိန့်ေတာ်မ

ပီးလ င် ထိခါးဝတ်ကိေရမစွတ်စိေစရန် လည်းမှာ ကားေတာ်မပါ၏။‐

၂ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ထာဝရဘရား၏အမိန့် ေတာ်အတိင်းပိတ်ခါးဝတ်ကိဝယ်ယဝတ်

ဆင်၏။‐ ၃ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား တစ်ဖန်ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မြပန်၏။‐ ၄

``ကိယ်ေတာ်ကဥဖရတ်ြမစ်သိ့သွားေလာ့။ သင် ဝတ်ဆင်ထားသည့်ခါးဝတ်ကိခ တ်၍ေကျာက်

တွင်း၌ဝှက်ထားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ဥဖရတ်ြမစ်အနီးသိ့ သွား၍

ထိခါးဝတ်ကိဝှက်ထားလိက်၏။‐ ၆ ထိေနာက်ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါ ထာဝရဘရားသည်

ငါ့အားဥဖရတ်ြမစ် အနီးသိ့ြပန်သွား ပီးလ င် ခါးဝတ်ကိထတ် ယရန်မိန့်မှာေတာ်မ၏။‐ ၇

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ဥဖရတ်ြမစ်သိ့သွား ပီးလ င် ငါဝှက်ထားရာအရပ်ကိ ှ ာေဖွရာ

ခါးဝတ်ကိေတွ့ ှ ိ ရေသာ် ယင်းတိ့သည်ေဆွး ေြမ့လျက်ေနသြဖင့်အသံးမဝင်ေတာ့ေချ။ ၈

ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မြပန်၏။ ကိယ်ေတာ်က၊‐ ၉

``ဤနည်းအတိင်းပင်ငါသည်ယဒြပည် ၏စိတ်ေနြမင့်မ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့၏

မာန်မာနေထာင်လားမကိချိုး ှ ိမ်မည်။‐ ၁၀ ဤဆိးညစ်သတိ့သည်ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊

ေခါင်းမာ မဲေခါင်းမာလျက်၊ အြခားဘရားတိ့အားဝတ် ပကိးကွယ်၍ အေစခံလျက်ေန ကေလ ပီ။

သိ့ြဖစ်၍ ထိသတိ့သည်အသံးမဝင်ေတာ့သည့် ခါးဝတ်က့ဲသိ့ြဖစ် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁

ဣသေရလ ှ င့်ယဒြပည်သားအေပါင်း တိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်လာ က

လျက် ငါ၏နာမေတာ်ကိချီးမွမ်းေထာ မနာ ပ ကစိမ့်ေသာငှာ ငါသည်သတိ့

အားလ၏ခါး၌တင်းကျပ်စွာကပ်လျက် ေနသည့်ခါးဝတ်က့ဲသိ့ ငါ ှ င့်နီးနီးကပ်

ကပ် ှ ိ ေနေစလိသည်။ သိ့ေသာ်သတိ့ သည်ငါ့စကားကိနားမေထာင် က။ ၁၂

ဣသေရလလမျိုးတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားက``အချင်းေယရမိ၊ စပျစ်

ရည်အိးမှန်သမ ကိစပျစ်ရည်ြဖည့်ရ က မည်ဟ ဣသေရလြပည်သားတိ့အားေြပာ

ကားရမည်။ သတိ့ကစပျစ်ရည်အိး ှ ိ သမ ကိစပျစ်ရည်ြဖည့်ရမည်ြဖစ်ေ ကာင်း

မိမိတိ့သိပါသည်ဟြပန်ေြပာ ကလိမ့် မည်။‐ ၁၃ ထိအခါငါထာဝရဘရားသည်ဒါဝိဒ်

အ ွယ်ဝင်ဘရင်များ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ပေရာဖက်များ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သား

များမှစ၍ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ြပည်သ ြပည်သားအေပါင်းမးယစ်ေစရန် စပျစ်

ရည်တိက်မည်ဟသတိ့အားေြပာ ကား ေလာ့။‐ ၁၄ ထိေနာက်ငါသည်အိးများကိတစ်ခ ှ င့်

တစ်ခထိခိက်၍ကဲွေစသက့ဲသိ့ သတိ့ အား ကီးငယ်မေ ွးဖျက်ဆီးမည်။ အဘယ် သနား ကင်နာ၊

က ဏာစိတ်ကမ ငါ့ ကိသတိ့အားသတ်ြဖတ်မမှဆီးတား လိမ့်မည်မဟတ်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ဣသေရလြပည်သားတိ၊့ ထာဝရဘရားအမိန့် ှ ိ ေတာ်မ ပီ။

စိတ် ှ ိမ့်ချလျက်နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၆ သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်

မိးချုပ်ေစေတာ်မသြဖင့် သင်တိ့သည်ေတာင်ေပ တွင်၊ေြခေချာ်၍ မလဲမီအခါ၌လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ေစာင့်ေမ ာ်ရာအလင်း ကိ ေမှာင်မိက်အြဖစ်သိ၊့

ေြပာင်းလဲေစေတာ်မမမီအခါ၌လည်း ေကာင်း သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၁၇ အကယ်၍သင်တိ့နားမေထာင် ကပါမ ငါသည်သင်တိ့၏မာန်မာနေထာင်လားမ

အတွက် ကိတ်၍ငိေ ကးမည်။ ငါသည်ဝမ်းနည်းပက်လက်ငိေ ကးမည်။

ထာဝရဘရား၏သိးစေတာ်သည်ဖမ်းဆီး ေခ ေဆာင် သွားြခင်းကိခံရ ပီြဖစ်၍ငါ့မျက်ရည်စီး ကျမည်။

၁၈ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား``ဘရင် ှ င့်သ့ မယ်ေတာ်၏လှပေသာသရဖများသည် မိမိ

တိ့ဦးေခါင်းမှ ပတ်ကျ ပီြဖစ်၍ သတိ့ အားမိမိတိ့၏ရာဇပလင်များမှဆင်း ကရန်ေြပာ ကားေလာ့။‐ ၁၉

ေတာင်ဘက်ယဒ မိ ့တိ့သည်အဝိင်းခံလျက် ှ ိ ၏။ ယင်းတိ့ထံသိ့အဘယ်သမ မသွား

ိင်။ ယဒြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်အဖမ်း ခံရ ကေလ ပီ။ သတိ့အားလံးပင်ြပည် ှ င်

ဒဏ်သင့် ကေလကန် ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ေယ  ှ လင် မိ၊့ ကည့်ေလာ့။ သင်၏ရန်သ

များသည်ေြမာက်အရပ်မှလာလျက် ှ ိ ၏။ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်ရန် သင့်အားငါေပး

အပ်ထားသည့်လများ၊ သင်တိ့ဂဏ်ယ သည့်လမျိုးတိ့ကားအဘယ်မှာနည်း။‐ ၂၁

မိမိတိ့၏မိတ်ေဆွများဟသင်တိ့ထင်မှတ် သတိ့သည် သင်တိ့ကိ ှ ိမ်နင်း၍အပ်စိးရန်

ထာဝရဘရားချမှတ်ေတာ်မေသာအခါ သင်တိ့အဘယ်သိ့ေြပာဆိ ကမည်နည်း။

သင်တိ့သည်သားဖွားသည့်အမျိုးသမီး က့ဲသိ့ေဝဒနာခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၂

အကယ်၍သင်တိ့က``ဤအမအရာသည် အဘယ်ေကာင့်ြဖစ်ပျက်ရပါမည်နည်း။ ငါ

တိ့၏အဝတ်များသည်အဘယ်ေ ကာင့်စတ် ြပတ်သွားရပါသနည်း။ ငါတိ့သည်အဘယ်

ေကာင့်အေ ှ ာင့်အယှက်ခံရ ကပါသနည်း'' ဟ၍ေမးပါမ``သင်တိ့၏အြပစ်သည်

ေကာက်လန့်ဖွယ်ေကာင်းလှေသာေကာင့် ြဖစ်သည်'' ဟေြဖ ကားရေပမည်။‐ ၂၃

လမည်းသည်မိမိ၏အသားအေရာင်ကိ ေြပာင်းလဲေစ ိင်ပါသေလာ။ သိ့တည်းမ

ဟတ်ကျားသစ်သည်မိမိ၏အကွက်များ ကိဖယ် ှ ားပစ် ိင်ပါသေလာ။ အကယ်၍

ဤအမအရာများကိ ပလပ် ိင်မည် ဆိပါမ ဒစ ိက်ကိသာလ င် ပကျင့် တတ်သသင်တိ့သည်လည်း

သစ ိက်သိ့ ေြပာင်းလဲ ပကျင့်ေကာင်း ပကျင့် ိင် က ေပလိမ့်မည်။‐ ၂၄

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားသဲက ာရ မှလာေသာေလြပင်းတွင် လွင့်ပါသွားသည့်

ဖဲွက့ဲသိ့ကဲွလွင့်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၅ ဤသည်ကားသင်တိ့ကံ ကမာြဖစ်လိမ့်မည်

ဟထာဝရဘရားကမိန့်ေတာ်မေလ ပီ။ သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားေမ့ေလျာ့ကာ

ဘရားအတအေယာင်များကိယံ ကည် အားကိး ကသည်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည်

သင်တိ့အားဤသိ့စီရင်ရန်ဆံးြဖတ် ေတာ်မြခင်းြဖစ်၏။‐ ၂၆ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်ပင်သင်တိ့

၏အဝတ်များကိဆဲွခတ်ေတာ်မ၍ သင် တိ့အားအ ှ က်ကဲွေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၇

ထာဝရဘရားသည်မိမိစက်ဆတ်သည့် အမများကိ သင်တိ့ ပကျင့် ကသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ ပီ။

သင်တိ့သည်အိမ်နီးချင်း၏ ဇနီးကိတပ်မက်သက့ဲသိ၊့ ြမင်းမကိတပ် မက်၍ဟီသည့်ြမင်းလားက့ဲသိ၊့

ေတာင်ကန်း များ၊ လယ်ကွင်းများတွင်အ ှ က်ကင်းမ့ဲစွာ ြပည့်တန်ဆာလပ်ငန်းကိလပ် က၏။
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ေယ ှ လင် မိ ့သားတိ၊့ သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ ပါသည်တကား။ အဘယ်အခါမှသင်

တိ့သည်သန့်စင်၍လာကမည်နည်း။

၁၄ မိးေခါင်ြခင်း ှ င့်ပတ်သက်၍ထာဝရဘရား သည် ငါ့အားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

၂ ``ယဒြပည်သည်ငိေ ကးလျက်ေန၏။ ယဒ မိ ့တိ့သည် ွမ်းလျလျက်ေန၏။

ယဒြပည်အတွက်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွ က၏။ ေယ  ှ လင် မိ ့သည်ေအာ်ဟစ်လျက်

အကအညီေတာင်းခံ၍ေန၏။ ၃ ချမ်းသာ ကယ်ဝသများသည်မိမိတိ့ အေစခံများကိလတ်၍

ေရအခပ်ခိင်းသည့်အတိင်းအေစခံတိ့သည် ေရကန်များသိ့သွားေရာက် ကေသာ်လည်း

ေရကိမေတွ့ရ က။ သတိ့သည်အိးေဟာင်းေလာင်း ှ င့်ြပန်လာရ က၏။

သတိ့သည်စိတ်ပျက်အားေလျာ့ကာေဝခဲွမရ ြဖစ်လျက် ဦးေခါင်း ခံ၍ေန က၏။ ၄

မိးေခါင်သြဖင့်ေြမ ကီးသည်ေြခာက်ကပ် လျက်ေန၏။ လယ်သမားတိ့သည်စိတ်မချမ်းမသာေသာ

ေကာင့် ဦးေခါင်း ခံ၍ေန က၏။ ၅ ကွင်းြပင်တွင်ြမက်မ ှ ိ ေတာ့သြဖင့်သမင်မသည်

ေမွးခါစသားငယ်ကိစွန့်ပစ်၍ထားရ၏။ ၆ ြမင်း ိင်းတိ့သည်ေတာင်ထိပ်များတွင်ရပ်လျက်

ေခွးအများက့ဲသိ့အသက်လ၍ ေန က၏။ သတိ့သည်အစာငတ်မေ ကာင့်မျက်စိများ

မံေဝလျက်ေန က၏။ ၇ ငါ၏လမျိုးေတာ်ကငါ့အား `ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်မိမိတိ့အြပစ်များ၏

စွပ်စဲွြခင်းကိခံ၍ေနရေသာ်လည်း၊ အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားကိယ်ေတာ် ှ င်၏

နာမေတာ်ကိေထာက်၍ကမေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည် ကိမ်ဖန်များစွာ

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိ ေကျာခိင်းမိ ကပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်အားြပစ်မှားမိ ကပါ ပီ။ ၈

ကိယ်ေတာ် ှ င်သာလ င်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏ ေမ ာ်လင့်ရာြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ဒကေရာက်ေသာအခါ ကမေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

အဘယ်ေကာင့်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ြပည်တွင်ဧည့်သည်က့ဲသိ၊့

တစ်ညဥ့်မ သာတည်းခိသည့်ခရီးသည်က့ဲသိ့ ပေတာ်မပါသနည်း။ ၉

အဘယ်ေကာင့်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် အငိက်မိသက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ကမ ိင်စွမ်းမ ှ ိ သည့်စစ်သရဲက့ဲသိ့ လည်းေကာင်း ြဖစ်ေတာ်မပါသနည်း။ အိ

ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အမှန်ပင် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ နာမေတာ်ကိေဆာင်ေသာသြဖစ် ကပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားစွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့်' ဟေလာက်ထား က၏။'' ၁၀

ထာဝရဘရားသည်ထိသတိ့အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍``သတိ့သည်ငါ့ထံမှထွက်

ေြပးရန် ှ စ်သက် က၏။ မိမိတိ့ေြခကိ မချုပ်တည်းလိ က။ ထိ့ေကာင့်ငါသည်သ တိ့ကိမ ှ စ်သက်။

သတိ့ ပခ့ဲသည့်ဒစ ိက် များကိေအာက်ေမ့သတိရ၍ သတိ့အား အြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၁ ထာဝရဘရားက ငါ့အား``သင်သည်ထိသ တိ့ကိကမရန်ငါ့အားမေလာက်ထား ှ င့်။‐

၁၂ အကယ်၍သတိ့သည်အစာေ ှ ာင်၍ပင် အကအညီဟစ်ေအာ်ေတာင်းခံ ကေစ

ကာမ ငါသည်လတိ့၏ဟစ်ေအာ်သံကိ နားေထာင်လိမ့်မည်မဟတ်။ အကယ်၍သ

တိ့သည်ငါ့အားမီး ိ ့ရာယဇ်များ ှ င့် ပေဇာ်သကာများကိပင်ဆက်သေသာ် လည်း

ငါသည်သတိ့အား ှ စ်သက်လိမ့် မည်မဟတ်။ ယင်းသိ့ ှ စ်သက်မည့်အစား

သတိ့အားစစ်ပဲွများတွင်ကျဆံးေစမည်။ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး၊ အနာေရာဂါ

ေဘးသင့်၍ေသေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ ပါ၏။ ၁၃ ထိအခါငါက``အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ဤ

ြပည်တွင်စစ်မက်အ ရာယ်၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါး ြခင်းေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်လိမ့်မည်မဟတ်။

ငိမ်းချမ်းသာယာမသာလ င် ှ ိ လိမ့်မည်ဟ ပေရာဖက်များေဟာေြပာလျက်ေန ကသည်

ကိကိယ်ေတာ် ှ င်သိေတာ်မပါ၏'' ဟ ေလာက်၏။ ၁၄ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားက``ပေရာဖက်တိ့

သည် ငါ၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ လိမ်လည် ေြပာဆိေန ကြခင်းြဖစ်သည်။ ငါသည်သတိ့

ကိမေစလတ်ခ့ဲ။ သတိ့အားအဘယ်သိ့မ လည်းမမှာ ကား။ အဘယ်ဗျာဒိတ်ကိမ လည်းငါမေပးခ့ဲ။

သတိ့ေဖာ်ြပသည့်ဗျာဒိတ် ပါ ံ တိ့သည်ငါြပသည့် ပါ ံ များ မဟတ်။ သတိ့ ကိတင်ေဟာေြပာမများ

သည်အချည်း ှ ီးေဟာေြပာမများသာ လ င်ြဖစ်၏။‐ ၁၅ ငါမေစလတ်ဘဲငါ၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍

ဤြပည်တွင်စစ်မက် ှ င့်ငတ်မွတ်ေခါင်းပါး ြခင်းေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်လိမ့်မည်မဟတ် ဟ

ေဟာေြပာ ကသပေရာဖက်တိ့အားအဘယ် သိ့ငါ ပမည်ကိ သင့်အားငါထာဝရဘရား ေဖာ်ြပမည်။

ငါသည်သတိ့အားစစ်ပဲွတွင် ကျဆံးေစမည်။ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်း ေဘးသင့်၍ေသေစမည်။‐ ၁၆

သတိ့ေဟာေြပာသည်ကိ ကားနာ ကသတိ့ သည်လည်း သတိ့က့ဲသိ့ေသ ကလိမ့်မည်။ ငတ်

မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး ှ င့် စစ်ေဘးတိ့ေ ကာင့် သတိ့၏အေလာင်းများကိေယ  ှ လင် မိ ့

လမ်းများေပ တွင်စွန့်ပစ်၍ထား ကလိမ့်မည်။ ယင်းတိ့ကိအဘယ်သမ သ ဂဟ်ကလိမ့်မည်

မဟတ်။ ဇနီးသားသမီးများပါမကျန်၊ ထိ သအားလံးပင်ဤနည်းအတိင်းြဖစ်ရ က

လိမ့်မည်။ မိမိတိ့၏ယတ်မာမများအတွက် သတိ့အားငါဒဏ်ခတ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၇ ငါ၏ေကကဲွမကိြပည်သတိ့အားဤသိ့ ေြပာြပရန်ငါ့အားထာဝရဘရားအမိန့်

ေပးေတာ်မ၏။ ``ငါ၏မျက်စိများသည်ေန့ညဥ့်မြပတ် မျက်ရည်ထွက်လျက်ေနပါေစေသာ။

ငါ့အမျိုးသားတိ့သည်ြပင်းစွာ ဒဏ်ရာရလျက် များစွာနာကျင်လျက် ှ ိ သြဖင့်၊ငါသည်အဘယ်

အခါ၌မ အငိမတိတ် ိင်ဘဲ ှ ိ ပါေစေသာ။ ၁၈ လယ်ြပင်များသိ့သွားေသာအခါစစ်ပဲွတွင်

ကျဆံးသများကိငါြမင်ရ၏။ မိ ့များသိ့ဝင်ေသာအခါလတိ့အစာငတ်၍ ေသ ကသည်ကိြမင်ရ၏။

ပေရာဖက်များ ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ်များသည် မိမိတိ့အဘယ်သိ့ေသာအမကိ ပလျက် ေနမှန်းမသိဘဲ၊

အလပ်တာဝန်များကိထမ်းေဆာင်ေန က၏။'' ၁၉ အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ယဒ ြပည်ကိ

အ ပီးအပိင်ပစ်ပယ်ေတာ်မပါ ပီေလာ။ ဇိအန် မိ ့သားတိ့အားမန်းတီး ွံ  ှ ာေတာ် မပါသေလာ။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏အနာကိကသ၍ မရ ိင်သည့်တိင်ေအာင် အဘယ်ေကာင့်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား၊ဤမ ြပင်းထန်စွာ ထိခိက်ဒဏ်ရာရေစေတာ်မပါသနည်း။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည် ငိမ်းချမ်းသာယာမကိ ေစာင့်ေမ ာ် ကေသာ်လည်းအချည်း ှ ီးသာ ြဖစ်ပါ၏။

အနာေပျာက်လိမ့်မည်ဟေမ ာ်လင့် ကေသာ်လည်း ထိတ်လန့်၍သာလာရ ကပါ၏။ ၂၀ အိ

ထာဝရဘရား၊ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည် မိမိတိ့အြပစ် ှ င့်ဘိးေဘးများ၏အြပစ် များကိ

ေဖာ်ြပဝန်ခံပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အား ြပစ်မှား ကပါ ပီ။ ၂၁

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏နာမေတာ်ကိေထာက်၍ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားစက်ဆပ် ွံ  ှ ာေတာ်မမ ပါ ှ င့်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ဘန်းအသေရကိေဆာင်သည့် ရာဇပလင်တည်းဟေသာေယ  ှ လင် မိ ့ကိ

အသေရပျက်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ ှ င့် ပေတာ် မေသာ

ပဋိညာဥ်ကိဖျက်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၂ လမျိုးတကာတိ့ကိးကွယ်သည့် ပ်တများ သည်

မိးကိမ ွာေစ ိင်ပါ။ ေကာင်းကင်သည်အလိအေလျာက်မိးေရ ေပါက်များ ကျလာေအာင်မတတ် ိင်ပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သာလ င်ဤအမများကိ ပေတာ်မေသာေကာင့် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိ ေမ ာ်ကိးကပါ၏။

၁၅ ထိေနာက်ထာဝရဘရားက ငါ့အား``အကယ် ၍ေမာေ ှ  ှ င့် ှ ေမွလတိ့ဤတွင်ရပ်လျက်

ငါ့ အားေတာင်းပန်ေလာက်လဲ ကေစကာမ ငါ သည်ဤသတိ့အားက ဏာြပလိမ့်မည်

မဟတ်။ သတိ့အားငါ၏ေ ှ ့ေမှာက်မှထွက် ခွာသွားေစရန် ှ င်ထတ်ေလာ့။‐

၂ သတိ့ကမိမိတိ့သည်အဘယ်အရပ်သိ့ သွားရပါမည်နည်းဟ သင့်အားေမးေသာ

အခါဤသိ့ေြပာ ကားေလာ့။ ``သင်တိ့အချို ့သည်အနာေရာဂါေဘး သင့် ပီး ေသရ ကမည်ြဖစ်၍

အနာေရာဂါြဖစ်ပွားရာသိ့လည်းေကာင်း၊ အချို ့တိ့မှာစစ်ပဲွတွင်ကျဆံးရ ကမည်ြဖစ်၍

စစ်မက်ြဖစ်ပွားရာသိ၊့အချို ့တိ့ကားငတ်မွတ် ေခါင်းပါးြခင်းေဘးသင့်၍

ေသရ ကမည်ြဖစ်၍ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးရာသိ၊့ အချို ့သတိ့မှာမသံ့ပန်းအြဖစ်ဖမ်းဆီး

ေခ ေဆာင်ြခင်းခံရ ကမည်ြဖစ်၍၊ အဖမ်းခံရ ကမည့်အရပ်သိ့သွားရမည်ဟ'' ငါအားမိန့်ေတာ်မ၏။'' ၃

သတိ့အေပ သိ့ ေ ကာက်မက်ဖွယ်ရာေဘးအ ရာယ် ေလးပါးသက်ေရာက်ေစရန် ငါထာဝရဘရား

ဆံးြဖတ်ထားေတာ်မေလ ပီ။ သတိ့သည်စစ်ပဲွ တွင်အသတ်ခံရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့၏အေလာင်း

များကိေခွးတိ့ဆဲွယသွား ကလိမ့်မည်။ ထိ အေသေကာင်တိ့ကိငှက်များထိး ကလိမ့်မည်။

ကင်းကျန်သည့်အသားကိေတာသားရဲတိ့ ကိက်စား ကလိမ့်မည်။‐ ၄

ယဒြပည်တွင်ေဟဇကိ၏သားမနာေ ှ မင်း ပစဥ်အခါကေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ပကျင့်

ခ့ဲသည့်အမေ ကာင့် ငါသည်ကမာေပ  ှ ိ လ အေပါင်းတိ့အားထိသတိ့ကိြမင်၍ထိတ်

လန့်တန်လပ်ေစမည်။ ၅ ``ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ၊့သင်တိ့အား အဘယ်သသနားမည်နည်း။

သင်တိ့အတွက်အဘယ်သဝမ်းနည်း ပေဆွးမည်နည်း။ အဘယ်သသည်လမ်းတွင်ရပ်လျက်သင်တိ့၏

ကျန်းမာမကိေမးြမန်းမည်နည်း။ ၆ သင်တိ့သည်ငါ့အားပစ်ပယ် ကေလ ပီ။

သင်တိ့သည်ငါ့အားေကျာခိင်း ကေလ ပီ။ ငါသည်အမျက်ေဒါသချုပ်တည်းမကိ ငီးေငွ ့ ပီြဖစ်သြဖင့်

လက်ေတာ်ကိဆန့်၍သင်တိ့အားဖျက်ဆီးေလ ပီ'' ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇

``ေလတွင်လွင့်ပါသွားသည့်ဖဲွက့ဲသိ့သင်တိ့ အား ဤြပည် ှ ိ အ မိ ့ မိ ့တိ့၌ကဲွလွင့်သွားေစေလ ပီ။

ငါ၏လမျိုးေတာ်၊ သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏ ဆိးညစ်သည့် လမ်းစဥ်ကိမစွန့် ကသြဖင့်၊

သင်တိ့အားဝမ်းနည်းေ ကကဲွေစ၍ ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းခ့ဲေလ ပီ။ ၈

ငါသည်သင်တိ့၏အမျိုးသမီးများအား မဆိးမြဖစ်လျက် အေရအတွက်အားြဖင့်ပင်လယ်ကမ်းေြခ

သဲလံးမကများေလ ပီ။ ငါသည်ငယ် ွယ်သတိ့အားမွန်းတည့်ချိန်၌ သတ်သင်ြခင်းြဖင့်

သတိ့၏မိခင်များပေဆွးရ ကသည်။ သတိ့သည် တ်တရက်ထိတ်လန့်တန်လပ်ကာ

ပပင်ေသာကေရာက်ရ ကေလ ပီ။ ၉ သားသမီးခနစ်ေယာက်ဆံး ံ းရသည့်မိခင်သည်

ေမ့ေြမာေသဆံးသွားေလ ပီ။ သ၏ေန့အလင်းသည်ေမှာင်မိက်သိ့ေြပာင်းလဲ ေလ ပီ။

သသည်အ ှ က်ရလျက်မိင်ေတွကာေနရေလ ပီ။ သင်တိ့အနက်အသက်မေသဘဲ

ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာသတိ့အားငါသည် ရန်သများကိအသတ်ခိင်းမည်။
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ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏။'' ၁၀ ငါသည်ေပျာ် င်မကင်းမ့ဲသြဖစ်ပါသည်

တကား။ ငါ၏အမိသည်အဘယ်ေကာင့်ငါ့အား ဤေလာကထဲသိ့ေမွးထတ်ပါသနည်း။

ဤြပည် တွင် ှ ိ သမ ေသာသတိ့ ှ င့်ငါသည်စကား များရြငင်းခံရပါ၏။ ငါသည်သတစ်ပါး

တိ့အားလည်းေကာင်း၊ သတစ်ပါးတိ့ထံမှ လည်းေကာင်းေငွေ ကးမေချးငှားခ့ဲ။ သိ့

ပါလျက်လအေပါင်းတိ့သည်ငါ့အား ကျိန်ဆဲ ကပါ၏။‐ ၁၁ ထာဝရဘရားက``ငါသည်ေကာင်းကျိုး

ရေစအ့ံငှာသင့်ကိကယ်ဆယ်မည်။ ေဘး အ ရာယ်ပပင်ေသာကေရာက်ေသာအချိန် တွင်

သင်၏ရန်သတိ့သည်အထံေတာ်သိ့ ေလာက်လဲပန် ကား ကလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၂

(သံကိအထးသြဖင့်ေြမာက်အရပ်မှရ ှ ိ သည့်သံ ှ င့်ေ ကးေရာေသာသံကိအဘယ်

သမ မချိုးြဖတ် ိင်ပါ။) ၁၃ ထာဝရဘရားကငါ့အား``ငါသည်တစ်

ြပည်လံးတွင်ငါ၏လမျိုးေတာ်ကးလွန် သည့်အြပစ်များအတွက်ဒဏ်ခတ်မည်။ သ

တိ့၏စည်းစိမ်ဥစာေ ေငွ၊ ရတနာများ ကိသိမ်းယရန်ရန်သများကိေစလတ်မည်။‐ ၁၄

ငါ၏အမျက်ေတာ်သည်မီး ှ င့်တ၍ထာဝစဥ် ေတာက်ေလာင်လျက် ှ ိ သြဖင့် ငါသည်မိမိလ

မျိုးေတာ်အားသတိ့မေရာက်ဘးသည့်ြပည် တွင်ရန်သများ၏အေစအပါးကိခံေစ

မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိအခါငါက``ကိယ်ေတာ် ှ င်သိ ှ ိ နားလည် ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိေအာက်ေမ့ သတိရ၍ကမေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးကိ

ှ င်းဆဲ ှ ိပ်စက်သတိ့အားလက်စားေချရ ေသာအခွင့်ကိေပးေတာ်မပါ။ သတိ့သည်

ကန်ေတာ်မျိုးအားသတ်ြဖတ် ကသည့်တိင် ေအာင်သည်းခံလျက်ေနေတာ်မမပါ ှ င့်။

ကန်ေတာ်မျိုးအေစာ်ကားခံရသည်မှာ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အတွက်ေ ကာင့်ြဖစ်သည်

ကိေအာက်ေမ့သတိရေတာ်မပါ။‐ ၁၆ ကိယ်ေတာ် ှ င်ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မေသာအခါ

ကန်ေတာ်မျိုးသည်လံးေစ့ပတ်ေစ့နားေထာင် ပါ၏။ တ်ကပတ်ေတာ်တိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုး

၏စိတ် ှ လံးကိ င် ပံးအားရေစပါ၏။ အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ်ေတာ်၏ နာမေတာ်ကိေဆာင်ပါ၏။‐ ၁၇ကန်ေတာ်မျိုးသည်အြခားသများ ှ င့်

ရယ်ေမာလျက် အေပျာ်အပါးလိက်စားလျက် အချိန်မ ဖန်းပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးအပ်ထား

ေတာ်မသည့်အလပ်တာဝန်ေကာင့် ကန်ေတာ် မျိုးသည်တစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်းေနထိင်

ကာအမျက်ေဒါသ ှ င့်ြပည့်၍လာပါ၏။‐ ၁၈ ကန်ေတာ်မျိုးသည်အဘယ်ေကာင့် ဆက်လက်

၍ေဝဒနာခံရပါသနည်း။ ကန်ေတာ်မျိုး ၏အနာများသည်အဘယ်ေကာင့် ကသ၍

မေပျာက် ိင်ပါသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်ထိ အနာများမကျက်ဘဲေနပါသနည်း။ ကိယ်

ေတာ် ှ င်သည်ေ ွအခါခန်းေြခာက်သည့်ေချာင်း ေရမထွက်သည့်စမ်းက့ဲသိ့ကန်ေတာ်မျိုး

အားစိတ်ပျက်ေစလိေတာ်မပါသေလာ'' ဟေလာက်၏။ ၁၉ ယင်းသိ့ေလ ာက်ထားေသာအခါ ထာဝရ

ဘရားက``အကယ်၍သင်သည်ေနာင်တရ မည်ဆိလ င် သင့်အားငါြပန်လက်ခံမည်။

သင်သည်လည်းငါ၏အေစခံြဖစ်ြပန်ရ လိမ့်မည်။ အကယ်၍သင်သည်တန်ဖိးမ့ဲေသာ

စကားကိမေြပာဘဲအကျိုး ှ ိ သည့်စကား ကိေြပာမည်ဆိက ငါ၏ပေရာဖက်ြဖစ်ြပန် ရလိမ့်မည်။

ြပည်သတိ့သည်သင်၏ထံသိ့ ြပန်လာ ကလိမ့်မည်။ သင်သည်သတိ့ထံ သိ့သွားရန်မလိေတာ့ေပ။‐ ၂၀

ထိသတိ့အားခခံတိက်ခိက် ိင်ရန် ငါသည် သင့်အားေ ကးဝါတံတိင်းသဖွယ်ြဖစ်ေစမည်။

သတိ့သည်သင့်ကိတိက်ခိက် ကမည်ြဖစ်ေသာ် လည်းသင့်ကိ ှ ိမ်နင်း ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။ သင့်

ကိကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်၍ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာ ထား ှ ိ  ိင်ရန်ငါသည်သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ် မမည်''

ဟထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏။‐ ၂၁ ``သင့်ကိသယတ်မာတိ့၏လက်မှကယ်ဆယ် ၍

အကမ်းဖက်သမားတိ့၏ေဘးမှကယ် တင်မည်။''

၁၆
ထိေနာက်တစ်ဖန်ထာဝရဘရားသည် ငါ့ အားဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မြပန်၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``ဤသိ့ေသာအရပ်တွင်သင်သည် အိမ်ေထာင်သားေမွးမတိ့ကိမ ပ ှ င့်။‐ ၃

ဤအရပ်တွင်ေမွးဖွားသည့်သားသမီးများ ှ င့် သတိ့၏မိဘတိ့သည်အဘယ်သိ့အမေရာက်

ရ ကမည်ကိသင့်အားငါေဖာ်ြပမည်။‐ ၄ ထိသတိ့သည်ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းသည့်

အနာေရာဂါေဘးသင့်၍ေသရ ကလိမ့်မည်။ အဘယ်သမ သတိ့အတွက်ငိေ ကးြမည်

တမ်း ကလိမ့်မည်မဟတ်။ သတိ့၏အေလာင်း များကိလည်းသ ဂဟ် ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ထိ

အေလာင်းတိ့သည်ေြမေပ တွင်ေနာက်ေချးပံ များက့ဲသိ့ ှ ိ ေန ကလိမ့်မည်။ ထိသတိ့သည်

စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးရ ကလိမ့်မည်။ သိ့မဟတ် လ င်လည်းအစာငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး

သင့်၍ေသရ ကလျက် သတိ့၏အေလာင်း များသည်ငှက်များ ှ င့်ေတာသားရဲများ

၏အစာြဖစ်လိမ့်မည်။'' ၅ ထာဝရဘရားက``သင်သည်ငိေ ကးြမည် တမ်းလျက်ေနသည့်

အိမ်သိ့မဝင်ရ။ မည်သ အတွက်မ လည်းဝမ်းနည်းပေဆွးမမြဖစ် ှ င့်၊ မသနား ှ င့်။ ငါသည်သတိ့အား ငိမ်း

ချမ်းသာယာမကိေပးေတာ့မည်မဟတ်။ ေမတာက ဏာကိလည်းြပေတာ့မည် မဟတ်။‐ ၆

ဆင်းရဲချမ်းသာမေ ွးြပည်သတိ့သည်ေသ ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်အဘယ်သမ သ

တိ့အားသ ဂဟ် ကလိမ့်မည်မဟတ်။ သတိ့ အတွက်လည်းငိေ ကးြမည်တမ်း ကလိမ့်

မည်မဟတ်။ ဝမ်းနည်းမကိြပသည့်အေန ှ င့်မည်သမ မိမိကိယ်ကိအနာတရ ြဖစ်ေစြခင်း၊

ေခါင်းရိတ်ြခင်း ပ ကမည် မဟတ်။‐ ၇ ချစ်ြမတ် ိးသတစ်စံတစ်ေယာက်ေသဆံးသည့်

အတွက် ှ စ်သိမ့်မရ ှ ိ ေစရန်အဘယ်သမ မသာ ှ င် ှ င့်အတစားေသာက် ကလိမ့်မည်

မဟတ်။ မိဘေသဆံးသများပင်လ င်အဘယ် သမ က ဏာသက်မကိြပသ ကလိမ့်

မည်မဟတ်။'' ၈ ``သင်သည်သတိ့စားေသာက်ပဲွကျင်းပေန သည့်အိမ်သိ့မဝင် ှ င့်။

ထိသတိ့ ှ င့်အတ ထိင်၍မစားမေသာက် ှ င့်၊‐ ၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်၊

အန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မသည့်စကားကိနားေထာင်ေလာ့။ ငါသည်သ

တိ့၏ဝမ်းေြမာက် င်လန်းသံများ ှ င့်မဂလာ ပဲွများ၏ေပျာ် င်သံများကိ ဤအရပ်တွင်

ဆိတ်သဥ်းေစမည်။ ဤအမအရာများြဖစ် ပျက်သည်ကိဤအရပ် ှ ိ လတိ့ေတွ ့ြမင် ရ ကလိမ့်မည်။'' ၁၀

``ဤအေကာင်းအရာများကိြပည်သတိ့အား သင်ေြပာြပေသာအခါသတိ့က`ထာဝရ

ဘရားသည်အဘယ်ေကာင့်အက ်ပ်တိ့အား ဤမ ြပင်းထန်စွာအြပစ်ဒဏ်ခတ်ရန်ဆံး

ြဖတ်ေတာ်မပါသနည်း။ အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်ရာဇဝတ်မကိကးလွန်မိပါသ နည်း။

အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားအား အဘယ်သိ့ြပစ်မှားမိပါ သနည်း'

ဟသင့်အားေမးြမန်း ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁ ထိအခါသတိ့အားထာဝရဘရားက`သင် တိ့ဘိးေဘးများသည်

ငါ့ကိစွန့်ပစ်၍အြခား ဘရားများကိဝတ် ပကိးကွယ် က၏။သ တိ့သည်ငါ့ကိစွန့်ပစ်ကာငါ၏ သဝါဒ

များကိမလိက်နာ က။‐ ၁၂သင်တိ့သည်မိမိတိ့ဘိးေဘးများထက် ပင်ဆိး ွားစွာ ပကျင့် ကေလ ပီ။

သင်တိ့ အားလံးသည်ေခါင်းမာဆိးညစ်လျက် ငါ၏ စကားကိနားမေထာင် က။‐ ၁၃

ထိ့ေကာင့်ငါသည်သင်တိ့အားသင်တိ့ ှ င့်သင် တိ့ဘိးေဘးများမေရာက်ဘးသည့်ြပည်သိ့ ှ င်ထတ်မည်။

ထိြပည်တွင်သင်တိ့သည်အြခား ဘရားများကိ ေန့ေရာညဥ့်ပါဝတ် ပကိး ကွယ် ကလိမ့်မည်။

ငါ၏ေကျးဇးက ဏာ ေတာ်ကိအဘယ်သိ့မ သင်တိ့ခံစားရ က လိမ့်မည်မဟတ်'

ဟမိန့်ေတာ်မေကာင်း ေြပာ ကားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ထာဝရဘရားက``အဘယ်သမ ငါ့အား

ဣသေရလြပည်သားတိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှ ထတ်ေဆာင်လာသ၊ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်အြဖစ်ြဖင့်တိင်တည်ကျိန်ဆိ မမ ပ ကေတာ့မည့်အချိန်ကျေရာက်လာ လိမ့်မည်။‐ ၁၅

ယင်းသိ့ကျိန်ဆိမည့်အစားလတိ့သည်ငါ့ အားဣသေရလြပည်သားတိ့ကိေြမာက်

ြပည်မှလည်းေကာင်း၊ သတိ့အားငါကဲွလွင့် ေစရာအြခားြပည်အေပါင်းမှလည်းေကာင်း

ြပန်လည်ေခ ေဆာင်လာသည့်အသက် ှ င် ေတာ်မေသာဘရားသခင်အြဖစ်ြဖင့်

တိင်တည်ကျိန်ဆိ ကလိမ့်မည်။ ငါသည် သတိ့အားမိမိတိ့ပိင်ေသာြပည်၊ သတိ့

ဘိးေဘးများအားငါေပးအပ်ခ့ဲသည့် ြပည်သိ့ြပန်လည်ေခ ေဆာင်လာေတာ်မ မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆ ထာဝရဘရားက``ငါသည်ဤသတိ့ကိ ဖမ်းရန် တံငါသည်အေြမာက်အြမားကိပိ့

မည်။ ေတာင် ကီးေတာင်ငယ် ှ ိ သမ တိ့ ှ င့် ေကျာက်ေဆာင်များအ ကား၌ သတိ့အား

လိက်လံ ှ ာေဖွရန်မဆိးအေြမာက် အြမားကိပိ့မည်။‐ ၁၇သတိ့ ပသမ ေသာအမတိ့ကိငါြမင် ၏။

ငါမြမင်သည့်အရာတစ်စံတစ်ခမ မ ှ ိ။ သတိ့၏အြပစ်များသည်ငါ၏ ြမင်ကွင်း ှ င့်မလွတ်။‐

၁၈ သတိ့အားမိမိတိ့အြပစ် ှ င့်ယတ်မာမ များအတွက် ှ စ်ဆမ  ကီးေလးသည့်အြပစ်

ဒဏ်ကိငါေပးမည်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ် သတိ့သည်လေသသဖွယ်အသက်မ ှ ိ သည့်

ပ်တများအားြဖင့် ငါ၏ြပည်ေတာ်ကိညစ် ညမ်းေစေလ ပီ။ မိမိတိ့အားငါေပးအပ်

သည့်ြပည်ကိဘရားအတအေယာင်များ ှ င့်ြပည့် ှ က်ေစေလ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ် မျိုးအားကွယ်ကာေစာင့်ထိန်းေတာ်မ၍ ခွန်အား

ကိေပးေတာ်မပါ၏။ ဒကေရာက်ချိန်၌ကမေတာ် မပါ၏။ ကမာေြမ ကီးစွန်းမှလမျိုးတကာတိ့ သည်

အထံေတာ်သိ့လာ၍``ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ ဘိးေဘးများကိးကွယ်ခ့ဲသည့်ဘရားတိ့သည်

အတအေယာင်များသာလ င်ြဖစ်ပါ၏။ အသံး မဝင်အကျိုးမေပးေသာ ပ်တများသာြဖစ်

ပါ၏။‐ ၂၀ လသည်မိမိကိးကွယ်ရန်ဘရားများကိ ပလပ် ိင်ပါသေလာ။ မ ပလပ် ိင်ပါ။

ပ လပ်လ င်လည်းယင်းတိ့သည် ဘရားသခင် အမှန်ြဖစ်လိမ့်မည်မဟတ်''

ဟေယရမိ ေလာက်ထားေလ၏။ ၂၁ ထာဝရဘရားက``ဤသိ့ြဖစ်ပါမငါသည်

မိမိ၏ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ သတိ့ အားသိေစေတာ်မမည်။ အ ပီးအပိင်သိေစ ေတာ်မမည်။

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ် မေကာင်းကိ သတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

၁၇ ထာဝရဘရားက``ယဒြပည်သားတိ၊့ သင် တိ့၏အြပစ်ကိသံကညစ် ှ င့်ေရးမှတ်၍

ထား၏။ ထိအြပစ်ကိသင်၏စိတ် ှ လံးပရ ပိက်ေပ ၌စိန်သွားတပ်သည့်ကညစ်ြဖင့်ေရး

မှတ်၍ သင်တိ့၏ယဇ်ပလင်ေထာင့်များ၌ထွင်း ထားလျက် ှ ိ ၏။‐ ၂

ေတာင်ကန်းများေပ  ှ ိ စိမ်းလန်းသည့်သစ်ပင် မှန်သမ တိ့၏အနီး၌လည်းေကာင်း၊ ေတာင်

ထိပ်များေပ ၌လည်းေကာင်း၊ အာ ှ ရနတ် သမီးအတွက်စိက်ထထားသည့်တံခွန်တိင်
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များယဇ်ပလင်များကိ သင်တိ့၏သားသမီး များပင်ကိးကွယ် ကေပသည်။ သင်တိ့သည်

မိမိတိ့၏ြပည်တစ်ေလာက်လံးတွင်ကး လွန်ခ့ဲသည့်အြပစ်များေ ကာင့် သင်တိ့၏

စည်းစိမ်ဥစာေ ေငွရတနာများကိ သင် တိ့ဝတ် ပကိးကွယ် ကသည့်ြမင့်ေသာ

ေတာင်ကန်းများ ှ င့်အတရန်သတိ့အား ငါသိမ်းယေစမည်။‐ ၄ သင်၏အြပစ်ေ ကာင့်

သင်တိ့သည်ငါေပးအပ် ခ့ဲသည့်ြပည်ကိစွန့်လတ်ရ ကလိမ့်မည်။ ငါ

၏အမျက်ေတာ်သည်မီး ှ င့်တ၍ထာဝစဥ် ေတာက်ေလာင်လျက်ေနမည်ြဖစ်၍ ငါသည်သင်

တိ့အားမိမိတိ့မေရာက်ဘးသည့်ြပည်တွင် ရန်သများ၏အေစကိခံေစမည်'' ဟမိန့်

ေတာ်မ၏။ ၅ ထာဝရဘရားက၊ ``လကိလည်းေကာင်း၊ေသမျိုးြဖစ်ေသာသ၏

စွမ်းရည်ကိလည်းေကာင်းယံ ကည်ကိးစား၍၊ ငါ့ကိေကျာခိင်းသအားငါကျိန်စာသင့်ေစမည်။ ၆

ထိသသည်အြခားအဘယ်အပင်မ မေပါက် သည့် ေတာက ာရေြမ ိင်းတွင်ေပါက်သည့် ခံပတ်

ှ င့်တ၏။ သသည်အဘယ်ေကာင်းကျိုးကိမ မခံစားရ။'' ၇ ``သိ့ရာတွင်ငါ့ကိကိးစား၍ယံ ကည်သအား

ငါေကာင်းချီးေပးမည်။ ၈ ထိသသည်ေရအနီးတွင်စိက်သြဖင့်ေရ ှ ိ ရာသိ့

အြမစ်ထိး၍သွားသည့်သစ်ပင် ှ င့်တ၏။ ထိအပင်သည်အ ွက်များစိမ်းလန်းလျက် ှ ိ

သြဖင့် ပြပင်းသည့်ရာသီကိမေ ကာက်။ မိးေခါင်ေသာအခါ၌လည်းစိးရိမ်စရာ မ ှ ိ ဘဲ

အသီးများသီး မဲသီး၍ေနတတ်၏။'' ၉ ``အဘယ်သသည်လ၏စိတ် ှ လံးကိ

သိနားလည် ိင်သနည်း။ လ၏စိတ် ှ လံးသည်အရာခပ်သိမ်းထက် စဥ်းလဲတတ်၏။

ထိစိတ် ှ လံးတွင်ကသ၍မရ ိင်ေသာအနာ ှ ိ ၏။'' ၁၀ ``ငါထာဝရဘရားသည်လတိ့၏စိတ်ေန

သေဘာထားကိ ှ ာေဖွ၍ ကည့်တတ်၏။ စိတ် ှ လံးအ ကံအစည်ကိလည်းစစ်ေဆး၍

ကည့်တတ်၏။ ငါသည်လအေပါင်းတိ့အားသတိ့လပ်ေဆာင်သည့် အကျင့်အရ

ထိက်သင့်သည့်အကျိုးအြပစ်ကိေပးတတ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

မသမာေသာနည်းြဖင့်ေငွ ှ ာေသာသသည် မိမိမဥသည့်ဥများကိဝပ်ေသာငှက် ှ င့်တ၏။

သသည်ပထမအ ွယ်၌ပင်စည်းစိမ်ဥစာ ဆံးပါးလျက် လမိက်အြဖစ် ှ င့်သာလ င်နိဂံးချုပ်ရတတ်၏။

၁၂ ငါတိ့ဗိမာန်ေတာ်သည်အစကာလကပင် ေတာင်ေပ တွင်တည်လျက်၊

ဘန်းအသေရထွန်းေတာက်သည့်ရာဇပလင် ှ င့် တ၏။ ၁၃ အိ

ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ်သည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ေမ ာ်ကိးရာြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်ကိစွန့်ပစ်သမှန်သမ သည် အ ှ က်ကဲွ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်အသက်စမ်းေရချိုတည်းဟ

ေသာ ထာဝရဘရားကိစွန့်ပစ် က ပီြဖစ်၍ ေြမမန့်ေပ တွင်ေရးသားထားသည့်၊အမည် နာမများ

က့ဲသိ့ေပျာက်ကွယ်သွား ကလိမ့်မည်။ ၁၄ အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င်ကသေတာ်မ

ပါမှ ကန်ေတာ်မျိုး၏အနာေရာဂါသည်လံးဝ ေပျာက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကယ်ဆယ်ေတာ်မပါလ င် ကန်ေတာ်မျိုးသည်လံ ခံမအြပည့်အဝ ရ ှ ိ ပါလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကားကန်ေတာ်မျိုးေထာမနာ ပသည့် အ ှ င်ပင်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ၁၅

လတိ့ကငါ့အား``ငါတိ့အားထာဝရဘရား ကျိန်းဝါးသည့်အရာများကားအဘယ်မှာ နည်း။

ယခပင်ထိအရာများကိအေကာင် အထည်ေဖာ်ေတာ်မပါေလေစ'' ဟဆိ က ပါ၏။ ၁၆

သိ့ရာတွင်``အိ ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး သည်သိးထိန်းအြဖစ်မှေ ှ ာင်လဲခ့ဲြခင်းမ ှ ိ ပါ။

ဆင်းရဲဒကေရာက်မည့်ေန့ကိမေတာင့်တခ့ဲ ေကာင်းကိလည်း ကိယ်ေတာ် ှ င်သိေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုး တ်မှထွက်သည့်စကားများ ကိကိယ်ေတာ် ှ င်သိေတာ်မပါ၏။‐ ၁၇

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားထိတ်လန့် တန်လပ်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။

ဒကေရာက်ချိန်၌ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးခိလံရာ ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။‐ ၁၈

ကန်ေတာ်မျိုးအား ှ ိပ်စက် ှ င်းဆဲသတိ့ကိ အ ှ က်ကဲွေစေတာ်မ၍ ကန်ေတာ်မျိုးအား

အ ှ က်ရမမှချမ်းသာေပးေတာ်မပါ။ ထိ သတိ့အားထိတ်လန့်တန်လပ်စိတ် ှ င့်ြပည့်ဝ

ေစေတာ်မ၍ ကန်ေတာ်မျိုးကိထိတ်လန့်တန် လပ်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ သတိ့၏အေပ သိ့

ေဘးအ ရာယ်ဆိးကိသက်ေရာက်ေစေတာ် မ၍သတိ့အားကျိုးပ့ဲေ ကမွေစေတာ် မပါ။ ၁၉

ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား``ေယရမိ၊ ယဒ ဘရင်များထွက်ဝင်ရာ၊ ြပည်သ့ မိ ့တံခါး

သိ့သွား၍ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိေကညာေလာ့။ ထိေနာက်ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ အြခား မိ ့ တံခါးများသိ့သွားေလာ့။‐

၂၀ ယဒဘရင်များ ှ င့်ြပည်သားတိ့အားလည်း ေကာင်း၊ ထိတံခါးများြဖင့်ထွက်ဝင်သွားလာ

တတ်သေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားအေပါင်း တိ့အားလည်းေကာင်းငါ၏အမိန့်ေတာ်ကိနား

ေထာင်ရန်မှာ ကားေလာ့။‐ ၂၁ ဤကားထာဝရဘရားအမိန့်ေတာ်ြဖစ်၏။

ဥပသ်ေန့၌အဘယ်ဝန်ထပ်ဝန်ပိးကိမ မ သယ်မေဆာင်ရ က။ ေယ  ှ လင် မိ ့တံခါး များကိြဖတ်၍၊‐

၂၂ မိမိတိ့၏အိမ်များမှအဘယ်အရာကိမ မသယ်မယရက။ သတိ့သည်ဥပသ်ေန့၌

အလပ်မလပ်ရ က။ သတိ့၏ဘိးေဘးများ အားငါပညတ်ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်းထိ

ေန့ရက်ကိေန့ထးေန့ြမတ်အြဖစ်ေစာင့်ထိန်း ကရန်ေြပာ ကားေလာ့။‐ ၂၃

သတိ့၏ဘိးေဘးများသည်ငါ့စကားကိ နားမေထာင်မနာခံ က။ သတိ့သည်ေခါင်းမာ

လျက်ငါ၏စကားကိနားမေထာင်လိ က။ ငါဆံးမသွန်သင်သည်ကိလည်းမခံယ လိ က။ ၂၄

``ငါ၏အမိန့်အားလံးကိ နားေထာင်ရ က မည်ြဖစ်ေကာင်းထိသတိ့အားေြပာ ကား ေလာ့။

သတိ့ဥပသ်ေန့၌ဤ မိ ့တံခါးများ ကိြဖတ်၍ အဘယ်ဝန်ထပ်ဝန်ပိးကိမ မသယ်မယရ က။

ဥပသ်ေန့ကိေန့ထး ေန့ြမတ်အြဖစ်ေစာင့်ထိန်းကာအဘယ် အလပ်ကိမ မလပ် ကလ င်၊‐ ၂၅

သတိ့၏ဘရင်များ ှ င့်မင်းညီမင်းသားများ သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ မိ ့တံခါးများြဖင့် ဝင်၍

ဒါဝိဒ်မင်းက့ဲသိ့ရာဇတန်ခိးအာဏာ ကိရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ယဒြပည် သားများ၊

ေယ  ှ လင် မိ ့သားများ ှ င့် အတ ြမင်းရထားများ ှ င့်ြမင်းများကိ စီး၍သွားလာရ ကလိမ့်မည်။

ေယ  ှ လင် မိ ့သည်လည်းအစဥ်အ မဲလများ ှ င့် ြပည့် ှ က်၍ေနလိမ့်မည်။‐

၂၆ လတိ့သည်ယဒ မိ ့များ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့ပတ်ဝန်းကျင်ေကျး ွာများမှလာေရာက်

ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ဗယာမိန်နယ်ေြမ၊ ေတာင်ေြခေဒသများ၊ ေတာင်တန်းေဒသများ

ှ င့်ယဒြပည်ေတာင်ပိင်းနယ်ေြမမှလာေရာက် ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်မီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာ

ှ င့်ယဇ်များကိလည်းေကာင်း၊ ဂျံ ုစပါးပေဇာ် သကာများ၊ နံ့သာေပါင်း ှ င့်ေကျးဇးေတာ်ချီး

မွမ်းရာယဇ်တိ့ကိလည်းေကာင်း ထာဝရဘရား ၏အိမ်ေတာ်သိ့ယေဆာင်လာ ကလိမ့်မည်။‐

၂၇ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ငါ၏စကားကိနား မေထာင်၊ ဥပသ်ေန့ကိေန့ထးေန့ြမတ်အ

ြဖစ်မေစာင့်ထိန်းဘဲထိေန့၌ေယ  ှ လင် မိ ့တံခါးများကိြဖတ်၍အဘယ်ဝန်ထပ်

ဝန်ပိးကိမ မသယ်ေဆာင်ရ။ အကယ်၍ သယ်ေဆာင် ကပါမ ငါသည်ေယ  ှ လင်

မိ ့တံခါးများကိမီး ိ ့ေတာ်မမည်။ ထိ မီးသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ဘံဗိမာန်များ

ကိက မ်းေလာင်သွားေစလိမ့်မည်။ ယင်းကိ အဘယ်သမ  ငိမ်းသတ် ိင် ကလိမ့်မည် မဟတ်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၈ ထာဝရဘရားကငါ့အား``အိးထိန်းသည်၏ အိမ်သိ့သွားေလာ့။ သင့်အားငါဗျာဒိတ်ေပး

ေတာ်မမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မသြဖင့်၊‐ ၃ ငါသည်ထိအရပ်သိ့သွားရာအိးထိန်းစက်

ကိလှည့်လည်ေနေသာအိးထိန်းသည်ကိြမင်၏။‐ ၄ သသည်မိမိ ပလပ်လျက် ှ ိ သည့်အိးေြမ

တွင်အြပစ်အနာအဆာကိေတွ့ေသာအခါ ထိအိးေြမကိယ၍အြခားအရာဝတု

တစ်ခအြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲ ပလပ်လိက် ေလသည်။ ၅ ထိအခါထာဝရဘရားကငါ့အား၊‐ ၆

``အိးထိန်းသည်သည် ံ ့ေစးကိ ပသက့ဲသိ့ ငါသည်လည်းသင်တိ့ဣသေရလြပည်သား

များအားမ ပ ိင်ပါသေလာ။ အိ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ၊့ ံ ့ေစးသည်အိးထိန်းသည်၏

လက်တွင်း၌ ှ ိ သက့ဲသိ့ သင်တိ့အမျိုးသား များသည်လည်းငါ၏လက်တွင်း၌ ှ ိ  က၏။‐ ၇

အကယ်၍ငါသည်အဘယ်အခါ၌မဆိဤ မည်ေသာလမျိုးကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤမည်

ေသာတိင်းြပည်ကိေသာ်လည်းေကာင်း တ်ပယ် ဖိချဖျက်ဆီးေတာ်မမည်ဟဆိ ပီးေနာက်၊‐ ၈

ထိလမျိုးသည်ေနာင်တရပါမငါ၏စိတ် ေြပာင်းလဲလျက် ယခင် မက်ဆိခ့ဲသည့်အမ

များကိမ ပဘဲငါေနမည်။‐ ၉ သိ့ရာတွင်အကယ်၍ငါသည်ဤမည်ေသာ လမျိုး

သိ့မဟတ်တိင်းြပည်ကိ ပစပျိုး ေထာင်တည်ေဆာက်မည်ဆိ ပီးေနာက်၊‐ ၁၀

ထိလမျိုးသည်ငါ၏ေ ှ ့တွင်ဒစ ိက်များ ကိ ပကျင့်လျက် ငါ၏စကားကိနားမေထာင်

ပါမငါ၏စိတ်ကိေြပာင်းလဲလျက် ယခင်ငါ မက်ဆိသည့်ေကာင်းမများကိမ ပဘဲေနမည်။‐ ၁၁

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ယဒြပည်သားများ ှ င့် ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့အား ဆန့်ကျင်

ဘက် ပရန် ကံစည်လျက်ေနေတာ်မေ ကာင်း ကိလည်းေကာင်း၊ အြပစ်ဒဏ်ခတ်ရန်ြပင်ဆင်

လျက်ေနေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းေကာင်းေြပာ ကားေလာ့။ အသီးသီးဒစ ိက်တွင်ကျင်

လည်မကိရပ်စဲ ကရန်၊ မိမိတိ့လမ်းစဥ် ှ င့်အကျင့်အ ကံများကိေြပာင်းလဲ က

ရန်သတိ့အားထာဝရဘရားဆင့်ဆိ မှာ ကားေ ကာင်းေြပာ ကားေလာ့။‐ ၁၂

ထိအခါသတိ့က``အက ်ပ်တိ့မေြပာင်း လဲ ိင်ပါ။ အဘယ်ေ ကာင့်ေြပာင်းလဲရပါ မည်နည်း။

က ်ပ်တိ့သည်စိတ် ှ ိ လက် ှ ိ ေခါင်း မာဆိးညစ်လျက်ေန ကပါမည်'' ဟဆိ ကလိမ့်မည်။ ၁၃

သိ့ြဖစ်၍ငါထာဝရဘရားက၊ ``ဣသေရလသမီးပျိုသည်ေ ကာက်မက်ဖွယ်

ေကာင်းသည့်အမကိ ပ ကေလကန် ပီ။ အဘယ်အခါကများဤအမမျိုးြဖစ် ပျက်ခ့ဲဖးသနည်းဟ

လမျိုးတကာတိ့အားေမးြမန်းေလာ့။ ၁၄ ေလဗ န်ေကျာက်ေတာင်ထိပ်တိ့သည်မိးပွင့်

များ ှ င့် ကင်းသည့်အခါ ှ ိ ဖးသေလာ။ ထိေတာင်မှစီးဆင်းလာေသာေအးြမသည့်

ေချာင်းများသည်ခန်းေြခာက်သည့်အခါများ ှ ိ ဖးသေလာ။ ၁၅ သိ့ရာတွင်ငါ၏လမျိုးေတာ်မကားငါ့ကိ

ေမ့ေလျာ့ ကေလ ပီ။ သတိ့သည်တန်ဖိးမ ှ ိ ေသာ ပ်တများအား နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ပေဇာ် က၏။

သတိ့သည်မိမိတိ့လိက်သင့်ေသာလမ်းတွင် ေြခေချာ်၍လဲ ကေလ ပီ။

လမ်းေဟာင်းကိမလိက် ကေတာ့ေပ။ သတိ့သည်အမှတ်အသားြပမထားသည့်

မတည်ေဆာက်ရေသးေသာလမ်းများကိလိက် က၏။ ၁၆သတိ့သည်ဤြပည်အားလသကင်းမ့ဲေသာ

ြပည်၊ ထာဝစဥ်စက်ဆတ်ဖွယ်ေကာင်းေသာြပည် ြဖစ်ေစ ကေလ ပီ။
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အနီးမှြဖတ်သန်းသွားလာသလအေပါင်း တိ့သည် အ့ံ သေတွေဝ၍သွား ကလျက်

မိမိတိ့ဦးေခါင်းကိခါ ကလိမ့်မည်။ ၁၇ ငါသည်မိမိတိ့လမျိုးေတာ်အားအေ ှ ့ေလ

တိက်ခံရသည့်ေြမမန့်များက့ဲသိ့ ရန်သတိ့ေ ှ ့တွင်ကဲွလွင့်၍သွားေစမည်။

သတိ့အားငါေကျာခိင်း၍ေနမည်။ ငါသည်ေဘးအ ရာယ်ဆိးကျေရာက်ချိန်၌

သတိ့ဘက်လှည့်လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၈ ထိအခါ ြပည်သားတိ့က``ေယရမိကိငါတိ့

ဖယ် ှ ား ကကန်အ့ံ။ ငါတိ့အားသွန်သင်မည့် ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ အ ကံေပးမည့်ပညာ ှ ိ

များ၊ ဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိြပန် ကားမည့်ပေရာဖက်များထား ှ ိ  မဲ ှ ိ  က

မည်သာြဖစ်၏။ ေယရမိအားငါတိ့စဲွချက် တင် ကကန်အ့ံ။ သေြပာသည့်စကားကိ

နားမေထာင်ဘဲေန ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ က၏။ ၁၉ ထိ့ေကာင့်ေယရမိသည်``အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုး၏ေလာက်ထားချက်ကိ ကား ေတာ်မ၍ ရန်သတိ့ကန်ေတာ်မျိုးအားဆန့်

ကျင်ေြပာဆိသည့်စကားများကိနား ေထာင်ေတာ်မပါ။‐ ၂၀ ေကာင်းကျိုးကိဆိးကျိုးြဖင့်ေပးေချသင့်ပါ

မည်ေလာ။ သိ့ပါလျက်သတိ့သည်ကန်ေတာ် မျိုးလိမ့်ကျေစရန်တွင်းကိတး ကပါ ပီ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်အထံေတာ်သိ့လာ၍သ တိ့အားအမျက်ေတာ် ှ င့်ဆက်ဆံေတာ်မမ ရန်

သတိ့ကိယ်စားအဘယ်သိ့ြပန် ကား ေလာက်ထားခ့ဲသည်ကိေအာက်ေမ့သတိရ ေတာ်မပါ။‐

၂၁ သိ့ရာတွင် အိ ထာဝရဘရား၊ ယခအခါ၌ သတိ့၏သားသမီးများအားအစာေရစာ

ငတ်လျက်ေသေစေတာ်မပါ။ သတိ့အားစစ် ပဲွတွင်ကျဆံးေစေတာ်မပါ။ အမျိုးသမီး

တိ့အားမိမိတိ့ခင်ပွန်းများ ှ င့်သားသမီး များကိဆံး ံ းေစေတာ်မပါ။ အမျိုးသား တိ့အားေသေစေတာ်မ၍

လငယ်လ ွယ်တိ့ အားစစ်ပဲွတွင်ကျဆံးေစေတာ်မပါ။‐ ၂၂သတိ့၏အိမ်ရာများကိတိက်ခိက်လယက်

ရန် န်းရင်းဆန်ခတ်လအပ်အားအမှတ်မ ထင်ေစလတ်ေတာ်မပါ။ သတိ့သည်ေကာက်

လန့်တန်လပ်လျက်ဟစ်ေအာ်ရ ကပါေစ ေသာ။ သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးလိမ့်ကျေစ

ရန်တွင်းကိတး ကပါ ပီ။ က ်ပ်အတွက် ေထာင်ေချာက်ကိဆင် ကပါ ပီ။‐ ၂၃ သိ့ရာတွင် အိ

ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုး အားသတ်ြဖတ်ရန် ရန်သတိ့ ပသည့်လ ို ့ဝှက်

ေသာအ ကံအစည်များကိကိယ်ေတာ် ှ င် သိေတာ်မပါ၏။ သတိ့၏ဆိးညစ်မကိ ခွင့်လတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။

သတိ့အားမိမိ တိ့၏အြပစ်များမှလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့် ေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။ သတိ့အားအေရး ံ း

နိမ့်ေစေတာ်မပါ။ အမျက်ေတာ်ထွက်ချိန်၌ သတိ့အားဆံးမစီရင်ေတာ်မပါ'' ဟ ေလ ာက်၏။

၁၉ ထာဝရဘရားသည်ေြမအိးတစ်လံးကိသွား ေရာက်ဝယ်ယရန် ငါ့အားေစခိင်းေတာ်မ၏။

ကိယ် ေတာ်ကငါ ှ င့်အတအသက် ကီးသြပည်သ့ ေခါင်းေဆာင်အချို ့ ှ င့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်အချို ့ တိ့ကိလည်းေခ ေဆာင်ကာ၊‐ ၂ အိးကဲွ မိ ့တံခါးကိြဖတ်၍ပင်ဟိ ံ ုချိုင့်ဝှမ်း

သိ့သွားေရာက်ရန်မှာ ကားေတာ်မ၏။ ထိအရပ် တွင် ငါသည်ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိဆင့်ဆိရန်ြဖစ်၏။‐ ၃ ထာဝရဘရားက``ယဒဘရင်များ ှ င့်

ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ၊့ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့၏ဘရားသခင်အန တန်ခိး ှ င်၊ ငါ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကိနားေထာင် ကေလာ့။ ငါသည် ကားသိရသတိ့ထိတ်လန့်

သည်တိင်ေအာင်ဆိး ွားသည့်ေဘးအ ရာယ် ကိဤအရပ်သိ့သက်ေရာက်ေစေတာ်မမည်။‐ ၄

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်လတိ့သည်ငါ့ကိစွန့် ပစ်ကာ မိမိတိ့ကိယ်တိင်မိမိတိ့ဘိးေဘးများ

ှ င့်ယဒဘရင်များမသိဘးသည့်အြခား ဘရားများကိယဇ်ပေဇာ်ြခင်းြဖင့် ဤဌာန

ေတာ်ကိညစ်ညမ်းေစ ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ သတိ့သည်ဤဌာနကိအြပစ်မ့ဲသတိ့၏

အေသွးြဖင့်ြပည့်ေစလျက်၊‐ ၅ မိမိတိ့သားသမီးများအားမီး ိ ့ရာယဇ် အြဖစ်ပေဇာ်ရန်

ဗာလဘရားအတွက်ြမင့် ေသာအရပ်၌ယဇ်ပလင်များကိတည်ေဆာက် ကေလ ပီ။

သတိ့သားသမီးများကိဤ သိ့ဗာလဘရားအားမီး ိ ့ပေဇာ်ေစရန် ငါသည်အဘယ်အခါ၌မ အမိန့်မေပး ခ့ဲ၊

မေြပာ ကားခ့ဲ၊ စိတ်မကးခ့ဲ။‐ ၆ သိ့ြဖစ်၍ဤအရပ်သည်ေတာဖက်ဟ၍မေခ ၊ ဟိ ံ ုချိုင့်ဝှမ်းဟ၍မေခ ၊

ကွပ်မျက်ရာချိုင့်ဟ ၍ေခ ရမည့်အချိန်ကျေရာက်လာလိမ့်မည် ကိ သတိ ပ ကေလာ့ဟထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၇ ငါသည်ဤအရပ်တွင်ယဒြပည်သားများ ှ င့် ေယ  ှ လင် မိ ့သားများ၏အ ကံအစည်

မှန်သမ ကိပျက်ြပားေစေတာ်မမည်။ သတိ့ ကိအသက်ရန် ှ ာသတိ့လက်သိ့အပ်၍စစ်ပဲွ

တွင်ကျဆံးေစေတာ်မမည်။ သတိ့၏အေလာင်း များသည်ငှက်များ ှ င့်ေတာသားရဲတိ့၏

အစာြဖစ်ရလိမ့်မည်။‐ ၈ ငါသည်ဤ မိ ့အေပ သိ့အလွန်ဆိး ွားသည့်

ေဘးအ ရာယ်ကိသက်ေရာက်ေစမည်ြဖစ်၍ အနီး မှြဖတ်သန်းသွားလာသတိ့သည် ထိ မိ ့၏ြဖစ်

အင်ကိြမင်၍က့ဲရဲ ့ ကလိမ့်မည်။ စိတ်ထိခိက် လျက်အ့ံ သေတွေဝသွား ကလိမ့်မည်။‐ ၉

ရန်သတိ့သည် မိ ့ကိဝိင်းရံတိက်ခိက်ကာ သ တိ့အားသတ်ြဖတ်ရန် ကိးစား ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ် ေယာက်စား ကလိမ့်မည်။ မိမိတိ့သားသမီး

များကိပင်စား ကလိမ့်မည်'' ဟဆင့်ဆိ ေြပာ ကားရန်ငါ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိမိမိ ှ င့်အတလိက်ပါလာသတိ့၏ေ ှ ့တွင်အိး

ကိခဲွေစေတာ်မ ပီးလ င်၊‐ ၁၁သတိ့အားအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရ ဘရားက``ဤအိးကိြပန်၍ဆက်စပ်မရ

ိင်ေအာင်ခဲွလိက်သက့ဲသိ့ ငါသည်ဤလ များ ှ င့်ဤ မိ ့ကိငါခဲွေတာ်မမည်။ ေတာ

ဖက် မိ ့တွင်ေြမြမုပ်စရာေနရာမ ှ ိ သည့် တိင်ေအာင်လတိ့သည်ထိသတိ့၏အေလာင်း

များကိသ ဂဟ်ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၂ ဤ မိ ့ ှ င့်ဤ မိ ့တွင်ေနထိင်သတိ့ကိ ေတာဖက် မိ ့က့ဲသိ့ြဖစ်ေစမည်''

ဟထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃ ``ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ အိမ်များ ှ င့်ယဒဘရင် တိ့၏နန်းေတာ်များ

မိမိတိ့အမိးေပ တွင် ကယ်နကတ်များအားနံ့သာေပါင်းြဖင့်မီး ိ ့ ပေဇာ်ရာအိမ်များ ှ င့်အြခားဘရားများ

အား စပျစ်ရည်ပေဇာ်သကာသွန်းေလာင်း ကသည့်အိမ်မှန်သမ တိ့သည်ေတာဖက် မိ ့

က့ဲသိ့ မသန့်စင်သည့်အရပ်များြဖစ်ရ က လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄

ထိေနာက်ငါသည်ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိြပန် ကား ရန် ထာဝရဘရားေစလတ်ေတာ်မရာေတာဖက်

အရပ်မှထွက်ခွာ၍ ဗိမာန်ေတာ်တံတိင်းအတွင်း ရပ် ပီးလ င်လအေပါင်းတိ့အား၊‐ ၁၅

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``သင်တိ့

သည်ေခါင်းမာ၍ငါေြပာသည့်စကားကိနား မေထာင် က။ သိ့ြဖစ်၍ဤ မိ ့ ှ င့်အနီးအနား

ှ ိ  မိ ့အေပါင်းတိ့အား ယခင်ငါေဖာ်ြပခ့ဲ သည့်အတိင်းြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မမည်'' ဟ

မိန့်ေတာ်မေကာင်းသတိ့အားဆင့်ဆိ၏။

၂၀ ဣေမရ၏သားယဇ်ပေရာဟိတ်ပါ ရသည် ဗိမာန်ေတာ်အပ်ချုပ်ေရးမးြဖစ်၏။

သသည် ပေရာဖက်ငါေဟာေြပာေသာစကားများ ကိ ကားသြဖင့်၊‐ ၂

ငါ့အား ိက် ှ က် ပီးလ င်ဗိမာန်ေတာ်အတွင်း ဗယာမိန်အထက်တံခါးအနီးတွင် သံ ကိး

များြဖင့်ချည်ေ ှ ာင်၍ထား၏။‐ ၃ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်၌ပါ ရသည်ငါ့အား

အေ ှ ာင်အဖဲွ ့မှလတ်လိက်ေသာအခါ ငါ က``ထာဝရဘရားသည်သင့်အားပါ ရ

ဟအမည်ေပးေတာ်မမ။ ေနရာတကာ အ ကမ်းဖက်သမားဟမှည့်ေခ ေတာ်မ ေလ ပီ။‐ ၄

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရဘရားကိယ် ေတာ်တိင်က`ငါသည်သင့်အားကိယ်အဖိ့လည်း ေကာင်း၊

မိတ်ေဆွများအဖိ့လည်းေကာင်း၊ ထိတ် လန့်ေ ကာက် ွံ ့ဖွယ်ေကာင်းသြဖစ်ေစမည်။ ထိ

သအေပါင်းတိ့သည်လည်းရန်သများ၏ ား ြဖင့်ကျဆံး ကသည်ကိသင်ြမင်ရလိမ့်မည်။

ငါသည်ယဒြပည်သားအေပါင်းတိ့အား ဗာဗလန်မင်း၏လက်သိ့အပ်ေတာ်မမည်။

သသည်ထိသအချို ့ကိမိမိ၏ြပည်သိ့ ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားလျက်အချို ့တိ့ ကိမကွပ်မျက်လိမ့်မည်။‐

၅ ငါသည်ရန်သတိ့အားဤ မိ ့၏စည်းစိမ်ချမ်း သာမှန်သမ ကိတိက်ခိက်လယေစမည်။ ဤ

မိ့၏လက် ှ ိ ဥစာများ ှ င့်ပစည်းပစယမှန် သမ  ှ င့် ယဒဘရင်များ၏ဘ ာေတာ်တိ့

ကိဗာဗလန်ြပည်သိ့သိမ်းယသွားေစမည်။‐ ၆ ပါ ရ၊ သင်၏အဖိ့မှာမအိမ်သအိမ်သားများ ှ င့်အတ

အဖမ်းခံရလျက်ဗာဗလန် မိ ့သိ့ ေရာက် ှ ိ ရလိမ့်မည်။ သင်သည်ထိ မိ ့တွင်ေသရ လိမ့်မည်။

ထိေနာက်သင်ေဟာေြပာခ့ဲေသာမသား စကားများကိ ကားနာခ့ဲသသင်၏မိတ်ေဆွ

အေပါင်း ှ င့်အတသ ဂဟ်ြခင်းကိခံရလိမ့် မည်' '' ဟမိန့်ေတာ်မေ ကာင်းပါ ရအားဆိ၏။ ၇

အိ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုးအားလှည့်စားေတာ်မသြဖင့်၊

ကန်ေတာ်မျိုးသည်အလှည့်စားခံရပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးထက်

ခွန်အား ကီးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ကန်ေတာ်မျိုးကိအ ိင်ရေတာ်မပါ၏။

လတိင်းပင်ကန်ေတာ်မျိုးကိေြပာင်ေလှာင် က ပါ ပီ။ သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား

တစ်ေနကန်တစ်ေနခန်းြပက်ရယ် ပ ကပါ၏။ ၈ ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေဟာေြပာသည့်အခါတိင်း

ေအာ်ဟစ်၍``အ ကမ်းဖက်မ၊ပျက်စီးမ'' ဟ၍ ေကးေကာ်ရပါ၏။ အိ

ထာဝရဘရား၊ကန်ေတာ်မျိုးသည်ကိယ် ေတာ် ှ င်၏ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ၊ြပန် ကားသြဖင့်

က့ဲရဲ ့ြခင်းကိလည်းေကာင်း၊ သေရာ်ေစာ်ကား ပြခင်းကိလည်းေကာင်း အစဥ်မြပတ်ခံရပါ၏။ ၉

သိ့ရာတွင်``ငါသည်ထာဝရဘရားကိ ေမ့လိက်ပါေတာ့အ့ံ။ ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍

မေဟာမေြပာလိေတာ့ ပီ'' ဟ ကန်ေတာ်မျိုးဆိေသာအခါ၊ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

ဗျာဒိတ်ေတာ်သည် ကန်ေတာ်မျိုး၏စိတ် ှ လံးအတွင်း၌မီးက့ဲသိ့ ေတာက်ေလာင်ကာ

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ထိဗျာဒိတ်ေတာ်ကိကိယ် အတွင်း၌ ပိတ်ေလှာင်ရန် ကိးစားပါေသာ်လည်းချုပ်ကိင်၍

မထား ိင်ေတာ့ပါ။ ၁၀ ကန်ေတာ်မျိုးသည်လတိ့တီးတိးေြပာဆိေနသံကိ ကားရပါ၏။

သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား``ေနရာတိင်းတွင် ထိတ်လန့်ေ ကာက် ွံ ့ဖွယ်ေကာင်းသ'' ဟ

နာမည်ေပး ပီးလ င်``သ့အေကာင်းကိ အာဏာပိင်တိ့အားသတင်းေပး ကကန်အ့ံ၊''

ဟဆိ ကပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး၏ရင်း ှ ီးေသာမိတ်ေဆွများပင်လ င်

ကန်ေတာ်မျိုး ပိလဲသည်ကိေစာင့်ေမ ာ်ေန က ပါ၏။ သတိ့က``သ့အားငါတိ့လှည့်စား၍

ရေကာင်းရေပလိမ့်မည်။ အငိက်ဖမ်း၍လက်စားေချ ိင်လိမ့်မည်'' ဟ ဆိ ကပါ၏။ ၁၁ သိ့ရာတွင် အိ

ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ်သည် စွမ်းရည်တန်ခိး ကီးမားေသာစစ်သည်ေတာ် က့ဲသိ့

ကန်ေတာ်မျိုးဘက်၌ ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ကန်ေတာ်မျိုးကိ ှ ိပ်စက် ှ င်းဆဲသတိ့ သည်
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ေြခေချာ်၍လဲ ကပါလိမ့်မည်။ သတိ့သည်အဘယ်အခါမ အ ိင် ရလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။

သတိ့သည်ေအာင်ြမင်မမရ ိင်သြဖင့် အစဥ်ပင် အသေရပျက် ကပါလိမ့်မည်။

သတိ့၏အသေရပျက်မသည်အဘယ်အခါ ၌မ ေမ့ေပျာက်သွားလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ ၁၂

သိ့ရာတွင်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လတိ့ကိတရားသြဖင့်

စစ်ေဆးေတာ်မတတ်ပါ၏။ သတိ့၏စိတ် ှ လံးအ ကံအစည်များကိ သိေတာ်မပါ၏။

သိ့ြဖစ်၍ရန်သများအားကိယ်ေတာ် ှ င် လက်စားေချသည်ကိကန်ေတာ်မျိုးြမင်ပါ ရေစ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိ၏အမကိလက် ေတာ်သိ့ ေပးအပ်၍ထားပါ ပီ။ ၁၃

ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး သီဆိ ကေလာ့။ ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်သည်ဆင်းရဲေသာသတိ့အား ဆိးညစ်သများ၏လက်မှကယ်ဆယ်ေတာ် မပါ၏။ ၁၄

ငါေမွးဖွားသည့်ေန့သည်အမဂလာ ှ ိ ပါေစေသာ။ ငါ့ကိငါ၏မိခင်မျက် ှ ာြမင်သည့်ေန့သည်

ေမ့ေပျာက်၍သွားပါေစေသာ။ ၁၅ ``သားေယာကျာ်းြဖစ်သည်။ သင်သည်သားေယာကျာ်းကိရ ှ ိ ပါ ပီ''

ဟေသာ သတင်းကိယေဆာင်လာကာ ငါ၏ဖခင်အားဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြဖစ်ေစ

သသည် ကျိန်ြခင်းခံရပါေစေသာ။ ၁၆ ထိသသည်က ဏာကင်းမ့ဲစွာထာဝရ ဘရား

ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာ မိ ့များက့ဲသိ့ြဖစ်ပါ ေစေသာ။ မေမွးမဖွားမီကာလကပင်ငါ့ကိမသတ်ခ့ဲ သြဖင့်

သသည်နံနက်ချိန်၌ေဝဒနာ ှ င့်ဟစ်ေအာ် သံများ ကိလည်းေကာင်း၊ မွန်းတည့်ချိန်၌တိက်ပဲွဝင်ရန်အချက်

ေပးသံများ ကိလည်းေကာင်း ကားရပါေစေသာ။ အကယ်၍သသည်ငါ့ကိသတ်ခ့ဲပါမ

ငါ့မိခင်၏ဝမ်းသည်ငါ၏သချုင်းြဖစ်ပါ လိမ့်မည်။ ၁၈ ငါသည်အဘယ်ေကာင့်ဖွားြမင်၍လာရပါ

သနည်း။ ဝမ်းနည်းပပန်ြခင်း ှ င့်ဆင်းရဲဒကခံရန် သာလ င် ြဖစ်ပါသေလာ။

ငါ၏ဘဝကိအသေရပျက်မ ှ င့်နိဂံးချုပ် ရန်ပင် ြဖစ်ပါသေလာ။

၂၁ ေဇဒကိမင်းသည်ေမလခိ၏သားပါ ရ ှ င့် မာေသယ၏သားေဇဖနိတိ့ကိငါ့ထံ

သိ့ေစလတ် ပီးလ င်၊‐ ၂ ``ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ ှ င့်သ၏ တပ်မေတာ်သည်

မိ့ကိတိက်ခိက်ရန်ဝိင်းရံ လျက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားအား ငါတိ့အတွက်ေလာက်ထားေပးပါ။

ထာဝရ ဘရားသည်ငါတိ့အတွက်ထးဆန်းသည့် နိမိတ်လကဏာကိြပေတာ်မ၍ ေနဗခဒ်

ေနဇာမင်းအားြပန်လည်ဆတ်ခွာေကာင်း ဆတ်ခွာေစေတာ်မပါလိမ့်မည်'' ဟေြပာ

ကားလာ၏။ ၃ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည် ေယရမိအား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။

ေယရမိသည်မိမိ ထံသိ့ေရာက်သည့်လတိ့ကိေဇဒကိအား ဆင့်ဆိေစ၏။‐ ၄

``ငါသည် မိ ့ ိ းကိဝိင်းရံသည့်ဗာဗလန် ဘရင် ှ င့်သ၏တပ်မေတာ်ကိတိက်ခိက်ရန်

ေဇဒကိအသံး ပလျက် ှ ိ သည့်လက်နက် တိ့ကိဆံး ံ းေစမည်။ ထိေနာက်သတိ့

ကိ မိ ့လယ်တွင်စေဝးေစမည်။‐ ၅ ငါကိယ်ေတာ်တိင်မိမိ၏လက် ံ းေတာ်တန် ခိးစွမ်းအင် ှ ိ သမ  ှ င့်

ေဒါသအမျက် ေချာင်းေချာင်းထွက်လျက်သင်တိ့ကိတိက် ခိက်ေတာ်မမည်။‐ ၆

ဤ မိ့တွင်ေနထိင်သအေပါင်းတိ့ကိသတ် သင်ပယ် ှ င်းမည်။ လ ှ င့်တိရစာန်များသည်

ေကာက်မက်ဖွယ်ရာအနာေရာဂါေဘး ြဖင့်ေသ ကလိမ့်မည်။‐ ၇ စစ်မက်အ ရာယ်၊

အစာငတ်မွတ်ေခါင်းပါး ြခင်းေဘး ှ င့်အနာေရာဂါေဘးြဖင့်မေသ ဘဲ ကျန် ှ ိ ေနသယဒဘရင်ေဇဒကိ၊

သ၏ မးမတ်များ ှ င့်ြပည်သတိ့ကိမကား မိမိ တိ့ကိသတ်လိသရန်သများ ှ င့်ေနဗခဒ်

ေနဇာ၏လက်တွင်အဖမ်းခံရေစမည်။ ေန ဗခဒ်ေနဇာသည်လည်းသတိ့အားကွပ်မျက်

ေစလိမ့်မည်။ အဘယ်သကိမ အသက်ချမ်း သာေပးလိမ့်မည်မဟတ်။ အဘယ်သကိမ

သနားက ဏာြပလိမ့်မည်မဟတ်။ ဤ ကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ထိေနာက်ထာဝရဘရားက လတိ့အား ေြပာ ကားေစသည်မှာ``နားေထာင်ေလာ့၊ ငါ

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ေ ွးချယ် ိင် ရန်အတွက်အသက် ှ င်ရာလမ်း ှ င့် အသက်

ေသရာလမ်းကိဖွင့်ြပထားမည်ြဖစ် ေကာင်းေြပာ ကားေလာ့။‐ ၉ဤ မိ ့တွင် ှ ိ ေနသမှန်သမ သည်စစ်ပဲွ

တွင်ကျဆံးရ ကလိမ့်မည်။ သိ့မဟတ် အစာငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘးြဖင့်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အနာေရာဂါေဘးြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်းေသရ ကလိမ့်မည်။ သိ့

ရာတွင် မိ ့ြပင်သိ့ထွက်၍ယခဝိင်းရံတိက် ခိက်လျက်ေနေသာဗာဗလန်ြပည်သားတိ့

အား လက်နက်ချသတိ့မကားေသရ က လိမ့်မည်မဟတ်။ ယတ်စွအဆံးအသက်

ေဘးမှလွတ်ေြမာက် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၀ ငါသည်ဤ မိ ့ကိချမ်းသာမေပးဘဲဖျက်

ဆီးပစ်ရန်သ ိ ာန်ချမှတ်ထားေလ ပီ။ ယင်း ကိဗာဗလန်မင်း၏လက်သိ့ေပးအပ်လိက် မည်ြဖစ်၍

သသည်လည်းဤ မိ ့ကိမီး ိ ့ ဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည်။ ဤကားငါထာဝရ ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏''

ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၁ထာဝရဘရားက``ဒါဝိဒ်မင်း၏သားေြမး၊ ယဒမင်းမျိုးတိ၊့ ငါထာဝရဘရားမိန့်

ေတာ်မေသာစကားကိနားေထာင်ေလာ့။ သ တိ့အားသင်တိ့သည်ေန့စဥ်ေြဖာင့်မတ်စွာ

တရားစီရင်ရ ကမည်။ လယြခင်းခံရသ အားဖိ ှ ိပ်ချုပ်ချယ်သ၏ေဘးမှကာကွယ်

ေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကမည်။ ယင်းသိ့မ ပပါမ သင်တိ့၏မေကာင်းမများသည် ငါ့အမျက်

ေဒါသကိ ငိမ်းသတ်၍မရ ိင်ေသာမီး က့ဲသိ့ေတာက်ေလာင်ေစလိမ့်မည်။‐ ၁၃ အိ

ေယ  ှ လင် မိ၊့ သင်သည်လွင်ြပင်ေပ မှ ေကျာက်ေဆာင် ကီးသဖွယ်ချိုင့်ဝှမ်းများအ

ထက်တွင်ြမင့်မားစွာရပ်တည်လျက် ှ ိ ၏။ သိ့ ေသာ်ငါထာဝရဘရားသည်သင့်အားတိက်

ခိက်ေတာ်မမည်။ သင်သည်မိမိအားအဘယ် သမ မတိက်မခိက် ိင်။ သင်၏ခံတပ်များ

ကိလည်းမ ဖိမခွင်း ိင်ဟဆိေချသည်။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်ငါသည်သင် ပခ့ဲသည့်အမ

များအတွက်အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။ ငါသည်သင်၏နန်းေတာ်ကိမီးသင့်ေလာင် ေစမည်။

ထိမီးသည်နီးနားပတ်လည်တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့ကိက မ်းေလာင်သွားေစ လိမ့်မည်။

ဤကားငါထာဝရဘရား မက် ဟသည့်စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၂ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားယဒနန်းေတာ် သိ့သွား၍ ဒါဝိဒ်မင်း၏သားေြမးများ၊

ယဒ ှ င်ဘရင်မင်း ကီး ှ င့်အတသ၏မးမတ် များ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားများ

အားေြပာ ကားရန် ဤသိ့မိန့်ေတာ်မသည်မှာ၊‐ ၃ `ငါထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ကိေြဖာင့်

မတ်မှန်ကန်သည့်အမများကိ ပကျင့် က ရန်မှာ ကား၏။ သင်တိ့သည်အလိမ်ခံရသ

အားလိမ်လည်သ၏ေဘးမှကာကွယ်ေစာင့် ေ ှ ာက် ကေလာ့။ လမျိုးြခားများ၊ မိဘမ့ဲ

သများ၊ သိ့မဟတ်မဆိးမများအားမ တရားသည့်အမကိလည်းေကာင်း၊ ှ င်းပန်း

ှ ိပ်စက်မကိလည်းေကာင်းမ ပ က ှ င့်။ ဤသန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်တွင်အြပစ်မ့ဲ သတိ့ကိမသတ် က ှ င့်။‐

၄ သင်တိ့သည်ငါပညတ်ေတာ်မသည့်အ တိင်းအကယ်ပင်လိက်ေလာက် ပကျင့် က

မည်ဆိပါမ ဒါဝိဒ်မင်း၏ရာဇပလင်တွင် ထိင်လျက် ှ ိ ေသာဘရင်တိ့သည် ဆက်လက်

၍မင်း ပရ ကလိမ့်မည်။ ထိ့ြပင်သတိ့ သည်မိမိတိ့၏မးမတ်များ၊ ြပည်သများ

ှ င့်အတြမင်းရထားများ၊ ြမင်းများကိ စီး၍ဤနန်းေတာ်ဝင်းတံခါးများကိ

ဝင်ထွက်သွားလာရ ကလိမ့်မည်။‐ ၅ သိ့ရာတွင်အကယ်၍သင်တိ့သည်ငါ၏

စကားကိနားမေထာင် ကပါမ ဤနန်း ေတာ်သည်ယိယွင်းပျက်စီး၍သွားလိမ့်မည်

ြဖစ်ေ ကာင်းသင်တိ့အားကျိန်ဆိေြပာ ကား ၏။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟ

သည့်စကားြဖစ်၏ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ``ငါ၏အဖိ့ယဒဘရင်၏နန်းေတာ်သည်

ဂိလဒ်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ေလဗ န်ေတာင် ထိပ်က့ဲသိ့လည်းေကာင်းလှပတင့်တယ်ေသာ် လည်း

ငါသည်ထိအရပ်ကိလသဆိတ် ငိမ်ရာသဲက ာရြဖစ်ေစမည်။ ၇ ထိနန်းေတာ်ကိ ဖိဖျက်ရန်

လများကိငါ ေစလတ်မည်။ သတိ့သည်ပဆိန်များကိယ ေဆာင်လာ ပီးလ င်

လှပသည့်အာရစ်တိင် ကီးများကိခတ်လဲှ၍မီးထဲသိ့ပစ်ချ ကလိမ့်မည်။ ၈

``ထိေနာက်လမျိုးြခားအများပင် အနီးမှ ြဖတ်သန်းသွားလာ ကလျက် ဤ မိ ့ေတာ်

ကီးကိအဘယ်ေ ကာင့်ငါထာဝရဘရား ဤသိ့ ဖိဖျက်ေစေတာ်မရေ ကာင်းကိ သ

တိ့အချင်းချင်းေမးြမန်း ကလိမ့်မည်။‐ ၉ သင်တိ့သည်မိမိတိ့ဘရားသခင်တည်းဟ ေသာ

ငါ ှ င့် ပခ့ဲသည့်ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိစွန့် ပစ်၍ အြခားဘရားများကိဝတ် ပကိး

ကွယ် ကသြဖင့် ဤသိ့ြဖစ်ရေ ကာင်းကိ လည်းအချင်းချင်းြပန်လည်ေြပာ ကား

ကလိမ့်မည်။ ၁၀ ယဒြပည်သတိ၊့ေယာ ှ ိ မင်းအတွက်သင်တိ့ မငိေ ကး က ှ င့်။

သကွယ်လွန်သည့်အတွက်ဝမ်းနည်းပေဆွးမ မ ပ က ှ င့်။ သိ့ရာတွင်သ၏သားေတာ်ေယာခတ်အတွက်

ြပင်းြပစွာငိေ ကး ကေလာ့။ ရန်သတိ့သည်သ့အားအ ပီးအပိင် ေခ ေဆာင်သွား ကလိမ့်မည်။

သသည်မိမိေမွးဖွားရာအရပ်ကိ ေနာင်အဘယ်အခါ၌မ ြပန်လည်ေတွ့ြမင် ရေတာ့မည်မဟတ်။ ၁၁

ယဒဘရင်အြဖစ်ခမည်းေတာ်ေယာ ှ ိ ၏ အ ိက်အရာကိဆက်ခံသ သားေတာ်ေယာ

ခတ်အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍ ထာဝရဘရား က``သသည်ဤအရပ်မှအ ပီးအပိင်ထွက်

ခွာသွားေလ ပီ။‐ ၁၂ သသည်ရန်သတိ့ေခ ေဆာင်သွားသည့်ြပည် ၌ပင်ကွယ်လွန်ရလိမ့်မည်။

ေနာင်အဘယ်အခါ ၌မ ဤြပည်ကိြပန်လည်ေတွ့ြမင်ရေတာ့ မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

``မိမိအိမ်ကိမတရားေသာနည်းြဖင့်လည်း ေကာင်း၊ မိမိ၏အထက်ခန်းများကိမ ိ းေြဖာင့်ေသာ

နည်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊တည်ေဆာက်ကာ၊ မိမိ၏အိမ်နီးချင်းများအားအခမ့ဲေစ

စားသ၊ သတိ့၏လပ်အားခများကိမေပးဘဲေန သသည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ ၁၄

အထက်ထပ်တွင်အခန်းကျယ် ကီးများ ှ င့် ငါသည်မိမိအတွက်နန်းေတာ် ကီး တစ်ေဆာင်ကိ၊

တည်ေဆာက်အ့ံဟဆိေသာသသည်အမဂလာ ှ ိ ၏။ သသည်ထိသိ့ဆိ ပီးလ င်မိမိအိမ်တွင်

ြပူတင်းေပါက်များကိေဖာက်၏။ အာရဇ်သားမှန်ပံများကိတပ်၍အနီေရာင် ေဆးကိသတ်၏။ ၁၅

သတစ်ပါးတိ့၏အိမ်ထက်ပိမိခမ်းနား ေအာင် အာရစ်သားြဖင့်အိမ်များကိတည်ေဆာက် ိင်ြခင်းေကာင့်၊

သင်သည်ပိ၍ေကာင်းေသာမင်းြဖစ်ပါသေလာ။သင်၏ခမည်းေတာ်သည်ေပျာ် င်စွာေနထိင် လျက်

အစဥ်ေြဖာင့်မတ်၍တရားမ တ၏။ သ ပေလသမ ေသာအမတိ့တွင်ေအာင် ြမင်ေလသည်။

၁၆ သသည်ဆင်းရဲချို ့တ့ဲသတိ့၏အမကိတရား မ တစွာစီရင်ဆံးြဖတ်သည်ြဖစ်၍

အစစအရာရာအဆင်ေြပလျက် ှ ိ ၏။ ဤကားထာဝရဘရားကိသိက မ်းရြခင်း၏
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အကျိုးေကျးဇးပင်ြဖစ်ေလသည်။ ၁၇ ``သိ့ရာတွင်သင်မကားတစ်ကိယ်ေကာင်းစိတ် ှ င့်

မိမိအကျိုး ှ ိ မကိသာလ င်စိတ်ဝင်စား၏။ အြပစ်မ့ဲသတိ့ကိသတ်ြဖတ်၍မိမိ၏ အမျိုးသား

တိ့အားြပင်းြပင်းထန်ထန် ှ ိပ်စက် ှ င်းပန်း၏။'' ၁၈ သိ့ြဖစ်၍ေယာ ှ ိ ၏သားယဒဘရင်

ေယာယကိမ် ှ င့်ပတ်သက်၍ ထာဝရဘရားကမိန့်ေတာ်မသည်မှာ ``သကွယ်လွန်ေသာအခါ၌ဘယ်သမ

ဝမ်းနည်း ပေဆွးမကိ ပ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ `အိ ြဖစ်ရေလြခင်း၊အေဆွေတာ်၊ ြဖစ်မှြဖစ်ရေလြခင်း' ဟ၍

အဘယ်သမ ြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်မဟတ်။ သ၏အတွက်အဘယ်သမ ငိေ ကးမကိ

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အိ အက ်ပ်၏သခင်၊အက ်ပ်၏ဘရင်ဟ ြမည်တမ်းမ

ကိေသာ်လည်းေကာင်း ပ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၉ ြမည်းေသကိမသာချသက့ဲသိ့သ့အားဆဲွယ

သွားကာ ေယ  ှ လင် မိ ့တံခါးြပင်သိ့ပစ်ထတ်လိက် က လိမ့်မည်'' ဟ၍ြဖစ်သည်။

၂၀ ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ၊့သင်တိ့၏မဟာမိတ် များသည် အေရး ံ းနိမ့် ကေလ ပီ။

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ေလဗ န်ေတာင်ထိပ်သိ့ တက်၍ ေကးေကာ် ကေလာ့။

ဗာ ှ န်ြပည်သိ့သွား၍ေအာ်ဟစ် ကေလာ့။ ေမာဘြပည်ေတာင်များေပ မှအသံကိ လင့်ေလာ့။

၂၁ သင်တိ့ေကာင်းစားစဥ်အခါကထာဝရ ဘရားသည် သင်တိ့အားသတိေပးခ့ဲ၏။

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်နားမေထာင်ခ့ဲ က။ သင်တိ့သည်ငယ်စဥ်အခါမှစ၍ဤ အတိင်းပင်

ပခ့ဲ က၏။ ထာဝရဘရား၏စကားကိအဘယ်အခါ၌မ နားမေထာင်လိ က။

၂၂ သင်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်များသည်ေလတွင်လွင့်၍ ပါသွား ကလိမ့်မည်။

သင်တိ့၏မဟာမိတ်များသည်စစ်သံ့ပန်းများ အြဖစ် အဖမ်းခံရ ကလိမ့်မည်။

သင်တိ့ ပကျင့်ခ့ဲသည့်မေကာင်းမများအတွက် သင်တိ့၏ မိ ့သည်အသေရပျက်၍အ ှ က်ကဲွရလိမ့်မည်။

၂၃သင်တိ့သည်ေလဗ န်ေတာမှယေဆာင်လာ သည့် အာရစ်ပင်များ၏အလယ်တွင်ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာ

ေနထိင်လျက် ှ ိ  က၏။ သိ့ရာတွင်သားဖွားေသာအမျိုးသမီးက့ဲသိ့ ေဝဒနာခံရ ကေသာအခါ

သင်တိ့သည်အဘယ်မ သနားစရာ ေကာင်းလိမ့်မည်နည်း။ ၂၄ ထာဝရဘရားသည်

ေယာယကိမ်၏သားယဒ ဘရင်ေယေခါနိအား``အကယ်၍သင်သည်ငါ

၏လက်ယာလက်တွင် ှ ိ ေသာတံဆိပ်လက်စွပ်ပင် ြဖစ်ေစကာမ ငါသည်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားြဖစ်သည် ှ င့်အညီသင့်ကိဆဲွချ၍၊‐ ၂၅ သင်၏အသက်ကိသတ်လိသများ၊

သင် ေကာက် ွံ ့သများ၏လက်သိ့ေပးအပ်မည်။ သင့်ကိဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ

မင်း ှ င့်သ၏စစ်သည်များ၏လက်သိ့ငါ ေပးအပ်မည်။‐ ၂၆ ငါသည်သင် ှ င့်သင်၏မယ်ေတာ်အား

သင်တိ့ ေမွးဖွားရာဌာနမဟတ်သည့်ြပည်သိ့ ှ င် ထတ်မည်။ သင်တိ့သည်ထိြပည်တွင်ေသရ

ကလိမ့်မည်။‐ ၂၇ မိမိတိ့ေမ ာ်မှန်းတမ်းတသည့်ြပည်သိ့ ေနာင်အဘယ်အခါ၌မ ြပန်လာရ က

လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ေယရမိက``ေယေခါနိသည် အဘယ်သမ

အလိမ ှ ိ ၍စွန့်ပစ်လိက်ေသာ အိးကဲွက့ဲ သိ့ြဖစ်၍ေနပါ ပီေလာ။ ထိေ ကာင့်သ ှ င့်

သ၏သားသမီးများသည် မိမိတိ့မသိ ဘးသည့်ြပည်သိ့အ ှ င်ခံရ ကပါ သေလာ။'' ၂၉ အိ

ြပည်ေတာ်၊ အိ ြပည်ေတာ်၊ အိ ြပည်ေတာ်၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကိနားေထာင်

ေလာ့။ ၃၀ ``ဤသသည်သားမ့ဲသမီးမ့ဲသဟ၍ အြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းကိခံရ ပီ။

အဘယ်အခါ၌မ မေအာင်ြမင်သဟ၍ြဖစ် လိမ့်မည်။ ဒါဝိဒ်မင်းကိဆက်ခံရန်ယဒြပည်တွင်စိးစံ ိင်မည့်

သားေြမးများကိမရ ှ ိ  ိင်ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကား ြဖစ်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မေလ ပီ။

၂၃ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အားဖျက်ဆီး၍ကဲွ လွင့်ေစသည့်မင်းစိးရာဇာများအေပ သိ့ ထာ

ဝရဘရားချမှတ်ေတာ်မမည့်တရားစီရင် ချက်သည်အဘယ်မ ေ ကာက်လန့်ဖွယ်ေကာင်း

လိမ့်မည်နည်း။‐ ၂ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ကိ ကည့် ေစာင့် ေ ှ ာက်ရမည့်မင်းစိးရာဇာတိ့အား

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားက``သင်တိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်

အားမ ကည့် ခ့ဲ၊ ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိ ှ င်ထတ်ကဲွလွင့်ေစခ့ဲ က၏။ ယင်းသိ့သင်

တိ့ ပသည့်မေကာင်းမများအတွက်ငါ သည်သင်တိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။''‐ ၃

``ငါသည်ငါ၏လမျိုးေတာ်အားကဲွလွင့်ေစ ခ့ဲသည့်တိင်းြပည်များမှသိမ်း၍ သတိ့၏

ြပည်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်မည်။ သတိ့သည် သားသမီးများစွာထွန်းကားလျက်လ

ဦးေရတိး ကလိမ့်မည်။‐ ၄ ငါသည်သတိ့အားေစာင့်ထိန်းရန်အပ်ချုပ် သများခန့်ထားမည်။

ငါ၏လတိ့သည် ေကာက်လန့်တန်လပ်လျက်ေန ကရေတာ့ မည်မဟတ်။ ငါသည်ေနာက်တစ်ဖန်သတိ့

အားဒဏ်ခတ်ေတာ့မည်မဟတ်။ ဤကား ငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၅ ထာဝရဘရားက``ဒါဝိဒ်၏ေြဖာင့်မတ်ေသာ သားေြမးတစ်ဦးကိ မင်းအြဖစ်ငါေ ွးချယ်

ခန့်ထားမည့်အချိန်ဧကန်အမှန်ကျေရာက် လာလိမ့်မည်။ ထိမင်းသည်ပညာဉာဏ် ှ င့်အပ်

စိး၍တိင်းြပည်တစ်ေလာက်လံးတွင် အမှန် တရားအတိင်းတရားမ တစွာစီရင်လိမ့် မည်။‐ ၆

ထိမင်းနန်းစံချိန်၌ယဒြပည်သားတိ့သည် ေဘးမ့ဲလံ ခံမ ှ ိ လျက်၊ ဣသေရလြပည်

သားတိ့သည် ငိမ်းချမ်းသာယာစွာေနထိင် ရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ထိမင်း၏ဘဲွ ့

နာမကိ``ငါတိ့အားကယ်တင်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား'' ဟ၍ေခ ဆိသမတ် က

လိမ့်မည်။ ၇ ထာဝရဘရားက``လတိ့သည်ငါ့အား ဣသေရလြပည်သားတိ့ကိ

အီဂျစ်ြပည် မှထတ်ေဆာင်လာသည့်အသက် ှ င်ေတာ်မ ေသာဘရားသခင်အြဖစ်ြဖင့်

တိင်တည် ကျိန်ဆိမမ ပ ကေတာ့မည့်အချိန် ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။‐ ၈

သတိ့သည်ယင်းသိ့ကျိန်ဆိမည့်အစား၊ ငါ့ အားဣသေရလြပည်သားတိ့ကိေြမာက်

ဘက်ြပည်မှလည်းေကာင်း၊ သတိ့အားငါကဲွ လွင့်ေစရာအြခားြပည်အေပါင်းမှလည်း

ေကာင်း ြပန်လည်ေခ ေဆာင်လာသည့်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်အြဖစ်ြဖင့်

တိင်တည်ကျိန်ဆိ ကလိမ့်မည်။ ထိေနာက်သ တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ပိင်ြပည်တွင်ေနထိင်

ရ ကလတံ'့' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ပေရာဖက်များ ှ င့်သက်ဆိင်၍ဤသိ့ဆိ၏။

ငါ၏စိတ် ှ လံးသည်ေ ကကဲွလျက်ငါ၏ အ ိးတိ့သည်တန်လပ်လျက် ှ ိ ၏။

ထာဝရဘရား၏အတွက်ေ ကာင့်လည်း ေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်

ဗျာဒိတ်ေတာ်များေ ကာင့်လည်းေကာင်း ငါသည်စပျစ်ရည်ေသာက် ကူး၍

ယစ်မးလျက်ေနသ ှ င့်တေတာ့၏။ ၁၀ ငါတိ့ြပည်သည်ထာဝရဘရားအား

သစာမ့ဲသများ ှ င့်ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ ၏။ သတိ့သည်မသမာေသာအမများကိ ပကျင့်လျက်

မိမိတိ့တန်ခိးအာဏာကိအလဲွသံးစား ပ က၏။ ငါတိ့ြပည်သည်ထာဝရဘရား၏

ကျိန်စာသင့်သြဖင့်ငိေ ကးြမည်တမ်းလျက်၊တိရစာန် စားကျက်သည်လည်းေြခာက်ေသွ့လျက်ေန၏။

၁၁ ထာဝရဘရားက``ပေရာဖက်များ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့တွင်ဘရားတရားမ ှ ိ

ေတာ့ ပီ။ ဗိမာန်ေတာ်ထဲ၌ပင်သတိ့မေကာင်းမ ပ ကျင့် ကသည်ကိငါေတွ့ြမင်ရ၏။

၁၂ သတိ့လိက်ေလာက်သည့်လမ်းသည်ေချာ ကျိကျိ ှ င့် ေမှာင်မိက်၍ေနလိမ့်မည်။

ငါသည်လည်းသတိ့အားေြခေချာ်၍လဲ ေစမည်။ သတိ့အေပ သိ့ေဘးအ ရာယ်ဆိးကိ

သက်ေရာက်ေစမည်။သတိ့အားအြပစ်ဒဏ်စီရင်ရာေန့ရက်ကာလသည် ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။

ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား ြဖစ်၏။ ၁၃ ှ မာရိ မိ ့မှပေရာဖက်များ၏ ွံ  ှ ာဖွယ်

အြဖစ်ကိ ငါေတွ့ြမင်ရေလ ပီ။ သတိ့သည်ဗာလဘရား၏နာမကိအမီှ ပ၍

ေဟာေြပာကာငါ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအား လမ်းလဲွေစ ကေလ ပီ။ ၁၄

သိ့ရာတွင်ေယ  ှ လင် မိ ့မှပေရာဖက်များကမ ထိသတိ့ထက်ပင်ပိ၍ဆိး ွားစွာ ပကျင့် က

သည်ကိ ေတွ့ြမင်ရ၏။ သတိ့သည်သတစ်ပါး၏အိမ်ရာကိြပစ်မှား၍

မသားကိေြပာဆိ က၏။ သတိ့ကလတိ့အားအမှားကိ ပကျင့်ရန် အားေပးကညီ ကသြဖင့်

အဘယ်သမ မိမိ ပသည့်မေကာင်းမများ ကိ မရပ်စဲ ကေတာ့ေပ။ ထိသအေပါင်းတိ့သည်ေသာဒံ မိ ့သား

များ ှ င့်တ က၏။ ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့သည် ေဂါေမာရ မိ ့သ မိ ့သားများက့ဲသိ့ပင်

ဆိးညစ်ယတ်မာ က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍အန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရား

သည် ေယ  ှ လင် မိ ့မှပေရာဖက်များ ှ င့် ပတ်သက်၍မိန့်ေတာ်မသည်မှာ``သတိ့အား

ေဒါနပင်များကိငါေကးမည်။ အဆိပ်ပါေသာေရကိလည်းေသာက်ေစမည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့သည်ြပည်ေတာ် တစ်ဝှမ်းလံးတွင်၊

ဘရားမ့ဲတရားမ့ဲေသာအမများကိပျံ ့ ှ ံ ့ေစ ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏'' ဟ၍ြဖစ်ပါ၏။ ၁၆

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက ေယ ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့အား``ပေရာဖက်များ

သည်သင်တိ့အားအချည်း ှ ီးေမ ာ်လင့်လျက် ေနေစ ကသည်ြဖစ်၍ သတိ့ေဟာေြပာသည့်

စကားကိနားမေထာင် က ှ င့်။ သတိ့သည် မိမိတိ့စိတ်ထဲထင်ြမင်သည့်အရာများကိ

ေဟာေြပာ က၏။ ငါ၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိေဟာ ေြပာ ကသည်မဟတ်။‐ ၁၇

သတိ့သည်ငါ၏စကားကိနားေထာင်ရန်ြငင်း ဆန်သတိ့အား`သင်တိ့အဖိ့အစစအရာရာ

အဆင်ေြပလိမ့်မည်ဟထာဝရဘရားမိန့် ဆိသည်' ဟအဖန်တစ်လဲလဲေဟာေြပာ က၏။

ေခါင်းမာသအေပါင်းတိ့အားလည်း`သင်တိ့ အေပ သိ့အဘယ်အခါ၌မ ေဘးအ ရာယ်

ဆိးသက်ေရာက်လိမ့်မည်မဟတ်' ဟဆိ က၏'' ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈

ငါက``ဤပေရာဖက်များအနက်အဘယ်သ မ ထာဝရဘရား၏လ ို ့ဝှက်ေသာအ ကံ

အစည်ေတာ်တိ့ကိသိ ှ ိ သည်ဟ၍မ ှ ိ။ အဘယ်သမ ကိယ်ေတာ်၏ဗျာဒိတ်ေတာ် ကိ ကားသည်၊

နားလည်သည်ဟ၍မ ှ ိ  က။ သတိ့သည်အဘယ်အခါ၌မ ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားကိနား

မေထာင်။ ပမာဏလည်းမ ပ က။‐ ၁၉ ကိယ်ေတာ်၏အမျက်ေတာ်သည်လယတ်မာတိ့

၏ဦးေခါင်းထက်တွင်တိက်ခတ်သည့်ေလြပင်း မန်တိင်း ှ င့်တ၏။‐ ၂၀

ထိအမျက်ေတာ်သည်ကိယ်ေတာ် ကံစည်ေတာ် မသမ ေသာအမများမ ပီးမချင်းေြပ

ငိမ်းလိမ့်မည်မဟတ်။ ဤအချက်ကိကိယ် ေတာ်၏လမျိုးေတာ်သည် လာလတံ့ေသာေန့

ရက်များ၌သိ ှ ိ နားလည်လာ ကလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၂၁ထာဝရဘရားက``ဤပေရာဖက်တိ့သည် ငါ

မေစလတ်ေသာ်လည်းထွက်သွား က၏။ သတိ့ အားအဘယ်ဗျာဒိတ်ကိမ ငါမေပးေသာ် လည်း
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သတိ့သည်ငါ၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ေဟာေြပာ က၏။‐ ၂၂ အကယ်၍သတိ့သည်ငါ၏လ ို ့ဝှက်ေသာ

အ ကံအစည်ေတာ်တိ့ကိသာသိ ှ ိ  က မည်ဆိပါမ ငါ၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိငါ့လ

မျိုးေတာ်အားေဟာေြပာေ ကညာကာ သတိ့ ၏ဆိးညစ်သည့်အကျင့်များ ှ င့်သတိ့ ပ

သည့်ယတ်မာမများကိစွန့်ပစ်ေစ ိင် က လိမ့်မည်။ ၂၃ ``ငါသည်အနီး၌သာ ှ ိ သည်မဟတ်။ အရပ်

တကာတွင် ှ ိ ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်ေပ သည်။‐'' ၂၄ ငါမေတွ့မြမင် ိင်ေသာအရပ်တွင်အဘယ်

သမ ပန်းကွယ်၍မေန ိင်။ ``ငါသည်ေကာင်း ကင်ဘံ ှ င့်ကမာေြမ ကီးေပ  ှ ိ အရပ်

တကာတွင် ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိသင်တိ့ မသိ ကသေလာ။‐'' ၂၅ `ငါအိပ်မက်မက်သည်၊

ငါအိပ်မက်မက်သည်' ဟ မိမိတိ့အိပ်မက်တွင်ငါ၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ကားရပါသည်ဟ

ငါ့နာမေတာ်ကိအမီှ ပ ၍လိမ်လည်ေဟာေြပာသည့်ပေရာဖက်တိ့၏ စကားကိငါသိ၏။‐ ၂၆

ဤပေရာဖက်များသည်မိမိတိ့လပ် ကံေြပာ ဆိသည့်မသားစကားများြဖင့် ငါ၏လမျိုး

ေတာ်အားအဘယ်မ  ကာ ကာဆက်လက် လမ်းလဲွေစ ကမည်နည်း။‐ ၂၇

မိမိတိ့ဘိးေဘးများသည်ငါ့ကိေမ့ေလျာ့ ကာ ဗာလဘရားကိဆည်းကပ်ခ့ဲ ကသက့ဲ

သိ့သတိ့သည် မိမိတိ့ေဟာေြပာသည့်အိပ် မက်များက ငါ၏လမျိုးေတာ်အားငါ့ကိ

ေမ့ေလျာ့ေစ ိင်လိမ့်မည်ဟသတိ့ထင်မှတ် က၏။‐ ၂၈ အိပ်မက်ကိြမင်မက်သည့်ပေရာဖက်သည် မိမိ

ြမင်မက်သည့်အရာမှာအိပ်မက်မ သာြဖစ် ေကာင်းေြပာ ကားသင့်၏။ သိ့ရာတွင်ငါ၏

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ကားသည့်ပေရာဖက်မကား ထိဗျာဒိတ်ေတာ်ကိသစာ ှ င့်ြပန် ကားရ၏။ ဂျံု

ဆန် ှ င့် ိင်းစာေသာ်ေကာက် ိးသည်အဘယ် မ အသံးဝင်သနည်း။‐ ၂၉

ငါ၏ဗျာဒိတ်ေတာ်သည်မီး ှ င့်တ၍ေကျာက် ကိထခဲွ ိင်သည့်တ ှ င့်တ၏။‐ ၃၀

မိမိတိ့အချင်းချင်းေြပာဆိ ကသည့်စကား များကိ ငါ၏ဗျာဒိတ်ေတာ်က့ဲသိ့ြပန် ကားေြပာ

ဆိသည့်ပေရာဖက်တိ့ကိငါဆန့်ကျင်ဘက် ပ မည်။‐ ၃၁ မိမိတိ့၏စကားကိငါ့စကားက့ဲသိ့ေြပာ

ဆိသည့် ပေရာဖက်တိ့ကိလည်းဆန့်ကျင်ဘက် ပမည်။‐ ၃၂ ငါထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်စကား

ကိနားေထာင် ကေလာ့။ မသားအြပည့်ပါသည့် မိမိတိ့၏အိပ်မက်များအေကာင်းကိေဟာ

ေြပာ ကေသာပေရာဖက်တိ့ကိငါဆန့်ကျင် ဘက် ပမည်။ သတိ့သည်ထိအိပ်မက်များကိ

လိမ်လည် ကားဝါေဟာေြပာြခင်းအားြဖင့် ငါ ၏လမျိုးေတာ်အားလမ်းလဲွေစ က၏။ ငါ

သည်သတိ့အားမေစလတ်ခ့ဲ။ သွားရန်လည်း အမိန့်မေပးခ့ဲ။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်လတိ့

အတွက်အဘယ်သိ့မ အကျိုးမ ပ က။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ထာဝရဘရားကငါ့အား``ေယရမိ၊ ငါ ၏လမျိုးေတာ်အနက်မှတစ်စံတစ်ေယာက်

ေသာသကေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပေရာဖက်သိ့ မဟတ် ယဇ်ပေရာဟိတ်ကေသာ်လည်းေကာင်း

သင့်အား`ထာဝရဘရား၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကား အဘယ်နည်း' ဟေမးေသာအခါ`ထာဝရ

ဘရားကငါသည်သင့်ကိဖယ် ှ ားေတာ် မလိမ့်မည်' ဟေြဖ ကားေလာ့။‐ ၃၄

အကယ်၍ပေရာဖက်သိ့မဟတ် ယဇ်ပေရာဟိတ် တစ်စံတစ်ေယာက်ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ လတစ်ဦး

တစ်ေယာက်ကေသာ်လည်းေကာင်း`ထာဝရဘရား ၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိး' ဟေသာစကားကိသံး န်း ပါမ

ငါသည်ထိသ ှ င့်သ၏အိမ်ေထာင်စ အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။‐ ၃၅သသည်ထိသိ့ေြပာဆိမည့်အစား

မိမိ၏ အသိမိတ်ေဆွများ ှ င့်ေဆွမျိုးညာတိတိ့ အား`ထာဝရဘရားအဘယ်သိ့ေြဖ ကား

ေတာ်မပါသနည်း။ ကိယ်ေတာ်အဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မပါသနည်း' ဟ၍ေမးြမန်းရာ၏။‐ ၃၆

သိ့ြဖစ်၍`ထာဝရဘရား၏ဝန်ထပ်ဝန်ပိး' ဟေသာစကားကိ ေနာက်တစ်ဖန်ထိသတိ့

မေြပာရ က။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်တစ် စံတစ်ေယာက်ေသာသသည်ဤသိ့ေြပာဆိ ပါက၊

ငါ၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိယင်းသိ့ေြပာ ဆိသအတွက်အကယ်ပင်ဝန်ထပ်ဝန်ပိး ြဖစ်ေစမည်။ လတိ့သည်

မိမိတိ့၏ဘရားသခင်၊ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၏စကား ေတာ်ကိ

အေမှာက်ေမှာက်အမှားမှားြဖစ် ေစ ကေလ ပီ။‐ ၃၇ ``ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားအဘယ်

သိ့ေြဖ ကားေတာ်မပါသနည်း။ ကိယ်ေတာ် အဘယ်သိ့ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မပါသနည်း'

ဟပေရာဖက်တိ့အားေမးြမန်းရန်ထာဝရ ဘရားကေယရမိအားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၈

အကယ်၍သတိ့သည်ငါ၏အမိန့်ေတာ်ကိ မနာခံဘဲ``ထာဝရဘရား၏ဝန်ထပ်ဝန်

ပိး'' ဟေသာစကားကိသံးေသာသတိ့ အားဤသိ့ေြပာ ကားေလာ့။‐ ၃၉

ငါသည်သတိ့ ှ င့်တကွသတိ့၏ဘိးေဘး များအား ေပးအပ်ခ့ဲသည့် မိ ့ကိေကာက်ယ၍

အေဝးသိ့ပစ်ထတ်မည်။‐ ၄၀ သတိ့သည်အဘယ်အခါ၌မ ေမ့ေပျာက်၍ မရ ိင်ေသာ

ထာဝစဥ်အသေရပျက်အ ှ က် ကဲွမကိခံရကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၄ ထာဝရဘရားသည် ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့တွင်ချ ထားသည့်သေဘာသဖန်းသီးေတာင်း ှ စ်လံး

ကိငါ့အားြပေတာ်မ၏။ (ဤအချိန်အခါ မှာဗာဗလန်ဘရင်၊ ေနဗခဒ်ေနဇာသည်

ေယာယကိမ်၏သား ယဒဘရင်ေယေခါနိ အားယဒေခါင်းေဆာင်များ၊ လက်မပညာသည်

များ ှ င့်က မ်းကျင်သအလပ်သမားများ ှ င့်အတဗာဗလန် မိ ့သိ့ဖမ်းဆီးေခ

ေဆာင်သွား ပီးေသာအခါြဖစ်၏။‐) ၂ ပထမေတာင်းတွင်ေစာေစာမှည့်သည့်သေဘာ

သဖန်းသီးများ ှ ိ ၏။ အြခားေတာင်းတွင် မကားစား၍မရ ိင်၊ ပပ်ေနေသာသေဘာ

သဖန်းသီးများ ှ ိ ေလသည်။‐ ၃ ထိေနာက်ထာဝရဘရားကငါ့အား``ေယရမိ၊

သင်အဘယ်အရာကိြမင်သနည်း'' ဟေမး ေတာ်မ၏။ ငါကလည်း``သေဘာသဖန်းသီးများကိြမင်

ပါသည်။ ေကာင်းေသာသေဘာသဖန်းသီးများ သည် အလွန်ေကာင်း၍ပပ်ေသာသေဘာသဖန်း

သီးများမှာစား၍မရ ိင်ေလာက်ေအာင်ပပ် ၍ေနပါသည်'' ဟြပန်လည်ေလာက်ထား၏။

၄ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏``ဗာဗလန် မိ ့သိ့လိက်

ပါသွားရသတိ့သည်သေဘာသဖန်းသီး ေကာင်းများ ှ င့်တသည်ဟ ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့၏ဘရားသခင်ငါထာဝရဘရား မှတ်ကာငါသည်သတိ့အားက ဏာ ှ င့် ဆက်ဆံမည်။‐

၆ သတိ့ကိ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်၍ဤြပည်သိ့ ြပန်လည်ေခ ေဆာင်လာမည်။ ငါသည်သတိ့

အား ဖိ၍မပစ်ဘဲတည်ေဆာက်၍ေပးမည်။ ဆဲွ တ်၍မပစ်ဘဲစိက်ပျိုး၍ေပးမည်။‐

၇ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း သိ ှ ိ လိေသာစိတ် ှ လံးကိသတိ့အားငါ

ေပးမည်။ ထိအခါသတိ့သည်ငါ၏လမျိုး ေတာ်ြဖစ်လျက် ငါသည်လည်းသတိ့၏ဘရား

ြဖစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့ သည်စိတ်ပါလက်ပါ ငါ၏ထံသိ့ြပန်လာ

ကလိမ့်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၈ ``ယဒဘရင်ေဇဒကိ၊ သ၏အေ ခအရံ မးမတ်များ ှ င့်

ဤြပည်တွင်ကျန်ရစ်ခ့ဲသ သိ့မဟတ်အီဂျစ်ြပည်သိ့ေြပာင်းေ ့သွား သ၊ ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့ကိမကား

ငါ ထာဝရဘရားသည်စား၍မရ ိင်ေလာက် ေအာင်ပပ်ေနသည့်သေဘာသဖန်းသီးများ

က့ဲသိ့ မှတ်မည်။‐ ၉ ငါသည်ကမာေပ  ှ ိ လမျိုးတကာတိ့ထိတ် လန့်တန်လပ်သွားေလာက်ေအာင်

ဆိး ွားသည့် ေဘးအ ရာယ်ကိသတိ့အေပ သိ့သက် ေရာက်ေစမည်။ သတိ့အားလတိ့သည်ြပက်

ရယ် ပ ကလိမ့်မည်။ သတိ့၏အေကာင်း ကိြပက်လံးထတ်လျက်သေရာ်ေြပာဆိ ကလိမ့်မည်။

သတိ့အားငါကဲွလွင့်ေစ သည့်အရပ်မှန်သမ တိ့၌လည်း သတိ့ ၏အမည်နာမကိကျိန်ဆဲရာတွင်

အသံး ပ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၀ သတိ့ ှ င့်သတိ့ဘိးေဘးများအားငါ ေပးအပ်ခ့ဲသည့်ြပည်တွင်

သတိ့တစ်စံတစ် ေယာက်မ မ ကင်းမကျန်ေတာ့သည့်တိင် ေအာင် ငါသည်သတိ့အေပ သိ့စစ်မက်ေဘး

အ ရာယ်ကိလည်းေကာင်း၊ အစာငတ်မွတ် ေခါင်းပါးြခင်းေဘး ှ င့်အနာေရာဂါေဘး

ကိလည်းေကာင်းသက်ေရာက်ေစမည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

၂၅ ေယာ ှ ိ ၏သား၊ ယဒဘရင်ေယာယကိမ်နန်းစံ စတတ ှ စ်၌ ေယရမိသည်ယဒြပည်သအ

ေပါင်းတိ့ ှ င့်ပတ်သက်၍ ထာဝရဘရား၏ထံ ေတာ်မှဗျာဒိတ်ေတာ်ကိခံယရ ှ ိ ေလသည်။

(ထိ ှ စ်ကားဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ ၏နန်းစံပထမ ှ စ်ြဖစ်ေလသတည်း။)‐ ၂

ပေရာဖက်ေယရမိကယဒြပည်သား အေပါင်းတိ့ ှ င့် ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားအေပါင်းတိ့အား၊‐ ၃

``ထာဝရဘရားသည်အာမန်၏သားယဒ ဘရင်ေယာ ှ ိ နန်းစံတစ်ဆယ့်သံး ှ စ်ေြမာက်

မှအစ ပ၍ ယေန့တိင်ေအာင် ှ စ်ဆယ့်သံး ှ စ်ပတ်လံးငါ့အားဗျာဒိတ်ေပးလျက်ေန

ေတာ်မခ့ဲ၏။ ငါသည်လည်းကိယ်ေတာ်၏ ဗျာဒိတ်ေတာ်များကိ သင်တိ့အားြပန် ကား ခ့ဲ၏။

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ပမာဏမ ပ ခ့ဲ က။‐ ၄ ထာဝရဘရားသည်အဖန်တလဲလဲ

မိမိ ၏အေစခံပေရာဖက်များကိသင်တိ့ထံ သိ့ေစလတ်ေတာ်မခ့ဲေသာ်လည်း

သင်တိ့ သည်သတိ့၏စကားကိနားမေထာင် က။ ပမာဏလည်းမ ပလိ က။‐ ၅

သင်တိ့သည်မိမိတိ့ ှ င့်ဘိးေဘးများအား အ ပီးအပိင် ထာဝရဘရားေပးအပ်ေတာ်

မခ့ဲသည့်ြပည်ေတာ်တွင်ေနထိင် ကေစရန် ထိပေရာဖက်တိ့သည်သင်တိ့လိက်ေလာက်

လျက် ှ ိ သည့်လမ်းစဥ် ှ င့် ပကျင့်လျက် ှ ိ သည့်မေကာင်းမတိ့ကိေ ှ ာင် ကဥ်ရန်ေြပာ ကားခ့ဲ က၏။‐ ၆

သတိ့သည်သင်တိ့အားအြခားဘရားများ ကိဝတ် ပကိးကွယ်မမ ပ ကရန်ကိလည်း

ေကာင်း၊ သင်တိ့သွန်းလပ်သည့် ပ်တများကိ ှ ိ ခိးဝတ် ပြခင်းအားြဖင့် ထာဝရဘရား

၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ်မမ ပ ကရန် ကိလည်းေကာင်းေြပာ ကားခ့ဲ က၏။

အကယ် ၍သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏စကားကိသာ နားေထာင် ကမည်ဆိပါမ

ကိယ်ေတာ်သည် သင်တိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မလိမ့်မည် မဟတ်။‐ ၇

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏စကား ကိနားမေထာင် ကေကာင်း ထာဝရဘရား

ကိယ်ေတာ်တိင်မိန့်ေတာ်မ ပီ။ သင်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏စကားကိနားေထာင်မည့်အစား

မိမိတိ့ ပလပ်သည့် ပ်တများအားြဖင့် အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ်ကာ ကိယ်ေတာ်ေပး

ေတာ်မသည့်အြပစ်ဒဏ်ကိမိမိတိ့အေပ သိ့သက်ေရာက်ေစ ကေလ ပီ။ ၈ ``ထိ့ေ ကာင့်သင်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်၏စကား ကိနားမေထာင်လိ ကသြဖင့် အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက၊‐

၉ `ငါသည်ေြမာက်အရပ်မှလမျိုးများ ှ င့်ငါ ၏အေစခံဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ

ကိဆင့်ေခ ကာ ဤြပည်သြပည်သားအေပါင်း တိ့ ှ င့်နီးနားပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ ြပည်သများ

မှလမျိုးအေပါင်းတိ့အားတိက်ခိက်ေစမည်။ ငါသည်ယင်းတိ့ကိအ ကင်းမ့ဲဖျက်ဆီး၍
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ထာဝစဥ်ယိယွင်းပျက်စီးေစသြဖင့် ြမင် ရသတိ့လန့်ဖျပ်တန်လပ် ကလိမ့်မည်။ ဤ

ကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏။‐ ၁၀ ငါသည်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာေ ကးေ ကာ်

ကသည့်အသံများ ှ င့် မဂလာေဆာင်ပဲွအသံ များကိလည်းေကာင်း၊ ကျိတ်ဆံေကျာက်လှည့်

သည့်အသံများကိလည်းေကာင်းဆိတ်သဥ်း ေစမည်။ ထိ့ြပင်မီးခွက်များကိလည်းငါ

ငိမ်းသတ်မည်။‐ ၁၁ ဤြပည်တစ်ခလံးသည်ယိယွင်းပျက်စီးလျက် ကျန်ရစ်ကာ

ြမင်ရသတိ့ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ လမျိုးအေပါင်း တိ့သည်လည်း

အ ှ စ်ခနစ်ဆယ်တိင်တိင်ဗာ ဗလန်ဘရင်၏အေစကိခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၂

ထိေနာက်ငါသည်ဗာဗလန်ဘရင် ှ င့်ြပည်သ တိ့အား မိမိတိ့ကးလွန်သည့်အြပစ်အတွက်

ဆံးမမည်။ သတိ့၏ြပည်ကိဖျက်ဆီးကာ ထာဝစဥ်ယိယွင်းပျက်စီးလျက်ေနေစမည်။‐ ၁၃

ငါသည်ထိလမျိုးအားယခင်က ခိမ်းေြခာက် ခ့ဲသည့်အတိင်းလမျိုးတကာတိ့အား ေယ

ရမိြပန် ကားခ့ဲသည့်အြပစ်ဒဏ်များြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ဤစာေစာင်တွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ

သည့်အြပစ်ဒဏ်များြဖင့်လည်းေကာင်း ဆံးမမည်။‐ ၁၄ များစွာေသာလမျိုးတိ့ ှ င့်တန်ခိး ကီးသည့်

ဘရင်များထံ၌ကန်ခံရ ကလိမ့်မည်။ ငါ သည်လည်းသတိ့အားမိမိတိ့ ပခ့ဲသည့် အမများ၏

ဆိးကျိုးကိခံေစမည်' '' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားက ငါ့အား``သင်သည်ငါ၏ အမျက်ေတာ် ှ င့်ြပည့်လျက် ှ ိ သည့်ဤစပျစ်

ရည်ခွက်ဖလားကိငါ့ထံမှယ၍ သင့်အား ငါေစလတ်ေတာ်မသည့်လမျိုးတကာတိ့ ကိတိက်ခိက်ေလာ့။‐

၁၆ ထိအမျက်ေတာ်ရည်ကိေသာက် ကေသာအခါ သတိ့သည်ငါေစလတ်သည့်စစ်မက်အ ရာယ်

ေကာင့် မးယစ်ယိမ်းယိင်ကာ းသွပ်၍သွား က လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ထာဝရဘရား၏လက် ေတာ်မှခွက်ဖလားကိယ၍ ငါ့အားကိယ်

ေတာ်ေစလတ်ေတာ်မသည့်လမျိုးအေပါင်း တိ့အားအမျက်ေတာ်ရည်ကိတိက်၏။‐ ၁၈

ယဒဘရင်များ၊ ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်တကွ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ယဒ မိ ့ ှ ိ သမ တိ့သည်

ြမင်ရသတိ့ထိတ်လန့်တန်လပ်ဖွယ်ရာ သဲက ာရြဖစ်လျက် ယင်းတိ့၏အမည်နာမ

သည်လည်းလတိ့ကျိန်ဆဲရာတွင်အသံး ပ သည့်စကားအသံးအ န်းြဖစ်လာေစရန်

ထိအမျက်ေတာ်ရည်ကိေသာက်ရ က၏။ ယခအခါထိ မိ ့တိ့သည်ယင်းအတိင်း

ပင်ြဖစ်ပျက်လျက် ှ ိ ေပသည်။ ၁၉ စပျစ်ရည်ခွက်ဖလားမှအမျက်ေတာ်ရည်

ကိေသာက်ရ ကသည့်အြခားသများ၏ စာရင်းမှာ၊ အီဂျစ်ဘရင်မးမတ်များ ှ င့်ေခါင်းေဆာင်များ၊

အီဂျစ်အမျိုးသားများ ှ င့်အီဂျစ်ြပည် ှ ိ လမျိုးြခား ှ ိ သမ ၊ ဥဇြပည်မင်းအေပါင်း၊

ဖိလိတိြပည် ှ ိ အာ ှ ေကလန် မိ၊့ဂါဇ မိ၊့ ဧ ကန် မိ ့တိ့မှဘရင်အေပါင်း ှ င့်အာဇတ် မိ ့သား

အ ကင်းအကျန် ှ ိ သမ ၊ ဧဒံြပည်၊ေမာဘြပည် ှ င့်အမုန်ြပည်သား အေပါင်း၊

တ  ှ င့်ဇိဒန်ဘရင်အေပါင်း၊ ပင်လယ်ရပ်ြခားေြမထဲပင်လယ်ေဒသတွင် အပ်စိးသည့်ဘရင်အေပါင်း၊

ေဒဒန် မိ၊့ေတမ မိ ့ ှ င့်ဗဇ မိ ့တိ့မှ မိ ့သ မိ ့သားအေပါင်း၊ နဖးေပ မှဆံပင်တိ ှ ပ်သမှန်သမ ၊

အာရပ်ဘရင်အေပါင်း၊ သဲက ာရတွင်ေနထိင်သလမျိုးြခားတိ့အား အစိးရသည့်ဘရင်အေပါင်း၊

ဇိမရိြပည်၊ဧလံြပည် ှ င့်ေမဒိြပည်ဘရင် အေပါင်း ှ င့် ေြမာက်ဘက် ှ ိ ရပ်နီးရပ်ေဝးမှဘရင် အေပါင်းတိ့

ြဖစ် က၏။ ကမာေပ တွင် ှ ိ သမ ေသာလမျိုးတိ့သည် ထိအမျက်ေတာ်ရည်ကိေသာက်ရ က၏။

ေနာက်ဆံးေသာက်ရမည့်သမှာဗာဗလန် ဘရင်ြဖစ်ေပသည်။ ၂၇ ထိေနာက်ထာဝရဘရားက

ငါ့အား``ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်၊ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်ထိသတိ့အားမး

ယစ်ေအာ့အန်သည့်တိင်ေအာင်၊ သတိ့ထံသိ့ငါ ေစလတ်သည့်စစ်မက်အ ရာယ်ေ ကာင့် ပိလဲ၍

မထ ိင်သည့်တိင်ေအာင်အမျက်ေတာ်ရည် ကိေသာက် ကရန်မိန့်ေတာ်မေကာင်းဆင့် ဆိေလာ့။‐ ၂၈

အကယ်၍သတိ့သည်သင်၏လက်မှခွက် ဖလားကိယ၍ေသာက်ရန်ြငင်းဆန်ေန က ပါမ

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက သတိ့အားအေသာက်ခိင်းေတာ်မေ ကာင်း ေြပာ ကားေလာ့။‐ ၂၉

ငါသည်ဖျက်ဆီးရန်လပ်ငန်းကိငါ၏နာမ ေတာ်ကိေဆာင်ေသာ မိ ့ေတာ်မှအစ ပမည်။

ထိ မိ ့သားတိ့သည်အြပစ်ဒဏ်ခံရ က ေတာ့မည်မဟတ်ဟထင်မှတ် ကသေလာ။

ငါသည်ကမာေြမေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ့ ထံသိ့စစ်မက်အ ရာယ်ကိေစလတ်မည် ြဖစ်၍

သတိ့သည်အမှန်ပင်အြပစ်ဒဏ်ခံ ရ ကလိမ့်မည်။ ဤကားငါထာဝရ ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏။

၃၀ ``အသင်ေယရမိ၊ သင်သည်ငါ၏ဗျာဒိတ်ေတာ် မှန်သမ ကိ ဤသတိ့အားေြပာ ကားေ က

ညာရမည်မှာ၊ `ထာဝရဘရားသည်သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ အိမ်ေတာ်မှ ေန၍မိးချုန်းသံ ပေတာ်မလိမ့်မည်။

အထက်ဘဝဂ်မှေန၍ြမည်ဟိန်းသံ ပေတာ် မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား

ဟိန်းေဟာက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်စပျစ်သီးနယ်ေသာသက့ဲသိ့ ေအာ်ဟစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

ကမာေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ့ကိလည်းေအာ်ဟစ် လိမ့်မည်။ ၃၁ ထာဝရဘရားသည်လမျိုးတကာတိ့အား

စဲွချက်တင်ေတာ်မမည်။ ကိယ်ေတာ်၏အသံေတာ်သည်ကမာေြမ ကီးစွန်း

တိင်ေအာင်ပ့ဲတင်ထပ်၍သွားလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်လအေပါင်းတိ့အားစစ်ေဆး စီရင်ေတာ်မ၍

သယတ်မာတိ့အားကွပ်မျက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ဤကားထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား

ြဖစ်၏' ဟေြပာ ကားေလာ့'' ဟ၍ြဖစ်၏။ ၃၂ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ေဘး

အ ရာယ်ဆိးသည် တစ် ိင်ငံ ပီးတစ် ိင်ငံ သိ့ကးစက်၍လာလိမ့်မည်။ ေလမန်တိင်း ကီး

သည်ကမာေြမ ကီးစွန်းမှတိက်ခတ်လာလိမ့် မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၃

ထိေန့ရက်ကျေရာက်လာေသာအခါထာဝရ ဘရားကွပ်မျက်ေတာ်မေသာသတိ့၏အေလာင်း များသည်

ကမာေြမြပင်တစ်ေလာက်လံးတွင်ပျံ ့ ှ ံ ့ လျက်ေနလိမ့်မည်။ သတိ့အတွက်အဘယ်သမ

ဝမ်းနည်းပေဆွးမ ပလိမ့်မည်မဟတ်။ အေလာင်း များကိလည်းယ၍သ ဂဟ် ကလိမ့်မည်မဟတ်။

ယင်းတိ့သည်ေနာက်ေချးပံများက့ဲသိ့ေြမ ေပ တွင် ှ ိ ေနလိမ့်မည်။ ၃၄ အသင်ေခါင်းေဆာင်တိ၊့

ေအာ်ဟစ်ငိယိ ကေလာ့။ ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိထိန်းေသာသိးထိန်းတိ၊့ ကျယ်စွာေအာ်ဟစ် ကေလာ့။

ဝမ်းနည်းပေဆွး လျက်ေြမမန့်တွင်လးလိှမ့် ကေလာ့။ အသတ် ခံရ ကမည့်အချိန်ကျေရာက်လာ ပီြဖစ်၍

သင်တိ့သည်သိးထီးများက့ဲသိ့အသတ်ခံ ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၃၅ သင်တိ့အဖိ့ချမ်းသာရရန်လမ်း ှ ိ လိမ့်မည်

မဟတ်။ ၃၆ သင်တိ့သည်ညည်းတွားေအာ်ဟစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရဘရား

သည်သတိ့၏ ိင်ငံများကိ အမျက်ေတာ် ြဖင့်ဖျက်ဆီးကာသတိ့၏ ငိမ်းချမ်းသာ

ယာသည့်ြပည်ကိယိယွင်းပျက်စီးလျက် ေနေစေတာ်မေလ ပီ။ ၃၈ ြခေသ့သည်မိမိ၏ဂကိစွန့်ပစ်သက့ဲသိ့

ထာဝရဘရားသည်မိမိလမျိုးေတာ်အား စွန့်ပစ်ေတာ်မေလ ပီ။ ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်း

သည့်စစ်မက်အ ရာယ် ှ င့်ထာဝရဘရား ၏အမျက်ေတာ်ေ ကာင့် သတိ့၏ြပည်သည်

သဲက ာရအြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲသွားေလ ပီ။

၂၆
ယဒြပည်တွင်ေယာ ှ ိ ၏သား ေယာယကိမ် နန်းတက် ပီးေနာက်များမ ကာမီထာဝရ

ဘရားသည်ငါ့အား၊‐ ၂ ဤသိ့မိန့်ေတာ်မ၏။ ``ဗိမာန်ေတာ်တံတိင်း

အတွင်း၌ရပ် ပီးလ င် ထိအရပ်သိ့ယဒ မိ ့များမှထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်တွင်

ဝတ် ပကိးကွယ်ရန်လာေရာက် ကေသာလတိ့ အား ငါမိန့်မှာသမ ေသာစကားတိ့ကိေြပာ ကားေလာ့။

တစ်ခွန်းတစ်ေလကိမ ချန်မ ထား ှ င့်။‐ ၃ လတိ့သည်နားေထာင်၍မိမိတိ့၏အကျင့်

ဆိးများကိစွန့်ပစ်ေကာင်းစွန့်ပစ် ကလိမ့်မည်။ အကယ်၍သတိ့သည်ဤသိ့စွန့်ပစ် ကပါ

မငါသည်သတိ့၏ယတ်မာမများအတွက် သတ်သင်ဖျက်ဆီးရန်အ ကံအစည်ေတာ်

ှ င့်ပတ်သက်၍စိတ်ေတာ်ေြပာင်းလဲေတာ်မ မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄

ထာဝရဘရားသည်လတိ့အားဆင့်ဆိရန် ငါ့အားမိန့်ေတာ်မသည်မှာ``ထာဝရဘရား

ကသင်တိ့သည်ငါေပးအပ်ခ့ဲသည့် သဝါဒ များကိလိက်နာကျင့်သံးကာငါ၏စကား

ကိနားေထာင်ရ ကမည်။‐ ၅ သင်တိ့ထံသိ့ထပ်ကာထပ်ကာငါေစလတ် သည့်

ငါ၏အေစခံပေရာဖက်တိ့၏စကား ကိပမာဏ ပရ ကမည်။ သင်တိ့သည်သ

တိ့၏စကားကိအဘယ်အခါ၌မ နား မေထာင်ခ့ဲ က။‐ ၆သင်တိ့သည်ယခငါေြပာသည့်အတိင်းမ ပ

ဘဲေနခ့ဲပါမ ငါသည်ဤ မိ ့ကိ ှ ိ ေလာ ွာက့ဲ သိ့ြဖစ်ေစမည်။ ကမာေပ  ှ ိ လမျိုးတကာတိ့ သည်လည်း

ဤ မိ ့၏အမည်နာမကိကျိန်ဆဲ ရာတွင်အသံး ပ ကလိမ့်မည်ဟေြပာ ကား ေလာ့'' ဟ၍ြဖစ်၏။ ၇

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ပေရာဖက်များ ှ င့်ြပည် သအေပါင်းတိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်ထဲ၌ငါဆင့်

ဆိေဟာေြပာသည့်ထိစကားတိ့ကိ ကား က၏။‐ ၈ မိမိအားထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မသမ

ကိငါြပန် ကားေြပာဆိ ပီးသည် ှ င့်တစ် ပိင် နက်သ၏ပေရာဟိတ်များ၊ ပေရာဖက်များ

ှ င့်ြပည်သတိ့သည်ငါ့အားဆဲွကိင်ဖမ်းဆီး ကာ``သင်သည်ဤစကားတိ့ကိေြပာဆိသည့်

အတွက်ေသဒဏ်ခံထိက်၏။‐ ၉ အဘယ်ေကာင့်ဗိမာန်ေတာ်သည် ှ ိ ေလာ ွာက့ဲ

သိ့ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ဤ မိ ့သည် ဖျက်ဆီးြခင်းခံရ၍လသဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ်

လိမ့်မည်ဟ၍လည်းေကာင်း သင်သည်ထာဝရ ဘရား၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ေြပာဆိ ပါသနည်း''

ဟဟစ်ေအာ် က၏။ ထိေနာက် လတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်အတွင်း၌စ ံ း၍ ငါ့အားဝိင်းရံထား က၏။ ၁၀

ယဒေခါင်းေဆာင်များသည် ထိအြဖစ်အပျက် အေကာင်းကိ ကားသိ ကေသာအခါ

ဘရင် နန်းေတာ်မှလာ၍ဗိမာန်ေတာ်တံခါးသစ် အဝင်ဝ၌ေနရာယ က၏။‐ ၁၁

ထိေနာက်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ပေရာဖက် တိ့ကေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်ြပည်သတိ့အား``ဤ

သသည်ငါတိ့၏ မိ ့ကိဆန့်ကျင်ေြပာဆိသြဖင့် ေသဒဏ်ခံထိက်ေပသည်။ သေြပာဆိသည့်စကား

ကိသင်တိ့ကိယ်တိင် ကား က၏'' ဟဆိ၏။ ၁၂ ထိအခါငါသည်ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့် ြပည်သ

တိ့အား``ဤဗိမာန်ေတာ် ှ င့်ဤ မိ ့ကိဆန့်ကျင် ၍ ငါေြပာဆိသည်ကိသင်တိ့ ကားရ က၏။

ထိစကားတိ့သည်ငါ့အား၊ ထာဝရဘရား ေစလတ်ြပန် ကားေစေတာ်မသည့်စကား များြဖစ်၏။‐ ၁၃

သင်တိ့သည်မိမိတိ့ေနထိင် ပကျင့်ပံကိ ေြပာင်းလဲကာ သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၏စကားကိနားေထာင်ရ ကမည်။ ထိ အခါကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အားဖျက်ဆီး

ေတာ်မမည်ဟ ယခင်မိန့် ကားခ့ဲေသာ်လည်း မိမိ၏စိတ်ေတာ်ကိေြပာင်းလဲေစေတာ်မ

လိမ့်မည်။‐ ၁၄ ငါမကားသင်တိ့၏လက်တွင်း၌ ှ ိ ၏။ သင်တိ့ ၏စိတ်တွင်မှန်သည်၊

တရားသည်ဟထင်မှတ် သည့်အတိင်းငါ့အား ပေလာ့။‐ ၁၅ သိ့ရာတွင်အကယ်၍ငါ့အားသတ်မည်ဆိ
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လင် သင်တိ့ ှ င့်ဤ မိ ့သ မိ ့သားအေပါင်း တိ့သည် အြပစ်မ့ဲသတစ်ဦးကိသတ်သည့်

အတွက်အြပစ်သင့် ကလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း အေသအချာသိမှတ် ကေလာ့။ အဘယ်

ေကာင့်ဆိေသာ်ငါ့ကိေစလတ်၍ သင်တိ့အား ဤစကားများကိေြပာဆိေစေသာအ ှ င်

မှာထာဝရဘရားပင်ြဖစ်ေသာေကာင့် တည်း'' ဟဆိ၏။ ၁၆ ထိအခါေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်ြပည်သတိ့က

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ပေရာဖက်တိ့အား``ဤ သသည်ငါတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ ငါတိ့အားေဟာ ေြပာသြဖင့်သ့အားေသဒဏ်မေပးသင့်'' ဟေြပာဆိ က၏။

၁၇ ထိေနာက် မိ ့မိ မိ ့ဖအချို ့တိ့သည်ထ၍ စေဝးလျက် ှ ိ ေသာပရိသတ်အား၊‐ ၁၈

``ယဒဘရင်ေဟဇကိလက်ထက်၌ ေမရ ှ ွာသားပေရာဖက်မိကာသည်ြပည်သအေပါင်း တိ့အား

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက၊ `ဇိအန်ေတာင်သည်လယ်ေြမက့ဲသိ့ထွန်ယက် ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။

ေယ  ှ လင် မိ ့သည်ေကျာက်ပံြဖစ်၍လာ လျက် ဗိမာန်ေတာ်ေတာင်ကန်းသည်သစ်ေတာ ြဖစ်လိမ့်မည်'

ဟ မိန့်ေတာ်မေ ကာင်းဆင့်ဆိခ့ဲေလသည်။ ၁၉ ယဒဘရင်ေဟဇကိ ှ င့်သ၏ြပည်သတိ့ သည်

မိကာအားေသဒဏ်မေပးခ့ဲ က။ ေသ ဒဏ်ေပးမည့်အစားေဟဇကိသည် ထာဝရ

ဘရားအားေ ကာက် ွံ ့သြဖင့်ေ ှ ့ေတာ်၌ မျက် ှ ာပွင့်လန်းရန် ကိးစား၍ေဆာင် ွက်

၏။ ထိအခါထာဝရဘရားသည်ထိသတိ့ အေပ သိ့ေဘးအ ရာယ်ဆိးသက်ေရာက်

ေစမည်ဟ ယခင်ကမိန့် ကားခ့ဲေသာ်လည်း မိမိစိတ်ေတာ်ကိေြပာင်းလဲေစေတာ်မ၏။

ယခငါတိ့သည်မိမိတိ့အေပ သိ့ ေ ကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းသည့်ေဘးအ ရာယ်

ဆိးသက်ေရာက်ေအာင် ပ ကသည်တကား'' ဟဆိ က၏။ ၂၀ (ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိအမီှ

ပ၍ ေဟာေြပာ ကသအြခားလတစ် ေယာက် ှ ိ ေသး၏။ ထိသသည်ေ ှ မာယ

၏သား၊ ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ့သားဥရိယ ြဖစ်၏။ သသည်ဤ မိ ့ ှ င့်ဤလမျိုးအား

ဆန့်ကျင်၍ေယရမိေဟာေြပာသက့ဲသိ့ ေဟာေြပာခ့ဲ၏။‐ ၂၁ သ၏စကားကိေယာယကိမ်မင်း ှ င့်သ၏

မးမတ်များ ှ င့်စစ်သည်ေတာ်များ ကားေသာ အခါ မင်း ကီးသည်သ့အားကွပ်မျက်ရန် ကိးစား၏။

သိ့ရာတွင်ဥရိယသည်ထိသတင်း ကိ ကားသြဖင့်ေကာက်၍အီဂျစ်ြပည်သိ့ ထွက်ေြပးသွားေလသည်။‐

၂၂ ေယာယကိမ်မင်းသည်လည်းဥရိယအား ဖမ်းဆီးရန် အာခေဗာ်၏သားဧလနာသန်

ှ င့်လအချို ့ကိအီဂျစ်ြပည်သိ့ေစလတ် လိက်၏။‐ ၂၃ သတိ့သည်ဥရိယအားအီဂျစ်ြပည်မှ

ေယာယကိမ်မင်းထံသိ့ြပန်လည်ေခ ေဆာင် လာေလလ င် မင်း ကီးသည်သ့ကိသတ်၍

ြပည်သတိ့၏သချုင်းတွင်ပစ်ထားေစ၏။) ၂၄ သိ့ရာတွင်ငါသည် ှ ာဖန်၏သား အဟိကံ

၏ေထာက်ခံမကိရ ှ ိ သြဖင့် လတိ့လက် သိ့အပ်၍အသတ်မခံရြခင်းြဖစ်၏။

၂၇ ယဒြပည်တွင်ေယာ ှ ိ ၏သားေဇဒကိနန်း တက် ပီးေနာက် များမ ကာမီထာဝရ

ဘရားသည်ငါ့အားမိန့်ေတာ်မသည်မှာ၊‐ ၂ ``သားေရ ကိးများ၊

ကန့်လန့်ြဖတ်သစ်သား တန်းများြဖင့် ွားထမ်းပိး ပလပ်၍သင် ၏လည်ကပ်တွင်တင်ေလာ့။‐ ၃

ထိေနာက်ေဇဒကိမင်း ှ င့်ေတွ ့ဆံရန်ေယ ှ လင် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာေသာသံတမန် များမှတစ်ဆင့်ဧဒံမင်း၊

ေမာဘမင်း၊ အမုန် မင်း၊ တ မင်း ှ င့်ဇိဒန်မင်းတိ့ထံသိ့ သတင်းေပးပိ့ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်ငါ့

အား``သင်သည်ထိသံတမန်များမှတစ်ဆင့် မိမိတိ့၏ဘရင်များအားဤသိ့ေြပာ ကားေစေလာ့။‐

၅ ငါသည်မိမိ၏ ကီးမားေသာတန်ခိးစွမ်း ရည်ေတာ်ြဖင့်ကမာေြမေပ  ှ ိ လများ၊ တိ

ရစာန်များ ှ င့်တကွကမာေလာကကိဖန် ဆင်းေတာ်မခ့ဲသည်ြဖစ်၍ ထိကမာေလာက

ကိမိမိ၏ဆ အေလျာက်အဘယ်သ့အား မဆိေပးအပ် ိင်ေပသည်။‐ ၆

လမျိုးတကာတိ့အားငါ၏အေစခံေန ဗခဒ်ေနဇာ၏လက်ေအာက်သိ့ကျေရာက်ေစ

သမှာငါပင်ြဖစ်၏။ ငါသည်ေတာတိရစာန် များကိပင်လ င်သ၏အေစကိခံေစေလ ပီ။‐ ၇

သ၏ ိင်ငံပျက်သဥ်းချိန်မေရာက်မချင်း လမျိုးတကာတိ့သည်သ၏အေစကိလည်း

ေကာင်း၊ သ၏သား ှ င့်ေြမးတိ့၏အေစကိ လည်းေကာင်းခံရ ကလိမ့်မည်။ ထိေနာက်သ

၏လမျိုးသည်တန်ခိး ကီးမားသည့်လမျိုး များ ှ င့်ဘရင်တိ့၏အေစကိခံရ ကလိမ့် မည်။ ၈

သိ့ရာတွင်ဘယ်လမျိုးသိ့မဟတ်ဘယ် ိင်ငံသည် ထိမင်း၏အပ်စိးမကိမခံဘဲ

ေနလ င် ထိလမျိုးအားေနဗခဒ်ေနဇာ မဖျက်ဆီးမီတိင်ေအာင်စစ်မက်အ ရာယ်၊

ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး ှ င့်အနာ ေရာဂါေဘးတိ့ြဖင့်ငါသည်အြပစ်ဒဏ် ခတ်ေတာ်မမည်။‐ ၉

အိပ်မက်အနက်ဖွင့်သများ၊ လေသဝိညာဥ် များကိေခ ယ၍ ေမှာ်အတတ်အားြဖင့်

အနာဂတ်ကိေဟာ ိင်သည်ဟဆိသများ၊ သိ့မဟတ်သင်တိ့၏ပေရာဖက်များ၏

စကားကိနားမေထာင် က ှ င့်။ သတိ့ အားလံးပင်လ င်သင်တိ့အားဗာဗလန်

ဘရင်၏အေစကိမခံရန်ေြပာ ကား က၏။‐ ၁၀ သတိ့သည်သင်တိ့အားလိမ်လည်ေဟာေြပာ

လျက်ေန က၏။ ထိ့ေကာင့်သင်တိ့သည်မိမိ တိ့ြပည်မှရပ်ေဝးသိ့ေခ ေဆာင်ြခင်းကိခံရ လိမ့်မည်။

ငါသည်လည်းသင်တိ့ကိ ှ င်ထတ် မည်။ သင်တိ့သည်ေသေကပျက်စီး ကလိမ့် မည်။‐ ၁၁

သိ့ေသာ်အ ကင်လမျိုးသည်ဗာဗလန်ဘရင် ၏ထမ်းပိးေအာက်တွင် အည့ံခံ၍သ၏အေစ ကိခံ၏။

ထိလမျိုးအားငါသည်မိမိတိ့တိင်း ြပည်တွင် ထွန်ယက်လပ်ကိင်ေနထိင်ခွင့်ကိေပး

ေတာ်မမည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၂

ငါသည်ယဒဘရင်ေဟဇကိအားလည်း အထက်ပါအတိင်းေလာက်၏။ ငါက``အ ှ င်

သည်ဗာဗလန်ဘရင်၏ထမ်းပိးေအာက်တွင် အည့ံခံပါေလာ့။ ထိဘရင် ှ င့်သ၏အမျိုး

သားများ၏အေစကိခံပါမအသက်ချမ်း သာရာရပါလိမ့်မည်။‐ ၁၃အ ှ င် ှ င့်အ ှ င်၏အမျိုးသားတိ့သည်

အဘယ် ေကာင့်စစ်ပဲွတွင်ကျဆံး၍ငတ်မွတ်ေခါင်းပါး ြခင်းေဘး၊ သိ့မဟတ်အနာေရာဂါေဘးသင့်၍

ေသရ ကပါမည်နည်း။ ဗာဗလန်၏အေစကိ မခံသည့်လမျိုးသည် ဤနည်းအတိင်းြဖစ်ရ

လိမ့်မည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မပါ ပီ။‐ ၁၄ ဗာဗလန်မင်း၏အေစကိမခံရန်အ ှ င့်အား

ေြပာဆိ ကသည့်ပေရာဖက်တိ့၏စကား ကိနားေထာင်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ သတိ့သည်

အ ှ င့်အားလိမ်လည်ေြပာဆိေနြခင်းြဖစ် ပါ၏။‐ ၁၅ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်ကထိသတိ့ အား

မိမိေစလတ်ေတာ်မမေ ကာင်းမိန့်ေတာ် မပါ ပီ။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်

ကိအမီှ ပ၍ လိမ်လည်ေဟာေြပာလျက်ေန ကပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်

အ ှ င့်အား ှ င်ထတ်ေတာ်မပါလိမ့်မည်။ အ ှ င် ှ င့်တကွအ ှ င့်အားလိမ်လည်

ေဟာေြပာ ကသည့်ပေရာဖက်များသည် ေသေကပျက်စီးရ ကပါလိမ့်မည်'' ဟ ေလာက်ထား၏။ ၁၆

ထိေနာက်ငါသည်ထာဝရဘရားအားအဘယ် သိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်

ြပည်သတိ့အားဆင့်ဆိ၏။ ထာဝရဘရား က``ဗိမာန်ေတာ်ဘ ာများသည်ဗာဗလန်

ြပည်မှမ ကာမီြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာ လိမ့်မည်ဟ ေဟာေြပာသည့်ပေရာဖက်တိ့

၏စကားကိနားမေထာင် က ှ င့်။ သ တိ့သည်သင်တိ့အားလိမ်လည်ေန က ြခင်းြဖစ်၏။‐ ၁၇

သတိ့၏စကားကိနားမေထာင် က ှ င့်။ ဗာ ဗလန်မင်း၏အေစကိခံ ကေလာ့။ သိ့ ပ

လ င်သင်တိ့အသက်ချမ်းသာရာရလိမ့်မည်။ ဤ မိ ့သည်အဘယ်ေကာင့်ယိယွင်းပျက်စီး

၍သွားရပါမည်နည်း။‐ ၁၈ အကယ်၍ထိသတိ့သည်ပေရာဖက်အစစ် အမှန်ြဖစ်၍

ငါ၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိခံယရ သည်ဆိပါမ ေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်

ဘရင်နန်းေတာ်တိ့တွင်ကျန် ှ ိ သည့်ဘ ာတိ့ ကိဗာဗလန် မိ ့သိ့သိမ်းယခွင့်မ ပရန် အန

တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရားအား ေလာက် ထား ကပါေစ။'' ၁၉ (ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းသည်

ေယာယကိမ်၏သားယဒဘရင်ေယေခါနိ အားလည်းေကာင်း၊ ယဒြပည် ှ င့်ေယ  ှ လင်

မိ ့မှဦးစီးေခါင်းေဆာင်များအားလည်းေကာင်း၊ ေယ  ှ လင် မိ ့မှဗာဗလန် မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်

သွားစဥ်အခါကချန်ထားခ့ဲသည့်ေ ကးဝါ တိင် ကီးများ၊ ေ ကးဝါေရကန်များ ှ င့်ေအာက်

ခံခံများ၊ အြခားဗိမာန်ေတာ်ဘ ာအချို ့ တိ့ကိချန်ထားခ့ဲေလသည်။ ၂၁

``ေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်ဘရင်နန်း ေတာ်တွင်ချန်ထားခ့ဲသည့်ဘ ာများ ှ င့်ပတ်

သက်၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်အန တန်ခိး ှ င် ငါထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည့်စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။‐ ၂၂ ထိဘ ာတိ့သည်ဗာဗလန် မိ ့သိ့ယေဆာင်

သွား ပီးလ င် ယင်းတိ့အားငါတစ်ဖန်ဂ စိက်သည့်အချိန်တိင်ေအာင်ထိ မိ ့တွင် ှ ိ ေန

လိမ့်မည်။ ထိေနာက်ငါသည်ထိဘ ာများကိ ဤဌာနေတာ်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်မည်။ ဤ

ကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မေကာင်း ဆင့်ဆိေြပာ ကားေလသည်။

၂၈ ထိ ှ စ်တည်းဟေသာေဇဒကိမင်းနန်းစံ

စတတ ှ စ်ပဥမလ၌အာဇရ၏သား ဂိေဘာင် မိ ့ေနပေရာဖက်ဟာနနိသည်

ေယရမိအားဗိမာန်ေတာ်ထဲတွင်ယဇ်ပေရာ ဟိတ်များ ှ င့်ြပည်သတိ့၏ေ ှ ့၌၊‐ ၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား

က``ငါသည်ဗာဗလန်မင်း၏အာဏာ တန်ခိးကိချိုး ှ ိမ်ေတာ်မ ပီ။‐ ၃

ဤဗိမာန်ေတာ်မှာဗာဗလန် မိ ့သိ့ေနဗခဒ် ေနဇာမင်းသိမ်းယသွားေသာဘ ာမှန်သမ

ကိ ှ စ် ှ စ်အတွင်းဤဌာနေတာ်သိ့ငါြပန် လည်ယေဆာင်လာမည်။‐ ၄

ငါသည်ေယာယကိမ်၏သားယဒဘရင် ေယေခါနိကိလည်း ယဒြပည်မှဗာဗလန်

မိ ့သိ့လိက်ပါသွားရ ကသည့်သံ့ပန်းများ ှ င့်အတြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခ့ဲမည်။ ဗာဗ

လန်မင်း၏အာဏာတန်ခိးကိအမှန်ပင် ငါချိုး ှ ိမ်ေတာ်မမည်။ ဤကားငါထာဝရ

ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မေ ကာင်းေြပာ ကားေလ၏။ ၅

ထိအခါငါသည်ပေရာဖက်ဟာနနိအား ဗိမာန်ေတာ်ထဲတွင်ရပ်လျက်ေနေသာ ယဇ်ပ

ေရာဟိတ်များ ှ င့်ြပည်သအေပါင်းတိ့၏ ေ ှ ့၌၊‐ ၆ ``သင်ေြပာသည့်အတိင်းပင်ြဖစ်ပါေစေသာ။

ထာဝရဘရားသည် ဤအတိင်းပင် ပေတာ် မလိမ့်မည်ဟလည်းငါေမ ာ်လင့်ပါ၏။ ကိယ်

ေတာ်သည်သင်၏ေဟာ ကားချက်များကိ အေကာင်အထည်ေပ ေစေတာ်မလိမ့်မည်

ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ဗာဗလန် မိ ့သိ့သိမ်း ယသွားေသာဗိမာန်ေတာ်ဘ ာများ ှ င့်
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သံ့ပန်းအြဖစ်ဖမ်းဆီးသွားသည့်သ အေပါင်းတိ့အား ြပန်လည်ေခ ေဆာင်လာ

ေတာ်မလိမ့်မည်ဟ၍လည်းေကာင်းငါ ေမ ာ်လင့်ပါ၏။‐ ၇ သိ့ရာတွင်သင် ှ င့်တကွြပည်သအေပါင်း

တိ့အား ငါေြပာဆိသည့်စကားကိနား ေထာင်ေလာ့။‐ ၈ သင် ှ င့်ငါတိ့၏ေခတ်မတိင်မီေ ှ းအခါ၌

ေဟာ ကားခ့ဲေသာပေရာဖက်များကလမျိုး တကာတိ့သည်လည်းေကာင်း၊ တန်ခိး ကီး

ေသာ ိင်ငံများသည်လည်းေကာင်း၊ စစ်မက် အ ရာယ်၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး ှ င့်

အနာေရာဂါေဘးသင့် ကရလိမ့်မည်ဟ ေဖာ်ြပခ့ဲ က၏။‐ ၉ သိ့ရာတွင် ငိမ်းချမ်းသာယာမ ှ ိ လိမ့်မည်

ဟ ကိတင်ေဟာ ကားသည့်ပေရာဖက်ကိ မ သ၏စကားမှန်လျက်ေနသည်ကိေတွ့ ှ ိ

ရေသာအခါမှသာလ င် သသည်ထာဝရ ဘရားအမှန်ပင်ေစလတ်ေတာ်မေသာ

ပေရာဖက်ြဖစ်ေ ကာင်းအသိအမှတ် ပ ိင်ပါလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၁၀

ထိအခါဟာနနိသည်ငါ၏လည်ဂတ် ေပ မှထမ်းပိးကိ ဖတ်ယ၍ အပိင်းပိင်း ချိုးပစ် ပီးလ င်၊‐ ၁၁

လအေပါင်းတိ့၏ေ ှ ့၌ငါ့အား``လမျိုးတကာ တိ့အေပ သိ့ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းတင်ေသာ

ထမ်းပိးကိ ဤနည်းအတိင်းပင်ချိုးပစ်ေတာ် မမည်။ ှ စ် ှ စ်အတွင်းဤအမကိြဖစ်ပွား

ေစေတာ်မမည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မပါ၏'' ဟေြပာ၏။ ထိအခါငါသည်

ထွက်ခွာခ့ဲ၏။ ၁၂ ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား၊‐ ၁၃

ဟာနနိထံသိ့သွား၍``သင်သည်သစ်သားထမ်း ပိးကိချိုးပစ် ိင်စွမ်း ှ ိ ေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ်

သည်သံထမ်းပိးြဖင့်အစားထိးေတာ်မမည်။‐ ၁၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည် လမျိုး တကာတိ့အေပ သိ့သံထမ်းပိးကိတင် ေတာ်မမည်ြဖစ်၍

ထိသတိ့သည်ဗာဗလန် ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ၏အေစကိခံရ က လိမ့်မည်ဟမိန့်ေတာ်မေလ ပီ။

ထာဝရဘရား ကေတာတိရစာန်များအားပင်လ င်ေနဗခဒ် ေနဇာ၏အေစကိခံေစမည်ဟမိန့်ေတာ်မ

ေလ ပီ'' ဟေြပာ ကားရန်ေစခိင်းေတာ်မ၏။‐ ၁၅ ထိေနာက်ငါသည်ဟာနနိအား``ဟာနနိ၊

နားေထာင်ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်သင့် အားေစလတ်ေတာ်မသည်မဟတ်။ သင်သည်

ဤြပည်သတိ့အားမသားစကားကိ ယံ ကည်ေအာင် ပလျက်ေနသည်ြဖစ်၍၊‐ ၁၆

သင့်အားဖယ် ှ ားပစ်ေတာ်မမည်ြဖစ်ေ ကာင်း ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်မိန့်ေတာ်မ

ေလ ပီ။ သင်သည်ြပည်သတိ့အား ထာဝရ ဘရားကိပန်ကန်ရန်လံ့ေဆာ်ေြပာဆိသည်

ြဖစ်၍ဤ ှ စ်မကန်မီေသရလိမ့်မည်'' ဟ ဆိ၏။ ၁၇ ပေရာဖက်ဟာနနိသည်ထိ ှ စ်သတမလ

၌ပင်ေသဆံးသွားေလသည်။

၂၉ ငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့မှသံ့ပန်းများအြဖစ် ဗာဗလန် မိ ့သိ့ေနဗခဒ်ေနဇာဖမ်းဆီးေခ

ေဆာင်သွားသည့်ေခါင်းေဆာင်များ၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်များ ှ င့်ြပည်သအေပါင်းတိ့ထံသိ့

စာတစ်ေစာင်ေပးပိ့လိက်၏။‐ ၂ ငါသည်ေယေခါနိမင်း၊ ထိမင်း၏မယ်ေတာ်၊

နန်းတွင်းအရာ ှ ိ များ၊ ယဒြပည် ှ င့်ေယ ှ လင် မိ ့မှေခါင်းေဆာင်များ၊ အတတ်ပညာ

သည်များ ှ င့်လပ်ရည်ကိင်ရည် ှ ိ သအလပ် သမားများသိမ်းသွားြခင်းကိခံရသည့် ေနာက်

ထိစာကိေရးသားေလသည်။‐ ၃ ငါသည်စာကိယဒဘရင်ေဇဒကိက ေနဗခဒ်ေနဇာထံေစလတ်ေသာ

ှ ာဖန်၏သား ဧလာသာ ှ င့်ဟိလခိ၏သားေဂမရိတိ့ အားြဖင့်ေပးပိ့လိက်၏။ စာတွင်၊ ၄

``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်၊ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်ေယ

ှ လင် မိ ့မှ ဗာဗလန် မိ ့သိ့မိမိြပည် ှ င် ဒဏ်ေပးလိက်သည့်လအေပါင်းတိ့အား၊‐ ၅

`သင်တိ့အိမ်ရာေဆာက်လပ်၍အတည်တကျ ေနထိင် ကေလာ့။ ဥယျာဥ်များကိစိက်ပျိုး၍

ရ ှ ိ သည့်အသီးအ ှ ံ များကိစား ကေလာ့။‐ ၆ အိမ်ေထာင်သားေမွးမတိ့ကိ ပေစ ကေလာ့။

သင်တိ့၏သားသမီးတိ့အားသားသမီးေမွး ဖွားေစရန်အိမ်ေထာင် ပေစ ကေလာ့။ သင်တိ့

တွင်လဦးေရတိးပွားေစရမည်။ မဆတ်ယတ် ေစရ။‐ ၇ သင်တိ့အားသံ့ပန်းများအြဖစ်ငါပိ့ေဆာင်

လိက်သည့် မိ ့ကိေကာင်းကျိုး ပ ကေလာ့။ ထိ မိ ့ေကာင်းစားလ င်သင်တိ့လည်းေကာင်းစား မည်ြဖစ်၍

ထိ မိ ့အတွက်ငါ၏ထံသိ့ဆ ေတာင်းပတနာ ပ ကေလာ့။‐ ၈ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

အန တန်ခိး ှ င် ငါထာဝရဘရားသတိ ေပးေတာ်မ၏။ သင်တိ့သည်မိမိတိ့အထဲမှ

ပေရာဖက်များ၊ အြခားအနာဂတ်ေဟာသည့် ဆရာများ၏လိမ်လည်လှည့်စားမကိမခံ က ှ င့်။

သတိ့၏အိပ်မက်များကိလည်းမည် သိ့မ ပမာဏမ ပ က ှ င့်။‐ ၉သတိ့သည်ငါ၏နာမကိအမီှ ပ၍မသား

စကားကိေြပာဆိေန က၏။ သတိ့အားငါ မေစလတ်ခ့ဲ။ ဤကားငါထာဝရဘရား

မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ``ထာဝရဘရားက`ဗာဗလန် မိ ့၏သက်တမ်း

အ ှ စ်ခနစ်ဆယ်ေစ့ေသာအခါ ငါသည်သင် တိ့အားြပန်လည် ကည့် မည်။

ငါ၏ကတိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်းသင်တိ့၏ြပည်သိ့ြပန်လည် ပိ့ေဆာင်မည်။‐ ၁၁

သင်တိ့အတွက်ငါ ပလပ်ထားသည့်အ ကံ အစည်များကိငါသာလ င်သိ၏။ ထိအ ကံ

အစည်တိ့သည်သင်တိ့ေကာင်းစားမ၊ သင်တိ့ ေစာင့်ေမ ာ်ေနသည့်အနာဂတ်ကိထတ်ေဖာ်ေပး

မ ှ င့်ဆိင်ေသာအ ကံအစည်များြဖစ်ေပ သည်။ သင်တိ့အားေဘးအ ရာယ်ေရာက်ေစ

မည့်အ ကံအစည်များမဟတ်။‐ ၁၂ ထိအခါသင်တိ့သည်ငါ့အားဟစ်ေခ  က လိမ့်မည်။

ငါ့ထံသိ့လာ၍ဆေတာင်းပတနာ ပ ကလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်းသင်တိ့၏ပန်

ကားချက်ကိနားေညာင်းမည်။‐ ၁၃ သင်တိ့သည်စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ှ င့် ှ ာမည် ြဖစ်သြဖင့်

ငါ့ကိ ှ ာ၍ေတွ့ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၁၄ သင်တိ့သည်အမှန်ပင်ငါ့ကိေတွ့ ှ ိ  ကလိမ့်

မည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ငါသည်လည်းသင်တိ့ အားမိမိတိ့ြပည်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်ေပး

မည်ဟ၍လည်းေကာင်းငါဆိ၏။ ငါသည်သင် တိ့အားမိမိကဲွလွင့်ေစခ့ဲသည့် ိင်ငံတကာ

အရပ်တကာတိ့မှြပန်လည်စသိမ်းမည်။ ထိ ေနာက်သင်တိ့အားသံ့ပန်းအြဖစ်ငါအဖမ်း

ခံေစခ့ဲရသည့်ြပည်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင် မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟ သည့်စကားြဖစ်၏'

ဟ၍လည်းမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၅ ``သင်တိ့ြပည်သများကမိမိတိ့အဖိ့ ထာဝရဘရားသည်

ဗာဗလန် မိ ့တွင် ပေရာဖက်များကိေပ ထွန်းေစေတာ်မ ေလ ပီဟဆိ က၏။‐ ၁၆

ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလင်တွင်ထိင်သည့်ဘရင်အား လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့ ှ င့်အတသံ့ပန်းများ

အြဖစ်အဖမ်းမခံခ့ဲရေသာသင်တိ့၏ ေဆွမျိုးညာတိများြဖစ်သ ဤ မိ ့မှ မိ ့သ

မိ ့သားတိ့အားလည်းေကာင်းရည်မှတ်၍ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။‐

၁၇ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက`ငါသည် သတိ့အေပ သိ့စစ်ေဘး၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါး

ြခင်းေဘး ှ င့်အနာေရာဂါေဘးတိ့ကိသက် ေရာက်ေစမည်။ သတိ့အားစား၍မြဖစ်ေအာင်

ပပ်သည့်သေဘာသဖန်းသီးများက့ဲသိ့ြဖစ် ေစမည်။‐ ၁၈ ငါသည်စစ်ေဘး၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး

ှ င့်အနာေရာဂါေဘးတိ့ကိသက်ေရာက်ေစ မည်။ သတိ့အား ှ ိပ်စက်မည်။ ထိ့ေ ကာင့်လမျိုး

တကာတိ့သည်သတိ့ကိြမင်၍ ေကာက်လန့် တန်လပ် ကလိမ့်မည်။ သတိ့အားငါပျံ ့လွင့်

ေစသည့်အရပ်မှန်သမ ၌ သတိ့သည်ထိသ တိ့ေတွ့ ကံရသည့်ေဘးဒကကိြမင်၍လန့်

ဖျပ်တန်လပ်၍သွား ကလိမ့်မည်။ သတိ့ကိ လည်းြပက်ရယ် ပလျက် သတိ့အမည်နာမ

ကိကျိန်ဆဲရာတွင်အသံး ပ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၉ သတိ့သည်ငါ၏အေစခံပေရာဖက်များ

အားြဖင့် အဖန်ဖန်အထပ်ထပ်ငါေပးပိ့ခ့ဲ သည့်ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိမလိက်နာခ့ဲ က။ သိ့

ြဖစ်၍ဤသိ့အမေရာက်ရ ကေပလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ထိဗျာဒိတ်ေတာ်ကိနားေထာင်

ရန်ြငင်းဆန်ခ့ဲ က၏။ ဤကားငါထာဝရ ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏။‐ ၂၀

ေယ  ှ လင် မိ ့မှဗာဗလန် မိ ့သိ့ငါြပည် ှ င်ဒဏ်ေပးလိက်သည့်လအေပါင်းတိ၊့ သင်

တိ့သည်ငါထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့် စကားကိနားေထာင် ကေလာ့' ဟ၍မိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၁

``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့

အားကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ လိမ်လည်ေဟာေြပာေနသ ေကာလာယ၏သား

အာဟပ် ှ င့် မာေသယ၏သားေဇဒကိတိ့ကိ ရည်မှတ်၍ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်

ကမိမိသည်ထိသတိ့အားဗာဗလန်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ၏လက်သိ့ေပးအပ်မည်ြဖစ် ၍

ထိဘရင်သည်လည်းသတိ့အားသင်တိ့ ၏မျက်ေမှာက်၌ပင်ကွပ်မျက်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မေလ ပီ။‐

၂၂ ေယ  ှ လင် မိ ့မှဗာဗလန် မိ ့သိ့ြပည် ှ င် ဒဏ်သင့်သတိ့သည် လတစ်ဦးတစ်ေယာက်

အားကျိန်ဆဲလိလ င်`ထာဝရဘရားသည် သင့်အားဗာဗလန်ဘရင်ကအ ှ င်လတ်လတ်

မီး ိ ့သတ်သည့်ေဇဒကိ ှ င့်အာဟတ်တိ့က့ဲ သိ့ ပေတာ်မပါေစေသာ' ဟဆိ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၃

ထိသတိ့၏ကံ ကမာသည်ဤနည်းအတိင်း ပင်ြဖစ်ရေပလိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်

သတိ့သည်မိက်မဲစွာ ပကျင့် ကေသာေကာင့် ြဖစ်၏။ သတိ့သည်သတစ်ပါး၏သားမယား

ကိြပစ်မှား ကလျက် ထာဝရဘရား၏နာမ ေတာ်ကိအမီှ ပ၍လိမ်လည်ေဟာေြပာ က၏။

ဤအ ပအမကားထာဝရဘရား၏ အလိေတာ် ှ င့်မကိက်ညီ။ ကိယ်ေတာ်သည်

သတိ့ ပသည့်အမကိသိေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ဒိဌသက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဤကားထာဝရ

ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏'' ဟ၍ ပါ ှ ိ ေလသည်။ ၂၄ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည် ေနေဟလံ ွာသားေ ှ မာယအားေြပာ ကားရန်ငါ့အား

ေစခိင်းေတာ်မ၏။ သသည်မိမိကိယ်တိင်လက် မှတ်ေရးထိး၍ ေယ  ှ လင် မိ ့သားအေပါင်း

တိ့ထံသိ့စာေရးသားေပးပိ့ခ့ဲ၏။ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်မာေသယ၏သားေဇဖနိ ှ င့်အြခား

ယဇ်ပေရာဟိတ်များထံသိ့ ေ ှ မာယေရး ေသာစာတွင်၊‐ ၂၆ ``ထာဝရဘရားသည်သင့်အားေယာယဒ

ေနရာတွင် ယဇ်ပေရာဟိတ်အြဖစ်ခန့်ထားသည် ြဖစ်၍ ယခသင်သည်ဗိမာန်ေတာ်အပ်ချုပ်ေရး

မးြဖစ်၍လာေလ ပီ။ ပေရာဖက်ဟန်ေဆာင် သည့်သ းမှန်သမ ကိ သံပတ်တပ်၍သံ ကိး

ှ င့်ချည်ေ ှ ာင်ထားရန်အလပ်မှာသင်၏တာဝန် ပင်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၂၇

သင်သည်လတိ့အားပေရာဖက် ပ၍ ေဟာ ေြပာေနသည့်အာနသတ် မိ ့သားေယရမိကိ

အဘယ်ေကာင့်ြပစ်တင်ဆံးမမ မ ပပါ သနည်း။‐ ၂၈ ေယရမိသည်ဗာဗလန် မိ ့တွင် ှ ိ သည့်လတိ့ အား

သတိ့သည်သံ့ပန်းများအြဖစ်ြဖင့်ကာလ ကာြမင့်စွာေနရ ကမည်ြဖစ်၍ အိမ်ရာများ

ေဆာက်လပ်ကာအတည်တကျေနထိင် ကရန် ှ င့် ဥယျာဥ်များစိက်ပျိုး၍ရ ှ ိ သည့်အသီး

အ ှ ံ များကိစား ကရန်ဆင့်ဆိေြပာ ကား ခ့ဲ၏'' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏။ ၂၉
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ထိစာကိေဇဖနိသည်ငါ့အားဖတ်ြပ၏။‐ ၃၀ ထိအခါထာဝရဘရားက``ငါထာဝရ

ဘရားသည်ေ ှ မာယ ှ င့်သ၏သားေြမး တိ့ကိအြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။ သ့ကိငါမေစ

လတ်ခ့ဲေသာ်လည်းသသည်ပေရာဖက်တစ် ပါးြဖစ်ေလဟန်ြဖင့်ေဟာေြပာကာ သင်တိ့

အားမသားစကားကိယံ ကည်ေစသည် ြဖစ်၍ သ ှ င့်သ၏သားေြမးတစ်စံတစ်ေယာက်

မ မကျန်ငါဒဏ်ခတ်လိမ့်မည်။ သသည်ငါ၏ လမျိုးေတာ်အားငါ့ကိပန်ကန်ရန်လံ့ေဆာ် ေြပာဆိ၏။

ထိ့ေကာင့်သသည်ထိသတိ့အား ငါချေပးမည့်ေကာင်းကျိုးချမ်းသာကိေတွ့ြမင်ရလိမ့်မည်မဟတ်။

ဤကားငါထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏'' ဟ ေ ှ မာယ ှ င့်ပတ်သက်၍မိန့် မက်ေတာ်မ

ေသာစကားကိ ဗာဗလန် မိ ့ ှ ိ သံ့ပန်း အေပါင်းတိ့အားအေကာင်း ကားရန် ငါ့အားမိန့်မှာေတာ်မ၏။

၃၀ဤသည်ကားေယရမိထံသိ့ထာဝရဘရား မိန့်ဆိေသာစကားြဖစ်၏။‐ ၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားက``သင့်ကိငါမိန့်ေတာ်မ

သမ ေသာစကားတိ့ကိစာေစာင်တွင်ေရး မှတ်၍ထားေလာ့။‐ ၃

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါ၏လမျိုးေတာ် ဣသေရလအမျိုးသားများ ှ င့်ယဒအမျိုး သားများအား

ငါြပန်လည်ထေထာင်ေပးမည့် အချိန်ကျေရာက်လာေတာ့မည်ြဖစ်ေသာေကာင့် တည်း။

ငါသည်သတိ့ကိမိမိတိ့ဘိးေဘးများ အား ငါေပးအပ်ခ့ဲသည့်ြပည်သိ့ြပန်လည်ေခ

ေဆာင်ခ့ဲမည်ြဖစ်၍ သတိ့သည်ထိြပည်ကိတစ် ဖန်ြပန်၍ပိင်ဆိင်ရ ကေပေတာ့အ့ံ။ ဤကား

ငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ဣသေရလြပည်သားများ ှ င့်ယဒြပည်

သားတိ့အားထာဝရဘရားဤသိ့မိန့် ေတာ်မ၏။ ၅ ထာဝရဘရားက``ငါသည်ထိတ်လန့်၍ေအာ်

ဟစ်ေသာ အသံကိ ကားရ၏။ ထိအသံသည် ငိမ်းချမ်းသာယာသည့်အသံ မဟတ်။

ေကာက်လန့်၍ေအာ်ဟစ်သည့်အသံြဖစ်၏။ ၆ ေမးြမန်းလျက်စဥ်းစား ကည့် ကေလာ့။

အမျိုးသားသည်သားဖွား၍ရ ိင်သေလာ။ သိ့ြဖစ်ပါမအမျိုးသားပင်လ င်သားဖွား ေဝဒနာ

ခံရသည့်အမျိုးသမီးက့ဲသိ၊့ အဘယ်ေ ကာင့်မိမိတိ့ဝမ်းကိလက်ြဖင့် ှ ိပ် လျက်

ေနသည်ကိငါေတွ့ ှ ိ ရသနည်း။ လတိင်းသည်အဘယ်ေကာင့်ြဖူဖတ်ြဖူေရာ် ြဖစ်ေန ကသနည်း။ ၇

ထိတ်လန့်ဖွယ်ေကာင်းသည့်ေန့ရက်ကာလသည် ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။

အြခားအဘယ်ေန့ရက်ကိမ ထိေန့ရက် ှ င့် ိင်းယှဥ်၍မရ။ ထိေန့ရက်သည်ယာကပ်အမျိုးဆင်းရဲဒက

ေရာက်ရ ကမည့်ေန့ရက်ြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်အသက်မေသဘဲ ကျန် ှ ိ  ကလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ထိ ေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ

ငါသည်ထိသတိ့၏လည်ဂတ်ေပ မှထမ်း ပိးကိချိုးကာ သတိ့အားချည်ေ ှ ာင်ထား

သည့်သံ ကိးများကိဖယ် ှ ားပစ်မည်။ သ တိ့သည် ိင်ငံြခားသားတိ့ထံတွင်ကန်ခံ

ရ ကေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၉ မိမိတိ့၏ဘရားသခင်ငါထာဝရဘရား၏ အမေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊

သတိ့၏ဘရင် အြဖစ်ငါခန့်ထားမည့်ဒါဝိဒ်မင်းဆက်၏အမေတာ်ကိလည်းေကာင်းထမ်းေဆာင်ရ က

လိမ့်မည်။ ၁၀ ``ငါ၏ကန်ယာကပ်၊မေ ကာက် က ှ င့်။ ဣသေရလြပည်သားတိ့ထိတ်လန့်တန်လပ်မ

မြဖစ် က ှ င့်။ သံ့ပန်းများအြဖစ် ှ င့်သင်တိ့ေနရ ကေသာ ြပည်၊ ထိေဝးလံေသာြပည်မှသင်တိ့အား

ငါကယ်ဆယ်မည်။ သင်တိ့သည်ြပန်လာ၍ ငိမ်းချမ်းစွာေနထိင် ရ ကလိမ့်မည်။

သင်တိ့သည်ေဘးမ့ဲလံ ခံမကိရ ှ ိ  က လိမ့်မည်။ အဘယ်သမ သတိ့အားေချာက်လှန့်

ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား ြဖစ်၏။ ၁၁

ငါသည်ကယ်တင်ရန်သင်တိ့ထံလာမည်။ သင်တိ့အားငါကဲွလွင့်ေစခ့ဲရာ ိင်ငံ တကာတိ့အား

ဖျက်ဆီးမည်။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့ကိမဖျက်ဆီးမည်မဟတ်။ ငါသည်သင်တိ့အားအြပစ်ဒဏ်မခတ်ဘဲ

ထားမည်မဟတ်ေသာ်လည်း အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေသာအခါ၌မကား တရားသြဖင့် ပမည်။

ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား ``သင်တိ့၏အနာများသည်ကျက် ိင်

ေတာ့မည်မဟတ်။ သင်တိ့၏ေဝဒနာများသည်ကသ၍ မေပျာက် ိင်ေတာ့ေပ။

၁၃ သင်တိ့အားကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်မည့်သ တစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။

သင်တိ့အနာများအတွက်လည်းေဆး တစ်စံတစ်ရာမ မ ှ ိ သြဖင့် သင်တိ့သည်မိမိတိ့အနာေရာဂါေပျာက်

ကင်းမအတွက် ေမ ာ်လင့်ရာမ့ဲေချ ပီ။ ၁၄သင်တိ့၏ချစ်ခင်သများသည်သင်တိ့အား ေမ့ေပျာက်၍

သွား ကေလကန် ပီ။ သတိ့သည်ဂ မစိက် ကေတာ့ေပ။ သင်တိ့အြပစ်သည်များြပားလှ၍သင်တိ့

ဒစ ိက်သည် ကီးမားလှသြဖင့် ငါသည်ရန်သသဖွယ်သင်တိ့အားဒဏ်ရာရ ေစခ့ဲ၏။

သင်တိ့ခံရသည့်အြပစ်ဒဏ်သည်ြပင်းထန်၏။ ၁၅ သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏မေပျာက်ကင်း ိင်သည့်

ေဝဒနာများအေကာင်းကိမညည်း  က ှ င့်ေတာ့။ သင်တိ့၏အြပစ်သည်များြပားလှ၍သင်တိ့

ဒစ ိက်သည် ကီးမားလှသြဖင့်၊ ငါသည်သင်တိ့အားဤသိ့အြပစ်ဒဏ် ခတ်ရြခင်းြဖစ်၏။

၁၆ ယခမှာမသင်တိ့အားဝါးမျိုသအေပါင်း တိ့သည် ဝါးမျိုြခင်းကိခံရ၍

သင်တိ့၏ရန်သအေပါင်းသည်ဖမ်းဆီး ေခ ေဆာင်ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။

သင်တိ့အား ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းပန်းသအေပါင်းသည် ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းပန်းြခင်းကိခံရ၍၊

သင်တိ့အားတိက်ခိက်လယက်သအေပါင်းသည် တိက်ခိက်လယက်ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။ ၁၇

သင်တိ့၏ရန်သများက`ဇိအန် မိ ့သည် အပယ်ခံြဖစ်ေလ ပီ။ ထိ မိ ့ကိအဘယ်သမ ဂ မစိက် ကေတာ့'

ဟဆိေသာ်လည်း ငါသည်သင်တိ့အားတစ်ဖန်ြပန်၍ကျန်းမာ လာေစမည်။

သင်တိ့၏အနာများကိကျက်ေစမည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ထာဝရဘရားက၊ ``ငါသည်ယာကပ်အမျိုး၏တဲကိြပန်လည်

ကယ်ဝေစမည်။ ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်မည်။ သတိ့၏အိမ်ေထာင်စမှန်သမ ကိက ဏာ ထားမည်။

ေယ  ှ လင် မိ ့ကိြပန်လည်ထေထာင်၍ နန်းေတာ်ကိလည်းြပန်လည်တည်ေဆာက် ရ ကလိမ့်မည်။

၁၉ ထိေနရာတိ့တွင်ေနထိင် ကသများသည် ေထာမနာသီချင်းကိသီဆိ ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်ဝမ်းေြမာက်စွာေ ကးေကာ် က လိမ့်မည်။ ငါသည်သတိ့အားလဦးေရတိးပွားေစ၍

ဂဏ်အသေရ ှ ိ ေစမည်။ ၂၀ ငါသည်ဤြပည်အားေ ှ းအခါကရ ှ ိ ခ့ဲသည့်

တန်ခိးအာဏာကိြပန်လည်ေပး၍ ထိတန်ခိးအာဏာကိလည်းတည်တ့ံခိင် မဲ

ေစမည်။ သတိ့အား ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းပန်းသအေပါင်းကိငါ အြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။ ၂၁

သတိ့ကိအပ်စိးမည့်သသည်သတိ့လမျိုးမှ ေပ ထွန်းရလိမ့်မည်။ သတိ့၏မင်းသည်သတိ့အမျိုးသားများ

အထဲမှေပ ထွန်းရလိမ့်မည်။ ငါဖိတ်ေခ ေသာအခါထိသသည်ငါ့ထံသိ့ ချဥ်းကပ်လိမ့်မည်။

ငါမဖိတ်မေခ ဘဲအဘယ်သသည်ငါ့ထံသိ့ ချဥ်းကပ်ဝ့ံသနည်း။ သတိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ် ကလျက်

ငါသည်လည်းသတိ့၏ဘရားြဖစ်လိမ့်မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်

စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ကိယ်ေတာ်၏အမျက်ေတာ်သည်သယတ်မာ

တိ့၏ဦးေခါင်းထက်တွင် တိက်ခတ်သည့်ေလ ြပင်းမန်တိင်း ှ င့်တ၏။ ထိအမျက်ေတာ်သည်

ကိယ်ေတာ် ကံစည်ေတာ်မသမ ေသာအမ များမ ပီးမချင်းေြပ ငိမ်းလိမ့်မည်မဟတ်။

ဤအချက်ကိကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်သည် ေနာင်လာလတံ့ေသာေန့ရက်များ၌သိ ှ ိ

နားလည်လာကလိမ့်မည်။

၃၁ ထာဝရဘရားက``ငါသည်ဣသေရလအ ွယ် ဝင်အေပါင်း၏ဘရားြဖစ်လျက်သတိ့သည်

လည်း ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်လာ ကမည့်ေန့ ရက်ကာလသည်ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။‐

၂ ငါသည်ေတာက ာရ၌အသက်ေဘးမှလွတ် ေြမာက်လာ ကသတိ့အား က ဏာြပခ့ဲ၏။

ဣသေရလြပည်သားတိ့သည်နားေနခွင့်ကိ ေတာင့်တ ကေသာအခါ၊‐ ၃

ငါသည်သတိ့ထံသိ့ရပ်ေဝးမှ ကေရာက် လာခ့ဲေပသည်။ အိ ဣသေရလြပည်သားတိ၊့

ငါသည်သင်တိ့ကိထာဝစဥ်ချစ်ေတာ်မ သည်ြဖစ်၍ မိမိ၏ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်

ကိဆက်လက်၍ြပခ့ဲ၏။‐ ၄ သင်တိ့အားတစ်ဖန်ငါြပန်လည်ထေထာင်ေပး မည်။

သင်တိ့သည်ပတ်သာများကိတစ်ဖန်တီး မတ်၍ ေပျာ် င်စွာကခန်ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၅

ှ မာရိေတာင်ကန်းများေပ တွင်စပျစ်ဥယျာဥ် များကိတစ်ဖန်စိက်ပျိုးလျက် ယင်းသိ့စိက်ပျိုး

သတိ့သည်ထိဥယျာဥ်များမှထွက်သည့်အသီး များကိစားသံးရ ကလိမ့်မည်။‐ ၆ `လာ က၊

ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား ှ ိ ေတာ်မရာဇိအန်ေတာင်ေတာ်သိ့ ငါတိ့တက် ကကန်အ့ံ'

ဟဧဖရိမ်ေတာင် ကန်းများမှကင်းေစာင့်တိ့ေ ကးေကာ် က မည့်ေန့ရက်ကာလသည်

အမှန်ပင်ကျ ေရာက်လာလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ထာဝရဘရားက၊

``လမျိုးတကာတိ့တွင်အထွတ်အထိပ် ြဖစ်သည့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အတွက်ဝမ်းေြမာက်

စွာ ေကးေကာ် ကေလာ့။ `ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား ကယ်တင်ေတာ်မ ပီ။

ဣသေရလအမျိုးမှ ကင်းကျန်သအေပါင်း တိ့အား ကယ်ဆယ်ေတာ်မ ပီ' ဟေသာ

ေထာမနာသီချင်းကိသီဆိ ကေလာ့။ ၈ ငါသည်ထိသတိ့ကိေြမာက်အရပ်မှ ေခ ေဆာင်ခ့ဲမည်။

ကမာေြမ ကီးအစွန်အဖျားများမှစသိမ်း ခ့ဲမည်။ သတိ့ ှ င့်အတမျက်မြမင်များ၊ေြခမစွမ်း

မသန် သများသည်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ဝန်ေဆာင်အမျိုးသမီးများ၊သားဖွားရန်

ေန့ေစ့လေစ့အမျိုးသမီးများသည်လည်း ေကာင်း လိက်ပါလာ ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်လမျိုး ကီးအြဖစ်ြဖင့် ြပန်လာ ကလိမ့်မည်။ ၉သတိ့အားငါြပန်လည်ေခ ေဆာင်လာစဥ်

ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်ငိေ ကးလျက်ဆေတာင်း ပတနာ ပလျက်ြပန်လာ ကလိမ့်မည်။

ငါသည်သတိ့အားစမ်းေရ ှ ိ ရာအရပ်များ သိ့လည်းေကာင်း၊ သတိ့ေြခေချာ်၍မလဲေစရန်

လမ်းေကာင်းများြဖင့်လည်းေကာင်းေခ ေဆာင်မည်။ ငါသည်ဣသေရလလမျိုး၏အဘသဖွယ်

ြဖစ်၍ ဧဖရိမ်အ ွယ်သည်ငါ၏သားဦးြဖစ်၏။'' ၁၀ ``အိ လမျိုးတကာတိ၊့ငါထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ သည်ကိနားေထာင်၍ ငါ၏ဗျာဒိတ်ေတာ်တိ့ကိရပ်ေဝးေဒသ များသိ့

ေ ကးေကာ် ကေလာ့။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားကဲွလွင့်ေစသ ငါသည်သတိ့ကိစသိမ်းမည်။

သိးထိန်းသည်မိမိ၏သိးစကိေစာင့်ထိန်း သက့ဲသိ့ သတိ့ကိငါေစာင့်ထိန်းမည်။

၁၁ ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ကန်ဘဝမှ လွတ်ေြမာက်ေစေလ ပီ။
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သတိ့အားတန်ခိး ကီးသည့်လမျိုးလက်မှ ေ ွး တ်ကယ်တင်ခ့ဲေလ ပီ။ ၁၂

သတိ့သည်လာ၍ဇိအန်ေတာင်ေပ တွင် ဝမ်းေြမာက်စွာသီချင်းဆိ ကလိမ့်မည်။

ငါချေပးသည့်ေကျးဇးများြဖစ်ေသာ ဂျံု၊စပါး၊စပျစ်ရည်၊ဆီ၊သိးငယ်များ ှ င့်က ဲ ွား များြဖင့်၊

င်လန်းဝမ်းေြမာက်လျက်ေန ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ေရကိေကာင်းစွာရ ှ ိ သည့်

ဥယျာဥ်က့ဲသိ့ြဖစ်၍ ေနာင်အဘယ်အခါ၌မ ဝမ်းနည်းပေဆွး ကရလိမ့်မည်မဟတ်။

၁၃ ထိအခါသမီးကညာတိ့သည်ေပျာ် င်ဝမ်း ေြမာက်စွာ ကခန် ကလိမ့်မည်။

လအိလပျိုများသည်လည်းအားရ င်ြမူး ကလိမ့်မည်။ ငါသည်သတိ့အား ှ စ်သိမ့်ေစ၍သတိ့ငိ

ေကးြခင်းကိ ေပျာ် င်ြခင်းအြဖစ်သိ့လည်းေကာင်း၊ သတိ့၏ဝမ်းနည်းြခင်းကိ

ှ စ်သိမ့်ြခင်း ှ င့်ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအြဖစ်သိ့လည်း ေကာင်း ေြပာင်းလဲေစမည်။

၁၄ ငါသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အားဆ ဖိးေသာ အစာအာဟာရကိဝစွာေ ကး၍

ငါ့လမျိုးေတာ်၏ချို ့တ့ဲမ ှ ိ သမ ကိ ြဖည့်တင်းေပးမည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်

စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထာဝရဘရားက၊ ``ရာမအရပ်၌အသံတစ်ခကိ ကားရ၏။

ထိအသံသည်ဝမ်းနည်းပက်လက် ငိေကးသည့်အသံြဖစ်၏။ ရာေခလသည်မိမိ၏သားသမီးများအတွက်

ငိေ ကးလျက်ေနေလသည်။ သတိ့အားလံးပင်မ ှ ိ ေတာ့ ပီြဖစ်၍ သသည် ှ စ်သိမ့်မကိမခံလိ''

ဟမိန့်ဆိ၏။ ၁၆ ``သင်သည်ငိေ ကးမကိရပ်စဲ၍ မိမိမျက်ရည်များကိသတ်ေလာ့။

သားသမီးများအတွက်သင် ပခ့ဲသည့်အမ အေပါင်းသည်အချည်း ှ ီးြဖစ်ရလိမ့်မည် မဟတ်။

ထိသတိ့သည်ရန်သ့ြပည်မှြပန်လာ ကလိမ့် မည်'' ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ဆိ၏။ ၁၇

အနာဂတ်ကာလအတွက်သင့်မှာေမ ာ်လင့် စရာ ှ ိ ၏။ သင်၏သားသမီးများသည်အိမ်သိ့ြပန်လာ

ကလိမ့်မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏။ ၁၈

``ဣသေရလြပည်သားတိ့သည်ဝမ်းနည်းေ က ကဲွလျက် ေလာက်ထားသည်ကိငါ ကား၏။

`အိ ထာဝရဘရား၊ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည် ိင်းေသာ ွားသငယ် ှ င့်တပါ၏။

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး တိ့အား စကားေတာ်ကိနားေထာင်ရန်သွန်သင်ေတာ်မ

ပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားြပန်လည်ပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။ အထံေတာ်သိ့ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ြပန်လာရန်

အသင့် ှ ိ ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ၁၉ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ထံေတာ်မှ

ထွက်ခွာခ့ဲ ကေသာ်လည်း၊ မ ကာမီအခါ၌ပင်အထံေတာ်သိ့ြပန်လာရန် ေနာင်တရပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်ဆံးမေတာ်မြခင်းကိနားလည် ပီး ေနာက် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ရင်ကိထလျက်

ဝမ်းနည်းေ ကကဲွလျက်ေန ကပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ငယ်စဥ်အခါက

အြပစ် ပခ့ဲ ကေသာေကာင့် အ ှ က်ရ၍အသေရပျက်ရ ကပါ၏။' ၂၀ ``အိ

ဣသေရလ၊သင်သည်ငါ၏အချစ်ဆံးသား၊ ငါ၏အြမတ် ိးဆံးသားြဖစ်၏။

ငါသည်သင်၏နာမည်ကိထတ်ေဖာ်၍ ေြပာဆိရသည့်အခါတိင်းသင့်အားလွမ်းဆွတ်

သတိရလျက်ေန၏။ ငါသည်သင့်အားချစ်ခင်စဲွလန်းသည်ြဖစ်၍ က ဏာထားမည်။ ၂၁

မှတ်တိင်များကိစိက်ထ၍လမ်းကိမှတ်သား ထားေလာ့။ သင်တိ့ထွက်ခွာသွားရာလမ်းကိတစ်ဖန်

ြပန်၍ ှ ာေလာ့။ ဣသေရလြပည်သားတိ့ြပန်လာခ့ဲ ကေလာ့။ သင်တိ့စွန့်ခွာသွားသည့် မိ ့များသိ့ြပန်လာ

ခ့ဲ ကေလာ့။ ၂၂သစာမ့ဲသည့်လတိ၊့သင်တိ့သည်အဘယ်မ ကာ ှ ည်တံ့ဆိင်း၍ေန ကမည်နည်း။

အမျိုးသမီးသည်အမျိုးသားအားအကာ အကွယ် ေပး ိင်ြခင်းသည်ဆန်းသစ်သက့ဲသိ၊့

ငါထာဝရဘရားသည်ဆန်းသစ်သည့် အမကိ ဖန်တီးစီရင်ေတာ်မ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ဤလတိ့အားမိမိ

တိ့ြပည်သိ့ငါြပန်လည်ပိ့ေဆာင်ေသာအခါ၊ `ထာဝရဘရားသည်မိမိကျိန်းဝပ်ေတာ်မ သည့်

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်တည်းဟေသာ ေယ  ှ လင်ေတာင်ေတာ်ကိေကာင်းချီး ေပးေတာ်မပါေစသတည်း'

ဟ သတိ့သည်ယဒြပည် မိ ့ ွာများ၌တစ်ဖန် ြပန်လည် မက်ဆိ ကလိမ့်မည်။ ၂၄

လတိ့သည်ယဒြပည် မိ ့ ွာအေပါင်းတိ့ တွင်ေနထိင် ကလိမ့်မည်။ လယ်ယာလပ်ကိင် သများ၊

သိးအပ်များကိထိန်းေကျာင်းသ များလည်း ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၂၅ ငါသည်ေမာပန်း ွမ်းနယ်သတိ့ကိလန်းဆန်း

ေစ၍ဆာေလာင်မွတ်သိပ်သြဖင့် အားအင်ချိ နဲ့သတိ့ကိဝေြပာစွာေကးေတာ်မမည်။‐

၂၆ သိ့ြဖစ်၍လတိ့က`ငါတိ့သည်အိပ်ရာဝင် ပီး ေနာက်လန်းဆန်းစွာ ိးထ၍လာ၏'

ဟေြပာ ဆိ ကလိမ့်မည်။ ၂၇ ``ဣသေရလြပည် ှ င့်ယဒြပည်ကိလများ၊

တိရစာန်များ ှ င့်ငါြပည့် ှ က်ေစမည့်အချိန် ကာလကျေရာက်လာလိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ငါ

ထာဝရဘရား မက်ဆိ၏။‐ ၂၈ ငါသည်ဂ  ပ၍သတိ့အား တ်ပယ် ဖိချ၊ ေမှာက်လှန်ဖျက်ဆီး၊

ပျက် ပန်းေစခ့ဲသည်နည်း တတစ်ဖန်ြပန်၍ ပစပျိုးေထာင်တည်ေဆာက် ၍ေပးမည်။‐ ၂၉

ထိအချိန်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ `မိဘတိ့သည်စပျစ်ချဥ်သီးကိစား၍သား သမီးများ

သွားကျိန်းလျက် ှ ိ  က၏' ဟေသာဆိ ိ းစကားကိလတိ့ေြပာဆိ က ေတာ့မည်မဟတ်။

၃၀ စပျစ်ချဥ်သီးကိစားသမှန်သမ သည် မိမိတိ့ ကိယ်တိင်သွားကျိန်းရ ကလိမ့်မည်။

လတိင်းပင် မိမိတိ့အြပစ်အတွက်ေသရ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁

ထာဝရဘရားက``ငါသည်ဣသေရလြပည် သားများ၊ ယဒြပည်သားများ ှ င့်ပဋိညာဥ်

သစ်ဖဲွ ့မည့်အချိန်ကာလကျေရာက်လာလိမ့် မည်။‐ ၃၂ ထိပဋိညာဥ်သည်သတိ့၏ဘိးေဘးများ

အားအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်လာစဥ်အခါ က သတိ့ ှ င့်ငါဖဲွ ့ခ့ဲသည့်ပဋိညာဥ် ှ င့်တ

လိမ့်မည်မဟတ်။ ငါသည်သတိ့၏ခင်ပွန်း သဖွယ်ြဖစ်ေသာ်လည်း သတိ့သည်မိမိတိ့

ှ င့်ငါ ပခ့ဲသည့်ပဋိညာဥ်ကိမေစာင့်ထိန်း ခ့ဲ က။‐ ၃၃ သတိ့ ှ င့်ငါ ပမည့်ပဋိညာဥ်သစ်ကားဤ

သိ့တည်း။ ငါသည်မိမိ၏တရားေတာ်ကိသ တိ့၏စိတ်အတွင်းသိ့သွတ်သွင်းေပးမည်။

သ တိ့၏ ှ လံးသားေပ တွင်ေရးမှတ်၍ထား မည်။ ငါသည်သတိ့၏ဘရားြဖစ်လျက်သ

တိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ် ကလိမ့်မည်။‐ ၃၄ ထာဝရဘရားကိသိရန်အဘယ်သမ

မိမိတိ့ မိ ့သ မိ ့သားအချင်းချင်းကိ လည်းေကာင်း၊ ြပည်သအချင်းချင်းကိလည်း

ေကာင်းသွန်သင်ေပးရန်လိလိမ့်မည်မဟတ်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်အငယ်ဆံးသမှ

အ ကီးြမတ်ဆံးသအထိငါ့ကိသိ ကလိမ့်မည်။ ငါသည်သတိ့၏အြပစ်များ ကိေြဖလတ်မည်။

သတိ့ ပခ့ဲသည့်ဒစ ိက် များကိလည်းအမှတ်ရေတာ့မည်မဟတ်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟ

သည့်စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၅ ထာဝရဘရားသည်ေန့အခါအလင်းေရာင်

ေပးရန် ေနကိလည်းေကာင်း၊ ညဥ့်အခါထွန်းလင်းေစရန်လ ှ င့် ကယ်များ

ကိလည်းေကာင်းစီရင်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ပင်လယ်ကိေမေ ှ ာက်၍လိင်း

များကိ ြမည်ဟည်းေစေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကားအန တန်ခိး ှ င်

ထာဝရဘရားဟ၍ြဖစ်သတည်း။ ၃၆ ကိယ်ေတာ်သည်ဣသေရလ ိင်ငံအား

သဘာဝ မတည် ှ ိ သေ ွ ့ကာလပတ် လံး တည်ေစရန်ကတိ ပေတာ်မ၏။ ၃၇

လတိ့သည်မိးေကာင်းကင်ကိတိင်းတာ ိင်၍ ကမာေြမ ကီး၏အတ်ြမစ်ကိ ှ ာေဖွ ကည့်

ိင်သည့်အခါကျေရာက်မှသာလ င်၊ ကိယ်ေတာ်သည်ဣသေရလြပည်သားတိ့

အား သတိ့ ပခ့ဲသည့်အြပစ်အေပါင်းအတွက် ေကာင့် ပစ်ပယ်ေတာ်မလတံ။့

ဤကားထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏။ ၃၈ ထာဝရဘရားက`` မိ ့ေတာ်တစ်ခလံးကိ

ဟာနေနလရဲတိက်မှ မိ ့ေထာင့်တံခါးတိင် ေအာင်ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရမည့်အချိန်

ကာလကျေရာက်လာလိမ့်မည်။‐ ၃၉ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်သည့်မျဥ်းသည်ထိအရပ်မှ အစ ပ၍

အေနာက်ဘက်ဂါရက်ေတာင်ကန်းသိ့ တိင်ေအာင်ေရာက် ှ ိ လျက်ေဂါသေတာင်ကိဝိင်း မိလိမ့်မည်။‐

၄၀ လေသအေလာင်းများ ှ င့်အမိက်များစွန့်ပစ် ရာချိုင့်ဝှမ်းတစ်ခလံးသည်လည်းေကာင်း၊ အေ ှ ့

ဘက်ြမင်းတံခါးတိင်ေအာင်ေက ဒန်ေချာင်း အထက် ှ ိ လယ်ြပင်အေပါင်းသည်လည်းေကာင်း

ငါ့အဖိ့ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းရာြဖစ်လိမ့်မည်။ ဤ မိ ့ေတာ်ကိေနာက်တစ်ဖန်အဘယ်အခါ

၌မ  ဖိချဖျက်ဆီးရလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၂ ထာဝရဘရားသည်ယဒဘရင်ေဇဒကိ နန်းစံဒသမ ှ စ်၌ ငါ့အားဗျာဒိတ်ေပး ေတာ်မ၏။

ထိ ှ စ်သည်ဗာဗလန်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာနန်းစံတစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ေြမာက်ြဖစ်သတည်း။‐ ၂

ထိအခါ၌ဗာဗလန်မင်း၏တပ်မေတာ်သည် ေယ  ှ လင် မိ ့ကိတိက်ခိက်လျက် ှ ိ ၏။

ငါ သည်လည်းဘရင့်နန်းေတာ်ဝင်းအတွင်း၌ အချုပ်ခံလျက်ေနရ၏။‐

၃ ေဇဒကိမင်းသည်ငါ့အားထိအရပ်တွင် အကျဥ်းချထား ပီးေနာက်``ဤ မိ ့ကိဗာဗ

လန်ဘရင်အားငါေပးအပ်မည်။ သသည် ဤ မိ ့ကိသိမ်းယလိမ့်မည်။‐ ၄

ေဇဒကိမင်းသည်ဗာဗလန်ြပည်သားတိ့ ၏ေဘးမှလွတ်ေြမာက်ရလိမ့်မည်မဟတ်။

ဗာဗလန်ဘရင်၏လက်တွင်းသိ့သက်ဆင်း ရကာသ ှ င့်မျက် ှ ာချင်းဆိင်ေတွ ့ဆံေြပာ ဆိရလိမ့်မည်။‐ ၅

ေဇဒကိသည်ဗာဗလန် မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်ြခင်း ကိခံရ၍သ့အားငါမစီရင်မချင်းထိ မိ ့ တွင်ေနရလိမ့်မည်။

သသည်ဗာဗလန်အမျိုး သားတိ့အားြပန်လှန်၍ပင်တိက်ခိက်ေစကာ မေအာင်ြမင်လိမ့်မည်မဟတ်။

ဤကားငါ ထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏ ဟမိန့်ေတာ်မေ ကာင်းအဘယ့်ေ ကာင့်ေဟာ

ေြပာေ ကညာရသနည်း'' ဟြပစ်တင် စွပ်စဲွ၏။ ၆ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား``သင်၏ဦးရီး

ှ လံ ု၏သားဟာနေမလသည်အာနသတ် တွင် ှ ိ သည့် မိမိ၏လယ်ေြမကိဝယ်ယရန်

သင့်အားေြပာ ကားလာလိမ့်မည်။ အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်သင်သည်သ ှ င့်အနီးဆံး

ေဆွမျိုးေတာ်စပ်သြဖင့် ထိေြမကွက်ကိ ဝယ်ယပိင်ခွင့် ှ ိ သြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၈ ထိေနာက်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း ပင်လ င် ငါ့ညီဟာနေမလသည်ငါ ှ ိ ရာအချုပ်

ေထာင်ဝင်းအတွင်းသိ့လာ၍``ဗယာမိန်နယ်ေြမ တွင်း ှ ိ ေဒသတွင် ှ ိ သည့်အက ်ပ်၏လယ်

ေြမကိဝယ်ယပါ။ သင်သည်အက ်ပ် ှ င့်အနီး ဆံးေဆွမျိုးေတာ်စပ်သြဖင့် ထိေြမကိဝယ်ယ

သိမ်းပိက် ိင်ခွင့် ှ ိ ပါသည်'' ဟဆိ၏။ ထိအခါ ငါသည်ဤအမကိ ပရန်ထာဝရဘရား

မိန့်မှာထားေတာ်မသည်ကိသိသြဖင့်၊‐ ၉ ဟာနေမလထံမှလယ်ကိဝယ်ယကာသ့

အားေငွကိချိန်တွယ်၍ေပး၏။ လယ်ဖိးေငွ သားမှာတစ်ဆယ့်ခနစ်ခြဖစ်သတည်း။‐ ၁၀
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ငါသည်အသိသက်ေသများ၏ေ ှ ့တွင်စာချုပ် ကိလက်မှတ်ေရးထိးကာ ချိပ်တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်

ပီးလ င်ေငွကိချိန်ခွင်ြဖင့်ချိန်တွယ်၍ ေပး၏။‐ ၁၁ ထိေနာက်ငါသည် ှ စ်ဦး ှ စ်ဝသေဘာတညီ

ချက် ှ င့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များပါ ှ ိ သည့် ချိပ်တံဆိပ် ှ ိပ်ထားေသာစာချုပ်တစ်

ေစာင် ှ င့်ချိပ်တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်မထားသည့် စာချုပ်လက်ခံတစ်ေစာင်ကိယ၍၊‐ ၁၂ မာေသယ၏ေြမး၊

ေနရိ၏သားဗာ တ်၏ လက်သိ့ေပးအပ်လိက်ေလသည်။ ထိစာချုပ် များကိငါသည်သ့အားယာနေမလ၏

ေ ှ ့၌လည်းေကာင်း၊ အေရာင်းအဝယ် ပရာ တွင်အသိသက်ေသများအြဖစ်လက်မှတ်

ေရးထိးခ့ဲသများ၏ေ ှ ့၌လည်းေကာင်း၊ အချုပ်ေထာင်ဝင်းအတွင်းတွင်ထိင်လျက်

ေန ကေသာေဟ ဗဲအမျိုးသား၏ေ ှ ့၌ လည်းေကာင်းေပးအပ်ြခင်းြဖစ်သတည်း။‐ ၁၃

ငါသည်ထိသအားလံးတိ့၏ေ ှ ့၌ဗာ တ် အား၊‐ ၁၄ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားကသင့် အား`ဤချိပ်တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်ထားသည့်ေြမ

ဝယ်စာချုပ် ှ င့်ချိပ်တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်မထား သည့်စာချုပ်တိ့ကိယ၍ ှ စ်ေပါင်းများစွာ

မပျက်မစီးဘဲ ှ ိ ေစရန်ေြမအိးထဲတွင် ထည့်ထားရမည်ဟမိန့်ေတာ်မေလ ပီ။‐ ၁၅

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက ဤြပည်

တွင်အိမ်များလယ်ယာများ ှ င့်စပျစ်ဥယျာဥ် များကိေနာက်တစ်ဖန်အေရာင်းအဝယ် ပ

လပ် ကလိမ့်ဦးမည်ဟမိန့်ေတာ်မေလ ပီ'' ဟမှာ ကား၏။ ၁၆ ငါသည်ေြမဝယ်စာချုပ်ကိေနရိ၏သား

ဗာ တ်အားေပးအပ်လိက် ပီးေနာက်၊ ထာဝရဘရားထံဆေတာင်း၏။‐ ၁၇ ``အိ

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မဟာတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်အား

ြဖင့်ကမာမိးေြမကိဖန်ဆင်းေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်မတတ် ိင်ေလာက်ေအာင်ခက်ခဲ

ေသာအရာဟ၍မ ှ ိ ပါ။‐ ၁၈ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ လတိ့အား

ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်ကိြပ ေတာ်မခ့ဲပါ ပီ။ သိ့ရာတွင်လတိ့အား မိမိတိ့ဘိးေဘးများ၏အြပစ်များ

အတွက်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မခ့ဲပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကီးြမတ်ေတာ်မ၍တန်ခိးေတာ်

ှ င့်ြပည့်စံေတာ်မသည့်ဘရားြဖစ်ေတာ် မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အန တန်ခိး

ှ င်ထာဝရဘရားြဖစ်ပါ၏။‐ ၁၉ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အ ကံအစည်ေတာ်တိ့သည် အ့ံ သဖွယ်ေကာင်း၍

ပေတာ်မေသာအမ ေတာ်တိ့သည် ကီးြမတ်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င် သည်လတိ့ ပသမ ေသာအမတိ့ကိေတွ ့

ြမင်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ သတိ့အားမိမိတိ့ ၏အကျင့်အ ကံအ ပအမများကိ လိက်၍ဆချေတာ်မပါ၏။‐

၂၀ အီဂျစ်ြပည်တွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အ့ံ သ ဖွယ်ရာများ ှ င့် ထးဆန်းသည့်နိမိတ်လက

ဏာများကိြပေတာ်မပါ၏။ ယေန့တိင် ေအာင်ပင်ထိအမအရာများကိဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့တွင်လည်းေကာင်း၊ လမျိုးတကာတိ့တွင်လည်းေကာင်းဆက်

လက်၍ြပေတာ်မလျက် ှ ိ သြဖင့် ကိယ် ေတာ် ှ င်၏သတင်းေတာ်သည်အရပ်ရပ် သိ့ပျံ ့ ှ ံ ့၍ ှ ိ ပါ၏။‐ ၂၁

ရန်သများအားေ ကာက်လန့်တန်လပ်၍ သွားေစသည့်ထးဆန်းေသာနိမိတ်လကဏာ

များ ှ င့်အ့ံ သဖွယ်ရာတိ့ြဖင့် ကိယ်ေတာ် ှ င် သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တန်ခိးစွမ်းအားတိ့ ကိအသံး ပ၍

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လမျိုး ေတာ်ဣသေရလတိ့အားအီဂျစ်ြပည် မှထတ်ေဆာင်ေတာ်မခ့ဲပါ၏။‐ ၂၂

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် သတိ့၏ဘိးေဘးများ အားကတိထားေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်းချမ်း

သာ ကယ်ဝ၍ အသီးအ ှ ံ ေပါများသည့် ဤြပည်ေတာ်ကိသတိ့အားေပးအပ်ေတာ်

မပါ၏။‐ ၂၃ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ဤြပည်ကိဝင်ေရာက် သိမ်းပိက်ရ ကေသာအခါ

ကိယ်ေတာ် ှ င် ၏အမိန့်ေတာ်များကိမလိက်နာ ကပါ။ သဝါဒေတာ်တိ့ကိလည်းမကျင့်သံး

ကပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ခိင်းေစသည့်အမ တစ်စံတစ်ခကိမ မ ပမလပ် ကပါ။

ထိ့ေကာင့်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဤေဘး အ ရာယ်ဆိးကိသတိ့အေပ သိ့သက် ေရာက်ေစေတာ်မပါ၏။

၂၄ ``ဗာဗလန်ြပည်သားတိ့သည်ဤ မိ ့ကိ ဝိင်းရံသိမ်းပိက် ိင်ရန် ေြမကတတ်များ

ကိ မိ ့ပတ်လည်တွင်ဖိ့လပ်ထား ကပါ ပီ။ သတိ့သည်တိက်ခိက်လျက်ေန ကပါ ပီ။

စစ်ေဘးငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး ှ င့် အနာေရာဂါေဘးတိ့ေ ကာင့် ဤ မိ ့သည်

သတိ့၏လက်တွင်းသိ့ကျေရာက်ရပါ လိမ့်မည်။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်

ှ င်သည်မိမိမိန့်ေတာ်မခ့ဲသမ ေသာ စကားများမှန်လျက်ေနသည်ကိေတွ့ ြမင်ေတာ်မ ိင်ပါ၏။‐ ၂၅

သိ့ရာတွင် အိ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊ ဤ မိ ့ကိဗာဗလန်ြပည်သားတိ့သိမ်းပိက်

အ့ံဆဲဆဲ၌ပင်လ င် ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန် ေတာ်မျိုးအားအသိသက်ေသများေ ှ ့တွင်

လယ်ေြမကိဝယ်ယရန်အမိန့်ေပးေတာ် မပါသည်တကား'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၂၆

ထိအခါထာဝရဘရားကငါ့အား၊‐ ၂၇ ``ငါသည်လသားအေပါင်းတိ့၏ဘရားသခင်၊

ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ငါမတတ် ိင်ေလာက်ေအာင်ခက်ခဲသည့်အမအရာ ဟ၍မ ှ ိ။‐ ၂၈

ထိ့ေကာင့်ငါသည်ဤ မိ ့ကိဗာဗလန်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ ှ င့် သ့တပ်မေတာ်၏လက်သိ့ ေပးအပ်မည်။

သတိ့သည်ဤ မိ ့ကိသိမ်းယ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၉ ဤ မိ့ကိတိက်ခိက်သဗာဗလန်အမျိုးသား

တိ့သည်လာ၍မီး ိ ့ ကလိမ့်မည်။ အိမ်ေခါင်မိး များအထက်တွင်ဗာလဘရားအားနံ့သာ

ေပါင်းကိမီး ိ ့ပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့်လည်း ေကာင်း၊ အြခားဘရားများအတွက်စပျစ်

ရည်ပေဇာ်သကာကိသွန်းေလာင်းြခင်းအား ြဖင့်လည်းေကာင်း ငါ၏အမျက်ေတာ်ကိလ

တိ့လံ့ေဆာ်ရာအိမ်များ ှ င့်အတ ဤ မိ ့ တစ် မိ ့လံးသည်ေလာင်က မ်း၍သွားလိမ့် မည်။‐

၃၀ ဣသေရလ ှ င့်ယဒြပည်သားတိ့သည်ေ ှ း မဆွကပင်လ င်အစ ပ၍ ငါမ ှ စ်သက်

သည့်အမများကိသာလ င် ပခ့ဲ ကေပ သည်။ ဣသေရလြပည်သားတိ့သည်မိမိ

တိ့သွန်းလပ်သည့် ပ်တများအားြဖင့် ငါ၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ်ခ့ဲ က၏။‐ ၃၁

ဤ မိ့ကိတည်ေထာင်သည့်ေန့မှအစ ပ၍ မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည် ငါ၏အမျက်ေတာ်

ကိြပင်းထန်စွာလံ့ေဆာ်ခ့ဲ က၏။‐ ၃၂ ဣသေရလြပည်သားများ ှ င့်ယဒြပည် သားများ၊

သတိ့၏ဘရင်များ ှ င့်မးမတ် များ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ပေရာဖက် များ၊

ယဒြပည် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ေနထိင် ကသတိ့ ပကျင့်သည့်မေကာင်းမ များအတွက်

ငါသည်ဤ မိ ့ကိပျက်သဥ်း ေစရန်စိတ်ပိင်းြဖတ်ထားေလ ပီ။‐ ၃၃သတိ့သည်ငါ့ကိေကျာခိင်း က၏။

ငါသည် သတိ့အားဆက်လက်၍သွန်သင်ပါေသာ် လည်း သတိ့သည်နားမေထာင်လိ က။

ဆံးမပ့ဲြပင်မကိမခံယလိ က။‐ ၃၄ သတိ့သည်ငါ၏နာမေတာ်ြဖင့်တည်ေဆာက်

ထားသည့်ဗိမာန်ေတာ်တွင် ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်း ေသာ ပ်တများကိထား ှ ိ လျက်ညစ် ညမ်းေစ က၏။‐

၃၅ သတိ့သည်မိမိတိ့သားသမီးများအား ေမာလပ်ဘရားကိယဇ်ပေဇာ်ရန်ဟိ ံ ုချိုင့်

ဝှမ်းတွင် ဗာလဘရားအတွက်ယဇ်ပလင်ကိ တည်ေဆာက် က၏။ ဤအမကိြပရန်သတိ့

အားငါမခိင်းေစခ့ဲ။ သတိ့သည်ယဒြပည် သားတိ့အားဤသိ့အြပစ်ကးလွန်ရန်ပိ့

ေဆာင်လမ်းြပ ကလိမ့်မည်ဟလည်း အဘယ် အခါကမ ငါမေတွးေတာမိခ့ဲ'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက``ေယရမိ၊ ဤ မိ ့

သည်စစ်ေဘး၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး ှ င့်အနာေရာဂါေဘးတိ့ေ ကာင့် ဗာဗလန်

ဘရင်၏လက်တွင်းသိ့ကျေရာက်ရလိမ့်မည် ဟြပည်သတိ့ေြပာဆိေန က၏။ ေနာက်ထပ်

ငါမိန့်မှာရန် ှ ိ သည့်စကားကိယခနား ေထာင်ေလာ့။‐ ၃၇ ငါသည်ေဒါသအမျက်ေချာင်းေချာင်းထွက်

၍ထိသတိ့အားကဲွလွင့်ေစခ့ဲသည့်တိင်း ိင်ငံများမှြပန်လည်စသိမ်းမည်။ ထိေနာက်

သတိ့ကိဤအရပ်သိ့ြပန်လည်ေခ ေဆာင် ကာေဘးမ့ဲလံ ခံစွာေနထိင်ေစမည်။‐ ၃၈

ထိအခါသတိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ် ြဖစ် ကလျက် ငါသည်လည်းသတိ့၏ ဘရားြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၃၉

ငါသည်သတိ့အားမိမိတိ့၏အကျိုး၊ ေနာင် လာေနာက်သားတိ့၏အကျိုးငှာတစ်ခတည်း

ေသာရည် ွယ်ချက်ြဖင့်အသက် ှ င်ေစမည်။ ထိရည် ွယ်ချက်မှာငါ့ကိအစဥ်အ မဲ

ေကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကရန်ပင်ြဖစ်သည်။‐ ၄၀ ငါသည်သတိ့ ှ င့်ထာဝရပဋိညာဥ် ပမည်။

သတိ့အားထာဝစဥ်ေကာင်းကျိုးေပးမည်။ သ တိ့သည်အဘယ်အခါ၌မ ငါ့ကိမစွန့် မပယ်ေစ ကေစရန်

သတိ့၏ ှ လံးတွင်ငါ့ ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသေသာစိတ်သေဘာကိ ငါရ ှ ိ ေစမည်။‐ ၄၁

သတိ့အားေကာင်းကျိုးေပးရန်ကိသာ ှ စ် သက်မည်။ ဤြပည်တွင်အစဥ်အ မဲ ေနရာ ချထားမည်။ ၄၂

``ငါသည်ဤေဘးအ ရာယ်ဆိးကိ သတိ့ အေပ သိ့သက်ေရာက်ေစခ့ဲသည့်နည်းတ

သ တိ့အားငါကတိ ှ ိ ခ့ဲသည့်ေကာင်းကျိုး ချမ်းသာမှန်သမ ကိခံစားေစမည်။‐ ၄၃

ဤြပည်သည်လ ှ င့်တိရစာန်ကင်းမ့ဲသည့် သဲက ာရက့ဲသိ့ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ၍လည်း ေကာင်း၊

ဗာဗလန်ြပည်သားတိ့၏လက်တွင်း သိ့ကျေရာက်ရလိမ့်မည်ဟ၍လည်းေကာင်း လတိ့ေြပာဆိေန က၏။

သိ့ရာတွင်ဤ ြပည် ှ ိ လယ်ယာများကိအေရာင်းအဝယ် ပလပ် ကလိမ့်မည်။‐ ၄၄

လတိ့သည်လယ်ယာများကိဝယ်ယကာ စာ ချုပ်များကိအသိသက်ေသတိ့ေ ှ ့တွင်လက်

မှတ်ေရးထိး၍ချိပ်တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ် ကလိမ့် မည်။ သတိ့သည်ဤအမတိ့ကိဗယာမိန်နယ်

ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့နီးနားပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ ေကျး ွာများ၌လည်းေကာင်း၊ ယဒ မိ ့ ွာ များ၊ ေတာင်ေပ ေဒသ၊

ေတာင်ေြခေဒသ ှ င့် ေတာင်ဘက်ယဒြပည်၌လည်းေကာင်း ပ ကလိမ့်မည်။ ငါသည်လတိ့အားမိမိတိ့

ြပည်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်မည်။ ငါထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏'' ဟမိန့် မက်ေတာ် မ၏။

၃၃ ငါသည်ေထာင်ဝင်းအတွင်းတွင်အချုပ်ခံရ လျက်ပင် ှ ိ ေနေသးချိန်၌ ထာဝရဘရား

သည်ငါ့အားတစ်ဖန်ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ ြပန်၏။‐ ၂ကမာေြမ ကီးကိပံသွင်းဖန်ဆင်း၍ေန

သားတကျတည် ှ ိ ေစေတာ်မေသာထာဝရ ဘရားသည် ငါ့အားဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားက၊‐

၃ ``ငါ့ကိဟစ်ေခ ေလာ့။ ငါထးမည်။ စိးစဥ်းမ သင်မသိနားမလည်သည့်ထးဆန်းအ့ံ သ

ဖွယ်ေကာင်းေသာအမအရာများကိသင့် အားငါေဖာ်ြပမည်။‐ ၄ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ အိမ်များ ှ င့်ယဒဘရင်

၏နန်းေတာ်သည် ဝိင်းရံပိတ်ဆိ့တိက်ခိက်ခံ ရသြဖင့် ပိပျက်ရလိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်ငါထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅

ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့အားလအချို ့ သည်တိက်ခိက် ကလိမ့်မည်။ ငါအမျက်

ေဒါသထွက်၍ကွပ်မျက်မည့်လတိ့၏ အေလာင်းများြဖင့် သတိ့သည်ဤ မိ ့ကိ

ြပည့် ှ က်ေနေစ ကလိမ့်မည်။ မိ ့သ မိ ့ သားတိ့ ပကျင့်ခ့ဲသည့်ဒစ ိက်များ

ေကာင့်ငါသည်ဤ မိ ့ကိမျက် ှ ာလဲ ေတာ်မ ပီ။‐ ၆ သိ့ရာတွင်ငါသည် မိ ့ ှ င့် မိ ့သားတိ့ကိ ကစား၍
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ြပန်လည်ကျန်းမာလာေစမည်။ မိ ့ သ မိ ့သားတိ့အား ငိမ်းချမ်းသာယာမ ှ င့်ေဘးမ့ဲလံ ခံမတိ့ကိရ ှ ိ ရန်ငါ

ြပသမည်။‐ ၇ ငါသည်ဣသေရလြပည် ှ င့်ယဒြပည်ကိ ေကာင်းစားေစမည်။ ထိြပည်တိ့ကိေ ှ းနည်း

တြပန်လည်တည်ေဆာက်၍ေပးမည်။‐ ၈ ြပည်သတိ့ငါ့အားြပစ်မှားခ့ဲ ကသည့်အြပစ်

များကိေဆးေကာစင် ကယ်ေစမည်။ သတိ့ ၏အြပစ်များ ှ င့်ပန်ကန်မတိ့ကိငါခွင့် လတ်မည်။‐ ၉

ေယ  ှ လင် မိ ့သည်ငါဝမ်းေြမာက်ဂဏ်ယ ဝါ ကားစရာြဖစ်လိမ့်မည်။ ကမာေပ  ှ ိ လ

မျိုးအေပါင်းတိ့သည် ထိ မိ ့အားငါေပး အပ်သည့်ေကာင်းကျိုးချမ်းသာအေကာင်း

ကိလည်းေကာင်း၊ ထိ မိ ့သိ့ငါေဆာင်ယ လာသည့်စည်ပင်ဝေြပာမအေကာင်းကိ လည်းေကာင်း

ကားသိရေသာအခါေ ကာက် လန့်တန်လပ်၍သွား ကလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀

ထာဝရဘရားက``ဤအရပ်သည်သဲက ာ ရက့ဲသိ့လသတိရစာန်များကင်းမ့ဲရာြဖစ်

၏ဟ လတိ့ေြပာဆိလျက်ေန က၏။ ယဒ မိ ့များ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့လမ်းများ

တွင်လသတိရစာန်များဆိတ်သဥ်းလျက် ေနသည်ဆိြခင်းမှာမှန်ေပ၏။ သိ့ရာတွင် ထိအရပ်တိ့တွင်၊‐

၁၁ ဝမ်းေြမာက် င်ြမူးသံများ ှ င့်မဂလာေဆာင် သတိ့သားသတိ့သမီးတိ့၏အသံများ ကိ

ေနာက်တစ်ဖန်သင်တိ့ ကားရ ကလိမ့်မည်။ လတိ့သည်ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းရန်ပေဇာ်

သကာများကိ ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်သိ့ယေဆာင် ကာသီချင်းေအးကး ကသည့်အသံများ

ကိသင်တိ့ ကားရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့က၊ `အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကေလာ့။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ်သည် ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍၊

ေမတာေတာ်သည်ထာဝစဥ်တည်ေသာေကာင့် ြဖစ်၏' ဟ မက်ဆိ ကလိမ့်မည်။

ငါသည်ဤြပည်ကိေ ှ းကနည်းတြပန်လည် ေကာင်းစားေစမည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား

မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``လ ှ င့်

တိရစာန်ကင်းမ့ဲ၍သဲက ာရ ှ င့်တေသာ ဤ ြပည်တွင်သိးေကျာင်းသားတိ့သိးများကိ

ထိန်းေကျာင်းရာစားကျက်များ ှ ိ လာလိမ့် ဦးမည်။‐ ၁၃ ေတာင်ေပ ေဒသ၊ ေတာင်ေြခေဒသ ှ င့်ယဒ

ြပည်ေတာင်ဘက်ေဒသတိ့၌ ှ ိ ေသာ မိ ့များ ှ င့်ဗယာမိန်နယ်ေြမတွင်လည်းေကာင်း၊

ေယ ှ လင် မိ ့နီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှေကျး ွာ များ ှ င့်ယဒ မိ ့များ၌လည်းေကာင်း

သိး ထိန်းတိ့သည်မိမိတိ့သိးများကိတစ်ဖန် ေရတွက်လျက်ေန ကလိမ့်ဦးမည်။

ဤကား ငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄

ထာဝရဘရားက``ဣသေရလြပည်သား များ ှ င့်ယဒြပည်သားတိ့အား ငါထား

ှ ိ ခ့ဲသည့်ကတိေတာ်ကိအေကာင်အထည် ေဖာ်ေစမည့်အချိန်ကာလကျေရာက်လာ လိမ့်မည်။‐

၁၅ ထိေန့ရက်ကာလ၌ဒါဝိဒ်၏သားေြမး အစစ်အမှန်တစ်ဦးကိေပ ထွန်းေစမည်။

သသည်လည်းတိင်း ိင်ငံတစ်ခလံးတွင် မ တေြဖာင့်မှန်သည့်အမတိ့ကိ ပလိမ့် မည်။‐ ၁၆

ထိအချိန်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ ယဒြပည်သတိ့သည်ကယ်ဆယ်ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။

ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့ သည်လည်းေဘးမ့ဲလံ ခံစွာေနထိင်ရ က လိမ့်မည်။

မိမိတိ့ မိ ့ေတာ်ကိ`ငါတိ့အား ကယ်တင်ေတာ်မေသာထာဝရဘရား' ဟ၍ေခ ေဝ သမတ် ကလိမ့်မည်။‐

၁၇ ထာဝရဘရားကဣသေရလြပည်တွင် အဘယ်အခါ၌မ ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး ိ းမ

ြပတ်ရေစရန်လည်းေကာင်း၊‐ ၁၈ ငါ၏ေ ှ ့ေမှာက်တွင်ရပ်လျက်မီး ိ ့ရာပေဇာ် သကာများကိဆက်သ၍

ယဇ်များကိပေဇာ် ရန်အဘယ်အခါ၌မ ေလဝိအ ွယ်ဝင် ယဇ်ပေရာဟိတ်မျိုးမြပတ်ေစရန်လည်း ေကာင်း

ငါထာဝရဘရားကတိ ပ၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား``ေန့ ှ င့်ညဥ့်တိ့

သည်မိမိတိ့အချိန်ကျလ င်ေရာက် ှ ိ လာ ေစရန်ေန့၌ငါ ပသည့်ပဋိညာဥ်၊ ညဥ့်၌

ငါ ပသည့်ပဋိညာဥ်ကိေဖာက်ဖျက်၍ မရ ိင်။‐ ၂၁ ထိနည်းတစွာဒါဝိဒ်မင်းမျိုး ိ းမြပတ်ေစ

ရန် ှ င့် ငါ၏အမေတာ်ေဆာင်ေလဝိအ ွယ် ဝင်ယဇ်ပေရာဟိတ်မျိုးမြပတ်ေစရန် ငါ့

အေစခံဒါဝိဒ် ှ င့်ငါ ပခ့ဲသည့်ပဋိညာဥ် ကိလည်းေဖာက်ဖျက်၍မရ ိင်။‐ ၂၂

ငါသည်မိးေကာင်းကင် ကယ်တာရာများ ှ င့် ပင်လယ်ကမ်းေြခသဲလံးများက့ဲသိ့ေရတွက်

၍မရ ိင်ေအာင် ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်၏သား ေြမးများ ှ င့်ငါ၏အမေတာ်ေဆာင်ေလဝိ

အ ွယ်ဝင်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၏အေရ အတွက်ကိတိးပွားများြပားေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃

ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား``ငါသည်မိမိ ေ ွးချယ်ထားသည့်ဣသေရလအိမ်ေထာင်စ ှ င့်

ယဒအိမ်ေထာင်စကိပစ်ပယ်ေတာ်မ ပီဟ လတိ့ေြပာဆိေန ကသည်ကိသင်သတိ ပ

မိပါ၏ေလာ။ သတိ့သည်ဤသိ့လ င် ငါ၏ လမျိုးေတာ်အားမထီမ့ဲြမင် ပ၍လမျိုး

တစ်ရပ်အေနြဖင့်ပင်မမှတ်မယ ကေတာ့ ေပ။‐ ၂၅ သိ့ရာတွင်ငါထာဝရဘရားသည်ေန့ ှ င့်

ညဥ့်တိ့ ှ င့်ပဋိညာဥ် ပကာ ကမာမိးေြမကိ ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် မတာတရားကိ ဖန်တီး၍ထား၏။‐

၂၆ ဤသိ့ငါ ပခ့ဲသည်မှာေသချာသက့ဲသိ့ ယာကပ်၏သားေြမးများ ှ င့်လည်းေကာင်း၊

ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ် ှ င့်လည်းေကာင်းထား ှ ိ ခ့ဲသည့်ပဋိညာဥ်ကိေစာင့်ထိန်းရန်ေသ

ချာ၏။ ငါသည်အာြဗဟံ၊ ဣဇာက် ှ င့်ယာကပ် တိ့၏သားေြမးများကိအပ်စိးရန်အတွက်

ဒါဝိဒ်၏အမျိုးအ ွယ်တစ်ဦးကိေ ွး ေကာက်မည်။ ငါ၏လမျိုးေတာ်အားတစ်ဖန်

ြပန်၍ေကာင်းစားေစမည်။ ငါသည်သတိ့ ၏အေပ ၌က ဏာထားမည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၄ ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ ှ င့် တပ်မ ေတာ်သည်လက်ေအာက်ခံ ိင်ငံ ှ ိ သမ  ှ င့်

လမျိုးအေပါင်းတိ့၏စစ်တပ်များအက အညီြဖင့် ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်တကွအနီး

အနား ှ ိ  မိ ့ ွာများကိတိက်ခိက်လျက်ေန စဥ် ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မ၏။‐ ၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားသင်သည်ယဒ

ဘရင်ေဇဒကိထံသိ့သွား၍သ့အားဗျာ ဒိတ်ေတာ်ြပန် ကားရမည်မှာ``ငါထာဝရ

ဘရားသည်ဤ မိ ့ကိဗာဗလန်ဘရင်အား ေပးအပ်မည်။ သသည်ဤ မိ ့ကိမီး ိ ့လိမ့်မည်။‐ ၃

သင်သည်သ၏ေဘးမှလွတ်ေြမာက်ရလိမ့် မည်မဟတ်။ အဖမ်းခံရကာသ၏လက်တွင်း

သိ့သက်ဆင်းရလိမ့်မည်။ သင်သည်သ ှ င့် မျက် ှ ာချင်းဆိင်ေတွ့ဆံေြပာဆိ ပီးလ င်

ဗာဗလန် မိ ့သိ့လိက်ပါသွားရလိမ့်မည်။‐ ၄ အိ ေဇဒကိမင်း၊ သင့်ကိရည်မှတ်၍ ငါမိန့်

မှာသည့်စကားကိနားေထာင်ေလာ့။ သင် သည်စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးရလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၅

ေအးချမ်းစွာေသရလိမ့်မည်။ လတိ့သည် သင်၏ဘိးေဘးများအတွက် နံ့သာေပါင်း

ကိမီး ိ ့ခ့ဲ ကသည့်နည်းတ သင်၏အတွက် လည်းနံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ ကလိမ့်မည်။ သ

တိ့သည်`ငါတိ့ဘရင်ကွယ်လွန် ပီ' ဟဆိ၍ သင်၏အတွက်ငိေ ကးြမည်တမ်း ကလိမ့်

မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟ သည့်စကားြဖစ်၏'' ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ထိေနာက်ဗာဗလန်ဘရင်၏တပ်မေတာ် သည် ေယ  ှ လင် မိ ့ကိတိက်ခိက်လျက်ေန

စဥ်ပေရာဖက်ေယရမိသည် ထိအေကာင်း အရာအလံးစံကိေဇဒကိအားဆင့်ဆိ ြပန် ကား၏။

ဗာဗလန်တပ်မေတာ်သည် ယဒြပည် ှ ိ ခံတပ် မိ ့များအနက် ကျန် ှ ိ ေသးသည့် မိ ့များြဖစ်ေသာလာခိ ှ

မိ ့ ှ င့်အေဇကာ မိ ့တိ့ကိလည်းတိက် ခိက်လျက်ေနသတည်း။ ၈ ေဇဒကိမင်း ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သား

တိ့သည် ယဒအမျိုးသားအချင်းချင်းကန် ေစစားမမ ှ ိ ေစရန် ေဟ ဗဲကန်ေယာကျာ်း ကန်မိန်းမတိ့အား

လွတ်လပ်ခွင့်ေပးရန် သေဘာတညီ ကေလသည်။ ၁၀ ြပည်သများ ှ င့်ြပည်သ့ေခါင်းေဆာင်အေပါင်း

တိ့သည် မိမိတိ့ေကျးကန်များအားလွတ်လပ် ခွင့်ေပး ပီးလ င် ေနာင်အဘယ်အခါ၌မ ြပန်

၍ကန်ေစစားမမ ပပါဟသေဘာတညီ က၏။ သတိ့သည်မိမိတိ့ေကျးကန်များ

ကိလွတ်လပ်ခွင့်ေပး က၏။‐ ၁၁ သိ့ေသာ်လည်းယင်းသိ့လွတ်လပ်ခွင့်ေပး ပီး သည်ေနာက်

စိတ်သေဘာေြပာင်းလဲ၍ထိသ တိ့အားြပန်လည်ေခ ယကာ အတင်း အ ကပ်ကန်ခံေစ ကြပန်၏။ ၁၂

ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်၊‐ ၁၃

ငါ့အားြပည်သတိ့အားဆင့်ဆိေစသည် မှာ``ငါသည်သင်၏ဘိးေဘးများအား

အီဂျစ်ြပည်မှကယ်ဆယ်ကာ ကန်ဘဝ မှလွတ်ေြမာက်ေစခ့ဲစဥ်အခါကသတိ့ ှ င့်ပဋိညာဥ် ပခ့ဲ၏။‐ ၁၄

သတိ့သည်မိမိဝယ်ယထားသည့်ေဟ ဗဲ ကန်မှန်သမ ကိေြခာက် ှ စ်မ ေစစား ပီး ေနာက်

ခနစ် ှ စ်ေြမာက်တွင်လွတ်လပ်ခွင့်ေပးရ ကမည်ြဖစ်ေ ကာင်း သတိ့အားငါမှာ ကား

ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်သင်၏ဘိးေဘးတိ့သည် ငါ့အားပမာဏမ ပ က။ ငါေြပာဆိ

သည့်စကားကိလည်းနားမေထာင် က။‐ ၁၅ လွန်ခ့ဲသည့်ရက်အနည်းငယ်ကသင်တိ့သည်

စိတ်သေဘာေြပာင်းလဲ၍ ငါ ှ စ်သက်သည့် အမကိ ပခ့ဲ က၏။ သင်တိ့အားလံးပင်

မိမိတိ့ေဟ ဗဲအမျိုးသားအချင်းချင်း တိ့အား လွတ်လပ်ခွင့်ေပးရန်သေဘာတညီ

ချက်ြဖင့် ငါ့နာမြဖင့်တည်ေဆာက်ထား ေသာဗိမာန်ေတာ်အတွင်းငါ၏ေ ှ ့ေမှာက်

၌ပဋိညာဥ် ပခ့ဲ က၏။‐ ၁၆ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်စိတ်သေဘာထား

ေြပာင်းလဲ ကြပန်၍ငါ့အားအသေရဖျက် က၏။ သင်တိ့အားလံးပင်မိမိတိ့လွတ်လပ်

ခွင့်ေပးခ့ဲ ကသည့်ေကျးကန်များကိ ြပန် လည်ေခ ယကာအတင်းအ ကပ်ကန်ခံ ေစ ကြပန်၏။‐

၁၇ သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့သည်ငါ၏စကားကိ နားမေထာင်၊ မိမိတိ့ေဟ ဗဲအမျိုးသား

အချင်းချင်းတိ့အားလည်း လွတ်လပ်ခွင့် မေပးခ့ဲ ကဟငါထာဝရဘရား မက် ဆိ၏။

ထိ့ေကာင့်သင်တိ့အားစစ်ေဘး၊ အနာ ေရာဂါေဘး ှ င့်ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး

တိ့ြဖင့် လွတ်လပ်စွာေသရြခင်းတည်းဟ ေသာလွတ်လပ်ခွင့်ကိငါေပးမည်။ ငါသည်

သင်တိ့အား ပသည့်အမေကာင့် ကမာေပ ှ ိ လမျိုးတကာတိ့သည်ထိတ်လန့်တန် လပ် ကလိမ့်မည်။‐

၁၈ ယဒြပည် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့မှေခါင်းေဆာင် များသည် နန်းတွင်းအရာ ှ ိ များ၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်များ၊

ြပည်သများ ှ င့်အတမိမိတိ့ ှ စ်ြခမ်းခဲွထားသည့် ွားလား၏စပ် ကား တွင်ေလာက်သွားကာ

ငါ ှ င့်ပဋိညာဥ် ပခ့ဲ က၏။ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ငါ၏ေ ှ ့ေမှာက် တွင် မိမိတိ့ ပခ့ဲသည့်ပဋိညာဥ်ကိချိုး

ေဖာက် က၏။ ထိ့ေကာင့် ွားလားကိသ တိ့ ပသက့ဲသိ့သတိ့အားငါ ပမည်။‐

၂၀ ငါသည်သတိ့ကိရန်သများ၏လက်သိ့ ေပးအပ်မည်။ သတိ့အားသတ်ြဖတ်လိသ

များ၏လက်သိ့ေပးအပ်မည်။ သတိ့၏ အေလာင်းများသည်ငှက်များေတာသားရဲ

များ၏အစာြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၂၁ ယဒဘရင်ေဇဒကိ ှ င့်မးမတ်များအား သ
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တိ့ကိသတ်ြဖတ်လိသည့်ရန်သများ၏လက် သိ့ငါေပးအပ်မည်။ ငါသည်သတိ့အားယခ

အတိက်အခိက်ရပ်စဲလိက်သည့် ဗာဗလန် ဘရင်၏တပ်မေတာ်လက်သိ့ေပးအပ်မည်။‐ ၂၂

ထိတပ်မေတာ်ကိငါအမိန့်ေပးသြဖင့် သ တိ့သည်ြပန်လာ၍ဤ မိ ့ကိတိက်ခိက်သိမ်း ယ ပီးလ င်

မီး ိ ့လိက် ကလိမ့်မည်။ ငါသည် ယဒ မိ ့တိ့ကိလသကင်းမ့ဲရာသဲက ာရ က့ဲသိ့ြဖစ်ေစမည်။

ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၃၅ ယဒဘရင်ေယာ ှ ိ ၏သား ေယာယကိမ်မင်း လက်ထက်၌ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား၊‐

၂ ``သင်သည်ေရခပ်သားချင်းစအေပါင်းတိ့ ထံသိ့သွား၍စကားစြမည်ေြပာ ပီးလ င်

သတိ့အားဗိမာန်ေတာ်အခန်းတစ်ခသိ့ ေခ ေဆာင်ကာစပျစ်ရည်ကိတိက်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်(အြခားေယရမိ၏သား၊ ဟာဗဇိညာ၏ေြမး) ယာဇညာ ှ င့်သ၏ ညီအစ်ကိများ၊

သားများြဖစ် ကေသာ ေရခပ်သားချင်းစအေပါင်းတိ့ကိ၊‐ ၄ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဖိတ် ကား ပီးလ င်ပေရာဖက်

ဟာနန်၏တပည့်များေနထိင်ရာအခန်းသိ့ ေခ သွား၏။ ဟာနန်ကားဣဂဒါလိ၏သား

ြဖစ်သတည်း။ ထိအခန်းသည်အရာ ှ ိ များ ၏အခန်းအနီးဗိမာန်ေတာ်အရာ ှ ိ  ကီး

တစ်ဦးြဖစ်ေသာ ှ လံ ု၏သားမာေသယ၏ အခန်းအထက်၌ ှ ိ ေလသည်။‐ ၅

ထိေနာက်ငါသည်စပျစ်ရည်အြပည့် ှ ိ သည့် ခွက်ဖလားများ ှ င့် အိးများကိေရခပ်အ

ွယ်ဝင်တိ့၏ေ ှ ့တွင်ချထား၍သတိ့ အား``စပျစ်ရည်အနည်းငယ်ေသာက် ကပါ'' ဟေြပာ၏။‐

၆ သိ့ရာတွင်ထိသတိ့က``ေရခပ်၏သား၊ အက ်ပ်တိ့၏ဘိးေဘးြဖစ်သေယာနဒပ်

ကအက ်ပ်တိ့သည်သားစဥ်ေြမးဆက် အ ဘယ်အခါ၌မ စပျစ်ရည်ကိမေသာက်

ရန်ပညတ်ခ့ဲသည်ြဖစ်၍အက ်ပ်တိ့ သည်စပျစ်ရည်မေသာက် ကပါ။‐ ၇

သသည်အက ်ပ်တိ့အားအိမ်များကိမ ေဆာက် ကရန် ှ င့် လယ်များကိမလပ် က

ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စပျစ်ဥယျာဥ်များ ကိမစိက်မပျိုး၊ မဝယ်မယ ကရန်ေသာ်

လည်းေကာင်းမှာ ကားထားပါေသး၏။ အ က ်ပ်တိ့သည်သစိမ်းတစ်ရံဆံအြဖစ် ှ င့် ေနထိင်ရာြပည်တွင်

ဆက်လက်ေနထိင် ိင် ကမည့်အေကာင်းတဲ ှ င်များတွင်သာ ေန ကရန်ကိလည်းမိန့်မှာခ့ဲပါ၏။‐ ၈

အက ်ပ်တိ့သည်မိမိတိ့ဘိးေဘးေရခပ် ၏သားေယာနဒပ်၏ န် ကားချက်များကိ

လိက်နာကျင့်သံးခ့ဲ ကပါ ပီ။ အက ်ပ်တိ့ ကိယ်တိင် ှ င့်အက ်ပ်တိ့၏ဇနီး၊ သားသမီး

များသည်စပျစ်ရည်ကိအဘယ်အခါမ မေသာက် ကပါ။‐ ၉အက ်ပ်တိ့သည်မိမိတိ့ေနထိင်ရန်အိမ်များ

ကိမေဆာက်မလပ် ကပါ။ စပျစ်ဥယျာဥ်များ၊ လယ်ယာများသိ့မဟတ်ဂျံ ုစပါးများကိ လည်းမပိင် ကပါ။‐

၁၀ အက ်ပ်တိ့သည်တဲ ှ င်များတွင်ေနထိင် ကပါသည်။ မိမိတိ့ဘိးေဘးေယာနဒပ် ၏ပညတ်ကိ

အ ကင်းမ့ဲလိက်နာခ့ဲ ကပါ ပီ။‐ ၁၁ သိ့ရာတွင်ဤ မိ ့သည်ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်

ေနဇာချင်းနင်းဝင်ေရာက်လာေသာအခါ၌ ဗာဗလန် ှ င့် ရိတပ်များကင်းေဝးေစရန်

အက ်ပ်တိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့လာ ေရာက်ရန်စိတ်ပိင်းြဖတ်ခ့ဲ ကပါ၏။ ထိ့ေ ကာင့်

ယခအခါေယ  ှ လင် မိ ့တွင် အက ်ပ်တိ့ ေနထိင်လျက် ှ ိ ြခင်းြဖစ်ပါသည်'' ဟြပန် ေြပာ က၏။ ၁၂

ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ငါ့အားယဒြပည်သားများ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားများထံသိ့ေစလတ်၍သတိ့

အား``သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ငါ၏ န် ကားချက်များကိမလိက်နာ ကပါ

သနည်းဟ ငါထာဝရဘရားေမး၏။‐ ၁၄ ေယာနဒပ်၏သားေြမးတိ့သည်စပျစ်ရည်

မေသာက်ရန်ေယာနဒပ်ေပးအပ်ခ့ဲသည့်ပညတ် ကိေစာင့်ထိန်းခ့ဲ ကေလ ပီ။ သတိ့သည်မိမိ

တိ့ဘိးေဘး၏အမိန့်ကိနာခံ ကသည်ြဖစ် ၍ ယေန့တိင်ေအာင်အဘယ်သမ စပျစ်ရည်

ကိမေသာက် က။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည် ငါအဖန်ဖန်အထပ်ထပ်သင်တိ့အားေြပာ

ဆိခ့ဲေသာ်လည်းငါ၏စကားကိနားမ ေထာင်။‐ ၁၅ ငါသည်မိမိ၏အေစခံပေရာဖက်များကိ

သင်တိ့ထံသိ့အဖန်ဖန်အထပ်ထပ်ေစလတ် ခ့ဲ၏။ သတိ့ကလည်းသင်တိ့အားမိမိတိ့

အကျင့်ဆိးများကိစွန့်ပစ်၍ ေြဖာင့်မှန်ရာ ကိ ပကျင့် ကရန်ေြပာ ကားခ့ဲ က၏။ သင်

တိ့သည်မိမိတိ့ ှ င့်ဘိးေဘးတိ့အားငါေပး အပ်ခ့ဲသည့်ြပည်ေတာ်တွင် ဆက်လက်ေနထိင်

ိင် ကမည့်အေကာင်းအြခားဘရားများ ကိ ှ ိ မခိးဝတ်မ ပ ကရန်သင်တိ့အား သတိေပးခ့ဲ က၏။

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည် ငါ၏စကားကိနားမေထာင် က။ ငါ့အား လည်းပမာဏမ ပ က။‐ ၁၆

ေယာနဒပ်၏သားေြမးများသည်မိမိတိ့ ဘိးေဘး၏အမိန့်ကိနားေထာင် က၏။ သင်

တိ့မကားငါ၏အမိန့်ကိနားမေထာင် က။‐ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

ဘရားသခင်အန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရ ဘရားသည် မိမိကတိထားခ့ဲသည့်ေဘး

အ ရာယ်ဆိးကိယဒြပည်သများ ှ င့်ေယ ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားများအေပ သိ့သက်

ေရာက်ေစမည်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်သင် တိ့သည်ငါေြပာေသာအခါနားမေထာင်၊ ငါ

ေခ ေသာအခါ၌မထး ကေသာေကာင့် ြဖစ်၏ဟမိန့်ေတာ်မေကာင်းေြပာ ကား ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၈ ထိေနာက်ငါသည်ေရခပ်သားချင်းစအား ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``သင်တိ့ သည်မိမိတိ့ဘိးေဘးေယာနဒပ်ေပးအပ်

သည့်ပညတ်ကိေစာင့်ထိန်း ကေလ ပီ။ သ၏ န် ကားချက်များကိလိက်နာကျင့်သံးကာ

သမိန့်မှာသမ ေသာအမတိ့ကိ ပ က ေလ ပီ။‐ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍ေရခပ်၏သားေယာနဒပ်သည်ငါ

၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်မည့်သားေြမးများ အစဥ်မြပတ်ထွန်းကားရလိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် အန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရားကတိ ပ၏''

ဟမိန့်ေတာ်မေကာင်းြပန် ကား ေြပာဆိေလသည်။

၃၆
ေယာ ှ ိ ၏သားယဒဘရင်ေယာယကိမ်နန်းစံ စတတ ှ စ်၌ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား၊‐ ၂

``သင်သည်စာလိပ်တစ်ခကိယ၍ဣသေရလ ြပည်၊ ယဒြပည် ှ င့် ိင်ငံတကာတိ့ကိရည်မှတ်

၍ ငါမိန့်မှာေတာ်မခ့ဲသမ ေသာစကားတိ့ ကိေရးမှတ်ေလာ့။ ေယာ ှ ိ မင်းလက်ထက်၌ငါ

၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိစတင်ခံယရချိန်မှ အစ ပ၍ ယေန့တိင်ေအာင်သင့်အားငါမိန့်

ကားခ့ဲသမ ေသာစကားတိ့ကိေရးမှတ် ေလာ့။‐ ၃ ယဒြပည်သားများသည်မိမိတိ့အတွက်

ငါ ရည်မှန်းထားသည့်ေဘးအ ရာယ်ဆိး၏အ ေကာင်းကိ ကားသိရပါမ မိမိတိ့၏အကျင့်

ဆိးများကိစွန့်ပစ်ေကာင်းစွန့်ပစ် ကလိမ့်မည်။ ထိအခါငါသည်သတိ့ ပကျင့်သည့်မ

ေကာင်းမဒစ ိက်များအတွက်အြပစ် ေြဖလတ်ေတာ်မမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ေနရိ၏သားဗာ တ်ကိ ေခ  ပီးလ င် မိမိအားထာဝရဘရားမိန့်

ကားခ့ဲသမ ေသာစကားတိ့ကိေရးမှတ် ရန် တ်တိက်ချေပးေလသည်။ ဗာ တ်သည်

လည်းစာလိပ်တစ်ခတွင်ေရးမှတ်၍ထား၏။‐ ၅ ထိေနာက်ငါသည်ဗာ တ်အား``ငါသည်ဗိမာန်

ေတာ်သိ့ဝင်ခွင့်မရပါ။‐ ၆ သိ့ရာတွင်ေနာက်တစ် ကိမ်လတိ့အစာေ ှ ာင် ကေသာအခါ၌

ငါသည်သင့်အားဗိမာန် ေတာ်သိ့သွားေစလိသည်။ ငါ့အားထာဝရ ဘရားမိန့် ကားသြဖင့်သင့်အားငါ တ်

တိက်ချေပးခ့ဲသမ ေသာစကားများကိ လတိ့ ကားသိ ကေစရန်သင်သည်ထိစာ

လိပ်ကိကျယ်စွာဖတ်ြပရမည်။ မိမိတိ့ မိ ့ ွာများမှေရာက် ှ ိ လာ ကေသာယဒြပည်

သားအပါအဝင် ှ ိ  ှ ိ သမ ေသာလတိ့ ကားသိ ကေစရန်သင်သည်ဤစာလိပ် ကိဖတ်ြပေလာ့။‐

၇ ထာဝရဘရားသည်ဤလတိ့အားထိတ် လန့်တန်လပ်ဖွယ်ေကာင်းသည့်အမျက်ေတာ်

ြဖင့် ခိမ်းေြခာက်ေတာ်မ ပီြဖစ်၍ လတိ့သည် မိမိတိ့အကျင့်ဆိးများကိစွန့်ပစ်ကာ

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ဆေတာင်း ပတနာ ပေကာင်း ပ ကေပလိမ့်မည်''

ဟ န် ကားေြပာဆိ၏။‐ ၈ ထိ့ေကာင့်ဗာ တ်သည်မိမိအားငါမှာ ကား

ထားသည့်အတိင်း တိကျစွာထာဝရဘရား ၏ဗျာဒိတ်စကားေတာ်တိ့ကိဗိမာန်ေတာ်

ထဲ၌ဖတ်ြပေလ၏။ ၉ ေယာ ှ ိ ၏သားယဒဘရင်ေယာယကိမ်နန်း စံပဥမ ှ စ်၊

နဝမလ၌ဣသေရလြပည်သား တိ့သည်ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်တွင် မျက် ှ ာ

ပွင့်လန်းအ့ံေသာငှာအစာေ ှ ာင်ချိန်ကိေ က ညာ ကသြဖင့် ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သား

အေပါင်းတိ့သည်လည်းေကာင်း၊ ယဒ မိ ့ အသီးသီးမှလာေရာက် ကသလအေပါင်း

တိ့သည်လည်းေကာင်းအစာေ ှ ာင် ကကန်၏။‐ ၁၀ ထိအခါဗာ တ်သည်စာလိပ်ပါငါ တ်

တိက်ချေပးသမ ေသာစကားတိ့ကိ ဗိမာန် ေတာ်တွင်း ှ ိ လတိ့ ကား ိင်ေလာက်ေသာအရပ်

မှဖတ်ြပေလသည်။ သသည်ေဂမရိ၏သား ဘရင်၏အတိင်ပင်ခံအမတ် ှ ာဖန်၏အခန်း

မှေန၍ထိစာလိပ်ကိဖတ်သတည်း။ ထိအခန်း သည်ဗိမာန်ေတာ်အဝင်ဝတံခါးသစ်အနီး

အထက်တံတိင်းအတွင်း၌တည် ှ ိ ေလသည်။ ၁၁ ေဂမရိ၏သား ှ ာဖန်၏ေြမး၊

မိကာယသည် ထိစာလိပ်တွင်ပါ ှ ိ သည့်ထာဝရဘရား ၏စကားေတာ်တိ့ကိ ကားလ င်၊‐

၁၂ နန်းေတာ်အတွင်းမးမတ်များစည်းေဝးလျက် ှ ိ ရာဘရင့်အတိင်ပင်ခံအမတ်၏အခန်းသိ့

သွားေလသည်။ ထိအရပ်တွင်ဘရင့်အတိင်ပင်ခံ အမတ်ဧလိ ှ မာ၊ ေ ှ မာယ၏သားေဒလာသ၊

အာခေဗာ်၏သားဧလနာသန်၊ ှ ာဖန်၏သား ေဂမရိ၊ ဟာနနိ၏သားေဇဒကိ ှ င့်အြခား

မးမတ်အေပါင်းတိ့ ှ ိ  က၏။‐ ၁၃ မိကာယသည်လတိ့အားဗာ တ်ဖတ်ြပသည့်

စကားများအနက်မိမိ ကားသိခ့ဲရသမ ကိထိသတိ့အားေြပာြပေလသည်။‐ ၁၄

ထိအခါမးမတ်တိ့သည်က ှ ိ ၏ြမစ်၊ ေ ှ လမိ ၏ေြမး၊ နာသနိ၏သားေယဟဒိကိဗာ တ် ထံသိ့ေစလတ်၍

ဗာ တ်အားမိမိလတိ့ဖတ်ြပ သည့်စာလိပ် ှ င့်အတလာေရာက်ရန်မှာ ကား လိက် က၏။

ဗာ တ်သည်လည်းထိသတိ့ထံ သိ့လာေလသည်။‐ ၁၅ ထိသတိ့သည်ဗာ တ်ကိထိင်ရန်ေြပာ ကား

ပီးလ င်``ဤစာလိပ်ကိငါ့တိ့အားဖတ်ြပ ပါေလာ့'' ဟဆိသြဖင့်ဗာ တ်သည်ဖတ်၍ ြပ၏။‐

၁၆ ဖတ်၍ ပီးဆံးသွားေသာအခါမးမတ်တိ့သည် ထိတ်လန့်သည့်အမအရာြဖင့်အချင်းချင်း

ကည့်ကာ``ဤအမကိမင်း ကီးအားငါတိ့ သံေတာ်ဦးတင်ရပါမည်'' ဟဗာ တ်အား

ေြပာ ကာ ပီးလ င်၊‐ ၁၇ ``သင်သည်အဘယ်သိ့လ င်ဤစကားအလံး စံကိရ ှ ိ ေရးမှတ်ခ့ဲပါသနည်း။

ယင်းတိ့ ကိသင့်အားေယရမိ တ်တိက်ချေပးပါ သေလာ'' ဟေမးြမန်း က၏။

၁၈ ဗာ တ်သည်လည်း၊``ဤစကားအလံးစံကိ ေယရမိက တ်တိက်ချေပး၍
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အက ်ပ်က မင် ှ င့်စာလိပ်ေပ တွင်ေရးချပါသည်'' ဟ ြပန်လည်ေြဖ ကား၏။ ၁၉

ထိအခါမးမတ်များက``သင် ှ င့်ေယရမိ သည်ထွက်ေြပးပန်းေ ှ ာင်ေနရ ကေပမည်။

သင်တိ့ ှ ိ ရာကိအဘယ်သမ မသိေစ ှ င့်'' ဟဗာ တ်အားေြပာ ကား က၏။ ၂၀

မးမတ်တိ့သည်စာလိပ်ကိဘရင့်အတိင် ပင်ခံအမတ်ဧလိ ှ မာ၏အခန်းတွင်ထား ခ့ဲ၍

နန်းေတာ်သိ့သွားေရာက်ကာမင်း ကီး အားြဖစ်ပျက်သမ အေကာင်းစံကိသံ ေတာ်ဦးတင် က၏။‐

၂၁ ထိအခါမင်း ကီးသည်ေယဟဒိအားေစ လတ်၍စာလိပ်ကိအယခိင်းေလသည်။

ေယဟ ဒိသည်လည်းဧလိ ှ မာ၏အခန်းမှထိစာ လိပ်ကိယ ပီးလ င် မင်း ကီး ှ င့်တကွမင်း

ကီး၏ပတ်လည်တွင်ရပ်လျက်ေနသည့် မးမတ်များ၏ေ ှ ့တွင်ဖတ်ြပ၏။‐ ၂၂

ထိကာလသည်ေဆာင်းအခါြဖစ်၍မင်း ကီးသည် မိမိ၏ေဆာင်းရာသီစံနန်း

အတွင်းမီးအိးကင်းေ ှ ့တွင်ထိင်လျက်ေန၏။‐ ၂၃ ေယဟဒိဖတ်၍သံးေလးပိဒ်မ  ပီးသည်

ှ င့်တစ် ပိင်နက်မင်း ကီးသည် ထိအပိဒ်တိ့ ကိ ား ှ င့်လီှးြဖတ်၍မီးထဲသိ့ပစ်ထည့်

လိက်၏။ သသည်ဤနည်းအတိင်းပင်စာ လိပ်တစ်ခလံးမီးေလာင်က မ်း၍သွား

သည့်တိင်ေအာင် ပေလသည်။‐ ၂၄ သိ့ရာတွင်စာလိပ်ပါစကားအလံးစံကိ ကားရသမင်း ကီး ှ င့်တကွ

အဘယ်မး မတ်မ ေ ကာက်လန့်မမြဖစ် က။ ေနာင်တ ရသည့်လကဏာကိလည်းမြပ က။‐

၂၅ ဧလနာသန်၊ ေဒလာယ ှ င့်ေဂမရိတိ့ သည်မင်း ကီးအား ထိစာလိပ်ကိမီးမ ိ ့

ရန်ေလ ာက်ထားေတာင်းပန် ကေသာ်လည်း မင်း ကီးသည်သတိ့၏ပန် ကားချက်ကိ နားမေထာင်ေချ။‐

၂၆ ထိေနာက်သသည်အာဇေရလ၏သား၊ စရာယ၊ အာဗေဒလ၏သားေ ှ လမိတိ့ ှ င့်အတ

သားေတာ်ေယရေမလအား ငါ ှ င့်ငါ၏စာ ေရးဗာ တ်ကိဖမ်းဆီးရန်အမိန့်ေပးေလ

သည်။ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်ငါ တိ့ ှ စ်ေယာက်အားဝှက်ထားေတာ်မ၏။ ၂၇

ဗာ တ်အားငါ တ်တိက်ချေပးသည့်စာလိပ် ကိမင်း ကီးမီး ိ ့လိက် ပီးေနာက်ထာဝရ ဘရားသည်ငါ့အား၊‐

၂၈ ``သင်သည်အြခားစာလိပ်တစ်ခကိယ၍ ေယာယကိမ်မင်းမီး ိ ့လိက်သည့်စာလိပ်တွင်

ပါ ှ ိ သမ ေသာစကားတိ့ကိေရးမှတ်၍ ထားေလာ့။‐ ၂၉ ေယာယကိမ်မင်းအားလည်းထာဝရဘရား

က``သင်သည်စာလိပ်ကိမီး ိ ့ပစ် ပီးလ င် ေယရမိအားဗာဗလန်ဘရင်သည်ဤြပည်

သိ့လာေရာက်၍လများ၊ တိရစာန်များကိသတ် သင်ဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည်ဟအဘယ်ေကာင့်

ေဟာေြပာရပါသနည်းဟေမးြမန်းခ့ဲေပ သည်။‐ ၃၀ သိ့ြဖစ်၍သင်၏သားေြမးများသည်အဘယ်

အခါ၌မ ဒါဝိဒ်မင်း၏ရာဇပလင်၌ မင်းအြဖစ်ကိရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်မဟတ်ဟ ငါထာဝရဘရား မက်ဆိ၏။

သင်၏အေလာင်း ကိလည်းေန့အခါေနပ၍ညဥ့်အခါ ဆီး ှ င်းထိရာအရပ်တွင်ပစ်ထတ်ထား က

လိမ့်မည်။‐ ၃၁သင်တိ့ကးလွန်ခ့ဲ ကသည့်အြပစ်များ အတွက် ငါသည်သင် ှ င့်သင်၏သားေြမးတိ့

အားသင့်မးမတ်များ ှ င့်အတအြပစ်ဒဏ် ခတ်မည်။ သင် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့ သားများ၊

ယဒြပည်သားများသည်ငါ သတိေပးခ့ဲသည်ကိပမာဏမ ပ က။ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်မိမိ ခိမ်းေြခာက်ခ့ဲသည့်

ေဘးအ ရာယ်ဆိးကိ သင်တိ့အေပ သိ့ သက်ေရာက်ေစမည်ဟမိန့်ေတာ်မေ ကာင်း

ြပန် ကားေြပာဆိေလာ့'' ဟမိန့်မှာ ေတာ်မ၏။ ၃၂ ထိအခါေယရမိသည်အြခားစာလိပ်တစ်

ခကိယ၍မိမိ၏စာေရးဗာ တ်အားေပး၏။ ဗာ တ်သည်ေယာယကိမ်မင်းမီး ိ ့လိက်သည့်

စာလိပ်တွင်ပါ ှ ိ သမ ေသာစကားတိ့ကိ ငါ တ်တိက်ချေပးသည့်အတိင်းေရးချေလ သည်။

ငါ တ်တိက်ချေပးသည့်အလားတ စကားများကိထပ်ေလာင်းြဖည့်စွက်၍ ေပးေလသည်။

၃၇ ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည်ေယာယ ကိမ်သားေယေခါနိမင်းအစား

ေယာ ှ ိ ၏သား ေဇဒကိအားယဒဘရင်အြဖစ်ခန့်ထား ေသာ်လည်း၊‐ ၂

ေဇဒကိ ှ င့်သ၏မးမတ်များ ှ င့်ြပည်သ များသည် ငါ့အားထာဝရဘရားေပးေတာ်

မေသာဗျာဒိတ်ေတာ်ကိမလိက်နာ က။ ၃ ေဇဒကိမင်းသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များြဖစ် ေသာ

ေ ှ လမိ၏သားေယကလ ှ င့် မာေသယ ၏သားေဇဖနိတိ့ကိငါ့ထံသိ့ေစလတ်ေတာ်

မသြဖင့် သတိ့သည်ငါ့အား``ငါတိ့ ိင်ငံအဖိ့ ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံ

သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပပါ'' ဟေြပာ ကား က၏။‐ ၄ ထိအခါငါသည်ေထာင်ထဲသိ့မေရာက်ေသး

ေပ။ ငါသည်လတိ့ ှ င့်လွတ်လပ်စွာသွားလာ ေပါင်းသင်းလျက်ေန ိင်ေသး၏။‐ ၅

ဤအေတာအတွင်း၌ဖာေရာဘရင်၏တပ် မေတာ်သည်အီဂျစ်ြပည်မှချီတက်၍လာ၏။

ယင်းသိ့ချီတက်လာေကာင်းကိ ကားသိ ကေသာအခါ ေယ  ှ လင် မိ ့ကိတိက်ခိက်

လျက်ေနသည့်ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့သည် ဆတ်ခွာသွား ကေလသည်။ ၆

ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကငါ့အား``ငါ့

ထံသိ့ေစလတ်ေလာက်ထားေစသယဒ ဘရင်အား၊‐ ၇ `သင့်ကိအကအညီေပးရန်ယခချီတက်

လာေသာဖာေရာဘရင်၏တပ်မေတာ်သည် မိမိတိ့ေနရင်းအီဂျစ်ြပည်သိ့ြပန်သွား လိမ့်မည်။‐ ၈

ထိအခါဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့သည်ြပန် လာ ပီးလ င် ဤ မိ ့ကိတိက်ခိက်သိမ်းယကာ

မီး ိ ့လိက် ကလိမ့်မည်။‐ ၉ ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့သည်မချြပန်လာ ကလိမ့်မည်။

သိ့ြဖစ်၍သတိ့ြပန်လာ ကေတာ့ မည်မဟတ်ဟသင်တိ့အထင်မမှား ကေစ

ရန်သင်တိ့အားငါထာဝရဘရားသတိ ေပး၏။‐ ၁၀ အကယ်၍သင်တိ့သည်မိမိတိ့အားတိက်ခိက်

လျက် ှ ိ သည့်ဗာဗလန်တပ်မေတာ်တစ်ခလံး ကိ ှ ိမ်နင်း ိင်၍ ဒဏ်ရာရသများသာလ င်

မိမိတိ့တဲ ှ င်များတွင်ကျန် ှ ိ ေတာ့သည်ဟ ဆိေစကာမ ထိသတိ့သည်ထ၍ဤ မိ ့ကိ မီး ိ ့ပစ် ကလိမ့်မည်'

ဟေြပာ ကားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဖာေရာဘရင်၏တပ်မေတာ်သည်နီးကပ်၍လာသြဖင့်

ဗာဗလန်တပ်မေတာ်သည်ဆတ် ခွာသွားေတာ့၏။‐ ၁၂ ထိအခါငါေယရမိသည်မိမိအိမ်ေထာင်စ

ှ င့်ဆိင်ေသာအေမွခံပစည်းကိသိမ်းယရန် ေယ  ှ လင် မိ ့မှဗယာမိန်နယ်ေြမသိ့

စတင်ထွက်ခွာသွားေလသည်။‐ ၁၃ သိ့ရာတွင်ဗယာမိန်တံခါးသိ့ ေရာက် ှ ိ ေသာ

အခါဟာနနိ၏ေြမး၊ ေ ှ လမိ၏သား ဣရိယဟဆိသကင်းမးက``သင်သည်

ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့၏ဘက်သိ့ထွက် ေြပးသြဖစ်ပါသည်တကား'' ဟဆိ၏။ ၁၄

ငါက``သင်ေြပာသက့ဲသိ့မဟတ်။ ငါမထွက် ေြပးပါ'' ဟြပန်ေြပာေသာ်လည်းဣရိယ

သည်ငါ၏စကားကိနားမေထာင်ဘဲ ငါ့ ကိဖမ်းဆီး ပီးလ င်မးမတ်များထံသိ့ ေခ ေဆာင်သွားေလသည်။‐

၁၅ ထိသတိ့သည်ငါ့အားြပင်းစွာအမျက်ထွက် သြဖင့် ိက် ှ က် ပီးလ င် ဘရင်အတိင်ပင်ခံ

အရာ ှ ိ ေယာနသန်၏အိမ်တွင်အကျဥ်းချ ထား က၏။ (ထိအိမ်ကိေထာင်အြဖစ်သိ့

ေြပာင်းလဲ၍ထားသတည်း။‐) ၁၆ ငါသည်လည်းေြမေအာက်အချုပ်ခန်းသိ့ေရာက် ှ ိ ကာ

ကာလ ကာြမင့်စွာအကျဥ်းခံလျက် ေနရေလေတာ့၏။ ၁၇ ေဇဒကိမင်းသည် ငါ့အားနန်းေတာ်သိ့ေခ ယ

ပီးလ င် ``ထာဝရဘရား၏ထံေတာ်မှဗျာ ဒိတ်ေတာ်တစ်စံတစ်ရာရ ှ ိ ပါသေလာ''

ဟတိတ်တဆိတ်ေမးြမန်းေတာ်မ၏။ ငါက`` ှ ိ ပါသည်။ အ ှ င်သည်ဗာဗလန်ဘရင်

၏လက်တွင်းသိ့ေရာက် ှ ိ ရပါလိမ့်မည်'' ဟ ြပန်လည်ေလာက်ထား၏။‐ ၁၈

ထိေနာက်ငါက``အက ်ပ်သည်အ ှ င် ှ င့် အ ှ င့်မးမတ်များသိ့မဟတ်ဤြပည်သ

တိ့ကိအဘယ်သိ့ြပစ်မှားမိသြဖင့် အ ှ င် သည်အက ်ပ်အားအကျဥ်းချ၍ထား ေတာ်မပါသနည်း။‐ ၁၉

ဗာဗလန်ဘရင်သည်အ ှ င့်ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤြပည်ကိေသာ်လည်းေကာင်းတိက်ခိက်လိမ့်မည်

မဟတ်ဟ ေဟာေြပာခ့ဲ ကသည့်အ ှ င်၏ပေရာ ဖက်များကားအဘယ်မှာ ှ ိ ပါသနည်း။‐ ၂၀

အ ှ င်မင်း ကီး၊ အက ်ပ်၏စကားကိနား ေထာင်ေတာ်မ၍ အက ်ပ်ေလာက်ထားသည့်

အတိင်း ပေတာ်မရန်အက ်ပ်ပန် ကား ပါ၏။ အက ်ပ်အားအ ှ င်၏အတိင်ပင်ခံ

အမတ်ေယာနသန်၏အိမ်သိ့ြပန်လတ် ေတာ်မမပါ ှ င့်။ လတ်ေတာ်မမည်ဆိပါ

မအက ်ပ်သည်ထိအိမ်တွင်အမှန်ပင် ေသရပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်၏။ ၂၁

ထိ့ေကာင့်ေဇဒကိမင်းသည်ငါ့အားနန်း ေတာ်ဝင်းအတွင်း၌ချုပ်ေ ှ ာင်ထားရန်အမိန့် ေပးေတာ်မ၏။

ငါသည် မိ ့တွင်း၌မန့်များ ကန်သည်အထိမန့်ဖိများမှေန့စဥ်ေန့တိင်း မန့်တစ်လံးကိရ ှ ိ ေလသည်။

ဤသိ့လ င် ငါသည်နန်းေတာ်ဝင်းအတွင်း၌ေနရ သတည်း။

၃၈ မဿန်၏သားေ ှ ဖတိ၊ ပါ ရ၏သားေဂဒလိ၊ ေ ှ လမိ၏သားေယဟကလ၊

မာလခိ၏သား ပါ ရတိ့သည်ြပည်သတိ့အားငါေြပာဆိ

လျက်ေနေသာစကားများကိ ကား က၏။‐ ၂ ငါသည်လတိ့အားထာဝရဘရား၏အမိန့်

ေတာ်ကိေြပာ ကားသည်မှာ``ဤ မိ ့တွင်ဆက် လက်ေနထိင်သတိ့သည်စစ်ေဘး၊ ငတ်မွတ်ေခါင်း

ပါးြခင်းေဘး၊ အနာေရာဂါေဘးတိ့ ှ င့်ေသရ ကလိမ့်မည်။ ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့ထံသွား

၍လက်နက်ချသတိ့သည်ေသရ ကလိမ့်မည် မဟတ်။ သတိ့သည်ယတ်စွအဆံးအသက်

ေဘးမှချမ်းသာရာရလျက်ကျန် ှ ိ  ကလိမ့် မည်။‐ ၃ ငါသည်ဤ မိ ့ကိဗာဗလန်ဘရင်၏တပ်မ

ေတာ်သိ့ေပးအပ်မည်။ သသည်လည်းဤ မိ ့ ကိသိမ်းယလိမ့်မည်'' ဟ၍ြဖစ်သည်။‐ ၄

ထိအခါမးမတ်တိ့သည်မင်း ကီးအား``ဤ သကိသတ်သင်ပစ်မှြဖစ်ပါမည်။ သသည်

ဤစကားများကိေြပာဆိြခင်းအားြဖင့် မိ ့တွင်း ှ ိ စစ်သည်သရဲတိ့အားေလျာ့ ေစပါ၏။

မိ ့ထဲတွင်အြခားကျန် ှ ိ ေနေသး သအေပါင်းကိလည်းဤနည်းအတိင်းပင် ြဖစ်ေစပါ၏။

သသည်လတိ့၏ေကာင်းကျိုး ကိမ ှ ာ၊ ဆိးကျိုးကိသာလ င် ှ ာပါ၏'' ဟေလာက်ထား က၏။‐ ၅

သိ့ြဖစ်၍ေဇဒကိမင်းက``ေကာင်း ပီ။ သ့အား သင်တိ့ ပလိရာ ပ ကေပေလာ့။ သင်တိ့

အားငါမဆီးတား'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၆ ထိ့ေကာင့်မးမတ်တိ့သည်ငါ့ကိယေဆာင်ကာ

နန်းေတာ်ဝင်းအတွင်း၌ ှ ိ ေသာမင်းသား မာလခိ၏ေရတွင်းထဲသိ့ ကိးများြဖင့် ေလာချလိက် က၏။

ေရတွင်းထဲ၌ေရမ ှ ိ။ ံ ့ ွံ များသာလ င် ှ ိ သြဖင့်ငါသည် ံ ့ ွံ တွင်က ံ နစ်လျက်ေနေလ၏။‐ ၇

သိ့ရာတွင်နန်းေတာ်အမထမ်းဆဒန်အမျိုး သားမိန်းမစိးဧဗဒေမလက်သည် ဤသိ့ထိ

သတိ့ကေရတွင်းထဲသိ့ချလိက်ေ ကာင်းကိ ကားသိသွားေလသည်။ ထိအချိန်၌မင်း ကီး

သည်ဗယာမိန်တံခါးအနီးတွင်ညီလာခံ လျက်ေန၏။‐ ၈ သိ့ြဖစ်၍ဧဗဒေမလက်သည်နန်းေတာ်မှ

ထိအရပ်သိ့သွား ပီးလ င်မင်း ကီးအား၊‐ ၉ ``အ ှ င်မင်း ကီး၊ ဤသတိ့ ပခ့ဲ ကသည့်

အမများသည်မှားပါ၏။ သတိ့သည်ေယရမိ အားေရတွင်းထဲသိ့ချခ့ဲ ကပါ ပီ။ သသည်
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ဧကန်မချအစာငတ်၍ေသရပါလိမ့်မည်။ မိ ့တွင်း၌လည်းအစာေရစာမ ှ ိ ေတာ့ ပါ'' ဟေလာက်ေလ၏။‐

၁၀ ထိအခါမင်း ကီးသည်ဧဗဒေမလက်အား ထိအရပ်တွင် ှ ိ သည့်လသံးေယာက်ကိေခ

ယကာ ေယရမိမေသမီေရတွင်းထဲမှဆယ် ယေစေတာ်မ၏။‐ ၁၁

ထိ့ေကာင့်ဧဗဒေမလက်သည်လတိ့ေခ ကာ ထိနန်းေတာ်ပစည်းသိေလှာင်ခန်းသိ့ဝင် ပီး

လ င် ေဟာင်း ွမ်းေသာအဝတ်စတ်များကိယ ပီးလ င် ေရတွင်းထဲ၌ ှ ိ ေသာငါ့ထံသိ့

ကိးများ ှ င့်အတချ၍ေပးေလသည်။‐ ၁၂ ထိေနာက်ဧဗဒေမလက်သည်ငါ့အား``သင့်

အား ကိးများမပွန်းမ ှ  ိင်ေစရန် ဤ အဝတ်စတ်ကိသင်၏ချိုင်းေအာက်တွင်ခံ ၍ထားေလာ့''

ဟဆိ၏။ ငါသည်ဤအတိင်း ပ၏။‐ ၁၃ ထိေနာက်သတိ့သည်ငါ့အား ကိးများြဖင့်

ဆဲွ၍ေရတွင်းထဲမှကယ်ဆယ်လိက် က၏။ ထိေနာက်ငါသည်နန်းေတာ်ဝင်းအတွင်း၌ ေနရေလသည်။

၁၄ ေဇဒကိမင်းသည်ငါ့အားဗိမာန်ေတာ်တတိယ မခ်ေဆာင်ခန်းသိ့ေခ ယေစ ပီးလ င်``သင့်အား

ေမးခွန်းတစ်ခကိငါေမးမည်။ ငါ၏ထံမှမည် သည့်အရာကိမ ထိမ်ဝှက်၍မထား ှ င့်'' ဟ ဆိ၏။ ၁၅

ငါက``အကယ်၍အက ်ပ်သည်မှန်ရာကိ ေလာက်ထားပါမ အ ှ င်သည်အက ်ပ်အား

ကွပ်မျက်ပါလိမ့်မည်။ အက ်ပ်အ ကံေပး လ င်လည်းအ ှ င်ပမာဏ ပေတာ်မလိမ့်

မည်မဟတ်ပါ'' ဟေလာက်ထား၏။ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍ေဇဒကိမင်းသည်ငါ့အား``ငါတိ့

ကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာထာဝရဘရားသည် အသက် ှ င်ေတာ်မသည့်အတိင်း ငါသည်သင့်

အားသတ်မည်မဟတ်။ သင့်ကိသတ်လိသတိ့ ၏လက်သိ့လည်းေပးအပ်မည်မဟတ်''

ဟ လ ို ့ဝှက်စွာကတိေပးေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိအခါငါသည်ေဇဒကိမင်းအား``ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက `သင်သည်ဗာ

ဗလန်ဘရင်၏မးမတ်တိ့ထံတွင်လက်နက် ချပါမအသက်ချမ်းသာရာရလိမ့်မည်။ ဤ

မိ့သည်လည်းမီးေလာင်က မ်းရလိမ့်မည်မ ဟတ်။ သင် ှ င့်သင်၏အိမ်ေထာင်စသားများ

ပါအသက်ချမ်းသာ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၈ သိ့ရာတွင်အကယ်၍သင်လက်နက်မချ ပါမ

ဤ မိ ့သည်ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့ ၏လက်တွင်းသိ့ကျေရာက်ရလိမ့်မည်။ သတိ့

သည်လည်းဤ မိ ့ကိမီး ိ ့လိက် ကလိမ့်မည်။ သင်သည်သတိ့၏ေဘးမှလွတ်ေြမာက်ရလိမ့် မည်မဟတ်'

ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏'' ဟေလာက် ထား၏။ ၁၉ သိ့ရာတွင်ေဇဒကိမင်းက``ဗာဗလန်အမျိုး

သားတိ့ဘက်သိ့ထွက်ေြပး ကေသာယဒ အမျိုးသားတိ့ကိငါေ ကာက်၏။ အကယ်

၍ငါသည်သတိ့လက်သိ့အအပ်ခံရခ့ဲ ေသာ်သတိ့သည်ငါ့အားအြပင်းအထန် ှ င်းဆဲ ကလိမ့်မည်''

ဟဆိ၏။ ၂၀ ငါက``အ ှ င်သည်ထိသတိ့လက်တွင်းသိ့ ကျေရာက်ရလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ အ ှ င့်အား

အက ်ပ်ြပန် ကားခ့ဲသည့်ထာဝရဘရား ၏ဗျာဒိတ်ေတာ်အတိင်းလိက်နာေဆာင် ွက်

ေတာ်မရန်အက ်ပ်ပန် ကားပါ၏။ ဤ အတိင်း ပေတာ်မလ င်အစစအရာရာ အဆင်ေြပလျက်

အ ှ င်သည်အသက်ချမ်း သာရာရပါလိမ့်မည်။‐ ၂၁ သိ့ရာတွင်အကယ်၍အ ှ င်သည်လက်နက်

ချရန်ြငင်းဆန်ေတာ်မပါက အဘယ်သိ့ ေသာအမများြဖစ်ပျက်လာလိမ့်မည်ကိ

ထာဝရဘရားသည်အက ်ပ်အား ဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်ြပေတာ်မပါ ပီ။‐ ၂၂

ယဒဘရင်၏နန်းေတာ်တွင်ကျန် ှ ိ သမ ေသာအမျိုးသမီးတိ့ကိ ဗာဗလန်ဘရင်

၏မးမတ်များထံသိ့ထတ်ေဆာင်သွား က လိမ့်မည်။ သတိ့သည်ဤသိ့ထွက်ခွာသွား ကရစဥ်၊

`မင်း ကီး၏အချစ်ဆံးမိတ်ေဆွများသည် သ့အားလှည့်စား၍၊သ့အေပ ၌ သဇာလမ်းမိး

က၏။ ယခအခါ၊မင်း ကီး၏ေြခတိ့သည် ံ ့ ွံ တွင် က ံ လျက်ေန ပီြဖစ်၍၊

ထိမိတ်ေဆွများသည်သ့အားစွန့်ပစ် ကေလ ပီ' ဟဆိ ကလိမ့်မည်'' ဟေလာက်ထား၏။

၂၃ ထိေနာက်ငါက``ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့ သည် အ ှ င်၏မိဖရားများ ှ င့်သားသမီး

အေပါင်းကိထတ်ေဆာင်သွားလိမ့်မည်။ အ ှ င် ကိယ်တိင်ပင်လ င်သတိ့၏ေဘးမှလွတ်

ေြမာက်လိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ ဗာဗလန်ဘရင် ၏ဖမ်းဆီးြခင်းကိခံရပါလိမ့်မည်။ ဤ

မိ့သည်လည်းမီးက မ်းေလာင်၍သွားလိမ့် မည်'' ဟေလာက်ထားြပန်၏။

၂၄ ေဇဒကိမင်းသည်လည်း``ယခငါတိ့ေြပာ ဆိ ကသည့်စကားများကိအဘယ်သမ

မသိေစ ှ င့်။ သိ့မှသာလ င်သင်သည် အသက်ေဘး ှ င့်ကင်းေဝးရလိမ့်မည်။‐ ၂၅

ငါသည်သင် ှ င့်စကားေြပာဆိခ့ဲေ ကာင်း မးမတ်များ ကားသိ ကေသာအခါ

သတိ့ သည်သင့်၏ထံသိ့လာ၍ ငါတိ့ေြပာဆိ က သည့်ကိစကိေမးြမန်း ကလိမ့်မည်။

သတိ့ က`ငါတိ့အားေြပာြပလ င်သင့်ကိငါ တိ့မသတ်ပါ' ဟကတိ ပ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၆

သိ့ေသာ်လည်းသင်သည်မိမိအသက်မေသ ရေလေအာင်ေယာနသန်၏အိမ်သိ့ြပန်၍ပိ့

ေတာ်မမပါ ှ င့်ဟ၍သာလ င်ငါ့အားပန် ကားေလာက်ထားခ့ဲေ ကာင်းသတိ့ကိေြပာ ကားပါေလာ့''

ဟဆိ၏။‐ ၂၇ မးမတ်အေပါင်းတိ့သည်ငါ့ထံလာ၍စစ် ေဆးေမးြမန်း က၏။ သိ့ရာတွင်ငါသည်

မိမိကိမင်း ကီးသင် ကားေပးထားသည့် အတိင်းသာလ င် တိကျစွာြပန်လည်ေြဖ ကားလိက်ေလသည်။

အဘယ်သမ လည်း မင်း ကီး ှ င့်ငါေြပာဆိေသာစကားများ ကိ ကားခ့ဲရသမ ှ ိ သြဖင့်သတိ့သည်

အဘယ်သိ့မ မ ပ ိင် ကေတာ့ေချ။ ၂၈ ငါသည်လည်းရန်သ့လက်သိ့ေယ  ှ လင်

မိ ့ကျေရာက်သည့်ေန့တိင်ေအာင် နန်းေတာ် ဝင်းအတွင်း၌ေနရေလေတာ့သည်။

၃၉ ယဒဘရင်ေဇဒကိနန်းစံနဝမ ှ စ်၊ ဒသမ လ၌ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် မိမိ

၏တပ်မေတာ် ကီးတစ်ခလံး ှ င့်လာေရာက်၍ ေယ  ှ လင် မိ ့ကိတိက်ခိက်ေလသည်။‐ ၂

ေဇဒကိနန်းစံတစ်ဆယ့်တစ် ှ စ်ေြမာက်၊ စတတ လ၊ နဝမရက်ေန့၌ မိ ့ ိ းများ ပိကျ၍

သွားေလ၏။ ၃ (ေယ  ှ လင် မိ ့ကိသိမ်းယရ ှ ိ ေသာအခါ ေနရဂါလ ှ ေရဇာ၊ သံဂါေနေဗာ၊

စာသခိမ် ှ င့်အြခားေနရဂါလ ှ ေရဇာတိ့အပါ အဝင်ဗာဗလန်ဘရင်၏မးမတ်တိ့သည်

အလယ်တံခါးသိ့လာ၍ထိင် က၏။) ၄ ဤအြဖစ်အပျက်ကိယဒဘရင်ေဇဒကိ ှ င့်

စစ်သရဲေကာင်းတိ့ြမင်ေလလ င်ညဥ့်အခါ မိ ့ထဲမှထွက်ေြပးရန် ကိးစား က၏။ သ

တိ့သည်ဥယျာဥ်ေတာ်လမ်းြဖင့် မိ ့ ိ း ှ စ်ခ ကား ှ ိ တံခါးမှထွက်၍ ေယာ်ဒန်ချိုင့်ဝှမ်း

သိ့ေ ှ ့ ထွက်ေြပး ကေလသည်။‐ ၅ သိ့ရာတွင်ဗာဗလန်တပ်မေတာ်သည် သ

တိ့အားလိက်လံဖမ်းဆီးရာေယရိေခါ လွင်ြပင်အနီးတွင်ေဇဒကိကိရမိ က၏။

ထိေနာက်သ့ကိဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ် ေနဇာ ှ ိ ရာဟာမတ်နယ်ေြမ၊ ရိဗလ မိ ့ သိ့ေခ ေဆာင်သွား က၏။

ထိ မိ ့တွင်ေနဗ ခဒ်ေနဇာသည်ေဇဒကိအေပ ၌စီရင် ချက်ချေတာ်မ၏။‐ ၆

ရိဗလ မိ ့၌ပင်ဗာဗလန်ဘရင်သည်ေဇဒ ကိ၏မျက်ေမှာက်တွင် သ၏သားေတာ်တိ့ကိ

ကွပ်မျက်ေစေလသည်။ သသည်ယဒမးမတ် များကိလည်းသတ်ေစ၍၊‐ ၇

ေဇဒကိ၏မျက်စိများကိထိးေဖာက်ေစ၏။ ထိေနာက်သ့အားဗာဗလန် မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်

သွားရန်သံ ကိးများြဖင့်ချည်ေ ှ ာင်ထား ေစေလသည်။‐ ၈ ဤအေတာအတွင်း၌ဗာဗလန်အမျိုး

သားတိ့သည် ဘရင့်နန်းေတာ် ှ င့်ြပည်သ တိ့၏အိမ်များကိမီး ိ ့ကာေယ  ှ လင် မိ ့ ိ းတိ့ကိ ဖိချ က၏။‐

၉ ေနာက်ဆံး၌တပ်မးေနဗဇာရဒန်သည် မိ ့ တွင်း၌ကျန် ှ ိ ေနသတိ့အား မိမိထံသိ့

ထွက်ေြပးလာ ကသတိ့ ှ င့်အတ သံ့ပန်း များအြဖစ်ြဖင့်ဗာဗလန် မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်သွားေလ၏။‐ ၁၀

သသည်ပစည်းမ့ဲဆင်းရဲသားအချို ့အား စပျစ် ဥယျာဥ်များ ှ င့်လယ်ယာများကိေပးအပ်

ကာယဒြပည်တွင်ထားခ့ဲ၏။ ၁၁ ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် တပ်မး ေနဗဇာရဒန်အား၊‐ ၁၂

``သင်သည်သွား၍ေယရမိကိေခ ယကာ ေကာင်းစွာ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ့။ သ့ကိ

မ ှ င်းဆဲ ှ င့်။ သအလိ ှ ိ သည်အတိင်း ေဆာင် ွက်၍ေပးေလာ့'' ဟမှာ ကားေတာ် မ၏။‐

၁၃ သိ့ြဖစ်၍ေနဗဇာရဒန် ှ င့်အမတ် ကီး တစ်ဦးြဖစ်သေနဗ ှ ာဇဗန်၊ အြခားအမတ်

ကီးေနရဂါလ ှ ေရဇာအစ ှ ိ သည့် ဗာဗလန်ဘရင်၏မးမတ်အေပါင်းတိ့သည်၊‐ ၁၄

ငါ့အားနန်းေတာ်ဝင်းအတွင်းမှေခ ယ က၏။ ထိေနာက်သတိ့သည်ငါ့အားေဘးမ့ဲလံ ခံ

စွာအိမ်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်ေစရန် ှ ာဖန် ၏ေြမး၊ အဟိတံ၏သားေဂဒလိ၏လက်သိ့ ေပးအပ် က၏။

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်မိမိ၏ အမျိုးသားများ ှ င့်အတတစ်ဖန်ေနထိင် ရေလသည်။ ၁၅

ငါသည်နန်းေတာ်ဝင်းအတွင်း၌ အကျဥ်းခံ ေနရစဥ်ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။‐

၁၆ ကိယ်ေတာ်က``သင်သည်ဆဒန်အမျိုးသား ဧဗဒေမလက်အား`ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့၏ဘရားသခင်၊ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရ ဘရားကငါသည်ယခင်ကေဖာ်ြပခ့ဲသည့်

အတိင်းဤ မိ ့ကိယိယွင်းပျက်စီးေစမည်။ ယင်းကိချမ်းသာ ကယ်ဝေစလိမ့်မည်မဟတ်။

အချိန်ကျေသာအခါဤအမအရာများ ြဖစ်ပျက်လာသည်ကိေတွ့ြမင် ိင်ရန်သင်

သည်ထိ မိ ့တွင် ှ ိ ေနေပလိမ့်မည်။‐ ၁၇ သိ့ရာတွင်သင့်အားငါထာဝရဘရား

ကွယ်ကာေစာင့်ထိန်းေတာ်မမည်ြဖစ်၍ သင် သည်မိမိေ ကာက်လန့်သည့်လတိ့၏လက်

တွင်းသိ့ကျေရာက်ရလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၈ ငါသည်သင့်ကိေဘးမ့ဲလံ ခံစွာထားမည်

ြဖစ်သြဖင့် သင်သည်အသတ်ခံရလိမ့်မည် မဟတ်။ သင်သည်ငါ့ကိယံ ကည်ကိးစား

ေသာေကာင့်အသက်ချမ်းသာရာရလိမ့်မည်။ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏'

ဟမိန့်ေတာ်မေကာင်းဆင့် ဆိေလာ့'' ဟမှာကားေတာ်မ၏။

၄၀ တပ်မးေနဗဇာရဒန်သည်ငါ့အားရာမ မိ ့ တွင်အေ ှ ာင်အဖဲွ ့မှေြဖလတ် ပီးေသာအခါ

ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိဗျာဒိတ်ေပးေတာ် မ၏။ ငါသည်ဗာဗလန် မိ ့သိ့ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်

လာေသာ အြခားေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သား များ၊ ယဒြပည်သားများ ှ င့်အတထိ မိ ့

သိ့လိက်ပါလာခ့ဲရေလသည်။ ၂ တပ်မးသည်ငါ့အား ှ စ်ဦးချင်းေတွ့ဆံရန်

ေခ ယ ပီးလ င်``သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည်ဤြပည်ကိဖျက်ဆီးရန် ခိမ်းေြခာက်

ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း၊‐ ၃ ယခ ပေတာ်မေလ ပီ။ ဤသိ့ြဖစ်ပျက်ရ

ြခင်းမှာသင်၏အမျိုးသားတိ့သည်ထာဝရ ဘရားအားြပစ်မှားကာ ကိယ်ေတာ်၏စကား

ကိနားမေထာင် ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၄ ယခသင်၏လက်ေကာက်ဝတ်မှသံ ကိးများ

ကိငါ ဖတ်ေပးမည်။ သင်သည်ငါ ှ င့်အတ ဗာဗလန် မိ ့သိ့လိက်လိကလိက်ပါေလာ့။

သင့်အားေကာင်းစွာငါ ကည့် ပါမည်။ သင် မလိက်လိလ င်ေန ိင်ပါသည်။
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တစ်ြပည် လံးမှသင် ကိက်ရာအရပ်သိ့သင်သွား ိင်သည်'' ဟေြပာ၏။ ၅

ငါြပန်လည်မေြဖ ကားေသာအခါေနဗဇာ ရဒန်သည် ဆက်လက်၍``ယဒ မိ ့များအတွက်

ဘရင်ခံအြဖစ်ဗာဗလန်ဘရင်ခန့်ထားခ့ဲ သ ှ ာဖန်၏ေြမး၊ အဟိရံ၏သားေဂဒလိထံ

သိ့ြပန်၍သ ှ င့်အတြပည်သတိ့အထဲတွင် ေနထိင်ပါေလာ့။ သိ့မဟတ်လ င်လည်းမိမိ

သွားသင့်သည်ဟထင်သည့်အရပ်သိ့သွား ပါေလာ့'' ဟဆိ၏။ ထိေနာက်သသည်လက်

ေဆာင် ှ င့်ရိကာအချို ့ကိယေဆာင်သွားရန် ေပးအပ် ပီးလ င်ငါ့အားခရီး ပေစ၏။‐ ၆

ငါသည်လည်းေဂဒလိထံသိ့သွား၍မိဇပါ မိ ့တွင် ကင်းကျန်လျက် ှ ိ သည့်ြပည်သြပည်

သားတိ့ ှ င့်အတေနထိင်ေလသည်။ ၇ ယဒတပ်မေတာ်အရာ ှ ိ အချို ့ ှ င့်စစ်သရဲ

အချို ့တိ့သည်လက်နက်မချခ့ဲ ကေချ။ သ တိ့သည်အဟိကံ၏သားေဂဒလိကိဗာဗ

လန်ဘရင်ခံအြဖစ်ခန့်ထား ပီးလ င် ဗာဗလန် မိ ့သိ့သံ့ပန်းအြဖစ်ေခ ေဆာင်ြခင်းမခံရ က

သတိ့အားအပ်စိးေစေတာ်မေ ကာင်း ကားသိ က၏။ ဤသတိ့ကားတိင်းြပည်တွင်အဆင်းရဲ

ဆံးေသာသများြဖစ်သတည်း။‐ ၈ သိ့ြဖစ်၍နာသနိ၏သားဣ ှ ေမလ၊ ကာရာ

၏သားေယာဟနန် ှ င့်ေယာနသန်၊ တာ မက်၏ သားစရာယ၊ ေနေတာဖတ် မိ ့သားဧဖဲ၏သား များ၊

မာခသိ မိ ့သားေယဇနိတိ့သည် မိမိ တိ့လများ ှ င့်အတေဂဒလိ ှ ိ ရာမိဇပါ မိ ့သိ့လာေရာက် က၏။‐ ၉

ထိအခါေဂဒလိက``သင်တိ့သည်ဗာဗလန် အမျိုးသားတိ့အား လက်နက်ချရန်ေကာက်လန့်

ေနစရာမလိေ ကာင်းသင်တိ့အားငါကတိ ေပးပါ၏။ ဤြပည်တွင်အတည်တကျေနထိင်

၍ဗာဗလန်ဘရင်၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင် ကေလာ့။ သင်တိ့အဖိ့အစစအရာရာအဆင်

ေြပပါလိမ့်မည်။‐ ၁၀ ငါသည်မိဇပါ မိ ့တွင်ေန၍ဗာဗလန် အမျိုးသားတိ့လာေရာက်ချိန်၌ သင်တိ့

ကိယ်စား ပပါမည်။ သင်တိ့မကားစပျစ် ရည်၊ သစ်သီး ှ င့်သံလွင်ဆီတိ့ကိစသိမ်း သိေလှာင်ကာ

မိမိတိ့ ွာများတွင်ေနထိင် ကေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၁၁ ဤအေတာအတွင်း၌ဗာဗလန်ဘရင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားအချို ့ကိ ယဒြပည် တွင်ေနထိင်ခွင့် ပ၍ ှ ာဖန်၏ေြမး၊ အဟိကံ

၏သားေဂဒလိကိဘရင်ခံအြဖစ်ခန့်ထား ေတာ်မေ ကာင်းေမာဘြပည်၊ အမုန်ြပည်၊ ဧဒံ

ြပည် ှ င့်အြခားတိင်းြပည်များ ှ ိ ေဟ ဗဲ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ကားသိ ကေလ သည်။‐ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့သည် မိမိတိ့ကဲွလွင့်လျက် ှ ိ ရာအရပ်

တကာမှယဒြပည်သိ့ြပန်လာ က၏။ သ တိ့သည်ေဂဒလိ ှ ိ ရာမိဇပါ မိ ့သိ့လာ

ေရာက် က ပီးလ င် စပျစ်ရည် ှ င့်သစ်သီး အေြမာက်အြမားကိသိမ်းယ ကေလသည်။ ၁၃

ထိေနာက်ကာရာ၏သားေယာဟနန် ှ င့်လက် နက်မချခ့ဲသည့်စစ်သရဲတိ့၏ေခါင်းေဆာင် များသည်

ေဂဒလိ ှ ိ ရာမိဇပါ မိ ့သိ့လာ၍၊‐ ၁၄ ေဂဒလိအား``အမုန်ဘရင်ဗာလိတ်သည်အ ှ င့်

အားလပ် ကံရန်အတွက် နာသနိ၏သားဣ ှ ေမလကိေစလတ်လိက်ေ ကာင်းကိအ ှ င်မ

သိပါသေလာ'' ဟေမး၏။ သိ့ရာတွင်ေဂ ဒလိသည်ထိစကားကိမယံ ကည်ေချ။‐ ၁၅

ထိအခါေယာဟနန်က``အက ်ပ်အား၊ ဣ ှ ေမလကိသွား၍သတ်ခွင့် ပပါ။ သတ်ေသာ

သကိမည်သမ သိလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ သ့အားအဘယ်ေကာင့်အ ှ င့်ကိသတ်ခွင့်ေပး ရပါမည်နည်း။

ဤသိ့ ပပါမအ ှ င့်ထံ သိ့လာေရာက်စေဝးေန ကသည့်ယဒ အမျိုးသားတိ့သည် ကဲွလွင့်၍သွားကာ

ယဒြပည်တွင်ကျန်ရစ်သအေပါင်းတိ့ သည် ေဘးအ ရာယ်ဆိး ှ င့် ကံေတွ့ရ က

ပါလိမ့်မည်'' ဟတိတ်တဆိတ်ေလာက် ထား၏။ ၁၆ သိ့ရာတွင်ေဂဒလိက``ထိသိ့မ ပပါ ှ င့်။

ဣ ှ ေမလအေကာင်းသင်ေြပာေသာစကား များသည်မဟတ်မမှန်ပါ'' ဟြပန်ေြပာေလ သည်။

၄၁ သတမလ၌ဘရင်ခံမင်း၏အရာ ှ ိ  ကီး တစ်ဦးြဖစ်သဧလိ ှ မာ၏ေြမး၊ နာသနိ

၏သား၊ မင်းမျိုးမင်း ွယ်တစ်ဦးြဖစ်သ ဣ ှ ေမလသည်လဆယ်ေယာက် ှ င့်အတ

ေဂဒလိအားေတွ့ဆံရန် မိဇပါ မိ ့သိ့လာ ၏။ သတိ့သည်အတတကွမိဇပါ မိ ့တွင်

စားေသာက်လျက်ေန ကစဥ်၊‐ ၂ နသနိ၏သားဣ ှ ေမလ ှ င့်သ၏လဆယ်

ေယာက်သည် မိမိတိ့ ားများကိဆဲွထတ် ပီး ေနာက် ြပည်နယ်ဘရင်ခံအြဖစ်ဗာဗလန်

ဘရင်ခန့်ထားသည့်ေဂဒလိကိခတ်သတ် ကကန်၏။‐ ၃ ဣ ှ ေမလသည်မိဇပါ မိ ့တွင်ေဂဒလိ

ှ င့်အတ ှ ိ ေနသည့်ယဒအမျိုးသားများ ှ င့် ထိအရပ်တွင် ှ ိ သမ ေသာဗာဗလန်

စစ်သရဲတိ့ကိလည်းသတ်ြဖတ်ေလသည်။ ၄ ေနာက်တစ်ေန့၌ေဂဒလိအားလပ် ကံမ ကိ

အဘယ်သမ မသိေသးမီ၊‐ ၅ ေ ှ ခင်၊ ှ ိ ေလာ ှ င့် ှ မာရိ မိ ့တိ့မှလ ှ စ် ဆယ်တိ့ေရာက် ှ ိ လာ က၏။

သတိ့သည်မတ် ဆိတ်များကိရိတ် ပီးလ င် မိမိတိ့၏အဝတ် များကိဆဲွဆတ်ကာကိယ်ခ ာကိလည်းထိ ှ

၍ထား က၏။ သတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်တွင် ပေဇာ်ရန်ပေဇာ်သကာ ှ င့်နံ့သာေပါင်း

ကိေဆာင်ယလာ ကေလသည်။‐ ၆ သိ့ြဖစ်၍ဣ ှ ေမလသည် သတိ့အား ကိ

ဆိရန်မိဇပါ မိ ့မှထွက်ခွာ ပီးလ င် တစ် လမ်းလံးငိေ ကးလျက်သွား၏။ သသည်

ထိသတိ့ ှ င့်ေတွ ့ဆံမိေသာအခါသတိ့ အား``ေဂဒလိထံသိ့လာေရာက် ကပါ'' ဟေခ ဖိတ်ေလသည်။‐ ၇

ထိသတိ့ မိ ့တွင်းသိ့ေရာက် ှ ိ သည် ှ င့်တစ် ပိင်နက် ဣ ှ ေမလ ှ င့်သ၏ငယ်သားတိ့

သည် ထိသတိ့အားသတ်၍အေလာင်းများ ကိေရတွင်းထဲသိ့ပစ်ချ က၏။ ၈

သိ့ရာတွင်ထိလစအနက်လဆယ်ေယာက် က``အက ်ပ်တိ့အားမသတ်ပါ ှ င့်။ အက ်ပ်

တိ့မှာလယ်ကွက်များတွင်ဝှက်ထားသည့်ဂျံု၊ မေယာ၊ သံလွင်ဆီ ှ င့်ပျားရည်များ ှ ိ ပါ သည်''

ဟေြပာသြဖင့်ဣ ှ ေမလသည်သ တိ့အားမသတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာခွင့် ေပးေလသည်။‐ ၉

မိမိသတ်ြဖတ်လိက်သတိ့၏အေလာင်းများ ကိဣ ှ ေမလပစ်ချသည့်ေရတွင်းကား

အလွန် ကီး၍ ဣသေရလဘရင်ဗာ ှ ာ၏ေဘး မှခခံကာကွယ်ရန် အာသမင်းတးထားသည့်

ေရတွင်းြဖစ်သတည်း။ ဣ ှ ေမလသည်မိမိ သတ်ြဖတ်လိက်သည့်လေသအေလာင်းများ

ြဖင့်ထိတွင်းကိြပည့်ေစ၏။‐ ၁၀ ထိေနာက်ဣ ှ ေမလသည် ေဂဒလိ၏ေစာင့် ေ ှ ာက်မကိခံယေစရန်

တပ်မးေနဗဇာရဒန် အပ် ှ ံ ထားသည့်ဘရင့်သမီးေတာ်များ ှ င့် မိဇပါ မိ ့တွင်ကျန် ှ ိ ေနေသးသအေပါင်း

တိ့အားဖမ်းဆီးချုပ်ေ ှ ာင် ပီးလ င် သံ့ပန်း များအြဖစ်ြဖင့်အမုန်ြပည် ှ ိ ရာသိ့ေခ ေဆာင်သွားေလသည်။

၁၁ ဣ ှ ေမလကးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မများ အေကာင်းကိ ကာရာ၏သားေယာဟနန် ှ င့်

တပ်မေတာ်ေခါင်းေဆာင်များ ကားသိ က ေသာအခါ၊‐ ၁၂ မိမိတိ့တပ်သားများကိေခ ၍ ဣ ှ ေမလ

ကိတိက်ခိက်ရန်ထွက်သွား ကရာဂိေဘာင် မိ ့ အနီးေရကန် ကီးတွင်သ့အားလိက်၍မီ က၏။‐ ၁၃

ဣ ှ ေမလ၏သံ့ပန်းများသည်ေယာဟနန် ကိလည်းေကာင်း၊ သ ှ င့်ပါလာသည့်တပ်မ

ေတာ်ေခါင်းေဆာင်များကိလည်းေကာင်း ြမင် ေသာအခါဝမ်းေြမာက် ကကန်လျက်၊‐ ၁၄

ေယာဟနန် ှ ိ ရာသိ့လှည့်၍ေြပးလာ ကေလ သည်။‐ ၁၅ သိ့ရာတွင်ဣ ှ ေမလ ှ င့်

သ၏လ ှ စ်ေယာက်တိ့ မကား ေယာဟနန်ထံမှတိမ်းေ ှ ာင်ကာအမုန် ြပည်သိ့လွတ်ေြမာက်သွား က၏။

၁၆ ေဂဒလိအားသတ် ပီးေနာက်မိဇပါ မိ ့မှ သံ့ပန်းများအြဖစ် ဣ ှ ေမလေခ ေဆာင်

လာေသာစစ်သရဲများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ကေလးသငယ်များ ှ င့်မိန်းမစိးများအား

ေယာဟနန် ှ င့်သ၏တပ်မးများကထိန်း သိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက်ထား က၏။‐ ၁၇

သတိ့သည်ဂိေဘာင် မိ ့မှေယာဟနန်ေဆာင် ယလာသအေပါင်းတိ့အားထိန်းသိမ်းေစာင့်

ေ ှ ာက်ကာထွက်ခွာလာ က ပီးလ င် ဗက်လင် မိ ့အနီးခိမဟံစခန်း၌ရပ်နား က၏။ သ

တိ့သည်ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့၏ေဘး မှကင်းေဝး ကေစရန်အီဂျစ်ြပည်သိ့ သွား က၏။‐ ၁၈

ဣ ှ ေမလသည်ယဒဘရင်ခံအြဖစ် ဗာဗလန်ဘရင်ခန့်ထားခ့ဲသေဂဒလိအား သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည့်အတွက်

သတိ့သည်ဗာဗ လန်အမျိုးသားတိ့ကိေကာက်က၏။

၄၂ ထိေနာက်ကာရာ၏သားေယာဟနန် ှ င့် ေဟာ ှ ဲ ၏သားအာဇရိတိ့အပါအဝင်

တပ်မးအေပါင်းတိ့သည် အတန်းအစား အမျိုးမျိုးပါဝင်သည့်လတိ့ ှ င့်အတ

လာေရာက် က ပီးလ င်၊‐ ၂ ငါ့အား``အက ်ပ်တိ့ပန် ကားသည့်အမ ကိ ပပါေလာ့။

အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့အက ်ပ်တိ့ အဖိ့ဆေတာင်းပတနာ ပပါေလာ့။

ကျန် ှ ိ ေနသမ ေသာအက ်ပ်တိ့အတွက်ဆ ေတာင်းပတနာ ပပါေလာ့။ အခါတစ်ပါး

ကအက ်ပ်တိ့သည်အေရအတွက်အား ြဖင့်များပါ၏။ သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌

အ ှ င်သိ ှ ိ သည့်အတိင်းအက ်ပ်တိ့ တွင်လအနည်းငယ်သာကျန် ှ ိ ပါေတာ့ သည်။‐ ၃

အက ်ပ်တိ့အဘယ်လမ်းစဥ်ကိလိက်၍ အဘယ်အမတိ့ကိ ပသင့်ေ ကာင်းလမ်းြပ

ေတာ်မရန် အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားအားဆေတာင်းပတနာ ပပါ'' ဟ

ပန် ကား က၏။‐ ၄ ငါကလည်း``ေကာင်းလှ ပီ။ သင်တိ့ေတာင်းပန်သည့်

အတိင်းငါတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ထံေတာ်သိ့ငါဆေတာင်းပတနာ ပမည်။ ထိ

ေနာက်ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသမ တိ့ကိသင် တိ့အားငါေြပာြပမည်။ အဘယ်အရာကိ

မ သင်တိ့ထံမှထိမ်ဝှက်၍ထားမည်မဟတ်'' ဟဆိ၏။ ၅ ထိအခါသတိ့သည်ငါ့အား``အကယ်၍

အက ်ပ်တိ့သည်အ ှ င့်အားြဖင့်ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ

အမိန့်ေတာ်တိ့ကိမလိက်နာခ့ဲေသာ် ထာဝရ ဘရားသည်အက ်ပ်တိ့တစ်ဘက်၌သစာ

ေစာင့်၍ဟတ်မှန်ေသာသက်ေသြဖစ်ေတာ် မပါေစေသာ်။‐ ၆အ ှ င့်အားဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ထံဆေတာင်းပတနာ ပရန်ပန် ကားခ့ဲ က၏။ အက ်ပ်တိ့ ှ စ်သက်သည်ြဖစ်ေစ၊ မ ှ စ်သက်

သည်ြဖစ်ေစအမိန့်ေတာ်များကိအက ်ပ် တိ့လိက်နာ ကပါမည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏

စကားကိနားေထာင်ပါမအက ်ပ်တိ့ အဖိ့အစစအရာရာအဆင်ေြပပါ လိမ့်မည်'' ဟေြပာ ကား က၏။ ၇

ဆယ်ရက်မ  ကာေသာအခါထာဝရ ဘရားသည် ငါ့အားဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၈

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ေယာဟနန်၊ သ ှ င့်အတ ှ ိ သည့်တပ်မးများ ှ င့်လအေပါင်းတိ့ အားေခ ၍၊‐ ၉

``သင်တိ့ငါ့ကိေစလတ်၍အသနားခံေသာဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားက၊‐

၁၀ `အကယ်၍သင်တိ့သည်ဤြပည်တွင်ဆက်လက် ေနထိင်လိ ကပါမ၊ ငါသည်သင်တိ့အားမ ဖိ

မဖျက်ဘဲတည်ေဆာက်မည်။ ငါသည်သင်တိ့အား မဆဲွမ တ်ဘဲစိက်ပျိုးမည်။ သင်တိ့အေပ သိ့

ငါသက်ေရာက်ေစခ့ဲသည့်ေဘးအ ရာယ်ဆိး အတွက်ငါများစွာေ ကကဲွဝမ်းနည်းပါ၏။‐ ၁၁

ဗာဗလန်ဘရင်ကိမေ ကာက် က ှ င့်ေတာ့။ ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ  ပီြဖစ်၍သင်
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တိ့အားသ၏လက်မှကယ်တင်မည်။‐ ၁၂ ငါသည်သင်တိ့အေပ ၌က ဏာထားေသာ

ေကာင့် သ့အားသင်တိ့ကိက ဏာထား၍မိ မိတိ့ြပည်သိ့ြပန်ခွင့် ပေစမည်။

ဤကားငါ ထာဝရဘရား မက်ဟေသာစကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မေလ ပီ။

၁၃ ``သိ့ရာတွင်ယဒြပည်တွင်ကျန်ရစ်သတိ၊့ သင်တိ့သည်မိမိတိ့ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၏စကားကိနားမေထာင်ဘဲ ဤြပည် တွင်ေနထိင်ရန်မြငင်းဆန်ရ က။ `ငါတိ့

သည်ဤြပည်တွင်မေနလိ။‐ ၁၄ စစ်၏အ ရာယ်ကိေနာက်တစ်ဖန်မေတွ့ မ ကံရာ၊

စစ်ပဲွဝင်ရန်တံပိးခရာမတ်သံ ကိမ ကားရာ၊ မငတ်မမွတ်ရာအီဂျစ်ြပည် သိ့ငါတိ့သွားမည်'

ဟသင်တိ့မဆိရ က။‐ ၁၅ အကယ်၍ဤသိ့သင်တိ့ဆိ ကပါမ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားက`သင်တိ့သည်အီဂျစ် ြပည်သိ့သွားေရာက်ေနထိင်ရန်သ ိ ာန်

ချမှတ်ထား ကပါလ င်၊‐ ၁၆ သင်တိ့ေကာက် ွံ ့သည့်စစ်မက်အ ရာယ်သည်

သင်တိ့ကိလိက်၍မီလိမ့်မည်။ သင်တိ့ထိတ်လန့် သည့်ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘးသည်လည်း

သင်တိ့ေနာက်မှလိက်၍လာလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ် ၍သင်တိ့သည်အီဂျစ်ြပည်တွင်ေသရ က လိမ့်မည်။‐

၁၇ အီဂျစ်ြပည်သိ့သွားေရာက်ေနထိင်ရန်သ ိ ာန် ချမှတ်ထားသမှန်သမ သည်စစ်ေဘး၊ သိ့မ

ဟတ်ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး၊ သိ့မဟတ် အနာေရာဂါေဘးသင့်၍ေသရ ကလိမ့်မည်။

သတိ့တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ အသက်မေသ ဘဲကျန် ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။ သတိ့တစ်ဦး

တစ်ေယာက်မ ငါသက်ေရာက်ေစမည့်ေဘး အ ရာယ်ဆိးမှလွတ်ေြမာက် ကလိမ့်မည်

မဟတ်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားက`အီဂျစ်ြပည်သိ့သင်တိ့သွား မည်ဆိလ င် ငါသည်မိမိ၏ေဒါသအမျက်ေတာ်

ကိေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့အေပ သိ့ သွန်းေလာင်းခ့ဲသည့်နည်းတ သင်တိ့အေပ သိ့

လည်းသွန်းေလာင်းမည်။ လတိ့ေ ှ ့တွင်သင်တိ့ သည်စက်ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ်ြဖစ်၍ သင်တိ့ကိြပက်

ရယ် ပလျက်သင်တိ့အမည်နာမကိကျိန်စာ အြဖစ်အသံး ပ ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်

ဤအရပ်ကိေနာက်တစ်ဖန်အဘယ်အခါ ၌မ ြပန်၍ေတွ့ြမင်ရ ကလိမ့်မည်မဟတ်'

ဟမိန့်ေတာ်မ၏'' ဟဆိ၏။ ၁၉ ထိေနာက်ငါသည်ဆက်လက်၍``ယဒြပည်တွင်

ကျန် ှ ိ ေနသသင်တိ့အား အီဂျစ်ြပည်သိ့ မသွား ကရန်ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ် မေလ ပီ။‐ ၂၀

သင်တိ့သည်အမှား ကီးမှားလျက်ေန က ေကာင်း ယခသင်တိ့အားငါသတိေပး၏။

သင်တိ့သည်`အက ်ပ်တိ့အတွက်ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ဆေတာင်း

ပတနာ ပပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င့်မိန့်မှာေတာ်မ သမ ကိလည်းအက ်ပ်တိ့အားြပန်လည်

ေြပာ ကားပါ။ အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်မိန့်မှာေတာ်မသည်အတိင်း ပပါမည်'

ဟဆိ၍ငါ့အားသင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ေစလတ်ခ့ဲ က၏။‐

၂၁ ယခသင်တိ့အားငါြပန်လည်ေြပာ ကား ပီးေလ ပီ။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်မိမိတိ့

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက ငါ့အား ေစလတ်၍ေြပာ ကားေစသမ ေသာအမိန့်

ေတာ်တိ့ကိဖီဆန်ခ့ဲ က၏။‐ ၂၂ ထိ့ေကာင့်သင်တိ့သည်စစ်ေဘး၊ သိ့မဟတ်

ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး၊ သိ့မဟတ်အနာ ေရာဂါေဘးသင့်၍မိမိတိ့သွားေရာက်ေနထိင်

လိေသာြပည်တွင်ေသရကလိမ့်မည်'' ဟ ြပန် ကားေြပာဆိ၏။

၄၃ ငါသည်လတိ့ကိေြပာ ကားရန်သတိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ေစလတ်မှာ

ကားေတာ်မသမ ေသာစကားတိ့ကိ ဆင့်ဆိ ပီးေသာအခါ၊‐ ၂ ေဟာ ှ ဲ ၏သားအာဇရိ၊

ကာရာ၏သား ေယာဟနန် ှ င့်အြခားေမာက်မာေထာင်လား သလအေပါင်းတိ့သည် ငါ့အား``သင်သည်မ

သားစကားကိေြပာ၏။ ငါတိ့ဘရားသခင် သည်ငါတိ့အားအီဂျစ်ြပည်သိ့သွားေရာက်

ေနထိင်မမ ပရဟေြပာ ကားရန် သင့်ကိ ေစလတ်ေတာ်မခ့ဲသည်မဟတ်။‐ ၃

ေနရိ၏သားဗာ တ်သည်ငါတိ့အားဗာဗ လန်အမျိုးသားတိ့သတ်ြဖတ် ိင် ကေစရန်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဗာဗလန် မိ ့သိ့ေခ ေဆာင် သွား ိင် ကေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း သတိ့

လက်သိ့ငါတိ့အားေပးအပ်ရန်သင့်ကိ လံ့ေဆာ်ထားေလ ပီ'' ဟေြပာဆိ က၏။‐ ၄ သိ့ြဖစ်၍ေယာဟနန်၊

တပ်မးများ ှ င့်လ အေပါင်းတိ့သည် ယဒြပည်တွင်ေနထိင်ရန် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိမနာ

ခံ က။‐ ၅ ထိေနာက်ေယာဟနန် ှ င့်တပ်မးအေပါင်း တိ့သည် ယဒြပည်တွင်ကျန် ှ ိ ေနသမ

ေသာလတိ့ကိအီဂျစ်ြပည်သိ့ေခ ေဆာင် သွား က၏။သတိ့သည် ိင်ငံတကာတွင် ကဲွလွင့်၍ေနရာမှ

ယဒြပည်တွင်ေနထိင် ရန်ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာသများြဖစ်သည့်၊‐ ၆ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊

ကေလးသငယ် ှ င့်ဘရင့်သမီးေတာ်အစ ှ ိ သည့်လအ ေပါင်းတိ့ကိလည်းေကာင်း၊

ေဂဒလိလက်တွင် ေနဗဇာရဒန်အပ် ှ ံ ထားခ့ဲေသာငါ ှ င့် ဗာ တ်အစ ှ ိ သည့်လအေပါင်းတိ့ကိ

လည်းေကာင်းေခ ေဆာင်သွားသတည်း။‐ ၇ သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်

ကိလွန်ဆန်ကာ တာပနက် မိ ့တိင်ေအာင် အီဂျစ်ြပည်ထဲသိ့ဝင်ေရာက် ကေလသည်။ ၈

တာပနက် မိ ့၌ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား၊‐ ၉ ``ေကျာက်တံး ကီးအချို ့ကိယ၍ ဤ မိ ့ ှ ိ

အစိးရအိမ်ေတာ်အဝင်ဝေနရာတွင်ြမုပ် ထားေလာ့။ ဤသိ့သင် ပသည်ကိလည်းအချို ့

ေသာယဒအမျိုးသားတိ့ြမင်ပါေစ။‐ ၁၀ ထိေနာက်သတိ့အား`ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

၏ဘရားသခင်အန တန်ခိး ှ င် ငါထာဝရ ဘရားသည်မိမိ၏အေစခံဗာဗလန်ဘရင်

ေနဗခဒ်ေနဇာကိဤအရပ်သိ့ေခ ေဆာင် လာမည်။ ငါြမုပ်ထားသည့်ဤေကျာက်တံး

များအေပ တွင်သ၏ရာဇပလင်ကိတည် ၍သ၏တဲေတာ်ကိငါြဖန့်မည်။‐ ၁၁

ေနဗခဒ်ေနဇာသည်လာ၍အီဂျစ်ြပည်ကိ ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်လိမ့်မည်။ သသည်အနာ

ေရာဂါေဘးြဖင့်ေသရ ကမည့်သတိ့အား အနာေရာဂါေဘးြဖင့်ေသေစလိမ့်မည်။ သံ့

ပန်းများအြဖစ် ှ င့်ေခ ေဆာင်ြခင်းခံရ က မည့်သတိ့အားသံ့ပန်းများအြဖစ်ေခ ေဆာင်

သွားလိမ့်မည်။ စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးရ ကမည့် သတိ့အားစစ်ပဲွတွင်ကျဆံးေစလိမ့်မည်။‐ ၁၂

ငါသည်အီဂျစ်ဘရားဝတ်ေကျာင်းများကိ မီး ိ ့မည်။ ဗာဗလန်ဘရင်အားထိဝတ်ေကျာင်း

များမှဘရားတိ့ကိမီး ိ ့ေစမည်။ သိ့မဟတ် လ င်လည်းသိမ်းယသွားေစမည်။ သိးထိန်းသည်

မိမိ၏အဝတ်မှသန်းများကိကန်စင်ေအာင် ှ ာသက့ဲသိ့ ဗာဗလန်ဘရင်သည်ဤြပည်

မှပစည်းဥစာများကိအကန်အစင် ှ ာ၍ ယ ပီးလ င်ေအာင်ြမင်စွာထွက်ခွာသွား လိမ့်မည်။‐ ၁၃

သသည်အီဂျစ်ြပည် ှ ိ ေနမင်း မိ ့ေတာ်အ ထိမ်းအမှတ်ေကျာက်တိင်များကိချိုးဖျက်

၍အီဂျစ်ဘရားဝတ်ေကျာင်းများကိမီး ိ ့ လိမ့်မည်' ဟမိန့်ေတာ်မေ ကာင်းဆင့်ဆိေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄၄ ထာဝရဘရားသည်အီဂျစ်ြပည်မိဂေဒါလ မိ၊့ တာပနက် မိ၊့ ေနာဖ မိ ့ ှ င့်ေတာင်ပိင်းေဒသ

၌ ှ ိ ေသာဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့ကိရည်မှတ်၍ ငါ့အားဗျာဒိတ်ေပးေတာ် မ၏။‐

၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ေယ

ှ လင် မိ ့ ှ င့်အြခားယဒ မိ ့တိ့အားငါ အဘယ်သိ့ကပ်သင့်ေစသည်ကိ သင်တိ့ကိယ်

တိင်ေတွ့ြမင်ခ့ဲရေလ ပီ။ ထိ မိ ့များသည် ယခတိင်ေအာင်ပင်ယိယွင်းပျက်စီးကာ

လသဆိတ် ငိမ်လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၃ ယင်းသိ့ငါြဖစ်ေစရသည့်အေကာင်းမှာထိ

မိ ့တိ့မှ မိ ့သ မိ ့သားများသည်မေကာင်း မများကိ ပ၍ ငါ၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့

ေဆာ် ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ သတိ့သည် အြခားဘရားများကိယဇ်ပေဇာ် က

လျက် သတိ့ကိယ်တိင်သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့ ဘိးေဘးများအဘယ်အခါကမ  ှ ိ

မခိးဝတ်မ ပခ့ဲသည့်ဘရားများကိ ှ ိ ခိးဝတ် ပ က၏။‐ ၄ ငါသည်မိမိ၏အေစခံပေရာဖက်များကိ

သင်တိ့ထံသိ့ အဖန်ဖန်အထပ်ထပ်ေစလတ် ခ့ဲ၏။ သတိ့ကလည်းသင်တိ့အားငါမန်း

ထားစက်ဆပ်သည့်အမကိမ ပရန်ေြပာ ကားခ့ဲ က၏။‐ ၅ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်နားမေထာင် က။

ပမာဏမ ပ က။ အြခားဘရားများ အားယဇ်ပေဇာ်သည့်အကျင့်ကိလည်း မေဖျာက် က။‐ ၆

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ယဒ မိ ့များ ှ င့်ေယ ှ လင်လမ်းများအေပ သိ့ ငါ၏ေဒါသ

အမျက်ေတာ်ကိသွန်းေလာင်း၍ ထိ မိ ့တိ့ကိ မီးေလာင်ေစေတာ်မ၏။ ထိ မိ ့များသည်ယိ

ယွင်းပျက်စီးလျက်ကျန်ရစ် ပီးလ င် ယေန့ ေတွ့ြမင်ေနရသည့်အတိင်းလတိ့ေ ှ ့တွင်

စက်ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ်ြဖစ်၍ေန၏။ ၇ ``သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

ဘရားသခင်အန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရ ဘရားက သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်မိမိ

တိ့အေပ သိ့ဤသိ့ေသာေဘးအ ရာယ်ဆိး သက်ေရာက်ေအာင် ဆိးညစ်ေသာအမကိ ပ ကသနည်း။

သင်တိ့သည်မိမိတိ့အမျိုး ပတ်ေစရန်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကေလးသငယ် ှ င့် ိ ့စိ့အ ွယ်တိ့အား

ဆံးပါးပျက်စီးေစလိ ကသေလာ။‐ ၈ သင်တိ့ေနထိင်ရန်လာေရာက်သည့်ဤအီဂျစ်

ြပည်တွင် သင်တိ့သည် ပ်တများအားြဖင့် လည်းေကာင်း၊ အြခားဘရားများကိဝတ် ပ

ှ ိ ခိးြခင်းအားြဖင့်လည်းေကာင်း အဘယ် ေကာင့်ငါ၏အမျက်ေတာ်ကိလံ့ေဆာ် က သနည်း။

သင်တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်တိင်ဆံး ပါးပျက်စီးေစ၍ကမာေြမေပ  ှ ိ လမျိုး တကာတိ့က့ဲရဲ ့စရာ၊

ြပက်ရယ် ပစရာ ြဖစ်လာ ကလိမ့်မည်။‐ ၉ ယဒ မိ ့များ ှ င့်ေယ  ှ လင်လမ်းများေပ

တွင် သင်တိ့၏ဘိးေဘးများ၊ ယဒဘရင်များ ှ င့်မိဖရားများ၊ သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏ဇနီး

များ ပကျင့်ခ့ဲ ကသည့်အကျင့်ဆိးများ ကိသင်တိ့ေမ့ေလျာ့သွား ကေလ ပီေလာ။‐ ၁၀

သင်တိ့သည်ယေန့တိင်ေအာင်ပင်စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချမမ ှ ိ  ကေသးေပ။ ငါ့ကိေ ကာက် ွံ ့

ိ ေသမမ ှ ိ။ သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏ဘိးေဘး များအား ငါေပးအပ်ခ့ဲသည့်ပညတ်များ

ှ င့်နည်းဥပေဒကိလည်းလိက်နာကျင့်သံး မမ ပ က။ ၁၁ ``သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

ဘရားသခင်အန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရ ဘရားသည် သင်တိ့အေပ သိ့ေဘးအ ရာယ်

ဆိးကိသက်ေရာက်ေစ၍ယဒြပည်ကိပျက် ပန်းေစမည်။‐ ၁၂ယဒြပည်တွင်ကျန် ှ ိ ကာအီဂျစ်ြပည်သိ့

သွားေရာက်ေနထိင်ရန် သ ိ ာန်ချမှတ်ထားသ တိ့မကားတစ်ေယာက်မကျန်ဆံးပါးပျက်စီး

ေစမည်။ ကီးငယ်မဟထိသအေပါင်းတိ့ သည်စစ်ေဘး၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး

သင့်၍အီဂျစ်ြပည်တွင်ေသရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်လတိ့ေ ှ ့၌စက်ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ်
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ြဖစ်လိမ့်မည်။ လတိ့သည်သတိ့အားြပက် ရယ် ပလျက်သတိ့၏အမည်နာမကိ

ကျိန်စာအြဖစ်အသံး ပ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃ ငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့အားအြပစ်ဒဏ်

ခတ်သက့ဲသိ့အီဂျစ်ြပည်တွင်ေနထိင်သ တိ့ကိလည်းစစ်ေဘး၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါး ြခင်းေဘး၊

အနာေရာဂါေဘးတိ့ြဖင့် အြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။‐ ၁၄ အီဂျစ်ြပည်တွင်ေနထိင်ရန်ယဒြပည်မှ

ထွက်ခွာလာ ကသတိ့အနက် အဘယ်သ ကိမ ထိေဘးများမှလွတ်ေြမာက်ရလိမ့်

မည်မဟတ်။ အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ လိမ့် မည်မဟတ်။ မိမိတိ့တစ်ဖန်ြပန်လည်ေန

ထိင်ရန်ေမ ာ်လင့်ေတာင့်တ ကသည့်ယဒ ြပည်သိ့ ထိသတစ်စံတစ်ေယာက်မ ြပန်ရ

လိမ့်မည်မဟတ်။ ဒကသည်အချို ့မှတစ်ပါး အဘယ်သမ ြပန်ရ ကလိမ့်မည်မဟတ်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိအခါမိမိတိ့ဇနီးများသည်အြခား ဘရားတိ့အားယဇ်ပေဇာ်ေ ကာင်းကိသိ ှ ိ

ကသများ၊ ထိေနရာတွင်ရပ်လျက်ေနသ အမျိုးသမီးများ ှ င့်အီဂျစ်ြပည်ေတာင်

ပိင်းတွင်ေနထိင်သယဒအမျိုးသားများ အပါအဝင်လအပ် ကီးသည်ငါ့အား၊‐ ၁၆

``ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ ၍သင်ေဟာေြပာသည့်စကားများကိငါတိ့ နားမေထာင်လိပါ။‐

၁၇ ငါတိ့သည်မိမိတိ့ယခင်ကေြပာ ကားခ့ဲ သည့်အမတိ့ကိသာ ပ ကပါမည်။ ယဒ

မိ ့များ ှ င့်ေယ  ှ လင်လမ်းများတွင်ငါ တိ့ ှ င့်ငါတိ့ဘိးေဘးများ၊ ငါတိ့ဘရင်

ှ င့်ေခါင်းေဆာင်များ ပေလ့ ှ ိ သည့်အတိင်း ေကာင်းကင်ဘရင်မဟအမည်တွင်ေသာ

နတ်သမီးကိယဇ်ပေဇာ်၍ သ၏အဖိ့ စပျစ်ရည်ပေဇာ်သကာများကိသွန်းေလာင်း ပါမည်။

ထိစဥ်အခါကငါတိ့သည်ဝစွာ စားရ က၏။ ချမ်းသာ ကယ်ဝလျက်ေဘး ဒက ှ င့်ကင်းေဝးခ့ဲ က၏။‐ ၁၈

သိ့ရာတွင်ေကာင်းကင်ဘရင်မကိယဇ်ပေဇာ် မ၊ သ့အဖိ့စပျစ်ရည်ပေဇာ်သကာသွန်း

ေလာင်းမတိ့ကိမ ပ ကေတာ့သည့်အချိန် မှအစ ပ၍ ငါတိ့သည်များစွာချို ့တ့ဲ

လျက်ငါတိ့အမျိုးသားများသည်စစ်ေဘး၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘးသင့်၍ေသရ

ကပါ၏'' ဟေြပာ ကား ကေလသည်။ ၁၉ ထိေနာက်အမျိုးသမီးများက``ငါတိ့သည်

ေကာင်းကင်ဘရင်မ၏ ပ်ပံတမန့်များကိ ဖတ်လပ်၍ ထိနတ်သမီးအားယဇ်ပေဇာ်ကာ

သ၏အဖိ့စပျစ်ရည်ပေဇာ်သကာများ ကိသွန်းေလာင်း ကေသာအခါ ငါတိ့၏ခင်

ပွန်းများကလည်းငါတိ့ ပသည့်အမကိ လက်ခံအတည် ပခ့ဲ ကပါသည်'' ဟထပ်

ေလာင်းေြပာဆိ က၏။ ၂၀ ထိအခါငါသည်မိမိအားဤသိ့ေြပာ ကား ကသ

အမျိုးသားအမျိုးသမီး များ ှ င့်လအေပါင်းတိ့အား၊‐ ၂၁ ``ယဒ မိ ့များ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့လမ်း

များတွင် သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့ဘိးေဘးများ၊ သင် တိ့ဘရင်များ ှ င့်ေခါင်းေဆာင်များ၊ ြပည်သ

များပေဇာ်ခ့ဲ ကသည့်ယဇ်များ ှ င့်ပတ် သက်၍ထာဝရဘရားသိေတာ်မမဟ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ေမ့ေလျာ့ေတာ်မေလ ပီ ဟ၍ေသာ်လည်းေကာင်းသင်တိ့ထင်မှတ် ကပါသေလာ။‐ ၂၂

ယခအခါ၌ပင်လ င်သင်တိ့၏ြပည်သည် ယိယွင်းပျက်စီးကာလသဆိတ်ညံလျက်

ှ ိ ၏။ ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့၏ယတ် မာဆိးညစ်သည့်အကျင့်များကိသည်းခံ

ေတာ်မမ ိင်သြဖင့် ထိြပည်သည်လတိ့ ေ ှ ့၌စက်ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ်ြဖစ်၍ေနေလ ပီ။

လတိ့သည်လည်းထိြပည်၏အမည်နာမ ကိကျိန်စာအြဖစ်အသံး ပ ကေလ ပီ။‐ ၂၃

သင်တိ့သည်အြခားဘရားများကိယဇ် ပေဇာ်ကာအမိန့်ေတာ်များကိမနာခံ ေသာေကာင့်

ထာဝရဘရားအားြပစ်မှား ကသည်ြဖစ်၍ယခအခါဤက့ဲသိ့ ပင်ကပ်သင့်ခ့ဲရ ကေပသည်''ဟဆိ၏။

၂၄ ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက

အီဂျစ်ြပည်တွင်ေနထိင် ကေသာယဒြပည် သားတိ့ ှ င့်ပတ်သက်၍``သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့

ဇနီးများသည်ေကာင်းကင်ဘရင်မအား သစာကတိ ပခ့ဲ က၏။ သ့အားယဇ်ပေဇာ်

ပါမည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ သ၏အဖိ့စပျစ် ရည်ပေဇာ်သကာများကိသွန်းေလာင်းပါမည်

ဟ၍လည်းေကာင်း ကတိထား ပီးလ င်ထိ ကတိအတိင်း ပခ့ဲ ကေပသည်။ ေကာင်း လှ ပီ၊

သင်တိ့ကတိကိတည်ေစ ကေလာ့။ သင်တိ့သစာ ိ  ာန် ပသည်အတိင်းေဆာင် ွက် ကေလာ့။‐ ၂၆

သိ့ရာတွင်အီဂျစ်ြပည်တွင် ှ ိ သည့်ဣသ ေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အားငါ ထာဝရဘရားသည်

မိမိ၏မဟာနာမ ေတာ်ကိတိင်တည်၍ မက်ဆိသည့်ကတိ ေတာ်ကိ ယခသင်တိ့နားေထာင် ကေလာ့။

သင်တိ့သစာကတိ ပ ကရာတွင်`အ ှ င် ထာဝရဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မသည် အတိင်း'

ဟငါ၏နာမေတာ်ကိ မက်ဆိ ရန်ေနာင်အဘယ်အခါ၌မ သင်တိ့အား ငါခွင့် ပလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၇

သင်တိ့သည်ေကာင်းစားမည့်အစားဆံး ံ း ပျက်စီး ကေစရန်ငါ ပမည်။ အီဂျစ်ြပည်

တွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ ေသာယဒြပည်သတိ့ သည်တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မကျန်သည်တိင်

ေအာင်စစ်ေဘးေသာ်လည်းေကာင်း၊ အနာေရာဂါ ေဘးေသာ်လည်းေကာင်းသင့်၍ေသရ ကလိမ့် မည်။‐

၂၈ သိ့ရာတွင်သင်တိ့အချို ့သည်အသက်ေဘး မှလွတ်ေြမာက်၍ အီဂျစ်ြပည်မှယဒြပည်

သိ့ြပန် ကလိမ့်မည်။ ထိအခါအီဂျစ်ြပည် သိ့လာေရာက် ကေသာယဒြပည်သအ ကင်း အကျန်များသည်

မိမိတိ့စကား ှ င့်ငါ့ စကား၊ မည်သည်ကမှန်၍ေနသည်ကိသိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၂၉

ငါသည်ဤေဒသတွင်သင်တိ့အားအြပစ် ဒဏ်ခတ်မည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့ကိ

သတ်သင်ဖျက်ဆီးမည်ဟ၍ထားခ့ဲေသာ ငါ ၏ကတိေတာ်သည်အမှန်တကယ်ြဖစ်လာ

လိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့အားငါ ထာဝရဘရားသက်ေသြပမည်။‐ ၃၀

ငါသည်ယဒဘရင်ေဇဒကိကိမိမိအား သတ်ြဖတ်လိ၍ မိမိ၏ရန်သြဖစ်ေသာဗာဗ

လန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာထံအပ် ှ င်းသက့ဲ သိ့ အီဂျစ်ဘရင်ေဟာဖရာကိလည်းမိမိ

အားသတ်ြဖတ်လိေသာရန်သများလက် သိ့အပ် ှ င်းမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မေ ကာင်းလ အေပါင်းတိ့အား

အထးသြဖင့်အမျိုး သမီးများအားဆင့်ဆိေလသည်။

၄၅ ေယာ ှ ိ ၏သား၊ ယဒဘရင်ေယာယကိမ်နန်းစံ စတတ ှ စ်၌ေနရိ၏သားဗာ တ်သည်

ငါ တ် တိက်ချေပးသည့်စကားများကိေရးမှတ်၍ ထား၏။ ထိေနာက်ငါသည်၊‐ ၂

ဗာ တ်အားဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက``ဗာ တ်၊‐ ၃

ငါထာဝရဘရားသည်သင့်အားတစ်ပ ေပ တွင်တစ်ပဆင့်၍ေပးေတာ်မေသာေကာင့်

သင်သည်အ ံ းေပးလျက် ငီးတွားမြဖင့် ပင်ပန်း ွမ်းနယ်လျက်စိတ်တည် ငိမ်မမရ ိင်ဟဆိေချသည်။ ၄

ငါထာဝရဘရားသည်မိမိတည်ေဆာက် ထားသည့်အရာကိ ဖိဖျက်၍ စိက်ပျိုးထား

သည့်အရာကိဆဲွ တ်လျက် ှ ိ ၏။ ကမာေြမ တစ်ြပင်လံးတွင်ဤအတိင်းငါ ပမည်။‐ ၅

သင်သည်မိမိအတွက်အထးအခွင့်အေရး ကိေစာင့်ေမ ာ်ေနသေလာ။ မေစာင့်ေမ ာ် ှ င့်။ ငါ

သည်လခပ်သိမ်းတိ့အေပ သိ့ေဘးအ ရာယ် ဆိးကိသက်ေရာက်ေစမည်။ သိ့ေသာ်လည်းသင်

သည်ေရာက်ေလရာရာအရပ်တွင်အသက်မ ေသဘဲ ထိေဘးအ ရာယ်မှလွတ်ေြမာက်လိမ့် မည်။

ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟ သည့်စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မေကာင်း ဆင့်ဆိေလသည်။

၄၆
ထာဝရဘရားသည် ိင်ငံတကာကိ ရည်မှတ်၍ ငါ့အားဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။‐

၂ အီဂျစ်ြပည်အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍ ကိယ် ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်မှာေအာက်ပါအတိင်း

ြဖစ်၏။ ထာဝရဘရားသည်ေယာ ှ ိ ၏သား ယဒဘရင်ေယာယကိမ်နန်းစံစတတ ှ စ် ၌

ဥဖရတ်ြမစ်အနီးကာေခမိတ်အရပ်တွင် ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ ှ ိမ်နင်းလိက်

သည့်အီဂျစ်ဘရင်ဖာေရာေနေခ ၏တပ်မ ေတာ်ကိရည်မှတ်၍ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ ၏။ ၃

``အီဂျစ်တပ်မးတိ့က`သင်တိ့၏ဒိင်းလား များကိ အသင့်ြပင်ဆင်ကာတိက်ပဲွသိ့ဝင် ကေလာ့'' ၄

သင်တိ့၏ြမင်းများကိ ကိးတန်ဆာဆင်စီး ကေလာ့။ စီတန်း ပီးလ င်သင်တိ့၏သံခေမာက်များ ကိ

ေဆာင်း ကေလာ့။ လံှများကိေသွး ကေလာ့။ သံချပ်အကျကိဝတ် ကေလာ့' ဟေအာ်ဟစ်

က၏။ ၅ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားက``ငါြမင်ရ သည်ကား အဘယ်သိ့နည်း။

သတိ့သည်ေကာက်လန့်၍ေနာက်သိ့ဆတ်ခွာ ေန က၏။သတိ့၏စစ်သရဲများသည်အေရး ံ းနိမ့် က

ေလ ပီ။ သတိ့သည်ေ ကာက်အား ကီး၍၊ ေနာက်သိ့လှည့်မ ကည့်ဘဲအစွမ်းကန်လျင် ြမန်စွာ

ေြပး ကေလကန်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ လျင်ြမန်စွာေြပးသတိ့သည်မလွတ် ိင်။

စစ်သရဲတိ့သည်မလွတ်ေြမာက် ိင်။ သတိ့သည်ေြမာက်ဘက်ေဒသ၊ဥဖရတ် ြမစ်

အနီးတွင်ေြခေချာ်၍လဲ ကကန်၏။ ၇ ေရလ ံ ေသာြမစ်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ိင်းြမစ်ေရက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ချီတက်လာသကားအဘယ်သနည်း။

၈ ေရလ ံ ေသာြမစ်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ိင်းြမစ်ေရက့ဲသိ့လည်းေကာင်း

ချီတက်လာသမှာအီဂျစ် ိင်ငံြဖစ်ေပ သည်။ အီဂျစ် ိင်ငံက`ငါသည်ချီတက်၍ကမာကိ

လမ်းမိးမည်။ မိ ့များ ှ င့် မိ ့သ မိ ့သားတိ့အားဖျက်ဆီးမည်။ ၉ ြမင်းများတိ့တက် ကေလာ့။

ရထားများတိ၊့အြပင်း ှ င် ကေလာ့။ ဒိင်းလားကိင်ေဆာင်သဆဒန်ြပည်သား ှ င့်

လစ်ဗျားြပည်သားတိ့လဒြပည်သားေလး သည်ေတာ် အစ ှ ိ သည့် စစ်သည်ေတာ်တိ့ထွက်သွား ကေလာ့'

ဟဆိ၏'' ဟ၍ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ဤေန့သည်အန တန်ခိး ှ င်အ ှ င်

ထာဝရဘရား၏ေန့ေတာ်ြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ရန်သတိ့အားယေန့ပင် လက်စားေချေတာ်မမည်။

သတိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။ ကိယ်ေတာ်၏ ားသည်သတိ့အသားကိအဝ

စား၍ သတိ့၏ေသွးကိအဝေသာက်လိမ့်မည်။ ယေန့အန တန်ခိး ှ င်သည်ဥဖရတ်ြမစ်

အနီး ေြမာက်ဘက်ေဒသ၌ မိမိ၏ယဇ်ေကာင်များကိပေဇာ်ေတာ်မ၏။ ၁၁

အီဂျစ်ြပည်သြပည်သားတိ၊့ ဂိလဒ်ြပည်သိ့သွား၍ ေဆးဝါးများကိ ှ ာ ကေလာ့။

သင်တိ့၏ေဆးများသည်တန်ခိးအာနိသင် မ ှ ိ။ သင်တိ့၏အနာေရာဂါကိမေပျာက်ကင်းေစ ိင်။

၁၂ လမျိုးတကာတိ့သည်သင်တိ့အ ှ က်ကဲွမကိ ကားသိ ကေလ ပီ။

သင်တိ့ငိေ ကးသံကိလတိင်း ကားရ က၏။ စစ်သရဲသည်တစ်ဦး ှ င့်တစ်ဦးတိက်မိသြဖင့်

ှ စ်ဦးစလံးေြမေပ သိ့လဲကျ ကေလ ပီ။ ၁၃ အီဂျစ်ြပည်ကိတိက်ခိက်ရန်ဗာဗလန်ဘရင်

ေနဗခဒ်ေနဇာလာေရာက်ေသာအခါ ထာဝရ ဘရားသည်ငါ့အားဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်က၊ ၁၄ ``အီဂျစ် မိ ့များြဖစ်ေသာမိဂေဒါလ၊ေနာဖ ှ င့် တာပနက် မိ ့တိ့အား၊

သင်တိ့သည်မိမိတိ့အတွက်ခခံကာကွယ် အသင့်ြပင်ဆင် ကေလာ့။
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သင်တိ့တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့သည် စစ်ပဲွတွင် ဆံး ံ းပျက်စီးလိမ့်မည်။''

၁၅ သင်တိ့၏တန်ခိး ကီးေသာဘရားအာပိ သည် အဘယ်ေကာင့် ပိလဲရသနည်း။

သ့အားထာဝရဘရားတွန်းချေတာ်မေလ ပီ။ ၁၆ သင်တိ့၏စစ်သရဲများသည်ေြခေချာ်၍လဲ ကကန်၏။

သတိ့တစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်`ြမန်ြမန်လာ က။ ငါတိ့သည်မိမိတိ့ေနရင်းြပည်သိ့ြပန် က ကန်အ့ံ။

ရန်သ၏ ားေဘးမှလွတ်ေြမာက်ရန်ေြပး က ကန်အ့ံ' ဟဆိ က၏။ ၁၇ ``အီဂျစ်ဘရင်ဖာေရာအား

`အခွင့်ေကာင်းကိလက်လွတ်သ၊ေလအိး ကီး' ဟေသာနာမည်သစ်ကိေပး ကေလာ့။ ၁၈

အန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရားသည် ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါသည်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်ေပတည်း။ တာေဗာ်ေတာင်ထိပ်သည်ေတာင်တကာတိ့ ထက် ြမင့်သက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ကရေမလေတာင်ထိပ်သည်လည်း၊ပင်လယ် အနီးတွင် ြမင့်မားစွာတည် ှ ိ သက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

သင်တိ့တိက်ခိက်မည့်သသည်ခွန်အား ကီးမား ေပလိမ့်မည်။ ၁၉ အချင်းအီဂျစ်ြပည်သားတိ၊့

သံ့ပန်းအြဖစ်ေခ ေဆာင်ြခင်းကိခံရန် အသင့် ြပင်ဆင်ထား ကေလာ့။ ေနာဖ မိ ့သည်လသဆိတ် ငိမ်ရာ

သဲက ာရြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၀ အီဂျစ်ြပည်သည်ေြမာက်အရပ်မှ မှက်ကိက်ခံရသည့်

လှပဆ ဖိးသည် ွားမ ှ င့်တ၏။ ၂၁ အငှားစစ်သည်များပင်လ င် ွားသငယ်များ သဖွယ်

ခိကိးရာမ့ဲြဖစ် က၏။ သတိ့သည်ခခံတိက်ခိက်မကိမ ပဘဲ အားလံးလှည့်၍ေြပး ကေလသည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့ဆံးပါးပျက်စီး ရမည့်ေန၊့ ကံ ကမာဆိး ကံေတွ ့ရမည့်ေန့ရက်ကာလသည်

ကျေရာက်လာ ပီြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၂၂ ရန်သတပ်မေတာ်နီးကပ်လာသည် ှ င့်အီဂျစ် ြပည်သည်

ြမည်သံ ပေသာေ မက့ဲသိ့ထွက်ေြပးေလ၏။ လတိ့သစ်ပင်များကိခတ်သက့ဲသိ့ရန်သ တိ့သည်

သ့အားရဲတင်းများ ှ င့်တိက်ခိက် က၏။ ၂၃သတိ့သည်သစ်ေတာကိခတ်လဲှသက့ဲသိ့ တိက်ခိက် က၏။

သတိ့၏လများသည်မေရမတွက် ိင်ေအာင် များြပား၍ သတိ့၏စစ်သရဲများသည်၊အေရအတွက်

အားြဖင့် ကျိုင်းေကာင်များထက်ပင်များြပား က၏။ ၂၄ အီဂျစ်ြပည်သတိ့သည်အ ှ က်ကဲွရ က

ေလ ပီ။ သတိ့အားေြမာက်အရပ်မှလတိ့က ှ ိမ်နင်းလိက် က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါသည်

သိဘိ မိ ့၌ ှ ိ ေသာအမုန်ဘရားကိအီဂျစ် ြပည်၊ အီဂျစ်ဘရားများ၊ ဘရင်များ ှ င့် အတဆံးမမည်။

အီဂျစ်ြပည်ဘရင် ှ င့် သ့ကိအားထားယံ ကည်သမှန်သမ ကိ ငါဆံးမမည်။‐

၂၆ သတိ့ကိသတ်ြဖတ်လိသဗာဗလန်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ ှ င့်တပ်မေတာ်လက်သိ့ငါ

ေပးအပ်မည်။ သိ့ရာတွင်ေနာင်အခါ၌လတိ့ သည်ေ ှ းကာလများကနည်းတ အီဂျစ်ြပည်

တွင်ြပန်လည်ေနထိင် ကလိမ့်မည်။ ဤကား ငါထာဝရဘရား မက်ထားသည့်စကား

ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ``ငါ၏လမျိုးေတာ်တိ၊့မေ ကာက် က ှ င့်။ ဣသေရလ

ြပည်သားတိ၊့ထိတ်လန့်တန်လပ်မမြဖစ် က ှ င့်။ သံ့ပန်းများအြဖစ် ှ င့်သင်တိ့ေသရ က ေသာြပည်၊

ထိေဝးလံေသာြပည်မှသင်တိ့အားငါကယ် ဆယ်မည်။ သင်တိ့သည်ြပန်လာ၍ ငိမ်းချမ်းစွာေနထိင်

ရ ကလိမ့်မည်။ ေဘးမ့ဲလံ ခံမ ှ ိ လိမ့်မည်။ အဘယ်သမ သင်တိ့အားေ ကာက်လန့်

ေစလိမ့်မည်မဟတ်။ ၂၈ ငါသည်သင်တိ့ထံသိ့ ကလာ၍ သင်တိ့အားကယ်တင်မည်။

သင်တိ့အားငါကဲွလွင့်ေစခ့ဲရာ ိင်ငံတကာတိ့ကိငါဖျက်ဆီးမည်။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့ကိမဖျက်ဆီးမည်

မဟတ်။ ငါသည်သင်တိ့အားအြပစ်ဒဏ်မခတ်ဘဲ ထားမည်မဟတ်ေသာ်လည်း၊

အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေသာအခါ၌မကားမ တစွာ ဒဏ်ခတ်မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရားေြပာ ကားသည့်

စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄၇ ဂါဇ မိ ့ကိအီဂျစ်ဘရင်မတိက်ခိက်မီ ဖိလိတိအမျိုးသားများကိရည်မှတ်၍

ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မ၏။ ၂ ကိယ်ေတာ်က၊ `` ကည့် ေလာ့။

ေြမာက်အရပ်တွင်ေရတက် လျက် ေရလ ံ ြမစ်က့ဲသိ့စီးဆင်းလာလိမ့်မည်။

ထိေရတိ့သည်ကမာေြမ ကီး ှ င့်ေြမ ကီး ေပ တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာများ၊ မိ ့များ ှ င့်

မိ ့သ မိ ့သားများကိလမ်းမိး ကလိမ့်မည်။ လတိ့သည်ကယ်ရန်ဟစ်ေခ  ကလိမ့်မည်။

ကမာေြမေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ့သည်ြပင်းြပစွာ ငိေ ကး ကလိမ့်မည်။ ၃

သတိ့သည်ြမင်းခွာသံများ ှ င့်ြမင်းရထား ဘီးလည်သံများကိ ကားရ ကလိမ့်မည်။

ဖခင်များသည်မိမိတိ့သားသမီးများကိ ြပန်မ ကည့် က။ သတိ့၏လက်များသည်လည်းအားေလျာ့၍

တဲွကျလျက် ှ ိ လိမ့်မည်။ ၄ တ  မိ ့ ှ င့်ဇိဒန်သိ့ေပးပိ့ ိင်သည့်စစ်က

အ ကင်းအကျန်မှန်သမ ကိြဖတ်ေတာက် ပစ်ရန် ဖိလိတိြပည်ကိ၊သတ်သင်ပယ် ှ င်းရမည့်

ေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာေလ ပီ။ ငါထာဝရဘရားသည်ကေရေတကမ်းေြခမှ

လာသအေပါင်းြဖစ်သည့် ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့အားသတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။ ၅

ဂါဇ မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်များစွာ ဝမ်းနည်းေကကဲွရ ကေလ ပီ။ အာ ှ ေကလန် မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်လည်း

ဆိတ်ဆိတ်ေန က၏။ ကင်းကျန်၍ေနေသာဖိလိတိြပည်သတိ့ သည်အဘယ်မ

ကာ ကာငိေ ကးြမည်တမ်းလျက်ေန က မည်နည်း။ ၆ ထာဝရဘရား၏ ားေတာ်၊

သင်သည်အဘယ်မ  ကာ ကာခတ်ထစ် ေနပါဦးမည်နည်း။ မိမိ ားအိမ်သိ့ြပန်၍ဝင် ပီးလ င် ငိမ်သက်စွာ

ေနပါေလာ့'' ဟသင်တိ့ဆိ က၏။ ၇ သိ့ရာတွင်ထိ ားေတာ်သည်ငါေပးအပ်ထား သည့် အလပ် ှ ိ သြဖင့်

အဘယ်သိ့လ င် ငိမ်သက်စွာေန ိင်မည်နည်း။ အာ ှ ေကလန် မိ ့ ှ င့်ပင်လယ်ကမ်းေြခတွင် ေနထိင်ေသာ

လတိ့အား၊တိက်ခိက်ရန်ထိ ားေတာ်ကိငါ အမိန့်ေပးေတာ်မေလ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄၈ ေမာဘြပည်ကိရည်မှတ်၍အန တန်ခိး ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကားဤသိ့ တည်း။

``ေနေဗာ မိ ့သ မိ ့သားတိ့အားက ဏာ သက် ကေလာ့။ သတိ့၏ မိ ့သည်ပျက်စီး၍သွားေလ ပီ။

ကိရယသိမ် မိ ့သည်ဖမ်းဆီးသိမ်းယြခင်း ကိခံ၍၊ ထိ မိ ့၏ခံတပ်များသည် ဖိပျက်လျက်

မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်လည်းအ ှ က်ကဲွရ က၏။ ၂ ေမာဘြပည်၏ဘန်းအသေရသည်ကွယ်

ေပျာက်၍ သွားေလ ပီ။ ရန်သတိ့သည်ေဟ ှ ဘန် မိ ့ကိသိမ်းယ၍ ေမာဘ

ိင်ငံကိသတ်သင်ဖျက်ဆီးရန် ကံစည်လျက် ှ ိ ၏။ မာဒေမန မိ ့သည်ဆိတ် ငိမ်၍ေနလိမ့်မည်။

စစ်သည်တပ်သားတိ့သည်ထိ မိ ့ကိချီတက် တိက်ခိက် ကလိမ့်မည်။ ၃

ေဟာရနိမ် မိ ့သ မိ ့သားတိ့က`အ ကမ်းဖက်မ၊ သတ်သင်ဖျက်ဆီးမ' ဟဟစ်ေအာ် က၏။ ၄

``ေမာဘြပည်သည် ပိပျက်၍သွားေလ ပီ။ ကေလးသငယ်တိ့ေအာ်ဟစ်သံကိ နားေထာင် ကေလာ့။

၅ လဟိတ်ေတာင်ေပ သိ့တက်ရာလမ်းတွင်သတိ့ ိက် ကီးငင် ကီးငိေ ကးသံကိလည်းေကာင်း၊

ေဟာရနိမ် မိ ့သိ့ဆင်းရာလမ်းတွင်၊စိတ်ဒက ေရာက်၍ ေအာ်ဟစ်သံများကိလည်းေကာင်း ကား ကေလာ့။

၆ သတိ့က`သင်တိ့အသက်ချမ်းသာရေအာင် လျင်ြမန်စွာေြပး ကေလာ့။

သဲက ာရမှြမည်း ိင်းက့ဲသိ့ေြပး ကေလာ့' ဟဆိ က၏။ ၇ ``အိ ေမာဘြပည်၊သင်သည်မိမိ၏အင်အား ှ င့်

စည်းစိမ်ချမ်းသာကိအားကိး၏။ သိ့ရာတွင်ယခသင်သည် ှ ိမ်နင်းြခင်းကိခံ ရလိမ့်မည်။

သင်၏ဘရားေခမ ှ သည်လည်းသ၏မင်း သားများ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်အတြပည် ှ င်ဒဏ်

သင့်ရေပေတာ့အ့ံ။ ၈ အဘယ် မိ ့မ ဆံးပါးပျက်စီးမ ှ င့် ကင်းလွတ်လိမ့်မည်မဟတ်။

ချိုင့်ဝှမ်းေရာ၊လွင်ြပင်ပါပျက်စီးလိမ့်မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား

ြဖစ်၏။ ၉ ေမာဘြပည်အတွက်သချုင်းကမည်းေကျာက်တိင် စိက်ထ ကေလာ့။

ထိြပည်သည်မ ကာမီပျက်စီးရလိမ့်မည်။ ထိြပည် ှ ိ  မိ ့များသည်ပျက်စီး၍လသ

ဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ်လိမ့်မည်။'' ၁၀ (ထာဝရဘရား၏အမေတာ်ကိစိတ် ှ လံး

အ ကင်းမ့ဲ ှ င့်မထမ်းေဆာင်သသည် ကျိန်ဆဲ ြခင်းကိခံရပါေစသတည်း။

မိမိ၏ ား ှ င့် ခတ်၍မသတ်ေသာသသည်ကျိန်ဆဲြခင်းကိ ခံရပါေစသတည်း။) ၁၁

ထာဝရဘရားက``ေမာဘြပည်သတိ့သည် အစဥ်ပင်ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာေနခ့ဲရ၍အဘယ်

အခါ၌မ ြပည် ှ င်ဒဏ်မသင့်ခ့ဲဘးေပ။ ေမာဘ ြပည်သည်အိးတစ်လံးမှတစ်လံးသိ့မေြပာင်း၊

ေမ ေ ှ ာက်မလည်းမ ပဘဲအနည်ထိင်ရန်ထား ှ ိ သြဖင့်အနံ့အရသာမပျက်၊ ေကာင်း မဲ

ေကာင်းလျက်ေနသည့်စပျစ်ရည် ှ င့်တ၏။ ၁၂ ``သိ့ြဖစ်၍ေမာဘြပည်ကိစပျစ်ရည်သဖွယ်

သွန်ေမှာက်မည့်လတိ့အား ငါေစလတ်မည့်အချိန် ကာလကျေရာက်လာလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ထိ

ြပည်၏စပျစ်ရည်အိးများကိသွန်ေမှာက်ကာ အစိတ်စိတ်အြမာြမာခဲွပစ် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃

ထိအခါမိမိတိ့ယံ ကည်ခ့ဲ ကေသာေဗသလ ဘရားကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့စိတ်ပျက်

ကသက့ဲသိ့ ေမာဘြပည်သတိ့သည်မိမိတိ့ ၏ေခမ ှ ဘရားကိလည်းစိတ်ပျက် ကလိမ့် မည်။ ၁၄

``ေမာဘြပည်သားတိ၊့သင်တိ့သည်အဘယ် ေကာင့် မိမိတိ့ကိယ်ကိ၊အာဇာနည်များ၊စစ်ြပန်

သရဲေကာင်းများဟေြပာဆိ ကသနည်း။ ၁၅ ေမာဘြပည် ှ င့် မိ ့တိ့သည်ပျက်စီးကာ

သတိ့၏လက်ေ ွးစင်လငယ်လ ွယ်တိ့သည် အသတ်ခံရ ကေလ ပီ။

ငါသည်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား တည်းဟေသာ ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ဤကားငါ မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏။ ၁၆ ေမာဘြပည်၏ကံ ကမာဆိးသည်ချဥ်းကပ်လာလျက်

ထိြပည်ယိယွင်းပျက်စီးရာကာလသည်၊မ ကာမီ ေရာက် ှ ိ လာေတာ့မည်။ ၁၇

``နီးနားပတ်ဝန်းကျင်တွင်ေနထိင်သတိ၊့ထိ ိင်ငံအတွက် ငိေ ကးြမည်တမ်း ကေလာ့။

ထိ ိင်ငံ၏ဂဏ်သတင်းကိသိ ှ ိ  ကသ အေပါင်းတိ့ `တန်ခိး ကီးမားသည့်ဤ ိင်ငံသည်

ထီးကျိုးစည်ေပါက်ြဖစ်လျက် ယင်း၏ဘန်းအသေရ ှ င့်တန်ခိးအာဏာသည်

ကွယ်ေပျာက်သွားေလ ပီ' ဟေြပာဆိ ကေလာ့။ ၁၈ ဒိဘန် မိ ့တွင်ေနထိင်သတိ၊့

သင်တိ့သည်ဂဏ်အသေရ ှ ိ သည့်ေနရာမှ သက်ဆင်း၍ေြမမန့်ေပ တွင်ထိင် ကေလာ့။

ေမာဘြပည်ကိပျက် ပန်းေစေသာသသည် ဤအရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ လာကာသင်၏ခံတပ် များကိ

ဖိဖျက်လိက်ေလ ပီ။ ၁၉ အာေရာ် မိ ့တွင်ေနထိင်သတိ၊့လမ်းနံေဘး တွင်ရပ်၍ ေစာင့်ေန ပီးလ င်

ထွက်ေြပးတိမ်းေ ှ ာင် ကသတိ့အားြဖစ် ပျက်သည့် အချင်းအရာကိေမးြမန်းေလာ့။ ၂၀

ထိသတိ့က`ေမာဘြပည်ကျဆံးေလ ပီ။ ထိြပည်အတွက်ငိေကး ကေလာ့။ ယင်းသည်အ ှ က်ကဲွေလ ပီ။

ေမာဘြပည်ပျက်သဥ်း၍သွားေ ကာင်းကိ အာ န်ြမစ် ိ းတစ်ေလာက်တွင်ေကးေကာ်

ကေလာ့' ဟြပန်လည်ေြဖ ကား ကလိမ့်မည်။ ၂၁ ေဟာလန် မိ၊့ ယဟာဇ မိ၊့ ေမဖတ် မိ၊့
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ဒိဘန် မိ၊့ ေနေဗာ မိ၊့ ဗက်ဒိဗလသိမ် မိ၊့ ကိရယသိမ် မိ၊့ ဗက်ဂမလ မိ၊့ ဗက်ေမာင် မိ၊့

ေက တ် မိ၊့ ေဗာဇရ မိ ့အစ ှ ိ သည့်ကန်းြပင် မိ ့ အေပါင်းတိ့သည်အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မ

ြခင်းကိခံရ ကေလ ပီ။ ရပ်နီးရပ်ေဝး ှ ိ ေမာဘ မိ ့မှန်သမ သည်အြပစ်ဒဏ်စီ

ရင်ေတာ်မြခင်းကိခံရ ကေလ ပီ။‐ ၂၅ ေမာဘြပည်၏အာဏာတန်ခိးသည်ေပျာက်

ကွယ်၍သွားေလ ပီ။ ဤကားငါထာဝရ ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၆ ထာဝရဘရားက``ေမာဘြပည်သည်ငါထာဝရ ဘရားအားပန်ကန်ခ့ဲသည်ြဖစ်၍ ထိြပည်ကိ

ယစ်မး၍ေနေစ ကေလာ့။ သသည်မိမိ၏အန် ဖတ်တွင်လးလိှမ့်၍ေနလိမ့်မည်။ လတိ့သည်

လည်းသ့အားေြပာင်ေလှာင် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၇ အိ ေမာဘြပည်၊ ဣသေရလြပည်သားတိ့

အားအဘယ်သိ့သင်ြပက်ရယ် ပခ့ဲသည် ကိေအာက်ေမ့သတိရေလာ့။ သင်သည်သ

တိ့အားသခိး၊ ားြပဂိဏ်း ှ င့်အတဖမ်း ဆီးရမိသများသဖွယ် ပကျင့်ခ့ဲေပ သည်။ ၂၈

``ေမာဘြပည်သတိ၊့ သင်တိ့သည်မိမိတိ့ ၏ မိ ့များမှထွက်ခွာ ပီးလ င် ေကျာက်ကမ်း

ပါးသိ့သွားေရာက်ေနထိင် ကေလာ့။ လ ို ေြမာင်အ ကားတွင်အသိက်လပ်တတ်သည့်

ချိုးငှက်က့ဲသိ့ ပ ကေလာ့။‐ ၂၉ ေမာဘြပည်သည်အလွန်မာန ကီး၏။ ြပည်သ

တိ့သည်အဘယ်မ စိတ်ေနြမင့်၍၊ ေမာက်မာ ေထာင်လားကာမာန်မာန ကီး ကေကာင်းကိ

လည်းေကာင်း၊ အဘယ်မ ကိယ်ကျိုး ှ ာတတ် ေကာင်းကိလည်းေကာင်းငါ ကားသိေတာ် မ ပီ။‐

၃၀ သတိ့၏ ကားဝါမများသည်အရာမေရာက်။ သတိ့ ပေသာအရာများသည်လည်းတာ ှ ည်

မခံ။ သတိ့၏ေမာက်မာေထာင်လားမကိငါ ထာဝရဘရားသိ၏။‐ ၃၁

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ေမာဘြပည်သအေပါင်း တိ့ ှ င့်ကိရဟရက် မိ ့သ မိ ့သားတိ့ အတွက်မျက်ရည်ကျမည်။‐

၃၂ ယာဇာ မိ ့သ မိ ့သားတိ့အတွက်ငိေ ကး သည်ထက်စိဗမာ မိ ့သ မိ ့သားများ

အတွက် ငါပိ၍ငိေ ကးမည်။ အိ စိဗမာ မိ၊့ သင်သည်ပင်လယ်ေသကိေကျာ်ြဖတ်၍

ယာဇာ မိ ့တိင်ေအာင်ပျံ ့ ှ ံ ့သွားသည့်စပျစ် ပင် ှ င့်တ၏။ သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌သင်

၏ေ ွရာသီသစ်သီးဝလံများ ှ င့်စပျစ် ပင်များသည်အဖျက်အဆီးခံရ ကေလ ပီ။‐ ၃၃

အသီးအ ှ ံ  ကယ်ဝသည့်ေမာဘြပည်မှ င်လန်းဝမ်းေြမာက်မကိ ပ်သိမ်းလိက်ေလ

ပီ။ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းမှစပျစ်ရည် များယိထွက်၍မလာေတာ့ေပ။ စပျစ်သီး

ကိနယ်၍ဝမ်းေြမာက်စွာေ ကးေကာ်မည့် သလည်းတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ေတာ့ေပ။

၃၄ ``ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့်ဧလာေလ မိ ့တိ့မှ လတိ့ ငိေ ကး ကေသာအသံကိယာဟတ် မိ ့တိင်

ေအာင် ကားရ က၏။ ထိအသံကိေဇာရ မိ ့ မှေဟာရနိမ် မိ ့ ှ င့်ေကလက် မိ ့တိ့မှပင်

ကား ိင်ေလသည်။ နိမရိမ်ေချာင်းသည် လည်းခန်းေြခာက်၍သွား၏။‐ ၃၅

ငါသည်ေမာဘြပည်သားတိ့အားေတာင် ထိပ်များတွင်မီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာများ

ဆက်ကပ်မ ှ င့် မိမိတိ့ဘရားများအား ယဇ်ပေဇာ်မကိရပ်စဲေစမည်။ ဤကားငါ

ထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား ြဖစ်၏။ ၃၆ ``ေမာဘြပည်သားများ ှ င့် ကိရဟရက် မိ ့

သ မိ ့သားများသည်မိမိတိ့ပိင်ဆိင်သမ ေသာဥစာပစည်းများဆံး ံ းကန် က ပီ ြဖစ်၍

ငါ၏စိတ် ှ လံးသည်မသာသီချင်း ကိေ ပမတ်သက့ဲသိ့ထိသတိ့၏အတွက် ငိေ ကးြမည်တမ်းမည်။‐

၃၇ လတိင်းပင်ဆံမတ်ဆိတ်ပယ် ကေလ ပီ။ သ တိ့သည်မိမိတိ့၏လက်များကိထိ ှ ၍

ေလ ာ်ေတကိဝတ်ဆင်ထား က၏။‐ ၃၈ ေမာဘြပည်အိမ်ေခါင်မိးမှန်သမ တိ့အေပ ၌လည်းေကာင်း၊

လထစည်းေဝးရာေြမကွက် လပ်မှန်သမ တိ့၌လည်းေကာင်းငိေ ကးြမည် တမ်းမမှတစ်ပါး

အြခားအဘယ်အမ အရာမ မေတွ့ရ က။ အဘယ်ေကာင့်ဆိ ေသာ်ငါသည်အသံးမဝင်ေတာ့သည့်အိး

ကိခဲွသက့ဲသိ့ ေမာဘြပည်ကိခဲွလိက် ပီ ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ဤကားငါထာဝရ

ဘရား မက်ဆိသည့်စကားြဖစ်၏။‐ ၃၉ ေမာဘြပည်သည်ေ ကမွ၍သွားေလ ပီ။

ေမာဘြပည်သည်ငိေ ကးလျက်ေနေလ ပီ။ ေမာဘြပည်သည်အသေရပျက်ေလ ပီ။ ထိ

ြပည်သည်ယိယွင်းပျက်စီးလျက်ေနသြဖင့် နီးနားဝန်းကျင်မှလမျိုးအေပါင်းတိ့သည်

ယင်းကိြပက်ရယ် ပ ကကန်၏။ ဤကား ငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား

ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။ ၄၀ ေတာင်ပံများကိြဖန့်၍ထားသည့်လင်းယန်

ငှက်က့ဲသိ့ရန်သသည်ေမာဘြပည်ေပ သိ့ ထိးဆင်းလိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းထာဝရ

ဘရားမိန့် ကားခ့ဲေလ ပီ။‐ ၄၁ မိ ့များ၊ ခံတပ်များသည်အသိမ်းခံရ က

လိမ့်မည်။ ထိေန့၌ေမာဘစစ်သည်ေတာ်တိ့ သည်သားဖွားေဝဒနာခံရေသာအမျိုး

သမီးက့ဲသိ့ေ ကာက်လန့် ကလိမ့်မည်။‐ ၄၂ ေမာဘြပည်သည်ငါ့အားပန်ကန်ခ့ဲသြဖင့်

သတ်သင်ဖျက်ဆီးြခင်းကိခံရကာ ိင်ငံ တစ်ခအေနြဖင့်တည် ှ ိ ေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၄၃

ေမာဘြပည်သတိ့အားထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ များ၊ ေြမတွင်းများ ှ င့်ေထာင်ေချာက်များသည်

အသင့်ေစာင့်ဆိင်းလျက် ှ ိ ေပသည်။ ဤကား ငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား ြဖစ်၏။‐

၄၄ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာေကာင်းသည့်အရာမှလွတ် ေြမာက်ရန် ကိးစားသသည်ေြမတွင်းထဲသိ့

ကျလိမ့်မည်။ ေြမတွင်းမှတက်၍လာေသာသ သည်လည်းေထာင်ေချာက်များတွင်မိလိမ့်မည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ေမာဘြပည်ကိသတ် သင်ဖျက်ဆီးရန်အချိန်ကိငါသတ်မှတ်

ထား ပီးြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၄၅ ခိကိးရာမ့ဲဒကသည်များသည်ေဟ ှ ဘန်

မိ ့တွင်ခိလံရန် ကိးစား က၏။ သိ့ရာတွင် အခါတစ်ပါးက ှ ိ ဟန်မင်းနန်းစံခ့ဲသည့်

ေဟ ှ ဘန် မိ ့သည်မီးဟန်းဟန်းထ၍ေန ေလသည်။ မီးသည်စစ်မက်ဝါသနာပါသည့်

ေမာဘြပည်သတိ့၏နယ်ြခားေဒသများ ှ င့် ေတာင်ထိပ်များကိက မ်းေလာင်ေစေလ ပီ။‐

၄၆ ေမာဘြပည်သတိ့အားက ဏာသက် က ေလာ့။ ေခမ ှ ဘရားကိ ှ ိခိးဝတ် ပသတိ့

သည်သတ်သင်ဖျက်ဆီးြခင်းကိခံရ က ေလ ပီ။ သတိ့၏သားသမီးများသည်လည်း

သံ့ပန်းအြဖစ်ေခ ေဆာင်ြခင်းကိခံရ က ေလ ပီ။ ၄၇ သိ့ရာတွင်ေနာင်လာလတံ့ေသာကာလ၌

ထာဝရဘရားသည် ေမာဘြပည်ကိတစ်ဖန် ြပန်၍ေကာင်းစားလာေစမည်။ ဤကားေမာဘ

ြပည်အေပ သိ့ကျေရာက်မည့်အြဖစ်အပျက် ှ င့်ပတ်သက်၍ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ

ေသာစကားများြဖစ်သတည်း။

၄၉ ထာဝရဘရားသည်အမုန်ြပည်သားတိ့ ကိရည်မှတ်၍မိန့်ေတာ်မသည်မှာ``ဣသေရလ

အမျိုးသားများကားအဘယ်မှာနည်း။ သ တိ့၏ြပည်အတွက်ခခံကာကွယ်မည့်သ

တစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ သေလာ။ သတိ့ သည်အဘယ်ေကာင့်မိလကံဘရားကိ

ဝတ် ပကိးကွယ်သတိ့အား ဂဒ်အ ွယ်၏ နယ်ေြမကိသိမ်းယေစကာထိအရပ်တွင်

ေနထိင်ခွင့် ပ ကသနည်း။‐ ၂ ငါသည်ရဗာ မိ ့သ မိ ့သားတိ့အားစစ်တိက် သံများကိ

ကားေစမည့်အချိန်ကာလကျ ေရာက်လာလိမ့်မည်။ ထိ မိ ့သည်ပျက်စီးလျက်

ယင်း၏ေကျးလက်ေတာ ွာများသည်လည်း မီးေလာင်က မ်းလိမ့်မည်။ ထိအခါဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့ြပည်ကိသိမ်းယ ထားသတိ့၏လက်မှြပန်လည်ရ ှ ိ  က လိမ့်မည်။‐ ၃

ေဟ ှ ဘန် မိ ့သားတိ့ငိေ ကး ကေလာ့။ သင်တိ့၏အာဣ မိ ့သည်ပျက်စီးသွားေလ ပီ။

ရဗာ မိ ့သတိ၊့ ဝမ်းနည်းေ ကကဲွမကိြပ ကေလာ့။ ေလာ်ေတကိဝတ်၍ဝမ်းနည်းေ က

ကဲွမကိြပ ကေလာ့။ ကေယာင်ေချာက်ချား ေြပးလား ကေလာ့။ သင်တိ့၏မိလကံဘရား

သည်သ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ မင်းသား များ ှ င့်အတြပည် ှ င်ဒဏ်ခံရလိမ့်မည်။‐ ၄

သစာမ ှ ိ ေသာလမျိုးတိ၊့ သင်တိ့သည်အဘယ် ေကာင့် ကားဝါသနည်း။ သင်တိ့၏အင်အား

သည်ချည့်နဲ့ေန ပီ။ သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့် မိမိတိ့တန်ခိးစွမ်းရည်ကိယံစား၍`ငါတိ့

အားအဘယ်သမ တိက်ခိက်ရဲလိမ့်မည် မဟတ်' ဟဆိ ကသနည်း။‐ ၅

ငါသည်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ လတိ့အားသင်တိ့ ကိတိက်ခိက်ေစမည်ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ထွက်

ေြပးရ ကလိမ့်မည်။ လတိင်းပင်မိမိတိ့ အသက်ေဘးအတွက်ထွက်ေြပး ကမည်

ြဖစ်သြဖင့်သင်တိ့၏တပ်သားများကိ ြပန်လည်စ ံ းေပးမည့်သတစ်စံတစ် ေယာက်မ  ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။

၆ ``သိ့ရာတွင်ေနာင်အခါ၌ငါသည်အမုန် ြပည်သားတိ့အားတစ်ဖန်ြပန်၍ေကာင်း

စားေစမည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏။'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၇

တန်ခိးေတာ်အ ှ င်ထာဝရဘရားသခင် သည်ဧဒံြပည်ကိရည်မှတ်၍``ဧဒံြပည်သား

တိ့သည်ဆင်ြခင်တိင်းထွာ ိင်စွမ်းမ ှ ိ  က ေတာ့ ပီေလာ။ သတိ့၏ပညာ ှ ိ များသည်

လည်းအဘယ်အမကိ ပသင့်ေ ကာင်း အ ကံဉာဏ်မေပး ိင် ကေတာ့ ပီေလာ။

သတိ့၏အသိပညာမှန်သမ သည် ေပျာက်ကွယ်သွားေလ ပီေလာ။‐ ၈ အိ

ေဒဒန် မိ ့သ မိ ့သားတိ၊့ လှည့်၍ထွက်ေြပး ကေလာ့။ ပန်းေအာင်း၍ေန ကေလာ့။ ဧေသာ

၏သားေြမးတိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်မည့် အချိန်ကာလကျေရာက်လာ ပီြဖစ်၍

ငါသည်သတိ့ကိသတ်သင်ဖျက်ဆီးမည်။‐ ၉ လတိ့သည်စပျစ်သီးများကိလာ၍ဆွတ်

ခး ကေသာအခါ စပျစ်ကိင်းများတွင်အ သီးအနည်းငယ်ချန်ထားတတ်က၏။ ညဥ့်

အခါ၌ ားြပများလာေရာက်လ င်လည်း မိမိတိ့ ှ စ်သက်ရာပစည်းများကိသာ လ င်ယသွားတတ် က၏။‐

၁၀ သိ့ရာတွင်ငါမကားဧေသာ၏သားေြမး များထံမှ ှ ိ သမ ေသာပစည်းဥစာများ

ကိ ပ်သိမ်းမည်။ သတိ့ဆက်လက်ပန်းေအာင်း ၍မေန ိင်ေစရန်သတိ့ပန်းေအာင်းရာအရပ်

များကိေဖာ်ထတ်မည်။ ဧဒံြပည်သားအေပါင်း တိ့အားငါသတ်သင်ပယ် ှ ားလိက်ေလ ပီ။

သတိ့တစ်စံတစ်ေယာက်မ မကျန် ှ ိ  က ေတာ့ေပ။‐ ၁၁ သင်တိ့၏မိဘမ့ဲကေလးများကိငါ ှ င့်

ထားခ့ဲ ကေလာ့။ သတိ့အားငါ ကည့် ပစမည်။ သင်တိ့၏မဆိးမများသည် ငါ့ကိမီှခိအားကိး ိင်၏။

၁၂ ``အြပစ်ဒဏ်မခံသင့်သများပင်လ င်ခံ ရ ကပါမ၊ သင်တိ့သည်အြပစ်ဒဏ်ခွက်

ဖလားမှမေသာက်ဘဲေနရ ကလိမ့်မည် ဟထင်မှတ် ကသေလာ။ သင်တိ့သည်ဧကန်

မချအြပစ်ခွက်ဖလားမှေသာက်ရ က မည်။‐ ၁၃ ေဗာဇရ မိ ့သည်ေတွ့ြမင်ရသတိ့လန့်ဖျပ်

တန်လပ်ဖွယ်လသကင်းမ့ဲရာအရပ်ြဖစ်ေစ ရန်လည်းေကာင်း၊ လတိ့သည်ထိ မိ ့ကိြပက်

ရယ် ပ၍ယင်း၏အမည်နာမကိကျိန်စာ အြဖစ်အသံး ပ ကေစရန်လည်းေကာင်း

ငါကိယ်တိင်ပင်ကျိန်ဆိကတိ ပ ပီ။ နီး နားဝန်းကျင် ှ ိ ေကျး ွာအေပါင်းတိ့သည်
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ထာဝစဥ်ယိယွင်းပျက်စီးလျက်ေနလိမ့် မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဆိ

သည့်စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ငါက``အချင်းဧဒံြပည်၊ ထာဝရဘရား

၏ထံေတာ်မှဗျာဒိတ်ေတာ်ကိငါခံရ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်လမျိုးတကာတိ့အား သင်

တိ့၏တပ်မေတာ်များကိစေဝး၍ဧဒံ ြပည်ကိတိက်ခိက် ကေလာ့။ စစ်ပဲွဝင်ရန်

အသင့်ြပင် ကေလာ့ဟေြပာ ကားရန် တမန်ေတာ်တစ်ဦးကိေစလတ်ေတာ် မေလ ပီ။‐ ၁၅

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ ိင်ငံကိအား အင်ချည့်နဲ့ေစေတာ်မမည်ြဖစ်၍ အဘယ်သ

မ သင်တိ့ကိေလးစား ကလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၆ သင်တိ့၏မာန်မာနကသင်တိ့အားလှည့်

စားေလ ပီ။ သင်တိ့ထင်မှတ်သက့ဲသိ့အ ဘယ်သမ သင်တိ့အားမေ ကာက် က။ သင်

တိ့သည်ေတာင်ထိပ်ေပ  ှ ိ ေကျာက်ေဆာင်ြမင့် ေပ တွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ  က၏။ သိ့ရာတွင်

ယင်းက့ဲသိ့လင်းယန်သဖွယ်ြမင့်မားသည့် အရပ်တွင် သင်တိ့ေနထိင် ကေသာ်လည်း

ငါသည်သင်တိ့အားဆဲွချမည်။ ဤကား ငါထာဝရဘရား မက်ဆိသည့်စကား

ြဖစ်၏ဟမိန့်ေတာ်မေလ ပီ'' ဟဆိ၏။ ၁၇ ``ဧဒံြပည်သည်များစွာယိယွင်းပျက်စီး

သွားမည်ြဖစ်သြဖင့် အနီးမှြဖတ်သန်းသွား လာသတိ့သည်ထိြပည်ြဖစ်ပျက်ရပံအြခင်း

အရာကိြမင်ေသာအခါလန့်ဖျပ်တန်လပ် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၈ ေသာဒံ မိ၊့ ေဂါေမာရ မိ ့ ှ င့်နီးနားဝန်း

ကျင်ေကျး ွာများသည် သတ်သင်ဖျက်ဆီး ြခင်းကိခံရသည့်နည်းတဧဒံြပည်သည်

လည်းခံရလိမ့်မည်။ ကာလအနည်းငယ်မ ပင်လ င်ထိြပည်တွင်ေနထိင်မည့်သတစ်ဦး

တစ်ေယာက်မ  ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။ ဤကား ငါထာဝရဘရား မက်ဆိသည့်စကား ြဖစ်၏။‐ ၁၉

ငါသည်ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်ေလာက် ှ ိ ထထပ် ေသာေတာအပ်ထဲမှ စိမ်းလန်းေသာြမက်ခင်း

ြပင်သိ့ထွက်လာသည့်ြခေသ့က့ဲသိ့ထွက်လာ ပီးလ င် ဧဒံအမျိုးသားတိ့အားမိမိတိ့

ြပည်မှထွက်ေြပးေစမည်။ ထိေနာက်ငါသည် ထိ ိင်ငံကိအပ်စိးရန်မင်းတစ်ပါးအား

ေ ွးချယ်ခန့်ထားမည်။ ငါ ှ င့်အဘယ်သ ကိ ိင်းယှဥ်၍ရမည်နည်း။ အဘယ်သသည်

ငါ ှ င့်အံတဖက် ပိင်ဝ့ံမည်နည်း။ အဘယ် မည်ေသာမင်းသည်ငါ့အားအတိက်အခံ ပ ိင်မည်နည်း။‐ ၂၀

သိ့ြဖစ်၍ဧဒံြပည်သတိ့အတွက်ငါ ပ လပ်ထားသည့်အ ကံအစည်ကိလည်းေကာင်း၊

ေတမန် မိ ့သ မိ ့သားတိ့အတွက်ငါ ကံ စည်ထားသည့်အမအရာကိလည်းေကာင်း နားေထာင် ကေလာ့။

ရန်သသည်သတိ့၏ သားသမီးများကိပင်လ င်ဒယဥ့်တိက် ဆဲွ၍ေခ ေဆာင်သွားလိမ့်မည်။‐ ၂၁

ဧဒံြပည် ပိလဲေသာအခါ ကီးစွာေသာ အသံြဖစ်ေပ လာသြဖင့်ကမာေြမ ကီး

သည်တန်လပ်၍သွားလိမ့်မည်။ ေကာက်လန့် ေအာ်ဟစ် ကေသာအသံများကိလည်း

အဗာပင်လယ်ေကွ ့တိင်ေအာင် ကားရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၂ ေကာင်းကင်မှအေတာင်ကိြဖန့်လျက်ထိးဆင်း

လာသည့်လင်းယန်ငှက်က့ဲသိ့ ရန်သသည် ေဗာဇရ မိ ့ကိတိက်ခိက်လိမ့်မည်။

ထိအခါ ဧဒံစစ်သည်တပ်သားတိ့သည်သားဖွား ေဝဒနာခံရသည့်အမျိုးသမီးက့ဲသိ့

ထိတ်လန့်တန်လပ် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၃ ထာဝရဘရားသည်ဒမာသက် မိ ့ကိရည်

မှတ်၍မိန့်ေတာ်မသည်မှာ``ဟာမတ် မိ ့ ှ င့်အာ ပဒ် မိ ့မှလတိ့သည်သတင်းဆိးကိ ကား

ရ ကသြဖင့် ပပန်ေသာကြဖစ်ကာစိတ်ဆင်း ရဲလျက်ေန က၏။ စိးရိမ်ပပန်မသည်ပင်လယ်

လိင်းလံးများသဖွယ် သတိ့အေပ သိ့လိှမ့်၍ လာသြဖင့်သတိ့သည်ေဆာက်တည်ရာမရ ိင် က။‐ ၂၄

ဒမာသက် မိ ့သားတိ့သည်စိတ်အားငယ် လျက်ထိတ်လန့်တန်လပ်ကာထွက်ေြပး က ကန်၏။

သတိ့သည်သားဖွားသည့်အမျိုး သမီးက့ဲသိ့ ကိယ်စိတ်ေဝဒနာြပင်းစွာ ခံစားရ ကေပသည်။‐ ၂၅

အခါတစ်ပါးကေပျာ်ေမွ ့ဖွယ်ရာေကာင်း၍ ထင်ေပ ေကျာ် ကားခ့ဲေသာ ထိ မိ ့ေတာ်သည်

လံးလံးလျားလျားလသကင်းမ့ဲလျက် ှ ိ ေတာ့၏။‐ ၂၆ သိ့ြဖစ်၍ထိေန့ရက်ကာလကျေရာက်ေသာ အခါ

လငယ်လ ွယ်များ ှ င့်စစ်သရဲအ ေပါင်းတိ့သည် မိ ့လမ်းများအေပ တွင် အသတ်ခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၇

ငါသည်ဒမာသက် မိ ့ ိ းများ ှ င့်ဗဟာဒဒ် မင်း၏နန်းေတာ်အေဆာက်အအံများကိ မီးသင့်ေလာင်ေစမည်''

ဤကားငါထာဝရ ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏။ ၂၈ ထာဝရဘရားသည်ဗာဗလန်ဘရင်ေန

ဗခဒ်ေနဇာမင်း ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်သည့် ေကဒါ အ ွယ်ဝင် ှ င့်ဟာေဇာ် မိ ့ကိအစိးရသတိ့

အားရည်မှတ်၍``ေကဒါအ ွယ်ဝင်တိ့အား သွားေရာက်တိက်ခိက် ကေလာ့။ ထိအေ ှ ့ ွယ်

သားတိ့အားဖျက်ဆီးေချမန်း ကေလာ့။‐ ၂၉ သတိ့၏တဲ ှ င်များ ှ င့်သိးအပ်များကိ

လည်းေကာင်း၊ တဲကန့်လန့်ကာများ ှ င့်တဲတွင်း ှ ိ ပစည်းမှန်သမ ကိလည်းေကာင်းသိမ်းယ

ကေလာ့။ သတိ့၏ကလားအတ်များကိသိမ်း ယ ပီးလ င်လတိ့အား`သင်တိ့၏ပတ်လည်

သိ့ေ ကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းသည့်ေဘးအ ရာယ် ေရာက် ှ ိ လာေလ ပီ' ဟေြပာ ကား ကေလာ့။ ၃၀

``ဟာေဇာ် မိ ့သားတိ၊့ ရပ်ေဝးသိ့ထွက်ေြပး ပန်းေအာင်းေန ကရန် သင်တိ့အားငါထာဝရ

ဘရားသတိေပး၏။ ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ် ေနဇာသည်သင်တိ့ကိလပ် ကံရန် ကံစည် ထားေလ ပီ။‐ ၃၁

`လာ က၊ ငါတိ့သည်ေဘးမ့ဲလံ ခံမ ှ ိ လှ ပီဟထင်မှတ်သထိလမျိုးကိတိက်ခိက် ကကန်အ့ံ။

သတိ့၏ မိ ့သည် မိ ့တံခါး ှ င့် ကန့်လန့်ပင်မ ှ ိ။ လံ ခံမကင်းမ့ဲသည့် မိ ့ ြဖစ်သည်' ဟဆိ၏။

၃၂ ``သတိ့၏ကလားအတ်မှစ၍တိရစာန် အေပါင်းကိယ ကေလာ့။ ငါသည်ဆံပင်

ြဖတ်သတိ့ကိအရပ်တကာသိ့ကဲွလွင့်ေစ၍ အရပ်ရပ်မှေဘးအ ရာယ်ဆိး ှ င့်ေတွ့ ကံ ေစမည်။‐ ၃၃

ဟာေဇာ် မိ ့သည်ေခွးအများခိေအာင်းရာ၊ ထာဝစဥ်လသကင်းမ့ဲလျက်ေနလိမ့်မည်။

ထိအရပ်တွင်ေနာက်တစ်ဖန်ေနထိင်သတစ်စံ တစ်ေယာက်မ  ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၃၄

ယဒဘရင်ေဇဒကိနန်းတက် ပီးေနာက် မ ကာမီ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား သည်

ဧလံြပည်ကိရည်မှတ်၍ငါ့အားဗျာ ဒိတ်ေပးေတာ်မသည်မှာ၊‐ ၃၅ ``ငါသည်ဧလံြပည်ကိလွန်စွာတန်ခိး

ကီးမားေအာင် ပစေပးသ ေလးသည်ေတာ် အေပါင်းအားကွပ်မျက်မည်။‐ ၃၆

ေကာင်းကင်အရပ်ေလးမျက် ှ ာမှလာေသာ ေလကိဧလံြပည်သိ့တိက်ခတ်ေစ၍ ြပည်သ

တိ့အားအရပ်တကာသိ့ကဲွလွင့်ေစမည်။ ထိ ဒကသည်များမေရာက် ကသည့်တိင်း ိင်ငံ

တစ်ခမ  ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၃၇ ဧလံြပည်သားတိ့သည်မိမိတိ့ကိသတ်ြဖတ်

လိသရန်သများအားေ ကာက်လန့်ေအာင်ငါ ပမည်။ ငါသည်ြပင်းစွာအမျက်ထွက်၍သ

တိ့အားသတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။ သတိ့အား လံးဝသတ်သင်ပယ် ှ င်းသည်တိင်ေအာင်

တပ်မေတာ်များကိငါေစလတ်၍တိက်ခိက် ေစမည်။‐ ၃၈ ငါသည်ဧလံဘရင်များ ှ င့်ေခါင်းေဆာင်

များကိသတ်သင်ပယ် ှ င်းကာထိြပည်တွင် ငါ၏ရာဇပလင်ကိတည်ထားမည်။‐ ၃၉

သိ့ရာတွင်ေနာင်အခါ၌ဧလံြပည်သားတိ့ အားတစ်ဖန်ြပန်၍ေကာင်းစားေစမည်။ ဤ

ကားငါထာဝရဘရား မက်ဆိသည့် စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၅၀ ထာဝရဘရားသည်ဗာဗလန် မိ ့ ှ င့် ထိ ြပည်သြပည်သားတိ့ကိရည်မှတ်၍ငါ့

အားဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်က၊ ၂ ``ဗာဗလန် မိ ့သည်ကျဆံးေလ ပီ။

ထိ မိ ့ ၏ေမေရာဒပ် ဘရားသည်လည်းကျိုးပ့ဲေ ကမွ၍သွားေလ ပီ။

ဗာဗလန် မိ ့ ှ ိ စက်ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်းသည့် ပ်တများသည်

အ ှ က်ကဲွလျက်ေချမန်းြခင်းကိခံရ ကပါသည် တကား။ ဤသတင်းကိထိလမျိုးတကာတိ့အား

ေြပာ ကားေကညာေလာ့။ အချက်ြပအလံဟ၍ေကာ်ြငာေလာ့။ ထိသတင်းကိလ ို ့ဝှက်၍မထား ှ င့်။ ၃

``ေြမာက်အရပ်မှလမျိုးတစ်ရပ်သည်ဗာဗလန် မိ ့ကိတိက်ခိက်ရန်ချီတက်လာ ပီးလ င် ထိ မိ ့

ကိသဲက ာရြဖစ်ေစ ကလိမ့်မည်။ လ ှ င့်တိရစာန် များထွက်ေြပး ကမည်ြဖစ်၍ထိအရပ်သည်

လသဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ်လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၄ ထာဝရဘရားက``ထိအချိန်ကာလကျ

ေရာက်လာေသာအခါ ဣသေရလ ှ င့်ယဒ ြပည်သားတိ့သည်ငိယိကာ

မိမိတိ့ဘရားသခင်တည်းဟေသာငါ့အားလိက်လံ ှ ာေဖွ ကလိမ့်မည်။‐ ၅

သတိ့သည်ဇိအန် မိ ့သိ့သွားရာလမ်းကိ ေမးြမန်းစံစမ်းလျက် ထိ မိ ့သိ့ေ ှ ့ ၍ သွား ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်ထာဝရ ဘရား ှ င့်ထာဝစဥ်ပဋိညာဥ်ဖဲွ ့ ပီးလ င် ထိပဋိညာဥ်ကိအဘယ်အခါ၌မ ချိုး

ေဖာက် ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ၆ ``ငါ၏လစေတာ်သည်ေတာင်များေပ တွင်

သိးထိန်းတိ့ကလမ်းလဲွေစသည့်သိးများ ှ င့်တ က၏။ သတိ့သည်တစ်ေတာင်တက်

တစ်ေတာင်ဆင်းသွားလာကာ မိမိတိ့သိးြခံ ကိေမ့ေလျာ့သွားသည့်သိးများက့ဲသိ့

လှည့်လည်သွားလာခ့ဲ ကေလ ပီ။‐ ၇ သတိ့သည်မိမိတိ့ ှ င့် ကံေတွ့ရသလ

အေပါင်းတိ့၏တိက်ခိက်မကိခံရ က၏။ သတိ့၏ရန်သများက`ထိသတိ့သည်

ထာဝရဘရားကိြပစ်မှား ကသည်ြဖစ်၍ သတိ့အားငါတိ့ ပသည့်အမသည်မမှား။

သတိ့၏ဘိးေဘးများသည်ထာဝရဘရား ကိယံ ကည်ကိးစားခ့ဲသများြဖစ်သြဖင့်

သတိ့ကိယ်တိင်သည်လည်းကိယ်ေတာ်အား သစာေစာင့်သင့် ကေပသည်' ဟဆိ က၏။ ၈

``အိ ဣသေရလြပည်သားတိ၊့ ဗာဗလန် မိ ့ မှထွက်ေြပး ကေလာ့။ ထိြပည်မှထွက်ခွာ

သွား ကေလာ့။ အဦးအဖျားထွက်ခွာ သွား ကေလာ့။‐ ၉ ငါသည်ေြမာက်အရပ် ှ ိ ခွန်အား ကီးမား

သည့် ိင်ငံများကိလံ့ေဆာ်ကာ ဗာဗလန် မိ ့ ကိတိက်ခိက်ေစမည်။ သတိ့သည်စစ်ေရးစစ်

ရာခင်းကျင်းလျက်ထိ မိ ့ကိတိက်ခိက်သိမ်း ယ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ပစ်မှတ်ကိအစဥ်

ထိမှန်ေအာင်ပစ်ခတ် ိင်သမဆိးေကျာ် များက့ဲသိ့မိမိတိ့ေလးများကိပစ်ခတ် တတ်က၏။‐ ၁၀

ဗာဗလန်ြပည်သည်လယက်ြခင်းကိခံရ လိမ့်မည်။ လယက်သတိ့သည်လည်း မိမိတိ့

အလိ ှ ိ သည့်ပစည်းဥစာမှန်သမ ကိသိမ်း ယ ကလိမ့်မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား

မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဗာဗလန် မိ ့သားတိ၊့ သင်တိ့သည်ငါ၏

ိင်ငံေတာ်ကိလယက်ခ့ဲ က၏။ သင်တိ့သည် ေကာက်နယ်သည့် ွားမက့ဲသိ့ေသာ်လည်း ေကာင်း၊

ဟီလျက်ေနေသာြမင်းက့ဲသိ့ေသာ် လည်းေကာင်း ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာသွား လာေန ကေသာ်လည်း၊‐

၁၂သင်တိ့၏ မိ ့သည်အ ှ က်ကဲွ၍အသေရ ပျက်လိမ့်မည်။ ိင်ငံတကာတိ့တွင်ဗာဗလန် ိင်ငံသည်

အသိမ်ငယ်ဆံးေသာ ိင်ငံြဖစ် လိမ့်မည်။ ယင်းသည်ေြခာက်ေသွ ့၍ေရမ ှ ိ သည့်သဲက ာရြဖစ်လိမ့်မည်။‐

၁၃ ငါ၏အမျက်ေတာ်ေ ကာင့်ဗာဗလန် မိ ့ တွင် အဘယ်သမ ေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်

မဟတ်။ ထိ မိ ့သည်ယိယွင်းပျက်စီးလျက် ကျန်ရစ်လိမ့်မည်။ အနီးမှြဖတ်သန်းသွား

လာသအေပါင်းတိ့သည်ထိ မိ ့ ကံေတွ့ ရသည့်အြဖစ်အပျက်ကိြမင်၍ လန့်ဖျပ်
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တန်လပ်ကာအ့ံ သ၍သွား ကလိမ့်မည်။ ၁၄ ``ေလးသမားတိ၊့ စစ်ေရးစစ်ရာခင်းကျင်း

လျက်ဗာဗလန် မိ ့ကိတိက်ခိက်ဝိင်းရံ က ေလာ့။ ဗာဗလန် မိ ့သည်ငါထာဝရဘရား

အားြပစ်မှားေလ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့၏ ြမား ှ ိ သမ ကိထိ မိ ့ထဲသိ့ပစ်လတ် ကေလာ့။‐

၁၅ မိ ့ပတ်လည်တွင်စစ်တိက်သံများကိေ ကး ေကာ် ကေလာ့။ ယခဗာဗလန် မိ ့သည်

လက်နက်ချေလ ပီ။ မိ ့တံတိင်းတိ့သည် ကျိုးေပါက် ပိကျသွားေလ ပီ။ ငါသည်

ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့အားလက်စား ေချလျက်ေနသည်ြဖစ်၍ သင်တိ့သည်သတိ့

အေပ ၌လက်စားေချ ကေလာ့။ သတစ်ပါး တိ့အားသတိ့ ပကျင့်ခ့ဲ ကသည့်အတိင်း

သတိ့အား ပကျင့် ကေလာ့။‐ ၁၆ ဗာဗလန်ြပည်တွင်ပျိုး ကဲခွင့်မ ပ က ှ င့်။ သတိ့ကိလည်း

အသီးအ ှ ံ များရိတ် သိမ်းခွင့်မေပး က ှ င့်။ ထိအရပ်တွင်ေန ထိင်လျက် ှ ိ သည့်လမျိုးြခားမှန်သမ

သည် ယခစစ်ဆင်လျက် ှ ိ သည့်တပ်မေတာ် ကိေ ကာက်သြဖင့် မိမိတိ့ြပည်သိ့ြပန် ကလိမ့်မည်။ ၁၇

ထာဝရဘရားက``ဣသေရလြပည်သား တိ့သည်ြခေသ့များကိက်သြဖင့် ကဲွလွင့်သွား

သည့်သိးများ ှ င့်တ က၏။ ဦးစွာပထမ အာ ရိဘရင်သည်သတိ့အားတိက်ခိက်၏။

ထိေနာက်ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ ကသတိ့၏အ ိးများကိတတိတိကိက် ဖ့ဲေလသည်။‐ ၁၈

ဤအေကာင်းေကာင့်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့၏ဘရားသခင်အန တန်ခိး ှ င် ငါထာဝရဘရားသည်

အာ ရိဘရင် ကိအြပစ်ဒဏ်ခတ်သည့်နည်းတေနဗခဒ် ေနဇာမင်း ှ င့်သ၏ ိင်ငံကိအြပစ်ဒဏ်

ခတ်မည်။‐ ၁၉ ဣသေရလြပည်သားတိ့အားမိမိတိ့ ြပည်သိ့ငါြပန်လည်ပိ့ေဆာင်မည်။ သတိ့

သည်ကရေမလေတာင်ထိပ် ှ င့်ဗာ ှ န်ေဒသ တွင်စိက်ပျိုးသည့်အသီးအ ှ ံ များကိစား

ရ ကလိမ့်မည်။ ဧဖရိမ် ှ င့်ဂိလဒ်နယ်ေြမ များတွင်ေပါက်ေရာက်သမ ေသာအသီး

အ ှ ံ များကိအဝစားရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၀ ထိအချိန်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ

ငါသည်မိမိအသက် ှ င်ခွင့်ေပးထားသတိ့ ၏အြပစ်များကိေြဖလွတ်ေြဖ ှ င်းမည်ြဖစ် ၍

ဣသေရလြပည်တွင်အြပစ်ဒစ ိက်တစ် စံတစ်ခမ ေတွ့ ှ ိ ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ယဒ

ြပည်တွင်လည်းဆိးညစ်မတစ်စံတစ်ရာမ ေတွ့ ှ ိ ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ဤကားငါထာဝရ

ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၂၁ ``ပန်ကန်တတ်ေသာြပည်သား ှ င့် အြပစ်ဒဏ်

သင့်သည့်ြပည်သားတိ့အားတိက်ခိက် က ေလာ့။ သတိ့အားသတ်ြဖတ်သတ်သင် က ေလာ့။

ငါမိန့်မှာသမ တိ့ကိ ပ ကေလာ့။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏။‐ ၂၂

ထိြပည်တွင်စစ်တိက်သည့်အသံဗလံများ ကိ ကားရ၏။ ဆံးပါးပျက်စီးမကား ကီးလှေပ၏။‐

၂၃ ဗာဗလန် မိ ့သည်တစ်ကမာလံးကိသံတ ှ င့် ိက် ှ က်ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်ယခအခါထိ

သံတသည်အစိတ်စိတ်အြမာြမာကျိုးပ့ဲ၍ သွားေလ ပီတကား။ လမျိုးတကာတိ့သည်

ဗာဗလန် မိ ့ ကံေတွ့ရသည့်အြဖစ်အပျက် ကိြမင်၍လန့်ဖျပ်တန်လပ် ကကန်၏။‐ ၂၄ အိ ဗာဗလန် မိ၊့

သင်သည်ငါ့ကိတိက်ခိက် ခ့ဲ၏။ ငါေထာင်ထားသည့်ေထာင်ေချာက်တွင် အမှတ်မထင်ဖမ်းမိေလ ပီ။‐

၂၅ ငါသည်အမျက်ထွက်သြဖင့်မိမိ၏လက် နက်တိက်ကိဖွင့်၍လက်နက်များကိထတ်

ယေတာ်မေလ ပီ။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ် ဗာဗလန် မိ ့တွင်အန တန်ခိး ှ င်ငါထာ

ဝရဘရား ပရန်အမ ှ ိ ေသာေကာင့် ြဖစ်၏။‐ ၂၆ ထိ မိ ့ကိအဘက်ဘက်မှေန၍တိက်ခိက် က ေလာ့။

စပါးကျီများကိေဖာက်ဖျက် ကေလာ့။ တိက်ခိက်လယက်၍ရေသာဥစာပစည်းတိ့ကိ

စပါးပံများက့ဲသိ့စပံထား ကေလာ့။ မိ ့ ကိသတ်သင်ဖျက်ဆီး ကေလာ့။ အဘယ်

အရာကိမ ချန်လှပ်မထား က ှ င့်။‐ ၂၇ စစ်သည်တပ်သားအေပါင်းကိသတ်ြဖတ် က ေလာ့။

အစလိက်အ ပံလိက်သတ် ကေလာ့။ ဗာဗလန်ြပည်သားတိ့သည်အမဂလာ ှ ိ က၏။

သတိ့အြပစ်ဒဏ်ခံရမည့်ေန့ရက် ကာလသည်ကျေရာက်လာေလ ပီ'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈

(ဗာဗလန်ြပည်မှလွတ်ေြမာက်လာေသာစစ် ေြပးဒကသည်များသည်ဇိအန် မိ ့သိ့လာ

ေရာက် ပီးလ င် ကိယ်ေတာ်၏ဗိမာန်ေတာ်ကိ ဗာဗလန်ြပည်သားတိ့ဖျက်ဆီး ကသည့်

အတွက် ငါတိ့ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည်သတိ့အားအဘယ်သိ့လက်

စားေချေတာ်မေ ကာင်းကိေြပာြပ က၏။) ၂၉ ``ဗာဗလန် မိ ့ကိတိက်ခိက်ရန်ေလးသမား

တိ့အားေြပာ ကား ကေလာ့။ ေလး ှ င့်ြမား ကိအသံး ပတတ်သမှန်သမ ကိေစလတ်

ကေလာ့။ မိ ့ကိဝိင်းရံထား ကေလာ့။ အဘယ် သမ ထွက်မေြပးေစ ှ င့်။ ထိ မိ ့သားတိ့အား

လက်စားေချ ကေလာ့။ သတိ့သည် သတစ်ပါး တိ့အား ပကျင့်ခ့ဲ ကသည့်အတိင်းသတိ့

အား ပကျင့် ကေလာ့။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိ ေသာ်သတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာအ ှ င် ြဖစ်သငါ့ကိမာနေထာင်လားစွာဆန့် ကျင်ခ့ဲ က ပီ။‐ ၃၀

သတိ့၏လငယ်လ ွယ်များသည် မိ ့လမ်း များေပ တွင်အသတ်ခံရ ကလိမ့်မည်။ သ

တိ့၏စစ်သည်တပ်သားအေပါင်းတိ့သည် လည်းထိေန့၌သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းကိ

ခံရ ကလိမ့်မည်။ ဤကားငါထာဝရ ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏။ ၃၁ ``အိ ဗာဗလန် မိ၊့

သင်သည်မာန်မာန ှ င့် ြပည့်ဝလျက်ေနသြဖင့် အန တန်ခိး ှ င် ဘရားသခင်၊

ငါထာဝရဘရားသည်သင့် ကိအတိက်အခံ ပမည်။ သင့်အားငါ အြပစ်ဒဏ်ခတ်ရမည့်ေန့ရက်ကာလ

သည်ကျေရာက်လာေလ ပီ။‐ ၃၂ မာန်မာနေထာင်လားသည့်သင်တိ့ ိင်ငံသည်

ေြခေချာ်၍လဲလိမ့်မည်။ သင့်အားြပန်ထရန် အဘယ်သမ ကမလိမ့်မည်မဟတ်။ ငါ

သည်သင်တိ့၏ မိ ့များကိမီးေလာင်က မ်း ေစမည်ြဖစ်၍ သင်တိ့ပတ်လည်တွင် ှ ိ သမ

ေသာအရာတိ့သည်ပျက်စီးလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ဣသ

ေရလ ှ င့်ယဒြပည်သားတိ့သည် ှ င်းပန်း ှ ိပ်စက်ြခင်းကိခံရ က၏။ ဖမ်းဆီးသိမ်းယ

သွားသများသည်သတိ့အား ကပ်တည်းစွာ အေစာင့်ချ၍ထား က၏။ သတိ့ကိထွက်ခွာ သွားခွင့်မ ပ က။‐

၃၄ သိ့ရာတွင်ထိသတိ့အားကယ်ဆယ်ေတာ်မ မည့်အ ှ င်သည်ခွန်အား ကီးမားေတာ်မ၏။

ထိအ ှ င်၏နာမေတာ်မှာအန တန်ခိး ှ င် ထာဝရဘရားြဖစ်သတည်း။ ထိအ ှ င်ကိယ်

ေတာ်တိင်သတိ့၏အကျိုးကိ ပစေတာ်မ ၍ ြပည်ေတာ်တွင် ငိမ်းချမ်းသာယာမ ှ ိ ေစ ေတာ်မလိမ့်မည်။

ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့ ကိမကားဒကေရာက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၅

ထာဝရဘရားက``ဗာဗလန်ြပည်သည် ပျက် ပန်း ရလိမ့်မည်။ ြပည်သြပည်သားများ၊အပ်စိးသများ ှ င့်

ပညာ ှ ိ များသည်ေသဆံးရ ကလိမ့်မည်။ ၃၆ ထိြပည်၏မိစာပေရာဖက်တိ့သည်ေသဆံး

ရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်အလွန်မိက်မဲသများြဖစ်၏။ ထိြပည်၏စစ်သည်တပ်သားတိ့သည်

ေသဆံးရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်အလွန်ေကာက်လန့်တန်လပ်လျက် ှ ိ  က၏။ ၃၇

သတိ့၏ြမင်းများ၊စစ်ရထားများကိ ဖျက်ဆီးပစ် ကေလာ့။ ငှားရမ်းထားသည့်စစ်သည်တပ်သားတိ့

သည် ေသဆံးရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်အလွန်အားအင်ချည့်နဲ့လျက် ေန က၏။

ဗာဗလန် မိ ့၏ပစည်းဘ ာများကိ ဖျက်ဆီးပစ် ကေလာ့။ ယင်းတိ့ကိတိက်ခိက်လယက်ကေလာ့။

၃၈ ထိြပည်တွင်မိးေခါင်ေစ၍ြမစ်များကိခန်း ေြခာက် ေစ ကေလာ့။

ဗာဗလန်ြပည်သည်ထိတ်လန့်ဖွယ်ေကာင်းသည့် ပ်တေပါများသည့်ြပည်ြဖစ်ေပသည်။

ထိ ပ်တများေ ကာင့်ြပည်သတိ့သည် မိက်မဲသများြဖစ် ကေလ ပီ။ ၃၉

``သိ့ြဖစ်၍ဗာဗလန် မိ ့သည်နတ်ဆိးများ၊ ဆိးညစ်ေသာဝိညာဥ်များ ှ င့် ငှက်ဆိးများ

ခိေအာင်းရာြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိ မိ ့သည်ေနာင် ကာလအစဥ်အဆက်လသကင်းမ့ဲရာ အရပ်ြဖစ်လိမ့်မည်။‐

၄၀ ေသာဒံ မိ၊့ ေဂါေမာရ မိ ့ ှ င့်နီးနားဝန်းကျင် ေကျး ွာများသည် ငါ၏ဖျက်ဆီးြခင်းကိခံခ့ဲ

ရသည့်နည်းတ ဗာဗလန် မိ ့သည်လည်းခံရ လိမ့်မည်။ ကာလအနည်းငယ်မ ပင်လ င်ထိ

မိ ့တွင်ေနထိင်သတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။ ဤကားငါထာဝရဘရား

မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏။ ၄၁ ``ေြမာက်ဘက် ိင်ငံတစ်ခမှလတိ့သည် ချီတက်၍လာလိမ့်မည်။

ရပ်ေဝးမှတန်ခိး ကီးမားသည့် ိင်ငံြဖစ်သည်။ ဘရင်များသည်စစ်တိက်ရန်ြပင်ဆင်လျက် ှ ိ ၏။ ၄၂

သတိ့သည်မိမိတိ့ေလးများ ှ င့် ားများကိ ကိင်စဲွ ကေလ ပီ။ သတိ့သည်ရက်စက် ကမ်း ကတ်၍

က ဏာကင်းမ့ဲသများြဖစ်ေပသည်။ သတိ့၏ြမင်းခွာသံများသည်ပင်လယ်ေရ ြမည်ဟီးသံ ှ င့်တ၏။

သတိ့သည်ဗာဗလန် မိ ့ကိတိက်ရန် အသင့် ှ ိ  ကေလ ပီ။ ၄၃ ဗာဗလန်ဘရင်သည်ထိသတင်းကိ ကား

ေသာအခါ မိမိ၏လက်များကိပင်မလပ်မ ှ ား ိင် ေတာ့ေချ။ သသည်စိတ်ဒကေရာက်လျက်သားဖွားသည့်

အမျိုးသမီးက့ဲသိ့ေဝဒနာခံရေလသည်။ ၄၄ ``ငါထာဝရဘရားသည်ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်

ေလာက် ှ ိ ထထပ်ေသာေတာအပ်ထဲမှ စိမ်းလန်း ေသာြမက်ခင်းြပင်သိ့ထွက်လာသည့်ြခေသ့က့ဲ

သိ့ထွက်လာ ပီးလ င် ဗာဗလန် မိ ့သားတိ့ အားမိမိတိ့ မိ ့မှ တ်တရက်ထွက်ေြပးေစ

မည်။ ထိေနာက်ထိ မိ ့ကိအပ်စိးရန်ဘရင် တစ်ပါးကိငါေ ွးချယ်ခန့်ထားမည်။ ငါ ှ င့်

အဘယ်သကိ ိင်းယှဥ်၍ရမည်နည်း။ အဘယ် သသည်ငါ ှ င့်အံတဖက် ပိင်ဝ့ံမည်နည်း။

အဘယ်မည်ေသာမင်းသည်ငါ့အားအတိက် အခံ ပ ိင်မည်နည်း။‐ ၄၅

သိ့ြဖစ်၍ဗာဗလန် မိ ့အတွက်ငါ ပလပ် ထားသည့်အ ကံအစည်ကိလည်ေကာင်း၊ မိ ့

သ မိ ့သားများအတွက်ငါ ကံစည်ထား သည့်အမအရာကိလည်းေကာင်းနားေထာင် ကေလာ့။

ရန်သသည်သတိ့၏သားသမီး များကိပင်လ င်ဒယဥ့်တိက်ဆဲွ၍ေခ ေဆာင် သွားလိမ့်မည်။

ေတွ့ြမင်ရသအေပါင်းတိ့ သည်လန့်ဖျပ်တန်လပ် ကလိမ့်မည်။‐ ၄၆ ဗာဗလန် မိ ့ ပိလဲေသာအခါ ကီးစွာ

ေသာအသံြဖစ်ေပ လာသြဖင့် ကမာေြမ ကီးသည်တန်လပ်၍သွားလိမ့်မည်။ ေကာက်

လန့်ေအာ်ဟစ်ကေသာအသံများကိလည်း လမျိုးတကာတိ့ကားရကလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၅၁ ထာဝရဘရားက``ငါသည်ဗာဗလန် မိ ့ ှ င့် မိ ့သ မိ ့သားတိ့ကိဖျက်ဆီးေချမန်းရန်

ေလြပင်းထေစမည်။‐ ၂ ဖဲွများကိလွင့်စဥ်ေအာင်တိက်ခတ်သည့်ေလ

က့ဲသိ့ ဗာဗလန် မိ ့ကိဖျက်ဆီးရန်လမျိုး ြခားတိ့ကိငါေစလတ်မည်။ ယင်းသိ့ဆံးပါး

ဖျက်ဆီးရာေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာ ေသာအခါ သတိ့သည်အဘက်ဘက်မှေန၍

တိက်ခိက်ကာထိ မိ ့ကိအကန်အစင်ပယ် ှ င်းလိမ့်မည်။‐ ၃ ဗာဗလန်စစ်သည်တပ်သားများအားမိမိ

တိ့ြမားများကိပစ်လတ်ခွင့်ကိေသာ်လည်း ေကာင်း၊ သံချပ်အကျများဝတ်ဆင်ခွင့်ကိ

ေသာ်လည်းေကာင်းမေပး က ှ င့်။ သတိ့၏ လငယ်လ ွယ်တိ့အားချမ်းသာမေပး က ှ င့်။

တပ်မေတာ်တစ်ခလံးကိေချမန်း ပစ် ကေလာ့။‐ ၄ သတိ့သည်ဒဏ်ရာရလျက်မိမိတိ့၏
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လမ်းများတွင် ေသဆံး ကလိမ့်မည်။‐ ၅ ဣသေရလြပည်သား ှ င့်ယဒြပည်သားတိ့

သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာအ ှ င် ငါ့အားြပစ်မှား

ကေသာ်လည်းအန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရ ဘရားသည်သတိ့ကိစွန့်ပစ်ေတာ်မမ။‐ ၆

ဗာဗလန် မိ ့မှထွက်ေြပး ကေလာ့။ သင်တိ့ သည်အသက်ေဘးမှလွတ်ေြမာက်ရန်ထွက်

ေြပးေလာ့။ ဗာဗလန်အြပစ်ေ ကာင့်အေသ မခံ က ှ င့်။ ယခငါသည်ဗာဗလန် မိ ့

အာခံသည့်အြပစ်ဒဏ်အတွက်လက်စား ေချလျက် ှ ိ ၏။‐ ၇ ဗာဗလန် မိ ့သည်ငါကိင်၍ထားသည့်ေ

ဖလား၊ ကမာတစ်ဝှမ်းလံးကိမးယစ်ေစသည့် စပျစ်ရည်ခွက်ဖလား ှ င့်တ၏။ လမျိုး

တကာတိ့သည်ထိခွက်ဖလားမှစပျစ် ရည်ကိေသာက်၍ းသွတ် ကကန်၏။‐ ၈

ဗာဗလန် မိ ့သည် တ်တရက် ပိလဲပျက် စီးသွားေလ ပီ။ ထိ မိ ့အတွက်ငိေ ကး

ကေလာ့။ သ၏ဒဏ်ရာများအတွက်ေဆး ဝါးကိ ှ ာ ကေလာ့။ သ့အားအနာေရာဂါ

ေပျာက်ကင်းေအာင်ကသေကာင်းကသ ိင် ေပလိမ့်မည်။‐ ၉ `ငါတိ့သည်ဗာဗလန် မိ ့ကိကမရန် ကိး

စား ကပါေသာ်လည်းများစွာေနာက်ကျ၍ ေနေလ ပီ။ လာ က။ ထိ မိ ့မှထွက်ခွာ၍ငါ

တိ့ြပည်သိ့ြပန် ကကန်အ့ံ။ ဘရားသခင်သည် အန တန်ခိးေတာ်ြဖင့်ဗာဗလန် မိ ့ကိအ

ြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မ ပီ။ လံးဝသတ်သင် ဖျက်ဆီးေတာ်မ ပီ' ဟဆိ က၏။

၁၀ ``ငါ၏လစေတာ်က`ငါတိ့ေြဖာင့်မှန်ေ ကာင်း ကိ ထာဝရဘရားြပေတာ်မေလ ပီ။

ငါ တိ့သည်ဇိအန် မိ ့သ မိ ့သားတိ့ထံသိ့ သွား၍ ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား ပေတာ်မေသာအမေတာ်ကိ ေြပာ ကား ကကန်အ့ံ' ဟေကးေကာ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ထာဝရဘရားသည်ဗာဗလန် မိ ့ကိသတ် သင်ဖျက်ဆီးပစ်ရန်အ ကံ ှ ိ ေတာ်မသြဖင့်

ေမဒိဘရင်တိ့ကိလံ့ေဆာ်ေပးေတာ်မေလ ပီ။ ထိနည်းအားြဖင့်ထာဝရဘရားသည်

ကိယ်ေတာ်၏ဗိမာန်ေတာ်ဖျက်ဆီးခံခ့ဲ ရြခင်းအတွက်လက်စားေချေတာ်မမည်။

တိက်ခိက်ေနသတပ်မေတာ်အရာ ှ ိ များ က``သင်တိ့၏ြမားများကိခ န် ကေလာ့။

ဒိင်းလားများကိကိင်ေဆာင် ကေလာ့။‐ ၁၂ ဗာဗလန် မိ ့ ိ းတိ့ကိတိက်ခိက်ရန်အချက်

ေပး ကေလာ့။ သင်တိ့၏အေစာင့်တပ်ကိအား ြဖည့် ကေလာ့။ ကင်းလလင်တိ့ကိေနရာယ

ေစ ကေလာ့။ ခံခိတိက်ခိက်မည့်တပ်သား တိ့ကိချထား ကေလာ့'' ဟအမိန့်ေပး က၏။

ထာဝရဘရားသည်မိမိ ကံစည်ထားေတာ် မသည်အတိင်း၊ ဗာဗလန်ြပည်သားတိ့အား

မိမိ ကိမ်းေမာင်းထားသည် ှ င့်အညီ ပ ေတာ်မေလ ပီ။‐ ၁၃ ဗာဗလန် မိ ့သည်ြမစ်များ ှ င့်ပစည်းဘ ာ

ေပါများ ကယ်ဝေသာ မိ ့ြဖစ်ေသာ်လည်း ပျက် စီးရန်အချိန်ေစ့ ပီြဖစ်သြဖင့်ယင်း၏အသက်

ေသွးေ ကာြပတ်၍သွားေတာ့၏။‐ ၁၄ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်ဗာဗ

လန် မိ ့ကိတိက်ခိက်ရန်အတွက် ကျိုင်းေကာင်များ သဖွယ်၊ ေြမာက်ြမားစွာေသာလတိ့ကိေခ ေဆာင်

လာမည်ဟ မိမိ၏နာမေတာ်ကိတိင်တည်ကျိန် ဆိေတာ်မေလ ပီ။ ထိသတိ့သည်လည်းေအာင်

ပဲွရ၍ေကးေကာ် ကလိမ့်မည်။ ၁၅ ထာဝရဘရားသည်တန်ခိးေတာ်ြဖင့်

ပထဝီေြမ ကီးကိြဖစ်ေပ ေစေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ဉာဏ်ပညာေတာ်ြဖင့်

ေလာက ာတ်ကိဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီးလ င်၊ အသိပညာေတာ်ြဖင့်မိးေကာင်းကင်ကိ ြဖန့် ကက်ေတာ်မ၏။

၁၆အမိန့်ေပးေတာ်မေသာအခါမိးေကာင်းကင် အထက် ှ ိ ေရတိ့သည်အသံြမည်ဟည်း ကကန်၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ေြမ ကီးစွန်းမှမိးတိမ်များကိ တက်ေစေတာ်မ၏။

မိး ွာလျက်ေနစဥ်လ ပ်စစ်များကိြပက်ေစ ေတာ်မကာ မိမိသိေလှာင်ထားရာမှေလကိလည်း

တိက်ေစေတာ်မ၏။ ၁၇ ဤသိ့ ပေတာ်မသြဖင့်လအေပါင်းတိ့သည် ဉာဏ်ပညာ၊

အသိဉာဏ်ကင်းမ့ဲသများြဖစ်ရ ကကန်၏။ ပ်တကိသွန်းသမှန်သမ သည်

မိမိတိ့သွန်းလပ်သည့် ပ်တများမှာဘရား အစစ်အမှန်မဟတ်သြဖင့်စိတ်ပျက် က

ကန်၏။ ထိ ပ်တများတွင်အသက်မ ှ ိ။ ၁၈ ယင်းတိ့သည်အချည်း ှ ီးသက်သက်ြဖစ်၍

စက်ဆတ် ွံ  ှ ာဖွယ်သာလ င်ြဖစ်ေပသည်။ ကိယ်ေတာ်သည်အြပစ်ဒဏ်စီရင်ရန်

ကလာေတာ်မေသာအခါ၊ ထိ ပ်တတိ့ကိသတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်ေတာ် မလိမ့်မည်။ ၁၉

ယာကပ်၏ဘရားသခင်ကား ပ်တများ က့ဲသိ့မဟတ်။ ကိယ်ေတာ်သည်အရာခပ်သိမ်းကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိမိမိကိယ်ပိင်

လစေတာ်အြဖစ်ေ ွးချယ်ထားေတာ်မေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကားအန တန်ခိး ှ င်

ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၂၀ထာဝရဘရားက``အိ ဗာဗလန် မိ၊့ သင်သည်ငါ၏သံတ၊စစ်တိက်ရာတွင်

ငါအသံး ပသည့်လက်နက်ြဖစ်၏။ ငါသည်သင့်ကိအသံး ပ၍လမျိုးတကာကိ ေချမန်းခ့ဲ၏။

တိင်း ိင်ငံတိ့ကိ ပိကဲွေစခ့ဲ၏။ ၂၁ ြမင်း ှ င့်ြမင်းစီးသရဲများကိလည်းေကာင်း၊

ရထား ှ င့်ရထားထိန်းများကိလည်းေကာင်း ကစဥ့်ကလျားြဖစ်ေစခ့ဲ၏။ ၂၂

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများကိလည်းေကာင်း၊ အသက် ကီးသ၊အသက်ငယ်သများ

ကိလည်းေကာင်း၊ ေယာကျာ်းကေလးများ ှ င့်မိန်းကေလးများ ကိလည်းေကာင်းကွပ်မျက်ခ့ဲ၏။ ၂၃

သိးထိန်းများ ှ င့်သိးအပ်များကိသတ်ြဖတ်၍၊ လယ်သမားများ ှ င့်သတိ့၏ထွန် ွားများ

ကိလည်းေကာင်း၊ မင်းများ ှ င့်မးမတ်များကိလည်းေကာင်း ေချမန်းခ့ဲ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၄ ထာဝရဘရားက``ဇိအန် မိ ့အားဗာဗလန် မိ ့သ မိ ့သားတိ့ ပကျင့်ခ့ဲသည့်ဒစ ိက်

မေကာင်းမများအတွက် ငါလက်စားေချ သည်ကိသင်တိ့ေတွ့ြမင်ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၅ အိ

ဗာဗလန် မိ၊့ သင်သည်ကမာေြမြပင်တစ်ခ လံးကိဖျက်ဆီးတတ်သည့်ေတာင် ှ င့်တ၏။

သိ့ရာတွင်ငါထာဝရဘရားကားသင်၏ ရန်သြဖစ်ေပသည်။ ငါသည်သင့်ကိဆဲွကိင်

ကာေြမြပင် ှ င့်တစ်ညီတည်းြဖစ်ေစမည်။ သင့်အားြပာပံဆိက်ေစမည်။‐ ၂၆

သင်ယိယွင်းပျက်စီးရာမှကျန်ရစ်ေသာေကျာက် တံးများကိ အေဆာက်အအံတည်ေဆာက်ရာတွင်

ေနာင်အဘယ်အခါ၌မ အသံး ပ ကေတာ့ မည်မဟတ်။ သင်သည်ထာဝစဥ်လသကင်းမ့ဲ

ရာြဖစ်၍ေနလိမ့်မည်။ ဤကားငါထာဝရ ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏။ ၂၇

``တိက်ခိက်ရန်အချက်ေပး ကေလာ့။ လမျိုး တကာတိ့ ကား ကေစရန်တံပိးခရာမတ်

ကေလာ့။ ဗာဗလန် မိ ့ကိစစ်ချီရန်လမျိုး တကာတိ့အားအသင့်ြပင်ဆင်ေစ ကေလာ့။

အာရရတ်ြပည်၊ မိ ိ ြပည် ှ င့်အာ ှ ေကနတ် ြပည်တိ့အားတိက်ခိက်ရန်ေြပာ ကား ကေလာ့။

ဦးေဆာင်တိက်ခိက် ိင်ရန်စစ်ေသနာပတိကိ ခန့်ထား ကေလာ့။ ကျိုင်းေကာင်အပ်က့ဲသိ့ြမင်း

တိ့ကိချီတက်ေစ ကေလာ့။‐ ၂၈ ေမဒိဘရင်များ၊ ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်အရာ ှ ိ

များအားလည်းေကာင်း၊ သတိ့၏လက်ေအာက်ခံ ိင်ငံအေပါင်းအားလည်းေကာင်းဗာဗလန် မိ ့

ကိတိက်ခိက်ရန်အသင့်ြပင်ေစ ကေလာ့။‐ ၂၉ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏အ ကံအစည်

ေတာ်ကိအေကာင်အထည်ေဖာ်ေတာ်မ ပီြဖစ်၍ ကမာေြမ ကီးသည်တန်လပ်၍သွား၏။ ကိယ်

ေတာ်သည်ဗာဗလန် မိ ့ကိလသဆိတ် ငိမ် ရာေဒသြဖစ်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၃၀

ဗာဗလန်စစ်သည်တပ်သားတိ့သည်စစ်မတိက် ကေတာ့ဘဲမိမိတိ့ခံတပ်များအတွင်း၌သာ

လ င်ေနလျက် ှ ိ  က၏။ သတိ့သည်စိတ်ပျက် အားေလျာ့ကာအမျိုးသမီးများသဖွယ်ြဖစ် ကေလကန် ပီ။

မိ ့တံခါးတိ့သည်ကျိုးေပါက် ကန်လျက်အိမ်များသည်လည်းမီးေလာင်၍ေန၏။‐ ၃၁

ဗာဗလန် မိ ့သည်အဘက်ဘက်မှ ပိကျလျက် ှ ိ ေ ကာင်းဗာဗလန်ဘရင်အားမင်းလလင်တိ့ သည်

တစ်ဦး ပီးတစ်ဦးလာေရာက်ေလ ာက်ထား က၏။‐ ၃၂ ရန်သသည်ြမစ်ကးလမ်းကိသိမ်းပိက် ပီးလ င်

ရဲတိက်များကိမီး ိ ့ ကေလ ပီ။ ဗာဗလန် စစ်သည်တပ်သားတိ့သည်လည်းထိတ်လန့်

တန်လပ်၍သွား ကေလကန် ပီ။‐ ၃၃ မ ကာမီပင်ရန်သသည်သတိ့အားခတ်ထစ်

ပီးလ င် ေကာက်နယ်တလင်းမှစပါးများက့ဲ သိ့နင်းနယ် ကလိမ့်မည်။ ဤကားဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်အန တန် ခိး ှ င်ထာဝရဘရား မက်ဟသည့်စကား ြဖစ်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၄ ဗာဗလန်ဘရင်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ ခတ်ထစ်ကိက်စားခ့ဲ၏။

သသည်ထိ မိ ့ကိအိးသဖွယ်သွန်ေမှာက်ကာ ေ မနဂါးက့ဲသိ့မျိုချခ့ဲ၏။ သသည်မိမိအလိ ှ ိ ရာကိသိမ်းယ ပီး

လ င် ကျန်ပစည်းများကိမပစ်ထတ်လိက်ေလသည်။ ၃၅ ``ငါတိ့ခံရသည့်အ ကမ်းဖက်မများ

အတွက် ဗာဗလန် မိ ့တွင် တာဝန် ှ ိ ေစသတည်း'' ဟဇိအန် မိ ့သားတိ့ ေြပာဆိ ကေစ၏။

``ငါတိ့ခံစားရသည့်ေဘးဒကများအတွက် ဗာဗလန် မိ ့တွင်တာဝန် ှ ိ ေစသတည်း''ဟ

ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့ေြပာဆိ ကေစ။ ၃၆ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်ေယ  ှ လင်

မိ ့သ မိ ့သားတိ့အား``ငါသည်သင်တိ့၏ အကျိုးကိ ပစ၍သင်တိ့အတွက်လက်စား ေချမည်။

ဗာဗလန်ြပည်၏စမ်းေရတွင်းများ ှ င့်ြမစ်များကိခန်းေြခာက်ေစမည်။‐ ၃၇

ထိအခါဗာဗလန် မိ ့သည်ေတာတိရစာန်ခိ ေအာင်းရာ အေဆာက်အအံပျက်များြဖစ်၍ေန လိမ့်မည်။

ယင်းသည်တန်လပ်ေချာက်ချားဖွယ် ေကာင်းေသာြမင်ကွင်းြဖစ်၍ လသဆိတ် ငိမ် ရာြဖစ်လိမ့်မည်။‐

၃၈ ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့သည်ြခေသ့များ က့ဲသိ့ေဟာက် က၏။ ြခေသ့ငယ်များက့ဲသိ့ ဟိန်း က၏။‐

၃၉ သတိ့သည်အစား ကူးသများေပေလာ။ ငါ သည်သတိ့အားစားပဲွ ကီးတစ်ခတည်ခင်း

ေကးေမွးကာမးယစ်ေပျာ် ွင်ေစမည်။ သတိ့ သည်အိပ်ေပျာ်၍သွား ပီးလ င်ေနာင်အဘယ်

အခါ၌မ  ိးထ ကေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၄၀ ငါသည်သတိ့အားသိးသငယ်များက့ဲသိ့ လည်းေကာင်း၊

ဆိတ်ထီး၊ သိးထီးများက့ဲသိ့ လည်းေကာင်းသတ်ရန်ေခ ေဆာင်သွားမည် ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၁

ထာဝရဘရားသည်ဗာဗလန် မိ ့အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍မိန့်ေတာ်မသည်မှာ``ကမာတစ်

ဝှမ်းလံးကချီးမွမ်းေထာမနာ ပသည့်ဗာ ဗလန် မိ ့သည်အသိမ်းခံရေလ ပီ။ ဗာဗ

လန် မိ ့သည်လမျိုးတကာတိ့အတွက် လန့်ဖျပ်တန်လပ်စရာြဖစ်၍လာေလ ပီ။‐ ၄၂

ပင်လယ်ေရသည်ဗာဗလန်ြပည်ေပ သိ့ လိှမ့်တက်ကာလိင်းတံပိးများြဖင့်ဖံး လမ်းလိက်ေလ ပီ။‐ ၄၃

မိ ့တိ့သည်လန့်ဖျပ်တန်လပ်စရာြမင်ကွင်း ြဖစ်လာ ကလျက်လသဆိတ် ငိမ်ရာ၊ ေရ

မ ှ ိ သည့်သဲက ာရ ှ င့်တ က၏။ ထိ မိ ့ များသိ့အဘယ်သမ လည်းခရီးမ ပ က။‐ ၄၄

ငါသည်ဗာဗလန် မိ ့၏ေဗလဘရားကိ အြပစ်ဒဏ်ခတ်၍ ခိးရာပါပစည်းများကိ လည်းြပန်အပ်ေစမည်။

လမျိုးတကာတိ့ သည်သ့အားေနာက်တစ်ဖန်ဝတ် ပကိး ကွယ် ကေတာ့မည်မဟတ်။

``ဗာဗလန် မိ ့ ိ းများသည် ပိကျေလ ပီ။‐ ၄၅ ဣသေရလြပည်သားတိ၊့ ထိ မိ ့မှထွက်ေြပး

ကေလာ့။ လအေပါင်းတိ့အသက်ချမ်းသာ ရာရေစရန် ငါ၏ြပင်းထန်ေသာအမျက်
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ေတာ်မှေ ှ ာင်ေြပး ကေလာ့။‐ ၄၆ သင်တိ့ ကား ကရသည့်ေကာလဟလ

သတင်းများေ ကာင့်မေ ကာက် က ှ င့်။ အား လည်းမငယ် က ှ င့်။ ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းသတင်း

အမျိုးမျိုးေပ ထွက်လာတတ်၏။ ိင်ငံအတွင်း အ ကမ်းဖက်သည့်သတင်းများ၊

ဘရင်တစ် ပါး ှ င့်တစ်ပါးစစ်ြဖစ်ပွားသည့်သတင်း များပျံ ့ ှ ံ ့လာတတ်၏။‐

၄၇ သိ့ြဖစ်၍ဗာဗလန်ြပည် ှ ိ  ပ်တများကိ ငါစီရင်မည့်ေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာ

လိမ့်မည်။ ထိြပည်တစ်ခလံးသည်အ ှ က်ကဲွ လိမ့်မည်။ ြပည်သအေပါင်းတိ့သည်လည်း

အသတ်ခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၄၈ ေြမာက်အရပ်မှလာေရာက်တိက်ခိက်သတိ့

၏လက်တွင်းသိ့ ဗာဗလန် မိ ့ကျဆင်းသွား ေသာအခါေြမ ကီးေပ ၌လည်းေကာင်း၊ မိး

ေကာင်းကင်၌လည်းေကာင်း ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့သည်ဝမ်းေြမာက်သြဖင့်ေကး ေကာ် ကလိမ့်မည်။‐

၄၉ ဗာဗလန် မိ ့ေ ကာင့်ဣသေရလအမျိုးသား အေြမာက်အြမားသည်လည်းေကာင်း၊

ကမာ အရပ်ရပ် ှ ိ လတိ့သည်လည်းေကာင်းေသ ေကပျက်စီးရ ကသြဖင့် ယခအခါ

ဗာဗလန် မိ ့သည်ကျဆံးရလိမ့်မည်ဟ ၍တည်း။ ၅၀ ထာဝရဘရားသည်ဗာဗလန် မိ ့ ှ ိ မိမိ

၏လစေတာ်အားမိန့်ေတာ်မသည်မှာ``သင် တိ့သည်ေသေဘးမှလွတ်ေြမာက် ကေလ ပီ။

ယခထွက်ခွာသွား ကေလာ့။ ဆိင်း၍မေန ှ င့်။ သင်တိ့သည်မိမိတိ့ြပည် ှ င့်ေဝးကွာ

လျက်ေနေသာ်လည်း သင်တိ့၏ထာဝရဘရား တည်းဟေသာငါ့ကိသတိရ ကေလာ့။ ေယ

ှ လင် မိ ့ကိလည်းသတိရ ကေလာ့။‐ ၅၁သင်တိ့က`ငါတိ့သည်အသေရပျက်၍ အ ှ က်ကဲွရ ကေလ ပီ။

ဗိမာန်ေတာ်မှ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်တိ့ကိလမျိုးြခား များသိမ်းပိက်လိက် က ပီြဖစ်၍ ငါတိ့

သည်ခိကိးရာမ့ဲ ကရပါ၏' ဟဆိ က၏။‐ ၅၂ ထိ့ေကာင့်ဗာဗလန်ြပည် ှ ိ  ပ်တများ

ကိငါအြပစ်ဒဏ်စီရင်၍ တစ်တိင်းတစ် ြပည်လံးတွင်ဒဏ်ရာရ ှ ိ သတိ့ ငီးတွား

ကမည့်ေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာလိမ့် မည်။‐ ၅၃အကယ်၍ဗာဗလန် မိ ့သည်မိးေကာင်းကင်

သိ့တက်၍ ခံတပ်အခိင်အမာေဆာက်လပ် ိင်သည်ဟပင်ဆိေစကာမ ငါသည်ထိ မိ ့

ကိတိက်ဖျက်ရန်လများကိေစလတ်မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏''

ဟ၍တည်း။ ၅၄ ထာဝရဘရားက၊ ``ဗာဗလန် မိ ့၌ငိေ ကးေန ကေသာ အသံကိလည်းေကာင်း၊

တိင်းြပည်ပျက်သြဖင့်ဝမ်းနည်းပေဆွး ကေသာ အသံကိလည်းေကာင်းနားေထာင် ကေလာ့။ ၅၅

ငါသည်ဗာဗလန် မိ ့ကိသတ်သင်ဖျက်ဆီးမည်။ ထိ မိ ့၏အသံဗလံများကိလည်း ဆိတ်သဥ်းေစမည်။

စစ်သည်ဗိလ်ေြခတိ့သည်အသံြမည်ဟီးေသာ လိင်းလံးများက့ဲသိ့အြပင်းချီတက်လာ၍၊

ဆညံစွာေ ကးေကာ်တိက်ခိက် က၏။ ၅၆ သတိ့သည်ဗာဗလန် မိ ့ကိသတ်သင်ဖျက်ဆီးရန်

ေရာက် ှ ိ လာ ကေလ ပီ။ ဗာဗလန်စစ်သည်ေတာ်တိ့သည် အဖမ်းခံရ က၏။

သတိ့၏ေလးများသည်လည်းကျိုး၍သွား က၏။ ငါသည်ဒစ ိက် ပသတိ့ဆံးမတတ်ေသာ

ဘရားြဖစ်၏။ ဗာဗလန် မိ ့အားထိက်ေလျာက်သည့်အတိင်း အြပစ်ဒဏ်စီရင်မည်။ ၅၇

ထိ မိ ့၏စီမံအပ်ချုပ်သများ၊ပညာ ှ ိ များ၊ ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်စစ်သည်တပ်သားများ အား

ငါမးယစ်ေစမည်။ သတိ့သည်အိပ်ေပျာ်သွား ပီးလ င် ေနာင်အဘယ်အခါ၌မ  ိးထ ကလိမ့်မည် မဟတ်။

ဤကားငါဘရင် မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏။ ငါသည်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား

ြဖစ်သတည်း။ ၅၈ တန်ခိး ကီးသည့်ဗာဗလန် မိ ့၏ မိ ့ ိ းများသည် ပိကျရလိမ့်မည်။

ြမင့်မားေသာ မိ ့တံခါးတိ့သည်လည်း မီးေလာင်က မ်း၍သွားလိမ့်မည်။

လမျိုးတကာတိ့လပ်ေဆာင်ထားေသာအရာ များသည် အချည်း ှ ီးြဖစ်လျက်

သတိ့ ကိးပမ်းအားထတ်ခ့ဲမများသည်လည်း မီးေတာက်တွင်ေပျာက်လွင့်သွား က၏။

ဤကားအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၅၉ မာေသယ၏ေြမး၊ ေနရိ၏သားစရာယသည် ေဇဒကိမင်း၏အပါးေတာ် မဲြဖစ်၏။

ယဒ ဘရင်ေဇဒကိနန်းစံစတတ ှ စ်၌စရာယ သည်ဗာဗလန် မိ ့သိ့ ှ င်ဘရင် ှ င့်အတ

သွားမည်ြဖစ်သြဖင့် ငါသည်သ့အားအနည်း ငယ် န် ကားလိက်ေလသည်။‐ ၆၀

ငါသည်ဗာဗလန် မိ ့ ကံေတွ့ရမည့်ပျက်စီး မမှန်သမ ကိလည်းေကာင်း၊ ဗာဗလန် မိ ့

ှ င့်သက်ဆိင်ေသာအြခားအမကိစများ ကိလည်းေကာင်းစာေစာင်တစ်ခတွင်ေရး သား၍ေပး၏။‐

၆၁ ငါသည်စရာယအား``ဗာဗလန် မိ ့သိ့ သင်ေရာက် ှ ိ ေသာအခါဤစာေစာင်တွင်

ေရးသားေဖာ်ြပထားသမ ေသာအေကာင်း အရာတိ့ကိလတိ့အားေအာ်၍ဖတ်ြပရန် မေမ့ ှ င့်။‐ ၆၂

ထိေနာက်`အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င် သည်ဤအရပ်ကိလ ှ င့်တိရစာန်များပါ မကျန်၊

သက် ှ ိ သတဝါတိ့ဆိတ်သဥ်းရာ သဲက ာရ ှ င့်ထာဝစဥ်တေစမည်ြဖစ် ေကာင်းမိန့်ေတာ်မခ့ဲပါ၏'

ဟဆေတာင်း ပတနာ ပေလာ့။‐ ၆၃ စရာယ၊ သင်သည်ဤစာေစာင်ကိြပည်သ

တိ့အားဖတ်ြပ ပီးေသာအခါ ေကျာက်ခဲ တစ်လံးတွင် ကိး ှ င့်ချည်၍ဥဖရတ်ြမစ် ထဲသိ့ပစ်ချေလာ့။‐ ၆၄

ထိေနာက်`ဗာဗလန် မိ ့သည်ဤအတိင်းြဖစ် ပျက်ရလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားပျက်စီး ေစေတာ်မမည်ြဖစ်၍

ထိ မိ ့သည်နစ် မပ် ပီးလ င်ေနာက်တစ်ဖန်ြပန်၍ေပ လာလိမ့် မည်မဟတ်' ဟေြပာ ကားေလာ့''

ဟဆိ၏။ ဤကားေယရမိမှာကားသည့်စကားများ ပီးဆံးသတည်း။

၅၂ ေဇဒကိသည်နန်းတက်စဥ်အခါကအသက် ှ စ်ဆယ့်တစ် ှ စ် ှ ိ ၍

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်တစ် ဆယ့်တစ် ှ စ်မ နန်းစံရေလသည်။ သ့မယ်

ေတာ်မှာလိဗန မိ ့သားေယရမိ၏သမီး ဟာမတလြဖစ်၏။‐ ၂ ေဇဒကိမင်းသည်ေယာယကိမ်မင်းက့ဲသိ့

ပင်ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌မေကာင်း မများကိ ပ၏။‐ ၃ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ယဒြပည်၏အေြခ

အေနသည်အလွန်ဆိး ွား၍လာသြဖင့် ထာဝရဘရားသည်အမျက်ထွက် ပီး

လ င်ြပည်သားတိ့အားြပည် ှ င်ဒဏ်သင့် ေစေတာ်မ၏။ ေဇဒကိသည်ဗာဗလန်ဘရင်ကိပန်ကန် သြဖင့်၊‐

၄ ယဒဘရင်ေဇဒကိနန်းစံနဝမ ှ စ်၊ ဒသမလ၊ ဆယ်ရက်ေန့၌ဗာဗလန်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာသည်

မိမိ၏စစ်သည်တပ် သားအေပါင်းတိ့ ှ င့်အတေယ  ှ လင် မိ ့ကိတိက်ခိက်ရန်ချီတက်လာ၏။ သတိ့

သည် မိ ့ြပင်တွင်တပ်စခန်းချ၍ မိ ့ပတ် လည်တွင်ေြမကတတ်များကိဖိ့လပ် က၏။‐ ၅

ထိ မိ ့သည်ေဇဒကိနန်းစံဆယ့်တစ် ှ စ် ေြမာက်တိင်ေအာင်အဝိင်းခံရေလသည်။‐ ၆ ထိ ှ စ်စတတလ၊

ကိးရက်ေန့၌အစာငတ် မွတ်ေခါင်းပါးမသည်အလွန်ဆိး ွား၍ လာသြဖင့် လတိ့တွင်အစာေရစာ

အလ င်းမ ှ ိ  ကေတာ့ေပ။‐ ၇ ထိအခါ မိ ့ ိ းများသည်ကျိုးေပါက်၍သွား ေတာ့၏။

မိ ့ကိဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့ဝိင်းရံ လျက်ထားေသာ်လည်း စစ်သည်တပ်သားအေပါင်း

သည်ညဥ့်အခါတွင်ထွက်ေြပးရန် ကိးစား က ၏။ သတိ့သည်ဘရင့်ဥယျာဥ်ေတာ်အတိင်း သွား ပီးလ င်

မိ ့ ိ း ှ စ်ထပ်အ ကား ှ ိ တံခါး ေပါက်မှထွက်၍ေယာ်ဒန်ချိုင့်ဝှမ်းဘက်သိ့ေြပး က၏။‐ ၈

သိ့ရာတွင်ဗာဗလန်တပ်မေတာ်သားတိ့ သည်ေဇဒကိမင်းကိလိက်လံဖမ်းဆီး က ရာ

ေယရိေခါ မိ ့အနီး ှ ိ လွင်ြပင်တွင်မိ ေလသည်။ ေဇဒကိ၏စစ်သရဲအေပါင်းတိ့

သည်သ့အားစွန့်ပစ်၍ထွက်ေြပး က၏။‐ ၉ ရန်သတိ့သည်ေဇဒကိကိဖမ်းဆီး ပီးလ င်

ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ှ ိ ရာဟာမတ်နယ်ေြမ၊ ရိဗလ မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်သွား က၏။

ထိ အရပ်၌ပင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည်ေဇဒကိ အေပ တွင်စီရင်ချက်ချမှတ်ေတာ်မ၏။‐

၁၀ ရိဗလ မိ ့တွင်ဗာဗလန်ဘရင်သည်ေဇ ဒကိ၏သားတိ့ကိဖခင်၏မျက်ေမှာက်၌

ပင်လ င်ကွပ်မျက်ေစေလသည်။ ယဒမးမတ် တိ့ကိလည်းကွပ်မျက်ေစေသး၏။‐ ၁၁

ထိေနာက်ေဇဒကိ၏မျက်စိများကိေဖာက် ေစ၍သ့အားဗာဗလန် မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်

သွားရန်သံ ကိးများ ှ င့်ချည်ေ ှ ာင်ေစ၏။ ေဇဒကိသည်ေသသည်တိင်ေအာင်ဗာဗလန်

မိ ့တွင်ေထာင်ထဲ၌ေနရေလ၏။ ၁၂ ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာနန်းစံတစ် ဆယ့်ကိး ှ စ်ေြမာက်၊

ပဥမလဆယ်ရက်ေန့၌ မင်း ကီး၏အတိင်ပင်ခံအမတ် ှ င့်အေစာင့် တပ်မေတာ်မးေနဗဇရဒန်သည်

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ဝင်ေရာက်လာ၏။‐ ၁၃ သသည်ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်နန်းေတာ်ကိလည်း

ေကာင်း၊ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ အေရးပါအရာ ေရာက်သလအေပါင်းတိ့၏ေနအိမ်များကိ

လည်းေကာင်းမီး ိ ့ပစ်ေလသည်။‐ ၁၄သ၏တပ်သားများကလည်း မိ ့ ိ းများကိ ဖိချ က၏။‐ ၁၅

ထိေနာက်မင်း ကီး၏အေစာင့်တပ်မေတာ်မး ေနဗဇာရဒန်သည် မိ ့ထဲတွင်ကျန် ှ ိ ေန ေသးသည့်သများ၊

လက်မပညာသည်အ ကင်း အကျန်များ ှ င့် ဗာဗလန် မိ ့သားတိ့ဘက် သိ့ကးေြပာင်းလာသများအား

ဗာဗလန် မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်သွားေလသည်။‐ ၁၆ သိ့ရာတွင်အလွန့်အလွန်ဆင်းရဲေသာသအချို ့ကိမ

ယဒြပည်တွင်ချန်ထားခ့ဲ၍ စပျစ်ဥယျာဥ်များ ှ င့်လယ်ယာများတွင် အလပ်လပ်ေစ၏။ ၁၇

ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ် ထဲ ှ ိ ေ ကးဝါတိင် ကီးများ၊ ေ ကးဝါေအာက်

ခံခံများ ှ င့်ေ ကးဝါေရကန် ကီးကိအစိတ် စိတ်အြမာြမာချိုးဖ့ဲ ပီးလ င် ေကးဝါမှန်

သမ ကိဗာဗလန်ြပည်သိ့ယေဆာင်သွား က၏။‐ ၁၈သတိ့သည်ယဇ်ပလင်သန့် ှ င်းေရးအတွက်

အသံး ပသည့်တ ွင်းြပားများ၊ ယဇ်ပလင် ကိသန့် ှ င်းမ ပရာ၌အသံး ပသည့်

ြပာခွက်များ၊ မီးခွက်များတိက်ခ တ်ြပင် ဆင်ရာတွင်အသံး ပသည့်တန်ဆာပလာ များ၊

ယဇ်ေကာင်ေသွးခံခွက်ဖလားများ၊ နံ့ သာေပါင်းကိမီး ိ ့ရာခွက်ဖလားများ ှ င့် ဗိမာန်ေတာ်အတွင်း

ကိးကွယ်ဝတ် ပရာ တွင်အသံး ပသည့်အြခားေ ကးဝါ ပစည်းအသံးအေဆာင်များကိလည်း

ယေဆာင်သွား က၏။‐ ၁၉ မီးကျီးခဲများသယ်ယရာတွင်အသံး ပ သည့်ခွက်ငယ်များ ှ င့်အိးကင်းများ၊

ယဇ် ေကာင်ေသွးခံခွက်ဖလားများ၊ ြပာခွက်များ၊ မီးတင်ခံများ၊ နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ရာ

ခွက်ဖလားများ၊ စပျစ်ရည်ပေဇာ်သကာ သွန်းေလာင်းရာတွင်အသံး ပသည့်ခွက်

ဖလားအစ ှ ိ သည့်ေ သိ့မဟတ်ေငွြဖင့် ပီးသည့်ပစည်းမှန်သမ ကိလည်း ယေဆာင် သွားေလသည်။‐

၂၀ ဗိမာန်ေတာ်အတွက်ေ ှ ာလမန်မင်း ပ လပ်ခ့ဲေသာေကးဝါပစည်းများြဖစ်သည့်

တိင် ကီး ှ စ်လံး၊ ေအာက်ခံခံများ၊ ေရကန် ကီး ှ င့်ေအာက်ခံ ွား ပ်တစ်ဆယ့် ှ စ်ခ

တိ့သည်ချိန်တွယ်၍မရေအာင်ပင်ေလးလံ ေပသည်။‐ ၂၁ တိင် ကီး ှ စ်လံးသည်ဆင်တြဖစ်၍အြမင့်

ှ စ်ဆယ့်ခနစ်ေပ၊ လံးပတ်တစ်ဆယ့် ှ စ်ေပ ှ ိ ၏။ ထိတိင်တိ့သည်ေခါင်းပွြဖစ်၍ဒသံး

လက်မ ှ ိ ေလသည်။ ေကးဝါတိင်ထိပ်ပိင်း များသည်အြမင့်ေပခနစ်ေပခဲွစီ ှ ိ ၍ ယင်း

တိ့၏ပတ်လည်တွင်သလဲသီးများ ှ င့်တန် ဆာဆင်ထားေသာကွန် ွက်များ ှ ိ ၏။ ယင်း

တိ့အားလံးကိေ ကးဝါများ ှ င့် ပလပ် ထား၏။‐ ၂၃ တိင်တစ်တိင် ှ ိ ကွန် ွက်များတွင်သလဲသီး

အလံးတစ်ရာ ှ ိ ၍ကိးဆယ့်ေြခာက်လံး ကိေြမြပင်မှေတွ့ြမင် ိင်ေလသည်။ ၂၄
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ထိမှတစ်ပါးလည်းမင်း ကီး၏အေစာင့်တပ် မေတာ်မးေနဗဇာရဒန်သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်

မင်းစရာယ၊ သ၏လက်ေထာက်ေဇဖနိ ှ င့် အြခားအေရး ကီးသည့် ဗိမာန်ေတာ်အရာ

ှ ိ သံးဦးတိ့ကိေခ ေဆာင်၍သွား၏။‐ ၂၅ သသည်ယဒတပ်မးေဟာင်းတစ်ဦး၊ မိ ့တွင်း

၌ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာဘရင်အတိင်ပင်ခံ အမတ်ခနစ်ဦး၊ တပ်မေတာ်မှတ်တမ်းထိန်း

သည့်လက်ေထာက်တပ်မး ှ င့်အြခားအေရး ပါအရာေရာက်သလေြခာက်ဆယ်တိ့ကိ

လည်းေယ  ှ လင် မိ ့မှေခ ေဆာင်သွား ေလသည်။‐ ၂၆ ေနဗဇရဒန်သည်ထိသတိ့ကိဗာဗလန်

ဘရင် ှ ိ ရာရိဗလ မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်သွားရာ၊‐ ၂၇ မင်း ကီးသည်ဟာမတ်နယ်ေြမရိဗလ မိ ့ ၌

သတိ့အား ိက် ှ က်၍ကွပ်မျက်ေစေတာ် မ၏။ ဤသိ့လ င်ယဒြပည်သားတိ့သည်သံ့ပန်း များအြဖစ် ှ င့်

မိမိတိ့ြပည်မှသိမ်းသွား ြခင်းကိခံရ ကေလသည်။‐ ၂၈ ေနဗခဒ်ေနဇာဖမ်းသွားသည့်သံ့ပန်းစာရင်း မှာ

သ၏နန်းစံသတမ ှ စ်၌သံးေထာင် ှ စ် ဆယ့်သံးေယာက်၊‐ ၂၉ နန်းစံ ှ စ် ှ စ်ေြမာက်၌ေယ  ှ လင် မိ ့မှ

ှ စ်ရာသံးဆယ့် ှ စ်ေယာက်၊‐ ၃၀ နန်းစံ ှ စ်ဆယ့်သံး ှ စ်ေြမာက်၌ေနဗဇာရဒန်

ေခ ေဆာင်သွားသခနစ်ရာေလးဆယ့်ငါးေယာက်၊ စစေပါင်းေလးေထာင့်ေြခာက်ရာြဖစ်သတည်း။ ၃၁

ဗာဗလန်ဘရင်ဧဝိလမေရာဒက်သည် မိမိ နန်းတက်ေတာ်မေသာ ှ စ်၌ယဒဘရင် ေယေခါနိအား

အကျဥ်းေထာင်မှလွတ်၍ က ဏာြပေတာ်မ၏။ ဤသိ့ြဖစ်ပျက်သည် မှာေယေခါနိအကျဥ်းကျ ပီးေနာက်

သံး ဆယ့်ခနစ် ှ စ်ေြမာက်ဒွါဒသမလ၊ ှ စ် ဆယ့်ငါးရက်ေန့ြဖစ်သတည်း။‐

၃၂ ဧဝိလမေရာဒက်သည်ေယေခါနိအား ကင်နာစွာဆက်ဆံ၍ ဗာဗလန်ြပည်တွင်

သ ှ င့်အတြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သအြခား ဘရင်များထက်ပိမိချီးြမင့်ေြမာက်စား ေတာ်မ၏။‐ ၃၃

သိ့ြဖစ်၍ေယေခါနိသည်ေထာင်အဝတ်များ ကိလဲခွင့်ရလျက် အသက် ှ င်သမ ကာလ

ပတ်လံးမင်း ကီး ှ င့်အတပဲွေတာ်တည် ခွင့်ကိရ ှ ိ ၏။‐ ၃၄ ထိ့ြပင်မိမိလိအပ်သလိသံးစဲွ ိင်ရန်သ

အသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံး ေန့စဥ်မှန် မှန်အသံးစရိတ်ကိလည်းရ ှ ိ ေလသည်။

ပေရာဖက်ေယရမိစီရင်ေရးထားေသာ အနာဂတိကျမ်း ပီး၏။
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၁ အခါတစ်ပါးကလစည်ကားခ့ဲသည့် ေယ  ှ လင် မိ ့သည်အထီးကျန်ြဖစ်လျက်

ေန၏။ အခါတစ်ပါးကကမာ၏ဂဏ် ပချီးြမင့်ြခင်းကိ ခံခ့ဲရဖးေသာ်လည်း

ယခအခါသသည်မဆိးမ ှ င့်တေတာ့၏။ မိ ့တကာတွင်ဂဏ် ကက်သေရအ ှ ိ ဆံး မိ ့သည်

ကန်ဘဝသိ့သက်ဆင်းရေလ ပီ။ ၂ သသည်တစ်ညဥ့်လံးငိေ ကးလျက်ေန၏။

မျက်ရည်များသည်သ၏ပါးြပင်ေပ သိ့ စီးဆင်းလာ၏။

သ၏ယခင်ကမိတ်ေဆွအေပါင်းတိ့တွင်သ့အား ှ စ်သိမ့်မေပးမည့်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ

မ ှ ိ ေတာ့ေပ။ သ၏မဟာမိတ်တိ့သည်သ့အားသစာေဖာက် ကေလ ပီ။

ယခအခါသတိ့ကပင်သ့ကိရန်ဘက် ပ၍ ေန က၏။ ၃ ယဒြပည်သားတိ့သည်ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်လျက်

ခိကိးရာမ့ဲြဖစ်ကာကန်ခံေနရ က၏။ သတိ့သည်အိမ်ပိင်ယာပိင်မ ှ ိ ဘဲတိင်းတစ် ပါးတွင်

ေနထိင်ရ ကေလသည်။ ရန်သများဝိင်းလျက်လွတ်ေြမာက်ရန်လမ်းမ ှ ိ  က။ ၄

ေန့ ကီးရက် ကီးများတွင်ကိးကွယ်ဝတ် ပရန် ဗိမာန်ေတာ်သိ့လာမည့်သမ ှ ိ။

ဗိမာန်ေတာ်တွင်သီချင်းဆိသ အမျိုးသမီးပျိုတိ့သည်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွလျက် ှ ိ  က၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်လည်းညည်းတွားမမှ တစ်ပါး အဘယ်သိ့မ မ ပ ိင်။

မိ ့တံခါးများသည်လဆိတ်ညံလျက်ေန၏။ ဇိအန် မိ ့သည်ေဝဒနာခံစားေနရသည်။ ၅

သ၏ရန်သများသည်သ့ကိအ ိင်ရကာမိမိတိ့ အာဏာစက်ေအာက်တွင်ထား ှ ိ  က၏။

သသည်ေြမာက်များစွာေသာအြပစ်တိ့ကိကးခ့ဲသည်ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်သ့အားဆင်းရဲဒက

ေရာက်ေစေတာ်မ၏။ သ၏သားသမီးများသည်သံ့ပန်းများ ြဖစ်ရ ကေလ ပီ။ ၆

ေယ  ှ လင် မိ ့၏ ကီးကျယ်ခမ်းနားမသည် ေ ှ းအတိတ်ကာလ၏ြဖစ်ရပ်တစ်ခသာလ င်

ြဖစ်ေလေတာ့၏။ သ၏ေခါင်းေဆာင်များသည်မဆိးတိ့၏ေဘးမှ ထွက်ေြပး ကသည့်သမင်များ ှ င့်တ၏။

သတိ့သည်အားအင်ကန်ခန်းလမတတ်ြဖစ်ကာ နားေနစားေသာက်မ ပရန်စားကျက်ကိမ ှ ာ ိင်။ ၇

အထီးကျန်ယိယွင်းပျက်စီးလျက် ှ ိ ေသာ ေယ  ှ လင် မိ ့သည်ေ ှ းေခတ်ေဟာင်းကမိမိ

ကီးကျယ်ခမ်းနားမကိြပန်လည်သတိရမိ၏။ ရန်သ့လက်သိ့ေရာက်ချိန်၌သ့အားကယ်မည့်သ

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ သ့အား ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်သတိ့သည် သ၏ ပိလဲမကိြပက်ရယ် ပ က၏။ ၈

သ၏ဂဏ်အသေရကင်းမ့ဲရေလ ပီ။ အဝတ်အချည်းစည်း ှ င့်စက်ဆတ် ွံ  ှ ာဖွယ် ြဖစ်၍ေန၏။

သသည်ညည်းတွားကာ ှ က်သြဖင့်မျက် ှ ာကိ အပ်၍ထား၏။ ေယ  ှ လင် မိ ့သည်ဆိး ွားသည့်အြပစ်

ဒစ ိက်အားြဖင့်မိမိကိယ်ကိညစ်ညမ်း ေစခ့ဲ၏။ ၉ သ၏ညစ်ညမ်းမကိအလွယ်တက

ေတွ့ြမင် ိင်ေသာ်လည်း သသည်မိမိ ကံေတွ့ရမည့်ကံ ကမာကိ အမထားပံမေပ ။

သ၏ ပိလဲမမှာေ ကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်း လှ၏။ သ့အားအဘယ်သမ လည်း ှ စ်သိမ့်မ မေပး ိင် က။

ရန်သများအ ိင်ရ၍သွားသြဖင့်သသည် မိမိအား က ဏာထားေတာ်မပါရန်ထာဝရဘရား

ထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပေလသည်။ ၁၀ ရန်သများသည်သ၏ဥစာဘ ာ ှ ိ သမ ကိ

တိက်ခိက်လယ က၏။သသည်လမျိုးြခားတိ့အားထာဝရဘရား ပိတ်ပင်တားြမစ်ထားရာြဖစ်သည့်

ဗိမာန်ေတာ်သိ့ပင်လ င် ထိသတိ့ဝင်ေရာက် ကသည်ကိေတွ့ြမင်ရ၏။ ၁၁

သ၏ မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်အစားအစာ ှ ာေဖွလျက် ေနစဥ်ညည်းတွား က၏။

သတိ့သည်အသက်ဆက်လက် ှ င် ိင်ေရးအတွက် မိမိတိ့ဥစာဘ ာများကိအစားအစာ ှ င့်

လဲလှယ်ရ က၏။ ထိ မိ ့က``အိ ထာဝရဘရားကန်ေတာ်မျိုးကိ ကည့် ေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးစိတ်ဆင်းရဲြခင်းခံေနရသည်ကိ ကည့် ေတာ်မပါ'' ဟေအာ်ဟစ်ေတာင်းပန်၏။ ၁၂

သသည်အနီးအနားမှြဖတ်သန်းသွားလာသအေပါင်းတိ့အားေအာ်ေြပာသည်မှာ ``ငါ့ကိ ကည့် ကပါ။

ငါခံရေသာေဝဒနာ မျိုးကိ အဘယ်သမ မခံရဘးပါ။ ဤက့ဲသိ့ေသာေဝဒနာမျိုး ှ ိ ဖးပါသေလာ။

ထိေဝဒနာသည်ထာဝရဘရား အမျက်ေတာ်ထွက်၍ငါ့အားခံစားေစသည့် ေဝဒနာြဖစ်ပါ၏။'' ၁၃

``ကိယ်ေတာ်သည်အထက်မှမီးကိ ေစလတ်ေတာ်မသြဖင့်ထိမီးသည်ငါ၏ကိယ်ခ ာ

အတွင်း၌ေတာက်ေလာင်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားေထာင်ေချာက်ေထာင်၍

ဖမ်း ပီးလ င်ေြမေပ သိ့လဲှချေတာ်မပါ၏။ ထိေနာက်စွန့်ပစ်ေတာ်မကာတစ်ေန့လံး

ေဝဒနာခံ၍ေနေစေတာ်မပါ၏။'' ၁၄ ``ကိယ်ေတာ်သည်ငါ၏အြပစ်မှန်သမ ကိ

မှတ်သားထားေတာ်မပါ၏။ ယင်းတိ့ကိစစည်း ပီးလ င်ငါ၏လည်တွင် ဆဲွထားေတာ်မသည်ြဖစ်၍

ငါသည်အြပစ်ဝန်ထပ်ေလးလံမြဖင့် အားအင်ချည့်နဲ့ရေလ ပီ။ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားရန်သများ

လက်သိ့အပ်ေတာ်မပါ၏။ ငါ့မှာလည်းသတိ့အားခခံ ိင်စွမ်းမ ှ ိ ပါ။'' ၁၅

``ထာဝရဘရားသည်ငါ၏ဘက်မှ စွမ်းရည်အ ကီးဆံးစစ်သည်ေတာ်တိ့ကိ ပျက်ရယ် ပေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ၏လငယ်လ ွယ်များကိ သတ်သင်ေချမန်းရန်တပ်မေတာ်ကိေစလတ်

ေတာ်မပါ ပီ။ ထာဝရဘရားသည်ငါ၏လတိ့အား စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းမှစပျစ်သီးများ က့ဲသိ့

ေ ကမွေစေတာ်မပါ၏။'' ၁၆ ``ထိ့ေ ကာင့်ငါ၏မျက်စိများမှမျက်ရည်တိ့သည် ယိစီး၍ေနေပသည်။

ငါ့အားအဘယ်သမ  ှ စ်သိမ့်မကိမေပး ိင်။ အဘယ်သမ စိတ်အားတက် ကလာေအာင် မ ပ ိင်။

ရန်သများသည်ငါတိ့ကိအ ိင်ရ ကေလ ပီ။ ငါ၏လတိ့တွင်လည်းအဘယ်ဥစာပစည်းမ

မကျန်မ ှ ိ ေတာ့ပါ။'' ၁၇ ``ငါသည်မိမိလက်များကိကမ်းလှမ်းပါ ေသာ်လည်း

ငါ့အားကညီမည့်သတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားတိက်ခိက်ရန်

အရပ်တကာမှရန်သများကိ ဆင့်ေခ ေတာ်မေလ ပီ။ သတိ့သည်ငါ့ကိ ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်းသည့် အရာဟ

မှတ်ယ ကပါ၏။'' ၁၈ ``သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည် တရားမ တေတာ်မပါသည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါသည်ကိယ်ေတာ်၏ အမိန့်ေတာ်ကိလွန်ဆန်ခ့ဲေသာေကာင့်တည်း။

အရပ်တကာ ှ ိ လတိ့ငါေြပာဆိသည်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ငါ၏ေဝဒနာကိ ကည့်  ကေလာ့။

ငါ၏သားပျိုသမီးပျိုတိ့သည်သံ့ပန်း အြဖစ် ေခ ေဆာင်ြခင်းကိခံရ ကေလ ပီ။'' ၁၉

``ငါသည်မိမိမဟာမိတ်များထံတွင်အကအညီ ေတာင်းခံပါေသာ်လည်းသတိ့ကြငင်းဆန်ခ့ဲ က၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ေခါင်းေဆာင်များသည် အသက်ဆက်လက် ှ င်သန် ိင်ေရးအတွက်

အစားအစာ ှ ာေဖွလျက်ေနစဥ်လမ်းများေပ ၌ ေသဆံးရ ကပါ၏။'' ၂၀ ``အိ

ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်မျိုးပပင်ေသာကြဖစ်လျက် ှ ိ သည်ကိလည်းေကာင်း၊

ကန်ေတာ်မျိုး၏စိတ်ဝိညာဥ်သည်ြပင်းစွာ ဒကေရာက်လျက်ေနသည်ကိလည်းေကာင်း

ကည့် ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးသည်မိမိအြပစ်များေ ကာင့် စိတ် ှ လံးေ ကကဲွလျက်ေနပါ၏။

လမ်းေပ တွင်လသတ်မကိေတွ့ရပါ၏။ အိမ်တွင်း၌ပင်ေသမင်းကိေတွ့ ှ ိ ရပါ၏။''

၂၁ ``ကန်ေတာ်မျိုး၏ညည်းတွားသံများကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးအား ှ စ်သိမ့်မေပးမည့်သ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးအား ေဘးအ ရာယ်ဆိး ှ င့် ကံေတွ့ေစေတာ်မသြဖင့်

ရန်သတိ့ဝမ်းေြမာက် ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကတိထားေတာ်မသည့်ေန့ရက်

ကာလကိကျေရာက်ေစေတာ်မပါ။ ရန်သများအားကန်ေတာ်မျိုးနည်းတ ဒကေတွ့ေစေတာ်မပါ။''

၂၂ ``သတိ့အားမိမိတိ့ယတ်မာမအေပါင်းအတွက် အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးအားမိမိ၏အြပစ်များအတွက် ဆံးမေတာ်မသက့ဲသိ့သတိ့ကိလည်း ဆံးမေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်စိတ်ဆင်းရဲ၍ညည်းတွားပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုး၏စိတ် ှ လံးသည်လည်း

ိးငယ်လျက် ှ ိ ပါ၏'' ဟ၍တည်း။

၂ ထာဝရဘရားသည်အမျက်ထွက်ေတာ်မ၍ ဇိအန် မိ ့ကိအေမှာင်ဖံးေစေတာ်မေလ ပီ။

ထိ မိ ့၏ခမ်းနား ကီးကျယ်မသည် ေကာင်းကင်မှေြမ ကီးသိ့ကျဆင်းယိယွင်းေလ ပီ။

ကိယ်ေတာ်သည်အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာကာလ၌ မိမိ၏ဗိမာန်ေတာ်ကိပင်စွန့်ပစ်ေတာ်မ၏။

၂ ထာဝရဘရားသည်သနားက ဏာကင်းမ့ဲစွာ ယဒ ွာ ှ ိ သမ ကိဖျက်ဆီးေတာ်မ၍

ယဒြပည်ကိကာကွယ်သည့်ခံတပ်များကိ ဖိချေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် ိင်ငံ ှ င့်အပ်စိးသမင်းများကိ

အသေရပျက်ေစေတာ်မ၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်သည်ြပင်းစွာအမျက်ထွက်ေတာ်မသြဖင့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏အင်အားကိ ဖိခဲွေတာ်မပါ၏။ ရန်သများလာေရာက်ချိန်၌ငါတိ့အားကမရန်

ြငင်းဆန်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်မီးသဖွယ်ေတာက်ေလာင်ကာ ှ ိ သမ ကိေလာင်ေစေတာ်မ၏။ ၄

ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားြမားေတာ်များြဖင့် အသင့်ချိန် ွယ်ကာအားရ င်လန်းဂဏ်ယ

ဝါ ကားရာြဖစ်သလအေပါင်းတိ့အား ကွပ်မျက်ေတာ်မ၏။ ေယ  ှ လင် မိ ့၌ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏

ေတာက်ေလာင်ေသာအမျက်ေတာ်ကိခံစား ရ က၏။ ၅ထာဝရဘရားသည်ရန်သသဖွယ်ဣသေရလ

လမျိုးအားဖျက်ဆီးမ၏။ သတိ့၏ခံတပ်များ ှ င့်နန်းေတာ် အေဆာက်အအံများကိယိယွင်းပျက်စီးလျက်

ကျန်ရစ်ေစေတာ်မေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်ယဒြပည်သတိ့အားဝမ်းနည်း

ေကကဲွ၍မဆံး ိင်ေအာင် ပေတာ်မ ပီ။ ၆ ကိယ်ေတာ်အားငါတိ့ဝတ် ပကိးကွယ်ရာ

ဗိမာန်ေတာ်ကိအစိတ်စိတ်အြမာြမာချိုးဖျက် ေတာ်မ ပီ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် မပဲွေတာ်ေန့များ ှ င့်

ဥပသ်ေန့များကိအဆံးသတ်ေစေတာ်မ ပီ။ ှ င်ဘရင် ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်အတတပင်

အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ကိခံရ ကပါ၏။ ၇ ထာဝရဘရားသည်

မိမိ၏ယဇ်ပလင်ေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်သည့်ဗိမာန်ေတာ်ကိလည်းေကာင်း

ပစ်ပယ်ေတာ်မ၍ရန်သတိ့အားဗိမာန်ေတာ် နံရံများကိ ဖိချခွင့်ေပးေတာ်မ၏။

သတိ့သည်လည်းငါတိ့ င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာ ကိးကွယ်ဝတ် ပခ့ဲ ကသည့်ဌာနေတာ်တွင်

ေအာင်သံေပး၍ေကးေကာ် က၏။ ၈ ထာဝရဘရားသည်ဇိအန် မိ ့ ိ းများ

ပိပျက်ေစရန်သ ိ ာန်ချမှတ်ထားသြဖင့် ယင်းတိ့ဧကန်မချလံးဝပျက်စီးစိမ့်ေသာငှာ

တိင်းထွာသတ်မှတ်ေပးေတာ်မ၏။ ယခအခါြပအိးများ ှ င့် မိ ့ ိ းများသည်

အတတကွယိယွင်းပျက်စီးလျက် ှ ိ  က၏။ ၉ မိ ့တံခါးတိ့သည်ကန့်လန့်ကျင်များကျိုးပ့ဲကာ

အမိက်ပံေအာက်တွင် မပ်၍ေနေလ၏။ ှ င်ဘရင် ှ င့်မင်းညီမင်းသားတိ့သည်ယခအခါ
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တိင်းတစ်ပါးတွင်ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်လျက် ှ ိ  က၏။ ပညတ်တရားေတာ်ကိသွန်သင်မမ ှ ိ ေတာ့ သြဖင့်

ပေရာဖက်များသည်ထာဝရဘရား၏ ထံေတာ်မှ ဗျာဒိတ် ပါ ံ များကိမေတွ့မြမင်ရ က။ ၁၀

ေယ  ှ လင် မိ ့၏အသက် ကီးသတိ့သည် ေလ ာ်ေတကိဝတ်၍ မိမိတိ့ဦးေခါင်းေပ သိ့ေြမမန့်များတင်

ပီးလ င် ေြမေပ ၌ဆိတ် ငိမ်စွာထိင်ေန က၏။ မိ ့သကညာများသည်လည်းေခါင်းကိ

ငိက်စိက် တ်လျက်ေန ကေလသည်။ ၁၁ ငါ၏မျက်စိများသည်ငိရလွန်းသြဖင့် ွမ်းနယ်လျက်ေနပါ၏။

ငါ၏စိတ်ဝိညာဥ်သည်လည်းပေဆွးလျက် ှ ိ ပါ၏။ ငါသည်မိမိအမျိုးသားတိ့ဆံးပါးပျက်စီး

ကသည့်အတွက်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွမြဖင့် အားအင်ကန်ခန်းလျက်ေနေပသည်။

သငယ် ှ င့် ိ ့စိ့ကေလးတိ့သည် မိ ့တွင်း ှ ိ လမ်းများေပ တွင်ေမ့ေြမာ၍ေန က၏။ ၁၂

သတိ့သည်ေရငတ်ဆာေလာင်သြဖင့်မိခင် များထံတွင် ငိေ ကးလျက်ေန က၏။

ဒဏ်ရာရသများက့ဲသိ့သတိ့သည် လမ်းများေပ တွင်လဲကျကာ မိခင်များ၏ရင်ခွင်၌တြဖည်းြဖည်း

ေသဆံးသွားရ ကေလသည်။ ၁၃ အိ ေယ  ှ လင် မိ၊့ ငါချစ်ြမတ် ိးေသာ မိ၊့

အဘယ်သိ့ေြပာဆိရပါမည်နည်း။ အဘယ်သိ့ ှ စ်သိမ့်မကိေပးရပါမည်နည်း။

အဘယ်သမ ဤက့ဲသိ့ဒကမေရာက်ခ့ဲဘးပါ။ သင်၏ေဘးအ ရာယ်သည်သမဒရာသဖွယ်

အတိင်းမသိကျယ်ဝန်းပါ၏။ ေမ ာ်လင့်စရာမ ှ ိ  ိင်ပါ။ ၁၄သင်၏ပေရာဖက်များသည်မသားစကားမှ

တစ်ပါး သင့်အားအြခားမည်သည့်စကားကိမ မေြပာတတ် ကပါ။ သတိ့ေဟာေြပာသမ သည်သင့်ကိ

လှည့်စားြခင်းသာြဖစ်၏။ သင်၏အြပစ်ကိအဘယ်ခါမ မေဖာ်ြပသြဖင့်

သင်သည်ေနာင်တရစရာမလိဟထင်မှတ်ေစခ့ဲ သည်။ ၁၅ မိ ့ကိြဖတ်သန်းသွားလာသတိ့သည်

မထီမ့ဲြမင် ပကာလက်ခပ်တီး က၏။ သတိ့သည်ဦးေခါင်းကိခါလျက်ေယ  ှ လင်

မိ ့ပျက်ကိြပက်ရယ် ပ က၏။ `` ှ စ်လိဖွယ်ေကာင်းသည့် မိ ့ကားဤ မိ ့ေပေလာ။

ကမာ၏ဂဏ်အသေရကိေဆာင်ေသာ မိ ့ကား ဤ မိ ့ေပေလာ'' ဟပျက်ရယ် ပ က၏။ ၁၆

သင်၏ရန်သအေပါင်းတိ့သည် သင့်ကိေြပာင်ေလှာင် ကလျက်မန်းစိတ် ှ င့် စိက်၍ ကည့် က၏။

သတိ့သည်မ့ဲ ွဲ ့ကာ ှ ာေခါင်း ံ ့လျက်``သ့ကိ ငါတိ့သတ်သင်ဖျက်ဆီးလိက် ကေလ ပီ။

ဤေန့ကားငါတိ့ေစာင့်ေမ ာ်ေနခ့ဲသည့်ေန့ေပ တည်း'' ဟဆိ က၏။ ၁၇

ေနာက်ဆံး၌ထာဝရဘရားသည်မိမိ ကံးဝါးေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း ပေတာ်

မေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်ေ ှ းကာလ သတိေပးေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်းငါတိ့အား

သနားက ဏာကင်းမ့ဲစွာသတ်သင်ဖျက်ဆီး ေတာ်မေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့ရန်သများအား

ေအာင်ပဲွကိေပးေတာ်မ၍ ငါတိ့ ပိလဲမအတွက်ဝမ်းေြမာက်ေစေတာ်မပါ၏။ ၁၈ အိ

ေယ  ှ လင် မိ၊့ သင်၏ မိ ့ ိ းတိ့ကိ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ေအာ်ဟစ်ေစပါေလာ့။

ြမစ်များသဖွယ်သင်၏မျက်ရည်များကိ ေန့ေရာညပါစီးဆင်းေစပါေလာ့။

သင်သည်ငိေ ကးမဝမ်းနည်းေ ကကဲွမ တိ့ြဖင့် မိမိကိယ်ကိ ွမ်းနယ်ေစပါေလာ့။ ၁၉

တစ်ညလံးအ ကိမ် ကိမ်အဖန်ဖန်ထ၍ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ေအာ်ဟစ်ေလာ့။

ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌သင်၏စိတ် ှ လံးကိ သွန်ချလျက်၊ သင်၏သားသမီးများအတွက်

အသနားခံေတာင်းပန်ေလာ့။ သင့်သားသမီးများလမ်းဆံလမ်းခွတိင်းတွင် အစာငတ်၍ေသရ ကေလ ပီ။

၂၀ အိ ထာဝရဘရား ကည့်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား

အဘယ်ေကာင့်ဤမ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသနည်း။ အမျိုးသမီးတိ့သည်မိမိတိ့ချစ်ြမတ် ိးသည့်

သားသမီးများ၏အသားကိစားေန ကပါ၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်ပေရာဖက်များသည်လည်း

ဗိမာန်ေတာ်အတွင်း၌ပင် အသတ်ခံလျက်ေနရ ကပါ၏။ ၂၁လ ကီးလငယ်တိ့သည်လမ်းများေပ တွင်

လဲ၍ေသရ ကပါ၏။ ပျို ွယ်သအမျိုးသားအမျိုးသမီးများသည် ရန်သ၏ ားေဘးသင့်၍ေသရ ကပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာေန့၌ သနား ှ ာတာြခင်းမ ှ ိ ဘဲ

သတိ့ကိကွပ်မျက်ေတာ်မပါ၏။ ၂၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ရန်သများကိကန်ေတာ်မျိုး၏

ပတ်လည်တွင်ေကာက်မက်ဖွယ်ေသာေပျာ်ပဲွသဘင် ဆင်ယင်ရန်ဖိတ်ေခ ေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်အမျက်ထွက်ေတာ်မရာ ထိေန့ရက်ကာလ၌အဘယ်သမ ချမ်းသာရာ

ရလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးချစ်ြမတ် ိး၍ ေကးေမွး ပစခ့ဲသည့်သားသမီးများကိ

သတ်ြဖတ်ကပါ၏။

၃ ငါသည်ဘရားသခင်၏အြပစ်ဒဏ်ခတ်ြခင်း ဆိသည်မှာဘယ်သိ့ြဖစ်သည်ကိသိရေသာသြဖစ်ပါ၏။

၂ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိပိ၍ပိ၍ေမှာင်မိက်ေသာ ေနရာထဲသိ့ေရာက် ှ ိ ေစေတာ်မလျက်၊

၃ သနားက ဏာကင်းမ့ဲစွာအ ကိမ် ကိမ် အဖန်ဖန် ိက် ှ က်ေတာ်မပါ၏။ ၄

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ၏အသားကိကဲွ ပဲေစကာ အ ိးတိ့ကိချိုး၍ထားေတာ်မပါ၏။ ၅

ငါ့အားစိတ်ဆင်းရဲမပေဆွးဒကေရာက်မတိ့ြဖင့် ချုပ်ေ ှ ာင်ထားေတာ်မပါ၏။ ၆

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့ကိ ကာ ှ ည်စွာဒက ေမှာင်မိက်တွင်ေနေစေတာ်မပါ၏။ ၇

ငါ့ကိသံ ကိးများ ှ င့်ချည်ေ ှ ာင်ထားေတာ်မ ပါ၏။ ငါသည်အကျဥ်းသားြဖစ်၍

ငါလွတ်ေြမာက်ရန်လမ်းမ ှ ိ။ ၈ ကမေတာ်မရန်ငါဟစ်ေအာ်ပါေသာ်လည်း

ဘရားသခင်သည်နားေထာင်ေတာ်မမ။ ၉ ငါသည်လမ်းေလာက်ေသာအခါ

ယိမ်းယိင်လျက်ေနပါ၏။ ငါလှည့်လိက်သည့်အခါတိင်း၌ ေကျာက်နံရံများပိတ်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ၁၀

ကိယ်ေတာ်သည်ဝက်ဝံသဖွယ်ငါ့အားေချာင်း ေြမာင်းကာ ြခေသ့က့ဲသိ့ခန်အပ်ေတာ်မပါ၏။ ၁၁

လမ်းနံေဘးတွင်ငါ့ကိလိက်လံဖမ်းဆီး ပီးလ င် အပိင်းပိင်းဆဲွြဖတ်ကာစွန့်ပစ်ထားေတာ်မပါ၏။

၁၂ ကိယ်ေတာ်သည်ေလးေတာ်ကိတင်၍ငါ့အား ပစ်မှတ်အြဖစ်အသံး ပေတာ်မပါ၏။ ၁၃

ကိယ်ေတာ်သည်ြမားေတာ်တိ့ကိငါ၏ ကိယ်ခ ာအတွင်းသိ့ပစ်လတ်ေတာ်မပါ၏။ ၁၄

လတိ့သည်တစ်ေနကန်တစ်ေနခန်းငါ့ကိ ြပက်ရယ် ပ ကပါ၏။ ငါသည်လများအတွက်ရယ်စရာြဖစ်၍

ေနေတာ့၏။ ၁၅ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားြပင်းထန်ေသာ ေဝဒနာကိအစာေရစာအြဖစ်တိက်ေကး

ေတာ်မပါ၏။ ၁၆ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ၏မျက် ှ ာကိေြမြပင် ှ င့် ပွတ်တိက်ေတာ်မ၍

ငါ၏သွားတိ့ကိေကျာက်ေပ တွင်ချိုးေတာ်မပါ၏။ ၁၇ ငါသည်ကျန်းမာေပျာ် င်မ ှ င့် ငိမ်းချမ်း

သာယာမကိေမ့ေပျာက်၍သွားေလ ပီ။ ၁၈ ငါသည် ကာ ကာအသက် ှ င်ရေတာ့မည် မဟတ်ပါ။

ထာဝရဘရားထံေတာ်မှငါေမ ာ်လင့်စရာလည်း မ ှ ိ ေတာ့ပါ။ ၁၉ ငါခံရသည့်ေဝဒနာ ှ င့်ငါအိးမ့ဲအိမ်မ့ဲ

ြဖစ်ရမကိ စဥ်းစားဆင်ြခင်ရသည်မှာ ဆိး ွားသည့်အဆိပ်ကိမျိုရသည် ှ င့် တေတာ့၏။

၂၀ ယင်းသိ့အခါတလဲလဲဆင်ြခင်၍ ငါ၏စိတ်ကိ ိ းငယ်ေစပါ၏။ ၂၁

သိ့ရာတွင်ေမ ာ်လင့်ချက်ကိြပန်လည်ရ ှ ိ ေစသည့် အချက်မှာေအာက်ပါတိ့ကိသတိရြခင်းြဖစ်သည်။

၂၂ ထာဝရဘရား၏မကန်ဆံး ိင်ေသာေမတာ ေတာ် ှ င့် က ဏာေတာ်သည်

မိးေသာက်ချိန်က့ဲသိ့လန်းဆန်းလျက်၊ ေနထွက်ချိန် က့ဲသိ့ဧကန်မချတည် မဲ၍ေနေတာ်မေသးသည်။

၂၄ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အဖိ့ြဖစ်သြဖင့် ငါသည်ကိယ်ေတာ်ကိေမ ာ်ကိးပါ၏။ ၂၅

ထာဝရဘရားသည်မိမိအားယံ ကည်ကိးစား သမှန်သမ ကိေကျးဇး ပေတာ်မတတ်၏။ ၂၆

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့ကိကယ်ေတာ်မရန်ကိယ်ေတာ်အား သည်းခံေစာင့်ေမ ာ်ေနြခင်းသည်ငါတိ့အဖိ့

အေကာင်းဆံးပင်ြဖစ်ပါ၏။ ၂၇ ယင်းသိ့သည်းခံေစာင့်ေမ ာ်မကိ

အသက်ပျို ွယ်စဥ်အခါကေလ့ကျက် ြခင်းသည် အေကာင်းဆံးပင်ြဖစ်ပါ၏။ ၂၈

ငါတိ့ဒကေရာက်ချိန်၌သည်းခံလျက် တိတ်ဆိတ်စွာတစ်ကိယ်တည်းထိင်ေနရ ကမည်။ ၂၉

ေမ ာ်လင့်ဖွယ် ှ ိ ေကာင်း ှ ိ ဦးမည်ြဖစ်၍ငါတိ့သည် ဝန်ခံလျက်ေြမသိ့ေခါင်းငံ့သင့် က၏။

၃၀ ိက် ှ က်ေစာ်ကားမကိခံရေသာ်လည်း နားလည်လက်ခံသင့် က၏။ ၃၁

ထာဝရဘရားသည်သနားတတ်ေသာ ေကာင့် ငါတိ့အားထာဝစဥ်ပင်ပစ်ပယ်ေတာ်မလိမ့်

မည်မဟတ်။ ၃၂ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားဝမ်းနည်းေ ကကဲွြခင်းကိ ေပးေသာ်လည်း

ငါတိ့အေပ ၌ကိယ်ေတာ်ထား ှ ိ ေတာ်မေသာ သနား ှ ာတာမ ှ င့်ေမတာေတာ်ကား

ကီးမားေတာ်မပါေပသည်။ ၃၃ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားဝမ်းနည်းေ ကကဲွေစ၍

ေဝဒနာခံစားေစေသာ်လည်း ှ စ် မိ ့ေတာ်မမပါ။ ၃၄ ငါတိ့သည်ေထာင်ထဲတွင်အကျဥ်းခံရ၍

စိတ်ကျိုးပ့ဲေ ကမွလျက် ှ ိ ေသာအခါ ကိယ်ေတာ်သိေတာ်မပါ၏။ ၃၅

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိေပးထားသည့်ရပိင်ခွင့် များကိ ငါတိ့ဆံး ံ းရ ကေသာအခါ၌လည်း

သိေတာ်မပါ၏။ ၃၆ ံ းေတာ်တွင်တရားစီရင်မေဖာက်လဲွေဖာက် ြပန် ြဖစ်ေသာအခါလည်း

ကိယ်ေတာ်သိေတာ်မပါ၏။ ၃၇ ထာဝရဘရား၏အလိေတာ်အရသာလ င်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရပါ၏။ ၃၈ အေကာင်း ှ င့်အဆိးသည်ကိယ်ေတာ်၏

အမိန့်ေတာ်အရြဖစ်ပျက်ရပါ၏။ ၃၉ ငါတိ့သည်မိမိတိ့အြပစ်အတွက်

ဒဏ်ခတ်ြခင်းခံရ ကေသာအခါ အဘယ်ေ ကာင့်ညည်းတွားရ ကပါမည်နည်း။ ၄၀

ငါတိ့သည်မိမိတိ့လမ်းစဥ်ကိစစ်ေဆးကာ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ြပန်လာ က ကန်အ့ံ။

၄၁ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာဘရားသခင် အား ငါတိ့စိတ် ှ လံးကိဖွင့်လျက်

ေအာက်ပါပတနာကိ ပ ကကန်အ့ံ။ ၄၂ ``ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်အြပစ်ကးခ့ဲ က ပါ ပီ။

ပန်ကန်ခ့ဲ ကပါ ပီ။ အိ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လည်း ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏အြပစ်များကိ

ေြဖလတ်ေတာ်မမခ့ဲပါ။ ၄၃ ``ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား

လိက်လံဖမ်းဆီး၍ကွပ်မျက်ေတာ်မပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဆေတာင်းပတနာများ

သည် ထထပ်ေသာအမျက်ေတာ်တိမ်တိက်ကိ တိး၍မေပါက် ိင်ပါ။ ၄၅

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား ကမာ့အလယ်တွင်အညစ်အေကးအမိက်ပံ

ြဖစ်ေစေတာ်မပါ ပီ။ ၄၆ ``ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ရန်သများ၏ေစာ်ကား ေြပာင်ေလှာင်မကိခံရ ကပါ၏။

၄၇ ပျက်စီးယိးယွင်းမ ှ င့် ကံေတွ့ခ့ဲရ ကပါ ပီ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်အဆီးအတား ှ င့်

ေကာက် ွံ ့မတိ့ြဖင့်အသက် ှ င်ရပါ၏။ ၄၈ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏အမျိုးသားများဆံးပါး ပျက်စီးမေကာင့်

ကန်ေတာ်မျိုး၏မျက်စိများမှမျက်ရည်တိ့သည် ြမစ်များသဖွယ်စီးဆင်း၍လာပါ၏။ ၄၉

``ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းကင်ဘံမှငါ တိ့အား ကည့်ေတာ်မ၍ြမင်ေတာ်မသည်တိင်ေအာင်

ငါ၏မျက်ရည်များသည်မရပ်မနားစီးလျက် ေနပါလိမ့်မည်။ ၅၁ မိမိ၏ မိ ့မှအမျိုးသမီးများ၏အြဖစ်ဆိး
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ေကာင့် ကန်ေတာ်မျိုး၏စိတ် ှ လံးေ ကကဲွ၍ေနပါ၏။ ၅၂ကန်ေတာ်မျိုးကိမန်းရန်အေကာင်းမ ှ ိ ပါ

ဘဲလျက် ရန်သများသည်ကန်ေတာ်မျိုးအားငှက်သဖွယ် ေကျာ့ကွင်းေထာင် ကပါ၏။

၅၃ သတိ့သည်ကန်ေတာ်မျိုးအားအ ှ င်လတ်လတ် တွင်းထဲသိ့ပစ်ချကာေကျာက်တံး ှ င့်

တွင်းဝကိပိတ် ကပါ၏။ ၅၄ မိမိ၏အေပ သိ့ေရများဖံးလမ်းလာသြဖင့်

ကန်ေတာ်မျိုးသည်ေသရေပေတာ့အ့ံဟ ထင်မှတ်မိပါ၏။ ၅၅ ``အိ ထာဝရဘရားတွင်းထဲမှေန၍

ကန်ေတာ်မျိုးသည် ကိယ်ေတာ် ှ င်အားဟစ်ေခ ပါ၏။ ၅၆ဤသိ့ဟစ်ေခ သံကိနားေထာင်ေတာ်မရန်

ကန်ေတာ်မျိုးပန် ကားေလာက်ထားေသာအခါ ကိယ်ေတာ် ှ င် ကားေတာ်မသည်ြဖစ်၍

၅၇ ကန်ေတာ်မျိုးအား`မေ ကာက် ှ င့်' ဟြပန်လည် ေြဖ ကားေတာ်မပါ၏။ ၅၈ အိ

ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုးအားကမရန် ကလာေတာ်မ၍ ကယ်တင်ေတာ်မပါ၏။

၅၉ ကန်ေတာ်မျိုးခံရသည့်မတရားမများကိ ကိယ်ေတာ် ှ င်သိေတာ်မပါ၏။ စီရင်ေပးေတာ်မပါ။

၆၀ ရန်သများသည်ကန်ေတာ်မျိုးအားအဘယ်မ မန်း ကသည်ကိလည်းေကာင်း၊

ကန်ေတာ်မျိုးအားဆန့်ကျင်၍အဘယ်သိ့ လ ို ့ဝှက် ကံစည် ကသည်ကိလည်းေကာင်း

ကိယ်ေတာ် ှ င်သိေတာ်မပါ၏။ ၆၁ ``ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ထိသတိ့ကန်ေတာ်မျိုး

အား ေစာ်ကား ကသည်ကိ ကားေတာ်မ၍ သတိ့၏လ ို ့ဝှက်ေသာအ ကံအစည်

မှန်သမ ကိလည်းသိေတာ်မပါ၏။ ၆၂ သတိ့သည်တစ်ေနကန်တစ်ေနခန်း ကန်ေတာ်မျိုး

အေကာင်းကိေြပာဆိလျက် မိမိတိ့အ ကံအစည်များကိ ပလပ် ကပါ၏။ ၆၃

မိးလင်းမှမိးချုပ်တိင်ေအာင်ကန်ေတာ်မျိုးကိ ြပက်ရယ် ပ ကပါ၏။ ၆၄ ``အိ

ထာဝရဘရားသတိ့အားမိမိတိ့ ပကျင့်ခ့ဲသည့်အမများအတွက်ဒဏ် ခတ်ေတာ်မပါ။ ၆၅

သတိ့အားကျိန်ဆဲေတာ်မ၍စိတ် ာတ် ကျဆင်းေစေတာ်မပါ။ ၆၆သတိ့ကိလိက်လံဖမ်းဆီးေတာ်မ၍

ကမာေြမေပ မှ အကန်အစင်သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မပါ။''

၄ ေြပာင်လက်သည့်ေ တိ့သည်ေမှးမိှန်၍ သွားေလ ပီ။ ဗိမာန်ေတာ်ေကျာက်တိ့သည်လည်း

လမ်းများေပ တွင်ြပန့်ကျဲလျက်ေန၏။ ၂ ဇိအန် မိ ့သားလငယ်လ ွယ်တိ့သည်ငါတိ့ အဖိ့

ေ က့ဲသိ့အဖိးထိက်ခ့ဲေသာ်လည်း ယခအခါ၌မေြမအိးများက့ဲသိ့ မှတ်ယြခင်းကိခံရ ကေလ ပီ။ ၃

ဝံပေလွမပင်လ င်မိမိသားငယ်ကိ ိ ့တိက် ပစတတ်ေသာ်လည်း ငါ၏အမျိုးသားများမကား

ငှက်ကလားအတ်များသဖွယ်မိမိတိ့ သားငယ်များ အေပ တွင်ရက်စက် ကေပသည်။

၄ သတိ့သည်မိမိတိ့၏ ိ ့စိ့ကေလးများအား အစာငတ်ေရငတ်ထား၍ေသေစ က၏။

ကေလးသငယ်တိ့သည်အစားအစာ ေတာင်းခံလျက်ေနေသာ်လည်း

သတိ့အားအဘယ်သမ မေပး က။ ၅ အမွန်ြမတ်ဆံးစားဖွယ်ေသာက်ဖွယ်များကိ

စားေသာက်ေလ့ ှ ိ သတိ့သည်လမ်းများေပ တွင် အစာငတ်၍ေသ ကကန်၏။

ဇိမ်ခံ၍ ကီးြပင်းလာ ကသတိ့သည်လည်း အမိက်ပံကိလက် ှ င့်ယက်၍အစာ ှ ာရ က၏။ ၆

ငါ၏လမျိုးသည်ထာဝရဘရား၏လက် ေတာ်ြဖင့် တ်တရက် ပိလဲပျက်စီးရသည့်

ေသာဒံ မိ ့ထက်အြပစ်ဒဏ်ပိ၍ခံရ ပါ၏။ ၇ ငါတိ့၏မင်းညီမင်းသားများသည်ညစ်ညမ်း မမ ှ ိ။

မိးပွင့်က့ဲသိ့ြဖူစင်သန့် ှ င်း က၏။ သတိ့သည်အသားအရည်စိေြပ ကျန်းမာလျက်

ခွန်အားေတာင့်တင်းသန်မာ ကကန်သည်။ ၈ ယခအခါသတိ့၏အ ပ်အဆင်းသည်

မည်းနက်လျက် မျိုးမည်မေပ ဘဲလမ်းများေပ တွင်လဲ၍ ေသေနရ က၏။

သတိ့အသားအရည်မှာသစ်သားသဖွယ် ေြခာက်ကပ်လျက်အ ိ းများေပ တွင်တွန့်လိမ်၍ ေနေလ ပီ။ ၉

စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးေသေကရသတိ့သည် အစာေရစာြပတ်၍ ဆက်လက်အသက်မ ှ င် ိင်ေတာ့ဘဲ

တြဖည်းြဖည်းငတ်မွတ်ေသဆံးသများထက် သာ၍ေကာင်းေသးသည်။ ၁၀

ငါ၏အမျိုးသားတိ့ ကံေတွ့ရသည့် ေဘးအ ရာယ်ဆိးသည် ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းလှ၏။

ချစ်ခင် ကင်နာတတ်ေသာမိခင်များပင်လ င် မိမိတိ့သားသမီးများကိ ပတ်၍စား က၏။ ၁၁

ထာဝရဘရားသည်ြပင်းထန်ေသာ အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ကိအစွမ်းကန် လတ်ေတာ်မေလ ပီ။

ကိယ်ေတာ်သည်ဇိအန် မိ ့တွင်မီးေမး၍ထိ မိ ့ကိ ြပာကျေစေတာ်မပါ၏။ ၁၂

အရပ်တကာ ှ ိ လတိ့သည်လည်းေကာင်း လမျိုးြခားတိ့၏ဘရင်များသည်လည်းေကာင်း

အဘယ်ရန်သမ ေယ  ှ လင် မိ ့တံခါးများကိချင်းနင်းဝင်ေရာက် ိင်လိမ့် မည်ဟ မယံ က။ ၁၃

သိ့ရာတွင်ယင်းသိ့ချင်းနင်းဝင်ေရာက်မကား ြဖစ်ပွားခ့ဲ ပီ။ ထိ မိ ့၏ပေရာဖက်များ ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ်

များသည် အြပစ်ကး ကသြဖင့်အြပစ်မ့ဲသတိ့သည် ေသရ ကေလ ပီ။ ၁၄

မိ ့၏ေခါင်းေဆာင်တိ့သည်အဘယ်သမ မတိ့မထိချင်ေအာင်ေသွးများေပကျံလျက်

လမ်းများတွင်မျက်မြမင်များက့ဲသိ့ လှည့်လည်သွားလာေန က၏။ ၁၅

လတိ့က``ထွက်သွား ကေလာ့၊သင်တိ့သည် ညစ်ညမ်းလျက် ှ ိ ၏။ ငါတိ့ကိမတိ့မထိ က ှ င့်''

ဟေအာ်ဟစ် ေြပာဆိ က၏။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်မိမိတိ့အားလက်ခံ မည့်သ မ ှ ိ ဘဲ

တစ် ိင်ငံမှတစ် ိင်ငံသိ့လှည့်လည် သွားလာရ ကေလသည်။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည်သတိ့အား

ဂ စိက်ေတာ်မမေတာ့သြဖင့်ကိယ်ေတာ်တိင် ကဲွလွင့်ေစေတာ်မပါ၏။

ငါတိ့၏ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့် ေခါင်းေဆာင်များကိလည်းပမာဏ ပေတာ် မမပါ။

မျက် ှ ာသာမေပး ကေတာ့ေချ။ ၁၇ ငါတိ့သည်အဘယ်အခါ၌မ မေပ လာသည့်

အကအညီကိေစာင့်ေမ ာ်ေနခ့ဲ က၏။ ငါတိ့သည်အဘယ်သိ့မ အကအညီမေပး ိင်သည့်

ိင်ငံမှအကအညီကိ ဆက်လက်ေစာင့်ေမ ာ်ခ့ဲ က၏။ ၁၈ ရန်သများသည်ငါတိ့အားေစာင့်၍

ကည့်ေန ကသြဖင့်ငါတိ့သည် လမ်းများေပ ၌ပင်လ င်မသွားမလာရဲ ကပါ။

ငါတိ့၏ေန့ရက်ကာလကန်ဆံးခ့ဲ ပီ။ ေနာက်ဆံးအချိန်ေရာက်ခ့ဲ ပီ။ ၁၉

သတိ့သည်မိးေကာင်းကင်မှထိးဆင်းလာသည့် လင်းယန်ငှက်များက့ဲသိ့ငါတိ့ကိလိက်လံ

ဖမ်းဆီး ကပါ၏။ ေတာင်ကန်းများတွင်ငါတိ့ကိလိက်၍ ှ ာေဖွ ကပါ၏။

သဲက ာရတွင်အမှတ်မထင်ဖမ်းဆီး ကပါ၏။ ၂၀ သတိ့သည်ထာဝရဘရားေ ွးချယ်သည့်ဘရင်

ငါတိ့၏အသက်သခင်ရန်သအေပါင်းတိ့၏ေဘးမှ ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်ရန်ငါတိ့ယံ ကည်ကိးစားသည့်

အ ှ င်ကိဖမ်းဆီး ကပါ၏။ ၂၁ ဧဒံြပည် ှ င့်ဥဇြပည်သားတိ့ရယ်ေမာ၍

ေန ကေလာ့။ သင်တိ့ဝမ်းေြမာက် ိင်သည့်ကာလဝမ်းေြမာက်လျက်

ေန ကေလာ့။ သင်တိ့ ကံေတွ့ရမည့်ေဘးအ ရာယ်သည်လည်း

သက်ေရာက်လာလိမ့်မည်။ သင်သည်လည်းအဝတ်မ့ဲလျက်ဒယိမ်းဒယိင် ှ င့်

အ ှ က်ကဲွရလိမ့်မည်။ ၂၂ ဇိအန် မိ ့သည်မိမိ၏အြပစ်ေ ကးကိေပးဆပ်မ ပီးဆံး ပီ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ငါတိ့အားတစ်ကန်းတစ် ိင်ငံတွင် ဆက်လက်ထား ှ ိ ေတာ့မည်မဟတ်။

သိ့ရာတွင် အိ ဧဒံြပည်၊ထာဝရဘရားသည် သင့်အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

သင်၏အြပစ်ကိေဖာ်ြပေတာ်မလိမ့်မည်။

၅ အိထာဝရဘရားအဘယ်သိ့ေသာအြဖစ်အပျက်များ ှ င့် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ ကံေတွ ့ရ ကသည်ကိ

ေအာက်ေမ့သတိရေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား ကည့်ေတာ်မပါ၏။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အသေရပျက်မကိ ြမင်ေတာ်မပါ။ ၂ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ပစည်းဥစာများသည်

သစိမ်းတစ်ရံဆံတိ့၏လက်သိ့ေရာက် ှ ိ ေနပါ ပီ။ လမျိုးြခားများသည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏အိမ်များတွင်

ေနထိင်လျက် ှ ိ  ကပါ၏။ ၃ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဖခင်များသည်ရန်သ၏ သတ်ြဖတ်မကိခံရ ကလျက်

မိခင်များမှာမဆိးမများ ြဖစ်ရ ကပါ၏။ ၄ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်မိမိတိ့၏ေသာက်ေရအတွက်

အဖိးေငွေပးရ ကပါ၏။ ထင်းကိလည်းဝယ်ယရ ကပါ၏။ ၅ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ြမည်းများ၊

ကလားအတ် များက့ဲသိ့ ေနာက်မှအြပင်းေမာင်း ှ င်ြခင်းခံေနရ ကပါ၏။

ေမာပန်းပါေသာ်လည်းနားေနခွင့်မရ ကပါ။ ၆ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်မိမိတိ့အသက် ှ င်ေရးအတွက်

အစားအစာအလံအေလာက်ရ ှ ိ  ိင်ရန် အာ ရိြပည် ှ င့်အီဂျစ်ြပည်သိ့သွား၍ ေတာင်းရမ်းရ ကပါ၏။ ၇

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဘိးေဘးများသည်အြပစ် ကး ပီးေနာက်ေသလွန်သွား ကသြဖင့်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်သတိ့၏အြပစ်ဝန်ကိ ထမ်းရ ကပါ၏။ ၈ကန်များ ှ င့်မြခားနားသတိ့၏အပ်စိး

ြခင်းကိ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ခံ ကရေသာ်လည်း အဘယ်သမ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားထိသတိ့၏

လက်မှမကယ် ိင်ပါ။ ၉ ေကျးလက်များတွင်လသတ်သမားတိ့ လှည့်လည်သွားလာလျက်ေနသြဖင့်

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်အသက်စွန့်၍ အစားအစာ ှ ာေဖွရ ကပါ၏။ ၁၀

ဆာေလာင်မွတ်သိပ်မေ ကာင့်အဖျားတက်သြဖင့် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏အသားအေရသည်

မန့်ဖိတမ ပေလာင်ပါ၏။ ၁၁ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏ဇနီးများသည် ဇိအန်ေတာင်ေပ ၌ပင်လ င်

မဒိမ်းအကျင့်ခံရ ကပါ၏။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏သမီးပျိုများသည် ယဒေကျး ွာမှန်သမ ၌

အ ိင်အထက်မေတာ်မတရား ပကျင့်မကိ ခံရ ကပါ၏။ ၁၂ ရန်သများသည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏

ေခါင်းေဆာင်များအား ဖမ်းဆီး၍စက်တိင်တင် ကပါ၏။ သတိ့သည်အသက် ကီးသများကိလည်း

ိ ေသေလးစားမမ ပ ကပါ။ ၁၃ လငယ်လ ွယ်များသည်ေကျးကန်သဖွယ် စပါး ကိတ်ရ ကပါ၏။

လငယ်တိ့သည်လည်းေလးလံေသာ ထင်းစည်းများကိယိမ်းယိင်ကာသယ်ပိ့ရ

ကပါ၏။ ၁၄ အသက် ကီးသတိ့သည် မိ ့တံခါးအနီးတွင် မထိင် ကေတာ့ပါ။

လငယ်လ ွယ်များသည်လည်းသီဆိတီးမတ် မကိ မ ပ ကေတာ့ပါ။ ၁၅

ဝမ်းေြမာက် င်လန်းမသည်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ ၏ဘဝမှ ကွယ်ေပျာက်သွားပါ ပီ။

ကခန်မများသည်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွမများသိ့ ေြပာင်းလဲသွားပါ ပီ။ ၁၆

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့တွင်ဂဏ်ယဝါ ကားစရာ တစ်ခမ မကျန် ှ ိ ေတာ့ပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်အြပစ်ကး ကသြဖင့် အမဂလာ ှ ိ  ကပါ၏။ ၁၇ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်စိတ်ပျက်၍

မျက်ရည်များဝိင်းလျက်ေနသြဖင့် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့၏မျက်စိများသည်

ကည့်၍မြမင် ိင်ေတာ့ပါ။ ၁၈ ဇိအန်ေတာင်ေတာ်သည်လသဆိတ်ညံသြဖင့်

ေခွးအတိ့ကျက်စားရာြဖစ်၍ေနပါသည်။ ၁၉ သိ့ရာတွင် အိ ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ် ှ င်သည်

ထာဝစဥ်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။ ရာဇပလင်ေတာ်သည်နိစထာဝရတည် ပါလိမ့်မည်။ ၂၀
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ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဘယ်ေကာင့် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားအစဥ်အ မဲေမ့ေလျာ့၍ ေနေတာ်မပါသနည်း။

အဘယ်ေကာင့်ဤမ  ကာစွာကန်ေတာ်မျိုးတိ့ကိ စွန့်ပစ်၍ထားေတာ်မပါသနည်း။ ၂၁ အိ

ထာဝရဘရားအထံေတာ်သိ့ ြပန်လာခွင့် ပေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားြပန်လာေစေတာ်မပါ။

ေ ှ းကာလမှာက့ဲသိ့ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား ဘန်း ကီးေစေတာ်မပါ။ ၂၂

သိ့တည်းမဟတ်ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုး တိ့အား ထာဝစဥ်စွန့်ပစ်ထားေတာ်မ ပီေလာ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အမျက်ေတာ် ငိမ်းမည့် ကာလမ ှ ိ ေတာ့ပါတကား။ ပေရာဖက်ေယရမိြမည်တမ်းေသာ

စကား ပီး၏။
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၁ သံးဆယ် ှ စ်ေြမာက် စတတလ၊ လဆန်းငါးရက်ေန့၌ငါသည်

ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သယဒအမျိုးသားများ ှ င့်အတဗာဗလန်ြပည်၊

ေခဗာြမစ်အနီးတွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ စဥ် မိးေကာင်းကင်ကဲွဟ၍ဘရားသခင်ကိဗျာဒိတ် ပါ ံ ၌ြမင်ရ၏။‐

၂ (ထိ ှ စ်ကားေယေခါနိမင်းြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ချိန်ငါး ှ စ်ေြမာက်ြဖစ်သတည်း။‐) ၃

ဗာဗလန်ြပည်ေခဗာြမစ်အနီးတွင် ဗဇိ၏သားယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်သေယဇေကျလသည်

ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မသံကိ ကားရ၍တန်ခိးေတာ်သည်သ့အေပ သိ့သက်ေရာက်၏။ ၄

ငါသည်ေမာ်၍ ကည့်လိက်ေသာအခါေြမာက်အရပ်မှ ေလမန်တိင်းတစ်ခလာေနသည်ကိြမင်ရ၏။

မိးတိမ်တိက် ကီးတစ်ခမှလ ပ်ပန်းလ ပ် ွယ်များထွက်လျက်

ထိမိးတိမ်၏ပတ်လည် ှ ိ ေကာင်းကင်ြပင်သည်ဝင်းဝါေတာက်ပလျက်ေန၏။

လ ပ်ပန်းလ ပ် ွယ်ထွက်ရာတွင်ေ ကးဝါ ှ င့်တေသာအရာတစ်ခသည်အေရာင်လက်၍ေန၏။‐ ၅

မီးေတာက်၏အလယ်ဗဟိတွင် သတဝါေလးဦး ှ င့်တေသာပံသဏာန်များကိငါြမင်ရ၏။

သတိ့သည်လ၏အသွင်ကိေဆာင်၏။‐ ၆ သိ့ရာတွင်သတိ့၌မျက် ှ ာေလးခ ှ င့်ေတာင်ပံေလးခစီ ှ ိ ၏။‐

၇သတိ့၏ေြခတိ့သည်ေြဖာင့်တန်းလျက်ေနေသာ်လည်း ယင်းတိ့တွင် ွားခွာ ှ င့်တေသာခွာများ ှ ိ ၏။

ထိသတဝါတိ့သည်တိက်ခတ်ထားေသာေကးဝါက့ဲသိ့ေတာက်ေြပာင်လျက်ေန၏။‐ ၈

သတိ့တွင်မျက် ှ ာေလးခ ှ င့်ေတာင်ပံေလးခအြပင် ေတာင်ပံတစ်ခစီ၏ေအာက်၌လလက် ှ ိ ၏။‐ ၉

ထိသတဝါတိ့သည်တစ်ပါး ှ င့်တစ်ပါးထိေအာင်ေတာင်ပံ ှ စ်ခစီကိြဖန့်လျက်

ေ ှ ့တ သိ့အသီးသီးမျက် ှ ာမလျက်ေန က၏။

သတိ့သည်မိမိတိ့၏ကိယ်ကိမလှည့်ဘဲအစလိက်သွားလာ က၏။ ၁၀

ထိသတဝါတစ်ပါးစီ၌ ှ ိ ေသာမျက် ှ ာေလးခတိ့သည် တစ်ခ ှ င့်တစ်ခမတ က။

ေ ှ ့ဘက်တွင်လမျက် ှ ာ၊ လက်ယာဘက်တွင်ြခေသ့မျက် ှ ာ၊

လက်ဝဲဘက်တွင် ွားမျက် ှ ာ၊ ေနာက်ဘက်တွင်လင်းယန်မျက် ှ ာ ှ ိ ၏။‐

၁၁ ထိသတဝါတိ့သည်တစ်ပါး ှ င့်တစ်ပါးအေတာင်ဖျားချင်းထိေအာင်

ေတာင်ပံ ှ စ်ခစီြဖန့်၍ထား ပီးလ င် အြခားေတာင်ပံ ှ စ်ခြဖင့်မိမိတိ့ကိယ်ကိအပ်ထား က၏။‐

၁၂ သတိ့အားလံးပင်အရပ်ေလးမျက် ှ ာသိ့မျက် ှ ာ ပလျက်ေန က၏။

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်အစလိက်မိမိတိ့လိရာအရပ်သိ့မလှည့်ဘဲသွား ိင် က၏။ ၁၃

ထိသတဝါတိ့၏အလယ်တွင်မီးလ ံ ထေနေသာမီး းတိင် ှ င့်တသည့်အရာတစ်ခသည်

အစဥ်ပင်ေ ွ ့လျားလျက်ေန၏။ ထိအရာမှမီးလ ံ တက် ပီးလ င်လ ပ်စစ် ွယ်များထွက်ေပ လာ၏။‐ ၁၄

သတဝါများကိယ်တိင်ပင်လ င်လ ပ်စစ်သဖွယ် လျင်ြမန်စွာသွားလာ က၏။

၁၅ ငါသည်မျက် ှ ာေလးမျိုး ှ ိ ေသာသတဝါေလးပါးကိ ကည့်၍ေနစဥ်

သတိ့အသီးသီး၏အနီးတွင်ေြမ ှ င့်ထိ၍ေနေသာရထားဘီးတစ်ခစီ ှ ိ ၍ေနသည်ကိြမင်ရ၏။‐ ၁၆

ထိဘီးအားလံးသည်ေကျာက်မျက်ရတနာက့ဲသိ့ ေတာက်ပလျက်တစ်ခ ှ င့်တစ်ခတ က၏။

ဘီးတိင်းတွင်အလယ်မှေထာင့်မှန်ကန့်လန့်ြဖတ်၍ေနေသာဘီးတစ်ခ ှ ိ ၏။‐

၁၇ သိ့ြဖစ်၍ထိဘီးတိ့သည်မလှည့်ဘဲအရပ်ေလးမျက် ှ ာသိ့

သတဝါေလးပါးသွားလာသည့်အတိင်းသွား ိင် က၏။‐ ၁၈

ဘီးေခွတိ့သည်မျက်စိများြဖင့်ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ ၍ ြမင့်မားလျက်စိးရိမ်ထိတ်လန့်ဖွယ်ေကာင်း၏။‐ ၁၉

သတဝါများလပ် ှ ားသွားလာသည့်အခါတိင်း ထိဘီးတိ့သည်လိက်၍ေ ွ ့လျား က၏။

သတဝါများေြမ ကီးမှခွာ၍အထက်သိ့တက် ကေသာအခါ၌လည်း

ဘီးတိ့သည်လိက်၍တက် က၏။‐ ၂၁ ဝိညာဥ်သည်မိမိတိ့လိရာအရပ်သိ့သွား ကေသာအခါ

ဘီးတိ့သည်လည်းသတဝါများ ပသည့်အတိင်းအထက်သိ့တက် က၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတဝါများ၏ဝိညာဥ်သည်ဘီးတိ့အားထိန်းချုပ်ထားေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။

သိ့ြဖစ်၍သတဝါများလပ် ှ ားသွားလာေသာအခါ

ရပ်ဆိင်းသည့်အခါေလထဲသိ့တက် ကသည့်အခါ၌ ဘီးတိ့သည်ထပ်တထပ်မ လိက်၍ ပ က၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ယင်းတိ့အားသတဝါတိ့၏ဝိညာဥ်တိ့က ထိန်းချုပ်ထားေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၂၂

သတဝါများ၏ဦးေခါင်းအထက်တွင်အေရာင်လက်၍ေနေသာေကျာက်သလင်းသဖွယ် ှ ိ ၍

ထိတ်လန့်ဖွယ်ေကာင်းေသာလိပ်ခံးပံသဏာန် ကီးတစ်ခ ှ ိ ၏။‐

၂၃ ထိအရာ၏ေအာက်တွင်သတဝါတစ်ပါးစီတိ့သည်

မိမိတိ့ ှ င့်နီးရာသတဝါများဘက်သိ့ေတာင်ပံ ှ စ်ခကိြဖန့် ပီးလ င်

အြခားေတာင်ပံ ှ စ်ခြဖင့်မိမိတိ့ကိယ်ကိအပ်ထား က၏။‐ ၂၄

သတိ့ပျံသန်း ကေသာအခါအေတာင်ခတ်သည့်အသံကိငါ ကားရ၏။

ထိအသံသည်ပင်လယ်ြမည်ဟည်းသက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ကီးမားေသာစစ်သည်ဗိလ်ေြခတိ့၏အသံက့ဲသိ့က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်၏အသံေတာ်က့ဲသိ့ြဖစ်၏။

သတိ့ရပ်နား ကေသာအခါမိမိတိ့၏အေတာင်များကိချထား က၏။‐

၂၅ ထိသိ့အေတာင်များကိချလျက်ရပ်ေနစဥ်

သတိ့၏ဦးေခါင်းအထက် ှ ိ လိပ်ခံးမိးအေပ မှ အသံတစ်ခထွက်ေပ လာ၏။

၂၆ ထိလိပ်ခံးမိးအေပ ၌နီလာြဖင့် ပီးသည့်ရာဇပလင် ှ င့်တေသာအရာတစ်ခ ှ ိ ၏။

ထိရာဇပလင်ေပ တွင်လပံသဏာန် ှ ိ သတစ်ဦးထိင်ေန၏။‐ ၂၇

ထိသ၏ခါးအထက်ပိင်းသည်မီးလ ံ ထဲမှေ ကးဝါက့ဲသိ့ေတာက်ေြပာင်၍ေန၏။

ခါးမှေြခဖျားထိသ၏ေအာက်ပိင်းသည်

မီးေရာင်ြဖင့်ပင်လ င်တစ်ကိယ်လံးထွန်းလင်းေတာက်ပလျက် ှ ိ ေပသည်။‐

၂၈ ယင်းသိ့ထွန်းလင်းေတာက်ပေသာအေရာင်အဝါသည်

မိးတိမ်များ၌ြဖစ်ေပ တတ်ေသာသက်တံ ှ င့်တ၏။ ဤကားထာဝရဘရား၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိ

ေဖာ်ြပေသာေတာက်ပသည့်အလင်းေရာင်ြဖစ်သတည်း။

၂ ``အချင်းလသားထေလာ့။ သင့်အားငါ မက် ဆိမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂

ယင်းအသံ မက်ဆိေနချိန်၌ပင်လ င် ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါ၏အတွင်းသိ့ ဝင်၍

ငါ့အားကမေတာ်မ ပီးလ င်မတ်တပ် ရပ်ေစေတာ်မ၏။ ထိေနာက်အသံေတာ်ကဆက်လက်၍၊‐ ၃

``အချင်းလသား၊ ငါ့အားပန်ကန်ေတာ်လှန် ကေသာဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထံသိ့

သင့်ကိငါေစလတ်မည်။ သတိ့သည်မိမိတိ့ ဘိးေဘးများက့ဲသိ့ယခတိင်ေအာင်ပန်ကန် လျက်ေန က၏။‐

၄ သတိ့သည်ေခါင်းမာ၍ငါ့အားမ ိ ေသ က။ ငါထာဝရဘရားအဘယ်သိ့အမိန့်

ေတာ် ှ ိ သည်ကိ သတိ့အားြပန် ကားရန် သင့်ကိသတိ့ထံသိ့ငါေစလတ်မည်။‐ ၅

သတိ့သည်ပန်ကန်တတ်သများြဖစ်သြဖင့် သင်၏စကားကိနားေထာင်သည်ြဖစ်ေစ၊ နား

မေထာင်သည်ြဖစ်ေစ၊ မိမိတိ့ထဲတွင်ပေရာ ဖက်တစ်ပါး ှ ိ သည်ကိမသိ ကလိမ့်မည်။ ၆

``သိ့ရာတွင်အချင်းလသား၊ သင်သည်သ တိ့ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ သတိ့ေြပာဆိသမ

ေသာစကားတိ့ကိေသာ်လည်းေကာင်းမ ေကာက်ရ။ မလန့် ှ င့်သင့်အားသတိ့သည်

ဆးပင်များက့ဲသိ့ဝိင်းရံ ကလိမ့်မည်။ သင် သည်ကင်းမီးေကာက်ေတာတွင်ေနရဘိသက့ဲ သိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။

သတိ့သည်ထိပန်ကန်တတ် သများြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၇ သတိ့နားေထာင်သည်ြဖစ်ေစ၊

နားမေထာင် သည်ြဖစ်ေစ၊ ငါမိန့်ေတာ်မသမ တိ့ကိသ တိ့အားဆင့်ဆိရမည်။ သတိ့သည်ပန်ကန်

တတ်ေကာင်းကိသတိရေလာ့။'' ၈ ``အချင်းလသား၊ ငါမိန့်ေတာ်မသည်ကိနား ေထာင်ေလာ့။

သတိ့က့ဲသိ့မပန်ကန် ှ င့်။ သင်၏ ခံတွင်းကိဖွင့်၍ငါေပးမည့်အရာကိစား ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၉

ထိေနာက်စာလိပ်တစ်ခကိကိင်ထားေသာ လက်တစ်ဖက်သည်ငါ ှ ိ ရာသိ့ကမ်းလှမ်း

လာသည်ကိငါြမင်ရ၏။‐ ၁၀ ထိလက်သည်စာလိပ်ကိြဖန့်လိက်ေသာအခါ

ှ စ်ဖက်စလံး၌စာများေရးသားထားသည် ကိငါြမင်ရ၏။ ထိစာလိပ် ှ စ်ဖက်စလံးတွင်

ဝမ်းနည်းပေဆွးညည်းတွားြမည်တမ်းစကား များပါ ှ ိ သတည်း။

၃ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ဤစာလိပ်ကိ စားေလာ့။ ထိေနာက်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ထံသိ့သွား၍ေဟာေြပာေလာ့'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၂ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ခံတွင်းကိဟလိက်ရာ

ကိယ်ေတာ်သည် ငါစားရန်အတွက်စာလိပ် ကိေပးေတာ်မ၏။‐ ၃

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသားသင့်အား ငါေပးသည့်စာလိပ်ကိဝမ်းြပည့်ေအာင်စား ေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မသြဖင့်ငါသည်စား လိက်ေသာအခါထိစာလိပ်သည်ပျားရည် က့ဲသိ့ချို၏။

၄ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့ထံသိ့သွား၍

ငါမိန့် ေတာ်မသမ တိ့ကိဆင့်ဆိေလာ့။‐ ၅ ငါသည်သင့်အားမေရရာေသာစကား ှ င့်

ခက်ခဲေသာဘာသာြခားစကားကိေြပာဆိ သတိ့ထံသိ့ေစလတ်သည်မဟတ်။ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ထံသိ့ေစလတ်၏။‐ ၆ မေရရာေသာစကား ှ င့်သင်နားလည်ရန်

ခက်ခဲေသာဘာသာြခားစကားများကိ ေြပာဆိသလမျိုးများထံသိ့သင့်အားငါ ေစလတ်ြခင်းမဟတ်။

အကယ်၍ေစလတ်ပါမ ထိသတိ့သည်သင်၏စကားကိနားေထာင် ကလိမ့်မည်။‐ ၇

သိ့ေသာ်အဘယ်ဣသေရလအမျိုးသားမ သင့်စကားကိနားေထာင် ကလိမ့်မည်မဟတ်။

သတိ့သည်ငါ၏စကားကိပင်နားေထာင် ကလိမ့်မည်မဟတ်။ သတိ့အားလံးပင်

ေခါင်းမာ၍အာခံတတ်သများြဖစ် က၏။‐ ၈ ယခငါသည်သင့်အားထိသတိ့က့ဲသိ့

ေခါင်းမာ၍ ခိင်ခ့ံမာေ ကာေစမည်။‐ ၉ ငါသည်သင်၏နဖးကိေကျာက်ထက်ပင် ခိင်ခ့ံေစ၍

စိန်က့ဲသိ့မာေကာေစမည်။ ထိ ပန်ကန်တတ်သတိ့ကိမေကာက် ှ င့်၊ မလန့် ှ င့်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀
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ကိယ်ေတာ်ကဆက်လက်၍``အချင်းလသား၊ ငါေြပာသမ ေသာစကားတိ့ကိေသချာ

စွာနားေထာင်မှတ်သားေလာ့။‐ ၁၁ ထိေနာက်ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သသင်၏အမျိုး

သားများထံသိ့သွားေလာ့။ သတိ့သင်၏ စကားကိဂ စိက်သည်ြဖစ်ေစ၊ မစိက် သည်ြဖစ်ေစ၊

ငါအ ှ င်ထာဝရဘရား အဘယ်သိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိေြပာ ကားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

ထိေနာက်ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါ့ကိချီမေတာ် မေသာအခါ ငါ၏ေနာက်မှ``ေကာင်းကင်ဘံ

ှ ိ ထာဝရဘရား၏ဘန်းအသေရေတာ် ကိေထာမနာ ပ ကေလာ့'' ဟမိးချုန်းသံ

က့ဲသိ့ကျယ်ေသာအသံကိငါ ကားရ၏။‐ ၁၃ သတဝါေလးပါးတိ့ေလထဲတွင်ေတာင်ပံ

ခတ် ကသည့်အသံကိလည်းေကာင်း၊ ရထား ဘီးများ၏အသံကိလည်းေကာင်းငါ ကား ရ၏။

ထိအသံများသည်ေြမငလျင်လပ်သံ ှ င့်တ၏။‐ ၁၄ ထာဝရဘရားသည် ကီးမားေသာတန်ခိး

ြဖင့်ငါ့အေပ သက်ေရာက်၍ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့ကိယေဆာင်သွားေတာ်မေသာအခါ ငါ

သည်စိတ်နာစိတ်ဆိးလျက်လိက်ပါသွား၏။‐ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သတိ့

ေနထိင်ရာေခဗာြမစ်အနီးေတလဗိဗ ွာ သိ့သွား၍ ငါေတွ့ြမင်ခ့ဲရေသာအမအရာ

များေ ကာင့်ခနစ်ရက်ပတ်လံးအ့ံအားသင့် လျက်ေန၏။ ၁၆ ခနစ်ရက်ကန်လွန်ေသာအခါ

ထာဝရဘရား သည်ငါ့အား၊‐ ၁၇ ``အချင်းလသား၊ ငါသည်ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့အတွက်သင့်အားကင်းေစာင့်အြဖစ်ခန့် ထားမည်။ ငါသတိေပးသည့်စကားများကိ ကားနာ၍

သင်သည်သတိ့အားဆင့်ဆိရမည်။‐ ၁၈ ငါကမေကာင်းမ ပသတစ်စံတစ်ေယာက်

သည်ေသရလိမ့်မည်ဟဆိေသာ်လည်းထိသ မေသရေလေအာင် သင်သည်သ၏လမ်းစဥ်ကိ

ြပင်ဆင်ရန်သတိမေပးဘဲေနပါမ ထိသ သည်မိမိကးလွန်သည့်အြပစ်အတွက်ေသ ရလိမ့်မည်။

ထိအခါထိသေသရသည့်အ တွက်သင့်မှာတာဝန် ှ ိ သည်။‐ ၁၉သင်သည်အြပစ်ကးလွန်သတစ်စံတစ်

ေယာက်အားအမှန်ပင်သတိေပးေသာ်လည်း သသည်မိမိ၏ဒစ ိက်ကိမရပ်မစဲဘဲေန ခ့ဲေသာ်

မိမိကးလွန်သည့်အြပစ်အတွက် ေသရလိမ့်မည်။ ထိအခါငါသည်သင့်အား အသက်ချမ်းသာေပးမည်။''

၂၀ ``သေတာ်ေကာင်းတစ်ေယာက်သည်မေကာင်းမ ကိ ပလာသြဖင့် ငါသည်သ့အားအ ရာယ်

ှ ိ ေသာအေြခအေနသိ့ေရာက်ေစ၍သသည် ေသရမည်။ ထိအခါသင်သည်သ့ကိသတိ မေပးဘဲေနပါမ

သသည်မိမိကးလွန် သည့်အြပစ်အတွက်ေသရလိမ့်မည်။ ယခင် ကသ ပသည့်ေကာင်းမများကိငါသတိ

ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ထိအခါထိသေသရ သည့်အတွက်သင့်မှာတာဝန် ှ ိ ၏။‐ ၂၁

သင်သည်ေြဖာင့်မတ်ေသာသတစ်စံတစ်ေယာက် အား အြပစ်မကးလွန်ေစရန်သတိေပး၍

သသည်လည်းသင့်စကားကိနားေထာင်ကာ အြပစ်မကးလွန်ဘဲေနပါမသသည်ေသ

ရလိမ့်မည်မဟတ်။ သင်သည်လည်းအသက် ချမ်းသာရာရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၂ ငါသည်ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ်အ ှ ိန် ကိေတွ့ထိခံစားရ၍ကိယ်ေတာ်ကငါ့

အား``ထ၍ချိုင့်ဝှမ်းထဲသိ့သွားေလာ့။ ထိ အရပ်တွင်သင့်အားငါမိန့် ကားမည်'' ဟ

မိန့်ေတာ်မေသာအသံကိ ကားရ၏။ ၂၃ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ချိုင့်ဝှမ်းထဲသိ့သွားရာ

ေခဗာြမစ်အနီးတွင်ငါဖးြမင်ရသက့ဲ သိ့ ထိအရပ်တွင်ဘရားသခင်၏ဘန်းအသ ေရေတာ်ကိဖးြမင်ရ၏။

ငါသည်ေြမေပ သိ့လဲှချပျပ်ဝပ်လိက်၏။‐ ၂၄ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ငါ၏အတွင်းသိ့ဝင်၍ငါ့အားမတ်တပ်ရပ် ေစေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားက``သင်သည်

မိမိအိမ်သိ့ြပန် ပီးလ င်အိမ်တွင်ပိတ်ေနေလာ့။‐ ၂၅ အချင်းလသားသင့်အား ကိးြဖင့်ချည်

ေ ှ ာင်ထားမည်ြဖစ်၍ သင်သည်လအများ၏ ေ ှ ့သိ့ထွက် ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၆

ဤပန်ကန်တတ်သတိ့အားသတိမေပး ိင်ေစရန် ငါသည်သင်၏လ ာကိအာေခါင်

တွင်ကပ်၍ေနေစမည်။‐ ၂၇ ထိေနာက်သင့်အားငါတစ်ဖန်ေြပာ ကားေစ

လိေသာအခါ၌သင်၏ တ်ကိဖွင့်မည်။ ထိ အခါသင်သည်သတိ့အားငါ့အ ှ င်ထာဝရ

ဘရား ဤသိ့မိန့်ေတာ်မသည်ဟဆင့်ဆိရ မည်။ အချို ့ေသာသတိ့သည်သင့်စကားကိ

နားေထာင်၍ အချို ့တိ့သည်နားမေထာင်ဘဲ ေန ကလိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သ

တိ့သည်ပန်ကန်တတ်ေသာလမျိုးြဖစ်ေသာ ေကာင့်တည်း။''

၄ ထိ့ေနာက်``အချင်းလသား၊ အတ်တစ်ချပ်ကိ ယ၍သင်၏ေ ှ ့တွင်ထား ပီးလ င်

ေယ  ှ လင် မိ ့ပံကိအတ်ေပ တွင်ေရးဆဲွေလာ့။‐ ၂ ထိေနာက်ထိ မိ ့အားရန်သဝိင်းရံထားပံကိ

သ ပ်ေဆာင်ရန် ေြမာင်း၊ ေြမကတတ်များ၊ စစ် စခန်းများ ှ င့်ခံတပ် ဖိသည့်တံးေမာင်း

များကိ မိ ့ပတ်လည်၌ေနရာချထားေလာ့။‐ ၃ သံြပားတစ်ချပ်ကိလည်းယ၍ မိ ့ ှ င့်သင်

၏စပ် ကားတွင်တံတိင်းသဖွယ်ေထာင်၍ ထားေလာ့။ သင်သည် မိ ့ဘက်သိ့မျက် ှ ာမ

ေလာ့။ မိ ့သည်ဝိင်းရံြခင်းကိခံလျက် ှ ိ ၏။ သင်သည် မိ ့ကိဝိင်းရံသြဖစ်၏။

ဤသည် ကားဣသေရလအမျိုးသားတိ့အတွက် ပဗနိမိတ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၄

``သင်သည်လက်ဝဲဘက်သိ့ေစာင်း၍အိပ်ေလာ့။ ၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏အြပစ်ကိ

သင်၏အေပ သိ့ငါတင်မည်။ သင်သည်ယင်း သိ့အိပ်လျက်သတိ့၏အြပစ်ကိခံရသည့် အေနြဖင့်

ရက်ေပါင်းသံးရာကိးဆယ်တိင်တိင် ေနရမည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိသတိ့

အြပစ်ဒဏ်ခံရမည့် ှ စ်တစ် ှ စ်လ င်တစ်ရက် န်းြဖင့်သင့်အားခံေစရန် ငါစီရင်ချက်ချ

မှတ်ထား ပီြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၆ ထိေန့ရက်များကန်လွန်ေသာအခါယာ ဘက်ေစာင်းအိပ်၍

ယဒအမျိုးသားတိ့ အြပစ်ဒဏ်ခံရ ကမည့် ှ စ်တစ် ှ စ်လ င် တစ်ရက် န်းြဖင့်ရက်ေပါင်းေလးဆယ်တိင်

တိင်သတိ့၏အြပစ်ကိခံဦးေလာ့။ ၇ ``ေယ  ှ လင် မိ ့အားဝိင်းရံထားသည် ကိစးစိက်၍ ကည့်ေလာ့။

သင်သည်မိမိလက် သီးကိြပလျက်ထိ မိ ့အားဆန့်ကျင်၍ ေဟာေြပာေလာ့။‐ ၈

ထိ မိ ့ကိဝိင်းရံမ ပီးဆံးချိန်တိင်ေအာင် သင်သည်တစ်ဘက်မှအြခားတစ်ဘက်သိ့ မလှည့် ိင်ေစရန်

ငါသည်သင့်ကိချည်ေ ှ ာင် ထားမည်။ ၉ ``ယခသင်သည်ဂျံ ုဆန် ှ စ်မျိုး၊ ပဲ ှ စ်မျိုး ှ င့်ေြပာင်းဆန်ကိယ၍

အိးထဲတွင်ေရာေ ှ ာ ပီးလ င်မန့်ကိလပ်ေလာ့။ ထိမန့်ကားရက် ေပါင်းသံးရာ့ကိးဆယ်ပတ်လံးဝဲဘက်သိ့

ေစာင်း၍အိပ်ေနချိန်၌သင်စားရန်ြဖစ်၏။‐ ၁၀ သင်သည်တစ်ရက်လ င်မန့် ှ စ်ေအာင်စမ

စား ိင်ခွင့် ှ ိ ၏။‐ ၁၁ ေရကိလည်းအတိင်းအတာ ှ င့်တစ်ရက်လ င် ှ စ်ခွက်သာေသာက်ရမည်။‐ ၁၂

သင်သည်လ၏မစင်ေြခာက်ြဖင့်မီးေမး၍ ရေသာမီးကျီးခဲေပ တွင် မန့်ကိဖတ်ကာ

လြမင်ကွင်း၌စားရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားက``ငါသည်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အား တစ်ပါး ိင်ငံများသိ့ ြပန့်လွင့်ေစေသာအခါ သတိ့သည်ပညတ်

တရားကတားြမစ်ထားသည့် မသန့်စင် ေသာအစားအစာများကိဤသိ့စားရ

ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ သိ့ရာတွင်``အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကန်ေတာ်

မျိုးသည်အဘယ်အခါ၌မ မိမိကိယ်ကိ မညစ်ညမ်းေစခ့ဲဘးပါ။ ကေလးအ ွယ်မှ

စ၍အဘယ်အခါ၌မ အလိအေလျာက် ေသေသာတိရစာန်၏အသားကိေသာ်လည်း ေကာင်း၊

သားရဲများကိက်၍ေသသည့်တိရစာန် ၏အသားကိေသာ်လည်းေကာင်း မစားခ့ဲ ဘးပါ။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်မသန့်စင်ဟ ယဆသည့်အစားအစာကိအဘယ်အခါ ၌မ မစားခ့ဲဘးပါ''

ဟေလာက်၏။ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်က``လ၏မစင် အစား ွားေချးကိသံးရန်သင့်အားငါ

ခွင့် ပမည်။ သင်၏မန့်ကိ ွားေချး ှ င့်ေမး ေသာမီးြဖင့်ဖတ် ိင်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ရိကာြပတ်

ေစမည်။ ထိ မိ ့မှလတိ့သည်စိးရိမ်ပပန် ကလျက်မိမိတိ့၏အစာေရစာတိ့ကိ

ချိန်တွယ်၍စားေသာက်ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၇ သတိ့သည်အစာေရစာြပတ်လျက်ေန

သြဖင့်အချင်းချင်းေတွ့ြမင်ေသာအခါ စိတ်ပျက်အားေလျာ့ကာမိမိတိ့၏အြပစ်

များေကာင့်ပိန် ကံသွားကလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၅ ``အချင်းလသား၊ ားထက်ထက်တစ်လက် ကိယ၍သင်၏မတ်ဆိတ် ှ င့်ဆံပင်ကိရိတ်

ေလာ့။ ထိေနာက်ယင်းတိ့ကိချိန်ခွင်တွင်ထည့် ၍ အညီအမ သံးစခဲွေလာ့။‐ ၂

တစ်စကိေယ  ှ လင် မိ ့ကိဝိင်းရံထား သည့်ကာလကန်ဆံးချိန်၌ မိ ့ထဲမှာမီး ိ ့ ေလာ့။

အြခားတစ်စကိယ၍ မိ ့ထဲ၌လှည့် လည်ကာ ားြဖင့်အပိင်းပိင်းြဖတ်ေလာ့။

ကျန်တစ်စကိေလထဲသိ့လင့်ေလာ့။ ငါ သည်ထိအစကိလိက်၍ ားြဖင့်တိက် ခိက်မည်။‐ ၃

ဆံပင်အနည်းငယ်ကိသင်၏အဝတ်အ မိတ်နား၌ထပ်၍သိမ်းဆည်းထားေလာ့။‐ ၄

ထိေနာက်အနည်းငယ်ကိယ၍မီး ိ ့ေလာ့။ ထိဆံပင်များမှမီးသည်ဣသေရလအမျိုး

သားတစ်ရပ်လံးသိ့ပျံ ့ ှ ံ ့သွားလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ေယ  ှ လင်

မိ ့ကိ ကည့်ေလာ့။ ငါသည်ထိ မိ ့ကိ ိင်ငံ အေပါင်းြခံရံေစကာကမာ၏အလယ်

ဗဟိတွင်ထား ှ ိ ၏။‐ ၆ သိ့ရာတွင်ထိ မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်ငါ ၏အမိန့်များကိလွန်ဆန်လျက်

အြခား ိင်ငံသားများထက်ပိ၍ယတ်မာ က ပီ။ သတိ့သည်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ တိင်းြပည်များ

မှလတိ့ထက်ပင်ပိ၍ ငါ၏ပညတ်တိ့ကိ ပယ် ကေလ ပီ။ ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သား

တိ့သည်ငါ၏အမိန့်များကိပစ်ပယ်လျက် ငါ၏ပညတ်ေတာ်များကိလည်းမေစာင့် ထိန်း က။‐ ၇

အချင်းေယ  ှ လင် မိ၊့ ငါအ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကိနားေထာင်ေလာ့။

သင်သည်ပတ်ဝန်းကျင်၌ ှ ိ သည့်လမျိုး တိ့ထက်ပင်ပိ၍ဒကေပး၏။ ငါ၏ပညတ်

များ ှ င့်အမိန့်ေတာ်များကိမလိက်နာ က။ သင်သည်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ လမျိုးတိ့

၏အဆင့်ကိပင်မမီေပ။‐ ၈ သိ့ြဖစ်၍ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကား ေယ  ှ လင် မိ၊့

ငါသည် သင့်ရန်သြဖစ်၍လမျိုးတကာတိ့ေ ှ ့ တွင်သင့်အားအြပစ်ဒဏ်စီရင်မည်။‐ ၉

ငါ ွံ မန်းေသာ ပ်တများေ ကာင့်သင့်အား ငါသည်အဘယ်အခါကမ မေပးစဖး၊

ေနာင်အဘယ်အခါ၌မ လည်းေပးမည် မဟတ်သည့်အြပစ်ဒဏ်ကိေပးမည်။‐ ၁၀

ထိ့ေကာင့်ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ မိဘသည်သား သမီးတိ့ကိစား ကလိမ့်မည်။ သားသမီး

တိ့သည်လည်းမိဘတိ့ကိစား ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့အနက်အသက်မေသဘဲကျန်ရစ်

သတိ့ကိလည်း ငါသည်အြပစ်ဒဏ်ခတ် လျက်အရပ်တကာသိ့ပျံ ့လွင့်ေစမည်။'' ၁၁

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် မှာ``သင်တိ့သည်ဆိးညစ်စက်ဆပ်ဖွယ်ေသာ
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အမအေပါင်းကိ ပလျက် ဗိမာန်ေတာ်ကိ ညစ်ညမ်းေစသြဖင့် ငါသည်အသက် ှ င်

ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်သည် ှ င့်အညီ သင်တိ့အားသနား ှ ာတာမမ ှ ိ ဘဲ သတ်သင်ပစ်မည်။‐

၁၂ သင်တိ့အနက်သံးပံတစ်ပံေသာလတိ့ မိ ့တွင်း၌အနာေရာဂါေဘး၊ ငတ်မွတ်ြခင်း

ေဘးတိ့ြဖင့်ေသ ကလိမ့်မည်။ အြခားသံး ပံတစ်ပံမှာ မိ ့ြပင်၌ ားေဘးသင့်၍ေသ

ကလိမ့်မည်။ ကျန်သံးပံတစ်ပံကိမေလ တွင်လွင့်စင်သွားေစလျက်ငါသည် ားြဖင့်

လိက်လံတိက်ခိက်မည်။ ၁၃ ``သင်သည်ငါစိတ်မေြပမချင်းငါ၏ အမျက်ေဒါသဒဏ်ကိအြပည့်အဝခံ

ရလိမ့်မည်။ ငါထာဝရဘရားသည်သင်၏ သစာမ့ဲမအတွက်အမျက်ထွက်လျက် ဤ

သိ့မိန့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ သင်သည်ဤအမ အရာများြဖစ်ပျက်ချိန်၌သိ ှ ိ နားလည် လိမ့်မည်။‐ ၁၄

ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် သင်၏အနီးတွင်ြဖတ်သန်းသွားလာ က ေသာအခါ

သင်၏ပျက်စီးမကိ ကည့်၍ မ့ဲ ွဲ ့ြပကာသင့်အားေ ှ ာင်၍သွား က လိမ့်မည်။ ၁၅

``ငါသည်သင့်အားအမျက်ေဒါသြပင်း စွာထွက်၍ နာကျင်စွာအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေသာ

အခါ ပတ်ဝန်းကျင်မှလမျိုးတကာတိ့ သည်ထိတ်လန့် ကလျက် သင့်အားစက်ဆပ်

သည့်အမအရာြဖင့် ကည့်၍သတိေပး လျက်ြပက်ရယ် ပ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၆

ငါသည်သင့်အားရိကာြဖတ်၍ငတ်မွတ်ေစ မည်။ သင်သည်ြမားချက်ဒဏ်က့ဲသိ့ြပင်းြပ

စွာဖျက်ဆီးမည့်ငတ်မွတ်ြခင်းေဝဒနာကိ ခံရလိမ့်မည်။ ငါသည်သင့်ကိဖျက်ဆီးမည်။‐ ၁၇

သင်၏သားသမီးများကိေသေစရန်ေတာရဲ တိရစာန်များ ှ င့်အစာေခါင်းပါးြခင်းေဘး

ကိလည်းေကာင်း၊ သင့်အားဖျက်ဆီးရန်အနာ ေရာဂါေဘး၊ အ ကမ်းဖက်မ ှ င့်စစ်မက်အ

ရာယ်ကိလည်းေကာင်းငါေစလတ်မည်။ ဤ ကားငါထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ပင် တည်း''

ဟ၍ြဖစ်၏။

၆
ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါ့ ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂

ကိယ်ေတာ်ကငါ့အား``အချင်းလသား၊ သင်သည် ဣသေရလေတာင်များကိ ကည့်၍ သတိ့အား

ငါ၏အမိန့်ေတာ်ကိဆင့်ဆိေလာ့။‐ ၃ ဣသေရလေတာင်တိ့အား အ ှ င်ထာဝရဘရား

၏အမိန့်ေတာ်ကိနားေထာင် ကရန်ေြပာ ကား ေလာ့။ ေတာင် ကီးေတာင်ငယ်များ၊ ြမစ်များ၊

ချိုင့် ဝှမ်းများအားငါအ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိြပန် ကားေလာ့။ ငါသည်လ

တိ့ ပ်တများကိးကွယ်ရာြမင့်ေသာအရပ် ဌာနများကိဖျက်ဆီးရန် ားကိေစလတ် မည်။‐ ၄

ယဇ်ပလင်တိ့ကိဆဲွချဖျက်ဆီး၍နံ့သာေပါင်း မီး ိ ့ရာခွက်တိ့ကိချိုးဖ့ဲမည်။ လအေပါင်း

တိ့သည်လည်း မိမိတိ့ကိးကွယ်သည့် ပ်တ များေ ှ ့တွင်အသတ်ခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၅

ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ အေလာင်းများကိ သတိ့၏ ပ်တများေ ှ ့

တွင် ကဲြဖန့်မည်။ သတိ့၏အ ိးများကိ ယဇ်ပလင်များပတ်လည်တွင် ကဲြဖန့်မည်။‐ ၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ မိ ့အေပါင်း လသကင်းမ့ဲလျက် ဝတ် ပကိးကွယ်ရာြမင့်

ေသာအရပ်များကိ ဖိဖျက်သြဖင့် ထိသ တိ့၏ယဇ်ပလင်များ ှ င့် ပ်တများသည် ပျက်စီးယိယွင်း၊

အစိတ်စိတ်အြမာြမာ ကျိုးပ့ဲ ကကန်လျက် နံ့သာေပါင်းမီး ိ ့ရာ ခွက်တိ့သည်လည်းေ ကမွကာ

ထိသတိ့ ပ လပ်သမ ေသာအရာတိ့သည်ေပျာက်ပျက် ကန်လိမ့်မည်။‐ ၇

ေနရာတကာတွင်လတိ့သည်အသတ်ခံရ ကလိမ့်မည်။ ဤသည်ကားငါသည်ထာဝရ

ဘရားြဖစ်ေ ကာင်းသိရ ကလိမ့်မည်။ ၈ ``ငါသည်လအချို ့တိ့ကိ ားေဘးမှလွတ် ေြမာက်ေစ၍

အြပည်ြပည် ိင်ငံအရပ်ရပ် သိ့ပျံ ့လွင့်သွားေစမည်။‐ ၉ သတိ့သည်ထိအရပ်များတွင်ြပည် ှ င်ဒဏ်

ခံရသများက့ဲသိ့ေနရ ကလိမ့်မည်။ ထိ အခါလွတ်ေြမာက်လာသတိ့သည်ငါ့ကိ သတိရ ကလိမ့်မည်။

မိမိတိ့၏သစာမ့ဲ ေသာစိတ် ှ လံးြဖင့်ငါ့အားစွန့်ပယ်ကာ ပ်တ တိ့ကိငါ့ထက်ပိ၍ြမတ် ိး ကသည့်အတွက်

ငါသည်အဘယ်မ ဝမ်းနည်းေ ကာင်းသိ ှ ိ နားလည်လာ ကလိမ့်မည်။ ထိေနာက်သ

တိ့သည်မိမိတိ့ ပခ့ဲသည့်ဆိးညစ် ယတ်မာမများအတွက် မိမိတိ့ကိယ်ကိ

စက်ဆပ် ွံ  ှ ာလာ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၀ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်း ေကာင်း၊

ငါ ကိတင်သတိေပးချက်များသည် အချည်း ှ ီး ကံးဝါးချက်များမဟတ် ေကာင်းကိလည်းေကာင်း

သတိ့သိ ကလိမ့် မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``သင်တိ့သည်ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့ ပခ့ဲသည့်ဆိးညစ် စက်ဆပ်ဖွယ်ရာအမတိ့ေ ကာင့် လက် ှ စ်ဘက်

ကိ ိက်၍ေြခကိေဆာင့်ကာဝမ်းနည်းပေဆွး လျက်ငိေ ကး ကေလာ့။ သတိ့သည်စစ်ပဲွတွင်

လည်းေကာင်း၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး၊ အနာေရာဂါေဘးတိ့ြဖင့်လည်းေကာင်း

ေသရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၂ ရပ်ေဝးသိ့ေရာက်ေနသများသည်ဖျားနာ၍

ေသရ ကလျက် အနီး၌ ှ ိ ေနသတိ့မကား စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးရ ကလိမ့်မည်။ မေသဘဲ

ကျန်ရစ်သတိ့သည်အစာငတ်၍ေသရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ငါ၏အမျက်ေတာ်

ဒဏ်ကိအြပည့်အဝခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃ လေသေကာင်တိ့သည် ပ်တများအ ကား

ှ င့်ယဇ်ပလင်များပတ်လည်၌လည်းေကာင်း၊ ြမင့်ေသာေတာင်ကန်းများ ှ င့်ေတာင်ထိပ်များ

၌လည်းေကာင်း၊ စိမ်းလန်းေသာသစ်ပင်များ ှ င့် ဝက်သစ်ချပင် ကီး ှ ိ သမ ေအာက်၌လည်း ေကာင်း၊

ပ်တတိ့အားနံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ ပေဇာ်ရာဌာန ှ ိ သမ တိ့၌လည်းေကာင်း ပျံ ့ ှ ံ ့၍ေနလိမ့်မည်။

ထိအခါငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိလ အေပါင်းတိ့သိ ှ ိ လာ ကလိမ့်မည်။‐

၁၄ ငါသည်လက်ကိဆန့်၍သတိ့၏ြပည်ကိ ဖျက်ဆီးမည်။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

ေနထိင်ရာအရပ်မှန်သမ ကိချမ်းသာ မေပးဘဲ ေတာင်ဘက်ေတာက ာရမှသည်

ေြမာက်ဘက်ဒိဗလတ် မိ ့သိ့တိင်ေအာင်လ သဆိတ်ညံရာအရပ်ြဖစ်ေစမည်။ ထိအခါ

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ လ အေပါင်းတိ့သိ ှ ိ လာကလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၇ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ဣသေရလ ြပည်သြပည်သားတိ့အား ငါအ ှ င်ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား`` ိင်ငံတစ်ခ လံးပျက်သဥ်းရာအချိန်ကျ ပီ။ ၃ ``အိ ဣသေရလ ိင်ငံ၊

သင်ပျက်သဥ်းရာအချိန် ကျ ပီ။ သင် ပခ့ဲေသာအမများအတွက် ငါ သည်သင့်အားတရားစီရင် ပီြဖစ်၍

သင်သည် ငါ၏အမျက်ေတာ်ဒဏ်ကိခံရလိမ့်မည်။ သင် ပခ့ဲသည့်စက်ဆပ်ဖွယ်ရာအမအေပါင်း၏

အကျိုးဆက်ကိသင့်အားငါေပးဆပ်မည်။‐ ၄ ငါသည်သင့်အားချမ်းသာေပးလိမ့်မည်မဟတ်၊

အဘယ်သိ့မ လည်းက ဏာြပလိမ့်မည်မ ဟတ်။ သင် ပခ့ဲသည့်စက်ဆပ်ဖွယ်ရာအမများ အတွက်

ငါသည်သင့်ကိဒဏ်ေပးမည်။ သိ့မှသာလ င်ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းသင် သိ ှ ိ လိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် ကား``ေဘးဒကတစ်ခ ပီးတစ်ခသင့်ထံ

သိ့ေရာက် ှ ိ လာလိမ့်မည်။‐ ၆သင်ပျက်သဥ်းရာအချိန်ေရာက် ပီ။ ဆံးပါး ပျက်စီးရာအချိန်ေရာက် ပီ။

သင့်ကိဆန့်ကျင် လျက်ေရာက် ှ ိ လာ ပီ။‐ ၇ ြပည်သြပည်သားတိ့ဆံးပါးပျက်စီးရာ

အချိန်ေရာက်လာေပေတာ့အ့ံ။ ေတာင်ေပ တွင် ပဲွလမ်းသဘင်များမ ှ ိ ေတာ့ဘဲ ဗ တ်သတ်

ခြဖစ်ရန်အချိန်သည်နီးကပ်လာေလ ပီ။ ေရာက်လာေတာ့မည်။ ၈ ``မ ကာမီပင်သင်သည်

ငါ၏အမျက်ေတာ် ဒဏ်ကိအြပည့်အဝသင့်အေပ သိ့သွန်း ေလာင်းလိမ့်မည်။ ငါသည်သင် ပခ့ဲေသာအမ

များအတွက် သင့်အားတရားစီရင်မည်။ သင် ပသည့်စက်ဆပ်ဖွယ်ရာအမများ၏အကျိုး

ဆက်ကိသင့်အားငါေပးအပ်မည်။‐ ၉ ငါသည်သင့်အားချမ်းသာေပးလိမ့်မည်မဟတ်။

အဘယ်သိ့မ လည်းက ဏာြပလိမ့်မည်မ ဟတ်။ သင် ပခ့ဲသည့်စက်ဆပ်ဖွယ်ရာအမများ

အတွက်သင့်ကိဒဏ်ေပးမည်။ သိ့မှသာလ င် ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်း ေကာင်း၊

သင့်အားဒဏ်ေပးသသည်ငါပင်ြဖစ် ေကာင်းကိလည်းေကာင်းသင်သိလိမ့်မည်'' ဟ၍ြဖစ်၏။ ၁၀

ေဘးဒကေရာက်ရာကာလသည်ချဥ်းကပ်လာ ေလ ပီ။ အ ကမ်းဖက်မသည် ှ င်သန် ကီးထွား

လျက် ှ ိ ၏။ မာန်မာနေထာင်လားမအ ကီး မားဆံးအချိန်ပင်ြဖစ်၏။‐ ၁၁

အကမ်းဖက်မသည်ယတ်မာမကိတိးပွား ေစလိမ့်မည်။ သတိ့ ှ င့်ဆိင်သမ ကျန် ှ ိ လိမ့်

မည်မဟတ်။ သတိ့၏စီးပွားချမ်းသာဂဏ် အသေရတိ့သည်ကျန် ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၂

အချိန်ကျ ပီ။ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမများ ပလပ်၍မြဖစ်သည့်ေန့ရက်ကာလနီးကပ်

လာေလ ပီ။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ်သည်လတိင်းအေပ

သိ့သက်ေရာက်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၃ ကန်သွယ်သသည်မိမိေရာင်းလိက်သည့်ေြမယာ

ကိြပန်လည်ရ ှ ိ ရန် အသက် ှ ည် ိင်လိမ့်မည် မဟတ်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်လတိင်း ှ င့်

ဆိင်ေသာဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ြပန်လည်ြပင်ဆင်မည်မဟတ်ေသာေကာင့်တည်း။

သတိ့အြပစ်ေ ကာင့်ဆိးညစ်သတိ့သည် မေသဘဲကျန်ရစ် ိင် ကမည်မဟတ်။‐ ၁၄

တိက်ပဲွစရန်တံပိးမတ် ပီြဖစ်၍လအေပါင်း တိ့သည်အသင့်ြပင် က၏။ သိ့ရာတွင်တစ်ဦး

တစ်ေယာက်မ စစ်ပဲွထဲသိ့မဝင်ေရာက်။ အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ် သည်

လတိင်းအေပ သိ့သက်ေရာက်မည်ြဖစ် ေသာေကာင့်တည်း။ ၁၅လမ်းများေပ မှာတိက်ခိက်မများ ှ ိ ၏။

အိမ် များ၌အနာေရာဂါ ှ င့်ငတ်မွတ်ြခင်း ှ ိ ၏။ ေကျးေတာတွင် ှ ိ ေနသတိ့သည် ားေဘးြဖင့်

ေသဆံးရလျက် မိ ့တွင်း ှ ိ ေနသတိ့မကား အနာေရာဂါေဘး၊ ငတ်မွတ်ြခင်းေဘးြဖင့် ေသရ ကလိမ့်မည်။‐

၁၆ ကျန်ရစ်ေသာသတိ့သည်ချိုးငှက်က့ဲသိ့ညည်း လျက်ချိုင့်ဝှမ်းများထဲမှေန၍ ေတာင်ေပ

သိ့ထွက်ေြပး ကလိမ့်မည်။ လအေပါင်းတိ့ သည်မိမိတိ့၏အြပစ်များအတွက်ငိ ေကးရလိမ့်မည်။‐ ၁၇

လအေပါင်းတိ့၏လက်များသည်အားေလျာ့ လျက် သတိ့၏ဒးများသည်တန်၍ေနလိမ့်မည်။‐ ၁၈

သတိ့သည်ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်၍ တစ် ကိယ်လံးတန်လပ်လျက်ေန ကလိမ့်မည်။

ဦး ဆံပယ်၍ ှ က်ေ ကာက်ေနေသာမျက် ှ ာများ ေတွ့ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၉

သတိ့သည်မိမိတိ့၏ေ ၊ ေငွများကိအမိက် သ ိက်သဖွယ် လမ်းများေပ သိ့လင့်ပစ်လိက်

ကလိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရ ဘရားအမျက်ထွက်ေတာ်မရာကာလ၌

သတိ့၏ ေ ၊ ေငွ၊ များသည်သတိ့အားမကယ် ိင်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ သတိ့သည်မိမိတိ့

အဆာေြပေစရန်အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိတိ့ဝမ်းကိြဖည့်တင်းမအတွက်ေသာ်

လည်းေကာင်း ေ ၊ ေငွ၊ များကိအသံးမ ပ ိင် က။ ေ ေငွတိ့သည်သတိ့အားအြပစ်
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ဒစ ိက်ကိ ပေစ၏။‐ ၂၀အခါတစ်ပါးကထိသတိ့သည်မိမိတိ့ ၏လှပေသာေကျာက်မျက်ရတနာများ

အတွက် ဝါ ကားဂဏ်ယခ့ဲ ကေသာ်လည်း ယင်းတိ့ကိစက်ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းသည့် ပ်တ

များ ပလပ်ရာတွင်အသံး ပ ကကန်၏။ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသည်သတိ့အား

ထိရတနာများသည်သတိ့အတွက်မသန့် ှ င်းေသာအရာများြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၂၁

ထာဝရဘရားက``သတိ့ကိတိက်ခိက်လ ယ ကေစရန် လမျိုးြခားတိ့အားငါအခွင့် ေပးမည်။

တရားဥပေဒချိုးေဖာက်သတိ့ သည်သတိ့၏စည်းစိမ်ဥစာများကိယ၍ ညစ်ညမ်းေစ ကလိမ့်မည်။‐

၂၂ ားြပများသည်ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်သိ့ အတင်းဝင်ေရာက်ကာညစ်ညမ်းေစေသာ

အခါငါသည်မျက်ကွယ် ပမည်။'' ၂၃ ``ြပည်တွင်း၌လသတ်မများြဖင့်လည်း ေကာင်း၊

မိ ့များ၌အ ကမ်းဖက်မများြဖင့် လည်းေကာင်းြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ သြဖင့် ေနရာ

တကာတွင်ဗ တ်သတ်ခြဖစ်၍ေန၏။‐ ၂၄ ငါသည်အဆိးညစ်ဆံးေသာလမျိုးတိ့အား

ဤအရပ်သိ့ေခ ေဆာင်၍ သင်တိ့၏ေနအိမ် များကိသိမ်းယေစမည်။

ထိသတိ့အားသင် တိ့ကိးကွယ်ဝတ် ပရာဌာနများကိညစ် ညမ်းေစရန်

ငါအခွင့်ေပးေသာအခါခွန် အား ကီးသတိ့သည်အားေလျာ့စိတ်ပျက် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၅

သင်တိ့ေကာက်မက်ဖွယ်ရာအချိန်ကျေရာက် လာ ပီ။ သင်တိ့သည် ငိမ်းချမ်းသာယာမ

ကိ ှ ာေသာ်လည်းေတွ့ရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၆ ေဘးဒကတိ့သည်တစ်ခ ပီးတစ်ခသက်ေရာက်

လာလျက် သင်တိ့သည်သတင်းဆိးများကိ အဆက်မြပတ် ကားရ ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့

သည်ပေရာဖက်တိ့အားသတိ့ေတွ ့ြမင်ရသည့်ဗျာဒိတ် ပါ ံ များကိေဖာ်ြပရန် ေတာင်းပန် ကလိမ့်မည်။

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ တိ့မှာလည်း လတိ့အားေဟာေြပာသွန်သင် ရန်အဘယ်အရာမ  ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။

အသက် ကီးသတိ့သည်လည်းအဘယ်သိ့ မ အ ကံဉာဏ်ေပး ိင် ကလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၇

မင်း ကီးသည်ညည်းတွားြမည်တမ်းလျက်ေန လိမ့်မည်။ မင်းသားသည်လည်းေမ ာ်လင့်ရာမ့ဲ

ြဖစ်၍ေနလိမ့်မည်။ ြပည်သတိ့ကားေ ကာက် လန့်တန်လပ်လျက်ေန ကလိမ့်မည်။ ငါသည်

သင်တိ့အားမိမိတိ့ ပခ့ဲသမ ေသာအမ များအတွက်အြပစ်ဒဏ်ေပးမည်။ သင်တိ့သ

တစ်ပါးအားတရားစီရင်ခ့ဲ ကသည်နည်း တ သင်တိ့အားငါတရားစီရင်မည်။ ဤနည်း

အားြဖင့်ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်း သင်တိ့သိရကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၈ ငါတိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံရချိန်ေြခာက် ှ စ်ေြမာက်၊

ဆ မလ၊

ပဥမေန့၌ယဒအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်များသည်ငါ၏အိမ်တွင်ထိင်၍ငါ ှ င့်စကားေြပာလျက်ေန ကစဥ်

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ်သည် တ်တရက်ငါ၏အေပ သိ့ကျေရာက်လာ၏။‐ ၂

ငါသည်ေမာ်၍ ကည့်လိက်ေသာအခါမီးလ ံ ေတာက်ေနေသာလပံသဏာန်တစ်ခကိြမင်ရ၏။

သ၏ခါးမှေြခဖျားအထိေအာက်ပိင်းတစ်ခလံးသည်မီး ှ င့်တ၍

အထက်ပိင်းတစ်ခလံးမှာတိက်ခ တ်ထားသည့်ေ ကးဝါသဖွယ်ေတာက်ပလျက်ေန၏။‐ ၃

သသည်လက် ှ င့်တေသာအရာကိဆန့်၍ငါ၏ဦးဆံကိဆဲွကိင်လိက်၏။

ထိေနာက်ဤဗျာဒိတ် ပါ ံ ထဲ၌ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါ့အားေလထဲသိ့ချီပင့် ပီးလ င်

ေယ  ှ လင် မိ ့ဗိမာန်ေတာ်ေြမာက်မျက် ှ ာတံခါးဝသိ့ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။

ထိေနရာတွင်ဘရားသခင် စိမ့်ေတာ်မမလိသည့် ပ်တတစ်ခ ှ ိ သတည်း။

၄ ငါသည်ေခဗာြမစ်အနီးဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်ြမင်ရသည်နည်းတ

ဤအရပ်တွင်လည်းဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိြမင်ရ၏။‐

၅ ဘရားသခင်ကငါ့အား``အချင်းလသား၊

ေြမာက်ဘက်သိ့ ကည့်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မသြဖင့် ကည့်လိက်ေသာအခါ

တံခါးဝအနီးယဇ်ပလင်ေဘးတွင်ဘရားသခင် စိမ့်ေတာ်မမလိသည့် ပ်တကိငါြမင်ရ၏။ ၆

ဘရားသခင်ကငါ့အား``အချင်းလသား၊ ထိသတိ့ ပေနသည့်အမကိသင်ြမင်သေလာ။

ဤအရပ်တွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ပေန ကသည့်စက်ဆပ်ဖွယ်ရာများကိ ကည့်ေလာ့။

သတိ့သည်ငါ့အားသန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ှ င့်ေဝးသည်ထက်ေဝးေအာင် ှ င်ထတ်လျက်ေန က၏။

သင်သည်ထိအရာတိ့ထက်ပိ၍ ှ က်ေ ကာက်ဖွယ်ေကာင်းသည့်အရာတိ့ကိြမင်ရလိမ့်မည်'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားအြပင်တံတိင်းအဝင်ဝသိ့ေခ ေဆာင်သွား ပီးလ င်

တံတိင်းတွင် ှ ိ ေသာအေပါက်တစ်ခကိြပေတာ်မ၏။‐ ၈ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊

တံတိင်းကိဤေနရာမှတးေဖာက်လိက်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း

ငါသည်တးေဖာက်လိက်ေသာအခါတံခါးတစ်ခကိြမင်ရ၏။‐ ၉

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အား``အထဲသိ့ဝင်၍ထိသတိ့ ပေန ကသည့်ဆိးညစ်စက်ဆပ်ဖွယ်ေသာအမတိ့ကိ ကည့်ေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မလ င်၊‐ ၁၀ ငါသည်အထဲသိ့ဝင်၍ ကည့်၏။

တံတိင်းနံရံများတွင်တွားသွားေသာသတဝါ ပ်များ၊ အြခားမသန့်စင်သည့်တိရစာန် ပ်များ ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိးကွယ်သည့်အြခား ပ်တပံများကိေရးဆဲွထား၏။‐ ၁၁

ထိအရပ်တွင် ှ ာဖန်၏သားယာဇညာအပါအဝင် ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်ခနစ်ဆယ် ှ ိ ၏။

သတိ့သည်ကိယ်စီကိယ်ငှနံ့သာေပါင်းကိ မီး ိ ့ရာလင်ပန်းတစ်ချပ်စီကိင်ထား က၏။

နံ့သာေပါင်းမှမီးခိးတိ့သည်လည်းအထက်သိ့တက်၍ေန၏။‐ ၁၂ဘရားသခင်ကငါ့အား``အချင်းလသား၊

ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်များလ ို ့ဝှက်စွာ ပလျက်ေန ကေသာအမကိသင်ြမင်သေလာ။

သတိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ပိင် ပ်တများ ှ ိ ေသာအခန်းထဲ၌ကိးကွယ်ဝတ် ပေန က၏။

သတိ့က`ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့ကိမြမင်။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့ြပည်ကိစွန့်ေတာ်မေလ ပီ'

ဟဆင်ေြခေပး က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ထိေနာက်ထာဝရဘရားက``သတိ့သည်ဤထက်ပိမိစက်ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းေသာအမများ ပ ကသည်ကိသင်ြမင်ရလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်၊‐ ၁၄ ငါ့အားဗိမာန်ေတာ်ေြမာက်တံခါးသိ့ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။

ထိေနာက်တမုဇနတ်ဘရားကွယ်လွန်သြဖင့် ငိေ ကးေန ကေသာအမျိုးသမီးတိ့ကိြပေတာ်မ၏။

၁၅ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ထိအြခင်းအရာကိြမင်သေလာ။

ထိထက်ပင်ပိ၍စက်ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းေသာအမတိ့ကိသင်ြမင်ရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၆

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အား ဗိမာန်ေတာ်အတွင်းတံတိင်းသိ့ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။

ဗိမာန်ေတာ်အဝင်ဝအနီးယဇ်ပလင် ှ င့်ဆင်ဝင်စပ် ကား၌ လ ှ စ်ဆယ့်ငါးေယာက်ခန့် ှ ိ ၏။

သတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်ကိေကျာခိင်းလျက်အေ ှ ့ဘက်သိ့မျက် ှ ာမလျက်

ထွက်ြပူလာေသာေနမင်းအား ှ ိ ခိးေန က၏။ ၁၇

ထာဝရဘရားကငါ့အား``အချင်းလသား၊ ထိအချင်းအရာကိသင်ြမင်သေလာ။

ဤယဒအမျိုးသားတိ့သည်သင်ြမင်ခ့ဲရသမ ေသာစက်ဆပ်ဖွယ်ရာအမများကိ ပရသည်မှာအေသးအဖဲွသာြဖစ်၍

သတိ့သည်တိင်းြပည်တစ်ခလံးကိအ ကမ်းဖက်မများြဖင့်ြပည့် ှ က်ေစေလ ပီ။

ထိမ မကဗိမာန်ေတာ်သိ့လာေရာက်၍ဤအမများကိ ပရြခင်းအားြဖင့်

သတိ့သည်ငါ့အားပိ၍ပင်အမျက်ထွက်ေစ၏။‐ ၁၈သတိ့သည်သစ်ခက်ကိ ှ ာေခါင်းတွင်ကပ်လျက်

ငါ့အားေစာ်ကား ကပံကိ ကည့်ေလာ့။ ငါ၏အမျက်ဒဏ်ကိသတိ့သည်အြပည့်အဝခံရ ကလိမ့်မည်။

ငါသည်သတိ့အားချမ်းသာေပးလိမ့်မည်မဟတ်။ အဘယ်သိ့မ လည်းက ဏာြပလိမ့်မည်မဟတ်။

သတိ့သည်ငါ့ထံသိ့အစွမ်းကန်ေအာ်ဟစ်၍ဆေတာင်းပတနာ ပ ကမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း

ငါသည်နားေညာင်းလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၉ ထိေနာက်ဘရားသခင်က``ေယ  ှ လင် မိ ့ ကိေစာင့်ေနသတိ့လာ ကေလာ့။

သင်တိ့ ှ င့် အတလက်နက်များကိလည်းယခ့ဲ က ေလာ့'' ဟကျယ်ေသာအသံ ှ င့်

မိန့်ေတာ်မ သည်ကိငါ ကားရ၏။‐ ၂ ထိအခါချက်ချင်းပင်လက်နက်တစ်ခ

စီကိင်ေဆာင်ထားေသာလေြခာက်ေယာက်တိ့ သည် ဗိမာန်ေတာ်ေြမာက်ဘက်အြပင်တံခါး

မှထွက်၍လာ က၏။ သတိ့ ှ င့်အတပိတ် ေချာထည်ကိဝတ်ဆင်ကာ စာေရးကိရိယာ

ကိယေဆာင်လာသလတစ်ဦးလည်းပါ၏။ သတိ့အားလံးပင်ေကးဝါယဇ်ပလင် အနီးသိ့လာ၍ရပ် က၏။

၃ ထိအခါဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ကိး ကွယ်ေသာဘရားသခင်၏ေတာက်ပေသာ

ဘန်းအသေရေတာ်သည် ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ ရာေခ ဗိမ်များမှလ ံ တက်လျက်ဗိမာန်

ေတာ်အဝင်ဝသိ့ေ ွ ့လျားသွားေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည်ပိတ်ေချာထည်ကိဝတ်

ဆင်ထား၍ စာေရးကိရိယာကိယေဆာင် လာသအားေခ ေတာ်မ၍၊‐ ၄

``သင်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တစ်ေလာက်လံး တွင်လှည့်လည်ကာ ယခလတိ့ ပကျင့်လျက်

ှ ိ ေသာစက်ဆပ်ဖွယ်ရာအမများေ ကာင့် ညည်းတွားြမည်တမ်းေနသမှန်သမ ၏ နဖးတွင်

အမှတ်သညာကိေရးမှတ်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ထိေနာက်ဘရားသခင်ကအြခားသတိ့

အား``ထိသ၏ေနာက်သိ့လိက်၍ မိ ့တွင်း တစ်ေလာက်တွင်သတ်ြဖတ် ကေလာ့။

မည်သ့ ကိမ ချမ်းသာမေပး ှ င့်။ မည်သ့ကိမ မသနားမ ှ ာတာ ှ င့်။‐ ၆

အသက် ကီးသများ၊ ပျို ွယ်သေယာကျာ်း မိန်းမများ၊ ကေလးအေမများ ှ င့်ကေလး

များကိသတ် ကေလာ့။ သိ့ရာတွင်နဖး တွင်အမှတ်သညာ ှ ိ သတစ်စံတစ်ေယာက်

ကိမ မထိ ှ င့်။ ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်မှအစ ပ၍ေဆာင် ွက်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်

ကိငါ ကားရ၏။ သိ့ြဖစ်၍ထိသတိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်တွင်ရပ်လျက်ေနေသာ ဣသေရလ

အမျိုးသားအသက် ကီးသများကိဦး စွာသတ် က၏။ ၇ ဘရားသခင်က``ဗိမာန်ေတာ်ကိညစ်ညမ်း

ေစ ကေလာ့။ တံတိင်းများကိလေသေကာင် များြဖင့်ြပည့်ေစ ကေလာ့။ အလပ်စ၍

လပ် ကေလာ့။'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ ထိသေြခာက်ေယာက်တိ့သည် မိ ့တွင်း ှ ိ

လတိ့ကိစတင်သတ်ြဖတ် က၏။ ၈ ယင်းသိ့ထိသတိ့သတ်ြဖတ်ေန ကချိန်

၌ငါသည်တစ်ေယာက်တည်းကျန်ခ့ဲ၏။ ငါ သည်ေြမေပ သိ့လဲှချပျပ်ဝပ်ကာ``အ ှ င် ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည်ဣသေရလ ြပည်တွင်ကျန် ှ ိ သမ ေသာလတိ့ကိသတ် ြဖတ်ေစသည့်တိင်ေအာင်
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ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ အမျက်ထွက်ေတာ်မပါသေလာ'' ဟဟစ် ေအာ်ေလာက်ထား၏။ ၉

ဘရားသခင်က``ဣသေရလ ှ င့်ယဒြပည် သြပည်သားတိ့၏အြပစ်များသည်အကယ်

ပင် ကီးေလး၏။ သတိ့သည်ြပည်တွင်းေနရာ တကာတွင်လသတ်မများ၊ ြပစ်မများြဖင့်

ြပည့် ှ က်ေစ ကလျက်`ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ြပည်ကိစွန့်ေတာ်မေလ ပီ။ ထာဝရ

ဘရားသည်ငါတိ့ကိြမင်ေတာ်မမ' ဟ ဆိ က၏။‐ ၁၀ သိ့ရာတွင်ငါသည်သတိ့ကိသနားမည်

မဟတ်။ ချမ်းသာေပးလိမ့်မည်မဟတ်။ ထိသ တိ့သတစ်ပါးအား ပ ကသည်အတိင်း

သတိ့အားငါ ပမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိေနာက်ပိတ်ေချာထည်ကိဝတ်ဆင်ထား၍

စာေရးကိရိယာကိယေဆာင်လာသက``အ က ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အမိန့်ေတာ်အ

တိင်းေဆာင် ွက် ပီးပါ ပီ'' ဟ ထာဝရ ဘရားအားလာေရာက်အစီရင်ခံေလ သည်။

၁၀ ငါသည်အသက် ှ င်ေသာသတဝါ တိ့၏ဦးေခါင်းအထက် ှ ိ လိပ်ခံးမိးကိ ကည့်

လိက်ရာ နီလာြဖင့် ပီးသည့်ရာဇပလင် ှ င့် တေသာအရာကိြမင်ရ၏။‐ ၂

ဘရားသခင်ကပိတ်ေချာထည်ဝတ်ဆင် ထားသအား``ထိသတဝါတိ့၏ေအာက်၌ ှ ိ

ေသာရထားဘီးများအ ကားသိ့သွား၍ ထိသတဝါတိ့၏ ကား ှ ိ မီးကျီးခဲတိ့

ကိလက်ခပ်ြဖင့်ကျံုးကာ မိ ့ေပ သိ့ ကဲ ချေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိသသည်လည်းငါ၏ေ ှ ့ေမှာက်၌ပင်

ထွက်သွား၏။‐ ၃သဝင်လာေသာအခါသတဝါတိ့သည်ဗိမာန် ေတာ်၏ေတာင်ဘက်တွင်ရပ်ေန က၏။

ဗိမာန် ေတာ်အတွင်းတံတိင်းသည်လည်းမိးတိမ် ြဖင့်ြပည့်၏။‐ ၄

ထာဝရဘရား၏ေတာက်ပေသာအသေရ ေတာ်သည် ထိသတဝါများမှအထက်သိ့လ ံ

တက် ပီးလ င် ဗိမာန်ေတာ်အဝင်ဝသိ့ေ ွ ့ လျား၏။ ထိေနာက်ဗိမာန်ေတာ်သည်မိးတိမ်

များြဖင့်ြပည့်သြဖင့် တံတိင်းသည်ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရြဖင့်ထွန်းေတာက်

လျက်ေန၏။‐ ၅ သတဝါတိ့၏ေတာင်ပံခတ်သံကိအြပင် တံတိင်းမှပင် ကားရ၏။

ထိအသံသည် အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်မိန့် မက် ေတာ်မေသာအသံ ှ င့်တ၏။ ၆

ပိတ်ေချာထည်ကိဝတ်ဆင်ထားသအား ထာ ဝရဘရားကသတဝါများ၏ေအာက်၌

ှ ိ ေသာရထားဘီးများအ ကားမှ မီးကျီး ခဲအချို ့ကိယရန်အမိန့်ေပးေတာ်မေသာ

အခါထိသသည်ဝင်၍ဘီးတစ်ခအနီး ၌ရပ်ေလ၏။‐ ၇ သတဝါတစ်ပါးသည်လက်ကိဆန့်၍သတ

ဝါများအ ကား၌ ှ ိ သည့်မီးကျီးခဲကိ ေကာက်ယကာ ပိတ်ေချာထည်ဝတ်ဆင်သ

၏လက်ခပ်ထဲသိ့ထည့်၍ေပး၏။ ထိသ သည်လည်းမီးကျီးခဲများကိယ၍ ထွက်သွား၏။ ၈

သတဝါတိင်း၏ေတာင်ပံများေအာက်၌ လ လက် ှ င့်တေသာလက်တစ်ခစီ ှ ိ သည်ကိ လည်းေကာင်း၊‐ ၉

ထိသတဝါတိ့၏နံေဘး၌ရထားဘီးတစ် ခစီ ှ ိ သည်ကိလည်းေကာင်းငါြမင်ရ၏။ ထိ

ဘီးတိ့သည်ေကျာက်မျက်ရတနာများက့ဲ သိ့အေရာင်အဝါထွက်လျက်ေန၏။ ယင်းတိ့

သည်ပံသဏာန်အ ွယ်အစားချင်းတညီ ကလျက် ဘီးတိင်းတွင်အြခားဘီးတစ်ခ

ကကန့်လန့်ြဖတ်ေထာင့်မှန်ကျကျတပ်ဆင် ထား၏။‐ ၁၁ ထိဘီးတိ့လပ် ှ ားရာ၌ဘီးတိ့သည်မလှည့် ဘဲ

သတဝါများသွားသည့်အတိင်းသတိ့ မျက် ှ ာမရာအရပ်၊ မည်သည့်အရပ်သိ့

မဆိသွားလာ ိင် က၏။ သတိ့သည်မိမိ တိ့ကိယ်ကိလှည့်ေနရန်မလိဘဲ

အားလံး တညီတညာတည်းမိမိတိ့သွားလိရာ ဘက်သိ့သွား ိင် က၏။‐ ၁၂

သတိ့ကိယ်ခ ာများ၊ ေကျာကန်းများ၊ လက် များ၊ ေတာင်ပံများ ှ င့်ဘီးများသည်မျက်စိ

များ ှ င့်ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ ၏။‐ ၁၃ ထိဘီးတိ့ကိ``စ ကာဘီးများ'' ဟေခ ဆိ သည်ကိငါ ကားရ၏။

၁၄ ထိသတဝါတစ်ပါးလ င်မျက် ှ ာေလးခ ှ ိ ၍ ပထမမျက် ှ ာသည်ေခ ဗိမ်မျက် ှ ာ၊

ဒတိယ မှာလမျက် ှ ာ၊ တတိယကားြခေသ့မျက် ှ ာ၊ စတတမှာလင်းယန်မျက် ှ ာြဖစ်၏။‐

၁၅ သတိ့သည်ေလထဲသိ့ပျံတတ် က၏။ (ထိ သတဝါတိ့ကားေခဗာြမစ်အနီးတွင်ငါ

ေတွ့ြမင်ခ့ဲရေသာသတဝါများပင်ြဖစ်၏။‐) ၁၆ သတဝါတိ့လပ် ှ ားေသာအခါသတိ့အနီး

ှ ိ ဘီးတိ့သည်လည်းလပ် ှ ား က၏။ သတိ့ ပျံရန်အေတာင်ကိြဖန့် ကေသာအခါ ဘီး

တိ့သည်လည်းလိက်၍သွား က၏။‐ ၁၇ ထိသတဝါတိ့ရပ် ကေသာအခါဘီးတိ့

သည်လည်းရပ်၏။ သတဝါတိ့ပျံသန်း က ေသာအခါဘီးတိ့သည်လည်းလိက်၍သွား

က၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိသတဝါ များ၏ဝိညာဥ်ကဘီးတိ့ကိချုပ်ကိင်၍

ထားေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၈ ထိေနာက်ဘရားသခင်၏ေတာက်ပေသာဘန်း အသေရေတာ်သည်

ဗိမာန်ေတာ်အဝင်ဝမှ ထွက်ခွာ၍သတဝါတိ့၏အထက်သိ့ေ ွ ့ လျားသွားေတာ်မ၏။‐ ၁၉

သတိ့သည်မိမိတိ့ေတာင်ပံများကိြဖန့်၍ ငါ၏မျက်ေမှာက်၌ပင်ကမာေြမ ကီးမှအထက်

သိ့ပျံတက် က၏။ ထိအခါဘီးတိ့သည်လည်း လိက်ပါသွား က၏။ သတဝါတိ့သည်ဗိမာန်

ေတာ်အေ ှ ့တံခါးတွင်ရပ်နား က၏။ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့ဘရားသခင်၏

ေတာက်ပေသာဘန်းအသေရေတာ်သည် လည်းသတိ့အေပ ၌တည်ေလ၏။‐ ၂၀

ဤသတဝါတိ့သည်ေခဗာြမစ်အနီးတွင် ယခင်ကဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ ဘရားသခင်ေအာက်တွင်

ငါြမင်ခ့ဲရေသာ သတဝါများပင်ြဖစ်ေ ကာင်းငါသိ၏။ ၂၁သတိ့တစ်ပါးစီတွင်မျက် ှ ာေလးခ၊ ေတာင်ပံ

ေလးဘက် ှ င့်ထိေတာင်ပံများ၏ေအာက်တွင် လ့လက် ှ င့်တေသာလက်တစ်ဖက်စီ ှ ိ ၏။‐ ၂၂

သတိ့၏မျက် ှ ာများသည်ေခဗာြမစ်အနီး တွင် ငါေတွ့ြမင်ခ့ဲရေသာမျက် ှ ာများ ှ င့်

တေထရာတည်းြဖစ်၍ေန၏။ ထိသတဝါ အားလံးပင်ေ ှ ့သိ့တည့်တည့်ေ ွ ့လျား သွားတတ်က၏။

၁၁ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါ့အား ချီပင့်၍ ဗိမာန်ေတာ်အေ ှ ့တံခါးသိ့ေခ

ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။ တံခါးအနီး၌ ိင်င့ံ ေခါင်းေဆာင်များြဖစ် ကေသာ အဇရ၏သား

ယာဇညာ ှ င့်ေဗနာယ၏သားေပလတိ အပါအဝင်လေပါင်း ှ စ်ဆယ့်ငါးေယာက် ကိငါြမင်ရ၏။ ၂

ဘရားသခင်ကငါ့အား``အချင်းလသား၊ ဤ မိ ့၌မေကာင်းေသာအ ကံကိေပး က

သလယတ်မာများကားဤသတိ့ပင် ြဖစ်၏။‐ ၃ သတိ့က`ငါတိ့သည်အိမ်များကိမ ကာမီ

တစ်ဖန်ေဆာက်လပ် ကမည်။ ဤ မိ ့သည်အိး ကင်း ှ င့်တ၍ ငါတိ့ကားအိးကင်းထဲမှ

အမဲသား ှ င့်တ က၏' ဟဆိ က၏။‐ ၄ သိ့ြဖစ်၍အချင်းလသားသတိ့အား တ်

ချ၍ပေရာဖက် ပ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၅ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါ၏

အေပ သိ့သက်ေရာက်ေတာ်မ၏။ ထာဝရ ဘရားက``အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့

သင်တိ့ေြပာဆိေန ကေသာစကားများ ှ င့်သင်တိ့၏အ ကံအစည်များကိငါ သိ၏။‐ ၆

သင်တိ့သတ်ြဖတ်ေသာသတိ့သည်လွန်စွာ များြပားလှသြဖင့် လမ်းများသည်လေသ

ေကာင်တိ့ြဖင့်ြပည့် ှ က်ေနေလ ပီ။ ၇ သိ့ြဖစ်၍ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်

မသည်ကား``ဤ မိ ့သည်အမှန်ပင်အိးကင်း ှ င့်တလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်အမဲသားက

အဘယ်အရာြဖစ်သနည်း။ သင်တိ့လက် ြဖင့်ေသရသည့်အေလာင်းများပင်ြဖစ်ပါ

သည်တကား။ သိ့ရာတွင်ငါသည်သင်တိ့ အား မိ ့ြပင်သိ့ပစ်ထတ်လိက်မည်။‐ ၈

သင်တိ့သည် ားကိေ ကာက် ကသေလာ။ သင် တိ့အား ားြဖင့်ခတ်ြဖတ်မည့်သတိ့ကိငါ

ေခ ေဆာင်ခ့ဲမည်ဟအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ဆိ၏။‐ ၉ သင်တိ့အား မိ ့ြပင်သိ့ထတ်၍တစ်ကန်း

တစ် ိင်ငံသားတိ့၏လက်သိ့ေပးအပ်မည်။ ငါသည်သင်တိ့အားြပစ်ဒဏ်စီရင် ပီ။‐ ၁၀

သင်တိ့သည်မိမိတိ့ြပည်နယ်စပ်၌သင်တိ့ ကိတရားစီရင်သြဖင့် စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးရ ကလိမ့်မည်။

ထိအခါငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ လတိင်းသိ ှ ိ  က လိမ့်မည်။‐ ၁၁

အိးကင်းသည်အမဲသားကိကာကွယ်သက့ဲ သိ့ ဤ မိ ့သည်သင်တိ့အားအကာအကွယ်

ေပးလိမ့်မည်မဟတ်။ သင်တိ့သည်ဣသေရလ ြပည်နယ်စပ်တွင် ငါသည်သင်တိ့ကိအြပစ်

ဒဏ်ခတ်မည်။‐ ၁၂ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်း ေကာင်း၊

အိမ်နီးချင်းတိင်းြပည်များ၏တရား ဥပေဒကိလိက်နာ၍ငါ၏ပညတ်များ၊ အမိန့်

များကိချိုးေဖာက်ေကာင်းကိလည်းေကာင်း သင် တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟ၍ငါ့အားမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၃

ငါသည်ထိဗျာဒိတ်ေတာ်ကိဆင့်ဆိေနစဥ် ေဗနာယ၏သားေပလတိသည်လဲ၍ေသ

ေလ၏။ ထိအခါငါသည်ေြမေပ သိ့လဲှချ ပျပ်ဝပ်လိက် ပီးလ င်``အိ အ ှ င်ထာဝရ ဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကျန် ှ ိ ေနေသး သည့်ဣသေရလအမျိုးသားမှန်သမ

တိ့အားသတ်သင်ပစ်ေတာ်မမည်ေလာ'' ဟဟစ်ေအာ်ေလာက်ထား၏။ ၁၄

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံ သိ့ေရာက်လာ၏။ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင် ကေသာသတိ့ သည်သင် ှ င့်သင်၏ညီအစ်ကိဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏အေကာင်းကိေြပာဆိေန က၏။ သတိ့က`ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံရသတိ့သည်

ထာဝရဘရားေသွးေတာ်စပ်သညီအစ်ကိ ှ င့်ထံေတာ်မှ ရပ်ေဝးသိ့ေရာက် ှ ိ ေန က၏။

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်ဤြပည်ကိငါတိ့ အားေပးေတာ်မ ပီ' ဟဆိ က၏။'' ၁၆

ထိ့ေကာင့်ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မသည်ကား``သတိ့အားရပ်ေဝး ှ ိ လမျိုးြခား

ှ င့်အတေနထိင်ရန်ေစလတ်၍ တိင်းတစ်ပါး တိ့တွင်ပျံ ့လွင့်ေစခ့ဲေသာ်လည်းအခိက်အတန့် အားြဖင့်

သတိ့ ှ ိ ရာအရပ်၌သတိ့ ှ င့် အတငါ ှ ိ မည်။'' ၁၇ ``သိ့ြဖစ်၍ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ

ေသာစကားကိသတိ့အားဆင့်ဆိေလာ့။ ငါသည် လမျိုးြခားတိ့ထဲမှသတိ့အားြပန်လည်သိမ်း

ဆည်း၍ သတိ့ပျံ ့လွင့်လျက် ှ ိ သည့်ြပည်များ မှသတိ့ကိြပန်လည်စသိမ်းမည်။ ဣသေရလ

ြပည်ကိြပန်လည်ေပးအပ်မည်။‐ ၁၈ သတိ့သည်ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ

မိမိတိ့ေတွ့ ှ ိ ရသမ ေသာစက်ဆပ်ဖွယ်ေကာင်း သည့် ပ်တများကိပယ် ှ ားရ ကမည်။‐ ၁၉

သတိ့အားစိတ်သေဘာတညီတ ွတ်တည်း ြဖစ်ေစ၍ စိတ်သစ် ှ လံးသစ်ကိငါေပးမည်။

ငါသည်သတိ့၏ခိင်မာေသာေကျာက် ှ လံး ကိယပစ်၍ နာခံတတ်ေသာ ှ လံးကိေပး မည်။‐ ၂၀

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ငါ၏ပညတ်များကိ ေစာင့်ထိန်း၍ငါ၏အမိန့်များကိတိကျ စွာလိက်နာ ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်ငါ၏ လမျိုးေတာ်ြဖစ်၍ငါသည်လည်းသတိ့၏ ဘရားြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၂၁

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ညစ်ညမ်းစက်ဆပ်ဖွယ် ေကာင်းေသာ ပ်တများကိစိတ်စဲွလမ်းသ

တိ့ကိဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။ သတိ့ ပခ့ဲ သည့်အမများအတွက်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ မည်''
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ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဤကားအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့် မက်ေတာ်မချက် ပင်ြဖစ်သတည်း။

၂၂ အသက် ှ င်ေသာသတဝါတိ့သည်စ၍ပျံ ကေသာအခါဘီးများသည်လည်းလိက်

သွား က၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ဘရားသခင်၏ေတာက်ပေသာဘန်းအသ

ေရေတာ်သည်သတိ့၏အေပ ၌တည် လျက် ှ ိ ၏။‐ ၂၃ ထိေနာက်ေတာက်ပေသာဘန်းေတာ်ေရာင်ြခည်

သည် မိ ့မှထွက်ခွာ၍ အေ ှ ့ဘက်တွင် ှ ိ ေသာေတာင် ိးသိ့ေ ွ ့လျားသွားေတာ်မ၏။‐

၂၄ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်ေပးေတာ်မ ေသာဗျာဒိတ် ပါ ံ ထဲ၌ ဘရားသခင်

၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါ့ကိချီပင့်ေတာ်မ ပီးလ င် ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံရသများ ှ ိ ရာ

ဗာဗလန်ြပည်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်ေတာ် မ၏။ ထိေနာက်ဗျာဒိတ် ပါ ံ သည်ေမှး မိှန်၍သွားေလသည်။‐

၂၅ ငါသည်ငါ့အားထာဝရဘရားေဖာ်ြပ ေတာ်မသမ ေသာအမအြခင်းအရာ တိ့ကိ

ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံရသတိ့အားြပန် ကားေလ၏။

၁၂ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ သင်သည်ပန်ကန် တတ်သည့်လမျိုးအထဲမှာေနရ၏။

သတိ့သည် မျက်စိ ှ ိ လျက် ှ င့်အဘယ်အရာကိမ မြမင် က။ နား ှ ိ လျက် ှ င့်အဘယ်အရာကိမ မ

ကား က။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့သည် ပန်ကန်တတ်သများြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။''

၃ ``အချင်းလသား၊ ယခသင်သည်ဒကသည် တစ်ဦးက့ဲသိ့ အထပ်အပိးကိယ၍ေန့

အချိန်၌ထွက်ခွာသွားေလာ့။ ယင်းသိ့သင် အရပ်တစ်ပါးသိ့ထွက်ခွာသွားသည်ကိ လတိင်းြမင်ပါေစ။

ပန်ကန်တတ်သတိ့သည် လည်းသင့်အားနားလည်ေကာင်းနားလည် ကလိမ့်မည်။‐ ၄

သတိ့ြမင် ိင်ေစရန်ေန့အချိန်၌ သင်သည် အရပ်တစ်ပါးသိ့ေြပာင်းေ ့မည့်အမအရာ

ြဖင့်အထပ်အပိးြပင်ဆင်၍ ညေနချိန်၌ သတိ့၏မျက်ေမှာက်တွင်ဒကသည်က့ဲသိ့ ထွက်ခွာသွားေလာ့။‐

၅ သတိ့ေ ှ ့ေမှာက်၌ပင်သင်သည်မိမိ၏အိမ် နံရံတွင်အေပါက်ေဖာက်၍ ထိအေပါက်မှ

သင်၏အထပ်အပိးကိထတ်ယေလာ့။‐ ၆ ထိအထပ်အပိးကိပခံးေပ သိ့တင်သည်

ကိလည်းေကာင်း၊ မိမိသွားမည့်လမ်းကိမြမင် ိင်ေစရန်မျက် ှ ာကိဖံး၍ေမှာင်ထဲတွင် သင်

ထွက်ခွာသည်ကိလည်းေကာင်းထိသတိ့ြမင် ကပါေစ။ သင် ပေသာအမသည်ဣသေရ

လအမျိုးသားတိ့အတွက် သတိေပးသည့် နိမိတ်လကဏာြဖစ်လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၇

ငါသည်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ပ၏။ ထိေန့၌ဒကသည်တစ်ဦးက့ဲသိ့ငါသည်

အထပ်အပိးကိယ ပီးေနာက်ညေနချိန်ေမှာင် စ ပေသာအခါ အိမ်နံရံကိလက်ြဖင့်တး

ေဖာက်ကာထိသတိ့၏ေ ှ ့တွင်အထပ်ကိ ပခံးေပ သိ့တင်၏။ ၈ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်၌

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၉

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ပန်ကန်တတ် ေသာဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ယခ

သင်အဘယ်အမကိ ပလျက်ေနသည်ကိ ေမးြမန်းေန က ပီြဖစ်၍။‐ ၁၀

သတိ့အားငါအ ှ င်ထာဝရဘရားအဘယ် သိ့မိန့်ဆိေတာ်မသည်ကိဆင့်ဆိေလာ့။ ဤ

မိန့်ဆိချက်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိအပ် စိးလျက် ှ ိ ေသာမင်း ှ င့်ထိ မိ ့ ှ ိ လတိ့ အတွက်ြဖစ်၏။‐ ၁၁

သင် ပေသာအမများသည်သတိ့ေတွ့ ကံ ရ ကမည့်အမအရာများ၏ေ ှ ့ေြပး

နိမိတ်ြဖစ်၍သတိ့သည်ဒကသည်များ၊ သံ့ပန်းများြဖစ်ရ ကမည်ြဖစ်ေ ကာင်း ဆင့်ဆိေလာ့။‐ ၁၂

သတိ့အားအပ်စိးလျက် ှ ိ ေသာမင်းသည်မိမိ အထပ်ကိထမ်း၍အတ်တံတိင်းတွင်သတိ့တး

ေဖာက်ေပးသည့်အေပါက်မှထွက်ေြပးရလိမ့်မည်။ သ၏မျက်စိများကိဖံး၍ထားသြဖင့်သသည်

မိမိသွားရာလမ်းကိြမင်ရလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၃ ငါသည်ပိက်ကွန်ကိြဖန့်၍သ့အားအပ်မိကာ

ငါ၏ေထာင်ေချာက်တွင်မိေစလျက်ခါလဒဲ ြပည်ဗာဗလန် မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်သွားမည်။

သသည်ထိ မိ ့ကိမြမင်ရဘဲထိ မိ ့၌ ပင်ေသရလိမ့်မည်။‐ ၁၄ ငါသည်သ၏မးမတ်များ၊

အ ကံေပးအရာ ှ ိ များ ှ င့်ကိယ်ရံေတာ်တပ်သားများအား အရပ်တကာသိ့ပျံ ့လွင့်သွားေစမည်။

လ တိ့သည်သတိ့ကိ ားြဖင့်သတ်ြဖတ်ရန် လိက်လံ ှ ာေဖွ ကလိမ့်မည်။ ၁၅

``ငါသည်သတိ့အားအတိင်းတိင်းအြပည် ြပည် ှ င့်လမျိုးတကာတိ့ထံသိ့ပျံ ့လွင့် ေစေသာအခါ

သတိ့သည်ငါကားထာဝရ ဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိသိ ှ ိ  က လိမ့်မည်။‐ ၁၆

သတိ့အနက်အနည်းငယ်အားစစ်ေဘး၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး ှ င့်အနာေရာဂါ

ေဘးတိ့မှငါချမ်းသာေပးမည်။ သိ့မှသာ လ င်လမျိုးတကာတိ့တွင်ေရာက် ှ ိ ေနေသာ

သတိ့သည် မိမိတိ့ ပခ့ဲေသာအမများကိ စက်ဆပ်ဖွယ်ြဖစ်ေ ကာင်းနားလည်သေဘာ

ေပါက်၍ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ် မေ ကာင်းကိသိ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၇

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါ့ ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၁၈ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊

သင်သည် တန်လပ်လျက်အစားအစာကိစားေလာ့။ ေကာက်လန့်တန်လပ်လျက်ေရကိေသာက် ေလာ့။‐

၁၉ အ ှ င်ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာဤ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိဣသေရလြပည်ေယ

ှ လင် မိ ့တွင် ယခေနထိင်လျက် ှ ိ ေသာ လတိ့အတွက်ြဖစ်ေကာင်းေြပာ ကားေလာ့။

ထိသတိ့သည်တန်လပ်လျက်အစားအစာ ကိစားရ ကလိမ့်မည်။ ေကာက်လန့်တန်လပ်

လျက်ေရကိေသာက်ရ ကလိမ့်မည်။ လတိင်း ပင်တရားလက်လွတ် ပကျင့် ကသည်ြဖစ် ၍

သတိ့၏ြပည်ကိငါသည်ေြပာင်တလင်း ြဖစ်ေစမည်။‐ ၂၀လေနစည်ကားသည့် မိ ့ ကီးတိ့ကိ ဖိ ဖျက်ကာ

တစ်ြပည်လံးကိလသကင်းမ့ဲေစ မည်။ ထိအခါငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း

သတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့် မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂၂ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ အဘယ်ေ ကာင့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်`အချိန်သာ ကန်လွန်၍ဗျာဒိတ် ပါ ံ များကားအ

ေကာင်အထည်မေပ လာ' ဟေသာစကားပံ ကိအဖန်တလဲလဲသံးစဲွေန ကသနည်း။‐ ၂၃

ထိစကားပံ ှ င့်ပတ်သက်၍ငါအ ှ င်ထာဝရ ဘရားအဘယ်သိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိသတိ့

အား ယခေြပာ ကားေလာ့။ ငါသည်ထိစကား ပံကိပေပျာက်ေစမည်။ ဣသေရလြပည်

တွင်အဘယ်အခါ၌မ ထပ်မံ၍သံးစဲွရ ကမည်မဟတ်။ အချိန်ကာလကျေရာက်လာ

ပီြဖစ်၍ဗျာဒိတ် ပါ ံ များသည် အေကာင် အထည်ေပ လာမည်ြဖစ်ေ ကာင်းထိသတိ့

အားဆင့်ဆိေလာ့။'' ၂၄ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင်ဗျာဒိတ် ပါ ံ အတများ၊

မှားယွင်းေသာဗျာဒိတ် များ၊ ေနာက်ထပ်မေပ ေပါက်ရ။‐ ၂၅ ငါထာဝရဘရားသည်သတိ့အားဗျာဒိတ်

ေပးေတာ်မသည်အတိင်း ပရမည်။ ကန့် ကာ မ ှ ိ ေတာ့မည်မဟတ်။ အချင်းပန်ကန်တတ်သ တိ၊့

သင်တိ့အားငါသတိေပးခ့ဲသည့်အတိင်း သင်တိ့လက်ထက်၌ပင်ငါ ပမည်။ ဤကားငါ

မိန့် မက်ေတာ်မသည့်စကားြဖစ်၏'' ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံေရာက်လာ၏။‐ ၂၇ ``အချင်းလသား၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ကသင်ြမင်ေသာဗျာဒိတ် ပါ ံ များ ှ င့် သင်

ေဟာ ကားေသာဗျာဒိတ်စကားများသည် ေဝး ကွာသည့်အနာဂတ်ကာလ ှ င့်ဆိင်သည်ဟ

ထင်မှတ် က၏။‐ ၂၈ သိ့ြဖစ်၍ ကန့် ကာမ ှ ိ ေတာ့မည်မဟတ်။ ငါ ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတိင်းြဖစ်လိမ့်မည်ဟ

ငါ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ ပီြဖစ် ေကာင်း ထိသတိ့အားဆင့်ဆိေလာ့။ ဤကား

ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့် မက်ေတာ်မ သည့်စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ပေရာဖက်များကိ တ်ချ

ေလာ့။ ဗျာဒိတ်စကားများကိ မိမိတိ့ကိယ်တိင် လပ် ကံေဟာေြပာ ကသတိ့အား ထာဝရ

ဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိနားေထာင် ကရန် ေြပာ ကားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ဤပေရာဖက်မိက် တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သတိ့သည်ငါ

၏ဝိညာဥ်ေတာ် ိးေဆာ်ြခင်းကိမခံရဘဲ မိမိတိ့ကိယ်တိင်ဗျာဒိတ် ပါ ံ များ

ကိလပ် ကံေဟာေြပာ က၏။‐ ၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့၏ပေရာ ဖက်များသည်

ယိယွင်းပျက်စီးေနေသာ မိ ့ ှ ိ ေခွးအများ ှ င့်တ က၏။‐ ၅ ထိပေရာဖက်တိ့သည် မိ ့ ိ းများ ပိကျ

လျက် ှ ိ သည့်ေနရာများကိမေစာင့် ကပ်။ မိ ့ ိ းတိ့ကိလည်းြပန်လည်၍မ ပြပင်။

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရား၏ေန့ရက်၌ စစ် ပဲွဝင်ေသာအခါဣသေရလ ိင်ငံကိကာ

ကွယ် ိင် ကလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၆ သတိ့ြမင်ရေသာဗျာဒိတ် ပါ ံ များသည်

အတြဖစ်၍ သတိ့ ကိတင်ေဟာ ကားချက် များသည်လည်းမသားစကားများြဖစ်၏။

ထာဝရဘရား၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်သည်ဟ ဆိ ကေသာ်လည်း ထိဗျာဒိတ်ကိငါမေပး ခ့ဲ။

သိ့ပါလျက်သတိ့သည်ေဟာ ကားသည့် အတိင်းြဖစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟေစာင့်စား က ပါသည်တကား။‐

၇ သတိ့အားဤသိ့ဆင့်ဆိေလာ့။ သင်တိ့၏ ဗျာဒိတ် ပါ ံ များသည်အတြဖစ်၍ သင်

တိ့ ကိတင်ေဟာ ကားချက်များသည်လည်း မသားစကားများြဖစ်၏။ သင်တိ့ကထိ စကားများသည်

ငါ၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ် သည်ဟဆိေသာ်လည်း ငါသည်ထိဗျာဒိတ် ကိသင်တိ့အားမေပးခ့ဲ'' ဟမိန့်ေတာ်

မ၏။ ၈ ထိ့ေကာင့်သတိ့အားထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မသည်ကား``သင်တိ့ြမင်ေသာ

အရာများသည်မဟတ်မမှန်။ သင်တိ့၏ဗျာ ဒိတ် ပါ ံ များသည်လည်းလီဆယ်မများ သာြဖစ်သြဖင့်

ငါသည်သင်တိ့အားဆန့်ကျင် ဘက် ပလျက် ှ ိ ၏ဟ ငါအ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၉ ဗျာဒိတ် ပါ ံ အတများကိြမင်၍မှား ယွင်းေသာ ကိတင်ေဟာေြပာမကိ ပ က

၏။ အသင်ပေရာဖက်တိ့အားငါဒဏ်ခတ် ေတာ်မအ့ံ။ သင်တိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်

တိင်ပင်စည်းေဝးရာသိ့ဝင်ရလိမ့်မည်မ ဟတ်။ ဣသေရလ ိင်ငံသားတိ့၏စာရင်း

တွင်လည်းသင်တိ့၏နာမည်များကိမသွင်း ရ။ သင်တိ့သည်မိမိတိ့ြပည်သိ့အဘယ် အခါ၌မ မြပန်ရ။

ထိအခါငါသည် အ ှ င်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း သင်တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။'' ၁၀

``ပေရာဖက်တိ့သည်`အမခပ်သိမ်းေအး ငိမ်း ပါသည်' ဟဆိ၍ငါ့လမျိုးေတာ်အားလှည့်

စားခ့ဲ က၏။ အမခပ်သိမ်းမှာမေအးမ ငိမ်းေသးပါတကား။ ငါ၏လမျိုးေတာ်

သည်သ ွတ်မကိင်သည့်ေကျာက် မိ ့ ိ းကိ တည်ေဆာက်၍ပေရာဖက်တိ့ကလာ၍ထံး သတ်ေပး က၏။‐
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၁၁ ထိ မိ ့ ိ းသည် ပိကျရလိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ထိ မိ ့ ိ းကိထံးသတ်သတိ့အားဆင့်ဆိ

ေလာ့။ ငါသည်မိးသည်းထန်စွာ ွာသွန်းေစ မည်။ မိးသီးများသည် မိ ့ ိ းေပ သိ့ကျ

လျက်ေလြပင်းမန်တိင်းတိက်ခတ်လာ သြဖင့်၊‐ ၁၂ ထိ မိ ့ ိ းသည် ပိကျလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍

သင်တိ့ထံးသတ်ခ့ဲသည့်အကျိုးကားအ ဘယ်မှာနည်းဟ လတိင်းပင်ေမးြမန်း က

လိမ့်မည်'' ဟ၍ြဖစ်၏။ ၁၃ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်

ကား``ငါသည်အမျက်ထွက်၍ထိ မိ ့ ိ း ကိ ဖိရန်ေလြပင်းမန်တိင်းကိတိက်ေစမည်။

ေဒါသထွက်၍မိးသည်းထန်စွာ ွာသွန်း ေစ၍မိးသီးများကိကျလျက်ပျက်စီး ေစမည်။‐ ၁၄

အတ်ြမစ်များအတိင်းသားေပ လာေစ ရန်ရည် ွယ်လျက် ငါသည်ပေရာဖက်တိ့

ထံးသတ်ထားသည့် မိ ့ ိ းကိ ဖိချချိုး ဖ့ဲမည်။ မိ ့ ိ း ပိကျေသာအခါ သင်တိ့ သည်ပိ၍ေသ ကလိမ့်မည်။

ထိအခါငါ သည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း သင်တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။'' ၁၅

`` မိ ့ ိ း ှ င့်တကွယင်းကိထံးသတ်ေပး ကသတိ့သည် ငါ၏အမျက်ေတာ်ဒဏ်ကိ ခံရ ကလိမ့်မည်။

ထိအခါ မိ ့ ိ းကား ပိပျက်ေလ ပီ။ ယင်းကိထံးသတ်ေပး က သများ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်အစစ

အရာရာေအး ငိမ်းမမ ှ ိ ဘဲ ေအး ငိမ်း ေသာ ပါ ံ ကိြမင်ပါသည်ဟဆိ က ေသာပေရာဖက်များသည်

မိ ့ ိ းများနည်း တပျက်စီးဆံးပါး က ပီ'' ဟသင်တိ့ အားငါေြပာမည်ဟ၍ြဖစ်၏။ ဤကား

ထာဝရဘရားမိန့် မက်ေတာ်မေသာ စကားြဖစ်သတည်း။ ၁၇ ထာဝရဘရားက``အချင်းလသား၊

သင် ၏အမျိုးသားတိ့အထဲတွင် ဗျာဒိတ်စကား များကိလပ် ကံေဟာေြပာ ကသအမျိုး

သမီးတိ့ကိ ကည့်ေလာ့။ သတိ့အား တ် ချေလာ့။‐ ၁၈ ထိေနာက်သတိ့အားအ ှ င်ထာဝရဘရား

ေအာက်ပါအတိင်းမိန့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိရမည်မှာ ``အချင်းအမျိုးသမီးတိ့သင်တိ့သည်အ

မဂလာ ှ ိ  ကပါသည်တကား။ အြခားလ တိ့ကိေထာင်ေချာက်က့ဲသိ့ချုပ်ကိင် ိင်ေသာ

တန်ခိးကိရ ှ ိ  ကေစရန် လတိင်းအားသင် တိ့သည်ေမှာ်အတတ်စီရင်ထားသည့်လက် ပတ်များ ှ င့်

ေခါင်းစည်းပဝါများကိချုပ် လပ်တပ်ဆင်ေပး က၏။ သင်တိ့သည်မိမိ တိ့ကိယ်ကျိုးအတွက်

ငါ၏လစေတာ် အေပ ေသမ ှ င်မတန်ခိးကိရလိ က၏။‐ ၁၉ မေယာဆန်လက်ဆပ်အနည်းငယ် ှ င့်မန့်

အနည်းငယ်ရရန်အတွက် ငါ၏လမျိုး ေတာ်ေ ှ ့တွင်ငါ့အား တ်ချ က၏။ သင်

တိ့သည်မေသထိက်သတိ့ကိသတ်၍ ေသ ထိက်သတိ့ကိမအသက်ချမ်းသာေပး က ၏။

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ငါ၏လမျိုး ေတာ်အားလိမ်လည်ေြပာ က၏။ သတိ့ ကလည်းယံ က၏''

ဟ၍တည်း။ ၂၀ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် ကား``ငှက်ကိဖမ်းသက့ဲသိ၊့ လတိ့အား

ေထာင်ေချာက်က့ဲသိ့ထိန်းချုပ်ရန် သင်အသံး ပသည့်လက်ပတ်များကိငါမန်း၏။ သင်

၏လက်မှလက်ပတ်များကိဆဲွြဖတ်ကာ ငှက်များက့ဲသိ့ထိန်းချုပ်ခံထားရသ

တိ့အားသင်၏လက်မှငါလွတ်ေြမာက် ေစမည်။‐ ၂၁ သင်၏ေခါင်းစည်းပဝါများကိဆဲွြဖတ်

၍ ငါ၏လမျိုးေတာ်အားသင့်လက်မှ အ ပီးအပိင်လွတ်ေြမာက်ေစမည်။ ထိ

အခါငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ် ေတာ်မေ ကာင်းသင်သိ ှ ိ လိမ့်မည်။ ၂၂ ``သင်တိ့သည်

ငါမ ိးငယ်ေစလိေသာ သေတာ်ေကာင်းတိ့အားမသားကိသံး၍ စိတ်ပျက်အားေလျာ့ေစ၏။

သင်တိ့သည် ဆိးညစ်သတိ့အားအကျင့်ဆိးများကိ မစွန့်လတ် ကေစရန် အားေပးအားေြမာက်

ပ၍သတိ့၏အသက်များကိဆံး ံ း ေစေလသည်။‐ ၂၃ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည်သင်တိ့၏ဗျာဒိတ်

ပါ ံ အတများကိြမင်ရေတာ့မည် မဟတ်။ ေမှာက်မှားလမ်းလဲွမကိြဖစ်ေစ

သည့်ဗျာဒိတ်စကားများကိေဟာရေတာ့ မည်မဟတ်။ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ် ေတာ်မေ ကာင်း

သင်တိ့သိ ှ ိ ေစရန်ငါ ၏လမျိုးေတာ်အားသင်တိ့လက်မှ ငါကယ်ဆယ်မည်'' ဟ၍တည်း။

၁၄ ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်အချို ့ တိ့သည် ငါ့ထံသိ့လာ၍

ေ ှ ့ေတာ်တွင်ထိင် က၏။‐ ၂ ထိအခါထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်

ေတာ်သည် ငါ့အားမိန့် ကားေတာ်မ၏။‐ ၃ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသားဤသတိ့

သည် ပ်တများကိစဲွလမ်းေသာစိတ် ှ ိ ၍ မိမိေ ှ ့တွင်ထိမိ၍လဲစရာြဖစ်ေစ ကကန် ပီ။

သတိ့သည်အေြဖကိငါ့ထံ မှရလိမ့်မည်ဟထင်မှတ် ကသေလာ။ ၄ ``သတိ့အားငါအ ှ င်ထာဝရဘရား အ

ဘယ်သိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိဆင့်ဆိေလာ့။ ကိယ်ေတာ်ကဣသေရလအမျိုးသားတိင်း

သည် ပ်တများကိစိတ်စဲွလမ်း၍ မိမိတိ့ ေ ှ ့တွင်ေကာက်ကျစ်ေသာထိမိ၍လဲစရာ ကိချထား ပီးမှ

ပေရာဖက်ထံသိ့ချဥ်း ကပ်၍ေမးြမန်းစံစမ်းမကိ ပ၏။ ထိသ အားငါထာဝရဘရားေြဖ ကားမည်။

ထိအေြဖကား ထိသကိးကွယ်သည့် ပ် တများရထိက်ေသာအေြဖြဖစ်သည်။‐ ၅

ထိ ပ်တများသည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား ငါ ှ င့်ေဝးကွာေစ ပီ။ သိ့ရာ

တွင်သတိ့သည်ငါေပးသည့်အေြဖေ ကာင့် ငါ့အားတစ်ဖန်ြပန်၍သစာေစာင့် ကလိမ့် မည်။'' ၆

``သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့်ဆိေလာ့။ ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်

ေတာ်မသည်ကားေနာင်တရ ကေလာ့။ စက် ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းေသာသင်တိ့၏လပ်ရပ်များ

ကိစွန့်ပစ်၍ ပ်တတိ့ကိထားခ့ဲ ကေလာ့။'' ၇ ``ငါ၏ထံမှလဲွဖယ်၍ ပ်တများကိကိး

ကွယ်ကာ မိမိတိ့ေ ှ ့တွင်ေကာက်ကျစ်၍လဲ စရာကိချထားလျက်ပေရာဖက်ထံလာ

ေရာက်စံစမ်းေမးြမန်းေသာ ဣသေရလ အမျိုးသားသိ့မဟတ်ဣသေရလ ိင်ငံ ၌

ေနထိင်သလမျိုးြခားအားငါထာဝရ ဘရားအေြဖေပးမည်။‐ ၈ ငါသည်သတိ့ကိအတိက်အခံ ပမည်။ သ့

ကိစံနမနာ ှ င့်က့ဲရဲ ့ပံေဆာင်ခံရသအ ြဖစ်အသံး ပမည်။ ငါ၏လမျိုးေတာ်အသိင်း အဝိင်းမှဖယ် ှ ားမည်။

သိ့မှသာလ င်ငါ သည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း သင်တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

၉ ``ပေရာဖက်သည်ြဖားေယာင်းြခင်းခံရ၍ ပေရာဖက် ပသည်ဆိအ့ံ။ ထိသအားငါ

ထာဝရဘရားြဖားေယာင်းြခင်းပင်ြဖစ်၏။ ငါ၏လက်ကိဆန့်လျက် သ့အားတိက်ခိက်

၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထဲမှဖယ် ှ ားမည်။‐ ၁၀ ထိပေရာဖက် ှ င့်သ့ထံသိ့စံစမ်းေမးြမန်း

သအပါအဝင် တညီေသာအြပစ်ဒဏ်ကိ ခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ငါ့ကိ

ပစ်ပယ်၍ မိမိတိ့ကိယ်ကိအြပစ်များြဖင့် မညစ်ညမ်းေစရန် ဤသိ့ငါ ပမည်။ သတိ့

သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်မည်။ ငါသည် လည်းသတိ့၏ဘရားြဖစ်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

ဤကားအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။ ၁၂ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်

သည်ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၁၃ ``အချင်းလသား၊ အကယ်၍တိင်း ိင်ငံတစ် ခသည်

အြပစ်ကးလွန်၍ငါ့အားသစာေဖာက် ခ့ဲေသာ် ငါသည်လက်ေတာ်ကိဆန့်တန်း၍ထိ

ိင်ငံသိ့ရိကာကိြဖတ်ေတာက်မည်။ အစာငတ် မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘးသက်ေရာက်ေစ၍

လ ှ င့်တိရစာန်ကိပါသတ်သင်ပစ်မည်။‐ ၁၄ အကယ်၍ထိ ိင်ငံတွင်ေနာဧ၊ ဒံေယလ ှ င့်

ေယာဘတိ့သံးဦးပင် ှ ိ ေနေစကာမ သတိ့ ၏ေကာင်းြမတ်ေသာအကျင့်သည်သတိ့၏

အသက်ကိသာလ င်ချမ်းသာရာရေစလိမ့် မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဤကားအ ှ င်ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။ ၁၅ ``သိ့တည်းမဟတ်ငါသည်လတိ့အားသတ်

သင်ရန် သားရဲတိရစာန်များကိေစလတ်သြဖင့် ထိြပည်၌လသကင်းမ့ဲလျက်ြဖတ်သန်း

သွားလာရန်မြဖစ် ိင်ေအာင် သားရဲတိရစာန် များေ ကာင့်အ ရာယ် ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၁၆

ထိအခါငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည် အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်သည် ှ င့် အညီ

ထိသသံးဦးသည်ထိအရပ်တွင်ေန ထိင်လျက်ပင် ှ ိ ေနေစကာမ မိမိတိ့၏

သားသမီးများကိကယ် ိင် ကလိမ့်မည် မဟတ်။ မိမိတိ့အသက်ကိသာလ င်ကယ် ိင် ကလိမ့်မည်။

ထိြပည်သည်လည်းလ သကင်းမ့ဲလိမ့်မည်။'' ၁၇ ``သိ့တည်းမဟတ်ငါသည် ထိြပည်တွင်စစ်

မက်ြဖစ်ပွားေစလျက်လေရာတိရစာန်ပါ ပယ် ှ င်းပစ်ရန်ဖျက်ဆီးတတ်သည့်လက်

နက်များကိေစလတ်ေသာအခါ၊‐ ၁၈ ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည်အသက် ှ င်

ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်သည် ှ င့်အညီ ထိ သသံးဦးတိ့သည်ထိအရပ်တွင်ေနထိင် လျက်ပင် ှ ိ ေနေစကာမ

သတိ့သည်မိမိ တိ့၏သားသမီးများကိပင်ကယ် ိင် ကလိမ့်မည်မဟတ်။ မိမိတိ့အသက်သာ

လ င်ချမ်းသာရာရ ိင် ကလိမ့်မည်။'' ၁၉ ``ငါသည်ထိြပည်အား အနာေရာဂါကပ်

ဆိက်ေစလျက်အမျက်ေတာ်အားြဖင့် ေြမာက် ြမားစွာ ှ ိ ေသာလ ှ င့်တိရစာန်တိ့ကိေသ

ေကပျက်စီးေစလ င်၊‐ ၂၀ ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည်အသက် ှ င်

ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်သည် ှ င့်အညီ ေနာဧ၊ ဒံေယလ ှ င့်ေယာဘတိ့သည်ထိ

အရပ်တွင်ေနထိင်လျက်ပင် ှ ိ  ကေစကာ မ သတိ့သည်မိမိတိ့၏သားသမီးများ

ကိကယ် ိင် ကလိမ့်မည်မဟတ်။ မိမိတိ့ အသက်ကိသာလ င်ချမ်းသာရာရေစ ိင် ကလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် ကား``ငါသည်လ ှ င့်တိရစာန်တိ့ကိဖျက်

ဆီးပစ်ရန်စစ်ေဘး၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါး ြခင်းေဘး၊ သားရဲတိရစာန်တိ့၏ေဘး ှ င့်

အနာေရာဂါေဘးတည်းဟေသာအဆိး ွားဆံးေသာေဘး ကီးေလးပါးကိေယ

ှ လင် မိ ့ေပ သိ့သက်ေရာက်ေစမည်။‐ ၂၂ အကယ်၍ထိေဘးများမှလွတ်ေြမာက်သ

သားသမီးများ ှ ိ ၍ သတိ့သည်သင်တိ့ ထံသိ့ေရာက်လာ ကေသာအခါသတိ့

၏ ပမလပ်ေဆာင်ချက်များကိ ကည့်၍ ေယ  ှ လင် မိ ့အားငါအြပစ်ဒဏ်ေပး ရာ၌

ေပးသမ အြပစ်ဒဏ်များသည် လည်းတရားေ ကာင်းကိသင်ေကာင်းစွာ သိ ှ ိ ရလိမ့်မည်။‐

၂၃ သင်သည်သတိ့၏ ပမလပ်ေဆာင်ချက် များကိြမင်ေသာအခါ ငါသည်အဘယ်

အမကိမ အေကာင်းမ့ဲ ပေတာ်မမ တတ်ေကာင်းကိ ေကာင်းစွာသိ ှ ိ နားလည် လာလိမ့်မည်''

ဟ၍တည်း။ ဤကားအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကား ြဖစ်၏။

၁၅ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ စပျစ်ပင်သည်

သာမန်သစ်ပင် ှ င့်အဘယ်သိ့ြခားနားသနည်း။ စပျစ် ွယ်သားသည်ေတာမှသစ်ပင်များ၏

သစ်ကိင်းများ ှ င့်အသံးဝင်ပံမည်သိ့ြခား နားသနည်း။‐ ၃သင်သည်စပျစ် ွယ်သားြဖင့်အဘယ်အရာ

ကိ ပလပ် ိင်သနည်း။ ပစည်းတစ်စံတစ်ခ ကိဆဲွချိတ်ရန်အတွက်ယင်းကိအစိ့အြဖစ်

ြဖင့်အသံး ပ ိင်သေလာ။‐ ၄ စပျစ်ပင်သည်မီးေမးရန်အတွက်သာလ င် ေကာင်း၏။
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အဖျားပိင်းများေလာင်က မ်း၍အလယ် ပိင်းသည်ြပာြဖစ်သွားေသာအခါ သင်သည်

ထိစပျစ်ပင်ကိအဘယ်သိ့အသံး ပ ိင် မည်နည်း။‐ ၅ယင်းသည်မီးမ ိ ့မီအခါကလည်းအသံး မဝင်။

မီး ိ ့၍ြပာြဖစ်သွားေသာအခါ၌ လည်း ပိ၍ပင်အသံးမဝင်ေချ'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၆

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် ကား``စပျစ် ွယ်သားကိေတာမှယ၍မီး ေမး ကသက့ဲသိ့

ငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့မှလတိ့ကိယ၍၊‐ ၇ အြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။ သတိ့သည်မီးေဘး

တစ်ခမှလွတ်ေြမာက်ခ့ဲ ကေသာ်လည်း ယခ အခါ၌အြခားမီးေဘးတစ်ခသင့် က

လိမ့်မည်။ ထိသတိ့အြပစ်ဒဏ်ခံရ က ေသာအခါ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်

ေတာ်မေ ကာင်းသင်တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၈ သတိ့သည်ငါ့အားသစာေဖာက် ကသြဖင့်

ငါသည်သတိ့၏ြပည်ကိလသကင်းမ့ဲ ေစမည်'' ဟ၍တည်း။ ဤကားအ ှ င်ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။

၁၆
တစ်ဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ေယ  ှ လင် မိ ့အားမိမိ ပခ့ဲသည့်စက်ဆပ်ဖွယ်ရာ

အမတိ့ကိ န်ြပေလာ့။‐ ၃ ထိ မိ ့အားအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ သည်ကား

``သင်၏မျိုး ိ းစဥ်ဆက်သည်ခါနာန်ြပည်တွင် ေမွးဖွား၍ သင်၏အဖသည်အာေမာရိအမျိုး သား၊

သင်၏အမိမှာဟိတိအမျိုးသမီး ြဖစ်၏။‐ ၄ သင်ေမွးဖွားေသာအခါအဘယ်သမ

သင်၏ချက် ကိးကိမြဖတ်၊ သင့်အားေရ မချိုးေပး။ ဆား ှ င့်လည်းမလး။ အ ှ ီး ှ င့်လည်းမပတ် က။‐ ၅

ထိသိ့သင့်အားသနား၍ ပစသတစ် ေယာက်မ မ ှ ိ။ သင်၏အေပ တွင်ေမတာ ကင်းမ့ဲသည်ြဖစ်၍

သင့်အားေမွးဖွား ပီး ေသာအခါကွင်းြပင်တွင်ပစ်ထား က၏။ ၆ ``ထိေနာက်ငါသည်သင်၏အနီးမှြဖတ်

သွားစဥ်ေသွးထဲ၌ သင်လးလျက်ေနသည် ကိြမင်ရ၏။ သင်သည်ေသွးအလးလး

ှ င့်ြဖစ်ေနေစကာမငါသည်သင့်အား အသက်မေသေစခ့ဲ။‐ ၇ အနာအဆာမ ှ ိ သည့်အပင်ငယ်က့ဲသိ့ ှ င်

သန် ကီးပွားေစ၏။ သင်သည်သန်မာထွား ကိင်း လာကာ အလှဆံးရတနာကေလးြဖစ်လာ၏။

သင်၏ရင်သားများသည်ြပည့် ဖိးလျက်ဆံပင် မှာလည်း ှ ည်လာ၏။ သိ့ရာတွင်သင်သည်

အဝတ်အချည်းစည်းြဖစ်လျက်ပင် ှ ိ ၏။ ၈ ``ေနာက်တစ်ဖန်ငါသည်သင်၏အနီးြဖတ်သန်း လာြပန်၏။

ထိအခါသင်သည်ချစ်စိတ်ဝင်ရန် အ ွယ်ေရာက် ပီြဖစ်ေ ကာင်းကိငါေတွ့ ှ ိ သ ြဖင့်

ငါသည်အဝတ်ချည်းစည်း ှ ိ ေသာသင်၏ ကိယ်ကိငါ၏အဝတ်ြဖင့်ဖံးလမ်းေပးကာသင့်

အားချစ်ပါမည်ဟကတိထား ပီးလ င် သင် ှ င့်ပဋိညာဥ် ပသြဖင့်သင်သည်ငါ၏ ဇနီးြဖစ်လာ၏''

ဟ၍တည်း။ ဤကားအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကား ြဖစ်၏။ ၉ ``ငါသည်ေရကိယ၍

သင့်၌ေပကျံေန ေသာေသွးကိေဆးေကာ၏။ သင်၏ကိယ် ကိသံလွင်ဆီ ှ င့်လးေပး၏။‐ ၁၀

သင့်အားပန်းထိးထည်အဝတ်အစားများ ကိဝတ်ဆင်ေစ၍အေကာင်းဆံးသားေရဖိနပ် ကိစီးေစ၏။

ပိတ်ေချာထည်ြဖင့်လည်းတန်ဆာ ဆင်ေစ၍ အဖိးတန်ဝတ်လံများကိဝတ်ေစ၏။‐ ၁၁

သင်ဝတ်ဆင်ရန်ေကျာက်မျက်ရတနာများ ှ င့် လက်ေမာင်းတွင်ဝတ်ဆင်ရန်လက်ေကာက်များ၊

လည်ဆဲွရန်ဘယက်များကိလည်းေကာင်း၊‐ ၁၂ ှ ာေခါင်းအတွက် ှ ာဆဲွများ၊ နားအတွက်

နားေတာင်းများ ှ င့်သင်ေဆာင်းရန် လှပ ေသာသရဖကိလည်းေကာင်းငါေပး၏။‐ ၁၃

သင်သည်ေ ၊ ေငွ၊ တန်ဆာများကိဆင်ယင် ကာပိတ်ေချာထည်ပန်းထိးထည် ှ င့် အဖိး

တန်အဝတ်အစားများကိအစဥ်ပင်ဝတ် ဆင်ရ၏။ သင်သည်အေကာင်းဆံးမန့်ညက်

ြဖင့်လပ်ေသာမန့်ပျားရည် ှ င့် သံလွင်ဆီကိ စားသံးရ၏။ သင်၏အဆင်းသည်ဖိတ်ဖိတ်

ေတာက်လှပသြဖင့်သင်သည်မိဖရား ြဖစ်လာ၏။‐ ၁၄ ငါသည်သင့်အားအလွန်လှပေအာင် ပ

လပ်ဆင်ြမန်းေပးသြဖင့် သင်သည်ေြခာက် ြပစ်ကင်းေသာအဆင်းကိေဆာင်၏။ ယင်း

သိ့သင်၏အဆင်းလှမသည်အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်သိ့ေကျာ် ကားေလ၏'' ဟ ၍တည်း။

ဤကားအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။ ၁၅ ``သိ့ရာတွင်သင်သည်မိမိ၏အဆင်းလှ

မ ှ င့်ထင်ေပ ေကျာ် ကားမတိ့ကိအခွင့် ေကာင်းယကာ ြပည့်တန်ဆာြဖစ်လာ၏။ သင်

၏ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာသမှန်သမ  ှ င့် အိပ်စက်၏။ သင်၏အလှကိေပးအပ်၏။‐ ၁၆

သင်၏အဝတ်အစားအချို ့ြဖင့်သင်သည် မိမိဝတ် ပရာဌာနများကိမွမ်းမံပစ်

ကာြပည့်တန်ဆာ ပ၍ မိမိ၏ကိယ်ကိ လအေပါင်းတိ့အားအပ် ှ ံ ေလသည်။ ထိ

သိ့ေသာအြဖစ်အပျက်မျိုးမြဖစ်သင့် ေပ၊ သိ့တည်းမဟတ်မေပ ေပါက်သင့်ေပ။‐ ၁၇

သင်သည်ငါေပးသည့် ေ ၊ ေငွ၊ ေကျာက်မျက် ရတနာအချို ့ကိလည်းယ၍ ေယာကျာ်း

ပ်ပွားများ ပလပ် ပီးလ င်ယင်းတိ့ ှ င့်မှားယွင်း၏။‐ ၁၈ သင်သည်ငါေပးသည့်ပန်းထိးထည်များ

ြဖင့် ပ်တများကိလမ်း ခံေပး၏။ ယင်း တိ့ကိငါေပးသည့်သံလွင်ဆီ ှ င့်နံ့သာ ေပါင်းတိ့ြဖင့်ပေဇာ်၏။‐ ၁၉

ငါသည်သင်စားရန်အေကာင်းဆံးမန့်ညက်၊ သံလွင်ဆီ ှ င့်ပျားရည်တည်းဟေသာအစား

အစာများကိေပး၏။ သိ့ရာတွင်သင်သည် ပ်တများထံမှမျက် ှ ာရေစရန်

ထိအစား အစာများကိသတိ့အားအေမးရနံ့အြဖစ် ဆက်သပေဇာ်၏''

ဟ၍တည်း။ ဤကားအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားပင် တည်း။ ၂၀

``ထိေနာက်သင်သည်ငါ ှ င့်ရေသာသားသမီး များကိယ၍ ယဇ်ေကာင်အြဖစ်ြဖင့် ပ်တတိ့ အားပေဇာ်၏။

သင်သည်ငါ့အားသစာေဖာက် ံ မ ြဖင့်မေကျနပ်ဘဲ၊‐ ၂၁ အဘယ်ေကာင့်ငါ၏သားသမီးများကိ

ယ၍ ပ်တတိ့အားယဇ်ပေဇာ်ရသနည်း။‐ ၂၂ သင်ငယ်စဥ်ကအဝတ်အချည်းစည်း ှ င့်

ေသွးထဲတွင်လးေနခ့ဲသည့်အြဖစ်သနစ် ကိ သင်သည်စက်ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းသည့်လပ် ရပ်များ ှ င့်

ြပည့်တန်ဆာဘဝတွင်ကျင် လည်စဥ်တစ် ကိမ်တစ်ခါမ သတိမရ ခ့ဲသေလာ'' ဟ၍တည်း။ ၂၃

အ ှ င်ထာဝရဘရားက``သင်သည်အမဂ လာ ှ ိ ၏။ အမဂလာ ှ ိ ၏။ သင်သည်ထိမ

ေကာင်းမများကိ ပကျင့် ပီးေနာက်၊‐ ၂၄ ေစျးရပ်ကွက်တိင်းတွင်သင့်အတွက်သင်

ကိးကွယ်ရန် ေတာင်ကန်း ှ င့် ပ်တကိးကွယ် ရာဌာနများကိ ပလပ်၏။‐ ၂၅

လမ်းထိပ်တိင်းတွင်ြမင့်ေသာဝတ် ပကိးကွယ် ရာဌာနများေဆာက်၍ မိမိ၏လှပေသာ

အဆင်းကိစက်ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းေအာင် ပ ေလ ပီ။ လာေရာက်သတိင်းအားမိမိ၏ ကိယ်ကိအပ်ေပး၍

တစ်ေန့တစ်ြခားြပည့် တန်ဆာြဖစ်သည်ထက်ြဖစ်ေစ၏။‐ ၂၆ တဏှာ ကီးသအိမ်နီးချင်းအီဂျစ်အမျိုး

သားတိ့အား မိမိ ှ င့်အတအိပ်စက်ခွင့်ေပး ၍ြပည့်တန်ဆာလပ်ြခင်းအားြဖင့်ငါ၏

အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ``ယခငါသည်သင့်အားဒဏ်ေပးရန် ှ င့် သင်

၏နယ်ေြမကိ ပ်သိမ်းရန်လက် ံ းေတာ်ကိ ဆန့် ပီ။ ငါသည်သင့်ကိေလာဘ ကီး၍ သင်

၏အကျင့်ဆိးများကိစက်ဆပ်သဖိလိတိ သမီးပျိုတိ့၏လက်သိ့သင့်အားေပးအပ် လိက်ေလ ပီ။ ၂၈

``အလိမြပည့် ိင်သြဖင့်သင်သည်အာ ရိ အမျိုးသားတိ့ ှ င့်မှားယွင်းြပန်၏။ သိ့ရာ

တွင်သင်၏အလိမြပည့် ိင်ေသး။‐ ၂၉ သိ့ြဖစ်၍သင်သည်ကန်သည် ိင်ငံြဖစ်သည့်

ဗာဗလန်ြပည်မှအမျိုးသားတိ့ ှ င့်လည်း မှားယွင်းြပန်၏။ သိ့ရာတွင်သင်၏အလိ

မြပည့် ိင်ေသး'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား``သင်

သည်စိတ်အလွန်ေပျာ့၍ အ ှ က်မ ှ ိ သည့် ြပည့်တန်ဆာက့ဲသိ့ဤအမအရာတိ့ကိ

ပ၏။‐ ၃၁ သင်သည်လမ်းထိပ်တိင်း၌သင်ကိးကွယ်ရန် ေတာင်ကန်းများကိေဆာက်၍

ေစျးရပ်ကွက် တိင်း၌ြမင့်ေသာကိးကွယ်ရာဌာနများ ကိတည်ေဆာက်ေသာအခါ ြပည့်တန်ဆာ

အလပ်ကိလပ်ေသာ်လည်းသာမန်ြပည့် တန်ဆာများက့ဲသိ့အခေ ကးေငွကိ မေတာင်း။‐

၃၂ သင်သည်ကားမိမိ၏ခင်ပွန်းကိချစ်ြမတ် ိးမည့်အစား သစိမ်းတစ်ရံဆံများ ှ င့်

ေမထန်မီှဝဲလိသည့်မိန်းမ ှ င့်တ၏။‐ ၃၃ ြပည့်တန်ဆာအားအခေ ကးေငွေပးရ၏။

သင်မကားချစ်သတိ့ကိအရပ်တကာမှ လာ၍ သင် ှ င့်အိပ်စက် ကေစရန်လက်ေဆာင်

များကိေပးေလသည်။‐ ၃၄ သင်သည်ထးြခားေသာြပည့်တန်ဆာြဖစ်၏။

အဘယ်သမ သင့်အားအခေ ကးေငွေပး၍ ြပည့်တန်ဆာလပ်ေစသည်မဟတ်။ သင်သည်

အခေကးေငွလည်းမရ။ သင်ကသာလ င် ေပး၏။ သင်သည်အကယ်ပင်ထးပါေပ သည်'' ဟ၍တည်း။

၃၅ သိ့ြဖစ်၍အချင်းြပည့်တန်ဆာ၊ ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကိနားေထာင်ေလာ့။ ၃၆

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် ကား``သင်သည်ကာမရာဂ ကီးလျက်အဝတ်

များကိခ တ်၍ ြပည့်တန်ဆာက့ဲသိ့မိမိ ကိယ်ကိချစ်သများသိ့လည်းေကာင်း၊ စက်

ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းသည့် ပ်တများသိ့လည်း ေကာင်းေပးအပ်ကာ မိမိ၏သားသမီးများ

အား ပ်တများကိပေဇာ်ရာယဇ်ေကာင် များအြဖစ်ြဖင့်သတ်၏။‐ ၃၇

ဤအေကာင်းေ ကာင့်ငါသည်သင် ှ စ်သက် ေသာသင်၏ချစ်သများကိစေဝးေစ ပီး

ေနာက် သင်ချစ်သမန်းသအားလံးကိစ ေဝးေစ ပီးလ င်သင့်အားဝန်းရံ၍ေနေစ မည်။

ထိေနာက်သင်၏အဝတ်များကိခ တ် ၍ သင်အဝတ်အချည်းစည်းြဖစ်ေနပံ ကိြပမည်။‐ ၃၈

ငါသည်သင့်အားသတစ်ပါးအိမ်ရာကိ ြပစ်မှားမ၊ လသတ်မတိ့အတွက်ြပစ်ဒဏ် စီရင်မည်။

ငါသည်ြပင်းစွာေဒါသအမျက် ထွက်၍ မ စိမ့်သြဖင့်သင့်အားကလ့ဲစား ေချ၍ေသဒဏ်ေပးမည်။‐ ၃၉

ငါသည်သင့်ကိသတိ့၏လက်သိ့အပ် ှ ံ မည်။ သတိ့သည်သင်၏ြမင့်ေသာေတာင်ကန်း

များ ဝတ် ပရာဌာနများကိ ဖိဖျက် က လိမ့်မည်။ သတိ့သည်သင်၏အဝတ်အစား

များ ှ င့်ေကျာက်မျက်ရတနာများကိယ ၍ သင့်အားအဝတ်အချည်းစည်းထား ကလိမ့်မည်။ ၄၀

``သင့်အားခဲ ှ င့်ေပါက်၍ ား ှ င့်အပိင်းပိင်း ြဖတ် ကေစရန် သတိ့သည်လအပ် ကီးတစ်

စကိလံ့ေဆာ်ေပး ကလိမ့်မည်။‐ ၄၁ သတိ့သည်သင်၏အိမ်များကိမီး ိ ့ က ပီးလ င်

သင်အြပစ်ဒဏ်ခံရပံကိေြမာက် ြမားစွာေသာအမျိုးသမီးတိ့အားြပ က လိမ့်မည်။

သင်၏ြပည့်တန်ဆာအလပ် ှ င့် ချစ်သတိ့အား လက်ေဆာင်ေပးကမ်းမကိ ငါရပ်စဲေစမည်။‐ ၄၂

ထိေနာက်ငါသည်အမျက်ေြပ၍တည် ငိမ် လိမ့်မည်။ ေနာက်တစ်ဖန်အမျက်ထွက်ေတာ့မည် မဟတ်။

မနာလိစိတ်လည်း ှ ိ ေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၄၃ ငယ်စဥ်အခါကသင့်အေကာင်းကိ သင်သည်

ေမ့ေပျာက်ကာဆိးညစ်မအေပါင်းကိ ပ၍ ငါ ၏အမျက်ကိ ိးေဆာ်ခ့ဲ၏။ သိ့ြဖစ်၍ထိအမ

အရာများအတွက် ငါသည်သင့်ကိဒဏ်ေပး ရ၏။ သင်သည်အကျင့်ပျက်ြပားမအြပင်

အြခားစက်ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းသည့်အမများ ကိ အဘယ်ေကာင့်ထပ်ေလာင်း၍ ပသနည်း'' ဟ၍တည်း။
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ဤကားအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။ ၄၄ ထာဝရဘရားက``အိ

ေယ  ှ လင် မိ၊့ လ တိ့သည်သင်၏အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍`အမိ စ ိက်သမီးလိက်'

ဟေသာစကားပံကိ သံးစဲွ ကလိမ့်မည်။‐ ၄၅ သင်သည်အမှန်ပင်အေမ့သမီးပီသပါေပ သည်။

သင်၏မိခင်သည်ခင်ပွန်း ှ င့်သားသမီး တိ့ကိ ွံ မန်းသြဖစ်၏။ သင် ှ င့်သင့်ညီအစ်မ

တိ့သည်တညီ၍၊ သတိ့သည်မိမိခင်ပွန်း ှ င့် သားသမီးတိ့ကိ ွံ မန်း က၏။ သင်၏မိခင်

သည်ဟိတိအမျိုးသမီးြဖစ်၍ဖခင်မှာ အာေမာရိအမျိုးသား ြဖစ်၏။ ၄၆

``သင်၏အစ်မသည်မိမိ၏သမီးများ ှ င့် တကွ ေနထိင်လျက် ှ ိ သည့်ေြမာက်အရပ်တွင်

ှ ိ ေသာ ှ မာရိ မိ ့ြဖစ်၏။ သင့်ညီမကား မိမိ၏သမီးများ ှ င့်တကွေနထိင်လျက်

ှ ိ ေသာေတာင်အရပ်တွင် ှ ိ သည့်ေသာဒံ မိ ့ ြဖစ်၏။‐ ၄၇သင်သည်သတိ့၏ေြခရာကိနင်းလျက်စက်

ဆပ်ဖွယ်ရာအကျင့်များကိ ပကျင့် ံ ြဖင့် ေကျနပ်ပါသေလာ။ မေကျနပ်။ အချိန်အနည်း

ငယ်အတွင်းသင်သည်သတိ့ ပသမ ေသာ အမအေပါင်းတိ့ထက်ပိမိဆိး ွားေသာ အမကိ ပကျင့်ခ့ဲ၏။‐

၄၈ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါသည်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မသည် ှ င့်

အညီ သင်၏ညီမေသာဒံ မိ ့ ှ င့်သ့သမီး တိ့သည် သင် ှ င့်သင့်သမီးများ ပကျင့်ခ့ဲ

သည့်ဆိးညစ်မမျိုးကိအဘယ်အခါက မ မ ပမကျင့်ခ့ဲ က။‐ ၄၉ဤကားသင့်ညီမေသာဒံ ပေသာအမြဖစ်

သည်။ သတိ့သည်မာန ကီးလျက်အစာေရ စာအဝလွန်၍ မည်သ့ကိမ ဂ မစိက်ဘဲ

ဆင်းရဲသများ ှ င့် အခွင့်အေရးနိမ့်သလ တန်းစားတိ့အား ကညီေစာင့်ေ ှ ာက်မကိ မ ပ က။‐ ၅၀

သတိ့သည်မာန ကီး၍ငါမန်းသည့်အမ တိ့ကိ ပ က၏။ သိ့ြဖစ်၍သင်ေကာင်းစွာ သိသည်အတိင်း

ငါသည်သတိ့အားပျက်စီး ေစ၏။ ၅၁ `` ှ မာရိ မိ ့သည်သင် ပခ့ဲသည့်ဒစ ိက်၏ ထက်ဝက်ကိပင်မ ပ။

သင်သည်သ ပသမ ေသာအမအေပါင်းတိ့ထက် ပိ၍စက်ဆပ်ဖွယ် ေကာင်းသည့်အမကိ ပေလ ပီ။

သင်သည်စက် ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်းလှသြဖင့် သင့်ညီအစ်မ တိ့ကားသင် ှ င့်စာေသာ်အြပစ်မ့ဲသများဟ

ပင်ထင်မှတ်ရ၏။‐ ၅၂ ယခသင်သည်မိမိအ ှ က်ကဲွမကိခံစား ရမည်။ သင့်ညီအစ်မများအတွက်

တရားမ တမအချို ့ေဆာင် ွက်ခ့ဲ ပီ။ သင်၏အြပစ် များသည်သင့်ညီအစ်မတိ့၏အြပစ်များ

ထက် လွန်စွာပိ၍ဆိး ွားသြဖင့် သတိ့သည် သင် ှ င့်စာေသာ်အြပစ်မ့ဲသများက့ဲသိ့

ြဖစ် က၏။ ယင်းသိ့မိမိ၏ညီအစ်မတိ့အား အြပစ်မ့ဲသများက့ဲသိ့ထင်မှတ်ေစေသာ ေကာင့်

သင်သည်မိမိအ ှ က်ကဲွမကိခံစား ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၃ ``ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်ထိ မိ ့၏သမီးများ ှ င့်

ှ မာ ရိ မိ ့ ှ င့်ထိ မိ ့၏သမီးများကိငါသည် တစ်ဖန်ြပန်လည်စည်ကားေစမည်။ သင့်ကိ

လည်းြပန်လည်စည်ကားလာေစမည်။‐ ၅၄ သင်သည်မိမိကိယ်ကိ ှ က်လိမ့်မည်။ သင်၏

အသေရပျက်မသည်သင့်ညီအစ်မတိ့အား မိမိတိ့အဘယ်မ ေကာင်းစားလာေကာင်း

ထင်ေပ ေစလိမ့်မည်။‐ ၅၅ သင်၏ညီအစ်မများြဖစ်ေသာေသာဒံ ှ င့်

သ၏သမီးများ၊ ှ မာရိ ှ င့်သ၏သမီး များတိ့သည် တစ်ဖန်ြပန်လည်စည်ကားလာ

ကလိမ့်မည်။ သင် ှ င့်သင့်သမီးများသည် လည်းြပန်လည်ထေထာင်လာလိမ့်မည်။‐

၅၆ မိမိ၏ဆိးညစ်မများကိလမသိမီမာန် မာနေထာင်လားေနစဥ်အခါက သင်သည်

သင်၏ညီမေသာဒံ မိ ့၏နာမည်ကိေဖာ်ြပ ြခင်းမ ပခ့ဲ ယခအခါ၌သင်ကိယ်တိင်

သည်ဧဒံသမီးပျို ှ င့်အိမ်နီးချင်းများ၊ ဖိလိတိသမီးပျို ှ င့်အိမ်နီးချင်းများ ှ င့်

သင့်ကိမန်းေသာသတိ့ြပက်ရယ် ပစရာ ြဖစ်ေလ ပီ။‐ ၅၈သင်သည်မိမိ ပခ့ဲသည့်ညစ်ညမ်းစက်ဆပ်

ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်းသည့်အမများ၏အကျိုး ဆက်ကိခံရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဤကား

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကား ြဖစ်၏။ ၅၉ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``သင်သည်သင်၏

ကတိသစာတိ့ကိပမာဏမ ပ၊ ပဋိညာဥ် ကိလည်းချိုးေဖာက်သြဖင့် သင်ခံထိက်သည့်

အြပစ်ကိငါေပးမည်။‐ ၆၀ သိ့ရာတွင်သင်ငယ်စဥ်အခါကငါ ပခ့ဲသည့် ပဋိညာဥ်ကိြပန်လည်သတိရ၍

သင် ှ င့်ထာဝ စဥ်တည် မဲသည့်ပဋိညာဥ်ကိငါဖဲွ ့ဦးမည်။‐ ၆၁ သင်၏အစ်မ ှ င့်ညီမတိ့သည်သင့်ထံသိ့

ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ သင်သည် မိမိ ပကျင့်ခ့ဲသည့်အမကိသတိရ၍

ှ က်လိမ့်မည်။ သင် ှ င့်ငါဖဲွ ့ခ့ဲေသာပဋိညာဥ် တွင်မပါ ှ ိ ေသာ်လည်း ငါသည်သတိ့အား

သင်၏သမီးများသဖွယ်ြဖစ်ေစမည်။‐ ၆၂ ငါသည်သင် ှ င့်ပဋိညာဥ်ကိအသစ်တစ်ဖန်ြပန်

၍ဖဲွ ့မည်။ ထိအခါငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းသင်သိ ှ ိ ရလိမ့်မည်။‐

၆၃ သင် ပခ့ဲသမ ေသာအမှားတိ့ကိငါခွင့် လတ်ေသာအခါ သင်သည်ယင်းအမှားတိ့

ကိသတိရလျက် ှ က်သြဖင့် တ်ကိပင် မဖွင့် ိင်သည်တိင်ေအာင်အ ှ က်ရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ဤကားအ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။

၁၇ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အားငါအ ှ င်ထာဝရဘရား

အဘယ်သိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိသိ ှ ိ  ကေစ ရန် စကားထာဝှက်၍ပံဥပမာတစ်ခကိ

ေြပာြပေလာ့။ အခါတစ်ပါးကသန်စွမ်း ေသာအေတာင် ကီးများ ှ င့် ှ ည်ေသာအေမွး

အေတာင်များ ှ ိ သည့်လင်းယန်ငှက် ကီး တစ်ေကာင် ှ ိ ၏။ သ့မှာအေရာင်စံ၍လှပ

ေသာအေမွးအေတာင်များ ှ ိ ၏။ သသည် ေလဗ န်ေတာင်ထိပ်သိ့ပျံသန်း ပီးလ င်

အာရစ်ပင်ထိပ်ဖျားတွင်နားလျက်၊‐ ၄ ထိပ်ဆံးမှအ ွန့်အဖျားကိချိုးယ၍ ေရာင်း

ဝယ်ေဖာက်ကားသည့် ိင်ငံသိ့ယေဆာင်ကာ ကန်သည်တိ့ မိ ့တွင်စိက်ပျိုး၏။‐ ၅

ထိေနာက်သသည်ဣသေရလ ိင်ငံတွင် ှ ိ သည့် သစ်ေစ့တစ်ေစ့ကိယ၍ မိးမခပင်က့ဲသိ့

ေပါက် ိင်ရန် ေရအစဥ်ရ၍ေြမေကာင်းေြမ သန့် ှ ိ ရာကွင်းတွင်စိက်ပျိုး၏။‐ ၆

အပင်ငယ်သည် ွက် များထွက်လာကာနိမ့် နိမ့် ှ င့်အကိင်းအခက်များြဖာ၍ထွက်လာ

ေသာစပျစ် ွယ်ပင်ြဖစ်လာေလသည်။ ထိ အပင်၏အကိင်းအခက်တိ့သည်လင်းယန်

ငှက် ှ ိ ရာသိ့တက်လျက်အြမစ်များသည် လည်းေအာက်သိ့နက်စွာဆင်းသွား က၏။

စပျစ်ပင်သည်အကိင်းအခက်တိ့ြဖင့် ေဝဆာလျက်ေန၏။ ၇ ``ထိအရပ်တွင်အြခားလင်းယန်ငှက် ကီး

တစ်ေကာင် ှ ိ ၏။ သ၏အေတာင်များသည် သန်မာ၍ အေမွးတိ့သည်လည်းထထပ်၏။

စပျစ်ပင်သည်ယခမိမိတည်ရာဥယျာဥ် မှေန၍ ေရများကိပိရ ိင်လိမ့်မည်ဟ ေမ ာ်လင့်ကာ

သ၏ဘက်သိ့အြမစ်များကိ ထိးေစ၍အ ွက်များကိလည်းမျက် ှ ာ မေစ၏။‐ ၈

သိ့ေသာ်အ ွက်အသီးများြဖင့်လှပေဝ ဆာေသာစပျစ်ပင်ြဖစ်လာေစရန် ယင်းကိ

ေရအလံအေလာက် ှ ိ သည့်ေြမေကာင်း ေြမသန့်၌စိက်ပျိုးထားခ့ဲ ပီးြဖစ်သည်။ ၉

``သိ့ြဖစ်၍ဤစပျစ်ပင်သည်ဆက်လက်၍ ှ င်သန် ိင်မည်ေလာ။ ထိအပင်ကိအြမစ်မှ ဆဲွ တ် ပီးလ င်

စပျစ်သီးများကိေခ ကာ အကိင်းသစ်တိ့ကိလည်းချိုး၍ ိး ွမ်း ေြခာက်ေသွ ့သွားေစမည်မဟတ်ေလာ။

ထိ အပင်ကိ တ်ပစ်ရန်ခွန်အားများစွာ ှ ိ ရန် လအလံးအရင်းကိလိလိမ့်မည်မဟတ်

ဟငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၁၀ ထိစပျစ်ပင်ကိေ ့ေြပာင်း၍စိက်ပျိုးခ့ဲလ င်

ထိအပင်သည်ဆက်လက် ှ င်သန် ိင်မည်ေလာ။ ယင်းသည်အေ ှ ့ေလတိက်ခတ်ေသာအခါ ိ း

ွမ်းေြခာက်ေသွ့သွားမည်မဟတ်ေလာ။ ယခ ေပါက်လျက်ေနသည့်အရပ်၌ပင် ိး ွမ်း

ေြခာက်ေသွ့သွားမည်မဟတ်ေလာ'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၁ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာသည်ကား၊‐ ၁၂ ``ဤပံဥပမာ၏အနက်အ ိပါယ်ကိသိ က သေလာဟ

ထိပန်ကန်တတ်သည့်သတိ့အားေမး ြမန်းေလာ့။ ဗာဗလန်မင်းသည်ေယ  ှ လင် မိ ့

သိ့လာ၍ ဘရင် ှ င့်တကွမးမတ်အေပါင်းတိ့ ကိဗာဗလန် မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်သွားသည့်အ

ေကာင်းကိသတိ့အားေြပာြပေလာ့။‐ ၁၃ ထိေနာက်သသည်ထိဘရင်၏ေဆွေတာ်မျိုး

ေတာ်တစ်ဦးကိေခ ယ၍ ငိမ်းချမ်းေရးစာ ချုပ်ကိချုပ်ဆိ ပီးလ င်သ့အားကျမ်းသစာ

ကျိန်ဆိေစ၏။ ဣသေရလ ိင်ငံ ှ ိမ့်ချခံရ လျက် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေနာက်တစ်

ဖန်မပန်ကန် ိင် ကေစရန် ှ င့်၊ ငိမ်းချမ်းေရး စာချုပ်ကိလိက်နာေစာင့်ထိန်းြခင်းအားြဖင့်

သာ ှ င်သန် ိင် ကေစရန် အေရးပါအရာ ေရာက်သများကိ ားစာခံအြဖစ်ြဖင့် ေခ ေဆာင်သွား၏။‐ ၁၅

သိ့ေသာ်လည်းယဒဘရင်သည်ပန်ကန်ထ ကလျက် ြမင်း ှ င့်စစ်သည်အေြမာက်အြမား ကိစစ်ကရ ှ ိ ရန်

အီဂျစ်ြပည်သိ့သံတမန် များကိေစလတ်ေလသည်။ သ၏အ ကံထ ေြမာက်သေလာ။

ေဘးလွတ်မည်ေလာ။ ငိမ်း ချမ်းေရးစာချုပ်ကိချိုးေဖာက် ပီးေနာက် အြပစ်ေပးြခင်းကိမခံရဘဲေနမည်

ေလာ။ ၁၆ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါသည်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မသည်

ှ င့်အညီ ဤမင်းသည်မိမိကျိန်ဆိထား သည့်ကျမ်းသစာကိမေလးစားဘဲ၊ မိမိ

အားနန်းတင်ခ့ဲသည့်ဗာဗလန်မင်း ှ င့် ချုပ်ဆိထားသည့် ငိမ်းချမ်းေရးစာချုပ်

ကိလည်းေကာင်း ချိုးေဖာက်သည့်အတွက် ဗာဗလန် မိ ့တွင်ေသရလိမ့်မည်။‐ ၁၇

ဗာဗလန်စစ်သည်တိ့သည်လများကိသတ် ြခင်းငှာ ေြမကတတ်များလပ်၍ကျံုးေြမာင်း

များတး ကေသာအခါ အင်အား ကီးမား ေသာဖာေရာဘရင်၏တပ်မေတာ်ပင်လ င်

ယဒမင်းအားအကအညီေပး ိင်မည် မဟတ်။‐ ၁၈ ထိမင်းသည်မိမိကျိန်ဆိခ့ဲသည့်ကျမ်းသစာ

ကိမေလးစားဘဲ၊ မိမိချုပ်ဆိခ့ဲသည့် ငိမ်း ချမ်းေရးစာချုပ်ကိလည်းေကာင်းချိုးေဖာက်၏။

သသည်ကတိသစာကျိန်ဆိ ပီးေသာ်လည်း ဤအမတိ့ကိ ပသြဖင့်သသည်ယခ

အသက်ချမ်းသာရာရမည်မဟတ်'' ဟ၍ တည်း။ ၁၉အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါသည်အသက် ှ င်

ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်၏။ သသည်ငါကျိန် ဆိသည့်သစာကိမေလးစားဘဲ ပဋိညာဥ်

စာချုပ်ကိချိုးေဖာက်သည့်အတွက်သ့ေခါင်း ေပ သိ့ငါဒဏ်ခတ်မည်။‐ ၂၀

ပိက်ကွန် ှ င့်သ့ကိငါအပ်မည်။ ေကျာ့ကွင်းကိ ေထာင်၍သ့အားငါဖမ်းမည်။ ဗာဗလန် မိ ့သိ့

ေခ ေဆာင်သွား ပီးလ င်ထိ မိ ့တွင်သ့အား ဒဏ်ခတ်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သ

သည်ငါ့ကိသစာေဖာက်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၂၁ ထွက်ေြပးေသာသ၏စစ်သည်ေတာ်များသည်

စစ်ပဲွ၌ကျဆံး ကလိမ့်မည်။ ကင်းကျန်ေသာ သတိ့သည်လည်းအရပ်ရပ်သိ့ကဲွလွင့်ကန် ကလိမ့်မည်။

ထိအခါငါထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မခ့ဲေ ကာင်းကိ သင်တိ့သိရ က လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ``ငါသည်အာရစ်ပင်ြမင့်၏ထိပ်ဖျားကိင်းကိ

ယ၍စိက်မည်။ အခက် ကိချိုး ပီးေနာက်အလွန်ြမင့်ေသာ ေတာင်ြမင့်ေပ မှာစိက်မည်။ ၂၃
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အြမင့်ဆံးေသာဣသေရလေတာင်ေပ မှာ စိက်မည်။ ထိအပင်သည်အကိင်းအခက်များထွက်၍

အသီးသီးကာ လှပတင့်တယ်ေသာအာရစ်ပင်ြဖစ်လာလိမ့်မည်။ ထိအပင်၌ငှက်အမျိုးမျိုးတိ့အသိက်

လပ် ကလိမ့်မည်။ အပင်ရိပ်တွင်လည်းခိလံ ကလိမ့်မည်။ ၂၄ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေကာင်း

ဤြပည်တွင် ှ ိ သမ ေသာသစ်ပင်တိ့သည် သိရ ကလိမ့်မည်။ ငါသည်သစ်ပင်ြမင့်များကိခတ်လဲှ၍

သစ်ပင်ငယ်တိ့ကိြမင့်မားလာေစ၏။ စိမ်းလန်းေသာအပင်တိ့ကိ ိ း ွမ်းေြခာက်ေသွ့ေစ၍

ေသွ့ေြခာက်ေသာအပင်တိ့ကိစိမ်းလန်းလာ ေစ၏။ ဤကားငါထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ

စကားြဖစ်၏။ ငါသည်မိမိ၏စကားအတိင်း ပမည်'' ဟ၍တည်း။

၁၈ ထာဝရဘရား တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါ့ ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂ ကိယ်ေတာ်က

``မိဘတိ့စပျစ်ချဥ်သီးကိသံးေဆာင်ြခင်း ေကာင့်၊ သားသမီးများသွားကျိန်းရ က၏''

ဟေသာစကားပံကိဣသေရလအမျိုး သားတိ့ ထပ်ကာထပ်ကာေြပာဆိေန ကရာ

၌အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်း။'' ၃ ``ငါသည်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရား ြဖစ်သည် ှ င့်အညီ

ဣသေရလ ိင်ငံတွင် ဤစကားပံကိေနာက်တစ်ဖန်သံးစဲွရ ေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၄

အဖ၏အသက်ကိငါပိင်၏။ သား၏အသက် ကိလည်းငါပိင်၏။ လတိင်း၏အသက်ကိ ငါပိင်၏။

ေသရမည့်သကားအြပစ်ကးလွန် သပင်ြဖစ်၏။ ၅ ``အကယ်၍ေကာင်းြမတ်ေြဖာင့်မတ်၍ ိ းသား

သ ှ ိ အ့ံ။‐ ၆သသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိးကွယ် ေသာ ပ်တတိ့ကိမကိးကွယ်။ ေတာင်ေပ  ှ ိ

ကိးကွယ်ရာဌာနများတွင် ယဇ်ပေဇာ်သည့် အသားကိမစား။ သတစ်ပါး၏အိမ်ရာကိ မြပစ်မှား။

ရာသီလာေနေသာမိန်းမ ှ င့်လည်း မဆက်ဆံ။‐ ၇ သသည်လှည့်စားမကိမ ပ။ သတစ်ပါး၏

ဥစာကိအ ိင်အထက်မလမယ။ အေပါင်ခံ ပစည်းကိလည်းြပန်၍ေပး၏။ ငတ်မွတ်ေနသ ကိေကးေမွး၍

အဝတ်မ့ဲသအားအဝတ် အစားများကိေပး၏။‐ ၈ သသည်အတိးအြမတ်ရရန်ေငွကိမေချး။

ဆိးညစ်မကိေ ှ ာင် ှ ား၍အချင်းများမ တိ့တွင်ေြဖာင့်မှန်ေသာအဆံးအြဖတ်ကိ ေပး၏။‐ ၉

သသည်ငါ၏အမိန့်များကိလိက်နာ၍ ငါ၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေသချာစွာေစာင့်ထိန်း၏။

ထိသသည်သေတာ်ေကာင်းြဖစ်သြဖင့် အသက် ှ င်လိမ့်မည်ဟအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀

``ထိသ၌အ ိင်အထက်လယက်သတ်ြဖတ် တတ်၍ ဖခင်မ ပခ့ဲဘးသည့်အမတိ့ကိ

ပကျင့်သသားတစ်ေယာက် ှ ိ သည်ဆိအ့ံ။ ထိသားသည်ေတာင်ေပ  ှ ိ ကိးကွယ်ရာဌာန

များတွင်ယဇ်ပေဇာ်သည့်အသားကိစား၏။ သတစ်ပါးအိမ်ရာကိြပစ်မှား၏။‐ ၁၂

သသည်ဆင်းရဲချို ့တ့ဲသတိ့အားလိမ်လည် လှည့်စား၏။ သတစ်ပါး၏ဥစာကိအ ိင်

အထက်လယ၏။ အေပါင်ခံပစည်းကိလည်း ြပန်၍မေပး။ ပ်တတိ့ကိကိးကွယ်၍

စက်ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းေသာအမကိ ပ၏။‐ ၁၃ သသည်အတိးအြမတ်ရေအာင်ေငွကိေချး ၏။

ထိသသည်အသက် ှ င် ိင်မည်ေလာ။ အသက် ှ င် ိင်မည်မဟတ်။ သသည်ယင်းသိ့စက်ဆပ်

ဖွယ်ေကာင်းေသာအမတိ့ကိ ပသြဖင့်ေသ ရလိမ့်မည်။ သ၏ေသွးသည်သ့ေခါင်းေပ တင်လျက် ှ ိ ၏။

၁၄ ``ယခထိသ၌သားတစ်ေယာက် ှ ိ သည်ဆိ အ့ံ။ ထိသားသည်မိမိဖခင် ပကျင့်ခ့ဲသည့်

ဒစ ိက်တိ့ကိြမင်ေသာ်လည်းဖခင်ကိ အတမခိး။‐ ၁၅ သသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

ပ်တတိ့ကိမကိးကွယ်။ ေတာင်ေပ  ှ ိ ကိး ကွယ်ရာဌာနများတွင် ယဇ်ပေဇာ်သည့်

အသားကိလည်းမစား။ သတစ်ပါးအိမ် ရာြပစ်မှားြခင်း၊‐ ၁၆သတစ်ပါးတိ့အား ှ ိပ်စက် ှ င်းဆဲမ ှ င့် သ

တစ်ပါး၏ဥစာကိအ ိင်အထက်လယမတိ့ ကိလည်းမ ပ။ သသည်အေပါင်ခံပစည်းများ

ကိလက်မခံ။ ငတ်မွတ်ေနသကိေကးေမွး၍ အဝတ်မ့ဲသအားအဝတ်အစားများကိ

ေပး၏။‐ ၁၇ သသည်ဆိးညစ်မကိေ ှ ာင် ှ ား၍အတိး အြမတ်ရရန်ေငွကိမေချး။

ငါ၏ပညတ် ေတာ်များကိေစာင့်ထိန်း၍ငါ၏အမိန့်ေတာ် တိ့ကိလိက်နာ၏။

ထိသသည်ဖခင်၏အြပစ် ေကာင့်ေသရမည်မဟတ်။ သသည်မချ အသက် ှ င်လိမ့်မည်။‐ ၁၈

သ၏ဖခင်မကားလိမ်လည်လှည့်စား၍သ တစ်ပါးတိ့၏ဥစာကိအ ိင်အထက်လယ လျက်

အစဥ်ပင်လအေပါင်းအားဆိးညစ်စွာ ပကျင့်သြဖင့်မိမိ၏အြပစ်များေ ကာင့် ေသရ၏။ ၁၉

``သိ့ရာတွင်သင်တိ့က`သားြဖစ်သသည် အဘယ်ေကာင့်ဖခင် ပခ့ဲသည့်အြပစ်များ

၏အကျိုးဆက်ကိမခံရပါသနည်း' ဟ ေမး က၏။ အေြဖကားသားသည်ေကာင်းရာ

မှန်ရာကိ ပသြဖစ်၏။ သသည်ငါ၏ပညတ် ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်း၍အေသအချာလိက် နာ၏။

သိ့ြဖစ်၍သသည်မချအသက် ှ င် လိမ့်မည်။‐ ၂၀ ေသရမည့်သကားအြပစ်ကးလွန်သ

ြဖစ်၏။ သားြဖစ်သသည်ဖခင် ပသည့် အြပစ်များ၏အကျိုးဆက်ကိခံရမည်

မဟတ်။ ဖခင်ြဖစ်သသည်လည်းသား ပ သည့်အြပစ်များ၏အကျိုးဆက်ကိခံ

ရမည်မဟတ်။ လေကာင်းသည်ေကာင်းမ ကိ ပသည့်အတွက်ေကာင်းကျိုး၊ ဆိးညစ်

ေသာသသည်ဆိးညစ်မကိ ပသည့် အတွက်ဆိးကျိုးကိလည်းေကာင်းခံရ လိမ့်မည်။ ၂၁

``ဆိးညစ်သသည်အြပစ်ဒစ ိက်ကိရပ်စဲ ၍ ငါ၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်း၏။ မှန်

ရာေကာင်းရာကိလည်း ပကျင့်၏။ ထိသ သည်ေသရမည်မဟတ်။ မချပင်အသက်

ှ င်ရလိမ့်မည်။‐ ၂၂ သသည်မှန်ရာကိ ပကျင့်သည့်အတွက် မိမိ၏အြပစ်အေပါင်းမှေြပလတ်၍

အသက် ှ င်ရလိမ့်မည်။‐ ၂၃ ငါသည်ဆိးညစ်သေသသည်ကိြမင်ေသာ အခါ

ှ စ် ခိက်အားရြခင်းြဖစ်သည်ဟသင် တိ့ထင်မှတ် ကသေလာဟ အ ှ င်ထာဝရ ဘရားေမးေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်ကထိသ ေနာင်တရ၍အသက် ှ င်ရသည်ကိသာ လ င်ငါြမင်လိ၏။ ၂၄

``သိ့ရာတွင်ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်ေကာင်း မကိရပ်စဲ၍ သယတ်မာတိ့ ပကျင့်တတ်

သည့်စက်ဆတ်ဖွယ်ရာဆိးညစ်မတိ့ကိ ပလ င် သသည်ဆက်လက်၍အသက် ှ င်

မည်ေလာ။ အသက်မ ှ င်ရ။ သ ပခ့ဲသည့် ေကာင်းမကိငါအမှတ်ရေတာ့မည်မဟတ်။

သသည်သစာမ့ဲမေ ကာင့်အြပစ် ှ ိ ၍ မိမိကးလွန်ခ့ဲသည့်အြပစ်များ အတွက်ေသရလိမ့်မည်။ ၂၅

``သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့က`ဘရား ှ င်စီရင် ေတာ်မသည်မှာမေြဖာင့်ဟ' ဆိ က၏။ အချင်း

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ငါေြပာသည် ကိနားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့ကငါစီရင်

ချက်မေြဖာင့်ဟထင်မှတ် က၏။ မေြဖာင့် သည့်အရာကားသင်တိ့၏ ပမပံပင် ြဖစ်၏။‐ ၂၆

သေတာ်ေကာင်းသည်ေကာင်းမကိရပ်စဲ၍ ဆိးညစ်မကိ ပ ပီးေနာက်ေသသွားလ င်

ထိသသည်မိမိ ပခ့ဲသည့်ဆိးညစ်မ ေကာင့်ေသရြခင်းြဖစ်၏။‐ ၂၇

ဆိးညစ်သသည်အြပစ်ဒစ ိက်ကိရပ်စဲ ၍မှန်ရာေကာင်းရာကိ ပကျင့်လ င် သသည်

မိမိ၏အသက်ကိချမ်းသာရာရေစသ ြဖစ်၏။‐ ၂၈ သသည်မိမိအမှားကိြမင်၍အြပစ်ကိ

စွန့်လတ်လိက်သြဖင့်မချပင်ေသရမည် မဟတ်။ ဆက်လက်၍အသက် ှ င်ရလိမ့် မည်။‐ ၂၉

သိ့ေသာ်လည်းဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့က`ဘရား ှ င်စီရင်ေတာ်မချက်သည်

မေြဖာင့်' ဟဆိ က၏။ ငါစီရင်ေတာ်မချက် ကိမေြဖာင့်ဟသင်တိ့ထင်မှတ် ကသေလာ။

မေြဖာင့်သည့်အရာကားသင်တိ့၏ ပမပံ ပင်ြဖစ်၏။ ၃၀ ``အချင်းဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ငါ

အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ယခသင်တိ့ တစ်ဦးစီအားသင်တိ့အသီးသီး ပခ့ဲ

ကသည့်အမကိလိက်၍ တရားစီရင်ေတာ် မမည်ြဖစ်ေ ကာင်းေြပာ ကား၏။ သင်တိ့သည်

ပကျင့်လျက်ေနေသာဆိးညစ်မအေပါင်း မှ ကဥ်ေ ှ ာင် ကေလာ့။ အြပစ်ဒစ ိက်က

သင်တိ့အားမပျက်စီးေစ ှ င့်။‐ ၃၁ သင်တိ့ ပကျင့်လျက် ှ ိ သည့်ဆိးညစ်မကိ စွန့်ပစ်၍

စိတ် ှ လံးအသစ်၊ စိတ်ဝိညာဥ်အသစ် ကိယ ကေလာ့။ အချင်းဣသေရလအမျိုး

သားတိ့သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ေသ ချင် ကသနည်း။‐ ၃၂ ငါသည်အဘယ်သ့ကိမ မေသေစလိ။

အြပစ်ဒစ ိက်ကိရပ်စဲ၍အသက် ှ င် ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၉ ဣသေရလမင်းသားတိ့အတွက်ငိချင်း ကိေအာက်ပါအတိင်းဖဲွ ့ဆိရန် ထာဝရ

ဘရားသည်ငါ့အားအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ၂ သင့်အမိသည်ြခေသ့မပီသပါေပသည်။

သသည်ငယ် ွယ်ေသာြခေသ့ဖိတိ့ ကားတွင် သားငယ်များကိ ကီးြပင်းေအာင်ေကးေမွး

ေစာင့်ေ ှ ာက်၏။ ၃ သားေကာင်များဖမ်းသည့်အတတ်ကိ သင် ကားေပးသြဖင့်၊

ြခေသ့ငယ်တစ်ေကာင်သည်သန်စွမ်းလာ၍ လသားစားြခေသ့ြဖစ်လာေလသည်။ ၄

လမျိုးတကာတိ့သည်သ၏အေကာင်းကိ ကားေသာအခါ တွင်းြဖင့်ေထာင်၍ဖမ်း ပီးလ င် ှ ာဖား ကိး

ထိးလျက် အီဂျစ်ြပည်သိ့ဆဲွငင်သွား က၏။ ၅ ြခေသ့မသည်မိမိ၏ေမ ာ်လင့်ချက်များမ ှ ိ ေတာ့ဘဲ

ေမ ာ်မှန်းချက်များကန်ဆံးသည်ကိ သိြမင်ေသာအခါအြခားသားငယ်တစ်ေကာင်ကိ ကီးြပင်းေအာင်

ေကးေမွးေစာင့်ေ ှ ာက်ြပန်၏။ ထိသားငယ်သည်လည်း ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းေသာြခေသ့

ြဖစ်လာေလသည်။ ၆ သသည်အ ွယ်ေရာက်၍သန်စွမ်းေသာအခါ၊

အြခားြခေသ့များ ှ င့်အတအစာ ှ ာရန် လှည့်လည်လျက်၊ သားေကာင်ဖမ်းသည့်အတတ်ကိသင်ယ ကာ

လသားစားြခေသ့ြဖစ်လာ၏။ ၇ သသည်ခံတပ်များကိ ဖိချ၍ မိ ့တိ့ကိ ဖျက်ဆီးေန၏။

သေဟာက်လိက်သည့်အခါတိင်း၊ ြပည်သြပည်သားတိ့သည်ေကာက်လန့်တန်လပ်

က၏။ ၈ ထိအခါအရပ်ရပ်သ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ လမျိုးတကာတိ့သည်စ ံ းလာ ကလျက်၊

သ့အားမဆိးပိက်ကွန်များြဖင့်တွင်းထဲသိ့ ေထာင်ဖမ်း က၏။ ၉ ထိေနာက်သ့အားသံချိတ်များ ှ င့်ဆဲွ ပီး

ေလှာင်အိမ်တစ်ခတွင်ထည့်၍ဗာဗလန်မင်းထံသိ့ ယေဆာင်သွား က၏။

ဣသေရလေတာင်များေပ တွင်သ၏အသံ ကိ ေနာက်အဘယ်အခါ၌မ မ ကားရေစရန် သ့အား

အေစာင့်အ ကပ် ှ င့်ေထာင်ချထား၏။ ၁၀ သင့်အမိသည်စမ်းေချာင်းအနီးတွင်စိက်ထား သည့်

စပျစ်ပင် ှ င့်တ၏။ ေရအလံအေလာက် ှ ိ သြဖင့်ထိအပင်သည် အသီးအ ွက်များ ှ င့်ေဝဆာ၍ေန၏။

၁၁ အကိင်းများသည်သန်မာခိင်ခ့ံသြဖင့် ရာဇလံှတံ အြဖစ်အသံးဝင်လာေလသည်။

စပျစ်ပင်သည်သစ်ပင်အ ွက်အလက်များ အထက်ထိေအာင်ြမင့်မားလာ၏။

ထိအပင်အဘယ်မ ြမင့်မား၍အ ွက် အလက်များ ထထပ်သည်ကိထင် ှ ားစွာြမင်ရ က၏။ ၁၂

သိ့ရာတွင်ထိစပျစ်ပင်သည်အမျက်ထွက်သတိ့ လက်ြဖင့်အြမစ်မှဆဲွ တ်ြခင်းကိခံရကာ

ေြမေပ သိ့လဲကျေလ၏။ အေ ှ ့ေလေကာင့်စပျစ်သီးများပိန်ေြခာက်ကန်၏။

စပျစ်ကိင်းတိ့သည်လည်းကျိုးပ့ဲေြခာက်ေသွ့ကာ မီး ိ ့ြခင်းကိခံရ က၏။ ၁၃
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ယခအခါထိအပင်ကိေြခာက်ေသွ ့၍ ေရမ ှ ိ ရာအရပ်ြဖစ်ေသာေတာက ာရတွင် စိက်ထားေလသည်။ ၁၄

ယင်း၏ပင်စည်ကိမီးသင့်ေလာင်သြဖင့် အကိင်းအခက် ှ င့်အသီးများသည်လည်း

ေလာင်က မ်းသွားေလသည်။ ထိအပင်၏အကိင်းတိ့သည်အဘယ်အခါ ၌မ

ြပန်လည်ခိင်ခ့ံသန်မာလာ ကေတာ့မည်မဟတ်။ အဘယ်အခါ၌မ ရာဇလံှတံအြဖစ်

အသံးဝင် ကေတာ့မည်မဟတ်။ ဤကားစပ်ဆိထားသည့်ငိချင်းြဖစ်၏။ ထိ

ငိချင်းကိအဖန်တစ်လဲလဲသီဆိက ရမည်။

၂၀ ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံရသည့်သတမ ှ စ်ေြမာက်၊ ပဥမလ၊လဆန်းငါးရက်ေန့၌ဣသေရလေခါင်းေဆာင်

အချို ့တိ့သည် ထာဝရဘရား၏အလိေတာ် ကိစံစမ်းေမးြမန်းရန် ငါ့ထံသိ့လာေရာက် က

၏။ ထိသတိ့ငါ၏ေ ှ ့တွင်ထိင် ကေသာအခါ၊‐ ၂ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိငါ ကားရ၏။‐

၃ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ သင်သည်သတိ့ အား`သင်တိ့သည်ငါ၏အလိေတာ်ကိစံစမ်း

ေမးြမန်းရန်လာ ကသေလာ။ ငါသည်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မသည် ှ င့်

အညီ သင်တိ့ေမးြမန်းစံစမ်းမမှန်သမ ကိလက်ခံမည်မဟတ်။ ဤကားငါအ ှ င်

ထာဝရဘရား၏စကားြဖစ်၏' ဟမိန့် ေတာ်မေ ကာင်းဆင့်ဆိေလာ့။ ၄ ``အချင်းလသား၊

သင်သည်သတိ့အားစစ် ေဆးစီရင်ရန်အသင့် ှ ိ  ပီေလာ။ အသင့် ှ ိ လ င်စစ်ေဆးစီရင်ေလာ့။

သတိ့အားမိမိ တိ့ဘိးေဘးများ ပကျင့်ခ့ဲေသာစက်ဆပ် ဖွယ်ေကာင်းသည့်အမတိ့ကိသတိေပးေဖာ်

ြပေလာ့။‐ ၅ ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားအဘယ်သိ့မိန့်ေတာ် မေ ကာင်းကိလည်း

ေြပာြပေလာ့။ ဣသေရလ လမျိုးတိ့ကိငါေ ွးေကာက်ေတာ်မ၍ ယာကပ်

၏အမျိုးအ ွယ်တိ့အားငါသည်ကတိေပး ကျိန်ဆိခ့ဲ၏။ အီဂျစ်ြပည်တွင်ငါသည်သတိ့

အားထင် ှ ားလျက် ငါသည်သတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေကာင်း ကိကျိန်ဆိခ့ဲ၏။‐ ၆

သတိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ကာ သတိ့အတွက်ေ ွးချယ်ထားေသာြပည်သိ့ ေခ ယသွားမည်ဟ

ငါကတိေပးကျိန်ဆိ ခ့ဲသည်မှာထိအခါကြဖစ်၏။ ထိြပည်ကား ိ ့ ှ င့်ပျားရည်စီးဆင်းေန၍ေပါများေသာ

ြပည်၊ အသာယာဆံးေသာြပည်ြဖစ်၏။‐ ၇ ငါသည်သတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားြဖစ်သြဖင့်

မိမိတိ့ြမတ် ိးသည့် စက်ဆပ်ဖွယ်ရာ ပ်တများကိစွန့်ပစ်လိက် ကရန် ှ င့်အီဂျစ်ဘရားအတများကိ

ကိးကွယ်ြခင်းြဖင့် မိမိတိ့ကိယ်ကိမညစ် ညမ်း ကေစရန်သတိ့အားေြပာေသာ်လည်း၊‐

၈ သတိ့သည်ငါ့အားအာခံကာငါ၏စကား ကိနားမေထာင်ဘဲေန က၏။ သတိ့သည်မိမိ

တိ့ြမတ် ိးသည့်စက်ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းေသာ ပ် တများ ှ င့် အီဂျစ်ဘရားများကိမစွန့် က။

ငါသည်သတိ့အားအီဂျစ်ြပည်တွင်ငါ၏ အမျက်ေဒါသကိသတိ့အေပ သိ့သွန်း ေလာင်း၍

အမျက်ေတာ်ဒဏ်ကိအြပည့် အဝခံ ကေစရန်အ ကံ ှ ိ ခ့ဲ၏။‐ ၉ သိ့ရာတွင်ငါ၏နာမေတာ်ကိ

သတိ့အတ တကွေနထိင်လျက် ှ ိ ေသာ ိင်ငံများေ ှ ့တွင် အသေရမပျက်ေစြခင်းငှာယင်းသိ့မ ပ

ခ့ဲ။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား အီဂျစ်ြပည်မှထတ်

ေဆာင်ေတာ်မြခင်းြဖင့် သတိ့ ှ င့်အတေန ထိင် ကေသာလမျိုးြခားတိ့၏ေ ှ ့တွင် ငါ

သည်ထင် ှ ားေတာ်မခ့ဲ ပီြဖစ်ေသာေကာင့် တည်း။ ၁၀ ``သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သတိ့အားအီဂျစ်

ြပည်မှေတာက ာရသိ့ထတ်ေဆာင်ကာ၊‐ ၁၁ ငါ၏အမိန့်တိ့ကိနာခံေစ၍ ပညတ်ေတာ်

တိ့ကိသင် ကားေပး၏။ ယင်းတိ့ကိေစာင့် ထိန်းသတိ့သည်အသက် ှ င်ရလိမ့်မည်။‐

၁၂ သတိ့အားြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းေစသမှာ ငါ ထာဝရဘရားပင်ြဖစ်ေ ကာင်းသတိေပး

လိသြဖင့် ငါ ှ င့်သတိ့သေဘာတသည့် အမှတ်လကဏာအေနြဖင့် ဥပသ်ေန့ကိ

ေစာင့်ထိန်း ကရန်ငါြပ ာန်းထား၏။‐ ၁၃ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ေတာက ာရ၌ပင် ငါ့ကိအာခံ က၏။

ငါ၏အမိန့်ေတာ်တိ့ ကိလိက်နာသမှန်သမ သည်အသက် ှ င် ခွင့်ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်းသတိ့သည်ငါ

၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိချိုးေဖာက်၍ငါ၏ အမိန့်ေတာ်တိ့ကိပစ်ပယ် က၏။ ဥပသ်ေန့

ကိလည်းအလ င်းမ ိ ေသ။ သိ့ြဖစ်၍ငါ သည်သတိ့အားေတာက ာရတွင်ငါ၏

အမျက်ေတာ်သွန်းေလာင်းြခင်းဒဏ်ကိခံ ေစ၍ သတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်ရန်အ ကံ ှ ိ ခ့ဲ၏။‐

၁၄ သိ့ရာတွင်ယင်းသိ့ဖျက်ဆီးပစ်ပါမ ိင်ငံ တကာေ ှ ့တွင် ငါ၏နာမေတာ်အသေရ

ပျက်လိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့ အားအီဂျစ်ြပည်မှ ငါထတ်ေဆာင်ခ့ဲသည်ကိ

လမျိုးတကာတိ့ြမင်ခ့ဲ ကေသာေကာင့် ြဖစ်၏။‐ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍အသာယာဆံးေသာြပည်၊

ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေနေသာြပည်တည်းဟေသာ ငါေပးအပ်ခ့ဲသည့်ြပည်သိ့ သတိ့အားပိ့

ေဆာင်ေတာ့မည်မဟတ်ဟငါသည်ေတာ က ာရတွင်ကျိန်ဆိခ့ဲ၏။‐ ၁၆

ယင်းသိ့ကျိန်ဆိရြခင်းအေကာင်းမှာသတိ့ သည် မိမိတိ့၏ ပ်တကိးကွယ်မကိပိမိ ှ စ်သက် ကလျက်

ငါ၏အမိန့်ေတာ်တိ့ကိ ပစ်ပယ်ကာငါ၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိချိုး ေဖာက်၍ ဥပသ်ေန့ကိမ ိ မေသ ပ က

ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၇ ``သိ့ေသာ်ငါသည်သတိ့ကိသနားသြဖင့် ေတာက ာရတွင်ဆံးပါးပျက်စီးေစရန်

မ ပ။‐ ၁၈ သိ့ရာတွင်ေတာက ာရထဲမှသတိ့၏သား သမီးများအား`သင်တိ့ဘိးေဘးများစီရင်

ခ့ဲသည့်စည်းမျဥ်းများကိမကျင့်သံး က ှ င့်။ သတိ့၏ ေလ့ထံးစံများကိမလိက် ေလာက် က ှ င့်။

သတိ့၏ ပ်တများကိ ကိးကွယ်ြခင်းအားြဖင့်ကိယ်ကိမညစ် ညမ်းေစ က ှ င့်။‐ ၁၉

ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားြဖစ်၏။ ငါ၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ထိန်း၍

ငါ၏အမိန့်ေတာ်တိ့ကိနာခံ ကေလာ့။‐ ၂၀ ငါ ှ င့်သင်တိ့ဖဲွ ့ထားသည့်ပဋိညာဥ်၏အမှတ်

လကဏာြဖစ်ေစရန် ှ င့် ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ ေကာင်းကိလည်း

သင်တိ့အားသတိရေစရန် ဥပသ်ေန့ကိသန့် ှ င်းေစ ကေလာ့' ဟငါ သတိေပး၏။ ၂၁

``သိ့ရာတွင်ထိလမျိုးဆက်သည်လည်းငါ့ကိ အာခံ က၏။ ငါ၏အမိန့်ေတာ်တိ့ကိလိက်နာ

သမှန်သမ သည်အသက် ှ င်ခွင့်ရမည်ြဖစ် ေသာ်လည်း သတိ့သည်ငါ၏ပညတ်ေတာ်တိ့

ကိချိုးေဖာက်၍ငါ၏အမိန့်ေတာ်တိ့ကိပစ် ပယ် က၏။ ဥပသ်ေန့ကိလည်းအလ င်းမ ိ ေသ။

သတိ့အားေတာက ာရတွင်ေသေစ ရန် ငါသည်မိမိ၏အမျက်ေတာ်ကိသတိ့ အေပ သိ့သွန်းေလာင်း၍

အမျက်ေတာ်ဒဏ် ကိခံေစမည်ဟအ ကံ ှ ိ ခ့ဲေသာ်လည်း၊‐ ၂၂ မခံေစခ့ဲ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ယင်းသိ့

ပပါမ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား အီဂျစ်ြပည်မှငါထတ်ေဆာင်ခ့ဲသည်ကိ

ြမင်ေသာလမျိုးတိ့၏ေ ှ ့တွင် ငါ၏နာမ ေတာ်အသေရပျက်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်

တည်း။‐ ၂၃ ထိ့ေကာင့်ငါသည်သတိ့အားကမာအရပ် ရပ်သိ့ကဲွလွင့်ေစမည်ဟ

ေတာက ာရတွင် ငါကျိန်ဆိ၏။‐ ၂၄ ယင်းသိ့ ပရသည့်အေကာင်းမှာသတိ့သည်

ငါ၏အမိန့်ေတာ်တိ့ကိပစ်ပယ်ကာ ငါ၏ပညတ် ေတာ်တိ့ကိချိုးေဖာက်လျက်ဥပသ်ေန့ကိမ ိ

မေသ ပ ပီးလ င် ဘိးေဘးတိ့ကိးကွယ်ခ့ဲေသာ ပ်တတိ့ကိဝတ် ပ ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။''

၂၅ ``ထိေနာက်ငါသည်သတိ့အားမေလျာက်ပတ် သည့်ပညတ်များ ှ င့် အသက် ှ င်မကိမ ပ

စ ိင်သည့်အမိန့်ေတာ်များကိေပး၏။‐ ၂၆ သတိ့သည်မိမိတိ့၏သားဦးများကိယဇ်ပ

ေဇာ်ြခင်းအားြဖင့် မိမိတိ့ကိယ်ကိညစ်ညမ်း ကေစရန်သတိ့အားငါအခွင့်ေပး၏။ ယင်း

သိ့အခွင့်ေပးရသည့်အေကာင်းမှာ ငါသည် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းြပသရန်

ှ င့်သတိ့အားဒဏ်ခတ်ရန်ြဖစ်၏။'' ၂၇ ``သိ့ြဖစ်၍အချင်းလသား၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား

ငါအ ှ င်ထာဝရ ဘရားအဘယ်သိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိ ယခဆင့်ဆိေလာ့။ သတိ့၏ဘိးေဘးများ

သည်သစာေဖာက်ြခင်းအားြဖင့် ငါ့ကိေစာ် ကား ကြပန်သည့်နည်းမှာဤသိ့တည်း။‐ ၂၈

ငါသည်သတိ့အားကျိန်ဆိကတိ ပထား သည့်ြပည်သိ့ေခ ေဆာင်၍သွား၏။ သတိ့သည်

ြမင့်ေသာေတာင်ကန်းများ ှ င့်စိမ်းလန်းေသာ သစ်ပင်တိ့ကိြမင်ေသာအခါ ထိအရပ်တိ့

တွင်ယဇ်ပေဇာ် ကကန်၏။ နံ့သာေပါင်းကိ မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်စပျစ်ရည်ပေဇာ်သကာ

ကိဆက်ကပ် က၏။ ဤနည်းအားြဖင့်သ တိ့သည်ငါ၏အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ် ကသည်။‐

၂၉ ငါသည်သတိ့ကိ`သင်တိ့သွား ကသည့် ကန်းြမင့်များကားအဘယ်နည်း' ဟေမး၏။

ထိေကာင့်ထိအရပ်တိ့သည်ယေန့တိင် ေအာင်ဗာမာဟေခ ေသာ``ကန်းြမင့်'' များ ဟတွင်သတည်း။‐

၃၀ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားအ ှ င် ထာဝရဘရား ဤသိ့မိန့်ဆိေ ကာင်းဆင့်

ဆိေလာ့။ `သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ဘိး ေဘးတိ့အြပစ်ကးလွန်၍ညစ်ညမ်းေစ

သက့ဲသိ့ သင်တိ့ကိယ်ကိညစ်ညမ်းေစ က သနည်း။ သတိ့ကိးကွယ်သည့်ညစ်ညမ်း

ေသာ ပ်တတိ့ကိကိးကွယ် ကသနည်း။‐ ၃၁ သင်တိ့သည်ယေန့တိင်ေအာင်ပင်သတိ့

ဆက်သသည့်ပေဇာ်သကာများကိဆက် သလျက် ပ်တများအားမိမိတိ့၏သား

သမီးများကိမီး ိ ့ပေဇာ်ကာကိယ့်ကိယ် ကိညစ်ညမ်းေစ က၏။ အချင်းဣသေရလ

အမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့သည်ငါ့ထံသိ့ လာ၍ငါ၏အလိေတာ်ကိစံစမ်းေမး ြမန်း က၏။

ငါသည်အသက် ှ င်ေတာ်မ ေသာအ ှ င်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ သည် ှ င့်အညီ အဘယ်သိ့မ စံစမ်းေမး

ြမန်းခွင့်ကိသင်တိ့အားေပးမည်မဟတ်။‐ ၃၂ သင်တိ့သည်အြခား ိင်ငံများက့ဲသိ့လည်း

ေကာင်း၊ တိင်းတစ်ပါးတွင်ေနထိင်သများက့ဲ သိ့လည်းေကာင်း၊ သစ်ပင်များ၊ ေကျာက်တံး

များကိဝတ် ပ ှ ိ ခိး ကမည်ဟ ကံစည် ဆံးြဖတ်ထား က၏။ သိ့ရာတွင်ယင်း အ ကံမထေြမာက်ရ။

၃၃ ``ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည်အသက် ှ င် ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ

ငါသည်အမျက်ေတာ်ထွက်လျက် သင်တိ့အား ငါ၏ခွန်အား ကီးမားေသာလက် ံ းေတာ်

ြဖင့်တန်ခိးအာဏာ ှ ိ သမ  ှ င့်လက်ေတာ် ကိဆန့်လျက်အပ်စိးေတာ်မမည်။‐ ၃၄

သင်တိ့ကိ ိင်ငံအသီးသီး၊ ကဲွလွင့်လျက် ေနရာအတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်မှြပန် လည်ေခ ယစသိမ်းချိန်၌

သင်တိ့အားငါ ၏ခွန်အား ကီးေသာလက် ံ းေတာ်ြဖင့် တန် ခိးအာဏာ ှ ိ သမ  ှ င့်လက်ေတာ်ကိ

ဆန့်လျက်အမျက်ေတာ်ကိြပမည်။‐ ၃၅လမျိုးတကာတိ့ ှ င့်ဆိင်ေသာေတာက ာရ သိ့ေခ ေဆာင်၍

သင်တိ့ကိငါကိယ်တိင် အြပစ်ဒဏ်စီရင်မည်။‐ ၃၆ အီဂျစ်ြပည်ေတာက ာရတွင်သင်တိ့၏

ဘိးေဘးများကိငါအြပစ်ဒဏ်စီရင်ခ့ဲ သည့်နည်းတ ယခသင်တိ့ကိလည်းအြပစ် ဒဏ်စီရင်မည်''

ဟအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၇ ``ငါသည်သင်တိ့ကိပိင်ပိင် ိင် ိင်အပ် ထိန်း၍

ပဋိညာဥ်ေတာ်အတိင်းလိက်နာ ေစမည်။‐ ၃၈ သင်တိ့အနက်ပန်ကန်သများ ှ င့်ေတာ်လှန်

သများကိဖယ် ှ ားပစ်မည်။ သတိ့ကိမိမိ တိ့ယခေနထိင်ရာြပည်များမှထွက်သွား

ေစမည်။ သိ့ရာတွင်ဣသေရလြပည်သိ့ြပန် လာခွင့် ပမည်မဟတ်။ ထိအခါငါသည်
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ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း သင်တိ့ သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉

အ ှ င်ထာဝရဘရားက``အချင်းဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ၊့ ယခသင်တိ့သည်တစ်

ေယာက်မကျန်မိမိတိ့ ှ ိ  ပ်တများကိသွား၍ ှ ိ ခိးဝတ် ပ ကေလာ့။ သိ့ရာတွင်ယခမှစ၍

သင်တိ့သည်ငါ၏စကားကိနားေထာင်ရ က မည်။ ပ်တတိ့အားပေဇာ်သကာများဆက်သ

ြခင်းအားြဖင့် ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့် နာမေတာ်ကိေနာက်တစ်ဖန်မ တ်ချရ။‐ ၄၀

ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာေတာင်ေတာ်တည်း ဟေသာဣသေရလေတာင်ြမင့်ေပ တွင်

သင်တိ့ အားလံးပင်ငါ့အားဝတ် ပကိးကွယ် ကလိမ့် မည်ဟငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ဆိ၏။ ငါ

သည်သင်တိ့အား ှ စ်သက်လက်ခံမည်။ သင်တိ့ ပေဇာ်ေသာယဇ်များ၊ အေကာင်းြမတ်ဆံးေသာ

ပေဇာ်သကာများ ှ င့်သီးသန့်ဆက်ကပ်ထား သည့်အလဝတုများကိငါေတာင်းဆိမည်။‐ ၄၁

သင်တိ့အား ိင်ငံများကဲွလွင့်လျက် ှ ိ သည့် တိင်းြပည်များမှ ငါသည်သင်တိ့ကိယေဆာင်

စ ံ း ပီးေနာက်သင်တိ့မီး ိ ့ပေဇာ်သည့်နံ့သာ ေပါင်း ှ င့်တကွသင်တိ့ကိငါလက်ခံမည်။

ငါ သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေ ကာင်းလမျိုး တကာတိ့ေတွ့ြမင် ကလိမ့်မည်။‐

၄၂ သင်တိ့၏ဘိးေဘးတိ့အားငါေပးမည်ဟ ကျိန်ဆိကတိ ပထားသည့်ဣသေရလ

ြပည်သိ့ သင်တိ့ကိငါယေဆာင်လာေသာ အခါ ငါသည်ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ

ေကာင်းသင်တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၄၃ ထိအခါသင်တိ့သည်မိမိတိ့ ပခ့ဲေသာ

စက်ဆပ်ဖွယ်ရာအမများေ ကာင့်မိမိကိယ် ကိ ွံ  ှ ာ၍ မိမိတိ့ကိယ်ကိအဘယ်သိ့

ညစ်ညမ်းေစခ့ဲ ကေကာင်းတိ့ကိြပန်လည် သတိရ ကလိမ့်မည်။ ထိအခါသင့်ကိယ် သင် ွံ  ှ ာလိမ့်မည်။‐

၄၄ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ငါသည်ငါ ၏နာမေတာ်ကိေထာက်၍ မိမိ၏အသေရ

ကိကာကွယ်ရန်သင်တိ့၏ယတ်မာဆိးညစ် ေဖာက်ြပန်ေသာအကျင့်များအေလျာက် သင်

တိ့ကိမစီရင်ေသာအခါငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းသင်တိ့သိ ှ ိ ကလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဤကား အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားြဖစ်၏။ ၄၅

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၄၆ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊

ေတာင်အရပ် သိ့ေမ ာ် ကည့်၍ ထိအရပ် ှ င့်ထိအရပ် ှ ိ သစ်ေတာအားဗျာဒိတ်ေတာ်ကိဆင့်ဆိေလာ့။‐

၄၇ ေတာင်အရပ်မှသစ်ေတာအားအ ှ င်ထာဝရ ဘရားကထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်

ေတာ်ကိနားေထာင်ေလာ့။ ငါသည်မီးေမးလျက် ှ ိ ၏။ ထိမီးသည်သင်၏သစ်ပင်ေြခာက် ှ ိ

သမ  ှ င့်သစ်ပင်စိ ှ ိ သမ တိ့ကိက မ်း ေလာင်ေစလိမ့်မည်။ မီးေတာက်များကိအဘယ်

အရာမ မ ငိမ်းမသတ် ိင်ရာ။ ထိမီးသည် ေတာင်အရပ်မှေြမာက်အရပ်သိ့ပျံ ့ ှ ံ ့သွား ကာ

ေြမတစ်ြပင်လံးကိက မ်းေလာင်ေစ လိမ့်မည်။‐ ၄၈ ထိမီးကိငါထာဝရဘရားေမးေတာ်မေ ကာင်း

ယင်းကိအဘယ်သမ မ ငိမ်းမသတ် ိင် ေ ကာင်းလအေပါင်းတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်''

ဟ မက်ဆိေတာ်မေကာင်းဆင့်ဆိေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၉ ငါက``အ ှ င်ထာဝရဘရားကန်ေတာ်မျိုး

သည်စကားထာများသာေြပာဆိေနြခင်း ြဖစ်သည်ဟ လအေပါင်းတိ့ေြပာဆိေန ကပါသည်''

ဟေလ ာက်ထား၏။

၂၁ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါ့ ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ေယ  ှ လင် မိ ့ဘက်သိ့လှည့်၍ထိ မိ ့ကိ တ်ချေလာ့။ လ

တိ့ကိးကွယ်ဝတ် ပရာဌာနများကိ တ် ချေလာ့။ ဣသေရလြပည်ကိပေရာဖက် ပ ၍သတိေပးေလာ့။‐

၃ လတိ့အားငါထာဝရဘရားသည်သတိ့ ၏ရန်သြဖစ်ေ ကာင်း ငါ၏ ားလွယ်အိမ်မှ

ားေတာ်ကိထတ်ယ၍ သတိ့အေပါင်းအား လဆိးလေကာင်းမေ ွးသတ်သင်ပစ်မည် ြဖစ်ေကာင်း၊‐ ၄

ယင်းသိ့လဆိးလေကာင်းမေ ွးသတ်သင် ပစ်ရန် ငါသည်ေြမာက်အရပ်မှေန၍ေတာင်

အရပ်သိ့တိင်ေအာင် ှ ိ သမ ေသာလတိ့ ကိ ားေတာ်ြဖင့်စီရင်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း၊‐ ၅

ငါထာဝရဘရားသည်မိမိ၏ ားေတာ် ကိ ားလွယ်အိမ်မှထတ်ေတာ်မ ပီြဖစ် ေကာင်း၊

ထိ ားကိ ားလွယ်အိမ်သိ့ြပန် ၍သွင်းေတာ်မမည်မဟတ်ေကာင်းကိလ အေပါင်းတိ့သိရ ကလိမ့်မည်။ ၆

``အချင်းလသား၊ သင်သည်စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်း ေကကဲွလျက် ှ ိ ဘိသက့ဲသိ့ညည်းတွားေလာ့။

လြမင်ကွင်းတွင်ြပင်းြပစွာညည်းတွားေလာ့။‐ ၇ သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ညည်းတွားသည်ကိ

လတိ့ေမးြမန်း ကေသာအခါ သင် ကားသိ ရေသာသတင်းေ ကာင့်ညည်းတွားရြခင်း

ြဖစ်ေ ကာင်းေြပာြပေလာ့။ ထိအမအရာ ြဖစ်ပျက်လာေသာအခါ လတိ့သည် ှ လံး

တန်လျက်သတိေကာင် ကလိမ့်မည်။ သတိ့ ၏လက်များသည်ေပျာ့အိလျက်ဒးများ

လည်းေပျာ့ေခွလိမ့်မည်။ ထိအမအရာကား ြဖစ်ပျက်မည့်အချိန်ကျေရာက် ပီ။ ယခ

ပင်ြဖစ်ပျက်လာေလ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဤကားငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။

၈ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၉ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊

ဗျာဒိတ်ေတာ် ကိဆင့်ဆိေလာ့။ ငါထာဝရဘရားအဘယ် သိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိလတိ့အားဆင့်ဆိ

ရမည်မှာ၊ `` ားေတာ်ကိထက်ေအာင်ေသွးထား ပီး။ ားေတာ်ကိေြပာင်လက်ေအာင်တိက်ခ တ်

ထား ပီ။ ၁၀ သတ်ြဖတ်ရန်အတွက် ားကိထက်ေအာင် ေသွးထား ပီး။

လ ပ်ြပက်သက့ဲသိ့ေြပာင်လက်ေစရန် တိက်ခ တ်ထား၏။ ငါ၏သားယဒအပ်စိးေသာရာဇလံှတံေကာင့်

င်လန်းဝမ်းေြမာက် ိင်မည်မဟတ်။ ထိရာဇလံှတံသည် ားြဖင့်ဒဏ်ခတ်ြခင်းခံရမည်။ ၁၁

အဆင်သင့်အသံး ပ ိင်ေစရန်ထိ ားကိ ေြပာင်လက်ေအာင်တိက်ခတ်လျက် ှ ိ ၏။

လသတ်သမား၏လက်သိ့အပ်ရန် ယင်းကိထက်ေအာင်ေသွး ပီးလ င်

ေြပာင်လက်ေအာင်တိက်ခ တ်ထား၏။ ၁၂ အချင်းလသား၊ဝမ်းနည်း၍ေအာ်ဟစ်ငိ ေကးေလာ့။

ဤ ားသည်ငါ၏လမျိုးေတာ်အတွက် ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်အေပါင်းတိ့ အတွက်ြဖစ်၏။

သတိ့သည်ကျန် ှ ိ ေနသငါ၏လမျိုးေတာ်ဝင် အေပါင်း ှ င့်အတအသတ်ခံရ ကအ့ံ။

စိတ်ပျက်လက်ေလျာ့လျက်သင်၏ရင်ကိတီး ခတ်ေလာ့။ ၁၃ ငါသည် ားြဖင့်ဒဏ်ခတ်ြခင်းခံရမည့်

ယဒ၏ ရာဇလံှတံေတာ်ပျက်စီးမည့်အချိန်ကိ အကဲခတ်ေနြခင်းြဖစ်၏ဟအ ှ င် ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ``အချင်းလသား၊ ယခဗျာဒိတ်ေတာ်ကိြပန် ကားေလာ့။

လက်ခပ်တီးေလာ့။ ထိအခါ ား ေတာ်ကိ ှ စ် ကိမ်သံး ကိမ်ေဝ့ှယမ်းေလာ့။ ထိ

ားသည်သသတ်ေသာ ား၊ ရက်စက်စွာသတ် ြဖတ်သည့် ားြဖစ်၏။ သတိ့ကိအဘက်ဘက်

မှဝိင်းရံသတ်ြဖတ်လိမ့်မည်။‐ ၁၅ ယင်းသည်ငါ၏လမျိုးေတာ်အား ှ လံးတန် ေစ၍

ယိမ်းယိင် ပိလဲေစ၏။ လ ပ်ြပက်သက့ဲ သိ့ေြပာင်လက်၍ခတ်ြဖတ်ရန်အသင့် ှ ိ ေသာ

ားြဖင့် ငါသည်သတိ့၏ မိ ့တံခါးတိ့တွင် သတ်ြဖတ်ရန်ထိ ားကိထား ှ ိ မည်။‐ ၁၆

အချင်းထက်ြမက်ေသာ ား၊ ဘယ်ညာမေ ွး ခတ်ြဖတ်ေလာ့။ ဦးတည်ရာခတ်ြဖတ်ေလာ့။‐ ၁၇

ငါသည်လည်းလက်ခပ်တီးမည်။ ထိေနာက်ငါ ၏အမျက်ေတာ်ေြပမည်။ ဤကားငါထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားပင်ြဖစ်၏'' ဟ ၍တည်း။ ၁၈ထာဝရဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်

သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၁၉ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ဗာဗလန်မင်း

တိက်ခိက်ရန် ားကိကိင်၍ လာ ိင်သည့်လမ်း ှ စ်လမ်းကိမှတ်သားေလာ့။ ထိလမ်း ှ စ်လမ်း

စလံးပင်တိင်းြပည်တစ်ခတည်းမှအစ ပရမည်။ ထိ မိ ့သိ့ခဲွသွားသည့်လမ်းခွ

တွင်မှတ်တိင်များစိက်ထားေလာ့။‐ ၂၀ ဖျက်ဆီးမည့် ားလာေရာက်ရန်မှတ်တိင်တစ်

တိင်သည် အမုန်ြပည်ရဗတ် မိ ့သိ့လမ်း န် လျက် အြခားတစ်တိင်မှာယဒြပည်ခိင်ခ့ံ

ေသာေယ  ှ လင် မိ ့သိ့လမ်း န်ရမည်။‐ ၂၁ ဗာဗလန်မင်းသည်လမ်းဆံ၊ လမ်းဝသိ့ေရာက် ေသာအခါ

ရပ်၍အဘယ်လမ်းကိလိက်ရမည် ကိသိ ိင်ရန်ြမားတိ့ကိလပ်၍မဲချ၏။ သ ၏ ပ်တတိ့ကိေမးြမန်း၏။

တိရစာန်အသည်း ကိလည်း ကည့်၏။‐ ၂၂ ထိအခါ`ေယ  ှ လင်' ဟေရးမှတ်ထားေသာ

နိမိတ်ြပြမားသည် သ၏ညာဘက်လက်တွင်း သိ့ေရာက် ှ ိ ၏။ ထိြမားကသ့အား မိ ့ ိ း ဖိ

ရန်တံးေမာင်းများကိသွားေရာက်တပ်ဆင်ကာ သတ်ရန်အမိန့်ေပးလျက်စစ်တိက်သံများ

ကိေ ကးေကာ်ရန်လည်းေကာင်း၊ တံခါးထ ဖွင့်ရန်တံးေမာင်းကိလည်းေကာင်း

ေြမကတတ် များဖိ့၍ကတတ်ကျင်းများကိတးရန် လည်းေကာင်း န်ြပ၏။‐ ၂၃

ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်ဗာဗ လန်မင်း ှ င့် မိမိတိ့ချုပ်ဆိထားသည့်စစ်ေြပ

ငိမ်းြခင်းစာချုပ်များ ှ ိ သြဖင့် ဤသိ့ ကိ တင်ေဟာကိန်းထွက်သည်ကိယံ ကလိမ့်မည် မဟတ်။

သိ့ရာတွင်သတိ့အားမိမိတိ့၏ အြပစ်များကိြပန်လည်သတိရေစ၍ သတိ့အဖမ်းခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၄

သိ့ြဖစ်၍ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သည်ကား သင်တိ့၏ပန်ကန်မေ ကာင့်သင်တိ့

၏အြပစ်များကိအမှတ်ရေစ ပီ။ သင်တိ့၏ အကျင့်အ ကံဟသမ က သင်တိ့၏အြပစ်

များကိေပ လွင်လာေစ၏။ သင်တိ့ဤသိ့ ပသည်ြဖစ်၍ ငါသည်သင်တိ့ကိရန်သ

များ၏လက်သိ့ေပးအပ်မည်။ ၂၅ ``အချင်းယတ်မာဆိးညစ်သည့်ဣသေရလ မင်း၊

သင်၏ကံ ကမာကိဖန်တီးမည့်ေန့ရက်၊ သင်အ ပီးသတ်အြပစ်ဒဏ်ခံရမည့်ေန့

ရက်ကျေရာက်လာေလ ပီ။‐ ၂၆ ဤကားငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ ေသာစကားြဖစ်၏။

သင်၏ရာဇသရဖ ှ င့် ဦးရစ်ကိခ တ်လိက်ေလာ့။ အေြခအေနအား လံးေြပာင်းလဲသွားေလ ပီ။

ဆင်းရဲသတိ့ အားတန်ခိးအာဏာေပးအပ်၍ တန်ခိး အာဏာ ှ ိ သတိ့ကိနိမ့်ကျေစအ့ံ။‐ ၂၇

ငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိယိယွင်းပျက်စီး ေစမည်။ ယိယွင်းပျက်စီးေစမည်။ ယိယွင်းပျက်

စီးေစမည်။ သိ့ရာတွင်ထိ မိ ့ကိတရားဝင် ပိင်ဆိင်သမေရာက်မီ ယင်းကိြပန်လည် ပ

ြပင် ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ထိသအားငါ အပ်မည်။ ၂၈ ``အချင်းလသား၊ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိဆင့်ဆိ

ေလာ့။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားေစာ် ကားသည့်အမုန်ြပည်သားတိ့အားငါအ ှ င်

ထာဝရဘရားအဘယ်သိ့မိန့်ေတာ်မ ေကာင်းကိေကညာေလာ့။'' ``ဖျက်ဆီးသတ်သင်ရန် ားေတာ်ကိ

အသင့်ထားေလ ပီ။ ားကိအသင့်ထားေလ ပီ။ သတ်ြဖတ်ရန်ထိ ားေတာ်ကိတိက်ခတ်ထား၏။

လ ပ်ြပက်သက့ဲသိ့ေြပာင်လက်ေအာင် တိက်ခ တ်ထား၏'' ဟသတိ့အားဆင့်ဆိေလာ့။ ၂၉

သင်တိ့ြမင်ရေသာဗျာဒိတ် ပါ ံ များသည် အတြဖစ်၍ သင်တိ့အား ကိတင်ေဟာေြပာ

ချက်များသည်လည်းလိမ်လည်ေဟာေြပာမ များသာြဖစ်၏။ သင်တိ့အ ပီးသတ်အြပစ်

ဒဏ်ခံရမည့်ေန့ရက်သည်နီးကပ်လာေလ ပီ။ ားေတာ်သည်ယတ်မာဆိးညစ်သတိ့
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၏ဇက်ေပ သိ့သတ်ြဖတ်ရန်ကျေရာက်အ့ံ။ ၃၀ `` `သင်၏ ားကိ ားလွယ်အိမ်သိ့ြပန်သွင်း ေစ။

သင့်ကိဖန်ဆင်းရာအရပ်၊ သင်ေမွးဖွား ရာြပည်တွင်ငါသည်သင့်အားတရားစီ ရင်မည်။‐ ၃၁

ငါသည်ေတာက်ေလာင်ေနေသာမီးသဖွယ် ငါ၏အမျက်ေတာ်ကိ သင့်၏အေပ သိ့

သွန်းေလာင်းရလိမ့်မည်။ သင့်အားရက်စက် ကမ်း ကတ်သအဖျက်ဝိဇာတိ့၏လက် သိ့ငါေပးအပ်မည်။‐

၃၂ သင်သည်ေလာင်စာြဖစ်လိမ့်မည်။ မိမိ၏ြပည် ၌ပင်ေသရလိမ့်မည်။ ေနာက်တစ်ဖန်အဘယ်

သမ သင့်အားသတိရ ကေတာ့မည်မ ဟတ်' '' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဤကားငါထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်သတည်း။

၂၂ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါ့ ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ သင်သည်လသတ်သမားများ ှ င့်ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ သည့်

မိ ့ကိ စစ်ေဆးစီရင်ရန်အသင့် ှ ိ  ပီေလာ။ ထိ မိ ့အားမိမိ ပသည့်စက်ဆပ်ဖွယ်ရာ

အမအေပါင်းတိ့ကိေဖာ်ြပေလာ့။‐ ၃ ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည်ထိ မိ ့အား

အဘယ်သိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိဤသိ့ဆင့် ဆိေလာ့။ သင်သည်မိမိ၏လတိ့ကိအေြမာက်

အြမားသတ်ခ့ဲ ပီး ပ်တများကိဝတ် ပ ှ ိ ခိးြခင်းအားြဖင့် မိမိကိယ်ကိညစ်ညမ်း

ေစခ့ဲသြဖင့်သင်၏ေန့ရက်ကာလသည် ကျေရာက်လာေလ ပီ။‐ ၄

သင်သည်ထိလသတ်မများအတွက်အြပစ် ှ ိ သည့်ြပင် မိမိ ပလပ်သည့် ပ်တများအား ြဖင့်

မိမိကိယ်ကိညစ်ညမ်းေစသည်ြဖစ်၍သင် ၏ေန့ရက်ကာလသည်ကျေရာက်လာေလ ပီ။

သင်၏ ှ စ်များကန်ဆံးချိန်ေစ့ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ ငါသည်သင့်အားလမျိုးတကာတိ့ြပက်

ရယ် ပစရာ၊ အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည် ၏ေြပာင်ေလှာင်စရာြဖစ်ေစေတာ်မ ပီ။‐ ၅

ရပ်နီးရပ်ေဝး ှ ိ တိင်းြပည်တိ့သည်သင် တရားလက်လွတ် ပကျင့်၍ နာမည်ပျက်

မေကာင့်ေြပာင်ေလှာင် က၏။‐ ၆ သင့်အထဲ ှ ိ ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်း

ေဆာင်အေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့၏စွမ်းရည် ကိအားကိး၍လသတ်မများကိကးလွန် က၏။‐

၇ သင့်အထဲတွင်အဘယ်သမ မိဘကိ ိ ေသြမတ် ိးမမ ပ က။ သင့်အထဲတွင်သင်

သည်လမျိုးြခားတိ့အား လိမ်လည်လှည့်စား ၍မဆိးမများ ှ င့်မိဘမ့ဲသတိ့အား ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်၏။‐ ၈

သန့် ှ င်းေသာဌာနများကိမထီမ့ဲြမင် ပ၍ ဥပသ်ေန့ကိလည်းမေလးမစား ပ၏။‐ ၉

သင်၏အထဲ၌အချို ့တိ့သည်ကန်းေချာ၍ သတစ်ပါးတိ့အားေသေကာင်း ကံ က၏။

သင့်အထဲ၌ေတာင်ေပ  ှ ိ ဝတ် ပရာဌာန များတွင် ပ်တများအားယဇ်ပေဇာ်သည့် အသားကိစား က၏။

အချို ့မှာအစဥ် ကာမဂဏ်လိက်စား က၏။‐ ၁၀ သင့်အထဲတွင်အချို ့ေသာသတိ့သည်

မိမိ တိ့၏မိေထွးများ ှ င့်ြပစ်မှား က၏။ သင့် အထဲ၌အချို ့ကအမျိုးသမီးများ

ရာသီလာချိန်တွင်အ မ ပကျင့် က၏။‐ ၁၁ သင့်အထဲ၌အချို ့ေသာသတိ့သည်သ

တစ်ပါး၏အိမ်ရာကိြပစ်မှား၍ မိမိတိ့၏ ေခ းမများကိေသာ်လည်းေကာင်း၊

အေဖတ အေမကဲွ ှ မများကိေသာ်လည်းေကာင်း ြဖားေယာင်းြပစ်မှား က၏။‐ ၁၂

သင့်အထဲ၌သင်၏လအချို ့တိ့သည်ေကး စားလသတ်သမားများြဖစ် က၏။ အချို ့

မှာမိမိတိ့ဣသေရလအမျိုးသားများ အားေငွေချး၍ အတိးကိယကာမိမိတိ့

ကိယ်ကိ ကယ်ဝချမ်းသာေစ က၏။ သတိ့ သည်ငါ့အားေမ့ေလျာ့သွား ကေလကန် ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ဤကားအ ှ င်ထာ ဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကား ြဖစ်၏။ ၁၃ ``ငါသည်သင်၏မတရားစီးပွား ှ ာမ

အတွက်အမျက်ထွက်လျက်၊ လက်ဝါးချင်း ိက်၍၊ လယက်သတ်ြဖတ်မတိ့ကိရပ်စဲ ေစမည်။‐ ၁၄

သင့်အားငါစီရင် ပီးချိန်၌သင်သည်ရဲ စွမ်းသတိ ှ ိ ဦးမည်ေလာ။ မိမိလက်ကိပင်ေြမာက်

ိင်ရန်ခွန်အား ှ ိ ပါဦးမည်ေလာ။ ငါထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ငါသည်မိမိ၏စကား အတိင်း ပမည်။‐

၁၅ သင်၏လတိ့ကိငါသည်အတိင်းတိင်းအြပည် ြပည် ှ င့်လမျိုးတကာတိ့ထံသိ့ပျံ ့လွင့်သွား

ေစလျက်သင်၏ဆိးညစ်မများကိရပ်စဲပစ် မည်။‐ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍သင်သည် အြခားလမျိုးတိ့ေ ှ ့တွင်

တ်ချြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ငါ သည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေကာင်းသင် သိ ှ ိ ရလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါ့ ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၁၈

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်ငါ၏အဖိ့အသံးမဝင် က။

သတိ့သည်သတုအရည်ကျိုမီးဖိတွင် ေငွကိခတ် ပီးေနာက်ကျန်ရစ်သည့်ေ ကးဝါ၊ သံြဖူ၊ သံ၊

ခဲ ှ င့်တ၏။‐ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ထိသတု ိင်းများက့ဲသိ့ ပင်အသံးမဝင်သများြဖစ်ေ ကာင်း

ငါအ ှ င် ထာဝရဘရားယခမိန့်ေတာ်မြခင်းြဖစ်၏။ ေငွ၊ ေကးဝါ၊ သံ၊ ခဲ ှ င့် သံြဖူပါဝင်ေသာသတု

ိင်းကိဖိထဲတွင်စ၍ထည့်သက့ဲသိ့ ငါသည် သတိ့အားလံးကိေယ  ှ လင် မိ ့တွင်စေဝး

ေစမည်။ မီးသည်သတု ိင်းကိအရည်ေပျာ်ေစ သက့ဲသိ့ ငါ၏ေဒါသအမျက်သည်သတိ့

အားအရည်ေပျာ်ေစလိမ့်မည်။‐ ၂၁ ငါသည်အမှန်ပင်သတိ့အားေယ  ှ လင်

မိ ့တွင်စေဝးေစ၍သတိ့ေအာက်တွင်မီးထိး လျက် ငါ၏အမျက်ေတာ်သည်သတိ့အား

အရည်ေပျာ်ေစလိမ့်မည်။‐ ၂၂ ေငွသည်ဖိထဲတွင်အရည်ေပျာ်ရသည့်နည်းတ

သတိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်အရည်ေပျာ် ကလိမ့်မည်။ ထိအခါမိမိတိ့သည်ထာဝရ

ဘရား၏အမျက်ေတာ်ဒဏ်ကိခံလျက် ှ ိ ေန ရ ကေကာင်းကိ သတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၃ တစ်ဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည်ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂၄

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ဣသေရလ ြပည်သည်အမျက်ေတာ်ကျေရာက်ေသာေန့

၌၊ မိးေရမရ၊ မိးမ ွာဘဲေနလိမ့်မည်ြဖစ် ေကာင်း ထိြပည်ကိေြပာ ကားေလာ့။‐ ၂၅

သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များထဲတွင်ပးေပါင်း ကံစည်မ ှ ိ ၏။ သတိ့သည်သားေကာင်များ

ကိကိက်သတ်ဆဲွြဖတ် ပီးေနာက် ေဟာက်ေန ေသာြခေသ့များ ှ င့်တ က၏။ သတိ့သည်

လများကိသတ်၍ရ ိင်သမ ေသာေငွ ှ င့်ဥစာပစည်းတိ့ကိယ က၏။ ယင်းသိ့သတ်

ြဖတ်မြဖင့်သတိ့သည်အမျိုးသမီးေြမာက် ြမားစွာကိမဆိးမဘဝသိ့ေရာက်ေစ က၏။‐ ၂၆

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်လည်းငါ၏တရား ေတာ်ကိချိုးေဖာက်၍ ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းသည့်

အရာကိမ ိ မေသ ပ က၏။ သတိ့သည် ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းသည့်အရာ ှ င့် သာမန်အရာ ကိခဲွြခားမမ ပ က။

သတိ့သည်သန့်စင် သည့်အရာ ှ င့်မသန့်စင်သည့်အရာ ြခား နားပံကိလည်းသင် ကား၍မေပး က။

ဥပသ်ေန့ကိလျစ်လ ပ က၏။ သိ့ြဖစ်၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ငါ့အား မ ိ ေသ က။‐ ၂၇

အစိးရအရာ ှ ိ များသည်သားေကာင် များကိ ကိက်သတ်ဆဲွြဖတ်လျက်ေနသည့် ဝံပေလွများ ှ င့်တ က၏။

သတိ့သည် မိမိတိ့ ကယ်ဝချမ်းသာေရးအတွက် အသက်ကိသတ်၍လသတ်မကးလွန် က၏။‐ ၂၈

ပေရာဖက်တိ့သည်အတ်တံတိင်းကိထံးြဖူ သတ်သများက့ဲသိ့ ထိအြပစ်များကိဖံး အပ်ေပး က၏။

သတိ့သည်ဗျာဒိတ် ပါ ံ အတများကိြမင်လျက် မဟတ်မမှန်ေသာ ဗျာဒိတ်ကိဆင့်ဆိေဟာေြပာ က၏။

သတိ့ ကမိမိတိ့သည်အ ှ င်ထာဝရဘရား ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိဆင့်ဆိ ကသည်ဟဆိ ေသာ်လည်း

ယင်းဗျာဒိတ်တိ့ကိသတိ့အား ငါမေြပာခ့ဲ။‐ ၂၉ ထိေဒသတွင်ေနထိင်သတိ့သည် အ ိင်အထက် လယ၍

လယက်မတိ့ကိ ပ က၏။ သတိ့သည် ဆင်းရဲချို ့တ့ဲသတိ့အား ှ ိပ်စက်၍ လမျိုးြခား

တိ့အားမတရားသြဖင့် ိင်ထက်စီးနင်း ပ က၏။‐ ၃၀ ငါသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်ေနထိင်ရာြပည်

ကိအမျက်ေတာ်ြဖင့် ဖျက်ဆီးပစ်မည် ပေသာ အခါထိြပည်ကိတံတိင်းကာ ိင်မည့်သ၊ မိ ့

ိ းများ ပိရာတွင်ရပ်၍ခခံ ိင်မည့်သကိ ငါ ှ ာ ကည့်၏။ သိ့ရာတွင်တစ်စံတစ်ေယာက် ကိမ မေတွ့ရ။‐

၃၁ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်အမျက်ေတာ်ကိသွန်းေလာင်း ၍ သတိ့အေပ သိ့အမျက်ေတာ်ကိမီးသ

ဖွယ်သက်ေရာက်ေစမည်။ သတိ့ ပခ့ဲသည့်အမ များအတွက်သတိ့၏ေခါင်းေပ သိ့ကျေရာက် ေစမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဤကားအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကား ြဖစ်၏။

၂၃ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ ထံသိ့ေရာက်လာ၏။

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလ သား၊ အခါတစ်ပါးကညီအစ်မ ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၃

သတိ့သည်ငယ် ွယ်စဥ်အခါက အီဂျစ် ြပည်၌ေနထိင်စဥ် ရင်သားကိပွတ်နယ်ခံရ

လျက်အပျိုရည်ပျက်၍ြပည့်တန်ဆာများ ြဖစ်သွား က၏။‐ ၄အစ်မြဖစ်သသည်အေဟာလ၊ ညီမကား

အေဟာလိဗဟနာမည်တွင်၏။ (အေဟာလ သည် ှ မာရိ မိ ့ကိသ ပ်ေဆာင်၍အေဟာ

လိဗကေယ  ှ လင် မိ ့ကိသ ပ်ေဆာင်၏။) ငါသည်သတိ့ ှ စ်ဦးစလံး ှ င့်ထိမ်းြမား

မဂလာ ပ၍သတိ့ ှ င့်သားသမီးများကိ ရ၏။‐ ၅ အေဟာလသည်ငါ၏ဇနီးပင်ြဖစ်ေသာ်လည်း

ြပည့်တန်ဆာအလပ်ကိဆက်၍လပ်ကာ အာ ရိ ြပည်မှသ၏ချစ်သစစ်သရဲများအတွက်

ရာဂစိတ်မန်၍ေန၏။‐ ၆ ထိသတိ့သည်မရမ်းေစ့ေရာင်ဆင်တဝတ်စံ

များကိဝတ်ဆင်သစစ်သရဲများ၊ မးမတ် များ ှ င့်အထက်တန်းအရာ ှ ိ များြဖစ် က၏။

သတိ့အားလံးပင် ပ်ရည်ေချာ၍ ပျို ွယ်ေသာြမင်းတပ်ဗိလ်များြဖစ်သတည်း။‐ ၇

အေဟာလသည်အာ ရိအမျိုးသားအရာ ှ ိ အေပါင်းတိ့အတွက် ြပည့်တန်ဆာအလပ်

ကိလပ်၏။ မိမိ၏တဏှာရမက်၏ဆဲွေဆာင်မ ေကာင့် အာ ရိ ပ်တတိ့ကိ ှ ိ ခိးဝတ် ပ

ကာမိမိကိယ်ကိညစ်ညမ်းေစ၏။‐ ၈ သသည်မိမိအပျိုရည်ပျက်ရသည့်အီဂျစ် ြပည်တွင်

စတင်ခ့ဲသည့်ြပည့်တန်ဆာအလပ် ကိဆက်၍လပ်၏။ သငယ်မအ ွယ်ကပင် လ င်ေယာကျာ်းတိ့သည်

သ ှ င့်အတအိပ်စက် ကာသ့အားြပည့်တန်ဆာက့ဲသိ့ ပကျင့် ခ့ဲ က၏။‐ ၉

သိ့ြဖစ်၍သြမတ် ိးလှသည့်အာ ရိ အမျိုးသားချစ်သတိ့လက်သိ့ သ့အား ငါအပ်လိက်၏။‐ ၁၀

သတိ့သည်သ့အားအဝတ်အချည်းစည်း ြဖစ်ေစလျက် သ၏သားသမီးများကိဖမ်း

ဆီး က၏။ ထိေနာက်သ့ကိ ား ှ င့်ခတ်သတ် က၏။ သ၏ြဖစ်ရပ်ကိေနရာတကာတွင်

အမျိုးသမီးတိ့အတင်းေြပာဆိ က၏။ ၁၁ ``အေဟာလိဗသည်ဤအြဖစ်အပျက်ကိ ေတွ့ြမင်၏။

သိ့ရာတွင်သသည်အေဟာလ ထက်ပင် ပိမိဆိး ွားေသာြပည့်တန်ဆာ ြဖစ်လာ၏။‐ ၁၂

သသည်လည်းေတာက်ေြပာင်ေသာဆင်တဝတ် စံများကိ ဝတ်ဆင်ထားသည့်အာ ရိမးမတ်

အရာ ှ ိ များ ှ င့်ြမင်းတပ်ဗိလ်များအတွက် ရာဂစိတ်မန်၍ေန၏။ သတိ့အားလံးသည်

ပ်ရည်ေချာ၍ပျို ွယ်သများြဖစ်သတည်း။‐ ၁၃ သသည်ကမ်းကန်ေအာင်အကျင့်ပျက်သ ြဖစ်ေကာင်း

အစ်မက့ဲသိ့ဆိး ွားသြဖစ် ေကာင်းကိငါသိြမင်၏။ ၁၄ ``သသည်ပိ၍ပိ၍အကျင့်ပျက်လာ၏။
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ခါး စည်းများ ှ င့်လှပေသာဦးရစ်များကိဝတ် ဆင်ထားသည့်ခါလဒဲအရာ ှ ိ တိ့သည်

ခါလဒဲြပည်သားဗာဗလန်အရာ ှ ိ ြမင်း ရထားတပ်ဗိလ်များ ှ င့်တ၍၊ သတိ့၏ ပ်

ပံများကိနံရံတွင်နီြမန်းေတာက်ပေသာ ေဆးေရာင်ြဖင့် ေရးဆဲွထားသည်ကိေတွ့ ြမင်ေလ၏။‐

၁၆ ထိ ပ်ပံများကိြမင်လ င်ြမင်ချင်းတပ် မက်ေသာစိတ် ှ ိ သြဖင့် ဗာဗလန်ြပည် ှ ိ

ထိသတိ့ထံသိ့ေစတမန်များကိလတ် ေလသည်။‐ ၁၇ ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့သည်သ ှ င့်အိပ်

စက်ရန်လာေရာက် က၏။ သတိ့သည်သ ှ င့် ကးလွန်၍သ့အားညစ်ညမ်းေစ က၏။ သ

သည်သတိ့ကိ ွံ  ှ ာသည့်တိင်ေအာင် သတိ့ သည်သ့ကိညစ်ညမ်းေစ က၏။‐ ၁၈

သသည်အများြပည်သတိ့ေ ှ ့၌အဝတ် အချည်းစည်း ှ င့်ေန၍ လတိင်းအားမိမိ

သည်ြပည့်တန်ဆာြဖစ်ေ ကာင်းကိသိေစ၏။ ငါသည်သ၏အစ်မကိစက်ဆပ်သက့ဲသိ့

သ့ကိလည်းစက်ဆပ်၏။‐ ၁၉ သသည်အီဂျစ်ြပည်တွင်သငယ်မအ ွယ် မှစ၍ ပကျင့်ခ့ဲသည့်အတိင်း

ယခလည်း ပကျင့်ကာပိမိဆိး ွားေသာြပည့်တန် ဆာြဖစ်လာ၏။‐ ၂၀ သသည်ြမင်းထီး ှ င့်ြမည်းက့ဲသိ့

တဏှာ ရာဂ ကီးေသာေယာကျာ်းများကိအလွန် မက်ေမာ၏။‐'' ၂၁ (အချင်းအေဟာလိဗ၊

သင်သည်သငယ်မ အ ွယ်ကေယာကျာ်းတိ့သင်၏ရင်သားတိ့ ကိပွတ်နယ်သြဖင့် အပျိုရည်ပျက်ခ့ဲသည့်

အီဂျစ်ြပည်တွင်ကးလွန်ခ့ဲေသာကာမ ဂဏ်လိက်စားမကိထပ်မံကးလွန်လိပါ သည်တကား။) ၂၂

``သိ့ြဖစ်၍အချင်းအေဟာလိဗ၊ သင့်အားငါ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား သင်

သည်ဤချစ်သတိ့ကိ ငီးေငွ ့သွား ပီြဖစ်ေသာ် လည်း ငါသည်သတိ့အားေခ ေဆာင်ခ့ဲမည်။

သတိ့ သည်သင့်ကိအမျက်ထွက်၍ဝိင်းရံထား က လိမ့်မည်။‐ ၂၃

ဗာဗလန် ှ င့်ခါလဒဲြပည်သားများ၊ ေပကတ်၊ ေ ှ ာ့ ှ င့်ေကာ့မှလတိ့ ှ င့်အာ ရိြပည်သား

အေပါင်းကိငါေခ ေဆာင်ခ့ဲမည်။ သတိ့အား လံးသည် ပ်ရည်ေချာ၍ ပျို ွယ်သမးမတ် အရာ ှ ိ များ၊

ြမင်းရထားတပ်အရာ ှ ိ များ ှ င့်အဆင့်အတန်းြမင့်ေသာြမင်းတပ်ဗိလ် များြဖစ် က၏။‐ ၂၄

သတိ့သည်စစ်လက်နက်စစ်ြမင်းရထားများ၊ ရိကာလှည်းများကိယေဆာင်ကာ ကီးမားေသာ

စစ်သည်အလံးအရင်း ှ င့်သင့်အားတိက်ခိက် ကလိမ့်မည်။ ဒိင်းလားများကိကိင်ေဆာင်လျက်

သံခေမာက်များကိေဆာင်း၍သင့်ကိဝိင်းရံ ကလိမ့်မည်။ ငါသည်သင့်အားသတိ့၏လက်

သိ့ြပစ်ဒဏ်ခံရန်အပ် ှ ံ မည်။ သတိ့သည် လည်းမိမိတိ့တရားဥပေဒများအရ

သင့်ကိတရားစီရင် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၅ ငါသည်မနာလိ၍အမျက်ထွက်သြဖင့်သင့်

ကိအမျက်ေဒါသ ှ င့်စီရင်ရန်သတိ့အား ခွင့် ပမည်။ သတိ့သည်သင်၏ ှ ာေခါင်း ှ င့်နား

ွက်တိ့ကိြဖတ်၍ ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာသများ သည် ားြဖင့်ေသရမည်။ သင်၏သားသမီးများ

ကိယေဆာင်သွား ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည် အမှန်ပင်ကျန် ှ ိ ေနေသးေသာသများကိ မီး ိ ့ ကလိမ့်မည်။‐

၂၆သင်၏အဝတ်များကိဆဲွဆတ်ပစ်ကာ သင် ၏ေကျာက်မျက်ရတနာများကိသိမ်းယ ကလိမ့်မည်။‐

၂၇ ငါသည်သင်၏ရာဂစိတ်ကိလည်းေကာင်း၊ အီဂျစ် ြပည်တွင်သင်ငယ် ွယ်စဥ်အခါမှစ၍ ပကျင့်

ခ့ဲေသာဆိးညစ်ယတ်မာမကိလည်းေကာင်း ရပ်စဲေစမည်။ သင်သည်ေနာင်အဘယ်အခါ၌

မ  ပ်တများကိေမ ာ် ကည့်ရေတာ့မည်မ ဟတ်။ အီဂျစ်ြပည်အေကာင်းကိလည်းစဥ်း

စားရေတာ့မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား``ငါ

သည်သင် ွံ မန်းစက်ဆပ်သအမျိုးသားတိ့ ၏လက်သိ့သင့်ကိအပ် ှ ံ မည်။‐ ၂၉

သတိ့သည်သင့်ကိမန်း၍သင်စေဆာင်းထား သမ ေသာပစည်းဥစာတိ့ကိယ၍ သင့်အား

အဝတ်အချည်းစည်း ှ င့်ထားခ့ဲ ကလိမ့်မည်။ သင့်အားအဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ သြပည့်

တန်ဆာက့ဲသိ့ြဖစ်ေစ ကလိမ့်မည်။ သင်သည် တဏှာရာဂစိတ် ှ ိ မေ ကာင့်၊ ြပည့်တန်ဆာ

အလပ်ကိလပ်ကိင်မေ ကာင့်၊‐ ၃၀ ဤအြဖစ်မျိုး ှ င့် ကံေတွ့ရြခင်းြဖစ်၏။ သင်

သည်လမျိုးတကာတိ့အတွက်ြပည့်တန်ဆာ ြဖစ်၍ သတိ့၏ ပ်တများ ှ င့်မိမိကိယ်ကိ ညစ်ညမ်းေစ၏။‐

၃၁ သင်သည်အစ်မြဖစ်သ၏ေြခရာကိနင်းသ ြဖင့် ငါသည်သ့အားေသာက်ေစေသာအြပစ်

ဒဏ်ဖလားကိသင့်အားလည်းေသာက်ေစမည်'' ဟ၍တည်း။ ၃၂အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်မှာ

``သင်သည်အစ်မြဖစ်သ၏ဖလားမှ ေသာက်ရလိမ့်မည်။ ထိဖလားသည် ကီး၍ေစာက်နက်၏။

သင်သည်လတိင်းတိ့၏မထီမ့ဲြမင် ပြခင်း၊ ေြပာင်ေလှာင်ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။

ဖလားသည်ြပည့်၍ေန၏။ ၃၃ ယင်းသည်သင့်အားစိတ်ဆင်းရဲေအာင် ပ၍

မးယစ်ေစလိမ့်မည်။ ေကာက်လန့်မ ှ င့်ပျက်စီးဆံး ံ းမကိ ြဖစ်ေစတတ်သည့်ဖလား၊

သင့်အစ်မ ှ မာရိ၏ဖလားြဖစ်သည်။ ၃၄ သင်သည်ယင်းကိအကန်အစင်ေသာက် ပီးမှ

အစိတ်စိတ်အြမာြမာခဲွ၍ ဖလား၏အစအနများြဖင့်မိမိ၏ရင်သားကိ လီှးြဖတ်လိမ့်မည်။

ဤကားငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားြဖစ်၏'' ဟ၍တည်း။ ၃၅

အ ှ င်ထာဝရဘရားသခင်က``သင်ငါ့ကိေမ့ ေလျာ့ကာေကျာခိင်းလျက် တဏှာရာဂစိတ် ှ င့်

ြပည့်တန်ဆာလပ်သည့်အတွက်သင်သည်ဒက ေရာက်ရေပေတာ့အ့ံ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆

ထာဝရဘရားကငါ့အား``အချင်းလသား၊ သင်သည်အေဟာလ ှ င့်အေဟာလိဗတိ့ကိ

တရားစီရင်ရန်အသင့် ှ ိ  ပီေလာ။ သတိ့သည် စက်ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းေသာအမတိ့ကိ ပသ

များြဖစ်ေ ကာင်းစဲွချက်တင်ေလာ့။‐ ၃၇ သတိ့သည်ေမျာက်မထားမ၊ လသတ်မတိ့ကိ

ကးလွန် က၏။ ပ်တများ ှ င့်ေမျာက်မထား၍ ငါ ှ င့်ရေသာသားများကိသတ် က၏။ သတိ့

သည်ငါ၏သားတိ့ကိ ပ်တတိ့အားယဇ် ပေဇာ် က၏။‐ ၃၈ သတိ့ ပေသာအမများကားဤမ သာ

မဟတ်။ ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်ကိညစ်ညမ်းေစ၍ ငါ၏ဥပသ်ေန့ကိလည်းမေလးမစား ပ က၏။‐ ၃၉

ငါ၏သားသမီးများကိ ပ်တတိ့အားယဇ် ပေဇာ်သည့်ေန့၌ပင် ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်သိ့လာ

၍ဗိမာန်ေတာ်ကိညစ်ညမ်းေစလျက် ဤသိ့ငါ ၏ဗိမာန်ကိ ပ ကသည်တကား။ ၄၀

``သတိ့သည်ေဝးလံေသာအရပ်များသိ့လ အ ကိမ် ကိမ်ေစလတ်၍ ေယာကျာ်းများကိေခ ဖိတ် က၏။

ေယာကျာ်းတိ့သည်လည်းလာေရာက် က၏။ ညီအစ်မ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်ေရချိုး ပီး လ င်

မျက်ခံွများကိေဆးဆိးအလှြပင်၍ ေကျာက်မျက်ရတနာများကိဝတ်စားဆင် ယင် က၏။‐ ၄၁

သတိ့သည်မိမိတိ့ေ ှ ့၌စားပဲွကိကျနစွာ တည်ခင်း ပီးလ င် လှပေသာေညာင်းေစာင်းေပ

တွင်ထိင် က၏။ စားပဲွေပ တွင်ငါေပးသည့်နံ့ သာေပါင်း ှ င့်သံလွင်ဆီကိတင်ထား က၏။‐ ၄၂

ေပျာ် င်ြမူးတးေနေသာလတစ်စ၏အသံ ကိ ကားရ၏။ ဤလစသည်ေတာက ာရမှ

ေခ ေဆာင်လာသများြဖစ်၏။ သတိ့သည် အမျိုးသမီးတိ့၏လက်ေမာင်းတွင်

လက်ေကာက် များကိဝတ်ေပး၍လှပေသာသရဖများ ကိေဆာင်းေပး က၏။‐ ၄၃

ထိသတိ့သည်ေမျာက်မထားမြဖင့် ွမ်းနယ် ေန ပီြဖစ်ေသာ အမျိုးသမီးကိြပည့်တန်ဆာ

အြဖစ်အသံး ပ ကပါေစဟငါေတွး ေတာမိ၏။‐ ၄၄ သတိ့သည်ြပည့်တန်ဆာတိ့ထံထပ်ခါထပ်ခါ

ြပန်သွား က၏။ သတိ့သည်အကျင့်ပျက်သ အေဟာလ ှ င့်အေဟာလိဗတိ့ထံသိ့ြပန် သွား က၏။‐ ၄၅

ထိမိန်းမ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်ေမျာက်မထားသ၊ လသတ်သများြဖစ်သြဖင့်သတိ့အားေြဖာင့်

မတ်ေသာသတိ့သည် ေမျာက်မထားမ ှ င့်လ သတ်မတိ့ကိကးလွန်သများအြဖစ်ြဖင့်

စီရင် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၆ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``သတိ့အားေ ကာက်လန့်

တန်လပ်ေစရန် ှ င့်လယက်ေစရန် န်းရင်းဆန် ခတ် ပသည့်လအပ်ကိေခ ခ့ဲေလာ့။‐ ၄၇

သတိ့အားခဲ ှ င့်ေပါက်၍ ား ှ င့်ခတ်ေလာ့။ သ တိ့၏သားသမီးတိ့ကိသတ်၍အိမ်များကိမီး ိ ့ေစေလာ့။‐

၄၈ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့က့ဲသိ့ေမျာက်မ မထား က ေစရန် အမျိုးသမီးအေပါင်းတိ့အားသတိ

ေပးသည့်အေနြဖင့် ငါသည်တစ်ြပည်လံး၌ အကျင့်ပျက်မမှန်သမ ကိရပ်စဲေစမည်။‐ ၄၉

အချင်းညီအစ်မ ှ စ်ေယာက်တိ၊့ ငါသည်သင်တိ့ အားအကျင့်ပျက်မ၊ ပ်တများအား ှ ိ ခိးဝတ်

ပမအြပစ်များအတွက်ဒဏ်ခတ်မည်။ ထိအခါ ငါသည်အ ှ င်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း

သင်တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၄ ငါတိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံစဥ်ကိး ှ စ်ေြမာက်ဒသမလ၊လဆန်းဆယ်ရက်ေန့၌ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊

ယေန့ေန့စဲွကိ ေရးမှတ်ေလာ့။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဤေန့ သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိဗာဗလန်မင်းစတင်

ဝိင်းရံသည့်ေန့ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၃ ပန်ကန်တတ်ေသာငါ၏လမျိုးေတာ်အားသတိ့

အတွက် ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားေဖာ်ြပသည့် ပံဥပမာကိေြပာြပေလာ့။ ယင်းပံဥပမာမှာ

``ေကးအိးကိမီးဖိေပ တွင်တင်၍ေရထည့် ပီးလ င် ၄ အသားတံးများကိအိးထဲသိ့ထည့်ေလာ့။

လက်ရင်းပိင်း ှ င့်ေပါင်များမှအေကာင်းဆံးေသာ အသားတစ်များကိလည်းေကာင်း

လက်ေ ွးစင်အ ိးတိ့ကိလည်းေကာင်း ေကးအိးြပည့်ေအာင်ထည့်ေလာ့။ ၅

အဆ ဖိးဆံးေသာသိးကိသာလ င်အသံး ပေလာ့။ ေကးအိးေအာက်တွင်မီးထင်းထည့်ကာ

ေရကိပွက်ပွက်ဆေစ၍အ ိးများကိ ပတ်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၆

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား``လ သတ်သမားတိ့၏ မိ ့သည်အမဂလာ ှ ိ ပါ သည်တကား။

ယင်းသည်အဘယ်အခါ၌မ မတိက်မခတ်ဘဲထားသြဖင့်ေချးတက်ေန သည့်ေ ကးအိး ှ င့်တ၏။

ေကးအိးထဲမှ အသားတစ်များကိမဲချေနစရာမလိ ဘဲ တစ်တံး ပီးတစ်တံးအကန်အစင်ထတ်

ေလာ့။‐ ၇ ထိ မိ ့ထဲ၌လသတ်မြဖစ်ပွားခ့ဲ၏။ သိ့ ရာတွင်ေသွးသည်ေြမေပ သိ့မကျ။

ှ င်း လင်းေသာေကျာက်သားေပ သိ့ကျသြဖင့် ေြမမန့် ှ င့်ဖံးအပ်ထားရန်မြဖစ် ိင်။‐ ၈

ထိေသွးကအမျက် ှ င့်လက်စားေချေစရန် ငါ သည်ယင်းကိဖံးအပ်၍မထား ိင်သည့်ေနရာ

တွင်ကျေစြခင်းြဖစ်၏'' ဟ၍တည်း။ ၉ ထိေနာက်အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်

ကား``လသတ်သမားတိ့၏ မိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ ပါသည်တကား။ ငါကိယ်တိင်ပင်ထင်းများ

ကိထည့်မည်။‐ ၁၀ ထင်းများကိထပ်မံ၍ယလာေလာ့။ မီးေတာက် ကိယပ်ခပ်ေပးေလာ့။

အသားများကိချက်၍ ဟင်းခပ်အေမးအ ကိင်တိ့ြဖင့် ဟင်းချိုကိ ဆေအာင်ကျိုချက်ေလာ့။

အ ိးတိ့ကိက မ်း ေလာင်ေစေလာ့။‐ ၁၁ ထိေနာက်အိးလွတ်ကိနီရဲလာေအာင် မီးကျီး

ခဲများအေပ တွင်တင်ထားေလာ့။ ထိအခါ ေချးကိမီးစားသြဖင့် အိးသည်ဘာသာေရး

ထံးနည်း ှ င့်အညီသန့်စင်လာလိမ့်မည်။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်ေချး ှ ိ အားလံးသည်မီးေတာက်

ထဲတွင်ပင်ေလာင်က မ်းလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၃ အိ ေယ  ှ င်လင် မိ၊့ သင်သည်အကျင့်ပျက်မ
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များြဖင့် မိမိကိယ်ကိညစ်ညမ်းေစေလ ပီ။ ငါ သည်သင့်အားသန့်စင်ေအာင် ပေသာ်လည်း

သင်သည်ညစ်ညမ်း၍ေန၏။ ငါ၏အမျက်ေတာ် ဒဏ်ကိမခံရမချင်းသင်သည်သန့်စင်လာ

လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၄ ဤကားထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားြဖစ်၏။

ငါအေရးယေဆာင် ွက်ရမည့် အချိန်ကျ ပီ။ ငါသည်သင်၏အြပစ်များ ကိလျစ်လ လိမ့်မည်မဟတ်။

သနား ကင် နာမည်မဟတ်။ က ဏာထားမည်မဟတ်။ သင် ပခ့ဲသည့်အမအတွက်အြပစ်ဒဏ်

ခံရမည်'' ဟ၍တည်း။ ဤကားအ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။ ၁၅

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၁၆ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊

သင်အချစ်ဆံးေသာ သကိငါသည် တ်တရက် ပ်သိမ်းမည်။ သင်သည် မညည်း ရ။

မငိရ။ မျက်ရည်မကျရ။‐ ၁၇ သင် ိက်သည့်အသံကိလတိ့မ ကားပါေစ ှ င့်။

ဝမ်းနည်းပေဆွးသည့်လကဏာြဖင့်ေခါင်းေပါင်း မေပါင်းဘဲ၊ ဖိနပ်မစီးဘဲမသွားမလာ ှ င့်။

သင်၏မျက် ှ ာကိမဖံးမအပ် ှ င့်။ ဝမ်းနည်း ပေဆွးသတိ့စားသည့်အစားအစာကိ လည်းမစား ှ င့်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ငါသည်နံနက်ပိင်း၌လတိ့ ှ င့်စကားစြမည် ေြပာဆိေနခ့ဲ၏။ ထိေန့ညေန၌ငါ၏ဇနီး

သည်ကွယ်လွန်သွားေသာ်လည်း ေနာက်တစ်ေန့၌ ငါသည်ကိယ်ေတာ်မိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း

ပ၏။‐ ၁၉လတိ့က``သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ဤသိ့ ပ သနည်း။ အက ်ပ်တိ့ ှ င့်ဆိင်သေလာ။

ေြပာ ပါေလာ့'' ဟငါ့အားေမး က၏။ ၂၀ ထိ့ေကာင့်ငါက``ငါ့ထံသိ့ထာဝရဘရား

တ်ကပတ်ေတာ်ေရာက်လာ၏။‐ ၂၁ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏အမိန့်ေတာ်ကိ အသင်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားဆင့်ဆိရန် ငါ့ကိေစခိင်းေတာ်မ၏။ သင်တိ့သည်ဗိမာန်

ေတာ်ခိင်ခ့ံမကိဂဏ်ယဝါ ကား က၏။ ဗိမာန် ေတာ်ကိ ကည့် လိ က၏။ ဗိမာန်ေတာ်သိ့

သွားေရာက်လိ က၏။ သိ့ရာတွင်ထာဝရ ဘရားသည်ထိဗိမာန်ေတာ်ကိညစ်ညမ်းေစ

ေတာ်မလိမ့်မည်။ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ကျန် ရစ်ခ့ဲေသာသင်တိ့၏အိမ်ေထာင်စသားလ

ငယ်များသည်လည်းစစ်ပဲွတွင်ကျဆံး က လိမ့်မည်။‐ ၂၂ ထိအခါသင်တိ့သည်ငါ ပခ့ဲသည့်အတိင်း

ပ ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့၏မျက် ှ ာများကိဖံး အပ်လိမ့်မည်မဟတ်။ ဝမ်းနည်းပေဆွးသတိ့

သည်အစားအစာကိစားလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၃ သင်တိ့သည်ေခါင်းေပါင်းမေပါင်းဘဲဖိနပ်မစီး

ဘဲသွားလာ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ြမည်တမ်းငိ ေ ကးမကိ ပ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ မိမိတိ့၏

အြပစ်များေ ကာင့်သင်တိ့သည် ကံလီှသွားကာ တစ်ဦးေ ှ ့တွင်တစ်ဦးညည်းတွား ကလိမ့်မည်။‐

၂၄ ထိအခါငါသည်သင်တိ့၏ပဗနိမိတ်ြဖစ်၍ သင်တိ့သည်ငါ ပခ့ဲသမ ေသာအမတိ့ကိ

ပ ကလိမ့်မည်။ ဤသိ့ြဖစ်ပျက်လာေသာအခါ ကိယ်ေတာ်သည်အ ှ င်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်

မေ ကာင်း သင်တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်ဟထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏'' ဟဆိ၏။ ၂၅

ထာဝရဘရားက``အချင်းလသား၊ ယခငါ သည်သတိ့ဂဏ်ယဝါ ကားစရာ၊ စိတ် ကည် း

စရာြဖစ်ေသာခိင်ခ့ံလှသည့်ဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖယ် ှ ားမည်။ သတိ့သည်ထိဗိမာန်ေတာ်ကိ ကည့် လိ က၏။

ထိဗိမာန်ေတာ်သိ့သွား ေရာက်လိ က၏။ သတိ့၏သားသမီးများ ကိလည်းငါသည် ပ်သိမ်းမည်။‐

၂၆ ထိသိ့ငါ ပေသာေန့၌ေသေဘးမှလွတ်ေြမာက် လာသတစ်စံတစ်ေယာက်သည်

ြဖစ်ပျက်ခ့ဲသည့် အေကာင်းအရာတိ့ကိသင့်ထံသိ့လာ၍ ေြပာ ကားလိမ့်မည်။‐ ၂၇

ထိေန့၌ပင်လ င်သင့် တ်သည်လည်းပွင့်လျက် ထိသ ှ င့်စကားေြပာ ိင်လိမ့်မည်။ တိတ်ဆိတ်

ေနေတာ့မည်မဟတ်။ ဤနည်းအားြဖင့်သင်သည် လတိ့အတွက် ပဗနိမိတ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေကာင်းကိလည်း သတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၅ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ အမုန်ြပည် သိ့လှည့်၍ပေရာဖက် ပလျက် တ်ချေလာ့။‐ ၃

ထိြပည်သတိ့အားငါအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကိနားေထာင် ကေလာ့၊ အ ှ င်

ထာဝရဘရားဤသိ့မိန့်ေတာ်မ၏။ သင်တိ့ သည်ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်ညစ်ညမ်းသွားသည်

ကိလည်းေကာင်း၊ ဣသေရလြပည်ပျက် ပန်း သွားြခင်း၊ ယဒအမျိုးသားတိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်

သင့် ကြခင်းကိြမင်ေသာအခါဝမ်းေြမာက် က၏။‐ ၄ယင်းသိ့သင်တိ့ဝမ်းေြမာက်မအတွက် ငါသည်

ေ ှ ့အရပ်မှလမျိုး ွယ်များလက်သိ့သင်တိ့ ကိေရာက်ေစမည်။ သတိ့သည်သင်တိ့၏ြပည်

တွင်စခန်းများချ၍ေနထိင် ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့စားရမည့်အသီးအ ှ ံ ကိစား၍

သင်တိ့ေသာက်ရမည့် ိ ့ကိေသာက် ကလိမ့် မည်။‐ ၅ ရဗာ မိ ့ကိကလားအတ်တင်းကတ်၊

အမုန် ြပည်တစ်ခလံးကိသိးစားကျက်ြဖစ်ေစ မည်။ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ

ေကာင်းကိသင်တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။'' ၆ ``အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား

သင်တိ့သည်လက်ခပ်တီး၍ဝမ်းေြမာက်စွာ ခန်ေပါက် က၏။ ဣသေရလြပည်ကိ ွံ  ှ ာ စက်ဆပ် က၏။‐

၇ ထိေကာင့်ငါ့လက်ကိဆန့်လျက်သင်တိ့အား လယက်တိက်ခိက် ကေစရန် အြခားလမျိုး

တိ့၏လက်သိ့ငါေပးအပ်မည်။ ငါသည်သင် တိ့အားလံးဝပျက်စီးေအာင်စီရင်မည်ြဖစ်၍

သင်တိ့သည်ကိယ်ပိင်ြပည် ှ င့်ေနရ ကေတာ့ မည်မဟတ်။ လမျိုးတစ်မျိုးအေနြဖင့်လည်း

ရပ်တည် ိင် ကေတာ့မည်မဟတ်။ ထိ အခါငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်

မေ ကာင်းသင်တိ့သိရ ကလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ယဒအမျိုး

သားတိ့သည် လမျိုးြခားအေပါင်းတိ့ ှ င့် တသည်ဟေမာဘြပည် ှ င့်စိရ မိ ့သား တိ့ဆိသြဖင့်၊‐ ၉

ငါသည်ထိြပည်၏ကျက်သေရေဆာင်ဗက် ေယ ှ ိ မတ်၊ ဗာလေမာင် ှ င့်ကိရယသိမ် မိ ့

များအပါအဝင်နယ်ြခားခံတပ် မိ ့တိ့ ကိရန်သတိ့အားတိက်ခိက်ေစမည်။‐ ၁၀

ငါသည်ေမာဘြပည်ကိအမုန်ြပည် ှ င့် အတ အေ ှ ့အရပ်မှလမျိုးအ ွယ်တိ့ လက်သိ့အပိင်ေပးအပ်မည်။

သိ့ြဖစ်၍ ေမာဘြပည်သည်တိင်း ိင်ငံတစ်ခ အြဖစ်ြဖင့်ရပ်တည် ိင်ေတာ့မည်မဟတ်။‐

၁၁ ေမာဘြပည်သားတိ့ကိငါအြပစ်ဒဏ်ေပး မည်။ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ

ေကာင်းသတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၂ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ဧဒံြပည်သည်

ရက်စက်စွာယဒြပည်ကိလက်စားေချ ြခင်းအားြဖင့် ကီးေလးေသာအြပစ်ကိ ကးလွန်၏။‐ ၁၃

သိ့ြဖစ်၍အ ှ င်ထာဝရဘရားက ငါသည် ဧဒံြပည်ကိဒဏ်ခတ်၍လ ှ င့်တိရစာန် ှ ိ သမ တိ့ကိ

ပယ် ှ င်းမည်ြဖစ်ေကာင်းေ က ညာ၏။ ငါသည်ေတမာန် မိ ့မှသည်ေဒဒန် မိ ့တိင်ေအာင်

လသဆိတ်ညံရာအရပ်ြဖစ် ေစမည်။ လတိ့သည်လည်းစစ်ပဲွတွင်ကျ ဆံး ကလိမ့်မည်။‐ ၁၄

ငါ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည် ငါ၏ကိယ်စားဧဒံြပည်သား တိ့ကိလက်စားေချလျက်

ငါ၏ြပင်းထန်ေသာ အမျက်ေဒါသဒဏ်ကိခံေစလိမ့်မည်။ ငါ ၏လက်စားေချမကိဧဒံြပည်သားတိ့

သိရ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဤကားအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ ေသာစကားြဖစ်၏။ ၁၅

အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ဖိလိတိြပည်သား များသည် မိမိတိ့၏ရာသက်ပန်ရန်သယဒ

အားရက်စက်စွာလက်စားေချကာ မန်းတီး စိတ်ြဖင့်ဖျက်ဆီးသတ်သင်ပစ် က၏။‐ ၁၆

သိ့ြဖစ်၍အ ှ င်ထာဝရဘရားက ငါသည် လက်ေတာ်ကိဆန့်လျက်ဖိလိတိြပည်သားတိ့ အား

တိက်ခိက်၍ေခရသိလမျိုးတိ့ကိဖယ် ှ ားပစ်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းေ ကညာ၏။ ပင်လယ်

ကမ်းနားတွင်အသက် ှ င်လျက် ကျန် ှ ိ သမ ေသာသတိ့အားငါသတ်သင်ပစ်မည်။‐

၁၇ သတိ့အားြပင်းထန်စွာအြပစ်ေပး၍အ ြပည့်အဝလက်စားေချမည်။ သတိ့သည်

ငါ၏အမျက်ေတာ်ဒဏ်ကိခံရ ကလိမ့် မည်။ ထိအခါငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်

ေတာ်မေကာင်းသတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၆
ငါတိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံေသာတစ်ဆယ့်တစ် ှ စ် ေြမာက်၊ ပထမလ၊

လဆန်းတစ်ရက်ေန့၌ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ တ  မိ ့သား

တိ့က`ေယ  ှ လင် မိ ့တံခါးသည်ပျက် ပန်း ေလ ပီ။ ထိ မိ ့၌တံခါးများပွင့်လျက် ှ ိ ၏။

ထိ မိ ့သည်ငါတိ့ ှ င့် ပိင်ဘက်မြဖစ်ေတာ့ ပီ' ဟဝမ်းေြမာက်စွာဟစ်ေအာ်ေ ကးေကာ်

လျက်ေန က၏။ ၃ ``သိ့ြဖစ်၍ယခငါအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အချင်းတ  မိ၊့ ငါ

သည်သင်၏ရန်သြဖစ်၏။ သင့်အားတိက်ခိက် ကေစရန်လမျိုးတကာတိ့ကိငါေခ ေဆာင်ခ့ဲမည်။

သတိ့သည်ပင်လယ်လိင်းလံး များသဖွယ်သင် ှ ိ ရာသိ့ချီတက်လာ ကလိမ့်မည်။‐ ၄

သင်၏ မိ ့ ိ းတိ့ကိဖျက်ဆီး၍ြပအိးတိ့ ကိ ဖိချ ကလိမ့်မည်။ ထိအခါငါသည် ထိေြမမန့်တိ့ကိလွင့်ေစ၍

ေကျာက်သား ပကတိကိသာလ င်ကျန် ှ ိ ေစမည်။‐ ၅ ပင်လယ်ေရဝိင်းရံလျက် ှ ိ ေသာထိေကျာက်

၏အေပ တွင် ေရလပ်သားတိ့ပိက်ကွန်များ ကိလှန်း ကလိမ့်မည်။ ဤကားငါအ ှ င်ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။ လ မျိုးတကာတိ့သည်တ  မိ ့ကိတိက်ခိက် လယက် ကလိမ့်မည်။‐

၆ ြပည်မ ှ ိ  မိ ့များမှလတိ့ကိလည်း ား ေဘးသင့်ေစ ကလိမ့်မည်။ ထိအခါငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း တ  မိ ့ သားတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟ၍တည်း။

၇ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ဘရင်တကာတိ့ တွင် အ ကီးြမတ်ဆံးြဖစ်သည့်ဗာဗလန်

ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာအား တ  မိ ့ကိ တိက်ခိက်ရန်ငါေခ ေဆာင်ခ့ဲမည်။ သသည်

ဘရင်တကာတိ့၏ဘရင်ြဖစ်လျက်၊ ြမင်း များစစ်ြမင်းရထားများ၊ ြမင်းစီးသရဲ

များ ှ င့်တကွ ကီးမားေသာစစ်သည် အလံးအရင်း ှ င့်ေြမာက်အရပ်မှချီ တက်လာလိမ့်မည်။‐

၈ ြပည်ပ ှ ိ  မိ ့များတွင်ေနထိင် ကသတိ့ သည်စစ်ပဲွတွင်ကျဆံး ကလိမ့်မည်။ ရန်သ

များသည်ကတပ်ကျင်းများကိတး၍ေြမ ကတပ်များကိဖိ့ကာဒိင်းလားများကိ

ကာလျက်သင့်အားတိက်ခိက်လိမ့်မည်။‐ ၉ သင်၏ မိ ့ ိ းတိ့ကိလက်နက်များြဖင့်

ထ ဖိ ကလိမ့်မည်။ သင်၏ရဲတိက်များ ကိလည်းသံေချာင်းများြဖင့် ဖိချ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၀

သတိ့၏ြမင်းများေ ကာင့်လွင့်တက်လာေသာ ေြမမန့်တိ့သည်သင့်အားဖံးလမ်းလိမ့်မည်။

မိ ့တွင်းသိ့လများဝင်သက့ဲသိ့ပျက်စီး ေနေသာ မိ ့၏တံခါးများကိြဖတ်၍ ြမင်း များလှည်းဆဲွသံ၊

စစ်ြမင်းရထားဆဲွသံ တိ့သည်သင်၏ မိ ့ ိ းများကိတန်လပ် ေစလိမ့်မည်။‐ ၁၁

သတိ့၏ြမင်းစီးသရဲများသည်သင်၏ လမ်းများကိြဖတ်ေကျာ်ကာလတိ့အား ားြဖင့်သတ် ကလိမ့်မည်။

သင်၏ခိင်ခ့ံ ေသာေကျာက်တိင်များသည်ေြမေပ သိ့ ပိလဲ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၂
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ရန်သများသည်သင်၏ဥစာဘ ာ ှ င့်ကန် ပစည်းများကိသိမ်းယ ကလိမ့်မည်။ အတ်

နံရံများကိ ဖိချ၍ သင်၏လှပေသာ အိမ်များကိ ဖိဖျက် ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့ ၏ေကျာက်များ၊

သစ်သားများ ှ င့်အိမ် အပျက်အစီးများကိပင်လယ်ထဲသိ့ ပစ်လိမ့်မည်။‐ ၁၃သင်၏သီချင်းသံများ၊

ေစာင်းသံများကိ ငါရပ်စဲေစမည်။‐ ၁၄ ေရလပ်သားတိ့ပိက်ကွန်လှန်းရန်ေကျာက်

သားပကတိကိသာလ င်ချန်ထားမည်။ မိ ့ကိအဘယ်အခါမ ြပန်လည်တည် ေဆာက်ရမည်မဟတ်ဟ

ငါထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ဤကားငါအ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။''

၁၅ တ  မိ ့အားအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကား``သင့်အားရန်သတိ့တိက်

ခိက်ေအာင်ြမင်ေနချိန်၌ အသတ်ခံရသတိ့ ှ င့်ဒဏ်ရာရသတိ့ေအာ်ဟစ်သံများေ ကာင့်

ပင်လယ်ကမ်းေြခတစ်ေလာက်တွင်ေနထိင် ကသတိ့သည်ေကာက်လန့်တန်လပ် က လိမ့်မည်။‐

၁၆ ပင်လယ်ေရေကာင်းခရီးသွားလာေသာ ိင်ငံတိ့၏ဘရင်အေပါင်းသည်ရာဇပလင်

များေပ မှဆင်း ကကာ မိမိတိ့၏ဝတ်လံ များ ှ င့်ပန်းထိးထည်များကိခ တ်၍ ေြမ

ေပ တွင်တန်လပ်လျက်ထိင် ကလိမ့်မည်။ သင် ေတွ့ ကံရသည့်ကံ ကမာကိြမင်၍

သတိ့ သည်အ့ံအားသင့်လျက်အဆက်မြပတ် တန်လပ်ေန ကလိမ့်မည်။ ၁၇

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်သင့်အားရည်စး ကာငိြခင်းသီဆိသည်မှာ ထင်ေပ ေကျာ်ေဇာေသာ မိ ့သည်ပျက်စီး

ေလ ပီတကား။ ပင်လယ်နား၌ေနေသာ မိ ့များသည်ပယ် ှ င်း ြခင်းကိ ခံရ ပီတကား။

ဤ မိ ့သားတိ့သည်ပင်လယ်များကိအစိးရ ခ့ဲ၏။ ပင်လယ်ကမ်းေြခတွင်ေနထိင်သတိ့အားလည်း

ေကာက်လန့်တန်လပ်ေစခ့ဲ က၏။ ၁၈ ယင်း မိ ့ ပိလဲေသာေန့၌ကမ်းေြခေဒသ

တိ့သည် တန်လပ် ကကန်၏။ ပင်လယ်ထဲ ှ ိ က န်းများတိ့သည်လည်းဤ မိ ့

ပျက်စီးရပံကိြမင်၍ေကာက်လန့် က၏။'' ဟ၍တည်း။ ၁၉အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါသည်သင့်အား

လသမေနသည့် မိ ့ပျက်များက့ဲသိ့ြဖစ်ေစ မည်။ သမဒရာေရကိယေဆာင်ခ့ဲ၍ ပင်လယ်ေရ

ြဖင့်ဖံးလမ်းေစမည်။‐ ၂၀ ေ ှ းပေဝသဏီအခါကအသက် ှ င်ခ့ဲ ကသတိ့ ှ င့်အတေနထိင်ရန် သင့်အား

ေြမေအာက်မရဏာ ိင်ငံသိ့ပိ့ေဆာင်မည်။ ငါသည်သင့်အားထိေြမေအာက်ေလာက ှ ိ

ထာဝစဥ်ယိယွင်းပျက်စီးလျက်ေနသည့် အရပ်၌ေြမတွင်းထဲတွင်ေနေစမည်။ သင်

သည်ထိအရပ်မှအဘယ်အခါ၌မ အသက် ှ င်သတိ့ ှ ိ ရာအရပ်သိ့ြပန် လာရလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၁

ငါသည်သင့်ကိေ ကာက်လန့်ဖွယ်ရာဇာတ် သိမ်းခန်းေရာက်ရေပေတာ့အ့ံ။ လတိ့သည်

ှ ာေသာ်လည်းသင့်ကိေတွ့ရေတာ့မည်မ ဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဤကားအ ှ င်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကား ြဖစ်၏။

၂၇ ထာဝရဘရားငါ့အားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊‐ ၂ ``အချင်းလသား၊

တ  မိ ့အတွက်ငိချင်းကိ ဖွင့်ဆိေလာ့။‐ ၃ ထိ မိ ့သည်ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင် ှ ိ ၍ ပင်လယ်

ကမ်းေြခေပ တွင် ှ ိ သမ ေသာ မိ ့တိ့ ှ င့်ကန် သွယ်ဘက်ြဖစ်၏။ သ့အားအ ှ င်ထာဝရဘရား

အဘယ်သိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိဤသိ့ဆင့်ဆိ ေလာ့။ ``အချင်းတ  မိ၊့ သင်သည်အြပစ်ဆိဖွယ်

မ ှ ိ ေအာင်လှပတင့်တယ်သည့်အတွက်ဝါ ကားတတ်၏။ ၄ ပင်လယ်သည်သင်ေနထိင်ရာအရပ်ြဖစ်၏။

သင်၏ဗိသကာတိ့သည်သင့်အားလှပစွာ တည်ေဆာက်ထား က၏။ ၅သတိ့သည်ေဟရမန်ေတာင်မှ

ထင်း းပင်များကိပျဥ်အတွက်၊ ေလဗ န်ေတာမှအာရစ်ပင်ကိ ွက်တိင်အတွက်အသံး ပ က၏။ ၆

ေလှာ်တက်များကိ ပလပ်ရန်ဗာ ှ န်ေတာမှ ဝက်သစ်ချပင်များကိယေဆာင်လာ က၏။

သင်၏ကန်းပတ်ကိကပ က န်းမှရေသာထင်း းြဖင့် ပလပ်ကာဆင်စွယ်များြဖင့် ချယ်လှယ်ထား က၏။

၇သင်၏ ွက်များကိအီဂျစ်ြပည်မှရေသာ ပန်းထိးထည် ပိတ်ေချာြဖင့် ပလပ်ထားေကာင်းအေဝးကပင်

အလံသဖွယ်အလွယ်တကသိ ိင်၏။ သင်၏ေနေရာင်ကာများသည်ဧလိ ှ က န်း မှရ ှ ိ ေသာ

မရမ်းေစ့ေရာင်အေကာင်းစားပိတ်ေချာြဖင့် ပလပ်ထား၏။ ၈သင်၏ေလှာ်တက်ကိင်သမားများမှာဇိဒန်

မိ ့သား ှ င့် အာဝဒ် မိ ့သားများြဖစ်၏။ ေလ့ကျင့်မ ှ ိ သတ  မိ ့သားများက သေဘာသားများြဖစ် က၏။ ၉

သေဘာကိ ပြပင်ဖာေထးရန်လိက်ပါသည့် က မ်းကျင်သလက်သမားဆရာများသည်

ေဂဗလ မိ ့မှြဖစ် က၏။ ပင်လယ်ကးသေဘာမှန်သမ မှသေဘာသားတိ့သည်

သင် ှ င့်ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမကိ ပ က၏။ ၁၀ ``ေပရသိြပည်၊ လဒြပည်၊ ဖတြပည်တိ့မှစစ်

သရဲများသည်သင်၏တပ်မေတာ်တွင်အမ ထမ်း က၏။ သတိ့သည်မိမိတိ့၏ဒိင်းလား

များ ှ င့်သံခေမာက်များကိသင်၏စစ်တန်း လျားများတွင်ဆဲွချိတ်ထား က၏။

သတိ့ သည်ကားသင်၏ဂဏ်အသေရကိတိးေစ သများြဖစ် က၏။‐ ၁၁

အာဝဒ် မိ ့မှစစ်သရဲများကသင်၏ မိ ့ ိ း များကိလည်းေကာင်း၊ ဂမဒိမ် မိ ့သားတိ့က

သင်၏ြပအိးတိ့ကိလည်းေကာင်းေစာင့် ကပ် ေပး က၏။ သတိ့သည်မိမိတိ့၏ဒိင်းလား

များကိသင်တိ့၏ မိ ့ ိ းတွင်ဆဲွချိတ်ထား က၏။ သင့်အားလှပတင့်တယ်ေစသများ

ကားထိသတိ့ပင်ြဖစ်သတည်း။ ၁၂ ``သင်သည်မိမိ၏များေြမာင်ေသာကန်စည် တိ့ကိတာ  မိ ့တွင် ေငွ၊

သံ၊ သံြဖူ၊ ခဲတိ့ ှ င့်လဲလှယ်ကာကန်သွယ်မကိ ပ၏။‐ ၁၃ ယာဝန် မိ၊့ တဗလ မိ ့ ှ င့်ေမ ှ က် မိ ့တိ့

တွင်သင်၏ကန်စည်များကိကန်များ၊ ေ ကး နီအိးများ ှ င့်လဲလှယ်၏။‐ ၁၄

ေတာဂါမ မိ ့မှလာေသာခိင်းြမင်း၊ စီးြမင်း ှ င့်လားများကိသင်သည်မိမိ၏ကန်စည် များ ှ င့်လဲလှယ်၏။‐

၁၅ ေဒဒန် မိ ့သားတိ့သည်လည်းသင် ှ င့်ကန်သွယ် မကိ ပ က၏။ ပင်လယ်ကမ်းေြခအေြမာက်

အြမားမှလတိ့သည် ဆင်စွယ် ှ င့်အနက်ေရာင် ှ ိ ေသာသစ်သားများကိသင်၏ကန်ပစည်း

များ ှ င့်လဲလှယ် က၏။‐ ၁၆ ရိြပည်သားတိ့သည်သင်ထတ်လပ်သည့်

ကန်ပစည်းအမျိုးမျိုးကိဝယ်ယကာ ယင်း တိ့၏တန်ဖိးကိြမ၊ ေကျာက်နီ၊ မရမ်းေစ့

ေရာင်အထည်အလိပ်၊ ပန်းထိးထည်၊ ပိတ်ေချာ၊ သ ာ ှ င့်ပတြမားတိ့ြဖင့်ေပးေချ က၏။‐

၁၇ ယဒြပည် ှ င့်ဣသေရလြပည်တိ့ကသင်၏ ကန်စည်များကိမင်းနစ် မိ ့မှဂျံ ုစပါး၊

ပျား ရည်၊ သံလွင်ဆီ၊ အေမးအ ကိင်အမျိုးမျိုး ေပး၍ဝယ်ယ က၏။‐ ၁၈

ဒမာသက် မိ ့ကသင့်ကန်စည်များ ှ င့်သင် ထတ်လပ်သည့်ပစည်းအသံးအေဆာင်များ

ကိဝယ်ယကာ ဥဇလ မိ ့အနီး ှ ိ ေဝဒန် မိ ့ ှ င့်ယာဝန် မိ ့တိ့ကလည်း ပစည်းအသံး

အေဆာင်များအတွက်ေဟလဗန်စပျစ်ရည်၊ စဟာရသိးေမွးတိ့ြဖင့်ေပးေချ က၏။ သ

တိ့သည်သံ ကတ်၊ အေမးအ ကိင်အမျိုး မျိုး ှ င့်လည်း သင်၏ကန်စည်များကိလဲ လှယ် က၏။‐ ၂၀

ေဒဒန် မိ ့သားတိ့သည်သင်၏ကန်စည် များကိြမင်းကန်း ှ ီးအခင်းများ ှ င့် လဲလှယ် က၏။‐

၂၁ အာရပ်သားများ ှ င့်ေကဒါဘရင်တိ့ သည်သင်၏ကန်စည်များကိသိးငယ်၊ သိး

ကီး ှ င့်ဆိတ်များကိေပး၍ဝယ်ယ က၏။‐ ၂၂ ေ ှ ဘ ှ င့်ရာဂမ မိ ့များမှကန်သည်တိ့

သည်သင်၏ကန်စည်များကိအေကာင်းဆံး အေမးအ ကိင်များ၊ ေကျာက်မျက်ရတနာ

များ ှ င့်ေ တိ့ြဖင့်ဝယ်ယ က၏။‐ ၂၃ ခါရန် မိ၊့ ကေ  မိ၊့ ဧဒင် မိ ့တိ့သည်လည်း ေကာင်း၊ ေ ှ ဘ မိ၊့

အာ ရိ မိ ့ ှ င့်ခိလမဒ် မိ ့များမှကန်သည်တိ့သည်လည်းေကာင်း သင် ှ င့်ကန်သွယ်မကိ ပ က၏။‐ ၂၄

သတိ့ကလှပေသာအဝတ်တန်ဆာ၊ မရမ်း ေစ့ေရာင်အထည်အလိပ်၊ ပန်းထိးထည်၊ အေရာင်

ေတာက်ပေသာေကာ်ေဇာ ှ င့်ခိင်ခ့ံေအာင်ကျစ် ထားေသာ ကိးအမျိုးမျိုးတိ့ကိေရာင်းချ က၏။‐ ၂၅

သင်၏ထံမှကန်စည်များကိအ ကီးမား ဆံးကန်သေဘာ ကီးများြဖင့်သယ်ေဆာင် သွား က၏။

``သင်သည်ေလးလံေသာကန်စည်များကိ တင်ေဆာင်ကာပင်လယ်ထဲသိ့ေရာက်ေနေသာ

သေဘာ ှ င့်တ၏။ ၂၆ သင့်အားေလှာ်ခတ်သတိ့သည်ပင်လယ်ထဲသိ့

ထတ်ေဆာင်လာေသာအခါ၊ အေ ှ ့ေလသည်ပင်လယ်ထဲ၌သင့်ကိ ပျက်စီးသွားေစ၏။

၂၇ သင်ချမ်းသာသမ ကန်စည်များ၊ သင်၏သေဘာသားအားလံး၊သေဘာ ပြပင်သ

လက်သမားဆရာများ ှ င့်ကန်သည်များ၊ သေဘာေပ  ှ ိ စစ်သရဲများ ှ င့် ှ ိ  ှ ိ သမ ေသာ

လတိ့သည် သင်၏သေဘာပျက်ေသာအခါပင်လယ်ထဲ တွင် နစ် မပ်ေသဆံး ကကန်၏။ ၂၈

ေရနစ်ေသဆံး ကသည့်သေဘာသားတိ့ ဟစ်ေအာ်သံသည်ကမ်းေြခတွင်ပ့ဲတင်ထပ် ၍သွား၏။ ၂၉

``သေဘာသားအေပါင်းတိ့သည်မိမိတိ့၏သေဘာများကိစွန့်ကာကန်းေပ သိ့တက် က ေလ ပီ။ ၃၀

သတိ့သည်မိမိတိ့ဦးေခါင်းေပ သိ့ေြမမန့် များကိ ေြမာက် ကဲ၍ြပာထဲတွင်လးလိှမ့်လျက်

သင်၏အတွက်ြပင်းြပစွာငိေ ကးြမည် တမ်း က၏။ ၃၁ သတိ့သည်သင်၏အြဖစ်ကိြမင်၍

ဦးေခါင်းများကိရိတ်ကာဝမ်းနည်းပေဆွး သည့် လကဏာြဖင့်ေလာ်ေတကိဝတ် က၏။

သတိ့သည်ဝမ်းနည်းပက်လက်ဟစ်ေအာ် ငိေ ကး က၏။ သတိ့သည်ငိေ ကးြမည်တမ်းလျက်သင် ှ င့်

ဆိင်ေသာ ငိချင်းကိသီဆိ ကလိမ့်မည်။ ၃၂ `ယခအခါပင်လယ်ထဲ၌ဆိတ် ငိမ်၍ ေနေသာ

တ  မိ ့ ှ င့်အဘယ် မိ ့ကိ ိင်းယှဥ် ိင်ပါ မည်နည်း။ ၃၃သင်သည်မိမိ၏ကန်စည်များကိ ိင်ငံြခားသိ့

တင်ပိ့ေရာင်းချရာတွင် လမျိုးတကာတိ့လိေနေသာအရာများကိ ြဖည့်ဆည်းေပး၏။

သင်၏များြပားေသာကန်ပစည်းများကဘရင် တိ့ကိ ချမ်းသာ ကယ်ဝေစေလသည်။

၃၄ ယခမှာသင်သည်ပင်လယ်တွင်ပျက်ကာ သမဒရာနက်ထဲသိ့နစ် မပ်သွားေလ ပီ။

သင်၏ကန်စည်များ ှ င့်သင်၏လပ်သား အေပါင်းတိ့သည်၊ သင် ှ င့်အတပင်လယ်တွင်ေပျာက်ကွယ်သွား

က ေလကန် ပီ' ဟငိချင်းကိဆိ က၏။ ၃၅ ``ပင်လယ်ကမ်းေြခတွင်ေနထိင်သအေပါင်း

တိ့သည်သင်၏ကံ ကမာကိြမင်၍တအ့ံတ သြဖစ် ကကန်၏။ သတိ့၏ဘရင်များပင်

လ င်ထိတ်လန့်တန်လပ် ကလျက် မျက် ှ ာတွင် ေသွးမ ှ ိ  ကေတာ့ေပ။‐ ၃၆

သင်သည်ဆံးပါးသွားေလ ပီ။ ထာဝစဥ်ဆံး ပါးသွားေလ ပီ။ ကမာတစ်ဝှမ်းလံး ှ ိ ကန် သည်တိ့သည်

သင့်ကိက့ဲရဲ ့ဟစ်ေက းက လိမ့်မည်'' ဟ၍တည်း။

၂၈ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါ့ ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ တ ဘရင် အားငါအ ှ င်ထာဝရဘရား၏အမိန့်

ေတာ်ကိဆင့်ဆိရမည်မှာ သင်သည်မာန် မာနေထာင်လားလျက်မိမိကိယ်ကိဘရား

ဟ၍ပင်လယ်ဝိင်းရံ၍ေနေသာရာဇပလင် ေပ တွင် ဘရားက့ဲသိ့ထိင်လျက်ေနရသည် ဟဆိေလသည်။

သင်သည်ဘရားနည်းတ ပညာ ှ ိ သည်ဟထင်ေသာ်လည်း သင်သည် ဘရားမဟတ်။

အမှန်ပင်မဟတ်။ လသား မ သာြဖစ်၏။‐ ၃ မိမိကိယ်ကိဒံေယလထက်ပင်ပညာ ှ ိ
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သည်ဟ၍ မိမိထံမှအဘယ်အရာမ လ ို ့ဝှက်မထား ိင်ဟ၍ထင်မှတ်၏။‐ ၄

သင်သည်အသိပညာ၊ အတတ်ပညာြဖင့် ေ ၊ ေငွဘ ာေပါများ ကယ်ဝလာ၏။‐

၅ ကန်သွယ်မတွင်လည်းက မ်းကျင်သည့် အတွက်အြမတ်အစွန်းများကိဆက်ကာ

ဆက်ကာရ ှ ိ ေနခ့ဲ၏။ သင်သည်မိမိ၏ စည်းစိမ်ချမ်းသာကိဂဏ်ယဝါ ကားပါ သည်တကား။'' ၆

``သိ့ြဖစ်၍ယခငါအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား သင်သည်မိမိကိယ်ကိ

ဘရားက့ဲသိ့ပညာ ှ ိ သည်ဟထင်မှတ် သြဖင့်၊‐ ၇ ငါသည်သနား ှ ာတာမကင်းခ့ဲသည့်

တိင်းတစ်ပါးသားတိ့အား သင့်ကိတိက်ခိက် ရန်ေခ ေဆာင်ခ့ဲမည်။ အသိပညာ ှ င့်အလှ အပအားြဖင့်

သင်စေဆာင်းထားသမ ေသာ ပစည်းဥစာတိ့ကိသတိ့သည်ဖျက်ဆီးပစ် ကလိမ့်မည်။‐

၈ သင့်ကိလည်းတွင်းထဲသိ့ဆဲွချ၍ ေရသချုင်း တွင်အသက်ဆံး ံ းလိမ့်မည်။‐ ၉

သင့်ကိသတ်မည့်သတိ့ေ ှ ့တွင် သင်သည် ဘရားြဖစ်သည်ဟဆိဦးမည်ေလာ။ သတိ့

သင့်ကိသတ်ရန်လာ ကေသာအခါ သင်သည် ဘရားမဟတ်ေတာ့ဘဲလသားမ သာြဖစ် ရေပေတာ့အ့ံ။‐

၁၀ သင်သည်လမျိုးြခားတိ့၏လက်တွင်အေရ ဖျားလီှးမဂလာမခံရေသးသက့ဲသိ့ ေသ

ရေပလိမ့်မည်။ ဤကားငါအ ှ င်ထာဝရ ဘရား၏အမိန့်ေတာ်ပင်တည်း'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။

၁၁ တစ်ဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၁၂

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ တ ဘရင် ေတွ့ ကံရမည့်ကံ ကမာအတွက်ဝမ်းနည်း

ပေဆွးေလာ့။ ငါအ ှ င်ဘရားအဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မသည်ကိသ့အားဆင့်ဆိရမည်

မှာသင်သည်အခါတစ်ပါးကေြခာက်ြပစ် ကင်းစံတင်ထိက်သြဖစ်ခ့ဲဖး၏။ သင်သည်

အလွန်ပညာ ှ ိ ၍အဆင်းလှသြဖစ်ခ့ဲ ပါသည်တကား။‐ ၁၃ဘရားသခင်၏ဥယျာဥ်ေတာ်ဧဒင်၌စံပယ်

လျက်၊ ပတြမား၊ စိန်၊ ဥဿဖရား၊ မျက် ွဲ ၊ ေ ကာင်၊ နဂါးသဲွ၊့ နီလာ၊ ြမ၊ ေဂ မတ်အစ ှ ိ ေသာ

ေကျာက်မျက်ရတနာအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ဝတ်စားဆင်ယင်ရ၏။ သင်၏ဝတ်စားတန်

ဆာများသည်ေ ြဖင့် ပီး၏။ ထိဝတ်စား တန်ဆာတိ့ကိသင်ေမွးဖွားသည့်ေန့၌ပင်

လ င်သင်၏အတွက် ပလပ်ခ့ဲ၏။‐ ၁၄ ငါသည်သင့်ကိအေစာင့်ေကာင်းကင်တမန်

တစ်ပါးအြဖစ်ဘိသိက်ေပး၏။ သင်သည် ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာေတာင်ေတာ်

ေပ တွင်ေန၍ အေရာင်လက်ေသာေကျာက် မျက်ရတနာများအလယ်တွင်သွားလာ

ရ၏။‐ ၁၅ သင်ေမွးဖွားချိန်မှအစ ပ၍ဒစ ိက် ကိစတင် ပကျင့်ချိန်အထိ သင်၏အ ပ

အမများသည်အဘယ်သိ့မ အြပစ်ဆိ စရာမ ှ ိ။‐ ၁၆ သင်သည်ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမများြပား

သည့်အတွက် အ ကမ်းဖက်မ ှ င့်အြပစ်ကး လွန်မများကိ ပကျင့်လာေလသည်။ သိ့

ြဖစ်၍ငါသည်ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာ ေတာင်ေပ မှသင့်ကိထွက်ေစခ့ဲ၏။ အိ အေစာင့်

ေကာင်းကင်တမန်၊ အေရာင်လက်လျက်ေန သည့်ေကျာက်မျက်ရတနာများ ှ ိ ရာမှ

သင့်ကိငါ ှ င်ထတ်ခ့ဲ၏။‐ ၁၇ သင်သည်မိမိ၏အဆင်းေ ကာင့်ဂဏ်ယဝါ ကားကာ

မိမိ၏ဂဏ်သတင်းေ ကာင့်လမိက် က့ဲသိ့ ပ၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သင့်ကိေြမ

တိင်ေအာင် ှ ိမ့်ချ၍ အြခားဘရင်များအား သတိေပးသည့်စံနမနာြဖစ်ေစမည်။‐ ၁၈

သင်သည်ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားရာတွင်ဆိး ညစ်မကိ ပသြဖင့် သင်၏အြပစ်များ

ေကာင့်သင်၏ကိးကွယ်ဝတ် ပရာဌာန များကိညစ်ညမ်းေစ၏။ ထိေကာင့်သင့်ကိ

ယခ ကည့် ကသအေပါင်းတိ့ေ ှ ့တွင် ငါ သည်သင်၏ မိ ့ကိြပာပံြဖစ်ေအာင်ေြမ

အထိေလာင်က မ်းေစ၏။ ငါတိ့သည်ြပာ ကိသာလ င်ြမင်ရ ကမည်။‐ ၁၉

သင်သည်ဆံးပါးေလ ပီ။ ထာဝစဥ်ဆံးပါး ေလ ပီ။ သင့်ကိသိ ှ ိ ခ့ဲ ကေသာလမျိုး

အေပါင်းတိ့သည် သင်၏ကံ ကမာမျိုး ှ င့် ကံေတွ့ရ ကမည်ကိစိးရိမ်ေ ကာက်လန့်

လျက်ေန က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါ့

ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂၁ ``အချင်းလသားဇိဒန် မိ ့ဘက်သိ့လှည့်၍ ထိ မိ ့ကိ တ်ချေလာ့။‐

၂၂ ထိ မိ ့ ှ ိ လတိ့အားငါအ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကိဆင့်ဆိေလာ့။ ဇိဒန်

မိ၊့ ငါသည်သင်၏ရန်သြဖစ်၏။ သင့်ကိငါ ပသည့်အမအတွက်လတိ့သည် ငါ့အား

ေထာမနာ ပ ကလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်၏ လတိ့အားအြပစ်ဒဏ်ေပး၍ ငါ၏သန့် ှ င်း

ြမင့်ြမတ်မကိြပေသာအခါငါသည်ထာ ဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းသတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၂၃

ငါသည်သင်၏ထံသိ့ကပ်ေရာဂါများကိ ေစလတ်မည်။ သင်၏လမ်းများတွင်ေသွးေချာင်း

စီးေစမည်။ သင်သည်ဝိင်းရံတိက်ခိက်ြခင်း ကိခံရ၍ သင်၏လတိ့သည်ေသေက

ပျက်စီး ကလိမ့်မည်။ ထိအခါငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းသင်

သိ ှ ိ လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ထာဝရဘရားက``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

အားမထီမ့ဲြမင် ပေသာပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ လမျိုး တိ့သည် ေနာက်တစ်ဖန်နာကျင်စွာစးေသာေြငာင့်

သဖွယ်မြဖစ်ရ။ ငါသည်အ ှ င်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိသတိ့သိ ှ ိ ကလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ကဲွလွင့်လျက် ေနရာ ိင်ငံများမှ ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့အားတစ်ဖန်ြပန်၍ငါစသိမ်းမည်။ ငါ သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေ ကာင်းလ

မျိုးတကာတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့ကိယ် ပိင်ြပည်၊

ငါ၏အေစခံယာကပ်အားငါ ေပးအပ်သည့်ြပည်၌ေနရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၆

သတိ့သည်ထိအရပ်တွင်ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာ ေနရ ကလိမ့်မည်။ အိမ်များကိေဆာက်၍

စပျစ်ဥယျာဥ်များကိစိက်ပျိုး ကလိမ့်မည်။ သတိ့အားမထီမ့ဲြမင် ပခ့ဲသအိမ်နီး

ချင်းအေပါင်းတိ့အားငါဒဏ်ေပးေသာ အခါေဘးမ့ဲလံ ခံလိမ့်မည်။ ဣသေရလ

ြပည်သည်ေဘးကင်း၍ေနလိမ့်မည်။ ထိ အခါငါသည်သတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေကာင်း သ တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၉ ငါတိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံေသာဆယ် ှ စ်ေြမာက်၊ ဒသမလ၊ လဆန်းတစ်ဆယ့် ှ စ်ရက်ေန့၌

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ အီဂျစ်ဘရင် ကိ တ်ချေလာ့။ သ ှ င့်တကွအီဂျစ်တစ်

ြပည်လံးအြပစ်ဒဏ်ခံရမည်ြဖစ်ေ ကာင်း ဆင့်ဆိေလာ့။‐ ၃အ ှ င်ထာဝရဘရားအဘယ်သိ့မိန့်ေတာ်

မသည်ကိ အီဂျစ်ဘရင်ဖာေရာမင်းအား ဆင့်ဆိရမည်မှာ ြမစ်ထဲ ှ ိ ခွန်အား ကီးမား

ေသာအချင်းမိေကျာင်း၊ ငါသည်သင်၏ရန်သ ြဖစ်၏။ ိင်းြမစ်ကိသင်ပိင်သည်၊

ထိြမစ်ကား သင်ဖန်ဆင်းထားေသာအရာြဖစ်သည်ဟ သင်ဆိ၏။‐ ၄

ငါသည်သင်၏ေမး ိ းကိသံချိတ်ြဖင့်ချိတ် ၍ သင်၏ြမစ်ထဲမှငါးတိ့ကိသင့်ကိယ်တွင် ကပ်၍ေနေစမည်။‐

၅ ထိေနာက်ယင်းသိ့ကပ်ေနသည့်ငါးများ ှ င့် တကွ သင့်အား ိင်းြမစ်ထဲမှဆဲွထတ်ကာ၊

ေတာက ာရ၌ပစ်ထားမည်။ သင်၏အေလာင်း သည်ေြမေပ သိ့ကျလိမ့်မည်။

သ ဂဟ်ြခင်း ကိခံရမည်မဟတ်။ ငှက်များ၊ တိရစာန် များ၏အစာြဖစ်ေစမည်။‐ ၆

ထိအခါငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ် ေတာ်မေ ကာင်း အီဂျစ်ြပည်သားအေပါင်း

တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားက``ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အတွက်

သင်သည်က ိးမ သာြဖစ်၏။‐ ၇ သတိ့သည်သင်၏အေပ သိ့အား ပလိက် ေသာအခါ

သင်သည်ကျိုးြပတ်၍သတိ့၏ ပခံးများကိထိ ှ ကာသတိ့၏ခါးများ ကိလိမ်ဆဲွေစ၏။‐ ၈

သိ့ြဖစ်၍ယခငါအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား ငါသည် ားလက်နက်စဲွ

ကိင်သတိ့အားသင့်ကိတိက်ခိက်ရန်ေစလတ် မည်။ သတိ့သည်သင်၏လများ၊ တိရစာန်များ

ကိသတ်ြဖတ် ကလိမ့်မည်။‐ ၉ အီဂျစ်ြပည်သည်လသဆိတ် ငိမ်ရာအရပ် ြဖစ်လိမ့်မည်။

ထိအခါငါသည်ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိသင်တိ့သိ ှ ိ ရလိမ့် မည်။''

`` ိင်းြမစ်သည်သင်၏ကိယ်ပိင်ပစည်း၊ သင်ဖန် ဆင်းေသာအရာြဖစ်သည်ဟဆိသြဖင့်၊‐ ၁၀

ငါသည်သင်၏ရန်သ၊ ိင်းြမစ်၏ရန်သ ြဖစ်၏။ ေြမာက်ဘက် ှ ိ မိဂေဒါလ မိ ့မှသည်

ေတာင်ဘက်သေဏ မိ ့တိင်ေအာင်၊ ဆဒန်နယ် စပ်အထိအီဂျစ်ြပည်တစ်ြပည်လံးကိ

လသဆိတ် ငိမ်ရာအရပ်ြဖစ်ေစမည်။‐ ၁၁ မည်သည့်လ ှ င့်တိရစာန်မ ထိြပည်ကိ

ြဖတ်သန်းသွားလာလိမ့်မည်မဟတ်။ အ ှ စ် ေလးဆယ်တိင်တိင်ထိြပည်တွင်ေနသ ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။‐

၁၂ ငါသည်အီဂျစ်ြပည်ကိကမာေပ တွင်လသ အဆိတ် ငိမ်ဆံးအရပ်ြဖစ်ေစမည်။

အ ှ စ် ေလးဆယ်တိင်တိင်အီဂျစ်ြပည်မှ မိ ့များ သည်အြခားအဘယ် မိ ့ ှ င့်မ မတေအာင်

ပျက်စီးယိယွင်း၍ေနလိမ့်မည်။ ငါသည် အီဂျစ်ြပည်သားတိ့အားဒကသည်များ ြဖစ်ေစမည်။

သတိ့သည်အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်သိ့ထွက်ေြပးကာလမျိုး ြခားတိ့ထံတွင်ေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃အ ှ င်ထာဝရဘရားက``အ ှ စ်ေလးဆယ် ကာေသာအခါ အီဂျစ်ြပည်သားတိ့အား

ငါပျံ ့ ှ ံ ့ေစရာအရပ်များမှြပန်လည် ေခ ေဆာင်ကာ၊‐ ၁၄ သတိ့၏မရင်းဌာေနြဖစ်ေသာအီဂျစ်

ြပည်ေတာင်ပိင်းတွင်ေနထိင်ေစမည်။ သတိ့ ၏ ိင်ငံသည်သိမ်ငယ်ေသာ ိင်ငံြဖစ်လိမ့်

မည်။‐ ၁၅ ိင်ငံတကာတွင်အသိမ်ငယ်ဆံးြဖစ်၍ အြခား ိင်ငံများကိ အဘယ်အခါ၌မ

အပ်စိးရလိမ့်မည်မဟတ်။ ငါသည်သတိ့ အားအလွန်သိမ်ဖျင်းေစမည်ြဖစ်၍ သတိ့

သည်အဘယ်လမျိုးအေပ တွင်မ  သ ဇာအာဏာလမ်းမိး ိင် ကလိမ့်မည်မ ဟတ်။‐ ၁၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်သတိ့ အား ေနာင်အဘယ်အခါ၌မ မီှခိအား ကိး ကေတာ့မည်မဟတ်။

ယင်းသိ့အား ကိးမိခ့ဲသည့်အတွက်မိမိတိ့အဘယ် မ မှားေ ကာင်းကိဣသေရလအမျိုး

သားတိ့အား အီဂျစ်ြပည် ကံေတွ့ရသည့် ကံ ကမာကြပန်လည်သတိရေစလိမ့် မည်။

ထိအခါငါသည်အ ှ င်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းသတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ငါတိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံေသာ ှ စ်ဆယ့်ခနစ် ှ စ်ေြမာက်ပထမလ၊

လဆန်းတစ်ရက်ေန့ ၌ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၁၈

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ဗာဗလန် ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည်တ  မိ ့ကိ တိက်ခိက်ခ့ဲ၏။

သသည်မိမိ၏စစ်သရဲ တိ့အားအလွန်ေလးလံေသာဝန်တိ့ကိ ထမ်းေစသည်ြဖစ်၍

သတိ့၏ေခါင်းေြပာင် ၍ပခံးများသည်လည်းေပါက် ပဲကန်၏။ယင်းသိ့ဒကခံေသာ်လည်းစစ်သရဲ ှ င့်

ဘရင်သည်အဘယ်အကျိုးကိမ မခံစားရ က။‐ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်
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မသည်မှာ အီဂျစ်ြပည်ကိဗာဗလန်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း၏လက်သိ့ငါအပ်မည်။

သသည်လယက်တိက်ခိက်ကာအီဂျစ်ြပည် ၏ဥစာ န ှ ိ သမ ကိ မိမိ၏တပ်မေတာ်

အတွက်သိမ်းယသွားလိမ့်မည်။‐ ၂၀ သသည်မိမိ၏တပ်မေတာ်ြဖင့်ငါ၏အမ

ေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ခ့ဲသည်ြဖစ်၍ ငါသည် သ့အားအီဂျစ်ြပည်ကိေပးမည်။ ဤကား

ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ ေသာစကားြဖစ်၏။ ၂၁ ``ထိအမအရာများြဖစ်ပျက်လာေသာ

အခါ ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အားဦးချိုတည်းဟေသာခွန်အား ကီးေစ

မည်။ ထိေနာက်အချင်းေယဇေကျလ၊ ငါ သည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း

လအေပါင်းတိ့သိ ှ ိ  ကေစရန်သင့်အား ေဟာေြပာေစမည်''ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၃၀ တစ်ဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ငါအ ှ င် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိအသံ

ကျယ်စွာေဟာေြပာရမည်မှာ ေကာက် ွံ ့ထိတ်လန့်ဖွယ်ေကာင်းေသာေန့သည်

ကျေရာက်လတံ။့ ၃ ထာဝရဘရားအေရးယေဆာင် ွက်မည့်ေန့ သည် နီးကပ်လာေလ ပီ။

မိးတိမ်များဖံးလမ်းမည့်ေန၊့လမျိုးတကာတိ့ ဒကေရာက်မည့်ေန့နီးကပ်လာ ပီ။

၄ အီဂျစ်ြပည်တွင်စစ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ က ှ ြပည်တွင် ကီးစွာေသာေဘးအ ရာယ် ှ င့်

ကံေတွ့ ကလိမ့်မည်။ လအေြမာက်အြမားပင်အီဂျစ်ြပည်တွင် အသတ်ခံရ ကလိမ့်မည်။

ထိြပည်သည်လယက်ဖျက်ဆီးြခင်းခံရ၍ ယိယွင်းပျက်စီး၍ကျန်ရစ်လိမ့်မည်။ ၅ ``စစ်ပဲွတွင်က ှ ြပည်၊

ဖတြပည်၊ လဒြပည်၊ အာေရဗျြပည် ှ င့်ခဘြပည်တိ့မှအငှား စစ်သည်များ ှ င့်

ငါ၏လမျိုးေတာ်အထဲ မှပင်လ င်အချို ့ေသာသတိ့ကျဆံး က လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၆ ထာဝရဘရားက``ေြမာက်ဘက် ှ ိ မိဂ ေဒါလ မိ ့မှသည်ေတာင်ဘက် ှ ိ သေဏ

မိ့တိင်ေအာင်အီဂျစ်ြပည်ဘက်မှေန၍ ခခံကာကွယ် ကသအေပါင်းတိ့သည်

စစ်ပဲွတွင်ကျဆံး ကလိမ့်မည်။ အီဂျစ် ြပည်ဂဏ်ယဝါ ကားရေသာတပ်မေတာ်

သည် ပိပျက်သွားလိမ့်မည်။ ဤကားငါ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားြဖစ်၏။‐ ၇

အီဂျစ်ြပည်သည်ကမာေပ တွင်လသ အဆိတ် ငိမ်ဆံးေသာအရပ်ြဖစ်လျက်

ထိြပည် ှ ိ  မိ ့တိ့သည်လံးဝယိယွင်း ပျက်စီး၍ကျန်ရစ် ကလိမ့်မည်။‐ ၈

ငါသည်အီဂျစ်ြပည်ကိမီးေလာင်က မ်းေစ ၍ ထိြပည်၏ဘက်မှခခံကာကွယ် ကသ

တိ့အသတ်ခံရေသာအခါ ငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းသတိ့သိ ှ ိ  က

လိမ့်မည်။ ၉ ``အချိန်ကျ၍အီဂျစ်ြပည်ပျက်စီးသွား ေသာအခါ ငါသည်အမမ့ဲအမှတ်မ့ဲေန

သက ှ ြပည်သားတိ့အား တပ်လှန့် ိး ေဆာ်ရန်ေစတမန်တိ့ကိသေဘာများြဖင့်

ေစလတ်မည်။ သတိ့သည်ေ ကာက် ွံ ့ထိတ် လန့်သွား ကလိမ့်မည်။ ထိေန့ကားနီး

ကပ်လာေလ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါသည်အီဂျစ်

ြပည်၏ နအင်အားကိပေပျာက်ေစရန် ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကိအသံး ပမည်။‐ ၁၁

သသည်ရက်စက် ကမ်း ကတ်ေသာစစ်သရဲ များ ှ င့်လာ၍ ထိြပည်ကိဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်

မည်။ သတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်ကိ ားလက် နက် ှ င့်တိက်ခိက်၍ ထိြပည်ကိလေသ

အေလာင်းများ ှ င့်ြပည့် ှ က်ေစ ကလိမ့် မည်။‐ ၁၂ ငါသည် ိင်းြမစ်ကိခန်းေြခာက်ေစ၍ အီဂျစ်

ြပည်ကိဆိးညစ်သတိ့၏လက်ေအာက်သိ့ ကျေရာက်ေစမည်။ လမျိုးြခားတိ့သည်ထိ

ြပည်တစ်ြပည်လံးကိပျက် ပန်းေစ က လိမ့်မည်။ ဤကားငါထာဝရဘရားမိန့်

ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၃ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါသည်ေနာဖ

မိ ့ ှ ိ  ပ်တများ ှ င့်ဘရားအတများကိ ဖျက်ဆီးပစ်မည်။ အီဂျစ်ြပည်ကိအပ်စိး

မည့်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ  ှ ိ လိမ့်မည် မဟတ်။ ငါသည်လအေပါင်းတိ့ကိေ ကာက်

ွံ ့ထိတ်လန့်ေစမည်။‐ ၁၄ အီဂျစ်ြပည်ေတာင်ပိင်းကိလသဆိတ် ငိမ် ရာအရပ်ြဖစ်ေစ၍

ေြမာက်ပိင်းတွင် ှ ိ ေသာ ေဇာန မိ ့ကိမီး ိ ့မည်။ ေနာ မိ ့ေတာ်ကိ လည်းအြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။‐ ၁၅

အီဂျစ်ြပည်၏ခံတပ် မိ ့ ကီးြဖစ်ေသာသိန် မိ ့အား ငါ၏အမျက်ေတာ်ဒဏ်ကိခံေစ မည်။

ေနာ မိ ့၏ နအင်အားကိဖျက်ဆီး မည်။‐ ၁၆ ငါသည်အီဂျစ်ြပည်ကိမီးေလာင်ေစ၍

သိန် မိ ့ကိလည်းြပင်းထန်စွာနာကျင်ေစ မည်။ ထိ မိ ့၏ မိ ့ ိ းများသည် ဖိဖျက်

ြခင်းခံရသြဖင့်ထိ မိ ့ကိေရလမ်းမိး လိမ့်မည်။‐ ၁၇ အာဝင် မိ ့ ှ င့်ဖိေဗသက် မိ ့တိ့မှလငယ်

လ ွယ်များသည်စစ်ပဲွတွင်ကျဆံး က၍ အြခားသတိ့သည်ကားသံ့ပန်းအြဖစ်

အဖမ်းခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၈ အီဂျစ်ြပည်၏တန်ခိးအာဏာတည်းဟ ေသာထမ်းပိးကိ

ငါချိုး ှ ိမ်ေသာအခါသ တိ့ဂဏ်ယဝါ ကားသည့်စွမ်းရည်သတိ ကိပေပျာက်ေစမည်။

တာပနက် မိ ့သည် ေမှာင်မိက်၍ေနလိမ့်မည်။ အီဂျစ်ြပည်တွင် မိးတိမ်များအပ်ဆိင်းလျက် မိ ့အားလံး

မှလတိ့သည်သံ့ပန်းအြဖစ်ဖမ်းဆီး သိမ်းယသွားြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၉

ဤက့ဲသိ့အီဂျစ်ြပည်အားအြပစ်ဒဏ် ခတ်ေသာအခါ ငါသည်ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းသတိ့သိ ှ ိ  က လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

ငါတိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံေသာတစ်ဆယ့်တစ် ှ စ် ေြမာက်၊ ပထမလ၊ လဆန်းခနစ်ရက်ေန့၌

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂၁ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊

ငါသည်အီဂျစ် ဘရင်၏လက် ံ းကိကျိုးေစ ပီ။ အ ိးြပန် ဆက် ပီးလ င် ားကိတစ်ဖန်ကိင် ိင်လာေစ

ရန်ထိလက်ကိအဘယ်သမ  ကပ်စည်း၍ အဝတ်ြဖင့်ဆဲွဆိင်း၍မေပး က။‐ ၂၂

သိ့ြဖစ်၍ယခငါအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား ငါသည်အီဂျစ်ဘရင် ၏ရန်သြဖစ်၏။

သ၏လက် ှ စ်ဖက်စလံး ကိငါချိုးမည်။ ကျိုးေနေသာလက် ှ င့်မ ကျိုးေသးေသာလက်ကိပါချိုးမည်။ ထိ

အခါသ၏လက်မှ ားသည်ကျသွား လိမ့်မည်။‐ ၂၃ အီဂျစ်ြပည်သားတိ့အားငါသည်လမျိုး တကာ ှ င့်

ကမာအရပ်ရပ်သိ့ပျံ ့လွင့်ေစ မည်။‐ ၂၄ ထိေနာက်ဗာဗလန်ဘရင်အားခွန်အား ကီးမားလာေစ၍

သ၏လက်သိ့ငါ၏ ား ကိေပးအပ်မည်။ သိ့ရာတွင်အီဂျစ်ဘရင် ၏လက် ံ းတိ့ကိမငါချိုးမည်။

သသည် ညည်းတွားြမည်တမ်းလျက် မိမိရန်သ၏ ေ ှ ့ေမှာက်တွင်ေသရလိမ့်မည်။‐

၂၅ ငါသည်သ့အားအမှန်ပင်ချည့်နဲ့ေစ၍ ဗာဗလန်မင်းအားသန်မာေစမည်။ ငါ၏

ားကိဗာဗလန်ဘရင်လက်သိ့ေပးအပ် ၍ သသည်အီဂျစ်ြပည်သိ့ ားဦးကိလှည့် လိက်ေသာအခါ

ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိလတိင်းသိ ှ ိ  က လိမ့်မည်။‐ ၂၆

ငါသည်အီဂျစ်ြပည်သားတိ့အားလမျိုး တကာ ှ င့် ကမာအရပ်ရပ်သိ့ပျံ ့လွင့်ေစ မည်။

ထိအခါငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ် ေတာ်မေကာင်းသတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၃၁ ငါတိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံေသာ တစ်ဆယ့်တစ် ှ စ် ေြမာက်၊ တတိယလ၊

လဆန်းတစ်ရက်ေန့၌ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ အီဂျစ်ဘရင် ှ င့်သ၏ြပည်သတိ့အားဆင့်ဆိရမည်မှာ

သင်တိ့သည်လွန်စွာတန်ခိး ကီး ကပါ ေပသည်။ သင်တိ့အားအဘယ်သိ့ ိင်းယှဥ်၍ြပရ မည်နည်း။ ၃

အာ ရိလမျိုးတိ့ကိ ကည့်ေလာ့။ သတိ့ သည် ေလဗ န်ေတာမှအာရစ်ပင် ှ င့်တ က၏။

ထိအပင်သည်မိးတိမ်ထိေအာင်ြမင့်မား၍ ေဝဆာေသာအကိင်းအခက်များြဖင့်

လှပတင့်တယ်၏။ ၄ ေရကိေကာင်းစွာရ ှ ိ သြဖင့်အပင် ကီး ထွားလာ ိင်၏။

ေြမေအာက်စမ်းများမှလည်းေရကိရ ှ ိ ၏။ ထိြမစ်တိ့သည်အာရစ်ပင်ေပါက်ရာအရပ်သိ့ စီး ပီးလ င်

သစ်ေတာထဲ ှ ိ အြခားေသာအပင်များသိ့ ေချာင်းများြဖင့်ေရကိပိ့ေဆာင်ေပး၏။ ၅

အာရစ်ပင်သည်ေရအလံအေလာက်ရ ှ ိ သြဖင့် အြခားသစ်ပင်များထက်ပိမိြမင့်မား၏။

အကိင်းအခက်များသည်လည်း ှ ည်လျား၏။ ၆ ထိအကိင်းအခက်များတွင်ငှက်အမျိုးမျိုး

တိ့ အသိက်လပ် က၏။ ေတာတိရစာန်များကသစ်ပင်ေအာက်တွင် သားဖွား က၏။

ကမာေပ  ှ ိ လမျိုးတကာတိ့သည်လည်း ထိအပင်၏အရိပ်တွင်နားေန က၏။ ၇

ထိအာရစ်ပင်သည်လွန်စွာလှပတင့်တယ်၏။ ှ ည်လျားေသာအကိင်းအခက်များ ှ ိ ၍ အလွန်ြမင့်မား၏။

ယင်း၏အြမစ်တိ့သည်လည်းေြမေအာက် စမ်းေချာင်းများတိင်ေအာင်ထိးဆင်းသွား က၏။

၈ ဘရားသခင်၏ဥယျာဥ်ေတာ်မှအာရစ်ပင်တိ့ ပင်လ င် ထိအပင်ကိမယှဥ် ပိင် ိင်။

အဘယ်ထင်း းပင်၌မ ဤသိ့ေသာအကိင်းအခက်များမ ှ ိ။ အဘယ်သဖန်းပိးစာပင်၌မ ဤသိ့ေသာ

အခက်အလက် ကီးများမ ှ ိ။ ဥယျာဥ်ေတာ်၌ပင်ဤသိ့လှပတင့်တယ်ေသာ သစ်ပင်မ ှ ိ။ ၉

ငါသည်ထိအပင်ကိေဝဆာေသာ အကိင်းအခက်များြဖင့် လှပတင့်တယ်ေအာင် ပလပ်ထားသြဖင့်

ဧဒင်အရပ်၊ဘရားသခင်၏ဥယျာဥ်ေတာ် မှ သစ်ပင်တကာတိ့ကပင်မနာလိြဖစ် က၏။'' ၁၀

``သိ့ြဖစ်၍ထိအပင်အဘယ်သိ့ြဖစ်မည် ကိသင့်အား ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားေဖာ်ြပ အ့ံ။

အာရစ်ပင်သည်သစ်ကိင်းသစ်ခက်များ အထက် မိးတိမ်တိင်ေအာင်ြမင့်မားလာ၏။

ယင်းသည်ဤသိ့ြမင့်မားလာေလေလပိ၍ မာန်မာနေထာင်လားေလေလြဖစ်၏။‐ ၁၁

ထိ့ေကာင့်ငါသည်ထိအပင်ကိပစ်ပယ်ကာ လမျိုးြခားဘရင်တစ်ပါး၏လက်သိ့ေပး အပ်မည်။

သသည်ထိအပင်အားယင်း၏ဆိး ယတ်မ ှ င့်ထိက်ေလျာက်ရာအြပစ်ကိေပး လိမ့်မည်။‐ ၁၂

ရက်စက် ကမ်း ကတ်ေသာလမျိုးြခားတိ့ သည် ထိအပင်ကိခတ်လဲှ၍ပစ်ထားခ့ဲ က

လိမ့်မည်။ ယင်း၏အကိင်းအခက်များ ှ င့် ကျိုးပ့ဲကန်ေသာအခက်အလက် ကီးများ

သည်တစ်ြပည်လံး ှ ိ ေတာင်များ၊ ေချာင်းများ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများအေပ သိ့လဲကျ ကလိမ့် မည်။

ထိအပင်၏အရိပ်တွင်ခိလံေန ကေသာလမျိုးအေပါင်းတိ့သည်လည်း ထွက်ခွာသွား ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃

ငှက်တိ့သည်လာ၍လဲေနေသာအပင်တွင် နား ကလိမ့်မည်။ ေတာရဲတိရစာန်တိ့သည်

ယင်း၏အကိင်းအခက်များကိေကျာ်နင်း ကလိမ့်မည်။‐ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍မည်မ ပင်ေရရ ှ ိ ေစကာမယခ

မှအစ ပ၍ အဘယ်အပင်မ ထိအာရစ် ပင်က့ဲသိ့သစ်ကိင်းသစ်ခက်များအထက်တွင်

ြမင့်မားရေတာ့မည်မဟတ်။ ယင်းတိ့၏ထိပ်ဖျား များသည်မိးတိမ်သိ့ေရာက်သည့်တိင်ေအာင်ြမင့်

တက်ရ ကေတာ့မည်မဟတ်။ ထိသစ်ပင်အား လံးပင်လသားများ ှ င့်အတ ေြမ ကီးေပ

တွင်ေသေကပျက်စီးကာမရဏာ ိင်ငံသိ့ ဆင်းသက်ရ ကေပေတာ့အ့ံ'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၅
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အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား``မရ ဏာ ိင်ငံသိ့အာရစ်ပင်သက်ဆင်းေသာေန့၌

ငါသည်ေြမေအာက် ှ ိ ြမစ်များကိငိေ ကး ြမည်တမ်းသည့်လကဏာြဖင့်ဖံးလမ်းေစမည်။

ငါသည်ြမစ်များကိရပ်တန့်ေစ၍ေချာင်း များကိေရမစီးေစဘဲထားမည်။ ထိအာရစ်

ပင်ေသ ပီြဖစ်ေသာေကာင့် ငါသည်ေလဗ န် ေတာင်တွင်ေမှာင်မိက်ကျေစ၍ ေတာအတွင်း

ှ ိ သစ်ပင်အေပါင်းကိ ိ း ွမ်းေြခာက်ေသွ့ သွားေစမည်။‐ (Sheol h7585) ၁၆

ထိအာရစ်ပင်ကိမရဏာ ိင်ငံသိ့ငါဆင်း သက်ေစေသာအခါ ယင်း ပိလဲသည့်အသံ

ေကာင့်လမျိုးတကာတိ့သည်တန်လပ်သွား ကလိမ့်မည်။ ထိအခါေြမေအာက်ကမာသိ့

ေရာက် ှ ိ ေန ကေသာဧဒင်ဥယျာဥ်မှ သစ်ပင် ှ ိ သမ  ှ င့်ေလဗ န်ေတာမှေရအဝေသာက်

ရေသာအေကာင်းဆံးလက်ေ ွးစင်သစ်ပင် များသည် ှ စ်ေထာင်းအားရ ကလိမ့်မည်။‐ (Sheol h7585)

၁၇ ယင်းတိ့သည်ယခင်က ပိလဲသွား ကသည့် အပင်များ ှ င့်ေပါင်းဆံမိ ကရန် အာရစ်ပင်

ှ င့်အတမရဏာ ိင်ငံသိ့သက်ဆင်း က လိမ့်မည်။ ထိအာရစ်ပင်၏အရိပ်တွင်ခိလံ

ခ့ဲ ကသအေပါင်းတိ့ ှ င့် လမျိုးတကာ မိတ်ေဆွတိ့သည်လည်းအတသက်ဆင်း ကလိမ့်မည်''

ဟ၍တည်း။ (Sheol h7585) ၁၈ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``အာရစ်ပင်ကား

အီဂျစ်ဘရင် ှ င့်သ၏ြပည်သတိ့ြဖစ်၏။ ဧဒင်ဥယျာဥ်ထဲမှသစ်ပင်များပင်လ င် ထိ

အပင်ေလာက်မြမင့်မားမခန့်ညား က။ သိ့ ရာတွင်ထိအပင်သည်ဧဒင်ဥယျာဥ်မှ သစ်ပင်များက့ဲသိ့ပင်

မရဏာ ိင်ငံသိ့ ဆင်းသက်ကာအေရဖျားလီှးမဂလာ မခံရသများ၊ စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးသ

များ ှ င့်ေပါင်းဆံရေပေတာ့အ့ံ။ ဤကား ငါမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၂ ငါတိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံေသာတစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ေြမာက်၊ ဒွါဒသမလ၊

လဆန်းတစ်ရက်ေန့၌ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂

ကိယ်ေတာ်က``အီဂျစ်ဘရင်အား ကပ်တည်း စွာသတိေပးရမည်မှာသင်သည်လမျိုး

တကာတွင်ြခေသ့က့ဲသိ့ ပကျင့်တတ်ေသာ် လည်း တဗွမ်းဗွမ်းြဖင့်ြမစ်ထဲ၌လပ် ှ ား

သည့်မိေချာင်း ှ င့်ပိ၍တ၏။ သင်၏ေြခြဖင့် ြမစ်ေရကိေနာက်ကျိေစရန်ေမေ ှ ာက်၏။‐ ၃

အ ှ င်ထာဝရဘရားကလမျိုးတကာ တိ့ေတွ့ဆံစေဝး ကေသာအခါ ငါသည်

သင့်အားပိက်ကွန်ြဖင့်အပ်၍ဖမ်းကာသ တိ့အားကမ်းသိ့ဆဲွတင်ေစမည်။‐ ၄

ထိေနာက်ကန်းေပ တွင်ချထားေစ ပီး ကွင်း ြပင်ထဲသိ့ဆဲွသွားမည်။ ကမာေပ  ှ ိ ငှက်

များ ှ င့်တိရစာန်တိ့၏အစာြဖစ်ေစမည်။‐ ၅ သင်၏ပပ်ပျက်ေနေသာအေလာင်းြဖင့်

ေတာင်များ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများကိငါဖံးလမ်းမည်။‐ ၆ ေြမ ကီးကိသင်၏ေသွး ှ င့်စိေစမည်။ ထိ

ေသွးသည်ေတာင်ထိပ်တိင်ေအာင်စိမည်။ ြမစ် တိ့သည်သင့်ေသွးြဖင့်ြပည့်လ ံ လိမ့်မည်။‐ ၇

သင့်အားသတ်သင်ဖျက်ဆီးချိန်၌ငါသည် မိးေကာင်းကင်ကိဖံးအပ်ကွယ်ကာ၍ ကယ်

တာရာများကိကွယ်ေပျာက်ေစမည်။ ေနကိ မိးတိမ်များဖံးအပ်လိမ့်မည်။ လသည်

လည်းအလင်းေရာင်ေပးလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၈ ငါသည်မိးေကာင်းကင်မှအလင်းအိမ် ှ ိ

သမ ကိကွယ်ေပျာက်ေစ၍သင့်ြပည်၌ အေမှာင်ကျေစမည်။ ဤကားငါအ ှ င်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကား ြဖစ်၏။ ၉ ``သင်အဘယ်အခါကမ မ ကားခ့ဲဘး

သည့်တိင်းြပည်များသိ့ သင်ပျက်စီးသည့် သတင်းကိငါလင့်လိက်ေသာအခါလမျိုး

တကာတိ့သည်စိတ်ဒကေရာက် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၀ သင့်အားငါ ပေသာအမေ ကာင့်သတိ့

သည်အ့ံအားသင့် ကလိမ့်မည်။ ငါသည် ား ကိေဝ့ှယမ်းလိက်ေသာအခါ ှ င်ဘရင်

များသည်ထိတ်လန့်တန်လပ် ကလိမ့်မည်။ သင် ပိလဲေသာေန့၌သတိ့အားလံးပင်

မိမိတိ့၏အသက်အ ရာယ်အတွက်စိး ရိမ်ပပန်ကာ ထိတ်လန့်တန်လပ် ကလိမ့် မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၁ အ ှ င်ထာဝရဘရားကအီဂျစ်ဘရင် အား``သင်သည်ဗာဗလန်ဘရင်၏ ားကိ ရင်ဆိင်ရလိမ့်မည်။‐

၁၂ ငါသည်ရက်စက်ေသာလမျိုးတိ့၏စစ်သရဲ တိ့အား ားလက်နက်ကိင်စဲွေစ ပီးလ င် သင်

၏ြပည်သားအေပါင်းကိသတ်ြဖတ်ေစမည်။ သင်၏လအေပါင်း ှ င့်သင်ဂဏ်ယဝါ ကား

သမ ေသာအရာတိ့သည်ဖျက်ဆီးြခင်း ကိခံရမည်။‐ ၁၃ ငါသည်သင်၏တိရစာန်များကိသတိ့ေရ

ေသာက်ရာအရပ်မှန်သမ တိ့တွင်သတ်ြဖတ် မည်။ ေရကိေနာက်ေစမည့်လ ှ င့်တိရစာန် ှ ိ

ေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၁၄ ငါသည်သင်၏ေရတိ့ကိအနယ်ထိင်၍ ကည်လင်လာေစမည်။

သင်၏ြမစ်များကိ လည်းဆီက့ဲသိ့ ငိမ်သက်စွာစီးေစမည်။ ဤ ကားငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ

ေသာစကားြဖစ်၏။‐ ၁၅ အီဂျစ်ြပည်ကိလသဆိတ် ငိမ်ရာအရပ် ြဖစ်ေစ၍

ဥစာပစည်း ှ ိ သမ ကိဖျက်ဆီး၍ ထိြပည်တွင်ေနထိင် ကသလအေပါင်း အား

သတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်ေသာအခါငါ သည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း သတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐

၁၆ ဤသိ့ ကပ်တည်းစွာငါသတိေပးေသာ စကားများသည်ငိချင်းြဖစ်လာလိမ့်မည်။

အမျိုးသမီးတိ့သည်အီဂျစ်ြပည် ှ င့်ထိ ြပည်သားအေပါင်းတိ့အတွက်ငိေ ကးြမည် တမ်းကာ

ထိငိချင်းကိသီဆိ ကလိမ့်မည်။ ဤကားငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏''

ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၇ ငါတိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံေသာတစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ေြမာက်၊

ပထမလ၊ လဆန်းတစ်ဆယ့်ငါးရက် ေန့၌ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်

သည်ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၁၈ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ အီဂျစ်ြပည်မှ

ေြမာက်ြမားစွာေသာလအေပါင်းတိ့အတွက် ငိေ ကးြမည်တမ်းေလာ့။ သမကိအြခားတန်

ခိး ကီးသလမျိုးများ၏သမီးပျိုများ ှ င့်အတ မရဏာ ိင်ငံသိ့ပိ့ေဆာင်ေလာ့။ ၁၉

သတိ့အားဆင့်ဆိရမည်မှာ သင်တိ့သည်သတစ်ပါးထက်ပိ၍ တင့်တယ် ကသေလာ။

လေသတိ့၏ကမာသိ့ဆင်း၍အေရဖျား လီှးမဂလာ မခံသတိ့ ှ င့်အတအိပ် ကေလာ့။ ၂၀

``အီဂျစ်ြပည်သတိ့သည်စစ်ပဲွတွင်ကျဆံး သများ ှ င့်အတ ေသကလိမ့်မည်။ အီဂျစ်

ြပည်သအေပါင်းတိ့အားသတ်သင်ပစ်၍ ဆဲွထတ်သွားရန် ားသည်အဆင်သင့် ှ ိ ေန၏။‐ ၂၁

အေြပာင်ေြမာက်ဆံးသရဲေကာင်းများက အီဂျစ်ြပည်သားတိ့ ှ င့်သတိ့ဘက်မှတိက်

ခိက်သများကိ မရဏာ ိင်ငံမှ ကိဆိ ကလိမ့်မည်။ သတိ့က`စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးခ့ဲ

ကေသာအေရဖျားလီှးမဂလာမခံသ တိ့သည် ဤအရပ်သိ့ဆင်းသက်ကာအိပ် က ပီ'

ဟေအာ်ဟစ် က၏။'' (Sheol h7585) ၂၂ ``အာ ရိသည်မိမိစစ်သရဲတိ့၏သချုင်း

များြခံရံလျက်ထိအရပ်တွင် ှ ိ ၏။ သတိ့ အားလံးပင်စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးခ့ဲသများ ြဖစ် က၏။‐

၂၃ သတိ့၏သချုင်းများသည်မရဏာ ိင်ငံ ၏အနက် ိင်းဆံးအရပ်၌ ှ ိ ၏။ အာ ရိ

စစ်သရဲအားလံးသည်စစ်ပဲွတွင်ကျဆံး ၍သတိ့၏သချုင်းများသည်အာ ရိ၏ ဂကိဝိင်းရံလျက်ေန၏။

သိ့ရာတွင်အခါ တစ်ပါးကသတိ့သည်အသက် ှ င်သတိ့ ကိတန်လပ်ေချာက်ချားေစခ့ဲသများြဖစ်

သတည်း။ ၂၄ ``ဧလံသည်မိမိစစ်သရဲတိ့၏သချုင်းများ ြခံရံလျက် ထိအရပ်တွင် ှ ိ ၏။

သတိ့အား လံးပင်စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးခ့ဲသများြဖစ်၍ အေရဖျားလီှးမဂလာမခံဘဲမရဏာ

ိင်ငံသိ့ဆင်းသက်သွားသများြဖစ် က၏။ အသက် ှ င်စဥ်အခါကသတိ့သည်သ တစ်ပါးတိ့အား

ထိတ်လန့်တန်လပ်ေအာင် ပခ့ဲ ကေသာ်လည်းယခအခါ၌မ မရဏာ ိင်ငံသိ့ဆင်းသက်သများ

ှ င့်အတအသေရပျက်၍ေသရ က ေလ ပီ။‐ ၂၅ ဧလံသည်စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးသများ ှ င့်

အတလဲ၍ေနရ၏။ သ၏ပတ်လည်၌စစ် သရဲတိ့၏သချုင်းများ ှ ိ ၏။ ထိသတိ့

အားလံးပင်အေရဖျားလီှးမဂလာမခံသ များ ှ င့်စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးသများြဖစ် က၏။

သတိ့သည်အသက် ှ င်စဥ်အခါ ကသတစ်ပါးတိ့အားတန်လပ်ေချာက် ချားေအာင် ပခ့ဲ ကေသာ်လည်း

ယခ အခါ၌မစစ်ပဲွတွင်ကျဆံးသတိ့၏ ကံ ကမာကိခံယကာ မရဏာ ိင်ငံသိ့

ဆင်းသက်သများ ှ င့်အတအသေရ ပျက်၍ေသရ ကေလ ပီ။ ၂၆ ``ေမ ှ က် ှ င့်တဗလတိ့သည်မိမိတိ့၏

စစ်သရဲသချုင်းများြခံရံလျက်ထိအရပ် တွင် ှ ိ  က၏။ သတိ့အားလံးသည်အေရဖျား

လီှးမဂလာမခံဘဲစစ်ပဲွတွင်ကျဆံး က၍ မရဏာ ိင်ငံသိ့ဆင်းသက်ရ က၏။ သိ့

ရာတွင်သတိ့သည်အခါတစ်ပါးကအသက် ှ င်သတိ့ကိထိတ်လန့်တန်လပ် ေစခ့ဲသများြဖစ် က၏။‐

၂၇ သတိ့သည်လက်နက်အြပည့်အစံကိင်စဲွ လျက်မရဏာ ိင်ငံသိ့ဆင်းသက်သေ ှ း

သရဲေကာင်း ကီးများက့ဲသိ့ မိမိတိ့၏ ား များကိဦးေခါင်းေအာက်တွင်လည်းေကာင်း၊

ဒိင်းလားများကိရင်ပတ်ေပ တွင်လည်းေကာင်း ထား ှ ိ ကာဂဏ် ပသ ဂဟ်ြခင်းကိမခံရ က။

သတိ့သည်အေရဖျားလီှးမဂလာမခံ သအြခားကျဆံးေလ ပီးေသာ စစ်သရဲ

ေကာင်းများ ှ င့်အတလဲေလျာင်းေနေလ ပီ။ ဤသရဲေကာင်းများသည်အခါတစ်ပါး

ကအသက် ှ င်သတိ့ကိတန်လပ်ေချာက် ချားရန် ပလပ်သည့်တန်ခိး ကီးမားသ

များြဖစ်ခ့ဲ က၏။ (Sheol h7585) ၂၈ ``အီဂျစ်ြပည်သားတိ့သည်စစ်ပဲွတွင်ကျဆံး

ခ့ဲေသာအေရဖျားလီှးမဂလာမခံသတိ့ ှ င့် အတ ေချမန်းြခင်းခံရ ကမည်မှာဤနည်း

အတိင်းပင်ြဖစ်သတည်း။ ၂၉ ``ဧဒံသည်လည်းမိမိ၏ဘရင်များ၊ မင်းညီမင်း

သားများ ှ င့်ထိအရပ်တွင် ှ ိ ၏။ သတိ့သည်စွမ်း အား ကီးသည့်စစ်သရဲများြဖစ်ေသာ်လည်း စစ်

ပဲွတွင်ကျဆံးခ့ဲသည့်အေရဖျားလီှးမဂလာ မခံသတိ့ ှ င့်အတမရဏာ ိင်ငံတွင်လဲ လျက်ေနရ ကေလ ပီ။

၃၀ ``ေြမာက်အရပ်မှမင်းညီမင်းသားများ ှ င့် ဇိဒန် မိ ့သားတိ့သည်ထိအရပ်တွင် ှ ိ  က

၏။ အခါတစ်ပါးကသတိ့သည်မိမိတိ့ ၏တန်ခိးအာဏာြဖင့်သတစ်ပါးတိ့အား

ထိတ်လန့်တန်လပ်ေအာင် ပခ့ဲ ကေသာ်လည်း ယခအခါ၌စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးသများ

ှ င့်အတအသေရပျက်၍ ေသ က ပီး လ င်အေရဖျားလီှးမဂလာမခံရသ

များ ှ င့်အတေသသတိ့ကမာသိ့ဆင်း သက်ကရ၏။ ၃၁ ``အီဂျစ်ဘရင် ှ င့် သ၏တပ်မေတာ်သည်

စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးေသာ ထိသအေပါင်းကိ ေတွ့ြမင်ေသာအခါမိမိတိ့ကိယ်ကိ ှ စ် သိမ့် ိင် ကလိမ့်မည်''

ဟအ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ``အီဂျစ်ဘရင်သည်အသက် ှ င်သတိ့ကိ

တန်လပ်ေချာက်ချားေအာင် ပခ့ဲ၏။ သိ့ရာ တွင်သ ှ င့်သ၏စစ်သရဲအေပါင်းတိ့သည်

သတ်သင်ြခင်းကိခံရ၏။ စစ်ပဲွတွင်ကျဆံး ခ့ဲေသာအေရဖျားလီှးမဂလာမခံသတိ့

ှ င့်အတြမုပ် ှ ံ ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။'' ဤကားအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မေသာစကားြဖစ်၏။
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၃၃ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂

ကိယ်ေတာ်က``တိင်းြပည်တစ်ြပည်ကိငါသည် စစ်ေဘးအ ရာယ်ဆိက်ေရာက်ေစေသာအခါ

ထိြပည်၌အဘယ်သိ့ြဖစ်သည်ကိသင်၏ အမျိုးသားတိ့အားေြပာြပေလာ့။ ြပည်သ

ြပည်သားတိ့သည်မိမိတိ့အထဲမှလ တစ်ေယာက်ကိကင်းေစာင့်အြဖစ်ြဖင့်ေ ွး ချယ်ရ က၏။‐ ၃

သသည်ရန်သချဥ်းကပ်လာသည်ကိြမင် လ င် လအေပါင်းတိ့အားတံပိးခရာမတ် ၍အချက်ေပးရ၏။‐

၄ အကယ်၍တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည် ယင်းသိ့အချက်ေပးသံကိ ကားလျက် ှ င့်

ဂ မစိက်ဘဲေနပါမရန်သသည်လာ ၍သ့ကိ ားေဘးသင့်ေစလ င် ထိသအသက်

ဆံး ံ းရမသည်သ၏အြပစ်ပင်ြဖစ်၍ သ့ ေသွးသည်သ၏ေခါင်းေပ ေရာက်ေလ ပီ။‐ ၅

သေသရသည်မှာသ၏ချို ့ယွင်းမေ ကာင့် သ့ေသွးသည်သ၏ေခါင်းေပ ေရာက်ရေပ

မည်ြဖစ်၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်သသည် သတိေပးချက်ကိဂ မစိက်ခ့ဲေသာ

ေကာင့်ြဖစ်၏။ အကယ်၍ဂ စိက်မည် ဆိပါကသသည်ေသေဘးမှလွတ် ေြမာက် ိင်၏။‐ ၆

သိ့ရာတွင်အကယ်၍ကင်းေစာင့်သည်ရန်သ လာသည်ကိြမင်လျက် ှ င့် အချက်ေပးတံပိး

ခရာကိမမတ်ဘဲေနခ့ဲေသာ် ရန်သလွန်လာ ၍တစ်စံတစ်ေယာက်သတ်ြဖတ်ခံရလ င်ထိ

သသည်မိမိအြပစ်ေ ကာင့်ေသရေသာ်လည်း ထိသိ့ေသဆံးသ၏ေသွးအတွက်ကင်းေစာင့်

မှာတာဝန် ှ ိ ေစမည်။'' ၇ ``အချင်းလသား၊ ယခငါသည်သင့်အား ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အတွက်

ကင်း ေစာင့်အြဖစ်ြဖင့်ခန့်ထားမည်။ သင်သည်ငါ ၏သတိေပးချက်များကိသတိ့အား ဆင့်ဆိရမည်။‐

၈ အကယ်၍ငါကဆိးယတ်သတစ်စံတစ် ေယာက်အားေသရလိမ့်မည်ဟဆိလ င်

သင် သည်ထိသအသက်မေသေစရန်သ၏ အ ပအမေြပာင်းလဲဖိ့သတိေပးရမည်။

မေပးဘဲေနပါမသသည်အြပစ်ကး လွန်သအြဖစ်ြဖင့်ပင်ေသလိမ့်မည်။ ထိ

အခါငါသည်ထိေသဆံးသ၏ေသွး အတွက်သင့်မှာတာဝန် ှ ိ ေစမည်။‐ ၉

အကယ်၍သင်သည်ဆိးယတ်သအားသတိ ေပးေသာ်လည်း သသည်ဒစ ိက်ကိ ပ မဲ

ပကာအြပစ်ကးလွန်သအြဖစ်ြဖင့်ပင် လ င်ေသသည်ဆိပါမ သင်၏အသက်ချမ်း

သာရာရလိမ့်မည်''ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။ ကိယ်ေတာ်က``အချင်း လသား'' ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဆင့်ဆိရမည်မှာသင်တိ့က`ငါတိ့သည်မိမိ တိ့အြပစ်များ၊ မိမိတိ့ ပေသာအမှားများ

ြဖင့်ဝန်ေလးပင်ပန်းလျက် ှ ိ  က၏။ ငါတိ့ သည်အားေလျာ့ ွမ်းနယ်လျက်ေန က၏။

အဘယ်သိ့လ င်ငါတိ့အသက် ှ င် ိင် ကပါမည်နည်း' ဟဆိ က၏။‐ ၁၁

ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည်အသက် ှ င် ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မသည် ှ င့် အညီ

ငါမိန့်ေတာ်မသည်ကားအြပစ်ကး လွန်သတစ်စံတစ်ေယာက်ေသသည်ကိမ ြမင်လိ

ထိသအြပစ်ကးလွန်မကိရပ်စဲ ၍အသက် ှ င်သည်ကိသာလ င်ေတွ့ြမင် လိသည်။

အချင်းဣသေရလအမျိုးသား တိ၊့ သင်တိ့ ပလျက် ှ ိ သည့်အြပစ်ဒ စ ိက်ကိရပ်စဲ ကေလာ့။

ရပ်စဲေသာသင် တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ေသချင် က သနည်း။ ၁၂ ``အချင်းလသား၊

သေတာ်ေကာင်းအြပစ် ကးလွန်ေသာအခါသ ပခ့ဲေသာေကာင်း မများကသ့ကိကယ်လိမ့်မည်မဟတ်

ေကာင်း ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ေြပာ ကားေလာ့။ အကယ်၍ဆိးညစ်သ

သည်မိမိ၏ဆိးညစ်မကိရပ်စဲလိက်ပါ မသသည်အြပစ်ဒဏ်ကိခံရေတာ့မည် မဟတ်။

သေတာ်ေကာင်းသည်အြပစ်ကး လွန်ေသာအခါသသည်အသက်ချမ်း သာရာရမည်မဟတ်။‐

၁၃ ငါသည်သေတာ်ေကာင်းအားအသက် ှ င်ေစ မည်ဟကတိေပးထားေသာ်လည်း

သသည် မိမိ ပခ့ဲေသာေကာင်းမကိအားကိးကာ အြပစ်စ၍ကးလွန်သည်ဆိပါမ ငါသည်

သ ပခ့ဲေသာအဘယ်ေကာင်းမကိမ သတိ ရလိမ့်မည်မဟတ်။ သသည်မိမိ၏အြပစ်

ေကာင့်ေသရမည်ြဖစ်၏။‐ ၁၄ အကယ်၍ငါသည်ဆိးယတ်သအားေသရ လိမ့်မည်ဟသတိေပးသြဖင့်

သသည်မိမိ ၏အြပစ်ဒစ ိက်ကိရပ်စဲကာမှန်ရာ ေကာင်းရာကိ ပကျင့်လ င်၊‐ ၁၅

ဥပမာအားြဖင့်မိမိအေပါင်ခံထားသည့် ပစည်း၊ ခိးဝှက်ထားသည့်ဥစာတိ့ကိြပန်၍

ေပးအပ် ပီးလ င်အြပစ်ကးလွန်မကိ ရပ်စဲကာအသက် ှ င်ေစတတ်ေသာြပ ာန်း

ချက်တိ့ကိေစာင့်ထိန်းသည်ဆိအ့ံ၊ ထိသ သည်မေသဘဲအသက် ှ င်လိမ့်မည်။‐ ၁၆

သကးလွန်ခ့ဲသည့်အြပစ်များကိလည်း ငါသည်ေြဖလတ်မည်။ မှန်ရာေကာင်းရာကိ

ပကျင့်သည့်အတွက်သသည်အသက် ှ င် လိမ့်မည်။ ၁၇ ``သိ့ရာတွင်သင်၏အမျိုးသားချင်းတိ့က

ထာဝရဘရားသည် ေြဖာင့်မတ်စွာမစီရင် ဟဆိ က၏။ သတိ့သာလ င်ေြဖာင့်မတ်

စွာမ ပ က။‐ ၁၈ သေတာ်ေကာင်းသည်ေကာင်းမကိရပ်စဲ၍ မေကာင်းမကိ ပေသာအခါ

ထိမေကာင်း မအတွက်သသည်ေသရလိမ့်မည်။‐ ၁၉ ဆိးယတ်သသည်အြပစ်ဒစ ိက်ကိစွန့်

လတ်၍မှန်ရာေကာင်းရာကိ ပကျင့်ေသာ အခါ အသက် ှ င်ခွင့်ကိရ ှ ိ လိမ့်မည်။‐

၂၀ သိ့ရာတွင်အချင်းဣသေရလအမျိုး သားတိ၊့ သင်တိ့ကထာဝရဘရား ပ

ေသာအမသည်မေြဖာင့်မတ်ဟဆိ က ၏။ ငါသည်သင်တိ့ ပေသာအမကိေထာက် ၍

သင်တိ့အားတရားစီရင်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၂၁ ငါတိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံေသာတစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်

ေြမာက်၊ ဒသမလ၊ လဆန်းငါးရက်ေန့၌ ေယ  ှ လင် မိ ့မှလွတ်ေြမာက်လာသတစ်

ေယာက်သည်လာ၍ငါ့အားေယ  ှ လင် မိ ့ရန်သလက်သိ့ကျေရာက်သွားသည့်

အေကာင်းကိေြပာြပ၏။‐ ၂၂ ထိသမေရာက်မီညေနချမ်းအချိန်၌ ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ်သည်

ငါ့ကိ လမ်းမိး၍ေန၏။ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ထိ သေရာက် ှ ိ လာချိန်၌ စကားေြပာ ိင်စွမ်း

ရည်ကိငါ့အားြပန်၍ေပးေတာ်မ၏။ သိ့ ြဖစ်၍ငါသည်တိတ်ဆိတ်စွာမေနရ ေတာ့ဘဲစကားေြပာ ိင်၏။

၂၃ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၂၄

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ဣသေရလ ြပည် ှ ိ ပျက်စီးယိယွင်းေနေသာ မိ ့များတွင်

ေနထိင်သတိ့က`အာြဗဟံသည်လတစ်ဦး မ သာြဖစ်ေသာ်လည်းဤြပည်တစ်ြပည်လံး ကိအပိင်ရ ှ ိ ခ့ဲ၏။

ယခငါတိ့သည်ကား အေရအတွက်အားြဖင့်များသည်ြဖစ်၍ဤ ြပည်ကိငါတိ့အပိင်ရ က ပီ' ဟေြပာဆိ

ေန က၏။ ၂၅ ``သတိ့အားငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကား သင်တိ့သည်အမဲသား ှ င့်

အတေသွးကိလည်းစား က၏။ ပ်တများ ကိဝတ် ပ ှ ိ ခိး က၏။ လ၏အသက်ကိ သတ် က၏။

သိ့ပါလျက်ဤြပည်ကိသင်တိ့ အပိင်ရ ပီဟအဘယ်ေ ကာင့်ထင်မှတ် ကသနည်း။‐ ၂၆

သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏ ားကိအားကိး က၏။ သင်တိ့အကျင့်များသည်လည်းစက် ဆပ်ဖွယ်ေကာင်း၏။

လတိင်းပင်သတစ်ပါး ၏အိမ်ရာကိြပစ်မှား က၏။ သိ့ပါလျက် ဤြပည်ကိသင်တိ့အပိင်ရ ပီဟအဘယ်

ေကာင့်ထင်မှတ် ကသနည်း။ ၂၇ ``ပျက်စီးယိယွင်းလျက် ှ ိ ေသာ မိ ့များတွင်

ေနထိင် ကသတိ့သည်သတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ ကလိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း၊ ငါအ ှ င်ထာဝရ

ဘရားသည်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရား အမှန်ပင်ြဖစ်သည့်အတိင်းသတိ့အားသတိ

ေပးလိက်ေ ကာင်းေြပာ ကားေလာ့။ ေကျးလက် တိ့တွင်ေနထိင်သများသည်ေတာတိရစာန်

တိ့၏အစာြဖစ်ရ ကလိမ့်မည်။ ေတာင်များ၊ လိဏ်ဂများတွင်ပန်းေအာင်းေန ကသတိ့

သည်ေရာဂါေကာင့်ေသရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၈ ငါသည်ထိြပည်ကိလသဆိတ် ငိမ်ရာ အရပ်ြဖစ်ေစမည်။

ြပည်သတိ့ဂဏ်ယဝါ ကားရာြဖစ်သည့်တန်ခိးအာဏာသည် လည်းဆိတ်သဥ်းသွားလိမ့်မည်။ မည်သမ

ြဖတ်သန်းသွားလာမမ ပ ိင်ေလာက်ေအာင် ဣသေရလေတာင်တိ့သည်ေတာ ိင်းြဖစ် လိမ့်မည်။‐ ၂၉

ငါသည်လတိ့အားအြပစ်များအတွက်ဒဏ် ခတ်၍ သတိ့၏ြပည်ကိလသဆိတ် ငိမ်ရာ

အရပ်ြဖစ်ေစေသာအခါ ငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းသတိ့သိ ှ ိ

ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထာဝရဘရားက``အချင်းလသား၊ သင်

၏အမျိုးသားတိ့သည် မိ ့တံတိင်းများ အနီး၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိတိ့အိမ်

တံခါးဝများ၌ေသာ်လည်းေကာင်း ေတွ့ဆံ မိ ကေသာအခါသင်၏အေကာင်းကိ ေြပာဆိေန က၏။

သတိ့ကထာဝရ ဘရားအဘယ်သိ့အမိန့်ေတာ် ှ ိ သည်ကိ ယခငါတိ့သွား၍နားေထာင် ကကန်

အ့ံ'' ဟ အချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။‐ ၃၁ သိ့ြဖစ်၍ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်သင်ြပန်

ကားရန် ှ ိ သည့်အမိန့်ေတာ်ကိနားေထာင် ရန်သင့်ေ ှ ့သိ့စ ံ းလာ က၏။ သိ့ရာတွင်

သတိ့သည်သင်ေြပာသည့်အတိင်းမလပ် က။ ချစ်ဖွယ်ေသာစကားများေြပာဆိေန

ကေသာ်လည်းေလာဘစိတ်အတိင်းကျင့် ကံ က၏။‐ ၃၂ သတိ့အဖိ့မှာသင်သည်အချစ်သီချင်း

များကိသီဆိတီးမတ်ေြဖေဖျာ်သက့ဲ သိ့ြဖစ်ေပသည်။ သတိ့သည်သင်ေြပာသမ

ေသာစကားတိ့ကိနားေထာင် ကေသာ်လည်း တစ်လံးတစ်ပါဒကိမ မလိက်နာ က။‐ ၃၃

သိ့ရာတွင်သင်၏ေဟာ ကားချက်မှန်သမ သည်မှန်ကန်လာရမည်ြဖစ်သည့်အတိင်း

အေကာင်အထည်ေပ လာေသာအခါ မိမိ တိ့အလယ်တွင်ပေရာဖက်တစ်ပါးေရာက်

ှ ိ ေနေကာင်းသတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၃၄ ထာဝရဘရား တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါ့ထံ သိ့ေရာက်လာ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏သိးထိန်းတိ့အား တ်

ချေလာ့။ သတိ့အားငါအ ှ င်ထာဝရ ဘရားထံေတာ်မှဗျာဒိတ်ေတာ်ကိဆင့်ဆိ ရမည်မှာ

အချင်းဣသေရလအမျိုးသား များ၏သိးထိန်းတိ၊့ သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။

သင်တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိ ေကးေမွး ပစ ကေသာ်လည်းသိးများ ကိမမေစာင့်ထိန်း က။‐ ၃

သင်တိ့သည်သိး ိ ့ကိေသာက်လျက်သိးေမွး ထည်ကိဝတ်ဆင် ပီးလ င် ဆ ဖိးေသာသိး

များကိသတ်၍စား က၏။ သိ့ရာတွင်သိး တိ့ကိမအဘယ်အခါ၌မ မေစာင့်ထိန်း က။‐ ၄

အားနည်းေသာသိးတိ့ကိမ ကည့် ။ နာ ဖျားေသာသိးတိ့ကိလည်းေဆးမက။ ဒဏ်

ရာရေသာသိးတိ့ကိအဝတ် ှ င့်မစည်း။ လမ်းမှားသည့်သိးတိ့ကိြပန်၍မစသိမ်း။

ေပျာက်ေသာသိးတိ့ကိလည်းမ ှ ာဘဲသင် တိ့သည်ထိသိးတိ့ကိမ ှ ာမတာ ပမ က၏။‐ ၅

သိးတိ့သည်သိးထိန်းမ ှ ိ သြဖင့်ကစဥ့် ကရဲြဖစ်ကာသားရဲတိရစာန်များ၏ အစာြဖစ်ရ က၏။‐ ၆

သိ့ြဖစ်၍ငါ၏သိးတိ့သည်ေတာင်များ၊ ကန်းြမင့်များေပ တွင်လှည့်လည်၍ေနရ က၏။

သတိ့သည်ကမာေြမတစ်ြပင်လံး တွင်ပျံ ့လွင့်လျက် ှ ိ  က၏။ သတိ့အား ှ ာေဖွသ၊
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ှ ာေဖွရန်အားထတ်သတစ်ေယာက် မ မ ှ ိ။ ၇ ``အချင်းသိးထိန်းတိ၊့ ယခထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကိနားေထာင် ကေလာ့။‐ ၈ ငါသည်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရား

ြဖစ်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ သင်တိ့သည်ငါ ၏စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။ သိးထိန်း

မ ှ ိ သြဖင့်ငါ၏သိးတိ့အားသားရဲ တိရစာန်များသတ်ြဖတ်ကိက်စား ကေလ

ပီ။ ငါ့သိးထိန်းတိ့သည်သိးကိလိက်၍ မ ှ ာ က။ သတိ့သည်မိမိတိ့ကိသာ

လ င် ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်လျက်သိးတိ့ ကိမမေစာင့်ထိန်း က။‐ ၉ သိ့ြဖစ်၍အချင်းသိးထိန်းတိ၊့ ထာဝရ

ဘရား၏စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။‐ ၁၀ ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့၏

ရန်သြဖစ်၍ ငါ၏သိးတိ့သည်သင့်တာဝန် ြဖစ်ေ ကာင်းအတိအလင်းေ ကညာ၏။

ငါ သည်မိမိ၏သိးများကိသင်တိ့ထံမှသိမ်း ယမည်။ အဘယ်အခါ၌မ သင်တိ့သည်

သတိ့အားထိန်းေကျာင်းခွင့် ှ င့် မိမိတိ့ကိယ် ကိသာလ င် ကည့်  ပစခွင့်ကိငါေပး ေတာ့မည်မဟတ်။

သိးတိ့သည်သင်တိ့၏ အစာမြဖစ်ေအာင် ငါသည်မိမိသိးတိ့ ကိသင်တိ့လက်မှကယ်ဆယ်မည်။ ၁၁

``သင်တိ့အားငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကား ကစဥ့်ကရဲြဖစ် ပီးေနာက်

ြပန်လည်စသိမ်းရ ှ ိ သည့်သိးတိ့ကိသိး ထိန်းသည်ေစာင့်ထိန်း ကည့် သက့ဲသိ့ ငါ

သည်မိမိ၏သိးတိ့ကိလိက်လံ ှ ာေဖွကာ ေစာင့်ထိန်း ကည့် မည်။ မိးအေမှာင်ကျသည့်

ေန့ရက်၌သတိ့ကစဥ့်ကရဲြဖစ်၍သွား ရာအရပ်ရပ်မှငါသည်သတိ့အားြပန် လည်ေခ ခ့ဲမည်။‐ ၁၃

ိင်ငံရပ်ြခားများမှ စသိမ်း ပီးလ င်သ တိ့အား မိမိတိ့ေနရင်းြပည်သိ့ြပန်လည်

ေခ ခ့ဲမည်။ ငါသည်သတိ့အားဣသေရလ ေတာင်များ ှ င့်ြမစ်ေချာင်းများသိ့ပိ့ေဆာင်

၍သာယာေသာစားကျက်များ၌ေကး ေမွးမည်။‐ ၁၄ ေတာင်ေပ ြမက်ခင်းများ၊ ဣသေရလြပည်

စိမ်းလန်းေသာစားကျက်များတွင်ကျက်စား ေစမည်။ ေကာင်းေသာစားကျက်များတွင်လဲ

ေလျာင်းေစ၍ စိမ်းလန်းေသာစားကျက်များ တွင်ကျက်စားေစမည်။‐ ၁၅

ငါကိယ်တိင်မိမိ၏သိးများကိထိန်းေကျာင်း ၍ သတိ့အိပ်နားစရာအရပ်များကိ ှ ာ၍ ေပးမည်။

ဤကားငါအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။ ၁၆ ``ငါသည်ေပျာက်ေသာသိးများကိ ှ ာ၍

လမ်းမှားေသာသိးတိ့ကိြပန်လည်ေခ ခ့ဲ မည်။ ဒဏ်ရာရေသာသိးများကိအဝတ်

ှ င့်စည်းကာဖျားနာေသာသိးတိ့ကိေဆး ကေပးမည်။ သိ့ရာတွင်ဝ ဖိးသန်မာေသာ သိးတိ့ကိပယ် ှ ားမည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိ ေသာ်ငါသည်မှန်ရာကိ ပလပ်တတ်သည့် သိးထိန်းြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။

၁၇ ``သိ့ြဖစ်၍ ငါ၏သိးစ၊ ငါအ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကားငါသည်သင်

တိ့အသီးသီးအားတရားစီရင်မည်။ ေကာင်း သဆိးသတည်းဟေသာသိး ှ င့်ဆိတ်ကိ

ခဲွြခားသတ်မှတ်မည်။‐ ၁၈သင်တိ့အချို ့သည်ြမက်အေကာင်းဆံးကိ စားရ ကေသာ်လည်းေကျနပ်မမ ှ ိ။

မိမိ တိ့မစားသည့်ြမက်များကိေြခြဖင့်နင်း ကပါသည်တကား။ သင်တိ့သည်ေရ ကည်

ကိေသာက်၍သင်တိ့မေသာက်သည့်ေရကိ ေနာက်ကျိေအာင် ပ ကပါသည်တကား။‐ ၁၉

ငါ၏အြခားသိးတိ့သည်သင်တိ့ေြခြဖင့် နင်း၍ထားသည့်ြမက်ကိစားလျက် သင်တိ့

ေနာက်ကျိေစသည့်ေရကိေသာက် က၏။ ၂၀ ``သိ့ြဖစ်၍ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသင်တိ့

အားမိန့်ေတာ်မသည်ကား ငါသည်သင်တိ့ သိးဝများ ှ င့်သိးပိန်များအမကိတရား စီရင်မည်။‐ ၂၁

သင်တိ့သည်ဖျားနာေနေသာသိးတိ့ကိ ေဘးသိ့တွန်းဖယ်ကာ သိးအပ်ထဲမှချို ှ င့်ေဝ့ှထတ် က၏။‐ ၂၂

သိ့ရာတွင်ငါ၏သိးတိ့အားေနာက်တစ်ဖန် ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိခံေစေတာ့မည်မ ဟတ်။

ငါသည်ငါ၏သိးတစ်ေကာင်စီကိ တရားစီရင်မည်။‐ ၂၃သတိ့၏တစ်ဦးတည်းေသာသိးထိန်းအြဖစ်

ြဖင့် ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်က့ဲသိ့ေသာဘရင် အားခန့်ထားမည်။ သသည်သတိ့အားေစာင့်

ထိန်း ကည့် လိမ့်မည်။‐ ၂၄ ငါထာဝရဘရားသည်သတိ့၏ဘရား ြဖစ်လိမ့်မည်။

ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်က့ဲသိ့ ေသာဘရင်သည်လည်း သတိ့၏ဘရင် ြဖစ်လိမ့်မည်။ ဤကားငါမိန့်ေတာ်မေသာ

စကားြဖစ်၏။‐ ၂၅ သတိ့၏လံ ခံေရးကိစိတ်ချရေစရန်ငါ သည်သတိ့ ှ င့်ပဋိညာဥ် ပေတာ်မမည်။

ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းသည့်သားရဲတိရစာန် အေပါင်းကိြပည်တွင်းမှဖယ် ှ ားပစ်မည်။

သိ့မှသာလ င်ငါ၏သိးတိ့သည်ေဘးမ့ဲ လံ ခံစွာေတာက ာရများ၌ေနရ က ၍

ေတာများတွင်အိပ်ရ ကလိမ့်မည်။ ၂၆ ``ငါသည်သတိ့အားေကာင်းချီးေပး၍ ငါ၏

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ေတာင်ေတာ်ပတ်လည် တွင်ေနေစမည်။ အချိန်တန်ေသာအခါ

ေကာင်းချီးမိးေရကိကျေစမည်။‐ ၂၇ သစ်ပင်များသည်အသီးသီး ကလျက်လယ် ြပင်တိ့သည်

အသီးအ ှ ံ ထွက် ကလိမ့်မည်။ လ အေပါင်းတိ့သည်မိမိတိ့ြပည်တွင်ေဘးမ့ဲ လံ ခံစွာေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်။

ငါသည်မိမိ လမျိုးေတာ်အားချည်ေ ှ ာင်ထားေသာထမ်း ပိးများကိြဖတ်ေတာက်၍ သတိ့အားကန်

ဘဝမှလွတ်ေြမာက်ေစေသာအခါ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မေကာင်းသတိ့ သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐

၂၈ လမျိုးတကာတိ့သည်သတိ့အားေနာင် အဘယ်အခါ၌မ လယက်တိက်ခိက် က

ေတာ့မည်မဟတ်။ သားရဲတိရစာန်များသည် လည်းသတိ့အားသတ်ြဖတ်ကိက်စား က

ေတာ့မည်မဟတ်။ သတိ့ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာ ေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့အားအဘယ်

သမ ထိတ်လန့်တန်လပ်ေစ ကလိမ့်မည် မဟတ်။‐ ၂၉ ငါသည်သတိ့အားေြမ သဇာေကာင်း

သည့်လယ်ယာများကိေပး၍ ြပည်တွင်း၌ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး ှ င့်ကင်းေဝး ေစမည်။

အြခားလမျိုးများသည်လည်း သတိ့အားအဘယ်အခါမ ေြပာင်ေလှာင် ကေတာ့မည်မဟတ်။‐

၃၀ သတိ့၏ဘရားသခင်ငါထာဝရဘရား သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားကာ

ကွယ်လျက် ှ ိ ေ ကာင်း၊ သတိ့သည်ငါ၏လ မျိုးေတာ်ြဖစ် ကေကာင်းလတိင်းပင်သိ ှ ိ ကလိမ့်မည်။

ဤကားငါအ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။ ၃၁ ``ငါ၏သိးများ၊

ငါေကးေမွး ပစသည့် သိးစ၊ သင်တိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ် ၍ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားြဖစ်၏'' ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၃၅ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``စိရေတာင်သိ့လှည့်၍ထိြပည် ကိ တ်ချေလာ့။‐ ၃

လတိ့အားငါအ ှ င်ထာဝရဘရားအဘယ် သိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိဆင့်ဆိေလာ့။

``စိရေတာင်တိ၊့ငါသည်သင်၏ရန်သြဖစ်၏။ ငါ၏လက်ကိဆန့်၍ငါသည်သင့်အားလသ

ဆိတ် ငိမ်ရာေြမ ိင်းေဒသြဖစ်ေစမည်။ ၄ သင်၏ မိ ့တိ့ကိယိယွင်းပျက်စီးေစ၍ သင့်ကိ

လသဆိတ် ငိမ်ရာအရပ်ြဖစ်ေစမည်။ ထိအခါငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ ေကာင်း

သင်သိ ှ ိ လိမ့်မည်။'' ၅ ``သင်သည်ဣသေရလြပည်အားအစဥ်ရန် ငိးဖဲွ ့၏။

ထိြပည်သည်မိမိ၏ဒစ ိက်များ ေကာင့်အြပစ်ဒဏ်သင့်၍ ေဘးအ ရာယ်ေရာက်

ေသာအခါသင်သည်ထိြပည်သတိ့အား သတ်ြဖတ်ေစခ့ဲ၏။‐ ၆ သိ့ြဖစ်၍ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်ေသာ ေကာင့်သင်သည်ေသရလိမ့်မည်။ အသက်

ချမ်းသာရ ိင်မည်မဟတ်။ သင်သည်လ သတ်သမားြဖစ်သြဖင့်သင်ကိယ်တိင် အသတ်ခံရလိမ့်မည်။‐

၇ ငါသည်စိရေတာင်ကိလသဆိတ် ငိမ်ရာ အရပ်ြဖစ်ေစလျက် ယင်းကိြဖတ်သန်း

သွားလာသမှန်သမ ကိသတ်သင်ပစ် မည်။‐ ၈ ေတာင်များကိလေသအေလာင်းများ ှ င့်ဖံး

လမ်းေစမည်။ စစ်ပဲွတွင်ကျဆံးသတိ့၏ အေလာင်းများသည်ေတာင်ကန်းများ၊ ေချာင်း များ၊

ချိုင့်ဝှမ်းများတွင်ြပည့် ှ က်၍ေနလိမ့် မည်။‐ ၉ ငါသည်သင့်အားအစဥ်လသဆိတ် ငိမ်ရာ

အရပ်ြဖစ်ေစမည်။ သင်၏ မိ ့တိ့တွင်ေနာက် တစ်ဖန်အဘယ်သမ ေနထိင်လိမ့်မည်မ

ဟတ်။ ထိအခါငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းသင်သိလိမ့်မည်။

၁၀ ``ငါထာဝရဘရားသည်ယဒ ှ င့်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ

လျက် သင်သည်ထိလမျိုးတိ့ ှ င့်သတိ့၏ ြပည်များကိပိင်၍ မိမိလက်ဝယ်သိ့ေရာက်

ှ ိ ေစမည်ဟ၍ဆိေချသည်။‐ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားြဖစ်သည် အတိင်း ငါ၏လမျိုးေတာ်အားသင်အမျက်

ထွက်ြခင်း၊ ြငူစြခင်း၊ မန်းထားြခင်းေ ကာင့် သင့်အားငါစီရင်မည်။ သင်သည်သတိ့

အား ပခ့ဲသည့်အမများအတွက်အြပစ် ဒဏ်ခံရေ ကာင်းကိသတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့် မည်။‐

၁၂ ထိအခါဣသေရလေတာင်များသည်လ သဆိတ် ငိမ်ရာ၊ သင်တိက်ခိက်လယရာ

အရပ်များြဖစ်သည်ဟသင်က့ဲရဲ ့ေြပာ ဆိသည့်စကားများကိ ငါထာဝရ

ဘရား ကားေတာ်မေ ကာင်းကိသင်သိ ှ ိ ရလိမ့်မည်။‐ ၁၃ သင်သည်ငါ့အားဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍

အရမ်းကာေရာ ကားဝါေြပာဆိသည် ကိငါ ကားေတာ်မ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄

အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါပိင်ေတာ်မေသာ ဣသေရလြပည် ပိလဲသွားစဥ်အခါက

သင့်အားငါ င်လန်းေစခ့ဲသည့်နည်းတ သင် ပိလဲချိန်၌လည်းကမာတစ်ခလံးအားရ

င်လန်း ကေစရန် ငါသည်သင့်ကိလသ ဆိတ် ငိမ်ရာအရပ်ြဖစ်ေစမည်။ စိရေတာင်

ကန်းေဒသတည်းဟေသာဧဒံြပည်တစ် ြပည်လံးသည်လသဆိတ် ငိမ်ရာအရပ် ြဖစ်လိမ့်မည်။

ထိအခါငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေတာ်မေကာင်းလတိင်းသိ ှ ိ လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၃၆
ထာဝရဘရားက``အချင်းလသား၊ ဣသ ေရလေတာင်တိ့အားသတိ့အတွက်ငါအ ှ င်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားေတာ် ကိနားေထာင်ရန်ေြပာေလာ့။

ဣသေရလြပည် ၏ရန်သများက`ေ ှ းပေဝသဏီအခါမှ စ၍တည် ှ ိ ခ့ဲေသာ

ဤေတာင်ကန်းများကိ ယခငါတိ့အပိင်ရ ပီ' ဟပီတိစိတ် ြဖင့်ဆိ က၏။ ၃

``သိ့ြဖစ်၍ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မေသာစကားကိဆင့်ဆိေလာ့။ အိမ်နီးချင်း

တိင်းြပည်တိ့သည်ဣသေရလေတာင်များ ကိတိက်ခိက်လယက်သိမ်းပိက် ကေသာအခါ

လတိင်းပင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ြပက်ရယ် ပ က၏။‐ ၄

သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလေတာင်တိ၊့ အ ှ င်ထာဝရ ဘရား၏အမိန့်ကိနားေထာင် ကေလာ့။ ပတ်ဝန်း

ကျင်တိင်းြပည်များ၏တိက်ခိက်လယက်မ၊ ြပက်ရယ် ပမတိ့ကိခံရကာလသဆိတ်

ငိမ်ရာ မိ ့များ၊ ယိယွင်းပျက်စီးေနသည့် အရပ်များ၊ ေတာင်များ၊ ေချာင်းများ၊ ချိုင့်ဝှမ်း

များအားဤသိ့အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ``ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည်ပတ်ဝန်း

ကျင်တိင်းြပည်တိ့ ှ င့် ဧဒံြပည်အေပ ၌ ေဒါသအမျက်ေချာင်းေချာင်းထွက်၍မိန့် ေတာ်မေလ ပီ။



ေယဇေကျလ 452

သတိ့သည်ငါ၏ြပည် ကိမထီမ့ဲြမင် ပေသာစိတ်၊ ပီတိစိတ် ြဖင့်စားကျက်များ ှ င့်တကွ ငါ၏ြပည်

ကိသိမ်းယခ့ဲ က၏။ ၆ ``သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလြပည်အားရည်မှတ် ၍ေဟာေြပာေလာ့။ ေတာင်များ၊

ကန်းြမင့်များ၊ ေချာင်းများ ှ င့်ချိုင့်ဝှမ်းများအားလမျိုး တကာတိ့ေစာ်ကားအ ှ က်ခဲွသြဖင့် ငါ

အ ှ င်ထာဝရဘရားမနာလိေဒါသ ထွက်၍ အဘယ်သိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိ ေြပာ ကားေလာ့။‐ ၇

ပတ်ဝန်းကျင်တိင်းြပည်များသည်အ ှ က် ကဲွ ကလိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ငါအ ှ င်ထာ

ဝရဘရားအေလးအနက်ကျိန်ဆိ၏။‐ ၈ သိ့ရာတွင်ဣသေရလေတာင်များ၌မကား

သစ်ပင်တိ့သည်အ ွက်များြပန်၍ထွက်လာ ပီးလ င် ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်ေသာအသင်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အတွက်အသီး များသီး ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်မ ကာမီ

မိမိတိ့ြပည်သိ့ြပန်ရ ကအ့ံ။‐ ၉ ငါသည်သင်တိ့ကိဂ စိက်၍သင်တိ့ဘက် ၌ ှ ိ ၏။

သင်တိ့၏လယ်ယာများကိ ဧကန် မချထွန်ယက်စိက်ပျိုးလပ်ကိင်ေစမည်။‐

၁၀ သင်တိ့ဣသေရလလမျိုးတစ်စလံး ကိ လဦးေရတိးပွားေစမည်။ သင်တိ့သည်

မိ ့များ၌ေနထိင်ရလိမ့်မည်။ ယိယွင်းပျက် စီးေနသမ ေသာအရာတိ့ကိြပန်လည် ပြပင်ရလိမ့်မည်။‐ ၁၁

ငါသည်လတိရစာန်တိ့ကိတိးပွားများ ြပားေစမည်။ ယခင်အခါများထက်သင် တိ့ဦးေရကိများေစမည်။

သင်တိ့သားသမီး များစွာထွန်းကားလိမ့်မည်။ ယခင်ကက့ဲသိ့ ေနထိင်ခွင့်ေပးမည်။

ယခင်အခါများထက် ပိ၍ ကီးပွားချမ်းသာေစမည်။ ထိအခါ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ

ေကာင်းသင်တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၁၂ ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်ေသာဣသေရလ အမျိုးသားတိ့

ငါသည်သင်တိ့အားြပည် ေတာ်တွင်တစ်ဖန်ေနထိင် ိင် ကေစရန်ငါ ေခ ေဆာင်ခ့ဲမည်။

ထိြပည်သည်သင်တိ့ပိင် ေသာြပည်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ယင်းသည်သင်တိ့ ၏သားသမီးများအား

ေနာင်အဘယ် အခါ၌မ မဆံးပါးေစရ။ ၁၃ ``ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်

ကားလတိ့က ထိြပည်သည်လတိ့ကိကိက် စားသည့်ြပည်၊ ြပည်သားတိ့၏သားသမီး

များကိဆံးပါးေစသည့်ြပည်ြဖစ်သည် ဆိသည်မှာမှန်၏။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်ယင်းြပည်သည်ယခမှစ၍လ

တိ့ကိကိက်စားသည့်ြပည်၊ သင်တိ့၏သား သမီးများကိဆံးပါးေစသည့်ြပည်ြဖစ်

ေတာ့မည်မဟတ်။ ဤကားငါအ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။‐

၁၅ ထိြပည်သည်လမျိုးတကာတိ့ြပက်ရယ် ပသံကိ ကားရ ကေတာ့မည်မဟတ်။

မ့ဲ ွဲ ့ြပသည်ကိလည်းေတွ့ြမင်ရေတာ့မည် မဟတ်။ ယင်းြပည်ကိလည်းကျဆံးေစေတာ့

မည်မဟတ်။ ဤကားငါအ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၁၇

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့ြပည်၌ေနထိင်

ကစဥ်အခါက သတိ့သည်အေနအထိင် အကျင့်အ ကံများအားြဖင့်ထိြပည်ကိ

ညစ်ညမ်းေစခ့ဲ က၏။ သတိ့၏အကျင့် အ ကံသည်အမျိုးသမီးတစ်ေယာက် မ

တာရာသီလာချိန်၌ဘာသာေရးအရ ညစ်ညမ်းသက့ဲသိ့ညစ်ညမ်းသည်ဟငါ

မှတ်ေတာ်မသည်။‐ ၁၈ သတိ့သည်လသတ်မများကးလွန်၍ ပ်တ များအားြဖင့်

ထိြပည်ကိညစ်ညမ်းေစေသာ ေကာင့်ငါသည်သတိ့အားငါ၏အမျက် ေတာ်ဒဏ်ကိခံေစခ့ဲ၏။‐ ၁၉

သတိ့ေနထိင်ကျင့် ကံသည့်အတိင်းသတိ့ အားြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ကာ ိင်ငံတကာသိ့ကဲွ

လွင့်ေစ၍ ိင်ငံရပ်ြခားများသိ့ပျံ ့လွင့် ေစခ့ဲ၏။‐ ၂၀ သိ့ရာတွင်သတိ့ေရာက်ေလရာရာအရပ်

တိ့တွင်လတိ့က`ဤသတိ့သည်ထာဝရဘရား ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်ေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ်၏

ြပည်မှထွက်ခွာလာရ က၏' ဟဆိ က သြဖင့်ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာနာမ

ေတာ်သည်အသေရပျက်ရ၏။‐ ၂၁ သတိ့သည်ေရာက်ေလရာရာအရပ်တိ့တွင်

ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာနာမေတာ်ကိ အသေရဖျက် ကသြဖင့် ငါသည်မိမိ၏

နာမေတာ်အတွက်စိတ်မေအးရ။ ၂၂ ``သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် ကား ယခငါ ပမည့်အမသည်အသင်ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့အတွက်ေ ကာင့်မဟတ် ဘဲ ေရာက်ေလရာရာအရပ်တွင်သင်တိ့အသ

ေရဖျက်ခ့ဲသည့်ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာ နာမေတာ်အတွက်ေ ကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၂၃

လတိ့ေ ှ ့တွင်သင်တိ့အသေရဖျက်ခ့ဲေသာ ငါ၏ ကီးြမတ်သည့်နာမေတာ်သည် အဘယ်

မ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည်ကိလမျိုးတကာ တိ့အားငါြပသမည်။ ထိနာမေတာ်သည်

သင်တိ့အသေရဖျက်သည့် ငါ၏နာမေတာ် ြဖစ်သည်။ သတိ့ေ ှ ့တွင်ငါသည်သန့် ှ င်းြမင့်

ြမတ်ေတာ်မေ ကာင်းသင်တိ့အားြဖင့်သိ ေစမည်။ ထိအခါငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း

သတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ဤကားငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မေသာစကားြဖစ်၏။‐ ၂၄

ငါသည်သင်တိ့အားအတိင်းတိင်းအြပည် ြပည်မှစသိမ်းကာ သင်တိ့ေနရင်းြပည်သိ့ ြပန်ေခ ခ့ဲမည်။‐

၂၅ ငါသည်သင်တိ့ကိသန့်စင်ေသာေရြဖင့်ပက် ြဖန်း၍ သင်တိ့၏ ပ်တများ ှ င့်အြခား

ညစ်ညမ်းသည့်အရာ ှ ိ သမ မှသန့်စင် သွားေစမည်။‐ ၂၆ ငါသည်သင်တိ့အားစိတ်သစ်သေဘာသစ်

ကိေပးမည်။ သင်တိ့အထဲမှေကျာက်ခဲ ှ လံး ကိထတ်ယကာနာခံတတ်ေသာ ှ လံးကိ ေပးမည်။‐

၂၇ ငါ၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိလည်းသွင်းေပး ပီး လ င် သင်တိ့အားငါ၏ပညတ်ေတာ်များ

ကိေစာင့်ထိန်းေစမည်။ ငါ၏အမိန့်ေတာ် တိ့ကိလည်းလိက်နာေစမည်။‐ ၂၈

ထိအခါသင်တိ့သည်မိမိတိ့၏ဘိးေဘး များအား ငါေပးအပ်ခ့ဲသည့်ြပည်တွင်ေန ထိင်ရ ကလိမ့်မည်။

သင်တိ့သည်ငါ၏လ မျိုးေတာ်ြဖစ်၍ငါသည်လည်းသင်တိ့၏ ဘရားြဖစ်လိမ့်မည်။‐

၂၉ သင်တိ့အားညစ်ညမ်းမ ှ ိ သမ  ှ င့်ကင်း စင်ေစမည်။ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး

ကိေနာက်တစ်ဖန်မေတွ့မ ကံရ ကေစ ရန်ဆန်ေရစပါးေပါများေစမည်။‐

၃၀ ငါသည်သစ်သီးဝလံများ ှ င့်ေကာက်ပဲ သီး ှ ံ များကိအထွက်တိးေစမည်။

ဤ နည်းအားြဖင့်လမျိုးတကာတိ့တွင်သင် တိ့ကိအသေရပျက်ေစသည့်အစာငတ်

မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းကပ်သင့်ေတာ့မည် မဟတ်။‐ ၃၁ သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏ညစ်ညမ်းေသာ

အကျင့်များ ှ င့် ပခ့ဲသည့်အမှားများ ကိြပန်လည်သတိရ ကလိမ့်မည်။ မိမိ

တိ့၏အြပစ်များ ှ င့်ဆိးညစ်မများ အတွက်သင်တိ့သည်မိမိကိယ်ကိစက် ဆပ်လာ ကလိမ့်မည်။‐

၃၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ငါသည်သင် တိ့ကိေထာက်ထား၍ ဤအမတိ့ကိ ပ

ြခင်းမဟတ်ေ ကာင်းသင်တိ့အားသိေစ လိ၏။ သင်တိ့ယခ ပေနေသာအမများ

အတွက်အ ှ က်ရေစလိ၏။ ဤကားငါ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားြဖစ်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃အ ှ င်ထာဝရဘရားက``သင်တိ့ကိ အြပစ်အေပါင်းမှသန့်စင်ေစသည့်ကာလ ၌

ငါသည်သင်တိ့အားမိမိတိ့ မိ ့များ တွင်ြပန်လည်ေနထိင်ခွင့်ေပးမည်။ ပျက်စီး

ယိယွင်းေသာအရာများကိလည်းြပန် လည်တည်ေဆာက်ခွင့်ေပးမည်။‐ ၃၄

အနီးမှြဖတ်သန်းသွားလာသတိ့ြမင် ရေသာေပါင်းပင်များထေနသည့်လယ်

ယာများကိတစ်ဖန်ထွန်ယက်ေစမည်။‐ ၃၅ ယခင်ကအသံးမကျေသာေြမ ိင်းြဖစ်

ေနခ့ဲေသာေြမယာတိ့သည် ဧဒင်ဥယျာဥ် သဖွယ်ြဖစ်လာေကာင်း၊ ယခင်က ဖိဖျက်

လယက်တိက်ခိက်ြခင်းခံရ၍ယိယွင်းပျက် စီးေနခ့ဲေသာ မိ ့တိ့တွင်လည်း ယခအခါ

အခိင်အမာခံတပ်များတည်ေဆာက်ထား လျက်လတိ့ေနထိင်လျက် ှ ိ ေ ကာင်းလ

တိင်းေြပာဆိ ကလိမ့်မည်။‐ ၃၆ ထိအခါထာဝရဘရားသည်ပျက်စီး

ယိယွင်းေနေသာ မိ ့တိ့ကိြပန်လည်တည် ေဆာက်၍ စွန့်ပစ်ထားေသာလယ်ယာများကိ

ြပန်လည်စိက်ပျိုးေတာ်မေ ကာင်းကိေသ ေဘးမှလွတ်ေြမာက်ေသာနီးနားဝန်းကျင် ှ ိ

လမျိုးတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ငါထာဝရ ဘရားသည်ဤအမကိ ပမည်ဟ ကတိ

ထားေတာ်မ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၇ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါသည်ဤထက်

မကပင် ပေတာ်မမည်။ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အားငါ့ထံတွင်တစ်ဖန်အကအညီ

ေတာင်းခံခွင့်ကိေပးမည်။ သတိ့အားသိးအပ် က့ဲသိ့အေရအတွက်တိးပွားလာေစမည်။‐ ၃၈

အခါတစ်ပါးကေယ  ှ လင် မိ ့သည်ပဲွ ေန့များ၌ယဇ်ပေဇာ်ရာသိးတိ့ြဖင့်ြပည့် ှက်ေနသက့ဲသိ့

ယခယိယွင်းပျက်စီးေန ေသာ မိ ့တိ့သည်လများြဖင့်ြပည့် ှ က်၍ ေနလိမ့်မည်။ ထိအခါငါသည်ထာဝရ

ဘရားြဖစ်ေတာ်မေကာင်းသတိ့သိ ှ ိ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၃၇ ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ်သည်ငါ့ကိ လမ်းမိး၍ကိယ်ေတာ်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ငါ့ ကိေဆာင်သွား ပီးလ င်အ ိ းများြဖင့်ဖံး လမ်းေနသည့်ချိုင့်ဝှမ်းတွင်ချထားေတာ် မ၏။‐ ၂

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားထိချိုင့်ဝှမ်းတစ်ေလာက် သိ့ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မသြဖင့် ထိအရပ်၌

အ ိးအေြမာက်အြမား ှ ိ သည့်အြပင်၊ ထိ အ ိးတိ့သည်အလွန်ေသွ့ေြခာက်လျက်ေန

သည်ကိလည်းငါြမင်ရေလသည်။‐ ၃ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသားဤအ ိးတိ့

သည်ြပန်၍အသက် ှ င် ိင် ကမည်ေလာ'' ဟငါ့အားေမးေတာ်မလ င်၊ ငါက``အိ

အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ဤေမးခွန်း ကိကိယ်ေတာ် ှ င်သာလ င်ေြဖ ကားေတာ်

မ ိင်ပါ၏'' ဟေလာက်ထား၏။ ၄ ကိယ်ေတာ်က``အ ိးတိ့အားေဟာေြပာေလာ့။

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကား ေတာ်ကိနားေထာင် ကရန်ထိအ ိးတိ့ အားေြပာ ကားေလာ့။‐

၅ ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် ကားသတိ့အား ငါသည်သင်တိ့အထဲသိ့

ထွက်သက်ဝင်သက်ေလကိမတ်သွင်းကာ သင် တိ့အားအသက်ြပန်၍ ှ င်ေစေတာ်မမည်။‐ ၆

သင်တိ့တွင်အေကာများအသားများတက် ေစ၍ အေရများြဖင့်ဖံးလမ်းေပးမည်။ သင်

တိ့အထဲသိ့ထွက်သက်ဝင်သက်ေလကိမတ် သွင်းကာသင်တိ့ကိအသက်ြပန်၍ ှ င်ေစ

မည်။ ထိအခါငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိသင်တိ့သိ ှ ိ  က လိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ထိ့ေကာင့်ငါသည်ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည့် အတိင်းေဟာေြပာ၏။

ယင်းသိ့ေဟာေြပာေန စဥ်တခ တ်ခ တ်ြမည်သံကိငါ ကားရ၏။ ထိေနာက်အ ိ းတိ့သည်တစ်ခ ှ င့်တစ်ခ

ဆက်စပ်သွား က၏။‐ ၈ ယင်းတိ့ကိငါ ကည့်လျက်ေနစဥ်ပင်အ ိး တိ့အေပ မှာ

အေကာများေပ လာ၍ အသားတက်လျက်အေရဖံးေလ၏။ သိ့ ရာတွင်အသက်မ ှ ိ ေသး။ ၉

ဘရားသခင်ကငါ့အား``အချင်းလသား၊ ေလအားေဟာေြပာေလာ့။ အရပ် ှ စ်မျက် ှ ာ
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မှတိက်ခတ်လာကာဤလေသေကာင်များ ြပန်၍အသက် ှ င်ေစရန် ထွက်သက်ဝင်သက်

ေလကိမတ်သွင်းရန်အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေကာင်းေလအားဆင့်ဆိေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ထိ့ေကာင့်ငါသည်ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်းေဟာေြပာ၏။ ထိအခါလ

ေသအေလာင်းတိ့သည်ထွက်သက်ဝင်သက် ေလကိရ ှ ိ ကာအသက် ှ င်လာ ပီးလ င်

မတ်တတ်ရပ် ကကန်၏။ ထိသတိ့သည် တပ်မေတာ် ကီးဖဲွ ့စည်းေလာက်ေအာင် များြပားသတည်း။ ၁၁

ဘရားသခင်က``အချင်းလသား၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်ထိအ ိးများ ှ င့်တ

က၏။ သတိ့ကငါတိ့သည်ေသွ့ေြခာက်လျက် ေသ၍ေနေလ ပီ။ အနာဂတ်အတွက်ေမ ာ်

လင့်စရာမ ှ ိ ေတာ့ဟဆိ က၏။‐ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍ငါ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အားေဟာေြပာေလာ့။ ငါ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်သတိ့၏သချုင်း

များကိဖွင့်လှစ်ေတာ်မမည်ဟေြပာ ကား ေလာ့။ ငါသည်သတိ့ကိထတ် ပီးေနာက်

ဣသေရလြပည်သိ့ြပန်လည်ေခ ေဆာင် သွားမည်။‐ ၁၃ ငါ၏လမျိုးအားြမုပ် ှ ံ ထားရာသချုင်း

များကိဖွင့်လှစ်၍သတိ့အားထတ်ေသာ အခါ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်

မေကာင်းသတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၁၄ ငါသည်ငါ၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိသတိ့အား ေပးသွင်း၍

သတိ့အားအသက်ြပန်၍ ှ င် လာေစ ပီးလ င် မိမိတိ့ကိယ်ပိင်ြပည်တွင် ေနထိင်ေစမည်။

ထိအခါငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းသတိ့သိ ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ငါသည်ဤအမကိ ပ

မည်ဟကတိထားေတာ်မ ပီ။ ဤကား ငါထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၅ တစ်ဖန်အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် ေတာ်သည်ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐ ၁၆

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ တတ်တစ်ေချာင်း ကိယ၍`ယဒ ိင်ငံ ှ င့်သ၏မိတ်ေဆွဣသ

ေရလ ိင်ငံအတွက်' ဟေရးမှတ်ေလာ့။ ထိ ေနာက်အြခားတတ်တစ်ေချာင်းကိယ၍

`ဣသေရလ ိင်ငံ ှ င့်သ၏မိတ်ေဆွ ေယာသပ် ှ င့်သက်ဆိင်သည့်ဧဖရိမ်၏ တတ်' ဟေရးမှတ်ေလာ့။‐

၁၇ ထိတတ် ှ စ်ေချာင်းကိတစ်ေချာင်းတည်းဟ ထင်ရေအာင်သင်၏လက်တွင်ကိင်ထားေလာ့။‐ ၁၈

ယင်းသိ့ ပသည်မှာအဘယ်သိ့အ ိပါယ် ှ ိ ပါသနည်းဟ သင်၏အမျိုးသားတိ့ ကေမးြမန်း ကလိမ့်မည်။‐

၁၉ ထိအခါငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ဧဖရိမ်ကိင်ထားသည့်ေယာသပ်၏တတ် ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးအ ွယ် ှ င့်သ၏အေပါင်း ပါတိ့ကိယလျက် ယဒ ိင်ငံ၏တတ်တစ်

ေချာင်း ှ င့်အတထား၍ တစ်ေချာင်းတည်း ြဖစ်ေသာတတ်ကိငါကိင်ထားေတာ်မမည်

ြဖစ်ေ ကာင်းသတိ့အားေြပာ ကားေလာ့။ ၂၀ ``သင်ေရးမှတ်ထားေသာတတ် ှ စ်ေချာင်းကိ

လများြမင်သာေအာင်လက်တွင်ကိင်ထား ေလာ့။‐ ၂၁ ထိေနာက်ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား သတိ့ ေရာက် ှ ိ ေနရာလမျိုးတကာတိ့အထဲမှ ထတ်ယစသိမ်း ပီးလ င်

သတိ့ကိယ်ပိင်တိင်း ြပည်သိ့ေခ ေဆာင်လာမည်ြဖစ်ေ ကာင်းထိ သတိ့အားေြပာြပေလာ့။‐ ၂၂

ငါသည်သတိ့အားထိြပည်တွင်ဣသေရလ ေတာင်များေပ မှာလမျိုးတစ်မျိုးတည်း

ြဖစ်ေစေတာ်မမည်။ သတိ့၌အပ်စိးမည့် ဘရင်တစ်ပါးတည်း ှ ိ လိမ့်မည်။ လမျိုး

ှ စ်မျိုး ိင်ငံ ှ စ် ိင်ငံကဲွြပားလျက် မ ှ ိ ရ။‐ ၂၃ သတိ့သည်ေနာက်တစ်ဖန်စက်ဆပ်ဖွယ်ရာ

ပ်တများအားြဖင့်မိမိတိ့ကိမညစ် ညမ်းေစရ။ အြပစ်ကးလွန်မအားြဖင့် စာရိတမပျက်စီးရ။

ငါသည်သတိ့အား အြပစ်ဒစ ိက် ှ င့်ေဖာက်ြပန်မအမျိုး မျိုးမှကယ်တင်၍စင် ကယ်ေစမည်။

သတိ့ သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်၍ငါသည် လည်းသတိ့၏ဘရားြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၂၄

ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ်က့ဲသိ့ေသာဘရင် သည်သတိ့၏ဘရင်ြဖစ်လိမ့်မည်။ သတိ့

အားလံးသိးထိန်းတစ်ပါးတည်း၏လက် ေအာက်၌စစည်း ကလျက် ငါ၏ပညတ်

ေတာ်တိ့ကိသစာ ှ ိ စွာေစာင့်ထိန်း၍ငါ ၏အမိန့်ကိနာခံ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၅

သတိ့သည်မိမိတိ့ဘိးေဘးများေနထိင် ခ့ဲ ကသည့်ြပည်တည်းဟေသာငါ၏အေစ

ခံယာကပ်အား ငါေပးအပ်သည့်ြပည်တွင် ေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့နည်းတသ

တိ့၏သားသမီးများ ှ င့်အဆက်အ ွယ် အေပါင်းတိ့သည်ထိြပည်တွင်အစဥ်အ မဲ ေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်။

ငါ၏အေစခံဒါဝိဒ် က့ဲသိ့ေသာဘရင်သည်သတိ့ကိအစဥ် အပ်စိးလိမ့်မည်။‐ ၂၆

ထာဝစဥ် ငိမ်းချမ်းေရးအတွက်သတိ့ ှ င့် ပဋိညာဥ် ပမည်။ သတိ့အားတည်ေထာင်ေပး

လျက်လဦးေရတိးပွားေစ၍ ငါ၏ဗိမာန် ေတာ်ကိသတိ့ြပည်တွင်အစဥ်အ မဲတည် ေစမည်။‐ ၂၇

ငါသည်ထိအရပ်တွင်သတိ့ ှ င့်အတကိန်း ဝပ်၍သတိ့၏ဘရားြဖစ်လိမ့်မည်။ သတိ့

သည်လည်းငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ် ကလိမ့် မည်။‐ ၂၈ ငါသည်သတိ့၏အလယ်၌ငါ၏ဗိမာန်

ေတာ်ကိအစဥ်အ မဲတည် ှ ိ ေစေသာအခါ ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ငါသည်သန့် ှ င်းေစေတာ်မေကာင်းကိလ မျိုးတကာတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၈ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ မာေဂါဂြပည်၊ ေမ ှ က် ှ င့်တဗလလမျိုးတိ့၏အ ကီးဆံး

ြဖစ်ေသာအပ်စိးသေဂါဂမင်းအား တ်ချ၍၊‐ ၃ ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည်ေမ ှ က် ှ င့်

တဗလလမျိုးတိ့၏အ ကီးဆံးြဖစ်သ ေဂါဂမင်း၏ရန်သြဖစ်ေကာင်းဆင့်ဆိ ေလာ့။‐

၄ ငါသည်သ့အားလှည့်ေစ၍သ၏ပါး ိ းကိ သံချိတ်များြဖင့်ချိတ်ကာ သ၏စစ်သရဲ

များ ှ င့်အတဆဲွေခ သွားမည်။ သ၏တပ် မေတာ်သည်ြမင်းများ၊ ဝတ်စံတြမင်းစီး

သရဲများြဖင့်ြပည့်စံ၍အလွန်ပင် ကီး မား၏။ စစ်သရဲမှန်သမ သည်လည်းဒိင်း

လား ကီးငယ် ှ င့် ားကိကိင်ေဆာင်ထား က၏။‐ ၅ ပါ ှ ြပည်သား၊ က ှ ြပည်သား ှ င့်ဖတ

ြပည်သားတိ့သည်သ ှ င့်အတလိက်ပါ လာ က၏။ သတိ့အားလံးပင်ဒိင်းလား

များကိကိင်ေဆာင်ကာသံခေမာက်များ ကိေဆာင်းထား က၏။‐ ၆

ေဂါမာြပည်ေြမာက်ဘက်တွင် ှ ိ ေသာေတာ ဂါမြပည် ှ င့်အြခားတိင်းြပည်များမှ၊

စစ်သည်တပ်သားအေပါင်းတိ့သည်သ ှ င့်အတလိက်ပါလာ က၏။‐ ၇

သ့အားမိမိကိယ်ကိအသင့် ှ ိ ေနေစရန် ှ င့် မိမိ၏စစ်သည်တပ်သားအေပါင်းတိ့

အားအဆင်သင့် ှ ိ ေနေစရန်မှာ ကား ေလာ့။‐ ၈ ှ စ်ေပါင်းအေတာ် ကာေသာအခါငါသည်

သ့အားလက်နက်များြပင်ဆင်လျက် တိင်း ြပည်တစ်ြပည်ကိချင်းနင်းဝင်ေရာက်ေစမည်။

ထိြပည်တွင်လတိ့သည်မိမိတိ့အားအတိင်း တိင်းအြပည်ြပည်မှ ငါြပန်လည်စသိမ်း

ေခ ေဆာင်လာချိန်မှအစ ပ၍ စစ်မက် အ ရာယ်အတွက်စိးရိမ်ပပန်မမ ှ ိ ဘဲ ေနထိင်လျက် ှ ိ ၏။

ေဂါဂမင်းသည်ဣသ ေရလေတာင်တိ့အားချင်းနင်းဝင်ေရာက် တိက်ခိက်လိမ့်မည်။

ထိေတာင်တိ့သည်အချိန် ကာြမင့်စွာလသဆိတ် ငိမ်ရာအရပ် ြဖစ်၍ေနခ့ဲေသာ်လည်း

ယခအခါလ အေပါင်းတိ့ထံမှထတ်ေဆာင်၍ ငိမ်း ချမ်းစွာေနထိင်ရာြဖစ်၏။‐ ၉

သ ှ င့်စစ်သည်ဗိလ်ေြခတိ့သည်လည်းေကာင်း၊ သ ှ င့်အတလိက်ပါလာသည့်လမျိုးတကာ

တိ့သည်လည်းေကာင်း၊ ထိြပည်ကိမန်တိင်း သဖွယ်တိက်ခိက်ကာမိးတိမ်သဖွယ်လမ်းမိး ကလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀အ ှ င်ထာဝရဘရားကေဂါဂအား``ထိ အချိန်ကျေရာက်ေသာအခါသင်သည်

ဆိးညစ်ေသာအ ကံအစည်တစ်ခကိ ပလိမ့်မည်။‐ ၁၁ ခိကိးရာမ့ဲြဖစ်၍ေနေသာတိင်းြပည်တစ်

ြပည်ကိချင်းနင်းဝင်ေရာက်ရန်စိတ်ပိင်းြဖတ် လိမ့်မည်။ ထိြပည်မှလတိ့သည်တံတိင်း

အကာအရံမ ှ ိ သည့် မိ ့များတွင်ေအး ချမ်းစွာေနထိင် ကသများြဖစ် က၏။‐ ၁၂

သင်သည်အခါတစ်ပါးကယိယွင်းပျက်စီး ခ့ဲေသာ မိ ့များတွင်ေနထိင်လျက် ှ ိ သတိ့ အား

တိက်ခိက်လယရန် ကံစည်လိမ့်မည်။ သ တိ့သည်ကားလမျိုးတကာတိ့ထံမှငါြပန်

လည်စသိမ်းထားသများြဖစ် က၏။ သတိ့ သည်ယခအခါ၌တိရစာန်များ ှ င့်ဥစာ

ပစည်းများပိင်လျက် ကမာ့လမ်းဆံေဒသ များတွင်ေနထိင် ကေလသည်။‐ ၁၃

ေ ှ ဘြပည် ှ င့်ေဒဒန်ြပည်မှြပည်သား များ၊ တာ ြပည် မိ ့များမှကန်သည်တိ့

က`သင်သည် ေ ေငွ ှ င့်သိး၊ ွား၊ ပစည်းဥစာ များကိလယကာတိက်ရာပါပစည်း ှ ိ

သမ တိ့ကိယေဆာင်သွားရန်စစ်သည် ဗိလ်ေြခတိ့ကိစ ံ းလာပါသေလာ' ဟ

သင့်အားေမး ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်ငါ့

အားေဂါဂထံသိ့ေစလတ်ေတာ်မ၍``ငါ၏ လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

ေအးချမ်းစွာေနထိင်လျက် ှ ိ စဥ် သင်သည် မိမိေနထိင်ရာေြမာက်မျက် ှ ာစွန်းမှချီ လာလိမ့်မည်။

လမျိုးတကာပါဝင်၍အင် အား ကီးမားေသာြမင်းစီးသရဲတပ် အလံးအရင်း ှ င့်ချီတက်ကာ၊‐ ၁၆

ငါ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အားမန်တိင်းသဖွယ်စစ်ဆင်တိက်ခိက် လိမ့်မည်။

အသင်ေဂါဂအချိန်ကျေသာ အခါငါ၏ြပည်ကိတိက်ခိက်ေစရန် သင့် အားေစလတ်မည်။

ဤနည်းအားြဖင့်ငါ သည်အဘယ်သြဖစ်ေကာင်းလမျိုးတကာ တိ့အားသိ ှ ိ ေစလိမ့်မည်။ သင့်ကိငါ ပ

ေစေသာအမများအားြဖင့်လည်း ငါ၏ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာနာမေတာ်ကိ ေပ လွင်ေစလိမ့်မည်။‐

၁၇ ေနာင်အခါ၌ငါသည်ဣသေရလြပည် ကိတိက်ခိက်ရန်အတွက်လတစ်ဦးကိေစ

လတ်မည်ဟလွန်ေလ ပီးေသာအခါက ပေရာဖက်များမှတစ်ဆင့်ငါ မက် ကားရာ

၌သင့်ကိရည်စး၍မိန့်ေတာ်မေ ကာင်းေဂါဂ အားေြပာ ကားေလာ့၊ ထိအချိန်ကပေရာ ဖက်များက

ငါသည်သင့်ကိသတိ့အား တိက်ခိက်ေစမည်ဟ ှ စ်ေပါင်း ကာ ှ ည်စွာ ေဟာေြပာခ့ဲသည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဤ ကားထာဝရဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မ ေသာစကားြဖစ်၏။ ၁၈

အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ဣသေရလြပည် ကိေဂါဂချင်းနင်းဝင်ေရာက်ေသာေန့၌ငါ

သည်အမျက်ေဒါသေချာင်းေချာင်းထွက် လိမ့်မည်။‐ ၁၉ ငါ၏အမျက်ေတာ်မီးအ ှ ိန်ေ ကာင့်ထိေန့၌

ဣသေရလြပည်တွင်ေြမငလျင်ြပင်းစွာ လပ်လိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်းငါမိန့်ဆိ၏။‐ ၂၀

ကမာေြမြပင်ေပ တွင် ှ ိ သမ ေသာ လ၊ ငါး၊ ငှက် ှ င့်တိရစာန်များ၊ ေြမေပ ၌သွားလာ

လျက် ှ ိ ေသာအြခားသတဝါ ကီးငယ် အေပါင်းတိ့သည် ငါ့အားေ ကာက်လန့်တန်

လပ် ကလိမ့်မည်။ ေတာင်တိ့သည် ပိ၍ ေကျာက်ေဆာင်တိ့သည်ေကမွကာ တံတိင်း

ှ ိ သမ တိ့သည်လဲကျပျက်စီးလိမ့်မည်။‐ ၂၁ ငါ၏ေတာင်ေပ တွင်ငါသည်ေဂါဂအား ား

အားြဖင့် ထိတ်လန့်တန်လပ်ေစမည်။ ဤကားငါ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်

၏။ သ၏လတိ့သည်အချင်းချင်းသတ်ြဖတ် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၂ ငါသည် ားေဘး၊
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အနာေရာဂါေဘးတိ့ အားြဖင့်သ့ကိဆံးမမည်။ သ ှ င့်တကွ သ၏စစ်သည်ဗိလ်ေြခများ၊ အေပါင်းပါ

လအမျိုးမျိုးတိ့အေပ သိ့ကန့် ှ င့်မီး အပါအဝင်မိးသီးမိးေပါက် ကီးများ ကိြပင်းထန်စွာ ွာသွန်းေစမည်။‐

၂၃ ဤနည်းအားြဖင့်ငါသည် ကီးြမတ်၍သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေ ကာင်းလမျိုးတကာ

တိ့အားငါြပမည်။ ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိသတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့် မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၃၉ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``အချင်းလသား၊ ေမ ှ က် ှ င့်တဗလလမျိုးတိ့၏အ ကီး

ဆံးမင်းြဖစ်သေဂါဂအား တ်ချေလာ့။ ငါသည်သ၏ရန်သြဖစ်ေ ကာင်းဆင့်ဆိ ေလာ့။‐ ၂

ငါသည်သ့အားလှည့်ေစ၍ဆဲွေခ လာမည်။ ဣသေရလေတာင်များသိ့ေရာက်သည့်တိင်

ေအာင်ေြမာက်မျက် ှ ာစွန်းမှေခ ေဆာင်လာ မည်။‐ ၃ ထိ့ေနာက်သ၏လက်ဝဲလက်မှေလး ှ င့်

လက်ယာလက်မှြမားတိ့ကိပတ်ချမည်။‐ ၄ ေဂါဂ ှ င့်စစ်သည်အလံးအရင်းတိ့သည်

လည်းေကာင်း၊ သ၏မဟာမိတ်တိ့သည်လည်း ေကာင်းဣသေရလေတာင်များေပ တွင်ကျ

ဆံး ကလိမ့်မည်။ ငါသည်သင့်အားငှက်ရဲ များ ှ င့်ေတာတိရစာန်တိ့၏အစာြဖစ်ေစ မည်။‐ ၅

သင်သည်ကွင်းြပင်ထဲတွင်ကျဆံးလိမ့်မည်။ ဤကားငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်

မေသာစကားြဖစ်၏။‐ ၆ ငါသည်မာေဂါဂြပည် ှ င့်လတိ့ ငိမ်းချမ်း

စွာေနထိင်လျက် ှ ိ သည့်ပင်လယ်ကမ်း ိ း တန်းတစ်ေလာက်ကိမီးသင့်ေလာင်ေစမည်။

ထိအခါငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ် ေတာ်မေ ကာင်းလတိင်းသိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၇

ငါသည်ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာနာမ ေတာ်ကိ ငါ့လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့သိ ှ ိ  ကေစရန်ငါ ပမည်။ သတိ့ သည်ထိသန့် ှ င်းေသာနာမေတာ်ကိေနာက်

တစ်ဖန်မ တ်ချရ။ ထိအခါငါထာဝရ ဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းလမျိုးတကာ တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါေဖာ်ြပခ့ဲ သည့်ေန့ရက်ကာလသည်ဧကန်မချ

ကျေရာက်အ့ံ။‐ ၉ ဣသေရလ မိ ့များတွင်ေနထိင်သတိ့သည် မိ ့ြပင်သိ့ထွက်၍ ရန်သများစွန့်ပစ်ထား

ခ့ဲသည့်လက်နက်များကိထင်းအြဖစ်စ သိမ်း ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ခနစ် ှ စ်တိင်

တိင်မီးဆိက် ိင်ေလာက်ေအာင် ဒိင်းလား၊ ေလး၊ ြမား၊ တင်းပတ် ှ င့်လံှများကိရ ှ ိ  ကလိမ့် မည်။‐ ၁၀

ရန်သတိ့စွန့်ပစ်ထားခ့ဲသည့်လက်နက်များ ကိရ ှ ိ  ကမည်ြဖစ်၍သတိ့သည်လွင်ြပင်

၌ထင်းေခွရန်၊ ေတာ၌သစ်ပင်များခတ်လဲှ ရန်လိလိမ့်မည်မဟတ်။ သတိ့သည်မိမိတိ့

အားလယက်သတ်ြဖတ် ကသတိ့ကိြပန် ၍တိက်ခိက်လယက် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

ဤကားအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။ ၁၁ထာဝရဘရားက``ဤအမအရာအေပါင်း

ြဖစ်ပျက်လာေသာအခါေဂါဂအား ဣသေရလ ြပည်ပင်လယ်ေသအေ ှ ့ဘက်တွင် ှ ိ ေသာ

ခရီးသည် ချိုင့်ဝှမ်းတွင်သချုင်းေြမယာ တစ်ကွက်ကိငါေပးမည်။ ထိအရပ်တွင်

ေဂါဂ ှ င့်သ၏တပ်မေတာ်တစ်ခလံးကိ ြမုပ် ှ ံ ရသြဖင့် ခရီးသွားရန်လမ်းပိတ် ေနလိမ့်မည်။

သိ့ြဖစ်၍ထိချိုင့်ဝှမ်းသည် ေဂါဂတပ်မေတာ်ချိုင့်ဝှမ်းဟနာမည် တွင်လိမ့်မည်။‐ ၁၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ြပည် ွာ သန့် ှ င်းမအတွက် လေသအေလာင်းများ

ကိခနစ်လပတ်လံးသ ဂဟ်ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်ကညီ

၍သ ဂဟ် ကလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည် ငါ၏ဘန်းေတာ်ထင် ှ ားသည့်ေန့၌ ဂဏ် ပ

ချီးြမင့်ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။ ဤကား ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားြဖစ်၏။‐ ၁၄

ခနစ်လကာလကန်ဆံးသွားေသာအခါ အရပ်ရပ်သိ့လှည့်လည်၍ ကင်းကျန်ေနေသး

ေသာလေသအေလာင်းများကိ ှ ာေဖွသ ဂဟ် ေစရန်အတွက် လတိ့ကိေ ွးချယ်ခန့်ထား ကလိမ့်မည်။

ဤနည်းအားြဖင့်ြပည် ွာကိ စင် ကယ်ေစ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၅ ထိသတိ့သည်ြပည် ွာကိအစန်အဆန်

သွားလာလျက်လ ိးများကိေတွ့ ှ ိ သည့် အခါတိင်း ေဂါဂတပ်မေတာ်ချိုင့်ဝှမ်းတွင်

ြမုပ် ှ ံ မည့်သများေရာက် ှ ိ လာချိန်တိင် ေအာင်မှတ်တိင်များကိစိက်ထား ကလိမ့် မည်။‐ ၁၆

(ထိချိုင့်ဝှမ်းအနီးတွင်တပ်မေတာ်နာမည် ကိယ၍မှည့်ေခ ထားသည့် မိ ့ ှ ိ သတည်း။)

သိ့ြဖစ်၍ြပည် ွာြပန်လည်စင် ကယ်လာ လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇

အ ှ င်ထာဝရဘရားကငါ့အား``အချင်း လသား၊ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်ရပ်မှငှက်များ ှ င့်တိရစာန်များအား

သတိ့အတွက်ငါြပင် ဆင်ေပးမည့်ယဇ်ပေဇာ်ပဲွသိ့လာ၍စား ေသာက် ကရန်ေခ ဖိတ်ေလာ့။ ဣသေရလ

ေတာင်ေပ မှ ကီးြမတ်ေသာယဇ်ပေဇာ်ပဲွ ကီးြဖစ်၏။‐ ၁၈ ထိပဲွသည် ကီးကျယ်ေသာစားေသာက်ပဲွ

ြဖစ်၍သတိ့သည် စစ်သရဲတိ့၏အသား ကိစား၍ြပည် ှ င်မင်းတိ့၏ေသွးကိေသာက်

ရ ကလိမ့်မည်။ ထိစစ်သရဲများ ှ င့်ြပည် ှ င်မင်းတိ့သည်ဘာ ှ န်ြပည်မှဆ ဖိးေသာ

တိရစာန်များြဖစ်သည့် သိးထီး၊ သိးငယ်၊ ဆိတ် များ၊ ွားများက့ဲသိ့အသတ်ခံရ က လိမ့်မည်။‐

၁၉ ထိသတိ့သည်ယင်းသိ့ယဇ်ေကာင်များ သဖွယ်အသတ်ခံရ ကေသာအခါ ငှက်

ှ င့်တိရစာန်များသည်အဆီကိဝစွာစား ၍ေသွးကိမးယစ်သည့်တိင်ေအာင်ေသာက်

ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၀ ငါြပင်ဆင်ေသာစားပဲွတွင်သတိ့သည် ြမင်းများ ှ င့်ြမင်းစီးသရဲများ၊

တပ်မ ေတာ်သားများ ှ င့်စစ်ပဲွဝင်သတိ့၏အ သားကိစားရ ကလိမ့်မည်။ ဤကားငါ

အ ှ င်ထာဝရဘရား မက်ဟေတာ်မ ေသာစကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁

ထာဝရဘရားက``လမျိုးတကာတိ့သည် ငါ၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိြမင်ရ ကလိမ့်

မည်။ ငါ၏တရားမ တေသာစီရင်ချက်များ ကိအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ငါသည်

မိမိ၏တန်ခိးေတာ်ကိအဘယ်သိ့အသံး ပေတာ်မေ ကာင်းသတိ့အားြပမည်။‐ ၂၂

ထိအချိန်မှအစ ပ၍ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည် မိမိတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားကားငါပင်ြဖစ်သည်ကိသိ ှ ိ  က လိမ့်မည်။‐ ၂၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ငါ့အား

ြပစ်မှားသည့်အြပစ်များေ ကာင့်ြပည် ှ င် ဒဏ်သင့်ရ ကေကာင်းကိလည်း လမျိုး

တကာတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ငါသည်သ တိ့အားေကျာခိင်းေတာ်မ၍ရန်သတိ့

၏လက်သိ့ေရာက်ေစလျက်စစ်ပဲွတွင်ကျ ဆံးေစေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၂၄ ငါသည်သတိ့အားမိမိတိ့၏ဆိးညစ်

ယတ်မာမများ ှ င့်ထိက်ေလျာက်သည့် အတိင်းစီရင်ေတာ်မ ပီးလ င်ေကျာ ခိင်းေနေတာ်မ၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``သိ့ြဖစ်၍ယခ ငါသည် ယာကပ်၏သားေြမးြဖစ်သ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားက ဏာ သက်၍ တစ်ဖန်ြပန်လည်ေကာင်းစားလာ

ေစမည်။ ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာနာမ ေတာ်ကိကာကွယ်မည်။‐ ၂၆

သတိ့သည်မိမိတိ့၏ြပည်တွင် ခိမ်းေြခာက် မည့်သမ ှ ိ ဘဲေဘးမ့ဲလံ ခံစွာေနထိင်ရ ကေသာအခါ

ငါ့အားသစာေဖာက်ြခင်း ေကာင့်အသေရပျက်ခ့ဲရေ ကာင်းကိေမ့ ေပျာက် ိင် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၇

ငါသည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာဘရား ြဖစ်သည်ကိလမျိုးတကာတိ့သိ ှ ိ  ကေစ ရန်

ငါ၏လမျိုးေတာ်အားရန်သတိ့ေနထိင် ရာတိင်းြပည် ိင်ငံအသီးသီးမှငါြပန် လည်ေခ ေဆာင်ခ့ဲမည်။‐

၂၈ ထိအခါငါ၏လမျိုးေတာ်သည်ငါ့အား မိမိတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းသိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ အ ဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါသည်ယခင်ကသ

တိ့အားဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်ြခင်းကိခံေစ ေတာ်မခ့ဲေသာ်လည်း ယခအခါ၌တစ်

ေယာက်မကျန်ြပန်လည်စသိမ်းကာမိမိ တိ့ြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်ေတာ်မေသာေကာင့် တည်း။‐ ၂၉

ငါသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အေပ သိ့ ငါ၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိသွန်း

ေလာင်းမည်။ သတိ့အားေနာင်အဘယ်အခါ ၌မ ငါေကျာခိင်းမည်မဟတ်။ ဤကားငါ

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄၀ ေန့ရက်ကားငါတိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်ခံရ ပီးေနာက် ှ စ်ဆယ့်ငါး ှ စ်ေြမာက်၊ ပထမလ၊

လဆန်းဆယ်ရက်ေန၊့ ေယ  ှ လင် မိ ့အသိမ်းခံရချိန်တစ်ဆယ့်ေလး ှ စ်ေစ့ေသာေန့ြဖစ်၏။

ထိေန့၌ငါသည်ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ်လမ်းမိးြခင်းခံရ ပီးလ င်

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားေဆာင်ယသွားေတာ်မ၏။‐ ၂ ဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်ငါ့အားဘရားသခင်သည်

ဣသေရလြပည်သိ့ေခ ေဆာင်ေတာ်မ၍ ြမင့်ေသာေတာင်ေပ တွင်ချထားေတာ်မ၏။

ထိေတာင်၏ေတာင်ဘက်၌ မိ ့တစ် မိ ့ ှ င့်တေသာအေဆာက်အအံများကိငါြမင်ရ၏။‐

၃ ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားထိ မိ ့အနီးသိ့ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မေသာအခါ

ငါသည်ေ ကးဝါက့ဲသိ့ေတာက်ေြပာင်လျက်ေနေသာလတစ်ေယာက်ကိြမင်ရ၏။

သသည်ေပ ကိး ှ င့်တိင်းတာရန် ကလံးတိ့ကိကိင်ကာ မိ ့တံခါးဝတွင်ရပ်လျက်ေန၏။

၄ ကိယ်ေတာ်ကငါ့အား``အချင်းလသား၊ ေစ့ေစ့ ကည့် ေလာ့။

သင့်အားငါေြပာသည်ကိဂ  ပနားေထာင်၍ငါြပသည့်အရာမှန်သမ ကိေသချာစွာမှတ်သားထားေလာ့။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါသည်သင့်အား ထိအရာများကိြပရန်အတွက်

ဤအရပ်သိ့ေဆာင်ယလာြခင်းြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။

သင်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားမိမိေတွ့ြမင်ရေသာအမအရာကိေြပာြပရမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ငါြမင်ရေသာအရာမှာဗိမာန်ေတာ်ြဖစ်၏။ ထိဗိမာန်ေတာ်ကိတံတိင်းကာရံထား၏။

ကလံးကိကိင်ထားေသာလသည်ထိဆယ်ေပ ှ ည်ေသာကလံးြဖင့်တံတိင်းကိတိင်းထွာ ကည့်၏။

တံတိင်းသည်အြမင့်ဆယ်ေပ၊ ထဆယ်ေပ ှ ိ ၏။‐ ၆

ထိေနာက်သသည်အေ ှ ့အရပ်သိ့မျက် ှ ာမေနသည့်တံခါးသိ့သွား၍ေလှကားကိတက် ပီးလ င်

အေပ ဆံးအထစ်မှတံခါးဝကိတိင်း ကည့်ရာအြမင့်ဆယ်ေပ ှ ိ သည်ကိေတွ့ရ၏။‐ ၇

တံခါး၏အလွန်တွင်လမ်း ကားတစ်ခ ှ ိ ၏။ ထိလမ်း၏ဝဲယာတွင်အေစာင့်တပ်သားများအတွက်

အခန်းသံးခန်းစီ ှ ိ ၏။ ထိအခန်းတိင်းပင်စတရန်းပံသဏာန် ှ ိ ၍နံရံတစ်ခလ င်ဆယ်ေပ ှ ည်၏။

အခန်းတစ်ခ ှ င့်တစ်ခအ ကားမှနံရံသည်ထ ှ စ်ေပ ှ ိ ၏။

ဤအခန်းများအလွန်၌ဆယ်ေပ ှ ည်ေသာလမ်း ကားတစ်ခ ှ ိ ၏။

ထိလမ်းသည်ဗိမာန်ေတာ်ကိမျက် ှ ာမလျက်ေနသည့်အခန်း ကီးတစ်ခသိ့သွားရာလမ်းြဖစ်၏။‐ ၈

ထိလသည်ဤအခန်း ကီးကိတိင်းတာ ကည့်ရာအနံတစ်ဆယ့်သံးေပ

ှ ိ သည်ကိေတွ့ရ၏။ ထိအခန်း၏အစွန်ဆံးနံရံများသည်ထသံးေပစီ ှ ိ ၏။‐ ၁၀
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(မခ်ေပါက်လမ်း ကား၏ဝဲယာတွင် ှ ိ ေသာအေစာင့်တပ်သားတိ့၏အခန်းသံးခန်းစီသည်

အ ွယ်ပမာဏချင်းတညီ က၏။ ယင်းတိ့ကိပိင်းြခားထားသည့်နံရံများသည်လည်းထချင်းတညီ က၏။)

၁၁ ထိေနာက်သသည် ကားလမ်း၏အနံကိတိင်း ကည့်ရာ စစေပါင်း ှ စ်ဆယ့် ှ စ်ေပ ှ ိ သည်ကိေတွ ့ရ၏။

မခ်ေပါက်လမ်းတစ်ေလာက်လံးကားတစ်ဆယ့်ေြခာက်ေပ ှ ိ သတည်း။‐ ၁၂

အေစာင့်တပ်သားတိ့၏အခန်းတစ်ခစီေ ှ ့တွင်အြမင့်လက်မ ှ စ်ဆယ်၊

အကျယ်လက်မ ှ စ်ဆယ် ှ ိ ေသာတံတိင်း ှ ိ ၏။

(ထိအခန်းတိ့သည်အလျားဆယ်ေပ၊ အနံဆယ်ေပ ှ ိ သတည်း။‐) ၁၃

ထိေနာက်ထိလသည်အခန်းငယ်တစ်ခ၏ေနာက်ဘက်နံရံမှမခ်ေပါက်လမ်းကိြဖတ်၍

အစွန်းအခန်းငယ်ေနာက်ဘက်နံရံအထိတိင်းတာရာေလးဆယ့် ှ စ်ေပ ှ ိ သည်ကိေတွ့ရ၏။‐ ၁၄

အစွန်းဆံး၌ ှ ိ ေသာအခန်းမှထွက်လ င် တံတိင်းအတွင်း ှ ိ ဗိမာန်ေတာ်အြပင်ဘက်သိ့ေရာက် ှ ိ ေလသည်။

ထိအခန်းကိတိင်းထွာ၍ ကည့်ရာသံးဆယ့်ေလးေပကျယ်သည်ကိေတွ့ရ၏။‐ ၁၅

မခ်ေပါက်ဝမှေန၍အစွန်ဆံးအခန်းအထိ စစေပါင်း ှ စ်ဆယ့်ငါးေပ ှ ိ သတည်း။‐ ၁၆

အခန်းအားလံး၏အြပင်နံရံတိင်း၊ အတွင်းနံရံတိင်းတိ့၌ြပူတင်းေပါက်ငယ်များ ှ ိ ၏။

လမ်း ကားသိ့မျက် ှ ာမလျက်ေနေသာအတွင်းနံရံများတွင် စွန်ပလံွပင်ပံများကိထွင်းထထားေလသည်။

၁၇ ထိလသည်ငါ့အားမခ်ေပါက်ကိြဖတ်၍ဗိမာန်ေတာ်အြပင်တံတိင်းထဲသိ့ေခ ေဆာင်သွား၏။

အြပင်တံတိင်းကိကပ်၍ေဆာက်လပ်ထားေသာအခန်းေပါင်းသံးဆယ် ှ ိ ၏။

ထိအခန်းများ၏ေ ှ ့တွင်ေကျာက်များခင်းထားေသာအကွက် ှ ိ ေလသည်။

တံတိင်းအြပင်၏ေြမမျက် ှ ာြပင်သည်တံတိင်းအတွင်း ှ ိ ေြမမျက် ှ ာြပင်ထက်နိမ့်၏။

၁၉ ဗိမာန်ေတာ်တံတိင်းအတွင်း ှ ိ ဝင်းသိ့ေရာက် ိင်ေသာ

ေြမမျက် ှ ာြပင်ြမင့်သည့်ေနရာတွင်မခ်ေပါက်တစ်ခ ှ ိ ၏။

ထိလသည်အတွင်းမခ်ဦးေပါက် ှ င့်အြပင်မခ်ဦးေပါက်အကွာအေဝးကိတိင်းတာ ကည့်ရာ

တစ်ရာေြခာက်ဆယ့် ှ စ်ေပ ှ ိ သည်ကိေတွ့ရ၏။ ၂၀

ထိေနာက်သသည်တံတိင်းအြပင် ှ ိ ဝင်းသိ့သွားရာ ေြမာက်မခ်ေပါက်လမ်းကိတိင်းတာ ကည့်၏။‐

၂၁ လမ်း၏ဝဲယာသံးခန်းစီ ှ ိ ေသာအေစာင့်တပ်သားတိ့၏အခန်းများ၊

ထိအခန်းတိ့ကိပိင်းြခားထားသည့်နံရံများ ှ င့်အဝင်ခန်းတိ့သည်

အေ ှ ့မခ်ေပါက်မှာက့ဲသိ့ပင်အတိင်းအတာတညီ၏။

ထိလမ်းသည်အလျား ှ စ်ဆယ့်ငါးေပ၊ အနံေလးဆယ့် ှ စ်ေပ ှ ိ ၏။‐ ၂၂

အဝင်ခန်းြပူတင်းေပါက်များ ှ င့်ထွင်းထထားသည့်စွန်ပလံွပင်ပံများသည်လည်းအေ ှ ့မခ်ေပါက်မှာက့ဲသိ့ပင်ြဖစ်၏။

ဤမခ်တံခါးသိ့ေလှကားခနစ်ထစ်ြဖင့်တက်ရ၏။

အစွန်းဆံး ှ ိ အဝင်ခန်းသည်တံတိင်းအြပင်ဝင်းကိမျက် ှ ာမလျက်ေန၏။‐

၂၃ အေ ှ ့ဘက်မှာက့ဲသိ့ပင်တံတိင်းအြပင်ဝင်းကိြဖတ်၍

ဤေြမာက်ဘက်မခ်ေပါက် ှ င့်တည့်တည့်၌တံတိင်းအတွင်း ှ ိ ဝင်းသိ့ဝင်ရန်မခ်ေပါက်တစ်ခ ှ ိ ေလသည်။

ထိသသည်မခ်ေပါက် ှ စ်ခ၏အကွာအေဝးကိတိင်း၍ ကည့်ရာ တစ်ရာခနစ်ဆယ်ေပ ှ ိ သည်ကိေတွ ့ရ၏။

၂၄ ထိေနာက်ထိသသည်ငါ့အားေတာင်မျက် ှ ာသိ့ေခ ေဆာင်သွားရာ

ငါတိ့သည်ထိအရပ်တွင်အြခားမခ်ေပါက်တစ်ခကိြမင်ရ က၏။

သသည်ထိမခ်ေပါက်၏အတွင်းနံရံ ှ င့်အဝင်ခန်းကိတိင်းတာ ကည့်၏။

ယင်းတိ့သည်အြခားမခ်ေပါက် ှ င့်အေဆာင်များနည်းတပင်ြဖစ်၏။‐ ၂၅ဤမခ်ေပါက်မှအခန်းများတွင်

အြခားမခ်ေပါက်များမှအေဆာင်များမှာက့ဲသိ့ပင်ြပူတင်းေပါက်များ ှ ိ ၏။

မခ်ေပါက်‐သည်စစေပါင်းအလျား ှ စ်ဆယ့်ငါးေပ၊

အနံေလးဆယ့် ှ စ်ေပ ှ ိ ၏။‐ ၂၆ ယင်းကိေလှကားခနစ်ထစ်ြဖင့်တက်ရ၏။

ထိမခ်ေပါက်၏အဝင်ခန်းသည်လည်းအြပင်ဝင်းကိမျက် ှ ာမ၍ေန၏။

လမ်း ကားကိမျက် ှ ာမလျက် ှ ိ သည့်အတွင်းနံရံများတွင် စွန်ပလံွပင်ပံများကိထွင်းထား၏။‐

၂၇ ဤအရပ်၌လည်းတံတိင်းအတွင်းဝင်းသိ့ဝင်ရာမခ်ေပါက်တစ်ခ ှ ိ ၏။

ထိသသည်ဤမခ်ေပါက် ှ င့်ပထမမခ်ေပါက်အကွာအေဝးကိတိင်းတာ ကည့်ရာ

ေပတစ်ရာခနစ်ဆယ် ှ ိ သည်ကိေတွ့ရ၏။ ၂၈ ထိသသည်ေတာင်မခ်ေပါက်ကိြဖတ်၍

ငါ့အားတံတိင်းအတွင်းဝင်းထဲသိ့ေခ ေဆာင်သွား၏။

သသည်မခ်ေပါက်ကိတိင်းတာ ကည့်ရာအြခားမခ်ေပါက်များ၏ပမာဏအတိင်းပင်ေတွ့ရ၏။‐

၂၉ ထိမခ်ေပါက် ှ ိ အေစာင့်တပ်သားတိ့၏အခန်းများ၊

အဝင်ခန်း ှ င့်အတွင်းနံရံများသည်အြခားမခ်ေပါက်များမှာက့ဲသိ့ပင်ြဖစ်၏။

ဤမခ်ေပါက် ှ ိ အခန်းများ၌လည်းြပူတင်းေပါက်များ ှ ိ ၏။ စစေပါင်းအလျား ှ စ်ဆယ့်ငါးေပ၊

အနံေလးဆယ့် ှ စ်ေပ ှ ိ ၏။‐ ၃၁ ယင်းတွင်တံတိင်းအြပင်ဝင်းသိ့မျက် ှ ာမေနေသာအဝင်ခန်း ှ ိ ၏။

မခ်ေပါက်လမ်း ကားတစ်ေလာက် ှ ိ နံရံများတွင်စွန်ပလံွပင်ပံများထွင်းထား၏။

ဤမခ်ေပါက်သိ့ေလှကား ှ စ်ထစ်ြဖင့်တက်ရ၏။ ၃၂ ထိလသည်အေ ှ ့မခ်ေပါက်ကိြဖတ်၍

ငါ့အားတံတိင်းအတွင်းဝင်းထဲသိ့ေခ ေဆာင်သွား၏။ သသည်မခ်ေပါက်ကိတိင်းတာ၍

ကည့်ရာအြခားမခ်ေပါက်များ၏ပမာဏအတိင်းပင်ေတွ့ရ၏။‐ ၃၃

ယင်းမခ်ေပါက် ှ ိ အေစာင့်တပ်သားတိ့၏အခန်းများ၊ အဝင်ခန်း ှ င့်အတွင်းနံရံများသည်

အြခားမခ်ေပါက်များမှာက့ဲသိ့ပင်အတိင်းအတာ ှ ိ  က၏။

မခ်ေပါက်ပတ်လည် ှ င့်အဝင်ခန်း၌ြပူတင်းေပါက်များ ှ ိ ၏။

စစေပါင်းအလျား ှ စ်ဆယ့်ငါးေပ၊ အနံေလးဆယ့် ှ စ်ေပ ှ ိ ၏။‐ ၃၄

အဝင်ခန်းသည်တံတိင်းအြပင်ဝင်းသိ့မျက် ှ ာမ၍ေန၏။ မခ်ေပါက်လမ်း ကားတစ်ေလ ာက် ှ ိ နံရံများတွင်

စွန်ပလံွပင်ပံများကိထွင်းထား၏။ မခ်ေပါက်သိ့ေလှကား ှ စ်ထစ်ြဖင့်တက်ရ၏။

၃၅ ထိေနာက်ထိလသည်ငါ့အားေြမာက်မခ်ေပါက်သိ့ေခ ေဆာင်သွား၏။

သသည်ထိမခ်ေပါက်ကိတိင်းတာ ကည့်ရာအြခားမခ်ေပါက်များ ှ င့်အတတပင်ြဖစ်ေကာင်းေတွ ့ရ၏။‐

၃၆ ယင်းတွင်အြခားမခ်ေပါက်များမှာက့ဲသိ့အေစာင့်တပ်သားများအတွက်အခန်းများ၊

လှပစွာတန်ဆာဆင်ထားသည့်အတွင်းနံရံများ၊ အဝင်ခန်းြပူတင်းေပါက်များ ှ ိ ၏။

စစေပါင်းအလျားေလးရာ ှ စ်ဆယ့်ငါးေပ၊ အနံေလးဆယ့် ှ စ်ေပ ှ ိ ၏။‐

၃၇ အဝင်ခန်းသည်တံတိင်းအြပင်ဝင်းသိ့မျက် ှ ာမ၍ေန၏။

မခ်ေဆာင်လမ်း ကားတစ်ေလာက် ှ ိ နံရံများတွင်စွန်ပလံွပင်ပံများထွင်း၍ထား၏။

မခ်ေပါက်သိ့ေလှကား ှ စ်ထစ်ြဖင့်တက်ရ၏။ ၃၈

တံတိင်းအြပင်ဝင်းအတွင်း၌ေြမာက်ဘက်အတွင်းမခ်ေပါက် ှ င့်ကပ်၍တည်ေဆာက်ထားေသာတိးချဲ ့ေဆာင် ှ ိ ၏။

ထိအေဆာက်အအံမှေန၍တံတိင်းအြပင်ဝင်းသိ့မျက် ှ ာမလျက် ှ ိ သည့်အဝင်ခန်းကိဝင် ိင်၏။

ဤအေဆာက်အအံသည်တစ်ေတာင်လံးမီး ိ ့ပေဇာ်မည့်ယဇ်ေကာင်များကိေဆးေကာရာြဖစ်၏။‐

၃၉ အဝင်ခန်း၏အတွင်း၌တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်စားပဲွ ှ စ်လံးစီ ှ ိ ၏။

တစ်ေကာင်လံးမီး ိ ့ပေဇာ်ရန် ှ င့်အြပစ်ေြဖရာယဇ်၊ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်များအတွက်၊

တိရစာန်များကိဤစားပဲွများေပ တွင်တင်၍သတ်ရ က၏။‐ ၄၀

အခန်း၏အြပင်ဘက်၌လည်းေြမာက်မခ်ေပါက်တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင်စားပဲွ ှ စ်လံးစီ ှ ိ သြဖင့်စစေပါင်းေလးလံး ှ ိ ၏။‐

၄၁ သိ့ြဖစ်၍တိရစာန်များကိသတ်ရန်အခန်းထဲ၌စားပဲွေလးလံး၊

အြပင်၌ေလးလံး၊ စစေပါင်း ှ စ်လံး ှ ိ သတည်း။‐ ၄၂

တိးချဲ ့ေဆာင်တွင်တစ်ေကာင်လံးမီး ိ ့ပေဇာ်ရာယဇ်ေကာင်များကိြပင်ဆင်ရန်စားပဲွေလးလံးမှာေကျာက်ကိဆစ်၍ ပလပ်ထားေလသည်။

ထိစားပဲွများသည်အလျားတအနံတလက်မသံးဆယ်စီ ှ ိ ၍ လက်မ ှ စ်ဆယ်ြမင့်၏။

ယင်းတိ့အေပ တွင်ယဇ်ေကာင်များကိသတ်ရန်ကိရိယာတန်ဆာများကိတင်ထား၏။‐

၄၃ ထိစားပဲွများတွင်အထသံးလက်မ ှ ိ ေသာအနားပတ်များတပ်ထား၏။

ယဇ်ပေဇာ်ရန်အသားများကိထိစားပဲွများေပ တွင်တင်ထားရ၏။

၄၄ ထိေနာက်ထိသသည်အတွင်းဝင်းသိ့ငါ့ကိေခ ေဆာင်သွား၏။

ေြမာက်မခ်ေပါက်၏နံေဘးတံတိင်းအတွင်းဝင်း၌အခန်းတစ်ခ ှ ိ ၏။

ထိအခန်းသည်ေတာင်ဘက်သိ့မျက် ှ ာမလျက်ေန၏။

ေတာင်မခ်ေပါက်၏နံေဘး၌လည်းအလားတအခန်းတစ်ခ ှ ိ ၏။

ထိအခန်းသည်ေြမာက်ဘက်သိ့မျက် ှ ာမလျက်ေန၏။‐ ၄၅

ထိလကေတာင်ဘက်သိ့မျက် ှ ာမလျက်ေနသည့်အခန်းသည်

ဗိမာန်ေတာ်၏အမကိေဆာင် ွက်ရသယဇ်ပေရာဟိတ်များအတွက်ြဖစ်ေ ကာင်း၊‐

၄၆ ေြမာက်ဘက်သိ့မျက် ှ ာမလျက် ှ ိ သည့်အခန်းသည်

ယဇ်ပလင်ဆိင်ရာအမကိေဆာင် ွက်ရသယဇ်ပေရာဟိတ်များအတွက်ြဖစ်ေကာင်းငါ့အားေြပာြပေလသည်။

ထိယဇ်ပေရာဟိတ်အားလံးတိ့သည် ဇာဒတ်မှဆင်းသက်လာသေလဝိအ ွယ်ဝင်များြဖစ် ကသည်။

သတိ့သည်သာလ င်ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်သိ့ဝင်၍

အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်ခွင့်ရ ှ ိ  ကသတည်း။ ၄၇

ထိလသည်တံတိင်းအတွင်းဝင်းကိတိင်းတာ ကည့်ရာအလျားေပတစ်ရာခနစ်ဆယ်၊

အနံေပတစ်ရာခနစ်ဆယ် ှ ိ သည်ကိေတွ့ရ၏။

ဗိမာန်ေတာ်သည်အေနာက်ဘက်တွင် ှ ိ ၍ ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့၌ယဇ်ပလင် ှ ိ ၏။‐ ၄၈

ထိေနာက်သသည်ငါ့အားဗိမာန်ေတာ်မခ်ဦးေပါက်ခန်းထဲသိ့ေခ ေဆာင်သွား၏။

သသည်အဝင်ဝကိတိင်းတာ ကည့်ရာထ ှ စ်လက်မ၊ အနံ ှ စ်ဆယ့်ေလးေပ ှ ိ သည်ကိေတွ့ရ၏။

ဝဲယာ ှ ိ နံရံများမှာထငါးေပစီ ှ ိ  က၏။‐ ၄၉ မခ်ဦးခန်းသည်အနံသံးဆယ့်ေလးေပ၊

ထေပ ှ စ်ဆယ် ှ ိ ၍ယင်းကိေလှကားထစ်များြဖင့်တက်ရ၏။

မခ်ဦးေပါက်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်တိင်တစ်လံးစီ ှ ိ သတည်း။
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၄၁ ထိေနာက်ထိလသည်ငါ့အားသန့် ှ င်းရာ ဌာနတည်းဟေသာ ဗိမာန်ေတာ်အလယ်ခန်း

သိ့ေခ ေဆာင်သွားကာ ဗိမာန်ေတာ်မခ်ေပါက် လမ်းကိတိင်းတာ၍ ကည့်၏။ ထိလမ်းသည်

ထဆယ်ေပ၊‐ ၂အနံတစ်ဆယ့်ခနစ်ေပ ှ ိ ၏။ ယင်း၏ဝဲယာ နံရံများသည်ထ ှ စ်ေပစီ ှ ိ ၏။ အလယ်

ခန်းကိတိင်းတာ ကည့်ေသာအခါအလျား ေြခာက်ဆယ့် ှ စ်ေပ၊ အနံသံးဆယ့်ေလးေပ

ှ ိ သည်ကိေတွ ့ရ၏။ ၃ ထိေနာက်သသည်အတွင်းဆံးအခန်းသိ့ ဝင်၏။ ထိအခန်းအဝင်လမ်းကိတိင်းတာ

ကည့်ရာထသံးေပ၊ အနံဆယ်ေပ ှ ိ ေလ သည်။ ဝဲယာ ှ ိ နံရံများမှာထတစ်ဆယ့် ှ စ်ေပ ှ ိ သတည်း။‐ ၄

ထိသသည်ဤအခန်းကိတိင်း၍ ကည့် ၏။ ယင်းသည်အလျားအနံသံးဆယ့်ေလး ေပစီ ှ ိ ၏။

ထိေနာက်သသည်ငါ့အား``ဤ အခန်းကားအလွန်သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ်ပင်တည်း'' ဟဆိ၏။ ၅

ထိလသည်ဗိမာန်ေတာ်အေဆာက်အအံ အတွင်းနံရံ၏ထကိတိင်း၍ ကည့်ရာ ဆယ်ေပ ှ ိ ၏။

ထိနံရံကိကပ်၍ဗိမာန် ေတာ်ပတ်လည်၌အကျယ်ခနစ်ေပ ှ ိ အခန်းငယ်များ ှ ိ ၏။‐ ၆

ထိအခန်းများသည်အထပ်သံးထပ် ှ ိ ၍တစ်ထပ်လ င် အခန်းငယ်ေပါင်းသံးဆယ်

စီ ှ ိ ၏။ ဗိမာန်ေတာ်ဘက်မှနံရံများသည် တစ်ထပ် ှ င့်တစ်ထပ်ထချင်းမတ က။ ေအာက်

ထပ်နံရံကအထက်ထပ်နံရံထက်ပိ၍ ထ၏။ ဤနည်းအားြဖင့်အခန်းငယ်များ

ကိနံရံ ှ င့်ချိတ်ဆက်၍ေဆာက်မည့်အစား၊ ထထည် ကီးေသာနံရံခ န်းေပ တွင်

တင်၍ေဆာက်လပ်ထားေလသည်။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍ေအာက်ထပ်မှအလယ်ထပ်သိ့

လည်းေကာင်း၊ အလယ်ထပ်မှအထက်ထပ် သိ့လည်းေကာင်းသွားလာ ိင် က၏။ ဗိမာန်

ေတာ်နံရံပတ်လည်မှအခန်းများ၏ေ ှ ့ တွင်ေလှကားကျယ် ှ စ်ခ ှ ိ ၏။ ထိအခန်း

ှ ိ ေနြခင်းေ ကာင့်ဗိမာန်ေတာ်နံရံများ ၏ထထည်ကိေအာက်ဆံးမှအထက်ဆံး

အထိတစ်ညီတည်းဟထင်မှတ်ရ၏။‐ ၈ ငါသည်ဗိမာန်ေတာ်ပတ်လည်တွင်ေလှကား

ထစ်ေြမြပန့် ှ ိ သည်ကိေတွ့ြမင်ရ၏။ ယင်း သည်ပတ်ဝန်းကျင်ေြမရာထက်ဆယ်ေပ ပိ၍ြမင့် ပီးလ င်

ဗိမာန်ေတာ်နံရံတွင် ေဆာက်လပ်ထားသည့်အခန်းများ၏အတ် ြမစ် ှ င့်တေြပးတည်းြဖစ်၍ေနေလသည်။

ထိအခန်းများ၏အြပင်နံရံသည် ှ စ်ေပ ထ၏။ ေလှကားထစ်ေြမြပန့် ှ င့်ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်တိ့၏အခန်းများစပ် ကားဗိမာန် ေတာ်ပတ်လည်တွင်သံးဆယ့်ေလးေပ

ကျယ်ေသာေြမလွတ် ှ ိ ၏။ ဗိမာန်ေတာ်၏ ေြမာက်ဘက်၌ ှ ိ အခန်းများသိ့ဝင်ရန်

တံခါးတစ်ေပါက်၊ ေတာင်ဘက်၌ ှ ိ ေသာ အခန်းများသိ့ဝင်ရန်တံခါးတစ်ေပါက် ှ ိ ၏။

ဗိမာန်ေတာ်ပတ်လည်၌ ှ ိ ေသာ ေလှကားထစ်ေြမြပန့်သည်အနံ ှ စ် ေပ ှ ိ သတည်း။ ၁၂

ဗိမာန်ေတာ်အေနာက်ဘက်ေြမလွတ်အစွန်း တွင်အေဆာက်အအံတစ်ခ ှ ိ ၏။ ယင်း

သည်အလျားတစ်ရာ့ငါးဆယ်ေပ၊ အနံ တစ်ရာတစ်ဆယ့်ခနစ်ေပ ှ ိ ၏။ ထိအေဆာက်

အအံ၏နံရံတစ်ေလာက်လံးသည်ထ ှ စ်ေပ ှ ိ ၏။ ၁၃ ထိလသည်ဗိမာန်ေတာ်အြပင်ပိင်းကိတိင်း

တာ၍ ကည့်၏။ ယင်းသည်အလျားေပတစ် ရာခနစ်ဆယ် ှ ိ ၏။ ဗိမာန်ေတာ်ေကျာဘက်

မှေန၍ေြမလွတ်ကိြဖတ်ကာအေနာက် ဘက်ဗိမာန်ေတာ်အစွန်းဆံးအပိင်းအထိ

ေပတစ်ရာခနစ်ဆယ် ှ ိ ၏။‐ ၁၄ ဝဲယာမှေြမလွတ်အပါအဝင်ဗိမာန်ေတာ်

မျက် ှ ာစာကိြဖတ်၍တိင်းတာ ကည့်ရာ ေပတစ်ရာခနစ်ဆယ် ှ ိ ေလသည်။‐ ၁၅

ထိလသည်ဝဲယာ ှ ိ စ ကများအပါအဝင် ဗိမာန်ေတာ်၏အေနာက်ဘက်ကိတိင်းတာ ကည့်ရာ

ေပတစ်ရာခနစ်ဆယ် ှ ိ သည်ကိ ေတွ့ရ၏။ ဗိမာန်ေတာ်မခ်ဦးခန်း၊ ခန်းမေဆာင် ကီး ှ င့်

အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်တိ့၏နံရံ များကိ၊‐ ၁၆ ကမ်းြပင်မှြပူတင်းေပါက်များအထိ သစ်

သားမှန်ကွက်ပံများြဖင့်တပ်ဆင်ထား၏။ ဤြပူတင်းေပါက်များကိလည်း ဖံးအပ်၍ ထား ိင်၏။‐ ၁၇

ဗိမာန်ေတာ်အတွင်းနံရံများကားတံခါး ေပါက်အထက်အထိ ၁၈ စွန်ပလံွပင်ပံများ၊ ေခ ဗိမ် ပ်ပံများကိ

ထလပ်၍တန်ဆာဆင်ထားေလသည်။ အခန်း ပတ်လည်တစ်ေလာက်လံးဦးစွာစွန်ပလံွ ပင်ပံ၊

ထိေနာက်ေခ ဗိမ် ပ်ပံ၊ ထိေနာက် စွန်ပလံွပင်ပံစသည်ြဖင့်ထလပ်ထား သတည်း။

ေခ ဗိမ်တစ်ပါးစီတွင်မျက် ှ ာ ှ စ်မျိုး ှ ိ ၏။‐ ၁၉ လမျက် ှ ာ ှ င့်ြခေသ့မျက် ှ ာြဖစ်၍

လမျက် ှ ာသည်စွန်ပလံွပင်တစ်ပင်ဘက်သိ့လှည့် ၍ ြခေသ့မျက် ှ ာကအြခားစွန်ပလံွပင်

တစ်ပင်ဘက်သိ့လှည့်၍ေန၏။‐ ၂၀ ဤနည်းအတိင်းနံရံတစ်ေလာက်လံးတွင်

ကမ်းြပင်မှတံခါးေပါက်အထက်တိင် ေအာင်အ ပ်များထွင်းထလပ်၍ထား ေလသည်။‐

၂၁ သန့် ှ င်းရာဌာန၏တံခါးတိင်များ သည်ေလးေထာင့်တိင်များြဖစ် က၏။

အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနအဝင်ဝ၏ေ ှ ့ ၌သစ်သားယဇ်ပလင် ှ င့်တေသာအရာ တစ်ခ ှ ိ ၏။‐ ၂၂

ထိအရာသည်ငါးေပြမင့်၍ေလးေပကျယ် ၏။ ယင်း၏ေထာင့်တိင်များ၊ ေအာက်အေြခခံ

ဖိနပ် ှ င့်နံရံများသည်သစ်သားြဖင့် ပီး က၏။ ထိလက``ဤကားထာဝရဘရား

၏ေ ှ ့ေတာ်စားပဲွြဖစ်သည်'' ဟငါ့အား ဆိ၏။ ၂၃ သန့် ှ င်းရာဌာနသိ့ဝင်ရာလမ်းအဆံး

၌လည်းေကာင်း၊ အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ်သိ့ဝင်ရာလမ်းအဆံး၌လည်းေကာင်း

တံခါးတစ်ခစီ ှ ိ ၏။‐ ၂၄ ယင်းတိ့သည်အလယ်မှဖွင့်ရေသာ ှ စ် ွက်တံခါးများြဖစ် က၏။‐ ၂၅

သန့် ှ င်းရာဌာနသိ့ဝင်ရာတံခါးများတွင် လည်းနံရံများက့ဲသိ့ပင်စွန်ပလံွပင်ပံ

များ ှ င့်ေခ ဗိမ် ပ်များထလပ်၍ထား၏။ ထိ့ြပင်မခ်ဦးခန်းအဝင်တံခါးအြပင်

ဘက်၌လည်းသစ်သားေဖာင်းရစ်တစ်ခ ှ ိ ၏။‐ ၂၆ ထိအခန်းတွင်ေဘးြပူတင်းေပါက်များ ှ ိ ၍

နံရံများ၌လည်းစွန်ပလံွပင်ပံများထ လပ်ထားေလသည်။ ဗိမာန်ေတာ်၏ေဘးခန်း တွင်လည်း

သစ်သားေဖာင်းရစ်များ ှ ိ သည်။

၄၂ ထိလသည်ငါ့အားတံတိင်းအြပင်ဝင်း အတွင်းသိ့ေခ ေဆာင်ကာဗိမာန်ေတာ်ေြမာက်

ဘက်၌ ှ ိ ေသာအေဆာက်အအံသိ့ေခ ေဆာင်သွား၏။ ထိအေဆာက်အအံသည်

အလျားတစ်ရာခနစ်ဆယ်ေပ၊ အနံ ှ စ် ဆယ့်ငါးေပ ှ ိ ၍ဗိမာန်ေတာ်အေနာက်

ဘက်၌ ှ ိ သည့်အေဆာက်အအံ ှ င့် မေဝးေချ။‐ ၃ ယင်းသည်တစ်ဖက်ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်ယှဥ်၍သံး

ဆယ့်ေလးေပကျယ်ေသာေြမကွက်လပ်ကိ လည်းေကာင်း၊ တံတိင်းအြပင်ဝင်း၏ေနာက်

ဘက်မှေကျာက်သမံတလင်းခင်းလမ်းကိ လည်းေကာင်းမျက် ှ ာမ၍ေန၏။ ထိအေဆာက်

အအံကိအဆင့်ဆင့်ြမင့်တက်လာေသာ ေြမြပင်သံးဆင့်အေပ တွင်တည်ေဆာက် ထားေလသည်။‐ ၄

ေြမာက်ဘက်၌ယင်းကိယှဥ်လျက်ေနသည့် လမ်းတစ်သွယ် ှ ိ ၏။ ထိလမ်းသည်အလျား

ေပတစ်ရာခနစ်ဆယ်၊ အနံတစ်ဆယ့်ခနစ် ေပ ှ ိ ၏။ ထိေြမာက်ဘက်၌ပင်လ င်ထိ

အေဆာက်အအံသိ့ဝင်ရန်အေပါက်များ ှ ိ ေလသည်။‐ ၅ အြမင့်ပိင်းတွင် ှ ိ သည့်အခန်းများသည်

အလယ်ပိင်း ှ င့်အနိမ့်ပိင်းတွင် ှ ိ သည့် အခန်းများထက်ပိ၍ကျဥ်း၏။ အဘယ်

ေကာင့်ဆိေသာ်ထိအခန်းတိ့ကိေနာက်သိ့ ဆတ်၍ေဆာက်လပ်ထားေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၆

ေြမြပင်သံးဆင့်စလံး၌ ှ ိ ေသာအခန်း တိ့သည်ေြမြပန့်ကန်းြမင့်များေပ တွင်တည်

ေဆာက်ထားသြဖင့်ယင်းတိ့သည်တံတိင်း အြပင်ဝင်းအတွင်းမှအြခားအေဆာက်

အအံများမှာက့ဲသိ့ေကျာက်တိင်များ မ ှ ိ ေချ။‐ ၇ အနိမ့်ပိင်းတွင် ှ ိ သည့်အေဆာက်အအံ

၏နံရံသည်အလျားတစ်ဝက်မှာ ှ စ်ဆယ့် ငါးေပြဖစ်၏။ ကျန်ေသာ ှ စ်ဆယ့်ေလးေပ

တွင်အခန်းများ ှ ိ ၏။ ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်ကပ် လျက် ှ ိ ေသာဘက်တွင် ေပတစ်ရာ့ခနစ်ဆယ် ှ ိ သည်။

အဆင့်ထိပ်ဆံးေြမြပင်တွင်အေဆာက် အအံတစ်ေလာက်လံး၌အခန်းများ ှ ိ ၏။‐

၉ ဤအခန်းများေအာက်အေဆာက်အအံ၏ အေ ှ ့စွန်းပိင်းတံတိင်းအြပင်ဝင်းအစ

ပသည့်ေနရာ၌တံတိင်းအြပင်ဝင်းသိ့ ထွက်ေပါက် ှ ိ ၏။ ဗိမာန်ေတာ်ေတာင်ဘက်အြပင်တံတိင်းတစ်

ေလာက် ဗိမာန်ေတာ်အြပင်ဝင်း ှ င့်ဆက်၍ တံတိင်းနံရံ၏ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် အေဆာက်

အအံများ ှ ိ ေလသည်။‐ ၁၁အခန်းများ၏ေ ှ ့တွင်ေြမာက်ဘက်မှာက့ဲ သိ့ပင်လမ်းတစ်သွယ် ှ ိ ၏။

ထိအခန်းတိ့ ၏အတိင်းအတာ၊ ပံပန်းသဏာန် ှ င့်တံခါး ေပါက်များသည်ေြမာက်ဘက် ှ ိ အခန်းများ

အတိင်းပင်ြဖစ်၏။‐ ၁၂ဤအေဆာက်အအံ၏ေတာင်ဘက်ပိင်း ှ ိ အခန်းများေအာက်တွင်တံတိင်းအစ

ပသည့်အေ ှ ့စွန်း၌တံခါးတစ်ခ ှ ိ ၏။ ၁၃ ထိသကငါ့အား``ဤအေဆာက်အအံ ှ စ်

ခစလံးသည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်၏။ ထာဝရ ဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ဝင်ရသယဇ်ပေရာ

ဟိတ်တိ့သည်ထိအေဆာက်အအံများထဲ ၌အလွန်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာပေဇာ်

သကာများကိစားေသာက်ရ က၏။ ထိ အခန်းများသည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သြဖင့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ှ င့်ဒစ ိက်

ေြဖရာယဇ်တည်းဟေသာအလွန်သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်သည့်ပေဇာ်သကာများကိထား ကသည်။‐ ၁၄

ယဇ်ပေရာဟိတ်များသည်ဗိမာန်ေတာ်ထဲ သိ့ေရာက် ှ ိ  က ပီးေနာက်တံတိင်းအြပင်

ဝင်းသိ့ြပန်၍ထွက်လိ ကေသာအခါ မိမိ တိ့ဘရားသခင်၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်

ေနစဥ်ဝတ်ဆင်ထားေသာသန့် ှ င်းြမင့်ြမတ် သည့်အဝတ်တိ့ကိဤအခန်းများတွင်ခ တ် ထားခ့ဲရ က၏။

သတိ့သည်လတိ့စေဝး ရာအရပ်သိ့ထွက်ခွာ၍မသွားမီအဝတ် များကိလဲရ ကေလသည်။ ၁၅

ထိလသည်ဗိမာန်ေတာ်အတွင်းပိင်းအကျယ် အဝန်းကိတိင်းတာ ပီးေနာက် ငါ့အားအေ ှ ့

တံခါးမှေခ ေဆာင်ကာအြပင်ပိင်းကိတိင်း တာ၍ ကည့်၏။‐ ၁၆သသည်က ိးကိယ၍အြပင်ပိင်းကိ

တိင်းရာ ှ စ်ရာေလးဆယ်ေပ ှ ိ ေလသည်။‐ ၁၇ ထိေနာက်ေြမာက်ပိင်း၊ ေတာင်ပိင်း ှ င့်အေနာက်

ပိင်းတိ့ကိတိင်းတာ၏။ ယင်းတိ့အားလံး အလျားေပ ှ စ်ရာေလးဆယ်စီ ှ ိ  က၏။‐ ၂၀

သိ့ြဖစ်၍တံတိင်းသည်စတရန်းေပ ှ စ်ရာ ေလးဆယ် ှ ိ ေသာေြမကိကာရံ၍ထားေလ သည်။

ဤတံတိင်းကသန့် ှ င်းေသာအရပ် ှ င့် မသန့် ှ င်းေသာအရပ်တိ့ကိပိင်းြခား၍ ထားသတည်း။

၄၃ ထိလသည်ငါ့အားအေ ှ ့ဘက်သိ့မျက် ှ ာမေနသည့်မခ်ေပါက်သိ့ေခ ေဆာင်သွား

၏။‐ ၂ ထိအရပ်တွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ၏ဘရားသခင်၏ေတာက်ပေသာဘန်း

အသေရေတာ်သည်အေ ှ ့အရပ်မှေပ ထွက်လာသည်ကိငါြမင်ရ၏။

ဘရားသခင်၏အသံေတာ်သည်ပင်လယ်ြမည် ဟည်းသံ ှ င့်တ၏။ ကမာေြမ ကီးသည်

လည်းကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ် ှ င့်ေတာက်ပလျက် ှ ိ ၏။‐ ၃

ဤဗျာဒိတ် ပါ ံ သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ ကိဖျက်ဆီးေတာ်မရန်ထာဝရဘရား
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ကလာေတာ်မချိန်၌ငါြမင်ခ့ဲရေသာ ဗျာဒိတ် ပါ ံ  ှ င့်ေခဗာြမစ်အနီး၌ ငါြမင်ခ့ဲရေသာဗျာဒိတ် ပါ ံ တိ့ ှ င့်

တ၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ေြမေပ သိ့ဝမ်း လျားေမှာက်လဲှချပျပ်ဝပ်၏။‐ ၄

ေတာက်ပေသာဘန်းအသေရေတာ်သည် အေ ှ ့မခ်ေပါက်ကိြဖတ်၍ဗိမာန်ေတာ် ထဲသိ့ဝင်ေတာ်မ၏။ ၅

ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါ့အား ချီေဆာင်ေတာ်မ ပီးလ င်တံတိင်းအတွင်း

ဝင်းထဲသိ့ယေဆာင်သွားေတာ်မ၏။ ဗိမာန်ေတာ် သည်ထာဝရဘရား၏ဘန်းအသေရေတာ်

ြဖင့်ြပည့်လျက်ေနသည်ကိထိအရပ်မှြမင် ရ၏။‐ ၆ က ိး ှ င့်လသည်ငါ၏အနီးတွင်ရပ်၍

ေနစဥ်ဗိမာန်ေတာ်အထဲမှထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသံကိငါ ကားရ၏။‐ ၇

ကိယ်ေတာ်က``အချင်းလသား၊ ဤအရပ် တွင်ငါ၏ရာဇပလင် ှ ိ ၏။ ငါ၏ေြခနင်း

ရာေနရာြဖစ်၏။ ငါသည်ဤအရပ်တွင် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတ

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ၍သတိ့အားထာဝစဥ် အပ်စိးေတာ်မမည်။ ဣသေရလအမျိုး သားများြဖစ်ေစ၊

သတိ့၏ဘရင်များ ြဖစ်ေစ၊ ဝိညာဥ်ဆိင်ရာြပည့်တန်ဆာ လပ်ငန်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ဘရင်တိ့၏ အေလာင်းများကိြမင့်ေသာအရပ်များ တွင် ကိးကွယ်ြခင်းအားြဖင့်လည်းေကာင်း

ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာနာမေတာ် ကိေနာက်တစ်ဖန်မ တ်ချရ။‐

၈ ှ င်ဘရင်များသည်မိမိတိ့၏တံခါးတိင် များ ှ င့်တံခါးေအာက်ခံေဘာင်များကိငါ

၏ဗိမာန်ေတာ်တံခါးတိင်များ၊ တံခါး ေအာက်ခံေဘာင်များ ှ င့်ကပ်လျက် ပလပ်

ထား က၏။ ဤနည်းအားြဖင့်ငါ ှ င့်သ တိ့၏ ကားတွင်နံရံသာြခား၍ေန၏။

သတိ့သည်စက်ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်းေသာ အမအေပါင်းကိ ပကျင့်ကာငါ၏

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာနာမေတာ်ကိ တ်ချ က၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်အမျက်

ထွက်၍သတိ့အားဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။‐ ၉ ယခအခါသတိ့သည်ြပည့်တန်ဆာလပ်

ငန်းြဖင့် အြခားဘရားများအားကိးကွယ် မကိရပ်စဲ၍ဘရင်တိ့၏အေလာင်းများ

ကိဖယ် ှ ားရ ကမည်။ ယင်းသိ့ ပပါမ ငါသည်သတိ့ထံတွင်ထာဝစဥ်ကျိန်းဝပ် ေတာ်မမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိေနာက်ထာဝရဘရားကဆက်လက်၍ ``အချင်းလသား၊

ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည်မိမိတိ့ ပေသာမေကာင်း မများအတွက် ှ က်ေ ကာက်ြခင်းငှာ

ဗိမာန်ေတာ်ပံစံကိသတိ့အားေဖာ်ြပ၍ ေလ့လာေစေလာ့။‐ ၁၁အကယ်၍သတိ့သည်မိမိတိ့အကျင့်ဆိး

များအတွက်အကယ်ပင် ှ က်ေကာက်လာ ကပါမဗိမာန်ေတာ်ပံသဏာန်၊ အဝင်

အထွက်အေပါက်များ၊ အစီအစဥ်အလံး စံ၊ ဗိမာန်ေတာ်၏ဥပေဒများ ှ င့်စည်းမျဥ်း

သတ်မှတ်ချက်အေပါင်းကိ ှ င်းြပေလာ့။ သတိ့ြပင် ိင်ရန် ှ င့်လိက်နာ ိင်ရန်ယင်း တိ့ကိေရးသားေလာ့။‐

၁၂ ဗိမာန်ေတာ်ဆိင်ရာဥပေဒသကားဗိမာန် ေတာ်တည်ေဆာက်ထားရာေတာင်ထိပ်တစ်ခ

လံးသည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်၏ဟ၍ြဖစ် သတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ဗိမာန်ေတာ်ကိတိင်းသည့်စံကိပင်အသံး ပ ၍တိင်းထွာ ကည့်ရာယဇ်ပလင်၏အတိင်းအ

တာများမှာဤသိ့တည်း။ ယဇ်ပလင်၏ေအာက် ေြခဖိနပ်ပတ်လည်၌အနက်လက်မ ှ စ်ဆယ်၊

အကျယ်လက်မ ှ စ်ဆယ် ှ ိ ေသာေရစီးေြမာင်း ှ ိ ၏။ ထိေြမာင်း၏အြပင် တ်ခမ်းသည်ဆယ်

လက်မထ၏။‐ ၁၄ ယဇ်ပလင်၏အနိမ့်ဆံးအဆင့်သည်ေလးေပ ြမင့်၏။

ေနာက်တစ်ဆင့်မှာပထမဆင့်၏အနား ေလးဘက်စလံးမှလက်မ ှ စ်ဆယ်ခွာ၍ထား

ပီးလ င်အြမင့်ခနစ်ေပ ှ ိ ေလသည်။ ေနာက် တစ်ဆင့်သည်လည်းထိနည်းတဒတိယ

အဆင့်အနားေလးဘက်စလံးမှလက်မ ှ စ်ဆယ်ခွာ၍ထားေလ၏။‐ ၁၅

ယဇ်ေကာင်များကိမီး ိ ့ရာြဖစ်သည့်ဤ ထိပ်ဆံးအဆင့်သည်လည်းခနစ်ေပြမင့် ေလသည်။

ယင်း၏ေထာင့်ေလးေထာင့်တိ့သည် ယဇ်ပလင်ေပ တွင်အစွန်းများထွက်ေန၏။‐ ၁၆

ယဇ်ပလင်၏ထိပ်သည်စတရန်းပံသဏာန် ြဖစ်၍အလျားအနံေပ ှ စ်ဆယ်စီ ှ ိ ၏။‐ ၁၇

အလယ်ဆင့်သည်လည်းစတရန်းပံသဏာန် ပင်ြဖစ်၍အလျားအနံ ှ စ်ဆယ့်ေလးေပစီ ှ ိ ၏။

ယင်းအဆင့်ပတ်လည်အနားတွင်အနက် ဆယ်ေပ ှ ိ ေသာေဘာင် ှ ိ ၏။ (ေရစီးေြမာင်းသည်

လက်မ ှ စ်ဆယ်ကျယ်သတည်း။) ယဇ်ပလင်သိ့ တက်ရန်ေလှကားမှာအေ ှ ့ဘက်၌ ှ ိ ၏။ ၁၈

အ ှ င်ထာဝရဘရားကငါ့အား``အချင်း လသား၊ ငါေြပာသည်ကိနားေထာင်ေလာ့။ ယဇ်

ပလင်ကိတည်ေဆာက် ပီးေသာအခါသင်သည် ယဇ်ေကာင်များကိမီး ိ ့ပေဇာ်ြခင်း၊ ယဇ်ေကာင်

များ၏ေသွးြဖင့်ယဇ်ပလင်ကိပက်ဖျန်းြခင်း ြဖင့်ယဇ်ပလင်ကိသန့်စင်ေစရမည်။‐ ၁၉

ငါ၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ဝင်၍အမေတာ်ေဆာင်သ များမှာဇာဒတ်၏သားေြမး၊ ေလဝိအ ွယ်

ဝင်ယဇ်ပေရာဟိတ်များြဖစ်ရမည်။ ဤကား ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားြဖစ်၏။

သင်သည်အြပစ်ေြဖရာယဇ် ပေဇာ်ရန်အတွက် ွားထီးပျိုတစ်ေကာင် ကိသတိ့အားေပးရမည်။‐ ၂၀

သင်သည်ထိ ွား၏ေသွးအနည်းငယ်ကိယ ၍ယဇ်ပလင်ထိပ်ေထာင့်ခ န်များ၊ အလယ်ဆင့်

ေထာင့်များ ှ င့်ယဇ်ပလင်ပတ်လည်အနားတိ့ အေပ မှာတင်ရမည်။ ဤနည်းအားြဖင့်သင်

သည်ယဇ်ပလင်ကိသန့်စင်ေစ၍ဆက်ကပ် ရမည်။‐ ၂၁အြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ်ြဖင့်ပေဇာ်သည့်

ွားကိယ၍ဗိမာန်ေတာ်အြပင်ဘက်သတ် မှတ်ထားသည့်အရပ်တွင်မီး ိ ့ရမည်။‐ ၂၂

ေနာက်တစ်ေန့၌အြပစ်အနာအဆာကင်း သည့်ဆိတ်ထီးတစ်ေကာင်ကိယ၍အြပစ်

ေြဖရာယဇ်အြဖစ်ြဖင့်ပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၃ ဤအမကိ ပ ပီးေသာအခါအြပစ်

အနာအဆာကင်းေသာ ွားပျိုတစ်ေကာင် ှ င့်သိးထီးပျိုတစ်ေကာင်ကိယ၍၊‐ ၂၄

ထာဝရဘရားထံသိ့ေဆာင်ခ့ဲေလာ့။ ယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့သည်ထိယဇ်ေကာင်များကိ

ထာဝရဘရားအားမီး ိ ့ရာယဇ်ပေဇာ် ရန်ဆားပက်၍မီး ိ ့ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၅

သင်သည်ခနစ်ရက်တိင်တိင်ေန့စဥ်ေန့တိင်း ဆိတ်ထီးတစ်ေကာင်၊ ွားထီးတစ်ေကာင် ှ င့်သိး

ထီးတစ်ေကာင်ကိအြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ် ြဖင့်ပေဇာ်ရမည်။ ထိသတဝါအားလံးတွင်

အြပစ်အနာအဆာမ ှ ိ ေစရ။‐ ၂၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ခနစ်ရက်တိင်တိင်

ယဇ်ပလင်ကိသန့်စင်ေစ ပီးေနာက်အသံး ပ ိင်ရန်အသင့်ထား ှ ိ ရ ကမည်။‐ ၂၇

သီတင်းတစ်ပတ်ကန်ဆံးသွားေသာအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် လတိ့အတွက်မီး ိ ့

ပေဇာ်ရာယဇ်များ၊ မိတ်သဟာယယဇ်များ ကိယဇ်ပလင်ေပ တွင်စတင်ပေဇာ်ရ က

မည်။ ထိအခါငါသည်သင်တိ့အေပါင်းကိ ှ စ်သက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ဤကားငါအ ှ င်

ထာဝရဘရား မက်ဟေတာ်မေသာ စကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄၄ ထိလသည်ငါ့အားဗိမာန်ေတာ်ေြမယာ၏ အေ ှ ့ဘက်ပိင်း၌ ှ ိ ေသာ

အြပင်မခ်ေပါက် သိ့ေခ ေဆာင်သွား၏။ မခ်တံခါးသည်ပိတ် လျက် ှ ိ ၏။‐ ၂

ထာဝရဘရားကငါ့အား``ဤတံခါးကိ ပိတ်ထားရမည်။ အဘယ်အခါ၌မ ဖွင့်ရ

မည်မဟတ်။ လသားမှန်သမ ဤတံခါးကိ အသံး ပခွင့်မ ှ ိ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်

ဣသေရလအမျိုသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ထိတံခါးြဖင့်ဝင်ေတာ်

မခ့ဲေသာေကာင့်တည်း။‐ ၃ သိ့ရာတွင်ယခနန်းစံလျက် ှ ိ သည့်မင်းသား သည်ကား

ထိအရပ်သိ့သွား၍ငါ၏ေ ှ ့ေတာ် တွင်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်စားဖွယ်ခဲဖွယ်ကိ စားေသာက် ိင်ခွင့် ှ ိ ၏။

သသည်အစွန်ဆံး ှ ိ အခန်း ကီးကိြဖတ်၍ဤတံခါးြဖင့်ဝင် ထွက်သွားလာရန်ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄ ထိေနာက်ထိလသည်ငါ့အားေြမာက်မခ်ေပါက် ကိြဖတ်၍ ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့သိ့ေခ ေဆာင်သွား

ရာငါ ှ ာ ကည့်ေသာ် ထာဝရဘရား၏ဗိမာန် ေတာ်တွင်ကိယ်ေတာ်၏ေတာက်ပေသာဘန်း

အသေရေတာ် ှ င့်ြပည့်လျက်ေနသည်ကိ ြမင်ရ၏။ ငါသည်ေြမေပ သိ့ပျပ်ဝပ်လိက်၏။‐

၅ ထာဝရဘရားကလည်းငါ့အား``အချင်း လသား၊ သင်ြမင်ရ ကားရေသာအရာမှန်

သမ ကိဂ  ပေလာ့။ ငါသည်ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာစည်းမျဥ်းဥပေဒများကိသင့် အားေြပာမည်။

အဘယ်သတိ့သည်ဗိမာန် ေတာ်သိ့ဝင်ထွက်ခွင့် ှ ိ သည်ကိေသချာ စွာမှတ်သားေလာ့။'' ၆

``ပန်ကန်တတ်ေသာဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား မိမိတိ့ ပကျင့်လျက် ှ ိ သည့်စက်

ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ်အမတိ့ကိငါအ ှ င်ထာဝရ ဘရားသည်ဆက်လက်သည်းခံလျက်ေနေတာ့

မည်မဟတ်ေ ကာင်းဆင့်ဆိေလာ့။‐ ၇ ဆီဥ ှ င့်ေသွးကိငါ့အားပေဇာ်ချိန်၌သ

တိ့သည်အေရဖျားလီှးမဂလာမခံသ လမျိုးြခားများ၊ ငါ၏စကားကိနားမ

ေထာင်သများအားဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ဝင် ခွင့် ပလျက်ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်ကိညစ်ညမ်း

ေစ က၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါ၏လမျိုးေတာ် သည်မိမိတိ့၏စက်ဆပ်ဖွယ်ရာအကျင့်

များအားြဖင့်ငါ၏ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိ ချိုးေဖာက် ကေလ ပီ။‐ ၈ သတိ့သည်ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်တွင်သန့် ှ င်း

ြမင့်ြမတ်သည့်ဝတ်တိ့ကိတာဝန်ယ၍ ေဆာင် ွက်မည့်အစားလမျိုးြခားတိ့ အားေဆာင် ွက်ေစ က၏။

၉ ``အေရဖျားလီှးမဂလာမခံသလမျိုး ြခားများ၊ ငါ၏စကားကိမနာခံသများ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတေန ထိင်သလမျိုးြခားများပင်ြဖစ်ေစကာမ

ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဝင်ရ ကမည်မဟတ် ေကာင်းငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ဆိ ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ထာဝရဘရားကငါ့အား ပ်တများကိကိး ကွယ်သဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတ

ငါ့အားစွန့်ပယ် ကေသာေလဝိအ ွယ်ဝင် တိ့သည်အြပစ်ေပးြခင်းကိခံရ ကမည်။‐ ၁၁

သတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်တံခါးမးများအြဖစ် ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဗိမာန်ေတာ်၏ေဝယျာဝစကိ

ေဆာင် ွက်သများအြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်းငါ ၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင် ိင်ခွင့် ှ ိ  က၏။ သ

တိ့သည်မီး ိ ့ရာပေဇာ်သကာ ှ င့်ယဇ်ပေဇာ်ရန် အတွက်လတိ့ေပးအပ် ကသည့်တိရစာန်များ

သတ် ိင်ခွင့် ှ ိ ၏။ ထိမှတစ်ပါးလည်းသတိ့ သည်အကအညီေပးရန်အတွက်ဗိမာန်

ေတာ်တွင် ှ ိ ေနရ ကမည်။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့အား ပ်တကိးကွယ်မတွင်ဦးစီးေခါင်း ေဆာင် ပကာအြပစ်ကးလွန်ေစခ့ဲ ကသြဖင့်

အြပစ်ဒဏ်ခံရ ကမည်ြဖစ်ေ ကာင်းငါ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်ကျိန်ဆိ၏။‐ ၁၃

သတိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်အြဖစ်ြဖင့်ငါ ၏အမေတာ်ကိမေဆာင် ွက်ရ က။ သန့် ှ င်း

ြမင့်ြမတ်ရာတစ်စံတစ်ခအနားသိ့မ လည်းမချဥ်းမကပ်ရ က။ အလွန်သန့် ှ င်း

ရာဌာနေတာ်သိ့လည်းမဝင်ရ က။ ဤ အြပစ်ဒဏ်ကားသတိ့ ပခ့ဲသည့်စက်ဆပ်

ဖွယ်ရာအမများအတွက်ြဖစ်၏။‐ ၁၄ ဗိမာန်ေတာ်တွင်အေစခံများသာလပ်ေဆာင်
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အပ်ေသာအမခပ်သိမ်းကိေဆာင် ွက်ရန်သ တိ့အားငါခန့်ထားမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

အ ှ င်ထာဝရဘရားက``သိ့ရာတွင်အြခား ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ငါ့အား

ေကျာခိင်းသွား ကေသာအခါဇာဒတ်၏သား ေြမးေလဝိအ ွယ်ဝင်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့

သည်ဆက်လက်၍ဗိမာန်ေတာ်တွင်ငါ၏အမ ေတာ်ကိသစာ ှ ိ စွာေဆာင် ွက်ခ့ဲ က၏။

သိ့ ြဖစ်၍သတိ့သည်ယခငါ၏အမေတာ် ကိထမ်းေဆာင်ရသများြဖစ် ကမည်။ ငါ

၏အထံေတာ်သိ့ဝင်၍ယဇ်ေကာင်များ၏ ဆီဥ ှ င့်ေသွးကိပေဇာ်ရ ကမည်။‐ ၁၆

သတိ့သာလ င်ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဝင် ပီးလ င်ငါ၏ယဇ်ပလင်တွင်အမေတာ်

ေဆာင်၍ ဗိမာန်ေတာ်တွင်ဝတ် ပကိးကွယ် မကိဦးေဆာင်ရမည်။‐ ၁၇

သတိ့သည်မခ်ေပါက်မှဗိမာန်ေတာ်၏တံတိင်း အတွင်းသိ့ ဝင်ေသာအခါပိတ်ေချာထည်ကိ

ဝတ်ဆင်ရ ကမည်။ တံတိင်းအတွင်း ှ ိ ဝင်း ထဲ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဗိမာန်ေတာ်ထဲ၌

ေသာ်လည်းေကာင်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဥ် မည်သည့်သိးေမွးထည်ကိမ မဝတ်မဆင် ရ က။‐ ၁၈

ေခ းမထွက်ေစရန်ပိတ်ေချာေခါင်းေပါင်းကိ ေပါင်း၍ပိတ်ေချာေဘာင်းဘီကိဝတ်ဆင်ရ

ကမည်။ ခါးပတ်ကိမဝတ်ရ က။‐ ၁၉ လများ ှ ိ ရာတံတိင်းအြပင်ဝင်းသိ့မထွက်

မီသတိ့သည်မိမိတိ့တာဝန်ထမ်းေဆာင်စဥ် ကဝတ်ဆင်ထားသည့်အဝတ်များကိခ တ်၍

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်အခန်းများတွင်ထား ခ့ဲရ ကမည်။ လတိ့အားေဘးအ ရာယ်မေပး

ရန်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်အဝတ်အထည်များ ကိအြခားအဝတ်များ ှ င့်လဲ၍ဝတ်ရ က မည်။ ၂၀

``သတိ့သည်မိမိတိ့၏ဦးေခါင်းကိမရိတ်ရ က။ ဆံပင် ှ ည်ေအာင်လည်းမထားရ က။ သင့်

ေတာ်ေလျာက်ပတ်သေလာက်သာအ ှ ည်ထား ရမည်။‐ ၂၁ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်တံတိင်းအတွင်း

ှ ိ ဝင်းသိ့မဝင်မီစပျစ်ရည်ကိမေသာက် ရ က။‐ ၂၂ အဘယ်ယဇ်ပေရာဟိတ်မ ကွာ ှ င်းထား

သည့်အမျိုးသမီး ှ င့်မထိမ်းြမားရ။ ဣ သေရလအပျိုစင် သိ့မဟတ်အြခားယဇ်

ပေရာဟိတ်တစ်ဦး၏မဆိးမ ှ င့်သာလ င် ထိမ်းြမားရမည်။ အြခားမဆိးမ ှ င့်မ ထိမ်းြမားရ။ ၂၃

``ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ် ေသာအရာ ှ င့်မသန့် ှ င်းမြမင့်ြမတ်ေသာ

အရာတိ့ကွာြခားပံ၊ ဘာသာေရးအရသန့် စင်ေသာအရာ ှ င့်မသန့်စင်ေသာအရာကွာ

ြခားပံကိလတိ့အားသင် ကားေပးရမည်။‐ ၂၄အမအခင်းတစ်စံတစ်ရာေပ ေပါက်လာ ေသာအခါ

သတိ့သည်ငါ၏ပညတ်များ အရစီရင်ဆံးြဖတ်ရ ကမည်။ ဘာသာေရး ပဲွလမ်းသဘင်များကိ

ငါ၏ဥပေဒစည်း မျဥ်း ှ င့်အမိန့်များအရကျင်းပရ က မည်။ ဥပသ်ေန့ကိသန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်

ေန့အြဖစ်ြဖင့်ေစာင့်ထိန်းရ ကမည်။ ၂၅ ``ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်လေသအေလာင်း ကိတိ့ထိြခင်းအားြဖင့်

မိမိကိယ်ကိဘာသာ ေရးအရညစ်ညမ်းေအာင်မ ပရ။ သိ့ရာတွင် သသည်မိမိ၏မိဘ၊ သားသမီး၊

ညီအစ်ကိ၊ လင်မ ှ ိ ေသာ ှ မ၊ အစ်မတိ့၏အေလာင်း ကိမတိ့ထိ ိင်ေလသည်။‐ ၂၆

ယင်းသိ့မိမိကိယ်ကိညစ်ညမ်းေစ ပီးေနာက် သသည်ခနစ်ရက်မ ဆိင်းင့ံလျက်ေနရ မည်။‐ ၂၇

ထိေနာက်ဗိမာန်ေတာ်တံတိင်းအတွင်း ှ ိ ဝင်း သိ့ဝင်၍မိမိ၏သန့်စင်မအတွက်ယဇ်ကိ

ပေဇာ်ရမည်။ သိ့မှသာလ င်သသည်ဗိမာန် ေတာ်တွင်ြပန်၍အမေတာ်ထမ်းေဆာင် ိင် မည်။

ဤကားငါအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။ ၂၈ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားငါေပး

အပ်သည့်အရာများအနက်ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့ခံယရမည့်ေဝစမှာယဇ်ပေရာဟိတ်ရာထးပင်ြဖစ်၏။

သတိ့သည်ဣသေရလြပည် တွင်ေြမယာပိင်ဆိင်ခွင့်မ ှ ိ ေစရ။ ငါ့ကိ သာလ င်သတိ့လိအပ်သည်။‐ ၂၉

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ှ င့်ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်

တိ့ကိစားသံး ကရမည်။ ထိမှတစ်ပါးလည်း သတိ့သည်ဣသေရလြပည်တွင်

ငါ၏အတွက် သီးသန့်ထားသမ ေသာအရာမှန်သမ ကိ ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၃၀

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ေကာက်ဦးစပါး အေကာင်းဆံး ှ င့်ငါ့အားဆက်သသည့်အြခား

ပေဇာ်သကာ ှ ိ သမ ကိခံယရ ှ ိ  ကလိမ့် မည်။ လတိ့သည်မန့်များကိဖတ်သည့်အခါ

တိင်းယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အားအဦးဆံးဖတ် သည့်မန့်ကိပေဇာ်သကာအြဖစ်ေပးလရ က မည်။

ထိအခါငါ၏ေကာင်းချီးမဂလာသည် သတိ့၏အိမ်များအေပ သိ့သက်ေရာက် လိမ့်မည်။‐ ၃၁

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်အလိအေလျာက် ြဖစ်ေစ၊ သားရဲကိက်၍ေသေသာငှက်သိ့မ

ဟတ်တိရစာန်၏အသားကိြဖစ်ေစမစား ရက'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄၅ ဣသေရလအ ွယ်အေပါင်းတိ့အားေြမယာ ကိခဲွေဝေပး ပီးေနာက် ထာဝရဘရားအဖိ့

ေြမတစ်ကွက်ကိြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းေသာနယ် ေြမအြဖစ်သီးသန့်ထားရမည်။ယင်းသည်

အလျား ှ စ်မိင်၊ အနံေြခာက်မိင် ှ ိ ရမည်။ ထိနယ်ေြမတစ်ခလံးသည်ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းလိမ့်မည်။‐

၂ ဗိမာန်ေတာ်အတွက်စတရန်း ှ စ်ရာေလး ဆယ်ေပ ှ ိ ေသာေြမကွက်ပါဝင်ရမည်။

ထိ ေြမကွက်ပတ်လည်တွင်အနံ ှ စ်ဆယ့်ေလး ေပ ှ ိ ေသာေြမလပ် ှ ိ ရမည်။‐

၃ အလွန်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ဌာနတည်း ဟေသာဗိမာန်ေတာ်တည် ှ ိ မည်။‐ ၄

ဗိမာန်ေတာ်တွင်ထာဝရဘရား၏ထံေတာ် သိ့ချဥ်းကပ်၍ အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အတွက်သီးသန့်ထားရာ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ဌာနပါ ှ ိ ၍ သတိ့

ေနထိင်ရန်အိမ်များ ှ ိ ရာအပိင်း ှ င့်ဗိမာန် ေတာ်တည် ှ ိ ရာအပိင်းပါ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၅

ကျန်ေြမကွက်တစ်ဝက်တွင်ဗိမာန်ေတာ် ေဝယျာဝစကိေဆာင် ွက်ရသေလဝိအ ွယ်

ဝင်တိ့အတွက် မိ ့များတည်ေဆာက်ရန်ြဖစ် ရမည်။ ၆ မိ ့တစ် မိ ့တည်ရန်အတွက်အလျား ှ စ်မိင်၊

အနံ ှ စ်မိင် ှ ိ ေသာေြမယာကိလည်းဖယ် ထားရမည်။ ထိေြမယာသည်သန့် ှ င်းြမင့်

ြမတ်သည့်နယ်ေြမ ှ င့်ကပ်လျက်ေန ပီးလ င် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေနထိင်ရန် အတွက်ြဖစ်ရမည်။ ၇

နန်းစံေနဆဲမင်းသားအတွက်ေြမယာတစ် ကွက်ကိလည်းဖယ်ထားရမည်။ ယင်းသည်သန့်

ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်နယ်ေြမ၏အေနာက်ဘက် နယ်နိမိတ်မှအေနာက်ဘက်သိ့လားေသာ်ေြမ

ထဲပင်လယ်အထိ၊ အေ ှ ့ဘက်သိ့လားေသာ် တိင်းြပည်၏အေ ှ ့နယ်နိမိတ်အထိြဖစ်ရ မည်။

ယင်း၏အလျားသည်ဣသေရလအမျိုး ွယ်တစ် ွယ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်နယ်

ေြမ၏အလျားအတိင်းြဖစ်ရမည်။‐ ၈ ဤနယ်ေြမသည်နန်းစံေနဆဲြဖစ်ေသာမင်း

သား၏ေဝစြဖစ်ေစရမည်။ သိ့မှသာလ င် သသည်ြပည်သတိ့အား ှ ိပ်စက်ကလမ ပ

ေတာ့ဘဲဣသေရလအ ွယ်အသီးသီးတိ့ အား ကင်းကျန်သည့်ေြမယာများကိပိင်

ဆိင်ခွင့်ေပးလိမ့်မည်။ ၉ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``အချင်းဣသေရလ မင်းသားတိ၊့

သင်တိ့အြပစ်ကးလွန်လျက် ေနသည်မှာ ကာေလ ပီ။ သင်တိ့၏အ ကမ်း

ဖက်မ ှ င့် ှ ိပ်စက်ကလ ပမတိ့ကိရပ်စဲ ကေလာ့။ မှန်ရာတရားမ တရာတိ့ကိ ပ ကျင့် ကေလာ့။

သင်တိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ် အားတိင်းြပည်မှေနာက်ထပ်ဘယ်အခါ၌မ

မ ှ င်မထတ်ရ က။ ဤကားသင်တိ့အား ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ

စကားြဖစ်၏။ ၁၀ ``လတိင်းပင်အေလးမှန်တင်းမှန်ကိအသံး ပရ ကမည်။ ၁၁

``ကန်ေြခာက်ကိြခင်တွယ်သည့်ဧဖာသည် အရည်ကိြခင်တွယ်သည့်ဗတ် ှ င့်တညီရမည်။

ေဟာမဲကိအမီှ ပ၍ြခင်တွယ်ရသည်။ တစ်ေဟာမဲတွင်တစ်ဆယ်ဧဖာသိ့မဟတ်

တစ်ဆယ်ဗက် ှ ိ သတည်း။ ၁၂ ``သင်တိ့၏အေလးများသည်ေအာက်ပါ အတိင်းြဖစ်ရမည်။

ှ စ်ဆယ်ေဂရာသည်တစ်ကျပ်၊ေြခာက်ဆယ်ကျပ် သည်တစ်မာေနြဖစ်၏။ ၁၃

``သင်တိ့သည်ပေဇာ်သကာများဆက်သရာ တွင်ေအာက်ပါအေြခခံမကိအသံး ပရ

ကမည်။ ဂျံ ုဆန်သိ့မဟတ်မေယာဆန်ကိ ေပးလေသာအခါသင်တိ့ရိတ်သိမ်း၍ရ ှ ိ သည့်

ဂျံ ုဆန်ပမာဏ၏ေြခာက်ဆယ်ပံတစ်ပံ၊မေယာ ဆန်ပမာဏ၏ေြခာက်ဆယ်ပံတစ်ပံ၊သံလွင်

ဆီကိသင်တိ့၏သံလွင်ပင်များမှထွက် ှ ိ သမ ၏တစ်ရာပံတစ်ပံကိေပးလရမည်။

(ယင်းကိဗတ်ြဖင့်ချိန်တွယ်ရမည်။ ဆယ်ဗတ် လ င်တစ်ေဟာမဲ၊ သိ့မဟတ်တစ်ေကာရ ှ ိ ၏။)

ဣသေရလြပည်၊ ေရများေသာစားကျက် များမှ သိးအေကာင် ှ စ်ရာလ င်တစ်ေကာင် ကျပေဇာ်ရမည်။

``သင်တိ့၏အြပစ်များမှေြဖလတ် ကေစ ရန်ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာများမီး ိ ့ရာယဇ်

ှ င့်မိတ်သဟာယအတွက်တိရစာန်များကိ ယေဆာင်လာရမည်။ ဤကားငါအ ှ င်

ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ြဖစ်၏။ ၁၆ ``ြပည်သအေပါင်းတိ့သည်ဤပေဇာ်သကာ

များကိနန်းစံေနဆဲမင်းသားထံသိ့ယ ေဆာင်သွားရ ကမည်။‐ ၁၇ လဆန်းေန၊့

ဥပသ်ေန့ ှ င့်အြခားပဲွေန့တိ့၌ ဣသေရလအမျိုးသားတစ်ရပ်လံးအတွက်

မီး ိ ့ရာယဇ်အတွက်တိရစာန်များ၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာများ ှ င့်စပျစ်ရည်ပေဇာ်

သကာများကိနန်းစံေနဆဲမင်းသားသည် ဆက်သရေသာတာဝန် ှ ိ သည်။ သသည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အြပစ်များ ေြပေစြခင်းငှာအြပစ်ေြဖရာယဇ်၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ၊

မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်မိတ်သဟာယဇ် တိ့အတွက်စီမံရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈

အ ှ င်ထာဝရဘရားကငါ့အား``သင်သည် ပထမလ၊ လဆန်းတစ်ရက်ေန့၌ဗိမာန်ေတာ်

ကိသန့်စင်ေစရန်အတွက် အြပစ်အနာအဆာ ကင်းသည့် ွားထီးတစ်ေကာင်ကိယဇ်ပေဇာ် ရမည်။‐ ၁၉

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်အြပစ်ေြဖရာယဇ် ေကာင်၏ေသွးအနည်းငယ်ကိယ၍ ဗိမာန် ေတာ်တံခါးတိင်များ၊

ယဇ်ပလင်၏ေထာင့် ေလးေထာင့် ှ င့် တံတိင်းအတွင်း ှ ိ ဝင်းသိ့ ဝင်ရာတံခါးတိင်များကိသတ်ရမည်။‐

၂၀ မည်သမဆိအမမ့ဲအမှတ်မ့ဲေသာ်လည်း ေကာင်း၊ မသိနားမလည်သြဖင့်ေသာ်လည်း

ေကာင်းအြပစ်ကးလွန်မိခ့ဲလ င်ထိသ အြပစ်ေြဖရန်အတွက်ထိလဆန်းခနစ်

ရက်ေန့၌ဤနည်းအတိင်းပင် ပရမည်။ ဤ နည်းအားြဖင့်သင်သည်ဗိမာန်ေတာ်ကိသန့်

စင်စွာထား ှ ိ ရမည်။ ၂၁ ပထမလ၊ လဆန်းတစ်ဆယ့်ေလးရက်ေန့

၌ပသခါပဲွေတာ်ကိစတင်ကျင်းပရမည်။ လတိင်းပင်တေဆးမ့ဲမန့်ကိခနစ်ရက်တိင် တိင်စားရ ကမည်။‐

၂၂ ပဲွေတာ်ပထမေန့၌နန်းစံေနဆဲမင်းသား သည်မိမိ၏အတွက် ှ င့်လအေပါင်းတိ့

အတွက်အြပစ်ေြဖရာယဇ်အြဖစ် ွားထီး တစ်ေကာင်ကိပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၃

သသည်ခနစ်ရက်ပတ်လံးေန့စဥ်ေန့တိင်း ထာဝရဘရားအားအြပစ်အနာဆာကင်း

သည့် ွားထီးခနစ်ေကာင် ှ င့်သိးထီးခနစ် ေကာင်ကိမီး ိ ့ရာယဇ်အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ဆိတ်ထီးတစ်ေကာင်ကိအြပစ်ေြဖရာယဇ် အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်းပေဇာ်ရမည်။‐ ၂၄
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ယဇ်ပေဇာ်ေသာ ွားထီးတစ်ေကာင် ှ င့်သိးထီး တစ်ေကာင်လ င်မန့်ညက်တင်းဝက်၊ သံလွင်ဆီ

တစ်ပိဿာငါးဆယ်သားကိလည်းပေဇာ်ရ မည်။ ၂၅ ``သတမလ၊ လဆန်းဆယ့်ငါးရက်ေန့၌အစ

ပေသာသေကေနပဲွေတာ်အတွက်မင်းသား သည်ပဲွေတာ်ရက်ခနစ်ရက်တိင်တိင်ေန့စဥ်

အြပစ်ေြဖရာယဇ်၊ မီး ိ ့ရာယဇ်၊ မန့်ညက် ှ င့် သံလွင်ဆီပေဇာ်သကာတိ့ကိယခင်ကနည်း

အတိင်းပေဇာ်ရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄၆
အ ှ င်ထာဝရဘရားက``တံတိင်းအတွင်း ဝင်းသိ့ဝင်ရာအေ ှ ့မခ်ေပါက်ကိအလပ်

လပ်ေသာရက်ေြခာက်ရက်ပတ်လံးပိတ်ထား ရမည်။ သိ့ရာတွင်ထိမခ်ေပါက်ကိဥပသ်

ေန့ ှ င့်လဆန်းေန့၌ဖွင့်ထားရမည်။‐ ၂ နန်းစံေနဆဲမင်းသားသည်ထိတံခါးြဖင့်

တံတိင်းအြပင်ဝင်းကေန၍ မခ်ေပါက်အတွင်း ၌ ှ ိ ေသာအခန်းထဲသိ့ဝင်ရမည်။ သသည်

မိမိ၏မီး ိ ့ရာယဇ်များ ှ င့်မိတ်သဟာ ယဇ်များကိယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ပေဇာ်ေန ကစဥ်

မခ်ေပါက်တိင်များအနီးတွင်ရပ်၍ ေနရမည်။ သသည်တံခါးဝတွင် ှ ိ ခိးဝတ်

ပ ပီးေနာက်အြပင်သိ့ြပန်၍ထွက်ရမည်။ တံခါးကိမညေနအထိမပိတ်ဘဲထား ရမည်။‐ ၃

ဥပသ်ေန့ ှ င့်လဆန်းေန့ကျေရာက်တိင်း လအေပါင်းတိ့သည်တံခါးေ ှ ့မှေန၍

ထာဝရဘရားအားဦး တ် ှ ိ ခိးရ က မည်။‐ ၄ ဥပသ်ေန့၌မင်းသားသည်ထာဝရဘရား

၏ထံေတာ်သိ့မီး ိ ့ရန်ယဇ်များအြဖစ် ြဖင့် အြပစ်အနာအဆာကင်းေသာသိး

ငယ်ေြခာက်ေကာင် ှ င့်သိးထီးတစ်ေကာင် ကိယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၅

သသည်သိးထီးတစ်ေကာင်စီ ှ င့်အတ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာအြဖစ်မန့်ညက်

တင်းဝက်၊ သိးငယ်တစ်ေကာင်စီ ှ င့်အတ မိမိေပးလလိသမ ကိယေဆာင်ခ့ဲရ

မည်။ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာမန့်ညက်တင်း တစ်ဝက်လ င်သံလွင်ဆီတစ်ပိဿာ

ငါးဆယ်သားကျယေဆာင်ခ့ဲရမည်။‐ ၆ လဆန်းေန့၌သသည်အြပစ်အနာအဆာ

ကင်းသည့် ွားသိးပျိုတစ်ေကာင်၊ သိးငယ် ေြခာက်ေကာင် ှ င့်အတ သိးထီးတစ်ေကာင် ကိပေဇာ်ရမည်။

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ အြဖစ်မန့်ညက်တင်းဝက် ှ င့် ွားသိးပျို တစ်ေကာင်ကိလည်းေကာင်း၊

မန့်ညက်တင်း ဝက် ှ င့်သိးထီးတစ်ေကာင်ကိလည်းေကာင်း၊ သိးငယ်များ ှ င့်အတမိမိေပးလလိ

သမ ကိပေဇာ်ရမည်။ မန့်ညက်တင်း တစ်ဝက်လ င်သံလွင်ဆီတစ်ပိဿာငါး ဆယ်သားကိေပးလရမည်။‐

၈ မင်းသားသည်မိမိဝင်လမ်းအတိင်းမခ် ေပါက်မှထွက်ရမည်။ ၉ ``မည်သည့်ပဲွေန့၌မဆိထာဝရဘရား

အားဝတ် ပကိးကွယ်ရန်လတိ့လာေရာက် ကရာတွင်ေြမာက်တံခါးမှဝင်သတိ့သည်

ကိးကွယ်ဝတ် ပ ပီးလ င်ေတာင်တံခါးမှ ထွက်ရ ကမည်။ ေတာင်တံခါးမှဝင် ကလ င်

ေြမာက်တံခါးမှထွက်ရ ကမည်။ အဘယ် သမ မိမိလာလမ်းအတိင်းမြပန်ရ က။

လတိင်းပင်မိမိတိ့ဝင်ရာတံခါးြဖင့်မ ြပန်ဘဲတည့်တည့်သွား၍ထွက်ရ ကမည်။‐ ၁၀

မင်းသားသည်လများဝင်သည့်အခါဝင် ၍သတိ့ထွက်သည့်အခါထွက်ရမည်။‐ ၁၁

ပဲွေန့များ၌ ပ မဲပဲွေတာ်များမှာပေဇာ် သည့် ွားထီးတစ်ေကာင် ှ င့်သိးထီးတစ်ေကာင်

လ င်ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာမန့်ညက်တင်းတစ် ဝက်၊ သိးငယ်တစ်ေကာင် ှ င့်အတကိးကွယ်

ဝတ် ပသေပးလလိသမ ကိပေဇာ်ရမည်။ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာမန့်ညက်တင်းတစ်ဝက်

လ င် သံလွင်ဆီတစ်ပိဿာငါးဆယ်သားကိ လည်းပေဇာ်ရမည်။ ၁၂

``မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်မိတ်သဟာယယဇ်တည်း ဟေသာပေဇာ်သကာကိနန်းစံေနဆဲမင်း

သားသည် မိမိအလိအေလျာက်ထာဝရ ဘရားအားဆက်သလိေသာအခါ သ့

အတွက်အေ ှ ့မခ်ေပါက်ကိဖွင့်၍ေပးရမည်။ သသည်လည်းဥပသ်ေန့မှာက့ဲသိ့ပင်ပေဇာ်

သကာကိဆက်သရမည်။ သြပန်လည်ထွက် ခွာသွားေသာအခါတံခါးကိတစ်ဖန် ြပန်၍ပိတ်ထားရမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ထာဝရဘရားက``နံနက်တိင်းအြပစ် အနာအဆာကင်းေသာတစ် ှ စ်သားသိး

ငယ်တစ်ေကာင်ကိထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ရမည်။ ဤပေဇာ်သကာကိေန့စဥ် ေန့တိင်း ပလပ်ရမည်။‐

၁၄ မန့်ညက်ငါးေပါင်ကိလည်းနံနက်တိင်း ပေဇာ်ဆက်သရမည်။ ယင်း ှ င့်ေရာစပ်ရန်

သံလွင်ဆီငါးဆယ်သားကိလည်းပေဇာ် ရမည်။ ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်သည့်

ဤပေဇာ်သကာ ှ င့်ဆိင်ေသာဥပေဒ များသည်ထာဝစဥ်အာဏာတည်ေစရ မည်။‐ ၁၅

နံနက်၌ထာဝရဘရားအားသိးငယ်၊ မန့်ညက် ှ င့်သံလွင်ဆီတိ့ကိအစဥ်အ မဲ

ဆက်ကပ် ကေစ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ အ ှ င်ထာဝရဘရားက``အကယ်၍နန်း

စံေနဆဲမင်းသားသည်မိမိ၏သားတစ် ေယာက်အားမိမိပိင်ေြမယာတစ်ကွက်ကိ

ေပးအပ်လ င်ထိေြမယာကိထိသား အ မဲပိင်ေစ၊‐ ၁၇ သိ့ေသာ်မင်းသားသည်မိမိ၏ေြမကွက်

တစ်ကွက်ကိေကျးကန်တစ်ေယာက်ေယာက် အားေပးပါမ ထိေကျးကန်လွတ်လပ်ခွင့်

ရချိန်ေရာက်ေသာအခါ ယင်းေြမကွက် သည်မင်းသား၏လက်သိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ ေစ။

ထိေြမသည်မင်းသား၏ေြမြဖစ် သြဖင့်သ ှ င့်သ၏သားများက သာလ င်အစဥ်အ မဲပိင် ိင်၏။‐ ၁၈

ငါ၏လမျိုးေတာ်ဝင်တိ့ပိင်ေြမယာများ ကိသိမ်းယြခင်းအားြဖင့် သတိ့အားမ

ှ င်ထတ် ိင်ေစရန်မင်းသားသည်မိမိ၏ သားတိ့အားမိမိပိင်ေြမယာမှသာေပး

ရမည်။ ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်မိမိပိင် ေြမမှမခဲွခွာေစရ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉

ထိေနာက်ထိလသည်တံတိင်းအတွင်းဝင်း ၏ေတာင်ဘက်တံခါးအနီး၌ ှ ိ ေသာအခန်း

များ၏အဝင်ဝသိ့ငါ့အားေခ ေဆာင်သွား ၏။ ဤအခန်းများသည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်

သည့်အခန်းများြဖစ်၍ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့အဖိ့သီးသန့်ထားေလသည်။ ထိသ

ကငါ့အားအခန်းများ၏အေနာက်သိ့ န်ြပလျက်၊‐ ၂၀ ဤအရပ်ကားယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အြပစ်

ေြဖရာယဇ်၊ သိ့မဟတ်ဒစ ိက်ေြဖရာ ယဇ်ကိပေဇာ်ရန်အသားများကိ ပတ်

ရာ၊ မန့်ညက်ပေဇာ်သကာကိဖတ်ရာအရပ် ြဖစ်၏။ လတိ့ေဘးအ ရာယ်မြဖစ် က

ေစရန်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်အရာမှန် သမ ကိတံတိင်းအြပင်ဝင်းသိ့မထတ် ကြခင်းြဖစ်၏'' ဟဆိ၏။

၂၁ ထိေနာက်သသည်တံတိင်းအြပင်ဝင်းသိ့ ေခ ေဆာင်သွားရာေထာင့်ေလးေထာင့်တစ်ခ

စီတွင်ဝင်းြခံငယ်တစ်ခစီ ှ ိ သည်ကိ ငါ့အားြပ၏။ ဝင်းြခံငယ်တစ်ခစီသည် အလျားေြခာက်ဆယ့် ှ စ်ေပ၊

အနံငါး ဆယ်ေပ ှ ိ ၍၊‐ ၂၃ ေကျာက်နံရံြဖင့်ကာထားေလသည်။ ထိ နံရံကိမီှ၍မီးဖိများကိေဆာက်လပ်

ထား၏။‐ ၂၄ ထိလက``ဤမီးဖိတိ့ကား လတိ့ပေဇာ်သည့် ယဇ်ေကာင်များကိဗိမာန်ေတာ်အေစခံတိ့

ပတ်သည့်မီးဖိများြဖစ်၏'' ဟငါ့အား ေြပာြပ၏။

၄၇ ထိလသည်ငါ့အားဗိမာန်ေတာ်အဝင်တံခါး ဝသိ့ေခ ေဆာင်သွား၏။

တံခါးခံေအာက်မှ ေရသည်ယဇ်ပလင်၏ေတာင်ဘက်ကိြဖတ်ကာ

ဗိမာန်ေတာ်မျက် ှ ာမရာအေ ှ ့ဘက်သိ့ စီးဆင်းလျက်ေန၏။‐ ၂ ထိလသည်ငါ့အားေြမာက်တံခါးြဖင့်

ဗိမာန်ေတာ်နယ်ေြမမှထတ်ေဆာင်ကာအေ ှ ့ တံခါးသိ့ေခ ယသွား၏။

ထိတံခါး၏ ေတာင်ဘက်တွင်ေချာင်းငယ်တစ်ခစီးဆင်း လျက် ှ ိ ၏။‐ ၃

ထိသသည်ေချာင်းေအာက်ဘက်မှအေ ှ ့ဘက် သိ့မိမိကတံြဖင့်ကိက်ငါးရာေြခာက်ဆယ်

တိင်း ပီးေနာက်ငါ့အားေချာင်းကိြဖတ်၍ ေလာက်သွားေစ၏။ ေရကားငါ၏ေြခ

မျက်စိအထိသာေရာက်ေလသည်။‐ ၄ ထိ့ေနာက်သသည်ေနာက်ထပ်ကိက်ငါးရာ

ေြခာက်ဆယ်တိင်းြပန်၏။ ထိေနရာတွင်ေရ သည်ငါ၏ဒးဆစ်အထိေရာက် ှ ိ လာ၏။

ေနာက်ကိက်ငါးရာေြခာက်ဆယ်အကွာတွင် ေရသည်ငါ၏ခါးအထိေရာက် ှ ိ ၏။‐ ၅

သသည်ထပ်မံ၍ကိက်ငါးရာေြခာက်ဆယ် တိင်းလိက်ေသာအခါ ငါြဖတ်ကး၍မရ

ေသာြမစ်တစ်စင်းသိ့ေရာက်လာ၏။ ေရအလွန် နက်သြဖင့်ငါသည်ေြခေထာက်၍မမီဘဲ

လက်ပစ်ကးရေလသည်။‐ ၆ ထိသက``အချင်းလသား၊ ဤအချင်း အရာအလံးစံကိေသချာစွာမှတ်သား

ေလာ့'' ဟငါ့အားေြပာ၏။ ထိေနာက်သသည်ငါ့အားြမစ်ကမ်းပါးသိ့ ြပန်လည်ေခ ေဆာင်သွား၏။‐ ၇

ြမစ်ကမ်းပါးသိ့ေရာက်ေသာအခါငါ သည်ြမစ်ကမ်း ှ စ်ဖက်တွင်သစ်ပင်များ

စွာေပါက်လျက်ေနသည်ကိြမင်ရ၏။‐ ၈ ထိလက ``ဤေရသည်ေြမြပင်ကိြဖတ်၍

အေ ှ ့ဘက်သိ့စီးဆင်းရာေယာ်ဒန်ချိုင့်ဝှမ်း ှ င့်ပင်လယ်ေသထဲသိ့စီးဆင်းသွားကာ

ထိပင်လယ်ေရငန်ကိေရချိုြဖစ်ေစ၏။‐ ၉ ထိေချာင်းစီးဆင်းရာအရပ်တိင်း၌တိရစာန်

ှ င့်ငါးအမျိုးမျိုးတိ့ကိေတွ့ ှ ိ ရလိမ့်မည်။ ယင်းသည်ပင်လယ်ေသ၏ေရကိေရချို ြဖစ်ေစလိမ့်မည်။

မိမိစီးဆင်းရာအရပ် တိင်း၌သက် ှ ိ သတဝါများအားအသက် ှ င်သန်ေစလိမ့်မည်။‐ ၁၀

အေဂဒိစိမ့်စမ်းမှအစ ပ၍ဧေနဂလိမ် စိမ့်စမ်းတိင်ေအာင်ပင်လယ်နားတစ်ေလာက်

လံးတွင်ေရလပ်သားတိ့ေနထိင် ကလျက် မိမိတိ့ပိက်ကွန်များကိလှန်း ကလိမ့်မည်။

ေြမထဲပင်လယ်တွင်ေတွ့ ှ ိ ရသည့်ငါး အမျိုးမျိုးတိ့ကိဤအရပ်တွင်လည်း ေတွ့ ှ ိ ရလိမ့်မည်။‐

၁၁ သိ့ရာတွင်ပင်လယ်ေသကမ်းေြခေဒသ ှ ိ ံ ့ဗွက်များ ှ င့်ေရအိင်များ၌မကားေရ

မချိုဘဲဆားထွက်လိမ့်မည်။‐ ၁၂ ထိေချာင်းကမ်း ှ စ်ဘက်တိ့တွင်စားစရာ

အပင်အမျိုးမျိုးေပါက်လိမ့်မည်။ ထိသစ်ပင် များသည်အဘယ်အခါမ အ ွက် ိ း

ွမ်း ကလိမ့်မည်မဟတ်။ အသီးလည်း အဘယ်အခါမ ြပတ်လပ် ကလိမ့်မည် မဟတ်။

ထိအပင်တိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်မှ စီးဆင်းလာသည့်ေချာင်းမှေရကိရ ှ ိ ကသြဖင့်လစဥ်လတိင်းအသီးသစ်

များကိသီး ကလိမ့်မည်။ ထိအပင်များ ၏အသီးသည်စားဖွယ်ြဖစ်၍ယင်း

တိ့၏အ ွက်များကိလတိ့၏အနာ ေပျာက်ကင်းေစရန်အသံး ပလိမ့်မည်'' ဟငါ့အားေြပာ၏။ ၁၃

အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ဣသေရလ လမျိုးဆယ့် ှ စ်ပါးအတွက်ေြမယာနယ် နိမိတ်သတ်မှတ်ေပးရမည်။

ေြမယာနယ် နိမိတ်များမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်၏။ ေယာသပ်အ ွယ်ဝင်တိ့သည်အြခား

အ ွယ်အသီးသီးတိ့ထက် ှ စ်ဆပိ၍ ရ ှ ိ ေစရမည်။‐ ၁၄ ငါသည်သင်တိ့၏ဘိးေဘးများအားဤ

ြပည်ကိေပးအပ်မည်ဟကျိန်ဆိကတိ ထားခ့ဲသည့်အတိင်း ယခသင်တိ့သည်

ယင်းကိညီမ စွာခဲွေဝယ ကေလာ့။ ၁၅ ``ေြမာက်ဘက်နယ်နိမိတ်မှာေြမထဲပင်လယ်

မှအစ ပ၍အေ ှ ့ဘက်ေဟသလန် မိ၊့ ဟာမတ်ေတာင် ကားလမ်း၊ ေဇဒဒ် မိ။့‐ ၁၆ ေဗေရာသာ မိ၊့

သိဗရိမ် မိ ့တိ့ကိြဖတ်၍ တိကန် မိ ့တွင်ဆံးေလသည်။ (ေဗေရာသာ ှ င့်သိဗရိမ် မိ ့တိ့သည်ဒမာသက်ြပည်
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ှ င့်ဟာမတ်ြပည်စပ် ကားတွင် ှ ိ ၍ ဟာလာ ဟတိကန် မိ ့မှာေဟာရန်နယ်စပ်တွင် ှ ိ ၏။‐) ၁၇

သိ့ြဖစ်၍ေြမာက်ဘက်နယ်နိမိတ်သည်ေြမ ထဲပင်လယ်မှအေ ှ ့ဘက် ဟာဇေရ န် မိ ့

အထိ ှ ိ ၍ဒမာသက် ှ င့်ဟာမတ်ြပည် နယ်ြခားေဒသများ၏ေတာင်ဘက်တွင်တည် ှ ိ သတည်း။ ၁၈

``အေ ှ ့ဘက်နယ်နိမိတ်ကားဒမာသက် ြပည် ှ င့်ေဟာရန်ြပည်စပ် ကားမှပင်လယ်

ေသကမ်းေပ  ှ ိ တာမာ မိ ့အထိြဖစ်၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက်တွင် ှ ိ ေသာ

ဣသေရလြပည် ှ င့်အေ ှ ့ဘက်တွင် ှ ိ ေသာဂိလဒ်ြပည်တိ့၏နယ်ြခားအမှတ် အသားြဖစ်၏။ ၁၉

``ေတာင်ဘက်နယ်နိမိတ်သည်တာမာ မိ ့မှ အေနာက်ေတာင်ဘက် ှ ိ ကာေဒ ှ ေမရိဘ

စိမ့်စမ်းသိ့လည်းေကာင်း၊ ထိေနာက်အေနာက် ေြမာက်ဘက် ှ ိ အီဂျစ်ြပည်နယ်စပ်ကိလိက်

၍ေြမထဲပင်လယ်သိ့လည်းေကာင်းေရာက် ှ ိ ၏။ ၂၀ ``အေနာက်ဘက်နယ်နိမိတ်မှာေြမထဲပင်

လယ်ြဖစ်၍ ေြမာက်ဘက် ှ ိ ဟာမတ်ေတာင် ကားလမ်း၏အေနာက်ဘက်သိ့တိင်ေအာင်

ြဖစ်၏။ ၂၁ ``ထိနယ်ေြမကိသင်တိ့အ ွယ်စများ ခဲွ ေဝယ ကေလာ့။‐ ၂၂

ယင်းသည်သင်တိ့အစဥ်အ မဲပိင်ဆိင် က ရမည့်ေြမယာြဖစ်၏။ ထိအရပ်တွင်သင်တိ့

ှ င့်အတေနထိင်လျက်သားသမီးများ ရ ှ ိ ေန ကသလမျိုးြခားများသည်လည်း

သင်တိ့ေြမယာခဲွေဝရာတွင်ေဝစခံယ ရ ကမည်။ သတိ့အားတင်းြပည့်ဣသေရလ

ြပည်သားများအြဖစ်ြဖင့်မှတ်ယကာ ဣသေရလအ ွယ်တိ့ ှ င့်အတေြမယာ

ေဝစများကိခံယေစရမည်။‐ ၂၃ ယင်းသိ့ေသာလမျိုးြခားအေပါင်းတိ့သည်

မိမိတိ့ေနထိင်ရာအရပ်အသီးသီးမှ အ ွယ်ဝင်တိ့ ှ င့်အတေြမယာေဝစ များကိခံယခွင့် ှ ိ ေစရမည်။

ဤကား ငါအ ှ င်ထာဝရဘရား မက်ဟေတာ် မေသာစကားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄၈ ေြမယာ၏ေြမာက်ဘက် ှ ိ နယ်နိမိတ်မှာေြမထဲပင်လယ်မှ

အေ ှ ့ဘက် ှ ိ ေဟသလန် မိ၊့ ဟာမတ်ေတာင် ကားလမ်း ှ င့်ဟာဇေရနန် မိ၊့

ထိမှတစ်ဆင့်ဒမာသက်ြပည် ှ င့်ဟာမတ်ြပည်နယ်ြခားအထိြဖစ်၏။

လမျိုးအ ွယ်တစ် ွယ်လ င်အေ ှ ့နယ်စပ်မှအေနာက်ေြမထဲပင်လယ်အထိနယ်ေြမတစ်ခကျစီ၊

ေြမာက်မှေတာင်သိ့ေအာက်ပါအစီအစဥ်အတိင်းရ ှ ိ ေစရမည်။ ဒန် အာ ှ ာ နဿလိ မနာေ ှ ဧဖရိမ် ဗင်

ယဒ ၈ ယဒြပည်အေ ှ ့နယ်စပ်မှအေနာက်နယ်စပ်အတွင်း အထးနယ်ေြမတစ်ခ ှ ိ ရမည်။

ထိနယ်ေြမသည်အနံ ှ စ်မိင် ှ ိ ၍အလျားမှာဣသေရလအ ွယ်တိ့အားခဲွေဝေပးသည့်နယ်ေြမတိ့၏အလျားအတိင်းြဖစ်ရမည်။

ဗိမာန်ေတာ်သည်ထိနယ်ေြမတွင် ှ ိ ရမည်။ ၉

ထာဝရဘရားအတွက်ဆက်ကပ်ထားသည့်နယ်ေြမသည်အလျား ှ စ်မိင်၊ အနံေြခာက်မိင် ှ ိ ရမည်။‐ ၁၀

ထိသန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်နယ်ေြမတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အတွက်ေဝစ ှ ိ ေစရမည်။

ထိေဝစေြမသည်ေြမာက်ဘက်မှေတာင်ဘက်သိ့သံးမိင်ကျယ်၍

အေ ှ ့ဘက်မှအေနာက်ဘက်သိ့ ှ စ်မိင် ှ ိ ရမည်။

ဤနယ်ေြမ၏အလယ်၌ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်တည် ှ ိ ရမည်။‐ ၁၁

ဤသန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်နယ်ေြမသည်ဇာဒတ်၏သားေြမးများြဖစ် ကေသာယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အတွက်ြဖစ်ရမည်။

သတိ့သည်ငါ၏အမေတာ်ကိသစာ ှ ိ စွာထမ်းေဆာင်ခ့ဲ က၏။

အြခားဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေမှာက်မှားလမ်းလဲွ ကေသာအခါ

သတိ့သည်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့က့ဲသိ့လမ်းမလဲွ က။‐ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ ှ င့်ကပ်လျက် ှ ိ ေသာသီးသန့်နယ်ေြမကိရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

ထိနယ်ေြမသည်အသန့် ှ င်းအြမင့်ြမတ်ဆံးြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၁၃

ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့သည်လည်းယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၏ေြမေတာင်ဘက်တွင်အထးေြမယာကိရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

သတိ့၏ေြမသည်လည်းအလျား ှ စ်မိင်၊ အနံသံးမိင် ှ ိ ရမည်။‐ ၁၄

ထာဝရဘရားအားဆက်ကပ်ထားသည့်နယ်ေြမသည်အေကာင်းဆံးြဖစ်၍ထိေြမ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိမ ေရာင်းချြခင်း၊

သိ့မဟတ်လဲလှယ်ြခင်း၊ အြခားသတစ်စံတစ်ေယာက်၏နာမည်သိ့ေြပာင်းေပးြခင်းတိ့ကိမ ပရ။

ထိေြမသည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်၍ထာဝရဘရားပိင်ေတာ်မေသာေြမြဖစ်သတည်း။ ၁၅

အလျား ှ စ်မိင်၊ အနံ ှ စ်မိင် ှ ိ ေသာကျန်ေြမကွက်သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ေြမမဟတ်။

လတိ့အေထွေထွအသံး ပရန်အတွက်ြဖစ်၏။

သတိ့သည်ထိအရပ်တွင်ေနထိင်ကာထိေြမကိအသံးချ ိင် က၏။

ဤေြမ၏အလယ်တွင် မိ ့ကိတည်ေဆာက်ရမည်။‐ ၁၆

ထိ မိ ့သည်စတရန်းပံသဏာန်ြဖစ်၍တစ်ဘက်စီ ှ စ်ေထာင့်ငါးရာ ှ စ်ဆယ်ကိက် ှ ိ ရမည်။‐

၁၇ မိ ့၏အေ ှ ့အေနာက်၊

ေတာင်ေြမာက်အရပ်ေလးမျက် ှ ာတိ့တွင်အနံကိက်တစ်ရာ့ေလးဆယ် ှ ိ ေသာေြမကွက်လပ်တစ်ခစီ ှ ိ ရမည်။‐

၁၈

မိ ့ကိတည် ပီးေနာက်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်နယ်ေြမ၏ေတာင်ဘက်တွင်ကပ်လျက်ေနေသာေြမယာမှာအေ ှ ့ဘက်တွင်အလျားသံးမိင်၊

အနံ ှ စ်မိင် ှ ိ ေသာေြမ ှ င့်အေနာက်ဘက်တွင်အလျားသံးမိင်၊

အနံ ှ စ်မိင် ှ ိ ေသာေြမတိ့သည် မိ ့သ မိ ့သားတိ့ထွန်ယက်စိက်ပျိုးရန်အတွက်ြဖစ်ရမည်။‐ ၁၉

ထိ မိ ့တွင်ေနထိင်ေသာအဘယ်အ ွယ်ဝင်များပင်ြဖစ်ေစကာမထိေြမယာတွင်ထွန်ယက်စိက်ပျိုး ိင် က၏။‐

၂၀ သိ့ြဖစ်၍သီးသန့်ထားရမည့်အလယ်နယ်ေြမတစ်ခလံးသည်စတရန်းပံသဏာန်ြဖစ်၍

တစ်ဘက်စီတွင် ှ စ်မိင် ှ ိ လိမ့်မည်။ ထိနယ်ေြမအတွင်း၌ မိ ့တည် ှ ိ မည်။

၂၁ ဗိမာန်ေတာ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊

ေလဝိအ ွယ်ဝင်များ ှ င့် မိ ့အတွက်သတ်မှတ်ထားေသာေြမယာ၏အေ ှ ့ဘက် ှ င့်အေနာက်ဘက်တိ့တွင်

ကျန် ှ ိ ေနေသာေြမယာကိနန်းစံေနဆဲမင်းသားကပိင်ဆိင်သည်။

ထိေြမယာသည်အေ ှ ့ဘက်တွင်အေ ှ ့နယ်နိမိတ်သိ့လည်းေကာင်း၊

အေနာက်ဘက်တွင်ေြမထဲပင်လယ်သိ့လည်းေကာင်းေရာက်၍၊

ဤေြမယာေြမာက်ဘက်၌ ှ ိ ေသာယဒ၏နယ်ေြမ ှ င့်ေတာင်ဘက်၌ ှ ိ ေသာဗယာမိန်၏နယ်ေြမစပ် ကားတွင် ှ ိ သတည်း။

၂၃

ဤအထးနယ်ေြမ၏ေတာင်ဘက်၌အြခားအ ွယ်တိ့သည်အေ ှ ့နယ်စပ်မှအေနာက်ေြမထဲပင်လယ်အထိ

ေြမယာတစ်ခစီကိေြမာက်မှေတာင်သိ့ေအာက်ပါအစီအစဥ်အတိင်းရ ှ ိ ရ ကမည်။

ဗယာမိန် ှ ိ ေမာင် ဣသခါ ဇာဗလန် ဂဒ် ၂၈

ဂဒ်အ ွယ်အားေပးေစသည့်ေြမယာ၏ေတာင်ဘက်နယ်နိမိတ်သည်တာမာ မိ ့မှကာေဒ ှ စိမ့်စမ်းအထိြဖစ်၍

ထိမှအေနာက်ေြမာက်ဘက် ှ ိ အီဂျစ်ြပည်နယ်နိမိတ်အတိင်းလိက်၍ေြမထဲပင်လယ်အထိြဖစ်၏။ ၂၉

အ ှ င်ထာဝရဘရားက``ေဖာ်ြပေသာနည်းအတိင်းဣသေရလအ ွယ်တိ့ပိင်ဆိင်ခွင့်ရေစရန်ေြမယာေဝစများကိခဲွေဝေသာနည်းြဖစ်သတည်း''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ဝင်ရန်တံခါးများမှာေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်၏ ။

မိ ့ ိ းတစ်ခလ င်ကိက်ေပါင်း ှ စ်ေထာင့်ငါးရာ့ ှ စ်ဆယ် ှ ည်၍တံခါးသံးခစီ ှ ိ ၏။

ထိတံခါးတိ့ကိဣသေရလအ ွယ်စတိ့၏နာမည်များြဖင့်မှည့်ေခ ၍ထားေလသည်။

ေြမာက် မိ ့ ိ းတွင် ဗင်တံခါး၊ ယဒတံခါး၊ ေလဝိတံခါးဟ၍လည်းေကာင်း၊ အေ ှ ့ မိ ့ ိ းတွင်

ေယာသပ်တံခါး၊ ဗယာမိန်တံခါး၊ ဒန်တံခါးဟ၍လည်းေကာင်း၊ ေတာင် မိ ့ ိ းတွင် ှ ိ ေမာင်တံခါး၊

ဣသခါတံခါး၊ ဇာဗလန်တံခါးဟ၍လည်းေကာင်း၊ အေနာက် မိ ့ ိ းတွင်ဂဒ်တံခါး၊

အာ ှ ာတံခါး၊ နဿလိတံခါးဟ၍လည်းေကာင်းနာမည်ေပးထားသတည်း။

၃၅ မိ ့ကိကာရံထားသည့် မိ ့ ိ းအလျားစစေပါင်းမှာကိက်တစ်ေသာင်း ှ စ်ဆယ်ြဖစ်၏။

ထိ မိ ့ကိယခမှအစ ပ၍``ထာဝရဘရားဤတွင်စံေတာ်မသည်'' ဟသမတ်လိမ့်မည်။

ပေရာဖက်ေယဇေကျလစီရင်ေရးထားေသာအနာဂတိကျမ်း ပီး၏။
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၁ ယဒဘရင်ေယာယကိမ်နန်းစံသံး ှ စ်ေြမာက်၌

ဗာဗလန်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ချီတက်ဝိင်းရံထား၏။‐

၂ ထာဝရဘရားသည်ေနဗခဒ်ေနဇာအား

ေယာယကိမ်မင်းကိဖမ်းဆီးခွင့် ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်ဘ ာအချို ့ကိသိမ်းယခွင့်ေပးေတာ်မ၏။

ေနဗခဒ်ေနဇာသည်သံ့ပန်းများကိဗာဗလန်ြပည် ှ ိ မိမိ၏ဘရားဝတ်ေကျာင်းသိ့ေခ ေဆာင်သွား ပီးလ င်

ဖမ်းဆီးသိမ်းယခ့ဲသည့်ဘ ာများကိဝတ်ေကျာင်းဘ ာတိက်တွင်ထားေတာ်မ၏။ ၃

မင်း ကီးသည်ဣသေရလသံ့ပန်းများတွင် မင်းမျိုးမင်း ွယ် ှ င့်ဂဏ်အသေရ ှ ိ အိမ်ေထာင်စများမှ၊

ပ်ရည်သန့်ြပန့်သ၊ အသိပညာအတတ်ပညာ ှ ိ မ၊ ပညာဉာဏ်ထက်မျက်မ၊

ကိယ်အဂ ါချို ့ယွင်းြခင်း ှ င့်ကင်းမ အစ ှ ိ သည့်အရည်အချင်းများ ှ င့်ြပည့်စံ၍

နန်းတွင်းအမထမ်း ိင်မည့်လငယ်လ ွယ်အချို ့တိ့ကိေ ွးချယ်ရန်

မိန်းမစိးအပ်အာ ှ ေပနတ်အားအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။

သတိ့အားဗာဗလန်ဘာသာကိဖတ်တတ်ေရးတတ်ေအာင်သင် ကားေပးရန် ှ င့်၊‐ ၅

ပဲွေတာ်စာ ှ င့်စပျစ်ရည်ကိေန့စဥ်ေန့တိင်းစားေသာက်ေစရန်လည်း မိန်းမစိးအပ်အားအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။

ဤနည်းအားြဖင့်သံး ှ စ်တိင်တိင်ေလ့ကျင့်ေပး ပီးမှသတိ့အားဘရင်၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့သွင်းရ ကမည်။‐ ၆

ယင်းသိ့ေ ွးချယ်ြခင်းခံ ကရသတိ့ထဲတွင်ဒံေယလ၊ ဟာနနိ၊ မိေ ှ လ ှ င့်အာဇရိတိ့ပါဝင် က၏။

သတိ့အားလံးပင်ယဒအ ွယ်ဝင်များြဖစ် ကသည်။‐ ၇ မိန်းမစိးအပ်သည်ဒံေယလကိေဗလတ ှ ာဇာ၊

ဟာနနိကိ ှ ာဒရက်၊ မိေ ှ လကိေမ ှ က်၊ အာဇရိကိအေဗဒေနေဂါဟ၍နာမည်သစ်ကိေပး၏။

၈ ဒံေယလသည်ပဲွေတာ်စာ ှ င့်စပျစ်ရည်တိ့ကိစားေသာက်ြခင်းအားြဖင့်

မိမိကိယ်ကိဘာသာေရးကျင့်ထံးအရမညစ်ညမ်းေစရန်စိတ်ပိင်းြဖတ် ပီးလ င်

မိန်းမစိးအပ်အာ ှ ေပနတ်၏အကအညီကိေတာင်းခံေလ၏။‐

၉ ဘရားသခင်သည်လည်းဒံေယလအေပ တွင်

ကိယ်ချင်းစာ၍သနားလာေစရန်အာ ှ ေပနတ်၏စိတ်ကိ ပြပင်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀

သိ့ရာတွင်အာ ှ ေပနတ်သည်မင်း ကီးကိေကာက်သြဖင့်ဒံေယလအား``မင်း ကီးသည်သင်တိ့စားေသာက် ကရမည့်အစားအစာများကိြပ ာန်းေပးေတာ်မခ့ဲပါသည်။

ထိေ ကာင့်အကယ်၍သင်တိ့သည်အြခားလငယ်လ ွယ်များနည်းတ

ကျန်းမာသန်စွမ်းမမ ှ ိ ပါကငါအသတ်ခံရပါလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၁၁

သိ့ြဖစ်၍ဒံေယလသည်မိမိ ှ င့်အေဖာ်သံးဦးတိ့အားေစာင့် ကပ်ရန်

အာ ှ ေပနတ်တာဝန်ေပးြခင်းခံရသထံသိ့သွား၍၊‐ ၁၂

``ငါတိ့စားေသာက်ရန်အတွက်အသီးအ ှ ံ  ှ င့် ေရကိသာေကး၍ဆယ်ရက်မ စမ်း ကည့်ပါ။‐ ၁၃

ထိေနာက်ပဲွေတာ်စာများစားေသာက်ရသလငယ်လ ွယ်များ ှ င့်ငါတိ့အား ိင်းယှဥ် ကည့် ပီးလ င်

သင်တိ့ေတွ့ြမင်ရသည့်ငါတိ့ ပ်ဆင်းသဏာန်အေပ တွင်မတည်၍

ငါတိ့အားအဘယ်သိ့ေကးေမွးသင့်သည်ကိဆံးြဖတ်ပါေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၁၄

ေစာင့် ကပ်သသည်ဤသိ့ဆယ်ရက်မ သတိ့အားစမ်း ကည့်ရန်သေဘာတလိက်၏။‐

၁၅ အချိန်ေစ့ေသာအခါသတိ့သည်ပဲွေတာ်စာစားေသာက် ကသများထက်

ပိ၍ကျန်းမာသန်စွမ်းလျက် ှ ိ ေ ကာင်းေတွ့ြမင်ရေလသည်။‐ ၁၆

ထိ့ေကာင့်ေစာင့် ကပ်သသည်ပဲွေတာ်စာ ှ င့်စပျစ်ရည်အစား

သတိ့အားအသီးအ ှ ံ ကိသာေကးေလသည်။ ၁၇

ဘရားသခင်သည်ထိလငယ်လ ွယ်ေလးေယာက်တိ့အား

စာေပ ှ င့်အထးထးအြပားြပားေသာပညာရပ်တိ့တွင်တတ်သိက မ်းကျင်မကိေပးေတာ်မ၏။

ထိ့အြပင်လည်းဒံေယလအားဗျာဒိတ် ပါ ံ  ှ င့်အိပ်မက်များ၏

အနက်အ ိပါယ်ကိြပဆိ ိင်ေသာစွမ်းရည်ကိလည်းေပးေတာ်မ၏။ ၁၈

မင်း ကီးသတ်မှတ်ေပးသည့်သံး ှ စ်တာကာလကန်ဆံးသွားေသာအခါအာ ှ ေပနတ်သည်

လငယ်လ ွယ်အားလံးတိ့အားေနဗခဒ်ေနဇာမင်း၏ထံေတာ်သိ့သွင်းေလ၏။‐ ၁၉

မင်း ကီးသည်ထိသ ှ ိ သမ တိ့ ှ င့်ေဆွးေ ွးေမးြမန်းေတာ်မရာဒံေယလ၊ ဟာနနိ၊

မိေ ှ လ ှ င့်အာဇရိတိ့သည်အြခားသတိ့ထက်ပိ၍ဉာဏ်ပညာေကာင်းေ ကာင်းေတွ့ ှ ိ ရေလသည်။

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်အပါးေတာ်တွင်ခစားခွင့်ရ က၏။‐

၂၀ မင်း ကီးသည်အဘယ်ေမးခွန်းကိပင်ေမးသည်မဆိ၊

အဘယ်ြပဿနာကိပင်တင်ြပသည်မဆိထိသေလးဦးတိ့သည် ိင်ငံတစ်ဝန်းလံး ှ ိ ေဗဒင်ဆရာ၊

ေမှာ်ဆရာများထက်ဆယ်ဆမ ပိ၍တတ်သိနားလည် ကသည်ကိေတွ့ ှ ိ ေတာ်မ၏။‐

၂၁ ဒံေယလသည်ဗာဗလန်ြပည်ကိပါ ှ  ိင်ငံ၏ဧကရာဇ်မင်းြဖစ်သ

က မင်းတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်၍နန်းတက်လာချိန်တိင်ေအာင်နန်းေတာ်တွင် ှ ိ ေနသတည်း။

၂ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းသည်နန်းစံဒတိယ ှ စ်တွင် အိပ်မက်ကိြမင်မက်၍လွန်စွာစိတ်

ပပန်သြဖင့်စက်ေတာ်ေခ ၍မရ။‐ ၂ သိ့ြဖစ်၍မိမိမည်သည့်အိပ်မက် မက်သည်ကိ

ေဖာ်ြပရန်နကေဟာဆရာများ၊ ပေယာဂ ဆရာများ၊ စံးအတတ်ကိတတ်သများ ှ င့်

ေမှာ်ဆရာများကိဆင့်ေခ ေတာ်မေစ၏။ သ တိ့သည်ေ ှ ့ေတာ်သိ့ေရာက် ကေသာအခါ၊‐ ၃

မင်း ကီးက``ငါ့အားစိတ်ပပန်ေစသည့်အိပ် မက်ကိငါြမင်မက်ေတာ်မသည်။ ထိအိပ်မက်

၏အနက်ကိငါသိလိသည်'' ဟဆိ၏။ ၄ ထိသတိ့ကအာရမိဘာသာစကားြဖင့်

``အ ှ င်မင်း ကီးသက်ေတာ်ရာေကျာ် ှ ည် ပါေစ။ အ ှ င်၏အိပ်မက်ကိမိန့် ကားေတာ် မပါ။

အက ်ပ်တိ့အနက်ဖွင့်ြပပါမည်'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၅ မင်း ကီးက``ငါသည်ငါြမင်မက်သည့်အိပ်

မက်ကိလည်းေကာင်း၊ ထိအိပ်မက်အနက်ကိ လည်းေကာင်းသင်တိ့ေဖာ်ြပ ကေစရန်သ ိ

ာန်ချမှတ်ထား ပီ။ အကယ်၍သင်တိ့မ ေဖာ်ြပ ိင်ပါက သင်တိ့ကိအပိင်းပိင်း

ြဖတ်ကာသင်တိ့၏အိမ်များကိြပာပံ ြဖစ်ေစမည်။‐ ၆ သိ့ရာတွင်အကယ်၍သင်တိ့သည်ငါ၏

အိပ်မက်ကိလည်းေကာင်း၊ အနက်ကိလည်း ေကာင်းေဖာ်ြပ ိင်ပါက ငါသည်သင်တိ့

အားဆလာဘ်များေပး၍ဂဏ် ပချီးြမင့် မည်။ သိ့ြဖစ်၍အိပ်မက်ကိလည်းေကာင်း၊

အိပ်မက်၏အနက်ကိလည်းေကာင်းေဖာ် ြပ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇

ထိသတိ့က``အ ှ င်မင်း ကီး၏အိပ်မက်ကိ အက ်ပ်တိ့အားေဖာ်ြပေတာ်မပါလ င်

အက ်ပ်တိ့အနက်ဖွင့်ြပပါမည်'' ဟ တစ်ဖန်ြပန်လည်ေလာက်ထား က၏။ ၈

ထိအခါမင်း ကီးက``သင်တိ့သည်ငါထင် သည်အတိင်းအချိန်ဆဲွ၍ေန ကပါသည် တကား။‐ ၉

အကယ်၍ငါ၏အိပ်မက်ကိသင်တိ့မေဖာ် ြပ ိင်ပါက သင်တိ့ကိအပိင်းပိင်းြဖတ်ကာ

သင်တိ့အိမ်များကိြပာပံြဖစ်ေစရန်ငါ စိတ်ပိင်းြဖတ်ထား ပီ။ သင်တိ့သည်ေနာင်အခါ

၌အေြခအေနေြပာင်းလဲလာလိမ့်မည်ဟ ေမ ာ်လင့်ကာ ငါ့အားလိမ်လည်ေြပာဆိရန်

အချင်းချင်းတိင်ပင်ထား က ပီ။ ငါ၏ အိပ်မက်ကိငါ့အားေဖာ်ြပ ကေလာ့။ ထိ

သိ့ေဖာ်ြပ ိင်လ င်အိပ်မက်၏အနက်ကိ လည်းသင်တိ့ဖွင့် ိင်ေ ကာင်းငါသိ ှ ိ ရ လိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ဘရင့်အတိင်ပင်ခံတိ့က``အ ှ င်မင်း ကီး သိလိေသာအရာကိ

ေြပာြပ ိင်သတစ်ဦး တစ်ေယာက်မ ကမာေပ တွင်မ ှ ိ ပါ။ အဘယ် တန်ခိး ကီးသည့်ဘရင်မ

မိမိ၏နကေဟာ ဆရာများ၊ ပေယာဂဆရာများ ှ င့်ေမှာ် ဆရာများအားဤသိ့ဆင့်ဆိေစခိင်းဖး

သည်မ ှ ိ ပါ။‐ ၁၁ အ ှ င်မင်း ကီးေမးေတာ်မေသာအရာသည် လွန်စွာခက်ခဲသြဖင့်

ဘရားများမှလဲွ၍ အဘယ်သမ ေဖာ်ြပ ိင်မည်မဟတ်ပါ။ ဘရားတိ့သည်လည်းလသားများ ှ င့်

အတေနထိင် ကသည်မဟတ်ပါ'' ဟ ေလာက်ထား က၏။ ၁၂ ထိအခါမင်း ကီးသည်ြပင်းစွာအမျက်

ထွက်ေတာ်မလျက် ဗာဗလန် မိ ့၌ ှ ိ သမ ေသာပညာ ှ ိ တိ့ကိကွပ်မျက်ရန်အမိန့် ေပးေတာ်မ၏။‐

၁၃ သိ့ြဖစ်၍ဒံေယလ ှ င့်အေဖာ်များအပါ အဝင်ပညာ ှ ိ အေပါင်းတိ့အား ကွပ်မျက်

ရန်အမိန့်ကိထတ်ြပန်ေလသည်။ ၁၄ ထိအခါဒံေယလသည်ကွပ်မျက်မကိ

တာဝန်ယေဆာင် ွက်ရမည့်သ ဘရင့်ကိယ်ရံ ေတာ်တပ်မးအာ တ်ထံသိ့သွားေရာက်၍၊

အာ တ်အား``မင်း ကီးသည်အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ြပင်းထန်သည့်အမိန့်ကိထတ်ဆင့်

ေတာ်မပါသနည်း'' ဟပါးနပ်လိမာစွာ ေမး၏။ အာ တ်သည်လည်း ြဖစ်ပျက်သည့်

အေကာင်းအရာကိဒံေယလအားေြပာ ြပ၏။ ၁၆ ချက်ချင်းပင်ဒံေယလသည်

မင်း ကီး၏ေ ှ ့ ေတာ်သိ့ဝင်၍``အိပ်မက်၏အနက်ဖွင့်ြပရန် အချိန်ေပးေတာ်မပါ''

ဟေလာက်ထား ေလ၏။‐ ၁၇ ထိေနာက်ဒံေယလသည်အိမ်သိ့ြပန်၍မိမိ

၏အေဖာ်များြဖစ်ေသာဟာနနိ၊ မိေ ှ လ ှ င့် အာဇရိတိ့အားြဖစ်ပျက်သည့်အေကာင်း

အရာများကိေြပာြပ ပီးေနာက်၊‐ ၁၈ ``ငါတိ့သည်ဗာဗလန် မိ ့၌ ှ ိ ေသာအြခား

အတိင်ပင်ခံအရာ ှ ိ များ ှ င့်အတကွပ်မျက် ြခင်းမခံ ကရေလေအာင် ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်

ဘရားသခင်သည်က ဏာထားေတာ်မ၍ ခက်ခဲနက်နဲေသာအိပ်မက်ကိငါတိ့အား

ှ င်းလင်းေဖာ်ြပေတာ်မရန်အထံေတာ်သိ့ ဆေတာင်းပတနာ ပ ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ၏။‐ ၁၉

ဘရားသခင်သည်ထိညဥ့်၌ပင်လ င်ဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင် ခက်ခဲနက်နဲေသာအိပ်မက်ကိ

ဒံေယလအား ှ င်းလင်းေဖာ်ြပေတာ်မ၏။ ထိအခါဒံေယလသည်ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိဤသိ့ ချီးမွမ်းေလ၏။ ၂၀ ``ဘရားသခင်သည်ဉာဏ်ပညာေတာ်

တန်ခိးေတာ်တိ့ ှ င့်ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်အားကာလအစဥ်အဆက်

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ၂၁ ကိယ်ေတာ်သည်အချိန်ကာလ ှ င့်ရာသီဥတ တိ့ကိ အစိးရေတာ်မ၏။

ဘရင်တိ့အားနန်းတင်နန်းချေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်လတိ့အားဉာဏ်ပညာ ှ င့်

အသိတရားကိေပးေတာ်မ၏။ ၂၂ ကိယ်ေတာ်သည်လ ို ့ဝှက်နက်နဲသည့်
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အရာများကိထတ်ေဖာ်ေတာ်မ၏။ ေမှာင်မိက်တွင်ဖံးကွယ်ေနသည့် အရာများကိသိေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်အားအလင်းဝိင်းရံလျက် ှ ိ ၏။ ၂၃ အက ်ပ်၏ဘိးေဘးတိ့ကိးကွယ်ေသာ

ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အက ်ပ်အားဉာဏ်ပညာ ှ င့် အစွမ်းသတိကိေပးသနား၍

အက ်ပ်ေတာင်းေလာက်သည့်အတိင်း မင်း ကီး ၏အိပ်မက်ကိ ဖွင့်ြပေတာ်မေသာေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ေထာမနာ ပပါ၏။'' ၂၄ သိ့ြဖစ်၍ဒံေယလသည် ဗာဗလန် မိ ့က ပညာ ှ ိ တိ့အား

ကွပ်မျက်ရန်မင်း ကီးတာဝန် ေပးအပ်ထားသအာ တ်၏ထံသိ့သွား၍``ထိ

သတိ့အားမကွပ်မျက်ပါ ှ င့်။ အက ်ပ်အား ဘရင်၏ထံေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်သွားပါ။

အ က ်ပ်သည်မင်း ကီး၏အိပ်မက်ကိအနက် ဖွင့်ြပပါမည်'' ဟဆိ၏။ ၂၅

ထိအခါအာ တ်သည်ချက်ချင်းပင်ဒံေယလ ကိ မင်း ကီး၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့သွင်း ပီးလ င်မင်း

ကီးအား``အက ်ပ်သည်ယဒအမျိုးသား သံ့ပန်းများထဲမှ မင်း ကီး၏အိပ်မက်အနက်

ကိေဖာ်ြပ ိင်သကိေတွ့ ှ ိ ပါ ပီ'' ဟေလာက် ေလ၏။ ၂၆ မင်း ကီးက(ေဗလတ ှ ာဇာဟလည်းနာမည်

တွင်ေသာ) ဒံေယလအား``သင်သည်ငါ၏အိပ် မက်ကိလည်းေကာင်း၊ ထိအိပ်မက်၏အနက်

ကိလည်းေကာင်းေဖာ်ြပ ိင်ပါသေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၂၇ ဒံေယလက``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အ ှ င်၏

ေမးခွန်းကိေြဖ ကား ိင်ေသာေမှာ်ဆရာ၊ ပေယာဂဆရာ၊ ေဗဒင်ဆရာ၊ နကတ် ဆရာမ ှ ိ ပါ။‐ ၂၈

သိ့ရာတွင်လ ို ့ဝှက်ခက်ခဲေသာအရာများ ကိ ဖွင့်ြပေတာ်မေသာဘရားသခင်သည်

ေကာင်းကင်ဘံတွင် ှ ိ ေတာ်မပါ၏။ ထိဘရား သည်အနာဂတ်ကာလ၌အဘယ်သိ့ြဖစ် ပျက်မည်ကိ

အ ှ င်မင်း ကီးအားဖွင့်ြပ ေတာ်မပါ ပီ။ အ ှ င်မင်း ကီးစက်ေတာ် ေခ လျက်ေနစဥ်

ြမင်မက်သည့်အိပ်မက်ကိ ယခအက ်ပ်ေဖာ်ြပပါမည်။ ၂၉ ``အ ှ င်မင်း ကီးသည်စက်ေတာ်ေခ လျက်

ေနစဥ် အနာဂတ်၌ြဖစ်ပျက်မည့်အမအရာ အေကာင်းကိအိပ်မက်ြမင်မက်ေတာ်မပါ၏။

လ ို ့ဝှက်ခက်ခဲေသာအရာတိ့ကိဖွင့်ြပေတာ် မေသာ ဘရားသခင်သည်ေနာင်ြဖစ်လတံ့

ေသာအမအရာတိ့ကိအ ှ င့်အားဖွင့်ြပ ေတာ်မပါ၏။‐ ၃၀ဘရားသခင်သည်ယင်းသိ့လ ို ့ဝှက်ခက်ခဲ

သည့်အရာကိ အက ်ပ်အားသိေစေတာ် မသည်မှာအက ်ပ်သည် အြခားသအေပါင်း

တိ့ထက်ပိ၍အသိပညာ ှ ိ ေသာေကာင့် မဟတ်ပါ။ အ ှ င်မင်း ကီးအားအိပ်မက်၏

အနက်ကိသိ ှ ိ ေစရန် ှ င့် ှ လံးေတာ်ဆင် ြခင်ချက်များကိနားလည်လာေစရန်ပင် ြဖစ်ပါ၏။ ၃၁

``အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကိယ်ေတာ်သည်အိပ်မက် တွင်အလွန် ကီးမားေတာက်ပေြပာင်လက်

၍ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းေသာလ ပ်တ ကီးကိြမင်ေတာ်မပါ၏။‐ ၃၂

ထိ ပ်တ ကီး၏ဦးေခါင်းသည်ေ စင်ြဖင့် ပီးပါ၏။ ရင်ဘတ် ှ င့်လက် ှ စ်ဖက်ကိေငွ

ြဖင့်လပ်ထား ပီးလ င် ဝမ်း ှ င့်ေပါင်တိ့ကိ ေကးဝါြဖင့် ပလပ်ထားေလသည်။‐ ၃၃

ေြခသလံးကိသံြဖင့် ပလပ်၍ေြခဖမိး ှ င့် ေြခဖဝါးတိ့မှာသံတစ်ပိင်း ံ ့ေစး သ ွတ်တစ်ပိင်းြဖစ်ပါ၏။‐

၃၄ ထိ ပ်တ ကီးကိအ ှ င်မင်း ကီး ကည့် လျက်ေနစဥ် ေကျာက်ခဲ ကီးတစ်လံးသည်

ေတာင်ေပ မှအလိအေလျာက် ပတ်ထွက် လာ ပီးလ င် သံ ှ င့် ံ ့ေစးသ ွတ်ြဖင့် ပီး

သည့် ပ်တ ကီးေြခများကိထိမှန်ကျိုး ပ့ဲသွားေစပါ၏။‐ ၃၅ ချက်ချင်းပင်သံ၊ ံ ့ေစးသ ွတ်၊ ေ ကးဝါ၊

ေငွ ှ င့်ေ တိ့သည်ေကမွ၍သွားပါ၏။ ယင်းတိ့သည်ေ ွရာသီေကာက်နယ်တလင်း က

ေြမမန့်များသဖွယ်ေလတိက်ရာသိ့ လွင့်ပါသွားေလသည်။ အစအနတစ်စံ

တစ်ရာမ ပင်မကျန်ခ့ဲပါ။ သိ့ရာတွင် ေကျာက်ခဲ ကီးမကားကမာေြမတစ်ြပင်

လံးကိလမ်းမိးသည့်ေတာင် ကီးြဖစ်လာ ပါ၏။ ၃၆ ``ဤကားအ ှ င်မင်း ကီး၏အိပ်မက်ြဖစ်

ပါ၏။ ယခဤအိပ်မက်၏အနက်ကိ အက ်ပ်ေလာက်ထားပါမည်။‐ ၃၇

အ ှ င်မင်း ကီး၊ အ ှ င်သည်ဘရင်တကာ တိ့တွင် အ ကီးြမတ်ဆံးြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်သည်အ ှ င့် အား ထီးနန်းကိအပ် ှ င်းေတာ်မ၍တန်ခိး စွမ်းရည်၊

ဘန်းအသေရတိ့ြဖင့်ြပည့်စံ ေစေတာ်မပါ ပီ။‐ ၃၈ ကိယ်ေတာ်သည်အ ှ င့်အားလတိ့ေနထိင်

ရာကမာေြမြပင် ှ ိ သမ ကိလည်းေကာင်း၊ တိရစာန် ှ င့်ငှက်အေပါင်းတိ့ကိလည်းေကာင်း

အစိးရေစေတာ်မပါ၏။ အ ှ င်မင်း ကီး သည် ပ်တ ကီး၏ေ ဦးေခါင်းြဖစ်ေတာ် မပါ၏။‐ ၃၉

အ ှ င်မ ှ ိ သည့်ေနာက်၌အ ှ င်၏အင်ပါယာ ိင်ငံေတာ်မ ေလာက် မ ကီးြမတ်သည့်အင်ပါ

ယာ ိင်ငံတစ်ခတည် ှ ိ ပါလိမ့်မည်။ ထိေနာက် ေကးဝါ ိင်ငံတည်းဟေသာတတိယအင်

ပါယာ ိင်ငံေပ ထွန်းပါလိမ့်မည်။ ထိအင် ပါယာ ိင်ငံသည်ကမာတစ်ဝန်းလံးကိ အစိးရပါလိမ့်မည်။‐

၄၀ ထိေနာက်သံက့ဲသိ့ေတာင့်တင်းခိင်မာေသာ စတတအင်ပါယာ ိင်ငံေပ ထွန်းလာပါ

လိမ့်မည်။ သံသည်အရာခပ်သိမ်းကိကျိုးပ့ဲ ေ ကမွေစတတ်သက့ဲသိ့ ထိ ိင်ငံသည်

အြခား ိင်ငံတိ့ကိေချမန်းပါလိမ့်မည်။‐ ၄၁ ပ်တ ကီး၏ေြခဖမိး ှ င့်ေြခေချာင်းများ

သည် ံ ့ေစးသ ွတ်တစ်ပိင်း၊ သံတစ်ပိင်းြဖစ် ေကာင်းကိအ ှ င်မင်း ကီးေတွ့ြမင်ေတာ်မ

ရသည် ှ င့်အညီ အင်ပါယာ ိင်ငံသည်စိတ် ဝမ်းကဲွြပားေသာ ိင်ငံြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ သံ

ှ င့် ံ ့ေစးသ ွတ်ေရာ၍ေနသည်ကိေထာက် ၍ ထိ ိင်ငံတွင်သံက့ဲသိ့ခိင်မာေတာင့်တင်း

မအချို ့အဝက် ှ ိ ပါလိမ့်မည်။‐ ၄၂ ေြခေချာင်းများသည်သံတစ်ပိင်း ံ ့ေစး

သ ွတ်တစ်ပိင်းြဖစ်သည် ှ င့်အညီ ထိ ိင်ငံ သည်ခွန်အား ကီးေသာ်လည်းအလွယ်တက

ေချမန်းြခင်းကိခံရပါလိမ့်မည်။‐ ၄၃ သံကိ ံ ့ေစးသ ွတ် ှ င့်ေရာစပ်ထားသည်

ကိလည်း အ ှ င်ြမင်ေတာ်မသည်အတိင်း ထိအင်ပါယာ ိင်ငံကိအပ်ချုပ်ေသာ

ဘရင်တိ့သည်မိမိတိ့၏အိမ်ေထာင်စသား တိ့အား အချင်းချင်းထိမ်းြမားလက်ထပ် ြခင်းအားြဖင့်

စည်း ံ းမရ ှ ိ ရန် ကိးစား ကပါလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သံ ှ င့် ံ ့ေစး သ ွတ်ကိေရာစပ်၍မရသက့ဲသိ့ သတိ့

သည်လည်းေပါင်းေဖာ်၍ရ ကမည်မဟတ် ပါ။‐ ၄၄ အထက်ေဖာ်ြပပါဘရင်များနန်းစံလျက်

ေနချိန်၌ပင်လ င် ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်သည်အဘယ်အခါမ မပျက်စီး ိင်သည့်

ိင်ငံတစ်ခကိတည်ေထာင်ေတာ်မ ပါလိမ့်မည်။ ထိ ိင်ငံကိအဘယ်အခါ၌ မ  ှ ိမ်နင်း၍ရမည်မဟတ်ပါ။

ယင်းသည် အြခား ိင်ငံ ှ ိ သမ ကိ ဖိခွင်း ပီး ေနာက် အစဥ်အ မဲတည်ပါလိမ့်မည်။‐ ၄၅

ေတာင်ေပ မှေကျာက်တံးတစ်လံးသည် အလိအေလျာက် ပတ်ထွက်လာကာ သံ၊

ေကးဝါ၊ ံ ့ေစးသ ွတ်၊ ေငွ၊ ေ တိ့ြဖင့် ပလပ်ထားေသာ ပ်တ ကီးအားထိ

မှန်သွားပံကိအ ှ င်ြမင်ေတာ်မခ့ဲပါ၏။ ကီးြမတ်ေတာ်မေသာဘရားသခင်သည် အ ှ င့်အား

ေနာင်ြဖစ်လတံ့ေသာအမ အရာတိ့ကိဖွင့်ြပေတာ်မြခင်းပင် ြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်သည်အ ှ င်ြမင်မက်

သည့်အတိင်း အိပ်မက်ေတာ်ကိတိကျ စွာေဖာ်ြပ၍ အိပ်မက်၏အနက်အမှန်

ကိလည်းအ ှ င့်အားေဖာ်ြပ ပီးပါ ပီ'' ဟေလာက်၏။ ၄၆ ထိအခါေနဗခဒ်ေနဇာမင်းသည်ဒံေယလ

၏ေ ှ ့တွင်ေြမသိ့တိင်ေအာင်ဦး တ်ေတာ်မ ပီးလ င် ဒံေယလအားယဇ် ှ င့်ပေဇာ်သကာ

များဆက်ကပ် ကရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၄၇ မင်း ကီးက``သင်သည်ဤလ ို ့ဝှက်ခက်ခဲ

ေသာအမတိ့ကိေြဖ ှ င်း ိင်သည်ြဖစ်၍ သင်၏ဘရားသခင်သည်ဘရားတကာ

တိ့ထက် ကီးြမတ်ေတာ်မပါ၏။ ဘရင် တကာတိ့ကိအစိးရေသာအ ှ င်၊ လ ို ့

ဝှက်ခက်ခဲေသာအရာတိ့ကိဖွင့်ြပေတာ် မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏'' ဟဆိ၏။

၄၈ ထိေနာက်မင်း ကီးသည်ဒံေယလအား ကီး ြမင့်ေသာရာထးြဖင့်ချီးြမင့်ေတာ်မ ပီး

လ င် အဖိးတန်ဆေတာ်လာဘ်ေတာ်အေြမာက် အြမားကိေပးအပ်ကာဗာဗလန် ိင်ငံ ှ ိ

အတိင်ပင်ခံအရာ ှ ိ အေပါင်းတိ့၏ေခါင်း ေဆာင်အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဗာဗလန်

ြပည်နယ်ကိအပ်စိးရေသာမင်းအြဖစ် ြဖင့်လည်းေကာင်းခန့်ထားေတာ်မ၏။‐ ၄၉

ဒံေယလ၏ပန် ကားချက်အရမင်း ကီး သည် ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က် ှ င့်အေဗဒေနေဂါ

တိ့အားဗာဗလန်ြပည်နယ်အပ်ချုပ်ေရး တာဝန်များကိအပ် ှ င်းေတာ်မ၏။ ဒံေယလ

ကိမကားနန်းေတာ်တွင်း၌အမထမ်းေစ ေတာ်မ၏။

၃ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းသည်အြမင့်ေပကိး ဆယ်၊ အနံကိးေပ ှ ိ ေသာေ  ပ် ကီးကိ

သွန်းလပ်ေစ ပီးလ င်ဗာဗလန်ဒရလွင် ြပင်တွင်တည်ထားေစေတာ်မ၏။‐ ၂

မင်း ကီးသည်မင်းညီမင်းသားများ၊ ဘရင်ခံ များ၊ ဒတိယဘရင်ခံများ၊ တိင်းမင်း ကီး

များ၊ ေငွတိက်စိးများ၊ တရားသ ကီးများ၊ ရဲမးများအစ ှ ိ သည့်အရာ ှ ိ အေပါင်း တိ့အား

မိမိတည်ထားသည့်ေ  ပ် ကီး အ ေမာဒနာပဲွကိတက်ေရာက် ကရန် အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐

၃ အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ့သည်ေ  ပ် ကီး ၏ေ ှ ့တွင်ရပ်ေန ကေသာအခါ၊‐ ၄

သံေတာ်ဆင့်တစ်ဦးက``ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးကိေြပာဆိ ကေသာလမျိုး

အသီးသီး ှ င့် ိင်ငံအသီးသီးကလ အေပါင်းတိ၊့‐ ၅ သင်တိ့သည်တံပိးခရာမတ်သံကိ ကား

ရ ပီးေနာက်ပေလွ၊ ပတ်သာ၊ ေစာင်း ကီး၊ ေစာင်း ငယ်တိ့ကိတီးမတ်သံကိလည်းေကာင်း၊ ထိ

ေနာက်အြခားတရိယာများတီးမတ်သံ ကိလည်းေကာင်း ကား ကလိမ့်မည်။ တရိယာ

တီးမတ်သံစသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက် ေနဗခဒ် ေနဇာမင်းတည်ထားသည့်ေ  ပ် ကီးကိ

သင်တိ့ဦး တ် ှ ိ ခိး ကေစ။‐ ၆ ဦး တ် ှ ိ ခိးြခင်းမ ပသမည်သမဆိ ြပင်းစွာအလ ံ ထလျက်ေနေသာ

မီးဖိ ကီး ထဲသိ့ချက်ချင်းပစ်ချြခင်းကိခံေစ'' ဟ အသံကျယ်စွာေ ကညာေလသည်။‐ ၇

သိ့ြဖစ်၍ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးေြပာ ဆိေသာလမျိုးအသီးသီး ှ င့် ိင်ငံအသီး

သီးကလတိ့သည်တရိယာတီးမတ်သံ ကိ ကားသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက် ေနဗခဒ်

ေနဇာတည်ထားသည့်ေ  ပ် ကီးကိဦး တ် ှ ိ ခိး ကကန်၏။ ၈ ဗာဗလန်ြပည်သားအချို ့တိ့သည်ယဒ

အမျိုးသားတိ့အား ြပစ်တင်ေြပာဆိရန် အခွင့်ေကာင်းကိယ၍၊‐ ၉

ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းအား``အ ှ င်မင်း ကီး သက်ေတာ်ရာေကျာ် ှ ည်ပါေစ။‐ ၁၀

တရိယာစတင်တီးမတ်သည် ှ င့်တစ် ပိင် နက်ေ  ပ် ကီးအားလတိင်းဦး တ် ှ ိ ခိးေစ။‐

၁၁ ထိအ ပ် ကီးအားဦး တ်ြခင်းမ ပသ ဟသမ သည် ြပင်းစွာအလ ံ ထလျက်ေန

ေသာမီးဖိ ကီးထဲသိ့ပစ်ချြခင်းကိခံေစ ဟ၍အ ှ င်အမိန့်ေတာ်ထတ်ြပန်ခ့ဲပါ၏။‐ ၁၂

ဗာဗလန်နယ်ကိအပ်ချုပ်ရန်အ ှ င်မင်း ကီးတာဝန်ေပးထားသ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်

ှ င့်အေဗဒေနေဂါဟေသာယဒအမျိုး သားများသည် အ ှ င်၏အမိန့်ေတာ်ကိ မနာခံဘဲေန ကပါ၏။

သတိ့သည် အ ှ င်၏ဘရားကိ ှ ိ မခိး ကပါ။ အ ှ င် တည်ထားသည့်ေ  ပ် ကီးကိလည်းဦး မ တ် ကပါ''
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ဟေလာက်ထား က၏။ ၁၃ ထိအခါမင်း ကီးသည်ြပင်းစွာအမျက် ထွက်ေတာ်မသြဖင့်

ထိသသံးေယာက်ကိ အထံေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲရန်အမိန့် ေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၄ မင်း ကီးက`` ှ ာဒရက်၊

ေမ ှ က် ှ င့်အေဗဒ ေနေဂါတိ့ သင်တိ့သည်ငါ၏ဘရားကိ ှ ိ မခိး၊ ငါစိက်ထတည်ထားသည့်ေ  ပ် ကီး

ကိဦးမ တ်ဘဲေန ကသည်ဟဆိသည် မှာမှန်သေလာ။‐ ၁၅ယခသင်တိ့သည်တံပိးခရာ၊ ပေလွ၊

ေစာင်း ငယ်၊ ပတ်သာ၊ ေစာင်း ကီး ှ င့်အြခားတရိ ယာများတီးမတ်သံကိ ကားသည် ှ င့်တစ်

ပိင်နက်ေ  ပ် ကီးကိဦး တ် ှ ိ ခိး က ေလာ့။ အကယ်၍ ှ ိ မခိး ကပါကသင်တိ့

သည်ြပင်းစွာအလ ံ ထလျက်ေနေသာမီး ဖိထဲသိ့ချက်ချင်းပစ်ချြခင်းကိခံရ ကလတံ။့

သင်တိ့အားကယ် ိင်မည့်ဘရား ှ ိ သည်ဟသင်တိ့ထင်မှတ် ကသေလာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က် ှ င့်အေဗဒေနေဂါတိ့ က``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အက ်ပ်တိ့သည်မိမိ

တိ့အတွက်ထေချေလာက်လဲ ကမည် မဟတ်ပါ။‐ ၁၇ အက ်ပ်တိ့ကိးကွယ်ေသာဘရားသခင်

သည် အက ်ပ်တိ့အားြပင်းစွာအလ ံ ထ လျက် ှ ိ ေသာမီးဖိ ကီးထဲမှလည်းေကာင်း၊

အ ှ င်၏လက်မှလည်းေကာင်းကယ် ိင် လ င်လည်းကယ်ေတာ်မမည်။‐ ၁၈

ကယ်ေတာ်မမလ င်လည်းအက ်ပ်တိ့ သည်အ ှ င်၏ဘရားကိ ှ ိ မခိး၊ အ ှ င်

၏ေ  ပ် ကီးကိလည်းဦးမ တ်ေ ကာင်း သိမှတ်ေတာ်မပါ'' ဟြပန်လည်ေလာက် ထား က၏။ ၁၉

ထိအခါေနဗခဒ်ေနဇာသည်မိမိစိတ်ကိ မချုပ်တည်း ိင်ေတာ့ဘဲ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က် ှ င့်

အေဗဒေနေဂါတိ့အေပ တွင်အမျက်ထွက် ကာမျက် ှ ာနီြမန်း၍လာေတာ်မ၏။ ထိ

ေကာင့်မင်း ကီးသည်မီးဖိ ကီးကိခနစ်ဆ မ ပိ၍ပေအာင်မီးထိးေစေတာ်မ ပီးလ င်၊‐ ၂၀

မိမိ၏တပ်မေတာ်တွင်ခွန်အားအ ကီးမား ဆံးေသာသတိ့အား ထိသသံးေယာက်ကိ

ြပင်းစွာအလ ံ ထလျက် ှ ိ ေသာမီးဖိ ကီး ထဲသိ့ပစ်ချရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၂၁

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ထိသသံးေယာက်တိ့ အားေဘာင်းဘီ၊ အကျ၊ ဝတ်လံအကျအစ ှ ိ

သည့်အဝတ်တန်ဆာများ ှ င့်တကွတပ် ေ ှ ာင် ပီးလ င် ြပင်းစွာအလ ံ ထလျက်ေန

ေသာမီးဖိ ကီးထဲသိ့ပစ်ချလိက် က၏။‐ ၂၂ မင်း ကီး ကပ်တည်းစွာမိန့်မှာေတာ်မခ့ဲသည့်

အတိင်း မီးဖိ ကီးကိအလွန့်အလွန်ပေအာင် ပလပ်ထားသြဖင့် ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗ

ဒေနေဂါတိ့အားမီးဖိ ကီးသိ့သယ်ေဆာင် လာေသာသတိ့သည် မီးလ ံ အ ှ ိန်ေ ကာင့်

ေသ ကကန်၏။‐ ၂၃ သိ့ြဖစ်၍ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါ တိ့သည်

တပ်ေ ှ ာင်လျက်ပင်ြပင်းစွာအလ ံ ထလျက်ေနေသာမီးဖိ ကီးထဲသိ့ကျ ေရာက်သွား ကေလသည်။ ၂၄

ထိအခါေနဗခဒ်ေနဇာသည်အ့ံအားသင့် လျက် တ်တရက်ထေတာ်မ ပီးလ င် မိမိ

၏အတိင်ပင်ခံအရာ ှ ိ များအား``ငါတိ့ သည်လသံးေယာက်တိ့ကိတပ်ေ ှ ာင်၍ြပင်း

စွာအလ ံ ထလျက် ှ ိ သည့်မီးဖိ ကီးထဲ သိ့ပစ်ချခ့ဲ ကသည်မဟတ်ပါေလာ'' ဟ

ေမးေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိသတိ့က``မှန်ပါသည်အ ှ င်မင်း ကီး'' ဟေလာက်ထားလ င်၊

မင်း ကီးက``ယင်းသိ့ြဖစ်ပါမမီးထဲတွင် လေလးေယာက်သွားလာေနသည်ကိအဘယ်

ေကာင့်ငါြမင်ရပါသနည်း။ သတိ့အား တပ်ေ ှ ာင်ထားြခင်းလည်းမ ှ ိ ၊ သတိ့သည်

မီးေလာင်ခံ ကရပံလည်းမေပ ။ ထိ့ြပင် စတတလသည်ေကာင်းကင်တမန် ှ င့်တသည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ သိ့ြဖစ်၍ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းသည် ြပင်းစွာ အလံ ထလျက်ေနေသာမီးဖိ ကီးအဝ

သိ့ချဥ်းကပ် ပီးလ င်``အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာ ဘရားသခင်၏အေစခံ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်

ှ င့်အေဗဒေနေဂါတိ၊့ မီးဖိထဲမှထွက်လာ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအခါသတိ့

သည်ချက်ချင်းပင်ထွက်လာ က၏။‐ ၂၇ မင်းညီမင်းသားများ၊ ဘရင်ခံများ၊ ဒတိယ

ဘရင်ခံများ ှ င့်ဘရင့်အတိင်ပင်ခံအရာ ှ ိ အေပါင်းတိ့သည် မီးေလာင်ြခင်းမခံရ

ကေသာလသံးဦးတိ့ကိဝိင်း၍ ကည့်  က ကန်၏။ ထိသတိ့၏ဆံြခည်ပင်တစ်ပင်မ

မီးမ မိက်။ အဝတ်အကျများသည်မီးမေလာင်၊ သတိ့ကိယ်မှမီးခိးနံ့လည်းမရ။ ၂၈

မင်း ကီးက`` ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က် ှ င့်အေဗဒ ေနေဂါတိ့ကိးကွယ်ေသာဘရားသခင်ကိ

ေထာမနာ ပ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်း ကင်တမန်ကိေစလတ်ေတာ်မ၍ မိမိကိယံ

ကည်ကိးစား ကေသာဤသသံးဦးတိ့ အားကယ်တင်ေတာ်မ၏။ သတိ့သည်မိမိ

တိ့၏ဘရားမှတစ်ပါးအြခားဘရားကိ ဦး တ် ှ ိ ခိးမည့်အစား မိမိတိ့အသက်

ေဘးကိပင်ပမာဏမ ပဘဲငါ၏အမိန့် ကိဖီဆန်ခ့ဲ က၏။ ၂၉ ``ထိေ ကာင့်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကိ

ေြပာဆိေသာလမျိုးအသီးသီး ှ င့် ိင်ငံ အသီးသီးကမည်သမဆိ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်

ှ င့်အေဗဒေနေဂါတိ့၏ဘရားအားမ ိ မေသေြပာဆိသည်ဆိအ့ံ၊ ထိသအားအပိင်း

ပိင်းြဖတ်၍ေနအိမ်ကိလည်း ြပာပံြဖစ်ေစ ဟယခငါအမိန့်ေပး၏။ ထိသသံးဦးတိ့

၏ဘရားက့ဲသိ့အဘယ်ဘရားမ မကယ် တင် ိင်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိေနာက်မင်း ကီးသည်

ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က် ှ င့် အေဗဒေနေဂါတိ့အား ဗာဗလန်ြပည် နယ်တွင်ပိမိ ကီးြမင့်သည့်ရာထးများ

ြဖင့်ချီးြမင့်ေတာ်မေလသည်။

၄ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းသည်ကမာေပ  ှ ိ ဘာသာ စကားအမျိုးမျိုးကိ ေြပာဆိေသာလမျိုး

အေပါင်းတိ့ထံသိ့ သဝဏ်လာတစ်ေစာင်ကိ ေအာက်ပါအတိင်းေပးပိ့ေတာ်မ၏။

``သင်တိ့သည်ချမ်းေြမ့သာယာ ကပါေစ ေသာ။‐ ၂ ငါ့အားအြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရားသခင်

ြပေတာ်မေသာ အ့ံ သဖွယ်ရာများ ှ င့်နိမိတ် လကဏာများအေကာင်းကိနားေထာင် က ေလာ့။ ၃

``ငါတိ့အားဘရားသခင်ြပေတာ်မေသာ အံ သဖွယ်ရာတိ့သည်လွန်စွာ ကီးြမတ် ပါသည်တကား။

ကိယ်ေတာ်ြပေတာ်မေသာနိမိတ်လကဏာ များသည် လွန်စွာတန်ခိးေတာ် ှ င့်ြပည့်စံပါသည်တကား။

ဘရားသခင်သည်ထာဝစဥ်ဘရင်ြဖစ်ေတာ် မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ေလာကကိကာလအစဥ်

အပ်စိးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၄ ``ငါေနဗခဒ်ေနဇာမင်းသည်နန်းေတာ်တွင် ချမ်းေြမ့စွာ

စံြမန်းလျက်ေနေတာ်မစဥ်အိပ် ေပျာ်ချိန်၌၊‐ ၅ ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းေသာအိပ်မက်ကိ ြမင်မက်၍

ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ပါ ံ များ ကိြမင်ရ၏။‐ ၆ ငါသည်အိပ်မက်၏အနက်အ ိပါယ်ကိမိမိ အားဖွင့်ြပရန်

အတိင်ပင်ခံအရာ ှ ိ အေပါင်း တိ့ကိဆင့်ေခ ခ့ဲ၏။‐ ၇ ထိအခါ ှ ိ  ှ ိ သမ ေသာေဗဒင်ဆရာ၊ မျက်

လှည့်ဆရာ၊ ေမှာ်ဆရာ ှ င့်နကတ်ဆရာများ သည်ေ ှ ့ေတာ်သိ့ေရာက် ှ ိ လာ က၏။ ငါသည်

သတိ့အားငါ၏အိပ်မက်ကိေြပာြပေသာ် လည်း သတိ့သည်ထိအိပ်မက်၏အနက်ကိ မေဖာ်ြပ ိင် ကပါ။‐

၈ ထိေနာက်(ငါကိးကွယ်ေသာဘရား၏နာမည် ြဖစ်သည့်ေဗလတ ှ ာဇာဟလည်းနာမည်

တွင်ေသာ) ဒံေယလသည်ငါ၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ ေရာက် ှ ိ လာေလသည်။ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်

ဘရားတိ့၏ဝိညာဥ်သည်သ၏အတွင်း၌ ကိန်းေအာင်းသြဖင့် ငါသည်သ့အားငါအ

ဘယ်သိ့အိပ်မက်ြမင်မက်သည်ကိေြပာ ြပ၏။‐ ၉ ငါကသ့အား``ေဗဒင်ဆရာတိ့၏အ ကီး

အမးြဖစ်ေသာေဗလတ ှ ာဇာ၊ သင့်အတွင်း ၌သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ဘရားတိ့၏ဝိညာဥ်

ကိန်းေအာင်းေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ လ ို ့ဝှက် ခက်ခဲသည့်အရာခပ်သိမ်းကိသင်နားလည်

ေကာင်းကိလည်းေကာင်းငါသိ၏။ အိပ်မက် တွင်ငါေတွ့ြမင်ရသည့် ပါ ံ အေ ကာင်း

ကိနားေထာင်၍အနက်ကိငါ့အားေြပာ ကားပါေလာ့။ ၁၀ ``ငါသည်အိပ်ေပျာ်လျက်ေနစဥ်ကမာေြမ

ြပင်၏အထက်ဗဟိ၌ ှ ိ ေသာသစ်ပင် ြမင့် ကီးတစ်ပင်ကိအိပ်မက်ြမင်မက်၏။‐ ၁၁

ထိသစ်ပင်သည်ကမာေြမေပ တွင် ှ ိ သမ ေသာလအေပါင်းတိ့ြမင်ရ ကသည်တိင် ေအာင်

မိးေကာင်းကင်အထိြမင့်မားလာ ေလသည်။‐ ၁၂ ထိသစ်ပင်၏အကိင်းအခက်တိ့သည်လှပ

ေဝဆာလျက် အသီးလည်းေပါများသြဖင့် တစ်ကမာလံးစားသံး ိင်၏။ ေတာတိရစာန်

တိ့သည်ထိအပင်၏အရိပ်တွင်နားေန က၏။ ငှက်တိ့သည်အကိင်းအခက်များတွင်အသိက်

လပ် က၏။ သက် ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ့သည် ထိအပင်၏အသီးကိစား က၏။ ၁၃

``ငါသည်ထိဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်ေတွ့ြမင် ရပံကိစဥ်းစားဆင်ြခင်လျက်ေနစဥ် ိး

ကားေစာင့် ကည့်သေကာင်းကင်တမန်တစ် ပါးဆင်းသက်လာသည်ကိြမင်ရ၏။‐ ၁၄

ေကာင်းကင်တမန်က`ဤသစ်ပင်ကိခတ်ချ ၍အကိင်းတိ့ကိြဖတ်ေတာက်ပစ်ေလာ့။ အ ွက်

တိ့ကိေခ ၍အသီးတိ့ကိ ကဲြဖန့်ပစ်ေလာ့။ တိရစာန်တိ့ကိထိသစ်ပင်ရိပ်မှလည်းေကာင်း၊

ငှက်တိ့ကိအကိင်းအခက်များမှလည်း ေကာင်းေမာင်းထတ်ေလာ့။‐ ၁၅

သိ့ရာတွင်ေြမတွင် ှ ိ သည့်သစ်ငပ်ကိမ သံ ကိး၊ ေ ကးဝါ ကိးတိ့ြဖင့်ချည်ေ ှ ာင်

၍ကွင်းထဲ၌ြမက်ေတာတွင်ထားခ့ဲေလာ့။ ` ``ထိသအားဆီး ှ င်းထဲတွင်တိရစာန်များ၊

အပင်ငယ်များ ှ င့်အတေနေစေလာ့။‐ ၁၆ သသည်လစိတ်ေပျာက်လျက်ခနစ် ှ စ်တိင် တိင်

တိရစာန်စိတ်ေပါက်၍ေနလိမ့်မည်။‐ ၁၇ ဤကား ိး ကားေစာင့် ကည့်သေကာင်းကင်

တမန်များ၏စီရင်ဆံးြဖတ်ချက်တည်း။ သိ့ ြဖစ်၍အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရားသခင် သည်

ေလာကီ ိင်ငံများအေပ သိ့တန်ခိး အာဏာလမ်းမိးေတာ်မ ိင်ေ ကာင်းကိလည်း ေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်သည်အသိမ်ငယ်ဆံးေသာ သကိပင်လ င်ေ ွးချယ်၍မင်းေြမာက်ေတာ်

မ ိင်ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း အရပ်တကာ ှ ိ လအေပါင်းတိ့သိ ှ ိ  ကေစ'

ဟအသံ ကျယ်စွာေ ကးေကာ်၏။ ၁၈ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းက``ဤကားငါြမင်မက်

သည့်အိပ်မက်ြဖစ်၏။ အချင်းေဗလတ ှ ာဇာ၊ ယခငါ့အားထိအိပ်မက်၏အနက်ကိေဖာ်

ြပပါေလာ့။ ယင်းကိငါ၏အတိင်ပင်ခံ အရာ ှ ိ တစ်ေယာက်မ မေဖာ်ြပ ိင်ပါ။

သိ့ရာတွင်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ဘရားတိ့ ၏ဝိညာဥ်သည်သင့်၏အထဲ၌ကိန်းေအာင်း

သည်ြဖစ်၍သင်သည်ထိအိပ်မက်၏အနက် ကိေဖာ်ြပ ိင်ပါ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉

ထိအခါေဗလတ ှ ာဇာဟလည်းနာမည် တွင်ေသာဒံေယလသည် အလွန်ထိတ်လန့်

သွားသြဖင့်စကားပင်မေြပာ ိင်ဘဲေန ၏။ မင်း ကီးက``အချင်းေဗလတ ှ ာဇာ၊

အိပ်မက် ှ င့်အိပ်မက်၏အနက်ေကာင့်ထိတ် လန့်ြခင်းမ ှ ိ  ှ င့်'' ဟမိန့်ေတာ်မလ င်၊

ေဗလတ ှ ာဇာက``အ ှ င်မင်း ကီး၊ ထိအိပ် မက် ှ င့်အနက်သည်အ ှ င်၏အတွက်မဟတ်

ဘဲအ ှ င်၏ရန်သများအတွက်ြဖစ်ပါေစ ေသာ။‐ ၂၀ ြမင့်မားထွား ကိင်းသည့်သစ်ပင်သည်မိး

ေကာင်းကင်အထိေရာက် ှ ိ ၍ ကမာေပ  ှ ိ လ အေပါင်းတိ့သည်ထိအပင်ကိြမင် က၏။‐ ၂၁

ထိအပင်၏အကိင်းအခက်များသည်လှပ ေဝဆာလျက် အသီးလည်းေပါများသြဖင့်
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ကမာတစ်ဝန်းလံးစားသံး ိင်၏။ ထိအပင် ေအာက်တွင်ေတာတိရစာန်များနားေန က၏။

အကိင်းအခက်များတွင်ငှက်တိ့အသိက်လပ် က၏။ ၂၂ ``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အ ှ င်ကားထိသစ်ပင် ကီး

ပင်ြဖစ်ပါ၏။ အ ှ င်သည်မိးေကာင်းကင်တိင် ေအာင်ြမင့်မား ကီးြမတ်ေတာ်မလျက်တန်

ခိးေတာ်သည်ကမာတစ်ဝန်းလံးကိလမ်းမိး ပါ၏။‐ ၂၃ အ ှ င်မင်း ကီး ကည့်လျက်ေနေတာ်မစဥ်

ေကာင်းကင်ဘံမှ ေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါး သည်သက်ဆင်းလာကာ`ထိသစ်ပင်ကိခတ်လဲှ

ဖျက်ဆီးပစ်ေလာ့။ သိ့ရာတွင်သစ်ငတ်ကိမ ကားေြမတွင်ချန်ထားေလာ့။ ထိငတ်ကိသံ

ကိး၊ ေကးဝါ ကိး ှ င့်ချည်ေ ှ ာင်၍ကွင်းထဲ ၌ြမက်ေတာတွင်ထားခ့ဲေလာ့။ ထိသအား

ဆီး ှ င်းများြဖင့်စိစွတ်ေစလျက်ခနစ် ှ စ် တိင်တိင်တိရစာန်များ ှ င့်အတေနေစေလာ့' ဟ မက်ဆိခ့ဲပါ၏။

၂၄ ``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရားသခင်က အ ှ င်မင်း ကီးမည်သိ့မည်ပံြဖစ်

ပျက်ရမည်ကိမိန့် မက်ေဖာ်ြပေတာ်မေလ ပီ။ အိပ်မက်၏အနက်ကားဤသိ့တည်း။‐ ၂၅

အ ှ င်သည်လ့အသိင်းအဝိင်းထဲမှ ှ င် ထတ်ြခင်းကိခံရ၍ ေတာတိရစာန်များ ှ င့် အတေနရလိမ့်မည်။

ွားက့ဲသိ့ြမက်ကိ စားလျက်ခနစ် ှ စ်တိင်တိင်ဆီး ှ င်းများ ြဖင့်စိစွတ်ကာ အမိးအကာမ ှ ိ သည့်

အရပ်တွင်အိပ်စက်ရလိမ့်မည်။ ထိေနာက် အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရားသခင်သည်

ေလာကီ ိင်ငံများကိအစိးရေတာ်မ၍ မိမိအလိ ှ ိ သမည်သကိမဆိမင်း

ေြမာက်ေတာ်မ ိင်ေ ကာင်းကိအ ှ င် ဝန်ခံပါလိမ့်မည်။‐ ၂၆ ေကာင်းကင်တမန်များသည်သစ်ငတ်ကိ

ေြမတွင် ချန်ထားခ့ဲရန်အမိန့်ေပးသည် ှ င့် အညီအ ှ င်သည် ကမာကိဘရားသခင်

အစိးရေ ကာင်းသိမှတ်ဝန်ခံေသာအခါ အ ှ င်၏ထီးနန်းကိြပန်လည်ရ ှ ိ ပါ လိမ့်မည်။‐

၂၇ ထိေကာင့်အ ှ င်မင်း ကီး၊ အက ်ပ်ေပး သည့်အ ကံကိနာယေတာ်မပါ။ အြပစ်

ကးမကိရပ်စဲ၍တရားေသာအမကိ ပေတာ်မပါ။ ဆင်းရဲသတိ့အားက ဏာထားေတာ်မပါ။

ယင်းသိ့ ပပါလ င် အ ှ င်သည်စည်းစိမ်ချမ်းသာတိးပွား ေတာ်မပါလိမ့်မည်''

ဟေလာက်၏။ ၂၈ ဤသိ့ေလာက်ထားသည်အတိင်းြဖစ်ပျက် လာေလသည်။‐ ၂၉

တစ်ဆယ့် ှ စ်လမ  ကာေသာ်မင်း ကီးသည် ဗာဗလန်နန်းေတာ်ေပ တွင်စက ကေနစဥ်၊‐ ၃၀

``ငါ၏ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ထင် ှ ားေစ ရန်ေနြပည်ေတာ်အြဖစ်ြဖင့် ငါတည်ေထာင်ခ့ဲ

ေသာဗာဗလန် မိ ့သည်လွန်စွာ ကီးကျယ် ခမ်းနားလှပါသည်တကား'' ဟ မက်ဆိ၏။ ၃၁

ဤသိ့ မက်ဆိ၍စကားမဆံးမီပင်လ င်``အိ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း၊ ငါေြပာသည်ကိနား ေထာင်ေလာ့။

သင့် ိင်ငံကိသင်၏လက်မှ ယခ ပ်သိမ်းလိက်ေလ ပီ။‐ ၃၂သင်သည်လအသိင်းအဝိင်းမှအ ှ င်ခံရ

၍ေတာတိရစာန်များ ှ င့်အတေနရလတံ။့ ခနစ် ှ စ်တိင်တိင် ွားက့ဲသိ့ြမက်ကိစား ရလတံ။့

ထိအခါဘရားသခင်သည်ေလာ ကီ ိင်ငံများကိအစိးရေတာ်မ၍ ယင်း တိ့ကိမိမိအလိ ှ ိ သအားေပးပိင်

ေ ကာင်းကိသင်ဝန်ခံလိမ့်မည်'' ဟေကာင်း ကင်မှအသံထွက်ေပ လာေလသည်။ ၃၃

ထိဗျာဒိတ်စကားအတိင်းချက်ချင်းပင် ြဖစ်ပျက်လာ၏။ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းသည် လအသိင်းအဝိင်းမှ

အ ှ င်ခံရ၍ ွားက့ဲ သိ့ြမက်ကိစားရ၏။ သ၏ကိယ်ခ ာအေပ သိ့လည်းဆီး ှ င်းများကျလာေလသည်။

သ ၏ဆံပင်သည်လင်းယန်၏အေမွးအေတာင် က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ သ၏လက်သည်းေြခ

သည်းတိ့သည်လည်းငှက်ေြခသည်းများ က့ဲသိ့လည်းေကာင်း ှ ည်လာေလသည်။ ၃၄

မင်း ကီးက``ငါသည်ခနစ် ှ စ်ကာလကန် ဆံးသွားေသာအခါ မိးေကာင်းကင်သိ့ေြမာ်

ကည့်လိက်ရာလ့စိတ်ြပန်ရသြဖင့် အြမင့် ြမတ်ဆံးေသာဘရားသခင်အားေထာမနာ ပ၍

ထာဝရကာလပတ်လံးအသက် ှ င် ေတာ်မေသာဘရား၏ဂဏ်ေတာ်၊ ဘန်း အသေရေတာ်ကိချီးမွမ်းပါ၏။

``ကိယ်ေတာ်သည်ေလာကကိထာဝစဥ် အပ်စိးေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်၏ ိင်ငံေတာ်သည်ကာလ

အစဥ်အဆက်တည်လိမ့်မည်။ ၃၅ ကမာသကမာသားအေပါင်းတိ့သည်ေ ှ ့

ေတာ်၌ အမမထားေလာက်သက့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်ဘံ ှ ိ

ေကာင်းကင်တမန်များကိလည်းေကာင်း၊ ကမာေြမေပ  ှ ိ လတိ့ကိလည်းေကာင်း

စိးမိးအပ်ချုပ်ေတာ်မပါ၏။ အဘယ်သမ ကိယ်ေတာ်၏အလိေတာ်ကိ မဆန့်ကျင် ိင်ပါ။

ကိယ်ေတာ်အဘယ်သိ့ ပေတာ်မသည်ကိ လည်း မစစ်ေဆးမေမးြမန်း ိင်ပါ။ ၃၆

``ငါသည်လ့စိတ်ကိြပန်၍ရ ှ ိ လာေသာ အခါ ငါ့ ိင်ငံ၏ဘန်းအသေရကိလည်း ေကာင်း၊

ငါ့ဂဏ်အသေရ ှ င့်ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်ကိလည်းေကာင်း ြပန်၍ရ ှ ိ လာ ေလသည်။

ငါ၏အတိင်ပင်ခံအရာ ှ ိ များ ှ င့်မးမတ်တိ့သည်လည်း ငါ့အားြပန်၍ လက်ခံ ကပါ၏။

ယခင်အခါကထက် ပင် ကီးြမတ်သည့်ဂဏ်အသေရ ှ င့်တကွ ငါ့အားရာဇအာဏာကိြပန်လည်ေပး

အပ် ကေပသည်။ ၃၇ ``သိ့ြဖစ်၍ငါေနဗခဒ်ေနဇာမင်းသည် ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရင်မင်းအားေထာမနာ

ပပါ၏။ ဂဏ်ေတာ် ှ င့်ဘန်းအသေရေတာ် ကိလည်းချီးမွမ်းပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ပေလ

သမ ေသာအမတိ့သည်မှန်ကန်ပါေပ သည်။ ကိယ်ေတာ်သည်အစဥ်ပင်တရားမ

တေတာ်မ၍မာန်မာနေထာင်လားသတိ့ အားနိမ့်ကျေစေတာ်မပါ၏'' ဟေရး

သားေဖာ်ြပေတာ်မေလသည်။

၅ တစ်ညသ၌ေဗလ ှ ာဇာမင်းသည်ညစာ စားပဲွ ကီးသိ့မးမတ်တစ်ေထာင်ကိဖိတ် ကား ပီးလ င်

သတိ့ ှ င့်အတစပျစ်ရည် ေသာက်ေတာ်မသည်။‐ ၂ယင်းသိ့ေသာက်လျက်ေနစဥ်ေယ  ှ လင်

မိ ့ဗိမာန်ေတာ်မှခမည်းေတာ်ေနဗခဒ် ေနဇာမင်းသိမ်းယခ့ဲသည့် ေ ဖလား၊ ေငွ

ဖလားများကိေ ှ ့ေတာ်သိ့ေဆာင်ယခ့ဲရန် မိန့်ေတာ်မ၏။ မိမိ ှ င့်တကွမးမတ်များ၊

မိဖရားများ ှ င့်ေမာင်းမမိဿံများစပျစ် ရည်ေသာက်ရန်ထိဖလားများကိယခ့ဲရန် အမိန့်ေပး၏။‐ ၃

ချက်ချင်းပင်ေ ဖလားများေရာက် ှ ိ လာ ေသာအခါ သတိ့သည်ထိဖလားတိ့ြဖင့် ေသာက်လျက်၊‐

၄ ေ ၊ ေငွ၊ ေကးဝါ၊ သံ၊ သစ်သား၊ ေကျာက် ှ င့် ပလပ်ေသာဘရားတိ့ကိေထာမနာ ပ

က၏။ ၅ ထိအခါလ၏လက်တစ်ဖက်သည် တ် တရက်ေပ လာ ပီးလ င် မီးအလင်းေရာင်

အများဆံးရ ှ ိ သည့်နန်းေတာ်နံရံတွင် စာတန်းတစ်ခကိေရးသားေလ၏။ ယင်း

သိ့ေရးသားေနသည်ကိမင်း ကီးြမင် ေတာ်မလ င်၊‐ ၆ မျက် ှ ာ ိ းငယ်၍သွားေတာ်မ၏။

သသည် အလွန်ေကာက်လန့်ကာမျက် ှ ာြဖူဖတ်ြဖူ ေရာ်ြဖစ်လျက်ဒးများပင်ခိက်ခိက်တန်၍

လာ၏။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍ပေယာဂဆရာများ၊ ေမှာ်ဆရာ များ ှ င့်နကတ်ဆရာများကိေခ သွင်းရန်

ဟစ်ေအာ်၍ မင်းချင်းတစ်ေယာက်အားေစခိင်း ေတာ်မ၏။ ထိသတိ့ေရာက် ှ ိ လာ ကေသာ

အခါမင်း ကီးက``ထိစာတန်းကိဖတ်၍ အနက်ကိငါ့အားေြပာ ကား ိင်သအား

ေတာ်ဝင်ခရမ်းေရာင်ဝတ်လံကိဝတ်ေစမည်။ ဂဏ်ထးေဆာင်ေ စလွယ်ေတာ်ကိလည်းဆဲွ

ေစလျက် ိင်ငံေတာ်တွင်တတိယတန်ခိး အ ကီးဆံးေသာသအြဖစ်ငါခန့်ထား မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၈ ဘရင့်အတိင်ပင်ခံအရာ ှ ိ အေပါင်းတိ့ သည်ေ ှ ့ေတာ်သိ့ေရာက် ှ ိ လာ ကေသာ်လည်း

အဘယ်သမ ထိစာတန်းကိမဖတ် ိင်။ ထိ စာတန်း၏အနက်ကိလည်းမင်း ကီးအား

မေဖာ်ြပ ိင် က။‐ ၉ ထိအခါေဗလ ှ ာဇာမင်းသည်လွန်စွာပပင် ေသာကေရာက်ေတာ်မသြဖင့်

ပိ၍ပင်မျက် ှ ာ ိးငယ်လာေလသည်။ မးမတ်တိ့သည်လည်း မိင်ေတွလျက်ေန က၏။

၁၀ မယ်ေတာ်မိဖရား ကီးသည်မင်း ကီး ှ င့်မး မတ်တိ့ေြပာဆိ ကသည့်စကားကိ ကား

သြဖင့် စားေသာက်ပဲွကျင်းပရာအခန်းထဲ သိ့ဝင်လာ ပီးလ င်``အ ှ င်မင်း ကီး၊ သက်

ေတာ်ရာေကျာ် ှ ည်ပါေစ။ ဤမ စိတ်အေ ှ ာင့် အယှက်ြဖစ်၍မေနပါ ှ င့်။ ဤမ မျက် ှ ာ

ိးငယ်၍လည်းမေနပါ ှ င့်။‐ ၁၁ သင်၏ ိင်ငံေတာ်တွင်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာ

ဘရားတိ့၏ဝိညာဥ်ြဖင့်ြပည့်ဝသလတစ် ေယာက် ှ ိ ပါ၏။ သင်၏ခမည်းေတာ်နန်းစံစဥ်

အခါက ထိသ၌အသိပညာ ှ င့်အေြမာ် အြမင်၊ ဘရားက့ဲသိ့ပညာဉာဏ် ှ ိ ေ ကာင်း

ထင် ှ ားခ့ဲပါ၏။ သင်၏ခမည်းေတာ်ေနဗခဒ် ေနဇာမင်းသည်သ့အားေဗဒင်ဆရာ၊ ေမှာ်

ဆရာ၊ ပေယာဂဆရာ ှ င့်နကတ်ဆရာတိ့ ၏အ ကီးအမးအြဖစ်ြဖင့်ခန့်ထားေတာ် မခ့ဲပါ၏။‐

၁၂ သသည်အိပ်မက်များ၏အနက်ကိြပန်ဆိမ၊ ခက်ခဲေသာအေမးပစာများကိေြဖ ှ င်းမ၊

လ ို ့ဝှက်နက်နဲေသာအရာများကိထတ်ေဖာ် မတိ့တွင်အထးတတ်က မ်းသြဖစ်ပါ၏။

သိ့ ြဖစ်၍ေဗလတ ှ ာဇာဟေသာဘဲွ ့နာမကိ ခမည်းေတာ်ေပးအပ်ေတာ်မခ့ဲသဒံေယလ

အားဆင့်ေခ ပါ။ သသည်စာတန်း၏အနက် ကိေဖာ်ြပပါလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၁၃

သတိ့သည်ဒံေယလအားချက်ချင်းပင်ဘရင့် ေ ှ ့ေတာ်သိ့သွင်း ကေသာအခါ မင်း ကီးက

ဒံေယလအား``သင်သည်ယဒြပည်မှငါ၏ ခမည်းေတာ်ဘရင်မင်းေခ ေဆာင်ခ့ဲသည့်

ယဒအမျိုးသားသံ့ပန်းတစ်ေယာက်ြဖစ် သဒံေယလဆိသေပေလာ။‐ ၁၄ ဘရားများ

၏ဝိညာဥ်သည်သင်၏အတွင်း၌ကိန်းေအာင်းသည် ြဖစ်၍ သင်သည်က မ်းကျင်လိမ်မာလျက်၊

အသိ အြမင်ဉာဏ်ပညာတိ့ြဖင့်ြပည့်စံသြဖစ်ေ ကာင်း ငါ ကားသိရသည်။‐ ၁၅

ငါသည်မိမိ၏အတိင်ပင်ခံအရာ ှ ိ များ ှ င့်ေဗဒင်ဆရာများကိဆင့်ေခ ကာေစခိင်း ေသာ်လည်း

သတိ့သည်မေဖာ်ြပ ိင် ကပါ။‐ ၁၆ သင်သည်တိမ် မပ်ေနေသာအနက်တိ့ကိေဖာ်

ထတ် ိင်၍ လ ို ့ဝှက်ခက်ခဲေသာအရာတိ့ကိ ှ င်းလင်းေဖာ်ြပ ိင်ေ ကာင်းငါ ကားသိေတာ်

မရသည်။ သင်သည်ဤစာတန်းကိဖတ်၍ အနက်ကိငါ့အားေဖာ်ြပ ိင်ပါလ င် ငါသည်

သင့်အားေတာ်ဝင်ခရမ်းေရာင်ဝတ်လံကိဝတ် ေစ၍ဂဏ်ထးေဆာင်ေ စလွယ်ေတာ်ကိဆဲွ ေစလျက်

ငါ၏ ိင်ငံေတာ်တွင်တတိယတန် ခိးအ ကီးဆံးေသာသအြဖစ်ခန့်ထား မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၇ ဒံေယလက``အ ှ င်၏ဆေတာ်လာဘ်ေတာ် တိ့ကိ ကိယ်ေတာ်ထံေတာ်၌သာထား ှ ိ ေတာ်

မပါ။ သိ့မဟတ်အြခားသတစ်စံတစ် ေယာက်အားချီးြမင့်ေတာ်မပါ။ သိ့ရာတွင်

အက ်ပ်သည်ထိစာတန်းကိဖတ်၍ အနက် ကိအ ှ င့်အားေလာက်ထားပါမည်။ ၁၈

``အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရားသခင်သည် အ ှ င့်ခမည်းေတာ်ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းအား

အပ်စိးခွင့်အာဏာ ှ င့် ကီးြမတ်သည့်ဘရင် တစ်ပါးြဖစ်ေစေတာ်မလျက် ဂဏ်အသေရ

ှ င့်လည်းေကာင်း၊ အာ ေဘာ် ှ င့်လည်းေကာင်း ြပည့်စံေစေတာ်မပါ၏။‐ ၁၉

သသည်လွန်စွာ ကီးြမတ်ေတာ်မသြဖင့် ဘာ သာစကားအမျိုးမျိုးေြပာဆိသလမျိုး

အသီးသီး ှ င့် ိင်ငံအသီးသီးတိ့ ှ ိ လ အေပါင်းတိ့သည်ေကာက်လန့်တန်လပ် က

ပါ၏။ သသည်မိမိကွပ်မျက်လိသကိကွပ် မျက်၍အသက် ှ င်ေစလိသကိ ှ င်ေစ
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ေတာ်မခ့ဲပါ၏။ ချီးေြမာက်လိသကိချီး ေြမာက်၍ ှ ိမ့်ချလိသကိ ှ ိမ့်ချေတာ်မ

ခ့ဲပါ၏။‐ ၂၀ သိ့ရာတွင်သသည်မာန်မာနေထာင်လား ကာေခါင်းမာလျက်

ရက်စက်စွာ ပကျင့်၍ လာေသာအခါဘန်းတန်ခိးကွယ်ေပျာက် ၍နန်းမှကျရေလ ပီ။‐ ၂၁

သသည်လ့အသိင်းအဝိင်းမှ ှ င်ထတ်ြခင်း ကိခံရကာတိရစာန်စိတ်ေပါက်၍လာေလ

သည်။ ြမည်း ိင်းတိ့ ှ င့်အတေနထိင်၍ ွား က့ဲသိ့ြမက်ကိစားခ့ဲရပါ၏။ အကွယ်

အကာမ ှ ိ ဘဲဆီး ှ င်းေတာတွင်စက်ေတာ် ေခ ခ့ဲရေလသည်။ ေနာက်ဆံး၌အြမင့်ြမတ်

ဆံးေသာဘရားသခင်သည်ေလာကီ ိင်ငံ တိ့ကိအစိးရေတာ်မ၍ မိမိအလိ ှ ိ သ

မည်သအားမဆိဤ ိင်ငံများကိေပး ေတာ်မ ိင်ေ ကာင်းကိမင်း ကီးဝန်ခံေတာ် မခ့ဲပါ၏။‐

၂၂ သ၏သားေတာ်ြဖစ်သအ ှ င်သည်လည်း ထိအမအရာအလံးစံတိ့ကိသိ ှ ိ ပါ

ေသာ်လည်းမိမိကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချေတာ်မ မဘဲ၊‐ ၂၃ ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ကိဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍

ဗိမာန်ေတာ်မှေ ဖလားများကိေ ှ ့ေတာ် သိ့ယေစေတာ်မခ့ဲပါ၏။ အ ှ င် ှ င့်တကွ

အ ှ င့်မးမတ်များ၊ မိဖရားများ၊ ေမာင်း မမိဿံများသည်ထိေ ဖလားများတွင်

စပျစ်ရည်ကိထည့်၍ေသာက် ပီးလ င် မျက်စိ မြမင်၊ နားမ ကား၊ အဘယ်အရာကိမ မသိေသာေ ၊

ေငွ၊ေ ကးဝါ၊ သံ၊ သစ်သား၊ ေကျာက်တိ့ ှ င့်လပ်ေသာဘရားများကိ ေထာမနာ ပ ကေပသည်။

သိ့ရာတွင် အ ှ င်သည်မိမိ၏အသက်ကိလည်းေကာင်း၊ မိမိ ပေသာအမကိစမှန်သမ ကိ

လည်းေကာင်းစိးပိင်ေတာ်မေသာဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိကားချီးမွမ်းေတာ် မမပါ။‐ ၂၄

သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည်လက်ကိ ေစလတ်၍ ဤစာတန်းကိေရးေစေတာ်မ ပါ၏။ ၂၅

``ေရးထားေသာစာကား`ေရတွက်၊ ေရတွက်၊ အေလးချိန်၊ ခဲွေဝ' ဟ၍ြဖစ်သတည်း။‐ ၂၆

ေရတွက်ဟေသာစကား၏အနက်အ ိပါယ် မှာ အ ှ င့် ိင်ငံသက်တမ်းကိဘရားသခင် ေရတွက်၍

ဆံးခန်းတိင်ေရာက်ေစေတာ်မ ပီဟ၍ြဖစ်ပါ၏။‐ ၂၇အေလးချိန်ဟေသာစကား၏အနက်အ ိပါယ်

မှာ အ ှ င့်အားချိန်ခွင်တွင်ချိန်တွယ်၍ အေလး ချိန်ေလျာ့နည်းေနေကာင်းေတွ့ ှ ိ ေတာ်မ ပီ

ဟ၍ြဖစ်ပါ၏။‐ ၂၈ ခဲွေဝဟေသာစကား၏အနက်အ ိပါယ်မှာ အ ှ င်၏ ိင်ငံေတာ်ကိေမဒိအမျိုးသား

များ ှ င့်ပါ ှ အမျိုးသားတိ့အားခဲွေဝ ေပးေတာ်မ ပီဟ၍ြဖစ်ပါ၏'' ဟေလာက် ထား၏။ ၂၉

ထိအခါချက်ချင်းပင်ေဗလ ှ ာဇာမင်း သည် ဒံေယလအားေတာ်ဝင်ခရမ်းေရာင် ဝတ်လံကိဝတ်ဆင်ေစ၍

လည်ပင်း၌ဂဏ် ထးေဆာင်ေ စလွယ်ကိဆဲွေစ ပီးေနာက် ဒံေယလအား ိင်ငံေတာ်တွင်တတိယ

တန်ခိးအ ကီးဆံးရာထးတွင်ခန့်ထား ေတာ်မ၏။‐ ၃၀ ထိည၌ပင်လ င်ဗာဗလန်ြပည်ဘရင်၊

ေဗလ ှ ာဇာသည်လပ် ကံြခင်းကိခံ ရ၍၊‐ ၃၁ အသက်ေြခာက်ဆယ့် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာေမဒိ

လမျိုးဒါရိမင်းသည် ိင်ငံကိသိမ်းယ ေလသည်။

၆
ဒါရိမင်းသည်မိမိ၏အင်ပါယာ ိင်ငံ တစ်ဝန်းလံးအပ်ချုပ်မအတွက် ဘရင်ခံ

တစ်ရာ့ ှ စ်ဆယ်ကိခန့်ထားရန်ဆံးြဖတ် ေတာ်မ ပီးလ င်၊‐ ၂ ဒံေယလ ှ င့်အြခားသ ှ စ်ေယာက်တိ့

အားဘရင်ခံများကိကွပ်ကဲ ကီး ကပ် ရန် ှ င့် ဘရင့်အကျိုးေတာ်ကိေစာင့်ေ ှ ာက်

ရန်အတွက်ေ ွးချယ်ခန့်ထားေတာ်မ၏။‐ ၃ ထိ့ေနာက်မ ကာမီဒံေယလသည်အြခား

ကီး ကပ်ေရးအဖဲွ ့ဝင်များဘရင်ခံများ ထက်ပိ၍ အရည်အချင်းေကာင်းမွန်သ

ြဖစ်ေ ကာင်းသိသာထင် ှ ားလာ၏။ သသည် အလွန်ပင်ထးခ န်သြဖင့် မင်း ကီးသည်

သ့အားအင်ပါယာ ိင်ငံတစ်ခလံးကိ ကွပ်ကဲအပ်ချုပ်ေစရန်အ ကံ ှ ိ ေတာ် မ၏။‐ ၄

ထိအခါအြခား ကီး ကပ်ေရးအဖဲွ ့ဝင် များ ှ င့်ဘရင်ခံတိ့သည် ဒံေယလ၏စီမံ

အပ်ချုပ်မ၌အမှားကိ ှ ာ ကေလသည်။ သိ့ရာတွင်မည်သည့်အမှားကိမ မေတွ့ မ ှ ိ  ိင် က။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဒံေယလ သည်သစာ ှ ိ သြဖစ်သြဖင့်မည်သည့်အမှား၊

မည်သည့်မ ိ းမေြဖာင့်မကိမ မ ပ ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၅သတိ့က``ငါတိ့သည်ဒံေယလအား သ

ကိးကွယ်သည့်ဘာသာ ှ င့်ပတ်သက်ေသာ ကိစမှတစ်ပါး အြခားအဘယ်အမတွင်

မ ြပစ်တင်စွပ်စဲွစရာေတွ့ ိင်မည်မဟတ်'' ဟအချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။ ၆

ထိေနာက်သတိ့သည်မင်း ကီးေ ှ ့ေတာ်သိ့ သွားေရာက်၍``ဒါရိမင်းြမတ်သက်ေတာ်ရာ

ေကျာ် ှ ည်ေတာ်မပါေစ။‐ ၇ အ ှ င်မင်း ကီးသည်အမိန့်ေတာ်တစ်ရပ်

ကိထတ်ဆင့်ကာ ထိအမိန့်ေတာ်ကိလတိ့ တိကျစွာလိက်နာ ကေစသင့်ေ ကာင်း ကီး

ကပ်ေရးအဖဲွ ့ဝင်များ၊ ဘရင်ခံများ၊ လက် ေထာက်ဘရင်ခံများ ှ င့်အ ကံေပးအရာ

ှ ိ များြဖစ်သည့် ိင်ငံေတာ်ကိစီမံအပ်ချုပ် ကသ အက ်ပ်တိ့အားလံးသေဘာတညီ

ကပါ၏။ ရက်ေပါင်းသံးဆယ်တိင်တိင် အဘယ်သမ အ ှ င်မင်း ကီးမှလဲွ၍

အြခားလထံေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဘရား ထံေသာ်လည်းေကာင်းဆေတာင်းသမည်သ မဆိ

ြခေသ့ေလှာင်ေသာတွင်းထဲသိ့ပစ်ချ ြခင်းကိခံေစဟေသာအမိန့်ထတ်ေတာ် မပါ။‐ ၈

ထိအမိန့်ေတာ်ကိအ ှ င်မင်း ကီးထတ် ၍တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်၍လက်မှတ်ေရးထိး ေတာ်မပါလ င်

ယင်းအမိန့်ေတာ်သည်ြပင် ဆင်ေြပာင်းလဲ၍မရ ိင်ေသာေမဒိ ှ င့် ပါ ှ လမျိုးများ၏ မသတ်ြဖစ်လာ

ပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်ထား က၏။‐ ၉ သိ့ြဖစ်၍ဒါရိမင်းသည်ထိအမိန့်ေတာ် ကိ

တံဆိပ်ခတ်လက်မှတ်ေရးထိးေတာ်မ၏။‐ ၁၀ မင်း ကီးဤသိ့လက်မှတ်ေရးထိး ပီး

ေကာင်းကိ ကားသိေသာအခါ ဒံေယလ သည်အိမ်သိ့ြပန်ေလ၏။ သ၏အိမ်အထက်

ခန်းတွင်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့မျက် ှ ာမ သည့်ြပူတင်းေပါက်များ ှ ိ ၏။ သသည်ထိ

အခန်းတွင်မိမိ ပေလ့ ှ ိ သည်အတိင်း ြပူတင်းေပါက်များအနီးတွင် ဒးေထာက်

လျက်တစ်ေန့လ င်သံး ကိမ်ဘရားသခင်အားဆေတာင်းပတနာ ပေလ၏။ ၁၁

သ၏ရန်သတိ့သည်ဘရားသခင်အား ဒံေယလဆေတာင်းပတနာ ပလျက်ေန

သည်ကိြမင်ေသာအခါ၊‐ ၁၂ တစ်စတစ် ံ းတည်းဘရင့်ေ ှ ့ေတာ်သိ့ဝင်၍

ဒံေယလအားြပစ်တင်စွပ်စဲွ ကကန်၏။ သ တိ့က``အ ှ င်မင်း ကီးကိယ်ေတာ်သည်ေနာက်

ရက်ေပါင်းသံးဆယ်တိင်တိင်အ ှ င်မင်း ကီး မှလဲွ၍ အြခားလထံေသာ်လည်းေကာင်း၊

ဘရားထံေသာ်လည်းေကာင်းဆေတာင်းသ မည်သမဆိြခေသ့ေလှာင်ေသာတွင်းထဲသိ့

ပစ်ချြခင်းကိခံေစဟေသာအမိန့်ေတာ် ကိလက်မှတ်ေရးထိးေတာ်မခ့ဲသည် မဟတ်ပါေလာ''

ဟေမးေလာက် က၏။ မင်း ကီးက``ထိအမိန့်သည်ေြပာင်းလဲ၍ မရေသာေမဒိ ှ င့်ပါ ှ လမျိုးတိ့၏

မသတ်အတိင်းမှန်ေပ၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၃ ထိအခါသတိ့သည်မင်း ကီးအား``ယဒ

ြပည်မှဖမ်းဆီးခ့ဲသများအနက်တစ်ဦး ြဖစ်သဒံေယလသည်အ ှ င်မင်း ကီး

အား ိ ေသေလးစားမမ ှ ိ။ အ ှ င်ထတ် ြပန်သည့်အမိန့်ေတာ်ကိလည်းမလိက်နာ။

သသည်တစ်ေန့လ င်သံး ကိမ်တိင်တိင် အချိန်မှန်မှန်ဆေတာင်း၍ေနပါသည်''

ဟေလာက်ထား က၏။ ၁၄ ဤေလာက်ထားချက်ကိမင်း ကီး ကား ေတာ်မလ င်

အလွန်စိတ်မချမ်းမသာြဖစ် ေတာ်မလျက်ဒံေယလအားကယ်ဆယ်ရန်

နည်းလမ်းကိေနဝင်သည်တိင်ေအာင်အစွမ်း ကန် ကိးစား၍ ှ ာ ကံေတာ်မ၏။‐ ၁၅

ထိေနာက်မးမတ်အရာ ှ ိ တိ့သည်အထံေတာ် သိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာ ကကာ``ေမဒိ

ှ င့်ပါ ှ လမျိုးတိ့၏ဥပေဒများအရ ဘရင့်အမိန့်ေတာ်မည်သည်မှာြပန်လည်

ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲ၍မရ ိင်ေ ကာင်းအ ှ င် မင်း ကီးသိေတာ်မပါ၏'' ဟေလာက် ထား က၏။ ၁၆

ထိ့ေကာင့်မင်း ကီး၏အမိန့်အရဒံေယလ အားြခေသ့ေလှာင်ရာတွင်းထဲသိ့ပစ်ချလိက်

က၏။ မင်း ကီးကဒံေယလအား``သင်သစာ ှ ိ စွာကိးကွယ်ေသာဘရားသည်သင့်ကိ

ကယ်ဆယ်ေတာ်မပါေစေသာ'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၁၇ ေကျာက်ြပားြဖင့်တွင်းဝကိပိတ်ေစ ပီး

ေနာက်မင်း ကီးသည် အဘယ်သမ ဒံေယလ အားမကယ် ိင်ေစရန် မိမိ၏တံဆိပ်ေတာ်

ှ င့်မးမတ်တိ့၏တံဆိပ်များကိ ေကျာက် ြပားေပ တွင်ခတ် ှ ိပ်၍ထားေစေတာ်မ၏။‐ ၁၈

မင်း ကီးသည်နန်းေတာ်သိ့ြပန်ေတာ်မ၍ တစ်ညဥ့်လံးစားေတာ်မေခ ။ အဘယ်သိ့

ေသာေြဖေဖျာ်မကိမ ခံယေတာ်မမ။ စက်ေတာ်ေခ ၍မေပျာ် ိင်။ ၁၉ မိးေသာက်ချိန်၌မင်း ကီးသည်ထ၍

ြခေသ့တွင်းသိ့အလျင်အြမန် က ေတာ်မ၏။‐ ၂၀ ြခေသ့တွင်းသိ့ေရာက်ေသာအခါစိးရိမ်ပ

ပန်ေသာအသံ ှ င့်``အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရား၏အေစခံ၊ ဒံေယလ၊ သင်သစာ ှ ိ

စွာကိးကွယ်ေသာဘရားသခင်သည်သင့် အားြခေသ့များ၏ေဘးမှကယ်ေတာ်မ ိင်ပါ၏ေလာ''

ဟေမးေတာ်မ၏။ ၂၁ ဒံေယလက``အ ှ င်မင်း ကီးသက်ေတာ်ရာ ေကျာ် ှ ည်ေတာ်မပါေစေသာ။‐ ၂၂

ြခေသ့တိ့သည်အက ်ပ်အားေဘးအ ရာယ် မ ပ ိင်ေစရန်ဘရားသခင်သည် မိမိ၏

ေကာင်းကင်တမန်ကိေစလတ်၍ြခေသ့တိ့ ၏ တ်ကိပိတ်ထားေတာ်မပါ၏။ ဤက့ဲသိ့

ပေတာ်မြခင်းမှာအက ်ပ်၌အြပစ်မ ှ ိ ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ အက ်ပ်သည်

အ ှ င်မင်း ကီးအားမြပစ်မှားခ့ဲေ ကာင်း ကိလည်းေကာင်းသိေတာ်မေသာေကာင့်

ြဖစ်ပါ၏'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၂၃ မင်း ကီးသည်လွန်စွာဝမ်းေြမာက်အားရ

ေတာ်မသြဖင့် ဒံေယလအားြခေသ့တွင်း မှဆဲွတင် ကရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ သိ့

ြဖစ်၍လတိ့သည်ဆဲွတင် ကရာဒံေယလ သည် ဘရားသခင်ကိယံ ကည်ကိးစားသ

ြဖစ်သြဖင့် မည်သိ့မ ေဘးအ ရာယ်မြဖစ် ဘဲ ှ ိ သည်ကိေတွ့ြမင် က၏။‐ ၂၄

ထိေနာက်မင်း ကီးသည်ဒံေယလအားြပစ် တင်စွပ်စဲွ ကသအေပါင်းတိ့ကိဖမ်းဆီး ေစ ပီးလ င်

သတိ့၏သားမယားများ ှ င့် တကွြခေသ့တွင်းထဲသိ့ပစ်ချရန်အမိန့် ေပးေတာ်မ၏။

ေြမသိ့မေရာက် ှ ိ မီပင်သ တိ့အားြခေသ့တိ့သည်ခန်အပ် ပီးလ င် အ ိ းပါမကျန်ကိက်စားလိက် ကေလ

သည်။ ၂၅ ထိေနာက်ဒါရိမင်းသည်ကမာေပ  ှ ိ ဘာသာ စကားအမျိုးမျိုးေြပာဆိသလမျိုးအသီး

သီး ှ င့် ိင်ငံအသီးသီး ှ ိ လအေပါင်းတိ့ ထံသိ့သဝဏ်လာတစ်ေစာင်ေရးသားေပး

ပိ့ေတာ်မ၏။ ထိသဝဏ်လာတွင်``သင်တိ့သည်ချမ်းေြမ့ သာယာ ကပါေစေသာ။‐ ၂၆

ငါ၏အင်ပါယာ ိင်ငံတစ်ေလာက်လံး ှ ိ လအေပါင်းတိ၊့ သင်တိ့သည်ဒံေယလ

ကိးကွယ်ေသာဘရားသခင်အားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကရမည်ြဖစ်ေ ကာင်းငါ

အမိန့်ေတာ် ှ ိ သည်။ ကိယ်ေတာ်သည်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၍၊

ကာလအစဥ်အဆက်စိးစံေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်၏ ိင်ငံေတာ်သည်အဘယ်အခါ ၌မ
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ပျက်စီးရလိမ့်မည်မဟတ်။ ကိယ်ေတာ်၏တန်ခိးေတာ်သည်လည်း အဘယ်အခါ၌မ ကန်ဆံးလိမ့်မည်

မဟတ်။ ၂၇ ကိယ်ေတာ်သည်ကမကယ်တင်ေတာ်မ၍ မိးေကာင်းကင်၌လည်းေကာင်း၊

ကမာေပ ၌လည်းေကာင်းအ့ံ သဖွယ်ရာ များ ှ င့် ထးဆန်းေသာနိမိတ်လကဏာများကိ ြပေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ဒံေယလအားြခေသ့ များ၏ေဘးမှ ကယ်တင်ေတာ်မပါ၏'' ဟပါ ှ ိ ေလသည်။ ၂၈

ဒံေယလသည်ဒါရိမင်းနန်းစံချိန် ှ င့်၊ ပါ ှ အမျိုးသားက မင်းနန်းစံချိန်၌ေကာင်း စားလျက်ေနသတည်း။

၇ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၊ ေဗလ ှ ာဇာမင်းနန်းစံပထမ ှ စ်၌

ငါသည်ညဥ့်အခါအိပ်မက်တွင်ဗျာဒိတ် ပါ ံ တစ်ခကိြမင်ရ၏။

ထိအိပ်မက်၏အေကာင်းကိငါသည်ဤသိ့မှတ်တမ်းေရးထားသတည်း။ ၂

ေလတိ့သည်အရပ်ေလးမျက် ှ ာမှတိက်ခတ်သြဖင့် သမဒရာေရြပင်တွင်ြပင်းစွာလိင်းတံပိးထေလ၏။‐

၃ ထိအခါပံသဏာန်ချင်းမတေသာသားရဲ ကီးေလးေကာင်တိ့သည်သမဒရာထဲမှထွက်ေပ လာ၏။‐

၄ ပထမသားရဲသည်ြခေသ့ ှ င့်တ၍လင်းယန်က့ဲသိ့အေတာင်များ ှ ိ ၏။

ငါသည် ကည့် ေနစဥ်ထိသားရဲသည်အေတာင်များ ပတ်၍သွား ပီးလ င်

ေြမေပ သိ့ေြမာက်တက်ကာလက့ဲသိ့မတ်တတ်ရပ်လျက်ေန၏။

ထိေနာက်သသည်လ့စိတ်ကိရေလသည်။ ၅ ငါသည်ဒတိယသားရဲကိြမင်ရ၏။

ထိသားရဲသည်ေနာက်ေြခ ှ စ်ေချာင်းြဖင့်ရပ်လျက်ေနေသာဝက်ဝံ ှ င့်တ၏။

သ၏ပါးစပ်တွင်နံ ိ းသံးေချာင်းကိကိက်၍ထား၏။ အသံတစ်ခကသ့အား``အသားကိဝေအာင်စားေလာ့''

ဟဆိ၏။ ၆ ငါသည်ဆက်လက်၍ ကည့် ေနစဥ်အြခားသားရဲတစ်ေကာင်ကိြမင်ရ၏။

ထိသားရဲသည်ကျားသစ် ှ င့်တ၏။

သ၏ေကျာေပ တွင်ငှက်ေတာင်ပံများ ှ င့်တေသာအေတာင်ေလးခ ှ ိ ၏။ သ့မှာဦးေခါင်းေလးလံး ှ ိ ၏။

သသည်တန်ခိးအာဏာ ှ ိ ပံရ၏။ ၇ ငါသည် ကည့် ေနစဥ်စတတသားရဲကိြမင်ရ၏။

ထိသားရဲသည်ခွန်အား ကီး၍ထိတ်လန့်ေ ကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်း၏။

သ၏သွား ကီးများြဖင့်ရန်သတိ့ကိကိက်ဝါးကာေြခြဖင့်နင်းေချ၏။

ဤသားရဲသည်အြခားသားရဲများ ှ င့်မတေချ။ သ့မှာဦးချိုဆယ်ေချာင်း ှ ိ ၏။‐ ၈

ထိဦးချိုတိ့ကိ ကည့်ေနစဥ်ယင်းတိ့အ ကားမှဦးချိုငယ်တစ်ေချာင်းေပ လာသည်ကိငါြမင်ရ၏။

ထိဦးချိုငယ်က ှ ိ  ပီးဦးချိုသံးေချာင်းကိဖယ် ှ ားလိက်ေလသည်။

ထိဦးချိုငယ်တွင်လက့ဲသိ့မျက်စိများ ှ င့် ကားဝါတတ်ေသာ တ် ှ ိ ၏။ ၉

ငါသည် ကည့် ေနစဥ်ရာဇပလင်များကိတည်ထားသည်ကိလည်းေကာင်း၊

တစ်ခေသာပလင်ေပ တွင်ထာဝစဥ်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာအ ှ င်

ထိင်လျက်ေနေတာ်မသည်ကိလည်းေကာင်းြမင်ရ၏။

ထိအ ှ င်၏အဝတ်တိ့သည်မိးပွင့်က့ဲသိ့ြဖူ၍ဆံေတာ်သည်လည်းသိးေမွးစစ် ှ င့်တ၏။

ရဲရဲေတာက်ေနေသာဘီးများတပ်ဆင်ထားသည့်ကိယ်ေတာ်၏ပလင်ေတာ်သည်မီးလ ံ ထလျက်ေန၏။‐

၁၀ ထိပလင်ေတာ်မှြမစ်သဖွယ်မီးေရာင်ြခည်ထွက်လျက်ေန၏။

ထိအရပ်တွင်ကိယ်ေတာ်၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်သေထာင်ေပါင်းများစွာ ှ ိ ၏။

ေ ှ ့ေတာ်တွင်ရပ်လျက်ခစားေနသလည်းသန်းေပါင်းများစွာ ှ ိ ေပသည်။

တရားစီရင်ေတာ်မချိန်စေတာ့မည်ြဖစ်သြဖင့်စာေစာင်များဖွင့်ထားလျက် ှ ိ ၏။ ၁၁

ငါသည် ကည့် လျက်ေနစဥ်ဦးချိုငယ်သည် ကားဝါလျက်ပင် ှ ိ ေနေသး၏။

ထိအချိန်၌စတတသားရဲသည်အသတ်ခံရ၍သ၏ကိယ်ခ ာသည်မီး ိ ့၍ဖျက်ဆီးြခင်းကိခံရေလသည်။‐

၁၂ အြခားသားရဲတိ့သည်မိမိတိ့၏တန်ခိးအာဏာများ ပ်သိမ်းြခင်းခံ ကရေသာ်လည်း

အချိန်အကန့်အသတ် ှ င့်ဆက်လက်၍အသက် ှ င်ခွင့်ရ ှ ိ  ကေလသည်။

၁၃ ညဥ့်အခါထိ ပါ ံ တွင်ငါသည်လသား ှ င့်တသတစ်ဦးကိြမင်ရ၏။

သသည်မိးတိမ်ြခံရံကာငါ့ထံသိ့ချဥ်းကပ်လာ၏။

ထိေနာက်ထာဝစဥ်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာအ ှ င်၏ထံေတာ်သိ့ေရာက် ှ ိ သွားသြဖင့်သသည်ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ဝင်ခွင့်ရေလသည်။‐

၁၄

ထိအခါဘာသာစကားအမျိုးမျိုးေြပာဆိေသာလမျိုးဟသမ သည်သ၏အမကိထမ်း ွက်ေစြခင်းငှာကိယ်ေတာ်သည်သ့အားစိးပိင်ခွင့် ှ င့်ဘန်းအသေရကိလည်းေကာင်း၊

ရာဇတန်ခိးအာဏာကိလည်းေကာင်းေပးအပ်ေတာ်မ၏။

သ၏အာဏာစက်သည်ကာလအစဥ်အဆက်တည် မဲ၍

သ၏ ိင်ငံေတာ်သည်လည်းအဘယ်အခါ၌မ ပျက်သဥ်းရလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၅

ငါြမင်ရေသာဗျာဒိတ် ပါ ံ များေ ကာင့် ငါသည်ထိတ်လန့်၍လာသြဖင့်စိတ်ေချာက်ချားကာ၊‐

၁၆ ထိေနရာတွင်ရပ်ေနသတစ်ဦးထံသိ့သွား၍

ထိအရာတိ့၏အနက်အ ိပါယ်ကိေမးြမန်းရာထိသကငါ့အား ှ င်းြပေလသည်။‐ ၁၇

ထိသက``ထိသားရဲ ကီးေလးေကာင်သည်ကမာေြမ ကီးေပ တွင်ေပ ေပါက်လာမည့်အင်ပါယာ ိင်ငံေလးခြဖစ်၏။‐

၁၈ သိ့ေသာ်လည်းအြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်သည်

ရာဇတန်ခိးအာဏာကိခံယရ ှ ိ ကာကမာအဆက်ဆက်ထိန်းသိမ်း ကလိမ့်မည်'' ဟ ှ င်းြပေလသည်။ ၁၉

ထိေနာက်ငါသည်အြခားသားရဲများ ှ င့်မတတမထးြခားလျက်ေကးဝါလက်သည်းများ ှ င့်သံသွားများြဖင့်

ရန်သကိကိက်စားနင်းေချတတ်ေသာစတတသားရဲ၏အေကာင်းကိသိလိ၏။‐ ၂၀

ထိေနာက်ငါသည်သ၏ေခါင်းေပ  ှ ိ ဦးချိုဆယ်ေချာင်းအေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊

ေနာက်မှေပ ေပါက်လာကာအြခားဦးချိုသံးေချာင်းကိဖယ် ှ ားပစ်၍

မျက်စိများ ှ င့် ကားဝါတတ်ေသာ တ် ှ ိ  ပီးလ င်အြခားဦးချိုများထက်ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းေသာဦးချိုငယ်အေကာင်းကိလည်းေကာင်းသိလိ၏။

၂၁ ငါသည် ကည့် ေနစဥ်ဦးချိုငယ်သည်ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်တိ့အား

စတင်တိက်ခိက်၍ ိင်ေလ၏။‐ ၂၂

ထိအခါထာဝစဥ်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာအ ှ င်သည်ေရာက် ှ ိ လာလျက်

အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရားသခင်၏သန့် ှ င်းသများဘက်မှ

တရားစီရင်ချက်ချမှတ်ေတာ်မ၏။ ရာဇဝတ်တန်ခိးအာဏာကိဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်

ခံယရ ှ ိ မည့်အချိန်ကားကျေရာက်လာေလ ပီ။ ၂၃

ထိသက``စတတသားရဲသည်ကမာေြမေပ တွင်ေပ ေပါက်လာမည့်စတတေြမာက်အင်ပါယာ ိင်ငံြဖစ်၍အြခား ိင်ငံအေပါင်း ှ င့်ကွာြခားလိမ့်မည်။

ယင်းသည်ကမာေြမတစ်ဝန်းလံးကိဝါး မိကာေြခြဖင့်နင်း၍ေချမန်းလိမ့်မည်။‐ ၂၄

ဦးချိုဆယ်ေချာင်းမှာထိ ိင်ငံတွင်ေပ ေပါက်လာမည့်ဘရင်ဆယ်ပါးြဖစ်၏။

ထိေနာက်အြခားဘရင်တစ်ပါးေပ လာလိမ့်မည်။

သသည်ယခင်ဘရင်များ ှ င့်ကွာြခားသြဖစ်လိမ့်မည်။ ဘရင်သံးပါးကိလည်း ှ ိမ်နင်းလိမ့်မည်။‐

၂၅ သသည်အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရားသခင်ကိဆန့်ကျင်ေြပာဆိလျက်

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်တိ့ကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲလိမ့်မည်။

သသည်လမျိုးေတာ်တိ့၏ဘာသာေရးဆိင်ရာတရား မများ ှ င့်ပဲွလမ်းသဘင်များကိေြပာင်းလဲေစရန်

ကိးစားလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်သည်လည်း

သ၏အာဏာစက်ေအာက်တွင်သံး ှ စ်ခဲွမ ေန ကရလိမ့်မည်။‐

၂၆ ထိေနာက်ေကာင်းကင် ံ းေတာ်မှတရားစီရင်ချက်ချမှတ်ကာ

သ၏တန်ခိးအာဏာကိ တ်သိမ်း၍သ့အားလံးဝသတ်သင်ပယ် ှ ားလိမ့်မည်။‐

၂၇ အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်တိ့သည်

ကမာေြမေပ  ှ ိ  ိင်ငံအေပါင်းတိ့၏တန်ခိးအာဏာ ှ င့်ဘန်းအသေရကိခံယရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

သတိ့၏အာဏာစက်သည်အဘယ်အခါ၌မ ပေပျာက်ရလိမ့်မည်မဟတ်။

ကမာေပ  ှ ိ ဘရင်အေပါင်းတိ့သည်လည်းသတိ့၏အေစကိခံ၍သတိ့၏အမိန့်ကိနာခံရ ကလိမ့်မည်''

ဟ ှ င်းြပ၏။ ၂၈ ငါ၏အိပ်မက် ှ င့်သက်ဆိင်ေသာအေကာင်းအရာများကားဤတွင် ပီးသတည်း။

ငါသည်လွန်စွာထိတ်လန့်သြဖင့်မျက် ှ ာ ိ းငယ်၍သွား၏။

ဤအေကာင်းအရာအလံးစံကိစိတ်တွင်မှတ်ကျံုးထား၏။

၈ ေဗလ ှ ာဇာမင်းနန်းစံတတိယ ှ စ်၌ငါ ဒံေယလသည် ဒတိယဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိြမင်ရ၏။‐

၂ ထိဗျာဒိတ် ပါ ံ ထဲတွင်ငါသည်ဧလံ ြပည်နယ် မိ ့ ိ းများကာရံထားေသာ  ှ န်

မိ ့တွင်းသိ့ တ်တရက်ေရာက် ှ ိ ေနသည် ကိေတွ့ရ၏။ ငါသည်ဥလဲြမစ်အနီးတွင် ရပ်၍၊‐ ၃

ေမ ာ် ကည့်လိက်ရာြမစ်အနီးတွင်ရပ်ေန ေသာသိးထီးတစ်ေကာင်ကိြမင်ရ၏။ ထိသိး

မှာဦးချို ှ ည် ကီး ှ စ်ေချာင်း ှ ိ ၍တစ်ေချာင်း မှာအြခားတစ်ေချာင်းထက်ပိ ှ ည်၍ေနာက်

မှေပါက်ေသာချိုြဖစ်သည်။‐ ၄ ထိသိးသည်ဦးချိုြဖင့်အေနာက်၊ ေတာင်၊ ေြမာက်

အရပ်သံးမျက် ှ ာသိ့ခတ်ေဝ့ှ၍ေနသည် ကိငါ ကည့်လျက်ေနမိ၏။ သ့အားအဘယ်

တိရစာန်မ မဆီးတား ိင်။ သ၏လက်တွင်း မှလွတ်ေြမာက်ေအာင်လည်းမတတ် ိင်။ သ

သည်မိမိအလိ ှ ိ သည်အတိင်း ပကာ မာန်မာနေထာင်လားလာေလသည်။ ၅

ငါသည်ဤအြခင်းအရာ၏အနက်အ ိပါယ် ကိစဥ်းစားေတွးေတာလျက်ေနစဥ် အေနာက်

အရပ်မှဆိတ်တစ်ေကာင်သည်ေြပး၍ထွက် လာ၏။ သသည်အ ှ ိန်ြပင်းလှသြဖင့်ေြမ

ကိပင်မနင်းမိေချ။ သ၏မျက်လံးများ အ ကားတွင်ေငါ၍ထွက်ေနေသာဦးချို တစ်ေချာင်း ှ ိ ၏။‐ ၆

သသည်ယခင်ကြမစ်အနီးတွင် ငါြမင် ခ့ဲေသာသိး၏အနီးသိ့ေရာက်လာေသာ အခါ

တစ်ဟန်တည်းေြပး၍ေဝ့ှေလ၏။‐ ၇ ငါသည်ဆိတ်ကသိးအားေဝ့ှသည်ကိ ကည့် ၍ေန၏။

ဆိတ်သည်ြပင်းစွာအမျက်ထွက်၍ သိးကိတအားကန်ေဝ့ှလိက်ရာသိး၏ဦး ချို ှ စ်ေချာင်းကျိုးေလ၏။

သိးသည်ြပန်လည် ခခံ ိင်စွမ်းမ ှ ိ သြဖင့်ေြမေပ သိ့လဲ ကျကာေြခ ှ င့်အနင်းခံရေလသည်။

အဘယ်သမ သ့အားမကယ် ိင်ေတာ့ေပ။ ၈ ဆိတ်သည်ပိ၍ပိ၍မာန်မာနေထာင်လား

လာ၏။ သိ့ရာတွင်သတန်ခိးအ ကီးဆံး အချိန်သိ့ေရာက်ေသာအခါသ၏ဦးချို

သည်ကျိုးသွား ပီးလ င် ထိဦးချို၏ေနရာ တွင်အရပ်ေလးမျက် ှ ာသိ့ေငါထွက်ေန
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ေသာဦးချိုေလးေချာင်းေပါက်၍လာေလ သည်။‐ ၉ ထိဦးချိုေလးေချာင်းအနက်တစ်ေချာင်း

တွင်ချိုအတက်တစ်ေချာင်းေပါက်၍လာ၏။ ထိချိုတက်သည်ေတာင်ဘက်အရပ်၊ အေ ှ ့

အရပ် ှ င့်ကတိထားေတာ်မေသာြပည်ေတာ် သိ့တိင်ေအာင်အာဏာတန်ခိး ှ ိ ေလသည်။‐ ၁၀

ချိုအတက်သည်ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခတည်း ဟေသာ ကယ်တာရာများကိတိက်ခိက် ိင်

သည်တိင်ေအာင် အင်အား ကီးမားလာကာ ထိ ကယ်တာရာအချို ့တိ့ကိေြမသိ့ ချ၍နင်းေချေလသည်။‐

၁၁ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခတိ့၏အ ှ င်ကိပင်အာ ခံလျက် ကိယ်ေတာ်အားပေဇာ်ေနကျြဖစ်

သည့်ယဇ်များကိရပ်စဲေစ၍ဗိမာန်ေတာ် ကိပျက်စီးေစ၏။‐ ၁၂လတိ့သည်ေန့စဥ်ပေဇာ်ေနကျယဇ်များ

ကိပေဇာ်မည့်အစားစစ်မှန်ေသာဘာသာ တရားကိေြမသိ့တိင်ေအာင် တ်ချ က၏။

ထိဦးချိုသည် ပေလသမ ေသာအမ တိ့တွင်ေအာင်ြမင်ေလသည်။ ၁၃

ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးက အြခား တစ်ပါးအား``ဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်ေတွ့ ှ ိ ရ

သည့်အရာများသည်အဘယ်မ  ကာေအာင် ြဖစ်ပျက်ေနပါမည်နည်း။ ေန့စဥ်ယဇ်ပေဇာ်

ြခင်းကိေ ကာက်မက်ဖွယ်ရာအြပစ်ဒစ ိက် ြဖင့်အစားထိးမသည်လည်းေကာင်း၊ ေကာင်း

ကင်ဗိလ်ေြခ ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်ကိနင်းေချမ သည်လည်းေကာင်းအဘယ်မ  ကာြဖစ် ပျက်လိမ့်မည်နည်း''

ဟေမးသည်ကိငါ ကားရ၏။ ၁၄ ဒတိယေကာင်းကင်တမန်က``ရက်ေပါင်း တစ်ေထာင့်တစ်ရာ့ငါးဆယ်

ကာလိမ့်မည်။ ထိကာလအေတာအတွင်း၌ နံနက် ှ င့်ညဥ့်ဦးယံယဇ်ပေဇာ်မများကိ

ပ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ ထိေနာက်ဗိမာန်ေတာ် သည်ြပန်လည်သန့်စင်၍လာလိမ့်မည်'' ဟ

ြပန်ေြပာ၏။ ၁၅ ငါဒံေယလသည်ဗျာဒိတ် ပါ ံ ၏အနက် ကိသိ ှ ိ  ိင်ရန် ကိးစားလျက်ေနစဥ်

လ့ သဏာန်ကိေဆာင်သတစ်ဦးသည်ငါ၏ေ ှ ့ တွင်ရပ်၍ေနသည်ကိြမင်ရ၏။‐ ၁၆

ထိအချိန်၌``အချင်းဂါေြဗလ၊ ထိသအား ပါ ံ ၏အနက်ကိေဖာ်ြပေလာ့'' ဟ၍ဥလဲ

ြမစ်ဘက်မှလ့အသံ ှ င့်ဟစ်၍ေြပာဆိသည် ကိငါ ကားရ၏။‐ ၁၇ ဂါေြဗလသည်ငါ၏အနီးသိ့လာ၍ရပ်

လိက်ေသာအခါငါသည်လွန်စွာထိတ်လန့် သွားသြဖင့်ေြမသိ့လဲကျေလသည်။

ဂါေြဗလက``အချင်းလသား၊ ပါ ံ ၏ အနက်ကိနားလည်ေလာ့။ ထိ ပါ ံ သည်

ကပ်ကမာကန်ဆံးချိန် ှ င့်သက်ဆိင်၏'' ဟ ငါ့အားဆိ၏။‐ ၁၈ သဤသိ့ေြပာေနစဥ်ငါသည်ေမ့ေြမာ၍

ေြမေပ သိ့လဲကျသွားေလသည်။ သိ့ရာ တွင်သသည်ငါ့အားဆဲွကိင်ထမ ပီး လ င်၊‐ ၁၉

``ထာဝရဘရားအမျက်ေတာ်၏အကျိုး ဆက်ကား အဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ကိသင့်အား

ငါေဖာ်ြပေနြခင်းြဖစ်၏။ ပါ ံ သည် အဆံးစွန်ေသာကာလ ှ င့်သက်ဆိင်၏။ ၂၀

``သင်ြမင်ရေသာဦးချို ှ စ်ေချာင်း ှ ိ သည့် သိးသည် ေမဒိ ှ င့်ပါ ှ  ိင်ငံများကိဆိ လိ၏။‐ ၂၁

ဆိတ်သည်ဂရိတ် ိင်ငံြဖစ်၏။ သ၏မျက်စိ များအ ကားမှေငါ၍ထွက်ေနေသာဦးချို ကား

ထိ ိင်ငံ၏ပထမေြမာက်ဘရင်ြဖစ်၏။‐ ၂၂ ထိဦးချိုကျိုး၍သွားေသာအခါေပါက်လာ

သည့်ဦးချိုေလးေချာင်းတိ့မှာ ထိ ိင်ငံမှကဲွ ြပားေပ ေပါက်လာမည့် ိင်ငံေလးခြဖစ်၏။

သိ့ရာတွင်ထိ ိင်ငံတိ့သည် ပထမ ိင်ငံ ေလာက်အင်အား ကီးမား ကလိမ့်မည် မဟတ်။ ၂၃

``ထိ ိင်ငံများသည်ပျက်သဥ်းချိန်နီး၍ အြပစ်ဒဏ်သင့်ေလာက်ေအာင်ယတ်မာလာ

ေသာအခါေခါင်းမာဆိးညစ်၊ ေကာက်ကျစ် လိမ်လည်တတ်ေသာဘရင်တစ်ပါးေပ

ေပါက်လာလိမ့်မည်။‐ ၂၄ သသည်ကိယ်ပိင်စွမ်းရည်မ ှ ိ ဘဲတန်ခိး ကီးမား၍လာလိမ့်မည်။

သသည်ေကာက်မက် ဖွယ်ေကာင်းသည့်သတ်ြဖတ်ဖျက်ဆီးမများ ကိ ပ၍

အဘယ်အမကိစတွင်မဆိေအာင် ြမင်လိမ့်မည်။ တန်ခိး ကီးမားသများ ှ င့်

ထာဝရဘရား၏လမျိုးေတာ်တိ့ကိ ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။‐ ၂၅သသည်ပါးနပ်လိမာသြဖစ်သြဖင့် လိမ်

လည်လှည့်စားမတိ့တွင်ေအာင်ြမင်လိမ့်မည်။ သသည်မာန်မာနေထာင်လားကာလအ

ေြမာက်အြမားကိအမှတ်မထင်သတ်သင် သတ်ြဖတ်လိမ့်မည်။ သသည်ဘရင်တကာ

တိ့၏ဘရင်ကိပင်လ င်အံတလိမ့်မည်။ သိ့ ရာတွင်သသည်လ့လက်ြဖင့်မဟတ်ဘဲ

သတ်သင်ဖျက်ဆီးြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။‐ ၂၆ ညဥ့်ဦးယံ၊ နံနက်ယံပေဇာ်ရာယဇ်များ

ှ င့်သက်ဆိင်၍ သင့်အားငါ ှ င်းလင်းြပသည့် ဤ ပါ ံ သည်အေကာင်အထည်ေပ လာ

လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ယင်းသိ့အေကာင်အထည် ေပ ရန်အချိန်များစွာလိေသးသြဖင့်ထိ

ပါ ံ ကိလ ို ့ဝှက်၍ထားေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၂၇ ငါဒံေယလသည်ရက်ေပါင်းများစွာစိတ်

ိးငယ်လျက် မကျန်းမမာြဖစ်၍ေန၏။ ထိ ေနာက်ငါသည်ထ၍ဘရင်ေပးအပ်ထားသည့်

အလပ်တာဝန်ကိေဆာင် ွက်၏။ သိ့ရာတွင် ထိဗျာဒိတ် ပါ ံ ေ ကာင့်စိတ် ပ်ေထွးလျက် ေနသြဖင့်

ငါသည်ယင်း၏အနက်အ ိပါယ် ကိနားမလည် ိင်ပါ။

၉ ေမဒိလမျိုးြဖစ်သအာေ  ၏သားေတာ် ဒါရိသည် ဗာဗလန် ိင်ငံတွင်မင်း ပေတာ်

မ၏။‐ ၂ သ၏နန်းစံပထမ ှ စ်၌ငါဒံေယလသည် ကျမ်းစာေတာ်များကိေလ့လာကာပေရာ

ဖက်ေယရမိအား ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်းအ ှ စ်ခနစ်ဆယ်တိင်တိင်

ေယ  ှ လင် မိ ့ပျက်စီးရမည်အေကာင်း ကိစဥ်းစားဆင်ြခင်လျက်ေန၏။‐ ၃

ထိေနာက်ငါသည်အစာေ ှ ာင် ပီးလ င်ေလာ် ေတကိဝတ်၍ ြပာထဲတွင်ထိင်ကာ ထာဝရ

ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းအသ နားခံ၏။‐ ၄ ငါသည်ငါ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား အား

ဆေတာင်းပတနာ ပ၍ငါ့လမျိုး၏ အြပစ်များကိေဖာ်ြပဝန်ခံ၏။ ငါက``အိ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ်သည် ကီးြမတ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိချီးကး က

ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏ပဋိညာဥ်ေတာ် ကိတည် မဲေစေတာ်မလျက် မိမိအားချစ်

၍ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်းသတိ့အား ခိင် မဲေသာေမတာေတာ်ကိြပေတာ်မပါ၏။ ၅

``အက ်ပ်တိ့သည်အြပစ်ကးမိ ကပါ ပီ။ အမှားကိ ပမိ ကပါ ပီ။ ညစ် းသ များြဖစ်၍ပန်ကန်မိ ကပါ ပီ။

အက ်ပ် တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်တိ့ကိ ပစ်ပယ်၍ ကိယ်ေတာ်ြပေတာ်မေသာပညတ်

များမှေသွဖည်မိ ကပါ ပီ။‐ ၆ အက ်ပ်တိ့သည်မိမိတိ့၏ဘရင်များ၊ မင်း ညီမင်းသားများ၊

ဘိးေဘးများမှစ၍ြပည် သြပည်သားအေပါင်းတိ့အားနာမေတာ် ကိအမီှ ပ၍

ကိယ်ေတာ်၏အေစခံပေရာ ဖက်တိ့ေဟာ ကားသည်ကိအက ်ပ်တိ့မ လိက်နာခ့ဲ ကပါ။‐ ၇

အိ အ ှ င်ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်အခါခပ် သိမ်းေြဖာင့်မှန်ရာကိ ပေတာ်မပါ၏။ သိ့

ရာတွင်အက ်ပ်တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိ အသေရပျက်ေစ ကပါ၏။ ယဒြပည် ၌လည်းေကာင်း၊

ေယ  ှ လင် မိ ့၌လည်း ေကာင်း ေနထိင်သများ ှ င့်ကိယ်ေတာ်အား သစာေဖာက်သြဖင့်

ရပ်နီးရပ်ေဝးတိင်းြပည် များသိ့ ှ င်ထတ်ေတာ်မြခင်းကိခံရေသာ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

လည်းေကာင်း ဤနည်းအတိင်းပင်မိမိတိ့ ကိယ်ကိအသေရပျက်ေစ ကပါ၏။‐ ၈

အိ အ ှ င်ဘရားအက ်ပ်တိ့၏ဘရင်များ၊ မင်းညီမင်းသားများ ှ င့်ဘိးေဘးများသည်

ှ က်ေ ကာက်ဖွယ်ရာအမတိ့ကိ ပကျင့် လျက်ကိယ်ေတာ်အားြပစ်မှား ကပါ ပီ။‐ ၉

အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားပန်ကန် က ေသာ်လည်း က ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားသည် က ဏာထားေတာ်မ၍အက ်ပ် တိ့၏အြပစ်များကိေြဖလတ်ေတာ်မပါ၏။‐ ၁၀

အိ အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့အား

မိမိ၏အေစခံပေရာဖက်များမှတစ်ဆင့် ေပးအပ်ေတာ်မေသာပညတ်ေတာ်များ

အတိင်းလိက်နာရန်မိန့် ကားေသာ်လည်း အက ်ပ်တိ့သည်နားမေထာင်ခ့ဲ ကပါ။‐ ၁၁

ဣသေရလအမျိုးသားတစ်ရပ်လံးပင် လ င် ကိယ်ေတာ် ှ င်ပညတ်ေတာ်တိ့ကိချိုး

ေဖာက်၍အမိန့်ေတာ်ကိမလိက်နာ ကပါ။ အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိြပစ်မှား

ကသည်ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ့်အေစခံေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်းတွင်ေရးသားေဖာ်ြပထား

သည့်ကျိန်စာများသင့်ေစေတာ်မပါ၏။‐ ၁၂ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိမိန့်ေတာ်မခ့ဲသည်

အတိင်း အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်စိးသတိ့အား အြပစ်ဒဏ်ေပးေတာ် မပါ ပီ။

ေယ  ှ လင် မိ ့အားကမာေပ ှ ိ အြခား မိ ့များထက်ပိ၍ ြပင်းထန်စွာ အြပစ်ေပးေတာ်မပါ၏။‐ ၁၃

အက ်ပ်တိ့သည်ေမာေ ှ ၏ပညတ်တရား တွင် ေဖာ်ြပပါ ှ ိ သမ ေသာအြပစ်ဒဏ်

များကိခံရ ကပါ၏။ သိ့ရာတွင်အက ်ပ် တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

ယခ အခါ၌ပင်လ င်အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ် ေတာ် ှ စ်သက်ေတာ်မေစရန် ကိးစား၍

အြပစ်ဒစ ိက်ကိေ ှ ာင်ြခင်း၊ သမာတရား ေတာ်ကိလိက်ေလာက်ကျင့်သံးြခင်းအမ

တိ့ကိမ ပမလပ် ကေသးပါ။‐ ၁၄ အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့အားဒဏ်ေပးရန် အသင့် ှ ိ သည်အတိင်းဒဏ်ေပးေတာ်မပါ၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်က ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် အစဥ်ေြဖာင့်မှန်

ရာကိ ပေတာ်မတတ်ေသာ်လည်း အက ်ပ် တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏စကားကိနားမ

ေထာင်ခ့ဲ ကေသာေကာင့်ြဖစ်ပါ၏။ ၁၅ အိ အက ်ပ်တိ့၏အ ှ င်ဘရားသခင်၊ ကိယ်

ေတာ်သည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အားအီဂျစ် ြပည်မှထတ်ေဆာင်ေတာ်မခ့ဲြခင်းအားြဖင့်

တန်ခိးေတာ်ကိြပေတာ်မပါ၏။ အက ်ပ် တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏တန်ခိးေတာ်ကိ ယခ

ထက်တိင်ေအာက်ေမ့သတိရလျက်ေန က ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်အြပစ်ကးမိ

ကပါ ပီ။ အမှားကိ ပမိ ကပါ ပီ။‐ ၁၆ အိ အ ှ င်ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်အတိတ်

ကာလက အက ်ပ်တိ့အားကာကွယ်ေစာင့် ေ ှ ာက်ေတာ်မခ့ဲပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ေယ  ှ လင်

မိ ့ကိဆက်လက်၍ အမျက်ေဒါသထွက်ေတာ် မမပါ ှ င့်။ ထိ မိ ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ မိ ့ေတာ်၊

ကိယ်ေတာ်၏သန့် ှ င်းေသာေတာင်ေတာ်ြဖစ် ပါ၏။ အက ်တိ့၏အြပစ်ဒစ ိက်များ

ှ င့်ဘိးေဘးတိ့ ပခ့ဲသည့်မေကာင်းမများ ေကာင့် အိမ်နီးချင်းတိင်းြပည်များ ှ ိ လ အေပါင်းတိ့သည်

ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ကိယ် ေတာ်၏လမျိုးေတာ်အားအထင်အြမင် ေသး ကပါ၏။‐ ၁၇ အိ

က ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်တိ့၏ဆေတာင်းပတနာ ှ င့်အသနား

ခံချက်ကိနားေထာင်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် သည်ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေကာင်း လ တိင်းသိ ကေစရန်

ဖိဖျက်ြခင်းခံရသည့် ကိယ်ေတာ်၏ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည်တည် ေဆာက်ေတာ်မပါ။‐ ၁၈ အိ

ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့၏ေလာက် ထားချက်ကိနားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်

တိ့အား ကည့်ေတာ်မ၍ကိယ်ေတာ် ှ င့်နာမ ေတာ်ကိခံယထားသည့် မိ ့၏ေဝဒနာကိ မှတ်ေတာ်မပါ။
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အက ်ပ်တိ့သည်မိမိတိ့ ေကာင်းမွန်၊ မှန်ကန်မကိအမီှမ ပ၊ ကိယ် ေတာ်၏ ကီးြမတ်ေသာက ဏာကိ

အမီှ ပ၍ဆေတာင်းပါ၏။‐ ၁၉ အိ အ ှ င်ဘရား၊ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အိ အ ှ င်ဘရား၊

အက ်ပ်တိ့၏အြပစ်များ ကိေြဖလတ်ေတာ်မပါ။ အိ အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ေလ ာက်ထားချက်ကိနား

ေထာင်ေတာ်မ၍အေရးယေတာ်မပါ။ အိ အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ဖင့် ွ ဲ ေတာ်မမပါ ှ င့်။

သိ့မှသာလ င်ကိယ်ေတာ် သည်ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း ကိလတိင်းသိ ှ ိ ပါလိမ့်မည်။ ဤ မိ ့

ှ င့်ဤလမျိုးေတာ်ကိကိယ်ေတာ်ပိင် ေတာ်မပါ၏'' ဟဆေတာင်းပတနာ ပ၏။ ၂၀

ငါသည်ဆက်လက်၍ဆေတာင်းပတနာ ပ ကာ မိမိ၏အြပစ်များကိလည်းေကာင်း၊ မိမိ

၏လမျိုးြဖစ်ေသာဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏အြပစ်များကိလည်းေကာင်းေဖာ်ြပ

ဝန်ခံလျက် ကိယ်ေတာ်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ် ေသာဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည်တည်ေဆာက်

ေပးေတာ်မရန် ငါ၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားအားအသနားခံလျက်ေန၏။‐ ၂၁

ယင်းသိ့ငါဆေတာင်းပတနာ ပလျက်ေန စဥ် ယခင်ဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်ငါေတွ့ြမင် ခ့ဲသ၊

ဂါေြဗလသည်ငါ ှ ိ ရာသိ့ပျံဝဲ ဆင်းသက်လာ၏။ ထိအချိန်ကားညဥ့်ဦး ယံယဇ်ပေဇာ်ရာအချိန်ြဖစ်၏။‐

၂၂ ဂါေြဗလက``ဒံေယလ၊ ငါသည်ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိသင်သိ ှ ိ နားလည် ိင်ေရး အတွက်အကအညီေပးရန်

ဤအရပ် သိ့ေရာက် ှ ိ လာြခင်းြဖစ်၏။‐ ၂၃ သင်သည်ဘရားသခင်အားစတင်အသ

နားခံေသာအခါ ကိယ်ေတာ်သည်သင့်ပတနာ ကိနားေထာင်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သင့်

အားချစ်ြမတ် ိးေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ကိယ် ေတာ်၏ေြဖ ကားချက်ကိသင့်အားေဖာ်

ြပရန် ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မသည်။ ဗျာဒိတ် ပါ ံ အေကာင်းကိငါ ှ င်းလင်းေဖာ်ြပ

ေနစဥ်ဂ  ပ၍နားေထာင်ေလာ့။ ၂၄ ``ခနစ်ဆယ်ခနစ်လီ ှ စ်ကာလသည်ကား သင်၏အမျိုးသားများ ှ င့်

သင်၏သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်ေသာ မိ ့ေတာ်အား အြပစ်ဒစ ိက် ှ င့်မေကာင်းမများမှလွတ်ေြမာက်ေစရန်

ဘရားသခင်သတ်မှတ်ေပးေတာ်မသည့် အချိန်ကာလြဖစ်၏။ ပါ ံ  ှ င့်ဗျာဒိတ်

ေတာ်အေကာင်အထည်ေပ လာေစရန် ှ င့် အသန့် ှ င်းဆံးဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည်

ဆက်ကပ် ိင်ေရးအတွက် ဘရားသခင် သည်ထိသတိ့၏အြပစ်များကိေြဖ လတ်ေတာ်မ၍

ထာဝစဥ်တရားမ တ မစိးမိးရာေခတ်ကိတည်ေထာင်ေတာ် မလိမ့်မည်။‐ ၂၅

ယခေဖာ်ြပမည့်အချက်ကိသတိ ပ ၍နားလည်ေလာ့။ ေယ  ှ လင် မိ ့ကိြပန်

လည်တည်ေထာင်ရန်အမိန့်ေပးချိန်မှစ၍ ဘရားသခင်ေ ွးချယ်သည့်ေခါင်းေဆာင် ေပ လာချိန်အထိ

ှ စ်ေပါင်းခနစ် ှ စ် ှ င့် ခနစ်လီ ှ ိ လိမ့်မည်။ ေယ  ှ လင် မိ ့သည် လမ်းများ၊ ခိင်ခ့ံေသာ မိ ့ ိ းများ ှ င့်ြပန်

လည်တည်ေထာင်ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ ခနစ်လီ ကာေအာင်တည်လိမ့်မည်။ သိ့

ရာတွင်ထိကာလသည်ဒကများရာ ကာလြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၂၆ ထိကာလသီတင်း ှ စ်ေြခာက်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်

ကန်ဆံးချိန်၌ ဘရားသခင်ေ ွးချယ်ေတာ် မေသာေခါင်းေဆာင်သည် မတရားလပ် ကံ

သတ်ြဖတ်ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ အြခား အရပ်မှချင်းနင်းဝင်ေရာက်လာသ တန်ခိး

ကီးမင်းတစ်ပါး၏စစ်သည်ဗိလ်ေြခတိ့ သည် ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖိဖျက် ကလိမ့်မည်။

ေနာက်ဆံး၌ဘရားသခင်ြပင်ဆင်စီရင်ေတာ်မသည်အတိင်း စစ်မ ှ င့်ပျက်စီးမတိ့သည်ေရလမ်းမိး

သက့ဲသိ့ြဖစ်ပွားရလိမ့်မည်။‐ ၂၇ ထိမင်းသည်ခနစ် ှ စ်တိင်တိင်များစွာ ေသာလတိ့ ှ င့်

အခိင်အမာသေဘာတ စာချုပ်ချုပ်ဆိလိမ့်မည်။ သံး ှ စ်ခဲွမ ကာေသာအခါသသည် ယဇ် ှ င့်ပေဇာ်

သကာများဆက်ကပ်မကိရပ်စဲေစ လိမ့်မည်။ ထိေနာက်ထိတ်လန့်စက်ဆပ်ဖွယ် ေကာင်းသည့်အရာ ကိ

ဗိမာန်ေတာ်လြမင်ကွင်းတွင်ေြမာက်တင် ထားလိမ့်မည်။ ထိအရာသည်ေြမာက်တင်သ

အတွက် ဘရားသခင်ြပင်ဆင်စီရင်ထား ေတာ်မေသာဆံးပါးပျက်စီးချိန်တိင် ေအာင်

ဗိမာန်ေတာ်တွင်တည် ှ ိ ေနလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။

၁၀ ပါ ှ ဧကရာဇ်ဘရင်က နန်းစံတတိယ ှ စ်၌ ေဗလတ ှ ာဇာဟလည်းနာမည်တွင်

ေသာဒံေယလသည် ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိခံယ ရ ှ ိ ၏။ ထိဗျာဒိတ်ေတာ်တွင်ပါ ှ ိ သည့်ေဖာ်

ြပချက်စကားသည်မှန်ကန်ေသာ်လည်းနား လည်ရန်အလွန်ခက်၏။ ဒံေယလသည်ထိ

ေဖာ်ြပချက်စကား၏အနက်ကိဗျာဒိတ် ပါ ံ အားြဖင့်သိ ှ ိ နားလည်၍လာ၏။ ၂

ထိအခါ၌ငါဒံေယလသည်သီတင်း သံးပတ်တိင်တိင် ဝမ်းနည်းပေဆွးလျက် ေန၏။‐

၃ မွန်ြမတ်ေသာအစာသိ့မဟတ်အသားကိ မစား၊ စပျစ်ရည်ကိမေသာက်၊

ေခါင်းမ ဖီး ဘဲသီတင်းသံးပတ်ကန်ဆံးချိန်တိင်ေအာင် ေန၏။ ၄ ထိ ှ စ်ပထမလ၊

ှ စ်ဆယ့်ေလးရက်ေြမာက် ေသာေန့၌ ငါသည်တိဂရစ်ြမစ် ကီး၏ ကမ်းပါးေပ တွင်ရပ်လျက်ေန၏။‐

၅ ေမာ်၍ ကည့်လိက်ေသာအခါပိတ်ေချာ အကျကိဝတ်၍ ေ ခါးပတ်ကိပတ်ထား

သလတစ်ေယာက်ကိငါြမင်ရ၏။‐ ၆ သ၏ခ ာကိယ်သည်ေကျာက်မျက်ရတနာ

က့ဲသိ့ေတာက်ပ၏။ သ၏မျက် ှ ာသည်လ ပ် စစ် ွယ်က့ဲသိ့ေြပာင်လက်လျက် သ၏မျက်စိ

များသည်မီးက့ဲသိ့အလ ံ ထလျက်ေန၏။ သ၏လက်ေြခတိ့သည် တိက်ခ တ်ထားေသာ

ေကးဝါက့ဲသိ့ေတာက်ပ၍ သ၏အသံ သည်လပရိတ်သတ် ကီး၏ေအာ်ဟစ်သံ ှ င့်တ၏။ ၇

ထိဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိငါဒံေယလတစ် ေယာက်တည်းသာြမင်ရ၏။ ငါ ှ င့်အတ

ှ ိ ေသာသတိ့သည်အဘယ်အရာကိမ မြမင် ကရ။ သိ့ရာတွင်သတိ့သည် ထိတ်

လန့်တန်လပ်လျက်ထွက်ေြပးပန်းေအာင်း ေန က၏။‐ ၈ ငါတစ်ဦးတည်းသာလ င်ထိအ့ံ သဖွယ်

ေကာင်းသည့်ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ ကည့် လျက်ကျန်ရစ်၏။ ငါသည်အားြပတ်၍

အဘယ်သမ မမှတ်မိ ိင်ေလာက်ေအာင် ငါ၏မျက် ှ ာသည်အသွင်ေြပာင်းသွား၏။

အကအညီမ့ဲလျက် ှ ိ ၏။‐ ၉ ထိသ၏စကားသံကိ ကားေသာအခါ ငါသည်ေြမေပ သိ့ဝမ်းလျားေမှာက်လဲ

ကျကာသတိေမ့လျက်ေန၏။‐ ၁၀ ထိအခါလက်တစ်ဖက်သည်ငါ့ကိကိင်ဆဲွ ချီ ကသြဖင့်

ငါသည်ေလးဘက်ေထာက် လျက်ေန၏။ ငါသည်တန်လပ်လျက်ပင် ှ ိ ေနေသး၏။ ၁၁

ေကာင်းကင်တမန်က``ဒံေယလ၊ ဘရားသခင် သည် သင့်ကိချစ်ေတာ်မ၏။ ထ၍ငါေြပာမည့်

စကားကိေသချာစွာနားေထာင်ေလာ့။ ကိယ် ေတာ်သည်ငါ့အားသင့်ထံသိ့ေစလတ်ေတာ် မ ပီ''

ဟဆိ၏။ ဤစကားကိ ကားေသာ အခါငါသည်တန်လပ်လျက်ပင်မတ်တတ် ရပ်လိက်၏။

၁၂ ထိသက``အချင်းဒံေယလ၊ မေကာက် ှ င့်။ သင်သည်အသိပညာကိရ ှ ိ  ိင်မည်

အေကာင်း မိမိကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချရန် ဦးစွာ ပထမစိတ်ပိင်းြဖတ်လိက်သည့်ေန့မှစ

၍ဘရားသခင်သည် သင်၏ဆေတာင်းပတ နာကိ ကားေတာ်မ ပီ။ သင်၏ေလာက်

ထားချက်ကိေြဖ ကားရန်ငါ့ကိေစ လတ်ေတာ်မလိက်၏။‐ ၁၃ ပါ ှ  ိင်ငံေစာင့်ေကာင်းကင်တမန်သည်

ငါ့ အား ှ စ်ဆယ့်တစ်ရက်တိင်တိင်ဆီးတား လျက်ေနခ့ဲ၏။ ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်

မးတစ်ဦးြဖစ်သမိေကလသည် ပါ ှ  ိင်ငံ တွင်ငါတစ်ဦးတည်းကျန် ှ ိ လျက်ေန

သြဖင့်ငါ့အားလာေရာက်ကညီေပ သည်။‐ ၁၄ ယခငါေရာက် ှ ိ လာရြခင်းအေကာင်း

မှာအနာဂတ်ကာလ၌ သင်၏အမျိုးသား တိ့ ကံေတွ့ ကရမည့်အြဖစ်အပျက်များ ကိ

သင့်အားသိ ှ ိ နားလည်ေစလိေသာ ေကာင့်ြဖစ်သည်။ ဤဗျာဒိတ် ပါ ံ သည်

အနာဂတ်ကာလ ှ င့်သက်ဆိင်သည်'' ဟ ဆိ၏။ ၁၅ ထိသဤသိ့ဆိေသာအခါငါသည်စကား

မေြပာ ိင်ဘဲေြမ ကီးကိစိက်၍ ကည့်လျက် ေန၏။‐ ၁၆ ထိအခါလသဏာန် ှ ိ သတစ်ဦးသည်လက်

ကိဆန့်၍ ငါ၏ တ်ကိတိ့လ င်ငါသည်မိမိ ၏ေ ှ ့တွင်ရပ်ေနေသာသအား``အ ှ င်၊ ဤဗျာ

ဒိတ် ပါ ံ သည်အက ်ပ်အားလွန်စွာအား ေလျာ့ေစသည်ြဖစ်၍အက ်ပ်သည်တန်လပ်

လျက်သာေနပါ၏။‐ ၁၇ အက ်ပ်သည်သခင်၏ေ ှ ့တွင်ရပ်ေနေသာ

ကန် ှ င့်တပါ၏။ အဘယ်သိ့လ င်အ ှ င် ှ င့် စကားေြပာ ိင်ပါမည်နည်း။ အက ်ပ်မှာ

အားအင်မ ှ ိ ၊ ထွက်သက်ဝင်သက်လည်း မ ှ ိ ေတာ့ပါ'' ဟေလာက်ထား၏။ ၁၈

ေနာက်တစ်ဖန်လသဏာန် ှ ိ ေသာသသည်ငါ့ ကိဆဲွကိင်လိက်ေသာအခါ ငါသည်အား ှ ိ လာ၏။‐ ၁၉

ထိသက``ဘရားသခင်သည်သင့်ကိချစ် ြမတ် ိးေတာ်မ၏။ ထိ့ေကာင့်မစိးရိမ် ှ င့်၊ မေကာက်လန့် ှ င့်''

ဟဆိ၏။ဤစကားကိ ကားေသာအခါငါသည်ပိ၍အား ှ ိ လာ ပီးလ င်``အ ှ င်၊ အ ှ င်မိန့် ကားရန် ှ ိ သည်

ကိမိန့်ေတာ်မပါ။ အ ှ င်သည်အက ်ပ် အားသက်သာေစေတာ်မပါ ပီ'' ဟ ေလာက်ထား၏။ ၂၀

ထိသက``သင့်ထံသိ့ငါလာသည့်အေကာင်း ကိသင်သိသေလာ။ ငါလာရသည့်အေကာင်း

မှာသမာတရားစာေစာင်ေတာ်တွင်ေရးသား ေဖာ်ြပချက်ကိ သင့်အားေြပာ ကားရန်ြဖစ် ပါသည်။

ငါသည်ယခြပန်၍ပါ ှ  ိင်ငံ ကိေစာင့်ထိန်းသည့်ေကာင်းကင်တမန် ှ င့်စစ် တိက်ရမည်။

ထိေနာက်ဂရိတ် ိင်ငံကိေစာင့်ထိန်း သည့်ေကာင်းကင်တမန် ှ င့်တိက်ခိက်ရမည်။

ဣသေရလ ိင်ငံကိေစာင့်ထိန်းသည့်ေကာင်း ကင်တမန်မိေကလမှတစ်ပါး ငါ့အားက

ညီမည့်သတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။

၁၁ သသည်ငါ့ကိကညီကာကွယ်သြဖစ်သည်။ ၂ သင့်အားယခငါေြပာြပမည့်အရာ

များသည်အမှန်ြဖစ်ပျက်မည်'' ဟဆိ၏။ ေကာင်းကင်တမန်က``ပါ ှ  ိင်ငံတွင်ေနာက်

ထပ်ဘရင်သံးပါးေပ ထွန်းလာလိမ့်မည်။ ထိေနာက်စတတဘရင်ေပ ထွန်းကာ အြခား

ဘရင်များထက်ပိ၍ချမ်းသာ ကယ်ဝလိမ့် မည်။ သသည်မိမိတန်ခိးအာဏာအ ကီး မားဆံး၊

အချမ်းသာဆံးအချိန်သိ့ေရာက် ေသာအခါ ဂရိတ် ိင်ငံအားစစ်မက် ပိင် ဆိင်ရန်ဖိတ်ေခ လိမ့်မည်။

၃ ``ထိအခါသရဲေကာင်းအာဇာနည်မင်း တစ်ပါးေပ ထွန်းလာလိမ့်မည်။ သသည်

အင်ပါယာ ိင်ငံ ကီးကိအပ်စိးလျက် မိမိအလိဆ  ှ ိ သည်အတိင်း ပလိမ့်မည်။‐ ၄

သိ့ရာတွင်သ၏တန်ခိးအာဏာအ ကီး မားဆံးအချိန်သိ့ေရာက်ေသာအခါ အင်

ပါယာ ိင်ငံသည်ေလးစိတ်ကဲွ၍သွားလိမ့် မည်။ သ၏အဆက်အ ွယ်မဟတ်သတိ့သည်

ထိ ိင်ငံကိအပ်စိး ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင် သတိ့သည်ထိဘရင်ေလာက်တန်ခိး ကီး ကလိမ့်မည်မဟတ်။

၅ ``အီဂျစ်ဘရင်သည်တန်ခိး ကီးမားမည်ြဖစ် ေသာ်လည်း သ၏စစ်သ ကီးတစ်ဦးကသ့ထက်

ပိ၍ တန်ခိး ကီး၍သ၏ ိင်ငံထက် ကီး ကျယ်ေသာ ိင်ငံကိအပ်စိးလိမ့်မည်။‐

၆ ှ စ်ေပါင်းအတန် ကာေသာအခါအီဂျစ် ဘရင်၏သမီးေတာ်ကိ ဆီးရီးယားဘရင်

ှ င့်ထိမ်းြမားေဆာင် ှ င်းကာ မဟာမိတ်ဖဲွ ့လိမ့် မည်။ သိ့ရာတွင်ထိမဟာမိတ်ဖဲွ ့မတည်တ့ံ
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ခိင် မဲလိမ့်မည်မဟတ်။ မင်းသမီး ှ င့်ေနာက် လိက်ေနာက်ပါအေ ခအရံများသည်လည်း ေကာင်း၊

သ၏သားငယ် ှ င့်သ၏ ကင်ရာေတာ် တိ့သည်လည်းေကာင်းအသတ်ခံရ ကလိမ့် မည်။‐ ၇

ထိေနာက်များမ ကာမီမင်းသမီး ှ င့်ေဆွ မျိုးေတာ်စပ်သတစ်ဦးသည် အီဂျစ်ထီးနန်း

ကိရ ှ ိ လိမ့်မည်။ သသည်ဆီးရီးယားဘရင် ၏စစ်သည်ဗိလ်ေြခတိ့ကိတိက်ခိက်လိမ့်မည်။

သတိ့၏ခံတပ်ကိလည်းထိးေဖာက်ဝင် ေရာက်ကာသတိ့အား ှ ိမ်နင်းလိမ့်မည်။‐ ၈

သတိ့၏ဘရား ပ်တများ ှ င့်ယင်းတိ့အား ဆက်ကပ်ထားသည့်ေ ခွက်ေငွခွက် ှ ိ သမ တိ့ကိလည်း

အီဂျစ်ြပည်သိ့ယေဆာင်သွား လိမ့်မည်။ ထိေနာက် ှ စ်ေပါင်းများစွာ ငိမ်း ချမ်း ပီးမှ၊‐ ၉

ဆီးရီးယားဘရင်သည်အီဂျစ်ြပည်သိ့ ချင်းနင်းဝင်ေရာက်လာလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်

သသည်ြပန်လည်ဆတ်ခွာရလိမ့်မည်။ ၁၀ ``ဆီးရီးယားဘရင်၏သားေတာ်တိ့သည်

စစ်တိက်ရန် ြပင်ဆင် ကလျက်တပ် ကီးတစ် တပ်ကိစ ံ း ကလိမ့်မည်။ သတိ့အနက်မှ

မင်းသားတစ်ပါးသည်ြမစ်လ ံ ေရက့ဲသိ့ ချီတက်လာကာ ရန်သ့ခံတပ်တစ်ခကိ တိက်ခိက်လိမ့်မည်။‐ ၁၁

အီဂျစ်ဘရင်သည်ေဒါသအမျက်ထွက် သြဖင့် ဆီးရီးယားဘရင်အားစစ်ဆင်တိက်

ခိက် ပီးလ င် သ၏အင်အား ကီးမားေသာ တပ်မေတာ်ကိဖမ်းဆီးရမိလိမ့်မည်။‐ ၁၂

သသည်ေအာင်ပဲွကိရ ှ ိ သြဖင့်လည်းေကာင်း၊ စစ်သည်အေြမာက်အြမားကိသတ်ြဖတ် ိင်

ခ့ဲသြဖင့်လည်းေကာင်း ဂဏ်ယဝါ ကားလိမ့် မည်။ သိ့ရာတွင်သသည်ဆက်လက်၍ေအာင်

ပဲွခံရလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၃ ``ဆီးရီးယားဘရင်သည်ဆတ်ခွာသွား ပီး လ င်

ယခင်ကထက်ပိမိအင်အား ကီးမား ေသာတပ် ကီးတစ်တပ်ကိစ ံ းလိမ့်မည်။ သ

သည်အချိန်သင့်ေသာအခါလက်နက်အြပည့် အစံတပ်ဆင်ထားသည့်တပ် ကီးတစ်တပ်

ှ င့်ချီတက်လာလိမ့်မည်။‐ ၁၄ ထိအခါအီဂျစ်ဘရင်ကိပန်ကန်သများ ကလိမ့်မည်။

အချင်းဒံေယလ၊ သင်၏အမျိုး သားများအထဲမှအ ကမ်းဖက်သမားအချို ့ တိ့သည်

ဗျာဒိတ် ပါ ံ ြပည့်စံေစအ့ံငှာပန် ကန် ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်အေရး ံ းနိမ့် ကလိမ့်မည်။‐

၁၅ သိ့ြဖစ်၍ဆီးရီးယားဘရင်သည် အီဂျစ် ြပည်ခံတပ် မိ ့တစ် မိ ့ကိတိက်ခိက်သိမ်းယ

လိမ့်မည်။ အီဂျစ်စစ်သည်တပ်သားတိ့သည် ဆက်လက်တိက်ခိက် ကေတာ့မည်မဟတ်။

သ တိ့အထဲမှလက်ေ ွးစင်တပ်သားများ၌ ပင်ခံရပ် ိင်ေသာခွန်အားမ ှ ိ ေပ။‐ ၁၆

ချင်းနင်းဝင်ေရာက်လာသည့်ဆီးရီးယားဘရင် သည်ခခံမကိမခံရဘဲ ထိသတိ့အားမိမိ

အလိ ှ ိ သည်အတိင်း ပ ိင်လိမ့်မည်။ သသည် ကတိထားေတာ်မေသာြပည်ေတာ်သိ့ဝင်၍

မိမိ၏လက်တွင်းသိ့အ ပီးတိင်ကျေရာက် ေစလိမ့်မည်။ ၁၇ ``ဆီးရီးယားဘရင်သည်မိမိ၏ ကီးမား

ေသာစစ်တပ်တစ်တပ်လံးြဖင့် စစ်ချီရန် ကံ စည်လိမ့်မည်။ ထိေနာက်ရန်သ့ ိင်ငံ ပိပျက်

ေရးအတွက် ရန်သ ိင်ငံ၏မင်း ှ င့်မဟာမိတ် ဖဲွ ့ကာသ့အားသမီးေတာ်ကိထိမ်းြမားေဆာင်

ှ င်းေပးလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ဤအ ကံအစည် သည်ေအာင်ြမင်လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၈

ထိေနာက်သသည်ပင်လယ်အနီး ှ ိ တိင်း ိင်ငံ တိ့ကိတိက်ခိက်၍ များစွာေသာ ိင်ငံတိ့ကိ

ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်လိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်းတိင်း တစ်ပါးမှစစ်သ ကီးတစ်ဦးသည် သ့အား

ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်လိမ့်မည်။ သ၏မာန်မာန ကိလည်းချိုး ှ ိမ်လိက်လိမ့်မည်။ ဆီးရီးယား

ဘရင်အားသ၏မာန်မာနအတွက်အ ှ က် ကဲွေစလိမ့်မည်။‐ ၁၉ မင်း ကီးသည်မိမိ၏ ိင်ငံ ှ ိ ခံတပ်သိ့ြပန်

သွားလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သသည်အေရး ံ းနိမ့်ကာကွယ်ေပျာက်သွားလိမ့်မည်။ ၂၀

``သ၏ေနာက်၌ဘရင်တစ်ပါးေပ ထွန်းလာ လိမ့်မည်။ ထိဘရင်သည် ိင်ငံေတာ်ဘ ာကိ

တိးတက်ေရးအတွက် လတိ့ထံမှအခွန်ေကာက် ခံေစရန်အရာ ှ ိ တစ်ဦးကိေစလတ်လိမ့်မည်။

ထိဘရင်သည်အလွန်တိေတာင်းသည့်အချိန် ကာလအတွင်း၌လပ် ကံသတ်ြဖတ်ြခင်း

ကိခံရလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သသည်လ ြမင်ကွင်း၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စစ်ပဲွ၌ေသာ်

လည်းေကာင်းအသတ်ခံရြခင်းမဟတ်'' ဟဆိ၏။ ၂၁ ဆက်လက်၍ေကာင်းကင်တမန်က``ထိေနာက်

နန်းတက်သည့်ဆီးရီးယားဘရင်သည်မင်း ြဖစ်ထိက်သမဟတ်၊ ဆိးညစ်သြဖစ်လိမ့် မည်။

သိ့ရာတွင်သသည်အမှတ်မထင်ေပ ထွန်းလာလျက်ပရိယာယ်အားြဖင့်အာဏာ သိမ်းလိမ့်မည်။‐ ၂၂

သ့အားဆန့်ကျင်ဘက် ပသသည်ဘရားသခင်၏ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းပင်ြဖစ်ေစကာ မ

ဖျက်ဆီးေချမန်းြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။‐ ၂၃ ထိမင်းသည်ကတိစာချုပ်များချုပ်ဆိ၍

အြခား ိင်ငံတိ့ကိလိမ်လည်လှည့်စားလိမ့် မည်။ သသည်ေသးငယ်ေသာ ိင်ငံကိအပ်စိး

ရေသာ်လည်း တန်ခိး ကီးမားသည်ထက် ကီးမား၍လာလိမ့်မည်။‐ ၂၄

သသည်ေပါ ကယ်ဝေသာြပည်နယ်တစ်ခကိ အမှတ်မထင်ချင်းနင်းဝင်ေရာက်၍ မိမိ၏ဘိး

ေဘးတိ့မ ပခ့ဲဘးသည့်အမတိ့ကိ ပလိမ့် မည်။ ထိေနာက်စစ်ပဲွတွင်သိမ်းဆည်းရ ှ ိ သည့်

ဥစာပစည်းများကိ မိမိ၏ေနာက်လိက်များ ှ င့် ခဲွေဝယလိမ့်မည်။ သသည်ခံတပ် မိ ့များကိ

တိက်ခိက်ရန်အ ကံအစည်များ ပလိမ့်မည်။ သိ့ ရာတွင်သ၏ေခတ်သည်မကာမီကန်ဆံးသွား လိမ့်မည်။

၂၅ ``သသည်အီဂျစ်ဘရင်ကိတိက်ခိက်ရန် စစ် တပ် ကီးတစ်တပ်ကိရဲတင်းစွာဖဲွ ့စည်းလိမ့်

မည်။ အီဂျစ်ဘရင်သည်လည်းအလွန်အင် အား ကီးမားေသာစစ်သည်ဗိလ်ေြခတိ့ြဖင့်

သ့အားခခံရန်ြပင်ဆင်လိမ့်မည်။ သိ့ရာ တွင်သသည်လိမ်လည်လှည့်စားမကိခံရ

၍ေအာင်ြမင်လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၆ သ၏အရင်း ှ ီးဆံးအ ကံေပးအရာ ှ ိ များသည်

သ၏ပျက်စီးရာပျက်စီးေ ကာင်းြဖစ် လိမ့်မည်။ သ၏စစ်သည်တပ်သားအေြမာက်

အြမားတိ့သည် အသတ်ခံရလျက်တပ်မ ေတာ်တစ်ခလံးပင်ေချမန်းြခင်းခံရလိမ့် မည်။‐ ၂၇

ထိေနာက်ဘရင် ှ စ်ပါးသည်စားပဲွတစ်ခ တည်းတွင်ထိင်၍ ပဲွေတာ်ေခ  ကလိမ့်မည်။ သိ့

ရာတွင်သတိ့၏ရည် ွယ်ချက်များသည်ဆိး ညစ်သြဖင့် တစ်ဦးကိတစ်ဦးလိမ်လည်ေြပာ

ဆိ ကလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်အချိန်မတန်ေသး သြဖင့် သတိ့၏လိလားချက်များကိရ ှ ိ

ကလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၈ ဆီးရီးယားဘရင်သည်ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်ကိးကွယ်သည့်ဘာသာကိ

ဖျက်ဆီးရန်သ ိ ာန် ပကာ စစ်ပဲွတွင်သိမ်း ဆည်းရ ှ ိ ထားသည့်ဥစာပစည်းများကိယ ၍ြပန်လိမ့်မည်။

သသည်မိမိ၏အလိဆ ှ ိ သည်အတိင်း ပ ပီးေနာက်မိမိ၏ြပည် သိ့ြပန်လိမ့်မည်။ ၂၉

``ထိေနာက်ကာလအတန် ကာေသာအခါ သသည်အီဂျစ်ြပည်သိ့ြပန်လည်ချဥ်းနင်း

ဝင်ေရာက်လာလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ယခတစ် ကိမ်၌အေြခအေနေြပာင်းလဲသွားလိမ့် မည်။‐ ၃၀

ေရာမအမျိုးသားတိ့သည်သေဘာများြဖင့် လာေရာက်၍ သ့အားဆီးတားတိက်ခိက် က

မည်ြဖစ်သြဖင့်သသည်ေ ကာက်လန့်လိမ့်မည်။ ``ထိအခါသသည်အမျက်ြပင်းစွာထွက်

လျက်ေနာက်သိ့ြပန်၍ဆတ် ပီးလ င် ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်ကိးကွယ်ေသာဘာသာ

ကိဖျက်ဆီးရန် ကိးစားလိမ့်မည်။ ထိဘာသာ ေတာ်ကိစွန့်လတ်ခ့ဲသတိ့၏အ ကံေပး

စကားများကိလည်းနားေထာင်လိမ့်မည်။‐ ၃၁ သ၏တပ်သားအချို ့တိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်ကိ

ညစ်ညမ်းေစ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ေန့စဥ် ပေဇာ်ရာယဇ်တိ့ကိရပ်စဲေစလျက်ထိတ်လန့်

စက်ဆတ်ဖွယ်ေသာအရာ ကိဗိမာန်ေတာ်လြမင်ကွင်းတွင်ေြမာက်တင်

ထား ကလိမ့်မည်။‐ ၃၂ မိမိတိ့ကိးကွယ်သည့်ဘာသာကိစွန့်လတ် လိက် ကသတိ့အား

ဆီးရီးယားဘရင်သည် ေကာက်ကျစ်စဥ်းလဲမြဖင့် မိမိ၏ဘက်သိ့ပါ

ေအာင်ဆဲွေဆာင်လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်အားသစာေစာင့်ေသာသတိ့က သ့အား

ြပန်လည်တိက်ခိက် ကလိမ့်မည်။‐ ၃၃ ြပည်သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်ပညာ ှ ိ တိ့သည်

ြပည်သတိ့အား ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပေပး က လိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်ကာလအတန် ကာမ ထိ

သတိ့အနက်အချို ့ေသာသတိ့သည် စစ်ပဲွ တွင်ကျဆံး၍အချို ့မှာမီးေလာင်တိက်

အသွင်းခံ ကရလိမ့်မည်။ အချို ့ေသာသ တိ့သည်လယက်ြခင်း ှ င့်ဖမ်းဆီးချုပ်ေ ှ ာင်

ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၃၄ ဘရားသခင်၏လမျိုးေတာ်ဘက်သိ့ဝင်ေရာက်

လာသတိ့မှာအများအားြဖင့် ကိယ်ကျိုး ှ ာ လိသများပင်ြဖစ်ေသာ်လည်းကိယ်ေတာ်၏

လမျိုးေတာ်သည် ထိသတိ့ထံမှအေထာက် အကအနည်းငယ်ကိရ ှ ိ  ကမည်။‐ ၃၅

ေခါင်းေဆာင်ပညာ ှ ိ များအနက်အချို ့သ တိ့သည်အသတ်ခံရ ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်

ယင်းသိ့အသတ်ခံရ ကမေ ကာင့် လတိ့၏ စိတ် ှ လံးသည်ြဖူစင်သန့် ှ င်း၍လာလိမ့်မည်။

ဤအမအရာများသည်ဘရားသခင်ချိန်း ချက်သတ်မှတ်ေတာ်မသည့်ကာလတိင်

ေအာင်ဆက်လက်၍ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၃၆ ``ဆီးရီးယားဘရင်သည်မိမိ၏စိတ်ဆ  ှ ိ

သည်အတိင်း ပလိမ့်မည်။ မိမိသည်ဘရား အေပါင်းတိ့ထက် ကီးြမတ်သည်ဟ၍လည်း ေကာင်း၊

အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရားသခင်ထက် ပင် ကီးြမတ်သည်ဟ၍လည်းေကာင်း ကားဝါ ေြပာဆိလိမ့်မည်။

သသည်မိမိအားဘရားသခင်အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မချိန်တိင်ေအာင် ဤသိ့ ကားဝါ ိင်လိမ့်မည်။

အဘယ်ေကာင့် ဆိေသာ်ဘရားသခင်သည်မိမိအ ကံ အစည်ေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း ပေတာ်မ

မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၃၇ ထိမင်းသည်မိမိ၏ဘိးေဘးတိ့ကိးကွယ်

သည့်ဘရားကိလည်းေကာင်း၊ အမျိုးသမီး တိ့ြမတ် ိးသည့်ဘရားကိလည်းေကာင်း

ပမာဏ ပလိမ့်မည်မဟတ်။ မိမိကိယ်ကိ ဘရားအေပါင်းတိ့ထက် ကီးြမတ်သည်ဟ

ထင်မှတ်သြဖင့် ထိဘရားတိ့ကိပစ်ပယ် လိမ့်မည်။‐ ၃၈ ထိဘရားများအစားခံတပ်များကိ ကွယ်

ကာေစာင့်ေ ှ ာက်သည့်ဘရားကိေြမာက်စား လိမ့်မည်။ မိမိ၏ဘိးေဘးတိ့အဘယ်အခါ

ကမ မကိးကွယ်ခ့ဲေသာဘရားအားေ ၊ ေငွ၊ ေကျာက်မျက်ရတနာများ ှ င့်အြခားအဖိး

ထိက်သည့်လက်ေဆာင်ပဏာပေဇာ်သကာများ ကိဆက်သလိမ့်မည်။‐ ၃၉

မိမိ၏ခံတပ်များအတွက်အေစာင့်တပ်သား များအြဖစ်၊ ိင်ငံြခားဘရားကိကိးကွယ်

သတိ့အားအသံး ပလိမ့်မည်။ မိမိ၏စိးမိး အပ်ချုပ်မကိလက်ခံေသာသတိ့အား ကီး

ြမတ်ေသာရာထးများြဖင့်ချီးြမင့်၍ေြမ ယာများကိဆေတာ်လာဘ်ေတာ်အြဖစ် ြဖင့်ေပးအပ်လိမ့်မည်။''

၄၀ ``ဆီးရီးယားဘရင်၏နန်းသက်ကန်ဆံး ချိန်နီးေသာအခါ အီဂျစ်ဘရင်သည်ထိ

မင်းကိစစ်ချီတိက်ခိက်လိမ့်မည်။ ဆီးရီး ယားဘရင်ကလည်းြမင်းစီးသရဲများ ှ င့်

သေဘာအေြမာက်အြမားကိအသံး ပကာအစွမ်းကန်ြပန်လည်တိက်ခိက် လိမ့်မည်။

သသည်ြမစ်လ ံ ေရသဖွယ် ိင်ငံ များစွာကိချဥ်းနင်းဝင်ေရာက်လိမ့်မည်။‐ ၄၁

ကတိထားေတာ်မေသာြပည်ကိပင်ချဥ်း နင်းဝင်ေရာက်ကာ ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ
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လတိ့ကိသတ်ြဖတ်လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင် ဧဒံြပည်၊ ေမာဘြပည်၊ အမုန်ြပည်တိ့

သည်ေဘးမှလွတ်ေြမာက် ကလိမ့်မည်။‐ ၄၂ ထိမင်းသည်အြပည်ြပည်သိ့ဝင်ေရာက်

တိက်ခိက်ေသာအခါ အီဂျစ်ြပည်ပင်လ င် ချမ်းသာရာရလိမ့်မည်မဟတ်။‐

၄၃ သသည်အီဂျစ်ြပည်တွင်လ ို ့ဝှက်ထား သည့်ေ ေငွဘ ာများ ှ င့် အြခားအဖိး

ထိက်သည့်ပစည်းဥစာများကိသိမ်းယသွား လိမ့်မည်။ လစ်ဗျား ှ င့်ဆဒန် ိင်ငံတိ့ကိ

လည်း ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်လိမ့်မည်။‐ ၄၄ ထိေနာက်သသည်အေ ှ ့မျက် ှ ာအရပ်

ှ င့်ေြမာက်မျက် ှ ာအရပ်တိ့မှေရာက် ှ ိ လာေသာသတင်းများေ ကာင့် ထိတ်လန့်၍

ြပင်းထန်စွာတိက်ခိက်သြဖင့်လအေြမာက် အြမားကိဆံးပါးေစလိမ့်မည်။‐ ၄၅

သသည်ဗိမာန်ေတာ်တည်ရာေတာင်ေတာ် ှ င့် ပင်လယ်စပ် ကားတွင် မိမိအတွက်တဲေတာ်

ကီးများကိပင်တည်ေဆာက်လိမ့်မည်။ သိ့ ရာတွင်မိမိအားမစကညီမည့်သမ ှ ိ

ဘဲထိအရပ်တွင်ေသဆံးလိမ့်မည်။''

၁၂ ပိတ်ေချာအကျကိဝတ်ဆင်ထားေသာ ေကာင်းကင်တမန်က``ထိကာလ၌ ကီး

ြမတ်ေသာေကာင်းကင်တမန်မိေကလသည် ေပ လာလိမ့်မည်။ သသည်သင်၏အမျိုးသား

များကိေစာင့်ထိန်းေသာသြဖစ်၏။ ထိေနာက် လမျိုးအေပါင်းတိ့ြဖစ်ေပ လာချိန်မှအစ ပ၍

အဘယ်အခါ၌မ မ ကံဘးေသာ ဆင်းရဲဒကများဆိက်ေရာက်ရာကာလကျ ေရာက်လာလိမ့်မည်။

ထိအခါ၌ဘရားသခင်၏စာေစာင်ေတာ်တွင်စာရင်းဝင် သ သင်၏အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

လွတ်ေြမာက် ကလိမ့်မည်။‐ ၂ ေသလွန်သအေြမာက်အြမားတိ့သည်ြပန် ၍

အသက် ှ င်လာ ကလိမ့်မည်။ ထိသတိ့ အနက်အချို ့ေသာသတိ့သည်ထာဝရ

အသက်ကိခံစားရ ကလိမ့်မည်။ အချို ့ တိ့မှာမထာဝရအသေရပျက်ြခင်း ကိခံစားရ ကလိမ့်မည်။‐ ၃

ေခါင်းေဆာင်ပညာ ှ ိ တိ့သည် မိးေကာင်းကင် ၏အလင်းေရာင်က့ဲသိ့ ကည်လင်ေတာက်ပ

ကလိမ့်မည်။ လအေြမာက်အြမားအား အမှန်တရားကိကျင့်သံးရန် သွန်သင်ေပး

ကသတိ့သည်လည်း ကယ်တာရာများက့ဲ သိ့ ထာဝစဥ်ထွန်းလင်းေတာက်ပ ကလိမ့် မည်။'' ဟဆိ၏။ ၄

ထိသက``အချင်းဒံေယလ၊ သင်သည်ဤစာ ေစာင်ကိပိတ်၍ ကမာကန်ဆံးချိန်တိင်ေအာင်

တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်ထားေလာ့။ ဤအေတာအတွင်း ၌လအများပင်ြဖစ်ပျက်ေနဆဲအမ

အရာတိ့ကိသိ ှ ိ နားလည် ိင်ရန် အချည်း ှ ီး ကိးစားအားထတ် ကလိမ့်မည်''

ဟ ဆိ၏။ ၅ ထိေနာက်ငါဒံေယလသည်ြမစ်ကမ်းတစ် ဖက်တစ်ချက်၌

လတစ်ေယာက်စီရပ်လျက် ေနသည်ကိြမင်ရ၏။‐ ၆ တစ်ေယာက်ကြမစ်အထက်ပိင်းတွင်ရပ်

ေနသအား``ဤအ့ံ သဖွယ်ေကာင်းသည့် အမအရာများသည် အဘယ်ကာလမှ ပီးဆံးပါမည်နည်း''

ဟေမး၏။ ၇ ထိေကာင်းကင်တမန်သည် မိးေကာင်းကင် သိ့လက် ှ စ်ဖက်ကိေြမာက်ချီကာကာလ

အစဥ်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားအား တိင်တည်၍ကျိန်ဆိသည်မှာ``သံး ှ စ်ခဲွမ

ကာလိမ့်ဦးမည်။ ဘရားသခင်၏လမျိုး ေတာ်ခံရေသာ ှ င်းဆဲ ှ ိပ်စက်မများ ပီးဆံးချိန်၌

ဤအမအရာအေပါင်း တိ့သည်လည်း ပီးဆံးသွားလိမ့်မည်'' ဟ မက်ဆိသည်ကိငါ ကားရ၏။ ၈

ထိသေြပာေသာစကားကိ ကားေသာ်လည်း ငါသည်နားမလည်သြဖင့်``သိ့ရာတွင်အ ှ င်၊

ထိအမအရာများသည်အဘယ်သိ့အဆံး သတ်ပါမည်နည်း'' ဟေမး၏။ ၉

ထိသက``ဒံေယလ၊ ကမာကန်ဆံးချိန်တိင် ေအာင်ဤစကားများကိလ ို ့ဝှက်၍ထား

ရမည်။ သိ့ြဖစ်၍ယခသင်သွားေလာ့။‐ ၁၀ လအေြမာက်အြမားတိ့သည်စိတ် ှ လံးသန့်

ှ င်းြဖူစင်လာ ကလိမ့်မည်။ သယတ်မာတိ့ သည်ကားအသိတရားမ ှ ိ ဘဲဆက်လက်

ယတ်မာလျက်ေန ကလိမ့်မည်။ ပညာ ှ ိ သ များသာလ င်အသိတရားကိရ ှ ိ  က လိမ့်မည်။ ၁၁

``ေန့စဥ်ပေဇာ်ရာယဇ်များကိရပ်စဲေစသည့် အချိန်၊ ထိတ်လန့်စက်ဆပ်ဖွယ်ေကာင်းေသာ အရာ

ေပ ေပါက်လာသည့်အချိန်မှအစ ပ၍ ရက်ေပါင်းတစ်ေထာင့် ှ စ်ရာကိးဆယ်ကန်

လွန်သွားလိမ့်မည်။‐ ၁၂ ရက်ေပါင်းတစ်ေထာင့်သံးရာသံးဆယ့်ငါးရက် ကန်ဆံးချိန်တိင်ေအာင်

သစာ ှ ိ သတိ့သည် မဂလာ ှ ိ  က၏။ ၁၃ ``ဒံေယလ၊ သင်သည်လည်းအဆံးတိင်ေအာင်

သစာ ှ ိ ေလာ့။ ထိေနာက်သင်သည်ေသလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သင်သည်ကပ်ကာလကန်ဆံးချိန်

၌ ဆေတာ်လာဘ်ေတာ်ကိခံယရန် ှ င်ြပန် ထေြမာက်လိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။

ပေရာဖက်ဒံေယလစီရင်ေရးသား ေသာအနာဂတိကျမ်း ပီး၏။
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၁ ယဒ ိင်ငံတွင် သဇိမင်း၊ ေယာသံမင်း၊ အာ ခတ်မင်း၊ ေဟဇကိမင်း ှ င့်ဣသေရလ ိင်ငံ

တွင်ေယာ ှ မင်း၏သားေယေရာေဗာင်မင်းတိ့ စိးစံသည့်လက်ထက်၌ ေဗရိ၏သားေဟာေ ှ

ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာေသာထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကားဤသိ့တည်း။ ၂

ထာဝရဘရားသည်ေဟာေ ှ မှတစ်ဆင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားဦးစွာ

မိန့်ေတာ်မသည်မှာ``သင်သည်သွား၍အမျိုး သမီးတစ်ဦး ှ င့်အိမ်ေထာင် ပေလာ့။ သင်

၏ဇနီးသည်သစာမ့ဲသြဖစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ သားသမီးများသည်လည်းသင်၏ဇနီးက့ဲ

သိ့သစာမ့ဲသများြဖစ်လိမ့်မည်။ ငါ၏ လစသည်လည်းထိနည်းတစွာငါ့ကိ

စွန့်၍သစာေဖာက် က ပီ'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၃ သိ့ြဖစ်၍ေဟာေ ှ သည်ဒိဗလိမ်၏သမီး

ေဂါမာဆိသ ှ င့်အိမ်ေထာင် ပေလသည်။ သတိ့တွင်သားဦးတစ်ေယာက်ကိဖွား ြမင် ပီးေနာက်၊‐ ၄

ထာဝရဘရားကေဟာေ ှ အား``သင်၏သား ကိ`ေယဇေရလ' ဟနာမည်မှည့်ေလာ့၊ အဘယ်

ေကာင့်ဆိေသာ်ဣသေရလဘရင်၏ဘိးေတာ် ေယဟသည် ေယဇေရလ မိ ့တွင်သတ်ြဖတ်

လပ် ကံခ့ဲသည့်လသတ်မများအတွက် ငါ သည်ဣသေရလဘရင်ကိဒဏ်ခတ်မည်။

ေယဟမင်းဆက်ကိတိမ်ေကာေစမည်။‐ ၅ ထိအချိန်ကျေရာက်လ င်ငါသည်ေယဇေရလ

ချိုင့်ဝှမ်းတွင် ဣသေရလ ိင်ငံ၏အာဏာစက် ကိပျက်သဥ်းေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။ ၆

ေဂါမာတွင်ဒတိယကေလးတစ်ေယာက်ဖွား ြမင်ေလ၏။ ထိကေလးသည်သမီးမိန်းကေလး

ြဖစ်သည်။ ထိအခါထာဝရဘရားကေဟာေ ှ အား``ငါသည်ဣသေရလြပည်သားတိ့ကိ

ေနာင်အခါတွင် သနား ကင်နာ၍အြပစ် လတ်မည်မဟတ်ေသာေကာင့်ထိသမီး ကိ`ေမတာမ့ဲ'

ဟနာမည်မှည့်ေလာ့။‐ ၇ ငါသည်ယဒြပည်သားတိ့ကိမကား သနား ကင်နာဦးမည်။

သတိ့၏ဘရားသခင်ငါထာဝရဘရားသည်သတိ့ အားကယ်တင်မည်။ သိ့ရာတွင်စစ်တိက်

ြခင်းအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေလး၊ ြမား၊ ား၊ ြမင်း၊ ြမင်းတပ်အားြဖင့်လည်းေကာင်းသ

တိ့အားကယ်တင်မည်မဟတ်။ ၈ ေဂါမာသည်သမီးကိ ိ ့ခဲွ ပီးေသာအခါ

ပဋိသေ စဲွ၍သားတစ်ေယာက်ကိဖွားြမင် ၏။‐ ၉ ထိအခါထာဝရဘရားကေဟာေ ှ

အား``ဣသေရလြပည်သားတိ့သည်ငါ ၏လစမဟတ်၊ ငါသည်လည်းသတိ့၏

ဘရားသခင်မဟတ်ေသာေကာင့်ထိသား ကိ`ငါ့လမျိုးမဟတ်' ဟနာမည်မှည့်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ဣသေရလြပည်သားတိ့သည်ပင်လယ်ထဲမှ သဲပွင့်များက့ဲသိ့ မေရမတွက်မတိင်းမတာ

ိင်ေလာက်ေအာင်များြပား ကလိမ့်မည်။ ယခ အခါ၌ဘရားသခင်ကသတိ့အား``သင်

တိ့သည်ငါ၏လစမဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ ေသာ်လည်းေနာင်တစ်ေန့တွင်``သင်တိ့သည်

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်၏ သားသမီးများြဖစ် က၏'' ဟမိန့်ေတာ် မလိမ့်မည်။‐ ၁၁

ယဒြပည်သားတိ့ ှ င့်ဣသေရလြပည် သားတိ့သည်ြပန်လည်ေပါင်းစည်း ကလိမ့် မည်။

သတိ့သည်သတိ့အတွက်ေခါင်းေဆာင် တစ်ဦးကိေ ွးေကာက်တင်ေြမာက် ကလိမ့်

မည်။ သတိ့သည်မိမိတိ့ ိင်ငံတွင် ကီးပွား တိးတက်လာ ကလိမ့်မည်။ ေယဇေရလေန့

သည်ေန့ ကီးရက် ကီးြဖစ်လိမ့်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

၂ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ဣသေရလ ိင်ငံ သားချင်းတိ့အား``ဘရားသခင်၏လစ''

ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ``ထာဝရဘရားသနား ကင်နာသများ'' ဟ၍လည်းေကာင်းကင်ပွန်း

တပ်ေခ  ကေလာ့။ ၂ ငါ၏သားသမီးတိ့သင်တိ့၏မိခင်အားေမတာ ရပ်ခံေလာ့။

သသည်ငါ၏ဇနီးမဟတ်ေတာ့ ပီ။ ငါသည်လည်းသ၏ခင်ပွန်းမဟတ်ေတာ့

ပီ၊ သိ့ရာတွင်ေမျာက်မထားေသာအကျင့် ှ င့်ြပည့်တန်ဆာအလပ်ကိစွန့်ရန် သင်တိ့

၏မိခင်အားေမတာရပ်ခံေလာ့။‐ ၃ ထိအကျင့်များကိမစွန့်လ င်ငါသည်သ၏

အဝတ်ကိခ တ်၍ သေမွးသည့်ေန့ကက့ဲသိ့ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ေစမည်၊ သ့အားေသွ့

ေြခာက်၍အသံးမကျေသာလွင်ြပင်က့ဲသိ့ ြဖစ်ေစသြဖင့် သသည်ေရငတ်၍အသက် ဆံးရလိမ့်မည်။‐ ၄

သ၏သားသမီးတိ့သည်ြပည့်တန်ဆာမ ၏သားသမီးများြဖစ်လာ ကေသာေကာင့်

ငါသည်သတိ့အားသနား ကင်နာမည် မဟတ်။‐ ၅ သတိ့မိခင်သည်သစာမ့ဲလျက်သတိ့အား

အ ှ က်မ့ဲစွာေမွးဖွားခ့ဲ၏။ သကိယ်တိင် က``ငါ့အားစားစရာအစာေရစာ၊ သိး ေမွး၊

ချည် ှ င့်သံလွင်ဆီ၊ စပျစ်ရည်ကိ ေပးေသာချစ်သတိ့ေနာက်သိ့ငါလိက် မည်'' ဟဆိ၏။ ၆

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သမထွက် ိင်ရန်ဆး စည်း ိ းခတ်၍ လမ်း ှ ာမေတွ ့ ိင်ရန်တံ တိင်းြဖင့်ကာရံထားမည်။‐

၇ သသည်ချစ်သတိ့ေနာက်သိ့ေြပးလိက်ေသာ် လည်းမီမည်မဟတ်၊ ှ ာေသာ်လည်းေတွ့မည်

မဟတ်၊ ထိအခါသက``ငါသည်ခင်ပွန်း ေဟာင်းထံသိ့ြပန်မည်။ ငါသည်ခင်ပွန်းသစ်

ှ င့်ေပါင်းသင်းေနထိင်ရသည်ထက် ခင်ပွန်း ေဟာင်း ှ င့်ေပါင်းသင်းေနထိင်ရသည်က

ပိ၍ေကာင်းသည်'' ဟဆိလိမ့်မည်။ ၈ သသည်ဗာလဘရားကိဝတ် ပရာ၌

ပေဇာ်ဆက်သေသာဂျံ ုစပါး၊ စပျစ်ရည်၊ သံလွင်ဆီ၊ ေ  ှ င့်ေငွတိ့ကိငါ့ထံမှရ ှ ိ သည်ဟသမသိ။‐ ၉

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ေကာက်ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် ငါ၏ဂျံ ုစပါး ှ င့်စပျစ်ရည်ကိလည်း ေကာင်း၊

သဝတ်ရန်ငါေပးထားေသာသိးေမွး ှ င့်ချည်ကိလည်းေကာင်းြပန်၍သိမ်းယမည်။‐

၁၀ ငါသည်သ၏ချစ်သများေ ှ ့တွင်သ၏ အဝတ် ှ ိ သမ ကိခ တ်ပစ်မည်။ ငါ၏လက်

တွင်းမှသ့အားမည်သမ မကယ် ိင်။‐ ၁၁ သ၏ ှ စ်စဥ်ပဲွေတာ် ှ င့်လစဥ်ပဲွေတာ်များ၊

ဥပသ် ေန့ပဲွေတာ်များစေသာဘာသာေရးအစည်း အေဝး ှ ိ သမ တိ့ကိငါရပ်စဲေစမည်။‐

၁၂ သ၏ချစ်သများကသ့အားလက်ေဆာင် အြဖစ်ေပးသည်ဟဆိေသာစပျစ်ပင် ှ င့်

သဖန်းပင်များကိငါဖျက်ဆီးမည်။ ငါသည် သ၏စပျစ်ြခံ ှ င့်သစ်သီးြခံတိ့ကိသားရဲ

များကိက်ြဖတ်ဖျက်ဆီးသြဖင့် ချံ ု ွယ်ပိတ် ေပါင်းထေသာအရပ်ြဖစ်ေစမည်။‐ ၁၃

သသည်ငါ့ကိေမ့ေလျာ့ ပီးလ င်ဗာလ ဘရားအားနံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ပေဇာ်

လျက် ေ ေငွတန်ဆာများကိဝတ်ဆင်၍ ချစ်သများေနာက်သိ့လိက်သည့်အခါများ

အတွက်သ့အားငါဒဏ်ခတ်မည်။ ဤကား ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်၏။ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သ့ကိေတာက ာရသိ့တစ် ဖန်ေခ ေဆာင်၍ ထိေနရာ၌ငါ့ထံသိ့ြပန်

လာရန်ေမတာစကားြဖင့်ဆဲွေဆာင်မည်။‐ ၁၅ သ၏စပျစ်ြခံများကိလည်းြပန်လည် ှ င်

သန်ေစ၍ အာေခ ဟေသာဒကချိုင့်ဝှမ်းကိ ေမ ာ်လင့်ရာတံခါးြဖစ်ေစမည်။ သသည်

အသက်အ ွယ်ငယ်စဥ်အီဂျစ်ြပည်မှထွက် လာေသာအခါကက့ဲသိ့ ငါ့အားေမတာတံ့ ြပန်လိမ့်မည်။‐ ၁၆

ထိအခါသသည်ငါ့အားဗာလဟမေခ ေတာ့ဘဲခင်ပွန်းဟတစ်ဖန်ေခ လိမ့်မည်။‐ ၁၇

သသည်ဗာလဟေသာအမည်ကိသ၏ တ် မှဖယ် ှ ားမည်၊ ေနာက်တစ်ဖန်မေခ ေစရ။‐

၁၈ ထိအခါငါသည်သားရဲ၊ ငှက်အေပါင်းတိ့ ှ င့်ပဋိညာဥ်ဖဲွ ့၍၊ ား၊ ေလးြမား ှ င့်စစ်ပဲွ

များကိတိင်း ိင်ငံမှဖယ် ှ ားသြဖင့် ငါ၏ လမျိုးေတာ်သည်ေအးချမ်းလံ ခံစွာေန ထိင်ရ ကလိမ့်မည်။ ၁၉

ဣသေရလ၊ငါသည်သင့်အားဇနီးအြဖစ် သိမ်းပိက်မည်။ သင့်အေပ ၌ငါ၏သစာခိင် မဲမည်။

သင့်အားေမတာက ဏာထား၍တရားဝင် ဇနီးအြဖစ်ရာသက်ပန်သိမ်းပိက်မည်။ ၂၀

ငါ၏ကတိသစာ ှ င့်အညီသင့်ကိငါသိမ်း ပိက်မည်။ သင်သည်ငါ့ကိထာဝရဘရားအြဖစ်

အသိအမှတ် ပလိမ့်မည်။ ၂၁ ထိအခါ၌ငါ၏လမျိုးေတာ် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဆေတာင်း

ပတနာကိ နားေညာင်းေတာ်မမည်။ ငါသည်ေြမ ကီးေပ တွင်မိးကိ ွာေစသြဖင့် ေြမ ကီးမှစပါး၊

စပျစ်သီး ှ င့်သံလွင်သီး များ သီးလိမ့်မည်။ ၂၃ ငါသည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိြပည်ေတာ်တွင်ေန

ထိင်ေစ၍ သတိ့အား ကီးပွားတိးတက်ေစမည်။ ငါသည်``ေမတာမ့ဲ'' နာမည်ခံသတိ့ကိ

ချစ်ခင်ြမတ် ိးမည်။ ``ငါ၏လမျိုးေတာ်မဟတ်'' နာမည်ခံသတိ့ကိ

ငါက`သတိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်သည်' ဟ မိန့်ေတာ်မ၍ သတိ့က``ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့၏

ဘရားသခင် ြဖစ်သည်'' ဟြပန်၍ေလ ာက်ထားကလိမ့်မည်။

၃ တစ်ဖန်ထာဝရဘရားကငါ့အား``သင်သွား ၍လင်ငယ် ှ င့်ေဖာက်ြပန်ေနေသာမိန်းမကိချစ်

ေလာ့၊ ဣသေရလြပည်သားတိ့သည်အြခား ဘရားများကိကိးကွယ်၍

ပ်ပွားဆင်းတတိ့ အားစပျစ်သီးေြခာက်များကိပေဇာ်ဆက်သ ကေသာ်လည်း၊

ငါသည်သတိ့ကိချစ်ေတာ်မ သည်နည်းတသင်သည်ထိမိန်းမကိချစ်ရ မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂

ထိ့ေကာင့်ငါသည်ေငွသားတစ်ဆယ့်ငါးြပား ှ င့်မေယာဆန်ခနစ်တင်းေပး၍သ့ကိေ ွး

ယသည်။‐ ၃ ``သင်သည်ြပည့်တန်ဆာအလပ်ကိမလပ်၊ အြခားသ ှ င့်မေဖာက်ြပန်ဘဲငါ့အား

ကာြမင့်စွာေစာင့်ဆိင်းေနရမည်။ ငါသည် လည်းေစာင့်ဆိင်းေနမည်'' ဟသ့အားေြပာ၏။‐ ၄

ထိနည်းအတိင်းဣသေရလြပည်သားတိ့ သည်ဘရင်မ ှ ိ ၊ ေခါင်းေဆာင်မ ှ ိ ၊ ယဇ်ပေဇာ် ြခင်းမ ှ ိ ၊

ကိးကွယ်ရာေကျာက်တိင်များမ ှ ိ ၊ ပ်တများမ ှ ိ ဘဲလျက် ကာြမင့်စွာေန ထိင်ရလိမ့်မည်။‐ ၅

သိ့ရာတွင်ဣသေရလြပည်သားတိ့သည် သတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ထံေတာ်သိ့လည်းေကာင်း၊

သတိ့၏ဘရင် ဒါဝိဒ်မင်း၏အဆက်အ ွယ်ထံသိ့လည်း ေကာင်းြပန်လာမည့်အချိန်ကျေရာက်လိမ့်

မည်။ ထိအခါသတိ့သည်ထာဝရဘရား အားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကလိမ့်မည်။ ကိယ်

ေတာ်သည်လည်းသတိ့အားေကာင်းချီး မဂလာကိချေပးေတာ်မလိမ့်မည်။

၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ထာဝရဘရား ၏မိန့်ေတာ်မချက်ကိနားေထာင် ကေလာ့။

ဤ တိင်းြပည်တွင်ေနထိင်သတိ့အားထာဝရ ဘရားစွပ်စဲွေတာ်မချက် ှ ိ ေပ၏။ ကိယ်ေတာ်

က``ဤတိင်းြပည်တွင်သစာတရားေမတာ တရားဟ၍မ ှ ိ။ ငါသည်ဘရားြဖစ်သည်

ဟြပည်သတိ့ကအသိအမှတ်မ ပ က။‐ ၂သတိ့သည်ကတိမတည်ြခင်း၊ မသား စကားကိေြပာြခင်း၊

လ့အသက်ကိသတ် ြခင်း၊ သတစ်ပါးဥစာပစည်းကိခိးယြခင်း၊ သတစ်ပါးသားမယားကိြပစ်မှားြခင်း

တိ့ကိ ပ၏။ တရားလက်လွတ်ေနထိင်၍ လသတ်မများကိအထပ်ထပ်ကးလွန် က၏။‐ ၃

သိ့ြဖစ်၍ဤြပည်သည်ေြခာက်ေသွ့လျက် သက် ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ့သည်ေသေက
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ပျက်စီး ကလိမ့်မည်။ တိရစာန်များ၊ ငှက်များ ှ င့်ပင်လယ်ထဲ ှ ိ ငါးများပင်ေသေက

ပျက်စီး ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ထာဝရဘရားက``မည်သမ ြပည်သား

တိ့အားမစွပ်စဲွမဆံးမေစ ှ င့်၊ ငါ၌ယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့အားစွပ်စဲွရန်အချက် ှ ိ သည်။‐

၅ သင်တိ့သည်ေန့ေရာညပါခတ်ေချာ်လဲွ မှား က၏။ ပေရာဖက်တိ့သည်လည်းထိ

နည်းြဖစ် က၏။ ငါသည်သင်တိ့၏မိခင် ြဖစ်ေသာဣသေရလ ိင်ငံကိဖျက်ဆီး မည်။‐

၆ ငါ၏လမျိုးတိ့သည်ငါ့ကိအသိအမှတ် မ ပေသာေကာင့် အြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းကိ

ခံရ က၏။ အသင်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ငါ့ကိအသိအမှတ်မ ပဘဲ ငါ၏ သဝါဒ

ကိလည်းလက်မခံ ကေသာေကာင့် ငါသည် သင်တိ့ကိပစ်ပယ် ပီ။ သင်တိ့၏သားများ

ကိလည်းငါ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်များအြဖစ် အသိအမှတ် ပမည်မဟတ်။ ၇

အသင်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၏ဦးေရများ လာသည် ှ င့်အမ ငါ့ကိသင်တိ့ြပစ်မှား

ကးလွန်မများလာ၏။ ထိ့ေကာင့်ငါသည် သင်တိ့ဂဏ်သိကာကိ တ်ချမည်။‐ ၈

သင်တိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်အြပစ်ကး လွန်ြခင်းကိအေကာင်း ပ၍ ကယ်ဝချမ်း သာလာ က၏။

ထိ့ေကာင့်သင်တိ့သည်သတိ့ အြပစ်တိး၍ကးလွန်ေစရန်အားေပး က သည်။‐ ၉

သင်တိ့သည်ြပည်သားများနည်းတအြပစ် ဒဏ်ခံရမည်။ ငါသည်သင်တိ့ကိဒဏ်ခတ် မည်။

သင်တိ့၏ဒစ ိက်အကျိုးဆက်ကိ ခံေစမည်။‐ ၁၀ သင်တိ့သည်ပေဇာ်သကာေဝစကိစား

ရေသာ်လည်းအဆာေြပလိမ့်မည်မဟတ်၊ သင်တိ့သည်သားသမီးြဖစ်ထွန်းေစတတ်

ေသာနတ်ဘရားများကိကိးကွယ်ေသာ် လည်းသားသမီးမထွန်းကား၊ အဘယ်

ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့သည်၊ ငါထာဝရ ဘရားကိစွန့်၍အြခားေသာဘရား ကိကိးကွယ် က ပီ။‐ ၁၁

ထာဝရဘရားက``ငါ၏လစသည်စပျစ် ရည်သစ်၊ စပျစ်ရည်ေဟာင်းတိ့ကိေသာက်စား

ယစ်မးသြဖင့်အသိဉာဏ်ကင်းမ့ဲလျက် ှ ိ ၏။‐ ၁၂ သတိ့သည်သစ်သားနတ်ဘရားထံေဗဒင်

ေမး ကသည်။ တတ်ေချာင်းကလတိ့သိလိ သမ ကိေြပာြပသည်။ သတိ့သည်ငါ့ကိ

စွန့်သွား က ပီ။ ြပည့်တန်ဆာမဘဝသိ့ ေရာက်ေသာမိန်းမက့ဲသိ့သတိ့သည်အြခား

ေသာဘရားများထံ၌ဆည်းကပ် က၏။‐ ၁၃ သတိ့သည်ေတာင်ထိပ်များေပ  ှ ိ ကိးကွယ်

ရာဌာနများ၌ယဇ်ပေဇာ် က၍ ေတာင် ကန်းများေပ  ှ ိ အရိပ်ေကာင်းေသာသစ်

ပင် ကီးများေအာက်၌နံ့သာေပါင်းကိ မီး ိ ့ ကသည်။ ``ထိ့ေ ကာင့်သင်တိ့၏သမီးများသည်

ြပည့်တန်ဆာဘဝသိ့ေရာက်၍သင်တိ့ ၏ေခ းမများသည်ေမျာက်မထား က၏။‐ ၁၄

သိ့ရာတွင်သတိ့ကိငါဒဏ်ခတ်ေတာ်မမ။ သင်တိ့ကိယ်တိင်နတ်ဘရားကိးကွယ်ရာ

ဌာနဆိင်ရာြပည့်တန်ဆာမများ ှ င့်ေပါင်း ေဖာ်၍ နတ်ဘရားများကိအတတကွ

ပေဇာ်ပသေလ့ ှ ိ ေသာေကာင့်ေပတည်း။ `အသိဉာဏ်ကင်းမ့ဲေသာလမျိုးသည်ပျက် စီးဆံး ံ းရလိမ့်မည်'

ဟ၍ဆိ ိ းစကား ှ ိ သည်အတိင်းပင်ြဖစ်၏။ ၁၅ ``အသင်ဣသေရလြပည်သားတိ့သည်

ငါ့အားသစာမ့ဲ ကေသာ်လည်း ယဒြပည် သားတိ့သည်ထိအြပစ်မျိုးကိမကး လွန်မိပါေစ ှ င့်၊

ဂိလဂါလ မိ ့သိ့မ ဟတ်ေဗသလ မိ ့များတွင်ဘရားဝတ် ပြခင်းမ ပ က ှ င့်။ ထိ မိ ့များတွင်

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိတိင်တည်၍ကျိန်တွယ် ေြပာဆိမမ ပ က ှ င့်။‐

၁၆ဣသေရလြပည်သားတိ့သည်ထိန်း ေကျာင်းရခက်ေသာ ွားမတမ်းက့ဲသိ့ေပ ကပ်ကပ် ိင်လှ၏။

ငါသည်သတိ့အား သိးကေလးများသဖွယ်စားကျက်တွင် မည်က့ဲသိ့ထိန်းေကျာင်း ိင်ပါအ့ံနည်း။‐ ၁၇

ဣသေရလြပည်သားတိ့သည် ပ်တကိ ကိးကွယ်ြခင်း၌စဲွလန်း က၏။ ှ ိ ေစ ေတာ့။‐

၁၈ သတိ့သည်စပျစ်ရည်ေသာက် ကူး၍ြပည့် တန်ဆာအလပ်ြဖင့်ေပျာ်ပါး က၏။

သတိ့ သည်ဂဏ် ှ ိ ေစမည့်အမထက်အ ှ က်ကဲွ ေစမည့်အမကိ ှ စ်သက် က၏။‐ ၁၉

သတိ့သည်ေလတိက်ရာပါသွားသက့ဲသိ့ လွင့်စင်သွား ကလိမ့်မည်။ နတ်ဘရားများ

ကိပေဇာ်ပသခ့ဲြခင်းေကာင့် ှ က် ကလိမ့် မည်။

၅ ``ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ၊့ ကားနာ ကေလာ့၊ ဣသေရလြပည်သားတိ့ဂ စိက်နား

ေထာင် ကေလာ့။ မင်းမျိုးမင်း ွယ်တိ့နား ေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့ကိယ်တိင်မှန်ကန်စွာ

စီရင်ရမည့်သများြဖစ်သည်။ ထိအတိင်း ပင်သင်တိ့ကိလည်းအြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်း

ခံရ ကမည်။ သင်တိ့သည်မိဇပါ မိ ့တွင် ေထာင်ေသာေထာင်ေချာက်၊ တာေဗာ်ေတာင်တွင်

ြဖန့်ထားေသာပိက်ကွန်၊‐ ၂ အကာ ှ ာ မိ ့တွင်တးထားေသာကျင်း နက်ြဖစ် က ပီ။ ထိ့ေကာင့်ငါသည်သင်

တိ့အားလံးကိဒဏ်ခတ်မည်။‐ ၃ ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ အေကာင်းကိသိသြဖင့်

သတိ့၏ဒစ ိက် ကိဖံးကွယ်၍မရ ိင်၊ သတိ့သည်ငါ့အား သစာေဖာက်သြဖင့် ငါ ှ င့်မထိက်တန်ေတာ့

ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ``သတိ့သည်ဒစ ိက်ကိ ပေသာေကာင့် သတိ့၏ဘရားသခင်ထံသိ့ြပန်၍မလာ

ိင် က။ သတိ့သည် ပ်တကိးကွယ်ြခင်း ကိစဲွလန်း ကသြဖင့် ထာဝရဘရား ကိမသိ က။‐ ၅

ဣသေရလြပည်သားတိ့၏မာန်မာန အကျိုးဆက်သည်သတိ့တစ်ဘက်၌ သက်ေသခံလိမ့်မည်။

သတိ့သည် မိမိတိ့ ၏အြပစ်ေ ကာင့် ပိလဲ က၏။ ယဒြပည် သားတိ့သည်လည်းသတိ့ ှ င့်အတ

ပိလဲ က၏။‐ ၆ သတိ့၏သိး ွားများကိထာဝရဘရား အားယဇ်ပေဇာ်ရန်ယေဆာင်ခ့ဲ ကေသာ်

လည်းအကျိုးမ ှ ိ ၊ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ ကိစွန့်ပစ်သွား ပီြဖစ်၍သတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိမေတွ့ ိင် က။‐ ၇ သတိ့သည်ထာဝရဘရားအားသစာေဖာက် က ပီ။

သတိ့၏သားသမီးများသည်လည်း ကိယ်ေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာသားသမီးများမ ဟတ်။

သိ့ြဖစ်၍ဤသတိ့ ှ င့်သတိ့၏လယ် ေြမများမ ကာမီပျက်စီး ကလိမ့်မည်။'' ၈

``ဂိဗာ မိ ့တွင်တံပိးခရာကိမတ်ေလာ့၊ ရာမ မိ ့တွင်တပ်လှန့်သံကိေပးေလာ့။ ေဗသဝင်

မိ ့တွင်စစ်ချီသံေ ကးေကာ်ေလာ့၊ ဗယာမိန် မျိုး ွယ်တိ့တိက်ပဲွဝင် က။‐ ၉

အြပစ်ဒဏ်စီရင်ရာေန့ေရာက်လာ ပီြဖစ် ၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ပျက် စီးရလိမ့်မည်။

ဣသေရလြပည်သားတိ၊့ ဤအရာသည်မချြဖစ်လိမ့်မည်။'' ၁၀ထာဝရဘရားက``ယဒအမျိုးသား

ေခါင်းေဆာင်တိ့သည်ဣသေရလ ိင်ငံ ကိဝင်ေရာက်တိက်ခိက်၍သတိ့၏ေြမယာ

ကိခိးယ ကသြဖင့် ငါသည်အမျက်ထွက် ၍ေရလမ်းမိးဖျက်ဆီးသက့ဲသိ့သတိ့ အားဒဏ်စီရင်မည်။‐

၁၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ှ င်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းခံေနရ က၏။ သတိ့သည်

အကအညီမေပး ိင်သ ပ်တတိ့ထံ မှ အကအညီေတာင်းခံရန်ဆ ြပင်းြပ ေနသည်။‐

၁၂ ငါသည်ဣသေရလ ိင်ငံသားတိ့ကိဖျက် ဆီး၍ယဒြပည်သားတိ့အားပျက်သဥ်း

ေစမည်။'' ၁၃ ``ဣသေရလ ိင်ငံသည်မိမိ၏အနာ ေရာဂါကိလည်းေကာင်း၊

ယဒ ိင်ငံသည် မိမိ၏ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကိလည်း ေကာင်းြမင်ရေသာအခါ

ဣသေရလ ိင်ငံ သည်အာ ရိ ိင်ငံဧကရာဇ်မင်းထံသွား ၍အကအညီေတာင်း၏။

သိ့ရာတွင် ဧကရာဇ်မင်းသည်သတိ့၏ေရာဂါ ကိ မကသမေပျာက်ကင်းေစ ိင်။‐ ၁၄

ငါသည်ြခေသ့သဖွယ်ဣသေရလြပည် သား ှ င့်ယဒြပည်သားတိ့ကိတိက်ခိက် မည်။

ငါကိယ်ေတာ်တိင်သတိ့ကိအစိတ်စိတ် အြမာြမာဆတ် ဖဲ ပီးေနာက်စွန့်ပစ်ထား မည်။

ငါသည်သတိ့ကိဆဲွငင်ထတ်ယသွား သည့်အခါမည်သမ သတိ့ကိမကယ် ိင်။'' ၁၅

``ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်မိမိတိ့၏အြပစ် ကိသိ၍ ငါ့ထံသိ့ြပန်လာမည့်အချိန်ေရာက်

သည်အထိငါသည်သတိ့ကိစွန့်ပစ်ထား မည်။ သတိ့သည်ဆင်းရဲဒကခံေနရစဥ်

ငါ့အား ကိးစား၍ ှ ာ ကလိမ့်မည်။''

၆
လတိ့က``ထာဝရဘရားထံသိ့ြပန် က စိ၊့ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားအနာတရ

ြဖစ်ေစေသာ်လည်း အနာေပျာက်ကင်းေအာင် ကသေတာ်မမည်။ ဒဏ်ရာရေစေသာ်လည်း

အနာကိပတ်စည်းေတာ်မမည်။‐ ၂ ငါတိ့ကိ ှ စ်ရက်သံးရက်အတွင်းအင်အား

ြပည့်လျက်ြပန်လည် ှ င်သန်ေစေတာ်မ၍ မျက်ေမှာက်ေတာ်ေအာက်တွင်ေနေစေတာ်မ

လိမ့်မည်။‐ ၃ ငါတိ့သည်ထာဝရဘရားကိသိက မ်း ရန် ကိးစားအားထတ် ကကန်အ့ံ။ နံနက်

အ ဏ်တက် မဲတက်သက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ မိးရာသီတွင်ေြမ ကီးေပ သိ့မိး ွာ မဲ

ွာသက့ဲသိ့လည်းေကာင်း ကိယ်ေတာ်သည် ငါတိ့ထံသိ့မချ ကလာေတာ်မမည်'' ဟဆိ က၏။

၄ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားက``ဣသေရလ အမျိုးသား ှ င့်ယဒအမျိုးသားတိ၊့ သင်

တိ့ကိငါမည်က့ဲသိ့စီရင်ရမည်နည်း၊ ငါ့ အားသင်တိ့ထားေသာေမတာသည်နံနက်

ဆီး ှ င်းက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ှ င်းေပါက်က့ဲ သိ့လည်းေကာင်းေပျာက်လွယ်လှ၏။‐ ၅

ထိ့ေကာင့်ငါသည်ပေရာဖက်များကိေစ လတ်၍ သင်တိ့ကိတရားစီရင်မည့်အေကာင်း

ှ င့်ပျက်စီးဆံးပါးေစမည့်အေကာင်း ကား ေြပာေစခ့ဲ၏။‐ ၆ ငါသည်သင်တိ့၏ယဇ်ေကာင်ပေဇာ်ြခင်းကိ

အလိမ ှ ိ ၊ သင်တိ့၏ေမတာကိသာအလိ ှ ိ ၏။ ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်ငါ့အားမီး ိ ့ရာ

ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းထက်ငါ့အားသိက မ်းြခင်း ကိသာအလိ ှ ိ ၏။'' ၇ ``သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ြပည်ေတာ်ထဲသိ့

ဝင်ေရာက်လ င်ဝင်ေရာက်ြခင်း ငါ ှ င့် ပလပ် ခ့ဲေသာပဋိညာဥ်ကိချိုးေဖာက် က၏။‐

၈ ဂိလဒ် မိ ့သည်လဆိးများလသတ် သမားများမင်းမရာအရပ်ြဖစ်သည်။‐

၉ ယဇ်ပေရာဟိတ်များသည်လယက်ရန်ချံု ခိေစာင့်ေသာ ားြပဂိဏ်းက့ဲသိ့ကျင့် ကံ

ကသည်။ သတိ့သည်ေ ှ ခင် မိ ့သိ့သွား ရာလမ်း၌ပင်လ င်လကိသတ် က၏။

သ တိ့သည်ဤက့ဲသိ့ဆိး ွားေသာရာဇဝတ် မများကိကးလွန် က၏။‐ ၁၀

ဣသေရလြပည်သားတိ့၏စက်ဆပ်ဖွယ် ေကာင်းေသာအမကိငါြမင်ရ ပီ။ ငါ၏

လမျိုးေတာ်သည် ပ်တများကိကိးကွယ် ၍မိမိတိ့ကိယ်ကိညစ်ညမ်းေစ က ပီ။'' ၁၁

``ယဒြပည်သားတိ့သင်တိ့ကးလွန်သည့် အြပစ်အတွက် သင်တိ့အားလည်းငါြပစ်

ဒဏ်စီရင်မည့်ေန့ရက်ကိသတ်မှတ်ထား ပီးြဖစ်သည်။''

၇ ငါ၏လတိ့အားတစ်ဖန် ကီးပွားလာေစ၍ ``ဣသေရလြပည်သားတိ့၏ေရာဂါကိေပျာက်

ကင်းေစလိသည့်အခါတိင်း ငါသည်သတိ့၏ ဆိးယတ်မ ှ င့်အြပစ်ဒစ ိက်ကိသာေတွ့

ေနရ၏။ သတိ့သည်အချင်းချင်းလိမ်လည် လှည့်ြဖား က၏။ အိမ်များထဲသိ့ေဖာက်ထွင်း
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ဝင်ေရာက်၍ဥစာပစည်းများကိခိးယ က၏။ လမ်းသွားလမ်းလာများကိလယက်က၏။‐ ၂

ငါသည်သတိ့ ပေသာဒစ ိက်များကိ မှတ်သားထားေ ကာင်းသတိ့မရိပ်မိ က။

သတိ့၏အြပစ်များသည်သတိ့ကိဝိင်း ရံလျက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍ ငါ့ေ ှ ့ေမှာက်တွင်

ထိအြပစ်များသည်ေပ လွင်ထင် ှ ား လျက် ှ ိ ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

ထာဝရဘရားက``လတိ့သည်မိမိတိ့ ၏မေကာင်းေသာ ကံစည်မများအားြဖင့်

ဘရင် ှ င့်မင်းမထမ်းတိ့အားလှည့်စား က၏။‐ ၄ သတိ့အားလံးသည်သစာေဖာက်များြဖစ်

က၏။ မန့်ဖတ်သသည်မန့်ညက်စိမ်းအဆင် သင့်မြဖစ်မီမီးကိမဆွသက့ဲသိ့

ထိသ တိ့၏မန်းတီးစိတ်သည်မန့်ဖိထဲ ှ ိ ထိမီး က့ဲသိ့တစ်အံေ ွးေ ွးြဖစ်၏။‐ ၅

ဘရင်ပဲွခံေသာေန့တွင်ဘရင် ှ င့်မင်းမ ထမ်းတိ့ကိစပျစ်ရည်တိက်၍ယစ်မး၍ းသွပ်ေစ က၏။‐ ၆

သတိ့သည်မန့်ဖိမီးက့ဲသိ့ပန်ကန်လိေသာ စိတ်၊ ေတာက်ေလာင်လျက် ှ ိ  က၏။ တစ်ညလံး

သတိ့၏အမျက်ေဒါသစိတ်သည်တေငွ ့ ေငွ ့ေလာင်လျက် ှ ိ ၏။ နံနက်သိ့ေရာက်လ င်

မီးထေတာက်ေလ၏။ ၇ ``သတိ့သည်ပြပင်းေသာေဒါသစိတ်မန်၍အပ်ချုပ်သများကိသတ် က၏။

သတိ့သည် ဘရင်များကိတစ်ပါး ပီးတစ်ပါးလပ် ကံ သတ်ြဖတ် က၏။ သိ့ရာတွင်မည်သကမ

ငါ့ထံသိ့ကမရန်ဆေတာင်းပတနာမ ပ က'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ထာဝရဘရားက``ဣသေရလြပည်သား

တိ့သည်တစ်ဝက်သာကျက်ေသာမန့် ှ င့်တ၏။ သတိ့သည်ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  ိင်ငံများ ကိအားကိး က၏။‐

၉ အြခား ိင်ငံများကိအားကိးြခင်းေ ကာင့် ထိ ိင်ငံတိ့၏ေသွးစတ်ြခင်းကိခံရေ ကာင်း

သတိ့မသိ။ သတိ့၏ ိင်ငံသည်ပျက်သဥ်း ချိန်နီးေသာ်လည်းသတိ့မသိ က။‐ ၁၀

ဣသေရလြပည်သားတိ့၏မာန်မာန အကျိုးဆက်သည်သတိ့၏တစ်ဖက်၌ သက်ေသခံလိမ့်မည်။

သတိ့သည်ဤအမ အရာတိ့ ှ င့်ေတွ့ ကံခ့ဲရေသာ်လည်းသ တိ့၏ဘရားသခင်ငါထာဝရဘရား

ထံေတာ်သိ့ြပန်၍မလာ က။‐ ၁၁ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ဟိပျံ သည်ပျံ ှ င့်ဉာဏ်ကင်းမ့ဲသည့်

အလွယ်တက လှည့်ြဖား၍ရေသာချိုးငှက်က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ပထမဦးစွာသတိ့သည်အီဂျစ်ြပည်

မှအကအညီေတာင်းခံ၏။ ထိ့ေနာက် အာ ရိသိ့ေြပး၍အကအညီ ေတာင်း၏။‐ ၁၂

သိ့ရာတွင်အကအညီေတာင်းရန်သွားေန စဥ်ငှက်များကိပိက်အပ်၍ဖမ်းသက့ဲသိ့

ငါသည်သတိ့ကိဖမ်းမည်။ သတိ့၏အြပစ် ဒစ ိက်အတွက်ငါသည်သတိ့အားဒဏ်

ခတ်မည်။ ၁၃ ``သတိ့သည်အြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းကိခံ ရ ပီ။ ငါ့ကိစွန့်ခွာ၍ပန်ကန် က ပီ။

သိ့ ြဖစ်၍သတိ့သည်ပျက်စီးဆံး ံ းရလိမ့် မည်။ ငါသည်သတိ့ကိကယ်တင်လိေသာ်

လည်းသတိ့သည်ငါ့အားမှန်ေသာကိး ကွယ်မမ ပ က၊ လိမ်လည်လှည့်ြဖား က၏။‐ ၁၄

သတိ့သည်အမှန်တကယ်ယံ ကည်စိတ် ြဖင့်ဆမေတာင်း က။ ကိယ်ကိလဲှချ၍ဟစ်

ေအာ်ြမည်တမ်း က၏။ သတိ့သည်ဆန်စပါး ှ င့်စပျစ်ရည်ရ ှ ိ ရန်ဆေတာင်းေသာအခါ

ပ်တကိးကွယ်သတိ့က့ဲသိ့မိမိကိယ်ကိ အနာတရြဖစ်ေစ ပီးမှေတာင်းတတ် က ၏။

သတိ့သည်ငါ့အားပန်ကန် က ပီ တကား။‐ ၁၅ ငါသည်သတိ့ကိ ပစေစာင့်ေ ှ ာက်၍ခွန်

အား ကီးလာေစေသာ်လည်းသတိ့သည် ငါ့အားေတာ်လှန်ပန်ကန် က၏။‐ ၁၆သတိ့သည်ငါ့ကိစွန့်၍

တန်ခိးမ ှ ိ ေသာ ဘရားကိဆည်းကပ် က၏။ သတိ့သည် ေကာက်လိမ်ေသာေလးက့ဲသိ့စိတ်မချရ။

သတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များသည်ေမာက်မာ စွာေြပာဆိေသာေကာင့် ေသြခင်းဆိးြဖင့် ေသကလိမ့်မည်။

ထိအခါအီဂျစ်အမျိုး သားတိ့ကသတိ့ကိြပက်ရယ် ပက လိမ့်မည်။

၈ ထာဝရဘရားက``တံပိးခရာမတ်၍ သတိေပးေလာ့၊ ရန်သများသည်သိမ်းငှက်

သဖွယ် ငါ၏ ိင်ငံေတာ်ကိထိးသတ်လျက် ှ ိ  က ပီ။ ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်ငါ ှ င့်

ပလပ်ေသာပဋိညာဥ်ကိချိုးေဖာက်၍ ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်ငါ ှ င့်ပညတ်ကိ ပစ်ပယ် က ပီ။‐ ၂

ငါ့အားသတိ့၏ဘရားသခင်ဟ၍လည်း ေကာင်း၊ သတိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ဟ၍

လည်းေကာင်း၊ သတိ့သည်ငါ့ကိသိသည် ဟ၍လည်းေကာင်းဆိ ကေသာ်လည်း၊‐ ၃

သတိ့သည်မွန်ြမတ်ေသာအရာကိစွန့်ပစ် က ပီြဖစ်၍ ရန်သများသည်သတိ့ကိ

လိက်လံတိက်ခိက် ကလိမ့်မည်။ ၄ ` ``ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်မိမိတိ့၏ဆ

အေလျာက် ှ င်ဘရင်များကိေ ွးချယ်တင် ေြမာက်ခ့ဲ က၏။ ငါ၏သေဘာတညီချက်

မရဘဲေခါင်းေဆာင်များကိခန့်ထား က၏။ မိမိတိ့၏ေ ေငွ ှ င့် ပ်တများကိသွန်း

လပ်သြဖင့် မိမိတိ့၏ပျက်စီးရာပျက်စီး ေကာင်းကိသာဖန်တီး က၏။‐ ၅

ှ မာရိ မိ ့သားတိ့ကိးကွယ်ေသာေ  ွား ပ်ကိငါစက်ဆတ် ွံ  ှ ာေတာ်မ၏။ သတိ့

အားငါအမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။ သတိ့ သည်မည်သည့်အခါမှ ပ်တကိးကွယ်မ ကိစွန့် ကမည်နည်း။‐ ၆

ဣသေရလအမျိုးသားလက်မပညာ သည်သွန်းလပ်ေသာ ပ်တသည်ဘရား မဟတ်။

ှ မာရိ မိ ့သားတိ့ကိးကွယ်ေသာ ေ  ွား ပ်သည်အစိတ်စိတ်အြမာြမာ ြဖစ်ရလိမ့်မည်။‐ ၇

သတိ့သည်ေလကိ ကဲသြဖင့်မန်တိင်းကိ ရိတ်သိမ်းရလိမ့်မည်။ လယ်စပါးမရင့်မှည့်

လ င်ဆန်စပါးကိမရ ိင်။ ထိလယ်မှဆန် စပါးထွက်သည့်တိင်ေအာင်အြခား ိင်ငံ

သားတိ့စားသံး ကလိမ့်မည်။‐ ၈ ဣသေရလ ိင်ငံသည်အြခား ိင်ငံများ ှ င့်မထးြခားေပ။

အသံးမကျေသာ အိးကဲွ ှ င့်တ၏။‐ ၉ ဣသေရလြပည်သတိ့သည်ထိန်းချုပ်၍

မရေသာြမည်း ိင်းက့ဲသိ့စိတ်ထင်ရာ ပ လပ်တတ်၏။ သတိ့သည်အာ ရိြပည်သိ့

သွား၍အကအညီေတာင်းခံ က၏။ အခ ေကးေငွေပး၍အြခား ိင်ငံ၏ကာကွယ် ေပးမကိခံယ က၏။‐

၁၀ သိ့ရာတွင်ငါသည်ယခသတိ့အားစ ံ း ေစ၍အြပစ်ဒဏ်စီရင်မည်။ မ ကာမီသ

တိ့သည်အာ ရိဧကရာဇ်၏ ှ ိပ်စက် ှ င်း ပန်းြခင်းဒဏ်ကိအလးအလဲခံရ က လိမ့်မည်။ ၁၁

``အြပစ်ေြဖရန်အတွက်ဣသေရလြပည် သားတိ့ယဇ်ပလင်များများတည်ေဆာက် ေလေလ

အြပစ် ပရာေနရာများေလေလ ြဖစ်လာေလ ပီ။‐ ၁၂ ငါသည်သတိ့အတွက်များစွာေသာပညတ်

များကိေရးချေပးေသာ်လည်းသတိ့က ထိပညတ်များသည်သတိ့ ှ င့်မဆိင်၊ ထး

ဆန်းသည်ဟ၍ပစ်ပယ် က၏။‐ ၁၃ သတိ့သည်ငါ့အားယဇ်ပေဇာ်၍ယဇ်ေကာင်

၏အသားကိစား က၏။ သိ့ရာတွင်ငါ ထာဝရဘရားသည်သတိ့၏အ ပအစ ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မမ၊

ယခငါသည်သတိ့ ၏အြပစ်ကိသတိရ၍အြပစ်အတွက် ဒဏ်စီရင်မည်။ သတိ့ကိအီဂျစ်ြပည်သိ့

ြပန်ပိ့မည်။ ၁၄ ``ဣသေရလြပည်သားတိ့သည်နန်းေတာ် များကိတည်ေဆာက် ကေသာ်လည်းသတိ့

ကိဖန်ဆင်းေသာအ ှ င်အားေမ့ေလျာ့လျက် ှ ိ  က၏။ ယဒြပည်သားတိ့သည်ခိင်ခ့ံ

ေသာ မိ ့များကိတည် က၏။ သိ့ရာတွင် ငါသည်သတိ့၏နန်းေတာ်များ ှ င့် မိ ့

များေပ သိ့ေလာင်မီးကျေစမည်။

၉ ဣသေရလြပည်သားတိ၊့ အြခားေသာလ မျိုးများက့ဲသိ့ေပျာ်ပဲွ င်ပဲွများကိမ

ကျင်းပ က ှ င့်။ သင်တိ့သည်သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ကိသစာေဖာက် က ပီ။ သင်

တိ့သည်တိင်းြပည်တစ်ဝှမ်းလံးတွင် မိမိ ကိယ်ကိြပည့်တန်ဆာအြဖစ်ဗာလဘရား

ထံေရာင်းစား က ပီ။ သီးထွက်ေကာင်းမ များသည်ဗာလဘရားေ ကာင့်ရသည်ဟ

သင်တိ့ထင်မှတ် ကသည်။‐ ၂ သိ့ရာတွင်မ ကာမီသင်တိ့တွင်ဆန်စပါး၊

သံလွင်ဆီ ှ င့်စပျစ်ရည်တိ့ကိစားသံး ခွင့်ရေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၃ ဧဖရိမ်ြပည်သားတိ့သည်ထာဝရဘရား

၏ြပည်တွင်မေနရေတာ့ဘဲအီဂျစ်ြပည် သိ့ြပန်ရ ကမည်။ အာ ရိြပည်တွင်လည်း

တားြမစ်ထားေသာအစားအစာကိစား ကရမည်။‐ ၄ ထိ ိင်ငံများတွင်သတိ့သည်ထာဝရ

ဘရားအားစပျစ်ရည်ပေဇာ်သကာကိလည်း ေကာင်း၊ ယဇ်ေကာင်ကိလည်းေကာင်းပေဇာ် ိင်

လိမ့်မည်မဟတ်။ သတိ့စားေသာအစားအစာ သည်အသဘအိမ်မှေကးေသာအစားအစာ

က့ဲသိ့စားသတိင်းအားညစ်ညမ်းေစမည်။ သ တိ့သည်အဆာေြပရန်ထိအစားအစာကိ စားရမည်။

ထိအစားအစာကိပေဇာ်သကာ အြဖစ်ြဖင့်ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ် သိ့မယေဆာင်သွားရ။‐ ၅

သတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းရန်သတ်မှတ်ထားသည့်ပဲွေတာ်ေန့

ကီးများကျေရာက်သည့်အခါမည်က့ဲသိ့ ဆင်ယင်ကျင်းပ ကမည်နည်း။‐ ၆

ေဘးဒကဆိက်ေရာက်၍သတိ့သည်အရပ်ရပ် သိ့ေရာက် ှ ိ  ကေသာအခါအီဂျစ်အမျိုး

သားတိ့ကသတိ့ကိစသိမ်း၍ မင်ဖိ မိ ့ တွင်သ ဂဟ် ကလိမ့်မည်။ သတိ့၏ေငွရတနာ

ှ င့်သတိ့၏ေနအိမ်ေဟာင်း ှ ိ ရာအရပ်တိ့ သည် ေပါင်းပင် ှ င့်ဆးပင်များဖံးအပ်လျက် ှ ိ လိမ့်မည်။ ၇

ထိက်သင့်ေသာအြပစ်ဒဏ်ကိသတိ့ခံရ မည့်အချိန်ေရာက်လာ ပီ။ ထိအချိန်ေရာက်

လာေသာအခါ ဣသေရလြပည်သားတိ့ သိ ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့က``ဤပေရာဖက်

သည်သ းြဖစ်၏။ ဝိညာဥ်ေတာ်သက်ေရာက် သသည်စိတ်မ ှ ံ ့သြဖစ်၏'' ဟဆိ က၏။

သင်တိ့သည် ကီးေလးေသာအြပစ်ကိ ကးလွန်ေသာေကာင့်ငါ့ကိအလွန်မန်း တီး က၏။‐ ၈

ဘရားသခင်သည်မိမိလတိ့ကိသတိ ေပးရန် ငါ့အားပေရာဖက်အြဖစ်ေစလတ် ေတာ်မ၏။

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ငါသွား ေလရာအရပ်၌ငှက်ကိေကျာ့ကွင်းေထာင် ဖမ်းသက့ဲသိ့ငါ့ကိဖမ်း က၏။

ဘရားသခင်၏ြပည်ေတာ်၌ပင်လတိ့သည် ပေရာဖက်များ၏ရန်သများြဖစ် က၏။‐

၉ သတိ့သည်ဂိဗာ မိ ့မှာက့ဲသိ့အလွန် ဆိး ွားေသာအြပစ်ကိကးလွန်လျက် ှ ိ  က၏။

ဘရားသခင်သည်သတိ့၏ ဒစ ိက်ကိေအာက်ေမ့သတိရေတာ်မ ၍အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၀ ထာဝရဘရားက``ဣသေရလကိငါဦး စွာေတွ့ရစဥ်က ေတာက ာရ၌ေပါက်ေသာ

စပျစ်ပင်များကိေတွ့ရသက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ သင်တိ့၏ဘိးေဘးများကိငါဦးစွာေတွ့

ရစဥ်ကေပ ဦးေပ ဖျားမှည့်ေသာသဖန်း သီးများကိေတွ့ရသက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ သိ့

ရာတွင်သတိ့သည်ေပဂရေတာင်သိ့ေရာက် ှ ိ ေသာအခါ ဗာလဘရားကိကိးကွယ်

ကသြဖင့်၊ သတိ့ ကည် ိ ေသာဘရား များက့ဲသိ့စက်ဆတ် ွံ  ှ ာဖွယ်ြဖစ်လာ က၏။‐

၁၁ ဣသေရလတိ့၏ဘန်းတန်ခိးသည်ငှက် ပျံသက့ဲသိ့ကွယ်ေပျာက်သွားလိမ့်မည်။

သ တိ့တွင်သမီးများမထွန်းကားရ။ ကိယ် ဝန်ေဆာင်ေသာမိန်းမ မ ှ ိ ရ။ သေ တည်

ြခင်းမ ှ ိ ေစရ။‐ ၁၂ အကယ်၍သတိ့သည်သားသမီးများ ကိ ပစ ကီးြပင်းလာေစ ကသည့်တိင်

ေအာင်ငါသည်ထိကေလးများကိ ပ် သိမ်း၍တစ်ေယာက်ကိမ အသက် ှ င်ေစ မည်မဟတ်။
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ငါသည်သတိ့ကိစွန့်ပစ် ေသာအခါသတိ့သည်ေကာက်မက်ဖွယ် ေဘးဒက ှ င့်ေတွ့ ကံရလိမ့်မည်'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ သတိ့၏သား သမီးများအားရန်သများလိက်လံ၍

သတ်ြဖတ်ေနသည်ကိအက ်ပ်ြမင် ေယာင်ပါ၏။‐ ၁၄ဤသတိ့အတွက်ကိယ်ေတာ် ှ င်ထံအက ်ပ်

မည်သည့်အရာကိေတာင်းေလာက်ရပါမည် နည်း။ သတိ့၏အမျိုးသမီးများကိ မံေစ

၍သတိ့ကေလးငယ်များကိ ပစခွင့် မရ ကပါေစ ှ င့်။ ၁၅ ထာဝရဘရားက``သတိ့သည်ဂိလဂါလ

မိ ့တွင်ဒစ ိက်များကိစတင်ကးလွန် ကသြဖင့် ထိအချိန်မှစ၍ငါသည်သ တိ့ကိမန်းတီး၏။

သတိ့ကးလွန်ခ့ဲေသာ ဒစ ိက်အြပစ်ေ ကာင့်ငါ၏ြပည်မှသ တိ့ကိ ှ င်ထတ်မည်။ ငါသည်သတိ့အား

မချစ်ေတာ့ ပီ။ သတိ့၏ေခါင်းေဆာင် အေပါင်းသည်ငါ့အားပန်ကန်ခ့ဲ က၏။‐ ၁၆

ဣသေရလြပည်သားတိ့သည်အြမစ် များေသွ့ေြခာက်သြဖင့် အသီးမသီး ိင် ေသာအပင် ှ င့်တ၏။

သတိ့တွင်သားသမီး များမထွန်းကားေစရ။ အကယ်၍သား သမီးများထွန်းကားခ့ဲသည် ှ ိ ေသာ်သ

တိ့၏ရင်ေသွးများကိငါသတ်ပစ်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇သတိ့သည်ငါကိးကွယ်ေသာဘရားသခင်

၏စကားကိနားမေထာင်ေသာေကာင့် ကိယ် ေတာ်သည်သတိ့ကိပစ်ပယ်ေတာ်မမည်။ သ

တိ့သည်အြခား ိင်ငံများတွင်လှည့်လည် ေနထိင်ရလိမ့်မည်။

၁၀ ဣသေရလြပည်သားတိ့သည်အသီးများ စွာသီးေသာစပျစ် ွယ်ပင် ှ င့်တ၏။

သတိ့ သည်စီးပွားတိးတက်လာသည် ှ င့်အမ ယဇ်ပလင်များစွာကိတည်ေဆာက် က၏။

အသီးအ ှ ံ ေပါများလာသည် ှ င့်အမ သတိ့ကိးကွယ်ရာေကျာက်တိင်များကိ

ပိ၍လှပစွာတန်ဆာဆင် က၏။‐ ၂ သတိ့၏စိတ် ှ လံးသည်မစစ်မှန်သြဖင့်

ယခပင်အြပစ်ဒဏ်ခံရ ကလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်သည်သတိ့၏ယဇ်ပလင်များကိ ဖိချ

၍သတိ့ကိးကွယ်ရာေကျာက်တိင်များကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်။ ၃ မ ကာမီ၌ပင်ဤသတိ့က``ငါတိ့သည်

ထာဝရဘရားကိမေ ကာက် ွံ ့ေသာေကာင့် ငါတိ့၌ဘရင်မ ှ ိ ၊ ဘရင် ှ ိ သည့်တိင်

ေအာင်သသည်ငါတိ့အတွက်မည်သိ့ေဆာင် ွက်ေပး ိင်မည်နည်း'' ဟဆိ ကလိမ့်မည်။‐ ၄

ှ င်ဘရင်တိ့သည်အကျိုးမ့ဲစကားကိေြပာ ၍မမှန်ေသာကတိကိေပးကာ၊ အသံးမကျ

ေသာသေဘာတညီချက်များရယ က၏။ ကတိသစာမတည်က၊ ထွန်ယက်ထားေသာ

လယ်တွင်အဆိပ်ပင်ေပါက်ပွားသက့ဲသိ့ တိင်း ြပည်တွင်တရားမ တမအစားမတရား မ ကီးစိးလျက် ှ ိ ၏။

၅ ှ မာရိ မိ ့သားတိ့သည်ေဗသဝင် မိ ့တွင် ှ ိ ေသာေ  ွား ပ်ဆံး ံ းရသြဖင့် ေ ကာက် ွံ ့

၍ငိေ ကးြမည်တမ်းလိမ့်မည်။ ထိ ပ်တကိ ကိးကွယ်ေသာသများ ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ်

တိ့သည်ေ  ွား ပ်အတွက်ငိေ ကး က လိမ့်မည်။ ထိေ  ပ်တ၏ဘန်းတန်ခိးကွယ်

ေပျာက်၍တိင်းတစ်ပါးသိ့ယေဆာင်သွား ြခင်းခံရေသာအခါ သတိ့သည်ြမည် တမ်း ကလိမ့်မည်။‐ ၆

ထိ ပ်တကိအာ ရိဧကရာဇ်ဘရင် ကီး အားဆက်သရန်ထိြပည်သိ့ယေဆာင်သွား ကလိမ့်မည်။

ဣသေရလြပည်သားတိ့သည် ဤ ပ်တကိယံ ကည်ကိးစားမိသြဖင့် အ ှ က်ကဲွရလိမ့်မည်။‐ ၇

သတိ့၏ဘရင်သည် ေရထဲတွင်ေမျာပါသွား ေသာသစ်စက့ဲသိ့ဖမ်းဆီးသွားြခင်းခံရ မည်။‐ ၈

အာဝင် မိ ့ေတာင်ကန်းေပ  ှ ိ ဣသေရလ ြပည်သားတိ့ကိးကွယ်ရာဌာနများသည်

ပိပျက်ရလိမ့်မည်။ သတိ့၏ယဇ်ပလင်များ ေပ တွင်ဆးပင်များ၊ ေပါင်းပင်များေပါက်

လိမ့်မည်။ ထိအခါလတိ့ကေတာင်များ ကိ``ငါတိ့အားဖံးကွယ်ထား ကပါ'' ဟ၍

လည်ေကာင်း၊ ေတာင်ကန်းများကိ``ငါတိ့အား ဖံးအပ်ထား ကပါ'' ဟ၍လည်ေကာင်း

ဟစ်ေအာ်ေတာင်းပန် ကလိမ့်မည်။ ၉ ထာဝရဘရားက``ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့သည်ဂိဗာ မိ ့တွင်ကးလွန်လျက် ှ ိ ေသာ ဒစ ိက်ကိဆက်လက်ကးလွန်လျက် ှ ိ  က

၏။ သိ့ြဖစ်၍ဂိဗာ မိ ့တွင်စစ်ေဘးသည်သ တိ့ကိမီလာလိမ့်မည်။‐ ၁၀

အြပစ်ကးလွန်ေသာဤသတိ့ကိ တိက်ခိက် ၍ဆံးမမည်။ အြခား ိင်ငံများသည်စေပါင်း

၍သတိ့ကိတိက်ခိက်သြဖင့် သတိ့သည်မိမိ တိ့၏များြပားေသာအြပစ်များအတွက်

ဒဏ်ခတ်ြခင်းခံ ကရေတာ့မည်။ ၁၁ ``ယခင်ကဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ကျင့်သားရ ပီး၍ စပါးနယ်ရန်အသင့် ှ ိ ေန ေသာ ွားမတမ်း ှ င့်တ၏။ သိ့ရာတွင်ငါသည်

သ၏လှပေသာလည်ကပ်တွင် ထမ်းပိးတင်၍ အလပ် ကမ်းကိလပ်ေစမည်။ ငါသည်ယဒ

အမျိုးသားတိ့ကိထွန်ယက်ေစ၍ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့ကိထယ်ထိးေစမည်။‐ ၁၂

ငါက`သင်တိ့အတွက်ေြမ ိင်းကိထွန်ယက် ၍တရားမ တမမျိုးေစ့ကိ ကဲေလာ့၊ ငါ့

အားသစာေစာင့်ြခင်း၏အသီးအ ှ ံ ကိ ရိတ်သိမ်းေလာ့၊ သင်တိ့၏ထာဝရဘရား

ထံသိ့ြပန်လာချိန်ေရာက် ပီ။ ငါသည်လည်း ကလာ၍သင်တိ့အားေကာင်း ကီးေပး

ေတာ်မမည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ဒစ ိက်မျိုးေစ့ကိ

စိက်ပျိုး၍ဒစ ိက်အသီးအ ှ ံ ကိရိတ် သိမ်း က၏။ သင်တိ့သည်မသား၏ဒစ ိက် အသီးအ ှ ံ ကိစား က ပီ။

``သင်တိ့သည်သင်တိ့၏စစ်ရထားများ ှ င့် စစ်သည်အင်အား ကီးမားြခင်းကိအားကိး ကြခင်းေကာင့်၊‐

၁၄ စစ်ပဲွတွင်သင်တိ့အားရန်သများတိက်ခိက် ၍သင်တိ့၏ခံတပ်များ ပိပျက်ကန် ကလိမ့်

မည်။ ှ ာလမန်ဘရင်စစ်ချီ၍ေဗသာေဗလ မိ့ကိတိက်ခိက်ဖျက်ဆီးေသာအခါ မိခင်

ှ င့်ကေလးများသတ်ြဖတ်သတ်သင်ြခင်း ခံရ က၏။‐ ၁၅ ေဗသလ မိ ့သားတိ၊့ သင်တိ့သည် ကီးေလး

ေသာဒစ ိက်ကိကးလွန်ခ့ဲသြဖင့် ထိက့ဲ သိ့ေသာအြဖစ်အပျက်မျိုး ှ င့် ကံရလိမ့် မည်။

စစ်ပဲွစလ င်စြခင်းဣသေရလဘရင် ကျဆံးရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၁ ထာဝရဘရားက၊ ``ဣသေရလငယ်စဥ်ကငါသည်သ့ကိချစ်၍၊

ငါသည်သ့ကိသားအြဖစ် ှ င့်အီဂျစ်ြပည်မှ ေခ ေဆာင်ခ့ဲ၏။ ၂

သိ့ေသာ်ငါသည်သ့ကိေခ ေလေလသသည် ငါ့ထံမှထွက်ခွာသွားေလေလပင်ြဖစ်သည်။

ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်ဗာလဘရားထံ ယဇ်ပေဇာ်၍ ပ်တများအားနံ့သာေပါင်း ကိ

မီး ိ ့ပေဇာ် က၏။ ၃ သိ့ရာတွင်ငါသာလ င်ဧဖရိမ်ကိ လမ်းေလာက်တတ်ရန်သင်ေပးခ့ဲသြဖစ်၍၊

ငါသည်သတိ့ကိလက်ြဖင့်ပိက်ေထွးခ့ဲ၏။ သိ့ေသာ်လည်းငါသည်သတိ့အားေစာင့် ေ ှ ာက်

ပစခ့ဲေ ကာင်းကိသတိ့မသိ။ ၄ ငါသည်သတိ့ကိေမတာြဖင့်ဆဲွေဆာင်ခ့ဲ၏။

သတိ့ကိပါးချင်းကပ်သည်တိင်ေအာင်ေပွ ့ချီ၏။ ငါသည်ကိယ်ကိ ွတ်၍သတိ့ကိေကးေမွး

ပစခ့ဲ၏။ ၅ ``သတိ့သည်ငါ့ထံြပန်မလာ ကသြဖင့် အီဂျစ်ြပည်သိ့ြပန်ရ ကမည်။ အာ ရိ

ဘရင်သည်သတိ့ကိအပ်စိးလိမ့်မည်။‐ ၆ သတိ့၏ မိ ့များသည်စစ်ေဘးစစ်ဒဏ်ကိ

ခံရ၍ မိ ့တံခါးတိ့သည် ပိပျက် ကလိမ့် မည်။ ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်မိမိတိ့၏ဆ

အတိင်းကျင့် ကံ ကသြဖင့်သတ်သင် ဖျက်ဆီးြခင်းခံရလိမ့်မည်။‐ ၇

သတိ့သည်ငါ့ထံမှေ ှ ာင်ဖယ်လျက်သွား မဲ သွား က၏။ သတိ့ထမ်းရေသာထမ်းပိးေ ကာင့်

ညည်းတွားေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်းမည်သက မ ထိထမ်းပိးကိပင့်ေပးလိမ့်မည်မဟတ်။ ၈ ``အိ

ဣသေရလငါသည်သင့်ကိအဘယ်သိ့ ပစ်ပယ် ိင်မည်နည်း။ ငါသည်သင့်ကိအဘယ်သိ့

စွန့်ပစ် ိင်မည်နည်း။ ငါသည်အာဒမာ မိ ့ကိဖျက်ဆီးသက့ဲသိ့ လည်းေကာင်း၊

ေဇဘိင် မိ ့ကိပျက်သဥ်းေစသက့ဲသိ့လည်း ေကာင်း၊ သင့်ကိအဘယ်သိ့သတ်သင်ဖျက်ဆီး ိင်မည်

နည်း။ သင်တိ့အေပ ၌ငါ့ေမတာက ဏာသည် ကီးမားလှေသာေကာင့်၊

ငါ၏စိတ် ှ လံးသည်ထိသိ့မ ပရက် ိင်။ ၉ ငါသည်အမျက်ထွက်၍သင့်အားဒဏ်ခတ်ေတာ်

မမ၊ ငါသည်ဣသေရလအားေနာက်တစ်ဖန် သတ်သင်ဖျက်ဆီးမည်မဟတ်၊

အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်၊ငါသည်လသားမဟတ်၊ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေသာေကာင့်တည်း။

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ငါဘရားသခင်သည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။

ငါသည်အမျက်ထွက်လျက်သင်တိ့ထံသိ့ ကလာမည်မဟတ်။ ၁၀ ``ြခေသ့ေဟာက်သက့ဲသိ့ငါသည်

ရန်သများ ကိေဟာက်သည့်အခါငါ၏လမျိုးေတာ်သည် ငါ့ေနာက်သိ့လိက် ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည် အေနာက်အရပ်မှငါ့ထံသိ့အေဆာ တလျင်လာ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁

ငှက်များက့ဲသိ့အီဂျစ်ြပည်မှလည်းေကာင်း၊ ချိုးငှက်က့ဲသိ့အာ ရိြပည်မှလည်းေကာင်း

လျင်ြမန်စွာပျံလာ ကလိမ့်မည်။ ငါသည်သ တိ့အားမိမိတိ့ေနရင်းြပည်သိ့တစ်ဖန်ေခ

ေဆာင်လာမည်။ ဤသည်ကားငါထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားြဖစ်သတည်း။ ၁၂

ထာဝရဘရားက``ဣသေရလြပည်သားတိ့ သည် ငါ့အားမသားစကားေြပာဆိ၍လှည့်

စား က ပီ။ ယဒြပည်သားတိ့သည်သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်၍သစာေတာ်တည် မဲေသာငါ

ဘရားသခင်အားပန်ကန်ေနကေသး၏။

၁၂ ဣသေရလြပည်သားတိ့မိးလင်းမှမိးချုပ် အထိ ပလပ်ကျင့် ကံေနသမ တိ့သည်

အကျိုးမ ှ ိ ၊ အချည်း ှ ီးသက်သက်ြဖစ်၏။ သတိ့တွင်သစာေဖာက်မ၊ အ ကမ်းဖက်မ

များတိးပွားများြပားလျက် ှ ိ ၏။ သတိ့ သည်အာ ရိြပည် ှ င့်မဟာမိတ်ဖဲွ ့လျက် ပင်

အီဂျစ်ြပည် ှ င့်ကန်သွယ် က၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည်ယဒြပည်သားတိ့

ကိစဲွချက်တင်ေတာ်မ၏။ ဣသေရလကိ လည်းသတိ့၏အကျင့်ေ ကာင့်ဒဏ်ခတ် ေတာ်မမည်။

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏အ ပ အမအတိင်းအကျိုးအြပစ်ကိဆပ်ေပး မည်။‐ ၃

သတိ့၏ဘိးေဘးြဖစ်ေသာယာကပ်သည် အမိဝမ်းတွင်း၌ ှ ိ စဥ်ကပင် အြမာအစ်ကိ

ဧေသာ ှ င့်ရန်ဘက် ပခ့ဲ၏။ ယာကပ်သည် ကီးြပင်းလာေသာအခါ ဘရားသခင်ကိ

ဆန့်ကျင်၍ရန်ဘက် ပခ့ဲ၏။‐ ၄ သသည်ေကာင်းကင်တမန် ှ င့်ရန်ဘက် ပ ၍အ ိင်ယခ့ဲသည်။

သသည်ငိ၍ေကာင်းချီး မဂလာကိေတာင်းခံ၏။ ေဗသလ မိ ့တွင် ဘရားသခင်သည်ယာကပ်ထံသိ့ က

လာ၍ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၅ ထိဘရားသည်အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ဘဲွ ့ နာမေတာ်ကားထာဝရဘရားြဖစ် သတည်း။‐ ၆ ထိ့ေကာင့်ယာကပ်အ ွယ်ဝင်တိ၊့

သင်တိ့ ၏ဘရားသခင်ကိယံ ကည်၍အထံ ေတာ်သိ့ြပန် ကေလာ့၊ သစာေစာင့်ေလာ့၊ ေြဖာင့်

မတ်စွာကျင့်ေလာ့၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ကိစိတ် ှ ည်စွာေစာင့်စားလျက်ေန ကေလာ့။

၇ ထာဝရဘရားက``ဣသေရလြပည်သား တိ့သည်ခါနာန်အမျိုးသားတိ့က့ဲသိ့ပင်
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မ ိးသား ကေချ။ သတိ့သည်မမှန်ေသာ အေလးချိန်ခွင်ြဖင့်ဝယ်သတိ့အားေရာင်း ချတတ်၏။‐ ၈

သတိ့က`ငါတိ့သည် ကယ်ဝချမ်းသာ က၏။ ေငွေ ကးအေြမာက်အြမားစေဆာင်းမိ ပီ။

မည်သကမ ငါတိ့အားမတရားရေသာ ေငွြဖင့် ကယ်ဝချမ်းသာသည်ဟမစွပ်စဲွ ိင်' ဟဆိ က၏။‐ ၉

သိ့ရာတွင်သင်တိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှထတ် ေဆာင်ခ့ဲေသာ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ငါ

ထာဝရဘရားသည် သဲက ာရ၌သင် တိ့တဲများ ှ င့်ေနထိင်သည်နည်းတ ယခ

တစ်ဖန်တဲများ၌ေနထိင်ေစဦးမည်။ ၁၀ ``ငါသည်ပေရာဖက်တိ့အားဗျာဒိတ်ေပး ၍

ပါ ံ များစွာကိြမင်ေစခ့ဲ ပီ။ သတိ့ အားြဖင့်ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိသတိေပး ခ့ဲ ပီ။‐ ၁၁

သိ့ေသာ်လည်းသတိ့သည်ဂိလဒ်ြပည်တွင် ပ်တများကိကိးကွယ် က၏။ ထိသိ့ကိး

ကွယ်သတိ့သည်ေသရမည်။ ဂိလဂါလ မိ့တွင် ွားများကိယဇ်ပေဇာ် က၍ထိ

အရပ်၌ ှ ိ ေသာယဇ်ပလင်တိ့သည်ကွင်း ြပင်များထဲတွင်ေကျာက်ပံများအြဖစ် ကျန်ရစ်လိမ့်မည်။''

၁၂ ငါတိ့၏ဘိးေဘးြဖစ်ေသာယာကပ်သည် အာရံြပည်သိ့ထွက်ေြပး၍ မယားရရန်

လတစ်ဦးထံ၌သိးေကျာင်းရ၏။‐ ၁၃ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလြပည်

သားတိ့အားကန်ခံရာအီဂျစ်ြပည်မှ ထတ်ေဆာင်ရန် ှ င့်ေစာင့်ေ ှ ာက်ရန်ပေရာဖက်

တစ်ပါးကိေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ဣသေရလြပည်သားတိ့သည်ထာဝရ ဘရားအား

ခါးသီးစွာအမျက်ေဒါသ ထွက်ေစ၏။ သတိ့၏ဒစ ိက်အြပစ်များ ေကာင့်ေသဒဏ်ခံသင့် က၏။

သတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိ တ်ချေသာေကာင့် ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့

ကိဒဏ်ခတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၃ ယခင်အခါကဧဖရိမ်အ ွယ်ဝင်တိ့ေြပာ ေသာစကားကိအြခားဣသေရလအ ွယ်

ဝင်တိ့သည်ေကာက် ွံ ့တန်လပ် က၏။ အြခား ေသာဣသေရလအ ွယ်ဝင်တိ့သည်ဧဖရိမ်

အ ွယ်ဝင်တိ့ကိ ိ ေသေလးစား က၏။ သိ့ ရာတွင်သတိ့သည်ဗာလဘရားကိကိး

ကွယ်ေသာအြပစ်ေကာင့်ေသေကပျက်စီး ရမည်။‐ ၂ သတိ့သည်အတတ်ပညာ ှ င်တိ့၏အက

အညီ ှ င့်ေငွ ပ်တများကိသွန်းလပ်ြခင်း အားြဖင့်အြပစ် ပ မဲ ပ ကလျက် ှ ိ ၏။

ထိေနာက်သတိ့က``ဤ ပ်တများကိယဇ် ပေဇာ် က'' ဟဆိ၏။ လသည်ထိ ွား ပ်

တများကိနမ်းသင့်ပါသေလာ။‐ ၃ သိ့ြဖစ်၍ဤသတိ့သည်နံနက်ခင်းတွင်

ကျတတ်ေသာ ှ င်းက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ နံနက် ေစာေစာအချိန်တွင်ကွယ်ေပျာက်တတ်ေသာ

ှ င်းေပါက်က့ဲသိ့လည်းေကာင်းေပျာက်ကွယ် ရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ေကာက်နယ်တ

လင်းမှေလတိက်၍လွင့်လာေသာဖဲွက့ဲသိ့ လည်းေကာင်း၊ ေခါင်းတိင်မှထွက်ေသာမီးခိး

က့ဲသိ့လည်းေကာင်းလွင့်ေပျာက်ရ ကလိမ့်မည်။ ၄ ထာဝရဘရားက``ငါသည်သင်တိ့ကိ

အီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်ခ့ဲေသာသင်တိ့ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

သင်တိ့တွင်ငါမှတစ်ပါးအြခားေသာ ဘရားမ ှ ိ ၊ ငါတစ်ပါးတည်းသာသင် တိ့၏ကယ်တင် ှ င်ြဖစ်၏။‐ ၅

ငါသည်ေြခာက်ေသွ့ပြပင်းေသာသဲက ာ ရအရပ်တွင်သင်တိ့ကိေစာင့်ေ ှ ာက်ခ့ဲ၏။‐ ၆

သိ့ရာတွင်သင်တိ့တွင်သာယာစိေြပ ေသာြပည်သိ့ဝင်ေရာက်၍အစားအစာ

ဝစွာစားရသြဖင့် ေကျနပ် ှ စ်သိမ့်လာ ေသာအခါမာန ကီး၍ငါ့ကိေမ့ေလျာ့ က၏။‐ ၇

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ြခေသ့က့ဲသိ့သင်တိ့ ကိရန်မမည်။ သင်တိ့သွားရာလမ်းတစ်

ေလာက်တွင်ကျားသစ်က့ဲသိ့ေချာင်းေြမာင်း မည်။‐ ၈ သားေပျာက်ေသာဝက်ဝံက့ဲသိ့သင်တိ့

ကိကိက်ြဖတ်ဆတ် ဖဲမည်။ ြခေသ့က့ဲသိ့ ေတွ့ရာအရပ်၌ကိက်စား၍ေတာသားရဲ

က့ဲသိ့အပိင်းပိင်းဆတ် ဖဲမည်။ ၉ ``ဣသေရလြပည်သားတိ၊့ သင်တိ့ကိငါ သတ်သင်ဖျက်ဆီးပစ်မည်။

မည်သသင်တိ့ ကိကယ် ိင်ဦးမည်နည်း။‐ ၁၀ သင်တိ့သည် ှ င်ဘရင် ှ င့်ေခါင်းေဆာင်များ

ကိကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားေပးပါဟေတာင်း ခံ က၏။ သိ့ရာတွင်ဤသတိ့သည်တိင်းြပည်

ကိကယ် ိင်မည်ေလာ။‐ ၁၁ ငါသည်အမျက်ထွက်၍သင်တိ့အား ှ င် ဘရင်များကိေပးခ့ဲ၏။

ငါသည်အမျက် ေဒါသြဖင့်ထိ ှ င်ဘရင်များကိ ပ်သိမ်း ခ့ဲ ပီ။ ၁၂ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏အြပစ်

ဒစ ိက်ကိမှတ်တမ်းတင်၍ထိမှတ်တမ်း များကိသိမ်းဆည်းထား၏။‐ ၁၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်အသက် ှ င်ခွင့်ကိရလျက် ှ င့်မယတတ်သြဖင့် လွန်စွာမိက်မဲ၏။

သတိ့သည်ဖွားချိန်တန် ေသာ်လည်းမဖွားလိေသာကေလး ှ င့် တ၏။‐ ၁၄

ငါသည်ဤသတိ့ကိမရဏာ ိင်ငံမှလည်း ေကာင်း၊ ေသမင်း၏အာဏာအတွင်းမှေသာ်

လည်းေကာင်းကယ်တင်မည်မဟတ်။ အိ ေသမင်း သင်၏ကပ်ေရာဂါေဘးကျေရာက်ေစေလာ့။

အိ မရဏာ ိင်ငံသင်၏ပျက်စီးြခင်းေဘး ကျေရာက်ေစေလာ့။ ငါသည်ဤသတိ့ကိ

မသနားမ ကင်နာေတာ့ ပီ။‐ (Sheol h7585) ၁၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေပါင်း

ပင်က့ဲသိ့သန်စွမ်းေသာ်လည်း၊ ငါသည်သဲ က ာရထဲမှပြပင်းေသာအေ ှ ့ေလကိ တိက်ခတ်ေစသြဖင့်

သတိ့၏စမ်းေချာင်း များ ှ င့်ေရတွင်းများကိခန်းေြခာက်ေစ ပီးလ င်အဖိးတန်ပစည်းမှန်သမ

ဆံး ံ းရလိမ့်မည်။‐ ၁၆ ှ မာရိြပည်သည်ငါ့ကိပန်ကန်ေသာ ေကာင့်ဒဏ်ခတ်ြခင်းကိခံရမည်။ ှ မာရိ

ြပည်သားတိ့သည်စစ်ေဘးေကာင့်ေသေက ပျက်စီးရမည်။ ကေလးငယ်တိ့သည်ေြမ

ေပ သိ့ေဆာင့်သတ်ြခင်းကိခံရမည်။ ကိယ် ဝန်ေဆာင်တိ့၏ဝမ်းများကိလဲခဲွခံရမည်။''

၁၄ ဣသေရလြပည်သားတိ၊့ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ြပန်လာ

ကေလာ့။ သင်တိ့သည်သင်တိ့၏အြပစ်ေကာင့် ေြခေချာ်၍လဲ က ပီ။‐ ၂

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ြပန်လာ၍ ကိယ် ေတာ်ထံဤဆေတာင်းပတနာကိဆက်သ

ေလာက်ထားေလာ့``အက ်ပ်တိ့၏အြပစ်များ ကိလတ်၍၊ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်အက ်ပ်

တိ့အားလက်ခံေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့ ပ ထားေသာကတိအတိင်း ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်

ေတာ်ကိချီးမွမ်းပါမည်။‐ ၃ အာ ရိဘရင်သည်အက ်ပ်တိ့ကိမ ကယ် ိင်ပါ။

စစ်ရထားများသည်အက ်ပ် တိ့ကိမကာကွယ် ိင်ပါ။ အက ်ပ်တိ့လက် ြဖင့်လပ်ေသာ ပ်တများကိ

အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားဟေနာက်တစ်ဖန်မေခ ေတာ့ပါ။ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည်ခိကိးရာ မ့ဲေသာသတိ့အား ကင်နာသနားေတာ် မပါ၏။'' ၄ ထာဝရဘရားက၊

``ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိငါ့ထံသိ့ ြပန်လာေစမည်။ ငါသည်သတိ့အားအ ကင်းမ့ဲချစ်မည်။

သတိ့အေပ ၌အမျက်ေတာ်ေြပ ပီ။ ၅ မိးေရသည်ေြခာက်ေသွ့ေသာေြမကိစိေြပေစ သက့ဲသိ့

ငါသည်ဣသေရလြပည်သားတိ့အား စိေြပပွင့်လန်းေစမည်။ သတိ့သည်ပန်းပင်က့ဲသိ့ဖးပွင့် ကလိမ့်မည်။

ေလဗ န်ေတာမှသစ်ပင်က့ဲသိ့အြမစ်စဲွလိမ့်မည်။ ၆ သတိ့သည်အဖးအ န့်တိ့ြဖင့်ေဝဆာ၍၊

သံလွင်ပင်က့ဲသိ့လှပတင့်တယ်လိမ့်မည်။ ေလဗ န်ေတာမှအာရဇ်ပင်က့ဲသိ့

အနံ့သင်း ကိင်လိမ့်မည်။ ၇ တစ်ဖန်သတိ့သည်ငါ၏အရိပ်အာဝါသ ေအာက်တွင်

ေနထိင်ရလိမ့်မည်။ သတိ့သည်စပါးများကိစိက်ပျိုး၍ စပျစ်ြခံက့ဲသိ့အသီးလိင်လိမ့်မည်။

ေလဗ န်စပျစ်ရည်က့ဲသိ့ေကျာ် ကားလိမ့်မည်။ ၈ ဣသေရလြပည်သားတိ့သည် ပ်တများ ှ င့်

အ ပီးအပိင်အဆက်ြဖတ် ကလိမ့်မည်။ ငါသည်သတိ့၏ဆေတာင်းပတနာကိနား ေညာင်း၍

သတိ့ကိေစာင့်ေ ှ ာက်မည်။ ငါသည်အ မဲစိမ်းလန်းေသာအပင်က့ဲသိ့ သတိ့ကိကာကွယ်ထားမည်။

ငါသည်သတိ့အတွက်ေကာင်းချီးမဂလာ အြဖာြဖာ စီးဆင်းရာြဖစ်ေတာ်မမည်။ ၉

ပညာဉာဏ် ှ ိ သ၊ ခဲွြခားေဝဖန် ိင်သတိ့သည် ဤကျမ်းတွင်ေရးထားသမ တိ့ကိသေဘာ

ေပါက်နားလည်၍မှတ်သား ိင် ကေစ။ ထာဝရ ဘရားချမှတ်ေသာနည်းလမ်းတိ့သည်မှန်ကန် သြဖင့်

ေြဖာင့်မတ်သတိ့သည်ထိနည်းလမ်းများ အတိင်းလိက်နာ၍ အသက် ှ င်ေနထိင် က၏။

သိ့ေသာ်အြပစ်ကးသတိ့မကား ထိနည်း လမ်းများကိမလိက်နာ ကသြဖင့်ေြခ

ေချာ်၍လဲကျကသတည်း။ ပေရာဖက်ေဟာေ ှ စီရင်ေရးသားထား ေသာအနာဂတိကျမ်း ပီး၏။
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၁ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်ေပေသွလ၏သားေယာလအား

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မသည့်ဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၏။ ၂

အချင်းအသက် ကီးသတိ့ငါေြပာသည်ကိအာ ံ စိက် ကေလာ့။

ယဒြပည်သအေပါင်းတိ့နားေထာင် ကေလာ့။

သင်တိ့ေခတ်၌ေသာ်လည်းေကာင်းသင်တိ့ဘိးေဘးများ၏ေခတ်၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ဤအမအရာမျိုးြဖစ်ပျက်ဖးသေလာ။ ၃ ဤအချင်းအရာကိသင်တိ့၏သားသမီးများအား

ေြပာ ကား ကေလာ့။ သတိ့သည်မိမိတိ့သားသမီးများအားေြပာ ကားလျက်၊

ထိသားသမီးများကလည်းေနာင်တစ်ေခတ်မှလတိ့အားေြပာ ကား ကလိမ့်မည်။ ၄

ကျိုင်းေကာင်များသည်တစ်အပ် ပီးတစ်အပ် ေကာက်ပဲသီး ှ ံ များအေပ သိ့သက်ဆင်း က၏။

ကျိုင်းေကာင်တစ်အပ်စား၍ ကင်းေသာအရာကိအြခားတစ်အပ်ကစား ကေလသည်။

၅ အချင်းေသေသာက် ကူးတိ့ ိးထ၍ငိေ ကး ကေလာ့။

အချင်းစပျစ်ရည်သမားတိ့ငိေ ကးြမည်တမ်း ကေလာ့။

စပျစ်ရည်သစ် ပလပ်ရန်စပျစ်သီးများပျက်စီးကန် ပီ။ ၆

ကျိုင်းေကာင်အပ် ကီးသည်ငါတိ့ြပည်ကိတိက်ခိက်လှေလ ပီ။

သတိ့သည်အားအင် ကီး၍မေရမတွက် ိင်ေအာင်များြပား က၏။

သတိ့၏သွားများသည်ြခေသ့သွားက့ဲသိ့ထက်ြမက်၏။ ၇

သတိ့သည်ငါတိ့၏စပျစ် ွယ်များကိဖျက်ဆီးကာ၊ ငါတိ့သဖန်းပင်များကိကိက်ြဖတ်ပစ် က၏။

သတိ့သည်၊အကိင်းအခက်များြဖူသွားသည်တိင်ေအာင်၊

သစ်ေခါက်များကိအကန်အစင်သတ်သင်ပယ် ှ င်း ကေလ ပီ။

၈ အချင်းလတိ့သင်တိ့သည် ကင်ယာေလာင်းေသသြဖင့်၊

ငိေ ကးြမည်တမ်းသည့်အမျိုးသမီးကေလးက့ဲသိ့ငိေ ကးြမည်တမ်း ကေလာ့။

၉ ဗိမာန်ေတာ်တွင်ပေဇာ်ဆက်သရန်ဂျံ ုဆန်ေသာ်လည်းေကာင်း

စပျစ်ရည်ေသာ်လည်းေကာင်းမ ှ ိ ေတာ့ေပ။ မိမိတိ့ထံတွင်ထာဝရဘရားအတွက်

ပေဇာ်သကာများမ ှ ိ သြဖင့်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်ငိေ ကးြမည်တမ်း ကကန်၏။

၁၀ လယ်ယာများသည်ေကာက်ပင်ကင်းလျက်ေန၏။

ဂျံ ုဆန်များသည်ပျက်စီး၍စပျစ်သီးများမှာေြခာက်ေသွ့ကန်လျက်၊

သံလွင်ပင်များသည် ိး ွမ်းသွား က၏။ ထိ့ေကာင့်ေြမ ကီးသည်ငိေ ကးြမည်တမ်းေလေတာ့၏။

၁၁ အချင်းလယ်သမားတိ့ဝမ်းနည်းပေဆွး ကေလာ့။

ဂျံ ုစပါးမေယာစပါးမှစ၍အသီးအ ှ ံ  ှ ိ သမ တိ့သည်ပျက်စီးသွားေလ ပီ။

ထိ့ေ ကာင့်အချင်းစပျစ်ဥယျာဥ်မးတိ့ငိေ ကး ကေလာ့။ ၁၂

စပျစ် ွယ်ပင်များ ှ င့်သဖန်းပင်တိ့သည် ိး ွမ်းေြခာက်ေသွ့ ကေလ ပီ။

သီးပင်မှန်သမ တိ့သည် ိး ွမ်း၍ေသ ကေလကန် ပီ။ လတိ့မှာလည်းေပျာ် င်မမ ှ ိ ေတာ့ေပ။ ၁၃

ယဇ်ပလင်အမေတာ်ေဆာင် အချင်းယဇ်ပေရာဟိတ်တိ၊့ေလ ာ်ေတကိဝတ်၍ငိေ ကး ကေလာ့။

ငါ၏ဘရားသခင်ေ ှ ့အမေတာ်ေဆာင်တိ့ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဝင်၍ညဥ့်လံးေပါက်ငိေ ကးြမည်တမ်း ကေလာ့။

သင်တိ့၏ဘရားသခင်အားပေဇာ်ရန်ဂျံ ုဆန် ှ င့်စပျစ်ရည်များမ ှ ိ ေတာ့ ပီ။ ၁၄

အစာေ ှ ာင် ကရန်အမိန့်များကိထတ်ြပန်ကာလထစည်းေဝးပဲွတစ်ရပ်ကိကျင်းပ ကေလာ့။

သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်တွင်

ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်၊ယဒြပည်သားအေပါင်းကိစေဝးေစ ပီးလ င်၊

ကိယ်ေတာ်၏ထံေတာ်သိ့ဟစ်ေအာ် ကေလာ့။ ၁၅

ထာဝရဘရားတရားစီရင်ေတာ်မရာေန့ရက်ကာလသည်နီးကပ်လာေလ ပီ။

ထိကာလတွင်အန တန်ခိး ှ င်သည် ေဘးအ ရာယ်ဆိးကိသက်ေရာက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။

ထိေန့ရက်သည်အဘယ်မ ေ ကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းလိမ့်မည်နည်း။

၁၆ ငါတိ့သည်မိမိတိ့၏ေကာက်ပဲသီး ှ ံ များ

အဖျက်အဆီးခံရချိန်၌ပင်မည်သိ့မ မတတ် ိင်၊ေငး၍ ကည့်ေနရ က၏။

ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်တွင်လည်းေပျာ် င်မမ ှ ိ ေတာ့ေပ။ ၁၇

မျိုးေစ့တိ့သည်ေြမေြခာက်ေအာက်တွင်ပပ်ပျက်၍သွား က၏။ သိေလှာင်ရန်ဂျံ ုဆန်မ ှ ိ ေတာ့သြဖင့်

ဟာလာဟင်းလင်းြဖစ်လျက်ေနေသာစပါးကျီများသည်ယိယွင်းပျက်စီး၍ေန က၏။ ၁၈

က ဲ ွားတိ့သည်စားကျက်များမ ှ ိ သြဖင့်ဒကေရာက်ကာြမည်တွန်ေန က၏။

သိးအပ်များသည်လည်းဒကေရာက်ရ ကေလသည်။ ၁၉ စားကျက်များ ှ င့်သစ်ပင်များသည်

မီးသင့်ေလာင်သည့်အလားေြခာက်ေသွ့၍သွားကန်၏။ သိ့ြဖစ်၍ အိ

ထာဝရဘရားကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်အထံေတာ်သိ့ဟစ်ေအာ် ကပါ၏။ ၂၀

စားကျက်များမီးသင့်ေလာင်ထားသက့ဲသိ့ စမ်းေချာင်းများသည်လည်းခန်းေြခာက်၍သွားေလ ပီ။

ထိ့ေကာင့်ေတာတိရစာန်များပင်လ င်အထံေတာ်သိ့ဟစ်ေအာ်ကပါ၏။

၂ ဘရားသခင်၏ေတာင်ေတာ်ြမတ်တည်းဟေသာ ဇိအန်ေတာင်ေပ တွင်တံပိးခရာမတ် ကေလာ့။

ိးေဆာ်သံေပး ကေလာ့။ ယဒြပည်သတိ့တန်လပ် ကေလာ့။

ထာဝရဘရားတရားစီရင်ေတာ်မရာေန့ရက် ကာလသည်မ ကာမီကျေရာက်လာလိမ့်မည်။ ၂

ထိေန့သည်ေမှာင်မိက်အံ့ဆိင်းေသာေန၊့မည်း နက်လျက် မိးတိမ်ထထပ်ေသာေန့ြဖစ်လိမ့်မည်။

ေတာင် ိးများကိလမ်း ခံလိက်သည့် ေမှာင်ရိပ်က့ဲသိ၊့ကျိုင်းေကာင်အပ် ကီးသည်ေ ှ ့သိ့

ချီတက်လာေလသည်။ ဤသိ့အဘယ်အခါကမ ြဖစ်ပျက်ခ့ဲဘးသည်မ ှ ိ။

ေနာင်အဘယ်အခါ၌မ လည်းြဖစ်ပျက်လိမ့်မည် မဟတ်။ ၃

ကျိုင်းေကာင်တိ့၏ေ ှ ့ ှ င့်ေနာက်တွင်သီး ှ ံ ပင်များကိ မီးက့ဲသိ့ကိက်စား က၏။

ေြမ ကီးသည်သတိ့၏ေ ှ ့၌ဧဒင်ဥယျာဥ် ှ င့် တ၍ သတိ့၏ေနာက်တွင်မကား၊သီး ှ ံ ပင်ကင်းမ့ဲသည့်

သဲက ာရ ှ င့်တ၏။ သတိ့၏ေဘးအ ရာယ်မှလွတ်ေြမာက်သည့် အသီးအ ှ ံ ဟ၍မ ှ ိ။

၄ ကျိုင်းေကာင်တိ့သည်ြမင်းများ ှ င့်သဏာန်တ၍၊ စစ်ြမင်းက့ဲသိ့ေြပး က၏။ ၅

သတိ့သည်ေတာင် ိးများေပ တွင်ခန်လားကာ စစ်ြမင်းရထားြမည်သံက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ြမက်ေြခာက်မီးေလာင်သက့ဲသိ့လည်းေကာင်း ေအာ်ြမည် က၏။

သတိ့သည်တိက်ပဲွဝင်ရန်အသင့်ြပင်လျက် ှ ိ သည့် တပ်မေတာ် ကီးက့ဲသိ့စီတန်းလျက်ေန က၏။

၆ သတိ့ချဥ်းကပ်လာေသာအခါ၊လအေပါင်း တိ့သည် ေကာက်လန့်တန်လပ် ကကန်၏။

လတိင်း၏မျက် ှ ာတွင်ေသွးမ ှ ိ ေတာ့ေပ။ ၇ ကျိုင်းေကာင်တိ့သည်စစ်သရဲများသဖွယ်

တိက်ခိက် က၏။ စစ်သည်တပ်သားများသဖွယ် မိ ့ ိ းများကိ တက် က၏။

သတိ့အားလံးပင်ေ ှ ့သိ့တည့်မတ်စွာ ချီတက်လျက်ေန က၏။ မိမိတိ့၏လမ်းကိမေြပာင်းမလဲ က။

၈ အချင်းချင်းတစ်ေကာင် ှ င့်တစ်ေကာင် အေ ှ ာင့်အယှက်လည်းမြဖစ်ေစ က။

သတိ့ခံတပ်များကိြဖတ်၍ပျံသန်း ကေသာ်လည်း၊ သတိ့အားအဘယ်သမ မဆီးမတား ိင်

က။ ၉ သတိ့သည် မိ ့ ှ ိ ရာသိ့ေြပး က၏။ မိ ့ ိ းများကိေကျာ်၍အိမ်များေပ သိ့တက် ပီးလ င်

သခိးသဖွယ်ြပူတင်းေပါက်များမှဝင် က၏။ ၁၀ သတိ့ချဥ်းကပ်လာချိန်၌ေြမငလျင်လပ်

ေလ၏။ မိးေကာင်းကင်သည်လည်းတသိမ့်သိမ့်တန်၍ သွားေလ၏။

ေန ှ င့်လသည်ေမှာင်မိက်လျက်ေနကာ ကယ် တာရာ များသည်လည်းမထွန်းမလင်း ကေတာ့ေချ။

၁၁ ထာဝရဘရားသည်မိမိတပ်မေတာ်ကိ မိး ကိးသံ ှ င့် တသည့်အသံြဖင့်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်ကိနာယ ကသ စစ်သည်တပ်သားများသည်၊ အေရအတွက်အားြဖင့်များ၏။

တန်ခိး ကီး က၏။ ထာဝရဘရားတရားစီရင်ေတာ်မရာ ေန့ရက်ကာလသည်

အဘယ်မ ေ ကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းပါသနည်း။ ထိေန့ရက်ကာလကိအဘယ်သ

လွန်ေြမာက် ိင်ပါမည်နည်း။ ၁၂ ထာဝရဘရားက``သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်

ယခအခါ၌ပင်အမှန်တကယ်ေနာင်တရ ကေလာ့။ အစာေ ှ ာင်လျက်ငိေ ကးြမည်တမ်းလျက်

ငါ့ထံသိ့ြပန်လာ ကေလာ့။ ၁၃သင်တိ့သည်မိမိတိ့အဝတ်များကိ ဆတ် ဖဲြခင်းအားြဖင့်သာမဟတ်ဘဲ၊

ကျိုးပ့ဲေသာစိတ် ှ လံးအားြဖင့်သင်တိ့ ဝမ်းနည်းမကိေဖာ်ြပရာ၏။သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ထံေတာ်သိ့ ြပန်လာ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်သနားြခင်းေမတာက ဏာ ေတာ် ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။

စိတ် ှ ည်၍မိမိကတိေတာ်အတိင်း ပေတာ်မတတ်၏။ ကိယ်ေတာ်သည်အြပစ်များကိေြဖလတ်ရန်

အစဥ်ပင်အသင့် ှ ိ ေတာ်မသြဖင့်အြပစ် ဒဏ် ခတ်ေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၄

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်စိတ်ေတာ်ကိ ေြပာင်းလဲေကာင်းေြပာင်းလဲေတာ်မ၍

သင်တိ့အားေြမာက်ြမားစွာေသာအသီး အ ှ ံ များြဖင့် ေကာင်းချီးေပးေတာ်မပါလိမ့်မည်။

ထိအခါသင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်အား ဂျံ ုဆန် ှ င့် စပျစ်ရည်ပေဇာ်သကာများကိဆက်သ ိင် ပါ၏။

၁၅ ဇိအန်ေတာင်ေပ တွင်တံပိးခရာမတ် ကေလာ့။ အစာေ ှ ာင် ကရန်အမိန့်များကိထတ်ြပန်ကာ

လထစည်းေဝးပဲွတစ်ရပ်ကိေခ ယ ကေလာ့။ ၁၆လတိ့ကိေခ ယစေဝး၍ြမင့်ြမတ်ေသာ စည်းေဝးပဲွ

တစ်ရပ်ကိြပင်ဆင် ကေလာ့။ အသက် ကီးသများကိေခ ဖိတ်၍ ကေလးသငယ်များ ှ င့်၊ ိ ့စိ့ ွယ်များကိပါ

စေဝးေစ ကေလာ့။ ထိမ်းြမားမဂလာ ပ ပီးခါစ ဇနီးေမာင် ှ ံ များပင်လ င်မိမိတိ့၏အခန်း များကိ

စွန့်ခွာလာရ ကေပမည်။ ၁၇ ယဇ်ပလင် ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်အဝင်ဝစပ် ကား၌ ထာဝရဘရား၏

အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ရသ ယဇ်ပေရာဟိတ်များသည်ငိေ ကးလျက်၊ ``အိ ထာဝရဘရား

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လမျိုးေတာ်ကိသနားေတာ်မပါ။ `သတိ့၏ဘရားသခင်သည်အဘယ်မှာနည်း'

ဟဆိကာလမျိုးြခားများသည် ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားက့ဲရဲ ့ေြပာင်ေလှာင် ေစေတာ်မမပါ ှ င့်''

ဟ ဆေတာင်းပတနာ ပ ကရေပမည်။ ၁၈ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏ြပည်
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ေတာ်အတွက် စိးရိမ်ပပန်မကိြပေတာ်မ၍၊ မိမိ၏လမျိုးေတာ်အားက ဏာထား

ေတာ်မ၏။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အား``ယခငါသည် သင်တိ့အား

ဂျံ ုဆန်၊စပျစ်ရည် ှ င့်သံလွင်ဆီကိ ေပးေတာ်မမည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည်ေရာင့်ရဲလျက်ေန ကလိမ့်မည်။

အြခားအမျိုးသားများသည်လည်းသင်တိ့ အား က့ဲရဲ ့ ကေတာ့မည်မဟတ်။

၂၀ ငါသည်ေြမာက်အရပ်မှလာသည့်ကျိုင်း ေကာင်အပ်ကိ ပယ် ှ င်းမည်။

ကျိုင်းေကာင်အချို ့ကိသဲက ာရထဲသိ့ ှ င်ထတ်မည်။ သတိ့တပ်ဦးပိင်းကိပင်လယ်ေသထဲသိ့

လည်းေကာင်း၊ တပ်ေနာက်ပိင်းကိေြမထဲပင်လယ် ထဲသိ့လည်းေကာင်းကျေစမည်။

သတိ့၏ကိယ်ခ ာများသည်ပပ်စပ်နံေစာ် လျက် ေနလိမ့်မည်။သင်တိ့အားသတိ့ ပခ့ဲသည့်အမများ

အတွက် ငါသည်သတိ့ကိသတ်သင်ဖျက်ဆီးမည်။ ၂၁ ``အိ လယ်ြပင်တိ့မစိးရိမ် က ှ င့်။

သင်တိ့အဖိ့ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ အမများအတွက်၊ င်လန်း ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။

၂၂ အိ သားရဲတိရစာန်တိ့မစိးရိမ် က ှ င့်။ စားကျက်များသည် စိမ်းလန်းလျက် ှ ိ ၏။

သစ်ပင်များသည်အသီးသီးလျက်ေန၏။ သဖန်းသီးစပျစ်သီးတိ့သည်လည်း

အေြမာက်အြမား ှ ိ ပါ၏။ ၂၃ ``အိ ဇိအန် မိ ့သားတိ့ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။

သင်တိ့အားဘရားသခင်ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာအမများအတွက်အားရ င်ြမူး ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အားေဆာင်းဦးမိး အလံအေလာက်ချေပးေတာ်မေလ ပီ။

ေဆာင်းေ ှ ာင်းမိးကိလည်းေကာင်းယခင် အခါများမှာက့ဲသိ့ ေ ွဦးမိးကိလည်းေကာင်း၊သင်တိ့အေပ သိ့

ွာသွန်းေစေတာ်မေလ ပီ။ ၂၄ ေကာက်နယ်တလင်းတိ့သည်ဂျံ ုဆန်များ ှ င့် ြပည့် ှ က်ေနလိမ့်မည်။

အသီးနယ်ရာကျင်းတိ့သည်လည်းစပျစ် ရည် ှ င့် သံလွင်ဆီတိ့ြဖင့်လ ံ လျက်ေနလိမ့်မည်။

၂၅ သင်တိ့၏သီး ှ ံ များကိကျိုင်းေကာင်အပ်တိ့ ကိက်စားလိက်သည့် ှ စ်များက၊

သင်တိ့ဆံး ံ းမကိငါြပန်လည်ေပး ေလျာ်မည်။ သင်တိ့ထံသိ့ထိကျိုင်းေကာင်အပ်များကိ

ေစလတ်သမှာငါပင်ြဖစ်၏။ ၂၆ ယခအခါသင်တိ့သည်အစာေရစာ အလံအေလာက်

ရ ှ ိ  ကမည်ြဖစ်၍၊ေရာင့်ရဲလျက်ေနလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်မိမိတိ့အတွက်အ့ံ သဖွယ်

အမများကိ ပေတာ်မေသာ၊ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအားေထာမနာ ပ ကလိမ့်မည်။

ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်ေနာင်ဘယ်အခါ၌မ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိခံရ ကေတာ့မည်မဟတ်။ ၂၇ အိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ငါသည် သင်တိ့အလယ်၌ ှ ိ ေနေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊

ငါသည်သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၍၊ ငါမှတစ်ပါးအြခားဘရားမ ှ ိ ေ ကာင်းကိ

လည်းေကာင်း၊ ထိအခါသင်တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်ေနာင်ဘယ်အခါမ

က့ဲရဲ ့ြခင်းကိခံရ ကေတာ့မည်မဟတ်။ ၂၈ ``ထိေနာက်ငါသည်မိမိ၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

လအေပါင်းတိ့အေပ သိ့သွန်းေလာင်းမည်။ သင်တိ့သားသမီးများသည်ငါ၏ဗျာဒိတ်

ေတာ်ကိ ြပန် ကား ကလိမ့်မည်။ အသက် ကီးသများသည်အိပ်မက်များကိ

ြမင်မက် ကလျက်၊ လငယ်လ ွယ်တိ့သည်ဗျာဒိတ် ပါ ံ များကိ ေတွ့ြမင် ကလိမ့်မည်။ ၂၉

ထိကာလ၌ငါသည်မိမိ၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ေယာကျာ်းအေစခံများ ှ င့်၊မိန်းမအေစခံများ

အေပ သိ့ပင်သက်ေရာက်ေစေတာ်မမည်။ ၃၀ ``ငါသည်ထိေန့ရက်ကာလ ှ င့်ပတ်သက်၍

မိးေကာင်းကင်၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ေြမ ကီး ေပ ၌ ေသာ်လည်းေကာင်းပဗနိမိတ်များကိြပမည်။

ေသွးထွက်သံယိြဖစ်မမီးလ ံ မီးခိးများ ထမတိ့ ြဖစ်ေပ လာလိမ့်မည်။ ၃၁

ထာဝရဘရားတရားစီရင်ေတာ်မရာ ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းသည့်ေန့ ကီး မကျမေရာက်မီ၊

ေနသည်ေမှာင်မိက်၍သွားလိမ့်မည်။ လသည် လည်း ေသွးက့ဲသိ့နီြမန်း၍လာလိမ့်မည်။

၃၂ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားထံကမေတာ် မရန် ေလာက်ထား ကသလအေပါင်းတိ့မကား၊

ကယ်တင်ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားမိန့်မှာေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း `ေယ  ှ လင် မိ ့သ၊ မိ ့သား

အချို ့တိ့သည်အသက်ေဘး ှ င့် ကင်းလွတ် ကလိမ့်မည်။ ငါေ ွးချယ်သတိ့သည်အသက်မေသဘဲ

ကျန် ှ ိ  ကလိမ့်မည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။''

၃ ထာဝရဘရားက``ထိအခါငါသည်ယဒ ြပည် ှ င့်

ေယ  ှ လင် မိ ့ကိြပန်လည်ေကာင်းစားလာေစမည်။ ၂ လမျိုးတကာတိ့အားြပန်လည်စ ံ း၍

တရားစီရင်ရာချိုင့်ဝှမ်းသိ့ ေခ ေဆာင်လာမည်။ ငါ့လမျိုးေတာ်တိ့ကိထိသတိ့ ပကျင့်ခ့ဲသည့်

အမများအတွက်၊ ထိအရပ်တွင်သတိ့အားငါတရားစီရင်မည်။ သတိ့သည်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ကိ ိင်ငံရပ်ြခားသိ့ကဲွလွင့်ေစကာ၊ ငါ၏ြပည်ေတာ်ဣသေရလကိကဲွြပားေစ ခ့ဲ က၏။ ၃

သတိ့သည်သံ့ပန်းများကိအဘယ်သသိ့ ေပးအပ် ရမည်ကိမဲချ၍ဆံးြဖတ်ခ့ဲ က၏။

ြပည့်တန်ဆာမများအတွက်အခေ ကးေငွ ှ င့် စပျစ်ရည်ဖိးရ ှ ိ ရန် သတိ့သည်သငယ်သငယ်မများကိ

ေရာင်းစားခ့ဲ ကသည်။ ၄ ``တ  မိ၊့ ဇိအန် မိ ့ ှ င့်ဖိလိတိြပည်အရပ် ရပ်မှလအေပါင်းတိ့

သင်တိ့သည်ငါ့အား အဘယ်သိ့ ပရန် ကိးပမ်းေန ကပါသနည်း။ ငါ့အားလက်စားေချရန် ကိးပမ်းေန ကပါ

သေလာ။ ယင်းသိ့ ကိးပမ်းေန ကပါမ၊ ငါ သည်အလျင်အြမန်ဦးစွာသင်တိ့အား လက်စားေချမည်။‐ ၅

သင်တိ့သည်ငါ၏ေ ေငွဥစာဘ ာများကိ မိမိတိ့၏ဘံဗိမာန်များသိ့ယေဆာင် သွားခ့ဲ က၏။‐ ၆

ယဒြပည်သားများ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့ သ မိ ့သားတိ့အား မိမိတိ့တိင်းြပည်မှ ရပ်ေဝးသိ့ေခ ေဆာင်ကာ၊

ဂရိအမျိုး သားတိ့ထံတွင်ေရာင်းစားခ့ဲ က၏။‐ ၇ သတိ့အားသင်တိ့ေရာင်းစားခ့ဲေသာေနရာ

မှငါြပန်လည်ေခ ေဆာင်မည်။ သတိ့အား သင်တိ့ ပခ့ဲ ကသည့်အတိင်းသင်တိ့ အားယခငါ ပမည်။‐ ၈

ငါသည်သင်တိ့၏သားသမီးများအား ယဒြပည်သားတိ့၏ေငွဝယ်ကန်ြဖစ်ေစ မည်။

ယဒြပည်သားတိ့သည်လည်းသတိ့ အားေဝးလံေသာေ ှ ဘြပည်သိ့ေရာင်းစား ကလိမ့်မည်။

ဤကားငါထာဝရဘရား ၏ မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏။ ၉ ``လမျိုးတကာတိ့အား`စစ်တိက်ရန်အသင့်

ြပင် ကေလာ့။ စစ်သရဲတိ့ကိေခ ယ ကေလာ့။ စစ်သည်တပ်သားများကိစ ံ း၍ချီတက် ကေလာ့'

ဟေြပာ ကားေ ကညာ ကေလာ့။ ၁၀ `သင်တိ့သည်ထွန်သွားများကိ ား အြဖစ်သိ့လည်းေကာင်း၊

တံစဥ်များကိလံှအြဖစ်သိ့လည်းေကာင်း ထလပ် ကေလာ့။ အားအင်ချည့်နဲ့ေသာသများပင်လ င်

စစ်ပဲွဝင် ကရေပမည်။ ၁၁ အနီးအနားဝန်းကျင် ှ ိ လမျိုးတကာတိ့ အလျင်အြမန်လာ၍၊

ချိုင့်ဝှမ်း၌စ ံ း က ေလာ့' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။'' အိ ထာဝရဘရားထိသတိ့အားတိက်ခိက်ရန်

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏တပ်မေတာ်ကိေစလတ်ေတာ် မပါ။ ၁၂ထာဝရဘရားက``လမျိုးတကာတိ့သည်

အသင့်ြပင်ဆင်လျက်၊ တရားစီရင်ေတာ် မရာ ချိုင့်ဝှမ်းသိ့လာေရာက်ရ ကမည်။

အနီးအနားဝန်းကျင်မှလမျိုးတကာ တိ့အား တရားစီရင်ရန်ထိအရပ်တွင်ငါထာဝရ ဘရား

ထိင်ေတာ်မမည်။ ၁၃ ထိသတိ့သည်အလွန်ယတ်မာ က၏။ ေကာက်ရိတ်ချိန်၌ဂျံ ု ှ ံ ကိြဖတ်သက့ဲသိ့

သတိ့ကိခတ်ြဖတ် ကေလာ့။ စပျစ်သီးများ ှ င့်ြပည့်လျက်ေနေသာ အသီးနယ်ရာကျင်းမှစပျစ်ရည်များ

လ ံ တက်လာသည်တိင်ေအာင်၊ စပျစ်သီးများကိနင်းေချသက့ဲသိ့ ထိသတိ့ကိ

နင်းေချ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာသတိ့သည်

တရားစီရင်ေတာ်မရာချိုင့်ဝှမ်းတွင် ှ ိ ေန က၏။ ထိချိုင့်ဝှမ်းသိ့ထာဝရဘရား

တရားစီရင်ေတာ်မရာေန့ရက်ကာလ သည် များမ ကာမီသက်ေရာက်လာလိမ့်မည်။

၁၅ ေန ှ င့်လသည်ေမှာင်မိက်လျက် ကယ်တာရာများသည်လည်းမထွန်း

မလင်း ကေတာ့ေချ။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည်ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာ ေကးေကာ်ေတာ်မ၏။

ေယ  ှ လင် မိ ့မှဟစ်ေအာ်ေတာ်မ၏။ ေြမ ကီး ှ င့်မိးေကာင်းကင်သည်လည်းတန်လပ် က၏။

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား ကာကွယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၇

ထာဝရဘရားက``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ထိအခါငါသည်သင်တိ့၏ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းသင်တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ငါသည်မိမိ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်

ဇိအန်ေတာင်ေပ တွင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေပသည်။ ေယ  ှ လင် မိ ့သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်လိမ့်မည်။

လမျိုးြခားတိ့သည်ထိ မိ ့ကိေနာက်တစ်ဖန် အဘယ်အခါ၌မ  ိင်နင်းရ ကလိမ့်မည်

မဟတ်။ ၁၈ ထိကာလ၌ေတာင်တိ့သည်စပျစ်ဥယျာဥ် များ ှ င့်

ဖံးလမ်းလျက် ှ ိ လိမ့်မည်။ ေတာင်ကန်းမှန်သမ တိ့တွင်လည်းက ဲ ွားများ

ကိြမင်ရလိမ့်မည်။ ယဒြပည်တစ်ခလံး၌ေရအလံအေလာက် ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

စမ်းေရသည်ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်မှ စီးဆင်းလာလျက် ှ ိတိမ်ချိုင့်ဝှမ်းကိစိေြပေစ လိမ့်မည်။ ၁၉

``အီဂျစ်ြပည်သည်သဲက ာရြဖစ်၍ဧဒံ ြပည်သည် ပျက်စီးယိယွင်း၍လသကင်းမ့ဲသည့်

ေနရာြဖစ်ေနလိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိြပည်တိ့သည် ယဒြပည်ကိတိက်ခိက်၍၊

အြပစ်မ့ဲသတိ့အားသတ်ြဖတ်ခ့ဲ ကေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။ ၂၀ ငါသည်အသတ်ခံခ့ဲရ ကသများအတွက်

လက်စားေချမည်။ အြပစ် ှ ိ သတိ့အားချမ်းသာေပးလိမ့်မည်မဟတ်။

သိ့ရာတွင်ယဒြပည် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိမကား၊ ထာဝစဥ်လတိ့ေနထိင်ရာြဖစ်ေစမည်။

ငါထာဝရဘရားသည်လည်းဇိအန်ေတာင်ေပ တွင် ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ပေရာဖက်ေယာလစီရင်ေရးထားေသာ အနာဂတိကျမ်း ပီး၏။
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၁ဤသည်မှာေတေကာ ွာမှ သိးထိန်းအာမတ် ေဟာေသာစကားများြဖစ်သည်။ ယဒဘရင်

သဇိမင်းလက်ထက်၊ ဣသေရလ ိင်ငံတွင် ဘရင်ေယာ ှ ၏သားေယေရာေဗာင်မင်းအပ်

စိးစဥ်ကာလ၊ ေြမငလျင်မလပ်မီ ှ စ် ှ စ် အထက်ကထာဝရဘရားသည် အာမတ်

အားဣသေရလတိ့ ှ င့်ပတ်သက်ေသာ ဤ အေကာင်းအရာတိ့ကိေဖာ်ြပဖွင့်ဆိ

ေတာ်မခ့ဲသည်။ ၂ အာမတ်က၊ ``ဇိအန်ေတာင်မှထာဝရဘရား၏ ကံးဝါး သံကိ

ကားရေလ ပီ။ ေယ  ှ လင် မိ ့အတွင်းမှထစ်ချုန်းလာေသာ အသံေတာ်ကိ ကားရေစ ပီ။

သိးစားကျက်တိ့သည်ေသွ့ေြခာက်ကန်၍ ကရေမလေတာင်ေပ မှြမက်ပင်တိ့သည်

ွမ်းရေလ ပီဟဆိ၏။'' ၃ ထာဝရဘရားက``ဒမာသက် မိ ့သားတိ့

သည်တစ် ကိမ် ပီးတစ် ကိမ်ြပစ်မှားခ့ဲသြဖင့် ငါသည်သတိ့ကိအမှန်ပင်ဒဏ်ေပးရေတာ့

မည်။ သတိ့သည်ဂိလဒ်ြပည်သတိ့အေပ ိင်းစိင်းရက်စက် ကမ်း ကတ်ခ့ဲေလ ပီ။‐

၄ ထိ့ေကာင့်ငါသည်ဟာေဇလမင်းမျိုး အေပ သိ့မီးမိး ွာေစ ပီး ဗင်ဟာဒဒ်

မင်း၏ရဲတိက်များကိြပာချလိက်မည်။‐ ၅ ငါသည်ဒမာသက် မိ ့တံခါးများကိေချ မန်း၍

အာဝင်ချိုင့် ှ င့်ေဗေသဒင် မိ ့တွင် ကီး စိးေနသတိ့ကိ ှ င်းပစ်မည်။ ရိြပည်သား

တိ့သည်ကိရြပည်သိ့သံ့ပန်းအြဖစ် ှ င့် လိက်ပါသွားရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ထာဝရဘရားက``ဂါဇ မိ ့သားတိ့သည် တစ် ကိမ် ပီးတစ် ကိမ်ြပစ်မှားခ့ဲသြဖင့်

ငါသည်သတိ့ကိအမှန်ပင်ဒဏ်ေပးရ ေတာ့မည်။ သတိ့သည်လတစ်မျိုးလံးကိ

ဧဒံြပည်သားများလက်ဝယ်သိ့ ကန် အြဖစ် ှ င့်ေရာင်းစားခ့ဲ ပီ။‐ ၇ သိ့ေကာင့်ငါသည်ဂါဇ မိ ့ ိ းများ

အေပ သိ့မီးမိး ွာေစ ပီး ဂါဇ ရဲတိက်များကိြပာချလိက်မည်။‐ ၈

အာဇတ် ှ င့်အာ ှ ေကလန် မိ ့များ၌ ကီး စိးေနသတိ့ကိ ှ င်းပစ်မည်။ ဧ ကန် မိ ့ ကိလည်းငါဒဏ်ခတ်မည်။

ကျန် ကင်းေန သဖိလိတိမှန်သမ လည်းေသရလိမ့် မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၉ ထာဝရဘရားက``တ  မိ ့သားတိ့သည် တစ် ကိမ် ပီးတစ် ကိမ်ြပစ်မှား ကသြဖင့်

ငါသည်သတိ့ကိအမှန်ပင်ဒဏ်ေပးရ ေတာ့မည်။ သတိ့သည်လတစ်မျိုးလံးကိ

ဧဒံြပည်သိ့ြပည် ှ င်ဒဏ်ေပးခ့ဲ ပီ။ ကိယ် တိင်ချုပ်ဆိခ့ဲေသာမဟာမိတ်စာချုပ်ကိ ချိုးေဖာက်ခ့ဲ ပီ။‐ ၁၀

ထိ့ေကာင့်ငါသည်တ  မိ ့ ိ းများအေပ သိ့မီးမိး ွာေစ ပီး တ ရဲတိက်များကိ

ြပာချလိက်မည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားက``ဧဒံြပည်သားတိ့သည်

တစ် ကိမ် ပီးတစ် ကိမ်ြပစ်မှား ကသြဖင့် ငါသည်သတိ့ကိအမှန်ပင်ဒဏ်ေပးရ ေတာ့မည်။

သတိ့သည်ညီအစ်ကိချင်း ဣသေရလတိ့ကိမရမကလိက်၍ မ ှ ာမတာ ှ င်းဆဲခ့ဲ ပီ။ သတိ့၏

အမျက်ေဒါသကိဘယ်အခါမ မေြပေစဘဲကမ်းကန်ေလာက်ေအာင် ပင်ြပင်းထန်ေစခ့ဲသည်။‐ ၁၂

ထိ့ေကာင့်ငါသည်ေတမန် မိ ့ေပ သိ့မီးမိး ွာေစ ပီး ေဗာဇရရဲတိက်များကိြပာချ လိက်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားက``အမုန်ြပည်သားတိ့ သည်တစ် ကိမ် ပီးတစ် ကိမ်ြပစ်မှား က

သြဖင့် ငါသည်သတိ့ကိအမှန်ပင်ဒဏ် ေပးရေတာ့မည်။ သတိ့၏နယ်ချဲ ့လိေသာ ေလာဘေကာင့်

နယ်ချဲ ့စစ်ပဲွများ၌ဂိလဒ် ြပည်သကိယ်ဝန်ေဆာင်တိ့၏ဝမ်းကိပင် ေဖာက်ခဲွကာသတ်ြဖတ်ခ့ဲေလ ပီ။‐ ၁၄

ထိ့ေကာင့်ငါသည်ရဗာ မိ ့ ိ းများအေပ သိ့မီးမိး ွာေစ ပီး ရဗာရဲတိက်များကိ ြပာချလိက်မည်။

စစ်တိက်ေသာေန့၌ေအာ် သံဟစ်သံတညံညံ ကားရ ပီး တိက်ပဲွ သည်မန်တိင်းတမ ြပင်းထန်လိမ့်မည်။‐

၁၅သတိ့ဘရင် ှ င့်မးမတ်အေပါင်းတိ့သည် ြပည်ပသိ့ဖမ်းသွားြခင်းခံရမည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂ ထာဝရဘရားက``ေမာဘြပည်သားတိ့ သည်တစ် ကိမ် ပီးတစ် ကိမ်ြပစ်မှား က

သြဖင့် ငါသည်သတိ့ကိအမှန်ပင်ဒဏ် ေပးရေတာ့မည်။ သတိ့သည်ဧဒံမင်း၏

အ ိးစကိြပာချလိက်ြခင်းြဖင့် ဧဒံ မင်းကိမေလးမစား ပခ့ဲ က ပီ။‐ ၂

ငါသည်ေမာဘြပည်အေပ သိ့မီးမိး ွာ ေစ ပီးေက တ် မိ ့၏ရဲတိက်များကိြပာ ချလိက်မည်။

စစ်သည်တိ့၏ေအာ်သံဟစ် သံ၊ ခရာသံ ှ င့်တိက်ပဲွသံများဆဆ ညံညံြပင်းထန်ေနေသာအချိန်မှာပင်

ေမာဘြပည်သားများေသဆံးလိမ့်မည်။‐ ၃ ငါသည်ေမာဘမင်းကိသတ်မည်။ ေမာဘ

ိင်ငံ ှ ိ ေခါင်းေဆာင်အားလံးကိကွပ်မျက် မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ထာဝရဘရားက``ယဒြပည်သားတိ့

သည်တစ် ကိမ် ပီးတစ် ကိမ်ြပစ်မှား က သြဖင့်ငါသည်သတိ့ကိအမှန်ပင်ဒဏ် ေပးရေတာ့မည်။

သတိ့သည်ငါ၏ သဝါဒ ကိ ွံ မန်း၍ငါေပးေသာပညတ်တိ့ကိ မေစာင့်ေ ှ ာက်ဘဲေန ကေလ ပီ။ သတိ့

ဘိးေဘးများဆည်းကပ်ကိးကွယ်ခ့ဲေသာ မိစာဘရားများေနာက်သိ့ကိယ်တိင်လိက်

ပါကာလမ်းလဲွ ကေလ ပီ။‐ ၅ ထိ့ေကာင့်ငါသည်ယဒြပည်ေပ သိ့မီးမိး

ွာေစ ပီးေယ  ှ လင် မိ ့၏ရဲတိက်များ ကိြပာချလိက်မည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ထာဝရဘရားက``ဣသေရလြပည်သား တိ့သည်တစ် ကိမ် ပီးတစ် ကိမ်ြပစ်မှား က

သြဖင့်ငါသည်သတိ့ကိအမှန်ပင်ဒဏ် ေပးရေတာ့မည်။ သတိ့သည်ေကးမဆပ်

ိင်ေသာ ိးေြဖာင့်သများ ှ င့် ေြခနင်းတစ် ရံအတွက်ကိမ ေ ကးမဆပ် ိင်ေသာ

ဆင်းရဲသားတိ့ကိကန်အြဖစ်ေရာင်းချ ကသည်။‐ ၇ သတိ့သည်အား ွဲ ့သ ှ င့်ခိကိးရာမ့ဲ

သများကိနင်းေချ ပီးဆင်းရဲသားတိ့ ကိတွန်းထတ်ဖယ် ှ ား က ပီ။ အဘ ှ င့်

သားသည်ကန်မိန်းကေလးတစ်ေယာက် တည်း ှ င့်ဆက်ဆံလျက်ငါ၏သန့် ှ င်း

ရာနာမေတာ်ကိအသေရပျက်ေစ ပီ။‐ ၈ ဝတ် ပရာေနရာတိင်း၌ဆင်းရဲသများ

ထံမှအေပါင်ခံပစည်းအြဖစ် ှ င့်ရယ ထားေသာအဝတ်အထည်များကိခင်း ကာအိပ်စက် ကေလ ပီ။

သတိ့ကိးကွယ် ေသာဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်တွင် ေကးတင်ေနသများထံမှေလျာ်ေ ကး

အြဖစ်ရယလာေသာစပျစ်ရည်ကိ ေသာက် ကေလ ပီ။ ၉ ``ထိသိ့ ှ င့်ပင်ငါ၏လမျိုးအေပါင်းတိ၊့

ငါသည်သင်တိ့အတွက်အာရဇ်ပင်တမ ြမင့်မား၍သပိတ်ပင်အလား သန်မာလှ

သည့်အာေမာရိလမျိုးကိအ ပီးအပိင် တိက်ဖျက်ခ့ဲ ပီ။‐ ၁၀ ငါသည်သင်တိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ်

ေဆာင်လာခ့ဲ၏။ ေတာက ာရအတွင်း၌ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံးပိ့ေဆာင်ခ့ဲ ပီး

အာေမာရိလမျိုးတိ့၏ေြမယာများ ကိသင်တိ့ပိင်ဆိင်ရန်ေပးအပ်ခ့ဲ ပီ။‐ ၁၁

ငါသည်သင်တိ့၏သားအချို ့ကိပေရာ ဖက်အြဖစ် ှ င့်လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့၏

လငယ်အချို ့ကိနာဇရိလအြဖစ် ှ င့် လည်းေကာင်းေ ွးေကာက်ခ့ဲ ပီ။ အိ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ၊့ ဤအချက်သည်အမှန် ပင်ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ ဤသည်ကား

ငါထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်သင်သည်နာဇရိလတိ့အား

စပျစ်ရည်ကိေသာက်ေစ၍ပေရာဖက်တိ့ အားငါ၏သတင်းစကားကိ ကားေြပာ

ြခင်းမ ပရန်တားြမစ်ခ့ဲ ကေလ ပီ။‐ ၁၃ ထိ့ေကာင့်ငါသည်သင့်အားေြမ ကီးေပ

နင်းေချ၍သင်သည်ဂျံ ုစပါးအြပည့်တင် ထားသည့်လှည်းက့ဲသိ့ ငီးတွားရလိမ့်မည်။‐ ၁၄

လျင်ြမန်စွာေြပး ိင်သများပင်လ င်လွတ် ေြမာက်လိမ့်မည်မဟတ်။ သန်စွမ်းေသာသများ

သည်လည်းအားအင်ကန်ခန်း၍စစ်သရဲတိ့ သည်လည်းမိမိတိ့၏အသက်ကိကယ် ိင် လိမ့်မည်မဟတ်။‐

၁၅ ေလးကိကိင်စဲွထားေသာသများသည်လည်း ရပ်တည်ြခင်းငှာမတတ် ိင် က။ လျင်ြမန်စွာ

ေြပး ိင်သများသည်လည်းလွတ်လိမ့်မည် မဟတ်၊ ြမင်းေပ မှလများသည်လည်းမိမိ

တိ့အသက်ေဘးမှလွတ်ေြမာက် ကလိမ့်မည် မဟတ်။‐ ၁၆ ထိေန့တွင်ရဲစွမ်းသတိအ ှ ိ ဆံးစစ်သရဲ

များပင်လ င် မိမိ၏လက်နက်များကိစွန့် လျက်ထွက်ေြပး ကလိမ့်မည်'' ဟထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၃ အိ ဣသေရလြပည်သားတိ၊့ သင်တိ့တစ်မျိုး လံးကိအီဂျစ်ြပည်မှ တ်ေဆာင်ခ့ဲေသာ

ထာဝရဘရားက သင်တိ့ ှ င့်ပတ်သက်၍ မိန့်ဆိေသာဤစကားကိနားေထာင်ေလာ့။‐ ၂

ကမာတစ်ခွင်လံး ှ ိ  ိင်ငံတကာတိ့အနက် သင် တိ့တစ်မျိုးတည်းကိသာငါအသိအမှတ်

ပ၍က ဏာသက်ခ့ဲ၏။ ထိ့ေကာင့်ပင်သင် တိ့ ပခ့ဲသမ ေသာအြပစ်များအတွက်

သင်တိ့ကိအြပစ်ေပးရေတာ့မည်။ ၃လ ှ စ်ဦးသည်ေတွ ့ဆံရန်မချိန်းဆိဘဲ အတခရီး ပ ိင်မည်ေလာ။ ၄

ြခေသ့သည်သားေကာင်ကိမေတွ့ဘဲေတာ ထဲ၌ အေကာင်းမ့ဲေဟာက်ေနမည်ေလာ။

ြခေသ့ပျိုသည်ဘယ်အရာကိမ မဖမ်းမိ ဘဲ မိမိဂအတွင်း၌အေကာင်းမ့ဲ ကံး ဝါးေနမည်ေလာ။ ၅

အစာမပါေသာေကျာ့ကွင်းြဖင့်ေကာင်းကင်မှ ငှက်တစ်ေကာင်ကိေထာင်ဖမ်း ိင်သေလာ။

တစ်စံတစ်ရာကိဖမ်းမိေသာေကာင့်သာ ေကျာ့ကွင်း ပတ်သွားရသည်မဟတ်ေလာ။ ၆

မိ ့တွင်း၌စစ်ခရာသံကိ ကားရလ င် မိ ့သားတိ့သည် မထိတ်လန့်ဘဲေနလိမ့် မည်ေလာ။

ထာဝရဘရားစီရင်ေသာေကာင့်သာလ င် မိ ့ထဲသိ့ေဘးဒကကျေရာက်လာရသည်

မဟတ်ေလာ။ ၇ အကယ်စင်စစ်အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် မိမိ၏အ ကံေတာ်ကိ

မိမိ၏ကန်ပေရာဖက် တိ့အားမေဖာ်ြပဘဲမည်သည့်အမကိမ ပေတာ်မမ။ ၈

ြခေသ့ေဟာက်လိက်လ င်မည်သမေကာက်ဘဲ ေန ိင်သနည်း။ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မလ င် မည်

သကဗျာဒိတ်ေတာ်ကိမေ ကးေ ကာ်ဘဲ ေန ိင်မည်နည်း။ ၉ အာဇတ် ှ င့်အီဂျစ်ြပည်ဘံနန်းများတွင်စံ

ေနသအေပါင်းတိ့အား ဤသိ့ေ ကြငာေလာ့။ `` ှ မာရိ မိ ့ပတ်လည် ှ ိ ေတာင်များေပ ၌ စ ံ းလာ ပီး

ထိ မိ ့ထဲ၌ကးလွန်ေနေသာ ြပစ်မများ ှ င့်ြဖစ်ေပ ေနသည့်ယိယွင်းမ ကီးကိ စား ကေလာ့။''

၁၀ ထာဝရဘရားက``သတိ့သည်သတိ့၏ ဘံနန်းများကိမတရားလယက်၊ အ ကမ်း

ဖက် ပီးမှရယခ့ဲေသာပစည်းတိ့ြဖင့်ြပည့် ေစခ့ဲ ပီ။ သတိ့သည်သစာသေဘာကိပင် နားမလည်ေတာ့ေပ။‐

၁၁ သိ့ေကာင့်ရန်သတစ် ိင်ငံသည်သတိ့၏ မိ ့များကိဝိင်းရံ၍ သတိ့၏ခံတပ်များ ကိ ဖိခွင်းလိက်မည်။

သတိ့၏ဘံနန်းများ ကိလည်းလယက်ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်'' ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

ထာဝရဘရားက``သိးထိန်းသည်ြခေသ့ စာြဖစ်သွားေသာသိးတစ်ေကာင်၏ေြခ ှ စ် ေချာင်း

သိ့မဟတ်နား ွက်တစ်ဖက်စေသာ အပိင်းအစများကိသာေကာက်ယ ိင် သက့ဲသိ့

ှ မာရိြပည်ဒမာသက် မိ ့ ှ ိ ကတင်ေမွ ့ယာတိ့ေပ ၌ စည်းစိမ်ယစ်မး ေနသတိ့အနက်လအနည်းငယ်သာ

လ င်ကျန်ရစ်ေပမည်။‐ ၁၃ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား ကငါေြပာေသာစကားကိ
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ယခပင်နာယ ပီးယာကပ်မျိုး ွယ်တိ့အားသတိေပး ဆင့်ဆိေလာ့။‐ ၁၄

ငါသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ အြပစ်ေပးေသာေန့၌ ေဗသလယဇ်ပလင်တိ့ ကိဖျက်ဆီးလိက်မည်။

ယဇ်ပလင်တိင်း၏ေထာင့် များ၌ ှ ိ ေသာဦးချိုတိ့ကိခတ်လဲှ၍ေြမ ေပ သိ့ကျသွားေစမည်။‐ ၁၅

ငါသည်သတိ့ဇိမ်ခံရာေ ွရာသီေဂဟာ ှ င့် ေဆာင်းရာသီအိမ်ေတာ်များကိဖျက်ပစ်မည်။

ဆင်စွယ်ြဖင့်မွန်းမံေသာအိမ်ရာများ ပိလဲ က၍ မဟာေဂဟာမှန်သမ ပျက်စီးရ မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄ အား ွဲ ့သများကိ ှ င်းဆဲ ပီးဆင်းရဲ သများကိဖိ ှ ိပ်၍ မိမိလင်တိ့အားငါ

တိ့ေသာက်ဖိ့အရက်ယခ့ဲဟအမိန့်ေပး လျက်၊ အစားေကာင်းစားရေသာဗာ ှ န်

ွားမများက့ဲသိ့ ဝဖီးေန ကသည့် ှ မာရိ မိန်းမတိ့ဤစကားကိနားေထာင်ေလာ့။‐ ၂

အထွတ်ဘရင်အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာေကာင့် ဤသိ့

လ င်ကတိသစာ ပေလ ပီ။ ထာဝရဘရား က``သတိ့သည်သင်တိ့ကိငါးမ ားချိတ်

ြဖင့်ဒ ွတ်တိက်ဆဲွသွားေသာေန့များေရာက် လိမ့်မည်။ သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်ငါးမ ား ထိပ်၌

အချိတ်ခံေနရေသာငါးက့ဲသိ့ြဖစ် ကလိမ့်မည်။‐ ၃ သင်တိ့ကိအနီးဆံး မိ ့နံရံပျက်အေပါက်

သိ့ဆဲွသွား ပီးအြပင်သိ့လင့်ပစ်လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄အထွတ်ဘရင်အ ှ င်ထာဝရဘရားသခင်

က``အိ ဣသေရလြပည်သားတိ၊့ ေဗသလ ှ ိ သန့် ှ င်းရာအရပ်သိ့သွား၍ြပစ်မှား က ေလာ့။

ဂိလဂါလ မိ ့သိ့သွား ပီးအစွမ်း ကန်ြပစ်မှား ကေလာ့။ ပေဇာ်ရာယဇ်ေကာင်

များကိနံနက်တိင်းယေဆာင်ခ့ဲေလာ့။ သံး ရက်ေန့တိင်းတွင်ဥစာဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲ ကေလာ့၊‐ ၅

ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းရာမန့်ကိဆက်ခါ ဆက်ခါေပးလ ကေလာ့။ အလိအေလျာက်

ေပးလေနေကာင်းကိလည်း သင်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ထတ်ေဖာ်ေ ကြငာ၍ဝါ ကား

ကေလာ့။ ဤသိ့ ပြခင်းကိသင်တိ့ြမတ် ိး လှ၏ဟအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မ၏။

၆ ``ငါသည်သင်တိ့ မိ ့ ွာတိင်း၌ငတ်မွတ် ြခင်းေဘးကျေရာက်ေစလျက် ှ င့်သင်တိ့

သည်ငါ့ထံသိ့ြပန်မလာ က။‐ ၇ သင်တိ့ပျိုးပင်အတွက်မိးေရအလိဆံး

ေသာအချိန်တွင်ငါသည်မိးေခါင်ေစခ့ဲ၏။ တစ် မိ ့ေပ ၌သာ ွာသွန်းေစ ပီးကျန်တစ် မိ ့ေပ သိ့မ ွာေစရန်

တားခ့ဲသမှာငါပင် ြဖစ်၏။ လယ်တစ်ခင်းသည်မိးကိရ၍ကျန် တစ်ခင်းမှာမေသွ့ေြခာက်ခ့ဲေလ ပီ။‐

၈ ေရငတ်လွန်းသြဖင့်အချို ့ မိ ့မှ မိ ့သားတိ့ သည် အနီးအနား မိ ့သိ့ပင်ပန်း ကီးစွာ ှ င့်

ေရ ှ ာထွက် ကေသာ်လည်း ေသာက်စရာဘိ့ အလံအေလာက်မရခ့ဲ က။ သိ့ေသာ်လည်း သင်တိ့သည်

ငါ့ထံသိ့ြပန်မလာဘဲေန ကေလ ပီ။ ၉ ``ငါသည်ေလပကိတိက်ခတ်ေစ၍သင်တိ့

၏ေကာက်ပင်များ ွမ်းေြခာက်ေစခ့ဲ၏။ သင်တိ့ ၏သဖန်းပင်၊ သံလွင်ပင်၊ စပျစ်ဥယျာဥ် ှ င့်

ကိင်းကန်းလယ်ယာတိ့သည် ကျိုင်းေကာင်များ ဒဏ်ကိခံခ့ဲရ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့သည်

ငါ့ထံသိ့ြပန်မလာဘဲေန ကေလ ပီ။ ၁၀ ``အီဂျစ်ြပည်၌ြဖစ်ေစေသာကပ်ဆိးကိသင်

တိ့၌လည်းြဖစ်ေစခ့ဲ ပီ။ သင်တိ့လငယ်များ ကိစစ်တလင်း၌ငါသတ်ခ့ဲ ပီ။ သင်တိ့ြမင်း

များကိလည်းသိမ်းသွားခ့ဲ ပီ။ သင်တိ့တပ် စခန်းများကိသင်တိ့ဘက်သား အေလာင်း

ေကာင်များ၏အပပ်နံ့ြဖင့်နံေစာ်ေစခ့ဲ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့သည်ငါ့ထံသိ့ြပန်

မလာေသးဘဲေန ကေလ ပီ။ ၁၁ ``ငါသည်ေသာဒံ ှ င့်ေဂါေမာရ မိ ့များ ကိ ဖိဖျက်သက့ဲသိ့

သင်တိ့လအချို ့ကိ လည်းဖျက်ပယ်ခ့ဲ ပီ။ ကျန် ကင်းသတိ့မှာ လည်းမီးထဲမှြပန်၍ဆယ်ယလိက်သည့်

ထင်းစသဖွယ်ြဖစ်ခ့ဲရ၏။ သိ့ေသာ်လည်း သင်တိ့သည်ငါ့ထံသိ့ြပန်မလာေသးဘဲ ေန ကေလ ပီ''

ဟထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မ၏။‐ ၁၂ ``သိ့ြဖစ်ေသာေကာင့် အိ ဣသေရလြပည်သား တိ၊့

ငါသည်သင်တိ့ကိအြပစ်ေပးရေတာ့ မည်။ ဤသိ့အြပစ်ေပးမည့်အတွက်ေ ကာင့်

ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မချက်ကိခံယ ရန်အသင့်ြပင် ကေလာ့။'' ၁၃

ေတာင်များကိတည်၍ေလအဟန်တိ့ကိ ဖန်ဆင်းေသာအ ှ င်သည်ဘရားသခင်ပင် ြဖစ်၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏အ ကံအစည် ေတာ်တိ့ကိ လသားတိ့အားသိေစေတာ်မ ပီ။

ေန့ချိန်တာကိညဦးယံအြဖစ်သိ့ကးေြပာင်း ေစခ့ဲ ပီ။ ကမာမိးေြမအထွတ်အထိပ်တွင်အပ်စိးလျက်

ေနေတာ်မ ပီ။ ကိယ်ေတာ်၏ဘဲွ ့နာမေတာ်ကားေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားေပတည်း။

၅ အိ ဣသေရလြပည်သားတိ၊့ သင်တိ့ကိ သ ဂဟ်ဖိ့ငါသီဆိမည့်ဤအသဘ

ေတးကိနားဆင် ကေလာ့။ ၂အပျိုကညာဣသေရလသည် ဘယ်ခါမ ြပန်မထ ိင်ေအာင်လဲရ

ေချ ပီ။ ေြမေပ မှာအထီးကျန်စွာလဲေန ှ ာ ပီ။ သ့အားထမရန်မည်သမ မ ှ ိ  ပီ။ ၃

အထွတ်ဘရင်အ ှ င်ထာဝရဘရား က``ဣသေရလ မိ ့တစ် မိ ့မှစစ်သည်တစ်

ေထာင်စစ်ချီထွက်သွားေသာ်လည်း၊ တစ်ရာ သာလ င်ြပန်ေရာက်လာမည်။

လတစ်ရာ ေစလတ်လိက်ေသာ မိ ့သည်ဆယ်ေယာက်ကိ သာြပန်ေတွ့ရမည်။ ၄

ထာဝရဘရားက``ဣသေရလြပည်သား တိ့အားငါ့ထံသိ့ြပန်လာ ကေလာ့။ သိ့ ပ

လ င်သင်တိ့သည်အသက်ချမ်းသာလိမ့်မည်။‐ ၅ ေဗရေ ှ ဘ မိ ့သိ့သွား၍မကိးကွယ်ေလ

ှ င့်။ ငါ့ကိေတွ့ရန်ေဗသလ မိ ့၌လည်းမ ှ ာ က ှ င့်။ ေဗသလ မိ ့သည်အချည်း ှ ီးြဖစ်

ရေတာ့မည်။ ဂိလဂါလ မိ ့သိ့လည်းမသွား ှ င့်။ ထိ မိ ့သားတိ့သည်ြပည်ပသိ့ဖမ်းသွား

ြခင်းကိအမှန်ပင်ခံရလိမ့်မည်။'' ၆ ထာဝရဘရားထံသိ့သွားေလာ့။ သိ့ ပ

လ င်အသက်ချမ်းသာလိမ့်မည်။ ထိသိ့မ ပလ င်ကိယ်ေတာ်အ ှ င်သည်မီးက့ဲသိ့ ွာသွန်းလာ ပီး

ေယာသပ်အမျိုးအ ွယ် တိ့ကိေလာင်က မ်းလိမ့်မည်။ ေဗသလ မိ ့ သားများကိေလာင်က မ်းကန်၍ထိမီး

ကိမည်သကမ မ ငိမ်းသတ် ိင်ေချ။‐ ၇ လသားတိ့၏ရပိင်ခွင့်များကိမတရား ပိတ်ပင်၍

တရားမ တမကိေမှာက်လှန်ေန ကသတိ၊့ သင်တိ့သည် ကမာဆိး ှ င့်မလဲွ

မေသွ ကံရေတာ့မည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ထာဝရဘရားသည် ကယ်တာရာ

အေပါင်းတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ခိမ ကယ်စ ှ င့်ခသိလ ကယ်စကိလည်း

ဖန်ဆင်းေတာ်မခ့ဲ ပီ။ အေမှာင်ကိအလင်းြဖစ်ေစ၍ေန့ကိလည်း ညအြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲခ့ဲ ပီ။

ပင်လယ်ေရအေပါင်းတိ့ကိေခ ယကာ ေြမ ကီးေပ မှာသွန်းေတာ်မခ့ဲ ပီ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏နာမေတာ်မှာထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်ခွန်အား ကီးသတိ့ ှ င့်

ခံတပ်များကိ ဖိဖျက်ခ့ဲ ပီ။ ၁၀ ံ းေတာ်များ၌မတရားမကိ တ်ချကာ

အမှန်ကိသာေြပာသတိ့ကိသင်တိ့သည် မန်း က၏။‐ ၁၁သင်တိ့သည်ဆင်းရဲသားတိ့ကိဖိ ှ ိပ်၍ သ

တိ့၏ဂျံ ုစပါးကိလယက် က ပီ။ ထိ့ေ ကာင့် သင်တိ့ကိယ်တိင်အဖိ့ေဆာက်လပ်ခ့ဲေသာ

တိက်တာေကာင်းများ၌သင်တိ့သည်မစံ ရ က။ ကိယ်တိင်စိက်ပျိုးခ့ဲေသာ ကည် း

စရာစပျစ်ဥယျာဥ်များမှစပျစ်ရည်ကိ လည်းမေသာက်ရ က။‐ ၁၂သင်တိ့သည်မည်မ အြပစ်ကးလွန်ခ့ဲ၍

သင်တိ့အြပစ်သည်မည်မ ေ ကာက်စရာ ေကာင်းလှေ ကာင်းကိငါသိ၏။ သင်တိ့သည်

သေတာ်ေကာင်းများကိ ှ င်းပန်း၍ တံစိး လက်ေဆာင်စားေန က ပီ။ ဆင်းရဲသား တိ့အားတရားသြဖင့်

မစီရင်ဘဲသတိ့ ကိ ံ းေတာ်များမှေမာင်းထတ်ခ့ဲ ပီ။‐ ၁၃ဤမ ဆိးယတ်ေသာေခတ်ကာလ၌လိမာေရး

ြခား ှ ိ သသည် တ်ပိတ်ေရငံေနမည်မှာမ ဆန်းေတာ့ေပ။ ၁၄သင်တိ့သည်အသက်ချမ်းသာခွင့်ရရန်

အတွက် အဆိးကိေ ှ ာင်၍အေကာင်းကိ သာ ှ ာေဖွေဆာင် ွက် ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်

သင်တိ့ဆိသည့်အတိင်းေကာင်းကင်ဗိလ် ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားသခင်သည်

သင်တိ့ ှ င့်အတအမှန်ပင် ှ ိ ေတာ်မမည်။‐ ၁၅ အဆိးကိမန်း၍အေကာင်းကိြမတ် ိး

ေလာ့။ ံ းေတာ်များ၌တရားမ တမ ှ ိ ေစရန်ေစာင့်ေ ှ ာက် ကေလာ့။ ေကာင်းကင်ဗိလ်

ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားသခင်သည် ေယာသပ်အမျိုးသားအနက်အသက် ှ င် လျက်ကျန်ရစ်သအချို ့ကိ

သနားေကာင်း သနားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၆ ထိ့ေကာင့်ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရ

ဘရားသခင်က`` မိ ့ေပ  ှ ိ လမ်းအသွယ်သွယ် တိ့၌ေ ကကဲွစရာငိေ ကးသံ၊ ေစျးရပ်ကွက်

တိ့၌ညည်း သံများကိ ကားရေတာ့မည်။ ငိချင်းသည်များ ှ င့်အတလာေရာက်ငိ ေကးရန်

လယ်သမားများကိပါေခ  က လိမ့်မည်။‐ ၁၇ စပျစ်ြခံတိင်းမှငိေ ကးသံများေပ ထွက်လာမည်။

ငါသည်သင်တိ့ကိအြပစ် ေပးရန် ကလာ ပီးြဖစ်ေသာေကာင့် ဤသိ့ ြဖစ်ရလိမ့်မည်''

ဟထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၈ ထာဝရဘရား၏ေန့ေတာ်ကိေစာင့်ေမ ာ် ေနသများအတွက်

အလွန်ေ ကာက်စရာ ေကာင်းလှပါသည်တကား။ ထိေန့ေတာ် သည်သင်တိ့ကိမည်သိ့လ င်အကျိုး ပ

ိင်မည်နည်း။ အလင်းမ ှ ိ ဘဲအေမှာင်ဖံး ေသာေန့သာလ င်ြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၁၉

ထိေန့သည်သင်တိ့အတွက်ြခေသ့ကိေကာက် ၍ ထွက်ေြပးခါမှဝက်ဝံ ှ င့်ေတွ ့သက့ဲသိ့ လည်းေကာင်း၊

အိမ်ြပန်ေရာက်ခါမှနံရံကိင် မိ၍ ေ မအကိက်ခံရသက့ဲသိ့လည်း ေကာင်းြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၂၀

ထာဝရဘရား၏ေန့ေတာ်သည်အလင်း မရဘဲ အေမှာင်ကျေသာေန့ြဖစ်လိမ့်မည်။

ထွန်းေတာက်ြခင်းအလ င်းမ ှ ိ ဘဲ အေမှာင်ထ ကီးဖံးေနေသာေန့သာလ င်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၁

ထာဝရဘရားက``သင်တိ့၏ဘရားပဲွ များကိငါမန်း၏။ ထိပဲွများကိမခံ ိင် ေလာက်ေအာင်ပင် ွံ  ှ ာ၏။‐

၂၂ သင်တိ့မီးပေဇာ်ြခင်း၊ ဂျံ ုစပါးဆက်ကပ် ြခင်းကိငါလက်မခံ ိင်။ ဆ ဖိးေသာသား

ေကာင်တိ့ြဖင့် ပေဇာ်ြခင်းကိလည်းငါ အလိမ ှ ိ။‐ ၂၃ ဆညံလှေသာေတးသံများကိရပ်စဲေလာ့။

သင်တိ့ေစာင်းသံများကိလည်းငါမ ကား လိ။‐ ၂၄တရားမ တေရးသည်စမ်းေရက့ဲသိ့လည်း ေကာင်း၊

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းသည်မခန်း ိင်ေသာ ြမစ်က့ဲသိ့လည်းေကာင်းစီးပါေလေစ။ ၂၅ ``အိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့သည် ေတာက ာရထဲ၌ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး

လှည့်လည်ေနစဥ်ကယဇ်ပေဇာ်သကာတိ့ ကိ ငါ့အားမပေဇာ်ဘဲေနခ့ဲ ကသည်မ ဟတ်ေလာ။‐ ၂၆

သိ့ြဖစ်ေသာေကာင့်သင်တိ့သည်ကိယ်တိင်ထ လပ်၍ ကိးကွယ်ေန ကေသာေမာလပ် ှ င့်ခိအန်

ကယ်ဘရား ပ်တများကိ ယခပင်လ င် ကိယ်တိင်ထမ်းယသွားရေတာ့မည်။‐ ၂၇

ငါသည်သင်တိ့ကိဒမာသက် မိ ့တစ်ဘက် သိ့ဖမ်းယသွားေတာ့မည်'' ဟေကာင်းကင်

ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မ၏။

၆
ဇိအန် မိ ့၌သက်ေတာင့်သက်သာစွာဇိမ်ခံ ေန ကသတိ၊့ ှ မာရိေတာင်ေပ တွင်လံလံ

ခံ ခံ ှ င့်စံြမန်းေန ကသတိ၊့ ြပည်သ များကအသနားခံေနရသတိ၊့ လမျိုး

များထဲမှအထွတ်အြမတ်ြဖစ်ေသာဣသ ေရလလမျိုးေတာ်တိ၊့ သင်တိ့သည်အ ှ က်
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တကဲွအကျိုးနည်းြဖစ်ရေတာ့မည်။‐ ၂ ကာလေန မိ ့သိ့သွား ပီး ေလာ့။ ထိမှ

တစ်ဖန်ဟာမတ် မိ ့သိ့လည်းေကာင်း၊ ဖိလိတိ မိ ့ဂါသသိ့လည်းေကာင်းသွားဦးေလာ့။

ထိ ိင်ငံများသည်ယဒ ှ င့်ဣသေရလ ိင်ငံ တိ့ထက်သာသေလာ။

သတိ့နယ်ေြမသည် သင်တိ့နယ်ေြမထက်ပိ၍ကျယ်သေလာ။‐ ၃

ဆိးယတ်ေသာေန့ကာလကျေရာက်ေတာ့မည် ကိသင်တိ့ဝန်မခံလိ က။ သင်တိ့ ပပံသည်

အ ကမ်းဖက်မကိသာအားေပးရာေရာက် ေန၏။‐ ၄ ဆင်စွယ်ကတင်များ၌လဲေလျာင်းေန က

သတိ၊့ သိးငယ် ွားငယ်တိ့၏အသား ကိ စား ပီးဖဲေမွ ့ရာေပ ၌ေလျာင်းကာအေကာ

ဆန့်ေန ကသတိ၊့ သင်တိ့သည်အ ှ က်တကဲွ အကျိုးနည်းြဖစ်ရေတာ့မည်။‐ ၅

သင်တိ့သည်ဒါဝိဒ်က့ဲသိ့သီချင်းများစပ် ဆိ ပီးေစာင်းေကာက်တီးကာသီဆိလိ က၏။‐ ၆

စပျစ်ရည်ကိဖလားလိက်ေသာက်၍အေကာင်း ဆံးဆီေမးကိလိမ်းကာြဖင့်ေန က၏။ ဣသ

ေရလ ိင်ငံယိယွင်းေနြခင်းကိမမေ က ကဲွဘဲေနရက် က ပီတကား။‐ ၇

သိ့ြဖစ်ေသာေကာင့်ြပည် ှ င်ခံရသများအနက် သင်တိ့သည်အဦးဆံးြဖစ်လိမ့်မည်။

ဤသိ့ြဖင့် သင်တိ့ဘာသာေရးပဲွများ ှ င့် စားေတာ်ပဲွများ သည်နိဂံးချုပ်ရလိမ့်မည်။ ၈

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားသခင်က``ဣသေရလ၏မာနကိငါ ွံ  ှ ာ ၏။

သတိ့စည်းစိမ်ခံရာအိမ် ကီးများကိ လည်းငါစက်ဆတ်၏။ သတိ့ မိ ့ေတာ် ှ င့် မိ ့ တွင်း ှ ိ အရာအားလံးကိ

ရန်သ့လက်သိ့ ငါေပးအပ်လိက်မည်'' ဟအ ှ င်ထာဝရ ဘရားအေလးအနက်ကျိန်ဆိသတိ

ေပးေတာ်မ ပီ။ ၉ အိမ်ေထာင်တစ်အိမ်ေထာင်တွင်လဆယ်ေယာက် ကျန်ရစ်ေနလ င်လည်း

ယင်းတိ့အားလံး ေသရလိမ့်မည်။‐ ၁၀ ေသလွန်သတစ်ဦး၏ေဆွမျိုးတစ်ေယာက်က

ေသလွန်သွားသ၏အေလာင်းကိမီးသတ်ရန် ေရာက်လာ၍ အိမ်အတွင်းထဲ၌ ှ ိ ေနသတစ်

ေယာက်အား``မည်သများကျန်ပါေသး သနည်း'' ဟေမးလိက်ေသာ်၊ ``မည်သမ မကျန်ေတာ့ပါ''

ဟေသာ အေြဖကိသာ ကားရလိမ့်မည်။ ယင်းေနာက်ထိသကပင်``တိတ်ေလာ့၊ ထာဝရ

ဘရား၏နာမေတာ်ကိမ မဆိမိရန် ငါ တိ့သတိထားရမည်'' ဟဆိလိမ့်မည်။

၁၁ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ေ ကာင့်အိမ် ရာ ကီးငယ်တိ့သည် အစိတ်စိတ်အြမာ

ြမာ ပိကဲွပျက်စီးသွားရလိမ့်မည်။‐ ၁၂ ြမင်းဟသည်ေကျာက်ေဆာင်ေပ ၌ေြပးေလ့

ှ ိ သေလာ။ လသည် ွားြဖင့်လယ်ြပင်ကိထွန် ယက်ေလ့ ှ ိ သေလာ။ သိ့ပါလျက်သင်တိ့

သည်တရားမ တေရးကိအဆိပ်အြဖစ် သိ့လည်းေကာင်း၊ အမှန်ကိအမှားအြဖစ်

သိ့လည်းေကာင်းေမှာက်လှန်ခ့ဲေလ ပီ။ ၁၃ သင်တိ့က ေလာေဒဗာ မိ ့ကိသိမ်းပိက် ိင်ခ့ဲ

ေ ကာင်းကိဝါ ကားလိ၏။ သင်တိ့သည်အလ ဟသဝါ ကားလိ၏။ ``ငါတိ့အင်အားြဖင့်

ကာနိမ်ကိသိမ်းပိက် ိင်ခ့ဲ ပီ'' ဟ၍လည်း ဆိ က၏။ ၁၄ ``အိ ဣသေရလြပည်သားတိ၊့ ငါသည်တိင်း

တစ်ပါးမှတပ်တစ်တပ်ကိေစလတ်၍ သင်တိ့ ိင်ငံကိသိမ်းပိက်ေစမည်။ ထိရန်သသည်

ေြမာက်ဘက် ှ ိ ဟာမတ်လမ်းဝမှစ၍ ေတာင် ဘက်၌ ှ ိ ေသာအာရဗာချိုင့်သိ့ဝင်ေသာ ေချာင်းတိင်ေအာင်

သင်တိ့လမျိုးကိဖိ ှ ိပ် ချုပ်ချယ်လိမ့်မည်'' ဟေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၇ အထွတ်ဘရင်အ ှ င်ထာဝရဘရားထံမှ ပါ ံ တစ်ခကိငါြမင်ရ၏။ ဘရင်မင်း

ြမတ်အတွက်ေကာက်ပင်များရိတ် ပီးစကာလ ေ ှ ာင်း၊ ြမက်ပင်ေပါက်ခါစအချိန်၌ထာဝရ

ဘရားသည်ကျိုင်းေကာင်တစ်အပ်ကိဖန်ဆင်း ေတာ်မသည်။‐ ၂

ထိကျိုင်းေကာင်များသည်တစ်ြပည်လံး ှ ိ ွက် ပင်မှန်သမ ကိကိက်စားလိက်ေကာင်း

ငါြမင်ရ၏။ ငါကလည်း``အိ အ ှ င်ထာဝရ ဘရား၊ အ ှ င့်လတိ့၏အြပစ်ကိလတ်ေတာ် မပါ။

သတိ့သည် ငယ်၍အား ွဲ ့လှပါ ၏'' ဟေလာက်ဆိေသာ်၊ ၃ထာဝရဘရားသည်စိတ်ေြပာင်းေတာ်မ

ပီး``သင်ြမင်ေသာ ပါ ံ ြဖစ်ေပ မည် မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄

ငါသည်အ ှ င်ထာဝရဘရားထံမှ ပါ ံ ေနာက်တစ်ခကိြမင်ရ၏။ ထိ ပါ ံ ၌အ ှ င်

ထာဝရဘရားသည် မိမိလမျိုးကိမီးဒဏ် ြဖင့်အြပစ်ေပးရန်ြပင်ဆင်ေနေတာ်မသည် ကိေတွ့ရသည်။

ထိမီးသည်ေြမေအာက်သမဒ ရာတစ်ခလံးခန်းေြခာက်ေအာင်က မ်းေလာင် ပီးေနာက်

ကန်းေပ မှာစတင်ေတာက်ေလာင် လာ၏။‐ ၅ ငါကလည်း``အိ အ ှ င်ထာဝရဘရားဆိင်း ေတာ်မပါ။

ဤဒဏ်ဆိးကိလမျိုးေတာ်သည် မည်သိ့ခံ ိင်ပါမည်နည်း။ သတိ့သည် ငယ်၍အား ွဲ ့လှပါ၏''

ဟေလာက်ဆိ ေသာ်၊‐ ၆ထာဝရဘရားသည်စိတ်ေြပာင်းေတာ်မ၍ ``ဤသိ့လည်းြဖစ်ေပ မည်မဟတ်''

ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်။ ၇ ငါသည်ထာဝရဘရားထံမှ ပါ ံ တစ်ခ

ကိြမင်ရ၏။ ထိ ပါ ံ ၌ချိန် ကိးြဖင့်တိင်း ထွာေဆာက်လပ်ခ့ဲသည့်ေကျာက်နံရံေဘးတွင်

ချိန် ကိးတစ်ေချာင်းကိင်ကာရပ်ေနေတာ်မ ေသာကိယ်ေတာ် ှ င်ကိငါေတွ့ြမင်သည်။‐

၈ ကိယ်ေတာ်က``အာမတ်၊ အဘယ်အရာကိ ြမင်သနည်း'' ဟငါ့အားေမးသြဖင့်၊

ငါကလည်း``ချိန် ကိးတစ်ေချာင်းကိ ြမင်ရပါသည်ဘရား'' ဟေလာက်ဆိ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်ကလည်း၊``ငါ၏လမျိုးသည် ေ ွ ့ေစာင်းေနေသာနံရံသဖွယ်ြဖစ်ေနသည် ကိ

ဤချိန် ကိးြဖင့်ြပဆိရ ပီ။ သတိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ရန်ေနာက်တစ်ဖန်စိတ်ေြပာင်းေတာ့ မည်မဟတ်။‐ ၉

ဣဇာက်မှဆင်းသက်ေသာအမျိုးအ ွယ်တိ့ ကိးကွယ်ရာအရပ်များပျက်စီးရေတာ့မည်။

ဣသေရလ ိင်ငံ ှ ိ သန့် ှ င်းရာဌာနမှန် သမ ကိ ေြမပံအြဖစ် ှ င့်သာကျန်ရစ်ေစ မည်။

ငါသည်ေယေရာေဗာင်မင်းဆက်၏နန်း သက်ကိကန်ေစေတာ့မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀

ထိအခါေဗသလယဇ်ပေရာဟိတ်အာမဇိ က ဣသေရလဘရင်ေယေရာေဗာင်ထံသိ့

သံေတာ်ဦးတင်လိက်ေလ၏။ ``အာမတ်သည် အ ှ င်မင်းကိဆန့်ကျင်ဖိ့ရန်ြပည်သတိ့

ကားတွင် ကံစည်လျက် ှ ိ ပါသည်။ သေဟာ ေသာစကားများေကာင့် ိင်ငံေတာ်ပျက်ရ ပါလိမ့်မည်။‐ ၁၁

`ေယေရာေဗာင်မင်းသည်တိက်ပဲွ၌ကျဆံး ပီးဣသေရလြပည်သားတိ့သည် မိမိတိ့

၏ ိင်ငံမှတစ်ပါးတစ် ိင်ငံသိ့ဖမ်းသွား ခံရမည်' ဟေဟာေနပါသည်'' ဟ၍သံ ေတာ်ဦးတင်လိက်၏။

၁၂ ယင်းေနာက်အာမဇိကအာမတ်အား``တန် ေတာ့ပေရာဖက်၊ ဆက်မေဟာ ှ င့်၊ ယဒ ိင်ငံ

သိ့ြပန်သွား ပီးထိြပည်၌သာပေရာဖက် လပ်စားေလာ့။‐ ၁၃ ေဗသလ မိ ့သိ့ေနာက်တစ်ဖန်လာ၍မေဟာ

ေလ ှ င့်၊ ဤေနရာသည်ဘရင်မင်းကိယ်ေတာ် တိင်ကိးကွယ်ဝတ် ပရာ အမျိုးသားဗိမာန်

ေတာ်ြဖစ်သည်'' ဟဆိလိက်၏။ ၁၄ ထိအခါအာမတ်က``ငါသည်အခေကး

ေငွယ၍ပေရာဖက် ပေသာပေရာဖက် တစ်ေယာက်မဟတ်။ ငါသည်သိးထိန်းြဖစ်

၍သေဘာသဖန်းပင်များကိ ပစေနသ တစ်ဦးြဖစ်၏။‐ ၁၅ ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိသိးေကျာင်း

ေနရာမှေခ ယ ပီး လမျိုးေတာ်ဣသေရလ ထံသိ့သွားေရာက်၍ဗျာဒိတ်ေပးရန်ေစခိင်း

ေတာ်မခ့ဲသည်။‐ ၁၆ သိ့ြဖစ်ေသာေကာင့်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိနားေထာင်ေလာ့။

သင်ကငါ့ အား၊ ဣသေရလြပည်သားတိ့တစ်ဖက်မှ ဆန့်ကျင် ပီးပေရာဖက်မ ပ ှ င့်မေဟာ

ှ င့်ဟဆိ၏။‐ ၁၇ ထိသိ့ဆိေသာေကာင့်သင့်ကိထာဝရ ဘရားက ဤသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီ။ `သင်၏

မယားသည်ြပည့်တန်ဆာဘဝသိ့ေရာက် သွားရမည်။ သင်၏သားသမီးများသည်

လည်းစစ်ပဲွ၌ကျဆံးရလိမ့်မည်။ သင်ပိင် ေသာေြမယာများကိခဲွေဝကာသတစ်ပါး

လက်သိ့ေပးအပ်လိက်မည်။ သင်ကိယ်တိင်သည် မိစာ ိင်ငံတစ်ခ၌ေသဆံးရမည်။ ဣသေရလ

ြပည်သားသည်မိမိတိ့ေနရင်း ိင်ငံမှ တိင်း တစ်ပါးသိ့ချုပ်ေ ှ ာင်သွားြခင်းကိခံရ ကမည်'

''ဟအာမဇိအားြပန်၍ဆိ လိက်၏။

၈ ငါသည်အ ှ င်ထာဝရဘရားထံမှ ပါ ံ တစ်ခကိြမင်ရ၏။ ထိ ပါ ံ တွင်အသီး

မှည့်များထည့်ထားေသာြခင်းေတာင်းတစ်ခ ကိေတွ့ရ၏။‐ ၂

ထာဝရဘရားကငါ့အား``အာမတ် အဘယ်အရာကိြမင်သနည်း'' ဟ ေမး ေတာ်မသြဖင့်၊

ငါကလည်း``အသီးမှည့်များထည့်ထားေသာ ြခင်းေတာင်းတစ်ခကိြမင်ရပါသည်''

ဟ ေလာက်ေလသည်။ ထာဝရဘရားကငါ ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလတိ့သည်မှည့်

ေရာ်၍ ေကပျက်ေတာ့မည့်ေနာက်ဆံးေသာ ကာလသိ့ေရာက်လာ ပီ။ ငါသည်သတိ့

၏ြပစ်မများကိသည်းမခံေတာ့ဘဲ အြပစ်ေပးရေတာ့မည်။‐ ၃ ထိေန့၌နန်းတွင်းေတးသံတိ့သည်

ငိေ ကး သံများအြဖစ်သိ့ကးေြပာင်းသွားလိမ့်မည်။ ေနရာအ ှ ံ ့အြပား၌အေလာင်းေကာင်

များ ှ ိ ေန ပီး ယင်းအေလာင်းများကိတိတ် တဆိတ်စွန့်ပစ် ကလိမ့်မည်'' ဟအ ှ င်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ငတ်မွတ်သများကိနင်းေချ၍ဆင်းရဲေသာ ြပည်သတိ့အား

ဖိ ှ ိပ်ချုပ်ချယ်ေန ကသ တိ၊့ ဤစကားကိနားေထာင် ကေလာ့။‐ ၅ ``ငါတိ့သည်ဂျံ ုစပါးကိေရာင်းလိလှ ပီ။

သန့် ှ င်းရာေန့လွန်ေအာင်ပင်မေစာင့် ိင်ေအာင် ြဖစ်ေန က ပီ။ ဥပသ်ေန့သည်ဘယ်ေသာခါ

မှကန်ပါမည်နည်း။ ထိေန့လွန်လ င်ငါတိ့ သည်မမှန်ေသာတင်းေတာင်း ှ င့် အေလးခိး

ပီးမမှန်ေသာချိန်ခွင်ကိသံး၍ေစျးတင် ေရာင်းချမည်။‐ ၆ တန်ဖိးမ ှ ိ ေသာဂျံ ုစပါးကိတက်ေစျး

ြဖင့်ေရာင်းမည်။ အေကးနစ်လွန်းသြဖင့် ဆင်းရဲေနသကိ ှ ာ ပီးကန်အြဖစ် ှ င့်

ေြခနင်းတစ်ရံစာမ ြဖင့်ဝယ်ယမည်'' ဟသင်တိ့ဆိ ကေလ ပီ။ ၇ထာဝရဘရားက``ငါသည်ဤသတိ့၏

ယတ်မာမများကိ ဘယ်ေသာခါမှမေမ့ ိင်ဟယာကပ်၏ဘန်းတန်ခိးကိတိင်တည် ၍ကျိန်ဆိေတာ်မ ပီ။‐

၈ ဤြပစ်မများေ ကာင့်ေြမငလျင် ကီးလပ်ခါ တစ်ြပည်လံး ှ ိ ြပည်သမှန်သမ ဝမ်းနည်းပ

ေဆွးရ ကမည်။ တစ် ိင်ငံလံးသည်အီဂျစ်ြပည် မှ ိင်းြမစ်က့ဲသိ့တက်၍ကျ၍ဆတ်ဆတ်

ခါေအာင်တန်လပ်သွားလိမ့်မည်။‐ ၉ ငါသည်ထိေန့တွင်မွန်းတည့်အချိန်၌ေနကိ

ဝင်ေစ ပီးေန့အချိန်မှာပင် ေြမတစ်ြပင်လံး ၌အေမှာင်ဖံးသွားေစမည်ဟအ ှ င်ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀ သင်တိ့ေပျာ်ပဲွ င်ပဲွများကိမသာပဲွအြဖစ် သိ့ေြပာင်းပစ်မည်။

သင်တိ့တက် က င်ြမူးေသာ ေတးသံတိ့ကိငိေ ကးသံများြဖစ်သွားေစ မည်။

သင်တိ့သည်ဆံပင်များကိရိတ် ပီးေလာ် ေတအဝတ်ကိဝတ်ရလိမ့်မည်။ တစ်ဦးတည်း

ေသာသားေသဆံးသြဖင့်ရတက်ပွားရသည့် မိဘပမာြဖစ်ရ ကမည်။ ေနဝင်သည့်တိင်

ထိေန့တာသည်ဆိးဝါးလှမည်။ ၁၁ ``တစ်ြပည်လံးငတ်မွတ်ရမည့်ကပ်ဆိး ကီး

ကိငါကျေရာက်ေစမည်။ အစာအတွက်ငတ် မွတ်ြခင်းမဟတ်။ ေရကိဆာေလာင်ြခင်းလည်း
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မဟတ်။ ထာဝရဘရားထံေတာ်မှသတင်း စကားေတာ်ကိငတ်မွတ်ြခင်းပင်ြဖစ်လိမ့်မည်။

ထိေန့များေရာက် ှ ိ လာေတာ့မည်။ ငါအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ ပီ။‐ ၁၂

လတိ့သည်ပင်လယ်ေသမှေြမထဲပင်လယ် တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း ေြမာက်အရပ်မှအေ ှ ့

သိ့လည်းေကာင်း၊ ေနရာအ ှ ံ ့အြပား၌သတင်း စကားေတာ်ကိလှည့်လည်၍ ှ ာ ကေသာ်လည်း

သတင်းစကားေတာ်ကိမေတွ့ဘဲေန က လိမ့်မည်။‐ ၁၃ ထိေန့၌အလွန်ကျန်းမာသည့်လလင် ှ င့်

မိန်းမပျိုများပင်လ င်ေရငတ်လွန်းသြဖင့် လဲ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၄ ှ မာရိဘရား ပ်တများကိတိင်တည်ကာ

ကျိန်ဆိေလ့ ှ ိ သများ`ဒန်ဘရား' ကိေသာ် လည်းေကာင်း `ေဗရေ ှ ဘ မိ ့လမ်း ှ ိ ဘရား' ကိ

လည်းေကာင်း၊ ထိဘရားတိ့အသက် ှ င်ေတာ် မသည့်အတိင်းဟတိင်တည်ကာ ကျိန်ဆိ

တတ်သအေပါင်းတိ့သည်ြပန်မထ ိင် ေအာင်ပင် ပိလဲေတာ့မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။

၉ ယဇ်ပလင်အနီး၌ရပ်ေနေတာ်မေသာထာဝရ ဘရားကိငါေတွ့ရ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်က``ဗိမာန် ေတာ်တစ်ခလံးကိသိမ့်သိမ့်တန်သွားေစရန်

ဗိမာန်ေတာ်တိင်၏ထိပ်ဖျားကိ ိက်ချိုးေလာ့။ ထိအရာတိ့ကိချိုး၍လတိ့၏ေခါင်းေပ

သိ့ကျေစေလာ့။ ကျန်ရစ်သများကိစစ်ပဲွ၌ ငါကွပ်မျက်မည်။ မည်သမ လွတ်မည်မဟတ်။

မည်သတစ်ဦးမ ေြပးမလွတ် ိင်။‐ ၂ ေြမေအာက်သိ့တွင်းတး ပီးေသမင်း ိင်ငံ၌

ပန်းေအာင်းေနလင့်ကစား ငါသည်သတိ့ကိ အမိအရဖမ်းဆီးမည်။ မိးေပ သိ့တက်

ေြပးလ င်လည်းသတိ့ကိငါဆဲွချမည်။‐ (Sheol h7585) ၃ကေရေမလေတာင်ထိပ်၌ပန်းေနလ င်လည်း

သတိ့ကိလိက် ှ ာ၍ဖမ်းချုပ်မည်။ ငါ့ထံမှ လွတ်ေအာင်ပင်လယ်ေအာက်၌ပန်းေနလ င်

သ တိ့ကိဝါး မိရန်ပင်လယ်နဂါးကိေစ ခိင်းမည်။‐ ၄ ရန်သများဖမ်းသွားခံရလ င်

လည်းသတိ့ ကိသတ်ပစ်လိက်ရန်ငါေစခိင်းမည်။ ငါသည် သတိ့ကိမကညီဘဲ ဖျက်ဆီးပစ်ရန်

သ ိ ာန်ချလိက် ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား

သည် ပထဝီေြမ ကီးကိတိ့ေတာ်မသြဖင့်၊ ေြမငလျင် ကီးလပ်သည်။

ေြမသားအေပါင်းတိ့လည်းငိေ ကးရမည်။ တစ် ိင်ငံလံးသည်အီဂျစ်ြပည်မှ ိင်းြမစ်က့ဲသိ့

တက်ြခင်းကျြခင်း ှ ိ လိမ့်မည်။ ၆ ထာဝရဘရားသည်မိးေကာင်းကင်၌ မိမိအိမ်ေတာ်

ကိတည်ေဆာက်ခ့ဲ၏။ ကမာေြမ ကီးေပ တွင်လံးဝန်းေသာ ေကာင်းကင်ယံခံးကိတင်ေတာ်မ၏။

ပင်လယ်ေရများကိေခ ယလျက်ေြမေပ ၌ သွန်းေလာင်းခ့ဲ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏နာမေတာ်သည်

အ ှ င်ထာဝရဘရားပင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၇ ထာဝရဘရားက``အိ ဣသေရလြပည်သား

အေပါင်းတိ၊့ ငါသည်သင်တိ့ကိက ှ လမျိုး ှ င့်တန်းတသေဘာထားခ့ဲ၏။ ငါသည်သင်

တိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်လာသက့ဲ သိ့ ဖိလိတိလမျိုးကိကေရေတကန်းမှ လည်းေကာင်း၊

ရိလမျိုးကိတိရြပည် မှလည်းေကာင်းထတ်ေဆာင်လာခ့ဲ၏။‐ ၈ ငါအ ှ င်ထာဝရဘရားသည်အြပစ်များ

လှေသာ ဤဣသေရလ ိင်ငံကိသတိြဖင့် ေစာင့် ကည့်ေန ပီ။ ဤ ိင်ငံကိေြမေပ မှ

ကွယ်ေပျာက်သွားေအာင်ပယ်ဖျက်ေတာ့မည်။ သိ့ေသာ်လည်းငါသည်ယာကပ်အမျိုးအ ွယ်

အားလံးကိဖျက်ဆီးမည်မဟတ်ဟထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉

``ဆန်ကိဆန်ကာတင် ပီးခါချသက့ဲသိ့ငါ၏ အမိန့်ြဖင့် ဣသေရလြပည်သားတိ့ကိဆန်ခါ

တင်ကာခါချလိက်မည်။ ခပ်သိမ်းေသာလမျိုး များအထဲ၌လပ်ခါ ပီးေနာက်မထိက်တန်သ

မှန်သမ ကိငါ ှ င်းလိက်မည်။‐ ၁၀ ငါ၏လမျိုးထဲမှ`ဘရားသခင်သည်ငါတိ့ကိ

ဒကေပးလိမ့်မည်မဟတ်' ဟဆိေသာအြပစ် ှ ိ သမှန်သမ သည်စစ်ပဲွ၌ေသဆံးရမည်။'' ၁၁

ထာဝရဘရားက`` ပိပျက်ေနေသာအိးအိမ် ပမာြဖစ်ေနသည့်ဒါဝိဒ် ိင်ငံကိ ငါသည်ြပန်

လည်၍တည်ေဆာက်ေသာအချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။ ကဲွအက်ေနေသာနံရံတံတိင်းတိ့ကိငါြပန် ပြပင်မည်။

ေ ှ းအခါကတည်ေနသက့ဲ သိ့ငါြပန်လည်ထေထာင်မည်။‐ ၁၂ သိ့ြဖင့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ကျန် ကင်းသမ ေသာဧဒံြပည်ကိလည်း ေကာင်း၊ တစ်ချိန်ကငါပိင်စိးခ့ဲေသာ ိင်ငံ

တိင်းကိလည်းေကာင်းြပန်လည်သိမ်းပိက်ခွင့် ရလိမ့်မည်'' ဟဤအမကိြဖစ်ေစမည့်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၁၃ ထာဝရဘရားက ``စပါးရိတ်၍မမီ ိင်ေလာက်ေအာင်ပင်

ပျိုးကသန်လှသည့်အချိန်ကာလ ှ င့် စပျစ်ရည်လပ် ိင်သည်ထက်စပျစ်သီးများ

လိင်ေနေသာေန့ရက်များေရာက်လာမည်။ ေတာင်တန်း ကီးငယ်တိ့မှစပျစ်ရည်ချို စီးယိေနေသာ

အချိန်ကာလေရာက်လာမည်။ ၁၄ ငါသည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိေနရင်း ြပည်သိ့

ြပန်လည်ေဆာင်ယလာမည်။ သတိ့သည် ပိလဲေနေသာ မိ ့များကိ ြပန်လည်တည်ေဆာက် က၍

ထိ မိ ့များ၌ြပန်လည်ေနထိင်ခွင့်ရ က လိမ့်မည်။ စပျစ်ြခံများကိစိက်ပျိုး၍စပျစ်ရည်

ေသာက်ခွင့်ရ ကလိမ့်မည်။ ဥယျာဥ်များကိစိက်ပျိုး က၍ ကိယ်တိင်စိက်ေသာသီး ှ ံ တိ့ကိကိယ်တိင်

စားရေသာအခွင့်ရ ကလိမ့်မည်။ ၁၅ ငါသည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိငါေပးခ့ဲေသာ

ေနရင်းြပည်၌ပင်ေနထိင်ေစမည်။ အဘယ်သမ သတိ့ကိေနာက်တစ်ဖန် ဆဲွ တ်ြခင်းမခံေစရ'' ဟ

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ ပီ။ ပေရာဖက်အာမတ်စီရင်ေရးသားေသာ

အနာဂတိကျမ်း ပီး၏။
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၁ဤကျမ်းေစာင်သည်ဧဒံြပည်ကိရည်မှတ်၍ သဗဒိအား အချုပ်အြခာအာဏာပိင် ှ င်

ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာဗျာဒိတ်ေတာ် ကိေဖာ်ြပရာြဖစ်၏။

ထာဝရဘရားသည်လမျိုးတကာတိ့ ထံသိ့ မိမိ၏သံတမန်ကိေစလတ်ေတာ်

မေလ ပီ။ ``အသင့်ြပင်ဆင် ကေလာ့။ ဧဒံြပည်သိ့ငါတိ့စစ်ချီ ကကန်အ့ံ'' ဟ၍

ေကးေကာ်ေစေတာ်မသံကိငါတိ့ ကား ရ က၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည်ဧဒံြပည်အား

``ငါသည်သင့်ကိအားအင်ချည့်နဲ့ေစမည်။ လအေပါင်းတိ့သည်သင့်ကိ ွံ  ှ ာ စက်ဆတ် ကလိမ့်မည်။ ၃

သင်၏မာန်မာနသည်သင့်ကိလှည့်စား ထားေလ ပီ။ သင်၏ မိ ့ေတာ်သည်ေကျာက်တံးေကျာက်ခဲ ြဖင့်

ပီးေသာခံတပ် မိ ့ြဖစ်၍၊ သင်၏တည်ေနရာသည်ြမင့်မားေသာ ေတာင်ေပ တွင်ြဖစ်သြဖင့်၊

`ငါ့အားအဘယ်သဆဲွချ ိင်ပါနည်း' ဟ သင်သည်တစ်ကိယ်တည်းေြပာဆိေနတတ်၏။

၄ သင်သည်လင်းယန်ငှက်၏အသိက်တမ ြမင့်မားရာတွင်တည်ေနသြဖင့်၊

ကယ်တာရာတိ့အလယ်သိ့ပင် ေရာက် ှ ိ ေနေစပါမ၊ သင့်ကိငါဆဲွချမည်။ ၅

``သခိးတိ့သည်ညဥ့်အခါလာခ့ဲေသာ်၊ မိမိတိ့အလိ ှ ိ ရာပစည်းများကိသာ လ င် ယငင်သွား က၏။

စပျစ်သီးဆွတ်ခးရန်လာေသာသတိ့သည် လည်း၊ စပျစ်သီးအနည်းငယ်ကိချန်ထားခ့ဲတတ် က၏။

သိ့ရာတွင်သင်၏ရန်သတိ့မကား၊သင်၏ ပစည်းများကိ အကန်အစင်သိမ်းယသွား ကေလ ပီ။ ၆

ဧေသာ၏သားေြမးတိ၊့ သင်တိ့၏ဥစာဘ ာများကိ တိက်ခိက်လယက်သွား ကေလကန် ပီ။ ၇

သင်တိ့၏မဟာမိတ်များသည်လိမ်လည် လှည့်စားလျက်၊ သင်တိ့အားမိမိတိ့ြပည်မှ ှ င်ထတ် က

ေလ ပီ။ သင်တိ့ ှ င့်အတ ငိမ်းချမ်းစွာေနထိင်ခ့ဲ သများက၊ ယခသင်တိ့အားလမ်းမိးလိက် ကေလ ပီ။

သင်တိ့ ှ င့်အတစားေသာက်ခ့ဲသည့် မိတ်ေဆွများသည်သင်တိ့အတွက်ေထာင်

ေချာက်ကိ ေထာင်ထား ကေလ ပီ။ သတိ့သည်သင်တိ့ကိရည်မှတ်၍

ဤသတိ့၏အသိအလိမာကားအဘယ် သိ့ ေရာက် ှ ိ သွားေလ ပီနည်းဟဆိ က၏။ ၈

``ငါသည်ဧဒံြပည်ကိအြပစ်ဒဏ်ခတ်ချိန်၌၊ သ၏ပညာ ှ ိ များကိသတ်သင်၍၊

အသိပညာ ှ ိ သမ ကိ ပယ် ှ င်းပစ်မည်။ ၉ လက်နက်ကိင်စဲွသေတမန် မိ ့သားတိ့သည်

ေကာက်လန့်တန်လပ် ကလိမ့်မည်။ ဧဒံြပည် ှ ိ စစ်သည်တပ်သားအေပါင်းတိ့

သည် အသတ်ခံရ ကလိမ့်မည်။ ၁၀ ``သင်သည်မိမိ၏ညီအစ်ကိများြဖစ်သည့်၊

ယာကပ်သားေြမးတိ့အားလယက် သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည်ြဖစ်၍၊ သတ်သင်ဖျက်ဆီးြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။

ထာဝစဥ်အသေရပျက်လိမ့်မည်။ ၁၁ ရန်သများသည်၊ထိသတိ့၏ မိ ့တံခါး များကိ ဖိချချိန်၌၊

သင်သည်နံေဘးသိ့ဖယ်၍ရပ်ေနခ့ဲ၏။ သင်သည်၊ေယ  ှ လင် မိ ့၏စည်းစိမ်ဥစာ များကိ

သိမ်းယကာ၊မိမိတိ့အချင်းချင်းတိ့အား ခဲွေဝေပးသလမျိုးြခားများ ှ င့်မြခား၊

ဆိးယတ်သြဖစ်ေပသည်။ ၁၂ သင်သည်ယဒြပည် ှ ိ မိမိ၏ညီအစ်ကိများ၊

ကံ ကမာဆိး ှ င့် ကံေတွ့ရသည်ကိကျိတ်၍၊ ှ စ်ေထာင်းအားရမြဖစ်သင့်။

သတိ့ဆံးပါးပျက်စီးချိန်၌ဝမ်းေြမာက် ဝမ်းသာမြဖစ်သင့်။ သတိ့စိတ်ဒကေရာက် ကေသာအခါ၊

သင်သည်မဝါ ကားသင့်။ ၁၃သင်သည်ငါ၏လမျိုးေတာ် ဆင်းရဲဒကေရာက်ရ ကသည်ကိကျိတ်၍

ှ စ်ေထာင်းအားရြဖစ်ကာ၊ သတိ့ေဘးအ ရာယ်ဆိး ှ င့် ကံေတွ့ရ ချိန်၌ သတိ့၏ မိ ့ထဲသိ့မဝင်သင့်။

သတိ့၏ဥစာပစည်းများကိမသိမ်းမ ယသင့်။ ၁၄ သင်သည် ကိးစား၍ထွက်ေြပး ကသတိ့

အားဖမ်းဆီးရန် လမ်းဆံလမ်းခွများတွင်ရပ်လျက်မေနသင့်။ ထိသတိ့ေဘးအ ရာယ်ဆိး ှ င့် ကံေတွ့ရ

ချိန်၌ သတိ့အားရန်သလက်သိ့မအပ်သင့်။ ၁၅ ``ငါထာဝရဘရားသည်လမျိုးတကာ တိ့အား၊

တရားစီရင်ေတာ်မမည့်ေန့ရက်အချိန် ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။ အိ ဧဒံြပည်သတစ်ပါးတိ့အား

သင် ပကျင့်ခ့ဲသည့်အတိင်း၊ သတစ်ပါးတိ့သည်သင့်အား ပကျင့် က လိမ့်မည်။

သတိ့ ှ င့်သင်ဆက်ဆံခ့ဲသည့်နည်းအတိင်း သတိ့သည်သင် ှ င့်ဆက်ဆံ ကလိမ့်မည်။

၁၆ ငါ့လမျိုးေတာ်သည်ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့် ြမတ်ေသာ ေတာင်ေတာ်ေပ တွင်၊

ငါ၏ဆိး ွားေသာအမျက်ေတာ်စပျစ် ရည်ကိ ေသာက်ရ ကေလ ပီ။ အနီးအနားဝန်းကျင် ှ ိ လမျိုးတကာတိ့

သည်လည်း ထိထက်ပင်ပိမိဆိး ွားသည့်အမျက်ေတာ် စပျစ်ရည်ကိေသာက်ရ ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်ယင်းကိအကန်အစင်ေသာက် ပီးေနာက်၊ ကွယ်ေပျာက်၍သွား ကလိမ့်မည်။ ၁၇

``သိ့ရာတွင်၊ဇိအန်ေတာင်ေတာ်ေပ တွင်ေဘး လွတ်သလအချို ့ ှ ိ လိမ့်မည်။

ထိေတာင်ေတာ်သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ရာအရပ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ယာကပ်၏မျိုးဆက်တိ့သည်မိမိတိ့

ပိင်ဆိင်ခွင့် ှ ိ သည်။ ြပည်ေတာ်ကိအပိင်ရ ကလိမ့်မည်။ ၁၈ယာကပ်၏မျိုးဆက်များ ှ င့်ေယာသပ်၏

မျိုးဆက်များသည်မီး ှ င့်တလိမ့်မည်။ မီးသည်အမိက်သ ိက်ကိက မ်းေလာင်ေစ

သက့ဲသိ၊့ သတိ့သည်ဧေသာ၏မျိုးဆက်များကိ သတ်သင်ဖျက်ဆီး ကလိမ့်မည်။

ဧေသာ၏သားေြမးတစ်စံတစ်ေယာက်မ အသက် မေသဘဲကျန် ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။

ဤကားငါထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏။ ၁၉ ``ယဒြပည်ေတာင်းပိင်းမှလတိ့သည် ဧဒံြပည်

ကိလည်းေကာင်း၊ အေနာက်ေတာင်ေြခေဒသများမှလတိ့က ဖိလိတိြပည်ကိလည်းေကာင်းသိမ်းယ က

လိမ့်မည်။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ဧဖရိမ် ှ င့် ှ မာရိနယ်ေြမများကိပိင်ဆိင်ရ ကလျက်၊

ဗယာမိန်လမျိုးတိ့ကဂိလဒ်ြပည်ကိရ ှ ိ  က လိမ့်မည်။ ၂၀ဣသေရလြပည်ေြမာက်ပိင်းမှြပည် ှ င်ဒဏ်

သင့်သတိ့၏တပ်မေတာ်သည်ြပန်လာ၍၊ ေြမာက်ဘက် ှ ိ ဇရတ မိ ့တိင်ေအာင်ဖိနိ ှ ြပည်ကိ

သိမ်းယ ကလိမ့်မည်။ ေယ  ှ လင် မိ ့မှြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်၍ ေသဖရဒ် မိ ့သိ့ ေရာက် ှ ိ ေနသများသည်

ယဒြပည်ေတာင်ပိင်း မိ ့များကိသိမ်းယ ကလိမ့်မည်။ ၂၁ ေအာင်ပဲွရေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့သည်၊

ဧဒံြပည်ကိတိက်ခိက်အပ်စိး ကလိမ့်မည်။ ထိအခါထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင်

ထိြပည်တွင်နန်းစံေတာ်မလိမ့်မည်။'' ပေရာဖက်သဗဒိ၏ဗျာဒိတ် ပါ ံ  ပီး၏။
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၁ တစ်ေန့သ၌အမိတဲ၏သားေယာနအား ထာဝရဘရားအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``သင်သည်နိေနေဝ မိ ့ ကီးသိ့သွား၍သတိေပးေလာ့။

ထိ မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်အလွန်ဆိးယတ် ကေကာင်းကိငါသိေတာ်မ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃

သိ့ရာတွင်ေယာနသည်ထာဝရဘရား၏ထံေတာ်မှထွက်ေြပးရန်ယေပသေဘာဆိပ်သိ့သွား၏။

ယေပ မိ ့သိ့ေရာက်လ င်စပိန်ြပည်သိ့ထွက်ခွာသွားေတာ့မည်ြဖစ်ေသာသေဘာကိအဆင်သင့်ေတွ ့ေလ၏။

ေယာနသည်သေဘာခကိေပး ပီးလ င်

ထာဝရဘရား ှ င့်ေဝးရာစပိန် မိ ့သိ့သေဘာသားများ ှ င့်အတလိက်ရန်သေဘာေပ သိ့တက်ေလ၏။

၄ သေဘာသည်ပင်လယ်တွင်းသိ့ေရာက်သွားေသာအခါ

ထာဝရဘရားသည်ေလြပင်းမန်တိင်း ကီးကိတိက်ခတ်ေစေတာ်မ၏။

ထိေလမန်တိင်း ကီးသည်လွန်စွာြပင်းထန်လှသြဖင့်သေဘာသည်ပျက်လမတတ် ှ ိ ေလ၏။‐ ၅

သေဘာသားတိ့သည်ေကာက်လန့်လျက် မိမိတိ့ယံ ကည် ကေသာဘရားများထံသိ့သတိ့အား

ကယ်တင်ပါရန်ဆေတာင်း က၏။ ထိေနာက်သေဘာဝန်ေပါ့ေစရန် ကန်စည်များကိေရထဲသိ့ပစ်ချ က၏။

ထိအချိန်တွင်ေယာနသည်သေဘာဝမ်းထဲသိ့ဆင်း၍အိပ်ေပျာ်လျက်ေန၏။ ၆

ထိအခါသေဘာသ ကီးသည် သ့ထံလာ ပီးသ့အား``သင်သည်အဘယ်ေကာင့်အိပ်ေနပါသနည်း။

ထေလာ့၊ သင်၏ဘရားထံတွင် ငါတိ့ကိကယ်တင်ရန်ဆေတာင်းေလာ့။

ထိအ ှ င်သည်ငါတိ့အားသနား၍ငါတိ့ကိကယ်တင်ေကာင်းကယ်တင်ေတာ်မပါလိမ့်မည်''

ဟဆိ၏။ ၇ ထိေနာက်သေဘာသားတိ့က``ငါတိ့ဤက့ဲသိ့ေဘးဒကေရာက်ရသည်မှာ

အဘယ်သ၏အြပစ်ေ ကာင့်ြဖစ်သည်ကိသိရေအာင်မဲချ ကကန်အ့ံ''

ဟအချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။ သတိ့မဲချ ကေသာအခါေယာနမဲကျေလ၏။‐ ၈

သိ့ြဖစ်၍သတိ့က``ဤက့ဲသိ့ေဘးဒကေရာက်ရသည်မှာ အဘယ်သ၏အြပစ်ေကာင့်နည်း။

ငါတိ့အားေြပာြပပါ။ သင်သည်အဘယ်ကိစြဖင့်ဤသေဘာေပ သိ့ေရာက်ေနပါသနည်း။

အဘယ်ြပည်မှလာပါသနည်း။ အဘယ်အမျိုးသားြဖစ်ပါသနည်း''

ဟေယာနအားေမး က၏။ ၉ ေယာနက``ငါသည်ေဟ ဗဲအမျိုးသားြဖစ်၏။

ကန်းေြမ ှ င့်ပင်လယ်ကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ထာဝရဘရားကိကိးကွယ်သြဖစ်သည်''

ဟေြဖ ကား၏။‐ ၁၀

ထိေနာက်ဆက်လက်၍မိမိသည်ထာဝရဘရား၏ထံေတာ်မှထွက်ေြပးတိမ်းေ ှ ာင်လာသြဖစ်ေကာင်းကိလည်းထိသတိ့အားေြပာြပ၏။

သေဘာသားတိ့သည်ေကာက်လန့် ကကန်လျက်

``သင် ပသည့်အမသည်ထိတ်လန့်ဖွယ်ေကာင်းလှပါသည်တကား'' ဟဆိ က၏။‐ ၁၁

ထိအခိက်တွင်ေလမန်တိင်းသည်ြပင်းထန်သည်ထက်ပိမိြပင်းထန်၍လာ၏။

သိ့ြဖစ်၍သေဘာသားတိ့က``ေလမန်တိင်းရပ်စဲသွားေစရန်ငါတိ့သည်

သင့်အားအဘယ်သိ့ ပသင့်ပါသနည်း'' ဟေယာနအားေမး က၏။ ၁၂

ေယာနက``ငါ့ကိပင်လယ်ထဲသိ့ပစ်ချ ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်ေလမန်တိင်းသည် ငိမ်သွားလိမ့်မည်။

သင်တိ့ေလြပင်းမန်တိင်းမိရ ကသည်မှာငါ၏အြပစ်ေ ကာင့်ြဖစ်ေ ကာင်းငါသိပါ၏''

ဟေြဖ၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်သေဘာသားတိ့သည်ေယာနအားပင်လယ်ထဲသိ့ပစ်ချမည့်အစား

သေဘာကိကမ်းဘက်သိ့ေရာက်ရန်အစွမ်းကန် ကိးစားေလှာ်ခတ် က၏။

သိ့ေသာ်လည်းေလမန်တိင်းသည်ြပင်းထန်သည်ထက်ြပင်းထန်၍လာသြဖင့်

သတိ့သည်အဘယ်သိ့မ မတတ် ိင် ကေတာ့ေချ။‐ ၁၄

ထိအခါသေဘာသားများကထာဝရဘရားအား``အိ ထာဝရဘရား၊ ဤသအသက်ဆံး ံ းရသည့်အတွက်

အက ်ပ်တိ့အားေသဒဏ်ခတ်ေတာ်မမပါရန်ပန် ကားပါ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊

ဤအမသည်အလိေတာ်အရကိယ်ေတာ်တိင် ပေတာ်မေသာအမြဖစ်ပါ၏''

ဟဟစ်ေအာ်ေလာက်ထား က၏။‐ ၁၅

ထိေနာက်သတိ့သည်ေယာနကိေပွ ့ချီ၍ပင်လယ်ထဲသိ့ပစ်ချလိက် က၏။ ထိအခါချက်ချင်းပင်

ပင်လယ်သည် ငိမ်သက်သွား၏။‐ ၁၆ ယင်းသိ့ ငိမ်သက်သွားေသာအခါသေဘာသားတိ့သည်

ထာဝရဘရားကိလွန်စွာေ ကာက်လန့်လာ ကသြဖင့်

ယဇ်ပေဇာ် က ပီးလ င်ကိယ်ေတာ်အားသစာကတိ ပ က၏။ ၁၇

ထိေနာက်ဘရားသခင်အမိန့်ေပးသြဖင့်ငါး ကီးတစ်ေကာင်သည်ေယာနကိမျိုေလ၏။

ေယာနလည်းငါး ကီး၏ဝမ်းဗိက်တွင်း၌သံးရက်ပတ်လံးေနရ၏။

၂ ထိေနာက်ေယာနသည်ငါး ကီး၏ဝမ်းဗိက် တွင်းမှေန၍ မိမိ၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားအား၊ ၂ ``အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည်ေဘး ှ င့် ကံေတွ့ေနရသည့်အတွက်

ကိယ်ေတာ်အားဟစ်ေခ ခ့ဲပါသည်။ ကိယ်ေတာ်ကလည်း ကားေတာ်မပါ၏။

အက ်ပ်သည်ေသမင်း၏ခံတွင်းမှေန၍ ကိယ်ေတာ်အားဟစ်ေအာ်သံကိကိယ်ေတာ်

ကားေတာ်မပါ၏။ (Sheol h7585) ၃ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်အားနက် ိင်းေသာ

ပင်လယ်ထဲသိ့လည်းေကာင်း၊ ပင်လယ်ေအာက်ဆံးပိင်းတိင်ေအာင်လည်းေကာင်း ပစ်ချလိက်သြဖင့်၊

အက ်ပ်မှာပင်လယ်ေရပတ်လည် ဝိင်းရံြခင်းကိခံလျက် ကိယ်ေတာ်၏လိင်းလံး ကီးများသည်

အက ်ပ်ကိလမ်းမိးသွားပါသည်။ ၄ အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်၏မျက်ေမှာက်မှ

ှ င်ထတ်ြခင်းကိခံရသြဖင့်၊ ကိယ်ေတာ်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာဗိမာန်

ေတာ်ကိ အဘယ်အခါ၌မ ေတွ့ြမင်ရေတာ့မည် မဟတ်ဟထင်မှတ်ခ့ဲပါ၏။

၅ ေရသည်အက ်ပ်ကိဝိင်းရံသြဖင့်အက ်ပ် သည် အသက် ၍ပင်မရေတာ့ပါ။

ပင်လယ်ေရသည်အက ်ပ်အားလမ်းမိးလျက်၊ ပင်လယ်ဒိက်ပင်တိ့သည်လည်း

အက ်ပ်၏ဦးေခါင်းကိရစ်ပတ် ကပါ၏။ ၆ အက ်ပ်သည်ေတာင်များ၏ေအာက်ေြခသိ့

တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း၊ ြပန်လမ်းမ ှ ိ သည့်မရဏာ ိင်ငံသိ့ လည်းေကာင်း နစ် မပ်သွားပါသည်။

သိ့ြဖစ်လျက်ပင်အက ်ပ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်၏အသက်ကိ

နက်ရာမှ ကယ်ဆယ်ေတာ်မခ့ဲပါ၏။ ၇ အက ်ပ်သည်ေသအ့ံဆဲဆဲအချိန်တွင် အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်၏ထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းခ့ဲပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်လည်းကိယ်ေတာ်၏

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာဗိမာန်ေတာ်မှ အက ်ပ်၏ ဆေတာင်းပတနာသံကိ ကားေတာ်မပါ၏။

၈ အချည်း ှ ီးြဖစ်ေသာ ပ်တများကိ ကိးကွယ်သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏အေပ တွင်

သစာမ့ဲ ကပါ၏။ ၉ သိ့ရာတွင်အက ်ပ်တိ့သည်အ ှ င်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကးပါမည်။

ကိယ်ေတာ်အားယဇ်ပေဇာ်ပါမည်။ ထိ့ြပင်အက ်ပ် ပခ့ဲသည့်သစာကတိ အတိင်း လိက်နာပါမည်။

အေကာင်းမှာကယ်တင်ြခင်းအမသည် ထာဝရဘရားထံေတာ်မှလာပါသည်'' ဟ

ဆေတာင်းပတနာ ပေလ၏။ ၁၀ ထိအခါထာဝရဘရားသည်ငါး ကီး အားအမိန့်ေပးသြဖင့်

ငါး ကီးသည်ေယာန အားကန်းေပ သိ့အန်ထတ်ေလ၏။

၃ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်ေယာနအား``ထ ေလာ့၊ နိေနေဝ မိ ့ ကီးသိ့သွားေလာ့။

ငါမှာ သည့်အတိင်း မိ ့သ မိ ့သားတိ့အားသတိ ေပးေလာ့'' ဟဒတိယအ ကိမ်အမိန့်ေပး

ေတာ်မ၏။‐ ၃ သိ့ြဖစ်၍ေယာနသည်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိနာခံ၍နိေနေဝ မိ ့ကိ

သွား၏။ နိေနေဝ မိ ့သည်အလွန် ကီးရ ကားထိ မိ ့ကိတစ်ဘက်မှတစ်ဘက်သိ့

ြဖတ်ေလာက်လ င်သံးရက်ခရီး ကာ၏။‐ ၄ ေယာနသည်နိေနေဝ မိ ့သိ့ေရာက်၍ မိ ့တွင်း

သိ့တစ်ေန့ခရီးဝင် ပီးေနာက်``နိေနေဝ မိ ့ သည်အရက်ေလးဆယ် ကာေသာအခါ ပျက်လိမ့်မည်''

ဟေကညာေလ၏။ ၅ နိေနေဝ မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်ဘရားသခင်၏အမိန့်ေတာ်ကိယံ က၏။ သိ့ြဖစ်၍

ေနာင်တရသည့်လကဏာြဖင့်ဂဏ် ှ ိ ဂဏ်မ့ဲ တစ်ေယာက်မကျန်အစာေ ှ ာင်၍ေလ ာ်ေတ

ကိဝတ် ကရန်ဆံးြဖတ် က၏။ ၆ ထိေကညာချက်ကိနိေနေဝမင်း ကား ေတာ်မေသာအခါ

ရာဇပလင်ေပ မှထ၍ ဝတ်လဲေတာ်ကိခတ် ပီးလ င်ေလာ်ေတကိ ဝတ်ေတာ်မ၏။

ထိေနာက်ြပာထဲတွင်ထိင် ေနေတာ်မ၏။‐ ၇ ထိေနာက်နိေနေဝဘရင်သည်နိေနေဝ မိ ့

သ မိ ့သားတိ့သိ ကေစရန်အမိန့်ေတာ် ကိထတ်ြပန်လိက်၏။ ထတ်ြပန်ချက်မှာ``ဤ

အမိန့်ကားဘရင် ှ င့်မးမတ်များထံမှ ြဖစ်၏။ အဘယ်သမ အစားအစာမစားရ၊

လအားလံး ှ င့်တိရစာန်အားလံးတိ့သည် အစာမစားရ၊ ေရမေသာက်ရ။‐ ၈

လ ှ င့်တိရစာန်အေပါင်းတိ့သည်ေလ ာ်ေတ ကိဝတ်ရ ကမည်။ လတိင်းပင်စိတ်အားထက်

သန်စွာဘရားသခင်ထံဆေတာင်းရမည်။ ထိ့ြပင်မိမိတိ့၏မေကာင်းမများ ှ င့်အ မ

မများကိစွန့်ပစ်ရ ကမည်။‐ ၉ သိ့မှသာဘရားသခင်၏စိတ်ေတာ်ေြပာင်း လဲေကာင်းေြပာင်းလဲလိမ့်မည်။

အမျက်ေတာ် ေြပေကာင်းေြပလိမ့်မည်။ ငါတိ့သည်လည်း အသက်ချမ်းသာရာရ ိင်မည်''

ဟ၍ြဖစ်၏။ ၁၀ ဘရားသခင်သည်ထိသတိ့၏ ပမပံ ကိလည်းေကာင်း၊ မေကာင်းမများကိစွန့်

ပယ်လိက်ပံကိလည်းေကာင်းြမင်ေတာ်မ ေသာအခါ စိတ်ေတာ်ေြပာင်းလဲလျက်မိန့်

မက်ေတာ်မသည့်အတိင်းသတိ့အား ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမေတာ့ေပ။

၄ဤသိ့ြဖစ်ရြခင်းေ ကာင့်ေယာနသည်လွန်စွာ စိတ်မေကျမချမ်းြဖစ်၍စိတ်ဆိးသြဖင့်၊‐

၂ ``အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည်အက ်ပ် တိင်းြပည်မှမထွက်ခွာမီကပင်ကိယ်ေတာ်

ဤသိ့ ပေတာ်မမည်ဟ အက ်ပ် ကိတင် ေြပာခ့ဲသည်မဟတ်ပါေလာ။ ဤအေကာင်း

ေကာင့်အက ်ပ်သည်တာ  မိ ့သိ့ထွက်ေြပး ရန် ကိးစားခ့ဲပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ေမတာ

က ဏာ ှ ိ ေတာ်မေသာ၊ အစဥ်စိတ် ှ ည် လျက်အ ကင်နာတရား ှ ိ ေတာ်မေသာ၊
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အြပစ်ဒဏ်ခတ်သင့်ေသာ်လည်းမခတ်ဘဲ ချမ်းသာေပးေတာ်မေသာဘရားသခင်

ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိအက ်ပ်သိပါ ၏။‐ ၃ သိ့ြဖစ်၍ အိ ထာဝရဘရား၊ ယခပင်လ င်

အက ်ပ်အားေသရေသာအခွင့်ကိေပး ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်အတွက်အသက် ှ င်

ရြခင်းထက်ေသရြခင်းကသာ၍ေကာင်း ပါ၏'' ဟဆေတာင်းေလ၏။ ၄

ထာဝရဘရားက``သင်ဤသိ့အမျက် ထွက်သင့်သေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၅

ထိေနာက်ေယာနသည် မိ ့အေ ှ ့ဘက်သိ့ ထွက်၍ မိမိအတွက်တဲထိး ပီးလ င်တဲ၏

အရိပ်ေအာက်တွင်ထိင်လျက် နိေနေဝ မိ ့ မည်သိ့ြဖစ်မည်ကိေစာင့် ကည့်ေန၏။‐ ၆

ထိအခါေယာနအားေနပ ှ ိန်မှသက်သာ ေစရန် ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည်

ကက်ဆပင်တစ်ပင်ကိေပါက်ေစ ပီးလ င် ေယာန၏အေပ သိ့အရိပ်ကျေစေတာ် မ၏။

ေယာနသည်ထိအပင်ေပါက်လာသည့် အတွက်အလွန်ဝမ်းသာလျက် ှ ိ ၏။‐

၇ သိ့ရာတွင်ေနာက်တစ်ေန့မိးေသာက်ချိန်၌ ဘရားသခင်သည်ေယာနအရိပ်ခိေန

ေသာအပင်ကိ ပိးေကာင်တစ်ေကာင်အား ကိက်ေစသြဖင့်ထိအပင်ေသေလ၏။‐ ၈

ေနထွက်လာ ပီးေနာက်ဘရားသခင်သည် အေ ှ ့ေလပကိတိက်ခတ်ေစေတာ်မ၏။

ေယာန သည်မိမိဦးေခါင်းေပ သိ့ကျေရာက်လာသည့် အပ ှ ိန်ေ ကာင့်

ေမ့လမတတ်ြဖစ် ပီးလ င် ေသချင်စိတ်ေပါက်လာ၏။ သိ့ြဖစ်၍ေယာန

က``ငါ့အဖိ့မှာအသက် ှ င်ေနရြခင်းထက် ေသရြခင်းကပိ၍ေကာင်းလိမ့်ဦးမည်'' ဟ ြမည်တမ်း၏။ ၉

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်ကေယာနအား`` ကက် ဆပင်တစ်ပင်အတွက်သင်အမျက်ထွက်သင့် သေလာ''

ဟေမးေတာ်မ၏။ ေယာနက``ေသချင်ေအာင်အမျက်ထွက် ပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၁၀

ထာဝရဘရားက``သင်သည်သင်ကိယ်တိင် မစိက်မ ပစရဘဲ တစ်ညချင်းတွင်ပင်

ေပါက် ပီးတစ်ညတွင်းပင်ေသသွားေသာ ကက်ဆပင်ကိ ှ ေြမာသည်မဟတ်ေလာ။‐ ၁၁

ထိနည်းတပင်အမှားအမှန်ကိမေဝခဲွ ိင်သည့်ကေလးသငယ်တစ်သိန်း ှ စ်ေသာင်း

ေကျာ် ှ င့်တိရစာန်အေြမာက်အများ ှ ိ ေသာ နိေနေဝ မိ ့ကိငါပိ၍ ှ ေြမာသင့်သည် မဟတ်ေလာ''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ပေရာဖက်ေယာန၏ဝတု ပီး၏။
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မိကာ

၁ ယဒ ိင်ငံတွင်ေယာသံဘရင်၊ အာခတ်ဘရင်၊ ေဟဇကိဘရင်တိ့စိးစံသည့်အချိန်ကာလ

၌ ထာဝရဘရားသည်ေမာရ ှ  မိ ့သား မိကာအားဤသိ့ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားသည် ှ မာရိ မိ ့ ှ င့် ေယ  ှ လင် မိ ့တိ့ ှ င့်စပ်လျဥ်း၍ ေအာက်

ပါအေကာင်းအရာများကိေဖာ်ြပေတာ် မ၏။ ၂ လမျိုးအေပါင်းတိ၊့ ကားနာ ကေလာ့။

ကမာသကမာသားအေပါင်းတိ့နားေထာင် ကေလာ့။ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့တစ် ဘက်မှ

သက်ေသခံေတာ်မမည်။ နားေထာင် ကေလာ့၊ ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းကင်ဘံ ှ ိ ဗိမာန်

ေတာ်မှ မိန့် ကားေတာ်မ၏။ ၃ ထာဝရဘရားသည်သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ်မှ

ကဆင်းလာ၍၊ေတာင်ထိပ်များေပ တွင် စက်ေတာ်ြဖန့်ေတာ်မမည်။ ၄

ထိအခါ၌ေတာင်များသည်မီး ှ င့်ေတွ့ေသာ ဖေယာင်းက့ဲသိ့အရည်ေပျာ်လိမ့်မည်။

ထိေနာက်ေတာင်ကန်းမှေတာင်ေအာက်သိ့ ေရစီးဆင်းသက့ဲသိ့ချိုင့်ဝှမ်းထဲသိ့စီးဆင်း လိမ့်မည်။ ၅

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အြပစ် ကးလွန်၍ဘရားသခင်အားပန်ကန် က ေသာေကာင့်

ဤအြဖစ်မျိုး ှ င့်ေတွ့ ကံရ ကမည်။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ ပန်ကန်မအတွက်

မည်သ့ကိအြပစ်တင် ရပါမည်နည်း။ ှ မာရိ မိ ့ေတာ်မဟတ် ေလာ။ ယဒလမျိုးများကိးကွယ်ေနသည့်

ြမင့်ရာအရပ်ကားအဘယ်မှာနည်း။ ေယ  ှ လင် မိ ့ေတာ်၌မဟတ်ေလာ။‐ ၆

ထိ့ေကာင့်ထာဝရဘရားက``ငါသည် ှ မာရိ မိ ့ကိကွင်းြပင်၌ မိ ့ပျက်က့ဲ သိ့လည်းေကာင်း၊

စပျစ်ပင်စိက်ရာအရပ် က့ဲသိ့လည်းေကာင်းြဖစ်ေစမည်။ ငါသည် မိ ့ပျက်မှေကျာက်တံးေကျာက်ခဲတိ့ကိ

ချိုင့်ဝှမ်းထဲသိ့သွန်ချ၍ မိ ့ေအာက်ေြခ ကိလှန်ပစ်မည်။‐ ၇ ပ်တ ှ ိ သမ ကိကျိုးပ့ဲေ ကမွေစမည်။

ပ်တတိ့အားပေဇာ်ေသာလက်ေဆာင်ပစည်း ှ ိ သမ ကိမီး ိ ့ဖျက်ဆီးမည်။ ပ်တ ှ ိ

သမ ကိအမိက်ပံြဖစ်ေစမည်။ ှ မာရိ မိ ့သည်ဤအရာများကိ ပ်တကိးကွယ် မြဖင့်စေဆာင်းရ ှ ိ ၏။

ဘရားေကျာင်း ြပည့်တန်ဆာလပ်ငန်း ှ င့် ရန်သများသည် ယင်းတိ့ကိကိးကွယ်ရန်သိမ်းယသွား

ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ထိအခါမိကာက``ထိအတွက်ေ ကာင့်ငါ

သည်ငိေ ကးြမည်တမ်းမည်။ ငါသည်ဝမ်း နည်းေ ကာင်းြပရန်ဖိနပ်မစီး၊ အဝတ်

အကျမဝတ်ဆင်ဘဲလှည့်လည်မည်။ ငါ သည်ေခွးအက့ဲသိ့အ၍ငှက်ကလား အတ်က့ဲသိ့ညည်း မည်။‐

၉ ှ မာရိ မိ ့၏ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တိ့ကိကသ ၍မရ ိင်။ ယဒြပည်သည်လည်းထိက့ဲသိ့

ေသာကံ ကမာ ှ င့်ေတွ့ ကံရေတာ့မည်။ ငါ ၏အမျိုးသားတိ့ေနထိင်ရာေယ  ှ လင်

မိ ့တံခါးများသိ့ေဘးအ ရာယ်ဆိက် ေရာက်လာသည်'' ဟဆိေလ၏။ ၁၀

ဂါသ မိ ့ ှ ိ ရန်သများအားငါတိ့စစ်ေရး နိမ့်သည့်သတင်းကိမ ကားေြပာ ှ င့်။ သင်

တိ့ငိေ ကးေနြခင်းကိသတိ့မြမင်ေစ ှ င့်။ ေဗေသာဖရာ မိ ့သားတိ၊့ စိတ်ပျက်အား

ေလျာ့ေ ကာင်းြပရန်ေြမမန့်၌လးလိှမ့်ေန ကေလာ့။‐ ၁၁ ှ ဖိရ မိ ့သားတိ၊့ အဝတ်အချည်းစည်း

ြဖင့်အ ှ က်ကဲွလျက်သံ့ပန်းအြဖစ်ေရာက် ကေလာ့။ ဇာနန် မိ ့သားတိ့သည် မိ ့ြပင် သိ့မထွက်ဝ့ံ က။

ေဗသေဇလ မိ ့သား တိ့ငိေ ကးသံကိသင်တိ့ ကားရေသာ အခါ ထိ မိ ့တွင်သင်တိ့ခိလံ ိင်မည်

မဟတ်ေ ကာင်းသိရလိမ့်မည်။‐ ၁၂ မာ တ် မိ ့သားတိ့သည်လးလိှမ့်လျက် ေဝဒနာခံေန က၏။

ထာဝရဘရား သည်ေယ  ှ လင် မိ ့အား ေဘးဒကေရာက် ေစေတာ့မည်ြဖစ်၍ ငါတိ့ မိ ့သားတိ့သည်

စိတ်တထင့်ထင့် ှ င့်အကအညီေစာင့် ေမ ာ်ေန က၏။‐ ၁၃ လာခိ ှ  မိ ့တွင်ေနထိင်သတိ၊့

စစ်ရထား များကိြမင်းက ကေလာ့။ သင်တိ့သည် ဣသေရလြပည်သတိ့၏စံနမနာကိ

လိက်၍ အြပစ်ကးလွန် က၏။ သင်တိ့ အြပစ်ကးလွန်ေစသက့ဲသိ့ ေယ  ှ လင်

မိ ့အားလည်းအြပစ်ကးလွန်ေစ က၏။‐ ၁၄ ယဒြပည်သားတိ၊့ ေမာရ ှ က်ဂါသ မိ ့ကိ

လည်းလက်လတ်လိက် ကေလာ့။ ဣသေရလ ဘရင်တိ့သည် အာခဇိပ် မိ ့သားတိ့ထံမှ

အကအညီရလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၅ မေရ ှ  မိ ့သားတိ၊့ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့၏ မိ ့ကိရန်သ့လက်သိ့အပ်ေတာ် မမည်။ ဣသေရလေခါင်းေဆာင်များသည်

အဒလံဥမင်လိဏ်ေခါင်းသိ့ထွက်ေြပး ပန်းေအာင်းရလိမ့်မည်။‐ ၁၆ ယဒြပည်သားတိ၊့

သင်တိ့ချစ်ေသာသား သမီးများအတွက်ဝမ်းနည်းပေဆွးေ ကာင်း ြပသည့်အေနြဖင့်

သင်တိ့၏ဆံပင်ကိရိတ် ကေလာ့။ သင်တိ့၏သားသမီးများကိ တိင်းတစ်ပါးသိ့သိမ်းယသွား ကမည်

ြဖစ်ေသာေကာင့် သင်တိ့၏ဦးေခါင်းကိ လင်းတငှက်ေခါင်းက့ဲသိ့ေြပာင်ေအာင် ရိတ်ကေလာ့။

၂ အိပ်ရာေပ တွင်လဲေလျာင်းလျက် မေကာင်းမ ကိ ကံစည်သတိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။

နံနက်မိးလင်းေသာအခါသတိ့သည်အခွင့် ရလ င်ရြခင်း မိမိတိ့ ကံစည်သည့်မေကာင်း

မကိ ပလပ်တတ် က၏။‐ ၂ သတိ့သည်သတစ်ပါး၏အိမ်ကိြဖစ်ေစ၊ လယ်ယာကိြဖစ်ေစ၊

တပ်မက်လာလ င်အ ိင် အထက်သိမ်းယတတ် ကသည်။ မည်သ၏အိး

အိမ် ှ င့်အေမွပစည်းဟသမ လံ ခံသည် ဟ၍မ ှ ိ။ ၃ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားက``သင်တိ့ေဘး

ဒကေရာက်ေစရန်ငါစီရင်မည်။ ထိေဘးဒက မှသင်တိ့လွတ်ေြမာက် ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။

သင်တိ့သည်ဒက ှ င့်ေတွ့ ကံရလိမ့်မည်။ ထိအခါသင်တိ့သည်ေမာက်မာ ကားဝါ

ိင် ကလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၄ ထိအချိန်ကာလေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ လများတိ့က

သင်တိ့ေဘးဒကေရာက်ရပံ ကိအေကာင်း ပ၍ ေြပာစမှတ် ပ က လိမ့်မည်။

သင်တိ့၏ဘဝအေတွ့အ ကံ ကိလည်းဤသိ့ဝမ်းနည်းေ ကကဲွဖွယ် ေတးဖဲွ ့သီဆိ ကလိမ့်မည်။

ငါတိ့သည်လံးဝအကျိုးနည်းပျက်စီး က ပီ။ ထာဝရဘရားသည်ငါတိ့ြပည်ကိငါတိ့ လက်မှ

ပ်သိမ်း၍ရန်သ့လက်သိ့အပ်သြဖင့် ငါတိ့သည်လည်းတစ်ပါးကန်ြဖစ်ရေချ ပီ။ ၅

သိ့ြဖစ်၍တိင်းြပည်ကိထာဝရဘရား ၏လမျိုးေတာ်လက်သိ့ြပန်၍အပ်ေသာ အခါ၌

သင်တိ့အနက်မည်သမ ေြမ ေဝစကိရမည်မဟတ်။ ၆ လတိ့က``အက ်ပ်တိ့အားတရားမေဟာ

ပါ ှ င့်၊ ထိအေကာင်းအရာတိ့ကိမေြပာ ပါ ှ င့်၊ ဘရားသခင်သည်အက ်ပ်တိ့အား

အ ှ က်ကဲွအကျိုးနည်းြဖစ်ေစေတာ်မ မည်မဟတ်ပါ။‐ ၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ကျိန်စာ သင့်ေန ပီဟ၍မထင်ပါ ှ င့်။ ထာဝရ ဘရားသည်သည်းမခံ ိင်ေတာ့ ပီေလာ။

ကိယ်ေတာ်သည်ထိသိ့ဧကန် ပေတာ်မ ပါမည်ေလာ။ ေြဖာင့်မတ်စွာကျင့် ကံသ တိ့အား

ကိယ်ေတာ်သည်သနား ကင်နာ သည့်စကားကိေြပာေတာ်မမည်မဟတ် ပါေလာ''

ဟငါ့အားြပန်၍တရားေဟာ က၏။ ၈ ထိအခါထာဝရဘရားက``သင်တိ့သည်

ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိရန်သသဖွယ်တိက် ခိက် က၏။ လံ ခံမ ှ ိ ရာေနအိမ်သိ့စစ် ပဲွမှြပန်လာသတိ့၏

အေပ  ံ အကျကိ သင်တိ့ခတ်ယ က၏။‐ ၉ သင်တိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်တိ့၏အမျိုး

သမီးများကိသတိ့ြမတ် ိးေသာေနအိမ် များမှ ှ င်ထတ် က၍ သတိ့သားသမီးများ

အနာဂတ်ေကာင်းစားေရးေမ ာ်လင့်ချက် ြဖစ်သည့် ထာဝရဘရား၏ေကာင်းချီး

မဂလာကိပျက်ြပားေစ က၏။‐ ၁၀ ထ၍ထွက်ခွာ ကေလာ့။ ဤြပည်သည်သင်တိ့

လံ ခံစွာေနထိင်ရာအရပ်မဟတ်ေတာ့ ပီ။ သင်တိ့၏ဒစ ိက်အြပစ်ေ ကာင့်ဤြပည်

သည်ပျက်စီးရလိမ့်မည်။ ၁၁ ``သင်တိ့တွင်စပျစ်ရည် ှ င့် အရက်လိင်လိင်

ေပါများလိမ့်မည်ဟငါေဟာ၏' ဟ၍လိမ် လည်လှည့်ြဖားေြပာဆိတတ်ေသာပေရာဖက်

မျိုးကိဤသတိ့ ှ စ်သက် က၏။ ၁၂ ``ငါသည်သင်တိ့တွင် ကင်းကျန်ေသာဣသ

ေရလအမျိုးသားအားလံးကိစ ံ းမည်။ ြခံ သိ့ြပန်လာေသာသိးများသဖွယ်သင်တိ့ကိ

စသိမ်းမည်။ စားကျက်တွင်သိးေြမာက်ြမား စွာစ ံ းကျက်စားသက့ဲသိ့ သင်တိ့၏ြပည်

တွင်တစ်ဖန်လေြမာက်ြမားစွာေနထိင်လိမ့် မည်'' ဟြပန်လည်ေြဖ ကားေတာ်မ၏။

၁၃ သတိ့အားြပည် ှ င်ဒဏ်ခံရာမှလွတ် ေြမာက်ရန် ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ်တိင်ေ ှ ့

ေဆာင်လမ်းြပေတာ်မမည်။ သတိ့သည် မိ ့ တံခါးများကိချိုးေဖာက်၍လွတ်ေြမာက် လာ ကမည်။

သတိ့၏ဘရင်ထာဝရဘရား ကိယ်ေတာ်တိင်သတိ့ကိထတ်ေဆာင်ေတာ် မမည်။

၃ ဣသေရလအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်တိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့သည်တရား

သြဖင့်စီရင်ရသများြဖစ်ေသာ်လည်း၊‐ ၂ ေကာင်းေသာအကျင့်ကိမန်း၍မေကာင်းေသာ

အကျင့်ကိ ှ စ်သက် က၏။ သင်တိ့သည်ငါ၏ လမျိုးေတာ်တိ့ကိအ ှ င်လတ်လတ်အေရ

ဆတ်၍အ ိးမှအသားကိခွာယ က၏။‐ ၃ သင်တိ့သည်ငါ့လမျိုးေတာ်၏အသားကိ

စား က၏။ သတိ့၏အေရကိခွာ၍အ ိး များကိချိုးလျက်အမဲဟင်းလျာသဖွယ်

ားြဖင့်စဥ်း က၏။‐ ၄ သင်တိ့သည်ထာဝရဘရားအားေအာ်ဟစ်

ေတာင်းေလာက်ရေသာအချိန်ေရာက်လာလိမ့် မည်။ ထိအခါကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ကိ

နားေညာင်းေတာ်မမည်မဟတ်။ သင်တိ့သည် မေကာင်းမကိ ပေသာေကာင့်ကိယ်ေတာ်သည်

သင်တိ့၏ေတာင်းေလာက်သံကိနားေညာင်း ေတာ်မမည်မဟတ်။ ၅

ေငွေပး ိင်သတိ့အား ငိမ်းချမ်းသာယာ မည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ေငွမေပး ိင်သတိ့

အားစစ်ေဘးေရာက်မည်ဟ၍လည်းေကာင်း ေဟာတတ်ေသာပေရာဖက်တိ့၏လှည့်စား

ြခင်းကိငါ၏လမျိုးေတာ်တိ့ခံရ က၏။ ထာဝရဘရားကထိသိ့ေသာပေရာ ဖက်တိ့အား၊‐ ၆

``ပေရာဖက်တိ၊့ သင်တိ့အတွက်ေန့အချိန် ကန်လ ပီ၊ ေနဝင်ချိန်ေရာက်လာ ပီ။ သင်တိ့

သည် ပါ ံ ြမင်ရေတာ့မည်မဟတ်။ အနာ ဂတ်ကိေဟာ ိင်ေသာအစွမ်း ှ ိ လိမ့်မည်မ ဟတ်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၇အနာဂတ်ကိေဟာသတိ့သည်ေဟာကိန်း မမှန်သြဖင့် အ ှ က်ကဲွရလိမ့်မည်။

သတိ့ သည်ဘရားသခင်ထံေတာ်မှဗျာဒိတ်မခံ ရသြဖင့်အသေရပျက် ကလိမ့်မည်။

၈ ငါမကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား မိမိတိ့ပန်ကန်ကးလွန်သည့်အြပစ်များ

ကိထတ်ေဖာ်ေ ကညာရန် ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်အ ှ ိန်တန်ခိး၊ တရားမ တစွာ စီရင် ိင်စွမ်း၊

ရဲစွမ်းသတိတိ့ ှ င့်ြပည့်ဝ၏။‐ ၉ ဣသေရလအမျိုးကိအပ်ချုပ်သအ ကီး အကဲတိ၊့

နားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့သည် တရားမ တစွာစီရင်ြခင်းကိမန်း၍ အမှန်ကိအမှားြဖစ်ေစ က၏။‐
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၁၀ သင်တိ့သည်လသတ်မ ှ င့်မတရားမ တည်းဟေသာအတ်ြမစ်ေပ တွင်

ဘရားသခင်၏ မိ ့ေတာ်ြဖစ်ေသာေယ  ှ လင် မိ ့ကိတည်ေဆာက် က၏။‐ ၁၁

မိ ့ကိအပ်ချုပ်သတိ့သည်တံစိးလက်ေဆာင် စား၍အပ်ချုပ် က၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့

သည်အခေကးေငွယ၍စီရင်ဆံးြဖတ် က၏။ ပေရာဖက်တိ့သည်ေငွယ၍ဗျာဒိတ် ေတာ်ကိဖွင့်ြပ က၏။

ထိသအေပါင်းတိ့ ကထာဝရဘရားသည် သတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသည်ဟဆိ က၏။ သတိ့က``ငါ

တိ့တွင်ေဘးဥပဒ်မေရာက် ိင်၊ ထာဝရ ဘရားသည်ငါတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ သည်'' ဟေြပာ က၏။ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ေ ကာင့်ဇိအန် မိ ့သည် ထွန်ယက်ထားေသာလယ်ကွက်သဖွယ်ြဖစ်

လိမ့်မည်။ ေယ  ှ လင် မိ ့သည်ေကျာက်ပံ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ဗိမာန်ေတာ်တည်ရာေတာင်

သည်ေတာအတိြဖစ်လိမ့်မည်။

၄ ေနာင်ကာလတွင် ဗိမာန်ေတာ်တည်ရာေတာင်သည် အြမင့်ဆံးေတာင်ြဖစ်လိမ့်မည်။

ှ ိ သမ ေသာေတာင်တိ့ထက်ပိမိ၍ြမင့်မား လိမ့်မည်။ လမျိုးများစွာတိ့သည်ထိေတာင်သိ့စ ံ း

ေရာက် ှ ိ လာ၍၊ ၂ ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ဘရားသခင်၏ ဗိမာန်ေတာ်တည် ှ ိ ရာထာဝရဘရား၏

ေတာင်ေပ သိ့ တက် ကကန်အ့ံ။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားအလိေတာ် ှ င့် အညီ

ကျင့် ကံ ပမရန်သွန်သင်ေတာ်မမည်။ ကိယ်ေတာ် န်ြပေသာလမ်းအတိင်း ေလာက်သွား ကမည်။

ထာဝရဘရား၏တရားေတာ်သည် ဇိအန်ေတာင်မှလည်းေကာင်းထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့မှ လည်းေကာင်း ထွက်ေပ လာသတည်း'' ဟဆိ က၏။ ၃

ရပ်ေဝးရပ်နီးမှအင်အား ကီးေသာ ိင်ငံ များ၏ အြငင်းပွားမများကိအဆံးအြဖတ်ေပး

ေတာ်မမည်။ သတိ့သည်မိမိတိ့၏ ားသွားများကိထွန်သွား အြဖစ်သိ့လည်းေကာင်း၊

လံှများကိတံစဥ်များအြဖစ်သိ့ထလပ် ကလိမ့်မည်။ ိင်ငံအချင်းချင်းေနာက်တစ်ဖန်စစ်တိက်

ကေတာ့မည်မဟတ်။ စစ်တိက်ရန်ြပင်ဆင်မကိလည်းေနာက်တစ်ဖန် ပလပ် ကေတာ့မည်မဟတ်။ ၄

လတိင်းပင်မိမိတိ့၏စပျစ်ဥယျာဥ်၊မိမိတိ့၏ သဖန်းြခံထဲ၌မေ ကာက်လန့်ရဘဲ၊

ေအးချမ်းသာယာစွာေနထိင်ရလိမ့်မည်။ ဤကားအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့် မက်ေတာ်မေသာကတိေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ၅ လမျိုးအသီးသီးတိ့သည်မိမိတိ့၏ဘရား

များကိကိးကွယ်နာခံ ကမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ငါတိ့မကားငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားကိ

ကာလအစဥ်အဆက်ကိးကွယ် နာခံမည်။ ၆ ထာဝရဘရားက``ငါဒဏ်ခတ်သ၊ ြပည် ှ င် ဒဏ်ခံရသတိ့ကိ

ငါြပန်လည်စ ံ းေစ ေသာအချိန်ကားကျေရာက်ခါနီး ပီ။‐ ၇ သတိ့သည်ေြခဆံွ ့လျက်ေနအိမ်မှရပ်ေဝး

သိ့ေရာက် ှ ိ ေန က၏။ သိ့ရာတွင်ငါသည် မေသဘဲကျန် ကင်းေနေသးသတိ့အား

အင်အား ကီးေသာလမျိုးြဖစ်လာေစမည်။ ငါသည်ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာသတိ့အား

ယခမှစ၍ကာလအစဥ်အဆက်အပ် စိးေတာ်မမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈

ဘရားသခင်သည်လင့်စင်မှမိမိ၏လမျိုး ေတာ်ကိ သိးထိန်းသဖွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ

ရာေယ  ှ လင် မိ၊့ သင်သည် ိင်ငံေတာ် ၏ မိ ့ေတာ်ြဖစ်ခ့ဲဖးသက့ဲသိ့ ယခတစ်ဖန်

မိ ့ေတာ်ြဖစ်ရလိမ့်မည်။‐ ၉ သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ကျယ်ေလာင်စွာ ေအာ်ဟစ်ရပါသနည်း။

မီးဖွားေသာမိန်းမ က့ဲသိ့အဘယ်ေကာင့်ေဝဒနာခံေနရ ပါသနည်း။ သင်၌အပ်စိးမည့် ှ င်ဘရင်

မ ှ ိ ေသာေကာင့်ေလာ၊ သင်၏အတိင်ပင် ခံများအနိစေရာက်ကန် ကေသာေကာင့် ေလာ။‐ ၁၀

ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ၊့ ယခတွင်သင်တိ့ သည် မိ ့ကိစွန့်၍ ကွင်းြပင်ထဲ၌ေနထိင် က

ရမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် မီးဖွားေသာမိန်းမ က့ဲသိ့ကိယ်ကိတွန့်လိမ်ညည်းတွားလျက်ေန

ကေလာ့၊ သင်တိ့သည်ဗာဗလန် မိ ့သိ့သွား ရ ကမည်။ သိ့ရာတွင်ထိအရပ်၌ထာဝရ

ဘရားသည် သင်တိ့ကိရန်သများ၏လက် မှကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၁

လမျိုးများစွာတိ့သည်သင်တိ့ကိတိက်ခိက် ရန် စ ံ းေရာက် ှ ိ လာ က ပီ။ သတိ့က``ေယ

ှ လင် မိ ့ကိ ဖိဖျက် ကကန်အ့ံ၊ ငါတိ့သည် မိ ့ပျက်ကိြမင်ရသြဖင့်ဝမ်းသာအားရ ကလိမ့်မည်''

ဟဆိ က၏။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရား၏အ ကံေတာ် မည်သိ့ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ထိ ိင်ငံများမသိ

က။ စပါးကိနယ်ရန်တလင်းထဲသိ့စ သိမ်းသက့ဲသိ့ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိ

ဒဏ်ခတ်ရန်စေဝးေစေကာင်းသတိ့ မသိ က။ ၁၃ ထာဝရဘရားက``ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ၊့

ရန်သများကိေချမန်းရန်ချီတက် ကေလာ့၊ ငါသည်သင်တိ့အားသံဦးချို ှ င့်ေ ကးဝါ ခွာများ ှ ိ ေသာ

ွားသိးက့ဲသိ့ခွန်အားြပည့် ေစမည်။ သင်တိ့သည် ိင်ငံများစွာကိေချမန်း ိင်သြဖင့်အ မနည်းြဖင့်

သတိ့ရ ှ ိ ထား ေသာဥစာဘ ာများကိသိမ်းယ၍ ကမာကိ အစိးရေသာငါထာဝရဘရားအား

ဆက်သေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၅ ``ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ၊့ သင်တိ့၏တပ်များ ကိစ ံ းေစ ကေလာ့၊ ငါတိ့ကိရန်သများ

ဝိင်းထား က ပီ။ သတိ့သည်ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏ေခါင်းေဆာင်များကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်းပစ်ရန် ကိးစား က၏။ ၂ ထာဝရဘရားက``ဧဖရတ်ခ ိင်၊ ဗက်လင် မိ၊့

သင်သည်ယဒြပည်တွင်သိမ်ငယ်ေသာ မိ ့တစ် မိ ့ြဖစ်ေသာ်လည်း ေ ှ းမင်းဆက်ထဲ

မှဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိအပ်စိး မည့်ဘရင်တစ်ပါးကိငါေပ ထွန်းေစ မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

သိ့ြဖစ်၍မိခင်သားဖွားသည့်အချိန်တိင် ေအာင် ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုး ေတာ်ကိ

ရန်သတိ့၏လက်တွင်း၌စွန့်ပစ် ထားေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိေနာက်ြပည် ှ င် ဒဏ်သင့်သတိ့သည်

မိမိတိ့၏သားချင်း တိ့ ှ င့်ြပန်လည်ေပါင်းစည်းရ ကလိမ့် မည်။‐ ၄ ထိဘရင် ကလာေသာအခါသသည်

ထာဝရ ဘရားထံေတာ်မှရေသာအစွမ်းသတိ ှ င့် လည်းေကာင်း၊ သ၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၏ဘန်းတန်ခိးေတာ် ှ င့်လည်းေကာင်း မိမိ၏လစကိအပ်စိးလိမ့်မည်။ ကမာတစ်

ဝှမ်းလံးတွင် ှ ိ ေသာလအေပါင်းတိ့သည် သ ၏ ကီးြမတ်ေတာ်မြခင်းကိဝန်ခံ က သြဖင့်

သ၏လမျိုးေတာ်သည်လံ ခံစွာ ေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၅ တိင်းြပည်သည်လည်း ငိမ်းချမ်းသာယာ

လိမ့်မည်။ အာ ရိအမျိုးသားတိ့သည်ငါတိ့၏ ိင်ငံ ကိတိက်ခိက်၍ ငါတိ့၏ခံတပ်များကိချိုး

ေဖာက်ဝင်ေရာက် ကေသာအခါ၊ ငါတိ့တွင် ခွန်အား ကီးေသာေခါင်းေဆာင်များကိေစ

လတ်၍ ရန်သတိ့ကိခခံတိက်ခိက်မည်။‐ ၆ သတိ့သည်လက်နက်အင်အားြဖင့်အာ ရိ

ြပည်၊ နိမ်ေရာ ြပည်ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင် ကလိမ့်မည်။ အာ ရိအမျိုးသားများက

ငါတိ့၏နယ်ေြမကိဝင်ေရာက်တိက်ခိက်ေသာ အခါ ထိေခါင်းေဆာင်များသည်ငါတိ့

အားရန်သ၏လက်မှကယ်တင်လိမ့်မည်။ ၇ အသက်မေသဘဲကျန်ရစ်ေသာဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားကျေစ ေတာ်မေသာ ှ င်းက့ဲသိ့ ိင်ငံများစွာအား

လန်းဆန်းေစလိမ့်မည်။ အပင်များေပ သိ့ ွာသွန်းေသာမိးက့ဲသိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။ ယင်း

တိ့သည်လတိ့၏အမိန့်ကိမနာခံ၊ ဘရားသခင်၏အမိန့်ကိသာနာခံ က၏။‐ ၈

ေတာသားရဲများထဲသိ့ေရာက် ှ ိ ေနေသာ ြခေသ့က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ သိးအပ်ထဲသိ့ေရာက်

ှ ိ ေနေသာြခေသ့ပျိုက့ဲသိ့လည်းေကာင်း အသက် မေသဘဲကျန်ရစ်ခ့ဲေသာဣသေရလအမျိုး

သားတိ့သည်အြခားလမျိုးများထဲတွင် ေရာက် ှ ိ ေနလိမ့်မည်။ ြခေသ့သည်သိးအပ်ထဲ သိ့ဝင်၍

သိးများကိအပ်ဖမ်းလျက်အပိင်း ပိင်းကိက်ြဖတ်မည်ြဖစ်ရာ၊ မည်သကမ ကယ် ိင်မည်မဟတ်။‐ ၉

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ရန်သ များကိ တိက်ခိက်ေချမန်း ကလိမ့်မည်။ ၁၀

ထာဝရဘရားက``ထိအချိန်တွင်ငါသည် သင်တိ့၏ြမင်းများကိဖယ် ှ ား၍ သင်တိ့၏

စစ်ရထားများကိဖျက်ဆီးမည်။‐ ၁၁ ငါသည်သင်တိ့ြပည်တွင် ှ ိ ေသာ မိ ့များ ကိဖျက်ဆီး၍

သင်တိ့၏ခံတပ်များကိ ဖိဖျက်မည်။‐ ၁၂ ငါသည်သင်တိ့ေဆာင်ထားေသာအင်းအိင်

လက်ဖဲွ ့များကိဖျက်ဆီးသြဖင့် သင်တိ့တွင် ေဗဒင်ေဟာသမ ှ ိ ေစရ။‐ ၁၃

ငါသည်သင်တိ့ဝတ် ပေသာ ပ်တများ ှ င့် ကိးကွယ်ရာေကျာက်တိင်များကိဖျက်ဆီး မည်။

ေနာက်တစ်ဖန်သင်တိ့သည်သင်တိ့လက် ြဖင့်လပ်ေသာအရာများကိမကိးကွယ်ရ။‐ ၁၄

ငါသည်သင်တိ့ြပည်တွင် ှ ိ ေသာ အာ ှ ရ နတ်သမီးတံခွန်တိင်များ ှ င့် ပ်တများ ကိဖျက်ဆီးပစ်မည်။‐

၁၅ ငါ၏အမိန့်ကိမနာခံေသာအြခား ိင်ငံ များကိ ြပင်းစွာအမျက်ထွက်၍ငါဒဏ် စီရင်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၆
ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ထာဝရဘရား ၏စွပ်စဲွေတာ်မချက်ကိနားေထာင်ေလာ့။

အိ ထာဝရဘရား၊ ထေတာ်မ၍ကိယ်ေတာ် ၏စွပ်စဲွချက်ကိမိန့်ေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် မိန့်ေတာ်မချက်ကိေတာင် ှ င့်ေတာင်ကန်း များ ကား ကပါေစ။ ၂

ကမာေြမ ကီး၏တည် မဲေသာအေြခအြမစ် ြဖစ်သည့်ေတာင်များတိ၊့ ထာဝရဘရား၏

စွပ်စဲွေတာ်မချက်ကိနားေထာင် ကေလာ့၊ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်

အားစဲွချက်တင်ရန် ှ ိ ေတာ်မသည်။ ကိယ် ေတာ်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်အမဆိင်ရန် ှ ိ သည်။

၃ ထာဝရဘရားက``ငါ၏လမျိုးေတာ်တိ၊့ သင်တိ့ဤမ ေလာက်ဆိး ွားလာေစရန်

သင်တိ့အားငါမည်က့ဲသိ့ ပလပ်ခ့ဲဖး သနည်း။ ငါ့အားေြဖ ကားေလာ့။‐ ၄

ငါသည်သင်တိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင် ခ့ဲ၏။ ကန်ခံရာဘဝမှကယ်တင်ခ့ဲ၏။

သင် တိ့ကိေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပရန်ေမာေ ှ ၊ အာ န် ှ င့်မိရိအံတိ့ကိငါေစလတ်ခ့ဲ၏။‐ ၅

ငါ၏လမျိုးေတာ်တိ၊့ ေမာဘြပည့် ှ င်ဗာလက် မင်းက သင်တိ့ပျက်စီးရာပျက်စီးေ ကာင်းမည်

က့ဲသိ့ ကံစည်ခ့ဲသည်ကိလည်းေကာင်း၊ ေဗာရ ၏သားဗာလမ်ကဘရင်အားမည်က့ဲသိ့ြပန်

ေြပာသည်ကိလည်းေကာင်း သတိရ ကေလာ့၊ အေကး ှ ားစခန်းမှဂိလဂါလ မိ ့သိ့ သွားေသာခရီးလမ်းတွင်

ေတွ့ ကံခ့ဲရေသာ အြဖစ်အပျက်များကိသတိရ ကလ င် ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အားမည်က့ဲ

သိ့ ကယ်တင်ေတာ်မခ့ဲေ ကာင်းသင်တိ့သိ ြမင် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားထံေတာ်သိ့ဝတ် ပကိးကွယ်ရန်လာ ေသာအခါ

ငါသည်မည်သည့်ပေဇာ်သကာကိ ယေဆာင်ခ့ဲရပါမည်နည်း၊ ဆ ဖိးေသာ ွား

ကေလးကိမီး ိ ့ပေဇာ်ရန်ယေဆာင်ခ့ဲရ ပါမည်ေလာ၊‐ ၇ ငါသည်သိးေထာင်ေပါင်းများစွာကိေသာ်

လည်းေကာင်း၊ သံလွင်ဆီကိေချာင်းစီးေအာင် ေသာ်လည်းေကာင်းယေဆာင်ခ့ဲလ င်
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ထာဝရ ဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မမည်ေလာ၊ ငါ၏ အြပစ်ေြပေစရန်ကိယ်ေတာ်အား

ငါ၏ သားဦးကိဆက်သရမည်ေလာ၊‐ ၈ ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းေသာအရာကိ

ြပေတာ်မ ပီ။ ကိယ်ေတာ်အလိ ှ ိ ေတာ်မ ေသာအရာကိေဖာ်ြပေတာ်မခ့ဲ ပီ။ ကိယ်

ေတာ်အလိ ှ ိ ေသာအရာသည်ကားတရား မ တစွာ ပကျင့်ြခင်း၊ ေမတာက ဏာထား ှ ိ ြခင်း၊

စိတ် ှ ိမ့်ချစွာသင်၏ဘရားသခင် ှ င့်အတသွားလာေနထိင်ြခင်းတိ့ြဖစ် သတည်း။ ၉

ထာဝရဘရားကိေကာက် ွံ ့ေသာသသည် ပညာ ှ ိ ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် မိ ့ကိဤသိ့ဆင့် ဆိေတာ်မ၏။

`` မိ ့ထဲ ှ ိ လပရိသတ် အေပါင်းတိ၊့ နာခံ ကေလာ့၊‐ ၁၀ ဆိးသွမ်းေသာသတိ့၏အိမ်များတွင်မတ

ရားသြဖင့် ရ ှ ိ ထားေသာဥစာပစည်းများ ှ ိ ၏။ သတိ့သည်မမှန်ကန်သည့်အြခင်

အတွယ်တိ့ကိသံး က၏။ ထိမမှန်ကန် သည့်အြခင်အတွယ်တိ့ကိငါ ွံ  ှ ာ၏။‐ ၁၁

မမှန်ကန်ေသာအေလးချိန်ခွင်ကိသံးစဲွ သတိ့အား ငါသည်မည်က့ဲသိ့အြပစ်လတ် ိင်မည်နည်း။‐ ၁၂

ဥစာပစည်း ကယ်ဝသတိ့သည်ဆင်းရဲသား တိ့အေပ တွင်ေခါင်းပံြဖတ် က၏။ သင်တိ့

အေပါင်းသည်လလိမ်များြဖစ် က၏။‐ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့၏ဒစ ိက်အြပစ်များ ေကာင့်

ငါသည်ယခသင်တိ့အားဒဏ်ခတ်၍ ပျက်သဥ်းေစမည်။ လိမ်လည်ေသာစကားကိ ေြပာဆိ က၏။‐ ၁၄

သင်တိ့သည်အစားအစာကိစားေသာ်လည်း တင်းတိမ်မမ ှ ိ။ ဆာေလာင် မဲဆာေလာင်လျက်

ှ ိ ေနမည်။ သင်တိ့ရ ှ ိ သမ ေသာဥစာပစည်း များကိစေဆာင်းထား ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။

စေဆာင်းထားေသာဥစာပစည်းများကိလည်း ငါသည်စစ်ေဘးဒဏ်ြဖင့်ဖျက်ဆီးပစ်မည်။‐ ၁၅

သင်တိ့သည်ေကာက်ပဲသီး ှ ံ ကိစိက်ပျိုးေသာ် လည်း အသီးအ ှ ံ ကိမရိတ်သိမ်းရ။ သင်တိ့

သည်သံလွင်ဆီ ကိတ်ေသာ်လည်းဆီကိမ သံးရ။ စပျစ်သီးကိနယ်ေသာ်လည်းစပျစ်

ရည်ကိမေသာက်ရ။‐ ၁၆ သင်တိ့သည် သမရိဘရင် ှ င့်သ၏သား အာဟပ်မင်းတိ့၏

ဆိးညစ်သည့်စ ိက်ကိ လိက်၍ကျင့် ကသြဖင့် ထိပျက်စီးဆံး ံ း ြခင်း ှ င့်ေတွ ့ ကံရလိမ့်မည်။ လတိင်းက

သင်တိ့ကိက့ဲရဲ ့ ကလိမ့်မည်။ လမျိုး တကာတိ့သည်သင်တိ့ကိသေရာ်က လိမ့်မည်။''

၇ ေမ ာ်လင့်ချက်ကန် ပီ၊ ငါသည်ဆာေလာင် သြဖင့် အပင်မှအသီးကိေသာ်လည်းေကာင်း၊

စပျစ် ွယ်မှစပျစ်သီးကိေသာ်လည်းေကာင်း ှ ာေသာ်လည်း တစ်လံးကိမ မေတွ့ရေသာ

သက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ စပျစ်သီး ှ ိ သမ  ှ င့်စား ချင်ဖွယ်ေကာင်းေသာသဖန်းသီး ှ ိ သမ ကိဆွတ်ခးသွား က ပီ။‐

၂ တိင်းြပည်ထဲတွင် ိ းသားေြဖာင့်မတ်ေသာသ၊ ဘရားသခင်အားသစာေစာင့်သိ ိ ေသေသာ သဟ၍

တစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ေတာ့ေချ။ လ့ အသက်ကိသတ်ရန်အခွင့်ေကာင်းကိလတိင်း ေစာင့်လျက်ေန က၏။

ညီအစ်ကိအချင်းချင်း တစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်ေကျာ့ကွင်းေထာင်၍ ဖမ်းတတ် က၏။‐ ၃

သတိ့သည်မေကာင်းမကိ ပလပ်ရန်စိတ် အားထက်သန် က၏။ အရာ ှ ိ များ ှ င့် တရားသ ကီးများသည်

တံစိးလက်ေဆာင် ေတာင်းတတ် က၏။ သဇာ ှ ိ ေသာသ၏ အလိဆ ကိလိက်၍

သတိ့သည်မေကာင်း မကိအတတကွ ကံစည် က၏။‐ ၄ အေတာ်ေြဖာင့်ဆံးဟဆိရေသာသများ

ပင်လ င် ေပါင်းပင်က့ဲသိ့အသံးမကျေချ။ ဘရားသခင်သည်သတိ့၏ကင်းေစာင့်

သဖွယ်ြဖစ်ေသာ ပေရာဖက်များမှတစ်ဆင့် သတိေပးသည့်အတိင်း လများကိဒဏ်ခတ်

မည့်အချိန်ေရာက်လာ ပီ။ သတိ့သည်ယခ အခါကေယာင်ေချာက်ချားြဖစ်လျက် ှ ိ က၏။‐ ၅

သင်တိ့၏အိမ်နီးနားချင်းကိေသာ်လည်း ေကာင်း၊ မိတ်ေဆွကိေသာ်လည်းေကာင်းမယံ က ှ င့်။

သင်၏ဇနီးကိပင်သတိ ှ င့် စကားေြပာေလာ့။‐ ၆ ထိအချိန်ကာလတွင်သားများက မိမိတိ့

၏ဖခင်များ၏အသေရကိ တ်ချလိမ့်မည်။ သမီးများကမိခင်များအားဆန့်ကျင်ဘက်

ပမည်။ ေခ းမများကေယာကမကိရန်ဘက် ပမည်။ အိမ်သားတိ့၏ရန်သများသည်မိမိ

တိ့၏မိသားစထဲမှြဖစ်လိမ့်မည်။ ၇ ငါမကားထာဝရဘရားကိေစာင့်ေမ ာ် ေနမည်။

ငါ့ကိကယ်တင်မည့်ဘရားသခင် အားယံ ကည်စိတ်ချစွာေစာင့်ေနမည်။ ငါ

၏ဘရားသခင်သည်ငါ၏ဆေတာင်း ပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မမည်။ ၈

ငါတိ့၏ရန်သတိ၊့ ငါတိ့၏အြပစ်အေြခ အေနေကာင့် ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာမြဖစ် က

ှ င့်။ ငါတိ့လဲကျေသာ်လည်းေနာက်တစ်ဖန် ထဦးမည်။ ယခအခါငါတိ့သည်အေမှာင်

ထဲ၌ေနထိင်ရေသာ်လည်း ထာဝရဘရား သည်ငါတိ့အေပ သိ့အလင်းေရာင်သက်

ေရာက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၉ ငါတိ့သည်အြပစ်ကးလွန်ခ့ဲေသာေကာင့် အခိက်အတန့်အားြဖင့်

ထာဝရဘရား ၏အမျက်ေတာ်ဒဏ်ကိခံရ ကမည်။ သိ့ ရာတွင်ေနာက်ဆံး၌ကိယ်ေတာ်သည်

ငါတိ့ အမကိေလာက်လဲ၍တရားမ တစွာ စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်

သည်ငါတိ့အားအလင်းထဲသိ့ထတ်ေဆာင် ေတာ်မလိမ့်မည်။ ငါတိ့အားကိယ်ေတာ်

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းကိငါတိ့ဒိဌ ြမင်ရလိမ့်မည်။‐ ၁၀ ထိအခါ``သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားအဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း'' ဟ၍ေြပာင် ေလှာင်ကာေမးြမန်း ကေသာငါတိ့၏ရန်သ များသည်

ဤအမကိြမင်၍အ ှ က်ကဲွ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်အေရး ံ းနိမ့် သြဖင့်လမ်းေပ မှ ံ ့သဖွယ်နင်းေချ

ြခင်းခံရ ကသည်ကိငါတိ့ြမင်ရလိမ့် မည်။ ၁၁ ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ၊့ မိ ့ ိ းများကိ

အသစ်ြပန်၍တည်ေဆာက်ရေသာအချိန် ေရာက်လာ ပီ။ ထိအခါ၌သင်တိ့၏နယ်

ေြမကျယ်ြပန့်လာမည်။‐ ၁၂ သင်တိ့၏လမျိုးေတာ်သည်အေ ှ ့ဘက် အာ ရိြပည်မှလည်းေကာင်း၊

ေတာင်ဘက် အီဂျစ်ြပည်မှလည်းေကာင်း၊ ဥဖရတ်ြမစ် ဝှမ်းေဒသမှလည်းေကာင်း၊ ေဝးလံေသာ

ပင်လယ်များ ှ င့်ေတာင်များမှလည်းေကာင်း သင်တိ့ထံသိ့ြပန်လာ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃

သိ့ရာတွင်ထိြပည်သြပည်သားတိ့၏ အြပစ်ဒစ ိက်ေ ကာင့် သတိ့ေနထိင်ရာ

အရပ်များသည်ပျက်သဥ်းရ ကလိမ့်မည်။ ၁၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ေ ွးေကာက်ေသာ

လမျိုးေတာ်အားသိးထိန်းသဖွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက် ေတာ်မပါ။ သတိ့အားေ ှ းအခါကြမက်ေပါ များရာ

ဗာ ှ န်ြပည် ှ င့်ဂိလဒ်ြပည်များတွင် ကျက်စားေစသက့ဲသိ့ယခလည်းြပည် ေတာ်တွင်ေနထိင်ေစေတာ်မပါ။

၁၅ အက ်ပ်တိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင် ခ့ဲစဥ်က ကိယ်ေတာ်ြပခ့ဲေသာအ့ံ သဖွယ်

နိမိတ်လကဏာများကိြပေတာ်မပါ။‐ ၁၆ ိင်ငံတကာတိ့သည်အင်အား ကီးေသာ်

လည်း ထိအမအရာများကိြမင်၍ေကာက် ွံ ့ထိတ်လန့် ကသြဖင့် မိမိတိ့၏ပါးစပ်

ှ င့်နားများကိပိတ်ထား ကလိမ့်မည်။‐ ၁၇ သတိ့သည်ေ မက့ဲသိ့ဖတ်ထဲတွင်တွားသွား

ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်မိမိတိ့၏ခံတပ် များထဲမှေ ကာက် ွံ ့တန်လပ်စွာထွက်လာ၍

ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံ သိ့ချဥ်းကပ်ကိးကွယ် ကလိမ့်မည်။ ၁၈ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င့် ိင်းယှဥ် အပ်ေသာအြခားဘရားမ ှ ိ ပါ။ ကိယ်ေတာ် သည်အသက် ှ င်ကျန်ရစ်ေသာ

ကိယ်ေတာ်၏ လမျိုးေတာ်၏ပန်ကန်သည့်အြပစ်များကိ လတ်ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်အစဥ်

အ မဲအမျက်ထွက်ေတာ်မမပါ။ ကိယ်ေတာ် သည်အက ်ပ်တိ့အားေမတာက ဏာထား ေတာ်မပါ၏။‐

၁၉ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့အားသနား ကင်နာေတာ်မဦးမည်။ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်တိ့၏အြပစ်များကိနင်းေချ၍ ပင်လယ်ေအာက်သိ့ပစ်ချေတာ်မမည်။‐ ၂၀

ကိယ်ေတာ်သည်ေ ှ းအခါကအက ်ပ်တိ့ ၏ဘိးေဘးတိ့အား ကတိထား ှ ိ ခ့ဲသည့်

အတိင်းအာြဗဟံ ှ င့်ယာကပ်တိ့၏အ ဆက်အ ွယ်များြဖစ်ေသာ ကိယ်ေတာ်၏

လမျိုးေတာ်အားသစာေတာ်၊ က ဏာေတာ် ှ င့်အညီေကျးဇး ပေတာ်မလိမ့်မည်။

ပေရာဖက်မိကာစီရင်ေရးထားေသာ အနာဂတိကျမ်း ပီး၏။
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၁ဤအေကာင်းအရာသည်နိေနေဝ မိ ့ ှ င့် ပတ်သက်သည့်ဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၍

ဧလ ေကာ ှ  ွာသားနာဟံေတွ့ြမင်ရသည့် ဗျာဒိတ် ပါ ံ အေ ကာင်းပင်ြဖစ်ေပ သည်။ ၂

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည်မိမိအား အံတဖက် ပိင်သတိ့ကိသည်းခံေတာ်မမ။

ကိယ်ေတာ်သည်အတိက်အခံ ပသများကိ အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ အမျက်ေတာ်ထွက်၍သတိ့အား

လက်စားေချေတာ်မ၏။ ၃ ထာဝရဘရားသည်အလွယ်တက အမျက်ထွက်ေတာ်မမတတ်။

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်တန်ခိး ကီး ေတာ်မ၍၊ အြပစ် ှ ိ သတိ့ကိအြပစ်ဒဏ်မခတ်ဘဲ

အဘယ်အခါ၌မ ထားေတာ်မမပါ။ ကိယ်ေတာ်ေလာက်သွားရာအရပ်တိ့၌

ေလမန်တိင်းများကျေရာက်တတ်၏။ မိးတိမ်များကားကိယ်ေတာ်၏ေ စက်ေတာ် ေအာက်မှ

ထသည့်ေြမမန့်များပင်တည်း။ ၄ ကိယ်ေတာ်သည်ပင်လယ်ကိအမိန့်ေပးေတာ်မ

ေသာအခါပင်လယ်ေရသည်ခန်းေြခာက်၍ သွား၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ြမစ်တိ့ကိလည်း

ေရကန်ခန်းေစေတာ်မ၏။ ဗာ ှ န်ေတာင်သည် ိး ွမ်းေြခာက်ေသွ့ကာ

ကရေမလေတာင်သည်အ ိ ေရာင်သန်း၍ သွား၏။ ေလဗ န်ေတာင်မှပန်းများသည်လည်း

ိး ွမ်း ကကန်၏။ ၅ ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့၌ေတာင် ကီးများသည် တန်လပ် ကလျက်၊

ေတာင်ငယ်များသည်အရည်ေပျာ် ကကန်၏။ထာဝရဘရား ကလာေတာ်မေသာအခါ ေြမငလျင်လပ်၍၊

ကမာေလာက ှ င့်တကွကမာသကမာသား အေပါင်းတိ့သည်ေကာက်လန့်တန်လပ် က၏။ ၆

ကိယ်ေတာ်အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာအခါ အဘယ်သသည်ခံရပ် ိင်ပါမည်နည်း။

ကိယ်ေတာ်၏ေကာက်မက်ဖွယ်ရာအမျက်ေတာ် အ ှ ိန်ကိအဘယ်သခံရပ် ိင်ပါမည်နည်း။

ကိယ်ေတာ်သည်မီးလ ံ ထေသာအမျက်ေတာ်ကိ သွန်းေလာင်းေတာ်မသြဖင့်၊

ေ ှ ့ေတာ်၌ေကျာက်တိ့သည်ေကမွကာ အမန့်ြဖစ်၍သွားကန်၏။ ၇

ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍၊ မိမိ၏လမျိုးေတာ်ဒကေရာက်ချိန်၌ကွယ်ကာ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ အထံေတာ်တွင်ခိလံသတိ့အား ကည့် ပစေတာ်မ၏။ ၈

ကိယ်ေတာ်သည်အ ှ ိန်ြပင်းစွာလမ်းမိးသည့် ြမစ်ေရက့ဲသိ့ရန်သတိ့အားဆံးပါး

ပျက်စီးေစေတာ်မ၏။ မိမိကိအတိက်အခံ ပသတိ့အား ေသ ွာသိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၉

သင်သည်ထာဝရဘရားအားဆန့်ကျင်၍ အဘယ်အမကိ ကံစည်လျက်ေနပါသနည်း။

ကိယ်ေတာ်သည်သင့်ကိသတ်သင်ဖျက်ဆီး ေတာ်မလိမ့်မည်။

အဘယ်သမ ကိယ်ေတာ်အားတစ် ကိမ်ထက်ပိ၍ အတိက်အခံမ ပ ိင်။ ၁၀

သင်သည်ဆးချံ ုြမက်ေြခာက်သဖွယ် မီးေလာင်က မ်းသွားလိမ့်မည်။ ၁၁ အိ နိေနေဝ မိ၊့

စီမံကိန်းအမျိုးမျိုးြဖင့်ထာဝရ ဘရားအား မေကာင်း ကံစည်သလတစ်ေယာက်

သည်သင့်အထဲကထွက်ေပ လာေလ ပီ။‐ ၁၂ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား``အာ ရိ အမျိုးသားတိ့သည်ခွန်အား ကီး၍အေရ

အတွက်အားြဖင့်များေသာ်လည်း သတ်သင် ဖျက်ဆီးြခင်းကိခံရ ကလျက်ကွယ်ေပျာက်

သွား ကလိမ့်မည်။ အိ ငါ၏လမျိုးေတာ်၊ ငါ သည်သင်တိ့အားဒကေရာက်ေစခ့ဲဖးေသာ်

လည်းေနာက်တစ်ဖန်ထိသိ့ ပေတာ့မည် မဟတ်။‐ ၁၃သင်တိ့အားအာ ရိြပည်၏လက်ေအာက်မှ

လွတ်ေြမာက်ေစမည်။ သင်တိ့ကိချည်ေ ှ ာင် ထားသည့်သံ ကိးများကိြဖတ်ေတာက် ပစ်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ထာဝရဘရားသည်အာ ရိအမျိုးသား တိ့ ှ င့်ပတ်သက်၍``လတိ့သည်ထိသတိ့ကိ

ေမ့ေပျာက်၍သွားလိမ့်မည်။ သတိ့၏ဗိမာန် ေတာ်များ ှ ိ  ပ်တတိ့ကိ ငါသတ်သင်ဖျက်

ဆီးမည်။ ငါသည်အာ ရိအမျိုးသားတိ့ အတွက်သချုင်းကိြပင်ဆင်မည်။ သတိ့သည်

အသက် ှ င်ထိက်သများမဟတ်'' ဟအမိန့် စီရင်ချက်ချေတာ်မ၏။ ၁၅ ကည့်ေလာ့၊

သတင်းေကာင်းကိယေဆာင်လာ သေစတမန်သည်ေတာင်များကိေကျာ်ြဖတ် လျက်ေန၏။

သသည်ေအာင်ပဲွခံရသည့်သတင်း ကိေ ကညာရန်လာလျက် ှ ိ ေပသည်။ အိ

ယဒ ြပည်သားတိ့သင်တိ့၏ မပဲွသဘင်များ ကိကျင်းပ ကေလာ့။ ထာဝရဘရားအား

သင်တိ့ဆက်ကပ်ေပးလ ကေလာ့။ သယတ် မာများသည်သင်တိ့ြပည်သိ့ေနာက်တစ်ဖန်

ချင်းနင်းဝင်ေရာက်ရကေတာ့မည်မဟတ်။ သတိ့သည်လံးဝဆံးပါးပျက်စီးသွား ကေလကန် ပီ။

၂ အိ နိေနေဝ မိ၊့ရန်သသည်သင့်ကိတိက်ခိက် လျက် ှ ိ ၏။သင်တိ့ေချမန်းပစ်မည့်သသည်ေရာက် ှ ိ လာ

ေလ ပီ။ သင်၏ခံတပ်များကိ ကီး ကပ်အပ်ချုပ်ေလာ့။ လမ်းတွင်အေစာင့်ချထားေလာ့။

တိက်ပဲွဝင်ရန်အသင့်ြပင်ဆင်ေလာ့။ ၂ (ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလြပည်သား

ရန်သများလယက်တိက်ခိက်မမ ပမီ အခါက အေြခအေနသိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ ေစေတာ်မေတာ့အ့ံ။) ၃

ရန်သစစ်သရဲတိ့သည်ဒိင်းလားနီများ ကိကိင်ေဆာင်ကာ ဆင်တဝတ်စံနီများကိဝတ်ဆင်ထား က၏။

သတိ့သည်တိက်ခိက်ရန်အသင့်ြပင်ဆင်လျက် ှ ိ  က၏။ သတိ့၏စစ်ြမင်းရထားများသည်မီးလ ံ

သဖွယ် ေတာက်ပလျက်၊ သတိ့၏ြမင်းများသည်ခန်ေပါက်၍ေန က၏။ ၄

စစ်ြမင်းရထားတိ့သည်လမ်းများတွင်အြပင်း ှ င်ကာ၊ လထစေဝးရာကွက်လပ်များတွင်

အစံအဆန်ေြပး ကကန်၏။ ယင်းတိ့သည်မီး းတိင်များသဖွယ် ေတာက်ပလျက်၊

လ ပ်စစ်ြပက်သက့ဲသိ့လျင်ြမန် က၏။ ၅ တပ်မးတိ့ကိဆင့်ေခ လိက်ေသာအခါ

သတိ့သည်ခလတ်တိက်၍ ပိလဲမတတ် ေ ှ ့သိ့ချီတက်လာ က၏။ ထိးစစ်ဆင်သတိ့သည် မိ ့ ိ း ှ ိ ရာသိ့

အလျင်အြမန် ေြပးလာ ပီးလ င်၊ဒိင်းလားများြဖင့် အကွယ်အကာယကာခံတပ် ဖိေသာ

တင်းပတ် ကီးများကိတပ်ဆင် က၏။ ၆ ြမစ်အနီး ှ ိ  မိ ့တံခါးများသည် တ်တရက်

ပွင့်ထွက်လာေလ ပီ။ နန်းေတာ်တွင်လည်းေ ကာက်စိတ်လမ်းလျက် ေနေတာ့၏။

၇ မိဖရားသည်အဖမ်းခံ ပီးြဖစ်၍ ရံေ ွေတာ်တိ့သည်ချိုးငှက်များက့ဲသိ့

ညည်းတွားငိယိ ကကန်၏။ သတိ့သည်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွသြဖင့်မိမိတိ့

ရင်ဘတ်များကိတီး က၏။ ၈ တာကျိုးမှစီးထွက်သည့်ေရက့ဲသိ့လတိ့သည်

နိေနေဝ မိ ့မှတစ်ဟန်တည်းထွက်ေြပး က၏။ သတိ့အား`ရပ်တန့်ေလာ့၊ရပ်တန့်ေလာ့'

ဟ ဟစ်ေအာ်ေြပာဆိပါေသာ်လည်း၊အဘယ်သမ လှည့်၍မ ကည့် က။ ၉

ေငွတိ့ကိလယ ကေလာ့။ ေ တိ့ကိလယ ကေလာ့။ ဤ မိ ့သည်ဥစာရတနာေပါများ ကယ်ဝ

ေသာ မိ ့ ြဖစ်ပါသည်တကား။ ၁၀ နိေနေဝ မိ ့သည်ပျက်စီး၍သွားေလ ပီ။ လသမ ှ ိ။

ဆိတ်ညံရာြဖစ်လျက်ေန၏။ လတိ့သည်အလွန်ေကာက်လန့်သြဖင့် ှ လံး ခန်ရပ်လနီး၊

ဒးများတန်လျက်အားအင်ကန်ခန်း၍သွား က၏။ သတိ့၏မျက် ှ ာတွင်လည်းေသွးမ ှ ိ ေတာ့။

၁၁ ြခေသ့များခိေအာင်းရာသားရဲတွင်း၊ြခေသ့ငယ် များကိ အစာေကးရာ၊

ြခေသ့ ကီးငယ်တိ့ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာလာ ေရာက်ခိလံရာ အရပ် ှ င့်တေသာ မိ ့သည် ယခအဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။

၁၂ ြခေသ့သည်သားေကာင်ကိသတ် ပီးလ င်၊ ြခေသ့မ ှ င့် သားငယ်တိ့အတွက်

အပိင်းပိင်းအစစြဖစ်ေအာင်ကိက်ြဖတ်ကာ၊ ထိအသားစများြဖင့်မိမိသားရဲတွင်းကိ ြပည့်ေစတတ်၏။

၁၃ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါသည် သင်၏ရန်သြဖစ်၏။ သင့်ရထားများကိငါ

မီး ိ ့ပစ်မည်။ သင်၏စစ်သည်တပ်သားတိ့သည် စစ်ပဲွတွင်ကျဆံး ကလိမ့်မည်။ သတစ်ပါး

တိ့ထံမှ သင်သိမ်းယထားသည့်ဥစာပစည်း မှန်သမ ကိငါဖယ် ှ ားမည်။ သင်၏သံတမန်

တိ့၏ေတာင်းဆိသံများကိကားကရ ေတာ့မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၃ တိက်ခိက်လယခံရန် ကယ်ဝ များြပားေနသည့် မိ၊့ လှည့်စားတတ်သလသတ်သမား မိ ့သည်

အမဂလာ ှ ိ ၏။ ၂ ှ င်တန် ိက်သံ၊ရထားဘီးလိှမ့်သံ၊ြမင်းခွာသံ၊

စစ်ြမင်းရထားေဆာင့်သံကိနားေထာင်ေလာ့။ ၃ ြမင်းစီးသရဲတိ့သည်တစ်ဟန်တည်းတိက်ခိက် ကရာ၊

သတိ့၏ ားများလံှများသည်ဝင်းကနဲလက်ကနဲ ြဖစ်၍ေနေတာ့၏။ မေရမတွက် ိင်ေအာင်များြပားသည့်

လေသအေလာင်းတိ့သည်စပံ၍ေန၏။ လတိ့သည်လည်းထိအေလာင်းေကာင်များကိ

တိက်မိ၍လဲ က၏။ ၄ နိေနေဝ မိ ့တည်းဟေသာြပည့်တန်ဆာမသည် အြပစ်ဒဏ်ခံရေလ ပီ။

သသည်လတိ့၏စိတ်ကိယိဖိတ်ေစေလာက်ေအာင် ေချာေမာလှသြဖင့်၊လမျိုးတကာ၏စိတ်ကိ

ဆဲွေဆာင်ကာ ြဖားေယာင်းေသွးေဆာင်ခ့ဲေပသည်။ ၅ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက ``အိ

နိေနေဝ မိ ့ငါသည်သင့်ကိအြပစ်ဒဏ် ခတ်မည်။ အဝတ်အချည်းစည်းြဖစ်ေစ၍၊လမျိုးတကာ တိ့အား

 ကည့်ခွင့်ေပးမည်။ သင်အ ှ က်ကဲွသည်ကိ ိင်ငံများ ေတွ့ြမင်ရ ကလိမ့်မည်။ ၆

ငါသည်စက်ဆပ် ွံ  ှ ာမ ှ င့်သင့်ကိဆက်ဆံ၍ အညစ်အေကးများြဖင့်ဖံးအပ်မည်။

လတိ့သည်သင့်အားေအာ့ ှ လံးနာလျက် ေငး၍ ကည့် ကလိမ့်မည်။ ၇

သင့်ကိြမင်သအေပါင်းတိ့သည်ေနာက်သိ့ တွန့်ဆတ်သွားလိမ့်မည်။ သတိ့က``နိေနေဝ မိ ့သည်ယိယွင်း

ပျက်စီးလျက်ေနေလ ပီ။ ထိ မိ ့အားအဘယ်သကက ဏာသက် ပါလိမ့်မည်နည်း။

အဘယ်သသည် ှ စ်သိမ့်မကိေပးလိ ပါမည်နည်း'' ဟဆိ ကလိမ့်မည်။ ၈

အိ နိေနေဝ မိ၊့ သင်သည်အီဂျစ်ြပည်၏ မိ ့ ေတာ်သီဘီ မိ ့ထက်သာလွန်ေကာင်းမွန်ပါ

သေလာ။ ထိ မိ ့တွင်လည်း မိ ့ ိ းသဖွယ်ကာ ကွယ်မကိေပးသည့်ြမစ်တစ်ခ ှ ိ ေပသည်။

ိင်းြမစ်ကားထိ မိ ့၏ကွယ်ကာရာပင်တည်း။‐ ၉ သီဘီ မိ ့သည်ဆဒန် ှ င့်အီဂျစ်ကိအပ်စိးသည်။

တိင်းမသိေသာတန်ခိးအာဏာ ှ င့်ြပည့်စံေပ သည်။ လိဗြပည်သည်အီဂျစ်ြပည်၏မဟာ

မိတ်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊‐ ၁၀ သီဘီ မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်

ကလျက်သတိ့၏သားသမီးများသည်လမ်း ဆံလမ်းခွတိင်း၌အ ိက်အ ှက်ခံရ က၏။

သတိ့အထဲမှဂဏ်အသေရ ှ ိ သများကိ သံ ကိးများ ှ င့်ချည်ေ ှ ာင်ေခ ေဆာင်ကာ

မိမိတိ့အချင်းချင်းမဲချ၍ခဲွေဝယ က၏။ ၁၁ အိ နိေနေဝ မိ၊့ သင်သည်မးယစ်ထံထိင်း

လျက်ရန်သများ၏လက်မှလွတ်ေြမာက် ရန် ကိးစားလိမ့်မည်။‐ ၁၂

သင်၏ခံတပ်မှန်သမ သည်အသီးမှည့်များ ှ ိ သည့်သဖန်းပင်များ ှ င့်တ၍ အပင်ကိ
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လပ်လိက်လ င်စားချင်သ၏ခံတွင်းသိ့ အသီးများကျလာလိမ့်မည်။‐ ၁၃

သင်၏စစ်သည်တပ်သားတိ့သည်အမျိုးသမီး များသဖွယ်ြဖစ်၍ သင်၏ြပည် ှ ိ တံခါးများ

သည်လည်းရန်သများေ ှ ့တွင်ခခံကာကွယ် ိင်စွမ်းကင်းမ့ဲလျက်ပွင့်ေန၏။

သင်၏ မိ ့ တံခါးကန့်လန့်ကျင်တိ့သည်မီးေလာင် က မ်း၍သွားလိမ့်မည်။‐ ၁၄

မိ ့ကိအဝိင်းခံ ိင်ရန်ေရများကိခပ်ထားေလာ့။ ခံတပ်များကိအားြဖည့်ထား ကေလာ့။

အတ်ဖတ် ရန် ံ ့ေစးကိနင်းနယ်၍အတ်သွန်းပံများကိ အသင့် ပလပ်ေလာ့။‐ ၁၅

သင်သည်အဘယ်သိ့ပင် ပေသာ်လည်းမီးသင့် ေလာင် ပီးစစ်ပဲွတွင်ကျဆံး၍ေသလိမ့်မည်။

ကျိုင်းေကာင်များကိက်ဖျက်လိက်သည့်အသီး အ ှ ံ များက့ဲသိ့သင်သည်အစတန်း၍သွား

လိမ့်မည်။ သင်သည်ကျိုင်းေကာင်များက့ဲသိ့လဦးေရ တိးပွားေစခ့ဲ၏။‐ ၁၆

မိးေကာင်းကင် ကယ်တာရာများထက်ပင်ပိ မိများြပားသည့်ကန်သည်များကိေမွးထတ်

ေပးခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်မိမိတိ့အေတာင်ကိြဖန့် ၍ပျံသွားေသာကျိုင်းေကာင်များက့ဲသိ့ ထိ

သတိ့သည်ထွက်သွား ကေလ ပီ။‐ ၁၇ သင်၏အေစာင့်များ ှ င့်မးမတ်များသည်ချမ်း

ဧချိန်ညဥ့်အခါနံရံများတွင်နားေန ပီး လ င် ေနထွက်သည် ှ င့်ပျံထွက်သွားသြဖင့်

အဘယ်အရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ ေနမှန်းမသိရ သည့်ကျိုင်းေကာင်အပ် ှ င့်တ က၏။ ၁၈ အိ

အာ ရိဘရင်သင်၏ဘရင်ခံများသည် အိပ်ငိက် ကေလ ပီ။ သင်၏မးမတ်များသည်

လည်းထာဝရအိပ်ေပျာ်လျက်ေနကန်၏။ သင် ၏ြပည်သတိ့သည်ေတာင်များေပ တွင်ကဲွ

လွင့်လျက် ှ ိ ရာသတိ့အားမိမိတိ့ြပည် သိ့တစ်ဖန်ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ေပးမည့်သ

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ေတာ့ေပ။‐ ၁၉ သင်၏အနာများအတွက်ေဆးမ ှ ိ။ သင်

၏ဒဏ်ရာများကိလည်းေပျာက်ကင်းေအာင် ကသ၍မရ ိင်။ သင်ဆံးပါးပျက်စီး

သည့်သတင်းကိ ကားသိ ကသအေပါင်း တိ့သည်ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာလက်ခပ်တီး က၏။

အဘယ်သမ သင်၏အတိင်းမသိ ရက်စက် ကမ်း ကတ်မ ှ င့်ကင်းလွတ်ခ့ဲသည် ဟ၍မ ှ ိ။

ပေရာဖက်နာဟံစီရင်ေရးထားေသာ အနာဂတိကျမ်း ပီး၏။
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၁ဤသတင်းစကားသည်ပေရာဖက်ဟဗကုတ်အား

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်ေပသည်။ ၂

ကန်ေတာ်မျိုးအားအ ကမ်းဖက်ခံရမမှကယ်ေတာ်မသည့်တိင်ေအာင်

ကိယ်ေတာ် ှ င်မ ကားမချင်း``ကမေတာ်မပါ''

ဟအဘယ်မ  ကာေအာင်ဟစ်ေအာ်ေတာင်းေလာက်ရပါမည်နည်း။‐

၃ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဘယ်ေကာင့်ကန်ေတာ်မျိုးအား

ဤသိ့ေသာဆင်းရဲဒက ှ င့်ဆိးညစ်မကိ ကံေတွ့ေစေတာ်မပါသနည်း။

ကန်ေတာ်မျိုးသည်အ ကမ်းဖက်မ၊ လယက်ဖျက်ဆီးမတိ့ ှ င့်ရင်ဆိင်၍ေနရပါ၏။

ေနရာတကာတွင်ခိက်ရန်ြဖစ်ပွားမ၊ ြငင်းခံမများကိလည်းေတွ့ြမင်ရပါ၏။‐ ၄

တရားဥပေဒသည်ေပျာ့ည့ံ၍အသံးမဝင်သြဖင့် အဘယ်အခါ၌တရားသြဖင့်စီရင်ဆံးြဖတ်မမ ပ ိင် ကပါ။

သယတ်မာတိ့သည်သေတာ်ေကာင်းများကိအ ိင်ရ ကသည်ြဖစ်၍

တရားစီရင်မသည်အေမှာက်ေမှာက်အမှားမှားြဖစ်လျက် ှ ိ ပါေတာ့၏။ ၅

ထိအခါထာဝရဘရားကမိမိလမျိုးေတာ်အား``သင်တိ့သည်မိမိတိ့ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ လမျိုးတကာကိ

ဆက်လက်ေစာင့်ဆိင်း ကည့် ေန ကေလာ့။

ထိအခါသင်တိ့ေတွ့ြမင်ရသည့်အမအတွက်အ့ံ သသွားလိမ့်မည်။

ငါသည်သင်တိ့ ကား၍ပင်မယံ ိင်မည့်အမတစ်ခကိ ပမည်။‐ ၆

ငါသည်ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်း၍အ ငိမ်မေနတတ်သဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့အားတန်ခိး ကီးမားလာေစမည်။

သတိ့သည်အြခား ိင်ငံများကိ ှ ိမ်နင်းရန် ကမာေြမြပင်ကိြဖတ်၍ချီတက်လာ ကလိမ့်မည်။‐

၇ လတိ့အားေ ကာက်လန့်တန်လပ်ေစလျက်

မာန်မာနေထာင်လားကာတရားလက်လွတ် ပကျင့် ကလိမ့်မည်။

၈ ``သတိ့၏ြမင်းများသည်ကျားသစ်ထက်လျင်ြမန်၍

အစာဆာေလာင်ေနေသာဝံပေလွထက်ပင်ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်း၏။ ြမင်းစီးသရဲတိ့သည်ြမင်းများကိ

ရပ်ေဝးမှအြပင်း ှ င်၍လာ က၏။ သတိ့၏ြမင်းများသည်ေြမကိခွာြဖင့် ှ ပ် က၏။

သတိ့သည်အစာကိချီသတ်မည့်လင်းယန်ငှက်က့ဲသိ့တစ် ှ ိန်ထိးေမာင်း ှ င်လာေလသည်။ ၉

``သတိ့၏တပ်များသည်အြပင်းအထန်ေ ှ ့သိ့ချီတက်လျက်တိက်ခိက်ေအာင်ြမင် ကကန်၏။

သတိ့ဖမ်းဆီးရမိသည့်သံ့ပန်းများမှာသဲလံး ှ င့်အမ များေပသည်။‐

၁၀ သတိ့သည်ြပည့် ှ င်မင်းများကိမထီမ့ဲြမင် ပ က၏။

မး ကီးမတ်ရာတိ့ကိြပက်ရယ် ပ က၏။ သတိ့အားအဘယ်ခံတပ်မ မတားမဆီး ိင်။

သတိ့သည်ေြမကတတ်များကိဖိ့လပ်၍ခံတပ်တိ့ကိတိက်ခိက်သိမ်းယ ကေလသည်။‐ ၁၁

ထိေနာက်မိမိတိ့၏တန်ခိးအာဏာကိ ဘရားအမှတ်ြဖင့်ကိးကွယ် ကကန်ေသာထိသတိ့သည်

ေလက့ဲသိ့တဟန်တည်းြပင်းစွာြဖတ်ေကျာ်ထွက်ခွာသွား က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အစဦးကာလကပင်ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မပါ၏။

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မလျက်ထာဝရကာလတည် ှ ိ ေတာ်မ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊

ကန်ေတာ်မျိုး၏ဘရားသခင်ကွယ်ကာရာေကျာက်``ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့ကိေ ွးချယ်ေတာ်မ၍

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အားအြပစ်ဒဏ်ခတ် ိင်ေစရန် သတိ့ကိခွန်အား ှ င့်ြပည့်ေစေတာ်မ ပီ။‐

၁၃ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဆိးညစ်သသစာေဖာက်တိ့အား

အဘယ်သိ့လ င်သည်းခံ ိင်ေတာ်မပါသနည်း။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏မျက်စိေတာ်တိ့သည်အလွန်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်လှသည်ြဖစ်၍ဆိးညစ်မကိ ကည့်မရပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လတိ့ဒစ ိက် ပကျင့်မကိလည်းသည်းမခံ ိင်ပါ။

သိ့ြဖစ်၍မိမိတိ့ထက်ကိယ်ကျင့်တရားေကာင်းမွန်သတိ့အား

ထိသတိ့သတ်သင်ပယ် ှ င်း ကေသာအခါကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဘယ်ေကာင့်ဆိတ်ဆိတ်ေနေတာ်မပါသနည်း။

၁၄ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဘယ်ေကာင့်လတိ့အားငါးများက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

မိမိတိ့အားအပ်ချုပ်လမ်း န်မည့်သမ ှ ိ သည့်ပိးအံမားအံက့ဲသိ့ေသာ်လည်းေကာင်းြဖစ်ေစေတာ်မပါသနည်း။‐

၁၅ ဗာဗလန်အမျိုးသားတိ့သည်လတိ့အားငါးများသဖွယ် သံချိပ်များြဖင့်ဖမ်းဆီး ကပါ၏။

ပိက်ကွန်များြဖင့်အပ်ဖမ်းဆဲွထတ် ိင်သြဖင့်ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာဟစ်ေအာ်ေ ကးေ ကာ် ကပါ၏။‐ ၁၆

သတိ့သည်မိမိတိ့ပိက်ကွန်များေ ကာင့်စားဝတ်ေနေရးအတွက်အလွန်ေချာင်လည် ကသြဖင့်

ထိပိက်ကွန်များအား ှ ိ ခိးဝတ် ပကာယဇ်များကိပင်ပေဇာ် ကပါ၏။

၁၇ သတိ့သည်မိမိတိ့ ားကိထာဝစဥ်အသံး ပလျက်

လမျိုးတကာတိ့ကိရက်စက်စွာသတ်သင်ဖျက်ဆီးလျက်ေနကပါမည်ေလာ။

၂ ငါသည်လင့်စင်ေပ သိ့တက်၍ေြမကတတ်ေပ မှေစာင့်လျက်

ထာဝရဘရားငါေြပာရမည့်စကားများကိအဘယ်သိ့မိန့်ေတာ်မ မည်၊

ငါ၏တိင်တန်းချက်ကိအဘယ်သိ့ေြဖ ကားေတာ်မမည်ကိေစာင့်ဆိင်း၍ေနမည်။ ၂

ထာဝရဘရားသည်``သင့်အားငါဖွင့်လှစ်ေဖာ်ြပသည့်အေကာင်းအရာများကိအလွယ်တကဖတ်  ိင်ရန်

သင်ပန်းေပ တွင်ေရးမှတ်ေလာ့။ ထင် ှ ားြပတ်သားစွာေရးမှတ်ေလာ့။‐

၃ ထိအမအရာများအမှန်ြဖစ်ေပ မည့်အချိန်မေရာက်ေသး။

သိ့ရာတွင်ငါြပေသာအရာများအမှန်ြဖစ်ေပ ေသာအချိန်သည်လျင်ြမန်စွာကျေရာက်လာလိမ့်မည်။

ထိအချိန်သည်အလာေ ှ းသည်ဟထင်မှတ်ရေသာ်လည်း

ဧကန်မချေရာက်လာမည်သာြဖစ်၍ေစာင့်ေမ ာ်၍ေနေလာ့။ ကန့် ကာေတာ့မည်မဟတ်။‐

၄ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကား`သယတ်မာတိ့သည်အသက်မ ှ င် ိင် က။

သေတာ်ေကာင်းတိ့မကားဘရားသခင်ကိသစာေစာင့်ေသာေကာင့်အသက် ှ င်ရ ကလိမ့်မည်'

ဟ၍လာသတည်း။'' ၅ ကယ်ဝချမ်းသာြခင်းသည်လှည့်စားတတ်၏။ ေလာဘရမက် ကီးသတိ့သည်

မာန်မာန ေထာင်လားလျက်စိတ်တည် ငိမ်မမ ှ ိ။ သတိ့ သည်ေသမင်းက့ဲသိ့အဘယ်အခါ၌မ 

ေကျနပ်ေရာင့်ရဲမမ ှ ိ။ ထိ့ေကာင့်သတိ့ သည်တစ် ိင်ငံ ပီးတစ် ိင်ငံတိက်ခိက် သိမ်းယတတ်ေလသည်။‐

(Sheol h7585) ၆ စစ် ံ းသတိ့သည်စစ် ိင်သတိ့အားမခံချိ မခံသာေြပာဆိလျက်မထီေလးစား ပ က

လိမ့်မည်။သတိ့က``မိမိတိ့မပိင်သည့်ဥစာပစည်း ကိသိမ်းယ ကသသင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။

သင်တိ့သည်အဘယ်မ  ကာေအာင် မိမိ တိ့၏ေကး မီစားများကိလိမ်လည်လှည့်စား

၍သင်တိ့ကိယ်ကိချမ်းသာ ကယ်ဝေအာင် ပ ေန ကပါဦးမည်နည်း'' ဟဆိ ကလိမ့်မည်။ ၇

အကျိုးသင့်အေကာင်းသင့်ကိမ မသိမီ သတစ်ပါးတိ့ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်ခ့ဲေသာ

သင်တိ့သည်အေကးတင်ေနလျက်အတိး ကိေပးဆပ်ရန်အတင်းအ ကပ်ေစခိင်းခံရ မည်။

ရန်သတိ့သည်လာ၍သင်တိ့အားတန် လပ်ေချာက်ချားေစလိမ့်မည်။ သင်တိ့ကိတိက်

ခိက်လယက် ကလိမ့်မည်။‐ ၈ သင်တိ့သည် ိင်ငံအေြမာက်အြမားမှလတိ့

ကိတိက်ခိက်လယက်ခ့ဲေလ ပီ။ ယခအသက် မေသဘဲကျန် ှ ိ ေနေသာသတိ့သည် သင်တိ့

ကးလွန်ခ့ဲသည့်လသတ်မများေ ကာင့်လည်း ေကာင်း၊ ကမာေပ  ှ ိ လများ၊ မိ ့များအားအ

ကမ်းဖက်ခ့ဲမတိ့ေ ကာင့်လည်းေကာင်း သင်တိ့ အားတိက်ခိက်လယက် ကလိမ့်မည်။ ၉

သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ အ ကမ်း ဖက်၍ရ ှ ိ သည့်ပစည်းဥစာြဖင့် သင်တိ့သည်

မိမိတိ့မိသားစကိ ကယ်ဝချမ်းသာေစ ခ့ဲ က၏။ ကိးစား၍မိမိတိ့အသိက်ကိ

အြမင့်တွင်ေဆာက်ေသာငှက်က့ဲသိ့ မိမိတိ့ အိမ်ကိေဘးအ ရာယ်ကင်းေဝးလံ ခံေအာင် ပခ့ဲ က ပီ။‐ ၁၀

သိ့ရာတွင်သင်တိ့၏စီမံကိန်းများကပင် လ င် သင်တိ့လမျိုးကိအ ှ က်ရေစေလ ပီ။

သင်တိ့သည်လမျိုးတကာတိ့ကိသတ်သင် ဖျက်ဆီးြခင်းအားြဖင့် မိမိတိ့ကိယ်တိင်ယိ

ယွင်းပျက်စီးရေလ ပီ။‐ ၁၁ အိမ်နံရံေကျာက်များကပင်လ င်သင်တိ့ကိ ေအာ်ဟစ်စွပ်စဲွလျက်

ေခါင် ှ ိ ဒိင်းများကပ့ဲ တင်သံေပး ကေလကန် ပီ။ ၁၂သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့သည်

ရာဇဝတ်မအေပ တွင် အတ်ြမစ်ချ၍လ သတ်မြဖင့် မိ ့ကိတည်ေထာင်ခ့ဲ က၏။‐ ၁၃

သင်တိ့ ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်သည့်လမျိုးတိ့သည် အချည်း ှ ီးအလပ် ကမ်းကိလပ်လျက်ပင်ပန်း

ွမ်းနယ်ရ ကေပသည်။ သတိ့တည်ေဆာက်ခ့ဲ သမ ေသာအေဆာက်အဦတိ့သည်မီးေလာင်

က မ်း၍သွားေလ ပီ။ ဤအမကားအန  တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ အမြဖစ်၏။‐ ၁၄

ပင်လယ်တိ့သည်ေရ ှ င့်ြပည့်လျက်ေနသက့ဲ သိ့ ကမာေြမ ကီးသည်လည်း

ဘရားသခင်၏ ဘန်းအသေရေတာ်ကိသိက မ်းမြဖင့်ြပည့် လျက်ေနလိမ့်မည်။ ၁၅

သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့သည် အမျက်ထွက်သြဖင့် မိမိတိ့အိမ်နီးချင်းတိင်း

ြပည်များကိ တ်ချ၍အသေရဖျက်ခ့ဲ၏။ သတိ့အားေသေသာက် ကူးများသဖွယ်ယိမ်း

ထိး၍ေနေစခ့ဲ၏။‐ ၁၆ သင်တိ့သည်ဂဏ်အသေရ ှ ိ မအစား၊ အ ှ က် ရရန်အလှည့် ကံလိမ့်မည်။

သင်တိ့ကိယ်တိင်ပင် မးယစ်ကာအ ှ က်မ့ဲ၍ေနလိမ့်မည်။ ထာဝရ ဘရားသည်သင်တိ့အား

အြပစ်ဒဏ်စပျစ် ရည်ကိပင်လ င် ြပန်၍ေသာက်ေစေတာ်မလျက် သင်တိ့ဂဏ်အသေရ ှ ိ မကိအ ှ က်ရမ

အြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၇ သင်တိ့သည်ေလဗ န်သစ်ေတာများကိခတ်

လဲှခ့ဲ က၏။ ယခအခါသင်တိ့ကိယ်တိင် ပင်ခတ်လဲှြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။

သင် တိ့သည်ထိေတာမှတိရစာန်များကိသတ် ြဖတ်ခ့ဲ က၏။ ယခအခါတိရစာန်များ

သည်သင်တိ့အားေ ကာက်လန့်တန်လပ်ေစ ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့ကးလွန်ခ့ဲသည့်လ

သတ်မများေ ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကမာ ေပ  ှ ိ လများ မိ ့များကိအ ကမ်းဖက်

ခ့ဲမများေ ကာင့်လည်းေကာင်း ဤအမ အရာများြဖစ်ပျက်လာလိမ့်မည်။ ၁၈
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ပ်တဆင်းတသည်အဘယ်သိ့အသံးဝင် ပါသနည်း။ ယင်းသည်လတိ့သွန်းလပ်သည့်

အရာမ သာြဖစ်လျက် လိမ်လည်မမှလဲွ ၍မည်သည့်စကားကိမ မေြပာမဆိတတ်။

မိမိသွန်းလပ်ေသာအရာကိြပန်လည်ယံ ကည်ကိးစား၍အဘယ်အကျိုးကိခံစား ရမည်နည်း။

ယင်းသည်စကားမေြပာ ိင် သည့်ဘရားြဖစ်ပါသည်တကား၊‐ ၁၉သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။

သစ်သား တံးအား`` ိးေတာ်မပါ'' ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ေကျာက်တံးအား``ထေတာ်မပါ'' ဟ၍လည်း

ေကာင်းသင်တိ့ဆိတတ် က၏။ ပ်တတစ်ခ သည်သင်တိ့အားအဘယ်အမကိ ှ င်းလင်း

ေဖာ်ြပ ိင်ပါသနည်း။ ေ ေငွများြဖင့်မွမ်း မံထားေကာင်းထားမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း

ထိ ပ်တတွင်အသက်ကားမ ှ ိ။ ၂၀ ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏သန့် ှ င်းြမင့်

ြမတ်သည့်ဗိမာန်ေတာ်တွင် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ကမာ ေြမေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ့သည်ေ ှ ့ေတာ်၌

ငိမ်သက်စွာေနကေစ။

၃ ေပျာက်ေန
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ေဇဖနိ

၁ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်အာမန်၏သား၊ ယဒ ဘရင်ေယာ ှ ိလက်ထက်၌ေဇဖနိအား

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာဗျာဒိတ် ေတာ်ြဖစ်၏။ (ေဇဖနိကားဟိဇကိမင်းမျိုး ဝင်အာမရိ၊

ေဂဒလိ ှ င့်က ှ ိတိ့မှဆင်း သက်လာသတည်း။) ၂ ထာဝရဘရားက``ငါသည်လများ၊

တိရစာန် များ၊ ငှက်များ ှ င့်ငါးများပါမကျန်၊ ကမာ ေပ တွင် ှ ိသမ ေသာအရာတိ့ကိသတ်

သင်ဖျက်ဆီးမည်။ သယတ်မာတိ့ကိ ပိလဲ ပျက်စီးေစမည်။ လသားအားလံးကိငါ ဖျက်ဆီးမည်။

အသက်မေသဘဲတစ်ေယာက် မကျန်လိမ့်မည်မဟတ်။ ဤကားငါထာဝရ

ဘရား မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏။ ၄ ``ငါသည်ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့်ယဒြပည်

ှ ိလအေပါင်းကိဖျက်ဆီးေချမန်းမည်။ ထိအရပ်တွင်ဗာလဘရားအားကိးကွယ်

ဝတ် ပမကိအစတန်းစီရင်မည်ြဖစ်၍ တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသမ ထိဘရား

ထံအေစအပါးခံခ့ဲေသာတပည့်များ ကိေအာက်ေမ့သတိရကေတာ့မည်မဟတ်။ ၅

အိမ်ေခါင်မိးထက်သိ့တက်၍ ေန၊ လ၊ ကယ် တာရာများကိ ှ ိခိးဝတ် ပသမှန်သမ

ကိငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။ ငါ့အားဝတ် ပကိးကွယ်ကာသစာေစာင့်ပါမည်ဟကျိန် ဆိကတိ ပ ပီးလ င်

ေမာလတ်၏အမည် နာမကိတိင်တည်ကျိန်ဆိသတိ့ကိလည်း သတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။ ၆

ငါ့ေနာက်သိ့မလိက်ေတာ့ဘဲ လှည့်၍ထွက် ခွာသွားသများအားလည်းေကာင်း၊ ငါ့ထံ

မချဥ်းကပ် ငါ၏ပိ့ေဆာင်လမ်းြပမကိ လည်းမေတာင်းခံသများအားလည်းေကာင်း

ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ``ထာဝရဘရားတရားစီရင်ေတာ်မရာ

ကာလသည်ကျေရာက်လာေတာ့မည်။ အ ှ င် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်တွင် ငိမ်ဝပ်စွာေန ကေလာ့။

ထာဝရဘရားသည် မိမိလတိ့ အားယဇ်ပေဇာ်ရန်ြပင်ဆင်လျက်ဆက် ကပ်ပေဇာ်ရန် ပလပ်ေနေလ ပီ။ ၈

ထာဝရဘရာက``ထိသိ့သတ်ြဖတ်ရာ ေနရ့က်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ၊ မးမတ်များ၊

ဘရင့်သားေတာ်များ ှ င့်လ မျိုးြခားဓေလ့ထံးစံကိကျင့်သံးသတိ့ အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။ ၉

ပ်တကိးကွယ်သများက့ဲသိ့ ပကျင့်သ များအားလည်းေကာင်း၊ မိမိတိ့သခင်၏အိမ်

ကိြဖည့်တင်းရန် ပစည်းဥစာရ ှ ိေရးအတွက် ခိးဝှက်သတ်ြဖတ်သတိ့အားလည်းေကာင်း

ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားက``ထိေနရ့က်ကာလ၌

ေယ ှ လင် မိင့ါးတံခါးဝ၌ေအာ်ဟစ် သံကိကားရကလိမ့်မည်။ မိသ့စ်ပိင်း၌

လတိ့ငိေကးသံကိလည်းေကာင်း၊ ေတာင် ကန်းများတွင်ကျိုးပ့ဲသံကိလည်းေကာင်း ကားရကလိမ့်မည်။

၁၁ မိအ့နိမ့်ပိင်းတွင်ေနထိင်သတိ့ငိေကး ကေလာ့။ ကန်သည် ကီးများသည်ေသဆံး

ကေတာ့မည်။ ၁၂ ``ထိအချိန်၌ငါသည်မီးခွက်ကိယ၍ ေယ ှ လင် မိတွ့င် ှ ာေဖွမည်။ `ဘရား

သခင်သည်အခါခပ်သိမ်းေကာင်းကျိုးဆိး ကျိုး၊ အဘယ်အကျိုးကိမ မေပးတတ်'

ဟထင်မှတ်ေရ ွတ်သများ၊ မိမိတိ့ကိယ် ကိအထင် ကီး၍ေကျနပ်ေရာင့်ရဲေနသ

များအားငါအြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။ ၁၃ သတစ်ပါးတိ့သည်ထိသတိ့၏စည်းစိမ်

ဥစာများကိလယကာသတိ့၏အိမ်များ ကိဖျက်ဆီးလိက် ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်

မိမိတိ့ေဆာက်လပ်လျက် ှ ိသည့်အိမ်များ တွင်အဘယ်အခါ၌မ ေနထိင်ရက လိမ့်မည်မဟတ်။

မိမိတိ့စိက်ပျိုးလျက် ှ ိ သည့်စပျစ်ဥယျာဥ်များမှစပျစ်ရည်ကိ လည်းေသာက်ရကလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားတရားစီရင်ေတာ်မရာ ေန့ ကီးသည်နီးကပ်၍အလွန်နီးကပ်၍

လာေလပီ။ ထိေနရ့က်ကာလသည်လျင် ြမန်စွာသက်ေရာက်လာေတာ့အ့ံ။ ထိေနရ့က်

သည်ခါးသီးလွန်းေသာေကာင့်ရဲစွမ်းသတိ အ ှ ိဆံးစစ်သရဲပင်လ င်စိတ်ပျက်စွာ ေအာ်ဟစ်လိမ့်မည်။ ၁၅

ထိေနရ့က်သည်အမျက်ထန်သည့်ေန၊့ ဆင်းရဲ ပပန်ရေသာေန၊့ ယိယွင်းပျက်စီးသတ်သင်

ပယ် ှ င်းရာေန၊့ မိက်ေမှာင် ိမိင်းသည့်ေန့ မည်းနက်၍မိးတိမ်ထသည့်ေန၊့ ၁၆ ခံတပ် မိမ့ျား၊

ြမင့်မားသည့်ရဲတိက်များ ကိတိက်ခိက်ေနသ၊ စစ်သရဲတိ့၏တံပိး ခရာသံများ၊ ညာသံများြဖင့်ဆညံေန

ေသာေန့ြဖစ်ေပသည်။ ၁၇ ထာဝရဘရားက``ငါသည်လသားတိ့ အေပ သိ့ေဘးအ ရာယ်ဆိးကိသက်

ေရာက်ေစမည်ြဖစ်၍ လတိင်းပင်မျက်မြမင် က့ဲသိ့အေမှာင်တွင်စမ်း၍သွားလာရက

လိမ့်မည်။ သတိ့သည်ငါ့ကိြပစ်မှား က ေလပီ။ ထိ့ေကာင့်ငါတိ့သည်သတိ့၏

ေသွးကိေရက့ဲသိ့သွန်းေလာင်းမည်။ သတိ့ ၏အေလာင်းများသည်လည်းေြမေပ တွင်

ပပ်ပျက်၍ေနလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ထာဝရဘရားအမျက်ထွက်ေတာ်မရာ

ထိကာလ၌ထိသတိ့သည် မိမိတိ့၏ေ ေငွ ှ ိသမ ကိစပံေပးေသာ်လည်းအသက်

ချမ်းသာရာရကလိမ့်မည်မဟတ်။ ကမာ ေြမြပင်တစ်ခလံးသည်ကိယ်ေတာ်၏

အမျက်ေတာ်မီးသင့်၍ဆံး ံ းပျက်စီး သွားလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်ကမာေြမ

ေပ တွင်ေနထိင်သမှန်သမ ကိ တ် တရက်အစတံးေအာင်စီရင်ေတာ်မ လိမ့်မည်။

၂ အိ အ ှ က်မ့ဲေသာလမျိုး၊‐ ၂ သင်တိ့သည်ပန်းသဖွယ် ိ း ွမ်းေြခာက်ေသွ့

လျက်ခ ာမေ ွ ့မီ၊ သင်တိ့အေပ သိ့ ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်မသက် ေရာက်မီ၊

ကိယ်ေတာ်အမျက်ထွက်ေတာ်မ ရာကာလမကျေရာက်မီအြမင်မှန်ရ ကေလာ့။‐ ၃

ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်တိ့ကိလိက်နာ လျက် စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချသြပည်သြပည်

သားအေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရား၏ထံ ေတာ်သိ့လာ ကေလာ့။ ေြဖာင့်မှန်ရာကိ ပ

ကျင့်လျက်ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌ မိမိတိ့ကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချ ကေလာ့။ ထာဝရ

ဘရားအမျက်ေတာ်ထွက်ရာကာလ၌ သင်တိ့သည်အြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ် ကလိမ့်မည်။ ၄

ဂါဇ မိ ့တွင်လတစ်စံတစ်ေယာက်မ ကျန် ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။ အာ ှ ေကလန် မိ ့သည်

လသဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ်လိမ့်မည်။ အာဇတ် မိ ့သားတိ့သည်တစ်ေန့ချင်းတွင်အ ှ င်

ခံရ ကလျက်ဧ ကန် မိ ့သားတိ့သည် ထိ မိ ့မှထွက်ေြပးရ ကလိမ့်မည်။‐ ၅ အိ ဖိလိတိလတိ၊့

ပင်လယ်ကမ်းေြခတွင်ေန ထိင်သေခရသိအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့ သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။

ထာဝရဘရား သည်သင်တိ့အားအြပစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ် ေတာ်မေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ကိ

သတ်သင်ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်ြဖစ်၍ သင် တိ့တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ ကျန် ှ ိ ရလိမ့် မည်မဟတ်။‐ ၆

ပင်လယ်အနီး ှ ိ သင်တိ့၏ြပည်သည်သိး များကျက်စားရာကွင်းြပင်ြဖစ်၍ေန လိမ့်မည်။‐

၇ အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ သယဒြပည် သားတိ့သည်သင်တိ့ြပည်ကိသိမ်းယ က

လိမ့်မည်။ သတိ့သည်ထိအရပ်တွင်သိးအပ် များကိထိန်းေကျာင်းကာအာ ှ ေကလန်

မိ ့ ှ ိ ေနအိမ်များတွင်အိပ် ကလိမ့်မည်။ သ တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

သတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၍သတိ့အား တစ်ဖန်ြပန်ေကာင်းစားေစေတာ်မလိမ့်မည်။

၈ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား က ``ေမာဘြပည်သားများ ှ င့်အမုန်ြပည်

သားများသည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိေစာ် ကားရန်စ ကသည်ကိလည်းေကာင်း၊ သ

တိ့၏ြပည်ကိဝင်ေရာက်သိမ်းယရန် ကား ဝါလျက်ေနသည်ကိလည်းေကာင်းငါ ကားသိေတာ်မေလ ပီ။‐

၉ ငါသည်ဧကန်အမှန်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့၏အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရား

ြဖစ်ေတာ်မသည်အတိင်း ေမာဘြပည် ှ င့် အမုန်ြပည်သည်ေသာဒံ ှ င့်ေဂါေမာရ မိ ့

တိ့က့ဲသိ့သတ်သင်ဖျက်ဆီးြခင်းခံရလိမ့် မည်ြဖစ်ေ ကာင်းကျိန်ဆိေဖာ်ြပပါ၏။ ထိ

ြပည်တိ့သည်ဆားေြမတးရာအရပ်ြဖစ် လျက် ထာဝရယိယွင်းပျက်စီးကာေပါင်း

ပင်များ ှ င့်ဖံးလမ်း၍ေနလိမ့်မည်။ ငါ၏ လမျိုးေတာ်အနက်မှအသက်မေသဘဲ ကျန် ှ ိ ေနသတိ့သည်

ထိသတိ့ကိတိက် ခိက်လယက်ကာသတိ့၏ြပည်ကိသိမ်း ယ ကလိမ့်မည်။

၁၀ ဤသိ့လ င်ေမာဘြပည်သားများ ှ င့်အမုန် ြပည်သားများသည်မိမိတိ့၏မာန ကီး

မ၊ ေမာက်မာေထာင်လားမ ှ င့်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၏လတိ့ကိေစာ်ကား

မတိ့ေ ကာင့်အြပစ်ဒဏ်ခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁ ထာဝရဘရားသည်သတိ့အားထိတ်လန့်

တန်လပ်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည် ေလာကီဘရားများကိဆိတ်သဥ်းေစေတာ်

မမည်ြဖစ်၍လမျိုးတကာတိ့သည် မိမိ တိ့ြပည်အသီးသီးတွင်ကိယ်ေတာ်ကိဝတ်

ပကိးကွယ် ကလိမ့်မည်။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည်ဆဒန်ြပည်သားတိ့

ကိလည်းကွပ်မျက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည်လက်ေတာ်ကိဆန့်၍

တန်ခိးေတာ်ြဖင့်အာ ရိြပည်ကိသတ် သင်ဖျက်ဆီးေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်

သည်နိေနေဝ မိ ့ကိေရမ ှ ိ သည့်က ာရ သဖွယ် လသဆိတ် ငိမ်ရာ မိ ့ပျက်ြဖစ်ေစ ေတာ်မမည်။‐

၁၄ ထိအရပ်သည်သိးအပ် ှ င့်တိရစာန်အမျိုး မျိုးတိ့နားေနရာြဖစ်လိမ့်မည်။ ဇီးကွက်

တိ့သည်တိက် ပိတိက်ပျက်များတွင်ခိ ေအာင်းကာ ြပူတင်းေပါက်များမှေအာ်ြမည်

ကလိမ့်မည်။ ကျီးတိ့သည်လည်းေလှကား ထစ်များအေပ မှေန၍အာ ကလိမ့်မည်။

ထိ မိ ့ ှ ိ အေဆာက်အဦးများမှသစ်က တိးသားတိ့ကိလည်းလတိ့ ဖတ်ယ က လိမ့်မည်။‐

၁၅ ဤသည်လ င်မိမိကိယ်ကိတန်ခိး ကီးလှ ပီဟ၍လည်းေကာင်း၊ လံ ခံမ ှ ိ လှ ပီ

ဟ၍လည်းေကာင်းထင်မှတ်သည့် မိ ့ ကံ ေတွ့ရမည့်ကံ ကမာပင်ြဖစ်ေတာ့၏။ ထိ

မိ ့၏ မိ ့သ မိ ့သားတိ့ကမိမိတိ့ မိ ့ ကိကမာေပ တွင်အ ကီးဆံးဟထင်မှတ် ကေပသည်။

ထိ မိ ့သည်ေတာတိရစာန် များနားေနရာြဖစ်လျက်အဘယ်မ လ သဆိတ်ညံ၍ေနပါလိမ့်မည်နည်း။ ယင်း

အနီးမှြဖတ်သန်းသွားလာသအေပါင်း တိ့သည်ထိတ်လန့်လျက် ေနာက်သိ့တွန့်ဆတ် သွား ကလိမ့်မည်။

၃ မိမိ၏ မိ ့သားများကိပင်လ င် ှ င်းပန်း ှ ိပ်စက်ကာအကျင့်ပျက်ပန်ကန်တတ်သည့်

ေယ  ှ လင် မိ ့သည်အမဂလာ ှ ိ ၏။‐ ၂ ထိ မိ ့သည်ထာဝရဘရား၏ဗျာဒိတ်ေတာ်

ကိနားမေထာင်။ ကိယ်ေတာ်၏စည်းကမ်းကိ မလိက်နာ။ ကိယ်ေတာ်ကိယံ ကည်ကိးစား မမ ပ။

ကိယ်ေတာ်၏ကမမကိလည်းမ ေတာင်းခံခ့ဲ။‐ ၃ ထိြပည်ကိအပ်ချုပ်ေသာအရာ ှ ိ တိ့သည်

ြခေသ့ငယ်များ ှ င့်တ က၏။ တရားစီရင် သတိ့သည်လည်းေလာဘရမက် ကီးလွန်း သြဖင့်

နံနက်ချိန်တိင်ေအာင်အ ိးတစ်ေချာင်း ကိမ မစွန့်ပစ် ိင်သည့်ဝံပေလွငယ်များ ှ င့်တ က၏။‐ ၄
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ပေရာဖက်တိ့သည်တာဝန်မ့ဲ ပလပ်တတ် သည့်သစာေဖာက်များြဖစ် က၏။ ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်တိ့ကသန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိညစ် ညမ်းေစ၍ ဘရားသခင်၏ပညတ်တရား

ေတာ်ကိမိမိတိ့အကျိုး ှ ိ ရာ ှ ိ ေ ကာင်း လှည့်ကွက်ဆင်၍အနက်အ ိပါယ်ြပန်ဆိ က၏။‐ ၅

သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်ထိ မိ ့ တွင် ှ ိ ေနေတာ်မပါေသး၏။ ကိယ်ေတာ်

သည်တရားေသာအမကိသာလ င် ပ ေတာ်မ၍မတရားသည့်အမကိအဘယ် အခါ၌မ  ပေတာ်မမ။

နံနက်တိင်းမိမိ ၏လမျိုးေတာ်အားမလဲွမေသွေြဖာင့်မှန် စွာတရားစီရင်ေတာ်မ၏။ သိ့ေသာ်လည်း

ထိအရပ် ှ ိ လမသမာတိ့သည်မေကာင်း မကိဆက်လက် ပကျင့်လျက်ေန ကေပ သည်။

သတိ့တွင် ှ က်ေ ကာက်မလည်းမ ှ ိ က။ ၆ ထာဝရဘရားက``ငါသည်လမျိုးတကာ

ကိလံးဝဖျက်ဆီးခ့ဲေလ ပီ။ သတိ့၏ မိ ့ များကိသတ်သင်ဖျက်ဆီး၍ မိ ့တံတိင်း များ၊

ရဲတိက်များကိလည်းယိယွင်းပျက် စီးေစေလ ပီ။ မိ ့တိ့သည်လသဆိတ် ငိမ်

လျက်လမ်းတိ့သည်လည်းဟာလာဟင်း လင်းြဖစ်လျက်ေန က၏။ လတစ်ဦး

တစ်ေယာက်မ မ ှ ိ  ကေတာ့ေပ။‐ ၇ ထိစဥ်အခါကငါ၏လမျိုးေတာ်သည်

ငါ့ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသကာငါေပးသည့် စည်းကမ်းကိလိက်နာ ကလိမ့်မည်ဟ၍ လည်းေကာင်း၊

ငါ၏သွန်သင်ဆံးမချက် ကိအဘယ်အခါ၌မ ေမ့ေလျာ့ က လိမ့်မည်မဟတ်ဟ၍လည်းေကာင်းငါ

ထင်မှတ်ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်မ ကာခဏ သတိ့သည်အကျင့်ဆိးကိ ပ မဲ ပ လျက်ေန က၏။ ၈

ထာဝရဘရားက``ေစာင့်ေမ ာ်၍ေနေလာ့။ လ မျိုးတကာတိ့အားငါထ၍ြပစ်တင်စွပ်စဲွ

မည့်ေန့ရက်ကာလကိေစာင့်ေမ ာ်၍ေနေလာ့။ ငါ၏အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ကိခံစားစိမ့်

ေသာငှာ၊ လမျိုးတကာ ှ င့် ိင်ငံတကာ ကိစသိမ်းရန်ငါသ ိ ာန်ချမှတ်ထားေလ ပီ။

ကမာေြမ ကီးတစ်ခလံးသည်ငါ၏ အမျက်ေတာ်မီးြဖင့်က မ်းေလာင်ပျက်စီး

၍သွားလိမ့်မည်။ ၉ ``ထိအခါငါသည်လမျိုးအေပါင်းကိ ပြပင်ေြပာင်းလဲေစမည်ြဖစ်၍

သတိ့သည် အြခားဘရားများကိမကိးကွယ်ဘဲ ငါ့ ကိသာကိးကွယ် ကလိမ့်မည်။ သတိ့အား

လံးပင်ငါ၏စကားကိနားေထာင် က လိမ့်မည်။‐ ၁၀ ပျံ ့လွင့်ေနေသာငါ၏လမျိုးေတာ်သည်

ေဝးလံေသာဆဒန်ြပည်မှပင်လ င်ငါ့ထံ သိ့ပေဇာ်သကာများကိယေဆာင်လာ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁

အိ ငါ၏လမျိုးေတာ်၊ ထိအခါသင်တိ့ သည်ငါ့ကိပန်ကန်ခ့ဲသည့်အတွက် ှ က်

ေကာက်ေနရန်လိေတာ့မည်မဟတ်။ ငါ သည်မာန ကီးသေမာက်မာေထာင်လား

သမှန်သမ ကိပယ် ှ င်းမည်ြဖစ်၍ သင် တိ့သည်ေနာက်တစ်ဖန်အဘယ်အခါ၌ မ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ

ငါ၏သန့် ှ င်းြမင့် ြမတ်သည့်ေတာင်ေတာ်ေပ တွင်ငါ့ကိပန် ကန် ကေတာ့မည်မဟတ်။‐

၁၂ စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချ းည့ံသိမ်ေမွ ့သည့်လစ ကိထိအရပ်တွင်ငါချန်ထားမည်။ သတိ့

သည်လည်းငါ့ထံသိ့လာေရာက်ခိလံ က လိမ့်မည်။‐ ၁၃အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ ေနသည့်ဣသ

ေရလြပည်သားတိ့သည်အဘယ်သကိ မ ြပစ်မှား ကလိမ့်မည်မဟတ်။ မသား

စကားေြပာဆိမကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ လိမ်လည်လှည့်စားရန် ကိးစားမကိေသာ်

လည်းေကာင်း ပ ကလိမ့်မည်မဟတ်။ သ တိ့သည်ေကာင်းစား ကလိမ့်မည်။ အဘယ်

သကိမ မေ ကာက်မလန့်ရဘဲ ေဘးမ့ဲ လံ ခံစွာေနရ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။

၁၄ အိ ဣသေရလြပည်သားတိ၊့ဝမ်းေြမာက်စွာ ေကးေကာ်သီဆိ ကေလာ့။

အိ ေယ  ှ လင် မိ ့သ၊စိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲ င်လန်းဝမ်းေြမာက်ေလာ့။ ၁၅

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အားအတိက်အခံ ပသများကိဖယ် ှ ားေတာ်မ ပီ။

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့၏ရန်သများကိ ပ်သိမ်းေတာ်မ ပီ။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရင်ထာဝရ

ဘရားသည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ယခသင်တိ့သည်ေကာက်လန့်စရာ အေကာင်းမ ှ ိ ေတာ့ ပီ။

၁၆ ထိေန့တွင်ေယ  ှ လင် မိ ့အားဤသိ့ဆိ လိမ့်မည်။ ``အိ ဇိအန် မိ၊့မေ ကာက် ှ င့်။

သင်သည်လက်မိင်ချ၍မေန ှ င့်။ ၁၇ သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်

သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် သင်သည်ေအာင်ပဲွကိရလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရားသည်သင့်အေပ ဝမ်း ေြမာက်အားရမ ှ ိ ေတာ်မလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်လည်းသင့်အား ဘဝသစ်ကိေပးေတာ်မလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်သည်သင်၏အတွက် ကည် းေပျာ် င်ကာ သီချင်းကးဧေတာ်မလိမ့်မည်။''

၁၈ ``ပဲွလမ်းသဘင်၌ေပျာ် င်ေသာသများ က့ဲသိ့ င်ြမူးေတာ်မလိမ့်မည်''

ထာဝရဘရားက ``ဝမ်းနည်းရမကိရပ်စဲ၍၊‐ သင်၏အသေရပျက်မကိသင်၏ဝန်ထပ်

အြဖစ်မှ ဖယ် ှ ားလိက်ေလ ပီ။ ၁၉ သင့်ကိ ှ င်းပန်း ှ ိပ်စက်သများအားငါ အြပစ်ဒဏ်

ခတ်မည့်အချိန်ကာလကျေရာက်လာလိမ့် မည်။ ငါသည်ေြခမစွမ်းမသန်သအေပါင်းကိ ကယ်ဆယ်၍၊

ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သများကိမိမိတိ့ြပည်သိ့ ေခ ေဆာင်လာမည်။ သတိ့၏အ ှ က်ရမကိဂဏ်အသေရ ှ ိ မ

အြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲေစမည်။ ကမာသကမာသားတိ့သတိ့ကိ ချီးကးေထာမနာ ပ ကလိမ့်မည်။ ၂၀

ကဲွလွင့်ေနသသင်တိ့၏အမျိုးသားများ အား မိမိတိ့ြပည်သိ့ငါေခ ေဆာင်လာမည့်

အချိန်ကာလကျေရာက်လာလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တိ့အားကမာတစ်ဝှမ်းလံးတွင်

ထင်ေပ ေကျာ် ကားေစမည်။ သင်တိ့ကိတစ်ဖန်ြပန်လည်ေကာင်းစား ေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ဤကားထာဝရဘရား မက်ဟသည့် စကားြဖစ်၏။ ပေရာဖက်ေဇဖနိစီရင်ေရးထားေသာ

အနာဂတိကျမ်း ပီး၏။
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၁ ေပရသိြပည်ဧကရာဇ်ဒါရိမင်းနန်းစံ ဒတိယ ှ စ်ဆ မလတစ်ရက်ေန့၌ ထာဝရ

ဘရားသည်ပေရာဖက်ဟဲအားဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မပါ၏။ ထိဗျာဒိတ်ေတာ်သည်ယဒ

ဘရင်ခံ ှ ာလေသလ၏သားေဇ ဗေဗလ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းေယာဇဒတ်၏သား

ေယာ တိ့အတွက်ြဖစ်၏။ ၂ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားကဟဲအား``ဤ

အချိန်အခါသည် ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည် တည်ေဆာက်သင့်သည့်အချိန်အခါမဟတ် ဟ

ဤသတိ့ေြပာဆိ ကေပသည်။‐'' ၃ ဟမိန့်ေတာ်မ ပီးေနာက်ပေရာဖက်ဟဲမှ တစ်ဆင့်

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် ကြပည်သတိ့အား၊‐ ၄ ``ငါ၏လမျိုးေတာ်၊ သင်တိ့သည်အိမ်ရာ

ေကာင်းေကာင်းများတွင်ေနထိင်ေန ကေသာ် လည်း ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်သည်ယိယွင်းပျက်

စီးလျက်ေနပါသည်တကား။‐'' ၅ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``မိမိ

တိ့ ကံေတွ့ေနရသည့်အြဖစ်အပျက်ကိ သင်တိ့မသိမြမင် ကသေလာ။‐ ၆

သင်တိ့သည်ဂျံ ုစပါးအေြမာက်အြမားကိ စိက်ပျိုးပါေသာ်လည်း အနည်းငယ်မ သာ

ရိတ်သိမ်းရ ကေပသည်။ သင်တိ့တွင်အစာ ေရစာ ှ ိ ေသာ်လည်းဝစွာစားရန်မလံ ေလာက်၊

စပျစ်ရည် ှ ိ ေသာ်လည်းမးယစ်ေအာင် ေသာက်ရန်မလံေလာက်၊ အဝတ်အစားများ ှ ိ ေသာ်လည်း

ေ ွးေထွးေအာင်ဝတ်ဆင်ရန် မလံေလာက်၊ အလပ်သမားသည်လည်းစား ဝတ်ေနေရးအတွက်

လံေလာက်ေအာင်လပ်ခ ကိမရ ှ ိ။‐ ၇ အဘယ်ေကာင့်ဤသိ့ြဖစ်ပျက်ရသည်ကိ

သင်တိ့မသိမြမင် ိင် ကပါသေလာ။‐'' ၈ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ယခ

ပင်ေတာင်ကန်းများေပ သိ့တက်၍သစ်များ ကိယေဆာင်လာကာ ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည်

တည်ေဆာက် ကေလာ့၊ ထိအခါငါသည် ှ စ် သက်အားရလာလိမ့်မည်။ ပီးလ င်ငါ့အား

ထိက်သင့်သည့်အတိင်းဝတ် ပကိးကွယ် ိင် ကလိမ့်မည်ဟအန တန်ခိး ှ င်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။'' ၉ ``သင်တိ့သည်အသီးအ ှ ံ အေြမာက်အြမား ကိ

ရိတ်သိမ်းရလိမ့်မည်ဟေမ ာ်လင့်ခ့ဲေသာ် လည်း အနည်းငယ်မ သာရ က၏။ အိမ်သိ့

ယေဆာင်လာ ကေသာအခါ၌လည်း ငါ သည်ယင်းတိ့ကိေလတွင်လွင့်စင်သွား

ေစခ့ဲ၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဤသိ့ငါ ပရ သနည်းဆိေသာ်သင်တိ့အားလံးပင် မိမိ

တိ့ေနအိမ်များကိတည်ေဆာက်မြဖင့်အလပ် ပ်ကာ၊ ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်ကိမယိယွင်းပျက်

စီးလျက်သာ ှ ိ ေနေစ ကေသာေကာင့်ြဖစ် ၏ဟအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။‐'' ၁၀

ဤအေကာင်းေ ကာင့်ပင်လ င်မိးသည်ေခါင် လျက် အဘယ်အသီးအ ှ ံ ကိမ သင်တိ့

သည်စိက်ပျိုး၍မရ က။‐ ၁၁ ငါသည်ဤြပည်ကိေြခာက်ေသွ ့၍ေနေစခ့ဲ ၏။ ဤြပည် ှ ိ ေတာင်ကန်းများ၊

လယ်ယာများ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်များ ှ င့်သံလွင်ြခံများေပ ၌လည်းေကာင်း၊ ေြမ ကီးကထွက်သည့်သီး ှ ံ

မှန်သမ ေပ ၌လည်းေကာင်း၊ လ ှ င့်တိရစာန် များေပ ၌လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့ ကိးစား

စိက်ပျိုးသည့်သီး ှ ံ မှန်သမ အေပ ၌ လည်းေကာင်းမိးကိေခါင်ေစခ့ဲ၏'' ဟမိန့် ေတာ်မပါ၏။

၁၂ ထိအခါ ှ ာလေသလ၏သားေဇ ဗ ေဗလ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းေယာဇဒတ်၏

သားေယာ  ှ င့်ကျန် ကင်းေသာြပည်သ အေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားမိန့်မှာေစခိင်းေတာ်မသည့် အမတိ့ကိ ပ က၏။ သတိ့သည်ေ ကာက်

လန့်သြဖင့် ထာဝရဘရား၏ေစလတ် ေတာ်မေသာတမန်ေတာ်ပေရာဖက်ဟဲ

ေြပာဆိသည့်စကားကိနားေထာင် က၏။‐ ၁၃ ထိအခါထာဝရဘရား၏တမန်ေတာ်ဟဲ

သည်``ထာဝရဘရားကငါသည်သင်တိ့ ှ င့် အတ ှ ိ ေတာ်မမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မေ ကာင်း

လတိ့အားဆင့်ဆိေြပာ ကား၏။‐ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်ယဒဘရင်ခံ ှ ာလ ေလလ၏သားေဇ ဗေဗလ၊

ယဇ်ပေရာ ဟိတ်မင်းေယာဇဒတ်၏သားေယာ  ှ င့် ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ ကသအေပါင်း

တိ့အား ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်မတွင်စိတ် အားထက်သန်၍လာေစေတာ်မ၏။ သတိ့

သည်မိမိတိ့၏ဘရားသခင်အန တန် ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ် တည်ေဆာက်မကိ၊‐ ၁၅

ဧကရာဇ်မင်းဒါရိနန်းစံဒတိယ ှ စ်၊ ဆ မလ၊ ှ စ်ဆယ့်ေလးရက်ေန့၌ စတင်ေဆာင် ွက် ကေလသည်။

၂ ထာဝရဘရားသည်ထိ ှ စ်သတမလ ှ စ် ဆယ့်တစ်ရက်ေန့၌ ပေရာဖက်ဟဲမှတစ်ဆင့်

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်က၊‐ ၂ ကိယ်ေတာ်ကဟဲအားဤသိ့ေြပာ ကားေစ

ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်က၊ သင်သည်ယဒ ဘရင်ခံေဇ ဗေဗလ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်

မင်းေယာဇဒတ်၏သားေယာ  ှ င့်ကျန် ကင်းေသာြပည်သတိ့အား၊‐ ၃

``ယခင်အခါကဗိမာန်ေတာ်သည်အဘယ်မ တင့်တယ်လှပေတာ်မခ့ဲေ ကာင်းကိ မှတ်မိသ

တစ်စံတစ်ေယာက်သင်တိ့တွင် ှ ိ ပါသေလာ။ ယခအခါဤဗိမာန်ေတာ်ကိသင်တိ့အဘယ်

သိ့ေတွ့ြမင် ကရပါသနည်း၊ ယင်းသည် ဘာမ မဟတ်သက့ဲသိ့ြဖစ်၍ေနေပမည်။‐'' ၄

သိ့ရာတွင် အိ ြပည်သအေပါင်းတိ၊့ စိတ်အား မငယ် က ှ င့်။ ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ

သည်ြဖစ်၍မိမိတိ့လပ်ေဆာင်ရန် ှ ိ သည့် အမကိသာသင်တိ့လပ်ေဆာင် ကေလာ့''ဟ

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မ၏။‐ ၅ အီဂျစ်ြပည်မှသင်တိ့ြပန်လာ ကစဥ်

အခါက ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အစဥ်အတ ှ ိ မည်ဟကတိ ပခ့ဲသည့်အတိင်း ယခ

တိင်ေအာင်ပင်သင်တိ့ ှ င့်ငါအတ ှ ိ ၏။ သိ့ြဖစ်၍မေ ကာက် က ှ င့်။'' ၆

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါ သည်မ ကာမီပင်မိးေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ

ကီးကိလည်းေကာင်း၊ ကန်း ှ င့်ပင်လယ် ကိလည်းေကာင်းတန်လပ်ေစ၍၊‐ ၇

လမျိုးတကာတိ့အား ဖိခွင်းပစ်မည်။ ထိ သတိ့၏ေ ေငွဘ ာများကိ ဤအရပ်သိ့

လတိ့အားယေဆာင်လာေစမည်။ ဗိမာန် ေတာ်သည်လည်းေ ေငွဘ ာများြဖင့်

ြပည့် ှ က်လျက်ေနလိမ့်မည်ဟ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၈

ကမာေပ တွင် ှ ိ သမ ေသာေ ေငွတိ့ကိ ငါပိင်၏ဟ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၉

ဗိမာန်ေတာ်သစ်သည်ဗိမာန်ေတာ်ေဟာင်း ထက်ပိ၍တင့်တယ်လှပလိမ့်မည်။ ထိအရပ်

တွင်ငါသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား ေကာင်းစားေစ၍ ငိမ်းချမ်းသာယာမကိ ေပးမည်''

ဟအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်မှာေတာ်မ၏။ ဤကားအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား မက်ဟသည့်

စကားြဖစ်၏။ ၁၀ ဧကရာဇ်မင်းဒါရိနန်းစံဒတိယ ှ စ်၊ နဝမလ၊ ှ စ်ဆယ့်ေလးရက်ေန့၌အန

တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် ေတာ်သည်ပေရာဖက်ဟဲထံေရာက်လာေတာ်

မြပန်၏။ ကိယ်ေတာ်က``အကယ်၍လတစ် ဦးတစ်ေယာက်သည် ဘရားသခင်အား

ပေဇာ်ထားသည့်အမဲသားကိ မိမိ၏ ဝတ်လံအ မိတ်ြဖင့်ထပ်၍ယေဆာင်ခ့ဲ ပီးေနာက်၊

စပျစ်ရည်၊ သံလွင်ဆီသိ့မဟတ် မည်သည့်အစားအစာမျိုးကိမဆိဝတ် လံ ှ င့်ထိမိလ င်

ထိအစားအစာများ သည်လည်းဆက်ကပ်ပေဇာ်ရာအစား အစာများြဖစ်သွားမည်မသွားမည်

ကိ ပညတ်ေတာ်အရအဆံးအြဖတ် ေပးရန်ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အားေမးြမန်း ေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။ ထိြပဿနာကိတင်ြပေသာအခါယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့က``ထိအစားအစာများ

သည်သန့်စင်၍မသွားပါ'' ဟေြဖ ကား က၏။ ၁၃ ထိအခါဟဲကလတစ်ဦးတစ်ေယာက် သည်

လေသေကာင် ှ င့်ထိမိသြဖင့်ညစ်ညမ်း ၍သွားသည်ဆိြငားအ့ံ။ ထိ့ေနာက်အကယ်

၍သသည်အထက်ေဖာ်ြပပါအစားအစာ များကိထိမိခ့ဲေသာ် ထိအရာတိ့သည်

လည်းညစ်ညမ်း၍သွားပါမည်ေလာဟ ေမးလ င်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့က``ထိအရာတိ့သည်

ညစ်ညမ်း၍သွားပါမည်'' ဟဆိ က၏။ ၁၄ ထိအခါဟဲကထိနည်းတစွာဤတိင်း ြပည်သားများတိ့ ှ င့်

သတိ့လပ်ေဆာင် သမ ေသာအမအရာတိ့သည်ညစ်ညမ်း သြဖင့် ယဇ်ပလင်ေပ တွင်သတိ့တင်လသည့်

ပေဇာ်သကာမှန်သမ သည်လည်း ညစ်ညမ်း ေကာင်းထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မပါ ၏'' ဟဆိေလသည်။

၁၅ထာဝရဘရားကသင်တိ့သည်မိမိတိ့ ကံေတွ့ရသည့်အြဖစ်အပျက်ကိမသိ မြမင် ကပါသေလာ။

ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန် လည်မတည်မေဆာက်မီအခါက၊‐ ၁၆သင်တိ့သည်ဂျံ ုစပါးတင်း ှ စ်ဆယ် ှ ိ မည်

ဟခန့်မှန်းရသည့်စပါးပံသိ့သွားေရာက် ေသာအခါ ဆယ်တင်းသာေတွ့ရ ကသည် မဟတ်ပါေလာ၊

စပျစ်ရည်အချိန်ငါးဆယ် ရ ှ ိ လိမ့်မည်ဟဆိကာ၊ စပျစ်ရည်စည် ကီးသိ့သွားေသာအခါအချိန် ှ စ်ဆယ်

သာေတွ့ ှ ိ ရသည်မဟတ်ပါေလာ။‐ ၁၇ ငါသည်သင်တိ့ ကိးစား၍စိက်ပျိုးသမ ေသာ

သီး ှ ံ ပင်များကိေလပအားြဖင့်လည်း ေကာင်း၊ ပိးထိ၍ ွမ်းရိေစြခင်းြဖင့်လည်း ေကာင်း၊

မိးသီးများအားြဖင့်လည်းေကာင်း ဖျက်ဆီးပစ်ခ့ဲ၏။ သိ့ ှ င့်လည်းသင်တိ့ သည်ေနာင်တမရ က။‐ ၁၈

ယေန့သည်ဗိမာန်ေတာ်အတ်ြမစ်ချမ ပီး ဆံးသည့်ေန၊့ နဝမလ၊ ှ စ်ဆယ့်ေလးရက် ေန့ြဖစ်၏။

ထိေန့မှစ၍ေ ှ ့တွင်မည်သိ့ြဖစ် လာလိမ့်မည်ကိသင်တိ့ မှတ် ကေလာ့။ ေသချာ မှတ်ေလာ့။‐

၁၉ သင်တိ့တွင်ဂျံ ုစပါးမကျန်မ ှ ိ ေတာ့ဘဲ စပျစ်ပင်များ၊ သဖန်းပင်များ ှ င့်သံလွင်

ပင်များလည်းအသီးမသီး ကေသး။ သိ့ ရာတွင်ငါသည်ယခမှစ၍သင်တိ့အား ေကာင်းချီးေပးမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။ ၂၀ ထိလ ှ စ်ဆယ့်ေလးရက်ေန့၌ပင်လ င် ဒတိယအ ကိမ်၊

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်ဟဲအား၊‐ ၂၁ ယဒဘရင်ခံေဇ ဗေဗလအတွက်

ကိယ် ေတာ်က``ငါသည်မိးေကာင်းကင် ှ င့်ကမာေြမ ကီးကိတန်လပ်ေစ၍၊‐ ၂၂

တိင်း ိင်ငံတိ့ကိ ဖိခွင်းကာသတိ့၏တန် ခိးအာဏာကိပျက်သဥ်းေစမည်။ စစ်ြမင်း

ရထားများကိရထားထိန်းများ ှ င့်တကွ ေမှာက်လှန်ပစ်မည်။ ြမင်းတိ့သည်ေသ က လိမ့်မည်။

ြမင်းစီးသရဲတိ့သည်လည်း အချင်းချင်းသတ်ြဖတ် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၃ ငါ၏ကန်ရင်းေဇ ဗေဗလ၊

ထိေန့၌ ငါသည်သင့်ကိေခ ယကာငါ့ကိယ်စား အပ်ချုပ်ေစမည်။ သင်ကားငါေ ွးချယ်ထား

ေသာသေပတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။ ဤ ကားအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား

မက်ဟသည့်စကားြဖစ်၏။ ပေရာဖက်ဟဲစီရင်ေရးထားေသာ အနာဂတိကျမ်း ပီး၏။
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၁ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်ေပရသိဧကရာဇ်ဘရင် ဒါရိနန်းစံဒတိယ ှ စ်၊ အ မလ၌ပေရာဖက်

ဇာခရိအားထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ တ်ကပတ်ေတာ်ြဖစ်သည်။ ဇာခရိကားဣေဒါ

၏ေြမး၊ ဗာရခိ၏သားြဖစ်သတည်း။‐ ၂ ထာဝရဘရားကဇာခရိအား``ငါသည်သင်

တိ့၏ဘိးေဘးများကိလွန်စွာအမျက်ထွက် ေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၃ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ငါ့ထံသိ့ြပန်လာ

ကေလာ့။ ငါသည်လည်းသင်တိ့ထံသိ့ က လာေတာ်မမည်။‐ ၄သင်တိ့သည်မိမိတိ့ဘိးေဘးများက့ဲသိ့

မ ပ က ှ င့်။ ေ ှ းအခါကပေရာဖက်များ သည်သတိ့အား ယတ်မာဆိးညစ်သည့်အကျင့်

များကိရပ်စဲလိက် ကရန်ေြပာ ကားေသာ် လည်းသတိ့သည်နားမေထာင်ဂ မစိက် က''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅ ``ထိပေရာဖက်များ ှ င့်သင်တိ့၏ဘိး ေဘးများကားေသလွန်သွား ကေလ ပီ။‐ ၆

ငါသည်မိမိပေရာဖက်များမှတစ်ဆင့် သင်တိ့၏ဘိးေဘးတိ့အားအမိန့်ပညတ်

များ ှ င့်သတိေပးစကားများကိမိန့်မှာ သတိေပးခ့ဲ၏။ သတိ့သည်ငါ၏စကားကိ လျစ်လ ခ့ဲ ကသြဖင့်

ထိက်သင့်သည့် အြပစ်ဒဏ်ကိခံရ က၏။ ထိအခါသ တိ့သည်ေနာင်တရ၍လာ က၏။

အန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရားသည်မိမိ စိတ်ြပ ာန်းထားသည့်အတိင်း သတိ့အား

အြပစ် ှ င့်အေလျာက်ဆံးမေတာ်မေ ကာင်း ကိလည်းသိမှတ်လာ ကကန်၏'' ဟသ

တိ့အား ကားေြပာရန်မိန့်မှာေတာ်မ၏။ ၇ ဧကရာဇ်ဘရင်ဒါရိနန်းစံဒတိယ ှ စ်၊ ေ ှ

ဗတ်လတည်းဟေသာဧကဒသမလ၊ ှ စ် ဆယ့်ေလးရက်ေန့၌ထာဝရဘရားသည်

ညဥ့်အခါငါ့အားဗျာဒိတ် ပါ ံ တစ်ခ ကိြပေတာ်မ၏။‐ ၈ ငါသည်ြမင်းနီကိစီးလျက်ေနသထာဝရ

ဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိြမင် ရ၏။ သသည်ချိုင့်ဝှမ်းထဲတွင် ှ ိ ေသာေကျာက်

ပန်းပင်များအလယ်တွင်ရပ်တန့်လျက်ေန၏။ သ၏ေနာက်၌မြမင်းနီ၊ ြမင်းေြပာက် ကား၊

ြမင်းြဖူစသည့်အြခားြမင်းများ ှ ိ ၏။‐ ၉ ငါကလည်း``အ ှ င်ဤြမင်းများကား

အဘယ်အတွက်ြဖစ်ပါသနည်း'' ဟေမး လ င် ေကာင်းကင်တမန်က``သတိ့အဘယ်အတွက်

ြဖစ်သည်ကိငါေဖာ်ြပမည်။‐ ၁၀ ထာဝရဘရားသည်ကမာေြမ ကီးကိ

ကည့် စစ်ေဆးရန် သတိ့ကိေစလတ်ေတာ် မလိက်၏'' ဟြပန်လည်ေြဖ ကား၏။

၁၁ ြမင်းများကလည်း``အက ်ပ်တိ့သည်ကမာတစ် ဝှမ်းလံးသိ့သွားေရာက်ခ့ဲ ပီးပါ ပီ။

ကမာတစ်ခ လံးပင်အားကိးရာမ့ဲြဖစ်ကာ ွံ နာကျိုး ွံ ေနပါသည်'' ဟအစီရင်ခံ က၏။ ၁၂

ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်က``အိ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၊ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ယဒ

မိ ့တိ့အားကိယ်ေတာ် ှ င်အမျက်ထွက်ေတာ် မသည်မှာ ယခအ ှ စ်ခနစ်ဆယ် ှ ိ ပါ ပီ။

ထိ မိ ့အားက ဏာမြပဘဲအဘယ်မ ကာေနေတာ်မပါဦးမည်နည်း'' ဟေလာက်၏။ ၁၃

ထာဝရဘရားသည်ေကာင်းကင်တမန် အား ှ စ်သိမ့်ဖွယ်ရာစကားများကိမိန့် ကားေတာ်မသြဖင့်၊‐ ၁၄

ေကာင်းကင်တမန်သည်လည်းငါ့အား``အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက`ငါသည်သန့်

ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ေယ  ှ လင် မိ ့ေတာ် ကိလွန်စွာချစ်ြမတ် ိး၍အ ကင်နာတရားထား ှ ိ ပါ၏။‐ ၁၅

ငါသည်မိမိလမျိုးေတာ်အေပ သိ့သက် ေရာက်သည့်အမျက်ေတာ်ကိထိန်းချုပ်လျက် ေနစဥ်၊

ငိမ်းချမ်းစွာေနထိင်ရ ကေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် ငါ့လမျိုးေတာ် ခံစားရသည့်ဆင်းရဲဒကကိပိမိ ကီး

ေလးေအာင် ပ က၏။ ထိေ ကာင့်ငါသည်ထိ လမျိုးတိ့အားြပင်းစွာအမျက်ထွက်သြဖင့်၊‐ ၁၆

ေယ  ှ လင် မိ ့ကိက ဏာြပရန်ြပန် လာခ့ဲေပသည်။ ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်

လည်ထေထာင်ကာေယ  ှ လင် မိ ့ေတာ် ကိလည်းြပန်လည်တည်ေဆာက်ရ ကလိမ့် မည်''

ဟအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ေကာင်းကင်တမန်ကငါ့အား``အန တန်ခိး

ှ င်ထာဝရဘရားသည်မိမိ၏ မိ ့ေတာ် များတစ်ဖန်ြပန်လည်စည်ကား၍လာလိမ့်

မည်ြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ် သည်တစ်ဖန်ြပန်လည် ကလာေတာ်မလျက်

ေယ  ှ လင် မိ ့ကိကမေတာ်မ ပီးလ င် မိမိပိင် မိ ့ေတာ်အြဖစ်သိမ်းယေတာ်မ

မည်ြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်းထတ်ေဖာ် ေကညာေလာ့'' ဟ၍လည်းမှာ ကားခ့ဲ

ေလသည်။ ၁၈ ငါသည်အြခားဗျာဒိတ် ပါ ံ တစ်ခ တွင် ွားဦးချိုေလးခကိေတွ့ြမင်ရ၏။‐

၁၉ ငါသည်မိမိ ှ င့်စကားေြပာဆိေနခ့ဲသည့် ေကာင်းကင်တမန်အားထိဦးချိုများ၏

အနက်အ ိပါယ်ကိေမးြမန်း၍ ကည့်၏။ ထိေကာင်းကင်တမန်က``ထိဦးချိုတိ့သည်

ယဒြပည်သား၊ ဣသေရလြပည်သား ှ င့် ေယ  ှ လင် မိ ့သားတိ့အားကဲွလွင့်ေစခ့ဲ

သကမာတန်ခိး ှ င်များကိသ ပ်ေဆာင်ပါ သည်'' ဟဆိ၏။ ၂၀ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားတ

များကိကိင်ေဆာင်ထားသည့်အလပ်သမား ေလးေယာက်ကိြပေတာ်မ၏။‐ ၂၁

ငါကလည်း``ဤသတိ့သည်အဘယ်မကိ ပရန်ေရာက် ှ ိ လာ ကပါသနည်း'' ဟေမး ေလာက်ေလလ င်၊

ကိယ်ေတာ်က``သတိ့သည်ယဒအမျိုးသား တိ့အားကဲွလွင့်ေစ၍အကန်အစင်ဖျက်ဆီး

ေချမန်းခ့ဲသည့်လမျိုးတိ့အား တန်လပ်ေချာက် ချားေစ၍ ဖိခွင်း ှ ိမ်နင်းရန်ေရာက် ှ ိ လာ ြခင်းြဖစ်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂ ငါသည်ေပ ကိးကိကိင်ထားသည့်လတစ်ေယာက် ကိအြခားဗျာဒိတ် ပါ ံ တစ်ခတွင်ေတွ့ြမင်

ရ၏။‐ ၂ သ့အား``သင်သည်အဘယ်အရပ်သိ့သွားမည် နည်း'' ဟေမးေသာအခါ၊

ထိသက``ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွားပါမည်။ ထိ မိ ့သည်အလျားအနံမည်မ  ှ ိ သည်ကိတိင်း

ထွား၍ ကည့်ရန်ြဖစ်ပါ၏'' ဟ ြပန်ေြပာေလသည်။ ၃ ထိေနာက်ငါ ှ င့်စကားေြပာဆိေနခ့ဲသည့်

ေကာင်းကင်တမန်သည်ေ ှ ့သိ့လာေသာအခါ အြခားေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးကသ့ထံ

သိ့လာေရာက် တ်ဆက်သည်ကိငါေတွ့ြမင် ရ၏။‐ ၄ ပထမေကာင်းကင်တမန်ကသ့အား``ေယ

ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင် ကသည့်လသတဝါ တိ့သည်အလွန်ပင်များသြဖင့် ထိ မိ ့ကိ

တံတိင်းကာ ိင်လိမ့်မည်မဟတ်ေကာင်းေပ ကိးကိင်ထားသလငယ်ထံသိ့ေြပး၍ေြပာ ကားေလာ့။‐ ၅

ထာဝရဘရားသည်မိမိကိယ်ေတာ်တိင် မိ ့ ပတ်လည်တွင် မီးတံတိင်းအြဖစ်တည် ှ ိ လျက်

ဘန်းအသေရေတာ်အေပါင်း ှ င့်တကွ ထိ မိ ့ တွင်စံေနေတာ်မမည်ြဖစ်ေကာင်းကတိထား ေတာ်မေလ ပီ''

ဟဆိ၏။ ၆ ထာဝရဘရားကမိမိ၏လမျိုးေတာ် အား``ငါသည်သင်တိ့ကိအရပ်တကာသိ့

ကဲွလွင့်ေစေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၇ သိ့ရာတွင်အချင်းြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သတိ့

ယခသင်တိ့သည်ဗာဗလန်ြပည်မှထွက်ေြပး ကာေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်လာ ကေလာ့။‐

၈ သင်တိ့အားထိပါးလာသသည်ငါတန်ဘိး အထားဆံးေသာအရာကိထိပါးသြဖစ်

၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်တိ့အားတိက်ခိက် ေချမန်းသတိ့အား

ဤက့ဲသိ့သတင်းစကား ေြပာ ကားရန် ငါ့အားအန တန်ခိး ှ င်ထာ

ဝရဘရားသည်ေစလတ်ေတာ်မသည်။ ၉ ``ဤသိ့လ င်ထာဝရဘရားကိယ်ေတာ်တိင် ပင်

သင်တိ့အားတိက်ခိက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ အခါ တစ်ပါးကသင်တိ့၏အေစအပါးကိခံခ့ဲ

ရ ကသတိ့သည် သင်တိ့ကိလယက်တိက်ခိက် ကလတံ'့' ဟေသာဗျာဒိတ်ေတာ် ှ င့်အတငါ့

အားေစလတ်ေတာ်မသတည်း။ ဤအမအရာများြဖစ်ပျက်လာေသာအခါ ငါ့အား

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားေစ လတ်ေတာ်မလိက်ေ ကာင်းကိလအေပါင်းတိ့ သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

၁၀ ထာဝရဘရားက``အိ ေယ  ှ လင် မိ ့သတိ၊့ ဝမ်းေြမာက်စွာသီချင်းဆိ ကပါေလာ့။

ငါသည် သင်တိ့အလယ်တွင်ကျိန်းဝပ်ရန် ကလာေတာ် မမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ထိအခါလမျိုးေပါင်းေြမာက်ြမားစွာတိ့ သည်ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် ကလျက်

ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်လာ ကလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အလယ်

တွင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ငါ့အားကိယ် ေတာ်ေစလတ်ေတာ်မလိက်ေ ကာင်းကိလည်း

သင်တိ့သိ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၂ တစ်ဖန်တံယဒနယ်သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်

သည့်ြပည်ေတာ်တွင်ထာဝရဘရား၏အထး ပိင်နက်ြဖစ်လာရလိမ့်မည်။ ေယ  ှ လင် မိ ့

သည်လည်းကိယ်ေတာ်အြမတ် ိးဆံးေသာ မိ ့ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၃ လအေပါင်းတိ့ထာဝရဘရားသည်မိမိ

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာသန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့် ဌာနေတာ်မှ ကလာေတာ်မမည်ြဖစ်၍

ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ဆိတ် ငိမ်စွာေန ကေလာ့။

၃ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်ေ ှ ့တွင် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းေယာ ရပ်လျက်ေနသည်

ကိ အြခားဗျာဒိတ် ပါ ံ တစ်ခတွင်ငါ့ အားထာဝရဘရားြပေတာ်မ၏။ ေယာ

၏နံေဘးတွင်စာတန်သည်ရပ်လျက်ေန၏။သသည်ေယာ အားြပစ်တင်စွပ်စဲွရန် အသင့် ှ ိ ေပသည်။‐

၂ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်ကစာတန် အား``အိ စာတန်၊ ထာဝရဘရားသည်သင့်အား

အြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မပါေစေသာ။ ေယ  ှ လင် မိ ့ကိချစ်ြမတ် ိးေတာ်မေသာထာဝရဘရား သည်

သင့်အားအြပစ်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မပါေစေသာ။ ဤသသည်မီးထဲမှဆဲွ တ်လိက်သည့်တတ်

ေချာင်း ှ င့်တပါ၏'' ဟေြပာ၏။ ၃ ေယာ သည်ညစ်ေပေနေသာအဝတ်များကိ ဝတ်လျက်

ထိအရပ်တွင်ရပ်၍ေန၏။‐ ၄ ေကာင်းကင်တမန်သည်မိမိ၏အေစအပါး

ေကာင်းကင်သားတိ့အား``ဤသဝတ်ဆင်ထား သည့်အဝတ်ညစ်တိ့ကိခ တ်ပစ်ေလာ့'' ဟဆိ

ပီးလ င်၊ ေယာ အား``ငါသည်သင်၏အြပစ် ကိဖယ် ှ ားလိက် ပီးလ င်သင်ဝတ်ဆင်ရန်

အဝတ်သစ်များကိေပးပါအ့ံ'' ဟေြပာ ေလသည်။ ၅ သသည်မိမိ၏အေစအပါးတိ့အားေယာ

၏ဦးေခါင်းထက်တွင်ြဖူစင်သန့် ှ င်းသည့် ေပါင်းထပ်တစ်ခကိတပ်ဆင်ေပးရန်ခိင်းေစ

သြဖင့် ထိသတိ့သည်လည်းယင်းသိ့ခိင်း ေစသည့်အတိင်း ပ က၏။ ထိေနာက်သတိ့

သည်ေယာ အားအဝတ်သစ်များကိဝတ် ဆင်ေပး က၏။ ထာဝရဘရား၏ေကာင်း

ကင်တမန်သည်လည်းအနီးတွင်ရပ်လျက် ေန၏။ ၆ ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်သည်ေယာ အား၊‐ ၇

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``အကယ် ၍သင်သည်ငါ၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိလိက်နာ ၍

သင့်အားငါေပးအပ်သည့်တာဝန်ဝတရား များကိေဆာင် ွက်မည်ဆိပါမ ငါ၏ဗိမာန်

ေတာ် ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်တံတိင်းတိ့ကိဆက်လက် ေစာင့်ထိန်း ကည့် ခွင့်ရလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း
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မိမိ၏ေ ှ ့ေတာ်တွင် ှ ိ သည့်ေကာင်းကင်တမန် တိ့၏ဆေတာင်းပတနာများကိ ကားေတာ်

မသည့်နည်းတသင်၏ဆေတာင်းပတနာကိ လည်း ကားေတာ်မမည်။‐ ၈

သိ့ြဖစ်၍ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းြဖစ်သေယာ ၊ နားေထာင်ေလာ့။ ေယာ ၏အေပါင်းအေဖာ်

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ၊့ သာယာေသာအနာဂတ် ၏နိမိတ်လကဏာကိေဆာင်သတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။

ငါသည်``အ န့်အတက်'' ဟနာမည် တွင်ေသာမိမိ၏အေစခံကိေပ ထွန်းေစ မည်။‐ ၉

မှန်ကကွက်ခနစ်ခ ှ ိ ေသာေကျာက်တံးကိ လည်း ေယာ ၏ေ ှ ့တွင်ငါချထားမည်။ ထိ

ေကျာက်ေပ တွင်ကမည်းေရးထိး ပီးလ င် ဤ ြပည်၏အြပစ်ဒစ ိက်ကိတစ်ေန့ချင်း

တွင်းပယ် ှ ားပစ်မည်။‐'' ၁၀ ``ထိေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ

သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်စပျစ်ဥယျာဥ်များ၊ သဖန်းပင်များြခံရံလျက် ငိမ်းချမ်းလံ ခံ စွာေနထိင် ိင် ကေစရန်

မိမိတိ့၏အိမ်နီး ချင်းများကိေခ ဖိတ်ကလိမ့်မည်'' ဟအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၄ ငါ ှ င့်စကားေြပာဆိေနခ့ဲသည့်ေကာင်းကင် တမန်သည် တစ်ဖန်လာ၍အိပ်ေပျာ်သကိ

ိးသက့ဲသိ့ငါ့ကိ ိး ပီးလ င်၊‐ ၂ ``အဘယ်အရာကိသင်ြမင်ပါသနည်း''

ဟေမး၏။ ငါကလည်း``ေ မီးတင်ခံတစ်ခ ကိြမင်ပါသည်။ မီးတင်ခံတိင်ထိပ်တွင်ဆီ

ခွက်တစ်ခ ှ ိ ပါသည်။ မီးတင်ခံေပ တွင် မီးစာခနစ်စစီ ှ ိ ေသာမီးခွက်ခနစ်လံး ှ ိ ပါသည်။‐ ၃

မီးတင်ခံ၏နံေဘးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် သံလွင်ပင်တစ်ပင်စီ ှ ိ ပါသည်'' ဟေြဖ

ကားလိက်ေလသည်။‐ ၄ ထိေနာက်ငါသည်ေကာင်းကင်တမန်အား၊ အ ှ င်

ဤအရာတိ့သည်အဘယ်အြဖစ်အပျက် များကိသ ပ်ေဆာင်ပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ၅

ေကာင်းကင်တမန်က``သင်မသိပါသေလာ'' ဟဆိလ င် ငါကလည်း``အ ှ င်အက ်ပ်မ သိပါ''

ဟြပန်လည်ေြဖ ကားလိက်၏။ ၆ ေကာင်းကင်တမန်ကငါ့အား``သင်သည်ေဇ ဗ

ေဗလသိ့ထာဝရဘရားေပးေတာ်မသည့်ဤ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိြပန် ကားေလာ့။ ကိယ်ေတာ်က

သ့အား`သင်သည်မိမိ၏တန်ခိးစွမ်းရည်အား ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စစ်သည်ဗိလ်ေြခအင်အား

အားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်းဤအမကိ ပ လိမ့်မည်မဟတ်။ ငါ၏ဝိညာဥ်ေတာ်တန်ခိး

ေတာ်အားြဖင့်သာလ င် ပ ိင်လိမ့်မည်'' ဟ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၇

ေတာင်များသဖွယ် ကီးမားသည့်အခက် အခဲတိ့သည်သင်၏ေ ှ ့မှကွယ်ေပျာက်သွား လိမ့်မည်။

သင်သည်ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည် တည်ေဆာက်ရလိမ့်မည်။ တိက်ေထာင့်အထွတ်

ေကျာက်ကိအ ပီးသတ်တပ်ဆင်လိက်ေသာ အခါ ြပည်သတိ့က`တင့်တယ်လှပါေပသည်၊

တင့်တယ်လှပါေပသည်' ဟေကးေကာ် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မပါ၏။'' ၈

ထာဝရဘရားထံေတာ်မှအြခား တ် ကပတ်ေတာ်တစ်ပါးသည် ငါ၏ထံေတာ် သိ့ေရာက် ှ ိ လာြပန်၏။‐

၉ ကိယ်ေတာ်က၊``ေဇ ဗေဗလသည်ဗိမာန် ေတာ်အတ်ြမစ်ကိချထား ပီးေလ ပီ။ သ

သည်ထိအေဆာက်အဦးကိလက်စသတ် ရေပလိမ့်မည်။ ယင်းသိ့လက်စသတ်ေသာ

အခါ၌ငါ၏လမျိုးေတာ်သည် မိမိတိ့ ထံသိ့သင့်ကိေစလတ်ခ့ဲသမှာ အန တန်ခိး

ှ င်ငါထာဝရဘရားပင်ြဖစ်ေ ကာင်းသိ ှ ိ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၀သသည်ဗိမာန်ေတာ်ေဆာက်လပ်ရာတွင်

တိး တက်မေ ှ းေကွးသည့်အတွက်စိတ်ပျက် က ေသာ်လည်း ဗိမာန်ေတာ်ကိေဇ ဗေဗလသည်

ချိန် ကိးကိင်လျက် ဆက်လက်တည်ေဆာက်လျက် ေနေကာင်းကိေတွ့ြမင်ရေသာအခါ၌မ

ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ေကာင်းကင်တမန်ကငါ့အား``မီးခွက်ခနစ်

ခသည်ကမာေြမ ကီးတစ်ခလံးကိေတွ့ ြမင် ိင်ေသာ ထာဝရဘရား၏မျက်စိ ခနစ်လံးြဖစ်၏''

ဟေြပာ၏။ ၁၁ ထိအခါငါသည်သ့အား``မီးတင်ခံ၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ှ ိ ေသာသံလွင်ပင်

ှ စ်ပင်၏အနက်အ ိပါယ်ကားအဘယ် သိ့နည်း။‐ ၁၂ သံလွင်ဆီများကျဆင်းရာေ  ပန် ှ စ်လံး

၏နံေဘးတွင် ှ ိ ေသာသံလွင်ခက် ှ စ်ခ၏ အနက်အ ိပါယ်မှာလည်းအဘယ်နည်း'' ဟ ေမး၏။ ၁၃

သကငါ့အား``သင်မသိပါသေလာ'' ဟ ဆိလ င်၊ ငါကလည်း`အ ှ င်အက ်ပ်မသိပါ' ဟ

ြပန်လည်ေြဖ ကားလိက်၏။ ၁၄ ထိအခါေကာင်းကင်တမန်က``ဤအရာ

တိ့သည်ကမာေြမြပင်တစ်ခလံးကိအစိး ရေသာအ ှ င်၊ ဘရားသခင်၏အမေတာ်

ကိထမ်းေဆာင်ရန်ကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်ဘိသိက် ေပးေတာ်မေသာသ ှ စ်ဦးြဖစ်၏'' ဟဆိ ေလသည်။

၅ ငါသည်ေနာက်တစ်ဖန် ကည့်လိက်ြပန်ေသာအခါ ေလထဲတွင်ပျံဝဲေနေသာစာလိပ်တစ်ခကိြမင်

ရ၏။‐ ၂ ေကာင်းကင်တမန်က``သင်အဘယ်အရာကိ ြမင်သနည်း''

ဟေမးလ င်ငါသည်လည်း``ေလ ထဲတွင်ပျံေနေသာစာလိပ်တစ်ခကိြမင် ပါ၏။

ထိစာလိပ်သည်အလျားေပသံးဆယ် အနံတစ်ဆယ့်ငါးေပ ှ ိ ပါသည်'' ဟြပန် လည်ေြဖ ကား၏။ ၃

ထိအခါေကာင်းကင်တမန်က``တစ် ိင်ငံလံး အေပ သိ့သက်ေရာက်မည့်ကျိန်စာကိထိစာ

လိပ်တွင်ေရးသားထားပါသည်။ စာလိပ်တစ် မျက် ှ ာ၌သခိးမှန်သမ တိ့သည် ဤ ိင်ငံ

မှဖယ် ှ ားြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်ဟ၍ လည်းေကာင်း၊ အြခားတစ်မျက် ှ ာ၌မမမှန်

မကန်ကျိန်ဆိ၍ လိမ်လည်ေြပာဆိသအေပါင်း တိ့သည်သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းကိခံရ က

လိမ့်မည်ဟ၍လည်းေကာင်းေဖာ်ြပထား ပါသည်။‐ ၄ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားကငါသည်

ဤကျိန်စာကိေစလတ်လိက်မည်ြဖစ်၍ယင်း သည်ငါ၏နာမေတာ်ကိတိင်တည်ကျိန်ဆိ၍

လိမ်လည်ေြပာဆိသမှန်သမ  ှ င့်သခိးမှန် သမ တိ့၏အိမ်များတွင်ဝင်၍ေနလိမ့်မည်။

ထိအိမ်တိ့သည်လည်းကျိန်စာထွက်ခွာသွား ေသာအခါ ယိယွင်းပျက်စီးလျက်ကျန်ရစ်

ကလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၅ ေကာင်းကင်တမန်သည်တစ်ဖန်ေပ လာြပန်

၍`` ကည့်ေလာ့။ အရာဝတုတစ်ခသည်ေ ွ ့ လျား၍လာေန၏'' ဆိ၏။ ၆

ငါက``ထိအရာကားအဘယ်နည်း'' ဟ ေမးလ င်၊ ေကာင်းကင်တမန်က``ထိအရာသည်ြခင်း

ေတာင်းတစ်ခြဖစ်၍တစ် ိင်ငံလံး၏အြပစ် ကိသ ပ်ေဆာင်၏''ဟြပန်လည်ေြဖ ကား ေလသည်။‐

၇ ထိြခင်းေတာင်းတွင်ခဲြဖင့် ပီးေသာအဖံး တစ်ခ ှ ိ ၏။ ထိအဖံးသည်ငါ ကည့်လျက်

ေနစဥ်၌ပင်ပွင့်၍လာေလသည်။ ြခင်းေတာင်း ထဲတွင်အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်ထိင်လျက်

ေနပါသည်တကား။ ၈ ေကာင်းကင်တမန်က၊``ဤအမျိုးသမီးသည် ယတ်မာမကိသ ပ်ေဆာင်၏''

ဟဆိကာ သ့အားြခင်းေတာင်းထဲသိ့ ှ ိပ်ချလိက် ပီး လ င်အဖံးြပန်ဖံး၍ထားလိက်ေလသည်။‐ ၉

ငါသည်ေမာ်၍ ကည့်လိက်ေသာအခါငှက် ကျား၏အေတာင်က့ဲသိ့ ကီးမားသည့် အေတာင်များ ှ င့်

ငါ့ထံသိ့ပျံလာေနေသာ အမျိုးသမီး ှ စ်ဦးကိြမင်ရ၏။ သတိ့သည် ြခင်းေတာင်းကိချီယကာအေဝးသိ့ပျံ

သွား က၏။ ၁၀ ငါသည်ေကာင်းကင်တမန်အား``ထိသတိ့ သည်ြခင်းေတာင်းကိအဘယ်အရပ်သိ့

ယေဆာင်သွား ကပါသနည်း'' ဟေမး လ င်၊ ၁၁ ေကာင်းကင်တမန်က``ဗာဗလန်ြပည်သိ့ြဖစ် ပါ၏။

သတိ့သည်ထိြပည်တွင်ဗိမာန်တစ်ခ ကိတည်ေဆာက် ကပါလိမ့်မည်။ ထိေနာက်ဝတ်

ပကိးကွယ်ရန်ထိဗိမာန်ေတာ်ထဲတွင်ြခင်း ေတာင်းကိတည်ထားကပါလိမ့်မည်'' ဟ ဆိ၏။

၆
အြခားဗျာဒိတ် ပါ ံ တစ်ခကိငါြမင်ရ ြပန်၏။ ဤအ ကိမ်၌ငါသည်ေကးဝါေတာင်

ှ စ်ခ ကားမှထွက်လာေသာစစ်ြမင်းရထား ေလးစီးကိြမင်ရေလသည်။‐ ၂

ပထမစစ်ြမင်းရထားတွင်ြမင်းနီများ၊ ဒတိယစစ်ြမင်းရထားတွင်ြမင်းနက်များ၊‐ ၃

တတိယစစ်ြမင်းရထားတွင်ြမင်းြဖူများ၊ စတတစစ်ြမင်းရထားတွင်ေြပာက်ကျား

ြမင်းများကလျက် ှ ိ ၏။‐ ၄ ထိေနာက်ငါသည်ေကာင်းကင်တမန်အား``အ ှ င်၊

ဤစစ်ြမင်းရထားများကားမည်သည့်အနက် ကိေဆာင်ပါသနည်း'' ဟေမးလ င်၊ ၅

ေကာင်းကင်တမန်က``ယင်းတိ့သည်ေလေလးပါး ြဖစ်၏။ ထိေလတိ့သည်ကမာေြမြပင်တစ်ခလံး

ကိအစိးရေသာအ ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်မှ ယခပင်ထွက်လာခ့ဲ က၏'' ဟဆိေလသည်။ ၆

ြမင်းနက်များကသည့်စစ်ြမင်းရထားသည် ေြမာက်အရပ်သိ့လည်းေကာင်း၊ ြမင်းြဖူများ

သည်အေနာက်ဘက်သိ့လည်းေကာင်း၊ ေြပာက် ကျားြမင်းများသည်ေတာင်ဘက်အရပ်

ေဒသသိ့လည်းေကာင်းသွားလျက်ေန က၏။‐ ၇ ေြပာက်ကျားြမင်းများသည်ကမာေြမြပင်

ကိ ကည့် စစ်ေဆးရန် အလျင်စလိထွက် လာ ကေလသည်။ ေကာင်းကင်တမန်က``သ

တိ့အားကမာေြမြပင်ကိသွားေရာက် ကည့် စစ်ေဆး ကေလာ့'' ဟဆိသည့်အတိင်း

သတိ့သည်ထွက်သွား က၏။‐ ၈ ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်သည်ငါ့အား၊``ေြမာက်

အရပ်သိ့သွားသည့်ြမင်းတိ့သည်ထာဝရ ဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိေြပေစ ကေလ

ပီ'' ဟေြပာ၏။ ၉ ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားဤသိ့ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၀

ကိယ်ေတာ်က``ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သေဟလဒဲ၊ ေတာဘိယ ှ င့်ေယဒါသအ ွယ်ဝင်တိ့၏

အလပစည်းများကိယ၍ ေဇဖနိ၏သား ေယာ ှ ိ အိမ်သိ့ချက်ချင်းသွားေလာ့။ ဤသ

အေပါင်းတိ့သည် ဗာဗလန်ြပည်တွင်ြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်ရာမှြပန်လာ ကသများ ြဖစ်၏။‐ ၁၁

သတိ့ေပးလထားသည့်ေ ေငွများြဖင့် သရဖတစ်ခကိ ပလပ်၍ ေယာဇဒက်

၏သားယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းေယာ ၏ ဦးေခါင်းကိေဆာင်းေပးေလာ့။‐ ၁၂

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``အ န့် အတက်'' ဟနာမည်တွင်သသည်မိမိ ှ ိ ရာ

အရပ်တွင် ကီးပွားတိးတက်လျက်ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည်တည်ေဆာက် ရလိမ့်မည်။‐

၁၃ ထိသသည်ဗိမာန်ေတာ်ကိတည်ေဆာက်ရမည့် သ၊ ဘရင်တိ့ ှ င့်ထိက်တန်သည့်ဘန်းအသေရ

ကိခံယရ ှ ိ မည့်သြဖစ်သြဖင့် မိမိ၏အမျိုး သားတိ့ကိအပ်စိးရလိမ့်မည်။ သ၏ရာဇပလင်

အနီးတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်တစ်ပါးသည်ရပ် လျက်သ ှ င့်အတ ငိမ်းချမ်းသင့်ြမတ်စွာ

ပးေပါင်းေဆာင် ွက်ေပးလိမ့်မည်။‐ ၁၄ ထိသရဖသည်လည်းထာဝရဘရား၏ ဗိမာန်ေတာ်တွင်ေဟလဒဲ၊

ေတာဘိယ၊ ေယ ဒါယ ှ င့်ေယာ ှ ိ တိ့အား ဂဏ် ပချီးြမင့် ရာအထိမ်းအမှတ်လကဏာတစ်ရပ်ြဖစ်

လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ရပ်ေဝးေဒသတွင်ေနထိင် ကကန်ေသာ

လတိ့သည်လာ၍ ထာဝရဘရား၏ဗိမာန် ကိြပန်လည်တည်ေဆာက်ရာတွင်ကညီေဆာင်

ွက် ကလိမ့်မည်။ ထိဗိမာန်ေတာ်ကိြပန်လည် တည်ေဆာက်၍ ပီးေသာအခါ သင်တိ့သည်

မိမိတိ့ထံသိ့ငါ့အားအန တန်ခိး ှ င် ထာဝရဘရားေစလတ်ေတာ်မခ့ဲေ ကာင်း သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။
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အကယ်၍သင်တိ့သည် မိမိတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်တိ့ကိတိကျစွာလိက်နာ က

ပါမဤအမအရာများြဖစ်ပျက်လာ လိမ့်မည်။

၇ ဧကရာဇ်ဘရင်ဒါရိနန်းစံစတတ ှ စ် ခိသလနာမည်တွင်ေသာ နဝမလ၊

ေလး ရက်ေန့၌ထာဝရဘရားသည်ငါ့အား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။ ၂

ေဗသလ မိ ့သားတိ့သည်ထာဝရဘရား ၏ေကာင်းချီးမဂလာကိေတာင်းခံ ကရန်

လည်းေကာင်း``အက ်ပ်တိ့သည်ဗိမာန်ေတာ် ပိပျက်မအတွက် ှ စ်ေပါင်းများစွာ ပလပ်

ခ့ဲ ကသည့်နည်းတ အစာေ ှ ာင်ြခင်းအား ြဖင့်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွသည့်အမှတ်လကဏာ

ကိြပရ ကပါမည်ေလာ'' ဟေမးေလာက် ကရန်လည်းေကာင်း၊ ှ ေရဇာ ှ င့်ေရဂေမ

လက် ှ င့်သတိ့၏လတိ့အား အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်မှ ယဇ် ပေရာဟိတ်များ၊

ပေရာဖက်များထံသိ့ ေစလတ်လိက် က၏။ ၄ ငါ့အားထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကားဤသိ့တည်း။‐ ၅ ကိယ်ေတာ်က``ြပည်သများ ှ င့်ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်တိ့သည် ှ စ်ေပါင်းခနစ်ဆယ်ပတ်လံး၊ ပဥမလ ှ င့်သတမလတိ့တွင်အစာေ ှ ာင်

၍ဝမ်းနည်းေ ကကဲွသည့်အမှတ်လကဏာ ကိြပခ့ဲ ကသည်မှာငါ့အားဂဏ် ပချီး ကးရန်မဟတ်။‐ ၆

စားပဲွေသာက်ပဲွကျင်းပ ကသည်မှာလည်း မိမိတိ့အာသာချင်ရဲေြပေစရန်သာလ င်

ြဖစ်ေပသည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ဤကားေယ  ှ လင် မိ ့ေကာင်းစားစည်ပင် လျက်ေနချိန်၌

ေ ှ းပေရာဖက်များအားြဖင့် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာဗျာဒိတ် ေတာ်ြဖစ်၏။

ထိအခါ မိ ့ပတ်ဝန်းကျင်ေကျး ွာများတွင်သာလ င်လအေြမာက်အြမား ေနထိင် ကသည်မဟတ်။

ေတာင်ဘက်ေဒသ ှ င့်အေနာက်ဘက် ှ ိ ေတာင်ေြခေဒသများ တွင်လည်းေနထိင် ကေလသည်။ ၈

ထာဝရဘရားသည်ဇာခရိအား ဤသိ့ ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၉အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ေ ှ း

အခါ၌ငါသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်အား`သင် တိ့သည်တရားမ တစွာ ပကျင့် ကလျက်၊

တစ်ဦးအေပ တစ်ဦးသနားက ဏာ ထားရ ကမည်။‐ ၁၀ မဆိးမများ၊ မိဘမ့ဲများ၊

တစ်ကန်းတစ် ိင်ငံသားများသိ့မဟတ်ဆင်းရဲ ွမ်းပါး သများအားမ ှ င်းဆဲမ ှ ိပ်စက် က ှ င့်၊

တစ်ဦးကိတစ်ဦးေဘးဒကေရာက်ေအာင် မ ကံစည် က ှ င့်'' ဟမိန့်မှာခ့ဲ၏။ ၁၁

``သိ့ရာတွင်ငါ၏လမျိုးေတာ်သည်ဂ မစိက်ဘဲေခါင်းမာလျက် ငါ့စကားကိနား မေထာင် က။

သတိ့သည်နားကိပိတ်ထား က၏။‐ ၁၂ စိတ် ှ လံးကိေကျာက်က့ဲသိ့မာေကျာေစ

က၏။ သတိ့သည်ေ ှ းပေရာဖက်များအား ြဖင့်ငါေပးအပ်ခ့ဲသည့်သွန်သင်ချက်များ

ကိနားမေထာင်သြဖင့် အန တန်ခိး ှ င် ငါထာဝရဘရားသည်ြပင်းစွာအမျက် ထွက်ခ့ဲသည်။‐ ၁၃

ငါ၏မိန့်ေတာ်မချက်ကိသတိ့သည်နား မေထာင်ေသာေကာင့် သတိ့၏ဆေတာင်းသံ

ကိအန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရား နားေညာင်းေတာ်မမ။‐ ၁၄ မန်တိင်းသဖွယ်တိက်ခတ်ကာ ိင်ငံရပ်

ြခားများသိ့လွင့်စင်သွားေစ၏။ ဤသာ ယာေသာြပည်သည်လည်းေနထိင်သမ

ှ ိ ဘဲလသဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ်လျက်ကျန် ရစ်ခ့ဲေပသည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၈ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၏ တ် ကပတ်ေတာ်သည် ဇာခရိထံသိ့ေရာက်လာ

၏။‐ ၂ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ဇိအန် မိ ့သ မိ ့သားတိ့အေပ ၌ငါထား ှ ိ သည့်

နက်နဲေသာေမတာေကာင့်သတိ့၏ရန်သများ အေပ အမျက်ထွက်ေစသည့်

ငါ၏ေမတာကိ ေထာက်၍ငါသည်ထိ မိ ့အားကမရန် ေတာင့်တလျက်ေန၏။‐

၃ ငါသည်မိမိ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့် မိ ့ ေတာ်ေယ  ှ လင်သိ့ြပန်လာမည်။ ထိ မိ ့

တွင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်။ ထိ မိ ့သည်သစာ ှ ိ ေသာ မိ ့ဟ၍လည်းေကာင်း၊ အန တန်ခိး

ှ င်ထာဝရဘရား၏ေတာင်ေတာ်သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ေတာင်ဟ၍လည်းေကာင်း

နာမည်တွင်လိမ့်မည်။‐'' ၄ ``ေတာင်ေဝှးကိစဲွကိင်၍သွားရ ကသည်တိင် ေအာင်

အိမင်းသအမျိုးသားအမျိုးသမီး ကီးတိ့သည် ေယ  ှ လင်လမ်းများတွင် ထိင်လျက်ေန ကလိမ့်မည်။‐

၅ လမ်းများသည်လည်းကစားလျက်ေနသ ကေလးသငယ်သငယ်မများ ှ င့်တစ်ဖန်

ြပည့် ှ က်၍ေနေပလိမ့်ဦးမည်။'' ၆ ``ဤအမအရာများသည်ယခအခါကျန်

ကင်းေနသ ယဒအမျိုးသားတိ့အတွက်ြဖစ် ိင်ဖွယ်မ ှ ိ ဟထင်မှတ်ရေသာ်လည်း

ငါအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၏အတွက်မကား ြဖစ် ိင်သည်သာတည်း။‐

၇ ငါအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည် မိမိလမျိုးေတာ်အားသတိ့ေရာက် ှ ိ ေလ

ရာအရပ်မှကယ်ဆယ်၍၊‐ ၈ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင်ရန်အေ ှ ့ ှ င့်

အေနာက်အရပ်များမှေခ ေဆာင်လာမည်။ သတိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်လိမ့်မည်။

ငါသည်လည်းသတိ့၏ဘရားြဖစ်၍သ တိ့အားတရားမ တစွာသစာ ှ င့်အပ်စိး မည်။ ၉ ရဲရင့်မ ှ ိ  ကေလာ့။

ယခသင်တိ့ ကားသိ ကရသည့်စကားများသည် ငါအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်ကိ

ြပန်လည် တည်ေဆာက်ရန်အတ်ြမစ်ချချိန်၌ပေရာဖက် တိ့ေဟာ ကားခ့ဲ ကသည့်စကားများပင် ြဖစ်၏။‐

၁၀ ထိအချိန်ကာလမတိင်မီအခါကအဘယ် သမ လများ၊ တိရစာန်များကိငှားရမ်းေစ

ခိင်း ိင်စွမ်းမ ှ ိ။ အဘယ်သမ လည်းမိမိ တိ့ရန်သများ၏ေဘးမှကင်းလွတ်လံ ခံမ မ ှ ိ။

ငါသည်လမျိုးတစ်ဦး ှ င့်တစ်ဦးရန် ဘက်ြဖစ်ေစခ့ဲ၏။‐ ၁၁ သိ့ေသာ်ယခငါသည်ဤလမျိုးအ ကင်း

အကျန်များ ှ င့် တစ်မျိုးတစ်ဖံေြပာင်းလဲ ဆက်ဆံမည်။‐'' ၁၂ ``သတိ့သည်မိမိတိ့ေကာက်ပဲသီး ှ ံ များ

ကိ ငိမ်းချမ်းစွာစိက်ပျိုးရ ကလိမ့်မည်။ သ တိ့၏စပျစ်ပင်များသည်အသီးများ သီးလိမ့်မည်။

ေြမ ကီးသည်ေကာက်ပဲသီး ှ ံ များကိေဆာင်လျက်မိးသည်လည်းအေြမာက် အြမား ွာသွန်းလိမ့်မည်။

ကင်းကျန်ေနသ ငါ၏လမျိုးေတာ်အားဤေကာင်းချီးမဂ လာအေပါင်းကိငါေပးမည်။‐ ၁၃ အိ

ယဒ ှ င့်ဣသေရလြပည်သားတိ၊့ အတိတ် အခါကလမျိုးြခားတိ့သည်မိမိတိ့အချင်း

ချင်းကျိန်ဆဲရာတွင်`သင်တိ့သည်ယဒ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ကံေတွ့ရသည့်

ေဘးအ ရာယ်ဆိးများ ှ င့် ကံေတွ့ရ ကပါ ေစေသာ' ဟဆိတတ် က၏။ သိ့ရာတွင်ငါ

သည်သင်တိ့အားကယ်တင်ေတာ်မမည်ြဖစ်၍ ထိလမျိုးြခားတိ့သည်တစ်ဦး ှ င့်တစ်ဦး၊

`သင်တိ့သည်ယဒ ှ င့်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ခံစားရသည့်ေကာင်းချီးမဂလာ

များကိခံစားရ ကပါေစေသာ' ဟဆိ ကလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍ရဲရင့်မ ှ ိ  က ေလာ့။

မေကာက် က ှ င့်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``သင်

တိ့၏ဘိးေဘးများငါ့အားအမျက်ထွက် ေစ ကေသာအခါ ငါသည်သတိ့ကိဆိး ကျိုးေပးရန် ကံစည်ခ့ဲ၏။

ထိေနာက်စိတ် သေဘာမေြပာင်းမလဲဘဲယင်းသိ့ ကံ စည်သည့်အတိင်းငါ ပခ့ဲ၏။‐ ၁၅

သိ့ရာတွင်ယခငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ သ မိ ့သားများ ှ င့် ယဒြပည်သားတိ့

အားေကာင်းချီးေပးရန် ကံစည်လျက် ှ ိ ၏။ သိ့ြဖစ်၍မေ ကာက် က ှ င့်။‐ ၁၆

သင်တိ့ ပကျင့်သင့်သည့်အမများမှာ အချင်းချင်းဟတ်မှန်ရာကိေြပာဆိရန်

ငိမ်းချမ်းသာယာေရးအတွက်ေြဖာင့်မှန် စွာတရားစီရင် ကရန်ပင်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၁၇

သင်တိ့သည်အချင်းချင်းေဘးအ ရာယ်ြဖစ် ေစမည့်အ ကံအစည်ကိမ ပ က ှ င့်။ ကျိန်

ဆိြခင်းကိ ပလျက်မမှန်ေသာသက်ေသကိ မခံ က ှ င့်။ လိမ်လည်ေြပာဆိမ၊ မတရား သည့်အမ ှ င့်

အ ကမ်းဖက်မတိ့ကိငါမန်း ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ဇာခရိအားဤသိ့ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၉ ``စတတ၊ ပဥမ၊ သတမ ှ င့်ဒသမလများ

တွင်ကျင်းပသည့်အစာေ ှ ာင်သည့်ပဲွေတာ် များသည် ယဒြပည်သားအတွက် င်လန်း

ဝမ်းေြမာက်ဖွယ်ြဖစ်လာလိမ့်မည်။ သင်တိ့ သည်အမှန်တရား ှ င့် ငိမ်းချမ်းသာယာ

မကိ ှ စ်သက်ြမတ် ိးရ ကမည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``တိင်း

ိင်ငံ ကီးများ ှ င့် မိ ့များမှလတိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့လာေရာက် ကမည့်

အချိန်ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။‐ ၂၁ မိ ့တစ် မိ ့မှလတိ့သည်အြခား မိ ့မှလ

တိ့အား`ငါတိ့သည်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရ ဘရားထံသွားေရာက်ဝတ် ပကိးကွယ်ကာ

ကိယ်ေတာ်၏ေကာင်းချီးမဂလာကိေတာင်း ခံ ကကန်အ့ံ။ ငါတိ့ ှ င့်အတလိက်ခ့ဲ က ေလာ့'

ဟဆိလိမ့်မည်။‐ ၂၂တန်ခိး ကီးမားသည့်တိင်း ကီးြပည် ကီး သားတိ့သည်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရ

ဘရားအား ဝတ် ပကိးကွယ်ရန် ှ င့်ကိယ် ေတာ်၏ေကာင်းချီးမဂလာကိေတာင်းခံရန်

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့လာေရာက် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၃ ထိေန့ရက်ကာလ၌ယဒအမျိုးသား

တစ်ဦးအားလမျိုးြခားတစ်ကျိပ်က``ဘရားသခင်သည်သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်း

ငါတိ့ ကားသိရ ကေပ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ ငါတိ့သည်သင်တိ့ ှ င့်ဆိးတေကာင်းဖက် ြဖစ်လိ ကပါသည်'

ဟဆိလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၉ ထာဝရဘရား၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကားဤသိ့ တည်း။ ကိယ်ေတာ်သည်ဟာဒရက်ြပည် ှ င့်ဒမာသက်

မိ ့ကိအြပစ်ဒဏ်ခတ်ရန်စီရင်ချက်ချမှတ် ေတာ်မေလ ပီ။ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရ

လလမျိုး ွယ်များကိသာလ င်မဟတ်၊ ရိ ြပည်၏ မိ ့ေတာ်ကိလည်းပိင်ေတာ်မ၏။‐ ၂

ဟာဒရက်ြပည် ှ င့်ကပ်လျက်ေနေသာဟာမက် ြပည်ကိလည်းေကာင်း

က မ်းကျင်လိမာမ ှ ိ သည့် တ  မိ ့ ှ င့်ဇိဒန် မိ ့တိ့ကိလည်းေကာင်း ကိယ်ေတာ်ပိင်ေတာ်မ၏။‐

၃ တ  မိ ့သည်မိမိအတွက်ခံတပ်များကိ ေဆာက်လပ်ကာ ေ  ှ င့်ေငွများကိေြမမန့်

တမ ေပါများေလာက်ေအာင်စပံ၍ထား၏။‐ ၄ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည်ထိ မိ ့၏

စည်းစိမ်ဥစာမှန်သမ ကိသိမ်းယေတာ် မ၍ ပင်လယ်ထဲသိ့ပစ်ချေတာ်မလိမ့်မည်။

ထိ မိ ့သည်လည်းမီးေလာင်က မ်း၍သွား လိမ့်မည်။ ၅ ဤအမကိအာ ှ ေကလန် မိ ့သည်ြမင်၍

ေကာက်လန့်သွားလိမ့်မည်။ ဂါဇ မိ ့သည် လည်းြမင်သြဖင့်စိတ် ှ လံးတန်လပ်ေြခာက်

ချား၍သွားလိမ့်မည်။ ဧ ကန် မိ ့သည်လည်း ထိနည်းလည်းေကာင်းြဖစ်၍သ၏ေမ ာ်လင့်

ချက်များပျက်ြပား၍သွားလိမ့်မည်။ ဂါဇ မိ ့သည်မင်းဆက်ြပတ်လျက်၊ အာ ှ ေကလန်

မိ ့သည်လသဆိတ် ငိမ်ရာြဖစ်၍ကျန်ရစ် လိမ့်မည်။‐ ၆အာဇတ် မိ ့တွင်အမျိုးမစစ်သည့်လတိ့ေန

ထိင် ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားက``ငါသည် ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့မာန်မာနကိချိုး ှ ိမ် မည်။‐ ၇

သသည်ေသွးပါသည့်အသားကိေသာ်လည်း ေကာင်း၊ အြခားတားြမစ်ရာပါအစားအစာ
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ကိေသာ်လည်းေကာင်းစား ကေတာ့မည်မဟတ်။ အသက်မေသဘဲ ကင်းကျန်ေနသမှန်သမ

သည် ငါ၏လမျိုးေတာ်တွင်ပါ၍လာ ကလိမ့် မည်။ သတိ့သည်ယဒအ ွယ်ဝင်သားချင်း

စတစ်စက့ဲသိ့ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ဧ ကန် မိ ့ သားတိ့သည်ေယဗသိ မိ ့သားများနည်း

တငါ၏လမျိုးတွင်အပါအဝင်ြဖစ် လာ ကလိမ့်မည်။‐ ၈ ငါသည်မိမိ၏ြပည်ေတာ်ကိအဘယ်တပ်

မ ြဖတ်သန်း၍ မသွား ိင်ေစရန်ကာကွယ် ေစာင့်ထိန်းမည်။ မင်းဆိးမင်းညစ်တိ့အားလည်း

ငါ၏လမျိုးေတာ်ကိ ှ င်းပန်း ှ ိပ်စက်ခွင့် ပေတာ့မည်မဟတ်။ ငါ၏လတိ့ဒကခံစား

ခ့ဲရသည်ကိငါြမင်ေတာ်မ ပီ'' ဟမိန့် ေတာ်မပါ၏။ ၉ ဇိအန် မိ ့သ၊ မိ ့သားအေပါင်းတိ၊့

အားရ င်ြမူး ကေလာ့။ အားရ င်ြမူး ကေလာ့။ အချင်းေယ  ှ လင် မိ ့သ၊ မိ ့သားတိ၊့

ဝမ်းေြမာက်စွာေ ကးေကာ် ကေလာ့။ ကည့် က။ သင်တိ့၏ဘရင် ကလာေတာ်မ ပီ။

ထိအ ှ င်သည်ေအာင်ပဲွခံ၍ကယ်တင်ေတာ် မရန် ကလာသည်ြဖစ်ေသာ်လည်း

စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချလျက်ြမည်းမ၏သား ြမည်းကေလးကိစီး၍လာ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားက၊

``ငါသည်ဣသေရလြပည်မှစစ်ြမင်းရထား များကိ ဖယ် ှ ား၍၊ြမင်းများကိေယ  ှ လင် မိ ့သိ့

ယေဆာင်သွားမည်။ စစ်ပဲွတွင်အသံး ပသည့်ေလးတိ့ကိလည်း ချိုးပစ်မည်။

သင်တိ့ဘရင်သည် ိင်ငံတကာ ှ င့်စစ်ေြပ ငိမ်းေရး ေဆာင် ွက် ပီးလ င်၊

ပင်လယ်တစ်ြပင်မှတစ်ြပင်သိ့တိင်ေအာင် လည်းေကာင်း၊ ဥဖရတ်ြမစ်မှကမာေြမ ကီးစွန်းသိ့တိင်

ေအာင် လည်းေကာင်းအစိးရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားက၊

``ယဇ်ေကာင်များ၏ေသွး ှ င့်တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်ကာ၊ သင်တိ့ ှ င့်ငါ ပသည့်ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိ

ေထာက်၍ ငါသည်သင်တိ့၏အမျိုးသားများအား ကယ်လတ်မည်။

ေရမ ှ ိ ေသာတွင်းနက်တည်းဟေသာြပည် ှ င်ဒဏ် ဘဝမှကယ်လတ်မည်။ ၁၂

အချင်းြပည် ှ င်ဒဏ်သင့်သတိ့ြပန်လာ ကေလာ့။ ေမ ာ်လင့်ချက် ှ ိ  ကေပ ပီ။

ေဘးမ့ဲလံ ခံရာသင်တိ့၏ရဲတိက်သိ့ြပန်လာ ကေလာ့။ သင်တိ့ခံခ့ဲရသည့်ဆင်းရဲဒကများ၏ ှ စ်ဆမ ေသာ

ေကာင်းချီးမဂလာကိသင်တိ့အားငါေပးမည် ြဖစ်ေ ကာင်းယခပင်ေြပာ ကားပါ၏။ ၁၃

ငါသည်ယဒြပည်ကိစစ်သရဲ၏ေလးအြဖစ် ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ဣသေရလြပည်ကိြမားများအြဖစ်

ှ င့်လည်းေကာင်း အသံး ပမည်။ ဂရိတ်ြပည်ကိတိက်ခိက်ရန်ငါသည်ဇိအန် မိ ့သားတိ့အား

ားအြဖစ်အသံး ပမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ထာဝရဘရားသည်မိမိလမျိုးေတာ် ှ ိ ရာ အရပ်သိ့

ကလာေတာ်မ၍ြမားေတာ်တိ့ကိလ ပ်စစ်ြပက် သက့ဲသိ့ပစ်လတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရားသည်တံပိးခရာမတ်ေတာ်မ၍ ေတာင်အရပ်မှလာသည့်ေလမန်တိင်း ှ င့်အတ

ချီတက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၅ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်

မိမိ၏လမျိုးေတာ်ကိကာကွယ်ေစာင့်ထိန်း ေတာ်မလိမ့်မည်။ သတိ့သည်လည်းရန်သများကိ

ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင် ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ေသေသာက် ကူးများက့ဲသိ့စစ် ပဲွတွင်

ဟစ်ေအာ် ကလျက်ရန်သများကိသတ်ြဖတ် ကလိမ့်မည်။ ထိသတိ့၏ေသွးသည်အင်တံမှယဇ်ပလင်

ေပ သိ့ သွန်းေလာင်းလိက်သည့်ေသွးက့ဲသိ့စီးဆင်း လာလိမ့်မည်။ ၁၆

ထိေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ သိးထိန်းသည်သိးစအားေဘးအ ရာယ်မှ ကယ်တင်သက့ဲသိ့

သတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် မိမိလမျိုးေတာ်အားကယ်တင်ေတာ်မ လိမ့်မည်။

သတိ့သည်သရဖမှေကျာက်မျက်ရတနာ များက့ဲသိ၊့ ကိယ်ေတာ်၏ြပည်တွင်အေရာင်အဝါ

ထွန်းေတာက် ကလိမ့်မည်။ ၁၇ ြပည်ေတာ်သည်အဘယ်မ သာယာတင့် တယ်လျက်

ေနပါလိမ့်မည်နည်း။ လငယ်လ ွယ်တိ့သည်ြပည်ေတာ်ထွက်ဂျံ ုဆန် ှ င့်

စပျစ်ရည်ကိမီှဝဲလျက်၊အားအင်ြပည့် ဖိး၍ လာကလိမ့်မည်။

၁၀ ေ ွဦးေပါက်ေသာအခါမိး ွာေစရန်ထာဝရ ဘရားအား ေလာက်ထားေတာင်းခံ ကေလာ့။

မိး တိမ်များကိေစလတ်ကာမိး ွာေစ၍လခပ် သိမ်းတိ့အတွက် လယ်ြပင်များကိစိမ်းလန်း

ေစေတာ်မေသာအ ှ င်ကားထာဝရဘရား ေပတည်း။‐ ၂ လတိ့သည်နတ် ပ်များ၊ ပ်တများ၊

ေဗဒင် ဆရာများကိေမးြမန်းစံစမ်း က၏။ သိ့ ရာတွင်သတိ့ရ ှ ိ သည့်အေြဖများမှာ

အနက်အ ိပါယ်ကင်းမ့ဲသည့်မသားစကား များြဖစ်၏။ အချို ့ေသာသတိ့သည်အိပ်မက်

များကိအနက်ဖွင့် က၏။ သိ့ရာတွင်သတိ့ သည်သင်တိ့အားလမ်းမှားသိ့သာလ င် ပိ့ေဆာင်ေပးတတ်၏။

သတိ့အထဲမှရ ှ ိ သည့် ှ စ်သိမ့်မမှာလည်းအချည်း ှ ီးသာ လ င်ြဖစ်ေပသည်။ ထိ့ေ ကာင့်လတိ့သည်

လမ်းလဲွသည့်သိးများက့ဲသိ့လှည့်လည် သွားလာလျက်ေနရက၏။ ဦးစီးေခါင်း ေဆာင်မ ှ ိ သြဖင့်

ဒကေရာက်လျက် ှ ိ က၏။ ၃ထာဝရဘရားက``ငါသည်မိမိလမျိုး ေတာ်ကိအပ်စိးသည့်မင်းတိ့အား

အမျက် ထွက်သြဖင့်အြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။ ယဒ ြပည်သားတိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်ြဖစ်

သြဖင့် အန တန်ခိး ှ င်ငါထာဝရဘရား သည်သတိ့ကိေစာင့်ထိန်း ကည့် မည်။

သ တိ့သည်ငါ၏အင်အား ကီးမားသည့်စစ် ြမင်းများြဖစ် ကလိမ့်မည်။‐ ၄

သတိ့အထဲမှမင်းများ၊ ေခါင်းေဆာင်များ၊ တပ်မးများအစ ှ ိ သည်တိ့ေပ ထွန်း လာမည်။‐ ၅

ယဒြပည်သားတိ့သည်လမ်းများေပ  ှ ိ ံ ့ ွံ ထဲတွင် ရန်သများကိေကျာ်နင်းပစ်

ကသည့်စစ်သည်ေတာ်များက့ဲသိ့ေအာင်ပဲွ ခံရ ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားသည်သတိ့

ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသြဖင့် သတိ့သည်ရန် သြမင်းစီးသရဲများကိပင်လ င်တိက် ခိက် ှ ိမ်နင်း ကလိမ့်မည်။

၆ ``ငါသည်ယဒြပည်သားတိ့ကိ က့ံခိင် ေစ၍ ဣသေရလြပည်သားတိ့ကိကယ်တင်မည်။

ငါသည်သတိ့အားက ဏာထား၍၊မိမိ တိ့ ေနရင်းဌာေနသိ့ြပန်လည်ေခ ေဆာင်လာ မည်။

သတိ့သည်ငါ၏ပစ်ပယ်မကိအဘယ် အခါ၌မ မခံရဘးသများက့ဲသိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။

ငါသည်သတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားြဖစ်၍ သတိ့၏ဆေတာင်းပတနာများကိနားေညာင်းမည်။ ၇

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်စစ်သည်သရဲ များက့ဲသိ့ က့ံခိင်လျက်စပျစ်ရည်ေသာက်သများက့ဲသိ့

ေပျာ် င်လျက်ေနလိမ့်မည်။ သတိ့၏သားေြမးများသည်ဤေအာင်ပဲွကိ ြပန်လည်သတိရကာ

ထာဝရဘရား ပေတာ်မခ့ဲသည့်အမ ေတာ်အတွက် ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။ ၈

``ငါသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်ကိေခ ယ စ ံ းမည်။ လတိ့ကိကယ်တင်၍ေ ှ းကနည်းတ

ဦးေရတိးတက်များြပားေစမည်။ ၉ ငါသည်သတိ့အားလမျိုးတကာတိ့ထံသိ့ ပျံ ့လွင့်ေစခ့ဲေသာ်လည်း၊

ထိေဝးလံရာအရပ်များမှသတိ့သည်ငါ့ကိ ေအာက်ေမ့သတိရ ကလိမ့်မည်။

သတိ့ ှ င့်သတိ့သားသမီးများသည် အသက်မေသဘဲ ကျန်ရစ်ကာမိမိတိ့ြပည်သိ့ြပန်လာ က လိမ့်မည်။

၁၀ ငါသည်သတိ့အားအီဂျစ်ြပည် ှ င့်အာ ရိ ြပည်မှ ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ကာ၊မိမိတိ့ေနရင်းြပည်တွင်

ေနရာချထားမည်။ သတိ့အားဂိလဒ်ြပည် ှ င့်ေလဗ န်ြပည်တွင် လည်း

ငါေနရာချထားမည်။ သိ့ြဖစ်၍လတိ့ေနစရာေြမမေလာက် ိင်ေအာင် ှ ိ လိမ့်မည်။ ၁၁

သတိ့သည်ေဘးအ ရာယ် ှ ိ ေသာပင်လယ်ကိ ြဖတ်၍သွားရ ကေသာအခါငါသည်

လိင်းတံပိးများကိဆံးမမည်။ ိင်းြမစ်မှေရနက်ရာအရပ်တိ့သည်လည်း ခန်းေြခာက်၍သွားလိမ့်မည်။

အာ ရိြပည်၏မာန်မာနကိငါချိုး ှ ိမ် မည်။ စွမ်းအင် ကီးမားသည့်အီဂျစ်ြပည်သည်လည်း

တန်ခိးအာဏာေမှးမိှန်၍သွားလိမ့်မည်။ ၁၂ ငါသည်မိမိလမျိုးေတာ်အား က့ံခိင်ေစမည်။

သတိ့သည်ငါ့အားဝတ် ပကိးကွယ်လျက် ငါ၏စကားကိနားေထာင် ကလိမ့်မည်''

ဤကားထာဝရဘရားမိန့် မက်ေတာ်မသည့် စကားြဖစ်၏။

၁၁ အိ ေလဗ န်ေတာင်၊သင်၏သစ်ကတိးပင်များသည် မီးသင့်ေလာင်၍သွား ိင်ရန်သင်၏တံခါးတိ့ကိ

ဖွင့်ပါေလာ့။ ၂ အိ ထင်း းပင်တိ့ငိေ ကးြမည်တမ်း ကေလာ့။

သစ်ကတိးပင်များသည် ပိလဲ ကေလ ပီ။ ကက်သေရေဆာင်သည့်ထိအပင်တိ့သည်

ပျက် ပန်း၍သွားေလ ပီ။ အိ ဗာ ှ န်ဝက်သစ်ချပင်တိ့ငိေ ကး ြမည်တမ်း ကေလာ့။

ထထပ်သည့်သစ်ေတာကိခတ်လဲှလိက် က ေလ ပီ။ ၃ဘရင်မင်းတိ့သည်ဝမ်းနည်းေ ကကဲွလျက်

ငိေ ကး က၏။ သတိ့၏ဘန်းအသေရကားကွယ်ေပျာက် သွားေလ ပီ။

ြခေသ့များ၏ေဟာက်သံကိနားေထာင် ကေလာ့။ သတိ့ခိေအာင်းရာေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်း ှ ိ

သစ်ေတာသည်ကားပျက် ပန်း၍သွားေလ ပီ။ ၄ ငါ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကငါ့

အား``သင်သည်သတ်ရန်လျာထားသည့်သိး စမှသိးထိန်းက့ဲသိ့ ပမေလာ့။‐ ၅

သိး ှ င်များသည်ထိသိးတိ့ကိသတ်ြဖတ် ကေသာ်လည်း အဘယ်သိ့မ အြပစ်မသင့်

က။ သတိ့သည်သိးသားကိေရာင်း ပီး လ င်`ငါတိ့ကားချမ်းသာ ကယ်ဝလာေလ

ပီ။ ထာဝရဘရားသည်မဂလာ ှ ိ ေတာ်မ ေစသတည်း။' သိးထိန်းများပင်လ င်မိမိ

တိ့၏သိးများကိသနားေဖာ်မရ ကဟ ဆိ က၏'' ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

(ထာဝရဘရားက၊``ငါသည်ကမာေြမ ကီး ေပ တွင်အဘယ်သ့ကိမ သနားေတာ့မည်

မဟတ်ပါ။ ငါကိယ်တိင်ပင်လအေပါင်းတိ့ ကိ သတိ့၏ဘရင်များ၏လက်သိ့ေပးအပ်

မည်။ ထိဘရင်တိ့သည်ကမာေြမ ကီးကိ ပျက် ပန်းေစ ကမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ငါ

သည်ကယ်တင်ေပးလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။) ၇ သိးေရာင်းဝယ်သတိ့ကငါ့ကိငှားရမ်းသ

ြဖင့်ငါသည် ှ ိပ်စက်ြခင်းခံရေသာသိးတိ့ ကိ ထိန်းေကျာင်းရသြဖစ်လာေလသည်။ ``ေကျး

ဇး ပြခင်း'' ဟနာမည်တွင်ေသာသိးထိန်း ေတာင်ေဝှးတစ်ေချာင်း ှ င့်``စည်းလံးြခင်း'' ဟ

နာမည်တွင်ေသာသိးထိန်းေတာင်ေဝှးတစ် ေချာင်းကိယ ပီးလ င်သိးအပ်ကိငါ ထိန်းေကျာင်းရ၏။‐

၈ ငါသည်မိမိအားမန်းသည့်သိးထိန်းသံး ေယာက်ကိသည်းမခံ ိင်သြဖင့် သတိ့

အားတစ်လတည်းတွင်ဖယ် ှ ားပစ်လိက်၏။‐ ၉ ထိေနာက်ငါ၏သိးအပ်အား``ငါသည်သင်

တိ့၏သိးထိန်းမလပ်လိေတာ့ပါ၊ ေသရ မည့်သိးတိ့သည်ေသ ကပါေလေစ။ အသတ်

ခံရမည့်သိးများသည်လည်းအသတ်ခံရ ကပါေလေစ။ အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ

သည့်သိးများသည်လည်း မိမိတိ့အချင်း ချင်းသတ်ြဖတ် ကပါလိမ့်မည်'' ဟေြပာ

ဆိ၏။‐ ၁၀ ထိေနာက်ငါသည်လမျိုးတကာတိ့ ှ င့် ထာဝရဘရား ပေတာ်မခ့ဲသည့်ပဋိ

ညာဥ်ေတာ်ကိဖျက်သိမ်းသည့်အေနြဖင့်``ေကျး ဇး ပြခင်း'' နာမည်တွင်ေသာေတာင်ေဝှး

ကိယ၍ချိုးပစ်လိက်ေလသည်။‐ ၁၁ ဤသိ့လ င်ပဋိညာဥ်ေတာ်သည်ထိေန့၌
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ပျက်ြပား၍သွားေလေတာ့၏။ သိးများ ကိဝယ်ယေရာင်းချသတိ့သည်ငါ့အား ေစာင့်၍ ကည့်ေန က၏။

သတိ့သည်ငါ၏ အ ပအမအားြဖင့်ထာဝရဘရားဗျာ ဒိတ်ေပးေတာ်မလျက် ှ ိ ေ ကာင်းကိသိ

က၏။‐ ၁၂ ငါကသတိ့အား``သင်တိ့ေပးလိလ င်ငါ၏ လပ်အားခကိေပး ကေလာ့။ မေပးလိလ င်

လည်းေန ကေတာ့'' ဟေြပာ၏။ သိ့ြဖစ်၍သ တိ့သည်ငါ့လပ်အားခအြဖစ်ေငွစသံး ဆယ်ကိေပး က၏။

၁၃ ထာဝရဘရားကငါ့အား``ထိေငွများ ကိဗိမာန်ေတာ်ဘ ာတိက်ထဲသိ့ထည့်လိက်

ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းငါသည် မိမိ၏တန်ဖိးအြဖစ်သတိ့အကဲြဖတ်

သည့်ေြမာက်ြမားလှေသာေငွစသံးဆယ် ကိယ၍ဗိမာန်ေတာ်ဘ ာတိက်ထဲသိ့ထည့် လိက်ေလသည်။‐

၁၄ ထိေနာက်ငါသည်``စည်းလံးြခင်း'' နာမည်တွင် ေသာေတာင်ေဝှးကိချိုးပစ်လိက်၏။

ထိအခါ ယဒြပည် ှ င့်ဣသေရလြပည်စည်းလံးမ သည်ပျက်ြပား၍သွားေလေတာ့၏။

၁၅ ထာဝရဘရားကငါ့အား``သင်သည်ေနာက် တစ် ကိမ်သိးထိန်းက့ဲသိ့ ပမြပန်ဦးေလာ့။

ယခအ ကိမ်၌သိးထိန်းမိက်က့ဲသိ့ြဖစ်၏။‐ ၁၆ ငါသည်မိမိ၏သိးစအတွက်သိးထိန်းတစ်

ဦးကိခန့်ထားခ့ဲေသာ်လည်း သသည်ေသေဘး ေတွ့သည့်သိးများကိမကညီ။ ေပျာက်သည့်

သိးများကိမ ှ ာေဖွ။ အနာရသည့်သိးများ ကိမကသ။ မေသဘဲကျန် ှ ိ ေနေသာသိး

များကိလည်းမေကးေမွး။ ယင်းသိ့ ပမည့် အစားသသည်အဆ ဖိးဆံးေသာသိးတိ့ ၏အသားကိစား၏။

သတိ့၏ခွာများကိ လည်းခ တ်ပစ်၏။‐ ၁၇ တန်ဖိးမ ှ ိ ေသာသိးထိန်းမိက်သည်အမဂ

လာ ှ ိ ၏။ သသည်မိမိ၏သိးစကိစွန့်ပစ် ထားေလ ပီ။ စစ်မက်ေဘးဒဏ်ေကာင့်သ၏

လက် ံ း ှ င့်ညာမျက်စိသည်ပျက် ပန်း၍ သွားလိမ့်မည်။ သ့၏ညာလက် ံ းသည် ံ ့တွ တွန့်လိမ်လျက်၊

ညာမျက်စိသည်လည်းအလင်း ကွယ်၍သွားလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၂ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်မိးေကာင်းကင်ကိ ြဖန့် ကက်၍ကမာေြမ ကီးကိဖန်ဆင်း ပီး

လ င် လသတဝါအားအသက်ကိေပးေတာ် မေသာထာဝရဘရား၏ထံေတာ်မှ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်စပ်ဆိင် သည့်ဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်က``ငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ စပျစ်ရည်ခွက်ဖလား ှ င့်တေစမည်။ မိ ့

ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ လမျိုးတကာတိ့သည် ထိစပျစ်ရည်ကိေသာက်၍ ေသေသာက် ကူး

များက့ဲသိ့ယိမ်းယိင်လျက်ေန ကလိမ့်မည်။သတိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိဝိင်းရံ တိက်ခိက် ကေသာအခါ

အြခားယဒ မိ ့ တိ့သည်လည်းအဝိင်းခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၃ သိ့ရာတွင်ထိအချိန်အခါ၌ငါသည်

ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ ေလးလံေသာေကျာက်တံး ကီးသဖွယ်ြဖစ်ေစမည်။ ထိေကျာက်ကိ ကိး

စား၍ချီမသည့်လမျိုးသည်အနာတရ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ကမာေပ  ှ ိ လမျိုးအေပါင်း

တိ့သည်ထိ မိ ့ကိဝိင်းဝန်းတိက်ခိက် က လိမ့်မည်။‐ ၄ ထိအခါငါသည်သတိ့၏ြမင်းများကိ

ေြခာက်လှန့်ကာြမင်းစီးသရဲအေပါင်းကိ းသွတ်သွားေစမည်'' ``ယဒြပည်သား တိ့ကိငါ ကည့် မည်။

ရန်သတိ့၏ြမင်း များကိမကားမျက်စိကန်းေစမည်။‐ ၅ ထိအခါအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား

သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင်သ မိမိ၏ လမျိုးေတာ်အားခွန်အားကိေပးေတာ်မ

ပါ၏ဟယဒ ွယ်သားစများသည်မိမိ တိ့အချင်းချင်းေြပာဆိ ကလိမ့်မည်။''

၆ ``ထိအခါငါသည်ယဒ ွယ်သားစများ ကိေတာမီးက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ စပါးမှည့်

လျက်ေနသည့်လယ်ကွက်တွင်ေလာင်ေသာမီး က့ဲသိ့ေသာ်လည်းေကာင်းြဖစ်ေစမည်။

သတိ့ သည်မိမိတိ့အနီးအနား ှ ိ လမျိုးအေပါင်း တိ့ကိသတ်သင်ဖျက်ဆီး ကလိမ့်မည်။

ေယ ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့မကား မိမိတိ့ မိ ့ တွင်း၌ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာေန ကလိမ့်မည်။ ၇

``ငါထာဝရဘရားသည် ယဒတပ်မေတာ် ကိဦးစွာပထမေအာင်ပဲွခံေစမည်။ ဤနည်း

အားြဖင့်ဒါဝိဒ်၏သားစဥ်ေြမးဆက်များ ှ င့် ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့ခံယရ ှ ိ မည့်ဂဏ်အသေရသည်

အြခားယဒ အမျိုးသားတိ့၏ဂဏ်အသေရထက် ကီးြမတ်လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၈

ထိကာလ၌ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ေနထိင် သလတိ့အား ထာဝရဘရားသည်ကွယ်

ကာေစာင့်ထိန်းေတာ်မလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍ သတိ့အနက်အင်အားအချိနဲ့ဆံးေသာ သများပင်လ င်

ဒါဝိဒ်က့ဲသိ့ က့ံခိင်၍ လာလိမ့်မည်။ ဒါဝိဒ်၏သားေြမးများသည် ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်က့ဲ

သိ့လည်းေကာင်း၊ ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ် တိင်က့ဲသိ့လည်းေကာင်းသတိ့အားဦး

စီးေခါင်းေဆာင် ပလိမ့်မည်။‐ ၉ ထိအခါငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ တိက်

ခိက်သည့်လမျိုးမှန်သမ တိ့အားသတ် သင်ဖျက်ဆီးမည်။ ၁၀ ``ငါသည်ဒါဝိဒ်၏သားစဥ်ေြမးဆက်များ

ှ င့် အြခားေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သား တိ့အားက ဏာထားတတ်ေသာသေဘာ၊

ဆေတာင်းပတနာ ပတတ်ေသာသေဘာ ှ င့်ြပည့်ဝေစမည်။ သတိ့သည်မိမိတိ့ ား

ှ င့်ထိး၍သတ်ခ့ဲသကိ ကည့် ပီးလ င် တစ် ဦးတည်းေသာသား၏အတွက်ငိေ ကးြမည် တမ်းဘိသက့ဲသိ့

ထိသ၏အတွက်ငိေ ကး ြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်သားဦး ေသဆံးရသများက့ဲသိ့ဝမ်းနည်းပက်

လက်ငိေ ကးြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁ ထိအခါ၌ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ငိေ ကး

ြမည်တမ်းမသည်ေမဂိေဒါလွင်ြပင်တွင် ဗာလ နတ်ဘရားအတွက်ငိေ ကးြမည်တမ်းမက့ဲ

သိ့ ကီးကျယ်ေပလိမ့်မည်။‐ ၁၂ တိင်းြပည်တွင်း ှ ိ အိမ်ေထာင်မိသားစများ တစ်ခစီခဲွ၍

ငိေ ကးြမည်တမ်း ကလိမ့် မည်။ ဒါဝိဒ်မင်းမှဆင်းသက်သည့်အိမ်ေထာင် မိသားစ၊

နာသန်မှဆင်းသက်သည့်အိမ် ေထာင်မိသားစ၊‐ ၁၃ ေလဝိမှဆင်းသက်သည့်အိမ်ေထာင်မိသားစ၊

ှ ိ မိမှဆင်းသက်သည့်အိမ်ေထာင်မိသားစ၊‐ ၁၄ အြခားအိမ်ေထာင်မိသားစများစသည် ြဖင့်

တိင်းြပည်တွင် ှ ိ သမ ေသာအိမ်ေထာင် မိသားစတိ့သည်သီးသန့်စွာငိေ ကး ြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။

အိမ်ေထာင်မိသားစ တစ်ခစီ၌လည်းအမျိုးသားများသီး သန့်၊ အမျိုးသမီးများသီးသန့်ြဖင့်ငိ

ေကးကလိမ့်မည်။

၁၃ ထာဝရဘရားက``ထိအချိန်ကျေရာက် လာေသာအခါ ဒါဝိဒ်၏သားစဥ်ေြမးဆက်

များ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့ အား မိမိတိ့၏အြပစ်များ ှ င့် ပ်တ

ကိးကွယ်မမှသန့်စင်စိမ့်ေသာငှာစမ်း ေရေပါက်ဖွင့်လျက်လာလိမ့်မည်။‐ ၂

ထိအခါငါသည်ဤြပည်တွင် ှ ိ သည့် ပ်တတိ့၏နာမည်နာမများကိ သတ်သင်

ပယ် ှ င်းမည်ြဖစ်၍ယင်းတိ့ကိေနာက်တစ် ဖန်အဘယ်သမ အမှတ်ရ ကေတာ့မည်

မဟတ်။ မိမိကိယ်ကိပေရာဖက်ြဖစ်သည် ဟဆိေသာသမှန်သမ ကိ ငါေဖျာက်ဖျက်

ပစ်မည်။ ပ်တဝတ် ပကိးကွယ်လိသည့် ဆ ကိလည်းဖယ် ှ ားပစ်မည်။‐ ၃

ထိေနာက်ထာဝရဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ် ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိသ ှ ိ ေနေသးပါမသ၏ မိဘများသည်

သ့အား`သင်သည်ထာဝရ ဘရား၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိြပန် ကားပါ သည်ဟဆိေသာ်လည်း

မသားစကားများ ကိသာလ င်အသံး ပသြဖင့်ေသဒဏ် ခံရေပမည်' ဟဆိကာထိသေဟာေြပာ

ေနချိန်၌ပင် သ၏မိဘများသည်သ့ အား ား ှ င့်ထိး၍သတ် ကလိမ့်မည်။‐ ၄

ထိအချိန်ကျေရာက်လာေသာအခါအဘယ် ပေရာဖက်မ မိမိေတွ့ြမင်ရသည့်ဗျာဒိတ်

ပါ ံ အတွက်ဂဏ်ယဝါ ကားလိမ့်မည် မဟတ်။ အဘယ်သမ ပေရာဖက်၏အ ပ

အမမျိုးကိ ပလိမ့်မည်မဟတ်။ လှည့်ဖျား ရန်အလိငှာပေရာဖက်၏အဝတ်မျိုးကိ

လည်းဝတ်လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၅ ယင်းသိ့ ပမည့်အစား`အက ်ပ်သည်ပေရာ ဖက်မဟတ်ပါ။

လယ်သမားြဖစ်၍တစ်သက် လံးလယ်ယာကိထွန်ယက်ခ့ဲပါ၏' ဟဆိ လိမ့်မည်။‐ ၆

ထိေနာက်အကယ်၍လတစ်စံတစ်ေယာက်`သင် ၏ရင်၌ ှ ိ ေသာဒဏ်ရာကားအဘယ်နည်း' ဟ

ေမးခ့ဲေသာ်ထိသက`အက ်ပ်သည်ဤဒဏ် ရာများကိမိတ်ေဆွတစ်ဦး၏အိမ်တွင်ရ ှ ိ ခ့ဲပါသည်'

ဟြပန်ေြပာလိမ့်မည်'' ဟ၍မိန့် ေတာ်မ၏။ ၇ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``အိ ား၊

ိးထ၍ငါ၏အမေတာ်ထမ်းသိးထိန်းကိ တိက်ခိက်ေလာ့။ သ့အားသတ်ြဖတ်ေလာ့။ ထိ

အခါသိးတိ့သည်ကစင့်ကရဲြဖစ်၍သွား လိမ့်မည်။ ငါသည်မိမိ၏လမျိုးေတာ်ကိ တိက်ခိက်မည်ြဖစ်၍၊‐

၈ဤြပည်သြပည်သားသံးပံ ှ စ်ပံေသဆံး လိမ့်မည်။'' ၉ ``ထိေနာက်ငါသည်ေငွကိမီး ှ င့်ခ တ်သက့ဲ

သိ့ အသက်မေသဘဲကျန် ှ ိ ေနသသံးပံ တစ်ပံကိသန့်စင်ေစမည်။ သတိ့၏အကဲကိ

စမ်း၍ ကည့်မည်။ ငါသည်ေ ကိစမ်းသပ်၍ ကည့်သက့ဲသိ့သတိ့ကိစမ်းသပ် ကည့်မည်။

ထိအခါသတိ့သည်ငါ့ထံသိ့ဆေတာင်း ပတနာ ပ ကလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်းနား

ေညာင်းမည်။ သတိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ် ြဖစ်ေ ကာင်းသတိ့အားငါေဖာ်ြပမည်။ သ

တိ့ကလည်းငါသည်မိမိတိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေကာင်းဝန်ခံ ကလိမ့် မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၄ ထာဝရဘရားအေရးယေဆာင် ွက်ေတာ်မ မည့်ေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာလိမ့်မည်။

ထိ အခါေယ  ှ လင် မိ ့သည်တိက်ခိက်လယက် ြခင်းကိခံရလျက် လတိ့၏တိက်ရာပါပစည်း

များကိသင်တိ့မျက်ေမှာက်၌ပင်ခဲွေဝယ ကလိမ့်မည်။‐ ၂ ေယ  ှ လင် မိ ့ကိစစ်ဆင်ရန်ထာဝရ

ဘရားသည် လမျိုးတကာတိ့အားစ ံ း ေခ ေဆာင်ကာလာေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိ မိ ့

သည်အသိမ်းခံရလိမ့်မည်။ အိမ်များသည် အလခံရလျက်အမျိုးသမီးများသည် လည်း

မေတာ်မတရား ပကျင့်ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။ လဦးေရထက်ဝက်မ ြပည် ှ င်

ဒဏ်သင့် ကမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ကျန်ထက် ဝက်မှာထိ မိ ့မှေြပာင်းေ ့ရ ကလိမ့်မည်

မဟတ်။‐ ၃ ထိေနာက်ထာဝရဘရားသည်အတိတ် ကာလများမှာက့ဲသိ့ထွက် ကေတာ်မ၍

ထိလမျိုးတိ့အားတိက်ခိက်ေတာ်မလိမ့် မည်။‐ ၄ ထိအခါကိယ်ေတာ်သည်ေယ  ှ လင်

မိ ့၏အေ ှ ့ဘက်၌ ှ ိ ေသာသံလွင်ေတာင် ေပ တွင်ရပ်ေတာ်မသြဖင့် သံလွင်ေတာင်

သည်အေ ှ ့မှအေနာက်သိ့ ှ စ်ြခမ်းကဲွ လျက်ချိုင့်ဝှမ်း ကီးတစ်ခြဖစ်ေပ လာ လိမ့်မည်။

ေတာင်တစ်ြခမ်းသည်ေြမာက်ဘက် သိ့လည်းေကာင်း၊ အြခားတစ်ြခမ်းသည်

ေတာင်ဘက်သိ့လည်းေကာင်း၊ ေ ွ ့လျား သွားလိမ့်မည်။‐ ၅သင်တိ့သည်ေတာင် ှ စ်ြခမ်းခဲွရာချိုင့်ဝှမ်း

လမ်းြဖင့်ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက် ကလိမ့် မည်'' ဟယဒဘရင် သဇိ၏လက်ထက်

၌ေြမငလျင်လပ်စဥ်အခါက သင်တိ့ ၏ဘိးေဘးများထွက်ေြပးရ ကသက့ဲ

သိ့သင်တိ့သည်လည်းထွက်ေြပးရ က လိမ့်မည်။ ငါ၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည်
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မိမိ ှ င့်အတေကာင်းကင် တမန်များကိေခ ေဆာင်ကာ ကလာ ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၆

ထိအချိန်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ ချမ်းဧမ သိ့မဟတ်ဆီး ှ င်းများကျမ ှ ိ ေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၇

ေမှာင်မိက်လည်း ှ ိ ေတာ့မည်မဟတ်၊ ထးြခား ေသာေန့ြဖစ်မည်။ ညဥ့်အချိန်၌ပင်လ င်

အစဥ်အ မဲေနေရာင်လင်း၍ေနလိမ့်မည်။ အဘယ်အခါ၌ဤသိ့ြဖစ်ပျက်လာမည် ကိမ

ထာဝရဘရားတစ်ပါးတည်းသာ လ င်သိေတာ်မ၏။ ၈ ထိေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာေသာအခါ

ေယ  ှ လင် မိ ့မှစမ်းေရများစီးဆင်း၍ လာလိမ့်မည်။ ထိေရ၏တစ်ဝက်သည်ပင်လယ်

ေသထဲသိ့လည်းေကာင်း၊ အြခားတစ်ဝက်သည် ေြမထဲပင်လယ်ထဲသိ့လည်းေကာင်း တစ် ှ စ်

ပတ်လံးေဆာင်းေရာေ ွပါစီးဆင်းသွားလိမ့် မည်။‐ ၉ ထိအခါကမာတစ်ဝှမ်းလံးကိထာဝရ

ဘရားအပ်စိးေတာ်မလိမ့်မည်။ လအေပါင်း တိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ်အား မိမိတိ့၏

ဘရားသခင်အြဖစ်ဝတ် ပကိးကွယ်ကာ ထိနာမေတာ်တစ်ပါးတည်းြဖင့်သိမှတ် ကလိမ့်မည်။ ၁၀

ေြမာက်ဘက် ှ ိ ေဂဘ မိ ့မှသည် ေတာင်ဘက် ှ ိ ရိမုန် မိ ့တိင်ေအာင်ေယ  ှ လင် မိ ့ပတ်ဝန်း

ကျင်မှ ေြမများကိညီညာေအာင် ှ ိ ရ က လိမ့်မည်။ ေယ  ှ လင် မိ ့သည်လည်းပတ်

ဝန်းကျင်ေြမများ၏အထက်တွင်မိး၍ေန လိမ့်မည်။ ဤ မိ ့သည်ဗယာမိန်တံခါးမှသည်

တံခါးေဟာင်း ှ ိ ခ့ဲဖးသည့် မိ ့ေထာင့်တံခါး တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း၊ ဟာနေနလရဲတိက်

မှသည်နန်းေတာ်စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်း များတိင်ေအာင်လည်းေကာင်းတည် ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၁၁

လတိ့သည်ဆံးပါးပျက်စီးမည့်ေဘးြဖင့် ခိမ်းေချာက်မမခံရေတာ့ဘဲ ထိအရပ်တွင်

ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာေနထိင်ရ ကလိမ့်မည်။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိ

တိက်ခိက်သလမျိုးအေပါင်းတိ့အေပ သိ့ ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းသည့်အနာေရာဂါ

ေဘးသက်ေရာက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ သတိ့ သည်အသက် ှ င်လျက် ှ ိ စဥ်အခါ၌ပင်

အသားအေရများပပ်ပျက်၍သွားလိမ့် မည်။ သတိ့၏မျက်စိများ ှ င့်လ ာများ

သည်လည်းပပ်ပျက်၍သွားလိမ့်မည်။ ၁၃ ထိအခါထာဝရဘရားသည် သတိ့အား

အလွန် ပ်ေထွးေ ကာက်လန့်ေစေတာ်မမည် ြဖစ်၍ လတိင်းပင်မိမိတိ့အနီးတွင်ေတွ့

ှ ိ သတိ့ကိဖမ်းဆီးတိက်ခိက် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၄ ယဒြပည်သတိ့ကမေယ  ှ လင် မိ ့

အတွက် ခခံကာကွယ်တိက်ခိက်ကာလမျိုး တကာတိ့၏ဥစာဘ ာများြဖစ်ေသာ ေ

ေငွအဝတ်အစားအေြမာက်အြမားကိ တိက်ရာပါပစည်းအြဖစ်သိမ်းယ ကလိမ့် မည်။ ၁၅

ရန်သတပ်စခန်းမှြမင်း၊ ကလားအတ်၊ ြမည်း အစ ှ ိ သည့်တိရစာန်အေပါင်းတိ့အေပ

သိ့လည်း ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းသည့်အနာ ေရာဂါေဘးကျေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၆

ထိအခါေယ  ှ လင် မိ ့ကိတိက်ခိက်ခ့ဲ ကေသာလမျိုးတိ့အနက်မှအသက် မေသဘဲ

ကျန် ှ ိ သလအေပါင်းတိ့သည် အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား၏အပ် စိးမကိဝန်ခံ၍ ကိယ်ေတာ်အား ှ ိ ခိး

ဝတ် ပ ကရန်လည်းေကာင်း၊ သစ်ခက်တဲ ေနပဲွေတာ်ကိကျင်းပ ကရန်လည်းေကာင်း

ထိ မိ ့သိ့ ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းလာေရာက် က လိမ့်မည်။‐ ၁၇ အကင်လမျိုးသည်အန တန်ခိး ှ င်

ထာဝရဘရား၏အပ်စိးမကိဝန်ခံ၍ ကိယ်ေတာ်အား ှ ိ ခိးဝတ် ပရန်ြငင်းဆန် ၏။

ထိလမျိုးတိ့၏ြပည်သည်မိးေခါင် လိမ့်မည်။‐ ၁၈ အကယ်၍အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့သည်သစ်

ခက်တဲေနပဲွေတာ်ကိကျင်းပရန်ြငင်းဆန် ကပါမ သတိ့သည်ယင်းသိ့ြငင်းဆန်သ

များအတွက်ထာဝရဘရားေစလတ်ေတာ် မေသာအနာေရာဂါေဘး ှ င့် ကံေတွ့ရ လိမ့်မည်။‐

၁၉ ဤကားသစ်ခက်တဲေနပဲွေတာ်ကိမကျင်း ပခ့ဲေသာ် အီဂျစ်ြပည် ှ င့်အြခား ိင်ငံ

အေပါင်းတိ့ခံရ ကမည့်အြပစ်ဒဏ်ပင် ြဖစ်သတည်း။ ၂၀ ထိအချိန်ကာလ၌ြမင်းက ကိးတန်ဆာ

ေခါင်းေလာင်းများေပ တွင်``ထာဝရဘရား အားဆက်ကပ်ထားသည်'' ဟေသာစာတမ်း

ကိကမည်းထိး၍ထားလိမ့်မည်။ ဗိမာန်ေတာ် တွင်ချက် ပတ်သည့်အိးများသည်ယဇ်ပလင်

ေ ှ ့မှခွက်ဖလားများက့ဲသိ့သန့် ှ င်းြမင့် ြမတ် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၁ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ယဒြပည်တစ်ြပည်

လံးတွင် ှ ိ သမ ေသာအိးတိ့ကိလည်း သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်၍အန တန်ခိး ှ င်

ထာဝရဘရားအားဝတ် ပကိးကွယ် မတွင်အသံး ပရန်အတွက် သီးသန့်ထား ှ ိ  ကလိမ့်မည်။

ထိေန့ရက်ကာလကျ ေရာက်လာေသာအခါ အန တန်ခိး ှ င် ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်တွင် အဘယ်

သိ့ေသာေရာင်းဝယ်သတစ်ဦးတစ်ေယာက် မ  ှ ိ ေတာ့မည်မဟတ်။ ပေရာဖက်ဇာခရိစီရင်ေရးထားေသာ

အနာဂတိကျမ်း ပီး၏။
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၁ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အားြပန် ကားရန်အတွက် မာလခိ

အားထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်၏။ ၂ထာဝရဘရားကမိမိ၏လမျိုးေတာ်

အား``ငါသည်သင်တိ့အားအစဥ်အ မဲ ချစ်ြမတ် ိးပါ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မေသာ် လည်း၊

သတိ့က``ကန်ေတာ်မျိုးအတွက်ေမတာေတာ် ကိအဘယ်သိ့ကိယ်ေတာ် ှ င်ြပေတာ်မခ့ဲ

ပါသနည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။ ထာဝရဘရားကလည်း``ဧေသာ ှ င့်

ယာကပ်သည်ညီအစ်ကိေတာ်ေသာ်လည်း ငါ သည်ယာကပ် ှ င့်သားေြမးများကိချစ်၍၊‐ ၃

ဧေသာ ှ င့်သားေြမးတိ့ကိမန်း၏။ ငါသည် ဧေသာ၏ေတာင်ကန်းနယ်ေြမကိပျက် ပန်း

ေစ၍ ေတာတိရစာန်များအတွက်စွန့်ပစ် လျက်ထားေလ ပီ'' ဟြပန်လည်မိန့် ကား

ေတာ်မ၏။ ၄ အကယ်၍ဧေသာ၏သားေြမးများြဖစ် ေသာဧဒံြပည်သားတိ့က``ငါတိ့ မိ ့များ

သည် ပိပျက်၍သွား ပီြဖစ်ေသာ်လည်းယင်း တိ့ကိငါတိ့ြပန်လည်တည်ေထာင်မည်'' ဟ

ဆိခ့ဲေသာ်အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရ ဘရားသည် ``သတိ့ြပန်လည်တည်ေထာင် ကပါေလေစ။

ထိ မိ ့များကိငါတစ်ဖန် ြပန်၍ ဖိချမည်။ လတိ့သည်ထိသတိ့ အား `ဒစ ိက်ြပည်သားများ'

ဟ၍လည်း ေကာင်း၊ ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ် ထာဝစဥ်သင့်ေသာအမျိုးသားများဟ

၍လည်းေကာင်းေခ ဆိ ကလတံ'့' ဟမိန့် ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၅ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ဤအြဖစ်

အပျက်ကိ မိမိတိ့ကိယ်တိင်ေတွ့ြမင်ရ က သြဖင့်``ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလ

ြပည်အြပင်အပ၌ပင်လ င် ဘန်းတန်ခိး ကီးေတာ်မပါေပသည်'' ဟဆိ ကလိမ့် မည်။ ၆

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသည်ယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့အား``သားသည်ဖခင်အား

လည်းေကာင်း၊ အေစခံသည်သခင်အားလည်း ေကာင်း ိ ေသေလးစား၏။ ငါသည်သင်တိ့၏

ဖခင်ြဖစ်ေပသည်။ အဘယ်ေ ကာင့်သင်တိ့ ငါ့အားမ ိ ေသ ကပါသနည်း။ ငါသည်

သင်တိ့၏သခင်ြဖစ်ေပသည်။ အဘယ်ေ ကာင့် သင်တိ့ငါ့အားမေလးစား ကပါသနည်း။

သင်တိ့သည် ငါ့အားမထီမ့ဲြမင် ပ ပီး လ င်``ကိယ်ေတာ် ှ င်အားကန်ေတာ်မျိုးတိ့

အဘယ်သိ့မထီမ့ဲြမင် ပမိ ကပါသ နည်း'' ဟေမးေလ ာက် က၏။‐ ၇သင်တိ့မထီမ့ဲြမင် ပပံမှာငါ၏ယဇ်

ပလင်ေပ တွင်ညစ်ညမ်းသည့်အစားအစာ များကိတင်လပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့်ြဖစ်

၏။ ထိေနာက်သင်တိ့က``ကန်ေတာ်မျိုးတိ့ သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အားအဘယ်သိ့မ ိ

မေသ ပခ့ဲ ကပါသနည်း'' ဟေမး က ြပန်၏။ သင်တိ့မ ိ မေသ ပပံကားငါ

၏ယဇ်ပလင်ကိမထီမ့ဲြမင် ပြခင်းြဖစ် ေပသည်။‐ ၈ သင်တိ့သည်မျက်စိကန်းဖျားနာသိ့မဟတ်

ေြခကျိုးသည့်ယဇ်ေကာင်တိ့အားတင်လပ ေဇာ်ရန် ယေဆာင်လာ ကေသာအခါသင်

တိ့တွင်အြပစ်မ ှ ိ ဟထင်မှတ် ကပါ သေလာ။ ဤက့ဲသိ့ေသာသိး ွားမျိုးကိ

ဘရင်ခံအားဆက်သ ကည့်ပါသေလာ။ သသည်သင်တိ့အား ှ စ်သက်ပါမည်ေလာ။

အခွင့်ထးများကိေသာ်လည်းေပးပါလိမ့် မည်ေလာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉အချင်းယဇ်ပေရာဟိတ်တိ၊့

ငါတိ့ကိ ေကျးဇး ပေတာ်မရန်ဘရားသခင်အား ယခစမ်းသပ်ေလာက်ထား ကည့် ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့၏ဆေတာင်းပတနာ ကိနားေညာင်းေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။

ယင်း သိ့ြဖစ်ရသည်မှာလည်း သင်တိ့၏အြပစ် များေ ကာင့်ပင်ြဖစ်ပါ၏။‐ ၁၀

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါ ၏ယဇ်ပလင်ေပ တွင်ညစ်ညမ်းသည့်မီးများ

ကိသင်တိ့မထည့် ိင်ေစရန် ဗိမာန်ေတာ် တံခါးများကိပိတ်ထားမည့်သ ှ ိ လ င်

အဘယ်မ ေကာင်းလိမ့်မည်နည်း။ ငါသည် သင်တိ့ကိမ ှ စ်သက်။ ငါ့ထံသိ့သင်တိ့

ယေဆာင်လာေသာပေဇာ်သကာကိလည်း လက်မခံလိ။‐ ၁၁ကမာေြမ ကီးတစ်စွန်းမှအြခားတစ်စွန်း

တိင်ေအာင်လတိ့သည် ငါ၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးကး ကေပသည်။ သတိ့သည်အရပ်

တကာတွင်နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့၍ ှ စ် သက်ဖွယ်ေကာင်းသည့်ယဇ်များကိငါ့ အားပေဇာ် က၏။

သတိ့အားလံးပင် ငါ၏နာမေတာ်ကိချီးကး က၏။‐'' ၁၂ ``သိ့ရာတွင်သင်တိ့မကားငါ၏ယဇ်

ပလင်ကိညစ်ညမ်းသည်ဟဆိကာ မိမိတိ့ တင်လသည့်ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ

လည်းမထီမ့ဲြမင် ပလျက်ငါ့အား တ် ချ ကေပသည်။‐ ၁၃ သင်တိ့က`ဤအမများ ပရသည်ကိငါ

တိ့ ငီးေငွ ့လှပါ ပီ' ဟဆိကာ ှ ာေခါင်း တ်၍ငါ့အားမေလးမခန့် ပ က၏။ သင်

တိ့သည်မိမိတိ့ခိးယရ ှ ိ သည့်ယဇ်ေကာင် ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေြခကျိုးသိ့မဟတ်

ဖျားနာသည့်ယဇ်ေကာင်ကိေသာ်လည်းေကာင်း ငါ၏အတွက်ပေဇာ်သကာအြဖစ် ှ င့်ယ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။

ငါသည်ဤပေဇာ်သကာ များကိလက်ခံလိမ့်မည်ဟသင်တိ့ထင် မှတ် ကပါသေလာ။‐''

၁၄ ``မိမိ၏သိးအပ်တွင်အြပစ်အနာကင်း သည့်သိးများ ှ ိ ပါလျက် ငါ့အားလိမ်လည်

လှည့်စား၍အသံးမကျသည့်ယဇ်ေကာင် ကိပေဇာ်ဆက်သသသည်ကျိန်စာသင့်ပါ

ေစသတည်း။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ငါသည် ကီးြမတ်သည့်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၍ ငါ၏

နာမေတာ်ကိလမျိုးတကာတိ့ေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသရေသာေကာင့်တည်း'' ဟအန တန်

ခိး ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၂ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက ယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့အား``ဤပညတ်သည်သင်တိ့

အတွက်ြဖစ်၏။ သင်တိ့သည်အကျင့်အ ကံ အ ပအမအားြဖင့် ငါ၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီး

ကးရ ကမည်။ အကယ်၍ငါ့စကားကိ သင်တိ့နားမေထာင်ပါမ ငါသည်သင်တိ့ အားကျိန်စာသင့်ေစမည်။

သင်တိ့မီှခိ အားထားရာများကိလည်းကျိန်စာသင့် ေစမည်။ အမှန်စင်စစ်ထိအရာတိ့သည်

ယခပင်ကျိန်စာသင့် ကေလ ပီ။ အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့သည်ငါ၏ပညတ်

ကိေလးေလးစားစားမခံမယ ကသည့် အတွက်ြဖစ်၏။‐ ၃ ငါသည်သင်တိ့၏သားေြမးများအား

အြပစ်ဒဏ်ခတ်မည်။ သင်တိ့၏မျက် ှ ာကိ သင်တိ့ပေဇာ်သည့်တိရစာန်ေချးြဖင့်သတ်

လိမ်း၍ သင်တိ့အားထိယဇ်ေကာင်များ ှ င့် အတပစ်ထတ်လိက်မည်။‐ ၄

ထိအခါငါသည်ေလဝိအ ွယ်ဝင်တိ့ ှ င့် ပခ့ဲသည့်ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိတည် မဲေစ လိသြဖင့်

ဤပညတ်ကိသင်တိ့အားေပး ေတာ်မြခင်းြဖစ်ေ ကာင်းသင်တိ့သိ ှ ိ  က လိမ့်မည်။'' ၅

ငါ၏ပဋိညာဥ်ေတာ်တွင်သတိ့အားအသက် ှ င်မ ှ င့် ချမ်းေြမ့သာယာမကိကတိထားခ့ဲသည်ြဖစ်၍

ငါသည်မိမိ အားသတိ့ ိ ေသေလးစားစိမ့်ေသာငှာ ထိအရာများကိေပးအပ်ခ့ဲေပသည်။

ထိ ေန့ရက်ကာလများကသတိ့သည်အကယ် ပင်ငါ့အားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသရ က၏။‐

၆ သတိ့သည်အမှန်တရားကိေဟာေြပာ သွန်သင် က၏။ အမှားကိမသွန်သင် က။

သတိ့သည်ငါ ှ င့်သဟဇာတြဖစ်ေအာင် ေနထိင် ကလျက် မိမိတိ့ကိယ်တိင်သာ

လ င်မှန်ရာကိ ပကျင့် ကသည်မဟတ်။ သတစ်ပါးတိ့အားလည်းမေကာင်းမကိ

ေ ှ ာင် ကဥ်ရန်အေထာက်အကေပး က ေပသည်။‐ ၇ဘရားသခင်အေကာင်းေတာ်ကိမှန်ကန်

စွာသိ ှ ိ နားလည် ိင်ရန်ေဟာေြပာသွန် သင်မမှာ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၏တာဝန် ြဖစ်ေပသည်။

သတိ့သည်အန တန်ခိး ှ င် ထာဝရဘရား၏ တမန်ေတာ်များြဖစ် သြဖင့် လတိ့သည်ငါ၏အလိေတာ်ကိ

သိ ှ ိ  ိင်ရန်သတိ့ထံသိ့သွားရ က၏။ ၈ ``သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌အသင်ပေရာဟိတ်

တိ့သည်လမ်းမှန်မှလဲွဖယ်၍သွား ကေလ ပီ။ သင်တိ့၏ေဟာေြပာသွန်သင်မေ ကာင့်လအများ

ပင်အမှားကိ ပကျင့်လျက်ေနေလ ပီ။ သင်တိ့ သည်ငါ ှ င့်ချုပ်ဆိထားသည့်ပဋိညာဥ်ေတာ်

ကိချိုးေဖာက် ကေလ ပီ။‐ ၉ သင်တိ့သည်ငါ၏လမျိုးေတာ်အားပညတ် ေတာ်များကိ

သွန်သင်ရာ၌မျက် ှ ာ ကီးငယ် လိက် ကသြဖင့် ငါသည်လည်းသင်တိ့အား

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့စက်ဆတ် ွံ  ှ ာ ေအာင် ပမည်။ ၁၀ ငါတိ့အားလံး၌ဖခင်တစ်ဦးတည် ှ ိ သည်

မဟတ်ပါေလာ။ ဤဘရားသခင်တစ်ပါးတည်း ပင်လ င် ငါတိ့အားဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မ ဟတ်ပါေလာ။

သိ့ြဖစ်ပါမငါတိ့သည်အဘယ် ေကာင့် မိမိတိ့အချင်းချင်းထား ှ ိ သည့်သစာ ကတိကိဖျက် ကပါသနည်း။

အဘယ်ေကာင့် ငါတိ့ဘိးေဘးများ ှ င့်ဘရားသခင် ပ ေတာ်မခ့ဲသည့်ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိမထီမ့ဲ

ြမင် ပ ကပါသနည်း။‐ ၁၁ယဒြပည်သတိ့သည်ဘရားသခင် ှ င့် မိမိတိ့ထား ှ ိ သည့်သစာကတိကိဖျက်

လျက် ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ယဒြပည်တစ် ခလံး၌စက်ဆတ်ဖွယ်ေကာင်းသည့်အမ ကိ ပ ကေလ ပီ။

သတိ့သည်ထာဝရ ဘရားြမတ် ိးေတာ်မသည့်ဗိမာန်ေတာ် ကိညစ်ညမ်းေစ ကေလ ပီ။ အမျိုးသား

တိ့သည်လည်းလမျိုးြခားဘရားများ ကိကိးကွယ်သအမျိုးသမီးများ ှ င့် စံဖက် ကေလ ပီ။‐ ၁၂

ထာဝရဘရားသည်ဤသိ့ ပကျင့်သမှန် သမ အားသတ်သင်ဖျက်ဆီးေတာ်မပါေစ

ေသာ။ သတိ့အားအဘယ်အခါ၌မ ငါတိ့ ၏အမျိုးသားြဖစ်ပိင်ခွင့်ကိလည်းေကာင်း၊

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားအားပေဇာ် သကာများဆက်သသည့်လမျိုးေတာ်ြဖစ်

ပိင်ခွင့်ကိလည်ေကာင်းမေပးဘဲေနေတာ်မ ပါေစေသာ။ ၁၃ သင်တိ့ ပေသာအြခားအမတစ်ခ ှ ိ

ေသး၏။ သင်တိ့သည်မိမိတိ့ယေဆာင်လာ သည့်ပေဇာ်သကာများကိထာဝရဘရား

လက်ခံေတာ်မမသြဖင့်ငိေ ကးြမည် တမ်းလျက်ကိယ်ေတာ်၏ယဇ်ပလင်ေတာ်ကိ

မျက်ရည်တွင်နစ် မပ်ေစ က၏။‐ ၁၄ ထိေနာက်သင်တိ့ကအဘယ်ေကာင့်ဤသိ့

ကိယ်ေတာ်လက်မခံေတာ့ဘဲေနေတာ်မပါ သနည်းဟေမး က၏။ ကိယ်ေတာ်လက်မခံ

ေတာ့သည့်အေကာင်းမှာသင်တိ့သည်ငယ်စဥ် အခါက လက်ထပ်ထိမ်းြမားခ့ဲသဇနီး

အားေပးအပ်ခ့ဲသည့်ကတိသစာကိချိုး ေဖာက်လိက် ကေကာင်းကိယ်ေတာ်သိြမင်

ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်ေပသည်။ ထိဇနီး သည်သင်၏အေဆွခင်ပွန်းြဖစ်ပါ၏။ သင်

သည်သ၏အေပ တွင်သစာေစာင့်ပါမည် ဟဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ကတိ

ပခ့ဲပါေသာ်လည်းထိကတိသစာကိ ချိုးေဖာက်ခ့ဲေလ ပီ။‐ ၁၅ ဘရားသခင်သည်သင်တိ့ ှ စ်ဦးအားတစ်

ကိယ်တည်းတစ်စိတ်တည်းြဖစ်ေစေတာ်မသည် မဟတ်ပါေလာ။ ယင်းသိ့ြဖစ်ေစေတာ်မရာ

၌အဘယ်ရည် ွယ်ချက်ြဖစ်ပါသနည်း။ သင် တိ့သည်ထာဝရဘရား၏လစအစစ်အမှန်

များကိေမွးထတ်ေပးရန်ြဖစ်ေပသည်။ သိ့ြဖစ် ၍သင်တိ့တွင်အဘယ်သမ မိမိ၏ဇနီး

ှ င့် ပထားသည့် ကတိသစာကိမချိုးမ ေဖာက်မိေစရန်အထးသတိ ပရေပမည်။‐ ၁၆
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ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားက``ငါသည်လင်မယားကွာ

ှ င်းမကိမန်း၏။ ဇနီးြဖစ်သကိသင်တိ့ဤ သိ့ရက်စက်စွာ ပကျင့်မကိငါမန်း၏။ သင်

တိ့၏ဇနီးများအားသစာေစာင့်ရန်ေပးအပ် ခ့ဲသည့်ကတိကိမချိုးမေဖာက်မိေစရန်

အထးသတိ ပ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ ပါ၏။ ၁၇ သင်တိ့သည်စကားများလွန်းသြဖင့်ထာဝရ

ဘရားနား ငီးေတာ်မေလ ပီ။ သိ့ရာတွင်သင် တိ့က``ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်

နား ငီးေစရန်အဘယ်သိ့ ပမိ ကပါ သနည်း'' ဟဆိ က၏။ ``ထာဝရဘရားသည်

ဒစ ိက်သမားမှန်သမ ကိလေကာင်းသ ေကာင်းဟထင်မှတ်ေတာ်မ၏'' ဟ၍ေြပာ

ဆိြခင်းအားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း``တရား မ တသည်ဟထင်ြမင်ယဆမကိခံရ

ေသာဘရားသခင်သည်အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း'' ဟေြပာဆိြခင်းအားြဖင့်ေသာ်

လည်းေကာင်းသင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်အား နား ငီးေစက၏။

၃ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ငါ သည်မိမိ၏တမန်ေတာ်ကိေစလတ်၍ ငါ့

အဖိ့လမ်းခရီးကိြပင်ဆင်ေစမည်။ ထိ ေနာက်သင်တိ့ေစာင့်ေမ ာ်ေနေသာထာဝရ

ဘရားသည် မိမိ၏ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ကလာ ေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်တိ့ေစာင့်ေမ ာ်ေနေသာ

တမန်ေတာ်သည်လာ၍ ငါ၏ပဋိညာဥ်ေတာ် ကိေဖာ်ြပေ ကညာလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၂

သိ့ရာတွင်အဘယ်သသည်ကိယ်ေတာ် ှ င် က လာေတာ်မမည့်ေန့ရက်ကာလကိတိမ်းေ ှ ာင်

ိင်ပါမည်နည်း။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပ ထွန်းေတာ် မရာကာလ၌အဘယ်သသည်ကျန်ရစ်လိမ့်

မည်နည်း။ ကိယ်ေတာ်သည်အစွမ်းထက်သည့် ဆပ်ြပာ ှ င့်လည်းေကာင်း၊ သတုခ တ်သည့်

မီး ှ င့်လည်းေကာင်းတလိမ့်မည်။‐ ၃ ကိယ်ေတာ်သည်ေချးေ ှ ာ်ကင်းစင်ေစရန်ေငွ

ကိခတ်ေသာသက့ဲသိ့ ကလာ၍ တရား စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ေ ထည်ေငွထည်အလပ်

သမားသည်ေ  ှ င့်ေငွကိခ တ်သက့ဲသိ့ ထာဝရ ဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည်ေလဝိယဇ်

ပေရာဟိတ်တိ့အားသန့်စင်ေအာင် ပလိမ့်မည်။ ယင်းသိ့ ပရသည့်အေကာင်းမှာယဇ်ပေရာ

ဟိတ်တိ့သည် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ေလျာက်ပတ်သည့်ပေဇာ်သကာများကိ

ယေဆာင်လာ ိင် ကေစရန်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၄ ထိအခါ၌ယဒြပည်သများ ှ င့်ေယ  ှ

လင် မိ ့သားတိ့ထာဝရဘရား၏ထံေတာ် သိ့ ယေဆာင်လာသည့်ပေဇာ်သကာများသည်

ေ ှ းကာလမှာက့ဲသိ့ပင်ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မဖွယ်ရာြဖစ်လိမ့်မည်။ ၅

ကိယ်ေတာ်က``ငါသည်တရားစီရင်ရန်သင် တိ့ထံသိ့လာ၍ေမှာ်အတတ်ကိကျင့်သံး

သများ၊ သတစ်ပါး၏အိမ်ရာကိြပစ်မှား သများ၊ မမှန်ေသာသက်ေသခံသများ၊

မိမိ၏အလပ်သမားများအေပ အခ ေကးေငွကိမတရားသြဖင့် ပသများ၊ မဆိးမ၊

မိဖမ့ဲသ ှ င့်လမျိုးြခားတိ့ အားအ ိင်ကျင့်သမှစ၍ ငါ့အားမ ိ ေသမေလးစားသမှန်သမ တိ့အားချက်

ချင်းထတ်ေဖာ်ေ ကညာမည်။ ၆ ``ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၍ ေြပာင်းလဲေတာ်မမ။

ထိေ ကာင့်ယာကပ်၏ သားေြမးြဖစ်သသင်တိ့သည်လံးဝ ဆံး ံ းမမြဖစ် ကေသးေပ။‐

၇ သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏ဘိးေဘးများနည်း တ ငါ၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိမေစာင့်ထိန်း

ဘဲလဲေ ှ ာင်လျက်ေနခ့ဲ ကေလ ပီ။ သင် တိ့သည်ငါ့ထံသိ့ြပန်လာ ကေလာ့။ ငါ

သည်လည်းသင်တိ့ထံသိ့ြပန်လာမည်။'' ``သိ့ ရာတွင်သင်တိ့က`အထံေတာ်သိ့ြပန်လာ

ိင်ရန်ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အဘယ်သိ့ ပရ ကပါမည်နည်း' ဟေမးေလာက် က၏။‐ ၈

လသည်ဘရားသခင်ကိလိမ်လည်လှည့်စား အပ်ပါသေလာဟ သင်တိ့အားငါေမးပါ

၏။ ဤသိ့မ ပအပ်ေသာ်လည်းသင်တိ့သည် ငါ့အားလိမ်လည်လှည့်စားလျက်ေနေပ

သည်။ သင်တိ့က`ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည် အဘယ်သိ့လိမ်လည်လှည့်စား ကပါ သနည်း'

ဟဆိပါမဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့အလ ှ င့်ပေဇာ်သကာများဆက်သမ ဟ၍ ေြဖရေပမည်။‐ ၉

တစ် ိင်ငံလံးပင်ငါ့အားလိမ်လည်လှည့် စားလျက်ေနသြဖင့် သင်တိ့အားလံးသည်

ကျိန်စာသင့်လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၁၀ ဗိမာန်ေတာ်တွင်စားနပ်ရိကာအေြမာက်

အြမား ှ ိ ေစရန် သင်တိ့၏ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ အလကိအြပည့်အဝယေဆာင်ခ့ဲ က ေလာ့။

ငါ၏အကဲကိစမ်း၍ ကည့် ကေလာ့။ ထိအခါငါသည်ေကာင်းကင်ြပူတင်းေပါက်

များကိဖွင့်၍ သင်တိ့အေပ သိ့ေကာင်းချီး မဂလာအမျိုးမျိုးသွန်းေလာင်းေတာ်မ

သည်ကိသင်တိ့ေတွ့ြမင် ကရလိမ့်မည်။‐ ၁၁ ငါသည်ပိးမားများအားသင်တိ့အသီး

အ ှ ံ များကိဖျက်ဆီးခွင့် ပလိမ့်မည် မဟတ်။ သင်တိ့၏စပျစ် ွယ်များသည်

လည်းအသီးများ ှ င့်ြပည့်လျက်ေနလိမ့် မည်။‐'' ၁၂ ``ထိအခါသင်တိ့ြပည်သည်ေနထိင်ဖွယ်

ေကာင်းသည့်အရပ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍ လမျိုးတကာတိ့သည်သင်တိ့အားမဂလာ

ှ ိ သများဟေခ ေဝ  ကလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ထာဝရဘရားက``သင်တိ့သည်ငါ့အေကာင်း

မေကာင်းသတင်းများကိေြပာဆိ ကေလ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့က`ကန်ေတာ်မျိုးတိ့

သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အေကာင်းကိအဘယ် သိ့ေြပာဆိခ့ဲ ကပါသနည်း' ဟေမး က၏။‐ ၁၄

သင်တိ့သည်`ဘရားသခင်အားဝတ် ပ ကိးကွယ်ရသည်မှာအချည်း ှ ီးပင်ြဖစ်၏။

ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းလိက်နာ ေဆာင် ွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ငါတိ့သည်

မိမိတိ့ ပမိသည့်အြပစ်များအတွက် ဝမ်းနည်းေ ကာင်းအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရ

ဘရားအား ကိးစားေဖာ်ြပ၍ေသာ်လည်း ေကာင်းအဘယ်အကျိုး ှ ိ ပါမည်နည်း။‐ ၁၅

ငါတိ့ေတွ့ြမင်ရ ကသည့်အတိင်းမာန်မာန ကီးသများသည်မဂလာ ှ ိ  က၏။ သယတ်မာ

တိ့သည်ေကာင်းစား က၏။ ထိမ မကသတိ့ သည်ဘရားသခင်၏ခ ီပါရမီေတာ်ကိ

အကဲစမ်း ကေသာ်လည်းအဘယ်ဒက ှ င့် မ မေတွ့ရ က' ဟဆိ က၏'' ဟမိန့်ေတာ်

မ၏။ ၁၆ ထိအခါမိမိအားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသေသာ သတိ့အချင်းချင်းေြပာဆိေန ကသည့်

စကားများကိ ထာဝရဘရားသည်နား ေထာင်လျက်ေနေတာ်မသြဖင့် ကားေတာ် မ၏။

ထာဝရဘရားအားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ သများ၏စားရင်းကိ ေ ှ ့ေတာ်တွင်စာေစာင်

တစ်ခ၌ေရးမှတ်ထား ှ ိ ၏။‐ ၁၇ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားက``ဤ

သတိ့သည်ငါ၏လစြဖစ်လိမ့်မည်။ သ တိ့သည်ငါစီရင်ချက်ချမှတ်ရာေန့၌

ငါ၏ကိယ်ပိင်လစြဖစ် ကလိမ့်မည်။ အဖ သည်မိမိ၏အေစအပါးကိ ခံသည့်သား အေပ တွင်

က ဏာထားသက့ဲသိ့ငါ သည်လည်းသတိ့အေပ တွင်က ဏာ ထားေတာ်မမည်။‐ ၁၈

တစ်ဖန်တံငါ၏လစသည်သေတာ်ေကာင်း ှ င့် သယတ်မာတိ့ေတွ ့ ကံခံစားရမမတ ပံကိလည်းေကာင်း၊

ငါ့အားဝတ် ပကိးကွယ် သ ှ င့်ဝတ်မ ပမကိးကွယ်သတိ့ ေတွ့ ကံ ခံစားရမမတပံကိလည်းေကာင်းသိ ှ ိ

ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄ အန တန်ခိး ှ င့်ထာဝရဘရားက``မာန် မာနေထာင်လားသ ှ င့်ယတ်မာသအေပါင်း

တိ့သည် ေကာက် ိးသဖွယ်မီးက မ်းေလာင် ကမည့်ေန့ရက်ကာလကျေရာက်လာလိမ့်

မည်။ ထိေန့ရက်ကာလ၌သတိ့သည်မီး က မ်းေလာင်၍သွားကာ အြမစ်အကိင်း

အစအနမ ပင်ကျန် ှ ိ  ကလိမ့်မည် မဟတ်။‐ ၂ ငါ၏စကားေတာ်ကိ ိ ေသသသင်တိ့ အဖိ့မှာမကား

ငါ၏ကယ်တင်ြခင်းတန် ခိးသည်ေနမင်းသဖွယ် သတိ့အေပ ၌ ထွန်းလင်းလျက်ေနေရာင်ြခည်သဖွယ်

သင် တိ့၏အနာေရာဂါများကိေပျာက်ကင်း ေစလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်တင်းကပ်မှလတ်

ထတ်လိက်သည့် ွားငယ်များက့ဲသိ့လွတ် လပ်ေပျာ် င်စွာခန်ေပါက်လျက်ေနလိမ့်မည်။‐

၃ ငါတရားစီရင်ေတာ်မရာေန့ရက်ကာလ ၌ သင်တိ့သည်သယတ်မာများကိအ ိင်

ရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်သင်တိ့ေြခ ဖဝါးေအာက်မှေြမမန့်သဖွယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။''

၄ ``ငါ၏အေစခံေမာေ ှ ၏ပညတ်တရား များကိလည်းေကာင်း၊ ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့လိက်နာ ကရန်သိနာေတာင်ေပ တွင်သ့အားငါေပးအပ်ခ့ဲသည့်နည်းဥပေဒ

များ ှ င့်ကျင့်ထံးကျင့်နည်းများကိလည်း ေကာင်းေအာက်ေမ့သတိရ ကေလာ့။

၅ ``သိ့ရာတွင်ယင်းသိ့ေ ကာက်မက်ဖွယ်ရာ ေန့ ကီး မကျမေရာက်မီငါသည်ပေရာ

ဖက်ဧလိယကိသင်တိ့ထံသိ့ေစလတ် မည်။‐ ၆ ငါလာ၍ထိေဒသအားကျိန်စာမသင့် ေစရန်

သသည်အဖများ ှ င့်သားသမီး တိ့ကိြပန်လည်စည်း ံ း၍ေပးလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

မေဟာင်းကျမ်းတိ့တွင်ေနာက်ဆံးကျမ်း တည်းဟေသာ၊ ပေရာဖက်မာလခိစီရင်ေရး

ထားေသာအနာဂတိကျမ်း ပီး၏။



ဓမသစ်ကျမ်း



သခင်ေယ က ``အိ အဖ၊ ထိသတိ့၏အြပစ် ကိေြဖလတ်ေတာ်မပါ။ သတိ့သည်မိမိတိ့ ပ ေနသည့်အမကိမသိကပါ'' ဟ မက်ဆိ ေတာ်မ၏။

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏အဝတ်ေတာ်များကိ မဲချ၍ေဝယက၏။

လကာ ၂၃:၃၄
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၁ အာြဗဟံ ှ င့်ဒါဝိဒ်မှဆင်းသက်ေတာ်မေသာသခင်ေယ ခရစ်၏ေဆွေတာ်စဥ်မျိုးေတာ်ဆက်

စာရင်းကားဤသိ့တည်း။ ၂ အာြဗဟံ၏သားသည်ဣဇာက်၊ ဣဇာက်၏သားမှာယာကပ်၊

ယာကပ်၏သားများကားယဒ ှ င့်ညီများြဖစ်၏။‐ ၃ယဒ ှ င့်တာမာမှရေသာသားများသည်ဖာရက်

ှ င့်ဇာရ၊ ဖာရက်၏သားမှာေဟဇ ံ ၊ ေဟဇ ံ ၏သားကားအာရံြဖစ်၏။‐ ၄

အာရံ၏သားသည်အမိနဒပ်၊ အမိနဒပ်၏သား မှာနာ န်၊ နာ န်၏သားကားစာလမန်ြဖစ်၏။‐ ၅

စာလမန် ှ င့်ရာခပ်မှရေသာသားသည်ေဗာဇ၊ ေဗာဇ ှ င့် သမှရေသာသားမှာ သဗက်၊ သဗက်၏သား

သည်ေယ ှ ဲ၊ ေယ ှ ဲ ၏သားကားဒါဝိဒ်မင်းတည်း။ ၆ ဉရိယ၏ဇနီး ှ င့်ဒါဝိဒ်မင်းရေသာသားသည်

ေ ှ ာလမန်ြဖစ်၏။‐ ၇ ေ ှ ာလမန်၏သားသည်ေရာေဗာင်၊ ေရာေဗာင်၏သား မှာအဘိယ၊

အဘိယ၏သားကားအာသြဖစ်၏။‐ ၈ အာသ၏သားသည်ေယာ ှ ဖတ်၊ ေယာ ှ ဖတ်၏သား

မှာယေဟာရံ၊ ယေဟာရံ၏သားကား သဇိြဖစ်၏။‐ ၉ သဇိ၏သားသည်ေယာသံ၊

ေယာသံ၏သားမှာ အာခတ်၊ အာခတ်၏သားကားေဟဇကိြဖစ်၏။‐ ၁၀

ေဟဇကိ၏သားသည်မနာေ ှ ၊ မနာေ ှ ၏သား မှာအာမန်၊ အာမန်၏သားကားေယာ ှ ိ ြဖစ်၏။‐

၁၁ ဗာဗလန် မိ ့သိ့ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်သွားချိန်၌ ေယာ ှ ိ ရေသာ

သားများကားေယေခါနိ ှ င့်ညီများြဖစ် က၏။ ၁၂ ဗာဗလန် မိ ့သိ့ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ဖမ်းဆီး

ေခ ေဆာင်ြခင်းခံရ ပီးေနာက်၊ ေယေခါနိရေသာသား သည် ှ ာလေသလ၊ ှ ာလေသလ၏သားမှာေဇ ဗ

ေဗလြဖစ်၏။‐ ၁၃ ေဇ ဗေဗလ၏သားသည်အဗျုဒ်၊ အဗျုဒ်၏သားမှာ ဧလျာကိမ်၊

ဧလျာကိမ်၏သားကားအာေဇာ်ြဖစ်၏။‐ ၁၄အာေဇာ်၏သားသည်ဇာဒတ်၊ ဇာဒတ်၏သားမှာ အာခိမ်၊

အာခိမ်၏သားကားဧလဒ်ြဖစ်၏။‐ ၁၅ ဧလဒ်၏သားသည်ဧလာဇာ၊ ဧလာဇာ၏သားမှာ မဿန်၊

မဿန်၏သားကားယာကပ်ြဖစ်၏။‐ ၁၆ ယာကပ်၏သားသည်မာရိ၏ခင်ပွန်းြဖစ်သေယာသပ်

ြဖစ်၏။ မာရိကားေမ ှ ိ ယဟေခ ေဝ သမတ်ြခင်း ခံရေသာသခင်ေယ ၏မယ်ေတာ်တည်း။ ၁၇

သိ့ြဖစ်၍ေဆွေတာ်စဥ်မျိုးေတာ်ဆက်များမှာ အာြဗဟံမှသည်ဒါဝိဒ်မင်းတိင်ေအာင်တစ်ဆယ့်

ေလးဆက်၊ ဒါဝိဒ်မင်းမှသည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ဗာဗလန် မိ ့သိ့

ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်ြခင်းခံရချိန် တိင်ေအာင်တစ်ဆယ့်ေလးဆက်၊ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့

ဗာဗလန် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ ချိန်မှသည်ေမ ှ ိ ယ ဖွားြမင်သည်တိင်ေအာင်တစ်ဆယ့်ေလးဆက်ြဖစ် သတည်း။

၁၈သခင်ေယ ခရစ်ဖွားြမင်ေတာ်မပံကားဤသိ့ တည်း။ မယ်ေတာ်မာရိ ှ င့်ေယာသပ်တိ့ထိမ်းြမားရန်

ေစ့စပ်ေကာင်းလမ်းထား ပီးေနာက်၊ ေပါင်းသင်းေနထိင် မမ ပရမီမာရိသည်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်

၏တန်ခိးအားြဖင့်ပဋိေသန စဲွကပ်ေလ၏။‐ ၁၉ ေယာသပ်သည်စိတ်သေဘာထားြမင့်ြမတ်သြဖစ်

သည်အေလျာက်မာရိအားအသေရမပျက်ေစ လိသြဖင့် သ ှ င့်ေစ့စပ်ေ ကာင်းလမ်းထားမကိ

တိတ်တဆိတ်ဖျက်သိမ်းရန်အ ကံ ှ ိ ၏။‐ ၂၀ ဤသိ့အ ကံ ှ ိ ေနစဥ်သသည်ထာဝရဘရား

၏ေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိအိပ်မက်ြမင်မက်၏။ ထိေကာင်းကင်တမန်က

``ဒါဝိဒ်၏သားေြမးေယာသပ်၊ သင်သည်မာရိအားဇနီးအြဖစ်သိမ်းပိက်ရမည်ကိ မေကာက် ှ င့်။

အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်သ၏ဝမ်းတွင် ှ ိ ေသာပဋိေသန ကားသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်

၏တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်ရေသာပဋိေသန ြဖစ်၏။‐ ၂၁ သသည်သားေယာက်ျားကိဖွားြမင်လိမ့်မည်။

ထိ သားသည်မိမိလမျိုးအားအြပစ်မှကယ်တင် မည့်အ ှ င်ြဖစ်ေသာေကာင့်သ့ကိေယ ဟ

နာမည်မှည့်ရမည်'' ဟဆိ၏။ ၂၂ ဤအမအရာများမှာပေရာဖက်အားြဖင့်

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မခ့ဲေသာဗျာဒိတ် ေတာ်အတိင်းြဖစ်ပျက်ြခင်းပင်ြဖစ်သတည်း။‐ ၂၃

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကား ``အပျိုကညာသည်ကိယ်ဝန် ေဆာင်၍သားေယာက်ျားကိဖွားြမင်လိမ့်မည်။

ထိ သားကိဧမာေ ွလ ဟေခ ေဝ သမတ် ကလိမ့်မည်'' ဟ၍ြဖစ်သတည်း။ ၂၄

သိ့ြဖစ်၍ေယာသပ်သည်အိပ်ေပျာ်ရာမှ ိးေသာ အခါ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်အမိန့်

ှ ိ ခ့ဲသည့်အတိင်း မာရိအားမိမိဇနီးအြဖစ် သိမ်းပိက်ေလ၏။‐ ၂၅

သိ့ရာတွင်သားေယာက်ျားဖွားြမင်သည်တိင်ေအာင် မာရိ ှ င့်ေပါင်းသင်းေနထိင်မကိမ ပဘဲေန၏။

ထိသားကိေယ ဟနာမည်မှည့်ေလ၏။

၂ ေဟ ဒ်မင်း၏လက်ထက်၊ ယဒြပည်ဗက်လင် မိ ့ တွင် မယ်ေတာ်မာရိသည်သငယ်ေတာ်ေယ ကိ

ဖွားြမင်ေလသည်။ ထိအခါအေ ှ ့တိင်း ိင်ငံ မှပညာ ှ ိ တိ့သည်

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေရာက် လာ ပီးလ င်၊‐ ၂ ``ယခဖွားြမင်ေသာယဒ ှ င်ဘရင်သည်

အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ အေ ှ ့တိင်း ိင်ငံတွင် ထိအ ှ င်၏ ကယ်ေပ ထွန်းသည်ကိြမင်သြဖင့်

ထိအ ှ င်အားဖးေြမာ်ပေဇာ်အ့ံေသာငှာ ငါ တိ့ေရာက်လာ ကပါသည်'' ဟစံစမ်းေမးြမန်း က၏။‐ ၃

ထိအေကာင်းကိ ကားလ င်ေဟ ဒ်မင်း ှ င့်တကွ ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားအေပါင်းတိ့သည်

တန်လပ်ေချာက်ချား၍သွား ကကန်၏။‐ ၄ ေဟ ဒ်မင်းသည်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်

ကျမ်းတတ်ဆရာများကိစေဝးေစလျက် ``ေမ ှ ိ ယသည်အဘယ်အရပ်တွင်ဖွားြမင်လိမ့်မည်နည်း''

ဟေမး၏။‐ ၅ ထိသတိ့က ``ယဒြပည်ဗက်လင် မိ ့တွင်ဖွားြမင် ပါလိမ့်မည်။

ကျမ်းစာေတာ်တွင်ပေရာဖက်တစ်ဦး က၊ ၆ `အိ ယဒြပည်ဗက်လင် မိ၊့သင်သည်ယဒြပည် ှ ိ

မိ ့များအနက်သိမ်ငယ်လှေသာ မိ ့မဟတ်။ ငါ၏လမျိုးေတာ်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပမည့်ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးသည် သင်၏အထဲမှေပ ထွန်းလိမ့်မည်'

ဟေဟာ ကားထားပါသည်'' ဟ၍ေလ ာက်ထား က၏။ ၇ ထိအခါေဟ ဒ်မင်းသည်ပညာ ှ ိ တိ့ကိလ ို ့

ဝှက်စွာေခ ၍ ကယ်ေပ ထွန်းရာအချိန်ကာလ ကိေသချာစွာစံစမ်းေမးြမန်းေတာ်မ၏။‐ ၈

ထိေနာက်မင်း ကီးသည်ထိသတိ့အား ``သင်တိ့ သွား၍သငယ်ကိေတွ့ေအာင် ှ ာ ကပါ။ ေတွ့ေသာ

အခါငါလည်းသ့ကိဖးေြမာ်ပေဇာ် ိင်ရန် ငါ့ ထံလာ၍အေကာင်း ကား ကပါ'' ဟမိန့်မှာ

လျက်ဗက်လင် မိ ့သိ့ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၉ သိ့ြဖစ်၍ထိသတိ့သည်ထွက်သွား ကရာသ

တိ့ေတွ့ြမင်ခ့ဲသည့် ကယ်ကိြမင်ြပန်သြဖင့် လွန် စွာဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြဖစ် က၏။ ထိ ကယ်သည်

လည်းသတိ့အားေ ှ ့ေဆာင်ကာသငယ်ေတာ် ှ ိ ရာအရပ်ေပ သိ့ေရာက်လ င်ရပ်တန့်ေလ၏။‐ ၁၁

သတိ့သည်အိမ်ထဲသိ့ဝင် ကရာသငယ်ေတာ် အား မယ်ေတာ် ှ င့်အတေတွ့ြမင် က၏။

ထိအခါ သတိ့သည်ေြမေပ မှာပျပ်ဝပ် ှ ိ ခိး ပီးလ င် ဘ ာ ကတ်များကိဖွင့်၍ေ ၊

ေလာဗန် ှ င့်မရန်တိ့ကိ ပေဇာ်ဆက်သ က၏။ ၁၂ ေဟ ဒ်မင်းထံသိ့မြပန် ကရန်အိပ်မက်တွင် ဘရား

သခင်သတိေပးေတာ်မသြဖင့် သတိ့သည်အြခား လမ်းြဖင့်မိမိတိ့တိင်း ိင်ငံသိ့ြပန်သွား က၏။ ၁၃

ပညာ ှ ိ များထွက်ခွာသွား က ပီးေနာက်ေယာသပ် သည် ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါး

ကိအိပ်မက်တွင်ြမင်ရ၏။ ေကာင်းကင်တမန်က ``ထ ေလာ့၊ သငယ်ေတာ် ှ င့်မယ်ေတာ်ကိေခ ၍အီဂျစ်

ြပည်သိ့ထွက်ေြပးေလာ့။ ေဟ ဒ်မင်းသည်သငယ် ေတာ်ကိသတ်ရန် ှ ာလိမ့်မည်။

သင်တိ့အားြပန် လာရန်ငါအမိန့်မေပးမချင်းထိအရပ်တွင် ေနေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၁၄

ေယာသပ်သည်ထ၍သငယ်ေတာ် ှ င့်မယ်ေတာ်တိ့ ကိေခ ေဆာင်ကာညဥ့်အခါ အီဂျစ်ြပည်သိ့ထွက်

ခွာသွား ပီးလ င်ေဟ ဒ်မင်းကွယ်လွန်သည်တိင် ေအာင်ထိြပည်တွင်ေန၏။ ၁၅ဤအမအရာကား

``ငါ့သားကိအီဂျစ်ြပည်မှ ေခ ခ့ဲ၏'' ဟ၍ပေရာဖက်အားြဖင့်မိန့် ကားေတာ်

မေသာထာဝရဘရား၏ဗျာဒိတ်ေတာ်အတိင်း ြဖစ်ပျက်ြခင်းပင်ြဖစ်သတည်း။ ၁၆

ေဟ ဒ်မင်းသည်မိမိအားပညာ ှ ိ တိ့လှည့်စား သွား ကေကာင်းကိသိလ င် ြပင်းစွာအမျက်ထွက်

ေလ၏။ သိ့ြဖစ်၍ထိသတိ့ထံမှစံစမ်းသိ ှ ိ ရ သည့်အတိင်း ကယ်ေပ ထွန်းရာအချိန်ကာလ

ကိေထာက်လျက် ဗက်လင် မိ ့ ှ င့်အနီးပတ်ဝန်းကျင် ေကျး ွာများ ှ ိ  ှ စ် ှ စ်အ ွယ် ှ င့် ှ စ် ှ စ်ေအာက်

သငယ်အေပါင်းတိ့ကိသတ်ေစ၏။ ၁၇ ဤသိ့လ င်၊ ``ရာမအရပ်တွင်လွန်စွာဝမ်းနည်းပေဆွး

ငိေ ကးြမည်တမ်းသံကိ ကားရ၏။ ရာေခလသည်မိမိ၏ကေလးများအတွက် ငိယိ၍ေန၏။

ကေလးတိ့ေသ က ပီးြဖစ်၍သ့အား ှ စ်သိမ့်၍မရ ိင်'' ဟေသာပေရာဖက်ေယရမိ၏စကားသည်မှန်

၍လာေတာ့၏။ ၁၉ ေဟ ဒ်မင်းကွယ်လွန် ပီးေနာက်အီဂျစ်ြပည်တွင်

ေယာသပ်သည်ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင် တမန်တစ်ပါးကိအိပ်မက်ြမင်မက်၏။‐ ၂၀

ေကာင်းကင်တမန်က ``သင်သည်ထ၍သငယ်ေတာ် ှ င့်မယ်ေတာ်ကိေခ ေဆာင်ကာဣသေရလြပည်သိ့

ြပန်သွားေလာ့။ သငယ်ေတာ်ကိသတ်လိသတိ့သည် ေသလွန် ကေလ ပီ'' ဟဆိ၏။‐ ၂၁

ေယာသပ်သည်ထ၍သငယ်ေတာ် ှ င့်မယ်ေတာ်ကိ ေဆာင်ယကာဣသေရလြပည်သိ့ြပန်သွားေလ၏။

၂၂ ယဒြပည်တွင်အာေခလသည်ခမည်းေတာ်ေဟ ဒ် မင်း၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံစိးစံလျက်ေန၏။

ထိအေကာင်းကိ ကားေသာအခါေယာသပ်သည် ထိြပည်သိ့မသွားဝ့ံေတာ့ေချ။ သသည်အိပ်မက်

တွင်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိခံယရ သည့်အတိင်းဂါလိလဲြပည်သိ့သွား၍၊‐ ၂၃

နာဇရက်နာမည်တွင်ေသာ မိ ့တွင်ေနထိင်ေလ၏။ သိ့ြဖစ်၍ ``ကိယ်ေတာ်အားနာဇရက် မိ ့သားဟ

ေခ ေဝ ကလတံ'့' ဟေသာပေရာဖက်များ၏ ေဟာကားချက်မှန်ကန်၍လာသတည်း။

၃ ထိအခါကာလ၌ဗတိဇံဆရာေယာဟန် သည် ``ေနာင်တရ ကေလာ့။

ေကာင်းကင် ိင်ငံ ေတာ်တည်လနီး ပီ'' ဟယဒေတာက ာရ၌

ေဟာေြပာလျက်ေပ ထွန်းလာ၏။‐ ၃ ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယက၊ ``

`ကိယ်ေတာ် ှ င် ကေတာ်မရာလမ်းကိ အသင့်ြပင်ဆင် ကေလာ့။ ထိအ ှ င်၏လမ်းကိေြဖာင့်တန်းေအာင်

ပ ကေလာ့' ဟ ေတာက ာရ၌လတစ်ေယာက်ေကးေကာ်လျက်ေန၏''

ဟ၍ေဖာ်ြပရာ၌ေယာဟန်ကိပင်ဆိလိသတည်း။ ၄ ေယာဟန်သည်ကလားအတ်ေမွးအဝတ် ကမ်းကိ

ဝတ်၍ သားေရခါးပန်း ကိးကိစည်းထား၏။ သ၏အစားအစာမှာကျိုင်းေကာင် ှ င့်ပျားရည်ြဖစ်၏။‐ ၅

ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်လည်းေကာင်း၊ ယဒြပည်တစ်ြပည်လံး ှ င့်ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်းေဒသ

မှလအေပါင်းတိ့သည်လည်းေကာင်းေယာဟန်ထံ သိ့လာ က၏။‐ ၆

သတိ့သည်မိမိတိ့၏အြပစ်များကိေဖာ်ြပ ဝန်ခံ ကသြဖင့် ေယာဟန်သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်
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တွင်သတိ့အားဗတိဇံမဂလာကိေပး၏။ ၇ ဖာရိ ှ ဲ  ှ င့်ဇဒုကဲအေြမာက်အြမားပင်ဗတိဇံ

မဂလာခံယရန်လာ ကသည်ကိြမင်လ င် ေယာဟန် က ``အချင်းေ မဆိးတိ၊့

သက်ေရာက်လတံ့ေသာဘရား သခင်၏အမျက်ေတာ်မှလွတ်ေြမာက် ိင်သည်ဟ

သင်တိ့အားအဘယ်သေြပာသနည်း။‐ ၈ အကယ်ပင်ေနာင်တရေ ကာင်းကိသင်တိ့၏

အကျင့်အားြဖင့်ြပ ကေလာ့။‐ ၉ အာြဗဟံသည်ငါတိ့၏အဖြဖစ်သည်ဟ၍ ေြပာဆိ ံ မ ြဖင့်

သင်တိ့သည်အြပစ်မှလွတ် ငိမ်း ခွင့်ကိရ ှ ိ လိမ့်မည်ဟမထင် က ှ င့်။ ဘရားသခင်

သည်ဤေကျာက်ခဲများမှ အာြဗဟံ၏သားများ ကိဖန်ဆင်းေတာ်မ ိင်သည်ဟသင်တိ့အား ငါဆိ၏။‐

၁၀ သစ်ပင်များအားအြမစ်ရင်းမှခတ်လဲှပစ်ရန် ပဆိန်ကိအသင့်ထား ှ ိ  ပီြဖစ်၍ အသီးေကာင်း

ကိမသီးသည့်အပင်ဟသမ သည်ခတ်လဲှ၍ မီးထဲသိ့ပစ်ချြခင်းခံရလိမ့်မည်။‐ ၁၁

သင်တိ့ေနာင်တရသည့်အတွက် ငါသည်သင်တိ့ အားေရြဖင့်ဗတိဇံမဂလာကိေပး၏။ ငါ၏ေနာက်

တွင် ကလာမည့်အ ှ င်သည်ကား သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ မီးြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ဗတိဇံမဂလာကိေပးေတာ်မလတံ။့ ထိအ ှ င်သည် ငါ့ထက် ကီးြမတ်၏။ ငါသည်ထိအ ှ င်၏ဖိနပ်

ကိမ မကိင်ေဆာင်ထိက်။‐ ၁၂ လက်ေတာ်တွင်စပါးေလ့ှရန်ဆန်ေကာကိကိင်၍ ထားေတာ်မ၏။

မိမိ၏ေကာက်နယ်တလင်းကိ ှ င်းလင်း ပီးေနာက် ဂျံ ုစပါးကိကျီတွင်စသိမ်း ထားေတာ်မလိမ့်မည်။

အဖျင်းများကိမ ငိမ်း သတ်၍မရ ိင်ေသာမီး ှ င့် ိ ့ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟေဟာေြပာ၏။ ၁၃

ထိအခါသခင်ေယ သည်ေယာဟန်ထံတွင် ဗတိဇံမဂလာကိခံယရန်ဂါလိလဲြပည်မှ

ေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ ကလာေတာ်မ၏။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်ေယာဟန်က ``အက ်ပ်သည်အ ှ င်၏ ထံတွင်

ဗတိဇံမဂလာကိခံယသင့်သြဖစ်ပါ လျက် အ ှ င်သည်အက ်ပ်၏ထံသိ့ ကလာေတာ်

မပါသေလာ'' ဟဆိ၍ဆီးတားေလ၏။ ၁၅ သခင်ေယ က ``ဘရားသခင်ြပ ာန်းေတာ်မ

သမ ေသာအမတိ့ကိလိက်နာေဆာင် ွက်သင့် သည်ြဖစ်၍ ယခငါ့အားဗတိဇံမဂလာေပးပါ

ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအခါေယာဟန်သည် သေဘာတေလ၏။ ၁၆

သခင်ေယ သည်ဗတိဇံကိခံယ ပီးလ င် ပီး ချင်း ေရမှတက်ေတာ်မေသာအခါ၊ မိးေကာင်းကင်

သည်ကိယ်ေတာ် ှ င်အတွက်ကဲွဟလျက် ဘရား သခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ချိုးငှက်အသွင်ြဖင့်

ကိယ်ေတာ်၏အေပ မှာနားေတာ်မသည်ကိြမင် ေတာ်မ၏။‐ ၁၇ ထိေနာက်

``ဤသကားငါ၏ချစ်သားြဖစ်၏။ သ့ကိငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိး၏'' ဟေကာင်းကင်မှ

အသံေတာ်ေပ ထွက်လာ၏။

၄ ထိေနာက်မာရ်နတ်၏စံစမ်းေသွးေဆာင်ြခင်းကိ ခံေစရန် ဝိညာဥ်ေတာ်သည်သခင်ေယ ကိ

ေတာက ာရသိ့ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။‐ ၂ ကိယ်ေတာ်သည်ရက်ေလးဆယ်ပတ်လံးအစာ

ေ ှ ာင်လျက်ေန ပီးေနာက်မွတ်သိပ်၍လာေတာ် မ၏။‐ ၃ ထိအခါမာရ်နတ်သည်အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်

၍ ``အ ှ င်သည်ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန် လ င်ဤေကျာက်ခဲများကိမန့်ြဖစ်လာေစရန်

အမိန့်ေပးေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၄ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်က ``လသည်အစားအစာ

အားြဖင့်သာအသက် ှ င်ရမည်မဟတ်။ ဘရား သခင်၏ တ်ေတာ်ထွက်စကား ှ ိ သမ အား

ြဖင့်အသက် ှ င်ရမည်ဟကျမ်းစာလာ၏'' ဟ ၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

ထိအခါမာရ်နတ်သည်ကိယ်ေတာ်ကိသန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်ေသာ မိ ့ေတာ် ှ ိ ဗိမာန်ေတာ်ထိပ်ဖျား

သိ့ေခ ေဆာင်သွား ပီးလ င်၊ ၆ ``ဘရားသခင်သည်သင့်အားကာကွယ်ေစာင့်

ေ ှ ာက်ရန်ေကာင်းကင်တမန်တိ့အား အမိန့်ေပးေတာ်မမည်ြဖစ်ရာ၊သတိ့သည်

သင်၏ေြခကိေကျာက်ခဲများ ှ င့်မထိမခိက်မိ ေစရန်၊ သင့်အားချီပင့် ကလိမ့်မည်ဟကျမ်းစာေတာ်တွင်

ပါ ှ ိ ပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍အ ှ င်သည်ထာဝရဘရား၏ သားေတာ်မှန်လ င်ေအာက်သိ့ခန်ချပါေလာ့''

ဟေလာက်၏။ ၇ သခင်ေယ ကလည်း ``သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိအစံအစမ်းမ ပရဟ ၍လည်းကျမ်းစာေတာ်တွင်ပါ ှ ိ ၏'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၈

ထိမှတစ်ဖန်မာရ်နတ်သည်ကိယ်ေတာ်အားြမင့် ေသာေတာင်ေပ သိ့ေခ ေဆာင်သွား ပီးလ င်

ေလာက ိင်ငံ ှ ိ သမ  ှ င့်ထိ ိင်ငံတိ့၏ဘန်းစည်းစိမ် ကိ န်ြပ၏။‐ ၉ ထိေနာက်

``ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားဦး တ် ှ ိ ခိး မည်ဆိပါကဤအရာအလံးစံကိငါေပး မည်'' ဟဆိ၏။ ၁၀

ထိအခါသခင်ေယ က ``အချင်းမာရ်နတ်၊ ငါ့ထံမှထွက်ခွာသွားေလာ့။ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိသာလ င်ဝတ် ပ ှ ိ ခိးရမည်။ ထိအ ှ င်၏အေစကိသာလ င်ခံရမည်ဟ

ကျမ်းစာလာသည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိအခါမာရ်နတ်သည်အထံေတာ်မှထွက်ခွာ သွားေလသည်။

ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်တိ့ သည်ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ချဥ်းကပ် ပီးလ င်လပ် ေကး ပစ က၏။ ၁၂

သခင်ေယ သည်ေယာဟန်အဖမ်းခံရေ ကာင်း ကိ ကားေသာအခါဂါလိလဲြပည်သိ့ထွက်ခွာ

သွားေတာ်မ၏။‐ ၁၃ ကိယ်ေတာ်သည်နာဇရက် မိ ့တွင်ေနထိင်ေတာ်

မမဘဲဇာဗလန်နယ် ှ င့်နဿလိနယ်စပ် ကား၊ ဂါလိလဲအိင်အနီး ှ ိ ကေပရေနာင် မိ ့သိ့

သွားေရာက်ေနထိင်ေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ဤသိ့ ပေတာ်မရြခင်းမှာပေရာဖက်ေဟ

ှ ာယ၏ေဟာ ကားချက်မှန်ကန်လာေစရန် ပင်ြဖစ်သတည်း။ ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယက၊ ၁၅ ``အိ

ဇာဗလန်နယ် ှ င့်နဿလိနယ်၊ေယာ်ဒန်ြမစ် တစ်ဖက်ကမ်း၊အိင်လမ်းတစ်ေလာက်၊

လမျိုးြခားတိ့ေနထိင်ရာဂါလိလဲြပည်၊ ၁၆ အေမှာင်တွင်ေနထိင် ကေသာသတိ့သည်

အလင်းေရာင် ကီးကိြမင်ရေလ ပီ။ ေသမင်းအရိပ်တွင်ေနထိင် ကသတိ့၏အေပ သိ့

အလင်းေရာင်သက်ေရာက်လိမ့်မည်'' ဟေဟာ ကားခ့ဲ၏။ ၁၇ ထိအခါမှစ၍သခင်ေယ သည်

``ေနာင်တရ ကေလာ့။ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်တည်လနီး ပီ'' ဟေဟာ ကားေတာ်မ၏။ ၁၈

သခင်ေယ သည်ဂါလိလဲအိင်အနီးတွင်ေလာက် သွားေတာ်မစဥ် တံငါသည်ညီအစ်ကိ ှ စ်ေယာက်ကိ

ြမင်ေတာ်မ၏။ သတိ့ကားေပတ ေခ  ှ ိ မန် ှ င့် သ၏ညီအေြ ‐တိ့ပင်ြဖစ်၏။ သတိ့သည်အိင်ထဲ

တွင်ကွန်ပစ်လျက်ေန က၏။‐ ၁၉ သခင်ေယ က ``လာ က။ ငါ့ေနာက်သိ့လိက် က။

သင်တိ့ကိလဖမ်းတံငါများြဖစ်ေစမည်'' ဟ သတိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၀

သတိ့သည်ချက်ချင်းပင်မိမိတိ့၏ပိက်ကွန် များကိစွန့်ပစ်၍ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။ ၂၁

ကိယ်ေတာ်သည်ထိအရပ်မှဆက်လက်၍ေလာက် သွားေတာ်မေသာအခါ အြခားညီအစ်ကိ ှ စ်

ေယာက်ြဖစ်ေသာယာကပ် ှ င့်ေယာဟန်တိ့ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ သတိ့သည်ေဇေဗဒဲ၏သားများ

ြဖစ်၍ မိမိတိ့ဖခင် ှ င့်အတေလှထဲတွင်ပိက် ကွန်များကိအသင့်ြပင်လျက် ှ ိ ေန က၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားေနာက်ေတာ်သိ့ လိက်ရန်ေခ ယေတာ်မေသာအခါ၊‐ ၂၂

သတိ့သည်ချက်ချင်းပင်ေလှ ှ င့်ဖခင်ကိ ထားခ့ဲ၍ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။ ၂၃

ကိယ်ေတာ်သည်ဂါလိလဲြပည်တစ်ေလာက်လံး ကေတာ်မလျက်တရားဇရပ်များတွင်သွန်

သင်ေတာ်မ၏။ ိင်ငံေတာ်အေကာင်းသတင်း ေကာင်းကိေဟာေြပာေတာ်မ၏။‐ ၂၄

ကိယ်ေတာ်၏သတင်းသည် ရိြပည်တစ်ဝှမ်းလံး တွင်ပျံ ့ ှ ံ ့၍သွားသြဖင့်လတိ့သည်နတ်ပးဝင် သ၊

ဝက် းနာစဲွကပ်သ၊ ေြခလက်ေသသမှစ၍ အမျိုးမျိုးေသာအနာေရာဂါစဲွကပ်သေဝဒနာ

ှ င်များကိအထံေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသအေပါင်းတိ့အားေရာဂါ

ေပျာက်ကင်းေစေတာ်မ၏။‐ ၂၅ ဂါလိလဲြပည်၊ ေဒကေပါလိြပည်၊ ေယ  ှ လင် မိ၊့

ယဒြပည် ှ င့်ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှ လပရိသတ် ကီးများသည်ကိယ်ေတာ်၏ေနာက်

ေတာ်သိ့လိက်ကကန်၏။

၅ ကိယ်ေတာ်သည်လပရိသတ်တိ့ကိြမင်ေတာ် မသြဖင့်ေတာင်ေပ သိ့တက်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ် ထိင်ေတာ်မေသာအခါတပည့်ေတာ်တိ့သည် အထံေတာ်သိ့လာ က၏။‐ ၂

ထိအခါကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားေအာက် ပါအတိင်းေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မ၏။ ၃

``စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချေသာသတိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်ထိသတိ့၏ ိင်ငံ ြဖစ်၏။

၄ ``ဝမ်းနည်းပေဆွးေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ  က၏။ဘရားသခင်သည်ထိသတိ့အားစိတ်သက်သာ

မကိ ေပးေတာ်မလတံ။့ ၅ ``စိတ် းည့ံသိမ်ေမွ ့ေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ  က၏။

ထိသတိ့သည်ဘရားသခင်ကတိထားေတာ် မေသာေကာင်းချီးကိခံစားရ ကလတံ။့

၆ ``ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အတိင်း လိက်နာကျင့်သံးရန်လိလားေတာင့်တေသာ

သတိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။ ထိသတိ့သည်ေတာင့်တသည်အတိင်း အြပည့်အဝရ ှ ိ  ကလတံ။့ ၇

``သနား ကင်နာတတ်ေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ  က၏။ ဘရားသခင်သည်ထိသတိ့အား

သနား ကင်နာေတာ်မလတံ။့ ၈ ``စိတ် ှ လံးြဖူစင်ေသာသတိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။

ထိသတိ့သည်ဘရားသခင်ကိဖးြမင်ရ ကလတံ။့ ၉ `` ငိမ်းချမ်းေရးအတွက်ေဆာင် ွက်ေသာ

သတိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။ ထိသတိ့သည်ဘရားသခင်၏သားများဟ အေခ ခံရ ကလတံ။့ ၁၀

``ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အတိင်း ေဆာင် ွက်သြဖင့် ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲြခင်းခံရေသာသတိ့သည်

မဂလာ ှ ိ  က၏။ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်ထိသတိ့၏ ိင်ငံ ြဖစ်၏။ ၁၁

``လတိ့သည်ငါ့ေ ကာင့်သင်တိ့ကိက့ဲရဲ ့ ှ ဥ်းဆဲလျက် မဟတ်မမှန်ဘဲအမျိုးမျိုးြပစ်တင်စွပ်စဲွ ကေသာ

အခါ၊ သင်တိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။ ၁၂ ``ဝမ်းေြမာက် င်ြမူး ကေလာ့။ ေကာင်းကင်ဘံတွင်

သင်တိ့ခံစားရမည့်အကျိုးသည် ကီးလှေပ၏။ ေ ှ းပေရာဖက်တိ့ကိထိနည်းတ ှ ဥ်းဆဲ က ပီ။ ၁၃

``သင်တိ့သည်ေလာက၏ဆားသဖွယ်ြဖစ် က၏။ ဆားသည်အငန်ကင်းေပျာက်သွားလ င် အဘယ်

သိ့ြပန်၍ငန်ေအာင် ပလပ် ိင်ပါမည်နည်း။ မည် သိ့မ အသံးမဝင်ေတာ့ဘဲအြပင်သိ့ပစ်လိက်

သြဖင့်လတိ့ေကျာ်နင်းသွား က၏။ ၁၄ ``သင်တိ့သည်ေလာက၏အလင်းသဖွယ်ြဖစ်

က၏။ ေတာင်ေပ မှာတည်ထားေသာ မိ ့ကိဖံး ကွယ်၍မထား ိင်။‐ ၁၅

ဆီမီးကိထွန်း ှ ိ ၍တင်းေတာင်းြဖင့်အပ်၍မ ထားတတ် က။ အိမ်သအိမ်သားအေပါင်းတိ့

အလင်းေရာင်ရေစရန်ဆီမီးခံေပ မှာသာ တင်ထားတတ်က၏။‐ ၁၆

ထိနည်းတစွာလတိ့သည်သင်တိ့၏ေကာင်းေသာ အကျင့်ကိြမင်၍ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ

သင်တိ့အဖ၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကးေစရန် သင် တိ့၏အလင်းကိလတိ့ေ ှ ့၌ထွန်းလင်းေစ က ေလာ့။

၁၇ ``ပညတ်ကျမ်း ှ င့်ပေရာဖက်ကျမ်းတိ့ကိဖျက် သိမ်းရန်ငါလာသည်ဟမထင် က ှ င့်။ ဖျက်သိမ်း
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ရန်လာသည်မဟတ်။ ထိကျမ်းများတွင်ေဖာ်ြပ ပါ ှ ိ သည့်အတိင်းြဖစ်ပျက်ေစရန်သာငါလာ သတည်း။‐

၁၈ သင်တိ့အားအမှန်အကန်ငါဆိသည်ကားေကာင်း ကင် ှ င့်ေြမ ကီးတည် ှ ိ သမ ကာလပတ်လံး

ပညတ်ကျမ်းမှအကရာတစ်လံး၊ ဝစတစ်လံးမ ပင်မေပျာက်ပျက်ရ။ ထိကျမ်းတွင်ေဖာ်ြပေသာ

အမအရာအလံးစံတိ့သည်ြဖစ်ပျက်ရမည်။‐ ၁၉ အေသးငယ်ဆံးေသာပညတ်ကိကးလွန်၍

သတစ်ပါးတိ့ကးလွန်ရန်ကိလည်းေဟာေြပာ သွန်သင်သသည် ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်တွင်အသိမ်

ငယ်ဆံးေသာသြဖစ်လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ပညတ်ေတာ် များကိလိက်နာကျင့်သံး၍ သတစ်ပါးတိ့လိက်နာ

ကျင့်သံးရန်ကိလည်းေဟာေြပာသွန်သင်သသည် ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်တွင် ကီးြမတ်သြဖစ်လိမ့်

မည်။‐ ၂၀ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်ကိလိက်ေလာက်ကျင့် သံးရာတွင်

သင်တိ့သည်ဖာရိ ှ ဲ  ှ င့်ကျမ်းတတ် ဆရာတိ့ထက်မသာလ င် ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်

သိ့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟတ်ဟငါဆိ၏။ ၂၁ ``လ့အသက်ကိမသတ်ရ။ သတ်ေသာသသည်

တရားသ ကီး၏ေ ှ ့ေမှာက်သိ့ေရာက်ရမည် ဟေသာပညတ်ကိသင်တိ့ ကားရေလ ပီ။‐ ၂၂

သိ့ရာတွင်မိမိ၏ညီအစ်ကိအားအမျက် ထွက်ေသာသသည် တရားသ ကီး၏ေ ှ ့ေမှာက်

သိ့ေရာက်ရမည်ဟသင်တိ့အားငါဆိ၏။ အချင်း ချင်းဆဲေရးတိင်းထွာသသည်တရား ံ းေတာ်

တွင်အြပစ်ေပးြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ ညီအစ်ကိ အချင်းချင်းမထီမ့ဲြမင် ပေသာသသည်ငရဲ

သိ့လားရလိမ့်မည်။‐ (Geenna g1067) ၂၃ သိ့ြဖစ်၍သင်သည်ယဇ်ပလင်ေတာ်တွင်ပေဇာ်

သကာဆက်သမည် ပစဥ် မိမိအေပ ၌ညီအစ်ကိ တစ်ဦးတစ်ေယာက်၏မေကျနပ်မကိသတိရ ခ့ဲေသာ်၊‐

၂၄ ပေဇာ်သကာကိထားခ့ဲ ပီးလ င်ထိသ၏ေကျ နပ်မကိရယေလာ့။ ထိေနာက်ြပန်၍သင်၏ပေဇာ်

သကာကိဆက်သေလာ့။ ၂၅ ``တစ်စံတစ်ေယာက်သည် ံ းေတာ်တွင်သင့်အား

တရားစဲွလ င်သ ှ င့်အတလမ်းခရီး၌ ှ ိ ေန စဥ်သ ှ င့်လျင်ြမန်စွာြပန်လည်သင့်ြမတ်ေအာင် ပ

ေလာ့။ သိ့မ ပပါမသသည်သင့်အားတရား သ ကီး၏လက်သိ့အပ်၍ တရားသ ကီးသည်

လည်းေထာင်မးလက်သိ့အပ် ပီးလ င်သင့်ကိ ေထာင်ချထားလိမ့်မည်။‐ ၂၆

ေပးဆပ်ရန် ှ ိ ေသာေငွအကန်အစင်မေပးမ ဆပ်မချင်းသင်သည်ေထာင်ထဲမှထွက်ရလိမ့်မည်

မဟတ်ဟငါဆိ၏။ ၂၇ ``သ့အိမ်ရာကိမြပစ်မှား ှ င့်ဟေသာပညတ် ကိသင်တိ့ ကားသိရေလ ပီ။‐ထွ၊

၂၀:၁၄။ တရား၊ ၅:၁၈။ ၂၈ သိ့ရာတွင်တပ်မက်ေသာစိတ်ြဖင့်အမျိုးသမီး

တစ်ဦးကိ ကည့်သသည် မိမိ၏စိတ်တွင်ထိအမျိုး သမီးကိြပစ်မှား ပီဟသင်တိ့အားငါဆိ၏။‐ ၂၉

သင်၏လက်ယာမျက်စိသည်သင့်အားေမှာက်မှား ေစလ င်ထိမျက်စိကိထတ်ပစ်ေလာ့။သင်၏ကိယ်

ခ ာတစ်ခလံးငရဲသိ့လားရသည်ထက်ကိယ် အဂ ါတစ်ခချို ့တ့ဲရြခင်းကသာ၍ေကာင်း၏။‐

(Geenna g1067) ၃၀ သင်၏လက်ယာလက်သည်သင့်အားေမှာက်မှားေစ

လ င်ထိလက်ကိြဖတ်ပစ်ေလာ့။ သင်၏ကိယ်ခ ာတစ် ခလံးငရဲသိ့လားရသည်ထက်ကိယ်အဂ ါတစ်ခ

ချို ့တ့ဲရြခင်းကသာ၍ေကာင်း၏။ (Geenna g1067) ၃၁ ``မိမိ၏မယား ှ င့်ကွာ ှ င်းလိသသည်ြဖတ်စာ

ကိေပးအပ်ရမည်ဟဆိ ိ းစကား ှ ိ ၏။‐ ၃၂ သိ့ရာတွင်လတစ်စံတစ်ေယာက်သည်မိမိ၏ဇနီး

အားအကျင့်ေဖာက်ြပားမမ ှ ိ ဘဲကွာ ှ င်း၍ ထိ အမျိုးသမီးကလည်းေနာက်အိမ်ေထာင် ပသည်

ဆိပါမ ထိသသည်မိမိ၏ဇနီးအားေမျာက်မ ထားေစရာေရာက်၏။ ထိအမျိုးသမီး ှ င့်အိမ်

ေထာင် ပသသည်လည်းသတစ်ပါး၏အိမ်ရာ ကိြပစ်မှားရာေရာက်၏ဟသင်တိ့အားငါဆိ၏။ ၃၃

``ထိ့အြပင်`သင်သည်သစာကတိကိမဖျက်ရ။ ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်သင်ထား ှ ိ သည့်

သစာကတိအတိင်းေဆာင် ွက်ရမည်' ဟေသာ ပညတ်ကိသင်တိ့ ကားသိရေလ ပီ။‐ ၃၄

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်တစ်စံတစ်ခကိကတိ ပ ေသာအခါလံးဝကျိန်ဆိ၍မေြပာ က ှ င့်ဟ

သင်တိ့အားငါဆိ၏။ ေကာင်းကင်ဘံကိတိင်တည် ၍မကျိန်ဆိ က ှ င့်။ ေကာင်းကင်ဘံသည်ဘရား

သခင်၏ပလင်ေတာ်ြဖစ်၏။‐ ၃၅ ကမာေြမ ကီးကိတိင်တည်၍မကျိန်ဆိ က ှ င့်။

ကမာေြမ ကီးသည်ကိယ်ေတာ်၏ေြခတင်ခံြဖစ်၏။ေယ  ှ လင် မိ ့ကိတိင်တည်၍မကျိန်ဆိ က ှ င့်။

ေယ  ှ လင် မိ ့သည်ဘရင်မင်းြမတ်၏ေနြပည် ေတာ်ြဖစ်၏။‐ ၃၆

မိမိ၏ဦးေခါင်းကိတိင်တည်၍လည်းမကျိန်ဆိ က ှ င့်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့သည်ဆံပင်

တစ်ပင်မ ကိပင်ြဖူေအာင်မတတ် ိင် ကေသာ ေကာင့်တည်း။‐ ၃၇ သင်တိ့သည်

`ဟတ်ပါသည်' သိ့မဟတ် `မဟတ်ပါ' ဟ၍သာေြပာဆိ ကေလာ့။ ဤထက်ပိေသာ

စကားသည်မာရ်နတ်၏ထံမှရေသာစကား ြဖစ်၏။ ၃၈ ``မျက်စိအစားမျက်စိ၊ သွားအစားသွားဟ

ေသာပညတ်ကိသင်တိ့ ကားသိရေလ ပီ။‐ ၃၉ သိ့ရာတွင်သင့်အားြပစ်မှားသကိလက်စားမေချ

ှ င့်ဟငါဆိ၏။ သင်၏လက်ယာပါးကိ ိက်သ အားအြခားပါးတစ်ဖက်လည်း ိက်ေစဦးေလာ့။‐ ၄၀

သင်၏အတွင်းအကျကိယလိ၍တရားေတွ့ေသာ သအားသင်၏ဝတ်လံကိလည်းယခွင့် ပေလာ့။‐

၄၁ သင့်အားအ ိင်အထက် ပ၍ခရီးတစ်မိင်သွား ေစသ ှ င့်ခရီး ှ စ်မိင်သွားေလာ့။‐

၄၂ ေတာင်းခံသအားေပးကမ်းေလာ့။ ေချးငှားလိသ အားလည်းေချးငှားေလာ့။ ၄၃

``မိတ်ေဆွကိချစ်ေလာ့။ ရန်သကိမန်းေလာ့ဟ ေသာပညတ်ကိသင်တိ့ ကားသိရေလ ပီ။‐ ၄၄

သိ့ရာတွင်ရန်သကိချစ် ကေလာ့ဟသင်တိ့ အားငါဆိ၏။ သင်တိ့ကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲသ

တိ့အတွက်ေမတာပိ့ ကေလာ့။‐ ၄၅ သိ့မှသာသင်တိ့သည်ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်သင်တိ့

အဖ၏သားများြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည် လဆိးလေကာင်းများအေပ ၌ေနေရာင်ြခည်

ကိသက်ေရာက်ေစေတာ်မ၏။ သေတာ်ေကာင်း၊ သ ယတ်မာများအေပ ၌မိးကိ ွာေစေတာ်မ၏။‐ ၄၆

သင်တိ့သည်မိမိတိ့အားချစ်ေသာသများကိသာ ချစ်တံ့ြပန်ပါမ အဘယ်သိ့လ င်ဘရားသခင်ထံ

ေတာ်မှေကာင်းချီးကိခံစားထိက်ပါမည်နည်း။ အခွန် ခံသများပင်လ င်ဤသိ့ ပ ကသည်မဟတ်ေလာ။‐

၄၇ ထိမှတစ်ပါးလည်းသင်တိ့သည်ညီအစ်ကိအချင်း ချင်း ှ င့်သာလ င် တ်ဆက် ကမည်ဆိပါက သင်တိ့

၏အ ပအမသည်အဘယ်သိ့ထးြခားမ ှ ိ  ိင် ပါမည်နည်း။ ဘရားသခင်ကိမသိေသာသများ

ပင်လ င်ဤသိ့ ပ ကသည်။‐ ၄၈ ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်သင်တိ့၏အဖသည်ေကာင်းြမတ်

စံလင်ေတာ်မသက့ဲသိ့သင်တိ့သည်လည်းေကာင်း ြမတ်စံလင်ကေလာ့။

၆
``သင်တိ့သည်အများြမင်သာေအာင်လြမင်ကွင်း တွင် အလဒါနမ ပမိေစရန်သတိ ပ ကေလာ့။

သိ့မဟတ်ပါမေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ သင်တိ့၏အဖသည် သင်တိ့အားမည်သည့်ေကာင်း

ချီးကိမ ေပးသနားေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။ ၂ ``ထိေ ကာင့်သင်သည်လဒါန်းေသာအခါသေတာ်

ေကာင်းေယာင်ေဆာင်သတိ့က့ဲသိ့ တရားဇရပ်များ ှ င့်လမ်းဆံလမ်းခွများတွင်မိမိတိ့ကိယ်ကိထင်

ေပ ေအာင်မ ပ က ှ င့်။ သတိ့သည်လများ၏ အချီးအမွမ်းကိခံလိ၍ဤသိ့ ပ ကြခင်း ြဖစ်၏။

အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည် ကားထိသတိ့ခံစားလိသည့်အကျိုးကိ ခံစားရ က၏။‐ ၃

သင်သည်လဒါန်းေသာအခါမထင်မ ှ ား ပေလာ့။‐ ၄သင်၏လက်ယာလက် ပေသာအမကိသင်၏လက်ဝဲ

လက်မသိေစ ှ င့်။ မထင်မ ှ ား ပေသာအမကိ ြမင်ေတာ်မေသာသင်၏အဖသည်သင့်အားေကာင်း

ချီးေပးသနားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၅ ``သင်သည်ဆေတာင်းပတနာ ပေသာအခါ သေတာ်

ေယာင်ေဆာင်သတိ့က့ဲသိ့မ ပ က ှ င့်။ ထိသတိ့သည် လများြမင်သာေအာင်တရားဇရပ်များ ှ င့်လမ်းဆံ

လမ်းခွများမှာရပ်လျက်ဆေတာင်းပတနာ ပတတ် က၏။ အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား

ထိသတိ့သည်မိမိတိ့ခံစားလိသည့်အကျိုးကိ ခံစားရ က ပီ။‐ ၆

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ဆေတာင်းပတနာ ပေသာ အခါအိမ်အတွင်းခန်းသိ့ဝင်၍တံခါးကိပိတ် ပီး လ င်

မျက်စိ ှ င့်မေတွ့မြမင် ိင်ေသာသင်တိ့၏အဖ ထံေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပ ကေလာ့။ မထင်

မ ှ ား ပေသာအမကိြမင်ေတာ်မေသာသင်တိ့ ၏အဖသည်သင်တိ့အားေကာင်းချီးေပးသနား

ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၇ ``သင်တိ့သည်ဆေတာင်းပတနာ ပေသာအခါ

ဘရားသခင်ကိမကိးကွယ်သတိ့နည်းတ အနက်အ ိပါယ်မ ှ ိ ေသာစကားများကိ မသံး က ှ င့်။

ထိသတိ့သည် ှ ည်လျားစွာ ဆေတာင်းပတနာ ပလ င် ေတာင်းေသာဆရ လိမ့်မည်ဟထင်မှတ် က၏။‐

၈သင်တိ့မကားထိသတိ့က့ဲသိ့မ ပ က ှ င့်။ သင်တိ့၏အဖသည်သင်တိ့မေတာင်းမေလာက် မီကပင်

သင်တိ့လိေသာအရာတိ့ကိသိ ှ င့် ပီးြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၉ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ဆေတာင်းပတနာ ပေသာအခါ

`ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့၏အဖ၊ကိယ်ေတာ်၏ နာမေတာ်အား ိ ေသေလးြမတ် ကပါေစေသာ။

၁၀ ိင်ငံေတာ်တည်ပါေစေသာ။ အလိေတာ်သည်ေကာင်းကင်ဘံ၌ြပည့်စံသက့ဲသိ၊့

ေြမ ကီးေပ ၌လည်းြပည့်စံပါေစေသာ။ ၁၁ ယေန့အတွက်လိအပ်ေသာအစားအစာကိ၊

အက ်ပ်တိ့အားေပးသနားေတာ်မပါ။ ၁၂ အက ်ပ်တိ့ကိြပစ်မှားေသာသတိ့၏အြပစ်များကိ

အက ်ပ်တိ့ေြဖလတ် ကသက့ဲသိ၊့အက ်ပ်တိ့၏ အြပစ်များကိလည်းေြဖလတ်ေတာ်မပါ။ ၁၃

အက ်ပ်တိ့အား ကီးမားေသာစံစမ်း ေသွးေဆာင်ြခင်းကိခံေစေတာ်မမဘဲ၊

စာတန်မာရ်နတ်ေဘးရန်မှကာကွယ်ေတာ်မပါ' ဟ၍ဆေတာင်း ကေလာ့။

၁၄ ``သင်တိ့သည်သတစ်ပါးတိ့ြပစ်မှားသည့်အြပစ် များကိေြဖလတ်ပါလ င်

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်သင်တိ့ ၏အဖသည်လည်းသင်တိ့၏အြပစ်များကိ

ေြဖလတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၅ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်သတစ်ပါးတိ့ြပစ်မှား

သည့်အြပစ်များကိမေြဖမလတ် ကလ င်မ ကား သင်တိ့အဖသည်လည်းသင်တိ့၏အြပစ်

များကိေြဖလတ်ေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၆ ``သင်တိ့သည်အစာေ ှ ာင် ကေသာအခါ

သေတာ် ေကာင်းေယာင်ေဆာင်သတိ့က့ဲသိ့ ိးငယ်ေသာအသွင် ကိမေဆာင် က ှ င့်။

ထိသတိ့သည်မိမိတိ့အစာ ေ ှ ာင်လျက်ေနေ ကာင်းထင်ေပ ေစလိသြဖင့် ဆာေလာင်

မွတ်သိပ်ေသာအမအရာြဖင့်သွားလာတတ် က၏။ အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား ထိ

သတိ့သည်မိမိတိ့ခံစားလိသည့်အကျိုးကိ အြပည့်အဝခံစားရ က ပီ။‐ ၁၇

သင်တိ့သည်အစာေ ှ ာင် ကေသာအခါမျက်စိ ြဖင့်မေတွ့မြမင် ိင်ေသာ သင်တိ့၏အဖမှလဲွ၍

အြခားမည်သမ မသိေစရန် မျက် ှ ာကိသစ် ၍ဦးေခါင်းကိ ဖီး ကေလာ့။‐ ၁၈

သင်တိ့မထင်မ ှ ား ပေသာအမကိြမင်ေတာ်မ ေသာသင်တိ့၏အဖသည် သင်တိ့အားေကာင်းချီး

ေပးသနားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၉ ``သံေချးပိး ွဖျက်ဆီးတတ်၍သခိး ားြပ

ထွင်းေဖာက်ခိးယ ိင်ေသာေလာကဘ ာကိ မစေဆာင်း က ှ င့်။‐ ၂၀ သံေချးပိး ွမဖျက်မဆီး၊

သခိး ားြပမထွင်း မေဖာက်မခိးမယ ိင်ေသာဘ ာကိေကာင်းကင်ဘံ
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၌စေဆာင်း ကေလာ့။‐ ၂၁ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့၏ဘ ာ ှ ိ ရာသိ့

သင်တိ့၏စိတ်ေရာက်တတ်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၂၂ ``မျက်စိသည်ကိယ်ခ ာ၏ဆီမီးသဖွယ်ြဖစ်၏။

မျက်စိ ကည်လင်လ င်သင်တိ့၏ကိယ်ခ ာတစ်ခ လံးလင်းလိမ့်မည်။‐ ၂၃

သိ့ရာတွင်သင်တိ့၏မျက်စိမဲွလ င်မကားကိယ် ခ ာတစ်ခလံးေမှာင်လိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့

တွင် ှ ိ ေသာအလင်းသည်အေမှာင်ြဖစ်လ င်ထိ အေမှာင်သည်လွန်စွာေမှာင်လိမ့်မည်။ ၂၄

``မည်သမ သခင် ှ စ်ဦး၏အေစကိမခံ ိင်။ သခင် တစ်ဦးကိမန်း၍တစ်ဦးကိချစ်လိမ့်မည်။ သခင်တစ်ဦး

ကိသစာေစာင့်၍တစ်ဦးကိမေလးမခန့် ပလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်တစ်ချိန်တည်း၌ဘရားသခင်၏

အေစ ှ င့်ေလာကစည်းစိမ်၏အေစကိမခံ ိင် က။ ၂၅ ``ထိေ ကာင့်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားသင်တိ့

သည်အဘယ်အရာကိစားေသာက်ရပါမည်နည်း ဟအသက် ှ င်ေရးအတွက်မစိးရိမ် က ှ င့်။ အဘယ်

အရာကိဝတ်ရပါမည်နည်းဟကိယ်ခ ာအတွက် မစိးရိမ် က ှ င့်။ အသက်သည်အစားအေသာက်

ထက်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ခ ာသည်အဝတ်ထက်လည်း ေကာင်းပိ၍အေရး ကီးသည်မဟတ်ေလာ။‐

၂၆ မိးေကာင်းကင်တွင်ကျင်လည်ေသာငှက်များကိ ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။ သတိ့သည်မျိုးကိမ ကဲ၊

ေကာက် ှ ံ များကိမရိတ်မသိမ်း၊ ကျီများတွင်လည်း သိေလှာင်မကိမ ပ။ သိ့ရာတွင်ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်

သင်တိ့အဖသည်ထိငှက်တိ့အားေကးေမွးေတာ် မ၏။ သင်တိ့သည်ကားငှက်များထက်များစွာပိ

၍ြမတ်သည်မဟတ်ေလာ။‐ ၂၇ သင်တိ့တွင်အဘယ်သသည်စိးရိမ်ေ ကာင့် ကြခင်း

အားြဖင့် မိမိ၏အသက်ကိ ှ စ်အနည်းငယ်မ ပိ ၍ ှ ည်ေစ ိင်သနည်း။ ၂၈

``သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်အဝတ်အတွက်စိးရိမ် ေကာင့် ကသနည်း။ ေတာ ှ င်းပန်းများအဘယ်သိ့

ှ င်သန်လာသည်ကိ ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ထိ ပန်းပင်တိ့သည်အလပ်လည်းမလပ်၊

ဗိင်းလည်းမငင်၊‐ ၂၉ သိ့ရာတွင်အလွန်ချမ်းသာ ကယ်ဝသည့်ေ ှ ာလမန်

မင်း ကီးပင်လ င်ထိပန်းပင်တစ်ပင်က့ဲသိ့လှပ ေအာင်မဝတ်မဆင် ိင်ဟသင်တိ့အားငါဆိ၏။‐ ၃၀

ဘရားသခင်အေပ ယံ ကည်ကိးစားမနည်း သတိ၊့ ယေန့ေတာထဲတွင် ှ ိ ၍နက်ြဖန်မီးထဲသိ့

ေရာက်ရေသာေတာြမက်မျိုးကိဘရားသခင်သည်ဤသိ့ဆင်ယင်ေပးပါလ င်သင်တိ့အားထိထက်

မကဆင်ယင်ေပးေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။ ၃၁ ``ထိ့ေ ကာင့်အဘယ်သိ့စားေသာက်ရမည်နည်း၊

အဘယ်သိ့ဝတ်ရမည်နည်းဟမစိးရိမ် က ှ င့်။‐ ၃၂ (ဘရားသခင်ကိမယံ ကည်မကိးစားသတိ့

သည်ထိသိ့စိးရိမ်တတ် ကသည်) ေကာင်းကင်ဘံ ှ င် သင်တိ့၏အဖသည်ထိအရာအားလံးကိသင်

တိ့လိေကာင်းသိေတာ်မ၏။‐ ၃၃ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့်အလိေတာ်ကိ ပထမဦးစွာ ှ ာ ကေလာ့။

သိ့ ပလ င်ကိယ်ေတာ် သည်သင်တိ့အားအြခားလိအပ်ေသာအရာများ ကိေပးသနားေတာ်မလိမ့်မည်။‐

၃၄ ထိ့ေကာင့်နက်ြဖန်ေန့အဖိ့မစိးရိမ် က ှ င့်။ နက်ြဖန် ေန့ ှ င့်သက်ဆိင်သည့်စိးရိမ်စရာများကိထိေန့၌

ကံေတွ့ေြဖ ှ င်းရလိမ့်မည်။ ယေန့ ကံေတွ့ရသည့် စိးရိမ်စရာများသည်ယေန့အတွက်ေတာ်ေလာက်

ေပ၏။

၇ ``သတစ်ပါးအားမစစ်ေ ကာမစီရင် က ှ င့်။ သိ့ မှသာဘရားသခင်သည်သင်တိ့ကိစစ်ေ ကာ

စီရင်ေတာ်မမည်မဟတ်။‐ ၂ သတစ်ပါးအားသင်တိ့စစ်ေကာစီရင်သက့ဲသိ့

ဘရားသခင်သည်သင်တိ့အားစစ်ေ ကာစီရင် ေတာ်မမည်။ သတစ်ပါးတိ့အားစီရင်ရာတွင်

သင်တိ့အသံး ပသည့်နည်းအတိင်း သင်တိ့ အားစီရင်ေတာ်မမည်။‐ ၃

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ကိယ့် မျက်စိထဲကသစ်တံးကိမြမင်ဘဲ ညီအစ်

ကိ၏မျက်စိထဲကေြငာင့်ငယ်ကိြမင်သနည်း။‐ ၄ သင်၏မျက်စိထဲကသစ်တံး ှ ိ ေနပါလျက်

အဘယ်ေကာင့်ညီအစ်ကိအား `သင်၏မျက်စိ ထဲကေြငာင့်ငယ်ကိထတ်ေပးပါရေစ' ဟေြပာ သနည်း။‐

၅ အချင်းေ ကာင်သေတာ်၊ သင်၏မျက်စိထဲက သစ်တံးကိဦးစွာထတ်ပစ်ေလာ့။ သိ့မှသာသင့်

ညီအစ်ကိ၏မျက်စိထဲကေြငာင့်ငယ်ကိ ေကာင်းစွာြမင်၍ထတ်ယ ိင်လိမ့်မည်။ ၆

``မွန်ြမတ်ေသာအရာကိေခွးတိ့အားမေပး က ှ င့်။ သိ့ ပပါမသတိ့သည်လှည့်၍သင်တိ့အားကိက်

လိမ့်မည်။ ပလဲရတနာများကိဝက်တိ့ေ ှ ့မှာ မချထား က ှ င့်။ သိ့ ပပါမသတိ့သည် ထိ

အရာတိ့ကိေကျာ်နင်းသွား ကလိမ့်မည်။ ၇ ``ေတာင်း ကေလာ့။ ေတာင်းလ င်ရ ကလိမ့်မည်။ ှ ာ

ကေလာ့။ ှ ာလ င်ေတွ့ ကလိမ့်မည်။ တံခါးကိ ေခါက် ကေလာ့။ ေခါက်လ င်တံခါးကိဖွင့်ေပး

လိမ့်မည်။‐ ၈ ေတာင်းေသာသသည်ရ၏။ ှ ာေသာသသည်ေတွ့၏။ တံခါးေခါက်သအား

တံခါးကိဖွင့်၍ေပးလိမ့်မည်။‐ ၉ သင်တိ့တွင်မိမိ၏သားကမန့်ကိေတာင်းလ င်

ေကျာက်ခဲကိေပးမည့်သ၊‐ ၁၀ ငါးကိေတာင်းလ င်ေ မကိေပးမည့်သတစ်စံ

တစ်ေယာက် ှ ိ ပါသေလာ။‐ ၁၁ သင်တိ့သည်အြပစ်သားများပင်ြဖစ်ေသာ်လည်း

မိမိတိ့၏သားသမီးများအားေကာင်းမွန်ေသာ အရာများကိေပးတတ် ကလ င် ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်

သင်တိ့၏အဖသည်လည်း မိမိထံေတာင်းေလာက် သတိ့အားေကာင်းမွန်ေသာအရာတိ့ကိသာ၍

ပင်ေပးေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။ ၁၂ ``သင်တိ့သည်မိမိတိ့အားေကျးဇး ပေစလိသည့် အတိင်း

သတစ်ပါးတိ့အားေကျးဇး ပ ကေလာ့။ ဤကားပညတ်ကျမ်း ှ င့်ပေရာဖက်ကျမ်းများ၏

သွန်သင်ချက်အချုပ်အြခာြဖစ်သတည်း။ ၁၃ ``ကျဥ်းေြမာင်းေသာတံခါးေပါက်ကိဝင် ကေလာ့။

ငရဲသိ့ပိ့ေဆာင်ရာလမ်း ှ င့်တံခါးေပါက်သည် ကျယ်ဝန်းသြဖင့် ထိလမ်းကိလိက်သတိ့သည် များ က၏။‐

၁၄ ထာဝရအသက်သိ့ပိ့ေဆာင်ရာလမ်း ှ င့်တံခါး ေပါက်သည်ကျဥ်းေြမာင်းေသာေကာင့်

ထိလမ်းကိ ေတွ့ ှ ိ သတိ့သည်နည်း က၏။ ၁၅ ``သိးေရ ခံဝံပေလွသားရဲ ှ င့်တေသာမိစာ

ပေရာဖက်တိ့ကိသတိ ှ င့်ေ ှ ာင် ကေလာ့။‐ ၁၆ သတိ့သည်မိစာပေရာဖက်များြဖစ်ေ ကာင်းကိ

သတိ့၏အ ပအမအားြဖင့် သင်တိ့သိ ှ ိ  က လိမ့်မည်။ စပျစ်သီးကိဆးပင်မှလည်းေကာင်း၊

သေဘာသဖန်းသီးကိဆးချံ ုမှလည်းေကာင်း လတိ့ဆွတ်ခး ကသေလာ။‐ ၁၇

အပင်ေကာင်းသည်အသီးေကာင်းကိသီးတတ်၏။ အပင်ည့ံသည်အသီးည့ံကိသီးတတ်၏။‐ ၁၈

အပင်ေကာင်းသည်အသီးည့ံမသီး ိင်။ အပင်ည့ံ သည်လည်း အသီးေကာင်းကိမသီး ိင်။‐

၁၉ လတိ့သည်အသီးေကာင်းကိမသီးသည့်အပင် ှ ိ သမ ကိခတ်လဲှ၍

မီးထဲသိ့ပစ်ချတတ် က၏။‐ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍မိစာပေရာဖက်တိ့ကိသတိ့၏အ ပ အမအားြဖင့်

သင်တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ၂၁ ``ငါ့ကိ `သခင်၊ သခင်' ဟေခ ေသာသတိင်းေကာင်း

ကင် ိင်ငံေတာ်သိ့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ေကာင်းကင် ဘံ ှ င်ငါ့အဖ၏အလိေတာ်အတိင်းလိက်ေလ ာက်

သသာလ င်ဝင်ရလိမ့်မည်။‐ ၂၂ တရားစီရင်ရာေန့ရက်ေရာက်ေသာအခါ

`သခင်၊ သခင်၊ အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ ၍

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိေဟာ ကားခ့ဲ ကသည်မဟတ်ပါေလာ။ ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကိ

အမီှ ပ၍ နတ်မိစာများကိ ှ င်ထတ်ခ့ဲ ကသည် မဟတ်ပါေလာ။ ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍

အ့ံ သဖွယ်အမအရာများကိ ပခ့ဲ က သည်မဟတ်ပါေလာ' ဟလအများပင်ငါ့အား

ေြပာ ကား ကလိမ့်မည်။‐ ၂၃ ထိအခါ `ဆိးသွမ်းသတိ၊့ သင်တိ့ကိအဘယ်

အခါကမ ငါမသိ။ ငါ့ထံမှထွက်သွား ကေလာ့' ဟထိသတိ့အားငါေြပာမည်။ ၂၄

`ငါေဟာေြပာေသာဤတရားစကားကိ ကား၍ လိက်ေလာက်သသည်ေကျာက်ေပ တွင်အိမ်ေဆာက်

သည့်ပညာ ှ ိ  ှ င့်တ၏။‐ ၂၅ မိးသည်းထန်စွာ ွာ၍ြမစ်ေရလ ံ ကာမန်တိင်းထန် လျက်

ထိအိမ်ကိတိက်ခတ်ေသာ်လည်းထိအိမ်သည် ေကျာက်ေပ မှာတည်ေသာေကာင့်မ ပိမလဲေချ။‐ ၂၆

ငါေဟာေြပာေသာဤတရားစကားကိ ကား ပီးေနာက် မလိက်မေလာက်သသည်သဲေပ မှာ

အိမ်ေဆာက်ေသာလမိက် ှ င့်တ၏။‐ ၂၇ မိးသည်းထန်စွာ ွာ၍ြမစ်ေရလ ံ ကာမန်တိင်းထန် လျက်

ထိအိမ်ကိတိက်ခတ်သည် ှ ိ ေသာ်ထိအိမ်သည် ပိလဲ၍သွား၏။ ထိအိမ်၏အပျက်အစီးမှာ

ကီးလှစွာတကား။'' ၂၈ သခင်ေယ ဤသိ့ေဟာေြပာ ပီးသည့်အဆံး၌

လပရိသတ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏သွန်သင်ပံကိ လွန်စွာအ့ံ သ ကကန်၏။‐ ၂၉

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ်သည်ကျမ်းတတ် ဆရာတိ့က့ဲသိ့မဟတ်ဘဲ အာဏာ ှ ိ က့ဲသိ့ေဟာ

ေြပာသွန်သင်ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။

၈ ေတာင်ေပ မှသခင်ေယ ဆင်းသက်ေတာ်မလ င် လပရိသတ် ကီးများသည်ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်

က၏။‐ ၂ ထိအခါအေရြပားေရာဂါစဲွကပ်သလတစ်

ေယာက်သည်ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေမှာက်သိ့လာေရာက် ဒးေထာက်လျက် ``အ ှ င်၊ အ ှ င်အလိေတာ် ှ ိ

လ င်အက ်ပ်အား ဤေရာဂါမှသန့်စင်ေစ ိင် ပါသည်'' ဟေလာက်ထားေတာင်းပန်၏။ ၃

သခင်ေယ သည်လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ ``ငါအလိ ှ ိ ၏။ သန့်စင်ေစ'' ဟမိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်ထိသ

ကိတိ့ေတာ်မ၏။ ချက်ချင်းထိသသည်အေရ ြပားေရာဂါမှသန့်စင်၍သွားေလသည်။‐ ၄

သခင်ေယ က ``ဤအေကာင်းကိမည်သ့အားမ မေြပာမိေစရန်သတိ ပေလာ့။ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံ

ကိသွား၍သင်၏ကိယ်ကိြပေလာ့။ ထိေနာက်လတိ့ ေ ှ ့တွင်သက်ေသခံအေထာက်အထားြဖစ်ေစရန်

ေမာေ ှ မိန့်မှာခ့ဲသည့်ပေဇာ်သကာကိဆက်သေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

ကေပရေနာင် မိ ့ကိကိယ်ေတာ်ဝင်ေတာ်မေသာ အခါ ေရာမစစ်ဗိလ်တစ်ေယာက်သည်အထံေတာ်

သိ့လာ၍၊‐ ၆ ``အ ှ င်၊ အက ်ပ်၏အေစခံတစ်ေယာက်သည်ြပင်း

စွာေသာေဝဒနာြဖင့်အိမ်တွင်လဲ၍ေနပါသည်'' ဟေလာက်ထား၏။ ၇ ကိယ်ေတာ်က

``ငါလာ၍သ့ေရာဂါကိေပျာက်ကင်း ေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၈ စစ်ဗိလ်က ``အ ှ င်၊

အက ်ပ်သည်မထိက်မတန်သ ြဖစ်သြဖင့်အက ်ပ်၏အိမ်မိးေအာက်သိ့အ ှ င်

ဝင်ေတာ်မရန်မသင့်ေလျာ်ပါ။ အမိန့်ေတာ်သာ ေပးေတာ်မပါလ င်အက ်ပ်၏အေစခံသည်

ကျန်းမာလာပါလိမ့်မည်။‐ ၉ အက ်ပ်သည်အထက်အာဏာကိနာခံရသ ြဖစ်ပါ၏။

အက ်ပ်၏လက်ေအာက်တွင်လည်းစစ် သားများ ှ ိ ပါ၏။ စစ်သားတစ်ေယာက်ကိသွား

ေချဟအက ်ပ်ဆိလ င်သသည်သွားပါ၏။ အြခားတစ်ေယာက်ကိလာခ့ဲဟဆိလ င်လာ ပါ၏။

ထိ့အြပင်အက ်ပ်၏ကန်အားဤအမ ကိ ပေလာ့ဟဆိလ င်သသည် ပပါ၏'' ဟ ေလာက်၏။ ၁၀

ဤစကားကိသခင်ေယ  ကားေတာ်မလ င် အ့ံ သေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်

လာ ကေသာပရိသတ်တိ့အား ၁၁ ``အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား ဤ
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က့ဲသိ့ေသာယံ ကည်ြခင်းကိဣသေရအမျိုးသား တိ့တွင်ငါမေတွ့မ ကံဘးေသး။ လအေြမာက်

အြမားပင်အေ ှ ့အရပ် ှ င့်အေနာက်အရပ်မှ လာ၍ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်တွင်အာြဗဟံ၊ ဣဇက်၊

ယာကပ်တိ့ ှ င့်အတစားေသာက် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင် ိင်ငံေတာ်သားြဖစ်သင့်သတိ့မကား

ြပင်ပအေမှာင်ထဲသိ့ထတ်ပစ်ြခင်းကိခံရ က လိမ့်မည်။ ထိအရပ်တွင်သတိ့သည်ငိေ ကးြမည်

တမ်း၍အံသွားခဲ ကိတ်လျက်ေန ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်ကစစ်ဗိလ်အား ``အိမ်သိ့ြပန် ေလာ့။ သင်ယံ ကည်သည့်အတိင်းြဖစ်လိမ့်မည်'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ဤသိ့မိန့်ေတာ်မသည့်အချိန်၌ ပင်လ င်စစ်ဗိလ်၏အေစခံသည်ေရာဂါေပျာက် ေလ၏။

၁၄ သခင်ေယ သည်ေပတ အိမ်သိ့ ကေတာ်မ ေသာအခါေပတ ၏ေယာကမမိန်းမသသည်

ဖျား၍အိပ်ရာေပ တွင်လဲလျက်ေနသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။‐ ၁၅

ကိယ်ေတာ်သည်ထိအမျိုးသမီး၏လက်ကိတိ့ထိ ေတာ်မလ င် သမသည်အဖျားေပျာက်သွားသြဖင့်

ထ၍ကိယ်ေတာ်အားဧည့်သည်ဝတ် ပေလ၏။ ၁၆ ညချမ်းအချိန်ေရာက်ေသာအခါလတိ့သည်

နတ်မိစာပးဝင်ေနသအေြမာက်အြမားကိ အထံေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်

နတ်မိစာတိ့ကိအမိန့်ေပး၍ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ ေရာဂါသည်အေပါင်းကိလည်းကျန်းမာေစ ေတာ်မ၏။‐

၁၇ဤသိ့လ င် ``ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့၏အဖျားအနာ များ ှ င့်ေရာဂါေဝဒနာများကိေဆာင်ယသွား

ေတာ်မ၏'' ဟ၍ ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယေဟာခ့ဲသည့် စကားအတိင်းြဖစ်ပျက်၍လာသတည်း။ ၁၈

သခင်ေယ သည်မိမိပတ်လည် ှ ိ လပရိသတ် ကိေတွ့ြမင်ေတာ်မလ င် အိင်တစ်ဖက်သိ့ထွက်ခွာ

ရန်တပည့်ေတာ်တိ့အားအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၉ကျမ်းတတ်ဆရာတစ်ေယာက်သည်လာ၍ကိယ်

ေတာ်အား ``ဆရာေတာ်၊ အက ်ပ်သည်အ ှ င် ကေတာ်မရာသိ့လိက်ပါမည်'' ဟေလာက် ထား၏။ ၂၀

သခင်ေယ က ``ေြမေခွးမှာတွင်း ှ ိ ၏။ ငှက်မှာ အသိက် ှ ိ ၏။ လသားမှာမကားေခါင်းချစရာ

ေနရာမ မ ှ ိ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ အြခားတပည့်ေတာ်တစ်ဦးက ``အ ှ င်၊ အက ်ပ်

အားအဖ၏အေလာင်းကိသ ဂဟ်ရန်ခွင့် ပေတာ် မပါ'' ဟေလာက်ထား၏။ ၂၂ သိ့ေသာ်ကိယ်ေတာ်က

``သင်သည်ငါေနာက်ကိ လိက်ေလာ့။ သေသတိ့အားသေသတိ့ပင်သ ဂဟ်

ကပါေလေစ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ကိယ်ေတာ်သည်ေလှေပ သိ့တက်ေတာ်မ၏။

တပည့် ေတာ်တိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ် ှ င့်အတလိက်သွား က၏။‐ ၂၄

အိင်ထဲတွင် တ်တရက်ေလမန်တိင်းကျလာသြဖင့် ေလှသည်လိင်းတံပိးများထဲတွင်နစ်လမတတ်

ှ ိ ေတာ့၏။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်ကားအိပ်စက် လျက်ေနေတာ်မ၏။‐ ၂၅

တပည့်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ိး၍ ``အ ှ င်၊ ကယ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့ေသဆံးရ ကပါ

ေတာ့မည်'' ဟေလာက် က၏။ ၂၆ ကိယ်ေတာ်က ``ယံ ကည်မနည်းသတိ၊့

သင်တိ့ အဘယ်ေ ကာင့်ေ ကာက်လန့်သနည်း'' ဟမိန့်ေတာ် မ ပီးေနာက်

အိပ်စက်ရာမှထေတာ်မ၍ေလ ှ င့် လိင်းများကိဆံးမေတာ်မ၏။ ေလ ှ င့်လိင်းတိ့

သည် ငိမ်သက်သွား က၏။ ၂၇တပည့်ေတာ်တိ့သည်အ့ံ သ၍ ``ဤသကား အဘယ်သိ့ေသာသနည်း။

ေလ ှ င့်လိင်းများပင် လ င်သ၏အမိန့်ကိလိက်နာ ကပါတကား'' ဟဆိ က၏။ ၂၈

ကိယ်ေတာ်သည်အိင်တစ်ဖက်ကမ်း ှ ိ ဂါဒရနယ် သိ့ ကလာေတာ်မ၏။ ထိအခါနတ်မိစာပးဝင်

သလ ှ စ်ေယာက်သည် သချုင်းဂများအ ကားမှ ထွက်လာ ပီးလ င်ကိယ်ေတာ် ှ င့်ေတွ့ဆံ က၏။

ထိသတိ့သည်လွန်စွာဆိးသွမ်းသြဖင့် မည်သ မ ထိလမ်းကိမသွားဝ့ံ က။‐ ၂၉ ထိသတိ့က

``ဘရားသခင်၏သားေတာ်၊ အ ှ င် သည်အက ်ပ်တိ့ကိမည်သိ့ ပလိေတာ်မပါ သနည်း။

အချိန်မကျမီအက ်ပ်တိ့အားဒဏ် ခတ်ရန်ဤအရပ်သိ့ ကလာေတာ်မပါသေလာ''

ဟဟစ်ေအာ်ေလာက်ထား က၏။ ၃၀ ထိသတိ့ ှ င့်အနည်းငယ်မ ေဝးေသာေနရာတွင်

ဝက်အပ် ကီးတစ်အပ်သည်အစာစားလျက် ှ ိ ၏။‐ ၃၁ နတ်မိစာတိ့က ``အ ှ င်၊

အက ်ပ်တိ့ကိ ှ င်ထတ်မည် ဆိပါကအက ်ပ်တိ့အားထိဝက်များကိပးဝင် ခွင့် ပေတာ်မပါ''

ဟေတာင်းပန် က၏။ ၃၂ ကိယ်ေတာ်ကလည်း ``သွား ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

နတ်မိစာတိ့သည်ထိသတိ့ထံမှထွက်ခွာ၍ ဝက်များ ကိပးဝင် ကသြဖင့်ဝက်အပ်တစ်အပ်လံးပင်

ေချာက် ကမ်းပါးအတိင်းေြပးဆင်းကာအိင်ထဲတွင်နစ် မပ် ေသဆံး က၏။ ၃၃

ဝက်ထိန်းများသည် မိ ့သိ့ထွက်ေြပး ပီးေနာက် နတ်မိစာပးဝင်သလ ှ စ်ေယာက်အေကာင်း ှ င့်

မိမိ တိ့ေတွ့ ကံရသည့်အြဖစ်အပျက်အလံးစံ ကိေြပာ ကား က၏။‐ ၃၄

သိ့ြဖစ်၍ထိ မိ ့တစ် မိ ့လံးပင်လ င်သခင်ေယ ထံသိ့လိက်လာ ကေလသည်။ ကိယ်ေတာ်ကိေတွ့ေသာ

အခါမိမိတိ့ေဒသမှထွက်ခွာသွားေတာ်မရန် ေတာင်းပန် က၏။

၉ သခင်ေယ သည်ေလှကိစီး၍အိင်တစ်ဖက်သိ့ ကး ပီးလ င်မိမိေနရင်း မိ ့သိ့ ကေတာ်မ၏။‐

၂ ထိအခါလတိ့သည်ေလြဖတ်သလတစ်ေယာက် ကိထမ်းစင်ထက်တင်၍

အထံေတာ်သိ့ယေဆာင်ခ့ဲ က၏။ သခင်ေယ သည်ထိသတိ့၏ယံ ကည် ြခင်း ှ ိ ပံကိြမင်ေတာ်မလ င်

ေလြဖတ်သအား ``ငါ့သားအားမငယ် ှ င့်။ သင်၏အြပစ်ကိေြဖ လတ် ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

ကျမ်းတတ်ဆရာအချို ့တိ့က ``ဤသသည် ဘရားသခင်ကိြပစ်မှားေြပာဆိေလ ပီ'' ဟ

အချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။ ၄ သခင်ေယ သည်ထိသတိ့ေတွးေတာပံကိသိ ြမင်ေတာ်မသြဖင့်

``သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့မှားယွင်းစွာေတွးေတာေန ကသနည်း။‐ ၅

`သင်၏အြပစ်ကိေြဖလတ် ပီ' ဟေြပာရန်ပိ၍ လွယ်ကသေလာ။ သိ့တည်းမဟတ် `ေနရာမှထ၍

လှမ်းသွားေလာ့' ဟေြပာရန်ပိ၍လွယ်ကသေလာ။‐ ၆ သိ့ရာတွင်လသားသည်ေလာကတွင်အြပစ်

ေြဖလတ်ပိင်သည်ကိသင်တိ့အားသိြမင်ေစအ့ံ'' ဟဆိလျက်ေလြဖတ်သအား ``ထေလာ့၊ ထမ်းစင်

ကိထမ်း၍အိမ်သိ့ြပန်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ထိသသည်လည်းထ၍အိမ်သိ့ြပန်ေလ၏။‐ ၈

ဤအြခင်းအရာကိေတွ့ြမင် ကေသာလပရိ သတ်တိ့သည်ေကာက် ွံ ့ ကလျက်လတိ့အား

ဤသိ့ေသာတန်ခိးကိေပးေတာ်မေသာဘရား သခင်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိချီးကး က၏။ ၉

သခင်ေယ သည်ထိအရပ်မှထွက်၍ က သွားေတာ်မစဥ် အေကာက်ခွန် ံ းခန်းတွင်ထိင်

လျက်ေနေသာမဿဲဆိသလတစ်ေယာက်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်က ``ငါ့ေနာက်သိ့လိက်

ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မလ င်ထိသသည်ထ၍ ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ေလ၏။

၁၀ သခင်ေယ သည်မဿဲ၏အိမ်တွင်ညစာစား လျက်ေနေတာ်မေသာအခါ

အခွန်ခံသများ ှ င့်အြခားအပယ်ခံသများသည်လည်းပါ ဝင်စားေသာက် က၏။‐ ၁၁

ထိအြခင်းအရာကိဖာရိ ှ ဲ တိ့ြမင်လ င် ``သင် တိ့၏ဆရာသည်အဘယ်ေကာင့်ဤလတန်းစား

များ ှ င့်အတထိင်လျက်စားေသာက်ေနပါသနည်း'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့အားေမးြမန်း က၏။ ၁၂

ယင်းသိ့ေမးြမန်းသည်ကိသခင်ေယ  ကား ေတာ်မလ င် ``ကျန်းမာသသည်ဆရာဝန်ကိ မလိ။

ဖျားနာသသာလ င်လိ၏။‐ ၁၃ `ငါသည်သနား ကင်နာြခင်းကိယဇ်ပေဇာ်

ြခင်းထက်ပိ၍ ှ စ်သက်၏' ဟေသာကျမ်းစကား ၏အနက်အ ိပါယ်ကိသင်တိ့သွား၍ေလ့လာ

ကေလာ့။ ငါသည်ဂဏ်အသေရ ှ ိ သများကိ ကယ်ရန် ကေရာက်လာသည်မဟတ်။

အပယ်ခံ သများကိကယ်ရန် ကေရာက်လာသတည်း'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄

ထိအခါေယာဟန်၏တပည့်များသည်ကိယ်ေတာ် ၏ထံသိ့လာေရာက်လျက် ``အက ်ပ်တိ့ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ

တိ့သည်မ ကာခဏအစာေ ှ ာင် ကပါ၏။ သိ့ ရာတွင်အ ှ င်၏တပည့်များမကားအဘယ်

ေကာင့်အစာမေ ှ ာင် ကပါသနည်း'' ဟေမး ေလာက် က၏။ ၁၅ သခင်ေယ က

``မဂလာေဆာင်သတိ့သား၏ အေပါင်းအေဖာ်များသည်သတိ့သား ှ င့်အတ

ှ ိ ေနချိန်၌ဝမ်းနည်းပေဆွး ကပါမည်ေလာ။ သိ့ရာတွင်သတိ့ထံမှသတိ့သားကိခဲွခွာ

ယေဆာင်သွားမည့်ေန့ရက်ေရာက် ှ ိ လာလိမ့်မည်။ ထိအခါသတိ့သည်အစာေ ှ ာင် ကလိမ့်မည်။ ၁၆

မည်သမ ပိတ်စသစ် ှ င့်အထည်ေဟာင်းကိဖာ ေလ့မ ှ ိ။ ဖာခ့ဲလ င်ပိတ်စသစ်က န်းသြဖင့်

စတ်ရာ ပဲရာပိ၍ဆိးမည်။‐ ၁၇ ထိ့အြပင်စပျစ်ရည်သစ်ကိသားေရဘးေဟာင်း တွင်ထည့်ေလ့မ ှ ိ။

ထည့်ခ့ဲပါမသားေရဘးသည် ေပါက် ပဲ၍စပျစ်ရည်ယိထွက်ကန်လိမ့်မည်။ သား

ေရဘးလည်းပျက်စီးသွားလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍ စပျစ်ရည် ှ င့်သားေရဘးပါမပျက်မစီးဘဲ

ှ ိ ေစရန်စပျစ်ရည်သစ်ကိသားေရဘးသစ်တွင် သာထည့်ရ၏'' ဟထိသတိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈

သခင်ေယ ဤသိ့မိန့် မက်လျက်ေနေတာ်မ စဥ် တရားဇရပ်အပ်ချုပ်ေရးမးတစ်ေယာက်သည်

အထံေတာ်သိ့လာေရာက်ပျပ်ဝပ်၏။ ထိသက ``အက ်ပ်၏သမီးသည်ယခပင်ေသဆံးသွား

ပါသည်။ သိ့ရာတွင်အ ှ င် ကေတာ်မ၍သ့ အေပ မှာလက်ေတာ်ကိတင်ေတာ်မလ င်

သ သည်အသက် ှ င်လာပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက် ထားေတာင်းပန်၏။ ၁၉

သိ့ြဖစ်၍သခင်ေယ သည်ထေတာ်မ၍ထိ သ ှ င့်အတ ကေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့

လည်းလိက်သွား က၏။ ၂၀ တစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံးေသွးသွန်ေရာဂါစဲွကပ်

ေနေသာအမျိုးသမီးတစ်ေယာက်သည် ကိယ်ေတာ် ၏ေနာက်သိ့ချဥ်းကပ် ပီးလ င်၊‐

၂၁ ``ဝတ်လံေတာ်အ မိတ်ကိမ လက် ှ င့်တိ့ထိရလ င် ငါ၏ေရာဂါေပျာက်လိမ့်မည်''

ဟတစ်ကိယ်တည်းေြပာ ဆိလျက်ဝတ်လံေတာ်အ မိတ်ကိတိ့ထိေလ၏။ ၂၂

သခင်ေယ သည်လှည့်၍ ကည့်ေတာ်မလ င် ထိ အမျိုးသမီးကိြမင်ေတာ်မသြဖင့် ``ငါ့သမီး၊

အားမငယ် ှ င့်။ သင်၏ယံ ကည်ြခင်းသည်သင်၏ ေရာဂါေပျာက်ေစ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအချိန်

၌ပင်ထိအမျိုးသမီး၏ေရာဂါေပျာက်ေလ၏။ ၂၃ သခင်ေယ သည်တရားဇရပ်အပ်ချုပ်ေရးမး

၏အိမ်သိ့ေရာက်ေတာ်မလ င် တီးမတ်သများ ှ င့် ဆညံလျက်ေနေသာလပရိသတ်ကိြမင်ေတာ်မ

၏။‐ ၂၄ ထိအခါကိယ်ေတာ်က ``ဖယ် က။ သငယ်မေသ သည်မဟတ်။

အိပ်လျက်သာေန၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ လ င်သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိေြပာင်ေလှာင် က၏။‐

၂၅ ကိယ်ေတာ်သည်လတိ့ကိအြပင်သိ့ထွက်ေစ ပီး ေနာက်အခန်းထဲသိ့ဝင်၍

သငယ်မ၏လက်ကိ ကိင်လျက်ထမေတာ်မေသာအခါသငယ်မ သည်ထေလ၏။‐

၂၆ ဤအြဖစ်အပျက်သတင်းသည်ထိေဒသတွင် ပျံ ့ ှ ံ ့သွားေလ၏။ ၂၇

သခင်ေယ သည်ထိအရပ်မှထွက် ကေတာ် မေသာအခါမျက်မြမင် ှ စ်ေယာက်သည် ``ဒါဝိဒ်

၏သားေတာ်၊ အက ်ပ်တိ့ကိသနားေတာ်မပါ'' ဟဟစ်ေအာ်လျက်ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်လာ က၏။ ၂၈
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ကိယ်ေတာ်သည်အိမ်တစ်အိမ်သိ့ဝင်ေတာ်မလ င် ထိမျက်မြမင်တိ့သည်အထံေတာ်သိ့လာ က၏။

သခင်ေယ က ``ငါသည်သင်တိ့အားမျက်စိ ြမင်ေစ ိင်သည်ဟယံ ကည် ကပါသေလာ''

ဟ ေမးေတာ်မလ င်ထိသတိ့က ``ယံ ကည်ပါ သည်အ ှ င်'' ဟေလာက် က၏။ ၂၉

ထိအခါကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့ယံ ကည်သည့် အတိင်းြဖစ်ေစ'' ဟမိန့်ေတာ်မလျက်သတိ့၏

မျက်စိများကိလက်ြဖင့်တိ့ထိေတာ်မ၏။‐ ၃၀ ထိသတိ့သည်စကုအလင်းရေလ၏။ သခင်

ေယ ကလည်း ``ထိအမကိမည်သမ မသိ ေစ ှ င့်'' ဟ ကပ်တည်းစွာပညတ်ေတာ်မ၏။ ၃၁

သိ့ရာတွင်ထိသတိ့သည်အထံေတာ်မှထွက် သွား ပီးလ င် ကိယ်ေတာ်၏သတင်းေတာ်ကိထိ

ေဒသတွင်ပျံ ့ ှ ံ ့ေကျာ် ကားေစ က၏။ ၃၂ ထိသတိ့ထွက်ခွာသွား ကစဥ်လအချို ့တိ့သည်

နတ်မိစာပးဝင်၍ဆံွ ့အေနသလတစ်ေယာက်ကိ အထံေတာ်သိ့ေခ ခ့ဲ က၏။‐ ၃၃

နတ်မိစာကိ ှ င်ထတ်လိက်သည် ှ င့်တစ် ပိင်နက် ဆံွ ့အသသည်စကားေြပာေလ၏။ လပရိသတ်

တိ့သည်လွန်စွာအ့ံ သ ကလျက် ``ဤသိ့ေသာ အြခင်းအရာမျိုးကိဣသေရလ ိင်ငံတွင်

မြမင်စဖး'' ဟေြပာဆိ က၏။ ၃၄ ဖာရိ ှ ဲ တိ့က ``ဤသသည်နတ်မိစာဘရင်ကိ

အမီှ ပ၍နတ်မိစာများကိ ှ င်ထတ်ြခင်းြဖစ် သည်'' ဟေြပာဆိ က၏။ ၃၅

သခင်ေယ သည် မိ ့ ွာ ှ ိ သမ သိ့လှည့်လည် ပီး လ င်တရားဇရပ်များတွင်သွန်သင်၍ ိင်ငံေတာ်

အေကာင်းသတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာလျက် အနာေရာဂါအမျိုးမျိုးတိ့ကိေပျာက်ကင်းေစ

ေတာ်မ၏။‐ ၃၆ လပရိသတ်တိ့သည်သိးထိန်းမ့ဲသည့်သိးများ က့ဲသိ့အားကိးစရာမ ှ ိ ၊

ပပင်ေသာကေရာက် လျက်ေန ကသည်ကိြမင်ေတာ်မလ င်သတိ့အား သနား ကင်နာေတာ်မ၏။‐ ၃၇

ထိ့ေကာင့်ကိယ်ေတာ်က ``ရိတ်သိမ်းရန်စပါးများ ေသာ်လည်း ရိတ်သိမ်းေသာလပ်သားတိ့ကားနည်း

လှ၏။‐ ၃၈ သိ့ြဖစ်၍လပ်သားများေစလတ်ေပးရန်စပါး ှ င် အားဆေတာင်း ကေလာ့''

ဟတပည့်ေတာ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀ သခင်ေယ သည်တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးေသာတပည့် ေတာ်တိ့ကိအထံေတာ်သိ့ေခ ေတာ်မ ပီးေနာက်

ညစ်ညမ်းေသာနတ်များကိ ှ င်ထတ် ိင်ရန် ှ င့် ေရာဂါအမျိုးမျိုးကိေပျာက်ကင်းေစ ိင်ရန်

တန်ခိးအာဏာကိေပးအပ်ေတာ်မ၏။‐ ၂ တမန်ေတာ်တစ်ဆယ့် ှ စ်ပါး၏နာမည်များကား

ေပတ ေခ  ှ ိ မန် ှ င့်သ့ညီအေြ ၊‐ ၃ ေဇေဗဒဲ၏သား ှ စ်ေယာက်ြဖစ် ကေသာယာကပ် ှ င့်ေယာဟန်၊

ဖိလိပု ှ င့် ဗာေသာလမဲ၊ ေသာမ ှ င့် အခွန်ခံသမဿဲ၊ အာလဖဲ၏သားယာကပ် ှ င့် သဒဲ၊‐ ၄

မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်သ ှ ိ မန် ှ င့်ကိယ်ေတာ်ကိ သစာေဖာက်သယဒ ှ ကာ တ်တိ့တည်း။ ၅

တမန်ေတာ်တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးတိ့အားသခင်ေယ သည်ေအာက်ပါ သဝါဒများကိေပး၍ေစလတ်

ေတာ်မ၏။ ``သင်တိ့သည်လမျိုးြခားများေနထိင် ရာေဒသများ ှ င့် ှ မာရိ မိ ့များသိ့မသွား

ကဘဲ၊‐ ၆ သိးေပျာက်များြဖစ်ေသာဣသေရလအမျိုးသား တိ့ထံသိ့သွား၍၊‐ ၇

သတိ့အား `ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်တည်လနီး ပီ' ဟေဟာေြပာ ကေလာ့။‐ ၈

မကျန်းမာသတိ့ကိကျန်းမာေစ ကေလာ့။ ေသသ တိ့အားြပန်၍ ှ င်ေစ ကေလာ့။

အေရြပားေရာဂါ သည်တိ့ကိသန့်စင်ေစ ကေလာ့။ နတ်မိစာတိ့ကိ ှ င် ထတ် ကေလာ့။

သင်တိ့သည်ေကျးဇးေတာ်ကိအခ မ့ဲခံစားရ က ပီြဖစ်၍ သတစ်ပါးတိ့အားအခ

မယဘဲေပးကမ်း ကေလာ့။‐ ၉ ခါးပန်းတွင်ေ ၊ ေငွ၊ ပိက်ဆံတိ့ကိမေဆာင် က ှ င့်။‐ ၁၀

အလခံလွယ်အိတ်၊ အကျအပိ၊ ဖိနပ် ှ င့်ေတာင် ေဝှးတိ့ကိမယ က ှ င့်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်

လပ်သားသည်ရိကာကိရထိက်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၁ ``မည်သည့် မိ ့ ွာသိ့မဆိသင်တိ့ဝင်ေသာအခါ

သင်တိ့အား ကိဆိလက်ခံမည့်သကိ ှ ာ ကေလာ့။ ထိ မိ ့ ွာမှထွက်ခွာ၍မသွားမချင်းထိသ၏

ထံတွင်တည်းခိ ကေလာ့။‐ ၁၂ အိမ်သိ့ဝင်ေသာအခါမဂလာ ှ ိ ပါေစဟ၍ တ်ခွန်းဆက် ကေလာ့။‐ ၁၃

ထိအိမ်သအိမ်သားတိ့သည်ထိက်တန်သများြဖစ် လ င် သင်တိ့ေပးသည့်ေကာင်းချီးမဂလာသည်သတိ့

အေပ သက်ေရာက်လိမ့်မည်။ ထိသိ့ခံစားထိက်သ များမဟတ်ပါမသင်တိ့၏ေကာင်းချီးမဂလာသည်

သင်တိ့ထံသိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာလိမ့်မည်။‐ ၁၄သင်တိ့ကိလက်မခံလိ၊ သင်တိ့ေဟာေြပာသည့်

တရားကိလည်းမနာယလိသည့်အိမ်၊ သိ့မဟတ် မိ ့မှထွက်ခွာခ့ဲ ကေလာ့။ ထိေနာက်သင်တိ့ေြခ

ဖဝါးမှေြမမန့်ကိခါချခ့ဲ ကေလာ့။‐ ၁၅ အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား

တရားစီရင်ေတာ်မရာေန့၌ထိ မိ ့သည် ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်ေဂါေမာရ မိ ့တိ့ထက်ပိ၍အြပစ်ဒဏ်ခံရလိမ့်မည်။

၁၆ ``သိးများအားဝံပေလွစထဲသိ့ေစလတ်သက့ဲ သိ့သင်တိ့အားငါေစလတ်၏။ သိ့ြဖစ်၍ေ မက့ဲသိ့

ပါးနပ်လိမာကာချိုးက့ဲသိ့အဆိပ်ကင်း၍ းည့ံ သိမ်ေမွ ့ ကေလာ့။‐ ၁၇ သတိ ှ င့်ေန ကေလာ့။

လတိ့သည်သင်တိ့အား တရားခံ ံ းသိ့ပိ့အပ် ကလိမ့်မည်။ တရား ဇရပ်များတွင် ိက် ှ က် ကလိမ့်မည်။‐

၁၈ သင်တိ့သည်ငါ့အတွက်ေ ကာင့်အာဏာပိင်များ ှ င့် ှ င်ဘရင်များေ ှ ့ေမှာက်သိ့ေရာက်ရ ကလိမ့်

မည်။ သိ့ြဖစ်၍ထိသတိ့အားလည်းေကာင်း၊ လမျိုး တကာတိ့အားလည်းေကာင်းငါ၏အေကာင်း

သတင်းေကာင်းကိေ ကညာခွင့်ရလိမ့်မည်။‐ ၁၉ ထိသတိ့လက်သိ့အအပ်ခံရေသာအခါမည်သိ့

ေြပာဆိရမည်၊ မည်သည့်စကားကိေြပာရမည်ကိ ကိတင်၍မစိးရိမ် က ှ င့်။‐ ၂၀

သင်တိ့ေြပာဆိရမည့်စကားများကိထိအချိန်၌ ပင်သင်တိ့ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ယင်းစကားများသည်

သင်တိ့၏စကားများမဟတ်။သင်တိ့အဖဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကသင်တိ့အားြဖင့်မိန့်ေတာ်မေသာ

စကားများြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၁ ``ညီအစ်ကိချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်ေသေစ

ရန်အပ် ကလိမ့်မည်။ မိဘတိ့သည်သားသမီးများ ေသေစရန်အပ် ကလိမ့်မည်။

သားသမီးတိ့သည်လည်း မိဘများကိေတာ်လှန်၍သတ်ြဖတ်ေစ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၂

သင်တိ့သည်ငါ၏အတွက်ေကာင့်အမန်းခံရ က လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်အဆံးတိင်ေအာင်တည် ကည်

သကိကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၃ သင်တိ့ကိ မိ ့တစ် မိ ့က ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်လ င်

အြခားတစ် မိ ့သိ့ထွက်ေြပး ကေလာ့။ အမှန် အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား သင်တိ့

သည်ဣသေရလ မိ ့ ှ ိ သမ တိ့တွင်လပ်ေဆာင် စရာမ ပီးစီးမီလသားသည် ကလာေတာ်

မလတံ။့ ၂၄ ``တပည့်သည်ဆရာထက်မသာ။ ကန်သည်လည်း

သခင်ထက်မသာ။‐ ၂၅ ထိ့ေကာင့်တပည့်သည်ဆရာက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ကန်သည်သခင်က့ဲသိ့လည်းေကာင်းြဖစ်လ င်ေကျ နပ်ေလာက်ေပ ပီ။ အိမ်ေထာင်ဦးစီးကိေဗလေဇ

ဗလဟေခ ေဝ  ကပါလ င်အိမ်သအိမ်သား တိ့ကိသာ၍ဆိး ွားေသာနာမည်များြဖင့်ေခ

ေဝ  ကလိမ့်မည်။ ၂၆ ``သိ့ြဖစ်၍လတိ့ကိမေ ကာက် က ှ င့်။ ဖံးအပ်ထား

သည့်အရာဟသမ သည်ထင်ေပ လာရလိမ့်မည်။ လ ို ့ဝှက်မဟသမ သည်လည်းေပ လွင်၍လာရ

လိမ့်မည်။‐ ၂၇အေမှာင်တွင်သင်တိ့အားငါေြပာေသာစကား ကိအလင်းတွင်ေြပာ ကား ကေလာ့။

တီးတိး ကားရသည့်စကားကိအိမ်မိးထက်မှေ ကး ေကာ် ကေလာ့။‐ ၂၈

ကိယ်ခ ာကိဖျက်ဆီး ိင်ေသာ်လည်းဝိညာဥ်ကိ မဖျက်ဆီး ိင်ေသာသများအားမေ ကာက် က ှ င့်။

ကိယ်ခ ာ ှ င့်ဝိညာဥ်ကိငရဲတွင်ဖျက်ဆီး ိင်ေသာဘရားသခင်ကိသာလ င်ေကာက် က ေလာ့။‐

(Geenna g1067) ၂၉ စာကေလး ှ စ်ေကာင်ကိအဿရိတစ်ြပားြဖင့်ဝယ် ိင်သည်မဟတ်ေလာ။

သိ့ရာတွင်ထိစာကေလး တစ်ေကာင်မ သင်တိ့အဖအခွင့်မ ပဘဲမေသ မေပျာက်ရ။‐

၃၀ သင်တိ့ဦးေခါင်းကဆံပင်များကိပင်လ င် အကန်အစင်ေရတွက်ထားေတာ်မ၏။‐ ၃၁

သိ့ြဖစ်၍မေကာက် က ှ င့်။ သင်တိ့သည်စာ ကေလးအေြမာက်အြမားထက်လွန်စွာပိ၍ အဖိးထိက် က၏။

၃၂ ``သိ့ြဖစ်၍ငါ့ကိအ ှ င်သခင်အြဖစ်လတိ့ ေ ှ ့တွင်ထတ်ေဖာ်ဝန်ခံသကိငါ၏တပည့်အြဖစ်

ြဖင့် ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ငါ့အဖ၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ငါ ထတ်ေဖာ်ဝန်ခံမည်။‐ ၃၃

သိ့ရာတွင်ငါ့ကိလတိ့ေ ှ ့တွင်ပစ်ပယ်သကိ ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ငါ့အဖ၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ငါ

ပစ်ပယ်မည်။ ၃၄ ``ဤေလာကကိ ငိမ်းချမ်းသာယာမေပးရန်ငါ လာသည်ဟမထင် က ှ င့်။

ငါသည် ငိမ်းချမ်း သာယာမေပးရန်လာသည်မဟတ်။ ခိက်ရန်ြဖစ် ပွား ကေစရန်သာငါလာ၏။‐

၃၅ သား ှ င့်အဖ၊ သမီး ှ င့်အမိ၊ ေခ းမ ှ င့်ေယာကမ တိ့ရန်ဖက်ြဖစ်ေစရန်ငါလာသတည်း။‐ ၃၆

လတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏အဆိးဆံးရန်သများ ကား သ၏အိမ်သအိမ်သားများပင်ြဖစ်လိမ့်မည်။‐

၃၇ မိဘကိငါ့ထက်ပိ၍ချစ်သသည်ငါ၏တပည့် မြဖစ်ထိက်၊ သားသမီးကိငါ့ထက်ပိ၍ချစ်သ

သည်ငါ၏တပည့်မြဖစ်ထိက်။‐ ၃၈ ကိယ့်လက်ဝါးကပ်တိင်ကိထမ်း၍ ငါ့ေနာက်ကိ

မလိက်ေသာသသည်ငါ၏တပည့်မြဖစ်ထိက်။‐ ၃၉ မိမိအသက်လံ ခံမရ ှ ိ ရန် ကိးပမ်းသ

သည်အသက်ဆံး ံ းရလိမ့်မည်။ ငါ့အတွက် အသက်ဆံး ံ းသသည်မိမိအသက်လံ ခံ မရ ှ ိ လိမ့်မည်။ ၄၀

``သင်တိ့ကိလက်ခံေသာသသည်ငါ့ကိလက်ခံ၏။ ငါ့ကိလက်ခံေသာသသည်ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ

ေသာအ ှ င်ကိလက်ခံ၏။‐ ၄၁ ဘရားသခင်၏ေစတမန်ြဖစ်ြခင်းကိေထာက်၍

ဘရားသခင်၏ေစတမန်အားလက်ခံသသည် ထိေစတမန်ခံစားရေသာအကျိုးကိခံစားရ လိမ့်မည်။

သေတာ်ေကာင်းြဖစ်ြခင်းကိေထာက်၍ သေတာ်ေကာင်းကိလက်ခံသသည် သေတာ်ေကာင်း

ခံစားရေသာအကျိုးကိခံစားရလိမ့်မည်။‐ ၄၂ အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား

ငါ၏တပည့်များအနက်အသိမ်ငယ်ဆံးသ တစ်စံတစ်ေယာက်အား ငါ၏မျက် ှ ာကိေထာက်

၍ေသာက်ေရတစ်ခွက်ကိေပးေသာသသည်အကျိုး ကိမခံစားဘဲမေနရ။''

၁၁ သခင်ေယ သည်ထိသိ့တပည့်ေတာ်တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးတိ့အား

သဝါဒေပးေတာ်မ ပီးေနာက် အနီးအနား ှ ိ  မိ ့များတွင် ေဟာေြပာသွန်သင်

ရန်ထိအရပ်မှထွက်ခွာေတာ်မ၏။ ၂ ခရစ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမအရာများ အေကာင်းကိ

ေယာဟန်သည်ေထာင်ထဲတွင် ကား သိရေသာအခါ မိမိ၏တပည့်များကိေစ လတ်၍၊‐ ၃

``အ ှ င်သည် ကလာေတာ်မမည်ဟဆိေသာ အ ှ င်ေပေလာ။ သိ့မဟတ်အက ်ပ်တိ့သည်

အြခားအ ှ င်တစ်ပါးကိေစာင့်ေမ ာ်ရ က ပါမည်ေလာ'' ဟေမးေလာက်ေစ၏။‐ ၄

သခင်ေယ ကထိသတိ့အား ``သင်တိ့ြမင်ရ ကားရသည့်အရာများကိေယာဟန်ထံသွား

၍ေြပာြပ ကေလာ့။‐ ၅ မျက်မြမင်တိ့သည်မျက်စိအလင်းကိရ ှ ိ က၏။

ေြခမစွမ်းမသန်သတိ့သည်လမ်းေလာက် က၏။ အေရြပားေရာဂါစဲွသတိ့သည်သန့်စင် သွား က၏။

နားပင်းသတိ့သည် ကားရ က၏။ ေသသတိ့သည်အသက်ြပန်၍ ှ င် က၏။ ဆင်းရဲ
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သတိ့သည်သတင်းေကာင်းကိ ကားရ က၏။‐ ၆ ငါ၏အေပ ၌ယံမှားြခင်းကင်းသတိ့သည်

မဂလာ ှ ိ  က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေယာဟန်၏တပည့်များြပန်သွား ကေသာအခါ သခင်ေယ သည်

ေယာဟန် ှ င့်စပ်လျဥ်း၍လပရိ သတ်တိ့အား ``သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ေတာ

က ာရသိ့သွား ကသနည်း။ ေလတိက်၍လပ်ေသာ ကပင်ကိ ကည့်  ကရန်ေလာ။‐ ၈

ထိသိ့မဟတ်ပါမအဘယ်ေကာင့်နည်း။ ဝတ် ေကာင်းစားလှဝတ်ဆင်ထားသကိ ကည့်  က ရန်ေလာ။

ဝတ်ေကာင်းစားလှဝတ်ဆင်ထားသများ ကားမင်းအိမ်စိးအိမ်များတွင်ေနထိင် က၏။‐ ၉

ထိသတိ့ကိ ကည့် ရန်မဟတ်ပါမအဘယ် ေကာင့်သွား ကသနည်း။ ပေရာဖက်ကိ ကည့်

ကရန်ေလာ။ မှန်ေပ၏။ သင်တိ့သည်ပေရာဖက် ထက် ကီးြမတ်သကိြမင်ရ ကေလ ပီဟ

သင်တိ့အားငါဆိ၏။‐ ၁၀ ေယာဟန်ကားကျမ်းစာေတာ်တွင်၊ `နားေထာင်ေလာ့။

သင်၏လမ်းကိအသင့်ြဖစ်ေစရန်၊ ငါ၏ေစတမန်ကိသင့်အလျင်ေစလတ်မည်'ဟ ေဖာ်ြပထား၏။‐

ေယာဟန်ကားထိေစတမန်ပင်တည်း။‐ ၁၁ လ့သမိင်းတွင်ေယာဟန်ထက် ကီးြမတ်သတစ်ဦး

တစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ဟ သင်တိ့အားငါဆိ၏။ သိ့ရာ တွင်ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၌ အသိမ်ငယ်ဆံးေသာ

သသည်ေယာဟန်ထက် ကီးြမတ်၏။‐ ၁၂ ဗတိဇံဆရာေယာဟန်စတင်ေဟာေြပာချိန်မှ အစ ပ၍

ယေန့တိင်ေအာင်ေကာင်းကင် ိင်ငံ ေတာ်သည် အ ကမ်းဖက်သမားတိ့၏တိက်ခိက်

မကိခံရ၏။ အ ကမ်းဖက်သမားတိ့သည်ထိ ိင်ငံေတာ်ကိသိမ်းယရန် ကိးစား က၏။‐ ၁၃

ေယာဟန်ေပ ထွန်းလာချိန်တိင်ေအာင်ပေရာဖက် အေပါင်း ှ င့်ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်းက ိင်ငံ

ေတာ်အေကာင်းကိေဖာ်ြပခ့ဲ ကေပသည်။‐ ၁၄ ထိေဖာ်ြပချက်များကိသင်တိ့လက်ခံ က ပါလ င်

ေယာဟန်သည်ေပ ထွန်းလာရမည့် ဧလိယပင်ြဖစ်ေကာင်းကိလည်းလက်ခံ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၅

ကားတတ်ေသာနား ှ ိ သတိ့ ကား ကကန်ေလာ့။ ၁၆ ``ငါသည်ဤေခတ်လတိ့ကိအဘယ်သိ့ပံ ိင်း

ရမည်နည်း။ သတိ့သည်ေစျးရပ်ကွက်တွင်ထိင်လျက် ေနသည့်ကေလးသငယ်များ ှ င့်တ က၏။ သငယ်

တစ်စကအြခားတစ်စအား `ငါတိ့သည်တီးမတ် ေသာ်လည်းသင်တိ့မကမခန် က။‐ ၁၇

ငါတိ့သည်ငိချင်းကိဆိေသာ်လည်းသင်တိ့ မငိမေ ကး က' ဟဟစ်ေအာ်ေြပာဆိ က၏။‐ ၁၈

ဗတိဇံဆရာေယာဟန်သည်အစာေ ှ ာင်လျက် မေသာက်မစားဘဲ သင်တိ့ထံလာေသာအခါ

သင်တိ့က `ဤသသည်နတ်မိစာပးဝင်သြဖစ် သည်' ဟဆိ က၏။‐ ၁၉

လသားသည်စားလျက်ေသာက်လျက်လာေသာ အခါ၌မသင်တိ့က `ကည့်ေလာ့။ ဤသသည်

စား ကူးေသာက် ကူးသြဖစ်၏။ အခွန်ခံသတိ့ ှ င့်အြခားအပယ်ခံတိ့၏မိတ်ေဆွြဖစ်၏' ဟ

ဆိ ကြပန်၏။ ဘရားသခင်၏ဉာဏ်ပညာေတာ် သည်မှန်ကန်ေကာင်းကိ ထိပညာေတာ်မှသက်

ေရာက်လာသည့်အကျိုးတရားများကသက် ေသြပ က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

အ့ံ သဖွယ်နိမိတ်လကဏာများကိြပေတာ် မခ့ဲသည့် မိ ့များသည်ေနာင်တမရ ကသြဖင့်

ကိယ်ေတာ်သည်ထိ မိ ့တိ့အားဤသိ့ြပစ်တင် ဆံးမေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်က၊ ၂၁

``အိ ေခါရာဇိန် မိ၊့ သင်သည်အမဂလာ ှ ိ ၏။ အိ ဗက်ဇဲ ဒ မိ၊့ သင်သည်အမဂလာ ှ ိ ၏။

သင်တိ့တွင်ငါ ပခ့ဲ သည့်အ့ံဖွယ်အမအရာများကိတ  ှ င့်ဇိဒံ မိ ့ တိ့တွင်သာ ပခ့ဲပါမ

ထိ မိ ့တိ့သည်ေ ှ းမဆွကပင် လ င်ေလ ာ်ေတကိဝတ်၍ြပာ ှ င့်လးလျက်ေနာင်တ ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၂

သိ့ရာတွင်တရားစီရင်ေတာ်မရာေန့၌ သင်တိ့သည် တ  ှ င့်ဇိဒံ မိ ့တိ့ထက်ပိ၍အြပစ်ဒဏ်ခံရ က

ေပအ့ံ။‐ ၂၃ အိ ကေပရေနာင် မိ၊့ သင်သည်ေကာင်းကင်ဘံတိင်ေအာင်

ေြမာက်စားြခင်းကိခံရလိမ့်မည်ဟထင်မှတ်ပါသ ေလာ။ မရဏာ ိင်ငံအထိ ှ ိမ့်ချြခင်းကိခံရလတံ။့

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင့်ထံတွင် ငါ ပခ့ဲသည့် အ့ံဖွယ်အမအရာများကိေသာဒံ မိ ့တွင်သာ ပ

ခ့ဲပါမ ထိ မိ ့သည်ယေန့တိင်ေအာင်တည်လျက် ှ ိ ေပမည်။‐ (Hadēs g86) ၂၄

တရားစီရင်ေတာ်မရာေန့၌သင်သည်ေသာဒံ မိ ့ထက်ပိ၍အြပစ်ဒဏ်ခံရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၅

ထိအခါသခင်ေယ က ``ေကာင်းကင် ှ င့်ကမာေြမ ကီးကိအစိးရေတာ်မေသာအဖ၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အသိပညာ ှ င်များအားသိခွင့်မေပးဘဲထား သည့်အရာများကိ ပညာမ့ဲသတိ့အားဖွင့်ြပ

ေတာ်မသြဖင့်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းပါ၏။‐ ၂၆ အိ အဖခမည်းေတာ်၊ ဤသိ့ြဖစ်ရသည်မှာကိယ်ေတာ်

ှ င်၏အလိေတာ်အတိင်းပင်ြဖစ်ပါ၏'' ဟ မက်ဆိ ေတာ်မသည်။ ၂၇ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က

``ငါ့ခမည်းေတာ်သည်ခပ်သိမ်း ေသာအရာတိ့ကိငါ့အားေပးအပ်ထားေတာ်မေလ ပီ။

ခမည်းေတာ်မှတစ်ပါးအြခားမည်သမ သားေတာ်ကိ မသိ။ ခမည်းေတာ်ကိလည်းသားေတာ် ှ င့်သားေတာ်

ဖွင့်ြပလိသများမှတစ်ပါးအြခားမည်သမ မသိ။ ၂၈ ေလးေသာဝန်ထမ်းရ၍ပင်ပန်းသအေပါင်းတိ၊့

ငါ့ထံသိ့လာ ကေလာ့။ ငါသည်သခချမ်းသာ ေပးမည်။‐ ၂၉ ငါသည် းည့ံသိမ်ေမွ ့၍စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချ၏။

ထိ ေကာင့်ငါတင်ေသာထမ်းပိးကိထမ်း၍ ငါ၏ထံတွင် နည်းနာခံယ ကေလာ့။

သင်တိ့သည်သခချမ်းသာ ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၃၀ ငါထမ်းေစေသာထမ်းပိးသည်အထမ်းရလွယ်၍

ငါတင်ေသာဝန်သည်လည်းေပါ့၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ သည်။

၁၂ ထိေနာက်များမ ကာမီဥပသ်ေန့၌သခင် ေယ သည် ဂျံ ုခင်းတိ့ကိြဖတ်၍ ကေတာ်မ၏။

တပည့်ေတာ်တိ့သည်ဆာေလာင်မွတ်သိပ်သြဖင့် ဂျံ ု ှ ံ များကိဆွတ်ခး၍စား က၏။‐ ၂

ဤအြခင်းအရာကိဖာရိ ှ ဲ တိ့ြမင်လ င် `` ကည့် ပါ။ ကိယ်ေတာ်၏တပည့်များသည်ဥပသ်ေန့၌မ ပ

အပ်ေသာအမကိ ပေန ကပါသည်တကား'' ဟဆိ က၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်က

``ဒါဝိဒ်မင်းသည်မိမိ ှ င့်အေဖာ်တိ့ ဆာေလာင်မွတ်သိပ်ေသာအခါအဘယ်သိ့ ပခ့ဲ ေ ကာင်း

သင်တိ့တစ်ခါမ မဖတ်ဖးပါသေလာ။‐ ၄သ ှ င့်သ့အေဖာ်တိ့သည်ဘရားသခင်၏ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဝင်၍

ယဇ်ပေရာဟိတ်များသာ စားအပ်ေသာေ ှ ့ေတာ်မန့်ကိစားဖးသည် မဟတ်ေလာ။‐ ၅

ထိမှတစ်ပါးဗိမာန်ေတာ်တွင်ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့သည် ဥပသ်ေန့ဆိင်ရာပညတ်ကိချိုးေဖာက်

ေသာ်လည်းအြပစ်မသင့်ေ ကာင်း ေမာေ ှ ၏ ပညတ်ကျမ်းတွင်မဖတ်ဖး ကပါသေလာ။‐

၆ ဤအရပ်တွင်ဗိမာန်ေတာ်ထက် ကီးြမတ်ေသာ အရာ ှ ိ ၏ဟသင်တိ့အားငါဆိ၏။‐ ၇

`ငါသည်သနား ကင်နာြခင်းကိယဇ်ပေဇာ်ြခင်း ထက်ပိ၍ ှ စ်သက်၏' ဟကျမ်းစကား၏အနက်

အ ိပါယ်ကိနားလည်ပါမ သင်တိ့သည်အြပစ် မ ှ ိ သများကိြပစ်တင် တ်ချ ကလိမ့်မည်

မဟတ်။‐ ၈ လသားသည်ဥပသ်ေန့၏အ ှ င်ြဖစ်သည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉

ကိယ်ေတာ်သည်ထိအရပ်မှ ကေတာ်မ၍ တရားဇရပ်တစ်ခသိ့ဝင်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀

တရားဇရပ်ထဲတွင်လက်တစ်ဖက်ေသသလ တစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ လအချို ့တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ

ြပစ်တင်စွပ်စဲွလိ၍ ``ဥပသ်ေန့၌အနာေရာဂါ ေပျာက်ကင်းေစအပ်ပါသေလာ''

ဟေမးေလာက် က၏။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်က ``အကယ်၍သင်တိ့၏သိးတစ်ေကာင်

သည်ဥပသ်ေန့၌တွင်းထဲသိ့ကျသည် ှ ိ ေသာ် ထိ သိးကိမဆဲွမတင်ဘဲေနမည့်သသင်တိ့တွင်

ှ ိ ပါသေလာ။‐ ၁၂ လသည်သိးထက်များစွာပိ၍အဖိးထိက်သည် မဟတ်ပါေလာ။

သိ့ြဖစ်၍ဥပသ်ေန့၌ေကာင်း ေသာအမကိ ပလပ် ိင်ခွင့် ှ ိ ၏'' ဟမိန့်ေတာ် မသည်။‐ ၁၃

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်ကလက်ေသသအား ``သင်၏ လက်ကိဆန့်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိသသည်

လက်ကိဆန့်လိက်လ င်ထိလက်သည်အြခားလက် တစ်ဖက်က့ဲသိ့အေကာင်းပကတိြဖစ်လာ၏။‐ ၁၄

ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်တရားဇရပ်မှထွက်သွား က ပီးလ င် ကိယ်ေတာ်ကိသတ်ရန် ကံစည်တိင်ပင်

က၏။ ၁၅ ယင်းသိ့ ကံစည်ေ ကာင်းကိသခင်ေယ  ကား သိေတာ်မေသာအခါ

ထိအရပ်မှ ကသွားေတာ် မ၏။ များစွာေသာလတိ့သည်ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ဖျားနာသတိ့၏ေရာဂါ များကိေပျာက်ကင်းေစေတာ်မ၏။‐ ၁၆

သိ့ရာတွင်မိမိ၏အေကာင်းကိသတစ်ပါးတိ့ အားမေြပာ ကားရန် ထိသတိ့ကိပညတ်ေတာ်

မ၏။‐ ၁၇ ဤသိ့ပညတ်ေတာ်မရြခင်းမှာပေရာဖက် ေဟ ှ ာယမှတစ်ဆင့်

ဘရားသခင်ေပးေတာ်မ ေသာဗျာဒိတ်ေတာ်အတိင်းြဖစ်ပျက်လာေစရန် ပင်ြဖစ်သတည်း။

ထိဗျာဒိတ်ေတာ်ကား၊ ၁၈ ``ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးသ၊ငါေ ွးချယ်ေသာ အေစခံကိ ကည့် ကေလာ့။

ငါ၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိသ၏အေပ သိ့ သက်ေရာက်ေစမည်။ သသည်ငါချမှတ်ေတာ်မသည့်တရား

စီရင်ချက်ကိ၊ လမျိုးတကာတိ့အားေ ကညာလိမ့်မည်။ ၁၉ သိ့ရာတွင်သသည်ြငင်းခံြခင်း၊သိ့မဟတ်

ဟစ်ေအာ်ြခင်းကိ ပလိမ့်မည်မဟတ်၊ လမ်းတွင်သ၏အသံကိအဘယ်သမ ကားရလိမ့်မည်မဟတ်။

၂၀ သသည်ေကွ့ေကာက်လျက် ှ ိ ေသာကပင်ကိမချိုး၊ မီးမေတာက်ဘဲတေငွ ့ေငွ ့ေလာင်ေနေသာ

မီးစာကိမ ငိမ်းသတ်။ သသည်တရားမ တမစိးမိးလာသည်တိင်ေအာင် လပ်ေဆာင်လိမ့်မည်။

၂၁ လမျိုးတကာတိ့သည်လည်းသ့ကိကိးစားလိမ့်မည်'' ဟ၍ြဖစ်၏။ ၂၂

နတ်မိစာပးဝင်ေနသြဖင့်မျက်စိမြမင်၊ ဆံွ ့အ ေနသလတစ်ေယာက်ကိ လအချို ့တိ့သည်အထံ

ေတာ်သိ့ေခ ခ့ဲ က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်နတ်မိစာကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မသြဖင့် ထိသသည်မျက်စိြမင်

လာ ပီးလ င်စကားေြပာေလ၏။‐ ၂၃ လပရိသတ်တိ့သည်များစွာအ့ံ သ က

လျက် ``ဤသသည်ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်ြဖစ်ပါ မည်ေလာ'' ဟဆိ က၏။ ၂၄

ဤသိ့ေြပာဆိသည်ကိဖာရိ ှ ဲ တိ့ ကားသိ က ေသာအခါ ``ဤသသည်နတ်မိစာဘရင်ေဗလ

ေဇဗလကိအမီှ ပ၍နတ်မိစာများကိ ှ င်ထတ် သြဖစ်၏'' ဟဆိ က၏။ ၂၅

ထိသတိ့၏စိတ် ှ လံးအ ကံအစည်ကိသိေတာ်မ သြဖင့်ကိယ်ေတာ်က `` ိင်ငံတစ်ခတွင်လတိ့သည်

စိတ်ဝမ်းကဲွြပားလျက် အချင်းချင်းတိက်ခိက်ေနလ င် ထိ ိင်ငံသည်မ ကာမီပျက်စီးလိမ့်မည်။ ထိနည်း

တလတိ့စိတ်ဝမ်းကဲွြပားလျက်ေနေသာ မိ ့ သိ့မဟတ်အိမ်ေထာင်သည်မရပ်မတည် ိင်ရာ။‐

၂၆ သိ့ြဖစ်၍စာတန်၏အပ်စိးမကိဝန်ခံသတိ့ သည်အချင်းချင်းတိက်ခိက်လျက်ေနပါလ င်

သ၏ ိင်ငံသည်အဘယ်သိ့တည်တ့ံ ိင်ပါ မည်နည်း။‐ ၂၇ ငါသည်ေဗလေဇဗလကိအမီှ ပ၍နတ်

မိစာများကိ ှ င်ထတ်သည်ဆိပါလ င် သင်တိ့၏ တပည့်များကားမည်သကိအမီှ ပ၍ ှ င်ထတ်

ကပါသနည်း။ သင်တိ့မှားယွင်းေ ကာင်းကိသင် တိ့တပည့်များ၏အ ပအမကပင်သက်ေသ

ခံ၏။‐ ၂၈ ငါသည်ေဗလေဇဗလ၏တန်ခိးအားြဖင့် မဟတ်၊ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်တန်ခိး

အားြဖင့်နတ်မိစာများကိ ှ င်ထတ်သည်။ ထိ သိ့မှန်လ င်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်

သင်တိ့တွင်တည်လျက် ှ ိ ေပ ပီ။ ၂၉ ``အဘယ်သသည်ခွန်အား ကီးသကိဦးစွာ မချည်မေ ှ ာင်ဘဲ
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သ၏အိမ်သိ့ဝင်၍ဥစာပစည်း များကိလယ ိင်ပါမည်နည်း။ ချည်ေ ှ ာင် ပီး မှသာလယ ိင်ေပမည်။ ၃၀

``ငါ့ဘက်မှာမေနသသည်ငါ့ကိဆန့်ကျင် သြဖစ်၏။ ငါ ှ င့်အတမစမသိမ်းသသည် ကဲြဖန့်သြဖစ်၏။‐

၃၁ ထိအေကာင်းေ ကာင့်သင်တိ့အားငါဆိသည် ကား၊ အြပစ်ဟသမ အတွက်လည်းေကာင်း၊

ြပစ် မှားေြပာဆိသည့်စကားဟသမ အတွက် လည်းေကာင်း လတိ့အြပစ်ေြဖလတ် ိင်ခွင့် ှ ိ ၏။

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိြပစ်မှားေြပာဆိ သသည်အြပစ်ေြဖလတ် ိင်ခွင့်မ ှ ိ။‐ ၃၂

လသားကိြပစ်မှားေြပာဆိသသည်အြပစ်ေြဖ လတ် ိင်၏။ သိ့ရာတွင်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်

ကိြပစ်မှားေြပာဆိေသာသမကားယခဘဝ ေနာင်ဘဝတွင်အြပစ်ေြဖလတ်လိမ့်မည်မဟတ်။ (aiōn g165)

၃၃ ``အသီးေကာင်းကိရလိလ င်အပင်ေကာင်းကိ စိက်ရမည်။ အပင်ည့ံသည်အသီးည့ံကိသီး လိမ့်မည်။

အသီးကိေထာက်၍အပင်အေကာင်း ကိသိရ၏။‐ ၃၄ အချင်းေ မဆိးအမျိုးတိ၊့ သင်တိ့သည်ဆိးယတ်

သများြဖစ်သြဖင့် အဘယ်သိ့လ င်ေကာင်းြမတ် သည့်စကားကိေြပာ ိင် ကပါမည်နည်း။

စိတ် ှ လံး၌ြပည့်လ ံ ေနသည့်အရာများကိ တ် ကေဖာ်ြပတတ်၏။‐ ၃၅

ေကာင်းြမတ်ေသာသသည်မိမိ၏ေကာင်းြမတ်ေသာ စိတ် ှ လံးဘ ာတိက်အတွင်းမှေကာင်းြမတ်ေသာ

အရာကိထတ်ေဖာ်တတ်၏။ ဆိးယတ်ေသာသသည် မိမိဆိးယတ်ေသာစိတ် ှ လံးဘ ာတိက်အတွင်း

မှဆိးယတ်ေသာအရာများကိထတ်ေဖာ်တတ်၏။ ၃၆ ``သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားတရားစီရင်ေတာ်

မရာေန့၌လတိ့သည်မိမိတိ့အကျိုးမ့ဲေြပာဆိ ေသာစကားများအတွက်စစ်ေဆးစီရင်ြခင်းကိ

ခံရ ကလတံ။့‐ ၃၇ သင်တိ့အြပစ်ဒဏ်ခံထိက်သည်မခံထိက်သည်

ကိသင်တိ့ေြပာဆိသည့်စကားများအရ ဘရားသခင်စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၈ အချို ့ေသာကျမ်းတတ်ဆရာများ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ များ က ``ဆရာေတာ်၊

အက ်ပ်တိ့အားနိမိတ်လကဏာ တစ်ခကိြပေတာ်မပါ'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၃၉

ကိယ်ေတာ်က ``ဆိးညစ်၍ဘရားမ့ဲေသာဤေခတ် လတိ့သည်နိမိတ်လကဏာကိေတာင်းဆိ ကပါ

သည်တကား။ သင်တိ့သည်ေယာန၏နိမိတ်လက ဏာမှတစ်ပါး အဘယ်နိမိတ်လကဏာကိမ

ေတွ့ြမင်ရလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၄၀ ေယာနသည်ငါး ကီး၏ဝမ်းထဲတွင်သံးရက်တိင်

တိင်ေနရသက့ဲသိ့ လသားသည်လည်းေြမ ကီး ထဲတွင်သံးရက်ေနရလတံ။့‐ ၄၁

နိေနေဝ မိ ့သားတိ့သည်ေယာန၏ေဟာေြပာချက် ေကာင့်ေနာင်တရခ့ဲ က၏။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်

တရားစီရင်ေတာ်မရာေန့၌ထ၍သင်တိ့အား ြပစ်တင်စွပ်စဲွ ကလိမ့်မည်။ ဤအရပ်တွင်ေယာန

ထက် ကီးြမတ်သည့်အရာေရာက် ှ ိ ေနေလ ပီ။ ၄၂ ဒကိဏြပည်ကဘရင်မသည်ဉာဏ်ပညာ ှ င်

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး၏စကားကိ ကားနာရန် ေဝးလံရပ်ြခားတိင်းတစ်ပါးမှလာေရာက်ခ့ဲ၏။

သိ့ြဖစ်၍တရားစီရင်ေတာ်မရာေန့၌သသည် ထ၍သင်တိ့အားြပစ်တင်စွပ်စဲွလိမ့်မည်။ ဤ

အရပ်တွင်ေ ှ ာလမန်မင်းထက် ကီးြမတ်သည့် အရာေရာက် ှ ိ ေနေလ ပီဟငါဆိ၏။ ၄၃

``ညစ်ညမ်းေသာနတ်သည်မိမိပးဝင်ေနသလ ထဲမှထွက်သည့်အခါေြခာက်ေသွ့ရာအရပ်တွင်

လှည့်လည်၍နားေနစရာကိ ှ ာတတ်၏။ ယင်း သိ့ ှ ာ၍မေတွ့ေသာအခါ၊ ၄၄

`ငါယခင်ေနခ့ဲသည့်ေနရာသိ့ပင်ြပန်ပါအ့ံ' ဟဆိ၏။ ထိေနရာသိ့ြပန်ေရာက်ေသာအခါ

သပ်ရပ်စွာလှည်းကျင်းထားသည်ကိေတွ့သြဖင့်၊ ၄၅သသည်သွား၍မိမိထက်ညစ်ညမ်းေသာနတ်

ခနစ်ဦးကိေခ ခ့ဲ ပီးလ င်ထိေနရာတွင်ေန ေလ၏။ သိ့ြဖစ်၍နတ်ပးဝင်သ၏ေနာက်ြဖစ်အင်

သည်ပထမြဖစ်အင်ထက်ဆိး ွားေလေတာ့၏။ဤဆိးညစ်ေသာလတိ့သည်လည်းထိနည်းအတိင်း

ပင်ခံစားရ ကလတံ'့' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၆ ကိယ်ေတာ်သည်လပရိသတ်တိ့အားေဟာေြပာ

သွန်သင်လျက်ေနေတာ်မစဥ်မယ်ေတာ် ှ င့်ညီေတာ် များေရာက်လာ၍ကိယ်ေတာ် ှ င့်ေတွ့လိသြဖင့်

အြပင်တွင်ေစာင့်လျက်ေန က၏။‐ ၄၇ လတစ်ေယာက်က ``အ ှ င်၏မယ်ေတာ် ှ င့်ညီေတာ်

များသည်အ ှ င် ှ င့်ေတွ့လိ၍အြပင်တွင်ေစာင့် ေန ကပါသည်'' ဟေလာက်၏။‐ ၄၈

ကိယ်ေတာ်က ``ငါ့အမိကားမည်သနည်း။ ငါ့ညီ၊ ငါ့အစ်ကိများကားမည်သနည်း'' ဟြပန်၍

ေမးေတာ်မ၏။‐ ၄၉ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ်တိ့ကိ န်ြပလျက် ``ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီ၊

ငါ့အစ်ကိများ ကားဤသတိ့တည်း။‐ ၅၀ ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ငါ့ခမည်းေတာ်၏အလိေတာ်

အတိင်းေဆာင် ွက်သမှန်သမ သည်ငါ့ညီ၊ ငါ့ အစ်ကိ၊ ငါ့အစ်မ၊ ငါ့ ှ မ၊ ငါ့အမိတိ့ေပ တည်း''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ ထိေန့၌ပင်လ င်သခင်ေယ သည်ထိအိမ်မှ ထွက် ကေတာ်မ၍အိင်ကမ်းေြခတွင်ထိင်ေတာ်

မ၏။‐ ၂ အထံေတာ်သိ့လာေရာက် ကသည့်လပရိသတ်

မှာများလှသြဖင့် ကိယ်ေတာ်သည်ေလှေပ သိ့ တက်၍ထိင်ေတာ်မ၏။

လအေပါင်းတိ့ကကမ်း ေြခတွင်ရပ်လျက်ေန က၏။‐ ၃ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့အား

ပံဥပမာေဆာင်၍ များစွာေသာအေကာင်းအရာများကိသွန်သင် ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်က ``မျိုး ကဲသလတစ်ေယာက်သည် မျိုး ကဲရန်ထွက်သွား၏။‐ ၄

မျိုး ကဲေသာအခါအချို ့မျိုးေစ့တိ့သည်လမ်း တွင်ကျသြဖင့်ငှက်တိ့သည်လာ၍စား က၏။‐ ၅

အချို ့မျိုးေစ့တိ့သည်ေြမဆီလာပါးသည့် ေကျာက်ခံေြမေပ တွင်ကျ၏။ ေြမသားတိမ်

သြဖင့်အပင်များလျင်ြမန်စွာေပါက်ေသာ် လည်း၊‐ ၆ ေနထွက်ေသာအခါေနပေလာင်၍အြမစ်မစဲွ

သည့်အတွက် ိး ွမ်း၍သွား က၏။‐ ၇ အချို ့မျိုးေစ့တိ့သည်ဆးေတာတွင်ကျ၏။

ဆးပင် များ ကီးထွားလာ ပီးေနာက်အပင်ငယ်တိ့ကိ လမ်းမိးကာေသေစ က၏။‐ ၈

အချို ့မျိုးေစ့တိ့ကားေြမေကာင်းေြမသန့်တွင် ကျ၏။ အပင်များေပါက်၍အဆတစ်ရာ၊ အဆ

ေြခာက်ဆယ်၊ အဆသံးဆယ်သီး ှ ံ များကိေဆာင် ကန်၏။ ၉ ကားတတ်ေသာနား ှ ိ သတိ့ ကား ကေလာ့''

ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ တပည့်ေတာ်တိ့သည်အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် ၍

``အ ှ င်သည်အဘယ်ေကာင့်လတိ့အားပံ ဥပမာြဖင့်သာလ င်မိန့်ေတာ်မပါသနည်း''

ဟ ေမးေလာက် က၏။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်

ှ င့်ဆိင်ေသာနက်နဲသည့်အေကာင်းအရာများ ကိနားလည်ခွင့်ရ က၏။ အြခားသများမ

ကားထိအခွင့်ကိမရ က။‐ ၁၂ ဘရားသခင်သည် ှ ိ သအားပိလ ံ သည့်တိင်ေအာင်

ထပ်ေလာင်း၍ေပးေတာ်မ၍မ ှ ိ သထံမှ ှ ိ သမ ကိပင် ပ်သိမ်းေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၃

သတိ့အားပံဥပမာေဆာင်၍ငါေြပာရသည့် အေကာင်းမှာသတိ့သည် ကည့်ေသာ်လည်းမြမင်၊

နားေထာင်ေသာ်လည်းမ ကားသိ့မဟတ်နားမ လည်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၄ ထိ့ေကာင့်၊

`ဤသတိ့သည် ကားလျက် ှ င့်နားလည်လိမ့်မည် မဟတ်။ ြမင်လျက် ှ င့်သိလိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၅

ဤလစ၏စိတ် ှ လံးသည်ထိင်းမိင်းလျက် သတိ့၏နားများသည်ေလးလျက်မျက်စိများသည်

ပိတ်လျက် ှ ိ ၏။ အကယ်၍သာသတိ့၏မျက်စိများသည်ြမင် ိင်၍

နားများသည် ကား ိင်လျက်၊ စိတ် ှ လံးသည်လည်းသိနားလည် ိင်မည်ဆိပါမ

သတိ့သည်ငါ့ကိခိလံကိးစားလာ ကမည်ြဖစ်၍၊ ငါသည်လည်းသတိ့၏အြပစ်များကိ

ေြဖလတ်ေတာ်မေပအ့ံ' ဟဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မေ ကာင်းေဟ ှ ာယ ေဟာချက်သည်မှန်ေပ၏။ ၁၆

``သင်တိ့၏မျက်စိများသည်ြမင်၍နားများသည် လည်း ကားေသာေကာင့် သင်တိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။‐

၁၇ အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား သင် တိ့ြမင်ရသည့်အရာများကိ ပေရာဖက် ှ င့်

သေတာ်ေကာင်းအေြမာက်အြမားပင်ြမင်လိ က ေသာ်လည်းမြမင်ရ က။ သင်တိ့ ကားရသည့်

အရာများကိ သတိ့ ကားလိ ကေသာ်လည်း မ ကားရ က။ ၁၈ ``ထိ့ေ ကာင့်မျိုး ကဲသ၏ပံဥပမာအနက်

အ ိပါယ်ကိနားေထာင် ကေလာ့။‐ ၁၉ လမ်းေြမတွင်ကျသည့်မျိုးေစ့သည် ိင်ငံေတာ်

အေကာင်းတရားေတာ်ကိ ကားေသာ်လည်းနား မလည်သတိ့ ှ င့်တ၏။ သတိ့၏စိတ် ှ လံးတွင်

ကဲထားသည့်တရားေတာ်မျိုးေစ့ကိစာတန် သည်လာ၍ယငင်သွား၏။‐ ၂၀

ေကျာက်ခံေြမတွင်ကျသည့်မျိုးေစ့သည်တရားေတာ် ကိ ကားလ င် ကားချင်းဝမ်းေြမာက်စွာခံယသတိ့

ကိဆိလိ၏။‐ ၂၁ သိ့ေသာ်တရားေတာ်သည်သတိ့၏စိတ် ှ လံးတွင် အြမစ်မစဲွ။

ကာလအနည်းငယ်သာတည်ေန၏။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်တရားေတာ်ေ ကာင့်ဒက ှ င့်

ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းပန်းမကိေတွ့ ကံရေသာအခါ ချက်ချင်းပင်ေဖာက်ြပန်သွား က၏။‐ ၂၂

ဆးေတာတွင်ကျသည့်မျိုးေစ့များသည်တရား ေတာ်ကိ ကား၍အသီးအပွင့်မြဖစ်ထွန်းေစ

ိင်ေသာသတိ့ကိဆိလိ၏။ သတိ့၏စိးရိမ်ေ ကာင့် ကမများ ှ င့်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားလိမ

များကတရားေတာ်မျိုးေစ့ကိလမ်းမိးသြဖင့် မည်သိ့မ မသီးမပွင့် ိင်ေချ။‐ (aiōn g165) ၂၃

ေြမေကာင်းေြမသန့်တွင်ကျသည့်မျိုးေစ့ကား တရားေတာ်ကိ ကား၍နားလည်သတိ့ကိဆိ လိ၏။

သတိ့သည်အဆတစ်ရာ၊ အဆေြခာက် ဆယ်၊ အဆသံးဆယ်အသီးအ ှ ံ များကိ ေဆာင်ကန်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မသည်။ ၂၄ သခင်ေယ သည်အြခားပံဥပမာကိေဆာင်၍ မိန့်ေတာ်မြပန်၏။

ကိယ်ေတာ်က ``ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ် သည်ဤအြဖစ်အပျက် ှ င့်တ၏။ လတစ်ေယာက်

သည်မိမိဂျံ ုမျိုးေကာင်းမျိုးသန့်ကိ ကဲ၏။‐ ၂၅ သိ့ရာတွင်ညအခါလတိ့အိပ်ေပျာ်ေနချိန်၌

ရန်သသည်လာ၍ဂျံ ုမျိုး ကဲထားရာတွင်ဂျံု ိင်းေစ့များကိ ကဲ ပီးေနာက်ထွက်ခွာသွား၏။‐ ၂၆

ဂျံ ုပင်ကေလးများေပါက် ပီးေနာက်ဂျံ ု ှ ံ များ ထွက်လာေသာအခါဂျံ ု ိင်းပင်များလည်းေပ

ထွက်လာေလသည်။‐ ၂၇ ထိအခါစာရင်းငှားတိ့သည်လယ် ှ င်ထံလာ၍

`အ ှ င်၊ အ ှ င့်ဂျံ ုခင်းတွင်မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်များ ကဲခ့ဲသည်မဟတ်ပါေလာ။

ဂျံ ု ိင်းပင်များကား အဘယ်မှေရာက် ှ ိ လာပါသနည်း' ဟေမး က၏။‐ ၂၈ လယ် ှ င်က

`ဤအရာကားရန်သ၏လက်ချက်ပင် ြဖစ်၏' ဟဆိလ င်စာရင်းငှားများက `ထိသိ့ြဖစ်

ပါမဂျံ ု ိင်းများကိသွား၍ တ်ပစ်ရပါမည် ေလာ' ဟေမးြပန် က၏။‐ ၂၉ လယ် ှ င်က၊

တ်မပစ် က ှ င့်ဦး။ ဂျံ ု ိင်းများကိ တ်လိက်လ င်ဂျံ ုေကာင်းများလည်းပါသွားလိမ့် မည်။‐ ၃၀

ေကာက်ရိတ်ချိန်တိင်ေအာင်အပင် ှ စ်မျိုးလံးဆက် လက် ကီးပွားေစ ကေလာ့။ ေကာက်ရိတ်ချိန်ေရာက်

ေသာ်ေကာက်ရိတ်သမားတိ့အားဦးစွာဂျံ ု ိင်း များကိ တ်၍စည်းထား ပီးလ င်မီး ိ ့ပစ် က။

ထိေနာက်ဂျံ ုစပါးကိစသိမ်း၍ငါ၏ကျီ၌ သွင်းထား ကဟငါမှာ ကားမည်' ဟဆိ၏'' ဟ

၍မိန့်ေတာ်မသည်။ ၃၁ သခင်ေယ သည်အြခားပံဥပမာကိေဆာင်၍ မိန့်ေတာ်မြပန်၏။

ကိယ်ေတာ်က ``ေကာင်းကင် ိင်ငံ ေတာ်သည်ဤအြဖစ်အပျက် ှ င့်တ၏။
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လတစ် ေယာက်သည်မန်ညင်းေစ့ကိယ၍မိမိဥယျာဥ် တွင်စိက်၏။‐ ၃၂

ထိအေစ့သည်အေစ့တကာတိ့ထက်ေသးငယ် ၏။ သိ့ရာတွင်အပင်ေပါက်၍ ကီးထွားလာေသာ အခါ

အြခားအပင်ငယ်များထက် ကီးမားသည့် အပင်တစ်ပင်ြဖစ်လာ၏။ သိ့ြဖစ်၍ငှက်များသည်

ထိအပင်၏အကိင်းများတွင်အသိက် ပလပ် ိင် က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။ ၃၃

ကိယ်ေတာ်သည်အြခားပံဥပမာကိေဆာင်၍ မိန့်ေတာ်မြပန်၏။ ကိယ်ေတာ်က ``ေကာင်းကင် ိင်ငံ

ေတာ်သည်ဤအြဖစ်အပျက် ှ င့်တ၏။ အမျိုး သမီးတစ်ေယာက်သည်တေဆးကိယ ပီးလ င်

မန့်ညက်တစ်တင်းတွင်ထည့်သြဖင့်မန့်ညက်အား လံးကိေဖာင်း ကေစ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။ ၃၄

သခင်ေယ သည်လပရိသတ်တိ့အားဤ အေကာင်းအရာများကိပံဥပမာေဆာင်၍

ေဟာ ကားေတာ်မ၏။ ပံဥပမာမေဆာင်ဘဲ အဘယ်အေကာင်းအရာကိမ ေဟာ ကား ေတာ်မမ။‐ ၃၅

ဤသိ့ေဟာ ကားရြခင်းမှာ၊ ``ငါသည်ပံဥပမာေဆာင်၍မိမိ၏ တ်ကိ ဖွင့်ဟ မက်ဆိမည်။

ေလာကကိထာဝရဘရားဖန်ဆင်းေတာ်မချိန်မှစ၍ ကွယ်ဝှက်ေနခ့ဲသည့်အရာများကိ

ငါထတ်ေဖာ်ေြပာဆိမည်'' ဟေသာပေရာဖက်၏ေဟာချက်မှန်ကန်လာေစရန် ပင်ြဖစ်၏။ ၃၆

ထိေနာက်သခင်ေယ သည်လပရိသတ်များထံ မှထွက်ခွာ၍အိမ်ထဲသိ့ဝင်ေတာ်မ၏။ ထိအခါ

တပည့်ေတာ်တိ့သည်အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် ၍ ``ဂျံ ု ိင်းပင်များ၏ပံဥပမာကိအက ်ပ်

တိ့အား ှ င်းြပေတာ်မပါ'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၃၇ ကိယ်ေတာ်က

``မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်ကိ ကဲသသည် လသားပင်ြဖစ်၏။‐ ၃၈ ဂျံ ုခင်းကားဤကမာေလာကတည်း။

မျိုးေကာင်း မျိုးသန့်သည် ိင်ငံေတာ်သားများကိဆိလိ၏။ ဂျံ ု ိင်းေစ့များကားစာတန်မာရ်နတ်၏ ိင်ငံ

သားများကိဆိလိ၏။‐ ၃၉ ထိမျိုးေစ့များကိ ကဲသသည်စာတန်မာရ်နတ် ပင်ြဖစ်၏။

ေကာက်ရိတ်ချိန်ကားကပ်ကမာကန်ဆံး ချိန်တည်း။ ေကာက်ရိတ်သမားများသည်ေကာင်းကင်

တမန်များြဖစ်၏။‐ (aiōn g165) ၄၀ ဂျံ ု ိင်းပင်များကိစသိမ်း ပီးမီး ိ ့ပစ်လိက် သက့ဲသိ့

ကပ်ကမာကန်ဆံးချိန်၌စာတန်မာရ် နတ်၏ ိင်ငံသားတိ့သည်မီး ိ ့ဖျက်ဆီးြခင်း ကိခံရ ကလိမ့်မည်။‐

(aiōn g165) ၄၁ လသားသည်မိမိ၏ေကာင်းကင်တမန်များကိေစ လတ်ေတာ်မ၍

လတိ့အားေမှာက်မှားလမ်းလဲွေစ သများ ှ င့်အြပစ်ကးသအေပါင်းကိ ိင်ငံ

ေတာ်ထဲကေ ွးထတ်ေစ ပီးလ င်၊‐ ၄၂ ေတာက်ေလာင်ေသာမီးဖိထဲသိ့ပစ်ချေစေတာ်မ

မည်။ ထိသအေပါင်းတိ့သည်ငိေ ကးြမည်တမ်း ၍အံသွားခဲ ကိတ် ကလိမ့်မည်။‐ ၄၃

ထိအခါသေတာ်ေကာင်းတိ့သည်အဖဘရား၏ ိင်ငံေတာ်တွင်ေနက့ဲသိ့ထွန်းလင်းေတာက်ပလျက်

ေန ကလတံ။့ ကားတတ်ေသာနား ှ ိ သ ကား က ကန်ေလာ့။ ၄၄

``ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်ဤအြဖစ်အပျက် ှ င့်တ၏။ လတစ်ေယာက်သည်လယ်၌ြမုပ်ထားေသာ

ဘ ာကိေတွ့သြဖင့်တစ်ဖန်ြမုပ်ထားခ့ဲ၏။ ထိေနာက် ဝမ်းေြမာက်စွာသွား ပီးလ င် ှ ိ သမ ကိေရာင်းချ

လျက်ထိလယ်ကိဝယ်ေလ၏။ ၄၅ ``ထိမှတစ်ပါးလည်း၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်

ဤအြဖစ်အပျက် ှ င့်တ၏။ ကန်သည်တစ်ဦးသည် ပလဲေကာင်းကိ ှ ာလျက်ေန၏။‐ ၄၆

ထိသသည်များစွာအဖိးတန်သည့်ပလဲကိေတွ့ ေသာအခါသွား ပီးလ င် ှ ိ သမ ကိေရာင်းချ၍

ထိပလဲကိဝယ်ေလ၏။ ၄၇ ``ထိမှတစ်ပါးလည်း၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်ဤ

အြဖစ်အပျက် ှ င့်တ၏။ တံငါသည်တိ့သည်အိင် တွင်ပိက်ကွန်ကိချ၍ငါးအမျိုးမျိုးကိအပ်မိ၏။‐ ၄၈

ပိက်ကွန်တွင်ငါးအြပည့်ရေသာအခါတံငါသည် တိ့သည်ထိပိက်ကွန်ကိကန်းေပ သိ့ဆဲွ၍တင် က၏။

ထိေနာက်ထိင်၍ငါးများကိေ ွး က၏။ ငါးေကာင်း များကိအိးများတွင်ထည့်ထား ပီးေနာက်ငါးည့ံ

များကိမအြပင်သိ့ပစ်ထတ်လိက် က၏။‐ ၄၉ကပ်ကမာကန်ဆံးချိန်၌လည်းထိနည်းတြဖစ်ေပ အ့ံ။

ေကာင်းကင်တမန်များသည်လာ၍သယတ်မာ များကိသေတာ်ေကာင်းများထဲမှခဲွထတ် ပီးလ င်၊‐

(aiōn g165) ၅၀ ေတာက်ေလာင်ေသာမီးဖိထဲသိ့ပစ်ချလိမ့်မည်။ ထိ

သတိ့သည်ငိေ ကးြမည်တမ်း၍အံသွားခဲ ကိတ် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၁

သခင်ေယ က ``ဤအေကာင်းအရာအလံးစံ တိ့ကိသင်တိ့နားလည် ကပါ၏ေလာ''

ဟေမး ေတာ်မလ င်တပည့်ေတာ်တိ့က``နားလည်ပါ သည်'' ဟေြဖ ကား က၏။ ၅၂

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်က ``ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်တွင် တပည့်ြဖစ်လာသကျမ်းတတ်ဆရာသည်မိမိ၏

ဘ ာတိက်ထဲမှဥစာပစည်းအသစ် ှ င့်အေဟာင်းများ ကိထတ်ယေသာအိမ် ှ င် ှ င့်တ၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၃ ထိပံဥပမာများကိမိန့် ကားေတာ်မ ပီးေနာက်

သခင်ေယ သည်ထိအရပ်မှထွက် က၍၊‐ ၅၄ မိမိေနရင်း မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ ေတာ်မ၏။ တရားဇရပ်

တွင်ေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မေသာအခါ လတိ့သည် လွန်စွာအ့ံ သ ကသြဖင့် ``ဤသသည်ဤသိ့ေသာ

အသိပညာများကိအဘယ်ကရ ှ ိ ပါသနည်း။ ဤသိ့ေသာအ့ံဖွယ်နိမိတ်လကဏာများကိအဘယ်

သိ့ြပ ိင်ပါသနည်း။‐ ၅၅ သသည်လက်သမားဆရာ၏သားမဟတ်ေလာ။

သ့ အမိသည်မာရိနာမည် ှ ိ သမဟတ်ပါေလာ။ သ့ ညီများကားယာကပ်၊ ေယာသပ်၊

ှ ိ မန် ှ င့်ယဒတိ့ မဟတ်ပါေလာ။‐ ၅၆ သ့ ှ မများသည်လည်းငါတိ့ မိ ့သများမဟတ်ပါ ေလာ။

သိ့ြဖစ်ပါလျက်သသည်ဤတန်ခိးကိအဘယ် ကရ ှ ိ ပါသနည်း'' ဟဆိကာ၊‐ ၅၇

ကိယ်ေတာ်၏အေပ ၌အ ကည် ိ ပျက် က၏။ သခင်ေယ ကလည်း ``ပေရာဖက်သည်မိမိ မိ ့

ှ င့်မိမိအိမ်မှလဲွ၍အဘယ်အရပ်တွင်မဆိ ဂဏ်အသေရ ှ ိ ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။‐ ၅၈

ထိ မိ ့သားတိ့သည်မိမိအားယံ ကည်ကိးစား မမ ှ ိ  ကသြဖင့် ကိယ်ေတာ်သည်အ့ံ သဖွယ်

ေသာအမတိ့ကိထိ မိ ့တွင် ပေတာ်မမ။

၁၄ ထိကာလ၌ဂါလိလဲြပည်ကိအပ်စိးသ ေဟ ဒ်သည်သခင်ေယ ၏သတင်းကိ ကားလ င်၊‐

၂ ``ဤသသည်ဗတိဇံဆရာေယာဟန်ပင်တည်း။ သသည်ေသရာမှအသက်ြပန် ှ င်ေလ ပီ။

သိ့ ြဖစ်၍အ့ံဖွယ်နိမိတ်လကဏာများကိ ပလျက် ှ ိ ၏'' ဟမိမိအမထမ်းအရာထမ်းတိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။

၃ ေဟ ဒ်သည်ညီြဖစ်သဖိလိပု၏ဇနီးေဟေရာဒိ ှ င့်ပတ်သက်၍ေယာဟန်ကိဖမ်းဆီးချုပ်ေ ှ ာင်

ကာေထာင်တွင်အကျဥ်းထားခ့ဲ၏။‐ ၄ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ေယာဟန်က

``သင်သည် ညီြဖစ်သ၏ဇနီးကိမသိမ်းမယအပ်'' ဟ ဆိခ့ဲေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၅

ေဟ ဒ်သည်ေယာဟန်ကိသတ်လိေသာ်လည်း ယဒအမျိုးသားတိ့ကိေ ကာက်သြဖင့်မသတ် ရဲေချ။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့သည်ေယာဟန် ကိပေရာဖက်တစ်ပါးဟမှတ်ယေန ကေသာ

ေကာင့်ြဖစ်၏။ ၆ ေဟ ဒ်၏ေမွးေန့၌ေဟေရာဒိ၏သမီးသည်

ဧည့်သည်ေတာ်များအားအက ှ င့်ေဖျာ်ေြဖ လျက်ေဟ ဒ်၏စိတ်ကိများစွာ င်လန်းေစ၏။‐ ၇

သိ့ြဖစ်၍ေဟ ဒ်သည်သငယ်မ ှ စ်သက်ရာ ဆကိေပးမည်ဟကျိန်ဆိ၍ကတိ ပ၏။ ၈

သငယ်မသည်လည်းမိခင်၏တိက်တွန်းချက် အရ ``ဗတိဇံဆရာေယာဟန်၏ဦးေခါင်းကိ

လင်ပန်းေပ တွင်တင်၍အက ်ပ်အားဤေနရာ တွင်ပင်ေပးေတာ်မပါ'' ဟေတာင်းေလာက်၏။ ၉

ထိအခါမင်း ကီးသည်များစွာစိတ်မချမ်းမသာ ြဖစ်ေတာ်မေသာ်လည်းဧည့်သည်ေတာ်များေ ှ ့တွင်

မိမိေပးခ့ဲသည့်ကတိကိေထာက်၍ သငယ်မ ေတာင်းေလာက်သည့်အတိင်းေပးေစရန်အမိန့်

ချေတာ်မ၏။‐ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍ေယာဟန်၏ဦးေခါင်းကိေထာင်ထဲတွင်

ြဖတ်ေစ ပီးလ င်၊‐ ၁၁ လင်ပန်းေပ တွင်တင်၍သငယ်မအားေပးေစ ေတာ်မ၏။

သငယ်မသည်လည်းထိဦးေခါင်းကိ မိခင်ထံသိ့ယေဆာင်သွား၏။‐ ၁၂

ေယာဟန်၏တပည့်တိ့သည်လာ၍အေလာင်းကိယ ပီးလ င်သ ဂဟ် က၏။ ထိေနာက်သခင်ေယ

ထံသိ့သွား၍သတင်းေပး က၏။ ၁၃ ဤသတင်းကိသခင်ေယ  ကားေတာ်မလ င်

ထိအရပ်မှတစ်ကိယ်တည်းဆိတ်ကွယ်ရာအရပ် သိ့ေလှြဖင့် ကေတာ်မ၏။ အ မိ ့ မိ ့မှလပရိ

သတ်တိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ်ထွက် ကေတာ်မ ေကာင်း ကား ကလ င်ေနာက်ေတာ်သိ့ကန်းေ ကာင်း

ြဖင့်လိက် က၏။‐ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်ေလှေပ မှတက်ေတာ်မေသာအခါ

လထ ကီးကိြမင်ေတာ်မလ င်သတိ့ကိသနား ေတာ်မသြဖင့်ဖျားနာသများကိကျန်းမာေစ ေတာ်မ၏။

၁၅ ညချမ်းအချိန်ေရာက်ေသာအခါတပည့်ေတာ်တိ့ သည်အထံေတာ်သိ့လာ၍ ``ဤအရပ်သည်လသ

မ ှ ိ သည့်အရပ်ြဖစ်ပါ၏။ ေန့အချိန်လည်းကန်ပါ ပီ။ လတိ့အားေကျး ွာများသိ့သွား၍အစား

အစာဝယ်ယ ိင်ရန်ေစလတ်ေတာ်မပါ'' ဟ ေလာက်ထား က၏။ ၁၆ သခင်ေယ က

``ထိသတိ့သွား ကရန်မလိပါ။ သင်တိ့ပင်လ င်သတိ့အားစားစရာေပး က ေလာ့'' ဟမိန်ေတာ်မ၏။ ၁၇

တပည့်ေတာ်တိ့က ``အက ်ပ်တိ့မှာမန့်ငါးလံး ှ င့် ငါး ှ စ်ေကာင်သာ ှ ိ ပါသည်'' ဟေလာက်ထား က

လ င်၊ ၁၈ ကိယ်ေတာ်က ``ထိမန့် ှ င့်ငါးကိငါ့ထံသိ့ယခ့ဲ က ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၉

ကိယ်ေတာ်သည်လပရိသတ်တိ့ကိြမက်ခင်းေပ တွင်ထိင်ေစေတာ်မ၏။ ထိေနာက်မန့်ငါးလံး ှ င့်ငါး

ှ စ်ေကာင်ကိယ၍ေကာင်းကင်သိ့ေမ ာ် ကည့်လျက် ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းေတာ်မ

ပီးလ င် မန့်များကိဖ့ဲ၍တပည့်ေတာ်တိ့အားေပး ေတာ်မ၏။တပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်းလတိ့အား

ေဝေပး က၏။‐ ၂၀ လအေပါင်းတိ့သည်အဝစားရ ကသည်သာမက

မန့် ှ င့်ငါးအ ကင်းအကျန်များကိပင်တစ်ဆယ့် ှ စ်ေတာင်းအြပည့်ေကာက်သိမ်းရေသး၏။‐ ၂၁

အမျိုးသမီး ှ င့်ကေလးများမှအပမန့်စားသ ေယာကျာ်းဦးေရမှာငါးေထာင်မ  ှ ိ သတည်း။ ၂၂

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်လအေပါင်းတိ့အား အိမ်သိ့ြပန်ေစေတာ်မ၏။ တစ်ချိန်တည်းပင်

တပည့်ေတာ်တိ့အားေလှေပ သိ့တက်ေစ၍ အိင်တစ်ဖက်သိ့ကးေစေတာ်မ၏။‐ ၂၃

လအေပါင်းတိ့အားအိမ်သိ့ြပန်ေစ ပီးေနာက် ကိယ်ေတာ်သည်ဆေတာင်းပတနာ ပရန်ေတာင်ေပ

ကိတက်ေတာ်မ၏။ ညချမ်းအချိန်ေရာက်ေသာ် ထိအရပ်တွင်တစ်ကိယ်တည်း ှ ိ ေနေတာ်မသတည်း။‐

၂၄ တပည့်ေတာ်တိ့၏ေလှသည်ကားကမ်း ှ င့်များစွာ ေဝးကွာသွားေလ ပီ။ ေလဆန်ြဖစ်သြဖင့်ထိေလှ

ကိလိင်းတံပိးများ ိက်ခတ်လျက် ှ ိ ၏။ ၂၅ မိးေသာက်ယံအချိန်ခန့်တွင်ကိယ်ေတာ်သည်ေရေပ

မှာစက်ေတာ်ြဖန့်၍တပည့်ေတာ်တိ့ထံသိ့ ကလာ ေတာ်မ၏။‐ ၂၆

ဤသိ့ေရေပ မှာကိယ်ေတာ်စက်ေတာ်ြဖန့်၍ က လာသည်ကိြမင်လ င်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ထိတ်

လန့်ကာ ``တေစ'' ဟအလန့်တ ကားဟစ်ေအာ် က၏။ ၂၇ ထိအခါသခင်ေယ က

``အားမငယ် က ှ င့်။ ငါ ပင်ြဖစ်သည်။ မေ ကာက် က ှ င့်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ေပတ က

``သခင်ဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်ြဖစ်ပါမ၊ အက ်ပ်သည်ေရေပ မှာေလာက်၍အထံေတာ်သိ့
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လာ ိင်ရန်အမိန့် ှ ိ ေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၂၉ ကိယ်ေတာ်က ``လာခ့ဲေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မလ င်

ေပတ သည်ေလှေပ ကဆင်း၍ေရေပ တွင် ေလာက်ကာသခင်ေယ ထံသိ့သွားေလ၏။‐ ၃၀

သိ့ရာတွင်သသည်ေလအဟန်ြပင်းသည်ကိ ြမင်ေသာအခါေ ကာက်လန့်၍လာသြဖင့်ေရ

နစ်စ ပသည် ှ င့် ``သခင်ဘရား၊ အက ်ပ် အားကယ်ေတာ်မပါ'' ဟဟစ်ေအာ်ေလ၏။ ၃၁

ထိအခါသခင်ေယ သည်လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ ေပတ ကိဆဲွကိင်ေတာ်မ ပီးလ င်

``ယံ ကည်ြခင်း နည်းလှပါတကား။ အဘယ်ေ ကာင့်ယံမှားသနည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂

ကိယ်ေတာ် ှ င့်ေပတ တိ့ေလှေပ သိ့ေရာက် ကေသာအခါေလသည် ငိမ်သွားေလ၏။‐

၃၃ ေလှထဲ ှ ိ တပည့်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်အား ဦး တ် ှ ိ ခိးလျက်

``အ ှ င်ကားအကယ်ပင် ထာဝရဘရား၏သားေတာ်ြဖစ်ပါ၏'' ဟ ေလာက်ထား က၏။ ၃၄

ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်အိင်တစ်ဖက်ကမ်း သိ့ကး ပီးေနာက်ဂင်ေနသရက် မိ ့တွင်ေလှကိ

ဆိက် က၏။‐ ၃၅ ထိ မိ ့သားတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိမှတ်မိ ကသြဖင့်

ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်ရပ်သိ့လများေစလတ်၍ ဖျား နာသတိ့ကိအထံေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်လာ က၏။‐ ၃၆

ထိေနာက်ဖျားနာသတိ့အားကိယ်ေတာ်၏အဝတ် ေတာ်အ မိတ်ကိမ တိ့ထိ ိင်ခွင့် ပရန်ေတာင်းပန် က၏။

ဤသိ့တိ့ထိရသအေပါင်းတိ့သည်လည်း ကျန်းမာသွားက၏။

၁၅ ထိအခါေယ  ှ လင် မိ ့မှဖာရိ ှ ဲ များ ှ င့် ကျမ်းတတ်ဆရာများသည်သခင်ေယ ထံ

ေတာ်ကိေရာက်လာ က၏။‐ ၂ သတိ့က ``အ ှ င်၏တပည့်များသည်အဘယ်

ေကာင့်ေ ှ းလ ကီးတိ့၏ထံးတမ်းစဥ်လာများ ကိမလိက်နာ ကပါသနည်း။ သတိ့သည်နည်း

မှန်အတိင်းလက်မေဆးဘဲစားေသာက် ကပါ သည်တကား'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်က

``သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ဘရား သခင်၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိပစ်ပယ်၍ မိမိတိ့၏

ထံးတမ်းစဥ်လာများကိလိက်နာ ကပါသနည်း။‐ ၄ ဘရားသခင်က `သင်၏မိဘကိ ိ ေသြမတ် ိး

ေလာ့။ မိဘကိကျိန်ဆဲေသာသသည်ေသဒဏ်ခံေစ' ဟပညတ်ေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၅

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သွန်သင် ကသည်ကားဤသိ့ တည်း။ အကယ်၍လတစ်ေယာက်၌အဖသိ့မဟတ်

အမိအားေထာက်ပ့ံရန်ပစည်းတစ်စံတစ်ရာ ှ ိ ေသာ်လည်း ယင်းပစည်းကိဘရားသခင်အဖိ့လ

ပီးပစည်းြဖစ်သည်ဟဆိလ င်၊‐ ၆ ထိသသည်မိဘအားေထာက်ပ့ံရန်မလိဟသင်

တိ့သွန်သင် က၏။ ဤသိ့လ င်သင်တိ့သည်မိမိ တိ့၏ထံးတမ်းစဥ်လာများကိလိက်နာရန်ဘရား

သခင်၏ပညတ်ေတာ်ကိပစ်ပယ် က၏။‐ ၇ အချင်းေ ကာင်သေတာ်တိ၊့ သင်တိ့ ှ င့်ပတ်သက်၍

ဘရားသခင်သည်ေဟ ှ ာယအားြဖင့်၊ ၈ `ဤလမျိုးသည်ငါ့အား တ်ြဖင့်ဂဏ် ပချီးကး က၏။

သတိ့၏စိတ် ှ လံးမကားငါ ှ င့်ေဝးလှ၏။ သတိ့သည်လ့ပညတ်များကိဘရားေပးပညတ်

သဖွယ် သင် ကားပိ့ချ က၏။ ၉ သိ့ြဖစ်၍ငါ့အားသတိ့ဝတ် ပကိးကွယ်ြခင်းသည်

အချည်း ှ ီးြဖစ်၏' ဟမိန့် ကားခ့ဲသည်မှာမှန်လှ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀

ကိယ်ေတာ်သည်လပရိသတ်တိ့အားအထံေတာ် သိ့ေခ ေတာ်မ ပီးလ င် ``ငါ့စကားကိသင်တိ့

နာယသိမှတ် ကကန်ေလာ့။‐ ၁၁ လကိညစ်ညမ်းေစသည့်အရာကားခံတွင်းသိ့

ဝင်သည့်အရာမဟတ်။ ခံတွင်းမှထွက်သည့်အရာ သာလ င်ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။ ၁၂

တပည့်ေတာ်တိ့သည်အထံေတာ်သိ့လာ၍ ``အ ှ င် မိန့်ေတာ်မေသာစကားေ ကာင့်ဖာရိ ှ ဲ တိ့စိတ်ဆိး

ကသည်ကိသိေတာ်မပါသေလာ'' ဟေလာက် ထား က၏။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်က ``ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်၊

ငါ၏အဖစိက်ပျိုး ေတာ်မမသည့်အပင် ှ ိ သမ သည် တ်ပစ်ြခင်း ကိခံရလိမ့်မည်။‐ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍ထိသတိ့အတွက်ေ ကာင့်စိတ်မပ က ှ င့်၊ သတိ့သည်မျက်မြမင်များကိလမ်းြပသည့်

သကန်းများြဖစ် က၏။ မျက်မြမင်တစ်ေယာက် ကအြခားမျက်မြမင်တစ်ေယာက်အားလမ်းြပ

ပါမသတိ့ ှ စ်ေယာက်စလံးပင်တွင်းထဲသိ့ကျ လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေပတ က

``ထိပံဥပမာကိအက ်ပ်တိ့အား ှ င်းြပေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၁၆ ကိယ်ေတာ်က

``သင်တိ့ပင်လ င်ယခတိင်ေအာင် အသိဉာဏ်ကင်းမ့ဲလျက် ှ ိ ေန ကေသးသေလာ။‐ ၁၇

ခံတွင်းသိ့ဝင်ေသာအရာဟသမ သည်အစာ အိမ်သိ့ေရာက် ပီးေနာက် အိမ်သာတွင်းသိ့သက်ဆင်း

သွားသည်ကိသင်တိ့မသိပါသေလာ။‐ ၁၈ ခံတွင်းကထွက်သည့်အရာမကားစိတ် ှ လံး

ထဲမှထွက်လာေသာအရာြဖစ်၏။ ထိအရာမျိုး သည်လကိညစ်ညမ်းေစ၏။‐ ၁၉

လ့အသက်ကိသတ်ြခင်း၊ သ့အိမ်ရာကိြပစ်မှား ြခင်း၊ ကာမဂဏ်လိက်စားြခင်း၊ သ့ဥစာကိခိးြခင်း၊

မမှန်ေသာသက်ေသကိခံြခင်း၊ သ့အသေရကိ ဖျက်ြခင်းအစ ှ ိ သည့်ညစ်ညမ်းသည့်အ ကံ

အစည်များသည်စိတ် ှ လံးထဲမှထွက်လာ၏။‐ ၂၀ ဤအရာများသည်လကိညစ်ညမ်းေစ က၏။

လက်မေဆးဘဲအစားအစာစားြခင်းကလ ကိညစ်ညမ်းေစသည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁

သခင်ေယ သည်ထိအရပ်မှထွက်ခွာေတာ်မ ၍ တ  ှ င့်ဇိဒန်နယ်များသိ့ ကေတာ်မ၏။‐ ၂၂

ထိေဒသတွင်ေနထိင်သခါနာန်အမျိုးသမီး တစ်ေယာက်သည်အထံေတာ်သိ့လာ ပီးလ င်

``အ ှ င်၊ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်၊ ကန်မကိသနား ေတာ်မပါ။ ကန်မ၏သမီးသည်နတ်မိစာပး

ဝင်ေနသြဖင့်ြပင်းြပစွာေဝဒနာခံလျက် ေနပါသည်'' ဟေလာက်၏။ ၂၃

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်မည်သိ့မ ေြဖ ကား ေတာ်မမ။တပည့်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏အနီး

သိ့လာ၍ ``ဤအမျိုးသမီးသည်အက ်ပ်တိ့၏ ေနာက်ကလိက်၍ဟစ်ေအာ်ေနပါသည်။ သ့အား

ှ င်ပစ်ေတာ်မပါ'' ဟေလာက် က၏။ ၂၄ ထိအခါကိယ်ေတာ်က ``ငါသည်ေပျာက်ေနေသာ

သိးစြဖစ်သည့်ဣသေရလအမျိုးသားများအတွက် သာလ င်လာေရာက်ြခင်းြဖစ်သည်'' ဟေြဖ ကား

ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိအခါ၎င်းအမျိုးသမီးသည်ေ ှ ့ေတာ်သိ့လာ ေရာက်ပျပ်ဝပ်လျက် ``အ ှ င်၊

ကန်မကိကမေတာ် မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၂၆ ကိယ်ေတာ်က ``သားသမီးတိ့၏အစားအစာကိ

ယ၍ေခွးတိ့အားမေကးအပ်'' ဟမိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၂၇အမျိုးသမီးက ``မှန်ပါ၏အ ှ င်၊ ေခွးများပင်

လ င်မိမိတိ့သခင်၏စားပဲွမှကျသည့်စား ကင်း စားကျန်များကိစားရ ကပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၂၈

ထိအခါသခင်ေယ က ``အချင်းအမျိုးသမီး၊ သင်၏ယံ ကည်ြခင်းသည်အား ကီးစွတကား။ သင်

ဆ  ှ ိ သည်အတိင်းြဖစ်ေစ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိ အချိန်မှစ၍ထိအမျိုးသမီး၏သမီးသည်

ေရာဂါေပျာက်ေလ၏။ ၂၉ သခင်ေယ သည်ထိအရပ်မှထွက်ခွာ၍ဂါလိ

လဲအိင်ကမ်းေြခတစ်ေလာက် ကေတာ်မ၏။ ထိ ေနာက်ေတာင်ကန်းတစ်ခေပ သိ့တက်၍ထိင်ေတာ်

မ၏။‐ ၃၀ လပရိသတ်များသည်ေြခမစွမ်းမသန်သများ၊ မျက်မြမင်များ၊

ကိယ်အဂ ါချို ့တ့ဲသများဆံွ ့အ သများ ှ င့်အြခားေရာဂါသည်များကိေခ ေဆာင်

ကာကိယ်ေတာ်၏ေြခေတာ်ရင်းတွင်ချထား က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသနာတိ့၏ေရာဂါများကိ

ေပျာက်ကင်းေစေတာ်မ၏။‐ ၃၁ ဆံွ ့အသများစကားေြပာ ကသည်ကိလည်း ေကာင်း၊

ကိယ်အဂ ါချို ့တ့ဲသများအေကာင်းပကတိ ြဖစ်လာသည်ကိလည်းေကာင်း၊ ေြခမစွမ်းသများ

လမ်းေလ ာက် ကသည်ကိလည်းေကာင်း၊ မျက်မြမင် များမျက်စိြမင် ကသည်ကိလည်းေကာင်းေတွ ့ြမင်

ကေသာအခါ လပရိသတ်တိ့သည်လွန်စွာ အ့ံ သ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ဘရား

သခင်၏ဘန်းေတာ်ကိချီးကး ကကန်၏။ ၃၂ သခင်ေယ သည်တပည့်ေတာ်တိ့အားအထံ

ေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်ေတာ်မ ပီးလ င် ``ဤလ အေပါင်းတိ့သည်ငါ ှ င့်အတသံးရက်တိင်တိင်

ေနခ့ဲ က၏။ သတိ့မှာအစားအစာမ ှ ိ  က ေတာ့သြဖင့်သတိ့ကိငါသနား၏။ လမ်းတွင်

အားြပတ်မည်စိးရိမ်ရသြဖင့်သတိ့အား အစားအစာမေကးဘဲအိမ်သိ့မြပန်ေစ

လိ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ တပည့်ေတာ်တိ့က ``ဤမ  ကီးမားသည့်လပရိ

သတ်စားေလာက်ေအာင်အစားအစာများကိ အက ်ပ်တိ့သည်ဤေတာက ာရတွင်အဘယ်

သိ့ရ ိင်ပါမည်နည်း'' ဟေလာက် ကလ င်၊ ၃၄သခင်ေယ က ``သင်တိ့တွင်မန့်မည်မ  ှ ိ သနည်း''

ဟေမးေတာ်မေသာ်၊ ``မန့်ခနစ်လံး ှ င့်ငါးအနည်းငယ် ှ ိ ပါသည်'' ဟြပန်ေလာက် က၏။ ၃၅

ကိယ်ေတာ်သည်လပရိသတ်ကိေြမေပ တွင် ထိင်ရန်အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၃၆

မန့်ခနစ်လံး ှ င့်ငါးကိယ၍ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းေတာ်မ၏။ ထိေနာက်မန့်

ှ င့်ငါးကိဖ့ဲ၍တပည့်ေတာ်တိ့အားေပးေတာ် မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်းလပရိသတ်

တိ့အားတစ်ဆင့်ေပးေဝ က၏။‐ ၃၇ လတိ့သည်အဝစားရ က၏။ စား ကင်းစား

ကျန်များကိေတာင်း ကီးခနစ်ေတာင်းအြပည့် ေကာက်သိမ်း ကရ၏။‐ ၃၈

မန့်စားသဦးေရကားအမျိုးသမီး ှ င့်ကေလး များမှအပေလးေထာင်ခန့် ှ ိ သတည်း။ ၃၉

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်လတိ့အားမိမိရပ် ွာ သိ့ြပန်ေစေတာ်မ ပီးေနာက် ေလှစီး၍မာဂ

ဒါလနယ်သိ့ကေတာ်မ၏။

၁၆
ဖာရိ ှ ဲ များ ှ င့်ဇဒုကဲများသည်အထံေတာ် သိ့လာ၍ကိယ်ေတာ်အားပရိယာယ်ဆင်လျက်

``ဘရားသခင်သည်ကိယ်ေတာ်အားေစလတ် ေတာ်မေ ကာင်းသိ ိင်ရန်နိမိတ်လကဏာကိ

ြပေတာ်မပါ'' ဟေတာင်းဆိ က၏။‐ ၂ ကိယ်ေတာ်က ``ေနဝင်ချိန်၌မိးတိမ်နီလ င်

ရာသီဥတသာယာလိမ့်မည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊‐ ၃ နံနက်ချိန်၌မိးတိမ်နီ၍အံ့မိင်းေနလ င်မိး ွာ

လိမ့်မည်ဟ၍လည်းေကာင်းသင်တိ့ေြပာတတ် က၏။ သင်တိ့သည်မိးေကာင်းကင်ကိ ကည့်ြခင်းအားြဖင့်

မိးေလဝသ၏အေြခအေနကိသိ ိင် ကပါ လျက် မျက်ေမှာက်ေခတ်ကာလ၏အရိပ်အေြခကိ

မပိင်းြခား၍မသိ ိင် ကပါသေလာ။‐ ၄ ဤေခတ်လတိ့သည်အလွန်ဆိးညစ်၍ဘရား

သခင်ကိယံ ကည်ြခင်းကင်းမ့ဲ ကပါသည် တကား။ သင်တိ့သည်နိမိတ်လကဏာကိေတာင်း

ဆိ က၏။ သိ့ရာတွင်ေယာန၏နိမိတ်လကဏာ မှတစ်ပါးအဘယ်နိမိတ်လကဏာမ သင်တိ့

ေတွ့ြမင်ရ ကလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့ထံမှထွက်

ခွာသွားေတာ်မ၏။ ၅ တပည့်ေတာ်တိ့သည်အိင်တစ်ဖက်ကမ်းသိ့ေရာက်

က၏။ သတိ့သည်အစားအစာများကိမယ ခ့ဲမိ က။‐ ၆ သခင်ေယ က

``သင်တိ့သည်ဖာရိ ှ ဲ  ှ င့်ဇဒုကဲ တိ့၏တေဆးကိသတိ ှ င့်ေ ှ ာင် ကဥ် ကေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ တပည့်ေတာ်တိ့သည်မိမိတိ့၌စားစရာမပါ

လာသည့်အတွက်ဤသိ့ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မြခင်း ြဖစ်သည်ဟအချင်းချင်းေြပာဆိလျက်ေန က၏။ ၈
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ယင်းသိ့ေြပာဆိေနသည်ကိသခင်ေယ သိေတာ် မသြဖင့် ``သင်တိ့သည်အစားအစာမပါသည်

ကိအဘယ်ေ ကာင့်ေဆွးေ ွးေန ကသနည်း။‐ ၉ ယံ ကည်ြခင်းအားနည်းသတိ၊့ ယခတိင်ေအာင်

ပင်မသိနားမလည် ိင် ကသေလာ။‐ ၁၀ မန့်ငါးလံးကိလငါးေထာင်စား၍ဘယ် ှ စ်ေတာင်း

ေကာက်သိမ်းရသည်ကိသင်တိ့သတိမရ ကပါသေလာ။ မန့်ခနစ်လံးကိလေလးေထာင်စား၍ဘယ်

ှ စ်ေတာင်းေကာက်သိမ်းရသည်ကိလည်းသတိမရ ကပါသေလာ။ အစားအစာ ှ င့်ပတ်သက်၍

ငါေြပာဆိေနြခင်းမဟတ်ေ ကာင်းကိသင်တိ့ အဘယ်ေကာင့်နားမလည် ကသနည်း။‐

၁၁ ဖာရိ ှ ဲ  ှ င့်ဇဒုကဲတိ့၏တေဆးကိေ ှ ာင် ကဥ် ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

ထိအခါတပည့်ေတာ်တိ့သည်မန့်လပ်တေဆး ကိေ ှ ာင် ကဥ်ရန်မဟတ်ဘဲဖာရိ ှ ဲ  ှ င့်ဇဒုကဲ

တိ့၏သွန်သင်ချက်များကိမလိက်နာရန် ကိယ်ေတာ်သတိေပးေတာ်မေ ကာင်းနားလည် က၏။ ၁၃

သခင်ေယ သည်ကဲသရိဖိလိပိနယ်သိ့ေရာက် ှ ိ ေတာ်မေသာအခါတပည့်ေတာ်တိ့အား ``လ

တိ့သည်ငါ့ကိအဘယ်သြဖစ်သည်ဟေြပာဆိ ကသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၁၄

``လအချို ့ကအ ှ င်သည်ဗတိဇံဆရာေယာဟန် ြဖစ်သည်။ အချို ့ကဧလိယြဖစ်သည်။ အချို ့က

ေယရမိသိ့မဟတ်အြခားပေရာဖက်တစ်ပါး ပါးြဖစ်သည်ဟေြပာဆိ ကပါသည်'' ဟေလာက် က၏။

၁၅ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့ကမငါ့ကိအဘယ်သဟ ဆိ ကသနည်း'' ဟေမးေတာ်မလ င်၊ ၁၆

ေပတ က ``အ ှ င်သည်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏သားေတာ်တည်းဟေသာခရစ်

ေတာ်ြဖစ်ပါသည်'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၁၇ သခင်ေယ က ``ေယာဟန်၏သား ှ ိ မန်၊

သင်သည် မဂလာ ှ ိ ၏။ ဤအေကာင်းကိသာမန်လတစ်ေယာက် အေနြဖင့်သင်မသိ ိင်။

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ငါ၏ ခမည်းေတာ်ကေဖာ်ြပေတာ်မ၍သာသင်သိ သတည်း။‐ ၁၈

ထိ့ေကာင့်သင်၏နာမည်သည်ေကျာက်ဟအနက် ှ ိ ေသာေပတ ြဖစ်၍ထိေကျာက်တည်းဟေသာ

အတ်ြမစ်ေပ မှာငါ၏အသင်းေတာ်ကိတည်ေဆာက် မည်။ ေသြခင်းတရားပင်လ င်ထိအသင်းေတာ်ကိ

မ ိင်ရ။‐ (Hadēs g86) ၁၉ ငါသည်သင့်အားေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၏ေသာ့ များကိေပးအပ်မည်။

ေလာကတွင်သင်တားြမစ် သမ ကိဘရားသခင်သည်ေကာင်းကင်ဘံတွင် လည်းတားြမစ်ေတာ်မမည်။

ေလာကတွင်သင်ခွင့် ပသမ ကိေကာင်းကင်ဘံတွင်လည်းခွင့် ပ ေတာ်မမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်မိမိခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေတာ် မေ ကာင်းကိအဘယ်သအားမ မေြပာရန်တပည့်

ေတာ်တိ့အားပညတ်ေတာ်မ၏။ ၂၁ သခင်ေယ သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွား၍

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာများ၏လက်

တွင်ဒကေဝဒနာခံေတာ်မရမည့်အေကာင်း ကိလည်းေကာင်း၊ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ေသ

ြခင်းမှထေြမာက်ေတာ်မမည့်အေကာင်းကိ လည်းေကာင်းတပည့်ေတာ်တိ့အားထိအချိန်

မှစ၍ပွင့်လင်းစွာေဖာ်ြပေတာ်မ၏။ ၂၂ ေပတ သည်ကိယ်ေတာ်အားမလှမ်းမကမ်းေနရာ

သိ့ပင့်ဖိတ် ပီးလ င် ``သခင်ဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င် ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အမအရာများမြဖစ်ပျက်ေစ

ရန်ဘရားသခင်ဆီးတားေတာ်မပါေစေသာ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ထိအမအရာများ ှ င့်

အဘယ်အခါ၌မ မ ကံမေတွ့ရပါေစ ှ င့်'' ဟြပစ်တင်ေလာက်ထား၏။ ၂၃

ကိယ်ေတာ်သည်လှည့်၍ေပတ အား ``အချင်း စာတန်၊ ငါ့ေနာက်သိ့ဆတ်ေလာ့။ သင်သည်ငါ့

အတွက်ဆးေြငာင့်ခလတ်သဖွယ်ြဖစ်၏။ သင် သည်ဘရားသခင်၏ ေထာင့်ကမေတွး၊ လ

၏ ေထာင့်ကသာေတွး၏'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။ ၂၄ ထိေနာက်သခင်ေယ က ``ငါ့တပည့်ြဖစ်လိသ

သည်ကိယ်ကျိုးကိစွန့်ရမည်။ ကိယ့်လက်ဝါးကပ် တိင်ကိထမ်း၍ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ရမည်။‐ ၂၅

မိမိအသက်ကိကယ်လိသသည်အသက်ဆံး ံ းရ လိမ့်မည်။ ငါ၏အတွက်အသက်ဆံး ံ းရသသည်

အသက်ကိရလိမ့်မည်။‐ ၂၆ လသည်ေလာကတစ်ခလံးကိအစိးရေသာ်လည်း

မိမိ၏အသက်ဆံး ံ းလ င်အဘယ်အကျိုး ှ ိ မည်နည်း။ မိမိ၏အသက်ကိအဘယ်အရာ ှ င့်

လဲလှယ် ိင်မည်နည်း။‐ ၂၇ လသားသည်ခမည်းေတာ်၏ဘန်းအသေရကိ

ေဆာင်လျက်ေကာင်းကင်တမန်များ ှ င့်အတ ကလာေတာ်မလတံ။့ ထိအခါလအေပါင်းတိ့

အားမိမိတိ့၏အကျင့်အေလျာက်အကျိုး အြပစ်ကိဆပ်ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၈

အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားဤ အရပ် ှ ိ လအချို ့တိ့သည် လသားအားဘရင်

အြဖစ် ှ င့် ကလာေတာ်မသည်ကိမြမင်မီ မေသရက'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၇ ေြခာက်ရက်မ  ကာေသာ်သခင်ေယ သည်ေပတ ၊ ယာကပ်၊

ယာကပ်၏ညီေယာဟန်တိ့ကိြမင့်ေသာ ေတာင်ေပ သိ့ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။ အြခား

မည်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ မပါေချ။‐ ၂ သတိ့၏ေ ှ ့တွင်ကိယ်ေတာ်၏အဆင်းသဏာန်ေတာ်

သည်ေြပာင်းလဲသွား၏။ မျက် ှ ာေတာ်သည်ေနက့ဲ သိ့ေတာက်ပလျက်အဝတ်ေတာ်များသည်လည်း

အလင်းက့ဲသိ့ြဖူလျက်ေန၏။‐ ၃ ထိေနာက်ေမာေ ှ  ှ င့်ဧလိယေပ လာ၍ကိယ်ေတာ်

ှ င့်စကားေြပာလျက်ေန ကသည်ကိေတွ့ြမင် က၏။‐ ၄ ထိအခါေပတ က ``အ ှ င်ဘရား၊ ဤအရပ်

တွင်ေနဖွယ်ေကာင်းပါ၏။ အ ှ င်အလိေတာ် ှ ိ လ င်အ ှ င့်အတွက်တဲတစ်ေဆာင်၊ ေမာေ ှ အတွက်

တစ်ေဆာင်၊ ဧလိယအတွက်တစ်ေဆာင်၊ တဲသံး ေဆာင်ကိအက ်ပ်ေဆာက်လပ်ပါမည်''

ဟေလာက် ထား၏။ ၅ ဤသိ့ေပတ ေလာက်ထားစဥ်ပင်ေတာက်ပေသာ

မိးတိမ်တိက်တစ်ခ၏အရိပ်သည်သတိ့အေပ သိ့ကျလာ၏။ မိးတိမ်တိက်ထဲမှ ``ဤသကား

ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးရာငါ၏ချစ်သားေပတည်း။ သ့ကိငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိး၏။

သ၏စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့'' ဟအသံေတာ်ထွက်ေပ လာ၏။ ၆

ထိအသံကိတပည့်ေတာ်တိ့ ကားေသာအခါ လွန်စွာေ ကာက်လန့်၍ပျပ်ဝပ်လျက်ေန က၏။‐ ၇

သခင်ေယ သည် ကလာေတာ်မ၍သတိ့ကိ လက်ြဖင့်တိ့ထိ ပီးလ င် ``ထ က။ မေကာက်

က ှ င့်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၈ သတိ့သည်ေမာ်၍ ကည့်လိက်ေသာအခါသခင်

ေယ မှတစ်ပါးအြခားအဘယ်သကိမ မေတွ့မြမင် ကေတာ့ေချ။ ၉

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ေတာင် ေပ မှဆင်း က၏။ ထိသိ့ဆင်း ကစဥ်သခင်ေယ

က ``သင်တိ့ေတွ့ြမင်ခ့ဲ ကသည့်အြခင်းအရာကိ လသားေသြခင်းမှမထေြမာက်မီအဘယ်သ

အားမ မေြပာ က ှ င့်'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့အား ပညတ်ေတာ်မ၏။ ၁၀

တပည့်ေတာ်တိ့က ``ဦးစွာပထမဧလိယ ကလာမည်ဟကျမ်းတတ်ဆရာတိ့အဘယ်

ေကာင့်ဆိပါသနည်း'' ဟကိယ်ေတာ်အားေမး ေလာက် က၏။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်က

``ဦးစွာပထမဧလိယသည် က လာ၍အမအရာခပ်သိမ်းကိအသင့်ြပင်ဆင်

ရမည်ကားမှန်၏။‐ ၁၂ သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားဧလိယသည် က လာခ့ဲ ပီ။

သိ့ရာတွင်လတိ့သည်သ့ကိမသိ က သြဖင့်သ့အားမိမိတိ့ ပလိရာ ပခ့ဲ ကေလ ပီ။

ထိနည်းတပင်လသားသည်လည်းထိသတိ့ ၏လက်တွင်ဒကဆင်းရဲခံရလိမ့်မည်''ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

၁၃ ထိအခါမှတပည့်ေတာ်တိ့သည်ဗတိဇံဆရာ ေယာဟန်ကိရည်မှတ်၍ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မ

ေကာင်းနားလည်လာ ကေလသည်။ ၁၄ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ပရိသတ် ှ ိ ရာ

သိ့ေရာက် ကလ င် လတစ်ေယာက်သည်ေ ှ ့ေတာ်သိ့ လာေရာက်ဒးေထာက်လျက်၊‐ ၁၅ ``အ ှ င်၊

အက ်ပ်၏သားကိသနားေတာ်မပါ။ သ သည်ဝက် းနာစဲွ၍မီးထဲသိ့ြဖစ်ေစ၊ ေရထဲသိ့

ြဖစ်ေစမ ကာခဏလဲကျတတ်ပါ၏။‐ ၁၆ သ့အားအ ှ င်၏တပည့်များထံသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ

ေသာ်လည်းသတိ့သည်ေရာဂါေပျာက်ေအာင်မက ိင် ကပါ'' ဟေလာက်၏။ ၁၇သခင်ေယ က

``သင်တိ့သည်ယံ ကည်ြခင်းကင်း၍ လွန်စွာေဖာက်ြပန် ကပါတကား။ ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်

မည်မ  ကာေအာင်ေနရမည်နည်း။ မည်မ  ကာေအာင် သင်တိ့အားသည်းခံရမည်နည်း။ သငယ်ကိငါ့ထံ

သိ့ေခ ခ့ဲ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၈ သခင်ေယ သည်နတ်မိစာအားထွက်ခွာသွားရန်

အမိန့်ေပးေတာ်မလ င် နတ်မိစာသည်သငယ်ထံမှ ထွက်ခွာသွားေလသည်။ ချက်ချင်းပင်သငယ်သည်

ကျန်းမာလာ၏။ ၁၉ ထိေနာက်တပည့်ေတာ်တိ့သည်သခင်ေယ တစ် ကိယ်တည်း ှ ိ ေတာ်မေသာအခါ

အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍ ``အက ်ပ်တိ့သည်ထိနတ်ကိအဘယ် ေကာင့် ှ င်ထတ်၍မရပါသနည်း''

ဟေမး ေလာက် က၏။ ၂၀ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့တွင်ယံ ကည်ြခင်းနည်းေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။

အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည် ကား၊ သင်တိ့တွင်မန်ညင်းေစ့ပမာဏမ ယံ ကည်

ြခင်း ှ ိ ပါမဤေတာင်အား `ဤေနရာမှထိေနရာ သိ့ေြပာင်းေ ့ေလာ့' ဟဆိလ င်ေြပာင်းေ ့လိမ့်မည်။

ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ လ င်သင်တိ့မတတ် ိင်သည့် အရာမ ှ ိ။‐ ၂၁ (ဤနတ်မျိုးကိဆေတာင်းပတနာ ပြခင်း ှ င့်

အစာေ ှ ာင်ြခင်းမှတစ်ပါးအြခားအဘယ် နည်းြဖင့်မ  ှ င်ထတ်၍မရ)'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ဂါလိလဲြပည် တွင်လှည့်လည်ေန ကစဥ်သခင်ေယ က ``လတိ့

၏လက်တွင်းသိ့လသားကိအပ် ှ ံ  ကလိမ့်မည်။‐ ၂၃ သ့ကိသတ် ကလိမ့်မည်။ ထိေနာက်သံးရက်ေြမာက်

ေသာေန့တွင်လသားသည်ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန် ထေြမာက်လိမ့်မည်'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်းလွန်စွာစိတ်မချမ်း မသာြဖစ် ကကန်၏။ ၂၄

ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ကေပရေနာင် မိ ့ သိ့ေရာက် ကေသာအခါဗိမာန်ေတာ်အတွက်အခွန်

ေကာက်ခံသများသည်လာ၍ေပတ အား ``သင်၏ ဆရာသည်ဗိမာန်ေတာ်ခွန်ေပးေဆာင်ပါသေလာ''

ဟေမးြမန်း က၏။ ၂၅ ေပတ က ``ေပးေဆာင်ပါသည်'' ဟဆိ၏။

ထိေနာက်အိမ်ထဲသိ့ေပတ ဝင်လာေသာအခါ သခင်ေယ သည်ေပတ မေြပာမီ `` ှ ိ မန်၊ သင်

အဘယ်သိ့ထင်ြမင်ပါသနည်း။ ေလာကီဘရင် တိ့သည်မည်သ့ထံမှအခွန်အေကာက်များကိ

ေကာက်ခံ ကသနည်း။ တိင်းရင်းသားများထံမှ ေလာ။ ိင်ငံြခားသားများထံမှေလာ'' ဟ ေမးေတာ်မ၏။

၂၆ ေပတ က `` ိင်ငံြခားသားများထံမှေကာက်ခံ သည်'' ဟေလာက်၏။ သခင်ေယ က ``ထိသိ့ြဖစ်

လ င်တိင်းရင်းသားတိ့သည်လွတ် ငိမ်းခွင့်ရ က၏။‐ ၂၇ သိ့ရာတွင်သတိ့စိတ်မနာသွားေစရန်သင်သည်

အိင်သိ့သွား၍ငါးကိမ ားေလာ့။ အဦးမိသည့် ငါးပါးစပ်ကိဖွင့်ေလာ့။ ေငွဒဂ ါးတစ်ြပားကိ ေတွ့လိမ့်မည်။

ထိေငွကိယ၍သင် ှ င့်ငါ့အတွက် အခွန်ေတာ်ကိသတိ့အားေပးေဆာင်ေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၈ ထိအခါတပည့်ေတာ်တိ့သည်သခင်ေယ ထံ ေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍

``ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်တွင် မည်သသည်အ ကီးြမတ်ဆံးနည်း''
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ဟေမး ေလာက် က၏။ ၂ ကိယ်ေတာ်သည်ကေလးသငယ်တစ်ေယာက်ကိ

ေခ ယ ပီးလ င်တပည့်ေတာ်တိ့၏ေ ှ ့တွင် ရပ်ေနေစေတာ်မ၏။‐ ၃ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က

``အမှန်အကန်သင်တိ့ အားငါဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည်စိတ်ေြပာင်းလဲ

၍ကေလးသငယ်က့ဲသိ့ြဖစ်မှသာလ င်ေကာင်း ကင် ိင်ငံေတာ်သိ့ဝင်ရလိမ့်မည်။‐ ၄

ဤကေလးသငယ်က့ဲသိ့စိတ် ှ ိမ့်ချသသည် ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်တွင်အ ကီးြမတ်ဆံး ြဖစ်လိမ့်မည်။‐

၅ ငါ၏နာမကိေထာက်၍ဤသိ့ေသာကေလး သငယ်တစ်စံတစ်ေယာက်ကိလက်ခံသသည်

ငါ့ကိလက်ခံ၏။ ၆ ``ငါ့ကိယံ ကည်ကိးစားသည့်ကေလးသငယ်

တစ်စံတစ်ေယာက်အားယံ ကည်ြခင်းပျက်ြပယ် ေစေသာသမကား လည်တွင် ကိတ်ဆံေကျာက် ကီး

ကိဆဲွလျက်ပင်လယ်နက်ထဲသိ့အချခံရလ င် သ့အဖိ့သာ၍ေကာင်း၏။‐ ၇

လသားတိ့အားယံ ကည်ြခင်းပျက်ြပယ်ေစ ေသာအရာများ ှ ိ သည့်အတွက်လသားတိ့

သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ ယံ ကည်ြခင်းကိပျက် ြပယ်ေစေသာအရာများကားမချ ှ ိ မည်။ သိ့

ရာတွင်ယံ ကည်ြခင်းပျက်ြပယ်မကိြဖစ် ေစေသာသသည်အမဂလာ ှ ိ ၏။ ၈

``သင်၏ေြခေသာ်လည်းေကာင်း၊ လက်ေသာ်လည်း ေကာင်းသင်၏ယံ ကည်ြခင်းကိပျက်ြပယ်ေစလ င်

ထိေြခထိလက်ကိြဖတ်ပစ်ေလာ့။ ထာဝရမီး ထဲသိ့ေြခလက်အစံ ှ င့်ကျရသည်ထက်ကိယ်

အဂ ါချို ့တ့ဲလျက်ထာဝရအသက်ရြခင်းက သာ၍ေကာင်း၏။‐ (aiōnios g166) ၉

သင်၏မျက်စိသည်သင်၏ယံ ကည်ြခင်းကိပျက် ြပယ်ေစလ င်ထိမျက်စိကိထတ်ပစ်ေလာ့။ ငရဲမီး

ထဲသိ့မျက်စိအစံ ှ င့်ကျရသည်ထက်မျက်စိ တစ်လံးချို ့တ့ဲလျက် ထာဝရအသက်ကိရြခင်း

ကသာ၍ေကာင်း၏။ (Geenna g1067) ၁၀ ``သင်တိ့သည်အဘယ်ကေလးသငယ်ကိမ

အထင်အြမင်မေသးမိေစရန်သတိထား ကေလာ့။ သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား၊ ထိသငယ်

တိ့၏ေကာင်းကင်တမန်များသည်ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ငါ့ခမည်းေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်၌အစဥ်

မြပတ်ခစားလျက် ှ ိ  က၏။‐ ၁၁ (လသားသည်ေပျာက်ဆံးသတိ့ကိကယ်တင် ရန် ကလာြခင်းြဖစ်၏။)

၁၂ ``သင်တိ့သည်အဘယ်သိ့ထင်မှတ် ကသနည်း။ လတစ်ေယာက်သည်မိမိမှာ ှ ိ သည့်သိးတစ်ရာ

အနက်တစ်ေကာင်ေပျာက်သွားလ င်ကိးဆယ် ကိးေကာင်ကိေတာင်ေပ စားကျက်တွင်ထားခ့ဲ

ပီးလ င်ေပျာက်ေသာသိးကိလိက်၍မ ှ ာဘဲ ေနပါမည်ေလာ။‐ ၁၃

ေပျာက်ေသာသိးကိ ှ ာ၍ေတွ့ေသာအခါမေပျာက် သည့်သိးကိးဆယ့်ကိးေကာင်အတွက် င်လန်းဝမ်း

ေြမာက်သည်ထက် ထိသိးအတွက်ပိ၍ င်လန်း ဝမ်းေြမာက်သည်ဟသင်တိ့အားအမှန်အကန် ငါဆိ၏။‐

၁၄ ထိနည်းတစွာေကာင်းကင်ဘံ ှ င်သင်တိ့၏အဖ သည်လည်း ဤကေလးသငယ်တစ်စံတစ်ေယာက်

ေပျာက်ဆံးလမ်းလဲွသွားသည်ကိအလိေတာ် မ ှ ိ။ ၁၅ ``သင်၏ညီအစ်ကိသည်သင့်ကိြပစ်မှားလ င်သ့

အြပစ်ကိေဖာ်ြပရန်သ့ထံသိ့သွားေလာ့။ သိ့ရာ တွင်သင်တိ့ ှ စ်ေယာက်တည်းသာေတွ့ဆံ၍ေြပာ

ဆိေလာ့။ သင်၏စကားကိနားေထာင်လ င်ထိ ညီအစ်ကိ ှ င့်သင်သည်ြပန်၍သင့်ြမတ်သွား

ေလ ပီ။‐ ၁၆ သိ့ရာတွင်သသည်သင်၏စကားကိနားမေထာင်

ပါမသင်၏စွပ်စဲွချက်မှန်သမ အတည်ြဖစ် ေစရန် ကျမ်းစာလာသည်အတိင်းအသိသက်ေသ

ှ စ်ေယာက်သံးေယာက်ကိေခ ေလာ့။‐ ၁၇ အကယ်၍သသည်ထိသတိ့၏စကားကိလည်း

နားမေထာင်ြပန်လ င်အသင်းေတာ်အားတိင် ကား ေလာ့။ အသင်းေတာ်၏စကားကိပင်နားမေထာင်

လ င်ထိသအားဘရားမ့ဲသတစ်ေယာက်၊ သိ့ မဟတ်အခွန်ခံသတစ်ေယာက်က့ဲသိ့မှတ်ယ ေလာ့။ ၁၈

``အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား၊ ေလာကတွင်သင်တိ့တားြမစ်သမ ကိဘရား

သခင်သည်ေကာင်းကင်ဘံ၌တားြမစ်ေတာ်မ လိမ့်မည်။ ေလာကတွင်သင်တိ့ခွင့် ပသမ

ကိေကာင်းကင်ဘံ၌ခွင့် ပေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၉ ``ထိ့ြပင်အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည် ကား၊

ေလာကတွင်သင်တိ့အနက်လ ှ စ်ေယာက် မ စိတ်တသေဘာတ၍ဆေတာင်းပတနာ ပ ပါလ င်

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ငါ၏ခမည်းေတာ် သည်သင်တိ့ေတာင်းေလာက်သမ ေသာအရာ

ကိေပးသနားေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၀ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်လ ှ စ်ေယာက်သံးေယာက်

တိ့သည်ငါ့နာမကိအမီှ ပ၍စေဝးလ င် စ ေဝးရာတွင်သတိ့ ှ င့်အတငါ ှ ိ မည်ြဖစ်

ေသာေကာင့်တည်း။ ၂၁ ထိေနာက်ေပတ သည်အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် ၍

``အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်၏ညီအစ်ကိသည် အက ်ပ်ကိြပစ်မှားလ င်သ့အားအ ကိမ်မည်

မ အြပစ်ေြဖလတ်ရပါမည်နည်း။ ခနစ် ကိမ် တိင်ေအာင်ေြဖလတ်ရပါမည်ေလာ''

ဟေမး ေလာက်၏။ ၂၂ သခင်ေယ က ``ခနစ် ကိမ်တိင်ေအာင်ေြဖလတ်ရ

မည်ဟသင့်အားငါမဆိ။ အ ကိမ်ခနစ်ဆယ် ခနစ်လီတိင်ေအာင်ေြဖလတ်ရမည်ဟငါဆိ၏။‐ ၂၃

သိ့ြဖစ်၍ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်မိမိ၏ကန် များ ှ င့်စာရင်း ှ င်းလိသည့်ဘရင်တစ်ပါး

ကံေတွ့ရသည့်အြဖစ်အပျက် ှ င့်တ၏။‐ ၂၄ သသည်စာရင်းစ၍ ှ င်းေသာအခါေငွသန်းေပါင်း

များစွာေကးတင်သလတစ်ေယာက်ကိေခ ေစ၏။‐ ၂၅ ထိသသည်ထိအေကးကိေပးဆပ် ိင်စွမ်းမ ှ ိ

သြဖင့်မင်း ကီးကထိသ ှ င့်တကွသားမယား၊ ဥစာပစည်း ှ ိ သမ တိ့ကိေရာင်း၍ေပးဆပ်ေစ

ရန်အမိန့်ချမှတ်ေတာ်မ၏။‐ ၂၆ သိ့ြဖစ်၍ထိသသည်မင်း ကီး၏ေ ှ ့တွင်ဝပ်တွား လျက်

`အက ်ပ်ကိသည်းခံေတာ်မပါ။ အေကး များေြပလည်ေအာင်ေပးဆပ်ပါမည်' ဟေလာက်၏။‐ ၂၇

မင်း ကီးသည်သ့ကိသနားသြဖင့်အေကးများ ကိစာရင်းမှပယ်ဖျက် ပီးလ င်လွတ် ငိမ်းချမ်းသာ

ခွင့်ေပးလိက်၏။'' ၂၈ ``သိ့ရာတွင်သသည်ထွက်သွားေသာအခါမိမိ

အားအေကးေငွတစ်ရာေပးဆပ်ရန် ှ ိ သကန်ချင်း တစ်ေယာက်ကိေတွ ့လ င် ထိကန်၏လည်ကိကိင် ှ စ်

၍ `သင်ေပးဆပ်ရန် ှ ိ ေသာအေကးကိေပးဆပ် ေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၂၉ ထိကန်သည်ဒးေထာက်လျက်

`အက ်ပ်ကိသည်းခံ ပါ။ အေကး ှ ိ သမ ကိေပးဆပ်ပါမည်' ဟေတာင်း ပန်၏။‐ ၃၀

သိ့ရာတွင်ေ ကး ှ င်သည်နားမေထာင်ဘဲမိမိ၏ အေကးကိေြပလည်ေအာင်မေပးမဆပ်မချင်း

ထိကန်ကိအကျဥ်းချထားေလသည်။‐ ၃၁ ထိအြခင်းအရာကိအြခားေသာကန်ချင်းတိ့

သိြမင်လ င်လွန်စွာစိတ်ဆိး၍ မိမိတိ့၏အ ှ င် ထံသိ့သွား ပီးလ င်ြဖစ်ပျက်သမ တိ့ကိ

ေလာက်ထား က၏။‐ ၃၂ ထိအခါမင်း ကီးသည်ထိကန်ကိေခ ၍`ဟယ် ကန်ယတ်၊

သင်ငါ့ကိေတာင်းပန်ေသာအခါသင် ေပးဆပ်ရန်အေကး ှ ိ သမ ကိငါပယ်ဖျက် ခ့ဲ၏။‐ ၃၃

သင့်ကိငါသနားသက့ဲသိ့သင်သည်လည်း ကန်ချင်းကိမသနားအပ်သေလာ' ဟဆိ၏။‐ ၃၄

မင်း ကီးသည်အမျက်ထွက်၍ထိကန်ကိအေကး မေကျမချင်းအကျဥ်းချထားေလ၏။'' ၃၅

ထိေနာက်သခင်ေယ ကသင်တိ့သည်ညီအစ်ကိ အချင်းချင်းတစ်ေယာက်၏အြပစ်ကိတစ်ေယာက်

အမှန်တကယ်မေြဖမလတ်လ င် ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ငါ၏အဖသည်လည်းသင်တိ့၏အြပစ်ကိ

ေြဖလတ်ေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။

၁၉ သခင်ေယ သည်ဤသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီးေသာ အခါဂါလိလဲြပည်မှထွက်ခွာေတာ်မ၍

ေယာ်ဒန် ြမစ်တစ်ဖက်ကမ်းယဒြပည်သိ့ေရာက်ေတာ်မ၏။‐ ၂

လပရိသတ် ကီးသည်ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။ ထိအရပ်တွင်ကိယ်ေတာ်သည်သနာများကိ

ကျန်းမာေစေတာ်မ၏။ ၃ ဖာရိ ှ ဲ အချို ့တိ့သည်အထံေတာ်သိ့လာ၍ ``လ

တစ်စံတစ်ေယာက်သည်မည်သည့်အေကာင်းေ ကာင့် မဆိ မိမိ၏မယား ှ င့်ကွာ ှ င်းအပ်ပါသေလာ''

ဟပရိယာယ်ဆင်၍ေမးေလာက် က၏။ ၄ ကိယ်ေတာ်က ``ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအ ှ င်သည်

အစအဦးကပင်လ င်ေယာကျာ်း ှ င့်မိန်းမကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ဟေသာကျမ်းစကားကိ

သင်တိ့မဖတ်ဖး ကပါသေလာ။‐ ၅ `ဘရားသခင်ကဤအေကာင်းေ ကာင့်ေယာကျာ်း သည်

ကိယ့်မိဘကိစွန့်၍မိမိဇနီး ှ င့်ေပါင်းသင်း ေနထိင်ရလိမ့်မည်။ ထိသ ှ စ်ဦးသည်တစ်သား

တည်းြဖစ်ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၆ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည် ှ စ်ဦးမဟတ်၊ တစ်ဦးတည်း ြဖစ်၏။'

`ဘရားသခင်စံဖက်ေပးသည်ကိလမခဲွ ခွာေစ ှ င့်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ဖာရိ ှ ဲ တိ့က

``ထိသိ့ြဖစ်ပါမအဘယ်ေ ကာင့် မယားကိြဖတ်စာ ှ င့်ကွာ ှ င်းရန်ေမာေ ှ ပညတ် ခ့ဲပါသနည်း''

ဟေမးေလာက် က၏။ ၈ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်အေြပာရခက်သများ

ြဖစ်ေသာေကာင့်ေမာေ ှ သည်သင်တိ့အားမယား ှ င့်ကွာ ှ င်းခွင့်ေပးခ့ဲြခင်းြဖစ်၏။

အစမလက ဤခွင့် ပချက်မ ှ ိ။‐ ၉ သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားမိမိ၏ဇနီးအား

အကျင့်ေဖာက်ြပားသည့်အြပစ်မှတစ်ပါးအြခား မည်သည့်အြပစ်ေကာင့်မဆိ ကွာ ှ င်း၍အြခား

အမျိုးသမီးတစ်ေယာက် ှ င့်အိမ်ေထာင် ပသ သည်မိမိဇနီး၏အိမ်ရာကိြပစ်မှား၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မသည်။

၁၀ တပည့်ေတာ်တိ့က ``ဇနီးခင်ပွန်းေပါင်းသင်း ဆက်ဆံမသည်ဤသိ့ြဖစ်ပါလ င်အိမ်ေထာင်

မ ပဘဲေနသည်ကပိ၍ေကာင်းပါ၏'' ဟ ေလာက်ထား က၏။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်က

``လတိင်းအိမ်ေထာင်မ ပဘဲေန ိင် သည်မဟတ်။ ဘရားသခင်ခွင့် ပသများသာ လ င်ေန ိင် က၏။

လတိ့အိမ်ေထာင်မ ပ ိင် က သည်မှာအေကာင်းအမျိုးမျိုးေ ကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၂

အချို ့ေသာသတိ့တွင်ေမွးစကပင်အိမ်ေထာင် ပ ိင်ရန်စွမ်းရည်မပါမ ှ ိ  က။ အချို ့တိ့မှာ

လတိ့ကထိစွမ်းရည်ကိဖျက်ဆီးပစ်လိက်ေသာ ေကာင့်အိမ်ေထာင် ပ၍မရ က။ အချို ့မှာမ

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၏အကျိုးကိေထာက်၍ အိမ်ေထာင်မ ပဘဲေန က၏။

အိမ်ေထာင်မ ပ ဘဲေန ိင်သသည်အိမ်ေထာင်မ ပေစ ှ င့်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

လအချို ့တိ့သည်ကေလးသငယ်များအေပ လက်ေတာ်တင်၍ေကာင်းချီးေပးေတာ်မေစရန်

ကိယ်ေတာ်၏ထံသိ့ေခ ခ့ဲ က၏။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ထိသတိ့ကိ

အြပစ်တင် က၏။ သခင်ေယ က ``ကေလး သငယ်တိ့ငါ့ထံလာ ကပါေစ။ မဆီးတား က ှ င့်။

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်ထိ သိ့ေသာသတိ့၏ ိင်ငံြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၅

ကိယ်ေတာ်သည်ကေလးသငယ်တိ့အေပ မှာ လက်ေတာ်ကိတင်၍ေကာင်းချီးေပးေတာ်မ ပီး

ေနာက်ထိအရပ်မှထွက် ကေတာ်မ၏။ ၁၆လတစ်ေယာက်သည်အထံေတာ်သိ့လာ၍ ``ဆရာ ေတာ်၊

ထာဝရအသက်ကိရအ့ံေသာငှာအက ်ပ် သည်အဘယ်ေကာင်းြမတ်သည့်အမကိ ပရ ပါမည်နည်း''

ဟေမးေလာက်၏။ (aiōnios g166) ၁၇ ကိယ်ေတာ်က ``သင်သည်ေကာင်းြမတ်သည့်အမ

ှ င့်ပတ်သက်၍ငါ့အားအဘယ်ေကာင့်ေမးသနည်း။ ေကာင်းြမတ်ေသာအ ှ င်တစ်ပါးတည်းသာ ှ ိ ၏။

သင် သည်ထာဝရအသက်ကိခံယလိလ င်ပညတ်ေတာ် တိ့ကိေစာင့်ထိန်းေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈
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ထိသက ``အဘယ်ပညတ်များပါနည်း'' ဟေလာက် လ င်ကိယ်ေတာ်က ``လ့အသက်ကိမသတ် ှ င့်။

သ့အိမ် ရာကိမြပစ်မှား ှ င့်။ သ့ဥစာကိမခိး ှ င့်။ မမှန်ေသာ သက်ေသကိမခံ ှ င့်။‐ ၁၉

မိဘကိ ိ ေသြမတ် ိးေလာ့။ အိမ်နီးချင်းကိ ကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

ထိလငယ်ကလည်း ``အက ်ပ်သည်ထိပညတ် အေပါင်းကိငယ် ွယ်စဥ်အခါမှစ၍ေစာင့်ထိန်း ခ့ဲပါ ပီ။

အက ်ပ်တွင်အဘယ်အရာလိေနပါ ေသးသနည်း'' ဟြပန်လည်ေလ ာက်ထား၏။ ၂၁သခင်ေယ က

``သင်သည်အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ သ ြဖစ်လိလ င်သွားေလာ့၊ သင့်ဥစာ ှ ိ သမ ကိေရာင်း ပီး

လ င်ဆင်းရဲသတိ့အားေပးကမ်းစွန့် ကဲေလာ့။ ဤ သိ့ ပလ င်သင်သည်ေကာင်းကင်ဘံတွင်ဘ ာကိရ

လိမ့်မည်။ ထိသိ့စွန့် ကဲ ပီးမှငါ့ေနာက်သိ့လိက် ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

သိ့ရာတွင်ထိလငယ်သည်ဥစာများစွာ ကယ်ဝသ ြဖစ်သြဖင့်ကိယ်ေတာ်၏စကားကိ ကားေသာအခါ

စိတ်မချမ်းမသာြဖစ်လျက်ထွက်ခွာသွားေလ၏။ ၂၃ သခင်ေယ ကလည်း

``အမှန်အကန်ငါဆိသည်ကား၊ ဥစာ ကယ်ဝသသည်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့

ဝင် ိင်ရန်ခဲယဥ်းလှ၏။‐ ၂၄ တစ်ဖန်ငါဆိသည်ကား၊ အပ်နဖားကိကလားအတ်

လ ိုဝင်ရန်လွယ်လိမ့်မည်။ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် သိ့ဥစာ ကယ်ဝသဝင် ိင်ရန်ကားခဲယဥ်းလှ၏'' ဟ

တပည့်ေတာ်တိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ တပည့်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏စကားကိ ကား

လ င်လွန်စွာအ့ံ သ ကသြဖင့် ``သိ့ြဖစ်လ င် အဘယ်သသည်ကယ်တင်ြခင်းကိရ ိင်ပါမည် နည်း''

ဟေမးေလာက် က၏။ ၂၆ သခင်ေယ သည် သတိ့ကိစိက် ကည့်ေတာ်မ လျက်

``လသည်မိမိကိယ်ကိကယ်တင်ရန်မတတ် ိင်။ ဘရားသခင်မကား အရာခပ်သိမ်းကိတတ်

ိင်ေတာ်မ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ထိအခါေပတ က ``အက ်ပ်တိ့သည်အလံး

စံေသာအရာတိ့ကိစွန့်ပစ်၍ကိယ်ေတာ်၏ေနာက် ေတာ်သိ့လိက်ခ့ဲ ကပါ ပီ။ အက ်ပ်တိ့အဘယ်

အကျိုးကိခံစားရ ကပါမည်နည်း'' ဟေလာက်၏။ ၂၈သခင်ေယ က ``ငါအမှန်အကန်ဆိသည်

ကားအသစ် ပြပင်ရာကာလတွင်လသားသည် ဘန်းအသေရ ှ င့်ြပည့်စံသည့်ပလင်ေတာ်မှာ

ထိင်ေတာ်မေသာအခါ ငါ၏တပည့်ြဖစ်သသင်တိ့သည်လည်းပလင်တစ်ဆယ့် ှ စ်ခေပ မှာ ထိင်၍

ဣသေရလအ ွယ်တစ်ဆယ့် ှ စ်ပါးကိ တရားစီရင်ရ ကလတံ။့‐ ၂၉ ထိမှတစ်ပါးငါ့အတွက်ေကာင့်အိမ်၊

ေြမ၊ ညီ အစ်ကိ၊ ှ မ၊ အစ်မ၊ မိဘ၊ သားသမီးအနက် တစ်စံတစ်ေယာက်ကိစွန့်ေသာသသည်မိမိစွန့်

သည်ထက်အဆတစ်ရာမ အကျိုးကိြပန် လည်ရ ှ ိ လိမ့်မည်။ ထာဝရအသက်ကိလည်း ရလိမ့်မည်။‐

(aiōnios g166) ၃၀ သိ့ရာတွင်အြမင့်ဆံးသိ့ေရာက်ေနသအများ သည်အနိမ့်ဆံးသိ့ေရာက် ကလိမ့်မည်။

အနိမ့် ဆံးသိ့ေရာက်ေနသအများသည်အြမင့်ဆံး သိ့ေရာက်ကလိမ့်မည်။

၂၀ ``ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်စပျစ်ဥယျာဥ်ပိင် ှ င်တစ်ဦး ကံေတွ ့ရသည့်အြဖစ်အပျက် ှ င့်

တ၏။ သသည်အလပ်သမားများငှားရန်နံနက် ေစာေစာထွက်သွား၏။‐ ၂

အလပ်သမားတိ့အားေပးေနကျေန့စားခ၊ ေဒနာရိဒဂ ါးတစ်ြပား ှ င့်ငှားရန်သေဘာတ

သြဖင့်သတိ့အားစပျစ်ဥယျာဥ်သိ့ေစလတ် လိက်၏။‐ ၃ နံနက်ကိးနာရီခန့်၌သသည်ေစျးရပ်ကွက်

သိ့ထွက်လာရာအြခားေသာသများအလပ် မ့ဲရပ်ေနသည်ကိေတွ့၏။‐ ၄ ထိအခါသတိ့အား

`သင်တိ့သည်စပျစ်ဥယျာဥ် သိ့သွား၍အလပ်လပ် က။ ထိက်သင့်ေသာလပ် အားခကိငါေပးမည်'

ဟဆိ၏။‐ ၅ ထိသတိ့သည်သွား က၏။ သသည်မွန်းတည့်ချိန် ၌လည်းေကာင်း၊

မွန်းလဲွသံးနာရီခန့်၌လည်း ေကာင်းထိနည်းတေစျးရပ်ကွက်သိ့သွား၍အလပ် သမားများကိငှား၏။‐ ၆

ညေနငါးနာရီခန့်၌တစ်ဖန်သွားြပန်ေသာအခါ အြခားေသာသတိ့ရပ်လျက်ေနသည်ကိေတွ့

သြဖင့်`သင်တိ့အဘယ်ေကာင့်တစ်ေန့လံးအလပ် မလပ်ဘဲဤေနရာတွင်ရပ်ေန ကပါသနည်း''

ဟေမး၏။‐ ၇ ထိသတိ့က `အက ်ပ်တိ့အားမည်သမ မငှား ေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည်'

ဟြပန်ေြပာ က၏။ ထိ အခါဥယျာဥ် ှ င်က `သင်တိ့လည်းစပျစ်ဥယျာဥ် သိ့သွား၍အလပ်လပ် က'

ဟဆိ၏။'' ၈ ``ညချမ်းအချိန်ကျေသာအခါဥယျာဥ် ှ င်သည် မိမိ၏စီမံခန့်ခဲွေရးမးအား

`အလပ်သမားများ ကိေခ ေလာ့။ ေနာက်ဆံးအလပ်ဝင်သများမှအစ ပ

၍ပထမဆံးအလပ်ဝင်သများတိင်ေအာင်လပ် အားခများကိေပးေလာ့' ဟဆိ၏။‐ ၉

မန်ေနဂျာသည်ညေနငါးနာရီခန့်ကျမှငှားသည့် အလပ်သမားများအားေဒနာရိဒဂ ါးတစ်ြပားစီ ေပး၏။‐

၁၀ ပထမဆံးငှားသည့်အလပ်သမားများအလှည့် ကျေသာအခါ သတိ့သည်အြခားသများထက်

ပိ၍ရမည်ဟထင်မှတ် က၏။‐ ၁၁ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်လည်းေဒနာရိဒဂ ါးတစ်

ြပားစီပင်ရ ှ ိ  ကသြဖင့်၊‐ ၁၂ `ဤသတိ့ကားတစ်နာရီမ သာအလပ်လပ် က ရ၏။

အက ်ပ်တိ့မှာမတစ်ေနကန်ေနပ ကဲ ကဲ တွင်ပင်ပန်းစွာလပ်ကိင် ကရပါ၏။ သိ့ပါလျက်

အ ှ င်သည်အက ်ပ်တိ့အားထိသတိ့ ှ င့်ညီ တမ တလပ်အားခေပးပါသည်တကား' ဟ

အလပ် ှ င်အားညည်း  က၏။‐ ၁၃ ဥယျာဥ် ှ င်ကမိမိပထမဆံးငှားရမ်းသည့်အလပ်

သမားများအနက်တစ်ေယာက်အား `အေဆွ၊ ငါ သည်သင့်ကိမတရား ပသည်မဟတ်။ သင်သည်

တစ်ေန့လ င်ေဒနာရိဒဂ ါးတစ်ြပား ှ င့်အလပ် လပ်ရန်သေဘာတခ့ဲသည်မဟတ်ပါေလာ။‐ ၁၄

သင်၏လပ်အားခကိယ၍သွားပါေလ။ ေနာက် ဆံးငှားသည့်ဤအလပ်သမားအားသင့်ကိေပး

သက့ဲသိ့ငါေပးလိ၏။‐ ၁၅ ငါပိင်သည့်ေငွကိငါအလိ ှ ိ သည့်အတိင်းမသံး စဲွအပ်ပါသေလာ။

ငါရက်ေရာေသာေကာင့်သင် မနာလိဝန်တိစိတ် ှ ိ သေလာ' ဟဆိ၏'' ဟ၍ မိန့်ေတာ်မသည်။ ၁၆

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က ``သိ့ြဖစ်၍အနိမ့်ဆံးသိ့ ေရာက်သများသည်အြမင့်ဆံးသိ့ေရာက် ကလိမ့်

မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ သခင်ေယ သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ ကေတာ်

မစဥ်တပည့်ေတာ်တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးတိ့ကိမလှမ်း မကမ်းသိ့သီးြခားေခ ေတာ်မ ပီးလ င်၊‐ ၁၈

``နားေထာင်ေလာ့။ ငါတိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ ခရီး ပလျက် ှ ိ ၏။ ထိ မိ ့တွင်လသားသည်ယဇ်

ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာများ ၏လက်သိ့အပ် ှ ံ ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ သတိ့

သည်လသားအားေသဒဏ်စီရင်ကာ၊‐ ၁၉ လမျိုးြခားတိ့၏လက်သိ့အပ် ှ ံ  ကလိမ့်မည်။ လ

မျိုးြခားတိ့သည်လည်းလသားကိေြပာင်ေလှာင် ပီးလ င် ကိမ်ဒဏ်ေပးကာလက်ဝါးကပ်တိင်တွင်

တင်၍သတ် ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သံးရက်ေြမာက် ေသာေန့၌လသားသည်ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်

ထေြမာက်ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိေနာက်ေဇေဗဒဲ၏သားများ၏မိခင်သည်သား

များ ှ င့်အတကိယ်ေတာ်ထံပန် ကားေလာက်ထား ရန်ချဥ်းကပ်ပျပ်ဝပ်၏။ ၂၁

ကိယ်ေတာ်က ``သင်အဘယ်အရာကိအလိ ှ ိ သနည်း'' ဟေမးေတာ်မလ င်၊

``ကိယ်ေတာ်သည်ဘရင်အြဖစ်အပ်စိးေတာ်မ ေသာအခါ ကန်မ၏သား ှ စ်ေယာက်အားအ ှ င်

၏လက်ယာရံ ှ င့်လက်ဝဲရံခန့်ထားေတာ်မပါ'' ဟပန် ကား၏။ ၂၂ သခင်ေယ က

``သင်တိ့သည်မည်သည့်အရာကိ ပန် ကားေနသည်ကိသင်တိ့မသိ က။ ငါေသာက်

ရမည့်ဒကေဝဒနာခွက်ကိသင်တိ့ေသာက် ိင် က သေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။

သတိ့က ``အက ်ပ်တိ့ေသာက် ိင်ပါသည်'' ဟ ေလာက်ထား က၏။ ၂၃

ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်ငါ၏ခွက်မှအမှန်ပင် ေသာက်ရ ကလိမ့်မည်။

သိ့ရာတွင်ငါ၏လက်ယာရံ ှ င့်လက်ဝဲရံအြဖစ်ကိမငါမေပးပိင်။ ဤအခွင့်

အေရးများသည်ငါ့ခမည်းေတာ်စီမံြပင်ဆင်ထား သများအတွက်သာြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

ဤအေကာင်းအရာကိတပည့်ေတာ်ဆယ်ဦးတိ့ ကားလ င် ထိညီအစ်ကိ ှ စ်ေယာက်ကိစိတ်ဆိး က၏။‐

၂၅ သခင်ေယ သည်တပည့်ေတာ်တိ့ကိအထံေတာ် သိ့ေခ ေတာ်မလျက် ``မင်းစိးရာဇာတိ့သည်ြပည်

သတိ့အေပ ဝယ် တန်ခိးအာဏာ ှ ိ ေ ကာင်းကိ လည်းေကာင်း၊ ြပည်သ့ေခါင်းေဆာင်များသည်လည်း

ြပည်သတိ့အား အစိးတရ ပတတ်ေ ကာင်းကိ လည်းေကာင်းသင်တိ့သိ က၏။‐ ၂၆

သင်တိ့အချင်းချင်းတွင်မကားထိသိ့မြဖစ် သင့်။ သင်တိ့အနက်အ ကီးအကဲြဖစ်လိသ

သည်သင်တိ့၏အေစခံြဖစ်ရမည်။‐ ၂၇အ ကီးြမတ်ဆံးြဖစ်လိသသည်သင်တိ့၏ကန် ြဖစ်ရမည်။‐ ၂၈

လသားပင်လ င်သတစ်ပါးအားေစစားရန် ကလာသည်မဟတ်။ သတစ်ပါး၏အေစကိ ခံရန် ှ င့်

မိမိအသက်ကိစွန့်၍လများအား ေ ွး တ်ရန် ကလာသတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ ၏။ ၂၉

ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည် ေယရိေခါ မိ ့မှထွက်ခွာလာ ကေသာအခါ လပရိသတ်

ကီးသည်ေနာက်ေတာ်ကလိက် က၏။‐ ၃၀ သခင်ေယ  ကသွားေတာ်မေ ကာင်းကိ

လမ်း အနီးတွင်ထိင်ေနေသာမျက်မြမင် ှ စ်ေယာက်တိ့ ကားသိေသာအခါ ``အ ှ င်၊

ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်၊ အက ်ပ်တိ့ကိသနားေတာ်မပါ'' ဟဟစ်ေအာ် က၏။ ၃၁

လပရိသတ်တိ့ကသတိ့အားဆိတ်ဆိတ်ေန ရန်ေငါက်ငန်းေြပာဆိ က၏။ သိ့ေသာ်လည်းသတိ့ သည်

``အ ှ င်၊ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ သနားေတာ်မပါ'' ဟသာ၍ပင်ဟစ်ေအာ် က၏။ ၃၂

သခင်ေယ သည်ရပ်တန့်ေတာ်မ၍ထိသတိ့ ကိအထံေတာ်သိ့ေခ ေတာ်မ ပီးလ င်

``သင် တိ့အတွက်အဘယ်အရာကိ ပေစလိသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၃၃ သတိ့က

``အ ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့အားမျက်စိြပန်၍ ြမင်ေစေတာ်မပါ'' ဟေလာက် က၏။ ၃၄

သခင်ေယ သည်သတိ့ကိသနားေတာ်မသြဖင့် သတိ့၏မျက်စိကိလက်ေတာ်ြဖင့်တိ့ထိေတာ်မ၏။

သတိ့သည်မျက်စိအလင်းကိချက်ချင်းြပန်လည် ရ ှ ိ ၍ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်က၏။

၂၁ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ချဥ်းကပ်လာသြဖင့်

သံလွင်ေတာင်အနီး ှ ိ ဗက်ဖာေဂ ွာသိ့ေရာက် က၏။ သခင်ေယ

သည်တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်အား၊‐ ၂ ``သင်တိ့ေ ှ ့တွင် ှ ိ ေသာ ွာသိ့သွား က။ ြမည်း

ကေလးတစ်ေကာင် ှ င့်အတ ကိးြဖင့်လှန်ထား ေသာြမည်းမတစ်ေကာင်ကိေတွ့ရလိမ့်မည်။ ကိး

ကိေြဖ၍ြမည်းများကိယခ့ဲ ကေလာ့။‐ ၃ အကယ်၍လတစ်စံတစ်ေယာက်ကသင်တိ့

အား `အဘယ်ေ ကာင့်ေြဖသနည်း' ဟေမးခ့ဲ ေသာ် `အ ှ င်ဘရားအလိ ှ ိ ပါသည်'

ဟ ေြဖ ကား ကေလာ့။ ထိအခါသသည်ြမည်း များကိချက်ချင်းယခွင့် ပလိမ့်မည်''

ဟ၍ မှာ ကားေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၄ ဤအြခင်းအရာကား ``သင်တိ့၏ ှ င်ဘရင်သည်

သင်တိ့ထံသိ့ ကလာေတာ်မ ပီ။ ထိအ ှ င်သည် းည့ံသိမ်ေမွ ့ေတာ်မသြဖင့်

ြမည်းကိစီးေတာ်မ၏။ ဝန်ေဆာင်တိရစာန်၏သား၊ြမည်းကေလးကိစီး
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ေတာ်မ၏ဟဇိအန် မိ ့အားေြပာ ကား ကေလာ့'' ဟ၍ပေရာဖက် မက်ဆိခ့ဲသည့်အတိင်း

ြဖစ်ပျက်ြခင်းပင်တည်း။ ၆ တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်ထွက်သွား ပီး

လ င်သခင်ေယ မိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်း ေဆာင် ွက် က၏။‐ ၇

သတိ့သည်ြမည်းမ ှ င့်ြမည်းကေလးကိေဆာင် ယခ့ဲ၍ မိမိတိ့၏ဝတ်လံများကိလမ်းတင် က ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ြမည်းကိစီးေတာ်မ၏။‐ ၈ လပရိသတ်တိ့သည်လည်းမိမိတိ့၏ဝတ်လံ

များကိလမ်းေပ မှာြဖန့်ခင်း က၏။ လအချို ့ တိ့သည်သစ်ပင်များမှအကိင်းအခက်များ

ကိခတ်၍လမ်းေပ မှာခင်း က၏။‐ ၉ ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေနာက်လိက်ပါလာ ကသလ

အေပါင်းတိ့က ``ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်အားဂဏ် ေတာ်ကိချီးကး ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ် ှ င့် ကလာေသာအ ှ င်သည်မဂလာ ှ ိ ေစသတည်း။ ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိ

ချီးကး ကေစသတည်း'' ဟေကးေကာ် က ကန်၏။ ၁၀ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ကိယ်ေတာ်ဝင်ေသာအခါ

တစ် မိ ့လံးအတ်အတ်သဲသဲြဖစ် ပီးလ င် လတိ့ က ``ဤသကားအဘယ်သနည်း'' ဟေမးြမန်း က၏။

၁၁ လပရိသတ်များက ``ဤသသည်ဂါလိလဲ ြပည်နာဇရက် မိ ့သားပေရာဖက်ေယ ြဖစ်

သည်'' ဟေြဖ ကား က၏။ ၁၂ သခင်ေယ သည်ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဝင်ေတာ်မ၍

ဗိမာန်ေတာ်အတွင်းမှေရာင်းဝယ်ေနသတိ့ကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ ေငွလဲလှယ်သတိ့၏စားပဲွ

များ ှ င့်ချိုးငှက်ေရာင်းသတိ့၏ထိင်ခံများကိ ေမှာက်လှန်ပစ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က

``ငါ၏အိမ်ေတာ်ကိဆ ေတာင်းပတနာ ပရာအိမ်ေတာ်ဟေခ ေဝ ရလတံ့ ဟကျမ်းစာလာ၏။

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်အိမ် ေတာ်ကိ ားြပခိေအာင်းရာြဖစ်ေစ က ပီ တကား'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄

ဗိမာန်ေတာ်တွင်မျက်မြမင်များ ှ င့်ေြခမစွမ်း မသန်သများသည်အထံေတာ်သိ့လာ က၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏ေရာဂါများကိေပျာက် ကင်းေစေတာ်မ၏။‐ ၁၅

ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာ များသည်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ်

အမအရာများကိြမင်၍ ``ဒါဝိဒ်၏သားေတာ် အားချီးမွမ်းေထာမနာ ပ ကေလာ့'' ဟဗိမာန်

ေတာ်ထဲတွင်ကေလးသငယ်တိ့ဟစ်ေအာ်ေန သည်ကိ ကား ကေသာအခါအမျက်ထွက်

လျက်၊‐ ၁၆ ``ဤသငယ်တိ့အဘယ်သိ့ေကးေကာ်ေန က သည်ကိ ကားပါသေလာ''

ဟကိယ်ေတာ်အား ေမးေလာက် က၏။ သခင်ေယ က ``ငါ ကား၏။ `ကိယ်ေတာ်သည်

သငယ်များ ှ င့်မိခင်ရင်ခွင် ှ ိ  ိ ့စိ့များအား ချီးမွမ်းေစရန်သင် ကားေပးေတာ်မ ပီ' ဟ

ေသာကျမ်းစကားကိသင်တိ့အဘယ်အခါ မ မဖတ်ဖး ကပါသေလာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇

ထိေနာက်သခင်ေယ သည် မိ ့မှထွက် ပီးလ င် ေဗသနိ ွာသိ့ က၍ထိညတည်းခိေတာ်မ၏။ ၁၈

နံနက်ေစာေစာ မိ ့သိ့ြပန်လည် ကလာေတာ်မစဥ် ကိယ်ေတာ်သည်ဆာေလာင်မွတ်သိပ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၉

လမ်းအနီးတွင်သေဘာသဖန်းပင်တစ်ပင်ကိ ြမင်သြဖင့်ထိအပင် ှ ိ ရာသိ့ ကေတာ်မ၏။

အပင်ေပ တွင်အ ွက်များကိသာေတွ့ေတာ်မ လ င်ကိယ်ေတာ်သည်ထိအပင်အား

``သင်သည် ေနာင်အဘယ်အခါ၌မ အသီးမသီးေစ ှ င့်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

သေဘာသဖန်းပင်သည်လည်း ချက်ချင်းပင် ိး ွမ်းေြခာက်ေသွ့သွားေလ၏။ (aiōn g165) ၂၀

ထိအြခင်းအရာကိတပည့်ေတာ်တိ့ြမင်လ င် လွန်စွာအ့ံ သ ကသြဖင့် ``သေဘာသဖန်းပင်

သည်အဘယ်သိ့လ င်ချက်ချင်း ိ း ွမ်းေြခာက် ေသွ့သွားပါသနည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၂၁

သခင်ေယ က ``အမှန်အကန်သင်တိ့အား ငါဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည်သံသယကင်း

ေသာယံ ကည်ြခင်း ှ ိ လ င်သေဘာသဖန်းပင် ကိငါ ပသက့ဲသိ့ ပ ိင်လိမ့်မည်။ ထိမ မကဤေတာင်အား

`ဤေနရာမှေ ွ ့၍ပင်လယ်ထဲ သိ့သက်ဆင်းေလာ့' ဟဆိလ င်ဆိသည့်အတိင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၂၂

သင်တိ့သည်ယံ ကည်ြခင်းြဖင့်ေတာင်းေလာက် လ င်ေတာင်းေလာက်သမ တိ့ကိရ ှ ိ  က

လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ကိယ်ေတာ်သည်ဗိမာန်ေတာ်သိ့ြပန်လည် ကလာ

ေတာ်မ၍ေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မစဥ်ယဇ်ပေရာ ဟိတ် ကီးများ ှ င့်ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များသည်

အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် က ပီးလ င် ``အ ှ င်သည် ဤအမအရာများကိအဘယ်အခွင့်အာဏာ ှ င့်

ပေတာ်မပါသနည်း။ ထိအခွင့်အာဏာကိအ ှ င့် အားအဘယ်သေပးအပ်ပါသနည်း'' ဟေမး

ေလာက် က၏။ ၂၄ သခင်ေယ က ``သင်တိ့အားေမးခွန်းတစ်ခကိ ငါေမးမည်။

ထိေမးခွန်းကိသင်တိ့ေြဖ ကား က ပါလ င် ဤအမအရာများကိအဘယ်အခွင့်

အာဏာ ှ င့်ငါ ပသည်ကိငါေြပာမည်။‐ ၂၅ ေယာဟန်ဗတိဇံမဂလာေပးသည်မှာဘရားသခင်၏

အခွင့်အာဏာ ှ င့်ေပးသေလာ။ လတိ့၏အခွင့် အာဏာ ှ င့်ေပးသေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။ သတိ့သည်

``အကယ်၍ဘရားသခင်၏အခွင့် အာဏာ ှ င့်ေပးသည်ဟငါတိ့ဆိလ င်ေယာဟန်

ကိသင်တိ့အဘယ်ေကာင့်မယံ ကည် က သနည်းဟေမးလိမ့်မည်။‐ ၂၆

သိ့ရာတွင်လတိ့၏အခွင့်အာဏာ ှ င့်ေပးသည် ဟဆိရမည်မှာလည်းလအေပါင်းတိ့သည်ေယာဟန် ကိ

ပေရာဖက်တစ်ပါးဟယံ ကည် ကသြဖင့်လ ပရိသတ်ကိငါတိ့ေ ကာက်ရ၏'' ဟအချင်းချင်း

ေဆွးေ ွး က၏။‐ ၂၇ သိ့ြဖစ်၍သတိ့က ``အက ်ပ်တိ့မသိပါ'' ဟ ြပန်လည်ေလာက်ထား က၏။

ထိအခါကိယ်ေတာ်က ``ငါ ပသည့်အမအရာ များကိအဘယ်အခွင့်အာဏာ ှ င့် ပသည်ကိ

လည်းသင်တိ့အားငါမေြပာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်အဘယ်သိ့

ထင်မှတ် ကသနည်း။ လတစ်ေယာက်မှာသား ှ စ် ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်သား ကီးထံသိ့သွား ပီး

လ င်`ငါ့သား၊ ယေန့စပျစ်ဥယျာဥ်သိ့သွား၍ လပ်ေဆာင်ပါေလာ့' ဟဆိ၏။‐ ၂၉ သား ကီးက

`အက ်ပ်မသွားလိပါ' ဟဆိ ေသာ်လည်းေနာက်မှစိတ်ေြပာင်းလဲသြဖင့် ဥယျာဥ်သိ့သွားေလ၏။‐ ၃၀

ဖခင်သည်သားငယ်ထံသိ့သွား၍ေ ှ းနည်းတ ေြပာ၏။ သားငယ်က `ဟတ်က့ဲ အေဖ၊

အက ်ပ် သွားပါမည်' ဟဆိ၏။‐ ၃၁ သိ့ေသာ်လည်းမသွားဘဲေန၏။ ထိသား ှ စ်ေယာက်

တိ့တွင်အဘယ်သသည်ဖခင်၏စကားကိနား ေထာင်ပါသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ထိသတိ့က

``သား ကီးနားေထာင်ပါသည်'' ဟ ေြဖ ကား က၏။ သခင်ေယ က ``အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိ

သည်ကား၊ အခွန်ခံသများ ှ င့်ြပည့်တန်ဆာများ သည်သင်တိ့အလျင်ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သိ့ဝင်

ကလိမ့်မည်။‐ ၃၂ ေယာဟန်သည်သင်တိ့ထံလာ၍လမ်းမှန်ကိ န်ြပ

ေသာ်လည်းသင်တိ့သည်သ့ကိမယံ ကည် က။ သိ့ ရာတွင်အခွန်ခံသများ ှ င့်ြပည့်တန်ဆာများမ

ကားယံ ကည် က၏။ဤအြခင်းအရာကိေတွ့ြမင် ရ ကေသာအခါ၌ပင်လ င် သင်တိ့သည်စိတ်ေြပာင်း

လဲ၍ေယာဟန်ကိယံ ကည်လာြခင်းမ ှ ိ  က။'' ၃၃ ``အြခားပံဥပမာတစ်ခကိနားေထာင် ကဦး ေလာ့။

စပျစ်ဥယျာဥ်တစ်ခကိစိက်ပျိုးသည့်ေြမ ပိင် ှ င်တစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်ြခံဝင်းကာ၍

စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းကိတး၏။ ေမ ာ်စင်တစ်ခ ကိလည်းေဆာက်လပ်၏။

ထိေနာက်မိမိ၏ဥယျာဥ် ကိြခံသမားတိ့အားသီးစားချ၍ ိင်ငံရပ် ြခားသိ့ထွက်သွား၏။‐ ၃၄

စပျစ်သီးေပ ချိန်နီးကပ်လာေသာအခါမိမိ ၏လပ်သားများကိြခံသမားတိ့ထံသိ့ေစလတ် ၍

သီးစားခစပျစ်သီးများကိေတာင်းခံေစ၏။‐ ၃၅ ြခံသမားတိ့သည်လပ်သားများကိဖမ်း၍ ိက် သကိ ိက်၊

သတ်သကိသတ်၊ ခဲ ှ င့်ေပါက်သကိ ေပါက် က၏။‐ ၃၆ ထိေနာက်ဥယျာဥ် ှ င်သည်ပထမအ ကိမ်ထက်

လပ်သားများကိပိ၍ေစလတ်၏။ သိ့ရာတွင် ြခံသမားတိ့သည်ထိလပ်သားများကိလည်း

ေ ှ းနည်းတ ပ ကြပန်၏။‐ ၃၇ ေနာက်ဆံး၌သသည် `ငါ၏သားကိမထိသတိ့

ေလးစား ကရာ၏' ဟဆိလျက်မိမိ၏သား ကိြခံသမားတိ့ထံသိ့ေစလတ်၏။‐ ၃၈

သိ့ေသာ်ထိသတိ့သည်ဥယျာဥ် ှ င်၏သားကိ ြမင်ေသာအခါ `ဤသသည်အေမွစားအေမွခံ ြဖစ်၏။

လာ က။ သ့ကိသတ်၍သ့အေမွဥစာ ကိယ ကကန်အ့ံ' ဟအချင်းချင်းတိင်ပင် ပီးေနာက်၊‐ ၃၉

သ့ကိဖမ်း ပီးဥယျာဥ်အြပင်သိ့ထတ်၍သတ် က၏။ ၄၀ သိ့ြဖစ်၍ဥယျာဥ် ှ င်ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ

ြခံသမားတိ့အားအဘယ်သိ့ ပလိမ့်မည်နည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၄၁ လတိ့က

``ဥယျာဥ် ှ င်သည်ထိဆိးသွမ်းေသာ သတိ့ကိအမှန်ပင်သတ်ပစ်ပါလိမ့်မည်။ ဥယျာဥ်

ကိလည်းစပျစ်သီးေပ ချိန်၌သီးစားခမှန်မှန် ေပးမည့်အြခားြခံသမားတိ့အားေပးအပ်ပါ လိမ့်မည်''

ဟေြဖ ကား က၏။ ၄၂ သခင်ေယ က ``တိက်တည်သတိ့ပယ်ထားေသာေကျာက်သည်

အေရးအ ကီးဆံးေသာေထာင့်ချုပ်ေကျာက်ြဖစ် လာရ၏။ဤအမသည်ဘရားသခင် ပေတာ်မေသာ

အမြဖစ်၏။ ငါတိ့မျက်ေမှာက်တွင်အ့ံ သဖွယ်ရာြဖစ်ေလစွ' ဟေသာကျမ်းစကားကိသင်တိ့မဖတ်ဖး

ကသေလာ။ ၄၃ ``သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားဘရား

သခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိသင်တိ့ထံမှ ပ်သိမ်း၍ ိင်ငံေတာ် ှ င့်ထိက်ေလျာက်သည့်အကျင့်သီလ

ှ ိ ေသာလမျိုးအားေပးလိမ့်မည်။‐ ၄၄ (ထိေကျာက်အေပ သိ့ကျေသာသသည်ေကမွ ၍သွားေပအ့ံ။

မိမိ၏အေပ သိ့ထိေကျာက် အကျခံရသသည်ညက်ညက်ေက၍သွားေပ အ့ံ'') ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၅

ကိယ်ေတာ်၏ပံဥပမာများကိယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ များ ကား ကေသာအခါ

မိမိတိ့ကိရည်မှတ်၍မိန့်ေတာ်မေကာင်းသိ က၏။‐ ၄၆ ထိေကာင့်သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိဖမ်းဆီးရန်

နည်းလမ်း ှ ာ က၏။ သိ့ရာတွင်သတိ့သည် ကိယ်ေတာ်အားပေရာဖက်ဟမှတ်ယယံ ကည်

ေနသလပရိသတ်တိ့ကိေကာက်က၏။

၂၂ သခင်ေယ သည်ပံဥပမာေဆာင်၍ထိသ တိ့အားမိန့်ေတာ်မြပန်၏။‐ ၂ ကိယ်ေတာ်က

``ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်သား ေတာ်အတွက်မဂလာေဆာင်ဧည့်ခံပဲွကိြပင်ဆင်

ထားသည့်ဘရင်တစ်ပါး ကံေတွ့ရသည့်အြဖစ် အပျက် ှ င့်တ၏။‐ ၃

မင်း ကီးသည်ဖိတ် ကားထားသများထံသိ့မင်း ေစတိ့ကိလတ်၍ေခ ဖိတ်ေစ၏။

သိ့ရာတွင်သတိ့ သည်မလာလိ က။‐ ၄ မင်း ကီးက `ငါ၏ညစာစားပဲွအသင့် ှ ိ  ပီ။ ွား

အစ ှ ိ သည့်ဆ ဖိးေသာတိရစာန်များကိလည်း သတ် ပီး ပီ။ အားလံးအဆင်သင့် ှ ိ  ပီြဖစ်၍

မဂလာေဆာင်ပဲွသိ့ ကေရာက် ကပါ' ဟဖိတ် ကားထားသတိ့အားေြပာ ကေလာ့ဟ၍

အြခားမင်းေစတိ့အားလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၅ သိ့ရာတွင်ဖိတ် ကားထားသတိ့သည်မင်းေစ

တိ့ကိဂ မစိက်ဘဲတစ်ေယာက်ကလယ်ေတာ သိ့လည်းေကာင်း၊ အြခားတစ်ေယာက်ကမိမိ

ကန်သွယ်ရာသိ့လည်းေကာင်းသွား က၏။‐ ၆ ကျန်ေသာသများကမင်းေစတိ့ကိဖမ်း၍

ိက် ှ က်သတ်ြဖတ် က၏။‐ ၇ မင်း ကီးသည်လွန်စွာအမျက်ထွက်၍စစ်သား

များကိေစလတ် ပီးလ င်ထိလသတ်သမား တိ့ကိသတ်သင်ေစ၏။ သတိ့၏ မိ ့ကိလည်း
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မီး ိ ့ေစ၏။‐ ၈ ထိေနာက်မင်းေစတိ့ကိေခ  ပီးလ င်မဂလာေဆာင်

ဧည့်ခံပဲွသည်အသင့် ှ ိ  ပီြဖစ်ေသာ်လည်းဖိတ် ကားြခင်းခံရသတိ့သည်ထိပဲွ ှ င့်မထိက်မတန် ကသြဖင့်၊‐

၉ `လမ်းမ ကီးများသိ့သွား၍သင်တိ့ေတွ့ ှ ိ သမ ေသာသတိ့ကိေခ ဖိတ် ကေလာ့'ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၁၀ မင်းေစတိ့သည်လမ်းများသိ့သွား၍ေတွ့ ှ ိ သမ ေသာလဆိးလေကာင်းတိ့ကိေခ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။

သိ့ြဖစ်၍မဂလာေဆာင်ပဲွခန်းမသည်ဧည့်သည် များြဖင့်ြပည့်၍ေနေလ၏။'' ၁၁

``မင်း ကီးသည်ဧည့်သည်များကိ ကည့် ရန် ကလာေသာအခါ မဂလာေဆာင်ပဲွထိင်ဝတ်စံ

ကိဝတ်ဆင်မထားသလတစ်ေယာက်ကိြမင် ေတာ်မသြဖင့် `အေဆွသင်သည်ပဲွထိင်ဝတ်စံ

ကိမဝတ်မဆင်ဘဲအဘယ်ေ ကာင့်လာပါ သနည်း' ဟေမးေတာ်မ၏။‐ ၁၂

သိ့ရာတွင်ထိသသည်မေြဖ ိင်ဘဲ ှ ိ ေန၏။‐ ၁၃ ထိအခါမင်း ကီးကမင်းေစတိ့အား

`ထိသ၏ ေြခလက်တိ့ကိတပ်ေ ှ ာင် ပီးလ င်အြပင်အေမှာင် ထဲသိ့ထတ်လိက် က။

ထိေနရာတွင်သသည် ငိေ ကးြမည်တမ်း၍အံသွားခဲ ကိတ်လျက် ေနရလိမ့်မည်' ဟအမိန့်ေတာ် ှ ိ ၏''

ဟ၍ မိန့်ေတာ်မသည်။ ၁၄ ထိေနာက်သခင်ေယ က ``ဖိတ် ကားြခင်းခံရ

သတိ့မှာများေသာ်လည်းေ ွးေကာက်ြခင်းခံရ သတိ့ကားနည်း၏'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။ ၁၅

ထိေနာက်ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်ထွက်သွား ပီးလ င် ကိယ်ေတာ်အားအဘယ်သိ့ပရိယာယ်ဆင်၍

ေမးြမန်းရမည်ကိေဆွးေ ွးတိင်ပင် က၏။‐ ၁၆ သတိ့သည်မိမိတိ့၏တပည့်များကိေဟ ဒ်

၏ပါတီဝင်အချို ့ ှ င့်အတအထံေတာ်သိ့ ေစလတ် ပီးလ င် ``ဆရာေတာ်၊ အ ှ င်သည်သစာ

ှ ိ ေတာ်မ၍ဘရားသခင်၏တရားလမ်းကိ ဟတ်မှန်သည်အတိင်းသွန်သင်ေတာ်မပါ၏။ လ

တိ့အဘယ်သိ့ထင်ြမင် ကသည်ကိအမမ ထားပါ။ လ့မျက် ှ ာကိလည်းေထာက်ေတာ်မမပါ။‐ ၁၇

သိ့ြဖစ်၍အ ှ င်အဘယ်သိ့ထင်ြမင်သည်ကိ အက ်ပ်တိ့အားမိန့်ေတာ်မပါ။ ေရာမဧကရာဇ်

ဘရင်အားအခွန်ဆက်အပ်ပါသေလာ၊ မဆက် အပ်ပါသေလာ'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၁၈

သိ့ရာတွင်သခင်ေယ သည်သတိ့၏ဆိးညစ် ေသာအ ကံအစည်ကိသိေတာ်မသြဖင့် ``ေ ကာင်

သေတာ်တိ၊့ သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ငါ့အား ပရိယာယ်ဆင်၍ေမးြမန်း ကသနည်း။‐ ၁၉

အခွန်ေတာ်ေပးေဆာင်ရန်ေငွဒဂ ါးတစ်ြပားကိ ငါ့အားြပ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

သတိ့သည်ေဒနာရိတစ်ြပားကိယခ့ဲ က၏။‐ ၂၀ ကိယ်ေတာ်က ``ဤ ပ်ပံ၊ ဤကမည်းလိပ်စာသည်မည်

သ့ ပ်ပံ၊ မည်သ့ကမည်းလိပ်စာြဖစ်သနည်း'' ဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၂၁ သတိ့က

``ဧကရာဇ်၏ ပ်ပံ၊ ဧကရာဇ်ဘရင်ကမည်း လိပ်စာြဖစ်ပါသည်'' ဟြပန်ေလာက် က၏။

ထိအခါကိယ်ေတာ်က ``ဧကရာဇ်ဘရင်ပိင်သည့် အရာကိဧကရာဇ်ဘရင်အားဆက် ကေလာ့။

ဘရားသခင်ပိင်သည့်အရာကိဘရားသခင် အားဆက် ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

ထိသတိ့သည်ထိစကားကိ ကားလ င်လွန် စွာအ့ံ သ က၏။ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်၏ထံမှ

ထွက်ခွာသွား က၏။ ၂၃ ထိေန့၌ပင်ဇဒုကဲအချို ့တိ့သည်အထံေတာ် သိ့လာ က၏။

သတိ့ကေသြခင်းမှ ှ င်ြပန် ထေြမာက်ြခင်းဟသည်မ ှ ိ ဟခံယယံ ကည် ကသများြဖစ်၏။‐ ၂၄သတိ့က

``ဆရာေတာ်၊ လတစ်စံတစ်ေယာက်သည် သားသမီးမရဘဲေသဆံးသွားလ င်သ၏

မဆိးမကိညီြဖစ်သကဆက်ခံထိမ်းြမားရ မည်။ ရေသာသားသမီးများအားြဖင့်အစ်ကိ

၏အမျိုးကိမြပတ်ေစရဟေမာေ ှ မိန့်မှာ ခ့ဲပါ၏။‐ ၂၅အက ်ပ်တိ့တွင်ညီအစ်ကိခနစ်ေယာက် ှ ိ ပါ၏။

အစ်ကိ ကီးသည်အိမ်ေထာင်ကျ ပီးေနာက်ေသဆံး သွားပါ၏။ သားသမီးမရသြဖင့်သ၏ဇနီးကိ

ညီြဖစ်သကဆက်ခံခ့ဲပါ၏။‐ ၂၆ ဒတိယညီ၊ တတိယညီစသည်ြဖင့်ညီအစ်ကိ

ခနစ်ေယာက်စလံးပင်ထိအမျိုးသမီး ှ င့်စံ ဖက် ပီးေနာက်သားသမီးမရဘဲေသဆံး က ပါ၏။‐ ၂၇

ေနာက်ဆံး၌အမျိုးသမီးသည်လည်းေသပါ၏။‐ ၂၈ သိ့ြဖစ်၍ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ရာေန့၌

အမျိုးသမီးသည်ညီအစ်ကိခနစ်ေယာက်အနက် မည်သ၏ဇနီးြဖစ်ပါမည်နည်း'' ဟေမးေလာက်

က၏။ ၂၉ သခင်ေယ က ``သင်တိ့သည်ကျမ်းစာေတာ်ကိ နားမလည် က။

ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ် ကိလည်းမသိ က။ သိ့ြဖစ်၍အယလဲွလျက် ေန က၏။‐ ၃၀

လတိ့သည်ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ကေသာ အခါထိမ်းြမားစံဖက်ြခင်းကိမ ပေတာ့ ပီ။

သ တိ့သည်ေကာင်းကင်တမန်များက့ဲသိ့ြဖစ် က လိမ့်မည်။‐ ၃၁

ေသလွန်သတိ့ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ြခင်း ှ ိ ရမည် အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍ `ငါသည်အာြဗဟံ၏ဘရား၊

ဣဇက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရားေပတည်း' ဟဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မသည်ကိသင်တိ့မဖတ်

ဖး ကသေလာ။ ကိယ်ေတာ်သည်ေသလွန်သတိ့၏ ဘရားမဟတ်။ ှ င်ေနသတိ့၏ဘရားြဖစ်၏' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ထိသွန်သင်ချက်ကိလပရိသတ်တိ့ ကားေသာ အခါအ့ံ သ က၏။ ၃၄

ဇဒုကဲတိ့မေချပ ိင်ေအာင်ဤသိ့သခင်ေယ ေြဖ ကားေတာ်မလိက်ေ ကာင်းကိဖာရိ ှ ဲ တိ့

ကားလ င်အထံေတာ်သိ့စ ံ းလာ က၏။‐ ၃၅ သတိ့အထဲမှကျမ်းတတ်ဆရာတစ်ေယာက် က

``ဆရာေတာ်၊ ပညတ်ကျမ်းမှာအဘယ်ပညတ် သည်အ ကီးြမတ်ဆံးြဖစ်ပါသနည်း'' ဟပရိ

ယာယ်ဆင်၍ေမးေလာက်ေလ၏။‐ ၃၇ ကိယ်ေတာ်က ``သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ကိစိတ်စွမ်း ှ ိ သမ ၊ ကိယ်စွမ်း ှ ိ သမ ၊ ဉာဏ်စွမ်း ှ ိ သမ  ှ င့်ချစ်ရမည်ဟေသာပညတ်သည်ပထမ

အ ကီးြမတ်ဆံးပညတ်ြဖစ်၏။‐ ၃၉ ဒတိယအ ကီးြမတ်ဆံးပညတ်ကား၊

အိမ်နီးချင်း ကိကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ရမည်ဟေသာပညတ် ြဖစ်၏။‐ ၄၀

ဤပညတ် ှ စ်ပါးတိ့သည်ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်း တစ်ေစာင်လံး ှ င့်ပေရာဖက်ကျမ်းများ၏အချုပ်

အြခာပင်ြဖစ်သတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။ ၄၁ ဖာရိ ှ ဲ တိ့စ ံ းမိ ကေသာအခါသခင်ေယ က

``ေမ ှ ိ ယကိသင်တိ့မည်သိ့ထင်ြမင်ယဆ ကသနည်း။ သသည်မည်သ၏သားေြမးြဖစ်

သနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ထိသတိ့က ``ဒါဝိဒ်၏သားေြမးြဖစ်ပါသည်''

ဟေလာက် ကလ င်၊ ၄၃ ကိယ်ေတာ်က ``သိ့ြဖစ်ပါမဒါဝိဒ်မင်းသည်သန့် ှ င်း

ေသာဝိညာဥ်ေတာ်၏ ိးေဆာ်ချက်ြဖင့်ေမ ှ ိ ယကိ အ ှ င်ဟအဘယ်ေကာင့်ေခ ပါသနည်း။

ဒါဝိဒ်မင်း ကီးက၊ ၄၄ `သင့်ရန်သများကိသင်၏ေြခဖဝါးေအာက်သိ့ ေရာက်ေစရမည်။

ယင်းသိ့မေရာက်ေစေသးမီကာလအတွင်း ငါ၏လက်ယာဘက်တွင်ထိင်ေနေလာ့ဟ

ဘရားသခင်ကငါ၏အ ှ င်အားမိန့်ေတာ်မသည်' ဟ မက်ဆိခ့ဲ၏။ ၄၅

အကယ်၍ဒါဝိဒ်မင်းသည်ေမ ှ ိ ယကိအ ှ င်ဟ ေခ ပါမေမ ှ ိ ယသည်အဘယ်သိ့လ င်ဒါဝိဒ်၏

သားေြမးြဖစ် ိင်ပါသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၄၆ ထိအခါကိယ်ေတာ်အားမည်သမ အေြဖမေပး

ိင် က။ ထိေန့မှစ၍မည်သမ ကိယ်ေတာ်အား ေနာက်ထပ်မေမးြမန်းဝ့ံေတာ့ေပ။

၂၃ ထိေနာက်သခင်ေယ သည်လပရိသတ် ှ င့် တပည့်ေတာ်တိ့အား၊

၂ ``ကျမ်းတတ်ဆရာ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ များသည်ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်းကိအ ိပါယ်ဖွင့်ြပရန်အခွင့်

အာဏာရ ှ ိ ထားသများြဖစ် က၏။‐ ၃ သိ့ြဖစ်၍ထိသတိ့ေြပာဆိသွန်သင်သမ

အတိင်းလိက်နာ ပကျင့် ကေလာ့။ သိ့ေသာ် သတိ့သည်မိမိတိ့ေဟာသည့်အတိင်းမကျင့်

ကသြဖင့်သတိ့ကျင့်သက့ဲသိ့မကျင့် က ှ င့်။‐ ၄သတိ့သည်ေလးလံ၍အထမ်းရခက်သည့်ဝန်ထပ်

များကိသတစ်ပါးတိ့အားထမ်းေစ က၏။ မိမိ တိ့ကိယ်တိင်မထိဝန်ထပ်များကိလက်ဖျား ှ င့်

မ မတိ့လိ က။‐ ၅ မိမိတိ့ ပလပ်သမ ေသာအရာတိ့ကိလြမင် သာေအာင် ပလပ်တတ်က၏။

မိမိတိ့နဖး ှ င့် လက်ေမာင်းများေပ တွင်ကျမ်းစာလက်ဖဲွ ့များကိ

အြပား ကီး ပလပ်၍ဝတ်ဆင်တတ် က၏။ ဝတ်လံ အ မိတ်များကိ ှ ည်လျားစွာချုပ်ထားတတ် က၏။‐ ၆

ပဲွသဘင်များတွင်အေကာင်းဆံးေသာေနရာ ထိင်ခင်းများ၊ တရားဇရပ်များတွင်သီးသန့်

ထားေသာေနရာများကိ ှ စ်သက် က၏။‐ ၇ ေစျးရပ်ကွက်တွင်အေလး ပြခင်းကိခံလိ က၏။

ဆရာေတာ်ဟအေခ ခံလိ က၏။‐ ၈ သိ့ရာတွင်သင်တိ့အားလံးသည်ညီအစ်ကိ များြဖစ်လျက်

သင်တိ့မှာဆရာေတာ်တစ်ပါး တည်းသာ ှ ိ သည်ြဖစ်၍ဆရာေတာ်ဟ အေခ မခံ က ှ င့်။‐ ၉

ဤေလာကတွင်အဘယ်သကိမ `အဖ' ဟမေခ က ှ င့်။ သင်တိ့တွင်ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်အဖတစ်ပါး

တည်းသာ ှ ိ ၏။‐ ၁၀ သင်တိ့သည်ေခါင်းေဆာင်ဟ၍လည်းအေခ မခံ

က ှ င့်။ သင်တိ့တွင်ေမ ှ ိ ယတည်းဟေသာေခါင်း ေဆာင်တစ်ပါးတည်းသာ ှ ိ ၏။‐

၁၁ သင်တိ့အနက်အ ကီးြမတ်ဆံးြဖစ်သသည် သင်တိ့၏အေစခံြဖစ်ရမည်။‐ ၁၂

မိမိကိယ်ကိချီးေြမာက်သသည်နိမ့်ကျရလိမ့် မည်။ မိမိကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချသသည်ချီးေြမာက်ြခင်း

ကိခံရလိမ့်မည်။ ၁၃ ``ေကာင်သေတာ်ဖာရိ ှ ဲ  ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာတိ၊့ သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။

လတိ့ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သိ့ဝင်မည် ပေသာအခါသင်တိ့သည် တံခါးပိတ်လိက် က၏။

သင်တိ့ကိယ်တိင်လည်းမဝင်၊ ဝင်ရန် ကိးစားသများကိလည်းဝင်ခွင့်မ ပ က။ ၁၄

(``ေကာင်သေတာ်ဖာရိ ှ ဲ  ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာတိ၊့ သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့သည်

မဆိးမများ၏အိမ်ရာပစည်းများကိမတရား သိမ်းယ က ပီးေနာက် လအြမင်ေကာင်းေစရန်

ှ ည်လျားစွာဆေတာင်းပတနာ ပတတ် က၏။ ဤအေကာင်းေ ကာင့်သင်တိ့သည်သာ၍ ကီး

ေလးေသာအြပစ်ဒဏ်ကိခံရလိမ့်မည်။'') ၁၅ ``ေကာင်သေတာ်ဖာရိ ှ ဲ  ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာတိ၊့

သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ လတစ်ေယာက် ကိဘာသာသွင်း ိင်ရန်သင်တိ့သည်ေရေကာင်း၊

ကန်းေ ကာင်းခရီး ပ က၏။ ဘာသာသွင်း ပီး ေသာအခါ၌လည်းထိသအားသင်တိ့ထက်

ှ စ်ဆပိ၍ငရဲသိ့လားထိက်သြဖစ်ေစ က ၏။'' (Geenna g1067) ၁၆ ``လမ်းြပသည့်မျက်မြမင်တိ၊့

သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ `လတစ်စံတစ်ေယာက်သည်ဗိမာန်ေတာ်ကိ

တိင်တည်၍ကျိန်ဆိလ င် ထိကျိန်ဆိချက်သည် အတည်မြဖစ်။ သိ့ေသာ်ဗိမာန်ေတာ်၏ေ ကိ

တိင်တည်၍ကျိန်ဆိလ င်မကားအတည်ြဖစ်၏' ဟသင်တိ့ဆိ က၏။‐ ၁၇ လမိက်တိ၊့

သင်တိ့၏မျက်စိသည်ကန်းလှသည် တကား။ အဘယ်အရာကပိ၍အေရး ကီးပါ သနည်း။

ေ ေလာ။ သိ့မဟတ်ေ ကိြမင့်ြမတ် သန့် ှ င်းေစသည့်ဗိမာန်ေတာ်ေလာ။‐ ၁၈

လတစ်စံတစ်ေယာက်သည်ယဇ်ပလင်ကိတိင်တည် ၍ကျိန်ဆိလ င်ထိကျိန်ဆိချက်သည်အတည် မြဖစ်။

ယဇ်ပလင်ေပ  ှ ိ ပေဇာ်သကာကိတိင်တည် ၍ကျိန်ဆိလ င်မကားအတည်ြဖစ်၏' ဟသင် တိ့ဆိ က၏။‐

၁၉ သင်တိ့၏မျက်စိသည်ကန်းလှသည်တကား။ အဘယ်အရာကပိ၍အေရး ကီးပါသနည်း။

ပေဇာ်သကာေလာ။ သိ့မဟတ်ပေဇာ်သကာကိ ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းေစသည့်ယဇ်ပလင်ေလာ။‐ ၂၀
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ယဇ်ပလင်ကိတိင်တည်၍ကျိန်ဆိသသည်ယဇ်ပလင် ှ င့်တကွယဇ်ပလင်ေပ မှာ ှ ိ သမ တိ့ကိပါ

တိင်တည်၍ကျိန်ဆိသတည်း။‐ ၂၁ ဗိမာန်ေတာ်ကိတိင်တည်၍ကျိန်ဆိသသည်ဗိမာန်

ေတာ် ှ င့်တကွဗိမာန်ေတာ်တွင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ ေသာအ ှ င်ကိပါတိင်တည်၍ကျိန်ဆိသတည်း။‐ ၂၂

ေကာင်းကင်ဘံကိတိင်တည်၍ကျိန်ဆိသသည် ဘရားသခင်၏ပလင်ေတာ် ှ င့်တကွ

ထိပလင် ေပ မှာစံေနေတာ်မေသာအ ှ င်ကိပါကျိန် ဆိသတည်း။'' ၂၃

``ေကာင်သေတာ်ဖာရိ ှ ဲ  ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာတိ၊့ သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့သည်

ပင်စိမ်း၊စမွတ် ှ င့်ဇီယာတိ့ကိဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ ေပးလ ကေသာ်လည်းတရားမ တမ၊ သနား

ကင်နာမ၊ ိးသားေြဖာင့်မတ်မစသည့်ပညတ် ကျမ်းမှအကယ်ပင်အေရး ကီးေသာသွန်သင်

ချက်များကိမကားလျစ်လ ပ က၏။‐ ၂၄ လမ်းြပသည့်မျက်မြမင်တိ၊့ သင်တိ့သည်ြခင်

ေကာင်မမျိုမိေစရန်ေသာက်ေရကိစစ်၍ေသာက် က၏။ သိ့ရာတွင်ကလားအတ်ကိကားမျိုချ

ကပါသည်တကား။'' ၂၅ ``ေကာင်သေတာ်ကျမ်းတတ်ဆရာ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ တိ၊့

သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့သည် ပန်းကန်ခွက်ေယာက်များ၏ြပင်ပကိစင် ကယ်

ေအာင်ေဆးေကာ ကေသာ်လည်း သင်တိ့၏စိတ် အတွင်းမှာကားေလာဘလွန်ကးမ ှ င့်

အ ကမ်းဖက်မတိ့ြဖင့်ြပည့်လျက်ေန၏။‐ ၂၆ မျက်မြမင်ဖာရိ ှ ဲ တိ၊့ ပန်းကန်ခွက်ေယာက်များ

အတွင်းဘက်ကိဦးစွာေဆးေကာ ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်ြပင်ပသည်လည်းသန့် ှ င်းစင် ကယ်

လာလိမ့်မည်။'' ၂၇ ``ေကာင်သေတာ်ကျမ်းတတ်ဆရာ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ တိ၊့

သင်တိ့သည်ထံးြဖူသတ်ေသာသချုင်းဂများ ှ င့် တ က၏။ ထိဂတိ့သည်ြပင်ပသဏာန်အားြဖင့်

လှေသာ်လည်း အတွင်း၌မကားလေသအ ိး ှ င့်ပပ်ေနေသာအေလာင်းေကာင်တိ့ြဖင့်ြပည့်

ှက်ေနေတာ့၏။‐ ၂၈ ထိနည်းတသင်တိ့သည်လည်းြပင်ပသဏာန်အား ြဖင့်

လတိ့ေ ှ ့တွင်သေတာ်ေကာင်းများဟထင်ရ ေသာ်လည်း စိတ်အတွင်း၌ကားသေတာ်ေကာင်း

ေယာင်ေဆာင်မ ှ င့်ဆိးညစ်မများြဖင့်ြပည့် လျက်ေနေတာ့၏။'' ၂၉

``ေကာင်သေတာ်ကျမ်းတတ်ဆရာ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ တိ၊့ သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့သည်

ပေရာဖက်များ၏သချုင်းဂများကိတည်ေဆာက် ေပး က၏။သေတာ်ေကာင်းတိ့၏သချုင်းဂများကိ

မွမ်းမံြခယ်လှယ်ေပး က၏။‐ ၃၀ ထိေနာက်သင်တိ့က `ငါတိ့သာဘိးေဘးတိ့၏ေခတ်

ကအသက် ှ င်ခ့ဲမည်ဆိပါက၊ ပေရာဖက်များကိ သတ်ြဖတ်သည့်အမတွင်ပါဝင်ခ့ဲ ကမည်မဟတ်'

ဟဆိ က၏။‐ ၃၁ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ပေရာဖက်များကိသတ်

ြဖတ်သတိ့၏သားေြမးများြဖစ်ေကာင်းဝန်ခံ ကေလ ပီတကား။‐ ၃၂

သင်တိ့၏ဘိးေဘးများစတင်ကးလွန်ခ့ဲသည့် အြပစ်ကိအ ပီးတိင်ေအာင်ဆက်လက်ကးလွန် ကေလာ့။‐

၃၃ အချင်းေ မဆိးများ ှ င့်ေ မဆိး၏သားေြမး တိ၊့ သင်တိ့သည်ငရဲသိ့လားရမည့်ေဘးဒဏ်

မှအဘယ်သိ့လွတ် ိင် ကပါမည်နည်း။‐ (Geenna g1067) ၃၄ သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား၊

သင်တိ့ထံသိ့ ပေရာဖက်များ၊ ပညာ ှ ိ များ၊ ကျမ်းတတ်ဆရာ များကိငါေစလတ်မည်။ သင်တိ့သည်ထိသ

အချို ့တိ့ကိသတ်ြဖတ် က၍အချို ့ကိလက် ဝါးကပ်တိင်တွင်တင် ကလိမ့်မည်။ အချို ့ကိမ

တရားဇရပ်များတွင် ကိမ်ဒဏ်ေပး၍အချို ့ ကိမတစ် မိ ့ ပီးတစ် မိ ့လိက်လံဖမ်းဆီး က လိမ့်မည်။‐ ၃၅

ထိ့ေကာင့်အြပစ်ကင်းသအာေဗလမှစ၍ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ှ င့်ယဇ်ပလင်အ ကားတွင်

အသတ်ခံရသည့်ဗာရခိ၏သား၊ ဇာခရိတိင် ေအာင်အြပစ်ကင်းသများကိသတ်ြဖတ်ခ့ဲသည့်

အတွက်သင်တိ့သည်အြပစ်ဒဏ်ခံရေပအ့ံ။‐ ၃၆ ဤအမအရာအေပါင်းတိ့အတွက်ဤေခတ်

လတိ့သည်အြပစ်ဒဏ်ခံရ ကလိမ့်မည်ဟ အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိ၏။'' ၃၇ ``အိ

ေယ  ှ လင် မိ၊့ ေယ  ှ လင် မိ၊့ ပေရာဖက် များကိသတ်သည့် မိ၊့ ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်

မေသာေစတမန်များကိခဲ ှ င့်ေပါက်သည့် မိ၊့ ကက်မ ကီးသည် ကက်ကေလးများကိမိမိ

၏အေတာင်ေအာက်တွင်စသိမ်းထားသက့ဲသိ့ ငါသည်သင့်ကိယယပိက်ေထွး ိင်ရန် ကိမ်

ဖန်များစွာ ကိးစားခ့ဲေလ ပီ။ သိ့ရာတွင်သင် သည်ငါ့ကိအခွင့်မေပးခ့ဲ။‐ ၃၈

ထိ့ေကာင့်သင်၏ဗိမာန်ေတာ်ကိဘရားသခင် သည်စွန့်ပစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၃၉

`ဘရားသခင်၏နာမေတာ်ြဖင့် ကလာေတာ် မေသာအ ှ င်သည်မဂလာ ှ ိ ေစသတည်း' ဟ

သင် မက်ဆိမည့်ေန့မတိင်မီသင်သည်ယခ မှစ၍ငါ့ကိြမင်ရလိမ့်မည်မဟတ်ဟသင့် အားငါဆိ၏''

ဟ၍မိန့်ေတာ်မသည်။

၂၄ သခင်ေယ သည်ဗိမာန်ေတာ်မှထွက်ခွာသွား ေတာ်မစဥ်တပည့်ေတာ်တိ့သည်အထံေတာ်သိ့

ချဥ်းကပ်၍ ဗိမာန်ေတာ်အေဆာက်အအံများ ကိကိယ်ေတာ်အားြပ က၏။‐ ၂

ကိယ်ေတာ်က ``ဤအေဆာက်အအံအေပါင်းကိ သင်တိ့ြမင် ကသည်မဟတ်ေလာ။

အမှန်အကန် သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား ဤအေဆာက်အအံ

တိ့သည်ေကျာက်တစ်တံးေပ တစ်တံးတင်၍ မကျန်ရစ်သည်တိင်ေအာင် ပိပျက် ကလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်သည်သံလွင်ေတာင်ေပ တွင်တစ်ကိယ်တည်း

ထိင်ေနေတာ်မစဥ်တပည့်ေတာ်တိ့သည်အထံေတာ် သိ့ချဥ်းကပ်၍ ``အ ှ င်မိန့်ေတာ်မေသာအမအရာ

များသည်အဘယ်အခါကာလ၌ြဖစ်ပျက်ပါမည် နည်း။ အ ှ င် ကလာေတာ်မချိန် ှ င့်ကပ်ကမာကန်ဆံး

ချိန်၌အဘယ်နိမိတ်များေပ ထွန်းပါမည်နည်း။ အက ်ပ်တိ့အားမိန့်ေတာ်မပါ''

ဟေလာက်ထား က၏။ (aiōn g165) ၄ သခင်ေယ က ``သင်တိ့အားအဘယ်သ

မ မလှည့်စားေစရန်သတိ ပေလာ့။‐ ၅ `ငါသည်ေမ ှ ိ ယြဖစ်သည်' ဟဆိကာလ

အေြမာက်အြမားပင်ငါ၏အေယာင်ေဆာင် လျက်လများစွာတိ့ကိလှည့်စား ကလိမ့် မည်။‐ ၆

သင်တိ့သည်ရပ်နီးရပ်ေဝးမှစစ်မက်သတင်း များကိ ကား ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်မထိတ် မလန့် က ှ င့်။

ဤအမအရာများသည်ြဖစ် ပျက်ရမည်။ သိ့ရာတွင်ကပ်ကမာကန်ဆံးချိန် ကားမေရာက်ေသး။‐ ၇

လတစ်မျိုး ှ င့်တစ်မျိုး၊ တစ် ိင်ငံ ှ င့်တစ် ိင်ငံ စစ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ေနရာအ ှ ံ ့အြပားတွင်

အစာေခါင်းပါး၍ေြမငလျင်လပ်လိမ့်မည်။‐ ၈ ဤအမအရာများသည်ဆိက်ေရာက်လတံ့

ေသာဆင်းရဲဒကများ၏ေ ှ ့ေြပးသာြဖစ်၏။ ၉ ``ထိေနာက်လတိ့သည်သင်တိ့အားအြပစ်ဒဏ်

ခံရ ကေစရန် ှ င့်အသတ်ခံရ ကေစရန် အာဏာပိင်တိ့ထံသိ့ေပးအပ် ကလိမ့်မည်။

လခပ်သိမ်းတိ့သည်ငါ၏နာမေ ကာင့်သင် တိ့ကိမန်း ကလိမ့်မည်။‐ ၁၀

ထိအခါလများစွာပင်ေမှာက်မှားလမ်းလဲွ က လျက် အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်

သစာေဖာက် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁ တစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်မန်းလိမ့်မည်။ ထိ့ြပင်

ပေရာဖက်အတအေယာင်အေြမာက်အြမားပင် ေပ လာ ပီးလ င်လများစွာတိ့ကိလှည့်စား

ကလိမ့်မည်။‐ ၁၂ ဆိးညစ်မများြပားလာသြဖင့်လတိ့တွင်ေမတာ ေခါင်းပါးလိမ့်မည်။‐ ၁၃

သိ့ရာတွင်အဆံးတိင်ေအာင်တည် ကည်သကိ ဘရားသခင်ကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၄

ိင်ငံေတာ်ဆိင်ရာသတင်းေကာင်းအေကာင်းကိ ကမာတစ်ဝန်းလံး ှ ိ လမျိုးအေပါင်းတိ့အား

သက်ေသခံေဟာေြပာ ပီးမှကပ်ကမာကန်ဆံး ချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၅

``ပေရာဖက်ဒံေယလေဟာ ကားခ့ဲသည့်ထိတ်လန့် စက်ဆတ်ဖွယ်ေကာင်းသည့်အရာသည်မ ှ ိ အပ်သည့်

အရပ်တွင် ှ ိ ေနသည်ကိသင်တိ့ြမင် ကလိမ့်မည်။ (စာဖတ်သသည်ဤအချက်ကိသတိ ပအပ်၏။)‐ ၁၆

ထိသိ့ြမင်ရေသာအခါယဒြပည် ှ ိ လတိ့သည် ေတာင်များေပ သိ့ေြပး ကေစ။‐ ၁၇

အိမ်ေခါင်မိးေပ တွင် ှ ိ သသည်အိမ်ထဲမှဥစာ ပစည်းများကိယရန်ေအာက်သိ့မဆင်းေစ ှ င့်။‐

၁၈ လယ်ထဲတွင် ှ ိ သသည်လည်းဝတ်လံယရန် အိမ်သိ့မြပန်ေစ ှ င့်။‐ ၁၉

ထိေန့ရက်ကာလ၌ကိယ်ဝန်ေဆာင် ှ င့်သားငယ် မိခင်တိ့အတွက်အကျိုးနည်းေပေတာ့မည်။‐ ၂၀

သင်တိ့သည်ထွက်ေြပးရမည့်အချိန်ကာလသည် ေဆာင်းဥတ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ဥပသ်ေန့၌ ေသာ်လည်းေကာင်းမကျမေရာက်ပါေစ ှ င့်ဟ ဆေတာင်း ကေလာ့။‐ ၂၁

ထိကာလ၌အလွန်ဆိး ွားေသာဆင်းရဲဒက ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။ ထိမ ဆိး ွားေသာဆင်းရဲ

ဒကမျိုးကိကမာဦးမှစ၍အဘယ်ကာလ၌ မ လတိ့မ ကံစဖး၊ ေနာင်ကာလ၌လည်း

ေတွ့ ကံရ ကမည်မဟတ်။‐ ၂၂ ဘရားသခင်သည်ထိေန့ရက်ကာလကိတိေစ

ေတာ်မမလ င်အဘယ်သမ အသက်ေဘးမှကင်း လွတ် ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်

သည်မိမိေ ွးချယ်ထားေတာ်မေသာသများအဖိ့ အလိ့ငှာထိေန့ရက်ကာလကိတိေစေတာ်မလိမ့် မည်။''

၂၃ ``ထိကာလ၌လတစ်စံတစ်ေယာက်က `ကည့်ေလာ့၊ ဤအရပ်တွင်ေမ ှ ိ ယ ှ ိ သည်'

ဟ၍လည်းေကာင်း၊ `ထိအရပ်တွင်ေမ ှ ိ ယ ှ ိ သည်' ဟ၍လည်းေကာင်း ဆိလ င်မယံ က ှ င့်။‐ ၂၄

ေမ ှ ိ ယအတအေယာင်များ၊ ပေရာဖက်အတ အေယာင်များေပ ေပါက်လာလိမ့်မည်။ သတိ့သည်

ြဖစ် ိင်ပါကဘရားသခင်ေ ွးချယ်ထားေတာ်မ ေသာသများကိပင်လှည့်စား ိင်ရန်အ့ံ သဖွယ်

နိမိတ်လကဏာများ ှ င့်ထးဆန်းသည့်အမ အရာများကိြပ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၅

ဤအေကာင်းအရာများမြဖစ်ေပ မီသင်တိ့ အား ကိတင်၍ငါေဖာ်ြပ ပီ။'' ၂၆ ``လတိ့က `ကည့်ေလာ့။

ေမ ှ ိ ယသည်ေတာက ာရ တွင် ှ ိ သည်' ဟဆိလ င်မသွား က ှ င့်။ `အိမ်ခန်း ထဲမှာ ှ ိ သည်'

ဟဆိလ င်လည်းမယံ က ှ င့်။‐ ၂၇ လ ပ်စစ်ြပက်၍အေ ှ ့အရပ်မှအေနာက်အရပ်

တိင်ေအာင်ေကာင်းကင်တစ်ြပင်လံးထွန်းလင်းေစ သက့ဲသိ့လသား ကလာေတာ်မလိမ့်မည်။''

၂၈ ``အေသေကာင် ှ ိ ရာအရပ်တွင်လင်းတတိ့စ ံ း ကလတံ။့'' ၂၉

``ထိသိ့ဆင်းရဲဒကများကျေရာက်လာ ပီးေနာက် ချက်ချင်းပင်ေနသည်ေမှာင်မိက်သွားလိမ့်မည်။ လ

သည်အလင်းေရာင်ေပးလိမ့်မည်မဟတ်။ ကယ်များ သည်ေကာင်းကင်မှေ ကလိမ့်မည်။

ေကာင်းကင်နကတ် များသည်လမ်းေြပာင်း ကလိမ့်မည်။‐ ၃၀ ထိအခါလသား ကလာေတာ်မမည့်နိမိတ်

လကဏာသည်မိးေကာင်းကင်တွင်ေပ ထွန်းလာ လိမ့်မည်။ မိးတိမ်ကိစီးလျက် ကီးစွာေသာဘန်း

တန်ခိးေတာ်ြဖင့်လသား ကလာေတာ်မသည်ကိ ကမာေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ့သည်ြမင် ကေသာ

အခါငိေ ကးြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။‐ ၃၁ ထိေနာက်လသားသည် ကီးမားေသာတံပိးခရာ

ကိမတ်ေစ ပီးလ င်မိမိ၏ေကာင်းကင်တမန်များ အား အရပ်ေလးမျက် ှ ာသိ့ေစလတ်၍ကမာေြမ

ကီးတစ်စွန်းမှတစ်စွန်းအထိ ှ ိ  ကေသာ ကိယ် ေတာ်ေ ွးချယ်ထားေတာ်မေသာသတိ့ကိစ

သိမ်းေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၂ ``သေဘာသဖန်းပင်မှသင်ခန်းစာတစ်ရပ်ကိသင်ယ ကေလာ့။
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ထိအပင်တွင်အကိင်းအေ ှ ာက်ထွက်၍ ွက် ေပါက်ေသာအခါေ ွကာလနီးသည်ကိ

သင်တိ့သိ က၏။‐ ၃၃ ထိနည်းတစွာေဖာ်ြပခ့ဲေသာအမအရာများ

ြဖစ်ပျက်လျက် ှ ိ သည်ကိေတွ့ြမင်ရေသာအခါ လသားသည်သင်တိ့အနီးတံခါးဝသိ့ပင်

ေရာက် ှ ိ ေန ပီဟသိမှတ် ကေလာ့။‐ ၃၄ အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား၊ ဤ

အမအရာအလံးစံတိ့သည်ယခအသက် ှ င် လျက် ှ ိ သတိ့မေသလွန်မီြဖစ်ပျက်လာလိမ့်မည်။‐

၃၅ ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီးမတည်ေသာ်လည်းငါ၏ စကားတည်လိမ့်မည်။'' ၃၆

``သိ့ေသာ်လည်းထိအမအရာများြဖစ်ပျက် မည့်ေန့ရက် ှ င့်အချိန်နာရီကိခမည်းေတာ်မှ

တစ်ပါးအဘယ်သမ မသိ။ ေကာင်းကင်ဘံ ှ ိ ေကာင်းကင်တမန်များလည်းမသိ။

သားေတာ် လည်းမသိ။‐ ၃၇ ေနာဧလက်ထက်ကြဖစ်ပျက်သက့ဲသိ့လသား

ကလာေသာအခါ၌လည်းြဖစ်ပျက်လိမ့်မည်။‐ ၃၈ ထိေန့ရက်ကာလ၌ေရမလမ်းမိးမီ၊ သေဘာထဲ

သိ့ေနာဧဝင်သည့်ေန့တိင်ေအာင်လတိ့သည်စား လျက်ထိမ်းြမားစံဖက်လျက်ေန က၏။‐ ၃၉

သတိ့သည်ေရလမ်းမိး၍ေသေကပျက်စီး က သည့်အချိန်တိင်ေအာင်သတိမ့ဲလျက်ေန က၏။

လသား ကလာေတာ်မချိန်၌လည်းထိနည်းတ ြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၄၀

ထိအခါလယ်ထဲတွင် ှ ိ သလ ှ စ်ေယာက်အနက် တစ်ေယာက်ကိသိမ်းယ၍တစ်ေယာက်ကိထားခ့ဲ

လတံ။့‐ ၄၁ ကိတ်ဆံလှည့်ေနသအမျိုးသမီး ှ စ်ေယာက်အနက်

တစ်ေယာက်ကိသိမ်းယ၍တစ်ေယာက်ကိထားခ့ဲလတံ။့‐ ၄၂ သိ့ြဖစ်၍သတိ ှ င့်ေစာင့်ေန ကေလာ့။

သင်တိ့၏ အ ှ င်သည်အဘယ်အခါ ကလာေတာ်မမည် ကိသင်တိ့မသိ က။‐ ၄၃

အကယ်၍အိမ် ှ င်သည်သခိးလာမည့်အချိန်ကိ သာသိရလ င်သတိ ှ င့်ေနလျက်

မိမိအိမ်ကိ သခိးေဖာက်ခွင့် ပမည်မဟတ်ေ ကာင်းသင်တိ့ သိမှတ် ကေလာ့။‐ ၄၄

လသားသည်သင်တိ့မေမ ာ်ေသာအချိန်၌ က လာေတာ်မမည်ြဖစ်၍သင်တိ့သည်လည်းအ မဲ

အဆင်သင့် ှ ိ  ကေလာ့။ ၄၅ ``သစာ ှ ိ က န်လိမာကားအဘယ်သနည်း။ ထိသ

ကားအြခားေကျးကန်များကိအပ်ချုပ်ရန် ှ င့် အချိန်တန်လ င်ရိကာများထတ်ေပးရန်သခင်

ကခန့်ထားသြဖစ်၏။‐ ၄၆ သသည်မိမိတာဝန်ကိသစာ ှ ိ စွာေဆာင် ွက်ေန

သည်ကိသခင်ြပန်လာချိန်၌ေတွ့ရလ င်မဂလာ ှ ိ ၏။‐ ၄၇အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား၊

သခင်သည်မိမိဥစာပစည်း ှ ိ သမ ကိစီမံ အပ်ချုပ်ရန်ထိကန်အားအပ် ှ င်းလိမ့်မည်။‐ ၄၈

သိ့ရာတွင်ထိကန်သည်ကန်မိက်ြဖစ်ပါမ `ငါ့ သခင်ြပန်လာဦးမည်မဟတ်။ ကာေပဦးမည်' ဟ

ေအာက်ေမ့ကာ၊‐ ၄၉ ကန်ေယာကျာ်း၊ ကန်မိန်းမတိ့အား ိက် ှက်လျက်

ေသေသာက် ကူးသတိ့ ှ င့်ေသာက်စားမးယစ်လျက် ေနလိမ့်မည်။‐ ၅၀

ထိေနာက်ထိသမေမ ာ်လင့်သည့်ေန၊့ မသိြမင် သည့်အချိန်၌သ့သခင်သည်ြပန်လာ၍၊‐ ၅၁

သ့ကိြပင်းစွာ ကိမ်ဒဏ်ခတ်၍ေကာင်သေတာ်တိ့ ခံရေသာကံ ကမာဆိးကိခံေစလိမ့်မည်။ သသည်

ငိေကးြမည်တမ်း၍အံသွားခဲ ကိတ်လျက်ေနရ လိမ့်မည်။

၂၅ ``ထိကာလ၌ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်မီးခွက် များကိယ၍

မဂလာေဆာင်သတိ့သားကိ ကိဆိ ရန်ထွက်သွားသည့်အပျိုရံဆယ်ေယာက်တိ့ေတွ့

ကံရသည့်အြဖစ်အပျက် ှ င့်တလိမ့်မည်။‐ ၂ သတိ့အနက်ငါးေယာက်သည်ပညာသတိ ှ ိ ၏။

ငါးေယာက်မကားပညာသတိမ ှ ိ။‐ ၃ ပညာသတိမ ှ ိ သတိ့သည်မိမိတိ့၏

မီးခွက်များကိယခ့ဲေသာ်လည်းဆီပိကိ မမယခ့ဲ က။‐ ၄ ပညာသတိ ှ ိ သများမကားမိမိတိ့၏

မီးခွက်များသာမကဆီပိကိလည်းဘး တွင်ထည့်၍ယခ့ဲ က၏။‐ ၅

မဂလာေဆာင်သတိ့သားသည်ေရာက်လာရန် ကန့် ကာ၍ေနသြဖင့်သတိ့အားလံးငိက်

မျဥ်းအိပ်ေပျာ်ကန် က၏။ ၆ ``သန်းေခါင်ယံ၌`မဂလာေဆာင်သတိ့သားေရာက်

လာ ပီ။ သွား၍ ကိဆိ ကေလာ့' ဟေသာေကး ေကာ်သံကိ ကားရ က၏။‐

၇ ထိအခါအပျိုရံအားလံးတိ့သည်ထ၍မိမိ ၏မီးခွက်များကိအသင့်ြပင် က၏။‐ ၈

ပညာသတိမ ှ ိ သများက `ငါတိ့မီး ငိမ်း ေတာ့မည်ြဖစ်၍ငါတိ့ကိဆီအနည်းငယ်ေပး ပါ'

ဟပညာသတိ ှ ိ သတိ့ထံေတာင်း က၏။‐ ၉ ပညာသတိ ှ ိ သများက `သင်တိ့အဖိ့ ှ င့်ငါတိ့

အဖိ့ပါဆိလ င်ဆီေလာက်မည်မဟတ်သြဖင့် ဆီေရာင်းသထံသိ့သွား၍သင်တိ့အတွက်

ဝယ်ယ ကပါ' ဟြပန်ေြပာ က၏။‐ ၁၀ ပညာသတိမ ှ ိ သတိ့ဆီဝယ်ရန်ထွက်သွား

ေနခိက်မဂလာေဆာင်သတိ့သားသည်ေရာက် လာ၏။ အသင့် ှ ိ ေန ကေသာအပျိုရံတိ့

သည်လည်းသ ှ င့်အတမဂလာေဆာင်ပဲွသိ့ ဝင် ပီးလ င်တံခါးကိပိတ်ထားလိက်၏။ ၁၁

``ပညာသတိမ ှ ိ ေသာအပျိုရံများသည် လည်းြပန်ေရာက်လာ၍ `အ ှ င်၊ အ ှ င်၊ ကန်မတိ့

အားတံခါးဖွင့်ေပးပါ' ဟဆိ က၏။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်မဂလာေဆာင်သတိ့သားက `မဖွင့် ေပး ိင်ပါ။

သင်တိ့ကိငါမသိ' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၁၃ ``သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်လည်းထိေန့ထိအချိန်

ကိမသိ ကသြဖင့်သတိ ှ င့်ေစာင့်ေန ကေလာ့။ ၁၄ ``ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်ခရီး ပရန် မိမိအိမ်

မှထွက်မည့်ဆဲဆဲ ှ ိ သ လတစ်ေယာက် ကံေတွ့ရ သည့်အြဖစ်အပျက် ှ င့်တလိမ့်မည်။ သသည်မိမိ

၏ကန်များကိေခ ၍ဥစာပစည်းများကိအပ်၏။‐ ၁၅ တစ်ေယာက်ကိေ ငါးပိဿာ၊

အြခားတစ်ေယာက်ကိ ှ စ်ပိဿာ၊ အြခားတစ်ေယာက်ကိေ တစ်ပိဿာစသည်

ြဖင့်ထိသတိ့၏အရည်အချင်းအလိက်ေပးအပ်၏။ ထိေနာက် ိင်ငံရပ်ြခားသိ့ထွက်ခွာသွားေလသည်။‐

၁၆ ေ ငါးပိဿာရသသည်ချက်ချင်းပင်ကးသန်း ေရာင်းဝယ်မကိ ပသြဖင့်အြမတ်ေ ငါးပိဿာ

ကိရ၏။‐ ၁၇ ထိနည်းတပင်ေ  ှ စ်ပိဿာရသသည်လည်း အြမတ်ေ  ှ စ်ပိဿာကိရ၏။‐ ၁၈

ေ တစ်ပိဿာရသမကားေနရာတစ်ခသိ့သွား ၍မိမိသခင်၏ေ ကိေြမတွင်ြမုပ်ထားေလ၏။ ၁၉

``ကာလအေတာ် ကာေသာ်ထိကန်တိ့၏အ ှ င် သည်ြပန်လာ၍သတိ့ ှ င့်စာရင်း ှ င်း၏။‐ ၂၀

ေ ငါးပိဿာရသသည်အပိေ ငါးပိဿာကိယ ေဆာင်လာ ပီးလ င်`အ ှ င်၊ အက ်ပ်အားအ ှ င်ေ

ငါးပိဿာေပးအပ်ခ့ဲပါ၏။ ကည့်ပါ။ အက ်ပ် သည်ေ ငါးပိဿာအြမတ်ရပါ ပီ' ဟေလာက်၏။‐ ၂၁

သခင်ကလည်း `ေကာင်းေလစွ၊ သစာ ှ ိ ငါ့ကန်ေကာင်း၊ သင်သည်ေသးငယ်ေသာအမတွင်သစာ ှ ိ ၏။

ကီး ေသာအမကိသင့်အားငါအပ် ှ င်းမည်။ ငါ ှ င့် အတစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါေလာ့' ဟဆိ၏။ ၂၂

``ေ  ှ စ်ပိဿာရသသည်လည်းလာ၍`အ ှ င်၊ အက ်ပ် အား အ ှ င်ေ  ှ စ်ပိဿာေပးအပ်ခ့ဲပါ၏။

ကည့်ပါ။ အက ်ပ်သည် ေ  ှ စ်ပိဿာအြမတ်ရပါ ပီ' ဟ ေလာက်ထား၏။‐ ၂၃

သခင်က`ေကာင်းေလစွ။ သစာ ှ ိ ငါ့ကန်ေကာင်း၊ သင်သည်ေသးငယ်ေသာအမတွင်သစာ ှ ိ ၏။

ကီးေသာအမကိသင့်အားငါအပ် ှ င်းမည်။ ငါ ှ င့်အတစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါေလာ့' ဟဆိ၏။ ၂၄

``သိ့ရာတွင်ေ တစ်ပိဿာရသသည်လာ၍ `အ ှ င်၊ အက ်ပ်သည်အ ှ င့်အေကာင်းကိသိပါ၏။ အ ှ င်

သည်ခက်ထန်သြဖစ်၍မိမိမစိက်မပျိုးသည့် အရပ်တွင်ရိတ်သိမ်းတတ်ပါ၏။ မ ကဲြဖန့်သည့်

အရပ်တွင်စသိမ်းတတ်ပါ၏။‐ ၂၅ အက ်ပ်သည်ေ ကာက် ွံ ့သြဖင့်အ ှ င်၏ေ ကိ

ေြမတွင်ြမုပ်ထားခ့ဲပါ၏။ ကည့်ပါ။ အ ှ င်၏ပစည်း ဤမှာ ှ ိ ပါ၏' ဟေလာက်၏။'' ၂၆

``သခင်ကလည်း `အချင်းဆိးညစ်သည့်ကန်ပျင်း၊ ငါသည်မိမိမစိက်မပျိုးသည့်အရပ်တွင်ရိတ်သိမ်း

၍မ ကဲမြဖန့်သည့်အရပ်တွင်စသိမ်းတတ်သည် ကိသင်သိသည်မှန်လ င်၊‐ ၂၇

ငါ၏ေ ကိဘဏ်တွင်အပ်ထားသင့်၏။ သိ့မှသာ လ င်ငါြပန်လာချိန်၌အတိး ှ င့်အတြပန်

လည်ရ ှ ိ  ိင်၏။‐ ၂၈ ထိသ၏ထံမှေ တစ်ပိဿာကိယ၍ဆယ်ပိဿာ ှ ိ သအားေပး က။‐ ၂၉

ကယ်ဝချမ်းသာေသာသသည်ထပ်၍ရ ှ ိ သြဖင့် သ၌ပိလ ံ ၍ေနလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ဆင်းရဲ

ေသာသထံမှ ှ ိ သမ ကိပင် တ်လိမ့်မည်။‐ ၃၀ အသံးမကျသည့်ဤကန်ကိအြပင်အေမှာင်ထဲ

သိ့ထတ်လိက် က။ သသည်ထိအရပ်တွင်ငိေ ကး ြမည်တမ်း၍အံသွားခဲ ကိတ်လျက်ေနရလိမ့်

မည်' ဟဆိ၏။'' ၃၁ ``လသားသည်ေကာင်းကင်တမန်အေပါင်းြခံရံ

လျက်ဘရင်အြဖစ် ကလာေတာ်မေသာအခါ ပလင်ေပ ၌ထိင်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၃၂

ထိအခါလမျိုးအေပါင်းတိ့သည်ေ ှ ့ေတာ်တွင် စ ံ းရ ကလိမ့်မည်။ သိးထိန်းသည်သိး ှ င့်ဆိတ်

တိ့ကိတြခားစီခဲွထတ်သက့ဲသိ့လသားသည် လည်းလတိ့အား ှ စ်စခဲွထတ်ေတာ်မ ပီးလ င်၊‐ ၃၃

သေတာ်ေကာင်းများကိလက်ယာေတာ်ဘက်၊ သယတ်မာများကိလက်ဝဲေတာ်ဘက်တွင်

ထားေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၃၄ ထိေနာက်ဘရင်မင်းြမတ်ကလက်ယာေတာ်ဘက်

တွင် ှ ိ ေသာသတိ့အား `ေကာင်းချီးမဂလာကိ ခံရသတိ၊့ ေလာကကိဖန်ဆင်းေတာ်မချိန်မှ

စ၍သင်တိ့အတွက်ြပင်ဆင်ထားေတာ်မသည့် ိင်ငံေတာ်ကိခံယ ကေလာ့။‐ ၃၅

သင်တိ့သည်ငါဆာေလာင်မွတ်သိပ်စဥ်အခါက ငါ့ကိေကးေမွး က၏။ ငါေရငတ်စဥ်အခါက

ေသာက်ေရကိေပး က၏။ ငါသည်ဧည့်သည်ြဖစ်စဥ် အခါကဧည့်ဝတ်ကိ ပ က၏။‐ ၃၆

ငါသည်အဝတ်အချည်းစည်းြဖစ်စဥ်အခါက အဝတ်ကိဝတ်ဆင်ေပး က၏။ ငါဖျားနာစဥ်

အခါက ပစ က၏။ ငါေထာင်ကျစဥ်အခါ ကငါ့ထံလာေရာက် က၏' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။'' ၃၇

ထိအခါသေတာ်ေကာင်းတိ့က `အ ှ င်ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ဆာေလာင်မွတ်သိပ်ေတာ်မသည်ကိ

အဘယ်အခါ၌ြမင်၍အက ်ပ်တိ့ေကးေမွး ပါသနည်း။ ေရငတ်ေတာ်မသည်ကိအဘယ်

အခါ၌ြမင်၍ေသာက်ေရကိေပးပါသနည်း။‐ ၃၈ ဧည့်သည်ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိအဘယ်အခါ၌

ြမင်၍အက ်ပ်တိ့ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပပါသနည်း။အဝတ်အချည်းစည်းြဖစ်ေတာ်မသည်ကိအဘယ်

အခါ၌ြမင်၍အဝတ်ဝတ်ဆင်ေပးပါသနည်း။‐ ၃၉ ဖျားနာေတာ်မသည်ကိလည်းေကာင်း၊ ေထာင်ကျ

ေတာ်မသည်ကိလည်းေကာင်းအဘယ်အခါ၌ အက ်ပ်တိ့ြမင်၍အထံေတာ်သိ့လာ ကပါ သနည်း'

ဟြပန်၍ေလာက်ထား က၏။‐ ၄၀ ထိအခါဘရင်မင်းြမတ်က `အမှန်အကန်သင်

တိ့အားငါဆိသည်ကား၊ ဤငါ၏ညီများအနက် အသိမ်ငယ်ဆံးြဖစ်သတစ်စံတစ်ေယာက်အား

သင်တိ့ ပစခ့ဲသမ သည်ငါ့အား ပစြခင်း ပင်မည်၏' ဟမိန့်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၄၁

``ထိေနာက်ဘရင်မင်းြမတ်ကလက်ဝဲေတာ်ဘက် ၌ ှ ိ ေသာသတိ့အား `အမဂလာ ှ ိ သတိ၊့ ငါ့ထံ

မှထွက်သွား ကေလာ့။ မာရ်နတ် ှ င့်သ့ေစတမန် များအတွက်ြပင်ဆင်ထားသည့်ထာဝရမီး

ထဲသိ့သက်ဆင်း ကေလာ့။‐ (aiōnios g166) ၄၂ ငါဆာေလာင်မွတ်သိပ်စဥ်အခါကသင်တိ့သည်

ငါ့ကိမေကးမေမွး က။ ငါေရငတ်စဥ်အခါ ကေသာက်ေရကိမေပး က။‐ ၄၃



မဿဲ 522

ငါသည်ဧည့်သည်ြဖစ်စဥ်အခါကဧည့်သည်ဝတ် ကိမ ပ က။ ငါသည်အဝတ်အချည်းစည်းြဖစ်

စဥ်အခါကအဝတ်ဝတ်ဆင်မေပး က။ ငါဖျား နာစဥ်အခါကလည်းေကာင်း၊ ေထာင်ကျစဥ်အခါ

ကလည်းေကာင်းသင်တိ့သည်ငါ့ထံကိမလာ က' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၄ ``ထိသတိ့က `အ ှ င်ဘရား၊

ကိယ်ေတာ်ဆာေလာင် မွတ်သိပ်ေတာ်မြခင်း၊ ေရငတ်ေတာ်မြခင်း၊ ဧည့်သည် ြဖစ်ေတာ်မြခင်း၊

အဝတ်အချည်းစည်းြဖစ်ေတာ် မြခင်း၊ ဖျားနာေတာ်မြခင်း၊ ေထာင်ကျေတာ်မြခင်း

တိ့ကိအဘယ်အခါ၌အက ်ပ်တိ့ြမင်ရပါလျက် ကိယ်ေတာ်အားမ ပစမလပ်ေကးဘဲေနခ့ဲပါ

သနည်း' ဟေလာက်ထား ကေပအ့ံ။‐ ၄၅ ထိအခါဘရင်မင်းြမတ်က `အမှန်အကန်

သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား၊ သိမ်ငယ်သည့် ဤသများအနက်ကတစ်စံတစ်ေယာက်ေသာ

သကိသင်တိ့မ ပမစဘဲေနခ့ဲသမ သည် ငါ့ကိမ ပမစဘဲေနခ့ဲြခင်းပင်မည်၏' ဟ မိန့်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐

၄၆ ထိ့ေကာင့်ထိသတိ့သည်ထာဝရအြပစ်ဒဏ်ခံ ရ ကလိမ့်မည်။ သေတာ်ေကာင်းတိ့မကားထာဝရ

ချမ်းသာသိ့ဝင်စားရကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ (aiōnios g166)

၂၆
ဤသိ့ေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မ ပီးေသာအခါ ကိယ်ေတာ်က၊

၂ ``ေနာက် ှ စ်ရက်မ  ကာလ င်ပသခါပဲွကျေရာက် မည်ကိသင်တိ့သိ က၏။

ထိအခါလသားကိ လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ်ေစရန်ရန်သ့

လက်သိ့အပ် ကလိမ့်မည်'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့ အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

ထိအချိန်၌ပင်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့် ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များသည်ကယာဖ

နာမည် ှ ိ ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏ေကျာင်း ေတာ်ဝင်းအတွင်းတွင်စ ံ းလျက်ေန က၏။‐ ၄

သတိ့သည်သခင်ေယ ကိတိတ်တဆိတ် ဖမ်းဆီး၍သတ်ရန်ေဆွးေ ွးတိင်ပင် က၏။‐ ၅

သတိ့က ``လတိ့ န်းရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်မည် ကိစိးရိမ်စရာ ှ ိ သြဖင့်ပဲွေတာ်ရက်အတွင်း

၌မဖမ်းမဆီး က ှ င့်'' ဟဆိ က၏။ ၆ သခင်ေယ သည်ေဗသနိ ွာတွင်အေရြပား

ေရာဂါစဲွကပ်ခ့ဲဖးသ ှ ိ မန်၏အိမ်၌ ှ ိ ၍ အစားအစာသံးေဆာင်လျက်ေနေတာ်မ ေသာအခါ၊‐ ၇

အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်သည်အလွန်အဖိး ထိက်သည့်ဆီေမးေကျာက်ြဖူဗးကိယေဆာင်၍

အထံေတာ်သိ့လာ ပီးလ င်ထိဆီေမးကိ ကိယ်ေတာ်၏ေခါင်းေတာ်ထက်တွင်သွန်းေလာင်း

ေလသည်။‐ ၈ ထိအြခင်းအရာကိတပည့်ေတာ်တိ့ြမင်လ င် အမျက်ထွက်၍

``အဘယ်ေကာင့်ဤသိ့ ဖန်းတီး ပါသနည်း။‐ ၉ ဤဆီေမးကိေငွအေြမာက်အြမား ှ င့်ေရာင်း

၍ဆင်းရဲသများအားေပးကမ်းသင့်၏'' ဟ ဆိ ကသည်။ ၁၀သခင်ေယ သည် ကားသိေတာ်မေသာ

အခါ ``အဘယ်ေ ကာင့်ဤအမျိုးသမီးကိ သင်တိ့ေ ှ ာင့်ယှက် ကသနည်း။ သ ပေသာ

အမသည်လွန်စွာေလျာက်ပတ်ေပ၏။‐ ၁၁ ဆင်းရဲသများသည်သင်တိ့ ှ င့်အ မဲ ှ ိ ေန ကမည်။

ငါမကားသင်တိ့ ှ င့်အ မဲ ှ ိ ေန မည်မဟတ်။‐ ၁၂ ဤအမျိုးသမီးသည်ငါ့အေပ သိ့ဆီေမး

သွန်းေလာင်းသည်မှာငါ၏ ပ်အေလာင်းကိ သ ဂဟ်ရန်ြပင်ဆင်ြခင်းပင်ြဖစ်၏။‐ ၁၃

အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား၊ သတင်းေကာင်းကိကမာအရပ်ရပ်တွင်ေ က

ညာေသာအခါ ဤအမျိုးသမီးကိေအာက်ေမ့ သတိရ ကေစရန် သ ပခ့ဲေသာေကာင်းမ

ကိေြပာ ကား ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိေနာက်တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးအပါအဝင်ြဖစ်ေသာ

ယဒ ှ ကာ တ်သည်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ထံသိ့သွား၍၊‐ ၁၅

``ေယ ကိသင်တိ့လက်သိ့အက ်ပ်ေပးအပ်ပါ လ င်အက ်ပ်အားေငွမည်မ ေပးမည်နည်း''

ဟ ေမး၏။ ထိသတိ့သည်လည်းသ့အားေငွဒဂ ါး သံးဆယ်ေပး က၏။‐ ၁၆

ထိအချိန်မှစ၍ယဒသည်ကိယ်ေတာ်ကိ ရန်သ့လက်သိ့အပ်ရန်အခွင့်ေကာင်းကိ ှ ာ လျက်ေန၏။ ၁၇

တေဆးမ့ဲမန့်ပဲွေတာ်ပထမေန့၌တပည့်ေတာ် တိ့သည်သခင်ေယ ထံေတာ်သိ့လာ၍ ``အ ှ င့်

အတွက်ပသခါပဲွညစာကိအက ်ပ်တိ့ အဘယ်အရပ်တွင်ြပင်ဆင်ရပါမည်နည်း'' ဟ

ေမးေလာက် က၏။ ၁၈ ကိယ်ေတာ်က `` မိ ့ထဲသိ့ဝင်၍ဤမည်ေသာသထံ

သိ့သွား၍ဆရာေတာ်က `ငါ့အတွက်သတ်မှတ် ထားသည့်အချိန်ေရာက်လာ ပီြဖစ်၍ငါ့တပည့်

များ ှ င့်အတသင်၏အိမ်တွင်ပသခါပဲွကိ ကျင်းပလိသည်' ဟမှာ ကားလိက်ေကာင်းေြပာ

ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ တပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မ

သည်အတိင်းလိက်နာေဆာင် ွက်၍ပသခါပဲွ ကိအသင့်ြပင် က၏။ ၂၀

ညချမ်းအချိန်ေရာက်ေသာ်ကိယ်ေတာ်သည်တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးတိ့ ှ င့်အတစားပဲွတွင်ထိင်၍ညစာစား

ေတာ်မ၏။‐ ၂၁ ထိအခါကိယ်ေတာ်က ``အမှန်အကန်သင်တိ့ အားငါဆိသည်ကား၊

သင်တိ့အနက်ကတစ်စံ တစ်ေယာက်ေသာသသည်ငါ့ကိရန်သ့လက်သိ့ အပ်လိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၂ တပည့်ေတာ်တိ့သည်လွန်စွာစိတ်မချမ်းမသာြဖစ် ကလျက်

``ထိသသည်အက ်ပ်ေပေလာ'' ဟတစ် ဦးေနာက်တစ်ဦးေမးေလာက် က၏။ ၂၃ ကိယ်ေတာ်က

``ငါ ှ င့်အတဟင်းခွက်တွင် ိက်၍ စားေသာသသည်ငါ့ကိရန်သ့လက်သိ့အပ် လိမ့်မည်။‐ ၂၄

ကျမ်းစာလာသည်အတိင်းလသားသည်အေသခံ ရန်သွားရမည်။ သိ့ရာတွင်လသားကိရန်သလက်

သိ့အပ်သသည်အမဂလာ ှ ိ ၏။ ေမွးဖွားြခင်းကိ မခံရလ င်သ့အဖိ့ေကာင်းေသး၏'' ဟမိန့်ေတာ် မသည်။

၂၅ ကိယ်ေတာ်ကိရန်သ့လက်သိ့အပ်မည့်သယဒ က ``အ ှ င်ဘရား၊ ထိသသည်အက ်ပ်ေပေလာ''

ဟေမးေလာက်လ င်၊ ကိယ်ေတာ်က ``သင်ေြပာသည့်အတိင်းပင်မှန်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆

ကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတညစာ စားလျက်ေနေတာ်မစဥ်မန့်ကိယ၍ေကျးဇးေတာ်

ကိချီးမွမ်းေတာ်မ၏။ ထိေနာက်မန့်ကိဖ့ဲ၍ ``ဤမန့် ကားငါ၏ကိယ်ခ ာြဖစ်၏။

ယ၍စား ကေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်တပည့်ေတာ်တိ့အားေဝေပး ေတာ်မ၏။ ၂၇

စပျစ်ရည်ခွက်ကိလည်းယ၍ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ပီးေနာက်တပည့်ေတာ်တိ့အားေပးေတာ် မ၏။

ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့အားလံးေသာက် က ေလာ့။‐ ၂၈ဤစပျစ်ရည်ကားဘရားသခင်၏ပဋိညာဥ်

ေတာ်ကိတံဆိပ်ခတ်ေသာ၊ လတိ့အြပစ်ေြပ လတ်ရန်အတွက်သွန်းေသာငါ၏ေသွးြဖစ်၏။‐ ၂၉

သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားယခအချိန်မှ စ၍ငါ့ခမည်းေတာ်၏ ိင်ငံေတာ်တွင်သင်တိ့

ှ င့်အတစပျစ်ရည်သစ်ကိေသာက်ရသည့်ေန့ မတိင်မီငါသည်ဤစပျစ်ရည်ကိေနာက်တစ်ဖန်

မေသာက်ေတာ့ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်

မသီချင်းကိဆိ ပီးေနာက်သံလွင်ေတာင်သိ့ ထွက်သွား က၏။ ၃၁ ထိေနာက်သခင်ေယ က

``ကျမ်းစာေတာ်တွင် `ဘရား သခင်သည်သိးထိန်းကိ ိက်သြဖင့်သိးတိ့သည် ကစဥ့်ကရဲြဖစ် ကလိမ့်မည်'

ဟပါ ှ ိ သည် ှ င့် အညီယေန့ည၌ပင်လ င်သင်တိ့သည်ငါ့ကိ စွန့်ပစ်၍ေြပး ကလိမ့်မည်။‐

၃၂ သိ့ရာတွင်ငါသည်ေသြခင်းမှထေြမာက် ပီးေနာက်သင်တိ့အလျင်ဂါလိလဲြပည်

သိ့သွား ှ င့်မည်'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ေပတ က

``အြခားသအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိစွန့်ပစ် ကေသာ်လည်းအက ်ပ်

သည်အဘယ်အခါမ စွန့်ပစ်မည်မဟတ်ပါ'' ဟေလာက်ထား၏။‐ ၃၄ သခင်ေယ က

``အမှန်အကန်သင့်အားငါဆိ သည်ကား၊ ယေန့ည၌ပင် ကက်မတွန်မီသင်

သည်ငါ့ကိမသိဟသံး ကိမ်တိင်တိင်ြငင်းဆိ လိမ့်မည်'' ဟေပတ အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၅ ေပတ က

``အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ေသပင်ေသရပါေစ၊ ကိယ်ေတာ်ကိမသိဟြငင်း

ဆိမည်မဟတ်ပါ'' ဟေလာက်ထား၏။ အြခား တပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်းဤနည်းအတိင်း

ေလာက်ထား က၏။ ၃၆ ထိေနာက်သခင်ေယ သည်တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်

အတေဂသေ ှ မန်နာမည် ှ ိ ေသာအရပ်သိ့ ေရာက် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်က ``ငါသည်ထိ

ေနရာသိ့သွား၍ဆေတာင်းေနစဥ်သင်တိ့ ဤေနရာတွင်ေစာင့်ေန ကေလာ့'' ဟတပည့်

ေတာ်တိ့အားမှာ ကားေတာ်မ ပီးလ င်၊‐ ၃၇ ေပတ  ှ င့်ေဇေဗဒဲ၏သား ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ

ေခ သွားေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်စိတ်မချမ်း မသာြဖစ်ေတာ်မလျက်လွန်စွာေသာကေရာက်

ေတာ်မသြဖင့်၊‐ ၃၈ ``ငါသည်ေသလေအာင်စိတ်ဒကေရာက်လှ၏။

သင်တိ့သည်ဤေနရာတွင်ငါ ှ င့်အတေစာင့် ေန ကေလာ့'' ဟတပည့်ေတာ်သံးဦးအား မိန့်ေတာ်မ၏။‐

၃၉ ထိေနာက်ေ ှ ့သိ့အနည်းငယ် ကေတာ်မ၍ေြမ ေပ တွင်ပျပ်ဝပ်ေတာ်မ ပီးလ င် ``အိ အက ်ပ်

၏အဖ၊ ြဖစ် ိင်ပါကဤဒကေဝဒနာခွက်ကိ အက ်ပ်ထံမှလဲဖယ်ေပးေတာ်မပါ။ သိ့ရာတွင်

အက ်ပ်၏အလိအတိင်းမဟတ်ပါ။ ကိယ်ေတာ် ၏အလိေတာ်အတိင်းသာြဖစ်ေစေတာ်မပါ''

ဟဆေတာင်းေတာ်မ၏။ ၄၀ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ်သံးဦးတိ့

ထံသိ့ြပန်လာေတာ်မရာ၊ အိပ်ေပျာ်လျက်ေန ကသည်ကိေတွ့ေတာ်မသြဖင့်

``သင်တိ့သံး ေယာက်သည်တစ်နာရီမ ပင်ေစာင့်၍မေန ိင် ကသေလာ။‐ ၄၁

စံစမ်းေသွးေဆာင်ြခင်းကိခံရပ် ိင်မည့်အေကာင်း ဆေတာင်း၍ေစာင့်ေန ကေလာ့။

စိတ်ဆ  ှ ိ ေသာ်လည်း ကိယ်ခ ာကားအားနည်း၏'' ဟေပတ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၂

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်ဒတိယအ ကိမ် က သွားေတာ်မြပန်၍ ``အက ်ပ်၏အဖ၊ ဤဒက

ေဝဒနာခွက်ကိအက ်ပ်ထံမှလဲဖယ်၍ မြဖစ်ပါကကိယ်ေတာ်၏အလိေတာ်အတိင်း

ြဖစ်ေစေတာ်မပါ'' ဟဆေတာင်းေတာ်မ၏။‐ ၄၃ ကိယ်ေတာ်ေနာက်တစ် ကိမ်ြပန်လာေတာ်မေသာ

အခါတပည့်ေတာ်တိ့သည်မျက်စိေလးလံ သြဖင့်အိပ်ေပျာ်လျက်ေန ကသည်ကိေတွ့ေတာ်မ၏။ ၄၄

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ထံမှတစ်ဖန် ကသွား ေတာ်မ ပီးလ င်ယခင်က မက်ဆိသည်

အတိင်းတတိယအ ကိမ်ဆေတာင်းေတာ်မ၏။‐ ၄၅ ထိေနာက်တပည့်ေတာ်တိ့ထံသိ့ြပန်လာ၍ ``သင်

တိ့သည်အိပ်လျက်နားလျက်ပင် ှ ိ ေန ကေသး သေလာ။ လသားကိဆိးယတ်သများလက်သိ့

အပ် ှ ံ သည့်အချိန်ေရာက်လာ ပီ။‐ ၄၆ ထက။ ငါတိ့သွား ကကန်အ့ံ။ ငါ့ကိရန်သ့လက်

သိ့အပ်မည့်သေရာက်လာ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၇ ယင်းသိ့ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မစဥ်၌ပင်လ င်

တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်သယဒသည်တတ်၊ ားကိင်ေဆာင်သလအေြမာက်အြမား ှ င့်အတ

ေရာက် ှ ိ လာေလသည်။ ထိသတိ့သည်ယဇ်ပေရာ ဟိတ် ကီးများ ှ င့်ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ

ကေစလတ်လိက်သများြဖစ်၏။‐ ၄၈ ကိယ်ေတာ်ကိရန်သ့လက်သိ့အပ် ှ ံ သကမိမိ

ှ င့်လိက်ပါလာသတိ့အား ``ငါနမ်း၍ တ်ဆက် သသည်ေယ ြဖစ်၏။ သ့ကိဖမ်းဆီး ကေလာ့''

ဟ အချက်ေပးထား၏။ ၄၉ ယဒသည်ချက်ချင်းပင်ကိယ်ေတာ်၏ထံသိ့ချဥ်းကပ်
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ကာ ``အ ှ င်ဘရား၊ မဂလာ ှ ိ ပါေစေသာ'' ဟဆိ ၍ကိယ်ေတာ်ကိနမ်းေလ၏။ ၅၀

သခင်ေယ က ``အေဆွ၊ သင်ေဆာင် ွက်ရန်လာ သည့်ကိစကိအြမန်ေဆာင် ွက်ေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ လတိ့သည်လာ၍ကိယ်ေတာ်ကိဖမ်းဆီးချုပ်ကိင် ထား က၏။‐ ၅၁

ထိအခါသခင်ေယ  ှ င့်လိက်ပါေသာလ တစ်ေယာက်သည် ားကိဆဲွထတ် ပီးလ င် ယဇ်

ပေရာဟိတ်မင်း၏ကန်တစ်ေယာက်ကိခတ်လိက် ရာထိသနား ွက်ြပတ်ေလ၏။‐ ၅၂သခင်ေယ က

``သင်၏ ားကိ ားအိမ်သိ့ြပန်သွင်း ေလာ့။ ားကိစဲွကိင်သသည် ားအားြဖင့်ေသေက

ပျက်စီးရလိမ့်မည်။‐ ၅၃ ငါသည်ခမည်းေတာ်ထံမှအကအညီေတာင်းခံ

လ င်ခမည်းေတာ်သည်တပ် ကီးတစ်ဆယ့် ှ စ်တပ် ထက်များြပားလှေသာေကာင်းကင်တမန်တိ့ကိ

ငါ့ထံသိ့ေစလတ်ေတာ်မမည်ကိသင်တိ့မသိ ကသေလာ။‐ ၅၄

သိ့ရာတွင်ငါဤသိ့ ပပါမကျမ်းစာလာသည် အတိင်းအဘယ်သိ့လ င်ြဖစ်ပျက်ေတာ့မည်နည်း''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၅ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်ကလပရိသတ်တိ့အား``သင်

တိ့သည် ားြပကိဖမ်းသက့ဲသိ့ငါ့ကိဖမ်းရန် တတ်များ ားများ ှ င့်လာ ကသေလာ။ ငါသည်

ေန့စဥ်ေန့တိင်းဗိမာန်ေတာ်တွင်ထိင်၍ေဟာေြပာ သွန်သင်ေနစဥ်အခါသင်တိ့သည်ငါ့ကိမဖမ်း

မဆီးခ့ဲ က။‐ ၅၆ သိ့ေသာ်ဤအမအရာများြဖစ်ပျက်ရြခင်းမှာ

ကျမ်းစာေတာ်တွင်ပေရာဖက်များေဟာ ကားခ့ဲ သမ အတိင်း အေကာင်အထည်ေပ လာေစရန်

ြဖစ်သတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအခါတပည့်ေတာ်အေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်

ကိစွန့်ပစ်၍ေြပး က၏။ ၅၇ သခင်ေယ ကိဖမ်းဆီး ကေသာသတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်အားယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းကယာဖ၏ ေကျာင်းေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်သွား က၏။ ကျမ်းတတ်

ဆရာများ ှ င့်ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များသည် ထိအရပ်တွင်စ ံ းလျက်ေန က၏။‐ ၅၈

ေပတ သည်ခပ်လှမ်းလှမ်းကေန၍ယဇ်ပေရာ ဟိတ်မင်း၏ေကျာင်းေတာ်ဝင်းတိင်ေအာင်ကိယ်ေတာ်

၏ေနာက်ကလိက်လာခ့ဲ၏။ ထိေနာက်ဝင်းထဲသိ့ ဝင်၍ကိယ်ေတာ်၏အမမည်သိ့အဆံးသတ်မည်

ကိသိ ှ ိ  ိင်ရန် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏ကိယ်ရံေတာ် တပ်သားများ ှ င့်အတထိင်လျက်ေန၏။‐ ၅၉

ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်တကွယဒတရား လတ်ေတာ်အဖဲွ ့ဝင်အေပါင်းတိ့သည်သခင်ေယ အား

ေသဒဏ်ေပး ိင်ရန်မဟတ်မမှန်ေသာသက်ေသ ကိ ှ ာ က၏။‐ ၆၀ သိ့ရာတွင်မေတွ့ က။

မသားသက်ေသကားအများ ပင် ှ ိ ၏။ ေနာက်ဆံး၌လ ှ စ်ေယာက်သည်ေ ှ ့သိ့ထွက် လာ ပီးလ င်၊‐ ၆၁

``ဤသက `ငါသည်ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖိဖျက်၍သံးရက်အတွင်းြပန်လည်ေဆာက် ိင်သည်'

ဟေြပာဆိပါသည်'' ဟ၍သက်ေသခံ က၏။ ၆၂ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည်ေနရာမှထ၍ ``သင့်အား

ထိသတိ့မည်သိ့စွပ်စဲွထွက်ဆိ ကပါသနည်း။ သင့်မှာမည်သိ့မ ေြဖ ကားစရာမ ှ ိ ပါသေလာ''

ဟကိယ်ေတာ်အားေမး၏။‐ ၆၃ သိ့ရာတွင်သခင်ေယ သည်ဆိတ်ဆိတ်ေနေတာ် မ၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းက ``သင်သည်ဘရား သခင်၏သားေတာ်ေမ ှ ိ ယေလာ။ ငါ့အားေြဖ ကားေလာ့။

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရား သခင်ကိတိင်တည်၍သင့်အားငါေမး၏'' ဟ ဆိ၏။ ၆၄

သခင်ေယ က ``သင်ဆိသည်အတိင်းမှန်၏။ သိ့ ရာတွင်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားေနာင်အခါ

တွင်လသားသည်အန တန်ခိး ှ င်၏လက်ယာ ဘက်တွင်ထိင်လျက်ေနသည်ကိလည်းေကာင်း၊ မိး

တိမ်ကိစီး၍ ကလာေတာ်မသည်ကိလည်းေကာင်း သင်တိ့ြမင်ရ ကလတံ'့' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆၅

ထိအခါယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည်မိမိ၏အဝတ် ကိဆဲွဆတ် ပီးလ င် ``ထိသသည်ဘရားသခင်ကိ

ြပစ်မှားေြပာဆိေချ ပီ။ ငါတိ့သက်ေသများထပ်၍ မလိေတာ့ ပီ။ ဘရားသခင်အားသြပစ်မှားေြပာ

ဆိသည်ကိသင်တိ့ယခ ကားရ က ပီ။‐ ၆၆ အဘယ်သိ့ဆံးြဖတ်ချက်ချရမည်နည်း''

ဟေမး၏။ ထိသတိ့က ``ြပစ်မထင် ှ ားသြဖင့်သ့ကိေသဒဏ် ေပးရမည်'' ဟဆိ က၏။ ၆၇

ထိေနာက်သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏မျက် ှ ာေတာ်ကိ တံေတွး ှ င့်ေထွး က၏။ ကိယ်ေတာ်ကိလက်သီး ှ င့်

ထိး က၏။ အချို ့ေသာသတိ့သည်ပါးေတာ်ကိ လက်ဝါးြဖင့် ိက် ပီးလ င်၊‐ ၆၈

``အ ှ င်ေမ ှ ိ ယ၊ အ ှ င့်အားမည်သ ိက်သည်ကိ ေဟာေတာ်မပါ'' ဟဆိ က၏။ ၆၉

ေပတ သည်အြပင်ဖက်ေကျာင်းေတာ်ဝင်းအတွင်း ၌ထိင်လျက်ေနစဥ်အေစခံမကေလးတစ်ေယာက်

သည်ေရာက်လာ၍ `သင်သည်လည်းဂါလိလဲြပည်သား ေယ  ှ င့်ေပါင်းေဖာ်သြဖစ်သည်'' ဟဆိ၏။ ၇၀

သိ့ေသာ်ေပတ က ``သင်ေြပာသည့်အရာကိငါ မသိ'' ဟလအေပါင်းတိ့ေ ှ ့တွင်ြငင်းဆိ ပီး

လ င်အိမ်ေတာ်ဝင်းတံခါးဝသိ့ထသွားေလ၏။‐ ၇၁အြခားအေစခံမကေလးတစ်ေယာက်သည်သ့

ကိြမင်လ င်ထိေနရာတွင် ှ ိ ေသာသတိ့အား ``ဤ သသည်နာဇရက် မိ ့သားေယ  ှ င့်ေပါင်းေဖာ်

သြဖစ်၏'' ဟဆိ၏။ ၇၂ ေပတ က ``ထိသကိငါမသိ'' ဟကျိန်ဆိြပန်၏။ ၇၃

ထိေနာက်အချိန်အနည်းငယ် ကာေသာအခါအနီး တွင်ရပ်ေနေသာသများသည်ေပတ ထံလာ၍ ``သင်

သည်အမှန်ပင်ထိသ ှ င့်အေပါင်းပါြဖစ်ေကာင်းသင် ေြပာပံဆိပံအားြဖင့်သိသာ၏'' ဟဆိ က၏။

၇၄ ေပတ က ``ထိသကိငါမသိ'' ဟဘရားသခင် ကိတိင်တည်၍ကျိန်ဆိေလ၏။

ထိခဏ၌ ကက်တွန်ေလ၏။‐ ၇၅ ထိအခါ `` ကက်မတွန်မီသင်သည်ငါ့ကိမသိ

ဟသံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင်ြငင်းဆိလိမ့်မည်'' ဟ သခင်ေယ မိန့်ေတာ်မခ့ဲသည့်စကားကိ

ေပတ သည်ြပန်လည်သတိရသြဖင့်အြပင် သိ့ထွက်၍ဝမ်းနည်းပက်လက်ငိေကးေလ၏။

၂၇ နံနက်ေစာေစာ၌ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့် ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များသည်

သခင်ေယ ကိသတ်ရန်တိင်ပင် က၏။‐ ၂

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်ကိချည်ေ ှ ာင်၍ေရာမဘရင်ခံ ပိလတ်မင်းထံပိ့ေဆာင်၍အပ်လိက် က၏။ ၃

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်အားရန်သ့လက်သိ့အပ်ခ့ဲသ ယဒသည် ကိယ်ေတာ်ေသဒဏ်စီရင်ြခင်းခံရေကာင်း

ကိသိြမင်လ င် ေနာင်တရလျက်ေငွသံးဆယ်ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ဘာသာေရးေခါင်း

ေဆာင်များထံသိ့ြပန်၍ယခ့ဲ ပီးလ င်၊‐ ၄ ``အက ်ပ်သည်အြပစ်ကင်းသကိေသေစရန်အပ် မိပါ ပီ''

ဟဆိ၏။ သိ့ရာတွင်ထိသတိ့က ``ဤ ကိစသည်ငါတိ့ ှ င့်မည်သိ့ဆိင်ပါသနည်း။ သင်

၏တာဝန်သာြဖစ်၏'' ဟြပန်ေြပာ က၏။‐ ၅ ထိအခါယဒသည်ေငွဒဂ ါးသံးဆယ်ကိဗိမာန်

ေတာ်တွင်ပစ်ချကာထွက်သွား၏။ ထိေနာက်အြခား သိ့သွား ပီးလ င် ကိးဆဲွချ၍ေသေလ၏။ ၆

ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများသည်ထိေငွကိေကာက်ယ ၍ ``ဤေငွကားေသွးဖိးေငွြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍ဤေငွ

ကိဘ ာေတာ်တိက်ထဲသိ့မသွင်းအပ်'' ဟဆိ က၏။‐ ၇ သတိ့သည်ေဆွးေ ွးတိင်ပင် က ပီးလ င်ထိေငွ

ြဖင့် အိးထိန်းသည်၏လယ်ေြမကိလမျိုးြခားသား သချုင်းအြဖစ်အသံး ပရန်ဝယ်ယ က၏။‐ ၈

သိ့ြဖစ်၍ထိလယ်သည်ယေန့တိင်ေအာင် ``ေသွးေြမ'' ဟ၍ေခ တွင်သတည်း။ ၉

ပေရာဖက်ေယရမိက ``သတိ့သည်ထိသ၏ တန်ဖိးအြဖစ်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အကဲ

ြဖတ်ေပးသည့်ေငွဒဂ ါးသံးဆယ်ကိယ ပီးလ င် ထာဝရဘရားငါ့အားမှာ ကားေတာ်မသည့်

အတိင်းအိးထိန်းသည်၏လယ်ေြမကိဝယ်ယ က၏'' ဟေဟာ ကားခ့ဲသည့်စကားသည်ထိ

အချိန်၌မှန်၍လာေတာ့၏။ ၁၁ ေရာမဘရင်ခံမင်း၏ေ ှ ့သိ့သခင်ေယ ေရာက် ှ ိ

ေသာအခါဘရင်ခံမင်းက ``သင်သည်ယဒ ှ င် ဘရင်ေပေလာ'' ဟေမး၏။ ကိယ်ေတာ်က ``သင်ဆိ

သည်အတိင်းငါြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ဘာသာ

ေရးေခါင်းေဆာင်များြပစ်တင်စွပ်စဲွချက်များကိ ကိယ်ေတာ်သည်မည်သိ့မ ေြဖ ကားေတာ်မမ။ ၁၃

ထိအခါပိလတ်မင်းက ``သင့်အားထိသတိ့သည် မည်မ ြပစ်တင်စွပ်စဲွလျက် ှ ိ  ကသည်ကိသင်

သည်မ ကားပါသေလာ'' ဟဆိ၏။ ၁၄ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်စကားတစ်ခွန်းကိမ

ြပန်လည်မိန့် ကားေတာ်မမ။ သိ့ြဖစ်၍ဘရင်ခံ မင်းသည်လွန်စွာအ့ံ သေလ၏။ ၁၅

ေရာမဘရင်ခံမင်းသည်ပသခါပဲွအခါကျ တိင်း လပရိသတ်တိ့ေတာင်းသည့်အကျဥ်းသမား

တစ်ေယာက်ကိလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေပးေလ့ ှ ိ ၏။‐ ၁၆ ထိအချိန်၌ေယ ဗာရဗဆိသနာမည်ဆိး

အကျဥ်းသမားတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍လတိ့စ ံ းလာ ကေသာအခါပိလတ်မင်း က

``သင်တိ့အတွက်မည်သ့အားလွတ် ငိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ေပးေစလိသနည်း။ ေယ ဗာရဗေလာ။

ခရစ်ေတာ် ဆိသေယ ေလာ'' ဟေမး၏။‐ ၁၈ ထိသတိ့မနာလိ၍ေယ အားမိမိလက်သိ့

အပ် ှ ံ  ကေကာင်းကိပိလတ်မင်းသိသတည်း။ ၁၉ ပိလတ်မင်းသည်တရားခွင်တွင်ထိင်လျက်ေနစဥ်

သ၏ဇနီးသည်လတစ်ေယာက်ကိေစလတ်၍ ``ထိ အြပစ်ကင်းသ ှ င့်ပတ်သက်၍မည်သည့်အရာ

ကိမ မ ပပါ ှ င့်။ အက ်ပ်သည်ယမန်ညက အိပ်မက်တွင်သ၏အတွက်စိတ်ဒကများစွာ

ေရာက်ရပါ၏'' ဟေြပာေစ၏။ ၂၀ ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ဘာသာေရးေခါင်း

ေဆာင်များသည် ``ဗာရဗအားလွတ် ငိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ေပးပါ။ ေယ ကိသတ်ပါ'' ဟပိလတ်မင်း

ထံေတာင်းဆိရန်ပရိသတ်တိ့အားတိက်တွန်း က၏။‐ ၂၁ ဘရင်ခံမင်းက

``ဤသ ှ စ်ေယာက်အနက်မည်သ့ ကိလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေပးေစလိသနည်း'' ဟ ေမး၏။ လတိ့က

``ဗာရဗကိလတ်ေပးပါ'' ဟဆိ က၏။ ၂၂ ပိလတ်မင်းက ``သိ့ြဖစ်လ င်ခရစ်ေတာ်ဆိသ

ကိငါအဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း'' ဟေမး၏။ ထိသအေပါင်းတိ့က ``သ့အားလက်ဝါးကပ်

တိင်တွင်တင်၍သတ်ပါ'' ဟဆိ က၏။ ၂၃ ပိလတ်မင်းက ``သသည်အဘယ်အြပစ်ကိ

ကးလွန်သနည်း'' ဟေမး၏။ သိ့ရာတွင်ထိသတိ့က ``သ့အားလက်ဝါးကပ် တိင်တွင်တင်၍သတ်ပါ''

ဟအသံကန်ဟစ်ေအာ် က၏။ ၂၄ ပိလတ်မင်းသည်မိမိေ ှ ့ဆက်လက်ေြပာဆိရန် မြဖစ်၊

န်းရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်မည့်အရိပ်အေရာင် ကိသာသိြမင်လာသြဖင့်ေရကိယ၍ ``ဤသ

ေသရြခင်းမှာငါ၏တာဝန်မဟတ်၊ သင်တိ့၏ တာဝန်သာြဖစ်သည်'' ဟဆိကာလတိ့ေ ှ ့တွင်

မိမိ၏လက်ကိေဆး၏။ ၂၅ လအေပါင်းတိ့က ``ထိသေသရြခင်းအတွက်

အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အက ်ပ်တိ့၏သားေြမးများ ၏တာဝန်ြဖစ်ပါေစ'' ဟဆိ က၏။ ၂၆

ထိအခါပိလတ်မင်းသည်ဗာရဗကိလွတ် ငိမ်းချမ်း သာခွင့်ေပး၍သခင်ေယ ကိ ကိမ်ဒဏ်ခတ်ေစ ပီး

လ င် လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ်ရန်အပ်လိက်၏။ ၂၇

ပိလတ်မင်း၏စစ်သားများသည်သခင်ေယ ကိ ဘရင်ခံမင်းအိမ်ေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်သွား က၏။

ထိေနာက်ေြခလျင်တပ်ခဲွတစ်တပ်လံးသည်ကိယ် ေတာ်ပတ်လည်စ ံ းလာ က၏။‐ ၂၈

စစ်သားများသည်ကိယ်ေတာ်အားအဝတ်ေတာ် ကိခတ်၍ကမလာနီဝတ်လံကိ ခံေပး က၏။‐
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၂၉ ထိေနာက်ဆးခက်ြဖင့်ရက်သည့်သရဖကိေဆာင်း ေပး က၏။

က ိးတစ်ေချာင်းကိလက်ယာလက်ေတာ် တွင်ထည့်ေပး က၏။ ထိေနာက်ေ ှ ့ေတာ်တွင်ဒးေထာက်

လျက် ``ယဒဘရင်၊ သက်ေတာ် ှ ည်ပါေစေသာ'' ဟ ြပက်ရယ် ပ က၏။‐ ၃၀

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိတံေတွး ှ င့်ေထွး က၏။ က ိးကိယ၍ေခါင်းေတာ်ကိ ိက် က၏။‐ ၃၁

ဤသိ့ေြပာင်ေလှာင် က ပီးလ င်ကမလာနီဝတ်လံ ကိခ တ်၍ကိယ်ေတာ်၏အဝတ်ကိြပန်ဝတ်ေပး က

၏။ ထိေနာက်လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ်ရန် ကိယ်ေတာ်ကိေခ ေဆာင်သွား က၏။ ၃၂

သတိ့သည်ထွက်လာ ကစဥ် ှ ိ မန်နာမည် ှ ိ သ ကေရေနြပည်သားတစ်ေယာက်ကိေတွ့သြဖင့်

ထိသအားအတင်းအ ကပ်ေခ ၍ကိယ်ေတာ်၏ လက်ဝါးကပ်တိင်ကိထမ်းေစ က၏။‐ ၃၃

ဦးေခါင်းခံွအရပ်ဟအ ိပါယ် ှ ိ ေသာေဂါလ ေဂါသနာမည်တွင်သည့်အရပ်သိ့ေရာက်လ င်၊‐ ၃၄

သတိ့သည်ေဆးခါး ှ င့်ေရာစပ်ထားေသာစပျစ် ရည်ကိကိယ်ေတာ်အားတိက် က၏။

ကိယ်ေတာ်သည် ြမည်းစမ်း ကည့်ေတာ်မ ပီးလ င်မေသာက်ဘဲေန ေတာ်မ၏။ ၃၅

ထိေနာက်သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိလက်ဝါးကပ် တိင်တွင်တင်၍သတ် က၏။ အဝတ်ေတာ်များကိ

မဲချ၍ခဲွေဝ က၏။‐ ၃၆ ထိေနာက်ထိင်၍ကိယ်ေတာ်ကိေစာင့် ကည့်ေန က၏။‐

၃၇ ကိယ်ေတာ်အားစဲွချက်တင်သည့်အြပစ်ကိဦးေခါင်း ေတာ်အထက်တွင်

``ဤသကားယဒ ှ င်ဘရင်ြဖစ်၏'' ဟ၍ကမည်းေရးထိးထား က၏။‐ ၃၈

ထိအချိန်၌ ားြပ ှ စ်ေယာက်ကိလည်းကိယ်ေတာ် ှ င့်အတလက်ယာေတာ်ဘက်တွင်တစ်ေယာက်၊

လက်ဝဲ ေတာ်ဘက်တွင်တစ်ေယာက်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်တွင် တင်၍သတ် က၏။ ၃၉

လမ်းသွားလမ်းလာများကဦးေခါင်းခါလျက် ``ဗိမာန် ေတာ်ကိ ဖိဖျက်၍သံးရက်အတွင်းြပန်လည်တည်

ေဆာက်မည့်သ၊ သင့်ကိယ်ကိသင်ကယ်တင်ေလာ့။ သင် သည်ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်လ င်

လက်ဝါး ကပ်တိင်ေပ မှဆင်းခ့ဲေလာ့'' ဟကိယ်ေတာ်အား က့ဲရဲ ့ က၏။ ၄၁

ထိနည်းတစွာယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ၊ ကျမ်း တတ်ဆရာများ ှ င့်ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်

များကလည်းေြပာင်ေလှာင် က၏။‐ ၄၂ ``ဤသသည်သတစ်ပါးကိကယ်တင်၏။ မိမိ

ကိယ်ကိမမကယ်တင် ိင်ပါတကား။ သသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်မဟတ်ပါေလာ။

လက်ဝါး ကပ်တိင်မှယခဆင်းလာလ င်ငါတိ့သ့ကိ ယံ ကည် ကေပအ့ံ။‐ ၄၃

သသည်ဘရားသခင်ကိယံ ကည်ကိးစား၏။ `ငါ သည်ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်သည်' ဟဆိ၏။

သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည်သ့ကိအလိေတာ် ှ ိ လ င် ယခပင်ကယ်တင်ေတာ်မပါေစ'' ဟဆိ က၏။ ၄၄

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတလက်ဝါးကပ်တိင်တွင်အတင် ခံရသ ားြပများကပင်လ င် ထိနည်းတကိယ်

ေတာ်ကိေြပာင်ေလှာင် က၏။ ၄၅ မွန်းတည့်ချိန်မှအစ ပ၍မွန်းလဲွသံးနာရီတိင် ေအာင်

ေြမတစ်ြပင်လံးတွင်ေမှာင်အတိကျေလ၏။‐ ၄၆ မွန်းလဲွသံးနာရီအချိန်၌သခင်ေယ သည်

``ဧလိ၊ ဧလိ၊ လာမ ှ ာဗခသာနိ'' ဟကျယ်ေသာအသံ ှ င့်မိန့်ေတာ်မ၏။

ဆိလိသည့်အနက်ကား ``အက ်ပ် ဘရား၊ အက ်ပ်ဘရား၊ အဘယ်ေ ကာင့်အက ်ပ်

ကိစွန့်ပစ်ေတာ်မပါသနည်း'' ဟ၏။ ၄၇ အနီးတွင်ရပ်ေနသလအချို ့တိ့သည်ထိစကားကိ

ကားလ င် ``သသည်ဧလိယကိေခ ေန၏'' ဟဆိ က၏။‐ ၄၈

ထိသတိ့အနက်လတစ်ေယာက်သည်ချက်ချင်းေြပး ၍ပင်လယ်ေရြမုပ်ကိယကာပံးရည်ကိစပ် ပီးလ င်

ထိေရြမုပ်ကိက ိးဖျားတွင်ပတ်၍ကိယ်ေတာ် ေသာက်ရန်ေပးေလ၏။ ၄၉ အြခားေသာသတိ့က

`` ှ ိ ေစေတာ့။ သ့ကိကယ်ရန် ဧလိယလာမလာကိငါတိ့ ကည့် ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ က၏။ ၅၀

သခင်ေယ သည်တစ်ဖန်ကျယ်စွာဟစ်ေအာ်ေတာ်မ ပီးလ င်အသက်ချုပ်ေတာ်မ၏။‐ ၅၁

ထိအခါဗိမာန်ေတာ်ကန့်လန့်ကာသည်အထက်စွန်းမှ ေအာက်စွန်းတိင်ေအာင် ှ စ်ြခမ်းကဲွေလ၏။

ေြမငလျင် လပ်၏။ ေကျာက်ေဆာင်များ ပိကဲွ က၏။‐ ၅၂သချုင်းဂများပွင့်လစ်သြဖင့်ေသလွန် ပီးသ

ဘရားသခင်၏လစေတာ်ဝင်အေြမာက် အြမားပင် ှ င်ြပန်ထေြမာက် ကကန်၏။‐ ၅၃

သခင်ေယ  ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မ ပီးေနာက် ထိသတိ့သည်သချုင်းထဲမှထွက်လာကာ

သန့် ှ င်း ေသာ မိ ့ေတာ်သိ့ဝင်သွား ကသြဖင့်လအများ ပင်သတိ့ကိေတွ့ြမင် က၏။ ၅၄

တပ်မး ှ င့်တကွသခင်ေယ ကိေစာင့် ကည့် ေန ကေသာစစ်သားများသည်ေြမငလျင်လပ်

သည်ကိလည်းေကာင်း၊ အြခားအြဖစ်အပျက်များ ကိလည်းေကာင်းေတွ့ြမင် ကေသာအခါလွန်စွာ

ေကာက်လန့် က၍ ``ဤသကားအကယ်ပင်ဘရား သခင်၏သားေတာ်ြဖစ်၏''

ဟဆိ က၏။ ၅၅ ထိအရပ်တွင်အေဝးကရပ်လျက် ကည့်ေနေသာ အမျိုးသမီးများ ှ ိ ၏။

သတိ့သည်ကားဂါလိလဲ ြပည်မှသခင်ေယ ၏ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်၍လပ်

ေကးသမ ပ ကသများတည်း။‐ ၅၆ ထိသတိ့အထဲတွင်မာဂဒလ မိ ့သမာရိ၊

ယာကပ် ှ င့်ေယာသပ်တိ့၏အမိြဖစ်သမာရိ ှ င့်ေဇေဗဒဲ၏သားများ၏အမိတိ့ပါ က၏။ ၅၇

ညချမ်းအချိန်ကျေသာအခါအရိမဿဲ မိ ့မှ ေယာသပ်ဆိသသေဌးတစ်ေယာက်ေရာက် ှ ိ လာ၏။

သသည်သခင်ေယ ၏တပည့်ေတာ်တစ်ဦးြဖစ်၏။‐ ၅၈ သသည်ပိလတ်မင်းထံသိ့ဝင် ပီးလ င်သခင်

ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိေတာင်း၏။ ပိလတ်မင်း သည်အေလာင်းေတာ်ကိေယာသပ်အားေပးရန်

အမိန့်ချမှတ်လိက်၏။‐ ၅၉ ေယာသပ်သည်အေလာင်းေတာ်ကိယ၍ြဖူစင်ေသာ ပိတ်ြဖင့်ပတ်၏။‐ ၆၀

ထိေနာက်ေကျာက်ေဆာင်၌မ ကာမီကထွင်းထားသည့် မိမိသချုင်းဂတွင်သ ဂဟ်ကာ

ဂဝကိေကျာက်တံးတစ်ခ လိှမ့်၍ပိတ်ထားလိက် ပီးေနာက်ြပန်သွားေလသည်။‐ ၆၁

သချုင်းေ ှ ့တွင်မာဂဒလ မိ ့သမာရိ ှ င့်အြခား မာရိတိ့သည်ထိင်လျက် ှ ိ ေန က၏။ ၆၂

ေသာ ကာေန့ကန်လွန်၍ဥပသ်ေန့ေရာက်ေသာ် ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ များသည်

ပိလတ်မင်းထံသိ့သွား ပီးလ င်၊‐ ၆၃ ``အ ှ င်၊ ထိလလိမ်အသက် ှ င်စဥ်အခါက၊ `ငါ

သည်သံးရက် ကာေသာ်ေသြခင်းမှထေြမာက်မည်' ဟေြပာဆိခ့ဲသည်ကိအက ်ပ်တိ့မှတ်မိပါ၏။‐ ၆၄

သိ့ြဖစ်၍သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့အထိသချုင်းဂ ကိလံ ခံစွာပိတ်၍ေစာင့် ကပ်ေစရန်အမိန့်ေပး

ေတာ်မပါ။ သိ့မဟတ်ပါမသ၏တပည့်များသည် လာ၍ ပ်အေလာင်းကိခိးယကာသသည်ေသြခင်း

မှထေြမာက်ေလ ပီဟလတိ့အားေြပာ ကလိမ့်မည်။ ထိအခါေနာက်ဆံးလှည့်စားချက်သည်ပထမ

လှည့်စားချက်ထက်ပိ၍ဆိးပါလိမ့်မည်'' ဟ ေလာက်ထား က၏။ ၆၅ ပိလတ်မင်းက

``အေစာင့်တပ်တစ်တပ်ကိေခ ၍သချုင်းဂကိအတတ် ိင်ဆံးေစာင့် ကပ်ေစေလာ့''ဟဆိ၏။ ၆၆

သိ့ြဖစ်၍ထိသတိ့သည် သချုင်းဂသိ့သွား ပီးလ င် ေကျာက်တံးကိချိပ်တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်ကာ သချုင်းဂကိ

လံ ခံစွာပိတ်ထားက၏။ ထိေနာက်ေစာင့် ကပ်ရန် အေစာင့်တပ်သားများကိချထားက၏။

၂၈ ဥပသ်ေန့ကန်လွန် ပီးေနာက်တနဂေ ွေန့မိးလင်း စ ပေသာအခါ

မာဂဒလ မိ ့သမာရိ ှ င့် အြခားမာရိတိ့သည်သချုင်းေတာ်သိ့လာ က၏။‐ ၂

ထိအချိန်၌ေြမငလျင်ြပင်းစွာလပ်ေလသည်။ ဘရားသခင်၏ေကာင်းကင်တမန်သည်ေကာင်းကင်

ဘံမှဆင်းသက်လာ၍ သချုင်းဂဝမှေကျာက်တံး ကိလိှမ့်ဖယ်လိက် ပီးလ င်ထိေကျာက်တံးေပ မှာ

ထိင်ေန၏။‐ ၃ သ၏အဆင်းသဏာန်သည်လ ပ်စစ်လက်သက့ဲသိ့

ြဖစ်၍သ၏အဝတ်သည်မိးပွင့်က့ဲသိ့ြဖူ၏။‐ ၄ အေစာင့်တပ်သားများသည်လွန်စွာေ ကာက်လန့်

သြဖင့်တန်လပ်ကာေသသက့ဲသိ့ြဖစ် က၏။ ၅ ေကာင်းကင်တမန်ကအမျိုးသမီးတိ့အား ``မ

ေကာက် က ှ င့်။ လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍ အသတ်ခံရသည့်ေယ ကိသင်တိ့ ှ ာေန

ေကာင်းကိငါသိ၏။‐ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်ယခင်ကမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်း

ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မ ပီ။ ေလျာင်း ေတာ်မသည့်ေနရာကိ ကည့် ကေလာ့။‐ ၇

တပည့်ေတာ်တိ့ထံသိ့အလျင်အြမန်သွား၍ `ကိယ် ေတာ်သည်ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မ ပီ။

သင်တိ့အလျင်ဂါလိလဲြပည်သိ့ ကေတာ်မမည် ြဖစ်၍ ထိအရပ်တွင်ကိယ်ေတာ်ကိသင်တိ့ေတွ့ရ

ကလိမ့်မည်' ဟေြပာ ကား ကေလာ့။ ငါေြပာ သည့်စကားကိမေမ့ က ှ င့်'' ဟဆိ၏။ ၈

အမျိုးသမီးတိ့သည်ေကာက်လန့်ေသာ်လည်း အလွန် င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာသချုင်းဂမှအလျင်

အြမန်ထွက်ခွာ၍ တပည့်ေတာ်တိ့အားထိသတင်း ကိေြပာ ကားရန်ေြပး က၏။ ၉

ထိအချိန်၌သခင်ေယ သည်သတိ့၏ထံသိ့ ေရာက် ှ ိ လာကာ ``သင်တိ့သည်မဂလာ ှ ိ ပါေစ

ေသာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအမျိုးသမီးတိ့ သည်အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍ေြခေတာ်ကိ

ဖက်ယမ်းလျက်ပျပ်ဝပ် ှ ိ ခိး က၏။‐ ၁၀ ထိအခါသခင်ေယ က ``မေ ကာက် က ှ င့်။

သွား၍ငါ၏ညီအစ်ကိများအားဂါလိလဲ ြပည်သိ့သွားရန်ေြပာ ကား ကေလာ့။

သတိ့ သည်ထိြပည်တွင်ငါ့ကိြမင်ရ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

အမျိုးသမီးတိ့ထွက်ခွာသွား ကစဥ်အေစာင့် တပ်သားအချို ့တိ့သည် မိ ့ထဲသိ့ဝင်၍ ယဇ်ပေရာ

ဟိတ် ကီးများအားြဖစ်ပျက်သည့်အေကာင်း အရာအလံးစံကိ ကားေြပာ က၏။‐ ၁၂

ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ဘာသာေရးေခါင်း ေဆာင်များသည်စ ံ းတိင်ပင် က ပီးေနာက်စစ်

သားများအားေငွအေြမာက်အြမားေပး၍၊‐ ၁၃ ``ညဥ့်အခါငါတိ့အိပ်ေပျာ်ေနခိက်ထိသ၏

တပည့်တိ့သည်လာ၍အေလာင်းကိခိးယသွား ကပါသည်'' ဟေြပာ ကေလာ့။‐ ၁၄

အကယ်၍ထိသတင်းကိဘရင်ခံမင်း ကားသိ သွားပါလ င် သင်တိ့အေပ တွင်အမမပတ်ေစရန်

သ့အားငါတိ့ေဖျာင်းဖျေပးမည်'' ဟဆိ က၏။ ၁၅ စစ်သားတိ့သည်ေငွကိယ၍ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီး

များသင် ကားေပးလိက်သည့်အတိင်းေြပာ က၏။ စစ်သားတိ့ေြပာ ကားသည့်သတင်းကိယေန့တိင်

ေအာင်ယဒအမျိုးသားတိ့သည်အ ှ ံ ့ အပားေြပာဆိ က၏။ ၁၆

တပည့်ေတာ်တစ်ဆယ့်တစ်ဦးတိ့သည်သခင်ေယ မှာ ကားေတာ်မသည့်အတိင်းဂါလိလဲြပည်

ေတာင်ေပ သိ့သွား က၏။‐ ၁၇ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိေတွ့ြမင်ေသာအခါ ပျပ်ဝပ် ှ ိ ခိး က၏။

သိ့ရာတွင်ထိသတိ့အနက် အချို ့ေသာသတိ့သည်ယံမှားသံသယြဖစ် က၏။‐ ၁၈

သခင်ေယ သည်တပည့်ေတာ်တိ့အနီးသိ့ ကလာ ေတာ်မလျက် ``ေကာင်းကင်ဘံ၌လည်းေကာင်း၊ ကမာ

ေြမ ကီးေပ ၌လည်းေကာင်း ှ ိ သမ ေသာတန်ခိး အာဏာတိ့ကိငါခံယရ ှ ိ ထားေလ ပီ။‐ ၁၉

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်သွား၍လမျိုးတကာတိ့ ကိငါ့တပည့်ြဖစ်ေစ ကေလာ့။ သတိ့အားခမည်း ေတာ်၊

သားေတာ်၊ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်၏နာမ ကိအမီှ ပ၍ဗတိဇံမဂလာကိေပး ကေလာ့။‐ ၂၀

သင်တိ့အားငါေပးသမ ေသာပညတ်တိ့ကိ ေစာင့်ထိန်း ကေစရန်သတိ့အားသွန်သင် ကေလာ့။



မဿဲ525

ငါသည်ကပ်ကမာကန်ဆံးချိန်တိင်ေအာင်သင်တိ့ ှ င့်အတအစဥ်မြပတ် ှ ိ ေတာ်မမည်'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ှ င်မဿဲခရစ်ဝင် ပီး၏။ (aiōn g165)
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မာက

၁ ဘရားသခင်၏သားေတာ်ေယ ခရစ်အေကာင်း သတင်းေကာင်းစတင်ပံကိေဖာ်ြပပါအ့ံ။‐

၂ ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယကျမ်းတွင်၊ ``ဘရားသခင်က နားေထာင် ကေလာ့။

ငါသည်သင်၏လမ်းကိအဆင်သင့်ြဖစ်ေစရန် ငါ၏တမန်ကိသင့်အလျင်ေစလတ်မည်။

၃ ေတာက ာရ၌အသံတစ်ခသည် ``ကိယ်ေတာ် ှ င် ကေတာ်မရာလမ်းကိ

အသင့်ြပင်ဆင် ကေလာ့။ ထိအ ှ င်၏လမ်းကိေြဖာင့်တန်းေအာင် ပ ကေလာ့'' ဟ

ေကးေကာ်လျက်ေန၏။ ဟ၍ေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည်။ ၄ယင်းသိ့ေဟ ှ ာယကေဖာ်ြပသည် ှ င့်အညီ ဗတိဇံ

ဆရာေယာဟန်သည်ေတာက ာရတွင်ေပ ထွန်းလာ၏။ သသည်လတိ့အား ``ေနာင်တရ၍ဗတိဇံကိခံယ

ကေလာ့။ သိ့မှသာဘရားသခင်သည်သင်တိ့၏ အြပစ်များကိေြဖလတ်ေတာ်မလိမ့်မည်''

ဟ ေဟာေြပာ၏။‐ ၅ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ယဒြပည်ေကျးလက်ေတာ ွာ တိ့မှ

လအေပါင်းတိ့သည်ေယာဟန်ထံသိ့သွား က ကန်၏။ မိမိတိ့အြပစ်များကိေဖာ်ြပဝန်ခံလျက်

ေယာ်ဒန်ြမစ်တွင်ေယာဟန်ထံမှဗတိဇံကိခံယ က၏။ ၆ ေယာဟန်သည်ကလားအပ်ေမွးအဝတ် ကမ်းကိ

ဝတ်ထား၏။ သားေရခါးပန်းကိစည်းထား၏။ ကျိုင်းေကာင် ှ င့်ပျားရည်ကိမီှဝဲ၏။‐ ၇ သက

``ငါ့ထက် ကီးြမတ်ေသာအ ှ င်သည် ငါ၏ ေနာက်တွင်ေပ ထွန်းလာလိမ့်မည်။ ငါသည်ထိအ ှ င်

၏ဖိနပ် ကိးကိမ ငံ့၍မြဖည်ထိက်။‐ ၈ ငါသည်သင်တိ့အားေရြဖင့်ဗတိဇံမဂလာကိ ေပး၏။

ထိအ ှ င်ကားသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ြဖင့် ဗတိဇံမဂလာကိေပးေတာ်မလတံ'့' ဟ

လတိ့အားေဟာေြပာေလသည်။ ၉ ထိေနာက်များမ ကာမီသခင်ေယ သည် ဂါလိလဲ

ြပည်နာဇရက် မိ ့မှ ကလာေတာ်မ၍ ေယာ်ဒန်ြမစ် တွင်ေယာဟန်ထံမှဗတိဇံမဂလာကိခံေတာ်မသည်။‐

၁၀ ေရမှတက်ေတာ်မစဥ်မိးေကာင်းကင်ကဲွဟ၍ မိမိ အေပ သိ့ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ချိုးငှက်အသွင်ြဖင့်

ဆင်းသက်သည်ကိြမင်ေတာ်မ၏။‐ ၁၁ ေကာင်းကင်မှလည်း ``သင်ကားငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိး ရာ

ငါ၏ချစ်သာ၈ေပတည်း'' ဟအသံေတာ်ထွက် ေပ လာ၏။ ၁၂ ချက်ချင်းပင်ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ ေတာက ာရသိ့ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃ ေတာက ာရတွင်စာတန်သည်ကိယ်ေတာ်အား

အရက် ေလးဆယ်ပတ်လံးစံစမ်းေသွးေဆာင်ေလသည်။ ထိ အရပ်တွင်ေတာတိရစာန်များလည်း ှ ိ ၏။

သိ့ရာ တွင်ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်လာ၍ ကိယ်ေတာ် ကိလပ်ေကး က၏။ ၁၄

ေယာဟန်အကျဥ်းခံရ ပီးေနာက်သခင်ေယ သည် ဂါလိလဲြပည်သိ့ ကလာ၍

``ချိန်းချက်ေတာ်မရာ အချိန်ကျ ပီ။ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်တည် လနီး ပီ။

ေနာင်တရ၍သတင်းေကာင်းကိခံယ ယံ ကည် ကေလာ့'' ဟဘရားသခင်ထံမှ

သတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာေတာ်မ၏။ ၁၆ ကိယ်ေတာ်သည်ဂါလိလဲကမ်းေြခတွင်ေလာက်သွား

ေတာ်မစဥ် ှ ိ မန် ှ င့်ညီအေြ ကိြမင်ေတာ်မ၏။ သတိ့ သည်တံငါသည်များြဖစ်သည်အေလျာက် အိင်ထဲ

တွင်ကွန်ပစ်ေန ကသတည်း။‐ ၁၇ သခင်ေယ က ``လာ က။ ငါ့ေနာက်သိ့လိက် က။

သင်တိ့ကိလဖမ်းတံငါများြဖစ်ေစမည်'' ဟ ထိသတိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၈

ထိသတိ့သည်ချက်ချင်း မိမိတိ့၏ပိက်ကွန်များ ကိစွန့်ပစ်၍ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။ ၁၉

ကိယ်ေတာ်သည်ဆက်လက်၍အနည်းငယ်ေလာက် သွားေသာအခါ ေဇေဗဒဲ၏သားများြဖစ် က

ေသာယာကပ် ှ င့်ညီေယာဟန်ကိြမင်ေတာ်မ၏။ သတိ့သည်ေလှထဲတွင်ပိက်ကွန်များကိအသင့်

ြပင်လျက်ေန က၏။‐ ၂၀ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိြမင်လ င်ချက်ချင်းေခ ယ ေတာ်မသြဖင့်

သတိ့သည်ဖခင်ေဇေဗဒဲကိလ ငှားများ ှ င့်ေလှထဲတွင်ထားခ့ဲ၍ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက် က၏။ ၂၁

ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည် ကေပရေနာင် မိ ့သိ့ ေရာက်လာ က၏။

ဥပသ်ေန့၌သခင်ေယ သည် တရားဇရပ်သိ့ဝင်၍ေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မ၏။‐ ၂၂

ကိယ်ေတာ်သည်ကျမ်းတတ်ဆရာတိ့သွန်သင်သက့ဲသိ့ မဟတ်ဘဲ အာဏာ ှ ိ သက့ဲသိ့သွန်သင်ေတာ်မ၏။

သိ့ ြဖစ်၍လတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏သွန်သင်ပံကိအ့ံ သ က၏။ ၂၃ ထိအချိန်၌တရားဇရပ်ထဲတွင်

ညစ်ညမ်းေသာနတ် ပးဝင်ေနသတစ်ဦး ှ ိ ၏။‐ ၂၄ ထိသက ``နာဇရက် မိ ့သားေယ ၊

အ ှ င်သည်အက ်ပ် တိ့အားအဘယ်သိ့ ပလိေတာ်မပါသနည်း။ အက ်ပ်

တိ့အားဖျက်ဆီးရန် ကလာေတာ်မပါသေလာ။ အ ှ င် သည်မည်သြဖစ်သည်ကိအက ်ပ်သိပါ၏။ အ ှ င်

ကားဘရားသခင်ထံမှ ကလာေတာ်မေသာ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သေပတည်း'' ဟဟစ်ေအာ်၏။ ၂၅

သခင်ေယ က ``ဆိတ်ဆိတ်ေနေလာ့။ ထွက်ခ့ဲ ေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၂၆

ညစ်ညမ်းေသာနတ်သည်လကိြပင်းစွာတန်တက် ေစ ပီးလ င် ကျယ်စွာဟစ်ေအာ်၍ထွက်ခွာသွား၏။‐

၂၇ လအေပါင်းတိ့သည်လွန်စွာအ့ံ သ ကလျက် ``ဤ အချင်းအရာကားအဘယ်သိ့နည်း။

သဝါဒသစ် တစ်မျိုးေပေလာ။ သသည်ညစ်ညမ်းေသာနတ်များကိ အာဏာ ှ င့်အမိန့်ေပး၍

နတ်တိ့ကလိက်နာ က သည်တကား'' ဟအချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။‐ ၂၈

ချက်ချင်းပင်ကိယ်ေတာ်၏သတင်းသည် ဂါလိလဲ ြပည်တစ်ြပည်လံး ှ ိ ေကျးလက်ေတာ ွာအေပါင်း

သိ့ြပန့်သွားေလသည်။ ၂၉ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည် တရားဇရပ်မှထွက်ခွာ၍

ှ ိ မန် ှ င့်အေြ ၏အိမ်သိ့ ကေတာ်မ၏။ ယာကပ် ှ င့်ေယာဟန်တိ့လည်း လိက်ပါသွား က၏။ ၃၀

ှ ိ မန်၏ေယာကမမိန်းမသသည်အိပ်ရာေပ တွင် ဖျားလျက် ှ ိ ၏။ သ၏အေကာင်းကိကိယ်ေတာ်အား

ချက်ချင်းပင်ေလာက်ထား က၏။‐ ၃၁ ကိယ်ေတာ်သည်သ့ထံသိ့သွား၍လက်ကိကိင်ဆဲွ

ထမေတာ်မ၏။ ထိအခါသသည်အဖျားေပျာက် ၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပေလ၏။‐ ၃၂

ေနဝင်၍ညချမ်းအချိန်ေရာက်ေသာအခါ လတိ့သည် ေရာဂါသည်များ ှ င့်နတ်မိစာပးဝင်သများကိ

အထံေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ က၏။‐ ၃၃ တစ် မိ ့လံးမှလတိ့သည် အိမ်တံခါးဝတွင်

လာေရာက်စ ံ းလျက် ှ ိ ေန က၏။‐ ၃၄ ကိယ်ေတာ်သည်ေရာဂါအမျိုးမျိုးစဲွကပ်သ အေြမာက်အြမားကိ

ကျန်းမာေစေတာ်မ၏။ များစွာ ေသာနတ်မိစာတိ့ကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ ထိနတ်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်မည်သြဖစ်ေ ကာင်းကိသိ က၏။ သိ့ြဖစ် ေသာေကာင့်ကိယ်ေတာ်သည်

သတိ့အားစကား ေြပာခွင့်ေပးေတာ်မမ။ ၃၅ ေနာက်တစ်ေန့မိးမလင်းမီကိယ်ေတာ်သည်အိပ်ရာ

မှထေတာ်မ၏။ ထိေနာက်ဆိတ် ငိမ်ရာအရပ်သိ့ ထွက် ကေတာ်မ ပီးလ င်

ဆေတာင်းပတနာ ပေတာ် မ၏။‐ ၃၆ ှ ိ မန် ှ င့်အေပါင်းေဖာ်များသည်ကိယ်ေတာ်ကိ

လိက် ှ ာ က၏။‐ ၃၇ ေတွ့ေသာအခါ ``ကိယ်ေတာ်ကိလအေပါင်းတိ့ ှ ာေန ကပါသည်''

ဟေလာက် က၏။ ၃၈ ကိယ်ေတာ်က ``အနီးအနား ှ ိ  ွာများသိ့သွား က ကန်စိ။့

ထိ ွာများတွင်လည်းငါတရားေဟာရမည်။ ထိ့ေ ကာင့်ငါ ကလာခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်'' ဟတပည့်

ေတာ်တိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ကိယ်ေတာ်သည်ဂါလိလဲြပည်တစ်ေလာက်လံး လှည့်လည်ေတာ်မ၍

တရားဇရပ်များတွင်တရား ေဟာေတာ်မ၏။ ထိ့အြပင်နတ်မိစာများကိ ှ င် ထတ်ေတာ်မ၏။ ၄၀

အေရြပားေရာဂါစဲွကပ်သလတစ်ေယာက်သည် ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေမှာက်သိ့လာေရာက်ဒးေထာက် ၍

``အ ှ င်အလိေတာ် ှ ိ လ င် အက ်ပ်ကိေရာဂါ မှသန့်စင်ေစ ိင်ပါသည်'' ဟေလာက်ထား ေတာင်းပန်၏။

၄၁ ကိယ်ေတာ်သည်သနားေတာ်မသြဖင့် လက်ေတာ်ကိ ဆန့်၍ထိသ့ကိတိ့ထိေတာ်မ၏။ ``ငါအလိ ှ ိ ၏။

သန့်စင်ေစ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၄၂ မိန့်ေတာ်မသည့်ခဏ၌ ထိသသည်ေရာဂါေပျာက်

၍သန့်စင်သွားေလသည်။‐ ၄၃ ချက်ချင်းပင်သခင်ေယ သည်ထိသအား ``ဤ

အြဖစ်အပျက်အေကာင်းကိမည်သ့အားမ မေြပာ ှ င့်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့မသွား၍သင်၏

ကိယ်ကိြပေလာ့။ သင်သန့်စင်သွားသည့်အတွက် လတိ့ေ ှ ့တွင်သက်ေသြပရန် ေမာေ ှ မိန့်မှာသည့်

ပေဇာ်သကာကိဆက်သေလာ့'' ဟ ကပ်တည်းစွာ သတိေပး၍ထွက်ခွာသွားေစေတာ်မ၏။ ၄၅

ထိသသည်ထွက်ခွာ၍သွား၏။ သိ့ရာတွင်မိမိ၏ အြဖစ်အပျက်အေကာင်းကိ အ ှ ံ ့အြပား

ေြပာ ကားေလသည်။ ထိသတင်းသည်လွန်စွာ ြပန့်သွားရကားသခင်ေယ သည် အဘယ် မိ ့သိ့မ

အထင်အ ှ ားမဝင် ိင်ေတာ့ေချ။ ဆိတ်ကွယ်ရာ မိ ့ြပင်ေဒသများမှာသာေနရ၏။ သိ့ေသာ်

အရပ်ရပ်မှလအေပါင်းတိ့သည်အထံေတာ် သိ့လာေရာက်ကကန်၏။

၂ ရက်အနည်းငယ် ကာေသာအခါကိယ်ေတာ်သည် ကေပရေနာင် မိ ့သိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာ၏။

အိမ်သိ့ကိယ်ေတာ်ေရာက် ှ ိ ေနသည့်သတင်းကိ လတိ့ ကား ကကန်၏။‐ ၂

ထိ့ေကာင့်အထံေတာ်သိ့စ ံ းလာ ကသများ လှသြဖင့် အိမ်ဥပစာမှာေြခချစရာမ ှ ိ ေတာ့ေပ။

ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့အားတရား ေတာ်ကိေဟာေြပာလျက်ေနေတာ်မ၏။‐ ၃

ထိအခါလေလးေယာက်တိ့သည်ေလြဖတ်သ တစ်ဦးကိ ထမ်းစင်ြဖင့်အထံေတာ်သိ့ယေဆာင်

လာ က၏။‐ ၄ ပရိသတ်တိးမေပါက်သြဖင့် သတိ့သည်ကိယ်ေတာ် အနီးသိ့မချဥ်းကပ် ိင် က။

ထိ့ေကာင့်ကိယ်ေတာ် ှ ိ သည့်ေနရာအထက်မှေခါင်မိးကိေဖာက်ထွင်း၍

လမမာလဲေလျာင်းေနေသာထမ်းစင်ကိေလျာချ က၏။‐ ၅

သခင်ေယ သည်သတိ့၏ယံ ကည်ြခင်းကိြမင် ေတာ်မလ င် ေလြဖတ်သအား ``ငါ့သား၊ သင်၏

အြပစ်များကိေြဖလတ် ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၆ သိ့ေသာ်လည်းထိအရပ်မှာထိင်လျက် ှ ိ  က

ေသာကျမ်းတတ်ဆရာအချို ့တိ့က၊‐ ၇ ``ဤသသည်အဘယ်ေကာင့်ဤသိ့ဆိပါသနည်း။

သသည်ဘရားသခင်ကိြပစ်မှားေြပာဆိေလ ပီ။ ဘရားသခင်မှတစ်ပါးအဘယ်သသည်

အြပစ်ကိေြဖလတ် ိင်ပါမည်နည်း'' ဟ၍ ေတွးေတာေန ကေလသည်။‐ ၈

သခင်ေယ သည်ထိသတိ့ယင်းသိ့ေတွးေတာ ေနသည်ကိ ချက်ချင်းသိေတာ်မသြဖင့်

``သင်တိ့ သည်အဘယ်ေကာင့်ဤသိ့ေတွးေတာေန က သနည်း။‐ ၉

ေလြဖတ်သအားအဘယ်သိ့ေြပာရန်ပိ၍လွယ်ကသနည်း။ `သင်၏အြပစ်ကိေြဖလတ် ပီ' ဟေြပာရန်

ပိ၍လွယ်ကသေလာ။ သိ့တည်းမဟတ် `ေနရာမှ ထေလာ့၊ သင်၏ထမ်းစင်ကိထမ်း၍လှမ်းသွား

ေလာ့' ဟေြပာရန်ပိ၍လွယ်ကသေလာ။‐ ၁၀ လသားသည်ေလာကတွင်အြပစ်ေြဖလတ်ပိင်

သည်ကိ သင်တိ့အားသိြမင်ေစအ့ံ'' ဟဆိလျက် လက်ေြခေသသအား၊‐ ၁၁

``ေနရာမှထ၍ထမ်းစင်ကိထမ်း၍အိမ်သိ့ြပန် ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

လပရိသတ်ေ ှ ့ေမှာက်၌ပင်ထိသသည်ထ၍ ထမ်းစင်ကိထမ်း ပီးလ င်ထွက်သွားေလသည်။
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ယင်းသိ့ထ၍ထွက်သွားသြဖင့်လအေပါင်း တိ့သည်လွန်စွာအ့ံ သ က၏။ ``ဤအချင်း

အရာမျိုးကိငါတိ့အဘယ်အခါကမ မြမင်စဖး'' ဟဆိကာဘရားသခင်၏

ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး က၏။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်သည်ဂါလိလဲအိင်ကမ်းေြခသိ့တစ်ဖန်

ကေတာ်မြပန်၏။ လအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ထံသိ့လာ ကသြဖင့် ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိ

ေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်ဆက်လက်၍ေလ ာက်သွားေတာ်မ ြပန်ေသာအခါ

အေကာက်ခွန် ံ းခန်းတွင်အာလဖဲ ၏သားေလဝိထိင်ေနသည်ကိြမင်ေတာ်မ၏။ သ့ ကိကိယ်ေတာ်က

``ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့'' ဟမိန့် ေတာ်မလ င်သသည်ထ၍ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် ေလ၏။ ၁၅

ထိေနာက်သခင်ေယ သည်ေလဝိ၏အိမ်တွင် တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတစားေသာက်လျက် ှ ိ စဥ်၊

အခွန်ခံသ ှ င့်အပယ်ခံသအေြမာက်အြမား သည်လည်း ကိယ်ေတာ် ှ င့်လိက်ပါလာ ကသြဖင့်

ကိယ်ေတာ် ှ င့်တကွတပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ စားေသာက်လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၁၆

ဤသိ့ထိသတိ့ ှ င့်ကိယ်ေတာ်ထိင်၍စားေသာက်ေန သည်ကိ ဖာရိ ှ ဲ ဂိဏ်းဝင်ကျမ်းတတ်ဆရာတိ့ြမင်

လ င် ``အဘယ်ေကာင့်ကိယ်ေတာ်သည်အခွန်ခံသ များ၊ အြပစ်ကးသများ ှ င့်ထိင်၍စားေသာက်ေန

ပါသနည်း'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့အားေမးြမန်း က၏။ ၁၇ ယင်းသိ့ေမးြမန်းသည်ကိ

သခင်ေယ  ကားေတာ် မလ င် ``ကျန်းမာသသည်ဆရာဝန်ကိမလိ။ ဖျား

နာသသာလ င်လိ၏။ ငါသည်ဂဏ်အသေရ ှ ိ သများကိေခ ရန် ကလာသည်မဟတ်။

အြပစ် ကးသများကိေခ ရန် ကလာသတည်း'' ဟ ထိသတိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈

တစ်ေန့၌ေယာဟန်၏တပည့်များ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ တိ့ သည်အစာေ ှ ာင်လျက်ေန က၏။ လအချို ့တိ့သည်

ကိယ်ေတာ့်ထံလာ၍ ``ေယာဟန်၏တပည့်များ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်အစာေ ှ ာင် ကပါသည်။ အ ှ င်

၏တပည့်များမကားအဘယ်ေကာင့်အစာ မေ ှ ာင် ကပါသနည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၁၉

သခင်ေယ က ``မဂလာေဆာင်သတိ့သား၏ အေပါင်းအေဖာ်များသည် သတိ့သား ှ င့်အတ

ှ ိ ေနချိန်၌အစာေ ှ ာင် ိင်ပါမည်ေလာ။ သတိ့ သား ှ ိ ေနသမ ကာလပတ်လံးသတိ့သည်

အစာမေ ှ ာင် ိင် ကရာ။‐ ၂၀ သိ့ရာတွင်သတိ့ထံမှသတိ့သားကိ ခဲွခွာ

ယေဆာင်သွားမည့်ေန့ရက်ေရာက် ှ ိ လာေသာ အခါ သတိ့သည်အစာေ ှ ာင် ကလိမ့်မည်။ ၂၁

``မည်သမ ပိတ်စသစ် ှ င့်အထည်ေဟာင်းကိ ဖာ ိ းမ ှ ိ။ ဖာခ့ဲလ င်ပိတ်စသစ်က န်းသြဖင့်

စတ် ပဲရာပိ၍ဆိးေပမည်။‐ ၂၂ ထိမှတစ်ပါးစပျစ်ရည်သစ်ကိသားေရဘးေဟာင်း

တွင်ထည့် ိ းမ ှ ိ။ ထည့်ခ့ဲပါမစပျစ်ရည်သစ်သည် သားေရဘးကိေပါက် ပဲေစသြဖင့် စပျစ်ရည် ှ င့်

သားေရဘးပါပျက်စီးသွားလိမ့်မည်။ စပျစ်ရည် သစ်ကိသားေရဘးသစ်တွင်ထည့်ရမည်''

ဟထိ သတိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ဥပသ်ေန့၌ကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့် အတ

ဂျံ ုခင်းကိြဖတ်၍ေလာက်သွားစဥ်တပည့် ေတာ်တိ့သည်ဂျံ ု ှ ံ များကိဆွတ်ခး က၏။‐ ၂၄

ထိအခါဖာရိ ှ ဲ များက `` ကည့်ပါ၊ ဥပသ်ေန့ ၌မ ပအပ်ေသာအမကိ သတိ့သည်အဘယ်

ေကာင့် ပ ကပါသနည်း'' ဟကိယ်ေတာ်အား ေမးေလာက် က၏။ ၂၅ ကိယ်ေတာ်က

``ဒါဝိဒ်မင်းသည်မိမိ ှ င့်အေဖာ်တစ်စ တိ့ဆာေလာင်မွတ်သိပ်ေသာအခါ အဘယ်သိ့ ပခ့ဲ

ေ ကာင်းကိသင်တိ့တစ်ခါမ မဖတ်ဖးသ ေလာ။‐ ၂၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအဗျာသာလက်ထက်တွင်

ဒါဝိဒ်မင်းသည်ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ဝင်၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်များမှတစ်ပါးမည်သမ

မစားထိက်ေသာေ ှ ့ေတာ်မန့်ကိစား၍ မိမိ အေပါင်းအေဖာ်များအားလည်းထိမန့်ကိ

ေပးဖးသည်မဟတ်ေလာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က ``လ၏အကျိုးငှာဥပသ်

ေန့ကိြပ ာန်းထား၏။ ဥပသ်ေန့၏အကျိုးငှာ လကိဖန်ဆင်းထားသည်မဟတ်။‐ ၂၈

သိ့ြဖစ်၍လသားသည်ဥပသ်ေန့၏အ ှ င် ြဖစ်ေတာ်မ၏'' ဟထိသတိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။

၃ သခင်ေယ သည် တရားဇရပ်သိ့တစ်ဖန် ကဝင်ေတာ်မြပန်၏။ တရားဇရပ်ထဲတွင်

လက်တစ်ဖက်ေသသလတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၂ ထိေနရာ ှ ိ လတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိြပစ်တင်

စွပ်စဲွရန်အလိ့ငှာ သ၏ေရာဂါကိဥပသ်ေန့၌ ကိယ်ေတာ်ေပျာက်ကင်းေစေတာ်မမည်၊

မမမည် ကိေစာင့် ကည့်ေန က၏။‐ ၃ ကိယ်ေတာ်သည်လက်ေသသအား``ပရိသတ်

ေ ှ ့သိ့လာ၍ရပ်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၄ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က ``ဥပသ်ေန့တွင်အေကာင်း

ကိ ပအပ်သေလာ။ အဆိးကိ ပအပ်သေလာ။ လ့အသက်ကိကယ်အပ်သေလာ၊ သတ်အပ်

သေလာ'' ဟထိသတိ့အားေမးေတာ်မ၏။ သတိ့သည်လည်းဆိတ်ဆိတ်ေန က၏။‐ ၅

ထိသတိ့မှာသနား ကင်နာစိတ်ကင်းမ့ဲသည့် အတွက် ကိယ်ေတာ်သည်ဝမ်းနည်း၍အမျက်ထွက်

လျက်သတိ့အားလှည့် ကည့်ေတာ်မ ပီးလ င် လက်ေသသအား ``သင်၏လက်ကိဆန့်ေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၆ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်တရားဇရပ်မှချက်ချင်းထွက် သွား က၏။

ကိယ်ေတာ်ကိသတ်ရန်နည်းလမ်းကိ ေဟ ဒ်ပါတီဝင်များ ှ င့်ေဆွးေ ွးတိင်ပင် က၏။ ၇

သခင်ေယ သည်တပည့်ေတာ်များ ှ င့်အတ ဂါလိ လဲအိင်သိ့ ကေတာ်မ၏။ ထိအခါဂါလိလဲြပည်

မှလည်းေကာင်း၊ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်တကွယဒ ြပည်၊ ဣဒမဲြပည် ှ င့်ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်ဖက်ကမ်း

မှလည်းေကာင်း၊ တ  ှ င့်ဇိဒန် မိ ့ပတ်ဝန်းကျင် အရပ်များမှလည်းေကာင်းများစွာေသာလတိ့ သည်

ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မသည့်အမအရာများ အေကာင်းကိ ကားသိ ကသြဖင့်ကိယ်ေတာ်

ေနာက်သိ့လိက် ကကန်၏။‐ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိအားလထပရိသတ် ကီး

မတိးမ ကိတ်မိေစအ့ံေသာငှာ မိမိအသံး ပ ဖိ့ေလှတစ်စင်းကိအသင့်ထားရန်တပည့်ေတာ်

တိ့အားမိန့်မှာေတာ်မ၏။‐ ၁၀ ကိယ်ေတာ်သည်များစွာေသာလမမာတိ့ကိ

ကျန်းမာေစေတာ်မခ့ဲသြဖင့် ေရာဂါ ှ ိ သ ဟသမ သည်ကိယ်ေတာ်ကိတိ့ထိခွင့်ရရန်

အထံေတာ်သိ့တိးေဝ့ှ၍လာ က၏။‐ ၁၁ ညစ်ညမ်းေသာနတ်များသည်ကိယ်ေတာ်ကိ

ြမင်ေသာအခါ ေ ှ ့ေတာ်၌ပျပ်ဝပ်၍ ``အ ှ င် သည်ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်သည်''

ဟဟစ်ေအာ် က၏။ ၁၂ ကိယ်ေတာ်ကမမိမိမည်သြဖစ်သည်ကိထတ်ေဖာ် ၍မေြပာရန်

သတိ့အား ကပ်တည်းစွာပညတ် ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်ေတာင်ေပ သိ့ ကေတာ်

မ၏။ အလိ ှ ိ ေသာသများကိအထံေတာ်သိ့ ေခ ေတာ်မ၏။‐ ၁၄

သတိ့သည်အထံေတာ်သိ့လာ ကေသာအခါ ကိယ်ေတာ်သည် တပည့်ေတာ်တစ်ဆယ့် ှ စ်ပါးကိ

ေ ွးချယ်ေတာ်မ ပီးလ င်တမန်ေတာ်များဟ၍ သမတ်ေတာ်မ၏။ ထိေနာက်သတိ့အား ``ငါသည်

သင်တိ့ကိငါ၏အပါးတွင်ေနေစလိ၍ေ ွး ချယ်ခ့ဲ၏။ တရားေဟာထွက်ရန် သင်တိ့အားငါ ေစလတ်မည်။

နတ်မိစာများအား ှ င်ထတ် ိင်ေသာ တန်ခိးကိလည်းငါေပးမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

ကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်ခန့်ထားြခင်းခံရသည့်တစ် ကျိပ် ှ စ်ပါးကား (ေပတ ဟကိယ်ေတာ်မှည့် ေခ သ)

ှ ိ မန်၊‐ ၁၇ (မိး ကိး၏သားများဟအနက် ှ ိ ေသာေဗာေန ရဂက်ဟေသာနာမည်ြဖင့်

ကိယ်ေတာ်မှည့်ေခ သ များြဖစ်သည့်) ေဇေဗဒဲ၏သား ှ စ်ေယာက် ယာကပ် ှ င့်ေယာဟန်၊‐ ၁၈အေြ ၊

ဖိလိပု၊ ဗာေသာလမဲ၊ မဿဲ၊ ေသာမ၊ အာလဖဲ ၏သားယာကပ်၊ သဒဲ၊ မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်သ ှ ိ မန်

ှ င့်၊‐ ၁၉ ေနာင်အခါကိယ်ေတာ်ကိသစာေဖာက်သယဒ ှ ကာ တ်တိ့ြဖစ်၏။ ၂၀

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်အိမ်သိ့ြပန်ေတာ်မ၏။ လ တိ့သည်စ ံ းလာ ကြပန်သည်။

ထိ့ေ ကာင့်ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့မှာအစားအစာသံးေဆာင်ရန် ပင်အခွင့်မရ က။‐ ၂၁

လအချို ့တိ့က ``ကိယ်ေတာ်သည်စိတ်ေဖာက်ြပန် သွား ပီ'' ဟေြပာဆိေန က၏။ဤအေကာင်းကိ

ကိယ်ေတာ်၏မိသားစတိ့ ကား ကလ င် ကိယ်ေတာ် ကိေစာင့်ေ ှ ာက်ရန်အထံေတာ်သိ့လိက်လာ က၏။

၂၂ ေယ  ှ လင် မိ ့မှေရာက်လာ ကေသာကျမ်းတတ် ဆရာများက ``ကိယ်ေတာ်သည်ေဗလေဇဗလ

နတ်မိစာစဲွကပ်သြဖစ်သည်။ ထိနတ်မိစာဘရင် ကိအမီှ ပ၍ နတ်မိစာများကိ ှ င်ထတ်သည်''

ဟ ဆိ က၏။ ၂၃ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိေခ ေတာ်မ ပီးလ င် ပံဥပမာေဆာင်၍

``စာတန်သည်အဘယ်သိ့ လ င် မိမိကိယ်ကိမိမိ ှ င်ထတ် ိင်မည်နည်း။‐ ၂၄

လတိ့စိတ်ဝမ်းကဲွြပားလျက်ေနေသာ ိင်ငံ သည်မရပ်မတည် ိင်ရာ။‐ ၂၅

အိမ်သအိမ်သားတိ့စိတ်ဝမ်းကဲွြပားလျက်ေန ေသာအိမ်ေထာင်သည်ရပ်တည် ိင်မည်မဟတ်။‐ ၂၆

ထိနည်းတစွာစာတန်သည်မိမိကိယ်ကိ ရန်ဖက် ပ၍ကဲွြပားလ င် သသည်လည်း မရပ်မတည် ိင်ရာ၊

ပျက်စီးရမည်သာြဖစ်၏။ ၂၇ ခွန်အား ကီးသကိဦးစွာမချည်မေ ှ ာင်ဘဲသ ၏အိမ်သိ့ဝင်၍

ဥစာပစည်းများကိမည်သမ မလ မယ ိင်။ ချည်ေ ှ ာင် ပီးမှသာလယ ိင်ေပမည်။ ၂၈

``အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားလ တိ့သည် မိမိတိ့လွန်ကးေသာအြပစ် ှ ိ သမ

အတွက်လည်းေကာင်း၊ ဘရားသခင်ကိြပစ်မှား ေသာစကားဟသမ အတွက်လည်းေကာင်း အြပစ်

လွတ် ငိမ်း ိင်ခွင့် ှ ိ သည်။‐ ၂၉ သိ့ရာတွင်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိြပစ်မှား ေသာသမကား

အြပစ်လွတ် ငိမ်းခွင့်ရ ိင်လိမ့်မည် မဟတ်။ သသည်ထာဝရအြပစ်ကိကးသြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐

(aiōn g165, aiōnios g166) ၃၀ (ဤသိ့ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မရြခင်းအေကာင်း မှာလအချို ့တိ့က

ကိယ်ေတာ်အားညစ်ညမ်း ေသာနတ်စဲွကပ်သဟစွပ်စဲွ ကေသာေကာင့် ြဖစ်၏။) ၃၁

ကိယ်ေတာ်၏မယ်ေတာ် ှ င့်ညီေတာ်တိ့သည်ေရာက် လာ က၏။ အိမ်ြပင်တွင်ရပ်၍ကိယ်ေတာ်ကိ

အေခ ခိင်း က၏။‐ ၃၂ လပရိသတ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိြခံရံလျက် ထိင်ေန က၏။

သတိ့က ``ကိယ်ေတာ် ှ င်၏မယ်ေတာ်၊ ညီေတာ်များ ှ င့်ညီမများအိမ်အြပင်တွင်ေရာက်

ှ ိ ေန ကပါသည်။ ကိယ်ေတာ် ှ င်ကိ ှ ာလျက်ေန ကပါသည်'' ဟေလာက် က၏။ ၃၃

ကိယ်ေတာ်က ``ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီများကားအဘယ် သများနည်း'' ဟြပန်၍မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၄

ထိေနာက်မိမိပတ်လည်တွင်ထိင်ေနသများကိ ကည့်ေတာ်မလျက် ``ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီများကား

ဤသတိ့တည်း။‐ ၃၅ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အတိင်းေဆာင် ွက် သမှန်သမ သည် ငါ့ညီ၊ ငါ့ ှ မ၊

ငါ့အမိတိ့ ေပတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄ ကိယ်ေတာ်သည်ဂါလိလဲအိင်ကမ်းေြခတွင် တစ် ဖန်ေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မြပန်၏။

လပရိသတ် ကီးသည်အထံေတာ်သိ့လာေရာက်စေဝး က၏။ ပရိသတ် ကီးမားသြဖင့်

ကိယ်ေတာ်သည်အိင်ထဲ ှ ိ ေလှတစ်စင်းေပ သိ့တက်၍ထိင်ေတာ်မ၏။ လ

အေပါင်းတိ့သည်ကမ်းေြခေရစပ်တွင် ှ ိ ေန က၏။‐ ၂ ကိယ်ေတာ်ကပံဥပမာေဆာင်၍များစွာေသာ



မာက 528

အေကာင်းအရာများကိသွန်သင်ေတာ်မ၏။‐ ၃ သိ့သွန်သင်ရာတွင်ကိယ်ေတာ်က

``နားေထာင် ကေလာ့။ မျိုး ကဲသတစ်ေယာက်သည်မျိုး ကဲ ရန်ထွက်ခွာသွား၏။‐ ၄

မျိုး ကဲေသာအခါအချို ့မျိုးေစ့တိ့သည်လမ်း တွင်ကျသြဖင့် ငှက်တိ့သည်လာ၍စား က၏။‐ ၅

အချို ့မျိုးေစ့တိ့သည်ေြမဆီလာပါးသည့် ေကျာက်ခံေြမေပ တွင်ကျ၍ ေြမသားတိမ်

သြဖင့်အပင်များလျင်ြမန်စွာေပါက်ေသာ် လည်း၊‐ ၆ ေနပေသာအခါအြမစ်မစဲွသြဖင့် ိ း ွမ်း

ေြခာက်ေသွ့ေလ၏။‐ ၇အချို ့မျိုးေစ့တိ့သည်ဆးေတာတွင်ကျ၍ဆး ပင်များ ကီးထွားလာ ပီးလ င်

အပင်ငယ်တိ့ ကိလမ်းမိးသြဖင့်သီး ှ ံ မြဖစ်ပွား ိင်။‐ ၈အချို ့မျိုးေစတိ့ကားေြမေကာင်းေြမသန့်တွင်

ကျသြဖင့် အပင်များေပါက်၍ ကီးထွားလာ လျက်အဆသံးဆယ်၊ အဆေြခာက်ဆယ်၊ အဆ

တစ်ရာသီး ှ ံ များကိထွက်ေစ က၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က

`` ကားတတ်ေသာနား ှ ိ သတိ့ ကား ကကန်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀

လပရိသတ်ကင်း ှ င်းချိန်၌တပည့်ေတာ်တစ် ဆယ့် ှ စ်ဦး ှ င့်တကွ ေနာက်ေတာ်ပါးမှလိက်လာ

သတိ့သည် ပံဥပမာများ၏အနက်အ ိပါယ် ကိကိယ်ေတာ်အားေမးေလာက် က၏။‐ ၁၁

ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာ ခက်ခဲနက်နဲသည့်

အေကာင်းအရာတိ့ကိသိ ိင်ခွင့်ရ ှ ိ  က၏။ ယင်းသိ့သိ ိင်ခွင့်မရေသာသတိ့ကား ပံ

ဥပမာများအားြဖင့်သာ ကားသိရေပသည်။‐ ၁၂ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်၊

`သတိ့သည် ကည့်လျက် ှ င့်လည်းမြမင်၊ ကားလျက် ှ င့်လည်းနားမလည် က။

အကယ်၍သတိ့သာြမင်၍နားလည်ပါမ ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ေြပာင်းလဲ ကမည် ြဖစ်သြဖင့်၊

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အားအြပစ် ေြဖလတ်ေတာ်မေပအ့ံ' ဟကျမ်းစာလာေသာေကာင့်ြဖစ်၏''

ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်ဤပံဥပမာကိမ နားမလည် ကလ င်

အဘယ်ပံဥပမာကိနား လည် ိင် ကမည်နည်း။‐ ၁၄လအချို ့တိ့သည်လမ်းေြမတွင်ကျသည့်မျိုးေစ့ ှ င့်

တ၏။ မျိုး ကဲသသည်ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ် တရားေတာ်မျိုးေစ့ကိ ကဲသြဖင့် လတိ့ ကားသည်

ှ င့်တစ် ပိင်နက်စာတန်သည်လာ၍ထိတရားေတာ် ကိသ၏စိတ် ှ လံးမှ တ်ယသွား၏။‐ ၁၆

ထိနည်းတစွာအချို ့ေသာသတိ့သည်ေကျာက်ခံ ေြမတွင်ကျသည့်မျိုးေစ့ ှ င့်တ၏။

သတိ့သည် တရားေတာ်ကိ ကားလ င် ကားချင်းဝမ်းေြမာက် စွာခံယ က၏။‐ ၁၇

သိ့ေသာ်ယင်းတရားေတာ်သည်စိတ် ှ လံးတွင် အြမစ်မစဲွ။ ကာလအနည်းငယ်သာတည်ေန၏။

ထိေနာက်ဤတရားေတာ်ေ ကာင့်ဒက ှ င့် ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းပန်းမကိ ကံေတွ့ရေသာအခါ သတိ့

သည်ချက်ချင်းပင်ေဖာက်ြပန်သွား က၏။‐ ၁၈ အချို ့ေသာသတိ့သည်ဆးေတာေြမတွင်ကျ

သည့်မျိုးေစ့ ှ င့်တ၏။ သတိ့သည်တရားေတာ် ကိ ကားရ က၏။‐ ၁၉

သိ့ေသာ်ဘဝရပ်တည်မအတွက်စိးရိမ်ေ ကာင့် ကစရာများ၊ စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားလိမများ

ှ င့်အြခားလိအင်ဆ များေပ ေပါက်လာ ပီးလ င် ထိတရားေတာ်ကိလမ်းမိးသြဖင့်တရားေတာ်

မျိုးေစ့သည်မည်သိ့မ မသီးမပွင့် ိင်။‐ (aiōn g165) ၂၀အချို ့ေသာသများမကားေြမေကာင်းေြမသန့်

တွင်ကျသည့်မျိုးေစ့ ှ င့်တ၏။ သတိ့သည်တရား ေတာ်ကိ ကား၍ခံယ ကသည်ြဖစ်ရာအဆ

သံးဆယ်၊ အဆေြခာက်ဆယ်၊ အဆတစ်ရာသီး ှ ံ များကိေဆာင်ကန်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ကိယ်ေတာ်က ``ဆီမီးကိေတာင်းဇလား ှ င့်အပ်ထား ရန်မဟတ်။

ခတင်ေအာက်တွင်ထားရန်လည်းမဟတ်။ ဆီမီးခံေပ မှာသာတင်ထားရန်မဟတ်ပါေလာ။‐ ၂၂

ကွယ်ဝှက်ထားေသာအရာဟသမ သည်ေပ လာ ရေပမည်။ ဖံးအပ်ထားေသာအရာသည်ပွင့်လာ

ရမည်။‐ ၂၃ ကားတတ်ေသာနား ှ ိ သတိ့ ကား ကကန်ေလာ့'' ဟထိသတိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

ထိမှတစ်ပါးလည်းကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့ ကား သည့်အရာကိဂ စိက်၍နားေထာင် ကေလာ့။

သင်တိ့သည်သတစ်ပါးအားစစ်ေ ကာေသာတင်း ေတာင်းပမာဏအတိင်း ဘရားသခင်သည်သင်

တိ့အားစစ်ေ ကာေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိထက်မက ပိ၍ြပင်းထန်စွာစစ်ေ ကာေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၅

ှ ိ သအားထပ်၍ေပးလိမ့်မည်။ မ ှ ိ သထံမှ ှ ိ သမ ကိပင်သိမ်းယလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်ကဆက်လက်၍ ``ဘရားသခင် ၏ ိင်ငံေတာ်သည် မျိုး ကဲသလတစ်ေယာက် ကံ

ေတွ့ရသည့်အြဖစ်အပျက် ှ င့်တ၏။‐ ၂၇ သသည်ေြမတွင်မျိုးကိ ကဲ ပီးေနာက် ေန့ည

အလိက်အိပ်စက်တံ ိးထတံ ပ၏။ ထိအခိက် မျိုးေစ့သည်အစိ့ထိး၍အပင်ေပါက်၏။ မည်

သိ့အစိ့ထိး၊ အပင်ေပါက်သည်ကိသမသိ။‐ ၂၈ ေြမ ကီးသည်အလိအေလျာက်ေကာက်စပါး

ကိြဖစ်ေစ၏။ ဦးစွာေကာက် ွန့်ကိထွက်ေစ၏။ ထိေနာက်ေကာက် ှ ံ ကိြဖစ်ေစ၏။

ထိေနာက်ေကာက် ဆန်ကိေအာင်ေစ၏။‐ ၂၉ ေကာက်သီးများမှည့်ေသာအခါေကာက်ရိတ်ချိန်ကျ

ပီြဖစ်၍ ထိသသည်ချက်ချင်းပင်ေကာက်ရိတ်စ ပ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀

တစ်ဖန်ကိယ်ေတာ်က ``ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ကိမည်သိ့ဥပမာ ိင်းရအ့ံနည်း။ မည်သည့်ပံ

ဥပမာများအားြဖင့်ေဖာ်ြပရမည်နည်း။‐ ၃၁ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်မန်ညင်းေစ့ ှ င့် တ၏။

မန်ညင်းေစ့သည်ေြမ၌စိက်စဥ်အခါ ကမာ ေပ  ှ ိ အေစ့တကာတိ့ထက်ေသးငယ်၏။‐ ၃၂

စိက် ပီးေနာက် ကီးပွားလာေသာအခါ အြခား အပင်ငယ်များအားလံးထက်ပိ၍ ကီးမား၏။

အကိင်းအခက် ကီးများလည်းေပ ထွက်လာ၏။ ေကာင်းကင်ငှက်များပင်ထိအပင်အရိပ်ဝယ်

နားေန ိင် က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ယင်းသိ့လ င်ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့နားလည်

ိင်သည့်ပံဥပမာများအားြဖင့် တရားေတာ် ကိေဟာေြပာေတာ်မ၏။‐ ၃၄

ပံဥပမာ ှ င့်ကင်း၍ေဟာေတာ်မမ။ တပည့်ေတာ် တိ့အားလပရိသတ်ကင်း ှ င်းချိန်၌ ခပ်သိမ်း

ေသာအရာတိ့ကိ ှ င်းလင်းေဖာ်ြပေတာ်မ၏။ ၃၅ ထိေန့၌ပင်ညေနချမ်းအချိန်ကျေရာက်လာ

ေသာအခါ ကိယ်ေတာ်ကတပည့်ေတာ်တိ့အား ``အိင် တစ်ဖက်ကမ်းသိ့ကး ကကန်အ့ံ''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၆ တပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်းလပရိသတ်ထံမှ ထွက်ခွာ ပီးလ င်

ကိယ်ေတာ်ေရာက် ှ ိ ေန ှ င့် ပီးသည့်ေလှေပ သိ့တက်၍ ွက်လင့် က၏။ အြခားေလှများလည်းပါ၏။‐

၃၇ ထိအချိန်၌ တ်တရက်ေလမန်တိင်းကျေရာက် လာကာလိင်း ိက်သွင်းသြဖင့်ေလှသည်ေရ ှ င့်

ြပည့်လမတတ် ှ ိ ေလ၏။‐ ၃၈ ကိယ်ေတာ်ကားေလှပ့ဲပိင်းတွင် မီှအံးတစ်ခေပ

မှာအိပ်စက်လျက်ေနေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့ သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ိး က၏။ ``အ ှ င်ဘရား၊

အက ်ပ်တိ့ေရနစ်ေသဆံးမည်ကိဂ  ပ ေတာ်မမပါသေလာ'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၃၉

ကိယ်ေတာ်သည်အိပ်ရာမှ ိးေတာ်မ၍ ေလ ှ င့်လိင်း များအား ``ဆိတ်ဆိတ်ေနေလာ့၊ ငိမ်သက်ေလာ့''

ဟ အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။ ေလသည် ငိမ်သွား၏။ လိင်း လည်းမထေတာ့ေပ။‐ ၄၀

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်ကတပည့်ေတာ်တိ့အား ``အဘယ်ေ ကာင့်ဤမ ေကာက်လန့် ကသနည်း။

ယခတိင်ေအာင်ပင်သင်တိ့သည် ငါ့အေပ ၌ ယံ ကည်ကိးစားမကင်းလျက် ှ ိ ေန ကေသး သနည်း''

ဟေမးေတာ်မ၏။ ၄၁ ထိအခါသတိ့သည်လွန်စွာထိတ်လန့် က၏။ ``ဤသကားအဘယ်သနည်း။

ေလ ှ င့်လိင်းများပင် လ င်သ၏အမိန့်ကိလိက်နာကသည်တကား'' ဟအချင်းချင်းေြပာဆိက၏။

၅ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည် ဂါလိလဲအိင် တစ်ဖက်ကမ်းတွင် ှ ိ ေသာဂါရစေဒသသိ့

ေရာက် က၏။‐ ၂ ကိယ်ေတာ်ေလှထဲကထွက် ကေတာ်မသည့်ခဏ

၌နတ်ပးဝင်ေနသလတစ်ေယာက်သည် သချုင်း တစြပင်မှထွက်လာ ပီးလ င်ကိယ်ေတာ် ှ င့် ေတွ ့ဆံ၏။‐

၃သသည်သချုင်းဂများအ ကားတွင်ေန၏။ သ့ အားမည်သမ သံ ကိး ှ င့်ချည်ေ ှ ာင်၍မထား ိင်။‐ ၄

သ့အား ကိမ်ဖန်များစွာသံ ကိးများြဖင့်ချည် ေ ှ ာင်ခ့ဲဖး က၏။ သံ ကိး ှ င့်လက်ထိတ်ေြခထိတ်

များခတ်ခ့ဲဖး က၏။ သံ ကိး ှ င့်လက်ထိတ်ေြခ ထိတ်များသာြပတ်သွားခ့ဲ၏။

မည်သမ သ့အား ှ ိမ်နင်း၍မရ။‐ ၅ သသည်သချုင်းဂများအ ကားတွင်လည်းေကာင်း၊

ေတာင်ကန်းများအထက်တွင်လည်းေကာင်းေန့ည မြပတ်ဟစ်ေအာ်လျက် မိမိကိယ်ကိေကျာက်ေစာင်း

များြဖင့်အနာတရြဖစ်ေစ၏။ ၆ သသည်သခင်ေယ ကိအေဝးမှြမင်လ င် ေြပး

၍ေ ှ ့ေတာ်၌ပျပ်ဝပ်ကာ ``အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာ ဘရားသခင်၏သားေတာ်ေယ ၊ အ ှ င်သည်

အက ်ပ်ကိမည်သိ့ ပလိေတာ်မပါသနည်း။ အက ်ပ်အား ှ ဥ်းဆဲေတာ်မမပါ ှ င့်။

ဘရား သခင်ကိအမီှ ပ၍အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏'' ဟကျယ်စွာဟစ်ေအာ်၏။‐ ၈

ယင်းသိ့ဟစ်ေအာ်ရသည့်အေကာင်းမှာ သခင် ေယ က ``ညစ်ညမ်းေသာနတ်၊ ဤလအထဲမှ

ထွက်ခ့ဲေလာ့'' ဟအမိန့်ေပးလိက်ေသာေကာင့် ြဖစ်၏။ ၉ ကိယ်ေတာ်က

``သင်၏နာမည်ကားအဘယ်နည်း'' ဟေမး၏။ ထိသက ``အက ်ပ်တိ့သည်အေရအတွက်အား

ြဖင့်များေသာေကာင့် အက ်ပ်တိ့ကိေလေဂါင်ဟ ေခ ပါသည်'' ဟြပန်၍ေလာက်ထား ပီးေနာက်၊‐

၁၀ မိမိတိ့အားထိေဒသမှ ှ င်ထတ်ေတာ်မမရန် အတန်တန်ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၁

ထိအချိန်၌ေတာင်ကန်းအနီးတွင်ဝက်အပ် ကီးကျက်စားလျက် ှ ိ ၏။‐ ၁၂ညစ်ညမ်းေသာနတ်များက

``အက ်ပ်တိ့အား ထိ ဝက်များကိပးဝင်ရန်ခွင့် ပေတာ်မပါ'' ဟ ေတာင်းပန် က၏။‐ ၁၃

ကိယ်ေတာ်သည်ခွင့် ပေတာ်မ၏။ ညစ်ညမ်းေသာ နတ်တိ့သည် ထိလ၏ထံမှထွက်ခွာ၍ဝက်များ

ကိပးဝင် က၏။ ေကာင်ေရ ှ စ်ေထာင်ခန့် ှ ိ ေသာ ထိဝက်အပ်သည်ေချာက်ကမ်းပါးအတိင်းအိင်

ထဲသိ့ေြပးဆင်းလျက်နစ် မပ်ဆံးပါး က ကန်၏။ ၁၄ ဝက်ထိန်းများသည်ထွက်ေြပး က၏။ မိ ့ ှ င့်

ေကျးလက်ေတာ ွာများတွင်ထိအြဖစ်အပျက် အေကာင်းအရာများကိအ ှ ံ ့အြပားေြပာ

ကား က၏။ လတိ့သည်ြဖစ်ပျက်ပံကိသိလိ ၍လာေရာက် ကည့်  က၏။‐ ၁၅

သတိ့သည်သခင်ေယ ထံသိ့ေရာက် ှ ိ  က ေသာအခါ ေလေဂါင်နတ်ပးဝင်ခ့ဲသသည် အဝတ်

ကိဝတ်ဆင်ကာလေကာင်းပကတိအြဖစ်ထိင် ေနသည်ကိြမင်လ င်ေကာက် က၏။‐ ၁၆

မျက်ြမင်သက်ေသများကနတ်မိစာပးဝင်ခ့ဲသ ှ င့်ဝက်များ၏အြဖစ်အပျက်ကိထိသတိ့

အားေြပာြပ က၏။ ၁၇ ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်မိမိတိ့ေဒသမှထွက်ခွာ သွားေတာ်မရန်

သခင်ေယ အားေတာင်းပန် က၏။ ၁၈ ကိယ်ေတာ်သည်ေလှေပ သိ့တက်ေတာ်မစဥ်

နတ်မိစာ ပးဝင်ခ့ဲသကေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ခွင့် ပရန် ေလာက်ထားေတာင်းပန်၏။ ၁၉

ကိယ်ေတာ်ကားခွင့် ပေတာ်မမ။ ``သင်၏အိမ်သိ့ သွားေလာ့။ ဘရားသခင်သည်သင့်အားမည်မ

ေကျးဇး ပေတာ်မေ ကာင်း ှ င့် မည်သိ့သနား ေတာ်မေ ကာင်းကိေဆွမျိုးသားချင်းတိ့အား

ေြပာြပေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိသသည်ထွက်သွား၍မိမိအားသခင်ေယ သည်



မာက529

အဘယ်သိ့ေကျးဇး ပေတာ်မေ ကာင်း ကိ ေဒကာေပါလိဟနာမည်တွင်ေသာြပည်

တစ်ေလာက်လံးတွင်အ ှ ံ ့အြပားေြပာ ကား ေလ၏။ ကားရေသာသအေပါင်းတိ့သည်

အ့ံ သ က၏။ ၂၁ သခင်ေယ သည်အိင်တစ်ဖက်သိ့ေလှြဖင့်တစ်ဖန် ကးေတာ်မြပန်ေသာအခါ

များစွာေသာလတိ့သည် အထံေတာ်သိ့စ ံ းလာ က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်အိင်

ကမ်းေြခတွင် ှ ိ ေနေတာ်မစဥ်၊‐ ၂၂ ယာဣ ဆိသတရားဇရပ်အပ်ချုပ်ေရးမး သည်ေရာက်လာ၏။‐

၂၃ သသည်ကိယ်ေတာ်ကိြမင်ေသာအခါေြခေတာ်ရင်း တွင်ပျပ်ဝပ်လျက်

``အက ်ပ်၏သမီးငယ်သည်ေသလ နီးပါးြဖစ်ေနပါသည်။ သ့အားေရာဂါေပျာက်လျက်

အသက် ှ င်ေစရန် ကိယ်ေတာ် ကေတာ်မ၍သ၏ အေပ ၌လက်ေတာ်ကိတင်ေတာ်မပါ'' ဟအ း

အ ွတ်ေလာက်ထားေတာင်းပန်၏။ ၂၄ သခင်ေယ သည်ယာဣ  ှ င့်အတလိက်သွား၏။

များစွာေသာလပရိသတ်သည်ေနာက်ေတာ်က လိက်သြဖင့်ကိယ်ေတာ်ကိတိးေဝ့ှမိ က၏။ ၂၅

အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်သည်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး ေသွးသွန်ေရာဂါစဲွကပ်လျက်ြပင်းစွာေဝဒနာခံ

ခ့ဲရ၏။‐ ၂၆ များစွာေသာဆရာဝန်တိ့၏ကသမကိခံခ့ဲ ရ၏။ မိမိ၌ ှ ိ သမ ေ ကးေငွများပင်ကန်ေချ

ပီ။ မည်သိ့မ သက်သာရာမရဘဲအေြခအေန ပိ၍ပင်ဆိး ွားလာ၏။‐ ၂၇

သသည်သခင်ေယ ၏အေကာင်းကိ ကားသိ သြဖင့် ``ကိယ်ေတာ်၏အဝတ်ေတာ်ကိလက် ှ င့်

တိ့ထိရလ င်ငါ၏ေရာဂါေပျာက်လိမ့်မည်'' ဟ တစ်ကိယ်တည်းေြပာဆိလျက်လအေပါင်းတိ့

ကားမှတိးဝင်ကာ ကိယ်ေတာ်၏ေနာက်သိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။‐ ၂၉

ထိေနာက်အဝတ်ေတာ်ကိတိ့ထိေလ၏။ ထိသိ့တိ့ထိ လိက်သည် ှ င့်တစ် ပိင်နက်ေသွးအသွန်ရပ်၍သွား

သြဖင့် သသည်ေရာဂါေပျာက်ကင်းသွားသည့် အြဖစ်ကိသိ ှ ိ လာ၏။‐ ၃၀

သခင်ေယ သည်အထံေတာ်မှတန်ခိးထွက်သွား သည်ကိချက်ချင်းသိေတာ်မ၏။

ပရိသတ်ဘက်သိ့ လှည့်ေတာ်မ၍ ``ငါ၏အဝတ်ကိမည်သတိ့ထိ သနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။

၃၁ တပည့်ေတာ်တိ့က ``အ ှ င့်ကိတိးေဝ့ှေသာလထ ကီးကိေတွ့ြမင်ေတာ်မပါလျက်

ငါ့အားမည်သ တိ့ထိသနည်းဟေမးေတာ်မပါသေလာ'' ဟ ေလာက်ထား က၏။ ၃၂

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်မိမိအား အဘယ်သ တိ့ထိသည်ကိသိရန်ပတ်လည်သိ့ ကည့်ေတာ် မ၏။‐

၃၃ အဝတ်ေတာ်ကိတိ့ထိေသာအမျိုးသမီးသည် မိမိခံစားရသည့်အြဖစ်ကိသိသြဖင့် ေ ကာက် ွံ ့

တန်လပ်လျက်ေ ှ ့ေတာ်သိ့လာေရာက်ပျပ်ဝပ်ကာဟတ်တိင်းမှန်ရာကိအကန်အစင်ေလာက်ထား၏။

၃၄ ကိယ်ေတာ်က ``ငါ့သမီး၊ သင်၏ယံ ကည်ြခင်းသည် သင့်ကိကျန်းမာေစ ပီ။

စိတ်ချမ်းသာစွာသွားေလာ့။ ေရာဂါေပျာက်ကင်းေစ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၅

ယင်းသိ့မိန့်ေတာ်မချိန်၌ယာဣ ၏အိမ်မှလ အချို ့တိ့ေရာက်လာ က ပီးလ င် ``အ ှ င်၏သမီး

သည်ေသဆံးပါ ပီ။ ဆရာေတာ်ကိအဘယ်ေ ကာင့် ဒကေပးပါေတာ့မည်နည်း'' ဟဆိ က၏။

၃၆ သိ့ေသာ်သခင်ေယ သည်ထိသတိ့၏စကားကိ ကားလ င် ``မစိးရိမ် ှ င့်။

သင့်မှာယံ ကည်ြခင်းသာ ှ ိ ေစေလာ့'' ဟတရားဇရပ်အပ်ချုပ်ေရးမးအား

မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၇ ထိေနာက်ေပတ ၊ ယာကပ် ှ င့်ယာကပ်၏ညီ

ေယာဟန်တိ့မှတစ်ပါး မည်သကိမ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတလိက်ခွင့် ပေတာ်မမ။‐ ၃၈

ယာဣ ၏အိမ်သိ့ေရာက်လ င်လတိ့ တ် တ်သဲသဲ ြဖစ်လျက် ကျယ်ေလာင်စွာြမည်တမ်းငိယိလျက်ေန

ကသည်ကိြမင်ေတာ်မ၏။‐ ၃၉ ကိယ်ေတာ်သည်အိမ်ထဲသိ့ဝင်၍ထိသတိ့အား ``သင်

တိ့အဘယ်ေကာင့် တ် တ်သဲသဲြဖစ်ေန ကသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်ငိယိေန ကသနည်း။

သငယ်မသည် ေသသည်မဟတ်၊အိပ်လျက်သာေန၏'' ဟမိန့်ေတာ်

မ၏။ ၄၀ ထိအခါလတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိေြပာင်ေလှာင် က ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိအြပင်သိ့ ှ င်ထတ်ေတာ် မ ပီးလ င် သငယ်မ၏မိဘများ ှ င့်တပည့်ေတာ်

သံးေယာက်တိ့ကိေခ ၍ သငယ်မ ှ ိ ရာအခန်းထဲ သိ့ဝင်ေတာ်မ၏။‐ ၄၁

သငယ်မ၏လက်ကိဆပ်ကိင်ကာ ``တလိသကမိ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ အ ိပါယ်ကား ``ကေလးမ၊

ထေလာ့။ သင့်အားငါအမိန့် ှ ိ ၏'' ဟဆိလိသည်။ ၄၂ ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည့်ခဏ၌ သငယ်မသည်

ထ၍လမ်းေလာက်ေလ၏။ (သငယ်မကားတစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်သမီးြဖစ်သတည်း။) ထိအခါလတိ့

သည်လွန်စွာအ့ံ သ ကကန်သည်။‐ ၄၃ ကိယ်ေတာ်က ``ဤအေကာင်းကိအဘယ်သအား

မ မေြပာ ှ င့်'' ဟသတိ့အား ကပ်တည်းစွာပညတ် ေတာ်မ ပီးေနာက် ``သငယ်မအားအစားအစာ

ေက းေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၆
ကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ထိ အရပ်မှ ကေတာ်မ ပီးေနာက်

မိမိ၏ေနရင်း မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။‐ ၂ ဥပသ်ေန့၌ကိယ်ေတာ်သည်တရားဇရပ်တွင်

ေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏သွန် သင်ချက်ကိ ကားေသာအခါ ‐လအေပါင်းတိ့

သည်အ့ံ သ က၏။ ``ဤသသည်ဤပညာကိ အဘယ်မှာရ ှ ိ သနည်း။ သရ ှ ိ သည့်ပညာ

ကားအဘယ်ပညာနည်း။ ဤနိမိတ်လကဏာများ ကိအဘယ်သိ့ြပ ိင်သနည်း။‐ ၃

ဤသသည်မာရိ၏သားမဟတ်ေလာ။ ယာကပ်၊ ေယာေသ၊ ယဒ ှ င့် ှ ိ မန်တိ့၏အစ်ကိလက်သမား

ဆရာပင်မဟတ်ေလာ သ၏ ှ မများသည်ငါတိ့ အရပ်သများမဟတ်ေလာ'' ဟေြပာဆိ က၏။

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိလက်မခံ က။ ၄သခင်ေယ က ``ပေရာဖက်မည်သည်မိမိေနရင်း

မိ ့ ွာ၊ ေဆွမျိုး၊ အိမ်ေထာင်စမှလဲွ၍အဘယ် အရပ်တွင်မဆိဂဏ်အသေရ ှ ိ သည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

ကိယ်ေတာ်သည်ထိ မိ ့တွင်ဖျားနာသအနည်းငယ် ကိလက်ေတာ်တင်၍ ကျန်းမာေစေတာ်မသည်မှ အပ

အဘယ်နိမိတ်လကဏာကိမ ြပေတာ် မမ ိင်။‐ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့ယံ ကည်ြခင်းကင်းမ့ဲ

ကသည်ကိအ့ံ သေတာ်မ၏။ ထိ့ေနာက်သခင်ေယ သည်အနီးအနား ှ ိ

ေကျး ွာများသိ့သွား၍ေဟာေြပာသွန်သင် ေတာ်မ၏။ ၇တပည့်ေတာ်တစ်ဆယ့် ှ စ်ဦးတိ့ကိအထံေတာ်

သိ့ေခ ေတာ်မ ပီးေနာက် ှ စ်ေယာက်စီတဲွ၍ မိ ့ ွာများသိ့ေစလတ်ေတာ်မ၏။ သတိ့အားညစ်

ညမ်းေသာနတ်များကိ ှ ိမ်နင်း ိင်ေသာတန်ခိး အာဏာကိအပ် ှ င်းေတာ်မ၏။‐ ၈ ကိယ်ေတာ်က

``လမ်းခရီးအတွက်ေတာင်ေဝှးမှ တစ်ပါး အဘယ်အရာကိမ မယ က ှ င့်။ ရိကာ၊ လွယ်အိတ်၊

ခါးပန်း၌ေကးေငွများကိယမ သွား က ှ င့်။‐ ၉ ဖိနပ်ကိစီး ကေလာ့။ သိ့ရာတွင်အကျ ှ စ်ထပ် မဝတ် ှ င့်။‐

၁၀ ထိမှတစ်ပါးမည်သည့် မိ ့တွင်မဆိသင်တိ့ အား ဦးစွာလက်ခံသည့်အိမ်မှမေ ွ ့မေြပာင်း

က ှ င့်။ ထိ မိ ့မှမထွက်ခွာမီကာလပတ်လံး ထိအိမ်တွင်သာတည်းခိ ကေလာ့။‐ ၁၁

သင်တိ့ကိလက်မခံသည့်အရပ်တွင်မေန က ှ င့်။ သင်တိ့ေဟာေြပာသွန်သင်သည်ကိနားမေထာင်

သများထံမှထွက်ခွာသွား ကေလာ့။ ထွက်ခွာ သွားသည့်အခါတွင်သတိ့ကိသတိေပးသည့်

အေနြဖင့် သင်တိ့ေြခဖဝါးမှေြမမန့်ကိ ခါချခ့ဲ ကေလာ့'' ဟမှာ ကားေတာ်မ၏။ ၁၂

တပည့်ေတာ်တိ့သည်ထွက်သွား၍လတိ့ ေနာင်တရ ကေစရန်ေဟာေြပာ က၏။‐ ၁၃

များစွာေသာနတ်မိစာတိ့ကိ ှ င်ထတ် က၏။ ဖျားနာသအေြမာက်အြမားကိဆီလိမ်း

၍ကျန်းမာေစ က၏။ ၁၄ သခင်ေယ အေကာင်းသတင်းေတာ်သည်ေကျာ် ကားလာသြဖင့်

ေဟ ဒ်ဘရင်၏နားေတာ်သိ့ပင် ေရာက် ှ ိ ေလသည်။ လအချို ့တိ့က ``ေသရာမှ

ြပန် ှ င်လာေသာဗတိဇံဆရာေယာဟန်ြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍သသည်နိမိတ်လကဏာများကိြပ လျက် ှ ိ ၏''

ဟဆိ က၏။ ၁၅ အချို ့သများက ``ေယ သည်ဧလိယြဖစ် ၏'' ဟဆိ က၏။ အချို ့သများကမ

``ေယ သည်ေ ှ းပေရာဖက် များက့ဲသိ့ေသာပေရာဖက်တစ်ပါးြဖစ်၏'' ဟ ေြပာဆိ က၏။‐ ၁၆

သိ့ရာတွင်သခင်ေယ  ပေတာ်မေသာအမ အရာအေကာင်းကိ ကားေသာအခါ ေဟ ဒ် က

``ငါဦးေခါင်းြဖတ်ခ့ဲေသာေယာဟန်သည် အသက်ြပန် ှ င်ေလ ပီ'' ဟဆိ၏။‐ ၁၇

ေဟ ဒ်သည်ညီြဖစ်သဖိလိပု၏ဇနီး၊ ေဟေရာ ဒိအားမိမိသိမ်းပိက်မ ှ င့်ပတ်သက်၍ ေယာဟန်

ကိဖမ်းဆီး ပီးလ င်ေထာင်တွင်ချုပ်ေ ှ ာင်ထား ေစ၏။‐ ၁၈ ေယာဟန်သည်ေဟ ဒ်အား

``သင်သည်ညီြဖစ်သ ၏ဇနီးကိမသိမ်းမယအပ်'' ဟအဖန်ဖန် ကန့်ကွက်ေြပာဆိခ့ဲ၏။ ၁၉

သိ့ြဖစ်၍ေဟေရာဒိသည်ေယာဟန်ကိရန် ငိးဖဲွ ့ ၍သတ်လိ၏။ သိ့ရာတွင်သတ်ရန်ကားမတတ် ိင်။‐ ၂၀

ေယာဟန်သည်သေတာ်သြမတ်ြဖစ်ေ ကာင်းေဟ ဒ် သိသြဖင့်ေ ကာက်၍

သ့အားေဘးမ့ဲလံ ခံစွာ ထား၏။ ေဟ ဒ်သည်ေယာဟန်၏ေဟာေြပာသွန်သင်

ချက်များကိ ကားနာရသည့်အခါတိင်း စိတ် မ ငိမ်မသက်ြဖစ်ရတတ်ေသာ်လည်းဝမ်းေြမာက်

စွာပင် ကားနာေလ့ ှ ိ သည်။ ၂၁ ေဟ ဒ်၏ေမွးေန့၌ေဟေရာဒိအတွက် အခါ အခွင့်သာလာ၏။

ထိေန့၌ေဟ ဒ်သည်ဂါလိလဲ ြပည်မှေခါင်းေဆာင် ကီးများ၊ တပ်မေတာ်အရာ ှ ိ ကီးများ၊

ဂဏ်အသေရ ှ ိ လ ကီးလေကာင်းများ ကိဖိတ် ကားလျက်ညစာစားပဲွတစ်ရပ်တည်ခင်း

ေကးေမွး၏။‐ ၂၂ ထိညစာစားပဲွသိ့ေဟေရာဒိ၏သမီးသည် လာ၍ အက ှ င့်ေဖျာ်ေြဖ၏။

သသည်ေဟ ဒ် ှ င့် ဧည့်သည်ေတာ်အေပါင်းတိ့၏စိတ်ကိများစွာ င်လန်းေစ၏။

ဘရင်မင်းကသငယ်မအား ``သင် ှ စ်သက်ရာကိေတာင်းေလာ့။ သင့်အားငါေပးမည်။‐ ၂၃

ငါ၏ ိင်ငံတစ်ဝက်တိင်ေအာင်သင်ေတာင်းသမ ကိငါေပးမည်'' ဟကျိန်ဆိ၍ေြပာ၏။ ၂၄

သငယ်မသည်မင်း ကီး၏ထံမှထွက်သွားကာ မိခင်အား ``ကန်မသည်အဘယ်အရာကိ

ေတာင်းခံရပါမည်နည်း'' ဟေမး၏။ မိခင်က ``ဗတိဇံဆရာေယာဟန်၏ဦးေခါင်းကိေတာင်း ေလာ့''

ဟဆိ၏။ ၂၅သငယ်မသည်ချက်ချင်းပင်မင်း ကီး၏ထံသိ့ အလျင်အြမန်ဝင် ပီးလ င် ``ဗတိဇံဆရာ

ေယာဟန်၏ဦးေခါင်းကိလင်ပန်းေပ တွင်တင် ၍ ယခပင်ေပးေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၂၆

ထိအခါမင်း ကီးသည်များစွာစိတ်မချမ်းမသာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်ဧည့်သည်ေတာ်များေ ှ ့ တွင်

မိမိကျိန်ဆိ၍ေပးခ့ဲသည့်ကတိကိေထာက် ၍သငယ်မ၏ေတာင်းေလာက်ချက်ကိမြငင်း မပယ် ိင်။‐

၂၇ သိ့ြဖစ်၍ေယာဟန်၏ဦးေခါင်းကိယေဆာင်ခ့ဲရန် အမိန့်ေပး၍ ကိယ်ရံေတာ်တပ်သားတစ်ေယာက်ကိ

ေစလတ်လိက်၏။တပ်သားသည်အကျဥ်းေထာင်သိ့ သွား၍ေယာဟန်၏ဦးေခါင်းကိြဖတ်၏။‐ ၂၈

ဦးေခါင်းကိလင်ပန်းေပ တွင်တင်၍ယေဆာင် လာ ပီးေနာက် သငယ်မအားေပး၏။ သငယ်မ

သည်လည်းမိခင်အားတစ်ဆင့်ေပး၏။‐ ၂၉ ေယာဟန်၏တပည့်တိ့သည်ဤသတင်းကိ

ကားေသာအခါ လာ၍ေယာဟန်၏အေလာင်း ကိယ ပီးလ င်ဂသွင်းထား က၏။ ၃၀

တမန်ေတာ်တိ့သည်သခင်ေယ ထံေတာ်သိ့ ြပန်လာ ပီးလ င် မိမိတိ့လပ်ေဆာင်ခ့ဲသမ
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သွန်သင်ခ့ဲသမ တိ့ကိ ကားေလာက် က၏။‐ ၃၁ များစွာေသာလတိ့သည်ဝင်ထွက်သွားလာလျက်

ှ ိ  ကသြဖင့် သခင်ေယ  ှ င့်တမန်ေတာ်တိ့သည် အစားအစာသံးေဆာင်ရန်အချိန်ပင်မရ က။

ထိ့ေကာင့်ကိယ်ေတာ်က ``ငါတိ့ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်သိ့သွား၍ေခတမ နားေန ကကန်အ့ံ''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၂ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်

ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်တစ်ခသိ့ေလှြဖင့်ထွက် သွား က၏။ ၃၃ ထိသိ့သွားသည်ကိလအများပင်ြမင်လိက်

သြဖင့် ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့ြဖစ်ေ ကာင်း သိ က၏။ ထိ့ေကာင့်အ မိ ့ မိ ့အ ွာ ွာမှလ

အေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်သွားရာအရပ်သိ့ အလျင်အြမန်ကန်းေ ကာင်းလိက်သြဖင့်ကိယ်

ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့မေရာက်မီေရာက် ှ င့် ေန က၏။‐ ၃၄

ကိယ်ေတာ်သည်ေလှမှတက်ေတာ်မေသာအခါ လထ ကီးကိြမင်ေတာ်မ၏။ သိးထိန်းမ့ဲသည့်

သိးများက့ဲသိ့ြဖစ်ေန ကသြဖင့် သတိ့ကိ သနားေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍များစွာေသာတရား စကားများကိ

သတိ့အားေဟာေြပာသွန်သင် ေတာ်မ၏။‐ ၃၅ မိးချုပ်စ ပေသာအခါတပည့်ေတာ်တိ့သည်

အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍ ``ဤအရပ်သည်လ သမ ှ ိ သည့်အရပ်ြဖစ်ပါ၏။ အချိန်လည်းေ ှ ာင်း ပါ ပီ။‐

၃၆ အစားအစာဝယ်၍စား ိင်ရန်လတိ့အား ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ ေကျးလက်ေတာ ွာများသိ့

ေစလတ်ေတာ်မပါ'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၃၇ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့ပင်လ င် သတိ့အားစား

စရာတစ်စံတစ်ခကိေကး ကေလာ့'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ထိအခါတပည့်ေတာ်တိ့က ``အက ်ပ်တိ့သည်

ေငွဒဂ ါး ှ စ်ရာဖိးမ အစားအစာဝယ်၍ဤသတိ့အားေကးရပါမည်ေလာ'' ဟေလာက် ထား က၏။‐

၃၈ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့ထံတွင်အစားအစာမည် မ  ှ ိ သနည်း။ သွား၍ ကည့် ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်

မ၏။ သတိ့သည် ကည့်၍ေတွ့ေသာအခါ ``မန့်ငါးလံး ှ င့်ငါး ှ စ်ေကာင် ှ ိ ပါသည်'' ဟေလာက် က၏။

၃၉ ကိယ်ေတာ်သည်စိမ်းလန်းေသာြမက်ခင်းေပ တွင် လအေပါင်းတိ့ကိအစလိက်ထိင် ကေစရန်

တပည့်ေတာ်တိ့အားေစခိင်းေတာ်မ၏။‐ ၄၀ လတိ့သည်အစလိက်တစ်ရာစီ၊ ငါးဆယ်စီ၊

စီတန်း၍ထိင် က၏။‐ ၄၁ ထိ့ေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်မန့်ငါးလံး ှ င့်ငါး ှ စ်

ေကာင်ကိယေတာ်မ၍ေကာင်းကင်သိ့ေမ ာ် ကည့် လျက် ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း

ေတာ်မ၏။ မန့်ကိဖ့ဲေတာ်မ ပီးလ င် လတိ့အား ေဝငှရန်တပည့်ေတာ်တိ့အားေပးေတာ်မ၏။‐ ၄၂

ထိနည်းတငါး ှ စ်ေကာင်ကိလည်းသတိ့အား ခဲွေဝေပးေတာ်မ၏။ လအေပါင်းတိ့သည်ဝ စွာစားရ က၏။‐

၄၃ ထိ့ေနာက်တပည့်ေတာ်တိ့သည် မန့် ှ င့်ငါးအ ကင်း အကျန်ကိေကာက်သိမ်းရာတစ်ဆယ့် ှ စ်ေတာင်း

အြပည့်ရ က၏။‐ ၄၄ မန့်စားသေယာကျာ်းဦးေရမှာငါးေထာင်မ  ှ ိ သတည်း။ ၄၅

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်လအေပါင်းတိ့အားအိမ် သိ့ြပန်ေစေတာ်မ၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တပည့်

ေတာ်တိ့အားေလှတစ်စင်းေပ သိ့တက်၍ အိင်တစ် ဖက်ကမ်း ှ ိ ဗက်ဇဲဒ ွာသိ့ကး ှ င့်ေစေတာ်မ၏။‐ ၄၆

ကိယ်ေတာ်သည်လအေပါင်းတိ့ကိ တ်ဆက်ေတာ် မ ပီးလ င် ဆေတာင်းပတနာ ပရန်ေတာင်ေပ သိ့

တက်ေတာ်မ၏။‐ ၄၇ ညချမ်းအချိန်ကျေရာက်ေသာ်တပည့်ေတာ်တိ့၏ ေလှသည်

အိင်အလယ်တွင်ေရာက်လျက်ေန၏။ ကိယ် ေတာ်သည်ကားတစ်ကိယ်တည်းကန်းေပ မှာ ှ ိ ၏။‐ ၄၈

ေလကိဆန်၍ခက်ခဲစွာေလှာ်ခတ်ရ ကသြဖင့် တပည့်ေတာ်တိ့သည်ဒကေရာက်လျက် ှ ိ  ကသည်

ကိြမင်ေတာ်မေသာအခါ ကိယ်ေတာ်သည်ေရေပ မှာေလာက်၍သတိ့ထံသိ့ ကေတာ်မ၏။ အချိန်

ကားမိးေသာက်ယံအချိန်ြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်သည် သတိ့အနီးမှြဖတ်ေကျာ်၍ ကမည် ပ၏။‐ ၄၉

သတိ့သည်ေရေပ မှာကိယ်ေတာ်လမ်းေလာက် ေနသည်ကိြမင် ကေသာ်တေစဟထင်မှတ်၍

ဟစ်ေအာ် က၏။‐ ၅၀သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိြမင်ေသာအခါ ထိတ် လန့် ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။

ထိအခါကိယ်ေတာ် က ``အားမငယ် က ှ င့်။ ငါပင်တည်း။ မေကာက် က ှ င့်''

ဟသတိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅၁ ထိေနာက်သတိ့ ှ ိ ရာေလှေပ သိ့တက်ေတာ် မ၏။

ထိခဏ၌ေလ ငိမ်သွား၏။ သတိ့သည် လွန်မင်းစွာအ့ံ သေတွေဝလျက်ေန က၏။‐ ၅၂

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်မန့်ကိကိယ်ေတာ်ေကး ေတာ်မစဥ်က မိမိတိ့ေတွ့ြမင်ခ့ဲရသည့်အ့ံ သ

ဖွယ်အြခင်းအရာ၏အနက်အ ိပါယ်ကိသ တိ့နားမလည်ခ့ဲ ကေသာေကာင့်တည်း။ သတိ့

၏အသိဉာဏ်သည်နားလည် ိင်စွမ်းမ ှ ိ။ ၅၃ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်

အိင်တစ်ဖက် သိ့ကး က၏။ ဂင်ေနသရက် မိ ့သိ့ေရာက်လ င် ေလှကိဆိက် က၏။‐ ၅၄

သတိ့ေလှေပ မှဆင်းလ င်ဆင်းချင်းလတိ့ သည် ကိယ်ေတာ်ကိမှတ်မိ ကသြဖင့်၊‐ ၅၅

ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်ရပ်သိ့ေြပး၍ လနာများ ကိထမ်းစင်များ ှ င့်ေဆာင်ခ့ဲ က၏။‐ ၅၆

ကိယ်ေတာ် ကေရာက်ေတာ်မရာ မိ ့ ွာဇနပဒ် ှ ိ လမ်းနားမှာလနာများကိချထား က၏။

အဝတ်ေတာ်၏ပန်းဖွားကိမ လနာများအား တိ့ထိခွင့် ပေတာ်မရန်ေတာင်းပန် က၏။ တိ့

ထိခွင့်ရသမ ေသာလနာတိ့သည်ကျန်းမာ လာက၏။

၇ ဖာရိ ှ ဲ တိ့ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့မှေရာက်လာ ကေသာကျမ်းတတ်ဆရာအချို ့တိ့သည်

သခင်ေယ ထံေတာ်တွင်ချဥ်းကပ် က၏။‐ ၂ သတိ့သည်မေဆးေကာမစင် ကယ်ေသာ

လက်များ ှ င့် တပည့်ေတာ်တိ့စားေသာက်ေန ကသည်ကိေတွ့ြမင် က၏။ ၃

(ဖာရိ ှ ဲ များ ှ င့်ယဒအမျိုးသားအေပါင်း တိ့သည် ေ ှ းလ ကီးတိ့၏ထံးတမ်းစဥ်လာများ

ကိလိက်နာကျင့်သံး က၏။ လက်ကိလက်ေကာက် ဝတ်အထိ ဦးစွာမေဆးေကာဘဲအစားအစာ

စားေလ့မ ှ ိ  က။‐ ၄ ေစျးမှဝယ်ယသည့်အရာအားလံးကိမေဆး မေကာရလ င်မစား က။ အိး၊

ခွက်၊ ေကးဖလား ှ င့်ခတင်များကိေဆးေကာနည်းမှစေသာထံး တမ်းစဥ်လာများကိ

သတိ့သည်လိက်နာကျင့်သံး က၏။) ၅ သိ့ြဖစ်၍ဖာရိ ှ ဲ  ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာများ က

``အဘယ်ေကာင့်ကိယ်ေတာ်၏တပည့်များသည် ေ ှ းလ ကီးများ၏ထံးတမ်းစဥ်လာများကိ

မလိက်နာ ကသနည်း'' ဟကိယ်ေတာ်အား ေမးေလာက် က၏။‐ ၆ ကိယ်ေတာ်က

``သင်တိ့၏အေကာင်းပေရာဖက် ေဟ ှ ာယေဟာ ကားချက်မှာမှန်လှပါသည် တကား။

သင်တိ့သည်ေကာင်သေတာ်များြဖစ် က၏။ ထိ့ေကာင့်ေဟ ှ ာယသည်သင်တိ့ကိ ရည်မှတ်လျက်၊

`ဤလမျိုးသည်ငါ့အား တ်ြဖင့်ဂဏ် ပချီး ကး က၏။ သတိ့၏စိတ် ှ လံးမကားငါ ှ င့်ေဝးလှ၏။ ၇

သတိ့သည်လ့ပညတ်များကိဘရားေဟာ တရားသဖွယ်သင် ကားပိ့ချ က၏။

သိ့ြဖစ်၍ငါ့အားသတိ့ဆည်းကပ်ကိးကွယ်ြခင်း သည် အချည်း ှ ီးြဖစ်၏'

ဟဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မေကာင်းေဖာ်ြပေချ သည်။ ၈ ``သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ်ကိ

ပစ်ပယ်၍ လတိ့၏ထံးတမ်းစဥ်လာများကိလိက် နာ က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉

ဆက်လက်၍ကိယ်ေတာ်က``သင်တိ့သည်မိမိတိ့ ၏ထံးတမ်းစဥ်လာများအတိင်းကျင့်သံး ိင်

ကေစရန် ဘရားသခင်၏ပညတ်တိ့ကိပစ် ပယ်ပံမှာက မ်းကျင်ေလစွတကား။‐ ၁၀

`သင်၏မိဘကိ ိ ေသြမတ် ိးေလာ့။ မိဘကိ ကျိန်ဆဲေသာသသည်ေသဒဏ်ခံေစ'

ဟေမာေ ှ ကပညတ်ခ့ဲ၏။‐ ၁၁ သိ့ေသာ်သင်တိ့က `လတစ်ဦးတစ်ေယာက်သည်

အဖသိ့မဟတ်အမိအားအကျိုး ပေစမည့် ပစည်းတစ်စံတစ်ရာ ှ ိ ေသာ်လည်း ယင်းပစည်းကိ `ေကာ်ဘန်'

(ဘရားသခင်အဖိ့လ ပီးပစည်း ြဖစ်သည်) ဟဆိလ င်၊‐ ၁၂ သသည်မိဘဝတ်ကိ ပရန်မလိဟသွန်သင်

က၏။‐ ၁၃ ဤသိ့လ င်သင်တိ့လက်ဆင့်ကမ်းေပးအပ် က သည့်ထံးတမ်းစဥ်လာများြဖင့်

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိပစ်ပယ် က၏။ အလားတ အြခားအကျင့် ေလ့များစွာတိ့ကိလည်း

သင်တိ့ ပ ကေသး၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်လပရိသတ်တိ့အား

အထံေတာ်သိ့တစ်ဖန်ေခ ေတာ်မ ပီးလ င် ``ငါ့ စကားကိသင်တိ့အားလံးနာယသိမှတ် က ေလာ့။‐ ၁၅

လ၏အြပင်အပမှဝင်သည့်အရာသည်လကိ မညစ်ညမ်းေစ ိင်။ အတွင်းမှထွက်သည့်အရာ

သည်သာလကိညစ်ညမ်းေစ ိင်၏။‐ ၁၆ (နား ှ ိ သတိ့ ကား ကကန်ေလာ့)'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၇

ကိယ်ေတာ်သည်ပရိသတ် ှ ိ ရာမှ က၍အိမ်ထဲ သိ့ဝင်ေတာ်မေသာအခါ တပည့်ေတာ်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မခ့ဲသည့်ပံဥပမာ၏အနက် အ ိပါယ်ကိေမးြမန်း က၏။‐ ၁၈ ကိယ်ေတာ်က

``သင်တိ့သည်ဤမ ပင်အသိဉာဏ် ကင်းမ့ဲလျက်ေန ကသေလာ။ လ၏အတွင်းသိ့

ြပင်ပမှဝင်သည့်အရာတစ်စံတစ်ခမ စိတ် ှ လံးထဲသိ့မဝင်။ အစာအိမ်သိ့သာဝင် ပီး လ င်

အိမ်သာတွင်းသိ့သက်ဆင်းသွားေသာေကာင့် လ၏ကိယ်တွင်းသိ့ဝင်သည့်အရာသည်

လကိ မညစ်ညမ်းေစ ိင်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့နားမ လည် ကသေလာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

(ဤသိ့ မိန့်ေတာ်မြခင်းအားြဖင့် မစားအပ်သည့် အစားအစာဟ၍မ ှ ိ ေ ကာင်း ှ င်းြပ

ေတာ်မသတည်း။) ၂၀ဆက်လက်၍ကိယ်ေတာ်က ``လ၏ကိယ်တွင်းမှ ထွက်သည့်အရာသာလ င်

လကိညစ်ညမ်းေစ၏။‐ ၂၁ လအတွင်း ှ ိ စိတ် ှ လံးထဲမှညစ်ညမ်းေသာ အ ကံအစည်များထွက်လာ၏။

ကာမဂဏ် လိက်စားြခင်း၊ သ့ဥစာကိခိးြခင်း၊ လ့အသက် ကိသတ်ြခင်း၊‐ ၂၂

သ့အိမ်ရာကိြပစ်မှားြခင်း၊ ေလာဘလွန်ကး ြခင်း၊ ဆိးယတ်မိက်မဲြခင်း၊ လိမ်လည်လှည့်စား ြခင်း၊

တရားလက်လွတ် ပမြခင်း၊ မနာလိြခင်း၊ သ့အသေရကိဖျက်ြခင်း၊ မာနေထာင်လားြခင်း၊

လ ပ်ေပ ေလာ်လည်ြခင်း‐ ၂၃ အစ ှ ိ ေသာဆိးညစ်သည့်အရာအားလံးတိ့ သည်

လကိယ်တွင်းမှထွက်လာ၍လကိညစ်ညမ်း ေစ၏။'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

ကိယ်ေတာ်သည်ထိအရပ်မှထွက်ခွာေတာ်မ၍ တ နယ်သိ့ ကေတာ်မ၏။ ေရာက်လ င်အိမ်တစ်

အိမ်တွင်တည်းခိေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်ေရာက် ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းမည်သကိမ သိေစေတာ်မမ လိ။

သိ့ရာတွင်ပန်းကွယ်၍ေနေတာ်မမ ိင်။‐ ၂၅ ညစ်ညမ်းေသာနတ်ပးဝင်ေနေသာသငယ်မတစ်

ဦး၏မိခင်သည် ကိယ်ေတာ်ေရာက် ှ ိ သည့်သတင်း ကိ ကားလ င်ချက်ချင်းလာ၍ေြခေတာ်ရင်းတွင်

ပျပ်ဝပ်၏။‐ ၂၆သသည် ရိဖိနိတ်ြပည်သဂရိအမျိုးသမီး ြဖစ်၏။ မိမိ၏သမီးထံမှနတ်မိစာကိ ှ င်ထတ်

ေတာ်မရန်ကိယ်ေတာ်အားေတာင်းပန်၏။‐ ၂၇ ကိယ်ေတာ်က ``သားသမီးတိ့ကိဦးစွာဝေအာင်

ေကးရ၏။ သားသမီးတိ့၏အစားအစာကိ ယ၍ေခွးတိ့အားမေကးအပ်'' ဟသ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈

ထိအမျိုးသမီးက ``မှန်ပါ၏အ ှ င်။ သိ့ရာတွင် သားသမီးတိ့၏စား ကင်းစားကျန်များကိ

စားပဲွေအာက်မှေခွးတိ့စားရ ကပါသည်'' ဟ ြပန်လည်ေလာက်ထား၏။ ၂၉ ထိအခါကိယ်ေတာ်က

``သင်ဤသိ့ေလျာက်ပတ်စွာ ေလာက်ထားသည့်အတွက်ေ ကာင့်အိမ်သိ့ြပန်ေလာ့။

နတ်မိစာသည်သင့်သမီးထံမှထွက်ခွာသွားေလ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀

ထိအမျိုးသမီးသည်မိမိအိမ်သိ့ြပန်ေရာက်ေသာ် နတ်မိစာထွက်သွားသြဖင့် အိပ်ရာထဲမှာ ငိမ်သက်



မာက531

စွာလဲေလျာင်းေနေသာမိမိ၏သမီးငယ်ကိေတွ ့ ရ၏။ ၃၁တ ေဒသမှအြပန်တွင်ကိယ်ေတာ်သည်ဇိဒန်

ေဒသကိလည်းေကာင်း၊ ေဒကာေပါလိြပည် အလယ်ပိင်းကိလည်းေကာင်းြဖတ်၍

ဂါလိလဲ အိင်သိ့ ကေတာ်မ၏။‐ ၃၂ လအချို ့တိ့သည်ဆံွ ့အနားပင်းသတစ်ေယာက်

ကိအထံေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ``သ၏အေပ တွင်လက်ေတာ်ကိတင်ေတာ်မပါ'' ဟေလာက်ထား

ေတာင်းပန် က၏။‐ ၃၃ သခင်ေယ သည်လပရိသတ်ထဲမှထိသ တစ်ေယာက်တည်းကိ

လ ှ င်းရာသိ့ေခ သွားေတာ် မ ပီးေနာက် သ၏နားများအတွင်းသိ့လက် ိး ေတာ်ကိထိးထည့်ေတာ်မ၏။

တံေတွးေထွး၍ သ၏လ ာကိလည်းတိ့ေတာ်မ၏။‐ ၃၄ ထိေနာက်ေကာင်းကင်သိ့ေမ ာ် ကည့်လျက်သက်

ြပင်းချကာ ``ဧဖသ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဧဖသ အနက်ကား ``ပွင့်ေစ'' ဟသတည်း။ ၃၅

ချက်ချင်းပင်ထိသ၏နားတိ့သည်ပွင့်၍ သ ၏လ ာသည်သွက်လက်လာသြဖင့် သသည်

ပီသစွာစကားေြပာေလသည်။‐ ၃၆ ကိယ်ေတာ်သည်ထိအြဖစ်အပျက်အေကာင်း ကိ

မည်သအားမ မေြပာ ကရန်လတိ့အား တားြမစ်ေတာ်မ၏။ သိ့ေသာ်လည်းကိယ်ေတာ်

တားြမစ်ေတာ်မေလ၊ သတိ့သည်ထိသတင်း ကိေ ကညာေလြဖစ်၏။‐ ၃၇

ထိအြဖစ်အပျက်အေကာင်းကိ ကားရသည့် လအေပါင်းတိ့သည်လွန်မင်းစွာအ့ံ သ က လျက်

``ကိယ်ေတာ်သည်ခပ်သိမ်းေသာအမတိ့ ကိေလျာက်ပတ်စွာ ပေတာ်မ ပီ။ နားပင်းသတိ့

ကိကားေစေတာ်မ ပီ။ ဆံွ ့အသတိ့ကိစကား ေြပာေစေတာ်မ ပီ'' ဟေြပာဆိက၏။

၈ မ ကာမီလပရိသတ် ကီးစ ံ းမိြပန်၏။ သ တိ့မှာစားစရာမ ှ ိ  ကသြဖင့် ကိယ်ေတာ်သည်

တပည့်ေတာ်တိ့ကိေခ ေတာ်မ၍၊‐ ၂ ``ဤလတိ့သည်ငါ ှ င့်အတသံးရက်တိင်တိင်

ှ ိ ေနခ့ဲ က၏။ ယခသတိ့မှာစားစရာမ ှ ိ က။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့ကိငါသနားေတာ်မသည်။‐ ၃

အချို ့ေသာသတိ့သည်ခရီးေဝးမှလာေရာက်ခ့ဲ က၏။ သတိ့ကိမေကးေမွးဘဲအိမ်သိ့ြပန်ေစ ပါလ င်

သတိ့သည်လမ်းခရီးတွင်မးလဲကန် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ တပည့်ေတာ်တိ့က

``ဤေတာက ာရတွင်အဘယ် သိ့လ င် ထိသတိ့ကိေကး ိင်ေလာက်ေအာင်အစား

အစာရ ိင်ပါမည်နည်း'' ဟြပန်၍ေလာက် က၏။ ၅ ကိယ်ေတာ်က

``သင်တိ့တွင်မန့်မည်မ  ှ ိ သနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့က ``မန့်ခနစ်လံး ှ ိ ပါသည်''

ဟေလာက် က၏။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်လအေပါင်းတိ့ကိေြမေပ တွင်

ထိင်ေစေတာ်မ ပီးလ င်မန့်ခနစ်လံးကိယ၍ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းေတာ် မ၏။

ထိေနာက်မန့်များကိဖ့ဲေတာ်မ၍လတိ့ အားေဝေပး က၏။ သတိ့၌ငါးအနည်းငယ် လည်း ှ ိ ၏။‐ ၇

ကိယ်ေတာ်သည်ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ် ကိချီးမွမ်း ပီးေနာက် ထိငါးကိလည်းလတိ့အား

ေဝေပးရန် တပည့်ေတာ်တိ့ကိေစခိင်းေတာ်မ၏။‐ ၈ လတိ့သည်ဝစွာစားရ က၏။

စား ကင်းစားကျန် များကိပင်ေတာင်းခနစ်ေတာင်းအြပည့်ေကာက်သိမ်း ရ က၏။‐ ၉

မန့်စားသဦးေရကားေလးေထာင်မ  ှ ိ သတည်း။ ကိယ်ေတာ်သည်လတိ့ကိထိအရပ်မှထွက်ခွာ

သွားေစေတာ်မ၏။‐ ၁၀ ထိေနာက်ချက်ချင်းပင်တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ေလှေပ သိ့တက်၍

ဒါလမ သေဒသသိ့ က ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဖာရိ ှ ဲ အချို ့တိ့သည်ေရာက်လာ၍ ကိယ်ေတာ် ှ င့်

အေြခအတင်ေဆွးေ ွး က၏။ သတိ့သည်ပရိ ယာယ်ဆင်၍ ``ဘရားသခင်သည်ကိယ်ေတာ်အား

ှ စ်သက်ေတာ်မေ ကာင်းသက်ေသြပရန် နိမိတ် လကဏာတစ်ပါးကိြပေတာ်မပါ'' ဟကိယ်ေတာ်

အားေတာင်းဆိ က၏။‐ ၁၂ ကိယ်ေတာ်သည်သက်ြပင်းချေတာ်မ ပီးလ င် ``ယခ

ေခတ်လတိ့သည်အဘယ်ေကာင့်နိမိတ်လကဏာကိ ေတာင်းဆိ ကသနည်း။ အမှန်အကန်ငါဆိသည်

ကား ဤသတိ့အားထိသိ့ေသာနိမိတ်လကဏာကိ ြပလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့ထံမှထွက် ကေတာ်မ၍ ေလှေပ သိ့တစ်ဖန်တက်ေတာ်မ ပီးလ င်အိင်

တစ်ဖက်သိ့ကးေတာ်မ၏။ ၁၄ တပည့်ေတာ်တိ့သည်အစားအစာများကိ မယခ့ဲမိ က။

ေလှေပ ၌မန့်တစ်လံးသာ ှ ိ ၏။‐ ၁၅ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်ဖာရိ ှ ဲ များ၏

တေဆး ှ င့်ေဟ ဒ်၏တေဆးကိသတိ ှ င့် ေ ှ ာင် ကေလာ့'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့အားမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၆

တပည့်ေတာ်တိ့သည်မိမိတိ့၌စားစရာမပါ သည့်အေကာင်းကိ အချင်းချင်းေြပာဆိလျက် ေန က၏။ ၁၇

ယင်းသိ့ေြပာဆိေနသည်ကိသခင်ေယ သိ ေတာ်မလ င် ``သင်တိ့သည်စားစရာမပါသည့်

အြဖစ်ကိအဘယ်ေ ကာင့်ေြပာဆိေန ကသနည်း။ ယခတိင်ေအာင်မသိနားမလည်ေသးသေလာ။

သင်တိ့၏အသိဉာဏ်သည်အဘယ်ေကာင့်ဤမ ထိင်းမိင်းေနသနည်း။‐ ၁၈

သင်တိ့သည်မျက်စိ ှ ိ လျက်မြမင် ကပါ သေလာ။ နား ှ ိ လျက်မ ကား ကပါသေလာ။‐ ၁၉

ငါသည်လငါးေထာင်ကိေကးရန်မန့်ငါးလံး ဖ့ဲခ့ဲသည်ကိ သင်တိ့သတိမရ ကသေလာ။

ထိအခါကမန့်ကျိုးမန့်ပ့ဲများကိေတာင်း မည်မ အြပည့်ေကာက်သိမ်းရ ကသနည်း'' ဟ

သတိ့အားေမးေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့က ``တစ်ဆယ့် ှ စ်ေတာင်းေကာက် သိမ်းရပါသည်''

ဟြပန်၍ေလာက် က၏။ ၂၀ ေနာက်တစ်ဖန် ကိယ်ေတာ်က ``ငါသည်လေလး ေထာင်ကိမန့်ေကးရန်

မန့်ခနစ်လံးကိဖ့ဲခ့ဲစဥ် အခါက မန့်ကျိုးမန့်ပ့ဲများကိေတာင်းမည်မ အြပည့် ေကာက်သိမ်းရ ကသနည်း''

ဟေမး ေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့က ``ခနစ်ေတာင်းေကာက်သိမ်း ကပါသည်'' ဟေလာက် က၏။

၂၁ ကိယ်ေတာ်က ``သိ့ြဖစ်ပါလျက်သင်တိ့သည် ယခ တိင်ေအာင်မသိနားမလည်ဘဲ ှ ိ ေန ကေသး

သေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၂၂ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ဗက်ဇဲဒ ွာ

သိ့ေရာက် က၏။ ထိအခါလတိ့သည်မျက်မြမင် တစ်ေယာက်ကိအထံေတာ်သိ့ေခ ခ့ဲ ပီးလ င်

ထိ သအားလက်ေတာ် ှ င့်တိ့ထိေတာ်မရန် ေတာင်းပန် က၏။‐ ၂၃

ကိယ်ေတာ်သည်မျက်မြမင်ကိလက်ဆဲွကာ ွာ အြပင်သိ့ေခ သွားေတာ်မ၏။ သ၏မျက်စိများ

ကိတံေတွး ှ င့်ေထွး၍ သ၏အေပ မှာလက်ေတာ် ကိတင်ေတာ်မ၏။ ထိေနာက် ``သင်ယခမျက်စိ

ြမင် ပီေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၂၄သသည်ေမာ် ကည့်ကာ ``အက ်ပ်သည်လများ ကိြမင်ရပါသည်။

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်သစ်ပင် များလမ်းေလာက်ေနသက့ဲသိ့ြဖစ်ေနပါသည်'' ဟေလာက်၏။ ၂၅

ထိအခါကိယ်ေတာ်သည် ထိသ၏မျက်စိများ အေပ ၌လက်ေတာ်ကိတင်ေတာ်မြပန်၏။ ယခ

အ ကိမ်၌ထိသသည်အားစိက်၍ ကည့်လိက်ရာ မျက်စိအလင်းကိြပန်လည်ရ ှ ိ သြဖင့် အရာ

ခပ်သိမ်းကိ ှ င်းလင်းစွာြမင်ေလ၏။‐ ၂၆ ကိယ်ေတာ်သည်သ့အား `` ွာထဲသိ့မဝင် ှ င့်''

ဟအမိန့်ေပး၍အိမ်သိ့ြပန်ေစေတာ်မ၏။ ၂၇ သခင်ေယ  ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည် ကဲသရိ

ဖိလိပုေကျး ွာများသိ့သွား က၏။ လမ်းတွင် ကိယ်ေတာ်က ``လတိ့သည်ငါ့ကိအဘယ်သ

ြဖစ်သည်ဟ ေြပာဆိေန ကသနည်း'' ဟ တပည့်ေတာ်တိ့အားေမးေတာ်မ၏။‐ ၂၈

``လအချို ့ကအ ှ င်သည်ဗတိဇံဆရာေယာဟန် ြဖစ်သည်။ အချို ့ကဧလိယြဖစ်သည်။ အချို ့က

မပေရာဖက်တစ်ပါးြဖစ်သည်ဟ၍ေြပာဆိ က ပါသည်'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့ေလ ာက်ထား က၏။ ၂၉

ထိအခါကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့ကမငါ့ကိ အဘယ်သဟဆိ ကပါသနည်း'' ဟေမး

ေတာ်မ၏။ ေပတ က ``အ ှ င်သည်ေမ ှ ိ ယြဖစ်ပါ သည်'' ဟေြဖဆိေလာက်ထား၏။

၃၀ ထိအခါကိယ်ေတာ်က ``ငါမည်သြဖစ်ေ ကာင်းကိ အဘယ်သအားမ မေြပာ ှ င့်''

ဟတပည့်ေတာ် တိ့အားပညတ်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ကိယ်ေတာ်က ``လသားသည်ဒကေဝဒနာများစွာ

ခံေတာ်မရမည်။ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ ယဇ် ပေရာဟိတ် ကီးများ၊ ကျမ်းတတ်ဆရာများ

သည်လသားကိပစ်ပယ် ကလိမ့်မည်။ သသည် အသတ်ခံရမည်။ သိ့ေသာ်အသတ်ခံရ ပီးေနာက်

သံးရက် ကာေသာ် ှ င်ြပန်ထေြမာက်လိမ့်မည်'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့အားသွန်သင်ေတာ်မ၏။‐ ၃၂

ဤသွန်သင်ချက်ကိကိယ်ေတာ်သည်ပွင့်လင်းစွာ မိန့် ကားေတာ်မသတည်း။ ထိ့ေ ကာင့်ေပတ သည်

ကိယ်ေတာ်ကိေနရာတစ်ခသိ့ပင့်ေခ  ပီး လ င်အြပစ်တင်စကားေလာက်ေလသည်။‐ ၃၃

ကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ်တိ့ကိလှည့် ကည့် ေတာ်မလျက် ေပတ အား ``အချင်းစာတန်၊

ငါ့ထံမှခွာသွားေလာ့။ သင်သည်ဘရားသခင် ၏ ေထာင့်ကမေတွး၊ လ၏ ေထာင့်ကသာ

ေတွး၏'' ဟဆံးမေတာ်မ၏။ ၃၄ ကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်ပရိသတ်ကိ

အထံေတာ်သိ့ေခ ေတာ်မ ပီးလ င် ``ငါ့တပည့် ြဖစ်လိသသည်ကိယ်ကျိုးစွန့်ရမည်။ ကိယ့်

လက်ဝါးကပ်တိင်ကိထမ်း၍ငါ့ေနာက်သိ့ လိက်ရမည်။‐ ၃၅ မိမိ၏အသက်ကိကယ်ဆယ်လိသသည်

အသက်ဆံး ံ းရလိမ့်မည်။ ငါ့အတွက် ှ င့် တ်ကပတ်တရားေတာ်အတွက်အသက် ဆံး ံ းရသသည်

မိမိ၏အသက်ကိကယ် ဆယ်လိမ့်မည်။‐ ၃၆လသည်ကမာေလာကတစ်ခလံးကိအစိးရ ေသာ်လည်း

မိမိ၏အသက်ဝိညာဥ်ဆံး ံ းလ င် အဘယ်အကျိုး ှ ိ မည်နည်း။‐ ၃၇ မိမိ၏အသက်ဝိညာဥ်ဆံး ံ းလ င်

အဘယ် အရာ ှ င့်ေ ွးယ ိင်မည်နည်း။‐ ၃၈ ဘရားတရားမ့ဲ၍ဆိးသွမ်းေသာဤေခတ်ဤ

အခါ၌ မည်သမဆိငါ ှ င့်ငါ၏ သဝါဒ ေကာင့် ှ က်လ င် လသားသည်လည်းခမည်းေတာ်

၏ဘန်းအသေရကိေဆာင်၍သန့် ှ င်းေသာ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ ှ င့် ကလာေသာအခါ

ထိသေကာင့် ှ က်ေတာ်မလတံ'့' ဟသတိ့ အားမိန့်ေတာ်မ၏။

၉ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က ``အမှန်အကန်သင်တိ့အား ငါဆိသည်ကားတန်ခိးအာဏာ ှ င့်တကွ

ဘရား သခင်၏ ိင်ငံေတာ်တည်သည်ကိမြမင်မီ ဤ အရပ် ှ ိ လအချို ့တိ့သည်မေသရ က''

ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂ ေြခာက်ရက်မ  ကာေသာ်သခင်ေယ သည်ေပတ ၊ ယာကပ်၊

ေယာဟန်တိ့ကိြမင့်ေသာေတာင်ေပ သိ့ ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။ အြခားတစ်စံတစ်

ေယာက်မ မပါေချ။ သတိ့၏ေ ှ ့တွင်ကိယ်ေတာ် ၏အဆင်းသဏာန်ေတာ်သည်ေြပာင်းလဲေလ၏။‐ ၃

အဝတ်ေတာ်သည်ေတာက်ပလျက်လွန်မင်းစွာ ြဖူေဖွးလာ၏။ ဤမ ြဖူေဖွးေစရန်ဤေလာက

တွင်မည်သည့်ခဝါသည်မ မတတ် ိင်ရာ။‐ ၄ တပည့်ေတာ်သံးဦးတိ့၏ေ ှ ့တွင် ဧလိယ ှ င့်

ေမာေ ှ ေပ လာ၍သခင်ေယ  ှ င့်စကား ေြပာေန က၏။‐ ၅ ထိအခါေပတ က

``အ ှ င်ဘရား၊ ဤအရပ် တွင်ေနထိင်ဖွယ်ေကာင်းပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င်အတွက်

တဲတစ်ေဆာင်၊ ေမာေ ှ အတွက်တဲတစ်ေဆာင်၊ ဧလိယ အတွက်တဲတစ်ေဆာင်၊

တဲသံးေဆာင်ကိအက ်ပ်တိ့ ေဆာက်ပါရေစ'' ဟသခင်ေယ အားေလာက်

ထား၏။‐ ၆ တပည့်ေတာ်တိ့သည်လွန်မင်းစွာေ ကာက်လန့်လျက် ှ ိ  ကသြဖင့်

ေပတ သည်မည်သိ့ေလာက်ထားရ မည်ကိမသိ၍ယင်းသိ့ေလာက်ထားလိက်သတည်း။ ၇
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ထိေနာက်မိးတိမ်တိက်တစ်ခသည်ေပ လာ၍သတိ့ အေပ သိ့တိမ်ရိပ်ကျေလသည်။ ``ဤသကားငါ

၏ချစ်သားြဖစ်၏။ သ၏စကားကိနားေထာင် ေလာ့'' ဟမိးတိမ်ကအသံေတာ်ထွက်ေပ လာ၏။‐ ၈

ထိအခါတပည့်ေတာ်တိ့သည်မိမိတိ့ပတ်လည် သိ့လှည့် ကည့် ကေသာ်လည်း သခင်ေယ မှတစ်

ပါးအြခားမည်သ့ကိမ မေတွ ့ရ ကေတာ့ေပ။ ၉ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည် ေတာင်

ေပ မှဆင်း က၏။ ထိသိ့ဆင်း ကစဥ်ကိယ်ေတာ် က ``သင်တိ့ေတွ့ြမင်ခ့ဲသည့်အြခင်းအရာကိ

လသားေသြခင်းမှမထေြမာက်မီအဘယ်သ အားမ မေြပာ က ှ င့်'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့အား

ပညတ်ေတာ်မ၏။ ၁၀ သတိ့သည်ဤအမိန့်ကိလိက်နာ ကေသာ်လည်း

``ေသြခင်းမှထေြမာက်သည်ဆိသည်ကားအဘယ် နည်း'' ဟအချင်းချင်းေဆွးေ ွးလျက်ေန က၏။‐ ၁၁

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်အား ``ကျမ်းတတ်ဆရာတိ့ က ဦးစွာပထမဧလိယ ကလာလိမ့်မည်ဟ

အဘယ်ေကာင့်ဆိပါသနည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၁၂ ကိယ်ေတာ်က

``အမအရာခပ်သိမ်းကိအသင့် ြပင်ဆင်ရန် ဦးစွာပထမဧလိယ ကလာရ သည်ကားမှန်၏။

သိ့ရာတွင်ကျမ်းစာေတာ်က လသားသည်များစွာေသာဒကဆင်းရဲကိလည်း ေကာင်း၊

ပစ်ပယ်ြခင်းကိလည်းေကာင်းခံရမည်ဟ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိသနည်း။‐ ၁၃

ဧလိယသည် ကလာခ့ဲ ပီ။ ကျမ်းစာလာသည် အတိင်း လတိ့သည်သ့အား ပလိရာ ပခ့ဲ က

ပီဟသင်တိ့အားငါဆိသည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်သံးဦးတိ့သည်

အြခား တပည့်ေတာ်များ ှ ိ ရာသိ့ေရာက်လာ ကေသာအခါ လပရိသတ် ကီးကိြမင် က၏။

တပည့်ေတာ်တိ့ သည်ကျမ်းတတ်ဆရာများ ှ င့်အေြခအတင် ေြပာဆိေန က၏။‐ ၁၅

လအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိြမင်ေသာအခါ အ့ံ သ ကလျက်အထံေတာ်သိ့ေြပး၍ တ်ခွန်း

ဆက် က၏။‐ ၁၆ ကိယ်ေတာ်ကတပည့်ေတာ်တိ့အား ``သင်တိ့သည်

ဤသတိ့ ှ င့်အဘယ်အေကာင်းအရာများကိ အေြခအတင်ေြပာဆိေန ကသနည်း''

ဟေမး ေတာ်မ၏။ ၁၇ ပရိသတ်ထဲမှလတစ်ေယာက်က ``ဆရာေတာ်၊

အက ်ပ်သည်မိမိ၏သားငယ်ကိအထံေတာ် သိ့ေခ ခ့ဲပါသည်။ သသည်ဆံွ ့အသည့်နတ်

ပးဝင်ေနသြဖစ်ပါသည်။‐ ၁၈ နတ်ပးဝင်သည့်အခါတိင်းသသည်ေြမေပ မှာ

လဲကျတတ်ပါ၏။ ပါးစပ်မှအြမုပ်များထွက် လျက်အံသွားများ ကိတ်တတ်ပါသည်။ ထိေနာက်

သ၏ကိယ်သည်ေတာင့်မာလာပါသည်။ အ ှ င်၏ တပည့်များအားထိနတ်ကိ ှ င်ထတ်ေပးရန်

အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါေသာ်လည်းသတိ့သည် မတတ် ိင် ကပါ'' ဟကိယ်ေတာ်အားေလာက်

ထား၏။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်ယံ ကည်ြခင်းကင်းမ့ဲလှ ပါသည်တကား။

ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်မည်မ  ကာ ေအာင်ေနရမည်နည်း။ မည်မ  ကာေအာင်သင်တိ့အား

သည်းခံရမည်နည်း။ သငယ်ကိငါ့ထံသိ့ေခ ခ့ဲ က ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၀

သတိ့သည်ထိသငယ်ကိအထံေတာ်သိ့ေခ ခ့ဲ က၏။ နတ်သည်ကိယ်ေတာ်ကိြမင်လ င်ြမင်ချင်းသငယ်

အား ြပင်းထန်စွာတန်တက်ေစသြဖင့် သငယ်သည် ပါးစပ်မှအြမုပ်များထွက်လျက်ေြမသိ့လဲ

ကျလးလိှမ့်ေန၏။‐ ၂၁ သခင်ေယ က ``ဤသိ့ြဖစ်ပျက်ေနသည်မှာ ကာ ပီေလာ''

ဟသငယ်၏ဖခင်အားေမး ေတာ်မ၏။ ဖခင်က ``ကေလးအ ွယ်မှပင်ြဖစ်ပါသည်။‐ ၂၂

နတ်သည်သငယ်အားေသေစရန် ကိမ်ဖန်များစွာ မီးထဲသိ့ြဖစ်ေစ၊ ေရထဲသိ့ြဖစ်ေစလဲေစတတ်ပါ

သည်။ အ ှ င်တတ် ိင်ေတာ်မလ င် အက ်ပ်တိ့အား သနားသြဖင့်ကမေတာ်မပါ''

ဟြပန်လည် ေလာက်ထား၏။ ၂၃ သခင်ေယ က ``တတ် ိင်ေတာ်မလ င်'' ဟ

အဘယ်ေကာင့်ဆိဘိသနည်း။ ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ သအဖိ့မြဖစ် ိင်ေသာအရာမ ှ ိ'' ဟ

ထိသအားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၄ ချက်ချင်းပင်သငယ်၏အဖက ``အက ်ပ်အကယ် ပင်ယံ ကည်ပါ၏။

ယံ ကည်ြခင်းမြပည့်စံသည့် အတွက်အက ်ပ်အားမစေတာ်မပါ'' ဟကျယ် စွာေလာက်ထား၏။ ၂၅

အထံေတာ်သိ့လပရိသတ်များေြပးလာ က သည်ကိကိယ်ေတာ်ြမင်ေတာ်မလ င် ``ဆံွ ့အနားပင်း

ေသာနတ်၊ သငယ်ထံမှထွက်ေလာ့။ အဘယ်အခါမ ြပန်၍မပးမဝင် ှ င့်၊ ငါအမိန့် ှ ိ သည်'' ဟညစ်

ညမ်းေသာနတ်အားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၆ နတ်သည်ေအာ်ဟစ် ပီးလ င် သငယ်ကိြပင်းစွာတန် တက်ေစ၏။

ထိေနာက်သ့ထံမှထွက်သွား၏။ သငယ် သည်သေသက့ဲသိ့ြဖစ်ေနသြဖင့် လအများ ပင် ``သငယ်ေသ ပီ''

ဟေြပာ က၏။‐ ၂၇ သိ့ရာတွင်သခင်ေယ သည်သငယ်၏လက်ကိ ကိင်လျက်ထမေတာ်မ၏။

ထိအခါသငယ်သည် ထေလ၏။ ၂၈ ကိယ်ေတာ်သည်အိမ်သိ့ြပန်ေရာက်၍တစ်ကိယ်တည်း

ှ ိ ေတာ်မေသာအခါ တပည့်ေတာ်တိ့က ``အက ်ပ် တိ့သည်ထိနတ်ကိအဘယ်ေ ကာင့် ှ င်ထတ်၍

မရပါသနည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၂၉ ကိယ်ေတာ်က ``ဆေတာင်းြခင်းမှတစ်ပါး

အြခား အဘယ်နည်း ှ င့်မ ဤနတ်မျိုးကိ ှ င်ထတ်၍ မရ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀

ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ထိအရပ်မှ ထွက်ခွာ က ပီးလ င် ဂါလိလဲြပည်ကိြဖတ် သွား က၏။

ယင်းသိ့ြဖတ်သွားေ ကာင်းကိကိယ် ေတာ်သည်မည်သ့အားမ သိေစေတာ်မမလိ။‐ ၃၁

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ်သည် ``လတိ့ ၏လက်တွင်းသိ့လသားကိအပ် ှ ံ  ကလိမ့်မည်။

သ့ကိသတ် ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သံးရက် ကာ ေသာ်သသည်ေသြခင်းမှထေြမာက်လိမ့်မည်''

ဟ တပည့်ေတာ်တိ့အားသွန်သင်ေတာ်မလျက် ှ ိ ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐

၃၂ တပည့်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏စကားေတာ်ကိ နားမလည် က။

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်အားမေမး မေလာက်ဝ့ံ က။ ၃၃ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ကေပရ

ေနာင် မိ ့သိ့ေရာက် က၏။ အိမ်ထဲသိ့ဝင် ပီး ေနာက် ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်လမ်းတွင်

အဘယ်အေကာင်းအရာများကိေဆွးေ ွး ကသနည်း'' ဟတပည့်တိ့အားေမးေတာ်မ၏။‐ ၃၄

သတိ့သည်ဆိတ်ဆိတ်ေန က၏။ အဘယ်ေ ကာင့် ဆိေသာ်မိမိတိ့အနက် အဘယ်သသည်အ ကီး

ြမတ်ဆံးြဖစ်သည်ကိလမ်းတွင်ေဆွးေ ွးြငင်းခံ ခ့ဲ ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၃၅

ကိယ်ေတာ်သည်ထိင်ေတာ်မ ပီးလ င်တစ်ကျိပ် ှ စ် ပါးတိ့ကိေခ ေတာ်မ၍ ``အြမင့်ဆံးသိ့ေရာက်

လိသသည်အနိမ့်ဆံးမှာေနရမည်။ လခပ်သိမ်း တိ့၏အေစခံလည်းြဖစ်ရမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၆

ကိယ်ေတာ်သည်ကေလးသငယ်တစ်ေယာက်ကိ ေခ ၍ တပည့်ေတာ်တိ့အလယ်တွင်ထားေတာ် မ၏။‐

၃၇ ထိေနာက်ထိသငယ်ကိေပွ ့ေတာ်မလျက် ``ငါ ၏နာမကိေထာက်၍ ဤသိ့ေသာသငယ်တစ်စံ

တစ်ေယာက်ကိလက်ခံသသည်ငါ့ကိလက်ခံ၏။ ငါ့ကိလက်ခံသသည်ငါ့ကိသာလက်ခံသည်

မဟတ်။ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ လည်းလက်ခံ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၈

ေယာဟန်က ``အ ှ င်ဘရား၊ အ ှ င်၏နာမေတာ် ကိအမီှ ပ၍နတ်မိစာတိ့ကိ ှ င်ထတ်ေနသလ

တစ်ေယာက်ကိ အက ်ပ်တိ့ေတွ့ြမင်ခ့ဲပါသည်။ သသည်အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတမလိက်။ သိ့မလိက်

သြဖင့်အက ်ပ်တိ့သည် သ့အားအ ှ င်၏နာမ ေတာ်ကိအသံးမ ပရန်တားြမစ်ခ့ဲပါ၏''

ဟ ကိယ်ေတာ်အားေလာက်ထား၏။‐ ၃၉ သခင်ေယ က ``သ့ကိမတားြမစ် က ှ င့်၊

ငါ ၏နာမကိအမီှ ပ၍အ့ံဖွယ်ေသာအမကိ ပ ပီးေနာက် ငါ့အားပတ်ခတ်ေြပာဆိ ိင်မည့်သ

တစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။‐ ၄၀ ငါတိ့အားမဆန့်ကျင်သသည်ငါတိ့ဘက်သား ြဖစ်၏။‐ ၄၁

အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား ငါ၏ တပည့်များြဖစ်သည်ကိေထာက်လျက်

သင်တိ့အား ေသာက်ေရတစ်ခွက်ကိေပးသသည်မချအကျိုး ခံစားရလိမ့်မည်။ ၄၂

``ငါ့ကိယံ ကည်ကိးစားမပျက်ြပားေစရန် ဤ ကေလးသငယ်တစ်စံတစ်ေယာက်ကိေမှာက်မှား

လမ်းလဲွေစေသာသသည် လည်တွင် ကိတ်ဆံေကျာက် ကိဆဲွလျက်ပင်လယ်ထဲသိ့ပစ်ချခံရလ င်သ့

အဖိ့သာ၍ေကာင်း၏။‐ ၄၃ သင်၏လက်သည်သင်၏ယံ ကည်ြခင်းကိပျက်

ြပားေစလ င် ထိလက်ကိြဖတ်ပစ်ေလာ့။‐ (ေလာက်ေကာင်များမေသ၊

မီးမ ငိမ်းရာ) ငရဲမီး ထဲသိ့လက် ှ စ်ဖက်အစံအလင် ှ င့်ကျေရာက် ရသည်ထက်၊

လက်တစ်ဖက်ချို ့တ့ဲလျက်ထာဝရ အသက်ကိရြခင်းကသာ၍ေကာင်း၏။‐ (Geenna g1067)

၄၅ သင်၏ေြခသည်သင်၏ယံ ကည်ြခင်းကိပျက် ြပားေစလ င် ထိေြခကိြဖတ်ပစ်ေလာ့။‐

သင်သည်(ေလာက်ေကာင်များမေသ၊ မီးမ ငိမ်းရာ) ငရဲသိ့ေြခ ှ စ်ဖက်အစံအလင် ှ င့်ကျရသည်

ထက် ေြခတစ်ဖက်ချို ့တ့ဲလျက်ထာဝရအသက် ကိရြခင်းကသာ၍ေကာင်း၏။‐

(Geenna g1067) ၄၇ သင်၏မျက်စိသည်သင်၏ယံ ကည်ြခင်းကိပျက်ြပား ေစလ င်

ထိမျက်စိကိထတ်ပစ်ေလာ့၊ မျက်စိတစ်စံ ှ င့် ငရဲသိ့ကျရသည်ထက် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်

သိ့မျက်စိတစ်လံးချို ့တ့ဲလျက်ဝင်ရသည်ကသာ၍ ေကာင်း၏။‐ (Geenna g1067) ၄၈

ထိေနရာသည်ဖျက်ဆီးေနေသာေလာက်ေကာင်များ မေသ၊ မီးမ ငိမ်းရာေနရာြဖစ်သည်။ ၄၉

``ယဇ်ေကာင်ကိဆားခပ်၍သန့်စင်ေစသက့ဲသိ့ မီးသည်လခပ်သိမ်းတိ့ကိသန့်စင်ေစလိမ့်မည်။‐ ၅၀

ဆားသည်အသံးဝင်၏။ သိ့ေသာ်ဆားမှအငန်ကင်း ေပျာက်သွားပါမ သင်တိ့သည်ယင်းကိအဘယ်သိ့

ြပန်၍ငန်ေအာင် ပ ိင်ပါမည်နည်း။ ``သင်တိ့၌မိတ်ဖဲွ ့ြခင်းတည်းဟေသာဆား ှ ိ ေစ ပီးလ င်

အချင်းချင်း ငိမ်းချမ်းစွာေနကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်ထိအရပ်မှထွက်ခွာေတာ် မ၍ယဒြပည်သိ့ ကေတာ်မ ပီးလ င်ေယာ်ဒန်

ြမစ်ကိကးေတာ်မ၏။ လပရိသတ်တိ့သည်အထံ ေတာ်သိ့တစ်ဖန်လာေရာက်စ ံ း ကြပန်၏။

ကိယ်ေတာ် သည်အေလ့ေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်းသတိ့အားေဟာ ေြပာသွန်သင်ေတာ်မ၏။ ၂

ထိအခါဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်အထံေတာ်သိ့လာ ၍ ``လတစ်စံတစ်ေယာက်သည်မိမိ၏မယား ှ င့်

ကွာ ှ င်းအပ်ပါသေလာ'' ဟပရိယာယ်ဆင်၍ ေမးေလာက် က၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်က

``ေမာေ ှ သည်သင်တိ့အားမည်သိ့ ပညတ်သနည်း'' ဟြပန်၍ေမးေတာ်မ၏။ ၄ သတိ့က

``မယားကိြဖတ်စာ ှ င့်ကွာ ှ င်းရန် ေမာေ ှ ခွင့် ပပါသည်'' ဟေြဖ ကား က၏။ ၅ သခင်ေယ က

``သင်တိ့သည်အေြပာရခက်သ များြဖစ်၍ ေမာေ ှ သည်ဤပညတ်ကိေရးသား ထားခ့ဲြခင်းြဖစ်၏။‐ ၆

ေလာကကိဖန်ဆင်းေတာ်မစကပင်ဘရား သခင်သည် ေယာကျာ်း ှ င့်မိန်းမကိဖန်ဆင်းေတာ် မ၏။‐ ၇

ဤအေကာင်းေကာင့်ေယာကျာ်းသည်ကိယ့်မိဘကိ စွန့်၍ မိမိဇနီး ှ င့်ေပါင်းသင်းေနထိင်လိမ့်မည်။‐ ၈

ထိသ ှ စ်ဦးတိ့သည်တစ်သားတစ်ကိယ်တည်း ြဖစ်လာ ကလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည် ှ စ် ဦးမဟတ်၊

တစ်ဦးတည်းြဖစ်၏။‐ ၉ ဘရားသခင်စံဖက်ေပးသည်ကိလမခဲွ မခွာေစ ှ င့်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀ တပည့်ေတာ်တိ့သည်အိမ်သိ့ြပန်ေရာက် က ေသာအခါ ဤအေကာင်းအရာကိထပ်မံ၍
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ကိယ်ေတာ်အားေမးေလာက် က၏။‐ ၁၁ ကိယ်ေတာ်က ``မိမိဇနီးကိကွာ၍အြခား

အမျိုးသမီးတစ်ေယာက် ှ င့်အိမ်ေထာင် ပ သသည် မိမိဇနီး၏အိမ်ရာကိြပစ်မှား၏။‐ ၁၂

ထိမှတစ်ပါးမိမိခင်ပွန်းကိကွာ၍ အြခား အမျိုးသားတစ်ေယာက် ှ င့်အိမ်ေထာင် ပေသာ

အမျိုးသမီးသည်လည်း မိမိခင်ပွန်း၏အိမ်ရာ ကိြပစ်မှား၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

လအချို ့တိ့သည်ကေလးသငယ်များအေပ လက်ေတာ်တင်၍ေကာင်းချီးေပးေတာ်မေစရန်

အထံေတာ်သိ့ေခ ခ့ဲ က၏။ သိ့ရာတွင်တပည့် ေတာ်တိ့သည်ထိသတိ့ကိအြပစ်တင် က၏။‐ ၁၄

သခင်ေယ သည်ထိအြခင်းအရာကိြမင်ေတာ် မလ င် အမျက်ထွက်ေတာ်မ၍ ``ကေလးသငယ်တိ့

ကိငါ့ထံသိ့လာ ကပါေစ။ မဆီးတား က ှ င့်။ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်ထိသိ့ေသာ

သတိ့၏ ိင်ငံြဖစ်၏။‐ ၁၅ အမှန်အကန်ငါဆိသည်ကားကေလးသငယ် နည်းတ

ဘရားသခင်၏အပ်စိးေတာ်မြခင်းကိ လက်မခံေသာသသည် ိင်ငံေတာ်သိ့ဝင်ရလိမ့်

မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၆ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်ကေလးသငယ်တိ့

ကိချီေပွ ့ေတာ်မလျက် သတိ့အေပ တွင်လက် ေတာ်ကိတင်၍ေကာင်းချီးေပးေတာ်မ၏။ ၁၇

သခင်ေယ သည်ခရီး ပရန်ထွက်ေတာ်မစဥ် လတစ်ေယာက်သည်အထံေတာ်သိ့ေြပးလာ ပီး

လ င်ေ ှ ့ေတာ်၌ဒးေထာက်လျက် ``ေကာင်းြမတ် ေတာ်မေသာဆရာ၊ ထာဝရအသက်ကိရအ့ံ

ေသာငှာ အက ်ပ်သည်အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း'' ဟေမးေလာက်၏။ (aiōnios g166) ၁၈

သခင်ေယ က ``သင်သည်အဘယ်ေကာင့် ငါ့ ကိေကာင်းြမတ်သည်ဟဆိသနည်း။ ဘရား

သခင်မှတစ်ပါးေကာင်းြမတ်သတစ်စံတစ် ေယာက်မ မ ှ ိ။‐ ၁၉ သ့အိမ်ရာကိမြပစ်မှား ှ င့်၊

သ့ဥစာကိမခိး ှ င့်၊ မမှန်ေသာသက်ေသကိမခံ ှ င့်၊ လိမ်လည် လှည့်စားမကိမ ပ ှ င့်၊

မိဘကိ ိ ေသြမတ် ိးေလာ့ဟေသာပညတ်ေတာ်များကိသင်သိ သည်မဟတ်ေလာ''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိသက ``ဆရာေတာ်၊ ဤပညတ်များကိအက ်ပ်

သည်ငယ်စဥ်မှစ၍ေစာင့်ထိန်းခ့ဲပါ ပီ'' ဟြပန် လည်ေလာက်ထား၏။ ၂၁

သခင်ေယ သည်ထိသကိေမတာြဖင့်ေစ့ေစ့ ကည့် လျက် ``သင့်မှာလိေနေသာအရာတစ်ခ ှ ိ ေသး၏။

သွားေလာ့။ သင်၏ဥစာ ှ ိ သမ ကိေရာင်း၍ဆင်းရဲ သတိ့အားေပးကမ်းစွန့် ကဲေလာ့။ ဤသိ့ ပလ င်

သင်သည်ေကာင်းကင်ဘံတွင်ဘ ာကိရလိမ့်မည်။ သိ့စွန့် ကဲ ပီးမှလာ၍ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၂ ထိသကားဥစာပစည်းများစွာ ကယ်ဝသြဖစ် သြဖင့်

ကိယ်ေတာ်၏စကားကိ ကားေသာအခါ မျက် ှ ာ ိ းငယ်၍စိတ်မချမ်းမသာြဖစ်လျက်

ထွက်ခွာသွားေလ၏။ ၂၃ သခင်ေယ သည်တပည့်ေတာ်တိ့ကိလှည့် ကည့် ေတာ်မ ပီးေနာက်

``ဥစာ ကယ်ဝသများသည်ဘရား သခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ဝင် ိင်ရန်ခက်လှ၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

တပည့်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏စကားကိ ကားလ င် လွန်စွာအ့ံ သ က၏။ တစ်ဖန်သခင် ေယ က

``ငါ့သားတိ၊့ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ ေတာ်သိ့ဝင် ိင်ရန်ခက်လှ၏။‐ ၂၅အပ်နဖားကိကလားအတ်လ ိုဝင်ရန်

လွယ်ေကာင်း လွယ်လိမ့်မည်။ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ဥစာ ကယ်ဝသဝင် ိင်ရန်ကားမလွယ်''

ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၆ တပည့်ေတာ်တိ့သည်အ့ံ သေတွေဝ ကလျက် ``ဤ သိ့ြဖစ်ဘိမ၊

အဘယ်သသည်ကယ်တင်ြခင်းကိ ရ ိင်ပါမည်နည်း'' ဟအချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။ ၂၇

သခင်ေယ သည်သတိ့ကိေစ့ေစ့ ကည့်ေတာ်မ ၍ ``ဤအမကိလမတတ် ိင်ေသာ်လည်းဘရား

သခင်တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းေသာအမတိ့ကိတတ် ိင်ေတာ်မ၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိအခါေပတ က ``အက ်ပ်တိ့သည်အလံး စံတိ့ကိစွန့်၍

ကိယ်ေတာ်၏ေနာက်သိ့လိက်ခ့ဲ ကပါ ပီ'' ဟကိယ်ေတာ်အားေလာက်ထား၏။ ၂၉

သခင်ေယ က ``အမှန်အကန်ငါဆိသည်ကား ငါ့အတွက်လည်းေကာင်း၊ ဧဝံေဂလိတရားအတွက်

လည်းေကာင်း၊ အိမ်၊ ေြမ၊ ညီအစ်ကိ၊ ှ မ၊ အစ်မ၊ မိဘ၊ သားသမီးကိစွန့်ေသာသသည်၊‐ ၃၀

ဤဘဝ၌ ှ ဥ်းဆဲြခင်း ှ င့်တကွအဆတစ်ရာ မ ေသာ အိမ်၊ ေြမ၊ ညီအစ်ကိ၊ ှ မ၊ အစ်မ၊ မိဘ၊ သား

သမီးများကိရ ှ ိ လိမ့်မည်။ ထိ့ြပင်ေနာင်ဘဝ ၌ထာဝရအသက်ကိရလိမ့်မည်။‐ (aiōn g165, aiōnios

g166) ၃၁ သိ့ရာတွင်အဦးဆံးကျသများသည်ေနာက်ဆံး ကျလိမ့်မည်။ ေနာက်ဆံးကျသအများကလည်း

အဦးဆံးကျလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ သတိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ခရီး ပလျက်ေန

ကစဥ် ကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ်တိ့၏ေ ှ ့က ကေတာ်မ၏။ ထိအခါတပည့်ေတာ်တိ့သည်

ထိတ်လန့်လျက် ှ ိ  က၏။ ေနာက်ေတာ်မှလိက်လာ ေသာလတိ့သည်လည်း ေကာက်လန့်လျက် ှ ိ  က၏။

ကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ်တစ်ဆယ့် ှ စ်ဦးကိ မလှမ်းမကမ်းသိ့တစ်ဖန်ေခ သွားေတာ်မ ပီး

လ င် မိမိေတွ့ ကံရမည့်အမအရာများကိ ေဖာ်ြပေတာ်မ၏။‐ ၃၃ ကိယ်ေတာ်က

``နားေထာင် ကေလာ့။ ငါတိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ခရီး ပလျက် ှ ိ  က၏။ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်လသားအား

ယဇ်ပေရာ ဟိတ် ကီးများ ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာများ၏ လက်သိ့အပ် ှ ံ  ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်လ သားအားေသဒဏ်စီရင်၍ လမျိုးြခားတိ့၏ လက်သိ့အပ် ှ ံ  ကလိမ့်မည်။‐ ၃၄

လမျိုးြခားတိ့သည်လသားအားေြပာင်ေလှာင်၍ တံေတွး ှ င့်ေထွး ကလိမ့်မည်။ ကိမ်ဒဏ်ေပး၍

အေသသတ် ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သံးရက် ကာေသာအခါလသားသည် ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၅ ေဇေဗဒဲ၏သားများြဖစ် ကေသာ ယာကပ် ှ င့်

ေယာဟန်တိ့သည်အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍ ``အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့၏ပန် ကားချက်

ကိခွင့် ပေတာ်မပါ'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၃၆ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့အတွက်အဘယ်အရာ

ကိ ပေစလိသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၃၇ သတိ့က ``အ ှ င်ဘန်းတန်ခိး ှ င့်စိးစံရေသာ

အခါ အက ်ပ်တိ့အားအ ှ င်၏လက်ယာရံ၊ လက်ဝဲရံအြဖစ်ခန့်ထားေတာ်မပါ'' ဟ

ေလာက်ထား က၏။ ၃၈ သခင်ေယ က ``သင်တိ့ပန် ကားေနသည့်အရာ ကိ

သင်တိ့မသိ က။ ငါေသာက်ရမည့်ဒကေဝဒနာ ခွက်ကိေသာက်ရန် ှ င့် ငါခံရမည့်ဗတိဇံကိခံရန်

သင်တိ့တတ်စွမ်း ိင် ကသေလာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉သတိ့က ``အက ်ပ်တိ့တတ်စွမ်း ိင်ပါသည်''

ဟ ေလာက်ထား က၏။ သခင်ေယ က ``သင်တိ့သည်ငါေသာက်ရမည့် ခွက်ကိေသာက်ရ ကလိမ့်မည်။

ငါခံရမည့်ဗတိဇံ ကိလည်းခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၄၀ သိ့ရာတွင်ငါ၏လက်ယာရံ၊ လက်ဝဲရံအြဖစ်

ကိမ ငါသည်မေပးပိင်။ ဤအခွင့်အေရးများ သည်ဘရားသခင်စီမံြပင်ဆင်ထားသများ

အတွက်သာြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၁ ဤအေကာင်းအရာကိအြခားတပည့်ေတာ်

ဆယ်ဦးတိ့ ကားသိ ကေသာအခါ ယာကပ် ှ င့်ေယာဟန်တိ့ကိစိတ်ဆိး က၏။‐ ၄၂

ထိအခါသခင်ေယ သည်တပည့်ေတာ်တိ့ ကိေခ ေတာ်မလျက် ``မင်းစိးရာဇာတိ့သည်

ြပည်သတိ့အေပ ဝယ်အစိးတရ ပတတ် က၏။ အ ကီးအကဲတိ့သည်အာဏာကိ သံးတတ် ကသည်။‐

၄၃ သင်တိ့အချင်းချင်းတွင်မကားထိသိ့မြဖစ် သင့်။ သင်တိ့အနက်အ ကီးအကဲြဖစ်လိသ

သည် သတစ်ပါးတိ့၏အေစကိခံရမည်။‐ ၄၄ အ ကီးြမတ်ဆံးြဖစ်လိသသည်လခပ်သိမ်း

တိ့၏ကန်ြဖစ်ရမည်။‐ ၄၅လသားပင်လ င်သတစ်ပါးအားေစစားရန် ကလာသည်မဟတ်။ သတစ်ပါး၏

အေစကိ ခံရန်လည်းေကာင်း၊ မိမိအသက်ကိစွန့်၍လ အေြမာက်အြမားအားေ ွး တ်ရန်လည်း

ေကာင်း ကလာသတည်းဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၆ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ေယရိေခါ

မိ ့သိ့ေရာက် က ပီးေနာက် လပရိသတ် ကီး ှ င့်အတထိ မိ ့မှထွက်ခွာ က၏။ ယင်းသိ့

ထွက်ခွာချိန်၌တိမဲ၏သားဗာတိမဲဆိသ မျက်မြမင်သေတာင်းစားတစ်ေယာက်သည်

လမ်းအနီးတွင်ထိင်လျက်ေန၏။‐ ၄၇ သသည်နာဇရက် မိ ့သားေယ ေရာက် ှ ိ ေတာ်

မေ ကာင်းကိ ကာသိရေသာအခါ ``ဒါဝိဒ်၏ သားေတာ်ေယ ၊ အက ်ပ်ကိသနားေတာ်မ

ပါ'' ဟဟစ်ေအာ်ေလ၏။ ၄၈ လတိ့ကသ့အားဆိတ်ဆိတ်ေနရန်ေငါက်ငမ်း ေြပာဆိ က၏။

သိ့ေသာ်လည်းသသည် ``ဒါဝိဒ် ၏သားေတာ်ေယ ၊ အက ်ပ်ကိသနားေတာ် မပါ''

ဟပိ၍ပင်ဟစ်ေအာ်ေလ၏။ ၄၉ သခင်ေယ သည်ရပ်တန့်ေတာ်မလျက် ``သ့ကိ

ေခ ခ့ဲေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ လတိ့သည်မျက်မြမင်အား ``အားမငယ် ှ င့်။ ထေလာ့။

သင့်ကိကိယ်ေတာ်ေခ ေတာ်မသည်'' ဟဆိ က၏။ ၅၀ ထိသသည်မိမိ၏ ခံထည်ကိေဘးသိ့ပစ်ချ

လိက် ပီးေနာက် ခန်၍ထကာသခင်ေယ ထံ ေတာ်သိ့လာေလ၏။ ၅၁ သခင်ေယ က

``သင့်အတွက်အဘယ်အရာ ကိ ပေစလိသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ မျက်မြမင်က ``အ ှ င်ဘရား၊

အက ်ပ်အား မျက်စိြပန်၍ြမင်ေစေတာ်မပါ'' ဟေလာက် ၏။ ၅၂ သခင်ေယ က

``သွားေလာ့။ သင်၏ယံ ကည် ြခင်းသည်သင့်ေရာဂါကိေပျာက်ေစ ပီ'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

ချက်ချင်းပင်ထိသသည်မျက်စိြမင်၍ ကိယ်ေတာ် ကေတာ်မရာလမ်းတွင်ေနာက်ေတာ်ကလိက်ေလ

သည်။

၁၁ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ အနီးသိ့ချဥ်းကပ်မိ၍

ဗက်ဖာေဂ ှ င့်ေဗသနိ ွာများအနီး ှ ိ သံလွင်ေတာင်သိ့ေရာက် က၏။‐ ၂

ထိအခါကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက် အား ``သင်တိ့ေ ှ ့တွင် ှ ိ ေသာ ွာသိ့သွား ကေလာ့။

ွာထဲသိ့ဝင်လ င် ဝင်ချင်းမည်သမ မစီးဘး ေသးေသာြမည်းကေလးတစ်ေကာင်ကိေတွ့လိမ့်

မည်။ ထိြမည်းကိ ကိးြဖင့်လံထား၏။‐ ၃ ကိးေြဖ၍ြမည်းကိယခ့ဲ ကေလာ့။ အကယ်၍

လတစ်စံတစ်ေယာက်ကသင်တိ့အား အဘယ်ေကာင့် ြမည်း ကိးကိေြဖသနည်းဟေမးလ င် ထိြမည်း

ကိအက ်ပ်တိ့သခင်အလိ ှ ိ ပါသည်။ ချက်ချင်း ြပန်ပိ့ေပးပါလိမ့်မည်ဟေြပာ ကေလာ့'' ဟ၍

မှာ ကားေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၄ ထိတပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်သွား၍ ြမည်း

ကေလးတစ်ေကာင်ကိလမ်းတွင်အိမ်တစ်အိမ်၏ တံခါးအနီးမှာလံထားသည်ကိေတွ့သြဖင့်

ြမည်း ကိးကိေြဖ က၏။‐ ၅လမ်းမှာရပ်ေနသအချို ့က ``ြမည်း ကိးကိ အဘယ်ေကာင့်ေြဖ ကသနည်း''

ဟေမး က၏။ ၆တပည့်ေတာ်တိ့ကသခင်ေယ မိန့်မှာေတာ်မ သည့်အတိင်းြပန်ေြပာ ကေသာအခါ

ထိသတိ့ သည်ြမည်း ကိးကိေြဖခွင့် ပ က၏။‐ ၇ တပည့်ေတာ်တိ့သည်ြမည်းကေလးကိသခင်

ေယ ထံေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င် ြမည်းေကျာ ေပ မှာမိမိတိ့၏ဝတ်လံများကိလမ်းတင် က ၏။‐ ၈

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်ြမည်းကိစီးေတာ်မ၏။ လအများပင်မိမိတိ့၏ဝတ်လံများကိလမ်း

ေပ မှာြဖန့်ခင်း က၏။ အချို ့သများကမကွင်း များမှခတ်ယခ့ဲ ကသည့်သစ်ခက်သစ် ွက်များ

ကိလမ်းမှာြဖန့်ခင်း က၏။‐ ၉ ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်မှလည်းေကာင်း၊ ေနာက်ေတာ် မှလည်းေကာင်း၊
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လိက်ပါ ကသလအေပါင်းတိ့ က ``ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး က ေလာ့။

ဘရားသခင်၏နာမေတာ် ှ င့် ကလာ ေသာအ ှ င်သည်မဂလာ ှ ိ ေစသတည်း။‐ ၁၀

တည်လတံ့ေသာငါတိ့အဖဒါဝိဒ်၏ ိင်ငံေတာ် သည်မဂလာ ှ ိ ေစသတည်း။

ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး ကေစသတည်း'' ဟ ေကးေကာ် က၏။ ၁၁

သခင်ေယ သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေရာက်ေတာ် မေသာအခါ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဝင်ေတာ်မ၍ခပ်သိမ်း

ေသာအရာတိ့ကိလှည့်လည် ကည့် ေတာ်မ၏။ ထိ ေနာက်ေနဝင်ခါနီး ပီြဖစ်သြဖင့်

တပည့်ေတာ်တစ် ဆယ့် ှ စ်ဦး ှ င့်အတေဗသနိ ွာသိ့ ကေတာ် မ၏။ ၁၂

ေနာက်တစ်ေန့၌ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့ သည် ေဗသနိ ွာမှြပန်လာ ကစဥ်ကိယ်ေတာ်

သည်ဆာေလာင်မွတ်သိပ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃ အ ွက်ေဝဆာလျက် ှ ိ ေသာသေဘာသဖန်းပင်

ကိအေဝးကြမင်ေတာ်မလ င် အသီးေတွ့လိ ေတွ့ြငားအပင်အနီးသိ့ချဥ်းကပ်ေတာ်မ၏။

သဖန်းသီးေပ ချိန်မဟတ်၍အပင်ေပ တွင် အ ွက်များသာေတွ့ေတာ်မ၏။‐ ၁၄

ထိအခါကိယ်ေတာ်က ``ေနာင်အစဥ်အဆက် သင်၏အသီးကိအဘယ်သမ မစားေစရ''

ဟသေဘာသဖန်းပင်အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိသိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိတပည့်ေတာ်တိ့ ကား က၏။ (aiōn

g165) ၁၅ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ သိ့ေရာက် ကေသာအခါ

ကိယ်ေတာ်သည်ဗိမာန်ေတာ် သိ့ဝင်ေတာ်မ၍ ဗိမာန်ေတာ်အတွင်းမှာေရာင်းဝယ်ေန

သတိ့ကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ ေငွလဲလှယ်သတိ့၏ စားပဲွများ ှ င့်ချိုးငှက်ေရာင်းသများ၏ထိင်ခံများ

ကိေမှာက်လှန်ပစ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၆ ဗိမာန်ေတာ်ကိြဖတ်၍ကန်ပစည်းသယ်ေဆာင် ရန်

မည်သ့ကိမ ခွင့် ပေတာ်မမ။‐ ၁၇ ကိယ်ေတာ်က `` `ငါ၏အိမ်ေတာ်ကိလမျိုးတကာတိ့

ဆေတာင်းရာအိမ်ေတာ်ဟေခ ေဝ ရလတံ'့ ဟကျမ်း စာလာသည်မဟတ်ေလာ။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်

ထိအိမ်ေတာ်ကိ ားြပခိေအာင်းရာြဖစ်ေစ က ပီတကား'' ဟလတိ့အားဆံးမသွန်သင်ေတာ်

မ၏။ ၁၈ ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာ များသည် ကား၍

ကိယ်ေတာ်ကိသတ်ရန်နည်းလမ်း ှ ာ က၏။ လပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်ယင်းသိ့

သွန်သင်ေတာ်မသည်ကိလွန်စွာအ့ံ သလျက် ှ ိ  ကေသာေကာင့် ထိသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ

ေကာက် ွံ ့ က၏။ ၁၉ ေနေစာင်းလာေသာအခါကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်

ေတာ်တိ့သည် မိ ့မှထွက်သွား က၏။ ၂၀ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာအချိန်၌ ကိယ်ေတာ်

ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်လမ်းတွင်ေလာက်သွား က စဥ် သေဘာသဖန်းပင်ကိြမင် က၏။

ထိအပင်သည် အြမစ်မှစ၍တစ်ပင်လံးေြခာက်ေသွ့ ိ း ွမ်း လျက်ေန၏။‐ ၂၁

ေပတ သည်သတိရ၍ ``အ ှ င်ဘရား၊ ကည့် ေတာ်မပါ၊ အ ှ င်ဒဏ်ခတ်ခ့ဲေသာသေဘာသဖန်း

ပင်သည် ိး ွမ်းေြခာက်ေသွ့သွားေချ ပီ'' ဟ ေလာက်၏။ ၂၂ သခင်ေယ က

``ဘရားသခင်အားယံ ကည် ကိးစား ကေလာ့။‐ ၂၃အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား မိမိ

စိတ် ှ လံးအတွင်းတွင်ယံမှားြခင်းမ ှ ိ ဘဲ မိမိ ေြပာဆိသည်အတိင်းြဖစ်လိမ့်မည်ဟယံ ကည်ေသာ

သသည် ဤေတာင်အား `ဤေနရာမှေ ွ ့၍ပင်လယ် ထဲသိ့ဆင်းသက်ေလာ့' ဟဆိလ င်ထိသဆိသည်

အတိင်းြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၂၄ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား သင်တိ့သည်

မိမိတိ့ေတာင်းေလာက်သည့်အရာကိမချရမည် ဟ ယံ ကည် ကလ င်ေတာင်းေလာက်သမ ကိ

ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၅ သင်တိ့သည်ရပ်လျက်ဆေတာင်းေသာအခါ သ

တစ်ပါးတိ့၏အြပစ်ဟသမ ကိေြဖလတ်ရ ကမည်။ သိ့မှသာလ င်ေကာင်းကင်ဘံတွင် ှ ိ ေတာ်

မေသာသင်တိ့အဖသည် သင်တိ့၏အြပစ်များ ကိေြဖလတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၆

(သင်တိ့သည်သတစ်ပါး၏အြပစ်များကိ မေြဖလတ်လ င် ေကာင်းကင်ဘံတွင် ှ ိ ေတာ်မ

ေသာသင်တိ့အဖသည်သင်တိ့၏အြပစ်များ ကိေြဖလတ်ေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်)'' ဟတပည့်

ေတာ်တိ့အားြပန်လည်မိန့် ကားေတာ်မ၏။ ၂၇ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ေယ  ှ လင်

မိ ့သိ့တစ်ဖန်ေရာက် ှ ိ  ကြပန်၏။ ကိယ်ေတာ်သည် ဗိမာန်ေတာ်တွင်စကကေတာ်မစဥ် ယဇ်ပေရာဟိတ်

ကီးများ၊ ကျမ်းတတ်ဆရာများ ှ င့်ဘာသာေရး ေခါင်းေဆာင်များသည်အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊‐ ၂၈

``အ ှ င်သည်ဤအမအရာများကိအဘယ် အခွင့်အာဏာ ှ င့် ပေတာ်မပါသနည်း။ ထိ

အခွင့်အာဏာကိအ ှ င့်အားအဘယ်သအပ် ှ င်းပါသနည်း'' ဟေလာက်ထားေမးြမန်း က၏။ ၂၉

သခင်ေယ က ``သင်တိ့အားငါတစ်ခေမးမည်။ သင်တိ့ေြဖ ပီးမှဤအမအရာများကိ အဘယ်

အခွင့်အာဏာ ှ င့်ငါ ပသည်ကိေြပာမည်။‐ ၃၀ ဗတိဇံမဂလာကိေယာဟန်ေပးသည်မှာဘရား

သခင်၏အခွင့်အာဏာအရေလာ။ လတိ့၏ အခွင့်အာဏာအရေလာ၊ ငါ့အားေြဖ ကား ကေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ သတိ့သည် ``အကယ်၍ဘရားသခင်၏အခွင့် အာဏာအရဟ

ငါတိ့ဆိလ င်ေယာဟန်ကိသင် တိ့အဘယ်ေ ကာင့်မယံ ကည် ကသနည်းဟ ေမးလိမ့်မည်။‐ ၃၂

သိ့ရာတွင်လတိ့၏အခွင့်အာဏာအရဟငါ တိ့ဆိမည်ေလာ'' ဟအချင်းချင်းေဆွးေ ွး က၏။

(သတိ့သည်လပရိသတ်ကိေ ကာက် က၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်လအေပါင်းတိ့သည်

ေယာဟန်ကိပေရာဖက်ဟယံ ကည် ကေသာ ေကာင့်တည်း။)‐ ၃၃ သိ့ြဖစ်၍သတိ့က

``အက ်ပ်တိ့မသိပါ'' ဟ သခင်ေယ အားြပန်လည်ေလာက်ထား က၏။ ထိအခါသခင်ေယ က

``ထိနည်းတဤအမ အရာများကိအဘယ်အခွင့်အာဏာ ှ င့်ငါ ပ သည်ကိငါမေြပာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၂ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အား ပံဥပမာ ေဆာင်၍မိန့် ကားေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်က ``လ တစ်ေယာက်သည်စပျစ်ဥယျာဥ်ကိစိက်ပျိုး၍ ြခံဝင်းကာ၏။

စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းကိတး ၍ေမ ာ်စင်ကိေဆာက်လပ်၏။ ထိေနာက်သသည်

ဥယျာဥ်ကိြခံသမားတိ့အား သီးစားချ၍ ိင်ငံရပ်ြခားသိ့ထွက်သွား၏။‐ ၂

အချိန်တန်ေသာ်ကန်တစ်ေယာက်ကိြခံသမား များထံသိ့ေစလတ်၍ ဥယျာဥ်သီးခွန်ကိေတာင်း ခံေစ၏။‐

၃ ြခံသမားတိ့သည်ထိကန်ကိဖမ်းဆီး ိက် ှ က် ပီးလ င် လက်ချည်းသက်သက်ြပန်လတ်လိက် က၏။‐

၄ ဥယျာဥ် ှ င်သည်အြခားကန်တစ်ေယာက်ကိတစ်ဖန် ေစလတ်ြပန်၏။

ြခံသမားတိ့သည်ထိကန်၏ဦး ေခါင်းကိ ိက် ှ က်၍ အ ှ က်တကဲွအကျိုးနည်း ေအာင် ပ က၏။‐ ၅

ဥယျာဥ် ှ င်သည်အြခားကန်တစ်ေယာက်ကိ ေစလတ်ြပန်ေသာ် ြခံသမားတိ့သည်သ့ကိ သတ် က၏။

အြခားများစွာေသာကန်တိ့ကိ လည်း ဤနည်းတပင် ိက်သကိ ိက်၊ သတ်သ ကိသတ်က၏။‐ ၆

ဥယျာဥ် ှ င်မှာတစ်ဦးတည်းေသာချစ်သားကိ သာေစလတ်ရန်ကျန်ေတာ့၏။ သိ့ြဖစ်၍သသည်

`ငါ့သားကိထိသတိ့ေလးစား ကရာ၏' ဟ ဆိလျက်ေနာက်ဆံးတွင်မိမိ၏သားကိေစလတ်

လိက်၏။‐ ၇ သိ့ရာတွင်သတိ့က ``ဤသသည်ဥယျာဥ် ှ င် ၏အေမွစားအေမွခံြဖစ်၏။

လာ က။ သ့ကိ သတ် ကကန်အ့ံ။ သိ့မှသာဥယျာဥ်ကိငါတိ့ ရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်''

ဟအချင်းချင်းေြပာလျက်၊‐ ၈သ့ကိဖမ်း၍သတ် ပီးလ င်ဥယျာဥ်အြပင် သိ့ထတ်ပစ်လိက် က၏။ ၉

``ထိအခါဥယျာဥ် ှ င်သည်အဘယ်သိ့ ပလိမ့် မည်နည်း။ သသည်လာ၍ြခံသမားများကိ

သတ်သင်ဖျက်ဆီး ပီးေသာ် စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ အြခားသတိ့အားေပးအပ်လိမ့်မည်။ ၁၀

`တိက်တည်သတိ့ပယ်ထားေသာေကျာက်သည် အေရးအ ကီးဆံးေသာေထာင့်ချုပ်ေကျာက်

ြဖစ်လာရ၏။ ၁၁ ဤအမသည်ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ အမြဖစ်၏၊

ငါတိ့မျက်ေမှာက်တွင်အ့ံ သဖွယ်ရာြဖစ်ေလစွ' ဟေသာကျမ်းစကားကိသင်တိ့မဖတ်ဖး က

ပါသေလာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ယဒအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်တိ့သည်မိမိတိ့ ကိရည်ေဆာင်၍

ဤပံဥပမာကိမိန့်ေတာ်မ ေကာင်းသိသြဖင့် ကိယ်ေတာ်ကိဖမ်းဆီးရန် ကိးစား က၏။

သိ့ရာတွင်လပရိသတ်ကိ ေကာက်ေသာေကာင့်အထံေတာ်မှထွက်သွား က၏။ ၁၃

ထိေနာက်သတိ့သည်ဖာရိ ှ ဲ အချို ့ ှ င့် ေဟ ဒ် ပါတီဝင်အချို ့တိ့ကိအထံေတာ်သိ့ေစလတ် က၏။‐ ၁၄

ထိသတိ့သည်အထံေတာ်သိ့လာ၍ ``ဆရာေတာ်၊ အ ှ င်သည်မှန်ေသာစကားကိသာေြပာတတ် ပါ၏။

လတိ့အဘယ်သိ့ထင်မှတ် ကသည်ကိ အေရးမစိက်။ လ့မျက် ှ ာကိမေထာက်ဘဲဘရား

သခင်၏တရားလမ်းကိဟတ်မှန်သည့်အတိင်း သွန်သင်ေတာ်မေ ကာင်းအက ်ပ်တိ့သိပါ၏။

ေရာမဧကရာဇ်မင်းအားအခွန်ဆက်အပ်ပါ သေလာ၊ မဆက်အပ်ပါသေလာ။ အက ်ပ်တိ့

သည်အခွန်ဆက်ရမည်ေလာ၊ မဆက်ရမည် ေလာ'' ဟပရိယာယ်ဆင်၍ေမးေလာက် က၏။ ၁၅

ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့၏ပရိယာယ်ကိသိေတာ် မသြဖင့် ``သင်တိ့သည်ငါ့အားအဘယ်ေကာင့်

အြပစ် ှ ာလိ ကသနည်း။ ဒဂ ါးတစ်ြပားကိငါ ကည့်ဖိ့ယခ့ဲ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

သတိ့ယခ့ဲ ကလ င်ကိယ်ေတာ်က ``ဤ ပ်ပံ၊ ဤကမည်းလိပ်စာသည်မည်သ့ ပ်ပံ၊

မည်သ့ ကမည်းလိပ်စာြဖစ်သနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ သတိ့က ``ဧကရာဇ်မင်း၏ ပ်ပံ၊

ဧကရာဇ်မင်း၏ ကမည်းလိပ်စာြဖစ်ပါသည်'' ဟြပန်၍ေလာက် က၏။ ၁၇ သခင်ေယ က

``ဧကရာဇ်မင်းပိင်သည့်အရာကိ ဧကရာဇ်မင်းအားဆက် ကေလာ့။ ဘရားသခင်ပိင်

သည့်အရာကိဘရားသခင်အားဆက် ကေလာ့'' ဟထိသတိ့အားမိန့်ေတာ်မလ င်သတိ့သည်

အ့ံ သ က၏။ ၁၈ ေသြခင်းမှထေြမာက် ှ င်ြပန်ြခင်းမ ှ ိ ဟအယ ှ ိ ေသာဇဒုကဲအချို ့တိ့သည်

အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍၊‐ ၁၉ ``ဆရာေတာ်၊ `လတစ်စံတစ်ေယာက်သည်သားသမီး

မရဘဲေသဆံးသွားလ င် ကျန်ခ့ဲသည့်ဇနီးကိညီ ြဖစ်သကဆက်ခံထိမ်းြမားရမည်။ အစ်ကိ၏အမျိုး

အ ွယ်ကိသ၏ကိယ်စားတိးပွားေစရမည်' ဟ အက ်ပ်တိ့အားေမာေ ှ မိန့်မှာခ့ဲပါသည်။‐ ၂၀

အခါတစ်ပါး၌ညီအစ်ကိခနစ်ေယာက် ှ ိ ပါ၏။ အစ်ကိ ကီးသည်အိမ်ေထာင်ကျေသာ်လည်းသား

သမီးမရဘဲ၊‐ ၂၁ ေသသွားေသာအခါသ့ညီအ ကီးဆံးသည် မရီး ြဖစ်သကိဆက်ခံသိမ်းပိက်၏။

ထိညီသည်လည်း သားသမီးမရဘဲေသြပန်၏။ ထိနည်းတဒတိယ

ညီသည်လည်းသားသမီးမရဘဲေသြပန်၏။‐ ၂၂ ဤသိ့လ င်ညီအစ်ကိခနစ်ေယာက်စလံး

သားသမီးမရဘဲေသ က၏။ ေနာက်ဆံး၌ အမျိုးသမီးလည်းေသ၏။‐ ၂၃

ညီအစ်ကိခနစ်ေယာက်စလံးပင်သ ှ င့်စံဖက် ခ့ဲ ကသည်ြဖစ်၍ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ရာေန့၌

ထိအမျိုးသမီးသည်မည်သ၏ဇနီးြဖစ်ပါ မည်နည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၂၄ သခင်ေယ က

``သင်တိ့သည်ကျမ်းစာေတာ်ကိ နားမလည် က။ ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ်

အေကာင်းကိလည်းမသိ က။ သိ့ြဖစ်၍အယ လဲွလျက်ေန က၏။‐ ၂၅
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လတိ့သည်ေသြခင်းမှထေြမာက် ကေသာအခါ ထိမ်းြမားစံဖက်ြခင်းကိမ ပေတာ့ဘဲ ေကာင်းကင်

ဘံ ှ ိ ေကာင်းကင်တမန်များက့ဲသိ့ြဖစ် ကလိမ့် မည်။‐ ၂၆ ေသလွန်သတိ့ထေြမာက် ှ င်ြပန်ရေကာင်းကိ

ေဖာ်ြပေသာ ေမာေ ှ ကျမ်းကိမဖတ်ဖး ကပါ သေလာ။ အဆိပါကျမ်းတွင်မီးလ ံ ထွက်သည့်

ချံ ုအေကာင်းဆိင်ရာစာပိဒ်၌ ဘရားသခင် က `ငါသည်အာြဗဟံ၏ဘရား၊ ဣဇာက်၏

ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရားေပတည်း' ဟ ေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ်မေ ကာင်းပါ ှ ိ ၏။‐ ၂၇

ထိအ ှ င်သည်ေသလွန်သတိ့၏ဘရားမဟတ်။ အသက် ှ င်ေနသတိ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

သင်တိ့သည်လွန်စွာမှအယလဲွလျက်ေန က ေလ ပီတကား'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈

ယင်းသိ့သခင်ေယ  ှ င့်ဇဒုကဲတိ့အေြခအတင် ေြပာဆိေန ကစဥ် ကျမ်းတတ်ဆရာတစ်ေယာက်သည်

အနီးအပါး၌ ှ ိ ေန၏။သတိ့အားသခင်ေယ ေလျာက်ပတ်စွာေြဖ ကားေတာ်မသည်ကိ ကားသြဖင့်

ေ ှ ့ေတာ်သိ့လာ၍ကိယ်ေတာ်အား ``ပညတ် ှ ိ သမ တိ့တွင်အဘယ်ပညတ်သည်အ ကီးြမတ်

ဆံးြဖစ်ပါသနည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၂၉ သခင်ေယ က `အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့

နားေထာင် ကေလာ့။ ငါတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် တစ်ဆတည်းေသာဘရား

ြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၃၀ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ စိတ်စွမ်း ှ ိ သမ ၊ ဉာဏ်စွမ်း ှ ိ သမ ၊

ကိယ်စွမ်း ှ ိ သမ ြဖင့်ချစ်ရမည်' ဟေသာပညတ်သည် ပထမအ ကီးြမတ်ဆံးပညတ်ြဖစ်၏။‐ ၃၁

`အိမ်နီးချင်းကိကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ရမည်' ဟ ေသာပညတ်သည်ဒတိယအ ကီးြမတ်ဆံး ပညတ်ြဖစ်၏။

ဤပညတ် ှ စ်ပါးထက်ပိ၍ ကီး ြမတ်ေသာပညတ်ကားမ ှ ိ'' ဟေြဖ ကားေတာ် မ၏။ ၃၂

ကျမ်းတတ်ဆရာက ``ဆရာေတာ်၊ အ ှ င်မိန့်ေတာ်မ ချက်သည်သင့်ြမတ်လှပါ၏။

ထာဝရဘရားသည် တစ်ဆတည်းသာ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားမှ တစ်ပါးအြခားဘရားမ ှ ိ။‐ ၃၃

ဘရားသခင်အားစိတ်စွမ်း ှ ိ သမ ၊ ဉာဏ်စွမ်း ှ ိ သမ ၊ ကိယ်စွမ်း ှ ိ သမ ြဖင့်ချစ်ရမည်။

အိမ်နီး ချင်းကိကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ရမည်ဟေသာပညတ် ှ စ်ပါးကိလိက်နာြခင်းသည်

ဘရားသခင်အား ပေဇာ်သည့်မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်အြခားယဇ်အေပါင်း တိ့ထက်ပိ၍ြမတ်ပါ၏''

ဟကိယ်ေတာ်အား ေလာက်ထား၏။ ၃၄ ထိသသည်ဤသိ့အသိပညာ ှ င့်ေလာက်ထား

သည့်အတွက် သခင်ေယ က ``သင်သည်ဘရား သခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့်မေဝးေတာ့ ပီ'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ထိေနာက်မည်သမ ကိယ်ေတာ်အားထပ်မံ၍ မေမးမေလာက်ဝ့ံ က။ ၃၅

သခင်ေယ သည်ဗိမာန်ေတာ်တွင်ေဟာေြပာ သွန်သင်လျက်ေနေတာ်မစဥ် ``ေမ ှ ိ ယသည်

ဒါဝိဒ်၏သားေြမးြဖစ်သည်ဟအဘယ် ေကာင့်ကျမ်းတတ်ဆရာတိ့ဆိ ကသနည်း။ ၃၆

`သင့်ရန်သများကိသင်၏ေြခဖဝါးေအာက်သိ့ ငါေရာက်ေစမည်။ သိ့မေရာက်ေစေသးမီကာလအတွင်း

ငါ၏လက်ယာဘက်တွင်ထိင်ေနေလာ့ဟ ထာဝရဘရားကငါ့အ ှ င်အားမိန့်ေတာ်မ၏'

ဟသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်၏ ိးေဆာ်ချက် ြဖင့်ဒါဝိဒ်မင်း မက်ဆိခ့ဲ၏။ ၃၇

ဤသိ့ဆိရာတွင်ဒါဝိဒ်မင်းကိယ်တိင်ပင် ေမ ှ ိ ယ ကိ `အ ှ င်' ဟေခ သည်ြဖစ်ရာ အသိ့လ င်ေမ ှ ိ ယ

သည်ဒါဝိဒ်၏သားေြမးြဖစ် ိင်ပါမည်နည်း'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ လပရိသတ် ကီးသည်ကိယ်ေတာ်၏

စကားေတာ်ကိ အားရ င်လန်းစွာ ကားနာ က၏။ ၃၈ဤသိ့ေဟာေြပာသွန်သင်လျက်ေနေတာ်မစဥ်

ကိယ်ေတာ်က ``ကျမ်းတတ်ဆရာတိ့ကိသတိ ှ င့်ေ ှ ာင် ကေလာ့။ သတိ့သည်ဝတ်လံများကိ

ဝတ်၍ပလားသွားလာလိ က၏။ ေစျးရပ်ကွက် တွင်အေလး ပြခင်းကိခံလိ က၏။‐

၃၉ တရားဇရပ်များတွင်သီးသန့်ထားေသာေနရာ များကိလည်းေကာင်း၊

ပဲွသဘင်များတွင်အေကာင်း ဆံးေသာေနရာထိင်ခင်းများကိလည်းေကာင်း ှ စ် သက် က၏။‐ ၄၀

မဆိးမများ၏အိမ်များကိမတရားသိမ်းယ ပီးလ င် လ ကားေကာင်းေစရန် ှ ည်လျားစွာ

ဆေတာင်းပတနာ ပတတ်က၏။ သတိ့သည်ပိ၍ ကီးေလးေသာအြပစ်ဒဏ်ကိခံရ ကလတံ'့' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၁ သခင်ေယ သည်ဗိမာန်ေတာ်အလခံေသတာေ ှ ့ တွင်ထိင်လျက်

ထိေသတာထဲသိ့ လတိ့ေငွများ ထည့်ဝင်လဒါန်း ကသည်ကိ ကည့် ေတာ်မ၏။

များစွာေသာသေဌးသ ကယ်တိ့သည်ေငွ အေြမာက်အြမားထည့်ဝင်လဒါန်း က၏။‐ ၄၂

ဆင်းရဲေသာမဆိးမတစ်ေယာက်သည်လည်းလာ ၍ ဆယ်ြပားခန့်တန်ေသာေကးြပား ှ စ်ြပားကိ

အလခံေသတာထဲသိ့ထည့်၏။‐ ၄၃ ထိအခါကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ်တိ့ကိ

ေခ ေတာ်မ ပီးလ င် ``ဤဆင်းရဲေသာမဆိးမ သည်ဗိမာန်ေတာ်အလခံေသတာထဲသိ့ထည့်ဝင်

လဒါန်း ကေသာသအေပါင်းတိ့ထက် ပိ၍ ထည့်ဝင်လဒါန်းေလ ပီဟသင်တိ့အား အမှန်အကန်ငါဆိ၏။‐

၄၄ ထိသတိ့သည်မိမိတိ့၏ေငွပိေငွလ ံ များကိ လ ကေပသည်။ ဤအမျိုးသမီးမကားဆင်းရဲ

လျက် ှ င့်မိမိ၏ေခ း ှ ဲ စာ ှ ိ သမ ကိေပးလ သတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ ဗိမာန်ေတာ်မှကိယ်ေတာ်ထွက် ကေတာ်မစဥ် တပည့် ေတာ်တစ်ဦးက ``အ ှ င်ဘရား၊

ကည့်ေတာ်မပါ။ ဤ ေကျာက်တံးများသည် ကီးမားလှ၍ ဤအေဆာက်

အအံများသည်လည်း ကီးကျယ်လှပါသည် တကား'' ဟေလာက်ထား၏။ ၂ သခင်ေယ က

``ဤအေဆာက်အအံ ကီးများ ကိ ယခသင်ြမင်သည်မဟတ်ေလာ။ ယင်းအေဆာက်

အအံများမှေကျာက်တံးအားလံးပင် ပိကျ ရလိမ့်မည်။ ေကျာက်တစ်တံးမ မလေနရာတွင်

ကျန်ရစ်လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်သည်သံလွင်ေတာင်ေပ တွင်ဗိမာန်ေတာ်

ဖက်သိ့မျက် ှ ာမလျက် တစ်ကိယ်တည်းထိင်ေန ေတာ်မေသာအခါ၊‐ ၄ ေပတ ၊

ယာကပ်၊ ေယာဟန် ှ င့်အေြ ‐တိ့သည် ချဥ်းကပ်၍ ``အ ှ င်မိန့်ေတာ်မေသာအရာများ

သည်အဘယ်ကာလ၌ြဖစ်ပျက်ပါမည်နည်း။ ဤအမအရာများြဖစ်ပျက်ချိန်၌အဘယ်

နိမိတ်များေပ ထွန်းပါမည်နည်း။ အက ်ပ် တိ့အားမိန့်ေတာ်မပါ'' ဟေမးေလာက် က၏။

၅ သခင်ေယ က ``သင်တိ့အားသတစ်ပါး မလှည့်စားေစရန်သတိ ပ ကေလာ့။‐ ၆

လအများပင်ငါ၏အေယာင်ေဆာင်လျက်လာ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ေမ ှ ိ ယြဖစ်သည်ဟ

ဆိ၍လအများကိလှည့်ြဖား ကလိမ့်မည်။‐ ၇ သင်တိ့သည်ရပ်နီးရပ်ေဝးမှစစ်မက်သတင်း

များကိ ကားေသာအခါ မထိတ်မလန့် က ှ င့်။ ဤအမအရာများသည်မချြဖစ်ပျက် ရမည်။

သိ့ေသာ်လည်းကပ်ကမာကန်ဆံးချိန် ကားမကျေသး။‐ ၈လမျိုးတစ်မျိုး ှ င့်တစ်မျိုး၊ ိင်ငံတစ် ိင်ငံ ှ င့်

တစ် ိင်ငံစစ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ေနရာအ ှ ံ ့အြပား တွင်ေြမငလျင်လပ်၍အစာငတ်မွတ်ေခါင်းပါး လိမ့်မည်။

ဤအမအရာများသည်ဆိက်ေရာက် လတံ့ေသာဆင်းရဲဒကများ၏ေ ှ ့ေြပးြဖစ်၏။'' ၉

``သင်တိ့သည်သတိ ှ င့်ေန ကေလာ့။ လအချို ့တိ့ သည် သင်တိ့ကိတရား ံ းသိ့ပိ့အပ် ကလိမ့်မည်။

တရားဇရပ်များတွင် ိက် ှက် ကလိမ့်မည်။ သင် တိ့သည်ငါ့အတွက်ေ ကာင့် အာဏာပိင်များ ှ င့်

ှ င်ဘရင်များ၏ေ ှ ့ေမှာက်သိ့ေရာက်၍ သတင်း ေကာင်းကိေ ကညာရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၀

ကပ်ကမာကန်ဆံးချိန်မေရာက်မီသင်တိ့သည် သတင်းေကာင်းကိလအေပါင်းတိ့အားေဟာ

ေြပာေ ကညာရ ကမည်။‐ ၁၁ သင်တိ့အားဖမ်းဆီး၍တရား ံ းခံ ံ းသိ့ ပိ့အပ် ကေသာအခါ

မည်သိ့ေြပာဆိရမည် ကိ ကိတင်၍မစိးရိမ် က ှ င့်။ ထိခဏ၌ မိမိတိ့စိတ်တွင်ေပ လာသည့်စကားများကိ

သာလ င် သင်တိ့ေြပာ ကေလာ့။ ယင်းစကားများ သည်သင်တိ့စကားများမဟတ်ဘဲ သန့် ှ င်း

ေသာဝိညာဥ်ေတာ်၏စကားများြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၁၂ လတိ့သည်ညီအစ်ကိချင်းအားေသေစရန်အပ်

ကလိမ့်မည်။ အဖသည်လည်းသားအားေသေစ ရန်အပ်လိမ့်မည်။ သားသမီးတိ့သည်မိဘများ

ကိေတာ်လှန်၍သတ်ြဖတ်ေစ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃ ငါ၏အတွက်ေ ကာင့်လတိင်းပင်သင်တိ့ကိမန်း

လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်အဆံးတိင်ေအာင်တည် ကည် ေသာသသည်ကယ်တင်ြခင်းကိခံရလတံ။့'' ၁၄

``ထိတ်လန့်စက်ဆပ်ဘွယ်ေကာင်းသည့်အရာသည် မ ှ ိ အပ်သည့်အရပ်တွင် ှ ိ ေနသည်ကိ

သင်တိ့ ြမင်ရ ကလိမ့်မည်'' (စာဖတ်သသည်ဤအချက် ကိနားလည်ပါေစ)

``ထိသိ့ြမင်ရ ကေသာ အခါယဒြပည် ှ ိ လတိ့သည်ေတာင်များ ေပ သိ့ေြပး ကေစ။‐ ၁၅

အိမ်မိးေပ တွင် ှ ိ သသည်ေအာက်သိ့ဆင်း၍ အိမ်ထဲသိ့ဝင် ပီးလ င်မည်သည့်အရာကိ

မ မယေစ ှ င့်။‐ ၁၆ လယ်ထဲတွင် ှ ိ သသည်လည်းဝတ်လံကိယရန် အိမ်သိ့မြပန်ေစ ှ င့်။‐ ၁၇

ထိေန့ရက်ကာလ၌ကိယ်ဝန်ေဆာင်မိန်းမ ှ င့် သားသည်မိခင်တိ့အတွက်အကျိုးနည်းေပ ေတာ့မည်။‐

၁၈ ထိေန့ရက်များသည်ေဆာင်းဥတ၌မကျ ေရာက်ပါေစ ှ င့်ဟဆေတာင်း ကေလာ့။‐ ၁၉

ေလာကကိဘရားသခင်ဖန်ဆင်းေတာ်မချိန် မှစ၍ အဘယ်ကာလ၌မ ဤဆင်းရဲဒကမျိုးကိ

လတိ့မ ကံစဖး။ ေနာင်ကာလ၌လည်းေတွ့ ကံ ရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၀

ထာဝရဘရားသည်ထိေန့ရက်ကာလကိတိေစ ေတာ်မမလ င် အဘယ်သမ အသက်ေဘးမှ

ကင်းလွတ် ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် သည်မိမိေ ွးချယ်ထားေတာ်မေသာသများ

အဖိ့အလိ့ငှာထိေန့ရက်ကာလကိတိေစ ေတာ်မ ပီ။ ၂၁ ``ထိကာလ၌လတစ်စံတစ်ေယာက်က

`ကည့်ေလာ့၊ ဤအရပ်တွင်ေမ ှ ိ ယ ှ ိ သည်' ဟ၍လည်းေကာင်း၊ `ထိအရပ်တွင်၊ ေမ ှ ိ ယ ှ ိ သည်'

ဟ၍လည်းေကာင်း ဆိေသာ်မယံ ကည် ှ င့်။‐ ၂၂ ေမ ှ ိ ယအတအေယာင်များ ှ င့်ပေရာဖက်

အတအေယာင်များေပ လာလိမ့်မည်။ သတိ့ သည်ြဖစ် ိင်ပါကဘရားသခင်ေ ွးချယ်

ထားသများကိပင်လှည့်စား ိင်ရန် အ့ံ သဖွယ် အမအရာများ ှ င့်နိမိတ်လကဏာများကိ ြပ ကလိမ့်မည်။‐

၂၃ သင်တိ့သည်သတိ ှ င့်ေန ကေလာ့။ ဤအမ အရာအလံးစံတိ့မြဖစ်ေပ မီသင်တိ့

အားငါ ကိတင်ေဖာ်ြပ ပီ။'' ၂၄ ``ဆင်းရဲဒကများကျေရာက် ပီးေသာကာလ၌

ေနသည်ေမှာင်မိက်၍သွားလိမ့်မည်။ လသည် အလင်းေရာင်ကိေပးလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၅

ကယ်များသည်ေကာင်းကင်မှေ ကလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်နကတ်များသည်လမ်းေ ကာင်းေြပာင်း

ကလိမ့်မည်။‐ ၂၆ ထိအခါမိးတိမ်များထဲမှ ကီးစွာေသာ တန်ခိးေတာ်၊ ဘန်းအသေရေတာ်တိ့ ှ င့်လ

သား ကလာသည်ကိြမင်ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၇ ထိေနာက်လသားသည်ေကာင်းကင်တမန်များ ကိ

ေြမ ကီးစွန်းမှေကာင်းကင်စွန်းတိင်ေအာင် အရပ်ေလးမျက် ှ ာသိ့ေစလတ်၍ မိမိေ ွး

ချယ်ထားသတိ့ကိစသိမ်းေတာ်မလိမ့်မည်။'' ၂၈ ``သေဘာသဖန်းပင်မှသင်ခန်းစာတစ်ရပ်ကိ

သင်ယ ကေလာ့။ ထိအပင်တွင်အခက်အလက် ထွက်၍ အ ွက် ထွက်ေသာအခါေ ွကာလ

နီးသည်ကိသင်တိ့သိ က၏။‐ ၂၉ ထိနည်းတစွာေဖာ်ြပခ့ဲေသာအမအရာများ

ြဖစ်ပျက်လျက် ှ ိ သည်ကိေတွ့ြမင်ရေသာအခါ လသားသည်သင်တိ့အနီး၊ တံခါးဝသိ့ပင်

ေရာက် ှ ိ ေန ပီဟသိမှတ် ကေလာ့။‐ ၃၀ အမှန်အကန်ငါဆိသည်ကားဤအမအရာ
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အလံးစံတိ့မြဖစ်မပျက်မီ ယခေခတ်လတိ့ ေသလွန်ရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။‐

၃၁ ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီးမတည်ေသာ်လည်း ငါ ၏စကားတည်လိမ့်မည်။'' ၃၂

``သိ့ေသာ်လည်းထိအမအရာများြဖစ်ပျက်မည့် ေန့ရက်နာရီကိ ခမည်းေတာ်မှတစ်ပါးအဘယ်

သမ မသိ။ ေကာင်းကင်ဘံ ှ ိ ေကာင်းကင်တမန် များလည်းမသိ။‐ ၃၃

ထိေန့ရက်ကာလသည်အဘယ်အခါကျေရာက် မည်ကိ သင်တိ့မသိ ကသြဖင့်သတိ ှ င့်ေစာင့်

ေန ကေလာ့။ ိး ိး ကား ကား ှ ိ  ကေလာ့။‐ ၃၄ ဥပမာဆိေသာ် ိင်ငံရပ်ြခားသိ့သွားသလ

တစ်ေယာက်သည် မိမိ၏အိမ်ကိငယ်သားများ လက်တွင်အပ်ထားခ့ဲ၏။ သတိ့အားကိယ်စီ

ကိယ်ငှလပ်ေဆာင်ရန်တာဝန်ဝတရားများ ကိေပးအပ်ခ့ဲ၏။ တံခါးမးအားသတိ ှ င့်

ေစာင့်ေနရန်မှာထားခ့ဲ၏။‐ ၃၅ သင်တိ့သည်အိမ် ှ င်အဘယ်အခါ ကလာမည် ကိမသိ။

ညဥ့်ဦးယံ၌ ကေကာင်း ကလာေပမည်။ သိ့မဟတ်သန်းေခါင်ယံအချိန်၌ေသာ်လည်းေကာင်း

ကက်ဦးတွန်ချိန်၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိးေသာက် ယံ၌ေသာ်လည်းေကာင်း ကလာ ိင်ေပသည်။‐ ၃၆

သိ့ြဖစ်၍အိမ် ှ င် တ်တရက် ကလာေသာအခါ သင်တိ့အိပ်ေပျာ်ေနသည်ကိမေတွ့ေစရန်သတိ

ှ င့်ေစာင့်ေန ကေလာ့။‐ ၃၇ ဤသိ့သင်တိ့အားသတိေပးသည်အတိင်း ခပ်

သိမ်းေသာသတိ့အားလည်းငါသတိေပး၏။ သတိ ှ င့်ေစာင့်ေနကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၄ ပသခါပဲွ ှ င့်တေဆးမ့ဲမန့်ပဲွေတာ်ကျေရာက် ရန် ှ စ်ရက်မ အလိတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း

များ ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာများသည် ကိယ်ေတာ် ကိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီး၍သတ်ရန်နည်း

လမ်း ှ ာ ကံလျက်ေန က၏။‐ ၂ သတိ့က ``လတိ့ န်းရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်မည်ကိ စိးရိမ်စရာ ှ ိ သြဖင့်

ပဲွေတာ်ရက်အတွင်း၌ မဖမ်းဆီး က ှ င့်'' ဟဆိ က၏။ ၃ သခင်ေယ သည်ေဗသနိ ွာ၌

အေရြပား ေရာဂါစဲွကပ်ဖးသ ှ ိ မန်၏အိမ်တွင် ှ ိ ၍ အစားအစာသံးေဆာင်ေတာ်မစဥ်အမျိုး

သမီးတစ်ေယာက်သည် အလွန်အဖိးထိက် ေသာနာဒဆီေမးအစစ်ေကျာက်ြဖူဘး

ကိ ကိယ်ေတာ်၏ေခါင်းေတာ်ထက်တွင်သွန်း ေလာင်းေလသည်။‐ ၄

လအချို ့တိ့သည်ေဒါသထွက်၍ ``အဘယ် ေကာင့်ဆီေမးကိဤသိ့အကျိုးမ့ဲ ဖန်းတီး ပါသနည်း။‐ ၅

ဤဆီေမးကိေဒနာရိအြပားသံးရာေကျာ် ှ င့် ေရာင်း၍ ဆင်းရဲသများအားေပးကမ်းသင့်၏'' ဟ

အချင်းချင်းေြပာဆိကာအမျိုးသမီးကိ အြပစ်တင် က၏။ ၆ သခင်ေယ က

``ထိအမျိုးသမီးကိ ှ ိ ေစေတာ့။ အဘယ်ေ ကာင့်သ့ကိေ ှ ာင့်ယှက် ကသနည်း။ ငါ့

အားသ ပေသာအမသည်ေလျာက်ပတ်ေပ၏။‐ ၇ဆင်းရဲသများသည်သင်တိ့ ှ င့်အ မဲ ှ ိ ေန က ၏။

သင်တိ့အလိ ှ ိ သည့်အခါတိင်းသတိ့အား ေကျးဇး ပ ိင် က၏။ ငါမကားသင်တိ့ ှ င့်

အ မဲ ှ ိ ေနသည်မဟတ်။‐ ၈ ဤအမျိုးသမီးသည်သတတ် ိင်သမ ငါ့ အား ပစေလ ပီ။

ငါ၏ ပ်အေလာင်းကိသ ဂဟ် ရန် ကိတင်၍ဆီေမး ှ င့်လိမ်းကျံေလ ပီ။‐ ၉

အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားသတင်း ေကာင်းေ ကညာရာ ကမာအရပ်ရပ်တွင်ဤအမျိုး

သမီးကိေအာက်ေမ့သတိရ ကေစရန် သ ပ ခ့ဲေသာေကာင်းမကိေြပာ ကား ကလိမ့်မည်''

ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးအပါအဝင်ြဖစ်ေသာယဒ ှ ကာ တ်သည်

ကိယ်ေတာ်ကိရန်သ့လက်သိ့ အပ်ရန်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများထံသိ့သွား၏။‐ ၁၁

ထိသတိ့သည်သလာရသည့်အေကာင်းကိ ကားသိေသာအခါ ဝမ်းေြမာက်သြဖင့်သ့အား

ေငွေပးရန်ကတိ ပ က၏။ သိ့ြဖစ်၍ယဒ သည်ကိယ်ေတာ်အားရန်သ့လက်သိ့အပ်ရန်

အခွင့်ေကာင်းကိ ှ ာလျက်ေန၏။ ၁၂ ပသခါသိးသငယ်ကိသတ်၍ပေဇာ်ရေသာ ေန့တည်းဟေသာ

တေဆးမ့ဲမန့်ပဲွေတာ်ပထမ ေန့၌တပည့်ေတာ်တိ့က ``အ ှ င့်အတွက်ပသခါ ပဲွညစာကိ

အက ်ပ်တိ့အဘယ်အရပ်သိ့သွား ၍ြပင်ဆင်ရပါမည်နည်း'' ဟကိယ်ေတာ်အား ေမးေလာက် က၏။

၁၃ ကိယ်ေတာ်ကတပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်အား ``သင်တိ့ သည် မိ ့ထဲသိ့သွား က။

ေရအိးထမ်းလာသလ တစ်ေယာက်သည် သင်တိ့ကိ ကိဆိလိမ့်မည်။‐ ၁၄

ထိသ၏ေနာက်သိ့လိက်သွား ကေလာ့။ သဝင်ေသာ အိမ်မှအိမ် ှ င်အား ``ဆရာေတာ် ှ င့်တပည့်များ

ပသခါပဲွညစာကိစားရန်အခန်းကားအဘယ် မှာနည်း'' ဟဆရာေတာ်ကေမးေကာင်းေြပာ ကေလာ့။‐

၁၅ သသည်အထက်ထပ် ှ ိ အသင့်ြပင်ဆင်ခင်းကျင်း ထားေသာအခန်း ကီးကိသင်တိ့အားြပလိမ့်မည်။

ယင်းအခန်းတွင်ငါတိ့အတွက်ညစာကိြပင် ကေလာ့'' ဟမိန့်မှာ၍ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၁၆

ထိတပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်ထွက်သွား ပီး လ င် မိ ့တွင်းသိ့ဝင် က၏။ မိ ့ထဲသိ့ေရာက်ေသာ

အခါကိယ်ေတာ်မိန့်မှာေတာ်မလိက်သည့်အတိင်း ေတွ့၍ ပသခါညစာကိအသင့်ြပင် က၏။ ၁၇

ညချမ်းအချိန်ေရာက်ေသာ် ကိယ်ေတာ်သည် တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါး ှ င့်အတ ကလာေတာ်မ၏။‐ ၁၈

သတိ့သည်စားပဲွမှာထိင်လျက်စားေန ကစဥ် သခင်ေယ က ``အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါ ဆိသည်ကား

သင်တိ့အနက်ငါ ှ င့်အတစားေန သတစ်ဦးသည်ငါ့ကိသစာေဖာက်လိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉

တပည့်ေတာ်တိ့သည်စိတ်မချမ်းမသာြဖစ် က လျက် ``ထိသသည်အက ်ပ်ေပေလာ''

ဟတစ်ဦး ေနာက်တစ်ဦးကိယ်ေတာ်အားေမးေလာက် က၏။ ၂၀ ကိယ်ေတာ်က

``ထိသသည်တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးတွင် အပါအဝင်ြဖစ်၏။ ငါ ိက်ေသာပန်းကန်တွင် ိက်၍စားသြဖစ်၏။‐

၂၁ကျမ်းစာလာသည်အတိင်းလသားသည်အေသခံ ရမည်။ သိ့ရာတွင်လသားအားရန်သ့လက်သိ့

အပ်သသည်အမဂလာ ှ ိ ၏။ ေမွးဖွားြခင်းကိ မခံရလ င်သ့အဖိ့သာ၍ေကာင်းေသး၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၂ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ညစာစား ေန ကစဥ်ကိယ်ေတာ်သည်မန့်ကိယ၍ ဘရား

သခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းေတာ်မ၏။ ထိေနာက်မန့်ကိဖ့ဲ၍ ``ဤမန့်ကားငါ၏ကိယ် ခ ာြဖစ်၏။

ယ၍စား ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်တပည့်ေတာ်တိ့အားေဝေပးေတာ် မ၏။

၂၃ စပျစ်ရည်ခွက်ကိလည်းယ၍ဘရားသခင် ၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ပီးေနာက်

သတိ့ အားေပးေတာ်မလ င်သတိ့အားလံးသည် ေသာက် က၏။‐ ၂၄ ကိယ်ေတာ်က

``ဤစပျစ်ရည်ကားလအများ အတွက်သွန်းေသာ ဘရားသခင်၏ပဋိညာဥ်

ေတာ်ကိတံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်ေသာငါ၏ေသွးြဖစ်၏။‐ ၂၅ သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်တွင် စပျစ်ရည်သစ်ကိေသာက်ရသည့် ေန့မတိင်မီ ငါသည်ဤစပျစ်ရည်ကိေနာက်တစ်

ဖန်ေသာက်ေတာ့မည်မဟတ်'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့ အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည် မ သီချင်းဆိ ပီးလ င်သံလွင်ေတာင်သိ့ထွက်

သွား က၏။ ၂၇ သခင်ေယ က ``ကျမ်းစာေတာ်တွင် `ငါသည်သိး ထိန်းကိ ိက်သတ်သြဖင့်

သိးတိ့သည်ကစဥ့်ကရဲ ြဖစ် ကလိမ့်မည်' ဟပါ ှ ိ သည် ှ င့်အညီသင်တိ့

သည်ငါ့ကိစွန့်၍ထွက်ေြပး ကလိမ့်မည်။‐ ၂၈ သိ့ရာတွင်ငါသည်ေသြခင်းမှထေြမာက် ပီး ေနာက်

ဂါလိလဲြပည်သိ့သင်တိ့အလျင်သွား ှ င့်မည်'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉

ေပတ က ``အြခားသအေပါင်းတိ့အ ှ င့်ကိ စွန့်ပစ် ကေသာ်လည်း အက ်ပ်မစွန့်ပစ်ပါ'' ဟ

ကိယ်ေတာ်အားေလာက်ထား၏။ ၃၀ သခင်ေယ က ``အမှန်အကန်သင့်အားငါဆိ သည်ကား

ယေန့ည၌ပင် ကက် ှ စ် ကိမ်မတွန်မီ သင်သည်သံး ကိမ်တိင်တိင်ငါ့ကိမသိဟြငင်း

ဆိလိမ့်မည်'' ဟေပတ အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ သိ့ရာတွင်ေပတ က ``အက ်ပ်သည်အ ှ င်

ှ င့်အတပင်ေသရေသာ်လည်း အ ှ င့်ကိမသိ ဟြငင်းဆိမည်မဟတ်ပါ'' ဟအေလးအနက်

ေလာက်ထား၏။ အြခားတပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်း ဤနည်း အတိင်းေလာက်ထား က၏။ ၃၂

ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည် ေဂသေ ှ မန် ဟနာမည်တွင်ေသာအရပ်သိ့ေရာက် က၏။

ကိယ် ေတာ်သည် ``ငါဆေတာင်းေနစဥ်သင်တိ့ဤေနရာ ၌ထိင်ေန ကေလာ့''

ဟတပည့်ေတာ်တိ့အားမှာ ကား ပီးေနာက်၊‐ ၃၃ ေပတ ၊ ယာကပ် ှ င့်ေယာဟန်တိ့ကိမိမိ ှ င့်

အတေခ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် ြပင်းစွာပပင်ေသာကြဖစ်ေတာ်မသြဖင့်၊‐ ၃၄

``ငါသည်ေသလနီးပါးစိတ်ဒကေရာက်လှ၏။ သင်တိ့ဤအရပ်တွင်သတိ ှ င့်ေစာင့်ေန က ေလာ့''

ဟတပည့်ေတာ်တိ့သံးဦးတိ့အားမိန့် ေတာ်မ၏။ ၃၅ ထိေနာက်ေ ှ ့သိ့အနည်းငယ် ကေတာ်မ၍ ေြမေပ

တွင်ပျပ်ဝပ်ေတာ်မ ပီးလ င် ``အဖခမည်းေတာ်၊ ကိယ်ေတာ်သည်အမအရာခပ်သိမ်းကိတတ် ိင်

ေတာ်မပါ၏။ ဤဒကေဝဒနာခွက်ကိအက ်ပ် ထံမှလဲဖယ်ေပးေတာ်မပါ။ သိ့ရာတွင်အက ်ပ်

၏အလိအတိင်းမဟတ်ပါ။ ကိယ်ေတာ်၏အလိ ေတာ်အတိင်းြဖစ်ေစေတာ်မပါ'' ဟ၍မိမိ

ခံရမည့်ေဝဒနာကိလဲဖယ်ရန်ြဖစ် ိင်ပါ က လဲဖယ်ေပးေတာ်မပါမည့်အေကာင်းဆ ေတာင်းေတာ်မ၏။

၃၇ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ်သံးဦးတိ့ ထံသိ့ြပန်လာေတာ်မရာ သတိ့အိပ်ေပျာ်လျက်

ေန ကသည်ကိေတွ ့ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ် က `` ှ ိ မန်၊ သင်သည်အိပ်ေပျာ်ေနသေလာ။ မအိပ်ဘဲ

တစ်နာရီမ ပင်ေစာင့်၍မေန ိင်သေလာ'' ဟ ေပတ အားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၈ ထိ့ေနာက်ကိယ်ေတာ်က

``သင်တိ့သည်စံစမ်း ေသွးေဆာင်ရာသိ့မလိက်မပါအ့ံေသာငှာ ဆ ေတာင်းလျက်ေစာင့်ေန ကေလာ့။

စိတ်ဆ  ှ ိ ေသာ် လည်းကိယ်ခ ာကားအားနည်းသည်'' ဟသတိ့ အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉

ကိယ်ေတာ်သည်တစ်ဖန် ကေတာ်မြပန်၍ အထက်နည်းအတိင်းဆေတာင်းေတာ်မ၏။‐ ၄၀

ထိ့ေနာက်တပည့်ေတာ်သံးဦးတိ့ထံသိ့ က လာေတာ်မေသာအခါ သတိ့သည်မျက်စိ

ေလးလံသြဖင့် တစ်ဖန်အိပ်ေပျာ်ေန ကသည် ကိေတွ့ြမင်ေတာ်မ၏။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်

အားအဘယ်သိ့ေလာက်ထားရမည်ကိ မသိ က။ ၄၁ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ထံသိ့တတိယအ ကိမ်

ကလာေတာ်မ၍ ``သင်တိ့သည်ယခတိင်အိပ် ေပျာ်လျက်၊ နားလျက်ေန ကေသးသေလာ။ ေတာ်

ေလာက် ပီ။ လသားကိဆိးယတ်သများလက် သိ့အပ် ှ ံ ေသာအချိန်ယခေရာက်လာ ပီ။‐ ၄၂လာ က။

ငါတိ့သွား ကကန်အ့ံ။ ငါ့အားရန်သ့ လက်သိ့အပ်မည့်သသည်ေရာက်လာ ပီ'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၃

ယင်းသိ့ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မစဥ်တွင် တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်ေသာယဒေရာက် ှ ိ လာ၏။

သ ှ င့်အတတတ်၊ ားကိင်သလအေြမာက် အြမားပါ၏။ ထိသတိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ၊

ကျမ်းတတ်ဆရာများ ှ င့်ဘာသာ ေရးေခါင်းေဆာင်များကေစလတ်၍ေရာက် ှ ိ လာ ကြခင်းြဖစ်သည်။‐

၄၄ ကိယ်ေတာ်အားရန်သ့လက်သိ့အပ်မည့်သ က ``ငါနမ်း ပ် တ်ဆက်သသည်ေယ ြဖစ်၏။

သ့ကိဖမ်းဆီး၍အေစာင့် ှ င့်ေခ သွား က ေလာ့'' ဟသတိ့အားအမှတ်ေပးခ့ဲ၏။ ၄၅

သသည်ေရာက်လာ ပီးလ င်ချက်ချင်းပင် ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ချဥ်းကပ်ကာ ``အ ှ င်ဘရား''

ဟဆိ၍ကိယ်ေတာ်ကိနမ်း ပ်ေလသည်။‐ ၄၆လတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိဖမ်းဆီးချုပ်ကိင် ထား က၏။‐
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၄၇ ထိအခါအနီးတွင်ရပ်ေနသလတစ်ဦးသည် ားကိဆဲွထတ်၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏ကန်

တစ်ေယာက်ကိခတ်လိက်ရာထိသနား ွက် ြပတ်ေလ၏။‐ ၄၈ သခင်ေယ က

``သင်တိ့သည် ားြပကိ ဖမ်းဆီးသက့ဲသိ့ ငါ့ကိဖမ်းဆီးရန်တတ်၊ ားများ ှ င့်လာ ကသေလာ။‐

၄၉ ငါသည်ေန့စဥ်ေန့တိင်းဗိမာန်ေတာ်တွင် သင်တိ့ ေ ှ ့မှာေဟာေြပာသွန်သင်ခ့ဲ၏။

သင်တိ့ငါ့ကိ မဖမ်းမဆီးခ့ဲ က။ သိ့ရာတွင်ကျမ်းစာလာ သည်အတိင်းြဖစ်ပျက်ရမည်''

ဟထိသတိ့ အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၀ ထိအခါတပည့်ေတာ်အေပါင်းတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိစွန့်၍ထွက်ေြပး က၏။ ၅၁ ပိတ်ပိင်းလာတစ်ခကိသာဝတ်ထားသည့်လငယ်

လ ွယ်တစ်ေယာက်သည် ကိယ်ေတာ်၏ေနာက်ေတာ် ကလိက်လာ၏။ လအချို ့တိ့သည်သ့ကိဖမ်း

ဆီးမည် ပ ကေသာအခါ၊‐ ၅၂သသည်ပိတ်ပိင်းလာကိစွန့်၍အဝတ်မပါဘဲ ထွက်ေြပးေလ၏။ ၅၃

ထိသတိ့သည်သခင်ေယ ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ် မင်း၏ေကျာင်းေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်သွား က၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ၊ ဘာသာေရးေခါင်း ေဆာင်များ ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာများသည်

ထိေကျာင်းေတာ်တွင်စ ံ းလျက် ှ ိ ေန က သည်။‐ ၅၄ ေပတ သည်ခပ်လှမ်းလှမ်းကေန၍ ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်မင်း၏ေကျာင်းေတာ်ဝင်းအတွင်းသိ့တိင် ေအာင် ကိယ်ေတာ်၏ေနာက်ေတာ်ကလိက်လာခ့ဲ၏။

သသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏ကိယ်ရံေတာ် တပ်သားများ ှ င့်အတ မီးလံလျက်ေန၏။‐ ၅၅

ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်တကွ ယဒ တရားလတ်ေတာ်အဖဲွ ့ဝင်အေပါင်းတိ့သည်

သခင်ေယ အားေသဒဏ်ေပး ိင်ရန်သက်ေသ ကိ ှ ာေသာ်လည်းမေတွ့ က။‐ ၅၆

လအများပင်လိမ်လည်သက်ေသခံ က၏။ သိ့ရာတွင်သတိ့၏ထွက်ဆိချက်များကိက် ညီမမ ှ ိ။ ၅၇

လအချို ့တိ့သည်ထ၍ ``လ့လက်ြဖင့်တည်ေဆာက် ေသာ ဤဗိမာန်ကိငါ ဖိဖျက်မည်။

ထိေနာက်သံးရက် ကာေသာအခါ လ့လက်ြဖင့်မတည်မေဆာက်သည့်

ဗိမာန်ေတာ်ကိငါတည်ေဆာက်မည်ဟ သေြပာဆိ သည်ကိအက ်ပ်တိ့ကိယ်တိင် ကားပါသည်''

ဟ မဟတ်မမှန်ထွက်ဆိ က၏။‐ ၅၉ သိ့ရာတွင်ထိသတိ့ထွက်ဆိချက်များပင်လ င်

ကိက်ညီမမ ှ ိ။ ၆၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည်လပရိသတ်တိ့အလယ် တွင်ရပ်လျက်

သခင်ေယ အား ``ထိသတိ့သင့်အား စွပ်စဲွေြပာဆိေန ကသည်ကိ သင်သည်မည်သိ့မ

မေြဖဘဲေနသေလာ'' ဟေမး၏။‐ ၆၁ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်ဆိတ်ဆိတ်ေနေတာ်မ၏။

စကားတစ်ခွန်းကိမ ြပန်၍ေြပာေတာ်မမ။ တစ် ဖန်ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းက ``သင်သည်မဂလာ ှ ိ

ေတာ်မေသာဘရားသခင်၏သားေတာ်ေမ ှ ိ ယ ေလာ'' ဟေမး၏။ ၆၂ သခင်ေယ က ``မှန်၏။

လသားသည်အန တန်ခိး ှ င်၏လက်ယာဘက်၌ထိင်လျက်ေနသည် ကိလည်းေကာင်း၊

မိးတိမ်စီး၍ ကလာသည်ကိ လည်းေကာင်းသင်တိ့ြမင်ရ ကလတံ'့' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။‐ ၆၃

ထိအခါယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည် မိမိ၏ အဝတ်ကိဆဲွဆတ် ပီးလ င် ``ငါတိ့အဘယ်မှာ

လ င်သက်ေသများထပ်၍လိပါေတာ့မည်နည်း။‐ ၆၄ဘရားသခင်အားထိသြပစ်မှားေြပာဆိသည်

ကိသင်တိ့ ကားရ က ပီ။ သင်တိ့မည်သိ့စီရင် ချက်ချမှတ် ကမည်နည်း'' ဟဆိ၏။ ထိသအားလံးတိ့က

``ြပစ်မထင် ှ ားသြဖင့် ေသဒဏ်ေပးထိက်သည်'' ဟစီရင်ချက်ချမှတ် က၏။‐ ၆၅

အချို ့ေသာသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိတံေတွး ှ င့်ေထွး က၏။ မျက် ှ ာေတာ်ကိဖံး ပီးလ င်

ိက်ပတ် က၏။ ``အ ှ င်အားမည်သ ိက်ပတ် သည်ကိေဟာေတာ်မပါ'' ဟဆိ က၏။ ယဇ်

ပေရာဟိတ်မင်း၏ကိယ်ရံေတာ်တပ်သားတိ့ သည်ပါးေတာ်ကိလက်ြဖင့် ိက် က၏။ ၆၆

ေပတ သည်ေကျာင်းေတာ်ဝင်းအတွင်း၌ ှ ိ ေန စဥ် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏အေစခံမကေလး

တစ်ေယာက်သည်ေရာက် ှ ိ လာ၏။‐ ၆၇ ေပတ မီးလံေနသည်ကိြမင်ေသာအခါ သ့

ကိေစ့ေစ့ ကည့်၍ ``သင်သည်လည်းနာဇရက် မိ ့သားေယ ၏အေပါင်းအေဖာ်ြဖစ်၏''

ဟ ဆိ၏။ ၆၈ ေပတ က ``သင်ေြပာသည့်အရာကိငါမသိ၊ နားမလည်''

ဟြငင်းဆိ၏။ ထိေနာက်သသည် ဝင်း၏အဝင်ဝဆီသိ့သွား၏။ ထိအချိန်၌

ကက်တွန်ေလ၏။ ၆၉ အေစခံမကေလးသည်ေပတ ကိတစ်ဖန်ြမင် ြပန်သြဖင့်

အနား၌ရပ်ေနသတိ့အား ``ဤသ သည်ထိသတိ့ ှ င့်အေပါင်းပါြဖစ်၏'' ဟဆိ ြပန်၏။‐ ၇၀

ေပတ သည်လည်းမဟတ်ေ ကာင်းြငင်းဆိြပန်၏။ ထိေနာက်များမ ကာမီအနီးတွင်ရပ်ေနသတိ့ က

``သင်သည်ဂါလိလဲြပည်သားြဖစ်သြဖင့် အမှန်ပင်ထိသတိ့ ှ င့်အေပါင်းပါြဖစ်၏''

ဟသ့အားဆိ က၏။ ၇၁ သိ့ရာတွင်ေပတ က ``သင်တိ့ေြပာေသာသ ကိငါမသိ''

ဟဘရားသခင်ကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိေလ၏။ ၇၂ ထိခဏ၌ဒတိယအ ကိမ် ကက်တွန်ေလ၏။ ထိအခါ

`` ကက် ှ စ် ကိမ်မတွန်မီသင်သည်ငါ့ ကိမသိဟ၍သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင်ြငင်းဆိ လိမ့်မည်''

ဟသခင်ေယ မိန့်ေတာ်မခ့ဲသည့် စကားကိ ေပတ သည်ြပန်လည်သတိရ သြဖင့်ငိေကးေလ၏။

၁၅ နံနက်ေစာေစာ၌ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးတိ့သည် ကျမ်းတတ်ဆရာများ၊

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင် များ ှ င့်ယဒတရားလတ်ေတာ်အဖဲွ ့ဝင်အေပါင်း တိ့ ှ င့်

အလျင်အြမန်ေတွ့ဆံ၍တိင်ပင် က၏။ ထိေနာက်သခင်ေယ ကိချည်ေ ှ ာင်ကာ ပိလတ်

မင်းထံသိ့ေခ ေဆာင်၍အပ်လိက် က၏။‐ ၂ ပိလတ်မင်းက ``သင်သည်ယဒ ှ င်ဘရင်မှန်

သေလာ'' ဟကိယ်ေတာ်အားေမး၏။ ကိယ်ေတာ်က ``မင်း ကီးေမးသည့်အတိင်းမှန်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အေပ

အြပစ်များစွာစွပ်စဲွ က၏။‐ ၄ သိ့ြဖစ်၍တစ်ဖန်ပိလတ်မင်းကကိယ်ေတာ် အား

``သင်သည်မည်သိ့မ မေြဖဘဲေနပါ သေလာ။ သင့်အေပ မည်မ အြပစ်တင်သည်

ကိ ကည့်ပါ'' ဟဆိ၏။ ၅ သခင်ေယ သည်ဆိတ်ဆိတ်ေနေတာ်မသြဖင့်

ပိလတ်မင်းသည်အ့ံ သေလ၏။ ၆ ပိလတ်မင်းသည်ပသခါပဲွအခါကျတိင်း

ြပည်သတိ့ေတာင်းသည့်အကျဥ်းသမား တစ်ေယာက်ကိလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေပး ေလ့ ှ ိ ၏။‐ ၇

ထိအချိန်၌ပန်ကန်ထ ကမ ှ င့်လသတ်မ ြဖင့် အကျဥ်းခံေနရသများ ှ ိ ၏။ ထိသတိ့

အထဲတွင်ဗာရဗဆိသတစ်ဦးလည်းပါ၏။‐ ၈ လပရိသတ်တိ့သည်ပဲွေတာ်အခါ၌အစဥ်

အလာ ှ ိ သည်အတိင်းေတာင်းခံရန်ပိလတ် မင်းထံလာေရာက် ကေသာအခါ၊‐ ၉ ပိလတ်မင်းက

``သင်တိ့သည်ယဒ ှ င်ဘရင် အား လွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေပးေစလိသေလာ'' ဟေမး၏။‐ ၁၀

ထိသိ့ေမးသည့်အေကာင်းမှာယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးတိ့သည် သခင်ေယ အားမနာလိသြဖင့်

မိမိထံသိ့ပိ့အပ် ကေကာင်းကိသိေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၁ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးတိ့လံ့ေဆာ်သြဖင့်

လအေပါင်း တိ့သည်သခင်ေယ အစားဗာရဗအားလွတ် ငိမ်း ချမ်းသာခွင့်ေပးရန်ေတာင်းဆိ က၏။‐

၁၂ ပိလတ်မင်းက ``ယဒ ှ င်ဘရင်ဟသင်တိ့ေခ သကိ ငါအဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း'' ဟြပန်၍ ေမး၏။

၁၃ သတိ့က ``ထိသကိလက်ဝါးကပ်တိင်တွင် တင်၍သတ်ပါ'' ဟြပန်၍ဟစ်ေအာ် က၏။ ၁၄

ပိလတ်မင်းက ``အဘယ်ေ ကာင့်နည်း။ သသည် အဘယ်အြပစ်ကိကးလွန်သနည်း'' ဟေမး၏။

လတိ့သည် ``ထိသကိလက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင် ၍သတ်ပါ'' ဟပိ၍ပင်ကျယ်စွာဟစ်ေအာ် က၏။ ၁၅

ပိလတ်မင်းသည်လပရိသတ်ကိေကျနပ်ေစလိ သြဖင့် ဗာရဗကိလတ်၍သခင်ေယ ကိ ကိမ်

ဒဏ်ခတ် ပီးလ င် လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍ သတ်ရန်အပ်လိက်၏။ ၁၆

စစ်သားများသည်ကိယ်ေတာ်ကိဘရင်ခံမင်း ၏အိမ်ေတာ်ဝင်းသိ့ေခ ေဆာင်သွား ပီးလ င်

တပ်ခဲွတစ်ခလံးကိစ ံ းေစ၏။‐ ၁၇ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်အားနီေမာင်းေသာအဝတ်

ကိဝတ်ဆင်ေစ၍ ဆးခက်ြဖင့်ရက်ေသာသရဖ ကိေဆာင်းေပး ပီးေနာက်၊‐ ၁၈

``ယဒ ှ င်ဘရင်သက်ေတာ် ှ ည်ပါေစေသာ'' ဟြပက်ရယ် ပလျက်အ ိ အေသေပး က၏။‐ ၁၉

ဦးေခါင်းေတာ်ကိကလံး ှ င့် ိက် က၏။ ကိယ် ေတာ်ကိတံေတွး ှ င့်ေထွး က၏။ ေ ှ ့ေတာ်၌

ဒးေထာက်လျက်ဦး တ် ှ ိ ခိး က၏။‐ ၂၀ ဤသိ့ေြပာင်ေလှာင် က ပီးလ င်နီေမာင်းေသာ

အဝတ်ကိခ တ်၍ ကိယ်ေတာ်၏အဝတ်ေတာ်ကိ ြပန်ဝတ်ေပး က၏။ ထိေနာက်လက်ဝါးကပ်တိင်

တွင်တင်၍သတ်ရန်ကိယ်ေတာ်ကိေခ ေဆာင် သွား က၏။ ၂၁ ထိအချိန်၌

(အာေလဇြ ု ှ င့် ဖတိ့၏အဖ၊ ကေရေနြပည်သား) ှ ိ မန်သည်ေကျးလက်ေတာ ွာဘက်မှလာ၏။

စစ်သားတိ့သည်သ့ကိအတင်း အ ကပ်ေခ ၍ ကိယ်ေတာ်၏လက်ဝါးကပ်တိင်ကိ ထမ်းေစ၏။‐ ၂၂

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်ကိေဂါလေဂါသနာမည် တွင်ေသာအရပ်သိ့ေခ ေဆာင်သွား က၏။

ေဂါလေဂါသ၏အနက်ကားဦးေခါင်းခံွ အရပ်ဟ၏။‐ ၂၃ သတိ့သည်မရန် ှ င့်ေရာစပ်ထားေသာစပျစ်

ရည်ကိ ကိယ်ေတာ်အားတိက် က၏။ သိ့ရာတွင် ကိယ်ေတာ်သည်ေသာက်ေတာ်မမ။‐

၂၄ ထိေနာက်သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိလက်ဝါးကပ် တိင်တွင်တင်၍သတ် က၏။

အဝတ်ေတာ်များကိ မဲချ၍ခဲွေဝယ က၏။‐ ၂၅ ကိယ်ေတာ်ကိလက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ်

သည့်အချိန်မှာ နံနက်ကိးနာရီြဖစ်၏။‐ ၂၆ ကိယ်ေတာ်၏ြပစ်မကိကမည်းေရးထိး၍လက်ဝါး

ကပ်တိင်အထက်တွင်တင်ထားသည်ကား ``ယဒ ှ င်ဘရင်'' ဟ၍ြဖစ်သတည်း။‐

၂၇ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ားြပ ှ စ်ေယာက်ကိလက် ယာေတာ်ဘက်တွင်တစ်ေယာက်၊

လက်ဝဲေတာ်ဘက် တွင်တစ်ေယာက်လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍ သတ် က၏။‐ ၂၈ (ဤသိ့လ င်

``ရာဇဝတ်မကးလွန်သများစာ ရင်းတွင်ကိယ်ေတာ်ပါဝင်၏'' ဟေသာကျမ်းစကား

သည်မှန်၍လာေတာ့၏။) ၂၉ လမ်းသွားလမ်းလာသတိ့သည်ေခါင်းညိတ်လျက်

``ဟ့ဲဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖိဖျက်၍သံးရက်အတွင်း ြပန်လည်တည်ေဆာက်မည့်သ၊‐ ၃၀

လက်ဝါးကပ်တိင်ေပ မှဆင်းခ့ဲေလာ့။ သင့်ကိယ် ကိသင်ကယ်တင်ေလာ့''

ဟဆိ၍ကိယ်ေတာ်ကိ သေရာ် က၏။‐ ၃၁ ထိနည်းတစွာယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်

ကျမ်းတတ်ဆရာများသည်ေြပာင်ေလှာင် က၏။ ``ဤသသည်သတစ်ပါးကိကယ်တင်၏။ မိမိ

ကိယ်ကိမမကယ်တင် ိင်ပါတကား။‐ ၃၂ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်၊ ေမ ှ ိ ယအ ှ င်သည်

လက်ဝါးကပ်တိင်မှယခဆင်းခ့ဲပါေစ။ သိ့ ဆင်းသည်ကိြမင်ရလ င်ငါတိ့ယံ ကည် ေပအ့ံ''

ဟအချင်းချင်းေြပာဆိလျက် သေရာ် က၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတလက်ဝါးကပ်တိင်တွင်

အတင်ခံရေသာသများကလည်း ကိယ်ေတာ် ကိြပက်ရယ် ပ က၏။ ၃၃

မွန်းတည့်ချိန်မှစ၍မွန်းလဲွသံးနာရီတိင် ေအာင် ေြမတစ်ြပင်လံးတွင်ေမှာင်အတိကျ

ေလ၏။‐ ၃၄ မွန်းလဲွသံးနာရီချိန်၌သခင်ေယ သည် ``ဧလိ၊ ဧလိ၊ လာမ ှ ာဗခသာနိ''
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ဟကျယ်စွာေ ကး ေကာ်ေတာ်မ၏။ ဆိလိသည့်အနက်ကား ``အက ်ပ် ဘရား၊ အက ်ပ်ဘရား၊

အဘယ်ေကာင့်အက ်ပ် ကိစွန့်ပစ်ေတာ်မသနည်း'' ဟ၏။ ၃၅အနီးတွင်ရပ်ေနသလအချို ့တိ့သည်ထိ

စကားကိ ကားလ င် `` ကည့်ေလာ့။ သသည် ဧလိယကိေခ လျက်ေန၏'' ဟဆိ က၏။‐ ၃၆

လတစ်ေယာက်သည်ေြပး၍ပံးေရကိပင်လယ် ေရြမုပ်ြဖင့်စပ်ယ၏။ ထိေနာက်ေရြမုပ်ကိက

ိးအဖျားတွင်တပ်၍ ကိယ်ေတာ်အားေသာက်ရန် ဆက်ကပ်လျက် ``သ့ကိကယ်ရန်ဧလိယလာ

မလာငါတိ့ ကည့် ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ၏။ ၃၇ သခင်ေယ သည်ကျယ်စွာေ ကးေကာ်ေတာ်

မ ပီးေနာက်အသက်ချုပ်ေတာ်မ၏။‐ ၃၈ ထိအခါဗိမာန်ေတာ်ကန့်လန့်ကာသည် အထက်

စွန်းမှေအာက်စွန်းတိင်ေအာင် ှ စ်ြခမ်းကဲွေလ၏။‐ ၃၉ ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့တွင်ရပ်ေနသတပ်မးသည်

ကိယ် ေတာ်အသက်ချုပ်ေတာ်မပံကိြမင်သြဖင့် ``ဤသကားအကယ်ပင်ဘရားသခင်၏

သားေတာ်ြဖစ်၏'' ဟဆိ၏။ ၄၀ အမျိုးသမီးအချို ့တိ့သည်အေဝးကရပ်

လျက် ကည့်ေန က၏။ ထိသတိ့အထဲတွင် မာဂဒလ ွာသမာရိ၊ ယာကပ်ငယ် ှ င့်

ေယာေသတိ့၏အမိြဖစ်သမာရိ ှ င့် ှ ာလံ တိ့ပါ၏။‐ ၄၁သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ဂါလိလဲြပည်တွင် ှ ိ

ေတာ်မခ့ဲစဥ် ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်၍လပ်ေကး သမ ပ ကသများြဖစ်၏။ သတိ့အြပင်

ကိယ်ေတာ် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့လိက်လာ ေသာအြခားအမျိုးသမီးများလည်းထိ အရပ်တွင် ှ ိ ေန က၏။

၄၂ ထိေန့ကား (ဥပသ်ေန့အ ကိ) ြပင်ဆင်ရာအဖိတ် ေန့ြဖစ်၏။ ညေနချမ်းအချိန်ကျေသာအခါ

အရိမဿဲ မိ ့သားေယာသပ်ေရာက် ှ ိ လာ၏။ သ သည်ဂဏ်အသေရ ကီးြမင့်သ၊ တရားလတ်ေတာ်

အဖဲွ ့ဝင်ြဖစ်၏။ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်တည် မည့်အချိန်ကိေစာင့်ေမ ာ်ေနသြဖစ်၏။ သသည်

အရဲတင်းစွာပိလတ်မင်းထံသိ့ဝင် ပီးလ င် သခင်ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိေတာင်းေလ၏။‐ ၄၄

ပိလတ်မင်းသည်ကိယ်ေတာ်အသက်ချုပ်ေတာ်မ ပီြဖစ်ေ ကာင်းကိ ကားေသာ် အ့ံအားသင့်သွား

သြဖင့်တပ်မးကိေခ ၍ ကိယ်ေတာ်အသက်ချုပ် ေတာ်မသည်မှာမည်မ  ကာ ပီြဖစ်ေ ကာင်း

ကိစံစမ်းေမးြမန်း၏။‐ ၄၅ သသည်တပ်မး၏အစီရင်ခံချက်ကိ ကား ရ ပီးေနာက်

ေယာသပ်အားအေလာင်းေတာ်ကိ ယခွင့် ပ၏။‐ ၄၆ ေယာသပ်သည်ပိတ်ေချာကိဝယ် ပီးလ င်

အေလာင်း ေတာ်ကိလက်ဝါးကပ်တိင်မှချ၍ထိပိတ်ြဖင့် ပတ်၏။

ထိေနာက်ေကျာက်ေဆာင်ကိထွင်းထားသည့် သချုင်းဂတွင် သ ဂဟ်ကာဂဝကိေကျာက်တံး

ကီးလိှမ့်၍ပိတ်ထားလိက်၏။‐ ၄၇ အေလာင်းေတာ်ကိသ ဂဟ်သည့်ေနရာကိ

မာဂဒလ ွာသမာရိ ှ င့်ေယာေသ၏ အမိမာရိတိ့ေတွ ့ြမင်ရက၏။

၁၆
ဥပသ်ေနက့န်လွန်သွားေသာအခါ မာဂဒလ ွာသမာရိ၊ ယာကပ်၏အမိမာရိ ှ င့် ှ ာလံတိ့

သည် သခင်ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိသတ်လိမ်း ရန်ဆီေမးများကိဝယ်ယက၏။‐ ၂

တနဂေ ွေနနံ့နက်ေစာေစာေနထွက်ချိန်၌ သတိ့ သည်သချုင်းေတာ်သိ့သွား က၏။‐ ၃

လမ်းတွင်သတိ့သည်``သချုင်းဂဝမှေကျာက်တံး ကိ ငါတိ့အတွက်အဘယ်သတွန်းလိှမ့်ေပးပါ မည်နည်း''

ဟအချင်းချင်းေြပာဆိက၏။ (ထိေကျာက်တံးကားအလွန် ကီးမားေသာ ေကျာက်တံးြဖစ်သည်။)

ထိေနာက်ကည့်လိက် ေသာအခါေကျာက်တံးမှာလိှမ့်ထား ှ င့် ပီး ြဖစ်သည်ကိေတွ့ က၏။‐ ၅

သတိ့သည်ဂထဲကိဝင်မိလ င်လက်ယာဘက်မှာ ဝတ်ြဖူစင် ကယ် ှ င့်လငယ်လ ွယ်တစ်ဦးထိင်

ေနသည်ကိြမင် က၏။ ထိအခါသတိ့သည် ထိတ်လန့် က၏။ ၆ ထိသက``မထိတ်လန့်က ှ င့်။

သင်တိ့သည် လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍ အသတ်ခံရသ နာဇရက် မိသ့ားေယ ကိ ှ ာလျက်ေနက

သည်မဟတ်ေလာ။ ထိအ ှ င်သည်ဤအရပ်တွင် မ ှ ိ။ ေ သခင်းမှထေြမာက်ေတာ်မ ပီ။ ဤေနရာ

သည်ထိအ ှ င်၏အေလာင်းေတာ်ကိထားေသာ ေနရာြဖစ်၏။ ကည့်ကေလာ့။‐ ၇

သင်တိ့သည်ေပတ ှ င့်အြခားတပည့်ေတာ်များ ထံသိ့သွား၍``ကိယ်ေတာ်သည်ဂါလိလဲြပည်သိ့

သင်တိ့အလျင် က ှ င့်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ယခင်က သင်တိ့အားမိန့်မှာေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း

ကိယ်ေတာ် ကိဂါလိလဲြပည်မှာဖးေတွရ့ ကလိမ့်မည်ဟ ေြပာကားေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၈

အမျိုးသမီးများသည်ထိတ်လန့်ေတွေဝလျက် သချုင်းဂမှထွက်ေြပး က၏။

သတိ့သည်ေကာက် ွံ ့ ေသာေကာင့်အဘယ်သအားမ စကားမေြပာက။ ၉ (note:

The most reliable and earliest manuscripts do not include Mark 16:9-20.)

အဆံးသတ်သည့်နည်းေဟာင်းတစ်မျိုး [တနဂေ ွေနနံ့နက်ေစာေစာအချိန်၌ကိယ်ေတာ်

သည်ေသခင်းမှထေြမာက်ေတာ်မ ပီးေနာက် ဦးစွာ မာဂဒလ ွာသမာရိအားကိယ်ထင်ြပေတာ်မ၏။

မာဂဒလ ွာသမာရိထံမှနတ်မိစာခနစ်ဦးကိ ကိယ်ေတာ် ှ င်ထတ်ေပးခ့ဲ၏။‐ ၁၀

သသည်ကိယ်ေတာ်၏တပည့်များထံသိ့သွား၍ ထိသတင်းကိေြပာကား၏။ သတိ့သည်ငိယိ

ပေဆွးလျက်ေနက၏။‐ ၁၁ ကိယ်ေတာ်အသက် ှ င်လျက် ှ ိေတာ်မေကာင်းကိ လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်အားမာရိေတွ့ြမင်ခ့ဲ ရေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ ကားေသာအခါ

မယံက။ ၁၂ ထိေနာက်တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်သည်ေကျးေတာသိ့ သွား ကစဥ်

ကိယ်ေတာ်သည်ြခားနားေသာအသွင် ကိေဆာင်လျက်သတိ့အားကိယ်ထင်ြပေတာ်မ၏။‐ ၁၃

သတိ့သည်အြခားတပည့်ေတာ်များထံသိ့ သွား၍ ထိသတင်းကိေြပာကား၏။ သိ့ရာ

တွင်သတိ့သည်မယံက။ ၁၄ ထိေနာက်တစ်ကျိပ်တစ်ပါးေသာတမန်ေတာ်တိ့သည်

စားပဲွမှာထိင်၍စားေသာက်ေနကစဥ် ကိယ်ေတာ် သည်သတိ့ကိကိယ်ထင်ြပေတာ်မ၏။ သတိ့တွင်

ယံ ကည်ခင်းမ ှ ိ သဖင့်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ် ေသခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မ ပီးေနာက်

ကိယ်ေတာ်အားဖးေတွရ့သတိ့၏စကားကိ မယံ ိင်သည်တိင်ေအာင် သတိ့သည်အေြပာ

ရခက်သဖင့်လည်းေကာင်း ကိယ်ေတာ်သည် သတိ့အားြပစ်တင်ဆံးမေတာ်မ၏။‐ ၁၅

ကိယ်ေတာ်က``သင်တိ့သည်ကမာအရပ်ရပ်သိ့ သွား၍ လသတဝါအေပါင်းတိ့အားသတင်း

ေကာင်းကိေဟာေြပာေကညာကေလာ့။‐ ၁၆ ယံကည်၍ဗတိဇံမဂလာခံယသမှန်သမ ကိ

ဘရားသခင်သည်ကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ မယံကည်သမှန်သမ ကိမအပစ်ဒဏ်စီရင်

ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၇ ယံကည်သတိ့သည်အ့ံ သဖွယ်နိမိတ်လကဏာများ

ကိြပ ိင် ကလိမ့်မည်။ ငါ၏နာမကိအမီှ ပ၍ နတ်မိစာများကိ ှ င်ထတ်ကလိမ့်မည်။ ထးြခား

ေသာဘာသာစကားများကိေြပာဆိကလိမ့်မည်။‐ ၁၈ ေ မဆိးများကိကိင်ဖမ်းေသာ်လည်းေကာင်း၊

ေသေစ တတ်ေသာအဆိပ်ကိေသာက်ေသာ်လည်းေကာင်းသ တိ့၌ေဘးဥပါဒ်ြမဖစ်။

မကျန်းမာသများ အေပ တွင်လက်ကိတင်၍ကျန်းမာေစက လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉

ဤသိ့တပည့်ေတာ်တိ့အားမိန့်ေတာ်မ ပီးေသာ အခါ သခင်ေယ သည်ေကာင်းကင်ဘံသိ့

ေဆာင်ယြခင်းကိခံေတာ်မ ပီးလ င် ဘရား သခင်၏လက်ယာေတာ်ဘက်တွင်ထိင်ေနေတာ်မ၏။‐ ၂၀

တပည့်ေတာ်တိ့သည်အရပ်တကာသိ့သွားေရာက် ၍ တရားေဟာေြပာက၏။ သခင်ဘရားသည်

သတိ့ ှ င့်အတလပ်ေဆာင်၍သတိ့ေဟာေြပာေသာတရားေတာ်မှန်ကန်ေကာင်းကိသက်ေသြပရန်

သတိ့အားနိမိတ်လကဏာများြပ ိင်ေသာ တန်ခိးကိေပးေတာ်မ၏။] ှ င်မာကခရစ်ဝင် ပီး၏။
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၁ အ ှ င်ေသာ်ဖိလ၊ အက ်ပ်တိ့သက်ဝင်ယံ ကည်

ေသာဘာသာ၏အေြခအြမစ်ြဖစ်သည့်အေကာင်း အရာများကိေရးသား ပစသအများပင် ှ ိ ခ့ဲ

ပါသည်။‐ ၂ ထိအေကာင်းအရာများကိမျက်ြမင်သက်ေသ များြဖစ်၍

သခင်ေယ အေကာင်းသတင်းေကာင်း ကိေဟာေြပာသတိ့၏ေြပာ ကားချက်အရကျမ်း

ပပိုလ်တိ့ကေရးသား ပစခ့ဲ ကပါသည်။‐ ၃ အက ်ပ်သည်လည်းထိအေကာင်းအရာအေပါင်း

ကိစတင်ြဖစ်ပျက်ချိန်မှစ၍ ေသချာစွာေလ့လာ ခ့ဲသြဖစ်သည်အေလျာက်၊‐ ၄

အ ှ င်ဖတ်  ိင်ရန်အစီအစဥ်ညီ ွတ်သည့် ကျမ်းေစာင်ကိ ပစရေသာ်ေကာင်းမည်ဟယဆ

အပ်ပါသည်။ အ ှ င် ကားသိခ့ဲေသာအေကာင်း အရာများကိစံလင်စွာအ ှ င့်အားသိေစလိ

ေသာေကာင့်ဤကျမ်းကိ ပစရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၅ယဒ ှ င်ဘရင်ေဟ ဒ်မင်းလက်ထက်၌ ဇာခရိ

နာမည် ှ ိ ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်တစ်ပါး ှ ိ ၏။ သ သည်အဘိယယဇ်ပေရာဟိတ်အဖဲွ ့ဝင်ြဖစ်၏။

သ၏ဇနီးကားဧလိ ှ ဗက်ဟနာမည်တွင်၏။ ဧလိ ှ ဗက်သည်လည်းယဇ်ပေရာဟိတ်အ ွယ် ဝင်ြဖစ်၏။‐

၆ ထိသ ှ စ်ဦးလံးပင်ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ် တွင်သေကာင်းများြဖစ် က၏။ ထာဝရဘရား

၏ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ  ှ င့် န် ကားေတာ်မ ချက်များကိတစ်သေဝမတိမ်းလိက်နာ က၏။‐ ၇

သိ့ေသာ်ဧလိ ှ ဗက်သည်အ မံြဖစ်၍သားသမီး မရ။ သတိ့ ှ စ်ဦးလံးပင်အသက် ကီးရင့် က ေလ ပီ။‐ ၈

တစ်ေန့သ၌ဇာခရိသည်မိမိ၏အဖဲွ ့တာဝန် အလှည့်ကျသြဖင့် ဗိမာန်ေတာ်တွင်ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်ဝတရားကိေဆာင် ွက်စဥ်၊‐ ၉ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၏ထံးစံအရမဲကျသြဖင့်

ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်အတွင်းသိ့ဝင်၍ နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ပေဇာ်ရ၏။‐ ၁၀

ထိသိ့မီး ိ ့ပေဇာ်ေနချိန်၌ကိးကွယ်ဝတ် ပ သလအေပါင်းတိ့သည် အြပင်မှာဆေတာင်း

လျက်ေန က၏။‐ ၁၁ ထိအခါထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန် သည်

ဇာခရိ၏ေ ှ ့တွင်ေပ လာ၍နံ့သာေပါင်း ကိ မီး ိ ့ပေဇာ်ရာပလင်၏လက်ယာဘက်တွင် ရပ်လျက်ေန၏။‐

၁၂ ဇာခရိသည်ေကာင်းကင်တမန်ကိြမင်ေသာ အခါစိတ်တန်လပ်ေချာက်ချားသွား၏။‐ ၁၃

သိ့ရာတွင်ေကာင်းကင်တမန်က ``ဇာခရိ၊ မေ ကာက် ှ င့်။ ဘရားသခင်သည်သင်ေတာင်း

ေလာက်သည့်ပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မ ပီ။ သင်၏ဇနီးဧလိ ှ ဗက်သည်သားရတနာ

ကိဖွားြမင်လိမ့်မည်။ ထိသားကိေယာဟန်ဟ နာမည်မှည့်ရမည်။‐ ၁၄

သင်သည်ဝမ်းေြမာက် င်ြမူးလိမ့်မည်။ ထိသား ဖွားြမင်လာသည့်အတွက်လအများပင်

ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၅ သသည်ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်တွင် ကီး

ြမတ်သြဖစ်လိမ့်မည်။ သသည်စပျစ်ရည် ှ င့် ေသရည်ေသရက်ကိေသာက်လိမ့်မည်မဟတ်။

ေမွးကတည်းကပင်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်ြပည့်ဝလိမ့်မည်။‐ ၁၆

များစွာေသာဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ မိမိတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ထံေတာ်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်ေပးလိမ့်မည်။‐ ၁၇ ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်ေြပးြဖစ်၍ဧလိယက့ဲ

သိ့ခွန်အားတန်ခိး ကီးလိမ့်မည်။ သသည်အဖ တိ့ကိသားတိ့ ှ င့်ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေစလိမ့်

မည်။ မနာခံေသာသတိ့အားသေတာ်ေကာင်း တိ့၏အသိပညာကိြပန်လည်ရ ှ ိ ေစလိမ့်

မည်။ ထာဝရဘရားအတွက်အဆင်သင့် ြဖစ်ေစရန် ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်ကိြပင်

ဆင်ေပးလိမ့်မည်'' ဟဇာခရိအားေြပာ၏။ ၁၈ ဇာခရိက ``ဤသိ့ြဖစ်မည်ကိအဘယ်သိ့သိ

ိင်ပါမည်နည်း။ အက ်ပ်သည်အိမင်းသြဖစ် ပါ၏။ အက ်ပ်၏ဇနီးမှာလည်းအသက် ကီး

ရင့်ပါ ပီ'' ဟေကာင်းကင်တမန်အားြပန် ေြပာ၏။ ၁၉ ေကာင်းကင်တမန်က

``ငါသည်ဘရားသခင် ၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ခစားရေသာဂါေြဗလြဖစ်၏။

သင့်အားဤသတင်းေကာင်းကိေြပာ ကားရန် ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၂၀

နားေထာင်ေလာ့။ သင်သည်ငါ့စကားကိမယံ ကည်ေသာေကာင့် ဤအမအရာြဖစ်ပွားလာ

သည့်ေန့တိင်ေအာင်စကားမေြပာ ိင်ဘဲ အလျက်ေနလိမ့်မည်။ အချိန်တန်လ င်ငါ

၏စကားမှန်ကန်လာလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၂၁ လတိ့သည်ဇာခရိကိေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေန

က၏။ ဇာခရိသည်ဗိမာန်ေတာ်ထဲတွင် ကန့် ကာေနသည်ကိအ့ံ သ က၏။‐ ၂၂

ဇာခရိသည်ဗိမာန်ေတာ်ကထွက်လာေသာအခါ စကားမေြပာ ိင်ေတာ့သြဖင့် ဗိမာန်ေတာ်ထဲ

တွင်ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိြမင်ခ့ဲေ ကာင်းသတိ့ ရိပ်မိ က၏။ ဇာခရိသည်စကားအ၍လက်

ရိပ်ေြခရိပ်ြပလျက်သာေန၏။ ၂၃ ထိေနာက်သ၏တာဝန်ကန်ဆံးချိန်၌အိမ်ကိ ြပန်ေလ၏။‐ ၂၄

ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါသ၏ဇနီး ဧလိ ှ ဗက်သည် ကိယ်ဝန် ှ ိ ၍ငါးလပတ်လံး

အိမ်တွင်းေအာင်းလျက်ေန၏။‐ ၂၅ ဧလိ ှ ဗက်က ``ယခငါ့အားထာဝရဘရား ေကျးဇး ပေတာ်မ ပီ။

ငါ့အားလတိ့က့ဲရဲ ့ တ် ချြခင်းကိကိယ်ေတာ်ပေပျာက်ေစေတာ်မ ပီ'' ဟဆိ၏။ ၂၆

ဧလိ ှ ဗက်ကိယ်ဝန်ဆ မလသိ့ေရာက်ေသာအခါ ဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင်တမန်ဂါေြဗလအား

ဂါလိလဲြပည်၊ နာဇရက် မိ ့ ှ ိ မိန်းမပျိုတစ်ဦးထံ သိ့ေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၂၇

ထိမိန်းမပျိုသည်ဒါဝိဒ်မင်းမှဆင်းသက်သ ေယာသပ်နာမည် ှ ိ အမျိုးသားတစ်ဦး ှ င့်

ထိမ်းြမားရန်ေစ့စပ်ေကာင်းလမ်းထားသ ြဖစ်၏။‐ ၂၈သ၏နာမည်မှာမာရိြဖစ်၏။ ေကာင်းကင်တမန်

သည်မာရိထံသိ့လာ၍ ``ထးကဲေသာေကျးဇး ေတာ်ကိခံစားရသည့်အမျိုးသမီး၊ သင်သည်

မဂလာ ှ ိ ေစသတည်း။ ထာဝရဘရားသည် သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသည်'' ဟဆိ၏။ ၂၉

ထိစကားကိ ကားလ င်မာရိသည်စိတ်မ ငိမ် မသက်ြဖစ်ကာ ဤ တ်ဆက်စကားကားအဘယ်

သိ့နည်းဟေတွးေတာဆင်ြခင်လျက်ေန၏။‐ ၃၀ ေကာင်းကင်တမန်က ``မာရိ၊

မေ ကာက် ှ င့်၊ သင်သည် ဘရားသခင်ေ ှ ့ေတာ်မှာမျက် ှ ာပွင့်လန်း ပီ။‐ ၃၁

သင်သည်ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍သားရတနာကိ ဖွားြမင်လိမ့်မည်။ ထိသားကိေယ နာမည် ြဖင့်မှည့်ရမည်။‐

၃၂ ထိသားသည် ကီးြမတ်လိမ့်မည်။ အြမင့်ြမတ် ဆံးေသာဘရား၏သားေတာ်ဟအေခ ခံရ လိမ့်မည်။

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် သ့အဖဒါဝိဒ်မင်း၏နန်းေမွကိသ့အားေပး ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၃၃

သသည်ယာကပ်အမျိုးအ ွယ်များကိအစဥ် မြပတ်အပ်စိးေတာ်မလိမ့်မည်။ သ၏နန်းသက်

သည်အဘယ်အခါမ ကန်ဆံးလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမာရိအားေြပာ၏။ (aiōn g165) ၃၄ မာရိက

``ကန်မသည်သတိ့သမီးကညာြဖစ် သြဖင့်အဘယ်သိ့လ င်ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍သား ဖွား ိင်ပါမည်နည်း''

ဟေကာင်းကင်တမန်အား ေမး၏။ ၃၅ ေကာင်းကင်တမန်က ``သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်

သည်သင်၏အေပ သိ့သက်ေရာက်လိမ့်မည်။အြမင့် ြမတ်ဆံးေသာဘရား ှ င်၏တန်ခိးေတာ်သည်

သင့်ကိလမ်း ခံလိမ့်မည်။ ထိေ ကာင့်သင်ေမွးဖွား လတံ့ေသာသန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်သငယ်ကိ

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာအ ှ င်ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ဟေခ ေဝ ြခင်းခံရလိမ့်မည်။‐ ၃၆

သင့်ေဆွမျိုးြဖစ်ေသာဧလိ ှ ဗက်သည်လည်း အိမင်းခါမှ သားရတနာကိကိယ်ဝန်ေဆာင်

လျက် ှ ိ ၏။ အ မံမဟအေခ ခံရသသည် ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍ဆ မလသိ့ေရာက်ေလ ပီ။‐

၃၇ ဘရားသခင်တတ် ိင်ေတာ်မမေသာအရာ တစ်စံတစ်ခမ မ ှ ိ'' ဟဆိ၏။ ၃၈

မာရိက ``ကန်မသည်ထာဝရဘရား၏ အေစခံြဖစ်ပါ၏။ အ ှ င်ေဖာ်ြပသည့်အတိင်း

ပင်ြဖစ်ပါေစေသာ'' ဟေကာင်းကင်တမန်အား ြပန်ေြပာ၏။ ထိအခါေကာင်းကင်တမန်သည်

မာရိထံမှထွက်ခွာသွား၏။ ၃၉ များမ ကာမီမာရိသည်အသင့်ြပင်၍ေတာင်ေပ

ေဒသ ှ ိ ယဒြပည် မိ ့တစ် မိ ့သိ့အလျင်အြမန် သွား၏။‐ ၄၀သသည်ဇာခရိ၏အိမ်သိ့ဝင် ပီးလ င်ဧလိ

ှ ဗက်ကိ တ်ဆက်၏။ မာရိ၏ တ်ဆက်စကား ကိ ကားေသာဧလိ ှ ဗက်၏ဝမ်းမှကေလး

သည်လပ်ေလ၏။‐ ၄၁ ဧလိ ှ ဗက်သည်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်

ြဖင့်ြပည့်ဝလျက်၊‐ ၄၂ ``သင်သည်အမျိုးသမီးတကာတိ့ထက်မဂလာ ှ ိ ၏။

သင်ဖွားအ့ံေသာသားသည်မဂလာ ှ ိ ၏။‐ ၄၃ အက ်ပ်အ ှ င်၏မယ်ေတာ်သည်အဘယ်ေကာင့်

အက ်ပ်ထံသိ့ ကလာေတာ်မပါသနည်း။ အဘယ် ေကာင့်ဤအခွင့်ထးကိအက ်ပ်ခံစားရပါသနည်း။‐

၄၄ သင်၏ တ်ဆက်စကားကိအက ်ပ် ကား ေသာအခါအက ်ပ်၏ဝမ်းမှသငယ်သည်

ဝမ်းေြမာက် င်ြမူးသြဖင့်ခန်ပါ၏။‐ ၄၅ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာဗျာဒိတ်ေတာ်

အတိင်းြဖစ်လိမ့်မည်ဟသင်သည်ယံ ကည်သြဖင့် မဂလာ ှ ိ ၏'' ဟကျယ်စွာ မက်ဆိ၏။ ၄၆ မာရိက၊

``ငါ၏စိတ် ှ လံးသည်ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းေထာမနာ ပပါ၏။ ၄၇

ကယ်တင် ှ င်ဘရားသခင် ပေတာ်မေသာအမေ ကာင့် ငါ့ဝိညာဥ်သည်အားရ င်လန်းပါ၏။ ၄၈

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိအေစခံ၏သိမ်ငယ်ေသာ အြဖစ်ကိ သတိရေတာ်မ ပီ။

ယခမှစ၍ေနာင်လာေနာက်သားအေပါင်းတိ့သည် ငါ့ကိမဂလာ ှ ိ သဟေခ  ကလိမ့်မည်။

၄၉ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်တန်ခိး ှ င်သည် ငါ့အတွက်အ့ံ သဖွယ်ေသာအမများကိ

ပေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်သည်ြမင့်ြမတ် သန့် ှ င်းေတာ်မ၏။ ၅၀

ကိယ်ေတာ်ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသသအေပါင်းတိ့အား သားစဥ်ေြမးဆက်က ဏာထားေတာ်မ၏။

၅၁ မဟာလက် ံ းေတာ်ြဖင့်မာန ကီးသများကိ ဖ ိ ဖရဲကဲွလွင့်ေစေတာ်မ၏။

၅၂ ှ င်ဘရင်များကိနန်းချ၍သိမ်ငယ်သများကိ ချီးြမင့်ေတာ်မ ပီ။ ၅၃

ငတ်မွတ်သအားချို မိန်ေသာအစားအစာကိ ေကးေမွး၍၊ ချမ်းသာ ကယ်ဝသများကိ

လက်ချည်းလတ်ေတာ်မ ပီ။ ၅၄ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့၏ဘိးေဘးများအား

ေပးခ့ဲသည့်ကတိေတာ် ှ င့်အညီ၊ မိမိ၏အေစခံဣသေရလကိမစေတာ်မ ပီ။ ၅၅

အာြဗဟံ ှ င့်အာြဗဟံ၏အမျိုးအ ွယ်များ အေပ ထားေတာ်မေသာက ဏာေတာ်ကိ၊

အစဥ်အ မဲ ပြခင်းငှာသတိရေတာ်မ ပီ ဟဆိ၏။ (aiōn g165) ၅၆

ထိေနာက်မာရိသည်ဧလိ ှ ဗက်ထံတွင်သံးလ ခန့်ေန ပီးေနာက်မိမိအိမ်သိ့ြပန်ေလ၏။

၅၇ ဧလိ ှ ဗက်သည်ေန့လေစ့ေသာအခါ သားရတနာကိဖွားြမင်၏။‐ ၅၈

ဤသိ့သ့အားထာဝရဘရားသည်အ့ံ သဖွယ် ေကာင်းေအာင်ေကျးဇး ပေတာ်မေ ကာင်း ကား က

ေသာအခါ အိမ်နီးချင်းတိ့ ှ င့်ေဆွမျိုးသားချင်း တိ့သည်သ ှ င့်အတ င်လန်းဝမ်းေြမာက် က၏။ ၅၉

ထိေနာက် ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌သတိ့သည် သငယ်၏အေရဖျားလီှးမဂလာပဲွသိ့လာ က ၏။



လကာ 540

သ့အားဇာခရိဟ၍အဖ၏နာမည်ကိပင် မှည့်လိ က၏။‐ ၆၀ သိ့ရာတွင်သငယ်၏မိခင်က

``ထိနာမည်ကိ မမှည့်ပါ ှ င့်။ ေယာဟန်ဟမှည့်ေခ  ကပါ'' ဟ ဆိ၏။ ၆၁ လတိ့က

``သင်၏မျိုး ိ းတွင်ေယာဟန်ဟ နာမည်တွင်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ'' ဟ

ဧလိ ှ ဗက်အားြပန်ေြပာ က၏။‐ ၆၂ ထိေနာက်ဖခင်၏ဆ ကိလက်ရိပ်ြပ၍စံစမ်း က၏။ ၆၃

ဇာခရိသည်သင်ပံးတစ်ချပ်ကိေတာင်းယ ပီး လ င် ``သငယ်၏နာမည်ကားေယာဟန်ြဖစ်၏''

ဟ ေရး၏။‐ ၆၄ ထိအခါထိသအေပါင်းတိ့သည်အ့ံ သ က၏။

ချက်ချင်းပင်ဇာခရိြပန်လည်စကားေြပာ ိင် သြဖင့် ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း ေလ၏။‐ ၆၅

အိမ်နီးချင်းအေပါင်းတိ့သည်ေကာက် ွံ ့ က ကန်၏။ ဤအြဖစ်အပျက်သတင်းသည်ယဒ

ြပည်ေတာင်ကန်းေဒသတစ်ေလာက်လံးသိ့ ပျံ ့ ှ ံ ့၍သွား၏။‐ ၆၆ ကား ကသအေပါင်းတိ့သည်

``ဤသငယ် ကားအဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်လိမ့်မည်နည်း'' ဟေြပာဆိ က၏။

ထာဝရဘရား၏တန်ခိး ေတာ်သည်ထိသငယ်အေပ သက်ေရာက်လျက် ေနေတာ်မ၏။ ၆၇

ေယာဟန်၏အဖဇာခရိသည်သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ြဖင့်ြပည့်ဝလျက်ေဟာသည်မှာ၊ ၆၈

``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်ကိချီးမွမ်းေထာမနာ ပ ကပါ ေစေသာ။

ကိယ်ေတာ်သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထံသိ့ ကလာ၍သတိ့ကိလွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မ ပီ။ ၆၉

ကိယ်ေတာ်၏အေစခံဒါဝိဒ်အမျိုးအ ွယ်တွင် တန်ခိး ကီးမားေသာ၊ကယ်တင် ှ င်ကိ

ေပ ထွန်းေစေတာ်မ ပီ။ ၇၀ ေ ှ းသန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သပေရာဖက်များမှတစ်ဆင့်

မိန့်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ (aiōn g165) ၇၁ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားရန်သများ၏

လက်မှလည်းေကာင်း၊ ငါတိ့ကိမန်းေသာသအေပါင်းတိ့၏လက်မှလည်းေကာင်းကယ်ဆယ်ရန်၊ ၇၂

ငါတိ့၏ဘိးေဘးများအေပ ဝယ်က ဏာ ထားေတာ်မမည်ြဖစ်ေ ကာင်း ှ င့်၊

ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိသတိရမည်ြဖစ်ေ ကာင်း မိန့်ေတာ်မခ့ဲ ပီ။ ၇၃

ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင် တစ်သက်လံးသန့် ှ င်းေြဖာင့်မတ် ကေစရန်၊

ငါတိ့ကိရန်သများ၏လက်မှကယ်၍ ကိယ်ေတာ်၏အမေတာ်ကိ၊

ေကာက် ွံ ့ြခင်းကင်းလျက်ေဆာင် ွက်ေစမည်ဟ ငါတိ့၏ အဖအာြဗဟံအားကျိန်ဆိေတာ်မခ့ဲ ပီ။ ၇၆

အချင်းသငယ်၊သင်သည်အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရား၏ ပေရာဖက်ဟအေခ ခံရလိမ့်မည်။

သင်သည်ဘရား ှ င်အတွက်လမ်းကိအသင့် ြပင်ဆင်ရလိမ့်မည့်ေ ှ ့ေတာ်ေြပးြဖစ် ပီးလ င်၊ ၇၇

ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်အားအြပစ်ေြဖလတ်၍ ကယ်တင်ေတာ်မမည်ြဖစ်ေကာင်းေြပာ ကားလိမ့်မည်။

၇၈ ငါတိ့၏ဘရားသခင်သည်သနားြခင်းက ဏာ ှ င့် ကယ်ဝေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးေတာ်ကိ ေကာင်းကင်မှေနအ ဏ်သဖွယ်ငါတိ့အေပ သိ့

သက်ေရာက်ေစ၍၊ ၇၉ ေသမင်း၏အရိပ်တွင်ေနထိင်သများအေပ ထွန်းလင်းေစလိမ့်မည်။

ထိ့အြပင်ငါတိ့အား ငိမ်းချမ်းေရးလမ်းသိ့ ပိ့ေဆာင်ေစလိမ့်မည်'' ဟ၍တည်း။ ၈၀

သငယ်သည် ကီးြပင်းလျက်အသိဉာဏ်ရင့်သန် လာ၏။ သသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ ေ ှ ့တွင်

ထင်ထင်ေပ ေပ အမေတာ်ကိစ၍ မေဆာင်မီေတာက ာရတွင်ေန၏။

၂ ထိကာလ၌ေရာမ ိင်ငံတစ်ဝန်းလံး ှ ိ လဦး ေရစာရင်းကိယရန် ကဲသာ သဂတုဘရင်သည်

အမိန့်ထတ်ြပန်ေတာ်မ၏။‐ ၂ ဤလဦးေရစာရင်းယြခင်းသည် ရိြပည် ဘရင်ခံ၊

ကေရနိလက်ထက်တွင်ပထမဆံး အ ကိမ်ြဖစ်၏။‐ ၃ လအေပါင်းတိ့သည် မှတ်ပံတင်ရန်မိမိတိ့

မိ ့ ွာသိ့သွား က၏။ ၄ ေယာသပ်သည်လည်းမိမိထိမ်းြမားရန်သစာ ကတိ ပထားသမာရိ ှ င့်အတ

ဂါလိလဲြပည် နာဇရက် မိ ့မှယဒြပည်ဗက်လင် မိ ့ဟနာမည် တွင်ေသာဒါဝိဒ်မင်း၏ မိ ့သိ့သွား၏။ ထိအခါ

မာရိတွင်ကိယ်ဝန်အရင့်အမာ ှ ိ ၏။ ေယာသပ် သည်ဒါဝိဒ်မင်း၏အဆက်အ ွယ်ြဖစ်ေသာ

ေကာင့်ဗက်လင် မိ ့သိ့သွားြခင်းြဖစ်၏။‐ ၆ ဗက်လင် မိ ့တွင် ှ ိ ေန ကစဥ်မာရိမျက် ှ ာြမင်

ရန်ေန့လေစ့သြဖင့်သားဦးကိဖွားြမင်ေလ၏။‐ ၇ ဧည့်ရိပ်သာတွင်သတိ့တည်းခိရန်ေနရာမ ှ ိ

ေသာေကာင့် သငယ်ေတာ်ကိအ ှ ီးြဖင့်ပတ်၍ ွားစားခွက်တွင်သိပ်ထား က၏။ ၈

ထိအရပ်ေဒသတွင်သိးထိန်းအချို ့ ှ ိ ၏။ သ တိ့သည်ညအခါကွင်းြပင်များတွင်သိးများ

ကိေစာင့်လျက်ေန က၏။‐ ၉ ထိအခါထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်

သည်သတိ့၏ေ ှ ့မှာေပ လာ၏။ သတိ့ပတ်လည် တွင်ထာဝရဘရား၏ဘန်းအသေရေတာ်ထွန်း

လင်းေတာက်ပလျက်ေနသြဖင့် သတိ့သည် အလွန်ေ ကာက်လန့် က၏။‐ ၁၀ ေကာင်းကင်တမန်က

``မေ ကာက် က ှ င့်၊ ငါသည် လအေပါင်းတိ့အလွန်ဝမ်းေြမာက်စရာသတင်း

ေကာင်းကိသင်တိ့ထံသိ့ယေဆာင်လာ၏။‐ ၁၁ ဒါဝိဒ်မင်း၏ မိ ့တွင်သခင်ခရစ်ေတာ်တည်း

ဟေသာကယ်တင် ှ င်သည်သင်တိ့အဖိ့ယေန့ ဖွားြမင်ေတာ်မ ပီ။‐ ၁၂

ိ ့စိ့သငယ်တစ်ဦးကိအ ှ ီးြဖင့်ပတ်လျက် ွားစားခွက်တွင်သိပ်ထားသည်ကိသင်တိ့

ေတွ့ြမင် ကလိမ့်မည်။ ဤအြခင်းအရာကိ ေတွ့ြမင်ေသာ်သငယ်ေတာ်ြဖစ်ေ ကာင်းသိ ှ ိ

ိင် ကလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၁၃ ထိေကာင်းကင်တမန်အနီးတွင်များစွာေသာ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခတိ့သည် တ်တရက်ေပ လာ၍၊ ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းလျက်

၁၄ ``ေကာင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ်ထာဝရဘရားသခင်သည် ဘန်း ကီးေတာ်မေစသတည်း။

ကမာေပ တွင်ကိယ်ေတာ် ှ စ်သက်ေတာ်မေသာလအေပါင်းတိ့၌ ငိမ်းချမ်းသာယာြခင်း ှ ိ ေစသတည်း''

ဟ မက်ဆိ က၏။ ၁၅ ေကာင်းကင်တမန်များေကာင်းကင်ဘံသိ့ြပန်

သွား ကေသာအခါသိးထိန်းတိ့က``ငါတိ့ သည်ဗက်လင် မိ ့သိ့သွား ကကန်အ့ံ။ ငါတိ့

အားထာဝရဘရားေဖာ်ြပေတာ်မေသာ အြခင်းအရာကိ ကည့်  ကကန်အ့ံ''

ဟ အချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။ ၁၆ သတိ့သည်အလျင်အြမန်သွား၍မာရိ ှ င့်

ေယာသပ်ကိလည်းေကာင်း၊ ွားစားခွက်တွင်သိပ် ထားေသာသငယ်ေတာ်ကိလည်းေကာင်းေတွ့

က၏။‐ ၁၇ သငယ်ေတာ်ကိေတွ့ေသာအခါသငယ်ေတာ် ှ င့် စပ်လျဥ်း၍

မိမိတိ့ ကားသိခ့ဲေသာအေကာင်း အရာများကိေြပာ ကား က၏။‐ ၁၈

သိးထိန်းများေြပာ ကားချက်ကိ ကားရသ အေပါင်းတိ့သည်အ့ံ သ က၏။‐ ၁၉

သိ့ေသာ်မာရိသည်အေကာင်းအရာအလံးစံ တိ့ကိမှတ်ကျံုးကာစဥ်းစားဆင်ြခင်လျက်ေန ၏။‐ ၂၀

သိးထိန်းတိ့သည်ေကာင်းကင်တမန်ေဖာ်ြပသည့် အတိင်းေတွ့ြမင် ကားသိရသြဖင့်

ဘရား သခင်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိချီးကး လျက်ြပန်သွား က၏။ ၂၁

သငယ်ေတာ် ှ စ်ရက်သား ှ ိ ၍အေရဖျားလီှး မဂလာခံယရန်အချိန်ေစ့ေသာအခါ သ့အား

ေယ ဟနာမည်မှည့် က၏။ ဤနာမည်ကား သငယ်ေတာ်ပဋိသေ မေနမီကပင် ေကာင်းကင်

တမန်ကမှည့်ေခ ေစသည့်နာမည်ြဖစ်၏။ ၂၂ ေမာေ ှ ၏ပညတ်ြပ ာန်းချက်အရမိဘ

ှ စ်ပါးတိ့သည်သန့်စင်ြခင်းမဂလာကိ ပ ရန်အချိန်ေရာက်လာသြဖင့်

သငယ်ေတာ်ကိ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေခ သွား၍ထာဝရ ဘရားအားဆက်ကပ် က၏။‐

၂၃ သားဦးမှန်သမ ကိထာဝရဘရားအား ဆက်ကပ်ရမည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊‐ ၂၄

ချိုး ှ စ်ေကာင်ကိြဖစ်ေစ၊ ခိငယ် ှ စ်ေကာင်ကိ ြဖစ်ေစပေဇာ်ရမည်ဟ၍လည်ေကာင်း ထာဝရ

ဘရား၏ပညတ်ေတာ်တွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည် ှ င့် အညီဆက်ကပ်ပေဇာ် က၏။ ၂၅

ထိအခါ၌ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ေမာင်နာမည် ှ ိ ေသာလတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်ဘရားတရား

ကည် ိ ေသာသေတာ်ေကာင်းတစ်ဦးြဖစ်၏။ဣသေရလလမျိုးတိ့ကယ်တင်ြခင်းကိရ ှ ိ ရန်ေစာင့်

ေမ ာ်ေနသတည်း။ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည် သ ှ င့်အတ ှ ိ ၏။‐ ၂၆

``သင်သည်ဘရားသခင်ကတိထားေတာ်မေသာ ေမ ှ ိ ယကိမဖးမြမင်ရမီမေသရ''

ဟသန့် ှ င်း ေသာဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်ဗျာဒိတ်ကိခံယရ ှ ိ သလည်းြဖစ်၏။‐ ၂၇

သသည်ဝိညာဥ်ေတာ် ိးေဆာ်ြခင်းခံရသြဖင့် ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ဝင်ေလသည်။ ပညတ်တရား

အရေဆာင် ွက်စရာဝတ်ကိေဆာင် ွက်ရန် မိဘ ှ စ်ပါးတိ့သည်သငယ်ေတာ်အားဗိမာန်ေတာ်

သိ့ေခ ခ့ဲ ကေသာအခါ၊‐ ၂၈ ေမာင်သည်သငယ်ေတာ်ကိေပွ ့ချီ၍ဘရား

သခင်၏ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးကးလျက်၊ ၂၉ ထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ကတိေတာ်

ြပည့်စံ ပီးြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့်ကန်သည် ငိမ်သက်စွာ စေတခွင့်ကိေပးေတာ်မပါ။ ၃၀

လမျိုးြခားတိ့အားကိယ်ေတာ် ှ င်၏အလိေတာ်ကိ ေဖာ်ြပေသာအလင်းြဖစ်ေစရန် ှ င့်၊

ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်ြဖစ်ေသာဣသေရလသည် ဂဏ်အသေရထွန်းလင်းလာေစရန်၊

လမျိုးအေပါင်းတိ့ ေ ှ ့ေမှာက်တွင် ကိယ်ေတာ် ှ င်အသင့်ြပင်ဆင်ထားေတာ်မေသာ

ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးကိ၊အက ်ပ်သည်ဒိ ေတွ့ ြမင် ရပါ ပီ'' ဟ မက်ဆိ၏။ ၃၃

မိဘတိ့သည်သငယ်ေတာ် ှ င့်ပတ်သက်၍ ေမာင်ေြပာဆိေသာစကားများကိ ကား

ေသာအခါအ့ံ သ က၏။‐ ၃၄ ေမာင်သည်သတိ့ကိေကာင်းချီးေပး၍ ``ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့တွင် ပျက်စီးဆံး ံ းရသများ ှ င့် ကယ်တင်ြခင်းကိခံရသများေပ ေပါက်လာေစရန်

ဤသငယ်ကိဘရားသခင်ေ ွးချယ်ခန့်ထားေတာ် မ ပီ။ သသည်ဘရားသခင်၏နိမိတ်လကဏာ

ြဖစ်၍သ့အားလအများပင်ဆန့်ကျင်ေြပာဆိ ကြခင်းြဖင့်၊‐ ၃၅ မိမိတိ့၏စိတ် ှ လံးအ ကံအစည်များကိ

ေပ လွင်ေစ ကလိမ့်မည်။ သင်၏အသည်း ှ လံး သည်သန်လျက်ြဖင့်အခွင်းခံရသက့ဲသိ့ြဖစ် လိမ့်မည်''

ဟမယ်ေတာ်မာရိအား မက်ဆိ၏။ ၃၆ အာ ှ ာအ ွယ်ဝင်၊ ဖေ ွလ၏သမီး၊ အ နာမည်

ှ ိ ေသာအမျိုးသမီးပေရာဖက်တစ်ပါး ှ ိ ၏။ သသည်များစွာအသက်အ ွယ် ကီးရင့်သ ြဖစ်၏။

ငယ် ွယ်စဥ်တွင်အိမ်ေထာင်ကျ၍ခနစ် ှ စ်မ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ှ င့်ေပါင်းသင်းရ၏။‐ ၃၇

ထိေနာက်အသက် ှ စ်ဆယ့်ေလး ှ စ်တိင်ေအာင်မဆိး မဘဝ ှ င့်ေန၏။သသည်ဆေတာင်းပတနာ ပ၍

အစာေ ှ ာင်လျက် ေန့ညမလပ်ဘရားဝတ်၌ ေမွ ့ေလျာ်ကာဗိမာန်ေတာ်ထဲမှမထွက်မခွာ ဘဲေန၏။‐ ၃၈

သငယ်ေတာ်ကိဆက်ကပ်သည့်အချိန်၌ထိ အမျိုးသမီးသည်ေရာက်လာ ပီးလ င် ဘရား

သခင်၏ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးကး၏။ ထိ ေနာက်ေယ  ှ လင် မိ ့ကိကယ်တင်ေတာ်မ လိမ့်မည်ဟ

ေစာင့်ေမ ာ်ေန ကကန်ေသာလ အေပါင်းတိ့အားသငယ်ေတာ်၏အေကာင်း ကိေြပာဆိ၏။ ၃၉

မိဘ ှ စ်ပါးတိ့သည်ထာဝရဘရား၏ပညတ် ေတာ်ြပ ာန်းချက် ှ ိ သမ ကိေဆာင် ွက် က

ပီးေနာက် ဂါလိလဲြပည်၊ နာဇရက် မိ ့ဟ ေခ ေသာမိမိတိ့၏ဌာေနသိ့ြပန် က၏။‐ ၄၀
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သငယ်ေတာ်သည် ကီးြပင်းသန်စွမ်းလာ၏။ ဉာဏ်ပညာတိးတက်လာ၏။ ဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ်ကိခံစားလျက်ေန၏။ ၄၁ သငယ်ေတာ်၏မိဘတိ့သည် ှ စ်စဥ်ပသခါ ပဲွေတာ်ခံချိန်၌

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွားေလ့ ှ ိ  က၏။‐ ၄၂ သငယ်ေတာ်သည်အသက်တစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်

ှ ိ ေသာအခါ၌လည်း ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ သွား က၏။‐ ၄၃ ပဲွေတာ် ပီးဆံးချိန်၌အိမ်သိ့ြပန် က၏။ ထိ

အခါသငယ်ေတာ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့မှာ ေနရစ်၏။ ထိသိ့ေနရစ်သည်ကိမိဘများ

မသိ က။‐ ၄၄ ခရီးသည်လစထဲတွင်ပါလာလိမ့်မည်ဟ ထင်မှတ် က၏။

တစ်ေန့ခရီး ပ က ပီးမှ ေဆွမျိုးအသိအက မ်းများထဲတွင်သငယ် ေတာ်ကိ ှ ာ က၏။‐ ၄၅

မေတွ့သြဖင့်ေယာသပ် ှ င့်မာရိသည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်၍ ှ ာ က၏။ တတိယေန့တွင်သငယ်

ေတာ်ကိဗိမာန်ေတာ်အတွင်းမှာေတွ့ က၏။‐ ၄၆ သသည်ယဒဆရာေတာ်များ ှ င့်အတထိင်

ကာသတိ့၏တရားစကားများကိ ကားနာ လျက်၊ သတိ့ ှ င့်ေဆွးေ ွးေမးြမန်းလျက်ေန၏။‐ ၄၇

သငယ်ေတာ်၏စကားကိ ကား ကေသာသ အေပါင်းတိ့သည်သ၏အသိပညာ ှ င့်ေြဖ

ကားချက်များကိအ့ံ သ က၏။‐ ၄၈ ေယာသပ် ှ င့်မာရိတိ့သည်ေတွ့လ င်အ့ံအားသင့် က၏။

ထိေနာက်မယ်ေတာ်က ``ငါ့သား၊ သင်သည် အဘယ်ေကာင့်ငါတိ့ကိဤသိ့ ပပါသနည်း။

သင့်ဖခင် ှ င့်ငါသည်စိးရိမ် ကီးစွာြဖင့် ှ ာခ့ဲ ရ၏'' ဟေြပာ၏။ ၄၉ သငယ်ေတာ်က

``အဘယ်ေကာင့်အက ်ပ်ကိ ှ ာ ကပါသနည်း။ အက ်ပ်သည်ခမည်းေတာ်၏အိမ်

တွင် ှ ိ ေနရမည်ကိမသိ ကပါသေလာ'' ဟ ြပန်ေြပာ၏။‐ ၅၀သတိ့သည်ထိစကားကိနားမလည် က။

၅၁ ထိေနာက်သငယ်ေတာ်သည်မိဘတိ့ ှ င့်အတ လိက်၍ နာဇရက် မိ ့သိ့ေရာက်ေသာ်မိဘတိ့၏

စကားကိနာခံလျက်ေန၏။ မယ်ေတာ်သည်ဤ အြဖစ်အပျက်အလံးစံတိ့ကိစိတ် ှ လံးထဲ

မှာမှတ်ကျံုးထား၏။‐ ၅၂ သငယ်ေတာ်ေယ သည်ကာယညာဏ ကီး

ပွားတိးတက်လျက်ဘရားသခင့်ေ ှ ့၊ လတိ့ ေ ှ ့တွင်မျက် ှ ာပွင့်လန်းေတာ်မ၏။

၃ ဧကရာဇ်မင်းတိေဗရိနန်းစံတစ်ဆယ့်ငါး ှ စ် ေြမာက်ေသာအခါ ယဒြပည်တွင်ပ ိပိလတ်သည်

ဘရင်ခံြဖစ်၏။ ဂါလိလဲြပည်တွင်ေဟ ဒ်၊ ဣတရဲ ြပည် ှ င့်တရာေခါနိတ်ြပည်တွင်ေဟ ဒ်၏ညီ

ဖိလိပု၊ အဘိလင်ြပည်တွင်လသာနိတိ့သည် အသီးသီးဘရင်ခံြဖစ် က၏။‐ ၂

အ  ှ င့်ကယာဖတိ့သည်ကားယဇ်ပေရာဟိတ် မင်းများြဖစ် က၏။ ထိအခါေတာက ာရ၌ ှ ိ

ေသာဇာခရိ၏သားေယာဟန်သည် ဘရားသခင် ၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိခံရ၏။‐

၃ သိ့ြဖစ်၍ေယာဟန်သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝှမ်းတေလာက် သိ့သွားေရာက်၍

``ေနာင်တရ၍ဗတိဇံကိခံယ က ေလာ့။ သိ့မှသာဘရားသခင်သည်သင်တိ့၏အြပစ်

များကိေြဖလတ်ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟလတိ့အား ေဟာေြပာ၏။‐ ၄

ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယကျမ်းတွင်ပါ ှ ိ သည် ှ င့် အညီ၊ ေတာက ာရတွင်လတစ်ေယာက်သည် ေကး

ေကာ်လျက်ေနသည်မှာ၊ `ကိယ်ေတာ် ှ င် ကေတာ်မရာလမ်းကိ အသင့်ြပင်ဆင် ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ်၏လမ်းကိေြဖာင့်တန်းေအာင် ပ ကေလာ့။ ၅ ချိုင့်ဝှမ်း ှ ိ သမ ကိဖိ့၍ေတာင် ကီးေတာင်ငယ်

အေပါင်းကိ ဖိရ ကမည်။ လမ်းေကာက်များကိေြဖာင့်ေစ၍လမ်း ကမ်းများကိ

ေချာေမာေြပြပစ်ေစရမည်။ ၆ လအေပါင်းတိ့သည်ဘရားသခင်၏ကယ်တင်ြခင်း

ေကျးဇးကိေတွ ့ြမင်ရ ကလတံ'့ ဟ ေတာက ာရတွင်လတစ်ေယာက်သည် ေကးေကာ်လျက်ေန၏။ ၇

ေယာဟန်ကမိမိ၏ထံမှဗတိဇံခံယရန်လာ က ကန်ေသာလအေပါင်းတိ့အား ``အချင်းေ မဆိး အမျိုးတိ၊့

သက်ေရာက်လတံ့ေသာအမျက်ေတာ်၏ ေဘးမှေ ှ ာင်ေြပးရန်သင်တိ့အားအဘယ်သ

သတိေပးဘိသနည်း။‐ ၈ ေနာင်တ ှ င့်ေလျာ်ကန်သည့်အကျင့်ကိကျင့် က ေလာ့။

အာြဗဟံသည်ငါတိ့၏အဖြဖစ်သည်ဟ မေြပာ က ှ င့်။ ဘရားသခင်သည်ဤေကျာက်ခဲ

များကိအာြဗဟံ၏သားသမီးများြဖစ်ေစ ရန်ဖန်ဆင်းေတာ်မ ိင်သည်ဟသင်တိ့အား ငါဆိ၏။‐ ၉

သစ်ပင်ရင်းတွင်ပဆိန်ကိချထားလျက် ှ ိ သြဖင့် အသီးေကာင်းကိမသီးေသာအပင်ဟသမ သည်

ခတ်လဲှ၍ မီးထဲသိ့ပစ်ချြခင်းခံရလတံ'့' ဟလအေပါင်းတိ့အားဆိ၏။ ၁၀လပရိသတ်အေပါင်းတိ့က

``ထိသိ့ြဖစ်ပါမ အက ်ပ်တိ့သည်အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်း'' ဟ ေမးေလာက်၏။ ၁၁

ထိအခါေယာဟန်က ``အကျ ှ စ်ထည် ှ ိ သသည် အကျမ ှ ိ သအားတစ်ထည်ေဝမ ေစ။

စားေသာက် စရာ ှ ိ သသည်လည်းထိနည်းတေဝမ ေစ'' ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၂

အခွန်ခံသတိ့သည်ဗတိဇံကိခံယရန်ေရာက်လာ က၏။ သတိ့က ``အ ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့သည်အဘယ်

သိ့ ပရပါမည်နည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၁၃ ေယာဟန်က ``သင်တိ့သည်တရားဥပေဒ ှ ိ

သည်ထက်ပိ၍ အခွန်အေကာက်မခဲွမခံ က ှ င့်'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၁၄

စစ်သားများကလည်း ``အက ်ပ်တိ့သည်အဘယ် သိ့ ပရပါမည်နည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။

ေယာဟန်က ``သင်တိ့သည်အဘယ်သကိမ မတရားမစွပ်မစဲွ က ှ င့်။ အဘယ်သ့ထံမှ

ေငွကိအ မမေတာင်း က ှ င့်။ သင်တိ့ရေသာ လစာြဖင့်ေရာင့်ရဲ ကေလာ့'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၁၅

လတိ့သည်ေမ ှ ိ ယ ကလာေတာ့မည်ဟယံ ကည်လျက်ေစာင့်ေမ ာ်ေနချိန်ြဖစ်ရာ ``ေယာဟန်

သည်ေမ ှ ိ ယပင်ြဖစ်ေလသေလာ'' ဟေတွးေတာ ေန က၏။‐ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍ေယာဟန်က

``ငါသည်သင်တိ့အားေရ ြဖင့်ဗတိဇံမဂလာကိေပး၏။ သိ့ရာတွင်ငါ့ထက်

ကီးြမတ်သသည်ငါ့ေနာက်မှေပ ထွန်းလိမ့်မည်။ ငါသည်ထိအ ှ င်၏ဖိနပ် ကိးကိမ မေြဖထိက်။

ထိအ ှ င်သည်သင်တိ့အားသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ် ေတာ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ မီးြဖင့်လည်းေကာင်းဗတိဇံ

မဂလာကိေပးေတာ်မလတံ။့‐ ၁၇ မိမိ၏ေကာက်နယ်တလင်းကိ ှ င်းလင်းပစ်ရန်

လက်ေတာ်တွင်ဆန်ေကာကိကိင်ထားေတာ်မသည် ြဖစ်၍ ဂျံ ုစပါးများကိကျီတွင်စသိမ်း၍အဖျင်း

များကိမ ငိမ်းသတ်၍မရ ိင်ေသာမီးတွင်က မ်း ေလာင်ေစေတာ်မလတံ'့' ဟသတိ့အားဆိ၏။ ၁၈

ေယာဟန်သည်အြခား ိးေဆာ်ချက်များြဖင့် လတိ့အားသတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာေက ညာ၏။‐

၁၉ သိ့ရာတွင်ေဟ ဒ်ဘရင်သည်မိမိညီြဖစ်သ၏ ဇနီးေဟေရာဒိကိသိမ်းပိက်ြခင်း ှ င့်ပတ်သက်၍

လည်းေကာင်း၊ မိမိကးလွန်ခ့ဲေသာအြပစ်အေပါင်း ှ င့်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်းေယာဟန်ကသ့အား

ဆံးမခ့ဲ၏။‐ ၂၀ ထိေနာက်ေယာဟန်ကိေထာင်ထဲတွင်ချုပ်ေ ှ ာင်ထား ေစြခင်းြဖင့်

ေဟ ဒ်သည်ကးလွန် ပီးခ့ဲသည့် အြပစ်အေပါင်းတိ့ထက်ဆိး ွားေသာအြပစ် ကိကးလွန်ေလသည်။ ၂၁

လအေပါင်းတိ့သည်ဗတိဇံမဂလာကိခံယ က ပီး ေသာအခါ သခင်ေယ သည်လည်းဗတိဇံမဂလာ

ကိခံယေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ဆေတာင်း ပတနာ ပလျက်ေနေတာ်မစဥ်ေကာင်းကင် ပွင့်ဟ၍၊‐

၂၂ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည်ချိုးငှက်အသွင် ြဖင့် ကိယ်ခ ာပံသဏာန်ထင် ှ ားစွာြဖင့်ကိယ်ေတာ်

၏အေပ သိ့ဆင်းသက်ေတာ်မ၏။ မိးေကာင်းကင် မှ ``သင်ကားငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးရာငါ၏ချစ်

သားေပတည်း'' ဟအသံေတာ်ထွက်ေပ လာ၏။ ၂၃အမေတာ်စတင်ေဆာင် ွက်ချိန်၌သခင်ေယ

သည်အသက်သံးဆယ်ခန့် ှ ိ ေတာ်မ၏။ လတိ့ထင် ြမင်ယဆချက်အရကိယ်ေတာ်သည်ေယာသပ်၏

သားြဖစ်၏။ ေယာသပ်သည်ဧလိ၏သားတည်း။‐ ၂၄ ဧလိကားမဿတ်၏သား၊ မဿတ်ကားေလဝိ၏

သား၊ ေလဝိကားေမလခိ၏သား၊ ေမလခိကား ယ ၏သား၊ ယ ကားေယာသပ်၏သားြဖစ်၏။‐ ၂၅

ေယာသပ်သည်မတသိ၏သား၊ မတသိသည်အာမတ် ၏သား၊ အာမတ်သည်နာဟံ၏သား၊

နာဟံသည် ဧသလိ၏သား၊ ဧသလိသည် ဲ၏သား၊ ဲ သည်မာအတ်၏သားြဖစ်၏။‐ ၂၆

မာအတ်ကားမတသိ၏သား၊ မတသိကားေ ှ မိ၏ သား၊ ေ ှ မိကားေယာသပ်၏သား၊ ေယာသပ်ကား

ယဒ၏သား၊ ယဒကားေယာဟ ၏သားြဖစ်၏။‐ ၂၇ ေယာဟ သည်ေရသ၏သား၊ ေရသသည်ေဇ ဗ

ေဗလ၏သား၊ ေဇ ဗေဗလသည် ှ ာလေသလ ၏သား၊ ှ ာလေသလသည်ေနရိ၏သား၊ ေနရိသည်

ေမလခိ၏သား၊ ေမလခိသည်အဒိ၏သားြဖစ်၏။‐ ၂၈ အဒိကားေကာသံ၏သား၊

ေကာသံကားဧလ ေမာဒံ၏သား၊ ဧလေမာဒံကားဧရ၏သား ြဖစ်၏။‐ ၂၉ ဧရသည်ေယာ ၏သား၊

ေယာ သည်ဧေလျဇာ ၏သား၊ ဧေလျဇာသည်ေယာရိမ်၏သား၊ ေယာရိမ် သည်မဿတ်၏သား၊

မဿတ်သည်ေလဝိ၏သား ြဖစ်၏။‐ ၃၀ ေလဝိကား ှ ိ ေမာင်၏သား၊ ှ ိ ေမာင်ကားယဒ၏သား၊

ယဒကားေယာသပ်၏သား၊ ေယာသပ်ကားေယာနန် ၏သား၊ ေယာနန်ကားဧလျာကိမ်၏သားြဖစ်၏။‐

၃၁ ဧလျာကိမ်သည်ေမေလ၏သား၊ ေမေလသည်မဲနန်၏ သား၊ မဲနန်သည်မတသ၏သား၊

မတသသည်နာသန်၏ သား၊ နာသန်သည်ဒါဝိဒ်၏သားြဖစ်၏။‐ ၃၂ ဒါဝိဒ်ကားေယ ှ ဲ ၏သား၊

ေယ ှ ဲ ကား သဗက်၏သား၊ သဗက်ကားေဗာဇ၏သား၊ ေဗာဇကားစာလမန်၏ သား၊

စာလမန်ကားနာ န်၏သားြဖစ်၏။‐ ၃၃ နာ န်သည်အမိနဒပ်၏သား၊ အမိနဒပ်သည် အဒ်မိန်၏သား၊

အဒ်မိန်သည်အာရံနိ၏သား၊ အာရံနိသည်ေဟဇ ံ ၏သား၊ ေဟဇ ံ သည် ဖာရက်၏သား၊

ဖာရက်သည်ယဒ၏သားြဖစ်၏။‐ ၃၄ ယဒကားယာကပ်၏သား၊ ယာကပ်ကားဣဇာက်၏ သား၊

ဣဇာက်ကားအာြဗဟံ၏သား၊ အာြဗဟံ ကားေတရ၏သား၊ ေတရကားနာေခ ၏သား ြဖစ်၏။‐ ၃၅

နာေခ သည်ေစေရာက်၏သား၊ ေစေရာက်သည် ရာေဂါ၏သား၊ ရာေဂါသည်ဖာလက်၏သား၊

ဖာလက်သည်ေဟဗာ၏သား၊ ေဟဗာသည် ှ ာလ၏သားြဖစ်၏။‐ ၃၆ ှ ာလကားကာဣနန်၏သား၊

ကာဣနန်ကား အာဖာဇဒ်၏သား၊ အာဖာဇဒ်ကားေ ှ မ၏ သား၊ ေ ှ မကားေနာဧ၏သား၊

ေနာဧကား လာမက်၏သားြဖစ်၏။‐ ၃၇ လာမက်သည်မသ ှ လ၏သား၊ မသ ှ လသည်

ဧေနာက်၏သား၊ ဧေနာက်သည်ယာရက်၏သား၊ ယာရက်သည်မဟာေလလ၏သား၊ မဟာ

ေလလသည်ကာဣနန်၏သားြဖစ်၏။‐ ၃၈ကာဣနန်ကားဧ တ်၏သား၊ ဧ တ်ကားေ ှ သ၏သား၊

ေ ှ သသည်ကားအာဒံ၏သား၊ အာဒံကား ဘရားသခင်၏သားြဖစ်သတည်း။

၄ သခင်ေယ သည်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ြဖင့် ြပည့်ဝလျက်ေယာ်ဒန်ြမစ်မှြပန်လာေတာ်မစဥ်

ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ကိယ်ေတာ်ကိေတာက ာရသိ့ ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။

ထိအရပ်တွင်အရက် ေလးဆယ်ပတ်လံးမာရ်နတ်၏စံစမ်းေသွးေဆာင် ြခင်းကိခံေတာ်မ၏။‐

၂ ထိေန့ရက်များအတွင်းမည်သည့်အစားအစာ ကိမ သံးေဆာင်ေတာ်မမ။

ထိေန့ရက်များ ကန်လွန်သွားေသာအခါကိယ်ေတာ်သည် မွတ်သိပ်ေတာ်မ၏။ ၃

ထိအခါမာရ်နတ်က ``အ ှ င်သည်ဘရားသခင် ၏သားေတာ်ြဖစ်ပါလ င်ဤေကျာက်ခဲကိမန့်

ြဖစ်ေစရန်အမိန့် ှ ိ ေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၄ သခင်ေယ က ``လသည်အစားအစာအားြဖင့်
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သာအသက် ှ င်ရမည်မဟတ်ဟကျမ်းစာေတာ် တွင်ပါ ှ ိ ၏'' ဟြပန်လည်မိန့် ကားေတာ်မ၏။ ၅

ထိအခါမာရ်နတ်သည်ကိယ်ေတာ်ကိေတာင်ထိပ် ေပ သိ့ေခ ေဆာင်သွား ပီးေနာက်ေလာက ိင်ငံ

ှ ိ သမ ကိတစ်ခဏချင်းတွင် န်ြပလျက်၊‐ ၆ ``ဤတန်ခိးအာဏာဘန်းစည်းစိမ် ှ ိ သမ

တိ့ကိကိယ်ေတာ်အားငါေပးပါအ့ံ။ ဤအရာ များကိငါ့လက်ဝယ်အပ် ှ င်းထား ပီးြဖစ်

သြဖင့်ငါေပးလိသအားေပး ိင်၏။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားဦး တ် ှ ိ ခိးလ င်

ဤတန်ခိးအာဏာအလံးစံတိ့ ကိကိယ်ေတာ်အားေပးမည်'' ဟေလာက်၏။ ၈ သခင်ေယ က

``သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားကိသာလ င် ဦး တ် ှ ိ ခိးရမည်ဟ ကျမ်းစာေတာ်တွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏''

ဟြပန် လည်မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ မာရ်နတ်သည်သခင်ေယ ကိေယ  ှ လင် မိ ့သိ့

ေခ ေဆာင်၍သွား ပီးလ င် ဗိမာန်ေတာ်ထိပ်ဖျားတွင် ေနေစ ပီးလ င် ``ကိယ်ေတာ်သည်ဘရားသခင်၏

သားေတာ်ြဖစ်လ င်ဤေနရာမှေအာက်သိ့ခန်ချ ပါေလာ့။‐ ၁၀ ကျမ်းစာေတာ်တွင်

`သင့်ကိေစာင့်ေ ှ ာက်ေစရန် ဘရားသခင်သည်ေကာင်းကင်တမန်များအား အမိန့်ေပးေတာ်မမည်'

ဟ၍လည်းေကာင်း၊‐ ၁၁ `သင်၏ေြခသည်ေကျာက် ှ င့်မထိခိက်ေစြခင်း ငှာ

ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်လက်ြဖင့်သင့်ကိ ေပွ ့ချီ ကလိမ့်မည်' ဟ၍လည်းေကာင်းပါ ှ ိ ၏''

ဟေလာက်၏။ ၁၂ သခင်ေယ က ``သင်သည်ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားအားစစ်ေဆးစမ်းသပ်မမ ပရဟ ကျမ်းစာလာ၏'' ဟြပန်လည်ေြဖ ကားေတာ်

မ၏။ ၁၃ မာရ်နတ်သည်ဤသိ့စံစမ်းေသွးေဆာင်မအလံးစံ ကိ ပ ပီးေသာအခါ

ကိယ်ေတာ်၏ထံေတာ်မှ ထွက်ခွာ၍အခါအခွင့်ေကာင်းကိေစာင့်ေန၏။ ၁၄

သခင်ေယ သည်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် တန်ခိး ှ င့်ြပည့်ဝလျက်ဂါလိလဲြပည်သိ့ြပန်

လာေတာ်မ၏။ သတင်းေတာ်သည်ထိေဒသ တစ်ေလာက်လံးတွင်ပျံ ့ ှ ံ ့သွား၏။‐ ၁၅

ကိယ်ေတာ်သည်တရားဇရပ်များမှာေဟာေြပာ သွန်သင်ေတာ်မရာလအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်

ေတာ်ကိချီးမွမ်း က၏။ ၁၆ ကိယ်ေတာ်သည်နာဇရက် မိ ့သိ့ ကေတာ်မ၏။

နာဇရက် မိ ့ကားကိယ်ေတာ် ကီးြပင်းရာ မိ ့ ြဖစ်၏။ ဥပသ်ေန့၌ကိယ်ေတာ်သည်အေလ့ေတာ်

ှ ိ သည်အတိင်းတရားဇရပ်သိ့ဝင်ေတာ်မ၏။ ကျမ်းစာကိဖတ်ရန်ထေတာ်မလ င်၊‐ ၁၇

တရားဇရပ်မးသည်ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယကျမ်း ကိကိယ်ေတာ်အားလှမ်း၍ေပး၏။

ကိယ်ေတာ်သည် ကျမ်းစာလိပ်ကိဖွင့်၍၊ ၁၈ ``ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ငါ့အေပ သိ့ဆင်းသက်ေတာ်မ၏။ ဆင်းရဲသများအားသတင်းေကာင်းကိေြပာ ကားရန်

ငါ့အားဘိသိက်ေပးေတာ်မ ပီ။ အချုပ်အေ ှ ာင်ခံရသများကိလွတ်ေြမာက် ေစမည်ြဖစ်ေကာင်း ှ င့်၊

မျက်မြမင်များမျက်စိအလင်းြပန်လည်ရ ှ ိ ေစမည် ြဖစ်ေကာင်းကိေြပာ ကားရန်လည်းေကာင်း၊

ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲခံရသများအားကယ်လတ်မည် ြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ ၁၉

ထာဝရဘရားသည်မိမိလစေတာ်အား ကယ်တင်ရာကာလေရာက်လာ ပီ ြဖစ်ေကာင်းကိလည်းေကာင်း

ေကညာရန်ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၏'' ဟေသာကျမ်းပိဒ်ကိဖတ်ေတာ်မ၏။

၂၀ ထိေနာက်ကျမ်းစာေတာ်ကိလိပ်၍ဇရပ်မးအား ြပန်ေပး ပီးေနာက်ထိင်ေတာ်မ၏။

တရားဇရပ် ထဲမှာ ှ ိ ေသာလအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ် အားစိက် ကည့်ေန က၏။‐ ၂၁

ကိယ်ေတာ်က ``ဤကျမ်းစာပါအမအရာများ သည်သင်တိ့ ကားနာရသည့်အတိင်းယေန့

အေကာင်အထည်ေပ  ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ လအေပါင်းတိ့ကကိယ်ေတာ်၏အေကာင်းကိ

ချီးကးေြပာဆိ က၏။ တ်ေတာ်ထွက်စကား များကိအ့ံ သလျက် ``ဤသသည်ေယာသပ်

၏သားမဟတ်ေလာ'' ဟဆိ က၏။ ၂၃ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည် `အချင်းဆရာဝန်၊

သင့်ေရာဂါကိသင်ေပျာက်ေအာင်ကေလာ့' ဟ ေသာဆိ ိ းစကားကိအသံး ပကာငါ့ အားဆိလိမ့်မည်။

ကေပရေနာင် မိ ့တွင်အ ှ င် ပခ့ဲသည်ဟအက ်ပ်တိ့ ကားသိရသည့် အမအရာများကိ

အ ှ င့်ေနရင်း မိ ့တွင် လည်း ပေတာ်မပါဟငါ့အားမချေြပာ ဆိ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၄

အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားအဘယ်ပေရာဖက်မ မိမိေနရင်း မိ ့တွင် မျက် ှ ာမရတတ်။‐

၂၅ ဧလိယလက်ထက်၌ဣသေရလ ိင်ငံတွင် သံး ှ စ် ှ င့်ေြခာက်လပတ်လံးမိးေခါင်၍အစာ

ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘးဆိက်ခ့ဲ၏။‐ ၂၆ ဣသေရလအမျိုးြဖစ်ေသာမဆိးမအများ ှ ိ

ေသာ်လည်း မည်သ့ထံသိ့မ ဘရားသခင်သည် ပေရာဖက်ဧလိယကိေစလတ်ေတာ်မမ။

ဇိဒံ ြပည်၊ ဇရတ မိ ့သမဆိးမထံသိ့သာလ င်ေစ လတ်ေတာ်မ၏။‐ ၂၇

ပေရာဖက်ဧလိ ှ ဲ လက်ထက်၌လည်းဣသေရလ အမျိုးသားတိ့တွင် အေရဖျားေရာဂါသည်

အများ ှ ိ ေသာ်လည်းမည်သမ သန့်စင်ခွင့် မရ။ ရိြပည်သားေနမန်သာလ င်ရ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈

တရားဇရပ် ှ ိ လအေပါင်းတိ့သည်ထိစကား ကိ ကားေသာအခါြပင်းစွာအမျက်ထွက် က၏။‐ ၂၉

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်အားေတာင်ကမ်းပါးမှတွန်းချ အ့ံေသာငှာ မိ ့တည်ရာေတာင်ထိပ်စွန်းသိ့ေခ

ေဆာင်သွား က၏။‐ ၃၀ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်လပရိသတ်အလယ်

မှေလာက်၍ ကသွားေတာ်မ၏။ ၃၁ ကိယ်ေတာ်သည်ဂါလိလဲြပည်၊ ကေပရေနာင် မိ ့

သိ့ေရာက်ေတာ်မ၏။ ဥပသ်ေန့၌တရားဇရပ် တွင်ေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မ၏။‐ ၃၂

ကိယ်ေတာ်၏သွန်သင်ချက်တွင်တန်ခိးအာဏာ ပါသြဖင့်လတိ့သည်အ့ံ သ က၏။‐ ၃၃

တရားဇရပ်ထဲတွင်ညစ်ညမ်းေသာနတ်ပးဝင် ေနသတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၃၄ညစ်ညမ်းေသာနတ်က

``နာဇရက် မိ ့သားေယ ၊ အ ှ င်သည်အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အဘယ်သိ့သက်ဆိင် ေတာ်မပါသနည်း။

အက ်ပ်တိ့အားေသေက ပျက်စီးေစရန် ကလာေတာ်မပါသေလာ။ အ ှ င်

သည်မည်သြဖစ်သည်ကိအက ်ပ်သိပါ၏။ အ ှ င် ကားဘရားသခင်ထံမှ ကလာေတာ်မေသာ

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သြဖစ်ပါသည်'' ဟကျယ်စွာ ဟစ်ေအာ်၏။ ၃၅သခင်ေယ က ``တိတ်တိတ်ေနေလာ့။

သ့အထဲမှ ထွက်ခ့ဲေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ နတ်မိစာသည်ထိ သကိလအများေ ှ ့မှာလဲှချလိက်၏။

ထိေနာက် ေဘးအ ရာယ်မ ပဘဲသ့အထဲမှထွက်သွား၏။ ၃၆ လအေပါင်းတိ့သည်အ့ံ သလျက်

``ဤသ၏အမိန့်စကားကားအဘယ်သိ့နည်း။ သသည် ညစ်ညမ်းေသာနတ်များအားထွက်သွားရန်

တန်ခိးအာဏာြဖင့်အမိန့်ေပး၍ သတိ့သည် ထွက်သွား ကပါသည်တကား'' ဟအချင်း

ချင်းေြပာဆိ က၏။‐ ၃၇ ကိယ်ေတာ်၏သတင်းေတာ်သည်ပတ်ဝန်းကျင် ေဒသတွင်ပျံ ့ ှ ံ ့သွားေတာ့၏။

၃၈ ကိယ်ေတာ်သည်တရားဇရပ်မှထွက်ခွာ၍ ှ ိ မန် ၏အိမ်သိ့ဝင်ေတာ်မ၏။ ှ ိ မန်၏ေယာကမြဖစ်သ

သည်ြပင်းစွာဖျားေန၏။‐ ၃၉ သိ့ြဖစ်၍တပည့်ေတာ်တိ့သည်ထိအေကာင်း

ကိကိယ်ေတာ်အားေလာက်ထား က၏။ ကိယ်ေတာ် သည်ထိအမျိုးသမီး ကီး၏အနားတွင်ရပ် လျက်

``အဖျားေပျာက်ေစ'' ဟအမိန့်ေပးေတာ် မ၏။ အမျိုးသမီး ကီးသည်အဖျားေပျာက်

သြဖင့် ချက်ချင်းထ၍ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့် ေတာ်တိ့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပေလ၏။

၄၀ ေနဝင်ချိန်၌ေရာဂါအမျိုးမျိုးစဲွကပ်သ အေပါင်းတိ့ကိအထံေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ

က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ထိလနာအသီးသီး တိ့အေပ မှာ လက်ေတာ်ကိတင်၍သတိ့၏

ေရာဂါများကိေပျာက်ကင်းေစေတာ်မ၏။‐ ၄၁ နတ်မိစာများသည် ``အ ှ င်သည်ဘရားသခင်

၏သားေတာ်ြဖစ်၏'' ဟဟစ်ေအာ်လျက်မိမိတိ့ ပးဝင်ေနသများထံမှထွက်ခွာသွား က၏။

ကိယ်ေတာ်သည်နတ်မိစာများထိသိ့ဟစ်ေအာ် သည်ကိဟန့်တားေတာ်မ ပီးလ င် သတိ့အား

စကားေြပာခွင့်ေပးေတာ်မမ။ အဘယ်ေ ကာင့် ဆိေသာ်သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ေမ ှ ိ ယြဖစ်

ေကာင်းကိသိ ကေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ ၄၂ မိးလင်းေသာအခါကေပရေနာင် မိ ့မှထွက်ခွာ

၍ဆိတ် ငိမ်ရာအရပ်သိ့ ကေတာ်မ၏။ လတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ှ ာ က၏။ ှ ာ၍ေတွ့ေသာအခါမိမိ

တိ့ထံမှထွက်ခွာသွားေတာ်မမေစရန် ကိးစား က၏။‐ ၄၃ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်က ``ငါသည်အြခား မိ ့

များတွင်လည်းဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် အေကာင်းသတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာေ ကညာ ရမည်။

ထိသိ့ေဟာေြပာေကညာရန်အတွက်ငါ့ ကိဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မသည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၄

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်ယဒြပည်တရား ဇရပ်များတွင်ေဟာေတာ်မ၏။

၅ တစ်ေန့သ၌ကိယ်ေတာ်သည်ဂင်ေနသရက် အိင်ကမ်းေြခတွင်ရပ်လျက်ေနေတာ်မစဥ်

လ တိ့သည်ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ကားနာရန်ကိယ်ေတာ်၏အနီးသိ့တိး ကိတ်

လာ က၏။‐ ၂ ထိအခါကိယ်ေတာ်သည်ကမ်းနားမှာဆိက်ထား ေသာေလှ ှ စ်စင်းကိြမင်ေတာ်မ၏။

တံငါသည် တိ့သည်ထိေလှများေပ မှဆင်း ပီးေနာက် မိမိ တိ့၏ပိက်ကွန်များကိေဆးေကာလျက်ေန

က၏။‐ ၃ ကိယ်ေတာ်သည်ထိေလှ ှ စ်စင်းအနက် ှ ိ မန်၏ ေလှသိ့တက်ေတာ်မ ပီးလ င်ေလှကိကမ်းမှ

အနည်းငယ်ခွာေစရန် ှ ိ မန်အားေစခိင်းေတာ် မ၏။ ထိေနာက်ထိင်၍လပရိသတ်တိ့အား

ေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မ၏။ ၄ ထိသိ့ေဟာေြပာသွန်သင် ပီးေသာအခါ ``ေရ

နက်ရာသိ့ခွာထွက်ေလာ့။ ငါးများဖမ်းမိေစ ရန်သင် ှ င့်သင်တိ့အေဖာ်တိ့၏ကွန်များ

ကိချေလာ့'' ဟ ှ ိ မန်အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ှ ိ မန်က ``သခင်၊ အက ်ပ်တိ့သည်တစ်ညလံး

ကိးစား၍ငါးများကိဖမ်းပါေသာ်လည်း ငါးတစ်ေကာင်ကိမ မမိ ကပါ။ သိ့ရာတွင်

ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်အရကွန်များကိ အက ်ပ်ချပါမည်'' ဟေလာက်ထား၏။‐ ၆

သတိ့သည်ကွန်များကိချ ပီးေနာက်အပ်မိ ေသာငါးများလှသြဖင့်ကွန်များပင်စတ် လမတတ် ှ ိ ၏။‐ ၇

သိ့ြဖစ်၍လာေရာက်ကညီရန်အြခားေလှမှ မိမိတိ့၏အေဖာ်တံငါသည်များကိအချက်

ြပ၍ေခ  က၏။ ထိသတိ့သည်လာ၍ေလှ ှ စ်စင်းလံးြပည့်ေအာင်ငါးများကိထည့်

ကရာေလှများနစ်လမတတ် ှ ိ ေတာ့၏။‐ ၈ ထိအြခင်းအရာကိ ှ ိ မန်ေပတ ြမင်လ င်

သခင်ေယ ၏ေြခေတာ်ရင်းမှာပျပ်ဝပ် လျက် ``အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်သည် အပစ်

သားြဖစ်ေသာေကာင့်အက ်ပ်၏ထံမှ ကသွားေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၉

ှ ိ မန် ှ င့်တကွပါလာသအေပါင်းတိ့သည် မိမိ တိ့ဖမ်းမိေသာငါးအေရအတွက်ကိ ကည့်၍

တအ့ံတ သြဖစ် က၏။‐ ၁၀ ှ ိ မန် ှ င့်ငါးဖမ်းဘက်ြဖစ် ကေသာေဇေဗဒဲ ၏သား ှ စ်ေယာက်၊

ယာကပ် ှ င့်ေယာဟန်တိ့သည် လည်းထိနည်းတအ့ံ သ က၏။ သခင်ေယ က ှ ိ မန်အား ``မေကာက် ှ င့်၊

ယခမှစ၍သင် တိ့သည်လဖမ်းတံငါများြဖစ် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ထိသတိ့သည်ေလှများကိကမ်းတွင်ဆိက်ကပ် ပီးေနာက် ှ ိ သမ တိ့ကိစွန့်၍ေနာက်ေတာ်

သိ့လိက် က၏။ ၁၂ တစ်ေန့သ၌ကိယ်ေတာ်သည် မိ ့ ကီးတစ် မိ ့တွင် ှ ိ ေနေတာ်မ၏။
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ထိ မိ ့တွင်တစ်ကိယ်လံးအေရ ြပားေရာဂါစဲွကပ်ေနသတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သ

သည်သခင်ေယ ကိြမင်လ င်ပျပ်ဝပ်လျက် ``အ ှ င် အလိေတာ် ှ ိ လ င်အက ်ပ်ကိသန့်စင်ေစ ိင်

ပါသည်'' ဟေလာက်၏။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်သည်လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ထိသ့ကိ တိ့ထိေတာ်မ၏။

ထိေနာက် ``ငါအလိ ှ ိ ၏။ သန့် စင်ေစ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိခဏ၌ထိသ

သည်ေရာဂါေပျာက်ေလ၏။‐ ၁၄ ``ဤအေကာင်းကိမည်သ့အားမ မေြပာ ှ င့်'' ဟ

ထိသအားတားြမစ်ေတာ်မ ပီးေသာ်ကိယ်ေတာ် က ``သင်သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့သွား၍ကိယ်

ကိြပေလာ့။ သင့်ေရာဂါေပျာက်ကင်းေ ကာင်းလတိ့ ေ ှ ့၌သက်ေသခံအေထာက်အထားြဖစ်ေစရန်

ေမာေ ှ မိန့်မှာသည့်ပေဇာ်သကာကိဆက်သ ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်၏သတင်းေတာ်သည်ပိ၍ ပျံ ့ ှ ံ ့သွားသြဖင့် လပရိသတ် ကီးများသည်

ကိယ်ေတာ်၏တရားေတာ်ကိ ကားနာရန် ှ င့် မိမိတိ့၏အနာေရာဂါများအကအသ ခံရန်လာ ကကန်၏။‐

၁၆ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်အေလ့ေတာ် ှ ိ သည် အတိင်းေတာက ာရသိ့ထွက်ခွာ၍ဆေတာင်း

ေတာ်မ၏။ ၁၇ တစ်ေန့သ၌ကိယ်ေတာ်ေဟာေြပာသွန်သင်လျက် ေနေတာ်မစဥ်

ဂါလိလဲြပည် ှ င့်ယဒြပည် ှ ိ ေကျး ွာအေပါင်းမှလည်းေကာင်း၊ ေယ  ှ လင်

မိ ့မှလည်းေကာင်းလာေရာက်ေသာဖာရိ ှ ဲ များ ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာများသည်အနီးတွင်ထိင်

လျက် ှ ိ  က၏။ ေရာဂါများကိေပျာက်ကင်း ေစရန်ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ်သည် ကိယ်ေတာ်၌ ှ ိ ၏။‐

၁၈ ထိအခါလတိ့သည်ေလြဖတ်သတစ်ေယာက် ကိထမ်းစင် ှ င့်တင်၍ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ထိသနာ

ကိအိမ်ထဲသိ့သယ်ေဆာင်ကာသခင်ေယ ၏ ေ ှ ့ေတာ်တွင်ချထားရန် ကိးစား က၏။‐ ၁၉

သိ့ရာတွင်လပရိသတ်တိးမေပါက်သြဖင့် အိမ်အမိးေပ သိ့တက် ပီးလ င်အတ် ကပ် များကိေဖာက်၍

သနာကိထမ်းစင် ှ င့်တကွ လတိ့အလယ်သခင်ေယ ၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ ေလျာချ က၏။‐ ၂၀

ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့၌ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ ပံ ကိြမင်ေတာ်မလ င်ေလြဖတ်သအား ``အချင်း လ၊

သင်၏အြပစ်ကိေြဖလတ် ပီ'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၁ကျမ်းတတ်ဆရာများ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ များက ``ဤ

သကားအဘယ်သနည်း။ သသည်ဘရားသခင် အားြပစ်မှားေြပာဆိပါသည်တကား။ ဘရား

သခင်မှတစ်ပါးအဘယ်သသည်အြပစ်ကိ ေြဖလတ် ိင်ပါမည်နည်း'' ဟေတွးေတာ က၏။ ၂၂

သခင်ေယ သည်ထိသတိ့ယင်းသိ့ေတွးေတာ ေန ကသည်ကိသိေတာ်မသြဖင့် ``သင်တိ့သည်

အဘယ်ေကာင့်ေတွးေတာေန ကသနည်း။‐ ၂၃ `သင်၏အြပစ်ကိေြဖလတ် ပီ' ဟေြပာရန်ပိ၍

လွယ်ကသေလာ။ သိ့တည်းမဟတ်`ေနရာမှထ ၍လှမ်းသွားေလာ့' ဟေြပာရန်ပိ၍လွယ်က သေလာ။‐

၂၄ သိ့ရာတွင်လသားသည်ေလာကတွင်အြပစ် ေြဖလတ်ပိင်သည်ကိသင်တိ့အားသိေစအ့ံ''

ဟဆိလျက်ေလြဖတ်သအား ``သင့်အားငါ ဆိသည်ကားထေလာ့။ သင့်ထမ်းစင်ကိထမ်း

၍အိမ်ြပန်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ချက်ချင်းပင်ထိသသည်လတိ့ေ ှ ့တွင်ထ၍

မိမိလဲေလျာင်းေနခ့ဲေသာထမ်းစင်ကိထမ်း ပီးလ င် ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်

ကိချီးကးလျက်အိမ်သိ့ြပန်ေလ၏။‐ ၂၆ လအေပါင်းတိ့သည်လွန်စွာအ့ံ သေကာက် ွံ ့

လျက် ``အ့ံဖွယ်ေသာအရာများကိငါတိ့ ယေန့ေတွ့ြမင်ရေလ ပီ'' ဟေြပာဆိ၍ဘရား

သခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး က၏။ ၂၇ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်ကေပရေနာင် မိ ့မှ

ထွက် ကေတာ်မ၍ အေကာက်ခွန် ံ းခန်းတွင် ေလဝိနာမည် ှ ိ သအခွန်ခံထိင်ေနသည်ကိ ြမင်ေတာ်မလ င်

``ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၈ ထိသသည် ှ ိ သမ တိ့ကိစွန့် ပီးလ င်ထ

၍ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ေလ၏။ ၂၉ ထိေနာက်ေလဝိသည်မိမိ၏အိမ်တွင်ကိယ်ေတာ်

အတွက်ဧည့်ခံပဲွ ကီးကျင်းပ၏။ ဧည့်သည်များ တွင်အခွန်ခံသ ှ င့်အြခားသအေြမာက်အြမား

ပါဝင် က၏။‐ ၃၀ ဖာရိ ှ ဲ များ ှ င့်သတိ့၏အေပါင်းအေဖာ်ြဖစ် ကေသာကျမ်းတတ်ဆရာများက

``အဘယ် ေကာင့်သင်တိ့သည်အခွန်ခံသများ၊ အြခား အပယ်ခံသများ ှ င့်စားေသာက် ကပါသနည်း''

ဟတပည့်ေတာ်တိ့အားက့ဲရဲ ့ြပစ်တင် က၏။ ၃၁ ထိအခါသခင်ေယ က ``ကျန်းမာသသည်

ဆရာဝန်ကိမလိ။ ဖျားနာသသာလ င်လိ၏။‐ ၃၂ ငါသည်ဂဏ်အသေရ ှ ိ သများေနာင်တရ

ေစြခင်းငှာေခ ဖိတ်ရန်လာသည်မဟတ်။ အပယ် ခံသများကိေနာင်တရေစြခင်းငှာေခ ဖိတ်

ရန်လာသတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ လအချို ့က ``ေယာဟန်၏တပည့်များ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ

တိ့၏တပည့်များသည်အစာေ ှ ာင်ြခင်း ှ င့် ဆ ေတာင်းြခင်းတိ့ကိမ ကာခဏ ပေလ့ ှ ိ  က၏။

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်၏တပည့်များမကားစား လျက်ေသာက်လျက်ေန ကပါသည်တကား'' ဟ

ေလာက်ထား က၏။ ၃၄ ကိယ်ေတာ်က ``မဂလာေဆာင်ပဲွတွင်သတိ့သား

ှ ိ ေနသည့်ကာလဧည့်သည်များအားအစာ ေ ှ ာင်ခိင်း ိင်ပါမည်ေလာ။‐ ၃၅

သိ့ရာတွင်မဂလာေဆာင်သတိ့သားကိသတိ့ ထံမှေဆာင်ယသွားမည့်ေန့ရက်ကာလေရာက်

ှ ိ လာေပအ့ံ။ ထိအခါ၌သတိ့သည်အစာ ေ ှ ာင် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆

ကိယ်ေတာ်သည်ပံဥပမာေဆာင်လျက် ``မည်သမ အထည်သစ်မှအစတစ်စကိဆတ်၍အထည်

ေဟာင်းကိဖာ ိ းမ ှ ိ။ ယင်းသိ့ဖာခ့ဲပါမ အထည်သစ်ပျက်စီးသွားသည်သာမက၊

အစသစ် ှ င့်အထည်ေဟာင်းတိ့အဆင် အေသွးမတဘဲ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၃၇

ထိမှတစ်ပါးစပျစ်ရည်သစ်ကိသားေရဘး ေဟာင်းတွင်ထည့် ိ းမ ှ ိ။ ထည့်ခ့ဲပါမသား

ေရဘးသည်ေပါက်ကဲွ၍စပျစ်ရည်ယိထွက် လိမ့်မည်။ သားေရဘးလည်းပျက်စီးသွားလိမ့် မည်။‐ ၃၈

စပျစ်ရည်သစ်ကိသားေရဘးသစ်တွင်သာ ထည့်ရာ၏။‐ ၃၉ ထိ့အြပင်စပျစ်ရည်ေဟာင်းကိေသာက် ပီး

သသည်စပျစ်ရည်သစ်ကိမေသာက်လိ။ စပျစ် ရည်ေဟာင်းကသာ၍ေကာင်းသည်ဟဆိတတ် ၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၆
ဥပသ်ေန့၌ကိယ်ေတာ်သည်ဂျံ ုခင်းများကိ ြဖတ်၍ေလာက်သွားေတာ်မစဥ်

တပည့်ေတာ် သည်ဂျံ ုများကိဆွတ်၍ပွတ်နယ်စား က၏။‐ ၂ ဖာရိ ှ ဲ အချို ့က

``သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့် ဥပသ်ေန့၌မ ပအပ်ေသာအမကိ ပဘိ သနည်း'' ဟေမး က၏။ ၃

သခင်ေယ က ``ဒါဝိဒ်မင်းသည်မိမိ ှ င့်အေဖာ် တစ်စတိ့ဆာေလာင်မွတ်သိပ်ေသာအခါ

အဘယ် သိ့ ပမခ့ဲေ ကာင်းကိ သင်တိ့မဖတ်ဖး က သေလာ။‐ ၄

သသည်ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်သိ့ဝင်၍ ပညတ်တရားအရယဇ်ပေရာဟိတ်များမှ

တစ်ပါး မည်သမ မစားထိက်ေသာေ ှ ့ေတာ် မန့်ကိယ၍စားခ့ဲ၏။ မိမိ၏အေဖာ်များ

အားလည်းေပးခ့ဲ၏။‐ ၅ လသားသည်ဥပသ်ေန့၏အ ှ င်ြဖစ်သည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

အြခားေသာဥပသ်ေန့တစ်ေန့၌သခင်ေယ သည် တရားဇရပ်သိ့ဝင်၍ေဟာေြပာသွန်သင်

ေတာ်မ၏။ တရားဇရပ်ထဲတွင်ညာလက်ေသသ တစ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၇

ကျမ်းတတ်ဆရာများ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ များသည် ကိယ်ေတာ်ကိစွပ်စဲွရန်အေကာင်း ှ ာလိသြဖင့်

ဥပသ်ေန့၌ထိသ၏ေရာဂါကိကိယ်ေတာ် ေပျာက်ကင်းေစေတာ်မမည်မမမည်ကိေစာင့် ကည့်ေန က၏။‐

၈ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့၏စိတ်အ ကံအစည် ကိသိေတာ်မေသာေကာင့် လက်ေသသအား ``ေနရာ

မှထ ပီးေ ှ ့သိ့လာ၍ရပ်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိသသည်ေနရာမှထ ပီးေ ှ ့သိ့သွား၍ရပ်၏။‐ ၉

ထိအခါသခင်ေယ က ``ပညတ်တရားအရ ဥပသ်ေန့၌ အေကာင်းကိ ပအပ်သေလာ၊ အဆိး

ကိ ပအပ်သေလာ၊ လ့အသက်ကိကယ်အပ် သေလာ၊ သတ်အပ်သေလာ၊ သင်တိ့အားငါေမး၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသအေပါင်းတိ့ကိလှည့် ကည့်

ေတာ်မ ပီးလ င် လက်ေသသအား ``သင့်လက်ကိ ဆန့်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ထိသသည်လက်ကိ ဆန့်လိက်ေသာအခါ အေကာင်းပကတိြဖစ် ေလ၏။ ၁၁

ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်များစွာေဒါသြဖစ်လျက် သခင်ေယ အားအဘယ်သိ့အေရးယရ မည်ကိတိင်ပင် က၏။

၁၂ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်ဆေတာင်းပတနာ ပရန် ေတာင်ေပ သိ့ ကေတာ်မ၏။ တစ်ညလံးဘရား

သခင်ထံဆေတာင်းပတနာ ပလျက်ေနေတာ် မ၏။‐ ၁၃ မိးလင်းေသာအခါတပည့်ေတာ်တိ့ကိအထံ

ေတာ်သိ့ေခ ေတာ်မ ပီးလ င် ထိသတိ့အနက် တစ်ဆယ့် ှ စ်ပါးကိေ ွးချယ်၍တမန်ေတာ်

နာမည်ြဖင့်သမတ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ထိတစ်ဆယ့် ှ စ်ပါးကားေပတ ဟကိယ်ေတာ်

မှည့်ေခ သ ှ ိ မန် ှ င့် ှ ိ မန်၏ညီအေြ ၊ ယာကပ် ှ င့်ေယာဟန်၊ ဖိလိပု ှ င့်ဗာေသာလမဲ၊‐

၁၅ မဿဲ ှ င့်ေသာမ၊ အာလဖဲ၏သားယာကပ်၊ မျိုး ချစ်စိတ်ထက်သန်သ ှ ိ မန်၊‐ ၁၆

ယာကပ်၏သားယဒ ှ င့်ေနာင်အခါကိယ်ေတာ် ကိသစာေဖာက်သယဒ ှ ကာ တ်တိ့တည်း။ ၁၇

ကိယ်ေတာ်သည်တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတေတာင် ေပ ကဆင်းသက်ေတာ်မ၍ေြမညီရာသိ့ေရာက်

ေတာ်မ၏။ ထိေနရာမှာတပည့်ေတာ်စ ကီး တစ်စအြပင်၊ ယဒြပည် ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့မှလည်းေကာင်း၊

ပင်လယ်ကမ်းေြခ ှ ိ တ ၊ ဇိဒန် မိ ့များမှလည်းေကာင်းလာ ကသ အေြမာက်အြမား ှ ိ ၏။‐ ၁၈

ထိသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏တရားေတာ်ကိ ကားနာရန် ှ င့်မိမိတိ့၏အနာေရာဂါများ

ေပျာက်ကင်းေစရန်လာေရာက် ကြခင်းြဖစ်၏။ ညစ်ညမ်းေသာနတ် ှ ဥ်းဆဲြခင်းခံရသများ

လည်းလာ၍အနာေရာဂါေပျာက်ကင်းသွား၏။‐ ၁၉ ကိယ်ေတာ်၏ထံေတာ်မှတန်ခိးထွက်၍အနာ

ေရာဂါများကိေပျာက်ကင်းေစေသာေကာင့် လ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိတိ့

ထိ ိင်ရန် ကိးစား က၏။ ၂၀သခင်ေယ သည်တပည့်ေတာ်တိ့ကိ ကည့်ေတာ်မ ပီးလ င် ``ဆင်းရဲသတိ၊့

သင်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ  က၏။ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်သင်တိ့၏ ိင်ငံ ြဖစ်၏။ ၂၁

``ယခအခါဆာငတ်ေနသတိ၊့သင်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ  က၏။သင်တိ့ဝေြပာရမည့်အချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။

``ငိေကးေန ကသတိ၊့သင်တိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့ရယ်ေမာရမည့်အချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။ ၂၂

``လသားေ ကာင့်သင်တိ့ကိလများမန်း ကေသာ အခါ၌လည်းေကာင်း၊ ပစ်ပယ် ကေသာအခါ၌

လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့၏ဂဏ်အသေရကိ တ်ချ ကေသာအခါ၌လည်းေကာင်းသင်တိ့သည်မဂလာ

ှ ိ  က၏။‐ ၂၃ ထိသိ့ေတွ့ ကံခံစားရေသာအခါဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။

င်ြမူးသြဖင့်ကခန် ကေလာ့။ ေကာင်း ကင်ဘံတွင်သင်တိ့ရမည့်အကျိုးကား ကီး

လှ၏။ ဤသိ့သင်တိ့အား ပကျင့်သများ ၏ဘိးေဘးများသည်ေ ှ းပေရာဖက်တိ့ကိ

ဤနည်းအတိင်းပင် ှ ိပ်စက်ခ့ဲ က၏။ ၂၄ ``သိ့ေသာ် ကယ်ဝချမ်းသာသတိ၊့သင်တိ့သည်

အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့သည်ယခဘဝ၌သက်သာစွာေနထိင် ရ က၏။

၂၅ ``ယခအခါဝစွာစားေသာက်ရသတိ၊့ သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။
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သင်တိ့ဆာငတ်ရမည့်အချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။ ယခအခါရယ်ေမာ ကသတိ၊့

သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့ပေဆွးငိယိရမည့်အချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။ ၂၆

``လအေပါင်းတိ့သည်သင်တိ့ကိချီးမွမ်း ကေသာအခါသင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။

ဤသတိ့၏ဘိးေဘးများသည် မိစာပေရာဖက်များကိဤနည်းအတိင်း ချီးမွမ်းခ့ဲ ကေလ ပီ။ ၂၇

``သိ့ရာတွင်ငါ၏တရားကိ ကားနာ ကသတိ၊့ သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားရန်သကိချစ် က ေလာ့။

သင်တိ့ကိမန်းသအားေကျးဇး ပ က ေလာ့။‐ ၂၈ ကျိန်ဆဲသအားေမတာပိ့ ကေလာ့။ ေစာ်ကား

သအတွက်ဆေတာင်းပတနာ ပ ကေလာ့။‐ ၂၉ သင်၏ပါးတစ်ဖက်ကိ ိက်သအားအြခား

ပါးတစ်ဖက်ကိလည်း ိက်ေစဦးေလာ့။ သင် ၏အေပ အကျကိယေသာသအား ှ ပ်အကျ

ကိလည်းယခွင့် ပေလာ့။‐ ၃၀ သင့်ထံတွင်ေတာင်းခံလာသတိင်းအားေပး

ေလာ့။ သင့်ဥစာပစည်းများကိယေသာသထံမှ ြပန်၍မေတာင်း ှ င့်။‐ ၃၁

ကိယ်ကိ ပေစလိသည်အတိင်းသတစ်ပါး တိ့အား ပ ကေလာ့။ ၃၂

``မိမိတိ့အားချစ်သများကိသာချစ်တံ့ြပန် ပါမ အဘယ်သိ့လ င်ေကာင်းချီးမဂလာကိ

သင်တိ့ခံစား ိင်မည်နည်း။ အြပစ်ကးသ များပင်လ င်မိမိတိ့အားချစ်သတိ့ကိချစ် က၏။‐ ၃၃

သင်တိ့အားေကျးဇး ပသများကိသာေကျး ဇးတံ့ြပန်ပါမ သင်တိ့သည်အဘယ်သိ့လ င်

ေကာင်းချီးမဂလာကိခံစား ိင်မည်နည်း။ အြပစ်ကးသများပင်လ င်ဤသိ့ ပ က၏။‐ ၃၄

ထိမှတစ်ပါးြပန်လည်ဆပ်ေပးမည်ဟယံ ကည် သကိသာလ င်သင်တိ့ေချးငှား ကပါမ အဘယ်

သိ့လ င်ေကာင်းချီးမဂလာကိခံစား ိင် ကပါ မည်နည်း။ အြပစ်ကးသများပင်ြပန်လည်ဆပ်

ေပးမည်ဟေမ ာ်လင့်လျက်အချင်းချင်းအား ေချးငှား က၏။‐ ၃၅သင်တိ့မကားရန်သကိချစ် ကေလာ့။

ေကျးဇး ပ ကေလာ့။ တစ်စံတစ်ရာကိြပန်လည်ရ ှ ိ ရန် မေမ ာ်လင့်ဘဲေချးငှား ကေလာ့။ ယင်းသိ့ ပပါ

မသင်တိ့သည် ကီးြမတ်ေသာဆလာဘ်ကိရ လျက်အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရား ှ င်၏သား

များြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ထိအ ှ င်သည်ေကျးဇး မသိတတ်သများ၊ ဆိးညစ်သများအား

ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။‐ ၃၆ သင်တိ့၏အဖဘရားသည်သနား ကင်နာ ေတာ်မသည်နည်းတ

သင်တိ့သည်လည်းသနား ကင်နာ ကေလာ့။ ၃၇ ``သတစ်ပါးတိ့အားမစစ်ေကာမစီရင် က ှ င့်။

သိ့မှသာဘရားသခင်သည်သင်တိ့အားမစစ် ေကာမစီရင်ဘဲေနေတာ်မလိမ့်မည်။ သတစ်ပါး

တိ့အားမ တ်ချ က ှ င့်။ သိ့မှသာဘရားသခင် သည်သင်တိ့အားမ တ်ချဘဲေနေတာ်မလိမ့်မည်။

သတစ်ပါးတိ့အားအြပစ်ေြဖလတ် ကေလာ့။ သိ့ မှသာထာဝရဘရားသည်သင်တိ့အြပစ်ကိ

ေြဖလတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၃၈ သတစ်ပါးတိ့အားရက်ေရာစွာေပး ကေလာ့။

သိ့မှသာဘရားသခင်သည်သင်တိ့အားရက် ေရာစွာေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ သိပ် ှ ိပ်လပ်ခါ

ြပည့်လ ံ ေသာေတာင်းပမာဏြဖင့်သင်တိ့၏ လက်ထဲသိ့ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်

သတစ်ပါးအားချိန်တွယ်ေပးသည့်ေတာင်း ပမာဏအတိင်းဘရားသခင်သည်သင်တိ့

အားေပးေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့အားပံဥပမာ

ေဆာင်၍ ``မျက်မြမင်သည်အြခားမျက်မြမင် ကိလမ်းြပ ိင်သေလာ။ ထိသ ှ စ်ဦးလံးပင်

တွင်းထဲသိ့လိမ့်ကျမည်မဟတ်ေလာ။‐ ၄၀ တပည့်သည်ဆရာထက်မသာ။

သိ့ရာတွင်ပညာ သင် ပီးဆံးေသာအခါတပည့်သည်ဆရာက့ဲ သိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။'' ၄၁

``သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ကိယ့်မျက်စိ၌ ှ ိ ေသာသစ်တံး ကီးကိမြမင်ဘဲ ညီအစ်ကိ

မျက်စိ၌ ှ ိ ေသာေြငာင့်ငယ်ကိြမင်သနည်း။‐ ၄၂ အဘယ်ေကာင့်ညီအစ်ကိအား`သင်၏မျက်စိ၌

ှ ိ ေသာေြငာင့်ငယ်ကိထတ်ေပးပါရေစ' ဟေြပာ ဘိသနည်း။ အချင်းေ ကာင်သေတာ်၊ သင်၏မျက်စိ

၌ ှ ိ ေသာသစ်တံး ကီးကိဦးစွာထတ်ပစ်ေလာ့။ သိ့မှသာသင်သည်သင့်ညီအစ်ကိမျက်စိ၌

ှ ိ ေသာေြငာင့်ငယ်ကိေကာင်းစွာြမင်၍ထတ်ယ ိင်လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၃

``အပင်ေကာင်းသည်အသီးည့ံကိမသီး ိင်။ ည့ံေသာအပင်သည်အသီးေကာင်းကိမသီး ိင်။‐ ၄၄

အသီးကိေထာက်၍အပင်အေကာင်းကိသိရ ၏။ သေဘာသဖန်းသီးကိဆးပင်မှလည်းေကာင်း၊

စပျစ်သီးကိဆးချံ ုမှလည်းေကာင်းလတိ့ မဆွတ်မခး ိင် က။‐ ၄၅

ေကာင်းေသာသသည်ေကာင်းေသာအရာများ ှ င့် ြပည့်ေသာစိတ် ှ လံးဘ ာတိက်အတွင်းမှ

ေကာင်းေသာအရာများကိထတ်ေဖာ်တတ်၏။ ဆိးယတ်သမကားဆိးယတ်ေသာအရာများ

ကိထတ်ေဖာ်တတ်၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ် စိတ် ှ လံးတွင်ြပည့်လ ံ ေနသည့်အရာများ

ကိ တ်က မက်ဆိတတ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၄၆ ``သင်တိ့သည်ငါ့စကားကိနားမေထာင်ဘဲ

အဘယ်ေကာင့်ငါ့ကိ `သခင်၊ သခင်' ဟေခ ကသနည်း။‐ ၄၇

ငါ့ထံသိ့လာ၍ငါ့တရားစကားကိ ကားနာ ပီးလ င်လိက်ေလ ာက်ေသာသကိပံဥပမာြဖင့် ြပေပအ့ံ။‐ ၄၈

ထိသသည်ေြမကိနက်စွာတး ပီးမှေကျာက်ေပ တွင်အတ်ြမစ်ချ၍အိမ်ကိတည်ေဆာက်သ ှ င့်တ ၏။

ေရ ကီးေသာအခါြမစ်ေရလ ံ ၍ထိအိမ်ကိ တိက်ခတ်ေလ၏။ သိ့ေသာ်ေရအဟန်သည်အိမ်ကိ

မလပ် ှ ားေစ ိင်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိအိမ် ကိခိင်ခန့်စွာတည်ေဆာက်ထားေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐

၄၉ သိ့ရာတွင်ငါ့တရားစကားကိ ကားနာ ပီး ေနာက်မလိက်ေလာက်ေသာသမကားအတ်ြမစ်

မချဘဲေြမေပ မှာအိမ်ကိတည်ေဆာက်သ ှ င့်တ၏။ ြမစ်ေရလ ံ ၍ထိအိမ်ကိတိက်ခတ်

လ င်ချက်ချင်း ပိလဲသွား၏။ ထိအိမ်၏ အပျက်အစီးကား ကီးလှစွာတကား'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၇ သခင်ေယ သည်လတိ့အားဤသိ့ေဟာေြပာ သွန်သင် ပီးေနာက်ကေပရေနာင် မိ ့သိ့ က

ေတာ်မ၏။‐ ၂ ထိ မိ ့တွင်တာဝန်ကျေသာတပ်ခဲွမးတစ်ေယာက်

၌အေစခံတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ တပ်ခဲွမးသည်ထိ အေစခံကိအလွန်ချစ်ြမတ် ိး၏။ သသည်

ဖျားနာလျက်ေသအ့ံဆဲဆဲြဖစ်၍ေန၏။‐ ၃ တပ်ခဲွမးသည်သခင်ေယ ၏သတင်းေတာ်ကိ

ကားေသာအခါ ယဒအမျိုးသားေခါင်းေဆာင် များကိအထံေတာ်သိ့ေစလတ် ပီးလ င်

ကိယ် ေတာ် က၍မိမိအေစခံအားကျန်းမာေစရန် ေလာက်ေစ၏။‐ ၄

သခင်ေယ ထံသိ့ေရာက်ေသာအခါေခါင်းေဆာင် က ``ထိတပ်ခဲွမးသည်အ ှ င်၏ေကျးဇး ပြခင်း

ကိခံထိက်သြဖစ်ပါ၏။‐ ၅ အက ်ပ်တိ့အမျိုးသားများကိချစ်ေသာေကာင့်

တရားဇရပ်တစ်ေဆာင်ကိေဆာက်လပ်ေပးသ ြဖစ်ပါ၏'' ဟေလးနက်စွာေထာက်ခံေလ ာက် ထား က၏။

၆ သခင်ေယ သည်ထိသတိ့ ှ င့်အတ ကေတာ် မ၍ တပ်ခဲွမး၏အိမ် ှ င့်မလှမ်းမကမ်းသိ့ေရာက်

ေတာ်မ၏။ ထိအခါတပ်ခဲွမးသည်မိတ်ေဆွများ ကိကိယ်ေတာ်၏ထံသိ့ေစလတ်ကာ ``အ ှ င်၊ ဒက

ှ ာေတာ်မမပါ ှ င့်။ အက ်ပ်သည်မထိက်မတန် သြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်၏အိမ်မိးေအာက်သိ့အ ှ င်

ဝင်ေတာ်မရန်မသင့်ေလျာ်ပါ။ ထိ့အတအက ်ပ် သည်အ ှ င်၏အထံေတာ်သိ့လာထိက်သမဟတ်

ဟယဆပါ၏။‐ ၇ အမိန့်ေတာ်ကိသာေပးေတာ်မပါလ င် အက ်ပ်

၏အေစခံသည်ကျန်းမာလာပါလိမ့်မည်။‐ ၈ အက ်ပ်ကိယ်တိင်ပင်အထက်အရာ ှ ိ ေအာက်

တွင်အမထမ်းသြဖစ်၍ အက ်ပ်၏လက်ေအာက် တွင်လည်းစစ်သားများ ှ ိ ပါ၏။ စစ်သားတစ်

ေယာက်အား `သွားေလာ့' ဟဆိလ င်သသည်သွား ပါ၏။ အြခားတစ်ေယာက်အား `လာခ့ဲ' ဟဆိလ င်

လာပါ၏။ အက ်ပ်၏ကန်အား `ဤအမကိ ပ ေလာ့' ဟဆိလ င်သသည် ပပါ၏''

ဟေလာက် ထားေစ၏။ ဤစကားကိသခင်ေယ  ကား ေတာ်မလ င်အ့ံ သေတာ်မ၏။ ၉

ကိယ်ေတာ်သည်ေနာက်ေတာ်ကလိက်လာ က ေသာ လပရိသတ်တိ့ကိလှည့် ကည့်ေတာ်မ လျက်

``ငါဆိသည်ကားဤက့ဲသိ့ေသာယံ ကည် ြခင်းကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အထဲမှာ ပင်

ငါမေတွ့မ ကံဖးေသး'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ တပ်ခဲွမးေစလတ်လိက်ေသာသများသည်အိမ်

သိ့ြပန်ေရာက် ကေသာအခါထိအေစခံသည် ကျန်းမာလျက် ှ ိ သည်ကိေတွ့ က၏။ ၁၁

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်နာဣန မိ ့သိ့ ကေတာ် မေသာအခါ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်လပရိသတ်

ကီးသည်လိက်ပါလာ က၏။‐ ၁၂ မိ ့တံခါးအနီးသိ့ကိယ်ေတာ်ေရာက်ချိန်၌ လတိ့

သည်မဆိးမတစ်ေယာက်၏တစ်ဦးတည်းေသာ သား၏အေလာင်းကိသ ဂဟ်ရန် မိ ့ြပင်သိ့ထတ်

ေဆာင်လာ က၏။ ထိမဆိးမ ှ င့်အတ မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်လိက်ပိ့ က၏။‐ ၁၃

ကိယ်ေတာ်သည်ထိအမျိုးသမီးကိြမင်ေသာ အခါသနားေတာ်မသြဖင့် ``မငိ ှ င့်'' ဟ

သ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ထိ့ေနာက်အနီးသိ့ ကေတာ်မ ပီးလ င် အေလာင်း

စင်ကိလက်ေတာ်ြဖင့်တိ့ထိေတာ်မ၏။ ထိအခါ အေလာင်းစင်ထမ်းသတိ့သည်ရပ်တန့် က၏။ ကိယ်

ေတာ်က ``အချင်းလငယ်၊ ထေလာ့၊ သင့်အားငါ အမိန့်ေပး၏'' ဟမိန့်ေတာ်မရာ၊‐ ၁၅

သေသသည်ထိင် ပီးလ င်စကားေြပာေလ၏။ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်သ့ကိမိခင်အားအပ်

ေပးေတာ်မ၏။ ၁၆ လအေပါင်းတိ့သည်ေ ကာက် ွံ ့လျက်ဘရားသခင်

၏ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးကး က၏။ သတိ့ က ``ငါတိ့တွင်ပေရာဖက် ကီးတစ်ပါးေပ ထွန်း ေလ ပီ။

ဘရားသခင်သည်မိမိလစေတာ်အား ကယ်တင်ရန် ကလာေတာ်မ ပီ'' ဟဂဏ်ေကျးဇး

ေတာ်ကိချီးကး က၏။ ၁၇ ကိယ်ေတာ်၏သတင်းေတာ်သည်ယဒြပည်တစ်

ေလာက်လံး ှ င့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပျံ ့ ှ ံ ့သွားေတာ့ ၏။ ၁၈ ေယာဟန်အားတပည့်များကဤအေကာင်း

အရာအလံးစံတိ့ကိေြပာ ကား က၏။ ထိ အခါသသည်တပည့် ှ စ်ေယာက်ကိေခ  ပီး

လ င်သခင်ေယ ထံသိ့ေစလတ်လျက်၊‐ ၁၉ ``ကိယ်ေတာ်သည် ကလာေတာ်မမည်ဟဆိ

ေသာအ ှ င်ေပေလာ။ သိ့တည်းမဟတ်အြခား ပိုလ်တစ်ဦးကိေစာင့်ေမ ာ်ရပါမည်ေလာ'' ဟ

ေမးေလာက်ေစ၏။ ၂၀ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ထံသိ့လာ က ပီးေနာက်

``ကိယ်ေတာ်သည် ကလာေတာ်မ မည်ဟဆိေသာအ ှ င်ေပေလာ။ သိ့တည်းမဟတ်

အြခားပိုလ်တစ်ဦးကိေစာင့်ေမ ာ်ရပါမည် ေလာ။ ဤသိ့ေမးေလာက်ရန်ဗတိဇံဆရာေယာဟန်

ကအက ်ပ်တိ့ကိေစလတ်လိက်ပါသည်'' ဟ ေလာက်ထား က၏။ ၂၁

ထိအခါ၌ကိယ်ေတာ်သည်လတိ့၏ေရာဂါ ေဝဒနာများကိေပျာက်ကင်းေစေတာ်မ၏။ နတ်

မိစာများကိ ှ င်ထတ်၍မျက်မြမင်များကိ မျက်စိြမင်ေစေတာ်မ၏။‐ ၂၂ ကိယ်ေတာ်က

``သင်တိ့ြမင်ရ ကားရသည့်အရာ များကိေယာဟန်ထံသွား၍ေြပာ ကားေလာ့။

မျက်မြမင်များမျက်စိအလင်းကိြပန်လည် ရ ှ ိ  က၏။ ေြခကျိုးသများလမ်းေလာက် က၏။

အေရြပားေရာဂါသည်များသန့်စင်သွား က ၏။ နားပင်းသများနား ကားရ က၏။ ေသ
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သများအသက်ြပန်၍ ှ င် က၏။ ဆင်းရဲ သတိ့သတင်းေကာင်းကိ ကားရ က၏။‐ ၂၃

ငါ့အေပ ၌ယံမှားြခင်းကင်းသသည်မဂ လာ ှ ိ ၏'' ဟေယာဟန်၏တပည့်များအား ေြဖ ကားေတာ်မ၏။

၂၄ ေယာဟန်တပည့်များအထံေတာ်မှထွက်သွား ကေသာအခါ သခင်ေယ သည်ေယာဟန်

အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍လပရိသတ်တိ့ အား ``သင်တိ့သည်အဘယ်အရာကိ ကည့်

ရန်ေတာက ာရသိ့သွား ကသနည်း။ ေလတိက် ၍လပ်ေသာကပင်ကိ ကည့်  ကရန်ေလာ။‐ ၂၅

ထိသိ့မဟတ်ပါမဝတ်ေကာင်းစားလှဝတ်ဆင် ထားသကိ ကည့်  ကရန်ေလာ။ ဝတ်ေကာင်းစား

လှဝတ်ဆင်ကာစည်းစိမ်ခံသများကားမင်း အိမ်စိးအိမ်များတွင်ေနထိင် က၏။‐ ၂၆

ထိသိ့မဟတ်ပါမပေရာဖက်ကိ ကည့် ရန် ေလာ။ မှန်ေပ၏။ ပေရာဖက်ထက် ကီးြမတ်သ

ကိ ကည့် ရန်ြဖစ်၏။‐ ၂၇ ကျမ်းစာေတာ်တွင် `နားေထာင်ေလာ့၊ သင်၏လမ်း

ကိအသင့်ြဖစ်ေစရန် ငါ၏ေစတမန်ကိသင့် အလျင်ေစလတ်မည်' ဟေဖာ်ြပထား၏။

ေယာဟန်ကားထိေစတမန်ပင်ြဖစ်၏။‐ ၂၈ အမျိုးသမီးများမှဖွားြမင်သများအနက်

ေယာဟန်ထက် ကီးြမတ်သတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ဟသင်တိ့အားငါဆိ၏။ သိ့ရာတွင်ဘရား

သခင်၏အပ်စိးြခင်းကိဝန်ခံသတိ့တွင် အသိမ်ငယ်ဆံးေသာသသည်ေယာဟန်ထက်

ကီးြမတ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ လအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏စကားေတာ်

ကိ ကား က၏။ ထိသတိ့အနက်အထးသြဖင့် အခွန်ခံသများသည်ဘရားသခင်၏ေြဖာင့်မှန်

ေသာြပ ာန်းချက်များကိလိက်နာ၍ ေယာဟန် ထံမှဗတိဇံမဂလာကိခံယခ့ဲသများြဖစ် က၏။‐ ၃၀

သိ့ရာတွင်ဖာရိ ှ ဲ  ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာများမ ကား မိမိတိ့အတွက်ဘရားသခင်ထား ှ ိ ေတာ်

မေသာအ ကံအစည်ေတာ်ကိပစ်ပယ်သများ ြဖစ် ကသြဖင့် ေယာဟန်ထံတွင်ဗတိဇံကိ

မခံမယ က။ ၃၁ ကိယ်ေတာ်က ``ဤေခတ်လတိ့ကိအဘယ်သိ့ပံ ဥပမာခိင်း ိင်းရမည်နည်း။

သတိ့သည်အဘယ် သများ ှ င့်တ ကသနည်း။‐ ၃၂သတိ့ကားေစျးရပ်ကွက်တွင်ထိင်လျက် `ငါတိ့

သာယာစွာတီးမတ်ေသာ်လည်းသင်တိ့သည် မကမခန်။ ငါတိ့ငိချင်းကိဆိေသာ်လည်း

သင်တိ့သည်မငိမေ ကး' ဟအချင်းချင်း ေအာ်ဟစ်ေြပာဆိေသာကေလးသငယ်များ ှ င့်တ၏။‐ ၃၃

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဗတိဇံဆရာေယာဟန် သည်အစားအစာကိမစား၊ စပျစ်ရည်ကိ

မေသာက်ဘဲလာေသာအခါသင်တိ့က `ဤ သသည်နတ်မိစာပးဝင်သ' ဟဆိ က၏။‐ ၃၄

လသားသည်စားလျက်ေသာက်လျက်လာေသာ အခါသင်တိ့က `ကည့်ေလာ့၊' ဤသသည်စား

ကူးသြဖစ်သည်။ အခွန်ခံသများ ှ င့်အြခား အပယ်ခံသများ ှ င့်မိတ်ဖဲွ ့သြဖစ်သည်' ဟ

ဆိ က၏။‐ ၃၅ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်၏ေ ဉာဏ်ေတာ်ကိ လက်ခံသအေပါင်းတိ့က

ထိေ ဉာဏ်ေတာ် သည်မှန်ကန်ေကာင်းကိြပသ က၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆

ဖာရိ ှ ဲ တစ်ေယာက်သည်ကိယ်ေတာ်အားမိမိ ှ င့်အတညစာသံးေဆာင်ေတာ်မရန်ပင့်ဖိတ်

၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ဖာရိ ှ ဲ ၏အိမ်သိ့ဝင်၍စား ပဲွတွင်ထိင်ေတာ်မ၏။‐ ၃၇

ထိ မိ ့တွင်အြပစ်ကးသအမျိုးသမီးတစ် ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်ဖာရိ ှ ဲ ၏အိမ်တွင်ကိယ်ေတာ်

ညစာသံးေဆာင်ေတာ်မေ ကာင်းကိသိေသာအခါ ဆီေမးေကျာက်ြဖူဘးတစ်လံးကိယေဆာင် ပီး လ င်

ကိယ်ေတာ်၏ေနာက်၌ေြခေတာ်ရင်းတွင် ရပ်လျက်ငိယိကာေန၏။‐ ၃၈

သ၏မျက်ရည်သည်ကိယ်ေတာ်၏ေြခများ အေပ သိ့ကျသည် ှ ိ ေသာ်မိမိ၏ဆံပင်

ြဖင့်သတ်၏။ ထိေနာက်ထိအမျိုးသမီးသည် ကိယ်ေတာ်၏ေြခများကိနမ်း ပ် ပီးလ င်

ဆီေမးြဖင့်သတ်လိမ်းလျက်ေန၏။‐ ၃၉ ကိယ်ေတာ်အားပင့်ဖိတ်သဖာရိ ှ ဲ သည်ဤ

အြခင်းအရာကိြမင်လ င် ``ဤသသည်ပေရာ ဖက်ြဖစ်ပါမ သ၏ေြခကိကိင်ေသာအမျိုး

သမီးသည်အဘယ်သြဖစ်သည်ကိလည်း ေကာင်း၊ အဘယ်သိ့ေသာအြပစ်ကးလွန်သည့်

အမျိုးသမီးြဖစ်သည်ကိလည်းေကာင်း သိလိမ့်မည်'' ဟေတွးေတာလျက်ေန၏။ ၄၀

ထိအခါသခင်ေယ ကထိသအား `` ှ ိ မန်၊ သင့်အားငါေြပာစရာတစ်ခ ှ ိ ၏'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ှ ိ မန်က

``ဆရာေတာ်၊အမိန့် ှ ိ ေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၄၁ သခင်ေယ က ``ေငွေချးစားသတစ်ဦးတွင်

အေကးတင်သ ှ စ်ဦး ှ ိ ၏။ တစ်ဦးကေငွဒဂ ါး ငါးရာ၊ အြခားတစ်ဦးကငါးဆယ်အေကး တင်၏။‐ ၄၂

သတိ့သည်အေကးမဆပ် ိင်သြဖင့်ေ ကး ှ င် သည် ထိသ ှ စ်ဦးလံး၏အေကးအားလံးကိ

ေလ ာ်ပစ်လိက်၏။ ထိသ ှ စ်ဦးအနက်အဘယ် သသည် ေကး ှ င်ကိပိ၍ေမတာ ှ ိ လိမ့်မည် နည်း''

ဟေမးေတာ်မ၏။ ၄၃ ှ ိ မန်က ``ေငွပိ၍ေလ ာ်ပစ်ြခင်းခံရသသည် ပိ၍ေမတာ ှ ိ မည်ထင်ပါသည်''

ဟေလာက်၏။ ကိယ်ေတာ်က ``သင့်ယဆချက်သည်မှန်ေပ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄၄ ထိေနာက်အမျိုးသမီး၏ဘက်ကိလှည့်၍ ှ ိ မန်အား ``သင်သည်ဤအမျိုးသမီးကိ

ြမင်သေလာ။ ငါသည်သင်၏အိမ်သိ့ဝင်ေသာ အခါ သင်သည်ေြခေဆးေရကိမေပး။ သိ့

ရာတွင်သသည်မျက်ရည်ြဖင့် ငါ့ေြခကိ ေဆး၍ဆံပင်ြဖင့်သတ်ေလ ပီ။‐ ၄၅သင်သည်ငါ့ကိမနမ်း။

ထိအမျိုးသမီး သည်ဤအိမ်သိ့ဝင်ချိန်မှစ၍ငါ၏ေြခ ကိအဆက်မြပတ်နမ်းေလ ပီ။‐ ၄၆

သင်သည်ငါ၏ေခါင်းကိဆီြဖင့်မလိမ်း။ သမကား ငါ၏ေြခကိဆီေမးြဖင့်လိမ်းေလ ပီ။ ထိေ ကာင့်သင့်

အားငါဆိသည်ကား ဤအမျိုးသမီးသည်များစွာ ေသာအြပစ်တိ့မှေြပလွတ်ေလ ပီ။‐ ၄၇

ထိသိ့ေြပလွတ်ေ ကာင်းကိသ၏ ကီးမားေသာ ေမတာကသက်ေသခံ၏။ အြပစ်အနည်းငယ်သာ

ေြပလွတ်သမကားအနည်းငယ်သာလ င်ချစ် တတ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၈

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က ``သင်၏အြပစ်ကိေြဖ လတ် ပီ'' ဟအမျိုးသမီးအားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၉

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတညစာစားေန ကသတိ့ သည် ``အြပစ်ကိပင်ေြဖလတ်ေသာဤသကား

အဘယ်သနည်း'' ဟအချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။ ၅၀ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်ကထိအမျိုးသမီး အား

``သင်၏ယံကည်ြခင်းသည်သင့်ကိကယ် တင် ပီ။ စိတ်ချမ်းသာစွာသွားေလာ့'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

၈ ကာလအနည်းငယ် ကာေသာ်ကိယ်ေတာ်သည် မိ ့ ွာများကိြဖတ် ကလျက်

ဘရားသခင် ိင်ငံေတာ်အေကာင်းသတင်းေကာင်းကိေဟာ ေြပာေတာ်မ၏။‐ ၂

တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးေသာတမန်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတလိက်ပါလာ က၏။ အနာေရာဂါေဘး၊

နတ်မိစာေဘးမှကိယ်ေတာ်ကင်းလွတ်ေစခ့ဲေသာ အမျိုးသမီးအချို ့တိ့လည်းလိက်ပါလာ က၏။

ထိသတိ့အနက်နတ်မိစာခနစ်ေဖာ်စွန့်ခွာသွား ေသာမာဂဒလ မိ ့သမာရိ၊‐ ၃

ေဟ ဒ်မင်း၏အိမ်ေထာင်အပ်ချုပ်ေရးမးခဇ၏ ဇနီးေယာဟ ၊  ှ  ှ င့်အြခားအမျိုးသမီး များပါ၏။

ဤအမျိုးသမီးများသည်မိမိတိ့ စရိတ်ြဖင့်ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့အား လပ်ေကးသမ ပ က၏။ ၄

အ မိ ့ မိ ့မှလာ ကေသာလအေပါင်းတိ့သည် အထံေတာ်တွင်စ ံ းလျက်ေန ကစဥ်ကိယ်

ေတာ်သည်ပံဥပမာေဆာင်၍၊‐ ၅ ``မျိုး ကဲသသည်မျိုး ကဲရန်ထွက်သွား၏။ မျိုး ကဲ

ေသာအခါအချို ့မျိုးေစ့များသည်လမ်းတွင်ကျ၏။ ထိမျိုးေစ့တိ့ကိလများေကျာ်နင်း၍ငှက်များ

ေကာက်စား က၏။‐ ၆ အချို ့မျိုးေစ့များသည်ေကျာက်ေြမေပ တွင်ကျ ၏။

အပင်များေပါက် ပီးေနာက်ေရမရသြဖင့် ိး ွမ်းေြခာက်ေသွ့ကန်၏။‐ ၇

အချို ့မျိုးေစ့များသည်ဆးေတာတွင်ကျ၏။ ဆးပင် များသည်အပင်ငယ်များ ှ င့်အတ ကီးထွားလာ

ပီးလ င်ထိအပင်ငယ်တိ့ကိလမ်းမိးသွား၏။‐ ၈အချို ့မျိုးေစ့များကားေြမေကာင်းေြမသန့်တွင်ကျ

သြဖင့်အပင်ေပါက်၍အဆတစ်ရာသီး ှ ံ များကိ ြဖစ်ပွားေစ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိေနာက်

`` ကား တတ်ေသာနား ှ ိ သတိ့ ကား ကကန်ေလာ့'' ဟ ေကးေကာ်ေတာ်မ၏။ ၉

တပည့်ေတာ်တိ့သည်ဤပံဥပမာ၏အနက် အ ိပါယ်ကိကိယ်ေတာ်အားေမးေလာက် က၏။‐ ၁၀

ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာနက်နဲသည့်အေကာင်း

အရာများကိသိနားလည်ရ က၏။ အြခား သတိ့မကား ကည့်လျက် ှ င့်မြမင်၊ ကားလျက်

ှ င့်နားမလည်၊ ပံဥပမာများအားြဖင့်ေဟာရ၏။ ၁၁ ``ဤပံဥပမာ၏အနက်အ ိပါယ်ကားဤသိ့

တည်း။ မျိုးေစ့သည်ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ် ေတာ်ကိဆိလိ၏။‐ ၁၂

လမ်းေြမတွင်ကျသည့်မျိုးေစ့သည် တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိ ကားသများကိဆိလိ၏။ သိ့

ရာတွင်မာရ်နတ်သည်ထိသတိ့ယံ ကည်၍ ကယ် တင်ြခင်းခံရ ကမည်စိးသြဖင့်လာ၍

သတိ့၏ စိတ် ှ လံးထဲမှ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ တ်ယသွား၏။‐ ၁၃

ေကျာက်ေြမတွင်ကျသည့်မျိုးေစ့သည် တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိ ကားေသာအခါ ဝမ်းေြမာက်စွာ

ယံ ကည်ခံယသများကိဆိလိသည်။ သိ့ရာတွင် သတိ့၏စိတ် ှ လံးတွင် တ်ကပတ်ေတာ်သည် အြမစ်မစဲွ။

ကာလအနည်းငယ်သာယံ ကည် လက်ခံ၏။ သိ့ရာတွင်စံစမ်းေ ှ ာင့်ယှက်ြခင်းေတွ့

ေသာအခါသတိ့သည်ေဖာက်ြပန်သများ ြဖစ် က၏။‐ ၁၄ ဆးေတာတွင်ကျသည့်မျိုးေစ့ကား တ်ကပတ်

တရားေတာ်ကိ ကား ပီးေနာက်စိးရိမ်ေ ကာင့် ကမ၊ ချမ်းသာ ကယ်ဝမ၊ ကာမဂဏ်ခံစားမ

များကလမ်းမိးသြဖင့်ေအာင်ြမင်ေသာအသီး မသီး ိင်သများကိဆိလိ၏။‐ ၁၅

ေြမေကာင်းေြမသန့်တွင်ကျေသာမျိုးေစ့မကား တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ကား ပီးေနာက် ိးေြဖာင့်

ေကာင်းမွန်ေသာစိတ် ှ လံးတွင်စဲွ မဲစွာခံယ ကာအသီးသီးသများကိဆိလိသတည်း။ ၁၆

``ဆီမီးကိထွန်း ပီးလ င်ေတာင်းြဖင့်အပ်ထား ြခင်း၊ ခတင်ေအာက်မှာထားြခင်းကိအဘယ်သ

မ မ ပတတ်။ အခန်းထဲသိ့ဝင်လာသများ အလင်းကိြမင်ေစရန်ဆီမီးခံေပ မှာသာ

တင်ထားတတ် က၏။ ၁၇ ``ကွယ်ဝှက်ထားေသာအရာဟသမ သည်ေပ

လာရမည်။ ဖံးအပ်ထားေသာအရာဟသမ သည်ေပ လွင်ထင် ှ ားလာရမည်။ ၁၈

``သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့မည်သိ့မည်ပံ ကားနာသည် ကိသတိ ပ ကေလာ့။ ှ ိ သအားထပ်၍ေပး

လိမ့်မည်။ မ ှ ိ သထံမှ ှ ိ သည်ဟထင်ရေသာ အရာ ှ ိ သမ ကိပင်သိမ်းယလိမ့်မည်'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်၏မယ်ေတာ် ှ င့်ညီေတာ်များသည် အထံေတာ်သိ့လာ က၏။

သိ့ရာတွင်လပရိ သတ်တိးမေပါက်သြဖင့်ကိယ်ေတာ်အားေတွ့ ခွင့်မရ ိင် က။‐ ၂၀ လတိ့က

``မယ်ေတာ် ှ င့်ညီေတာ်များသည်အ ှ င့် ကိေတွ့လိသြဖင့်အြပင်တွင်ေစာင့်ေန ကပါ

သည်'' ဟေလာက် က၏။ ၂၁ ထိအခါကိယ်ေတာ်က ``ဘရားသခင်၏ တ်

ကပတ်ေတာ်ကိ ကား၍လိက်ေလာက်သတိ့ကား ငါ၏အမိ၊ ငါ၏ညီများေပတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်

မ၏။ ၂၂ တစ်ေန့သ၌ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည် ေလှေပ ကိတက် က၏။

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က ``အိင် တစ်ဖက်ကိကး ကကန်အ့ံ'' ဟမိန့်ေတာ်မသြဖင့်
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တပည့်ေတာ်တိ့သည် ွက်လင့် က၏။‐ ၂၃ သိ့ ွက်လင့် ကစဥ်ကိယ်ေတာ်သည်အိပ်စက်လျက်

ေနေတာ်မ၏။ ထိအချိန်၌အိင်တွင်ေလမန်တိင်း ကျသြဖင့်ေလှသည်ေရ ှ င့်ြပည့်လမတတ် ှ ိ

ေလ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့သည်ေရနစ်မည့်ေဘး ှ င့် ေတွ့ ကံရ က၏။‐ ၂၄

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ိး ပီးလ င် ``အ ှ င်၊ အ ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့ေသ ကပါေတာ့မည်'' ဟ ဆိ က၏။

ကိယ်ေတာ်သည်အိပ်စက်ရာကထေတာ်မ၍ ေလ ှ င့်လိင်းများကိဟန့်တားေတာ်မသြဖင့်

ေလ ှ င့်လိင်းများသည် ငိမ်သက်သွားေလ၏။‐ ၂၅ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်ယံ ကည်ြခင်း

မ ှ ိ  ကသေလာ'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့အား ေမးေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့သည်ေကာက် ွံ ့အ့ံ သလျက်

``ဤ သကားအဘယ်သနည်း။ ေလ ှ င့်လိင်းများကိ ပင်အမိန့်ေပး၍သတိ့သည်လိက်နာ ကပါ

သည်တကား'' ဟအချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။ ၂၆ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ဂါရစနယ်

သိ့ ွက်လင့် က၏။ ဂါရစသည်ဂါလိလဲြပည် အိင်တစ်ဖက်ကမ်းတွင် ှ ိ ၏။‐ ၂၇

ကိယ်ေတာ်သည်ကမ်းေပ သိ့တက်ေသာအခါ မိ ့သားတစ်ဦးသည်ကိယ်ေတာ်ကိလာေရာက် ေတွ့ဆံ၏။

ထိသကိနတ်မိစာပးကပ်ေနသည် မှာကာလ ကာေလ ပီ။ သသည်အဝတ်ကိ မဝတ်၊ အိမ်တွင်လည်းမေန၊

သချုင်းဂများ တွင်သာေန၏။‐ ၂၈ သခင်ေယ ကိြမင်လ င်သသည်ေအာ်ဟစ် ပီး

လ င်ေ ှ ့ေတာ်မှာပျပ်ဝပ်လျက် ``အြမင့်ြမတ်ဆံး ေသာဘရား၏သားေတာ်ေယ ၊ အ ှ င်သည်

အက ်ပ်အား ှ ဥ်းဆဲေတာ်မမပါ ှ င့်'' ဟ ကျယ်စွာေလာက်ထား၏။‐ ၂၉

သိ့ေလာက်ထားရသည့်အေကာင်းမှာကိယ်ေတာ် သည်ညစ်ညမ်းေသာနတ်အားထိသ၏အထဲမှ

ထွက်ခ့ဲရန်အမိန့်ေပးလိက်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ နတ်မိစာသည်ထိသကိ ကိမ်ဖန်များစွာပးကပ် ခ့ဲ၏။

သ၏ေြခလက်တိ့ကိသံ ကိးများြဖင့် ချည်ေ ှ ာင်ဖမ်းချုပ်ေစာင့် ကပ်ထားေသာ်လည်း

သသည်သံ ကိးများကိချိုးြဖတ်၍ေတာ က ာရသိ့ထွက်ေြပးတတ်၏။ ၃၀

သခင်ေယ ကနတ်မိစာအား ``သင့်နာမည် ကားအဘယ်နည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။

``အက ်ပ်နာမည်မှာေလေဂါင်ြဖစ်ပါသည်'' ဟ ြပန်၍ေလ ာက်၏။ ဤသိ့ေလ ာက်ရသည့်အေကာင်း

မှာထိသအားနတ်မိစာများစွာပးကပ်ေနေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၃၁ နတ်မိစာတိ့သည်

``အက ်ပ်တိ့အားတွင်းနက် ကီး ထဲသိ့လားေစရန်အမိန့်ေပးေတာ်မမပါ ှ င့်'' ဟေတာင်းပန် က၏။

(Abyssos g12) ၃၂ ထိအချိန်၌ဝက်အပ် ကီးတစ်အပ်သည်ေတာင်ကန်း ေပ တွင်ကျက်စားလျက် ှ ိ ၏။

နတ်မိစာများသည် ထိဝက်များကိပးဝင်ခွင့် ပရန်ကိယ်ေတာ်အား ေတာင်းပန် က၏။‐ ၃၃

ကိယ်ေတာ်ခွင့် ပေတာ်မသြဖင့်နတ်မိစာများသည် လမှခွာ၍ဝက်များကိပးဝင် က၏။ ထိအခါ

ဝက်အပ်တစ်အပ်လံးသည်အိင်ကမ်းေစာက်ကိ တစ်ဟန်တည်းေြပးဆင်း ပီးလ င်ေရနစ်ေသ

ဆံး ကကန်၏။ ၃၄ဤသိ့ြဖစ်ပျက်သည့်အြခင်းအရာကိဝက်ထိန်း တိ့ြမင်ေသာအခါထွက်ေြပး က၏။

သတိ့သည် မိ ့ ှ င့်ေကျးလက်ေတာ ွာများတွင်ထိအြဖစ် အပျက်အေကာင်းကိအ ှ ံ ့အြပားေြပာ ကား

က၏။‐ ၃၅ လတိ့သည်ထိအြဖစ်အပျက်ကိ ကည့်ရန်လာ က၏။

သခင်ေယ ၏ထံေတာ်သိ့ေရာက် ကေသာ် နတ်မိစာများစွန့်ခွာသွားသသည်အဝတ်ဝတ် လျက်

သခင်ေယ ၏ေြခေတာ်ရင်းမှာအေကာင်း ပကတိထိင်လျက်ေနသည်ကိြမင် ကလ င်

ေကာက် ွံ ့ က၏။‐ ၃၆ မျက်ြမင်သက်ေသများကလည်းထိသနတ်မိစာ

ေဘးမှကင်းလွတ်လာပံကိလတိ့အားေြပာြပ က၏။‐ ၃၇ ထိအခါဂါရစနယ်ကလအေပါင်းတိ့

သည်လွန်စွာေ ကာက်လန့် ကသြဖင့် မိမိတိ့ အရပ်မှထွက်ခွာသွားေတာ်မပါရန်ကိယ်ေတာ်

အားေတာင်းပန် က၏။ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည် ေလှေပ သိ့တက်၍ထိအရပ်မှထွက်ခွာေတာ် မ၏။‐

၃၈ နတ်မိစာများစွန့်ခွာသွားသသည်မိမိအား ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတလိက်ခွင့် ပရန်ပန် ကား၏။‐ ၃၉

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်က ``အိမ်သိ့ြပန်၍ဘရား သခင်သည် သင့်အားမည်မ ေကျးဇး ပေတာ်

မေ ကာင်းကိေြပာ ကားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိသသည်အထံေတာ်မှထွက်သွား ပီးလ င်

မိမိအားသခင်ေယ မည်သိ့ေကျးဇး ပ ေတာ်မေ ကာင်းကိတစ် မိ ့လံးအ ှ ံ ့အြပား

ေြပာ ကားေလသည်။ ၄၀ သခင်ေယ ြပန်လည် ကလာေတာ်မေသာအခါ

လပရိသတ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိေစာင့်ေမ ာ်ေန ကသည့်အေလျာက်ခရီးဦး ကိ ပ က၏။‐ ၄၁

ထိအခါယာဣ ဆိသသည်ထံေတာ်သိ့ေရာက် လာ၏။ သသည်တရားဇရပ်အပ်ချုပ်ေရးမးြဖစ်

၏။ ကိယ်ေတာ်၏ေြခေတာ်ရင်းမှာပျပ်ဝပ်ကာသ ၏အိမ်သိ့ ကေတာ်မရန်

ကိယ်ေတာ်အားေတာင်း ပန်၏။‐ ၄၂ ဤသိ့ေတာင်းပန်ရသည့်အေကာင်းမှာသ၏

တစ်ဦးတည်းေသာတစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်အ ွယ် သမီးသည်ေသအ့ံဆဲဆဲ ှ ိ ေနေသာေကာင့် ြဖစ်၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သ ှ င့်အတလိက်သွားေသာ အခါလအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ တိးေဝ့ှမိ က၏။‐

၄၃ အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်သည်တစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံးေသွးသွန်ေရာဂါစဲွခ့ဲ၏။

မိမိတွင် ှ ိ သမ ေ ကးေငွများကိအကန်ခံ၍ေဆး ဆရာများ ှ င့်ကသေသာ်လည်း အဘယ်

ေဆးဆရာမ ေရာဂါကိမေပျာက်ေစ ိင်။‐ ၄၄ ထိအမျိုးသမီးသည်ကိယ်ေတာ်၏ေနာက်က

ကပ်လိက်လျက်အဝတ်ေတာ်ပန်းဖွားကိတိ့ထိ ေလ၏။ ထိခဏ၌ေသွးသွန်နာေပျာက်သွား၏။‐ ၄၅

သခင်ေယ က ``ငါ့ကိအဘယ်သတိ့ထိ သနည်း'' ဟေမးြမန်းေတာ်မ၏။ လအေပါင်း

တိ့ကမိမိတိ့မတိ့မထိရ ကေကာင်းြငင်း ဆိ ကေသာအခါေပတ  ှ င့်အေပါင်းအေဖာ် များက

``အ ှ င်၊ လပရိသတ်တိ့သည်အ ှ င့်ကိ တိးေဝ့ှေန ကပါ၏။ သိ့ပါလျက်ငါ့ကိအဘယ်

သတိ့ထိသနည်းဟအ ှ င်မိန့်ေတာ်မပါ သေလာ'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၄၆

သိ့ရာတွင်သခင်ေယ က ``လတစ်စံတစ်ေယာက် သည်အမှန်ပင်ငါ့ကိတိ့ထိေလ ပီ။ ငါ၏ကိယ်မှ

တန်ခိးထွက်သွားသည်ကိငါသိ၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၄၇ အမျိုးသမီးသည်မိမိ ပသည့်အမေပ သွား

ေကာင်းသိ ှ ိ ေသာအခါ တန်လပ်လျက်ေ ှ ့ေတာ် သိ့လာ၍ပျပ်ဝပ်၏။ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်အား

အဘယ်ေကာင့်တိ့ထိရသည့်အေကာင်းကိ လည်းေကာင်း၊ ချက်ချင်းပင်မိမိ၏ေရာဂါ

ေပျာက်ကင်းသွားေ ကာင်းကိလည်းေကာင်းလ အေပါင်းတိ့၏ေ ှ ့တွင်ေလာက်၏။‐ ၄၈

ကိယ်ေတာ်က ``ငါ့သမီး၊ သင်၏ယံ ကည်ြခင်း သည်သင့်ကိကျန်းမာေစ ပီ။ စိတ်ချမ်းသာစွာ

သွားေပေတာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၉ ယင်းသိ့ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မချိန်၌တရားဇရပ်

အပ်ချုပ်ေရးမး၏အိမ်မှလတစ်ေယာက်ေရာက်လာ ၏။ ``အ ှ င်၏သမီးေသဆံးပါ ပီ။

အဘယ်ေ ကာင့် ဆရာေတာ်ကိေ ှ ာင့်ယှက်ပါေတာ့မည်နည်း'' ဟ ေြပာ၏။ ၅၀

ထိစကားကိသခင်ေယ  ကားေတာ်မလ င် တရားဇရပ်မးအား ``မစိးရိမ် ှ င့်။ သင့်မှာ

ယံ ကည်ြခင်းသာ ှ ိ ေစေလာ့။ သငယ်မသည် ကျန်းမာလာေပအ့ံ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၁

ကိယ်ေတာ်သည်တရားဇရပ်မး၏အိမ်သိ့ဝင် ေသာအခါ ေပတ ၊ ယာကပ်၊

ေယာဟန် ှ င့်သငယ် မ၏မိဘများမှတစ်ပါးမည်သကိမ မိမိ ှ င့်အတဝင်ေစေတာ်မမ။‐ ၅၂

သငယ်မေသသည့်အတွက် လအေပါင်းတိ့သည် ငိေ ကးြမည်တမ်းလျက်ေန က၏။ ကိယ်ေတာ် က

``မငိေ ကး က ှ င့်။ သငယ်မေသသည် မဟတ်၊ အိပ်လျက်ေန၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၃

ထိအခါလတိ့သည်သငယ်မေသဆံး ပီး ေကာင်းကိသိသြဖင့်ကိယ်ေတာ်ကိေြပာင်ေလှာင် က၏။‐ ၅၄

ကိယ်ေတာ်သည်သငယ်မ၏လက်ကိဆပ်ကိင် ကာ ``ကေလးမ၊ ထေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅၅

သငယ်မသည်အသက်ြပန်ဝင်လာ၍ချက်ချင်း ပင်ထေလ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သငယ်မအား

အစားအစာေကးေမွးရန်မိန့်မှာေတာ်မ၏။‐ ၅၆ မိဘတိ့သည်များစွာအ့ံ သ က၏။ သိ့ရာတွင်

ကိယ်ေတာ်သည်ဤအြဖစ်အပျက်အေကာင်းကိ မည်သအားမ မေြပာရန်သတိ့အားပညတ် ေတာ်မ၏။

၉ သခင်ေယ သည်တမန်ေတာ်တစ်ဆယ့် ှ စ်ပါးတိ့ ကိအထံေတာ်သိ့ေခ ေတာ်မ ပီးလ င်

နတ်မိစာ အေပါင်းကိ ှ င်ထတ် ိင်ေသာတန်ခိးအာဏာ ှ င့် အနာေရာဂါများကိေပျာက်ကင်းေစ ိင်

ေသာတန်ခိးအာဏာကိေပးအပ်ေတာ်မ၏။‐ ၂ ထိေနာက်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်အေကာင်း

ကိေဟာေြပာရန်လည်းေကာင်း၊ ဖျားနာသများ ကိကျန်းမာေအာင်ကသေပးရန်လည်းေကာင်း

ေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၃ ကိယ်ေတာ်က ``လမ်းခရီးအတွက်သင်တိ့သည် အဘယ်အရာကိမ မယ က ှ င့်။

ေတာင်ေဝှး၊ လွယ်အိတ်၊ ရိကာ၊ ေကးေငွတိ့ကိမယရ က။ လတစ်ကိယ်လ င်အကျအပိတစ်ထည်ပင်

မပါရ။‐ ၄ မည်သည့်အိမ်မဆိသင်တိ့ကိဝင်ခွင့် ပလ င် မိ ့မှထွက်ခွာသည်တိင်ေအာင်ထိအိမ်မှာပင်

တည်းခိ ကေလာ့။‐ ၅ သင်တိ့အားလက်မခံသများကိမသတိ ေပးသည့်အေနြဖင့်

ထိ မိ ့မှထွက်ခွာချိန်၌ သင်တိ့ေြခဖဝါးမှေြမမန့်ကိခါချခ့ဲ က ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

တမန်ေတာ်တိ့သည်အထံေတာ်မှထွက်သွား ပီးလ င် အရပ်ရပ်သိ့လှည့်လည်လျက်သတင်း

ေကာင်းကိေဟာေြပာေ ကညာ၍အနာေရာဂါ များကိေပျာက်ကင်းေစ က၏။ ၇

ဂါလိလဲဘရင်ခံမင်း ကီးေဟ ဒ်မင်းသည် ကိယ် ေတာ် ပေတာ်မေသာအမအရာများအေကာင်း

ကိ ကား၏။ လအချို ့က ``ဗတိဇံဆရာေယာဟန် ေသရာမှ ှ င်ြပန်ေလ ပီ'' ဟ၍လည်းေကာင်း၊‐ ၈

အချို ့က ``ဧလိယ ကလာေလ ပီ'' ဟ၍ လည်းေကာင်း၊ အချို ့ကမ ``ေ ှ းပေရာဖက်တစ်

ပါးအသက်ြပန်၍ ှ င်လာေလ ပီ'' ဟ၍လည်း ေကာင်းေြပာဆိေန ကသည်ကိေဟ ဒ်သည်

ကားသြဖင့်စိတ် ပ်ေထွးလျက်၊‐ ၉ ``ငါသည်ေယာဟန်၏ဦးေခါင်းကိြဖတ်ခ့ဲ၏။ ငါ

သတင်း ကားေနရေသာဤသကားအဘယ်သ နည်း'' ဟဆိ၍သခင်ေယ ကိေတွ့ြမင်ရန် ကိး

စားလျက်ေန၏။ ၁၀ တမန်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ြပန်လာ က လျက်

မိမိတိ့လပ်ေဆာင်ခ့ဲသမ တိ့ကိေလာက် ထား က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိေခ ၍

ဗက်ဇဲဒနာမည်တွင်ေသာ မိ ့သိ့ ကေတာ်မ၏။‐ ၁၁ လပရိသတ်တိ့သည်ထိသိ့ ကသွားေ ကာင်းကိ

ကားသိ ကေသာအခါေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့အား ကိဆိ

လက်ခံ ပီးလ င် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် အေကာင်းကိေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မ၏။

မကျန်းမာသကိလည်းကျန်းမာေစေတာ်မ၏။ ၁၂ မိးချုပ်စ ပေသာအခါတစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ

တမန်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ထံသိ့လာ၍ ``ဤလပရိသတ်ကိပတ်ဝန်းကျင်ေကျးလက် ှ င့်ေတာ

ွာများသိ့သွား၍ တည်းခိရန်ေနရာ ှ င့်အစား အစာကိ ှ ာေစေတာ်မပါ။ ဤအရပ်သည်လ

သ ှ င့်ေဝးရာအရပ်ြဖစ်ပါ၏'' ဟေလာက် ထား က၏။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်က

``သင်တိ့ပင်ထိသတိ့အားစား စရာကိေကးေမွး ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့က

``အက ်ပ်တိ့သည်ဤလထ အတွက်အစားအစာများကိသွား၍ဝယ်ရ ပါမည်ေလာ။
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အက ်ပ်တိ့ထံမှာမန့်ငါးလံး ှ င့်ငါး ှ စ်ေကာင်သာ ှ ိ ပါ၏'' ဟြပန်လည် ေလာက်ထား က၏။‐ ၁၄

(အဘယ်ေကာင့်ဤသိ့ေလာက်ထားရသနည်း ဆိေသာ်လပရိသတ်ဦးေရငါးေထာင်ခန့် ှ ိ

ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။) ကိယ်ေတာ်က ``ဤသတိ့ကိငါးဆယ်ခန့်စီ အစလိက်ထိင်ေစ ကေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ သည်။‐ ၁၅ တပည့်ေတာ်တိ့သည်အမိန့်ေတာ်အတိင်း ေဆာင် ွက် က၏။‐ ၁၆

ကိယ်ေတာ်သည်မန့်ငါးလံး ှ င့်ငါး ှ စ်ေကာင်ကိ ယေတာ်မ၏။ ထိေနာက်ေကာင်းကင်သိ့ေမ ာ် ကည့်

လျက်ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ၍ မန့် ှ င့်ငါးကိဖ့ဲေတာ်မ ပီးလ င်လတိ့အား

ေဝငှရန်အတွက်တပည့်ေတာ်တိ့အားေပးအပ် ေတာ်မ၏။‐ ၁၇လအေပါင်းတိ့သည်အဝစားရ က၏။

သတိ့ ၏စား ကင်းစားကျန်များကိေကာက်သိမ်းရာ ေတာင်းတစ်ဆယ့် ှ စ်ေတာင်းအြပည့်ရ က၏။ ၁၈

အခါတစ်ပါး၌ကိယ်ေတာ်သည်တစ်ကိယ်တည်း ဆေတာင်းပတနာ ပလျက်ေနေတာ်မေသာအခါ

တပည့်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ထံေတာ်သိ့လာ က၏။ ကိယ်ေတာ်က ``လတိ့သည်ငါ့ကိအဘယ်

သဟဆိ ကသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၁၉ တပည့်ေတာ်တိ့က ``ဗတိဇံဆရာေယာဟန်ဟ

အချို ့ဆိ ကပါသည်။ အချို ့ကဧလိယဟ၍ လည်းေကာင်း၊ အချို ့ကမြပန်လည်အသက် ှ င်လာ

ေသာေ ှ းပေရာဖက်တစ်ပါးဟ၍လည်းေကာင်း ေြပာဆိ ကပါသည်'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၂၀

ထိအခါကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့ကမငါ့ကိ အဘယ်သဟဆိ ကသနည်း'' ဟေမးေတာ် မ၏။

ေပတ က ``အ ှ င်သည်ဘရားသခင်ေစလတ် ေတာ်မသည့်ေမ ှ ိ ယြဖစ်ပါသည်'' ဟေြဖဆိ

ေလာက်ထား၏။ ၂၁ ကိယ်ေတာ်က ``ဤအေကာင်းကိမည်သမ မသိေစ ှ င့်''

ဟ ကပ်တည်းစွာပညတ်ေတာ် မ၏။‐ ၂၂ ထိေနာက်ဆက်လက်၍ ``လသားသည်ေဝဒနာများ

စွာခံေတာ်မရမည်။ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာ

များသည်သ့ကိပစ်ပယ် ကလိမ့်မည်။ လသား သည်အေသခံရမည်။ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့

၌ ှ င်ြပန်ထေြမာက်လိမ့်မည်'' ဟတပည့်ေတာ် တိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်ကလအေပါင်းတိ့အား ``ငါ့ တပည့်ြဖစ်လိသသည်ကိယ်ကျိုးကိစွန့်ရမည်။

ကိယ့်လက်ဝါးကပ်တိင်ကိေန့စဥ်ထမ်း၍ငါ့ ေနာက်သိ့လိက်ရမည်။‐ ၂၄

မိမိအသက်ကိကယ်ဆယ်လိသသည်အသက် ဆံး ံ းရလိမ့်မည်။ ငါ့ေ ကာင့်အသက်ဆံး ံ း

သသည်မိမိအသက်ကိကယ်ဆယ်လိမ့်မည်။‐ ၂၅ လသည်တစ်ေလာကလံးကိစိးပိင်ခွင့်ရေသာ်

လည်း မိမိ၏အသက်ဆံး ံ းလ င်အဘယ် အကျိုး ှ ိ မည်နည်း။‐ ၂၆

မည်သမဆိငါ ှ င့်ငါ၏ သဝါဒေ ကာင့် ှ က် လ င်လသားသည်မိမိ၏ဘန်းအသေရ၊ ခမည်း

ေတာ်၏ဘန်းအသေရ၊ သန့် ှ င်းေသာေကာင်းကင် တမန်များ၏ဘန်းအသေရကိေဆာင်လျက်

ကလာေသာအခါထိသေကာင့် ှ က်ေတာ်မ လတံ။့‐ ၂၇ သင်တိ့အားအမှန်အကန်ငါဆိသည်ကား ဤ

အရပ် ှ ိ လအချို ့တိ့သည်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိမြမင်မီမေသရ က'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈

ဤသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီးေနာက် ှ စ်ရက်ခန့် ကာေသာ အခါကိယ်ေတာ်သည်ေပတ ၊ ေယာဟန်၊

ယာကပ် တိ့ကိေခ ၍ဆေတာင်းပတနာ ပရန်ေတာင်ေပ သိ့ ကေတာ်မ၏။‐ ၂၉

ဆေတာင်းပတနာ ပလျက်ေနေတာ်မစဥ်မျက် ှ ာ ေတာ်၏အဆင်းအေရာင်သည်ထးြခားလာလျက်၊

အဝတ်ေတာ်သည်ြဖူေဖွးေတာက်ပလာ၏။‐ ၃၀ လ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် တ်တရက်ေပ လာ၍

ကိယ်ေတာ် ှ င့်စကားေြပာလျက်ေန၏။ ထိသ တိ့သည်ကားေမာေ ှ  ှ င့်ဧလိယြဖစ် က၏။‐ ၃၁

သတိ့သည်ဘန်းအသေရ ှ င့်တကွေပ လာ ၍ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အရမ ကာမီ

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ကိယ်ေတာ်အေသခံေတာ် မရမည့်အေကာင်းကိကိယ်ေတာ် ှ င့်ေြပာဆိ

ေန ကသတည်း။‐ ၃၂ ေပတ  ှ င့်အေဖာ်များသည်ငိက်ြမည်း အိပ်ေပျာ်လျက်ေန က၏။

သိ့ရာတွင်သတိ့ ိးလာေသာအခါကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသ ေရေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ရပ်ေနသ ှ စ်ဦးကိလည်းေကာင်းြမင် က၏။‐ ၃၃

ထိသ ှ စ်ဦးတိ့ကိယ်ေတာ်၏ထံမှထွက်ခွာသွား ေန ကစဥ်ေပတ က ``အ ှ င်ဘရား၊ ဤအရပ်

တွင်ေနဖွယ်ေကာင်းပါ၏။ ကိယ်ေတာ်အတွက်တဲ တစ်ေဆာင်၊ ေမာေ ှ အတွက်တဲတစ်ေဆာင်၊

ဧလိယ အတွက်တဲတစ်ေဆာင်၊ တဲသံးေဆာင်ကိအက ်ပ် တိ့ေဆာက်ပါရေစ''

ဟေြပာမိေြပာရာေြပာဆိ ေလာက်ထား၏။ ၃၄ ဤသိ့ေလာက်ထားစဥ်မိးတိမ်တိက်တစ်ခသည်

ေပ လာ၍သတိ့အေပ မှာတိမ်ရိပ်ကျေလ၏။‐ ၃၅ မိးတိမ်တိက်သတိ့အေပ သိ့ေရာက်လာေသာ

အခါသတိ့သည်ေကာက်လန့် က၏။ မိးတိမ် ထဲက ``ဤသကားငါ၏သားေတာ်ြဖစ်၏။

သ့ အားငါေ ွးေကာက်ေတာ်မ ပီ။ သ၏စကား ကိနားေထာင် ကေလာ့''

ဟအသံေတာ်ထွက် ေပ လာ၏။ ၃၆ အသံေတာ်ထွက်ေပ  ပီးသည့်ေနာက်သခင်ေယ

တစ်ပါးတည်းကိသာလ င်တပည့်ေတာ်တိ့ြမင် ရ က၏။ သတိ့သည်မိမိတိ့ေတွ့ြမင်ရသည့်

အေကာင်းအရာကိထိစဥ်အခါကမည်သ့ ကိမ မေြပာဘဲဆိတ်ဆိတ်ေန က၏။ ၃၇

ေနာက်တစ်ေန့၌ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည် ေတာင်ေပ မှဆင်းလာ က၏။

ထိအခါများစွာ ေသာလပရိသတ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိခရီးဦး ကိဆိ က၏။‐ ၃၈

ပရိသတ်ထဲမှလတစ်ေယာက်က ``ဆရာေတာ်၊ အက ်ပ်၏သားကိ ကည့် ေတာ်မရန်ေတာင်း

ပန်ပါ၏။ သသည်အက ်ပ်၏တစ်ဦးတည်းေသာ သားြဖစ်ပါ၏။‐ ၃၉

နတ်ပးဝင်သြဖင့် တ်တရက်ေအာ်ဟစ်တတ် ပါ၏။ နတ်သည်သ့ကိတန်တက်ေစသြဖင့်သ့

ပါးစပ်မှအြမုပ်ထွက်တတ်ပါ၏။ နတ်သည် သ့အားပင်ပန်းေမာဟိက်နာကျင်ေစ ပီးမှ

ခက်ခက်ခဲခဲ ှ င့်သာလ င်ထွက်ခွာတတ်ပါ၏။‐ ၄၀ အက ်ပ်သည်အ ှ င်၏တပည့်များအားထိ

နတ်ကိ ှ င်ထတ်ေပးရန်ေတာင်းပန်ပါေသာ် လည်းသတိ့သည်မတတ် ိင် ကပါ'' ဟ

ေလာက်ထား၏။ ၄၁ သခင်ေယ က ``ယံ ကည်ြခင်းမ ှ ိ ၊ ေဖာက်ြပန် တတ်ေသာေခတ်လတိ၊့

ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ မည်မ  ကာေအာင်ေန၍သည်းခံရမည်နည်း'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

ထိေနာက်ထိသအား ``သင်၏သား ကိေခ ခ့ဲေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၂

သငယ်လာေနစဥ်ပင်နတ်မိစာသည်သ့အားေြမ ေပ သိ့လဲှ၍တန်တက်ေစ၏။ သခင်ေယ သည်

နတ်မိစာအားအမိန့်ေပး၍သငယ်ကိကျန်းမာ ေစေတာ်မ ပီးေနာက်ဖခင်အားြပန်လည်ေပး

အပ်ေတာ်မ၏။‐ ၄၃လအေပါင်းတိ့သည်ဘရားသခင်၏မဟာ တန်ခိးေတာ်ကိြမင်ရ၍အ့ံ သ ကကန်၏။

လတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမ အရာများေ ကာင့်အ့ံ သေန ကစဥ်၊

ကိယ်ေတာ် က၊‐ ၄၄ ``လသားသည်လတိ့၏လက်သိ့အပ် ှ ံ ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။

ဤစကားကိသင်တိ့သတိ ပ၍ မှတ်ထား ကေလာ့'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၄၅

သိ့ရာတွင်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ထိစကားကိ နားမလည် က။ ယင်းသိ့နားမလည် ကေစရန်

အနက်အ ိပါယ်ကွယ်ဝှက်လျက် ှ ိ သတည်း။ သ တိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ်အားမေမးမေလ ာက် ဝ့ံ က။

၄၆ တပည့်ေတာ်တိ့သည်မိမိတိ့တွင်အဘယ်သ သည်အ ကီးြမတ်ဆံးနည်းဟအချင်းချင်း

အေြခအတင်ေြပာဆိေန က၏။‐ ၄၇ သခင်ေယ သည်ထိသိ့ြငင်းခံေန ကသည်

ကိသိေတာ်မသြဖင့် ကေလးသငယ်တစ်ေယာက် ကိေခ ၍မိမိအနီးတွင်ရပ်ေစေတာ်မ၏။‐ ၄၈

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က ``ငါ၏နာမကိေထာက် ၍ဤကေလးသငယ်ကိလက်ခံေသာသသည်

ငါ့ကိလက်ခံ၏။ ငါ့ကိလက်ခံေသာသသည် ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်ကိလက်ခံ ၏။

သင်တိ့တွင်အသိမ်ငယ်ဆံးေသာသသည် အ ကီးြမတ်ဆံးြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၉

ေယာဟန်က ``အ ှ င်ဘရား၊ လတစ်ေယာက်သည် အ ှ င်၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍နတ်မိစာတိ့

ကိ ှ င်ထတ်ေနသည်ကိအက ်ပ်တိ့ေတွ့ြမင် ခ့ဲပါသည်။ သသည်အက ်ပ်တိ့ဘက်သား

မဟတ်။ ထိ့ေ ကာင့်အက ်ပ်တိ့သည်သ့အား အ ှ င်၏နာမေတာ်ကိအသံးမ ပရန်

တားြမစ်ခ့ဲပါ၏'' ဟေလာက်ထား၏။ ၅၀ သခင်ေယ က ``ထိသကိမတားြမစ် က

ှ င့်။ သင်တိ့ကိမဆန့်ကျင်သသည်သင်တိ့ ဘက်သားြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၁

ေကာင်းကင်ဘံသိ့တက် ကရန်အချိန်နီးလာ ေသာအခါ ကိယ်ေတာ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့

ကေတာ်မရန်စိတ်ပိင်းြဖတ်လျက်‐ ၅၂ ေစတမန်များကိ ကိတင်ေစလတ်ေတာ်မ၏။

သတိ့သည်သွား၍ကိယ်ေတာ်၏အတွက်ြပင် ဆင်မများကိ ပရန် ှ မာရိ ွာတစ် ွာသိ့ ဝင် က၏။‐ ၅၃

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ ခရီး ပလျက်ေနေတာ်မသည်ကိေထာက်၍

ွာသားတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိလက်မခံ က။‐ ၅၄ ဤအြခင်းအရာကိကိယ်ေတာ်၏တပည့်ေတာ်

များြဖစ် ကေသာယာကပ် ှ င့်ေယာဟန်တိ့ြမင် ကေသာအခါ ``အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့သည်

ေကာင်းကင်မှမီးကျ၍ထိသတိ့အားေလာင် က မ်းေစရန်အလိ ှ ိ ေတာ်မသေလာ'' ဟေမး

ေလာက် က၏။ ၅၅ ကိယ်ေတာ်သည်လှည့်၍သတိ့အားဆံးမေတာ် မ၏။‐ ၅၆

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည် အြခား ွာတစ် ွာသိ့ထွက်သွား က၏။ ၅၇

ယင်းသိ့ခရီး ပေန ကစဥ်လတစ်ေယာက် က ``အက ်ပ်သည်အ ှ င် ကေတာ်မရာသိ့ လိက်ပါမည်''

ဟသခင်ေယ အားေလာက် ထား၏။ ၅၈ သခင်ေယ က ``ေြမေခွးမှာတွင်း ှ ိ ၏။ ငှက်မှာ

အသိက် ှ ိ ၏။ လသားမှာမကားေခါင်းချစရာ ေနရာမ မ ှ ိ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၉

ကိယ်ေတာ်သည်အြခားလတစ်ေယာက်အား ``ငါ့ ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

သိ့ရာတွင်ထိသက ``အက ်ပ်အဖ၏အေလာင်း ကိဦးစွာသွား၍သ ဂဟ်ခွင့်ေပးေတာ်မပါ'' ဟ

ေလာက်၏။ ၆၀ ကိယ်ေတာ်က ``လေသတိ့သည်အချင်းချင်း သ ဂဟ် ကပါေစ။

သင်မကားသွား၍ဘရား သခင်၏ ိင်ငံေတာ်အေကာင်းေဟာေြပာ ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆၁

အြခားေသာသတစ်ေယာက်က ``အ ှ င်၊ အက ်ပ် သည်ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ပါမည်။ သိ့ရာတွင်

အက ်ပ်၏အိမ်သအိမ်သားများအားဦး စွာသွား၍ တ်ဆက်ခွင့် ပေတာ်မပါ'' ဟ ေလာက်၏။ ၆၂

သခင်ေယ က ``ထွန်ကိင်းကိကိင်လျက်ေနာက် သိ့လှည့် ကည့်သသည်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ

ေတာ်အတွက်အသံးမဝင်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ထိေနာက်သခင်ဘရားသည်အြခားေသာ တပည့်ေတာ်ခနစ်ဆယ့် ှ စ်ဦးတိ့ကိေ ွးချယ်

၍ ှ စ်ေယာက်စီတဲွဖက်ေစလျက် ကိယ်ေတာ်တိင် ကေတာ်မမည့် မိ ့ ွာအသီးသီးသိ့သွား

ှ င့်ရန်ေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၂ ကိယ်ေတာ်က ``ရိတ်သိမ်းရန်စပါးများစွာ ှ ိ ၏။

သိ့ရာတွင်ေကာက်ရိတ်သများကားနည်းလှ၏။ သိ့ြဖစ်၍ေကာက်ရိတ်သမားများပိမိေစလတ်
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ေပးရန်စပါး ှ င်အားဆေတာင်း ကေလာ့။‐ ၃ သွား က၊ ဝံပေလွစထဲသိ့သိးသငယ်များအား

ေစလတ်သက့ဲသိ့သင်တိ့အားငါေစလတ်၏။‐ ၄ သင်တိ့သည်ပိက်ဆံအိတ်၊ လွယ်အိတ်၊

ဖိနပ်တိ့ကိ ယမသွား က ှ င့်။ လမ်းမှာရပ်၍မည်သ့ကိမ တ်မဆက် က ှ င့်။‐

၅ သင်တိ့မည်သည့်အိမ်သိ့မဆိဝင်ေသာအခါ ``ဤ အိမ်၌ ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိ ပါေစ''

ဟဦးစွာေမတာ ပိ့ ကေလာ့။‐ ၆ ထိအိမ်တွင် ငိမ်သက်မကိလိလားသ ှ ိ လ င်

သင်တိ့ပိ့သသည့်ေမတာကိထိသခံစားရ လိမ့်မည်။ ထိသိ့ေသာသတစ်စံတစ်ေယာက်မ

မ ှ ိ ပါမသင်တိ့ပိ့သည့်ေမတာသည်သင်တိ့ ၏ထံသိ့ြပန်လာလိမ့်မည်။‐ ၇

သင်တိ့သည်ထိအိမ်မှာေန၍အိမ် ှ င်ေကးေမွး သည်တိ့ကိစားေသာက် ကေလာ့။ အဘယ်ေကာင့်

ဆိေသာ်အလပ်သမားသည်အခကိခံစား ထိက်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ အိမ်တစ်အိမ်မှအြခား

တစ်အိမ်သိ့မေြပာင်းမေ ့ က ှ င့်။‐ ၈ သင်တိ့အား ကိဆိလက်ခံေသာ မိ ့တွင်သင်

တိ့အားေကးေမွးသမ တိ့ကိစား ကေလာ့။‐ ၉ ထိ မိ ့ ှ ိ သနာများကိေရာဂါေပျာက်ကင်းေစ ကေလာ့။

ထိေနာက်သတိ့တွင်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်တည်ချိန်နီး ပီြဖစ်ေ ကာင်းေြပာ ကား ကေလာ့။‐ ၁၀

သင်တိ့ကိမ ကိဆိလက်မခံေသာ မိ ့တွင် လမ်းများေပ သိ့ထွက်၍ ဤသိ့ေြပာ ကေလာ့၊‐ ၁၁

`သင်တိ့အားသတိေပးသည့်အေနြဖင့်ငါတိ့ ေြခတွင်ကပ်သည့်သင်တိ့ မိ ့ကေြမမန့်ကိငါ

တိ့ခါချ၏။ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ ေတာ်သည်သင်တိ့၏အနီးသိ့ေရာက် ှ ိ  ပီြဖစ်

ေကာင်းကိသိမှတ် ကေလာ့၊‐' ၁၂ ငါဆိသည်ကားတရားစီရင်ေတာ်မရာေန့၌

ဘရားသခင်သည်ထိ မိ ့ထက်ပိ၍ေသာဒံ မိ ့အားက ဏာထားေတာ်မလိမ့်မည်။'' ၁၃ ``အိ

ေခါရာဇိန် မိ၊့ သင်သည်အမဂလာ ှ ိ ၏။ အိ ဗက်ဇဲဒ မိ၊့ သင်သည်လည်းအမဂလာ ှ ိ ၏။

သင်တိ့တွင် ပခ့ဲသည့်အ့ံဖွယ်အမအရာများ ကိတ  ှ င့်ဇိဒံ မိ ့တွင်သာ ပခ့ဲပါမ ထိ မိ ့

တိ့သည်ေ ှ းမဆွကပင်ေလ ာ်ေတကိဝတ်၍ ြပာ ထဲမှာထိင်လျက်ေနာင်တရ ပီးြဖစ်လိမ့်မည်။‐

၁၄ ဘရားသခင်သည်တရားစီရင်ေတာ်မရာ ကာလ၌ သင်တိ့ထက်ပိ၍တ  ှ င့်ဇိဒံ မိ ့

တိ့အားက ဏာထားေတာ်မေပအ့ံ။‐ ၁၅ အိ ကေပရေနာင် မိ၊့ သင်သည်ေကာင်းကင်ဘံ

တိင်ေအာင်ေြမာက်စားြခင်းကိခံလိသေလာ။ မရဏာ ိင်ငံအထိ ှ ိမ့်ချြခင်းခံရလတံ'့'

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ (Hadēs g86) ၁၆ သခင်ေယ သည်တပည့်ေတာ်တိ့အား ``သင်တိ့

၏စကားကိနားေထာင်သသည်ငါ့စကားကိ နားေထာင်၏။ သင်တိ့ကိပစ်ပယ်သသည်ငါ့ကိ ပစ်ပယ်၏။

ငါ့ကိပစ်ပယ်သသည်ငါ့ကိေစလတ် ေတာ်မေသာအ ှ င်ကိပစ်ပယ်သည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၇

ခနစ်ဆယ့် ှ စ်ဦးေသာတပည့်ေတာ်တိ့သည် အလွန် ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာ က

လျက် ``အ ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏နာမ ေတာ်အားြဖင့် နတ်မိစာများပင် ှ ိမ်နင်းခ့ဲပါသည်''

ဟ ေလာက် က၏။ ၁၈ ကိယ်ေတာ်က ``ေကာင်းကင်မှလ ပ်စစ်ကျသက့ဲ

သိ့စာတန်ကျသည်ကိငါြမင်ရ၏။‐ ၁၉ ေ မဆိးများ၊ ကင်း မီးေကာက်များအေပ မှာ နင်းသွား၍

စာတန်၌ ှ ိ သမ ေသာတန်ခိးကိ ှ ိမ်နင်း ိင်သည့်အာဏာကိသင်တိ့အားငါေပး အပ်ထား ပီ။

အဘယ်ေဘးမ သင်တိ့၌မေရာက်ရ။‐ ၂၀ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်နတ်မိစာများကိ ှ ိမ်နင်း ိင်

သည့်အတွက်ဝမ်းမေြမာက် က ှ င့်။ ေကာင်းကင်ဘံ တွင်သင်တိ့၏နာမည်များစာရင်းဝင် ပီးြဖစ်သည့်

အတွက်သာလ င်ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၂၁ ထိအခါသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ကိယ်ေတာ်အား င်လန်းဝမ်းေြမာက်ေစေတာ်မ သြဖင့်ကိယ်ေတာ်က ``မိးေြမကိအစိးရေတာ်မ

ေသာအဖ၊ ကိယ်ေတာ်သည်အသိပညာ ှ င်များမှ ထိမ်ဝှက်ထားေတာ်မေသာအေကာင်းအရာများ

ကိ ပညာမ့ဲသများအားဖွင့်ြပေတာ်မေသာ ေကာင့်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းပါ၏။ အဖ

ခမည်းေတာ်၊ ဤသိ့ြဖစ်ရြခင်းမှာကိယ်ေတာ် လိလားေတာ်မသည်အတိင်းြဖစ်ပါ၏။ ၂၂

``ငါ့ခမည်းေတာ်သည်ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ ကိငါ့အားေပးအပ်ေတာ်မ ပီ။ သားေတာ်သည်

အဘယ်သြဖစ်ေ ကာင်းကိခမည်းေတာ်မှ တစ်ပါးမည်သမ မသိ။ ခမည်းေတာ်သည်

အဘယ်သြဖစ်ေ ကာင်းကိလည်းသားေတာ် ှ င့်သားေတာ်ဖွင့်ြပလိသများမှတစ်ပါး မည်သမ မသိ''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ်တိ့ဘက်သိ့ လှည့်၍

``ယခြမင်သမ ေသာအရာတိ့ကိသင် တိ့ြမင်ေသာေကာင့်သင်တိ့မျက်စိသည်မဂလာ ှ ိ ၏။‐ ၂၄

သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားသင်တိ့ြမင်ရသည့် အရာများကိပေရာဖက်များ၊ ှ င်ဘရင်များ

ြမင်လိ ကေသာ်လည်းမြမင်ရ က၊ သင်တိ့ ကား ရသည့်အရာများကိ ကားလိေသာ်လည်းမ ကားရ က''

ဟမိန့်ေတာ်မသည်။ ၂၅ ကျမ်းတတ်ဆရာတစ်ေယာက်သည်အထံေတာ် သိ့လာ၍

``ဆရာေတာ်၊ အက ်ပ်သည်ထာဝရ အသက်ကိရအ့ံေသာငှာအဘယ်သိ့ ပရ ပါမည်နည်း''

ဟကိယ်ေတာ်အားပညာစမ်း လိသြဖင့်ေမးေလာက်၏။ (aiōnios g166) ၂၆ ကိယ်ေတာ်က

``ပညတိကျမ်းတွင်အဘယ်သိ့ ေဖာ်ြပထားသနည်း။ သင်အဘယ်သိ့ဖတ်ဖး သနည်း''

ဟေမးေတာ်မလ င်၊ ၂၇ ထိသက ``သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ကိစိတ်စွမ်း ှ ိ သမ ၊

ကိယ်စွမ်း ှ ိ သမ ၊ ဉာဏ်စွမ်း ှ ိ သမ  ှ င့်ချစ်ေလာ့။ သင်၏အိမ်နီးချင်းကိကိယ်

ှ င့်အမ ချစ်ေလာ့ဟပါ ှ ိ ပါသည်'' ဟ၍ ေလာက်၏။ ၂၈ ကိယ်ေတာ်က ``သင်၏အေြဖသည်မှန်ေပ၏။

ဤ အတိင်း ပလ င်သင်သည်ထာဝရအသက်ကိ ရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉

ထိသသည်မိမိ၏ပညာကိေဖာ်ြပလိ သြဖင့် ``အဘယ်သသည်အက ်ပ်၏အိမ်

နီးချင်းြဖစ်ပါသနည်း'' ဟေမးြမန်း၏။ ၃၀ ထိအခါသခင်ေယ က ``လတစ်ေယာက်သည်

ေယ  ှ လင် မိ ့မှေယရိေခါ မိ ့ကိသွားရာ လမ်းတွင် ားြပများ ှ င့်ေတွ့၏။ ားြပတိ့သည်

ထိသ၏အဝတ်များကိခ တ်ယ က၏။ ထိေနာက် သ့ကိ ိက် ှ က်၍ေသလနီးပါး ှ ိ ေသာအခါ

ပစ်ထားခ့ဲ က၏။‐ ၃၁ ယဇ်ပေရာဟိတ်တစ်ပါးသည်ထိလမ်းအတိင်း

ခရီး ပလာစဥ်ထိသကိြမင်၏။ သိ့ရာတွင် သသည်ေ ှ ာင်ကွင်း၍သွား၏။‐ ၃၂

ထိနည်းတေလဝိအ ွယ်ဝင်တစ်ေယာက်သည်ထိ ေနရာသိ့ေရာက်လာ၏။ သသည်လည်းလနာကိ

လာ ကည့် ပီးလ င်ေ ှ ာင်ကွင်း၍သွားေလ၏။‐ ၃၃ သိ့ရာတွင် ှ မာရိအမျိုးသားတစ်ေယာက်သည်

ခရီး ပလာစဥ်သနာ ှ ိ ရာသိ့ေရာက်လာေသာ် သနာကိြမင်၍သနား ကင်နာစိတ် ှ ိ သြဖင့်၊‐ ၃၄

သနာ၏ထံသိ့ချဥ်းကပ် ပီးလ င် သနာ၏ဒဏ် ရာများကိဆီ ှ င့်စပျစ်ရည်လိမ်းကျံ၍အဝတ်

ြဖင့်စည်းေပး၏။ ထိေနာက်မိမိြမည်းေပ မှာ သနာကိတင်လျက်တည်းခိရိပ်သာသိ့ေဆာင်

သွား၍ ပစေလ၏။‐ ၃၅ ေနာက်တစ်ေန့၌တည်းခိရိပ်သာမှထွက်ခွာချိန်

တွင်သသည်ေဒနာရိဒဂ ါး ှ စ်ြပားကိထတ်၍ တည်းခိရိပ်သာပိင် ှ င်အားေပး ပီးလ င် `ဤ

သနာကိ ကည့်  ပစပါ။ ေနာက်ထပ်ကန်ကျ သမ ကိအက ်ပ်ြပန်လာေသာအခါေပး ပါမည်'

ဟေြပာ၏။ ၃၆ ထိသသံးေယာက်တိ့အနက်အဘယ်သသည် ားြပေဘး ှ င့်ေတွ ့ရသ၏အိမ်နီးချင်းြဖစ်

မည်ဟသင်ထင်သနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၃၇ ကျမ်းတတ်ဆရာက ``သနာအားသနား ကင်နာ

စွာ ပစသြဖစ်ပါသည်'' ဟေလာက်လ င်၊ သခင်ေယ က ``သင်သည်သွား၍ထိနည်းတ ပေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၈သခင်ေယ  ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ခရီးသွား ကစဥ် ွာတစ် ွာသိ့ေရာက် က၏။

ထိ ွာ ှ ိ မာသ နာမည် ှ ိ ေသာအမျိုးသမီးသည်မိမိ၏အိမ်တွင် ကိယ်ေတာ်ကိ ကိဆိဧည့်ခံ၏။‐ ၃၉

မာသမှာမာရိနာမည် ှ ိ ေသာညီမတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်သခင်ေယ ၏ေြခေတာ်ရင်းမှာ

ထိင်၍တရားေတာ်ကိ ကားနာလျက်ေန၏။‐ ၄၀ မာသမကားဧည့်သည်ဝတ်ြဖင့်ဗျာများေနရ

သြဖင့်အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် ပီးလ င် ``အ ှ င် ဘရား၊ ကန်မ၏ညီမသည်လပ်ေကးမတာဝန်

ှ ိ သမ ကိကန်မတစ်ေယာက်တည်းအား ေဆာင် ွက်ေစသည်ကိကိယ်ေတာ် ှ င်လျစ်လ ေတာ်

မပါသေလာ။ ကန်မကိကညီေစရန်သ့ အားအမိန့် ှ ိ ေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၄၁သခင်ဘရားက

``မာသ၊ မာသ၊ သင်သည်များ စွာေသာအမကိစတိ့အတွက်စိးရိမ်ပပန် လျက်ေန၏။‐ ၄၂

သင့်မှာလိေသာအရာတစ်ခ ှ ိ ၏။ မာရိသည် ေကာင်းြမတ်ေသာအရာကိေ ွးချယ်ေလ ပီ။

ထိအရာကိသ့ထံမှအဘယ်သမ ယ၍ ရမည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၁ အခါတစ်ပါး၌ကိယ်ေတာ်သည်တစ်ခေသာအရပ်တွင်ဆေတာင်းပတနာ ပလျက်ေနေတာ်

မ၏။ ဆေတာင်းပတနာ ပီးဆံးေသာအခါ တပည့်ေတာ်တစ်ဦးက ``အ ှ င်ဘရား၊

ေယာဟန် သည်မိမိ၏တပည့်များအားဆေတာင်းပတ နာ ပရန်နည်းေပးသက့ဲသိ့

အက ်ပ်တိ့အား လည်းေပးေတာ်မပါ'' ဟေလာက်ထား၏။ ၂ ကိယ်ေတာ်က

``သင်တိ့ဆေတာင်းပတနာ ပေသာ အခါ၊ `အိ အဖ၊ကိယ်ေတာ် ှ င်၏နာမေတာ်ကိ

ိ ေသေလးြမတ် ကပါေစေသာ။ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အပ်စိးေတာ်မြခင်း ှ ိ ပါ ေစေသာ။ ၃

လိအပ်ေသာအစားအစာကိအက ်ပ်တိ့အား၊ ေန့စဥ်ေန့တိင်းေပးသနားေတာ်မပါ။ ၄

အက ်ပ်တိ့အားသတစ်ပါးတိ့မှားမိသည့် အြပစ်များကိ၊ အက ်ပ်တိ့ေြဖလတ် ကသက့ဲသိ့အက ်ပ်

တိ့၏ အြပစ်များကိေြဖလတ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည်လွန်ကဲေသာစံစမ်းေသွး ေဆာင်ြခင်းကိ

မခံရပါေစ ှ င့်' ဟ၍ မက်ဆိ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က

``သင်တိ့တွင်တစ်စံတစ် ေယာက်ေသာသသည်သန်းေခါင်အချိန်၌မိတ် ေဆွတစ်ဦး၏အိမ်သိ့သွား၍

`အေဆွ၊ က ်ပ်၏ အိမ်သိ့ခရီးသည်မိတ်ေဆွတစ်ေယာက်ေရာက် ှ ိ လာပါသည်။

က ်ပ်တိ့ထံတွင်သ့အားေကး စရာဘာမ မ ှ ိ သြဖင့် မန့်သံးလံးကိေချး လိပါသည်' ဟဆိေသာ်၊‐

၇ အိမ် ှ င်က `က ်ပ်ကိမေ ှ ာင့်ယှက်ပါ ှ င့်။ အိမ် တံခါးကိပိတ်ထား ပီးေလ ပီ။ သားသမီး

များ ှ င့်က ်ပ်သည်အိပ်ရာဝင် က ပီးြဖစ် ၏။ ထိ့ေကာင့်က ်ပ်ထ၍သင့်အားဘာမ

မေပး ိင်ပါ' ဟအိမ်တွင်းမှေြပာလိမ့်မည်။‐ ၈ အိမ် ှ င်သည်မိတ်ေဆွတစ်ဦးအေနြဖင့်အိပ်ရာ

မှထ၍သ့အားမန့်များကိေပးလိမ့်မည်မဟတ်။ သိ့ေသာ်လည်းထိသသည်အ ှ က်အေကာက်

ကင်းမ့ဲစွာဆက်လက်ေတာင်းခံေနေသာေကာင့် အိမ် ှ င်သည်ထ၍လိသမ ေသာမန့်များ

ကိေပးလိမ့်မည်။‐ ၉ သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားေတာင်း ကေလာ့၊ ေတာင်းလ င်ရ ကလိမ့်မည်။

ှ ာ ကေလာ့၊ ှ ာ လ င်ေတွ့ ကလိမ့်မည်။ တံခါးကိေခါက် က ေလာ့၊

ေခါက်လ င်တံခါးကိဖွင့်လိမ့်မည်။‐ ၁၀ ေတာင်းသသည်ရလိမ့်မည်။ ှ ာေသာသသည်

ေတွ့လိမ့်မည်။ တံခါးကိေခါက်ေသာသအား တံခါးကိဖွင့်ေပးလိမ့်မည်။‐ ၁၁

သင်တိ့တွင်အဘယ်ဖခင်သည်မိမိ၏သား ကငါးကိေတာင်းလ င်ေ မကိေပးမည်နည်း။‐
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၁၂ ကက်ဥကိေတာင်းလ င်ကင်း မီးေကာက်ကိ ေပးမည်နည်း။‐ ၁၃

သင်တိ့သည်ဆိးေသာသများြဖစ်လျက်ပင် သားသမီးများအားအေကာင်းကိေပးတတ်

လ င်ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်သင်တိ့အဖသည် ေတာင်းေလာက်ေသာသတိ့အားသန့် ှ င်းေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်ကိသာ၍ေပးေတာ်မမည်မဟတ် ေလာ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄

သခင်ေယ သည်ဆံွ ့အေသာနတ်မိစာကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၍နတ်မိစာထွက်သွားသည်

ေနာက်ဆံွ ့အေသာသသည်စကားေြပာ ေလ၏။ လပရိသတ်တိ့သည်များစွာအ့ံ သ က၏။‐

၁၅ သိ့ရာတွင်လအချို ့က ``ကိယ်ေတာ်သည်နတ် မိစာဘရင်ေဗလေဇဗလကိအမီှ ပ၍နတ်

မိစာများကိ ှ င်ထတ်သည်'' ဟဆိ က၏။ ၁၆ အချို ့ကကိယ်ေတာ်အားပရိယာယ်ဆင်

၍ ``ေကာင်းကင်မှနိမိတ်လကဏာတစ်ရပ် ကိြပေတာ်မပါ'' ဟေတာင်းခံ က၏။‐ ၁၇

ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့၏အ ကံအစည်ကိ သိေတာ်မသြဖင့် ``တိင်း ိင်ငံတစ်ခတွင်လ

တိ့စိတ်ဝမ်းကဲွြပားလျက်ေနလ င် ထိ ိင်ငံသည် မ ကာမီပျက်စီးမည်သာြဖစ်၏။ အိမ်ေထာင်တစ်

ခတွင်အိမ်သအိမ်သားတိ့စိတ်ဝမ်းကဲွြပား လျက်ေနလ င် ထိအိမ်ေထာင်သည်ပျက်စီး

မည်သာြဖစ်၏။‐ ၁၈ ထိ့ေကာင့်စာတန်၏ ိင်ငံတွင်စိတ်ဝမ်းကဲွြပား မ ှ ိ လ င်

အဘယ်သိ့လ င်ရပ်တည် ိင်မည်နည်း။ ငါသည်ေဗလေဇဗလကိအမီှ ပ၍ နတ်မိစာ

များကိ ှ င်ထတ်သည်ဟသင်တိ့ဆိ က၏။‐ ၁၉ အကယ်၍ငါသည်ေဗလေဇဗလကိအမီှ

ပ၍နတ်မိစာများကိ ှ င်ထတ်သည်ဆိပါမ သင်တိ့၏တပည့်များကားမည်သကိအမီှ ပ၍

နတ်မိစာများကိ ှ င်ထတ် ကသနည်း။ ထိသတိ့ကပင်လ င်သင်တိ့မှားေ ကာင်းသက်ေသထ က၏။‐

၂၀ သိ့ရာတွင်ငါသည်ဘရားသခင်၏တန်ခိး ေတာ်အားြဖင့်နတ်မိစာများကိ ှ င်ထတ်သည်

ြဖစ်ေသာေကာင့် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် သည်သင်တိ့တွင်တည်လျက် ှ ိ ေလ ပီ။'' ၂၁

``ခွန်အား ကီးသသည်လက်နက်စံ ှ င့် မိမိ အိမ်ကိေစာင့် ကပ်ေနေသာအခါ သ၏ဥစာ

ပစည်းများသည်လံ ခံမ ှ ိ ၏။‐ ၂၂ သိ့ရာတွင်ထိသထက်ခွန်အား ကီးသသည်

ေရာက်လာ၍ သ့ကိတိက်ခိက်ေအာင်ြမင်ေသာ အခါ သအားကိးအားထား ပသည့်လက်

နက်များကိသိမ်းယသွားလိမ့်မည်။ တိက်ခိက် ၍ရ ှ ိ ေသာဥစာပစည်းများကိလည်းခဲွ ေဝလိမ့်မည်။'' ၂၃

``ငါ့ဘက်မှာမေနသသည်ငါ့ကိဆန့်ကျင် သြဖစ်၏။ ငါ ှ င့်အတမစမသိမ်းသသည် ကဲြဖန့်သြဖစ်၏။''

၂၄ ``ညစ်ညမ်းေသာနတ်သည်လထဲကထွက်သည့် အခါေြခာက်ေသွ့ရာအရပ်သိ့လှည့်လည်၍

နားစရာေနရာကိ ှ ာတတ်၏။ ှ ာမေတွ့ လ င် `ငါယခင်ေနခ့ဲသည့်ေနရာသိ့ပင် ြပန်ပါအ့ံ'

ဟဆိ၏။‐ ၂၅ သိ့ြဖစ်၍သသည်ထိေနရာသိ့ြပန်သွား ေသာအခါ သပ်ရပ်စွာလဲှကျင်းထားသည်

ကိေတွ့ေသာ်၊‐ ၂၆ မိမိထက်ညစ်ညမ်းေသာနတ်ခနစ်ဦးကိေခ ခ့ဲ ပီးလ င်ထိေနရာတွင်ေနေလ၏။

သိ့ြဖစ် ၍နတ်ပးဝင်သ၏ေနာက်ဆံးြဖစ်အင်သည် ပထမြဖစ်အင်ထက်ဆိးေလ၏'' ဟမိန့်

ေတာ်မ၏။ ၂၇ သခင်ေယ သည်ဤသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီး ေသာအခါ လပရိသတ်ထဲကအမျိုးသမီး

တစ်ေယာက်သည် ``အ ှ င့်ကိေမွး၍ ိ ့တိက် ရေသာအမျိုးသမီးသည်မဂလာ ှ ိ ပါ၏'' ဟေလာက်၏။

၂၈ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်က ``ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ကား၍လိက်နာသသည်

မဂလာ ှ ိ ၏ဟဆိလ င်ပိ၍သင့်ြမတ်လိမ့်မည်'' ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉

လပရိသတ်တိ့သည်စ ံ းလျက်ေန ကစဥ် ကိယ်ေတာ်က ``ယခေခတ်လတိ့သည်အလွန်

ဆိးညစ်လှပါသည်တကား။ သတိ့သည်နိမိတ် လကဏာကိေတာင်းဆိ က၏။ သိ့ရာတွင်ေယာန

၏နိမိတ်လကဏာမှတစ်ပါးအဘယ်နိမိတ် လကဏာကိမ သတိ့အားြပလိမ့်မည်မဟတ်။‐

၃၀ နိေနေဝ မိ ့သားတိ့အတွက်ေယာနသည် နိမိတ်လကဏာြဖစ်သက့ဲသိ့ဤေခတ်လတိ့

အတွက်လသားသည်လည်းနိမိတ်လကဏာ ြဖစ်ေပအ့ံ။‐ ၃၁ ေ ှ ဘြပည်ကဘရင်မသည်ဉာဏ်ပညာ ှ င်

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး၏စကားကိ ကားနာရ ေအာင်ေဝးလံရပ်ြခားတိင်းတစ်ပါးမှလာ

ေရာက်ခ့ဲ၏။ ယခအခါ၌မေ ှ ာလမန်ထက် ကီးြမတ်သည့်အရာေရာက် ှ ိ ေနေလ ပီ။ သိ့

ြဖစ်၍တရားစီရင်ေတာ်မရာေန့တွင်ေ ှ ဘ ြပည်ဘရင်မသည်ထ၍ထိသတိ့အားြပစ် တင်စွပ်စဲွလိမ့်မည်။‐

၃၂ နိေနေဝ မိ ့သားတိ့သည်ေယာနေဟာေြပာ သွန်သင်ချက်ေ ကာင့်ေနာင်တရခ့ဲ က၏။

ယခ မှာမေယာနထက် ကီးြမတ်သည့်အရာေရာက် ှ ိ ေနေလ ပီ။ တရားစီရင်ေတာ်မရာေန့၌

နိေနေဝ မိ ့သားတိ့သည်ထ၍ဤလတိ့ အားြပစ်တင်စွပ်စဲွ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၃၃

လတိ့သည် ``ဆီမီးကိထွန်း ှ ိ ၍ဖံးကွယ်ထား ေလ့မ ှ ိ။ ေတာင်းြဖင့်လည်းအပ်ထားေလ့မ ှ ိ။

အိမ်ထဲသိ့ဝင်လာသများအလင်းရေစရန် မီးတင်ခံေပ မှာတင်ထားေလ့ ှ ိ ၏။‐ ၃၄

မျက်စိသည်ကိယ်ခ ာအတွက်ဆီမီးသဖွယ်ြဖစ် ၏။ မျက်စိေကာင်းလ င်သင်၏ကိယ်ခ ာတစ်ခ

လံးလင်းလိမ့်မည်။ မျက်စိမေကာင်းလ င်မကား သင်၏ကိယ်ခ ာတစ်ခလံးသည်ေမှာင်လျက်

ေနလိမ့်မည်။‐ ၃၅ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့တွင် ှ ိ သည့်အလင်းသည် အေမှာင်မြဖစ်ေစရန်သတိ ပ ကေလာ့။‐

၃၆ အကယ်၍သင်၏ကိယ်ခ ာတစ်ခလံးသည် ေမှာင်ကွက်လံးဝမ ှ ိ ဘဲလင်းလျက်ေနလ င်

ဆီမီးသည်ေတာက်ပေသာအလင်းြဖင့်သင့် အေပ ၌ထွန်းလင်းသက့ဲသိ့ သင်တိ့ကိယ်

ခ ာတစ်ခလံးသည်အလင်း ှ င့်ြပည့်လိမ့် မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၇

ထိသိ့ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မ ပီးေသာအခါ ဖာရိ ှ ဲ တစ်ေယာက်သည်ကိယ်ေတာ်အားည

စာသံးေဆာင်ေတာ်မရန်ပင့်ဖိတ်၏။‐ ၃၈ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသ၏အိမ်သိ့ က၍စားပဲွ

တွင်ထိင်ေတာ်မ၏။ ဤသိ့အစားအစာမသံး ေဆာင်မီကိယ်ေတာ်သည်ေဆးေကာြခင်း ပ

ေတာ်မမသည်ကိထိဖာရိ ှ ဲ ြမင်ေသာအခါ အ့ံ သေလ၏။‐ ၃၉ သခင်ဘရားက

``သင်တိ့ဖာရိ ှ ဲ များသည်ပန်း ကန်ခွက်ေယာက်များ၏ြပင်ပကိစင် ကယ်ေအာင်

ေဆးေကာ ကေသာ်လည်းသင်တိ့၏စိတ်အတွင်း မှာကားအ ကမ်းဖက်မ၊

ဆိးညစ်မတိ့ြဖင့်ြပည့် လျက်ေန၏။‐ ၄၀ အချင်းလမိက်တိ၊့ ြပင်ပသဏာန်ကိဖန်ဆင်း

ေတာ်မေသာအ ှ င်သည် အတွင်းသဏာန်ကိ လည်းဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။‐

၄၁ သိ့ရာတွင်သင်တိ့၏ပန်းကန်ခွက်ေယာက် များတွင် ှ ိ သည့်အရာများကိဆင်းရဲသ

များအားေပးကမ်း ကေလာ့။ သိ့ ပလ င် အရာခပ်သိမ်းတိ့သည်သင်တိ့အတွက်သန့်

စင်လိမ့်မည်။'' ၄၂ ``ဖာရိ ှ ဲ တိ၊့ သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့သည်ပင်စိမ်း ွက်၊

လ ွက် ှ င့်အြခား ေဆးဖက်ဝင်အ ွက်အမျိုးမျိုးကိဆယ်ဖိ့ တစ်ဖိ့ေပးလ ကေသာ်လည်းတရားမ တ

မ ှ င့်ဘရားသခင်အား ကည် ိ မတိ့ကိ လျစ်လ  ကသည်။ သင်တိ့သည်ဆယ်ဖိ့

တစ်ဖိ့ေပးလြခင်းကိတရားမ တမ ှ င့် ဘရားသခင်အား ကည် ိ မတိ့ကိပါ ကျင့်သံးသင့်၏။''

၄၃ ``အချင်းဖာရိ ှ ဲ တိ၊့ သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့သည်တရားဇရပ်များတွင်

ြမင့်ြမတ်ေသာေနရာများကိလည်းေကာင်း၊ ေစျးရပ်ကွက်တွင်လတိ့အေလး ပြခင်း

ကိလည်းေကာင်း ှ စ်သက် က၏။‐ ၄၄ သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့သည်

အမှတ်အသားမ ှ ိ သည့်သချုင်းတွင်းများ ှ င့် တ၏။ လတိ့သည်ထိတွင်းများအေပ မှာ

ေလာက်၍သွား ကေသာအခါသချုင်းတွင်း ြဖစ်မှန်းကိမသိ က'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၅

ကျမ်းတတ်ဆရာတစ်ေယာက်က ``ဆရာေတာ်၊ အ ှ င်ဤသိ့မိန့်ေတာ်မသည်မှာအက ်ပ်

တိ့ကိလည်းေစာ်ကားရာေရာက်ပါသည်'' ဟ ေလာက်၏။ ၄၆ ကိယ်ေတာ်က

``အချင်းကျမ်းတတ်ဆရာတိ၊့ သင်တိ့သည်လည်းအမဂလာ ှ ိ  က၏။ အထမ်း

ရခက်သည့်ဝန်ထပ်များကိသင်တိ့သည်လ များအားထမ်းေစ ကလျက်သင်တိ့ကိယ်တိင်

မကားထိဝန်ထပ်များကိလက်ဖျား ှ င့်မ မတိ့ က။‐ ၄၇သင်တိ့သည်အမဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့၏

ဘိးေဘးများကသတ်ေသာပေရာဖက်များ အတွက်သင်တိ့ကဂများတည်ေဆာက်ေပး က၏။‐

၄၈ ဤသိ့လ င်သင်တိ့၏ဘိးေဘးများကးလွန် ခ့ဲသည့်အမများတွင် သင်တိ့အလိတအလိ

ပါြဖစ် က၏။ သင်တိ့၏ဘိးေဘးများသည် ပေရာဖက်များကိသတ်၍ သင်တိ့ကသချုင်း

များကိတည်ေဆာက်ေပး က၏။‐ ၄၉ သိ့ြဖစ်ြခင်းေ ကာင့်ဘရားသခင်သည်ေ

ဉာဏ်ေတာ်ြဖင့်`ဤလများထဲသိ့ပေရာဖက် များ၊ ေစတမန်များကိငါေစလတ်မည်။ ထိ

ပေရာဖက်များ၊ ေစတမန်များအနက်အချို ့ ကိသတိ့ ှ ဥ်းဆဲ၍အချို ့ကိသတ် ကလိမ့် မည်'

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅၀ သိ့ြဖစ်၍အာေဗလမှသည်ဗိမာန်ေတာ် အတွင်းပိင်း ှ င့်ယဇ်ပလင်အ ကားမှာ

အသတ် ခံခ့ဲရသည့်ပေရာဖက်ဇာခရိအထိ၊ ကမာ တည်ချိန်မှစ၍အသတ်ခံခ့ဲရေသာပေရာ

ဖက်များ၏အေသွးေ ကာင့် ဤေခတ်လတိ့ သည်အြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းကိခံရ က

လိမ့်မည်။ ထိအမအားလံးအတွက် ဤေခတ် လတိ့သည်အြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းကိခံရ

ကလိမ့်မည်ဟငါအမှန်ဆိ၏။ ၅၂ ``ကျမ်းတတ်ဆရာတိ၊့ သင်တိ့သည်အမဂလာ

ှ ိ  က၏။ သင်တိ့သည်အသိပညာဗိမာန် တံခါးေသာ့ကိသိမ်းထား ပီးလ င်ကိယ်တိင်

လည်းမဝင်၊ ဝင်လိသများကိလည်းဆီးတား က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၃

ထိအရပ်မှကိယ်ေတာ်ထွက် ကေတာ်မေသာ အခါကျမ်းတတ်ဆရာများ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ များ

သည် ကိယ်ေတာ်အားြပင်းထန်စွာေဝဖန်မကိ စတင် ပလပ်လာ က၏။‐ ၅၄

တ်ေတာ်ထွက်စကားတွင်အမှား ှ ာရန် များစွာေသာအေကာင်းအရာတိ့ကိေမး ြမန်း က၏။

၁၂ ထိအခါ၌ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာလတိ့ သည်စေဝးလာ ကသြဖင့်အချင်းချင်းပင်

နင်းမိ က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ဦးစွာတပည့် ေတာ်တိ့အား ``ဖာရိ ှ ဲ တိ့၏ဟန်ေဆာင်မ

တည်းဟေသာတေဆးကိသတိ ပ ကေလာ့။‐ ၂ ဖံးအပ်ထားသည့်အရာဟသမ သည်ပွင့်

လာရလိမ့်မည်။ လ ို ့ဝှက်ချက်ဟသမ သည် လည်းေပ လာရလိမ့်မည်။‐ ၃

သိ့ြဖစ်၍ေမှာင်မိက်တွင်သင်တိ့ေြပာေသာစကား များကိအလင်းတွင်လတိ့ ကားသိ ကလိမ့် မည်။

အိမ်အတွင်းခန်းတွင်သင်တိ့တီးတိးေြပာ ဆိေသာစကားများကိအိမ်ေခါင်မိးထက်မှ

ေကးေကာ် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ``ငါ၏အေဆွတိ၊့ သင်တိ့အားငါဆိသည်

ကားကိယ်ခ ာကိသတ်ြခင်းမှတစ်ပါး အြခား မည်သိ့မ အ ရာယ်မ ပသများကိမေကာက် က ှ င့်။‐ ၅

သင်တိ့ေ ကာက်သင့်သကိငါေဖာ်ြပမည်။ ကိယ် ခ ာကိသတ် ပီးေနာက်သင်တိ့အားငရဲသိ့

ချ ိင်သဘရားသခင်ကိေ ကာက် ကေလာ့။ သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားထိအ ှ င်ကိ

ေကာက် ကေလာ့။ (Geenna g1067) ၆ ``စာကေလးငါးေကာင်ကိအဿရိ ှ စ်ြပား
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ြဖင့်ေရာင်းသည်မဟတ်ေလာ။ သိ့ရာတွင်ဘရား သခင်သည်စာကေလးတစ်ေကာင်ကိမ ေမ့

ေလျာ့ေတာ်မမ။‐ ၇သင်တိ့ဦးေခါင်းကဆံပင်များကိပင်လ င် အကန်အစင်ေရတွက်ထားေတာ်မ ပီ။

ထိ့ ေ ကာင့်မေ ကာက် က ှ င့်။ သင်တိ့ကားစာ ငှက်များထက်များစွာအဖိးတန်၏။ ၈

``သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားငါ့တပည့်အြဖစ် လတိ့ေ ှ ့တွင်ဝန်ခံေသာသကိ လသားသည်လည်း

ဘရားသခင်၏ေကာင်းကင်တမန်များတိ့၏ေ ှ ့ တွင် မိမိတပည့်အြဖစ်ဝန်ခံေတာ်မလိမ့်မည်။‐

၉ ငါ့ကိလတိ့ေ ှ ့တွင်ပစ်ပယ်ေသာသကိ လသားသည်ဘရားသခင်၏ေကာင်းကင်

တမန်တိ့ေ ှ ့တွင်ပစ်ပယ်လိမ့်မည်။ ၁၀ ``လသားကိ တ်ြဖင့်ြပစ်မှားသသည်အြပစ်

ေြပလွတ်ခွင့်ရ ိင်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း သန့် ှ င်း ေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိြပစ်မှားေြပာဆိသမ ကား

အြပစ်ေြပလွတ်ခွင့်ရ ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။ ၁၁ ``လတိ့သည်သင်တိ့ကိတရားဇရပ်များသိ့

လည်းေကာင်း၊ မင်းများအာဏာပိင်များေ ှ ့သိ့ လည်းေကာင်း ေခ ေဆာင်လာ ကေသာအခါ

အဘယ်သိ့ေြပာဆိရမည်ကိမစိးရိမ် က ှ င့်။‐ ၁၂သင်တိ့အဘယ်သိ့ေြပာဆိရမည်ကိသန့် ှ င်း

ေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည် ထိအချိန်၌သွန်သင်ေပး ေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ပရိသတ်ထဲမှလတစ်ေယာက်က ``ဆရာေတာ်၊ အက ်ပ်အားအေမွခဲွေဝေပးရန်အစ်ကိြဖစ်

သကိအမိန့် ှ ိ ေတာ်မပါ'' ဟကိယ်ေတာ်အား ေလာက်ထား၏။ ၁၄ ကိယ်ေတာ်က

``အချင်းလ၊ အဘယ်သသည်ငါ့ကိ သင်တိ့၏တရားသ ကီးအြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

အေမွခဲွေဝသအြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်းခန့်ထား သနည်း'' ဟြပန်၍မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၅

ထိေနာက်လတိ့အား ``ေလာဘအမျိုးမျိုးကိ သတိ ှ င့်ေ ှ ာင် ကဥ် ကေလာ့။

လ၏အသက် သည်ဥစာပစည်း ကယ်ဝမအေပ တွင်မတည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်ပံဥပမာကိေဆာင် ၍ ``သေဌးတစ်ဦးသည် မိမိ၏လယ်ယာမှ

အသီးအ ှ ံ များစွာထွက်သြဖင့်၊‐ ၁၇ `ငါ၏လယ်ယာထွက်သီး ှ ံ များကိသိထား ရန်ေနရာမ ှ ိ။

ငါသည်အဘယ်သိ့ ပရ အ့ံနည်း' ဟ တစ်ကိယ်တည်းေတွးေတာလျက် ေန၏။‐ ၁၈ ထိေနာက်

`ငါဤသိ့ ပမည်။ ကျီေဟာင်းများ ကိဖျက်၍ ပိမိ ကီးမားေသာကျီသစ်များ ကိတည်ေဆာက်မည်။

ငါ၏ဂျံ ုစပါး ှ င့်အြခား ပစည်းဥစာများကိ ထိကျီသစ် ကီးများတွင် သိမီှးထားမည်။‐ ၁၉

ထိေနာက်`သင်သည် ှ စ်ေပါင်းများစွာသံးေဆာင် ရန်ဥစာပစည်းများကိသိမီှးထား ပီးြဖစ်၍

စိတ်ချမ်းသာစွာေနေလာ့။ စားေသာက်ေပျာ်ပါး စွာေနေလာ့' ဟငါ့ကိယ်ကိငါေြပာမည်ဟ ဆိ၏။‐ ၂၀

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်က `အချင်းလမိက်၊ ယခညဥ့်ပင်သင့်အသက်ချုပ် ငိမ်းရလိမ့်မည်။

သိ့ြဖစ်၍သင်စေဆာင်းထားသည့်ဥစာပစည်း များကား အဘယ်သ၏လက်သိ့ေရာက်လိမ့်

မည်နည်း' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ``မိမိအတွက်ဘ ာသိမီှးထားေသာ်လည်း

ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ဆင်းရဲေသာ သကား အဆိပါသေဌး ှ င့်တသတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

ထိေနာက်သခင်ေယ ကတပည့်ေတာ်တိ့ အား``သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်အဘယ်သိ့စား

ရမည်နည်းဟ အသက် ှ င်ေရးအတွက်မစိး ရိမ် က ှ င့်။ အဘယ်အရာကိဝတ်ရမည်နည်း ဟ

ကိယ်ခ ာအတွက်မစိးရိမ် က ှ င့်။‐ ၂၃ အသက်သည်အစားအစာထက်အေရး ကီး ၏။

ကိယ်ခ ာသည်အဝတ်ထက်အေရး ကီး၏။‐ ၂၄ ကျီးကန်းများကိ ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။

သတိ့သည်မျိုးကိမ ကဲ၊ အသီးအ ှ ံ များ ကိမရိတ်မသိမ်း။ သတိ့မှာကန်ေလှာင်ခန်းများ၊

ကျီများမ ှ ိ။ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည် သတိ့အားေကးေမွးေတာ်မ၏။ သင်တိ့

ကားငှက်များထက်များစွာအဖိးထိက်သည် မဟတ်ေလာ။‐ ၂၅သင်တိ့တွင်အဘယ်သသည်စိးရိမ်ြခင်း

အားြဖင့်မိမိ၏အသက်ကိ ှ စ်အနည်း ငယ်မ ပိ၍ ှ ည်ေစ ိင်သနည်း။‐ ၂၆

ဤသိ့ေသးငယ်ေသာအမကိမတတ် ိင်လ င် အဘယ်ေကာင့်အြခားအမများအတွက်

စိးရိမ်ေန ကသနည်း။‐ ၂၇ ေတာ ှ င်းပန်းပင်များကိ ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။

ထိပန်းပင်တိ့သည်ဗိင်းမငင်၊ ယက် ကန်းလည်းမရက်၊ သိ့ရာတွင်ဘန်း ကီးေသာ

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးပင်လ င် ထိပန်းများ က့ဲသိ့မဝတ်မဆင် ိင်ဟသင်တိ့အား ငါဆိ၏။‐ ၂၈

ယံ ကည်ကိးစားြခင်းနည်းပါးသတိ၊့ ယေန့ ကွင်းထဲတွင် ှ ိ ၍နက်ြဖန်မီးဖိထဲသိ့ေရာက်

ရေသာေတာြမက်ကိ ဘရားသခင်သည်ဤသိ့ ဝတ်ဆင်ေပးလ င် သင်တိ့အားထိထက်မက

ဝတ်ဆင်ေပးမည်မဟတ်ေလာ။'' ၂၉ ``အဘယ်အရာကိစားရအ့ံနည်း၊ အဘယ်

အရာကိေသာက်ရအ့ံနည်းဟ၍စိးရိမ်ပပန် မမ ှ ိ  က ှ င့်။‐ ၃၀ ထိအရာများကိကမာေပ  ှ ိ ဘရားသခင်

ကိမယံ ကည်သတိ့သည် ှ ာေဖွတတ် က ၏။ ထိအရာများကိသင်တိ့လိေ ကာင်းကိ

သင်တိ့အဖသိေတာ်မ၏။‐ ၃၁ သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ ှ ာ ကေလာ့။

သိ့ ပလ င်ထိအရာများကိ လည်းသင်တိ့အားေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၂ ``သိးစငယ်၊

မေ ကာက် ှ င့်။ သင်တိ့၏အဖ သည်သင်တိ့အား ိင်ငံေတာ်ကိေပးရန် အလိ ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၃၃

သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏ဥစာပစည်းများကိေရာင်း ၍ ဆင်းရဲသတိ့အားေပးကမ်းစွန့် ကဲ ကေလာ့။

မေဆွးမေြမ့ ိင်သည့်ပိက်ဆံအိတ်များကိ ေဆာင် ကေလာ့။ သခိးမကပ်၊ ပိးမဖျက်ဆီး

ရာေကာင်းကင်ဘံ၌ ကန်ခန်းြခင်းမ ှ ိ  ိင် သည့်ဘ ာကိဆည်းပး ကေလာ့။‐ ၃၄

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့၏ဘ ာ ှ ိ ရာ သိ့ သင်တိ့စိတ်သည်လည်းေရာက်တတ်ေသာ

ေကာင့်ြဖစ်၏။'' ၃၅ ``သင်တိ့သည်အဆင်သင့်ြဖစ်ရန်ခါးကိစည်း

လျက်မီးခွက်များကိထွန်း ှ ိ ထား ကေလာ့။‐ ၃၆ မဂလာေဆာင်မှြပန်လာေသာမိမိတိ့၏သခင်

သည်တံခါးကိေခါက်လ င် ချက်ချင်းဖွင့်ေပး ရန်ေစာင့်ေမ ာ်ေန ကေသာအေစခံများက့ဲ

သိ့ြဖစ် ကေလာ့။‐ ၃၇ အေစခံတိ့ေစာင့်ေမ ာ်ေန ကသည်ကိ သခင် ြပန်ေရာက်ချိန်၌ေတွ့ ှ ိ ရ၏။

ထိအေစခံတိ့ သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့အားအမှန် အကန်ငါဆိသည်ကား သခင်သည်ထိ

အေစခံတိ့ကိဧည့်သည်များအြဖစ်စား ပဲွတွင်ထိင်ေစလျက် မိမိကိယ်တိင်ခါးကိ

စည်းကာဧည့်ခံေကးေမွးလိမ့်မည်။‐ ၃၈ သသည်သန်းေခါင်ယံ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊

မိးေသာက်ယံ၌ေသာ်လည်းေကာင်း ကလာ ေသာအခါ ေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေနေသာအေစခံ

တိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။‐ ၃၉ အကယ်၍အိမ် ှ င်သည်သခိးလာမည့်အချိန် ကိသာသိရလ င်

မိမိအိမ်ကိသခိးအေဖာက် ခံလိမ့်မည်မဟတ်ေ ကာင်းမှတ်ထား ကေလာ့။‐ ၄၀

လသားသည်သင်တိ့မေမ ာ်လင့်သည့်အချိန် ၌ ကလာမည်ြဖစ်၍သင်တိ့အသင့် ှ ိ ေန က ေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၁ ေပတ က ``အ ှ င်၊ ဤပံဥပမာကိအက ်ပ် တိ့အတွက်မိန့်ေတာ်မပါသေလာ။

သိ့တည်း မဟတ်လခပ်သိမ်းတိ့အတွက်ေလာ'' ဟ ေမးေလာက်၏။ ၄၂ သခင်ဘရားက

``သစာ ှ ိ ၍လိမာေသာအေစခံ ကား အဘယ်သနည်း။ အိမ် ှ င်သည်အေစခံများ

ကိအပ်ချုပ်ရန် ှ င့်အချိန်တန်လ င် ရိကာများ ထတ်ေပးရန်အေစခံတစ်ေယာက်ကိခန့်ထား သည်ဆိအ့ံ။‐

၄၃ တာဝန်ကိသစာ ှ ိ စွာေဆာင် ွက်သည်ကိအိမ် ှ င် ြပန်လာချိန်၌ေတွ့ရလ င် ထိအေစခံသည်

မဂလာ ှ ိ ၏။‐ ၄၄ အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား အိမ် ှ င်သည်မိမိဥစာပစည်း ှ ိ သမ ကိစီမံ

အပ်ချုပ်ရန် ထိအေစခံအားအပ် ှ င်းလိမ့်မည်။‐ ၄၅ သိ့ရာတွင်အကယ်၍ထိအေစခံသည်`ငါ့သခင်

ြပန်လာရန် ကာဦးမည်' ဟစိတ်တွင်ေအာက်ေမ့ ကာ အေစခံေယာကျာ်း၊ အေစခံမိန်းမတိ့အား

ိက်ပတ်၍ ေသာက်စားမးယစ်လျက်ေနသည် ဆိအ့ံ။‐ ၄၆ ထိသမေမ ာ်လင့်သည့်ေန၊့ မသိြမင်သည့်

အချိန်၌အိမ် ှ င်သည်ြပန်လာ၍ သ့ကိြပင်း ထန်စွာဒဏ်ခတ်၍ သစာမ့ဲသတိ့ခံစားရ

မည့်ကံ ကမာကိခံစားေစလိမ့်မည်။ ၄၇ ``အ ှ င်၏အလိဆ ကိသိလျက် ှ င့်အသင့် ြပင်ဆင်၍မထား၊

ထိအလိဆ သိ့လိက်ေလျာ ြခင်းကိမ ပဘဲေနေသာအေစခံသည် ကိမ် ဒဏ်များစွာခံရလတံ။့‐

၄၈ သိ့ရာတွင်သခင်အလိဆ ကိမသိဘဲ ကိမ်ဒဏ်ထိက်ေသာအမကိ ပမိေသာသ

မကား အနည်းငယ်သာ ကိမ်ဒဏ်ခံရလတံ။့ ေကျးဇး ပြခင်းများစွာခံရေသာသသည်

တာဝန်များစွာ ှ ိ လိမ့်မည်။ ပိ၍ယံ ကည် အပ် ှ ံ ြခင်းခံရေသာသသည်ပိ၍ေဆာင် ွက်စရာ ှ ိ လိမ့်မည်။

၄၉ ``ငါသည်ဤေလာကကိမီးေလာင်ေစရန်လာ ၏။ ယခပင်မီးေလာင်ေစချင်လှ ပီ။‐ ၅၀

ငါခံယရမည့်ဗတိဇံတစ်ပါး ှ ိ ၏။ ထိအမ ကိေဆာင် ွက်၍မ ပီးမချင်း ငါသည်စိတ်

ဒကေရာက်လှ၏။‐ ၅၁ဤေလာကကိ ငိမ်းချမ်းသာယာမေပးရန် ငါလာသည်ဟထင် ကသေလာ။

ယင်းသိ့မဟတ်။ လတိ့အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကဲွြပားေစရန် သာလ င်ငါလာသတည်း။‐ ၅၂

ယခမှစ၍လငါးေယာက် ှ ိ သည့်အိမ်ေထာင် တွင် ှ စ်ေယာက်ကတစ်ဖက်၊ သံးေယာက်က

တစ်ဖက်စိတ်ဝမ်းကဲွြပား ကလိမ့်မည်။‐ ၅၃ ဖခင် ှ င့်သား၊ မိခင် ှ င့်သမီး၊ ေယာကမြဖစ်

သ ှ င့်ေခ းမအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကဲွြပား လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၄

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က ``အေနာက်အရပ်တွင် မိးတိမ်တက်လာသည်ကိြမင်လ င် မိး ွာလိမ့်

မည်ဟသင်တိ့ချက်ချင်းေြပာတတ် က၏။ သင် တိ့ေြပာသည့်အတိင်းလည်းြဖစ်တတ်၏။‐ ၅၅

ေတာင်ေလလာသည်ကိြမင်ေသာ်ေနပလိမ့်မည် ဟေြပာတတ် က၏။ သင်တိ့ေြပာသည့်အတိင်း

လည်းြဖစ်တတ်၏။‐ ၅၆ ေကာင်သေတာ်တိ၊့ သင်တိ့သည်မိးေြမ၏

အရိပ်အေြခကိေထာက်လျက်ရာသီဥတ အေြခအေနကိေြပာ ိင် ကပါလျက် ှ င့် ဤ

ေခတ်ကာလ ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာနိမိတ်များကိ အဘယ်ေကာင့်မသိ ိင် ကသနည်း။'' ၅၇

``မှန်ကန်သည့်အမကိ ပရန်အဘယ်ေကာင့် သင်တိ့ကိယ်တိင်မဆံးြဖတ် ကသနည်း။‐ ၅၈

သင်၏တရားေတွ့ဘက် ှ င့်အတ တရား သ ကီးထံကိသွားရာလမ်းတွင်ေကျေအး ေအာင်ေစ့စပ်ေလာ့။

ထိသိ့မ ပပါမ သသည် သင့်အားတရားသ ကီး၏ေ ှ ့သိ့ဆဲွေခ သွားလိမ့်မည်။ တရားသ ကီးသည်

သင့်အား မင်းမထမ်းလက်သိ့ေပးအပ်လိက်လိမ့်မည်။ မင်းမထမ်းသည်လည်းသင့်အားေထာင်ချ

ထားလိမ့်မည်။‐ ၅၉ အေကးအကန်ေြပလည်ေအာင်မဆပ်မချင်း

သင်သည်ေထာင်မှထွက်ရလိမ့်မည်မဟတ်ဟ ငါဆိ၏'' ဟ၍ပရိသတ်သင်တိ့အားမိန့် ေတာ်မ၏။

၁၃ ထိအချိန်၌လအချို ့တိ့သည်ကိယ်ေတာ် ၏ထံသိ့လာ၍ ပိလတ်မင်းသတ်ြဖတ်လိက်

သည့်ဂါလိလဲအမျိုးသားများအေကာင်း ကိေလာက်ထား က၏။ ထိသတိ့သည်ယဇ်

ပေဇာ်လျက် ှ ိ ေနစဥ်သတ်ြဖတ်ြခင်းကိ ခံခ့ဲရ က၏။‐ ၂ ကိယ်ေတာ်က ``ထိလစသည်ယင်းသိ့အသတ်

ခံရသြဖင့်အြခားဂါလိလဲအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ထက်ပိ၍ အြပစ်ကးသများ

ြဖစ်သည်ဟသင်တိ့ထင်မှတ် ကသေလာ။ သ တိ့ကားပိ၍အြပစ်ကးသများမဟတ်
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ဟသင်တိ့အားငါဆိ၏။‐ ၃ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်လည်းေနာင်တမရ ကလ င်

ထိသတိ့နည်းတေသေကျပျက်စီး ရလိမ့်မည်။‐ ၄ ှ ိ ေလာင်ေမ ာ်စင် ပိကျသြဖင့် ပိ၍ေသသ

လတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် အြခားေယ ှ လင် မိ ့သ မိ ့သားများထက်ပိ၍အြပစ်

ကးသများြဖစ်သည်ဟသင်တိ့ထင်မှတ် ကသေလာ။‐ ၅သတိ့ကားပိ၍အြပစ်ကးသများမဟတ်

ဟသင်တိ့အားငါဆိ၏။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့ သည်လည်းေနာင်တမရ ကလ င် ထိသတိ့

နည်းတေသေကျပျက်စီးရလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်လအေပါင်းတိ့အားပံဥပမာ

ေဆာင်၍ ``လတစ်ေယာက်၏စပျစ်ဥယျာဥ်ထဲ တွင် စိက်ပျိုးထားေသာသေဘာသဖန်းပင်တစ် ပင် ှ ိ ၏။

ဥယျာဥ် ှ င်သည်သဖန်းပင်ကိလာ၍ သဖန်းသီး ှ ာေသာ်လည်းတစ်လံးမ မေတွ့ရ။‐ ၇

ဥယျာဥ် ှ င်က `ငါသည်ဤသဖန်းပင်ကိလာ၍ သဖန်းသီး ှ ာသည်မှာသံး ှ စ် ှ ိ ေချ ပီ။ သိ့ရာ

တွင်တစ်လံးမ မေတွ့ရ။ ဤသဖန်းပင်ကိခတ် ပစ်ေလာ့။ အဘယ်ေ ကာင့်ေြမကိအကျိုးမ့ဲ

ြဖစ်ေစမည်နည်း' ဟဥယျာဥ်မးအားဆိ၏။‐ ၈ ဥယျာဥ်မးက `ထိအပင်ကိဤ ှ စ်တစ် ှ စ်

ထားပါဦး။ အပင်ရင်းပတ်လည်ကိအက ်ပ် တးဆွ၍ေြမ သဇာထည့်ပါဦးမည်။‐ ၉

ေနာင် ှ စ်ခါအသီးသီးေကာင်းသီးပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍အသီးမသီးခ့ဲေသာ်ခတ်ပစ်ပါ' ဟ

ြပန်၍ေလာက်သည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ဥပသ်ေန့တစ်ေန့၌ကိယ်ေတာ်ေဟာေြပာသွန်

သင်လျက်ေနေတာ်မရာ တရားဇရပ်တွင်တစ် ဆယ့် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံးနတ်မိစာပးဝင်သြဖင့်

မသန်မစွမ်းြဖစ်လျက်ေနေသာအမျိုးသမီး တစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်ေကျာကန်း၍မိမိ

၏ခါးကိလံးဝမဆန့် ိင်။‐ ၁၂ သခင်ေယ သည်ထိအမျိုးသမီးကိြမင် ေသာအခါ

အထံေတာ်သိ့ေခ ေတာ်မလျက် ``အချင်းအမျိုးသမီးသင့်ေရာဂါေပျာက် ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃

သ၏အေပ မှာလက်ေတာ်ကိတင်ေတာ်မ သြဖင့် သသည်ချက်ချင်းပင်ခါးဆန့်သွား၍

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးကး ေလ၏။ ၁၄ ထိအခါယင်းသိ့ဥပသ်ေန့၌အနာေရာဂါကိ

သခင်ေယ ေပျာက်ကင်းေစေတာ်မသြဖင့် တရား ဇရပ်မးသည်စိတ်ဆိးလျက် ``အလပ်လပ်အပ်

ေသာရက်ေြခာက်ရက် ှ ိ ၏။ ထိရက်များတွင်လာ၍ ေရာဂါေပျာက်ေအာင်အကခံ ကေလာ့။ ဥပသ်

ေန့၌မကားလာ၍အကမခံ က ှ င့်'' ဟလ ပရိသတ်တိ့အားဆိ၏။ ၁၅ သခင်ဘရားက

``ေကာင်သေတာ်တိ၊့ သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်ဥပသ်ေန့၌သင်တိ့၏ြမည်းများ၊

ွားများအားတင်းကတ်မှ ကိးကိေြဖ၍ ေရ တိက်ရန်ေခ ေဆာင်သွားတတ် ကသည်မဟတ် ေလာ။‐

၁၆ အာြဗဟံ၏သမီးြဖစ်သဤအမျိုးသမီး သည် တစ်ဆယ့် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံးစာတန်၏အေ ှ ာင်

အဖဲွ ့ကိခံခ့ဲရ၏။ သ့အားဥပသ်ေန့၌ထိ အေ ှ ာင်အဖဲွ ့မှမလတ်အပ်သေလာ'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။‐ ၁၇

ဤသိ့မိန့်ေတာ်မလိက်ေသာအခါကိယ်ေတာ် ကိရန်ဘက် ပသများသည်အ ှ က်ရသွား

က၏။ လပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်ကား ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ်ရာ

များေ ကာင့် င်လန်းဝမ်းေြမာက် က၏။ ၁၈ သခင်ေယ က ``ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်

သည်အဘယ်အရာ ှ င့်တသနည်း။ အဘယ် အရာ ှ င့် ိင်းယှဥ်ရမည်နည်း။‐ ၁၉

ိင်ငံေတာ်သည်ဤြဖစ်ပျက်ပံ ှ င့်တ၏။ မန် ညင်းေစ့ကိလတစ်ေယာက်သည်ယ၍မိမိ၏

ဥယျာဥ်တွင်စိက်၏။ ထိအေစ့မှအပင်ေပါက် ၍ ကီးမားလာသြဖင့် ထိအပင်၏အကိင်း

အခက်များတွင်ငှက်များနားေနရ က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ တစ်ဖန်ကိယ်ေတာ်က

``ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ ေတာ်ကိအဘယ်အရာ ှ င့် ိင်းယှဥ်ရမည်နည်း။‐ ၂၁

ိင်ငံေတာ်သည်ဤြဖစ်ပျက်ပံ ှ င့်တ၏။ တေဆး ကိအမျိုးသမီးတစ်ေယာက်သည်ယ ပီးလ င်

မန့်ညက်သံးစိတ်တွင်ထည့်၍မန့်ညက်အားလံး ကိေဖာင်း ကလာေစသည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

ကိယ်ေတာ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ခရီး ပ ေတာ်မရာလမ်းတွင်ေဟာေြပာသွန်သင်လျက်

တစ် မိ ့မှတစ် မိ၊့ တစ် ွာမှတစ် ွာကိြဖတ် ၍ ကေတာ်မ၏။‐ ၂၃ လတစ်ေယာက်က ``အ ှ င်၊

ကယ်တင်ြခင်းခံရ သများသည်အေရအတွက်အားြဖင့်နည်းပါ သေလာ'' ဟေမးေလာက်၏။ ၂၄

ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်ကျဥ်းေြမာင်းေသာ တံခါးေပါက်ကိဝင်ရန် ကိးစားအားထတ် က ေလာ့။

လအများပင်ထိတံခါးေပါက်ကိဝင်ရန် ကိးစား ကလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်ဝင် ိင်စွမ်း ှ ိ  က

လိမ့်မည်မဟတ်ဟသင်တိ့အားငါဆိ၏။‐ ၂၅ အိမ် ှ င်သည်ထလျက်တံခါးကိပိတ်လိက်၍ သင်

တိ့သည်အိမ်ြပင်မှာေရာက် ှ ိ ေနရေသာအြဖစ် ှ င့်ေတွ့ ကံလိမ့်မည်။ ထိအခါသင်တိ့က `အ ှ င်၊

အ ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့အားတံခါးကိဖွင့်ေပးေတာ် မပါ' ဟဆိ၍တံခါးကိေခါက်ေသာ်လည်း

အိမ် ှ င်က `သင်တိ့အဘယ်မှလာသည်ကိငါ မသိ' ဟဆိလိမ့်မည်။‐ ၂၆

ထိအခါသင်တိ့က `အက ်ပ်တိ့သည်အ ှ င် ှ င့်အတစားေသာက်ခ့ဲသများြဖစ်ပါ၏။ အ ှ င်

သည်အက ်ပ်တိ့၏ မိ ့ ွာတွင်ေဟာေြပာသွန်သင် ခ့ဲပါ၏' ဟေလာက် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၇

သိ့ေသာ်လည်းအိမ် ှ င်က `သင်တိ့အဘယ်မှလာ သည်ကိငါမသိ။ ဆိးညစ်ေသာသတိ၊့ ငါ့ထံမှ

ထွက်သွား ကေလာ့' ဟ၍ြပန်ေြပာေပအ့ံ။‐ ၂၈ သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ထဲတွင်

အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ် ှ င့်ပေရာဖက်အေပါင်း တိ့ေရာက် ှ ိ  ကသည်ကိြမင်လျက် မိမိတိ့ကိယ်

တိင်ကမ ိင်ငံေတာ်၏ြပင်ပသိ့ ှ င်ထတ်ြခင်း ခံရ ကေသာအခါအဘယ်မ ငိေ ကးြမည် တမ်းြခင်း၊

အံသွား ကိတ်ြခင်း ှ ိ  ကလိမ့်မည်နည်း။‐ ၂၉ လတိ့သည်အေ ှ ့အေနာက်ေတာင်ေြမာက်အရပ်

ေလးမျက် ှ ာမှလာ က ပီးလ င် ဘရားသခင် ၏ ိင်ငံေတာ်ပဲွတွင်ဝင် ကလိမ့်မည်။‐ ၃၀

ထိအခါ၌ယခေနာက်ဆံးသိ့ေရာက်ေနေသာ သတိ့သည် ေ ှ ့ဆံးသိ့ေရာက် ကလိမ့်မည်။ ယခ

ေ ှ ့ဆံးသိ့ေရာက်ေနသတိ့သည် ေနာက်ဆံးသိ့ေရာက် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁

ထိအချိန်၌ဖာရိ ှ ဲ အချို ့တိ့သည်ကိယ်ေတာ် ၏ထံကိလာ ပီးလ င် ``ဤအရပ်မှထွက်ခွာ၍

အြခားအရပ်သိ့ ကေတာ်မပါ။ ေဟ ဒ်မင်း သည်အ ှ င့်အားသတ်ရန်အ ကံ ှ ိ ပါ၏'' ဟ ေလာက် က၏။

၃၂ ကိယ်ေတာ်က ``ငါသည်ယေန့ ှ င့်နက်ြဖန်ေန့တိ့၌ နတ်မိစာများကိ ှ င်ထတ်၍ အနာေရာဂါများကိ

ေပျာက်ကင်းေစမည်။ တတိယေန့တွင်မငါ၏ အလပ်ကိအဆံးသတ်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းကိထိ

ေြမေခွးကိေြပာ ကေလာ့။‐ ၃၃ သိ့ရာတွင်ယေန၊့ နက်ြဖန်ေန၊့ ေနာက်တစ်ေန့၌ ငါခရီး ပရဦးမည်။

ပေရာဖက်ဟသည်ေယ ှ လင် မိ ့မှအပအြခားအရပ်တွင်အသတ် ခံရန်မသင့်။ ၃၄ ``အိ

ေယ  ှ လင် မိ၊့ ေယ  ှ လင် မိ၊့ ပေရာဖက် များကိသတ်သည့် မိ၊့ ဘရားသခင်ေစလတ်ေသာ

တမန်များကိခဲ ှ င့်ေပါက်သည့် မိ၊့ ကက်မသည် ကက်ကေလးများကိမိမိ၏အေတာင်ေအာက်

တွင်စသိမ်းထားသက့ဲသိ့ ငါသည်သင်၏သား သမီးများကိစသိမ်းထားလိသည်မှာ ကိမ်ဖန်

များလှေလ ပီ။ သိ့ရာတွင်သင်မကားငါ့ကိ ဤသိ့မ ပေစလိ။‐ ၃၅

သိ့ြဖစ်၍သင်၏ဗိမာန်ေတာ်ကိဘရားသခင် စွန့်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သင့်အားငါဆိသည်ကား

`ဘရားသခင်၏နာမေတာ် ှ င့် ကလာေတာ် မေသာအ ှ င်သည်မဂလာ ှ ိ ေစသတည်း' ဟ

သင် မက်ဆိရာေန့မတိင်မီသင်သည်ငါ့ကိ ြမင်ရလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၄ ဥပသ်ေန့တစ်ေန့၌ကိယ်ေတာ်သည်အစား အစာသံးေဆာင်ေတာ်မရန်

ဖာရိ ှ ဲ အ ကီး အကဲတစ်ဦး၏အိမ်သိ့ဝင်ေတာ်မ၏။ ထိ အခါသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိေချာင်း

ကည့်ေန က၏။‐ ၂ ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့တွင်ေရဖျင်းနာစဲွသလ တစ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၃

ကိယ်ေတာ်က ``ဥပသ်ေန့၌အနာေရာဂါကိ ေပျာက်ကင်းေစအပ်သေလာ'' ဟကျမ်းတတ်

ဆရာများ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ များအားေမးေတာ် မ၏။ ၄ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ဆိတ်ဆိတ်ေန က၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သနာကိေခ လျက်ေရာဂါကိ ေပျာက်ကင်းေစ ပီးလ င်သ့အားထွက်သွား

ေစေတာ်မ၏။‐ ၅ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့အနက်အဘယ်သသည် မိမိ၏သားြဖစ်ေစ၊

ွားြဖစ်ေစဥပသ်ေန့၌ ေရတွင်းထဲသိ့ကျခ့ဲေသာ်ချက်ချင်းမဆဲွ မတင်ဘဲေနပါမည်နည်း''

ဟေမးေတာ်မ၏။ ၆ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်အဘယ်သိ့မ အေြဖ မေပးတတ် က။ ၇

စားေသာက်ပဲွသိ့ဖိတ်ေခ ထားေသာသတိ့သည် အေကာင်းဆံးေသာေနရာများကိေ ွးချယ်ေန

ကသည်ကိကိယ်ေတာ်ြမင်ေတာ်မလ င် ထိသ တိ့အားပံဥပမာတစ်ခကိမိန့် ကားေတာ်မ၏။‐ ၈

ကိယ်ေတာ်က ``သင်သည်မဂလာေဆာင်ပဲွသိ့ဖိတ် ေခ ြခင်းခံရေသာအခါ အေကာင်းဆံးေသာ

ေနရာတွင်မထိင် ှ င့်။ အကယ်၍သင့်ထက်ဂဏ် ြမင့်သတစ်ဦးအားလည်းဖိတ်ေခ ထားခ့ဲေသာ်။‐ ၉

ပဲွ ှ င်သည်သင့်ထံသိ့လာ၍ `ဤသအားေနရာ ဖယ်ေပးလိက်ပါ' ဟဆိေပအ့ံ။

ထိအခါသင် သည်အ ှ က်ရလျက် နိမ့်ကျသည့်ေနရာတွင် ထိင်ရလိမ့်မည်။‐ ၁၀

သိ့ြဖစ်၍သင်သည်ဖိတ်ေခ ြခင်းခံရလ င် ပဲွသိ့သွား၍အနိမ့်ကျဆံးေသာေနရာတွင်

ထိင်ေလာ့။ သိ့မှသာပဲွ ှ င်သည်သင့်ထံလာ၍ `အေဆွသာ၍ေကာင်းေသာေနရာသိ့ ကပါ'

ဟသင့်အားဆိလိမ့်မည်။ ထိအခါသင်သည် ဧည့်ပရိသတ်တိ့၏ေ ှ ့တွင်ဂဏ်အသေရ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၁၁

မိမိကိယ်ကိချီးေြမာက်သသည် ှ ိမ့်ချြခင်း ကိခံရလိမ့်မည်။ မိမိကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချသသည်

ချီးေြမာက်ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၂ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်ကအိမ် ှ င်အား

``သင်သည် နံနက်စာေသာ်လည်းေကာင်း၊ ညစာေသာ်လည်း ေကာင်းေကးေမွးဧည့်ခံမည် ပေသာအခါ

မိတ်ေဆွများ၊ ညီအစ်ကိများ၊ ေဆွမျိုးများ၊ ချမ်းသာ ကယ်ဝေသာအိမ်နီးချင်းများ အားမဖိတ်မေခ  ှ င့်။

ဖိတ်ေခ ခ့ဲပါမသ တိ့သည်သင့်အားြပန်ဖိတ်ေခ  ပီးလ င် ေကျးဇးဆပ် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃

သိ့ြဖစ်၍ေကးေမွးဧည့်ခံပဲွကိကျင်းပ ေသာအခါဆင်းရဲသ၊ အဂ ါချို ့တ့ဲသ၊ ေြခ မစွမ်းသ၊

မျက်မြမင်သများကိဖိတ်ေခ ေလာ့။‐ ၁၄ သိ့ဖိတ်ေခ လ င်သင်သည်မဂလာ ှ ိ လိမ့်မည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိသတိ့သည် သင့်အား ြပန်၍ေကျးဇးဆပ် ိင်စွမ်းမ ှ ိ  ကေသာေကာင့်

ြဖစ်သည်။ သေတာ်ေကာင်းတိ့ေသြခင်းမှထေြမာက် ရာကာလ၌ သင်သည်ေကျးဇးဆပ်ြခင်းကိခံရ

လတံ'့' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတထိင်ေနသလတစ်ေယာက်

သည်ထိစကားေတာ်ကိ ကားလ င် ``ဘရား သခင်၏ ိင်ငံေတာ်တွင်ပဲွဝင်ရမည့်သသည်

မဂလာ ှ ိ ၏'' ဟေလာက်၏။ ၁၆ ကိယ်ေတာ်က ``လတစ်ေယာက်သည်ေကးေမွး

ဧည့်ခံပဲွ ကီးတစ်ရပ်ကိကျင်းပရန်ဧည့်သည် အေြမာက်အြမားကိဖိတ် ကား၏။‐ ၁၇

အချိန်ေရာက်ေသာအခါမိမိဖိတ်ေခ ထား သများ၏ထံသိ့အေစခံတစ်ေယာက်အား

ေစလတ်၍ ` က ကပါ၊ အားလံးအသင့် ှ ိ ပီ' ဟေြပာ ကားေစ၏။‐ ၁၈

သတိ့အားလံးတစ်ေယာက် ပီးတစ်ေယာက်ခွင့်ပန် က၏။ ပထမလက`အက ်ပ်သည်လယ်တစ်ကွက်
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ကိဝယ်ထားသြဖင့်သွား၍ ကည့်ရပါမည်။ အက ်ပ်အားခွင့်လတ်ရန်ေတာင်းပန်ပါ၏' ဟ

ဆိ၏။‐ ၁၉ အြခားတစ်ေယာက်က `အက ်ပ်သည် ွားငါး ှ ဥ်း ကိဝယ်ထားသြဖင့်

သွား၍စမ်းသပ်ရပါမည်။ အက ်ပ်အားခွင့်လတ်ရန်ေတာင်းပန်ပါ၏' ဟ ဆိ၏။‐ ၂၀

အြခားတစ်ေယာက်က `အက ်ပ်သည်ယခပင် အိမ်ေထာင်ကျသြဖင့်မလာ ိင်ပါ' ဟဆိ၏။‐ ၂၁

အေစခံသည်မိမိ၏အ ှ င်ထံသိ့ြပန်လာ၍ ထိအေကာင်းများကိေလာက်ေလ၏။ ထိအခါ

အိမ် ှ င်အမျက်ထွက်၍ `လမ်းမလမ်း ကားသိ့ အြမန်သွား၍ဆင်းရဲသ၊ အဂ ါချို ့တ့ဲသ၊

ေြခ မစွမ်းသ၊ မျက်မြမင်သများကိေခ ခ့ဲေလာ့' ဟအေစခံအားေစခိင်း၏။‐ ၂၂

မ ကာမီအေစခံြပန်ေရာက်လာ၍`အ ှ င်ေစ ခိင်းသည့်အတိင်းေဆာင် ွက် ပီးပါ ပီ။

သိ့ရာ တွင်ေနရာလပ် ှ ိ ပါေသးသည်' ဟေလာက်၏။‐ ၂၃ အိမ် ှ င်က

`ေကျးလက်ေတာ ွာလမ်းများကိ သွား၍အိမ်ြပည့်ေအာင်လများကိအ ိင် အထက်ေခ ခ့ဲေလာ့။‐ ၂၄

ယခင်ကငါဖိတ်ေခ ထားသတစ်ေယာက်မ ငါ၏ေကးေမွးဧည့်ခံပဲွသိ့မဝင်ရဟ သင်တိ့အားငါဆိသည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅တစ်ေန့သ၌လပရိသတ် ကီးများသည် ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတလိက်လာ က၏။

ကိယ်ေတာ် သည်သတိ့အားလှည့် ကည့်ေတာ်မ ပီးလ င်၊‐ ၂၆ ``ငါ့ထံကိလာေသာ်လည်းငါ့ကိချစ်သည်

ထက် မိဘ၊ သားမယား၊ ညီအစ်ကိေမာင် ှ မ ှ င့်မိမိကိယ်ကိပိ၍ချစ်ေသာသသည် ငါ

၏တပည့်မြဖစ် ိင်။‐ ၂၇ မိမိလက်ဝါးကပ်တိင်ကိထမ်း၍ငါ့ေနာက်သိ့ မလိက်ေသာသသည်

ငါ၏တပည့်မြဖစ် ိင်။‐ ၂၈ သင်တိ့အနက်အဘယ်သသည်ေမ ာ်စင်တစ်ခ

ကိတည်ေဆာက်မည် ကံ ပီးေနာက်ေမ ာ်စင် ပီး ေအာင်တည်ေဆာက်ရန် မိမိ၌ေငွအလံအေလာက်

ှ ိ မ ှ ိ ကိသိရန်ဦးစွာထိင်၍တွက်ချက်မ ကည့်ဘဲေနပါမည်နည်း။‐ ၂၉

ထိသိ့တွက်ချက်မ ကည့်ဘဲေမ ာ်စင်ကိအတ် ြမစ်ချ၍အဆံးမသတ် ိင် ှ ိ ေချေသာ်

ကည့် ြမင်သအေပါင်းတိ့သည်ထိသအားေြပာင် ေလှာင် ကလိမ့်မည်။‐ ၃၀

`ဤသကားတည်ေဆာက်မကိအစ ပ၏။ သိ့ရာတွင်အဆံးမသတ် ိင်ပါတကား' ဟဆိ ကလိမ့်မည်။‐

၃၁ အြခားတစ်နည်းဆိေသာ်၊ အဘယ်မည်ေသာ ဘရင်သည်အြခားဘရင်တစ်ပါး ှ င့်စစ် ပိင်

ရန်ထွက်မည် ပေသာအခါ မိမိ၏စစ်သည် တစ်ေသာင်းြဖင့် စစ်သည် ှ စ်ေသာင်း ှ င့်ချီလာ

ေသာဘရင်အားခခံ ိင်ပါမည်ေလာဟ ဦး စွာထိင်၍မစဥ်းစားဘဲေနပါမည်ေလာ။‐

၃၂ အကယ်၍မခခံ ိင်ပါလ င်သသည်စစ်ချီ လာေသာဘရင်အေဝး၌ ှ ိ ေနေသးစဥ်

သံ တမန်များကိေစလတ်၍စစ်ေြပ ငိမ်းေရး စကားကမ်းလှမ်းရေပလိမ့်မည်။‐ ၃၃

ထိနည်းတစွာသင်တိ့အနက် မည်သမဆိ မိမိ၌ ှ ိ သမ ကိမစွန့်လ င်ငါ၏တပည့် မြဖစ် ိင်။ ၃၄

``ဆားသည်ေကာင်းေပ၏။ သိ့ရာတွင်ဆားမှ အငန်ကင်းေပျာက်လ င် အဘယ်သိ့မ ငန်ေသာ

အရသာကိြပန်၍မရ ိင်။‐ ၃၅ လယ်ေြမအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေြမ သဇာ

အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်းအသံးမဝင်ေတာ့ ေပ။ ထိ့ေ ကာင့်ထိဆားကိလတိ့စွန့်ပစ်လိက် တတ်၏။

ကားတတ်ေသာနား ှ ိ သတိ့ကား ကကန်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၅ အခွန်ခံသများ ှ င့်အပယ်ခံသအေပါင်း တိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏တရားေတာ်ကိ ကားနာ

ရန်အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် က၏။‐ ၂ ဖာရိ ှ ဲ များ ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာများက ``ဤ

သသည်အြပစ်ကးသများအားလက်ခံ၍ သတိ့ ှ င့်အတစားေသာက်ပါသည်တကား''

ဟညည်းတွားေြပာဆိ က၏။‐ ၃ ထိအခါကိယ်ေတာ်သည်ပံဥပမာေဆာင်၍၊ ၄

``သင်တိ့တွင်တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည် သိးအေကာင်တစ်ရာ ှ ိ ၍တစ်ေကာင်ေပျာက်

လ င်မည်သိ့ ပမည်နည်း။ သသည်ကျန်ကိးဆယ့် ကိးေကာင်ကိစားကျက်တွင်ထားခ့ဲ၍ ေပျာက်

ေသာသိးကိမေတွ့မချင်း ှ ာမည်မဟတ် ေလာ။‐ ၅ ထိသိးကိေတွ့ေသာအခါ င်လန်းဝမ်းေြမာက်

စွာြဖင့်ပခံးထက်တွင်တင်၍ထမ်းလာလိမ့် မည်။‐ ၆ အိမ်သိ့ြပန်ေရာက်ေသာအခါမိတ်ေဆွ ှ င့်အိမ်နီး

ချင်းတိ့ကိေခ ကာ`ေပျာက်ေသာသိးကိငါြပန် ေတွ့ ပီ။ ငါ ှ င့်အတ င်လန်းဝမ်းေြမာက် ကေလာ့'

ဟဆိလိမ့်မည်။‐ ၇ ထိနည်းတစွာေနာင်တရရန်မလိေသာဂဏ်

အသေရ ှ ိ သကိးဆယ့်ကိးေယာက်အတွက် ထက် အြပစ်ကးသတစ်ေယာက်ေနာင်တရသည့်

အတွက်ေကာင်းကင်ဘံတွင်ပိ၍ င်လန်းဝမ်း ေြမာက်ြခင်း ှ ိ လိမ့်မည်ဟငါဆိသည်။ ၈ ``တစ်နည်းကား၊

အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်မိမိ မှာ ှ ိ သည့်ဒဂ ါးဆယ်ြပားအနက်တစ်ြပားေပျာက် သွား၏။

ထိအခါသသည်မီးထွန်း၍ အိမ်ကိ လှည်းကျင်းကာမေတွ့မချင်းေသချာစွာ ှ ာ မည်မဟတ်ေလာ။‐ ၉

သသည်ထိဒဂ ါးကိေတွ့ေသာအခါမိတ်ေဆွ ှ င့် အိမ်နီးချင်းတိ့ကိေခ ၍`ေပျာက်သွားေသာဒဂ ါး

ကိငါြပန်ေတွ့ ပီ။ ငါ ှ င့်အတ င်လန်းဝမ်း ေြမာက် ကေလာ့' ဟဆိလိမ့်မည်။‐ ၁၀

ထိနည်းတစွာဘရားသခင်၏ေကာင်းကင်တမန် များသည် အြပစ်ကးသတစ်ေယာက်ေနာင်တရ

ြခင်းအတွက် င်လန်းဝမ်းေြမာက် ကသည်ဟ ငါဆိ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်က

``လတစ်ေယာက်မှာသား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၁၂သားငယ်သည်အဖအား `အဖ၊ ကန်ေတာ်ရထိက်

ေသာအေမွကိခဲွေဝေပးပါ' ဟဆိ၏။ ထိအခါ ဖခင်သည် မိမိ၏ဥစာပစည်းများကိသား ှ စ်

ေယာက်အားခဲွေဝေပး၏။‐ ၁၃ ထိေနာက်ရက်အနည်းငယ် ကာေသာအခါ သား

ငယ်သည်မိမိ၏ဥစာပစည်းအားလံးေရာင်းချ ၍ရေသာေငွကိယ ပီးလ င် ေဝးလံရပ်ြခား

တိင်းတစ်ပါးသိ့ထွက်သွား၏။ သသည်ထိြပည် တွင်အေပျာ်အပါးလိက်စားကာ မိမိ၏ေငွကိ

ဖန်းတီးပစ်၏။‐ ၁၄ ှ ိ သမ ေငွကန်ချိန်၌ထိြပည်တွင်အစာ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘးဆိက်ေရာက်

သြဖင့်သသည်ငတ်ြပတ်ေလ၏။‐ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍ထိြပည်သားတစ်ေယာက်ထံတွင်ခိကိး

ရ၏။ ထိသကသ့အားလယ်ေတာသိ့ေစလတ် ၍ဝက်များကိေကျာင်းေစ၏။‐ ၁၆

သသည်ဝက်များစားေနသည့်ပဲေတာင့်ကိပင် စားချင်စိတ်ေပါက်လာ၏။ သိ့ေသာ်သ့အားစား

စရာတစ်စံတစ်ခကိမ ေပးမည့်သမ ှ ိ။‐ ၁၇ ထိအခါသသည်အြမင်မှန်ရ ှ ိ လာသြဖင့်`ငါ့

အဖ၏လပ်သားအားလံးပင်ဝစွာစားရ က၏။ ငါမကားဤအရပ်တွင်ငတ်ြပတ်လျက်ေနပါ ပီတကား။‐

၁၈ ငါထ၍အဖထံသိ့သွား ပီးလ င်`အဖ၊ ကန်ေတာ် သည်ဘရားသခင်ကိလည်းေကာင်း၊

အဖကိလည်း ေကာင်းြပစ်မှားမိပါ ပီ။‐ ၁၉ အဖ၏သားဟ၍ပင်အေခ မခံထိက်ေတာ့ပါ

ဟငါေြပာမည်' ဟ၍ဆိ၏။‐ ၂၀ ထိေနာက်သသည်ထ၍ဖခင်ထံသိ့ြပန်သွားေလ၏။

``အေဝး၌ပင် ှ ိ ေနစဥ်ဖခင်သည်သ့ကိြမင် ေသာ်သနားသြဖင့် ေြပး၍ဖက် ပီးလ င်နမ်း ပ်

ေလ၏။‐ ၂၁ သားြဖစ်သက `အဖ၊ ကန်ေတာ်သည်ဘရားသခင် ကိလည်းေကာင်း၊

အဖကိလည်းေကာင်းြပစ်မှားမိ ပါ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍အဖ၏သားဟ၍ပင်အေခ

မခံထိက်ေတာ့ပါ' ဟဆိ၏။‐ ၂၂ ဖခင်က `အေကာင်းဆံးေသာဝတ်လံကိအြမန်

ယခ့ဲ၍သ့အားဝတ်ေပး က။ သ၏လက်၌လက် စွပ်ကိဆင်ေပး က။ ဖိနပ်ကိစီးေပး က။‐ ၂၃

ဆ ဖိးေအာင်ေကးထားသည့် ွားကေလးကိ သတ် က။ ငါတိ့ေပျာ် င်စွာစား ကကန်အ့ံ။‐ ၂၄

ငါ့သားသည်ယခင်ကေသေသာ်လည်းယခ ြပန်၍အသက် ှ င်လာ ပီ။ ယခင်ကေပျာက်ဆံး

ေသာ်လည်းယခြပန်၍ေတွ့ ပီ' ဟမိမိ၏လပ် သားတိ့အားဆိ၏။ ထိေနာက်သတိ့သည်ေပျာ်

င်ပဲွကိဆင် ဲ ကကန်၏။ ၂၅ ``သိ့ရာတွင်ထိအချိန်၌သား ကီးြဖစ်သသည်

လယ်ေတာတွင်ေရာက် ှ ိ ေန၏။ သြပန်လာ၍အိမ် အနီးသိ့ေရာက်ေသာအခါတီးမတ်သံ ှ င့်က

ခန်သံကိ ကားရ၏။‐ ၂၆ ထိအခါလပ်သားတစ်ေယာက်ကိေခ ၍ `ဤအြခင်းအရာကအဘယ်နည်း'

ဟေမး၏။‐ ၂၇ လပ်သားက `အ ှ င်၏ညီသည်ေဘးမ့ဲလံ ခံစွာ ြပန်ေရာက်လာသြဖင့်

အ ှ င့်ဖခင်သည်ဆ ဖိး ေအာင်ေကးထားေသာ ွားကေလးတစ်ေကာင် ကိသတ်ပါ၏' ဟဆိ၏။‐ ၂၈

သား ကီးသည်စိတ်ဆိးလျက်အိမ်ထဲသိ့မဝင် ဘဲေန၏။ ဖခင်သည်အြပင်သိ့ထွက်လာ၍

သား ကီးအားအိမ်ထဲသိ့ဝင်ရန်ေဖျာင်းဖျ၏။‐ ၂၉ သား ကီးက `ကန်ေတာ်သည် ှ စ်ေပါင်းများစွာ

အဖ၏အေစကိခံခ့ဲပါ၏။ အဖ၏အမိန့်ကိ အဘယ်အခါကမ မလွန်ဆန်ခ့ဲဘးပါ။ သိ့

ရာတွင်သငယ်ချင်းများ ှ င့်အတကန်ေတာ် ေပျာ်ပဲွစားရန် အဖသည်အဘယ်အခါကမ

ဆိတ်ကေလးတစ်ေကာင်ကိမ မေပးခ့ဲပါ။‐ ၃၀ အဖ၏ဥစာပစည်းများကိြပည့်တန်ဆာများ

ှ င့်ေပျာ်ပါး ဖန်းတီးပစ်သည့်သားြပန်လာ ေသာအခါ၌မ သ့အတွက်ဆ ဖိးေအာင်

ေကးထားေသာ ွားကေလးကိသတ်ပါ သည်တကား' ဟဆိ၏။‐ ၃၁ အဖြဖစ်သက

`ငါ့သား၊ သင်သည်ငါ ှ င့်အတ အ မဲေန၏။ ငါ့ဥစာပစည်း ှ ိ သမ ကိသင်ပိင်၏။‐ ၃၂

သင့်ညီသည်ယခင်ကေသေသာ်လည်းယခြပန်၍အသက် ှ င်လာ၏။ယခင်ကသ့ကိေပျာက်ဆံးခ့ဲ

ေသာ်လည်း ယခြပန်၍ေတွ့ရ၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့ သည်ဝမ်းေြမာက်လျက်ေပျာ်ပဲွကိဆင် ဲရ က ၏'

ဟဆိ၏'' ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆
တစ်ဖန်ကိယ်ေတာ်ကတပည့်ေတာ်တိ့အား ``အ ခါတစ်ပါး၌သေဌးတစ်ေယာက်မှာမန်ေနဂျာ

တစ်ဦး ှ ိ ၏။ ထိသသည်သေဌး၏ဥစာပစည်း များကိ ဖန်းတီးလျက်ေနေ ကာင်းကိ

လတိ့က သေဌးအားတိင်တန်း က၏။‐ ၂ သေဌးသည်သ့ကိေခ ၍ `သင့်အေကာင်းငါ ကား

ရသည်မှာအသိ့နည်း။ သင်၏လပ်ငန်း ှ င့်ဆိင်ေသာ ေငွစာရင်းများကိတင်ြပေလာ့။ သင်သည်ဆက်၍

ငါ၏မန်ေနဂျာလပ်ရေတာ့မည်မဟတ်' ဟဆိ၏။‐ ၃ မန်ေနဂျာသည်`ငါအဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။

ငါ့သေဌးသည်မန်ေနဂျာရာထးကိ ပ်သိမ်း ေလ ပီ။ ငါ့မှာေြမတးဆွ ိင်ေသာခွန်အား မ ှ ိ။

ေတာင်းရမ်းစားရန်လည်းငါ ှ က်၏။‐ ၄ ငါ့ရာထး ပတ် ပီးေနာက်လတိ့ငါ့ကိလက်ခံ

ေပါင်းေဖာ် ကေစရန်အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ ငါသိ ပီ' ဟတစ်ကိယ်တည်းေြပာဆိကာ။‐ ၅

သေဌး၏ မီစားအားလံးကိေခ ၏။ ထိေနာက် ပထမလအား `ငါ့သေဌးကိသင်ေပးဆပ်ရန်

အေကးမည်မ  ှ ိ သနည်း' ဟေမး၏။‐ ၆ ထိသက `ဆီအချိန်ခွက်တစ်ေထာင် ှ ိ ပါသည်' ဟြပန်ေြပာ၏။

ထိအခါမန်ေနဂျာက `သင် ၏စာရင်းကိယေလာ့။ အြမန်ထိင်၍ခွက်ငါး ရာဟေရးေလာ့' ဟဆိ၏။‐ ၇

ထိေနာက်အြခားသတစ်ေယာက်အား `သင်သည် လည်းေပးဆပ်ရန်အေကးမည်မ  ှ ိ သနည်း' ဟေမး၏။

ထိသကဂျံ ုစပါးတင်းတစ်ေထာင် ှ ိ ပါသည်ဟဆိလ င်မန်ေနဂျာက `သင်၏ စာရင်းကိယေလာ့၊

အြမန်ထိင်၍ ှ စ်ရာ ဟေရးေလာ့' ဟဆိ၏။‐ ၈ ဤသိ့ပါးနပ်လိမာစွာ ပသည့်အတွက်မ ိ း

ေြဖာင့်သည့်မန်ေနဂျာကိသေဌးသည်ချီးမွမ်း ေလ၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ေလာကီသား
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တိ့သည်ေလာကီကိစေဆာင် ွက်ရာတွင် အလင်း ှ င့်ဆိင်ေသာသားများထက်ပါးနပ်လိမာ

ကေသာေကာင့်တည်း။ (aiōn g165) ၉ ``ထိမှတစ်ပါးသင်တိ့အားငါဆိသည်ကား

ေလာကစည်းစိမ်ချမ်းသာအားြဖင့်မိတ်ေဆွ များရေအာင် ပ ကေလာ့။ သိ့မှသာထိစည်း

စိမ်ချမ်းသာကန်ဆံးေသာအခါသင်တိ့အား ထာဝရအိမ်ေတာ်တွင် ကိဆိလက်ခံလိမ့် မည်။‐

(aiōnios g166) ၁၀ အမငယ်တွင်သစာ ှ ိ သသည်အမ ကီးတွင် လည်းသစာ ှ ိ လိမ့်မည်။

အမငယ်တွင်မ ိ း ေြဖာင့်သသည်အမ ကီးတွင်လည်း ိ းေြဖာင့် လိမ့်မည်မဟတ်။‐

၁၁ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ေလာကစည်းစိမ်ချမ်းသာ ှ င့်ပတ်သက်၍သစာမ ှ ိ ပါမ

အဘယ်သသည် သင်တိ့အားစည်းစိမ်ချမ်းသာအစစ်အမှန်ကိ အပ်မည်နည်း။‐

၁၂ သင်တိ့သည်သတစ်ပါးပိင်သည့်ဥစာပစည်း ှ င့် ဆိင်၍သစာမ ှ ိ ပါမ

အဘယ်သသည်သင်တိ့ ပိင်ဆိင်သည့်ဥစာပစည်းကိသင်တိ့အားေပးအပ် မည်နည်း။

၁၃ ``အဘယ်အေစခံမ သခင် ှ စ်ဦး၏အေစ ကိမခံ ိင်။ သသည်သခင်တစ်ဦးကိမန်း၍

တစ်ဦးကိချစ်မည်။ တစ်ဦးကိသစာ ှ ိ ၍တစ်ဦး ကိမေလးမခန့် ပမည်။ သင်တိ့သည်တစ်ချိန်

တည်းမှာပင်ဘရားသခင်၏အေစ ှ င့်ေလာက စည်းစိမ်ချမ်းသာ၏အေစကိမခံ ိင် က''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ေငွကိတပ်မက်သများြဖစ်သည့်ဖာရိ ှ ဲ များ

သည်ထိစကားများကိ ကားလ င်ကိယ်ေတာ် ကိသေရာ် က၏။‐ ၁၅ ကိယ်ေတာ်က

``သင်တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိ သေတာ်ေကာင်းများဟလတိ့အားထင်ြမင် ေစ က၏။

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်သင် တိ့၏စိတ် ှ လံးကိသိေတာ်မ၏။ လတိ့အြမတ်

တ ိးထားေသာအရာသည်ဘရားသခင်၏ ေ ှ ့ေတာ်မှာစက်ဆပ်ဖွယ်ြဖစ်၏။ ၁၆

``ေယာဟန်မေပ မီကာလကပညတ်ကျမ်း ှ င့်ပေရာဖက်ကျမ်းများအာဏာတည်လျက် ှ ိ ၏။

ေယာဟန်ေပ  ပီးချိန်မှစ၍ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်အေကာင်းသတင်းေကာင်းကိေဟာ

ေြပာေ ကညာခ့ဲ၏။ လအေပါင်းတိ့သည်လည်း ိင်ငံေတာ်သိ့အ ိင်အထက်ဝင် ကကန်၏။‐ ၁၇

သိ့ရာတွင်ပညတ်ကျမ်းမှဝစေပါက်တစ်လံး ပျက်စီးရန်ထက် ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီးပျက်

စီးရန်ကသာ၍လွယ်၏။ ၁၈ ``မိမိ၏ဇနီးကိကွာ၍အြခားအမျိုးသမီး

တစ်ေယာက် ှ င့်အိမ်ေထာင် ပေသာသသည်လည်းသတစ်ပါး၏အိမ်ရာကိြပစ်မှား၏။ ကွာ ှ င်းထား

ေသာအမျိုးသမီးတစ်ဦး ှ င့်အိမ်ေထာင် ပေသာ သသည်လည်းသတစ်ပါး၏အိမ်ရာကိြပစ်မှား၏။

၁၉ ``အခါတစ်ပါး၌သေဌးတစ်ဦး ှ ိ ၏။ သသည် ေန့စဥ်ကမလာနီ ှ င့်ပိတ်ေချာထည်များကိ

ဝတ်ဆင်လျက်စည်းစိမ်ခံစားလျက်ေန၏။‐ ၂၀ သ၏အိမ်တံခါးအနီးတွင်လာဇ ဆိသ

ဆင်းရဲသားတစ်ေယာက်သည်တံးလံးလဲေန၏။ သ့မှာတစ်ကိယ်လံးအနာစိမ်းများေပါက်လျက် ှ ိ ၏။

ေခွးတိ့သည်လာ၍သ၏အနာစိမ်းများ ကိလျက် က၏။‐ ၂၁ သသည်သေဌး၏စားပဲွမှကျသည့်စား ပ်

စားေပါက်များကိစားရရန်ေတာင့်တေနတတ်၏။‐ ၂၂ ထိေနာက်ဆင်းရဲသားသည်ေသလွန်သွားသြဖင့်

ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် သ့အားအာြဗဟံ၏ လက်ယာဘက်တွင်ေလျာင်းေစရန်သယ်ေဆာင်သွား

က၏။ သေဌးသည်လည်းေသလွန်၍သ ဂဟ်ြခင်း ကိခံရ၏။‐ ၂၃

သသည်မရဏ ိင်ငံတွင်ေဝဒနာြပင်းစွာခံ ေနရသြဖင့် ေမ ာ် ကည့်လိက်ေသာအခါအာြဗဟံ

ကိလည်းေကာင်း၊ အာြဗဟံ၏လက်ယာဘက်တွင် လာဇ ကိလည်းေကာင်းြမင်ေလ၏။‐ (Hadēs

g86) ၂၄သေဌးက `အဖအာြဗဟံ၊ အက ်ပ်ကိသနား ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည်ဤမီးလ ံ ထဲတွင်

ြပင်းစွာေဝဒနာခံေနရပါ၏။ လာဇ သည် လက်ဖျားကိေရမှာ ှ စ်၍အက ်ပ်၏လ ာ

ကိေအးေစမည့်အေကာင်း သ့အားအက ်ပ် ထံသိ့ေစလတ်ေတာ်မပါ' ဟေအာ်၍ေလာက်၏။

၂၅ ``သိ့ရာတွင်အာြဗဟံက `ငါ့သား၊ သင်အသက် ှ င်စဥ်သခချမ်းသာခံစားခ့ဲရသည်ကိလည်း

ေကာင်း၊ လာဇ သည်ဆင်းရဲဒကခံခ့ဲရသည်ကိ လည်းေကာင်းသတိရပါေလာ့။ ယခမှာမသ

သည်သခချမ်းသာကိခံစားရ၍ သင်မကား ကိယ်၏ဒက၊ စိတ်၏ဒကကိခံရေလ ပီ။‐ ၂၆

ထိမှတစ်ပါးသင်တိ့ ှ င့်ငါတိ့စပ် ကားတွင် နက်စွာေသာေချာက် ကီးတစ်ခတည် ှ ိ ၏။ ထိ

ေကာင့်သင်တိ့ဘက်မှငါတိ့ဘက်သိ့လည်း ေကာင်း၊ ငါတိ့ဘက်မှသင်တိ့ဘက်သိ့လည်း

ေကာင်းကးြဖတ်လိသတိ့သည်မကးြဖတ် ိင် က' ဟြပန်၍ေြပာ၏။‐ ၂၇ သေဌးက `အဖ၊

ထိသိ့ြဖစ်ပါမလာဇ အား အက ်ပ်၏အဖအိမ်သိ့ေစလတ်ေပးပါရန် ေတာင်းပန်ပါ၏။‐ ၂၈

အက ်ပ်မှာညီငါးေယာက် ှ ိ ပါ၏။ သတိ့သည် လည်း ဤေဝဒနာခံရာအရပ်သိ့မေရာက်

ကေစြခင်းငှာ သတိ့အားသတိေပးရန် လာဇ ကိေစလတ်ေတာ်မပါ' ဟေလာက်၏။‐

၂၉ အာြဗဟံက `သင်၏ညီများအားသတိေပးရန် ေမာေ ှ  ှ င့်ပေရာဖက်များ ှ ိ ေချသည်။

ထိသတိ့ ၏စကားကိနားေထာင် ကပါေစ' ဟဆိ၏။‐ ၃၀ သိ့ရာတွင်သေဌးက

`အဖအာြဗဟံ၊ ထိသိ့ မဟတ်ပါ။ အကယ်၍ေသလွန်သများအနက် တစ်ေယာက်ေသာသသည်

သတိ့ထံသိ့သွားသည် ှ ိ ေသာ်သတိ့သည်ေနာင်တရ ကပါလိမ့်မည်' ဟဆိ၏။‐ ၃၁

အာြဗဟံက `သတိ့သည်ေမာေ ှ  ှ င့်ပေရာဖက် များ၏စကားကိနားမေထာင် ကလ င် အကယ်

၍ေသြခင်းမှလတစ်စံတစ်ေယာက်ထေြမာက် လာေသာ်လည်း သတိ့ယံ ကည် ကလိမ့်မည် မဟတ်'

ဟဆိ၏'' ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၇ သခင်ေယ က ``ေမှာက်မှားလမ်းလဲွေစသည့် အရာများကားမချ ှ ိ မည်။

သိ့ရာတွင် ေမှာက်မှားလမ်းလဲွမကိြဖစ်ေစေသာသ သည်အမဂလာ ှ ိ ၏။‐ ၂

ထိသသည်ဤသိ့ေသာကေလးသငယ်တစ်စံ တစ်ေယာက်ကိေမှာက်မှားလမ်းလဲွေစမည့်အစား

မိမိ၏လည်တွင် ကိတ်ဆံေကျာက် ကီးကိဆဲွ လျက်ပင်လယ်ထဲသိ့အချခံရေသာ်မှသ့

အဖိ့ေကာင်းေသး၏။‐ ၃ သိ့ြဖစ်၍သတိထားလျက် ပမ ကေလာ့။

``သင်၏ညီအစ်ကိသည်သင့်ကိြပစ်မှားလ င် သအားဆံးမေလာ့။ သသည်ေနာင်တရလ င်

အြပစ်ေြဖလတ်ေလာ့။‐ ၄ တစ်ေန့တည်းတွင်ခနစ် ကိမ်တိင်တိင်သင့်ကိ ြပစ်မှား၍

ခနစ် ကိမ်တိင်တိင်ပင်သင့်ထံသိ့ လာလျက် `အက ်ပ်ေနာင်တရပါ ပီ' ဟဆိ လ င်

သင်သည်သ၏အြပစ်ကိေြဖလတ်ရမည်'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

တမန်ေတာ်တိ့ကသခင်ဘရားအား ``အက ်ပ် ၏ယံ ကည်ြခင်းကိတိးပွားေစေတာ်မပါ'' ဟ

ေလာက်ထား က၏။ ၆ သခင်ဘရားက ``သင်တိ့တွင်ယံ ကည်ြခင်း မန်ညင်းေစ့မ ေလာက် ှ ိ ပါမ

ဤပိးစာပင် အား `အြမစ်ပါက တ်၍ပင်လယ်ထဲမှာစိက် လျက်ေနေလာ့' ဟဆိလ င် ထိအပင်သည်သင်

တိ့ဆိသည့်အတိင်း ပလိမ့်မည်။ ၇ ``သင်တိ့တွင်အဘယ်သသည်မိမိ၏လယ်လပ်

သားအားေသာ်လည်းေကာင်း၊ သိးေကျာင်းသားအား ေသာ်လည်းေကာင်းလယ်ကွင်းမှြပန်လာေသာအခါ

`ညစာစားရန်အလျင်အြမန်လာ၍ထိင်ေလာ့' ဟဆိမည်နည်း။‐ ၈ ထိသိ့ဆိမည့်အစား

`ငါ၏အတွက်ညစာကိ ြပင်ေလာ့။ ငါစားေသာက်စဥ်ခါးကိစည်း၍ငါ့

အားလပ်ေကးေလာ့။ ပီးမှသင်စားေသာက်ေလာ့' ဟ၍သာဆိမည်မဟတ်ေလာ။‐ ၉

အေစခံသည်မိမိအ ှ င်ေစခိင်းသည့်အတိင်း ေဆာင် ွက်သည့်အတွက်သ့အားေကျးဇးတင် စရာမ ှ ိ။‐

၁၀ ထိနည်းတသင်တိ့သည်လည်းမိမိတိ့အားေစ ခိင်းသည့်အရာအားလံးကိေဆာင် ွက် ပီးချိန် ၌

ငါတိ့ကားသာမန်အေစခံများပင်ြဖစ်သည်။ ငါတိ့ေဆာင် ွက်ရန် ှ ိ သည့်တာဝန်ဝတရားကိ

သာလ င်ေဆာင် ွက်ခ့ဲ ကြခင်းြဖစ်သည်ဟ' ဆိ ကေလာ့'' ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ခရီး ပေတာ်မစဥ်ကိယ်ေတာ် သည် ှ မာရိြပည် ှ င့်ဂါလိလဲြပည်စပ် ကားတွင်

ေလာက်၍ ကေတာ်မ၏။‐ ၁၂ ွာတစ် ွာသိ့ဝင်ေတာ်မေသာအခါအေရြပား

ေရာဂါသည်ဆယ်ေယာက်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ခရီးဦး ကိ ပ က၏။ ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင်ရပ် လျက်။‐

၁၃ ``သခင်ေယ အ ှ င်ြမတ်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ သနားေတာ်မပါ'' ဟဟစ်ေအာ်ေလာက်ထား က၏။

၁၄ ထိသတိ့ကိြမင်ေသာအခါကိယ်ေတာ် က ``သင်တိ့သွား၍မိမိတိ့ကိယ်ကိယဇ်

ပေရာဟိတ်များအားြပေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ သတိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ်များထံသွားေနစဥ်

ေရာဂါသန့်စင်သွား ကကန်၏။‐ ၁၅ သတိ့အနက်လတစ်ေယာက်သည်မိမိေရာဂါ

ေပျာက်ကင်းသွားေ ကာင်းကိသိေသာအခါ ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိအသံ

ကျယ်စွာချီးကးလျက်ကိယ်ေတာ်၏ထံသိ့ ြပန်လာ၏။‐ ၁၆ ထိေနာက်ေြခေတာ်ရင်းမှာပျပ်ဝပ်လျက်

ကိယ်ေတာ် ၏ေကျးဇးေတာ် ကီးလှေ ကာင်းကိေလာက်ထား၏။

ထိသကား ှ မာရိအမျိုးသားြဖစ်သတည်း။‐ ၁၇ သခင်ေယ က ``လတစ်ကျိပ်တိ့သည်

အေရြပားေရာဂါသန့်စင်သွား ကသည် မဟတ်ေလာ။ အြခားလကိးေယာက်ကား အဘယ်မှာနည်း။‐ ၁၈

ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိချီးကးရန် ဤလမျိုးြခားတစ်ဦးမှတစ်ပါးြပန်လာသ

တစ်ေယာက်မ မ ှ ိ သေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။‐ ၁၉ ထိေနာက်ထိသအား ``သင်ထ၍သွားေလာ့။

သင် ၏ယံ ကည်ြခင်းသည်သင့်ေရာဂါကိေပျာက်ေစ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

ဖာရိ ှ ဲ အချို ့တိ့က ``ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ ေတာ်သည်အဘယ်အခါ၌တည်ပါမည်နည်း'' ဟ

ကိယ်ေတာ်အားေမးေလာက် က၏။ ထိအခါ ကိယ်ေတာ်က ``ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်တည်

ြခင်းသည်ြမင်သာေအာင်တည်သည်မဟတ်။‐ ၂၁ ` ကည့်ေလာ့၊ ိင်ငံေတာ်သည်ဤအရပ်တွင်တည်

ပီ။ ထိအရပ်တွင်တည် ပီဟ၍မေြပာ ိင်။ အမှန် စင်စစ်ေသာ်ကားဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်

သင်တိ့၏အထဲတွင်တည်လျက် ှ ိ သည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၂၂

ကိယ်ေတာ်ကတပည့်ေတာ်တိ့အား ``သင်တိ့ေတွ့ ြမင်လိေသာလသား၏ေန့တစ်ရက်ေရာက်ေပအ့ံ။

သိ့ရာတွင်သင်တိ့ေတွ့ြမင်ရလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၃ လတိ့က `လသားသည်ဤအရပ်မှာ ှ ိ သည်။

ထိအရပ်မှာ ှ ိ သည်' ဟဆိေသာ်လည်းသင်တိ့ လိက်၍မ ှ ာ က ှ င့်။‐ ၂၄

လ ပ်စစ်ြပက်ေသာအခါလ ပ်စစ်ေရာင်သည် မိးကတ်စက်ဝိင်းတစ်ခမှအြခားတစ်ခသိ့

တိင်ေအာင် မိးေကာင်းကင်ကိထွန်းေတာက်ေစ သက့ဲသိ့ လသားေလာကသိ့ ကလာေတာ်

မေသာေန့၌ြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၂၅ သိ့ရာတွင်လသားသည်ြပင်းြပေသာေဝဒနာ ကိလည်းေကာင်း၊

ဤေခတ်လတိ့၏ပစ်ပယ် ြခင်းကိလည်းေကာင်းဦးစွာခံရလိမ့်မည်။‐ ၂၆

ေနာဧလက်ထက်၌ြဖစ်ပျက်သက့ဲသိ့လ သား ကလာရာကာလ၌ြဖစ်ပျက်လိမ့်မည်။‐ ၂၇
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သေဘာထဲကိေနာဧဝင် ပီးေနာက်ေရလမ်းမိး သြဖင့် လခပ်သိမ်းတိ့ေသေကျပျက်စီး က

သည့်ေန့မတိင်မီလတိ့သည်စားေသာက် လျက်၊ ထိမ်းြမားစံဖက်လျက်ေနခ့ဲ က၏။‐ ၂၈

ထိနည်းတေလာတ၏လက်ထက်၌လတိ့သည် စားေသာက်ေရာင်းဝယ်လျက်စိက်ပျိုးတည်ေဆာက်

လျက်ေနခ့ဲ က၏။‐ ၂၉ ေသာဒံ မိ ့မှေလာတထွက်ခွာသွားေသာေန့ ၌ေကာင်းကင်မှမီးမိး ွာ၍

လခပ်သိမ်းတိ့ ေသေကျပျက်စီး ကကန်၏။‐ ၃၀ လသားေပ ထွန်းေတာ်မေသာေန့၌လည်းဤ

က့ဲသိ့ပင်ြဖစ်လိမ့်မည်။'' ၃၁ ``ထိေန့ရက်၌အိမ်မိးေပ တွင် ှ ိ ေသာသသည်

မိမိအိမ်ထဲမှာ ှ ိ သည့်ဥစာပစည်းကိယရန် မဆင်းေစ ှ င့်။ ထိနည်းတလယ်ကွင်းသိ့ေရာက်

ေနသသည်လည်းအိမ်ကိမြပန်ေစ ှ င့်။‐ ၃၂ ေလာတ၏ဇနီးကိသတိရ ကေလာ့။ ၃၃

မိမိအသက်ကိကယ်ဆယ်လိေသာသသည် အသက် ံ းလိမ့်မည်။ မိမိအသက်ကိ ံ းေစ

ေသာသသည်အသက်ကိကယ်ဆယ်လိမ့်မည်။‐ ၃၄သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားထိညတွင်အိပ်ရာ

တစ်ခမှာအိပ်ေနသလ ှ စ်ေယာက်အနက်တစ် ေယာက်ကိသိမ်းယ၍တစ်ေယာက်ကိထားခ့ဲ လတံ။့‐

၃၅ ကိတ်ဆံလှည့်ေနသအမျိုးသမီး ှ စ်ေယာက် အနက်တစ်ေယာက်ကိသိမ်းယ၍တစ်ေယာက်

ကိထားခ့ဲလတံ။့‐ ၃၆ လယ်ထဲတွင် ှ ိ သ ှ စ်ေယာက်အနက်တစ်ေယာက်

ကိသိမ်းယ၍တစ်ေယာက်ကိထားခ့ဲလတံ'့' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၇ တပည့်ေတာ်တိ့က ``အ ှ င်၊

အဘယ်အရပ်တွင် ဤအရာများြဖစ်ပျက်ပါမည်နည်း'' ဟေမး ေလာက် က၏။ ကိယ်ေတာ်က

``အေသေကာင် ှ ိ ရာအရပ်တွင် လင်းတများစ ံ း ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။

၁၈ ထိေနာက်သခင်ေယ သည်တပည့်ေတာ်တိ့ အားအဘယ်အခါမ စိတ်အားမေလျာ့ဘဲ

အခါခပ်သိမ်းဆေတာင်းပတနာ ပသင့်ေ ကာင်း ပံဥပမာေဆာင်၍သွန်သင်ေတာ်မ၏။‐ ၂

ကိယ်ေတာ်က `` မိ ့ ကီးတစ် မိ ့မှာတရားသ ကီးတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်ဘရားသခင်ကိ မေကာက်။

လမျက် ှ ာကိမေထာက်သြဖစ်၏။‐ ၃ ထိ မိ ့မှာပင်မဆိးမတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်

တရားသ ကီး၏ထံသိ့အ ကိမ် ကိမ်လာ ၍ `ကန်မ၏တရားေတွ့ဘက်အေပ တွင်

အ ိင်ရေအာင်စီရင်ေတာ်မပါ' ဟေလာက် ထား၏။‐ ၄တရားသ ကီးသည်အတန် ကာမ မဆိးမ

၏ေလာက်ထားချက်ကိြငင်းဆန်ေနခ့ဲ၏။ ထိ ေနာက် `ငါသည်ဘရားသခင်ကိမေ ကာက်၊

လ့မျက် ှ ာကိမေထာက်တတ်။‐ ၅ သိ့ေသာ်လည်းဤမဆိးမသည်ငါ့ကိေ ှ ာင့်ယှက်

လှသည်ြဖစ်၍သ့အားတရားမ တမရ ှ ိ ေစ ရန် ငါသ့အမကိစီရင်မည်။ သိ့မဟတ်လ င်သ

သည်ငါ့ကိဆက်လက်ေ ှ ာင့်ယှက်သြဖင့်ေနာက် ဆံး၌ငါ့အားပင်ပန်းေစမည်'

ဟဆိေလ၏။'' ၆ ``ဤမသမာေသာတရားသ ကီးေြပာပံကိ ကည့်ေလာ့။‐ ၇

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာသတိ့သည်ေန့ညမြပတ် ဟစ်ေအာ်ေတာင်းေလ ာက်ေန ကလ င် ဘရားသခင်

သည်တရားသြဖင့်ြဖစ်ေစရန်စီရင်ေတာ်မမ ဘဲေနမည်ေလာ။ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့အား

ကညီမစရန်ေ ှ ာင့်ေ ှ းေတာ်မမည်ေလာ။‐ ၈ သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားကိယ်ေတာ်သည်

ေဆာလျင်စွာ ထိသတိ့အတွက်တရားသြဖင့် ြဖစ်ေစရန်စီရင်ေတာ်မေပအ့ံ။ သိ့ရာတွင်

လသား ကလာေတာ်မေသာအခါ၌ ဤ ေလာကတွင်ယံ ကည်ြခင်းကိေတွ့ရပါ မည်ေလာ''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ မိမိတိ့ကိယ်ကိသေတာ်ေကာင်းဟယံ ကည် ကာသတစ်ပါးတိ့ကိအထင်အြမင်ေသး

တတ်သလအချို ့တိ့အားသခင်ေယ သည်ပံဥပမာကိေဆာင်၍၊‐ ၁၀

``လ ှ စ်ေယာက်သည်ဆေတာင်းပတနာ ပရန် ဗိမာန်ေတာ်သိ့သွား က၏။ တစ်ေယာက်က ဖာရိ ှ ဲ ၊

အြခားတစ်ေယာက်ကအခွန်ခံသ ြဖစ်၏။‐ ၁၁ ဖာရိ ှ ဲ သည်တစ်ေယာက်တည်းရပ်လျက် `အိ ဘရား

သခင်၊ အြခားေသာသတိ့သည်ေလာဘ ကီးသ၊ မ ိ းေြဖာင့်သ၊ သ့အိမ်ရာကိြပစ်မှားသများ

ြဖစ် ကပါ၏။ အက ်ပ်သည်ထိသတိ့က့ဲသိ့ မဟတ်သြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဤအခွန်ခံသ

က့ဲသိ့ပင်မဟတ်သြဖင့်လည်းေကာင်း ကိယ် ေတာ် ှ င်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းပါ၏။‐ ၁၂

အက ်ပ်သည်ရက်သတတစ်ပတ်လ င် ှ စ် ကိမ် တိင်တိင်အစာေ ှ ာင်ပါ၏။ ရ ှ ိ သမ ဥစာပစည်း

၏ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ကိလပါ၏' ဟဆေတာင်း ပတနာ ပ၏။‐ ၁၃ သိ့ရာတွင်အခွန်ခံသမကားအေဝးတွင်

ရပ်လျက်ေကာင်းကင်သိ့ေမာ်၍မ မ ကည့်ဝ့ံ ဘဲ `အိ ဘရားသခင်၊ အြပစ်ကးသအက ်ပ်

အားသနားေတာ်မပါ' ဟရင်ပတ်ကိတီးခတ် လျက်ဆေတာင်းေလ၏။‐ ၁၄

သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားဤသသည် ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်သေတာ်ေကာင်း

အြဖစ်ြဖင့်အိမ်သိ့ြပန်ရ၏။ ဖာရိ ှ ဲ မကား ထိသိ့မဟတ်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်မိမိ

ကိယ်ကိချီးေြမာက်သသည် ှ ိမ့်ချြခင်းခံရ ၍ မိမိကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချသသည်ချီးေြမာက်ြခင်း

ခံရမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၅လက်ေတာ်ြဖင့်တိ့ထိေတာ်မေစရန်လအချို ့တိ့

သည်မိမိတိ့၏ကေလးသငယ်များကိအထံ ေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ ကသည်ကိ တပည့်ေတာ်

တိ့ြမင်လ င်ထိသတိ့အားအြပစ်တင် က၏။‐ ၁၆ သိ့ရာတွင်သခင်ေယ သည်ကေလးတိ့ကိ

ေခ လျက် ``ကေလးသငယ်တိ့ငါ့ထံသိ့လာ ကပါေစ။ မဆီးတား က ှ င့်၊ အဘယ်ေ ကာင့်

ဆိေသာ်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် ထိ သိ့ေသာသတိ့၏ ိင်ငံြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၇

အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား ကေလးသငယ်က့ဲသိ့ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ

ေတာ်ကိမခံမယလ င် ိင်ငံေတာ်သိ့ဝင်ရ လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈

ယဒအမျိုးသားအရာ ှ ိ တစ်ေယာက် က ``ေကာင်းြမတ်ေတာ်မေသာဆရာ၊ ထာဝရ

အသက်ကိရအ့ံငှာအက ်ပ်သည်အဘယ် အရာကိ ပရပါမည်နည်း'' ဟကိယ်ေတာ်

အားေမးေလာက်၏။ (aiōnios g166) ၁၉ သခင်ေယ က ``သင်သည်အဘယ်ေ ကာင့်ငါ့

ကိေကာင်းြမတ်သည်ဟေခ သနည်း။ ဘရား သခင်မှတစ်ပါးေကာင်းြမတ်သတစ်စံတစ်

ေယာက်မ မ ှ ိ။‐ ၂၀ သင်သည်ပညတ်ေတာ်တိ့ကိသိသည်မဟတ် ေလာ။

`သ့အိမ်ရာကိမြပစ်မှား ှ င့်။ လ့အသက် ကိမသတ် ှ င့်။ သ့ဥစာကိမခိး ှ င့်။ မမှန်ေသာ

သက်ေသကိမခံ ှ င့်။ မိဘကိ ိ ေသသမ ပ ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ထိသက

``ဤပညတ်များကိအက ်ပ်သည် ငယ်စဥ်မှစ၍ေစာင့်ထိန်းခ့ဲပါ ပီ'' ဟေလာက် ၏။ ၂၂

ထိစကားကိ ကားေတာ်မလ င်သခင်ေယ က ``သင်သည် ပလပ်ရန်တစ်ခလိေသး၏။ သင့်

ဥစာ ှ ိ သမ ကိေရာင်း၍ဆင်းရဲသတိ့အား ေပးကမ်းစွန့် ကဲေလာ့။ ဤသိ့ ပလ င်သင်သည်

ေကာင်းကင်ဘံတွင်ဘ ာကိရလိမ့်မည်။ သိ့ စွန့် ကဲ ပီးေနာက်ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့''

ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၃ ထိသကားဥစာများစွာ ကယ်ဝသြဖစ်သြဖင့်

ကိယ်ေတာ်၏စကားကိ ကားေသာအခါအလွန် ပင်စိတ် ိ းငယ်သွားေလ၏။ ၂၄

ထိအြခင်းအရာကိသခင်ေယ ြမင်ေတာ်မ လ င် ``ဥစာ ကယ်ဝသများသည် ိင်ငံေတာ်သိ့

ဝင်ရန်ခက်လှ၏။‐ ၂၅ အပ်နဖားကိကလားအတ်လ ိုဝင်ရန်လွယ် ေကာင်းလွယ်လိမ့်မည်။

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ ေတာ်သိ့ဥစာ ကယ်ဝသဝင် ိင်ရန်ကားမလွယ် က'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆

ထိစကားကိ ကား ကေသာသတိ့က ``ဤသိ့ ြဖစ်ပါမအဘယ်သသည်ကယ်တင်ြခင်းကိရ

ိင်ပါမည်နည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၂၇ ကိယ်ေတာ်က ``လတိ့မတတ် ိင်ေသာအရာကိ

ဘရားသခင်တတ် ိင်ေတာ်မ၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၈ ေပတ က ``အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့သည်

မိမိတိ့၏အိးအိမ်ကိစွန့်၍ ကိယ်ေတာ်၏ေနာက် ေတာ်သိ့လိက်ခ့ဲ ကပါ ပီ'' ဟေလာက်၏။ ၂၉

ကိယ်ေတာ်က ``အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါ ဆိသည်ကားဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်အတွက်

မိမိ၏အိမ်ကိြဖစ်ေစ၊ ဇနီးကိြဖစ်ေစ၊ ညီအစ် ကိြဖစ်ေစ၊ မိဘြဖစ်ေစ၊ သားသမီးြဖစ်ေစစွန့်

ေသာသသည်၊‐ ၃၀ဤဘဝ၌အဆေပါင်းများစွာေသာအကျိုး ခံစားရသည်သာမက ေနာင်ဘဝ၌လည်း

ထာဝရအသက်ကိရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ (aiōn g165, aiōnios g166) ၃၁

သခင်ေယ သည်တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးတိ့ကိ ေခ ေတာ်မ ပီးလ င် ``နားေထာင် ကေလာ့။ ငါ

တိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ခရီး ပလျက် ှ ိ  က၏။ လသားအေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍

ပေရာဖက်များေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အမအရာ အလံးစံတိ့သည်ြဖစ်ပျက်ရလိမ့်မည်။‐ ၃၂

လသားကိလမျိုးြခားတိ့၏လက်သိ့အပ် ှ ံ ကလိမ့်မည်။ သ့ကိေြပာင်ေလှာင်ေစာ်ကား၍

တံေတွး ှ င့်ေထွး ကလိမ့်မည်။‐ ၃၃ ကိမ်ဒဏ်ေပး၍အေသသတ် ကလိမ့်မည်။ ထိ

ေနာက်သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌လသားသည် ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၄ သိ့ရာတွင်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ စကားတစ်ခွန်းကိမ နားမလည် က။

ထိ စကားများ၏အနက်အ ိပါယ်သည်ကွယ်ဝှက် လျက်ေနသြဖင့် ကိယ်ေတာ်၏မိန့်ေတာ်မချက်

ကိနားမလည် က။ ၃၅ သခင်ေယ သည်ေယရိေခါ မိ ့အနီးသိ့ ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ

မျက်မြမင်တစ်ဦး သည်လမ်းနားမှာထိင်၍ေတာင်းစားလျက်ေန၏။‐ ၃၆

သသည်လပရိသတ်များသွား ကသံကိ ကားလ င်အေကာင်းကိစံစမ်းေမးြမန်း၏။

၃၇ လတိ့ကနာဇရက် မိ ့သားေယ  ကလာ ေတာ်မလျက် ှ ိ ေ ကာင်းေြပာ က၏။ ၃၈

ထိသက ``ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်ေယ ၊ အက ်ပ် ကိသနားေတာ်မပါ'' ဟဟစ်ေအာ်၏။ ၃၉

ေ ှ ့တွင် ှ ိ သည့်လများကသ့အားတိတ်တိတ် ေနရန်ေငါက်ငမ်းေြပာဆိ က၏။ သိ့ေသာ်လည်း သသည်

``ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်ေယ ၊ အက ်ပ်ကိ သနားေတာ်မပါ'' ဟပိ၍ပင်ဟစ်ေအာ်ေလ၏။ ၄၀

သိ့ြဖစ်၍သခင်ေယ သည်ရပ်တန့်ေတာ်မ လျက် ``ထိသအားေခ ခ့ဲပါ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ထိသသည်အနီးသိ့ေရာက်လ င်၊‐ ၄၁ ကိယ်ေတာ်က ``သင့်အတွက်အဘယ်အရာကိ ပေစလိသနည်း''

ဟေမးေတာ်မ၏။ မျက်မြမင်က ``အ ှ င်၊ အက ်ပ်အားမျက်စိ ြမင်ေစေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၄၂

သခင်ေယ က ``မျက်စိြမင်ေစ။ သင်၏ ယံ ကည်ြခင်းသည်သင့်မျက်စိကိြမင်ေစ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄၃ ထိခဏ၌သသည်မျက်စိြမင်လာ၏။ ထိေနာက် ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးကး လျက်

ကိယ်ေတာ်၏ေနာက်သိ့လိက်ေလ၏။ ထိအြခင်း အရာကိြမင်လ င် လအေပါင်းတိ့သည်ဘရား

သခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကးကကန်၏။

၁၉ သခင်ေယ သည်ေယရိေခါ မိ ့ကိြဖတ်၍ ကေတာ်မ၏။‐ ၂

ထိအရပ်တွင်ဇကဲနာမည် ှ ိ ေသာအေကာက်ခွန် မးတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။

သသည်ချမ်းသာ ကယ်ဝသ ြဖစ်၏။‐ ၃ သခင်ေယ ကားအဘယ်သြဖစ်သည်ကိေတွ့
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ြမင်လိသြဖင့် ကိးစား၍ ကည့်၏။ သိ့ရာတွင် အရပ်ပသြဖစ်သည့်အေလျာက် လပရိသတ်

များကွယ်လျက်ေနသြဖင့်ကိယ်ေတာ်ကိမြမင် ိင်။‐ ၄ ထိ့ေကာင့်ကိယ်ေတာ်ကိေတွ ့ြမင် ိင်ရန် ကေတာ်

မမည့်လမ်းအတိင်းေ ှ ့သိ့ေြပး၍ သဖန်းပိး စာပင်ေပ ကိတက်၏။‐ ၅

ကိယ်ေတာ်သည်ထိေနရာသိ့ေရာက်ေသာအခါ ေမာ်၍ ကည့်ေတာ်မ ပီးလ င် ``ဇကဲ၊

အြမန်ဆင်း ခ့ဲေလာ့။ ယေန့သင်၏အိမ်တွင်ငါတည်းခိမည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ဇကဲသည်သစ်ပင်ေပ မှအြမန်ဆင်း၍ ကိယ်ေတာ်အားဝမ်းေြမာက်စွာ ကိဆိ၏။‐ ၇

ဤအြခင်းအရာကိြမင်ေသာအခါလတိ့ က ``ထိသသည်အြပစ်ကးသတစ်ေယာက်၏

အိမ်တွင်တည်းခိရန်သွားေလ ပီတကား'' ဟ ညည်း  က၏။ ၈ ဇကဲသည်ရပ်လျက်သခင်ဘရားအား

``အ ှ င်၊ အက ်ပ်၏ဥစာပစည်းတစ်ဝက်ကိဆင်းရဲသ တိ့အားေပးကမ်းပါမည်။ အကယ်၍အက ်ပ်

သည်လတစ်စံတစ်ေယာက်ထံမှ မတရား ေတာင်းယထားမိေသာေငွ ှ ိ ပါလ င် ထိေငွ

၏ေလးဆကိြပန်၍ေပးပါမည်'' ဟေလာက်၏။ ၉ သခင်ေယ က ``ဤသသည်လည်းအာြဗဟံ

၏သားေြမးြဖစ်သြဖင့်ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇး သည်ယေန့ပင်ဤအိမ်ေပ သိ့သက်ေရာက်ေလ ပီ။‐ ၁၀

လသားသည်ေပျာက်ဆံးသများကိ ှ ာရန် ှ င့်ကယ်တင်ရန် ကလာသတည်း'' ဟဇကဲ အားမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၁ ကိယ်ေတာ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့အနီးသိ့ ေရာက်ေတာ်မသြဖင့် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ

ေတာ်ေပ ထွန်းေတာ့မည်ဟထင်မှတ် က ေသာေကာင့် အထက်တရားစကားများ

ကိ ကားနာေနသတိ့အား ပံဥပမာေဆာင် ၍ ``မင်းညီမင်းသားတစ်ပါးသည် ှ င်ဘရင်

အရာကိခံယ၍ြပန်လာရန်တိင်းတစ်ပါး သိ့သွား၏။‐ ၁၃ ခရီးမ ပမီမိမိ၏အေစခံဆယ်ေယာက်ကိ

ေခ ယကာ `ငါြပန်လာသည်အထိကန်သွယ် လျက်ေန ကေလာ့' ဟဆိ၍ေ ဒဂ ါးတစ်ြပား စီေပး၏။‐

၁၄ သိ့ရာတွင်သ၏ြပည်သြပည်သားတိ့သည် သ့ကိမန်း ကသြဖင့် `ထိသ၏အအပ်အချုပ်

ကိငါတိ့မခံလိ' ဟေစတမန်များကိသ့ ေနာက်သိ့လတ်၍ေလာက်ထားေစ၏။ ၁၅

ထိသကားဘရင်အရာကိခံယ၍ြပန်လာ၏။ သသည်ချက်ချင်းပင်မိမိရင်း ှ ီးေငွေပးခ့ဲသည့်

အေစခံများကိ ကန်သွယ်၍အဘယ်မ ေလာက် အြမတ်ရသည်ကိသိလိသြဖင့်သတိ့အား ဆင့်ေခ ၏။‐

၁၆ ပထမအေစခံသည်လာ၍`အ ှ င်၊ အ ှ င်ေပး ခ့ဲသည့်ေ ဒဂ ါးတစ်ြပားြဖင့်အြမတ်ဆယ်ြပား

ရပါသည်' ဟေလာက်၏။‐ ၁၇ မင်း ကီးက `ေကာင်းေလစွ၊ သင်သည်အေစခံ

ေကာင်းတစ်ေယာက်ြဖစ်ေပ၏။ ေသးငယ်ေသာအမ တွင်သစာ ှ ိ သြဖစ်သြဖင့် သင့်အားငါသည် မိ ့

ကီးဆယ် မိ ့ကိအပိင်စားေပး၏' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၁၈ ဒတိယအေစခံသည်လည်းလာ၍ `အ ှ င်၊

အ ှ င် ေပးခ့ဲသည့်ေ ဒဂ ါးတစ်ြပားြဖင့်အြမတ်ငါးြပား ရပါသည်' ဟေလာက်၏။‐ ၁၉ မင်း ကီးက

`သင့်အားလည်း မိ ့ ကီးငါး မိ ့ ကိအပိင်စားေပး၏' ဟဆိ၏။‐ ၂၀ အြခားေသာအေစခံသည်လာ၍

`အ ှ င်၊ အ ှ င် ေပးခ့ဲသည့်ေ ဒဂ ါးဤမှာ ှ ိ ပါ၏။ ထိေငွကိ အက ်ပ်သည်အဝတ်ြဖင့်ထပ်၍သိမ်းဆည်း

ထားပါ၏။‐ ၂၁အ ှ င်သည်ခက်ထန်သြဖစ်သြဖင့်အ ှ င့် အားက ်ပ်ေကာက် ွံ ့ပါ၏။ အ ှ င်သည်မိမိ

မပိင်သည့်အရာကိသိမ်းယတတ်ပါ၏။ မိမိ မစိက်မပျိုးသည့်အသီးအ ှ ံ ကိရိတ်သိမ်း

တတ်ပါ၏' ဟေလာက်၏။‐ ၂၂ မင်း ကီးက `အချင်းအေစခံဆိး၊ သင့် တ်ထွက်

စကားအတိင်းသင့်ကိငါစီရင်မည်။ ငါသည် ခက်ထန်သြဖစ်၍မိမိမပိင်သည့်အရာကိ

သိမ်းယတတ်သည်ကိလည်းေကာင်း၊ မိမိမစိက် မပျိုးသည့်အသီးအ ှ ံ ကိရိတ်သိမ်းတတ်

သည်ကိလည်းေကာင်းသိပါလျက် ှ င့်။‐ ၂၃ ငါေပးသည့်ေငွကိငါြပန်လာချိန်အတိး ှ င့်

တကွြပန်လည်ေပးဆပ် ိင်ရန်အဘယ်ေကာင့် ဘဏ်တွင်အပ် ှ ံ ၍မထားသနည်း' ဟေမး၏။‐ ၂၄

အနီးတွင်ရပ်ေနသများအားမင်း ကီးက `ထိ သထံမှေ ဒဂ ါးကိယ၍ေ ဒဂ ါးဆယ်ြပား

ှ ိ သအားေပး ကေလာ့' ဟမိန့်ေတာ်မလ င်။‐ ၂၅ လတိ့က `အ ှ င်ထိသထံတွင်ေ ဒဂ ါးဆယ်

ြပား ှ ိ  ပီးြဖစ်ပါ၏' ဟေလာက် က၏။‐ ၂၆ မင်း ကီးက `သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား

ကယ်ဝချမ်းသာေသာသအားထပ်၍ေပးဦး မည်။ ဆင်းရဲေသာသထံမှ ှ ိ သမ ကိပင်

သိမ်းယမည်။‐ ၂၇ ထိမှတစ်ပါးငါ၏အအပ်အချုပ်ကိမခံ လိေသာငါ၏ရန်သများအားေခ ၍

ငါ၏ေ ှ ့ ေမှာက်တွင်ကွပ်မျက်ေလာ့' ဟစီရင်ေတာ်မသည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈

ထိသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီးေနာက်ကိယ်ေတာ်သည် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့တပည့်ေတာ်တိ့၏ေ ှ ့က ကေတာ်မ၏။‐

၂၉ သံလွင်နာမည်တွင်ေသာေတာင်အနီး ှ ိ ဗက်ဖာ ေဂ ှ င့်ေဗသနိ ွာများအနီးသိ့ေရာက်ေတာ်မ

ေသာအခါ တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့အား``သင် တိ့ေ ှ ့တွင် ှ ိ ေသာ ွာသိ့သွား ကေလာ့။‐ ၃၀

ွာကိဝင်လ င်ဝင်ချင်းမည်သမ မစီးဘးေသး ေသာြမည်းကေလးတစ်ေကာင်ကိေတွ့လိမ့်မည်။

ထိြမည်းကိ ကိးြဖင့်လှန်ထား၏။ ကိးေြဖ၍ ြမည်းကိယခ့ဲေလာ့။‐ ၃၁

အကယ်၍လတစ်စံတစ်ေယာက်ကသင်တိ့ အား `အဘယ်ေ ကာင့်ြမည်းကိေြဖသနည်း'

ဟ ေမးလ င် `ထိြမည်းကိအက ်ပ်တိ့သခင် အသံး ပလိပါသည်' ဟေြဖ ကေလာ့''

ဟမှာ ကားေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ေစလတ်ြခင်းခံရသတိ့သည်လည်းသွား က ေသာအခါ

ကိယ်ေတာ်မိန့် ကားေတာ်မသည့် အတိင်းအရာခပ်သိမ်းကိေတွ့ြမင် က၏။ ‐ ၃၃

သတိ့သည်ြမည်း ကိးကိေြဖေနစဥ်ြမည်း ှ င် က ``သင်တိ့အဘယ်ေကာင့်ြမည်း ကိးကိေြဖ

သနည်း'' ဟေမး၏။ ၃၄ သတိ့က ``ထိြမည်းကိအက ်ပ်တိ့သခင် အသံး ပလိပါသည်''

ဟေြဖ ကား၏။‐ ၃၅ ထိေနာက်ြမည်းကိသခင်ေယ ထံေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။

ြမည်း၏ေကျာေပ မှာမိမိတိ့ ၏အဝတ်များကိလမ်းတင်ကာ သခင်ေယ အားထိြမည်းကိစီးေစ က၏။‐

၃၆ ကိယ်ေတာ်ြမည်းစီး၍ ကေတာ်မစဥ်လတိ့ သည် မိမိတိ့၏အဝတ်များကိလမ်းေပ မှာ ြဖန့်ခင်း က၏။

၃၇ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ကိယ်ေတာ်ချဥ်းကပ်လာ စဥ်သံလွင်ေတာင်အဆင်းလမ်းတွင်တပည့်

ေနာက်လိက်ပရိသတ် ကီးသည် မိမိတိ့ေတွ့ ြမင်ခ့ဲရသည့်အ့ံ သဖွယ်အမအရာအေပါင်း

အတွက်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းလျက် ဘရားသခင် ၏ဂဏ်ေတာ်ကိအသံကျယ်စွာချီးကး က ၏။‐ ၃၈

ထိသတိ့က ``ထာဝရဘရား၏နာမေတာ် ှ င့် ကလာေသာဘရင်သည်မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစ သတည်း။

ေကာင်းကင်ဘံတွင် ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိ ေစသတည်း။ ဘရားသခင်သည်ဘန်း ကီးေတာ်မ

ေစသတည်း'' ဟေကးေကာ် က၏။ ၃၉ ထိအခါလပရိသတ်အထဲမှဖာရိ ှ ဲ အချို ့ တိ့က

``ဆရာေတာ်၊ ကိယ်ေတာ်၏တပည့်ေတာ် များအားတိတ်ဆိတ်ေစရန်ဆံးမေတာ်မပါ'' ဟ

ကိယ်ေတာ်အားေလာက်ထား က၏။ ၄၀ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား

ဤသတိ့တိတ်ဆိတ်စွာေန ကလ င်ေကျာက် ခဲများကေကးေကာ် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၄၁

ကိယ်ေတာ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့အနီးသိ့ေရာက် ၍ ထိ မိ ့ကိြမင်ေတာ်မလ င်ငိေ ကးေတာ်မ၏။‐ ၄၂

ကိယ်ေတာ်က ``အချင်း မိ၊့ သင်သည် ငိမ်းချမ်း သာယာမကိရေစသည့်လမ်းကိယေန့သိ

ြမင်လ င်မဂလာ ှ ိ ၏။ သိ့ရာတွင်ထိလမ်းကိ သင်သည်မသိမြမင် ိင်။‐ ၄၃

ရန်သများသည်သင့်အားရင်တားြဖင့်ကာဆီး လျက် အဘက်ဘက်မှဝိင်းရံပိတ်ဆိ့ေနသည့်

အချိန်ကာလကျေရာက်လာလိမ့်မည်။‐ ၄၄ သတိ့သည်သင့်ကိလည်းေကာင်း၊ သင်၏ မိ ့ ိ း

အတွင်း ှ ိ လအေပါင်းတိ့ကိလည်းေကာင်း ဖျက် ဆီးသတ်သင် ကလိမ့်မည်။ ေကျာက်တစ်ချပ်

ေပ တစ်ချပ်မ တင်၍ေနလိမ့်မည်မဟတ်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်သင်သည်မိမိအား

ကယ်တင်ရန် ဘရားသခင် ကလာသည့် အချိန်ကာလကိမသိမြမင်ေသာေကာင့် ြဖစ်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၅ ထိေနာက်သခင်ေယ သည်ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ဝင်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်က `ငါ၏အိမ်ေတာ်ကိ ဆေတာင်းပတနာ ပရာအိမ်ေတာ်ဟေခ ေဝ လတံ'့

ဟကျမ်းစာလာသည်မဟတ်ေလာ။ သိ့ ရာတွင်သင်တိ့သည်အိမ်ေတာ်ကိ ားြပခိ

ေအာင်းရာြဖစ်ေစ က ပီ'' ဟဆိ၍ဗိမာန် ေတာ်အတွင်းမှာေရာင်းဝယ်ေနသတိ့ကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။

၄၇ ကိယ်ေတာ်သည်ေန့စဥ်ေန့တိင်းဗိမာန်ေတာ်၌ ေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မ၏။ယဇ်ပေရာဟိတ်

ကီးများကျမ်းတတ်ဆရာများ ှ င့်ယဒ အမျိုးသားေခါင်းေဆာင်များသည် ကိယ်ေတာ်

ကိသတ်ရန်အခွင့် ှ ာလျက်ေန က၏။‐ ၄၈ သိ့ရာတွင်လအေပါင်းတိ့ကကိယ်ေတာ်၏

တရားစကားများကိအထးအာ ံ စိက်၍ နာယေန ကေသာေကာင့်ကိယ်ေတာ်အား

အဘယ်နည်းြဖင့်သတ်ရမည်ကိမသိက။

၂၀ တစ်ေန့သ၌ကိယ်ေတာ်သည်ဗိမာန်ေတာ်တွင် လတိ့အားဆံးမ သဝါဒေပး၍

သတင်း ေကာင်းကိေဟာေြပာလျက်ေနေတာ်မစဥ်ယဇ် ပေရာဟိတ် ကီးများ၊

ကျမ်းတတ်ဆရာများ ှ င့်ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များသည်အထံ ေတာ်ကိလာ က၏။‐ ၂

သတိ့က ``အ ှ င်သည်ဤအမအရာများ ကိ အဘယ်အခွင့်အာဏာအရ ပေတာ်မ

ပါသနည်း။ ထိအခွင့်အာဏာကိအ ှ င့်အား အဘယ်သအပ် ှ င်းပါသနည်း'' ဟေလာက်

ထားေမးြမန်း က၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်က ``ငါသည်လည်းသင်တိ့အား ေမးခွန်းတစ်ခကိေမးဦးမည်။‐ ၄

ေယာဟန်ဗတိဇံေပးသည်မှာဘရားသခင် ၏အခွင့်အာဏာအရေလာ၊ လတိ့၏အခွင့် အာဏာအရေလာ၊

ငါ့အားေြဖ ကား က ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅သတိ့သည် ``အကယ်၍ဘရားသခင်၏အခွင့်

အာဏာအရဟငါတိ့ဆိလ င်`ေယာဟန်ကိ သင်တိ့အဘယ်ေ ကာင့်မယံ ကည် ကသနည်း'

ဟေမးလိမ့်မည်။‐ ၆ သိ့ရာတွင်လတိ့အခွင့်အာဏာအရဟ ငါတိ့ဆိလ င် လအေပါင်းတိ့ကေယာဟန်

ကိပေရာဖက်တစ်ပါးဟအမှန်ပင်ယံ ကည် ကသြဖင့် ငါတိ့အားခဲ ှ င့်ေပါက် ကလိမ့်

မည်'' ဟအချင်းချင်းေဆွးေ ွး က၏။‐ ၇ ထိ့ေကာင့်သတိ့က ``မည်သ့အခွင့်အာဏာ

အရေပးသည်ကိအက ်ပ်တိ့မသိပါ'' ဟ ေြဖ ကား က၏။ ၈ ထိအခါသခင်ေယ က `ငါ ပသည့်အမ

အရာများကိအဘယ်အခွင့်အာဏာအရ ပသည်ကိလည်း သင်တိ့အားငါမေြပာ' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉

ထိ့ေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်လတိ့အားဤပံ ဥပမာကိမိန့် ကားေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်

က ``လတစ်ေယာက်သည်စပျစ်ဥယျာဥ်တစ် ခကိစိက်ပျိုး၍သီးစားချ၏။ ထိေနာက်

ိင်ငံရပ်ြခားသိ့ကာလအေတာ် ကာ သွား၍ေန၏။‐ ၁၀ အချိန်တန်ေသာ်ကန်တစ်ေယာက်ကိြခံသမား

များထံသိ့ေစလတ်၍သီးစားခကိေတာင်းခံ ေစ၏။ သိ့ရာတွင်ြခံသမားတိ့သည်ထိကန် ကိ ိက်၍

လက်ချည်းသက်သက်ြပန်လတ်လိက် က၏။‐ ၁၁ ထိေနာက်ဥယျာဥ် ှ င်သည်အြခားကန်တစ်

ေယာက်ကိေစလတ်ြပန်၏။ သိ့ရာတွင်ြခံသမား တိ့သည်သ့ကိလည်း ိက်၍အ ှ က်ခဲွ ပီးလ င်

လက်ချည်းသက်သက်ြပန်လတ်လိက် က၏။‐ ၁၂ ေနာက်တစ်ဖန်ဥယျာဥ် ှ င်သည်တတိယကန်
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ကိေစလတ်၏။ သိ့ရာတွင်ြခံသမားတိ့သည် ထိကန်ကိလည်းဒဏ်ရာများရေစ ပီးေနာက်

အြပင်သိ့ ှ င်ထတ်လိက် က၏။‐ ၁၃ ဥယျာဥ် ှ င်သည် `ငါအဘယ်သိ့ ပရအ့ံနည်း။

ငါ၏တစ်ဦးတည်းေသာသားကိေစလတ်မည်။ သ့ကိေတွ့လ င်ြခံသမားတိ့ေလးစား က

ရာ၏' ဟဆိ၏။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်ဥယျာဥ် ှ င်၏သားေရာက်လာေသာ

အခါြခံသမားတိ့က `ဤသသည်ဥယျာဥ် ှ င် ၏အေမွစားအေမွခံြဖစ်၏။ ငါတိ့ဥယျာဥ်

ကိအေမွခံရေအာင်သ့အားသတ် ကကန် အ့ံ' ဟအချင်းချင်းေဆွးေ ွးေြပာဆိလျက်။‐ ၁၅

ဥယျာဥ် ှ င်၏သားကိအြပင်သိ့ထတ် ပီးလ င်သတ်ပစ် က၏။ ထိအခါဥယျာဥ် ှ င်သည်ြခံသမားများ

အားအဘယ်သိ့ ပလိမ့်မည်နည်း။‐ ၁၆ သသည်လာ၍ထိသတိ့ကိသတ် ပီးေသာ်

စပျစ်ဥယျာဥ်ကိအြခားသများသိ့ေပး အပ်လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ထိစကားကိ ကားေသာအခါသတိ့ က ``ဘရားမ၍ထိသိ့မြဖစ်ပါေစ ှ င့်'' ဟဆိ က၏။ ၁၇

ကိယ်ေတာ်သည်လတိ့ကိ ကည့် ေတာ်မလျက်၊ `တိက်ကိတည်ေဆာက်သတိ့ပယ်ထားသည့်ေကျာက်

သည် အေရးအ ကီးဆံးြဖစ်ေသာေထာင့်ချုပ်ေကျာက် ြဖစ်လာရ၏'

ဟေသာကျမ်းစကား၏အနက်အ ိပါယ်ကား အသိ့နည်း။ ၁၈

ထိေကျာက်အေပ သိ့ကျေသာသသည်အပိင်း ပိင်းကျိုးလိမ့်မည်။

ထိေကျာက်အကျခံရေသာ သသည်ညက်ညက်ေက၍သွားလိမ့်မည်'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ကျမ်းတတ်ဆရာ ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ သည်

မိမိတိ့ကိရည်စး၍ဤပံဥပမာကိ မိန့်ေတာ်မေ ကာင်းသိ ကသြဖင့် ချက်ချင်း

ပင်ကိယ်ေတာ်ကိဖမ်းဆီးရန် ကံစည် က၏။ သိ့ရာတွင်လတိ့ကိေ ကာက် က၏။‐ ၂၀

ထိ့ေကာင့်အခွင့်ေကာင်းကိေစာင့်ေန က၏။ သတိ့ သည်ကိယ်ေတာ်၏စကားတွင်အမှားကိ ှ ာ ပီး လ င်

ကိယ်ေတာ်အားဘရင်ခံမင်း၏လက်သိ့ အပ် ိင်ရန်သေတာ်ေကာင်းြဖစ်ေယာင်ေဆာင်ေသာ

သလ ိုများကိအထံေတာ်သိ့ေစလတ် က၏။‐ ၂၁ သလ ိုတိ့က ``ဆရာေတာ်၊ အ ှ င်ေဟာေြပာ

သွန်သင်ေတာ်မေသာအရာများမှန်ကန်ေကာင်း ကိအက ်ပ်တိ့သိပါ၏။ အ ှ င်သည်မျက် ှ ာ

ကီးငယ်မလိက်၊ ဘရားသခင်၏တရားလမ်း ကိသာဟတ်မှန်သည်အတိင်းသွန်သင်ေတာ် မပါ၏။‐ ၂၂

အက ်ပ်တိ့သည်ကဲသာဘရင်အားအခွန် ဆက်အပ်သေလာ၊ မဆက်အပ်သေလာ'' ဟ

ေမးေလာက် က၏။ ၂၃ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့၏ပရိယာယ်ကိ သိြမင်ေတာ်မသြဖင့်။‐ ၂၄

``ဒဂ ါးတစ်ြပားကိငါ့အားြပ ကေလာ့။ ဤ ဒဂ ါးတွင်မည်သ့ ပ်ပံ၊ မည်သ့ကမည်းလိပ်စာ ပါ ှ ိ ပါသနည်း''

ဟေမးေတာ်မ၏။ သတိ့က ``ကဲသာဘရင်၏ပံ၊ ကဲသာဘရင် ၏ကမည်းလိပ်စာပါ ှ ိ ပါသည်'' ဟြပန်၍

ေလာက် က၏။ ၂၅ ကိယ်ေတာ်က ``ကဲသာဘရင်ပိင်သည့်အရာကိ ကဲသာဘရင်အားဆက် ကေလာ့။

ဘရားသခင် ပိင်သည့်အရာကိဘရားသခင်အားဆက် က ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆

သတိ့သည်လတိ့ေ ှ ့၌ကိယ်ေတာ်၏စကား တွင်အမှား ှ ာ၍မရသြဖင့် ကိယ်ေတာ်ေြဖ

ကားေတာ်မပံကိအ့ံ သလျက်ဆိတ်ဆိတ် ေန က၏။ ၂၇ ထိ့ေနာက်ဇဒုကဲအချို ့တိ့သည်အထံေတာ်

သိ့ချဥ်းကပ် က၏။ သတိ့ကားေသြခင်းမှ လတိ့ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ ဟယံ ကည်သများြဖစ် က၏။‐

၂၈ သတိ့က ``ဆရာေတာ် `တစ်စံတစ်ေယာက်သည် သားသမီးမရဘဲေသဆံးသွားလ င် ကျန်ခ့ဲ

သည့်ဇနီးကိညီြဖစ်သကဆက်ခံထိမ်းြမား ရမည်။ အစ်ကိ၏အမျိုးအ ွယ်ကိသ၏

ကိယ်စားတိးပွားေစရမည်' ဟအက ်ပ်တိ့ အားေမာေ ှ မိန့်မှာခ့ဲပါသည်။‐ ၂၉

အခါတစ်ပါး၌ညီအစ်ကိခနစ်ေယာက် ှ ိ ပါ၏။ အစ်ကိ ကီးသည်အိမ်ေထာင်ကျေသာ်

လည်းသားသမီးမရ။‐ ၃၀ ထိသေသသွားေသာအခါသ့ညီအ ကီးဆံး

သည်မရီးြဖစ်သကိဆက်ခံသိမ်းပိက်၏။ ထိ ညီသည်သားသမီးမရဘဲေသြပန်၏။‐ ၃၁

ဒတိယညီသည်လည်းထိအမျိုးသမီးကိ သိမ်းပိက်၏။ ထိနည်းတစွာညီအစ်ကိခနစ်

ေယာက်စလံးသားသမီးမရဘဲေသသွား က၏။‐ ၃၂ ေနာက်ဆံး၌အမျိုးသမီးသည်လည်းေသ၏။‐ ၃၃

ညီအစ်ကိခနစ်ေယာက်စလံးပင်သ ှ င့်စံဖက်ခ့ဲ ကသည်ြဖစ်၍ေသြခင်းမှထေြမာက်ရာေန့တွင်

ထိအမျိုးသမီးသည်မည်သ၏ဇနီးြဖစ်ပါ မည်နည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၃၄

သခင်ေယ က ``ဤဘဝ၌လတိ့သည် ထိမ်းြမားစံဖက်ြခင်းကိ ပတတ် က၏။‐ (aiōn g165)

၃၅ သိ့ရာတွင်ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်၍ တမလွန်သိ့ဝင်ထိက်ေသာသတိ့မကား

ထိမ်းြမားစံဖက်ြခင်းကိမ ပ ကကန်။‐ (aiōn g165) ၃၆သတိ့သည်ေကာင်းကင်တမန်များက့ဲသိ့ြဖစ်

သြဖင့်ေသ ိင် ကမည်မဟတ်။ သတိ့သည် ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစသများြဖစ်

ေသာေကာင့်ဘရားသခင်၏သားများြဖစ် က၏။ ၃၇ ``မီးလ ံ ထွက်သည့်ချံ ုအေကာင်းကိေဖာ်ြပရာ

တွင်ေမာေ ှ က `ထာဝရဘရားသည်အာြဗဟံ ၏ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရား ြဖစ်သည်'

ဟဆိ၏။ သိ့ဆိရာ၌ေသလွန်ေသာ သတိ့ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေ ကာင်းကိေဖာ်ြပ ြခင်းပင်ြဖစ်၏။‐ ၃၈

ထိသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ေ ှ ့ေတာ်၌ ထာဝရ ကာလပတ်လံးအသက် ှ င်သများြဖစ် က

သြဖင့် ထာဝရဘရားသည်ေသလွန်သတိ့ ၏ဘရားမဟတ်။ အသက် ှ င်ေနသတိ့၏

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ကျမ်းတတ်ဆရာအချို ့တိ့သည်ထပ်မံ၍

ကိယ်ေတာ်အားမေမးမေလာက်ဝ့ံ က။ သ တိ့သည် ``ဆရာေတာ်၊ အ ှ င်မိန့်ေတာ်မေသာ

စကားတိ့သည်ေလျာက်ပတ်ပါသည်'' ဟ ေလာက်ထား က၏။ ၄၁ ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့အား

``ေမ ှ ိ ယသည် ဒါဝိဒ်၏သားေြမးြဖစ်သည်ဟအဘယ်ေကာင့် ဆိ ကသနည်း။‐ ၄၂

ဒါဝိဒ်မင်းကိယ်တိင်ပင်လ င်ဆာလံကျမ်း၌ `ထာဝရဘရားကငါသည်သင်၏ရန်သများ ကိ

သင့်ေြခတင်ခံြဖစ်ေစမည်။ သိ့မြဖစ်ေစေသးမီကာလငါ၏လက်ယာဘက်၌

ထိင်ေနေလာ့ဟငါ၏အ ှ င်အားမိန့်ေတာ်မ၏' ဟဆိေချသည်။‐ ၄၄ ဒါဝိဒ်မင်းသည်ေမ ှ ိ ယကိ `အ ှ င်'

ဟေခ သည် ြဖစ်ရာအသိ့လ င်ေမ ှ ိ ယသည်ဒါဝိဒ်၏သား ေြမးြဖစ် ိင်မည်နည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။

၄၅ ကိယ်ေတာ်သည်လပရိသတ်များနားေထာင် ေနစဥ်တပည့်ေတာ်တိ့အား။‐ ၄၆

``ကျမ်းတတ်ဆရာတိ့ကိသတိ ှ င့်ေ ှ ာင် က ေလာ့။ သတိ့သည်ဝတ်လံများကိဝတ်၍ပလား

သွားလာလိ က၏။ ေစျးရပ်ကွက်တွင်အေလး ပြခင်းကိခံလိ က၏။ တရားဇရပ်များတွင်

သီးသန့်ထားေသာေနရာများကိလည်းေကာင်း၊ ပဲွသဘင်များတွင်အေကာင်းဆံးေသာေနရာ

ထိင်ခင်းများကိလည်းေကာင်း ှ စ်သက် က၏။‐ ၄၇ မဆိးမများ၏အိမ်များကိမတရားသိမ်း

ယ ပီးလ င်လအထင် ကီးေစရန် ှ ည်လျား စွာဆေတာင်းပတနာ ပတတ် က၏။ သတိ့

သည်ပိ၍ ကီးေလးေသာအြပစ်ဒဏ်ကိခံ ရကလတံ'့' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၁ ကိယ်ေတာ်သည်ေမာ်၍ ကည့်လိက်ရာချမ်းသာ ကယ်ဝသများဗိမာန်ေတာ်ဘ ာတိက်ထဲသိ့

အလဒါနထည့်ဝင်ေန ကသည်ကိြမင်ေတာ် မ၏။‐ ၂

ေကးြပား ှ စ်ြပားကိဆင်းရဲသမဆိးမ တစ်ေယာက်ထည့်ဝင်လဒါန်းသည်ကိလည်း ြမင်ေတာ်မ၏။‐

၃ ကိယ်ေတာ်က ``အမှန်အကန်သင်တိ့အား ငါဆိသည်ကားဤဆင်းရဲေသာမဆိးမ

သည်ဤသအေပါင်းတိ့ထက်ပိ၍ထည့်ဝင် လဒါန်းေလ ပီ။‐ ၄ ထိသတိ့သည်မိမိတိ့၏ေငွပိေငွလ ံ ထဲမှ

ေပးလ က၏။ ဤအမျိုးသမီးမကားဆင်းရဲ လျက် ှ င့်မိမိ၏ေခ း ှ ဲ စာ ှ ိ သမ ကိပင်

ေပးလ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ တပည့်ေတာ်အချို ့တိ့က ဗိမာန်ေတာ်သည်လှပ

ေသာေကျာက်တံးများ၊ ပေဇာ်ဆက်ကပ်ထားသည့် ဝတုပစည်းများြဖင့်အလွန်တင့်တယ်လျက် ှ ိ

ေ ကာင်းေြပာဆိ က၏။‐ ၆ ထိအခါကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့ြမင်ရ ကသည့်

အရာအားလံးတိ့သည် ပိကျရလိမ့်မည်။ ေကျာက်တစ်လံးမ မလေနရာတွင်တင်၍

မကျန်ရစ်သည့်တိင်ေအာင် ပိပျက်ရသည့် အချိန်ကျေရာက်လာေပအ့ံ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၇ ထိသတိ့က ``အ ှ င်ဘရား၊ ဤအမအရာ များသည်အဘယ်ကာလတွင်ြဖစ်ပျက်ပါ

မည်နည်း။ ဤအမအရာများြဖစ်ပျက်ချိန်၌ အဘယ်ပဗနိမိတ်များေပ ထွန်းပါမည်နည်း''

ဟေမးေလ ာက် က၏။ ၈ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်လှည့်စားြခင်းမခံရ ကေစရန်သတိ ပ ကေလာ့။

လအများပင် ငါ၏အေယာင်ေဆာင်လျက်`ငါသည်ေမ ှ ိ ယြဖစ် သည်' ဟဆိ၍လည်းေကာင်း၊

`ချိန်းချက်သတ်မှတ် ေတာ်မရာအချိန်ေရာက် ပီ' ဟဆိ၍လည်းေကာင်း လတိ့ကိလှည့်စား ကလိမ့်မည်။

ထိသတိ့၏ ေနာက်သိ့မလိက် က ှ င့်။‐ ၉ သင်တိ့သည်စစ်မက်သတင်းများ ှ င့်ပန်ကန်

ေတာ်လှန်မသတင်းများကိ ကား ကေသာ အခါမထိတ်လန့် က ှ င့်။ ဤအမအရာများ

သည်ဦးစွာြဖစ်ပျက်ရမည်။ သိ့ေသာ်လည်းကပ် ကမာကန်ဆံးချိန်ကားမေရာက်ေသး''

ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က ``လတစ်မျိုး ှ င့်တစ်မျိုး၊

ိင်ငံတစ် ိင်ငံ ှ င့်တစ် ိင်ငံစစ်ြဖစ် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁ ေနရာအ ှ ံ ့အြပားတွင်ေြမငလျင်ြပင်းထန်

စွာလပ်ြခင်း၊ အစာေခါင်းပါးြခင်း၊ အနာေရာဂါ ကပ်သင့်ြခင်းတိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်တွင်

ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းေသာအရာများ ှ င့်ပဗ နိမိတ်များေပ ထွန်း ကလိမ့်မည်။‐ ၁၂

သိ့ရာတွင်ဤအမအရာများမြဖစ်မပျက် မီလတိ့သည်သင်တိ့အားဖမ်းဆီး ှ ဥ်းဆဲ က

လိမ့်မည်။ သင်တိ့အားတရားဇရပ်များတွင် တရားစီရင်ရန်အပ် ှ ံ ၍ေထာင်များတွင်

အကျဥ်းချထား ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည် ငါ၏နာမေ ကာင့် ှ င်ဘရင်များ၊ အာဏာပိင်

များ၏ေ ှ ့ေမှာက်သိ့ေရာက်ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃ ဤနည်းအားြဖင့်သင်တိ့သည်သတင်းေကာင်း

ကိေ ကညာရန်အခွင့်ထးရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၄ ထိ့ေကာင့်မိမိတိ့မည်သိ့ေချပရမည်ကိ

မစိးရိမ်ရန် ကိတင်၍စိတ်ြပ ာန်း ကေလာ့။‐ ၁၅ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့၏ရန်သများ

မြငင်းခံမခခံ ိင်ေအာင်သင်တိ့အား တ် သတိ၊ ဉာဏ်သတိကိငါေပးမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်

တည်း။‐ ၁၆ သင်တိ့အားမိဘေဆွမျိုးမိတ်သဂဟများက ရန်သ့လက်သိ့အပ် ကလိမ့်မည်။

သင်တိ့အနက် အချို ့ေသာသတိ့ကိသတ် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၇ ငါ၏နာမေကာင့်သင်တိ့ကိလအေပါင်းတိ့

မန်း ကလိမ့်မည်။‐ ၁၈ သိ့ရာတွင်သင်တိ့ဦးေခါင်းကဆံပင်တစ်ပင် မ ပျက်စီးရလိမ့်မည်မဟတ်။‐

၁၉ သင်တိ့သည် က့ံ က့ံခံ ိင်ရည် ှ ိ  ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်ကယ်တင်ြခင်းခံရ ကလိမ့်မည်။ ၂၀

ေယ  ှ လင် မိ ့ကိစစ်တပ်များဝိင်းရံလျက် ှ ိ သည်ကိ သင်တိ့ြမင်ေသာအခါ ထိ မိ ့ပျက်ခါ

နီး ပီဟသိမှတ် ကေလာ့။‐ ၂၁ ထိအခါ၌ယဒြပည် ှ ိ လတိ့သည်ေတာင်များ ေပ သိ့ေြပး ကေစ။

မိ ့ထဲမှာ ှ ိ လတိ့ မိ ့ြပင် သိ့ထွက် ကေစ။ ေကျးလက်ေတာ ွာမှာ ှ ိ ေသာ သတိ့ကိ မိ ့ထဲသိ့မဝင် ကေစ ှ င့်။‐
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၂၂ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိေန့ရက်ကာလသည် အြပစ်ဒဏ်စီရင်ရာေန့ရက်ကာလြဖစ်ေသာ

ေကာင့်တည်း။ ကျမ်းစာေတာ်တွင်ေဖာ်ြပခ့ဲသည့် အမအရာများြဖစ်ပျက်ရာကာလပင်ြဖစ်၏။‐

၂၃ ထိကာလ၌ကိယ်ဝန်ေဆာင်အမျိုးသမီး ှ င့် သားသည် မိခင်တိ့အတွက်အကျိုးနည်းေပ

ေတာ့မည်။ ယဒြပည်သည်အတိဒကေရာက်၍ ြပည်သတိ့သည်အမျက်ေတာ်သင့် ကလိမ့် မည်။‐

၂၄ အချို ့ေသာသတိ့သည် ားေဘးြဖင့်ကျဆံး ကလိမ့်မည်။ ကျန်သတိ့သည်သံ့ပန်းများအြဖစ်

ြဖင့် အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်သိ့ဖမ်းသွားြခင်းခံ ရ ကလိမ့်မည်။ လမျိုးြခားတိ့သည်

မိမိတိ့ ကီး စိးသည့်ေခတ်မကန်မချင်း ေယ  ှ လင် မိ ့ ကိေြခြဖင့်နင်း ကလိမ့်မည်။ ၂၅

``ေနလ ကယ်နကတ်များ၌ပဗနိမိတ်များေပ ထွန်း လာလိမ့်မည်။ ကမာေပ တွင်လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်

ပင်လယ်လိင်းတံပိးြမည်ဟီးသံေ ကာင့်စိတ်ပျက် အားေလျာ့ေ ကာက် ွံ ့ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၆

လတိ့သည်ကမာေပ တွင်ဆိက်ေရာက်လတံ့ေသာ ေဘးများကိေြမာ်ြမင်၍ေကာက်လန့်ကာမး

ေမာ်လိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်နကတ်တာရာတိ့သည် တန်လပ် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၇

ထိအခါတိမ်ကိစီး၍ ကီးစွာေသာဘန်း အသေရေတာ်ေဆာင်လျက်လသား က

လာေတာ်မသည်ကိြမင်ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၈ ဤအမအရာများြဖစ်ပျက်လာေသာအခါ

သင်တိ့အားကယ်တင်ေတာ်မမည့်အချိန်သည် နီးကပ်လျက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍ သင်တိ့၏ဦးေခါင်း

ကိ က၍ေမ ာ် ကည့် ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်

သတိ့အားပံဥပမာ ေဆာင်၍ ``သေဘာသဖန်းပင် ှ င့် အြခားသစ်ပင် တိ့ကိ ကည့် ကေလာ့။‐

၃၀ ထိအပင်များ ွက် ေပါက်ေသာအခါ သင်တိ့ သည် ကည့်၍ေ ွရာသီနီးေ ကာင်းသိ က၏။‐

၃၁ ထိနည်းတစွာေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အမအရာများ ြဖစ်ပျက်လျက် ှ ိ သည်ကိေတွ့ြမင်ရေသာအခါ

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်တည်ချိန်နီး ပီဟ သိမှတ် ကေလာ့။ ၃၂

``ငါအမှန်ဆိသည်ကားဤအမအရာအလံးစံ တိ့မြဖစ်မပျက်မီ ယခအသက် ှ င်ေနသတိ့

ေသလွန်ရလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၃၃ ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီးမတည်ေသာ်လည်း ငါ၏စကားတည်လိမ့်မည်။

၃၄ ``သင်တိ့သည်ေပျာ် င်ေသာက်စားမးယစ်ြခင်း၊ ေလာကီမေရးအတွက် စိးရိမ်ပပန်ြခင်းတိ့ြဖင့်

အချိန်မကန်ေစရန်သတိ ှ င့်ေန ကေလာ့။ ယင်း သိ့သတိ ှ င့်မေနပါမ တရားစီရင်ေတာ်မရာ

ေန့ရက်သည်ေထာင်ေချာက်ကျသက့ဲသိ့ သင်တိ့ အေပ သိ့ တ်တရက်ကျေရာက်လိမ့်မည်။

ထိ ေန့ရက်သည်ကမာေပ  ှ ိ လသားအေပါင်း တိ့အေပ သိ့ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။‐ ၃၆

ိး ိး ကား ကား ှ ိ  ကေလာ့။ ကျေရာက်လတံ့ ေသာေဘးများကိခံရပ်၍ လသား၏ေ ှ ့ေတာ်

တွင်မတ်မတ်ရပ်၍တရားစီရင်ြခင်းကိခံ ိင် ကရန်အ မဲဆေတာင်းပတနာ ပ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်၏။

၃၇ ကိယ်ေတာ်သည်ေန့အခါများ၌ဗိမာန်ေတာ် တွင်ေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မ ပီးလ င်

ညအခါ များ၌သံလွင်နာမည်တွင်ေသာေတာင်ေပ သိ့ သွား၍ညဥ့်ကိလွန်ေစေတာ်မ၏။‐

၃၈ လအေပါင်းတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်တွင်တရား ေတာ်ကိ ကားနာရန် နံနက်ေစာေစာထ၍

အထံေတာ်သိ့လာက၏။

၂၂ ပသခါပဲွဟနာမည်တွင်ေသာတေဆးမ့ဲ မန့်ပဲွေတာ်အခါကျရန်နီးကပ်လာ၏။‐

၂ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာ များသည်လတိ့ကိေ ကာက်ေသာေကာင့်

ကိယ်ေတာ် ကိလ ို ့ဝှက်စွာသတ်ရန်နည်းလမ်း ှ ာလျက်ေန က၏။ ၃

ထိအခါစာတန်သည် တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးအပါ အဝင်ြဖစ်သ ှ ကာ တ်ဟနာမည်တွင်ေသာ

ယဒ၏စိတ် ှ လံးထဲသိ့ဝင်ေလ၏။‐ ၄ ထိ့ေကာင့်သသည်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ

ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်မးများထံသိ့ သွား၍ ကိယ်ေတာ်အားအဘယ်နည်းြဖင့်သတိ့

လက်သိ့အပ်ရမည်ကိေဆွးေ ွးတိင်ပင်၏။‐ ၅ သတိ့သည်ဝမ်းေြမာက်သြဖင့်ယဒအား

ေငွေပးရန်ကတိ ပ က၏။‐ ၆ ယဒသည်သေဘာတသြဖင့်ပရိသတ်မသိ

ေအာင်ကိယ်ေတာ်အားသတိ့လက်သိ့အပ်ရန် အခွင့်ေကာင်းကိ ှ ာ ကံလျက်ေန၏။ ၇

တေဆးမ့ဲမန့်ပဲွေတာ်တွင်ပသခါသိးငယ်ကိ သတ်၍ပေဇာ်ရာေန့ရက်ကျေရာက်လာ၏။‐ ၈

ကိယ်ေတာ်ကေပတ  ှ င့်ေယာဟန်တိ့အား ``ငါ တိ့စားရန်ပသခါပဲွညစာကိသွား၍ြပင်ဆင်

ကေလာ့'' ဟဆိ၍ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၉ သတိ့က ``အဘယ်အရပ်တွင်ြပင်ဆင်ရပါ

မည်နည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့ မိ ့တွင်းသိ့ဝင်မိလ င်ေရ

အိးကိထမ်းလာသလတစ်ေယာက်သည်သင်တိ့ အား ကိဆိလိမ့်မည်။ သ့ေနာက်သိ့လိက်၍သ

ဝင်ေသာအိမ်ထဲသိ့ဝင် ကေလာ့။‐ ၁၁ အိမ် ှ င်အား `တပည့်များ ှ င့်အတပသခါပဲွ

ညစာကိငါစားရန်အခန်းကားအဘယ်နည်း' ဟဆရာေတာ်ကစံစမ်းခိင်းေ ကာင်းေြပာ ကား ကေလာ့။‐

၁၂ ထိသသည်အထက်ထပ် ှ ိ ခင်းကျင်းထားေသာ အခန်း ကီးကိြပလိမ့်မည်။ ထိအခန်းတွင်

ြပင်ဆင်မကိ ပ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃ တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်ထွက်သွား ပီး

ေနာက်ကိယ်ေတာ်မိန့်မှာေတာ်မသည့်အတိင်းေတွ ့ ှ ိ  ကသြဖင့် ပသခါပဲွညစာကိအသင့်ြပင် ဆင် က၏။

၁၄အချိန်ေရာက်ေသာအခါကိယ်ေတာ်သည်တမန် ေတာ်တိ့ ှ င့်အတစားပဲွတွင်ထိင်ေတာ်မ၏။‐ ၁၅

ကိယ်ေတာ်က ``ငါသည်အေသမခံရမီဤ ပသခါပဲွညစာကိသင်တိ့ ှ င့်အတစား ရန်အလွန်အလိ ှ ိ ၏။‐

၁၆ သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားပသခါပဲွကျင်းပ သည့်ရည် ွယ်ချက်သည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်

၌အေကာင်အထည်ေပ လာလိမ့်မည်။ ထိအချိန် မတိင်မီငါသည်ပသခါညစာကိေနာက်တစ်

ဖန်စားလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်စပျစ်ရည်ခွက်ကိယ

၍ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ေတာ်မ ပီးလ င် ``ဤစပျစ်ရည်ခွက်ကိယ

ကေလာ့။ အချင်းချင်းေဝ၍ေသာက် ကေလာ့။‐ ၁၈ သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားယခမှစ၍

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံမတည်မချင်းငါသည် စပျစ်ရည်ကိေနာက်တစ်ဖန်ေသာက်လိမ့်မည်

မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်မန့်ကိယ၍ဘရား

သခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းေတာ်မ ပီးလ င် မန့်ကိဖ့ဲ၍တပည့်ေတာ်တိ့အား ေပးေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်က ``ဤမန့်ကားသင် တိ့အတွက်စွန့်ေသာငါ၏ကိယ်ခ ာြဖစ်၏။

ငါ့ကိေအာက်ေမ့သတိရရန်ဤသိ့ ပ ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၀

ထိနည်းတစွာညစာစား ပီးေနာက်စပျစ် ရည်ခွက်ကိလည်းယေတာ်မလျက် ``ဤခွက်

ကားသင်တိ့အတွက်သွန်းေသာငါ၏ေသွး အားြဖင့် ပေသာဘရားသခင်၏ပဋိညာဥ် တရားသစ်ြဖစ်၏။

၂၁ ``သိ့ရာတွင်သတိ ပ ကေလာ့။ ငါ့ကိရန်သ့ လက်သိ့အပ်မည့်သသည်ငါ ှ င့်အတစားပဲွ မှာ ှ ိ ၏။‐ ၂၂

လသားသည်ဘရားသခင်ခဲွခန့်ထားေတာ်မ သည်အတိင်းအေသခံရန်အမှန်ပင်သွားရ မည်။

သိ့ေသာ်လသားကိရန်သလက်သိ့အပ် ေသာသသည်အမဂလာ ှ ိ ၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၃

တပည့်ေတာ်တိ့သည်မိမိတိ့အနက်အဘယ် သသည်ဤအမကိ ပလိမ့်မည်နည်းဟ

အချင်းချင်းေမးြမန်း က၏။ ၂၄ တပည့်ေတာ်တိ့သည်မိမိတိ့တွင်အဘယ်သ

သည်အ ကီးြမတ်ဆံးြဖစ်သနည်းဟအြငင်း ပွား က၏။‐ ၂၅ ထိအခါကိယ်ေတာ်က

``ေလာကီဘရင်များသည် ြပည်သတိ့အေပ ဝယ်အစိးတရ ပတတ် က ၏။

အာဏာပိင်များသည်လည်းမိမိတိ့ကိယ်ကိ ေကျးဇး ှ င်များဟအေခ ခံတတ် က၏။‐ ၂၆

သင်တိ့အချင်းချင်းတွင်မကားထိသိ့မြဖစ် ေစသင့်။ သင်တိ့တွင်အ ကီးြမတ်ဆံးြဖစ်သ

သည်အသိမ်ငယ်ဆံးေသာသက့ဲသိ့ြဖစ်ရမည်။ ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သသည်အေစခံက့ဲသိ့ြဖစ်

ရမည်။‐ ၂၇ စားပဲွထိင်သ၊ အေစခံသတိ့အနက်အဘယ်သ သာ၍ ကီးြမတ်သနည်း၊

စားပဲွထိင်သမဟတ် ေလာ။ သိ့ရာတွင်ငါသည်သင်တိ့တွင်အေစခံသ သဖွယ်ြဖစ်၏။ ၂၈

သင်တိ့သည်ငါ ှ င့်အတစံစမ်းေ ှ ာင့်ယှက်မ များကိရင်ဆိင်ခ့ဲသများြဖစ် က၏။‐ ၂၉

ခမည်းေတာ်သည်ငါ့အားအပ်စိးခွင့်ကိေပး အပ်ေတာ်မသည်နည်းတ ငါသည်လည်းသင်

တိ့အားအပ်စိးခွင့်ကိေပး၏။‐ ၃၀ သင်တိ့သည် ိင်ငံေတာ်တွင်ငါ၏စားပဲွ၌စား

ေသာက်ရ ကလိမ့်မည်။ ထိ့အြပင်ပလင်များ ေပ မှာထိင်လျက်ဣသေရလတစ်ဆယ့် ှ စ် ွယ်

တိ့အားအပ်စိးရ ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ သခင်ေယ က `` ှ ိ မန်၊ ှ ိ မန်၊

စပါးကိေလ့ှ သက့ဲသိ့သင်တိ့အားလံးကိစစ်ေဆးရန် စာတန်ကအခွင့်ရေလ ပီ။‐ ၃၂

သိ့ြဖစ်၍သင်၏ယံ ကည်ြခင်းခိင် မဲေစရန် ငါဆေတာင်းေလ ပီ။ သင်သည်သတိတရား

ြပန်လည်ရ ှ ိ ေသာအခါသင်၏ညီအစ်ကိ များအားခွန်အားြဖည့်တင်းေပးရမည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃

ေပတ က ``အ ှ င်၊ အက ်ပ်သည်ေထာင်ထဲသိ့ လည်းေကာင်း၊ ေသ ွာသိ့လည်းေကာင်းကိယ်ေတာ်

ှ င် ှ င့်အတလိက်ရန်အသင့် ှ ိ ပါ၏'' ဟ ေလာက်၏။ ၃၄ ကိယ်ေတာ်က ``ေပတ ၊ သင့်အားငါဆိသည်

ကားယေန့ည ကက်မတွန်မီသင်သည်ငါ့ကိ မသိဟသံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင်ြငင်းဆိလိမ့်

မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၅ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က ``ငါသည်သင်တိ့အား ေငွအိတ်၊

လွယ်အိတ် ှ င့်ဖိနပ်ကိမယေစဘဲ ေစလတ်ခ့ဲ၏။ ထိအခါသင်တိ့တွင်တစ်စံ တစ်ရာချို ့တ့ဲမ ှ ိ ခ့ဲသေလာ''

ဟတပည့်ေတာ် တိ့အားေမးေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့က ``မ ှ ိ ပါ'' ဟေလာက် က၏။ ၃၆

ကိယ်ေတာ်က ``ယခမကားေငွအိတ်၊ လွယ်အိတ် ှ ိ လ င်ယခ့ဲ က။ ားမ ှ ိ လ င်အဝတ်ကိ

ေရာင်း၍ ားကိဝယ် က။‐ ၃၇ သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား `ထိသသည်ရာဇဝတ်

မကးလွန်သများစာရင်းတွင်ပါဝင်ရ၏' ဟ ေသာကျမ်းစကားအတိင်းငါ၌ြဖစ်ရမည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါ၏အေကာင်းေရး သားထားသည့်ကျမ်းစကားအရြဖစ်ပျက်

လျက် ှ ိ ေနေသာေကာင့်တည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၈တပည့်ေတာ်တိ့က ``အ ှ င်၊ ကည့်ေတာ်မပါ။ ဤ

မှာ ား ှ စ်လက် ှ ိ ပါ၏'' ဟေလာက် က၏။ ကိယ်ေတာ်က ``ေတာ်ေလာက် ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉

ကိယ်ေတာ်သည်အေလ့ေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း သံလွင်ေတာင်ေပ သိ့ ကေတာ်မ၏။ တပည့်

ေတာ်တိ့သည်ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။‐ ၄၀ ထိအရပ်သိ့ေရာက်ေတာ်မလ င်ကိယ်ေတာ် က

``သင်တိ့သည်စံစမ်းေသွးေဆာင်ရာသိ့ မလိက်မပါေစရန်ဆေတာင်း ကေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၁

ထိေနာက်တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်ခဲတစ်ပစ်ခန့် ကွာေသာအရပ်သိ့ ကေတာ်မ၍ဒးေထာက် လျက်၊‐ ၄၂ ``အိ

အဖ၊ အလိေတာ် ှ ိ လ င်ဤဒကေဝဒနာ ခွက်ကိဖယ် ှ ားေတာ်မပါ။ သိ့ရာတွင်အက ်ပ်

၏အလိအတိင်းမဟတ်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏အလိ ေတာ်အတိင်းသာြဖစ်ေစေတာ်မပါ''

ဟဆ ေတာင်းေတာ်မ၏။‐ ၄၃ ေကာင်းကင်ဘံမှေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါး
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သည်လာ၍ကိယ်ေတာ်ကိအားေပးေလ၏။‐ ၄၄ ကိယ်ေတာ်သည်ြပင်းြပစွာေဝဒနာကိခံ

လျက်ပိ၍စိတ်အား ကီးစွာဆေတာင်းေတာ် မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်၏ေခ းေပါက်တိ့

သည်ေသွးစက်များသဖွယ်ေြမေပ သိ့ကျ၏။ ၄၅ ကိယ်ေတာ်သည်ဆေတာင်းရာမှထ၍တပည့်

ေတာ်များ ှ ိ ရာသိ့ြပန် ကေတာ်မေသာအခါ သတိ့သည်ဝမ်းနည်းေမာပန်းလျက်အိပ်ေပျာ်

ေန ကသည်ကိြမင်ေတာ်မ၏။‐ ၄၆ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့အဘယ်ေကာင့်အိပ်ေန ကသနည်း။

ထ ကေလာ့။ စံစမ်းေသွးေဆာင်ရာ သိ့မလိက်မပါေစရန်ဆေတာင်း ကေလာ့'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၇ ထိသိ့ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မစဥ်ပင် လပရိသတ် တစ်စေရာက်လာ၏။

တပည့်ေတာ်တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါး အပါအဝင်ြဖစ်သယဒသည် ထိသတိ့ကိ ေခါင်းေဆာင်၍လာ၏။

သသည်သခင်ေယ အား နမ်း ပ်ရန်ချဥ်းကပ်၏။‐ ၄၈ သခင်ေယ က ``ယဒ၊

သင်သည်နမ်း ပ်ြခင်း ြဖင့်လသားအားရန်သလက်သိ့အပ်မည်ေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၄၉

တပည့်ေတာ်တိ့သည်အေြခအေနကိမှန်းဆ မိ ကေသာအခါကိယ်ေတာ်အား ``အ ှ င်၊

အက ်ပ် တိ့သည် ားြဖင့်ခတ်ရမည်ေလာ'' ဟေမးေလာက် က၏။‐ ၅၀

တပည့်ေတာ်တစ်ေယာက်သည်ယဇ်ပေရာဟိတ် မင်း၏ကန်တစ်ေယာက်ကိခတ်လိက်ရာထိသ

၏လက်ယာနား ွက်ြပတ်ေလ၏။ ၅၁ ထိအခါသခင်ေယ က ``ေတာ် ပီ'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ထိသ၏နား ွက်ကိလက် ေတာ်ြဖင့်တိ့ထိေတာ်မ၍အနာကိေပျာက်ေစ ေတာ်မ၏။

၅၂ ထိေနာက်သခင်ေယ ကမိမိအားဖမ်းဆီးရန် ေရာက် ှ ိ လာ ကသည့်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ၊

ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်မးများ ှ င့်ဘာသာေရး ေခါင်းေဆာင်များအား

``သင်တိ့သည် ားြပကိဖမ်း သက့ဲသိ့ငါ့ကိဖမ်းရန် ားများ၊ တတ်များ ှ င့် လာ ကသေလာ။‐ ၅၃

ငါသည်ေန့စဥ်ေန့တိင်းဗိမာန်ေတာ်မှာ ှ ိ စဥ်သင် တိ့သည်အဘယ်ေ ကာင့်မဖမ်းဆီး ကသနည်း။

သိ့ရာတွင်ဤအချိန်ကားသင်တိ့၏အချိန်၊ အမိက်ေမှာင်စိးမိးရာအချိန်တည်း'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၄

ထိသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိဖမ်းဆီး ပီးလ င် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏အိမ်ေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်

သွား က၏။ ေပတ သည်ခပ်လှမ်းလှမ်းကေန ၍လိက်လာခ့ဲ၏။‐ ၅၅

လအချို ့တိ့သည်အိမ်ေတာ်ဝင်းအလယ်တွင် မီးဖိ၍ထိင်ေန က၏။ ေပတ သည်

သတိ့ ၏ ကားတွင်ဝင်၍ထိင်၏။‐ ၅၆ ထိသိ့ေပတ ထိင်ေနသည်ကိအေစခံမ

ကေလးတစ်ေယာက်ြမင်သြဖင့်ေပတ အား စိက် ကည့် ပီးလ င် ``ဤသသည်ေယ  ှ င့်

အေပါင်းအပါြဖစ်၏'' ဟဆိ၏။ ၅၇ သိ့ရာတွင်ေပတ က ``အချင်းအမျိုးသမီး၊

ထိသကိငါမသိ'' ဟြငင်းဆိေလ၏။ ၅၈ ထိေနာက်ခဏမ  ကာေသာ်လတစ်ေယာက်သည်

ေပတ ကိြမင်သြဖင့် ``သင်သည်လည်းထိသ လစတွင်အပါအဝင်ြဖစ်၏''

ဟဆိ၏။ သိ့ရာတွင်ေပတ က ``အချင်းလ၊ ထိလစ တွင်ငါမပါ'' ဟဆိ၏။ ၅၉

ထိေနာက်တစ်နာရီခန့် ကာေသာအခါအြခား လတစ်ေယာက်က ``ဤသသည်ဂါလိလဲြပည်

သားြဖစ်သြဖင့်ေယ  ှ င့်အေပါင်းအပါြဖစ် သည်ကိယံမှားစရာမ ှ ိ'' ဟအခိင်အမာဆိ၏။ ၆၀

သိ့ရာတွင်ေပတ က ``အချင်းလ၊ သင်ေြပာ ေသာအေကာင်းအရာကိငါမသိ'' ဟဆိ၏။

ဤသိ့ေပတ ေြပာဆိေနစဥ် ကက်တွန်ေလ၏။‐ ၆၁ အ ှ င်ဘရားသည်လှည့်၍ေပတ ကိ ကည့်

ေတာ်မ၏။ ထိအခါေပတ သည် ``ယေန့ည ကက်မတွန်မီသင်သည် ငါ့ကိမသိဟသံး ကိမ်

ေြမာက်ေအာင်ြငင်းဆိလိမ့်မည်'' ဟေသာသခင် ဘရား၏စကားေတာ်ကိြပန်၍သတိရ၏။‐

၆၂ သိ့ြဖစ်၍အြပင်သိ့ထွက် ပီးလ င်ဝမ်းနည်း ပက်လက်ငိေ ကးေလ၏။ ၆၃

သခင်ေယ ကိေစာင့် ကပ်ေနသတိ့က ကိယ်ေတာ်အားေြပာင်ေလှာင် ိက်ပတ် က၏။‐ ၆၄

မျက် ှ ာေတာ်ကိဖံး ပီးလ င် ``အ ှ င့်အားမည် သ ိက်ပတ်သည်ကိေဟာေတာ်မပါ''

ဟဆိ က၏။‐ ၆၅ အြခားစကားများြဖင့်လည်းကိယ်ေတာ်ကိ ေစာ်ကား က၏။ ၆၆

မိးလင်းေသာအခါယဒအမျိုးသားေခါင်း ေဆာင်များြဖစ် ကေသာယဇ်ပေရာဟိတ် ကီး

များ ှ င့် ကျမ်းတတ်ဆရာများသည်စေဝး က၏။ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်အားမိမိတိ့၏

တရားလတ်ေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်သွား က၏။‐ ၆၇ သတိ့က ``သင်သည်ေမ ှ ိ ယြဖစ်ပါသေလာ။

ငါတိ့အားေြပာေလာ့'' ဟဆိ က၏။ ကိယ်ေတာ်က``ငါေြပာလ င်သင်တိ့ယံ ကမည် မဟတ်။‐ ၆၈

သင်တိ့အားငါေမးလ င်သင်တိ့ေြဖမည်မဟတ်။ ၆၉ ယခမှစ၍လသားသည်အန တန်ခိးေတာ်

ှ င်ဘရားသခင်၏လက်ယာေတာ်ဘက်တွင် ထိင်ေတာ်မလတံ'့' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇၀ ထိသတိ့က

``သိ့ြဖစ်ပါမသင်သည်ဘရား သခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ပါသေလာ'' ဟေမး က၏။ ကိယ်ေတာ်က

``ငါသည်ဘရားသခင် ၏သားေတာ်ြဖစ်သည်ဟသင်တိ့ပင်ဆိေချ သည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇၁

ထိအခါသတိ့က ``အဘယ်သက်ေသလိေသး သနည်း။ ငါတိ့ကိယ်တိင်ပင်သ၏စကားကိ ကားရ က ပီ''

ဟဆိက၏။

၂၃ တရားလတ်ေတာ်တစ်ဖဲွ ့လံးသည်ထ၍ကိယ်ေတာ် အား ပိလတ်မင်းထံသိ့ေခ ေဆာင်သွား က၏။‐

၂ ထိေနာက်သတိ့က ``ဤသသည်ြပည်သတိ့အား လမ်းလဲွေစရန်

ကဲသာဘရင်အားအခွန်ေတာ် မေပးမဆက် ှ င့်ဟတားြမစ်သည်ကိလည်း ေကာင်း၊

မိမိကိယ်ကိေမ ှ ိ ယတည်းဟေသာ ဘရင်တစ်ပါးြဖစ်ေကာင်းေြပာဆိသည်ကိ လည်းေကာင်း

အက ်ပ်တိ့ေတွ့ ှ ိ ရပါ၏'' ဟ ဆိ၍ကိယ်ေတာ်ကိစွပ်စဲွ က၏။ ၃ ပိလတ်မင်းကကိယ်ေတာ်အား

``သင်သည်ယဒ ဘရင်ေပေလာ'' ဟေမး၏။ ကိယ်ေတာ်က ``မင်း ကီးေမးသည်အတိင်းမှန်

သည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ထိေနာက်ပိလတ်မင်းက ``ဤသအားစဲွချက်

တင်ရန်အေကာင်းတစ်စံတစ်ရာမ ငါမေတွ'့' ဟယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်လအေပါင်း တိ့အားဆိ၏။

၅ သိ့ရာတွင်သတိ့က ``ဤသသည်ဂါလိလဲြပည် ကစ၍ ယခဤအရပ်ေဒသတိင်ေအာင်ယဒ

ြပည်အ ှ ံ ့အြပားေဟာေြပာလျက် ြပည်သတိ့ အား န်းရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်ေအာင်လံ့ေဆာ်ပါ၏''

ဟပိ၍ပင်အသံကျယ်စွာစွပ်စဲွ က၏။ ၆ ပိလတ်မင်းသည်ဂါလိလဲဟေသာစကားကိ

ကားလ င် ``ဤသသည်ဂါလိြပည်သားေပ ေလာ'' ဟေမး၏။‐ ၇

ေဟ ဒ်အပ်စိးေသာဂါလိလဲြပည်သားြဖစ် ေကာင်းကိသိလ င် ကိယ်ေတာ်အားေဟ ဒ်မင်း ထံသိ့ပိ့၏။

ထိအချိန်အခါသည်ေဟ ဒ်မင်း ေယ  ှ လင် မိ ့မှာေရာက် ှ ိ ေနသည့်အချိန် ြဖစ်သတည်း။‐ ၈

ေဟ ဒ်မင်းသည်သခင်ေယ ကိြမင်ေသာ အခါလွန်စွာဝမ်းေြမာက်၏။ ကိယ်ေတာ်၏သတင်း

ကိများစွာ ကားခ့ဲရသြဖင့် ကိယ်ေတာ်အား ေတွ့ြမင်လိသည်မှာ ကာေပ ပီ။ ကိယ်ေတာ်ြပ

သည့်နိမိတ်လကဏာတစ်စံတစ်ရာကိေတွ့ ြမင်ရလိမ့်မည်ဟေမ ာ်လင့်လျက်ေန၏။‐ ၉

ေဟ ဒ်မင်းသည်ကိယ်ေတာ်အားေမးခွန်းများ စွာေမးေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ်ကေြဖ ကားေတာ်

မမ။‐ ၁၀ ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာ များသည်ေ ှ ့သိ့လာ၍

ကိယ်ေတာ်အားအြပင်း အထန်စွပ်စဲွေြပာဆိ က၏။‐ ၁၁ ေဟ ဒ်မင်း ှ င့်သ၏စစ်သားများသည်ကိယ်

ေတာ်အားမထီမ့ဲြမင် ပ၍ေြပာင်ေလှာင် က၏။ ထိေနာက်တင့်တယ်ေသာဝတ်လံကိ ဝတ်ေပး ပီးလ င်

ကိယ်ေတာ်အားပိလတ် မင်းထံြပန်ပိ့လိက်၏။‐ ၁၂ ယခင်ကရန်သြဖစ်ခ့ဲ ကသည့်ပိလတ်

မင်း ှ င့်ေဟ ဒ်မင်းတိ့သည် ထိေန့၌ြပန်၍ သင့်ြမတ်သွား ကသတည်း။ ၁၃

ပိလတ်မင်းသည်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ၊ ယဒေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်ယဒအမျိုးသား

များအားစေဝးေစ၏။‐ ၁၄ ထိေနာက် ``ဤသသည်ပန်ကန်ရန်ြပည်သတိ့

အားလံ့ေဆာ်သြဖစ်သည်ဟဆိ၍ သ့အား သင်တိ့ငါ့ထံသိ့ေခ ခ့ဲ က၏။ သင်တိ့ေ ှ ့

မှာပင်ငါစစ်ေဆးခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့ ဆိသည့်အတိင်းထိသအားစွပ်စဲွ ိင်ရန်

အေကာင်းတစ်စံတစ်ရာကိမ ငါမေတွ။့‐ ၁၅ ေဟ ဒ်မင်းသည်လည်းမေတွ။့ ထိ့ေ ကာင့်သ့

ကိငါ့ထံသိ့ြပန်၍ပိ့၏။ ဤသသည်ေသ ဒဏ်ခံထိက်ေသာအြပစ်တစ်စံတစ်ရာကိ

မ မကးမလွန်ခ့ဲေပ။‐ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍သ့ကိ ကိမ်ဒဏ်ြဖင့်ဆံးမ၍လတ် လိက်မည်'' ဟဆိ၏။‐

၁၇ (ပိလတ်မင်းသည်ပသခါပဲွ၌လတိ့အတွက် အကျဥ်းသားတစ်ေယာက်ကိလွတ် ငိမ်းချမ်း

သာခွင့်ေပးရ မဲြဖစ်သတည်း။) ၁၈ လပရိသတ်အားလံးက ``ဤသကိေသဒဏ် ေပးပါ။

အက ်ပ်တိ့အတွက်ဗာရဗကိလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေပးပါ'' ဟတစ် ပိင်နက် ဟစ်ေအာ် က၏။‐

၁၉ (ဗာရဗကား မိ ့ထဲတွင်ပန်ကန်ထ ကမ ှ င့် လသတ်မတိ့ြဖင့်ေထာင်ကျခံေနရသြဖစ်၏။)

၂၀ ပိလတ်မင်းသည်သခင်ေယ အားလွတ် ငိမ်း ချမ်းသာခွင့်ေပးလိ၍လတိ့အားတစ်ဖန်

တင်ြပ၏။‐ ၂၁ သိ့ရာတွင်လတိ့သည် ``သ့ကိလက်ဝါးကပ်တိင် မှာတင်၍သတ်ပါ၊

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာတင်၍ သတ်ပါ'' ဟဟစ်ေအာ် က၏။ ၂၂ ပိလတ်မင်းက ``သသည်အဘယ်ြပစ်မကိ

ကးလွန်သနည်း။ သ့အားေသဒဏ်ေပးထိက် ေသာအေကာင်းတစ်စံတစ်ရာကိမ ငါမေတွ၊့

သိ့ြဖစ်၍သ့ကိ ကိမ်ဒဏ်ြဖင့်ဆံးမ၍လတ် လိက်မည်'' ဟတတိယအ ကိမ်ဆိ၏။

၂၃ သိ့ရာတွင်လတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားလက်ဝါး ကပ်တိင်မှာတင်၍သတ်ရန်

အသံကန်ေအာ်ဟစ် ေတာင်းဆိ ကသြဖင့်ေနာက်ဆံး၌ေတာင်းဆိ ချက်ရသွား၏။‐

၂၄ ပိလတ်မင်းသည်သတိ့ေတာင်းဆိသည့်အတိင်း စီရင်ချက်ချမှတ်လိက်၏။‐ ၂၅

ပန်ကန်ထ ကမ ှ င့်လသတ်မတိ့အတွက် ေထာင်ကျသအား သတိ့ေတာင်းဆိသည့်အတိင်း

လွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေပးလိက်၏။ သခင်ေယ ကိမသတိ့ ပလိသည့်အတိင်း ပေစရန်အပ် လိက်၏။

၂၆ စစ်သားတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိထတ်ေဆာင်သွား ကစဥ် ေကျးလက်ေတာ ွာမှလာေသာကေရေန

ြပည်သား ှ ိ မန်ကိဖမ်းဆီး၍ သ၏ပခံးေပ တွင်လက်ဝါးကပ်တိင်ကိတင် က၏။ ထိေနာက်

လက်ဝါးကပ်တိင်ကိထမ်းေစလျက်သခင် ေယ ၏ေနာက်ေတာ်မှလိက်ေစ က၏။ ၂၇

လပရိသတ် ကီးသည်ေနာက်ေတာ်မှလိက် က၏။ အမျိုးသမီးအချို ့တိ့သည်မိမိတိ့ရင်ကိ

တီးခတ်ငိေ ကးလျက်လိက် က၏။‐ ၂၈ သခင်ေယ သည်ထိအမျိုးသမီးများ၏ဘက်

သိ့လှည့်၍ ``ေယ  ှ လင် မိ ့သတိ၊့ ငါ့အတွက် မငိေ ကး က ှ င့်။ သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏သား

သမီးများအတွက်သာလ င်ငိေ ကး ကေလာ့။‐ ၂၉ `ကေလးမ ှ ိ ခ့ဲ၊ ိ ့မတိက်ခ့ဲေသာအမျိုးသမီး

များသည်မဂလာ ှ ိ ၏' ဟဆိရသည့်အချိန် ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။‐ ၃၀

ထိအချိန်၌လတိ့ကေတာင်များအား `ငါတိ့ အေပ သိ့ ပိလဲ ကပါ' ဟ၍လည်းေကာင်း၊

ေတာင်ကန်းများအား `ငါတိ့ကိဖံးအပ် က ပါ' ဟ၍လည်းေကာင်းဆိ ကလိမ့်မည်။‐
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၃၁ စိမ်းစိေသာအပင်ကိဤသိ့ ပ ကပါမ အပင်သည်ေြခာက်ေသွ့ေသာအခါမည်သိ့

ြဖစ်လိမ့်မည်နည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ လတိ့သည်ရာဇဝတ်သင့်သလ ှ စ်ေယာက်ကိ

လည်းကိယ်ေတာ် ှ င့်အတသတ်ရန်ထတ်ေဆာင် သွား က၏။‐ ၃၃ ``ဦးေခါင်းခံွ''

ဟနာမည်တွင်ေသာအရပ်သိ့ေရာက် ေသာအခါကိယ်ေတာ် ှ င့်ရာဇဝတ်သင့်သများ

ကိလက်ဝါးကပ်တိင်မှာတင်၍သတ် က၏။ ရာ ဇဝတ်သင့်သတစ်ေယာက်ကိလက်ယာေတာ်ဘက်

တွင်လည်းေကာင်း၊ အြခားတစ်ေယာက်ကိလက်ဝဲ ေတာ်ဘက်တွင်လည်းေကာင်းထား၍သတ် က၏။‐

၃၄ သခင်ေယ က ``အိ အဖ၊ ထိသတိ့၏အြပစ် ကိေြဖလတ်ေတာ်မပါ။ သတိ့သည်မိမိတိ့ ပ

ေနသည့်အမကိမသိ ကပါ'' ဟ မက်ဆိ ေတာ်မ၏။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏အဝတ်ေတာ်များကိ

မဲချ၍ေဝယ က၏။‐ ၃၅ လပရိသတ်သည်ရပ်လျက် ကည့်ေန က၏။

ယဒေခါင်းေဆာင်များသည် ``ဤသသည်အြခား သများအားကယ်တင်၏။ အကယ်၍ဘရားသခင်

ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာေမ ှ ိ ယြဖစ်ပါမ မိမိကိယ် ကိကယ်တင်ပါေလေစ'' ဟဆိ၍ေြပာင်ေလှာင်

က၏။‐ ၃၆ စစ်သားများသည်လည်းကိယ်ေတာ်အားပံး ရည်ကိတိက်လျက်၊‐ ၃၇

``သင်သည်ယဒ ှ င်ဘရင်ြဖစ်ပါမသင့်ကိယ် ကိကယ်တင်ပါေလာ့'' ဟဆိ၍ေြပာင်ေလှာင် က၏။

၃၈ ကိယ်ေတာ်၏ဦးေခါင်းအထက်တွင် ``ဤသကား ယဒ ှ င်ဘရင်ေပတည်း'' ဟကမည်းေရးထိး

ထား က၏။ ၃၉ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ဆဲွထားေသာရာဇ ဝတ်သင့်သ ှ စ်ေယာက်အနက်

တစ်ေယာက်က ``သင် သည်ေမ ှ ိ ယပင်မဟတ်ပါေလာ။ သင့်ကိယ်ကိ လည်းေကာင်း၊

ငါတိ့ကိလည်းေကာင်းကယ်တင် ပါေလာ့'' ဟကိယ်ေတာ်အားက့ဲရဲ ့ေြပာဆိ၏။ ၄၀

အြခားရာဇဝတ်သင့်သကထိသ့အား ``သင် သည်ဘရားသခင်ကိမေ ကာက်ပါသေလာ။ ငါ

တိ့သည်ဤသက့ဲသိ့ပင်ဒဏ်စီရင်ြခင်းကိ ခံရေသာ်လည်း၊‐ ၄၁ ငါတိ့သည်အြပစ်အေလျာက်

ထိက်သင့်ေသာ အြပစ်ဒဏ်ကိခံရ က၏။ ဤအ ှ င်မှာမကား အဘယ်အြပစ်ကိမ မကးလွန်ခ့ဲ''

ဟေြပာ ဆိဆံးမ၏။‐ ၄၂ ထိေနာက်သခင်ေယ အား ``အ ှ င်အပ်စိးရန်

ကလာေတာ်မေသာအခါ အက ်ပ်ကိသတိ ရေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။‐ ၄၃

ကိယ်ေတာ်က ``အမှန်အကန်သင့်အားငါဆိ သည်ကား ယေန့ပင်သင်သည်ငါ ှ င့်အတ

ပရဒိသဘံတွင် ှ ိ မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၄ အချိန်ကားမွန်းတည့်ချိန်ေလာက်ြဖစ်၏။

ထိ အချိန်မှစ၍မွန်းလဲွသံးနာရီအထိ ေြမတစ် ြပင်လံးတွင်ေနေရာင်အလင်းကွယ်၍ေမှာင်

အတိကျေလ၏။‐ ၄၅ ဗိမာန်ေတာ်ကန့်လန့်ကာသည်လည်း ှ စ်ြခမ်း ကဲွေလ၏။‐ ၄၆

သခင်ေယ သည် ``အိ အဖ၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ လက်ေတာ်သိ့အက ်ပ်၏ဝိညာဥ်ကိအပ်ပါ၏''

ဟကျယ်စွာေကးေကာ် ပီးေနာက်အသက်ချုပ် ေတာ်မ၏။ ၄၇ဤအြဖစ်အပျက်ကိတပ်မးသည်ေတွ ့ြမင်

လ င် ``ဤသကားအကယ်ပင်သေတာ်ေကာင်း ြဖစ်၏'' ဟဆိ၍ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်

ကိချီးကးေလ၏။ ၄၈ ဤအမအရာကိ ကည့် ရန်လာ ကကန်ေသာ လပရိသတ်တိ့သည်

ထိအြဖစ်အပျက်များကိ ြမင်သြဖင့် မိမိတိ့ရင်ကိတီးခတ်လျက်ြပန် က၏။‐ ၄၉

ဂါလိလဲြပည်မှကိယ်ေတာ်၏ေနာက်သိ့လိက် လာ ကေသာအမျိုးသမီးများအပါအဝင်

ကိယ်ေတာ်ကိသိက မ်းသအေပါင်းတိ့သည် အေဝးမှာရပ်လျက် ကည့် ေန က၏။ ၅၀

ယဒြပည်အရိမဿဲ မိ ့သားေယာသပ်နာမည် ှ ိ သယဒတရားလတ်ေတာ်အဖဲွ ့ဝင်တစ်ဦး ှ ိ ၏။

သသည်လေကာင်းလေြဖာင့်တစ်ေယာက်ြဖစ်လျက် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်တည်မည့်အချိန်

ကိေစာင့်ေမ ာ်ေနသြဖစ်၏။ သသည်တရားလတ် ေတာ်အဖဲွ ့ဝင်ြဖစ်ေသာ်လည်း

တရားလတ်ေတာ် ၏ဆံးြဖတ်ချက် ှ င့်လပ်ေဆာင်ချက်ကိသေဘာ မတခ့ဲေပ။‐ ၅၂

သသည်ပိလတ်မင်း၏ထံသိ့သွား၍သခင်ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိေတာင်း၏။‐ ၅၃

အေလာင်းေတာ်ကိလက်ဝါးကပ်တိင်မှချ ပီး လ င်ပိတ်ြဖင့်ပတ်၏။ ထိေနာက်ေကျာက်ေဆာင်ကိ

ထွင်းထားသည့်တစ်ခါမ အသံးမ ပရေသး ေသာသချုင်းဂသစ်တွင်သ ဂဟ်၏။‐

၅၄ ထိေန့ကားေသာ ကာေန့ြဖစ်၍ဥပသ်ေန့သိ့ ကးရန်အချိန်နီးေပ ပီ။‐ ၅၅

ဂါလိလဲြပည်မှကိယ်ေတာ် ှ င့်လိက်ခ့ဲ ကေသာ အမျိုးသမီးများလည်းလိက်ပိ့၍သချုင်းေတာ်

ကိလည်းေကာင်း၊ အေလာင်းေတာ်ကိအဘယ်သိ့ ထားသည်ကိလည်းေကာင်းေတွ့ြမင် က၏။‐

၅၆ ထိေနာက်သတိ့သည်အိမ်သိ့ြပန်၍ဆီေမး ှ င့်နံ့သာေပါင်းကိအသင့်ြပင်ဆင် က၏။

သတိ့သည်ပညတ်ေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း ဥပသ်ေန့၌အနားယက၏။

၂၄ တနဂေ ွေန့မိးလင်းစအချိန်၌ထိအမျိုး သမီးတိ့သည် မိမိတိ့အသင့်ြပင်ဆင်ထားေသာ

နံ့သာေပါင်းကိယ၍ အြခားသများ ှ င့်အတ သချုင်းေတာ်သိ့သွား က၏။‐ ၂

သချုင်းဂဝကေကျာက်တံးကိလိှမ့်ဖယ်ထား သည်ကိေတွ့သြဖင့်၊‐ ၃ ဂထဲသိ့ဝင် က၏။

သိ့ရာတွင်အေလာင်းေတာ် ကိမေတွ့ရ က။‐ ၄ ဤအြခင်းအရာ ှ င့်ပတ်သက်၍စိတ်ဇေဝဇဝါ

ြဖစ်လျက်ေန ကစဥ် ေြပာင်လက်သည့်အဝတ်ကိ ဝတ်ဆင်ထားသလ ှ စ်ေယာက်သည်သတိ့၏

အေ ှ ့တွင် တ်တရက်ေပ လာ၏။‐ ၅ အမျိုးသမီးများသည်ေ ကာက် ွံ ့၍ပျပ်ဝပ်

လျက်ေန က၏။ ထိသ ှ စ်ေယာက်က``သင်တိ့သည် အဘယ်ေကာင့်အသက် ှ င်သကိေသသများ

ှ ိ ရာအရပ်တွင် ှ ာ ကသနည်း။‐ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်ဤအရပ်တွင်မ ှ ိ။ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ေတာ်မ ပီ။

ကိယ်ေတာ်သည်ဂါလိလဲြပည်မှာ ှ ိ ေတာ်မခ့ဲစဥ်က၊‐ ၇ `လသားသည်အြပစ်ကးသတိ့၏လက်သိ့

အပ်ြခင်းခံရလိမ့်မည်။ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာတင် ၍အသတ်ခံရလိမ့်မည်။ ထိေနာက်တတိယေန့၌

ေသြခင်းမှ ှ င်ပန်ထေြမာက်ေတာ်မလိမ့်မည်' ဟ၍ သင်တိ့အားေြပာ ကားခ့ဲသည်ကိသတိရ က

ေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၈ ထိအခါအမျိုးသမီးများသည်ကိယ်ေတာ် မိန့်ေတာ်မခ့ဲေသာစကားများကိြပန်သတိရ

၍၊‐ ၉သချုင်းေတာ်မှမိမိတိ့အိမ်သိ့ြပန် ပီးလ င်တစ် ကျိပ်တစ်ပါး ှ င့်တပည့်ေတာ်အေပါင်းတိ့အား

ထိအေကာင်းအရာအလံးစံကိေြပာ ကား က၏။‐ ၁၀ တမန်ေတာ်တိ့အားဤသိ့ေြပာ ကားသများ

ကားမာဂဒလမာရိ၊ ေယာဟ ၊ ယာကပ်၏မိခင် ြဖစ်သမာရိမှစ၍အြခားေသာအမျိုးသမီး

များြဖစ်သတည်း။‐ ၁၁ သတိ့ေြပာ ကားသည့်စကားများသည်တမန်

ေတာ်တိ့အတွက်ယတိမ ှ ိ ေသာေကာင့်တမန် ေတာ်တိ့သည်မယံ က။‐ ၁၂

သိ့ရာတွင်ေပတ သည်သချုင်းေတာ်သိ့ေြပး သွား ပီးလ င်ငံ့၍ ကည့်၏။ ပိတ်များမှတစ်ပါး

အြခားအဘယ်အရာကိမ မေတွ ့ရ။ သသည် ထိအြခင်းအရာကိအ့ံ သလျက်အိမ်သိ့ြပန် ေလသည်။ ၁၃

ထိေန့၌ပင်တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ဧေမာက်ဟေခ ေသာ ွာသိ့သွား က၏။ ထိ ွာ

သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ခနစ်မိင်ခန့်ေဝး၏။‐ ၁၄ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်ြဖစ်ပျက်ခ့ဲသမ

ေသာအမအရာများအေကာင်းကိေြပာဆိ လျက်လာ က၏။‐ ၁၅

ယင်းသိ့ေြပာဆိေဆွးေ ွးေန ကစဥ်သခင် ေယ ကိယ်ေတာ်တိင်သတိ့ထံသိ့ချဥ်းကပ်

၍သတိ့ ှ င့်အတ ကေတာ်မ၏။‐ ၁၆ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်အေကာင်းတစ်စံတစ်ခ

ေကာင့်ကိယ်ေတာ်မှန်းမသိ က။‐ ၁၇ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်ခရီးသွားစဥ်

အဘယ်အေကာင်းအရာများကိေဆွးေ ွး ေန ကသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။

ထိအခါသတိ့သည်မျက် ှ ာ ိ းငယ်စွာြဖင့် ထိေနရာတွင်ရပ်လျက်ေန၏။‐ ၁၈

သတိ့အနက်ကေလာဖဆိသက ``ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့လာေရာက်ေသာဧည့်သည်များအနက်သင်

တစ်ဦးတည်းသာလ င် ဤရက်များအေတာအတွင်း ၌ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ြဖစ်ပျက်သည့်အမအရာ

များအေကာင်းကိမသိဘဲေနပါသေလာ'' ဟ ဆိ၏။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်က

``အဘယ်အမအရာများနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ထိသ ှ စ်ဦးက ``နာဇရက် မိ ့သားေယ  ှ င့်

သက်ဆိင်ေသာအမအရာများပင်ြဖစ်ပါ၏။ ထိသသည်ဘရားသခင် ှ င့်လအေပါင်း

တိ့၏ေ ှ ့တွင်လက်သတိ၊ တ်သတိ ှ င့်ြပည့်စံ ေသာပေရာဖက်ြဖစ်ပါ၏။‐ ၂၀

ငါတိ့၏ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်အ ကီး အကဲများသည်သ့အားေသဒဏ်စီရင်ရန်

ပိလတ်မင်း၏လက်သိ့အပ် ှ ံ ခ့ဲ က၏။ လက် ဝါးကပ်တိင်မှာတင်၍သတ်ခ့ဲ ကပါ၏။‐ ၂၁

ထိအ ှ င်သည်ဣသေရလလမျိုးကိလွတ်ေြမာက် ေစေတာ်မမည့်အ ှ င်ြဖစ်သည်ဟ

ငါတိ့ေမ ာ်လင့် ခ့ဲ ကပါ၏။ အဆိပါအမအရာများြဖစ်ပျက် ခ့ဲသည်မှာယခသံးရက် ှ ိ ပါ ပီ။‐ ၂၂

ငါတိ့၏အေပါင်းအေဖာ်များြဖစ်ေသာအမျိုး သမီးအချို ့တိ့သည်နံနက်ေစာေစာသချုင်း

ေတာ်သိ့သွားခ့ဲ က၏။‐ ၂၃ သတိ့သည်အေလာင်းေတာ်ကိမေတွ့ရ ကပါ။

ေကာင်းကင်တမန်များကိ ပါ ံ တွင်ြမင်ရ ကသည်ဟငါတိ့အားေြပာ ကား ကပါ၏။

ေကာင်းကင်တမန်များကသခင်ေယ သည် အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိေြပာ

ကသည်ဟလည်းဆိ က၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါ တိ့သည်မိန်းေမာေတွေဝသွား ကပါ၏။‐ ၂၄

ငါတိ့အထဲမှလအချို ့တိ့သည်လည်းသချုင်း ေတာ်သိ့သွား ကရာအမျိုးသမီးများေဖာ်

ြပခ့ဲသည်အတိင်းပင်ေတွ့ြမင်ရ ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်ကိမကားမေတွ့မြမင်ရ ကပါ'' ဟဆိ က၏။ ၂၅

ထိအခါကိယ်ေတာ်က ``ပေရာဖက်များေဟာ ကားခ့ဲသမ ကိယံ ကည်ရန်အလွန်ေ ှ း

ေကွးေသာအိလမိက်တိ၊့‐ ၂၆ ေမ ှ ိ ယသည်ဘန်းအသေရေတာ်ကိမခံမ ယမီ

ဤသိ့ေသာဒကေဝဒနာများကိခံစား ရန်လိအပ်သည်မဟတ်ပါေလာ'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၂၇

ထိေနာက်သခင်ေယ သည်ေမာေ ှ ကျမ်းမှ အစ ပ၍ပေရာဖက်ကျမ်းအားလံးတွင်

ကိယ်ေတာ်အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်သည့်ကျမ်း ပိဒ်များကိထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့အား ှ င်လင်း

၍ြပေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိသတိ့သွားသည့် ွာအနီးသိ့ေရာက် က

လင်ကိယ်ေတာ်သည်ေ ှ ့သိ့ဆက်၍သွားမည့် ဟန် ပ၏။‐ ၂၉ သိ့ရာတွင်သတိ့က ``ယခမိးချုပ်စ ပပါ ပီ။

ေန့အချိန်ကန်ပါေတာ့မည်။ သိ့ြဖစ်၍အက ်ပ် တိ့ ှ င့်အတတည်းခိပါ'' ဟဆိ၍ကိယ်ေတာ်

အားဖိတ်ေခ  က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ ှ င့် အတတည်းခိရန်လိက်သွားေတာ်မ၏။‐ ၃၀

စားပဲွတွင်သတိ့ ှ င့်အတထိင်ေတာ်မလျက် မန့်ကိယ၍ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းေတာ် မ၏။

ထိေနာက်မန့်ကိဖ့ဲ၍သတိ့အားေပး ေတာ်မ၏။‐ ၃၁ ထိအခါ၌သတိ့သည်မျက်စိပွင့်လာ က

သြဖင့်ကိယ်ေတာ်မှန်းသိ ကေလသည်။ သိ့ရာ တွင်ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏မျက်ေမှာက်မှ

ကွယ်ေပျာက်သွားေလသည်။‐ ၃၂ သတိ့က ``လမ်းခရီးတွင်ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့

အားစကားေြပာေတာ်မေသာအခါ၌လည်းေကာင်း၊ ကျမ်းစာေတာ်၏အနက်ကိဖွင့်ြပေတာ်မေသာ
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အခါ၌လည်းေကာင်း၊ ငါတိ့၏စိတ် ှ လံးတွင် မီးလ ံ ထသက့ဲသိ့ြဖစ်ေနခ့ဲသည်မဟတ် ပါေလာ''

ဟအချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။ ၃၃ သတိ့သည်ချက်ချင်းထ၍ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ ြပန် က၏။

ထိအရပ်တွင်တစ်ကျိပ်တစ်ပါး ှ င့် အြခားတပည့်ေတာ်များသည်စ ံ းလျက်ေန ကသည်ကိေတွ ့ က၏။‐

၃၄ စ ံ းလျက်ေနေသာသတိ့က ``အကယ်ပင်သခင် ဘရားေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မ ပီ။

ကိယ်ေတာ်သည်ေပတ အားကိယ်ထင်ြပေတာ် မ ပီ'' ဟဆိ က၏။ ၃၅

ထိေနာက်ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်လမ်းတွင် ြဖစ်ပျက်ခ့ဲသည့်အေကာင်းအရာကိလည်း ေကာင်း၊

မန့်ကိဖ့ဲေတာ်မစဥ်တွင်ကိယ်ေတာ်မှန်း သိ ှ ိ လာေ ကာင်းကိလည်းေကာင်းေြပာ က၏။ ၃၆

ထိအေကာင်းအရာများကိတပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက် တိ့ေြပာြပေနစဥ်သခင်ေယ သည်သတိ့၏အလယ်

၌ေပ လာေတာ်မ၍ ``သင်တိ့တွင် ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိ ေစသတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၇

သတိ့သည်တေစေြခာက်သည်ဟထင်မှတ်သြဖင့် ထိတ်လန့်တန်လပ်ေန က၏။‐ ၃၈ ကိယ်ေတာ်က

``အဘယ်ေကာင့်ေကာက်လန့်ေန က သနည်း။ အဘယ်ေကာင့်ယံမှားသံသယြဖစ် ေန ကသနည်း။

ငါ၏လက်များ၊ ေြခများကိ ကည့် ကေလာ့။‐ ၃၉ သင်တိ့ြမင်ရသကားငါကိယ်တိင်ပင်ြဖစ်၏။ ငါ့

ကိယ်ကိစမ်းသပ် ကည့် ကေလာ့။ သင်တိ့ြမင်သည် အတိင်းငါ့မှာအသားအ ိးများ ှ ိ ၏။

၄၀ ထိေနာက်လက်ေတာ်ေြခေတာ်တိ့ကိတပည့်ေတာ် တိ့အားြပေတာ်မ၏။‐ ၄၁

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်အလွန်အ့ံ သလျက်ေန ကသြဖင့်မယံ ိင်ေသးဘဲ ှ ိ  ကစဥ်ကိယ်ေတာ် က

``သင်တိ့မှာစားစရာတစ်စံတစ်ခ ှ ိ သေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။‐ ၄၂

သတိ့သည်ငါးကင်တစ်ပိင်းကိေပး က၏။ ၄၃ ကိယ်ေတာ်သည်ယ၍သတိ့၏ေ ှ ့တွင်သံးေဆာင်

ေတာ်မ၏။ ၄၄ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က ``ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်း၊

ပေရာဖက်ကျမ်းများ ှ င့်ဆာလံကျမ်းတွင်ငါ ၏အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍ေဖာ်ြပထားသည့်

အမအရာများသည်ြဖစ်ပျက်ရမည်ဟ၍ သင် တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ စဥ်အခါကငါေြပာခ့ဲ၏။ ငါ

ေြပာခ့ဲသည့်အတိင်းယခြဖစ်ပျက်လျက် ှ ိ ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၅

ထိေနာက်တပည့်ေတာ်တိ့ကျမ်းစာေတာ်ကိနား လည် ကေစရန်သတိ့၏အသိဉာဏ်ကိဖွင့်ေတာ် မ၏။‐

၄၆ ကိယ်ေတာ်က ``ကျမ်းစာေတာ်တွင်ေမ ှ ိ ယသည် အေသခံေတာ်မရမည်။ ထိေနာက်သံးရက် ကာ

ေသာ်ေသြခင်းမှထေြမာက်ေတာ်မမည်။‐ ၄၇ နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍အြပစ်လတ်ြခင်းတရား

ှ င့်ေနာင်တတရားကိလည်း ေယ  ှ လင် မိ ့မှ အစ ပ၍လမျိုးတကာတိ့အားေဟာေြပာ ရမည်။‐ ၄၈

သင်တိ့အားထိအြဖစ်အပျက်များ ှ င့် ပတ်သက်၍မျက်ြမင်သက်ေသများြဖစ် က၏။‐ ၄၉

ငါ၏ခမည်းေတာ်ကတိထားေတာ်မရာကိ သင်တိ့အေပ မှာငါသက်ေရာက်ေစမည်။ သိ့

ရာတွင်သင်တိ့သည်ေကာင်းကင်ကတန်ခိးကိ မခံမယရမီတိင်ေအာင် ေယ  ှ လင် မိ ့၌

ေစာင့်ေန ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၀ ကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ်တိ့အားေဗသနိ ွာ

သိ့ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မ ပီးလ င်လက်ေတာ်ကိ ချီ၍ေကာင်းချီးေပးေတာ်မ၏။‐ ၅၁

ဤသိ့ေကာင်းချီးေပးေတာ်မစဥ်ကိယ်ေတာ်သည် တပည့်ေတာ်တိ့ထံမှထွက်ခွာလျက်ေကာင်းကင်

ဘံသိ့ယေဆာင်ြခင်းကိခံေတာ်မ၏။‐ ၅၂ တပည့်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်အား ှ ိ ခိး ပီး

လ င်အလွန်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်သွား၍။‐ ၅၃

ဗိမာန်ေတာ်တွင်အ မဲမြပတ်ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းလျက်ေန က၏။

ှ င်လကာခရစ်ဝင် ပီး၏။
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၁ ကမာေလာကကိဖန်ဆင်းေတာ်မမမီကပင် တ်ကပတ်ေတာ် ှ ိ ေတာ်မ၏။

တ်ကပတ်ေတာ် သည်ဘရားသခင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။

တ်ကပတ်ေတာ်သည်လည်းဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၂ တ်ကပတ်ေတာ်သည်အစအဦး၌

ဘရားသခင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၃ ဘရားသခင်သည် တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့်

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ဖန်ဆင်းြခင်း ှ င့်ကင်း၍ေပ လာေသာအရာ

တစ်စံတစ်ခမ မ ှ ိ။‐ ၄ ဖန်ဆင်းေတာ်မသမ ေသာအရာတိ့သည်

တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့် အသက်ကိရ ှ ိ  က၏။ ထိအသက်သည်လသားတိ့

အတွက်အလင်းြဖစ်၏။‐ ၅ ထိအလင်းသည်အေမှာင်တွင်ထွန်းလင်း၍အေမှာင်သည်

ထိအလင်းကိအဘယ်အခါမ မဖံးလမ်း ိင်။ ၆ ဘရားသခင်သည်ေယာဟန်ဆိသအားမိမိ

၏ေစတမန်အြဖစ်ြဖင့်ေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၇ တရားေတာ်ကိလအေပါင်းတိ့ ကား၍

ယံ ကည်လာစိမ့်ေသာငှာ ထိသသည်အလင်း ေတာ်အေကာင်းကိသက်ေသခံရန်လာ၏။‐ ၈

သသည်အလင်းေတာ်မဟတ်။ အလင်းေတာ် အေကာင်းကိသက်ေသခံရန်လာသြဖစ်၏။‐ ၉

ထိအလင်းေတာ်သည်ေလာကသိ့ ကလာ၍ လသားအေပါင်းတိ့အေပ တွင် ထွန်းလင်း

ေတာက်ပသည့်စစ်မှန်ေသာအလင်းြဖစ်ေပ သည်။ ၁၀ တ်ကပတ်ေတာ်သည်ေလာက၌ ှ ိ ေတာ်မ၏။

ေလာကကိ တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့်ဖန်ဆင်း ေတာ်မေသာ်လည်း ေလာကသည်ကိယ်ေတာ်ကိ

မသိ။‐ ၁၁ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိေနရင်းြပည်သိ့ ကေတာ်မ ေသာ်လည်း

မိမိ၏ြပည်သားများကလက်မခံ က။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်လအချို ့တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ

ယံ ကည်လက်ခံသြဖင့် ဘရားသခင်၏သား သမီးများြဖစ်ခွင့်ကိရ က၏။‐ ၁၃

ထိသတိ့သည်လသားဖခင်မှေပါက်ဖွားလာ ေသာသားသမီးများမဟတ်။ ဘရားသခင်

ေပါက်ဖွားေစေတာ်မေသာသများြဖစ် က၏။ ၁၄ တ်ကပတ်ေတာ်သည်လဇာတိကိခံယ၍

ေကျးဇးေတာ်၊ သစာေတာ် ှ င့်ြပည့်စံလျက် ငါတိ့ထံတွင်စံေနေတာ်မ၏။ ငါတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိဖးြမင် ရ က၏။ ထိဘန်းအသေရေတာ်ကားခမည်း

ေတာ်၏တစ်ပါးတည်းေသာသားေတာ်အြဖစ် ြဖင့်ခံယရ ှ ိ ေသာဘန်းအသေရေတာ်ပင် ြဖစ်သတည်း။

၁၅ ကိယ်ေတာ်၏အေကာင်းကိေယာဟန်ေဟာေြပာ၏။ ေယာဟန်က ``ငါ၏ေနာက် ကလာသသည်ငါ

မေမွးမီကပင် ှ ိ ေန ှ င့်သြဖင့်ငါ့ထက် ကီး ြမတ်သြဖစ်သည်ဟငါသက်ေသခံခ့ဲသကား

ဤအ ှ င်ပင်တည်း'' ဟေကးေကာ်ေလသည်။ ၁၆ ကိယ်ေတာ်သည်ေကျးဇးေတာ်ြပည့်စံ ကယ်ဝေတာ်

မသည် ှ င့်အညီ ငါတိ့အားေကာင်းချီးမဂလာ တစ်ပါး ပီးတစ်ပါးချေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၇

ဘရားသခင်သည်ပညတ်တရားကိေမာေ ှ အားြဖင့်ေပးအပ်ေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်ေကျးဇး

တရား ှ င့် သစာတရားတိ့ကိမကားေယ ခရစ် အားြဖင့်ေပးအပ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၈

လတစ်စံတစ်ေယာက်မ ဘရားသခင်ကိမြမင် စဖးေသာ်လည်း ခမည်းေတာ်၏ရင်ခွင်၌ ှ ိ ေတာ် မေသာ၊

ဘရားြဖစ်ေတာ်မေသာ၊ တစ်ပါးတည်း ေသာသားေတာ်သည် ဘရားသခင်ကိထင် ှ ား ေစေတာ်မ ပီ။ ၁၉

ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ယဒအမျိုးသားတိ့သည် ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့် ေလဝိအ ွယ်ဝင်အချို ့

တိ့ကိေယာဟန်ထံသိ့ေစလတ်၍ ``သင်သည် အဘယ်သနည်း'' ဟေမးြမန်းေစ က၏။ ၂၀

ထိအခါေယာဟန်က ``ငါသည်ေမ ှ ိ ယ မဟတ်'' ဟထိန်ဝှက်ြခင်းမ ှ ိ ဘဲအတိ အလင်းေြပာဆိ၏။ ၂၁

ထိသတိ့က ``သင်သည်ေမ ှ ိ ယမဟတ်လ င် အဘယ်သနည်း။ ဧလိယေပေလာ''

ဟတစ်ဖန် ေမးြပန် က၏။ ေယာဟန်က ``ငါသည်ဧလိယမဟတ်'' ဟဆိ၏။ သတိ့က

``ပေရာဖက်ေပေလာ'' ဟေမး ကလ င်၊ ``ငါသည်ပေရာဖက်လည်းမဟတ်'' ဟဆိြပန်၏။ ၂၂

ထိသတိ့က ``သင်သည်အဘယ်သနည်း။ ငါ တိ့ကိေစလတ်လိက်သများအားြပန်၍

ေြပာရပါမည်။ သင်ကိယ်တိင်ကမည်သိ့ ဆိပါသနည်း'' ဟေမးြမန်း က၏။ ၂၃ ေယာဟန်က

``ငါသည်ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ ေဖာ်ြပခ့ဲသည်အတိင်း၊ `ထာဝရဘရားသခင်၏လမ်းခရီးေတာ်ကိ

ေြဖာင့်တန်းေအာင် ပ ကေလာ့' ဟ ေတာက ာရ၌ေ ကးေကာ်ေနေသာအသံြဖစ်၏'' ဟဆိ၏။ ၂၄

ေယာဟန်ထံသိ့ေရာက်လာ ကေသာေစတမန် များတွင်ဖာရိ ှ ဲ အချို ့ပါ၏။‐ ၂၅ ထိသတိ့က

``သင်သည်ေမ ှ ိ ယမဟတ်၊ ဧလိယ လည်းမဟတ်၊ ပေရာဖက်လည်းမဟတ်ပါမအဘယ်

ေကာင့်ဗတိဇံမဂလာကိေပးပါသနည်း'' ဟ ေမး က၏။ ၂၆ ေယာဟန်က ``ငါသည်ေရြဖင့်ဗတိဇံမဂလာ

ကိေပး၏။ သင်တိ့တွင်သင်တိ့မသိေသာ အ ှ င် ှ ိ ၏။‐ ၂၇ ထိအ ှ င်သည်ငါ့ေနာက် ကလာေသာ်လည်း

ငါ သည်သ၏ဖိနပ် ကိးကိမ မြဖည်ထိက်'' ဟ ဆိ၏။ ၂၈ ေယာဟန်ဗတိဇံမဂလာေပးရာေယာ်ဒန်ြမစ်

အေ ှ ့ဘက်ကမ်း ှ ိ ေဗသနိ ွာတွင်ဤအမ အရာြဖစ်ပျက်သတည်း။ ၂၉

ေနာက်တစ်ေန့၌မိမိ၏ထံသိ့သခင်ေယ ကလာသည်ကိြမင်လ င် ေယာဟန်က ``ေလာက

သားတိ့၏အြပစ်ကိယေဆာင်သွားေတာ်မ ေသာဘရားသခင်၏သိးသငယ်ေတာ်ကိ ကည့် ကေလာ့။‐

၃၀ `ငါမေမွးမီကပင် ှ ိ ေန ှ င့်သြဖင့် ငါ့ထက် ကီးြမတ်ေသာသသည်ငါ၏ေနာက်တွင် က

လာလိမ့်မည်' ဟယခင်အခါကငါေဖာ်ြပ ခ့ဲသကားထိသပင်တည်း။‐ ၃၁

ကိယ်ေတာ်သည်မည်သြဖစ်သည်ကိယခင် အခါကငါမသိ။ သိ့ရာတွင်ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သ့ကိသိ ှ ိ  ိင် ကေစရန် ငါ သည်ေရြဖင့်ဗတိဇံမဂလာကိေပးြခင်းြဖစ်၏'' ဟဆိ၏။ ၃၂

ထိေနာက်ေယာဟန်က ``ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ေကာင်းကင်မှချိုးငှက်အသွင်ြဖင့်ဆင်းသက်၍

ကိယ်ေတာ်၏အေပ မှာနားသည်ကိငါြမင် ရ၏။‐ ၃၃ ကိယ်ေတာ်သည်မည်သြဖစ်သည်ကိ ယခင်က

ငါမသိ။ သိ့ေသာ်ေရြဖင့်ဗတိဇံမဂလာေပးရန် ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာဘရားသခင် က

`ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ဆင်းသက်၍တစ်စံ တစ်ေယာက်ေသာသ၏အေပ မှာနားေတာ်မ

သည်ကိသင်ြမင်ရလိမ့်မည်' ဟငါ့အား မိန့်ေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၃၄

ဤသိ့မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်းငါေတွ့ြမင်ရ ပီ ြဖစ်၍ ဤသသည်ဘရားသခင်၏သားေတာ်

ြဖစ်ေ ကာင်းကိငါသက်ေသခံ၏'' ဟဆိ၏။ ၃၅ ေနာက်တစ်ေန့၌ေယာဟန်သည်

တပည့် ှ စ်ေယာက် ှ င့်အတရပ်လျက်ေနစဥ်၊‐ ၃၆ သခင်ေယ  ကေတာ်မသည်ကိြမင်

သြဖင့် ``ဘရားသခင်၏သိးသငယ်ေတာ်ကိ ကည့်ေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၃၇

သ၏တပည့် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်ထိစကားကိ ကားလ င် သခင်ေယ ၏ေနာက်ေတာ်သိ့

လိက်သွား က၏။‐ ၃၈ သခင်ေယ သည်ေနာက်သိ့လှည့်၍ ကည့်ေတာ် မရာ

ထိသတိ့လိက်လာသည်ကိြမင်ေတာ်မ လ င် ``သင်တိ့အဘယ်အရာကိအလိ ှ ိ  က သနည်း''

ဟေမးေတာ်မ၏။ ထိသတိ့က ``ရဗိ၊ ကိယ်ေတာ်သည်အဘယ်မှာ ေနေတာ်မပါသနည်း''

ဟေမးေလာက် က၏။ (ရဗိ၏အနက်ကားအ ှ င်ဘရားဟဆိလိ၏) ၃၉ ကိယ်ေတာ်က

``လာ၍ ကည့် ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ထိအချိန်သည်ညေနေလးနာရီအချိန် ြဖစ်သည်။

သတိ့သည်လိက်၍ကိယ်ေတာ်ေနေတာ် မရာအရပ်ကိြမင် ပီးလ င် ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ

မိးချုပ်သည်တိင်ေအာင်ေန က၏။ ၄၀ ေယာဟန်၏စကားကိ ကား၍ ကိယ်ေတာ်၏

ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်သွားသ ှ စ်ေယာက်အနက် တစ်ေယာက်မှာ ှ ိ မန်ေပတ ၏ညီအေြ ြဖစ်၏။‐ ၄၁

သသည်အစ်ကိြဖစ်သ ှ ိ မန်ကိချက်ချင်း ှ ာ ၍ ``ေမ ှ ိ ယအ ှ င်ကိငါတိ့ေတွ့ ပီ'' ဟဆိ၏။

(ေမ ှ ိ ယအနက်မှာ ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။)‐ ၄၂ ထိေနာက်သသည် ှ ိ မန်အားသခင်ေယ

ထံေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်သွားေလသည်။ သခင်ေယ သည် ှ ိ မန်ကိ ကည့်၍ ``သင်သည်

ေယာဟန်၏သား ှ ိ မန်ြဖစ်၏။ ေကဖနာမည် သစ်ကိရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

(ေကဖ ကားေပတ ဟေသာအမည် ှ င့်ထပ်တ ြဖစ်၍ ေကျာက်ဟအနက် ှ ိ ၏။) ၄၃

ေနာက်တစ်ေန့၌ကိယ်ေတာ်သည်ဂါလိလဲြပည် သိ့ ကေတာ်မရန် စိတ်ပိင်းြဖတ်ေတာ်မ၏။

ဖိလိပု ကိေတွ့လ င် ``ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၄၄

(ဖိလိပုသည်ဗက်ဇဲဒ မိ ့သားြဖစ်၏။ ဗက်ဇဲဒ မိ ့ကားအေြ  ှ င့်ေပတ တိ့ေနထိင်ရာ မိ ့တည်း။)‐ ၄၅

ဖိလိပုသည်နာသေနလကိေတွ့သြဖင့် ``ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်းတွင်လည်းေကာင်း၊ ပေရာဖက်ကျမ်း

များတွင်လည်းေကာင်းေရးသားေဖာ်ြပထားသ ကိငါတိ့ေတွ့ ပီ။ ထိသသည်ေယာသပ်၏သား၊

နာဇရက် မိ ့သားေယ ြဖစ်၏'' ဟဆိ၏။ ၄၆ နာသေနလက ``နာဇရက် မိ ့မှေကာင်းသည့်

အရာတစ်စံတစ်ခထွက်ေပ  ိင်ပါသေလာ'' ဟြပန်၍ေမး၏။ ဖိလိပုက ``လာ၍ ကည့်ပါ'' ဟဆိ၏။ ၄၇

နာသေနလလာေနသည်ကိသခင်ေယ ြမင် ေတာ်မလ င် ``ပရိယာယ်ကင်းသဣသေရလ

အမျိုးသားစစ်ကိ ကည့် ကေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၈ နာသေနလက

``ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အဘယ်သိ့ အက ်ပ်ကိသိ ှ ိ ပါသနည်း'' ဟေမးေလာက် ၏။

သခင်ေယ က ``သင့်အားဖိလိပုမေခ မီ သဖန်းပင်ေအာက်တွင် ှ ိ ေနစဥ်အခါကပင်

လ င် သင့်ကိငါြမင်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၉ ထိအခါနာသေနလက ``အ ှ င်ဘရား၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဘရားသခင်၏သားေတာ် ြဖစ်ပါ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏'' ဟေလာက်ေလ၏။ ၅၀ သခင်ေယ က ``သဖန်းပင်ေအာက်တွင်သင့်

ကိငါြမင်ေကာင်းေြပာြပသည့်အတွက်သင် ယံသေလာ။ ဤထက်ပိ၍အ့ံ သဖွယ်ေသာ

အမအရာတိ့ကိသင်ြမင်ရလိမ့်မည်။‐ ၅၁ အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား

ေကာင်းကင်ပွင့်လျက် လသားအေပ တွင်ဘရား သခင်၏ေကာင်းကင်တမန်များဆင်းလျက်

တက်လျက်ေနကသည်ကိသင်တိ့ြမင်ရ ကလတံ'့ ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂ ေနာက် ှ စ်ရက် ကာေသာအခါဂါလိလဲြပည်၊ ကာန မိ ့မှာမဂလာေဆာင်ပဲွကျင်းပရာ

သခင်ေယ ၏မယ်ေတာ် ကေရာက်၏။‐ ၂ သခင်ေယ  ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့အားလည်း

ထိပဲွသိ့ဖိတ် ကားထား၏။‐ ၃ စပျစ်ရည်ကန်သွားေသာအခါသခင်ေယ ၏မယ်ေတာ်က

``ထိသတိ့မှာစပျစ်ရည်မ ှ ိ ေတာ့ပါ'' ဟကိယ်ေတာ်အားေြပာ ကား၏။ ၄ သခင်ေယ က

``မယ်ေတာ်၊ အဘယ်အမ ပ ရမည်ကိအက ်ပ်အားမေြပာပါ ှ င့်။ အက ်ပ်

လပ်ေဆာင်ရန်အချိန်မကျေသးပါ'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၅ ထိအခါမယ်ေတာ်သည်အေစခံတိ့အား ကိယ်



ေယာဟန် 562

ေတာ်ေစခိင်းသည့်အတိင်း ပ ကရန်မှာ ကား၏။ ၆ ထိေနရာတွင် ေရ ှ စ်ထမ်းသံးထမ်းခန့်စီဝင်ေသာ

ေကျာက်အိး ကီးေြခာက်လံး ှ ိ ၏။ ယဒမျိုးသား တိ့၏ဘာသာ ေလ့အရ သန့်စင်မကိ ပရန်

ထိအိးများကိထား ှ ိ ြခင်းြဖစ်၏။‐ ၇သခင်ေယ က ``ဤအိးများတွင်ေရအြပည့် ထည့် ကေလာ့''

ဟအေစခံတိ့အားမိန့်ေတာ်မ လ င် သတိ့သည်အိး တ်ခမ်းအထိေရြပည့် ေအာင်ထည့် က၏။‐ ၈

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က ``ဤအိးများမှေရ အနည်းငယ်ကိခပ်၍ပဲွအပ်ထံယသွား က

ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းအေစခံ တိ့သည်ယသွား က၏။‐ ၉

ပဲွအပ်သည်စပျစ်ရည်အြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲ လာေသာေရကိြမည်းစမ်း ကည့်၏။ အေစခံ

များသည်စပျစ်ရည်ကိအဘယ်မှရ ှ ိ ေ ကာင်းသိ ကေသာ်လည်း ပဲွအပ်မကား

မသိ။ သိ့ြဖစ်၍ပဲွအပ်သည်မဂလာေဆာင် သတိ့သားအားေခ  ပီးလ င်၊‐ ၁၀

``လတိင်းပင်စပျစ်ရည်ေကာင်း ှ င့်ဦးစွာဧည့်ခံ တတ်၏။ လတိ့စိတ် ှ ိ ေသာက် က ပီးမှ စပျစ်

ရည်အည့ံကိထည့်ေပးေလ့ ှ ိ ၏။ သင်မကား စပျစ်ရည်ေကာင်းကိယခမှထတ်ေပးပါ သည်တကား''

ဟဆိ၏။ ၁၁သခင်ေယ သည်ဂါလိလဲြပည်ကာန မိ ့တွင် ဤသိ့ဦးစွာပထမအ့ံဖွယ်ေသာနိမိတ်လက

ဏာကိြပေတာ်မလျက် မိမိ၏ဘန်းအသေရ ေတာ်ကိထွန်းေတာက်ေစေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍

တပည့်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိယံ ကည် က၏။ ၁၂ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်မယ်ေတာ်၊

ညီေတာ်များ၊ တပည့်ေတာ်များ ှ င့်အတကေပရေနာင် မိ ့ သိ့ က၍ရက်အနည်းငယ်ေနထိင်ေတာ်မ၏။

၁၃ ယဒအမျိုးသားတိ့၏ပသခါပဲွနီးကပ်လာ ေသာအခါ သခင်ေယ သည်ေယ  ှ လင် မိ ့

သိ့ ကေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်ဗိမာန်ေတာ်အတွင်းတွင် ွားများ၊ သိးများ၊

ချိုးငှက်များေရာင်းေသာသများ ှ င့် ေငွလဲလှယ်ေနသများထိင်လျက်ေနသည်ကိ ေတွ့ေတာ်မ၏။‐ ၁၅

ထိအခါ ကိးြဖင့် ှ င်တံကိ ပလပ် ပီးလ င် သိး ွားများကိဗိမာန်ေတာ်ထဲမှေမာင်းထတ် ေတာ်မ၏။

ေငွလဲလှယ်သတိ့၏ေငွများကိ သွန်ချ၍ ေငွတင်ခံများကိေမှာက်လှန်ပစ် ေတာ်မ၏။‐ ၁၆

ကိယ်ေတာ်က ``ဤအရာများကိယသွား က။ ငါ့အဖ၏အိမ်ေတာ်ကိေစျးမြဖစ်ေစ ှ င့်''

ဟချိုးငှက်ေရာင်းသများအားမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၁၇ ထိအခါတပည့်ေတာ်တိ့သည် ``ကိယ်ေတာ်

၏အိမ်ေတာ်အေပ ချစ်ခင်တွယ်တာမသည် အက ်ပ်၏ရင်အတွင်း၌မီးသဖွယ်က မ်း

ေလာင်လျက် ှ ိ ပါ၏'' ဟေသာကျမ်းစကား ကိသတိရ က၏။ ၁၈ ယဒအာဏာပိင်တိ့က

``သင်သည်ဤအမ အရာများကိ ပလပ်ပိင်ေ ကာင်းသိသာ ေစရန် ငါတိ့အားအဘယ်နိမိတ်လကဏာ

ကိြပပါမည်နည်း'' ဟဆိ က၏။ ၁၉ သခင်ေယ က ``ဤဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖိဖျက်

ကေလာ့။ သံးရက်အတွင်းငါြပန်လည်တည် ေဆာက်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

ယဒအမျိုးသားတိ့က ``ဤဗိမာန်ေတာ် ကိေလးဆယ့်ေြခာက် ှ စ်တိင်တိင်တည်ေဆာက်

ခ့ဲရ၏။ သင်ကသံးရက် ှ င့်ြပန်လည်တည် ေဆာက်ပါမည်ေလာ'' ဟေမး က၏။ ၂၁

ကိယ်ေတာ်ကားမိမိ၏ကိယ်ခ ာေတာ်တည်းဟ ေသာဗိမာန်ေတာ်ကိရည်စး၍မိန့်ေတာ်မြခင်း ြဖစ်၏။‐

၂၂ သိ့ြဖစ်၍တပည့်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ေသ ြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မေသာအခါ ဤ

သိ့ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မခ့ဲသည်ကိြပန်လည် သတိရ ကလျက် ကျမ်းစာေတာ်ကိလည်း

ေကာင်း၊ သခင်ေယ မိန့်ေတာ်မခ့ဲေသာ စကားေတာ်ကိလည်းေကာင်းယံ က၏။ ၂၃

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ကျင်းပသည့်ပသခါပဲွ ၌ ကိယ်ေတာ်ြပေတာ်မသည့်အ့ံဖွယ်ေသာနိမိတ်

လကဏာများကိေတွ့ြမင်ရ ကသြဖင့် လ အေြမာက်အြမားပင်ကိယ်ေတာ်အားယံ ကည် လာ က၏။‐

၂၄ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်လခပ်သိမ်းတိ့၏ အေကာင်းကိသိေတာ်မသြဖင့် ထိသတိ့

အားယံစားေတာ်မမ။ ၂၅ ကိယ်ေတာ်သည်လ၏စိတ် ှ လံးအ ကံအစည် ကိသိေတာ်မေသာေကာင့်

ကိယ်ေတာ်အားလ့ အေကာင်းကိအဘယ်သမ ေြပာရန်မလိ။

၃ ဖာရိ ှ ဲ ဂိဏ်းဝင်ြဖစ်သနိေကာဒင်နာမည် ှ ိ ေသာယဒအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်တစ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐

၂ သသည်ညဥ့်အခါကိယ်ေတာ်၏ထံသိ့လာ၍ ``အ ှ င်ဘရား၊ ဘရားသခင်အတပါ ှ ိ ေတာ်

မမလ င် အဘယ်သမ အ ှ င်ြပေတာ်မေသာ အ့ံဖွယ်နိမိတ်လကဏာများကိြပ ိင်မည်

မဟတ်ပါ။ သိ့ြဖစ်၍အ ှ င်သည်ဘရားသခင် ေစလတ်ေတာ်မေသာဆရာြဖစ်ေ ကာင်းကိ

အက ်ပ်တိ့သိ ကပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၃သခင်ေယ က ``အမှန်အကန်သင့်အားငါဆိ သည်ကား

တစ်ဖန်ေမွးဖွားြခင်းမခံရသသည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိမြမင် ိင်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄

နိေကာဒင်က ``အသက် ကီးေသာသသည် အဘယ်သိ့လ င် တစ်ဖန်ေမွးဖွားြခင်းကိခံရ ပါမည်နည်း။

အမိဝမ်းသိ့ြပန်၍ဝင် ပီးလ င် ဒတိယအ ကိမ်ေမွးဖွားြခင်းကိခံရပါ မည်ေလာ'' ဟေလာက်၏။

၅ သခင်ေယ က ``အမှန်အကန်သင့်အားငါ ဆိသည်ကား၊ ေရ ှ င့်ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်ေမွး

ဖွားလာသမဟတ်လ င် အဘယ်သမ ဘရား သခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့မဝင်ရ။‐ ၆

အေသွးအသားအားြဖင့်ေမွးဖွားသသည် အေသွးအသားြဖစ်၏။ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

ေမွးဖွားသသည်ဝိညာဥ်ြဖစ်၏။‐ ၇တစ်ဖန်ေမွးဖွားြခင်းကိခံရ ကမည်ဟငါ ဆိသည်ကိမအ့ံ သ ှ င့်။‐

၈ ေလသည်မိမိတိက်လိရာသိ့တိက်တတ်၏။ ေလ၏ အသံကိ ကားရေသာ်လည်းအဘယ်အရပ်မှ

တိက်လာသည်ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဘယ်အရပ် သိ့တိက်လိမ့်မည်ကိေသာ်လည်းေကာင်းမသိ ိင်။

ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်ေမွးဖွားသတိင်းသည် လည်း ဤနည်းတပင်ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၉ နိေကာဒင်က ``ဤအမအရာသည်အဘယ် သိ့ြဖစ် ိင်ပါမည်နည်း'' ဟေလာက်၏။

၁၀ သခင်ေယ က ``သင်သည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့၏ဆရာတစ်ဦးြဖစ်ပါလျက် ဤ

အမအရာအေကာင်းကိမသိသေလာ။‐ ၁၁ အမှန်အကန်သင့်အားငါဆိသည်ကား ငါတိ့

သည်မိမိတိ့သိသည့်အရာကိေြပာ က၏။ ြမင် သည့်အရာကိသက်ေသခံ က၏။ သိ့ရာတွင်

ငါတိ့၏သက်ေသခံချက်ကိသင်တိ့လက် မခံ က။‐ ၁၂ ေလာက ှ င့်ဆိင်ေသာအရာများကိငါေဖာ်ြပ

ေသာအခါ၌သင်တိ့မယံ ကလ င် ေကာင်းကင် ဘံ ှ င့်ဆိင်ေသာအရာများကိေဖာ်ြပေသာ အခါ၌

အဘယ်သိ့လ င်သင်တိ့ယံ ကည် ကမည်နည်း။‐ ၁၃ ေကာင်းကင်ဘံမှဆင်းသက်လာေသာလသား

မှတစ်ပါး အဘယ်သမ ေကာင်းကင်ဘံသိ့ မေရာက်ဖး က'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

မိမိအားယံ ကည်သအေပါင်းတိ့သည် ထာဝရ အသက်ကိရ ှ ိ  ကေစရန် လသားသည်ေတာ

က ာရ၌တိင်ထိပ်တွင်ေမာေ ှ ေြမာက်တင်ထား သည့်ေကးေ မ ပ်က့ဲသိ့ေြမာက်တင်ြခင်း

ခံရလိမ့်မည်။‐ (aiōnios g166) ၁၆ ဘရားသခင်သည်ေလာကသားတိ့ကိလွန်စွာ

ချစ်ေတာ်မသြဖင့် သားေတာ်အားယံ ကည်သ အေပါင်းတိ့သည်ပျက်စီးဆံးပါးြခင်းမ ှ ိ

ဘဲ ထာဝရအသက်ကိရေစြခင်းငှာ မိမိ ၏တစ်ပါးတည်းေသာသားေတာ်ကိစွန့်ေတာ်

မ၏။‐ (aiōnios g166) ၁၇ သားေတာ်ကိေလာကသိ့ေစလတ်ေတာ်မသည်

မှာ ေလာကသားတိ့အားအြပစ်စီရင်ရန် မဟတ်။ ေလာကသားတိ့ကိကယ်တင်ရန်

ြဖစ်၏။ ၁၈ သားေတာ်ကိယံ ကည်သသည်အြပစ်စီရင် ေတာ်မြခင်းကိမခံရ။

မယံ ကည်သမကား ဘရားသခင်၏တစ်ပါးတည်းေသာသားေတာ် ကိမယံ ကည်သည့်အတွက်

ယခပင်အြပစ် စီရင်ြခင်းကိခံရ၏။‐ ၁၉ အြပစ်စီရင်ြခင်း၏သေဘာတရားကား

ဤသိ့တည်း။ အလင်းေတာ်သည်ဤေလာက သိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။ သိ့ရာတွင်လတိ့သည်

ဆိးယတ်သများြဖစ်သည်အားေလျာ်စွာ အလင်းေတာ်ထက်အေမှာင်ကိ ှ စ်သက် က၏။‐ ၂၀

ဆိးယတ်သတိင်းအလင်းကိမန်း၏။ မိမိ၏ အကျင့်ဆိးေပ သွားမည်ကိစိး၍အလင်း အနီးသိ့မကပ်ဝ့ံ။‐

၂၁ သိ့ရာတွင်သစာတရားကိကျင့်ေသာသများ ကား မိမိ ပေလသမ ေသာအရာတိ့သည်

ဘရားသခင်၏အလိေတာ် ှ င့်အညီြဖစ် ေကာင်းကိ သိသာထင် ှ ားေစရန်အလင်း

သိ့ချဥ်းကပ်လာတတ်သည်။ ၂၂ ထိေနာက်သခင်ေယ သည်တပည့်ေတာ်တိ့

ှ င့်အတ ယဒေကျးလက်သိ့ ကေတာ်မ၏။ ထိအရပ်တွင်တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတေန

ေတာ်မလျက်ဗတိဇံမဂလာကိေပးေတာ်မ၏။‐ ၂၃ ှ ာလိမ် မိ ့အနီးအဲ န်အရပ်တွင်ေရများစွာ

ှ ိ သြဖင့်ေယာဟန်သည်လည်း ဗတိဇံမဂလာ ေပးလျက်ေန၏။ လတိ့သည်ေယာဟန်ထံ

သိ့လာ၍ဗတိဇံမဂလာကိခံယ က၏။‐ ၂၄ (ထိအခါကေယာဟန်ေထာင်မကျေသးေချ။)

၂၅ ေယာဟန်၏တပည့်အချို ့တိ့သည်သန့် ှ င်း ြခင်းမဂလာအေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍ ယဒ

အမျိုးသားတစ်ေယာက် ှ င့်အြငင်းပွား က၏။‐ ၂၆ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ေယာဟန်ထံသိ့လာ ပီး

လ င် ``ဆရာေတာ်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်ဖက်ကမ်း တွင်ဆရာေတာ်၏ထံသိ့ လာေရာက်ခ့ဲဖးသ

လတစ်ေယာက်ကိသတိရပါသေလာ။ သ၏ အေကာင်းကိဆရာေတာ်သက်ေသခံခ့ဲဖး

ပါ၏။ ယခသသည်ဗတိဇံမဂလာကိေပး လျက်ေနပါသည်။ လအေပါင်းတိ့သည်လည်း

သ့ထံသိ့လာလျက်ေန ကပါ၏'' ဟေလာက် ၏။ ၂၇ ေယာဟန်က ``ဘရားသခင်ေပးအပ်ေတာ်မမ

လ င် လသည်အဘယ်အလပ်တာဝန်ကိမ မခံမယ ိင်။‐ ၂၈ ငါသည်ေမ ှ ိ ယမဟတ်။

ထိအ ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ် ေြပးမ သာြဖစ်၏။ ယင်းသိ့ြဖစ်ေကာင်းသင် တိ့အား ငါေြပာ ကားခ့ဲသည်ကိသင်တိ့

ကိယ်တိင်ပင်သက်ေသြဖစ် က၏။‐ ၂၉ မဂလာေဆာင်သတိ့သမီးကိသိမ်းပိက်ရ သသည်

မဂလာေဆာင်သတိ့သားြဖစ်၏။ သတိ့ သား၏မိတ်ေဆွသည်ကားအဆင်သင့်ေစာင့်

ဆိင်းကာ သတိ့သား၏အသံကိနားေထာင် လျက်ေန၏။ သသည်သတိ့သား၏အသံကိ

ကားေသာ် လွန်စွာအားရဝမ်းေြမာက်သက့ဲ သိ့ ငါသည်လည်းအြပည့်အဝဝမ်းေြမာက်ရ

ေလ ပီ။‐ ၃၀ ထိအ ှ င်သည်တိးတက်ရမည်။ ငါမကား ဆတ်ယတ်ရမည်'' ဟဆိ၏။

၃၁ ေကာင်းကင်ဘံမှ ကလာေတာ်မေသာအ ှ င် သည်အလံးစံတိ့ထက် ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။

ကမာေြမ ကီးမှေပါက်ဖွားသသည်ကမာေြမ ကီးသားြဖစ်၍ ေြမ ကီး ှ င့်ဆိင်ေသာ

အေကာင်းအရာများကိေြပာတတ်၏။‐ ၃၂ ထိအ ှ င်သည်မိမိြမင်ခ့ဲ ကားခ့ဲရေသာ

အရာများအေကာင်းကိေဟာေြပာေတာ်မ ေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ်၏ေဟာေြပာချက်ကိ

အဘယ်သမ လက်မခံ က။‐ ၃၃ ကိယ်ေတာ်၏ေဟာေြပာချက်ကိလက်ခံေသာ

သမကားယင်းသိ့လက်ခံြခင်းအားြဖင့် ဘရား သခင်သည်သစာေတာ် ှ င်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ

သက်ေသခံသြဖစ်၏။‐ ၃၄ ဘရားသခင်သည်မိမိေစလတ်ေတာ်မေသာသ

အားဝိညာဥ်ေတာ်ကိအြပည့်အဝချေပးေတာ် မသည်ြဖစ်၍ ထိသသည်ဘရားသခင်၏ တ်

ကပတ်တရားေတာ်ကိေဖာ်ြပတတ်၏။‐ ၃၅ ခမည်းေတာ်သည်သားေတာ်ကိချစ်ေတာ်မ
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သြဖင့် တန်ခိးအာဏာ ှ ိ သမ ကိသားေတာ် လက်သိ့ေပးအပ်ေတာ်မ ပီ။‐ ၃၆

သားေတာ်ကိယံ ကည်သသည်ထာဝရအသက် ကိရ၏။ သားေတာ်၏စကားကိနားမေထာင်သ

မကားအသက်ကိမရဘဲ ဘရားသခင်၏ အမျက်ေတာ်သင့်သြဖစ်လိမ့်မည်။ (aiōnios g166)

၄ သခင်ေယ သည်ေယာဟန်ထက်ပိ၍များ ေသာတပည့်များကိ ဗတိဇံမဂလာေပးလျက်

ေနသည်ကိဖာရိ ှ ဲ တိ့ ကားသိ က၏။‐ ၂ (အမှန်မှာသခင်ေယ ကိယ်ေတာ်တိင်ဗတိဇံ

မဂလာကိေပးေတာ်မမ။ တပည့်ေတာ်တိ့သာ လ င်ေပးြခင်းြဖစ်၏။)‐ ၃

ယင်းသိ့ဖာရိ ှ ဲ တိ့ ကားသိ ကေကာင်းကိ သခင်ေယ သိေတာ်မလ င် ယဒြပည်မှ

ထွက်ခွာေတာ်မ၍ဂါလိလဲြပည်သိ့ က ေတာ်မ၏။‐ ၄လမ်းတွင် ှ မာရိြပည်ကိြဖတ်၍သွားရ၏။ ၅

ခါနာမည် ှ ိ ေသာ မိ ့သိ့ေရာက်ေတာ်မ၏။ ထိ မိ ့သည်ယာကပ်ကသားေယာသပ်အား

ေပးသည့်ေြမယာအနီးတွင်တည် ှ ိ ၏။‐ ၆ ထိအရပ်တွင်ယာကပ်၏ေရတွင်း ှ ိ ၏။ သခင်

ေယ သည်ခရီးပန်းေတာ်မသြဖင့်ေရတွင်း အနီးတွင်ထိင်ေတာ်မ၏။ ထိအချိန်ကားမွန်း

တည့်အချိန်ခန့်ြဖစ်သတည်း။ ၇ ှ မာရိအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ေရခပ်ရန် ေရာက် ှ ိ လာ၏။

သခင်ေယ က ``ငါ့အား ေသာက်ေရတစ်ခွက်ေပးပါ'' ဟထိအမျိုး သမီးအားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၈

(တပည့်ေတာ်တိ့သည်အစားအစာဝယ်ရန် မိ ့ထဲသိ့သွားေနခိက်ြဖစ်၏။) ၉ ှ မာရိအမျိုးသမီးက

``သင်သည်ယဒ အမျိုးသားတစ်ေယာက်ြဖစ်ပါလျက် ှ မာရိ အမျိုးသမီးြဖစ်သကန်မထံမှေသာက်ေရ

ကိအဘယ်ေ ကာင့်ေတာင်းပါသနည်း'' ဟေမး၏။ (ဤသိ့ေမးရသည့်အေကာင်းမှာယဒအမျိုး

သားများသည် ှ မာရိအမျိုးသားတိ့၏ခွက် ေယာက်များကိအသံး ပေလ့မ ှ ိ  ကေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။)

၁၀ သခင်ေယ က ``ဘရားသခင်ေပးသနား ေတာ်မေသာဆေကျးဇးေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊

သင့်အားေသာက်ေရတစ်ခွက်ေတာင်းေနသသည် အဘယ်သြဖစ်သည်ကိလည်းေကာင်းသင်သည်

သိပါလ င် ထိသ၏ထံမှအသက်ေရကိ ေတာင်းလိမ့်မည်။ ထိသသည်လည်းသင့်အား

ထိေရကိေပးလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိအမျိုးသမီးက ``အ ှ င်၊ ေရတွင်းသည် နက်ပါ၏။

အ ှ င့်မှာခပ်စရာေရပံးမ ှ ိ ပါ။ အဘယ်မှာလ င်အသက်ေရကိရပါ မည်နည်း။‐ ၁၂

အဖယာကပ်သည်သကိယ်တိင်မှစ၍သား များ၊ သိးများ၊ ွားများသည်ဤေရတွင်းေရ

ကိေသာက်ခ့ဲ ကပါ၏။ အ ှ င်သည်အဖ ယာကပ်ထက်ပင် ကီးြမတ်ပါသေလာ'' ဟ ဆိ၏။ ၁၃

သခင်ေယ က ``ဤေရကိေသာက်သတိင်း ေနာက်တစ်ဖန်ေရငတ်လိမ့်ဦးမည်။‐ ၁၄

ငါေပးမည့်ေရကိေသာက်သမကားအဘယ် အခါမ ေရငတ်ေတာ့မည်မဟတ်။ ထိေရသည်

သ၏အတွင်း၌ထာဝစဥ်စမ်းေပါက်လျက် သ့အားထာဝရအသက်ကိရ ှ ိ ေစလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

(aiōn g165, aiōnios g166) ၁၅ ထိအမျိုးသမီးက ``အ ှ င်၊ ကန်မသည်ေနာက်

တစ်ဖန်ေရမငတ်ေစရန်လည်းေကာင်း၊ ဤအရပ် သိ့လာ၍ေရမခပ်ရေစရန်လည်းေကာင်း ထိေရ

ကိကန်မအားေပးေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၁၆ ကိယ်ေတာ်က ``သွားေလာ့။ သင့်ခင်ပွန်းကိေခ

ခ့ဲေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိအမျိုးသမီးက ``ကန်မမှာခင်ပွန်းမ ှ ိ ပါ'' ဟဆိ၏။ ကိယ်ေတာ်က

``ကန်မမှာခင်ပွန်းမ ှ ိ ဟဆိ သည်မှာမှန်ေပ၏။‐ ၁၈ သင့်မှာခင်ပွန်းငါးေယာက် ှ ိ ခ့ဲဖး ပီ။ ယခ

သင် ှ င့်အတေနသကားသင်၏ခင်ပွန်းမ ဟတ်။ သင်သည်မှန်ေသာစကားကိေြပာ၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၉ အမျိုးသမီးက ``အ ှ င်သည်ပေရာဖက် ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိကန်မသိြမင် ိင် ပါ၏။‐ ၂၀

ကန်မတိ့၏ဘိးေဘးများသည်ဤေတာင် ေပ မှာ ဘရားသခင်ကိဝတ် ပကိးကွယ်ေလ့

ှ ိ  ကပါ၏။ အ ှ င်တိ့ယဒအမျိုးသားများ ကမေယ  ှ လင် မိ ့၌သာ ဘရားသခင်

ကိဝတ် ပကိးကွယ်ရမည်ဟဆိ ကပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၂၁ သခင်ေယ က ``အချင်းအမျိုးသမီး၊ ငါ့

စကားကိယံေလာ့။ဤေတာင်ေပ ၌လည်းေကာင်း၊ ေယ  ှ လင် မိ ့၌လည်းေကာင်းခမည်းေတာ်ကိ

ဝတ် ပကိးကွယ်ြခင်းမ ပေတာ့မည့်အချိန် ေရာက် ှ ိ လာေပအ့ံ။‐ ၂၂ ှ မာရိလမျိုးြဖစ်ေသာသင်တိ့သည်

မိမိတိ့ မသိသည့်ဘရားကိဝတ် ပကိးကွယ် က၏။ ငါတိ့မကားငါတိ့သိသည့်ဘရားကိဝတ်

ပကိးကွယ် က၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ် ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးေတာ်သည်

ယဒအမျိုး သားများထံမှတစ်ဆင့်သက်ေရာက်လာေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၂၃

ဝတ် ပကိးကွယ်သတိ့သည်ခမည်းေတာ်အား အမှန်စင်စစ်ြဖစ်ေတာ်မသည့်အတိင်း ဝိညာဥ်

ေတာ်တန်ခိးအားြဖင့်မှန်ကန်စွာဝတ် ပကိး ကွယ်ရမည့်အချိန်ေရာက်လာလိမ့်မည်။ ယခ

ပင်ေရာက်လျက် ှ ိ ၏။ ထိသိ့ဝတ် ပကိးကွယ် သတိ့ကိခမည်းေတာ် ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐ ၂၄

ဘရားသခင်သည်နာမ်ဝိညာဥ်ြဖစ်ေတာ်မ သြဖင့် ကိယ်ေတာ်အားဝတ် ပကိးကွယ်သတိ့

သည်လည်းကိယ်ေတာ်အမှန်စင်စစ်ြဖစ်ေတာ်မ သည့်အတိင်း ကိယ်ေတာ်၏ဝိညာဥ်ေတာ်တန်ခိး

အားြဖင့်မှန်ကန်စွာဝတ် ပကိးကွယ် ိင် က မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ အမျိုးသမီးက

``ေမ ှ ိ ယအ ှ င် ကလာေတာ် မမည်ကိကန်မသိပါ၏။ ထိအ ှ င် ကလာ ေတာ်မေသာအခါ

ကန်မတိ့အားအမအရာ ခပ်သိမ်းကိ ှ င်းလင်းေဖာ်ြပေတာ်မပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်၏။ ၂၆

သခင်ေယ က ``ထိအ ှ င်ကားသင် ှ င့်ယခ စကားေြပာေနသငါပင်ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၇

ထိအချိန်၌တပည့်ေတာ်တိ့ြပန်ေရာက်လာ က၏။ သတိ့သည်အမျိုးသမီး ှ င့်ကိယ်ေတာ်

စကားေြပာလျက်ေနသည်ကိေတွ့ရသြဖင့် အ့ံ သ က၏။ သိ့ရာတွင်အမျိုးသမီးအား

``အဘယ်အရာကိအလိ ှ ိ ပါသနည်း'' ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်အား ``အဘယ်

ေကာင့်ထိအမျိုးသမီး ှ င့်စကားေြပာ လျက်ေနေတာ်မပါသနည်း'' ဟ၍လည်း

ေကာင်းအဘယ်သမှမေမးေလ ာက် က။ ၂၈ အမျိုးသမီးသည်ေရအိးကိထားခ့ဲ၍ မိ ့ ထဲသိ့သွား ပီးလ င်၊‐

၂၉ ``ကန်မ ပခ့ဲသမ ေသာအမအရာများ အေကာင်းကိေြပာြပသကိလာ၍ ကည့် က ပါ။

သသည်ခရစ်ေတာ်ပင်ြဖစ်လိမ့်မည်ေလာ'' ဟလတိ့အားဆိ၏။‐ ၃၀ သိ့ြဖစ်၍လတိ့သည် မိ ့ထဲမှထွက်၍

ကိယ်ေတာ်၏ထံသိ့လာ က၏။ ၃၁ ဤအေတာအတွင်း၌တပည့်ေတာ်တိ့က ``အ ှ င် ဘရား၊

အစားအစာသံးေဆာင်ေတာ်မပါ'' ဟ ေလာက်ထားေတာင်းပန် က၏။ ၃၂ ကိယ်ေတာ်က

``သင်တိ့မသိ ကသည့်အစား အစာကိငါသံးေဆာင် ပီး ပီ'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၃၃

ထိ့ေကာင့်တပည့်ေတာ်တိ့သည် ``ကိယ်ေတာ်အား အစားအစာဆက်ကပ်သတစ်စံတစ်ေယာက် ှ ိ

ေလ ပီေလာ'' ဟအချင်းချင်းေမးြမန်း က၏။ ၃၄ ကိယ်ေတာ်က ``ငါ၏အစားအစာကားငါ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်၏အလိေတာ်ကိ လိက်နာ၍ ထိအ ှ င်ေပးအပ်သည့်အမေတာ်

ကိ ပီးစီးေအာင်ေဆာင် ွက်ြခင်းပင်ြဖစ်၏။‐ ၃၅ ေနာက်ေလးလမ  ကာလ င်ေကာက်ရိတ်ချိန်

ေရာက်လိမ့်မည်ဟ သင်တိ့ဆိတတ် ကသည် မဟတ်ေလာ။ သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား

လယ်ြပင်တိ့ကိေမ ာ် ကည့်ေလာ့။ ရိတ်သိမ်း ရန်သီး ှ ံ တိ့သည်မှည့်ဝင်းလျက် ှ ိ ေပ ပီ။‐ ၃၆

ရိတ်သသည်အခကိခံယ၍ထာဝရအသက် ဆိင်ရာသီး ှ ံ များကိရိတ်သိမ်း၏။ သိ့ြဖစ်၍

စိက်သ ှ င့်ရိတ်သတိ့သည် အတတကွ င်လန်း ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။‐ (aiōnios g166) ၃၇

`တစ်ဦးကားစိက်၍ေနာက်တစ်ဦးကားရိတ်ရ၏' ဟေသာဆိ ိ းစကားသည်မှန်ကန်လျက်ေန

သတည်း။‐ ၃၈ သင်တိ့မစိက်မပျိုးသည့်လယ်မှအသီး အ ှ ံ များကိရိတ်သိမ်းရန်သင်တိ့အားငါ

ေစလတ်၏။ အြခားေသာသတိ့ကစိက်ပျိုး လပ်ေဆာင် က၍ သင်တိ့ကအကျိုးကိခံစား ကရ၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ှ မာရိအမျိုးသမီးက ``ဤသသည်ကန်မ ပခ့ဲသမ ေသာအမအရာများကိေြပာ

ြပပါ၏။'' ဟဆိသြဖင့်ထိ မိ ့ ှ ိ  ှ မာရိ အမျိုးသားအေြမာက်အြမားပင်သခင်ေယ

အားယံ ကည်လာ က၏။‐ ၄၀ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ထံေတာ်

သိ့ေရာက် ကေသာအခါ မိမိတိ့ထံတွင် တည်းခိေတာ်မပါဟေလာက်ထားေတာင်းပန် က၏။

သခင်ေယ သည်ထိအရပ်တွင် ှ စ် ရက်မ ေနေတာ်မ၏။ ၄၁ ကိယ်ေတာ်၏တရားေတာ်ကိ ကားနာ ကရ

သြဖင့် ကိယ်ေတာ်အားယံ ကည်လာ ကသ အေြမာက်အြမားလည်း ှ ိ ၏။‐ ၄၂

ထိသတိ့က ှ မာရိအမျိုးသမီးအား ``ယခ ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားယံ ကည်လာ က သည်မှာ

သင့်စကားေ ကာင့်မဟတ်။ ကိယ်ေတာ် ၏တရားေတာ်ကိငါတိ့ကိယ်တိင် ကားနာ

ကရေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ဤအ ှ င်ကား ေလာက၏ကယ်တင် ှ င်အစစ်အမှန်ပင်

ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိငါတိ့သိ က ပီ'' ဟဆိ က၏။ ၄၃ ``ပေရာဖက်သည်မိမိေနရင်းြပည် ွာ၌

ဂဏ်အသေရမ ှ ိ'' ဟသခင်ေယ ကိယ် ေတာ်တိင်မိန့်ေတာ်မခ့ဲဖးသည့်အတိင်း ှ စ်

ရက်မ  ကာေသာ်ထိအရပ်မှထွက်ခွာ၍ ဂါလိလဲြပည်သိ့ ကေတာ်မ၏။‐ ၄၅

ေရာက်ေတာ်မလ င်ဂါလိလဲြပည်သားတိ့ သည်ကိယ်ေတာ်အား ကိဆိလက်ခံ က၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ေယ  ှ လင် မိ ့ တွင်ကျင်းပခ့ဲသည့်ပသခါပဲွေတာ်သိ့ သ

တိ့ကိယ်တိင်ေရာက်ခ့ဲ က၍ ထိပဲွေတာ်အတွင်း ၌ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မခ့ဲေသာအမအရာ

အေပါင်းကိေတွ့ြမင်ခ့ဲ ကေသာေကာင့်တည်း။ ၄၆ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်ေရကိစပျစ်ရည်ြဖစ်

ေစေတာ်မခ့ဲရာ ဂါလိလဲြပည်ကာန မိ ့သိ့ တစ်ဖန် ကေတာ်မ၏။ ထိ မိ ့၌အစိးရအရာ ှ ိ တစ်ဦး ှ ိ ၏။

သ၏သားသည်ကေပရေနာင် မိ ့တွင်ဖျားနာလျက်ေန၏။‐ ၄၇ ထိအရာ ှ ိ သည်ယဒြပည်မှဂါလိလဲ

ြပည်သိ့သခင်ေယ  ကလာေတာ်မေကာင်း ကိ ကားသြဖင့် အထံေတာ်သိ့သွား၍ေသ ခါနီးြဖစ်ေသာ

မိမိသား၏အနာေရာဂါ ကိေပျာက်ကင်းေစေတာ်မပါမည့်အေကာင်း ေလာက်ထား၏။‐ ၄၈

သခင်ေယ က ``သင်တိ့သည်အ့ံ သဖွယ်ရာ နိမိတ်လကဏာများကိမေတွ့မြမင်ရလ င်

ယံ ကည် ကမည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၉ အရာ ှ ိ က ``အ ှ င်၊ အက ်ပ်၏သားမေသမီ

ကေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၅၀သခင်ေယ က ``သွားေလာ့။ သင့်သားသည် အသက် ှ င်လိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိသသည်သခင်ေယ မိန့်ေတာ်မသည့် စကားကိယံ ကည်လျက်ထွက်သွား၏။‐ ၅၁

သသည်လမ်းခရီးမှာ ှ ိ ေနေသးစဥ်သ၏ အေစခံများေရာက်လာ၍ ``အ ှ င်၏သားငယ်

သည်သက်သာလာပါ ပီ'' ဟေြပာ ကား က၏။ ၅၂ ထိသက ``အဘယ်အချိန်၌သားငယ်ေရာဂါ

သက်သာသွားပါသနည်း'' ဟေမးေသာအခါ အေစခံများက ``ယမန်ေန့မွန်းလဲွတစ်နာရီ

ခန့်တွင်အဖျားေပျာက်ပါ၏'' ဟေြဖ ကား က၏။‐ ၅၃ ထိအခါဖခင်ြဖစ်သသည်ထိအချိန်ကား

`သင့်သားသည်အသက် ှ င်လိမ့်မည်' ဟသခင် ေယ မိန့်ေတာ်မေသာအချိန်ပင်ြဖစ်ေကာင်း

ကိသတိရေလသည်။ သိ့ြဖစ်၍သ ှ င့်တကွ အိမ်သအိမ်သားအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်
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အားယံ ကည်လာ က၏။ ၅၄ဤကားယဒြပည်မှဂါလိလဲြပည်သိ့သခင် ေယ  ကေတာ်မ ပီးေနာက်

ဒတိယအ ကိမ် ြပေတာ်မေသာအ့ံဖွယ်နိမိတ်လကဏာြဖစ် သတည်း။

၅ ထိေနာက်ယဒအမျိုးသားတိ့၏ဘာသာေရး ပဲွေတာ် ှ ိ သြဖင့် သခင်ေယ သည်ေယ

ှ လင် မိ ့သိ့ ကေတာ်မ၏။‐ ၂ ေယ  ှ လင် မိ ့သိးတံခါးအနီးမှာေရကန် ှ ိ ၏။

ထိေရကန်ကိေဟ ဗဲစကားြဖင့်ေဗေသ သဒဟေခ ၏။ ထိေရကန်ကိမခ်ငါးခြဖင့်

ြခံရံထား၏။‐ ၃ ထိမခ်များေအာက်တွင်မျက်စိမြမင်သ၊ ေြခမစွမ်းမသန်သ၊

ေလြဖတ်သမှစ၍ သနာအေြမာက်အြမားပင်လဲေလျာင်း လျက်ေန က၏။‐ ၄

(ဘရားသခင်၏ေကာင်းကင်တမန်သည်မ ကာ မ ကာေရကန်သိ့ဆင်းသက်ကာေရကိလပ် ှ ား

ေလ့ ှ ိ သြဖင့် ထိသတိ့သည်ေရလပ် ှ ားမည်ကိ ေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေန က၏။ ယင်းသိ့ေရလပ် ှ ား

လာ ပီးေနာက် ဦးစွာပထမေရကန်တွင်းသိ့ ဆင်း ိင်သသည်ေရာဂါေပျာက်သွားေလသည်။)‐ ၅

ထိေနရာတွင်သံးဆယ့် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံးမကျန်း မမာြဖစ်ေနသလတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၆

ထိသလဲေလျာင်းေနသည်ကိသခင်ေယ ြမင်ေတာ်မလ င် ကာလ ကာြမင့်စွာဤသိ့

လဲေလျာင်းေနခ့ဲသည့်အြဖစ်ကိသိေတာ်မ၏။ ထိ့ေ ကာင့်ကိယ်ေတာ်က ``သင်သည်ကျန်းမာ

လိပါသေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၇ ထိသက ``အ ှ င်၊ ေရလပ် ှ ားလာေသာအခါ

အက ်ပ်ကိေရကန်ထဲသိ့ချေပးမည့်သ တစ်ေယာက်မ မ ှ ိ ပါ။ အက ်ပ်ဆင်းမည် ပ ေနစဥ်

အြခားသတစ်ေယာက်သည်ဦးစွာေရ ကန်ထဲသိ့ေရာက် ှ ိ သွားတတ်ပါ၏'' ဟ ေလာက်၏။ ၈

သခင်ေယ က ``ထေလာ့၊ သင့်အိပ်ရာကိယ ၍လှမ်းသွားေလာ့'' ဟထိသအားမိန့်ေတာ် မ၏။‐

၉ ထိသသည်ချက်ချင်းကျန်းမာလာသြဖင့် မိမိ၏အိပ်ရာကိယ၍လှမ်းသွားေလ၏။

ထိေန့ကားဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။‐ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍ယဒအာဏာပိင်တိ့သည်ကျန်းမာ လာသအား

``ယေန့သည်ဥပသ်ေန့ြဖစ်၍သင့် အိပ်ရာကိမယေဆာင်အပ်'' ဟဆိ၏။ ၁၁ ထိသက

``အက ်ပ်အားကျန်းမာေစသက `သင့်အိပ်ရာကိယ၍လှမ်းသွားေလာ့' ဟေစ ခိင်းပါ၏''

ဟြပန်၍ေြပာ၏။ ၁၂သတိ့က ``သင့်အားအိပ်ရာကိယ၍လှမ်းသွား ေလာ့ဟဆိသကားမည်သနည်း''

ဟေမး က၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်မိမိအားဤသိ့ေစခိင်းသသည် မည်သြဖစ်ေ ကာင်းကိ

ကျန်းမာလာေသာသ သည်မသိ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သခင် ေယ သည် ပရိသတ်အ ကားမှမထင်

မ ှ ားထွက်ခွာသွားေတာ်မေသာေကာင့်တည်း။ ၁၄ ထိေနာက်သခင်ေယ သည်ထိသ့ကိဗိမာန်

ေတာ်ထဲတွင်ေတွ့ေတာ်မသြဖင့် ``သင်သည်ယခကျန်းမာလာေလ ပီ။ ေနာက်ထပ်အြပစ်မကး ှ င့်။

သိ့မဟတ်ပါမ သင်သည်ဤမ ထက်ဆိး ွားေသာအြဖစ်မျိုး ှ င့် ကံရလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

ထိသသည်ထွက်သွား၍မိမိအားကျန်းမာ ေစေသာသမှာ သခင်ေယ ပင်ြဖစ်ေ ကာင်း

ယဒအာဏာပိင်တိ့အားေြပာ ကားေလ၏။‐ ၁၆ ထိ့ေကာင့်ဥပသ်ေန့၌ဤအမအရာကိ

ပေတာ်မသည့်အတွက် ယဒအာဏာပိင် တိ့သည်ထိေန့မှစ၍ကိယ်ေတာ်အား

အေ ှ ာင့်အယှက်ေပး က၏။‐ ၁၇ ကိယ်ေတာ်က ``ငါ့ခမည်းေတာ်သည်အဘယ်

အခါမ အလပ်မှရပ်နားသည်ဟ၍မ ှ ိ။ ထိနည်းတစွာငါသည်လည်းလပ်ေဆာင်လျက် ေနရမည်''

ဟထိသတိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ဤသိ့မိန့်ေတာ်မေသာေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ဥပသ်

စည်းကမ်းကိချိုးေဖာက် ံ မက ဘရားသခင်အား မိမိ၏အဖဟ၍ေခ ကာ မိမိကိယ်ကိဘရား

ှ င့်တန်းတထားေတာ်မေသာေကာင့်လည်းေကာင်း ယဒအာဏာပိင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိသတ်

ရန်ပိ၍ ကံစည်အားထတ် က၏။ ၁၉ ထိ့ေကာင့်သခင်ေယ က ယဒအာဏာပိင်

တိ့အား ``အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိ သည်ကားသားေတာ်သည် မိမိအလိအေလျာက်

အဘယ်အမကိမ မ ပ ိင်။ ခမည်းေတာ် ပ ေတာ်မသည့်အမအရာများကိေတွ့ြမင်ရ

သည့်အတိင်းသာလ င် ပ၏။ ခမည်းေတာ် ပ ေတာ်မေသာအရာတိ့ကိသားေတာ်သည် ပ ေတာ်မ၏။‐

၂၀ ခမည်းေတာ်သည်သားေတာ်ကိချစ်ေတာ်မ သြဖင့် မိမိ ပသမ ေသာအမအရာများ

ကိသားေတာ်အားြပသေတာ်မ၏။ ဤအမ အရာများထက်ပင် ကီးစွာေသာအမအရာ များကိ ပရန်

ခမည်းေတာ်သည်သားေတာ်အား ြပသေပးမည်ြဖစ်၍သင်တိ့သည်အ့ံ သ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၁

ခမည်းေတာ်သည်သေသများကိအသက်ြပန် ှ င်ေစေတာ်မသက့ဲသိ့ သားေတာ်သည်လည်း

မိမိအလိ ှ ိ သများကိအသက် ှ င်ေစ ေတာ်မ၏။‐ ၂၂ ခမည်းေတာ်သည်အဘယ်သကိမ တရား

စီရင်ေတာ်မမ။‐ ၂၃ သားေတာ်အားတရားစီရင်ပိင်ခွင့် ှ ိ သမ ကိေပးအပ်ထားေတာ်မ၏။

သိ့ြဖစ်၍လတိ့ သည်ခမည်းေတာ်အား ိ ေသ ကသည်နည်း တ သားေတာ်အား ိ ေသရ ကမည်။

သားေတာ် အားမ ိ ေသေသာသသည်သားေတာ်ကိေစ လတ်ေတာ်မေသာခမည်းေတာ်အားမ ိ ေသ

သြဖစ်၏။ ၂၄ ``အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား ငါ၏စကားကိ ကားနာ၍

ငါ့ကိေစလတ် ေတာ်မေသာအ ှ င်ကိယံ ကည်သသည် ထာဝရအသက်ကိရ၏။ သသည်တရား

စီရင်ေတာ်မြခင်းကိမခံရဘဲ ေသြခင်း မှအသက် ှ င်ြခင်းသိ့ကးေြမာက်ေသာသ ြဖစ်၏။‐ (aiōnios

g166) ၂၅ အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား သေသတိ့သည် ဘရားသခင်၏သားေတာ်

အသံကိ ကားရသည့်အချိန်ကျေရာက် လာလိမ့်မည်။ ထိအချိန်သည်ယခပင်ကျ

ေရာက်လျက် ှ ိ  ပီ။ သားေတာ်၏အသံကိ ကားရေသာသတိ့သည်အသက်ြပန်၍

ှ င် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၆ ခမည်းေတာ်မှာအသက်ေပးပိင်ေသာတန်ခိး ှ ိ ေတာ်မသည်နည်းတ

သားေတာ်တွင်လည်း ှ ိ ေစရန်ထိတန်ခိးကိသားေတာ်အားအပ် ှ င်း ထားေတာ်မ၏။‐ ၂၇

သားေတာ်သည်လသားြဖစ်ေတာ်မသည် ှ င့် အညီ တရားစီရင်ပိင်ေသာတန်ခိးအပ် ှ င်း ြခင်းကိခံရ၏။‐

၂၈ ဤအြခင်းအရာကိသင်တိ့မအ့ံ သ က ှ င့်။ သချုင်းမှသေသတိ့သည်သားေတာ်၏အသံ

ေတာ်ကိ ကား၍ထွက်လာ ကမည့်အချိန်ကျ ေရာက်လိမ့်မည်။‐ ၂၉

အကျင့်ေကာင်းကိ ပခ့ဲသတိ့သည်ထေြမာက် ၍အသက် ှ င် ကရလိမ့်မည်။

အကျင့်ဆိးကိ ပခ့ဲသတိ့မကား ထေြမာက်၍အြပစ်စီရင် ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ ၃၀

``ငါသည်မိမိအလိအေလျာက်မည်သည့်အရာ ကိမ မ ပ ိင်။ ခမည်းေတာ်ေဖာ်ြပသည့်အတိင်း

သာလ င်စီရင်ဆံးြဖတ်၏။ ငါသည်ကိယ့်အလိ သိ့မလိက်။ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်၏

အလိေတာ်သိ့လိက်သည်ြဖစ်၍ ငါ၏စီရင်ဆံး ြဖတ်ချက်သည်မှန်ကန်၏။ ၃၁

``ငါသည်မိမိ၏အေကာင်းကိသက်ေသခံလ င် ငါ၏သက်ေသခံချက်သည်ခိင်လံြခင်းမ ှ ိ။‐ ၃၂

သိ့ရာတွင်ငါ့အေကာင်းကိသက်ေသခံသ တစ်ပါး ှ ိ ၏။ သ၏သက်ေသခံချက်သည်မှန်

ကန်ေကာင်းကိငါသိ၏။‐ ၃၃ သင်တိ့သည်ေယာဟန်၏ထံသိ့ေစတမန်များ ေစလတ်ခ့ဲ က၏။

သသည်သမာတရားဘက် ကသက်ေသခံ၏။‐ ၃၄ ငါ့အေကာင်းကိလတစ်စံတစ်ေယာက်က

သက်ေသခံရန်လိ၍မဟတ်။ သင်တိ့ကယ်တင် ြခင်းခံရေစရန်သာဤစကားကိငါေြပာ

၏။‐ ၃၅ ေယာဟန်သည်အလ ံ ထ၍ထွန်းလင်းေနေသာ ဆီမီးခွက်သဖွယ်ြဖစ်သြဖင့်

သင်တိ့သည်သ ၏အလင်းေရာင်တွင်ခဏမ သာေပျာ်ေမွ ့လိ က၏။‐ ၃၆

သိ့ရာတွင်ေယာဟန်၏သက်ေသခံချက်ထက် ကီးြမတ်သည့်သက်ေသခံချက်ငါ့မှာ ှ ိ ၏။

ခမည်းေတာ်ငါ့အားေပးအပ်သြဖင့် ယခငါ လပ်ေဆာင်လျက် ှ ိ သည့်အမအရာများကပင်

ငါ့ကိခမည်းေတာ်ေစလတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ သက်ေသခံ က၏။‐ ၃၇

ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာခမည်းေတာ်ကိယ် တိင်ကလည်း ငါ့အေကာင်းကိသက်ေသခံေတာ်

မ၏။ သင်တိ့သည်ခမည်းေတာ်၏အသံေတာ် ကိအဘယ်အခါကမ မ ကားဘး က။

သဏာန်ေတာ်ကိလည်းမြမင်ဘး က။‐ ၃၈ ခမည်းေတာ်ေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ

မယံ ကည် ကသြဖင့် တ်ကပတ်ေတာ်သည် သင်တိ့၏စိတ် ှ လံးတွင်မကိန်းေအာင်း။‐ ၃၉

ကျမ်းစာေတာ်တွင် ှ ာေဖွ၍ထာဝရအသက် ကိေတွ့ ှ ိ လိမ့်မည်ဟသင်တိ့ထင်မှတ် ကသြဖင့်

ကျမ်းစာေတာ်ကိအပတ်တကတ်ေလ့လာ က၏။ ထိကျမ်းစာေတာ်ကပင်လ င်ငါ့အေကာင်းကိ

သက်ေသခံ၏။‐ (aiōnios g166) ၄၀ သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့သည်အသက်ရအ့ံေသာ

ငှာငါ့ထံသိ့မလာလိ က။ ၄၁ ``လတိ့ချီးမွမ်းဂဏ် ပြခင်းကိငါမခံလိ။

သိ့ရာတွင်သင်တိ့အေကာင်းကိငါသိ၏။ သင်တိ့စိတ် ှ လံးတွင်ဘရားသခင်ကိ ချစ်ြခင်းမ ှ ိ  က။‐ ၄၃

ငါသည်ခမည်းေတာ်၏အခွင့်အာဏာ ှ င့် ေရာက် ှ ိ လာေသာ်လည်း သင်တိ့သည်ငါ့ကိ

လက်မခံ က။ အြခားသတစ်ဦးတစ်ေယာက် သည် ကိယ်ပိင်အခွင့်အာဏာ ှ င့်ေရာက် ှ ိ လာ

ပါမ သင်တိ့လက်ခံ ကလိမ့်မည်။‐ ၄၄ သင်တိ့သည်အချင်းချင်းချီးမွမ်းဂဏ် ပြခင်း

ကိခံလိ က၏။ သိ့ရာတွင်တစ်ဆတည်း ှ ိ ေတာ် မေသာဘရားသခင်၏ချီးမွမ်းဂဏ် ပြခင်း

ကိခံရန်ကိမမ ကိးစား က။ သိ့ြဖစ်၍သင် တိ့သည်ငါ့ကိအဘယ်သိ့ယံ ကည် ိင် က မည်နည်း။‐ ၄၅

သိ့ေသာ်ငါသည်သင်တိ့အားခမည်းေတာ်၏ ေ ှ ့ေတာ်၌ အြပစ်တင်စွပ်စဲွလိမ့်မည်ဟမထင် က ှ င့်။

သင်တိ့အားအြပစ်တင်မည့်သကား သင်တိ့ကိးစားေသာေမာေ ှ ပင်ြဖစ်၏။‐ ၄၆

ေမာေ ှ သည်ငါ၏အေကာင်းကိေရးသား ေဖာ်ြပခ့ဲ၏။ ထိ့ေ ကာင့်ေမာေ ှ ကိသင်တိ့

ယံလ င်ငါ့ကိလည်းယံ ကလိမ့်မည်။‐ ၄၇ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ေမာေ ှ ေရးသား

ေဖာ်ြပချက်များကိမယံ ကသြဖင့် အဘယ် သိ့လ င်ငါ၏စကားကိယံ ိင် ကမည်နည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၆
ထိသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီးေနာက်သခင်ေယ သည် ဂါလိလဲအိင် (တိေဗရိအိင်ဟလည်းေခ သည်)

ကိကးေတာ်မ၏။‐ ၂ သနာများအားေရာဂါေပျာက်ကင်းေစေတာ်

မသည်ကိေတွ့ြမင်ခ့ဲ ကသြဖင့် လပရိသတ် ကီးသည်ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။‐ ၃

သခင်ေယ သည်ေတာင်ေပ သိ့တက်ေတာ်မ၍ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတထိင်ေတာ်မ၏။‐ ၄

ယဒအမျိုးသားတိ့၏ပဲွေတာ်ြဖစ်ေသာ ပသခါပဲွကျေရာက်ရန်အခါကားနီး ေပ ပီ။‐ ၅

သခင်ေယ သည်ေမ ာ် ကည့်လိက်ေသာအခါ မိမိထံသိ့လပရိသတ် ကီးလာလျက်ေန

သည်ကိြမင်ေတာ်မ၍ ``ဤသတိ့စားရန် အစားအစာကိအဘယ်မှာဝယ် ိင်သနည်း''

ဟဖိလိပုအားေမးေတာ်မ၏။‐ ၆ (ဤသိ့ေမးေတာ်မြခင်းမှာဖိလိပုကိအကဲ

ခပ်လိ၍ြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်ကားမိမိအဘယ် သိ့ ပမည်ကိသိ ှ ိ  ပီးြဖစ်ေပသည်။) ၇

ဖိလိပုက ``လတစ်ေယာက်ကိအစားအစာ အနည်းငယ်စီေကးရန်ပင်လ င် ေငွေဒနာရိ
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ှ စ်ရာဖိး ှ င့်လံေလာက်မည်မဟတ်ပါ'' ဟ ေလာက်၏။‐ ၈ ှ ိ မန်ေပတ ၏ညီ၊

တပည့်ေတာ်တစ်ဦးြဖစ် သအေြ ကကိယ်ေတာ်အား၊‐ ၉ ``ဤမှာသငယ်တစ်ေယာက် ှ ိ ပါ၏။

သ့ထံ တွင်မေယာမန့်ငါးလံး ှ င့်ငါး ှ စ်ေကာင် ှ ိ ပါ၏။ သိ့ရာတွင်ဤမ  ကီးမားေသာလ

ပရိသတ်အား ထိမန့် ှ င့်ငါးကိအဘယ် သိ့လ င်ေလာက်ငေအာင်ေကး ိင်ပါမည် နည်း''

ဟေလာက်၏။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်က ``လတိ့အားထိင်ေစ ကေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

(ထိအရပ်တွင်ြမက်ထထပ်သြဖင့်) ငါးေထာင်မ ေသာလတိ့သည်ြမက်ေပ တွင် ထိင် က၏။‐

၁၁ ထိေနာက်သခင်ေယ သည်မန့်ကိယ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းေတာ်မ ပီးလ င်

ထိင်ေနေသာသတိ့အားေဝငှေပးေတာ် မ၏။ ငါးကိလည်းထိနည်းတ ပေတာ် မ၏။

လတိ့သည်ဝေအာင်စား ကရ၏။‐ ၁၂ ထိသတိ့စား၍ဝ ကေသာအခါကိယ်ေတာ် က

``စား ကင်းစားကျန်များကိမေလမလွင့် ရေအာင်သိမ်း ကေလာ့'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့ အားမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၁၃ သိ့ြဖစ်၍တပည့်ေတာ်တိ့သည်ေကာက်သိမ်း ကရာမေယာမန့်ငါးလံး ှ င့်ငါး ှ စ်ေကာင် မှ

စား ကင်းစားကျန်အစအနများေတာင်း တစ်ဆယ့် ှ စ်ေတာင်းအြပည့်ရ က၏။ ၁၄

ဤသိ့ကိယ်ေတာ်ြပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ် နိမိတ်လကဏာကိြမင် ကရေသာသတိ့က

``ဤသကားေလာကသိ့ ကလာေတာ်မမည် ဟဆိေသာပေရာဖက်အမှန်ပင်ြဖစ်၏'' ဟ ဆိ က၏။‐ ၁၅

သခင်ေယ သည်ထိသတိ့လာ၍ မိမိအား အတင်းအ မေခ ေဆာင်ကာမင်းေြမာက် က

လိမ့်မည်ကိသိေတာ်မသြဖင့် တစ်ကိယ်တည်း ေတာင်ေပ သိ့ေ ှ ာင်တိမ်းသွားေတာ်မ၏။ ၁၆

ညေနချမ်းအချိန်ေရာက်ေသာအခါ တပည့်ေတာ် တိ့သည်ဂါလိလဲအိင်သိ့ဆင်းသွား က၏။‐ ၁၇

ေလှေပ သိ့တက် က ပီးလ င်အိင်တစ်ဖက်ကမ်း ှ ိ ကေပရေနာင် မိ ့သိ့ြပန်သွား က၏။

မိးချုပ် လာေသာ်လည်းသခင်ေယ ကားသတိ့ထံသိ့ မ ကမေရာက်ေသး။‐

၁၈ ထိအချိန်၌ေလြပင်းကျလျက်ေနသြဖင့် အိင်တွင်လိင်းထလာ၏။‐ ၁၉

တပည့်ေတာ်တိ့သည်သံးေလးမိင်ခန့်ေလှာ်ခတ် ပီးေသာအခါ သခင်ေယ ေရေပ မှာစက်ေတာ် ြဖန့်၍

မိမိတိ့အနီးသိ့ ကလာသည်ကိြမင် က၏။ ထိအခါသတိ့သည်ေ ကာက်လန့် က၏။‐

၂၀ ကိယ်ေတာ်က ``မေ ကာက် က ှ င့်။ ငါပင်ြဖစ် သည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၁

ထိအခါသတိ့သည်ဝမ်းေြမာက်စွာကိယ်ေတာ် အားေလှေပ သိ့ပင့်ဖိတ် က၏။

ထိေနာက်ေလှ သည်တစ်ခဏချင်းတွင်ေရာက်လိရာကမ်း ေြခသိ့ဆိက်ေလ၏။ ၂၂

ေနာက်တစ်ေန့၌အိင်တစ်ဖက်ကမ်းတွင်ေနရစ် ခ့ဲေသာလပရိသတ်တိ့သည် ထိအရပ်၌ေလှ

တစ်စင်းတည်း ှ ိ ခ့ဲသည်ကိသတိရ က၏။ ထိေလှတွင်သခင်ေယ လိက်ပါေတာ်မမ

ဘဲ တပည့်ေတာ်ချည်းသာလ င်ထွက်ခွာသွား ကသည်ကိသိ က၏။‐ ၂၃

သိ့ေသာ်လည်းတိေဗရိ မိ ့မှလာေသာေလှများ သည်သခင်ဘရားေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း၍

လပရိသတ်အားမန့်ကိေကးေမွးေတာ်မခ့ဲ သည့်အရပ်အနီးသိ့ဆိက်ေရာက်လာ က၏။‐ ၂၄

လပရိသတ်သည်ထိအရပ်တွင်သခင်ေယ သည်လည်းေကာင်း၊ တပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်း

ေကာင်းမ ှ ိ ေ ကာင်းကိသိြမင်ေသာအခါ ထိ ေလှများေပ သိ့တက်၍ကိယ်ေတာ်ကိ ှ ာရန်

ကေပရေနာင် မိ ့သိ့သွား က၏။ ၂၅ အိင်တစ်ဖက်ကမ်းတွင်ကိယ်ေတာ်ကိေတွ့ ကေသာ

အခါလပရိသတ်က ``ဆရာေတာ်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဤအရပ်သိ့အဘယ်အခါက ကလာေတာ်မ

ပါသနည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၂၆သခင်ေယ က ``အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါ ဆိသည်ကား

သင်တိ့ငါ့ကိ ှ ာ ကြခင်းမှာငါြပ သည့်နိမိတ်လကဏာများ၏ အနက်အ ိပါယ်ကိ

နားလည် ကရ၍မဟတ်။ အစားအစာကိဝ ေအာင်စား ကရ၍ြဖစ်၏။‐ ၂၇

ပပ်ပျက်တတ်ေသာအစာအာဟာရအတွက် မ ကိးပမ်း က ှ င့်။ ထာဝရအသက်ကိရ ှ ိ

ေစေသာမပပ်ပျက် ိင်ေသာအစာအာဟာရ အတွက် ကိးပမ်း ကေလာ့။ ဘရားသခင်သည်

လသားအားတန်ခိးအာဏာကိအပ် ှ င်းေတာ် မသည်ြဖစ်၍ လသားသည်ထိအစာအာဟာရ

ကိသင်တိ့အားေပးေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166) ၂၈ လတိ့က

``အက ်ပ်တိ့သည်ဘရားသခင် အလိေတာ် ှ ိ သည့်အရာကိေဆာင် ွက် ိင် ရန်

အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်း'' ဟေမး ေလာက် က၏။ ၂၉သခင်ေယ က ``ဘရားသခင်အလိေတာ် ှ ိ

သည့်အရာကား ကိယ်ေတာ်ေစလတ်ေတာ်မေသာ သကိသင်တိ့ယံ ကည် ကေစရန်ပင်ြဖစ်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိသတိ့က ``အ ှ င့်အားအက ်ပ်တိ့ယံ ကည် ိင် ကေစရန်

အဘယ်အ့ံ သဖွယ်နိမိတ်လကဏာကိ ြပေတာ်မပါမည်နည်း။ အ ှ င်အဘယ်အမကိ

လပ်ေဆာင်ေတာ်မမည်နည်း။‐ ၃၁ ကျမ်းစာေတာ်တွင် `ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့စား

ရန်ေကာင်းကင်မှမန့်ကိချေပးေတာ်မ၏' ဟ ပါ ှ ိ သည်အတိင်း အက ်ပ်တိ့၏ဘိးေဘး

များသည်ေတာက ာရတွင်မ မန့်ကိစား က ရပါ၏'' ဟေလာက် က၏။ ၃၂

သခင်ေယ က ``အမှန်အကန်သင်တိ့အား ငါဆိသည်ကား ေမာေ ှ သည်သင်တိ့အား

ေကာင်းကင်မှအစာအာဟာရကိေပးသည် မဟတ်။ ငါ့ခမည်းေတာ်သည်သင်တိ့အား ေကာင်းကင်မှ

အစာအာဟာရအစစ်အမှန် ကိေပးေတာ်မ၏။‐ ၃၃ ထိစစ်မှန်ေသာအစာအာဟာရကားေကာင်းကင်

ဘံမှကျဆင်း၍ ကမာသကမာသားတိ့အား အသက်ေပးေသာသြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၄

ထိအခါသတိ့က ``အ ှ င်၊ ထိအစာအာဟာရ ကိ အက ်ပ်တိ့အားအစဥ်မြပတ်ေပးသနား

ေတာ်မပါ'' ဟေလာက် က၏။ ၃၅ သခင်ေယ က ``ငါသည်အသက်၏အစာအာဟာ

ရြဖစ်၏။ ငါ့ထံသိ့လာေသာသသည်အဘယ်အခါ ၌မ ဆာငတ်လိမ့်မည်မဟတ်။

ငါ့ကိယံ ကည်ေသာ သသည်လည်း အဘယ်အခါမ ေရငတ်လိမ့်မည် မဟတ်။‐ ၃၆

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ငါ့ကိေတွ့ြမင် က ေသာ်လည်းမယံ ကည် ကဟငါဆိခ့ဲ ပီ။‐

၃၇ ခမည်းေတာ်ငါ့အားေပးအပ်ေတာ်မေသာသ အေပါင်းတိ့သည်

ငါ့ထံသိ့လာ ကလိမ့်မည်။ ငါ့ ထံလာေသာသကိငါသည်ပစ်ပယ်လိမ့်မည် မဟတ်။‐ ၃၈

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါသည်ငါ့အလိအတိင်း ေဆာင် ွက်ရန် ေကာင်းကင်ဘံမှဆင်းသက်လာသည်

မဟတ်။ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်၏ အလိအတိင်းေဆာင် ွက်ရန် ဆင်းသက်လာေသာ

ေကာင့်တည်း။‐ ၃၉ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်၏အလိ ေတာ်ကား

ကိယ်ေတာ် ှ င်ေပးအပ်ထားေတာ်မ ေသာသအေပါင်းတိ့သည် ဆံးပါးပျက်စီး ြခင်းမှေနာက်ဆံးေသာေန့၌

ှ င်ြပန်ထေြမာက် ကေစရန်ပင်ြဖစ်သည်။‐ ၄၀ သားေတာ်ကိဖးြမင်၍ယံ ကည်လာသ

အေပါင်းတိ့သည် ထာဝရအသက်ကိရ က ေစရန်ခမည်းေတာ်အလိေတာ် ှ ိ ၏။ ငါသည်

လည်းသတိ့အား ေနာက်ဆံးေသာေန့၌ေသ ြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစမည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

(aiōnios g166) ၄၁ ကိယ်ေတာ်က ``ငါသည်ေကာင်းကင်ဘံမှဆင်း သက်ေသာအစာအာဟာရြဖစ်၏''

ဟမိန့်ေတာ် မသြဖင့် လတိ့သည်ညည်း  က၏။‐ ၄၂သတိ့က ``ဤသသည်ေယာသပ်၏သားေယ

မဟတ်ပါေလာ။ သ့မိဘများကိငါတိ့သိသည် မဟတ်ပါေလာ။ သိ့ပါလျက်အဘယ်ေကာင့်`ငါ

သည်ေကာင်းကင်ဘံမှဆင်းသက်ခ့ဲသည်' ဟသ ဆိဘိသနည်း'' ဟေြပာ က၏။ ၄၃သခင်ေယ က

``သင်တိ့အချင်းချင်းညည်း မေန က ှ င့်။‐ ၄၄ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာခမည်းေတာ်ဆဲွေဆာင်

ေတာ်မမလ င် အဘယ်သမ ငါ့ထံသိ့မလာ ိင်။ ငါ့ထံသိ့လာေသာသကိငါသည်ေနာက်ဆံးေသာ

ေန့၌ေသြခင်းမှထေြမာက်ေစမည်။‐ ၄၅ ပေရာဖက်ကျမ်းများတွင်`ထိသအေပါင်းတိ့

သည်ဘရားသခင်၏သွန်သင်ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ကလိမ့်မည်' ဟပါ ှ ိ ၏။ သိ့ြဖစ်၍ခမည်းေတာ်

မိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ ကား၍အထံေတာ် မှနည်းနာခံယသအေပါင်းတိ့သည်ငါ့ထံ သိ့လာ က၏။‐

၄၆ ဤသိ့ငါဆိရာ၌ခမည်းေတာ်ကိေတွ့ြမင် ဖးသတစ်စံတစ်ေယာက် ှ ိ သည်ဟမဆိလိ။

ဘရားသခင်ထံေတာ်မှ ကလာသတစ်ဦး တည်းသာလ င်ခမည်းေတာ်ကိေတွ့ြမင်ဖး၏။‐ ၄၇

အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား ငါ့ ကိယံ ကည်သသည်ထာဝရအသက်ကိရ၏။‐

(aiōnios g166) ၄၈ ငါသည်အသက်၏အစာအာဟာရြဖစ်၏။‐ ၄၉

သင်တိ့၏ဘိးေဘးများသည်ေတာက ာရတွင် မ မန့်ကိစား ကရေသာ်လည်းေသလွန် ကကန်၏။‐ ၅၀

ဤအစာအာဟာရသည်ကားေကာင်းကင်ဘံမှ ဆင်းသက်ေသာအစာအာဟာရြဖစ်၍ ယင်းကိ

မီှဝဲသသည်ေသရလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၅၁ ငါသည်ေကာင်းကင်ဘံမှဆင်းသက်သည့်အသက်

အာဟာရြဖစ်၏။ ထိအစာအာဟာရကိမီှဝဲသ သည်အစဥ်ထာဝရအသက် ှ င်လိမ့်မည်။ ငါေပး

မည့်အစာအာဟာရသည် ကမာသကမာသားတိ့ အသက် ှ င် ိင် ကေစရန်ေပးေသာငါ၏အသား

ေပတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165) ၅၂ ထိအခါ ``ဤသသည်အဘယ်သိ့လ င်ငါတိ့

စားရန်အတွက် သ၏အသားကိေပး ိင်ပါ မည်နည်း'' ဟလတိ့သည်အချင်းချင်းြပင်း

ထန်စွာြငင်းခံ က၏။ ၅၃ သခင်ေယ က ``အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါ ဆိသည်ကား

လသား၏အသားကိမစား၊ သ၏ ေသွးကိမေသာက်ပါမသင်တိ့၌အသက်မ ှ ိ။‐ ၅၄

ငါ့အသားကိစား၍ငါ့ေသွးကိေသာက်ေသာ သသည် ထာဝရအသက်ကိရ၏။ ငါသည်လည်း

ေနာက်ဆံးေသာေန့၌ထိသအားေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ေ ထမာက်ေစမည်။‐ (aiōnios g166) ၅၅

ငါ့အသားသည်စားစရာအစစ်အမှန်ြဖစ်၏။ ငါ့ေသွးသည်ေသာက်စရာအစစ်အမှန်ြဖစ်၏။‐ ၅၆

ငါ့အသားကိစား၍ငါ့ေသွးကိေသာက်ေသာ သသည်ငါ၌ကျိန်းဝပ်၏။ ငါသည်လည်းထိသ ၌ကျိန်းဝပ်၏။‐

၅၇ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာခမည်းေတာ်သည်ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ငါသည်လည်းခမည်းေတာ်

ေကာင့်အသက် ှ င်သည်နည်းတ ငါ့အသား ကိစားေသာသသည်လည်းငါ့ေ ကာင့်အသက်

ှ င်လိမ့်မည်။‐ ၅၈ သိ့ြဖစ်၍ဤအစာအာဟာရကားေကာင်းကင်

ဘံမှဆင်းသက်ေသာအစာအာဟာရြဖစ်၏။ သင်တိ့ဘိးေဘးများစားသံး ကရသည့်

အစာအာဟာရမျိုးမဟတ်။ ထိအစာအာ ဟာရကိသံးေဆာင်သတိ့သည်ေသ ကရ၏။ ဤ

အစာအာဟာရကိစားသမကားအစဥ် မြပတ်အသက် ှ င်လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165) ၅၉

သခင်ေယ သည်ကေပရေနာင် မိ ့တရား ဇရပ်တွင်ေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မစဥ်က ဤ

သဝါဒများကိေပးေတာ်မသတည်း။ ၆၀ ထိ သဝါဒများကိတပည့်ေတာ်အေြမာက်

အြမားပင် ကား က၏။ သတိ့က ``ဤသွန်သင် ေတာ်မချက်တိ့သည်ခက်ခဲလှသြဖင့် အဘယ်

သလိက်နာ ိင်ပါမည်နည်း'' ဟဆိ က၏။ ၆၁ဤသိ့တပည့်ေတာ်တိ့သည်ညည်းတွားေန က သည်ကိ

သခင်ေယ သည်အလိအေလျာက်သိ ေတာ်မသြဖင့် ``ဤစကားေကာင့်သင်တိ့စိတ် ပျက် ကသေလာ။‐
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၆၂ အကယ်၍လသားသည်မိမိေနရင်းရပ်ထံ သိ့တက် ကေတာ်မသည်ကိြမင် ကရပါမ

သင်တိ့အဘယ်သိ့ထင်မှတ် ကမည်နည်း။‐ ၆၃ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကသာလ င်

အသက်ကိ ှ င်ေစ ိင်၏။ လတိ့၏တန်ခိး စွမ်းရည်မကားမည်သိ့မ မတတ် ိင်။ သင်

တိ့အားငါေြပာေသာစကားသည်အသက် ှ င်ေစသည့်ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်သက်ဆိင်၏။‐ ၆၄

သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့အနက်အချို ့ေသာသ တိ့သည်မယံ ကည် က'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ (မည်

သတိ့မယံ ကည် ကသည်ကိလည်းေကာင်း၊ မည်သသည်ကိယ်ေတာ်အားရန်သ့လက်သိ့

အပ် ှ ံ မည်ကိလည်းေကာင်း သခင်ေယ သည် အစကတည်းကပင်သိေတာ်မ ပီးြဖစ်၏။)‐ ၆၅

ဆက်လက်၍ကိယ်ေတာ်က ``ဤအေကာင်း ေကာင့်ခမည်းေတာ်အခွင့်ေပးေတာ်မမ လ င်

အဘယ်သမ ငါ့ထံသိ့မလာ ိင် ဟသင်တိ့အားငါဆိခ့ဲ ပီ'' ဟ၍မိန့် ေတာ်မ၏။ ၆၆

ထိအချိန်မှစ၍တပည့်ေတာ်အများပင် အထံေတာ်မှဆတ်ခွာလျက် ကိယ်ေတာ် ှ င့်

အတမလိက်ဘဲေန က၏။‐ ၆၇ သိ့ြဖစ်၍သခင်ေယ က ``သင်တိ့သည်လည်း

ငါ့ထံမှထွက်ခွာသွားလိ ကပါသေလာ'' ဟတပည့်ေတာ်တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးတိ့အား ေမးေတာ်မ၏။ ၆၈

ှ ိ မန်ေပတ က ``အ ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့သည် မည်သထံသိ့သွား ကရပါမည်နည်း။ ကိယ်

ေတာ် ှ င်သာလ င်ထာဝရအသက်ဆိင်ရာ တရားကိေဟာပါ၏။‐ (aiōnios g166) ၆၉

ထိမှတစ်ပါးလည်းကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ထာဝရ ဘရားထံမှ ကလာေသာသန့် ှ င်းေသာအ ှ င်

ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ ယခအက ်ပ်တိ့ယံ ကည် သိြမင် ကပါ ပီ'' ဟေလာက်၏။ ၇၀သခင်ေယ က

``ငါသည်တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါး ေသာသင်တိ့ကိေ ွးချယ်ခန့်ထားခ့ဲသည် မဟတ်ပါေလာ။

သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့တွင် နတ်မိစာတစ်ဦးပါလျက်ေန၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၇၁

ှ ိ မန် ှ ကာယတ်၏သားယဒသည်တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးအပါအဝင်ြဖစ်ေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ်

အားရန်သ့လက်သိ့အပ်မည့်သြဖစ်သြဖင့် ထိသကိရည်ေဆာင်၍ဤသိ့မိန့်ေတာ်မြခင်း ြဖစ်သတည်း။

၇ ထိေနာက်သခင်ေယ သည်ဂါလိလဲြပည်တွင် ေဒသစာရီလှည့်လည်ေတာ်မ၏။

ယဒအာဏာ ပိင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိသတ်ရန် ကံစည်ေန ကသြဖင့်

ကိယ်ေတာ်သည်ယဒြပည်တွင်ေဒသ စာရီလှည့်လည်ေတာ်မမလိ။‐ ၂

ယဒအမျိုးသားတိ့၏သစ်ခက်တဲေန့ေကာက် သိမ်းပဲွေတာ်အခါကားနီးကပ်၍လာ၏။‐ ၃

သိ့ြဖစ်၍ညီေတာ်များကကိယ်ေတာ်အား ``သင် ပေသာအမအရာများကိသင့်တပည့်တိ့

ေတွ့ြမင် ိင် ကေစရန် ဤအရပ်မှထွက်ခွာ၍ ယဒြပည်သိ့သွားပါေလာ့။‐ ၄

မည်သမဆိထင်ေပ ေကျာ် ကားလိလ င် အဘယ်အမကိမ လ ို ့ဝှက်စွာ ပေလ့မ ှ ိ။

သင်သည်ဤသိ့အ့ံ သဖွယ်အမအရာများ ကိ ပမည်ဆိပါက သင်၏အေကာင်းကိကမာ

ကသိေအာင် ပပါေလာ့'' ဟဆိ က၏။‐ ၅ (ညီေတာ်များသည်ပင်လ င်ကိယ်ေတာ်ကိ

မယံ ကည် က။) ၆ သခင်ေယ က ``ငါ့အချိန်မကျေရာက်ေသး။

သင်တိ့အချိန်ကားအစဥ်ကျေရာက်လျက် ှ ိ ၏။‐ ၇ကမာသကမာသားတိ့သည်သင်တိ့ကိမမန်း ိင်။

ငါ့ကိမကားမန်း က၏။ ယင်းသိ့မန်း ကြခင်း မှာငါသည်သတိ့၏ဆိးညစ်ေသာအကျင့်

များကိထတ်ေဖာ်ေြပာဆိေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၈ ထိပဲွေတာ်သိ့သင်တိ့သွား ကကန်။ ငါကား

ငါ့အချိန်မကျေရာက်ေသးသြဖင့်သွား လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟြပန်၍မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၉

ထိသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီးေနာက်ကိယ်ေတာ်သည် ဂါလိလဲြပည်တွင်ဆက်၍ေနေတာ်မ၏။

၁၀ ထိပဲွေတာ်သိ့ညီေတာ်များထွက်သွား က ပီးမှသခင်ေယ သည်လည်းထိပဲွသိ့

မထင်မ ှ ား ကေတာ်မ၏။‐ ၁၁ ယဒအာဏာပိင်တိ့သည်ထိပဲွေတာ်တွင်

ကိယ်ေတာ်ကိ ှ ာလျက် ``ထိသကားအဘယ် မှာနည်း'' ဟေမးြမန်း က၏။‐ ၁၂

လပရိသတ်သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့်ပတ်သက်၍ များစွာတီးတိးေြပာဆိလျက်ေန ကကန်၏။

လအချို ့တိ့က ``ဤသသည်သေတာ်ေကာင်း ြဖစ်သည်'' ဟဆိ က၏။ အချို ့ကမ ``သေတာ်

ေကာင်းမဟတ်။ လပရိသတ်အားေမှာက်မှား လမ်းလဲွေစသြဖစ်၏'' ဟဆိ က၏။‐ ၁၃

သိ့ရာတွင်ယဒအာဏာပိင်တိ့ကိေ ကာက် ကသြဖင့် ကိယ်ေတာ်၏အေကာင်းကိမည်သ

မ ပွင့်လင်းစွာမေြပာရဲ က။ ၁၄ ပဲွေတာ်ကျင်းပရက်ထက်ဝက်မ လွန်ေသာ အခါ

သခင်ေယ သည်ဗိမာန်ေတာ်သိ့ က ၍ေဟာေြပာသွန်သင်လျက်ေနေတာ်မ၏။‐ ၁၅

ယဒအာဏာပိင်တိ့သည်လွန်စွာအ့ံ သ က လျက် ``ဤသသည်အဘယ်သင်တန်းေကျာင်း

ကိမ မတက်ဘးဘဲ ဤအသိပညာများကိ အဘယ်သိ့ရ ှ ိ ပါသနည်း'' ဟဆိ က၏။ ၁၆

သခင်ေယ က ``ငါေဟာေြပာသွန်သင်ေသာ တရားသည်ငါ၏တရားမဟတ်။ ငါ့ကိေစ

လတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်၏တရားြဖစ်၏။‐ ၁၇ ထိအ ှ င်၏အလိေတာ်ကိလိက်ေလာက်လိ

သသည် ငါေဟာေြပာေသာတရားကားဘရား သခင်၏တရားေလာ၊ သိ့မဟတ်ငါ၏ကိယ်

ပိင်တရားေလာဟ၍ခဲွြခားသိလိမ့်မည်။‐ ၁၈ မိမိကိယ်ပိင်တရားစကားကိေဟာေြပာသွန်

သင်သသည် မိမိကိယ်ပိင်ဘန်းအသေရကိ ှ ာလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်မိမိအားေစလတ်ေတာ်

မေသာအ ှ င်၏ဘန်းအသေရကိ ှ ာေသာ သမကား ိးသားေြဖာင့်မှန်စွာေဟာေြပာ တတ်၏။

သ့မှာမသားမ ှ ိ။‐ ၁၉ ေမာေ ှ သည်သင်တိ့အားပညတ်တရားကိ ေပးသည်မဟတ်ေလာ။

သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့ တစ်စံတစ်ေယာက်မ ထိပညတ်တရားကိ မကျင့်သံး က။

သင်တိ့သည်ငါ့ကိသတ်ရန် အဘယ်ေ ကာင့် ှ ာ ကံ ကသနည်း'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

လပရိသတ်က ``သင်သည်နတ်မိစာပးဝင်ေန သြဖစ်၏။ အဘယ်သသည်သင့်ကိသတ်ရန်

ကိးစား ကံစည်လျက်ေနပါသနည်း'' ဟ ဆိ က၏။ ၂၁သခင်ေယ က ``ဥပသ်ေန့၌အ့ံ သဖွယ်အမ

တစ်ခကိငါ ပေသာအခါ သင်တိ့အားလံး ပင်အ့ံအားသင့်သွား က၏။‐ ၂၂

ေမာေ ှ ကသင်တိ့၏ကေလးသငယ်များအား အေရဖျားလီှးမဂလာေပးရန်ပညတ်ခ့ဲ၏။ သိ့

ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ဥပသ်ေန့၌ပင်လ င် အေရ ဖျားလီှးမဂလာကိ ပ က၏။ (အမှန်စင်စစ်

အေရဖျားလီှးမဂလာကိစတင်စီရင်ခ့ဲသ မှာ ေမာေ ှ မဟတ်ဘဲသင်တိ့ဘိးေဘးများ ြဖစ်ေပသည်။)‐ ၂၃

ဤသိ့လ င်ေမာေ ှ ၏ပညတ်တရားမချိုး ေဖာက်ရန် သင်တိ့သည်ဥပသ်ေန့တွင်အေရဖျား

လီှးမဂလာေပးလ င် ငါသည်ဥပသ်ေန့၌လ တစ်ဦးတစ်ေယာက်အားပကတိကျန်းမာ

လာေစေသာအခါ၌မ အဘယ်ေ ကာင့်ငါ့ အားအမျက်ထွက် ကသနည်း။‐ ၂၄

အြပင်အပလကဏာကိေထာက်၍မစီရင် မဆံးြဖတ် က ှ င့်။ အမှန်တရားအတိင်း

စီရင်ဆံးြဖတ် ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ေယ  ှ လင် မိ ့သားအချို ့တိ့က ``ဤသကိ

အာဏာပိင်ကသတ်ရန် ှ ာ ကံေန ကသည် မဟတ်ပါေလာ။‐ ၂၆ ကည့်ပါ။

သသည်အထင်အ ှ ားေဟာေြပာသွန် သင်လျက်ေန၏။ မည်သတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ

သ့အားမတားြမစ်ပါတကား။ ဤသသည် ေမ ှ ိ ယအ ှ င်ြဖစ်ေ ကာင်းကိအာဏာပိင်တိ့

ကအကယ်ပင်သိ ှ ိ  ကေလသေလာ။ သိ့ရာ တွင်ဤသ၏ဇာတိကိငါတိ့သိ က၏။‐ ၂၇

ေမ ှ ိ ယအ ှ င် ကလာေတာ်မချိန်၌မကား ထိအ ှ င်၏ဇာတိကိမည်သမ မသိ ိင်ရာ'' ဟဆိ က၏။ ၂၈

ကိယ်ေတာ်သည်ဗိမာန်ေတာ်ထဲတွင်ေဟာေြပာ သွန်သင်လျက်ေနေတာ်မစဥ် ``သင်တိ့ငါ့ကိ သိ က၏။

ငါအဘယ်ကလာသည်ကိလည်း သိ က၏။ သိ့ရာတွင်ငါသည်ကိယ့်အခွင့် အာဏာအရလာသည်မဟတ်။

ငါ့ကိေစ လတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်သည်သစာ ှ င့်ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။ ထိအ ှ င်ကိသင်တိ့မသိ က။‐ ၂၉

ငါသည်ထိအ ှ င်၏ထံမှလာေသာေကာင့် လည်းေကာင်း၊ ထိအ ှ င်သည်ငါ့ကိေစလတ်

ေတာ်မေသာေကာင့်လည်းေကာင်း ငါသည်ထိ အ ှ င်ကိသိ၏'' ဟေကးေကာ်ေတာ်မ၏။ ၃၀

လတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားဖမ်းဆီးရန်အခွင့် ကိ ှ ာ ကံ ကေသာ်လည်းအချိန်မကျေသး သြဖင့်

ကိယ်ေတာ်အားအဘယ်သမ မဖမ်း မဆီး က။‐ ၃၁ ပရိသတ်အထဲမှလအများပင်ကိယ်ေတာ်ကိ

သက်ဝင်ယံ ကည်လာ က ပီးလ င် ``ေမ ှ ိ ယ အ ှ င် ကလာေတာ်မေသာအခါ ဤအ ှ င်

ြပသည်ထက်ပိမိများြပားေသာအ့ံ သဖွယ် နိမိတ်လကဏာများကိြပေတာ်မမည်ေလာ'' ဟဆိ က၏။ ၃၂

ဤသိ့ကိယ်ေတာ်၏အေကာင်းကိလတိ့တီး တိးေြပာဆိေန ကသည်ကိဖာရိ ှ ဲ များ

ကား က၏။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့ ှ င့်ယဇ်ပေရာ ဟိတ် ကီးများသည် ကိယ်ေတာ်ကိဖမ်းဆီး

ရန်အေစာင့်တပ်သားအချို ့ကိေစလတ် လိက် က၏။‐ ၃၃ သခင်ေယ ကလတိ့အား

``ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတေခတခဏသာေန ပီးလ င်ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်ထံသိ့ငါသွား

ရမည်။‐ ၃၄ သင်တိ့သည်ငါ့ကိ ှ ာေသာ်လည်းေတွ့ ကလိမ့် မည်မဟတ်။

ထိမှတစ်ပါးငါေရာက် ှ ိ မည့် အရပ်သိ့သင်တိ့မသွား ိင် က'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၃၅

ယဒအာဏာပိင်တိ့က ``ငါတိ့ ှ ာ၍မေတွ့ေစရန် သသည်အဘယ်အရပ်သိ့သွားပါမည်နည်း။ ယဒ

အမျိုးသားတိ့ေနထိင်ရာဂရိ မိ ့များသိ့သွား၍ ဂရိအမျိုးသားတိ့အားေဟာေြပာသွန်သင်ပါ မည်ေလာ။‐

၃၆ သက `သင်တိ့ငါ့ကိ ှ ာေသာ်လည်းေတွ့လိမ့်မည် မဟတ်။ ငါေရာက် ှ ိ မည့်အရပ်သိ့သင်တိ့မသွား

ိင် က' ဟဆိေချသည်။ ဤစကားများ၏အနက် ကားအဘယ်သိ့နည်း'' ဟအချင်းချင်းေမးြမန်း

က၏။ ၃၇ ပဲွေတာ်၏ေနာက်ဆံးေန့ ှ င့်အေရး ကီးဆံး ေန့၌ သခင်ေယ သည်ရပ်လျက်

``ေရငတ် သသည်ငါ့ထံသိ့လာ၍ေသာက်ေလာ့။‐ ၃၈ ကျမ်းစာလာသည်အတိင်း

`ငါ့ကိယံ ကည်သ ၏စိတ် ှ လံးအထဲမှအသက်ေရသည်စမ်း ေချာင်းသဖွယ်စီးထွက်ေနလိမ့်မည်'

'' ဟ ေကးေကာ်ေတာ်မ၏။‐ ၃၉ သခင်ေယ သည်ဘန်းအသေရပွင့်ေတာ်မမ

ေသးသြဖင့် ဝိညာဥ်ေတာ်ကိလည်းကိယ်ေတာ် ကိသက်ဝင်ယံ ကည်သတိ့အားမေပးမအပ်

ရေသးေပ။ သိ့ြဖစ်၍ထိသတိ့ခံယ ကရ မည့်ဝိညာဥ်ေတာ်ကိရည်မှတ်၍ ဤသိ့ေကး

ေကာ်ေတာ်မြခင်းြဖစ်၏။ ၄၀ ပရိသတ်အထဲမှလအများပင်ဤသိ့ကိယ်ေတာ်

ေကးေကာ်ေတာ်မသည်ကိ ကား က၏။ သိ့ြဖစ်၍ သတိ့က ``ဤသသည်ဧကန်ပင်ပေရာဖက်ြဖစ်၏''

ဟဆိ က၏။ ၄၁ အချို ့ေသာသတိ့က ``ဤသသည်ေမ ှ ိ ယ ြဖစ်သည်ဟဆိ က၏။''

သိ့ရာတွင်အချို ့က ေမ ှ ိ ယသည်ဂါလိလဲြပည်မှေပ ထွန်းပါ မည်ေလာ။‐ ၄၂

ေမ ှ ိ ယသည်ဒါဝိဒ်မင်း၏သားေြမးြဖစ်လိမ့်မည် ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ဒါဝိဒ်ေနထိင်ခ့ဲသည့်ဗက်လင်

ွာမှေပ ထွန်းလိမ့်မည်ဟ၍လည်းေကာင်း ကျမ်း စာလာသည်မဟတ်ပါေလာ'' ဟဆိ က၏။‐ ၄၃

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ် ှ င့်ပတ်သက်၍လပရိသတ် စိတ်သေဘာကဲွလဲွလျက်ေန က၏။‐ ၄၄
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လအချို ့တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိဖမ်းဆီးလိ က၏။ သိ့ေသာ်လည်းအဘယ်သမ မဖမ်း မဆီး က။ ၄၅

အေစာင့်တပ်သားများသည်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီး များ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ များထံသိ့ြပန်လာ ကေသာ အခါ သတိ့က

``အဘယ်ေကာင့်ထိသ့ကိသင် တိ့ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင်၍မလာ ကသနည်း'' ဟေမး က၏။ ၄၆

အေစာင့်တပ်သားများက ``ဤသေဟာေြပာ သက့ဲသိ့မည်သမ မေဟာစဖးပါ'' ဟ ဆိ က၏။

၄၇ ဖာရိ ှ ဲ များက ``သင်တိ့သည်လည်းသ၏လှည့် စားြခင်းကိခံရ က ပီေလာ။‐ ၄၈

ငါတိ့ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ များအထဲ မှတစ်ဦးတစ်ေယာက်သည် ထိသကိယံ ကည် ပါသေလာ။‐

၄၉ ဤလထသည်ပညတ်တရားကိမသိေသာ ေကာင့် ဘရားသခင်၏ကျိန်ဆဲြခင်းကိခံ က

ရ ပီတကား'' ဟဆိ က၏။ ၅၀ ထိသအထဲတွင်နိေကာဒင်ပါ၏။ သသည်ယခင်

ကသခင်ေယ ၏ထံေတာ်သိ့လာဖး၏။‐ ၅၁ နိေကာဒင်က ``ငါတိ့တရားအရအဘယ်

အမကိကးလွန်ေ ကာင်းစစ်ေဆးြခင်းကိမ ပ၊ တရားခံအားေချပေြပာဆိခွင့်ကိလည်းမေပး

ဘဲတစ်စံတစ်ေယာက်ကိအြပစ်စီရင် ိင်ပါ သေလာ'' ဟဆိ၏။ ၅၂ ထိသတိ့က

``သင်သည်လည်းဂါလိလဲြပည် သားေပေလာ။ ကျမ်းစာေတာ်ကိေလ့လာ ကည့်

ပါလ င်ဂါလိလဲြပည်မှအဘယ်ပေရာဖက် မ မေပ ထွန်းသည်ကိသင်သိရလိမ့်မည်'' ဟ ဆိက၏။

၈ ထိေနာက်သတိ့သည်မိမိတိ့အိမ်သိ့အသီး သီးြပန်သွား က၏။ သခင်ေယ မကား

သံလွင်ေတာင်သိ့ ကေတာ်မ၏။‐ ၂ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ေစာေစာဗိမာန်ေတာ်သိ့

တစ်ဖန် ကေတာ်မေသာအခါ လအေပါင်းတိ့ သည်အထံေတာ်သိ့လာ က၏။

ကိယ်ေတာ်သည် ထိင်ေတာ်မလျက်ထိသတိ့အားေဟာေြပာ သွန်သင်ေတာ်မ၏။‐ ၃

ကျမ်းတတ်ဆရာများ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ များသည် အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်ကိအထံေတာ်သိ့

ေခ ခ့ဲ က၏။ သသည်ေမျာက်မထားေနစဥ် အဖမ်းခံရြခင်းြဖစ်၏။ ကျမ်းတတ်ဆရာ

များ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်အမျိုးသမီးကိ မိမိတိ့ေ ှ ့တွင်ရပ်ေစ ပီးလ င်၊‐ ၄ သခင်ေယ အား

``အ ှ င်ဘရား၊ ဤမိန်းမ ေမျာက်မထားသည်ကိအက ်ပ်တိ့လက်ပး လက် ကပ်ဖမ်းမိပါ၏။‐ ၅

ပညတ်တရားတွင်ေမာေ ှ က ထိသိ့ေသာ မိန်းမမျိုးကိေကျာက်ခဲ ှ င့်ေပါက်၍သတ်ရ မည်ဟ

အက ်ပ်တိ့အားပညတ်ခ့ဲပါသည်။ ကိယ်ေတာ်သည်မည်သိ့ဆိပါမည်နည်း'' ဟ ေလာက် က၏။‐ ၆

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိြပစ်တင်စွပ်စဲွ ိင်ရန် ဤသိ့အကွက်ဆင်၍ေလာက်ထား ကြခင်း ြဖစ်၏။

သိ့ရာတွင်သခင်ေယ သည်ငံ့၍ ေြမေပ တွင်လက် ိးေတာ်ြဖင့်ေရးြခစ် လျက်ေနေတာ်မ၏။ ၇

ထိသတိ့သည်ထပ်ကာထပ်ကာေမးြမန်း ေလာက်ထား က၏။ ထိအခါကိယ်ေတာ်သည်

ေမာ်၍ ကည့်ေတာ်မလျက် ``သင်တိ့အနက် အြပစ်ကင်းသသည် ဦးစွာပထမသ့ကိ

ေကျာက်ခဲ ှ င့်ေပါက်ပါေစ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၈ ထိေနာက်ငံ့၍ေြမေပ တွင်ေရးြခစ်လျက်

ေနေတာ်မြပန်၏။‐ ၉ ထိသတိ့သည်ဤသိ့ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည် ကိ ကား ကေသာအခါ

အသက် ကီးသများ ကအစ ပ၍တစ်ေယာက် ပီးတစ်ေယာက်ထွက် သွား က၏။‐ ၁၀

သခင်ေယ သည်ေမာ်၍ ကည့်ေတာ်မြပန် လ င် ``အချင်းအမျိုးသမီး၊ ထိသတိ့ကား

အဘယ်မှာနည်း။ သင့်အားအြပစ်ဒဏ်စီရင် မည့်သတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ သေလာ'' ဟေမး

ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိအခါအမျိုးသမီးက ``အ ှ င်၊ တစ်ေယာက် မ မ ှ ိ ေတာ့ပါ''

ဟြပန်လည်၍ေလာက်ထား ၏။ သခင်ေယ က ``ငါသည်လည်းသင့်အားအြပစ်

ဒဏ်မစီရင် ပီ။ သွားေလာ့။ ေနာက်တစ်ဖန်အြပစ် မ ပ ှ င့်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။] ၁၂

တစ်ဖန်သခင်ေယ ကဖာရိ ှ ဲ တိ့အား ``ငါ သည်ေလာက၏အလင်းြဖစ်၏။ ငါ့ေနာက်သိ့

လိက်ေသာသသည်အသက်၏အလင်းကိရ ၍အဘယ်အခါမ အေမှာင်တွင်သွားလာ

ရလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ဖာရိ ှ ဲ တိ့က ``သင်သည်ကိယ့်အေကာင်းကိ

သက်ေသခံလျက်ေန၏။ သိ့ြဖစ်၍သင့်သက် ေသခံချက်သည်မခိင်လံ'' ဟဆိ က၏။ ၁၄

သခင်ေယ က ``ငါသည်ကိယ့်အေကာင်းကိ သက်ေသခံေသာ်လည်းငါ၏သက်ေသခံချက်

သည်ခိင်လံ၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါသည် အဘယ်အရပ်မှလာ၍အဘယ်အရပ်သိ့

သွားမည်ကိငါသိေသာေကာင့်တည်း။ သင်တိ့ မကားငါအဘယ်အရပ်မှလာသည်ကိ

လည်းေကာင်း၊ အဘယ်အရပ်သိ့သွားမည်ကိ လည်းေကာင်းမသိ က။‐ ၁၅

သင်တိ့သည်လ့စံ န်းအရစစ်ေဆးစီရင် တတ် က၏။ ငါမကားမည်သ့ကိမ မစစ် ေဆးမစီရင် ပီ။‐ ၁၆

အကယ်၍ငါစစ်ေဆးစီရင်မည်ဆိပါက ငါတစ်ဦးတည်းစစ်ေဆးစီရင်ြခင်းမဟတ်။

ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာခမည်းေတာ်သည် ငါ ှ င့်အတ ှ ိ ေသာေကာင့်ငါ၏စီရင်ချက်

သည်မှန်ကန်၏။‐ ၁၇သင်တိ့၏ပညတ်ကျမ်းတွင် ``သက်ေသ ှ စ်ဦး ထွက်ဆိလ င်အမှန်ြဖစ်၏''

ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏။‐ ၁၈ ငါသည်ကိယ့်အေကာင်းကိသက်ေသခံ၏။ ငါ့

ကိေစလတ်ေတာ်မေသာခမည်းေတာ်ကလည်း ငါ့အေကာင်းကိသက်ေသခံ၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။

၁၉ ထိသတိ့က ``သင့်ခမည်းေတာ်ကားအဘယ် မှာနည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။

သခင်ေယ က ``သင်တိ့သည်ငါ့ကိလည်း ေကာင်း၊ ငါ့ခမည်းေတာ်ကိလည်းေကာင်းမသိ က။

အကယ်၍သင်တိ့ငါ့ကိသိပါမငါ့ ခမည်းေတာ်ကိလည်းသိ ကမည်'' ဟေြဖ ကားေတာ်မ၏။ ၂၀

ကိယ်ေတာ်သည်ဤစကားေတာ်များကိဗိမာန် ေတာ်အတွင်းအလခံသတာများထားရာအခန်း ၌

ေဟာေြပာသွန်သင်စဥ်မိန့်ေတာ်မသတည်း။ သိ့ ရာတွင်ကိယ်ေတာ်၏အချိန်မကျေသးသြဖင့်

မည်သမ ကိယ်ေတာ်ကိမဖမ်းမဆီး က။ ၂၁ ထိမှတစ်ဖန်ကိယ်ေတာ်က ``ငါသည်ထွက်ခွာ

သွားရမည်။ သင်တိ့သည်ငါ့ကိ ှ ာ ကလိမ့် မည်။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်မိမိတိ့အြပစ်

၌ေသ ကလိမ့်မည်။ ငါသွားမည့်အရပ်သိ့ သင်တိ့မလိက် ိင် က'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

သိ့ြဖစ်၍ယဒအာဏာပိင်များက ``ငါသွား မည့်အရပ်သိ့သင်တိ့မလိက် ိင် ကဟသ

ဆိေချသည်။ သသည်မိမိကိယ်ကိသတ်၍ ေသမည်ေလာ'' ဟေြပာဆိ က၏။ ၂၃

ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့သည်ေအာက်ဘံသားများ ြဖစ် က၏။ ငါမကားအထက်ဘံမှလာ၏။

သင်တိ့သည်ဤေလာကသားများြဖစ် က၏။ ငါမကားဤေလာကသားမဟတ်။‐ ၂၄

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်မိမိတိ့အြပစ်၌ေသ ကလိမ့်မည်ဟငါဆိသတည်း။ ငါသည်`ငါြဖစ်

သည်အတိင်းငါြဖစ်သည်' ကိသင်တိ့မယံ ကည် လ င် သင်တိ့သည်မိမိတိ့အြပစ်၌ေသလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိသတိ့က ``သင်သည်အဘယ်သနည်း'' ဟ ေမး က၏။ သခင်ေယ က

``ငါအဘယ်သ ြဖစ်သည်ကိအစကတည်းကသင်တိ့အား ငါေြပာခ့ဲ ပီ။‐ ၂၆

သင်တိ့အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍ငါေြပာစရာ များစွာ ှ ိ ၏။ သင်တိ့အားြပစ်တင် တ်ချစရာ

လည်းများစွာ ှ ိ ၏။ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာ အ ှ င်သည်သစာေတာ်အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိ

အ ှ င်ထံမှငါ ကားရသည့်တရားကိသာ လ င် ဤေလာကသားတိ့အားငါေဟာေြပာ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၇ ကိယ်ေတာ်သည်ခမည်းေတာ်ကိရည်မှတ်၍မိန့် မက်လျက်ေနေကာင်းကိ ထိသတိ့မသိ က။‐ ၂၈

ထိ့ေကာင့်ကိယ်ေတာ်က ``လသားကိေြမမှ ေြမာက်ထား ကေသာအခါမှငါသည်`ငါြဖစ်

သည်အတိင်းငါြဖစ်သည်' ကိလည်းေကာင်း၊ ငါ သည်ကိယ်ပိင်အခွင့်အာဏာအရအဘယ်

အမကိမ မ ပမ၍ မိမိအားခမည်းေတာ် သွန်သင်ေတာ်မသည့်အေကာင်းအရာများ

ကိသာလ င်ေဟာေြပာသွန်သင်သည်ကိလည်း ေကာင်း သင်တိ့သိ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၉

ထိမှတစ်ပါးလည်းငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာ အ ှ င်သည်ငါ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။

ထိအ ှ င် ှ စ်သက်ေတာ်မေသာအမကိငါသည်အခါ ခပ်သိမ်းလပ်ေဆာင်သည်ြဖစ်၍

ထိအ ှ င်သည် ငါ့အားတစ်ကိယ်တည်းစွန့်ပစ်၍ထားေတာ်မမ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀

ဤသိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိ ကားရေသာလ အေြမာက်အြမားပင်ကိယ်ေတာ်ကိယံ ကည် လာ က၏။ ၃၁

သခင်ေယ သည်ယံ ကည်သတိ့အား ``သင် တိ့သည်ငါေဟာေြပာသွန်သင်သည်အတိင်း ပ

ကျင့် ကလ င် ငါ၏တပည့်အမှန်ြဖစ် က၏။‐ ၃၂ သမာတရားကိလည်းသိသြဖင့်ထိသမာ

တရားသည်သင်တိ့အားလွတ်လပ်ေစလိမ့် မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ထိသတိ့က

``အက ်ပ်တိ့သည်အာြဗဟံ၏ သားေြမးများြဖစ်ပါ၏။ အဘယ်အခါကမ တစ်ပါးကန်မြဖစ်ခ့ဲဘးပါ။

`သင်တိ့လွတ် လပ်လိမ့်မည်' ဟအဘယ်ေကာင့်ဆိပါသနည်း'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၃၄

သခင်ေယ က ``အမှန်အကန်သင်တိ့အား ငါဆိသည်ကား အြပစ်ကးသတိင်းသည်

အြပစ်၏ကန်ြဖစ်၏။‐ ၃၅ကန်သည်အိမ်မှာအစဥ်ေနသည်မဟတ်၊ သား မကားအစဥ်ေန၏။‐ (aiōn

g165) ၃၆ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့အားသားေတာ်ကလွတ်လပ် ေစလ င် သင်တိ့သည်ဧကန်အမှန်လွတ်လပ်

ကလိမ့်မည်။‐ ၃၇ သင်တိ့သည်အာြဗဟံ၏သားေြမးြဖစ်သည်ကိ ငါသိ၏။

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ငါ၏သွန်သင် ချက်ကိလက်မခံလိသြဖင့် ငါ့ကိသတ်ရန် ကိးစား က၏။‐ ၃၈

ငါသည်ငါ့ခမည်းေတာ်ထံမှသိ ှ ိ ေသာအရာ များကိေဟာေြပာ၏။ သင်တိ့မကားသင်တိ့

အဖ န် ကားသည့်အတိင်း ပ က၏'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ထိသတိ့က ``အက ်ပ်တိ့၏အဖသည်

အာြဗဟံြဖစ်ပါ၏'' ဟဆိ က၏။ သခင်ေယ က ``သင်တိ့သည်အာြဗဟံ၏ သားေြမးများြဖစ်ပါမ

အာြဗဟံက့ဲသိ့ ပကျင့် ကလိမ့်မည်။‐ ၄၀ ဘရားသခင်ထံေတာ်မှ ကားနာခ့ဲရသည့်

သမာတရားကိ သင်တိ့အားေဟာေြပာသငါ့ ကိသတ်ရန်သင်တိ့ ကံစည်လျက်ေန က၏။

အာြဗဟံကားဤသိ့မကျင့်ခ့ဲ။‐ ၄၁ သင်တိ့သည်သင်တိ့အဖက့ဲသိ့ကျင့် က၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိသတိ့က ``အက ်ပ်တိ့သည်ဖခင်မ့ဲေမွး ေသာသားများမဟတ်။

အက ်ပ်တိ့မှာဘရား သခင်တည်းဟေသာဖခင်တစ်ပါးတည်း ှ ိ ၏'' ဟဆိ က၏။ ၄၂

သခင်ေယ က ``ဘရားသခင်သည်သင်တိ့၏ အဖြဖစ်ပါမ သင်တိ့သည်ငါ့ကိချစ် ကလိမ့်

မည်။ ငါသည်ဘရားသခင်ထံေတာ်မှလာ၍ ယခဤအရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ ေန၏။ ကိယ်ပိင်

အခွင့်အာဏာအရလာသည်မဟတ်။ ကိယ် ေတာ်သည်ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၄၃

ငါေဟာေြပာသည့်တရားကိအဘယ်ေကာင့် သင်တိ့နားမလည် ကသနည်း။ သင်တိ့တွင် ငါ၏တရားကိ

နာယ ိင်စွမ်းမ ှ ိ ေသာေကာင့် ပင်ြဖစ်၏။‐ ၄၄ သင်တိ့၏အဖသည်မာရ်နတ်ြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍

သင်တိ့အဖ၏အလိသိ့လိက်၍သင်တိ့ ပ က၏။ မာရ်နတ်သည်အစကပင်လ င်လ

သတ်သမားြဖစ်၏။ သသည်သမာတရား ကင်းမ့ဲသြဖစ်၍သမာတရားတွင်မကျင်

လည်၊ လိမ်လည်ေြပာဆိတတ်သြဖစ်၏။ သ သည်ကားမသား၏အဖြဖစ်၍ မိမိပင်ကိ
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ဇာတိသေဘာအရမသားကိေြပာတတ်၏။‐ ၄၅ ငါသည်သစာစကားကိေြပာေသာေကာင့်သင်

တိ့ငါ့ကိမယံ က။‐ ၄၆ ငါသည်အြပစ်ကးသြဖစ်ေ ကာင်းအဘယ် သသက်ေသြပ ိင်သနည်း။

ငါသည်သစာစကား ကိေြပာဆိလ င်အဘယ်ေ ကာင့်သင်တိ့မယံ ကသနည်း။‐ ၄၇

ဘရားသခင်၏ထံမှြဖစ်ပွားသသည်ဘရား သခင်၏စကားေတာ်ကိနားေထာင်တတ်၏။ သင်

တိ့သည်ဘရားသခင်၏ထံမှြဖစ်ပွားသ များမဟတ်ေသာေကာင့်နားမေထာင် က'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၈ သတိ့က ``သင်သည် ှ မာရိအမျိုးသားြဖစ် သည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊

နတ်မိစာစဲွကပ်သြဖစ် သည်ဟ၍လည်းေကာင်းငါတိ့စွပ်စဲွသည်မှာ မမှန်ပါေလာ'' ဟဆိ က၏။ ၄၉

သခင်ေယ က ``ငါသည်နတ်မိစာစဲွကပ်သ မဟတ်။ ငါသည်ငါ့ခမည်းေတာ်ကိချီးေြမာက် ၏။

သင်တိ့ကားငါ့ကိ တ်ချ က၏။‐ ၅၀ ငါသည်မိမိဘန်းအသေရကိမ ှ ာ။ ငါ့

ဘန်းအသေရကိ ှ ာ၍ငါ့ဘက်မှစစ်ေကာ စီရင်ေတာ်မေသာအ ှ င်တစ်ပါး ှ ိ ၏။‐ ၅၁

အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားငါ့ စကားကိနာယသသည် အဘယ်အခါမ

ေသေဘး ှ င့်ေတွ့ ကံရလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165) ၅၂ယဒအမျိုးသားတိ့က

``သင်သည်နတ်မိစာ စဲွကပ်ေနသြဖစ်ေကာင်းယခအခါငါတိ့ သိ ကပါ ပီ။ အာြဗဟံကားေသလွန်ေလ

ပီ။ ပေရာဖက်များသည်လည်းထိ့အတပင်။ သိ့ပါလျက်သင်က `ငါ၏စကားကိနာယ

သသည်အဘယ်အခါမ ေသရလိမ့်မည် မဟတ်' ဟဆိေချသည်။‐ (aiōn g165) ၅၃

သင်သည်ေသလွန်သငါတိ့၏အဖအာြဗဟံ ထက်ပင် ကီးြမတ်ပါသေလာ။ ပေရာဖက်တိ့

သည်လည်းေသလွန်ေလ ပီ။ သင်သည်မိမိကိယ် ကိအဘယ်သဟထင်မှတ်ပါသနည်း'' ဟ ေမး က၏။

၅၄ သခင်ေယ က ``ငါသည်မိမိကိယ်ကိချီး ေြမာက်ပါမငါ၏ဘန်းအသေရသည်အချည်း ှ ီးပင်ြဖစ်၏။

ငါ့ကိချီးေြမာက်သကားငါ၏ ခမည်းေတာ်တည်း။ ထိအ ှ င်ကိသင်တိ့၏ ဘရားသခင်ဟဆိ က၏။‐ ၅၅

သိ့ေသာ်လည်းထိအ ှ င်ကိသင်တိ့မသိ က။ ငါမကားသိ၏။ အကယ်၍ငါမသိဟဆိ

လ င်ငါသည်သင်တိ့နည်းတလိမ်လည်ေြပာ ဆိသြဖစ်ေပအ့ံ။ ငါသည်ခမည်းေတာ်ကိ

အကယ်ပင်သိ၍ကိယ်ေတာ်၏စကားကိ နားေထာင်၏။‐ ၅၆သင်တိ့အဖအာြဗဟံသည်ငါ ကလာ

မည့်ေခတ်ကာလ ှ င့် ကံ ကိက်ရမည်ြဖစ် ၍ ှ စ်ေထာင်းအားရ၏။ ထိေခတ်ကာလ ှ င့်

ကံ ကိက်ရေသာအခါ၌လည်း င်လန်း ဝမ်းေြမာက်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၇ယဒအမျိုးသားတိ့က

``သင်သည်အသက် ငါးဆယ်မ ပင်မ ှ ိ ေသး။ အဘယ်သိ့လ င် အာြဗဟံကိြမင်ဖး ိင်ပါမည်နည်း'' ဟ

ဆိ က၏။ ၅၈ သခင်ေယ က ``အမှန်အကန်သင်တိ့အား ငါဆိသည်ကားအာြဗဟံမေမွးဖွားမီက

ပင်ငါ ှ ိ  ှ င့်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၉ ထိသတိ့သည်သခင်ေယ ကိေပါက်ရန်

ေကျာက်ခဲများေကာက် က၏။ သိ့ရာတွင် ကိယ်ေတာ်သည်တိမ်းေ ှ ာင်၍ဗိမာန်ေတာ်မှ

ထွက်ခွာသွားေတာ်မ၏။

၉ ကိယ်ေတာ်သည်လမ်းေလာက်၍ ကေတာ်မစဥ် ဝမ်းတွင်းပါမျက်မြမင်တစ်ဦးကိေတွ့ ှ ိ

ေတာ်မ၏။‐ ၂ တပည့်ေတာ်တိ့က ``အ ှ င်ဘရား၊ ဤသမျက်စိ

မြမင်သည်မှာမိမိ၏အြပစ်ေ ကာင့်ေလာ၊ မိဘ တိ့၏အြပစ်ေ ကာင့်ေလာ'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၃

သခင်ေယ က ``သ၏အြပစ်ေ ကာင့်မဟတ်၊ မိဘတိ့၏အြပစ်ေ ကာင့်လည်းမဟတ်။ သ

မျက်စိမြမင်ရြခင်းမှာ ဘရားသခင်၏ တန်ခိးေတာ် သ၌ထင် ှ ားလာေစရန်ပင် ြဖစ်၏။‐ ၄

ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်၏အမ ေတာ်ြမတ်ကိေန့အချိန်၌ငါတိ့လပ်ေဆာင်

ကရမည်။ အဘယ်သမ မလပ်ေဆာင် ိင် သည့်ညဥ့်အချိန်ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။‐

၅ ငါသည်ဤေလာကမှာ ှ ိ ေနစဥ်ေလာက ၏အလင်းြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ဤသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီးေနာက်ကိယ်ေတာ်သည် ေြမေပ သိ့တံေတွးေထွး၍ ံ ့ ပလပ်ေတာ် မ၏။

မျက်မြမင်၏မျက်စိကိ ံ ့ ှ င့်လး၍၊‐ ၇ ``သွားေလာ့၊ ှ ိ ေလာင်ေရကန်တွင် ေဆးေလာ့'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ( ှ ိ ေလာင်၏အနက်ကား ``ေစလတ် သည်'' ဟဆိလိသတည်း။) ထိသသည်သွား၍

မျက်စိကိေဆး ပီးေနာက်မျက်စိြမင်လျက် ြပန်လာ၏။ ၈သသည်သေတာင်းစားြဖစ်သြဖင့်ယခင်က

သ့ကိြမင်ဖးသများ ှ င့်အိမ်နီးချင်းများ က ``ဤသသည်ထိင်၍ေကးေငွေတာင်းခံေလ့

ှ ိ သမဟတ်ပါေလာ'' ဟဆိ က၏။ ၉လအချို ့တိ့က ``ဟတ်ပါသည်'' ဟ၍လည်းေကာင်း၊ အချို ့က

``ထိသမဟတ်၊ ထိလ ှ င့်တသြဖစ်၏'' ဟ၍လည်းေကာင်းဆိ က၏။ သကိယ်တိင်ကမ

``အက ်ပ်သည်ထိသပင်တည်း'' ဟဆိ၏။ ၁၀လတိ့က ``သင်အဘယ်သိ့မျက်စိြမင်လာ သနည်း''

ဟေမး က၏။ ၁၁ ထိသက ``ေယ ဆိသသည် ံ ့အနည်းငယ်လပ် ၍အက ်ပ်၏မျက်စိကိလး ပီးလ င်

အက ်ပ် အား ှ ိ ေလာင်ေရကန်သိ့သွား၍မျက်စိကိေဆး ခိင်းပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍အက ်ပ်သည်သွား၍ေဆး

လိက်ရာ မျက်စိြမင်လာပါသည်'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၁၂လတိ့က ``ထိသသည်အဘယ်မှာနည်း'' ဟ

ေမးလ င်၊ သေတာင်းစားက ``အက ်ပ်မသိပါ'' ဟဆိ၏။ ၁၃လတိ့သည်ယခင်ကမျက်မြမင်ြဖစ်ခ့ဲသကိ

ဖာရိ ှ ဲ တိ့ထံသိ့ေခ ခ့ဲ က၏။‐ ၁၄ သခင်ေယ  ံ ့ြဖင့် ပလပ်၍ထိသကိမျက်စိ

ြမင်ေစေတာ်မေသာေန့ကားဥပသ်ေန့ြဖစ်သတည်း။‐ ၁၅ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်ထိသမျက်စိအလင်းရ ှ ိ

လာပံကိေမးြမန်း က၏။ ထိသက ``သသည် အက ်ပ်၏မျက်စိကိ ံ ့ ှ င့်လးေပးပါ၏။

ထိေနာက်အက ်ပ်သည်မျက်စိကိေဆးလိက် ရာမျက်စိြမင်လာပါသည်'' ဟဆိ၏။ ၁၆

အချို ့ေသာဖာရိ ှ ဲ တိ့က ``ထိသသည်ဥပသ် မေစာင့်သြဖင့်ဘရားသခင်ထံမှ ကလာ သမဟတ်''

ဟဆိ က၏။ အချို ့ကမ ``အြပစ်ကးသတစ်စံတစ်ေယာက် သည်အဘယ်သိ့လ င် ဤသိ့ေသာအ့ံ သဖွယ်

နိမိတ်လကဏာများကိြပ ိင်ပါမည်နည်း'' ဟဆိ က၏။ ဤသိ့လ င်ထိသတိ့သည်

အချင်းချင်းစိတ်သေဘာကဲွလဲွလျက်ေန က၏။ ၁၇ ထိ့ေကာင့်ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် မျက်မြမင်ြဖစ်ခ့ဲဖး

သအား ``သင့်ကိမျက်စိြမင်ေစသသည်အဘယ် သိ့ေသာသြဖစ်သနည်း'' ဟတစ်ဖန်ေမးြပန် က၏။

ထိသက ``ပေရာဖက်ြဖစ်ပါ၏'' ဟေြဖ ကား၏။ ၁၈ သိ့ရာတွင်ယဒအာဏာပိင်တိ့သည်ယခင်က

ထိသမျက်မြမင်ြဖစ်ခ့ဲသည်ကိလည်းေကာင်း၊ ယခမျက်စိြမင်လာသည်ကိလည်းေကာင်း မယံသြဖင့်

သ့မိဘတိ့ကိေခ ၍ေမး က၏။‐ ၁၉ သတိ့က ``ဤသသည်သင်တိ့၏သားေလာ။ သင်

တိ့ေြပာသည်အတိင်းဝမ်းတွင်းပါမျက်မြမင် ေလာ။ သိ့မှန်လ င်သသည်အဘယ်သိ့ယခ

မျက်စိြမင်သနည်း'' ဟေမး က၏။ ၂၀ မိဘတိ့က ``ဤသသည်အက ်ပ်တိ့၏ သားမှန်ပါ၏။

ဝမ်းတွင်းပါမျက်မြမင်ြဖစ် ေကာင်းလည်းမှန်ပါ၏။‐ ၂၁ သိ့ရာတွင်အဘယ်နည်းြဖင့်သ့မျက်စိြမင်

လာသည်ကိအက ်ပ်တိ့မသိပါ။ သ့အား အဘယ်သမျက်စိြမင်ေစသည်ကိလည်းမသိ ပါ။

သသည်အ ွယ်ေရာက်ပါ ပီ။ သ့အားေမး ပါ။ သ့အေကာင်းကိသကိယ်တိင်ေြပာြပ

ိင်ပါလိမ့်မည်'' ဟေြဖ ကား က၏။‐ ၂၂ ဤသိ့ေြဖ ကား ကြခင်းမှာယဒအာဏာ

ပိင်တိ့ကိေ ကာက်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ် အားေမ ှ ိ ယအြဖစ်ြဖင့်အသိအမှတ် ပ

သမှန်သမ အား တရားဇရပ်မှထတ်ပယ်ရန် ယဒအာဏာပိင်တိ့သေဘာတဆံးြဖတ်

ထား ပီးြဖစ်သတည်း။‐ ၂၃ ထိ့ေကာင့်မိဘတိ့က ``သသည်အ ွယ်ေရာက် ပီြဖစ်၍သ့အားေမးပါ''

ဟဆိ ကြခင်း ြဖစ်၏။ ၂၄ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်မျက်မြမင်ြဖစ်ခ့ဲဖးသကိ ဒတိယအ ကိမ်ေခ  ပီး

``ဘရားသခင်ေ ှ ့ တွင်ဟတ်မှန်ရာကိေြပာပါေလာ့။ သင့်အား မျက်စိြမင်ေစေသာသသည်အြပစ်ကးသ

ြဖစ်ေ ကာင်းငါတိ့သိ က၏'' ဟဆိ၏။ ၂၅ ထိသက ``ဤသသည်အြပစ်ကးသြဖစ်သည်

မြဖစ်သည်ကိအက ်ပ်မသိပါ။ အက ်ပ်သည် ယခင်ကမျက်စိကွယ်၍ယခမျက်စိြမင်လာ

သည်ကိသာလ င်သိပါ၏'' ဟေြပာ၏။ ၂၆ ထိသတိ့က ``သသည်သင့်ကိမည်သိ့ ပ

သနည်း။ အဘယ်သိ့သင်၏မျက်စိကိြမင် ေစသနည်း'' ဟေမး က၏။ ၂၇

ထိသက ``သင်တိ့အားအက ်ပ်တစ် ကိမ် ေဖာ်ြပ ပီးပါ ပီ။ သင်တိ့နားမေထာင် က။

အဘယ်ေကာင့်ထပ်၍ ကားလိ ကပါသနည်း။ သင်တိ့သည်လည်းသ၏တပည့်ြဖစ်လိ က

ပါသေလာ'' ဟြပန်၍ေမး၏။ ၂၈ ထိသတိ့ကသ့အား ``သင်သာလ င်သ့တပည့် ြဖစ်၏။

ငါတိ့ကားေမာေ ှ ၏တပည့်များြဖစ်၏။‐ ၂၉ ဘရားသခင်သည်ေမာေ ှ အားဗျာဒိတ်ေပး

ေတာ်မခ့ဲေ ကာင်းကိငါတိ့သိ က၏။ ဤသ သည်အဘယ်ကလာသည်ကိပင်ငါတိ့မသိ က'' ဟဆိ က၏။

၃၀ မျက်မြမင်ြဖစ်ခ့ဲဖးသက ``သသည်အက ်ပ် အားမျက်စိြမင်ေစသြဖစ်ပါ၏။ သိ့ပါလျက်

သင်တိ့သည် ထိသအဘယ်ကလာသည်ကိ မသိ ကသည်မှာအ့ံ သဖွယ်ေကာင်းေလစွ။‐ ၃၁

ဘရားသခင်သည်အြပစ်ကးသတိ့၏ဆ ေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မမပါ။ ကိယ်

ေတာ်အားကိင်း ိင်း ိ ေသလျက်အလိေတာ် အတိင်း လပ်ေဆာင်ေသာသ၏ဆေတာင်းပတနာ

ကိသာနားေညာင်းေတာ်မပါ၏။‐ ၃၂ ဝမ်းတွင်းပါမျက်မြမင်ကိတစ်စံတစ်ေယာက်

ကမျက်စိြမင်ေစ ိင်သည်ဟ၍ ကမာဦးမှစ ၍အဘယ်အခါ၌မ မ ကားစဖး။‐ (aiōn g165) ၃၃

ဤသသည်ဘရားသခင်ထံေတာ်မှ ကလာ သမဟတ်လ င် အဘယ်အမကိမ မတတ် ိင်ပါ''

ဟဆိ၏။ ၃၄ ထိသတိ့က ``သင်သည်ဝမ်းတွင်းပါအြပစ် ှ င့် ကီးြပင်းလာသြဖစ်ပါလျက်

ငါတိ့အား သွန်သင်ေနပါသေလာ'' ဟဆိ၍တရား ဇရပ်မှ ှ င်ထတ်လိက် က၏။ ၃၅

ဤသိ့ ှ င်ထတ်လိက်ေ ကာင်းကိသခင်ေယ ကားေတာ်မ ပီးေနာက် ထိသကိေတွ့ေတာ်မ လ င်

``သင်သည်လသားကိယံ ကည်ပါ သေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၃၆ ထိသက ``အ ှ င်၊

လသားကားအဘယ်သြဖစ် ပါသနည်း။ အက ်ပ်ယံ ိင်ရန်လသားသည် မည်သနည်း'' ဟေလာက်၏။

၃၇သခင်ေယ က ``သ့ကိသင်ြမင်ဖး၏။ သသည် ကားယခသင် ှ င့်စကားေြပာေနသပင်တည်း''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၈ မျက်မြမင်ြဖစ်ခ့ဲဖးသက ``အ ှ င်၊ အက ်ပ် ယံ ကည်ပါ၏''

ဟဆိ၍ကိယ်ေတာ်အားပျပ်ဝပ် ှ ိ ခိးေလ၏။ ၃၉ သခင်ေယ က ``မျက်မြမင်တိ့မျက်စိြမင်

ကေစရန် ှ င့် မျက်စိြမင်သတိ့မျက်စိအလင်း ကွယ် ကေစရန်စီရင်ချမှတ်အ့ံေသာငှာ ဤ

ေလာကသိ့ငါ ကလာြခင်းြဖစ်၏'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။ ၄၀ ကိယ်ေတာ်၏အနီးတွင် ှ ိ ေန ကေသာဖာရိ ှ ဲ

တိ့သည်ထိစကားေတာ်ကိ ကားသြဖင့် ``အက ်ပ် တိ့သည်လည်းမျက်မြမင်များြဖစ်သည်ဟဆိလိ

ပါသေလာ'' ဟေမး က၏။ ၄၁ သခင်ေယ က ``သင်တိ့သည်မျက်မြမင်များ

ြဖစ်ပါမအြပစ် ှ ိ  ကမည်မဟတ်။ ယခမ ကားသင်တိ့က `ငါတိ့သည်မျက်စိြမင်ပါသည်' ဟဆိ ကသြဖင့်

သင်တိ့တွင်အြပစ် ှ ိ လျက် ေနသတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။
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၁၀ သခင်ေယ က ``အမှန်အကန်သင်တိ့အား ငါဆိသည်ကား သိးြခံထဲသိ့တံခါးေပါက်

ကမဝင်ဘဲ အြခားနည်းြဖင့်ေကျာ်ဝင်သ သည်သခိး ားြပြဖစ်၏။‐ ၂

တံခါးေပါက်ကဝင်သမကားသိးထိန်းြဖစ်၏။‐ ၃ သိးထိန်းအားတံခါးေစာင့်သည်တံခါးဖွင့်၍

ေပးတတ်၏။ သိးတိ့သည်သ၏အသံကိနား ေထာင်တတ် က၏။ သသည်သိးတိ့ကိနာမည်

ြဖင့်ေခ ၍သိးြခံမှထတ်ေဆာင်တတ်၏။‐ ၄ သိးတိ့ကိထတ် ပီးလ င်သိးတိ့၏အေ ှ ့က

ဦးေဆာင်၍သွားတတ်၏။ သိးတိ့သည်သ့အသံ ကိသိသြဖင့်ေနာက်ကလိက် က၏။‐ ၅

သိးတိ့သည်သစိမ်း၏ေနာက်သိ့မလိက်လိမ့်မည် မဟတ်။ သစိမ်း၏အသံကိမသိသြဖင့်သ့

ထံမှထွက်ေြပး ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ သခင်ေယ သည်ဤပံဥပမာကိထိသတိ့

အားမိန့်ေတာ်မေသာ်လည်း သတိ့သည်ပံဥပမာ ေတာ်၏အနက်အ ိပါယ်ကိနားမလည် က။ ၇

ထိ့ေကာင့်တစ်ဖန်သခင်ေယ က ``အမှန်အကန် သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား ငါသည်သိးတိ့ဝင်

ေသာတံခါးေပါက်ြဖစ်၏။‐ ၈ ငါ့ေ ှ ့တွင်ေရာက် ှ ိ လာသအားလံးသည်သခိး

ားြပများြဖစ် က၏။ သိ့ရာတွင်သိးတိ့သည် ထိသတိ့၏စကားကိနားမေထာင် က။‐ ၉

ငါသည်တံခါးေပါက်ြဖစ်၏။ ထိတံခါးေပါက် ြဖင့်ဝင်သသည် ေဘး ှ င့်ကင်းလွတ်၍ဝင်ထွက်

သွားလာလျက်ကျက်စားရာကိေတွ့ရလိမ့်မည်။‐ ၁၀ သခိးသည်ခိးယသတ်ြဖတ်ဖျက်ဆီးရန်သာ

လာ၏။ ငါမကားသင်တိ့အသက် ှ င် ကေစ ံ မ သာမက ကယ်ဝြပည့်စံေသာအသက်ကိ

ှ င် ိင် ကေစရန်လာသတည်း။ ၁၁ ``ငါသည်သိးထိန်းေကာင်းြဖစ်၏။ သိးထိန်းေကာင်း

သည်သိးများအတွက် အသက်ကိစွန့်တတ်၏။‐ ၁၂ သငှားသည်သိးထိန်းမဟတ်။ သိး ှ င်လည်းမဟတ်

သြဖင့် ဝံပေလွလာသည်ကိြမင်လ င် သိးတိ့ကိ စွန့်၍ထွက်ေြပးတတ်၏။ သိ့ြဖစ်၍ဝံပေလွသည်

သိးတိ့ကိကိက်ဖမ်း၍ကစဥ့်ကရဲြဖစ်ေစ တတ်၏။‐ ၁၃သငှားသည်သငှားြဖစ်သည့်အေလျာက်

သိးတိ့ ကိဂ မစိက်ဘဲထွက်ေြပးတတ်၏။‐ ၁၄ ငါသည်သိးထိန်းေကာင်းြဖစ်၏။ ခမည်းေတာ်သည်

ငါ့ကိသိေတာ်မ၍ ငါသည်လည်းခမည်းေတာ် ကိသိသက့ဲသိ့ ငါသည်သိးတိ့ကိသိ၍သိး

တိ့သည်လည်းငါ့ကိသိ က၏။ ငါသည်သိးများ အတွက်အသက်ကိစွန့်၏။‐ ၁၆

ဤသိးြခံသိ့မဝင်သည့်အြခားသိးများကိ လည်းငါပိင်ေသး၏။ ထိသိးတိ့ကိငါေဆာင်သွင်း

ရဦးမည်။ သတိ့သည်ငါ့စကားကိနားေထာင် ကလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍သိးအပ်တစ်အပ်၊

သိးထိန်း တစ်ပါးတည်းြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၇ ``ငါသည်အသက်ကိ တစ်ဖန်ြပန်လည်ရ ှ ိ ေစ

ရန် ကိယ့်အသက်ကိစွန့်ေသာေကာင့်ခမည်းေတာ် သည်ငါ့ကိချစ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၈

အဘယ်သမ ငါ့အသက်ကိစွန့်ေစသည်မဟတ်။ ငါ့အလိအေလျာက်စွန့်ြခင်းြဖစ်၏။ ငါ့မှာ

အသက်ကိစွန့်ပိင်ခွင့်၊ ြပန်ယပိင်ခွင့် ှ ိ ၏။ ဤ သိ့ ပရန်ခမည်းေတာ်ကငါ့အားေစခိင်း ေတာ်မ၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ဤသိ့မိန့်ေတာ်မေသာေကာင့်လတိ့သည် စိတ် သေဘာကဲွလဲွသွား ကြပန်၏။‐

၂၀ လအချို ့တိ့က ``ဤသသည်နတ်မိစာစဲွကပ် ေသာသ းြဖစ်၏။ အဘယ်ေကာင့်သ့စကား

ကိသင်တိ့နားေထာင် ကသနည်း'' ဟဆိ က ၏။ ၂၁ သိ့ရာတွင်အြခားသတိ့က ``နတ်မိစာစဲွကပ်သ

သည် ဤသိ့ေသာစကားကိမေြပာမဆိ ိင်ရာ။ နတ်မိစာစဲွကပ်သသည်အဘယ်သိ့လ င် မျက်မ

ြမင်များကိမျက်စိြမင်ေစ ိင်ပါမည်နည်း'' ဟဆိ က၏။ ၂၂ ထိအချိန်၌ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်

ဗိမာန်ေတာ်ကိ ဆက်ကပ်သည့်ပဲွေတာ်ကျေရာက်လျက် ှ ိ ၏။ ထိ အခါကားေဆာင်းရာသီြဖစ်၏။‐ ၂၃

သခင်ေယ သည်ဗိမာန်ေတာ် ှ ိ ေ ှ ာလမန် မခ်တွင် စကသွားလျက်ေနေတာ်မ၏။‐ ၂၄

ထိအခါလတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိဝန်းရံလျက် ``သင်သည်အဘယ်မ  ကာေအာင်အက ်ပ်တိ့

အားစိတ်ဒိွဟြဖစ်ေစပါမည်နည်း။ အကယ်၍ သင်သည်ေမ ှ ိ ယြဖစ်ပါလ င် အက ်ပ်တိ့အား

အတည့်အလင်းေြပာပါေလာ့'' ဟဆိ က၏။ ၂၅သခင်ေယ က ``သင်တိ့အားငါေြပာ ပီးြဖစ် ၏။

သိ့ရာတွင်သင်တိ့မယံ က။ ခမည်းေတာ်ခွင့် ပေတာ်မချက်အရငါ ပသည့်အမအရာ များက

ငါ့အေကာင်းကိသက်ေသခံလျက် ှ ိ ၏။‐ ၂၆ သင်တိ့သည်ငါ၏သိးများမဟတ်သြဖင့် ငါ့ကိမယံ က။‐

၂၇ ငါ၏သိးတိ့သည်ငါ့စကားကိနားေထာင် က ၏။ ငါသည်သတိ့ကိသိ၍သတိ့သည်လည်း ငါ့

ေနာက်သိ့လိက် က၏။‐ ၂၈ ငါသည်သတိ့အားထာဝရအသက်ကိေပးသည် ြဖစ်၍

သတိ့သည်ေသြခင်း ှ င့်အစဥ်မြပတ်ကင်း လွတ် ကလိမ့်မည်။ အဘယ်သမ သတိ့ကိငါ့

လက်မှလယ၍မရ ိင်။‐ (aiōn g165, aiōnios g166) ၂၉သတိ့ကိငါ့အားေပးသနားေတာ်မေသာ

ခမည်းေတာ်သည်ခပ်သိမ်းေသာသတိ့ထက် ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍မည်သမ သိး

တိ့ကိခမည်းေတာ်၏လက်မှမလမယ ိင်။‐ ၃၀ ခမည်းေတာ် ှ င့်ငါသည်တစ်လံးတစ်ဝတည်း

ြဖစ်သတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ထိအခါလတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိေပါက်ရန်

ခဲများကိေကာက်ြပန်၏။‐ ၃၂ သခင်ေယ က ``ခမည်းေတာ်ေစခိင်းေတာ်မ သြဖင့်

ငါသည်ေကာင်းြမတ်ေသာအမများ ကိ ပခ့ဲ၏။ ၎င်းအမများအနက်အဘယ်

အမေ ကာင့်ငါ့အားသင်တိ့ခဲ ှ င့်ေပါက်လိ ကသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၃၃ သတိ့က

``ေကာင်းြမတ်ေသာအမတစ်စံတစ်ရာ ကိသင် ပေသာေကာင့်ခဲ ှ င့်ေပါက်မည်မဟတ်။

သင်သည်လစင်စစ်ြဖစ်ပါလျက်ဘရားေယာင် ေဆာင်ကာ ဘရားသခင်အားြပစ်မှားသည့်စကား

ကိေြပာေသာေကာင့်ခဲ ှ င့်ေပါက်မည်'' ဟဆိ က၏။ ၃၄ သခင်ေယ က

``ငါတိ့ပညတ်ကျမ်းတွင် ဘရား သခင်က `သင်တိ့သည်ဘရားများြဖစ် က၏' ဟ

ေဖာ်ြပထားေလသည်။‐ ၃၅ ကျမ်းစာေတာ်ေဖာ်ြပသည့်အရာများသည် အစဥ်

မှန်ကန်ေကာင်းကိငါတိ့သိ က၏။ ဘရားသခင် ကမိမိ၏တရားေတာ်ကိ ကားနာရသတိ့အား

`ဘရားများ' ဟေဖာ်ြပသည်။‐ ၃၆ ခမည်းေတာ်သည်ငါ့ကိေ ွးချယ်၍ ဤေလာက

သိ့ေစလတ်ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ `ငါသည်ဘရား သခင်၏သားေတာ်ြဖစ်သည်' ဟဆိေသာအခါ

ငါသည်ဘရားသခင်အားြပစ်မှားသည့်စကား ကိေြပာသည်ဟအဘယ်သိ့လ င်သင်တိ့ဆိ

ိင် ကသနည်း။‐ ၃၇ ခမည်းေတာ်၏အမေတာ်များကိငါမေဆာင် ွက်လ င် ငါ့အားမယံ ကည် က ှ င့်။‐

၃၈ ေဆာင် ွက်လ င်မကားငါ့ကိမယံေသာ်လည်း ငါ၏ေဆာင် ွက်ချက်များကိယံ ကေလာ့။ သိ့

မှသာလ င်ခမည်းေတာ်သည်ငါ ှ င့်တစ်လံး တစ်ဝတည်း ှ ိ ေတာ်မလျက် ငါသည်လည်း

ခမည်းေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း ှ ိ သည် ကိ သင်တိ့သိြမင်နားလည် ကလိမ့်မည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၉ ထိအခါသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိဖမ်းဆီးရန် ကိးစား ကြပန်၏။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်

ေ ှ ာင်တိမ်း၍ ကသွားေတာ်မ၏။ ၄၀ ကိယ်ေတာ်သည်ေယာ်ဒန်ြမစ်တစ်ဖက်ကမ်း ှ ိ

ယခင်ေယာဟန်ဗတိဇံမဂလာေပးရာအရပ် သိ့ြပန်လည် ကသွားေတာ်မ၍ထိအရပ် တွင်ေနေတာ်မ၏။‐

၄၁ လအများအြပားပင်အထံေတာ်သိ့လာ က၏။ သတိ့က ``ေယာဟန်သည်အဘယ်အ့ံ

ဖွယ်နိမိတ်လကဏာကိမ မြပခ့ဲ။ သိ့ရာ တွင်ဤသအေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍ေယာဟန်

ေြပာသမ မှန်ေပ၏'' ဟဆိ က၏။‐ ၄၂ သိ့ြဖစ်၍ထိအရပ်တွင်လအေြမာက်အြမား ပင်

ကိယ်ေတာ်ကိယံကည်လာက၏။

၁၁ ေဗသနိ ွာသားလာဇ ဆိသသည်ဖျားနာလျက် ှ ိ ၏။ ေဗသနိ ွာတွင်ညီအစ်မြဖစ် က

ေသာမာရိ ှ င့်မာသတိ့ေနထိင် က၏။‐ ၂ (ဤမာရိကားသခင်ေယ ၏ေြခေတာ်ထက်

မှာဆီေမးသွန်းေလာင်း၍ မိမိဆံပင်ြဖင့်သတ် ေပးသြဖစ်၏။ ဖျားနာေနသလာဇ သည်

ဤမာရိ၏ေမာင်တည်း။)‐ ၃ ညီအစ်မ ှ စ်ေယာက်တိ့က ``အ ှ င်၊ အ ှ င်

ချစ်ေတာ်မေသာသသည်ဖျားနာလျက်ေန ပါ၏''ဟသခင်ေယ ထံသိ့သတင်းေပး ပိ့လိက် က၏။

၄ ကိယ်ေတာ်က ``ဤေရာဂါသည်ေသေစမည့် ေရာဂါမဟတ်။ ဘရားသခင်၏ဘန်းအသ

ေရေတာ်ကိထွန်းေတာက်ေစမည့်ေရာဂါြဖစ်၏။ ထိေရာဂါအားြဖင့်ဘရားသခင်၏သား

ေတာ်သည်လည်းဘန်းအသေရထွန်းေတာက် အ့ံ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

သခင်ေယ သည်မာသ ှ င့်ညီမမာရိကိ လည်းေကာင်း၊ လာဇ ကိလည်းေကာင်းချစ် ေတာ်မ၏။‐

၆ လာဇ ဖျားနာေနေကာင်းကိ ကားေတာ်မ လ င် ကိယ်ေတာ်သည်မိမိေရာက် ှ ိ ရာအရပ်

တွင် ှ စ်ရက်တိင်တိင်ဆက်၍ေနေတာ်မ၏။‐ ၇ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က ``ယဒြပည်သိ့ငါတိ့

တစ်ဖန်သွား ကကန်အ့ံ'' ဟတပည့်ေတာ်တိ့ အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈တပည့်ေတာ်တိ့က ``အ ှ င်ဘရား၊

လတိ့သည် ကိယ်ေတာ်အားမ ကာမီကပင်ခဲ ှ င့်ေပါက် ရန် ကိးစား ကပါ၏။ ထိအရပ်သိ့တစ်ဖန်

ကေတာ်မဦးမည်ေလာ'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၉ ကိယ်ေတာ်က ``တစ်ေန့တွင်တစ်ဆယ့် ှ စ်နာရီ ှ ိ

သည်မဟတ်ေလာ။ ေန့အချိန်၌သွားလာသ သည်ေန၏အလင်းေရာင်ကိြမင်ရသြဖင့်

ခလတ်မထိဘဲေကာင်းစွာသွားလာ ိင်၏။‐ ၁၀ညအချိန်၌သွားလာသမကားအလင်း ေရာင်ကိမရသြဖင့်

ခလတ်ထိ၍လဲတတ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၁ ကိယ်ေတာ်သည်ဤသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီးေနာက်

``ငါ တိ့၏အေဆွလာဇ သည်အိပ်ေပျာ်လျက်ေန ၏။ သ့ကိ ိးရန်ငါသွားမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၂ တပည့်ေတာ်တိ့က ``အ ှ င်၊ သသည်အိပ်ေပျာ် လျက်ေနပါမကျန်းမာလာပါလိမ့်မည်'' ဟ

ေလာက် က၏။ ၁၃သခင်ေယ ကလာဇ ေသေကာင်းကိ ရည်မှတ်၍ထိသိ့မိန့်ေတာ်မေသာ်လည်း

သာ မန်အိပ်ေပျာ်ေ ကာင်းကိဆိလိေတာ်မသည် ဟတပည့်ေတာ်တိ့ထင်မှတ် က၏။‐ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍သခင်ေယ က ``လာဇ သည် ေသ ပီ။‐ ၁၅ ထိအရပ်၌ငါမ ှ ိ ခ့ဲသည်မှာသင်တိ့ယံ

ကည်လာ ကေစရန်ပင်ြဖစ်၍ သင်တိ့အတွက် ငါဝမ်းေြမာက်၏။ သ့ထံသိ့သွား ကကန်အ့ံ''

ဟ ပွင့်လင်းစွာမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ (အြမာပးဟနာမည်တွင်သည့်) ေသာမက ``ငါ

တိ့သည်လည်းသခင် ှ င့်အတအေသခံရန် လိက်သွား ကကန်အ့ံ'' ဟမိမိ၏အေဖာ်

တပည့်ေတာ်တိ့အားေြပာဆိ၏။ ၁၇ သခင်ေယ ေရာက်ေတာ်မေသာအခါလာဇ

အားသ ဂဟ်ခ့ဲသည်မှာေလးရက်မ  ှ ိ  ပီြဖစ် ေကာင်းေတွ့ ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၁၈

ေဗသနိ ွာသည်ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့် ှ စ် မိင်ပင်မေဝးေချ။ ၁၉ ယဒအမျိုးသားအေြမာက်အြမားပင်

မာရိ ှ င့်မာသတိ့၏ေမာင်ေသဆံးေသာ ေကာင့်သတိ့ကိ ှ စ်သိမ့်ရန်လာေရာက် က ၏။ ၂၀

မာသသည်သခင်ေယ  ကလာေတာ်မ ေကာင်းကိ ကားလ င် ခရီးဦး ကိ ပရန် ထွက်သွား၏။

မာရိမကားအိမ်တွင်ထိင် လျက်ေနရစ်၏။‐ ၂၁ မာသက ``အ ှ င်ဘရား၊ အ ှ င်သာဤ

အရပ်တွင် ှ ိ ခ့ဲပါမကန်မ၏ေမာင်ေသ မည်မဟတ်ပါ။‐ ၂၂ယခပင်လ င်အ ှ င်ေတာင်းခံသမ ေသာ

အရာတိ့ကိဘရားသခင်ချေပးေတာ် မမည်ကိကန်မသိပါ၏'' ဟသခင် ေယ အားေလာက်၏။
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၂၃ သခင်ေယ က ``သင်၏ေမာင်သည်အသက် ြပန်၍ ှ င်လိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၄ မာသက ``ေနာက်ဆံးေသာေန့၌သေသတိ့ ထေြမာက် ကေသာအခါ သသည်အသက်

ြပန်၍ ှ င်မည်ကိကန်မသိပါ၏'' ဟ ေလာက်၏။‐ ၂၅သခင်ေယ က ``ငါသည်အသက် ှ င်ြခင်း၊

ှ င် ြပန်ထေြမာက်ြခင်းအ ှ င်ြဖစ်၏။ ငါ့ကိယံ ကည်ေသာသသည်ေသေသာ်လည်း ှ င်လိမ့်

မည်။‐ ၂၆ ငါ့ကိယံ ကည်၍ယခအသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေသာသသည်လည်း အဘယ်အခါမ ေသရ

လိမ့်မည်မဟတ်။ ငါ့စကားကိသင်ယံပါ သေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။ (aiōn g165)

၂၇ မာသက ``ယံပါ၏သခင်။ အ ှ င်သည်ဤ ေလာကသိ့ ကလာမည့်ဘရားသခင်၏

သားေတာ်ေမ ှ ိ ယြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ ကန်မယံပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၂၈

ဤသိ့ေလာက်ထား ပီးလ င်မာသသည်အိမ် သိ့ြပန်၍ညီမမာရိကိတိတ်တဆိတ်ေခ ပီးေနာက်

``ဆရာေတာ် ကလာေတာ်မ ပီ။ သင့်အားေမးလျက်ေနသည်'' ဟေြပာ ကား၏။‐ ၂၉

ထိစကားကိ ကားလ င်မာရိသည်အလျင် အြမန်ထ၍အထံေတာ်သိ့သွားေလ၏။‐ ၃၀

သခင်ေယ သည်ကား ွာထဲသိ့မဝင်ရေသး။ မာသသွားေရာက် ကိဆိရာအရပ်မှာပင် ှ ိ ေတာ်မ၏။‐

၃၁ မာရိအား ှ စ်သိမ့်စကားေြပာ ကားရန်အိမ် တွင် ှ ိ ေန ကေသာလတိ့သည်မာရိအလျင်

အြမန်ထ၍ထွက်သွားသည်ကိြမင်လ င် ငိ ေကးရန်သချုင်းသိ့သွားသည်ဟထင်မှတ် က၏။

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်မာရိ၏ေနာက် သိ့လိက်သွား က၏။ ၃၂ မာရိသည်သခင်ေယ  ှ ိ ရာအရပ်သိ့ေရာက်

ေသာအခါ ကိယ်ေတာ်ကိြမင်သြဖင့်ေြခေတာ် ရင်းမှာပျပ်ဝပ်လျက် ``အ ှ င်ဘရား၊ အ ှ င်

သာဤအရပ်မှာ ှ ိ ေတာ်မခ့ဲပါလ င်ကန်မ ေမာင်သည်ေသမည်မဟတ်ပါ'' ဟေလာက် ထား၏။

၃၃ သခင်ေယ သည်မာရိငိယိေနသည်ကိ လည်းေကာင်း၊ သ ှ င့်အတပါလာ ကေသာ

လတိ့သည်လည်းငိယိေန ကသည်ကိလည်း ေကာင်းြမင်ေတာ်မသြဖင့် စိတ်ေတာ်အလွန်

လပ် ှ ားလျက်စိတ်မချမ်းမသာြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၃၄ ကိယ်ေတာ်က ``သ့အေလာင်းကိအဘယ်မှာ

သ ဂဟ် ကသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ထိသတိ့က ``သခင် က၍ ကည့်ေတာ်မ ပါ''

ဟေလာက်ထား က၏။‐ ၃၅ သခင်ေယ သည်မျက်ရည်ကျေတာ်မ၏။ ၃၆

ထိအခါလတိ့က `` ကည့်ပါ၊ သသည် လာဇ ကိအလွန်ချစ်ပါသည်တကား'' ဟဆိ က၏။‐

၃၇ အချို ့ေသာသတိ့ကမ ``မျက်မြမင်ကိ မျက်စိြမင်ေစေသာသသည်လာဇ ကိ

မေသရေအာင်မတတ် ိင်ပါသေလာ'' ဟ ဆိ က၏။ ၃၈သခင်ေယ သည်တစ်ဖန်စိတ်ေတာ်အလွန်

လပ် ှ ားလျက်သချုင်းဂသိ့ ကေတာ်မ၏။ ထိ ဂ၏အဝင်ဝကိေကျာက်တံးြဖင့်ပိတ်ထား၏။‐

၃၉ သခင်ေယ က ``ေကျာက်တံးကိေ ့လိက် က ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ေသလွန်သ၏အစ်မ၊ မာသက ``အ ှ င် ဘရား၊ ယခအခါဆိလ င်အနံ့ထွက် ေနပါလိမ့်မည်။

သေသသည်မှာေလးရက် ှ ိ ပါ ပီ'' ဟေလာက်၏။ ၄၀သခင်ေယ က ``သင်ယံ ကည်လ င်ဘရား

သခင်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိြမင်ရလိမ့် မည်ဟ၍ငါေြပာသည်မဟတ်ေလာ'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐

၄၁ သိ့ြဖစ်၍လတိ့သည်ေကျာက်တံးကိေ ့လိက် က၏။ ထိအခါသခင်ေယ သည်အထက်

သိ့ေမ ာ် ကည့်လျက် ``ခမည်းေတာ်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အက ်ပ်၏ပတနာကိနားေညာင်း

ေတာ်မသြဖင့်ေကျးဇးေတာ် ကီးပါ၏။‐ ၄၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အစဥ်အ မဲအက ်ပ်

၏ပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မေ ကာင်းကိ အက ်ပ်သိပါ၏။ သိ့ရာတွင်အက ်ပ်အား

ကိယ်ေတာ် ှ င်ေစလတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဤ လအေပါင်းတိ့ယံ ကည် ကေစရန်

သတိ့၏ အကျိုးကိေထာက်၍အက ်ပ်ဤသိ့ေလာက် ပါ၏'' ဟ မက်ဆိေတာ်မ၏။‐

၄၃ ထိေနာက် ``လာဇ ၊ ထွက်ခ့ဲေလာ့'' ဟကျယ်စွာ အမိန့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၄၄

ထိအခါေသလွန်ေသာသသည်ေြခလက်၌ အဝတ်ြဖင့်ပတ်လျက်၊ မျက် ှ ာ၌ပဝါြဖင့်

စည်းလျက်ထွက်လာေလသည်။ သခင်ေယ က ``သ့အားပတ်ထားသည့်အဝတ်များကိ

ေြဖေပး ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၅ ထိအခါမာရိထံသိ့လာ ကသည့်လ

အေြမာက်အြမားပင်သခင်ေယ  ပေတာ် မေသာအမကိေတွ့ြမင် ကသြဖင့်ကိယ်

ေတာ်ကိယံ ကည်လာ က၏။‐ ၄၆ သိ့ရာတွင်အချို ့တိ့သည်ဖာရိ ှ ဲ များ၏ ထံသိ့သွား၍

သခင်ေယ  ပေတာ်မေသာ အမကိေြပာ ကား က၏။‐ ၄၇ သိ့ြဖစ်၍ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်

ဖာရိ ှ ဲ များသည်ယဒတရားလတ်ေတာ်ဆိင် ရာအစည်းအေဝးကိေခ ဖိတ်၍ ``ဤသသည်

များစွာေသာအ့ံ သဖွယ်နိမိတ်လကဏာတိ့ ကိြပလျက်ေန၏။ ငါတိ့အဘယ်ေကာင့်မည်

သိ့မ မ ပဘဲေန ကသနည်း။‐ ၄၈ သ့ကိဤသိ့ခွင့် ပထားပါမလတိင်းပင်

သ့အားယံ ကည်လာ ကပါလိမ့်မည်။ ထိ အခါေရာမအာဏာပိင်တိ့သည်လာ၍ငါ

တိ့၏ဗိမာန်ေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊ ငါတိ့ အမျိုးသားတစ်ရပ်လံးကိလည်းေကာင်း

ဖျက်ဆီးပစ် ကပါလိမ့်မည်'' ဟဆိ က၏။ ၄၉ ထိသတိ့တွင်ထိ ှ စ်အတွက် ယဇ်ပေရာဟိတ်

မင်းြဖစ်ေသာကယာဖဆိသက ``သင်တိ့ သည်ပညာမ့ဲ ကပါသည်တကား။‐ ၅၀

ယဒအမျိုးသားတစ်ရပ်လံးေသေကျပျက် စီးသည်ထက် တစ်မျိုးသားလံးအတွက်လ

တစ်ေယာက်ေသရသည်က သင်တိ့အဖိ့ပိ၍ ေကာင်းသည်ကိသင်တိ့မသိ ကသေလာ'' ဟဆိ၏။‐

၅၁ ယင်းသိ့ဆိရာ၌သသည် မိမိကိယ်ပိင်ဉာဏ် ြဖင့်ဆိသည်မဟတ်။ ထိ ှ စ်အတွက်ယဇ်ပ

ေရာဟိတ်မင်းြဖစ်လျက် ယဒအမျိုးသား တစ်ရပ်လံးအတွက်လည်းေကာင်း၊ ထိမ မက

အရပ်ရပ်တွင် ကဲွလွင့်ေနေသာဘရားသခင် ၏လစေတာ်ဝင်များကိတစ်စတစ် ံ းတည်း

ြဖစ်ေစရန်လည်းေကာင်း ကိယ်ေတာ်အေသခံ ေတာ်မမည့်အေကာင်း ကိတင်ေဟာ ကား

ြခင်းြဖစ်သတည်း။ ၅၃ ထိေန့မှစ၍ယဒအာဏာပိင်တိ့သည် သခင်ေယ ကိသတ်ရန်တိင်ပင် ကံစည်

က၏။‐ ၅၄ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်ယဒြပည်တွင် အထင်အ ှ ားမသွားမလာေတာ့ေချ။

ထိ အရပ်မှထွက်ခွာေတာ်မ၍ေတာက ာရ အနီး၊ ဧဖရိမ်နာမည် ှ ိ ေသာ မိ ့သိ့ က

ေတာ်မ ပီးလ င်တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ေနေတာ်မ၏။ ၅၅ယဒအမျိုးသားတိ့၏ပသခါပဲွေတာ်အခါ

နီးကပ်လာ ပီြဖစ်၍ ေကျးလက်ေတာ ွာများ မှလအများပင်သန့်စင်ြခင်းဝတ်ကိ ပရန်

ပဲွေတာ်မစမီေယ  ှ လင် မိ ့သိ့တက်လာ က၏။‐ ၅၆ ထိသတိ့သည်သခင်ေယ ကိ ှ ာလျက်ေန

က၏။ သတိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်တွင်စ ံ းမိ ကေသာအခါ ``သသည်ဤပဲွေတာ်သိ့လာ ပါမည်ေလာ။

မလာမည်မှာေသချာ၏။ သင် တိ့အဘယ်သိ့ထင် ကသနည်း'' ဟအချင်း ချင်းေမးြမန်းေြပာဆိ က၏။‐

၅၇ ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ များ ကမည်သမဆိသခင်ေယ  ှ ိ ရာအရပ် ကိသိလ င်

သ့ကိဖမ်းဆီး ိင်ရန်အေကာင်း ကားရမည်ဟအမိန့်ထတ်ြပန်ထား ပီး ြဖစ်သတည်း။

၁၂ ပသခါပဲွေတာ်ကျေရာက်ရန်ေြခာက်ရက်မ အလိ၌ ေသလွန် ပီးမှြပန်၍အသက် ှ င်

ေစေတာ်မခ့ဲသ လာဇ ေနထိင်ရာေဗသနိ ွာသိ့သခင်ေယ  ကေတာ်မ၏။‐ ၂

ကိယ်ေတာ်အားညစာြဖင့်ဧည့်ခံရာ၌မာသက ဧည့်ဝတ်ကိ ပ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတစားပဲွတွင်

ထိင် ကသများအထဲတွင်လာဇ လည်းပါ၏။‐ ၃ ထိအခါမာရိသည်အလွန်အဖိးထိက်ေသာ

နာဒဆီေမးအစစ်သံးဆယ်သားကိယ၍ သခင်ေယ ၏ေြခေတာ်ကိလိမ်း ပီးေနာက်

မိမိ၏ဆံပင် ှ င့်သတ်ေလ၏။ ဤဆီေမး၏ ရနံ့သည်တစ်အိမ်လံးေမး ကိင်လျက် ှ ိ ၏။‐ ၄

တပည့်ေတာ်တစ်ဦးြဖစ်သယဒ ှ ကာ တ် က ``ဤဆီေမးကိအဘယ်ေ ကာင့်ေဒနာရိ

သံးရာြဖင့်ေရာင်း၍ ဆင်းရဲသတိ့အားမစွန့် မ ကဲပါသနည်း'' ဟဆိ၏။

သသည်ေနာင် အခါကိယ်ေတာ်အားရန်သ့လက်သိ့အပ် ှ ံ မည့်သြဖစ်သတည်း။‐ ၆

ဤသိ့ေြပာဆိရာ၌သသည်ဆင်းရဲသတိ့ အား ကင်နာေထာက်ထား၍မဟတ်၊ ခိးဝှက်

တတ်သြဖစ်၍သာလ င်ေြပာဆိြခင်းြဖစ်၏။ သသည်ေငွအိတ်ကိလွယ်ရသြဖစ်၍ေငွများ

ကိခိးယသံးစဲွေလ့ ှ ိ သတည်း။ ၇ သခင်ေယ က ``ထိအမျိုးသမီးကိ မေ ှ ာင့်ယှက် ှ င့်။

သသည်ငါ့အေလာင်းကိ သ ဂဟ်မည့်အချိန်အတွက်ဤဆီေမးကိ သိမ်းထားပါေလေစ။‐ ၈

ဆင်းရဲသတိ့သည်သင်တိ့ ှ င့်အ မဲပင် ှ ိ  က၏။ ငါမကားသင်တိ့ ှ င့်အ မဲ ှ ိ

မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ေဗသနိ ွာသိ့ကိယ်ေတာ်ေရာက် ှ ိ ေနေ ကာင်း

ကားရေသာအခါ လပရိသတ် ကီးသည် ထိ ွာသိ့လာေရာက် က၏။ သတိ့သည်သခင်

ေယ ေ ကာင့်သာလ င်လာ ကသည်မဟတ်။ ကိယ်ေတာ်အသက်ြပန်၍ ှ င်ေစေတာ်မခ့ဲ သ

လာဇ ကိေတွ့ြမင်လိ ကေသာေကာင့် လည်းြဖစ်၏။‐ ၁၀ လာဇ ကိအေကာင်း ပ၍ယဒအမျိုး

သားအများပင်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများကိ မဆည်းကပ် ကေတာ့ဘဲ သခင်ေယ ကိယံ

ကည်ဆည်းကပ်လာ က၏။ သိ့ြဖစ်၍ယဇ်ပ ေရာဟိတ် ကီးတိ့သည်လာဇ ကိလည်း

သတ်ရန် ကံစည် က၏။ ၁၂ ေနာက်တစ်ေန့၌ပသခါပဲွေတာ်သိ့လာ

ကကန်ေသာလပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သခင်ေယ  ကလာ

ေတာ်မည်ဟ ကားသြဖင့်၊‐ ၁၃ စွန်ပလံွခက်များကိကိင်ေဆာင်ကာထွက်သွား ပီးလ င်

``ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏နာမေတာ် ှ င့် က

လာေသာအ ှ င်သည်မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ ဣသေရလဘရင်သည်မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစ

သတည်း'' ဟေကးေကာ်လျက်ကိယ်ေတာ်အား ကိဆိ က၏။ ၁၄ ကျမ်းစာေတာ်တွင်၊ ``အိ

ဇိအန် မိ၊့မေ ကာက် ှ င့်၊ ကည့်ေလာ့၊ သင်၏ ှ င်ဘရင်သည်ြမည်းကေလးကိစီးလျက် ကလာေလ ပီ''

ဟပါ ှ ိ သည် ှ င့်အညီသခင်ေယ သည် ြမည်းတစ်ေကာင်ကိေတွ့၍ထိြမည်းကိစီး ေတာ်မ၏။ ၁၆

တပည့်ေတာ်တိ့သည်ထိစဥ်အခါကဤ ကျမ်းချက်ကိနားမလည် က။ သခင်ေယ

ဘန်းအသေရပွင့်ေတာ်မေသာအခါကျမှ ဤကျမ်းချက်ကားကိယ်ေတာ်၏အေကာင်း

ေဖာ်ြပသည်ကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏ အတွက်ထိသိ့ ပခ့ဲ ကသည်ကိလည်းေကာင်း

ြပန်လည်သတိရ က၏။ ၁၇ လာဇ အားသချုင်းဂမှေခ ထတ်၍ ှ င်ြပန်

ေစေတာ်မစဥ်အခါကေနာက်ေတာ်ပါပရိသတ် သည် အ့ံဖွယ်ေသာနိမိတ်လကဏာအေကာင်းကိ

ြပန် ကား ကသြဖင့် ကားရေသာလအေပါင်း တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ကိဆိရန်လာ က၏။ ၁၉

ဖာရိ ှ ဲ တိ့က ``ငါတိ့မှာလံးဝေအာင်ြမင်မ မ ှ ိ။ ေလာကတစ်ခလံးပင်ထိသ့ေနာက်သိ့

လိက်ပါသွားပါ ပီတကား'' ဟအချင်း ချင်းေြပာဆိ က၏။ ၂၀

ပဲွေတာ်အတွင်းကိးကွယ်ဝတ် ပရန်ေယ ှ လင် မိ ့သိ့သွား ကေသာလတိ့အထဲတွင်
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ဂရိအမျိုးသားအချို ့ပါ၏။‐ ၂၁ သတိ့သည် (ဂါလိလဲြပည်ဗက်ဇဲဒ မိ ့သားြဖစ် သ)

ဖိလိပုထံသိ့သွား က၍ ``ဆရာ၊ အက ်ပ် တိ့သည်သခင်ေယ ကိြမင်လိပါသည်'' ဟ

ေြပာ ကား က၏။ ၂၂ ဖိလိပုသည်အေြ ထံသိ့သွား၍ထိအေကာင်းကိ ေြပာြပ၏။

ထိေနာက်ထိသ ှ စ်ဦးတိ့သည်သခင် ေယ ထံေတာ်သိ့သွား၍ထိအေကာင်းကိေလ ာက် ထား က၏။‐

၂၃ သခင်ေယ က ``လသားဘန်းအသေရပွင့် မည့်အချိန်ကျေရာက်လာေလ ပီ။‐

၂၄ အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား ဂျံ ုေစ့သည်ေြမသိ့မကျ၊

မေကျမပျက်ဘဲ ှ ိ ပါမအေစ့တစ်ေစ့ထက်ပိမိပွားများ လာလိမ့်မည်မဟတ်။

ေကျပျက်၍သွားလ င် မကားများစွာေသာသီး ှ ံ တိ့ကိြဖစ်ထွန်း ေစတတ်၏။‐ ၂၅

မိမိအသက်ကိချစ်ေသာသသည်အသက် ဆံး ံ းလိမ့်မည်။ ဤေလာကတွင်မိမိအသက်

ကိမန်းေသာသသည် မိမိအသက်ကိအစဥ် ထာဝရေစာင့်ေ ှ ာက်ထိန်းသိမ်းလိမ့်မည်။‐

(aiōnios g166) ၂၆ ငါ၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ေသာသသည်

ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ရမည်။ သိ့မှသာငါ ှ ိ ရာ အရပ်၌သသည်လည်း ှ ိ လိမ့်မည်။ ငါ၏အမ

ေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ေသာသကိခမည်းေတာ် သည်ချီးေြမာက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၇

``ငါသည်စိတ်ဒကေရာက်လျက် ှ ိ ၏။ ငါအဘယ် သိ့ မက်ဆိရအ့ံနည်း။ `အိ ခမည်းေတာ်၊ အက ်ပ်

အားဤဒကေဝဒနာေရာက်ချိန် ှ င့်ကင်းလွတ် ေစေတာ်မပါ' ဟ မက်ဆိရမည်ေလာ။ သိ့ရာ

တွင်ငါသည်ဤဒကေဝဒနာခံဖိ့ရန်ေရာက် ှ ိ လာြခင်းြဖစ်၏။‐ ၂၈ အိ ခမည်းေတာ်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏နာမေတာ် အားဘန်းအသေရထွန်းေတာက်ေစေတာ်မ ပါ'' ဟ မက်ဆိေတာ်မ၏။

ထိအခါေကာင်းကင်မှ ``ငါသည်နာမေတာ် ကိဘန်းအသေရထွန်းေတာက်ေစ ပီ။ ေနာက်

တစ်ဖန်လည်းထွန်းေတာက်ေစဦးမည်'' ဟအသံ ေတာ်ေပ ထွက်လာ၏။ ၂၉

ထိေနရာတွင်ရပ်လျက်ေန ကေသာလပရိသတ် သည်ထိအသံကိ ကား၍အချို ့က ``မိးချုန်း သည်''

ဟဆိ က၏။ အချို ့ကမ ``ကိယ်ေတာ်အား ေကာင်းကင်တမန်စကားေြပာသည်'' ဟဆိ က၏။

၃၀ သခင်ေယ က ``ဤအသံေတာ်ေပ ထွက်လာ ြခင်းသည်ငါ၏အတွက်မဟတ်။

သင်တိ့၏အတွက် ြဖစ်၏။‐ ၃၁ ဤေလာကသည်ယခပင်လ င်တရားစီရင် ြခင်းခံရေလ ပီ။

ေလာကကိအစိးရသ သည်လည်းယခပင် ှ ိမ်နင်းြခင်းခံရေပ ေတာ့မည်။‐ ၃၂

ငါသည်ေြမမှေြမာက်ထားြခင်းခံရေသာအခါ လခပ်သိမ်းတိ့ကိငါထံသိ့ဆဲွေဆာင်မည်'' ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၃ (ဤသိ့မိန့်ေတာ်မရာတွင်မိမိသည်အဘယ် သိ့အေသခံရမည်ကိအရိပ်အ မက်အား

ြဖင့်ေဖာ်ြပေတာ်မြခင်းြဖစ်၏။) ၃၄ လတိ့က ``ေမ ှ ိ ယသည်ထာဝစဥ်အသက် ှ င်

ေတာ်မ၏ဟပညတ်ကျမ်းကဆိပါသည်။ သိ့ ြဖစ်၍`လသားသည်ေြမမှေြမာက်ထားြခင်းကိ ခံရမည်'

ဟအဘယ်ေကာင့်သင်ဆိပါသနည်း။ လသားကားအဘယ်သနည်း'' ဟေမးြမန်း က ၏။ (aiōn

g165) ၃၅သခင်ေယ ကလည်း ``အလင်းသည်သင်တိ့ တွင်ခဏသာ ှ ိ ေပေတာ့မည်။ သင်တိ့အား

အေမှာင်မဖံးလမ်းေစရန် အလင်း ှ ိ စဥ်အခါ သွားလာ ကေလာ့။ အေမှာင်တွင်သွားလာသ

သည်မိမိအဘယ်အရပ်သိ့သွားလာသည် ကိမသိ။‐ ၃၆ သိ့ြဖစ်၍အလင်း ှ ိ ေနခိက်ထိအလင်းကိ

ယံ ကည် ကေလာ့။ သိ့မှသာသင်တိ့သည် အလင်း၏သားများြဖစ် ကလိမ့်မည်''

ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ဤသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီးေနာက်သခင်ေယ သည်ထွက် က၍

ထိသတိ့ကိတိမ်းေ ှ ာင် လျက်ေနေတာ်မ၏။‐ ၃၇ သတိ့၏မျက်ေမှာက်တွင်များစွာေသာနိမိတ်

လကဏာတိ့ကိြပေတာ်မခ့ဲေသာ်လည်း သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိမယံ ကည် က။‐ ၃၈

ဤသိ့ြဖစ်ရသည်မှာ၊ ``အိ ထာဝရဘရား၊အဘယ်သသည် အက ်ပ်တိ့၏

ေဟာေြပာချက်ကိယံပါသနည်း။ ထာဝရဘရားသည်တန်ခိးေတာ်ကိအဘယ် သအား ထင် ှ ားပါသနည်း။

ဟေဟ ှ ာယ မက်ဆိခ့ဲသည့်အတိင်းြဖစ် ပျက်ြခင်းပင်ြဖစ်၏။‐ ၃၉ ထိမှတစ်ပါးလည်းေဟ ှ ာယက၊

``သတိ့၏မျက်စိများသည်ြမင် ိင်၍ သတိ့၏ စိတ် ှ လံးသည်သိနားလည် ိင်ပါမ၊

ထိသတိ့သည်မိမိတိ့၏အနာေရာဂါေပျာက်ကင်း စိမ့်ေသာငှာစိတ်ေြပာင်းလဲ ကလိမ့်မည်။

သိ့ြဖစ်၍သတိ့မျက်စိအလင်းကိငါကွယ်ေစ လျက် သတိ့စိတ် ှ လံးကိလည်း၊ေလးလံထိင်းမိင်း

ေစေတာ်မ၏ဟဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မ၏'' ဟ၍ မက်ဆိြပန်သည့်အတိင်းထိသတိ့

မှာယံ ကည် ိင်စွမ်းမ ှ ိ  က။ ၄၁ ေဟ ှ ာယသည်သခင်ေယ ၏ဘန်းအသေရ

ကိဖးြမင်ရသြဖင့် ကိယ်ေတာ်၏အေကာင်းကိ ဤသိ့ မက်ဆိြခင်းြဖစ်၏။ ၄၂

သိ့ြဖစ်ေစကာမယဒအာဏာပိင်အေြမာက် အြမားပင်ကိယ်ေတာ်ကိယံ ကည်လာ က၏။

သိ့ရာတွင်ဖာရိ ှ ဲ များေ ကာင့်တရားဇရပ် မှထတ်ပယ်ခံရမည်ကိေ ကာက်၍မိမိတိ့

ယံ ကည်ေ ကာင်းကိပွင့်လင်းစွာဝန်မခံ က။‐ ၄၃ သတိ့သည်ကားလတိ့၏အချီးအမွမ်းကိ

ပိ၍ ှ စ်သက် ကသများြဖစ်သတည်း။ ၄၄ သခင်ေယ ကဤသိ့ေ ကးေကာ်ေတာ်မသည်။

``ငါ့ကိယံ ကည်သသည်ငါ့ကိသာမဟတ်၊ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်ကိလည်း ယံ ကည်၏။‐ ၄၅

ငါ့ကိေတွ့ြမင်သသည်ငါ့ကိသာေတွ့ြမင် သည်မဟတ်၊ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာ

အ ှ င်ကိလည်းေတွ့ြမင်၏။‐ ၄၆ ငါ့ကိယံ ကည်သမှန်သမ သည်အေမှာင် တွင်မေနရေစြခင်းငှာ

ငါသည်အလင်း အြဖစ်ေလာကသိ့ ကလာ ပီ။‐ ၄၇ ငါေဟာေြပာေသာစကားကိ ကား၍မခံမယ

သကိငါသည်တရားမစီရင်။ ေလာကသားတိ့ ကိတရားစီရင်ရန်ငါလာသည်မဟတ်။ ေလာက

သားတိ့ကိကယ်တင်ရန်ငါလာသတည်း။‐ ၄၈ ငါ့ကိပစ်ပယ်၍ငါေဟာေြပာေသာစကားကိ

မခံမယေသာသကိတရားစီရင်မည့်သ ှ ိ ၏။ ငါေဟာေြပာေသာစကားသည်ပင်လ င်

ထိသကိေနာက်ဆံးေသာေန့၌ တရားသ ကီးအြဖစ်ြဖင့်တရားစီရင်လိမ့်မည်။‐ ၄၉

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါသည်ကိယ်ပိင်အခွင့် အာဏာအရေဟာေြပာြခင်းမဟတ်။ ငါ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မေသာခမည်းေတာ်၏အမိန့် ေတာ်အရေဟာေြပာြခင်းြဖစ်၏။‐ ၅၀

ခမည်းေတာ်၏အမိန့်ေတာ်သည်ထာဝရအသက် ရေစသည်ကိငါသိ၏။ သိ့ြဖစ်၍ခမည်းေတာ်ေြပာ

ေစလိသည်အတိင်းငါေဟာေြပာသတည်း။'' (aiōnios g166)

၁၃ အခါကားပသခါပဲွေတာ်မတိင်မီတစ်ရက် ြဖစ်၏။ သခင်ေယ သည်ဤေလာကမှထွက်

ခွာ၍ ခမည်းေတာ်ထံသိ့ ကေတာ်မရမည့် အချိန်ကျေရာက်လာေကာင်းကိသိေတာ်မ ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ဤေလာက ှ ိ မိမိ၏တပည့် သားရင်းများကိအစဥ်ပင်ချစ်ေတာ်မ၏။

သတိ့အားဆံးခန်းတိင်ေအာင်ချစ်ေတာ် မေပသည်။ ၂သခင်ေယ  ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ညစာ

စားလျက်ေန က၏။ မာရ်နတ်သည် ှ ိ မန် ှ ကာ တ်သားယဒအား ကိယ်ေတာ်ကိရန်သ့

လက်သိ့အပ် ှ ံ ေစရန်အ ကံေပးထား ပီး ြဖစ်ေပသည်။‐ ၃သခင်ေယ သည်မိမိအားခမည်းေတာ်က

အာဏာကန်လဲအပ်ထားသည်ကိလည်းေကာင်း၊ မိမိသည်ဘရားသခင်ထံေတာ်မှ ကလာ ၍

ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ြပန်ေတာ့မည်ကိ လည်းေကာင်းသိေတာ်မ၏။‐ ၄

သိ့ြဖစ်၍စားပဲွမှထ၍ဝတ်လံေတာ်ကိ ခ တ်ေတာ်မ ပီးလ င်ပဝါကိယ၍ခါး ကိစည်းေတာ်မ၏။‐ ၅

ထိေနာက်ဇလံတွင်ေရထည့်၍တပည့်ေတာ်တိ့ ၏ေြခကိေဆး ပီးလ င် ခါးတွင်စည်းထားေသာ

ပဝါ ှ င့်သတ်ေတာ်မ၏။‐ ၆ ှ ိ မန်ေပတ ထံသိ့ေရာက်ေတာ်မလ င် ေပတ က ``သခင်၊

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ် ၏ေြခကိေဆးေတာ်မမည်ေလာ'' ဟေမး ေလာက်၏။

၇ သခင်ေယ က ``ငါ ပေသာအမကိယခ သင်မသိ။ ေနာင်အခါမှသိရလိမ့်မည်''

ဟ ေြဖ ကားေတာ်မ၏။ ၈ ေပတ က ``ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်၏ေြခ

ကိအဘယ်အခါမ မေဆးရ'' ဟဆိ၏။ သခင်ေယ က ``သင့်ေြခကိငါမေဆးရ လ င်

သင်သည်ငါ၏တပည့်မဟတ်ေတာ့ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165) ၉ ေပတ က ``သခင်၊

အက ်ပ်၏ေြခကိ သာမကလက် ှ င့်ဦးေခါင်းကိလည်းေဆး ေတာ်မပါ'' ဟေလာက်၏။ ၁၀

သခင်ေယ က ``ေရချိုး ပီးသသည်တစ်ကိယ် လံးစင် ကယ် ပီးြဖစ်၍ေြခကိသာေဆးရန် လိ၏။

သင်တိ့သည်စင် ကယ် ပီးြဖစ်၏။ သိ့ရာ တွင်လတိင်းစင် ကယ်သည်မဟတ်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။‐ ၁၁

(မိမိအားရန်သ့လက်သိ့အပ် ှ ံ မည့်သကိသိ ေတာ်မေသာေကာင့် ကိယ်ေတာ်ကလတိင်းစင်

ကယ်သည်မဟတ်ဟမိန့်ေတာ်မသတည်း။) ၁၂ ကိယ်ေတာ်သည်တပည့်ေတာ်တိ့၏ေြခကိေဆး

ပီးေနာက် ဝတ်လံေတာ်ကိြပန်၍ဝတ် ပီးလ င် ထိင်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့အတွက်

ငါ ပခ့ဲေသာအမအရာကိနားလည် က သေလာ။‐ ၁၃သင်တိ့သည်ငါ့ကိဆရာေတာ်ဟ၍လည်း

ေကာင်း၊ အ ှ င်ဘရားဟ၍လည်းေကာင်းေခ တတ် က၏။ ဤအတိင်းလည်းဟတ်မှန်သြဖင့်

သင်တိ့ေခ သည်မှာေလျာက်ပတ်ေပ၏။‐ ၁၄ ငါသည်သင်တိ့၏ဆရာေတာ်ြဖစ်၏။ အ ှ င်

ဘရားလည်းြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်ပါလျက်သင်တိ့ ၏ေြခကိငါေဆးေပးခ့ဲ၏။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့

သည်လည်းအချင်းချင်းတိ့၏ေြခကိေဆး ရမည်။‐ ၁၅ သင်တိ့အားငါ ပသက့ဲသိ့

သင်တိ့အချင်း ချင်းသည်လည်း ပ ကစိမ့်ေသာငှာစံနမနာ ကိငါြပခ့ဲ ပီ။‐ ၁၆

အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား ကန်သည်သခင်ထက် ကီးြမတ်သည်မဟတ်။

ေစလတ်ြခင်းခံရသလည်းေစလတ်ေသာသ ထက် ကီးြမတ်သည်မဟတ်။‐ ၁၇

ဤသစာစကားကိသင်တိ့ယခ သိ ကေလ ပီ။ ယင်းသိ့သိသည့်အတိင်းကျင့်သံး ကပါ

လ င်မဂလာ ှ ိ  က၏။ ၁၈ ``သင်တိ့အားလံးကိရည်မှတ်၍ငါေြပာသည် မဟတ်။

ငါေ ွးေကာက်ထားသများကိငါသိ ၏။ သိ့ေသာ်ကျမ်းစာေတာ်တွင်`ငါ၏ထမင်းကိ

စားသသည်ငါ့ကိေြခ ှ င့်ေကျာက်ေလ ပီ' ဟ ပါ ှ ိ သည်အတိင်းြဖစ်ပျက်ရမည်။‐ ၁၉

ထိသိ့ြဖစ်ပျက်လာေသာအခါ `ငါသည်ငါ ြဖစ်သည်အတိင်းငါြဖစ်သည်ကိ' သင်တိ့

ယံ ကည်လာ ကေစရန်ယခကပင် ကိ တင်၍သင်တိ့အားငါေြပာ ှ င့် ပီ။‐ ၂၀

အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား ငါေစလတ်ေသာသကိလက်ခံသသည်ငါ့

ကိလက်ခံ၏။ ငါ့ကိလက်ခံေသာသသည် လည်းငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ

လက်ခံ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ဤသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီးေသာအခါသခင်ေယ

သည်ြပင်းစွာစိတ်ဒကေရာက်ေတာ်မ၍ ``အမှန် အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား၊ သင်တိ့

အနက်တစ်ေယာက်ေသာသသည်ငါ့ကိရန်သ့ လက်သိ့အပ် ှ ံ လိမ့်မည်'' ဟပွင့်လင်းစွာမိန့် ေတာ်မ၏။

၂၂ အဘယ်သကိရည်ေဆာင်၍မိန့်ေတာ်မသည် ကိတပည့်ေတာ်တိ့ေတွး၍မရ ိင် ကသြဖင့်



ေယာဟန် 572

အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက် ကည့် က၏။‐ ၂၃ ထိအခါသခင်ေယ ချစ်ေတာ်မေသာ

တပည့်ေတာ်သည် ကိယ်ေတာ်၏လက်ယာေတာ် ဘက်တွင်ထိင်လျက်ေန၏။‐ ၂၄

ှ ိ မန်ေပတ က ``ကိယ်ေတာ်သည်မည်သ့ကိ ဆိလိေတာ်မပါသနည်း'' ဟေမးေလာက်

ရန်ထိတပည့်အားမျက်ရိပ်ြပ၍ခိင်း၏။ ၂၅ ထိတပည့်ေတာ်သည် သခင်ေယ ၏အနီး သိ့ကပ် ပီးလ င်

``သခင်၊ ထိသသည်မည်သ ြဖစ်ပါသနည်း'' ဟေလာက်၏။ ၂၆ သခင်ေယ က

``ဤမန့်တစ်ဖ့ဲကိဟင်းပန်း ကန်တွင် ှ စ်၍ငါေပးသသည်ထိသပင်ြဖစ် ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ထိေနာက်မန့်တစ်ဖ့ဲကိ ဟင်းပန်းကန်တွင် ှ စ် ပီးလ င် ှ ိ မန် ှ ကာ တ် ၏သားယဒအားေပးေတာ်မ၏။‐

၂၇ ထိမန့်ကိယဒစားလိက်သည် ှ င့်တစ် ပိင် နက်စာတန်သည်သ၏အထဲသိ့ဝင်ေလ၏။

သခင်ေယ က ``သင် ပရမည့်အမကိ အလျင်အြမန် ပေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၈

ယဒအားအဘယ်ေကာင့်ထိသိ့မိန့်ေတာ်မ သည်ကိ စားပဲွတွင်ထိင်ေနသတစ်ေယာက်မ မသိ။‐ ၂၉

ယဒသည်ေငွအိတ်ကိကိင်ေဆာင်ရသြဖစ်၍ ပဲွေတာ်အတွက်လိအပ်သည်များကိဝယ်ယ

ရန်ြဖစ်ေစ၊ ဆင်းရဲသတိ့အားေပးကမ်းရန် ြဖစ်ေစသခင်ေယ မှာ ကားေတာ်မသည် ဟ

အချို ့ေသာတပည့်ေတာ်တိ့ကထင်မှတ် က၏။ ၃၀ ယဒ ှ ကာ တ်သည်မန့်တစ်ဖ့ဲကိခံယ

ပီးလ င်ချက်ချင်းထွက်ခွာသွားေလသည်။ ထိအချိန်ကားညအချိန်ြဖစ်သတည်း။ ၃၁

ယဒထွက်သွား ပီးေနာက်သခင်ေယ က ``ယခ လသားသည်ဘန်းအသေရထွန်းေတာ်မေလ ပီ၊

ဘရားသခင်သည်လည်းလသားအားြဖင့် ဘန်းအသေရထွန်းေတာက်ေတာ်မ ပီ။‐ ၃၂

ဘရားသခင်သည်လသားအားြဖင့်ဘန်း အသေရထွန်းေတာက်ေတာ်မလ င် ဘရား

သခင်ကိယ်ေတာ်တိင်အားြဖင့် လသားအား ဘန်းအသေရထွန်းေတာက်ေစေတာ်မလိမ့် မည်။‐ ၃၃

ချစ်သားတိ၊့ ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတခဏမ သာေနရေပေတာ့အ့ံ။ သင်တိ့သည်ငါ့ကိ ှ ာ

ကလိမ့်မည်။ `ငါသွားရာသိ့သင်တိ့မလိက် ိင် က' ဟယဒအာဏာပိင်တိ့အားေြပာခ့ဲ

သည်အတိင်းသင်တိ့အားလည်းယခငါ ေြပာ၏။‐ ၃၄အချင်းချင်းချစ် ကေလာ့ဟေသာပညတ်သစ်

ကိသင်တိ့အားငါေပး၏။ ငါသည်သင်တိ့ကိ ချစ်သည်နည်းတသင်တိ့သည်လည်းအချင်း

ချင်းချစ် ကရမည်။‐ ၃၅ သင်တိ့အချင်းချင်းချစ် ကလ င်လအေပါင်း တိ့သည်

ထိေမတာကိေထာက်၍သင်တိ့သည်ငါ ၏တပည့်များြဖစ်ေ ကာင်းကိသိ ကလိမ့် မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆ ှ ိ မန်ေပတ က ``သခင်၊ အဘယ်အရပ်သိ့ ကေတာ်မပါမည်နည်း''

ဟေမးေလ ာက်၏။ သခင်ေယ က ``ငါသွားရာကိသင်ယခ မလိက် ိင်။ ေနာင်အခါမှလိက်ရလိမ့်မည်''

ဟ ေြဖ ကားေတာ်မ၏။ ၃၇ ေပတ က ``သခင်၊ အဘယ်ေကာင့်ယခ အက ်ပ်မလိက် ိင်ပါသနည်း။

ကိယ်ေတာ် ၏အတွက်အက ်ပ်သည်အသက်ကိပင်စွန့် ပါမည်'' ဟေလာက်၏။ ၃၈သခင်ေယ က

``သင်သည်ငါ့အတွက်အသက် စွန့်မည်ေလာ။ အမှန်အကန်သင့်အားငါဆိသည် ကား

ကက်မတွန်မီသင်သည်ငါ့ကိမသိဟ သံး ကိမ်တိင်ေအာင်ြငင်းဆိလိမ့်မည်'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

၁၄ သခင်ေယ က ``သင်တိ့စိတ်မပပန် က ှ င့်။ ဘရားသခင်ကိယံ ကည် ကေလာ့။

ငါ့ ကိလည်းယံ ကည်ေလာ့။‐ ၂ ငါ့ခမည်းေတာ်၏အိမ်ေတာ်တွင်အခန်းများစွာ ှ ိ ၏။

သိ့မ ှ ိ ပါမငါသည်သင်တိ့အတွက် ေနရာကိသွား၍ြပင်ဆင်မည်ဟေြပာဆိ ပါမည်ေလာ။‐ ၃

ယင်းသိ့သွား၍ြပင်ဆင် ပီးမှသင်တိ့ထံသိ့ ငါြပန်လာ၍ ငါ ှ ိ ရာအရပ်တွင်သင်တိ့ ှ ိ

ိင် ကေစရန် သင်တိ့ကိငါ့ထံသိ့ေခ ေဆာင် မည်။‐ ၄ ငါသွားရာအရပ်သိ့ေရာက်ေစမည့်ခရီး

လမ်းကိသင်တိ့သိ က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ေသာမက ``သခင်၊ အ ှ င်အဘယ်အရပ်သိ့

သွားမည်ကိအက ်ပ်တိ့မသိပါ။ အဘယ် သိ့လ င်ခရီးလမ်းကိအက ်ပ်တိ့သိ ိင် ကပါမည်နည်း''

ဟေလာက်၏။ ၆ သခင်ေယ က ``ငါသည်ခရီးလမ်းြဖစ်၏။ သမာတရားလည်းြဖစ်၏။

အသက်လည်းြဖစ်၏။ ငါ့ကိအမီှမ ပဘဲအဘယ်သမ ခမည်း ေတာ်ထံသိ့မေရာက် ိင်။‐ ၇

ယခသင်တိ့သည်ငါ့ကိသိ က ပီြဖစ်၍ ငါ့ခမည်းေတာ်ကိလည်းသိ ကလိမ့်မည်။ ယခ

မှစ၍ခမည်းေတာ်ကိသင်တိ့သိက မ်း၍ဖး ြမင်ရ ကေလ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈

ဖိလိပုက ``အ ှ င်ဘရား၊ ခမည်းေတာ်ကိ အက ်ပ်တိ့အားြပေတာ်မပါ။ သိ့ြပေတာ်

မလ င်အက ်ပ်တိ့အလိြပည့်ပါ ပီ'' ဟ ေလာက်၏။ ၉ သခင်ေယ က ``ဖိလိပု၊

ငါသည်သင်တိ့ ှ င့် အတဤမ  ကာေအာင်ေနခ့ဲ ပီးြဖစ်ပါ လျက်ငါ့ကိသင်မသိပါသေလာ။ ငါ့ကိ

ေတွ့ြမင်ရသသည်ခမည်းေတာ်ကိဖးြမင် ရ၏။ ခမည်းေတာ်အားအက ်ပ်တိ့ကိြပ

ေတာ်မပါဟအဘယ်ေ ကာင့်ဆိသနည်း။‐ ၁၀ ငါသည်ခမည်းေတာ်၌တည် ှ ိ ေန၍ခမည်း

ေတာ်သည်လည်း ငါ၌တည် ှ ိ ေနေတာ်မသည် ကိသင်မယံသေလာ။ သင်တိ့အားငါေြပာ

ေသာစကားသည်ငါ့ကိယ်ပိင်စကားမဟတ်။ ငါ ပေသာအမတိ့သည်ခမည်းေတာ် ပ

ေတာ်မေသာအမများပင်ြဖစ်၏။‐ ၁၁ ငါသည်ခမည်းေတာ်၌တည်ေန၍ခမည်း

ေတာ်သည်လည်း ငါ၌တည်ေနေတာ်မသည် ဟငါေြပာသည်ကိယံ ကေလာ့။ မယံလ င်

ငါ ပေသာအမများကိေထာက်၍ယံ က ေလာ့။‐ ၁၂ အမှန်အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား

ငါ့ကိယံ ကည်သသည်ငါ ပေသာအမ တိ့ကိ ပလိမ့်မည်။ ထိထက် ကီးြမတ်သည့်

အမများကိပင် ပလိမ့်မည်။ အဘယ်ေ ကာင့် ဆိေသာ်ငါသည်ခမည်းေတာ်ထံေတာ်သိ့

သွားမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၃ သားေတာ်အားြဖင့်ခမည်းေတာ်ဘန်းအသေရ

ထွန်းေတာက်ေစအ့ံေသာငှာငါ့နာမကိအမီှ ပ၍ သင်တိ့ေတာင်းေလာက်သမ အတိင်း ငါ ပမည်။‐

၁၄ ငါ့နာမကိအမီှ ပ၍သင်တိ့မည်သည့် ဆကိမဆိငါ့ကိေတာင်းလ င် ေတာင်းသည့်

အတိင်းငါ ပမည်။ ၁၅ ``သင်တိ့သည်ငါ့ကိချစ်လ င်ငါ့ပညတ် တိ့ကိေစာင့်ထိန်းလိမ့်မည်။‐

၁၆ ငါသည်ခမည်းေတာ်အားေတာင်းေလာက် သြဖင့်သင်တိ့ ှ င့်အတအစဥ်အ မဲ ှ ိ ၍

သင်တိ့အားမစေတာ်မေသာအြခား အ ှ င်တစ်ပါးကိေပးေတာ်မလိမ့်မည်။‐ (aiōn g165) ၁၇

ထိအ ှ င်သည်ဘရားသခင်အေကာင်းဆိင် ရာသမာတရားကိေဖာ်ြပေသာဝိညာဥ်ေတာ်

ြဖစ်၏။ ေလာကသားတိ့သည်ထိဝိညာဥ်ေတာ် ကိြမင်လည်းမြမင်၊ သိလည်းမသိသြဖင့်

မခံမယ ိင်။ ထိဝိညာဥ်ေတာ်သည်သင်တိ့ ှ င့်အတတည်ေနေတာ်မ၍ သင်တိ့စိတ် ှ လံး

တွင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မသြဖင့်ထိအ ှ င်ကိ သင်တိ့သိ က၏။ ၁၈ ``ငါသည်သင်တိ့အားခိကိးရာမ့ဲြဖစ်ေစ

မည်မဟတ်။ သင်တိ့ထံသိ့ငါလာဦးမည်။‐ ၁၉ ကာလအနည်းငယ် ကာလ င်ဤေလာက

သားတိ့သည် ငါ့ကိြမင် ကရေတာ့မည်မဟတ် ေသာ်လည်း သင်တိ့မကားြမင် ကရလိမ့်မည်။ ငါ

သည်အသက် ှ င်ေသာေကာင့်သင်တိ့သည်လည်း အသက် ှ င် ကလိမ့်မည်။‐ ၂၀

ငါသည်ခမည်းေတာ်၌တည်ေနသည်ကိလည်း ေကာင်း၊ သင်တိ့သည်ငါ၌တည်ေန၍ငါသည်

လည်းသင်တိ့၌တည်ေနသည်ကိလည်းေကာင်း ထိေန့ရက်၌သင်တိ့သိ ကလိမ့်မည်။'' ၂၁

``ငါ့ပညတ်များကိခံယ၍ေစာင့်ထိန်းေသာ သသည်ငါ့ကိချစ်ေသာသြဖစ်၏။ ငါ့ကိချစ်

ေသာသကိ ခမည်းေတာ်သည်ချစ်ေတာ်မမည်။ ငါသည်လည်းသ့ကိချစ်၍ မိမိကိယ်ကိသ့

အားေပ လွင်ထင် ှ ားေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ( ှ ကာ တ်မဟတ်သ) အြခားယဒက``သခင်၊

ေလာကသားတိ့အားမိမိကိယ်ကိေပ လွင် ထင် ှ ားေစေတာ်မမဘဲ အက ်ပ်တိ့အား

အဘယ်သိ့ေပ လွင်ထင် ှ ားေစေတာ်မမည် နည်း'' ဟေမးေလာက်၏။ ၂၃

သခင်ေယ က ``ငါ့ကိချစ်ေသာသသည် ငါ့သွန်သင်ချက်ကိခံယလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍

ငါ့ခမည်းေတာ်သည်ထိသကိချစ်ေတာ်မ လိမ့်မည်။ ငါ့ခမည်းေတာ် ှ င့်ငါသည်လည်းသ့

ထံသိ့လာ၍သ ှ င့်အတကျိန်းဝပ်မည်။‐ ၂၄ ငါ့ကိမချစ်ေသာသသည်ငါ့သွန်သင်ချက်

ကိမခံမယတတ်။ သင်တိ့ ကားရေသာသွန် သင်ချက်သည်ငါ့သွန်သင်ချက်မဟတ်။ ငါ့

ကိေစလတ်ေတာ်မေသာခမည်းေတာ်၏သွန် သင်ချက်ြဖစ်၏။ ၂၅ ``သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ စဥ်အခါဤအရာ

များကိငါေဖာ်ြပ ပီ။‐ ၂၆ သိ့ရာတွင်ခမည်းေတာ်သည်ငါ့နာမေ ကာင့်

ေစလတ်ေတာ်မမည့်မစေတာ်မေသာအ ှ င် တည်းဟေသာသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည်

သင်တိ့အားခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိသွန်သင် ေပးေတာ်မ၍ ငါေြပာခ့ဲသမ ေသာအရာတိ့

ကိသင်တိ့အားြပန်လည်သတိရေစေတာ် မလိမ့်မည်။ ၂၇ `` ငိမ်သက်ြခင်းကိသင်တိ့အားငါထားခ့ဲ၏။

ငါ၏ ငိမ်သက်ြခင်းကိသင်တိ့အားငါေပး၏။ ေလာကသားတိ့ေပးသက့ဲသိ့မဟတ်။ သင်တိ့

စိတ်မပပန် က ှ င့်။ မေ ကာက် က ှ င့်။‐ ၂၈ `ငါယခသွားေသာ်လည်းသင်တိ့ထံကိ ြပန်လာဦးမည်'

ဟေြပာသည်ကိသင်တိ့ ကားခ့ဲ က ပီ။ ခမည်းေတာ်သည်ငါ့ထက် ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ငါ့ ကိချစ်လ င်ခမည်းေတာ်ထံသိ့ငါသွား သည်ကိဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။‐

၂၉ ထိအမအရာြဖစ်ပျက်ေသာအခါ၌သင် တိ့ယံ ကည် ကေစရန် ယခကပင် ကိတင်

၍သင်တိ့အားငါေြပာ ှ င့် ပီ။‐ ၃၀ ေလာကကိအစိးရသသည်ေရာက် ှ ိ လာ ေတာ့မည်။

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်စကား ကာ ကာေြပာ ိင်ေတာ့မည်မဟတ်။ သသည် ငါ့ကိမည်သိ့မ မ ပ ိင်။‐

၃၁ သိ့ရာတွင်ငါသည်ခမည်းေတာ်ကိချစ်ေ ကာင်း ကမာကသိရန်လိေပသည်။ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်

ခမည်းေတာ်ငါ့အားမိန့်မှာေတာ်မသမ ကိ ငါလိက်နာေဆာင် ွက်၏။ ထ၍ဤေနရာမှသွား ကကန်အ့ံ''

ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၅ သခင်ေယ က ``ငါသည်စပျစ်ပင်အစစ် ြဖစ်၍ငါ့အဖသည်ဥယျာဥ်မးြဖစ်ေတာ် မ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ငါ၌အသီးမသီးေသာ အကိင်းအခက် ှ ိ သမ ကိခတ်ပစ်ေတာ်မ ၏။

အသီးသီးသည့်အကိင်းအခက် ှ ိ သမ ကိလည်းပိ၍သီးေစရန်သတ်သင် ှ င်းလင်း ေတာ်မ၏။‐ ၃

ထိနည်းတစွာငါေဟာေြပာေသာတရား အားြဖင့် ယခသင်တိ့ ှ င်းလင်းလျက် ှ ိ  က၏။‐ ၄

ငါ ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းတည်ေန ကေလာ့။ ငါသည်လည်းသင်တိ့ ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း

တည်ေနမည်။ စပျစ်ကိင်းသည်အပင်၌တည် မေနလ င်အသီးမသီး ိင်သက့ဲသိ့ သင်

တိ့သည်ငါ၌တည်မေနလ င်အသီး မသီး ိင် က။'' ၅ ``ငါသည်စပျစ်ပင်ြဖစ်၏။ သင်တိ့ကားအကိင်း

အခက်များြဖစ် က၏။ ငါ ှ င့်ကင်းလ င်သင်တိ့ သည်အဘယ်အရာကိမ မတတ် ိင် ကေသာ ေကာင့်

မည်သမဆိငါ၌တည်ေန၍ငါသည် လည်းသ၌တည်ေနလ င်များစွာေသာအသီး ကိသီးလိမ့်မည်။‐ ၆

ငါ၌မတည်ေနေသာသသည်အြပင်သိ့ပစ် ထတ်ြခင်းကိခံရ၍ ေြခာက်ေသွ့သွားသည့်
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အကိင်းအခက်က့ဲသိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။ လတိ့ သည်ထိသိ့ေသာအကိင်းအခက်များကိ

စသိမ်း၍မီး ိ ့တတ် က၏။‐ ၇ သင်တိ့သည်ငါ၌တည်ေန၍ငါ၏တရား

သည်လည်းသင်တိ့၌တည်ေနလ င် သင်တိ့ ေတာင်းေလ ာက်သမ ေသာအရာတိ့ကိရ ှ ိ ကလိမ့်မည်။‐

၈ သင်တိ့သည်များစွာေသာအသီးသီးြခင်း အားြဖင့် ငါ့ခမည်းေတာ်၏ဘန်းအသေရ

ေတာ်ကိထွန်းေတာက်ေစ၏။ဤနည်းအားြဖင့် သင်တိ့သည်ငါ၏တပည့်များြဖစ်လာ က ၏။‐ ၉

ခမည်းေတာ်သည်ငါ့ကိချစ်သက့ဲသိ့ငါ သည်သင်တိ့ကိချစ်၏။ ငါ၏ေမတာ၌တည် ေန ကေလာ့။‐ ၁၀

ငါသည်ခမည်းေတာ်၏ပညတ်တိ့ကိေစာင့် ထိန်း၍ခမည်းေတာ်၏ေမတာ၌တည်ေနသက့ဲ သိ့

သင်တိ့သည်ငါ့ပညတ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်း လ င်ငါ့ေမတာ၌တည်ေန ကလိမ့်မည်။'' ၁၁

``သင်တိ့သည်ငါ၏ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိခံစား ရလျက် အြပည့်အဝဝမ်းေြမာက် ိင် ကေစ

ရန်ဤစကားကိငါေြပာ၏။‐ ၁၂ ငါ့ပညတ်ကားငါသည်သင်တိ့ကိချစ်သည့် နည်းတ

သင်တိ့သည်အချင်းချင်းချစ် က ေလာ့။‐ ၁၃ မိမိ၏မိတ်ေဆွအတွက်အသက်ကိစွန့်ေသာ

ေမတာထက် ကီးြမတ်သည့်ေမတာမ ှ ိ ေတာ့ ပီ။‐ ၁၄ သင်တိ့သည်ငါပညတ်သည့်အတိင်း ပ

ကျင့်လ င် ငါ၏အေဆွြဖစ် က၏။‐ ၁၅ ယခမှစ၍သင်တိ့အားအေစခံဟ၍ငါ မေခ ။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်အေစခံသည် သခင် ပသည့်အမကိမသိေသာေကာင့် ြဖစ်၏။

ခမည်းေတာ်ထံမှငါ ကားရသမ တိ့ကိသင်တိ့အားငါေြပာ ကား ပီးြဖစ် သြဖင့်

သင်တိ့ကိအေဆွဟ၍ငါေခ ၏။‐ ၁၆ သင်တိ့သည်ငါ့ကိေ ွးေကာက် ကသည်မဟတ်။

တည် မဲေသာအသီးကိသီး ိင် ကေစရန်သင် တိ့အားငါေ ွးေကာက်ခန့်ထား၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါ

၏နာမကိအမီှ ပ၍သင်တိ့ေတာင်းေလာက် သမ တိ့ကိခမည်းေတာ်ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။‐

၁၇ ထိ့ေကာင့်အချင်းချင်းချစ် ကေလာ့ဟ သင်တိ့အားငါပညတ်၏။'' ၁၈

``ေလာကသားတိ့သည်သင်တိ့ကိမန်းတီး က လ င် သင်တိ့ကိမမန်းမီ ငါ့ကိမန်း ကသည်ကိ

သတိရ ကေလာ့။‐ ၁၉သင်တိ့သည်ဤေလာက ှ င့်သက်ဆိင်သများ ြဖစ်ပါမေလာကသားတိ့သည်

မိမိတိ့၏ေသွး ချင်းသားချင်းများသဖွယ်သင်တိ့အားချစ် ကလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တိ့ကိဤေလာက

ထဲကေ ွးေကာက်သည်ြဖစ်၍ သင်တိ့သည်ဤ ေလာက ှ င့်မသက်ဆိင်။ ထိ့ေ ကာင့်ေလာက

သားတိ့သည်သင်တိ့ကိမန်း က၏။‐ ၂၀ ကန်သည်သခင်ထက် ကီးြမတ်သည်မဟတ်ဟ

သင်တိ့အားငါေြပာခ့ဲသည်ကိသတိရ ကေလာ့။ ေလာကသားတိ့သည်ငါ့ကိ ှ ဥ်းပန်းခ့ဲ ကလ င်

သင်တိ့ကိလည်း ှ ဥ်းပန်း ကလိမ့်မည်။ သတိ့ သည်ငါ့စကားကိလိက်နာလ င် သင်တိ့၏

စကားကိလည်းလိက်နာ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၁ သိ့ရာတွင်ထိသတိ့သည်ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်

မေသာအ ှ င်ကိမသိ ကသြဖင့် ငါ၏နာမ အတွက်ေ ကာင့်သင်တိ့ကိ ှ ဥ်းပန်း ကလိမ့် မည်။‐ ၂၂

ငါသည်လာ၍သတိ့အားမေဟာမေြပာပါက သတိ့အြပစ်ကးလွန်မိမည်မဟတ်။ ယခမှာမ

သတိ့သည်မိမိတိ့အြပစ်ကးလွန်မအတွက် အဘယ်သိ့မ အေကာင်းမြပ ိင်ေတာ့ ပီ။‐ ၂၃

ငါ့ကိမန်းေသာသသည်ငါ့ခမည်းေတာ်ကိ လည်းမန်း၏။‐ ၂၄အကယ်၍ငါသည်အြခားမည်သမ မ ပ

သည့်အမအရာများကိသတိ့၏ေ ှ ့တွင် မ ပခ့ဲလ င် သတိ့၌အြပစ် ှ ိ မည်မဟတ်။

ယခမကားသတိ့သည်ငါ ပသည့်အမ အရာများကိြမင်ရ ကေလ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ ငါ့ကိလည်းေကာင်း၊

ငါ့ခမည်းေတာ်ကိလည်း ေကာင်းမန်း က၏။‐ ၂၅ ဤသိ့မန်း ကရြခင်းမှာပညတ်ကျမ်း၌ `သ

တိ့သည်ငါ့ကိအေကာင်းမ့ဲမန်း က၏' ဟ၍ ေရးသားေဖာ်ြပထားသည့်အတိင်းြဖစ်ပျက်

ြခင်းပင်တည်း။'' ၂၆ ``ခမည်းေတာ်ထံမှ ကလာ၍ဘရားသခင် အေကာင်းဆိင်ရာသမာတရားကိ

ေဖာ်ြပသည့် မစေတာ်မေသာအ ှ င်တည်းဟေသာဝိညာဥ် ေတာ်သည်ေရာက်လာေတာ်မေသာအခါ ငါ၏

အေကာင်းကိေြပာ ကားေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိ အ ှ င်ကိခမည်းေတာ်ထံမှသင်တိ့ထံသိ့ ငါေစလတ်မည်။‐

၂၇ သင်တိ့သည်လည်းအစကပင်ငါ ှ င့်အတ ှ ိ ေနေသာေကာင့် ငါ၏အေကာင်းကိေြပာ

ကားရကလိမ့်မည်။''

၁၆
``သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းမပျက်ြပားေစရန် ဤအမအရာများကိငါ ကိတင်ေဖာ်ြပ

ခ့ဲ ပီ။‐ ၂ သင်တိ့သည်တရားဇရပ်များမှ ှ င်ထတ်ြခင်း ခံရလိမ့်မည်။

သင်တိ့ကိသတ်ြဖတ်ြခင်းသည် ဘရားသခင်၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်ြခင်း ပင်ြဖစ်သည်ဟ

လတိ့ထင်မှတ်သည့်အချိန် ကာလမချကျေရာက်ေပအ့ံ။‐ ၃သတိ့သည်လည်းခမည်းေတာ်ကိမသိ၊

ငါ့ ကိလည်းမသိ ကေသာေကာင့်ဤသိ့သင် တိ့အား ပ ကလိမ့်မည်။‐ ၄

သင်တိ့အားငါသတိေပးခ့ဲေ ကာင်းကိဤ အမအရာများြဖစ်ပျက်လာချိန်၌ သင်တိ့

ြပန်လည်သတိရ ကေစရန်ယခပင်ငါ ေြပာ ှ င့် ပီ။'' ``ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေနေသးေသာ

ေကာင့် သင်တိ့အားထိအေကာင်းအရာများ ကိ ယခင်ကငါမေြပာ ကားခ့ဲ။‐ ၅

ယခမှာမငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာအ ှ င် ထံသိ့ငါသွားေတာ့မည်။ သိ့ရာတွင်ငါအဘယ်

အရပ်သိ့သွားမည်ကိသင်တိ့မည်သမ မေမး က။‐ ၆ ဤအေကာင်းအရာများကိငါေြပာ ကား သြဖင့်

သင်တိ့သည်စိတ် ိးငယ်လျက် ှ ိ က၏။‐ ၇ သိ့ေသာ်သင်တိ့အားငါအမှန်အကန်ေြပာ

သည်ကား ငါသွားရြခင်းသည်သင်တိ့အဖိ့ ပိ၍ေကာင်း၏။ ငါမသွားလ င်မစေတာ်မ

ေသာအ ှ င်သည် ကလာေတာ်မမည်မဟတ်။ ငါသွားလ င်မကားထိအ ှ င်ကိသင်တိ့

ထံသိ့ငါေစလတ်မည်။‐ ၈ ထိအ ှ င် ကလာေတာ်မေသာအခါေလာက

သားတိ့အားအြပစ်အေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ အမှန်တရားအေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ တရား

စီရင်ေတာ်မြခင်းအေကာင်းကိလည်းေကာင်း ှ င်းလင်းစွာေဖာ်ြပေတာ်မေပအ့ံ။‐ ၉

ထိသတိ့သည်ငါ့ကိမယံ ကည် ကေသာ ေကာင့်အြပစ်အေကာင်းကိေဖာ်ြပမည်။‐ ၁၀

ငါသည်ခမည်းေတာ်ထံသိ့သွားရမည်ြဖစ် ၍ သင်တိ့ငါ့ကိေတွ့ြမင်ရေတာ့မည်မဟတ်

ေသာေကာင့်အမှန်တရားအေကာင်းကိ ေဖာ်ြပမည်။‐ ၁၁ ေလာကကိအစိးရသသည်တရားစီရင်

ြခင်းကိခံရ ပီြဖစ်ေသာေကာင့် တရားစီရင် ေတာ်မြခင်းအေကာင်းကိေဖာ်ြပမည်။'' ၁၂

``သင်တိ့အားငါေြပာစရာများ ှ ိ ေသး ေသာ်လည်းယခသင်တိ့ခံယ ိင် ကမည် မဟတ်။‐ ၁၃

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်အေကာင်း ှ င့်စပ် လျဥ်း၍ သမာတရားကိဖွင့်ြပသည့်ဝိညာဥ်

ေတာ် ကလာေတာ်မေသာအခါ သင်တိ့အား သမာတရားအေကာင်းအလံးစံကိဖွင့်ြပ

ေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိဝိညာဥ်ေတာ်သည်ကိယ့် အလိအေလျာက်မိန့် ကားေတာ်မမည်မဟတ်။

မိမိ ကားသိရသည့်အေကာင်းအရာများ ကိသာသင်တိ့အားမိန့် ကားေတာ်မလိမ့်မည်။

ေနာက်ြဖစ်လတံ့ေသာအမအရာများ အေကာင်းကိလည်းဖွင့်ြပေတာ်မလိမ့်မည်။‐

၁၄ ထိအ ှ င်သည်ငါ့ထံမှရ ှ ိ ေသာစကား ကိသင်တိ့အားေြပာ ကားမည်ြဖစ်သြဖင့်

ငါ၏ဘန်းအသေရကိထွန်းေတာက်ေစ ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၅

ခမည်းေတာ်၌ ှ ိ သမ သည်ငါ ှ င့်စပ်ဆိင် ၏။ သိ့ြဖစ်၍ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါထံမှရ ှ ိ

သည့်စကားကိ သင်တိ့အားေြပာ ကားေတာ် မလိမ့်မည်ဟငါေြပာသတည်း။'' ၁၆

``အချိန်အနည်းငယ် ကာလ င်သင်တိ့ငါ့ ကိေတွ့ြမင် ကေတာ့မည်မဟတ်။ ထိ့ေနာက်

အချိန်အနည်းငယ် ကာြပန်ေသာ်ငါ့ကိ ြပန်၍ေတွ့ြမင် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇

တပည့်ေတာ်အချို ့တိ့က ``အချိန်အနည်း ငယ် ကာလ င်သင်တိ့ငါ့ကိေတွ့ြမင် ကေတာ့

မည်မဟတ်။ ထိေနာက်အချိန်အနည်းငယ် ကာ ြပန်ေသာ်ငါ့ကိြပန်၍ေတွ့ြမင် ကလိမ့်မည်' ဟ

ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်။ ထိမှတစ်ပါးလည်း ကိယ်ေတာ်က`ငါသည်ခမည်းေတာ်ထံသိ့သွား

ရမည်' ဟလည်းဆိသည်။‐ ၁၈ `အချိန်အနည်းငယ် ကာလ င်' ဆိသည်ကား

အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်း။ အဘယ်အမ အရာအေကာင်းကိယ်ေတာ်မိန့် မက်ေတာ်

မသည်ကိငါတိ့မသိ'' ဟအချင်းချင်း ေြပာဆိ က၏။ ၁၉ သခင်ေယ သည်မိမိအားထိသတိ့ေလ ာက်

ထားေမးြမန်းလိေ ကာင်းသိေတာ်မသြဖင့် ``သင် တိ့အချင်းချင်းအဘယ်အေကာင်းကိေမးြမန်း

ေြပာဆိလျက်ေန ကသနည်း။ `အချိန်အနည်း ငယ် ကာလ င်သင်တိ့ငါ့ကိေတွ ့ြမင် ကေတာ့ မည်မဟတ်'

ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ထိေနာက် `အချိန် အနည်းငယ် ကာြပန်ေသာ်ငါ့ကိြပန်၍ေတွ့

ြမင် ကလိမ့်မည်' ဟ၍လည်းေကာင်းငါေြပာ ေသာစကားများ ှ င့်ပတ်သက်၍ေလာ။‐ ၂၀

ဧကန်အမှန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကား သင်တိ့သည်ငိေ ကးြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။

ေလာကသားတိ့မကားဝမ်းေြမာက် ကလိမ့် မည်။ သင်တိ့သည်ဝမ်းနည်း ကေသာ်လည်းထိ

ဝမ်းနည်းြခင်းသည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအြဖစ် သိ့ေြပာင်းလဲသွားလိမ့်မည်။‐

၂၁ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်မီးဖွားချိန်ေရာက် ေသာအခါေဝဒနာြပင်းစွာခံစားရ၏။

မီး ဖွား ပီးေသာအခါ၌မကားေလာကသိ့လ တစ်ေယာက်ဖွားြမင်လာသြဖင့် မိမိခံစား

ခ့ဲရေသာေဝဒနာကိသတိမရေတာ့ေပ။‐ ၂၂ သင်တိ့သည်လည်းယခအခါဝမ်းနည်းလျက်

ှ ိ  က၏။ သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့ ှ င့်တစ်ဖန်ငါ ြပန်၍ေတွ့ဦးမည်ြဖစ်သြဖင့် သင်တိ့သည်

ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့၏ဝမ်းေြမာက် ြခင်းကိအဘယ်သမ မ တ်မယ ိင်။'' ၂၃

``ထိေန့၌သင်တိ့သည်ငါ့အားအဘယ်အရာ ကိမ ေတာင်းေလာက် ကလိမ့်မည်မဟတ်။ အမှန်

အကန်သင်တိ့အားငါဆိသည်ကားသင်တိ့ သည် ငါ၏နာမကိအမီှ ပ၍ေတာင်းေလာက်

သမ ေသာအရာတိ့ကိခမည်းေတာ်သည်သင် တိ့အားချေပးေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၄

ယခအချိန်တိင်ေအာင်သင်တိ့သည်ငါ၏ နာမကိအမီှ ပ၍အဘယ်အရာကိမ

မေတာင်းမေလ ာက် ကရေသး။ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း အြပည့်အဝရ ှ ိ  ိင်ရန်ေတာင်းေလ ာက် က ေလာ့။

သင်တိ့ေတာင်းေလာက်သည့်အတိင်းရ ှ ိ ကလိမ့်မည်။'' ၂၅ ``ဤအေကာင်းအရာများကိ

ဥပမာတင်စား ၍ငါေြပာခ့ဲ၏။ ဤသိ့ဥပမာမတင်စားဘဲ ခမည်းေတာ်၏အေကာင်းကိပွင့်လင်းစွာ ငါ

ေဖာ်ြပမည့်အချိန်ေရာက် ှ ိ လာလိမ့်မည်။‐ ၂၆ ထိကာလ၌သင်တိ့သည် ငါ၏နာမကိအမီှ

ပ၍ဆေတာင်းပတနာ ပ ကလိမ့်မည်။ သိ့ ေသာ်ငါသည်သင်တိ့အတွက် ခမည်းေတာ်ထံ

တွင်ေတာင်းေလာက်ေပးမည်ဟငါမဆိ။‐ ၂၇အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ခမည်းေတာ်ကိယ်တိင် ပင်

သင်တိ့အားချစ်ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ သင်တိ့သည်ငါ့ကိချစ်၍ ငါသည်ဘရားသခင်

ထံေတာ်မှလာေ ကာင်းကိလည်းယံ ကည်သြဖင့် ခမည်းေတာ်သည်သင်တိ့အားချစ်ေတာ်မ၏။‐ ၂၈

ငါသည်ခမည်းေတာ်ထံမှထွက်ခွာ၍ ဤ ေလာကသိ့ ကလာခ့ဲ၏။ ယခဤေလာက မှထွက်ခွာ၍
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ခမည်းေတာ်၏ထံသိ့ငါသွား ေတာ့မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ တပည့်ေတာ်တိ့က

``ကိယ်ေတာ်သည် ယခအခါ ၌ပံပမာမေဆာင်ဘဲပွင့်လင်းစွာမိန့်ေတာ်မ ပါ၏။‐ ၃၀

ကိယ်ေတာ်သည်ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိသိ ေတာ်မေ ကာင်း ယခအက ်ပ်တိ့သိ ကပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ်အားအဘယ်သမ ေမးေလာက်ရန် မလိေတာ့ပါ။ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်ဘရား

သခင်ထံေတာ်မှ ကလာေတာ်မေသာအ ှ င် ြဖစ်သည် ကိအက ်ပ်တိ့ယံ ကည်ပါ၏''

ဟ ေလာက်ထား က၏။ ၃၁ သခင်ေယ က ``သင်တိ့ယခယံ က ပီေလာ။‐ ၃၂

သင်တိ့သည်မိမိတိ့အိမ်သိ့အသီးသီးထွက် ေြပးသွား ကမည့်အချိန်ကျေရာက်လာလိမ့် မည်။

ငါသည်လည်းအထီးတည်းကျန်ရစ်လိမ့် မည်။ ထိအချိန်သည်ယခပင်ကျေရာက်လျက်

ှ ိ ေပ ပီ။ သိ့ရာတွင်ခမည်းေတာ်သည်ငါ ှ င့် အတ ှ ိ ေတာ်မသြဖင့် ငါသည်အကယ်ပင်

အထီးတည်းေနသည်မဟတ်။‐ ၃၃သင်တိ့သည်ေလာကတွင်ဆင်းရဲဒက ှ င့်ေတွ့ ကံရလိမ့်မည်။

သိ့ရာတွင်အားမငယ်က ှ င့်။ ငါသည်ေလာကကိေအာင် ပီ'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။

၁၇ဤသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီးေနာက်သခင်ေယ သည် ေကာင်းကင်သိ့ေမ ာ် ကည့်လျက်

``အိ အဖ၊ အချိန် ကျပါ ပီ။ သားေတာ်သည်ကိယ်ေတာ်၏ဘန်း

အသေရေတာ်ကိထွန်းေတာက်ေစ ိင်ရန် သား ေတာ်၏ဘန်းအသေရကိထွန်းေတာက်ေစ ေတာ်မပါ။‐

၂ သားေတာ်သည်မိမိလက်သိ့အပ် ှ င်းထား သတိ့အားထာဝရအသက်ကိေပး ိင်ရန်

ကိယ်ေတာ်သည်လသားအေပါင်းတိ့ကိ စိးပိင်ေသာတန်ခိးအာဏာကိေပးေတာ် မပါ ပီ။‐ (aiōnios g166)

၃ထာဝရအသက်ဟသည်တစ်ဆတည်းေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မသည့်ကိယ်ေတာ်ကိလည်း ေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်ေစလတ်ေတာ်မေသာေယ ခရစ်ကိလည်းေကာင်းသိက မ်းြခင်းပင်ြဖစ် ပါ၏။‐ (aiōnios

g166) ၄ ဤေလာကတွင်အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်၏ ဘန်းအသေရကိထွန်းေတာက်ေစပါ ပီ။ ကိယ်

ေတာ်အက ်ပ်အားေပးအပ်ေတာ်မေသာအမ ေတာ်ကိအ ပီးတိင်ေဆာင် ွက် ပီးပါ ပီ။‐ ၅ အိ အဖ၊

ဤကမာမေပ မတည်မီကကိယ်ေတာ် ှ င့်အတအက ်ပ်ခံစားခ့ဲရသည့်ဘန်းအသ ေရကိ

ယခအခါ၌ေ ှ ့ေတာ်တွင်အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မပါ။'' ၆ ``ဤေလာကထဲမှေ ွးချယ်၍အက ်ပ်လက်

သိ့ကိယ်ေတာ်ေပးအပ်ေတာ်မေသာသတိ့အား အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့်အေကာင်းကိ

ကားသိေစပါ ပီ။ ထိသတိ့ကိကိယ်ေတာ် ပိင်သြဖင့် အက ်ပ်အားေပးအပ်ေတာ်မပါ ပီ။

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိလိက်နာ ကပါ ပီ။‐ ၇

အက ်ပ်တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့သည် အထံေတာ်မှရ ှ ိ ေ ကာင်းယခသတိ့သိ ှ ိ

ကပါ ပီ။‐ ၈ အက ်ပ်အားကိယ်ေတာ်ေပးအပ်ေသာတရား ေတာ်ကိ

အက ်ပ်သည်သတိ့အားေပးအပ်ေသာ အခါသတိ့ခံယ ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ထံ

ေတာ်မှအက ်ပ်လာသည်မှာ အမှန်ပင်ြဖစ်ေ ကာင်း ကိသတိ့သိ ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်

အားေစလတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းသတိ့ ယံ ကည် ကပါ၏။'' ၉

``အက ်ပ်သည်သတိ့အတွက်ဆေတာင်းပါ၏။ ေလာကသားတိ့အတွက်ဆေတာင်းသည်မဟတ် ပါ။

အက ်ပ်အားကိယ်ေတာ်ေပးအပ်ေတာ်မေသာ သများသည်ကိယ်ေတာ်ပိင်ဆိင်သများြဖစ် သြဖင့်

ထိသတိ့အတွက်သာလ င်ဆေတာင်း ပါ၏။‐ ၁၀ အက ်ပ်တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့ကိ

ကိယ်ေတာ်ပိင်ေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ်၌ ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့ကိလည်းအက ်ပ်ပိင်ပါ၏။

ထိအရာများအားြဖင့်အက ်ပ်၏ဘန်း အသေရထွန်းေတာက်ပါ၏။‐ ၁၁

အက ်ပ်သည်အထံေတာ်သိ့လာမည်ြဖစ်၍ ဤေလာကတွင် ှ ိ ေတာ့မည်မဟတ်ပါ။ ထိသ

တိ့မကား ှ ိ  ကပါမည်။ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ် မေသာအဖ၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အက ်ပ်သည်တစ်

လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်သည်နည်းတ ဤသတိ့ သည်လည်းတစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ် က ေစရန်

အက ်ပ်အားအပ် ှ င်းထားေတာ်မ သည့်နာမေတာ်၏တန်ခိးြဖင့်သတိ့ကိ ေစာင့်ထိန်းခ့ဲပါ၏။‐ ၁၂

အက ်ပ်သည်သတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ စဥ်သတိ့ ကိကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ခ့ဲပါ၏။ ကျမ်းစာေတာ်

လာသည့်အတိင်းြဖစ်ပျက်ေစရန်ပျက်စီးရ မည့်သတစ်ဦးမှလဲွ၍ အြခားမည်သတစ်စံ

တစ်ေယာက်မ ပျက်စီးမမ ှ ိ ခ့ဲပါ။‐ ၁၃ ယခမှာအက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်၏ထံသိ့

လာပါမည်။ ထိသတိ့သည်အက ်ပ်၏ဝမ်း ေြမာက်ြခင်းကိစိတ် ှ လံးထဲတွင်အြပည့်

အဝခံစား ကရေစရန် ဤေလာကတွင် ှ ိ ေနစဥ်အက ်ပ်သည်ဤစကားများကိ မက်ဆိပါ၏။‐ ၁၄

ကိယ်ေတာ်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိသ တိ့အားအက ်ပ်ေပးပါ၏။ အက ်ပ်သည်

ေလာက ှ င့်မသက်ဆိင်သက့ဲသိ့သတိ့သည် လည်းမသက်ဆိင် ကပါ။ သိ့ြဖစ်၍ေလာက

သားတိ့သည်သတိ့ကိမန်း ကပါ၏။‐ ၁၅ သတိ့အားဤေလာကမှ တ်ယေတာ်မရန်

အက ်ပ်ေတာင်းေလာက်သည်မဟတ်ပါ။ သတိ့ သည်မာရ်နတ်၏ေဘးမှကင်းလွတ်မည့်အေကာင်း

ေစာင့်ထိန်းေတာ်မရန်ကိသာေတာင်းေလာက်ပါ၏။‐ ၁၆အက ်ပ်သည်ဤေလာက ှ င့်မသက်ဆိင်

သက့ဲသိ့ ထိသတိ့သည်လည်းမသက်ဆိင် ကပါ။‐ ၁၇သတိ့အားသမာတရားအားြဖင့်ကိယ်ေတာ်

၏အတွက်သီးသန့်ဆက်ကပ်ထားေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်သမာတရား

ြဖစ်ပါ၏။‐ ၁၈ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်ကိဤေလာကသိ့ ေစလတ်ေတာ်မသက့ဲသိ့

အက ်ပ်သည်လည်း သတိ့ကိဤေလာကထဲသိ့ေစလတ်ပါ၏။‐ ၁၉

သတိ့သည်အမေတာ်ေဆာင်ရန်အတွက်မိမိ တိ့ကိယ်ကိအမှန်ဆက်ကပ်သများြဖစ်လာ

ကေစရန် အက ်ပ်သည်သတိ့၏အကျိုးကိ ေထာက်၍မိမိကိယ်ကိဆက်ကပ်ပါ၏။'' ၂၀

``အက ်ပ်သည်ထိသတိ့အတွက်သာလ င် ဆေတာင်းသည်မဟတ်ပါ။ သတိ့ေဟာေြပာ

ချက်ေ ကာင့်အက ်ပ်ကိယံ ကည်လာသများ အတွက်လည်းဆေတာင်းပါ၏။‐ ၂၁

ထိသအေပါင်းတိ့သည်တစ်လံးတစ်ဝတည်း ြဖစ် ကေစရန်ဆေတာင်းပါ၏။ အိ အဖ၊ ကိယ်ေတာ်

သည်အက ်ပ်၌တည် ှ ိ ေတာ်မ၍အက ်ပ်သည် လည်းကိယ်ေတာ်၌တည် ှ ိ သက့ဲသိ့ ထိသတိ့သည်

အက ်ပ်တိ့၌တည် ှ ိ ေစေတာ်မပါ။ အက ်ပ် ကိကိယ်ေတာ်ေစလတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိေလာက

သားတိ့ယံ ကည် ကေစရန် ထိသတိ့ကိတစ် လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ေစေတာ်မပါ။‐ ၂၂

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အက ်ပ်သည်တစ်လံးတစ်ဝ တည်းြဖစ်သက့ဲသိ့ထိသတိ့သည်လည်းြဖစ် ကေစရန်

အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်ေပးေတာ် မေသာဘန်းအသေရေတာ်ကိသတိ့အား ေပးပါ ပီ။‐ ၂၃

အက ်ပ်သည်သတိ့၌လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ် သည်အက ်ပ်၌လည်းေကာင်းတည် ှ ိ သြဖင့် သ

တိ့သည်လံးဝတစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ေသာ အားြဖင့် ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်အားေစလတ်

ေတာ်မေ ကာင်း ှ င့် အက ်ပ်အားချစ်ေတာ်မ သက့ဲသိ့ သတိ့အားလည်းချစ်ေတာ်မေ ကာင်း

ကိကမာသကမာသားတိ့သိ ှ ိ  ကမည်ြဖစ် ပါ၏။'' ၂၄ ``အိ အဖ၊ ကမာမတည်မ ှ ိ မီကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိချစ်၍ေပးေတာ်မေသာဘန်း အသေရကိ အက ်ပ်အားကိယ်ေတာ်ေပးအပ်

ေတာ်မေသာသတိ့သည်ြမင် ကေစရန် အက ်ပ် ှ ိ ရာအရပ်တွင်သတိ့အား ှ ိ ေစလိပါ၏။‐ ၂၅

တရားမ တေတာ်မေသာအဖ၊ ေလာကသား တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိမသိ ကေသာ်လည်း

အက ်ပ်သိပါ၏။ ဤသတိ့သည်အက ်ပ် အားကိယ်ေတာ်ေစလတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ သိ ကပါ၏။‐

၂၆ အက ်ပ်အေပ ၌ကိယ်ေတာ် ှ င်ထားေတာ်မ ေသာေမတာေတာ်သည်သတိ့၌ကိန်းေအာင်း၍

အက ်ပ်သည်လည်းသတိ့၏စိတ် ှ လံးတွင် ကိန်းေအာင်း ိင်ေစရန်ကိယ်ေတာ်အေကာင်း

ကိသတိ့အားအက ်ပ် ကားသိေစခ့ဲပါ ပီ။ ဆက်လက်၍လည်း ကားသိေစပါဦးမည်''

ဟ မက်ဆိေတာ်မ၏။

၁၈ ဤသိ့ဆေတာင်းေတာ်မ ပီးေနာက်ကိယ်ေတာ် သည်တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ကေတာ်မ၍

ေက ဒန်ေချာင်းကိကးေတာ်မ၏။ ထိအရပ် တွင်ဥယျာဥ်တစ်ခ ှ ိ ၏။ သခင်ေယ  ှ င့်

တပည့်ေတာ်တိ့သည် ထိဥယျာဥ်ထဲသိ့ဝင် က၏။‐ ၂ ထိေနရာသိ့သခင်ေယ  ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့

သည်မ ကာခဏသွားေလ့ ှ ိ သြဖင့် သစာေဖာက် ယဒသည်ထိဥယျာဥ်ကိသိ၏။‐ ၃

သိ့ြဖစ်၍သသည်ေရာမစစ်တပ်ခဲွတစ်တပ်ကိ လည်းေကာင်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ

များ၏အေစာင့်တပ်သားများကိလည်းေကာင်း ေခ လာခ့ဲ၏။ သတိ့သည်မီးအိမ်များ၊ မီးတတ်

များ ှ င့်လက်နက်များကိကိင်ေဆာင်လာ က၏။‐ ၄ သခင်ေယ သည်မိမိ ကံေတွ့ရမည့်အမ

အရာအလံးစံတိ့ကိသိေတာ်မ ပီးြဖစ်သည် အေလျာက် ထိသတိ့၏ထံသိ့ ကေတာ်မလျက်

``သင်တိ့မည်သ့ကိ ှ ာ ကသနည်း'' ဟေမး ေတာ်မ၏။ ၅ ထိသတိ့က ``နာဇရက် မိ ့သားေယ ကိ ှ ာ

ပါသည်'' ဟဆိ က၏။ ကိယ်ေတာ်က ``ငါသည်ထိသပင်ြဖစ်၏'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်အားရန်သ့လက်သိ့အပ်မည့်သယဒ သည်လည်းထိသတိ့ ှ င့်အတရပ်လျက်ေန၏။‐ ၆

``ငါသည်ထိသပင်ြဖစ်၏'' ဟသခင်ေယ မိန့်ေတာ်မေသာအခါသတိ့သည်ေနာက်သိ့

ဆတ်ကာေြမေပ တွင်လဲ က၏။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍သခင်ေယ က ``သင်တိ့မည်သ့ ကိ ှ ာသနည်း''

ဟတစ်ဖန်ေမးေတာ်မြပန်၏။ သတိ့ကလည်း ``နာဇရက် မိ ့သားေယ ကိ ှ ာပါသည်'' ဟဆိ ကြပန်၏။

၈ သခင်ေယ က ``ထိသသည်ငါပင်ြဖစ်သည် ဟသင်တိ့အားငါေြပာခ့ဲ ပီ။ ငါသည်သင်တိ့

ှ ာေသာသြဖစ်လ င်ဤသတိ့သွားပါေလ ေစ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၉ (ဤသိ့မိန့်ေတာ်မြခင်းမှာ

``ကိယ်ေတာ်ေပးအပ် ေတာ်မေသာသတစ်စံတစ်ေယာက်မ ဆံးပါး ပျက်စီးမမ ှ ိ ပါ''

ဟယခင်ကကိယ်ေတာ် မက်ဆိခ့ဲသည့်အတိင်းြဖစ်ပျက်လာေစရန် ပင်တည်း။) ၁၀

ှ ိ မန်ေပတ မှာ ားတစ်လက်ပါလာ၏။ သ သည် ားကိဆဲွထတ်၍ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏

ကန်တစ်ေယာက်ကိခတ်လိက်ရာထိကန်လက် ယာနား ွက်ြပတ်ေလ၏။ ထိကန်၏နာမည်

ကားမာလခြဖစ်သတည်း။‐ ၁၁ သခင်ေယ က `` ားကိ ားအိမ်တွင်ြပန်သွင်း ထားေလာ့။

ခမည်းေတာ်ငါ့အားခံေစေတာ်မ သည့်ဒကေဝဒနာကိငါမခံသင့်သေလာ'' ဟ ေပတ အားမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၂ ထိေနာက်ေရာမတပ်သားများ ှ င့်ယဒအမျိုး သားအေစာင့်တပ်သားများသည်ကိယ်ေတာ်ကိ

ဖမ်းဆီးချည်ေ ှ ာင် ပီးလ င်အ တ်မင်းထံသိ့ ဦးစွာေခ ေဆာင်သွား က၏။‐ ၁၃

အ တ်မင်းကားထိ ှ စ်တွင်ယဇ်ပေရာဟိတ် မင်းြဖစ်ေသာကယာဖ၏ေယာကမြဖစ်၏။‐ ၁၄

ကယာဖကား ``လအေပါင်းတိ့အတွက်လ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ေသရသည်ကပိ၍ေကာင်း ၏''

ဟယဒအာဏာပိင်တိ့အားအ ကံေပး ခ့ဲသြဖစ်သတည်း။ ၁၅ ှ ိ မန်ေပတ  ှ င့်အြခားတပည့်ေတာ်တစ်ဦး
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သည်သခင်ေယ ၏ေနာက်ေတာ်ကလိက်သွား က၏။ အြခားတပည့်ေတာ်သည်ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်မင်း၏အသိြဖစ်၍ သခင်ေယ  ှ င့် အတယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏အိမ်ေတာ်ဝင်း

အတွင်းသိ့လိက်သွားခွင့်ရေပသည်။‐ ၁၆ ေပတ ကားဝင်းတံခါးအြပင်တွင်ေနရစ်၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသိသတပည့်ေတာ်သည် ဝင်းြပင်သိ့ထွက်လာ ပီးေနာက် တံခါးေစာင့်

သမအားအခွင့်ေတာင်းကာေပတ ကိ ဝင်းထဲသိ့သွင်းေလ၏။‐ ၁၇ တံခါးေစာင့်သငယ်မက

``သင်သည်ထိသ၏ တပည့်တစ်ဦးမဟတ်ပါေလာ'' ဟေမးလ င်၊ ေပတ က ``ငါမဟတ်'' ဟဆိ၏။ ၁၈

ထိအခါယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ၏အေစာင့် တပ်သားများ ှ င့်အေစခံများသည်ချမ်းသြဖင့်

မီးေသွးမီးလင်းဖိပတ်လည်တွင်ရပ်၍မီးလံ လျက်ေန က၏။ ေပတ သည်လည်းထိသ

တိ့ ှ င့်အတရပ်၍မီးလံေန၏။ ၁၉ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည်ကိယ်ေတာ်အားတပည့်

ေတာ်တိ့၏အေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ် ေဟာေြပာေတာ်မေသာတရားေတာ်အေကာင်း

ကိလည်းေကာင်းစစ်ေဆးေမးြမန်း၏။‐ ၂၀ သခင်ေယ က ``ငါသည်လအေပါင်းတိ့ေ ှ ့

တွင်အစဥ်ပင်ပွင့်လင်းစွာေဟာေြပာသွန်သင် ခ့ဲ၏။ ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ့စေဝးရာ

ြဖစ်ေသာတရားဇရပ်များ ှ င့်ဗိမာန်ေတာ်တွင် ငါေဟာေြပာသွန်သင်ခ့ဲ၏။ အဘယ်အခါ၌

မ လ ို ့ဝှက်စွာမေဟာေြပာခ့ဲ။‐ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍အဘယ်ေကာင့်ငါ့ကိစစ်ေဆးေမး

ြမန်းသနည်း။ ငါေဟာေြပာသွန်သင်သည်ကိ ကားနာ ကရသတိ့အားေမးြမန်းေလာ့။

သတိ့အားငါမည်သိ့ေဟာေြပာသည်ကိ ေမးြမန်းေလာ့။ ငါေဟာေြပာသည့်အရာတိ့ ကိသတိ့သိ က၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ဤသိ့မိန့်ေတာ်မလ င်အေစာင့်တပ်သားတစ် ေယာက်သည်

``ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအားသင်သည် ဤသိ့မဖွယ်မရာေြပာဆိသင့်သေလာ'' ဟ

ဆိ၍ကိယ်ေတာ်၏ပါးကိ ိက်ေလ၏။ ၂၃ သခင်ေယ က ``ငါ၏စကားမမှန်လ င်မမှန်

ေကာင်းကိေထာက်ြပပါ။ မှန်လ င်မကားအဘယ် ေကာင့်ငါ့ကိ ိက်ပတ်သနည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

ထိ့ေနာက်အ တ်မင်းသည်ကိယ်ေတာ်ကိချည်ေ ှ ာင် လျက်ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းကယာဖ၏ထံသိ့

ပိ့ေစ၏။ ၂၅ ှ ိ မန်ေပတ သည်ရပ်လျက်မီးလံေန၏။ လ အချို ့က ``သင်သည်လည်းထိသ၏တပည့်

မဟတ်ပါေလာ'' ဟေမး က၏။ ေပတ က ``ငါမဟတ်'' ဟြငင်းဆိ၏။ ၂၆

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏ကန်တစ်ေယာက်က ``သင့် အားထိသ ှ င့်အတဥယျာဥ်ထဲတွင်ငါေတွ့

ြမင်ခ့ဲသည်မဟတ်ပါေလာ'' ဟဆိ၏။ ထိကန် ကားေပတ  ား ှ င့်ခတ်၍နား ွက်ြပတ်သွား

သ ှ င့်ေဆွမျိုးေတာ်စပ်သတည်း။ ၂၇ ေပတ က ``ငါမဟတ်'' ဟတစ်ဖန်ြငင်း ဆိ၏။

ထိခဏချင်းတွင် ကက်တွန်ေလ၏။ ၂၈ လတိ့သည်သခင်ေယ အားကယာဖထံမှ

ဘရင်ခံမင်း၏အိမ်ေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်သွား က ၏။ အချိန်ကားနံနက်ေစာေစာြဖစ်၏။ ယဒ

အမျိုးသားတိ့သည်ပသခါညစာစား ိင်ရန် မိမိတိ့ကိယ်ကိဘာသာေရးကျင့်ထံးအရ

သန့်စင်ေစလိသြဖင့်အိမ်ေတာ်ထဲသိ့မဝင် က။‐ ၂၉ သိ့ြဖစ်၍ပိလတ်မင်းသည်ထိသတိ့ ှ င့်ေတွ့ဆံ

ရန်အြပင်သိ့ထွက်လာ ပီးလ င် ``ဤသအား အဘယ်ြပစ်မ ှ င့်စွပ်စဲွ ကပါသနည်း''

ဟေမး၏။ ၃၀ ထိသတိ့က ``ဤသသည်ြပစ်မတစ်စံတစ်ရာ ကးလွန်သမဟတ်ပါက

သ့အားအ ှ င့်ထံသိ့ အက ်ပ်တိ့ေခ ေဆာင်လာမည်မဟတ်ပါ'' ဟ ေလာက် က၏။

၃၁ ပိလတ်မင်းကလည်း ``သင်တိ့ကိယ်တိင်ပင်သ့ အားယေဆာင်သွား ကေလာ့။

သင်တိ့၏တရား ဥပေဒအရစစ်ေဆးစီရင် ကေလာ့'' ဟ ဆိ၏။ ယဒအမျိုးသားတိ့က

``အက ်ပ်တိ့မှာလ တစ်စံတစ်ေယာက်ကိေသမိန့်ေပးပိင်ခွင့်မ ှ ိ ပါ'' ဟြပန်၍ေလာက် က၏။‐ ၃၂

(ဤသိ့ေလာက် ကြခင်းမှာမိမိအဘယ်သိ့ ေသရမည်ကိသခင်ေယ မိန့် မက်ေဖာ်ြပခ့ဲ

သည့်အတိင်းြဖစ်ပျက်လာေစရန်ပင်ြဖစ်၏။) ၃၃ ပိလတ်မင်းသည်အိမ်ေတာ်ထဲသိ့ြပန်၍ဝင်

ပီးလ င်သခင်ေယ အားေခ ယကာ ``သင် သည်ယဒ ှ င်ဘရင်ေပေလာ'' ဟေမး၏။ ၃၄

သခင်ေယ က ``ဤေမးခွန်းကိ မင်း ကီး အလိအေလျာက်ေမးပါသေလာ။ သိ့မဟတ်

ငါ၏အေကာင်းကိ သတစ်ပါးတိ့ေလာက် ထား က ပီေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ၃၅

ပိလတ်မင်းက ``သင်သည်ငါ့ကိယဒအမျိုး သားတစ်ေယာက်ဟထင်မှတ်ပါသေလာ။ သင့်

ကိငါ့ထံသိ့ပိ့အပ်လာသများကားသင်၏ အမျိုးသားများ ှ င့်သတိ့၏ယဇ်ပေရာဟိတ်

ကီးများပင်ြဖစ်၏။ သင်သည်အဘယ်အမ ကိ ပမိပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ၃၆ သခင်ေယ က

``ငါ့ ိင်ငံသည်ဤေလာက ှ င့် မသက်ဆိင်။ အကယ်၍ငါ့ ိင်ငံသည်ဤေလာက ှ င့်သက်ဆိင်ပါမ

ငါသည်ယဒအမျိုးသားတိ့ လက်သိ့မေရာက်ရေအာင်ငါ၏တပည့်တိ့သည် တိက်ခိက် ကမည်။

အမှန်စင်စစ်ငါ၏ ိင်ငံသည် ဤေလာက ှ င့်မသက်ဆိင်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၇

ပိလတ်မင်းက ``သိ့ြဖစ်လ င်သင်သည် ှ င် ဘရင်ေလာ'' ဟေမး၏။ သခင်ေယ က

``ငါသည်သင်ဆိသည့်အတိင်း ှ င်ဘရင်ြဖစ်၏။ ငါသည်သမာတရားကိေဟာ

ေြပာြခင်းငှာေမွးဖွားြခင်းကိခံ၍ဤေလာက သိ့ ကလာ၏။ သမာတရား ှ င့်သက်ဆိင်သမှန်

သမ သည် ငါ၏စကားကိနားေထာင် ကသည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၈ ပိလတ်မင်းက

``သမာတရားကားအဘယ် နည်း'' ဟေမး၏။ ထိေနာက်ပိလတ်မင်းသည်လတိ့ထံထွက်လာ ပီး

လ င် ``ထိသအားအြပစ်ဒဏ်စီရင်ရန်အေကာင်း တစ်စံတစ်ရာကိမ ငါမေတွ။့‐ ၃၉

သင်တိ့ ေလ့ထံးစံအရပသခါပဲွအတွင်း၌ အကျဥ်းသမားတစ်ဦးကိငါလွတ် ငိမ်းချမ်းသာ

ခွင့်ေပး မဲြဖစ်၏။ သင်တိ့အတွက်ယဒ ှ င်ဘရင် ကိလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေပးေစလိသေလာ'' ဟေမး၏။

၄၀ ထိသတိ့က ``သ့ကိလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်မေပး ပါ ှ င့်။ ဗာရဗကိေပးပါ'' ဟဟစ်ေအာ် က၏။

(ဗာရဗကား ားြပြဖစ်သတည်း။)

၁၉ ထိေနာက်ပိလတ်မင်းသည်သခင်ေယ ကိ ေခ သွားေစ ပီးလ င် ကိမ်ဒဏ်ခတ်ေစ၏။‐

၂ စစ်သားများသည်ဆးခက်ြဖင့်ရက်ေသာဦးရစ် သရဖကိ ပလပ်၍ ဦးေခါင်းေတာ်ကိေဆာင်း

ေပး က၏။ ထိေနာက်နီေမာင်းေသာဝတ်လံကိ ကိယ်ေတာ်အားဝတ်ေပး ပီးလ င်၊‐ ၃

အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍ ``ယဒ ှ င်ဘရင်၊ သက်ေတာ် ှ ည်ပါေစေသာ'' ဟဆိ၍ပါးေတာ် ကိ ိက် က၏။

၄ ပိလတ်မင်းသည်အြပင်သိ့တစ်ဖန်ထွက် ပီး လ င်ပရိသတ်တိ့အား ``ထိသကိေသဒဏ်ေပး

ိင်ရန်အေကာင်းတစ်စံတစ်ရာမ ငါမေတွ့ ေကာင်း သင်တိ့သိ ှ ိ  ကေစရန်သ့အားသင်

တိ့ထံသိ့ငါထတ်ခ့ဲမည်'' ဟဆိ၏။‐ ၅ သခင်ေယ သည်လည်းဆးဦးရစ်သရဖကိ

ေဆာင်းလျက်နီေမာင်းေသာဝတ်လံကိဝတ်ဆင် ကာ အြပင်သိ့ထွက် ကေတာ်မ၏။ ပိလတ်မင်း က

`` ကည့် ကေလာ့၊ ဤသပင်ြဖစ်သည်'' ဟ ဆိ၏။ ၆ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်အေစာင့်တပ်သား

များသည်ကိယ်ေတာ်ကိြမင်ေသာအခါ ``သ့ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ်ပါ။

သ့ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ်ပါ'' ဟ ဟစ်ေအာ် က၏။ ပိလတ်မင်းက

``သင်တိ့ပင်သ့ကိေခ ေဆာင် ပီးလ င်လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ် ကေလာ့။

သ့ကိေသဒဏ်ေပးရန်အေကာင်း တစ်စံတစ်ရာမ ငါမေတွ'့' ဟဆိ၏။‐ ၇ လထက

``ထိသသည်မိမိကိယ်ကိဘရား သခင်၏သားေတာ်ဟဆိေသာေကာင့် ေသဒဏ်

ခံထိက်ေ ကာင်း အက ်ပ်တိ့တရားဥပေဒ ကဆိပါသည်'' ဟြပန်၍ေြဖ ကား၏။ ၈

ထိသတိ့၏စကားကိ ကားလ င်ပိလတ် မင်းသည်ပိ၍ပင်ေကာက်လန့်လာ၏။‐ ၉

သိ့ြဖစ်၍အိမ်ေတာ်ထဲသိ့ြပန်ဝင် ပီးေနာက် သခင်ေယ အား ``သင်သည်အဘယ်မှလာ

သနည်း'' ဟေမး၏။ သိ့ရာတွင်သခင်ေယ သည်မည်သိ့မ ေြဖ ကားေတာ်မမ။‐ ၁၀

ပိလတ်မင်းက ``သင်သည်ငါ ှ င့်စကားေြပာ ရန်ြငင်းဆန်ေနပါသေလာ။ ငါသည်သင့်ကိ

လွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေပးပိင်သည်ကိလည်း ေကာင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ်ပိင်

သည်ကိလည်းေကာင်းသင်မသိပါသေလာ'' ဟေမး၏။ ၁၁ သခင်ေယ က ``မင်း ကီးအားဘရားသခင်

အပ် ှ င်း၍သာဤသိ့ေသာအခွင့်အာဏာကိ ခံယရ ှ ိ သည်။ ထိ့ေ ကာင့်အက ်ပ်အားမင်း

ကီး၏လက်သိ့အပ် ှ ံ သသည်ပိ၍အြပစ် ကီး၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၂

ဤသိ့မိန့်ေတာ်မေသာေကာင့်ပိလတ်မင်းသည် ကိယ်ေတာ်ကိလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေပးရန်

နည်းလမ်း ှ ာ ကံေလေတာ့၏။ သိ့ရာတွင်လ ထက ``ထိသအားလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေပး

ပါမအ ှ င်မင်း ကီးသည်ဧကရာဇ်မင်း၏ အေဆွေတာ်မဟတ်ေတာ့ ပီ။ မည်သမဆိ

မိမိကိယ်ကိ ှ င်ဘရင်ဟဆိသသည် ဧကရာဇ်မင်းကိပန်ကန်သြဖစ်ပါ၏'' ဟဟစ်ေအာ် က၏။ ၁၃

ဤစကားကိ ကားေသာအခါပိလတ်မင်း သည်သခင်ေယ ကိအြပင်သိ့ထတ်ေဆာင် ခ့ဲ ပီးလ င်

ေကျာက်ြပားစကေပ  ှ ိ တရား ခွင်တွင်ထိင်ေလ၏။ (ထိစကကိေဟ ဗဲ ဘာသာြဖင့်ဂဗသဟေခ ၏။)‐

၁၄ ထိအချိန်ကားပသခါပဲွအ ကိေန၊့ မွန်းတည့် ခါနီးြဖစ်သတည်း။ ပိလတ်မင်းက `` ကည့် ကေလာ့၊

ဤမှာသင်တိ့၏ ှ င်ဘရင်တည်း'' ဟယဒအမျိုးသားတိ့အားဆိ၏။ ၁၅ ထိသတိ့က ``သ့ကိသတ်ပါ၊

သ့ကိသတ်ပါ။ လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ်ပါ'' ဟ ြပန်၍ဟစ်ေအာ် က၏။ ပိလတ်မင်းက

``သင်တိ့၏ ှ င်ဘရင်ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ်ေစလိ သေလာ'' ဟေမး၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများက ``အက ်ပ်တိ့ မှာဧကရာဇ်မင်းမှတစ်ပါးအြခား ှ င် ဘရင်မ ှ ိ ပါ''

ဟြပန်ေြပာ က၏။ ၁၆ ထိအခါပိလတ်မင်းသည်ကိယ်ေတာ်ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ်ရန်

ထိသ တိ့လက်သိ့အပ်လိက်ေလ၏။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိေခ ေဆာင် သွား က၏။‐ ၁၇

ကိယ်ေတာ်သည်ဦးေခါင်းခံွဟနာမည်တွင်ေသာ အရပ်သိ့မိမိ၏လက်ဝါးကပ်တိင်ကိထမ်း

လျက် ကေတာ်မ၏။ (ထိအရပ်ကိေဟ ဗဲ ဘာသာအားြဖင့် ``ေဂါလေဂါသ'' ဟေခ သတည်း။)‐ ၁၈

ထိအရပ်မှာကိယ်ေတာ်ကိလက်ဝါးကပ်တိင်တွင် တင်၍သတ် က၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတအြခား

သ ှ စ်ေယာက်ကိလည်းကိယ်ေတာ်၏လက်ယာ ဘက်တွင်တစ်ေယာက် လက်ဝဲဘက်တွင်တစ်ေယာက်

လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ် က၏။ ကိယ်ေတာ်ကိမကားအလယ်တွင်ထား သတည်း။‐ ၁၉

ပိလတ်မင်းသည်ကမည်းလိပ်စာေရး၍ကိယ်ေတာ် ၏လက်ဝါးကပ်တိင်ေပ မှာကပ်ထားေစ၏။ ထိ

ကမည်းလိပ်စာကား ``ယဒဘရင်၊ နာဇရက် မိ ့ သားေယ '' ဟ၍ြဖစ်သတည်း။‐ ၂၀

သခင်ေယ ကိလက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင် ၍သတ်သည့်အရပ်မှာ မိ ့ ှ င့်နီးကပ်သြဖင့်

လအများပင်ထိကမည်းလိပ်စာကိဖတ် ကည့် က၏။ ကမည်းလိပ်စာကိယဒဘာသာ၊

လက်တင်ဘာသာ ှ င့်ဂရိဘာသာတိ့ြဖင့် ေရးသားထားသည်။‐ ၂၁ ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများက
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``ယဒဘရင် ဟ၍ေရးေတာ်မမပါ ှ င့်။ `ဤသကငါ သည်ယဒ ှ င်ဘရင်ြဖစ်သည်ဟဆိသည်'

ဟ၍သာေရးေတာ်မပါ'' ဟပိလတ်မင်း အားေလာက်ထား က၏။ ၂၂ ပိလတ်မင်းက

``ငါေရး ပီးသည့်အတိင်း အတည်ြဖစ်ေစရမည်'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၂၃

စစ်သားတိ့သည်သခင်ေယ ကိလက်ဝါးကပ် တိင်တွင်တင် က ပီးေသာအခါ ကိယ်ေတာ်၏

အဝတ်ေတာ်တိ့ကိေလးပိင်းပိင်း၍တစ်ေယာက် တစ်ပိင်းစီယ က၏။ သတိ့သည်အထဲခံ

အကျကိလည်းယ က၏။ သိ့ရာတွင်ထိအကျ မှာချုပ် ိ းမ့ဲရက်လပ်ထားသည်ြဖစ်၍၊‐ ၂၄

စစ်သားများက ``ဤအကျကိမဆတ် က ှ င့်။ မဲချ၍ယ ကကန်အ့ံ'' ဟအချင်း အချင်းေြပာဆိ က၏။

ဤစစ်သားများ ပမ ကြခင်းမှာကျမ်းစာေတာ်တွင် ``ထိသတိ့သည်ငါ၏အဝတ်များကိခဲွေဝ ယက၏။

ငါ၏အကျကိမဲချယ က၏'' ဟပါ ှ ိ သည့်အတိင်းြဖစ်ပျက်ေစရန်ပင်တည်း။‐ ၂၅

ထိအခါကိယ်ေတာ်၏မယ်ေတာ် ှ င့်မယ်ေတာ် ၏ညီမသည်လည်းေကာင်း၊ ကေလာဖ၏ဇနီး

ြဖစ်သမာရိ ှ င့်မာဂဒလ မိ ့သမာရိ သည်လည်းေကာင်း သခင်ေယ ၏လက်ဝါး

ကပ်တိင်အနီးတွင်ရပ်လျက်ေန က၏။‐ ၂၆ သခင်ေယ သည်မယ်ေတာ် ှ င့်မယ်ေတာ်၏

အနီးတွင်ကိယ်ေတာ်ချစ်ေတာ်မေသာတပည့် ေတာ်ရပ်လျက်ေနသည်ကိေတွ့ြမင်ေတာ်မ၏။

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်က ``မယ်ေတာ်၊ ဤမှာ မယ်ေတာ်၏သား'' ဟ မက်ဆိေတာ်မ၏။ ၂၇

ထိေနာက်တပည့်ေတာ်အား ``ဤမှာသင်၏ အမိ'' ဟမိန့် မက်ေတာ်မ၏။ ထိအခါမှ

စ၍ထိတပည့်ေတာ်သည်မယ်ေတာ်အား မိမိ၏အိမ်တွင် ပစေစာင့်ေ ှ ာက်ထားေလ သည်။

၂၈ ထိအချိန်၌အမခပ်သိမ်း ပီးစီး ပီြဖစ် ေကာင်းကိသခင်ေယ သိေတာ်မသြဖင့်

ကျမ်းစာေတာ်လာသည်အတိင်းြဖစ်ပျက် ေစရန်ကိယ်ေတာ်က ``ငါေရငတ်သည်'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၉ ထိေနရာတွင်ပန်းရည်အြပည့်ထည့်ထား ေသာအိးတစ်လံး ှ ိ ၏။ ထိသတိ့သည်ေရ

ြမုပ်တစ်ခကိပန်းရည်တွင် ှ စ်၍ဟဿပ်ပင် အကိင်းအဖျား၌တပ် ပီးလ င်ကိယ်ေတာ်

၏ခံတွင်းေတာ်သိ့ကမ်းေပး က၏။‐ ၃၀ သခင်ေယ သည်ထိပန်းရည်ကိေသာက်ေတာ် မ ပီးမှ

``အမ ပီး ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မကာ ဦးေခါင်းေတာ်ကိငိက်လျက်အသက်ချုပ် ေတာ်မ၏။ ၃၁

ယဒအာဏာပိင်တိ့သည်လက်ဝါးကပ်တိင် တွင်တင်ထားသများ၏ေြခတိ့ကိချိုး၍

အေလာင်းများကိယေဆာင်သွားခွင့် ပရန် ပိလတ်မင်းအားေတာင်းေလာက် က၏။ သတိ့

ဤသိ့ေတာင်းေလာက် ကရြခင်းမှာထိေန့ သည်အဖိတ်ေန့ြဖစ်၍ဥပသ်ေန့၌ အေလာင်း

များကိလက်ဝါးကပ်တိင်တွင်မ ှ ိ ေစလိ ေသာေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ထိဥပသ်ေန့သည်

လည်းေန့ထးေန့ြမတ်ြဖစ်ေသာေကာင့် လည်းေကာင်းြဖစ်ေပသည်။‐ ၃၂

ထိ့ေကာင့်စစ်သားများသည်လာ၍သခင်ေယ ှ င့်အတလက်ဝါးကပ်တိင်တွင်အတင်ခံရေသာ

ပထမလ၏ေြခများကိချိုး ပီးလ င် အြခား တစ်ေယာက်၏ေြခများကိလည်းချိုး က၏။‐ ၃၃

ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ေရာက် ကေသာအခါအသက် ချုပ်ေတာ်မ ပီးေ ကာင်းကိေတွ့ ှ ိ သြဖင့် ေြခ

ေတာ်တိ့ကိမချိုး ကေတာ့ေချ။‐ ၃၄ သိ့ရာတွင်စစ်သားတစ်ေယာက်သည်ကိယ်ေတာ်

၏နံေတာ်ကိလံှြဖင့်ထိးလိက်ရာချက်ချင်း ပင်ေသွး ှ င့်ေရထွက်လာ၏။‐ ၃၅

(ဤအြဖစ်အပျက်ကိသင်တိ့သည်လည်းယံ ကည် ကေစရန်မျက်ြမင်သက်ေသတစ်ဦး ကေဖာ်ြပပါ၏။

ထိသ၏ေဖာ်ြပချက်သည် မှန်ကန်ပါ၏။ ထိသကိယ်တိင်ပင်မိမိစကား မှန်ကန်ေကာင်းကိသိပါ၏။)‐

၃၆ ဤသိ့ြဖစ်ပျက်ရြခင်းမှာ ``သ၏အ ိးတစ် ေချာင်းမ မကျိုးေစရ'' ဟကျမ်းစာေတာ်

တွင်ပါ ှ ိ သည့်အတိင်းပင်တည်း။‐ ၃၇ အြခားကျမ်းစာတစ်ပဒ်တွင်လည်း ``ထိသ

တိ့သည်မိမိလံှြဖင့်ထိးေဖာက်ေသာသကိ  ကည့် ကရလိမ့်မည်'' ဟပါ ှ ိ ေသး၏။ ၃၈

ထိေနာက်အရိမဿဲ မိ ့သားေယာသပ်သည် သခင်ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိယခွင့် ပ

ရန်ပိလတ်မင်းအားေတာင်းေလာက်၏။ (ေယာသပ် ကားယဒအာဏာပိင်တိ့ကိေ ကာက်သြဖင့်

မထင်မ ှ ားသခင်ေယ ၏တပည့်ေတာ်ြဖစ် သတည်း။) ပိလတ်မင်းခွင့် ပေတာ်မသြဖင့်

ေယာသပ်သည်အေလာင်းေတာ်ကိလာယ၏။‐ ၃၉ ယခင်သခင်ေယ ကိညအခါလာေရာက်

ေတွ့ဆံသနိေကာဒင်သည်လည်း မရန် ှ င့် အေကျာ်ေရာေ ှ ာေသာဆီေမးနံ့သာေပါင်း

အချိန် ှ စ်ဆယ့်ငါးပိဿာခန့်ကိယ၍ ေယာ သပ် ှ င့်အတလိက်သွား၏။‐ ၄၀

သတိ့သည်သခင်ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိ ယ၍ယဒအမျိုးသားတိ့၏သ ဂဟ်ြခင်းဆိင်

ရာ ေလ့ထံးစံအတိင်း နံ့သာေပါင်း ှ င့်အတ ပိတ်ြဖင့်ရစ်ပတ် က၏။‐ ၄၁

ကိယ်ေတာ်ကိလက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ် သည့်အရပ်၌ဥယျာဥ်တစ်ခ ှ ိ ၏။

ထိဥယျာဥ် တွင်မည်သကိမ မသ ဂဟ်ဘးေသးသည့် သချုင်းဂတစ်ခ ှ ိ ၏။‐ ၄၂

ထိေန့သည်ယဒအမျိုးသားတိ့၏အဖိတ် ေန့ြဖစ်ေသာေကာင့် အေလာင်းေတာ်ကိအနီး

တွင် ှ ိ သည့်ထိဂ၌ပင်သ ဂဟ်က၏။

၂၀ တနဂေ ွေန့မိးမလင်းမီေမှာင်လျက်ေနေသး စဥ်အခါမာဂဒလ မိ ့သမာရိသည်သချုင်း

ေတာ်သိ့လာရာဂဝမှေကျာက်တံးကိဖယ် ှ ားထားသည်ကိေတွ့ရ၏။‐ ၂

သသည် ှ ိ မန်ေပတ  ှ င့်သခင်ေယ ချစ် ေတာ်မေသာတပည့်ေတာ်ထံသိ့ေြပးသွား ပီး လ င်

``သခင်ဘရားကိသချုင်းေတာ်မှယေဆာင် သွား ကေလ ပီ။ အဘယ်မှာထား ကသည်ကိ

မသိပါ'' ဟေြပာ၏။ ၃ ထိအခါေပတ  ှ င့်အြခားတပည့်ေတာ်

သည်သချုင်းေတာ်သိ့ေြပးသွား က၏။‐ ၄ ထိသ ှ စ်ဦးသည်အတေြပး ကေသာ်လည်း

အြခားတပည့်ေတာ်ကေပတ ထက်လျင် ြမန်စွာေြပး၍သချုင်းေတာ်သိ့ဦးစွာေရာက်

ေလသည်။‐ ၅ သသည်ငံ့၍ ကည့်လိက်ရာဂထဲတွင်ပိတ် များကျန်ရစ်သည်ကိြမင်ရ၏။

သိ့ေသာ်သ သည်ဂထဲသိ့မဝင်ဘဲေန၏။‐ ၆ သ၏ေနာက်ကလိက်လာသ ှ ိ မန်ေပတ

သည်လည်းေရာက်လာ ပီးေနာက်ဂထဲသိ့ဝင် ရာပိတ်များကျန်ရစ်ခ့ဲသည်ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၇

ကိယ်ေတာ်၏ဦးေခါင်းေတာ်မှပဝါသည်ထိပိတ် များ ှ င့်အတမ ှ ိ ဘဲတစ်ေနရာတွင်သီးသန့်

လိပ်လျက် ှ ိ သည်ကိလည်းေကာင်းြမင်ေလ၏။‐ ၈ ထိေနာက်သချုင်းေတာ်သိ့ဦးစွာေရာက် ှ ိ သည့်

အြခားတပည့်ေတာ်သည်လည်းဂထဲသိ့ဝင် လ င်ထိအြခင်းအရာကိေတွ ့ြမင်ရသြဖင့် ယံ ကည်ေလ၏။‐

၉ (ကိယ်ေတာ်သည်ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ရမည်ဟေသာကျမ်းစကားကိထိသတိ့နား

မလည် ကေသးေချ။)‐ ၁၀ ထိေနာက်တပည့်ေတာ် ှ စ်ဦးတိ့သည်ြပန် က၏။ ၁၁

မာရိသည်သချုင်းေတာ်အနီးတွင်ငိေ ကးလျက် ရပ်ေန၏။ သသည်ငိေ ကးေနစဥ်ငံ့၍ဂထဲသိ့

ကည့်လိက်ရာ၊‐ ၁၂သခင်ေယ အေလာင်းေတာ်၏ေနရာေခါင်းရင်း တွင်ေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါး၊

ေြခရင်းတွင် တစ်ပါး၊ ေကာင်းကင်တမန် ှ စ်ပါးဝတ်ြဖူစင် ကယ် ှ င့်ထိင်ေနသည်ကိြမင်ရ၏။‐ ၁၃

ေကာင်းကင်တမန်များက ``အချင်းအမျိုး သမီး၊ အဘယ်ေကာင့်ငိေ ကးသနည်း'' ဟေမး၏။ မာရိက

``ကန်မ၏အ ှ င်ကိသတိ့ယေဆာင် သွားေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်အားအဘယ်အရပ်မှာ

ထား ကသည်ကိကန်မမသိပါ'' ဟဆိ၏။ ၁၄ ဤသိ့ဆိ ပီးလ င်ေနာက်သိ့လှည့်၍ ကည့်ရာ

သခင်ေယ ရပ်လျက်ေနေတာ်မသည်ကိြမင် ေသာ်လည်းသခင်ေယ ြဖစ်သည်ကိမသိ။‐

၁၅ သခင်ေယ က ``အချင်းအမျိုးသမီး၊ အဘယ်ေ ကာင့်ငိေ ကးသနည်း။ သင်မည်

သ့ကိ ှ ာသနည်း'' ဟေမးေတာ်မ၏။ ထိအခါမာရိသည်ကိယ်ေတာ်ကိဥယျာဥ်ေစာင့်

ဟထင်မှတ်ကာ ``ဆရာ၊ ကိယ်ေတာ်၏အေလာင်း ေတာ်ကိ ှ င်ယေဆာင်သွားခ့ဲပါလ င်အဘယ်

အရပ်တွင်ထားသည်ကိကန်မအားေြပာြပပါ။ ကန်မသွား၍ယပါမည်'' ဟဆိ၏။ ၁၆သခင်ေယ က

``မာရိ'' ဟေခ ေတာ်မ၏။ ထိအခါမာရိသည်လှည့်၍ ေဟ ဗဲဘာသာ ြဖင့် ``ရဗုနိ'' ဟထး၏။

(ရဗုနိအနက်ကား အ ှ င်ဘရားဟဆိလိသတည်း။) ၁၇သခင်ေယ က ``ငါ့ကိကိင်ဆဲွ၍မထား ှ င့်။

ငါသည်ခမည်းေတာ်၏ထံသိ့မတက်ရေသး။ သိ့ေသာ်ငါ၏ညီများထံသိ့သွား၍ငါ့အဖ

တည်းဟေသာသင်တိ့၏ဘရားသခင်ထံေတာ် သိ့ငါတက်သွားရမည့်အေကာင်းကိေြပာ ကား

ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ သိ့ြဖစ်၍မာဂဒလ မိ ့သမာရိသည်တပည့်

ေတာ်တိ့ထံသွား၍သခင်ဘရားကိမိမိေတွ့ ြမင်ခ့ဲေ ကာင်း ှ င့်ကိယ်ေတာ်မည်သိ့မိန့် ကား

ေတာ်မလိက်ေ ကာင်းကိေြပာြပ၏။ ၁၉ တပည့်ေတာ်တိ့သည်ယဒအာဏာပိင်တိ့ကိ

ေကာက်သြဖင့်တနဂေ ွေန့ညဦးအချိန်၌ အိမ်တံခါးပိတ်၍စေဝးေန က၏။ ထိအခါ

သခင်ေယ သည် ကလာေတာ်မ၍ထိသတိ့ အလယ်မှာရပ်ေတာ်မလျက် ``သင်တိ့၌ ငိမ်

သက်ြခင်း ှ ိ ေစသတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၀ သိ့မိန့်ေတာ်မ ပီးေနာက်ကိယ်ေတာ်၏လက်ေတာ်

များ ှ င့်နံေတာ်ကိတပည့်ေတာ်တိ့အားြပ ေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့သည်သခင်ဘရား

ကိေတွ့ြမင်ရေသာအခါဝမ်းေြမာက် က၏။‐ ၂၁ ထိေနာက်တစ်ဖန်သခင်ေယ က ``သင်တိ့၌

ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိ ေစသတည်း။ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မသည်နည်းတသင်တိ့ကိ

ငါေစလတ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၂ ဤသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်ကိယ်ေတာ်သည်

တပည့်ေတာ်တိ့အေပ သိ့မတ်ေတာ်မလျက် ``သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံယ က ေလာ့။‐ ၂၃

သင်တိ့သည်လတိ့၏အြပစ်များကိေြဖလတ် လ င်သတိ့သည်အြပစ်လွတ် ကလိမ့်မည်။ သင်

တိ့မေြဖမလတ်လ င်မကားသတိ့အြပစ် ေြပလွတ် ကလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၄

သခင်ေယ  ကလာေတာ်မချိန်၌ (အြမာပး ဟနာမည်တွင်သည့်) ေသာမကားတပည့်ေတာ်

တိ့ ှ င့်အတမ ှ ိ။‐ ၂၅ သိ့ြဖစ်၍အြခားတပည့်ေတာ်များက ``သခင် ဘရားကိငါတိ့ေတွ့ြမင် ကရ ပီ''

ဟေသာမ အားေြပာဆိ က၏။ ေသာမက ``လက်ေတာ်၌သံ ိက်ရာကိမြမင်၊

သံ ိက်ရာကိလက် ိးြဖင့်မတိ့မစမ်း၊ နံေဘး ေတာ်ကိလက်ြဖင့်မစမ်းမသပ်ရလ င်ငါယံ

မည်မဟတ်'' ဟဆိ၏။ ၂၆ ထိေနာက်ရက်သတတစ်ပတ် ကာေသာ်တပည့် ေတာ်တိ့သည်

အိမ်အတွင်းမှာစေဝးလျက် ှ ိ က၏။ ေသာမလည်းသတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ၏။ တံခါးများပိတ်ထားလျက် ှ ိ ၏။

သိ့ရာတွင် သခင်ေယ သည် ကလာေတာ်မ၍သတိ့ ၏အလယ်တွင်ရပ်ေတာ်မ ပီးလ င်

``သင်တိ့ ၌ ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိ ေစသတည်း'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၂၇ ထိေနာက်ေသာမအား

``သင်၏လက် ိးြဖင့်ဤ ေနရာကိတိ့ ကည့်ေလာ့။ ငါ၏လက်များကိ ကည့်ေလာ့။

သင့်လက်ကိဆန့်၍ငါ၏နံေဘး ကိစမ်းသပ်ေလာ့။ ယံမှားသံသယမြဖစ် ှ င့်။ ယံေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ေသာမက ``အက ်ပ်၏အ ှ င်၊ အက ်ပ်၏ ဘရားပါတကား''



ေယာဟန်577

ဟြပန်၍ေလာက်၏။ ၂၉ သခင်ေယ က ``သင်သည်ငါ့ကိြမင်ရ၍ ယံ ကည်သေလာ။

ငါ့ကိမြမင်ရဘဲယံ ကည် သတိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀

ဤကျမ်းတွင်ေရးမထားေသာအြခားများစွာ ေသာအ့ံ သဖွယ်နိမိတ်လကဏာများကိလည်း

သခင်ေယ သည်တပည့်ေတာ်တိ့ေ ှ ့ေမှာက်တွင် ြပေတာ်မ၏။‐ ၃၁

သိ့ရာတွင်သခင်ေယ သည်ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ေမ ှ ိ ယအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း

သင်တိ့ယံ ကည် ကေစရန်လည်းေကာင်း၊ ယင်း သိ့ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်ကိယ်ေတာ်၏နာမ

ေတာ်ကိအမီှ ပ၍အသက်ကိရ ိင် ကေစ ရန်လည်းေကာင်းဤကျမ်းကိေရးသား ပစ သတည်း။

၂၁ ထိေနာက်သခင်ေယ သည်တိေဗရိအိင်အနီး တွင်တပည့်ေတာ်တိ့အားတစ်ဖန်ကိယ်ထင်ြပ

ေတာ်မ၏။ ြပေတာ်မပံကားဤသိ့တည်း။‐ ၂ ှ ိ မန်ေပတ ၊ (အြမာပးဟနာမည်တွင်သ)

ေသာမ၊ (ဂါလိလဲြပည်ကာန မိ ့သား) နာသ ေနလ၊ ေဇေဗဒဲ၏သားများ ှ င့်အြခားတပည့်

ေတာ် ှ စ်ဦးတိ့သည်အတ ှ ိ ေန က၏။‐ ၃ ှ ိ မန်ေပတ ကအြခားသတိ့အား ``ငါ

ငါးဖမ်းထွက်မည်'' ဟဆိ၏။ ထိသတိ့က ``ငါတိ့လည်းလိက်မည်'' ဟဆိ က၏။

သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ေလှြဖင့်ငါးဖမ်း ထွက် က၏။ သိ့ေသာ်ထိညတစ်ညလံးငါး တစ်ေကာင်ကိမ မမိ က။‐

၄ ေနထွက်လာေသာအခါသခင်ေယ သည် ကမ်းစပ်တွင်ရပ်လျက်ေနေတာ်မ၏။ သိ့ရာ

တွင်တပည့်ေတာ်တိ့သည်သခင်ေယ ြဖစ် မှန်းကိမသိ က။‐ ၅ ကိယ်ေတာ်က ``အေမာင်တိ၊့

ငါးမိ ကပါ၏ ေလာ'' ဟေမးေတာ်မ၏။ သတိ့က ``မမိပါ'' ဟေလာက်ထား က၏။ ၆

ကိယ်ေတာ်က ``သင်တိ့ေလှ၏လက်ယာဘက်သိ့ ကွန်ကိပစ်ေလာ့၊ ငါးမိလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ

၏။ မိန့်ေတာ်မသည့်အတိင်းသတိ့သည်ကွန်ကိ ပစ် ကရာမိသည့်ငါးများလှသြဖင့်ကွန်ကိ

မဆဲွတင် ိင် ကေချ။ ၇ ထိအခါသခင်ေယ ချစ်ေတာ်မေသာတပည့် ေတာ်က

``ငါတိ့၏သခင်ဘရားပင်တည်း'' ဟ ေပတ အားေြပာ၏။ ဤစကားကိ ကားေသာ

အခါေပတ သည်မိမိခ တ်ထားသည့်အဝတ် ကိခါးတွင်ပတ်၍အိင်ထဲသိ့ခန်ဆင်းေလ၏။‐

၈ အြခားတပည့်ေတာ်တိ့မကားကမ်း ှ င့်မေဝး ဘဲကိက်တစ်ရာခန့်သာကွာေတာ့သြဖင့်

ငါး ှ င့်ြပည့်ေနေသာကွန်ကိဆဲွတင်လျက်ေလှ ှ င့်အတလိက်လာ က၏။‐ ၉

သတိ့သည်ေလှေပ ကဆင်း၍ကန်းေပ သိ့ ေရာက် ကေသာအခါမန့်ကိလည်းေကာင်း၊

မီးကျီးေပ တွင်ကင်ထားေသာငါးကိ လည်းေကာင်းေတွ့ က၏။‐ ၁၀ သခင်ေယ က

``သင်တိ့ယခမိေသာငါး အချို ့ကိယခ့ဲေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ှ ိ မန်ေပတ သည်ေလှေပ သိ့တက်၍ငါး ကီး များြဖင့်ြပည့်ေနေသာပိက်ကွန်ကိကန်းေပ သိ့

ေရာက်ေအာင်ဆဲွယေလ၏။ ငါးတစ်ရာ့ငါးဆယ့် သံးေကာင်ကိမိ၍ ထိမ ေလာက်များြပားေသာ်

လည်းကွန်မှာမစတ်မြပတ်ေချ။‐ ၁၂ သခင်ေယ က ``လာ၍စား ကေလာ့'' ဟသ

တိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိတိ့ ၏သခင်ဘရားပင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိသိ

ကသြဖင့်အဘယ်တပည့်ေတာ်မ ``အ ှ င် သည်အဘယ်သနည်း'' ဟမေမးမေလာက် ဝ့ံ က။‐

၁၃ သခင်ေယ သည်သတိ့ ှ ိ ရာသိ့ ကေတာ်မ ၍မန့်ကိယ ပီးလ င်သတိ့အားေပးေတာ် မ၏။

ငါးကိလည်းထိနည်းတေပးေတာ်မ၏။ ၁၄ ေသြခင်းမှထေြမာက်ေတာ်မ ပီးေနာက်တပည့်

ေတာ်တိ့အား ယခကိယ်ထင်ြပေတာ်မသည်မှာ တတိယအ ကိမ်ြဖစ်သတည်း။ ၁၅

တပည့်ေတာ်တိ့စား က ပီးေနာက်သခင် ေယ က ``ေယာဟန်၏သား ှ ိ မန်၊ သတိ့

ငါ့ကိချစ်သည်ထက်ပိ၍ချစ်သေလာ'' ဟ ှ ိ မန်ေပတ အားေမးေတာ်မ၏။ ှ ိ မန်က ``မှန်ပါ၏သခင်၊

ကိယ်ေတာ်အား အက ်ပ်ချစ်သည်ကိကိယ်ေတာ်သိပါ၏'' ဟ ေလာက်၏။ ကိယ်ေတာ်က

``ငါ့သိးတိ့ကိထိန်းေလာ့'' ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၆တစ်ဖန်ကိယ်ေတာ်က ``ေယာဟန်၏သား ှ ိ မန်၊

သင်သည်ငါ့ကိချစ်သေလာ'' ဟေမးေတာ် မ၏။ ေပတ က ``မှန်ပါ၏သခင်၊ ကိယ်ေတာ်အား

အက ်ပ်ချစ်သည်ကိကိယ်ေတာ်သိပါ၏'' ဟ ေလာက်၏။ ကိယ်ေတာ်က ``ငါ့သိးတိ့ကိထိန်းေလာ့''

ဟမိန့် ေတာ်မ၏။‐ ၁၇ တတိယအ ကိမ်ကိယ်ေတာ်က ``ေယာဟန်၏သား ှ ိ မန်၊

သင်သည်ငါ့ကိချစ်သေလာ'' ဟေမးေတာ် မ၏။ ဤသိ့တတိယအ ကိမ်ေမးေတာ်မသြဖင့်

ေပတ သည်ဝမ်းနည်း၍ ``သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် အရာခပ်သိမ်းတိ့ကိသိေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ် အားအက ်ပ်ချစ်သည်ကိကိယ်ေတာ်သိေတာ် မပါ၏'' ဟေလာက်၏။

သခင်ေယ က ``ငါ့သိးတိ့ကိထိန်းေလာ့။‐ ၁၈ အမှန်အကန်သင့်အားငါဆိသည်ကားသင်

သည်ငယ် ွယ်စဥ်အခါကခါးကိစည်း၍သွား လိရာသိ့သွားတတ်၏။ အိမင်းလာေသာအခါ

မကားသင်သည်လက် ှ စ်ဖက်ကိဆန့်လျက် သ တစ်ပါးကသင့်ကိချည်ေ ှ ာင် ပီးလ င်သင်

မသွားလိသည့်အရပ်သိ့ေဆာင်သွားလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၉

(ဤသိ့မိန့်ေတာ်မရာ၌ေပတ သည်အဘယ် သိ့ေသာေသြခင်းမျိုးြဖင့်ဘရားသခင်၏

ဘန်းအသေရေတာ်ကိထွန်းေတာက်ေစမည့် အေကာင်းေဖာ်ြပေတာ်မြခင်းြဖစ်၏။) ဤ

သိ့ မက်ဆိေတာ်မ ပီးေနာက်ေပတ အား ``ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

ေပတ သည်လှည့်၍ ကည့်လိက်ေသာအခါ သ၏ေနာက်တွင်သခင်ေယ ချစ်ေတာ်မေသာ

တပည့်ေတာ်ကိြမင်ေလ၏။ ထိသကားညစာ စား ကစဥ်အခါကသခင်ေယ ၏ရင်ေတာ်

ကိမီှလျက် ``သခင်၊ ကိယ်ေတာ်အားရန်သ့လက်သိ့ အပ်မည့်သကားအဘယ်သြဖစ်သနည်း'' ဟ

ေမးေလာက်ခ့ဲသြဖစ်၏။‐ ၂၁ ေပတ သည်ထိတပည့်ေတာ်ကိြမင်ေသာအခါ ``သခင်ဘရား၊

ဤသသည်လည်းအဘယ်သိ့ ြဖစ်ပါလိမ့်မည်နည်း'' ဟေမးေလာက်၏။ ၂၂ သခင်ေယ က

``ငါ ကလာသည်တိင်ေအာင် သ့အားအသက် ှ င်ေစရန်ငါအလိ ှ ိ လ င် သင် ှ င့်မည်သိ့မ မသက်ဆိင်။

သင်မကား ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ သိ့ြဖစ်၍ထိတပည့်ေတာ်သည်ေသရေတာ့

မည်မဟတ်ဟေသာသတင်းသည်တပည့် ေတာ်တိ့အထဲတွင်ပျံ ့ ှ ံ ့သွား၏။ သိ့ရာ

တွင်သခင်ေယ ကထိတပည့်ေတာ်သည် မေသရဟမိန့်ေတာ်မသည်မဟတ်။ ``ငါ

ကလာသည်အထိသ့အားအသက် ှ င် ေစရန်ငါအလိ ှ ိ လ င်သင် ှ င့်မည်သိ့မ မသက်ဆိင်''

ဟ၍သာမိန့်ေတာ်မသတည်း။ ၂၄ ဤအေကာင်းအရာတိ့ကိေဖာ်ြပသက်ေသ

ခံမှတ်တမ်းတင်သကားထိတပည့်ေတာ်ပင် ြဖစ်၏။ သ၏ေဖာ်ြပချက်များမှန်ကန်ေကာင်း

ကိလည်းငါတိ့သိ က၏။ ၂၅ သခင်ေယ  ပေတာ်မေသာအြခားအမ အရာများစွာ ှ ိ ေသး၏။

ထိအမအရာ ှ ိ သမ တိ့ကိမှတ်တမ်းတင်ရမည်ဆိပါက ပစရမည့်ကျမ်းဂန်များကိထား ှ ိ ရန် ဤ

ေလာကတွင်ေနရာ ှ ိ မည်မဟတ်ဟထင် ြမင်ပါသတည်း။ ှ င်ေယာဟန်ခရစ်ဝင် ပီး၏။
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၁ အိ ေသာ်ဖိလ၊ သခင်ေယ သည်အမေတာ်ကိစတင်ေဆာင် ွက် သည့်ေန့မှအစ ပ၍

ေကာင်းကင်ဘံသိ့ေဆာင် ယြခင်းကိခံေတာ်မသည့်ေန့တိင်ေအာင် ပမ

သွန်သင်ေတာ်မသမ တိ့ကိက ်ပ်၏ပထမ စာေစာင်တွင်ေရးသားေဖာ်ြပခ့ဲပါ ပီ။ ကိယ်

ေတာ်သည်ေကာင်းကင်ဘံသိ့ေဆာင်ယြခင်း ကိခံေတာ်မမမီ ေ ွးေကာက်ထားေတာ်

မေသာတမန်ေတာ်တိ့အား သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်၏တန်ခိးအားြဖင့် န် ကား ေတာ်မ၏။‐ ၃

ကိယ်ေတာ်သည်အေသခံေတာ်မ ပီးေနာက် အရက်ေလးဆယ်အတွင်းတမန်ေတာ်တိ့

အားအ ကိမ်ေပါင်းများစွာကိယ်ထင်ြပ၍ မိမိအသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်း

ခိင်လံေသာအေထာက်အထားများကိေပး ေတာ်မ၏။ တမန်ေတာ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်

ကိေတွ့ြမင်ရ က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်လည်း သတိ့အားဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်

အေကာင်းကိေဟာေြပာသွန်သင်ေတာ်မ၏။‐ ၄ သတိ့သည်စ ံ းလာ ကေသာအခါကိယ်ေတာ်

က``ေယ  ှ လင် မိ ့မှထွက်ခွာ၍မသွား က ှ င့်။ ခမည်းေတာ်ကတိထားေတာ်မသည့်ဆ

ေကျးဇးကိေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေန ကေလာ့။ ထိ ဆေကျးဇးအေကာင်းကိယခင်ကသင်တိ့

အားငါေဖာ်ြပခ့ဲ၏။‐ ၅ ေယာဟန်သည်ေရြဖင့်ဗတိဇံကိေပး၏။ သိ့ရာ

တွင်သင်တိ့မကားရက်အနည်းငယ်အတွင်း၌ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ြဖင့်ဗတိဇံကိခံယ က

ရလတံ'့' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆တမန်ေတာ်တိ့သည်စေဝးမိ ကေသာအခါ ကိယ်ေတာ်အား``သခင်ဘရား၊

ဤအချိန်ကား ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား မိမိတိ့၏ ိင်ငံကိကိယ်ေတာ် ှ င်ြပန်လည်ေပးအပ်မည့်

အချိန်ြဖစ်ပါသေလာ'' ဟေမးေလာက် က၏။ ၇ ကိယ်ေတာ်က``ခမည်းေတာ်၏တန်ခိးအာဏာ

အားြဖင့် စီရင်ြပ ာန်းထားသည့်အချိန်အခါ ကိသင်တိ့သိပိင်ခွင့်မ ှ ိ။‐ ၈

သိ့ရာတွင်သင်တိ့အေပ သိ့သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သက်ေရာက်ေသာအခါ၌ သင်တိ့

သည်တန်ခိးကိခံယရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ထိ အခါသင်တိ့သည်ေယ  ှ လင် မိ၊့

ယဒ ြပည်တစ်ြပည်လံး ှ င့် ှ မာရိြပည်မှစ၍ ကမာေြမ ကီးအစွန်အဖျားတိင်ေအာင် ငါ

၏အေကာင်းကိသက်ေသခံသများြဖစ် ကလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၉

ဤသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီးေနာက်တမန်ေတာ်တိ့ ကည့်လျက်ေန ကစဥ် ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်

ဘံသိ့ေဆာင်ယြခင်းကိခံေတာ်မ၏။ ထိေနာက် မိးတိမ်သည်ကိယ်ေတာ်ကိဖံးကွယ်ေလ၏။ ၁၀

ဤသိ့ကိယ်ေတာ်တက် ကေတာ်မစဥ်တမန်ေတာ် တိ့သည် မိးေကာင်းကင်သိ့အာ ံ စိက်၍ ကည့်ေန

က၏။ ထိအခါဝတ်ြဖူစင် ကယ် ှ င့်လ ှ စ်ေယာက် သည် တ်တရက်သတိ့အနီးတွင်ေပ လာေလ၏။‐

၁၁ ထိသတိ့က ``ဂါလိလဲြပည်သားတိ၊့ သင်တိ့ သည်အဘယ်ေကာင့်ရပ်၍မိးေကာင်းကင်သိ့

ေမ ာ် ကည့်ေန ကသနည်း။ သင်တိ့ထံမှ ေကာင်းကင်ဘံသိ့ယေဆာင်ြခင်းကိခံေတာ်

မေသာသခင်ေယ သည် အဘယ်သိ့ ေကာင်းကင်ဘံသိ့တက် ကေတာ်မသည်ကိ

သင်တိ့ြမင်ရ က၏။ ဤနည်းအတိင်းပင်ထိ အ ှ င်သည်ြပန်လည် ကလာေတာ်မလတံ'့'

ဟဆိ က၏။ ၁၂ ထိေနာက်တမန်ေတာ်တိ့သည်သံလွင်နာမည် တွင်ေသာေတာင်မှ

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန် က၏။ သံလွင်ေတာင်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ခရီး မိင်ဝက်ခန့်ေဝး၏။‐ ၁၃

သတိ့သည် မိ ့ထဲသိ့ဝင်၍ မိမိတိ့တည်းခိရာ အိမ်အထက်ခန်းသိ့သွား က၏။ ထိသတိ့ကား

ေပတ ၊ ေယာဟန်၊ ယာကပ်၊ အေြ ၊ ဖိလိပု၊ ေသာမ၊ ဗာေသာလမဲ၊ မဿဲ၊

အာလဖဲ၏သားယာကပ်၊ မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်သ ှ ိ မန် ှ င့်ယာကပ်၏ သားယဒတိ့ြဖစ်၏။‐ ၁၄

သတိ့သည်သခင်ေယ  ှ င့်မယ်ေတာ်ြဖစ်သမာရိအပါအဝင်အမျိုးသမီးအချို ့တိ့ ှ င့်လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်၏ညီေတာ်များ ှ င့် လည်းေကာင်း မ ကာခဏေတွ ့ဆံ၍ဆေတာင်း ပတနာ ပလျက်ေန က၏။

၁၅ ရက်အနည်းငယ် ကာေသာအခါတစ်ရာ့ ှ စ်ဆယ် ခန့်ေသာတပည့်ေတာ်ညီအစ်ကိတိ့သည်စေဝး

လျက် ှ ိ  က၏။ ထိအချိန်၌ေပတ သည်ထ၍၊‐ ၁၆ ``ညီအစ်ကိတိ၊့ သခင်ေယ ကိဖမ်းဆီးသတိ့

၏လမ်းြပြဖစ်သ ယဒ ှ ကာ တ်ကိရည်မှတ်၍ ကျမ်းစာေတာ်တွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည်အတိင်းြဖစ်

ပျက်ရမည်သာတည်း။ ဤကျမ်းချက်ကိသန့် ှ င်း ေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည်ဒါဝိဒ်မင်း တ်အားြဖင့်

ေဟာ ကားခ့ဲ၏။‐ ၁၇ ယဒသည်အမေတာ်ေဆာင်တစ်ဦးအြဖစ် ေ ွးချယ်ြခင်းခံရသြဖစ်၍

ငါတိ့လစတွင် အပါအဝင်ြဖစ်ခ့ဲ၏။'' ၁၈ (သသည်မိမိဆိးညစ်ယတ်မာမေ ကာင့်ရ ှ ိ

သည့်ေငွြဖင့်လယ်တစ်ကွက်ကိဝယ် ပီးေနာက် ထိလယ်ေြမေပ တွင်လဲကျေသဆံးေလသည်။

သ၏ဝမ်းဗိက်သည်ေပါက်၍အများထွက်လာ၏။‐ ၁၉ ေယ  ှ လင် မိ ့ေနလအေပါင်းတိ့သည် ဤ

အြဖစ်အပျက်အေကာင်းကိ ကားသိ က၏။ သိ့ြဖစ်၍ထိလယ်ကိမိမိတိ့ဘာသာစကား ြဖင့်

``အေကလဒမ'' ဟေခ ဆိ က၏။ အေကလ ဒမ၏အနက်ကား``ေသွးလယ်'' ဟ၏။) ၂၀

ဆာလံကျမ်းတွင်၊ `သ၏ေနအိမ်သည်လသဆိတ်ညံရာြဖစ်ပါေစ၊ ထိအိမ်တွင်အဘယ်သမ မေနပါေစ ှ င့်။

ထိသ၏ရာထးကိလည်းအြခားသတစ်ဦးယပါေစ' ဟ၍ေရးသားပါ ှ ိ ၏။ ၂၁

``ထိ့ေ ကာင့်သခင်ေယ အား ဘရားသခင် ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစေတာ်မေ ကာင်းကိ ငါတိ့

ှ င့်အတသက်ေသခံရန်လတစ်ေယာက်ကိ ေ ွးချယ်ရ ကမည်။ ထိသသည်ေယာဟန်၏

ဗတိဇံကိသခင်ဘရားခံေတာ်မချိန်မှစ ၍ ေကာင်းကင်ဘံသိ့ေဆာင်ယြခင်းကိခံေတာ်

မချိန်အထိ ငါတိ့ ှ င့်အတသွားလာေနထိင် ခ့ဲသတစ်ဦးြဖစ်ရမည်'' ဟဆိ၏။ ၂၃

သိ့ြဖစ်၍တပည့်ေတာ်တိ့သည် လ ှ စ်ေယာက်မှ တစ်ေယာက်ကိေ ွးေကာက်ရန်အဆိ ပ က၏။

ထိသ ှ စ်ေယာက်ကားဗာ ှ ဗ (ေခ ) ယတုနာမည် သစ်ကိရသေယာသပ် ှ င့်မဿိတိ့ြဖစ်၏။‐ ၂၄

ထိေနာက်တပည့်ေတာ်တိ့သည်``အိ သခင်ဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်လအေပါင်းတိ့၏စိတ် ှ လံး

ကိသိေတာ်မပါ၏။ ယဒသည်မိမိ ှ င့်ထိက်ရာ အရပ်သိ့လားရအ့ံေသာငှာ တမန်ေတာ်ရာထး

ကိစွန့်လတ်၍သွားပါ ပီ။ ထိရာထးတွင်ဤသ ှ စ်ေယာက်အနက် အဘယ်သကိကိယ်ေတာ် ှ င်

ေ ွးေကာက်ခန့်ထားေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ်တိ့ အားေဖာ်ြပေတာ်မပါ'' ဟဆေတာင်းပတနာ

ပ က၏။‐ ၂၆ ထိေနာက်မဲချ ကရာမဿိရ ှ ိ သြဖင့် သ့အားတမန်ေတာ်တစ်ကျိပ်တစ်ပါးတိ့ ှ င့်အတ

တမန်ေတာ်ြဖစ်ေစရန်ေ ွးေကာက် ခန့်ထားက၏။

၂ ပင်ေတကေတပဲွေတာ်ေန့ကျေရာက်ေသာအခါ တပည့်ေတာ်အေပါင်းတိ့သည်တစ်ေနရာ

တည်းတွင်စ ံ းလျက် ှ ိ  က၏။‐ ၂ ထိအခါေလြပင်းမန်တိင်းတိက်ခတ်သံ ှ င့်

တေသာအသံသည် အထက်ေကာင်းကင်မှ တ်တရက်ေပ လာ၏။ ထိေနာက်တပည့်ေတာ်

တိ့ေနထိင်ရာအိမ်သည် ထိအသံြဖင့်ြပည့် ေလ၏။‐ ၃ သတိ့သည်မီးလ ာများ ှ င့်တသည့်အရာ

များကိလည်းြမင်ရ က၏။ ယင်းမီးလ ာတိ့ သည်အြဖာြဖာကဲွကာ ထိသတိ့အသီး

သီးအေပ တွင်တည်ေန၏။‐ ၄ ထိသတိ့သည်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ြဖင့် ြပည့်ဝလျက်

ဝိညာဥ်ေတာ်ေပးအပ်ေတာ်မသည့် တန်ခိးစွမ်းရည်အတိင်းဘာသာစကား

အမျိုးမျိုးြဖင့်ေဟာေြပာ ကကန်၏။ ၅ ထိကာလ၌ကမာေပ  ှ ိ တိင်းြပည်အသီးသီး မှ

လာေရာက် ကေသာဘရားတရား ိ ေသကိင်း ိင်းသ ယဒအမျိုးသားတိ့သည်ေယ  ှ လင်

မိ ့တွင်တည်းေန က၏။‐ ၆ ထိအသံကိ ကားေသာအခါလပရိသတ် တိ့သည်စ ံ းလာ က၏။

တပည့်ေတာ်တိ့ေဟာ ေြပာချက်များကိ လတိင်းပင်မိမိဘာသာ စကားြဖင့် ကား ကရသြဖင့်သတိ့သည်

အ့ံအားသင့် က၏။‐ ၇ အ့ံ သမိန်းေမာေတွေဝကာ``ဤသိ့ေဟာေြပာ

ေန ကသတိ့ကားဂါလိလဲြပည်သားများ မဟတ်ပါေလာ။‐ ၈ဟတ်သည်ဆိပါမငါတိ့အားလံးသည် မိမိ

တိ့တိင်းရင်းသားဘာသာစကားအတိင်း အသီး သီး ကား ကရသည်ကားအသိ့နည်း။‐

၉ ငါတိ့သည်ပါသိြပည်၊ ေမဒိြပည်၊ ဧလံ ြပည်၊ ေမေသာေပါတာမိြပည်၊ ယဒြပည်၊

ကပေဒါကိြပည်၊ ပ ုြပည်၊ အာ ှ ိ ြပည်၊‐ ၁၀ ြဖူဂိြပည်၊ ပမ်ဖလိြပည်၊ အီဂျစ်ြပည်များမှ

လည်းေကာင်း၊ ကေရေန မိ ့အနီးလိဗနယ်ပယ် များမှလည်းေကာင်းလာ ကသများြဖစ်၏။

အချို ့ေသာငါတိ့သည်ေရာမ မိ ့မှေရာက် လာေသာ၊‐ ၁၁ ယဒအမျိုးသားများ ှ င့်ယဒဘာသာသိ့

ကးေြပာင်းလာ ကသများြဖစ် က၏။ အချို ့ ေသာငါတိ့သည်ကေရေတြပည်သား ှ င့်အာရပ်

အမျိုးသားများြဖစ် က၏။ သိ့ရာတွင်ငါတိ့ သည်ဘရားသခင် ပေတာ်မေသာအ့ံ သဖွယ်

အမေတာ်များကိ ငါတိ့ဘာသာစကားြဖင့် ေဟာေြပာ ကသည်ကိ ကားရ ကပါသည်

တကား'' ဟဆိ က၏။‐ ၁၂ သတိ့သည်လွန်စွာအ့ံ သေတွေဝလျက် ``ဤ

အမအရာကားအဘယ်သိ့ေသာအမအရာ ြဖစ်သနည်း'' ဟအချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။ ၁၃

အြခားေသာသတိ့မ ``ဤသတိ့သည်ေသ ေသာက်မးယစ်ေနသများြဖစ် က၏'' ဟ

က့ဲရဲ ့ေြပာဆိ က၏။ ၁၄ ေပတ သည်တစ်ကျိပ်တစ်ပါးတိ့ ှ င့်အတ ရပ်လျက်အသံကျယ်စွာြဖင့်

``ယဒအမျိုးသား များ ှ င့်ေယ  ှ လင် မိ ့သားအေပါင်းတိ့ငါ့ စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။

ဤအမအရာ အေကာင်းကိငါ ှ င်းြပမည်။‐ ၁၅ ဤသတိ့သည်သင်တိ့ထင်မှတ်သည်အတိင်း

မးယစ်ေနသများမဟတ်။ ယခနံနက်ကိး နာရီမ သာ ှ ိ ေသး၏။‐ ၁၆

ဤအမအရာကားပေရာဖက်ေယာလ ေဟာ ကားခ့ဲသည့်အမအရာပင်ြဖစ်၏။

ထိ ပေရာဖက်က၊ ၁၇ `အဆံးစွန်ေသာေန့များ၌ငါသည်လမျိုး အေပါင်းတိ့

အေပ သိ့ငါ၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိသွန်းေလာင်း မည်။ သင်တိ့၏သားသမီးများသည်ငါ၏ တ်ကပတ်

တရားေတာ်ကိေဟာေြပာ ကလိမ့်မည်။လပျိုလ ွယ်တိ့သည်ဗျာဒိတ် ပါ ံ များကိ ြမင် ကလိမ့်မည်။

လအိတိ့သည်အိပ်မက်များြမင်မက် ကလိမ့်မည်။ ၁၈ ထိေန့ရက်ကာလ၌ငါ၏အေစခံသေယာကျာ်း၊

မိန်းမများအေပ သိ့ငါ၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ သွန်းေလာင်းမည်။ သတိ့သည်ငါ၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ

ေဟာေြပာ ကလိမ့်မည်။ ၁၉အထက်အရပ်ေကာင်းကင်တွင်နိမိတ် လကဏာများကိလည်းေကာင်း၊

ေအာက်အရပ်ေြမ ကီးေပ တွင်အ့ံ သဖွယ်ေသာ အရာများကိလည်းေကာင်းငါြပမည်။

ေသွး၊မီးလ ံ ၊မီးခိးတည်းဟေသာ ပပနိမိတ်များကိငါြပမည်။ ၂၀ထာဝရဘရား၏ေန့ထးေန့ြမတ် ကီးမကျ

ေရာက်မီ ေနသည်ေမှာင်အတိြဖစ်လိမ့်မည်။ လသည်လည်းေသွးက့ဲသိ့နီလိမ့်မည်။ ၂၁

ထိအခါထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ အမီှ ပ၍၊ ဆေတာင်းပတနာ ပ ကသအေပါင်းတိ့သည်
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ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်' ဟ၍ေဟာေြပာခ့ဲသတည်း။ ၂၂ ``အိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ငါ့စကား ကိနားေထာင် ကေလာ့။ ဘရားသခင်သည်ထး

ဆန်းအ့ံ သဖွယ်ရာများ ှ င့်နိမိတ်လကဏာ များကိ နာဇရက် မိ ့သားေယ အားြဖင့်ြပ

ေတာ်မခ့ဲ၏။ သိ့ြဖစ်၍ထိအ ှ င်သည်ဘရား သခင်၏တန်ခိးအာဏာေတာ် ှ င့်ြပည့်ဝသ

ြဖစ်ေကာင်းသိသာထင် ှ ားေပသည်။ ထိအြဖစ် အပျက်များမှာသင်တိ့ေ ှ ့ေမှာက်တွင်ြဖစ်ပျက် ခ့ဲသြဖင့်

ယင်းတိ့ကိသင်တိ့ကိယ်တိင်သိ ှ ိ ကသည်။‐ ၂၃ ဘရားသခင်သည်မိမိ၏ရည် ွယ်ြပ ာန်းချက်

ှ င့်အညီ သခင်ေယ ကိရန်သလက်သိ့ေပး အပ်ေတာ်မ၏။ သင်တိ့သည်အြပစ်ကးသတိ့

လက်ြဖင့် ထိအ ှ င်ကိလက်ဝါးကပ်တိင်တွင် တင်၍သတ်ခ့ဲ က၏။‐ ၂၄

သိ့ရာတွင်ထိအ ှ င်ကိေသမင်းသည်အစဥ် အ မဲချုပ်ေ ှ ာင်ထားရန်မြဖစ် ိင်။ ထိ့ေ ကာင့်

ဘရားသခင်သည် သ့အားေသြခင်း၏တန်ခိး မှလွတ်ေြမာက်ေစ၍ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစေတာ် မ၏။‐

၂၅ ထိအ ှ င် ှ င့်ပတ်သက်၍ဒါဝိဒ်မင်းက၊ `ငါသည်ထာဝရဘရားကိအစဥ်မြပတ် ဖးြမင်ရ၏။

ငါသည်စိတ်တန်လပ်ြခင်း ှ င့်ကင်းေစရန် ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အနီးတွင် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၂၆

သိ့ြဖစ်၍ငါ၏စိတ် ှ လံးသည် င်လန်းလျက်၊ ငါ၏ တ်သည် င်ြပေသာစကားများြဖင့်

ြပည့်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ငါသည်ေသမျိုးပင်ြဖစ်ေသာ်လည်းေမ ာ်လင့်လျက် ငိမ်ဝပ်စိတ်ချစွာေနပါမည်။

၂၇ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည် ကန်ေတာ်မျိုးကိမရဏာ ိင်ငံတွင်

စွန့်ပစ်၍ထားေတာ်မမည်မဟတ်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သစာကိေစာင့်သိေသာအေစခံအား

သချုင်းတွင်ပပ်ပျက်ေစေတာ်မမည် မဟတ်ေသာေကာင့်တည်း။ (Hadēs g86) ၂၈

အသက် ှ င်ရာလမ်းသိ့ကန်ေတာ်မျိုးအား ကိယ်ေတာ် ှ င်ြပ န်ေတာ်မပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ကန်ေတာ်မျိုး ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မြခင်းြဖင့် ကန်ေတာ်မျိုးအားဝမ်းေြမာက်

ေစေတာ်မလိမ့်မည်' ဟဆိ၏။ ၂၉ ``ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့၏နာမည်ေကျာ်အဖ

ြဖစ်ေသာဒါဝိဒ်မင်း၏အေကာင်းကိ ငါသည် သင်တိ့အား ှ င်းလင်းစွာေဖာ်ြပပါရေစ။ သ

သည်ေသလွန်၍သ ဂဟ်ြခင်းကိခံရ၏။ သ၏ သချုင်းသည်ယေန့တိင်ေအာင်ငါတိ့မျက်ေမှာက်

တွင် ှ ိ ေသး၏။‐ ၃၀ သသည်ပေရာဖက်ြဖစ်၍မိမိ၏သားေြမး တစ်ဦးကိ

ှ င်ဘရင်အြဖစ်ခန့်ေတာ်မမည် ဟ ဘရားသခင် ိ  ာန်ကျိန်ဆိေတာ်မခ့ဲ ေ ကာင်းကိသိ၏။‐ ၃၁

ေနာင်အခါတွင်ဘရားသခင်မည်သိ့ ပေတာ် မမည်ကိသိသြဖင့်၊ `ကိယ်ေတာ်ကိမရဏာ ိင်ငံတွင်

စွန့်ပစ်၍ထားေတာ်မမ။ သ၏ခ ာကိသချုင်းတွင်ပပ်ပျက် ေစေတာ်မမည်မဟတ်'

ဟေသြခင်းမှေမ ှ ိ ယထေြမာက်ေတာ်မ မည့်အေကာင်းကိ ကိတင်ေဖာ်ြပခ့ဲ၏။‐ (Hadēs g86) ၃၂

ထိသခင်ေယ အားဘရားသခင် ှ င်ြပန် ထေြမာက်ေစေတာ်မေ ကာင်းကိ ငါတိ့အား

လံးပင်သက်ေသြဖစ် က၏။‐ ၃၃ ကိယ်ေတာ်သည်ဘရားသခင်၏လက်ယာေတာ်

ဘက်တွင်စံပယ်ရန်ချီးြမင့်ြခင်းခံေတာ်မ ပီး ေနာက် ခမည်းေတာ်ကတိထားေတာ်မသည့်သန့်

ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံယ၍ သင်တိ့ယခ ေတွ့ြမင် ကားသိေန ကသည့်ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

ငါတိ့အေပ သိ့သွန်းေလာင်းေတာ်မသတည်း။‐ ၃၄ ဒါဝိဒ်မင်းသည်ေကာင်းကင်ဘံသိ့တက် က

သည်မဟတ်။ သိ့ရာတွင်ဒါဝိဒ်မင်းက၊ `ငါ၏လက်ယာဘက်၌ထိင်ေနေလာ့။

သင်၏ရန်သများကိသင်၏ေြခတင်ခံြဖစ် ေစမည်ဟထာဝရဘရားကငါ၏အ ှ င်အားမိန့်ေတာ် မ၏'

ဟ၍ေဖာ်ြပခ့ဲ၏။‐ ၃၆ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ၊့ ေမ ှ ိ ယအြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

အ ှ င် သခင်အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း ဘရားသခင် ခန့်ထားေတာ်မေသာသကား သင်တိ့လက်ဝါး

ကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ်ကသည့် ေယ ပင် ြဖစ်ေကာင်းအတပ်ဧကန်သိမှတ် ကေလာ့''

ဟေဟာေလ၏။ ၃၇ ထိစကားကိ ကား ကေသာအခါ လတိ့သည် လွန်စွာပပင်ေသာကေရာက် ကလျက်

ေပတ ှ င့်အြခားတမန်ေတာ်တိ့အား``ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်း'' ဟေမး

ြမန်း က၏။ ၃၈ ေပတ က ``ေနာင်တရ ကေလာ့။ သင်တိ့အြပစ် များေြပလွတ်ေစရန်

ေယ ခရစ်၏နာမ၌လ တိင်းဗတိဇံမဂလာကိခံေလာ့။ ထိသိ့ ပလ င် သင်တိ့သည်

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်တည်း ဟေသာဆေကျးဇးကိရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၃၉

ထိဆေကျးဇးကိေပးမည်ဟေသာဘရား သခင်၏ကတိေတာ်သည် သင်တိ့အတွက်လည်း ေကာင်း၊

သင်တိ့၏သားသမီးများအတွက်လည်း ေကာင်း၊ ရပ်ေဝး ှ ိ သတိ့အတွက်လည်းေကာင်း ြဖစ်၏။

တစ်နည်းအားြဖင့်ငါတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေခ ယေတာ်မေသာသအေပါင်း

တိ့အတွက် ြဖစ်၏'' ဟေြဖဆိေလ၏။ ၄၀ ေပတ သည်ဤမ သာမကအြခားတရား

စကားများအားြဖင့်လည်းတိက်တွန်းေဟာေြပာ ၏။ ``သင်တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိဤဆိးယတ်

ေသာလတိ့ခံ ကရမည့်အြပစ်ဒဏ်မှကင်း လွတ်ေစ ကေလာ့'' ဟထိသတိ့အားတိက်

တွန်း၏။‐ ၄၁ လအေြမာက်အြမားပင်သ၏တရားစကား ကိလက်ခံယံ ကည်ကာ

ဗတိဇံမဂလာခံယ ကသြဖင့် ထိေန့၌တပည့်ေတာ်အေရအတွက် သံးေထာင်မ တိးလာ၏။‐ ၄၂

ထိသတိ့သည်တမန်ေတာ်တိ့၏ဆံးမ သဝါဒ ကိခံယြခင်း၊ စေပါင်းေနထိင်စားေသာက်ြခင်း၊ ပဲွ

ေတာ်မဂလာဝင်ြခင်း၊ အတတကွဆေတာင်းပတနာ ပြခင်းတိ့ြဖင့်အချိန်ကိကန်လွန်ေစ က၏။ ၄၃

တမန်ေတာ်တိ့သည်များစွာေသာအ့ံ သဖွယ် ရာများ ှ င့်နိမိတ်လကဏာများကိြပ က သြဖင့်

လအေပါင်းတိ့သည်အ့ံ သေကာက် လန့် ကကန်၏။‐ ၄၄ ခရစ်ေတာ်ကိယံ ကည်သအေပါင်းတိ့သည်

တစ် စတစ်ေဝးတည်းေနထိင်၍ မိမိတိ့ဥစာပစည်း များကိေဝမ သံးေဆာင် ကေလသည်။‐

၄၅ သတိ့သည်မိမိတိ့၏ဥစာပစည်းများကိ ေရာင်းချ၍ ချို ့တ့ဲသများအားချို ့တ့ဲမ

ပမာဏအတိင်းေဝမ  က၏။‐ ၄၆ သတိ့သည်ေန့စဥ်ေန့တိင်းဗိမာန်ေတာ်တွင် စေဝး က၏။

မိမိတိ့အိမ်များတွင် ှ ိမ့်ချ ေသာစိတ်ြဖင့်ဝမ်းေြမာက်စွာအတတကွ အစာအာဟာရကိသံးေဆာင် က၏။‐

၄၇ သတိ့သည်ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းလျက် လအေပါင်းတိ့၏ေ ှ ့တွင်မျက် ှ ာ

ပွင့်လန်းလျက် ှ ိ  က၏။ သခင်ဘရားသည်ကယ် တင်ြခင်းခံရသအေရအတွက်ကိ ေန့စဥ်ေန့

တိင်းတိးပွားေစေတာ်မ၏။

၃ တစ်ေန့သ၌ဝတ် ပကိးကွယ်ချိန်မွန်းလဲွ သံးနာရီတွင် ေပတ  ှ င့်ေယာဟန်တိ့သည်

ဗိမာန်ေတာ်သိ့သွား က၏။‐ ၂ တင့်တယ်ဟေခ ေသာတံခါးအနီးတွင်ဝမ်း

တွင်းပါေြခမစွမ်းမသန်သလတစ်ေယာက် ထိင်လျက် ှ ိ ၏။ ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့လာ က

ေသာသများထံမှေ ကးေငွေတာင်းခံ ိင်ရန် ေန့စဥ်ေန့တိင်းထိသကိတံခါးအနီးတွင် ချထားေလ့ ှ ိ  က၏။‐

၃ သသည်ေပတ  ှ င့်ေယာဟန်တိ့ဗိမာန်ေတာ် ထဲသိ့ဝင်မည် ပသည်ကိြမင်လ င် ေကးေငွ

တစ်စံတစ်ရာေပးကမ်းစွန့် ကဲရန်ေတာင်း ခံေလ၏။‐ ၄ ထိသ ှ စ်ေယာက်သည်သ့ကိေစ့ေစ့ ကည့်

က၏။ ထိေနာက်ေပတ က``ငါတိ့ကိ ကည့်ေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၅ ထိအခါသသည်တမန်ေတာ်တိ့ထံမှ

ေ ကးေငွတစ်စံတစ်ရာရ ှ ိ မည်အထင် ှ င့်သတိ့ကိအာ ံ စိက်၍ ကည့်ေလ၏။‐ ၆

သိ့ရာတွင်ေပတ က``ငါ့မှာေ ေငွမ ှ ိ။ သိ့ေသာ် ှ ိ သည့်အရာကိသင့်အားငါေပး မည်။

နာဇရက် မိ ့သားေယ ၏နာမေတာ် အားြဖင့်ထ၍လှမ်းသွားေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၇

ထိေနာက်သ၏လက်ယာဘက်ကိဆဲွကိင်ထမ လိက်၏။ ထိခဏ၌သ၏ေြခ ှ င့်ေြခဖဝါး

များသည်သန်မာလာသြဖင့်၊‐ ၈ သသည်ခန်ေပါက်ကာဘရားသခင်၏ဂဏ်

ေတာ်ကိချီးကးလျက်ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ လိက်သွား၏။‐ ၉ ထိသဤသိ့ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်

ကိချီးကးလျက် လှမ်းသွားသည်ကိလ အေပါင်းတိ့ေတွ့ြမင် က၏။‐ ၁၀

ထိသသည်ဗိမာန်ေတာ်တင့်တယ်တံခါးဝ တွင် ထိင်ေနေလ့ ှ ိ သည့်သေတာင်းစားြဖစ်

ေကာင်းကိမှတ်မိ ကသြဖင့် သတိ့သည် ထိသ၌ြဖစ်ပျက်သည့်အမအရာကိ များစွာအ့ံ သမိန်းေမာ က၏။

၁၁ ထိသသည်ေပတ  ှ င့်ေယာဟန်တိ့ကိတွယ် ကပ်လျက်ေနစဥ် လအေပါင်းတိ့သည်များစွာ

အ့ံ သလျက် ေပတ တိ့ ှ ိ ရာေ ှ ာလမန်ဟ နာမည်တွင်ေသာမခ်ေဆာင်သိ့ေြပး၍လာ က၏။‐ ၁၂

ေပတ သည်လတိ့ကိြမင်လ င်``ဣသေရလ အမျိုးသားတိ၊့ အဘယ်ေ ကာင့်ငါတိ့ကိစး

စိက်၍ ကည့်ေန ကသနည်း။ ငါတိ့၏တန်ခိး၊ ငါတိ့၏အကျင့်သီလအားြဖင့် ဤသကိ

လမ်းေလာက်ေစ ိင်သည်ဟထင်မှတ် ကသေလာ။‐ ၁၃အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့၏ဘရား၊

ငါတိ့ ဘိးေဘးများ၏ဘရားသည်ဤအမအရာ အားြဖင့် မိမိ၏အေစခံေယ ကိဘန်းအသ

ေရထွန်းေတာက်ေစေတာ်မ ပီ။ သင်တိ့သည်ထိ အ ှ င်ကိရန်သ့လက်သိ့အပ် ှ ံ ၍ ပိလတ်မင်း

၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ပစ်ပယ်ခ့ဲ က၏။ ပိလတ်မင်း သည်ထိအ ှ င်ကိလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေပး

ရန်ဆံးြဖတ်ေသာ်လည်း၊‐ ၁၄သင်တိ့ကမသန့် ှ င်းေကာင်းြမတ်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ကိပစ်ပယ်ခ့ဲ က၏။

သင်တိ့သည်လ သတ်သမားအားလွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေပး ရန်ေတာင်းခံ ပီးလ င်၊‐ ၁၅

အသက်ပိင် ှ င်ကိမသတ်ြဖတ်ေစခ့ဲ က၏။ သိ့ေသာ်လည်းဘရားသခင်သည် ထိအ ှ င်

ကိေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစေတာ်မ ေကာင်းကိ ငါတိ့ကိယ်တိင်ေတွ့ြမင်ခ့ဲ က၏။‐ ၁၆

ထိအ ှ င်၏နာမေတာ်တန်ခိးအားြဖင့် ဤ ေြခမစွမ်းမသန်သသည်စွမ်းသန်၍လာ၏။

ထိအ ှ င်၏နာမေတာ်ကိယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့် ယခသင်တိ့ေတွ့ြမင် ကရသည့်

အမအရာသည်ြဖစ်ပွားခ့ဲ၏။ သင်တိ့ေတွ့ ြမင်သည့်အတိင်းသခင်ေယ ကိယံ ကည် ြခင်းကသာလ င်

ထိသအားကျန်းမာလာ ေစြခင်းြဖစ်၏။'' ၁၇ ``ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏ေခါင်း

ေဆာင်များနည်းတ မိမိတိ့ ပေသာအမကိ မသိနားမလည်ဘဲ ပ ကေကာင်းကိငါ သိ၏။‐ ၁၈

ေမ ှ ိ ယသည်အေသခံေတာ်မရမည်ြဖစ် ေကာင်း ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့အားြဖင့်၊ ဘရား

သခင်ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မခ့ဲ၏။ ဤသိ့ြဖစ် ပျက်ရြခင်းကားထိဗျာဒိတ်ေတာ်ကိအေကာင်

အထည်ေဖာ်ြခင်းပင်တည်း။‐ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည်သင်တိ့၏အြပစ်

များကိေြဖလတ်ေတာ်မေစရန် ေနာင်တရ၍ ေြပာင်းလဲ ကေလာ့။ သိ့မှသာ၊‐ ၂၀

ထာဝရဘရားထံေတာ်မှဝိညာဥ်ခွန်အား သက်ေရာက်ရာအချိန်ကာလေရာက်လာလျက်

သင်တိ့အဖိ့ေ ွးချယ်ခန့်ထားေတာ်မေသာ ေမ ှ ိ ယအ ှ င်တည်းဟေသာသခင်ေယ ကိ

သင်တိ့ထံသိ့ေစလတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၁ ေ ှ းသန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာပေရာဖက်များ

မှတစ်ဆင့် ေပးေတာ်မခ့ဲေသာဘရားသခင် ၏ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ င့်အညီ အရာခပ်သိမ်းတိ့

ကိအသစ် ပြပင်ေြပာင်းလဲေတာ်မရာကာလ မတိင်မီ ထိအ ှ င်သည်ေကာင်းကင်ဘံတွင် ှ ိ
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ေနေတာ်မေပမည်။‐ (aiōn g165) ၂၂ ေမာေ ှ က`သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည်

ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မသည့်နည်း တ ပေရာဖက်တစ်ပါးကိလည်းသင်တိ့ထံ သိ့ေစလတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

ထိအ ှ င်သည် သင်တိ့အမျိုးသားထဲမှြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိ အ ှ င်ေဟာေြပာသမ ေသာစကားတိ့ကိ

သင်တိ့သည်နာယ ကရမည်။‐ ၂၃ ထိပေရာဖက်၏စကားကိမနာမယဘဲ ေနေသာသသည်

ဘရားသခင်၏လစေတာ် ဝင်အြဖစ်မှလံးဝပယ် ှ ားြခင်းကိခံရလိမ့် မည်' ဟမိန့် မက်ခ့ဲ၏။‐ ၂၄

ှ ေမွလမှစ၍ဗျာဒိတ်ေတာ်အားြဖင့်ေဟာ ေြပာ ကသည့်အြခားပေရာဖက်အေပါင်း တိ့က

ယခေန့ရက်ကာလတွင်ြဖစ်ပျက်မည့် အေကာင်းအရာများကိေဟာေြပာေ ကညာ ခ့ဲ က၏။‐ ၂၅

ထိပေရာဖက်များြဖင့်ဘရားသခင်ေပးေတာ် မေသာကတိများသည် သင်တိ့ ှ င့်ဆိင်၏။ သင်တိ့

ဘိးေဘးများ ှ င့်ဘရားသခင် ပေတာ်မေသာ ပဋိညာဥ်ေတာ်သည်လည်းသင်တိ့ ှ င့်ဆိင်၏။ ဘရား

သခင်ကအာြဗဟံအား`သင်၏အမျိုးအ ွယ် အားြဖင့်ကမာသကမာသားအေပါင်းတိ့သည်

ေကာင်းချီးမဂလာကိခံစား ကရလိမ့်မည်' ဟမိန့်ေတာ်မခ့ဲသတည်း။‐ ၂၆

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ဆိးညစ်ေသာအမတိ့ ကိစွန့်ပယ်ြခင်းအားြဖင့် ေကာင်းချီးခံစား ကရ

ေစရန်ဘရားသခင်သည် မိမိ၏အေစခံကိ သင်တိ့ထံသိ့ဦးစွာေစလတ်ေတာ်မ၏'' ဟ

ေပတ ေဟာေြပာေလသည်။

၄ ေပတ  ှ င့်ေယာဟန်တိ့သည်လတိ့အား ေဟာေြပာလျက်ေန ကစဥ်ယဇ်ပေရာဟိတ်

များ၊ ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်မး ှ င့်ဇဒုကဲ များသည်ေရာက်လာ က၏။‐ ၂တမန်ေတာ်တိ့သည်

ေသြခင်းမှသခင်ေယ ှ င်ြပန်ထေြမာက်သည့်အေကာင်းကိေဟာေြပာ လျက်ေနသြဖင့်

ဇဒုကဲတိ့စိတ်ဆိး က၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ်ေသြခင်း မှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်မသည်

သေသတိ့ ှ င်ြပန် ထေြမာက် ကလိမ့်မည်ဟေသာအယဝါဒ မှန်ကန်ေကာင်းကိ

သက်ေသထလျက် ှ ိ ေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၃ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်တမန်ေတာ်တိ့ကိ

ဖမ်းဆီး က ပီးေနာက် ညချမ်းအချိန် ှ ိ ပီြဖစ်၍ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်တိင်ေအာင် ချုပ်ေ ှ ာင်ထား က၏။‐

၄ သိ့ရာတွင်တရားနာေသာသအေြမာက် အြမားပင် ကိယ်ေတာ်ကိသက်ဝင်ယံ ကည် လာ က၏။

ယံ ကည်သအေရအတွက် ငါးေထာင်ခန့်တိးပွားလာသတည်း။ ၅ ေနာက်တစ်ေန့၌ယဒေခါင်းေဆာင်များ၊

အ ကီး အကဲများ ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာများသည် ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်စေဝး က ပီးလ င်၊‐ ၆

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအ တ် ှ င့်တကွသ၏ အိမ်ေထာင်စသားများြဖစ်သည့်ကယာဖ၊

ေယာဟန်၊ အာေလဇေြ ုအစ ှ ိ ေသာသ အေပါင်းတိ့ ှ င့်ေတွ့ဆံတိင်ပင် က၏။‐ ၇

ထိသတိ့သည်မိမိတိ့ေ ှ ့တွင်တမန်ေတာ် ှ စ်ပါးကိရပ်ေစ၍``သင်တိ့သည်မည်သည့်

တန်ခိး၊ မည်သည့်နာမအားြဖင့်ဤအမ ကိ ပသနည်း'' ဟေမးြမန်း က၏။ ၈

ထိအခါေပတ သည် သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ် ေတာ်ြဖင့်ြပည့်ဝလျက်``လတိ့၏ေခါင်းေဆာင်

တိ့ ှ င့်အ ကီးအကဲတိ၊့‐ ၉ ေြခမစွမ်းမသန်သတစ်ေယာက်ကိေကာင်း ကျိုး ပသည့်အေကာင်း၊

သစွမ်းသန်လာပံ အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍ ယေန့ငါတိ့အစစ် ခံရ က၏။‐ ၁၀

နာဇရက် မိ ့သားေယ ခရစ်၏နာမေတာ် တန်ခိးအားြဖင့် ထိသသည်ေြခစွမ်းသန်လာ

၍ ယခသင်တိ့ေ ှ ့တွင်ရပ်လျက်ေနသည်ကိ သင်တိ့ ှ င့်အတဣသေရလအမျိုးသား

အေပါင်းတိ့သိမှတ် ကေလာ့။ ထိအ ှ င် ကားသင်တိ့လက်ဝါးကပ်တိင်ေပ မှာတင်

၍သတ် ပီးေနာက် ဘရားသခင် ှ င်ြပန် ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာသြဖစ်သတည်း။

၁၁ `တိက်ကိတည်ေဆာက်ရာတွင် သင်တိ့ပယ်ထားသည့်ေကျာက်သည်

အေရး ကီးဆံးြဖစ်သည့်ေထာင့်ချုပ်ေကျာက် ြဖစ်လာရ၏'ဟကျမ်းစာကရည် ွန်းသမှာထိအ ှ င်

ြဖစ်သည်။‐ ၁၂ ထိအ ှ င်တစ်ပါးတည်းသာလ င်ကယ်တင် ိင်၏။ ကမာေပ တွင်ထိအ ှ င်မှတစ်ပါး ငါ

တိ့ကိကယ်တင် ိင်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ'' ဟသတိ့အားြပန်လည်ေြဖ ကားေလ၏။ ၁၃

ေပတ  ှ င့်ေယာဟန်တိ့သည်ပညာမတတ် သ၊ လသာမန်များသာြဖစ်လျက် ှ င့်မည်မ

ရဲရင့် ကသည်ကိ တရားလတ်ေတာ်အဖဲွ ့ဝင် တိ့ေတွ့ြမင် ကေသာအခါများစွာအ့ံ သ

က၏။ ထိသ ှ စ်ဦးတိ့သည် သခင်ေယ ၏ အေပါင်းအေဖာ်များြဖစ်ခ့ဲသည်ကိလည်း

သတိ ပမိ က၏။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်အနာေရာဂါေပျာက်ကင်းသွားသ သည်

တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့်ရပ်လျက်ေနသည်ကိ ြမင်သြဖင့် သတိ့သည်မည်သိ့မ ြငင်းဆိ ရန်မတတ် ိင် က။‐ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍တမန်ေတာ်တိ့ကိတရားလတ် ေတာ်ထဲမှေခတထွက်ခွာသွားေစ ပီးလ င် ဤသိ့တိင်ပင် က၏။‐

၁၆ ``ဤသတိ့အားအသိ့ ပအ့ံနည်း။ သတိ့အား ြဖင့်ထးြခားေသာနိမိတ်လကဏာတစ်ရပ်ြဖစ်

ေပ ခ့ဲသည်ကိ ေယ  ှ လင် မိ ့သ မိ ့သား အေပါင်းတိ့ေကာင်းစွာသိ က၏။ ငါတိ့ြငင်း ဆိ၍လည်းမရ ိင်။‐

၁၇ သိ့ေသာ်လတိ့အထဲတွင်ဤသတင်းပိ၍ ပျံ ့မသွားေစရန် ထိသ ှ စ်ဦးအားေယ ၏ နာမကိအမီှ ပ၍

ေနာက်တစ်ဖန်မည်သကိ မ မေဟာမေြပာရန်ကျပ်တည်းစွာသတိ ေပး ကကန်အ့ံ။'' ၁၈

ထိေနာက်တမန်ေတာ်တိ့ကိြပန်လည်ေခ ယ ကာ သခင်ေယ ၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍

ေနာက်တစ်ဖန်ေဟာေြပာသွန်သင်ြခင်းလံးဝ မ ပရန်အမိန့်ေပး က၏။‐ ၁၉

သိ့ရာတွင်ေပတ  ှ င့်ေယာဟန်တိ့က``ငါ တိ့သည်ဘရားသခင်၏စကားကိနား

ေထာင်ရမည်ေလာ။ သိ့မဟတ်သင်တိ့၏စကား ကိနားေထာင်ရမည်ေလာ။

ဘရားသခင်၏ ေ ှ ့ေတာ်တွင်အဘယ်သ၏စကားကိနား ေထာင်သင့်ေ ကာင်း

သင်တိ့ကိယ်တိင်ပင်အဆံး အြဖတ်ေပး ကေလာ့။‐ ၂၀ ငါတိ့မကားမိမိတိ့ ကားရြမင်ရသည့်

အမအရာများအေကာင်းကိမေဟာမ ေြပာဘဲမေန ိင်ပါ'' ဟြပန်ေြပာ က၏။‐ ၂၁

ထိအခါတရားလတ်ေတာ်အဖဲွ ့ဝင်တိ့သည် သတိ့ကိထပ်မံကျပ်တည်းစွာသတိေပး ပီး

ေနာက်ထွက်ခွာသွားေစ က၏။ လအေပါင်း တိ့သည်ြဖစ်ပျက်ခ့ဲသည့်အမအရာေ ကာင့်

ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိ ချီးကးလျက်ေန ကသြဖင့် တရားလတ်

ေတာ်အဖဲွ ့ဝင်တိ့သည်တမန်ေတာ်တိ့ကိ မည်သိ့မ အြပစ်ဒဏ်မစီရင် ိင် က။‐ ၂၂

အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းေအာင်ေရာဂါေပျာက်ကင်း သွားသကား အသက်ေလးဆယ်ေကျာ် ှ ိ သတည်း။ ၂၃

ေပတ  ှ င့်ေယာဟန်တိ့သည်လွတ်ေြမာက်လာ ကေသာအခါ မိမိတိ့၏လစထံသိ့ြပန် ပီး လ င်

ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ဘာသာေရး ေခါင်းေဆာင်များေြပာ ကားလိက်သမ တိ့ ကိြပန်ေြပာ က၏။‐

၂၄ ထိအေကာင်းကိ ကား ကေသာအခါ ထိသ တိ့သည်တညီတ ွတ်တည်းဆေတာင်း က၏။

``အစိးရေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င် သည်ေကာင်းကင်ေြမ ကီး၊ သမဒရာ ှ င့်ထိ

အရပ်များတွင် ှ ိ သမ တိ့ကိဖန်ဆင်း ေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။‐ ၂၅

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏အေစခံ၊ အက ်ပ် တိ့၏ဘိးေဘးဒါဝိဒ်မင်းမှတစ်ဆင့်သန့် ှ င်း

ေသာဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်၊ `လမျိုးြခားတိ့သည်အဘယ်ေကာင့် န်းရင်းဆန်ခတ် ပ ကသနည်း။

လမျိုးတကာတိ့သည်အဘယ်ေကာင့်အကျိုးမ့ဲ လ ို ့ဝှက် ကံစည် ကသနည်း။ ၂၆

ေလာကီဘရင်တိ့သည်ထာဝရဘရားကိ ပန်ကန်ရန်အသင့်ြပင်ဆင် က၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င့်ကိယ်ေတာ်ေစလတ်ေတာ်မေသာ ေမ ှ ိ ယအ ှ င်အားဆန့်ကျင်ဘက် ပရန် စေဝး က၏'

ဟမိန့်ေတာ်မခ့ဲပါ၏။ ၂၇ ထိနည်းတစွာေဟ ဒ်မင်း ှ င့်ပ ိပိလတ် မင်းတိ့သည် လမျိုးြခားများ၊

ဣသေရလ အမျိုးသားများ ှ င့်တကွ ကိယ်ေတာ်၏သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်ေသာအေစခံြဖစ်သ၊ ေမ ှ ိ ယအြဖစ်

ကိယ်ေတာ်ဘိသိက်ေပးသ သခင်ေယ ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပရန်ဤ မိ ့ထဲတွင်စေဝး ခ့ဲ ကပါ၏။‐ ၂၈

ယင်းသိ့ထိသတိ့စေဝး ကြခင်းမှာကိယ်ေတာ် ှ င်၏တန်ခိးေတာ် ှ င့် အလိေတာ်အရခဲွခန့်

ြပ ာန်းထားေတာ်မသမ ေသာအရာတိ့ကိ ြဖစ်ပျက်လာေစရန်ပင်ြဖစ်၏။‐ ၂၉ အိ

ထာဝရဘရား၊ ယခအခါထိသတိ့၏ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းကိ မှတ်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်

ှ င်၏အေစခံတိ့အားအ ှ င့်တရားေတာ်ကိ ရဲရင့်စွာေဟာေြပာ ိင်ခွင့်ကိေပးသနားေတာ် မပါ။‐ ၃၀

လတိ့၏အနာေရာဂါများကိေပျာက်ကင်း ေစရန် ကိယ်ေတာ် ှ င်၏လက်ေတာ်ကိဆန့်ေတာ် မပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာ အေစခံသခင်ေယ ၏နာမေတာ်အားြဖင့်

နိမိတ်လကဏာ ှ င့်အ့ံ သဖွယ်ရာများကိ ပေတာ်မပါ။'' ၃၁ ထိသိ့ဆေတာင်း က ပီးေသာအခါ၌ သတိ့

စေဝးရာအရပ်သည်တန်လပ်ေလ၏။ သတိ့ သည်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ြဖင့်ြပည့်ဝ

လျက် ဘရားသခင်၏တရားေတာ်ကိရဲရင့် စွာေဟာေြပာ က၏။ ၃၂

ယံ ကည်သတိ့သည်တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်းြဖစ် က သြဖင့် မည်သမ မိမိ၏ဥစာပစည်းများကိမိမိပိင်

သည်ဟမဆိဘဲ၊ ခပ်သိမ်းေသာဥစာပစည်းတိ့ကိ အများပိင်ဘံပစည်းအြဖစ်သာလ င်ထား ှ ိ က၏။‐

၃၃ တမန်ေတာ်တိ့သည်သခင်ေယ  ှ င်ြပန် ထေြမာက်ေတာ်မြခင်းအေကာင်းကိ တန်ခိး

ကီးစွာြဖင့်သက်ေသခံ က၏။ ဘရားသခင် သည်သတိ့အားလံးအေပ သိ့ေကာင်းချီး

မဂလာ ကယ်ဝစွာသွန်းေလာင်းေတာ်မ၏။‐ ၃၄ လယ်ကိြဖစ်ေစ၊ အိမ်ကိြဖစ်ေစပိင်ဆိင် က

သတိ့သည် မိမိတိ့ပစည်းများကိေရာင်းချ ၍ ရ ှ ိ ေသာေငွများကိယလာကာတမန်

ေတာ်တိ့အားေပးအပ် က၏။ ထိေနာက်တမန် ေတာ်တိ့သည်လတိင်းတိ့အား သတိ့၏ချို ့တ့ဲ

မပမာဏကိလိက်၍ေဝေပး က၏။ သိ့ြဖစ် ၍ထိလစအထဲတွင်ချို ့တ့ဲသဟ၍တစ်ဦး တစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။

၃၆ ေယာသပ်ဟနာမည်တွင်ေသာလတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သ့အားတမန်ေတာ်တိ့ကဗာနဗဟ၍

မှည့်ေခ  က၏။ (ဗာနဗ၏အနက်ကားအား ေပးကညီသဟ၏။) သသည်ကပ ြပည် သား၊

ေလဝိအ ွယ်ဝင်ြဖစ်၏။‐ ၃၇ သသည်မိမိပိင်ေသာလယ်ကိေရာင်း၍ေငွ ကိယလာ ပီးလ င်

တမန်ေတာ်တိ့အား ေပးအပ်ေလသည်။

၅ အာနနိဆိသ ှ င့်သ၏ဇနီး ှ ဖိေရတိ့ သည် မိမိတိ့၏ေြမကိေရာင်းချ က၏။‐

၂ သိ့ေသာ်အာနနိသည်ေရာင်းရေသာေငွအချို ့ အဝက်ကိ ဇနီးသည်၏သေဘာတညီချက် အရ

မိမိအဖိ့ဖယ်ထား ပီးမှကျန်ေငွကိ တမန်ေတာ်တိ့အားေပးအပ်ေလသည်။‐ ၃ ေပတ က

``အာနနိ၊ သင်သည်လယ်ေရာင်းရ ေငွအချို ့အဝက်ကိမိမိအဖိ့ဖယ်ထားြခင်း အားြဖင့်

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိလှည့် စားေလ ပီ။ အဘယ်ေကာင့်စာတန်အားသင်

၏စိတ် ှ လံးကိစိးမိးခွင့်ေပးပါသနည်း။‐ ၄ သင်သည်ထိလယ်ကိမေရာင်းချမီကပိင်ဆိင်

သည်မဟတ်ေလာ။ ေရာင်းချ ပီးေသာအခါ ၌လည်း ေြမဖိးေငွကိပိင်သည်မဟတ်ေလာ။ သိ့
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ပါလျက်အဘယ်ေကာင့်ဤသိ့ေသာအ ကံ အစည်ကိ ပပါသနည်း။ သင်သည်လကိ

လှည့်စားသည်မဟတ်။ ဘရားသခင်ကိလှည့် စားေလ ပီ'' ဟဆိ၏။‐ ၅

ထိစကားကိ ကားသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက် အာနနိသည်လဲကျေသဆံးေလသည်။ ဤ

အြဖစ်အပျက်အေကာင်းကိ ကား ကသ အေပါင်းသည် လွန်စွာေ ကာက်လန့် က၏။‐ ၆

လငယ်လ ွယ်များသည်လာ၍ အာနနိ၏ ပ်အေလာင်းကိအဝတ် ှ င့်ပတ် ပီးေနာက်

အြပင်သိ့ထတ်ယသ ဂဟ် က၏။ ၇ သံးနာရီခန့် ကာေသာအခါ အာနနိ၏ ဇနီးေရာက်လာ၏။

သိ့ရာတွင်သသည်ြဖစ် ပျက်ခ့ဲသည့်အချင်းအရာကိမသိ။‐ ၈ ေပတ က``သင်တိ့သည်လယ်ကိအဖိး

ဤမ ြဖင့်ေရာင်းပါသေလာ'' ဟေမး၏။ ထိအမျိုးသမီးက ``မှန်ပါ၏။ဤမ ြဖင့် ပင်ေရာင်းပါသည်''

ဟဆိ၏။‐ ၉ ေပတ က ``သခင်ဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ် ကိေသွးတိးစမ်းရန် အဘယ်ေကာင့်သင်တိ့

သေဘာတ ကံစည် ကသနည်း။ ကည့်ေလာ့။ သင်၏ခင်ပွန်းကိသ ဂဟ်ခ့ဲသတိ့သည် ယခ

တံခါးဝသိ့ြပန်ေရာက် ပီ။ သတိ့သည်သင့် ကိလည်းေဆာင်ယသွား ကလတံ'့ ဟဆိ၏။‐ ၁၀

ချက်ချင်းပင်ထိအမျိုးသမီးသည် ေပတ ၏ေြခရင်းတွင်လဲကျေသဆံးေလ၏။ လ

ငယ်လ ွယ်တိ့ေရာက်လာ ကေသာအခါ ထိအမျိုးသမီးေသဆံးေနသည်ကိေတွ့ ရ၏။

ပ်အေလာင်းကိထတ်ယ ပီးလ င် ခင်ပွန်းြဖစ်သ၏အနီးတွင်သ ဂဟ် က၏။‐ ၁၁

အသင်းေတာ်တစ်သင်းလံး ှ င့်ထိအြဖစ် အပျက်အေကာင်းကိ ကား ကသအေပါင်း

သည်လွန်စွာေ ကာက်လန့် ကကန်၏။ ၁၂ တမန်ေတာ်တိ့သည်လတိ့ေ ှ ့တွင်အ့ံ သဖွယ်

ရာအမအရာများ ှ င့် နိမိတ်လကဏာများ ကိြပ က၏။ ယံ ကည်သအေပါင်းတိ့သည်

ေ ှ ာလမန်မခ်တွင်စေဝး က၏။‐ ၁၃ လတိ့သည်ထိသတိ့အားချီးကးေြပာဆိ

ကေသာ်လည်း မည်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ သတိ့ ှ င့်မေပါင်းမသင်းဝ့ံ က။‐ ၁၄

သိ့ရာတွင်သခင်ဘရားကိသက်ဝင်ယံ ကည် သ အမျိုးသားအမျိုးသမီးအေရအတွက်

သည်ပိ၍ပိ၍များလာ၏။‐ ၁၅ လတိ့သည်သနာများကိယေဆာင်လာ က

၏။ ေပတ ေလာက်လာေသာအခါယတ်စွ အဆံး၊ အချို ့ေသာသနာတိ့အေပ သိ့

ေပတ ၏အရိပ်လမ်းမိေစရန်အိပ်ရာ များ၊ ထမ်းစင်များြဖင့်သနာများကိလမ်း ေပ တွင်ချထား က၏။‐

၁၆ ထိ့ြပင်ေယ  ှ လင် မိ ့ပတ်ဝန်းကျင် မိ ့ ွာ များမှ လပရိသတ်တိ့သည်ဖျားနာသများ၊

နတ်မိစာပးဝင်ေနသများကိေခ ေဆာင်လာ က၏။ ထိသနာအေပါင်းသည်ေရာဂါေပျာက်

ကင်းသွား က၏။ ၁၇ ထိအခါယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ှ င့်သ၏ေနာက် လိက်များြဖစ်ေသာ

ေဒသဆိင်ရာဇဒုကဲဂိဏ်း ဝင်များသည် တမန်ေတာ်တိ့ကိလွန်စွာမနာ လိဝန်တိစိတ် ှ ိ လာ ကသြဖင့်

သတိ့ကိ အေရးယရန်ဆံးြဖတ် က၏။‐ ၁၈ သတိ့သည်တမန်ေတာ်တိ့ကိဖမ်းဆီး ပီး လ င်

ေထာင်တွင်အကျဥ်းချထား က၏။‐ ၁၉ သိ့ေသာ်ညအခါ၌သခင်ဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည်

ေထာင်တံခါးများ ကိဖွင့်၍ တမန်ေတာ်တိ့ကိအြပင်သိ့ ေခ ထတ် ပီးလ င်၊‐

၂၀ ``သင်တိ့သည်ဗိမာန်ေတာ်သိ့သွား၍ လတိ့ အားဘဝသစ်အေကာင်းအလံးစံကိ

ေဟာေြပာ ကေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၂၁ တမန်ေတာ်တိ့သည်ေကာင်းကင်တမန်၏စကား

ကိနာခံ၍ အ ဏ်တက်ချိန်၌ဗိမာန်ေတာ်ထဲ သိ့ဝင်၍ေဟာေြပာသွန်သင် က၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ှ င့်သ၏အေပါင်းေဖာ်တိ့ သည် တရားလတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကိ ပ

လပ်ရန် အဖဲွ ့ဝင်အေပါင်းတိ့ကိစေဝးေစ၏။ ထိေနာက်တမန်ေတာ်တိ့ကိေခ ေဆာင်ခ့ဲရန်

အမိန့်ေပး၍ လတ်ေတာ်ရဲများကိအကျဥ်း ေထာင်သိ့ေစလတ်က၏။‐ ၂၂

ထိသတိ့သည်အကျဥ်းေထာင်သိ့ေရာက်ေသာ အခါ တမန်ေတာ်တိ့ကိမေတွ့ရ က။ သိ့ြဖစ်

၍တရားလတ်ေတာ်အဖဲွ ့ဝင်တိ့ထံသိ့ြပန် လာ ပီးလ င်၊‐ ၂၃ ``အကျဥ်းေထာင်တံခါးသည်ေသချာစွာပိတ်

လျက် ှ ိ သည်ကိလည်းေကာင်း၊ ေထာင်ေစာင့်တိ့ သည်လည်းတံခါးြပင်တွင်ရပ်လျက် ှ ိ သည်

ကိလည်းေကာင်း အက ်ပ်တိ့ေတွ့ပါ၏။ သိ့ရာ တွင်တံခါးကိဖွင့်လိက်ေသာအခါ အတွင်း

တွင်မည်သ့ကိမ မေတွ ့ရပါ'' ဟေလာက် ထား က၏။‐ ၂၄ ထိစကားကိ ကားလ င်ဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်

တပ်မး ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးတိ့သည် ``ဤ အမကားအဘယ်သိ့ြဖစ်ပါလိမ့်မည်နည်း''

ဟေတွးေတာ က၏။‐ ၂၅ ထိအခါလတစ်ေယာက်ေရာက် ှ ိ လာ၍ ``အ ှ င်

တိ့အကျဥ်းချထားခ့ဲေသာသများသည် ဗိမာန် ေတာ်ထဲတွင်ရပ်လျက်လတိ့အားေဟာေြပာ

သွန်သင်ေနပါသည်'' ဟေလာက်၏။‐ ၂၆ ထိအခါဗိမာန်ေတာ်အေစာင့်တပ်မးသည်

မိမိ၏တပ်သားများ ှ င့်သွားေရာက်၍ တမန် ေတာ်တိ့ကိေခ ေဆာင်ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်မိမိ

တိ့အားလထကခဲ ှ င့်ေပါက်မည်ကိစိးရိမ် သြဖင့် တမန်ေတာ်တိ့အားအ ကမ်းဖက်မ ကိမ ပ က။ ၂၇

ဤသိ့တမန်ေတာ်တိ့ကိေခ ေဆာင်လာ ပီး လ င် တရားလတ်ေတာ်အဖဲွ ့၏ေ ှ ့တွင်ရပ်ေစ

၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည်တမန်ေတာ်တိ့ ကိစစ်ေဆးေမးြမန်း၏။‐ ၂၈

သက``ထိနာမကိအမီှ ပ၍ေဟာေြပာသွန် သင်ြခင်းမ ပရန် သင်တိ့အားငါတိ့ကျပ်တည်း

စွာအမိန့်ေပးခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်ယခသင်တိ့ သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တစ် မိ ့လံးတွင် အ ှ ံ ့

အြပားေဟာေြပာသွန်သင် ကေလ ပီ။ ထိ သေသရသည်မှာငါတိ့ေ ကာင့်ြဖစ်သည်ဟ ၍

သင်တိ့အြပစ်တင်လိ ကသည်တကား'' ဟတမန်ေတာ်တိ့အားေြပာ ကား က ၏။

၂၉ ေပတ  ှ င့်တမန်ေတာ်တိ့က``ငါတိ့သည် လ့အမိန့်ထက်ဘရားသခင့်အမိန့်ေတာ်

ကိနားေထာင်ရမည်။‐ ၃၀ ငါတိ့ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်သည် သင်

တိ့လက်ဝါးကပ်တိင်ေပ မှာတင်၍သတ်ခ့ဲ ေသာသခင်ေယ အား ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစ ေတာ်မ ပီ။‐

၃၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ေနာင်တရ ၍ မိမိတိ့အြပစ်များမှေြပလွတ်စိမ့်ေသာငှာ

ဘရားသခင်သည်ထိသခင်အားမိမိ၏ လက်ယာေတာ်ဘက်တွင်စံပယ်ေစ၍ ဦးစီး

ေခါင်းေဆာင်အြဖစ် ှ င့်ကယ်တင် ှ င်အြဖစ် ချီးြမင့်ေတာ်မ၏။‐ ၃၂ဤအမအရာများ ှ င့်ပတ်သက်၍

ငါတိ့ သည်အသိသက်ေသြဖစ် က၏။ ဘရားသခင် ၏အမိန့်ကိနာခံသတိ့အားချေပးေတာ်မ

သည့်ဆေကျးဇးတည်းဟေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် သည်လည်းအသိသက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏'' ဟ

ြပန်၍ေြပာ ကား က၏။ ၃၃ ဤစကားကိ ကား ကေသာအခါတရား လတ်ေတာ်အဖဲွ ့ဝင်တိ့သည်

ြပင်းစွာအမျက် ထွက် ကသြဖင့် တမန်ေတာ်တိ့အားေသဒဏ် ေပးရန်တိင်ပင် က၏။‐

၃၄ သိ့ရာတွင်ဂါမေလျလနာမည် ှ ိ ေသာ ဖာရိ ှ ဲ သည် တရားလတ်ေတာ်တွင်ထိင်ရာ

မှထ၍ တမန်ေတာ်တိ့အားအြပင်သိ့ေခတ ေခ ထတ်သွားရန်အမိန့်ေပး၏။

သသည်လ အေပါင်းတိ့ ိ ေသေလးစားသည့်ကျမ်းတတ် ဆရာတစ်ဦးြဖစ်၏။‐ ၃၅

ထိသက``ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ဤ သတိ့အားသင်တိ့ ပမည့်အရာကိသတိ ှ င့် ပ ကေလာ့။‐ ၃၆

လွန်ခ့ဲေသာ ှ စ်အနည်းငယ်ကသဒဆိသ သည် မိမိကိယ်ကိေခါင်းေဆာင် ကီးတစ်ဦးဟ

ဆိကာေပ ေပါက်ခ့ဲ၏။ သသည်ေနာက်လိက်လ ေလးရာခန့်ရ ှ ိ ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်သအသတ်

ခံရ ပီးေနာက် သ၏ေနာက်လိက်များသည်တစ် ကဲွတစ်ြပားြဖစ်လျက် သဦးေဆာင်ခ့ဲေသာ

လပ် ှ ားမသည်လည်းေပျာက်ပျက်သွား၏။‐ ၃၇ ထိေနာက်သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ချိန်၌

ဂါလိလဲြပည်သားယဒဆိသေပ ေပါက် လာကာ လတိ့ကိဆဲွေဆာင်စည်း ံ းခ့ဲ၏။ သ

သည်လည်းေသေကျပျက်စီးရလျက် သ၏ ေနာက်လိက်အေပါင်းသည်ကဲွလွင့်သွား က

ကန်၏။‐ ၃၈ သိ့ြဖစ်၍ယခသင်တိ့အားငါဆိသည်ကား ဤသတိ့ကိအေရးမယ က ှ င့်။

သတိ့ ဘာသာေနပါေစ။‐ ၃၉ သတိ့ ကံစည် ပလပ်ေသာအမကိစသည်

လမှြဖစ်ခ့ဲေသာ်ထိအ ကံအစည်အမ ကိစသည်ပျက်ရမည်။ သိ့ရာတွင်ဘရား သခင်မှြဖစ်ပါမ

ထိသတိ့ကိမဖျက် ိင်သည့်ြပင်ဘရားသခင်အားသင်တိ့ ဆန့်ကျင်ရာေရာက်အ့ံ'' ဟဆိ၏။

ယဒတရားလတ်ေတာ်အဖဲွ ့ဝင်တိ့သည် ဂါမေလျလ၏အ ကံေပးချက်ကိလက်ခံ ပီးလ င်၊‐ ၄၀

တမန်ေတာ်တိ့ကိေခ ယ က၏။ ထိေနာက်သ တိ့အား ကိမ်ဒဏ်ခတ်ကာ``ေယ ၏နာမကိ အမီှ ပ၍

ေဟာေြပာသွန်သင်ြခင်းကိေနာက် တစ်ဖန်မ ပရ'' ဟအမိန့်ေပး ပီးေနာက် လတ်လိက် က၏။‐ ၄၁

တမန်ေတာ်တိ့သည်မိမိတိ့အားသခင်ေယ အတွက် အသေရပျက်ြခင်းကိခံထိက်သများ အြဖစ်ြဖင့်

ဘရားသခင်မှတ်ေတာ်မေသာေကာင့် ဝမ်းေြမာက်စွာယဒတရားလတ်ေတာ်မှထွက် သွား က၏။‐ ၄၂

ေန့စဥ်ေန့တိင်းဗိမာန်ေတာ်တွင်လည်းေကာင်း၊ အိမ်များတွင်လည်းေကာင်းသခင်ေယ သည်

ေမ ှ ိ ယြဖစ်ေတာ်မေကာင်းကိဆက်လက်၍ ေဟာေြပာသွန်သင်က၏။

၆
ကာလအနည်းငယ် ကာေသာ်တပည့်ေတာ် အေရအတွက်မှာ တိးတက်များြပားလာ၏။

ထိအခါဂရိစကားကိသံးစဲွသယဒ အမျိုးသားများ ှ င့် ေဒသခံယဒအမျိုး

သားတိ့အြငင်းပွား က၏။ ဂရိစကား သံးစဲွသယဒအမျိုးသားတိ့က မိမိတိ့

မဆိးမများေန့စဥ်အသံးစရိတ်မရ ှ ိ ေ ကာင်းြပစ်တင်ေြပာဆိ က၏။‐ ၂

တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးေသာတမန်ေတာ်တိ့သည် တပည့်ေတာ်အေပါင်းကိေခ  ပီးလ င်``ငါ

တိ့သည်ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရား ေတာ်ေဟာေြပာမကိလျစ်လ ပ ပီးလ င် ေငွ

ေရးေ ကးေရးကိစီမံေဆာင် ွက်ရန်မသင့်။‐ ၃ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့အထဲမှသင်တိ့ ှ စ်သက် သ

လခနစ်ေယာက်ကိေ ွးချယ် ကေလာ့။ ဤ တာဝန်ကိထမ်းေဆာင်ေစရန်ထိသတိ့အား

ငါတိ့ခန့်ထားမည်။ သတိ့သည်သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ဉာဏ်ပညာ ှ င့်

လည်းေကာင်းြပည့်ဝလျက်အသေရ ှ ိ သ များြဖစ်ရမည်။‐ ၄ ငါတိ့အဖိ့မှာမဆေတာင်းပတနာ ပြခင်း ှ င့်

တရားေတာ်ကိေဟာေြပာြခင်းအားြဖင့် သာလ င် အချိန်ကိကန်လွန်ေစ ကမည်'' ဟ ဆိ၏။ ၅

ဤအ ကံကိတပည့်ေတာ်အေပါင်းတိ့ ှ စ်သက် က၏။သတိ့သည်သေတဖန်ကိေ ွးချယ် က ၏။

သေတဖန်သည်ယံ ကည်ြခင်းအား ကီး၍ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်ြပည့်ဝသြဖစ် ၏။

ထိ့ေနာက်ဖိလိပု၊ ေြပာေခ ၊ နိကေနာ်၊ တိမန်၊ ပါေမန ှ င့်နိေကာလတိ့ကိလည်းေ ွးချယ် က၏။

နိေကာလကားယဒအမျိုးသားမဟတ်၊ ယဒဘာသာသိ့ကးေြပာင်းလာသအ ိအတ် မိ ့သားြဖစ်၏။‐ ၆

တပည့်ေတာ်တိ့သည်ထိသတိ့အားတမန်ေတာ် တိ့၏ေ ှ ့ေမှာက်သိ့ဝင်ေရာက်ေစ က၏။ ထိေနာက်

တမန်ေတာ်တိ့သည်ဆေတာင်း ပီးလ င် ထိသ တိ့၏ဦးေခါင်းေပ မှာမိမိတိ့၏လက်ကိ

တင် က၏။ ၇ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရား ေတာ်သည်ပျံ ့ ှ ံ ့၍

တပည့်ေတာ်အေရအတွက် သည် ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်များစွာတိးပွားလျက် ေန၏။
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ယဇ်ပေရာဟိတ်အေြမာက်အြမားပင် သတင်းေကာင်းကိလက်ခံယံ ကည်လာ က၏။ ၈

သေတဖန်သည်ဘရားသခင်၏ေကာင်းချီး မဂလာကိ ကယ်ဝစွာခံစားရသ၊ တန်ခိးေတာ်

ကိခံယရ ှ ိ သြဖစ်သြဖင့် အ့ံ သဖွယ်ရာ အမများ ှ င့်နိမိတ်လကဏာများကိြပေလ၏။‐ ၉

သိ့ရာတွင်လအချို ့တိ့သည်သ့ကိအတိက် အခံ ပ က၏။ ထိသတိ့ကားကေရေန ှ င့်

အာေလဇြ ူယ မိ ့ ှ ိ ယဒအမျိုးသားတိ့ ပါဝင်သည့်လွတ်လပ်သများ ၏တရားဇရပ်အဖဲွ ့ဝင်များြဖစ်၏။

ထိသတိ့ ှ င့် တကွကိလိကိြပည် ှ င့်အာ ှ ြပည်မှ ယဒအမျိုး သားအချို ့တိ့သည်သေတဖန် ှ င့်စတင်ြငင်းခံ

က၏။‐ ၁၀ သိ့ရာတွင်သေတဖန်သည်ဝိညာဥ်ေတာ်ချေပး သည့်အသိပညာ ှ င့်ေြပာဆိသြဖင့် ထိသ

တိ့သည်သ့အားေချပ ိင်စွမ်းမ ှ ိ  က။‐ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍``ဤသသည်ေမာေ ှ အားလည်းေကာင်း၊

ဘရားသခင်အားလည်းေကာင်းြပစ်မှားေြပာ ဆိသည်ကိငါတိ့ ကားပါသည်'' ဟလတိ့

အားတံစိးလက်ေဆာင်ေပး၍အေြပာခိင်း က၏။‐ ၁၂ဤနည်းအားြဖင့်သတိ့သည်လများ၊ ဘာသာ

ေရးေခါင်းေဆာင်များ ှ င့်ကျမ်းတတ်ဆရာများ အား ိးဆွေပး က၏။ သတိ့သည်သ့ကိ

ဖမ်းဆီး၍တရားလတ်ေတာ်သိ့ပိ့ က၏။‐ ၁၃ ထိ့ေနာက်သတိ့သည်မသားသက်ေသများကိ

ေခ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ထိသက်ေသများက``ဤသ သည်ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်ပညတ်တရားေတာ်တိ့

ကိဆန့်ကျင်၍ အ မဲေြပာဆိလျက်ေနပါ၏။‐ ၁၄ နာဇရက် မိ ့သားေယ သည်ဗိမာန်ေတာ်ကိ

ဖျက်ဆီး၍ အက ်ပ်တိ့အားေမာေ ှ ေပးအပ်ခ့ဲ သည့်ထံးတမ်းစဥ်လာများကိေြပာင်းလဲေစ

လိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ထိသေြပာဆိသည်ကိ အက ်ပ်တိ့ ကား ကပါ၏'' ဟထွက်ဆိ က၏။‐ ၁၅

တရားလတ်ေတာ်တွင်ထိင်လျက်ေန ကေသာ သအေပါင်းတိ့သည် သေတဖန်ကိအာ ံ စိက်

၍ကည့်ေသာအခါ သ၏မျက် ှ ာသည်ေကာင်း ကင်တမန်၏မျက် ှ ာ ှ င့်တသည်ကိေတွ ့ြမင် ရက၏။

၇ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းက``ထိသတိ့ေြပာ ေသာစကားမှန်ပါသေလာ'' ဟေမး၏။‐

၂ သေတဖန်က``ညီအစ်ကိများ ှ င့်ဖခင်တိ၊့ နားေထာင် ကပါေလာ့။ ငါတိ့အဖအာြဗဟံ

သည်ခါရန် မိ ့သိ့သွား၍မေနထိင်မီ ေမေသာ ေပါတာမိြပည်တွင် ှ ိ စဥ် ဘန်းအသေရ ှ င့်

ြပည့်စံေတာ်မေသာဘရားသခင်အား ဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်ဖးြမင်ရေလသည်။‐ ၃

ကိယ်ေတာ်က`သင်၏ြပည် ှ င့်ေဆွမျိုးသားချင်း တိ့ထံမှထွက်ခွာ၍ ငါြပလတံ့ေသာြပည်သိ့

သွားေလာ့' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၄ ထိအခါအာြဗဟံသည်ခါလဒဲြပည်မှ ထွက်ခွာ၍

ခါရန် မိ ့သိ့သွားေရာက်ေနထိင်၏။ သ၏ဖခင်ေသလွန်ေသာအခါသ့အား ထိ

မိ ့မှယခသင်တိ့ေနထိင်ရာြပည်သိ့ဘရား သခင်ေြပာင်းေ ့ေစေတာ်မ၏။‐

၅ ထိအခါကကိယ်ေတာ်သည်အာြဗဟံ အား ထိြပည်တွင်ပစည်းဥစာတစ်စံတစ်ရာ

ကိမ ေပးေတာ်မမ။ ေြမတစ်ေပပတ်လည် ကိပင်ေပးေတာ်မမ။ သိ့ရာတွင်ထိြပည်ကိ

သ့အားလည်းေကာင်း၊ သ့ေနာက်တွင်သ၏ သားေြမးများအားလည်းေကာင်း အပိင်ေပး

ေတာ်မမည်ဟ၍ကတိ ပေတာ်မ၏။ ထိ သိ့ကတိ ပစဥ်အခါ၌အာြဗဟံတွင် သားသမီးမ ှ ိ ေသးေချ။‐ ၆

ဘရားသခင်ကအာြဗဟံအား`သင်၏သား ေြမးတိ့သည် ိင်ငံရပ်ြခားတွင်သစိမ်းများ

အြဖစ်ြဖင့်ေနရ ကလိမ့်မည်။ အ ှ စ်ေလးရာ ပတ်လံးကန်ခံရ၍ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲြခင်း ခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၇

သတိ့အားကန်ေစစားေသာလမျိုးအား ငါ ဒဏ်စီရင်ေတာ်မမည်။ ထိေနာက်သင်၏သား

ေြမးတိ့သည်ထိြပည်မှလွတ်ေြမာက် က ပီး လ င် ဤအရပ်တွင်ငါ့အားကိးကွယ်ဝတ် ပ

ကလတံ'့ ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၈ ထိ့အြပင်ဘရားသခင်သည်မိမိ ပေတာ်

မခ့ဲေသာပဋိညာဥ်ေတာ်၏အမှတ်လကဏာ တစ်ရပ်အေနြဖင့် အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာ

ကိအာြဗဟံအားအပ်ေပးေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ အာြဗဟံသည်သားဣဇာက်ကိရ ပီးေနာက်

ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ သ့အားအေရဖျား လီှးမဂလာကိေပးေလ၏။ ထိနည်းတဣဇာက်

သည်သားယာကပ်ကိလည်းေကာင်း၊ ယာကပ် သည်သားတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက်ကိလည်းေကာင်း၊

အေရဖျားလီှးမဂလာကိေပး၏။ ယာကပ် ၏သားများကားလမျိုး၏အဖတစ်ဆယ့် ှ စ်ပါးတည်း။ ၉

``လမျိုး၏အဖတိ့သည်မိမိတိ့ညီေယာသပ် အားမနာလိသြဖင့် အီဂျစ်ြပည်တွင်ကန်ခံ

ေစရန်ေရာင်းလိက် က၏။ သိ့ရာတွင်ဘရား သခင်သည်သ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသည် ြဖစ်၍၊‐ ၁၀

သ့အားဒကဆင်းရဲအေပါင်းမှကယ် တ်ေတာ် မ၏။ ဘရားသခင်သည်ေယာသပ်အား အီဂျစ်

ြပည့် ှ င်ဖာေရာဘရင်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်မျက် ှ ာ ပွင့်လန်းေစေတာ်မ၏။ သ့အားလည်းဉာဏ်ပညာ

ကိေပးေတာ်မ၏။ ဖာေရာဘရင်သည်သ့ကိ အီဂျစ်ြပည်ဘရင်ခံအြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

နန်းေတာ်ဝန်အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်းခန့်ထား ေတာ်မေလသည်။‐ ၁၁ အီဂျစ်ြပည် ှ င့်ခါနန်ြပည်တိ့တွင်

အစာငတ် မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘးဆိက်ေရာက်သြဖင့် အတိဒကေရာက် ကကန်၏။ ငါတိ့၏ဘိး

ေဘးတိ့မှာအစာေရစာမ ှ ိ  ကေတာ့ ေချ။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်အီဂျစ်ြပည်တွင်စပါးများ ှ ိ

ေ ကာင်းယာကပ် ကားေသာအခါ မိမိ၏ သားများကိထိြပည်သိ့ပထမအ ကိမ် ေစလတ်လိက်၏။‐ ၁၃

သတိ့ဒတိယအ ကိမ်လာေရာက် ကေသာ အခါ၌ ေယာသပ်သည်မိမိမှာမည်သမည်ဝါ

ြဖစ်သည်ကိအစ်ကိြဖစ်သတိ့အားေြပာြပ ေလသည်။ ဖာေရာဘရင်သည်ေယာသပ်၏

အိမ်ေထာင်စအေကာင်းကိသိ ှ ိ လာ၏။‐ ၁၄ ေယာသပ်သည်ဖခင်ယာကပ် ှ င့်တကွစစ ေပါင်း

ခနစ်ဆယ့်ငါးေယာက်ေသာေဆွမျိုးသား ချင်းတိ့ကိ အီဂျစ်ြပည်သိ့ဖိတ်ေခ ေလသည်။‐ ၁၅

ထိ့ေကာင့်ယာကပ်သည်အီဂျစ်ြပည်သိ့လိက် လာခ့ဲ၏။ ထိြပည်တွင်သ ှ င့်သ၏သားများ

ေသလွန် က၏။‐ ၁၆ သတိ့၏အေလာင်းများကိေ ှ ခင် မိ ့သိ့ပိ့ ေဆာင် ပီးလ င်

အာြဗဟံဝယ်ယထားခ့ဲသည့် သချုင်းတွင်သ ဂဟ် က၏။ ထိသချုင်းကားဟာ

ေမာ်၏သားများထံမှအာြဗဟံအဖိးေငွ ေပး၍ဝယ်ယထားေသာသချုင်းြဖစ်သတည်း။'' ၁၇

``ဘရားသခင်သည်အာြဗဟံအားထား ေတာ်မေသာ ကတိေတာ်ကိအေကာင်အထည်

ေဖာ်ရန်အချိန်နီးကပ်လာေသာအခါ အီဂျစ် ြပည်တွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ဦးေရ

များစွာတိးပွားခ့ဲ၏။‐ ၁၈ ထိအခါအီဂျစ်ြပည်တွင် ေယာသပ်ကိမသိ

ေသာ ှ င်ဘရင်တစ်ပါးေပ ထွန်းလာ၏။‐ ၁၉ ထိဘရင်သည်ငါတိ့ဘိးေဘးတိ့ကိလှည့် စား၍

သတိ့အား ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲ၏။ သတိ့ ၏ကေလးသငယ်များအားေသေစရန်အိမ် ြပင်တွင်ပစ်ထားေစ၏။‐

၂၀ ထိအချိန်ကာလကားေမာေ ှ ဖွားြမင်ရာ အချိန်ကာလပင်ြဖစ်၏။ ေမာေ ှ သည်လွန်စွာ

အဆင်းလှေသာကေလးသငယ်ြဖစ်၏။ သံး လတိင်တိင်ဖခင်၏အိမ်တွင် ပစေစာင့်ေ ှ ာက်

ြခင်းကိခံခ့ဲရ၏။‐ ၂၁ သသည်အိမ်ြပင်တွင်ပစ်ထားြခင်းခံရေသာ အခါ

ဖာေရာဘရင်၏သမီးေတာ်ကသ့အား သားအြဖစ်ေမွးစားေလသည်။‐ ၂၂

ေမာေ ှ သည်အီဂျစ်အမျိုးသားတိ့၏အတတ် ပညာအလံးစံကိဆည်းပး၍ ှ လံးရည်လက်

ံ းရည်တိ့ြဖင့်ြပည့်စံသြဖစ်လာ၏။'' ၂၃ ``သသည်အသက်ေလးဆယ် ှ ိ ေသာအခါ မိမိ

၏သားချင်းများြဖစ်သည့်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ထံသိ့သွားေရာက်လည်ပတ်ရန်စိတ်ပိင်း

ြဖတ်ေလသည်။‐ ၂၄ ယင်းသိ့လည်ပတ်ေနချိန်တွင်ဣသေရလ အမျိုးသားတစ်ဦးအား

အီဂျစ်အမျိုးသား တစ်ေယာက်က ိက် ှ က်လျက်ေနသည်ကိြမင် လ င်

မိမိအမျိုးသား၏ဘက်မှဝင်ေရာက် ကညီကာ အီဂျစ်အမျိုးသားကိသတ်၍

လက်စားေချလိက်ေလသည်။‐ ၂၅ (ေမာေ ှ သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

လွတ်ေြမာက်ေရးအတွက် မိမိအားဘရား သခင်ေစလတ်ေတာ်မခ့ဲေ ကာင်းကိ သတိ့

သိ ှ ိ နားလည် ကလိမ့်မည်ဟထင်မှတ်ခ့ဲ ၏။ သိ့ရာတွင်ထိသတိ့သည်နားမလည် က။)‐ ၂၆

ေနာက်တစ်ေန့၌ဣသေရလအမျိုးသား ှ စ်ေယာက်ခိက်ရန်ြဖစ်လျက်ေန ကသည်ကိ ေတွ့လ င်

ေမာေ ှ က`သင်တိ့သည်ညီအစ်ကိချင်း ြဖစ်ပါလျက် ှ င့် အဘယ်ေကာင့်ခိက်ရန်ြဖစ် ေန ကပါသနည်း'

ဟဆိ၍ဖျန်ေြဖ၏။‐ ၂၇ သိ့ရာတွင်မတရားသြဖင့် ပသသည် ေမာေ ှ အား ေဘးသိ့တွန်းဖယ်လိက် ပီး

လ င်`ငါတိ့အားတရားစီရင်အပ်ချုပ်သ အြဖစ်ြဖင့်သင့်ကိမည်သခန့်ထားသနည်း။‐ ၂၈

ယမန်ေန့ကအီဂျစ်အမျိုးသားတစ်ေယာက် ကိသတ်ခ့ဲသည်နည်းတ ငါ့ကိလည်းသတ်လိ ပါသေလာ'

ဟေမး၏။‐ ၂၉ ေမာေ ှ သည်ထိစကားကိ ကားေသာအခါ အီဂျစ်ြပည်မှထွက်ေြပး၍မိဒျန်ြပည်တွင်

ေနထိင်ေလသည်။ သသည်ထိြပည်တွင်သား ှ စ်ေယာက်ကိရ၏။ ၃၀

``အ ှ စ်ေလးဆယ်ကာေသာအခါ သိနာေတာင် အနီးေတာက ာရတွင်မီးလ ံ ေတာက်လျက်ေန

သည့်ချံ ုထဲမှ ေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည် ေမာေ ှ အားကိယ်ထင်ြပေလသည်။‐

၃၁ ထိအြခင်းအရာကိြမင်လ င်ေမာေ ှ သည် လွန်စွာအ့ံ သသြဖင့် ကည့်ရန်အနီးသိ့

ချဥ်းကပ်လိက်ေသာအခါ၊‐ ၃၂ `ငါသည်သင့်ဘိးေဘးများ၏ဘရား၊ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊

ယာကပ်တိ့၏ဘရားြဖစ်၏' ဟထာဝရ ဘရား၏အသံေတာ်ကိ ကားရ၏။ ေမာေ ှ

သည်တန်လပ်လျက်မ ကည့်ဝ့ံဘဲေန၏။‐ ၃၃ ထာဝရဘရားကေမာေ ှ အား`သင်ေြခနင်းရာ

အရပ်သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာေြမြဖစ်၏။ သင်၏ဖိနပ်ကိခတ်ေလာ့။‐ ၃၄

အီဂျစ်ြပည် ှ ိ ငါ၏လစေတာ် ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းခံရ ကသည်ကိငါြမင်ရ ပီ။ သတိ့၏

ညည်းတွားြမည်တမ်းသံကိလည်းငါ ကား ရ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့အားကယ်တင်ရန်ငါ

ဆင်းသက်ခ့ဲ ပီ။ ယခသွားေလာ့။ သင့်ကိအီဂျစ် ြပည်သိ့ငါေစလတ်မည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။''

၃၅ ``ေမာေ ှ ကားဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ ပစ်ပယ်ြခင်းကိခံရသတည်း။

သတိ့က`ငါတိ့ ကိတရားစီရင်အပ်ချုပ်သအြဖစ်ြဖင့် သင့် အားမည်သခန့်ထားသနည်း'

ဟသ့အားေမး က၏။ သသည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ကိအပ်ချုပ်ရန် ှ င့်

မီးလ ံ ေတာက်ေသာချံ ုတွင် ထင် ှ ားေသာေကာင်းကင်တမန်၏အကအညီ ြဖင့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့လွတ်ေြမာက် ေရးေဆာင် ွက်ရန်ဘရားသခင်ေစလတ်ေသာ

သြဖစ်သည်။‐ ၃၆ သသည်အီဂျစ်ြပည် ှ င့်ပင်လယ်နီတွင်လည်း ေကာင်း၊

အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံးေတာက ာရ တွင်လည်းေကာင်း အ့ံ သဖွယ်ရာနိမိတ်လက

ဏာများကိြပလျက် ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ကိအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်လာ သြဖစ်၏။‐

၃၇ `သင်တိ့သားချင်းများအထဲတွင် ငါက့ဲသိ့ ေသာပေရာဖက်တစ်ပါးကိဘရားသခင်

သည် သင်တိ့အတွက်ေပ ထွန်းေစေတာ်မ လိမ့်မည်' ဟဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ေြပာ ကားခ့ဲသမှာေမာေ ှ ပင်ြဖစ်၏။‐ ၃၈ သသည်ေတာက ာရ၌စေဝးလျက် ှ ိ ေသာ
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ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ငါတိ့ဘိးေဘးများ ှ င့်လည်းေကာင်း၊ သိနာ

ေတာင်ေပ တွင်မိမိအားဗျာဒိတ်ေပးသည့် ေကာင်းကင်တမန် ှ င့်လည်းေကာင်းအတ ှ ိ ေနခ့ဲသြဖစ်၏။

ငါတိ့အားဆင့်ဆိရန် ဘရားသခင်ထံေတာ်မှ အသက် ှ င်ေစ ေသာဗျာဒိတ်ေတာ်ကိခံယရ ှ ိ သလည်း

ြဖစ်၏။ ၃၉ ``သိ့ရာတွင်ငါတိ့ဘိးေဘးများသည် သ၏ စကားကိနားမေထာင် က။

သ့အားပစ်ပယ် ကာအီဂျစ်ြပည်သိ့ြပန်လိ က၏။‐ ၄၀ သတိ့က`ငါတိ့၏ေ ှ ့က ကေတာ်မမည့်

ဘရားများကိ ငါတိ့အတွက် ပလပ်ေပးပါ။ ငါတိ့အားအီဂျစ်ြပည်မှထတ်ေဆာင်လာ ေသာ

ဤေမာေ ှ ဆိသကားအဘယ်သိ့ြဖစ် ေနသည်ကိငါတိ့မသိပါ' ဟအာ န်အား ေြပာ ကား က၏။‐ ၄၁

ထိေနာက်သတိ့သည် ွားသငယ် ပ်တကိ သွန်းလပ်၍ မိမိတိ့လက် ှ င့်လပ်ေသာထိ ပ်တ

အားယဇ်ပေဇာ်ကာေပျာ်ပဲွ င်ပဲွကိကျင်းပ ကကန်၏။‐ ၄၂ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည်သတိ့ထံမှ

မျက် ှ ာလဲေတာ်မ၍ ကယ်နကတ်များကိ ကိးကွယ် ကေစရန်သတိ့ကိစွန့်ပစ်ထား ေတာ်မ၏။

ပေရာဖက်ကျမ်းများတွင်ေဖာ် ြပသည်မှာ ``အိ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်တိ၊့သင်တိ့သည်

ေတာက ာရတွင်၊အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး ယဇ်ေကာင်များကိပေဇာ်ဆက်သ က၏။

သိ့ဆက်သသည်မှာငါ့အားဆက်သြခင်း မဟတ်။ ၄၃ သင်တိ့သယ်ေဆာင်လာသည့်အရာများမှာ

ေမာလပ်ဘရားစင် ှ င့်၊ သင်တိ့၏ဘရား ှ င်ဖန်၏ ကယ်ြဖစ်သည်။

ထိအရာတိ့သည်သင်တိ့ဝတ် ပကိးကွယ်ရန် သွန်းလပ်သည့် ပ်တများြဖစ် က၏။

ထိ့ေကာင့်သင်တိ့အားဗာဗလန် မိ ့ကိ ေကျာ်လွန်ေအာင်ြပည် ှ င်ဒဏ်ငါေပးမည်'' ၄၄

``ေတာက ာရတွင်ငါတိ့ဘိးေဘးများ၌ ဘရားသခင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာတဲေတာ် ှ ိ ၏။

ေမာေ ှ အားဘရားသခင်ြပေတာ်မ သည့်ပံစံ ှ င့်အညီ ထိတဲေတာ်ကိတည် ေဆာက်ခ့ဲ၏။‐ ၄၅

ငါတိ့အဘများသည်မိမိတိ့ဖခင်များ ထံမှ ထိတဲေတာ်ကိဆက်ခံကာ ဘရားသခင်

ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာလမျိုးတိ့၏ြပည်ကိ ေယာ  ှ င့်အတချီတက်သိမ်းပိက် ကေသာ အခါ

ထိတဲေတာ်ကိသယ်ေဆာင်သွား က၏။ ထိတဲေတာ်ကားဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တိင်

ေအာင် ှ ိ သတည်း။‐ ၄၆ ဒါဝိဒ်မင်းသည်ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ် တွင်မျက် ှ ာပွင့်လန်းသြဖစ်၏။

သိ့ြဖစ်၍ ယာကပ်၏ဘရားကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ဗိမာန်ေတာ်ကိတည်ေဆာက်ခွင့် ပရန်

ဘရားသခင်အားပန် ကားေလသည်။‐ ၄၇ သိ့ေသာ်ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်ခွင့်ရသကား ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးြဖစ်သတည်း။'' ၄၈

``သိ့ရာတွင်အြမင့်ြမတ်ဆံးေသာဘရား သည် လတည်ေဆာက်ေသာအိမ်များတွင်ကျိန်း

ဝပ်ေတာ်မမ။ ဟပေရာဖက်ကေြပာ၏။‐ ၄၉ `ေကာင်းကင်ဘံသည်ငါ၏ပလင်ြဖစ်၏။

ကမာေြမ ကီးသည်ငါ၏ေြခတင်ခံြဖစ်၏။ သင်သည်အဘယ်သိ့ေသာဗိမာန်ေတာ်ကိ

ငါ့အတွက်တည်ေဆာက်မည်နည်း။ ငါကျိန်းဝပ်ရန်အရပ်ကားအဘယ်မှာနည်း။

၅၀ ငါကိယ်တိင်ပင်ဤအရာခပ်သိမ်းကိ ဖန်ဆင်းသည်မဟတ်ေလာ'

ဟေဟာ ကားသည့်အတိင်းပင်ြဖစ်သည်။'' ၅၁ ``သင်တိ့သည်လွန်စွာေခါင်းမာ ကသည်

တကား။ သင်တိ့စိတ် ှ လံးသည်ဘရားသခင် ၏ဗျာဒိတ်စကားကိ ကားနာရန်နားပင်း

ကသည်တကား။ သင်တိ့သည်မိမိတိ့ဘိး ေဘးများက့ဲသိ့ပင် သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်

ကိအစဥ်အ မဲဆန့်ကျင်ဘက် ပ ကသည် တကား။‐ ၅၂ သင်တိ့ဘိးေဘးများမ ှ ိပ်စက်မ ှ ဥ်းဆဲ

သည့်ပေရာဖက်ဟ၍ အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏ေြဖာင့်မတ်ေသာ

အေစခံ ကလာေတာ်မမည့်အေကာင်းကိ ကိတင်ေဟာ ကား ကသည့်ပေရာဖက်များ

ကိသတ်ြဖတ်ခ့ဲ က၏။ ယခသင်တိ့သည် ထိအ ှ င်ကိအပ်၍သတ်ြဖတ် က ပီ။‐ ၅၃

ေကာင်းကင်တမန်များမှတစ်ဆင့်ေပးအပ် ေတာ်မသည့်ပညတ်ေတာ်ကိရ ှ ိ ေသာ်လည်း

ထိပညတ်ေတာ်ကိမလိက်နာ ကပါတကား'' ဟသေတဖန် မက်ဆိ၏။ ၅၄

ယဒတရားလတ်ေတာ်အဖဲွ ့ဝင်တိ့သည် ထိစကားကိ ကားေသာအခါ ေဒါသေချာင်း

ေချာင်းထွက်၍အံသွား ကိတ်ြခင်းကိ ပ က၏။‐ ၅၅ သိ့ေသာ်သေတဖန်သည်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်

ေတာ် ှ င့်ြပည့်ဝလျက် ေကာင်းကင်သိ့ ကည့်လိက် ေသာအခါ ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရေတာ်

ကိလည်းေကာင်း၊ ဘရားသခင်၏လက်ယာေတာ် ဘက်တွင်လသားရပ်လျက်ေနေတာ်မသည်

ကိလည်းေကာင်းြမင်ေလ၏။‐ ၅၆ ထိအခါသေတဖန်က``ငါသည်ေကာင်းကင်

ပွင့်လှစ်သည်ကိလည်းေကာင်း၊ လသားသည် ဘရားသခင်၏လက်ယာဘက်တွင်ရပ်လျက်

ေနေတာ်မသည်ကိလည်းေကာင်းငါြမင်၏'' ဟဆိ၏။ ၅၇ ထိသတိ့သည်ကျယ်စွာဟစ်ေအာ်လျက် မိမိ

တိ့၏နားများကိလက်ြဖင့်ပိတ်ဆိ့ ပီးလ င် သ့ဆီသိ့တ ှ ိန်ထိးေြပးကာ၊‐ ၅၈

သ့ကိ မိ ့ြပင်သိ့ဆဲွထတ် ပီးေနာက်ေကျာက်ခဲ ှ င့်ေပါက် က၏။ အသိသက်ေသများသည်မိမိ

တိ့ဝတ်လံများကိေ ှ ာလနာမည် ှ ိ သ လငယ် လ ွယ်တစ်ေယာက်အားအပ်ထား က၏။‐ ၅၉

ဤသိ့သ့ကိေကျာက်ခဲ ှ င့်ေပါက်ေန ကစဥ် သေတဖန်သည်``အိ သခင်ေယ ၊ အက ်ပ်၏

ဝိညာဥ်ကိသိမ်းပိက်ေတာ်မပါ'' ဟဆေတာင်း ၏။‐ ၆၀ သသည်ဒးေထာက်၍``သခင်ဘရား၊ ဤသတိ့

ပေသာအြပစ်ကိလတ်ေတာ်မပါ'' ဟအသံ ကျယ်စွာေကးေကာ် ပီးေနာက်အသက်ချုပ် ေလ၏။

၈ ထိေန့မှစ၍ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ အသင်းေတာ် ဝင်အေပါင်းတိ့သည်

ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ြပင်းထန်စွာခံရ က၏။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည် ယဒြပည် ှ င့်

ှ မာရိြပည်များသိ့ကဲွလွင့် သွား ကကန်၏။ တမန်ေတာ်များသာလ င် ကျန်ရစ်ခ့ဲ က၏။‐ ၂

ဘရားတရား ကည် ိ သလအချို ့တိ့ သည် သေတဖန်ကိသ ဂဟ်၍သည်းစွာငိေ ကး ြမည်တမ်း က၏။

၃ သိ့ရာတွင်ေ ှ ာလသည်အသင်းေတာ်ကိ ေပျာက်ပျက်ေစရန် ကိးစားလျက်ေန၏။ သ

သည်တစ်အိမ် ပီးတစ်အိမ်ဝင်၍ ယံ ကည်သ အမျိုးသားအမျိုးသမီးတိ့ကိဆဲွထတ်ကာ

အကျဥ်းေထာင်တွင်ချုပ်ေ ှ ာင်ထားေလသည်။ ၄ ကဲွလွင့်သွားသည့်ယံ ကည်သတိ့သည် အရပ်

ရပ်သိ့သွား၍တရားေတာ်ကိေဟာေြပာ က၏။‐ ၅ ဖိလိပုသည် ှ မာရိြပည်၏ မိ ့ေတာ်သိ့သွား၍

ေမ ှ ိ ယ၏အေကာင်းကိေဟာေြပာ၏။‐ ၆ လပရိသတ်တိ့သည်ဖိလိပုြပသည့်နိမိတ်

လကဏာများကိြမင်သြဖင့် သ၏တရား စကားကိအာ ံ စိက်၍နာယ က၏။‐ ၇

နတ်မိစာပးဝင်ေနသအေြမာက်အြမားထဲမှ နတ်မိစာများသည် အသံကျယ်စွာဟစ်ေအာ်

လျက်ထွက်ခွာသွား က၏။ ေလြဖတ်သ၊ ေြခ လက်မစွမ်းမသန်သများသည်လည်းေရာဂါ

ေပျာက်သွား က၏။‐ ၈ သိ့ြဖစ်၍ထိ မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်လွန်စွာ ဝမ်းေြမာက် က၏။ ၉

ထိ မိ ့၌ ှ ိ မန်ဆိသလတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သ သည်မိမိကိယ်ကိေခါင်းေဆာင် ကီးဟဆိကာ

ှ မာရိအမျိုးသားတိ့အားေမှာ်အတတ်ကိ ြပ၍လွန်စွာအ့ံ သေစ၏။‐ ၁၀

သိ့ြဖစ်၍အတန်းအစားအမျိုးမျိုးမှလ အေပါင်းတိ့သည်``ဤသကားမဟာတန်ခိး ေတာ်ဟေခ ေသာ

ဘရား၏တန်ခိးေတာ်တည်း'' ဟဆိ၍ ှ ိ မန်၏စကားကိအာ ံ စိက်၍ နားေထာင် က၏။‐ ၁၁

သတိ့သည် ှ ိ မန်၏ေမှာ်အတတ်ကိအ့ံ သ လျက်ေနခ့ဲ ကသည်မှာ ကာ ပီြဖစ်ေသာ ေကာင့်

ဤသိ့အာ ံ စိက်၍နားေထာင် က ြခင်းြဖစ်၏။‐ ၁၂ သိ့ေသာ်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်အေကာင်း၊

သခင်ေယ ခရစ်၏အေကာင်းသတင်းေကာင်း ကိ ဖိလိပုေဟာေြပာေသာအခါထိသတိ့

ယံ ကည်လာ ကသြဖင့် အမျိုးသားများ ေရာအမျိုးသမီးများပါဗတိဇံမဂလာ ကိခံ ကေလသည်။‐ ၁၃

ှ ိ မန်ကိယ်တိင်ပင်လ င်ယံ ကည်သြဖင့်ဗတိဇံ မဂလာကိခံ ပီးေနာက် ဖိလိပုထံတွင်မီှဝဲ

ဆည်းကပ်ေလသည်။ သသည်အ့ံ သဖွယ်ရာ နိမိတ်လကဏာများကိေတွ့ြမင်ရေသာ အခါ

အ့ံ သမိန်းေမာေလ၏။ ၁၄ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ တမန်ေတာ်တိ့သည် ှ မာရိ ြပည်သားတိ့

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရား ေတာ်ကိခံယ ကေကာင်း ကားလ င် ေပတ

ှ င့်ေယာဟန်တိ့ကိသတိ့ထံသိ့ေစလတ် က၏။‐ ၁၅ တမန်ေတာ် ှ စ်ပါးတိ့သည်ေရာက်လာ၍

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ကိထိသတိ့ခံယ ကေစ ရန်ဆေတာင်း က၏။‐ ၁၆

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိအချိန်အထိ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည် ထိသတိ့ အထဲမှ

မည်သတစ်စံတစ်ေယာက်၏အေပ သိ့သက်ေရာက်ေတာ်မမေသးေသာေကာင့်

ြဖစ်၏။ ထိအချိန်အထိထိ မိ ့သ မိ ့သား တိ့သည် သခင်ေယ ၏နာမေတာ်ကိအမီှ

ပ၍ဗတိဇံခံယထား ံ မ သာ ှ ိ ၏။‐ ၁၇ ေပတ  ှ င့်ေယာဟန်တိ့သည်ထိသတိ့၏

အေပ သိ့လက်တင် ကေသာအခါ သတိ့ သည်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံယ ရ ှ ိ  ကေလသည်။ ၁၈

ဤသိ့တမန်ေတာ်တိ့၏လက်တင်ြခင်းကိ ခံရေသာအားြဖင့် ထိသတိ့သည်သန့် ှ င်းေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံယရ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ှ ိ မန် ြမင်လ င်``အက ်ပ်လက်တင်ေသာသသည်

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံယရ ှ ိ ေစ ိင်ေသာတန်ခိးကိအက ်ပ်အားလည်းေပး ပါ''

ဟဆိကာတမန်ေတာ်တိ့အားေငွကိ ေပး၏။ ၂၀ ေပတ က``သင်သည်ဘရားသခင်၏ဆ

ေကျးဇးေတာ်ကိေငွ ှ င့်ဝယ်ယမည်အ ကံ ှ ိ သြဖင့် သင်၏ေငွသည်သင် ှ င့်အတပျက်

စီးပါေစသတည်း။‐ ၂၁ ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်သင်၏စိတ်ထား မမှန်ကန်သြဖင့်

ငါတိ့၏အလပ်တွင်သင် မပါဝင် ိင်။‐ ၂၂ ဤသိ့ဆိးညစ်မအတွက်ေနာင်တရေလာ့။ ဤ

သိ့စိတ်အ ကံအစည် ပမိသည့်အတွက် အြပစ်ေြဖလတ်ေတာ်မရန် သခင်ဘရား ထံဆေတာင်းေလာ့။‐

၂၃သင်သည်မနာလိစိတ်မန်လျက်အြပစ်ဒစ ိက် ၏အေ ှ ာင်အဖဲွ ့၌ ှ ိ ေနသည်ကိငါြမင်၏'' ဟ ဆိ၏။

၂၄ ှ ိ မန်က``အ ှ င်တိ့ မက်ဆိသည့်အမအရာ တစ်စံတစ်ခကိမ မခံရေစရန် သခင်ဘရား

ထံအက ်ပ်၏အတွက်ဆေတာင်းေပးေတာ်မ ကပါ'' ဟေတာင်းပန်ေလသည်။ ၂၅

ေပတ  ှ င့်ေယာဟန်တိ့သည်သခင်ေယ အေကာင်းဆိင်ရာ ကိယ်ေတွ့မျက်ြမင်အြဖစ်

အပျက်များကိသက်ေသခံလျက် သခင်ဘရား ၏တရားေတာ်ကိေဟာေြပာ ပီးေနာက်

ေယ ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်သွား က၏။ အြပန်လမ်း ခရီးတွင်များစွာေသာ ှ မာရိ ွာတိ့၌

သတင်းေကာင်းကိ ေဟာေြပာေ ကညာ က၏။ ၂၆ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည်

ဖိလိပုအား``သင်သည်ထ၍ေယ  ှ လင် မိ ့မှဂါဇ မိ ့သိ့သွားရာလမ်းအတိင်း

ေတာင်အရပ်သိ့သွားေလာ့'' ဟဆိ၏။ (ထိ လမ်းကားသဲက ာရလမ်းြဖစ်သတည်း။)‐

၂၇ သိ့ြဖစ်၍ဖိလိပုသည်ထ၍သွားေလသည်။ ထိစဥ်အခါ၌အဲသေယာပိြပည်မှမိန်းမ

စိးအရာ ှ ိ တစ်ေယာက်သည် ေယ  ှ လင် မိ ့ သိ့သွားေရာက်၍ဘရားသခင်အားကိးကွယ်

ဝတ် ပ ပီးေနာက် မိမိအိမ်သိ့ြပန်လည်ထွက်ခွာ လာ၏။ သသည်အဲသေယာပိဘရင်မက က်
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၏ဘ ာေရးမးချုပ်ြဖစ်၏။ သသည်ရထားစီး လျက်ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယကျမ်းကိဖတ်ေန ၏။‐ ၂၉

ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ဖိလိပုအား``ထိရထား အနီးသိ့သွားေလာ့'' ဟအမိန့်ေတာ် ှ ိ ၏။‐ ၃၀

သိ့ြဖစ်၍ဖိလိပုသည်ေြပး၍သွားရာပေရာ ဖက်ေဟ ှ ာယကျမ်းကိ ထိသဖတ်လျက်ေနသည်

ကိ ကားသြဖင့်``သင်ဖတ်ေနသည့်ကျမ်းချက် ၏အနက်အ ိပါယ်ကိနားလည်ပါသေလာ'' ဟေမး၏။

၃၁ ထိသက``အနက်ဖွင့်ြပမည့်သမ ှ ိ ဘဲ အဘယ် သိ့လ င်နားလည် ိင်ပါမည်နည်း''

ဟဆိ ပီး ေနာက်ဖိလိပုအားရထားေပ သိ့တက်၍ မိမိ ှ င့်အတထိင်ရန်ဖိတ်ေခ ၏။‐

၃၂ ထိသဖတ်လျက်ေနသည့်ကျမ်းချက်ကား၊ ``သတ်ရန်ဆဲွယသွားေသာသိးက့ဲသိ့

သ့ကိလည်းေဆာင်ယသွား က၏။ အေမး ှ ပ်သတိ့၏ေ ှ ့တွင်သိးသားငယ်သည်

တ်ကိပိတ်ထားသက့ဲသိ၊့သသည် မိမိ တ်ကိမဖွင့်ဘဲေန၏။ ၃၃

သသည် တ်ချြခင်းကိခံရ၏။ တရားမ တမ ှ ိ ေစရန်သ၏အတွက် ေဆာင် ွက်ေပးမည့်သမ ှ ိ။

ဤေလာကမှသ၏အသက်ကိ ပ်သိမ်းသွား သြဖင့် အဘယ်သိ့လ င်၊သ့၏သားေြမးများကိ

န်ြပ ိင်မည်နည်း'' ဟ၍ြဖစ်၏။ ၃၄ ထိအရာ ှ ိ က``ပေရာဖက်သည်မည်သ၏

အေကာင်းကိေြပာဆိလျက်ေနပါသနည်း။ မိမိ၏အေကာင်းေလာ၊ အြခားသတစ်ေယာက်

၏အေကာင်းေလာ၊ အက ်ပ်အားေြပာြပပါ'' ဟဖိလိပုအားဆိ၏။‐ ၃၅

ဖိလိပုသည်ထိကျမ်းပိဒ် ှ င့်ပင်အစ ပ၍ သခင်ေယ အေကာင်းသတင်းေကာင်းကိ

ေဟာေြပာေလ၏။‐ ၃၆ သတိ့ ှ စ်ေယာက်သည်ဆက်လက်၍ခရီး ပ

ကစဥ်ေရ ှ ိ သည့်အရပ်သိ့ေရာက် က၏။ ထိ အခါအရာ ှ ိ က``ဤအရပ်တွင်ေရ ှ ိ ပါ၏။

ဗတိဇံမဂလာကိအက ်ပ်မခံယေစရန် ဆီးတားသည့်အေကာင်း ှ ိ ပါသေလာ'' ဟ ဆိ၏။ ၃၇

(ဖိလိပုက``သင်သည်သခင်ေယ အားစိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲယံ ကည်ပါလ င်ဗတိဇံ

မဂလာခံ ိင်ပါသည်'' ဟြပန်ေြပာ၏။ အရာ ှ ိ ကလည်း``သခင်ေယ ခရစ်သည်ဘရားသခင်

၏သားေတာ်ြဖစ်ေ ကာင်းအက ်ပ်ယံ ကည်ပါ သည်'' ဟဆိ၏။)‐ ၃၈

အရာ ှ ိ သည်ရထားကိရပ်ေစ ပီးေနာက် သတိ့ ှ စ်ေယာက်သည်ေရထဲသိ့ဆင်းသွား က ပီးလ င်

ဖိလိပုသည်အရာ ှ ိ အားဗတိဇံမဂလာကိ ေပး၏။‐ ၃၉သတိ့ေရမှတက်လာ ကေသာအခါ ထာဝရ

ဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ဖိလိပုအားတစ်ပါး အရပ်သိ့ေဆာင်ယသွားေတာ်မသြဖင့် အရာ ှ ိ

သည်ဖိလိပုကိေနာက်တစ်ဖန်မေတွ့ရေတာ့ေပ။ သသည်ဝမ်းေြမာက်စွာဆက်လက်ခရီး ပေလ

သည်။‐ ၄၀ ဖိလိပုသည်အာဇတ် မိ ့သိ့မိမိေရာက် ှ ိ ေန သည်ကိသိရ၏။ ထိေနာက်သသည်ကဲသရိ

မိ ့သိ့သွား၏။ လမ်းခရီးတွင်တစ် မိ ့ ပီး တစ် မိ ့သိ့ဝင်၍သတင်းေကာင်းကိေဟာ ေြပာေကညာေလသည်။

၉ဤအေတာအတွင်း၌ေ ှ ာလသည် သခင် ဘရား၏တပည့်ေတာ်တိ့အားသတ်ြဖတ်ရန်

ခိမ်းေြခာက်လျက်ေန၏။ သသည်ယဇ်ပေရာ ဟိတ်မင်းထံသိ့သွား ပီးလ င်၊‐ ၂

သခင်ဘရား၏လမ်းစဥ်ေတာ်ကိလိက်ေလာက် ေသာသ အမျိုးသားအမျိုးသမီးတိ့ကိေတွ့

ှ ိ ပါက ထိသတိ့ကိဖမ်းဆီး၍ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေခ ေဆာင်လာ ိင်ရန် မိမိအားအာဏာ

အပ် ှ င်းေ ကာင်းဒမာသက် မိ ့ ှ ိ ဇရပ်များ သိ့အမှာစာများေရးေပးပါရန်ပန် ကား ေလာက်ထား၏။

၃ သသည်ခရီး ပ၍ဒမာသက် မိ ့အနီး သိ့ေရာက်လာေသာအခါ၌ မိးေကာင်းကင်မှ

အလင်းေရာင်ြခည်တစ်ခသည်သ၏ပတ် လည်တွင် တ်တရက်ထွန်းေတာက်လာ၏။‐ ၄

သသည်ေြမေပ သိ့လဲကျသွား ပီးေနာက် ``ေ ှ ာလ၊ ေ ှ ာလ၊ သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ငါ့

ကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲသနည်း'' ဟေမးြမန်းသံ ကိ ကားရ၏။ ၅ ေ ှ ာလက ``အ ှ င်၊ အ ှ င်သည်မည်သြဖစ်

ပါသနည်း'' ဟေမးေလ ာက်၏။ ထိအသံ က ``ငါကားသင် ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲေနသ ေယ ပင်တည်း။‐ ၆

သိ့ေသာ်သင်သည်ထ၍ မိ ့ထဲသိ့ဝင်ေလာ့။ သင် ပရမည့်အမကိထိအရပ်တွင်သိ ှ ိ ရလိမ့်မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေ ှ ာလ ှ င့်အတခရီး ပလျက်ေန ကသ တိ့သည် ထိအသံကိ ကားရေသာ်လည်း လ

တစ်စံတစ်ေယာက်ကိမ မေတွ့မြမင်ရ သြဖင့် ကက်ေသေသလျက်ရပ်ေန က၏။‐ ၈

ေ ှ ာလသည်ေြမေပ မှထ၍မျက်စိကိဖွင့် လိက်ေသာအခါ အဘယ်အရာကိမ မြမင် ရေတာ့ေချ။

သိ့ြဖစ်၍ထိသတိ့သည်သ့ လက်ကိဆဲွ၍ဒမာသက် မိ ့ထဲသိ့ေခ ေဆာင်သွား က၏။‐ ၉

သသည်သံးရက်တိင်တိင်မျက်စိအလင်း ကွယ်လျက်ေန၏။ ထိသံးရက်အတွင်းမစား

မေသာက်ဘဲေန၏။ ၁၀ ဒမာသက် မိ ့တွင်အာနနိနာမည် ှ ိ သ တပည့်ေတာ်တစ်ေယာက် ှ ိ ၏။

ဗျာဒိတ် ပါ ံ ထဲတွင်သခင်ဘရားကအာနနိအား ``အာနနိ'' ဟေခ ေတာ်မလ င်၊ အာနနိက

`` ှ ိ ပါသည်သခင်ဘရား'' ဟ ေလာက်၏။ ၁၁ သခင်ဘရားကလည်း ``သင်သည်ထ၍လမ်း

ေြဖာင့်အမည်တွင်ေသာလမ်းသိ့သွားေလာ့။ တာ မိ ့သားေ ှ ာလဆိသကိ ယဒ၏အိမ်တွင်စံ

စမ်းေမးြမန်းေလာ့။ သသည်ဆေတာင်းလျက် ေန၏။‐ ၁၂ သသည်မျက်စိအလင်းြပန်လည်ရ ှ ိ  ိင် ရန်

အာနနိဆိသလာ၍မိမိအေပ မှာ လက်တင်သည်ကိဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်ြမင် ရေလ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ အာနနိက ``သခင်ဘရား၊ ဤသသည်ေယ ှ လင် မိ ့ ှ ိ ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်အားမည်

မ ဒကေပးခ့ဲသည်ကိ လအေြမာက်ြမားထံ မှအက ်ပ် ကားသိရပါ၏။‐ ၁၄

ထိ့ြပင်ကိယ်ေတာ်အားပတနာ ပသမှန်သမ ကိလည်း ဖမ်းဆီးရန်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးတိ့

ထံမှအခွင့်အာဏာရ ှ ိ ထားသြဖစ်ပါ၏'' ဟေလာက်၏။ ၁၅ သိ့ရာတွင်သခင်ဘရားက ``သွားေလာ့။

ဤ သကားလမျိုးြခားများ၊ ှ င်ဘရင်များ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ငါ၏အေကာင်း

ကိေဟာေြပာေကညာရန်ငါေ ွးချယ်ထား သြဖစ်၏။‐ ၁၆ ငါ၏နာမေတာ်အတွက်ေကာင့်သခံရမည့်

ဒကဆင်းရဲအေကာင်းကိ သ့အားငါကိယ် တိင်ေဖာ်ြပမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇

ထိ့ေကာင့်အာနနိသည်ေ ှ ာလ ှ ိ သည့်အိမ် သိ့သွား၍ ေ ှ ာလ၏အေပ မှာလက်ကိတင်

ပီးလ င် ``ငါ့ညီ၊ သင်သည်မျက်စိအလင်းကိ ြပန်လည်ရ ှ ိ ေစရန်လည်းေကာင်း၊ သန့် ှ င်း

ေသာဝိညာဥ်ေတာ်ြဖင့်ြပည့်ဝလာေစရန်လည်း ေကာင်း၊ လမ်းခရီးတွင်သင့်အားထင် ှ ားေတာ်

မေသာသခင်ေယ သည် ငါ့အားသင့်ထံသိ့ ေစလတ်ေတာ်မလိက်၏'' ဟဆိ၏။‐ ၁၈

ထိအခါချက်ချင်းပင်ေ ှ ာလသည်မျက်စိမှ အေကးများကွာကျသက့ဲသိ့ြဖစ် ပီးလ င်

မျက်စိအလင်းကိြပန်လည်ရ ှ ိ ၏။ သသည် ထ၍ဗတိဇံမဂလာကိခံေလသည်။‐ ၁၉

ထိေနာက်အစားအစာသံးေဆာင် ပီးေသာ အခါခွန်အားြပည့်လာ၏။ ေ ှ ာလသည်ဒမာသက် မိ ့တွင်

တပည့်ေတာ် တိ့ ှ င့်အတရက်အနည်းငယ်ေန၏။‐ ၂၀ တရားဇရပ်များသိ့ချက်ချင်းသွားေရာက်

၍ သခင်ေယ သည်ဘရားသခင်၏သား ေတာ်ြဖစ်ေကာင်းေဟာေြပာေလ၏။ ၂၁

သ၏စကားကိ ကားသအေပါင်းတိ့သည် လွန်စွာအ့ံ သ ကလျက် ``ဤသသည်ထိ

သခင်ကိပတနာ ပသဟသမ ကိေယ ှ လင် မိ ့တွင်သတ်ြဖတ်ခ့ဲသမဟတ်ပါေလာ။

ထိသတိ့ကိဖမ်းဆီး၍ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီး များထံေခ ေဆာင်သွားရန်လာေရာက်သ

မဟတ်ပါေလာ'' ဟဆိ က၏။ ၂၂ သိ့ေသာ်ေ ှ ာလကသခင်ေယ သည်ေမ ှ ိ ယ

ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ပိင်ပိင် ိင် ိင်သက်ေသြပ ၍ေဟာေြပာရာ ဒမာသက် မိ ့ ှ ိ ယဒအမျိုး

သားတိ့ြပန်လည်၍မေချပ ိင် ကေပ။ ၂၃ ထိေနာက်ရက်ေပါင်းများစွာ ကာေသာအခါ

ယဒအမျိုးသားတိ့သည်ေ ှ ာလကိသတ် ရန်လ ို ့ဝှက် ကံစည် က၏။‐ ၂၄

သိ့ရာတွင်သတိ့၏အ ကံအစည်ကိေ ှ ာလ သိသွား၏။ သတိ့သည်ေ ှ ာလကိသတ်ရန် ေန့

ေရာညဥ့်ပါ မိ ့တံခါးများတွင်ေစာင့်ေန က၏။‐ ၂၅ သိ့ရာတွင်ေ ှ ာလ၏တပည့်တိ့သည်ညဥ့်အခါ

သ့ကိေတာင်းတွင်ထည့်၍ မိ ့ ိ းမှေအာက်သိ့ ေလာချ က၏။ ၂၆

သသည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေရာက်ေသာအခါ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်ေပါင်းေဖာ်ရန် ကိးစား၏။

သိ့ေသာ်လည်းသသည်တပည့်ေတာ်တစ်ဦး ြဖစ်လာေကာင်းကိ တပည့်ေတာ်အေပါင်းတိ့

သည်မယံသြဖင့်သ့ကိေ ကာက် က၏။‐ ၂၇ ထိအခါဗာနဗသည်ေ ှ ာလကိတမန်ေတာ်

တိ့ထံသိ့ေခ ခ့ဲ ပီးလ င် လမ်းခရီးတွင်သခင် ဘရားအားေ ှ ာလဖးြမင်ခ့ဲရပံကိလည်း

ေကာင်း၊ သခင်ဘရားကေ ှ ာလအားမည်သိ့ အမိန့် ှ ိ ခ့ဲပံကိလည်းေကာင်း ဒမာသက် မိ ့

တွင်သခင်ေယ ၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ ေ ှ ာလရဲရင့်စွာေဟာေြပာခ့ဲပံကိလည်း

ေကာင်းေြပာြပေလသည်။‐ ၂၈ ေ ှ ာလသည်လည်းတမန်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်သွားလာလပ် ှ ားလျက် သခင်ဘရား၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍

ရဲရင့်စွာေဟာေြပာေလသည်။‐ ၂၉ သသည်ဂရိဘာသာစကားကိသံးစဲွသ

ယဒအမျိုးသားများ ှ င့်အေချအတင် ေဆွးေ ွး၏။ သိ့ရာတွင်ထိသတိ့သည်သ့

ကိသတ်ရန် ကံစည်အားထတ် က၏။‐ ၃၀ ထိအေကာင်းကိညီအစ်ကိတိ့ ကားသိေသာ အခါ

သ့ကိကဲသရိ မိ ့သိ့ပိ့ေဆာင် ပီးလ င် ထိမှတစ်ဖန်တာ  မိ ့သိ့ထွက်ခွာသွားေစ က၏။ ၃၁

ထိ့ေကာင့်ထိကာလ၌ယဒြပည်၊ ဂါလိလဲ ြပည် ှ င့် ှ မာရိြပည်အရပ်ရပ်တိ့တွင်အသင်း

ေတာ်သည်ေအးချမ်းစွာေနရေလသည်။ အသင်း ေတာ်သည်သခင်ဘရားအားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ

ေသာစိတ်ြဖင့် သက် ှ င်လပ် ှ ားလျက်သန့် ှ င်း ေသာဝိညာဥ်ေတာ်၏ကညီအားေပးမြဖင့်

တည်တ့ံခိင် မဲကာအသင်းသားအေရ အတွက်တိးတက်များြပားလာေလသည်။ ၃၂

ေပတ သည်အရပ်ရပ်သိ့လှည့်လည်သွား လာ၏။ အခါတစ်ပါး၌လဒ မိ ့ ှ ိ ဘရား

သခင်၏လစေတာ်ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။‐ ၃၃ ထိ မိ ့တွင်ေလြဖတ်သြဖင့် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး

အိပ်ရာေပ မှာတံးလံးလဲေနသအဲေန နာမည် ှ ိ ေသာလတစ်ေယာက်ကိေတွ့၏။‐ ၃၄

သ့အားေပတ က ``အဲေန၊ ေယ ခရစ်သည် သင့်ကိကျန်းမာေစေတာ်မ ပီ။

ထ၍အိပ်ရာ ကိြပင်ေလာ့'' ဟဆိ၏။ အဲေနသည်ချက်ချင်း ပင်ထ၏။‐ ၃၅

လဒ မိ ့ ှ င့် ှ ာ န်လွင်ြပင်တွင်ေနထိင်သလ အေပါင်းတိ့သည်သ့ကိေတွ့ြမင်၍ သခင်

ဘရားထံေတာ်သိ့ေြပာင်းလဲလာ က၏။ ၃၆ ယေပ မိ ့တွင်တဗိသနာမည် ှ ိ ေသာတပည့်

ေတာ်မတစ်ဦး ှ ိ ၏။ (သ၏နာမည်မှာဂရိ စကားအားြဖင့်ေဒ ကာြဖစ်၍ ``ဒရယ်'' ဟ

အနက်ရေလသည်။) သသည်ေကာင်းမ ှ င့် စွန့် ကဲေပးကမ်းမကိအစဥ်သြဖင့် ပ တတ်၏။‐ ၃၇

သသည်ဖျားနာ၍ေသေလ၏။ သ၏အေလာင်း ကိေရချိုးေပး က ပီးေသာ်အိမ်၏အထက်

ခန်းတွင်ြပင်ထား က၏။‐ ၃၈လဒ မိ ့သည်ယေပ မိ ့အနီးတွင် ှ ိ သြဖင့်ထိ မိ ့တွင်ေပတ  ှ ိ ေ ကာင်း

တပည့်ေတာ်တိ့ ကား သိ ကေသာအခါ ``အက ်ပ်တိ့ထံသိ့အလျင် အြမန် ကလာေတာ်မပါ''
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ဟေသာပန် ကား ချက်ြဖင့်လ ှ စ်ေယာက်ကိေပတ ထံသိ့ေစ လတ်လိက် က၏။‐ ၃၉

ထိ့ေကာင့်ေပတ သည်ထိသ ှ စ်ေယာက် ှ င့် အတလိက်ခ့ဲေလသည်။ ေရာက်ေသာအခါလ

တိ့သည်သ့အားအိမ်အထက်ထပ် ှ ိ အခန်း သိ့ေခ သွား က၏။ မဆိးမတိ့သည်ေပတ

၏အနီးတွင်ဝိင်းအံလျက်ငိယိကာ ေဒ ကာ အသက် ှ င်စဥ်အခါကချုပ်လပ်ထားခ့ဲေသာ

အကျများ ှ င့်အတွင်းခံအကျများကိြပ က၏။‐ ၄၀ ေပတ သည်ထိသအေပါင်းတိ့ကိအြပင်

သိ့ထွက်ေစ ပီးလ င် ဒးေထာက်၍ဆေတာင်း ပတနာ ပ၏။ ထိေနာက် ပ်အေလာင်းဘက်သိ့ လှည့်၍

``တဗိသ၊ ထေလာ့'' ဟဆိ၏။ ေဒ ကာ သည်မျက်စိဖွင့်၍ေပတ ကိြမင်ေသာ အခါထထိင်ေလ၏။‐

၄၁ ေပတ သည်လက်ကိကမ်းေပး ပီးလ င်ထိ အမျိုးသမီးကိဆဲွထလိက်၏။ ထိေနာက်

မဆိးမများအပါအဝင်ယံ ကည်သများ ကိေခ ၍ အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေသာေဒ ကာ ကိေပးအပ်၏။‐ ၄၂

ဤသတင်းသည်ယေပတစ် မိ ့လံးတွင်ေကျာ် ကားသွားသြဖင့် လအေြမာက်အြမားပင်

သခင်ဘရားကိသက်ဝင်ယံ ကည်လာ က၏။‐ ၄၃ ေပတ သည်ယေပ မိ ့တွင် ှ ိ မန်နာမည် ှ ိ သ

သားေရနယ်သမား ှ င့်အတရက်ေပါင်းများ စွာေနထိင်ေလသည်။

၁၀ ကဲသရိ မိ ့တွင်ေကာ်ေနလိနာမည် ှ ိ သလ တစ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သသည်

``ဣတလိတပ်'' ဟ ေခ ေသာတပ်မှတပ်ခဲွမးတစ်ေယာက်ြဖစ်၏။‐ ၂

သ ှ င့်တကွသ၏အိမ်ေထာင်စသားတိ့သည် ဘရားတရား ကည် ိ ၍ဘရားသခင်ကိ

ေကာက် ွံ ့ ိ ေသသများြဖစ် က၏။ သသည် ဆင်းရဲေသာယဒအမျိုးသားတိ့အား ရက်

ေရာစွာလဒါန်းတတ်၏။ သသည်ဘရား သခင်ထံအချိန်မှန်မှန်ပတနာ ပေလ၏။‐ ၃

မွန်းလဲွသံးနာရီခန့်အချိန်၌ဘရားသခင် ၏ေကာင်းကင်တမန်သည်သ့ထံသိ့လာ၍

``ေကာ် ေနလိ'' ဟေခ သည်ကိဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင် အထင်အ ှ ားြမင်ရ၏။ ၄

သသည်ထိတ်လန့်လျက်ေကာင်းကင်တမန်ကိ စိက် ကည့် ပီးလ င် ``အ ှ င်၊ အဘယ်အမ

အခင်း ှ ိ ပါသနည်း'' ဟေမးေလာက်၏။ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း ``သင်၏ဆေတာင်း

ပတနာ ှ င့်စွန့် ကဲေပးကမ်းမကိ ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မသြဖင့်သင့်အားသိမှတ်ေတာ်

မေလ ပီ။‐ ၅ ယခပင်ယေပ မိ ့သိ့လလတ်၍ေပတ ေခ ှ ိ မန်ဆိသကိပင့်ေခ ေလာ့။‐ ၆

သသည်သားေရနယ်သမား ှ ိ မန်၏အိမ်တွင် တည်းခိလျက်ေန၏။ ထိအိမ်ကားပင်လယ်ကမ်း

အနီးတွင် ှ ိ ၏'' ဟ မက်ဆိ၏။‐ ၇ ထိေကာင်းကင်တမန်ထွက်ခွာသွားေသာအခါ

ေကာ်ေနလိသည် မိမိ၏အေစခံ ှ စ်ေယာက် ှ င့် ဘရားဝတ်၌ေမွ ့ေလျာ်ေသာအပါးေတာ် မဲ

စစ်သားတစ်ေယာက်ကိေခ ကာ၊‐ ၈ အေကာင်းအလံးစံကိေြပာြပ ပီးလ င်

ယေပ မိ ့သိ့ေစလတ်ေလသည်။ ၉ ထိသတိ့သည်ခရီး ပ ကရာေနာက်တစ်ေန့

၌ယေပ မိ ့အနီးသိ့ေရာက် က၏။ မွန်းတည့် ချိန်ခန့်တွင်ေပတ သည် ဆေတာင်းရန်အိမ်

အမိးေပ သိ့တက်ေလသည်။‐ ၁၀သသည်ဆာေလာင်မွတ်သိပ်သြဖင့်အစား အစာကိေတာင့်တ၏။

သ၏အတွက်အစား အစာများြပင်ဆင်ေန ကစဥ်သသည်ဗျာ ဒိတ် ပါ ံ ကိြမင်ရေလသည်။‐ ၁၁

ထိဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်မိးေကာင်းကင်ကဲွဟ သည်ကိလည်းေကာင်း၊ ေထာင့်ေလးေထာင့်မှချုပ်

ကိင်ထားေသာ ွက်ထည် ကီး ှ င့်တသည့် အရာေြမသိ့ကျလာသည်ကိလည်းေကာင်း ေတွ့ြမင်ရ၏။‐

၁၂ ထိအရာထဲတွင်ေြခေလးေချာင်းသတဝါ မျိုး၊ တွားတတ်သည့်သတဝါအမျိုးမျိုး ှ င့်

ေကာင်းကင်ငှက်အမျိုးမျိုးတိ့ြဖင့်ပါ ှ ိ ၏။‐ ၁၃ ``ေပတ ၊ ထေလာ့၊ သတ်၍စားေလာ့''

ဟေသာ အသံကိသ ကားရ၏။ ၁၄ ေပတ က``အ ှ င်ဘရား၊ အဘယ်နည်း ှ င့်မ

မြဖစ် ိင်ပါ။ အက ်ပ်သည်ညစ်ညမ်းေသာအရာ သိ့မဟတ်မသန့်စင်သည့်အရာကိ အဘယ်

အခါ၌မ မစားဘးပါ'' ဟေလာက်၏။ ၁၅ ထိအခါဗျာဒိတ်သံက ``ဘရားသခင်သန့်စင်

သည်ဟဆိသည့်အရာကိသင်ကညစ်ညမ်းသည် ဟမဆိရ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၆

ဤသိ့သံး ကိမ်တိင်တိင်ြဖစ်ပျက် ပီးေနာက် ချက်ချင်းပင် ွက်ထည် ှ င့်တေသာအရာသည်

မိးေကာင်းကင်သိ့ြပန်လည် ပ်သိမ်းြခင်းကိ ခံရေလသည်။ ၁၇ ေပတ သည်ထိဗျာဒိတ် ပါ ံ ၏အနက်

အ ိပါယ်ကိဆင်ြခင်စဥ်းစားလျက်ေန၏။ ထိ အချိန်၌ေကာ်ေနလိေစလတ်လိက်ေသာလ

တိ့သည် ှ ိ မန်၏အိမ်ကိေမးြမန်း ှ ာေဖွ၍ ယခအိမ်ေ ှ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ က၏။‐ ၁၈

ထိသတိ့က ``ေပတ ေခ  ှ ိ မန်သည်ဤ အိမ်တွင် ှ ိ ပါ၏ေလာ'' ဟေအာ်၍ေမးြမန်း

က၏။ ၁၉ ေပတ သည်ဗျာဒိတ် ပါ ံ အေကာင်း ကိစဥ်းစားေနစဥ်ဝိညာဥ်ေတာ်က

``လသံး ေယာက်တိ့သည်သင့်ကိ ှ ာေန က၏။‐ ၂၀ ထ၍ဆင်းသွားေလာ့။

ငါပင်သတိ့ကိေစလတ် လိက်သည်ြဖစ်၍ မဆိင်းမတွဘဲသတိ့ ှ င့် အတလိက်သွားေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍ေပတ သည်ထိသတိ့ထံသိ့ဆင်း သွား ပီးလ င်

``သင်တိ့ ှ ာေနသကားငါပင် ြဖစ်သည်။ အဘယ်အေကာင်းေ ကာင့်သင်တိ့

ေရာက်လာ ကပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ၂၂ ထိသတိ့က ``ေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်

တပ်ခဲွမးေကာ်ေနလိအားအ ှ င့်ကိေခ ဖိတ် ၍ အ ှ င်၏တရားစကားကိ ကားနာရန် န်

ကားခ့ဲပါသည်။ ေကာ်ေနလိသည်လေကာင်း တစ်ေယာက်ြဖစ်၍ဘရားသခင်ကိေ ကာက် ွံ ့

ိ ေသသြဖစ်ပါသည်။ ယဒအမျိုးသား အေပါင်းတိ့၏ ကည် ိ ေလးစားမကိ လည်းခံရသြဖစ်ပါ၏''

ဟေြပာ ကား၏။‐ ၂၃ ေပတ သည်ထိသတိ့အားအိမ်ထဲသိ့ ေခ ဖိတ်၍ထိညအိပ်ေစ၏။

ေနာက်တစ်ေန့၌သသည်ထိသတိ့ ှ င့်အတ ထွက်ခွာသွားေသာအခါ ယေပ မိ ့မှယံ ကည်သ

ညီအစ်ကိအချို ့တိ့လည်းလိက်ပါသွား က၏။‐ ၂၄ ေနာက်တစ်ေန့၌ေပတ သည်ကဲသရိ မိ ့သိ့

ေရာက်ေလသည်။ ထိ မိ ့တွင်ေကာ်ေနလိသည် မိမိဖိတ်ေခ ထားသည့်ေဆွမျိုးသားချင်း များ၊

ရင်း ှ ီးေသာမိတ်ေဆွများ ှ င့်အတ သ့အားေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေန က၏။‐ ၂၅ ေပတ ဝင်လာေသာအခါ

ေကာ်ေနလိသည် ခရီးဦး ကိ၍သ၏ေြခရင်းတွင်ပျပ်ဝပ် ေလ၏။‐ ၂၆ သိ့ရာတွင်ေပတ က ``ထေလာ့၊

ငါကိယ်တိင် ပင်လသာမန်ြဖစ်ပါသည်'' ဟဆိ၍ ေကာ်ေနလိ ကိအထခိင်း၏။‐ ၂၇

ထိေနာက်ေကာ်ေနလိ ှ င့်အတစကားေြပာ လျက်အိမ်ထဲသိ့ဝင်သွားေသာအခါ လ

အေြမာက်အြမားစေဝးလျက် ှ ိ သည်ကိ ေတွ့ြမင်ရ၏။‐ ၂၈ ထိသတိ့အားေပတ က ``ယဒအမျိုးသား

သည်လမျိုးြခားများ ှ င့်မေပါင်းမသင်းရ ဟ၍လည်းေကာင်း၊ သတိ့၏ထံသိ့အလည်

အပတ်မသွားရဟ၍လည်းေကာင်း၊ ဘာသာ တရားကတားြမစ်သည်ကိသင်တိ့သိ က၏။

သိ့ေသာ်မည်သ့ကိမ ဘာသာေရးထံးနည်း အရညစ်ညမ်းသသိ့မဟတ် မသန့်စင်သ ဟ၍မေခ ေစရန်

ဘရားသခင်သည်ငါ့ အားေဖာ်ြပေတာ်မ ပီ။‐ ၂၉ ထိ့ေကာင့်ငါ့ကိသင်ေခ ဖိတ်ေသာအခါ

ငါသည်မြငင်းမဆိဘဲလိက်လာခ့ဲ၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ငါ့ကိေခ ဖိတ်ရေ ကာင်း

ေြပာ ကားပါေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၃၀ ေကာ်ေနလိက ``လွန်ခ့ဲေသာသံးရက်ကမွန်း လဲွသံးနာရီ၌

အက ်ပ်သည်အိမ်မှာဆေတာင်း လျက်ေနပါ၏။ ထိအခါေတာက်ေြပာင်ေသာ

အဝတ်ကိဝတ်ဆင်ထားသလတစ်ေယာက် သည် အက ်ပ်၏ေ ှ ့တွင် တ်တရက်ရပ်၍၊‐ ၃၁

`ေကာ်ေနလိ၊ သင်၏ဆေတာင်းပတနာကိဘရား သခင် ကားေတာ်မ ပီ။ သင်၏စွန့် ကဲေပးကမ်း

မကိလည်းသိမှတ်ေတာ်မ ပီ။‐ ၃၂ သိ့ြဖစ်၍ယေပ မိ ့သိ့လလတ်၍ ှ ိ မန်ေပတ

ဟေခ ေသာသကိပင့်ေလာ့။ သသည်ပင်လယ်ကမ်း အနီး ှ ိ သားေရနယ်သမား ှ ိ မန်၏အိမ်တွင်

တည်းခိလျက်ေန၏' ဟ မက်ဆိပါ၏။‐ ၃၃ ထိေကာင့်အက ်ပ်သည်ချက်ချင်းပင်အ ှ င်

၏ထံသိ့လလတ်ခ့ဲပါသည်။ အ ှ င် ကလာ သည့်အတွက်ေကျးဇး ကီးလှပါ၏။ ကိယ်ေတာ်

အားြဖင့်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသမ ေသာစကားေတာ်တိ့ကိ ကားနာရန် အက ်ပ်

တိ့သည်ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်သိ့ ေရာက် ှ ိ ေန ကပါ ပီ'' ဟေြပာဆိ၏။ ၃၄

ထိအခါေပတ က ``အကယ်စင်စစ်ဘရား သခင်သည်မျက် ှ ာ ကီးငယ်ေထာက်ေတာ်

မမေ ကာင်းကိ ယခငါသိ ှ ိ နားလည်လာ ၏။‐ ၃၅ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိအားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ၍

အမှန်တရားကိကျင့်သံးသမှန်သမ အား လမျိုးခဲွြခားမမ ပဘဲ ှ စ်သက်လက်ခံ ေတာ်မ၏။‐ ၃၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထံသိ့ေပးပိ့ေသာ ဘရား၊ လခပ်သိမ်းတိ့၏အ ှ င်သခင်ြဖစ်ေတာ်

မေသာသခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့် ေ ကညာ ေတာ်မသည့်ရန် ငိမ်းြခင်းဆိင်ရာသတင်း

ေကာင်းကိသင်တိ့သိ က၏။‐ ၃၇ ဗတိဇံတရားကိေယာဟန်ေဟာေြပာ ပီးသည့် ေနာက်

ဂါလိလဲြပည်မှအစ ပ၍ ယဒြပည် တစ်ေလာက်လံးတွင်ြဖစ်ပျက်ခ့ဲသည့်အမ

အရာများအေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊‐ ၃၈ နာဇရက် မိ ့သားေယ သည်ဘရားသခင်

ထံေတာ်မှသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် တန်ခိး ေတာ်အဘယ်သိ့ခံယရ ှ ိ သည်အေကာင်းကိ

လည်းေကာင်းသင်တိ့သိ က၏။ ဘရားသခင် သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသြဖင့်

ကိယ်ေတာ်သည်အရပ်ရပ်သိ့လှည့်လည်၍ လ တိ့အားေကျးဇး ပလျက်မာရ်နတ် ှ ိပ်စက်

သအေပါင်းတိ့အားကျန်းမာေစေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၃၉ ေယ  ှ လင် မိ ့၌လည်းေကာင်း၊ ဣသေရလ

ိင်ငံ ှ ိ အြခား မိ ့ ွာများ၌လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်လပ်ေဆာင်ခ့ဲသမ ေသာအမအရာ

တိ့ ှ င့်ပတ်သက်၍ ငါတိ့သည်အသိသက်ေသ များြဖစ် က၏။ ထိေနာက်လတိ့သည်ကိယ်ေတာ်

ကိလက်ဝါးကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ် က၏။‐ ၄၀ သိ့ရာတွင်တတိယေန့၌ဘရားသခင်သည်

ကိယ်ေတာ်ကိေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ေစေတာ်မ၍ကိယ်ထင်ြပေစေတာ်မ၏။‐ ၄၁

လတိင်းကိယ်ေတာ်ကိဖးြမင်ခွင့်ရ ကသည် မဟတ်။ အသိသက်ေသများအြဖစ်ြဖင့်ဘရား

သခင် ကိတင်ေ ွးချယ်ထားသငါတိ့သာ လ င်ဖးြမင်ရ က၏။ ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်

ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မ ပီးေနာက် ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတစားေသာက်ခ့ဲသများြဖစ်

က၏။‐ ၄၂ ကိယ်ေတာ်သည်လတိ့အားသတင်းေကာင်းကိ ေကညာရန် ှ င့်

ကိယ်ေတာ်သည်အသက် ှ င်ေန သ၊ ေသလွန်သများကိတရားစီရင်ေသာ

သခင်အြဖစ်ြဖင့် ဘရားသခင်ခန့်ထားေတာ် မေကာင်းေဟာေြပာသက်ေသခံရန် ငါတိ့

အားပညတ်ေပးေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၄၃ ကိယ်ေတာ်ကိသက်ဝင်ယံ ကည်သအေပါင်း တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်တန်ခိးအား ြဖင့် မိမိတိ့၏အြပစ်များေြဖလတ်ြခင်းခံ ရ ကလတံ့ဟ၍

ကိယ်ေတာ်၏အေကာင်းကိ ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့ေဟာေြပာခ့ဲ က၏'' ဟ မက်ဆိေလသည်။ ၄၄

ဤသိ့ေပတ  မက်ဆိေနစဥ် သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ
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ကားနာေန ကေသာသအေပါင်းတိ့အေပ သိ့ဆင်းသက်ေတာ်မ၏။‐ ၄၅

လမျိုးြခားတိ့သည်လည်းသန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ဆေကျးဇးကိခံယရ ှ ိ  က သည်ြဖစ်၍

ေပတ  ှ င့်အတလိက်လာ က ေသာယံ ကည်သယဒအမျိုးသားတိ့ သည်လွန်စွာအ့ံ သ က၏။‐ ၄၆

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်လမျိုးြခားတိ့သည် ထးဆန်းေသာဘာသာစကားများကိေြပာ ၍

ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး ကသည်ကိ ကား ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ထိအခါေပတ က၊‐ ၄၇

``ဤသတိ့သည်ငါတိ့က့ဲသိ့ပင်သန့် ှ င်း ေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံယရ ှ ိ သများြဖစ် က၏။

သိ့ြဖစ်၍အဘယ်သသည်သတိ့ဗတိ ဇံမဂလာခံယမကိတားြမစ် ိင်သနည်း'' ဟ ဆိ၏။‐ ၄၈

ထိေနာက်ေပတ သည်ထိသတိ့အားေယ ခရစ်၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ ဗတိဇံမဂလာ

ခံေစရန်အမိန့်ေပးေလ၏။ ထိေနာက်ေပတ အားမိမိတိ့ ှ င့်အတ ရက်အနည်းငယ်ေန

ထိင်ရန်ထိသတိ့သည်ေမတာရပ်ခံ က၏။

၁၁ လမျိုးြခားများသည်လည်းဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိခံယ ကေကာင်း

ယဒြပည် ှ ိ တမန်ေတာ်များ ှ င့်ညီအစ်ကိ များ ကားသိ က၏။‐ ၂

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေပတ ေရာက်လာေသာ အခါ လမျိုးြခားတိ့အားအေရဖျားလီှး

မဂလာေပးြခင်းကိလိလား သတိ့သည် ေပတ  ှ င့်ေဆွးေ ွးြငင်းခံ က၏။‐ ၃ သတိ့က

``သင်သည်အေရဖျားလီှးမဂလာ ကိ မခံမယသလမျိုးြခားများထံလည် ပတ်၍

သတိ့ ှ င့်အတစားေသာက်ပါသည် တကား'' ဟဆိ က၏။‐ ၄ သိ့ြဖစ်၍ေပတ သည်သတိ့အား

ြဖစ်ပျက် ခ့ဲသမ ေသာအေကာင်းအရာတိ့ကိအစ မှအဆံးတိင်ေအာင် ှ င်းလင်းေြပာြပ၏။ ၅

ေပတ က ``ငါသည်ယေပ မိ ့တွင်ဆေတာင်း ပတနာ ပလျက်ေနစဥ် ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ

ြမင်ရ၏။ ွက်ထည် ကီး ှ င့်တေသာအရာ တစ်ခကိေထာင့်ေလးေထာင့်မှကိင်၍ မိး

ေကာင်းကင်မှချေပးသည်ကိြမင်ရ၏။‐ ၆ ထိအရာသည်ငါ့အနီးသိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။

ေသချာစွာ ကည့် လိက်ေသာအခါေြခေလး ေချာင်းသတဝါများ၊ သားရဲများ၊

တွားတတ် ေသာသတဝါများ ှ င့်ေကာင်းကင်ငှက်များ ကိြမင်ရ၏။‐ ၇ ထိေနာက်

`ေပတ ထေလာ့၊ သတ်စားေလာ့' ဟ ဆိေသာအသံကိငါ ကားရ၏။‐ ၈ သိ့ရာတွင်ငါက

`သခင်ဘရား၊ အဘယ်နည်း ှ င့်မ မြဖစ် ိင်ပါ။ အက ်ပ်သည်ညစ်ညမ်း ေသာအရာ၊

သိ့မဟတ်မသန့်စင်ေသာအရာ ကိအဘယ်အခါ၌မ မစားဘးပါ' ဟ ြပန်၍ေလာက်၏။‐ ၉

ထိေနာက်ေကာင်းကင်အသံေတာ်က`ဘရားသခင် သန့်စင်သည်ဟဆိသည့်အရာကိ သင်သည်ညစ်

ညမ်းသည်ဟမဆိရ' ဟ၍မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀ ဤသိ့သံး ကိမ်တိင်တိင်ြဖစ်ပျက် ပီးေနာက်

ထိအရာခပ်သိမ်းတိ့ကိမိးေကာင်းကင်သိ့ ြပန်လည် ပ်သိမ်းသွားေလ၏။‐

၁၁ ထိေနာက်ငါ ှ ိ ရာအိမ်သိ့လသံးေယာက် တ်တရက်ေရာက် ှ ိ လာ၏။ သတိ့သည်

ကဲသရိ မိ ့မှငါ့ထံသိ့ေစလတ်လိက် သများြဖစ်၏။‐ ၁၂ ဝိညာဥ်ေတာ်ကထိသတိ့ ှ င့်အတမဆိင်း

မတွလိက်သွားရန် ငါ့အားအမိန့် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ယေပ မိ ့မှညီအစ်ကိေြခာက်ေယာက်တိ့သည်လည်း

ငါ ှ င့်အတလိက်ခ့ဲ က၏။ ငါတိ့အားလံး ပင်ေကာ်ေနလိ၏အိမ်သိ့ဝင် က၏။‐ ၁၃

ေကာ်ေနလိကမိမိ၏အိမ်တွင်ေကာင်းကင် တမန်တစ်ပါးရပ်လျက်`ယေပ မိ ့သိ့လလတ်

၍ ှ ိ မန်ေပတ ဟေခ ေသာသကိပင့် ဖိတ်ေလာ့။‐ ၁၄ ထိသသည်သင် ှ င့်အိမ်သအိမ်သားများအား

ကယ်တင်ြခင်းရရာရေ ကာင်းတရားစကား များကိေဟာေြပာလိမ့်မည်' ဟ၍ မက်ဆိ

ေကာင်းကိငါတိ့အားေြပာ က၏။‐ ၁၅ ထိေနာက်ငါသည်စ၍စကားေြပာေသာအခါ

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည်အထက်ကငါ တိ့အေပ သိ့သက်ေရာက်ေတာ်မသည်နည်းတ

ထိသတိ့အေပ သိ့လည်းသက်ေရာက်ေတာ် မ၏။‐ ၁၆ ထိအခါ `ေယာဟန်သည်ေရြဖင့်ဗတိဇံမဂလာ

ကိေပး၏။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ြဖင့်ဗတိဇံမဂလာခံရ ကလိမ့်

မည်' ဟေသာသခင်ဘရား၏စကားေတာ် ကိငါသည်ြပန်၍သတိရ၏။‐ ၁၇

ဘရားသခင်သည်သခင်ေယ ကိယံ ကည်သ ငါတိ့အားေပးသနားေတာ်မေသာဆေကျးဇး ကိ

ထိလမျိုးြခားတိ့အားလည်းေပးေတာ်မ ေကာင်းထင် ှ ား၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်အဘယ်

သိ့ေသာသြဖစ်၍ဘရားသခင်ကိဆီးတား ိင်ပါမည်နည်း'' ဟဆိ၏။ ၁၈ ထိစကားကိ ကားေသာအခါ

ထိသတိ့သည် ြပစ်တင်ေဝဖန်မကိမ ပ ကေတာ့ဘဲ ``ဘရား သခင်သည်လမျိုးြခားတိ့အားလည်း

ေနာင်တရ ၍အသက် ှ င်ခွင့်ကိေပးေတာ်မပါသည်တကား'' ဟဆိ၍ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး

က၏။ ၁၉သခင်ေယ ကိယံ ကည်သတိ့သည် သေတဖန် အသတ်ခံရချိန်၌ြဖစ်ေပ လာေသာ ှ ိပ်စက်

ှ ဥ်းဆဲမေ ကာင့် အရပ်ရပ်သိ့ကဲွလွင့်သွား က၏။ ထိသအချို ့တိ့သည်ဖိနိတ်ြပည်၊

ကပ ကန်း၊ အ ိအတ် မိ ့သိ့တိင်ေအာင် ေရာက် ှ ိ  က၏။ သတိ့သည်ဘရားသခင်၏

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိယဒအမျိုး သားတိ့အားသာေဟာေြပာ က၏။‐ ၂၀

သိ့ရာတွင်သတိ့အထဲတွင်သခင်ေယ ကိယံ ကည်သ ကပ ြပည်သား ှ င့်ကေရ

ေနြပည်သားအချို ့ပါ၏။ သတိ့သည်အ ိ အတ် မိ ့သိ့သွား၍ လမျိုးြခားတိ့အားလည်း

သခင်ေယ ၏အေကာင်းသတင်းေကာင်း ကိေဟာေြပာေ ကညာ က၏။‐

၂၁ သတိ့သည်သခင်ဘရား၏တန်ခိးေတာ် ကိခံယရသြဖင့် လအေြမာက်အြမား

ပင်ယံ ကည်၍သခင်ဘရားထံေြပာင်းလဲ လာ က၏။ ၂၂ ဤသတင်းကိေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ အသင်း

ေတာ် ကားလ င် ဗာနဗအားအ ိအတ် မိ ့ သိ့ေစလတ် က၏။‐ ၂၃ သသည်ထိ မိ ့သိ့ေရာက်၍လတိ့အား

ဘရား သခင်အဘယ်သိ့ေကာင်းချီးေပးေတာ်မသည် ကိြမင်ေသာအခါ င်လန်းဝမ်းေြမာက်သြဖင့်

သခင်ဘရားအားစိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲ ယံ ကည်ကိးစား၍ သစာေစာင့် ကရန်တိက်

တွန်း ိးေဆာ်ေလသည်။‐ ၂၄ ဗာနဗသည်သေတာ်ေကာင်းြဖစ်၍သန့် ှ င်း

ေသာဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ယံ ကည် ြခင်း ှ င့်လည်းေကာင်းြပည့်ဝသြဖင့်များစွာ

ေသာသတိ့အားသခင်ဘရားကိယံ ကည် ေစ၏။ ၂၅ ထိေနာက်ဗာနဗသည်ေ ှ ာလကိ ှ ာရန်

တာ  မိ ့သိ့သွား၏။‐ ၂၆ သ့ကိေတွ့လ င်အ ိအတ် မိ ့သိ့ေခ ခ့ဲ၏။ သတိ့

ှ စ်ဦးသည်တစ် ှ စ်ပတ်လံးအသင်းေတာ်ဝင်တိ့ ှ င့်ေတွ့ဆံ၍ များစွာေသာလပရိသတ်တိ့ကိ

သွန်သင် က၏။ တပည့်ေတာ်တိ့သည်ပထမဆံး အ ကိမ်ခရစ်ယာန်ဟေခ ေဝ သမတ်ြခင်းခံ

ကရသည့်အရပ်မှာအ ိအတ် မိ ့ြဖစ်သတည်း။ ၂၇ ထိအခါကာလ၌ပေရာဖက်အချို ့တိ့သည်

ေယ  ှ လင် မိ ့မှအ ိအတ် မိ ့သိ့လာ က၏။‐ ၂၈ ထိသတိ့အနက်အာဂဗနာမည် ှ ိ ေသာသသည်

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်၏ ိးေဆာ်ချက်အရ ထ၍ ကမာတစ်ဝှမ်းလံးတွင်အစားအစာငတ်

မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘး ကီးသင့်လိမ့်မည်ဟ ေဟာေြပာေလ၏။ (ဧကရာဇ်ဘရင်ကေလာဒိ လက်ထက်၌

အကယ်ပင်ဤသိ့ငတ်မွတ်ေခါင်း ပါးခ့ဲသတည်း။)‐ ၂၉တပည့်ေတာ်တိ့သည်အသီးသီးတတ် ိင်သမ

အတိင်း ယဒြပည် ှ ိ ညီအစ်ကိများအားကညီ ေထာက်ပ့ံရန်ဆံးြဖတ် က၏။‐ ၃၀

ဤသိ့ဆံးြဖတ် က ပီးေနာက်ေထာက်ပ့ံေငွ များကိဗာနဗ ှ င့်ေ ှ ာလမှတစ်ဆင့် ေယ

ှ လင် မိ ့အသင်းေတာ်လ ကီးများထံသိ့ ေပးပိ့ က၏။

၁၂ ထိအချိန်ကာလ၌ေဟ ဒ်ဘရင်သည်အသင်း ေတာ်ဝင်အချို ့တိ့ကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းပန်းရန် ကံစည်

အားထတ်ေလ၏။‐ ၂ သသည်ေယာဟန်၏ညီအစ်ကိယာကပ်ကိ ား

ြဖင့်ကွပ်မျက်ေစ၏။‐ ၃ ထိအမကိယဒအမျိုးသားတိ့ ှ စ်သက် က သြဖင့်

သသည်ေပတ ကိလည်းဖမ်းဆီး၏။ (ထိအချိန်ကားတေဆးမ့ဲမန့်ပဲွေတာ်အခါ ြဖစ်၏။)‐ ၄

ေဟ ဒ်သည်ေပတ ကိဖမ်းဆီး ပီးေနာက် စစ် သားေလးေယာက်စီပါေသာတပ်စငယ်ေလးစ

လက်သိ့အပ်ကာအကျဥ်းချထား၏။ ပသခါ ပဲွလွန်ေသာအခါ သ့ကိယဒအမျိုးသား

တိ့ေ ှ ့တွင်စစ်ေဆး၍ဒဏ်စီရင်ရန်အ ကံ ှ ိ ၏။‐ ၅ သိ့ြဖစ်၍ေပတ သည်ေထာင်ထဲမှာအကျဥ်း

ချထားြခင်းကိခံရ၏။ သိ့ေသာ်အသင်းေတာ် ဝင်အေပါင်းတိ့သည်ေပတ ၏အတွက်

စိတ် အားထက်သန်စွာဘရားသခင်ထံဆေတာင်း ပတနာ ပလျက်ေန က၏။ ၆

ေဟ ဒ်မင်းသည်ေပတ ကိလတိ့ေ ှ ့သိ့ ေခ ထတ်စစ်ေဆးမည့်ေန့မေရာက်မီည၌

ေပတ သည်စစ်သား ှ စ်ေယာက်၏ ကားတွင် အိပ်ေပျာ်လျက်ေန၏။ သ့ကိသံ ကိး ှ စ်ေချာင်း

ြဖင့်ချည်ေ ှ ာင်ထား၏။ ေထာင်တံခါးေ ှ ့တွင်လည်း အေစာင့်တပ်သားများသည်ေစာင့် ကပ်လျက်

ှ ိ  က၏။‐ ၇ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည် ေပတ အနီးတွင် တ်တရက်ေပ လာ၍

အချုပ်ခန်းသည်ထွန်းလင်းလျက်ေန၏။ ေကာင်း ကင်တမန်သည်ေပတ ၏ပခံးကိပတ်၍

``ြမန်ြမန်ထေလာ့'' ဟဆိကာ ိး၏။ ထိအခါ သံ ကိးတိ့သည်ေပတ ၏လက်မှက တ်

ကျ၏။‐ ၈ ေကာင်းကင်တမန်က ``သင်၏ခါးပန်းကိစည်း၍ ဖိနပ်ကိစီးေလာ့''

ဟဆိ၏။ ေပတ သည်ထိ သိ့ဆိသည့်အတိင်း ပ၏။ ထိေနာက်ေကာင်းကင် တမန်က

``ဝတ်လံကိ ခံ၍ငါ့ေနာက်သိ့လိက် ေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၉ ေပတ သည်အချုပ်ခန်းမှထွက်၍ ေကာင်းကင်

တမန်၏ေနာက်သိ့လိက်ေလ၏။သသည်ေကာင်းကင် တမန် ပေသာအမကိတကယ်အြဖစ်အပျက်

ဟ၍မသိ။ ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိြမင်လျက်ေနသည် ဟ၍သာထင်မှတ်၏။‐ ၁၀

သတိ့သည်ကင်း ှ စ်တန်ကိေကျာ်လွန်သွား ပီး လ င် ေထာင်အထွက်သံတံခါးသိ့ေရာက် က၏။

ထိတံခါးသည်အလိအေလျာက်ပွင့်သြဖင့် သတိ့သည်ထွက်၍လမ်းအတိင်းလိက်သွား က၏။

ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်သည် တ် တရက်ေပတ ထံမှထွက်ခွာသွားေလ၏။ ၁၁

ေပတ သည်ြပန်၍သတိရလာေသာအခါ ``သခင်ဘရားသည်မိမိ၏ေကာင်းကင်တမန်

ကိေစလတ်၍ ငါ့ကိေဟ ဒ်၏လက်မှလည်း ေကာင်း၊ ယဒအမျိုးသားတိ့ငါ့အားသက်ေရာက်

ေစရန် ေမ ာ်လင့်သမ ေသာေဘးမှလည်းေကာင်း ကယ်ဆယ်ေတာ်မသည်ကိယခငါသိ ပီ'' ဟ

ဆိ၏။ ၁၂ ဤသိ့သိ ှ ိ လာေသာအခါ သသည်ေယာဟန် မာက၏အမိမာရိ၏အိမ်သိ့သွား၏။

ထိ အိမ်တွင်လအေြမာက်အြမားစေဝး၍ဆ ေတာင်းပတနာ ပလျက်ေန က၏။‐ ၁၃

ေပတ သည်အိမ်တံခါး ကီး ှ ိ တံခါးငယ် ကိေခါက်လ င် ေရာေဒနာမည် ှ ိ သအေစခံမ

ကေလးသည်တံခါးဖွင့်ရန်လာ၏။‐ ၁၄ သသည်ေပတ ၏အသံကိမှတ်မိသြဖင့်

လွန်စွာဝမ်းေြမာက်ရကား တံခါးကိမဖွင့်ဘဲ အိမ်ထဲသိ့ေြပးဝင်ကာတံခါးဝသိ့ေပတ
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ေရာက်ေနေကာင်းကိလတိ့အားေြပာ၏။‐ ၁၅ ထိသတိ့က ``သင် းေလ ပီ'' ဟဆိ၏။ သိ့

ေသာ်အေစခံမကေလးကမိမိေြပာသည့် အတိင်း အမှန်ပင်ြဖစ်ေကာင်းေြပာေနသြဖင့် သတိ့က

``ထိသသည်ေပတ ၏ကိယ်ေစာင့် ေကာင်းကင်တမန်ြဖစ်တန်ရာ၏'' ဟဆိ က၏။ ၁၆

ေပတ သည်တံခါးကိေခါက် မဲေခါက်လျက် ေနေသာ် သတိ့သည်တံခါးဖွင့်လိက်ေသာအခါ

ေပတ ကိြမင်သြဖင့်အ့ံ သ က၏။‐ ၁၇ ေပတ ကဆိတ်ဆိတ်ေန ကရန်လက်ရိပ်ြပ

ပီးလ င် မိမိအားသခင်ဘရားသည်အဘယ် သိ့ေထာင်ထဲမှထတ်ေဆာင်လာေကာင်းကိေြပာ

ြပေလ၏။ ထိေနာက် ``ဤအေကာင်းကိယာကပ် ှ င့်အြခားညီအစ်ကိတိ့အားေြပာြပ ကပါ''

ဟမှာ ကား ပီးလ င်အြခားအရပ်သိ့ထွက် ခွာသွား၏။ ၁၈ မိးလင်းေသာအခါ ``ေပတ အဘယ်မှာ

နည်း'' ဟဆိ၍ အေစာင့်စစ်သားတိ့သည်လွန် စွာေ ကာက်လန့်တန်လပ် က၏။‐ ၁၉

ေဟ ဒ်မင်းသည်ေပတ ကိ ှ ာေစရာမေတွ့ သြဖင့် အေစာင့်စစ်သားတိ့အားစစ်ေဆးေမး ြမန်း၍

ေသဒဏ်ေပးရန်အမိန့်ချမှတ်လိက်ေလ သည်။ ထိေနာက်ေဟ ဒ်မင်းသည် ယဒြပည်မှထွက်ခွာ

၍ ကဲသရိ မိ ့တွင်ကာလအနည်းငယ်စံေန ေတာ်မ၏။ ၂၀ ေဟ ဒ်မင်းသည်တ  မိ ့သားများ ှ င့်

ဇိဒန် မိ ့သားတိ့အေပ တွင်များစွာအမျက်ထွက် သြဖင့် ထိ မိ ့သားတိ့သည်စ ံ းလျက်မင်း

ကီးထံသိ့လာေရာက် က၏။ ဦးစွာပထမ နန်းေတာ်အပ် ဗလတု၏အကအညီကိရယ

က၏။ ထိ့ေနာက်ေဟ ဒ်မင်းထံသိ့ဝင်၍ ငိမ်း ချမ်းေရးအတွက် စကားကမ်းလှမ်း က၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့၏ြပည်သည် ေဟ ဒ်မင်း၏ြပည်ကိမီှခိစားေသာက်ရ

ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၂၁ ေဟ ဒ်မင်းသည်ချိန်းချက်ထားသည့်ေန့၌ မင်း

ေြမာက်တန်ဆာများကိဝတ်ဆင် ပီးလ င် ရာဇ ပလင်ေတာ်ေပ တွင်ထိင်ေတာ်မလျက်

လတိ့ အားမိန့်ခွန်း မက် ကားေတာ်မ၏။‐ ၂၂ ထိသတိ့က ``ဤအသံသည်လ၏အသံ

မဟတ်။ ဘရားသခင်၏အသံြဖစ်၏'' ဟ ေကးေကာ် က၏။‐ ၂၃

ထိအခါမင်း ကီးသည်ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိမေထာက်သည့်အတွက် ချက်ချင်း

ပင်ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည် သ့ကိဒဏ်ခတ်သြဖင့် သန်ထိး၍ကွယ်လွန်

ေတာ်မေလသည်။ ၂၄ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်မ ကားပျံ ့ ှ ံ ့၍

ယံ ကည်သအေရအတွက် တိးပွားလျက်ေန၏။ ၂၅ ဗာနဗ ှ င့်ေ ှ ာလတိ့သည် မိမိတိ့ေဆာင် ွက်

ရန် ှ ိ သည့်အမကိစများကိေဆာင် ွက် က ပီးေနာက် ေယာဟန်မာကကိေခ ၍ေယ

ှ လင် မိ ့မှြပန်ခ့ဲ က၏။

၁၃ အ ိအတ် မိ ့အသင်းေတာ်တွင် ပေရာဖက်များ ှ င့်ဆရာများ ှ ိ ၏။ ထိသတိ့ကားဗာနဗ၊

နိဂါေခ  ေမာင်၊ ကေရေနြပည်သားလကိ၊ (ေစာ်ဘွားေဟ ဒ်၏ငယ်သငယ်ချင်းြဖစ်သ)

မာနင် ှ င့်ေ ှ ာလတိ့တည်း။‐ ၂ ထိသတိ့သည်သခင်ဘရား၏အမေတာ် ကိေဆာင် ွက်၍

အစာေ ှ ာင်လျက်ေန ကစဥ် သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကသတိ့အား ``ေ ှ ာလ ှ င့်ဗာနဗတိ့ကိ

ငါ၏အမေတာ်ေဆာင်ရန် အတွက်သီးသန့်ေ ွးချယ် ကေလာ့'' ဟမိန့် ေတာ်မ၏။

၃ ထိအခါသတိ့သည်အစာေ ှ ာင်၍ဆ ေတာင်းပတနာ ပ ပီးလ င် ဗာနဗ ှ င့်ေ ှ ာလ

တိ့၏ဦးေခါင်းေပ တွင်မိမိတိ့လက်ကိတင် က၏။ ထိေနာက်သတိ့အားအမေတာ်

ေဆာင် ွက်ရန်ေစလတ်လိက် က၏။ ၄ ဗာနဗ ှ င့်ေ ှ ာလတိ့သည်သန့် ှ င်းေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်ေစလတ်ေတာ်မသည်အတိင်း ေသလကိ မိ ့သိ့သွားေရာက်၍ထိ မိ ့မှ

ကပ က န်းသိ့သေဘာလင့် က၏။‐ ၅ သတိ့သည် ှ ာလမိ မိ ့သိ့ေရာက်ေသာအခါ

တရားဇရပ်များတွင်ဘရားသခင်၏ တ် ကပတ်တရားေတာ်ကိေဟာေြပာ က၏။

ေယာဟန်မာကသည်သတိ့၏လက်ေထာက် အြဖစ်ကညီေဆာင် ွက်၏။ ၆

သတိ့သည်ထိကန်းကိြဖတ်၍ပါဖ မိ ့ အထိေလာက်သွား က၏။ ထိ မိ ့တွင်ယဒ

အမျိုးသားမိစာပေရာဖက်ြဖစ်ေသာေမှာ် ဆရာတစ်ေယာက်ကိေတွ့ က၏။ သ၏နာမည်

မှာဗာေယ ြဖစ်၏။‐ ၇ သသည်ဘရင်ခံေသရဂိေပါလ၏မိတ်ေဆွ ြဖစ်၏။

ထိဘရင်ခံကားသတိပညာ ှ ိ သ တစ်ေယာက်ြဖစ်ေပသည်။ သသည်ဘရားသခင်

၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ကားနာလိ၍ ဗာနဗ ှ င့်ေ ှ ာလကိပင့်ဖိတ်ေလ၏။‐ ၈

သိ့ရာတွင် (ဂရိဘာသာအားြဖင့်ဧလမဟ နာမည် ှ ိ ေသာ) ထိေမှာ်ဆရာသည်ဘရင်ခံ

အားယံ ကည်ြခင်းလဲွမှားေစရန် ဗာနဗ ှ င့်ေ ှ ာလတိ့ကိအတိက်အခံ ပေလ၏။‐ ၉

ထိအခါေပါလေခ ေ ှ ာလသည် သန့် ှ င်း ေသာဝိညာဥ်ေတာ်ြဖင့်ြပည့်ဝလျက် ေမှာ်

ဆရာအားစိက် ကည့် ပီးေနာက်၊‐ ၁၀ ``မာရ်နတ်၏သား၊ လှည့်စားလိမ်လည်တတ်သ၊

အမှန်တရား၏ရန်သ၊ သင်သည်ထာဝရ ဘရား၏ေြဖာင့်မှန်ေသာတရားလမ်းကိ

ေကာက်လိမ်ေအာင် ပပါသည်တကား။‐ ၁၁ ယခပင်လ င်ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ် သည်

သင့်ေပ သိ့ကျေရာက်ေတာ်မသြဖင့် သင် သည်မျက်စိကွယ်လိမ့်မည်။ ကာလအတန်

အ ကာေနကိြမင်ရလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟ မက်ဆိ၏။ ချက်ချင်းပင်ေမှာ်ဆရာသည်မျက်စိေြမး ယှက်၍

ေမှာင်အတိကျေရာက်လာသက့ဲသိ့ ြဖစ်သြဖင့် လက်ဆဲွ၍လမ်းြပေခ ေဆာင်ေပး

မည့်သကိ ှ ာရေလ၏။‐ ၁၂ ဘရင်ခံသည်ထိအြဖစ်အပျက်ကိြမင်လ င် ယံ ကည်လာ၏။

သသည်သခင်ဘရား၏တရား ေတာ်ကိ ကားေသာအခါအ့ံ သမိန်းေမာ၍ ေန၏။ ၁၃

ေပါလ ှ င့်အေပါင်းေဖာ်များသည်ပါဖ မိ ့မှ သေဘာလင့်၍ ပံဖလိြပည်ေပရေဂ မိ ့သိ့ေရာက် က၏။

ထိအခါေယာဟန်မာကသည်သတိ့ ှ င့်ခဲွခွာ၍ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်ေလ၏။‐ ၁၄

သတိ့သည်ေပရေဂ မိ ့မှထွက်ခွာ ကရာ ပိသိဒိြပည်အ ိအတ် မိ ့သိ့ေရာက်၍ ဥပသ်

ေန့၌တရားဇရပ်သိ့ဝင်၍ထိင် က၏။‐ ၁၅ ပညတ်ကျမ်း ှ င့်ပေရာဖက်ကျမ်းကိဖတ် ပီး

ေသာအခါ တရားဇရပ်အမေဆာင်လ ကီး များသည်သတိ့အား ``ညီအစ်ကိတိ၊့ လတိ့

အားတိက်တွန်းအားေပးစကားေြပာ ကား ရန် ှ ိ ပါလ င်ေြပာ ကပါ'' ဟလလတ်၍

အေကာင်း ကား က၏။‐ ၁၆ ေပါလသည်ေနရာမှထ၍လက်ရိပ်ြပ ပီးေနာက်

``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ဘရားသခင်အားကိးကွယ်သအြခား အမျိုးသားတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။‐

၁၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ဘရားသခင် သည် ငါတိ့ဘိးေဘးများအီဂျစ်ြပည်တွင်

သစိမ်းတစ်ရံဆံအြဖစ် ှ င့်ေနထိင် ကစဥ်၊ သတိ့အားေ ွးေကာက်၍ လမျိုး ကီးြဖစ်ေစ

ေတာ်မ၏။ မဟာတန်ခိးေတာ်ြဖင့်ထိြပည် မှထတ်ေဆာင်သွားေတာ်မကာ၊‐

၁၈ ေတာက ာရတွင်အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး သတိ့အားသည်းခံေတာ်မ၏။‐ ၁၉

ထိေနာက်ခါနာန်ြပည်ေနလခနစ်မျိုးတိ့ ကိဖယ် ှ ား ပီးလ င်ထိြပည်ကိ၊‐ ၂၀

မိမိလစေတာ်အားပိင်ဆိင်ခွင့်ကိေပး ေတာ်မ၏။ ဤအြဖစ်အပျက်အထိ ှ စ်

ေပါင်းေလးရာ့ငါးဆယ် ကာခ့ဲ၏။ ထိေနာက်ပေရာဖက် ှ ေမွလေပ ထွန်းချိန် အထိ

တရားသ ကီးများကိေပ ထွန်းေစ ေတာ်မ၏။‐ ၂၁ သတိ့သည် ှ င်ဘရင်တစ်ပါးခန့်ေပးရန်

ှ ေမွလအားေတာင်းဆိ ကသြဖင့် ဘရား သခင်သည်ကိ ှ ၏သားဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်

ေ ှ ာလကိခန့်ထားေတာ်မ၏။ ေ ှ ာလသည် အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံးနန်းစံေတာ်မ သတည်း။‐ ၂၂

ထိေနာက်ဘရားသခင်သည်ေ ှ ာလကိဖယ် ှ ား ပီးလ င် ဒါဝိဒ်အားဣသေရလဘရင်

အြဖစ်ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်က `ေယ ှ ဲ ၏သားဒါဝိဒ်သည်ငါ၏စိတ်ေတာ် ှ င့်

ေတွ့သ၊ ငါေဆာင် ွက်ေစလိသမ တိ့ကိေဆာင် ွက်မည့်သြဖစ်ေ ကာင်းငါေတွ့ ှ ိ ရ ပီ' ဟ

ဒါဝိဒ် ှ င့်ပတ်သက်၍မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၃ ဘရားသခင်သည်မိမိ၏ကတိေတာ်အတိင်း

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အဖိ့ကယ်တင် ှ င် ကိ ထိသ၏သားေြမးများအထဲမှေပ ထွန်း ေစေတာ်မ၏။

ထိအ ှ င်ကားသခင်ေယ ပင် ြဖစ်သတည်း။‐ ၂၄ ထိအ ှ င်အမေတာ်ကိစတင်၍ေဆာင် ွက်

ေတာ်မမမီေယာဟန်သည် ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ့အား `ေနာင်တရ၍ဗတိဇံ

မဂလာကိခံ ကေလာ့' ဟေဟာေြပာ၏။‐ ၂၅ မိမိေဆာင် ွက်ရမည့်အမ ပီးဆံးချိန်နီး

ေသာအခါ ေယာဟန်က `ငါသည်သင်တိ့ေစာင့် ေမ ာ်ေနသည့်အ ှ င်မဟတ်။ ထိအ ှ င်သည်

ငါ့ေနာက်တွင်ေပ ထွန်းလိမ့်မည်။ ငါသည်ထိ အ ှ င်၏ဖိနပ်ကိမ မခ တ်ထိက်' ဟဆိ၏။ ၂၆

``အာြဗဟံ၏သားေြမးြဖစ်သငါ့ညီအစ်ကိ တိ့ ှ င့် ဘရားသခင်ကိကိးကွယ်သအြခား

အမျိုးသားတိ၊့ ဤကယ်တင်ြခင်းဆိင်ရာ တရားကိငါတိ့ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာေစ၏။‐ ၂၇

ေယ  ှ လင် မိ ့သားများ ှ င့်သတိ့၏ေခါင်း ေဆာင်များကား ထိအ ှ င်သည်ကယ်တင် ှ င်

ြဖစ်သည်ကိမသိမြမင် က။ ဥပသ်ေန့တိင်း မိမိတိ့ဖတ် ကသည့်ပေရာဖက်ကျမ်းစကား

ကိလည်းနားမလည် က။ သိ့ေသာ်ထိသတိ့ သည်ပေရာဖက်များ၏ေဟာ ကားချက်အတိင်း

ြဖစ်ပျက်ေစရန် ထိအ ှ င်ကိေသဒဏ်စီရင် က၏။‐ ၂၈ဤသိ့ေသဒဏ်စီရင်ထိက်ေသာအြပစ်တစ်စံ

တစ်ရာကိမ မေတွ့ေသာ်လည်း ေသဒဏ်ေပး ရန်ပိလတ်မင်းအားေတာင်းဆိ က၏။‐ ၂၉

သတိ့သည်ထိအ ှ င် ှ င့်ပတ်သက်၍ ကျမ်းစာ ေတာ်တွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့

ကိ ပ က ပီးေနာက် ထိအ ှ င်၏တပည့်တိ့ သည်အေလာင်းေတာ်ကိလက်ဝါးကပ်တိင်မှ

ချ၍သချုင်းဂတွင်သ ဂဟ် က၏။‐ ၃၀ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည် ထိအ ှ င်ကိ

ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစေတာ်မ၏။‐ ၃၁ ထိေနာက်ထိအ ှ င်သည်ယခင်ကမိမိ ှ င့်အတ

ဂါလိလဲြပည်မှေယ  ှ လင် မိ ့သိ့လိက်ပါ ကသတိ့အား ရက်ေပါင်းများစွာကိယ်ထင်ြပ

ေတာ်မ၏။ သတိ့သည်ယခအခါဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား ကိယ်ေတာ်၏အေကာင်းကိ

သက်ေသခံလျက် ှ ိ  က၏။‐ ၃၂ ဒတိယဆာလံတွင်၊`သင်သည်ငါ၏သားေတာ် ြဖစ်၏။

ယေန့ပင်သင့်အားသားေတာ်အရာကိ ငါေပး ပီ' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည် ှ င့်အညီ

ဘရားသခင်သည်ေယ ကိေသြခင်းမှ ှ င် ြပန်ထေြမာက်ေစေတာ်မသြဖင့် ငါတိ့ဘိးေဘး

များအားထားေတာ်မေသာကတိေတာ်ကိသ တိ့၏သားေြမးြဖစ်သ ငါတိ့အတွက်အေကာင်

အထည်ေဖာ်ေတာ်မ ပီ။ ငါတိ့သည်ဤသတင်း ေကာင်းကိသင်တိ့အား ကားေြပာရန်ဤအရပ်

သိ့ေရာက် ှ ိ ေန ကြခင်းြဖစ်၏။‐ ၃၄ ေနာက်တစ်ဖန်သချုင်းတွင်မပပ်ပျက်ဘဲေသြခင်း

မှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ြခင်းအေကာင်း ှ င့်ပတ် သက်၍ဘရားသခင်က၊

`ဒါဝိဒ်အားေကာင်းချီးေပးရန်ကတိ ပခ့ဲသည့် နည်းတ၊ သင်တိ့အားလည်းယံ ကည်စိတ်ချရသည့်
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ြမတ်ေသာေကာင်းချီးေပးရန်ငါေပးမည်' ဟ၍မိန့်ေတာ်မသည်။ အြခားဆာလံတွင်၊

`ကိယ်ေတာ်သည်မိမိအားသစာေစာင့်သည့် အေစခံကိ သချုင်းတွင်ပပ်ပျက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်'

ဟပါ ှ ိ ၏။‐ ၃၆ ဒါဝိဒ်သည်မိမိအသက် ှ င်စဥ်ကာလ၌ ဘရား သခင်အ ကံအစည်ေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း

လိက်ေလာက်ေဆာင် ွက် ပီးေနာက်ေသလွန်၍ ဘိးေဘးများ၏သချုင်းတွင်သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံရ၏။

သ၏ကိယ်ခ ာသည်သချုင်းတွင်ပပ် ပျက်သွားရ၏။‐ ၃၇ သိ့ရာတွင်ေသြခင်းမှဘရားသခင် ှ င်ြပန်

ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာအ ှ င်၏ကိယ်ခ ာ ကားထိသိ့ပပ်ပျက်ြခင်းမ ှ ိ။‐ ၃၈

ညီအစ်ကိတိ၊့ ထိအ ှ င်ကိအမီှ ပ၍အြပစ် ေြပလတ်ြခင်းအေကာင်းကိ သင်တိ့အားငါ

ေြပာ ကားလျက် ှ ိ သည်ကိလည်းေကာင်း၊ ထိ အ ှ င်ကိယံ ကည်သအေပါင်းတိ့သည်

ေမာေ ှ ၏ပညတ်တရားက မေြဖမလတ် ိင်သည့်အြပစ်ဟသမ မှေြပလွတ် ိင်

ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်းသိမှတ် ကေလာ့။‐ ၄၀ ပေရာဖက်ကျမ်းများတွင်၊

`ငါမိန့်ေတာ်မသည်ကိမထီမ့ဲြမင် ပသတိ၊့ နားေထာင် က။ အ့ံ သလျက်ေသ ကေလာ့။

ယေန့ငါ ပမည့်အမကိသတစ်ပါးက ှ င်းလင်းေဖာ်ြပေသာ်လည်း၊ သင်တိ့ယံ ကည် ကလိမ့်မည်မဟတ်'

ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏။ ထိေဖာ်ြပချက်အတိင်းမ ြဖစ်ေစရန်သတိ ပ ကေလာ့'' ဟေဟာေြပာ ေလ၏။ ၄၂

တရားဇရပ်မှေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ့ထွက်ခွာ လာ ကစဥ် လတိ့ကမိမိတိ့အားေနာက်လာ

မည့်ဥပသ်ေန့၌ ဤအေကာင်းအရာများကိ တစ်ဖန်ေဟာေြပာရန်ေတာင်းပန် က၏။‐ ၄၃

တရားဇရပ်မှလစကဲွေသာအခါယဒ အမျိုးသားအေြမာက်အြမား ှ င့် ယဒဘာသာ

သိ့ကးေြပာင်းလာသအေြမာက်အြမားတိ့သည် ေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ့၏ေနာက်သိ့လိက် က၏။

တမန်ေတာ်တိ့ကထိသတိ့အား ဘရားသခင် ၏ေကျးဇးေတာ်၌ဆက်လက်သက် ှ င် ကရန်

အားေပးတိက်တွန်း က၏။ ၄၄ ေနာက်ဥပသ်ေန့၌သခင်ဘရား၏ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိ ကားနာရန်

မိ ့လံးက တ်နီး ပါးလတိ့လာေရာက် က၏။‐ ၄၅ သိ့ေသာ်ယဒအမျိုးသားတိ့သည်လပရိသတ်

ကိြမင်ေသာအခါ မနာလိစိတ် ှ ိ သြဖင့် ေပါလ ေဟာေြပာေသာစကားများကိြငင်းခံကာပတ်

ခတ်ေြပာဆိ က၏။‐ ၄၆ ေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ့ကယခင်ကထက်ပိမိ ရဲရင့်စွာေဟာ ကားသည်မှာ

``ငါတိ့သည်ဘရား သခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ သင်တိ့အား

ဦးစွာပထမေဟာေြပာရေပမည်။ သိ့ရာတွင် သင်တိ့သည်ထိတရားေတာ်ကိပစ်ပယ်ကာ မိမိ

တိ့ကိယ်ကိထာဝရအသက် ှ င့်မထိက်မတန် သများြဖစ်သည်ဟစီရင် ကေသာေကာင့်

ငါတိ့ သည်သင်တိ့ထံမှထွက်ခွာ၍လမျိုးြခားတိ့ ထံသိ့သွား ကပါမည်။‐ (aiōnios

g166) ၄၇ ငါတိ့အားထာဝရဘရားက၊ `ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးကိကမာတစ်ဝန်းလံး

ရ ှ ိ ေစရန်သင်တိ့အား၊ လမျိုးြခားများအဖိ့အလင်းြဖစ်ေစအ့ံေသာငှာ ငါခန့်ထား၏'

ဟ၍မိန့်ေတာ်မခ့ဲေပသည်'' ဟေဟာေြပာ က၏။ ၄၈လမျိုးြခားတိ့သည်ထိစကားကိ ကားေသာ အခါ

င်လန်းဝမ်းေြမာက်ကာသခင်ဘရား၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိချီးမွမ်းေြပာဆိ က၏။

ထာဝရအသက်ရ ှ ိ ရန်ေ ွးေကာက် ြခင်းခံရသတိ့သည်ယံ ကည်သများြဖစ် လာ က၏။‐ (aiōnios

g166) ၄၉ သိ့ြဖစ်၍သခင်ဘရား၏တရားေတာ်သည် ထိေဒသတစ်ခလံးတွင် ှ ံ ့ြပားေလ၏။‐ ၅၀

သိ့ေသာ်လည်းယဒအမျိုးသားတိ့သည် ဘရား သခင်ကိကိးကွယ်သအထက်တန်းလာအမျိုး

သမီးများ ှ င့် မိ ့မျက် ှ ာဖံးအမျိုးသားများ ကိလံ့ေဆာ်ကာေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ့အား

ှ ဥ်းပန်း ှ ိပ်စက်ေစ က၏။ သတိ့သည်ထိသ ှ စ်ဦးအားမိမိတိ့နယ်မှ ှ င်ထတ်လိက် က၏။‐

၅၁ ေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ့သည်ထိသတိ့၏စိတ် သေဘာကိမ ှ စ်သက်သည့်အေနြဖင့်

မိမိ တိ့ေြခမှေြမမန့်ကိခါချခ့ဲ ပီးလ င် ဣေကာနိ မိ ့သိ့ထွက်သွား က၏။‐ ၅၂

အ ိအတ် မိ ့ ှ ိ တပည့်ေတာ်တိ့သည် န်လန်း ဝမ်းေြမာက်၍ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ြဖင့်

ြပည့်ဝလျက် ှ ိ  က၏။

၁၄ ဣေကာနိ မိ ့တွင်လည်းေပါလ ှ င့်ဗာနဗ သည် ယဒအမျိုးသားတိ့၏တရားဇရပ်သိ့

ဝင်၍ေဟာေြပာသွန်သင် ကရာ ယဒအမျိုး သား ှ င့်လမျိုးြခားအေြမာက်အြမားသည်

ယံ ကည် က၏။‐ ၂ သိ့ေသာ်မယံ ကည်သည့်ယဒအမျိုးသား များသည် လမျိုးြခားတိ့အားညီအစ်ကိတိ့

ကိမနာလိစိတ် ှ ိ ေစရန်ဆွေပး က၏။‐ ၃ တမန်ေတာ်တိ့သည်ထိအရပ်တွင် ကာြမင့်စွာ

ေနထိင်လျက် သခင်ဘရား၏အေကာင်းကိ ရဲရင့်စွာေဟာေြပာ က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ထိ

သတိ့ေဟာေြပာသည့်ေကျးဇးေတာ်ဆိင်ရာ တရားမှန်ကန်ေကာင်းသက်ေသြပရန် သတိ့

အားအ့ံ သဖွယ်ရာများ ှ င့်နိမိတ်လကဏာ များြပ ိင်ေသာတန်ခိးကိေပးေတာ်မ၏။‐ ၄

မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည် ှ စ်စကဲွ က၏။ တစ်စ ကယဒအမျိုးသားတိ့ဘက်သိ့ပါ၍ အြခား

တစ်စကတမန်ေတာ်တိ့ဘက်သိ့ပါ က၏။ ၅ ယဒအမျိုးသား ှ င့်လမျိုးြခားအချို ့တိ့ သည်

တမန်ေတာ်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲရန် ှ င့်ခဲြဖင့် ေပါက်ရန် မိမိတိ့ေခါင်းေဆာင်များ ှ င့် ကံစည် အားထတ် က၏။‐

၆ ထိအေကာင်းကိတမန်ေတာ်တိ့ ကားသိ ကေသာအခါ လေကာနိြပည် ှ ိ လတရ မိ၊့

ေဒရေဗ မိ ့ ှ င့်အနီး ှ ိ ေဒသသိ့ထွက်ေြပး ၍၊‐ ၇ သတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာ က၏။ ၈

လတရ မိ ့တွင်အဘယ်အခါကမ လမ်းမ ေလာက် ိင်ခ့ဲသ၊ ေမွးစကပင်ေြခမစွမ်းမသန်

ခ့ဲသလတစ်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၉ သသည်ေပါလေဟာေြပာသည်ကိနားေထာင် လျက်ေန၏။

ေပါလသည်သ့အားစိက် ကည့် လိက်ေသာအခါ ေရာဂါေပျာက်ကင်းေစ ိင်

ေလာက်ေအာင်သ့မှာယံ ကည်မ ှ ိ ေ ကာင်း ကိသိြမင်လ င်၊‐ ၁၀ ``ထ၍မတ်မတ်ရပ်ေလာ့''

ဟထိသအား အသံကျယ်စွာဆိ၏။ ထိအခါသသည် ခန်၍ထ ပီးလ င်လမ်းေလာက်ေလ၏။‐ ၁၁

လပရိသတ်တိ့သည်ေပါလ ပေသာအမ အရာကိြမင်လ င် ``နတ်ဘရားတိ့သည်လ့

အသွင်ကိေဆာင်၍ ငါတိ့ထံသိ့သက်ဆင်း လာေလ ပီ'' ဟမိမိတိ့လေကာနိဘာသာ

စကားြဖင့်ေ ကးေကာ် က၏။‐ ၁၂ သတိ့သည်ဗာနဗအားဇသဟေခ  က၏။

ေခါင်းေဆာင်၍ေဟာေြပာသြဖစ်ေသာေကာင့် ေပါလ အားေဟရေမဟေခ  က၏။‐ ၁၃

ဇသနတ်ဘရား၏ဗိမာန်သည် မိ ့အြပင်တွင် ှ ိ ရာ ထိနတ်ဘရား၏ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ွား

လားများ ှ င့်ပန်းကံးများကိ မိ ့တံခါးဝသိ့ ယေဆာင်လာ၏။ သ ှ င့်တကွလပရိသတ်တိ့ သည်

တမန်ေတာ်တိ့အားယဇ်ပေဇာ်ပသလိ က၏။ ၁၄ ထိသိ့ပေဇာ်ပသမည့်အေကာင်းကိဗာနဗ

ှ င့်ေပါလတိ့ ကား ကေသာအခါ မိမိတိ့၏ အဝတ်များကိဆတ် ဖဲ၍လတိ့ထံသိ့ေြပး

သွား ပီးလ င်၊‐ ၁၅ အချင်းလတိ၊့ သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ဤ သိ့ ပ ကသနည်း။

ငါတိ့သည်လည်းသင်တိ့က့ဲ သိ့ပင်လသာမန်များသာြဖစ် က၏။ သင်တိ့

သည်ဤသိ့အကျိုးမ ှ ိ သည့်အမအရာများ ကိစွန့်ပစ်၍ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရား

သခင်အားဆည်းကပ် ကေစရန် ငါတိ့သည် သင်တိ့အားသတင်းေကာင်းကိေ ကညာရန်

ေရာက် ှ ိ လာ က၏။ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည်မိးေြမကိလည်းေကာင်း

ပင်လယ် ှ င့်အရပ်ခပ်သိမ်းတွင် ှ ိ ေလသမ ေသာအရာတိ့ကိလည်းေကာင်းဖန်ဆင်းေတာ် မ၏။‐ ၁၆

လွန်ခ့ဲေသာေခတ်ကာလများကကိယ်ေတာ် သည်လမျိုးတကာတိ့အား မိမိတိ့အလိ

ဆ  ှ ိ သည်အတိင်း ပကျင့်ခွင့်ကိေပးေတာ် မခ့ဲ၏။‐ ၁၇ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ် ှ ိ ေတာ်မေကာင်းသက်

ေသခံအေထာက်အထားများြဖင့် လတိ့အား အစဥ်ပင်ြပသေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်

ေကာင်းကင်မှမိးကိ ွာေစလျက်အချိန်တန် လ င် သီး ှ ံ များကိြဖစ်ပွားေစေတာ်မ၏။

သင် တိ့အားအစာအာဟာရေကးေမွး၍စိတ် င်လန်းဝမ်းေြမာက်ေစေတာ်မ၏''

ဟေကး ေကာ်ေလသည်။‐ ၁၈ ဤသိ့တမန်ေတာ်တိ့ေ ကးေကာ် ကေသာ် လည်း

လတိ့ယဇ်ပေဇာ်ရန် ကိးစားမကိမ ဆီးတား၍မရေချ။ ၁၉ သိ့ရာတွင်ယဒအမျိုးသားအချို ့သည်အ ိ

အတ် မိ ့ ှ င့်ဣေကာနိ မိ ့တိ့မှေရာက်လာ က ပီးလ င် လပရိသတ်တိ့ကိမိမိတိ့ဘက်သိ့

ပါေအာင်ဆဲွေဆာင် က၏။ ထိေနာက်ေပါလကိ ခဲြဖင့်ေပါက်၍ ေသလ ပီဟထင်သြဖင့် မိ ့

ြပင်သိ့ဆဲွထတ်သွား က၏။‐ ၂၀ သိ့ေသာ်မိမိ၏ပတ်လည်တွင်တပည့်ေတာ်တိ့

ေရာက်လာ ကေသာအခါ ေပါလသည်ထ၍ မိ ့ ထဲသိ့ဝင်ေလ၏။ ေနာက်တစ်ေန့၌ေပါလ ှ င့်

ဗာနဗသည်ေဒရေဗ မိ ့သိ့ထွက်ခွာသွား က၏။ ၂၁ ေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ့သည်ေဒရေဗ မိ ့တွင်

သတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာေ ကညာသြဖင့် လအေြမာက်အြမားတပည့်ေတာ်များြဖစ် လာ က၏။

ထိေနာက်လတရ မိ၊့ ဣေကာနိ မိ ့ ှ င့်ပိသိဒိြပည်အ ိအတ် မိ ့သိ့ြပန် က၏။‐ ၂၂

``ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ ဝင်ရန် ဒကဆင်းရဲများစွာခံရ ကလိမ့်မည်''

ဟေဟာေြပာသွန်သင်ကာတပည့်ေတာ်တိ့ အား က့ံခိင်ေစ က၏။ သတိ့၏ယံ ကည်ြခင်း

ခိင် မဲေစရန်အားေပး ိးေဆာ် က၏။‐ ၂၃ ေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ့သည်အသင်းေတာ်တိင်း ၌

အသင်းေတာ်လ ကီးများကိခန့်ထား က၏။ ထိေနာက်ဆေတာင်းပတနာ ပ၍အစာေ ှ ာင် ပီးလ င်

အသင်းေတာ်ဝင်တိ့ယံ ကည် က သည့်သခင်ဘရား၏လက်ေတာ်သိ့ထိသ တိ့ကိအပ် က၏။‐ ၂၄

ေပါလ ှ င့်ဗာနဗသည်ဝိသိဒိြပည်ကိြဖတ် သွား ပီးေနာက် ပံဖလိြပည်သိ့ေရာက် က၏။‐ ၂၅

သတိ့သည်ေပရေဂ မိ ့တွင်တရားေတာ်ကိ ေဟာေြပာ က၏။ ထိေနာက်အတလိ မိ ့သိ့ သွား ပီးလ င်၊‐ ၂၆

အ ိအတ် မိ ့သိ့သေဘာလင့် က၏။ ထိ မိ ့ကား ယခမိမိတိ့ေဆာင် ွက် ပီးစီးသွားသည့်

အမေတာ်အတွက် ဘရားသခင်၏ေကျးဇး ေတာ်သိ့အပ် ှ ံ ၍ေစလတ်ေသာ မိ ့ပင်ြဖစ် သတည်း။ ၂၇

အ ိအတ် မိ ့သိ့ေရာက်ေသာအခါ သတိ့သည် အသင်းေတာ်ဝင်တိ့ကိစ ံ းေစလျက် မိမိ

တိ့အားြဖင့်ဘရားသခင် ပေတာ်မခ့ဲသမ ေသာအမအရာတိ့ကိလည်းေကာင်း၊ လမျိုး

ြခားတိ့ယံ ကည်လာေစရန်ကိယ်ေတာ်လမ်း ဖွင့်ေပးေတာ်မေကာင်းကိလည်းေကာင်းြပန် ကား က၏။‐

၂၈ ထိေနာက်သတိ့သည်တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့် အတကာြမင့်စွာေနထိင် က၏။

၁၅ လအချို ့တိ့သည်ယဒြပည်မှအ ိအတ် မိ ့ သိ့သွားေရာက်၍ ညီအစ်ကိတိ့အား

``သင်တိ့ သည်ေမာေ ှ ၏ပညတ်တရားအရ အေရ ဖျားလီှးမဂလာကိမခံယလ င်ကယ်တင်

ြခင်းမရ ိင်'' ဟေဟာေြပာသွန်သင် က၏။‐ ၂ ေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ့သည်ထိသတိ့ ှ င့်

အြပင်းအထန်အြငင်းပွားကာ အေချအတင် ေြပာဆိ က၏။ ထိ့ေကာင့်အသင်းေတာ်သည်ဤ

သိ့အြငင်းပွားသည့်ကိစ ှ င့်ပတ်သက်၍ တိင်ပင် ေဆွးေ ွးရန်ေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ့ကိတပည့်
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ေတာ်အချို ့တိ့ ှ င့်အတ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ အသင်းေတာ်လ ကီးများထံသိ့ေစလတ်ရန် ဆံးြဖတ် က၏။ ၃

အသင်းေတာ်ဝင်တိ့သည်ထိကိယ်စားလှယ်အဖဲွ ့ အား မိ ့ြပင်သိ့ေရာက်ေအာင်လိက်ပိ့ က၏။ ထိ

အဖဲွ ့သည်ဖိနိတ်ြပည် ှ င့် ှ မာရိြပည်တိ့ကိ ြဖတ်သွားစဥ် လမျိုးြခားတိ့ဘရားသခင်ထံ

သိ့ေြပာင်းလဲလာ ကပံကိေြပာြပ ကသြဖင့် ညီအစ်ကိအေပါင်းတိ့သည်လွန်စွာဝမ်းေြမာက် က၏။‐ ၄

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ဗာနဗတိ့ေရာက် က ေသာအခါ အသင်းေတာ် ှ င့်တကွတမန်ေတာ် များ၊

အသင်းေတာ်လ ကီးများကသတိ့အား ကိဆိလက်ခံသည့်အခါ မိမိတိ့အားဘရား

သခင်အသံး ပေတာ်မပံအလံးစံကိြပန် ကား က၏။‐ ၅ သိ့ရာတွင်ဖာရိ ှ ဲ အဖဲွ ့ဝင်များအနက် ယံ

ကည်သလအချို ့တိ့သည်ထ၍ ``လမျိုးြခား တိ့သည်အေရဖျားလီှးမဂလာခံရမည်။ ေမာေ ှ

၏ပညတ်တရားကိေစာင့်ထိန်းရမည်'' ဟဆိ က၏။ ၆ သိ့ြဖစ်၍တမန်ေတာ်များ ှ င့်အသင်းေတာ်

လ ကီးများသည် ဤအမကိစကိစဥ်းစား ဆင်ြခင်ရန်စည်းေဝး က၏။‐ ၇

အေတာ်ပင်အေချအတင်ေဆွးေ ွး က ပီး ေသာအခါ ေပတ သည်ေနရာမှထ၍ ``ညီ

အစ်ကိတိ၊့ လမျိုးြခားတိ့သည်သတင်းေကာင်း ကိ ကား၍ယံ ကည် ိင်ေစရန် ဘရားသခင်

သည်လွန်ခ့ဲသည့်ကာလအတန် ကာက သတင်း ေကာင်းကိေ ကညာရန်အတွက်

ငါ့အားသင်တိ့ အထဲမှေ ွးချယ်ခန့်ထားေတာ်မခ့ဲေ ကာင်း သင်တိ့သိ က၏။‐ ၈

လတိ့၏စိတ် ှ လံးကိသိေတာ်မေသာဘရား သခင်သည် သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ငါတိ့

အားေပးေတာ်မသည့်နည်းတလမျိုးြခားတိ့ အားလည်းေပးေတာ်မြခင်းအားြဖင့် သတိ့

အား ှ စ်သက်လက်ခံေတာ်မေ ကာင်းကိြပ ေတာ်မ၏။‐ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ကိငါတိ့ ှ င့်ခဲွြခား

ြခင်း ပေတာ်မမ။ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ယံ ကည်သြဖင့် သတိ့၏အြပစ်များကိေြဖ

လတ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ဘရား သခင်ကိေသွးစမ်းလိ ကသနည်း။

ငါတိ့ဘိး ေဘးများေသာ်လည်းေကာင်း၊ ငါတိ့ကိယ်တိင် ပင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

မထမ်း ိင်သည့်ဝန်ကိ အဘယ်ေကာင့်ထိသတိ့အားထမ်းေစ က ပါသနည်း။‐ ၁၁

ငါတိ့သည်လည်းထိသတိ့နည်းတယံ ကည် သြဖင့် သခင်ေယ ၏ေကျးဇးေတာ်အား

ြဖင့်ကယ်တင်ြခင်းကိခံရ က၏'' ဟဆိ၏။ ၁၂ ဗာနဗ ှ င့်ေပါလတိ့သည်မိမိတိ့အား ြဖင့်

လမျိုးြခားတိ့တွင်ဘရားသခင် ပ ေတာ်မေသာ အ့ံ သဖွယ်ရာများ ှ င့်နိမိတ်

လကဏာများအေကာင်းကိေြပာ ကားေန စဥ်စေဝးေသာလအားလံးပင်ဆိတ် ငိမ်စွာ

နားေထာင်လျက်ေန က၏။‐ ၁၃ သတိ့ေြပာဆိ ပီးေသာအခါယာကပ်က ``ညီအစ်ကိတိ၊့

ငါ့စကားကိနားေထာင် ကပါ။‐ ၁၄ ဘရားသခင်သည်ေ ှ းဦးစွာလမျိုးြခားတိ့

အနက်အချို ့ေသာသတိ့ကိ မိမိ၏လစ ေတာ်ဝင်များြဖစ်ေစရန်ေ ွးထတ်ြခင်းအား ြဖင့်

သတိ့ကိဂ စိက်ေတာ်မေ ကာင်း ှ ိ မန် ှ င်းြပခ့ဲ ပီ။‐ ၁၅ ပေရာဖက်တိ့၏ေဟာ ကားချက်များသည်

လည်း ဤအချက် ှ င့်လံးဝကိက်ညီလျက် ှ ိ ၏။ ကျမ်းစာေတာ်တွင်၊ ၁၆

`ငါ၏နာမေတာ်ြဖင့်ေခ ေဝ ြခင်းခံရသ လမျိုးြခား ှ င့်လမျိုး ှ ိ သမ တိ့သည်

ငါ့ထံလာစိမ့်ေသာငှာေနာက်မှငါြပန်လာမည်။ ပိကျလျက် ှ ိ ေသာဒါဝိဒ်၏ ိင်ငံကိ

ငါြပန်၍တည်ေဆာက်မည်။ ပျက်စီးယိယွင်းေနသည်တိ့ကိအသစ် ပြပင်၍

ထိ ိင်ငံကိတစ်ဖန်ခိင်ခ့ံေစမည်။ ၁၈ ဤကားေ ှ းကာလ၌ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မေသာဗျာဒိတ်ေတာ်ြဖစ်သတည်း' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည်။ (aiōn g165) ၁၉

ယာကပ်ကဆက်လက်၍ ``ထိ့ေ ကာင့်ဘရား သခင်ထံေြပာင်းလဲလာ ကသ လမျိုးြခား

တိ့အခက် ကံေစရန်ငါတိ့မ ပသင့်။‐ ၂၀ သိ့ရာတွင် ပ်တအားပေဇာ်ထားသြဖင့် မသန့်

စင်သည့်အစားအစာများကိစားြခင်း၊ ကာမ ဂဏ်လိက်စားြခင်း၊ လည်လိမ်သား ှ င့်ေသွးကိ

စားသံးြခင်းတိ့ကိမေ ှ ာင် ှ ား ကေစရန် စာေရး၍အေကာင်း ကားသင့်သည်ဟငါ ယဆ၏။‐ ၂၁

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ေ ှ းကာလမှစ၍ ေမာေ ှ ၏ပညတ်တရားကိတရားဇရပ်များ

တွင်ဥပသ်ေန့တိင်းဖတ်ြခင်း၊ သ၏တရားကိ ေဟာေြပာြခင်း ှ ိ ေသာေကာင့်ြဖစ်၏'' ဟဆိ ေလသည်။

၂၂ ထိအခါတမန်ေတာ်များ၊ အသင်းေတာ်လ ကီးများ ှ င့်အသင်းေတာ်ဝင်အေပါင်းတိ့ သည်

ကိယ်စားလှယ်များကိေ ွးချယ်၍ေပါလ၊ ဗာနဗ ှ င့်အတအ ိအတ် မိ ့သိ့ေစလတ် ရန်ဆံးြဖတ် က၏။

သတိ့သည်ယံ ကည်သ တိ့အလွန် ကည် ိ ေလးစား ကေသာ ဗာ ှ ဗေခ ယဒ ှ င့်သိလတိ့ကိေ ွး

ချယ် က၏။‐ ၂၃ ထိသ ှ စ်ဦး၏လက်ြဖင့်စာတစ်ေစာင်ပိ့လိက် က၏။ ထိစာတွင်၊

``သင်တိ့၏ညီအစ်ကိများြဖစ် ကေသာတမန် ေတာ်များ၊ အသင်းေတာ်လ ကီးများကအ ိ

အတ် မိ ့ ှ င့် ရိြပည်၊ ကိလိကိြပည် ှ ိ လမျိုး ြခားသားများြဖစ် ကေသာညီအစ်ကိများ အား

တ်ခွန်းဆက်သလိက်ပါသည်။‐ ၂၄ က ်ပ်တိ့အထဲမှလအချို ့သည်က ်ပ်တိ့၏ န် ကားချက်မရဘဲ

သင်တိ့ထံသိ့သွား၍ စိတ်အေ ှ ာင့်အယှက်ြဖစ်ေစသည့်စကားများ ကိေြပာဆိကာ

သင်တိ့အားဒကေပးခ့ဲ က ေကာင်းသိရပါသည်။‐ ၂၅ သိ့ြဖစ်၍က ်ပ်တိ့သည်အစည်းအေဝး ပ

လပ်၍လအချို ့ကိေ ွးချယ်လျက် သင်တိ့ထံ သိ့ေစလတ်ရန်အားလံးသေဘာတဆံးြဖတ် ကပါသည်။

ထိသတိ့သည်က ်ပ်တိ့ချစ်ခင် သဗာနဗ၊ ေပါလတိ့ ှ င့်အတလိက်သွား ကပါလိမ့်မည်။‐ ၂၆

ေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ့သည်ကား က ်ပ်တိ့ သခင်ေယ ခရစ်၏အမေတာ်ကိ သက်စွန့်

ကိးပမ်းေဆာင် ွက်ခ့ဲသများပင်တည်း။‐ ၂၇ သိ့ြဖစ်၍က ်ပ်တိ့သည်သတိ့ ှ င့်အတယဒ

ှ င့်သိလတိ့ကိ သင်တိ့ထံသိ့ေစလတ်လိက်ပါ သည်။ က ်ပ်တိ့၏စာတွင်ေရးသားေဖာ်ြပထား

သည့်အေကာင်းအရာများကိ သတိ့ကိယ်တိင် လည်းေြပာြပ ကပါလိမ့်မည်။‐ ၂၈

ပ်တများအားပေဇာ်ထားသည့်အစား အစာကိမစား ှ င့်။ ေသွးကိလည်းမစား ှ င့်။‐ ၂၉

လည် ှ စ်သားကိမစား ှ င့်။ ကာမဂဏ်လိက်စား မကိမ ပ ှ င့်ဟေသာပညတ်များမှတစ်ပါး

အြခားေသာဝန်ကိသင်တိ့အေပ မတင်ရန် သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်က ်ပ်တိ့သေဘာ

တ ကပါ၏။ ဤအရာများကိေ ှ ာင် ကဥ် က ပါက သင်တိ့အတွက်လံေလာက်ေပ ပီ။ ကျန်း

မာ င်လန်း ကပါေစ'' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ေလ သည်။ ၃၀ ေစတမန်တိ့အားေစလတ်သြဖင့် သတိ့သည်

အ ိအတ် မိ ့သိ့သွား၍ယံ ကည်သအေပါင်း တိ့အား စေဝးေစ ပီးလ င်အမှာစာကိေပး အပ် က၏။‐

၃၁ ထိစာကိဖတ်ြပ ကေသာအခါသတိ့သည် အားေပးစကားများေ ကာင့်လွန်စွာဝမ်း

ေြမာက် က၏။‐ ၃၂ ယဒ ှ င့်သိလတိ့သည်လည်းပေရာဖက်များ ြဖစ် ကသည့်အေလျာက်

သတိ့အားအချိန် ကာ ြမင့်စွာတိက်တွန်းအားေပးသြဖင့်သတိ့အား က့ံခိင်ေစ က၏။‐ ၃၃

သတိ့သည်ထိအရပ်တွင်ကာလအတန် ကာ ေန ပီးေနာက် ယံ ကည်သတိ့အား တ်ဆက်၍

ြပန်လတ်လိက် က၏။‐ ၃၄ သိ့ေသာ်လည်းသိလသည်ေနရစ်ရန်ဆံးြဖတ်၏။

၃၅ ေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ့သည်အ ိအတ် မိ ့တွင် ဆက်လက်ေနထိင်၍

သခင်ဘရား၏ တ်ကပတ် ေတာ်ကိအြခားသများ ှ င့်အတေဟာေြပာ သွန်သင် က၏။ ၃၆

ရက်အနည်းငယ် ကာေသာအခါေပါလက ဗာနဗအား ``သခင်ဘရား၏ တ်ကပတ်

တရားေတာ်ကိငါတိ့ေဟာေြပာခ့ဲသည့် မိ ့ တိင်း ှ ိ ညီအစ်ကိများထံသိ့ြပန်သွား၍ သ

တိ့၏အေြခအေနကိေလ့လာ ကကန်အ့ံ'' ဟဆိ၏။‐ ၃၇ ထိအခါဗာနဗသည်မာကေခ ေယာဟန်

ကိေခ ေဆာင်သွားရန်အလိ ှ ိ ၏။‐ ၃၈ သိ့ေသာ်ေပါလကမိမိတိ့ ှ င့်သာသနာ

ပခရီးအဆံးတိင်ေအာင်မလိက်ဘဲ ပံဖလိ ြပည်တွင်မိမိတိ့ထံမှထွက်ခွာသွားခ့ဲသ

ကိေခ ေဆာင်ရန်မသင့်ေလျာ်ဟယဆ၏။‐ ၃၉ သတိ့သည်အြပင်းအထန်အြငင်းပွား ပီး

ေနာက်လမ်းခဲွခွာသွား က၏။ ဗာနဗသည် မာကကိေခ ၍ကပ ကန်းသိ့သေဘာ လင့်ေလ၏။‐ ၄၀

ေပါလမကားသိလကိေ ွးချယ်၍ထွက်ခွာ သွားေလသည်။ ယံ ကည်သများသည်ေပါလ

အားသခင်ဘရား၏ေကျးဇးေတာ်သိ့အပ် ှ ံ က၏။‐ ၄၁ ေပါလသည်ထိအရပ်မှ ရိြပည် ှ င့်ကိလိ

ကိြပည်သိ့သွားေရာက်၍အသင်းေတာ်ကိ ခိင်ခ့ံေစ၏။

၁၆
ေပါလသည်ေဒရေဗ မိ ့ ှ င့်လတရ မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။

လတရ မိ ့တွင်တိေမာေသနာမည် ှ ိ ေသာတပည့်ေတာ်တစ်ဦး ှ ိ ၏။ သ၏မိခင်သည်

ယံ ကည်သယဒအမျိုးသမီးြဖစ်ေသာ်လည်း သ၏ဖခင်မှာဂရိအမျိုးသားြဖစ်၏။‐ ၂

သသည်လတရ မိ ့ ှ င့်ဣေကာနိ မိ ့ ှ ိ ညီအစ် ကိတိ့၏ချီးမွမ်းြခင်းကိခံရ၏။‐ ၃

ေပါလသည်သ့ကိမိမိ ှ င့်အတလိက်ေစလိ သြဖင့် သ့အားအေရဖျားလီှးမဂလာေပး၏။

ဤသိ့ ပရြခင်းအေကာင်းမှာတိေမာေသ၏ ဖခင်သည်ဂရိအမျိုးသားြဖစ်ေ ကာင်း ထိ

အရပ် ှ ိ ယဒအမျိုးသားတိ့သိ ကေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၄သတိ့သည် မိ ့များကိြဖတ်၍သွား ကေသာ

အခါ ေယ  ှ လင် မိ ့၌ေနေသာတမန်ေတာ် များ ှ င့်အသင်းေတာ်လ ကီးများြပ ာန်း

ေသာပညတ်များကိ ှ င်းလင်းေြပာြပကာ ယံ ကည်သတိ့လိက်နာကျင့်သံးရန် န် ကား က၏။‐ ၅

သိ့ြဖစ်၍အသင်းေတာ်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်း ပိမိခိင် မဲလာလျက် ေန့စဥ်ေန့တိင်းအေရ

အတွက်အားြဖင့်တိးတက်များြပားလား ၏။ ၆ သတိ့သည် ဖဂိြပည် ှ င့်ဂလာတိြပည်တိ့

ကိြဖတ်သွား က၏။ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် သည် သတိ့အားအာ ှ ြပည်၌ တ်ကပတ်တရား

ေတာ်ကိေဟာေြပာခွင့်ေပးေတာ်မမ။‐ ၇ သတိ့သည်မသိြပည်နယ်စပ်သိ့ေရာက် ကေသာ အခါ

ဗိသန်ြပည်သိ့သွားရန် ကိးစား က၏။ သိ့ရာတွင်သခင်ေယ ၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကခွင့်

ပေတာ်မမသြဖင့်၊‐ ၈ မသိြပည်ကိြဖတ်၍တေရာ မိ ့သိ့ေရာက် က၏။‐ ၉

ေပါလသည်ညဥ့်အခါဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင် ``မာေကေဒါနိြပည်သိ့ြဖတ်ကး၍အက ်ပ် တိ့အားကညီမစပါ''

ဟမာေကေဒါနိ ြပည်သားတစ်ေယာက်သည်ရပ်လျက်ေတာင်းပန် ေနသည်ကိြမင်ရ၏။‐ ၁၀

ဤသိ့ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိေပါလြမင် ပီးေနာက် ချက်ချင်းပင်က ်ပ်တိ့သည်မာေကေဒါနိြပည်

သိ့သွားရန်ြပင်ဆင် က၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိ ေသာ်မာေကေဒါနိြပည်သားတိ့အားသတင်း

ေကာင်းကိေဟာေြပာရန် က ်ပ်တိ့အားဘရား သခင်ေစခိင်းေတာ်မသည်ဟဆံးြဖတ်ချက်

ချ ကြခင်းေ ကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၁ က ်ပ်တိ့သည်တေရာ မိ ့မှသာေမာသရက် ကန်းသိ့

တည့်တည့်သေဘာလင့် ကရာေနာက် တစ်ေန့၌နာေပါလိ မိ ့သိ့ေရာက် က၏။‐ ၁၂

ထိ မိ ့မှဖိလိပိ မိ ့သိ့သွား က၏။ ဖိလိပိ မိ ့ ကားမာေကေဒါနိြပည်ပထမနယ်၏ မိ ့တစ်

မိ ့ြဖစ်၏။ ေရာမအမျိုးသားတိ့အေြခစိက် ရာ မိ ့လည်းြဖစ်၏။ ထိ မိ ့တွင်က ်ပ်တိ့သည်
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ရက်ေပါင်းများစွာေနထိင် က ပီးသည့်ေနာက်၊‐ ၁၃ ဥပသ်ေန့၌ မိ ့တံခါးအြပင်သိ့ထွက် က၏။

ထိေနာက်ဆေတာင်းပတနာ ပရန်ေနရာ ှ ိ မည် အထင် ှ င့်ြမစ်ကမ်းနားသိ့သွားေရာက်၍ ထိ

အရပ်တွင်စေဝးလျက်ေနသည့်အမျိုးသမီး တိ့အားေဟာေြပာ က၏။‐ ၁၄

ထိသတိ့အထဲတွင်သွာတိရဲ မိ ့သ၊ ကမလာ နီအထည်ကန်သည်လဒိနာမည် ှ ိ အမျိုး

သမီးတစ်ေယာက်ပါ၏။ သသည်ဘရားသခင် အားကိးကွယ်သတစ်ဦးြဖစ်၏။ သခင်ဘရား

သည်ေပါလေဟာေြပာလျက်ေနေသာတရား စကားများကိအာ ံ စိက်ေစရန် ထိအမျိုး

သမီး၏စိတ် ှ လံးကိ ပြပင်ေတာ်မ၏။‐ ၁၅ သ ှ င့်တကွအိမ်သအိမ်သားတိ့သည်ဗတိဇံ

မဂလာခံယ က၏။ ထိေနာက်လဒိက ``ကန်မ သည်သခင်ဘရားကိအကယ်ပင်ယံ ကည်သ ြဖစ်သည်ဟ

သင်တိ့လက်ခံပါလ င်ကန်မ၏ အိမ်သိ့လာေရာက်တည်းခိ ကပါ'' ဟက ်ပ် တိ့အားေဖျာင်းဖျေလသည်။

၁၆ တစ်ေန့သ၌က ်ပ်တိ့သည်ဆေတာင်းပတနာ ပရာအရပ်သိ့သွား ကစဥ် ေဗဒင်ေဟာ ိင်

ေသာနတ်မိစာပးဝင်ေနသ၊ ေငွဝယ်ကန်မိန်းမ ငယ်တစ်ေယာက် ှ င့်ေတွ့ဆံ၏။ သသည်ဤသိ့

ေဗဒင်ေဟာေြပာြခင်းြဖင့် မိမိ၏သခင်ြဖစ် သတိ့အားေ ကးေငွအေြမာက်အြမား ရ ှ ိ ေစ၏။‐ ၁၇

ထိကန်မသည်ေပါလ ှ င့်က ်ပ်တိ့ေနာက် သိ့လိက်လျက် ``ဤသတိ့ကားအြမင့်ဆံး

ေသာဘရား၏အေစခံများြဖစ်၍ သင်တိ့ အားကယ်တင်ြခင်းတရားကိေဟာေြပာ

သများတည်း'' ဟဟစ်ေအာ်ေလ၏။‐ ၁၈ ထိသငယ်မသည်ဤသိ့ရက်ေပါင်းများစွာ

ဟစ်ေအာ်လျက်ေနသြဖင့် ေပါလသည်လွန်စွာ စိတ်အေ ှ ာင့်အယှက်ြဖစ်ရကား ေနာက်သိ့လှည့် ၍

``သင်သည်သငယ်မအထဲမှထွက်သွားေလာ့။ ေယ ခရစ်၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ သင့်

အားငါအမိန့်ေပး၏'' ဟနတ်မိစာအားဆိ၏။ ထိခဏ၌ပင်လ င်နတ်မိစာသည်ထွက်သွား ၏။‐ ၁၉

သငယ်မ၏သခင်ြဖစ်သတိ့သည် မိမိတိ့ ေငွဝင်ေပါက်ပိတ်သွားေ ကာင်းသိ ှ ိ  ကေသာ အခါ

ေပါလ ှ င့်သိလတိ့ကိဖမ်းဆီး၍ အာဏာပိင်များ ှ ိ ရာ မိ ့တွင်းေြမကွက် လပ်သိ့ဆဲွေခ သွား က၏။‐ ၂၀

ေရာမအရာ ှ ိ တိ့၏ေ ှ ့သိ့ေရာက်ေသာအခါ ``ဤသတိ့သည်ယဒအမျိုးသားများြဖစ် ပါသည်။

ကန်ေတာ်တိ့ မိ ့တွင်ဆပမြဖစ် ေအာင် ပလျက်ေန ကပါသည်။‐ ၂၁ ကန်ေတာ်တိ့တရားဥပေဒများ ှ င့်

ဆန့်ကျင် ေသာထံးတမ်းစဥ်လာများကိသွန်သင်ေန က ပါသည်။ ေရာမအမျိုးသားများအေနြဖင့်

က ်ပ်တိ့သည် ထိထံးတမ်းစဥ်လာများကိ လက်မခံ ိင်၊ မကျင့်သံး ိင်ပါ'' ဟေလာက်

ထား က၏။‐ ၂၂ လပရိသတ်ကလည်း ေပါလ ှ င့်သိလတိ့ ကိဝိင်း၍စွပ်စဲွ က၏။

အရာ ှ ိ တိ့သည်ထိသ ှ စ်ဦး၏အဝတ်များကိ ဆဲွ ဖဲ၍ ကိမ်ဒဏ်ေပးေစရန်အမိန့်ချမှတ် က၏။‐ ၂၃

စစ်သားများသည်လည်းေပါလ ှ င့်သိလတိ့ကိ ြပင်းထန်စွာ ကိမ်ဒဏ်ေပး ပီးလ င်ေထာင်ချထား က၏။

သတိ့အားလံ ခံစွာချုပ်ေ ှ ာင်ထားရန် အမိန့်အရ၊‐ ၂၄ ေထာင်မးသည်သတိ့အားအလံေထာင်သိ့သွင်း

ပီးလ င် ေြခများကိထိတ်ခတ်၍ထားေလ၏။ ၂၅ သန်းေခါင်အချိန်ခန့်၌ေပါလ ှ င့်သိလတိ့သည်

ပတနာ ပကာဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ် ကိချီးမွမ်းသီဆိလျက်ေန က၏။‐ ၂၆

ထိအခါ တ်တရက်ေြမငလျင်ြပင်းစွာလပ် သြဖင့် အကျဥ်းေထာင်၏အတ်ြမစ်သည်လပ် ှ ား သွား၏။

ေထာင်တံခါး ှ ိ သမ သည်ချက်ချင်း ပင်ပွင့်ထွက်သွားကန်၏။ အကျဥ်းသားအေပါင်း တိ့သည်

သံ ကိးအေ ှ ာင်အဖဲွ ့မှလွတ်ေြမာက် ကကန်၏။‐ ၂၇ ေထာင်မးသည်အိပ်ရာမှ ိး၍ေထာင်တံခါး

များပွင့်လျက်ေနသည်ကိြမင်လ င် အကျဥ်း သားများထွက်ေြပး က ပီဟထင်မှတ်သြဖင့်

ားကိဆဲွထတ် ပီးလ င်မိမိကိယ်ကိသတ် မည် ပ၏။‐ ၂၈ သိ့ရာတွင်ေပါလက

``သင်၏ကိယ်ကိအ ရာယ် မ ပ ှ င့်။ ငါတိ့အားလံးဤေနရာတွင် ှ ိ ေန ကသည်''

ဟကျယ်စွာဟစ်ေအာ်၍ေြပာ၏။ ၂၉ ေထာင်မးသည်မီးတိင်ကိေတာင်းယ ပီးလ င်

ေြပးဝင်၍လာ၏။ သသည်တန်လပ်လျက် ေပါလ ှ င့်သိလတိ့၏ေြခရင်းတွင်ပျပ်ဝပ်၏။‐ ၃၀

ထိေနာက်သတိ့ကိအြပင်သိ့ေခ ေဆာင်လာ ပီး လ င် ``အ ှ င်တိ၊့ ကန်ေတာ်သည်ကယ်တင်ြခင်း

ခံရေစရန် အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်း'' ဟ ေမး၏။ ၃၁သတိ့ကလည်း ``သခင်ေယ ကိယံ ကည်

ေလာ့။ သိ့ယံ ကည်လ င်သင် ှ င့်တကွသင်၏ အိမ်သအိမ်သားတိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းကိ

ခံရ ကလိမ့်မည်'' ဟဆိ ပီးေနာက်၊‐ ၃၂ ထိသ ှ င့်တကွသ၏အိမ်တွင် ှ ိ ေသာသ

အေပါင်းတိ့အား သခင်ဘရား၏ တ် ကပတ်တရားေတာ်ကိေဟာေြပာ က၏။‐ ၃၃

ထိညအချိန်၌ပင်လ င်ေထာင်မးသည် ေပါလ ှ င့်သိလတိ့ကိေခ ၍ဒဏ်ချက်ရာများကိ

ေဆးေကာေပး၏။ ထိေနာက်ချက်ချင်းပင်သ ှ င့် တကွအိမ်သအိမ်သားအေပါင်းတိ့သည် ဗတိဇံ

မဂလာခံယ က၏။‐ ၃၄ သသည်ေပါလ ှ င့်သိလတိ့အားမိမိ၏အိမ် သိ့ဖိတ်ေခ ၍

စားဖွယ်ေသာက်ဖွယ်များကိတည် ခင်းေကးေမွး၏။ သ ှ င့်သ၏အိမ်သားတိ့သည်

ဘရားသခင်ကိယံ ကည်လာ ကသြဖင့်လွန် စွာ င်လန်းဝမ်းေြမာက် ကေလသည်။ ၃၅

ေနာက်တစ်ေန့မိးလင်းေသာအခါအရာ ှ ိ တိ့သည် ထိသတိ့ကိေထာင်မှလတ်လိက်ရန်

ရဲအရာ ှ ိ များကိေစလတ်၍အမိန့်ဆင့် ဆိေစ က၏။‐ ၃၆ သိ့ြဖစ်၍ေထာင်မးသည်ေပါလအား ``အရာ ှ ိ

တိ့ကအ ှ င်တိ့အားေထာင်မှလတ်လိက်ရန် အမိန့်ေပးပါ၏။ ထိေ ကာင့်စိတ်ေအးချမ်းစွာ

အ ှ င်တိ့သွား ကပါ'' ဟဆိ၏။ ၃၇ သိ့ရာတွင်ေပါလက ``ေရာမ ိင်ငံသားများ

ြဖစ်ေသာငါတိ့အားစစ်ေ ကာစီရင်ြခင်းမ ပဘဲ ငါတိ့ကိလပရိသတ်ေ ှ ့တွင် ိက် ှ က်

၍အကျဥ်းချထားခ့ဲ က၏။ ယခငါတိ့ကိ တိတ်တဆိတ်လတ်လိ ကပါသေလာ။ ထိသိ့ မ ပသင့်။

သတိ့ကိယ်တိင်လာ၍ငါတိ့ကိ ေထာင်မှထတ် ကပါေစ'' ဟရဲအရာ ှ ိ တိ့အားေြပာ၏။ ၃၈

ရဲအရာ ှ ိ တိ့သည်လည်းဤအေကာင်းကိ အရာ ှ ိ တိ့အားြပန်လည်ေလာက်ထား က ၏။

ေပါလ ှ င့်သိလတိ့သည်ေရာမ ိင်ငံသား များြဖစ်ေကာင်းကိ အရာ ှ ိ တိ့ ကားေသာ

အခါေ ကာက်လန့် က၏။‐ ၃၉ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်လာ၍ေပါလ ှ င့်သိလ

တိ့အားေဖျာင်းဖျေြပာဆိ က၏။ ထိေနာက်သ တိ့ကိေထာင်မှထတ် ပီးလ င် ထိ မိ ့မှထွက်ခွာ

သွားရန်ေတာင်းပန် က၏။‐ ၄၀ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်အကျဥ်းေထာင်မှထွက်ခွာ ၍

လဒိ၏အိမ်သိ့သွား က၏။ ထိေနာက်ယံ ကည် သတိ့ ှ င့်ေတွ့ဆံကာအားေပးစကားေြပာ ကား ပီးလ င်

ထိ မိ ့မှထွက်ခွာသွားကေလ သည်။

၁၇ သတိ့သည်ခရီးဆက်ခ့ဲရာအံဖိေပါလိ မိ ့ ှ င့်အာေပါေလာနိ မိ ့ကိြဖတ်၍

သက်သာ ေလာနိတ် မိ ့သိ့ေရာက် က၏။ ထိ မိ ့တွင်ယဒ တရားဇရပ် ှ ိ ၏။‐ ၂

ေပါလသည်မိမိ၏အေလ့အထ ှ ိ သည် အတိင်း ထိတရားဇရပ်သိ့သွား၍ ဥပသ်ေန့

သံးေန့တိင်တိင်ကျမ်းစာေတာ်ကိကိးကား ကာလတိ့ ှ င့်အေြခအတင်ေဆွးေ ွး၏။‐ ၃

ေမ ှ ိ ယသည်ဒကေဝဒနာခံေတာ်မရမည့် အေကာင်းတိ့ကိ ကျမ်းချက်အေထာက်အထား

များ ှ င့်တကွ ှ င်းလင်းစွာဖွင့်ြပ၏။ ေပါလ က ``ငါသင်တိ့အားေြပာြပေနေသာသခင်

ေယ ကားေမ ှ ိ ယပင်ြဖစ်၏'' ဟဆိ၏။‐ ၄ အချို ့ေသာသတိ့သည်ေပါလေြပာေသာစကား

ကိယံ ကည်သြဖင့် ေပါလ ှ င့်သိလတိ့၏အဖဲွ ့ သိ့ဝင် က၏။ ဘရားသခင်ကိကိးကွယ်သဂရိ

အမျိုးသားအေြမာက်အြမား ှ င့်ထင်ေပ ေသာ ဂရိအမျိုးသမီးများလည်း

သတိ့၏အဖဲွ ့ သိ့ဝင် ကေလသည်။ ၅ သိ့ရာတွင်ယဒအမျိုးသားတိ့သည် မနာလိ

စိတ် ှ ိ သြဖင့်လမ်းေပ မှဂျပိးေတေလများ ကိေခ ယကာ လထ ကီးတစ်ရပ်ြဖစ်ေအာင်

စ ံ း၍တစ် မိ ့လံးကိအတ်အတ်သဲသဲြဖစ် ေစ က၏။ သတိ့သည်ယာသန်၏အိမ်သိ့ဝင်၍

ေပါလ ှ င့်သိလတိ့ကိလပရိသတ်ေ ှ ့သိ့ ဆဲွထတ်ရန် ှ ာေဖွ က၏။‐ ၆

ှ ာ၍မေတွ့ ကေသာအခါသတိ့သည် ယာသန် ှ င့်တပည့်ေတာ်အချို ့တိ့ကိ မိ ့အာဏာပိင်

များ၏ေ ှ ့သိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င် ``ဤလစ သည်အရပ်တကာတွင်ဒကေပးခ့ဲ ကပါ၏။

သတိ့သည်ယခက ်ပ်တိ့ မိ ့သိ့လည်းေရာက် ှ ိ လာ ကပါ ပီ။ ယာသန်သည်ထိသတိ့ကိ

မိမိ၏အိမ်တွင်လက်ခံထားပါ၏။‐ ၇ ထိသတိ့သည်ေယ ဟေသာအြခား

ဧကရာဇ်ဘရင်တစ်ပါး ှ ိ သည်ဟဆိကာ ဧကရာဇ်၏အမိန့်ေတာ်ကိဆန့်ကျင်ဘက်

ပ ကပါ၏'' ဟဟစ်ေအာ် ကေသာ်၊‐ ၈ လပရိသတ် ှ င့် မိ ့အာဏာပိင်များသည်

ဆညံ၍သွား က၏။‐ ၉ အာဏာပိင်တိ့သည်ယာသန် ှ င့်အေပါင်းအပါ တိ့အား

အာမခံေငွများကိေပးေဆာင်ေစ ပီး ေနာက်ထွက်သွားခွင့် ပ က၏။ ၁၀

ညဥ့်အချိန်ေရာက်လ င်ေရာက်ချင်းယံ ကည် သတိ့သည် ေပါလ ှ င့်သိလတိ့ကိေဗရိ မိ ့

သိ့ထွက်ခွာသွားေစ က၏။ ထိ မိ ့သိ့ေရာက်လ င် သတိ့သည်ယဒတရားဇရပ်သိ့သွား က၏။‐ ၁၁

ေဗရိ မိ ့သားတိ့ကားသက်သာေလာနိတ် မိ ့သား တိ့ေလာက် တစ်ယသန်စိတ် ှ ိ သများမဟတ်ေချ။

သိ့ြဖစ်၍ေပါလေဟာေြပာသည့်တရားေတာ်ကိ အလွန် ကည် ိ ေသာစိတ်ြဖင့်နာခံ က၏။ သတိ့

သည်ေပါလ ှ င့်သိလတိ့ေြပာ ကားသည့်အတိင်း မှန်မမှန်ကိသိ ှ ိ  ိင်ရန်ေန့စဥ်ေန့တိင်းကျမ်း

စာေတာ်ကိေလ့လာ က၏။‐ ၁၂ ထိ့ေကာင့်သတိ့အများပင်ယံ ကည်လာ က၏။

ယင်းသိ့ယံ ကည်သတိ့တွင်ဂဏ်အသေရ ှ ိ ဂရိအမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအေြမာက် အြမားပါဝင်၏။‐ ၁၃

ေဗရိ မိ ့တွင်ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရား ေတာ်ကိေပါလေဟာေြပာလျက် ှ ိ ေ ကာင်းကိ

သက်သာေလာနိတ် မိ ့မှယဒအမျိုးသားတိ့ သည် ကားသိ ကေသာအခါ ေဗရိ မိ ့သိ့လာ

၍လတိ့အားဆပေအာင်လံ့ေဆာ်ေပး က၏။‐ ၁၄ ထိအခါယံ ကည်သတိ့သည်ချက်ချင်းပင်

ေပါလကိပင်လယ်ကမ်းေြခသိ့ထွက်ခွာသွား ေစ က၏။ သိလ ှ င့်တိေမာေသတိ့မကား

ေဗရိ မိ ့တွင်ပင်ေနရစ်ခ့ဲ က၏။‐ ၁၅ ေပါလကိလိက်ပိ့ ကေသာသတိ့သည် သ ှ င့်

အာသင် မိ ့အထိလိက်သွား က၏။ ထိ့ေနာက် သိလ ှ င့်တိေမာေသတိ့အြမန်ဆံးလိက်

လာေစရန် န် ကားချက်ရလျက် ေဗရိ မိ ့ သိ့ြပန်သွား က၏။ ၁၆ ေပါလသည်အာသင် မိ ့တွင်

သိလ ှ င့်တိေမာေသ တိ့ကိေစာင့်ဆိင်းလျက်ေနစဥ် ထိ မိ ့တွင် ပ်တ

များ ှ င့်ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ သည်ကိြမင်သြဖင့် စိတ်မချမ်းမသာြဖစ်၏။‐ ၁၇

ထိ့ေကာင့်တရားဇရပ်တွင်ယဒအမျိုးသား များ၊ ဘရားသခင်ကိကိးကွယ်သများ ှ င့် လည်းေကာင်း၊

ေန့စဥ်ေန့တိင်း မိ ့တွင်းေြမကွက် လပ်သိ့လာေရာက် ကသများ ှ င့်လည်းေကာင်း တရားေဆွးေ ွး၏။‐

၁၈ ဧပိက  ှ င့်သေတာအိပ်ဟေခ ေသာ အေတွးအေခ ပညာ ှ င်အချို ့တိ့သည်လည်း

ေပါလ ှ င့်အေချအတင်ေဆွးေ ွး က၏။ ထိ သအချို ့တိ့က ``ဤစကားအိးသည်အဘယ်
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အရာကိေြပာဆိေနပါသနည်း'' ဟဆိ က၏။ အြခားသများက ``သသည်လမျိုးြခားတိ့၏

နတ်ဘရားများအေကာင်းကိ ေြပာဆိေနဟန် တ၏'' ဟဆိ က၏။ ထိသတိ့ဤသိ့ေြပာ က

ြခင်းမှာေပါလသည်သခင်ေယ အေကာင်း ှ င့် ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ြခင်းအေကာင်း

တိ့ကိေဟာေြပာေနေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍ထိသတိ့သည်ေပါလကိ အာေရေတာင်

တရား ံ းေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်သွား ပီးလ င် ``သင် ေဟာေြပာေနသည့်အယဝါဒသစ်အေကာင်း

ကိငါတိ့သိပါရေစ။‐ ၂၀ သင်တိ့ေဟာေြပာေသာအေကာင်းအရာအချို ့ တိ့မှာ

ငါတိ့အတွက်အသစ်အဆန်းြဖစ်၍ ေနပါ၏။ ထိအရာများ၏အနက်အ ိပါယ်

ကိငါတိ့သိချင်ပါသည်'' ဟဆိ က၏။‐ ၂၁ (အာသင် မိ ့သားအေပါင်းတိ့ ှ င့်ထိ မိ ့တွင်

ေနထိင်သဧည့်သည်များသည် သတင်းအသစ် အဆန်းကိေြပာဆိ ကားနာြခင်းအားြဖင့်

အချိန်ကိကန်လွန်ေစတတ် က၏။) ၂၂ ေပါလသည် အာေရေတာင်တရား ံ းေတာ်ေ ှ ့ တွင်ရပ်လျက်

``အာသင် မိ ့သားတိ၊့ သင်တိ့သည် လွန်စွာဘရားတရား ကည် ိ သများြဖစ် ေကာင်း

အစစအရာရာကိေထာက်၍ငါသိ ရ၏။‐ ၂၃ ငါသည်သင်တိ့ မိ ့ကိလှည့်လည်၍ ဘရား

ဝတ် ပရာဌာနများကိ ကည့် ခ့ဲစဥ် `ငါ တိ့မသိေသာဘရားအတွက်' ဟ၍ကမည်း

လိပ်စာေရးထိးထားသည့်ယဇ်ပလင်တစ်ခ ကိေတွ့ ှ ိ ခ့ဲပါ၏။ ဤသိ့သင်တိ့မသိဘဲ

ဝတ် ပကိးကွယ်ေနေသာဘရား၏အေကာင်း ကိသင်တိ့အားယခငါေဟာေြပာပါ၏။‐ ၂၄

ကမာေလာက ကီး ှ င့်တကွကမာေပ တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့ကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

ဘရားသည် မိးေြမကိစိးပိင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ြဖစ်၍လ့လက်ြဖင့်ေဆာက်လပ်သည့်

ဘံဗိမာန်တွင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမ။‐ ၂၅ ထိအ ှ င်ကိယ်တိင်ပင်လခပ်သိမ်းတိ့အား

အသက် ှ င့်တကွအြခားလိအပ်သည့်အရာ ှ ိ သမ ကိေပးသနားေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်

၍တစ်စံတစ်ခကိလိလား၍လ့လက်မှ အေထာက်အပ့ံကိခံယရန်မလိေပ။‐ ၂၆

ကိယ်ေတာ်သည်ဦးစွာပထမလတစ်ေယာက် ကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၍ ထိလမှလမျိုးတကာ

တိ့အားဆင်းသက်လာေစ ပီးလ င်ကမာအရပ် ရပ်တွင်ေနထိင်ေစေတာ်မ၏။ ထိလမျိုးအသီး

သီးတိ့သက် ှ င်ေနထိင်ရာအချိန်ကာလ ှ င့် ေဒသများကိ ကိတင်ပိင်းြခားသတ်မှတ်ေပး

ေတာ်မ၏။‐ ၂၇ ဤသိ့ ပေတာ်မြခင်းမှာကိယ်ေတာ်ကိေတွ့လိ ေတွ့ြငား

လတိ့စမ်းသပ် ှ ာေဖွ ကေစရန်ပင် ြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင်၊ `ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားြဖင့်

သက် ှ င်လပ် ှ ားရပ်တည်လျက် ှ ိ  က၏' ဟ၍ပိုလ်တစ်ဦးကဆိသည့်အတိင်းဘရား

သခင်သည်အမှန်အားြဖင့် ငါတိ့တစ်ဦးတစ် ေယာက် ှ င့်မ ေဝးေတာ်မသည်မဟတ်။ သင်တိ့

၏လကာဆရာအချို ့တိ့က၊ `ငါတိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ်၏ သားသမီးများြဖစ် က၏'

ဟစပ်ဆိသတည်း။‐ ၂၉ ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏သားသမီးများ ြဖစ် ကသည့်အားေလျာ်စွာ

ဘရားသခင်သည် လတိ့၏စိတ်ကး ှ င့်အ ပညာစွမ်းရည်ြဖင့် ထလပ်ထားေသာေ  ပ်တ၊

ေငွ ပ်တ၊ ေကျာက် ပ်တတိ့ ှ င့်တေတာ်မသည်ဟမထင်မမှတ် အပ်။‐ ၃၀

ဘရားသခင်သည်မိမိကိလတိ့မသိသည့် အချိန်ကာလများကိ မှတ်ေတာ်မမခ့ဲ ေသာ်လည်း

ယခအခါ၌အရပ်ခပ်သိမ်းမှ လအေပါင်းတိ့အားေနာင်တရေစြခင်း ငှာအမိန့်ေပးေတာ်မ ပီ။‐ ၃၁

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ်ေ ွးချယ်ခန့် ထားေတာ်မေသာအ ှ င်အားြဖင့် ေလာကသား

တိ့ကိေြဖာင့်မှန်စွာတရားစီရင်ေတာ်မသည့် ေန့ရက်ကိသတ်မှတ်ေတာ်မ ပီးေသာေကာင့် တည်း။

ထိသိ့ြဖစ်မည်အေကာင်းကိထိအ ှ င် အား ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစေတာ်မ ေသာအားြဖင့်

လအေပါင်းတိ့အားခိင်လံ ေသာသက်ေသြပေတာ်မ ပီ'' ဟေဟာေြပာ ေလ၏။ ၃၂

သေသတိ့ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ြခင်းအေကာင်း ကိ ကားေသာအခါ လအချို ့တိ့သည်ေြပာင်

ေလှာင် က၏။ သိ့ရာတွင်အချို ့ေသာသတိ့က မ ``သင်ေြပာဆိေနသည့်အေကာင်းအရာကိ

ငါတိ့တစ်ဖန် ကားလိပါသည်'' ဟဆိ က၏။‐ ၃၃ သိ့ြဖစ်၍ေပါလသည်တရား ံ းေတာ်မှ

ထွက်သွားေလသည်။‐ ၃၄ အချို ့ေသာသတိ့သည်ေပါလ ှ င့်ေပါင်းေဖာ် ပီးလ င်

ယံ ကည်သများြဖစ်လာ က၏။ ထိ သတိ့တွင်ဒေယာ သိနာမည် ှ ိ ေသာအာေရ

ေတာင်တရား ံ းေတာ်အဖဲွ ့ဝင်တစ်ဦး၊ ဒမာရိ နာမည် ှ ိ ေသာအမျိုးသမီးတစ်ဦး ှ င့်အြခား

သအချို ့တိ့ပါဝင် က၏။

၁၈ ထိေနာက်ေပါလသည်အာသင် မိ ့မှထွက် ခွာ၍ ေကာရိ ု မိ ့သိ့ေရာက်၏။‐

၂ ထိ မိ ့တွင်ပ ုြပည်သားအာကလနာမည် ှ ိ ေသာ ယဒအမျိုးသားတစ်ေယာက် ှ င့်သ၏ဇနီး

ြပစ်ကိလကိေတွ့၏။ ယဒအမျိုးသားအေပါင်း တိ့ေရာမ မိ ့မှထွက်ခွာသွားရန် ကေလာဒိဘရင်

အမိန့်ထတ်ဆင့်သြဖင့် သတိ့သည်မ ကာမီက ပင်ဣတလိြပည်မှထွက်ခွာလာခ့ဲ ကသများ

ြဖစ်၏။‐ ၃ ထိသတိ့သည်ေပါလက့ဲသိ့သားေရအလပ် သမားများြဖစ် က၏။

သိ့ြဖစ်၍ေပါလသည် သတိ့ထံသိ့သွား ပီးလ င် သတိ့ ှ င့်အတ ေန၍အလပ်လပ်၏။‐ ၄

ယဒအမျိုးသား ှ င့်ဂရိအမျိုးသားများ နားလည်သေဘာေပါက်လာ ကေစရန် သသည်

ဥပသ်ေန့တိင်းတရားဇရပ်တွင်တရားေဆွး ေ ွး၏။ ၅ သိလ ှ င့်တိေမာေသတိ့မာေကေဒါနိြပည်

မှေရာက်လာ ကေသာအခါ ေပါလသည်တရား ေဟာြခင်းအမကိသာေဆာင် ွက်လျက် ေမ ှ ိ ယ

သည်သခင်ေယ ပင်ြဖစ်ေ ကာင်းယဒအမျိုး သားတိ့အားေသချာစွာ ှ င်းြပ၏။‐ ၆

ယဒအမျိုးသားတိ့သည်သ့ကိအတိက်အခံ ပ၍ ပတ်ခတ်ေြပာဆိေသာအခါေပါလသည်

မိမိအဝတ်မှဖံများကိခါချ၍ ``သင်တိ့ ေသေကပျက်စီး ကလ င်သင်တိ့၏တာဝန် ပင်ြဖစ်၏။

ငါ့မှာတာဝန်မ ှ ိ ေတာ့ ပီ။ ယခ မှအစ ပ၍ငါသည်လမျိုးြခားတိ့အား တရားေဟာေတာ့အ့ံ'' ဟဆိ၏။‐ ၇

ထိေနာက်ထိသတိ့ထံမှထွက်ခွာ၍ ဘရား သခင်ကိကိးကွယ်သတိတယတုနာမည် ှ ိ ေသာ

ယဒအမျိုးသားမဟတ်သ၏အိမ် သိ့သွားေရာက်တည်းခိေလသည်။ ထိအိမ်သည်

တရားဇရပ် ှ င့်ကပ်လျက် ှ ိ ၏။‐ ၈ တရားဇရပ်အပ်ချုပ်မးကရိပု ှ င့်အိမ်သ အိမ်သားအေပါင်းတိ့သည်

သခင်ဘရားကိ ယံ ကည်သများြဖစ်လာ က၏။ အြခား ေကာရိ ု မိ ့သားအေြမာက်အြမားသည် လည်း

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ကားရ၍ ယံ ကည်ကာဗတိဇံမဂလာကိခံယ က၏။ ၉

တစ်ညသ၌ေပါလသည် ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ ြမင်၏။ ဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်သခင်ဘရားက

``ငါသည်သင် ှ င့်အတ ှ ိ သည်ြဖစ်၍မ ေကာက် ှ င့်။ ဆက်လက်ေဟာေြပာေလာ့။ လက် မေလ ာ့ ှ င့်။‐

၁၀ အဘယ်သမ သင့်ကိေဘးအ ရာယ်မ ပ ိင်။ ဤ မိ ့ ှ ိ လအေြမာက်အြမားတိ့သည် ငါ့

လစေတာ်ဝင်များြဖစ် က၏'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ေပါလသည်ထိ မိ ့တွင်တစ် ှ စ် ှ င့်

ေြခာက်လမ ေနထိင်ကာ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိေဟာေြပာသွန် သင်လျက်ေန၏။

၁၂ ဂါလျုန်သည်အခါယြပည်ဘရင်ခံြဖစ်စဥ် အခါ ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

စ ံ းလျက် ေပါလကိဖမ်းဆီး ပီးလ င် တရားခွင်ေ ှ ့သိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။‐ ၁၃ သတိ့က

``ဤသသည်ပညတ်တရားေတာ် ှ င့်ဆန့်ကျင်၍ ဘရားသခင်ကိကိးကွယ်

ကေစရန်လတိ့အားေသွးေဆာင်လျက် ေနပါသည်'' ဟေလာက်ထား က၏။‐ ၁၄

ေပါလသည်ေချပေြပာဆိမည်အ ပတွင် ဂါလျုန်က ``ယဒအမျိုးသားတိ၊့ ဤအမ

သည်ဆိးယတ်ေသာြပစ်မသိ့မဟတ်လိမ်လည် မြဖစ်ပါမ ငါသည်သင်တိ့၏စွပ်စဲွချက်ကိ

စိတ် ှ ည်လက် ှ ည်နားေထာင် ိင်ေပမည်။‐ ၁၅ သိ့ရာတွင်ဤအမ၏စကားများ၊

နာမည် များသည်သင်တိ့၏ပညတ်တရား ှ င့်သက် ဆိင်သည့်အမြဖစ်သြဖင့်

သင်တိ့ကိယ်တိင် ပင်စီရင်ဆံးြဖတ် ကေလာ့။ ထိအမမျိုး ကိငါမစီရင် ပီ'' ဟဆိ၍၊‐ ၁၆

ယဒအမျိုးသားတိ့အားတရားခွင်မှ ှ င်ထတ်လိက်၏။‐ ၁၇ ထိသတိ့သည်တရားဇရပ်အပ်ချုပ်ေရးမး

သဿင်ကိဖမ်းဆီး၍တရားခွင်ေ ှ ့တွင် ိက် ှက် က၏။ သိ့ရာတွင်ဂါလျုန်သည်ထိအ ပ

အမကိလံးဝဂ မစိက်ဘဲေန၏။ ၁၈ ေပါလသည်ေကာရိ ု မိ ့တွင်ရက်ေပါင်းများ စွာေန၏။

ထိေနာက်ညီအစ်ကိတိ့ကိ တ်ဆက်၍ ြပစ်ကိလ၊ အာကလတိ့ ှ င့်အတ ရိြပည် သိ့သေဘာလင့်ေလ၏။

ကင်ေြခ မိ ့မှသေဘာ မထွက်မီ သသည်ဘရားသခင်အားသစာ ကတိ ပခ့ဲသြဖင့်မိမိ၏ဦးေခါင်းကိ

ရိတ်၏။‐ ၁၉ ဧဖက် မိ ့သိ့ေရာက်ေသာအခါေပါလသည် ြပစ်ကိလ ှ င့်အာကလတိ့ကိ မိ ့တွင်ထား ခ့ဲ၏။

သသည်တရားဇရပ်သိ့ဝင် ပီးလ င် ယဒအမျိုးသားတိ့ ှ င့်တရားစကား ေဆွးေ ွး၏။‐ ၂၀

လတိ့သည်မိမိတိ့ထံတွင် ကာြမင့်စွာေန ထိင်ရန် ေတာင်းပန် ကေသာ်လည်းေပါလသည်

ြငင်းဆန်လျက်၊‐ ၂၁ ``ဘရားသခင်အလိေတာ် ှ ိ လ င်သင်တိ့ ထံသိ့ငါြပန်လာခ့ဲမည်'' ဟဆိ ပီးလ င်

သေဘာလင့်ေလ၏။‐ ၂၂ သသည်ကဲသရိ မိ ့သိ့ေရာက်လ င်သေဘာမှ ဆင်း ပီးေနာက်

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွား၍ အသင်းေတာ်ကိ တ်ဆက်၏။ ထိေနာက်အ ိ အတ် မိ ့သိ့သွား၏။‐ ၂၃

ထိ မိ ့တွင်ကာလအတန် ကာေန ပီးေနာက် ခရီးထွက်ခ့ဲရာဂလာတိြပည် ှ င့် ဖဂိ ြပည်တိ့သိ့ေရာက် ှ ိ လျက်

ယံ ကည်သ အေပါင်းတိ့ကိ က့ံခိင်ေစေလသည်။ ၂၄အာေလဇ ိ မိ ့သားအာေပါလနာမည် ှ ိ ေသာ

ယဒအမျိုးသားတစ်ေယာက်သည်ဧဖက် မိ ့သိ့ ေရာက်လာ၏။ သသည်အေဟာအေြပာေကာင်း၍

ကျမ်းစာေတာ်ကိအထးပင်တတ်က မ်းသ ြဖစ်၏။‐ ၂၅သခင်ဘရား၏လမ်းစဥ်ေတာ်အေကာင်းကိ

စံလင်စွာေလ့လာသင်ယထားသလည်းြဖစ် ၏။ သသည်သခင်ေယ  ှ င့်သက်ဆိင်ေသာ

တိကျမှန်ကန်သည့်အေကာင်းြပချက်များ ကိ စိတ်အားထက်သန်စွာေဟာေြပာသွန်သင်၏။

သိ့ေသာ်သသည်ေယာဟန်၏ဗတိဇံကိသာ သိ၏။‐ ၂၆ သသည်တရားဇရပ်တွင်ရဲရင့်စွာေဟာေြပာ

ေလ၏။ သ၏ေဟာေြပာချက်ကိ ကားရေသာ ြပစ်ကိလ ှ င့်အာကလတိ့သည် သ့ကိအိမ် သိ့ေခ ဖိတ်၍

ဘရားသခင်၏လမ်းစဥ်ေတာ် အေကာင်းကိပိမိတိကျစွာ ှ င်းလင်းေပး က၏။‐ ၂၇

သသည်အခါယြပည်သိ့သွားလိသြဖင့် ဧဖက် မိ ့ ှ ိ ညီအစ်ကိများသည်သ၏အတွက် အခါ

ယြပည် ှ ိ တပည့်ေတာ်တိ့ထံသိ့မိတ်ဆက် စာေရးြခင်းအားြဖင့်ကညီ က၏။ သသည်

အခါယြပည်သိ့ေရာက်ေသာအခါ ဘရား သခင်၏ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်ယံ ကည်

လာသများအားများစွာအကအညီ ေပး၏။‐ ၂၈ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သသည်လထေ ှ ့

ေဆွးေ ွးပဲွများတွင် ကျမ်းစာေတာ်မှအေထာက် အထားများြဖင့် သခင်ေယ သည်ေမ ှ ိ ယ

ပင်ြဖစ်ေကာင်းကိ ယဒအမျိုးသားတိ့အား ပိင် ိင်စွာေချပေြပာဆိေသာေကာင့်ြဖစ်၏။
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၁၉ ေကာရိ ု မိ ့တွင်အာေပါလ ှ ိ ေနစဥ်ေပါလသည်အထက်ပါေဒသတစ်ေလ ာက်သိ့လှည့်လည်

ပီးေနာက် ဧဖက် မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။ ထိ မိ ့တွင် တပည့်ေတာ်အချို ့တိ့ကိေတွ့၍၊‐

၂ ``သင်တိ့သည်ယံ ကည်သများြဖစ်လာ က ေသာအခါ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံ

ယရ ကပါ၏ေလာ'' ဟေမး၏။ ထိသတိ့က ``သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ှ ိ

ေတာ်မေ ကာင်းကိပင် က ်ပ်တိ့မ ကားဘး ပါ'' ဟဆိ က၏။ ၃ ေပါလက

``ဤသိ့ြဖစ်ပါမသင်တိ့သည် အဘယ်မည်ေသာဗတိဇံမဂလာကိခံခ့ဲ ကပါသနည်း''

ဟေမး၏။ သတိ့က ``ေယာဟန်၏ဗတိဇံမဂလာကိ ခံခ့ဲပါသည်'' ဟဆိ က၏။ ၄

ေပါလက ``ေယာဟန်၏ဗတိဇံမဂလာသည် ေနာင်တရသတိ့အဖိ့ြဖစ်၏။ ေယာဟန်သည်

မိမိ၏ေနာက်တွင် ကလာေတာ်မမည့်အ ှ င် ကိယံ ကည်ရမည်ဟ ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့အားေဟာေြပာခ့ဲ၏။ ထိအ ှ င်ကားသခင် ေယ ေပတည်း'' ဟဆိ၏။ ၅

ထိစကားကိ ကားလ င်သတိ့သည် သခင် ေယ ၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ဗတိဇံ မဂလာခံ က၏။‐

၆ ေပါလသည်သတိ့၏ဦးေခါင်းအေပ မှာ လက်ကိတင်လိက်ေသာအခါ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်

ေတာ်သည်သတိ့၏အေပ သိ့သက်ေရာက်ေတာ် မ၏။ ထိအခါသတိ့သည်ထးဆန်းေသာဘာ

သာစကားများကိေြပာ က၏။ ဘရားသခင် ၏တရားေတာ်ကိလည်းေဟာေြပာေ ကညာ

က၏။‐ ၇ သတိ့အေရအတွက်မှာတစ်ဆယ့် ှ စ်ေယာက် မ  ှ ိ သတည်း။‐ ၈

ေပါလသည်သံးလတိင်တိင်တရားဇရပ်တွင် အေချအတင်ေဆွးေ ွးကာဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်အေကာင်း လတိ့နားလည်သေဘာ ေပါက်လာေစရန်မေ ကာက်မ ွံ ့ဘဲေဟာ ေြပာ၏။‐

၉ သိ့ရာတွင်လအချို ့တိ့သည်ေခါင်းမာ၍မယံ ကည်သြဖင့် လအေပါင်းတိ့ေ ှ ့တွင်သခင်ဘရား

၏လမ်းစဥ်ေတာ်ကိ တ်ချေြပာဆိ က၏။ သိ့ ြဖစ်၍ေပါလသည်တပည့်ေတာ်တိ့ကိေခ

၍ ထိသတိ့ထံမှထွက်ခွာ ပီးလ င် တရ ု ၏စာသင်ခန်းမေဆာင်တွင်ေန့စဥ်ေန့တိင်း

ေဆွးေ ွးပဲွများကိကျင်းပ၏။‐ ၁၀ ဤသိ့ ှ စ် ှ စ်တိင်တိင်ကျင်းပရာအာ ှ ြပည်

တွင် ေနထိင်သယဒအမျိုးသားများ ှ င့်ဂရိ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် သခင်ဘရား

၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ကားနာရ က၏။ ၁၁ ဘရားသခင်သည်ေပါလအားြဖင့်

အလွန် ထးကဲေသာနိမိတ်လကဏာများကိြပလျက် ေနေတာ်မ၏။‐ ၁၂

လတိ့သည်ေပါလကိင်တွယ်အသံး ပသည့် ပဝါ၊ အဝတ်အထည်စသည်တိ့ကိပင်သနာ

များ ှ င့်နတ်မိစာပးဝင်သများထံေဆာင်ယ သွားသြဖင့် သနာတိ့သည်ေရာဂါများေပျာက်

ကင်း၍နတ်မိစာတိ့သည် မိမိတိ့ပးဝင်သထံ မှထွက်ခွာသွား က၏။‐ ၁၃

ယဒအမျိုးသားနယ်လှည့်ပေယာဂဆရာ အချို ့တိ့သည် သခင်ေယ ၏နာမေတာ်အား

ြဖင့်နတ်မိစာများကိ ှ င်ထတ်ရန် ကိးစား က ၏။ သတိ့က ``ေပါလေဟာေြပာေသာေယ ၏

နာမကိတိင်တည်၍သင့်ကိငါ ှ င်ထတ်၏'' ဟလကိပးဝင်ေနေသာနတ်မိစာအားဆိ က၏။‐

၁၄ ဤပေယာဂဆရာတိ့ကားယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးသေကဝ၏သားခနစ်ေယာက်ြဖစ်သတည်း။

၁၅ သိ့ရာတွင်နတ်မိစာက ``ေယ ကိငါသိ၏။ ေပါလကိလည်းငါသိ၏။ သိ့ေသာ်သင်တိ့ကား

မည်သများနည်း'' ဟသတိ့အားေမးေလ၏။ ၁၆ ထိေနာက်နတ်မိစာပးဝင်ေနသသည်

သတိ့ အားအြပင်းအထန်သတ်ပတ်တိက်ခိက်ရာ သတိ့သည်အေရး ံ းနိမ့်လျက်အနာတရ

ြဖစ် ပီးလ င်အဝတ်များစတ် ပဲ၍ ထိအိမ် မှထွက်ေြပးရ ကေလသည်။‐ ၁၇

ထိအြဖစ်အပျက်အေကာင်းကိဧဖက် မိ ့ တွင်ေနထိင်သ ယဒအမျိုးသားများ ှ င့်

ဂရိအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ကားသိ က ၏။ သတိ့သည်ထိတ်လန့်တန်လပ်လျက် သခင်

ေယ ၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး ကကန်၏။‐ ၁၈ ယံ ကည်သအများပင်လာေရာက်၍ မိမိ

တိ့သည်ေမှာ်အတတ်ကိအသံး ပမိခ့ဲ ေ ကာင်း ပွင့်လင်းစွာေဖာ်ြပဝန်ခံ က၏။‐ ၁၉

ေမှာ်အတတ်ကိအသံး ပခ့ဲသအများပင် မိမိတိ့၏ကျမ်းေစာင်များကိစသိမ်းယေဆာင် လာ၍

လပံအလယ်တွင်မီး ိ ့ က၏။ ထိစာအပ် များ၏တန်ဖိးကိတွက်ချက် ကည့်ေသာအခါ

ေငွအသြပာငါးေသာင်းမ  ှ ိ ေ ကာင်းေတွ့ ှ ိ  က၏။‐ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍သခင်ဘရား၏တန်ခိးေတာ်အား

ြဖင့် သာသနာေတာ်သည် ကီးပွားတိးတက် လျက်ေန၏။ ၂၁ဤအမအရာများြဖစ်ပျက် ပီးေနာက်

ေပါလ သည်မာေကေဒါနိြပည် ှ င့်အခါယြပည်မှ တစ်ဆင့် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွားရန်စိတ်ပိင်း

ြဖတ်၏။ သက ``ထိ မိ ့သိ့ငါသွား ပီးေနာက် ေရာမ မိ ့သိ့လည်းသွားရမည်'' ဟဆိ၏။‐ ၂၂

သသည်မိမိ၏လက်ေထာက် ှ စ်ေယာက်ြဖစ် သည့်တိေမာေသ ှ င့်ဧရတုတိ့ကိမာေက

ေဒါနိြပည်သိ့ေစလတ်လိက်၏။ မိမိမကား အာ ှ ြပည်တွင်ကာလအနည်းငယ်ေန၏။ ၂၃

ထိအချိန်၌သခင်ဘရားလမ်းစဥ်ေတာ်၏ အတွက်ေ ကာင့် ဧဖက် မိ ့တွင်ဆပလပ် ှ ား

မ ကီးတစ်ရပ်ြဖစ်ေပ လာ၏။‐ ၂၄ ေဒေမတရိနာမည် ှ ိ ေသာေငွပန်းထိမ်ဆရာ

သည် အာေတမိနတ်သမီး၏ေငွနတ်ကွန်းပံတ ကေလးများကိ ပလပ်ြခင်းအားြဖင့်

လက်မ ပညာသည်များအားများစွာေငွဝင်လမ်းေြဖာင့် ေစခ့ဲ၏။‐ ၂၅

သသည်ထိလပ်ငန်းဆိင်ရာအလပ်သမားများ ှ င့်အလားတ လပ်ငန်းဆိင်ရာအြခားအလပ်

သမားများကိစ ံ းေစ ပီးလ င် ``အချင်းလ တိ၊့ ဤလပ်ငန်းြဖင့် ငါတိ့စီးပွားလမ်းေြဖာင့်ခ့ဲ

ေ ကာင်းကိသင်တိ့သိ က၏။‐ ၂၆ ဤေပါလဆိသသည်ဧဖက် မိ ့တွင်သာမက

အာ ှ ြပည်တစ်ခလံးလိလိ၌ပင် `လ့လက်ြဖင့် ပလပ်သည့်ဘရားများသည်ဘရားလံးဝ

မဟတ်' ဟဆိ၍လအေြမာက်အြမားကိ ြဖားေယာင်းေသွးေဆာင်ကာ ေမှာက်မှားလမ်းလဲွ

ေစသည်ကိသင်တိ့ကိယ်တိင် ကား ိင်ြမင် ိင် က၏။‐ ၂၇ လတိ့သည်ငါတိ့၏အတတ်ကိက့ဲရဲ ့ေြပာဆိ

မည်သာမကအာ ှ ြပည် ှ င့်တကွ ကမာတစ်ဝန်း လံးကိးကွယ်သည့်အာေတမိနတ်သမီး ကီး၏

ဂဏ်အသေရ ိး ွမ်းလျက် သ၏နတ်ကွန်းသည် လည်းမေရမရာြဖစ်ရေတာ့မည့်ေဘး ှ င့်ရင်

ဆိင်ေနရ၏'' ဟေြပာ၏။ ၂၈ ထိစကားကိ ကားလ င်လက်မပညာသည် တိ့သည်

ေဒါသအမျက်ထွက်ကာ ``ဧဖက် မိ ့၏ အာေတမိနတ်သမီးသည် ကီးြမတ်ေပ၏'' ဟေကးေကာ် က၏။‐

၂၉ တစ် မိ ့လံးဆဆညံညံြဖစ်လျက်လတိ့ သည် ေပါလ၏ခရီးသွားေဖာ်များြဖစ်သည့်

မာေကေဒါနိြပည်သားဂါယ ှ င့်အာရိတာခ တိ့ကိဖမ်းဆီး၍ မိ ့ေတာ်ခန်းမ ကီးသိ့

အလျင်အြမန်ေခ ေဆာင်သွား က၏။‐ ၃၀ ေပါလသည်မိမိကိယ်တိင်ထိလပရိသတ် ှ င့်ရင်ဆိင်လိ၏။

သိ့ေသာ်တပည့်ေတာ်တိ့က ထိသိ့မ ပရန်ဆီးတား က၏။‐ ၃၁ ေပါလ၏အေဆွြဖစ်ေသာနယ်အာဏာပိင်

အချို ့တိ့ကလည်း မိ ့ေတာ်ခန်းမ ကီးထဲ သိ့မဝင်ရန်လလတ်၍ေတာင်းပန် က၏။‐ ၃၂

ဤအေတာအတွင်း၌လတိ့သည် အမျိုးမျိုး ဟစ်ေအာ် ကလျက်အတ်အတ်သဲသဲြဖစ်၍

ေန၏။‐ ၃၃ လများစသည်မိမိတိ့အဘယ်ေကာင့်စေဝး လျက်ေန ကသည်ကိမသိ က။

ယဒအမျိုး သားတိ့သည်အာေလဇြ ုကိလပရိသတ်ေ ှ ့ သိ့သွားေစသြဖင့် လထအထဲမှလအချို ့

တိ့ကထိသသည်ြဖစ်ေပ လျက် ှ ိ သည့်အေရး အခင်း ှ င့်ပတ်သက်သြဖစ်မည်ဟယဆ

က၏။ အာေလဇြ ုသည်ပရိသတ်အား ဆိတ် ငိမ်ရန်လက်ရိပ်ြပ၏။ ေချပေြပာဆိ

ရန် ကိးစား၏။‐ ၃၄ သိ့ရာတွင်သသည်ယဒအမျိုးသားြဖစ်သည် ကိ

လတိ့သိ ကေသာအခါ ``ဧဖက် မိ ့၏ အာေတမိနတ်သမီးသည် ကီးြမတ်ေပ၏'' ဟ

ှ စ်နာရီ ကာမ သံ ပိင်ေ ကးေကာ် က၏။ ၃၅ ေနာက်ဆံး၌ မိ ့စာေရးသည်လပရိသတ်တိ့

အား ဆိတ်ဆိတ်ေနေစ ပီးလ င် ``ဧဖက် မိ ့သား တိ၊့ ဧဖက် မိ ့ေတာ်သည် ကီးြမတ်သည့်အာ

ေတမိနတ်သမီး၏နတ်ကွန်း ှ င့် ေကာင်းကင် ဘံမှကျလာသည့် ပ်တေတာ်တည် ှ ိ ရာ

ဌာနေတာ်ြဖစ်ေ ကာင်းကိလတိင်းသိ၏။‐ ၃၆ ဤအချက်ကိအဘယ်သမ မြငင်းဆိ ိင်။

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ဆိတ်ဆိတ်ေနသင့် က၏။ မဆင်ြခင်ဘဲအဘယ်အမကိမ မ ပသင့်။‐ ၃၇

သင်တိ့သည်ထိသတိ့ကိ ဤေနရာသိ့ေခ ေဆာင် ခ့ဲ က၏။ သတိ့သည်ငါတိ့၏ဗိမာန်ေတာ်ထဲဝင်

၍လယက်ြခင်းမ ပ။ ငါတိ့၏နတ်သမီးကိ ေစာ်ကားေသာစကားကိလည်းမေြပာ။‐ ၃၈

သိ့ြဖစ်၍ေဒေမတရိ ှ င့်အေပါင်းပါလက်မ ပညာသည်များသည် လတစ်စံတစ်ေယာက်အား

တရားစဲွဆိလိလ င် တရား ံ းဖွင့်ရက်များ ှ င့်အာဏာပိင်များ ှ ိ သြဖင့် ံ းေတာ်တွင် တရားစဲွဆိ ိင်ပါ၏။‐

၃၉ သိ့ရာတွင်သင်တိ့မှာအြခားအမကိစ ှ ိ ပါက တရားဝင်အစည်းအေဝး၌စီရင် ဆံးြဖတ်ရမည်။‐

၄၀ ယေန့ န်းရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်ြခင်းသည် ငါတိ့ ေ ကာင့်ြဖစ်ရသည်ဟအစွပ်အစဲွခံရစရာ

ှ ိ ၏။ ဤသိ့ တ် တ်သဲသဲြဖစ်စရာအေကာင်း မ ှ ိ။ တ် တ်သဲသဲြဖစ်ရသည်ကိ

ငါတိ့ခိင် လံသည့်အေကာင်းြပချက်ေပး ိင် ကမည် မဟတ်'' ဟဆိ၏။‐ ၄၁

ဤသိ့ဆိ ပီးလ င် မိ ့စာေရးသည်လပရိ သတ်တိ့အား ထိေနရာမှထွက်ခွာသွားေစ ေလသည်။

၂၀ ဆပလပ် ှ ားမရပ်စဲသွားေသာအခါ ေပါလသည် တပည့်ေတာ်တိ့ကိေခ ၍အား

ေပးစကားေြပာ ကား၏။ ထိေနာက်သတိ့ ကိ တ်ဆက် ပီးလ င်မာေကေဒါနိြပည်

သိ့ထွက်ခွာသွားေလသည်။‐ ၂ သသည်ထိေဒသများကိလှည့်လည်ကာ တပည့်ေတာ်တိ့အား

အားေပးစကားများ ေြပာ ကား ပီးေနာက်အခါယြပည်သိ့ သွား၏။‐ ၃

သသည်ထိြပည်တွင်သံးလမ ေန၏။ ထိ ေနာက် ရိြပည်သိ့သေဘာလင့်မည်အ ပ

တွင်သ၏အသက်ကိရန် ှ ာရန် ယဒအမျိုး သားတိ့လ ို ့ဝှက် ကံစည်ေန ကေကာင်းကိ ကားသိရ၏။

သိ့ြဖစ်၍သသည်မာေက ေဒါနိြပည်ကိြဖတ်၍ြပန်ရန်စိတ်ပိင်းြဖတ် လိက်ေလသည်။‐ ၄

ေဗရိ မိ ့သားပ ၏သားြဖစ်သေသာပတ ၊ သက်သာေလာနိတ် မိ ့သားများြဖစ် ကေသာ

အာရိတာခ ှ င့်ေသက ု၊ ေဒရေဗ မိ ့သားြဖစ် သဂါယ၊ အာ ှ နယ်သားများြဖစ် ကေသာ

တခိတ် ှ င့်တေရာဖိမ်တိ့သည်လည်းေကာင်း၊ တိေမာေသသည်လည်းေကာင်းသ ှ င့်အတ

လိက်သွား က၏။‐ ၅ ထိသတိ့သည် ကိတင်သွား ှ င့် က ပီး ေနာက်က ်ပ်တိ့အား တေရာ မိ ့တွင်ေစာင့်

ေန က၏။‐ ၆ က ်ပ်တိ့မကားတေဆးမ့ဲမန့်ပဲွလွန်ေသာ အခါ ဖိလိပု မိ ့မှသေဘာလင့်၍လာရာငါး

ရက် ကာေသာ် သတိ့ ှ ိ ရာတေရာ မိ ့သိ့ ေရာက်၍ထိ မိ ့တွင်ခနစ်ရက်မ ေန က၏။ ၇

က ်ပ်တိ့သည်စေနေန့ညေန၌မိတ်သဟာ ယစားပဲွဝင်ရန်အတွက်စေဝး က၏။ ေပါလ

သည်ေနာက်တစ်ေန့တွင်ထိ မိ ့မှထွက်ခွာသွား ရန်အ ကံ ှ ိ သြဖင့် သန်းေခါင်အချိန်တိင်

ေအာင်လတိ့အားေဟာေြပာလျက်ေန၏။‐ ၈ က ်ပ်တိ့စေဝးရာအထက်ခန်းတွင်ထွန်း ှ ိ
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ထားေသာမီးခွက်အေြမာက်အြမား ှ ိ ၏။‐ ၉ ဥတခဆိသလငယ်လ ွယ်တစ်ေယာက်သည်

ြပူတင်းေပါက်ေဘာင်ေပ တွင်ထိင်လျက်ေန၏။ ေပါလဆက်၍ေဟာေြပာေနစဥ်သသည်ငိက်

ြမည်းလာ ပီးလ င် ေနာက်ဆံး၌အိပ်ေပျာ်သွား ကာအိမ်၏တတိယအထပ်မှေြမသိ့လိမ့်

ကျေလသည်။ လတိ့သည်သ့ကိေပွ ့ချီလိက် ရာေသေနသည်ကိေတွ့ က၏။‐ ၁၀

သိ့ရာတွင်ေပါလသည်ေအာက်သိ့ဆင်းလာ ကာ ထိသ၏အေပ ၌ေမှာက်လဲှဖက်ယမ်း

ပီးေနာက်လတိ့အား ``မစိးရိမ် က ှ င့်၊ သ သည်အသက် ှ င်လျက်ပင် ှ ိ ေသးသည်'' ဟ ဆိ၏။‐ ၁၁

ေပါလသည်အိမ်ေပ သိ့ြပန်တက် ပီးလ င် တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတမိတ်သဟာယ

စားပဲွဝင်၏။ အစားအစာသံးေဆာင် ပီး ေသာ်သသည်အ ဏ်တက်သည်တိင်ေအာင် ထိ

သတိ့ ှ င့် ကာြမင့်စွာစကားေြပာလျက် ေနေလသည်။ ထိေနာက်ထိ မိ ့မှထွက်ခွာ သွား၏။‐ ၁၂

တပည့်ေတာ်တိ့သည်အသက် ှ င်လျက် ှ ိ သည့် လငယ်ကိ သ၏အိမ်သိ့ေခ ေဆာင်သွား ပီး

မှများစွာစိတ်သက်သာရာရ က၏။ ၁၃ က ်ပ်တိ့သည်သေဘာသိ့အလျင်သွား၍အဿ

မိ့သိ့လင့် က၏။ အဿ မိ ့သိ့ေရာက်မှေပါလ အားသေဘာစီးေစရန်ြဖစ်၏။

ေပါလသည်ထိ မိ ့သိ့ကန်းေ ကာင်းြဖင့်သွားရန်စီစဥ်ထား ြခင်းြဖစ်ေပသည်။‐ ၁၄

က ်ပ်တိ့သည်သ့ကိအဿ မိ ့တွင်ေတွ့ဆံ၍ သ့အား သေဘာေပ သိ့ေခ တင် ပီးလ င်မိတ

လင် မိ ့သိ့လင့် က၏။‐ ၁၅ ေနာက်တစ်ေန့၌ခိအကန်းအနီးသိ့ေရာက် က၏။

ေနာက်တစ်ရက် ကာေသာ်သာမကန်း သိ့ေရာက်၍ ေနာက်တစ်ရက်အ ကာတွင်မိလက်

မိ ့သိ့ေရာက် က၏။‐ ၁၆ ေပါလသည်အာ ှ နယ်တွင်အချိန်မကန်ေစ လိသြဖင့်

ဧဖက် မိ ့အနီးမှြဖတ်၍သေဘာ လင့်ရန်စိတ်ပိင်းြဖတ်ထား၏။ ြဖစ် ိင်ပါက

ပင်ေတကေတပဲွေတာ်အမီေယ  ှ လင် မိ ့ သိ့ေရာက် ှ ိ ရန် သသည်အလျင်အြမန်ခရီး ပလျက်ေန၏။

၁၇ သိ့ရာတွင်ေပါလသည်ဧဖက် မိ ့အသင်းေတာ် လ ကီးတိ့အား မိမိ ှ င့်လာေရာက်ေတွ့ဆံရန်

မိလက် မိ ့မှလလတ်အေကာင်း ကားလိက်၏။‐ ၁၈ ထိသတိ့ေရာက် ှ ိ  ကေသာအခါေပါလက ``ငါ

သည်အာ ှ နယ်သိ့ေရာက်သည့်ေန့မှစ၍ သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေနသည့်အချိန်ကာလတစ်ေလ ာက် လံးတွင်

မည်သိ့ ပမကျင့် ကံခ့ဲသည်ကိသင် တိ့အသိပင်ြဖစ်၏။‐ ၁၉ယဒအမျိုးသားတိ့၏မသမာေသာအ ကံ

အစည်များေ ကာင့်ဆင်းရဲဒကေရာက်လျက် ှ ိ ချိန်တွင် ငါသည်မျက်ရည်ကျလျက်စိတ်

ှ လံး ှ ိမ့်ချကာ သခင်ဘရား၏အေစခံ အြဖစ်ြဖင့်အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ခ့ဲ၏။‐ ၂၀

လပရိသတ်ေ ှ ့တွင်လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့ အိမ်များတွင်လည်းေကာင်း ငါေဟာေြပာသွန်

သင်ေသာအခါသင်တိ့အားအကျိုး ှ ိ ေစ မည့်စကားများကိအဘယ်အခါ၌မ ချန်လှပ်၍မထားခ့ဲ။‐ ၂၁

ေနာင်တရ၍ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ချဥ်း ကပ် ကေစရန် ှ င့် ငါတိ့၏သခင်ေယ ကိ

ယံ ကည် ကေစရန် ငါသည်ယဒအမျိုးသား များအားလည်းေကာင်း၊ ဂရိအမျိုးသားအား

လည်းေကာင်းေလးနက်စွာသတိေပးခ့ဲ၏။‐ ၂၂ ယခမှာငါသည်ဝိညာဥ်ေတာ်၏အမိန့်ကိ

နာခံ၍ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွားရမည်။ ထိ မိ ့တွင်အဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ကိငါမသိ။‐ ၂၃

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်က `သင်သည်ချည် ေ ှ ာင်ြခင်း ှ င့်ဆင်းရဲဒကကိခံရလိမ့်မည်'

ဟ ၍ မိ ့တိင်းတွင် ငါ့အား ကိတင်သတိေပး သည်ကိသာလ င်ငါသိ၏။‐ ၂၄

သိ့ေသာ်ငါ့အတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်အလပ် တာဝန်ကိလည်းေကာင်း၊ သခင်ေယ ေပးအပ်

ေတာ်မသည့်အမေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊ ပီးဆံး ေအာင်ေဆာင် ွက် ိင်မသာလ င်ပ ာနြဖစ် သြဖင့်

ငါသည်မိမိ၏အသက်ကိ ှ ေြမာ ြခင်းမ ှ ိ။ ကိယ်ေတာ်ေပးအပ်ေတာ်မသည့် အမေတာ်ကား

ဘရားသခင်၏ေကျးဇး ေတာ်အေကာင်းသတင်းေကာင်းကိေ ကညာ ရန်ပင်ြဖစ်သတည်း။'' ၂၅

``ငါသည်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်အေကာင်း ကိ သင်တိ့ထံသိ့လှည့်လည်ေဟာေြပာေ ကညာ

ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့အနက်အဘယ်သမ ငါ့မျက် ှ ာကိေနာက်တစ်ဖန်ြမင်ရ ကလိမ့်

မည်မဟတ်ေ ကာင်းကိငါသိ၏။‐ ၂၆ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့အနက်တစ်ဦးတစ်ေယာက် သည်

အသက်ဝိညာဥ်ဆံး ံ းပါမငါ၏တာဝန် မဟတ်ေကာင်း ယေန့သင်တိ့ကိအေလးအနက် ငါေြပာ၏။‐ ၂၇

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါသည်ဘရားသခင် ၏အ ကံအစည်ေတာ်ကိ သင်တိ့အားအကန်

အစင်ေဖာ်ြပ ပီးေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၂၈ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်မိမိတိ့ကိကိယ်လည်း ေကာင်း၊

သင်တိ့လက်သိ့ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ေပးအပ်ထားသည့်သိးစကိလည်းေကာင်းေစာင့်

ေ ှ ာက် ကည့်  ကေလာ့။ ဘရားသခင်၏အသင်း ေတာ်ကိသိးထိန်းသဖွယ်ေစာင့်ထိန်း ကည့်  က

ေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိသားေတာ်အေသခံ ေသာအားြဖင့် ထိအသင်းေတာ်ကိမိမိပိင်ဆိင်

ရာြဖစ်ေစေတာ်မသည်။‐ ၂၉ ငါမ ှ ိ သည့်ေနာက်လအချို ့တိ့သည်သင်တိ့ ထံသိ့ဝင်ေရာက်၍

ရက်စက် ကမ်း ကတ်ေသာ ဝံပေလွများက့ဲသိ့သိးများကိမ ှ ာဘဲ ပမ ကမည်ြဖစ်ေကာင်းကိငါသိ၏။‐

၃၀ သင်တိ့အထဲမှအချို ့ေသာသတိ့သည်လိမ် လည်ေြပာဆိကာယံ ကည်သများကိ သတိ့

ေနာက်သိ့ဆဲွေဆာင်သွားသည့်အချိန်ကာလ ေရာက် ှ ိ လာလိမ့်မည်။‐ ၃၁

သိ့ြဖစ်၍သတိ ှ င့်ေန ကေလာ့။ ငါသည်သင် တိ့အေပါင်းအားသံး ှ စ်ပတ်လံးေန့ညမြပတ်

မျက်ရည်ကျလျက်ဆံးမသွန်သင်ခ့ဲသည်ကိ သတိရ ကေလာ့။'' ၃၂

``ယခသင်တိ့အားဘရားသခင်၏လက် ေတာ်သိ့လည်းေကာင်း၊ ေကျးဇးေတာ်တရား

သိ့လည်းေကာင်းငါအပ် ှ ံ ပါ၏။ ထိေကျးဇး ေတာ်တရားသည်သင်တိ့ကိတည်ေဆာက်၍

ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်ဝင်အေပါင်းတိ့အတွက် လျာထားသည့်ေကာင်းချီးမဂလာများကိသင်

တိ့အားခံစားေစလိမ့်မည်။‐ ၃၃ ငါသည်သတစ်ပါး၏ေ ေငွအဝတ်အစား

ကိလိချင်တပ်မက်ြခင်းမ ှ ိ ခ့ဲ။‐ ၃၄ ငါသည်ဤလက်များြဖင့်အလပ်လပ်၍ ငါ

ှ င့်အေပါင်းေဖာ်များ၏လိအပ်သည်များ ကိြဖည့်တင်းခ့ဲေ ကာင်းသင်တိ့ကိယ်တိင် သိ က၏။‐ ၃၅

ငါ၏နည်းတသင်တိ့သည်လည်းခပ်သိမ်းေသာ အေြခအေနတွင် အလပ်ကိ ကိးစား၍လပ်

ပီးလ င် ွမ်းပါးသတိ့ကိကညီမစ ကရန် ငါြပသခ့ဲ ပီ။ သခင်ေယ က `စွန့် ကဲြခင်း

သည်အစွန့် ကဲခံြခင်းထက်ပိ၍မဂလာ ှ ိ ၏' ဟမိန့်ေတာ်မခ့ဲသည်ကိသတိရ ကေလာ့'' ဟဆိ၏။

၃၆ ထိေနာက်ေပါလသည်ဒးေထာက်၍ထိသတိ့ ှ င့်အတဆေတာင်းေလသည်။‐

၃၇ သတိ့သည်ေပါလကိဖက်ယမ်းလျက် ငိယိ ကာနမ်း ပ်၍ တ်ဆက် က၏။‐ ၃၈

ေပါလသည်မိမိအားေနာက်တစ်ဖန်ေတွ့ြမင် ရေတာ့မည်မဟတ်ဟဆိသြဖင့် ထိသတိ့သည်

အထးဝမ်းနည်းက၏။ ထိ့ေနာက်ေပါလအား သေဘာသိ့လိက်ပိ့ က၏။

၂၁ က ်ပ်တိ့သည်ထိသတိ့ထံမှခဲွခွာ ပီးလ င် တည့်တည့်သေဘာလင့်၍ေကာသကန်းသိ့ေရာက်

က၏။ ေနာက်တစ်ေန့၌ေရာဒကန်းသိ့လည်း ေကာင်း၊ ထိကန်းမှတစ်ဖန်ပါတရ မိ ့သိ့

လည်းေကာင်းေရာက် က၏။‐ ၂ ဖိနိတ်ြပည်သိ့သွားမည့်သေဘာတစ်စင်းကိ ေတွ့သြဖင့်

ထိသေဘာေပ သိ့တက်၍ခရီး ပ က ပီးေနာက်၊‐ ၃က ်ပ်တိ့သည်ကပ ကန်းကိြမင်ရေသာအခါ

ထိကန်း၏ေတာင်ဘက်မှြဖတ်၍ ရိြပည်သိ့ သေဘာလင့် ကေလသည်။

တ  မိ ့တွင်ကန်ပစည်း များကိချရမည်ြဖစ်၍ ထိ မိ ့တွင်သေဘာကိ ဆိက်ကပ် က၏။‐ ၄

ထိအရပ်တွင်ယံ ကည်သအချို ့တိ့ကိေတွ့ သြဖင့် က ်ပ်တိ့သည်သတိ့ ှ င့်အတခနစ်

ရက်မ ေန က၏။ ထိတပည့်ေတာ်တိ့သည် ဝိညာဥ်ေတာ်၏တန်ခိးအားြဖင့် ေပါလအား

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ဆက်၍မသွားရန်ေြပာ ကား က၏။‐ ၅ သိ့ရာတွင်ခနစ်ရက်ေစ့ေသာအခါ က ်ပ်တိ့

သည်ဆက်၍ခရီး ပ ကေလသည်။ တပည့် ေတာ်အေပါင်းတိ့သည်မိမိတိ့၏ဇနီးများ၊

ကေလးများ ှ င့်အတ မိ ့ြပင်ပင်လယ်ကမ်း သိ့ေရာက်ေအာင်လိက်ပိ့ က၏။

က ်ပ်တိ့သည် ပင်လယ်ကမ်းေပ တွင်ဒးေထာက်၍ဆေတာင်း က၏။‐ ၆

ထိေနာက်တစ်ဦး ှ င့်တစ်ဦး တ်ဆက် ပီးလ င် က ်ပ်တိ့သည်သေဘာေပ သိ့တက်၍သတိ့

သည်မိမိတိ့အိမ်သိ့ြပန် က၏။ ၇ တ  မိ ့မှဆက်၍ခရီး ပ ကရာ က ်ပ်တိ့

သည်ပေတာလင် မိ ့သိ့ေရာက် က၏။ ထိ မိ ့ တွင်ညီအစ်ကိများကိ တ်ဆက် ပီးေနာက်

သတိ့ထံတွင်တစ်ရက်မ တည်းခိ က၏။‐ ၈ ေနာက်တစ်ေန့၌ထွက်ခွာြပန်ရာကဲသရိ မိ ့

သိ့ေရာက် က၏။ က ်ပ်တိ့သည်ဧဝံေဂလိ တရားေဟာဆရာဖိလိပု၏အိမ်တွင်တည်း

ခိ က၏။ ဖိလိပုကားတပည့်ေတာ်များကိ ကညီရန် ေယ  ှ လင် မိ ့အသင်းေတာ်က

ေ ွးချယ်ေသာလခနစ်ဦးတိ့တွင်တစ်ဦး ြဖစ်၏။‐ ၉ သ့မှာအိမ်ေထာင်မကျေသးေသာသမီးေလး

ေယာက် ှ ိ ၏။ ထိသမီးတိ့သည်ဘရားသခင် ၏တရားေတာ်ကိေဟာေြပာေ ကညာသ

များြဖစ် က၏။‐ ၁၀ ထိအိမ်တွင်က ်ပ်တိ့တည်းခိ၍ရက်အေတာ် အတန် ကာေသာအခါ

အာဂဗနာမည် ှ ိ ေသာပေရာဖက်သည်ယဒြပည်မှေရာက် ှ ိ လာ၏။‐ ၁၁

သသည်က ်ပ်တိ့ထံသိ့လာ၍ေပါလ၏ခါးပန်း ကိယ ပီးလ င် မိမိ၏ေြခ ှ င့်လက်တိ့ကိချည်

ေ ှ ာင်ေလ၏။ ထိေနာက် ``ဤခါးပန်းပိင် ှ င်အား ယဒအမျိုးသားတိ့ကေယ  ှ လင် မိ ့တွင်

ဤသိ့ချည်ေ ှ ာင်၍ လမျိုးြခားတိ့၏လက်သိ့ အပ် ှ ံ  ကလိမ့်မည်ဟသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်

ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်'' ဟဆိေလ၏။ ၁၂ ထိစကားကိ ကားလ င်က ်ပ်တိ့ ှ င့်ထိအရပ်

ှ ိ လတိ့က ``ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေရာက်ေအာင် ဆက်၍မသွားပါ ှ င့်'' ဟေပါလအားေတာင်း

ပန် က၏။‐ ၁၃ ထိအခါေပါလက ``သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ငိယိကာ

ငါ၏စိတ် ှ လံးကိေ ကကဲွေစ ကပါသနည်း။ ငါသည်သခင်ေယ ၏နာမ ေတာ်အတွက်

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်အချည်ေ ှ ာင် ခံရန်သာမကအေသခံရန်ပင်အသင့် ှ ိ ပါ သည်''

ဟြပန်ေြပာ၏။ ၁၄ ေပါလအားေတာင်းပန်၍မရေသာအခါ က ်ပ် တိ့သည်

``သခင်ဘရား၏အလိေတာ်အတိင်း ပင်ြဖစ်ပါေစေသာ'' ဟဆိကာလက်ေလ ာ့လိက် က၏။ ၁၅

ရက်အနည်းငယ် ကာေသာ်က ်ပ်တိ့သည်ပစည်း များကိထပ်ပိး၍ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ခရီး ဆက် က၏။‐

၁၆ ကဲသရိ မိ ့မှတပည့်ေတာ်အချို ့တိ့သည် က ်ပ်တိ့ ှ င့်အတလိက်ခ့ဲ ပီးလ င် က ်ပ်တိ့

အားကပ က န်းသားတပည့်ေတာ်ေဟာင်း တစ်ဦးြဖစ်သမနာသန်၏အိမ်သိ့တည်းခိ

ရန်ေခ သွား က၏။ ၁၇ ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့က ်ပ်တိ့ေရာက် ကေသာ အခါ

ညီအစ်ကိများကလိက်လဲှစွာ ကိဆိ က၏။‐ ၁၈ ေနာက်တစ်ေန့၌ေပါလသည်က ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ

ယာကပ်ထံသိ့သွားေရာက်ေတွ့ဆံ၏။ အသင်း ေတာ်လ ကီးအေပါင်းတိ့လည်းသ့ထံတွင်
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ေရာက် ှ ိ ေန က၏။‐ ၁၉ ေပါလသည်ထိသတိ့အား တ်ဆက် ပီးေနာက် မိမိမှတစ်ဆင့်

လမျိုးြခားတိ့အားဘရား သခင် ပေတာ်မေသာအမအရာအလံးစံ တိ့ကိတင်ြပ၏။‐ ၂၀

ထိသိ့တင်ြပသည်ကိ ကားေသာအခါ ထိသ တိ့သည်ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး က၏။

ထိေနာက်ေပါလအား ``ငါတိ့ညီ၊ ယံ ကည် သယဒအမျိုးသားတိ့ေထာင်ေပါင်းများစွာ

ှ ိ ေ ကာင်း၊ သတိ့အားလံးပင်ပညတ်တရား ကိစဲွလန်းသများြဖစ်ေကာင်းသင်အသိ

ပင်ြဖစ်သည်။‐ ၂၁ `သင်သည်လမျိုးြခားတိ့အထဲတွင်ေနထိင် ကေသာယဒအမျိုးသားများအား

သင်တိ့ ၏ကေလးများကိအေရဖျားလီှးမဂလာ မေပး က ှ င့်။ သင်တိ့သည်ယဒထံးတမ်း

စဥ်လာများကိမလိက်နာ က ှ င့်' ဟဆိကာ ေမာေ ှ ၏တရားကိစွန့်ပယ်ေစရန်သွန်သင်

လျက် ှ ိ ေ ကာင်းထိသတိ့ ကားသိ က၏။‐ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့အဘယ်သိ့ ပ ကရပါမည်

နည်း။ သင်ေရာက် ှ ိ သည့်သတင်းကိသတိ့ ကား ကမည်မှာေသချာပါ၏။‐ ၂၃

ထိ့ေကာင့်ငါတိ့ဆိသည့်အတိင်း ပပါေလာ့။ ငါတိ့တွင်သစာကတိ ပထားေသာလေလး ေယာက် ှ ိ ၏။‐

၂၄ ထိသတိ့ကိေခ သွား ပီးလ င်သန့်စင်ြခင်း မဂလာကိသတိ့ ှ င့်အတ ပပါေလာ့။ သတိ့

အတွက်ဦးေခါင်းရိတ်ခေငွကိသင်ကျခံပါ။ ဤသိ့ ပပါမသင့်အေကာင်းလတိ့ ကားခ့ဲ

ကသည့်သတင်းစကားများမှာ အေြခအြမစ် မ ှ ိ ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ သင်ကိယ်တိင်ပင်

လ င်ပညတ်တရားကိတိကျစွာေစာင့်ထိန်း ေကာင်းကိလည်းေကာင်းလတိင်းသိ ှ ိ ပါ လိမ့်မည်။‐

၂၅ ယံ ကည်သလမျိုးြခားတိ့အတွက်မကား ပ်တများကိပေဇာ်သည့်အစားအစာ၊

ေသွး၊ လည် ှ စ်သားတိ့ကိမစားရန် ှ င့်ကာမဂဏ် လိက်စားမကိေ ှ ာင် ကဥ်ရန်

ငါတိ့စီရင်ဆံး ြဖတ်၍သတိ့ထံသိ့စာေရးအေကာင်း ကား ပီးပါ ပီ'' ဟဆိ က၏။ ၂၆

သိ့ြဖစ်၍ေပါလသည်ေနာက်တစ်ေန့၌ထိလ ေလးေယာက်တိ့ကိေခ  ပီးလ င် သတိ့ ှ င့်အတ

သန့်စင်ြခင်းမဂလာကိ ပေလ၏။ ထိေနာက်သ သည်ဗိမာန်ေတာ်သိ့သွား၍သန့်စင်ြခင်းမဂလာ

ပရာကာလ ပီးဆံးမည့်အချိန် ှ င့် မိမိတိ့ တစ်ဦးစီအတွက်ပေဇာ်သကာဆက်သရမည့်

အချိန်တိ့ကိ ကိတင်အေကာင်း ကားထား ေလသည်။ ၂၇ ခနစ်ရက်ကာလကန်ဆံးချိန်နီးေသာအခါ

အာ ှ နယ်မှယဒအမျိုးသားအချို ့တိ့သည် ေပါလကိဗိမာန်ေတာ်တွင်ေတွ့ြမင် က၏။ သ

တိ့သည်လပရိသတ်တိ့အားဆွေပး ပီးလ င် ေပါလကိဖမ်းဆီး က၏။‐ ၂၈ သတိ့က

``ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ကညီ ကပါ။ ဤသသည်အရပ်တကာသိ့သွား၍ ငါ

တိ့အမျိုးသားတိ့ကိလည်းေကာင်း၊ ဤဗိမာန် ေတာ်ကိလည်းေကာင်းြပစ်တင် တ်ချကာ လ

အေပါင်းတိ့အားေဟာေြပာသွန်သင်သြဖစ်၏။ ထိမ မကယခသသည်ဂရိအမျိုးသား

တိ့ကိ ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ေခ ေဆာင်လာ ပီး လ င် ဤြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းသည့်ဌာနေတာ်

ကိညစ်ညမ်းေစပါ၏'' ဟဟစ်ေအာ် က၏။‐ ၂၉ (အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့သည်ေပါလကိ

ဧဖက် မိ ့သားတေရာဖိမ်ဆိသ ှ င့်အတ မိ့ ထဲတွင်ေတွ့ြမင်ခ့ဲသြဖင့် ထိသအားဗိမာန်

ေတာ်ထဲသိ့ေပါလေခ ေဆာင်ခ့ဲသည်ဟထင် မှတ်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။) ၃၀

တစ် မိ ့လံးသည် ပ်ယှက်ခတ်ြဖစ်လျက် လတိ့ သည်ေြပး၍လာ ပီးလ င်ေပါလကိဖမ်းဆီး ကာ

ဗိမာန်ေတာ်အြပင်သိ့ဆဲွထတ်သွား က၏။ ထိေနာက်ချက်ချင်းဗိမာန်ေတာ်တံခါးများ

ကိပိတ်လိက် က၏။‐ ၃၁ သတိ့သည်ေပါလကိသတ်ရန် ကိးစားေန စဥ်ေရာမတပ်မးသည်

ေယ  ှ လင် မိ ့တစ် မိ ့လံး ံ းရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်လျက်ေနသည် ဟသတင်းရသြဖင့်၊‐ ၃၂

ချက်ချင်းပင်စစ်သားများ ှ င့်တပ်ခဲွမးများ ကိေခ ၍ လပရိသတ် ှ ိ ရာသိ့အေြပးလာ ခ့ဲ၏။

လတိ့သည်တပ်မး ှ င့်စစ်သားများကိ ြမင်ေသာအခါေပါလကိမ ိက်ဘဲေန က၏။‐ ၃၃

ထိအခါတပ်မးသည်ေပါလထံသိ့ေရာက်၍ ဖမ်းဆီး ပီးလ င် သံ ကိး ှ စ်ေချာင်းြဖင့်ချည်

ေ ှ ာင်ထားရန်အမိန့်ေပး၏။ ေပါလကားမည် သြဖစ်ေကာင်း၊ မည်သည့်ြပစ်မကိကးလွန်

ေကာင်းကိေမးြမန်း၏။‐ ၃၄ လပရိသတ်တိ့ကသတစ်မျိုးငါတစ်ဖံဟစ် ေအာ်ေြပာဆိ က၏။

ထိဆညံသံများေကာင့် တပ်မးသည်အြဖစ်မှန်ကိမသိ ိင်ရကား ေပါလကိတပ်စခန်းရဲတိက်ထဲသိ့ေခ

ေဆာင်သွားရန်အမိန့်ေပးေလ၏။‐ ၃၅ ရဲတိက်ေလှခါးသိ့ေရာက်ေသာအခါလထ

အ ကမ်းဖက်မြပင်းထန်လာသြဖင့် စစ်သား များသည်ေပါလကိချီေြမာက်ထမ်းသွားရ

က၏။‐ ၃၆ လပရိသတ်တိ့သည် ``သ့ကိသတ်ပါ'' ဟ ဟစ်ေအာ်လျက်လိက် က၏။ ၃၇

ေပါလသည်မိမိအားရဲတိက်ထဲသိ့ေခ ေဆာင် သွားမည် ပေသာအခါ တပ်မးအား``သင် ှ င့်

အက ်ပ်စကားအနည်းငယ်ေြပာပါရေစ'' ဟဆိ၏။ ``သင်သည်ဂရိဘာသာစကားကိေြပာတတ်

ပါသေလာ။‐ ၃၈ မ ကာေသးမီအခါကပန်ကန်ထ ကလျက် သ ပန်ေလးေထာင်ကိေခါင်းေဆာင်၍

ေတာက ာရသိ့ ေခ ေဆာင်သွားသအီဂျစ်အမျိုးသားပင် မဟတ်ေလာ'' ဟေမး၏။ ၃၉ ေပါလက

``အက ်ပ်သည်ယဒအမျိုးသားြဖစ် ပါသည်။ ကိလိကိြပည်၊ တာ  မိ ့တွင်ဖွားြမင်ခ့ဲ

၍ထင် ှ ားေသာ မိ ့ ကီးသားြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ် ကိေကျးဇး ပ၍လတိ့အားစကားေြပာခွင့် ပပါ'' ဟဆိ၏။

၄၀ တပ်မးကခွင့် ပသြဖင့်ေပါလသည်ေလှခါး ထစ်ေပ တွင်ရပ်လျက် လတိ့အားလက်ရိပ်ြပ၏။

ထိသတိ့တိတ်ဆိတ်ေနကေသာအခါ သသည် ေဟ ဗဲဘာသာစကားြဖင့် မက်ဆိလျက်၊

၂၂ ``ညီအစ်ကိများ ှ င့်ဖခင်တိ၊့ ယခအက ်ပ် ထေချမည့်စကားကိနားေထာင် ကပါ''

ဟ ဆိ၏။‐ ၂ ထိသိ့ေဟ ဗဲဘာသာြဖင့်ေြပာဆိသည်ကိ ကားေသာအခါ

လတိ့သည်ပိ၍ပင်ဆိတ် ဆိတ်ေန က၏။ ၃ ေပါလကဆက်လက်၍ ``အက ်ပ်သည်ကိလိကိ ြပည်၊

တာ  မိ ့တွင်ေမွးဖွားသယဒအမျိုးသား ြဖစ်ပါ၏။ ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ကီးြပင်း၍ဘိး

ေဘးတိ့လိက်ေလာက်ကျင့်သံးသည့်ပညတ်တရား ေတာ်ကိ ဂါမေလျလ၏ေြခရင်း၌တိကျစွာ

ဆည်းပးခ့ဲပါ၏။ ယခသင်တိ့သည်ဘရား သခင်၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ရန်စိတ်အား

ထက်သန်သက့ဲသိ့ အက ်ပ်သည်လည်းစိတ် အားထက်သန်ခ့ဲပါ၏။‐ ၄

အက ်ပ်သည်ေယ ၏လမ်းစဥ်ေတာ်ကိလိက် ေလာက် ကသများအား အေသသတ်သည်အထိ

ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ခ့ဲပါ၏။ အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီးများကိဖမ်းဆီး၍ေထာင်ချခ့ဲပါ၏။‐ ၅

အက ်ပ်ေြပာဆိသည်အတိင်းမှန်ကန်ေကာင်း ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ှ င့်တကွယဒတရား

လတ်ေတာ်အဖဲွ ့ဝင်အေပါင်းတိ့ကသက်ေသ ခံ ိင် ကပါ၏။ အက ်ပ်သည်ထိသတိ့ထံ

မှဒမာသက် မိ ့ေန ယဒညီအစ်ကိထံသိ့ ေရးေပးလိက်သည့်အမှာစာများကိရယ ၏။

ထိေနာက်ထိလမ်းစဥ်ေတာ်ကိလိက်ေလာက် သတိ့အား အြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းငှာဖမ်းဆီး

ချည်ေ ှ ာင်လျက် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေခ ေဆာင် လာရန်ဒမာသက် မိ ့သိ့ထွက်ခွာသွားပါ ၏။ ၆

``အက ်ပ်သည်ခရီးသွားေနစဥ်ဒမာသက် မိ ့အနီးသိ့ေရာက်ေသာအခါမွန်းတည့်အချိန် ခန့်တွင်

ေကာင်းကင်မှအလင်းေရာင် ကီးတစ်ခ သည် တ်တရက်အက ်ပ်ပတ်လည်တွင်ထွန်း

ေတာက်သြဖင့်၊‐ ၇ အက ်ပ်သည်ေြမေပ သိ့လဲကျေနစဥ် `ေ ှ ာလ၊ ေ ှ ာလ၊

သင်သည်အဘယ်ေကာင့်ငါ့ကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲသနည်း' ဟေသာအသံကိ ကားရ ပါ၏။‐ ၈

အက ်ပ်က `အ ှ င်၊ ကိယ်ေတာ်သည်မည်သြဖစ် ပါသနည်း' ဟေမးေလာက်လ င်ကိယ်ေတာ်က

`ငါသည်သင် ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲေသာနာဇရက် မိ ့သားေယ ပင်ြဖစ်၏' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၉

အက ်ပ် ှ င့်အတပါလာ ကေသာသတိ့ သည် ထိအလင်းေရာင်ကိြမင်ရ ကေသာ် လည်း

အက ်ပ်အားမိန့်မှာေတာ်မေသာအ ှ င် ၏အသံကိမမ ကားရ က။‐ ၁၀ အက ်ပ်က `အ ှ င်၊

အက ်ပ်သည်အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်း' ဟေမးေလာက်လ င်ကိယ်ေတာ် က `ထေလာ့။

ဒမာသက် မိ ့သိ့သွားေလာ့။ သင် ေဆာင် ွက်ရန်ခဲွခန့်သတ်မှတ်ထားသည့်အမ အရာခပ်သိမ်းကိ

ထိ မိ ့တွင်သင့်အားေြပာ မည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၁ အက ်ပ်သည်အလင်းေရာင်၏ေတာက်ေြပာင်မ

ေကာင့်မျက်စိကွယ်သွားသြဖင့် အက ်ပ် ှ င့် အတပါလာ ကေသာသတိ့က အက ်ပ်

ကိလက်ဆဲွ၍ဒမာသက် မိ ့သိ့ပိ့ေဆာင် ေပးရ ကပါသည်။ ၁၂အာနနိဆိသသည်အက ်ပ်၏ထံသိ့လာ

ပါ၏။ သသည်ပညတ်တရားကိလိက်ေလာက် ကျင့်သံး၍ ဘရားဝတ်၌ေမွ ့ေလျာ်သြဖစ်၏။

ဒမာသက် မိ ့ ှ ိ ယဒအမျိုးသားအေပါင်း တိ့၏ ိ ေသေလးစားြခင်းကိလည်းခံရ၏။‐ ၁၃

သသည်အက ်ပ်၏အနီးတွင်ရပ်လျက် `ညီေ ှ ာလ၊ သင်သည်မျက်စိြပန်၍ြမင်ေစသတည်းဟဆိ၏။

ထိခဏ၌ပင်လ င်အက ်ပ်သည်မျက်စိြပန်၍ ြမင်သြဖင့်သ့ကိ ကည့်လိက်ရာ၊‐ ၁၄ အာနနိက

`သင်သည်ငါတိ့ဘိးေဘးများ ကိးကွယ်သည့်ဘရားသခင်၏အလိေတာ် ကိသိရေစရန်လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်၏ ေြဖာင့်မတ်ေသာအေစခံအားဖးြမင်ရေစ ရန်လည်းေကာင်း၊ ထိအ ှ င်၏ တ်ေတာ်မှ

အသံေတာ်ကိ ကားရေစရန်လည်းေကာင်း ကိယ်ေတာ်သည်သင့်အားေ ွးချယ်ေတာ်မ ေလ ပီ။‐

၁၅ သင်သည်မိမိြမင်ရ ကားရသည့်အရာ များကိ လအေပါင်းတိ့အားေြပာ ကားရန်

ထိအ ှ င်၏သက်ေသခံြဖစ်ရလိမ့်မည်။‐ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍ယခသင်သည်အဘယ်ေကာင့်ဆိင်းင့ံ

ေနပါသနည်း။ ထ၍ဗတိဇံမဂလာကိခံေလာ့။ သင်၏အြပစ်များေြဖလတ်စိမ့်ေသာငှာကိယ်

ေတာ်အားပတနာ ပေလာ့' ဟဆိေလသည်။ ၁၇ ``အက ်ပ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်ေရာက် ၍

ဗိမာန်ေတာ်တွင်ဆေတာင်းလျက်ေနစဥ်ဗျာ ဒိတ် ပါ ံ ကိြမင်ရပါ၏။‐ ၁၈

ထိဗျာဒိတ် ပါ ံ တွင်သခင်ဘရားသည် ထင် ှ ား၍ `သင်သည်ဆိင်းင့ံ၍မေနဘဲေယ

ှ လင် မိ ့မှ အလျင်အြမန်ထွက်ခွာသွားေလာ့။ ဤ မိ ့သားတိ့သည်ငါ၏အေကာင်းသင်သက်

ေသခံချက်ကိလက်ခံ ကလိမ့်မည်မဟတ်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၉ အက ်ပ်က `သခင်ဘရား၊

တရားဇရပ်တစ်ခ မှတစ်ခသိ့သွား၍ အ ှ င့်ကိယံ ကည် ကသ တိ့အားဖမ်းဆီး ိက် ှက်သမှာ

အက ်ပ်ပင် ြဖစ်ေ ကာင်းထိသတိ့သိ ကပါ၏။‐ ၂၀အ ှ င်၏အေကာင်းသက်ေသခံသသေတဖန်

ကိသတ် ကေသာအခါ၌လည်း အက ်ပ်သည် အနီးတွင်ရပ်လျက်အလိတအလိပါ ပ ခ့ဲပါ၏။

သ့ကိသတ် ကေသာသတိ့၏အဝတ် များကိေစာင့်ထိန်းေပးခ့ဲပါ၏' ဟြပန်ေလာက် ေသာ်၊‐ ၂၁

သခင်ဘရားက `သွားေလာ့။ ရပ်ေဝး ှ ိ လမျိုး ြခားတိ့ထံသိ့သင့်အားငါေစလတ်မည်' မိန့်

ေတာ်မ၏'' ဟဆိ၏။ ၂၂ လတိ့သည်ဤမ  ကာေအာင်နားေထာင်ေန က ပီးေနာက်

ဤသိ့ေပါလေြပာဆိသည်ကိ ကားေသာအခါ ``ဤသအားကမာေြမ ကီး ေပ မှသတ်သင်ပယ် ှ င်းေလာ့။

သ့အားသတ် ေလာ့။ သသည်အသက် ှ င်ရန်မသင့်'' ဟ အသံကန်ဟစ်ေအာ် က၏။‐ ၂၃

သတိ့သည်ဝတ်လံများကိေဝ့ှရမ်းကာေြမ မန့်ကိ မိးေကာင်းကင်သိ့ပစ်လင့်လျက်ေအာ် ဟစ် က၏။‐

၂၄ ထိအခါေရာမတပ်မးသည်ေပါလကိတပ် စခန်းရဲတိက်ထဲသိ့ေခ ေဆာင်သွားရန် ှ င့်
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အဘယ်ေကာင့်ဤသိ့လတိ့ဆပဟစ်ေအာ်ရ ေကာင်းကိေပါလအား ိက်၍စစ်ေဆးရန်

အမိန့်ေပး၏။‐ ၂၅ သ့ကိ ကိမ်ဒဏ်ခတ်ရန်ချည်ေ ှ ာင် ကေသာ အခါ

ေပါလကအနီးတွင်ရပ်လျက်ေနသည့် တပ်ခဲွမးအား``ေရာမ ိင်ငံသားတစ်ေယာက်

ကိစစ်ေဆးစီရင်ြခင်းမ ပဘဲ ကိမ်ဒဏ် ခတ်ြခင်းမှာတရားဥပေဒ ှ င့်ကိက်ညီပါ သေလာ'' ဟေမး၏။ ၂၆

ထိစကားကိ ကားလ င်တပ်ခဲွမးသည်တပ်မး ထံသိ့သွား၍ ``အ ှ င်၊ အသိ့ ပဘိသနည်း။ ထိ

သသည်ေရာမ ိင်ငံသားြဖစ်ပါ၏'' ဟ ေလာက်၏။ ၂၇ ထိအခါတပ်မးသည်ေပါလထံလာ၍ ``သင်

သည်ေရာမ ိင်ငံသားေပေလာ။ ငါ့အားေြပာ ပါ'' ဟဆိလ င်ေပါလက ``ဟတ်ပါ၏'' ဟ ဆိ၏။ ၂၈

တပ်မးက ``ငါသည်ေငွအေြမာက်အြမားေပး၍ ေရာမ ိင်ငံသားအြဖစ်ကိရ ှ ိ ၏'' ဟဆိလ င်

ေပါလက ``ငါမကားဇာတိအားြဖင့်ေရာမ ိင်ငံသားြဖစ်ပါ၏'' ဟြပန်ေြပာ၏။ ၂၉

သ့ကိစစ်ေဆးေမးြမန်းမည့်သတိ့သည်လည်း ချက်ချင်းပင်ေနာက်သိ့ဆတ်ခွာသွား ကေလ သည်။

ေပါလသည်ေရာမ ိင်ငံသားြဖစ်သည် ကိလည်းေကာင်း၊ သ့အားသံ ကိးြဖင့်ချည်ေ ှ ာင်

မိသည်ကိလည်းေကာင်းသိြမင်ေသာအခါ တပ်မးသည်ေကာက်လန့်ေလ၏။ ၃၀

တပ်မးသည်ေပါလအားယဒအမျိုးသားတိ့ က အဘယ်ြပစ်မြဖင့်စွပ်စဲွ ကသည်ကိအေသ

အချာသိလိ၏။ သိ့ြဖစ်၍ေနာက်တစ်ေန့၌ ေပါလအားချည်ေ ှ ာင်ထားသည့်သံ ကိးကိ ဖယ် ှ ားေစ ပီးလ င်

ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီး များ ှ င့်ယဒတရားလတ်ေတာ်အဖဲွ ့ဝင် အေပါင်းတိ့ကိစေဝး ကရန်အမိန့်ေပး

ေလသည်။ ထိေနာက်ေပါလကိေခ ေဆာင်ကာ ထိသတိ့ေ ှ ့တွင်ရပ်ေစ၏။

၂၃ ေပါလသည်ယဒတရားလတ်ေတာ်အဖဲွ ့ဝင် များကိေစ့ေစ့ ကည့်လျက်

``ညီအစ်ကိတိ၊့ အက ်ပ်သည်ယေန့တိင်ေအာင်တစ်သက်လံး

ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင် သတပစိတ် ကည် လင်စွာြဖင့်ေနထိင် ပကျင့်ခ့ဲပါ၏''

ဟေြပာ၏။‐ ၂ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအာနနိသည်လည်း အနီးတွင်ရပ်ေနသများအား

ေပါလ၏ တ် ကိအ ိက်ခိင်းေလ၏။‐ ၃ ေပါလက ``ထံးြဖူသတ်သည့်အတ် ိ း၊ သင့်ကိ

ဘရားသခင်မချဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။ သင် သည်အက ်ပ်အားတရားဥပေဒအရ

စစ်ေဆးစီရင်ရန် တရားခွင်တွင်ထိင်လျက် ေနစဥ်၌ပင် အက ်ပ်ကိအ ိက်ခိင်းြခင်း

ြဖင့်တရားဥပေဒကိချိုးေဖာက်ပါသည် တကား'' ဟဆိ၏။ ၄ အနီးတွင်ရပ်ေနသတိ့က

``သင်သည်ဘရား သခင်၏ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းကိေစာ်ကားပါ သေလာ'' ဟေမး ကလ င်၊‐ ၅ ေပါလက

``ညီအစ်ကိတိ၊့ ထိသသည်ယဇ် ပေရာဟိတ်မင်းြဖစ်သည်ကိအက ်ပ်မသိ ပါ။ ကျမ်းစာေတာ်တွင်

`သင်၏အမျိုးကိအပ် စိးေသာသအားမေကာင်းမေြပာရ' ဟေဖာ် ြပထားပါ၏'' ဟေြဖ ကားေလသည်။

၆ သသည်တရားလတ်ေတာ်အဖဲွ ့ထဲတွင်လ တစ်စက ဖာရိ ှ ဲ များြဖစ်၍အြခားတစ်စ

ကဇဒုကဲများြဖစ်ေ ကာင်းကိသိြမင်ေသာ အခါ ``ညီအစ်ကိတိ၊့ အက ်ပ်သည်ဖာရိ ှ ဲ ြဖစ်ပါ၏။

ဖာရိ ှ ဲ ၏သားလည်းြဖစ်ပါ၏။ ေသသတိ့သည် ှ င်ြပန်ထေြမာက်မည်ကိ ေမ ာ်လင့်သြဖစ်သြဖင့်

ယခအက ်ပ်သည် အစစ်အေဆးခံေနရြခင်းြဖစ်ပါ၏'' ဟ တရားလတ်ေတာ်တွင်ေ ကးေ ကာ်ေလ

၏။ ၇ ထိအခါဖာရိ ှ ဲ များ ှ င့်ဇဒုကဲတိ့သည် အြငင်းပွား ကသြဖင့် တရားလတ်ေတာ်

အဖဲွ ့သည် ှ စ်ြခမ်းကဲွေလ၏။‐ ၈ (ဇဒုကဲတိ့ကေသြခင်းမှထေြမာက် ှ င် ြပန်ြခင်းဟသည်မ ှ ိ။

ေကာင်းကင်တမန်မ ှ ိ။ နာမ်ဝိညာဥ်လည်းမ ှ ိ ဟဆိ က၏။ သိ့ေသာ် ဖာရိ ှ ဲ တိ့ကထိအရာသံးပါးလံးပင် ှ ိ

သည်ဟယံ ကည်လက်ခံ က၏။)‐ ၉သတိ့ဟစ်ေအာ်ေြပာဆိမသည်ပိမိကျယ် ေလာင်လာေတာ့၏။

ဖာရိ ှ ဲ ဂိဏ်းဝင်ကျမ်းတတ် ဆရာအချို ့တိ့သည်ထ၍ ``ဤသ၌အဘယ် အြပစ်ကိမ ငါတိ့မေတွ။့

ဝိညာဥ်တစ်ပါး ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကာင်းကင်တမန်တစ် ပါးကေသာ်လည်းေကာင်းသ့အား မက်ဆိ

ေကာင်း မက်ဆိခ့ဲလိမ့်မည်'' ဟြငင်းခံေြပာ ဆိ က၏။ ၁၀ ြငင်းခံမသည်အလွန်ြပင်းထန်၍လာသြဖင့်

ေပါလကိအပိင်းပိင်းဆတ်ြဖတ်မည်ကိတပ်မး သည်စိးရိမ်သြဖင့် စစ်သားများအားဆင်းသွား

၍ေပါလအားထိသတိ့ထံမှထိန်းသိမ်း ပီး လ င်ရဲတိက်ထဲသိ့ေခ ေဆာင်သွားရန်အမိန့် ေပး၏။ ၁၁

ထိည၌သခင်ဘရားသည်ေပါလ၏အနီး၌ ရပ်လျက် ``မေ ကာက် ှ င့်။ သင်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်

ငါ၏အေကာင်းကိသက်ေသခံခ့ဲသည် နည်းတေရာမ မိ ့တွင်လည်းသက်ေသခံရဦး မည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ေနာက်တစ်ေန့နံနက်အချိန်၌ယဒအမျိုးသား အချို ့တိ့သည်ေတွ့ဆံ၍

``ေပါလကိမသတ်ရ မချင်းငါတိ့မစားမေသာက်ဘဲေနမည်'' ဟ အ ိ ာန် ပ က၏။‐

၁၃ ဤသိ့လ ို ့ဝှက် ကံစည် ကသများ၏ဦး ေရမှာေလးဆယ်ေကျာ် ှ ိ သတည်း။‐ ၁၄

သတိ့သည်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ဘာ သာေရးေခါင်းေဆာင်များထံသွား၍ ``အက ်ပ်

တိ့သည်ေပါလကိမသတ်ရမချင်း မည်သည့် အရာကိမ မစားမေသာက်ပါဟအ ိ  ာန် ပထား ကပါ၏။‐

၁၅ သိ့ြဖစ်၍အ ှ င်တိ့ ှ င့်တရားလတ်ေတာ်အဖဲွ ့ ဝင်တိ့သည် ေပါလ၏အမကိပိမိေသချာ

စွာစံစမ်းစစ်ေဆးလိဟန် ပလျက် ေရာမတပ် မးအားသ့ကိအ ှ င်တိ့ထံသိ့ေခ ခ့ဲရန် ေမတာရပ်ခံ ကပါ။

အ ှ င်တိ့ထံသိ့မေရာက် မီပင် သ့ကိသတ်ရန်အက ်ပ်တိ့အသင့် ေစာင့်ေနပါမည်'' ဟေလာက် က၏။

၁၆ သိ့ေသာ်ထိအ ကံအစည်ကိေပါလ ှ မ၏ သားသည် ကားသိသွားသြဖင့် ရဲတိက်ထဲ

ကိဝင် ပီးလ င်ေပါလအားေြပာ ကား၏။‐ ၁၇ ေပါလသည်တပ်ခဲွမးတစ်ေယာက်ကိေခ ၍

``ဤလငယ်ကိတပ်မးထံသိ့ေခ ေဆာင် သွားပါ။ တပ်မးအားေလာက်ထားရန်ကိစ တစ်ခ ှ ိ ပါသည်''

ဟေြပာ၏။‐ ၁၈ သိ့ြဖစ်၍တပ်ခဲွမးသည်ထိလငယ်ကိတပ်မး ထံသိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးေနာက်

``အကျဥ်းသား ေပါလသည်အက ်ပ်ကိေခ ၍ဤလငယ်ကိ အ ှ င့်ထံသိ့အပိ့ခိင်းပါသည်။

သ့မှာအ ှ င့် အားေလာက်ထားရန်ကိစတစ်ခ ှ ိ ပါသည်'' ဟေလာက်၏။ ၁၉

တပ်မးသည် ှ စ်ေယာက်ချင်းေြပာဆိ ိင်ရန် ထိ လငယ်ကိလက်ဆဲွ၍ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်တစ်

ခသိ့ေခ သွား၏။ ထိေနာက် ``ငါ့အားသင်အဘယ် အရာကိေြပာလိပါသနည်း'' ဟေမး၏။ ၂၀

လငယ်က ``ယဒအာဏာပိင်တိ့သည်ေပါလ ၏အမကိပိမိေသချာစံစမ်းစစ်ေဆးလိဟန် ြဖင့်

အ ှ င့်အားေပါလကိနက်ြဖန်ေန့၌တရား လတ်ေတာ်သိ့ေခ ေဆာင်ခ့ဲရန် ေမတာရပ်ခံ က

မည်ဟတိင်ပင် ှ ိ  ိင်းထား ကပါ၏။‐ ၂၁ သတိ့၏ေတာင်းေလာက်ချက်ကိမလိက်ေလျာ

ပါ ှ င့်။ လမ်းတွင်လေလးဆယ်ေကျာ်ပန်းကွယ် ေချာင်းေြမာင်းေစာင့်ဆိင်းလျက် ှ ိ ပါ၏။

ထိသ တိ့သည်ေပါလကိမသတ်ရမချင်း မစား မေသာက်ဘဲေနမည်ဟအ ိ  ာန် ပထား

ကပါ၏။ ယခပင်သတိ့သည်ေပါလကိ သတ်ရန်အသင့်ြပင်ဆင်ကာ အ ှ င်၏ဆံး

ြဖတ်ချက်ကိေစာင့်ဆိင်းလျက် ှ ိ ေန ကပါ ပီ'' ဟေလာက်၏။ ၂၂ တပ်မးက

``သင်သည်ဤက့ဲသိ့ငါ့အားတိင် ကားခ့ဲေ ကာင်းအဘယ်သအားမ မေြပာ ှ င့်''

ဟဆိ၍ထိလငယ်ကိထွက်ခွာသွားေစ၏။ ၂၃ ထိေနာက်တပ်မးသည်တပ်ခဲွမး ှ စ်ေယာက်ကိ

ေခ ၍ ``ယေန့ညကိးနာရီအချိန်၌ကဲသရိ မိ ့သိ့သွားရန်စစ်သား ှ စ်ရာ၊ ြမင်းတပ်သား

ခနစ်ဆယ် ှ င့်လံှတပ်သား ှ စ်ရာတိ့ကိယေန့ ညကိးနာရီ၌ထွက်ခွာရန်အသင့် ှ ိ ေစ က ေလာ့။‐ ၂၄

ေပါလအတွက်ြမင်းများကိလည်းအသင့် ြပင်ထားေလာ့။ သ့ကိဘရင်ခံမင်းေဖလဇ်

ထံသိ့ ကပ်မတ်၍ပိ့ ကေလာ့'' ဟအမိန့် ေပး၏။‐ ၂၅တပ်မးသည်စာတစ်ေစာင်ကိလည်းေရး၍ေပး

လိက်၏။ ၂၆ ထိစာတွင် ``ကေလာဒိလသိထံမှအ ှ င် ေဖလဇ်မင်းထံသိ့ ိ ေသစွာအစီရင်ခံအပ်

ပါသည်။‐ ၂၇ယဒအမျိုးသားတိ့သည်ဤသ့ကိဖမ်းဆီး ၍သတ်မည် ပ ကပါ၏။ သသည်ေရာမ ိင်ငံ

သားြဖစ်ေကာင်းကိအက ်ပ် ကားသိရ သြဖင့် စစ်သားများ ှ င့်အတသွား၍သ့ အားကယ်ဆယ်ခ့ဲပါ၏။‐

၂၈ အက ်ပ်သည်သ့အားယဒအမျိုးသားတိ့ အဘယ်ြပစ်မြဖင့်စွပ်စဲွ ကေကာင်းကိသိလိ သြဖင့်

သတိ့၏တရားလတ်ေတာ်သိ့ေခ ေဆာင် သွားပါ၏။‐ ၂၉ ယဒအမျိုးသားတိ့သည်သ့ကိမိမိတိ့၏

ပညတ်တရားဆိင်ရာြပဿနာများ ှ င့်ပတ် သက်၍ြပစ်တင်စွပ်စဲွ ကပါသည်။ သ့မှာေသ

ဒဏ်ခံထိက်ေသာအြပစ်၊ သိ့မဟတ်ေထာင်ဒဏ် ခံထိက်ေသာအြပစ်တစ်စံတစ်ရာမ မ ှ ိ

ေ ကာင်းကိအက ်ပ်ေတွ့ ှ ိ ပါ၏။‐ ၃၀ ယဒအမျိုးသားတိ့သည်သ့ကိလပ် ကံရန်

လ ို ့ဝှက် ကံစည်လျက် ှ ိ ေ ကာင်းသတင်းကိ ရ ှ ိ သြဖင့် အက ်ပ်သည်သ့အားအ ှ င့်ထံ

သိ့ချက်ချင်းေစလတ်လိက်ပါ၏။ တရားလိ များအားလည်းမိမိတိ့၏အမကိအ ှ င့် ေ ှ ့ေတာ်တွင်

ေလာက်လဲ ကရန် န် ကား လိက်ပါသည်။ အ ှ င်ကျန်းမာပါေစေသာ'' ဟ၍ပါ ှ ိ ၏။ ၃၁

စစ်သားတိ့သည်တပ်မး၏အမိန့်အတိင်း ေဆာင် ွက် က၏။ သတိ့သည်ေပါလကိေခ

၍ထိည၌ပင်အ ိပတရိ မိ ့အထိပိ့ ေဆာင် က၏။‐ ၃၂ ေနာက်တစ်ေန့၌ေြခလျင်တပ်သားများသည်

ရဲတိက်သိ့ြပန်လာခ့ဲ က၏။ ြမင်းတပ်သား များသည်ေပါလ ှ င့်အတဆက်လက်ခရီး ပရန်ြဖစ်၏။‐ ၃၃

ြမင်းတပ်သားများသည်ကဲသရိ မိ ့သိ့ေရာက် ေသာအခါ တပ်မး၏စာကိဘရင်ခံမင်းအား

ေပးဆက်ကာေပါလကိေ ှ ့ေတာ်သိ့သွင်း က၏။‐ ၃၄ဘရင်ခံမင်းသည်စာကိဖတ် ပီးေနာက် ``သင်

သည်အဘယ်ြပည်သားြဖစ်သနည်း'' ဟေပါလ အားေမး၏။ ကိလိကိြပည်သားြဖစ်ေ ကာင်းကိ

ကားသိေသာအခါ၊‐ ၃၅ ဘရင်ခံမင်းက ``ဤအရပ်သိ့သင်၏တရား လိများေရာက် ှ ိ လာ ကေသာအခါ

သင်၏ အမကိငါစစ်ေဆးမည်'' ဟဆိ၏။ ထိေနာက် ေပါလအားေဟ ဒ်မင်း ကီးေဆာက်လပ်ခ့ဲ

ေသာနန်းေတာ်တွင်အေစာင့်အကပ် ှ င့်ထား ရန်အမိန့်ေပးေလသည်။

၂၄ ေနာက်ငါးရက် ကာေသာအခါယဇ်ပေရာဟိတ် မင်းအာနနိသည်

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်အချို ့ တိ့လိက်ပါလျက် ေတရတလနာမည် ှ ိ ေသာ

ေ ှ ့ေန ှ င့်အတကဲသရိ မိ ့သိ့ေရာက် ှ ိ လာ၏။ ထိသတိ့သည်ဘရင်ခံေဖလဇ်၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့

ဝင်၍ေပါလအေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍စဲွချက် တင် က၏။‐ ၂

ဘရင်ခံမင်းသည်ေပါလကိေ ှ ့ေတာ်သိ့ေခ ယ ပီးေသာအခါ ေ ှ ့ေနေတရတလက ``အ ှ င်

ေဖလဇ်မင်း၊ အ ှ င်၏အေြမာ်အြမင် ကီးမ ေကာင့် အက ်ပ်တိ့သည်အလွန်ေအးချမ်းသာ

ယာစွာေနထိင် ိင် ကပါ၏။ အ ှ င်သည် အက ်ပ်တိ့၏တိင်းြပည်အကျိုးအတွက်

လိအပ်ေသာအသစ် ပြပင်ေြပာင်းလဲမ များကိ ပလပ်ေပးလျက် ှ ိ ပါ၏။‐ ၃

ဤေဆာင် ွက်ချက်များကိအက ်ပ်တိ့သည် အရပ်တကာတွင် အခါခပ်သိမ်းအထး

ေကျးဇးတင်စွာြဖင့် ကိဆိ ကပါ၏။‐ ၄ အက ်ပ်သည်အ ှ င်၏အချိန်ကိများစွာ မယလိပါ။

သိ့ြဖစ်၍အကျဥ်းချုပ်အားြဖင့် အက ်ပ်တိ့ေလာက်လဲသည်ကိနားေထာင် ပါရန်ပန် ကားပါ၏။‐ ၅
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ဤသသည်အေ ှ ာင့်အယှက်အလွန်ေပးတတ် သ၊ တိင်းြပည်အတွက်အ ရာယ် ှ ိ သြဖစ်ေ ကာင်း

အက ်ပ်တိ့ေတွ့ ှ ိ ရပါသည်။ သသည်ကမာ အရပ်ရပ် ှ ိ ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ကိ

န်းရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်ေအာင်လံ့ေဆာ်ေပး ပါ၏။ နာဇရက်ဂိဏ်းသားတိ့၏ေခါင်းေဆာင်

တစ်ေယာက်ြဖစ်ပါ၏။‐ ၆ ဗိမာန်ေတာ်ကိလည်းညစ်ညမ်းေစရန် ကိးစား အားထတ်သြဖင့်

သ့အားအက ်ပ်တိ့ဖမ်းဆီး ခ့ဲ ကပါ၏။ (သ့အားအက ်ပ်တိ့သည်ပညတ်

တရားအရစစ်ေဆးစီရင်ရန်အလိ ှ ိ ေသာ် လည်း၊‐ ၇ တပ်မးလသိသည်လာ၍အက ်ပ်တိ့လက်

မှအတင်းအ မေခ ယသွားပါ၏။‐ ၈ သ့အားြပစ်တင်ေြပာဆိသတိ့ကိလည်းအ ှ င်

၏ထံသိ့လာ ကရန်အမိန့်ေပးခ့ဲပါ၏။) အ ှ င်ကိယ်တိင်သ့အားစစ်ေဆးေမးြမန်း ကည့်

ပါလ င်သ့အားအက ်ပ်တိ့စွပ်စဲွသည့်အချက် အားလံးကိ ကားသိရပါလိမ့်မည်'' ဟေလာက်၏။‐ ၉

ယဒအမျိုးသားတိ့ကလည်း ``ဤစကားများ သည်ဟတ်မှန်ပါ၏'' ဟဆိကာေပါလကိဝိင်း

၍စွပ်စဲွေြပာဆိ ကေလသည်။ ၁၀ ဘရင်ခံမင်းသည်လက်ရိပ်ြပ၍ေပါလအား

တင်ေလာက်ခွင့် ပေသာအခါေပါလက၊ ``အ ှ င်သည်ဤလမျိုးအေပ ၌ ှ စ်ေပါင်း များစွာ

တရားစီရင်လျက်ေနခ့ဲသြဖစ်ေကာင်း အက ်ပ်သိပါ၏။ ထိ့ေကာင့်အက ်ပ်မှာအြပစ် မ ှ ိ ေ ကာင်းကိ

အ ှ င်အားေလ ာက်လဲရသည့် အတွက်ဝမ်းေြမာက်ပါ၏။‐ ၁၁အက ်ပ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ဘရား

သခင်ကိ ဝတ် ပကိးကွယ်ရန်သွားေရာက်ခ့ဲ သည်မှာတစ်ဆယ့် ှ စ်ရက်မ သာ ှ ိ ပါေသး သည်။

ဤအချက်များကိအ ှ င်စံစမ်းသိ ှ ိ  ိင်ပါ၏။‐ ၁၂ ဗိမာန်ေတာ်တွင်ြဖစ်ေစ၊ တရားဇရပ်များ တွင်ြဖစ်ေစ၊

မိ ့ထဲတွင်ြဖစ်ေစလတိ့ဆပ လပ် ှ ားေအာင် အက ်ပ်လံ့ေဆာ်ေပးသည် ကိယဒအမျိုးသားတိ့မေတွ ့မ ှ ိ ခ့ဲ

ကပါ။‐ ၁၃ ယခအက ်ပ်အားစွပ်စဲွေြပာဆိ ကသည့် အချက်များကိ သတိ့သည်သက်ေသမြပ

ိင် ကပါ။‐ ၁၄ သိ့ေသာ်လည်းထိသတိ့ကလဲွမှားသည်ဟ ယဆသည့်လမ်းစဥ်ေတာ်အရ အက ်ပ်သည်

ဘိးေဘးများ၏ဘရားသခင်ကိကိးကွယ် ေကာင်းကိမအ ှ င်အားဝန်ခံပါ၏။ သိ့ရာ

တွင်အက ်ပ်သည်ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်း ှ င့်ပေရာဖက်ကျမ်းများတွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ

သမ ေသာအရာတိ့ကိယံ ကည်ပါသည်။‐ ၁၅ အက ်ပ်သည်ဘရားသခင်ကိအားကိး

ေမ ာ်လင့်သြဖစ်၍ လဆိးလေကာင်းမေ ွး လခပ်သိမ်းတိ့သည် ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်

ထေြမာက် ကလိမ့်မည်ဟေမ ာ်လင့်ပါ၏။‐ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍အက ်ပ်သည်ဘရားသခင်ေ ှ ့လ တိ့ေ ှ ့တွင်

မိမိ၏ သတပစိတ် ကည်လင်မ ှ ိ ေစရန်အစဥ်အ မဲအစွမ်းကန် ကိးစား အားထတ်ပါ၏။ ၁၇

``အက ်ပ်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့မှထွက်ခွာ ၍ ှ စ်ေပါင်းများစွာ ကာ ပီးေနာက် မိမိ၏

အမျိုးသားချင်းများအတွက်အလေငွ ယေဆာင်လာရန်အတွက်လည်းေကာင်း၊ ဘရား

သခင်အားပေဇာ်သကာဆက်သရန်အတွက် လည်းေကာင်းြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာပါ၏။‐ ၁၈

ဗိမာန်ေတာ်ထဲတွင်အက ်ပ်သည်သန့်စင် ြခင်းမဂလာကိ ပ ပီးေနာက်ပေဇာ်သကာဆက်သေနချိန်၌

ထိသတိ့သည်အက ်ပ် ကိေတွ့ြမင် ကပါ၏။ ထိအခါလပရိ သတ်များမ ှ ိ ပါ။ န်းရင်းဆန်ခတ်လည်း

မြဖစ်ပါ။‐ ၁၉ သိ့ရာတွင်ထိေနရာတွင်အာ ှ နယ်မှလာ ေသာယဒအမျိုးသားအချို ့ ှ ိ ပါ၏။

အက ်ပ် အားစွပ်စဲွေြပာဆိစရာ ှ ိ လ င်သတိ့ကိယ် တိင်ဤအရပ်သိ့လာ၍၊‐ ၂၀

အက ်ပ်ကးလွန်ေသာအြပစ်ကိအ ှ င့်ထံ တွင်ေဖာ်ြပစွပ်စဲွသင့်ပါ၏။‐ ၂၁

ထိသိ့မဟတ်လ င်လည်းအက ်ပ်သည် တရားလတ်ေတာ်အဖဲွ ့ေ ှ ့တွင် ေချပေလာက်

လဲေနစဥ်အခါက `အက ်ပ်သည်သေသ တိ့ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ကလိမ့်မည်ကိေမ ာ်

လင့်သြဖစ်သြဖင့် ယေန့သင်တိ့ေ ှ ့တွင် အစစ်အေဆးခံေနရပါ၏' ဟ၍ေကး

ေကာ်ခ့ဲသည့်စကားရပ်မှတစ်ပါးအြခား အဘယ်ြပစ်မ ှ ိ ေ ကာင်းဤသတိ့ေဖာ်ြပ ကပါေစ''

ဟေလာက်ေလ၏။ ၂၂ ေဖလဇ်သည်လမ်းစဥ်ေတာ်အေကာင်းကိ ေကာင်းစွာသိ ှ ိ ထားသြဖစ်သြဖင့်

အမ စစ်ေဆး ကားနာမကိထိအချိန်၌ရပ် နားလိက်၏။ သက ``တပ်မးလသိ

ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါမှသင်တိ့အမ ကိငါစီရင်ချက်ချမှတ်မည်'' ဟဆိ၏။‐ ၂၃

ေပါလကိအေစာင့်အ ကပ် ှ င့်အကျယ်ချုပ် ထားကာ သ၏မိတ်ေဆွသဂဟများလာေရာက်

ပစသည်ကိခွင့် ပရန်တပ်ခဲွမးအားအမိန့် ေပး၏။ ၂၄ ရက်အနည်းငယ် ကာေသာအခါေဖလဇ်သည်

မိမိ၏ဇနီး ဒသိေလ ှ င့်အတလာေရာက်၏။ ဒသိေလကားယဒအမျိုးသမီးြဖစ်၏။ ေဖလဇ်

သည်ေပါလကိအေခ ခိင်း ပီးလ င် ခရစ်ေတာ် ေယ အားယံ ကည်ြခင်း ှ င့်ပတ်သက်၍ ေပါလ

ေဟာေြပာေသာတရားစကားများကိ ကား နာေလသည်။‐ ၂၅ သိ့ရာတွင်ေပါလသည်ေကာင်းြမတ်ြခင်း

အေကာင်း ှ င့် ကာမဂဏ်ချုပ်တည်းြခင်း အေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ သက်ေရာက်လတံ့

ေသာတရားစီရင်ေတာ်မရာေန့ရက် အေကာင်းကိလည်းေကာင်း ေဟာေြပာေသာ

အခါေဖလဇ်သည်ေကာက်လန့်သြဖင့် ``ယခ သင်သွား ိင် ပီ။ ေနာင်အခွင့် ကံသည့်အခါ

သင့်ကိငါေခ ဦးမည်'' ဟဆိ၏။‐ ၂၆ ေဖလဇ်သည်မိမိအားေပါလလာဘ်ထိးလိမ့် မည်ဟေမ ာ်လင့်ကာ

သ့အားမ ကာမ ကာ ေခ ၍စကားေြပာေလ၏။ ၂၇ ေနာက် ှ စ် ှ စ်မ  ကာေသာ်ေဖလဇ်၏ဘရင်ခံ

ရာထးကိေပါကိေဖတုဆက်ခံရ၏။ ေဖလဇ် သည်ယဒအမျိုးသားတိ့ထံမှမျက် ှ ာရ လိသြဖင့်

ေပါလအားဆက်လက်၍အကျဥ်း ချထားခ့ဲ၏။

၂၅ ေဖတုသည်ထိနယ်သိ့ေရာက်၍သံးရက် ကာ ေသာအခါ ကဲသရိ မိ ့မှေယ  ှ လင် မိ ့

သိ့တက်သွား၏။‐ ၂ ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ယဒအမျိုး

သားေခါင်းေဆာင်များသည် ြပစ်မအမျိုးမျိုး ကိေပါလကးလွန်ခ့ဲေ ကာင်းေဖတုအား

စဲွချက်တင် က၏။‐ ၃ သတိ့သည်ေပါလကိလမ်းတွင်ေချာင်းေြမာင်း ၍သတ်ရန်

လ ို ့ဝှက် ကံစည်ထား က ပီးြဖစ် ေပသည်။ သိ့ြဖစ်၍မိမိတိ့အားေကျးဇး ပ သည့်အေနြဖင့်

ေပါလကိေယ  ှ လင် မိ ့ သိ့ေခ ေဆာင်ေပးရန်ေဖတုအားေမတာရပ်ခံ က၏။‐ ၄

ေဖတုက ``ေပါလအားအေစာင့်အ ကပ် ှ င့် ကဲသရိ မိ ့တွင်ထား ှ ိ ၏။ ငါကိယ်တိင်

ထိ မိ ့သိ့မ ကာမီသွားမည်။‐ ၅ သင်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်များသည်ငါ ှ င့်အတ လိက်၍

ေပါလ၌အြပစ်တစ်စံတစ်ရာ ှ ိ လ င် စွပ်စဲွချက်များကိငါ့ထံတင်ြပ ကပါေစ'' ဟဆိ၏။ ၆

ဘရင်ခံမင်းသည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ှ စ် ရက်ဆယ်ရက်ေန ပီးေနာက် ကဲသရိ မိ ့သိ့

ထွက်ခွာသွားေလသည်။ ေနာက်တစ်ေန့၌ တရားခွင်တွင်ထိင်ကာေပါလအားေခ

သွင်းရန်အမိန့်ေပး၏။‐ ၇ ေပါလေရာက် ှ ိ လာေသာအခါေယ  ှ လင် မိ ့မှ

လာေရာက် ကေသာယဒအမျိုးသား တိ့သည် သ့ကိဝိင်းရံလျက် ကီးေလးေသာ

ြပစ်မများ ှ င့်စွပ်စဲွေြပာဆိ က၏။ သိ့ ေသာ်ခိင်လံေသာသက်ေသကိမြပ ိင် က။‐ ၈ ေပါလက

``အက ်ပ်သည်ယဒအမျိုးသား တိ့၏ပညတ်တရားကိြဖစ်ေစ၊ ဗိမာန်ေတာ် ကိြဖစ်ေစ၊

ေရာမဧကရာဇ်မင်းကိြဖစ်ေစ ြပစ်မှားမတစ်စံတစ်ခကိမ မကးလွန် ခ့ဲပါ'' ဟေချပေြပာဆိ၏။ ၉

ေဖတုသည်ယဒအမျိုးသားတိ့ထံမှမျက် ှ ာရလိသြဖင့်``သင်သည်ေယ  ှ လင် မိ ့ သိ့သွား၍

ငါ၏ေ ှ ့တွင်ဤစွပ်စဲွချက်များ ှ င့်စပ်လျဥ်း၍အစစ်အေဆးခံပါမည် ေလာ'' ဟေပါလအားေမး၏။ ၁၀

ေပါလက ``အက ်ပ်သည်ယခဧကရာဇ် ဘရင်တရားခွင်တွင် အစစ်အေဆးခံ ိင် ခွင့်ကိေတာင်းဆိပါ၏။

အ ှ င်အမှန်သိေတာ် မသည်အတိင်းအက ်ပ်သည် ယဒအမျိုး သားတိ့အားအဘယ်သိ့မ မြပစ်မှားခ့ဲ

ပါ။‐ ၁၁အကယ်၍တရားဥပေဒကိချိုးေဖာက်ကာ ေသဒဏ်ခံထိက်ေသာအြပစ်ကိကးလွန်မိ လ င်

အက ်ပ်အားအသက်ချမ်းသာခွင့်ေပး ရန်ေတာင်းခံမည်မဟတ်ပါ။ သိ့ေသာ်ထိသ

တိ့စွပ်စဲွချက်များသည်အေြခအြမစ်မ ှ ိ ပါလ င် မည်သမ အက ်ပ်အားသတိ့၏

လက်သိ့ေပးအပ် ိင်မည်မဟတ်ပါ။ အက ်ပ် သည်ဧကရာဇ်ဘရင်ထံအယခံပါ၏'' ဟ

ေလာက်၏။ ၁၂ ထိအခါေဖတုသည်မိမိ၏အတိင်ပင်ခံ အရာ ှ ိ များ ှ င့်တိင်ပင် ပီးေနာက်

``သင် သည်ဧကရာဇ်ဘရင်ထံအယခံသြဖင့် ဧကရာဇ်ဘရင်ထံသိ့သွားရမည်'' ဟ

ဆိ၏။ ၁၃ ကာလအနည်းငယ် ကာေသာအခါ အ ဂိပမင်း ကီး ှ င့်မိဖရားေဗရနိတ်

တိ့သည် ကဲသရိ မိ ့သိ့ေရာက်ေနေသာ ဘရင်ခံေဖတုအား တ်ဆက်ရန်

ကဲသရိ မိ ့သိ့လာ က၏။‐ ၁၄ ထိ မိ ့တွင်ရက်အေတာ် ကာမ တည်းခိေန ကစဥ်

ေဖတုသည်ေပါလ၏အမကိမင်း ကီး အားေြပာြပ၏။ ေဖတုက ``ဤအရပ်တွင်ေဖ

လဇ်အကျဥ်းချထားခ့ဲသည့်လတစ်ေယာက် ှ ိ ပါ၏။‐ ၁၅က ်ပ်ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ေရာက်စဥ်အခါက

ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ ှ င့်ယဒအမျိုး သားေခါင်းေဆာင်များသည် က ်ပ်အားထိသ

ကိစွပ်စဲွချက်တင် က ပီးေနာက် သ့အား အြပစ်ဒဏ်စီရင်ရန်ေတာင်းဆိ ကပါ၏။‐ ၁၆

အက ်ပ်ကတရားခံတစ်ေယာက်အားတရားလိ များ ှ င့်မျက် ှ ာစံညီေတွ့ဆံ၍ သတိ့၏စွပ်စဲွ

ချက်ကိေချပခွင့်မေပးဘဲအြပစ်ဒဏ်စီရင် ြခင်းမှာ ေရာမ ေလ့ထံးစံမဟတ်ေ ကာင်းသ

တိ့အားေြဖ ကားခ့ဲပါ၏။‐ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်ဤ မိ ့သိ့လာေရာက်ေသာ အခါ

အက ်ပ်သည်မဆိင်းမင့ံဘဲေနာက်တစ် ေန့၌တရားခွင်မှာထိင်၍ထိသကိအေခ ခိင်းပါ၏။‐ ၁၈

တရားလိများသည်ထ၍သ့အားစွပ်စဲွေြပာ ဆိ ကေသာ်လည်း အက ်ပ်ထင်သည့်ြပစ်မ

များြဖင့်မဟတ်ပါ။‐ ၁၉ သတိ့၏ဘာသာတရား ှ င့်ပတ်သက်၍လည်း ေကာင်း၊

ေယ ဆိသအေကာင်း ှ င့်ပတ်သက် ၍လည်းေကာင်း၊ အြငင်းပွားမသာြဖစ်ပါ သည်။

ထိေယ သည်ေသလွန်သွားေသာ်လည်း အသက် ှ င်လျက် ှ ိ သည်ဟေပါလကဆိ ပါသည်။‐ ၂၀

ထိြပဿနာများကိေြဖ ှ င်းရန်က ်ပ်မှာ မက မ်းသြဖင့် ေပါလအား `သင်သည်ေယ

ှ လင် မိ ့သိ့သွား ပီးလ င် ဤစွပ်စဲွချက်များ ှ င့်စပ်လျဥ်း၍အစစ်အေဆးခံလိပါ သေလာ' ဟေမးပါ၏။‐

၂၁ သိ့ရာတွင်ေပါလသည်ဧကရာဇ်ဘရင်မင်း၏ အဆံးအြဖတ်ကိသာခံယလိေကာင်းေြပာ ြပပါသည်။

သသည်မိမိအားအချုပ် ှ င့်ပင် ထား ှ ိ ၍ ဧကရာဇ်မင်း၏အဆံးအြဖတ်ကိ ခံလိေကာင်းပန် ကားသြဖင့်

သ့ကိဧကရာဇ် မင်းထံပိ့အပ်ချိန်အထိချုပ်ထားရန်အမိန့် ေပးခ့ဲပါသည်'' ဟဆိ၏။ ၂၂

အ ဂိပမင်းက ``ထိသေြပာ ကားသည်ကိ က ်ပ်ကိယ်တိင် ကားလိပါသည်'' ဟဆိ

လ င်ေဖတုက ``ထိသေြပာ ကားသည်ကိ နက်ြဖန် ကားရပါေစမည်'' ဟဆိ၏။ ၂၃

သိ့ြဖစ်၍ေနာက်တစ်ေန့၌အ ဂိပမင်း ှ င့်မိ ဖရားေဗရနိတ်တိ့သည် ခမ်းနား ကီးကျယ်

ေသာအေဆာင်အေယာင်များ ှ င့်တကွတပ်မး များ၊ မိ ့ေပ  ှ ိ ဂဏ်အသေရ ှ ိ လ ကီးများ

ှ င့်အတ ကလာလျက် ညီလာခံခန်းမ ကီး သိ့ဝင်ေတာ်မ၏။ ထိအခါေဖတု၏အမိန့် အရ

ေပါလအားေခ သွင်း က၏။‐ ၂၄ ေဖတုက ``အ ဂိပမင်း ကီး ှ င့် ကေရာက်လာ ေသာသအေပါင်းတိ၊့
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ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ င့်ဤ မိ့တွင် ှ ိ သည့်ယဒအမျိုးသားအေပါင်း တိ့က `ဤသကိအ ှ င်မထားသင့်ပါ' ဟ

ေကးေကာ်ကာက ်ပ်ထံေလ ာက်ထားခ့ဲ က၏။ ထိသိ့ေလ ာက်ထားြခင်းခံရသ ကားဤသပင်တည်း။‐

၂၅ သသည်ေသဒဏ်ခံထိက်ေသာအြပစ်တစ်စံ တစ်ရာကိမ မကးလွန်ေ ကာင်းကိ

က ်ပ် အေနြဖင့်သိပါ၏။ သိ့ရာတွင်သကိယ်တိင် ကဘရင်ဧကရာဇ်မင်းထံတွင်အယခံ

ပါမည်ဟဆိသြဖင့် သ့ကိဘရင်မင်းြမတ် ထံေတာ်သိ့ပိ့ေဆာင်ေပးရန်က ်ပ်ဆံးြဖတ်

ခ့ဲပါ၏။‐ ၂၆ သ ှ င့်ပတ်သက်၍ဘရင်ဧကရာဇ်မင်း အား တိတိကျကျသံေတာ်ဦးတင်စရာ

အေကာင်းတစ်ခမ က ်ပ်မှာမ ှ ိ ပါ။ ထိ့ ေ ကာင့်ထိသအားသင်တိ့၏ေ ှ ့သိ့ေခ

ေဆာင်လာြခင်းြဖစ်ပါ၏။ အထးသြဖင့် အ ဂိပမင်း ကီးေ ှ ့ေတာ်သိ့ေခ ေဆာင် လာပါ၏။

ဤသိ့ေခ ေဆာင်လာြခင်းမှာ သ့အားမင်း ကီးစစ်ေဆးေမးြမန်း ပီး ေသာအခါ က ်ပ်အစီရင်ခံစာေရးရန်

အေကာင်းတစ်စံတစ်ရာရ ှ ိ  ိင်မည် ပင်ြဖစ်ပါသည်။‐ ၂၇ စဲွချက်တစ်စံတစ်ရာကိမေဖာ်ြပဘဲ

အကျဥ်းသားတစ်ေယာက်ကိေစလတ်ေသာ် မေလျာ်မသင့်ြဖစ်မည်က ်ပ်ထင်ပါသည်'' ဟဆိ၏။

၂၆
အ ဂိပမင်း ကီးက ``သင်ေလာက်ထား ိင် သည်'' ဟေပါလအားဆိေသာ်

ေပါလသည် လက်ကိဆန့်၍၊‐ ၂ ``အ ှ င်အ ဂိပမင်း ကီး၊ အက ်ပ်အားယဒ

အမျိုးသားတိ့စွပ်စဲွချက်များ ှ င့်ပတ်သက် ၍ အ ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ေလာက်လဲေချပရ

သည်မှာ အက ်ပ်အဖိ့ထးြမတ်ေသာအခွင့် အေရးပင်ြဖစ်သည်ဟယဆပါ၏။‐ ၃

အ ှ င်သည်ယဒအမျိုးသားတိ့၏ ေလ့ ထံးစံများ ှ င့် အြငင်းပွားတတ်သည့်ြပဿ

နာများကိသိ ှ ိ သြဖစ်ပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ အက ်ပ်ေလာက်ထားချက်ကိစိတ် ှ ည်လျက်

နားေထာင်ေတာ်မပါ။'' ၄ ``အက ်ပ်သည်ပျို ွယ်စဥ်အခါမှစ၍ ဦးစွာ

မိမိ၏ဇာတိြပည် ွာတွင်လည်းေကာင်း ထိေနာက်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်လည်းေကာင်း

မည်သိ့ ပမေနထိင်ခ့ဲသည်ကိယဒ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သိ ကပါ၏။‐ ၅

အက ်ပ်ကိသတိ့သိ ကသည်မှာ ကာ ပါ ပီ။ အက ်ပ်သည်ယဒဘာသာတွင်

အကျပ်တည်းဆံးေသာစည်းမျဥ်းများကိ လိက်နာကျင့်သံးသည့်ဖာရိ ှ ဲ ဂိဏ်းဝင်

တစ်ေယာက်အေနြဖင့်ေနထိင် ပမခ့ဲ ေ ကာင်းကိ ထိသတိ့သက်ေသခံလိက ခံ ိင် ကပါ၏။‐ ၆

ဘရားသခင်သည်အက ်ပ်တိ့၏ဘိးေဘး များအားထားေတာ်မသည့်ကတိေတာ်ကိ

အက ်ပ်ေမ ာ်လင့်ေစာင့်စားသည့်အတွက် ယခအခါအက ်ပ်သည်အစစ်အေဆး

ခံေနရပါ၏။‐ ၇ ထိကတိေတာ်ကားယဒအမျိုးအ ွယ် တစ်ဆယ့် ှ စ်ပါးတိ့သည် ေန့ညမြပတ်

ဘရားသခင်ကိဝတ် ပကိးကွယ်လျက် ေမ ာ်လင့်ေစာင့်စားေန ကသည့်ကတိ ေတာ်ပင်ြဖစ်ပါ၏။

အ ှ င်မင်း ကီး၊ ဤ သိ့ေမ ာ်လင့်ေစာင့်စားြခင်းေ ကာင့် အက ်ပ် အားယဒအမျိုးသားတိ့စွပ်စဲွေြပာဆိ

ကြခင်းြဖစ်ပါ၏။‐ ၈သေသတိ့ကိဘရားသခင် ှ င်ြပန်ထ ေြမာက်ေစေတာ်မသည်ကိ ဤတွင် ှ ိ ေနသ

တိ့အဘယ်ေကာင့်မယံ ိင် ကပါသနည်း။'' ၉ ``အက ်ပ်ကိယ်တိင်ပင်လ င် နာဇရက် မိ ့

သားေယ ၏နာမေတာ် ှ င့်ဆန့်ကျင်သည့် အမများကိ ပသင့်သည်ဟယဆခ့ဲပါ၏။‐ ၁၀

ေယ  ှ လင် မိ ့တွင်ထိသိ့ ပခ့ဲပါ၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးများ၏အမိန့်အာဏာ

ြဖင့် ယံ ကည်သအေြမာက်အြမားကိေထာင် သွင်း၍အကျဥ်းထားခ့ဲပါ၏။

သတိ့အား ေသဒဏ်စီရင်ချိန်၌လည်း အက ်ပ်သေဘာ တမဲဆ ေပးခ့ဲပါ၏။‐ ၁၁

တရားဇရပ်များတွင်သတိ့အား ကိမ်ဖန် များစွာအြပစ်ဒဏ်ေပးေစ ပီးလ င် သတိ့

၏အယဝါဒကိစွန့်လတ် ကေစရန် ကိး စားေဆာင် ွက်ခ့ဲပါ၏။ သတိ့အေပ ၌ ေဒါသစိတ်မန်၍ေနသြဖင့်

အက ်ပ်သည် ိင်ငံရပ်ြခား မိ ့များသိ့ပင်သွားေရာက် ၍သတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲခ့ဲပါ၏။'' ၁၂

``ဤရည် ွယ်ချက်ြဖင့်အက ်ပ်သည်ယဇ် ပေရာဟိတ် ကီးများထံမှ အခွင့်အာဏာရ

ယ၍ဒမာသက် မိ ့သိ့သွားပါ၏။ သိ့သွား လျက်ေနစဥ်၊‐ ၁၃ မွန်းတည့်ချိန်၌ေကာင်းကင်မှေနေရာင်ထက်

ပင် ထွန်းလင်းေတာက်ပသည့်အလင်းေရာင်ကိ အက ်ပ်ြမင်ရပါ၏။‐ ၁၄

ထိအခါအက ်ပ်တိ့အားလံးပင်ေြမေပ သိ့လဲကျ ကပါ၏။ ထိေနာက်ေဟ ဗဲဘာသာ

စကားြဖင့်`ေ ှ ာလ၊ ေ ှ ာလ၊ သင်အဘယ်ေကာင့် ငါ့ကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲသနည်း။ တတ်ခ န်ကိ

ေြခ ှ င့်ေကျာက်လ င် သင်သာလ င်နာကျင် လိမ့်မည်' ဟေသာအသံကိအက ်ပ် ကား ပါ၏။‐ ၁၅

ထိအခါအက ်ပ်က `အ ှ င်၊ အ ှ င်သည် အဘယ်သြဖစ်ပါသနည်း' ဟေမးေလာက်

ပါ၏။ ထိအ ှ င်က `ငါကားသင် ှ ိပ်စက် ှ ဥ်း ဆဲေနသည့်ေယ တည်း။‐ ၁၆

သိ့ရာတွင်ယခထ၍မတ်တပ်ရပ်ေလာ့။ သင့် အားငါ၏အမေတာ်ေဆာင်အြဖစ်ခန့်ထားရန်

သင်၏ထံသိ့ငါ ကလာြခင်းြဖစ်၏။ ယေန့ သင်ြမင်ရသည့်ဗျာဒိတ် ပါ ံ အေကာင်း ှ င့်

ေနာင်အခါငါေဖာ်ြပလတံ့ေသာအေကာင်း အရာတိ့ကိသင်သည်သတစ်ပါးတိ့အား သက်ေသခံရမည်။‐

၁၇ ငါသည်သင့်အားဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏လက်မှလည်းေကာင်း၊ ငါေစလတ်၍သင်

သွားေရာက်ေဟာေြပာမည့်လမျိုးြခားတိ့ ၏လက်မှလည်းေကာင်းကယ်ဆယ်မည်။‐

၁၈ သင်သည်လမျိုးြခားတိ့၏မျက်စိကိဖွင့် ေပးရမည်။ သတိ့အားအေမှာင်မှအလင်း

သိ့ကးေြမာက်ေစ၍ စာတန်အာဏာစက်မှ ဘရားသခင်၏အာဏာစက်သိ့ကးေြပာင်း

ေစရမည်။ ထိသတိ့သည်ငါ့ကိယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့်အြပစ်များေြပလွတ်လျက် ဘရား

သခင်ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာလစေတာ် တွင်အပါအဝင်ြဖစ်ရလိမ့်မည်'

ဟမိန့် ေတာ်မပါ၏။'' ၁၉ ``အ ှ င်အ ဂိပမင်း ကီး၊ အက ်ပ်သည်ေကာင်း

ကင်မှရ ှ ိ သည့်ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိမလွန်ဆန် ိင်ပါ။ `သင်တိ့သည်ေနာင်တရ၍ဘရားသခင်

ထံေြပာင်းလဲရ ကမည်။ ေနာင်တ ှ င့်ေလျာ်ကန် သည့်အကျင့်ကိကျင့်ရ ကမည်' ဟ၊‐ ၂၀

ဦးစွာဒမာသက် မိ၊့ ထိေနာက်ေယ  ှ လင် မိ ့ မှစ၍ ယဒြပည်တစ်ြပည်လံး ှ ိ လတိ့အား လည်းေကာင်း၊

လမျိုးြခားတိ့အားလည်းေကာင်း အက ်ပ်ေဟာေြပာပါ၏။‐ ၂၁ ထိ့ေကာင့်ယဒအမျိုးသားတိ့သည်

အက ်ပ် ကိဗိမာန်ေတာ်ထဲတွင်ဖမ်းဆီး၍သတ်ရန် ကိးစား ကပါ၏။‐ ၂၂

သိ့ေသာ်ဘရားသခင်သည်အက ်ပ်ကိမစ ေတာ်မသြဖင့် ယေန့တိင်ေအာင်အက ်ပ်သည်

အသက် ှ င်၍ယတ်ြမတ်မဟလအေပါင်းတိ့ အားသက်ေသခံလျက် ှ ိ ပါ၏။ ေမ ှ ိ ယသည်

အေသခံေတာ်မရမည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်သည်ေသြခင်းမှအဦးထေြမာက် ေတာ်မ ပီးလ င်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်လမျိုးြခားတိ့အား ကယ်တင်ြခင်း အလင်းတရားေတာ်ကိေကညာေတာ်မ

လိမ့်မည်ဟ၍လည်းေကာင်း ေမာေ ှ  ှ င့်ပေရာ ဖက်များေဟာ ကားခ့ဲသည့်အတိင်းအက ်ပ်

သည်ေဟာေြပာပါ၏'' ဟေချပေလ ာက် ထား၏။ ၂၄ ဤသိ့ေလ ာက်လျက်ေနစဥ်ေဖတုက ``ေပါလ၊

သင်သည် းသွပ်ေလ ပီ။ အတတ်လွန်ကဲ၍ သ းြဖစ်ေလ ပီတကား'' ဟေအာ်၍ေြပာ ၏။ ၂၅

ေပါလက ``အ ှ င်မင်း ကီး၊ အက ်ပ်သည် သ းမဟတ်ပါ။ အ ှ င့်အားေလးနက်ေသာ

အမှန်တရားကိေလာက်ထားြခင်းြဖစ်ပါ၏။‐ ၂၆ အ ဂိပဘရင်မင်းြမတ်၊ ထိအမအရာများ

အေကာင်းကိအ ှ င်သိေတာ်မသည်ြဖစ်၍ အက ်ပ်သည်အ ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ရဲဝ့ံစွာ

ေလာက်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိအမအရာ များသည်ေချာင် ကိေချာင် ကားတွင်ြဖစ်ပျက်

ခ့ဲသည်မဟတ်ပါ။ ယင်းအေကာင်းအရာ အလံးစံကိအ ှ င်မင်း ကီးသိေတာ်မ

ပီးြဖစ်သည်ဟအက ်ပ်ယံ ကည်ပါ၏။‐ ၂၇ အ ဂိပဘရင်မင်းြမတ်၊ အ ှ င်သည်ပေရာ

ဖက်ကျမ်းများကိယံ ကည်ေတာ်မပါ သေလာ။ အ ှ င်ယံ ကည်ေတာ်မေ ကာင်းကိ အက ်ပ်သိပါ၏''

ဟေလာက်၏။ ၂၈အ ဂိပမင်းက ``သင်သည်ဤမ တိေတာင်း သည့်အချိန်၌ ငါ့ကိခရစ်ယာန်ြဖစ်ေစ ိင်

မည်ဟထင်မှတ်ပါသေလာ'' ဟဆိ၏။ ၂၉ ေပါလက ``အချိန်တိသည် ကာသည်မှာ

ပ ာနမဟတ်ပါ။ အ ှ င်မင်း ကီး ှ င့်တကွ ယေန့အက ်ပ်ေြပာဆိသည်ကိ နားေထာင်

လျက် ှ ိ  ကေသာလအေပါင်းတိ့သည် ဤအေ ှ ာင်အဖဲွ ့ခံရမမှလဲွ၍အက ်ပ်က့ဲ သိ့ပင်ြဖစ်လာ ကေစရန်

ဘရားသခင် ထံေတာ်သိ့အက ်ပ်ဆေတာင်းပါ၏'' ဟ ေလာက်ေလသည်။ ၃၀

ထိအခါမင်း ကီး ှ င့်ဘရင်ခံတိ့သည် မိ ဖရားေဗရနိတ် ှ င့်အဖဲွ ့ဝင်အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွေနရာမှထ က၏။‐

၃၁ သတိ့သည်ထိေနရာမှထွက်ခွာသွား ပီး ေနာက် ``ဤသသည်ေသဒဏ်သိ့မဟတ်ေထာင်

ဒဏ်ခံထိက်သည့်ြပစ်မတစ်စံတစ်ရာကိမ မကးလွန်'' ဟအချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။‐ ၃၂

အ ဂိပမင်းက ``အကယ်၍ဤသသည်ကဲသာ ဘရင်ထံသိ့အယခံဝင်ရန်မေလာက်ထား

ခ့ဲပါမသ့ကိလတ်ပစ် ိင်၏'' ဟေဖတု အားေြပာ၏။

၂၇ ေဖတုသည်က ်ပ်တိ့ကိဣတလိြပည်သိ့ သေဘာြဖင့်ပိ့ရန်ဆံးြဖတ် ပီးေနာက် ေပါလ

ှ င့်အြခားအကျဥ်းသားအချို ့တိ့ကိ ဧက ရာဇ်မင်းတပ်ေတာ်ဟေခ ေသာတစ်ေထာင်တပ်

မှတပ်မးယလလက်သိ့ေပးအပ်လိက်၏။‐ ၂က ်ပ်တိ့သည်အာ ှ နယ်ကမ်းေြခတစ်ေလာက် ှ ိ ေသာ

သေဘာဆိပ် မိ ့များသိ့သွားမည့်ဆဲဆဲ ြဖစ်ေသာသေဘာတစ်စင်းေပ သိ့တက်၍ ွက်

လင့် က၏။ ထိသေဘာသည်အာြဒမတိ မိ ့မှ လာေသာသေဘာြဖစ်၏။ မာေကေဒါနိြပည်

သက်သာေလာနိတ် မိ ့သားအာရိတခသည် လည်းက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတပါလာ၏။‐ ၃

ေနာက်တစ်ေန့၌က ်ပ်တိ့သည်ဇိဒန် မိ ့သိ့ ဆိက်ကပ် က၏။ ယလိသည်ေပါလကိသနား

ကင်နာစိတ် ှ ိ သြဖင့် မိတ်ေဆွများထံသွား ေရာက်ေတွ့ဆံခွင့် ပ၏။‐ ၄

ထိသတိ့အားလည်းေပါလကိ ပစလပ်ေကး ခွင့်ေပး၏။ ထိ မိ ့မှထွက်ခွာ ကေသာအခါ

ေလဆန် ှ င့် ကံေနသြဖင့် ကပ က န်းေလ ရိပ်ကိခိ၍ ွက်လင့်ရ က၏။‐ ၅

ထိေနာက်ကိလိကိြပည် ှ င့်ပံဖလိြပည်ပင် လယ်ြပင်ကိြဖတ်၍ကး ကရာ လကိြပည်

မရ မိ ့သိ့ေရာက် က၏။‐ ၆ ထိ မိ ့တွင်ဣတလိြပည်သိ့သွားမည့်အာေလ

ဇ ိ မိ ့မှေရာက် ှ ိ လာေသာသေဘာတစ်စင်းကိ ေတွ့သြဖင့် တပ်မးသည်က ်ပ်တိ့အားထိ

သေဘာေပ သိ့တက်ေစ၏။ ၇ က ်ပ်တိ့သည်တေ ွ ့ေ ွ ့ရက်ေပါင်းများစွာ ွက်

လင့် ပီးေနာက် ကနိဒ် မိ ့အနီးသိ့ခက်ခက်ခဲခဲ ှ င့်ေရာက် က၏။ ေလမသင့်၍ေ ှ ့သိ့မသွား

ိင်သြဖင့်က ်ပ်တိ့သည်သာလမန်အင အနီးမှြဖတ်၍ ကေရေတကန်းေတာင်ဘက်

ေလရိပ်ကိခိလျက် ွက်လင့် က၏။‐ ၈ ပင်လယ်ကမ်း ှ င့်ခပ်နီးနီး ွက်လင့်လျက် ခက်

ခက်ခဲခဲ ှ င့်လာသဲ မိ ့အနီးဆိပ်သာယာ ဟေခ ေသာအရပ်သိ့ေရာက် က၏။ ၉
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က ်ပ်တိ့သည်ထိအရပ်တွင်ရက်ေပါင်းမျာစွာ ရပ်နားခ့ဲ ကရာ အြပစ်ေြဖရာပဲွေန့အခါ ပင်လွန်၍လာ ပီ။

ထိ့ေ ကာင့်ပင်လယ်ခရီး ပ ရန်ေဘးအ ရာယ်မကင်းေတာ့ေပ။ သိ့ြဖစ်၍ ေပါလက၊‐

၁၀ ``အချင်းတိ၊့ ယခအခါ၌ပင်လယ်ခရီး ပမည်ဆိပါက သေဘာ ှ င့်ကန်ပစည်းများ

သာမကက ်ပ်တိ့၏အသက်ပါဆံး ံ း စရာ ှ ိ ေ ကာင်းငါေတွ ့ြမင်၏'' ဟသတိ ေပးစကားေြပာ ကား၏။‐

၁၁ သိ့ရာတွင်တပ်မးသည်ေပါလ၏စကားထက် ေရယာဥ်မး ှ င့်သေဘာပိင် ှ င်တိ့၏စကားကိ

ပိ၍ယံ၏။‐ ၁၂ ဤဆိပ်ကမ်းတွင်ေဆာင်းကာလပတ်လံးရပ်နား ရန်မသင့်သြဖင့်

လများစကဤဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာ ပီးလ င် ြဖစ် ိင်ပါကဖိနိတ် မိ ့သိ့

ေရာက်ေအာင်သွား၍ေဆာင်းရာသီအတွက်ရပ် နားလိ က၏။ ဖိနိတ်ဆိပ်ကမ်းကားကေရေတ

ကန်းတွင် ှ ိ ၍ အေနာက်ေတာင် ှ င့်အေနာက် ေြမာက်သိ့မျက် ှ ာမလျက် ှ ိ သတည်း။ ၁၃

ေတာင်ေလေြပကေလးစ၍တိက်ခတ်လာေသာ အခါ သေဘာသားတိ့သည်မိမိတိ့၏အ ကံ

ေအာင်မည်ဟထင်မှတ်လျက် ေကျာက်ဆးကိ တ် ပီးလ င်သေဘာကိကေရေတကမ်းေြခတစ်

ေလာက်ကပ် ိင်သမ ကပ်၍ ွက်လင့် က၏။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်မ ကာမီပင်အေ ှ ့ေြမာက်ရာသီ

ေလဟနာမည် ှ ိ ေသာေလသည် ကန်းဘက်မှ အဟန်ြပင်းစွာတိက်ခတ်လာေလသည်။‐ ၁၅

သေဘာသည်ေလအဟန်တွင်မိသြဖင့် ထိေလ ကိရင်ဆိင်ရန်မတတ် ိင်ေတာ့ေပ။ သိ့ြဖစ်၍

က ်ပ်တိ့သည်လက်ေလ ာ့လိက်ရ က၏။ ေလ တိက်ရာသိ့လွင့်ပါသွား က ပီးေနာက်၊‐ ၁၆

ကေလာေဒေခ ကန်းငယ်ေတာင်ဘက်သိ့ေရာက် ှ ိ ေသာအခါ ေလြပင်းဒဏ်မှအနည်းငယ်အကွယ်

အကာရ ှ ိ  က၏။ ထိအရပ်တွင်သေဘာေနာက် မှအသက်ကယ်ေလှငယ်ကိမပျက်စီးေစရန်

အ ိင် ိင် ကိးစား က၏။‐ ၁၇ သေဘာသားတိ့သည်ထိေလှကိဆဲွတင် ပီးလ င်

သေဘာဝမ်းကိ ကိးများြဖင့်ပတ်၍ခိင်ခန့်ေအာင် ပ က၏။ သတိ့သည်သရတိေသာင်တွင်သေဘာ

တင်မည်စိးသြဖင့် ွက်ကိေလ ာ့ချလိက် ပီး လ င်သေဘာကိေလတိက်ရာသိ့ေမျာပါေစ က၏။ ၁၈

ေနာက်တစ်ေန့၌လည်းေလြပင်းမန်တိင်းဆက် လက်တိက်ခတ်ေနသြဖင့် သတိ့သည်ကန်ပစည်း

အချို ့ကိသေဘာေပ မှပစ်ချ က၏။‐ ၁၉ တတိယေန့၌သေဘာ ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာကန်

ပစည်းတန်ဆာအချို ့ကိပစ်ချ က၏။‐ ၂၀ က ်ပ်တိ့သည်ရက်ေပါင်းများစွာေန ှ င့်

ကယ်နကတ်များကိမေတွ့မြမင် ိင် က။ ေလသည်ဆက်၍အ ှ ိန်ြပင်းစွာတိက်ခတ် လျက် ှ ိ ၏။

ေနာက်ဆံး၌က ်ပ်တိ့သည် ေသ ေဘးမှလွတ်ေြမာက် ိင်ေတာ့မည်မဟတ် ဟစိတ်ေလ ာ့လိက် က၏။

၂၁လတိ့သည်ကာလ ကာြမင့်စွာအစာ မစားဘဲေန က ပီးေနာက် ေပါလသည် သတိ့အလယ်တွင်ရပ်၍

``အချင်းတိ၊့ သင် တိ့သည်ငါ့စကားကိနားေထာင်၍ ကေရ ေတကန်းမှမထွက်မခွာဘဲေနသင့် က၏။

သိ့ေနခ့ဲ ကမဤသိ့ပျက်စီးဆံး ံ းမ ှ င့်ရင်ဆိင် ကရမည်မဟတ်။‐ ၂၂ သိ့ေသာ်အားမငယ် က ှ င့်။

သင်တိ့အနက် မည်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ အသက်ဆံး ံ း ရမည်မဟတ်။ သေဘာသာလ င်ဆံး ံ းရ

လိမ့်မည်။‐ ၂၃ ငါ၏အ ှ င်၊ ငါကိးကွယ်ေသာဘရားသခင် ၏ေကာင်းကင်တမန်သည်လွန်ခ့ဲေသာညက

ငါ့ထံသိ့လာလျက်၊‐ ၂၄ `ေပါလ၊ မေကာက် ှ င့်။ သင်သည်ဧကရာဇ်ဘရင်

ေ ှ ့ေတာ်သိ့ေရာက်ရမည်။ ဘရားသခင်သည်သင့် ကိေထာက်ထားေတာ်မသြဖင့် သင် ှ င့်အတ

သေဘာစီးခ့ဲ ကသအေပါင်းတိ့အားေသေဘး မှလွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်'

ဟဆိပါ၏။‐ ၂၅ သိ့ြဖစ်၍အားမငယ် က ှ င့်။ ငါသည်ဘရား သခင်ကိယံ ကည်သြဖစ်၏။

ထိ့ေကာင့်ငါ့ အားေကာင်းကင်တမန်ေဖာ်ြပသည့်အတိင်း ြဖစ်ပျက်လိမ့်မည်။‐ ၂၆

သိ့ရာတွင်ငါတိ့သေဘာသည်ကန်းတစ်ခ တွင်ေသာင်တင်လိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၂၇

တစ်ဆယ့်ေလးရက်ေြမာက်ေသာည၌ က ်ပ်တိ့ သေဘာသည်ေြမထဲပင်လယ်တွင်ေလြပင်းမန်

တိင်းတိက်ခတ်ရာသိ့ေမျာပါလျက် ှ ိ ၏။ သန်း ေခါင်အချိန်ခန့်တွင်သေဘာသားတိ့သည် ကမ်း

တစ်ခခ ှ င့်နီးလာသည်ဟရိပ်စားမိ က၏။‐ ၂၈ သတိ့သည်ေရတိမ်ေရနက်ကိတိင်း ကည့် က

ေသာအခါ ေပတစ်ရာ့ ှ စ်ဆယ် ှ ိ ေ ကာင်းေတွ့ ရ က၏။ ေ ှ ့သိ့အနည်းငယ်သွား ပီးေနာက်

တစ်ဖန်တိင်း ကည့်ြပန်ရာေပကိးဆယ် ှ ိ သည်ကိေတွ့ရ၏။‐ ၂၉

သတိ့သည်ေကျာက်ေဆာင် ှ င့်တိက်မိမည်စိး သြဖင့် သေဘာပ့ဲပိင်းမှေကျာက်ဆးေလးခ ကိချ ပီးလ င်

``မိးလင်းပါေစ'' ဟဆေတာင်း က၏။‐ ၃၀ သေဘာသားများသည်သေဘာဦးပိင်းမှေကျာက်

ဆးချမည့်ဟန်ြဖင့် အသက်ကယ်ေလှကိေလာ ချ၍ထွက်ေြပးရန် ကိးစား ကစဥ်၊‐ ၃၁

ေပါလသည်တပ်မး ှ င့်စစ်သားများအား ``ဤသေဘာသားတိ့သည်သေဘာေပ တွင်မေန က လင်

သင်တိ့ကိယ်တိင်အသက်ချမ်းသာရန် ေမ ာ်လင့်ချက် ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်'' ဟေြပာ ေလ၏။‐ ၃၂

ထိအခါစစ်သားတိ့သည်အသက်ကယ်ေလှ ကိးများကိခတ်ြဖတ်၍ ေလှကိေအာက်သိ့ ချလိက် က၏။

၃၃ မိးလင်းခါနီး၌ေပါလသည်ထိသအေပါင်း တိ့အား အစာစားရန်တိက်တွန်းလိ၍ ``သင်

တိ့သည်အဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ကိေစာင့်ေမ ာ်ကာ အငတ်ခံလျက်ေနခ့ဲ ကသည်မှာတစ်ဆယ့်

ေလးရက် ှ ိ ေပ ပီ။ သင်တိ့သည်မည်သည့် အစားအစာကိမ မစားခ့ဲ က။‐ ၃၄

သင်တိ့ဆက်လက်အသက် ှ င် ိင်ေရးအတွက် အစားအစာစား ကရန်ငါေတာင်းပန်ပါ၏။

သင်တိ့တစ်စံတစ်ေယာက်၏ဦးေခါင်းမှဆံ ြခည်တစ်ပင်မ ပင်လ င်ပျက်စီးဆံး ံ း ရလိမ့်မည်မဟတ်''

ဟဆိ၏။‐ ၃၅ ထိေနာက်ေပါလသည်မန့်ကိယ ပီးလ င် ထိ သအားလံးတိ့၏ေ ှ ့တွင်ဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ပီးေနာက်မန့်ကိ ဖ့ဲ၍စားေလ၏။‐ ၃၆ ထိအခါထိသအားလံးပင်အားတက်လာ

က ပီးလ င် အစားအစာစား ကကန်၏။‐ ၃၇ သေဘာေပ တွင်စစေပါင်းလ ှ စ်ရာခနစ်

ဆယ့်ေြခာက်ေယာက် ှ ိ ၏။‐ ၃၈ လတိင်းဝေအာင်စား က ပီးေသာအခါ သေဘာကိေပါ့ေစရန်

ဂျံ ုဆန် ှ ိ သမ ကိ ပင်လယ်ထဲသိ့ပစ်ချ က၏။ ၃၉ မိးလင်းေသာအခါသေဘာသားတိ့သည် မိမိ

တိ့မည်သည့်အရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ ေနမှန်းမသိ ကေသာ်လည်း ပင်လယ်ေကွ့ကမ်းေြခတစ်ခကိ

ေတွ့ြမင် ကသြဖင့် ြဖစ် ိင်ပါကထိကမ်းေြခ ေပ သိ့သေဘာကိထိးတင်ရန်ဆံးြဖတ် က၏။‐ ၄၀

သတိ့သည်ေကျာက် ကိးကိြဖတ်၍ေကျာက်ဆး များကိပင်လယ်ထဲသိ့ချလိက် က၏။ တစ်ချိန်

တည်းမှာပင်ပ့ဲထိန်းတက်များမှ ကိးတိ့ကိ လည်းေြဖ က၏။ ထိေနာက်သေဘာဦးမှ ွက်

ကိတင်၍ကမ်းေြခဘက်သိ့ ွက်တိက် က၏။‐ ၄၁ သိ့ရာတွင်သေဘာသည်ေရတိမ်ရာသိ့ေရာက်၍

ေသာင်တင်ေနေတာ့၏။ သေဘာဦးသည်ေသာင်တွင် စိက်လျက်ေနသြဖင့်လပ် ှ ား၍မရ။ သေဘာ

ပ့ဲပိင်းမှာမလိင်းလံးများ ိက်သြဖင့်ကျိုး ပျက်စ ပလာ၏။ ၄၂ ထိအခါစစ်သားများသည်အကျဥ်းသားတိ့

ေရကး၍ထွက်ေြပးမည်ကိစိးရိမ်သြဖင့် သ တိ့အားအေသသတ်ရန် ကံစည် က၏။‐ ၄၃

သိ့ေသာ်တပ်မးသည်ေပါလကိကယ်ဆယ်လိ သြဖင့် စစ်သားများ၏အ ကံအစည်အတိင်း

မ ပလပ်ရန်တားြမစ် ပီးလ င် ဦးစွာပထမ ေရကးတတ်သတိ့အားသေဘာေပ မှခန်ချ

ေစ ပီးေနာက်ကန်းသိ့ကးေစ၏။‐ ၄၄ ထိ့ေနာက်ကျန်ေသာသတိ့အားပျဥ်ြပားများ

ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ သေဘာပျက်မှသေဘာအပိင်း အစများကိေသာ်လည်းေကာင်းစီး၍ကး က

ရန်အမိန့်ေပး၏။ ဤနည်းအားြဖင့်က ်ပ်တိ့ အားလံးပင်ေဘးလွတ်၍ကန်းေပ သိ့ေရာက် ကသတည်း။

၂၈ က ်ပ်တိ့သည်ေဘးကင်းစွာကန်းေပ သိ့ ေရာက် ကေသာအခါ ထိကန်းကိေမလိေတ

ကန်းဟေခ ေကာင်းသိ ှ ိ  က၏။‐ ၂ကန်းသကန်းသားတိ့သည်က ်ပ်တိ့အေပ တွင်

အထး ကင်နာမကိြပ က၏။ မိး ွာသြဖင့် ချမ်းေအးလာေသာေကာင့် ထိသတိ့သည်မီးဖိ

ပီးလ င်က ်ပ်တိ့အားဧည့်ခံ က၏။ ၃ ေပါလသည်ထင်းတစ်စည်းကိယ ပီးလ င်မီး

ထဲသိ့ထည့်လိက်၏။ ထိအခါမီးပ ှ ိန်ေ ကာင့် ထင်းစည်းထဲမှေ မတစ်ေကာင်ထွက်လာ ပီး ေနာက်

ေပါလ၏လက်ကိတွယ်လျက်ေန၏။‐ ၄ သ၏လက်မှတန်းလန်းကျေနေသာေ မ

ကိကန်းသကန်းသားတိ့ြမင်လ င် ``ဤသ ကားသသတ်သမားြဖစ်တန်ရာ၏။ ပင်လယ်

တွင်အသက်ေဘးမှလွတ်ေြမာက်ခ့ဲေသာ်လည်း တရားမ တမကသ့အားအသက် ှ င် ခွင့်မ ပ''

ဟအချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။‐ ၅ သိ့ရာတွင်ေပါလသည်ေ မကိမီးထဲသိ့ခါ ၍ချလိက်၏။

သိ့ေသာ်အဘယ်သိ့မ ေဘး ဥပဒ်မြဖစ်။‐ ၆ ထိသတိ့ကေပါလသည်တစ်ကိယ်လံးေရာင်

လာလိမ့်မည်။ သိ့မဟတ်တခဏချင်းတွင်လဲ ေသလိမ့်မည်ဟေစာင့်ေမ ာ်ေန က၏။ ဤအတိင်း

ပင်ဆက်လက်၍အေတာ် ကာေအာင်ေစာင့်ေမ ာ် ေန ကေသာ်လည်း အဘယ်သိ့မ ေပါလ၌

ေဘးဥပဒ်မြဖစ်သည်ကိြမင် ကေသာအခါ သတိ့သည်စိတ်သေဘာေြပာင်းလဲလာလျက်

``ဤသကားနတ်ဘရားေပတည်း'' ဟဆိ ကကန်၏။ ၇ ထိေနရာအနီးအနားတွင်ကန်းသ ကီး

ပဗလိပိင်သည့်ေြမယာများ ှ ိ ၏။ ထိသ သည်က ်ပ်တိ့ကိလက်ခံ ပီးလ င်သံးရက်

တိင်တိင်ေကးေမွးဧည့်ခံ၏။‐ ၈ ပဗလိ၏ဖခင်သည်အဖျားေရာဂါ၊ ဝမ်းကိက် ေရာဂါများြဖင့်လဲ၍ေန၏။

ေပါလသည်သ၏ အခန်းထဲသိ့ဝင်၍ဆေတာင်း ပီးေနာက် သ၏ အေပ မှာလက်ကိတင်၍သ့ကိကျန်းမာ

လာေစ၏။‐ ၉ ထိအခါကန်းေပ  ှ ိ အြခားမကျန်းမာ ေသာသအေပါင်းတိ့သည်ေပါလထံသိ့လာ က၏။

ေပါလသည်သတိ့ကိကျန်းမာေစ၏။‐ ၁၀ သတိ့သည်က ်ပ်တိ့အားလက်ေဆာင်များေပး

က၏။ က ်ပ်တိ့ထွက်ခွာမည် ပေသာအခါ၌ လည်းလိအပ်သည့်စားနပ်ရိကာများကိ

သေဘာေပ သိ့ပိ့ေပး က၏။ ၁၁ သံးလ ကာေသာ်က ်ပ်တိ့သည် ထိကန်းတွင်

ေဆာင်းခိေနခ့ဲသည့်သေဘာြဖင့် ွက်လင့် က၏။ သေဘာသည်အာေလဇ ိ မိ ့မှလာ၍နတ်

အြမာညီေနာင်ဟအမည်တွင်၏။‐ ၁၂ က ်ပ်တိ့သည်သရကတ် မိ ့တွင်သေဘာဆိက် ကပ်၍

ထိ မိ ့တွင်သံးရက်မ ေန၏။‐ ၁၃ ထိ မိ ့မှ ွက်လင့်ြပန်ရာေရဂျုန် မိ ့သိ့ေရာက် က၏။

ေနာက်တစ်ေန့၌ေတာင်ေလလာသြဖင့် ှ စ်ရက် ကာေသာ်ေပါတေယာလိ မိ ့သိ့ေရာက် က၏။‐

၁၄ ထိ မိ ့တွင်ယံ ကည်သအချို ့တိ့ကိေတွ့၍ သတိ့က မိမိတိ့ ှ င့်ခနစ်ရက်မ ေနရန်

ေတာင်းပန်သည်အတိင်းေန ပီးေနာက် ေရာမ မိ ့သိ့ခရီးဆက် က၏။‐ ၁၅

ထိေရာမ မိ ့ ှ ိ ယံ ကည်သများသည် က ်ပ် တိ့လာသည့်အေကာင်းကိ ကားသိ ကသြဖင့်

အပိေစျးသိ့တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း၊ တည်းခိ ရိပ်သာသံးေဆာင်သိ့တိင်ေအာင်လည်းေကာင်း

လာေရာက် ကိဆိ က၏။ ေပါလသည်ထိသ တိ့ကိြမင်ေသာအခါ ဘရားသခင်၏ေကျးဇး

ေတာ်ကိချီးမွမ်း၍အားတက်လာ၏။ ၁၆ ေရာမ မိ ့သိ့ေရာက် ကေသာအခါေပါလ သည်

တစ်ကိယ်တည်းအေစာင့်စစ်သားတစ်ေယာက် ှ င့်အတေနခွင့်ရ ှ ိ ၏။ ၁၇

ေနာက်သံးရက် ကာလ င်ေပါလသည် မိ ့ေပ  ှ ိ ယဒအမျိုးသားေခါင်းေဆာင်များကိဖိတ်ေခ ၏။
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ထိသတိ့လာေရာက်စေဝးလျက် ှ ိ ေသာ အခါေပါလက ``ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါသည်မိမိ

အမျိုးသားတိ့အားလည်းေကာင်း၊ ဘိးေဘး တိ့၏ထံးတမ်းစဥ်လာများအားလည်းေကာင်း

ဆန့်ကျင်သည့်အမတစ်စံတစ်ရာကိမ မ ပလပ်ခ့ဲေသာ်လည်း ယဒအမျိုးသားတိ့

သည်ေယ  ှ လင် မိ ့တွင် ငါ့ကိဖမ်းဆီး ပီး လ င်ေရာမအမျိုးသားတိ့၏လက်သိ့အပ် က၏။‐ ၁၈

ထိသတိ့သည်ငါ့ကိစစ်ေဆးေမးြမန်း ပီး ေနာက် ငါ၏အမတွင်ေသဒဏ်ေပးထိက်ေသာ

အေကာင်းတစ်စံတစ်ရာမ မေတွ့ရ သြဖင့်ငါ့အားလတ်လိ က၏။‐ ၁၉

သိ့ရာတွင်ယဒအမျိုးသားတိ့ကကန့်ကွက် ကေသာေကာင့် ငါသည်မလဲွမေ ှ ာင်သာေတာ့

ဘဲဧကရာဇ်ဘရင်ထံအယခံရ၏။ သိ့ ပ ရြခင်းမှာမိမိ၏အမျိုးသားတိ့အားစွပ်

စဲွေြပာဆိရန်အေကာင်း ှ ိ ၍မဟတ်။‐ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ ှ င့်ေတွ့ဆံခွင့်ကိေတာင်းခံ

ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ငါသည်ဤသံ ကိးများ ြဖင့်အချည်အေ ှ ာင်ခံရသည်မှာ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ေမ ာ်လင့်ေစာင့်စားလျက်ေန ကသည့်အ ှ င်၏အတွက်ေကာင့်ပင်ြဖစ်သည်'' ဟဆိ၏။

၂၁ ထိသတိ့က ``ငါတိ့သည်သင်၏အေကာင်း ယဒြပည်မှစာတစ်ေစာင်မ မရခ့ဲ ကပါ။

ငါတိ့ယဒအမျိုးသားညီအစ်ကိတစ်စံတစ် ေယာက်မ လည်း လာေရာက်၍သင်၏အေကာင်း

မေကာင်းသတင်းမေြပာပါ။‐ ၂၂ သိ့ရာတွင်ဤဂိဏ်းအေကာင်းကိမဆန့်ကျင် ၍

ေနရာတကာတွင်ေြပာဆိေန ကသည်ကိ ငါတိ့သိ ှ ိ ပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍သင်၏အယ

ဝါဒကိသင့်ထံမှငါတိ့ ကားနာလိပါ ၏'' ဟဆိ က၏။ ၂၃ ထိသတိ့သည်ရက်ချိန်းေပး က၏။

ချိန်းသည့်ေန့ ၌ ေပါလတည်းခိရာသိ့လအေြမာက်အြမား လာေရာက် က၏။ ေပါလသည်နံနက်မှညေန

ချမ်းတိင်ေအာင် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ဆိင် ရာတရားေတာ်အေကာင်းကိ ှ င်းလင်းေဖာ် ြပ၏။

သခင်ေယ ၏အေကာင်းေတာ်ကိလည်း ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်း ှ င့်ပေရာဖက်ကျမ်း

များမှေကာက် တ်ကာ ထိသတိ့နားလည် သေဘာေပါက်လာေစရန် ကိးစား၍ေဟာ ေြပာ၏။ ၂၄

လအချို ့တိ့သည်ေပါလ၏ေဟာေြပာချက် ကိနားလည်သေဘာေပါက်လာ ကေသာ် လည်း

အချို ့သတိ့မကားမယံ ကည် က။‐ ၂၅ ဤသိ့ေပါလဆိေသာအခါယဒအမျိုးသား တိ့သည်

အချင်းချင်းြပင်းထန်စွာြငင်းခံလျက် ထွက်သွား က၏။ ေပါလက ``ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ အားြဖင့်

သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့အားသန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ေဖာ်ြပပံမှာေလျာက်ပတ်လှေပ၏။

ေဖာ်ြပပံမှာဤသိ့တည်း။ ၂၆ `ဤလမျိုးထံသိ့သွား၍ေြပာ ကားေလာ့။

သင်တိ့သည် ကိးစား၍နားေထာင်ေသာ်လည်း နားလည်လိမ့်မည်မဟတ်။

ကိးစား၍ ကည့်ေသာ်လည်းြမင်လိမ့်မည်မဟတ်။ ၂၇ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဤလမျိုး၏

စိတ် ှ လံးသည်ထိင်းမိင်းလျက်၊ သတိ့၏နားများသည်ေလးလျက်သတိ့၏

မျက်စိများသည်ပိတ်လျက် ှ ိ ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ အကယ်၍သာဤသိ့မြဖစ်ဘဲသတိ့၏

မျက်စိများသည်ြမင် ိင်လျက်၊ နားများသည် ကား ိင်လျက်စိတ် ှ လံးများသည်

သိနားလည် ကပါမ၊ သတိ့သည်စိတ်သေဘာေြပာင်းလဲလာ ကမည် ြဖစ်၍

ငါသည်လည်းသတိ့အားကျန်းမာေစေတာ် မမည်' '' ဟဆိေလသည်။ ၂၈ နိဂံးချုပ်အေနြဖင့်ေပါလက

``သိ့ြဖစ်၍ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းဆိင်ရာဘရားသခင်၏ကယ်တင်ြခင်းတရားကိ လမျိုးြခားတိ့ ကား

နာရန်ေဟာေြပာမည့်သတိ့ကိေစလတ် ပီြဖစ် ၍ သတိ့သည် ကားနာ ကလိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း

သင်တိ့သိမှတ် ကေလာ့'' ဟဆိ၏။ ၂၉ (ဤသိ့ေပါလဆိေသာအခါယဒအမျိုးသား တိ့သည်

အချင်းချင်းြပင်းထန်စွာြငင်းခံလျက် ထွက်သွား က၏။) ၃၀ ေပါလသည်ထိ မိ ့တွင် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး မိမိငှား

ရမ်းထားသည့်အိမ်တွင်ေန၏။ မိမိထံလာေရာက် ကသအေပါင်းတိ့အား ကိဆိဧည့်ခံလျက်၊‐ ၃၁

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်အေကာင်းကိေဟာ ေြပာ၍ သခင်ေယ ၏အေကာင်းေတာ်ကိ

အဆီးအတားမ ှ ိ ဘဲရဲရင့်စွာေဟာေြပာ သွန်သင်လျက်ေန၏။ ှ င်လကာစီရင်ေရးသားေသာတမန်ေတာ်

ဝတု ပီး၏။
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ေရာမ

၁ သတင်းေကာင်းကိေ ကညာရန်တမန်ေတာ် အြဖစ်ြဖင့်

ဘရားသခင်ေ ွးချယ်ခန့်ထားသ၊ ခရစ်ေတာ်ေယ ၏အေစခံငါေပါလသည်

စာေရးလိက်ပါသည်။‐ ၂ ေ ှ းအခါကဘရားသခင်သည်မိမိ၏ ပေရာဖက်များအားြဖင့်

ထိသတင်းေကာင်း ကိကတိထားေတာ်မခ့ဲေ ကာင်းကျမ်းစာ ေတာ်ကေဖာ်ြပ၏။‐ ၃

ထိသတင်းေကာင်းကားဘရားသခင်၏သား ေတာ် ငါတိ့၏အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ်အေကာင်း

ပင်ြဖစ်ေပသည်။ ထိအ ှ င်သည်လ့ဇာတိအား ြဖင့်ဒါဝိဒ်မင်းမှဆင်းသက်ေတာ်မသည်။‐ ၄

ဘရားဇာတိအားြဖင့်ဘရားသခင်၏သား ေတာ်ြဖစ်ေ ကာင်းကိေပ လွင်ထင် ှ ားေစရန်

ဘရားသခင်သည်မဟာတန်ခိးေတာ်အား ြဖင့်ထိအ ှ င်ကိေသြခင်းမှထေြမာက်ေစ ေတာ်မ၏။‐ ၅

ဘရားသခင်သည်ထိအ ှ င်အားြဖင့်ငါ့ အားခရစ်ေတာ်အတွက်ေ ကာင့် ထးြမတ်သည့်

တမန်ေတာ်ရာထးကိေပးသနားေတာ်မ၏။ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်ယံ ကည်၍လိက်နာ

ကေစရန်ဘရားသခင်သည်ငါ့အားထိ သအေပါင်းတိ့ထံသိ့ေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၆

ေရာမ မိ ့၌ေနထိင်ေသာသင်တိ့သည်လည်း ေယ ခရစ်၏တပည့်များအြဖစ် ဘရား

သခင်ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာသများြဖစ် ေသာေကာင့်ထိလစတွင်အပါအဝင်

ြဖစ် က၏။ ၇ ဘရားသခင်ချစ်ေတာ်မသြဖင့်မိမိ၏ လစေတာ်ဝင်ြဖစ်ေစရန်

ေ ွးေကာက်ေတာ်မ သည့်ေရာမအသင်းေတာ်ဝင်အေပါင်းတိ့ ထံသိ့ဤစာကိေရးလိက်ပါ၏။

ငါတိ့အဖဘရားသခင် ှ င့်သခင်ေယ ခရစ်ထံေတာ်မှေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်

ြခင်းကိသင်တိ့ခံစားရ ကပါေစေသာ။ ၈ သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းအေကာင်းသတင်း

သည်ကမာတစ်ဝန်းလံးပျံ ့ ှ ံ ့လျက် ှ ိ သြဖင့် ငါသည်သင်တိ့အားလံးအတွက်ေယ ခရစ်

ကိအမီှ ပ၍ဦးစွာပထမဘရားသခင် ၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း၏။‐ ၉

သားေတာ်အေကာင်းသတင်းေကာင်းကိ ေကညာြခင်းအားြဖင့် ငါသည်ဘရားသခင်

၏အမေတာ်ကိစိတ် ှ လံးအ ကင်းမ့ဲထမ်း ေဆာင်လျက် ှ ိ ၏။ ငါသည်ဆေတာင်းပတနာ

ပသည့်အခါတိင်း သင်တိ့အားအစဥ်သတိ ရေကာင်းကိဘရားသခင်သည်သက်ေသ ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ဘရားသခင်အလိေတာ် ှ ိ ပါကမ ကာမီသင်တိ့ထံသိ့ငါလာ ိင်ရန်လမ်းဖွင့်ေပးေတာ်မရန်ဆေတာင်း၏။‐

၁၁ သင်တိ့သည်တည် ကည် က့ံခိင်ေစရန်သင် တိ့အားဝိညာဥ်ဆေကျးဇးကိေဝမ လိ သြဖင့်

ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အလွန်ေတွ့လိ ၏။‐ ၁၂ တစ်နည်းကားယင်းသိ့ေတွ့ဆံမိ ကေသာ

အခါသင်တိ့ ှ င့်ငါသည် မိမိတိ့အသီး သီး၏ယံ ကည်ြခင်းကိေဝမ ၍အြပန်

အလှန်အားေပး ိင်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ၁၃ ညီအစ်ကိတိ၊့ ယဒလမျိုးမဟတ်သလ

မျိုးြခားထံတွင်အမေတာ်ေဆာင်ရာ၌ ေအာင် ြမင်ခ့ဲသည့်နည်းတသင်တိ့ထံတွင်လည်းေအာင် ြမင် ိင်ရန်

ငါသည်သင်တိ့ထံသိ့လာရန်အဖန်ဖန် ကံစည်ခ့ဲ၏။ သိ့ေသာ်လည်းအေကာင်းမညီ

ွတ်သြဖင့်မလာြဖစ်ခ့ဲေ ကာင်းကိသင်တိ့ အားသိေစလိ၏။‐ ၁၄ လယဥ်၊ လ ိင်း၊

ပညာ ှ ိ ၊ ပညာမ့ဲ၊ ှ ိ  ှ ိ သမ ေသာသတိ့အတွက်ငါ့မှာတာဝန် ှ ိ သြဖင့်၊‐ ၁၅

သတင်းေကာင်းကိေရာမ မိ ့ ှ ိ သင်တိ့အား လည်းေ ကညာရန် ငါသည်စိတ်အားထက်

သန်လျက် ှ ိ ၏။ ၁၆ ငါသည်သတင်းေကာင်းကိလံးဝယံ ကည် စိတ်ချ၏။

ထိသတင်းေကာင်းသည်ဦးစွာယဒ လမျိုး၊ ထိ့ေနာက်လမျိုးြခားတိ့တွင်ယံ ကည်

သအေပါင်းတိ့အားကယ်တင်ေသာဘရား သခင်၏တန်ခိးေတာ်ြဖစ်၏။‐ ၁၇

ဘရားသခင်သည်လတိ့အားအဘယ်သိ့ ေသာနည်းြဖင့် မိမိ ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံေစ

ေတာ်မသည်ကိသတင်းေကာင်းကေပ လွင် ထင် ှ ားေစ၏။ ထိနည်းမှာအစမှအဆံး

တိင်ေအာင်ယံ ကည်ြခင်းအေပ တွင်အေြခ ခံသည့်နည်းြဖစ်၏။ ထိ့ေကာင့်ကျမ်းစာတွင်

``ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်ဘရားသခင် ှ င့် မှန်ကန်စွာဆက်ဆံသသည်အသက် ှ င်လိမ့်

မည်'' ဟလာသတည်း။ ၁၈ အမှန်တရားကိလတိ့မသိေစရန်ဆီးတား ပိတ်ပင်ေသာ၊

ဆိးညစ်မကိ ပကျင့်ေသာဘရား မ့ဲသတိ့၏အြပစ် ှ င့်ဆိးညစ်မအေပါင်းတိ့ အေပ သိ့

ေကာင်းကင်မှဘရားသခင်၏အမျက် ေတာ်သည်သက်ေရာက်လျက် ှ ိ ေ ကာင်းေပ လွင်

ထင် ှ ားလာ ပီ။‐ ၁၉ ထိသတိ့အားဘရားသခင်ကိယ်ေတာ်တိင် ှ င်းလင်းစွာေဖာ်ြပေတာ်မသြဖင့်

ကိယ်ေတာ် ၏အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍သိ ိင်ခွင့် ှ ိ သမ ေသာအေကာင်းအရာတိ့ကိ ှ င်းလင်းစွာသိရ

က၏။ ဤအေကာင်းေ ကာင့်ဘရားသခင် သည်သတိ့အားဒဏ်ခတ်ေတာ်မြခင်းြဖစ်၏။‐ ၂၀

ကမာေလာကကိဘရားသခင်ဖန်ဆင်းေတာ်မ ချိန်မှစ၍ လတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ထာဝရ

တန်ခိးေတာ် ှ င့် ဘရားသခင်၏အြဖစ်ေတာ် တည်းဟေသာမျက်ြမင်မရေသာဂဏ်အဂ ါ

များကိေကာင်းစွာသိနားလည် ိင်ေလသည်။ သတိ့သည်ဤသိ့ေသာကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်အဂ ါ

လကဏာများကိမြမင် ိင်ေသာ်လည်းသိ ိင် က၏။ ယင်းသိ့သိ ိင်ြခင်းမှာသတိ့

သည်ဘရားသခင်ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအရာ များကိေတွ့ြမင် ိင်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ထိ့

ေကာင့်ထိသတိ့မှာမိမိတိ့ကးလွန်သည့် အြပစ်များအတွက်ဆင်ေြခေပးစရာ မ ှ ိ ေတာ့ေပ။‐ (aïdios

g126) ၂၁သတိ့သည်ဘရားသခင်ကိသိ ကေသာ် လည်း ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်ေတာ်ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းသင့်လျက် ှ င့်မချီးမွမ်း က။ ချီးမွမ်း မည့်အစားအကျိုးမ့ဲသည့်အရာများကိ သာ

ေတွးေတာဆင်ြခင်လျက်ေန က၏။ သတိ့ ၏အသိဉာဏ်ကင်းမ့ဲသည့်စိတ် ှ လံးများ

သည်လည်းအေမှာင်ဖံး၍ေန၏။‐ ၂၂ သတိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိပညာ ှ ိ ဟဆိ

ေသာ်လည်းအမှန်မှာပညာမ့ဲသများြဖစ် က၏။‐ ၂၃ ေသြခင်းတရားကင်းသည့်ဘရားသခင်ကိ

ဝတ် ပကိးကွယ်မည့်အစားေသမျိုးြဖစ်သည့် လ၊ ငှက်၊ ေြခေလးေချာင်းသတဝါ၊ သိ့မဟတ်တွား

တတ်ေသာသတဝါ၏ပံသဏာန်ကိေဆာင်ေသာ ပ်တများကိကိးကွယ်ဝတ် ပ ကေလ သည်။ ၂၄

ထိအေကာင်းေ ကာင့်ဘရားသခင်သည်ထိသ တိ့အား မိမိတိ့၏ကိေလသာစိတ်ဆဲွေဆာင်ရာ

သိ့လိက်ပါေစရန်လည်းေကာင်း၊ အချင်းချင်း အားကိယ်ခ ာအသေရပျက်ေစရန်လည်း

ေကာင်းစွန့်ပစ်၍ထားေတာ်မ၏။‐ ၂၅ သတိ့သည်ဘရားသခင်၏တရားမှန်ကိ အမှား ှ င့်လဲလှယ် က၏။

ဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာအ ှ င်အစားအဖန်ဆင်းခံအရာကိ ကိးကွယ်ဝတ် ပ က၏။ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

အ ှ င်၏ဂဏ်ေတာ်ကိထာဝစဥ်ချီးမွမ်း ေထာမနာ ပ ကေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165) ၂၆

သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည်သတိ့အား ှ က် ဖွယ်ေကာင်းသည့် ကိေလသာလက်သိ့အပ်လိက်

ေတာ်မ၏။ မိန်းမတိ့ပင်လ င် မတာထံးစံ အစားဆန့်ကျင်ေသာထံးစံကိကျင့် က၏။‐ ၂၇

ထိနည်းတစွာေယာကျာ်းတိ့သည်လည်း မိန်းမ များ ှ င့် မတာထံးစံအတိင်းဆက်ဆံမကိ မ ပဘဲ

ေယာကျာ်းအချင်းချင်းရာဂမီးေတာက် ေလာင်လျက် ှ ိ  က၏။ ေယာကျာ်းတိ့သည်အချင်း

ချင်းအား ှ က်ေ ကာက်ဖွယ်ေသာအမတိ့ကိ ပ ကသြဖင့် မိမိတိ့ဆိးညစ်ေသာအကျင့်

အတွက်ထိက်သင့်သည့်အြပစ်ဒဏ်ကိခံရ က၏။ ၂၈ ထိသတိ့သည်ဘရားကိဘရားဟ၍

မေအာက်ေမ့ ကသြဖင့် ဘရားသခင်သည် သတိ့အားစွန့်ပစ်ေတာ်မေသာေကာင့် သတိ့

သည်မှန်ကန်စွာစဥ်းစားဆင်ြခင် ိင်စွမ်းမ ှ ိ ေတာ့ဘဲမ ပကျင့်သင့်ေသာအရာများကိ ပကျင့် ကကန်၏။‐

၂၉ သတိ့သည်အမျိုးမျိုးေသာဆိးယတ်မိက်မဲ ြခင်း၊ ညစ်ညမ်းြခင်း၊ ေလာဘတပ်မက်ြခင်း၊

အကျင့်ပျက်ြခင်း၊ မနာလိြခင်း၊ သ့အသက် ကိသတ်ြခင်း၊ ရန်ြဖစ်ြခင်း၊ လှည့်ြဖားြခင်း၊ ရန်

ငိးဖဲွ ့ြခင်းစသည့်အြပစ်များကိကးလွန် က၏။ သတိ့သည်ကန်းေချာေြပာဆိ က၏။‐ ၃၀

သတစ်ပါး၏အသေရကိဖျက် က၏။ ဘရား သခင်ကိမန်းသ၊ ေစာ်ကားသ၊ မာန်မာနေထာင်

လားလျက် ကားဝါသများြဖစ် က၏။ မေကာင်း မအမျိုးမျိုးကိတီထွင် ကံစည်တတ် က၏။

မိမိတိ့မိဘများ၏စကားကိနားမေထာင် က။‐ ၃၁ သတပစိတ်မ ှ ိ  က။ ကတိမတည် က။

ကင်နာသနားတတ်သည့်စိတ်လည်းမ ှ ိ။‐ ၃၂ ဤသိ့ေသာအကျင့် ှ ိ သတိ့သည်ေသဒဏ်ခံ

ထိက်သည်ဟ ဘရားသခင်ြပ ာန်းချက်ကိထိ သတိ့သိလျက်ပင် မိမိတိ့ကိယ်တိင်ဤအမ

များကိဆက်လက်၍ ပကျင့် ကသည်သာ မက၊ ဤသိ့ ပကျင့် ကသများကိလည်း

အားေပးအားေြမာက် ပကသည်တကား။

၂ သိ့ြဖစ်၍မိတ်ေဆွ၊ သင်သည်သတစ်ပါးအား အြပစ်စီရင်ပါသေလာ။ သင်သည်မည်သြဖစ်

ေစကာမသတစ်ပါးအားအြပစ်စီရင် ိင် ေသာအေြခအေနတွင်မ ှ ိ။ သင်သည်သတစ်

ပါးက့ဲသိ့အြပစ်ကးလွန်သြဖစ်လျက် ှ င့် သတစ်ပါးအားအြပစ်စီရင်လ င်မိမိ

ကိယ်တိင်အားလည်းအြပစ်စီရင်ရာေရာက် ၏။‐ ၂ ထိသိ့အကျင့်ဆိးများကိ ပကျင့်သတိ့

အားဘရားသခင်အြပစ်စီရင်ေတာ်မသည် မှာ ေလျာ်ကန်သင့်ြမတ်ေ ကာင်းကိငါတိ့သိ က၏။‐ ၃

သိ့ေသာ်လည်းမိတ်ေဆွ၊ သင်ကသတစ်ပါး အားအြပစ်စီရင်သည့်အြပစ်မျိုးကိ သင်

ကိယ်တိင်ပင်ကးလွန်လျက်ေနပါသည် တကား။ သင်သည်ဘရားသခင်၏အြပစ်

စီရင်ြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ဟထင် မှတ်ပါသေလာ။‐ ၄ သိ့တည်းမဟတ်သင်သည်ကိယ်ေတာ်၏

က ဏာထားေတာ်မြခင်း၊ စိတ် ှ ည်ေတာ်မ ြခင်း၊ သည်းခံေတာ်မြခင်းတိ့ကိမထီမ့ဲ ြမင် ပပါသေလာ။

ဘရားသခင်သည်သင့် အားေနာင်တရေစရန်လမ်းြပပိ့ေဆာင် လျက် ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်

က ဏာထားေ ကာင်းကိသင်ဧကန် အမှန်ပင်သိ၏။‐ ၅ သိ့ေသာ်လည်းသင်သည်ေခါင်းမာလျက်

ေနာင်တမရ။ ထိ့ေ ကာင့်အမျက်ေတာ်ေပ လွင်ထင် ှ ားရာ၊ ေြဖာင့်မှန်စွာတရားစီရင်

ရာေန့ရက်၌သင်သည်ပိမိ ကီးေလးေသာ အြပစ်ဒဏ်ကိခံရလိမ့်မည်။‐ ၆

ထိေန့ရက်၌ကိယ်ေတာ်သည်လအသီးသီး တိ့အား မိမိတိ့၏အကျင့်အေလျာက်အကျိုး

အြပစ်ကိဆပ်ေပးေတာ်မလတံ။့‐ ၇ အကျင့်ေကာင်းကိဆက်လက် ပကျင့်လျက်

ဘန်းအသေရကိလည်းေကာင်း၊ ဂဏ်အသေရ ကိလည်းေကာင်း၊ ေသြခင်းကင်းေသာဘဝကိ

လည်းေကာင်း ှ ာေသာသတိ့အား ဘရားသခင် သည်ထာဝရအသက်ကိေပးေတာ်မလိမ့်မည်။‐ (aiōnios

g166) ၈ သိ့ရာတွင်တစ်ကိယ်ေကာင်းသေဘာ ှ ိ ၍ အမှန် တရားကိပစ်ပယ်ကာအမှားဘက်သိ့လိက်

ပါသများသည် အမျက်ေတာ်သင့် ကလိမ့် မည်။‐ ၉ ဦးစွာယဒလ၊ ထိ့ေနာက်လမျိုးြခားတိ့
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အနက်ဒစ ိက်ကိ ပသအေပါင်းတိ့ သည် ဆင်းရဲဒက ှ င့်နာကျင်ြခင်းေဝဒနာ ကိခံရ ကလိမ့်မည်။‐

၁၀ သိ့ရာတွင်ဦးစွာယဒလ၊ ထိ့ေနာက်လမျိုး ြခားတိ့အနက်သစ ိက်ကိ ပသတိ့အား

ဘရားသခင်သည်ဘန်းအသေရကိလည်း ေကာင်း၊ ငိမ်သက်ြခင်းကိလည်းေကာင်းခံစား

ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၁ ဘရားသခင်သည်မျက် ှ ာ ကီးငယ်မလိက် ဘဲတရားစီရင်ေတာ်မသတည်း။

၁၂ လမျိုးြခားတိ့၌ေမာေ ှ ၏ပညတ်တရား မ ှ ိ။ သတိ့အြပစ်ကး ကေသာအခါဆံး

ပါးပျက်စီးရ ကမည်သာြဖစ်၏။ ပညတ် တရား ှ ိ ေသာယဒအမျိုးသားတိ့အြပစ်

ကးလွန်သည့်အခါ သတိ့သည်ပညတ်တရား ြပ ာန်းသည့်အြပစ်ဒဏ်ကိခံရ က၏။‐

၁၃ လသည်ပညတ်တရားကိ ကားနာ ံ ြဖင့် ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်သွယ်သ

မြဖစ် ိင်။ ပညတ်တရားြပ ာန်းသည့်အတိင်း ပကျင့်မှသာလ င် ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်

စွာဆက်သွယ်သြဖစ် ိင်၏။‐ ၁၄ လမျိုးြခားတိ့သည်ေမာေ ှ ၏ပညတ်တရား

ကိမခံယမရ ှ ိ  ကေသာ်လည်းပညတ် တရား၏ြပ ာန်းချက်များကိ မိမိတိ့အလိ

ဆ အေလျာက် ပကျင့် ကေသာအခါယင်း တိ့သည်မိမိတိ့အဖိ့ပညတ်တရားြဖစ် လာ၏။‐ ၁၅

ပညတ်တရား၏ြပ ာန်းချက်များသည်ထိ သတိ့၏ ှ လံးသားတွင်ေရးသားထားလျက် ှ ိ ေ ကာင်း

သတိ့၏အ ပအမများကေထာက် ခံ၏။ သတိ့၏ သတပစိတ်ကလည်းေထာက်ခံ၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့၏စိတ် ှ လံး သည် တစ်ခါတစ်ရံသတိ့ကိြပစ်တင်၍ တစ်ခါ

တစ်ရံလည်းသတိ့ကိေထာက်ခံေသာေကာင့် ြဖစ်၏။‐ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍ငါေဟာေြပာေကညာသည့်သတင်း

ေကာင်းအရ တရားစီရင်ေတာ်မရာေန့၌ ဘရား သခင်သည်ေယ ခရစ်အားြဖင့်လခပ်သိမ်း

တိ့၏လ ို ့ဝှက်ေသာအ ကံအစည်များကိ ထိ သိ့စစ်ေဆးစီရင်ေတာ်မေပအ့ံ။ ၁၇

သိ့ရာတွင်အချင်းမိတ်ေဆွ၊ သင်သည်မိမိကိယ် ကိယဒအမျိုးသားြဖစ်သည်ဟဆိကာ

ပညတ် တရားကိအားကိးလျက်ဘရားသခင်အေကာင်း ကိ ကားဝါ၏။‐ ၁၈

သင်သည်ဘရားသခင်၏အလိေတာ်ကိသိြမင် သြဖစ်သည်။ ပညတ်တရား၏သွန်သင်မအား

ြဖင့်အမှန်ကိသိြမင်လာသြဖစ်၏။‐ ၁၉ မိမိသည်မျက်မြမင်တိ့၏လမ်းြပ၊ အေမှာင်

တွင် ှ ိ သတိ့၏အလင်း၊ လမိက်တိ့၏နည်းြပ၊ မသိနားမလည်သတိ့၏ဆရာြဖစ်သည်ဟ

အမှန်ပင်သင်ယံ ကည်၏။ ပညတ်တရားသည် အသိပညာ ှ င့်သမာတရားအစံအလင်

ကိန်းေအာင်းရာြဖစ်သည်ကိလည်းေသချာ စွာသိ၏။‐ ၂၁သင်သည်သတစ်ပါးတိ့အားသွန်သင်ဆံးမ

သြဖစ်ပါလျက် အဘယ်ေ ကာင့်မိမိကိယ်ကိ မသွန်သင်မဆံးမပါသနည်း။ သင်သည်သ

တစ်ပါးတိ့အားမခိးမဝှက်ရန် သွန်သင် ဆံးမပါလျက်အဘယ်ေကာင့်သင်ကိယ်တိင်

ကခိးဝှက်ပါသနည်း။‐ ၂၂ သင်သည်အြခားသတိ့အားသတစ်ပါး၏

အိမ်ရာကိမြပစ်မှားရန်တားြမစ်ပါလျက် အဘယ်ေကာင့်သင်ကိယ်တိင်ြပစ်မှားပါ

သနည်း။ သင်သည် ပ်တကိ ွံ  ှ ာပါလျက် အဘယ်ေကာင့် သင်ကိယ်တိင် ပ်တတည်ရာ

ဗိမာန်ကိလယက်ပါသနည်း။‐ ၂၃ သင်သည်ပညတ်တရားကိအမီှ ပ၍ဂဏ်

ယဝါ ကားပါလျက် အဘယ်ေကာင့်ထိပညတ် တရားကိချိုးေဖာက်ြခင်းအားြဖင့် ဘရား

သခင်၏အသေရေတာ်ကိဖျက်ေနပါသနည်း။‐ ၂၄ကျမ်းစာေတာ်တွင်``ယဒအမျိုးသားတိ့ေ ကာင့်

လမျိုးြခားတိ့သည်ဘရားသခင်၏နာမ ေတာ်ကိက့ဲရဲ ့ က၏'' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည်။ ၂၅

သင်သည်ပညတ်တရားကိေစာင့်ထိန်းသြဖစ် ပါမ သင်၏အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာသည်

အ ိပါယ် ှ ိ ၏။ သိ့ရာတွင်အကယ်၍ပညတ် တရားကိချိုးေဖာက်သြဖစ်ပါက အေရဖျား

လီှးြခင်းမဂလာမခံခ့ဲလ င်ပိ၍ေကာင်းလိမ့် မည်။‐ ၂၆ အကယ်၍အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာမခံသ

လမျိုးြခားတစ်ေယာက်သည် ပညတ်တရား ြပ ာန်းချက်များကိထိန်းသိမ်းလိက်ေလာက်

ပါမ ထိသအားဘရားသခင်သည်အေရ ဖျားလီှးမဂလာခံသက့ဲသိ့မှတ်ယေတာ်မ

မည်မဟတ်ေလာ။‐ ၂၇ သင်သည်အကရာတင်ထားသည့်ပညတ်တရား ှ င့်

အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာခံယရ ှ ိ သြဖစ် ပါလျက်ပညတ်ေတာ်ကိချိုးေဖာက်ေပသည်။ ထိ့

ေကာင့်လမျိုးြခားတိ့သည်သင်တိ့ယဒအမျိုး သားအားြပစ်ဒဏ်စီရင် ကလိမ့်မည်။ သတိ့

သည်ကာယ ှ င့်ဆိင်ေသာအေရဖျားလီှးမဂ လာကိမခံ ကေသာ်လည်းပညတ်ေတာ်ကိ

ေစာင့်ထိန်း က၏။‐ ၂၈ နိဂံးချုပ်ရေသာ်ယဒအမျိုးသားဟ၍ထင် မှတ်ြခင်းခံရသတိင်းသည်

ယဒအမျိုးသား အစစ်အမှန်မဟတ်။ လတစ်ဦးတစ်ေယာက် သည်အေရဖျားလီှးမဂလာကိခံြခင်းအား

ြဖင့်ယဒအမျိုးသားြဖစ်၍မလာ။‐ ၂၉ ယဒအမျိုးသားအစစ်အမှန်ကားစိတ် ှ လံး တွင်

အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာကိခံသသာ လ င်ြဖစ်ေပသည်။ ထိသကိယဒအမျိုးသား

ြဖစ်ေစေသာအရာမှာအကရာတင်ထားသည့် ပညတ်တရားမဟတ်။ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်

ေတာ်ကသာလကိအတွင်းစိတ်သေဘာအား ြဖင့် ယဒအမျိုးသားြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ထိ

သိ့ေသာသသည်လတိ့ထံမှမဟတ်၊ ဘရား သခင်၏ထံေတာ်မှအချီးအမွမ်းကိခံရ သတည်း။

၃ သိ့ြဖစ်လ င်ယဒလမျိုးသည် လမျိုးြခား တိ့ထက်အဘယ်သိ့သာသနည်း။

သတိ့ အေရဖျားလီှးမဂလာခံသည့်အတွက် အဘယ်အကျိုး ှ ိ သနည်း။‐ ၂

အကျိုးကားအဘက်ဘက်၌များစွာ ှ ိ ၏။ ပထမအေနြဖင့်ယဒအမျိုးသားတိ့

သည်ဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိခံ ယရ ှ ိ  က၏။‐ ၃အကယ်၍ထိသအချို ့တိ့သည်သစာမ့ဲ က

ြခင်းေ ကာင့် ဘရားသခင်သည်လည်းသစာမ့ဲ ေတာ်မမည်ဟဆိရမည်ေလာ။‐ ၄

မည်သည့်နည်း ှ င့်မ ဤသိ့မဆိ ိင်။ လတိင်း ပင်လိမ်လည် ကေစကာမဘရားသခင်မ ကား

ကတိသစာတည်ေတာ်မမည်သာြဖစ်၏။ ကျမ်းစာေတာ်က၊ ``ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မေသာစကားသည်

မှန်ကန်ရမည်။ တရားဆိင်ေတာ်မရလ င်လည်းကိယ်ေတာ် သာလ င် အ ိင်ရမည်''

ဟေဖာ်ြပသည့်အတိင်းပင်ြဖစ်၏။ ၅ သိ့ရာတွင်လအချို ့က``ငါတိ့၏ဆိးယတ်မ

သည်ဘရားသခင်၏ေကာင်းြမတ်မှန်ကန်မကိ ပိမိထင် ှ ားေစသည်မဟတ်ပါေလာ''

ဟ ေမး ကလိမ့်မည်။ ငါတိ့မည်သိ့အေြဖေပး မည်နည်း။ ``ဘရားသခင်သည်ငါတိ့ကိ

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသည်မှာမတရား'' ဟငါ တိ့ေြဖဆိ ကမည်ေလာ။ (ဤသိ့ငါဆိရာ

၌လတိ့ေြပာဆိေလ့ ှ ိ သည့်အတိင်းေြပာ လိက်ြခင်းြဖစ်သည်။‐) ၆ ``ဘရားသခင်သည်မတရား''

ဟအဘယ် နည်း ှ င့်မ မဆိ ိင်။ အကယ်၍ကိယ်ေတာ် သည်မတရားပါမ အဘယ်သိ့လ င်ကမာ

ေလာကကိတရားစီရင်ေတာ်မ ိင်မည် နည်း။ ၇ အကယ်၍ငါ၏သစာမ့ဲမသည်ဘရားသခင်

၏သစာေတာ်ကိပိမိထင် ှ ားေစေသာအားြဖင့် ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်အသေရေတာ်ကိေတာက်ပ

ေစသည်ဆိပါက အဘယ်ေ ကာင့်ငါသည် အြပစ်ကးသအြဖစ်ြဖင့်အြပစ်ဒဏ်စီရင်

ြခင်းကိခံရသနည်း။‐ ၈ ``အေကာင်းကိြဖစ်ပွားေစရန်အဆိးကိငါ

တိ့ ပ ကကန်အ့ံ'' ဟဆိရမည်ေလာ။ ဤက့ဲ သိ့ပင်ငါေြပာဆိသည်ဟ၍လအချို ့က

ြပစ်တင်စွပ်စဲွကာငါ့အားေစာ်ကား ကေလ ပီ။ ထိသတိ့သည်အြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းကိ

ခံထိက်သည်အတိင်းအမှန်ပင်ခံရ က လိမ့်မည်။ ၉ သိ့ြဖစ်ပါမငါတိ့ယဒလမျိုးသည်လ

မျိုးြခားတိ့ထက်အဘယ်သိ့လ င် သာလွန် ေကာင်းမွန်သည့်အေြခအေနတွင် ှ ိ  က

သနည်း။ မည်သိ့မ သာလွန်ေကာင်းမွန်သည့် အေြခအေနတွင်မ ှ ိ  က။ ယဒလမျိုး

ေရာလမျိုးြခားပါအြပစ်၏အာဏာစက် ေအာက်တွင် ှ ိ  ကေကာင်းငါအထက်ကေဖာ်ြပခ့ဲ ပီးြဖစ်၏။‐

၁၀ ကျမ်းစာေတာ်တွင်၊``ေြဖာင့်မတ်သဟ၍ တစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ ၁၁ ပညာ ှ ိ သဟ၍မ ှ ိ။

ဘရားသခင်ကိကိးကွယ်သ တစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ ၁၂ လအေပါင်းတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ

ေကျာခိင်းသွား ကေလ ပီ။ သတိ့အားလံးပင်လမ်းလဲွ ကေလ ပီ။ အမှန်တရားကိ ပကျင့်သဟ၍မ ှ ိ။

တစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။ ၁၃ သတိ့သည်ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းေသာ စကားများကိေြပာဆိ က၏။

သတိ့သည်မိမိတိ့လ ာြဖင့်လိမ်လည်လှည့် စား က၏။ ေ မဆိးက့ဲသိ့သတိ့၏ တ်ခမ်းတွင်

အဆိပ်အေတာက် ှ ိ ၏။ ၁၄ သတိ့၏ခံတွင်းသည်ခါးသီးစွာကျိန်စာ သင့်ေသာ

စကား ှ င့်ြပည့်ဝလျက် ှ ိ ၏။ ၁၅ သတိ့သည်လ့အသက်ကိသတ်ရန်လက်မေ ှ း

က။ ၁၆ သတိ့ေရာက်ေလရာတွင်သတိ့လက်ချက်ြဖင့် ပျက်စီးဆံး ံ းမ ှ ိ ၏။

၁၇ သတိ့သည် ငိမ်းချမ်းေရးလမ်းစဥ်ကိ အဘယ်အခါ၌မ မလိက် က။ ၁၈

သတိ့တွင်ဘရားသခင်အားေ ကာက် ွံ ့ေသာ စိတ်မ ှ ိ  က'' ဟ၍ပါ ှ ိ သည့်အတိင်းြဖစ်သတည်း။ ၁၉

ပညတ်တရားတွင်ပါ ှ ိ သည့်ြပ ာန်းချက်မှန် သမ သည် ပညတ်တရားစိးမိးမလက်ေအာက်

တွင် ှ ိ ေနသများအတွက်ြဖစ်ေ ကာင်းယခ ငါတိ့သိ က၏။ ဤသိ့ြဖစ်ရြခင်းအေကာင်း

မှာလတိ့၏ဆင်ေြခဆင်လက်မှန်သမ ကိ ရပ်စဲေစရန် ှ င့် လသားအေပါင်းတိ့သည်

ဘရားသခင်၏တရားစီရင်ေတာ်မြခင်း ကိခံေစရန်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၂၀

ပညတ်တရား၏ြပ ာန်းချက်များကိေစာင့် ထိန်းြခင်းအားြဖင့် အဘယ်သမ ဘရားသခင်

ှ င့်မှန်ကန်စွာမဆက်ဆံ ိင်။ ပညတ်တရား ၏ေဆာင် ွက်ချက်မှာလတိ့သည်

မိမိတိ့ အြပစ်ကးလွန်သများြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ှ ိ လာေစရန်ပင်ြဖစ်၏။ ၂၁

သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌ဘရားသခင်သည် လသားအားမိမိ ှ င့်အဘယ်နည်းြဖင့် မှန်ကန်

စွာဆက်ဆံေစေကာင်းသိသာထင် ှ ားလာ ေပ ပီ။ဤနည်းသည်တရားဥပေဒ ှ င့်လံးဝ မသက်ဆိင်။

သိ့ရာတွင်ဤအေကာင်းကိ ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်း ှ င့်ပေရာဖက်ကျမ်း များကသက်ေသခံ က၏။‐

၂၂ လတိ့အားဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာ ဆက်ဆံ ိင်ေသာနည်းလမ်းမှာေယ ခရစ်

ကိယံ ကည်ြခင်းြဖစ်သည်။ လတိ့သည်ြခား နားြခင်းမ ှ ိ။‐ ၂၃လမှန်သမ သည်အြပစ်ကးသများြဖစ်

က၍ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်မှေဝး ကွာစွာေနရ က၏။‐ ၂၄

လတိ့အားအြပစ်မှလွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မ ေသာခရစ်ေတာ်ေယ ကိအေကာင်း ပ၍

ဘရားသခင်သည်အခမ့ဲေကျးဇးေတာ် အားြဖင့်လတိ့အားမိမိ ှ င့်မှန်ကန်စွာ ဆက်ဆံေစေတာ်မ၏။‐ ၂၅

ခရစ်ေတာ်အေသခံေတာ်မြခင်းအားြဖင့် လတိ့သည်အြပစ်များမှေြပလွတ် ိင် က ေစရန်

ဘရားသခင်သည်ထိအ ှ င်ကိပေဇာ် သကာအြဖစ်သတ်မှတ်ေတာ်မ၏။ လတိ့သည်

ခရစ်ေတာ်ကိယံ ကည်ြခင်းြဖင့်အြပစ်များ မှေြပလွတ်ြခင်းကိခံစားရ က၏။ ဘရား



ေရာမ 602

သခင်သည်ခရစ်ေတာ်ကိပေဇာ်သကာ အြဖစ်သတ်မှတ်ေတာ်မရြခင်းမှာ ကိယ်

ေတာ်သည်ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ် ေကာင်းကိြပသရန်ြဖစ်၏။ ယခေခတ်

ကာလအထိဘရားသခင်သည်စိတ် ှ ည် သည်းခံေတာ်မ ပီးလ င် လတိ့ကးလွန်ခ့ဲ

သည့်အြပစ်များကိအေရးယေတာ်မမ။ သိ့ရာတွင်ယခေခတ်ကာလ၌ကိယ်ေတာ် သည်

မိမိ၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိြပသရန် လတိ့၏အြပစ်များကိအေရးယေတာ် မ၏။

ဤနည်းအားြဖင့်ဘရားသခင်သည် မိမိကိယ်တိင်ပင်ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မေသာ

အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ သခင်ေယ အားယံ ကည်သအေပါင်းတိ့ ကိ

မိမိ ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံေစေတာ်မ ေကာင်းကိလည်းေကာင်းေဖာ်ြပေတာ်မ၏။ ၂၇

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့ဝါ ကားစရာအေကာင်း အဘယ်မှာ ှ ိ ေတာ့အ့ံနည်း။ ငါတိ့ဝါ ကား စရာအေကာင်းမ ှ ိ။

အဘယ်ေ ကာင့်နည်း။ ပညတ်တရားကိငါတိ့လိက်နာကျင့်သံး ကသည့်အတွက်ေ ကာင့်ေလာ။

မဟတ်ပါ။ ယံ ကည်သည့်အတွက်ေ ကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၂၈ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်သာလ င်ကိယ်ေတာ်

ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံခွင့်ကိရ ှ ိ  ိင်ေ ကာင်း၊ ပညတ်တရားကိကျင့်သံးြခင်းအားြဖင့်

မရ ှ ိ  ိင်ေ ကာင်းငါတိ့ယခသိ က ပီ ြဖစ်သည်။‐ ၂၉ ဘရားသခင်သည်ယဒအမျိုးသားတိ့၏

ဘရားသာြဖစ်သေလာ။ လမျိုးြခားတိ့၏ ဘရားလည်းမဟတ်ေလာ။ ဟတ်ေပ၏။‐ ၃၀

ဘရားသခင်သည်တစ်ဆတည်းြဖစ်ေတာ်မ ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ယံ ကည်ြခင်းေ ကာင့်ယဒ

အမျိုးသားတိ့ကိ မိမိ ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက် သွယ်ေစေတာ်မ၏။‐ ၃၁

သိ့ြဖစ်လ င်ငါတိ့သည်ယံ ကည်ြခင်းြဖင့် ပညတ်တရားကိပယ်ရာေရာက်သေလာ။ အလ င်းမပယ်။

ပညတ်တရားကိေထာက်ခံ အတည် ပြခင်းသာြဖစ်၏။

၄ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့လမျိုး၏အဖြဖစ်သ အာြဗဟံ၏အေကာင်းကိစဥ်းစား ကည့် ကစိ။့

သ၏အေတွ ့အ ကံကားေအာက်ပါ အတိင်းြဖစ်သည်။‐ ၂ အကယ်၍အာြဗဟံသည်မိမိ၏အကျင့်

သီလအားြဖင့် ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာ ဆက်ဆံခွင့်ကိရ ှ ိ ပါမ သ့မှာဂဏ်ယဝါ

ကားစရာအေကာင်း ှ ိ ေပသည်။ သိ့ရာတွင် သသည်ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်တွင်

ထိသိ့ဂဏ်ယဝါ ကားမကိမ ပ ိင်။‐ ၃ကျမ်းစာေတာ်က``အာြဗဟံသည်ဘရား သခင်ကိယံ ကည်သြဖင့်

ဘရားသခင် သည်သ့အားေြဖာင့်မတ်သအြဖစ်လက်ခံ ေတာ်မ၏'' ဟဆိသည်။‐ ၄

လတစ်စံတစ်ေယာက်သည်အလပ်လပ်၍ အခေ ကးေငွကိရ ှ ိ ေသာအခါ ထိေ ကး

ေငွသည်လက်ေဆာင်အြဖစ်ရေသာအရာ မဟတ်ဘဲမိမိအလပ်လပ်၍ရေသာအရာ ြဖစ်၏။‐ ၅

သိ့ရာတွင်သသည်မိမိ၏အကျင့်သီလ ကိအားမကိးဘဲယံ ကည်ြခင်းကိအားကိး လ င်

ဘရားသခင်သည်သ၏ယံ ကည်မကိ ေထာက် လျက် သ့အားအြပစ်မ ှ ိ ဟစီရင်

ချက်ချမှတ်ေတာ်မသည်။ သ၏ယံ ကည်ြခင်း ေကာင့်ဘရားသခင်သည်သ့ကိမိမိ ှ င့်

မှန်ကန်စွာဆက်ဆံေစေတာ်မ၏။‐ ၆ အကျင့်သီလကိမေထာက်ဘဲဘရားသခင်

သည်ေြဖာင့်မတ်ေသာသအြဖစ်လက်ခံေတာ်မ ြခင်းကိ ခံရေသာသသည်မဂလာ ှ ိ ေ ကာင်း

ေဖာ်ြပရာ၌ဒါဝိဒ်မင်းက၊ ၇ ``အြပစ်ေြပလွတ်ခွင့် ှ င့်အြပစ်ဒစ ိက်အတွက်

လွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိရေသာသသည် မဂလာ ှ ိ ၏။ ၈ မိမိ၏အြပစ်များကိထာဝရဘရားမှတ်ေတာ်မ

ြခင်းကိ၊ မခံရေသာသသည်မဂလာ ှ ိ ၏'' ဟ မက်ဆိေလသည်။ ၉

ဒါဝိဒ်မင်းေဖာ်ြပေသာမဂလာကိအေရဖျား လီှးြခင်းခံသတိ့သာလ င်ရ ှ ိ  ကသေလာ။

အေရဖျားလီှးြခင်းမခံသတိ့လည်းရ ှ ိ ကေပသည်။ ငါတိ့ေဖာ်ြပခ့ဲေသာကျမ်းစာ

အရ``အာြဗဟံသည်ဘရားသခင်ကိယံ ကည် သြဖင့်ဘရားသခင်သည်သ့အားေြဖာင့်မတ်

ေသာသအြဖစ်လက်ခံေတာ်မ၏။‐'' ၁၀ ဤသိ့အာြဗဟံအားေြဖာင့်မတ်ေသာသ

အြဖစ်ဘရားသခင်လက်ခံေတာ်မသည့် အချိန်မှာ အာြဗဟံအေရဖျားလီှးမဂလာ

ခံ ပီးမှေလာ။ မခံရေသးမီကေလာ။ ခံ ပီး မှမဟတ်။ မခံရေသးမီကြဖစ်၏။‐ ၁၁

သ့အားဘရားသခင်ယင်းသိ့လက်ခံေတာ်မ ပီးမှအာြဗဟံသည်အေရဖျားလီှးမဂလာ ခံရ၏။

ထိအေရဖျားလီှးမဂလာကားဘရား သခင်သည်အာြဗဟံ၏ယံ ကည်မကိေထာက် လျက်

အေရဖျားလီှးမဂလာမခံမီေြဖာင့်မတ်သ အြဖစ်လက်ခံေတာ်မေ ကာင်းကိသက်ေသြပ

ေသာအမှတ်လကဏာပင်ြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍ အာြဗဟံသည်အေရဖျားလီှးမဂလာကိ

မခံေသာ်လည်းဘရားသခင်ကိယံ ကည် ြခင်းအားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်သအြဖစ်ကိယ်ေတာ်

လက်ခံသအေပါင်းတိ့၏အဖြဖစ်လာ ၏။‐ ၁၂ သသည်အေရဖျားလီှးမဂလာခံသတိ့၏

အဖလည်းြဖစ်ေပသည်။ တစ်နည်းကားသ သည်အေရဖျားလီှးမဂလာကိခံ က ံ မက

ငါတိ့အဖအာြဗဟံအေရဖျားလီှးမဂလာ ကိမခံမီက ဘရားသခင်ကိယံ ကည်ြခင်း

စံနမနာကိလိက်သတိ့၏အဖလည်းြဖစ် သည်။ ၁၃ ဘရားသခင်သည် အာြဗဟံ ှ င့်သားေြမးတိ့

အားကမာေလာကကိ ပိင်ေစေတာ်မမည်ဟကတိ ထားေတာ်မခ့ဲ၏။ ဤသိ့ကတိထားေတာ်မြခင်း

မှာအာြဗဟံသည်ပညတ်တရားကိေစာင့်ထိန်း ေသာေကာင့်မဟတ်၊ ဘရားသခင်ကိယံ ကည်

သြဖင့်သ့အားေြဖာင့်မတ်သအြဖစ်ကိယ်ေတာ် လက်ခံေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၄

အကယ်၍ပညတ်တရားကိေစာင့်ထိန်း က သများသာလ င် ကတိေတာ်ကိခံစားရ က

မည်ဆိလ င်ဘရားသခင်အားယံ ကည်မ သည်အချည်း ှ ီးြဖစ်၍ကတိေတာ်သည်

လည်းအ ိပါယ်မ ှ ိ ေတာ့ေပ။‐ ၁၅ ပညတ်တရားသည်ဘရားသခင်၏အမျက် ေတာ်ကိြဖစ်ပွားေစ၏။

သိ့ရာတွင်တရား ဥပေဒမ ှ ိ လ င်တရားဥပေဒကိချိုး ေဖာက်ြခင်းလည်းမ ှ ိ  ိင်။ ၁၆

သိ့ြဖစ်၍အာြဗဟံသားေြမးအေပါင်းတိ့ သည်ဘရားသခင်၏ကတိေတာ်ကိအခမ့ဲ

ခံစားခွင့် ှ ိ ေ ကာင်း အာမခံချက် ှ ိ ေစရန် ကိယ်ေတာ်သည်အာြဗဟံ၏ယံ ကည်မအေပ

တွင်အေြခခံ၍ကတိထားေတာ်မ၏။ ထိ ကတိေတာ်သည်ပညတ်တရားကိေစာင့်ထိန်း

သများအတွက်သာလ င်မဟတ်။ အာြဗဟံ က့ဲသိ့ဘရားသခင်ကိယံ ကည်သတိ့ အတွက်လည်းြဖစ်၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ် အာြဗဟံသည်ငါတိ့အားလံး၏အဖြဖစ် ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၇

``ငါသည်သင့်အားလမျိုးအေြမာက်အြမားတိ့ ၏အဖြဖစ်ေစ ပီ'' ဟကျမ်းစာေတာ်တွင်ေဖာ်ြပ

သည် ှ င့်အညီြဖစ်သည်။ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင် ၏ေ ှ ့ေတာ်၌ထိကတိေတာ်တည်ရ၏။ ဘရား

သခင်သည်အာြဗဟံယံ ကည်ေသာဘရား၊ သ ေသတိ့ကိအသက် ှ င်ေစေသာဘရား၊ ယခင်

ကမြဖစ်ဘးသည့်အရာများကိြဖစ်ေပ ေစရန်အမိန့်ေပးေတာ်မေသာဘရားြဖစ် ေတာ်မ၏။‐ ၁၈

အာြဗဟံသည်ေမ ာ်လင့်စရာမ့ဲေသာအေြခ အေန၌ပင်လ င်ဘရားသခင်ကိယံ ကည် ခ့ဲ၏။

သိ့ြဖစ်၍သသည်လမျိုးအေြမာက်အြမား တိ့၏အဖြဖစ်လာ၏။ ကျမ်းစာေတာ်တွင်``သင်

၏အမျိုးအ ွယ်တိ့သည် ကယ်က့ဲသိ့များ ြပားလိမ့်မည်'' ဟေဖာ်ြပသည့်အတိင်း ြဖစ်၏။‐ ၁၉

ထိအချိန်၌အာြဗဟံသည်အသက်တစ်ရာ ခန့်ပင် ှ ိ ၍ မိမိ၏ကိယ်ခ ာသည်အေသက့ဲသိ့

ြဖစ်လျက်ေနေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ စာရာ သည်လည်းကေလးမရ ိင်ေ ကာင်းကိလည်း

ေကာင်းသိေသာ်လည်း ဘရားသခင်အေပ တွင် ယံ ကည်မခိင် မဲလျက် ှ ိ ၏။‐ ၂၀

သသည်အဘယ်အခါ၌မ ဘရားသခင် ၏ကတိေတာ်ကိယံမှားသံသယမြဖစ်။

ကိယ်ေတာ့်အေပ ယံ ကည်မကိလည်းမစွန့် လတ်။ ဘရားသခင်ကိယံ ကည်သည်ြဖစ်၍

ခွန်အားြပည့်ဝလာ၏။ ထိ့ေကာင့်သသည် ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းေပ သည်။‐ ၂၁

ဘရားသခင်သည်မိမိကတိထားေတာ်မသည့် အတိင်း ပေတာ်မ ိင်ေ ကာင်းအာြဗဟံသည်

အ ကင်းမ့ဲယံ ကည်၏။‐ ၂၂ ထိသိ့ယံ ကည်မေ ကာင့်ဘရားသခင်သည်

သ့အားေြဖာင့်မတ်သအြဖစ်လက်ခံေတာ် မ၏။‐ ၂၃ ``ဘရားသခင်သည်သ့အားေြဖာင့်မတ်သ

အြဖစ်လက်ခံေတာ်မ၏'' ဟေသာစကားရပ် သည်အာြဗဟံတစ်ဦးတည်းသာရည် န်း သည်မဟတ်။‐

၂၄ ငါတိ့အားလည်းရည် န်းေပသည်။ အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်ငါတိ့၏အ ှ င်သခင်ေယ

အား ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစေသာဘရားသခင် ကိ ငါတိ့ယံ ကည်သြဖင့်ငါတိ့အားေြဖာင့်

မတ်သများအြဖစ်ကိယ်ေတာ်လက်ခံမည် ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၂၅

ထိအ ှ င်သည်ငါတိ့အြပစ်များေ ကာင့်အေသ ခံေစရန်အပ် ှ ံ ြခင်းကိခံေတာ်မ၏။ ငါတိ့အား

ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံေစအ့ံေသာ ငှာကိယ်ေတာ်အားေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်

ေစေတာ်မ၏။

၅ ငါတိ့သည်ယံ ကည်ြခင်းြဖင့်ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံမရ ှ ိ  ပီးြဖစ်ေသာ ေကာင့်

ငါတိ့အ ှ င်ေယ ခရစ်အားြဖင့် ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ ငိမ်သက်ြခင်းကိ ခံစားရ က၏။‐ ၂

ထိအ ှ င်သည်ငါတိ့အားယံ ကည်ြခင်းေ ကာင့် ဤက့ဲသိ့ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိခံ

စားေစေတာ်မ၏။ ထိေကျးဇးေတာ်ကိယခငါ တိ့ခံစားလျက် ှ ိ  က၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်

ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိခံစား ရန်ေမ ာ်လင့်ြခင်းအတွက်ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်

က၏။‐ ၃ ဆင်းရဲဒကများအတွက်လည်းငါတိ့ဝါ ကား ဝမ်းေြမာက် ကေပသည်။

ဆင်းရဲဒကသည်ခံ ိင် ရည်ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၄ ခံ ိင်ရည်သည်ဘရားသခင်၏ ှ စ်သက်မကိ

လည်းေကာင်း၊ ဘရားသခင်၏ ှ စ်သက်မသည် ေမ ာ်လင့်ြခင်းကိလည်းေကာင်း ပစ၍ေပး

တတ်ေကာင်းကိငါတိ့သိ က၏။‐ ၅ ဤေမ ာ်လင့်ြခင်းသည်ငါတိ့အားစိတ်ပျက်

ေစလိမ့်မည်မဟတ်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ် ဘရားသခင်သည်ငါတိ့အားေပးသနား

ေတာ်မေသာသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်အား ြဖင့် ငါတိ့၏စိတ် ှ လံးထဲသိ့ေမတာေတာ်ကိ

သွန်းေလာင်းေတာ်မေသာေကာင့်တည်း။ ၆ ငါတိ့သည်ခိကိးရာမ့ဲြဖစ်လျက် ှ ိ ေန က စဥ်

ခရစ်ေတာ်သည်ဘရားသခင်သတ်မှတ်ေတာ် မရာေန့ရက်ကာလ၌ဆိးယတ်သတိ့

အတွက်အေသခံေတာ်မ၏။‐ ၇ ေြဖာင့်မတ်သတစ်ေယာက်အတွက်အေသခံမည့်

သ ှ ိ ရန်ခဲယဥ်း၏။ သေတာ်ေကာင်းတစ်ေယာက် အတွက်အေသခံဝ့ံသ ှ ိ ေကာင်း ှ ိ မည်။‐ ၈

သိ့ရာတွင်ငါတိ့သည်အြပစ်ကးလျက် ှ ိ ေန ကစဥ်ပင် ခရစ်ေတာ်သည်ငါတိ့အတွက်အေသ

ခံေတာ်မ၏။ ဤနည်းအားြဖင့်ဘရားသခင်သည် ငါတိ့အားအဘယ်မ ချစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ထင် ှ ားစွာြပေတာ်မ၏။‐ ၉ ခရစ်ေတာ်အေသခံေတာ်မြခင်းအားြဖင့် ငါ
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တိ့သည်ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံ ခွင့်ကိရ ှ ိ သည်ြဖစ်ရာ အမျက်ေတာ်မှခရစ်

ေတာ်အားြဖင့်ပိ၍ကယ်တင်ြခင်းကိရ ှ ိ  က လိမ့်မည်။‐ ၁၀ ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏ရန်သြဖစ် က

ေသာ်လည်းကိယ်ေတာ်သည် သားေတာ်ကိအေသခံ ေစေတာ်မြခင်းအားြဖင့်ငါတိ့အားမိတ်ေဆွ

ြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ယခငါတိ့သည်ဘရားသခင် ၏မိတ်ေဆွြဖစ်လာ က ပီြဖစ်ရာ ခရစ်ေတာ်

အသက် ှ င်ေတာ်မြခင်းအားြဖင့်ကယ်တင်ြခင်း ကိပိ၍ခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁ ဤမ သာမက၊

ဘရားသခင်သည်ငါတိ့အား ကိယ်ေတာ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေစေတာ်မေသာ ငါတိ့

သခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့် ပေတာ်မေသာ အမေ ကာင့်ငါတိ့ င်လန်းဝမ်းေြမာက် က၏။ ၁၂

အြပစ်တရားသည်လတစ်ေယာက်ေကာင့်ဤ ကမာေလာကသိ့သက်ေရာက်လာ၏။ ထိသ၏

အြပစ်ေ ကာင့်ေသြခင်းတရားေပ ေပါက်လာ ရ၏။ သိ့ြဖစ်၍လအေပါင်းတိ့သည်အြပစ်

ကးလွန် ကသြဖင့်ေသရ ကကန်၏။‐ ၁၃ ပညတ်တရားမေပ မီအခါကလတိ့သည်

အြပစ်ကးခ့ဲ က၏။ သိ့ေသာ်ထိစဥ်အခါက တရားဥပေဒမ ှ ိ သြဖင့်လတိ့၏အြပစ်

များကိမှတ်သားထားြခင်းမ ှ ိ။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်ေသြခင်းတရားသည်အာဒံ၏လက်

ထက်မှစ၍ေမာေ ှ ၏လက်ထက်တိင်ေအာင် လ အေပါင်းတိ့အားစိးမိးခ့ဲ၏။ အာဒံက့ဲသိ့

ဘရားသခင်၏အမိန့်ေတာ်ကိဖီဆန်ြခင်းြဖင့် အြပစ်မကးခ့ဲသတိ့ကိပင်ေသြခင်းတရား

ကစိးမိးခ့ဲေပသည်။ အာဒံသည်ေနာင်အခါေပ ထွန်းလတံ့ေသာအ ှ င်၏ပံကိေဆာင်ေပသည်။‐ ၁၅

သိ့ရာတွင်သတိ့ ှ စ်ဦးကွာြခား၏။ ဘရားသခင် ၏အခမ့ဲဆေကျးဇးေတာ် ှ င့်အာဒံ၏အြပစ်

ကးလွန်ပံမတသြဖင့် သတိ့ ှ စ်ဦးကွာြခား၏။ တစ်ဦးကးလွန်သည့်အြပစ်ေ ကာင့်လများစွာ

ေသသည်မှန်ပါက ဘရားသခင်၏ေကျးဇး ေတာ်သည်လည်းေကာင်း၊ အြခားတစ်ဦးြဖစ်သ

ေယ ခရစ်၏ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်လ ေြမာက်ြမားစွာရ ှ ိ  ကသည့်ဆေကျးဇး

သည်လည်းေကာင်းပိ၍ ကယ်ဝေပသည်။‐ ၁၆ ဘရားသခင်၏ဆေကျးဇး ှ င့်လတစ်ေယာက်

၏အြပစ်ကွာြခား၏။ တစ်ဦးအြပစ်ကးေသာ အခါြပစ်ဒဏ်စီရင်ချက်ချမှတ်ပါက

အြပစ်များစွာကး ကေသာအခါ မထိက် မတန်ေသာ်လည်းအြပစ်မ ှ ိ ဟစီရင်ချက် မှတ်သတည်း။‐ ၁၇

တစ်ဦးကးသည့်အြပစ်သည်ေသြခင်းတရား စိးမိးမကိြဖစ်ေပ ေစပါက အြခားသတစ်ဦး

ြဖစ်သေယ ခရစ် ပသည့်အမေတာ်၏အကျိုး ဆက်ကားအဘယ်မ ပိမိ ကီးမားလိမ့်မည်နည်း။

ဘရားသခင်၏ ကယ်ဝေသာေကျးဇးေတာ်ကိ ခံစား၍ကိယ်ေတာ် ှ င့်လွတ်လပ်မှန်ကန်စွာဆက်

သွယ်ရသအေပါင်းတိ့သည် ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် အသက် ှ င်လျက်စိးစံရ ကလတံ။့ ၁၈

သိ့ြဖစ်၍တစ်ဦးကအြပစ်ကိ ပေသာေကာင့် လသားအားလံးပင်ြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းကိခံရ

ကသည်နည်းတ အြခားတစ်ဦးကေြဖာင့်မတ် ေသာအမကိ ပေသာေကာင့်လသားအေပါင်း

တိ့သည်ြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းမှလွတ်ေြမာက်၍ အသက် ှ င်ရ က၏။‐ ၁၉

လတစ်ဦးသည်ဘရားစကားကိနားမေထာင် ေသာအားြဖင့်လအေပါင်းတိ့အြပစ်ကးသ

များြဖစ်ရ ကသည်နည်းတ အြခားလတစ်ဦး သည်ဘရားစကားကိနာခံေသာအားြဖင့်လ

အေပါင်းတိ့သည်ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာ ဆက်သွယ်ရ ကလိမ့်မည်။ ၂၀

အြပစ်ဒစ ိက်များြပားလာေစရန်ပညတ် တရားကိချမှတ်ခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်အြပစ်

ဒစ ိက်များြပားလာေသာအခါေကျးဇး ေတာ်သည်ပိ၍များြပားလာ၏။‐ ၂၁

သိ့ြဖစ်၍အြပစ်တရားသည်ေသြခင်းတရား အားြဖင့် စိးမိးခ့ဲသည်နည်းတငါတိ့၏အ ှ င်

ေယ ခရစ်အားြဖင့် ငါတိ့အားထာဝရအသက် ကိရေစရန်ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်သည်

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားအားြဖင့်စိးမိးသတည်း။ (aiōnios g166)

၆
သိ့ြဖစ်လ င်အဘယ်သိ့ဆိရမည်နည်း။ ဘရား သခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိပိမိခံစားရေစ

ရန် အြပစ်ထဲ၌ဆက်လက်၍ကျင်လည်ရမည် ေလာ။‐ ၂ ထိသိ့မဆိလိပါ။ အြပစ်ဒစ ိက် ှ င့်လံးဝ

အဆက်ြဖတ် ပီးေသာ ငါတိ့သည်အဘယ် ေကာင့်အြပစ်ထဲ၌ြပန်၍ကျင်လည်ရ က ပါမည်နည်း။‐ ၃

ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်တစ်လံး တစ်ဝတည်းြဖစ်ရန်ဗတိဇံမဂလာခံ ကေသာ အခါ

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ အေသခံ ကေကာင်းကိသင်တိ့အမှန်ပင် သိ က၏။‐ ၄

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ဗတိဇံအားြဖင့်ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ ြမုပ် ှ ံ ြခင်းကိခံသြဖင့်ကိယ်ေတာ်

ှ င့်အတအေသခံ က၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ အေသခံရသည့်အေကာင်းမှာခမည်းေတာ်

သည်ဘန်းတန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ကိယ်ေတာ်အား ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစေတာ်မသည်

နည်းတငါတိ့အားလည်းဘဝသစ်၌ကျင် လည်ရ ကေစရန်ြဖစ်သတည်း။ ၅

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံး တစ်ဝတည်းြဖစ်လျက်ေသ ကပါမ ကိယ်ေတာ်

ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မသက့ဲသိ့ ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း

ြဖစ်လျက် ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက် က မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၆

ငါတိ့၏ဇာတိစိတ်ေဟာင်းကိခရစ်ေတာ် ှ င့် အတ လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်အေသသတ်ြခင်း ခံေစခ့ဲ၏။

ဤသိ့အေသသတ်ြခင်းခံေစရ ြခင်းမှာအြပစ် ှ င့်ြပည့်ဝသည့်ဇာတိစိတ် ကိဖျက်ဆီးြခင်းအားြဖင့်

ငါတိ့သည်အြပစ် ၏ကန်ဘဝမှလွတ်ေြမာက် ကေစရန်ပင် ြဖစ်ေ ကာင်းငါတိ့သိ က၏။‐ ၇

ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတေသေသာသသည်အြပစ် တရား၏လက်ေအာက်ခံမဟတ်ေတာ့ေပ။‐

၈ ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတေသ က ပီ ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတအသက် ှ င်ရ

ကမည်ကိယံ ကည် က၏။‐ ၉ ခရစ်ေတာ်သည်ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ေတာ်မသြဖင့်

ေနာင်အစဥ်ေသြခင်းတရား ှ င့် ကင်းလွတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိငါတိ့သိ က၏။

ေသြခင်းတရားသည်ကိယ်ေတာ်ကိအစိးမရ ေတာ့ေပ။‐ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်အေသခံေတာ်မေသာ

ေကာင့်အြပစ်တရားသည်ကိယ်ေတာ်ကိအစိး မရေတာ့ေချ။ ယခကိယ်ေတာ်သည်ဘရား

သခင် ှ င့်မိတ်သဟာယဖဲွ ့လျက်အသက် ှ င်ေတာ်မ၏။‐ ၁၁ ထိနည်းတသင်တိ့သည်လည်းအြပစ်တရား

ှ င့်လံးဝအဆက်ြပတ်၍ခရစ်ေတာ်ေယ အားြဖင့် ဘရားသခင် ှ င့်မိတ်သဟာယဖဲွ ့

လျက် ှ ိ ေနသည်ဟမှတ်ယရ ကမည်။ ၁၂ ထိ့ေကာင့်သင်တိ့သည် မိမိတိ့ကိယ်ခ ာ၏

အလိဆ သိ့မလိက်ေစရန်အြပစ်တရား က သင်တိ့၏ေသတတ်ေသာကိယ်ခ ာကိအစိး

မရေစ ှ င့်။‐ ၁၃ သင်တိ့ကိယ်အဂ ါများကိလည်းဒစ ိက်အတွက် အသံးမ ပ က ှ င့်။

ယင်းသိ့ ပမည့်အစား သင်တိ့သည်ေသရာမှ ှ င်ြပန်သများအြဖစ် ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

သစ ိက်အတွက်အသံးေတာ် ခံရန်လည်းေကာင်း၊ မိမိတိ့ကိယ်ကိဘရား သခင်အားဆက်သ ကေလာ့။‐

၁၄အြပစ်တရားသည်သင်တိ့အားအစိးမရေစ ှ င့်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့သည်ပညတ်

တရားလက်ေအာက်၌မ ှ ိ။ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးတရားလက်ေအာက်၌ ှ ိ  ကေသာ ေကာင့်တည်း။ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ပညတ်တရား၏လက် ေအာက်၌မ ှ ိ ေတာ့ဘဲ ေကျးဇးတရား၏လက်

ေအာက်၌ ှ ိ  ကသြဖင့်အြပစ်ကး ကကန် အ့ံဟဆိ ကမည်ေလာ။ ထိသိ့မဆိရ။‐ ၁၆

လတစ်စံတစ်ေယာက်၏ေစစားမကိခံေသာ သသည် ေစစားသ၏ကန်ြဖစ်ေ ကာင်းသင်တိ့

ေကာင်းစွာသိ က၏။ အကယ်၍သင်တိ့သည် အြပစ်တရား၏ေစစားမကိခံ ကပါမ သင်

တိ့ခံစားရမည့်အကျိုးဆက်ကားေသြခင်း ပင်ြဖစ်၏။ အကယ်၍သင်တိ့သည်ဘရားသခင်

၏စကားကိနာခံ ကမည်ဆိပါကကိယ်ေတာ် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်သွယ်မကိရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၁၇

သင်တိ့သည်အခါတစ်ပါးကအြပစ်တရား ၏ကန်ြဖစ်ခ့ဲဖးေသာ်လည်းယခအခါ၌ မိမိ

တိ့ခံယယံ ကည်သည့်ဘာသာတရားေတာ်ကိ အ ကင်းမ့ဲလိက်နာကျင့်သံး ကသည့်အတွက်

ငါသည်ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီး မွမ်း၏။‐ ၁၈သင်တိ့သည်အြပစ်တရား၏ကန်ဘဝမှ

လွတ်ေြမာက် ကေသာအခါေြဖာင့်မတ်ြခင်း တရား၏ကန်ြဖစ်လာ က၏။‐ ၁၉

(သင်တိ့၏ဇာတိသေဘာအရအားနည်းမ ေကာင့် လတိ့နားလည် ိင်ေသာေဝါဟာရကိ

ငါသံးြခင်းြဖစ်သည်။) အခါတစ်ပါးက သင်တိ့သည်ဆိးယတ်မအမျိုးမျိုးကိ ပ ကျင့် ိင်ရန်

မိမိတိ့ကိယ်ကိညစ်ညမ်းဆိးယတ် မ၏လက်သိ့ကန်အြဖစ်ြဖင့်လံးဝအပ် ှ ံ ခ့ဲ က၏။

ထိနည်းတစွာသင်တိ့သည်ယခ အခါ၌သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်အမကိ ပကျင့် ိင်ရန်

မိမိတိ့၏ကိယ်ကိေြဖာင့်မတ် ြခင်းတရား၏လက်သိ့ကန်အြဖစ်ြဖင့်လံးဝ အပ် ှ ံ  ကေလာ့။ ၂၀

သင်တိ့သည်အြပစ်တရား၏ကန်ြဖစ်စဥ် အခါက ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား၏လက်မှ လွတ်ေြမာက် က၏။‐

၂၁ ထိစဥ်အခါကသင်တိ့ ပကျင့်ခ့ဲေသာအမ များသည်မည်သည့်အကျိုးကိမ မေပးခ့ဲ။ သင်

တိ့ကိသာေသေစခ့ဲ၏။ ယခအခါသင်တိ့ သည်ထိအမများအတွက် ှ က်ေကာက်လျက် ေန က၏။‐ ၂၂

သိ့ေသာ်သင်တိ့သည်ယခအခါအြပစ် တရား၏လက်မှလွတ်ေြမာက် ပီးလ င် ဘရား

သခင်၏ကန်များြဖစ်လာ ကေပ ပီ။ သင် တိ့ရ ှ ိ သည့်အကျိုးကားကိယ်ေတာ်၏အတွက်

မိမိတိ့ကိယ်ကိအ ကင်းမ့ဲဆက်ကပ်ြခင်း ြဖစ်သည်။ အဆံး၌ထာဝရအသက်ကိရ ှ ိ ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။‐

(aiōnios g166) ၂၃အြပစ်တရား၏အခကားေသြခင်းြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်အခမ့ဲေပးေတာ်

မေသာဆေကျးဇးေတာ်ကား ငါတိ့၏အ ှ င် ေယ ခရစ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ြခင်း

အားြဖင့်ရ ှ ိ ေသာထာဝရအသက်ေပတည်း။ (aiōnios g166)

၇ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်တရားဥပေဒ များအေကာင်းကိသိထားသများြဖစ်၍

ငါ ယခေြပာဆိမည့်အေကာင်းအရာကိနား လည်ကလိမ့်မည်။ လသည်အသက် ှ င်လျက်

ေနသမ ကာလပတ်လံးတရားဥပေဒ များ၏အာဏာစက်ေအာက်တွင် ှ ိ ၏။‐ ၂

ဥပမာေပးရေသာ်အိမ်ေထာင်သည်အမျိုး သမီးတစ်ေယာက်သည် မိမိ၏ခင်ပွန်းအသက်

ှ င်စဥ်လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်းဆိင်ရာတရား ဥပေဒေအာက်တွင်ေနရ၏။‐ ၃

သိ့ြဖစ်၍သသည်မိမိခင်ပွန်းအသက် ှ င်လျက် ှ ိ စဥ်အြခားလတစ်ေယာက် ှ င့်ေပါင်းသင်းေန

ထိင်ပါမ ေမျာက်မထားသဟအေခ ခံရမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း ခင်ပွန်းေသဆံးလ င်မကား

တရားဥပေဒ ှ င့်ကင်းလွတ်သွား ပီြဖစ်၍ အြခားလတစ်ေယာက် ှ င့်ထိမ်းြမားစံဖက်လ င်

ေမျာက်မထားသမြဖစ်ေတာ့ေပ။‐ ၄ ညီအစ်ကိတိ၊့ ဤအချက်သည်သင်တိ့ ှ င့်

လည်းသက်ဆိင်ေပသည်။သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ် ၏ကိယ်အဂ ါြဖစ်သြဖင့် ပညတ်တရားေအာက်

တွင် ှ င်ေသာဘဝကိစွန့်လတ်ခ့ဲ ကေလ ပီ။ ဘရားသခင်အတွက်အသံးဝင်သများ
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ြဖစ်လာ ကေစရန် သင်တိ့သည်ေသြခင်းမှ ဘရားသခင် ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစေတာ်မ

ေသာခရစ်ေတာ်၏ဘက်ေတာ်သားများြဖစ် ကေလ ပီ။‐ ၅ ငါတိ့သည်လ့ဇာတိသေဘာကိလိက်ေလျာ

၍ အသက် ှ င် ကစဥ်အခါကပညတ်တရား ၏လံ့ေဆာ်ချက်အရအြပစ်ကးလိစိတ်သည်

ငါတိ့ကိယ်ခ ာအတွင်း၌ထ ကလပ် ှ ား ကာငါတိ့ ပသမ သည်ေသမင်းအဖိ့ ြဖစ်ခ့ဲ၏။‐ ၆

ပညတ်တရားသည်အခါတစ်ပါးကငါတိ့ အားချုပ်ေ ှ ာင်ခ့ဲ၏။ ယင်းသိ့ချုပ်ေ ှ ာင်ြခင်းခံရ

ေသာဘဝကိစွန့်လတ်ခ့ဲ ပီြဖစ်၍ ယခအခါ မှာမငါတိ့သည်ပညတ်တရား၏လက်ေအာက်

မှလွတ်ေြမာက် က ပီ။ ယခအခါ၌ငါတိ့ သည်အကရာတင်ထားသည့်တရားဥပေဒ

လမ်းစဥ်ေဟာင်းအရမဟတ်ေတာ့ဘဲ ဝိညာဥ် ေတာ်၏လမ်းစဥ်သစ်အရအမေဆာင် ွက် ကေပသည်။ ၇

သိ့ြဖစ်လ င်ငါတိ့မည်သိ့ဆိရမည်နည်း။ ပညတ်တရားသည်ဆိးယတ်သည့်အရာြဖစ်

သည်ဟဆိရမည်ေလာ။ သိ့ရာတွင်အြပစ်ဟ သည်မှာအဘယ်အရာြဖစ်သည်ကိ ငါ့အား

ပညတ်တရားကသိ ှ ိ ေစ၏။ အကယ်၍ ပညတ်ေတာ်က ``ေလာဘလွန်ကးြခင်းမ ှ ိ ှ င့်''

ဟမဆိလ င်ေလာဘလွန်ကးြခင်း ဟသည်မှာအဘယ်အရာြဖစ်ေကာင်းကိ ငါသိ ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၈

အြပစ်တရားသည်ငါတိ့အားထိပညတ် ေတာ်ကိသတိရေစကာ ငါတိ့၏စိတ်အတွင်း

၌တစ်ကိယ်ေကာင်း ကံစည်မအမျိုးမျိုးတိ့ ကိြဖစ်ေပ ေစ၏။ တရားဥပေဒသာမ ှ ိ

လ င်အြပစ်တရားသည်ေသလျက်ေန၏။‐ ၉ ငါသည်တရားဥပေဒ ှ င့်ကင်းလျက်အသက်

ှ င်ခ့ဲသည့်အချိန် ှ ိ ခ့ဲဖး၏။ သိ့ေသာ်ပညတ် ေတာ်ကိငါသိ ှ ိ လာသည် ှ င့်တစ် ပိင်နက်

အြပစ်တရားသည် ှ င်သန်လာ၏။‐ ၁၀ ထိ့ေနာက်ငါသည်ေသရ၏။ ငါ့အားအသက် ှ င်

ေစရန်ေပးအပ်သည့်ပညတ်ေတာ်ကပင်လ င် ငါ၏အသက်ကိေသေစေလသည်။‐ ၁၁

အြပစ်တရားသည်အခွင့်ရကာပညတ်ေတာ် အားြဖင့် ငါ့ကိလှည့်စား၍ငါ့အားေသေစ ၏။ ၁၂

ထိ့ေကာင့်ပညတ်တရားသည်ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်း ၏။ ပညတ်ေတာ်သည်လည်းြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်း

မှန်ကန်ေကာင်းြမတ်၏။‐ ၁၃ သိ့ြဖစ်လ င်ေကာင်းြမတ်သည့်အရာကငါ့အား ေသေစသေလာ။

မေသေစ ိင်ရာ။ ငါ့အားေသေစ ေသာအရာမှာအြပစ်တရားြဖစ်ေပသည်။ အြပစ် တရားသည်

၎င်း၏ပင်ကိသေဘာသဘာဝကိ ေပ လွင်ထင် ှ ားေစရန် ေကာင်းြမတ်သည့်အရာ

ကိအသံး ပ၍ငါ့ကိေသေစြခင်းသာြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍အြပစ်တရားသည်မည်မ ဆိး ွား

ေကာင်းကိပညတ်ေတာ်အားြဖင့်သိရ၏။ ၁၄ ပညတ်တရားသည်ဝိညာဥ်ေရး ှ င့်ဆိင်ေ ကာင်း

ငါတိ့သိ က၏။ သိ့ရာတွင်ငါသည်အြပစ် တရား၏ကန်ြဖစ်သည့်လသားြဖစ်၏။‐ ၁၅

မိမိကိယ်တိင် ပသည့်အမကိပင်နားမလည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်မိမိ ပကျင့်လိသည့်

အတိင်းမ ပကျင့်ဘဲ မိမိ ွံ မန်းသည့်အမ ကိသာ ပေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၆

ငါသည်မိမိမ ပကျင့်လိေသာအမကိ ပ ကျင့်၏။ သိ့ြဖစ်၍ပညတ်တရားမှန်ကန်ေကာင်း

ကိငါဝန်ခံ၏။‐ ၁၇ ထိ့ေကာင့်ငါ ပေသာအမကိ ပေသာသသည် စင်စစ်အားြဖင့်ငါမဟတ်၊

ငါ၏စိတ် ှ လံး အတွင်း၌ ှ င်သန်လျက် ှ ိ သည့်အြပစ်တရား ပင်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၁၈

ငါ၏လ့ဇာတိ၌ေကာင်းေသာအရာမ ှ ိ ေ ကာင်း ငါသိ၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါ့မှာအကျင့်

ေကာင်းကိ ပကျင့်လိေသာစိတ် ှ ိ ေသာ်လည်း ပ ကျင့် ိင်စွမ်းကားမ ှ ိ ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၉

ငါသည်အကျင့်ေကာင်းကိ ပကျင့်လိေသာ်လည်း မ ပကျင့်ဘဲမကျင့်လိေသာအကျင့်ဆိးကိ သာကျင့်၏။‐

၂၀ မိမိမကျင့်လိေသာအကျင့်ကိကျင့်ေသာသ ကားငါမဟတ်၊ ငါ၏စိတ် ှ လံးအတွင်း၌ ှ င်

သန်လျက် ှ ိ ေသာအြပစ်တရားပင်ြဖစ်၏။ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍ငါေတွ့ ှ ိ ရေသာသေဘာတရားမှာ

ငါသည်အကျင့်ေကာင်းကိကျင့်လိေသာအခါ အကျင့်ဆိးကိသာကျင့် ိင်ြခင်းြဖစ်သည်။‐ ၂၂

ဘရားသခင်၏ပညတ်တရားေတာ်ကိ ငါ၏ စိတ် ှ လံးက ှ စ်သက်ဝမ်းေြမာက်စွာလက်ခံ ၏။‐ ၂၃

သိ့ေသာ်ငါ၏ကိယ်ခ ာအတွင်း၌ ငါ၏စိတ်က ှ စ်သက်သည့်သေဘာတရား ှ င့်ဆိင် ပိင်တိက်

ခိက်လျက်ေနသည့်အြခားသေဘာတရားတစ်ခ ှ ိ ၏။ ထိသေဘာတရားသည်ငါ၏အတွင်း၌

ထ ကလပ် ှ ား၍ ငါ့အားအြပစ်တရား၏ လက်သိ့အပ် ှ ံ သည်ကိငါြမင်ရ၏။‐ ၂၄ ေသာ်

ဒကပါတကား။ ေသေစသည့်ဤကိယ်ခ ာ မှအဘယ်သသည်ငါ့ကိကယ်ဆယ်မည်နည်း။‐ ၂၅

ငါတိ့အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့်ကယ် ဆယ်ေတာ်မေသာဘရားသခင်၏ေကျးဇး

ေတာ်သည် ကီးလှစွတကား။ အချုပ်အားြဖင့်ငါ၏ြဖစ်ရပ်ကိေဖာ်ြပရေသာ် ငါသည်စိတ်အားြဖင့်

ဘရားသခင်၏တရားေတာ် ေအာက်အေစခံေသာ်လည်းဇာတိသေဘာအား

ြဖင့်အြပစ်တရားေအာက်အေစခံ၏။

၈ သိ့ြဖစ်၍ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝ တည်းြဖစ်သတိ့သည် ဘရားသခင်၏အြပစ်

ဒဏ်စီရင်ြခင်း ှ င့်ယခကင်းလွတ် က၏။‐ ၂အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်တစ်

လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ေစသည့် ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာတရားသည်ေသြခင်းတရား ှ င့်

အြပစ် တရား၏လက်မှငါတိ့ကိလွတ်ေြမာက်ေစေသာ ေကာင့်တည်း။‐ ၃

လ့ဇာတိသေဘာအားနည်းမေ ကာင့်ပညတ် တရားက မေဆာင် ွက်ေပး ိင်ေသာအမကိ

ဘရားသခင်ကေဆာင် ွက်ေပးေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်လ့ဇာတိသေဘာတွင်သက်

ှ င်လပ် ှ ားသည့်အြပစ်တရားကိအြပစ် ဒဏ်စီရင်ရန် မိမိ၏သားေတာ်အားေလာက

သိ့ေစလတ်ေတာ်မ၏။ သားေတာ်သည်အြပစ် တရားကိဖျက်ဆီးပစ်ရန်လ့ဇာတိကိ ခံယေတာ်မသည်။‐

၄ ဤသိ့ဘရားသခင်အေရးယေဆာင် ွက်ေတာ် မရြခင်းမှာ ငါတိ့သည်လ့ဇာတိသေဘာ ှ င့်

အညီမဟတ်ဘဲ၊ ဝိညာဥ်ေတာ်၏အလိေတာ် ှ င့်အညီအသက် ှ င် ကေသာငါတိ့သည်

ပညတ်တရားြပ ာန်းသည့်အကျင့်များ ကိလိက်နာကျင့်သံး ကေစရန်ြဖစ်သည်။‐ ၅

လ့ဇာတိသေဘာ၏ေစခိင်းမအရအသက် ှ င်သတိ့သည် လ့ဇာတိသေဘာ ှ င့်ဆိင်ေသာ

အရာများကိသာစိတ်စဲွလမ်း က၏။ သိ့ရာ တွင်ဝိညာဥ်ေတာ်၏ န် ကားချက်အရ

အသက် ှ င်သတိ့မကား ဝိညာဥ်ေတာ်အလိ ှ ိ ေသာအရာများကိစိတ်စဲွလမ်း က၏။‐ ၆

ဇာတိသေဘာ ှ င့်ဆိင်ေသာအရာများကိစိတ် စဲွလမ်းသသည်အသက်ေသလိမ့်မည်။ ဝိညာဥ်

ေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာအရာများကိစိတ်စဲွလမ်း သကား အသက် ှ င်သန်၍ ငိမ်သက်ြခင်းကိ ရ ှ ိ လိမ့်မည်။‐

၇ ဇာတိသေဘာဆိင်ရာအရာများကိစိတ်စဲွ လမ်းသသည် ဘရားသခင်အားရန်ဖက် ပသ ြဖစ်၏။

ထိသိ့စိတ်စဲွလမ်းသသည်ဘရားသခင် ၏တရားေတာ်ကိမလိက်ေလာက်။ အကယ်ပင်

မလိက်ေလာက် ိင်။‐ ၈ မိမိတိ့ဇာတိသေဘာအလိအတိင်း ပ ကျင့်သတိ့သည်

ဘရားသခင်၏စိတ်ေတာ် ှ င့်မေတွ့ ိင်။ ၉ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

သင်တိ့အထဲ၌အကယ်ပင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ လ င် သင်တိ့သည်ဇာတိသေဘာလံ့ေဆာ်သည့်

အတိင်းမဟတ်ဘဲဝိညာဥ်ေတာ်သွန်သင်သည့် အတိင်း ပမကျင့် ကံ၏။ ခရစ်ေတာ်၏ဝိညာဥ်

ေတာ်မကျိန်းဝပ်ေသာသသည်ခရစ်ေတာ် ှ င့် မည်သိ့မ မသက်ဆိင်။‐ ၁၀

သိ့ေသာ်သင်တိ့တွင်ခရစ်ေတာ်ကျိန်းဝပ်ေတာ် မလ င်အြပစ်တရားေ ကာင့် သင်တိ့၏ကိယ်ခ ာ

ေသရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်းသင်တိ့၏ဝိညာဥ်မ ကား ှ င်လျက် ှ ိ ၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်သင်

တိ့သည်ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်သွယ် ခွင့်ကိရ ှ ိ  ပီးေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၁

သခင်ေယ ကိေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ေစေတာ်မေသာဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်

သည်သင်တိ့အထဲ၌ကျိန်းဝပ်ေတာ်မလ င် ခရစ်ေတာ်ကိေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်

ေစေတာ်မေသာအ ှ င်သည်သင်တိ့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်ေသာ မိမိ၏ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

ေသတတ်ေသာသင်တိ့၏ကိယ်ခ ာကိလည်း ှ င်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၂

ထိ့ေကာင့်ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့၌တာဝန် ှ ိ ေသာ်လည်း ယင်းတာဝန်မှာလ့ဇာတိအလိ

သိ့လိက်၍ ပမကျင့် ကံရန်မဟတ်။‐ ၁၃ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့သည် မိမိတိ့

၏လ့ဇာတိအလိသိ့လိက်၍ ပမကျင့် ကံ ပါကေသရ ကမည်။ သိ့ေသာ်မိမိတိ့၏

အကျင့်ဆိးများကိဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် အဆက်ြဖတ် ကမည်ဆိလ င်မကား အသက် ှ င် ကလိမ့်မည်။‐

၁၄ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပ မကိခံယေသာသတိ့သည် ဘရားသခင်၏

သားများြဖစ် က၏။‐ ၁၅ ဘရားသခင်ထံေတာ်မှသင်တိ့ခံယရ ှ ိ သည့်ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

သင်တိ့အားကန်ြဖစ် ေစသည်မဟတ်။ ေကာက်စိတ်ကိလည်း ှ ိ ေစ သည်မဟတ်။

ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါတိ့အား ဘရားသခင်၏သားသမီးများြဖစ်ေစ ေတာ်မသြဖင့်

ငါတိ့သည်ဝိညာဥ်ေတာ်၏ တန်ခိးြဖင့်ဘရားသခင်အား``အဗ၊ အဖ'' ဟ ေခ  က၏။‐ ၁၆

ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏သားများြဖစ် ကေကာင်းကိဝိညာဥ်ေတာ်ကိယ်တိင်ပင်လ င်

ငါတိ့၏ဝိညာဥ် ှ င့်အတသက်ေသခံေတာ် မ၏။‐ ၁၇ ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏သားသမီးများ

ြဖစ်သြဖင့်ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်အတွက် ကိယ်ေတာ်လျာထားေတာ်မေသာေကာင်းချီး

မဂလာများကိခံစားရ ကမည်။ ခရစ်ေတာ် အတွက်ဘရားသခင်လျာထားေတာ်မ

သည့်ဂဏ်အသေရကိလည်းခံစားရ က မည်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ငါတိ့သည်

ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတေဝဒနာခံစား က လ င် ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတဘန်းအသေရ

ေတာ်ခံစားရ ကမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် တည်း။ ၁၈ ယခမျက်ေမှာက်ကာလ၌ငါတိ့ခံရ ကသည့်

ဒကဆင်းရဲကိေနာင်အခါ၌ ငါတိ့အားေပ လွင်ထင် ှ ားမည့်ဘန်းအသေရေတာ် ှ င့် ိင်း

ယှဥ်၍မရဟငါယံ ကည်၏။‐ ၁၉ ဘရားသခင်သည်မိမိ၏သားများကိေပ

လွင်ထင် ှ ားေစမည့်အြခင်းအရာကိ အဖန် ဆင်းခံကမာေလာကတစ်ခလံးကအလွန်

ေတာင့်တေစာင့်ေမ ာ်လျက် ှ ိ ၏။‐ ၂၀ ဘရားသခင်သည်ထိအဖန်ဆင်းခံကမာ

ေလာကကိအနတြဖစ်ေစရန်အြပစ်ဒဏ် စီရင်ေတာ်မ၏။ ထိသိ့ြဖစ်ေစြခင်းမှာကမာ

ေလာက၏အလိဆ ေကာင့်မဟတ်။ ဘရား သခင်၏စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မချက်ေ ကာင့်

ြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင်ေမ ာ်လင့်ချက် ှ ိ ၏။‐ ၂၁ ထိေမ ာ်လင့်ချက်မှာတစ်ေန့ေသာအခါ၌

အဖန်ဆင်းခံကမာေလာကသည်ေဖာက်ြပန် ပျက်စီးြခင်းအေ ှ ာင်အဖဲွ ့မှလွတ်ေြမာက်၍

ဘရားသခင်၏သားသမီးများ ှ င့်အတ လွတ်လပ်မဘန်းအသေရကိခံစားခွင့် ရ ှ ိ လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။‐

၂၂ အဖန်ဆင်းခံကမာေလာကတစ်ခလံးသည် သားဖွားြခင်းေဝဒနာက့ဲသိ့ြပင်းြပေသာ

ေဝဒနာြဖင့် ယခအချိန်တိင်ေအာင်ညည်း တွားလျက် ှ ိ ေ ကာင်းငါတိ့သိ က၏။‐ ၂၃
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အဖန်ဆင်းခံေလာကသာမကဘရား သခင်၏အဦးဆံးဆေကျးဇးြဖစ်သည့်

ဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံယရ ှ ိ သငါတိ့သည်လည်း ဘရားသခင်၏သားများြဖစ်ခွင့်ကိလည်းေကာင်း၊

ငါတိ့ကိယ်ခ ာတစ်ခလံးကယ်တင်ြခင်းခံရ ခွင့်ကိလည်းေကာင်း ေစာင့်ေမ ာ်ကာညည်းတွား

လျက် ှ ိ  ကေပသည်။‐ ၂၄ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါတိ့သည်ေမ ာ်လင့် ြခင်းအားြဖင့်

ကယ်တင်ြခင်းကိခံရ ကေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။ ငါတိ့သည်မိမိတိ့ေမ ာ်လင့်

သည့်အရာကိမြမင် ိင် က။ ြမင် ိင် ကပါ မငါတိ့၏ေမ ာ်လင့်ြခင်းသည်အကယ်ပင်

ေမ ာ်လင့်ြခင်းမဟတ်။ ြမင်ရေသာအရာကိ အဘယ်သသည်ေမ ာ်လင့်မည်နည်း။‐ ၂၅

သိ့ရာတွင်ငါတိ့သည်မိမိတိ့မြမင်ရသည့် အရာကိေမ ာ်လင့် ကလ င် ထိအရာကိစိတ်

ှ ည်စွာေစာင့်ေမ ာ် က၏။ ၂၆ ထိနည်းအတိင်းပင်ဝိညာဥ်ေတာ်သည်လည်း

အားနည်းေသာ ငါတိ့အားကမရန် ကလာ ေတာ်မ၏။ ငါတိ့သည်အဘယ်သိ့ဆေတာင်း

ရမည်ကိမသိ က။ တ်ြဖင့် မက်ဆိေဖာ်ြပ ရန်မြဖစ် ိင်ေသာညည်းတွားသံြဖင့် ဝိညာဥ်

ေတာ်ကိယ်တိင်ပင်လ င်ငါတိ့အတွက် ဘရားသခင်ထံအသနားခံေတာ်မ၏။‐ ၂၇

လတိ့စိတ် ှ လံးကိသိြမင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည်ဝိညာဥ်ေတာ်၏စိတ်

သေဘာကိလည်းသိေတာ်မ၏။ အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ဘရား

သခင်၏အလိေတာ် ှ င့်အညီ ကိယ်ေတာ် ၏လစေတာ်အတွက်အသနားခံေတာ်

မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၂၈ ဘရားသခင်အားချစ်ြမတ် ိး၍ကိယ်ေတာ် ၏အ ကံေတာ် ှ င့်အညီ

ေခ ယေ ွးေကာက်ြခင်း ကိခံရေသာသတိ့ေတွ့ ကံခံစားရေသာ အမခပ်သိမ်းတိ့မှ

အကျိုးေပ ထွက်လာေစ ရန်ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ ှ င့်အတလပ်ေဆာင်

ေတာ်မေ ကာင်းငါတိ့သိ က၏။‐ ၂၉ ဘရားသခင်သည်မိမိေ ွးချယ်ထားသတိ့ အား

မိမိ၏သားေတာ်က့ဲသိ့ြဖစ်လာ ကေစ ရန်သီးသန့်ထားေတာ်မ၏။ ဤသိ့ ပေတာ်မ

ြခင်းမှာသားေတာ်အားညီအေြမာက်အြမား ထဲတွင်ေနာင်ေတာ် ကီးြဖစ်ေစရန်ပင်တည်း။‐ ၃၀

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်မိမိသီးသန့်ထားသ တိ့ကိေခ ယေတာ်မ၏။ ယင်းသိ့ေခ ယေတာ်

မေသာသတိ့အား မိမိ ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံ ေစေတာ်မ ပီးလ င်မိမိ၏ဘန်းအသေရ

ေတာ်ကိခံစားခွင့်ေပးေတာ်မ၏။ ၃၁ အထက်ပါအချက်များကိေထာက်၍မည်သိ့ ဆိရအ့ံနည်း။

ဘရားသခင်သည်ငါတိ့ဘက် ၌ ှ ိ ေတာ်မလ င်အဘယ်သမ ငါတိ့အား ဆန့်ကျင် ိင်မည်မဟတ်။‐ ၃၂

မိမိ၏သားေတာ်ရင်းကိပင်မ ှ ေြမာဘဲငါ တိ့ ှ ိ သမ အတွက် ယဇ်အြဖစ်ပေဇာ်ေတာ်

မေသာဘရားသခင်သည်ဆန့်ကျင်မည်မဟတ်။ ငါတိ့အတွက်သားေတာ်ကိပေဇာ်ေသာအ ှ င်

သည်အရာခပ်သိမ်းကိ ငါတိ့အားမေပးဘဲ အဘယ်သိ့ေနေတာ်မမည်နည်း။‐ ၃၃

ဘရားသခင်ေ ွးချယ်ထားေတာ်မေသာလ တိ့အား အဘယ်သသည်ြပစ်တင်စွပ်စဲွမည်နည်း။

သတိ့၌အြပစ်မ ှ ိ ေ ကာင်းဘရားသခင် ကိယ်ေတာ်တိင်ထတ်ေဖာ်ေ ကညာေတာ်မ ပီ။‐ ၃၄

သိ့ြဖစ်၍သတိ့အားအဘယ်သြပစ်ဒဏ် စီရင်မည်နည်း။ ခရစ်ေတာ်စီရင်မည်မဟတ်။

အေသခံေတာ်မသည်သာမက ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မေသာခရစ်ေတာ်

ေယ သည် ဘရားသခင်၏လက်ယာေတာ် ဘက်တွင်ထိင်ေတာ်မကာ ငါတိ့အတွက်

ဘရားသခင်အားအသနားခံလျက်ေန ေတာ်မ၏။‐ ၃၅ သိ့ြဖစ်၍အဘယ်သသည်ငါတိ့အားခရစ်

ေတာ်၏ေမတာေတာ် ှ င့်ကဲွကွာေစ ိင်မည်နည်း။ ဒကေရာက်ြခင်း၊ ကျဥ်းကျပ်ြခင်း၊

အ ှ ဥ်းပန်း ခံရြခင်း၊ ငတ်မွတ်ြခင်း၊ ဆင်းရဲ ွမ်းပါးြခင်း၊ ေဘးအ ရာယ် ှ င့်ေတွ့ြခင်း၊

ကွပ်မျက်ခံရြခင်း တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ် ှ င့်ငါတိ့ကိ ကဲွကွာေစ ိင်မည်ေလာ။ ၃၆

``ကိယ်ေတာ်၏အတွက်အက ်ပ်တိ့သည် တစ်ေန့လံးပင်ေသေဘး ှ င့်ရင်ဆိင်လျက် ေန ကပါ၏။

သတ်ရန်လျာထားေသာသိးများက့ဲသိ့ အက ်ပ်တိ့ကိသတစ်ပါးမှတ်တတ် ကပါ၏''

ဟေသာကျမ်းစကားအတိင်းြဖစ်ေပသည်။‐ ၃၇ မကဲွမကွာေစသည်သာမကငါတိ့သည်ထိ

အေတွ့အ ကံခပ်သိမ်းတိ့ ှ င့်ဆိင်ရာတွင် ငါ တိ့ကိချစ်ေတာ်မေသာအ ှ င်အားြဖင့်အထး

ေအာင်ြမင်လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၃၈ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်မည်သည့်အရာမ ငါ

တိ့အားကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ် ှ င့်မကဲွမကွာ ေစ ိင်။ ေသြခင်းြဖစ်ေစ၊ အသက် ှ င်ြခင်းြဖစ်ေစ၊

ေကာင်းကင်တမန်များြဖစ်ေစ၊ ေကာင်းကင်အာဏာ ပိင်ြဖစ်ေစ၊ ပစုပန်အရာြဖစ်ေစ၊ အနာဂတ်

အရာြဖစ်ေစ၊‐ ၃၉ ေကာင်းကင်အထက်အရာြဖစ်ေစ၊ ေြမေအာက် အရာြဖစ်ေစ၊

ဖန်ဆင်းထားေသာမည်သည့်အရာ ပင်ြဖစ်ေစ၊ ငါတိ့အ ှ င်ခရစ်ေတာ်ေယ အား

ြဖင့်ဘရားသခင်ေဖာ်ြပေတာ်မေသာေမတာေတာ် ှ င့် ငါတိ့အားမကဲွမကွာေစ ိင်ဟငါဧကန်

အမှန်သိေသာေကာင့်တည်း။

၉ ငါသည်ခရစ်ေတာ်၏တပည့်ြဖစ်၍မှန် ေသာစကားကိယခငါေြပာ၏။ လိမ်လည်

၍မေြပာ။ ငါသည်မှန်ေသာစကားကိေြပာ ေကာင်းသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်၏အပ်စိး

မကိခံေသာငါ၏ သတပစိတ်ကလည်း သက်ေသခံ၏။‐ ၂ ငါ၏စိတ် ှ လံးသည်ငါ၏အမျိုးသား၊ ငါ

၏သားချင်းတိ့အတွက်ဝမ်းနည်းပေဆွးလျက် အခါမလပ်ြပင်းြပေသာေဝဒနာကိခံ

စားလျက် ှ ိ ၏။ သတိ့၏အကျိုးငှာငါ သည်ဘရားသခင်၏ကျိန်စာသင့်ေတာ်မ

ြခင်းကိလည်းေကာင်း၊ ခရစ်ေတာ် ှ င့်ကဲွကွာ မကိလည်းေကာင်းခံလိေသာဆ  ှ ိ ၏။‐ ၄

သတိ့သည်ကားဘရားသခင်၏လစေတာ် ြဖစ် က၏။ ဘရားသခင်သည်သတိ့အား

သားများအြဖစ်ြဖင့်ချီးေြမာက်ေတာ်မ၍ မိမိ၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိဖးြမင်ခွင့်

ေပးေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ ှ င့် ပဋိညာဥ်များ ပေတာ်မ၏။ သတိ့အား

ပညတ်တရားကိေပးအပ်ေတာ်မ၏။ သ တိ့သည်မှန်ကန်ေသာဝတ် ပကိးကွယ်နည်း

ှ င့်ကတိေတာ်များကိခံယရ ှ ိ ၏။‐ ၅ သတိ့သည်ေဟ ဗဲအမျိုးသားဘိးေဘး

များမှဆင်းသက်လာသများတည်း။ ခရစ် ေတာ်သည်လ့ဇာတိအားြဖင့်ထိသတိ့၏

အမျိုးအ ွယ်ပင်ြဖစ်ေပသည်။ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ့ကိအစိးရေတာ်မေသာဘရား

သခင်သည်ထာဝစဥ်မဂလာ ှ ိ ေတာ်မပါ ေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165) ၆

ဘရားသခင်၏ကတိေတာ်အတိင်းအေကာင် အထည်မေပ ဟငါမဆိလိ။ အဘယ်ေကာင့်

ဆိေသာ်ဘရားသခင်၏လစေတာ်တွင် ဣသေရလအမျိုးသားအားလံးမပါဝင် ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၇

ထိ့အြပင်အာြဗဟံမှဆင်းသက်လာသအား လံးတိ့သည်အာြဗဟံ၏သားေြမးအစစ်

မဟတ်ေပ။ ဘရားသခင်က``သင်သည်ဣဇက် အားြဖင့်သာလ င်သားေြမးများရလိမ့်မည်''

ဟအာြဗဟံအားမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၈ တစ်နည်းကားသာမန်အားြဖင့်ေမွးဖွားေသာ

အာြဗဟံ၏သားေြမးများသည် ဘရားသခင် ၏သားသမီးများမဟတ်။ ကိယ်ေတာ်ကတိေတာ်

အတိင်းေမွးဖွားလာသများကိသာလ င် အာြဗဟံ၏သားေြမးအစစ်အမှန်များ ဟေခ  ိင်ေပသည်။‐ ၉

ဘရားသခင်က``အချိန်တန်ေသာအခါငါလာ ခ့ဲမည်။ စာရာသည်သားေယာကျာ်းကိဖွားြမင် လိမ့်မည်''

ဟအာြဗဟံအားကတိထားေတာ် မသတည်း။ ၁၀ ထိ့အြပင်ေရဗက၏သား ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ငါ

တိ့ဘိးေဘးဣဇာက် ှ င့်ရေသာသားများြဖစ် က၏။‐ ၁၁ သိ့ေသာ်သတိ့မဖွားမီ၊ အဆိးအေကာင်းကိ

မ ပမကျင့် ိင်မီကပင်လ င် ဘရားသခင် သည်ေရဗကအား``သင်၏သား ကီးသည်သား

ငယ်၏အေစကိခံရလိမ့်မည်'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။ ဘရားသခင်ဤသိ့မိန့်ေတာ်မြခင်း

မှာကိယ်ေတာ်သည် မိမိအ ကံအစည်ကိ ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ေပသည်။ ယင်းသိ့ေ ွးေကာက်

ေတာ်မရာ၌အကျင့်အေပ တွင်တည်သည် မဟတ်၊ ကိယ်ေတာ်ေခ ယေတာ်မြခင်း

အေပ ၌တည်ေပသည်။‐ ၁၃ ကျမ်းစာေတာ်တွင်``ယာကပ်ကိငါချစ်၏။ ဧေသာကိမန်း၏''

ဟလာသတည်း။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည်တရားမ တမ မ ှ ိ ဟဆိရမည်ေလာ။

အဘယ်နည်း ှ င့်မ မဆိ ိင်။‐ ၁၅ ကိယ်ေတာ်ကေမာေ ှ အား``ငါေကျးဇး ပလိ သကိေကျးဇး ပမည်။

သနားလိသကိ သနားမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၆ ထိ့ေကာင့်ဘရားသခင်၏ေ ွးချယ်မသည်

လ၏အလိဆ သိ့မဟတ်လ၏ ကိးစား အားထတ်မအေပ တွင်မတည်။ ကိယ်ေတာ်

၏က ဏာေတာ်အေပ ၌သာတည်ေပသည်။‐ ၁၇ ကိယ်ေတာ်ကဖာေရာဘရင်အား``သင့်ကိဘရင်

အြဖစ်ငါချီးေြမာက်ရြခင်းအေကာင်းမှာ သင့် အားြဖင့်ငါ၏တန်ခိးေတာ်ကိြပ၍ကမာတစ်

ဝန်းတွင်ငါ၏ဂဏ်သတင်းပျံ ့ ှ ံ ့ေစရန်ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မေ ကာင်းကျမ်းစာေတာ်က

ဆိသည်။‐ ၁၈ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်မိမိသနားလိသကိ သနားေတာ်မ၍

မိမိေခါင်းမာေစလိသကိ ေခါင်းမာေစေတာ်မ၏။ ၁၉ ``ထိသိ့ြဖစ်ပါမဘရားသခင်သည်လတိ့

ကိအဘယ်သိ့လ င်အြပစ်တင် ိင်ပါမည်နည်း။ အဘယ်သသည်ကိယ်ေတာ်၏အလိေတာ်ကိ

ဆန့်ကျင်ဘက် ပ ိင်ပါမည်နည်း'' ဟ၍ေမး ြမန်းလိသ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၂၀ မိတ်ေဆွ၊

သင်သည်အဘယ်သြဖစ်၍ဘရား သခင်အားဤသိ့ေလာက်ထား ိင်သနည်း။

အဖန်ဆင်းခံကဖန်ဆင်းေတာ်မ ှ င်အား``အ ှ င် သည်အဘယ်ေကာင့်အက ်ပ်အားဤသိ့

ဖန်ဆင်းေတာ်မပါသနည်း'' ဟေမး ိင်မည် ေလာ။‐ ၂၁ အိးထိန်းသည်၌ ံ ့ေစးကိမိမိအလိဆ

အတိင်း ပလပ်ပိင်ခွင့် ှ ိ သည်မဟတ်ေလာ။ သသည် ံ ့တံးတစ်ခတည်းမှအိးေကာင်း

အိးည့ံကိ ပလပ်ပိင်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂၂ ဘရားသခင်သည်လည်းဤနည်းအတိင်းပင် ပ

ေတာ်မသည်။ ကိယ်ေတာ်သည်အမျက်ေတာ်ကိြပ ရန် ှ င့် တန်ခိးေတာ်ကိထင် ှ ားေစရန်အလိ ှ ိ

ေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်အမျက်ေတာ်သင့်၍ပျက်စီး ဆံး ံ းထိက်သတိ့အားအလွန်သည်းခံေတာ် မ၏။‐

၂၃ ထိ့အြပင်ကိယ်ေတာ်သည်မိမိက ဏာထား ေတာ်မေသာငါတိ့အား မိမိ၏ ကယ်ဝေသာ

ဘန်းအသေရေတာ်ကိဖးြမင်ေစရန်လည်း အလိ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရ

ေတာ်ကိခံစားခွင့်ရေစရန်ကိယ်ေတာ်ြပင်ဆင် ထားသများြဖစ် ကေသာ ငါတိ့အားထိ

ကယ်ဝေသာဘန်းအသေရကိခံစားေစ ေတာ်မ၏။‐ ၂၄ ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ေခ ယေတာ်မေသာ

သများြဖစ် က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့ကိ ေခ ယရာတွင်ယဒအမျိုးသားများအထဲ မှသာမက

လမျိုးြခားများအထဲမှ လည်းေခ ယေတာ်မသတည်း။ ၂၅ ေဟာေ ှ ကျမ်းတွင်ကိယ်ေတာ်က

ငါ၏လစေတာ်မဟတ်သတိ့ကိ `ငါ၏လစေတာ်' ဟငါေခ မည်။ ငါမချစ်ေသာလမျိုးကိငါချစ်ေသာလမျိုး

ဟငါေခ မည်။ ၂၆ မည်သည့်အရပ်၌မဆိသင်တိ့သည် `ငါ၏ လစေတာ်မဟတ်'



ေရာမ 606

ဟအေခ ခံရေသာသတိ့သည် `အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်၏ သားများ'

ဟအေခ ခံရ ကလိမ့်မည်'' ဟ၍မိန့်ေတာ်မေပသည်။‐ ၂၇ဣသေရလလမျိုး ှ င့်ပတ်သက်၍ေဟ ှ ာယ

က ``ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ပင်လယ် ကမ်းေြခ ှ ိ သဲလံး ှ င့်အမ များြပားေစကာ မ

သတိ့အထဲမှလနည်းစသာလ င်ကယ်တင် ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၈

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဘရား ှ င်သည်ကမာ ေပ  ှ ိ လအေပါင်းတိ့ကိမဆိင်းမတွဘဲ

အလျင်အြမန်တရားစီရင်ေတာ်မမည်ြဖစ် ေသာေကာင့်တည်း'' ဟေကးေကာ်ခ့ဲ၏။‐ ၂၉

ထိ့အြပင် ``အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရား သည်ငါတိ့လမျိုးမေပျာက်ကွယ်သွားေစရန်

ငါတိ့သားေြမးအချို ့တိ့ကိချမ်းသာေပး ေတာ်မမခ့ဲလ င် ငါတိ့သည်ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်

ေဂါေမာရ မိ ့တိ့၏ကံ ကမာ ှ င့်ေတွ့ ကံ ကလိမ့်မည်'' ဟယခင်ကေဟ ှ ာယေဖာ်ြပ

ခ့ဲသည့်အတိင်းပင်ြဖစ်ေပသည်။ ၃၀ ငါတိ့ဆိလိသည်မှာဤသိ့တည်း။ ဘရား

သခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံ ိင်ရန်မ ကိး ပမ်းေသာလမျိုးြခားတိ့သည် ယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့်

ကိယ်ေတာ် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်သွယ် ခွင့်ကိရ ှ ိ  က၏။‐ ၃၁ သိ့ရာတွင်ေ ွးေကာက်ေတာ်မြခင်းကိခံရ

ေသာလစေတာ်သည်ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန် စွာဆက်သွယ်ေစမည့်တရားဥပေဒကိ ှ ာ

ေသာ်လည်းမေတွ့ ှ ိ  က။‐ ၃၂ အဘယ်ေကာင့်နည်း။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်

သတိ့၏လပ်ေဆာင်ချက်သည်ဘရားသခင် အားယံ ကည်မအေပ ၌အေြခမ ပဘဲ

မိမိတိ့၏အကျင့်သီလအေပ ၌အေြခ ပေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍ကျမ်းစာေတာ်

တွင်ေဖာ်ြပသည့်ေကျာက်ကိတိက်မိ၍လဲ က၏။‐ ၃၃ ကျမ်းစာေတာ်တွင်၊ `` ကည့်ေလာ့။

လတိ့တိက်မိ၍လဲေစရန်ေကျာက်တစ်လံးကိ ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာငါချထားမည်။

ထိေကျာက်ကိလတိ့တိက်မိ၍လဲ ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်ကိယံ ကည်သသည်

အဘယ်အခါ၌မ စိတ်ပျက်ရလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ သတည်း။

၁၀ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါသည်မိမိ၏အမျိုးသား များကယ်တင်ြခင်းခံရေစရန်စိတ် ှ လံး

အ ကင်းမ့ဲလိလားေတာင့်တလျက် ဘရား သခင်၏ထံေတာ်သိ့ဆေတာင်း၏။‐ ၂

သတိ့သည်ဘရားသခင်အား အလွန် ကည် ိ သများြဖစ်ေ ကာင်းကိငါအာမခံ ိင်၏။ သိ့

ေသာ်သတိ့၏ ကည် ိ မနည်းလမ်းသည်မှန် ေသာအသိပညာအေပ ၌မတည်။‐ ၃

သတိ့သည်ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက် သွယ် ိင်မည့်လမ်းစဥ်ကိမသိသြဖင့် ထိလမ်း

စဥ်ကိမလိက်ဘဲမိမိတိ့ကိယ်တိင်တီထွင် သည့်လမ်းစဥ်ကိလိက် ကေပသည်။‐ ၄

ခရစ်ေတာ်သည်ပညတ်တရားကိအဆံး သတ်ေစေတာ်မ ပီြဖစ်ရာယံ ကည်သအေပါင်း တိ့သည်

ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်သွယ် မကိရ ှ ိ  က ပီ။ ၅ ပညတ်တရားကိေစာင့်ထိန်းြခင်းအားြဖင့်

ဘရား သခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်သွယ်ြခင်းအေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍

ေမာေ ှ က``ပညတ်တရားကိ ေစာင့်ထိန်းသသည်အသက် ှ င်လိမ့်မည်'' ဟ ေဖာ်ြပ၏။‐ ၆

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်ကိယံ ကည်ြခင်းအား ြဖင့် ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်သွယ်ြခင်း

ှ င့်ပတ်သက်၍ ကျမ်းစာေတာ်က ``အဘယ်သ သည်ေကာင်းကင်ဘံသိ့တက်ရပါမည်နည်း။

(ဆိလိသည်မှာခရစ်ေတာ်အားေအာက်သိ့ပင့်ရန်)‐ ၇ အဘယ်သသည်မရဏာ ိင်ငံသိ့ဆင်းရပါ

မည်နည်းဟမေမး က ှ င့်'' ဟ၍ေဖာ်ြပေပ သည်။ (ဆိလိသည်မှာခရစ်ေတာ်အားေသြခင်း မှပင့်ရန်)‐

(Abyssos g12) ၈ ကျမ်းစာေတာ်ကဆိလိသည်မှာ တ်ကပတ် တရားေတာ်သည်

``သင်၏ တ်၊ သင်၏စိတ် ှ လံး၊ သင်၏အနီး၌ ှ ိ ၏'' ဟ၍ြဖစ်သည်။ ထိ တ်

ကပတ်တရားကားသင်တိ့အားငါေဟာေြပာ ေကညာသည့်ဘရားသခင်ကိယံ ကည်ြခင်း

ှ င့်ဆိင်ေသာတရားေတာ်ပင်ြဖစ်သည်။‐ ၉ သင်တိ့သည်သခင်ေယ သည်အ ှ င်သခင်

ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ တ်ြဖင့်ဝန်ခံ၍ ဘရား သခင်သည်ထိအ ှ င်အားေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်

ထေြမာက်ေစေတာ်မေ ကာင်းကိ စိတ် ှ လံးထဲ ၌ယံ ကည် ကလ င်ဘရားသခင်သည်သင်

တိ့ကိကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၀ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါတိ့သည်ယံ ကည်

ြခင်းအားြဖင့်ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာ ဆက်သွယ်ခွင့်ရ၍ တ်ြဖင့်ဝန်ခံြခင်းအား

ြဖင့်ကယ်တင်ြခင်းခံရေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၁ ကျမ်းစာေတာ်က``မည်သမဆိကိယ်ေတာ်ကိ

ယံ ကည်လ င်စိတ်ပျက်ရလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟဆိသည်။‐ ၁၂ယဒလမျိုး၊ လမျိုးြခားဟ၍ခဲွြခားမ

မ ှ ိ ေတာ့သြဖင့်လတိင်းပါဝင်၏။ ဘရား သခင်သည်လအေပါင်းတိ့၏အ ှ င်သခင်

ြဖစ်ေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ်အားဆေတာင်းသမ ေသာသတိ့အား ကယ်ဝစွာေကာင်းချီးေပး

ေတာ်မ၏။‐ ၁၃ ကျမ်းစာေတာ်က ``ထာဝရဘရား ှ င်အား ဆေတာင်းသဟသမ တိ့သည်

ကယ်တင်ြခင်း ကိခံရ ကလိမ့်မည်'' ဟေဖာ်ြပသည့်အတိင်း ြဖစ်သတည်း။ ၁၄

သိ့ရာတွင်ထိသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိယံ ကည် မမ ှ ိ လ င် အဘယ်သိ့ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ပတနာ

ပ ိင်မည်နည်း။ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ မ ကားလ င်အဘယ်သိ့ယံ ကည် ိင်မည်နည်း။

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိေဟာေြပာေ ကညာ သမ ှ ိ လ င်အဘယ်သိ့ ကား ိင်မည်နည်း။‐ ၁၅

ေဟာေြပာေ ကညာသများကိမေစလတ် လ င် အဘယ်သိ့ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ

ေဟာေြပာေ ကညာ ိင်မည်နည်း။ ကျမ်းစာ ေတာ်တွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည်အတိင်း``သတင်း

ေကာင်းကိယေဆာင်လာသတိ့၏ေြခတိ့သည် လွန်စွာတင့်တယ်စွတကား။‐'' ၁၆

သိ့ရာတွင်ထိသတင်းေကာင်းကိလတိင်း မယံ က။ ေဟ ှ ာယကိယ်တိင်က``အိ ထာဝရ

ဘရား ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့ေ ကညာေသာသတင်း ကိအဘယ်သယံပါသနည်း''

ဟဆိသည်။‐ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ကား နာြခင်းေ ကာင့်ယံ က၏။

ခရစ်ေတာ်အေကာင်း ေဟာေြပာြခင်းေ ကာင့် တ်ကပတ်တရားေတာ် ကိ ကားနာရ၏။ ၁၈

သိ့ရာတွင်လတိ့သည်ထိ တ်ကပတ်တရား ေတာ်ကိ ကားနာခွင့်မရ ကသေလာဟငါ

ေမးလိ၏။ သတိ့သည် ကားနာခွင့်ကိအမှန် ပင်ရ က၏။ ကျမ်းစာေတာ်က၊

`` တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိေဟာေြပာသတိ့၏အသံသည်ကမာေြမတစ်ဝန်းလံးတွင်ပျံ ့ ှ ံ ့သွား၏။

သတိ့၏တရားစကားများသည်ကမာအစွန် အဖျား သိ့တိင်ေအာင်ေရာက် ှ ိ ေလ ပီ''

ဟဆိသည့်အတိင်းပင်ြဖစ်သည်။‐ ၁၉ တစ်ဖန်ငါေမးဦးမည်။ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည်

ထိအမအရာကိမသိနားမလည် ကသေလာ။ ေမာေ ှ က၊ ``ငါသည်မေရရာေသာလမျိုးကိအသံး ပ

သြဖင့် ငါ၏လစေတာ်အားမနာလိစိတ် ှ ိ ေစမည်။ မိက်မဲေသာလမျိုးအားြဖင့်ငါ၏လစေတာ်အား

အမျက်ထွက်ေစမည်'' ဟဦးစွာပထမေြဖ ကား၏။ ၂၀ ေဟ ှ ာယက၊

``ငါ့ကိမ ှ ာေသာသတိ့သည်ငါ့ကိေတွ့ ှ ိ က၏။ ငါ၏အေကာင်းကိမစံစမ်းမေမးြမန်းေသာ

သတိ့သည်ငါ့ကိဖးြမင်ရ က၏'' ဟပိ၍ပင်ြပတ်သားစွာဆိ၏။‐ ၂၁

သိ့ရာတွင်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ပတ်သက်၍မကား``ငါ့ကိဆန့်ကျင်ပန်ကန်၍

ငါ၏စကားကိမနာခံေသာလမျိုးအား ငါသည်တစ်ေနကန်လက်ကမ်းလျက် ှ ိ ၏'' ဟ ေဟ ှ ာယဆိ၏။

၁၁ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည်မိမိ၏လစေတာ် အား ပစ်ပယ်ေတာ်မ ပီေလာဟေမးေသာ်ဧကန်

မချပစ်ပယ်ေတာ်မမ။ ငါကိယ်တိင်ပင်လ င် ဣသေရလအမျိုးသား၊ အာြဗဟံမှဆင်း

သက်သ၊ ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်ြဖစ်၏။‐ ၂ ဘရားသခင်သည်အစမလကတည်းက

မိမိေ ွးေကာက်ထားေတာ်မေသာလစေတာ် ကိပစ်ပယ်ေတာ်မမ။ ကျမ်းစာေတာ်တွင်ဧလိယ

သည်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိဆန့်ကျင်၍ ဘရားသခင်ထံေလာက်ထားသည့်စာပိဒ်ကိ

သင်တိ့သိ က၏။‐ ၃ ထိေလာက်ထားချက်တွင်ဧလိယက``ထာဝရ ဘရား ှ င်၊

ထိသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ပေရာ ဖက်များကိသတ်ြဖတ်ခ့ဲ ကပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်

၏ယဇ်ပလင်များကိ ဖိဖျက် ကပါ ပီ။ အက ်ပ် တစ်ဦးတည်းသာကျန်ပါ၏။

အက ်ပ်ကိလည်း သတိ့သတ်ရန် ကိးစားလျက်ေန ကပါ၏'' ဟဆိ၏။‐ ၄

သိ့ရာတွင်ဧလိယအားဘရားသခင်အဘယ် သိ့ြပန်၍မိန့်ေတာ်မသနည်း။ ကိယ်ေတာ်က``ငါ

သည်ဗာလ ပ်တအားဦးမ တ်၊ ှ ိ မခိးသ လခနစ်ေထာင်ကိငါ၏အတွက်ချန်ထား

ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၅ ယခကာလ၌လည်းဤနည်းအတိင်းပင်။ ဘရား

သခင်၏ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်ေ ွးေကာက်ြခင်းခံ ရသလအနည်းငယ်ကျန် ှ ိ ၏။‐ ၆

ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့အားေကျးဇးေတာ် ကိအေြခခံ၍ေ ွးေကာက်ေတာ်မ၏။ သတိ့

၏အကျင့်ကိအေြခခံ၍ေ ွးေကာက်ေတာ် မသည်မဟတ်။ အကယ်၍ဘရားသခင်၏

ေ ွးေကာက်ေတာ်မြခင်းသည် လ့အကျင့်ကိ အေြခခံလ င်ကိယ်ေတာ်၏ေကျးဇးေတာ်

သည်အစစ်အမှန်မဟတ်။ ၇ ထိ့ေကာင့်အဘယ်သိ့ေြပာရမည်နည်း။ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည်မိမိတိ့ ှ ာေသာအရာကိ မေတွ့ ကေကာင်းထင် ှ ားေနသည်။ ထိအရာကိ

ေတွ့ ှ ိ  ကသများမှာဘရားသခင်ေ ွးေကာက် ေတာ်မေသာလနည်းစပင်ြဖစ်ေပသည်။

ကျန် ေသာသတိ့သည်ကားဘရားသခင်၏ဖိတ် ေခ ေတာ်မသံကိမ ကား က။‐ ၈

ကျမ်းစာေတာ်က``ဘရားသခင်သည်သတိ့ ၏စိတ် ှ လံးကိထိင်းမိင်းေစေတာ်မ၏။ ယေန့

တိင်ေအာင်ပင်သတိ့သည်မြမင်မ ကား ိင် က'' ဟေဖာ်ြပသည့်အတိင်းပင်ြဖစ်သည်။‐ ၉

ထိ့အြပင်ဒါဝိဒ်မင်းက၊ ``သတိ့၏စားေသာက်ပဲွများသည်သတိ့အတွက် ေကျာ့ကွင်းက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ေထာင်ေချာက်က့ဲသိ့လည်းေကာင်းဖမ်းမိလျက် ဒဏ်ခတ်ခံရပါေစေသာ။ ၁၀

သတိ့သည် ကည့်၍မြမင် ိင်ေစရန် မျက်စိမန်ပါေစေသာ။ သတိ့၏ခါးသည်လည်းထမ်းရေသာဝန်ထပ်

ေကာင့် အစဥ်ကန်းပါေစေသာ'' ဟ မက်ဆိေတာ်မ၏။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ယဒအမျိုးသားတိ့သည်ခလတ်

တိက်၍လဲ ပီေလာဟေမးေသာ် အဘယ်နည်း ှ င့်မ လဲ၍မေနရပါ။ သတိ့အြပစ်ကး

ြခင်းေ ကာင့်လမျိုးြခားတိ့သည်ကယ်တင်ြခင်း ကိရ ှ ိ လာ ကသြဖင့် ယဒအမျိုးသား

တိ့သည်လမျိုးြခားတိ့အားမနာလိစိတ် ှ ိ လာ ကသည်။‐ ၁၂ယဒအမျိုးသားတိ့အြပစ်ကးမသည်ကမာ

အား ကယ်ဝစွာေကာင်းချီးခံစားေစသည်။ သ တိ့၏ဆံး ံ းမသည်လမျိုးြခားတိ့အားေကာင်း

ချီးများစွာခံစားေစပါလ င် ယဒအမျိုးသား တစ်ရပ်လံးကခရစ်ေတာ်ကိယံ ကည်လက်ခံ

လာ ကေသာအခါပိ၍ပင်ေကာင်းချီးခံစား ရ ကလိမ့်မည်။ ၁၃လမျိုးြခားြဖစ်သသင်တိ့အားယခငါေြပာ



ေရာမ607

လိ၏။ ငါသည်လမျိုးြခားတိ့ ှ င့်ဆိင်ေသာ တမန်ေတာ်ြဖစ်သည့်ကာလပတ်လံးမိမိ

၏အလပ်တွင်ဂဏ်ယဝါ ကားမည်။‐ ၁၄ ငါသည်မိမိ၏အမျိုးသားများအားမနာ

လိစိတ်ကိ ှ ိ ေစြခင်းအားြဖင့် ၎င်းတိ့အထဲ မှအချို ့တိ့သည်ကယ်တင်ြခင်းကိရေကာင်း ရလိမ့်မည်။‐ ၁၅

ဘရားသခင်သည်ငါ၏အမျိုးသားတိ့အား ပစ်ပယ်ေတာ်မေသာအခါ၌ကမာသကမာသား

တိ့အား မိမိရန်သများြဖစ်ရာမှမိတ်ေဆွများ ြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ယဒအမျိုးသား

တိ့အားဘရားသခင်ြပန်လည်လက်ခံေတာ်မ ေသာအခါ၌အဘယ်သိ့ြဖစ်လိမ့်မည်နည်း။

သေသတိ့အားအသက်ြပန်၍ ှ င်ေစသက့ဲ သိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၆ မိမိ၌ ှ ိ ေသာမန့်ညက်မှအနည်းငယ်ကိ

ယ၍ဘရားသခင်အားဦးစွာဆက်ကပ်လ င် မန့်ညက်အားလံးကိပင်လ င်ဆက်ကပ်ရာ

ေရာက်၏။ သစ်ပင်၏အြမစ်ကိဘရားသခင် အားဆက်ကပ်လ င်အကိင်းအခက်များကိ

လည်းဆက်ကပ်ရာေရာက်၏။‐ ၁၇ လတိ့သည်သံလွင်ပင်၏အကိင်းအချို ့ကိ

ခတ်ြဖတ်လိက် ပီးေနာက်ကျန် ှ ိ သည့်အငတ် တွင် ိင်းေသာသံလွင်ကိင်းကိဆက်၍စိက် တတ် က၏။

ထိ ိင်းေသာသံလွင်အကိင်းသည် သံလွင်ပင်၏အြမစ် ှ င့်ပင်စည်မှပင်ရည် သဇာကိမီှဝဲရသက့ဲသိ့

လမျိုးြခား ြဖစ်သသင်တိ့သည်ယဒအမျိုးသားတိ့ ထံမှအကျိုးေကျးဇးများစွာခံယရ ှ ိ  က၏။‐ ၁၈

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ခတ်ြဖတ်ပစ်လိက်သည့် အကိင်းများ ှ င့်တေသာသတိ့ကိအထင်

မေသး က ှ င့်။ သင်တိ့သည်အဘယ်သိ့လ င် ဝါ ကား ိင်သနည်း။ သင်တိ့သည်အကိင်း

အခက်မ သာြဖစ်၍အြမစ်ကိေထာက်မ သည်မဟတ်။ အြမစ်သည်သာလ င်သင်တိ့ ကိေထာက်မ၏။

၁၉ သိ့ေသာ်သင်တိ့က ``အက ်ပ်တိ့အားေနရာ ေပးရန်သံလွင်ယဥ်ကိင်းများကိခတ်ြဖတ်

သည်မဟတ်ပါေလာ'' ဟဆိလိမ့်မည်။‐ ၂၀ သင်တိ့ဆိသည်အတိင်းလည်းမှန်၏။

ထိသတိ့ ခတ်ြဖတ်ြခင်းခံရ ကသည်မှာသတိ့သည် ဘရားသခင်ကိယံ ကည်မမ ှ ိ  ကေသာ

ေကာင့်ြဖစ်၏။ သင်တိ့မကားကိယ်ေတာ်ကိ ယံ ကည်သြဖင့်သံလွင်ပင်၏တစ်စိတ်တစ်

ေဒသြဖစ်လာရ၏။ သိ့ေသာ်သင်တိ့ကိယ်ကိ အထင်မ ကီးဘဲေ ကာက် ွံ ့ြခင်း ှ ိ  ကေလာ့။‐ ၂၁

ဘရားသခင်သည်သံလွင်ပင်မှနဂိမရင်း အကိင်းများသဖွယ်ြဖစ် ကသ ယဒအမျိုး

သားတိ့ကိသက် ှ ာေတာ်မမလ င် အဘယ် သိ့လ င်သင်တိ့ကိသက် ှ ာေတာ်မမည်နည်း။‐ ၂၂

ဤတွင်ဘရားသခင်သည်အဘယ်မ သနား ကင်နာေတာ်မတတ်ေ ကာင်း ှ င့်အဘယ်မ

ြပင်းထန်စွာစီရင်ေတာ်မတတ်ေကာင်းကိငါ တိ့ေတွ့ြမင် ကရ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်လဲသ

တိ့ကိြပင်းစွာစီရင်ေတာ်မေပသည်။ သိ့ ေသာ်လည်းသင်တိ့အားသနား ကင်နာေတာ်

မသည်။ တစ်နည်းအားြဖင့်သင်တိ့သည် က ဏာေတာ်ကိဆက်လက်ခံယထိက်

ေအာင် ပမကျင့် ကံ ကလ င် ကိယ်ေတာ် သည်သင်တိ့အေပ ၌က ဏာထား

ေတာ်မမည်။ ထိက ဏာေတာ်ကိခံယ ထိက်ေအာင်မ ပမပါလ င်သင်တိ့ကိ

လည်းဘရားသခင်ခတ်ြဖတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၃ ယဒအမျိုးသားတိ့သည်မယံ ကည်ေသာ

စိတ်စွန့်၍ယံ ကည် ကမည်ဆိပါကအငတ် တွင်ြပန်လည်ကိင်းဆက်စိက်ပျိုးြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။

ဘရားသခင်သည်ဤအမကိ ပေတာ်မ ိင်၏။‐ ၂၄ လမျိုးြခားြဖစ်သသင်တိ့အားမိမိတိ့၏

နဂိမရင်း ိင်းေသာသံလွင်မှခတ်ြဖတ်၍ သင် တိ့၏နဂိမရင်းမဟတ်သည့်ယဥ်ေသာသံလွင်

တွင်ကိင်းဆက်စိက်ပျိုးေတာ်မပါလ င် ယဥ်ေသာ သံလွင်၏နဂိမရင်းအကိင်းများြဖစ်သည့်

ယဒအမျိုးသားတိ့အား မရင်းသံလွင်ပင် တွင်ပိမိလွယ်ကစွာြပန်လည်ကိင်းဆက်

စိက်ပျိုးေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။ ၂၅ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိ

တတ်သိလိမာလှ ပီဟမထင်မမှတ် ကေစရန် ငါသည်ဘရားသခင်၏လ ို ့ဝှက်နက်နဲေသာ

အရာကိသင်တိ့အားေဖာ်ြပလိ၏။ ထိလ ို ့ဝှက် နက်နဲေသာအရာမှာဤသိ့တည်း။ ယဒအမျိုး

သားတိ့သည်အ မဲစိတ် ှ လံးထိင်းမိင်းလျက် ေန ကမည်မဟတ်ဘဲ ကယ်တင်ြခင်းကိခံရ

မည့်လမျိုးြခားတိ့အေရအတွက်ြပည့်စံ လာသည့်ကာလအထိသာြဖစ်၏။‐ ၂၆

ထိေနာက်ဘရားသခင်သည်ဣသေရလ အမျိုးသားတစ်ရပ်လံးကိကယ်တင်ေတာ်

မလိမ့်မည်။ ကျမ်းစာေတာ်တွင်၊ ``ကယ်တင် ှ င်သည်ဇိအန်ေတာင်မှ ကလာ ပီး လ င်၊

ယာကပ်၏သားေြမးများထံမှ၊ဆိးညစ်မ အေပါင်းကိ ပယ် ှ ားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၇

ငါသည်သတိ့၏အြပစ်များကိပယ် ှ ားေသာ အခါ သတိ့ ှ င့်ဤပဋိညာဥ်ကိ ပမည်။''

ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည်အတိင်းြဖစ်ေလသည်။‐ ၂၈ သတင်းေကာင်းကိပစ်ပယ် ကသည့်အတွက်

ယဒအမျိုးသားတိ့သည် ဘရားသခင်၏ ရန်သြဖစ်လာ က၏။ ယင်းသိ့ြဖစ်လာြခင်း

သည်လမျိုးြခားြဖစ်သသင်တိ့၏အကျိုး အတွက်ြဖစ်ေပသည်။ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်

သည်သတိ့ကိေ ွးချယ်ေတာ်မေသာေကာင့် သတိ့၏ဘိးေဘးများကိေထာက်ထားလျက်

သတိ့အားချစ်ေတာ်မေသး၏။‐ ၂၉ ကိယ်ေတာ်သည်မည်သ့ကိမဆိေ ွးေကာက်၍

ေကာင်းချီးေပးေတာ်မရန်ဆံးြဖတ်ေတာ်မ ပီးေနာက်စိတ်သေဘာေြပာင်းလဲေတာ်မမ တတ်။‐ ၃၀

လမျိုးြခားြဖစ်သသင်တိ့သည်အခါတစ်ပါး ကဘရားသခင်၏စကားေတာ်ကိမနာခံခ့ဲ

က။ သိ့ေသာ်လည်းယခအခါက ဏာေတာ် ကိသင်တိ့ခံစားခွင့်ရ ှ ိ  ကသည်မှာ ယဒ

အမျိုးသားတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏စကား ေတာ်ကိမနာခံခ့ဲ ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐

၃၁ ထိနည်းတဘရားသခင်၏က ဏာေတာ် ကိသင်တိ့ခံစား ကရြခင်းေ ကာင့် ယဒ

အမျိုးသားတိ့သည်က ဏာေတာ်ကိမိမိ တိ့လည်းခံစားရအ့ံေသာငှာ ဘရားသခင်

၏စကားေတာ်ကိယခအခါမနာခံဘဲ ေန က၏။‐ ၃၂ လသားအေပါင်းတိ့သည်မနာခံ ကသည့်

အတွက် ဘရားသခင်သည်သတိ့အားအကျဥ်း သားများသဖွယ်ြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ဤသိ့

ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မရြခင်းမှာသတိ့အား က ဏာေတာ်ကိြပေတာ်မလိေသာေကာင့်

ပင်ြဖစ်ေပသည်။ ၃၃ ဘရားသခင်၏ ကယ်ဝေသာဉာဏ်ပညာ ေတာ် ှ င့်အသိပညာေတာ်သည်

လွန်စွာနက်နဲ လှပါတကား။ စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မချက် များကိအဘယ်သ ှ င်းြပ ိင်သနည်း။

နည်း လမ်းေတာ်များကိအဘယ်သနားလည် ိင်သနည်း။‐ ၃၄ ကျမ်းစာေတာ်က၊

``အဘယ်သသည်ထာဝရဘရား ှ င် အဘယ်သိ့ စဥ်းစားဆင်ြခင်ေတာ်မသည်ကိသိသနည်း။

အဘယ်သသည်ကိယ်ေတာ်အားအ ကံဉာဏ် ေပး ိင်သနည်း။ ၃၅

ကိယ်ေတာ်ကေကျးဇးဆပ်ေတာ်မရေအာင် အဘယ်သသည်ကိယ်ေတာ်အားေကျးဇး ပဖး သနည်း''

ဟေဖာ်ြပသည့်အတိင်းပင်ြဖစ်သည်။‐ ၃၆ ကိယ်ေတာ်သည်ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ သည်ကိယ်ေတာ်အားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်

ေတာ်၏အတွက်လည်းေကာင်းတည်လျက် ှ ိ  က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ထာဝစဥ်ဘန်း

အသေရထွန်းေတာက်ေတာ်မပါေစ သတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)

၁၂ သိ့ြဖစ်၍ညီအစ်ကိတိ၊့ ဘရားသခင်သည်ငါ တိ့အားလွန်စွာက ဏာထားေတာ်မေသာ

ေကာင့် သင်တိ့အားငါတိက်တွန်း ိးေဆာ်လိ သည်မှာကိယ်ေတာ်၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်

ရန် ှ င့် ကိယ်ေတာ် ှ စ်သက်ေသာသက် ှ ိ ယဇ်ေကာင် သဖွယ်ြဖစ်ရန်သင်တိ့၏ကိယ်ကိဆက်ကပ်

ကေလာ့။ ဤသည်ကားသင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ် အားမှန်ကန်စွာဝတ် ပကိးကွယ်ြခင်းြဖစ်သည်။‐ ၂

သင်တိ့သည်ေလာကီစံ န်းကိလိက်၍မကျင့် က ှ င့်။ သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏စိတ် ှ လံးကိ

ဘရားသခင်လံးဝေြပာင်းလဲေစေသာအား ြဖင့် စိတ်သေဘာသစ်ကိခံယလျက်ပံသဏာန်

ေြပာင်းလဲ ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်ေကာင်းြမတ် ေသာအရာ၊ ကိယ်ေတာ် ှ စ်သက်ဖွယ်ေသာအရာ၊

အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ ေသာအရာတည်းဟေသာ ဘရားသခင်အလိ ှ ိ ေတာ်မေသာအရာ

သည်အဘယ်အရာြဖစ်သည်ကိသင်တိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ (aiōn g165) ၃

သင်တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိထင်သင့်သည် ထက်ပိ၍အထင်မ ကီး ကေစရန် ငါခံစား

ရေသာဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် သင်တိ့အေပါင်းအားငါမှာ ကားလိ၏။ သင်

တိ့အသီးသီးတိ့အားဘရားသခင်ချ ေပးေတာ်မေသာယံ ကည်ြခင်းပမာဏ

အတိင်းမိမိတိ့ကိယ်ကိသင့်ေလျာ်စွာထင် ကေလာ့။‐ ၄ ငါတိ့ခ ာကိယ်တွင်အဂ ါအစိတ်အပိင်းများ ှ ိ ၍

ထိအဂ ါအစိတ်အပိင်းအားလံးတွင် အလပ်တာဝန်အသီးသီး ှ ိ  က၏။‐ ၅

ထိနည်းတစွာငါတိ့သည်အေရအတွက် အားြဖင့်များေသာ်လည်း ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံး

တစ်ဝတည်းြဖစ် ကသြဖင့်ကိယ်ခ ာတစ်ခ တည်း၌တည်လျက် ှ ိ  က၏။ ငါတိ့အသီးသီး

သည်အချင်းချင်းဆက်စပ်လျက် ှ ိ ေသာကိယ် အဂ ါအစိတ်အပိင်းများြဖစ် က၏။‐

၆ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့အသီးသီးသည်မိမိတိ့ ခံစားရသည့်ေကျးဇးေတာ် ှ င့်အညီ ဘရား

သခင်ချေပးေတာ်မသည့်ဆေကျးဇးကိ အသံး ပ ကရမည်။ ငါတိ့ရ ှ ိ သည့်ဆ

ေကျးဇးသည်ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ် ေတာ်ကိေဟာေြပာ ိင်စွမ်းြဖစ်ပါက ငါတိ့

သည်မိမိတိ့၏ယံ ကည်ြခင်းပမာဏ အတိင်းထိဆေကျးဇးကိအသံး ပ ကရမည်။‐ ၇

အကယ်၍ငါတိ့၏ဆေကျးဇးသည်သတစ်ပါး တိ့အား ကညီမစ ိင်စွမ်းြဖစ်ပါကကညီမစ

ကရမည်။ မပညာပိ့ချ ိင်စွမ်းြဖစ်လ င် မပညာပိ့ချ ကရမည်။‐ ၈

ငါတိ့၏ဆေကျးဇးသည်သတစ်ပါးတိ့ကိ အားေပး ိင်စွမ်းြဖစ်ပါကအားေပး ကရမည်။

ေပးကမ်းေဝမ သသည်ရက်ေရာစွာေပးကမ်း ေဝမ ရမည်။ အာဏာ ှ ိ သသည်လံ့လထတ်၍

အလပ်လပ်ရမည်။ သတစ်ပါးတိ့အားသနား ကင်နာမစသသည် င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာ ကညီမစရမည်။

၉ သင်တိ့၏ေမတာသည်ဟန်ေဆာင်မ ှ င့်လံးဝ ကင်းရမည်။ သင်တိ့သည်ဆိးညစ်မကိမန်း

၍ေကာင်းြမတ်မကိစဲွလမ်းေလာ့။‐ ၁၀ သင်တိ့သည်ခရစ်ယာန်ညီအစ်ကိများအေန

ြဖင့်တစ်ဦးကိတစ်ဦးချစ် ကေလာ့။ တစ်ဦး ကိတစ်ဦးချီးမွမ်းရန်လျင်ြမန် ကေစ။‐ ၁၁

မပျင်းမရိဘဲအလပ်ကိ ကိးစားအား ထတ်လပ်ကိင် ကေလာ့။ စိတ်အားထက်သန်

စွာသခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက် ကေလာ့။‐ ၁၂ သင်တိ့၌ေမ ာ်လင့်ချက် ှ ိ ေသာေကာင့်ဝမ်း

ေြမာက် င်လန်း ကေလာ့။ ဆင်းရဲဒကခံရ ေသာအခါသည်းခံ ကေလာ့။ မြပတ်မလပ်

ဆေတာင်းပတနာ ပ ကေလာ့။‐ ၁၃ ဆင်းရဲေသာတပည့်ေတာ်တိ့အားေပးကမ်း ကေလာ့။

ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပ ကေလာ့။ ၁၄ သင်တိ့အား ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲသတိ့ကိေကာင်း ချီးေပး ကေလာ့။

သတိ့ကိမကျိန်မဆဲ ဘဲေကာင်းချီးေပး ကေလာ့။‐ ၁၅ ဝမ်းေြမာက်သတိ့ ှ င့်အတဝမ်းေြမာက် က
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ေလာ့။ ငိေ ကးသတိ့ ှ င့်အတငိေ ကး က ေလာ့။‐ ၁၆ အချင်းချင်းအားအေလးဂ  ပ ကေလာ့။

ေမာက်မာမမ ှ ိ  က ှ င့်။ ေသးငယ်ေသာတာဝန် တိ့ကိလက်ခံ ကေလာ့။

မိမိတိ့ကိယ်ကိပညာ ှ ိ ဟ၍မထင် က ှ င့်။ ၁၇ အဘယ်သကိမ လက်စားမေချ က ှ င့်။

လအေပါင်းတိ့ေ ှ ့တွင်တင့်တယ်ေလျာက်ပတ် စွာ ပကျင့် ကေလာ့။‐ ၁၈

လတိင်း ှ င့်တတ် ိင်သမ  ငိမ်းချမ်းစွာေန ထိင် ကေလာ့။‐ ၁၉ မိတ်ေဆွတိ့ဘယ်ေသာအခါမ လက်စား

မေချ က ှ င့်။ ဘရားသခင်ကသာအြပစ် ဒဏ်စီရင်ေတာ်မပါေစ။ ကျမ်းစာေတာ်တွင် ``ထာဝရဘရားက

`ငါသည်လက်စားေချ မည်။ အြပစ် ှ င့်အေလျာက်ငါဆပ်ေပးမည်' ဟမိန့်ေတာ်မ၏'' ဟေဖာ်ြပသည်။‐

၂၀ ထိ့ေကာင့်လက်စားေချမည့်အစားကျမ်းစာ ေတာ်တွင်ပါ ှ ိ သည့်အတိင်း ပကျင့်ေလာ့။

ကျမ်းစာေတာ်က ``သင်တိ့၏ရန်သသည်ဆာ ငတ်မွတ်သိပ်လ င်ေကးေမွးေလာ့။ ေရငတ်လ င်

ေသာက်ေရကိေပးေလာ့။ ဤသိ့ ပြခင်းအား ြဖင့်သင်သည်သ့အားအ ှ က်ရေစလိမ့်မည်''

ဟေဖာ်ြပသည်။‐ ၂၁ ဆိးညစ်မကိ ပြခင်းအားြဖင့်အ ံ းမေပး ှ င့်။ ေကာင်းြမတ်မကိ ပြခင်းအားြဖင့်ဆိး

ညစ်မကိအ ိင်ယေလာ့။

၁၃ လတိင်းပင်အစိးရမင်းတိ့၏အမိန့်အာဏာ ကိလိက်နာ ကရမည်။ အဘယ်အစိးရမ

ဘရားသခင်၏ခွင့် ပချက်မရဘဲမရပ် မတည် ိင်။ အာဏာရအစိးရမင်းသည်

ဘရားသခင်၏ခွင့် ပချက်ရ၍သာအပ်စိး ရ၏။‐ ၂ မည်သမဆိအာဏာရအစိးရမင်းကိ

ဆန့်ကျင်ဘက် ပသသည် ဘရားသခင်စီမံ ခန့်ခဲွေတာ်မချက်ကိဆန့်ကျင်ဘက် ပသ ြဖစ်၏။

ထိသသည်အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ခံရမည်။‐ ၃ အကျင့်ေကာင်းသသည်အစိးရမင်းကိေ ကာက်

ေနစရာမလိ။ ဆိးညစ်မကိ ပကျင့်သသာလ င် ေကာက်စရာလိ၏။ သင်သည်အာဏာ ှ ိ သကိ

မေကာက်ဘဲေနလိလ င်အကျင့်ေကာင်းကိ ပ ကျင့်ေလာ့။ သိ့ ပလ င်သသည်သင့်ကိချီးမွမ်း လိမ့်မည်။‐

၄ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သသည်သင့်အား အကျိုး ပရန်အလိ့ငှာ ဘရားသခင်ခန့်

ထားေတာ်မသည့်အေစခံြဖစ်ေသာေကာင့် တည်း။ သိ့ရာတွင်အကယ်၍သင်သည်မေကာင်း

မ ပသြဖစ်ပါမထိသကိေ ကာက်ေလာ့။ သသည်အကယ်ပင်အြပစ်ေပးပိင်ေသာ

တန်ခိးအာဏာ ှ ိ သြဖစ်ေပသည်။ သသည် ဘရားသခင်၏အေစခံြဖစ်၍မေကာင်း

မ ပသတိ့အားဘရားသခင်၏ကိယ်စား အြပစ်ဒဏ်စီရင်သြဖစ်သတည်း။‐ ၅

သိ့ြဖစ်၍သင်သည်ဘရားသခင်အြပစ်ဒဏ် ခတ်ေတာ်မမည်ကိေ ကာက်ေသာေကာင့်သာ

မက မိမိ သတပစိတ် ကည်လင်မကိေထာက် ၍လည်းအစိးရမင်း၏အမိန့်အာဏာကိ

လိက်နာရမည်။ ၆ ဤအေကာင်းေ ကာင့်သင်တိ့သည်အခွန်ကိေပး ရ၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်အစိးရမင်းသည် မိမိ၏တာဝန်ဝတရားများကိထမ်းေဆာင်ေသာ

အခါ၌ ဘရားသခင်၏အမေတာ်ကိထမ်း ေဆာင်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၇

သိ့ြဖစ်၍အစိးရမင်းအားသင်တိ့ေပးေဆာင် ထိက်သည်ကိေပးေဆာင် ကေလာ့။ ေပးေဆာင်စရာ

ှ ိ သမ ေသာအခွန်များကိေပးေဆာင် ကေလာ့။ အာဏာပိင် ှ ိ သမ တိ့အား ိ ေသေလးစား ကေလာ့။ ၈

အချင်းချင်းထံေမတာေကးမှတစ်ပါးအဘယ် ေကးမ မတင်ေစ ှ င့်။ သတစ်ပါးအားချစ်

ေသာသသည်ပညတ်တရားကိေစာင့်ထိန်း သြဖစ်၏။‐ ၉ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်

``အိမ်နီးချင်းကိကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ေလာ့'' ဟေသာပညတ်သည် ``သ့ အိမ်ရာကိမြပစ်မှား ှ င့်၊

လ့အသက်ကိမ သတ် ှ င့်၊ သ့ဥစာကိမခိး ှ င့်၊ သ့ဥစာကိတပ် မက်လိချင်ေသာစိတ်မ ှ ိ  ှ င့်''

ဟေသာပညတ် များ ှ င့်အြခားပညတ် ှ ိ သမ ၏အချုပ် ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၀

အိမ်နီးချင်းကိချစ်ေသာသသည်အိမ်နီးချင်း အား မည်သည့်အခါ၌မ အကျိုးယတ်ေစလိမ့် မည်မဟတ်။

သိ့ြဖစ်၍အိမ်နီးချင်းကိချစ်ေသာ သသည်ပညတ်တရားအားလံးကိေစာင့်ထိန်း ရာေရာက်၏။ ၁၁

သင်တိ့သည်မိမိတိ့အိပ်ရာမှ ိးထ ကရမည့် ေန့ရက်ေရာက် ှ ိ ေန ပီြဖစ်ေ ကာင်းကိသိသြဖင့်

ေမတာတရားကိကျင့်သံး ကရမည်။ အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်ငါတိ့ကယ်တင်ြခင်းခံရမည့်

ေန့ရက်ကာလသည် သခင်ေယ ကိငါတိ့ စတင်ယံ ကည်ချိန်ကထက်ပိ၍နီးကပ်

လာ ပီြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၂ ညဥ့်အချိန်ကန်လ ပီ။ ေန့အချိန်ေရာက်ေတာ့

မည်။ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်အေမှာင် ှ င့်ဆိင် ေသာအေလ့အကျင့်တိ့ကိမ ပေတာ့ဘဲ

အလင်းတွင်တိက်ခိက်ရန်လက်နက်တိ့ကိ ယေဆာင် ကရမည်။‐ ၁၃

ငါတိ့သည်အလင်းတွင်ကျင်လည်သများ က့ဲသိ့ေကာင်းမွန်ေလျာက်ပတ်စွာ ပမကျင့် ကံ

ကရမည်။ အရက်ေသစာေသာက် ကူးြခင်း၊ အကျင့်ေဖာက်ြပားြခင်း၊ ကာမဂဏ်လိက်စား

ြခင်း၊ ခိက်ရန်ြဖစ်ြခင်း ှ င့်မနာလိြခင်းတိ့ကိ ေ ှ ာင် ကဥ် ကရမည်။‐ ၁၄

အ ှ င်ေယ ခရစ်ကိလက်နက်သဖွယ်ယ ေဆာင် ကေလာ့။ ကာယတပ်မက်မအလိ

သိ့လိက်၍မကျင့် က ှ င့်။

၁၄ ဘရားသခင်အားယံ ကည်ကိးစားမအား နည်းသကိလက်ခံ ကေလာ့။ သိ့ရာတွင်သ

၏ထင်ြမင်ယဆချက်များ ှ င့်ပတ်သက်၍ သ ှ င့်အြငင်းအခံမ ပ က ှ င့်။‐ ၂

ယံ ကည်ြခင်းခိင်မာသသည်မည်သည့်အစား အစာကိမဆိစား ိင်၏။

ယံ ကည်ြခင်းမခိင် မာသသည်ဟင်း ွက်ဟင်းသီးများကိသာ လ င်စားတတ်၏။‐ ၃

မည်သည့်အစားအစာကိမဆိစားတတ်ေသာ သသည် ထိသိ့မစားတတ်သအားအထင်မေသး ှ င့်။

ဟင်းသီးဟင်း ွက်သာစားတတ်သကလည်း မည်သည့်အစားအစာကိမဆိစားတတ်သ

ကိြပစ်တင်ေဝဖန်မမ ပ ှ င့်။ အဘယ်ေကာင့် ဆိေသာ်မည်သည့်အစားအစာကိမဆိစား တတ်သအား

ဘရားသခင်လက်ခံေတာ်မ ပီးြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၄ သင်သည်အဘယ်သြဖစ်၍သတစ်ပါး၏

အေစခံကိစစ်ေ ကာစီရင် ိင်သနည်း။ ထိ အေစခံ၏အလပ်သည်ေကျနပ်ဖွယ်ြဖစ်သည်

မြဖစ်သည်ကိသ၏သခင်ကဆံးြဖတ်လိမ့် မည်။ သ၏အလပ်ေကျနပ်ဖွယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သခင်ဘရားသည် သ့အားကမေတာ်မ ိင်ေသာေကာင့်တည်း။ ၅

လအချို ့တိ့ကေန့ရက်တစ်ရက်သည်အြခား ေန့ရက်ထက်ပိ၍အေရး ကီးသည်ဟယဆ က၏။

အချို ့ေသာသတိ့ကမေန့ရက်များ အားလံးပင်အတတြဖစ်သည်ဟယဆ ကသည်။

သတိ့သည်မည်သိ့ပင်ယဆေစ ကာမ မိမိတိ့မှန်ကန်သည်ဟစိတ်ချယံ ကည်စိတ် ှ ိ  ကရမည်။‐ ၆

ေန့ထးေန့ြမတ်ကိေစာင့်ထိန်းသသည်သခင် ဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းရန်အတွက်

ေစာင့်ထိန်းြခင်းြဖစ်၏။ မည်သည့်အစားအစာ များကိမဆိစားတတ်သသည်လည်း သခင်

ဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းရန်အတွက် စားြခင်းြဖစ်သည်။ သသည်လည်းထိအစား

အစာအတွက်ဘရားသခင်၏ေကျးဇး ေတာ်ကိချီးမွမ်းသည်။ အချို ့ေသာအစား

အစာကိေ ှ ာင် ကဥ်ေသာသသည်လည်း သခင် ဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းရန်အတွက်

ေ ှ ာင် ကဥ်ြခင်းြဖစ်၏။ သသည်လည်းဘရား သခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း သည်။‐ ၇

ငါတိ့အနက်အဘယ်သမ တစ်ကိယ်တည်း အတွက်သာအသက်မ ှ င်။ တစ်ကိယ်တည်း

အတွက်သာမေသ။‐ ၈ ငါတိ့အသက် ှ င်လ င်သခင်ဘရား၏ အတွက်ြဖစ်၍ေသလ င်လည်း

သခင်ဘရား ၏အတွက်ြဖစ်၏။ ထိ့ေ ကာင့်ငါတိ့သည် အသက် ှ င်သည်ြဖစ်ေစ၊ ေသသည်ြဖစ်ေစ

သခင်ဘရားပိင်ဆိင်ရာြဖစ်၏။‐ ၉ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ခရစ်ေတာ်သည်ေသ သ၊

ှ င်သတိ့၏အ ှ င်သခင်ြဖစ်အ့ံေသာငှာ အေသခံ၍ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၀

ထိ့ေကာင့်သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်မိမိ တိ့၏ခရစ်ယာန်ညီအစ်ကိများကိစစ်ေ ကာ

စီရင် ကသနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့်သတိ့အား အထင်ေသး ကသနည်း။ ငါတိ့အားလံးပင်

တရားစီရင်ခံရရန်ဘရားသခင်၏တရား ပလင်ေတာ်ေ ှ ့သိ့ေရာက် ကရမည်။‐ ၁၁ကျမ်းစာေတာ်တွင်၊

``ဘရား ှ င်မိန့်ေတာ်မသည်ကား`ငါသည် အသက် ှ င်ေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မသည်အတိင်း

ငါ၏ေ ှ ့၌လတိင်းပျပ်ဝပ်ရလိမ့်မည်။ ငါသည်ဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းလတိင်း

ဝန်ခံရလိမ့်မည်' '' ဟ၍ဆိသည်။‐ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့အားလံးသည်မိမိတိ့ ပခ့ဲ သမ ကိ

ဘရားသခင်အားအစီရင်ခံ က ရမည်။ ၁၃ ထိ့ေကာင့်ငါတိ့သည်အချင်းချင်းအား

စစ်ေ ကာစီရင်မမ ပဘဲေန ကကန်အ့ံ။ ညီအစ်ကိချင်းတိ့အားတိက်လဲေမှာက်မှားေစ

မည့်အ ပအမများကိေ ှ ာင် ကဥ် ကကန် အ့ံ။‐ ၁၄ အဘယ်အစားအစာမ ပကတိအားြဖင့်

မညစ်ညမ်းေ ကာင်းကိငါသည်သခင်ေယ ကိအမီှ ပလျက်အေသအချာသိ၏။ သိ့

ေသာ်လည်းအစားအစာသည်ညစ်ညမ်းသည် ဟယံ ကည်လ င်ယံ ကည်သအဖိ့သာညစ် ညမ်း၏။‐ ၁၅

အကယ်၍သင်သည်မိမိစားေသာအစား အစာအားြဖင့်ညီအစ်ကိတစ်စံတစ်ေယာက်

အားစိတ်အေ ှ ာင့်အယှက်ြဖစ်ေစပါမ ထိ သ၏အေပ တွင်ေမတာတရားကင်းမ့ဲစွာ

ပကျင့်ရာေရာက်၏။ ထိသ၏အတွက်ခရစ် ေတာ်သည်အေသခံေတာ်မခ့ဲသည်ြဖစ်ရာ

တစ်စံတစ်ခေသာအစားအစာကိသင် စားြခင်းေ ကာင့်ထိသအားအကျိုးမနည်း ေစ ှ င့်။‐ ၁၆

သင်တိ့ေကာင်းသည်ဟထင်ြမင်ယဆမသည် က့ဲရဲ ့စရာမြဖစ်ေစ ှ င့်။‐ ၁၇

ငါတိ့ကိဘရားသခင်အပ်စိးေတာ်မြခင်း ဆိသည်မှာအစားအေသာက် ှ င့်မစပ်ဆိင်။

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်မှရ ှ ိ ေသာ ငိမ် သက်ြခင်း၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းတိ့ ှ င့်သာစပ် ဆိင်၏။‐ ၁၈

ဤနည်းအားြဖင့်ခရစ်ေတာ်၏အမေတာ် ကိေဆာင် ွက်သအားဘရားသခင် ှ စ်သက်

ေတာ်မ၏။ လတိ့လည်းချီးမွမ်း က၏။ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍ ငိမ်းချမ်းစွာေနထိင်မကိ ပစ

ေပးမည့်အရာများ ှ င့်တစ်ေယာက်ကိတစ် ေယာက် ဝိညာဥ်ခွန်အားြပည့်ေစမည့်အရာ

များကိအ မဲ ကိးစား ပလပ် ကရမည်။‐ ၂၀ အစားအစာတစ်စံတစ်ရာစားေသာက်မ

အတွက်ေ ကာင့်ယံ ကည်ြခင်းမခိင်မာေသး သကိအကျိုးမနည်းေစ ှ င့်။ အစားအစာ

မှန်သမ သည်စားသင့်ေသာအရာြဖစ်ေသာ် လည်းထိအစားအစာများကိစားသံး

ြခင်းြဖင့်သတစ်ပါးတိ့အားေမှာက်မှား ေစသ၌အဆိးြဖစ်၏။‐ ၂၁ အသားစားြခင်း၊

စပျစ်ရည်ေသာက်ြခင်းစ ေသာသင့်ညီအစ်ကိအားတိက်လဲေစရန် မည်သည်ကိမ မ ပသင့်။‐ ၂၂

ဤကိစများ ှ င့်ပတ်သက်၍သင်မည်သိ့ ပမ သည်မှာသင် ှ င့်ဘရားသခင်သာသက်ဆိင် ၏။
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မိမိမှန်ကန်သည်ဟယံ ကည်သည့်အတိင်း ေဆာင် ွက်၍ သတပစိတ် ကည်လင်သသည် မဂလာ ှ ိ ၏။‐

၂၃ သိ့ရာတွင်သံသယ ှ ိ ေသာစိတ် ှ င့်အစား အစာတစ်စံတစ်ရာကိစားသံးေသာသအား

ဘရားသခင်ြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ယံ ကည်မေပ ၌

တည်၍မ ပေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ယံကည်မ ေပ ၌မတည်ဘဲ ပေလသမ သည်အြပစ် ြဖစ်၏။

၁၅ ယံ ကည်ြခင်းခိင်မာသငါတိ့သည် ယံ ကည် ြခင်းအားနည်းသတိ့၏ဝန်များကိကညီ

ထမ်းသင့်၏။ ငါတိ့သည်ကိယ့်အလိကိလိက် ၍မလပ်ေဆာင်ရ။‐ ၂

ငါတိ့ ှ ိ သမ သည်ယံ ကည်ြခင်းမခိင်မာေသး ေသာညီအစ်ကိများ၏ယံ ကည်ြခင်းခိင်မာလာ

ေစရန် သတိ့၏အကျိုးကိေထာက်၍သတိ့၏ အလိကိလိက်သင့်၏။‐ ၃

``ကိယ်ေတာ်အားလတိ့ေစာ်ကားေြပာဆိြခင်း သည်အကယ်ပင်အက ်ပ်အားေစာ်ကားေြပာဆိ

ြခင်းြဖစ်ပါ၏'' ဟကျမ်းစာေတာ်တွင်ေဖာ်ြပ ထားသည့်အတိင်းခရစ်ေတာ်သည်မိမိ၏

အလိေတာ်ကိလိက်ေတာ်မမ။‐ ၄ ကျမ်းစာေတာ်တွင်ေရးသားေဖာ်ြပထားသမ ေသာအရာတိ့သည်

ငါတိ့အားသွန်သင်ဆံးမရန် အတွက်ြဖစ်၏။ ယင်းသိ့ေရးသားေဖာ်ြပရြခင်း

မှာငါတိ့သည်ကျမ်းစာေတာ်မှရ ှ ိ သည့် သည်းခံ မ ှ င့် ှ စ်သိမ့်မတိ့အားြဖင့်မိမိတိ့၌ေမ ာ်လင့်

ြခင်းရ ှ ိ  ိင် ကေစရန်ပင်ြဖစ်၏။‐ ၅ သင်တိ့အေပါင်းသည်ခရစ်ေတာ်ေယ ၏စံန

မနာကိလိက်၍တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ှ ိ  က ေစရန် သည်းခံမ ှ င့် ှ စ်သိမ့်မ၏အ ှ င်ဘရား

သခင်သည်သင်တိ့အားကမေတာ်မပါေစ ေသာ။‐ ၆ သိ့မှသာသင်တိ့အေပါင်းသည်တညီတ ွတ်

တည်းြဖင့်ငါတိ့အ ှ င်ေယ ခရစ်၏ခမည်း ေတာ်ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး ိင် ကလိမ့်မည်။ ၇

ထိ့ေကာင့်ခရစ်ေတာ်သည် သင်တိ့ကိလက်ခံ သက့ဲသိ့ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရေတာ်

ထွန်းေတာက်ေစရန် သင်တိ့သည်လည်းအချင်း ချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်လက်ခံ ကေလာ့။‐ ၈

ဘရားသခင်သည်ကတိတည်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ြဖစ်ေကာင်းကိြပသရန်၊ တစ်နည်းအား

ြဖင့်ဘိးေဘးတိ့အားဘရားသခင်ထားေတာ် မေသာကတိေတာ်ကိအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

ခရစ်ေတာ်သည်ယဒအမျိုးသားတိ့၏အကျိုး ငှာေဆာင် ွက်ေတာ်မသည်ဟငါဆိ၏။ လမျိုး

ြခားတိ့ပင်လ င်ဘရားသခင်၏က ဏာ ေတာ်ကိချီးကး ိင် ကေစရန်အတွက်လည်း

ေဆာင် ွက်ေတာ်မ၏။ ကျမ်းစာေတာ်တွင်၊ ``ထိ့ေ ကာင့်အက ်ပ်သည်လမျိုးြခားတိ့အထဲတွင်

ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကးပါမည်။ ကိယ်ေတာ်အားေထာမနာသီချင်းဆိပါမည်''

ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည့်အတိင်းပင်ြဖစ်ေပ သည်။‐ ၁၀ တစ်ဖန်ကျမ်းစာေတာ်တွင်၊

``လမျိုးြခားတိ၊့ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ် ှ င့် အတ င်လန်းဝမ်းေြမာက် ကေလာ့'' ဟ၍လည်းေကာင်း၊

၁၁ ``လမျိုးြခားအေပါင်းတိ၊့ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး ကေလာ့။

လမျိုးအေပါင်းတိ၊့ကိယ်ေတာ်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး ကေလာ့'' ဟ၍လည်းေကာင်းေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏။‐

၁၂ တစ်ဖန်ေဟ ှ ာယက၊ ``ေယ ှ ဲ ၏သားေြမးတစ်ဦးသည်ေပ ထွန်း လာလိမ့်မည်။

သသည်လမျိုးြခားတိ့ကိအပ်စိးေတာ်မမည် ြဖစ်၍၊ ထိသတိ့သည်သ့ကိအားကိးေမ ာ်လင့် ကလိမ့်မည်''

ဟေဖာ်ြပ၏။‐ ၁၃ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်၏တန်ခိးအားြဖင့်

သင်တိ့၏ေမ ာ်လင့်ြခင်းပါရမီ ကယ်ဝေစ ြခင်းငှာ ေမ ာ်လင့်ြခင်း၏အ ှ င်ဘရားသခင် သည်

သင်တိ့၏ယံ ကည်မေ ကာင့်သင်တိ့အား ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအမျိုးမျိုး ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်း

ကိေပးသနားေတာ်မပါေစေသာ။ ၁၄ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်ေကာင်းြမတ်ြခင်း

ပါရမီ ှ င့်လည်းေကာင်း၊ အသိပညာအမျိုး မျိုး ှ င့်လည်းေကာင်းြပည့်စံလျက်အချင်းချင်း

သွန်သင် ိင် ကေကာင်းကိငါစိတ်ချယံ ကည်၏။‐ ၁၅ သိ့ေသာ်ဤစာတွင်အချို ့အမကိစများ ှ င့်

ပတ်သက်၍သင်တိ့အားသတိေပးရာ၌ ငါ သည်ဘရားသခင်ေပးသနားေတာ်မေသာ

အခွင့်ထးကိအေကာင်း ပ၍ရဲတင်း ပွင့်လင်းစွာေရးသားထား၏။‐ ၁၆

ထိအခွင့်ထးမှာလမျိုးြခားတိ့အတွက်အမ ေတာ်ေဆာင်ရန် ခရစ်ေတာ်ေယ ၏အေစခံြဖစ်

ရေသာအခွင့်ထးပင်ြဖစ်၏။ လမျိုးြခားတိ့ သည်ဘရားသခင် ှ စ်သက်ဖွယ်ရာပေဇာ်

သကာအြဖစ် ဘရားသခင်အားသန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ကဆက်ကပ်သများြဖစ်လာ

ကေစရန် ငါသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်၏လပ်ငန်း တာဝန်ကိထမ်းေဆာင်လျက် ဘရားသခင်

ထံေတာ်မှသတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာ ေကညာ၏။‐ ၁၇ ထိ့ေကာင့်ငါသည်ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်တစ်

လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်လျက် ဘရားသခင်၏ အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်ရသည့်အတွက်ဂဏ်

ယဝါ ကား ိင်၏။‐ ၁၈ လမျိုးြခားတိ့သည်ဘရားသခင်၏စကား ကိနာခံလာ ကေစရန်ငါ၏အေြပာအဆိ

အ ပအမများအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ထး ဆန်းေသာနိမိတ်လကဏာများ ှ င့်အ့ံ သဖွယ်

အမအရာများအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဘရား သခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်လည်းေကာင်း

ခရစ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအရာများအေကာင်း ကိသာလ င်ငါရဲဝ့ံစွာေဖာ်ြပမည်။ သိ့ြဖစ်၍

ငါသည်ေယ  ှ လင် မိ ့မှဣလရိြပည်အထိ ေရာက် ှ ိ သည့်အရပ်ရပ်၌ ခရစ်ေတာ်အေကာင်း

သတင်းေကာင်းကိအကန်အစင်ေကညာ ခ့ဲ ပီ။‐ ၂၀ သတစ်ပါးတိ့ချခ့ဲသည့်တိက်ြမစ်ေပ တွင်

ငါမတည်မေဆာက်လိ။ ငါ၏ဆ မှာခရစ်ေတာ် ၏အေကာင်းကိမ ကားဘးေသးေသာအရပ်

တိ့တွင်သတင်းေကာင်းကိေ ကညာရန်ြဖစ် သည်။‐ ၂၁ ကျမ်းစာေတာ်တွင်၊

``ထိသ၏အေကာင်းကိအဘယ်သမ မေြပာဘးေသာ်လည်းသတိ့သည်ြမင် ကလိမ့်မည်။

မ ကားဘးေသာသတိ့သည်နားလည် ကလိမ့်မည်'' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည်အတိင်းြဖစ်သည်။

၂၂ ဤအေကာင်းေ ကာင့်ငါသည်အ ကိမ် ကိမ်အဖန် ဖန် ကိးစားေသာ်လည်း

သင်တိ့ထံသိ့မေရာက် ိင် ခ့ဲပါ။‐ ၂၃ သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌ငါသည်ထိေဒသများ တွင်

ေဆာင် ွက်သင့်သည့်အမကိစကိေဆာင် ွက် ပီး ပါ ပီ။ သင်တိ့ထံသိ့လာရန်လွန်ခ့ဲေသာ ှ စ်ေပါင်း

များစွာကပင်ဆ  ှ ိ ခ့ဲသည်အတိင်း၊‐ ၂၄ယခသင်တိ့ထံသိ့လာေရာက် ိင်မည်ဟေမ ာ်လင့် ပါ၏။

ငါသည်စပိန်ြပည်သိ့ခရီးသွားစဥ်သင်တိ့ ထံသိ့ဝင်ေရာက်လည်ပတ်ရန်အ ကံ ှ ိ ပါ၏။ သင်

တိ့ထံတွင်ေခတမ တည်းခိလည်ပတ် ပီးေနာက် စပိန်ြပည်သိ့ဆက်လက်ခရီး ပ ိင်ရန်ငါ့အား

ကညီမစ ကေစလိပါသည်။‐ ၂၅ ယခမှာမမာေကေဒါနိြပည် ှ င့်ဂရိြပည် ှ ိ

အသင်းေတာ်တိ့က ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ဘရား သခင်၏လစေတာ်ထဲတွင် ဆင်းရဲေသာတပည့်

ေတာ်တိ့အားေစတနာအေလျာက်ေပးလေထာက် ပ့ံရန်ဆံးြဖတ်သြဖင့် ထိ မိ ့ ှ ိ တပည့်ေတာ်တိ့

အားေထာက်ပ့ံရန်ငါသွားမည်။‐ ၂၇ ယင်းသိ့သတိ့ဆံးြဖတ် ကသည်မှာမိမိတိ့ေစ

တနာအေလျာက်သာလ င်ြဖစ်ေပသည်။ အမှန်အား ြဖင့်ဆိေသာ်ထိဆင်းရဲေသာသတိ့အားကညီ

မစရန်သတိ့မှာတာဝန် ှ ိ ၏။ ယဒအမျိုးသား တိ့သည်မိမိတိ့ခံစားရသည့်ဝိညာဥ်ဆေကျးဇး

များကိလမျိုးြခားတိ့အားေဝမ  ကသည်ြဖစ်ရာ လမျိုးြခားတိ့ကလည်းယဒအမျိုးသားတိ့အား

စားဝတ်ေနေရးကိစတွင်အကအညီေပးသင့် ကေပသည်။‐ ၂၈

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ေကာက်ခံရ ှ ိ သမ ေသာအလ ေငွကိထိသတိ့အားေပးအပ်ရန်ကိစ ပီးစီးေအာင်

ေဆာင် ွက် ပီးေနာက်စပိန်ြပည်သိ့ခရီးသွားမည်။ လမ်း ကံ ကိက်၍သင်တိ့ထံသိ့ဝင်ေရာက်လည်ပတ်

မည်။‐ ၂၉ သင်တိ့ထံလာေသာအခါခရစ်ေတာ်၏ေကာင်းချီး

မဂလာအြပည့်အစံ ှ င့်ငါေရာက်လာမည်ကိငါ သိ၏။ ၃၀ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့အ ှ င်ေယ ခရစ် ှ င့်

ဝိညာဥ်ေတာ်ကငါတိ့အားေပးသနားေတာ်မ ေသာေမတာကိအေကာင်း ပ၍ ငါ့အတွက်ငါ

ှ င့်အတဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့စိတ်အား ထက်သန်စွာဆေတာင်းပတနာ ပရန်သင်တိ့

အားငါတိက်တွန်း ိးေဆာ်ပါ၏။‐ ၃၁ ငါသည်ယဒြပည် ှ ိ မယံ ကည်သတိ့၏ေဘး

ရန်မှလွတ်ေြမာက် ိင်ေစရန် ှ င့်ငါ၏ကညီေဆာင် ွက်မကိ ေယ  ှ လင် မိ ့ ှ ိ ဘရားသခင်၏

လစေတာ်ကဝမ်းသာစွာလက်ခံ ိင် ကေစရန် ဆေတာင်းပတနာ ပ ကေလာ့။‐ ၃၂

သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်အလိေတာ် ှ ိ လ င်ငါ သည်ဝမ်းေြမာက်စွာသင်တိ့ထံသိ့လာ၍ သင်တိ့

ှ င့်အတေပျာ် င်စွာနားေနခွင့်ကိရ ှ ိ ပါလိမ့် မည်။‐ ၃၃ ငိမ်သက်ြခင်း၏အ ှ င်ဘရားသခင်သည်

သင်တိ့အေပါင်းတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါ ေစေသာ။ အာမင်။

၁၆
ကင်ေြခ မိ ့အသင်းေတာ်တွင်ကညီမစသ၊ ငါ တိ့၏ညီမြဖစ်သဖိေဗ၏အေကာင်းကိငါ

ေထာက်ခံေြပာဆိလိ၏။‐ ၂ သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏လစေတာ်ဝင်

အချင်းချင်းအားလက်ခံသင့်သည်အတိင်းသခင် ဘရားကိေထာက်၍သ့အားလက်ခံ ကေလာ့။

အကအညီလိအပ်သည့်အမကိစ၌သ့အား ကညီမစ ကေလာ့။

သသည်လအေြမာက်အြမား ကိကညီမစခ့ဲသြဖစ်ေပသည်။ ငါ့ကိလည်း

ကညီမစခ့ဲ၏။ ၃ ခရစ်ေတာ်ေယ ၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်ရာတွင်

ငါ၏လပ်ေဖာ်ေဆာင်ဘက်ြဖစ်သြပစ်ကိလ ှ င့် အာကလတိ့အား တ်ဆက် ကေလာ့။‐ ၄

သတိ့သည်ငါ၏အတွက်သက်စွန့် ကိးပမ်း ေဆာင် ွက်ခ့ဲ ကသများြဖစ် က၏။ သတိ့အား

ငါတစ်ဦးတည်းသာမကလမျိုးြခားတိ့၏အသင်းေတာ်အေပါင်းတိ့ကလည်းေကျးဇးတင် က၏။‐ ၅

သတိ့အိမ်၌စေဝးဝတ် ပသည့်အသင်းေတာ်ကိ လည်းငါ တ်ဆက်ေကာင်းေြပာ ကား ကေလာ့။

အာ ှ ြပည်တွင်ပထမဆံးခရစ်ေတာ်ကိယံ ကည် လက်ခံလာသ ငါ၏ရင်း ှ ီးေသာမိတ်ေဆွဧပဲနက်

ကိ တ်ဆက် ကေလာ့။‐ ၆ သင်တိ့အတွက်အလပ်ကိ ကိးစားလပ်ေဆာင်သ

မာရိကိ တ်ဆက် ကေလာ့။‐ ၇ အေြ ာနိတ် ှ င့်ယနိတိ့ကိ တ်ဆက် ကေလာ့။ သတိ့

သည်ငါ ှ င့်အတအကျဥ်းခံခ့ဲေသာယဒအမျိုးသား များြဖစ် က၏။ သတိ့သည်တမန်ေတာ်များအြဖစ်

ြဖင့်ထင်ေပ ေကျာ် ကားသများ၊ ငါ၏အလျင် ခရစ်ေတာ်ကိသိ ကသများတည်း။ ၈

သခင်ဘရား၌ငါ၏ရင်း ှ ီးေသာမိတ်ေဆွ၊ အမလိ ကိ တ်ဆက် ကေလာ့။‐ ၉

ခရစ်ေတာ်၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်ရာတွင်ငါ၏ လပ်ေဖာ်ေဆာင်ဘက်ြဖစ်သဥရဗန် ှ င့်ငါ၏ရင်း ှ ီး

ေသာမိတ်ေဆွသတာခကိ တ်ဆက် ကေလာ့။‐ ၁၀အေပေလကိ တ်ဆက် ကေလာ့။ သသည်ခရစ်

ေတာ်အားသစာ ှ ိ သြဖစ်ေပသည်။ အာရိေတာဗလ ၏အိမ်သအိမ်သားတိ့ကိ တ်ဆက် ကေလာ့။‐ ၁၁

ယဒအမျိုးသားချင်းြဖစ်သေဟေရာဒျုန်ကိ တ်ဆက် ကေလာ့။ ညီအစ်ကိများြဖစ်ေသာ

နာကိသ၏အိမ်သအိမ်သားတိ့ကိ တ်ဆက် ကေလာ့။ ၁၂ သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်သ
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တ ဖဲန ှ င့်တ ေဖာသကိ တ်ဆက်လိက်၏။ ငါ၏ရင်း ှ ီးေသာမိတ်ေဆွေပရသိကိ တ်ဆက် ကေလာ့။

သသည်သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိ အလွန် ကိးစားေဆာင် ွက်သြဖစ်ေပသည်။‐

၁၃ သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိထးခ န်စွာ ေဆာင် ွက်သ ဖ ှ င့် ငါ၏အမိသဖွယ်

ြဖစ်ေသာသ၏အမိကိ တ်ဆက်လိက်၏။‐ ၁၄ အသံ ကိတ်၊ ဖေလကန်၊ ေဟရမ၊ ပတ်ေရာဘ၊

ေဟရေမမှစ၍သတိ့ ှ င့်ေပါင်းေဖာ် ကေသာ ညီအစ်ကိအေပါင်းတိ့ကိ တ်ဆက် ကေလာ့။‐ ၁၅

ဖိေလာလပ်၊ ယလိ၊ ေန ၊ ေန ၏ ှ မ သလမမှ စ၍သတိ့ ှ င့်ေပါင်းေဖာ်ေသာဘရားသခင်၏

လစေတာ်ဝင်အေပါင်းတိ့ကိ တ်ဆက်လိက်သည်။ ၁၆ သင်တိ့အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်

သန့် ှ င်းေသာနမ်းြခင်းြဖင့် တ်ဆက် ကေလာ့။ ခရစ်ေတာ်အသင်းေတာ်အေပါင်းကသင်တိ့

အား တ်ဆက်လိက်၏။ ၁၇ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့ခံယရ ှ ိ သည့် သဝါဒ

များကိဆန့်ကျင်လျက်လတိ့အားစိတ်ဝမ်းကဲွ ေစြခင်း၊ လတိ့၏ယံ ကည်ြခင်းကိေမှာက်မှား

လမ်းလဲွေစြခင်းကိ ပေသာသတိ့အားသတိ ပ ကေလာ့။ ထိသတိ့ကိေ ှ ာင် ှ ား ကေလာ့။‐ ၁၈

သတိ့သည်ငါတိ့၏အ ှ င်ခရစ်ေတာ်၏အမေတာ် ကိထမ်းေဆာင်သများမဟတ်။ မိမိတိ့၏အမကိ

သာစိတ်ဝင်စားသများြဖစ် က၏။ သတိ့သည် းည့ံ ချိုသာေသာစကားများ၊ ေြမာက်ပင့်ေသာစကားများ

ြဖင့် ိ းသားသတိ့၏စိတ်ကိလှည့်စားတတ် က၏။‐ ၁၉သင်တိ့သည်သတင်းေကာင်းကိအဘယ်မ စဲွ မဲစွာ

ယံ ကည် ကေကာင်းကိလတိင်းပင် ကားသိရ၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သင်တိ့အတွက်ဝမ်းေြမာက်၏။

သင်တိ့သည်ေကာင်းြမတ်ေသာအမအဘယ်အရာ ြဖစ်သည်ကိသိေသာပညာ ှ ိ များြဖစ် ပီးလ င်

ညစ်ညမ်းေသာအမ ှ င့်ပတ်သက်၍အြပစ်ကင်း သများြဖစ် ကေစလိ၏။‐ ၂၀

ငိမ်သက်ြခင်း၏အ ှ င်ဘရားသခင်သည်စာတန် အား သင်တိ့၏ေြခေအာက်တွင်မ ကာမီေချမန်း

ေတာ်မလိမ့်မည်။ ငါတိ့သခင်ေယ ၏ေကျးဇးေတာ်ကိသင်တိ့ ခံစား ကရပါေစေသာ။ ၂၁

ငါ၏လပ်ေဖာ်ေဆာင်ဘက်တိေမာေသ ှ င့်ယဒ အမျိုးသားြဖစ် ကသလကိ၊ ယာသန် ှ င့်ေသာ

သိပတ တိ့ကသင်တိ့အား တ်ဆက်လိက် က၏။ ၂၂ က ်ပ်ေတရတိသည်ဤစာကိ တ်တိက်လိက်၍

ေရးသားခ့ဲပါ၏။ က ်ပ်ကလည်းခရစ်ေတာ်အား ြဖင့်သင်တိ့အား တ်ဆက်လိက်ပါ၏။ ၂၃

ငါ့အားဧည့်ဝတ် ပသ၊ အသင်းေတာ်ဝင်အေပါင်း တိ့ဝတ် ပရာအိမ် ှ င်ဂါယကလည်းသင်တိ့အား

တ်ဆက်လိက်၏။ မိ ့ေတာ်ဘ ာထိန်းဧရတုက လည်းေကာင်း၊ ငါတိ့၏ညီအစ်ကိကွာတက

လည်းေကာင်းသင်တိ့အား တ်ဆက်လိက်၏။‐ ၂၄ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ

သင်တိ့အားလံးခံစား ကရပါေစေသာ။ အာမင်။ ၂၅ ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရေတာ်အားငါ

တိ့ေထာမနာ ပ ကကန်စိ။့ ေယ ခရစ်အေကာင်း ငါေဟာေြပာေသာသတင်းေကာင်းအရေသာ်လည်း

ေကာင်း၊ ေ ှ းကာလအဆက်ဆက်၌ကွယ်ဝှက်ေနခ့ဲ ေသာသစာတရားေပ လွင်ထင် ှ ားချက်အရေသာ်

လည်းေကာင်း ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့၏ယံ ကည် ြခင်းကိခိင် မဲေစေတာ်မ ိင်၏။‐ (aiōnios g166)

၂၆ သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌ထိလ ို ့ဝှက်သည့်သစာ တရားသည်ပေရာဖက်ကျမ်းများအားြဖင့်ေပ

လွင်ထင် ှ ားလာေလ ပီ။လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် ဘရားသခင်ကိယံ ကည်ကာကိယ်ေတာ်၏စကား

ေတာ်ကိနာခံလာ ကေစရန် နိစထာဝရအသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရား၏အမိန့်ေတာ်အရထိ

သစာတရားကိေကညာေလ ပီ။ (aiōnios g166) ၂၇တစ်ဆတည်းသာလ င် ဉာဏ်ေတာ်အန  ှ င့်ြပည့်စံ

ေတာ်မေသာဘရားသခင်သည်ေယ ခရစ်အား ြဖင့် ထာဝစဥ်ဘန်းအသေရထွန်းေတာက်ေတာ်မ

ပါေစသတည်း။ အာမင်။ ေရာမသဝါဒစာ ပီး၏။ (aiōn g165)
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၁ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အရ၊ ခရစ်ေတာ် ေယ ၏တမန်ေတာ်အြဖစ်ခန့်ထားြခင်းခံရ

ေသာေပါလ ှ င့်ငါတိ့၏ညီသဿင်ထံမှ၊‐ ၂ ေကာရိ ု မိ ့ ှ ိ ဘရားသခင်၏အသင်းေတာ်

ဝင်အေပါင်းတိ့ထံသိ့လည်းေကာင်း၊ အရပ် ခပ်သိမ်းမှငါတိ့၏အ ှ င် ှ င့်သတိ့၏အ ှ င်

ြဖစ်ေတာ်မေသာအ ှ င်ေယ ခရစ်ကိကိးကွယ် သအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်

တစ်လံးတစ်ဝတည်း ှ ိ ေသာအားြဖင့် ဘရား သခင်၏လစေတာ်အြဖစ်ေ ွးချယ်ြခင်း

ခံရ ကသအေပါင်းတိ့ထံသိ့လည်းေကာင်း စာေရးလိက်ပါသည်။ ၃ ငါတိ့အဖဘရားသခင် ှ င့်အ ှ င်ေယ

ခရစ်ထံေတာ်မှေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင်တိ့အေပ သိ့သက်ေရာက်ပါ ေစေသာ။ ၄

ငါသည်သင်တိ့အားခရစ်ေတာ်ေယ အားြဖင့် ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာေကျးဇးေတာ် ကိေထာက်၍

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်ချီးမွမ်း၏။‐ ၅သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း

ှ ိ သြဖင့် တ်သတိ၊ ဉာဏ်သတိ ှ င့်တကွအစစ အရာရာတွင် ကယ်ဝြပည့်စံလျက် ှ ိ  က၏။‐ ၆

ငါတိ့ေဟာေြပာေ ကညာသည့်ခရစ်ေတာ် အေကာင်းသတင်းေကာင်းသည် သင်တိ့အထဲ

တွင်အြမစ်စဲွလျက် ှ ိ ၏။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍အ ှ င်ေယ ခရစ် ကလာေတာ်မ မည်ကိေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေနစဥ်

သင်တိ့မခံစား ကရသည့်ေကာင်းချီးမဂလာဟ၍မ ှ ိ။‐ ၈ ငါတိ့အ ှ င်ေယ ခရစ်တရားစီရင်ေတာ်မရာ

ေန့တွင် သင်တိ့သည်အြပစ် ှ င့်ကင်းစင်ေစရန် ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အားအဆံးတိင်ေအာင်

တည် ကည်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၉ ဘရားသခင်သည်သစာေစာင့်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်

သည်သင်တိ့အားမိမိ၏သားေတာ်တည်းဟေသာ ငါတိ့အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ် ှ င့်မိတ်သဟာယ

ဖဲွ ့ေစရန် သင်တိ့ကိေ ွးေကာက်ေတာ်မေပသည်။ ၁၀ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ်

၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍သင်တိ့အားေတာင်း ပန်ပါ၏။ စိတ်ဝမ်းကဲွြပားမမ ှ ိ ေစရန်သင်

တိ့စကားအေြပာအဆိတွင်ညီ ွတ်မ ှ ိ ကေလာ့။ တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်းြဖင့်စည်းလံး မ ှ ိ  ကေလာ့။‐

၁၁ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်အချင်းချင်း ခိက်ရန်ြဖစ်လျက် ှ ိ  ကေကာင်းကိ ကေလာဣ

၏အိမ်သအိမ်သားများထံမှငါ ကားသိ ရ၏။‐ ၁၂သင်တိ့တွင်တစ်ေယာက်တစ်မျိုးစီေြပာေန က ၏။

``ငါသည်ေပါလ၏တပည့်ြဖစ်သည်။ ငါသည် အာေပါလ၏တပည့်ြဖစ်သည်။ ငါသည်ေကဖ

၏တပည့်ြဖစ်သည်။ ငါသည်ခရစ်ေတာ်၏တပည့် ြဖစ်သည်'' ဟအသီးသီးေြပာဆိေန က၏။‐ ၁၃

ခရစ်ေတာ်သည်ကဲွြပားသေလာ။ ေပါလသည် သင်တိ့အတွက်လက်ဝါးကပ်တိင်ေပ မှာ

အေသ ခံပါသေလာ။ သိ့တည်းမဟတ်သင်တိ့သည် ေပါလ၏နာမကိအမီှ ပ၍ဗတိဇံကိခံ

ယခ့ဲ ကပါသေလာ။ ၁၄ကရိပု ှ င့်ဂါယမှလဲွ၍သင်တိ့အထဲမှမည်သ့ ကိမ ငါသည်ဗတိဇံမေပးခ့ဲပါ။

ယင်းသိ့မေပး မိသည့်အတွက်ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ် ကိချီးမွမ်းပါ၏။‐ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ငါ၏နာမကိအမီှ ပ ၍ဗတိဇံခံယ ကသည်ဟအဘယ်သမ မေြပာ ိင်။‐

၁၆ (သေတဖန်၏အိမ်သအိမ်သားတိ့ကိလည်း ငါဗတိဇံေပးခ့ဲသည်။ ထိသတိ့မှလဲွ၍

အြခားမည်သ့ကိမ ဗတိဇံေပးသည်ကိ ငါမမှတ်မိ။‐) ၁၇ ခရစ်ေတာ်ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မသည်မှာ

ဗတိဇံေပးရန်မဟတ်။ ခရစ်ေတာ်လက်ဝါးကပ် တိင်တွင်အေသခံြခင်းတန်ခိးမပျက်မြပယ် ေစရန်

လတိ့၏ဉာဏ်ပညာ ှ င့်ယှဥ်ေသာစကား များကိအသံးမ ပဘဲသတင်းေကာင်းကိ ေကညာရန်ြဖစ်သည်။

၁၈ လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်တွင်ခရစ်ေတာ်အေသခံ ေတာ်မြခင်းတည်းဟေသာတရားသည်ဆံး ံ း

မည့်သများအတွက်အနက်အ ိပါယ်မ ှ ိ သည့် အရာြဖစ်၏။ ကယ်တင်ြခင်းခံ ကရေသာငါ

တိ့အတွက်မကားဘရားသခင်၏တန်ခိး ေတာ်ြဖစ်၏။‐ ၁၉ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကျမ်းစာေတာ်တွင်

``ပညာ ှ ိ တိ့၏ဉာဏ်ပညာကိငါဖျက်ဆီးမည်။ အသိပညာ ှ င်တိ့၏အသိပညာကိလည်း ငါပယ် ှ ားမည်''

ဟေရးသားေဖာ်ြပထားေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍ပညာ ှ ိ များ၊ အသိပညာ ှ င်များ၊

ဤေလာကတွင်စကားစစ်ထိးတတ်သများ ကား အဘယ်အေြခအေနမှာ ှ ိ ပါသနည်း။

ဘရားသခင်သည်ေလာကီဉာဏ်ပညာကိ အချည်း ှ ီးြဖစ်ေစေတာ်မေလ ပီ။ (aiōn g165) ၂၁

လသည်မိမိကိယ်ပိင်ဉာဏ်ြဖင့်ဘရားသခင် အားမသိ ိင်ေစရန် ကိယ်ေတာ်သည်ေ ဉာဏ်

ေတာ်ြဖင့်စီမံထားေတာ်မ၏။ အချည်း ှ ီးေသာ တရားြဖစ်သည်ဟလတိ့ထင်မှတ်ေသာငါ

တိ့ေ ကညာသည့်သတင်းေကာင်းအားြဖင့် ဘရားသခင်သည်မိမိကိယံ ကည်သတိ့

အားကယ်တင်ေတာ်မရန်စီမံေတာ်မေပသည်။‐ ၂၂ ယဒအမျိုးသားတိ့ကနိမိတ်လကဏာများ

ကိေတာင်းခံ က၏။ ဂရိအမျိုးသားတိ့က ဉာဏ်ပညာကိ ှ ာေဖွ က၏။‐ ၂၃

ငါတိ့ကမလက်ဝါးကပ်တိင်တွင်အေသခံ ေတာ်မေသာခရစ်ေတာ်၏အေကာင်းကိေဟာ

ေြပာေ ကညာ က၏။ ထိအေကာင်းအရာသည် ယဒအမျိုးသားတိ့အတွက်မ ှ စ် မိ ့စရာ၊

လမျိုးြခားတိ့အတွက်အနက်အ ိပါယ်မ ှ ိ သည့်အရာြဖစ်၏။‐ ၂၄ သိ့ရာတွင်ယဒအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊

လမျိုးြခား ြဖစ်ေစေ ွးေကာက်ေတာ်မြခင်းခံ ကရသတိ့ အတွက်မကား

ခရစ်ေတာ်သည်ဘရားသခင်၏ တန်ခိးေတာ်၊ ဘရားသခင်၏ဉာဏ်ပညာေတာ် ြဖစ်ေပသည်။‐ ၂၅

ဘရားသခင်၏ဉာဏ်ပညာမ့ဲမဟထင်ရ ေသာအရာသည် လတိ့ဉာဏ်ပညာ ှ ိ မထက် ပိ၍ထက်ြမက်၏။

ဘရားသခင်၏အားနည်းမ ဟထင်ရေသာအရာသည်လတိ့၏စွမ်းသန် မထက်ပိ၍အား ကီး၏။ ၂၆

ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့ကိယ်တိင်ေ ွးေကာက်ေတာ် မြခင်းမခံရမီ အေြခအေနကိစဥ်းစားဆင်

ြခင် ကေလာ့။ လတိ့အြမင်အားြဖင့်သင်တိ့ အထဲတွင်ပညာ ှ ိ သ၊ တန်ခိး ကီးသ၊ မျိုး ိ း

ဇာတိ ကီးြမင့်သဟ၍များစွာမပါမ ှ ိ ေပ။‐ ၂၇ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်ပညာ ှ ိ တိ့

အ ှ က်ရေစရန် ေလာကတွင်မိက်မဲမဟ ယဆရသည့်အရာများကိေ ွးချယ်ေတာ် မ၏။‐ ၂၈

ေလာကတွင်အေရးပါအရာေရာက်သည်ဟ ယဆရသည့်အရာများကိဖျက်ဆီးရန် အထင်

ေသးအြမင်ေသးခံရသည့်အရာ၊ မထီမ့ဲြမင် ပြခင်းခံရသည့်အရာ၊ မေရရာသည့်အရာ

တိ့ကိေ ွးချယ်ေတာ်မ၏။‐ ၂၉ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်ေ ှ ့ေတာ်၌အဘယ် သမ ဝါ ကားစရာမ ှ ိ။‐ ၃၀

ဘရားသခင်သည်သင်တိ့အားခရစ်ေတာ် ေယ  ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ေစေတာ်

မ၏။ ခရစ်ေတာ်အားငါတိ့၏ဉာဏ်ပညာ ြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်အားြဖင့်ဘရား

သခင်သည် ငါတိ့ကိမိမိ ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက် သွယ်ေစေတာ်မ၍ ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏

လစေတာ်ြဖစ်လျက်လွတ်ေြမာက်ခွင့်ကိရ ှ ိ က၏။‐ ၃၁ ထိ့ေကာင့်ကျမ်းစာလာသည် ှ င့်အညီမည်သ

မဆိဝါ ကားလိလ င် ဘရား ှ င် ပေတာ်မ ေသာအမေတာ်အတွက်သာလ င်ဝါ ကားေစ။

၂ သိ့ြဖစ်ေသာေကာင့်ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါသည် သင်တိ့ထံသိ့လာေရာက်၍ ဘရားသခင်၏

နက်နဲေသာသမာတရားေတာ်ကိေဟာေြပာစဥ် အခါကထည်ဝါေသာစကားများ၊ အသိ

ပညာ ှ င့်ယှဥ်ေသာစကားများြဖင့်ေဟာ ေြပာသည်မဟတ်။‐ ၂သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ စဥ်အခါကငါသည်

ေယ ခရစ်၏အေကာင်း၊ အထးသြဖင့်လက် ဝါးကပ်တိင်တွင်ကိယ်ေတာ်အေသခံေတာ်မ

သည့်အေကာင်းမှလဲွ၍ အြခားအရာမှန် သမ ကိေမ့ေပျာက်ပစ်ရန်စိတ်ပိင်းြဖတ် ထား၏။‐ ၃

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သင်တိ့ထံသိ့လာချိန် ၌ အားနည်း၍ေ ကာက် ွံ ့တန်လပ်လျက်၊‐ ၄

ေဟာေြပာသွန်သင်ရာ၌လတိ့၏ဉာဏ်ပညာ ှ င့်ယှဥ်ေသာစကားများကိအသံးမ ပဘဲ

ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်တန်ခိးပါ ှ ိ သည့်စကားများကိသာအသံး ပ၏။‐ ၅

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့၏ယံ ကည်မသည်လတိ့၏ အသိဉာဏ်အေပ တွင်အမီှမ ပဘဲ ဘရား

သခင်၏တန်ခိးေတာ်အေပ တွင်အမီှ ပ ေပသည်။ ၆ သိ့ေသာ်လည်းငါသည်ဉာဏ်ပညာ ှ င့်ယှဥ်ေသာ

စကားကိဝိညာဥ်ေရးရင့်ကျက်သတိ့အား ေြပာဆိပါ၏။ သိ့ရာတွင်ထိဉာဏ်ပညာကား

ဤေလာက ှ င့်မသက်ဆိင်။ ေလာကီမင်းများ ှ င့်လည်းမသက်ဆိင်။ ေလာကီမင်းတိ့၏

တန်ခိးအာဏာကားေလျာ့နည်းလျက်ေန ေပသည်။‐ (aiōn g165) ၇

ငါသည်ဘရားသခင်၏နက်နဲေသာဉာဏ်ပညာ ေတာ်အေကာင်းကိေဟာေြပာ၏။ ထိဉာဏ်ပညာ

ကားလသားတိ့ထံမှဘရားသခင်လ ို ့ဝှက် ထားေသာအရာြဖစ်၏။ သိ့ေသာ်ငါတိ့ဘန်း

အသေရခံစားရေစရန် ကမာေလာကကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မမမီကပင်လ င် ဘရား

သခင်စီရင်ေသာဉာဏ်ပညာြဖစ်၏။‐ (aiōn g165) ၈ ေလာကီမင်းတိ့အနက်အဘယ်သမ ဤ

ဉာဏ်ပညာေတာ်အေကာင်းကိမသိနားမလည် က။ အကယ်၍သိ ှ ိ နားလည် ကပါမသ

တိ့သည်ဘန်းအသေရေတာ် ှ င်ကိလက်ဝါး ကပ်တိင်တွင်တင်၍သတ် ကမည်မဟတ်။‐ (aiōn g165) ၉

သိ့ေသာ်လည်းကျမ်းစာလာသည်အတိင်း၊ ``ဘရားသခင်သည်အဘယ်သမ မြမင်မ ကား

စဖး၊ ြဖစ် ိင်လိမ့်မည်ဟ အဘယ်သမ မထင်မမှတ်ဘးသည့်၊အမအရာကိ

မိမိအားချစ်ေသာသတိ့အဖိ့ြပင်ဆင်ထားေတာ် မ၏။'' ၁၀ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်ငါတိ့အား မိမိ

၏လ ို ့ဝှက်ချက်ကိဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်ေဖာ်ြပ ေတာ်မ၏။ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်အရာခပ်သိမ်းကိ

သာမက ဘရားသခင်၏လ ို ့ဝှက်နက်နဲေသာ အ ကံအစည်ေတာ်တိ့ကိပင်စးစမ်း ှ ာေဖွ

ေတာ်မေပသည်။‐ ၁၁ လတစ်စံတစ်ေယာက်၏အေကာင်းအလံးစံ ကိ

ထိလအတွင်း၌ ှ ိ ေသာစိတ်ဝိညာဥ်ကသာ သိ၏။ ထိနည်းတဘရားသခင်၏အေကာင်း ေတာ်အလံးစံကိ

ကိယ်ေတာ်၏ဝိညာဥ်ေတာ် ကသာသိေတာ်မ၏။‐ ၁၂ ငါတိ့သည်ဤေလာက ှ င့်သက်ဆိင်သည့်

ဝိညာဥ်ကိခံယ ကရသည်မဟတ်။ ဘရား သခင်ေပးသနားေတာ်မသမ ကိသိြခင်း

ငှာ ကိယ်ေတာ်ေစလတ်ေတာ်မသည့်ဝိညာဥ် ေတာ်ကိခံယ ကရ ပီ။ ၁၃

သိ့ြဖစ်၍ဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံယရ ှ ိ သတိ့ အား ဝိညာဥ်ေရးဆိင်ရာသစာတရားများ၏

အနက်အ ိပါယ်ကိ ှ င်းလင်းေဖာ်ြပရာ၌ ငါတိ့သည်လ့အသိဉာဏ် ှ င့်ယှဥ်သည့်

စကားများကိအသံးမ ပ။ ဝိညာဥ်ေတာ် သွန်သင်ေပးသည့်စကားများကိသာ အသံး ပ က၏။‐

၁၄ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိမခံမယသသည်ဝိညာဥ် ေတာ်ချေပးသည့်ဆေကျးဇးများကိမခံ

စား ိင်။ ဝိညာဥ်ေရးကိအေြခခံမှသာလ င် ထိအရာများ၏တန်ဖိးကိအကဲြဖတ် ိင် သြဖင့်

ဝိညာဥ်ေတာ်မခံမယသသည်ဝိညာဥ် ဆေကျးဇးများအေကာင်းကိအကယ်ပင် နားမလည် ိင်။

သ၏အတွက်ထိအရာတိ့ သည်အနက်အ ိပါယ်ကင်းမ့ဲေသာအရာ များသာလ င်ြဖစ်ေပသည်။‐

၁၅ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံယရ ှ ိ သသည်အရာ ခပ်သိမ်း၏တန်ဖိးကိအကဲြဖတ် ိင်၏။
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သိ့ ရာတွင်ထိသ့အားမည်သမ အကဲြဖတ် ၍မရ။‐ ၁၆ ကျမ်းစာေတာ်တွင်၊

``အဘယ်သသည်ထာဝရဘရား ှ င်၏ စိတ်သေဘာေတာ်ကိသိပါသနည်း။

အဘယ်သသည်ကိယ်ေတာ်အားအ ကံဉာဏ် ေပး ိင်ပါသနည်း''ဟ၍ပါ ှ ိ သည်အတိင်းပင်ြဖစ်၏။

ငါတိ့မကား ခရစ်ေတာ်၏စိတ်သေဘာေတာ်ကိရ ှ ိ  က၏။

၃ ညီအစ်ကိတိ၊့ အမှန်အားြဖင့်ဆိေသာ်ငါသည် သင်တိ့အား ဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံယရ ှ ိ သများ

အေနြဖင့်ေြပာဆိ၍မြဖစ်။ ေလာကီသားများ သဖွယ်အေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ခရစ်ယာန်သက် တွင်ကေလးသငယ်များအေနြဖင့်လည်းေကာင်း ေြပာဆိရ၏။‐ ၂

ေကခဲေသာအစားအစာကိသင်တိ့မစား ိင် ကေသးသြဖင့် ငါသည်သင်တိ့အား ိ ့

ကိသာတိက်ေကးရ၏။ ယခတိင်ေအာင်သင် တိ့သည်အစာမေ က ိင် က။‐ ၃

သင်တိ့သည်ေလာကီသားများအဆင့်အတန်း ၌သာေန ကေသး၏။ အချင်းချင်းမနာလိ

လျက်၊ ရန်ြဖစ်လျက်ေန ကသည်မှာေလာကီ သားအဆင့်အတန်း၌ပင်သင်တိ့ ှ ိ ေန က

ေသး၍မဟတ်ပါေလာ။ ေလာကီထံးစံအတိင်း ကျင့် ကံေန ကြခင်းပင်မဟတ်ပါေလာ။‐ ၄

ငါသည်ေပါလတပည့်ြဖစ်သည်၊ ငါသည် အာေပါလတပည့်ြဖစ်သည်ဟသင်တိ့ဆိ သည့်အခါ

သင်တိ့သည်ေလာကီဆန်သ များက့ဲသိ့ ပမြခင်းပင်မဟတ်ပါေလာ။ ၅အာေပါလကားအဘယ်သနည်း။

ေပါလကား အဘယ်သနည်း။ သတိ့သည်ဘရားသခင်၏ အေစခံများသာလ င်ြဖစ်၍

သင်တိ့ယံ ကည် လာေစရန် ပစေပး ကသများြဖစ်၏။ ငါ တိ့တစ်ဦးစီသည်သခင်ဘရားခဲွေဝသတ်

မှတ်ေပးေတာ်မေသာတာဝန်အသီးသီး ကိထမ်းေဆာင် ကရသည်။‐ ၆ ငါသည်မျိုးေစ့ကိစိက်၏။

အာေပါလကား ေရေလာင်း၏။ အပင်ေပါက်ေစေတာ်မေသာ အ ှ င်ကားဘရားသခင်ေပတည်း။‐

၇ မျိုးေစ့ကိစိက်သ ှ င့်ေရေလာင်းသသည် အ ိ ကမဟတ်။ အပင်ေပါက်ေစေတာ်မ

ေသာသတည်းဟေသာဘရားသခင်သာ လ င်အ ိ ကြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၈

မျိုးေစ့ကိစိက်သ ှ င့်ေရေလာင်းသတိ့သည် တန်းတရည်တြဖစ် က၏။ သတိ့သည်မိမိတိ့

၏အားထတ်မ ှ င့်အညီအကျိုးကိရ ှ ိ  က ေပမည်။‐ ၉ ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏ထံေတာ်၌အလပ်

လပ်ေသာလပ်ေဖာ်ကိင်ဘက်ြဖစ် က၏။ သင်တိ့ သည်ကားဘရားသခင်၏ဥယျာဥ်ေတာ်ြဖစ်၏။

သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏ေကျာင်းေတာ်တိက် လည်းြဖစ်၏။‐ ၁၀

ငါသည်ဘရားသခင်ေပးသနားေတာ်မေသာ ဆေကျးဇးကိအသံး ပလျက် က မ်းကျင်ေသာ

ဗိသကာက့ဲသိ့တိက်ြမစ်ကိချခ့ဲ၏။ အြခား သတစ်ဦးကထိတိက်ြမစ်ေပ တွင်တည်ေဆာက် ၏။

သိ့ရာတွင်ထပ်ဆင့်၍တည်ေဆာက်သတိင်း သည်မိမိအဘယ်သိ့တည်ေဆာက်သည်ကိ သတိ ပေစ။‐

၁၁ ေယ ခရစ်တည်းဟေသာချထား ပီးတိက် ြမစ်မှတစ်ပါး အြခားတိက်ြမစ်ကိအဘယ် သမ မချ ိင်။‐

၁၂ လအချို ့တိ့သည်ထိတိက်ြမစ်ေပ တွင်ေ ၊ ေငွ၊ ေကျာက်သံပတြမားြဖင့်ထပ်ဆင့်တည်ေဆာက်

ကလိမ့်မည်။ လအချို ့တိ့ကမသစ်သား၊ ြမက် ေြခာက်သိ့မဟတ်ေကာက် ိ းြဖင့်ထပ်ဆင့်

တည်ေဆာက် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃ ထိသတစ်ေယာက်စီ၏တည်ေဆာက်မအရည်

အေသွးသည် ခရစ်ေတာ် ကလာေတာ်မရာေန့ ၌သိသာထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ထိေန့၌မီးလ ံ

သည်လတိင်း၏အလပ်ကိထင်ေပ ေစလိမ့်မည်။ ထိမီးသည်လအသီးသီးတိ့၏အလပ်

အရည်အေသွးကိစစ်ေဆးေပးလိမ့်မည်။‐ ၁၄ တိက်ြမစ်ေပ တွင်တည်ေဆာက်သည့်အရာသည်

ထိမီး၏ဒဏ်ကိခံ ိင်လ င်တည်ေဆာက်သသည် အကျိုးကိခံရလိမ့်မည်။‐ ၁၅

သိ့ရာတွင်မိမိအလပ်မီးေလာင်သွားလ င် တည် ေဆာက်သသည်အ ံ းရလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်ထိ

သကိယ်တိင်မကား မီးလ ံ ေဘးမှလွတ်ေြမာက် သသဖွယ်ကယ်တင်ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ ၁၆

သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်ြဖစ် သည်ကိလည်းေကာင်း၊ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်

ေတာ်သည်သင်တိ့အထဲ၌ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ သည်ကိလည်းေကာင်းသိ ကသည်မဟတ်ပါ ေလာ။‐ ၁၇

သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖျက်ဆီးေသာသကိ ဘရားသခင်ဖျက်ဆီး ေတာ်မလိမ့်မည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဘရား သခင်၏ဗိမာန်ေတာ်သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ် ေတာ်မ၍

သင်တိ့ကိယ်တိင်ပင်လ င်ကိယ်ေတာ် ၏ဗိမာန်ေတာ်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၁၈

အဘယ်သမ မိမိကိယ်ကိမလှည့်စားေစ ှ င့်။ ေလာကီစံ န်းအရမိမိကိယ်ကိပညာ ှ ိ

သည်ဟထင်မှတ်ေသာသသည် အမှန်ပင်ပညာ ှ ိ ြဖစ်လာေစရန်လမိက်ြဖစ်ပါေစ။‐ (aiōn g165) ၁၉

ဉာဏ်ပညာဟ၍ဤေလာကသားတိ့ထင်မှတ် ကသည့်အရာသည်ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်

၌မိက်မဲမသာလ င်ြဖစ်၏။ ကျမ်းစာေတာ်တွင် ``ဘရားသခင်သည်ပညာ ှ ိ များအားမိမိ

တိ့ကိယ်တိင်အသံး ပသည့်ပရိယာယ်အား ြဖင့်ပင်လ င်ေထာင်ေချာက်တွင်မိေစေတာ်မ၏''

ဟေဖာ်ြပသည့်အတိင်းပင်။‐ ၂၀ ထိ့အြပင်အြခားကျမ်းစာေတာ်တစ်ချက် က

``ပညာ ှ ိ တိ့၏အ ကံအစည်သည်အချည်း ှ ီးြဖစ်ေ ကာင်းကိထာဝရဘရားသိေတာ် မ၏''

ဟဆိေချသည်။‐ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍လ၏စွမ်းရည်အေကာင်းကိမည်သ မ မဝါ ကားေစ ှ င့်။

အမှန်စင်စစ်အားြဖင့် ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိသင်တိ့ပိင် က၏။‐ ၂၂ ေပါလ၊ အာေပါလ၊

ေပတ တိ့ကိလည်းေကာင်း၊ ဤကမာေလာက ကီးကိလည်းေကာင်း၊ အသက်

ှ င်ြခင်း ှ င့်ေသြခင်းတိ့ကိလည်းေကာင်း၊ မျက် ေမှာက်ကာလ ှ င့်အနာဂတ်ကာလတိ့ကိ

လည်းေကာင်းသင်တိ့ပိင် က၏။‐ ၂၃ သင်တိ့ကိခရစ်ေတာ်ပိင်ေတာ်မ၍ခရစ်ေတာ်

ကိဘရားသခင်ပိင်ေတာ်မ၏။

၄ ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏နက်နဲေသာသမာ တရားေတာ်ကိတာဝန်ယေစာင့်ထိန်းရသ

ခရစ် ေတာ်၏အေစခံများြဖစ်သည်ဟသင်တိ့မှတ် ယသင့် က၏။‐ ၂

ယင်းသိ့တာဝန်ယေဆာင် ွက်ရသတွင် ှ ိ ရ မည့်အရည်အချင်းတစ်ခကား မိမိသခင်

၏ေပ တွင်သစာေစာင့်ရန်ပင်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၃ ငါ့အားသင်တိ့အားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လ့စံ န်းအား

ြဖင့်ြဖစ်ေစအစစ်ခံရလ င်ငါသည်အမ မထား။ ငါသည်မိမိကိယ်ကိပင်လ င်မစစ် ေကာမစီရင် ပီ။‐ ၄

ငါ၏ သတပစိတ်သည် ကည်လင်လျက် ှ ိ ၏။ ယင်း သိ့ဆိေသာ်ငါ၌ အပစ်မ ှ ိ ဟမဆိလိ။ ငါ့ကိ

စစ်ေ ကာစီရင်သကားသခင်ဘရားေပတည်း။‐ ၅ သိ့ြဖစ်၍ေနာက်ဆံးတရားစီရင်ေတာ်မရန်

သခင်ဘရား ကလာေတာ်မချိန်တိင်ေအာင် မည်သ့ကိမ စီရင်မမ ပ ှ င့်။ ကိယ်ေတာ်သည်

လ ို ့ဝှက်ချက်မှန်သမ ကိလည်းေကာင်း၊ လတိ့ ၏စိတ် ှ လံးတွင်ကွယ်ဝှက်ေနသည့်အ ကံအစည်

များကိလည်းေကာင်းထတ်ေဖာ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိအခါလတိင်းပင်ဘရားသခင်၏ထံခံ

ထိက်သည့်အချီးအမွမ်းကိခံ ကရလတံ။့ ၆ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့၏အကျိုးငှာဤအေကာင်း

အရာများတွင် အာေပါလ ှ င့်ငါ့ကိစကိဥပမာ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပလိက်ြခင်းြဖစ်၏။ ထိသိ့ေဖာ်

ြပရြခင်းမှာ ``စည်းမျဥ်းကိေကျာ်လွန်၍မ ပ ှ င့်'' ဟေသာဆိ ိ းစကား၏အနက်အ ိပါယ်

ကိသင်တိ့နားလည် ိင် ကေစရန်ြဖစ်၏။ သင် တိ့သည်တစ်ေယာက်ကိချီးမွမ်း၍အြခား

တစ်ေယာက်ကိမထီေလးစားမ ပ က ှ င့်။‐ ၇ အဘယ်သသည်သင်တိ့အားသတစ်ပါး

ထက်ထးကဲေစပါသနည်း။ သင်တိ့တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့သည် ဘရားသခင်

ချေပးေတာ်မေသာအရာများမဟတ် ပါေလာ။ သိ့ြဖစ်ပါလျက်သင်တိ့ရ ှ ိ ထား ေသာအရာများသည်

ဘရားသခင်ချေပး ေတာ်မေသာဆေကျးဇးများမဟတ် သက့ဲသိ့ သင်တိ့အဘယ်ေ ကာင့် ကား

ဝါသနည်း။ ၈ သင်တိ့သည်လိေလေသးမ ှ ိ ေအာင်ြပည့်စံ က ပီေလာ။ ချမ်းသာ ကယ်ဝ ကေလ ပီ

ေလာ။ ငါတိ့ပင်ဘရင်မြဖစ်ဘဲသင်တိ့သည် ဘရင်ြဖစ် ကေလ ပီေလာ။ သင်တိ့ဘရင်

ြဖစ်မှသာလ င်ငါတိ့လည်းသင်တိ့ ှ င့် အတနန်းစံ ိင် ကမည်ြဖစ်၍ အကယ်ပင်

သင်တိ့ဘရင်ြဖစ် ကပါေစဟငါသည် ဆ  ပ၏။‐ ၉ လထအားထတ်ြပရာတွင်ေသဒဏ်သင့်

သများအားေနာက်ဆံးမှလိက်ပါေစသက့ဲ သိ့ ဘရားသခင်သည်လတိ့ ှ င့်ေကာင်းကင်

တမန်တိ့ စား ကေစရန် ငါတိ့တမန် ေတာ်များအားေနာက်ဆံးေနရာတွင်ထား

ေတာ်မသည်ဟငါထင်မှတ်၏။‐ ၁၀ ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ်အတွက်လမိက်ြဖစ် ရ၏။

သင်တိ့ကားခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံး တစ်ဝတည်းြဖစ်သပညာ ှ ိ များြဖစ် က သည်။ ငါတိ့သည်ချည့်နဲ့သ၊

သင်တိ့ကား စွမ်းသန်သ၊ ငါတိ့သည်အသေရမ့ဲသ၊ သင်တိ့ကားအသေရ ှ ိ သများြဖစ် က

ပါသည်တကား။‐ ၁၁ယခအချိန်အထိငါတိ့သည်အစာေရ စာငတ်မွတ်လျက် ှ ိ  က၏။ အဝတ်အစား

ွမ်းပါး က၏။ ိက်ပတ် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံ ကရ၏။ အိမ်ေြခရာေြခမ့ဲလှည့်လည် ကရ၏။‐ ၁၂

လက်ြဖင့်ပင်ပန်း ကီးစွာလပ်ေဆာင် ကရ၏။ ငါတိ့သည်ကျိန်ဆဲြခင်းကိခံရေသာအခါ

ေကာင်းချီးေပး က၏။ ှ င်းဆဲြခင်းခံရေသာ အခါသည်းခံ က၏။‐ ၁၃

ေစာ်ကားြခင်းကိခံရေသာအခါေမတာပိ့ က၏။ ငါတိ့ကားယခတိင်ေအာင်ေလာက၏အညစ်အေကး၊

လတကာစွန့်ပစ်သည့် အမိက်က့ဲသိ့ြဖစ် က၏။ ၁၄ ဤသိ့ေရးရြခင်းအေကာင်းမှာသင်တိ့အား

အ ှ က်ခဲွလိ၍မဟတ်။ ငါချစ်ေသာသားသမီး များအေနြဖင့်သင်တိ့အားသွန်သင်လိ၍ ြဖစ်၏။‐ ၁၅

သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်ကိလက်ခံ ပီးေနာက် သင်တိ့အားသွန်သင်မည့်ဆရာေထာင်ေပါင်း

များစွာ ှ ိ ေသာ်လည်း ဖခင်ကားတစ်ဦးတည်း သာ ှ ိ ေပသည်။ ငါသည်သတင်းေကာင်းကိ

ေကညာြခင်းအားြဖင့် သင်တိ့အားခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ေစသည့်ေမွး

သဖခင်ြဖစ်လာ၏။‐ ၁၆ ထိ့ေကာင့်ငါ၏စံနမနာကိလိက် ကရန်ငါ ေမတာရပ်ခံပါ၏။‐

၁၇ ထိအေကာင်းေ ကာင့်ငါသည်တိေမာေသကိ သင်တိ့ထံသိ့ေစလတ်လိက်ပါမည်။

သသည် ခရစ်ယာန်သက်တမ်း၌ ငါချစ်ြမတ် ိး၍သစာ ှ ိ ေသာသားြဖစ်ပါ၏။

သသည်ငါလိက်ေလာက် ကျင့်သံးေသာအရပ်ရပ် ှ ိ အသင်းေတာ် အေပါင်းတိ့အား

ငါေဟာေြပာသွန်သင်ခ့ဲေသာ၊ ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ေသာ ဘဝသစ်လမ်းစဥ်ကိ

သင်တိ့အားြပန်လည် သတိရေစပါလိမ့်မည်။ ၁၈ သင်တိ့ထံသိ့ငါလာေရာက်ေတာ့မည်မဟတ်

ဟထင်မှတ်ကာ သင်တိ့အနက်အချို ့ေသာ သတိ့သည်မာနေထာင်လားလျက် ှ ိ  က၏။‐

၁၉ သိ့ရာတွင်သခင်ဘရားအလိေတာ် ှ ိ ပါမ ငါသည်သင်တိ့ထံသိ့မ ကာမီလာခ့ဲပါ

မည်။ ထိအခါယင်းသိ့မာန်မာနေထာင်လား သတိ့၏ တ်သတိကိသာမက သတိ့၏

တန်ခိးစွမ်းရည်ကိလည်းငါကိယ်တိင်သိရ လိမ့်မည်။‐ ၂၀ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်စကား
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အားြဖင့်မတည်။ တန်ခိး၌တည်၏။‐ ၂၁ ငါသည် ကိမ်လံးကိကိင်၍သင်တိ့ထံသိ့ လာရမည်ေလာ။

သိ့တည်းမဟတ်ေမတာ ှ င့် လည်းေကာင်း၊ းည့ံသိမ်ေမွ ့ေသာစိတ် ှ င့်လည်း ေကာင်းလာရမည်ေလာ။

သင်တိ့အဘယ်သိ့ အလိ ှ ိ  ကသနည်း။

၅ မယံ ကည်သများပင်လ င် ပကျင့် ကမည် မဟတ်သည့်ကာမဂဏ်လိက်စားမ သင်တိ့တွင်

ှ ိ ေနေ ကာင်းကိငါ ကားသိရ၏။ လတစ် ေယာက်သည်မိမိ၏မိေထွး ှ င့်ေပါင်းသင်းေန

ထိင်လျက် ှ ိ သည်ဟငါ ကားသိရ၏။‐ ၂ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်အဘယ်သိ့ ကားဝါ ိင်သနည်း။

သင်တိ့သည်ဝမ်းနည်းပေဆွးသင့် က၏။ ထိအမကိကးလွန်သအားသင် တိ့အထဲမှ ှ င်ထတ်သင့်သည်။‐

၃ ငါသည်သင်တိ့ထံသိ့ကိယ်တိင်မေရာက်ေသာ် လည်းစိတ်ေရာက်လျက် ှ ိ ၏။ ငါကိယ်တိင်ပင်

သင်တိ့ထံသိ့ေရာက်ေနဘိသက့ဲသိ့ ထိဆိး ယတ်ေသာအမကိ ပသအားငါတိ့အ ှ င် ေယ ၏နာမ၌

ယခပင်ငါတရားစီရင် ပီ။ သင်တိ့စေဝး ကစဥ်ငါကိယ်တိင်ပင် သင်တိ့ထံတွင်စိတ်ေရာက် ှ ိ ေနမည်။

ငါတိ့ ၏အ ှ င်ေယ ၏တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ မည်။‐ ၅

တရားစီရင်ေတာ်မရာေန့၌ထိသ၏ ဝိညာဥ်သည်ကယ်တင်ြခင်းခံရမည့်အေကာင်း

သ၏ခ ာကိဖျက်ဆီးပစ်ရန်စာတန်၏ လက်သိ့ေပးအပ် ကေလာ့။ ၆ သင်တိ့သည်

မာန်မာနေထာင်လားေန ကရန် မသင့်။ ``တေဆးအနည်းငယ်က မန့်ညက်

အားလံးကိေဖာင်း ကေစ၏'' ဟေသာ ဆိ ိးစကားကိသင်တိ့သိ က၏။‐ ၇

တေဆးေဟာင်းတည်းဟေသာအြပစ်ဒစ ိက် ကိပယ် ှ ား ကေလာ့။ သိ့မှသာလ င်သင်တိ့

သည်လံးဝသန့်စင်လာ ကလိမ့်မည်။ ထိအခါ သင်တိ့သည်တေဆးမပါေသာမန့်ညက်သစ်

က့ဲသိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။ ဤသိ့သင်တိ့အကယ်ပင် ြဖစ် ကေကာင်းကိဧကန်အမှန်ငါသိ၏။ ငါ

တိ့၏ပသခါသိးတည်းဟေသာခရစ်ေတာ် အားယဇ်ပေဇာ် ပီး ပီြဖစ်သြဖင့် ငါတိ့၏

ပသခါပဲွကျင်းပရန်အသင့် ှ ိ ေပ ပီ။‐ ၈ သိ့ြဖစ်၍အြပစ်ဒစ ိက် ှ င့်ယတ်မာေသာ

အကျင့်တည်းဟေသာတေဆးေဟာင်းပါသည့် မန့် ှ င့်မဟတ်ဘဲ ြဖူစင်ြခင်း ှ င့်သမာတရား

တည်းဟေသာတေဆးမ့ဲမန့် ှ င့်ပသခါပဲွ ေတာ်ကိကျင်းပ ကကန်အ့ံ။ ၉

ယခင်ကသင်တိ့ထံသိ့ေရးလိက်ေသာစာ တွင်ကာမဂဏ်လိက်စားသတိ့ ှ င့်မေပါင်း

ေဖာ်ရန်ငါမှာ ကားခ့ဲ၏။‐ ၁၀ သိ့မှာ ကားရာတွင်ဤေလာက ှ ိ ကာမဂဏ် လိက်စားသများ၊

ေလာဘလွန်ကးသများ၊ သခိးများ၊ ပ်တကိးကွယ်သများကိမေပါင်း ေဖာ်ရဟမဆိလိ။

ထိသတိ့ကိေ ှ ာင် ှ ားရ မည်ဆိပါကသင်တိ့သည်ဤေလာကမှ လံးဝထွက်ခွာသွားရေပလိမ့်မည်။‐ ၁၁

မိမိကိယ်ကိညီအစ်ကိဟဆိလျက် ကာမ ဂဏ်လိက်စားသများ၊ ေလာဘလွန်ကးသ များ၊

ပ်တဆင်းတကိကိးကွယ်သများ၊ သ တစ်ပါးအသေရကိဖျက်သများ၊ ေသေသာက် ကူးသများ၊

သခိးများြဖစ်သတိ့ကိဆိ လိ၏။ ထိလစားမျိုး ှ င့်အတစားေသာက် ြခင်းကိပင်မ ပ က ှ င့်။ ၁၂

အသင်းေတာ်ဝင်မဟတ်သတိ့ကိစစ်ေကာ စီရင်ရန်မှာ ငါ၏အလပ်မဟတ်။ ထိသတိ့

ကိဘရားသခင်စစ်ေ ကာစီရင်ေတာ်မ လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်မိမိတိ့

၏အသင်းေတာ်ဝင်တိ့ကိစစ်ေ ကာစီရင် သင့် ကသည်မဟတ်ပါေလာ။ ကျမ်းစာ

ေတာ်ကေဖာ်ြပသည်အတိင်း ``သင်တိ့ အထဲမှဆိးညစ်ေသာသကိပယ် ှ ား ကေလာ့။''

၆
သင်တိ့အချင်းချင်းအမြဖစ်ပွားလ င် ဘရား သခင်လစေတာ်၏စီရင်ဆံးြဖတ်ြခင်းကိခံ

မည့်အစား အဘယ်ေကာင့်ဘရားမ ှ ိ သည့် တရားသ ကီးများထံသိ့သွား ကပါ သနည်း။‐ ၂

ဘရားသခင်၏လစေတာ်သည်ကမာေလာက ကိတရားစီရင်ရမည်ြဖစ်ေ ကာင်း သင်တိ့

မသိ ကပါသေလာ။ ကမာေလာကကိတရား စီရင်ရမည့်သင်တိ့သည် အမကိစအေသး

အဖဲွကေလးများကိမစီရင်မဆံးြဖတ် ိင်ပါသေလာ။‐ ၃ ငါတိ့သည်ေကာင်းကင်တမန်များကိတရား

စီရင်ရ ကမည်ြဖစ်ေ ကာင်း မသိသေလာ။‐ ၄ ထိအမကိစမျိုးေပ ေပါက်လာေသာအခါ

အသင်းေတာ် ှ င့်မည်သိ့မ မသက်ဆိင်သ များအားစီရင်ဆံးြဖတ်ေစ ကပါမည် ေလာ။‐ ၅

သင်တိ့ ှ က်ဖွယ်ေကာင်းလှ၏။ ခရစ်ယာန်ညီအစ်ကိ အချင်းချင်းအမအခင်းြဖစ်ပွား ကေသာအခါ

အသင်းေတာ် ှ င့်တရားစီရင်ဆံးြဖတ် ိင်သ ပညာ ှ ိ တစ်ေယာက်မ မ ှ ိ သေလာ။‐ ၆

မယံ ကည်သတရားသ ကီးများ၏ေ ှ ့တွင် ညီအစ်ကိအချင်းချင်းတရားစဲွဆိ ကပါ သည်တကား။ ၇

ဤသိ့အချင်းချင်းတရားစဲွဆိြခင်းသည် သင် တိ့၏အတွက်ဆံး ံ းမြဖစ်ေစ၏။ တရားစဲွဆိ မည့်အစား

မတရား ပြခင်းကိခံသည်ကပိ ၍မေကာင်းပါေလာ။ လယက်ြခင်းခံရသည် ကပိ၍မေကာင်းပါေလာ။‐ ၈

သင်တိ့သည်ဤသိ့ခံမည့်အစားညီအစ်ကိ ရင်းအချင်းချင်းကိပင်လ င် မေတာ်မတရား ပ က၏။

လယက် က၏။‐ ၉ ဆိးညစ်ေသာသတိ့သည်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သားြဖစ် ကရလိမ့်မည်မဟတ်

ေကာင်း သင်တိ့မသိ ကသေလာ။ လဲွမှား၍ မထင် က ှ င့်။ ကာမဂဏ်လိက်စားသများ၊

ပ်တကိကိးကွယ်သများ၊ သ့သားအိမ်ရာ ကိြပစ်မှားသများ၊ ေယာကျာ်းအချင်းချင်း မှားယွင်းသများ၊‐

၁၀ သခိးများ၊ ေလာဘလွန်ကးသများ၊ ေသ ေသာက် ကူးသများ၊ ဆဲေရးတိင်းထွာသများ

ှ င့်လယက်တိက်ခိက်သများသည် ဘရား သခင်၏ ိင်ငံေတာ်သားြဖစ် ကရလိမ့်မည် မဟတ်။‐ ၁၁

ယခင်ကသင်တိ့တွင်အချို ့ေသာသတိ့သည် ထိသိ့ဆိးယတ်သများြဖစ်ခ့ဲေသာ်လည်း

အြပစ်မှေဆးေ ကာသတ်သင်ြခင်းကိခံ ကရ ပီ။ ဘရားသခင်အားဆက်ကပ်သ

များြဖစ် က ပီ။ အ ှ င်ေယ ခရစ်အား ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ငါတိ့ဘရားသခင်၏

ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်လည်းေကာင်း သင်တိ့ သည်ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်သွယ်

ခွင့်ကိရ ှ ိ  က ပီ။ ၁၂ သင်တိ့က``ငါတိ့သည်အဘယ်အမကိမဆိ ပ ိင်ခွင့် ှ ိ ၏''

ဟဆိ ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့ ဆိသည်အတိင်းမှန်ေပ၏။ သိ့ေသာ်အရာ ခပ်သိမ်းသည်

သင်တိ့အဖိ့အကျိုးမ ှ ိ  ိင်။ ငါသည်အဘယ်အမကိမဆိ ပပိင်ခွင့် ှ ိ သည်ဟဆိ ိင်ေသာ်လည်း

အဘယ်အမ ကမ ငါ့အား၎င်း၏ကန်ြဖစ်ေစရန်ငါ အခွင့်ေပးလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၃

``အစားအစာသည်ဝမ်းအတွက်ြဖစ်၏။ ဝမ်း သည်လည်းအစားအစာအတွက်ြဖစ်၏'' ဟ

သင်တိ့ဆိလိမ့်မည်။ ဤစကားသည်မှန်ေပ၏။ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်ထိအရာ ှ စ်ခ

လံးကိဖျက်ဆီးပစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ခ ာ သည်ကာမဂဏ်လိက်စားရန်အတွက်မဟတ်။

သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်ရန် အတွက်ြဖစ်၏။ ဘရားသခင်သည်လည်းကိယ်

ခ ာလိအပ်သည်များကိချေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်သခင်ဘရားကိ

ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစေတာ်မ၏။ ငါတိ့ကိ လည်းတန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ှ င်ြပန်ထေြမာက်

ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၅ သင်တိ့ကိယ်ခ ာများသည် ခရစ်ေတာ်၏ကိယ်

အဂ ါများြဖစ်သည်ကိမသိ ကသေလာ။ ငါ သည်ခရစ်ေတာ်၏ကိယ်အဂ ါကိယ၍ ြပည့်တန်

ဆာမ၏ကိယ်အဂ ါြဖစ်ေစရမည်ေလာ။ မြဖစ် ေစ ိင်။‐ ၁၆ ြပည့်တန်ဆာမ ှ င့်ဆက်ဆံေသာသသည်

ြပည့် တန်ဆာမ ှ င့်တစ်သားတည်းတစ်ကိယ်တည်း ြဖစ်သည်ကိသင်တိ့မသိ ကသေလာ။ ကျမ်း

စာေတာ်က ``ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်တစ် သားတစ်ကိယ်တည်းြဖစ် ကလိမ့်မည်'' ဟ ဆိေပသည်။‐

၁၇ သိ့ရာတွင်သခင်ဘရား ှ င့်ဆက်ဆံသသည် ဝိညာဥ်သေဘာအားြဖင့်ကိယ်ေတာ် ှ င့်တစ်

သားတစ်ကိယ်တည်းြဖစ်သတည်း။ ၁၈ ကာမဂဏ်လိက်စားြခင်းကိေ ှ ာင် ကေလာ့။

အြခားအြပစ်မှန်သမ သည်လ၏ကိယ် ခ ာအကျိုးကိမထိမခိက်ေစ ိင်။ ကာမဂဏ်

လိက်စားြခင်းအြပစ်ကိကးလွန်သသည် ကားမိမိ၏ကိယ်ခ ာကိြပစ်မှား၏။‐ ၁၉

သင်တိ့ကိယ်ခ ာသည်ဘရားသခင်သင်တိ့ အတွင်း၌ကိန်းေအာင်းေတာ်မေသာ၊ ဘရား

သခင်ေပးသနားေတာ်မ၍ ဝိညာဥ်ေတာ်၏ ဗိမာန်ေတာ်ြဖစ်ေကာင်းကိသင်တိ့မသိ က

သေလာ။ သင်တိ့ကိယ်ကိသင်တိ့မပိင်။ ဘရား သခင်သာလ င်ပိင်ေတာ်မ၏။‐ ၂၀

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အားအဖိးအခေပး ၍ဝယ်ယထားေတာ်မသြဖင့် သင်တိ့၏ကိယ်

ခ ာကိဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရေတာ် ထွန်းေတာက်ေစရန်အတွက်အသံး ပက ေလာ့။

၇ သင်တိ့ေရးသားေပးပိ့လိက်ေသာစာတွင် ပါ ှ ိ သည့်အေကာင်းအရာများ ှ င့်ပတ်သက်၍

ေြဖ ကားအ့ံ။ အမျိုးသားသည်အိမ်ေထာင် မ ပဘဲေန ိင်လ င်ေကာင်း၏။‐ ၂

သိ့ေသာ်ကာမဂဏ်လိက်စားမများလွန်စွာ များြပားလျက်ေနသြဖင့် အမျိုးသားတိင်း မှာဇနီး ှ ိ သင့်၏။

အမျိုးသမီးတိင်းမှာလည်း ခင်ပွန်း ှ ိ သင့်၏။‐ ၃ လင်သည်မယားအား ပသင့်သည့်ဝတ်ကိလည်း

ေကာင်း၊ မယားသည်လင်အား ပသင့်သည့်ဝတ်ကိ လည်းေကာင်း ပလျက်

တစ်ဦး၏အလိကိတစ်ဦး ကြဖည့်တင်းေပးရာ၏။‐ ၄ မယားသည်မိမိကိယ်ခ ာကိမပိင်။ လင်သာ

လ င်ပိင်၏။ ထိနည်းတလင်သည်မိမိကိယ်ခ ာ ကိမပိင်။ မယားသာလ င်ပိင်၏။‐ ၅

သင်တိ့သည်ဆေတာင်းပတနာအတွက်အချိန် ေပးရန် ကိတင်သေဘာတညီချက်အရေခတ

ဆိင်းင့ံြခင်းမှတစ်ပါး မိမိတိ့၏လင်မယား ဝတ်များကိမပျက်မကွက် ကေစ ှ င့်။ ဆေတာင်း

ပတနာ ပချိန်ကန်ဆံးေသာအခါ၌မ ြပန် လည်ေပါင်းသင်း၍ေန ကေလာ့။ သိ့မှသာလ င်

မိမိတိ့၏စိတ်ကိချုပ်တည်း ိင်လျက် စာတန် ေသွးေဆာင်ြခင်းကိခံ ိင် ကလိမ့်မည်။ ၆

ဤသိ့ဆိရာ၌ငါသည်သင်တိ့အားအမိန့်ေပး ြခင်းမဟတ်။ ခွင့် ပြခင်းသာြဖစ်၏။‐ ၇

အကယ်စင်စစ်ငါသည်လတိင်းကိငါက့ဲသိ့ပင် ြဖစ်ေစလိ၏။ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်လ

တစ်ဦးစီအားထးြခားသည့်ဆေကျးဇးကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၈ သိ့ြဖစ်၍အိမ်ေထာင်မ ှ ိ သများ ှ င့်မဆိးမ

များအား ငါက့ဲသိ့တစ်ကိယ်တည်းဆက်လက်ေန ထိင် ိင်လ င်ပိ၍ေကာင်းလိမ့်မည်။‐ ၉

သိ့ေသာ်သင်တိ့၏စိတ်ကိမချုပ်တည်း ိင်လ င်မ ကား အိမ်ေထာင် ပ ကေလာ့။ စိတ်ပေလာင်ြခင်း ှ ိ

သည်ထက်အိမ်ေထာင် ပြခင်းကပိ၍ေကာင်းလိမ့် မည်။ ၁၀ အိမ်ေထာင်သည်များအားငါပညတ်လိ၏။

ယင်း ပညတ်မှာငါ၏ပညတ်မဟတ်။ သခင်ဘရား ၏ပညတ်ြဖစ်၏။ မယားသည်မိမိ၏လင် ှ င့်

ခဲွခွာ၍မေနရ။‐ ၁၁ ခဲွခွာ၍ေနလ င်လည်းေနာက်ထပ်အိမ်ေထာင် မ ပဘဲေနရမည်။

သိ့မဟတ်မိမိလင် ှ င့် ြပန်လည်၍ေပါင်းသင်းရမည်။ လင်သည်လည်း မိမိမယားကိမကွာမ ှ င်းရ။‐ ၁၂

(သခင်ဘရားပညတ်ေတာ်မမေသာ်လည်း) အြခားသတိ့အားငါပညတ်လိသည်မှာ

ယံ ကည်သအမျိုးသားတစ်ေယာက်သည် မယံ ကည်သမယား ှ ိ က ထိအမျိုးသမီး

ကဆက်လက်ေပါင်းသင်းေနလိပါမ သ့အား မကွာမ ှ င်းရဟ၍ပင်ြဖစ်၏။‐ ၁၃
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ထိနည်းတယံ ကည်သအမျိုးသမီးတစ်ေယာက် သည် မယံ ကည်သလင် ှ ိ ၍ ထိအမျိုးသားက

ဆက်လက်ေပါင်းသင်းေနလိပါလ င်သ့အား မကွာမ ှ င်းရ။‐ ၁၄ ယံ ကည်သအမျိုးသားသည်

မယံ ကည်သ မယား ှ င့်စံဖက်ေသာအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ မယံ ကည်သအမျိုးသမီးသည် ယံ ကည်သ

လင် ှ င့်စံဖက်ေသာအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဘရား သခင် ှ စ်သက်လက်ခံသများြဖစ်လာေပသည်။

အကယ်၍ဤသိ့မြဖစ်ပါမသင်တိ့၏သား သမီးများသည် ဘရားမ့ဲသများြဖစ် က ေပေတာ့အ့ံ။

ယခမှာမထိသားသမီးတိ့ သည်ဘရားသခင် ှ စ်သက်လက်ခံသများ ြဖစ် က၏။‐ ၁၅

သိ့ေသာ်မယံ ကည်သမဟတ်သအမျိုးသား ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ အမျိုးသမီးကေသာ်

လည်းေကာင်း ကွာ ှ င်းလိလ င်ကွာ ှ င်းပါေစ။ ဤ အမမျိုးတွင်ယံ ကည်သခင်ပွန်းြဖစ်ေစ၊ ဇနီး

ြဖစ်ေစလွတ်လပ်စွာ ပ ိင်ခွင့် ှ ိ ၏။ ဘရားသခင် သည်သင်တိ့အား သင့်တင့်ေအးချမ်းစွာေနထိင်

ကေစရန် ေခ ယေ ွးေကာက်ေတာ်မ၏။‐ ၁၆ အချင်းအမျိုးသမီး၊ သင်သည်မိမိခင်ပွန်းြဖစ်

သကိကယ်တင် ိင်မည်မဟတ်ဟမဆိ ိင်ေပ။ အချင်းအမျိုးသား၊ သင်သည်မိမိ၏ဇနီးကိ

ကယ်တင် ိင်မည်မဟတ်ဟမဆိ ိင်ေပ။ ၁၇ မည်သိ့ပင်ဆိေစ၊ လအသီးသီးတိ့သည်သခင်

ဘရားေပးေတာ်မသည့်ဆေကျးဇးများ ှ င့် အညီ ဘရားသခင်ေ ွးေကာက်ေတာ်မစဥ်

အခါက ှ ိ ခ့ဲသည့်အေြခအေနအတိင်း ဆက်လက်၍အသက် ှ င်ရာ၏။ ဤနည်းအတိင်း

အသင်းေတာ်အားလံးအားငါေဟာေြပာသွန် သင်၏။‐ ၁၈အေရဖျားလီှးမဂလာကိခံယ ပီးသသည်

ေ ွးေကာက်ေတာ်မြခင်းခံရလ င် အေရဖျားလီှး မဂလာဆိင်ရာအမှတ်အသားများကိစွန့်ပယ်

ရန်မလိ။ အေရဖျားလီှးမဂလာမခံယခ့ဲသ သည်ေ ွးေကာက်ေတာ်မြခင်းခံရလ င်အေရ

ဖျားလီှးမဂလာခံယရန်မလိ။‐ ၁၉ အေရဖျားလီှးခံသည်မခံသည်မှာပ ာန မဟတ်။

ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ်များကိ ေစာင့်ထိန်းြခင်းသာလ င်ပ ာနြဖစ်၏။‐ ၂၀

လတိင်းပင်ဘရားသခင်ေ ွးေကာက်ေတာ်မ ြခင်းခံရစဥ်အချိန်ကမိမိလပ်ကိင်ေနသည့်

အလပ်ကိဆက်လက်လပ်ကိင်ရာ၏။‐ ၂၁ ေ ွးေကာက်ေတာ်မြခင်းခံရချိန်တွင်သင်သည်

ကန်ြဖစ်ပါလ င်ကိစမ ှ ိ။ သိ့ေသာ်ကန်အြဖစ် မှလွတ်ေြမာက်ခွင့်ရမည်ဆိပါကထိအခွင့် ကိယေလာ့။‐

၂၂ ကန်ြဖစ်စဥ်သခင်ဘရားေ ွးေကာက်ေတာ်မ ြခင်းခံရသသည်သခင်ဘရား၏လွတ်ေြမာက်

သြဖစ်၏။ ထိနည်းတစွာလွတ်ေြမာက်သသည် ခရစ်ေတာ်၏ေ ွးေကာက်ေတာ်မြခင်းခံရ

ေသာအခါခရစ်ေတာ်၏ကန်ြဖစ်လာ၏။‐ ၂၃ သင်တိ့ကိဘရားသခင်သည်အဖိးအခေပး

၍ဝယ်ယထားေတာ်မသြဖင့်လတိ့ထံတွင် ကန်မခံ က ှ င့်။‐ ၂၄ ညီအစ်ကိတိ၊့

သင်တိ့သည်ေ ွးေကာက်ေတာ်မ ြခင်းခံရစဥ်အခါက ှ ိ ခ့ဲသည့်အေြခအေန

၌ပင် ဘရားသခင် ှ င့်မိတ်သဟာယဖဲွ ့လျက် ဆက်လက်ေနထိင်ရ က၏။ ၂၅

သင်တိ့စာေရးေမးြမန်းသည့်အိမ်ေထာင်မ ပဘဲ ေနေရးကိစ ှ င့်ပတ်သက်၍ငါေြပာမည့်စကား သည်

ငါ့အားသခင်ဘရားမိန့်ေတာ်မချက်အရ ေြပာေသာစကားမဟတ်။ သိ့ရာတွင်သခင်ဘရား

၏က ဏာေတာ်ေ ကာင့်ယံ ကည်ထိက်သတစ် ေယာက်အေနြဖင့် ငါ၏ထင်ြမင်ချက်ကိေဖာ်ြပ

လိက်ပါသည်။ ၂၆ ယခ ကံေတွ့ေနရသည့်ေခတ်ဆိးေ ကာင့်အမျိုး သားတစ်ေယာက်သည်

ှ ိ  မဲအေြခအေနအတိင်း ဆက်လက်ေနထိင်လ င်ေကာင်းေပမည်။‐ ၂၇

သင်သည်အိမ်ေထာင်သည်ြဖစ်လ င် မိမိ၏ဇနီး ကိစွန့်ပယ်ရန်မ ကံစည် ှ င့်။ အိမ်ေထာင်သည်မဟတ်

ပါကအိမ်ေထာင် ပရန်မ ကံစည် ှ င့်။‐ ၂၈ သိ့ေသာ်အိမ်ေထာင် ပလ င်လည်းအြပစ်တစ်စံ

တစ်ရာကးလွန်ြခင်းမဟတ်။ အိမ်ေထာင်မ ှ ိ သည့်အမျိုးသမီးသည်အိမ်ေထာင် ပခ့ဲေသာ်

မည်သည့်အြပစ်ကိမ မကးလွန်။ သိ့ရာတွင် အိမ်ေထာင်သည်တိ့ေန့စဥ်ေတွ့ ကံ ကရမည့်

ဆင်းရဲဒကများ ှ င့် သင်တိ့အားကင်းေဝးေစ လိ၍ဤသိ့ငါေြပာရြခင်းြဖစ်၏။ ၂၉

ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါဆိလိသည်ကားဤသိ့တည်း။ အချိန်ကာလကန်ဆံးေတာ့မည်။ ယခမှစ၍

အိမ်ေထာင် ှ င်အမျိုးသားများသည်အိမ်ေထာင် မ ှ ိ သက့ဲသိ့ေနအပ်၏။‐ ၃၀

ငိေ ကးသများသည်ဝမ်းမနည်းသက့ဲသိ့ လည်းေကာင်း၊ ရယ်ေမာသများသည်ဝမ်းမေြမာက်

သက့ဲသိ့လည်းေကာင်းေနအပ်၏။ ဥစာပစည်း ဝယ်ယသများသည်ထိဥစာပစည်းကိမပိင်

သက့ဲသိ့ေနအပ်၏။‐ ၃၁ ေလာကဥစာဘ ာကိသံးေသာသတိ့သည်

မသံးသက့ဲသိ့ေနအပ်၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိ ေသာ်ယခလက် ှ ိ ကမာေလာက ကီးသည်

ကာလ ကာြမင့်စွာတည် ှ ိ ေနေတာ့မည် မဟတ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၃၂

ငါသည်သင်တိ့အားပပန်ေသာက ှ င့်ကင်းေဝး ေစလိ၏။ အိမ်ေထာင်မ့ဲအမျိုးသားသည်သခင်

ဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာအမကိ ပလပ် လိေသာေကာင့် သခင်ဘရား၏အမေတာ်

ကိအေလးအနက်ထားတတ်၏။‐ ၃၃ သိ့ရာတွင်အိမ်ေထာင် ှ င်အမျိုးသားမကား

မိမိ၏ဇနီး ှ စ်သက်ေစရန်စိတ်ဆ  ှ ိ သြဖင့် ေလာကီမေရးကိအေလးအနက်ထားတတ်၏။‐ ၃၄

ထိ့ေကာင့်သသည်စိတ် ှ စ်ခွြဖစ်၍ေန၏။ အိမ် ေထာင်မ့ဲအမျိုးသမီးသိ့မဟတ်အပျိုြဖစ်သ

သည်သခင်ဘရားအား မိမိ၏ကိယ်ခ ာ ှ င့် စိတ်ဝိညာဥ်ကိပါဆက်ကပ်လိသြဖင့် သခင်

ဘရား၏အမေတာ်ကိအေလးအနက်ထား တတ်၏။ သိ့ရာတွင်အိမ်ေထာင် ှ င်အမျိုးသမီး မကား

မိမိခင်ပွန်း ှ စ်သက်ေစရန်စိတ်ဆ ှ ိ သြဖင့်ေလာကီမေရးကိအေလးအနက် ထားတတ်၏။ ၃၅

ဤသိ့ငါေြပာရြခင်းမှာသင်တိ့၏အကျိုးကိ လိလား၍ေြပာြခင်းြဖစ်၏။ သင်တိ့အားချုပ်

ချယ်လိေသာေကာင့်မဟတ်။ သင်တိ့အားမှန် ကန်ေလျာက်ပတ်စွာ ပကျင့် ကေစရန် ှ င့်

သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိဦးလည်မသန် အ ကင်းမ့ဲဆက်ကပ်လျက်ထမ်းေဆာင် က

ေစရန်လိလားေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၃၆ ေစ့စပ်ေ ကာင်းလမ်း ပီးေနာက်ထိမ်းြမားမဂလာ မ ပရန်

သေဘာတစိတ်ပိင်းြဖတ်ထားသ ှ စ်ဦး ှ င့်ပတ်သက်၍ေြပာရေသာ် အမျိုးသားသည်

အမျိုးသမီးအေပ တွင် မိမိ ပမပံမေလျာက် ပတ်သည်ကိသိေသာအခါ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊

မိမိစိတ်ကိမထိန်းချုပ် ိင်ေသာအခါ၌ေသာ် လည်းေကာင်းထိမ်းြမားမဂလာ ပရာ၏။ ဤသိ့

ပြခင်း၌အဘယ်အြပစ်မ မ ှ ိ။‐ ၃၇ သိ့ရာတွင်အမျိုးသားသည်မိမိအလိအေလျာက်

အိမ်ေထာင်မ ပဘဲေနရန်စိတ်ပိင်းြဖတ်၍ မိမိ၏ စိတ်ကိလည်းလံးဝချုပ်ထိန်း ိင်သြဖင့်ထိမ်း

ြမားမဂလာမ ပဘဲေနပါလ င်ေကာင်းေလစွ။‐ ၃၈ ထိေကာင့်မိမိ ှ င့်ေစ့စပ်ေ ကာင်းလမ်းထားသ

အမျိုးသမီးပျို ှ င့် ထိမ်းြမားမဂလာ ပသ၏ အ ပအမသည်ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ သိ့ရာတွင်

ထိမ်းြမားမဂလာမ ပသ၏အ ပအမသည် ကားသာ၍ပင်ေလျာက်ပတ်၏။ ၃၉

ဇနီးြဖစ်သသည်မိမိ၏ခင်ပွန်းအသက် ှ င် သမ ကာလပတ်လံးချည်ေ ှ ာင်မ ှ ိ ၏။ ခင်ပွန်း

ေသဆံးသွားေသာအခါ၌မ မိမိ ှ စ်သက်သ မည်သ ှ င့်မဆိထိမ်းြမားလက်ထပ် ိင်၏။ သိ့

ရာတွင်ထိထိမ်းြမားလက်ထပ်မသည်ယံ ကည် သအချင်းချင်းထိမ်းြမားလက်ထပ်မသာ

လ င်ြဖစ်ရမည်။‐ ၄၀အကယ်၍ထိအမျိုးသမီးသည်အိမ်ေထာင်မ ပ ဘဲေနပါက သာ၍မဂလာ ှ ိ ၏။

ဤကားငါ၏ ထင်ြမင်ယဆချက်ြဖစ်၏။ ငါသည်လည်းဘရား သခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံယရ ှ ိ သြဖစ်

သည်ဟယံကည်၏။

၈ သင်တိ့ေရးသားေမးြမန်းသည့် ပ်တများ ကိပေဇာ်ရာအစားအစာကိစ ှ င့်ပတ်သက်

၍ ငါေြဖေပးပါမည်။ ငါတိ့အားလံးပင် အသိပညာ ှ ိ သများြဖစ်သည်ဟဆိ

သည့်စကားမှာမှန်ေပ၏။ သိ့ရာတွင်အသိ ပညာသည်လတိ့ကိမာန်မာနေထာင် လားေစတတ်၏။

ေမတာမကားေဆာက်တည် မကိ ပတတ်၏။‐ ၂ မိမိကိယ်ကိအသိပညာ ှ ိ သည်ဟထင်

မှတ်သသည် အမှန်ပင်အသိပညာမ ှ ိ။‐ ၃ သိ့ေသာ်ဘရားသခင်ကိချစ်ြမတ် ိးသသည်

ဘရားသခင်သိမှတ်ေတာ်မြခင်းကိခံရ၏။ ၄ ထိ့ေကာင့် ပ်တကိပေဇာ်သည့်အစားအစာ

ှ င့်ပတ်သက်၍ေြပာရေသာ် ပ်တဟသည်မှာ သက် ှ င်လပ် ှ ားမမ ှ ိ ေ ကာင်းကိလည်း ေကာင်း၊

တစ်ဆတည်းေသာဘရားမှတစ်ပါး အြခားဘရားမ ှ ိ ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း ငါတိ့သိ က၏။‐ ၅

အကယ်၍ေကာင်းကင် ှ င့်ကမာေြမ ကီးေပ ၌ နာမည်ခံဘရားများ ှ င့်အ ှ င်သခင်

အေြမာက်အြမားပင် ှ ိ ေစကာမ‐ ၆ ငါတိ့အဖိ့မှာအဖခမည်းေတာ်ဘရား

တစ်ပါးတည်းသာလ င် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ကိယ် ေတာ်သည်ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိဖန်ဆင်း

ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏အဖိ့ငါတိ့အသက် ှ င် က၏။ ငါတိ့မှာအ ှ င်သခင်တစ်ပါး

တည်းသာလ င် ှ ိ ၏။ ထိအ ှ င်သခင်ကား ေယ ခရစ်ေပတည်း။ ထိအ ှ င်အားြဖင့်

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည်ဖန်ဆင်းြခင်း ကိခံ ကရ၏။ ထိအ ှ င်အားြဖင့်ငါတိ့ သည်အသက် ှ င် က၏။

၇ သိ့ရာတွင်လတိင်းဤသစာတရားကိသိ ှ ိ ကသည်မဟတ်။ အချို ့ေသာသတိ့သည်

ပ်တကိကိးကွယ်ခ့ဲသည့်အတွက် ယခ တိင်ေအာင်ပင် ပ်တအားပေဇာ် ပီးေသာ

အစားအစာကိစားေသာအခါ ပ်တ၏ အစားအစာဟမှတ်ယလျက်စားေန က ၏။

ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်စိတ်မသိးမသန့် ြဖစ်ကာ ထိအစားအစာကမိမိတိ့အား

ညစ်ညမ်းေစသည်ဟထင်မှတ် က၏။‐ ၈ အစားအစာသည်ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်

တွင်အ ိ ကမဟတ်။ အစားအစာကိမစား ဘဲေနလ င်ငါတိ့မှာအ ံ းမ ှ ိ။ စားလ င်

လည်းအြမတ်မရ။ ၉ သိ့ရာတွင်သင်တိ့ဤသိ့လွတ်လပ်စွာစား ေသာက် ိင်ခွင့်သည်

ယံ ကည်မအားနည်းသ များအတွက်ေမှာက်မှားစရာမြဖစ်ေစရန် သတိ ပ ကေလာ့။‐ ၁၀

အကယ်၍ဤကိစမျိုး၌စိတ်မသိးမသန့် ြဖစ်သသည် ``အသိပညာ'' ှ ိ သသင်တိ့က

နတ်ကွန်းအတွင်း၌ထိင်လျက်စားေသာက်ေန သည်ကိေတွ့ ှ ိ ေသာအခါ ပ်တအားဆက်သ

သည့်ပေဇာ်သကာကိစားရဲလာမည်မဟတ် ပါေလာ။‐ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍အားနည်းသညီအစ်ကိအတွက်

ခရစ်ေတာ်အေသခံခ့ဲပါေသာ်လည်းသင် ၏ ``အသိပညာ'' ေကာင့်ထိသသည်ပျက်စီး ရေတာ့၏။‐ ၁၂

ဤသိ့လ င်သင်တိ့သည်မိမိတိ့ညီအစ်ကိ များအားြပစ်မှား၍ သတိ့၏ သတပစိတ်ကိ

လည်းထိခိက်ေစြခင်းအားြဖင့် ခရစ်ေတာ်ကိ လည်းြပစ်မှားရာေရာက်သည်။‐ ၁၃

ထိ့ေကာင့်အသားကိစားြခင်းသည်ညီအစ်ကိ အားေမှာက်မှားလမ်းလဲွေစမည်ဆိပါက ငါ

သည်ငါ့ညီအစ်ကိအားမေမှာက်မှားလမ်း မလဲွေစရန်အသားကိမစားဘဲေနမည်။ (aiōn g165)
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၉ ငါသည်လွတ်လပ်သမဟတ်ပါေလာ။ တမန် ေတာ်တစ်ပါးမဟတ်ပါေလာ။ ငါတိ့အ ှ င်

သခင်ေယ ကိဖးြမင်ခ့ဲရသမဟတ် ပါေလာ။ သင်တိ့သည်သခင်ဘရား၏အမ

ေတာ်ကိ ငါထမ်းေဆာင်ြခင်းမှထွက်ေပ လာ ေသာအသီးအပွင့်များမဟတ်ပါေလာ။‐

၂ အြခားသများသည်ငါ့အားတမန်ေတာ် အြဖစ်ြဖင့်လက်မခံ ကေစကာမ သင်တိ့

လက်ခံ ကသည်မဟတ်ပါေလာ။ ငါသည် သခင်ဘရား၏တမန်ေတာ်ြဖစ်ေကာင်း

သက်ေသြပရန်မှာ သခင်ဘရား ှ င့်တစ် လံးတစ်ဝတည်း ှ ိ  ပီးအသက် ှ င် က

ေသာသင်တိ့ပင်ြဖစ်ေပသည်။ ၃ ငါ့ကိြပစ်တင်ေဝဖန် ကသတိ့အားဤသိ့ ငါေြပာလိ၏။‐ ၄

ငါ၏လပ်ေဆာင်မအတွက်ငါ့မှာစားေသာက် ပိင်ခွင့်မ ှ ိ သေလာ။‐ ၅ ေပတ က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

သခင်ဘရား ၏ညီေတာ်များ ှ င့်အြခားတမန်ေတာ်များ က့ဲသိ့လည်းေကာင်း ငါသည်ခရီးသွားရာ၌

ယံ ကည်သဇနီးကိေခ ေဆာင်သွားပိင် ခွင့်မ ှ ိ သေလာ။‐ ၆ ငါ ှ င့်ဗာနဗတိ့သာလ င်မိမိတိ့စားဝတ်

ေနေရးအတွက် အလပ်လပ်ရမည်ေလာ။ အဘယ် စစ်သားသည်မိမိ၏စရိတ် ှ င့်အမထမ်းရ သနည်း။‐

၇ အဘယ်ဥယျာဥ်မးသည်မိမိစိက်ပျိုးသည့် စပျစ်ဥယျာဥ်မှ စပျစ်သီးကိမစားဘဲေန သနည်း။

အဘယ်သိးထိန်းသည်မိမိထိန်း ေကျာင်းရသည့်သိးများမှ ိ ့ကိမသံး ေဆာင်ဘဲေနသနည်း။ ၈

ယခေဖာ်ြပသည့်ဥပမာများသာမက၊ ပညတ်ကျမ်းကလည်းဤအတိင်းပင်ေထာက်

ခံေပသည်။‐ ၉ ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်းတွင် ``စပါးနယ်သည့် ွားကိပါးချုပ်တတ်၍မထားရ''

ဟပါ ှ ိ ၏။ ဤသိ့မိန့်ေတာ်မရာ၌ဘရားသခင်သည် ွားအတွက်မိန့်ေတာ်မသေလာ။‐ ၁၀

ငါတိ့အတွက်အကယ်ပင်မိန့်ေတာ်မြခင်း မဟတ်ေလာ။ အကယ်ပင်ငါတိ့အတွက်ေရး

သားထားြခင်းြဖစ်သည်။ လယ်ထွန်ေသာသ ှ င့်ရိတ်သိမ်းေသာသတိ့သည် မိမိတိ့၏ေဝ

စကိေမ ာ်လင့်လျက်လပ်ကိင် ကရာ၏။‐ ၁၁ ငါတိ့သည်သင်တိ့၌ မမျိုးေစ့ကိစိက်ပျိုး

ခ့ဲ ပီးေနာက် သင်တိ့ထံမှ ပ်ပိင်းဆိင်ရာ အကျိုးေကျးဇးများကိရိတ်သိမ်း ကလ င်

ငါတိ့လွန်ရာကျမည်ေလာ။‐ ၁၂ သင်တိ့ထံမှအြခားသတိ့သည်ဤသိ့ရ ပိင်ခွင့် ှ ိ လ င်

ငါတိ့သည်ပိ၍ပင်ရပိင်ခွင့် ှ ိ သည်မဟတ်ေလာ။ သိ့ေသာ်ငါတိ့သည်ထိအခွင့်အေရးကိ

မယခ့ဲ က။ ခရစ်ေတာ်အေကာင်းသတင်း ေကာင်းပျံ ့ ှ ံ ့ေရးအတွက် အဆီးအတား

မြဖစ်ေစရန်ေတွ့ ကံရေသာအခက်အခဲ ှ ိ သမ ကိရင်ဆိင်သည်းခံခ့ဲ က၏။‐ ၁၃

ဗိမာန်ေတာ်တွင်အမထမ်းေဆာင်သများသည် ဗိမာန်ေတာ်မှအစားအစာကိရ ကသည်

ကိလည်းေကာင်း၊ ယဇ်ပေဇာ်သများသည်လည်း ယဇ်ေကာင်မှေဝစကိရ ကသည်ကိလည်း

ေကာင်းသင်တိ့မသိ ကပါသေလာ။‐ ၁၄ ထိနည်းတစွာသတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာ

ေကညာသတိ့သည်လည်း သတင်းေကာင်း အားြဖင့်အသက်ေမွးရမည်ဟ၍သခင်

ဘရားမိန့်မှာေတာ်မခ့ဲ၏။ ၁၅ သိ့ရာတွင်ငါသည်ထိအခွင့်အေရးတစ်စံ တစ်ရာကိမ မယခ့ဲ။

ထိက့ဲသိ့ေသာအခွင့် ေရးများကိေတာင်းဆိလိေသာေကာင့် ဤစာ ကိေရးလိက်ြခင်းလည်းမဟတ်။

ဤသိ့ေတာင်း ဆိရြခင်းထက်ေသရြခင်းကပိ၍ေကာင်း၏။‐ ၁၆ ငါ၏ဝါ ကားမကိအချည်း ှ ီးြဖစ်ေစရန်

ပလပ်ခွင့်ကိမည်သအားမ ေပးလိမ့်မည် မဟတ်။ သတင်းေကာင်းကိေ ကညာရသည့်

အတွက် ငါ့မှာဝါ ကား ိင်ခွင့်မ ှ ိ။ ငါသည် အမိန့်ေတာ်အရေ ကညာြခင်းြဖစ်သည်။

အကယ်၍ထိသတင်းေကာင်းကိမေ က ညာလ င် ငါသည်အဘယ်မ အမဂလာ ှ ိ လိမ့်မည်နည်း။‐

၁၇ အကယ်၍ငါသည်အလပ်ကိငါ၏ဆ အေလျာက်ေ ွးချယ်လပ်ကိင်ပါမ အခေ ကး

ေငွကိေစာင့်ေမ ာ် ိင်ေပသည်။ သိ့ရာတွင်ဤ အလပ်ကိဘရားသခင်ငါ့အားေပးအပ် ထားသြဖင့်

ငါသည်ဝတရားအေနြဖင့် လပ်ေဆာင်ရ၏။‐ ၁၈ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်အဘယ်အခေ ကးေငွ

ခံစားရသနည်း။ ငါခံစားရသည့်အကျိုး မှာသတင်းေကာင်းကိအခေ ကးေငွမယ ဘဲေဟာေြပာခွင့် ှ င့်

ထိသိ့ေဟာေြပာသည့် အတွက် ရပိင်ခွင့်များကိမေတာင်းဆိဘဲ ေန ိင်ခွင့်တိ့ပင်ြဖစ်၏။ ၁၉

ငါသည်မည်သ့ကန်မ မဟတ်။ လွတ်လပ်သ ြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင်ခရစ်ေတာ်ကိယံ ကည်သ

ဦးေရများ ိင်သမ တိးတက်များြပား လာေစရန် ငါသည်လတိင်း၏ကန်ြဖစ်၏။‐ ၂၀

ငါသည်ယဒအမျိုးသားတိ့ထံတွင်အမ ေတာ်ေဆာင်စဥ် သတိ့ကိကယ်တင် ိင်ရန်ယဒ

အမျိုးသားက့ဲသိ့ေနထိင်၏။ ထိသတိ့ကိ ကယ်တင် ိင်ရန်ငါသည်ပညတ်တရားေစာင့်

ထိန်းသမဟတ်ေသာ်လည်း ပညတ်တရား ေစာင့်ထိန်းသက့ဲသိ့ငါေနထိင်၏။‐ ၂၁

ထိနည်းတစွာလမျိုးြခားများထံတွင် အမ ေတာ်ေဆာင်စဥ်သတိ့ကိကယ်တင် ိင်ရန်

ပညတ် တရားကိမကျင့်သံးဘဲ လမျိုးြခားက့ဲသိ့ ေနထိင်၏။ ဤသိ့ဆိရာ၌ငါသည်ဘရား

သခင်၏ပညတ်ေတာ်ကိ မလိက်နာဟမဆိ လိ။ အမှန်အားြဖင့်ဆိေသာ် ငါသည်ခရစ်ေတာ်

၏တရားေတာ်ကိ လိက်နာကျင့်သံးသြဖစ် သည်။‐ ၂၂ ငါသည်ယံ ကည်မအားနည်းသတိ့အထဲ

သိ့ေရာက်ေသာအခါ ထိသတိ့ကိကယ်တင် ိင် ရန်ငါသည်ယံ ကည်မအားနည်းသက့ဲသိ့

ေနထိင်၏။ အချို ့ေသာသတိ့ကိတစ်နည်း နည်းအားြဖင့် ကယ်တင် ိင်ရန်ငါသည်လ

အမျိုးမျိုးအထဲ၌အမျိုးမျိုးေနထိင်၏။ ၂၃ သတင်းေကာင်း၏ေကာင်းချီးမဂလာများကိ

ေဝမ  ိင်ရန် ငါသည်သတင်းေကာင်းအကျိုးငှာ ဤအမခပ်သိမ်းကိ ပြခင်းြဖစ်သည်။‐ ၂၄

အေြပး ပိင်ပဲွတွင်လအများအြပားပင်ဝင် ေရာက်ယှဥ် ပိင် ကေသာ်လည်း တစ်ေယာက်တည်း

သာလ င်ေအာင်ဆကိရ ှ ိ ေ ကာင်းသင်တိ့သိ က၏။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ေအာင်ဆကိ

ဆွတ်ခး ိင်ရန်ေြပး ကေလာ့။‐ ၂၅ ပိင်ပဲွဝင်ရန်ေလ့ကျင့်သအားကစားသမား တိင်းပင်

ကပ်တည်းသည့်စည်းကမ်းများကိထိန်း သိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက်ရ၏။ ထိသတိ့ဤသိ့ ပ က

ြခင်းမှာ ိး ွမ်းပျက်စီး ိင်ေသာပန်းဦးရစ် ကိရ ှ ိ ရန် ပ ကြခင်းြဖစ်ေပသည်။ ငါတိ့

မကားမ ိ း ွမ်းမပျက်စီး ိင်ေသာ ပန်းဦး ရစ်ကိရ ှ ိ ရန် ပ က၏။‐ ၂၆ ထိ့ေကာင့်ငါသည်ပန်းဝင်ရာသိ့

တည့်မတ်စွာ ေြပး၏။ ငါသည်မိမိလက်သီးစွမ်းကိအချည်း ှ ီးမ ဖန်းတီးသည့်လက်ေဝ့ှသမား ှ င့်တ၏။‐

၂၇ ငါသည်သတစ်ပါးတိ့အား ပိင်ပဲွဝင်ရန်ေခ ဖိတ်ခ့ဲ ပီးေနာက် မိမိကိယ်တိင် ပိင်ပဲွမှအပယ်

မခံရေစရန်ငါ၏ကိယ်ခ ာကိမာေကာေအာင် ထိး ကိတ်၍ချုပ်ထိန်း၏။

၁၀ ညီအစ်ကိတိ၊့ ေမာေ ှ ဦးေဆာင်ေသာငါတိ့၏ ဘိးေဘးများအေကာင်းကိသတိရေစလိ၏။

သတိ့သည်မိးတိမ်၏အကွယ်အကာရ၍ ပင်လယ်နီကိေဘးမ့ဲလံ ခံစွာြဖတ်သန်းခ့ဲ က၏။‐

၂သတိ့သည်ထိမိးတိမ် ှ င့်ပင်လယ်ထဲ၌ေမာေ ှ ၏တပည့်များအြဖစ်ဗတိဇံမဂလာခံယ က၏။‐ ၃

သတိ့အားလံးပင် မအစာတစ်မျိုးတည်း ကိစား ကရ၏။‐ ၄ မေရစာတစ်မျိုးတည်းကိေသာက် ကရ၏။

သ တိ့အားလံးပင်မိမိတိ့ ှ င့်လိက်ပါလာေသာ မေကျာက်မှေရကိေသာက်သံး ကရ၏။ ထိ

ေကျာက်ကားခရစ်ေတာ်ပင်ြဖစ်သတည်း။‐ ၅ သိ့ြဖစ်ေစကာမထိသတိ့အနက်လအများ

တိ့အားဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မမ။ ထိ့ ေကာင့်သတိ့သည်ေတာက ာရ၌ေသေက

ပျက်စီး က၏။ ၆ ဤသာ ကကားဆိးညစ်မများကိထိသတိ့ ပလပ်လိသက့ဲသိ့

ငါတိ့မ ပလပ် ကေစရန် လည်းေကာင်း၊ ကျမ်းစာေတာ်တွင် ``လတိ့သည်ထိင်

၍စားေသာက် က ပီးေနာက်အေသာက် ကူးလျက် ြမူးတးေပျာ်ပါး က၏'' ဟပါ ှ ိ သည် ှ င့်

အညီ၊ အချို ့တိ့သည် ပ်တကိပေဇာ်ပသ ကသက့ဲသိ့ ငါတိ့မပေဇာ်မပသ က

ေစရန်လည်းေကာင်းသတိေပးြခင်းပင်ြဖစ်၏။‐ ၈ ငါတိ့သည်ထိသအချို ့တိ့က့ဲသိ့ကာမ

ဂဏ်မလိက်စား ကရ။ သတိ့အနက်တစ် ရက်အတွင်းလ ှ စ်ေသာင်းသံးေထာင်မ ေသ

က၏။‐ ၉ ငါတိ့သည်ထိသအချို ့တိ့က့ဲသိ့ထာဝရ ဘရား ှ င်အား အကဲမစမ်း က ှ င့်။

သတိ့ ကားေ မကိက်၍ေသခ့ဲ ကေလ ပီ။‐ ၁၀ သင်တိ့သည်ထိသအချို ့တိ့က့ဲသိ့မညည်း

မ  က ှ င့်။ သတိ့သည်ေသမင်း၏တမန် လက်ချက်ြဖင့်ဆံးပါးပျက်စီးရ က၏။ ၁၁

ထိသတိ့၌ဤသိ့ြဖစ်ပျက်ရြခင်းမှာ အြခား သတိ့သင်ခန်းစာရ ှ ိ  ကေစရန်ြဖစ်ေပသည်။

ငါတိ့သည်ကပ်ကမာကန်ဆံးရန်နီးချိန်၌ အသက် ှ င်ရ ကသများြဖစ်ေသာေကာင့် ငါ

တိ့အားသတိေပးသည့်အေနြဖင့်ထိအေကာင်း အရာများကိကျမ်းစာေတာ်တွင်ေရးသားထား

သတည်း။ (aiōn g165) ၁၂ မိမိခိင် မဲစွာရပ်တည်လျက်ေနသည်ဟထင်

ေသာသသည်မယိင်မလဲေစရန်သတိ ပ ရ၏။‐ ၁၃သင်တိ့ေတွ့ ကံရသည့်စံစမ်းေ ှ ာင့်ယှက်ြခင်း

များသည်လအေပါင်းတိ့ေတွ့ ကံေန က၊ သာ မန်စံစမ်းေ ှ ာင့်ယှက်ြခင်းများသာြဖစ်၏။ ဘရား

သခင်သည်ကတိတည်ေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ် ေတာ်မသြဖင့် သင်တိ့အားမိမိတိ့ခံ ိင်သည်

ထက်ပိ၍စံစမ်းေ ှ ာင့်ယှက်ြခင်းကိခံေစေတာ် မလိမ့်မည်မဟတ်။ စံစမ်းေ ှ ာင့်ယှက်ြခင်းခံရ

ချိန်၌ခံ ိင်ေသာခွန်အားကိေပးေတာ်မသြဖင့် ထိစံစမ်းေ ှ ာင့်ယှက်ြခင်းမှလွတ်ေြမာက်ရန်

လမ်းဖွင့်ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍ချစ်သတိ၊့ ပ်တကိးကွယ်မကိ ေ ှ ာင် ကဥ် ကေလာ့။‐

၁၅ သင်တိ့အားအသိအလိမာ ှ ိ သများအေန ြဖင့်ငါေြပာေနြခင်းြဖစ်၏။ ငါ့စကားကိ

စဥ်းစားဆင်ြခင် ကေလာ့။‐ ၁၆ ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း၍

ပဲွေတာ်ခွက်ဖလားမှစပျစ်ရည်ကိ ေသာက် ကေသာအခါ ခရစ်ေတာ်၏ေသွးေတာ်ကိ

ဆက်ဆံသံးေဆာင် ကသည်မဟတ်ေလာ။ မန့်ကိ စားေသာအခါ၌လည်း ခရစ်ေတာ်၏ကိယ်ခ ာ

ေတာ်ကိဆက်ဆံသံးေဆာင် ကသည်မဟတ် ေလာ။‐ ၁၇ မန့်သည်တစ်လံးတည်းြဖစ်၏။ ထိမန့်တစ်လံး

တည်းကိဆက်ဆံသံးေဆာင် ကေသာေကာင့် ငါ တိ့သည်အေရအတွက်အားြဖင့်များေသာ်

လည်းတစ်ကိယ်တည်းြဖစ် က၏။ ၁၈ ယဒအမျိုးသားတိ့ကိ ကည့် ဆင်ြခင် က ေလာ့။

သတိ့သည်ယဇ်ေကာင်၏အသားကိစား သြဖင့်ယဇ်ပလင်ေပ ပေဇာ်ြခင်းတွင်ပါဝင် က၏။‐ ၁၉

သိ့ြဖစ်၍ ပ်တသိ့မဟတ် ပ်တအားပေဇာ် ေသာအစားအစာအေရး ကီးသည်ဟငါ ဆိလိသေလာ။‐

၂၀ ဤသိ့ငါမဆိလိ။ ဘရားသခင်ကိမကိးကွယ် သတိ့ပေဇာ်ေသာယဇ်သည် နတ်မိစာများအားပ

ေဇာ်ေသာယဇ်သာလ င်ြဖစ်၍ ဘရားသခင်အား ပေဇာ်ေသာယဇ်မဟတ်ေကာင်းကိသာလ င်ငါ ဆိလိ၏။

ငါသည်သင်တိ့အားနတ်မိစာများ ှ င့် မဆက်ဆံေစလိ။‐ ၂၁သင်တိ့သည်သခင်ဘရား၏ခွက်ဖလားမှ

စပျစ်ရည်ကိေသာက်၍ နတ်မိစာ၏ခွက်ဖလား မှစပျစ်ရည်ကိလည်းမေသာက် ိင်။

သခင် ဘရား၏စားပဲွေတာ်၌စား၍နတ်မိစာများ ၏စားပဲွ၌လည်းမစား ိင်။‐ ၂၂

ငါတိ့သည်သခင်ဘရားအားဆန့်ကျင်ဖက် ပလိ ကသေလာ။ ငါတိ့သည်သခင်ဘရား

ထက်ပိ၍တန်ခိး ကီး ကသေလာ။ ၂၃ ``ငါတိ့တွင်အဘယ်အမကိမဆိ ပ ိင်ခွင့် ှ ိ ၏''
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ဟဆိ ကသည်အတိင်းမှန်ေသာ်လည်း အရာခပ်သိမ်းသည်ေကာင်းမွန်သည်မဟတ်။``ငါ

တိ့တွင်အဘယ်အမကိမဆိ ပပိင်ခွင့် ှ ိ ၏'' ဟဆိေသာ်လည်းအရာခပ်သိမ်းသည်ငါတိ့

အကျိုးကိ ပစေပးသည်မဟတ်။‐ ၂၄ အဘယ်သမ ကိယ်ကျိုးကိမ ှ ာေစ ှ င့်။ သ

တစ်ပါး၏အကျိုးကိသာလ င် ှ ာေစ။ ၂၅ သင်တိ့၏ သတပစိတ်ကိေထာက်၍

ေစျးတွင်ေရာင်း သည့်အမဲသားကိစစ်ေဆးေမးြမန်းြခင်းမ ပ ဘဲဝယ်၍စား ကေလာ့။‐ ၂၆

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်``ဤေလာက ှ င့်တကွ ေလာက၌ ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့ကိထာဝရ

ဘရားပိင်ေတာ်မ၏'' ဟကျမ်းစာေတာ်ကဆိ၏။ ၂၇ အကယ်၍မယံ ကည်သလတစ်ေယာက်က

သင်တိ့အား ဧည့်ခံေကးေမွးရန်ေခ ဖိတ်ေသာ အခါသင်တိ့သွားလိကသွား ကေလာ့။ မိမိ

တိ့၏ သတပစိတ်ကိေထာက်၍တည်ခင်းေကး ေမွးသမ တိ့ကိစစ်ေဆးေမးြမန်းြခင်းမ ပ ဘဲစားေလာ့။‐

၂၈ သိ့ရာတွင်လတစ်စံတစ်ေယာက်က``ဤအရာ သည်ယဇ်ပေဇာ်ေသာအသားြဖစ်သည်''

ဟ ဆိပါမယင်းသိ့ေြပာဆိသကိလည်းေကာင်း၊ သတပစိတ်ကိလည်းေကာင်းေထာက်၍ထိ

အသားကိမစား က ှ င့်။‐ ၂၉ သတပစိတ်ဆိရာ၌သင်တိ့၏ သတပစိတ်ကိ မဆိလိ။

လာေြပာသ၏ သတပစိတ်ကိဆိ လိ၏။ သင်တိ့တွင်လတစ်စံတစ်ေယာက်က``ငါ၏

လွတ်လပ်မကိအဘယ်ေကာင့်သတစ်ပါး ၏ သတပစိတ်ကချုပ်ချယ်ရပါသနည်း။‐ ၃၀

အကယ်၍ငါသည်မိမိစားေသာက်သည့်အစား အစာအတွက်ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်

ကိချီးမွမ်း၏။ ထိသိ့ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ၍စားေသာက်သည့်အစားအစာ ှ င့်ပတ်သက်၍

ငါ့အားသတစ်ပါးကအဘယ်ေကာင့်ေဝဖန် ရပါမည်နည်း'' ဟေမးလိေပလိမ့်မည်။ ၃၁

သင်တိ့သည်စားသည်ြဖစ်ေစ၊ အဘယ်အမ ကိ ပသည်ြဖစ်ေစ ဘရားသခင်၏ဘန်း

အသေရေတာ်အတွက် ပ ကေလာ့။‐ ၃၂ ယဒအမျိုးသားတိ့ကေသာ်လည်းေကာင်း၊

လမျိုးြခားတိ့ကေသာ်လည်းေကာင်း ဘရား သခင်၏အသင်းေတာ်ဝင်တိ့ကေသာ်လည်း ေကာင်း

က့ဲရဲ ့စရာအေကာင်းမြဖစ်ေစရန် ေနထိင် ကေလာ့။‐ ၃၃ သင်တိ့သည်လည်းငါက့ဲသိ့ ပ ကေလာ့။

ငါ သည်လတိ့ကယ်တင်ြခင်းခံရေစရန်မိမိ ပ သမ ေသာအမတိ့တွင် ကိယ်ကျိုးကိမင့ဲ

ဘဲလအေပါင်းတိ့၏အကျိုးကိင့ဲ၍သ တိ့ ှ စ်သက်ေအာင် ပ၏။

၁၁ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ခရစ်ေတာ်ထံမှအတ ယသက့ဲသိ့ သင်တိ့သည်ငါ့ထံမှအတ

ယကေလာ့။ ၂ သင်တိ့သည်ငါ့ကိအစဥ်ေအာက်ေမ့သတိရ၍

ငါေပးအပ်ခ့ဲသည့်သွန်သင်ချက်အတိင်းလိက် နာ ပကျင့် ကေသာေကာင့်သင်တိ့အားငါ

ချီးကး၏။‐ ၃ သိ့ေသာ်ခရစ်ေတာ်သည်ေယာကျာ်းတိင်း၏အထွတ် အထိပ်၊

ေယာကျာ်းသည်မိန်းမ၏အထွတ်အထိပ်၊ ဘရားသခင်သည်ခရစ်ေတာ်၏အထွတ်အထိပ်

ြဖစ်ေ ကာင်းကိသင်တိ့အားသိေစလိ၏။‐ ၄ သိ့ြဖစ်၍ေယာကျာ်းသည်ဝတ် ပအစည်းအေဝး

တွင်မိမိ၏ဦးေခါင်းကိဖံးအပ်၍ပတနာ ပ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားေဟာေသာ်လည်းေကာင်း

ခရစ်ေတာ်၏အသေရေတာ်ကိ တ်ချသ ြဖစ်၏။‐ ၅ မိန်းမသည်စေဝးဝတ် ပြခင်းတွင်မိမိ၏ဦး

ေခါင်းကိမဖံးမအပ်ဘဲဆေတာင်းပတနာ ပ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားေတာ်ကိေ ကညာ

ေသာ်လည်းေကာင်း မိမိခင်ပွန်း၏အသေရကိ တ်ချသြဖစ်၏။ သသည်ေခါင်းတံးရိတ်ထား

သည့်အမျိုးသမီး ှ င့်မထးြခားေတာ့ေချ။‐ ၆ မိန်းမသည်မိမိ၏ဦးေခါင်းကိမဖံးမအပ်

ဘဲထားမည့်အစား မိမိ၏ဆံပင်ကိြဖတ် ထားလ င်သာ၍ေကာင်း၏။ ဆံပင်ြဖတ်ြခင်း၊

ေခါင်းတံးရိတ်ြခင်းတိ့သည်အမျိုးသမီး အတွက် ှ က်ဖွယ်ေကာင်းေသာအရာများြဖစ်

သြဖင့် သသည်မိမိ၏ဦးေခါင်းကိဖံးအပ်ေစ။‐ ၇ အမျိုးသားသည်မိမိ၏ဦးေခါင်းကိဖံး

အပ်ရန်မသင့်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်သ သည်ဘရားသခင်၏ပံသဏာန်ေတာ် ှ င့်ဘန်း

အသေရေတာ်ကိေရာင်ြပန်ဟပ်သြဖစ်ေသာ ေကာင့်တည်း။ အမျိုးသမီးသည်ကားအမျိုး

သား၏ဘန်းအသေရကိေရာင်ြပန်ဟပ်သ ြဖစ်၏။‐ ၈ အမျိုးသားသည်အမျိုးသမီးမှဖန်ဆင်း

ထားသမဟတ်။ အမျိုးသမီးသည်သာလ င် အမျိုးသားမှဖန်ဆင်းသြဖစ်၏။‐ ၉

အမျိုးသားကိအမျိုးသမီးအတွက်ဘရား သခင်ဖန်ဆင်းေတာ်မမ။ အမျိုးသမီးကိသာ

လ င်အမျိုးသားအတွက်ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။‐ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍ေကာင်းကင်တမန်များကိေထာက်

ေသာအားြဖင့် အမျိုးသမီးသည်မိမိအေပ အမျိုးသားအပ်စိးြခင်းကိေဖာ်ြပရန်မိမိ

ဦးေခါင်းကိအပ်သင့်၏။‐ ၁၁ သိ့ရာတွင်သခင်ဘရား၏မိတ်သဟာယ အဖဲွ ့တွင်

အမျိုးသားသည်အမျိုးသမီး ကိလိအပ်သက့ဲသိ့အမျိုးသမီးသည် လည်းအမျိုးသားကိလိအပ်ေပသည်။‐

၁၂ အမျိုးသမီးသည်အမျိုးသားမှဖန်ဆင်းေသာ် လည်း အမျိုးသားသည်အမျိုးသမီးကေမွးဖွား

သြဖစ်၏။ အရာခပ်သိမ်းကိြဖစ်ေပ ေစေသာ အ ှ င်ကားဘရားသခင်ေပတည်း။ ၁၃

အမျိုးသမီးသည်ဦးေခါင်းကိမဖံးမအပ် ဘဲစေဝးဝတ် ပြခင်းတွင် ဘရားသခင်အား

ဆေတာင်းပတနာ ပရန်သင့်ေတာ်သည်မသင့် ေတာ်သည်ကိသင်တိ့ကိယ်တိင်စဥ်းစားဆင်ြခင်

ကေလာ့။‐ ၁၄ ဆံပင် ှ ည်သည့်အမျိုးသားအတွက် ှ က်ဖွယ် ရာြဖစ်ေ ကာင်း၊‐ ၁၅

အမျိုးသမီးအတွက်မှာမလှပတင့်တယ်ဖွယ် ရာြဖစ်ေကာင်း သဘာဝ မကပင်သွန်သင်ေပး

သည်မဟတ်ပါေလာ။ ဆံပင် ှ ည်ကိအမျိုး သမီးအား ခံထည်အြဖစ်ေပးထားြခင်းြဖစ်၏။‐ ၁၆

ဤကိစ ှ င့်ပတ်သက်၍ေစာဒကတက်လိသ အားငါတိ့၌လည်းေကာင်း၊ ဘရားသခင်၏

အသင်းေတာ်များ၌လည်းေကာင်း ယင်းသိ့ ေခါင်းဖံးအပ်သည့်ထံးစံမှလဲွ၍အြခား

ထံးစံမ ှ ိ ေ ကာင်းငါေြဖဆိအ့ံ။ ၁၇ သိ့ရာတွင်ေအာက်ပါ န် ကားချက်များကိ

ေပးရာတွင်သင်တိ့အားငါမချီးမွမ်း။ သင် တိ့၏ဝတ် ပြခင်းများသည်ေကာင်းကျိုးထက်

ဆိးကျိုးကိေပးေန၏။‐ ၁၈ ပထမအချက်အေနြဖင့်သင်တိ့၏အသင်း

ေတာ်အစည်းေဝးများ၌ စိတ်ဝမ်းကဲွြပားမများ ှ ိ ေ ကာင်းကိငါ ကားသိရေပသည်။ ကားရ

သည့်အတိင်းအချို ့တစ်ဝက်မှန်လိမ့်မည်။‐ ၁၉ (သင်တိ့တွင်စိတ်ဝမ်းကဲွြပားမကား ှ ိ ရ သည်မှန်၏။

သိ့ ှ ိ မှသာလ င်အမှန်ဘက်တွင် ှ ိ ေသာသများကိေပ လွင်ထင် ှ ားေစမည်။‐) ၂၀

သင်တိ့သည်စ ံ း ကေသာအခါသခင် ဘရား၏ပဲွေတာ်မဂလာဝင်ရန်အတွက်မဟတ်။‐ ၂၁

သင်တိ့တစ်ဦးစီသည်ကိယ့်အစာကိအလျင် စား ကသြဖင့်ဆာသကဆာ၊ ေသေသာက် ကူး

သက ကူးလျက် ှ ိ  ကသည်။‐ ၂၂ သင်တိ့တွင်စားေသာက်ရန်ေနအိမ်မ ှ ိ သေလာ။

သိ့တည်းမဟတ်ဘရားသခင်၏အသင်းေတာ် ကိ တ်ချ၍ ဆင်းရဲသတိ့အားအ ှ က်ခဲွလိ

ကသေလာ။ သင်တိ့အားအဘယ်သိ့ငါေြပာရ မည်နည်း။ သင်တိ့ကိချီးကးရမည်ေလာ။ ဤ

ကိစတွင်အဘယ်နည်း ှ င့်မ မချီးကး ိင်။ ၂၃ သင်တိ့အားယခငါေပးအပ်မည့်သွန်သင်

ချက်ကိသခင်ဘရားထံေတာ်မှငါရ ှ ိ ၏။ ရန်သ့လက်သိ့အပ် ှ ံ ြခင်းခံေတာ်မသည့်

ည၌အ ှ င်ေယ သည်မန့်ကိယ၍၊‐ ၂၄ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ပီးေနာက်မန့်ကိဖ့ဲ ေတာ်မလျက်

``ဤမန့်ကားသင်တိ့အတွက်စွန့် ေသာငါ၏ကိယ်ခ ာြဖစ်၏။ ငါ့ကိသတိရ ြခင်းငှာဤသိ့ ပ ကေလာ့''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၅ ထိနည်းတစွာညစာစား ပီးေနာက်စပျစ် ရည်ခွက်ဖလားကိယေတာ်မလျက် ``ဤ

ခွက်ဖလားကားငါ၏ေသွး ှ င့်တံဆိပ်ခတ် ေသာဘရားသခင်၏ပဋိညာဥ်သစ်ြဖစ်၏။

ဤခွက်ဖလားမှစပျစ်ရည်ကိေသာက်သည့် အခါတိင်းငါ့ကိသတိရြခင်းငှာေသာက်

ကေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ သင်တိ့သည်ထိမန့်ကိစား၍ထိခွက်ဖလား

မှစပျစ်ရည်ကိေသာက်သည့်အခါတိင်းသခင် ဘရားအေသခံေတာ်မေ ကာင်းကိကိယ်ေတာ်

ကလာေတာ်မချိန်တိင်ေအာင်ေကညာ က၏။‐ ၂၇ သိ့ြဖစ်၍မ ိ မေသဘဲသခင်ဘရား၏မန့်

ကိစား၍ ကိယ်ေတာ်၏ခွက်ဖလားမှစပျစ် ရည်ကိေသာက်ေသာသမည်သည်ကား

သခင် ဘရား၏ကိယ်ခ ာေတာ် ှ င့်ေသွးေတာ်ကိ ြပစ်မှားရာေရာက်၏။‐ ၂၈

ထိ့ေကာင့်လတိင်းမိမိကိယ်ကိစစ်ေဆး ပီးမှ မန့်ကိစား၍ ခွက်ဖလားမှစပျစ်ရည်ကိေသာက် ေစ။‐ ၂၉

မန့်ကိစား၍ခွက်ဖလားမှစပျစ်ရည်ကိ ေသာက်ေသာအခါ သခင်ဘရား၏ကိယ်ခ ာ

အနက်အ ိပါယ်ကိမသိနားမလည်ေသာ သသည် မိမိအေပ အြပစ်ဒဏ်ကျေရာက်

ေစရန်စားေသာက်သြဖစ်၏။‐ ၃၀ ထိအေကာင်းေ ကာင့်သင်တိ့အထဲတွင်အားအင်

ချည့်နဲ့သ ှ င့်မကျန်းမမာသအေြမာက်အြမား ှ ိ ေပသည်။ ေသေသာသအချို ့လည်း ှ ိ ၏။‐ ၃၁

ငါတိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိပထမဦးစွာစစ် ေဆး ကမည်ဆိပါမ ဤသိ့ဘရားသခင်၏

စီရင်ေတာ်မြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၃၂ သိ့ရာတွင်ငါတိ့အားဤသိ့ထာဝရဘရား

သခင်စီရင်ေတာ်မြခင်းမှာ ငါတိ့အားေလာကီ သားတိ့ ှ င့်အတအြပစ်ဒဏ်မခံရေစရန်

ဆံးမေတာ်မြခင်းြဖစ်သည်။ ၃၃ ထိ့ေကာင့်ညီအစ်ကိတိ၊့ သခင်ဘရား၏ပဲွေတာ်

မဂလာကိဝင်ရန်စေဝး ကေသာအခါ တစ်ေယာက် ကိတစ်ေယာက်ေစာင့်ဆိင်း ကေလာ့။‐ ၃၄

သင်တိ့စေဝး ကေသာအခါတွင်ဘရားသခင် ၏အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ် ိင်ေစရန်

ဆာမွတ်ေသာသသည်မိမိအိမ်တွင် စားေသာက်ေစ။ အြခားကိစများ ှ င့်ပတ်သက်၍

ငါလာသည့်အခါေြဖ ှ င်းမည်။

၁၂ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့ေရးသားေမးြမန်း သည့်ဝိညာဥ်ေတာ်၏ဆေကျးဇးများ ှ င့်

ပတ်သက်၍ သင်တိ့အားသိေစလိေသာ အချက်များ ှ ိ ၏။‐ ၂

သင်တိ့သည်ယံ ကည်သမြဖစ်မီက စိတ် လပ် ှ ားရာသိ့လိက်ပါကာလမ်းလဲွလျက်

သက်မ့ဲ ပ်တများကိကိးကွယ်ခ့ဲ ကေကာင်း သင်တိ့အသိပင်ြဖစ်၏။‐

၃ အဘယ်သမဆိဘရားသခင်၏ဝိညာဥ် ေတာ်ဦးေဆာင်မကိခံယရ ှ ိ လ င် သခင်

ေယ အားကျိန်စာမသင့်ေစ ိင်။ သန့် ှ င်း ေသာဝိညာဥ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပမကိ မခံယမရ ှ ိ လ င်

``ေယ သည်အ ှ င် သခင်ြဖစ်ပါသည်'' ဟမည်သမ ဝန်မခံ ိင်ေ ကာင်းကိသင်တိ့အားသိေစလိ၏။

၄ ဝိညာဥ်ဆေကျးဇးကားအမျိုးမျိုး ှ ိ ၏။ သိ့ ေသာ်ထိဆေကျးဇးများကိချေပးေတာ်

မေသာဝိညာဥ်ေတာ်တစ်ပါးတည်း ှ ိ ၏။‐ ၅ အေစခံရန်နည်းအမျိုးမျိုး ှ ိ ေသာ်လည်း

အေစခံရသည့်သခင်ကားတစ်ပါးတည်း ှ ိ ၏။‐ ၆ အမေတာ်ေဆာင်ရန်စွမ်းရည်အမျိုးမျိုး ှ ိ ေသာ် လည်း

လအသီးသီး၌ ှ ိ ေသာစွမ်းရည်များကိ ေပးေတာ်မေသာအ ှ င်ကားတစ်ပါးတည်း ှ ိ ၏။‐ ၇
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အများေကာင်းကျိုးအတွက်လအသီးသီး တိ့ ှ င့်ဝိညာဥ်ေတာ်ပါ ှ ိ ေ ကာင်းတစ်နည်း

တစ်ဖံအားြဖင့်ေဖာ်ြပ၏။‐ ၈ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်လတစ်ေယာက်အားဉာဏ်

ပညာြဖင့်ေြပာဆိ ိင်ေသာစွမ်းရည်ကိေပး ေတာ်မ၏။ အြခားတစ်ေယာက်အားအသိ

ဉာဏ်ြဖင့်ခက်ခဲေသာအရာတိ့ကိထတ်ေဖာ် ေြပာဆိ ိင်ေသာစွမ်းရည်ကိေပးေတာ်မ၏။‐ ၉

ဝိညာဥ်ေတာ်ကပင်တစ်ေယာက်အားယံ ကည်မ ပါရမီကိလည်းေကာင်း၊ အြခားတစ်ေယာက်

အားအနာေရာဂါများေပျာက်ကင်းေစ ိင် ေသာတန်ခိးကိလည်းေကာင်းေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၀

ဝိညာဥ်ေတာ်သည်တစ်ေယာက်အားနိမိတ်လက ဏာများြပ ိင်ေသာတန်ခိးကိလည်းေကာင်း၊

အြခားတစ်ေယာက်အားဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိေဟာေြပာ ိင်ေသာစွမ်း

ရည်ကိလည်းေကာင်း၊ ေနာက်တစ်ေယာက်အား ဝိညာဥ်ေတာ်ချေပးေတာ်မသည့်ဆေကျးဇး

များ ှ င့်ချေပးေတာ်မမသည့်ဆေကျးဇး များကိပိင်းြခားသိ ှ ိ  ိင်ေသာစွမ်းရည်

ကိလည်းေကာင်းေပးေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ် သည်တစ်ေယာက်အားထးဆန်းေသာဘာသာ

စကားအမျိုးမျိုးကိအနက်ြပန်ဆိ ိင် ေသာစွမ်းရည်ကိလည်းေကာင်း၊ အြခားတစ်

ေယာက်အားထိဘာသာစကားအမျိုးမျိုး ကိေြပာဆိ ိင်ေသာစွမ်းရည်ကိလည်းေကာင်း ေပးေတာ်မ၏။‐

၁၁ သိ့ရာတွင်ဤတန်ခိးစွမ်းရည်အေပါင်းတိ့ ကိချေပးေတာ်မေသာအ ှ င်ကားဝိညာဥ်

ေတာ်တစ်ပါးတည်းြဖစ်၏။ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် မိမိအလိေတာ်အတိင်းလတစ်ဦးစီအား

ထးြခားသည့်ဆေကျးဇးကိချေပးေတာ် မသတည်း။ ၁၂ ခရစ်ေတာ်သည်အဂ ါအစိတ်အပိင်းများ ှ ိ

သည့်ကိယ်ခ ာ ှ င့်တ၏။ ကိယ်ခ ာသည်အဂ ါ အစိတ်အပိင်းများ ှ ိ ေသာ်လည်းတစ်ကိယ်

တည်းသာြဖစ်၏။‐ ၁၃ ထိနည်းတစွာငါတိ့သည်ယဒလမျိုးြဖစ် ေစ၊ လမျိုးြခားြဖစ်ေစ၊ ကန်ြဖစ်ေစ၊

လွတ်လပ် သြဖစ်ေစ၊ ဝိညာဥ်ေတာ်တစ်ပါးတည်းအား ြဖင့်ကိယ်ခ ာတစ်ခတည်းထဲသိ့ဗတိဇံခံ

ယ က၏။ ငါတိ့ ှ ိ သမ သည်ဝိညာဥ်ေတာ် တစ်ပါးတည်းကိေသာက် ကရ၏။ ၁၄

လ၏ကိယ်ခ ာတွင်အဂ ါအစိတ်အပိင်းတစ် ခတည်း ှ ိ သည်မဟတ်။ အများပင် ှ ိ ေပ သည်။‐ ၁၅

ေြခက ``ငါသည်လက်မဟတ်သြဖင့်ကိယ် ခ ာ ှ င့်မစပ်ဆိင်'' ဟဆိပါကေြခသည်

ကိယ်ခ ာ၏အစိတ်အပိင်းြဖစ်ေသး၏။‐ ၁၆ နားက``ငါသည်မျက်စိမဟတ်သြဖင့်ကိယ်

ခ ာ ှ င့်မစပ်ဆိင်'' ဟဆိပါကနားသည် ကိယ်ခ ာ၏အစိတ်အပိင်းြဖစ်ေသး၏။‐ ၁၇

ကိယ်ခ ာတစ်ခလံးသည်မျက်စိသာလ င် ြဖစ်ပါကအဘယ်သိ့ ကား ိင်မည်နည်း။

ကိယ်ခ ာတစ်ခလံးသည်နားသာလ င် ြဖစ်ပါမအဘယ်သိ့အနံ့ခံ ိင်မည်နည်း။‐ ၁၈

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်အလိေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်းကိယ်ခ ာတွင် အဂ ါအစိတ်

အပိင်းအသီးသီးတိ့သ့ေနရာ ှ င့်သ ှ ိ ေစေတာ်မ၏။‐ ၁၉အဂါအစိတ်အပိင်းတစ်ခတည်းသာလ င်

ှ ိ ခ့ဲေသာ်ကိယ်ခ ာြဖစ်လာ ိင်မည်မဟတ်။‐ ၂၀ အမှန်အားြဖင့်ဆိေသာ်အဂ ါအစိတ်အပိင်း

အများ ှ ိ ေသာ်လည်းကိယ်ခ ာတစ်ခတည်း သာ ှ ိ သတည်း။ ၂၁ ထိေကာင့်မျက်စိကလက်အား

``သင့်ကိငါ အလိမ ှ ိ'' ဟမဆိ ိင်။ ဦးေခါင်းကလည်း ေြခအား ``သင့်ကိငါအလိမ ှ ိ'' ဟမဆိ ိင်။‐ ၂၂

အားနည်းေသာလကဏာ ှ ိ ေသာကိယ်အဂ ါ အစိတ်အပိင်းများမှာမ ှ ိ လ င်မြဖစ်။‐ ၂၃

ယတ်သည်ဟထင်ရေသာအဂ ါအစိတ်အပိင်း များကိပိ၍ပင်ငါတိ့ဂ စိက် ကရ၏။

တင့်တယ်ြခင်းမ ှ ိ သည့်အဂ ါအစိတ်အပိင်း များကိပိ၍တင့်တယ်ေအာင်မွမ်းမံ ကရ၏။‐

၂၄ တင့်တယ် ပီးြဖစ်သည့်အဂ ါအစိတ်အပိင်း များကိမကားမွမ်းမံေနစရာမလိ။ ဂဏ်

အသေရလိသည့်အဂ ါအစိတ်အပိင်းတိ့ ကိပိ၍ဂဏ်အသေရ ှ ိ ေစရန်ဘရား

သခင်ကိယ်ေတာ်တိင်ကိယ်ခ ာကိေစ့စပ် ပြပင်ထားေတာ်မ၏။‐ ၂၅

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်အဂ ါအစိတ်အပိင်းအချင်း ချင်းစိတ်ဝမ်းကဲွြပားမမ ှ ိ ဘဲ အချင်းချင်း

၏အကျိုးကိ ပစလျက် ှ ိ ေပသည်။‐ ၂၆ အကယ်၍ကိယ်အဂ ါအစိတ်အပိင်းတစ်ခက

ေဝဒနာခံရလ င်အြခားအစိတ်အပိင်းများ သည်လည်းအတခံရ က၏။ ကိယ်အဂ ါအစိတ်

အပိင်းတစ်ခကချီးမွမ်းြခင်းခံရလ င် အြခားအစိတ်အပိင်းများသည်လည်းအတ ဝမ်းေြမာက်ရ က၏။

၂၇ သင်တိ့အေပါင်းသည်ခရစ်ေတာ်၏ကိယ်ခ ာ ေတာ်ြဖစ်၏။ သင်တိ့အသီးသီးသည်ကား

ကိယ်ခ ာေတာ်၏အဂ ါအစိတ်အပိင်းများ ြဖစ် က၏။‐ ၂၈ဘရားသခင်သည်ပထမအေနြဖင့်တမန်

ေတာ်များ၊ ဒတိယအေနြဖင့်ပေရာဖက်များ၊ တတိယအေနြဖင့်ဆရာများကိလည်း ေကာင်း၊

ထိေနာက်နိမိတ်လကဏာြပသများ၊ အနာေရာဂါများကိေပျာက်ကင်းေစ ိင် ေသာတန်ခိးကိရ ှ ိ သများ၊

သတစ်ပါး တိ့ကိကညီသများ၊ ေ ှ ့ေဆာင်လမ်းြပ ိင်စွမ်း ှ ိ သများ၊ ထးဆန်းေသာဘာသာ

စကားအမျိုးမျိုးကိေြပာ ိင်သများကိ လည်းေကာင်းအသင်းေတာ်တွင်ခန့်ထား ေတာ်မ၏။‐ ၂၉

သတိ့အားလံးပင်တမန်ေတာ်များြဖစ် က သေလာ။ သတိ့အားလံးပင်ပေရာဖက်များ ြဖစ် ကသေလာ။

သတိ့အားလံးပင်ဆရာ များြဖစ် ကသေလာ။ သတိ့အားလံးပင် နိမိတ်လကဏာြပ ိင်သများြဖစ် က

သေလာ။‐ ၃၀ သတိ့အားလံးပင်အနာေရာဂါများကိ ေပျာက်ကင်းေစ ိင်ေသာတန်ခိးကိရ ှ ိ သ

များြဖစ် ကသေလာ။ သတိ့အားလံးပင် ထးဆန်းေသာဘာသာစကားအမျိုးမျိုး

ကိအနက်အ ိပါယ်ြပန်ဆိ ိင်သများ ြဖစ် ကသေလာ။‐ ၃၁ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ပိ၍ြမတ်သည့်ဆ

ေကျးဇးများကိစဲွလမ်းကေလာ့။ သိ့ရာတွင်အြမတ်ဆံးေသာဆေကျးဇး ကိငါေဖာ်ြပမည်။

၁၃ ငါသည်လဘာသာစကားများ ှ င့်ေကာင်းကင် တမန်ဘာသာစကားများကိေြပာ ိင်ေသာ်

လည်း ေမတာမ ှ ိ လ င်ပ့ဲတင်ခတ်သည့်ေမာင်း က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ အသံြမည်သည့်လင်း

ကွင်းက့ဲသိ့လည်းေကာင်းြဖစ်၏။‐ ၂ ငါသည်ဗျာဒိတ်ေတာ်အားြဖင့်ေဟာေြပာ ိင်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နက်နဲေသာအရာ ှ ိ သမ ှ င့်အတတ်ပညာ ှ ိ သမ တိ့ကိနားလည်

တတ်က မ်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေတာင်များကိ ေ ့ေြပာင်း ိင်သည့်ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ ေသာ်

လည်းေကာင်းေမတာမ ှ ိ လ င်အချည်း ှ ီး ပင်ြဖစ်၏။‐ ၃ ငါ၏ဥစာ ှ ိ သမ ကိေပးကမ်းစွန့် ကဲသည်

သာမကကိယ်ခ ာကိမီးြဖင့်ပေဇာ်ေသာ် လည်းေမတာမ ှ ိ လ င်ငါ၌အကျိုးမ ှ ိ။ ၄

ေမတာသည်သည်းခံတတ်၏။ ကင်နာသနား တတ်၏။ မနာလိစိတ်မ ှ ိ။ ေမတာသည် ကားဝါ မမ ှ ိ။

မာန်မာနမ ှ ိ။‐ ၅ မေလျာက်ပတ်သည့်အမကိမ ပတတ်။ ကိယ် ကျိုးကိမ ှ ာတတ်။ ေဒါသအမျက်မထွက်

တတ်။ သတစ်ပါး၏အြပစ်ကိမှတ်၍မထား တတ်။‐ ၆ မေကာင်းမဒစ ိက်ေကာင့်ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ

မ ှ ိ တတ်။ သမာတရားေ ကာင့်ဝမ်းေြမာက်တတ်၏။‐ ၇ မည့်သည့်အခါမ လက်အေလျာ့မေပးတတ်။

ေမတာသည်အ မဲယံ ကည်တတ်၏။ အ မဲ ေမ ာ်လင့်တတ်၏။ အ မဲသည်းခံတတ်၏။ ၈

ေမတာသည်ထာဝစဥ်တည်၏။ ဗျာဒိတ်ေတာ် အားြဖင့်ေဟာေြပာ ိင်ေသာစွမ်းရည်သည်

လည်းေကာင်း၊ ထးဆန်းေသာဘာသာစကား အမျိုးမျိုးကိေြပာ ိင်ေသာအခွင့်သည်

လည်းေကာင်း၊ အသိပညာသည်လည်းေကာင်း အ မဲမတည်ဘဲကွယ်ေပျာက်လိမ့်မည်။‐

၉ ငါတိ့၏အသိပညာသည်မစံလင်။ ဗျာဒိတ် ေတာ်အားြဖင့်ေဟာေြပာ ိင်ေသာစွမ်းရည်

သည်လည်းမစံလင်။‐ ၁၀ သိ့ရာတွင်စံလင်သည့်အရာေရာက် ှ ိ လာေသာ အခါ၌မကား

မစံလင်ေသာအရာဟသမ တိ့သည်ကွယ်ေပျာက်လိမ့်မည်။ ၁၁ ငါသည်ကေလးသငယ်ြဖစ်စဥ်အခါက၊

ကေလးသငယ်က့ဲသိ့စကားေြပာ၏။ သငယ် က့ဲသိ့စိတ်တွင်ခံစားရ၏။ သငယ်က့ဲသိ့ စဥ်းစားဆင်ြခင်၏။

ကီးြပင်းလာေသာ အခါ၌မကားကေလးသငယ်၏အေလ့ များကိငါပယ် ှ ား၏။‐ ၁၂

ယခအခါငါတိ့သည်ေကးမံတွင်ေပ လာ သည့်ပံသဏာန်ကိြမင်ရသက့ဲသိ့မထင်မ ှ ား ေတွ ့ြမင်ရ က၏။

ထိအခါ၌မကားမျက်ဝါး ထင်ထင်ေတွ ့ြမင်ရလတံ။့ ယခအခါငါသည် စံလင်စွာမသိမြမင်ရ။ ထိအခါ၌ကား

ဘရားသခင်သည်ငါ့ကိစံလင်စွာသိြမင် ေတာ်မသက့ဲသိ့ငါသည်စံလင်စွာသိ ြမင်ရလိမ့်မည်။ ၁၃

ယခတွင်ပါရမီသံးပါးတည်းဟေသာ ယံ ကည်ြခင်း၊ ေမ ာ်လင့်ြခင်း၊ ချစ်ြခင်းတည် လျက် ှ ိ ၏။

ဤသံးပါးတိ့တွင်ချစ်ြခင်း ေမတာသည်အြမတ်ဆံးြဖစ်သတည်း။

၁၄ ထိ့ေကာင့်သင်တိ့သည်ေမတာတရားကိကျင့်သံး ရန် ကိးပမ်းအားထတ် ကေလာ့။

ဝိညာဥ်ဆေကျးဇး များကိေတာင့်တလိချင် ကေလာ့။ အထးသြဖင့်

တ်ကပတ်တရားေတာ်ေဟာေြပာ ိင်ေသာဆ ေကျးဇးကိလိလား ကေလာ့။‐ ၂

ထးဆန်းေသာဘာသာစကားအမျိုးမျိုးြဖင့် ေြပာဆိေသာသသည်လ ှ င့်ေြပာဆိသည်

မဟတ်။ ဘရား ှ င့်သာေြပာဆိြခင်းြဖစ်၏။ သ၏စကားကိအဘယ်သမ နားမလည်။

သသည်ဝိညာဥ်ေတာ်တန်ခိးြဖင့်လ ို ့ဝှက် နက်နဲသည့်အေကာင်းအရာများကိေြပာ ဆိ၏။‐ ၃

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ေဟာေြပာေသာသသည်ကား လတိ့အားေဆာက်

တည်ရာရေစေသာစကား၊ အားေပးေသာ စကား၊ ှ စ်သိမ့်ေသာစကားတိ့ကိေြပာ၏။‐ ၄

ထးဆန်းေသာဘာသာစကားအမျိုးမျိုးြဖင့် ေြပာဆိသသည် မိမိအကျိုးကိ ပစ၏။ တ်

ကပတ်တရားေတာ်ကိေဟာေြပာေသာသမ ကား အသင်းေတာ်တစ်ခလံး၏အကျိုးကိ ပစ၏။ ၅

ငါသည်သင်တိ့အားလံးကိပင်ထးဆန်းေသာ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးြဖင့်ေြပာဆိေစလိ

ေသာ်လည်း တ်ကပတ်တရားေတာ်ေဟာေြပာ ိင်ေသာဆေကျးဇးကိပိ၍ရေစလိ၏။ ထး

ဆန်းေသာဘာသာစကားအမျိုးမျိုးြဖင့်ေြပာ ဆိသသည် မိမိစကား၏အနက်အ ိပါယ်ကိ

ှ င်းလင်းေဖာ်ြပ ိင်သ ှ ိ မှသာလ င် အသင်း ေတာ်၏အကျိုးကိ ပစ၏။ သိ့မဟတ်ပါမ

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိေဟာေြပာြခင်း ကပိ၍တန်ဖိး ှ ိ ၏။‐ ၆ သိ့ြဖစ်၍ညီအစ်ကိတိ၊့

ငါသည်သင်တိ့ထံ သိ့လာ၍ထးဆန်းေသာဘာသာစကား အမျိုးမျိုးြဖင့်ေြပာဆိပါလ င် အဘယ်

အကျိုး ှ ိ မည်နည်း။ ငါေဟာေြပာေသာစကား များသည် ဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ် စကား၊

အသိပညာ ှ င့်ယှဥ်ေသာစကား၊ ဝိညာဥ်ေတာ်တန်ခိးအားြဖင့် ိးေဆာ်ေသာ စကား၊

ဆံးမသွန်သင်သည့်စကားများမြဖစ် ပါမသင်တိ့၌အဘယ်အကျိုး ှ ိ မည်နည်း။ ၇

ပေလွသိ့မဟတ်ေစာင်းေကာက်က့ဲသိ့ေသာ သက်မ့ဲတရိယာများကိ ကည့်ေလာ့။ ထိ

တရိယာများမှေတးသံများပီသစွာ ထွက်ေပ ၍မလာပါမအဘယ်သသည်

ထိတရိယာတိ့၏ေတးသွားကိသိ ိင် မည်နည်း။‐ ၈ တံပိးခရာမတ်သံမပီသပါကအဘယ်သ

သည်စစ်ပဲွဝင်ရန်ြပင်ဆင်မည်နည်း။‐ ၉ ထိနည်းတစွာထးဆန်းသည့်ဘာသာစကား

အမျိုးမျိုးြဖင့်သင်တိ့ေြပာသည့်စကားသည် အနက်အ ိပါယ်မ ှ င်းပါမ အဘယ်သသည်
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နားလည် ိင်မည်နည်း။ သင်တိ့၏စကားများ သည်ေလထဲတွင်ေပျာက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။‐ ၁၀

ကမာေပ တွင်ဘာသာစကားအမျိုးေပါင်း များစွာ ှ ိ ေသာ်လည်း မည်သည့်ဘာသာစကား

မ အ ိပါယ်ကင်းမ့ဲသည်မ ှ ိ။‐ ၁၁ သိ့ရာတွင်ငါနားမလည်သည့်ဘာသာစကား ကိေြပာဆိသသည်

ငါ့အဖိ့လမျိုးြခားြဖစ်၏။ ငါသည်လည်းသ့အဖိ့လမျိုးြခားြဖစ်ေပမည်။‐ ၁၂

သင်တိ့သည်ဝိညာဥ်ေတာ်ဆေကျးဇးများကိ လိလားေတာင့်တ ကသည့်အေလျာက်အသင်း

ေတာ် ကီးပွားတိးတက်မကိ အေထာက်အက ပမည့်ဆေကျးဇးများကိပိ၍အသံး ပ

ရန် ကိးစား ကေလာ့။‐ ၁၃ ထိ့ေကာင့်ထးဆန်းေသာစကားအမျိုးမျိုး

ြဖင့်ေြပာေသာသသည် မိမိေြပာသည့်စကား ၏အ ိပါယ်ကိေဖာ်ြပ ိင်ေသာတန်ခိးစွမ်း

ရည်ကိရ ှ ိ ရန်ဆေတာင်းပတနာ ပရမည်။‐ ၁၄ ငါသည်ထးဆန်းေသာဘာသာစကားအမျိုးမျိုး

ြဖင့်ဆေတာင်းပတနာ ပေသာအခါ ငါ၏စိတ် ှ လံးသည်ဆေတာင်းပတနာ ပလျက်ေနေသာ်

လည်းငါ၏အသိဉာဏ်မကားပါဝင်မမ ှ ိ။‐ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍အဘယ်သိ့ငါ ပရမည်နည်း။

ငါသည် စိတ် ှ လံးအားြဖင့်သာမကအသိဉာဏ်အား ြဖင့်လည်းဆေတာင်းပတနာ ပမည်။

စိတ် ှ လံး အားြဖင့်သီချင်းဆိသည်သာမကအသိ ဉာဏ်အားြဖင့်လည်းသီဆိမည်။‐ ၁၆

သင်တိ့သည်စိတ် ှ လံးအားြဖင့်သာလ င် ဘရား သခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း၍ဆေတာင်း

ပတနာ ပ ကပါမ ပရိသတ်ဝတ် ပြခင်း၌သာမန် လတစ်ေယာက်သည် သင်တိ့ေြပာဆိသမ စကား

များကိနားမလည် ိင်သြဖင့် အဘယ်သိ့လ င် သင်တိ့၏ဆေတာင်းပတနာကိ ``အာမင်''

ဟဝန်ခံ ိင်မည်နည်း။‐ ၁၇ ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းသည့်သင်တိ့၏ဆေတာင်း

ပတနာသည်ေကာင်းမွန်ေစကာမသတစ်ပါး အတွက်မည်သိ့မ အကျိုးမ ှ ိ။ ၁၈

ငါသည်ထးဆန်းေသာဘာသာစကားအမျိုး မျိုးကိ သင်တိ့ထက်ပိ၍ေြပာဆိ ိင်သြဖင့်

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း၏။‐ ၁၉ သိ့ေသာ်ပရိသတ်ဝတ် ပြခင်းတွင်ထးဆန်းေသာ

ဘာသာစကားအခွန်းေပါင်းအေထာင်အေသာင်း ထက်သွန်သင်ရန်နားလည် ိင်သည့်စကားငါး

ခွန်းမ ကိပိ၍ငါေြပာဆိလိ၏။ ၂၀ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်စဥ်းစားဆင်ြခင်မ

တွင်ကေလးသငယ်များက့ဲသိ့မြဖစ် က ှ င့်။ ဆိးညစ်မကင်းစင်မတွင်ကေလးသငယ်များ

က့ဲသိ့ြဖစ် ကေလာ့။ စဥ်းစားဆင်ြခင်မတွင်မ ကားအသက်အ ွယ်ရင့်ကျက်သများက့ဲသိ့ ြဖစ် ကေလာ့။‐

၂၁ ကျမ်းစာေတာ်တွင်၊ ``ငါ၏လစေတာ်အားထးဆန်းေသာ ဘာသာစကားများြဖင့်ငါေြပာမည်။

လမျိုးြခားတိ့၏ တ်ြဖင့်ငါေြပာမည်။ သိ့ေသာ်လည်းငါ၏လစေတာ်သည်

ငါ့စကားကိနားေထာင် ကလိမ့်မည်မဟတ်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏'' ဟ၍ေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏။‐ ၂၂

ထိ့ေကာင့်ထးဆန်းေသာဘာသာစကားအမျိုး မျိုးေြပာဆိ ိင်ေသာစွမ်းရည်သည်မယံ ကည်

သတိ့အတွက်နိမိတ်လကဏာြဖစ်၏။ ယံ ကည် သတိ့အတွက်မဟတ်။ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိေ ကညာ

ေဟာေြပာ ိင်ေသာဆေကျးဇးကားယံ ကည်သ တိ့အတွက်နိမိတ်လကဏာြဖစ်၏။

မယံ ကည် သတိ့အတွက်မဟတ်။ ၂၃ သိ့ြဖစ်၍အသင်းေတာ်ဝင်အေပါင်းတိ့သည်စ

ေဝးလျက်ထးဆန်းေသာဘာသာစကားအမျိုးမျိုး ြဖင့်ေြပာဆိေနစဥ် သာမန်လအချို ့သိ့မဟတ်မ

ယံ ကည်သအချို ့ေရာက် ှ ိ လာခ့ဲေသာ်သင်တိ့ အား းသွပ်သများဟဆိမည်မဟတ်ေလာ။‐ ၂၄

သိ့ေသာ်ဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိသင် တိ့အေပါင်းေ ကညာေဟာေြပာလျက်ေနစဥ်

မယံ ကည်သသိ့မဟတ်သာမန်လတစ်ေယာက် ေရာက် ှ ိ လာပါမ သင်တိ့ေဟာေြပာသည့်တရား

စကားေ ကာင့် မိမိသည်အြပစ်များကးသ ြဖစ်ေကာင်းေကာင်းစွာသိြမင်လာလိမ့်မည်။‐ ၂၅

သ၏စိတ် ှ လံးစစ်ေ ကာစီရင်ြခင်းကိခံရ လျက်သ၏လ ို ့ဝှက်ေသာအ ကံအစည်များ

သည်ေပ လွင်သြဖင့် ``သင်တိ့ ှ င့်အတဧကန် အမှန်ဤအရပ်တွင်ဘရားသခင် ှ ိ ေတာ်မ

ပါသည်တကား'' ဟထတ်ေဖာ်ဝန်ခံကာဘရား သခင်ကိပျပ်ဝပ် ှ ိ ခိးလိမ့်မည်။ ၂၆

ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါဆိလိသည်မှာဤသိ့တည်း။ ကိးကွယ်ဝတ် ပရန်သင်တိ့စေဝး ကေသာ

အခါတစ်ေယာက်ကသီချင်းဆိြခင်း၊ ေနာက် တစ်ေယာက်ကသွန်သင်ြခင်း၊ ေနာက်တစ်ေယာက်

ကဗျာဒိတ်ေတာ်ကိြပန် ကားြခင်း၊ ေနာက် တစ်ေယာက်ကထးဆန်းေသာဘာသာစကား ြဖင့်ေြပာဆိြခင်း၊

ေနာက်တစ်ေယာက်ကအနက် အ ိပါယ်ေဖာ်ြပြခင်းတိ့ကိေဆာင် ွက် က ေလာ့။

သင်တိ့ေဆာင် ွက်သမ ေသာအမတိ့ သည်အသင်းေတာ်ဝင်အေပါင်းအားအကျိုး ပရမည်။‐ ၂၇

ထးဆန်းေသာဘာသာစကားြဖင့်ေြပာမည် ဆိပါက ှ စ်ေယာက်ြဖစ်ေစ၊ အများဆံးသံး

ေယာက်ြဖစ်ေစအလှည့်ကျေြပာေစေလာ့။ ထိ ေနာက်လတစ်ေယာက်ကအနက်အ ိပါယ် ြပန်ပါေစ။‐

၂၈ အကယ်၍စကားြပန်မ ှ ိ ပါမထးဆန်းေသာ ဘာသာစကားြဖင့်ေြပာဆိလိေသာသသည် ဆိတ်

ဆိတ်ေန၍မိမိတစ်ကိယ်တည်းေြပာလျက်ေနေစ။ ဘရားသခင်အားလည်းေလာက်ထားလျက်ေန

ေစ။‐ ၂၉ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိခံယရ ှ ိ သ ှ စ်ေယာက်သံး ေယာက်ကေဟာေြပာ၍

ကျန်ေသာသတိ့ကထိ သတိ့၏ေဟာေြပာချက်များကိဆင်ြခင် သံးသပ် ကေစ။‐ ၃၀

သိ့ရာတွင်အကယ်၍လတစ်ေယာက်ေဟာေြပာ ေနစဥ်ထိင်ေနသများအထဲမှတစ်ေယာက်

သည် ဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိခံယ ရ ှ ိ ပါကေဟာေြပာေနေသာသသည်ရပ်နား

ေစ။‐ ၃၁ ပရိသတ်အေပါင်းသည်သွန်သင်မယ၍အား တက်လာ ကေစရန်

သင်တိ့အားလံးပင်အလှည့် ကျဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိေဟာ ေြပာ ိင်၏။‐ ၃၂

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိေဟာေြပာ ိင်ေသာဆေကျးဇး ကိအသံး ပရာ၌ေဟာေြပာသသည်မိမိ

ကိယ်ကိထိန်းချုပ်ရမည်။‐ ၃၃ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဘရားသခင်သည်

စည်းမ့ဲကမ်းမ့ဲ ပမြခင်းကိလိလားေတာ် မမ။ ငိမ်ဝပ်ပိြပားမကိလိလားေတာ်မ ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။

ဘရားသခင်၏အသင်းေတာ်အေပါင်းတိ့တွင် ကျင့်သံးသည့်မအတိင်း၊‐ ၃၄

အမျိုးသမီးများသည်အစည်းအေဝးများတွင် ဆိတ်ဆိတ်ေန ကေစ။ သတိ့မှာစကားေြပာပိင်ခွင့် မ ှ ိ။

ယဒပညတ်ကျမ်းတွင်ေဖာ်ြပသည့်အတိင်း အမျိုးသမီးတိ့သည်အစည်းအေဝးများတွင်

ေခါင်းေဆာင်များမြဖစ်ေစရ။‐ ၃၅ သတိ့သည်အေကာင်းတစ်စံတစ်ရာကိသိလိ လ င်

မိမိတိ့၏ခင်ပွန်းများကိအိမ်တွင်ေမးြမန်း စံစမ်း ကေစ။ အသင်းေတာ်၏အစည်းအေဝး

၌အမျိုးသမီးများစကားေြပာြခင်းသည် ှ က်ဖွယ်ေသာအမြဖစ်၏။ ၃၆

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်သည် သင်တိ့ထံမှထွက်လာသေလာ။ သိ့တည်းမဟတ်

သင်တိ့ထံသိ့သာလ င် တ်ကပတ်တရား ေတာ်ေရာက် ှ ိ လာသေလာ။‐ ၃၇

မိမိကိယ်ကိဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ် ြပန် ကားသြဖစ်သည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊

ဝိညာဥ် ဆေကျးဇးရ ှ ိ သြဖစ်သည်ဟ၍လည်းေကာင်း ယဆေသာသသည်

ယခငါေရးလိက်ေသာ စကားတိ့သည်သခင်ဘရား၏ပညတ်ြဖစ် ေကာင်းသိမှတ်ေစ။‐ ၃၈

မသိမှတ်လ င်သ့ကိလည်းအသိအမှတ်မ ပ က ှ င့်။ ၃၉ သိ့ြဖစ်၍ညီအစ်ကိတိ၊့

သင်တိ့သည်ဗျာဒိတ် ေတာ်ကိေ ကညာေဟာေြပာြခင်းငှာလိလား ေတာင့်တ ကေလာ့။

သိ့ရာတွင်ထးဆန်းေသာ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးြဖင့်ေြပာဆိြခင်း ကိမတားြမစ် က ှ င့်။‐ ၄၀

ခပ်သိမ်းေသာအမတိ့ကိေလျာက်ပတ်စွာစနစ် တကျလပ်ေဆာင်ကေလာ့။

၁၅ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့အားငါေဟာေြပာသည့် သတင်းေကာင်းကိြပန်လည်သတိရေစလိ၏။

ထိသတင်းေကာင်းကိသင်တိ့ခံယကာယင်း အေပ ၌ သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းခိင် မဲစွာ

အြမစ်စဲွလျက် ှ ိ ေပသည်။‐ ၂ ထိသတင်းေကာင်းကားသင်တိ့အားငါေဟာ

ေြပာသည့်တရားြဖစ်သည်။ သင်တိ့သည်ထိ သတင်းေကာင်းကိစဲွ မဲစွာယံ ကည်လက်ခံ

လ င်ကယ်တင်ြခင်းကိခံ ကရ၏။ သိ့မဟတ် လ င်သင်တိ့ယံ ကည်ခ့ဲသည်မှာအချည်း ှ ီး ြဖစ်သည်။ ၃

ငါသည်မိမိခံယရ ှ ိ ၍သင်တိ့အားေပး အပ်သည့်အေရး ကီးလှေသာအေကာင်း အရာများမှာ

ကျမ်းစာလာသည့်အတိင်း ခရစ်ေတာ်သည်ငါတိ့အတွက်အေသခံ ေတာ်မေ ကာင်း၊‐ ၄

ကိယ်ေတာ်သည်သ ဂဟ်ြခင်းကိခံ ပီးေနာက် ကျမ်းစာလာသည်အတိင်းသံးရက်ေြမာက် ေသာေန့၌

ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ေတာ်မေ ကာင်း၊‐ ၅ ကိယ်ေတာ်အားေပတ ဖးြမင်ရေ ကာင်း၊

ထိ ေနာက်တမန်ေတာ်တစ်ကျိပ် ှ စ်ပါးတိ့ဖးြမင် ရ ကေကာင်းတိ့ြဖစ်သည်။‐ ၆

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်အားခရစ်ယာန်ညီအစ်ကိ ငါးရာေကျာ်တိ့သည်တစ် ပိင်နက်ဖးြမင်ရ

က၏။ ထိသတိ့အထဲမှလအချို ့တိ့သည် ေသလွန်သွား ပီြဖစ်ေသာ်လည်းလအများစ

မှာယခတိင်ေအာင်အသက် ှ င်လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၇ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်အားယာကပ်ဖးြမင်ရ၏။ ထိ

ေနာက်တမန်ေတာ်အေပါင်းတိ့ဖးြမင် ကရ၏။ ၈ ေနာက်ဆံး၌ေလာေမွးသဖွယ်ြဖစ်သငါသည်

လည်း ကိယ်ေတာ်အားဖးြမင်ရ၏။‐ ၉ ငါသည်တမန်ေတာ်တိ့တွင်အည့ံဆံးြဖစ်၏။

ဘရားသခင်၏အသင်းေတာ်ကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲ ခ့ဲသြဖစ်သြဖင့် တမန်ေတာ်ဟ၍ပင်အေခ မခံထိက်။‐

၁၀ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့် ငါသည်ယခအေြခအေနသိ့ေရာက် ှ ိ ၏။ ငါ့

အားကိယ်ေတာ်ေပးသနားေတာ်မေသာေကျးဇး ေတာ်သည်လည်းအကျိုးမ့ဲမြဖစ်။ ငါသည်အြခား

တမန်ေတာ်တိ့ထက်ပိ၍ ကိးစားလပ်ေဆာင်၏။ဤသိ့လပ်ေဆာင် ိင်ြခင်းမှာငါ၏စွမ်းရည်ေ ကာင့်

မဟတ်။ ငါ ှ င့်အတလပ်ေဆာင်ေသာဘရားသခင် ၏ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၁

သိ့ြဖစ်၍ငါြဖစ်ေစ၊ ထိသတိ့ြဖစ်ေစဤ အတိင်းေဟာေြပာေ ကညာ ကသည်။ သင်တိ့

သည်လည်းဤအတိင်းပင်ယံ ကည် က၏။ ၁၂ ခရစ်ေတာ်သည်ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်

ေတာ်မေ ကာင်းကိ ငါတိ့ေဟာေြပာေ ကညာ လျက် ှ ိ သည်ြဖစ်ရာ အဘယ်ေကာင့်သင်တိ့

အနက်အချို ့ေသာသတိ့က ``ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ြခင်းဟသည်မ ှ ိ'' ဟ

ေြပာဆိေန ကသနည်း။‐ ၁၃ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ ပါကခရစ်ေတာ် သည်

ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မမ ိင်ရာ။‐ ၁၄ ခရစ်ေတာ်ထေြမာက်ေတာ်မမလ င်ငါတိ့

၏ေဟာေြပာြခင်းသည်အကျိုးမ ှ ိ။ သင်တိ့၏ ယံ ကည်ြခင်းသည်လည်းအကျိုးမ ှ ိ။‐ ၁၅

အကယ်၍သေသတိ့ ှ င်ြပန်ထေြမာက်မမ ှ ိ ဟဆိသည်မှာ မှန်ခ့ဲေသာ်ဘရားသခင်သည်

ခရစ်ေတာ်ကိေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ေစေတာ်မမ။ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့က ``ဘရား

သခင်သည်ခရစ်ေတာ်ကိေသြခင်းမှ ှ င်ြပန် ထေြမာက်ေစေတာ်မ ပီ'' ဟေဟာေြပာရာ

၌ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏အေကာင်း မသားသက်ေသများြဖစ် က၏။‐ ၁၆



၁ ေကာရိ ု619

အကယ်၍ေသသတိ့ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ြခင်း မ ှ ိ လ င် ဘရားသခင်သည်ခရစ်ေတာ်အား

ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစေတာ်မမ။‐ ၁၇ ခရစ်ေတာ်သည် ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မမ

လ င်သင်တိ့၏ယံ ကည်မသည်လဲွမှားလျက် သင်တိ့သည်လည်းအြပစ်ဒစ ိက်တွင်နစ်

မွန်းလျက် ှ ိ ေန ကေသးမည်။‐ ၁၈ ခရစ်ေတာ်ကိယံ ကည်လျက်ေသလွန်သွားသ

တိ့သည်လည်းထာဝရဆံး ံ း ကေပမည်။‐ ၁၉ ခရစ်ေတာ်ကိအမီှ ပ၍ငါတိ့သည်ယခ

ဘဝအတွက်သာေမ ာ်လင့်စရာ ှ ိ ပါမ ကမာေပ တွင်ငါတိ့ေလာက်သနားစရာ ေကာင်းသများမ ှ ိ ေတာ့ ပီ။

၂၀ သိ့ရာတွင်အမှန်ြဖစ်ရပ်မှာခရစ်ေတာ်သည် ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မ ပီ။ ယင်း

သိ့ထေြမာက်ေတာ်မြခင်းေ ကာင့်ေသလွန်သ တိ့သည် ှ င်ြပန်ထေြမာက် ကလိမ့်မည်ြဖစ်

ေကာင်းအာမခံချက်ရ ှ ိ  ကသည်။‐ ၂၁ လတစ်ေယာက်ေ ကာင့်ကမာေပ တွင်ေသြခင်း

တရားြဖစ်ေပ လာသက့ဲသိ့ လတစ်ေယာက် ေကာင့်ပင်လ င် ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်

ြခင်းတရားသည်လည်းြဖစ်ေပ လာ၏။‐ ၂၂ လအေပါင်းတိ့သည်အာဒံ ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝ

တည်းြဖစ်ြခင်းေ ကာင့်ေသရ က၏။ ထိနည်းတ ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ြခင်း

ေကာင့်ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ရ က လိမ့်မည်။‐ ၂၃ သိ့ရာတွင်လအသီးသီးတိ့သည်မိမိတိ့

အလှည့်ကျ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ရ ကမည်။ ခရစ်ေတာ်သည်ဦးစွာပထမ ှ င်ြပန်

ထေြမာက်ေတာ်မသည်။ ထိေနာက်ခရစ်ေတာ် ကလာေတာ်မေသာအခါကိယ်ေတာ်၏

တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေပအ့ံ။‐ ၂၄ ထိေနာက်ကပ်ကမာကန်ဆံးချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။

ထိအခါခရစ်ေတာ်သည် ှ ိ  ှ ိ သမ ေသာ ဝိညာဥ်ေရးဆိင်ရာတန်ခိး ှ င်များ၊ အာဏာ

ပိင်များ ှ င့်စိးမိးအပ်ချုပ်သများကိ ှ ိမ်နင်း ၍ ိင်ငံေတာ်ကိခမည်းေတာ်ဘရားသခင်

၏လက်ေတာ်သိ့ေပးအပ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၅ ဘရားသခင်သည်ရန်သအေပါင်းကိ ှ ိမ်နင်း

၍ခရစ်ေတာ်၏ေြခဖဝါးေအာက်သိ့ေရာက် ေစေတာ်မမည့်အချိန်မေရာက်မီ ခရစ်ေတာ်

သည်အပ်စိးေတာ်မရမည်။‐ ၂၆ ေနာက်ဆံး ှ ိမ်နင်းရမည့်ရန်သကားေသမင်း ပင်ြဖစ်၏။‐ ၂၇

ကျမ်းစာေတာ်တွင် ``ဘရားသခင်သည်ခပ်သိမ်း ေသာအရာတိ့ကိကိယ်ေတာ်၏ေြခဖဝါးေအာက်

သိ့ေရာက်ေစေတာ်မ၏'' ဟလာ၏။ ``ခပ်သိမ်း ေသာအရာတိ'့' တွင်ဘရားသခင်မပါဝင်

ေကာင်းထင် ှ ား၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ် ခပ်သိမ်းေသာအရာကိခရစ်ေတာ်၏ေြခ

ဖဝါးေအာက်သိ့ေရာက်ေစေတာ်မေသာအ ှ င် ကားဘရားသခင်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐

၂၈ သိ့ရာတွင်ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိသား ေတာ်အားအပ်စိးေစေတာ်မေသာအခါ၌

မိမိေြခဖဝါးေတာ်ေအာက်သိ့ခပ်သိမ်းေသာ အရာကိေရာက် ှ ိ ေစေတာ်မေသာဘရား

သခင်၏အပ်စိးြခင်းကိ သားေတာ်ကိယ်တိင် ပင်လ င်ခံယေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိအခါ

ဘရားသခင်သည်ခပ်သိမ်းေသာအရာ တိ့ကိလံးဝဥဿံအပ်စိးေတာ်မေပအ့ံ။ ၂၉

ေသလွန်သတိ့ကိယ်စားဗတိဇံမဂလာခံသ တိ့သည် အဘယ်အကျိုးအတွက်ယင်းသိ့ ပ

ကသနည်း။ ေသလွန်သတိ့ ှ င်ြပန်ထေြမာက် မမ ှ ိ ဟအချို ့ကေြပာဆိသည်အတိင်းမှန်

လ င် ထိသတိ့သည်ေသသတိ့၏ကိယ်စား အဘယ်ေ ကာင့်ဗတိဇံမဂလာခံ ကသနည်း။‐ ၃၀

အဘယ်ေကာင့်ငါတိ့ကိယ်တိင်ပင်ေဘးအ ရာယ် ှ င့်နာရီမလပ်ရင်ဆိင်လျက်ေနရ ကသနည်း။‐ ၃၁

ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါသည်ေသေဘး ှ င့်ေန့တိင်းရင် ဆိင်ရ၏။ ငါသည်သင်တိ့အတွက်ဂဏ်ယဝါ

ကားသြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ငါသည်သင်တိ့ ှ င့် အတငါတိ့အ ှ င်ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်တစ်

လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်သြဖင့်လည်းေကာင်းဤ သိ့ေြပာဆိရြခင်းြဖစ်၏။‐ ၃၂

အကယ်၍ငါသည်ဧဖက် မိ ့တွင် ``သားရဲ တိရစာန်'' တိ့ ှ င့်တိက်ခိက်ခ့ဲပါမလအြမင်

ြဖင့်ငါ့အဖိ့အဘယ်အကျိုး ှ ိ မည်နည်း။ ေသလွန်သတိ့ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ

ပါက ``နက်ြဖန်ေသ ကမည်ြဖစ်၍ငါတိ့ သည်စား က၊ ေသာက် က၊ ေပျာ်ပါး ကကန်

အ့ံ'' ဟဆိသည့်အတိင်း ပ ကစိ။့ ၃၃ သင်တိ့အယအဆမမှား က ှ င့်။ ``အေပါင်း

အသင်းမေကာင်းလ င်လေကာင်းပျက်စီးတတ် ၏။‐'' ၃၄ အြမင်မှန်ရ ကေလာ့။

ဆက်လက်၍အြပစ် မကး က ှ င့်။ သင်တိ့တွင်အချို ့ေသာသတိ့ သည်ဘရားသခင်ကိမသိ က။

ဤသိ့ငါ ဆိရာ၌သင်တိ့အ ှ က်ရေစရန်အတွက် ြဖစ်၏။ ၃၅ လတစ်စံတစ်ေယာက်က

``ေသလွန်သတိ့သည် အဘယ်သိ့ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ကမည်နည်း'' ဟေမးသည်ဆိအ့ံ။‐ ၃၆

အချင်းလမိက်၊ သင်စိက်ပျိုးသည့်မျိုးေစ့သည် ဦးစွာမပျက်မစီးဘဲအပင်မေပါက်တတ်။‐

၃၇ ေြမတွင်သင်စိက်ေသာအရာသည်ဂျံ ုေစ့ သိ့မဟတ်အြခားမျိုးေစ့တစ်မျိုးမျိုးြဖစ် မည်။

ေနာင်အခါေပါက်လာသည့်အပင်မဟတ်။‐ ၃၈ ဘရားသခင်သည်အလိေတာ် ှ င့်အညီထိ

မျိုးေစ့အားကိယ်ထည်ကိေပးေတာ်မ၏။ ကိယ် ေတာ်သည်မျိုးေစ့အသီးသီးတိ့အားသင့်

ေတာ်သည့်ကိယ်ထည်ကိေပးေတာ်မ၏။ ၃၉ သက် ှ ိ သတဝါတိ့၏အသားသည်တစ်မျိုး တည်းမဟတ်။

လ၏အသားသည်တစ်မျိုး၊ တိရစာန် ၏အသားသည်တစ်မျိုး၊ ငှက်၏အသားသည်တစ် မျိုး၊

ငါး၏အသားသည်တစ်မျိုးြဖစ်၏။ ၄၀ ေကာင်းကင် ှ င့်ဆိင်ေသာအေကာင်အထည်များ၊

ကမာေြမ ကီး ှ င့်ဆိင်ေသာအေကာင်အထည် များဟ၍ ှ ိ ၏။ ေကာင်းကင်အေကာင်အထည်

များ၏တင့်တယ်မသည်တစ်မျိုး၊ ကမာေြမ ကီးအေကာင်အထည်များ၏တင့်တယ်မ

ကတစ်မျိုးြဖစ်၏။‐ ၄၁ ေန၏တင့်တယ်မသည်တစ်မျိုး၊ လ၏တင့်တယ်မ သည်တစ်မျိုး၊

ကယ်တာရာများ၏တင့်တယ်မသည် တစ်မျိုးြဖစ်၏။ ကယ်တစ်လံး ှ င့်တစ်လံးပင်တင့် တယ်မမတေချ။

၄၂ ထိနည်းတေသလွန်သတိ့ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ြခင်း သည်ဤအတိင်းြဖစ်၏။ ကိယ်ခ ာသည်ေြမ၌ြမုပ် ှ ံ

ြခင်းခံရေသာအခါပပ်ပျက်တတ်ေသာအြဖစ် တွင် ှ ိ ၏။ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေသာအခါ၌မပပ်

မပျက်တတ်ေသာအြဖစ်တွင် ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၄၃ ြမုပ် ှ ံ ြခင်းခံရေသာအခါအသေရပျက်၍

စွမ်းအားမ ှ ိ။ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေသာအခါ၌ အသေရ ှ င့်ြပည့်စံလိမ့်မည်။‐ ၄၄

ြမုပ် ှ ံ ြခင်းခံရေသာအခါကာယခ ာြဖစ် ၏။ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေသာအခါ၌ဝိညာဏ ခ ာြဖစ်လိမ့်မည်။

ပ်ခ ာ ှ ိ သြဖင့်ဝိညာဏ ခ ာလည်း ှ ိ ရေပသည်။‐ ၄၅ကျမ်းစာေတာ်တွင် ``ပထမလအာဒံသည်

အသက် ှ င်ေသာသတဝါြဖစ်လာ၏'' ဟေဖာ် ြပ၏။ ေနာက်ဆံးြဖစ်ေသာအာဒံသည်ကား

အသက် ှ င်ေစတတ်ေသာဝိညာဥ်ြဖစ်၏။‐ ၄၆ ဝိညာဏခ ာသည်ပထမြဖစ်ေပ သည်

မဟတ်။ ပ်ခ ာြဖစ်ေပ  ပီးမှဝိညာဏခ ာ ြဖစ်ေပ လာ၏။‐ ၄၇

ပထမလအာဒံသည်ေြမမန့်မှဖန်ဆင်းထားသ ြဖစ်၏။ ဒတိယလမကားေကာင်းကင်ဘံမှလာ သတည်း။‐

၄၈ ေြမ ကီးသားတိ့သည်ေြမမန့်မှဖန်ဆင်းထားေသာ သ ှ င့်တ က၏။ ေကာင်းကင်ဘံ ှ င့်ဆိင်ေသာလတိ့

သည်ေကာင်းကင်ဘံမှလာေသာသ ှ င့်တ က၏။‐ ၄၉ ငါတိ့သည်ေြမမန့်မှဖန်ဆင်းထားသ၏ပံသဏာန်

ကိေဆာင်သက့ဲသိ့ေကာင်းကင်ဘံမှ ကလာေတာ် မေသာသ၏ပံသဏာန်ကိေဆာင် ကလိမ့်မည်။

၅၀ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့အားငါေြပာလိသည်မှာ လ့အေသွးအသားသည်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ

ေတာ်ကိမခံမယ ိင်။ ပပ်ပျက်တတ်ေသာအရာ သည်လည်းမပပ်မပျက်တတ်ေသာအြဖစ်ကိ

မခံမယ ိင်။ ၅၁ လ ို ့ဝှက်နက်နဲေသာအရာတစ်ခကိနားေထာင် ကေလာ့။

ငါတိ့အားလံးသည်ေသလွန်သွား က မည်မဟတ်။ ငါတိ့သည်တံပိးခရာမတ်ေသာ

အခါခဏချင်းမျက်စိတစ်မိှတ်အတွင်း၌ ေြပာင်းလဲ ကမည်။ ေနာက်ဆံးတံပိးခရာမတ်

ေသာအခါေသလွန်သတိ့သည် ှ င်ြပန်ထေြမာက် က၍ေသြခင်း ှ င့်ထာဝစဥ်ကင်းလွတ် က လိမ့်မည်။

ငါတိ့အားလံးသည်လည်းေြပာင်းလဲ ကမည်။‐ ၅၃ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ပပ်ပျက်တတ်ေသာ

အရာသည်မပပ်မပျက် ိင်ေသာအြဖစ်သိ့ ေြပာင်းလဲရမည်။ ေသတတ်ေသာအရာသည်

မေသ ိင်ေသာအြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲရမည်။‐ ၅၄ ပပ်ပျက်တတ်ေသာအရာသည်မပပ်မပျက်

ိင်ေသာအြဖစ်သိ့လည်းေကာင်း၊ ေသတတ်ေသာ အရာသည်မေသ ိင်ေသာအြဖစ်သိ့လည်း

ေကာင်းေြပာင်းလဲေသာအခါ ``ေသြခင်းကိ ဖျက်ဆီးပစ် ပီ။ ေသြခင်းကိေအာင်ြမင်ေလ ပီ''

ဟေသာကျမ်းစကားသည်မှန်ကန်၍ လာေပအ့ံ။ ၅၅ ``အိ မရဏ ိင်ငံ၊သင်၏ေအာင်ြမင်ြခင်းကား

အဘယ်မှာနည်း။ အိ ေသမင်း၊သင်၏အစွယ်ကားအဘယ်မှာနည်း။ (Hadēs g86) ၅၆

ေသမင်း၏အစွယ်ကားအြပစ်ဒစ ိက်ြဖစ်၏။ အြပစ်ဒစ ိက်သည်ပညတ်တရားမှတန်ခိး

ကိရ ှ ိ သတည်း။‐ ၅၇ သိ့ရာတွင်အ ှ င်ေယ ခရစ်အားြဖင့် ငါတိ့

အားေသြခင်းကိေအာင်ြမင်ခွင့်ေပးေတာ်မ ေသာဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်သည်

ကီးလှစွတကား။ ၅၈ သိ့ြဖစ်၍ချစ်ေသာညီအစ်ကိတိ၊့ က့ံခိင်စွာ ရပ်တည် ကေလာ့။

သခင်ဘရား၏အမေတာ် ကိေဆာင် ွက်ြခင်းသည်ဘယ်အခါ၌မ အချည်း ှ ီးမြဖစ်ေကာင်းသိမှတ်ကာ

အမေတာ်ကိအစဥ်အ မဲေဆာင် ွက် က ေလာ့။

၁၆
ယဒြပည် ှ ိ ဘရားသခင်၏လစေတာ်အား ေထာက်ပ့ံရန်အတွက်အလေငွများ ှ င့်ပတ်သက်

၍ ဂလာတိြပည် ှ ိ အသင်းေတာ်များသိ့ငါ န် ကားခ့ဲသည်အတိင်းသင်တိ့ ပ ကေလာ့။‐

၂ ငါေရာက် ှ ိ လာေသာအခါအလေငွေကာက်ခံဖိ့ မလိေစရန် တနဂေ ွေန့တိင်းသင်တိ့တစ်ဦးစီ

သည် မိမိ၏ဝင်ေငွနည်းများအလိက်လဒါန်းရန် စေဆာင်းထား ကေလာ့။‐ ၃

ငါေရာက် ှ ိ လာေသာအခါအမှာစာေရး၍ သင်တိ့ေ ွးချယ်သများအား ထိအလေငွကိ

ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့ယေဆာင်သွားေစမည်။‐ ၄ အကယ်၍ငါသွားရန်လိအပ်ပါလ င် ထိသ

တိ့သည်ငါ ှ င့်အတလိက်ပါ ိင်ပါသည်။ ၅ ငါသည်မာေကေဒါနိြပည်လမ်းမှလာမည်ြဖစ်

၍ မာေကေဒါနိြပည်တစ်ေလာက်ခရီး ပ ပီး ေသာအခါသင်တိ့ထံသိ့လာခ့ဲမည်။‐ ၆

သင်တိ့ ှ င့်အတအတန် ကာေန ိင်မည်ထင် ပါသည်။ ေဆာင်းရာသီတစ်ချိန်လံးပင်သင်တိ့

ှ င့်အတေနေကာင်းေနပါမည်။ ထိေနာက်ငါ သွားလိရာအရပ်သိ့သွား ိင်ရန်သင်တိ့

ကညီ ိင်လိမ့်မည်ဟေမ ာ်လင့်ပါသည်။‐ ၇ ငါသည်သင်တိ့ထံတွင်ေခတတည်းခိ ံ မ သာ

မလာလိပါ။ သခင်ဘရားခွင့် ပေတာ်မပါ လ င်အတန် ကာသင်တိ့ ှ င့်ေနလိပါသည်။ ၈

ပင်ေတကေတပဲွေန့အထိဧဖက် မိ ့တွင်ငါေန ပါမည်။ ၉ ထိ မိ ့တွင်ငါ့ကိဆန့်ကျင်ဖက် ပသများပင် ှ ိ

ေသာ်လည်း အမေတာ်ေဆာင်ရန်အခွင့်ေကာင်း အမှန်ပင် ှ ိ ၏။ ၁၀

အကယ်၍သင်တိ့ထံသိ့တိေမာေသေရာက် ှ ိ လာ ပါလ င် သ့အားလိက်လဲှစွာ ကိဆိဧည့်ခံ ကေလာ့။

သသည်ငါက့ဲသိ့ပင်သခင်ဘရား၏အမေတာ် ေဆာင်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၁၁
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သ့ကိအဘယ်သမ မေလးမစားမ ပေစ ှ င့်။ ငါသည်ခရစ်ယာန်ညီအစ်ကိများ ှ င့်အတသ့

ကိေစာင့်ေမ ာ်လျက် ှ ိ သြဖင့် သ့အားငါ့ထံသိ့ ေချာေမာစွာြပန်လည်ေရာက် ှ ိ ေစရန်ကညီ ကေလာ့။

၁၂ ငါ့ညီအာေပါလ ှ င့်ပတ်သက်၍ေြပာရမည်ဆိ လ င် သသည်အြခားခရစ်ယာန်ညီအစ်ကိများ

ှ င့်အတ သင်တိ့ထံသိ့သွားေရာက်လည်ပတ်ရန် အထးပင်ငါအားေပးတိက်တွန်းပါ၏။

သိ့ရာ တွင်ယခအချိန်အခါမသင့်ေသးဟသ ယံ ကည်၏။ ေနာင်အခွင့်ေကာင်း ကံသည့်အခါ

လာေရာက်ပါလိမ့်မည်။ ၁၃ ိး ိး ကား ကား ှ ိ  ကေလာ့။ သင်တိ့၏ယံ ကည်

ြခင်းတွင်ခိင်မာစွာရပ်တည် ကေလာ့။ ရဲစွမ်းသတိ ှ ိ  ကေလာ့။‐ ၁၄

ခပ်သိမ်းေသာအမတိ့ကိေမတာ ှ င့် ပ ကေလာ့။‐ ၁၅ သင်တိ့သည်သေတဖန် ှ င့်သ၏အိမ်သားများကိ

သိ က၏။ သတိ့သည်ဂရိြပည်မှခရစ်ယာန်ဦး များြဖစ်၍ဘရားသခင်၏လစေတာ်အား

ကညီမစရန်မိမိတိ့ကိယ်ကိဆက်ကပ်ထားသ များြဖစ်ေပသည်။ ညီအစ်ကိတိ၊့ ထိသိ့ေသာသတိ့

၏ေခါင်းေဆာင်မကိလည်းေကာင်း၊ သတိ့ ှ င့်အတ အမေတာ်ကိ ကိးစား၍ပါဝင်ေဆာင် ွက် က

ေသာသတိ့၏ေခါင်းေဆာင်မကိလည်းေကာင်း လက်ခံ ကရန်သင်တိ့အားငါေမတာရပ်ခံ ပါ၏။ ၁၇

သေတဖန်၊ ေဖာ်တနက် ှ င့်အခါယကတိ့ေရာက် ှ ိ လာ က သဖင့်ငါဝမ်းေြမာက်၏။ သတိ့သည်

သင်တိ့၏ကိယ်စားငါ့အား ပစေပး က၏။‐ ၁၈ သတိ့သည်သင်တိ့၏စိတ်ကိ င်လန်းေစသက့ဲသိ့

ငါ၏စိတ်ကိလည်း င်လန်းေစ၏။ ထိသိ့ေသာသ တိ့သည်အသိအမှတ် ပြခင်းကိခံထိက် က၏။

၁၉ အာ ှ ြပည်အသင်းေတာ်များကသင်တိ့အား တ်ဆက် က၏။ အာကလ၊

ြပစ်ကိလ ှ င့်သတိ့ အိမ်တွင်ဝတ် ပကိးကွယ် ကသည့်အသင်းဝင် များကလည်း

သခင်ဘရား၏နာမေတာ် ှ င့် တ်ဆက် က၏။‐ ၂၀ဤအရပ်တွင် ှ ိ သည့်ညီအစ်ကိအေပါင်းကလည်း

သင်တိ့ကိ တ်ဆက် က၏။ သင်တိ့အချင်းချင်း သန့် ှ င်းေသာနမ်းြခင်းြဖင့် တ်ဆက် ကေလာ့။

၂၁ ``ေမတာြဖင့်ေပါလ'' ဟ၍ဤစာကိငါကိယ်တိင် လက်မှတ်ေရးထိးလိက်ပါ၏။‐ ၂၂

မည်သမဆိသခင်ဘရားကိမချစ်ပါမ ကျိန်စာသင့်ပါေစသတည်း။ သခင်ဘရား ကလာေတာ်မပါ။‐

၂၃ အ ှ င်ေယ ၏ေကျးဇးေတာ်သည်သင်တိ့ အေပ သိ့သက်ေရာက်ပါေစသတည်း။‐

၂၄ ငါသည်ခရစ်ေတာ်ေယ တပည့်ြဖစ်သ သင် တိ့အေပါင်းအားေမတာပိ့သလိက်ပါ၏။

ေကာရိ ု သဝါဒစာပထမစာေစာင် ပီး၏။



၂ ေကာရိ ု621

၂ ေကာရိ ု

၁ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အရခရစ်ေတာ် ေယ ၏တမန်ေတာ်အြဖစ် ခန့်ထားြခင်းခံရ

သေပါလ ှ င့်ညီတိေမာေသတိ့ထံမှ ေကာရိ ု ှ ိ ဘရားသခင်၏အသင်းေတာ်ဝင်များမှစ၍

အခါယြပည်နယ် ှ ိ ဘရားသခင်၏လစ ေတာ်ဝင်တိ့ထံသိ့စာေရးလိက်ပါသည်။ ၂

ငါတိ့အဖဘရားသခင် ှ င့်အ ှ င်ေယ ခရစ်ထံေတာ်မှေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက် ြခင်းသည်

သင်တိ့အေပ သိ့သက်ေရာက်ပါေစ ေသာ။ ၃ ှ စ်သိမ့်မ၏အ ှ င်၊ က ဏာေတာ် ှ င့်ြပည့်စံ

ကယ်ဝေတာ်မေသာအဖ၊ ငါတိ့၏အ ှ င် ေယ ခရစ်၏ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်၏

ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိငါတိ့ချီးမွမ်း က ကန်စိ။့‐ ၄ ငါတိ့သည်ဆင်းရဲဒကအမျိုးမျိုးခံရ က ေသာအခါ

ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အား ှ စ်သိမ့် မကိေပးေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်လည်း

ဘရားသခင်ထံေတာ်မှယင်းသိ့ရ ှ ိ သည့် ှ စ်သိမ့်မြဖင့်ပင်လ င် ဒကဆင်းရဲအမျိုးမျိုး

ခံရ ကသတိ့အား ှ စ်သိမ့်ေစ ိင် ကေပ သည်။‐ ၅ ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ်ခံစားရေသာများြပား

သည့်ဒကဆင်းရဲတိ့ကိပါဝင်ခံစားရ က သည့်နည်းတ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်ဘရားသခင်

ေပးေတာ်မေသာ ှ စ်သိမ့်မကိလည်းခံယရ ှ ိ  က၏။‐ ၆ ငါတိ့ဆင်းရဲဒကခံရ ကလ င်သင်တိ့ ှ စ်

သိမ့်မ ှ င့် ကယ်တင်ြခင်းကိခံယရ ှ ိ  ကေစ ရန်အတွက်ြဖစ်၏။ ှ စ်သိမ့်မကိငါတိ့ရ ှ ိ

ကပါလ င် သင်တိ့သည်လည်းငါတိ့နည်း တ ှ စ်သိမ့်မကိရ ှ ိ လျက် ငါတိ့ခံရေသာ

ဆင်းရဲဒကမျိုးကိသည်းခံေသာစိတ် ှ င့် ခံ ိင်ေသာခွန်အားရ ှ ိ  က၏။‐ ၇

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့အတွက်မယိမ်းမယိင်ေသာ ေမ ာ်လင့်ြခင်းငါတိ့၌ ှ ိ ၏။ သင်တိ့သည်ငါ

တိ့ခံရသည့်ဆင်းရဲဒကမျိုးကိခံရ က သည့်နည်းတငါတိ့ရ ှ ိ သည့် ှ စ်သိမ့်မမျိုး

ကိလည်းရ ှ ိ  ကေကာင်းငါတိ့သိ က၏။ ၈ ညီအစ်ကိတိ၊့ အာ ှ ြပည်တွင်ငါတိ့ခံခ့ဲ

ရသည့်ဆင်းရဲဒကအေကာင်းကိသင်တိ့ အားြပန်လည်သတိရေစလိ၏။ ငါတိ့

မခံမရပ် ိင်ေအာင်ဆင်းရဲဒကကိခံရ သြဖင့် ငါတိ့သည်အသက် ှ င် ိင်ရန်ေမ ာ် လင့်ချက်မ ှ ိ ခ့ဲေပ။‐ ၉

ငါတိ့သည်ေသဒဏ်စီရင်ြခင်းခံရသများ ဟမိမိတိ့ကိယ်တိင်ကိထင်မှတ် က၏။ သိ့

ရာတွင်ဤသိ့ြဖစ်ပျက်ရြခင်းမှာငါတိ့ သည် မိမိတိ့ကိယ်ကိအားမကိးဘဲ သေသ

တိ့အား ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိအားကိး ကေစရန်ြဖစ် ၏။‐ ၁၀

သင်တိ့သည်ငါတိ့အတွက်ဆေတာင်းပတ နာ ပြခင်းအားြဖင့်ကညီ ကသည် ှ င့် အညီ

ကိယ်ေတာ်သည်ဤသိ့ေ ကာက်မက် ဖွယ်ေကာင်းေသာေသေဘးမှငါတိ့အား ကယ်တင်ေတာ်မ၏။

ေနာင်အခါ၌လည်း ကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည် ငါတိ့အားတစ်ဖန်ကယ်တင်ေတာ်မဦး

မည်ဟငါတိ့ယံ ကည်ေမ ာ်လင့် က၏။ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည်သင်တိ့

ေတာင်းေလာက်သည့်ဆေတာင်းပတနာများ ကိနားေညာင်းေတာ်မ၍ ငါတိ့အားေကာင်း

ချီးေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ လအေြမာက် အြမားပင်လ င်ငါတိ့အတွက်ေကျးဇး

ေတာ်ကိချီးမွမ်း ကလိမ့်မည်။ ၁၂ ငါတိ့ သတပစိတ်ေထာက်ခံ၍ဂဏ်ယဝါ

ကားစရာတစ်ခကား ဤေလာက၌အသက် ှ င်စဥ်ကာလအထးသြဖင့် သင်တိ့ ှ င့်

ဆက်ဆံရာတွင်လ၏အသိဉာဏ်ကိအမီှ မ ပဘဲ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်

တန်ခိးကိသာလ င်အမီှ ပ၍ ငါတိ့သည် ဘရားသခင်ေပးသနားေတာ်မေသာ စိတ် ိ းသေဘာ ိးြဖင့်

ပွင့်လင်းစွာ ပမ ကျင့် ကံြခင်းပင်ြဖစ်၏။‐ ၁၃ ယခငါေရးသားေပးပိ့လိက်ေသာစာများ

တွင် သင်တိ့ဖတ် နားလည် ိင်သည့်အေကာင်း အရာများသာလ င်ပါ ှ ိ ၏။‐ ၁၄

ငါတိ့၏အ ှ င်ေယ  ကလာေတာ်မရာေန့ ၌ငါတိ့သည်သင်တိ့အတွက်ဂဏ်ယဝါ ကား

ိင်သည့်နည်းတ သင်တိ့သည်လည်းငါတိ့ အတွက်ဂဏ်ယဝါ ကား ိင် ကေစရန် သင်

တိ့သည်ယခတစ်စိတ်တစ်ေဒသအားြဖင့် သာ သိ ှ ိ နားလည် ကသည့်အေကာင်းအရာ

များကိြပည့်ဝစံလင်စွာသိ ှ ိ နားလည် လာ ကလိမ့်မည်ဟငါေမ ာ်လင့်၏။ ၁၅

ထိသိ့စိတ်ချြခင်း ှ ိ သြဖင့် ငါသည်သင် တိ့ ှ စ်ထပ်ကွမ်းေကာင်းချီးမဂလာခံစား ရ ကေစရန်၊‐ ၁၆

မာေကေဒါနိြပည်သိ့အသွားတွင်တစ် ကိမ်၊ ထိြပည်မှအြပန်တွင်တစ် ကိမ်သင်တိ့ထံသိ့

ဝင်ေရာက် ပီးေနာက်ယဒြပည်သိ့သွား ိင်ရန် သင်တိ့ထံမှအကအညီကိေတာင်းခံမည် ဟအ ကံ ှ ိ ၏။‐

၁၇ ယင်းသိ့ ကံစည်ခ့ဲြခင်းမှာငါ၌စိတ် ှ စ်ခွ ှ ိ ေလသေလာ။ ငါ ကံစည်ဆံးြဖတ်သည့်အခါ

များ၌တစ်ကိယ်ေကာင်းသေဘာအရ ကံစည် ဆံးြဖတ်ေလသေလာ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်

ဟတ်မှန်သည်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ မဟတ်မမှန် ဟ၍လည်းေကာင်းစကား ှ စ်ခွဆိေလ

သေလာ။‐ ၁၈ ဘရားသခင်သည်ယံ ကည်ထိက်ေသာအ ှ င် ြဖစ်ေတာ်မသက့ဲသိ့

ငါေြပာေသာစကားသည် လည်းစကား ှ စ်ခွမဟတ်။‐ ၁၉သင်တိ့အားငါမှစ၍သိလွာ  ှ င့်တိေမာေသ

တိ့ေဟာေြပာေ ကညာခ့ဲေသာဘရားသခင်၏ သားေတာ်ေယ ခရစ်သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်

``ဟတ်မှန်သည်'' ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ``မဟတ် မမှန်'' ဟ၍လည်းေကာင်းေဖာ်ြပေတာ်မေသာ

အ ှ င်မဟတ်။ စင်စစ်အားြဖင့်ကိယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်၏ ``ဟတ်မှန်သည်'' ြဖစ်ေတာ်မေပ

သည်။‐ ၂၀ဘရားသခင်၏ကတိေတာ်အေပါင်းတိ့သည် ``ဟတ်မှန်သည်'' ဟေဖာ်ြပေသာအ ှ င်ြဖစ်

ေတာ်မ၏။ ထိေ ကာင့်ငါတိ့သည်ဘရားသခင် ၏ဘန်းအသေရေတာ်ထွန်းေတာက်ေစရန်ေယ

ခရစ်ကိအမီှ ပ၍``အာမင်'' ဟဆိြခင်းြဖစ်၏။‐ ၂၁ သင်တိ့ ှ င့်ငါတိ့အားခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံး

တစ်ဝတည်းအသက် ှ င်ေစေတာ်မေသာအ ှ င် မှာ ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ်တိင်ြဖစ်ေပသည်။

ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ်တိင်ငါတိ့အားသီး သန့်ေ ွးချယ်ေတာ်မ၍၊‐ ၂၂

မိမိ၏လစေတာ်အြဖစ်ြဖင့်တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ် ေတာ်မ၏။ အနာဂတ်ကာလ၌ငါတိ့အဖိ့

လျာထားသည်များအတွက်အာမခံချက် အြဖစ် ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့စိတ် ှ လံးထဲ

သိ့သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိသွန်းေလာင်း ေတာ်မ၏။ ၂၃ ေကာရိ ု မိ ့သိ့မလာဘဲေနရန်ငါဆံးြဖတ်

ခ့ဲြခင်းမှာ သင်တိ့ကိသက် ှ ာေသာေကာင့်ြဖစ် ေကာင်းဘရားသခင်သည်ငါ၏သက်ေသ

ြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၂၄သင်တိ့သည်မည်သည့်အရာကိယံ ကည်ရ မည်ကိသင်တိ့အားအမိန့်ေပးရန်ငါတိ့

ကိးစားေနြခင်းမဟတ်။ သင်တိ့၏ယံ ကည် ြခင်းသည်ခိင်မာလျက် ှ ိ ေ ကာင်းငါတိ့သိ က၏။

ငါတိ့သည်သင်တိ့၏ င်လန်းဝမ်း ေြမာက်မအတွက်သင်တိ့ ှ င့်အတလပ် ေဆာင်ေနြခင်းသာြဖစ်၏။

၂ ထိ့ေကာင့်သင်တိ့ထံေနာက်တစ်ဖန်ငါလာလ င် သင်တိ့အားဝမ်းနည်းေစမည်ြဖစ်၍ငါမလာ

ရန်စိတ်ပိင်းြဖတ်ထား၏။‐ ၂ ငါသည်သင်တိ့အားဝမ်းနည်းေအာင် ပပါမ

ငါ့အား င်လန်းေစမည့်သအဘယ်မှာ ှ ိ ေတာ့မည်နည်း။ ငါ့ေ ကာင့်ဝမ်းနည်းရသများ ကလဲွ၍

အဘယ်သသည်ငါ့အားစိတ် င် လန်းေစေတာ့အ့ံနည်း။‐ ၃အကယ်၍ငါလာလ င်ငါ့အားစိတ် င်လန်း

ေစမည့်သများက ငါ့အားဝမ်းနည်းေစမည် စိး၍ယခင်စာကိငါေရးသားေပးပိ့လိက်

ြခင်းြဖစ်၏။ ငါဝမ်းေြမာက်လ င်သင်တိ့ အေပါင်းသည်လည်းဝမ်းေြမာက် ကမည်

ကိငါအမှန်ယံ ကည်၏။‐ ၄ ငါသည်အလွန်ပပန်ေသာကေရာက်၍မျက်

ရည်များစွာကျလျက်ထိစာကိေရးလိက်ြခင်း ြဖစ်၏။ သိ့ေသာ်သင်တိ့အားဝမ်းနည်းေစလိ၍

မဟတ်ဘဲ သင်တိ့အားငါမည်မ ချစ်ေ ကာင်း ကိသိေစလိ၍ေရးလိက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ၅

တစ်စံတစ်ေယာက်သည်လတစ်ဦးအားဝမ်းနည်း ေစေသာအခါငါ့အားသာမက သင်တိ့အားလံး

ကိမဟတ်လ င်သင်တိ့အချို ့အဝက်ကိလည်း ဝမ်းနည်းေစသည်။ (ထိသကိကျပ်တည်းစွာ

မစီရင်လိ၍ဤသိ့ဆိြခင်းြဖစ်သည်။‐) ၆ သင်တိ့လများစ၏ဒဏ်ေပးမကိခံရြခင်း သည်ပင်လ င်

ထိသ့အတွက်လံေလာက်ေသာ အြပစ်ဒဏ်ြဖစ်၏။‐ ၇ ထိသသည်မခံမရပ် ိင်ေလာက်ေအာင်ဝမ်း

နည်းမမြဖစ်ေစရန် ယခသ့အားသင်တိ့ အြပစ်လတ်၍ ှ စ်သိမ့်အားေပး ကေလာ့။‐ ၈

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်သ့ကိအမှန်တကယ် ေမတာထားေ ကာင်းကိ သသိ ှ ိ နားလည်ေအာင်

ပ ကရန်သင်တိ့အားငါေတာင်းပန်၏။‐ ၉ ယခင်ကငါစာေရးခ့ဲရသည့်အေကာင်းမှာ

သင်တိ့သည်စံစမ်းေ ှ ာင့်ယှက်ြခင်းကိအဘယ် မ ခံ ိင်ရည် ှ ိ သည်ကိလည်းေကာင်း၊ ငါ န်

ကားချက်များကိလိက်နာရန်အစဥ်အသင့် ှ ိ မ ှ ိ ကိလည်းေကာင်းသိ ှ ိ ရန်ြဖစ်၏။‐ ၁၀

သင်တိ့သည်တစ်စံတစ်ေယာက်ကိအြပစ်ေြဖ လတ်ေသာအခါ ငါသည်လည်းတစ်ခခကိေြဖ

လတ်ရန်လိပါလ င် သင်တိ့၏မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍ခရစ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေမှာက်ေတာ်၌ထိ

သ၏ အပစ်ကိေြဖလတ်၏။‐ ၁၁ သိ့မှသာစာတန်အားငါတိ့အေပ အ ိင်မရ

ေစရန်တားဆီး ိင်ေပမည်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိ ေသာ်ငါတိ့သည်စာတန်၏အ ကံအစည်များ

ကိသိ ကေသာေကာင့်တည်း။ ၁၂ ခရစ်ေတာ်၏အေကာင်းသတင်းေကာင်းကိေ က

ညာရန်တေရာ မိ ့သိ့ငါေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင် ိင်ရန်တံခါးကိ

သခင်ဘရားဖွင့်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၃ သိ့ရာတွင်ငါ၏ညီအစ်ကိတိတအားမေတွ့ရ သြဖင့်

ငါသည်လွန်စွာပပင်ေသာကြဖစ်၏။ ထိ့ ေကာင့်ထိ မိ ့ ှ ိ လတိ့ကိ တ်ဆက် ပီးလ င်

မာေကေဒါနိြပည်သိ့သွား၏။ ၁၄ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ် ကီး လှပါ၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ်သည် ငါတိ့အားခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း

ြဖစ်ေစလျက် သံ့ပန်းများအြဖစ်ြဖင့်ခရစ်ေတာ် ၏ေအာင်ပဲွခံအခမ်းအနားလှည့်လည်ရာတွင်

အစဥ်အ မဲလိက်ပါေစေတာ်မေသာေကာင့် ြဖစ်၏။‐ ၁၅ ငါတိ့သည်ဘရားသခင်အားခရစ်ေတာ်ပေဇာ်

သည့်ေမး ကိင်ေသာနံ့သာရနံ့ ှ င့်တ က၏။ ထိ ရနံ့သည်ကယ်တင်ြခင်းခံရဆဲြဖစ်သတိ့ထံ

သိ့လည်းေကာင်း၊ ပျက်စီးဆံးပါးဆဲြဖစ်သတိ့ ထံသိ့လည်းေကာင်းပျံ ့ ှ ံ ့၍သွားေလသည်။‐

၁၆ ပျက်စီးဆံးပါးဆဲြဖစ်သတိ့အတွက်ထိ ရနံ့သည်ေသေစတတ်ေသာအပပ်နံ့ြဖစ်၍

ကယ်တင်ြခင်းခံရဆဲြဖစ်သတိ့အတွက် အသက် ှ င်ေစတတ်သည့်အေမးအ ကိင်

ြဖစ်ေပသည်။ သိ့ြဖစ်၍ဤက့ဲသိ့ေသာအမ ကိအဘယ်သေဆာင် ွက် ိင်မည်နည်း။‐

၁၇ ငါတိ့သည်အြခားသအေြမာက်အြမား က့ဲသိ့ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရား

ေတာ်ကိ အေပါစားကန်ပစည်းသဖွယ်ေရာင်း ဝယ်ေဖာက်ကားမကိမ ပ က။ ငါတိ့သည်
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ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မေသာသများ ြဖစ်၍ ခရစ်ေတာ်၏အေစခံများအေန

ြဖင့်ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်၌ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိစိတ် ကည် လင်စွာေဟာေြပာ က၏။

၃ဤသိ့ဆိရာ၌ငါတိ့သည်ဝါ ကားရာ ေရာက်သေလာ။ အချို ့ေသာသတိ့က့ဲသိ့

ငါတိ့သည်ေထာက်ခံစာများကိသင်တိ့ အားေပးရန်လိသေလာ။

သိ့တည်းမဟတ် သင်တိ့ထံမှငါတိ့ေထာက်ခံစာများကိ ေတာင်းရန်လိသေလာ။‐ ၂

သင်တိ့ကိယ်တိင်ပင်လ င်ငါတိ့၏ေထာက်ခံ စာြဖစ် က၏။ ထိစာကိလတိင်းဖတ် သိ

ှ ိ  ိင်ရန်ငါတိ့၏ ှ လံးသားတွင်ေရးသား ထားေပသည်။‐ ၃ ထိစာကိခရစ်ေတာ်ကိယ်တိင်ေရး၍ငါတိ့

ှ င့်ေပးပိ့ေတာ်မသည်မှာထင် ှ ား၏။ ထိစာ ကားမင်ြဖင့်ေရးေသာစာမဟတ်။

အသက် ှ င် ေတာ်မေသာဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ် ြဖင့်ေရးေသာစာြဖစ်၏။

ထိစာကိေကျာက် ြပားေပ တွင်မေရးဘဲ ှ လံးသားေပ တွင် ေရးသတည်း။ ၄

ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ်ကိအမီှ ပ၍ဘရား သခင်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ ထိသိ့ယံ ကည်စိတ်ချ

မကိရ ှ ိ  ကသည်။‐ ၅ မိမိတိ့သည်ဤအမကိထမ်းေဆာင် ိင်သည် ဟေြပာဆိ ိင်ရန်

ငါတိ့တွင်အဘယ်စွမ်း ရည်သတိမ မ ှ ိ။ ငါ၌ ှ ိ သည့်စွမ်းရည် မှာဘရားသခင်ထံေတာ်မှရ ှ ိ ၏။‐ ၆

ငါတိ့သည်ပဋိညာဥ်တရားသစ်အတွက် အမေတာ်ထမ်းေဆာင် ိင်ရန် ကိယ်ေတာ်သည်

ငါတိ့အားစွမ်းရည်သတိများကိေပးေတာ် မ၏။ ထိပဋိညာဥ်တရားသစ်ကားအကရာ

တင်ထားသည့်ပညတ်တရားမဟတ်။ ဝိညာဥ် ေတာ်တရားြဖစ်၏။ အကရာတင်ထားသည့်

ပညတ်သည်အသက်ေသေစတတ်၏။ ဝိညာဥ် ေတာ်မကားအသက် ှ င်ေစတတ်သတည်း။ ၇

ေကျာက်ြပားေပ ၌အကရာတင်ထားသည့် ပညတ်ကိေပးအပ်စဥ်က ဘရားသခင်၏

ဘန်းအသေရေတာ်ထွန်းလင်းေတာက်ပေတာ် မ၏။ ထိဘန်းအသေရေတာ်၏ေရာင်ြပန်ဟပ် မသည်

ေမာေ ှ ၏မျက် ှ ာမှတြဖည်းြဖည်း ေမှးမိှန်စ ပေသာ်လည်း လွန်စွာေတာက်ပ လျက်ပင် ှ ိ ေနေသးသြဖင့်

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်သ့ကိေစ့ေစ့မ ကည့် ိင် က။ ေသြခင်းတရားကိြဖစ်ေပ ေစ

သည့်ပညတ်တရားကိ ဤသိ့ေသာဘန်း အသေရ ှ င့်ေပးအပ်ေတာ်မပါလ င်၊‐ ၈

ဝိညာဥ်ေတာ်၏လပ်ေဆာင်ချက် ှ င့်ဆိင်ေသာ ဘန်းအသေရသည်အဘယ်မ သာလွန်

ေတာက်ပလိမ့်မည်နည်း။‐ ၉အြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းဆိင်ရာတရားသည် ဘန်းအသေရ ှ င့်ြပည့်စံပါလ င်

ကယ်တင် ြခင်းဆိင်ရာလပ်ေဆာင်ချက်သည်အဘယ် မ သာလွန်၍ ဘန်းအသေရ ှ င့်ြပည့်စံ

လိမ့်မည်နည်း။‐ ၁၀ ယခအခါ၌သာလွန်ေတာက်ပေသာဘန်း အသေရေကာင့်

ယခင်အခါ၌အလွန် ေတာက်ပေသာဘန်းအသေရသည်ကွယ် ေပျာက်သွား ပီ။‐ ၁၁

ေခတမ သာတည်သည့်အရာ၌ဘန်းအသ ေရ ှ ိ ခ့ဲပါလ င် ထာဝစဥ်တည်သည့်အရာ

၌အဘယ်မ ပိ၍ဘန်းအသေရ ှ ိ လိမ့် မည်နည်း။ ၁၂ ငါတိ့သည်ဤေမ ာ်လင့်ြခင်း ှ ိ သြဖင့်အလွန်

ရဲရင့် က၏။‐ ၁၃ ငါတိ့ကားေမာေ ှ က့ဲသိ့မဟတ်။ သသည် မိမိ၏မျက် ှ ာမှေတာက်ပေသာအေရာင်

ေမှးမိှန်ကွယ်ေပျာက်သွားသည်ကိ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့မေတွ့မြမင် ိင်ေစရန်

မျက် ှ ာကိပဝါြဖင့်ဖံးအပ်ထားရေလသည်။‐ ၁၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏စိတ် ှ လံးသည်

ထိင်းမိင်းလျက် ှ ိ ခ့ဲ၏။ ယေန့တိင်ေအာင်ပင်လ င် ပဋိညာဥ်တရားေဟာင်းကိဖတ်သည့်အခါတိင်း

သတိ့စိတ် ှ လံးသည်ယင်းပဝါြဖင့်ဖံးအပ် လျက် ှ ိ ၏။ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်သာလ င်ယင်း

ပဝါကိပယ် ှ ားရ၏။‐ ၁၅ ယေန့တိင်ေအာင်ပင်လ င်ေမာေ ှ ၏ပညတ်ကျမ်း ကိဖတ် ကသည့်အခါများ၌

သတိ့၏စိတ် ှ လံး သည်ပဝါဖံးလျက်ပင် ှ ိ ေသး၏။‐ ၁၆ သိ့ရာတွင်ယင်းကိဖယ် ှ ား ိင်၏။

ေမာေ ှ  ှ င့်ပတ် သက်၍ကျမ်းစာေတာ်က ``သသည်သခင်ဘရား ထံသိ့ေြပာင်းလဲေသာအခါ

သ၏ပဝါသည်ပယ် ှ ား၍သွား၏'' ဟဆိ၏။‐ ၁၇ သခင်ဘရားဟဆိရာ၌ဝိညာဥ်ေတာ်ကိဆိလိ

သည်။ သခင်ဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ် ှ ိ ရာအရပ်၌ လွတ်လပ်မ ှ ိ ၏။‐ ၁၈

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့အားလံးသည်မျက် ှ ာဖံးမ ှ ိ ေတာ့ဘဲသခင်ဘရား၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိ

ေရာင်ြပန်ဟပ်လျက် ှ ိ  က၏။ ဝိညာဥ်ေတာ်တည်း ဟေသာသခင်ဘရားမှလတ်ေသာထိဘန်း

အသေရေတာ်သည် ငါတိ့အားအစဥ်တစိက် ဘန်းအသေရတိးပွားေစ၍ကိယ်ေတာ်၏ပံ

သဏာန်ေတာ်သိ့ေြပာင်းလဲေစလျက် ှ ိ ၏။

၄ ဘရားသခင်သည်မိမိ၏က ဏာေတာ် ှ င့်အညီ ငါတိ့အားဤအမေတာ်ေဆာင်

လပ်ငန်းကိေပးအပ်ေတာ်မသည်ြဖစ်ရာ ငါ တိ့တွင်စိတ်ပျက်အားေလျာ့ြခင်းမ ှ ိ။‐ ၂

ငါတိ့သည် ှ က်ဖွယ်ရာလ ို ့ဝှက်မအေပါင်း တိ့ကိစွန့်ပယ် က၏။ ငါတိ့သည်ေကာက်ကျစ်

စဥ်းလဲမကိမ ပ။ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိေမှာက်လှန်၍မေဟာမေြပာ။

ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏မျက်ေမှာက်ေတာ် ၌သမာတရားေတာ်၏အလင်းတွင် သက် ှ င်

လပ် ှ ား၍လအေပါင်းတိ့ သတပစိတ် ကည်လင်ေအာင် ပမေဆာင် ွက် က၏။‐ ၃

အကယ်၍ငါတိ့ေဟာေြပာေ ကညာသည့် သတင်းေကာင်းသည်ဖံးအပ်လျက် ှ ိ လ င်

အသက်ဝိညာဥ်ဆံး ံ းလျက်ေနသများ အတွက်သာလ င်ဖံးအပ်လျက် ှ ိ သည်။‐ ၄

ဤေလာကကိအစိးရေသာဘရားသည် ထိသတိ့၏စိတ်ကိအေမှာင်ြဖင့်ဖံးအပ်ေစ

သြဖင့် သတိ့သည်သတင်းေကာင်းကိမယံ က။ ထိဘရားေ ကာင့်ဘရားသခင်၏ပံ

သဏာန်တည်းဟေသာခရစ်ေတာ်၏ဘန်း အသေရေတာ်အေကာင်း သတင်းေကာင်း

မှထွက်ေပ လာ၍သတိ့အေပ သိ့ကျ ေရာက်သည့်အလင်းေရာင်ကိသတိ့မြမင် က။‐ (aiōn g165) ၅

ငါတိ့သည်မိမိတိ့၏အေကာင်းကိေဟာ ေြပာ ကသည်မဟတ်။ ေယ ခရစ်သည်အ ှ င်

သခင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း၊ ငါတိ့သည်သခင် ေယ ၏အတွက်သင်တိ့၏အေစခံများ

ြဖစ် ကေကာင်းကိေဟာေြပာ က၏။‐ ၆ ခရစ်ေတာ်၏မျက် ှ ာေတာ်တွင်ထွန်းေတာက်

လျက် ှ ိ ေသာ ဘန်းအသေရေတာ်အေကာင်း ကိသိနားလည် ိင်ေစရန် ငါတိ့၏စိတ် ှ လံး

ထဲ၌အလင်းကိထွန်းလင်းေစေတာ်မေသာဘရားသခင်ကား `အေမှာင်ထဲမှအလင်း ေပ ထွန်းလိမ့်မည်'

ဟမိန့် ကားေတာ်မခ့ဲ ေသာဘရားသခင်ပင်ြဖစ်သတည်း။ ၇ သိ့ရာတွင်ငါတိ့တွင်အချုပ်အြခာအာဏာ

တန်ခိးမ ှ ိ ၊ ဘရားသခင်၌သာလ င် ှ ိ ေတာ် မေ ကာင်းကိထင် ှ ားေစရန် ဆိခ့ဲသည့်ဝိညာဥ်

ဘ ာကိထိန်းသိမ်းရသငါတိ့သည်ေြမအိး များသဖွယ်ြဖစ် ကသည်။‐ ၈

ငါတိ့သည်မ ကာခဏဆင်းရဲဒကေရာက် ကေသာ်လည်းနာလန်မထ ိင်ေအာင်မြဖစ်။

တစ်ခါတစ်ရံစိတ် ပ်ေထွး ကေသာ်လည်း အဘယ်အခါ၌မ စိတ်မပျက်။‐ ၉

ငါတိ့မှာရန်သအေြမာက်အြမားပင် ှ ိ ေသာ်လည်းမိတ်ေဆွကင်းမ့ဲသည်ဟ၍မ ှ ိ။

လဲေအာင်အထိးခံရေသာ်လည်းမေသ က။‐ ၁၀ သခင်ေယ သည်ငါတိ့ခ ာတွင်အသက်

ှ င်ေတာ်မေ ကာင်းေပ လွင်ေစရန် ငါတိ့၏ ေသေကပျက်စီးတတ်ေသာကိယ်ခ ာ၌

သခင်ေယ ၏အေသခံေတာ်မသည်ကိ အစဥ်မြပတ်ေဆာင်ရ၏။‐ ၁၁

ငါတိ့၏ေသေကပျက်စီးတတ်ေသာကိယ် ခ ာတွင် သခင်ေယ အသက် ှ င်ေတာ်မ

ေကာင်းေပ လွင်ေစရန် ငါတိ့သည်အသက် ှ င်လျက် ှ ိ သမ ကာလပတ်လံးသခင်

ေယ အတွက်အခါခပ်သိမ်းေသေဘး ှ င့်ရင်ဆိင်လျက်ေနရ က၏။‐ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့တွင်ေသြခင်းတရားသည် ှ င်သန်လျက် ှ ိ ေသာ်လည်း သင်တိ့တွင်မ

ကားအသက် ှ င်ြခင်းတရားသည် ှ င်သန် လျက် ှ ိ ေပသည်။ ၁၃ ကျမ်းစာေတာ်တွင်

``ငါသည်ယံ ကည်ေသာ ေကာင့်ေဟာေြပာသည်'' ဟပါ ှ ိ သည်အတိင်း

ငါတိ့လည်းထိသိ့ယံ ကည်မ ှ ိ သြဖင့် ေဟာေြပာ က၏။‐ ၁၄သခင်ေယ အားေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထ

ေြမာက်ေစေတာ်မေသာဘရားသခင်သည် ငါ တိ့အားလည်းသခင်ေယ  ှ င့်အတ ှ င်ြပန်

ထေြမာက်ေစေတာ်မ ပီးလ င် သင်တိ့ ှ င့် အတေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်သိ့ေခ ေဆာင်ေတာ်

မမည်ြဖစ်ေ ကာင်းငါတိ့သိ က၏။‐ ၁၅ ဤအမအရာခပ်သိမ်းတိ့သည်သင်တိ့၏

အကျိုးအလိ့ငှာြဖစ် က၏။ ဘရားသခင် ၏ေကျးဇးေတာ်ကိခံစားရသအေရ

အတွက်တိးတက်များြပားလာသည် ှ င့် အမ ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ်ထင်

ှ ားအ့ံေသာငှာချီးမွမ်းသည့်ဆေတာင်း ပတနာများသည်လည်းပိမိများြပား လာလိမ့်မည်။

၁၆ ဤအေကာင်းေ ကာင့်ငါတိ့သည်အဘယ် အခါ၌မ စိတ်မပျက်အားမေလျာ့ က။

ငါတိ့၏ကိယ်ခ ာသည်တြဖည်းြဖည်းယိ ယွင်းပျက်စီးလျက် ှ ိ ေသာ်လည်း ငါတိ့၏

ဝိညာဥ်မကားေန့စဥ် ှ င့်အမ အသစ် ပြပင်ြခင်းကိခံရ၏။‐ ၁၇ ငါတိ့ခဏခံရေသာေပါ့ပါးသည့်ဆင်းရဲ

ဒကသည်အတိင်းထက်အလွန် ကီးြမတ်သည့် ထာဝရဘန်းအသေရကိငါတိ့အား ခံစားေစလိမ့်မည်။‐

(aiōnios g166) ၁၈ ငါတိ့သည်မျက်စိြဖင့်ြမင် ိင်ေသာအရာ များကိအာ ံ မစိက်ဘဲမျက်စိြဖင့်မြမင်

ိင်ေသာအရာများကိသာအာ ံ စိက် က၏။ မျက်စိြဖင့်ြမင် ိင်ေသာအရာများသည်

ေခတခဏမ သာတည်၍မျက်စိြဖင့်မြမင် ိင်ေသာအရာများမကားထာဝရစဥ် တည်သတည်း။ (aiōnios

g166)

၅ ငါတိ့၏ေနအိမ်ြဖစ်သည့်ကိယ်ခ ာတည်း ဟေသာယာယီတဲသည်ပျက်လ င်

ေကာင်းကင် ဘံတွင်ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ်တိင်ဖန်ဆင်း ေတာ်မေသာနိစထာဝရေနအိမ်ကိ

ငါတိ့ အားေပးသနားေတာ်မမည်ြဖစ်ေ ကာင်းငါ တိ့သိ က၏။‐ (aiōnios g166) ၂

ဤယာယီတဲတွင်ေနထိင်စဥ်ေကာင်းကင်ဘံ အိမ်ကိအလွန်ေတာင့်တသြဖင့် ငါတိ့သည်

ညည်းတွားလျက်ေန က၏။‐ ၃ ယင်းသိ့ေကာင်းကင်ဘံအိမ်ကိရ ှ ိ ေသာအခါ

ငါတိ့သည်ကိယ်ခ ာမ့ဲြဖစ်မည်မဟတ်။‐ ၄ ပ်ကိယ်ခ ာတွင်ေနရသြဖင့်ငါတိ့ညည်းတွား က၏။

ယင်းသိ့ညည်းတွား ကြခင်းမှာမိမိတိ့ ၏ ပ်ကိယ်ခ ာကိပယ် ှ ားပစ်လိ၍မဟတ်။ ေသ

ေကပျက်စီးတတ်ေသာအရာကိထာဝစဥ် အသက် ှ င်သည့်အရာသိ့ေြပာင်းလဲေစရန်

ေကာင်းကင်ဘံကိယ်ခ ာကိရ ှ ိ လိ၍ြဖစ် ေပသည်။‐ ၅ ဤသိ့ေြပာင်းလဲေစရန်ငါတိ့ကိြပင်ဆင်

ေပးေသာအ ှ င်ကားဘရားသခင်ေပတည်း။ ငါတိ့ခံစားေစရန်ကိယ်ေတာ်၏ဆေကျးဇး

အေပါင်းအတွက် အာမခံချက်အြဖစ်ြဖင့် ဝိညာဥ်ေတာ်ကိငါတိ့အားေပးေတာ်မ ပီ။ ၆

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်အစဥ်ရဲရင့်ေသာစိတ် ှ ိ ကေပသည်။ ဤကိယ်ခ ာေနအိမ်၌ ှ ိ ေနသမ
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ကာလပတ်လံးငါတိ့သည်သခင်ဘရား၏ အိမ်ေတာ် ှ င့်ေဝးကွာလျက် ှ ိ  က၏။‐ ၇

ငါတိ့၏ဘဝအတွက်ယံ ကည်ြခင်းသည် အ ိ ကြဖစ်၏။ မျက်စိြဖင့်ြမင်ြခင်းသည်

အ ိ ကမဟတ်။‐ ၈ ငါတိ့သည်ရဲရင့်ေသာစိတ် ှ ိ ၍ဤကိယ်ခ ာ ေနအိမ်ကိစွန့်ခွာ ပီးလ င်

သခင်ဘရား ှ င့် အတေနထိင်ရန်ပိ၍လိလား က၏။‐ ၉ ငါတိ့သည်ဤအရပ်၌ ှ ိ သည်ြဖစ်ေစ၊ ထိ

အရပ်၌ ှ ိ သည်ြဖစ်ေစငါတိ့ကိစိတ်ေတာ် ှ င့်ေတွ့ရန်အထးသြဖင့်လိလား က၏။‐ ၁၀

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါတိ့အားလံးသည် တရားစီရင်ြခင်းကိခံရန် ခရစ်ေတာ်၏တရား

ပလင်ေတာ်ေ ှ ့သိ့ေရာက် ှ ိ ရ ကမည်ြဖစ်ေသာ ေကာင့်တည်း။ ကိယ်ခ ာေနအိမ်၌ ှ ိ ေနစဥ် ပ

ကျင့်ခ့ဲသည့်ေကာင်းမမေကာင်းမများအတွက် ထိက်သင့်ရာအကျိုးအြပစ်ကိငါတိ့အသီး

သီးခံရ ကလတံ။့ ၁၁ ငါတိ့သည်အဘယ်ေကာင့်သခင်ဘရားအား ေကာက် ွံ ့ရေ ကာင်းကိသိသြဖင့်

လတိ့အား တိက်တွန်း ိးေဆာ်၏။ ငါတိ့၏အေကာင်းကိ ဘရားသခင်အ ကင်းမ့ဲသိေတာ်မ၏။ သင်

တိ့သည်လည်းစိတ် ှ လံးထဲကငါ့အေကာင်း ကိလည်း ေကာင်းစွာသိ ကလိမ့်မည်ဟငါ

ေမ ာ်လင့်၏။‐ ၁၂ ဤသိ့ဆိရာ၌ငါတိ့သည်တစ်ဖန်မိမိတိ့ ကိယ်ကိဂဏ်ေဖာ်လိ၍မဟတ်။

ငါတိ့အေပ တွင်သင်တိ့ဂဏ်ယဝါ ကား ိင်ခွင့်ရ ှ ိ  က ေစရန်သာြဖစ်၏။

သိ့မှသာလ င်လ၏အကျင့် စာရိတကိမေထာက်ဘဲ ြပင်ပအဆင်းသဏာန် ကိသာေထာက်၍

ဂဏ်ယဝါ ကားတတ်သတိ့ ၏စကားကိသင်တိ့ြပန်လည်ေချပ ိင် ကေပမည်။‐ ၁၃

ငါတိ့သည် းသွပ်ေလ ပီေလာ။ းသွပ်လ င် ဘရားသခင်အဖိ့ြဖစ်၏။ အကယ်၍မ း

မသွပ်လ င်လည်းသင်တိ့အဖိ့ြဖစ်၏။‐ ၁၄ တစ်ေယာက်ေသာသသည်လအေပါင်းတိ့

အတွက်အေသခံသြဖင့် လအေပါင်းတိ့ သည်ထိသ ှ င့်အတအေသခံ ကေကာင်း

ကိငါတိ့ယခသိ က ပီြဖစ်၍ ငါတိ့ကိ ခရစ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်သည်အပ်စိးေလ ပီ။‐ ၁၅

ကိယ်ေတာ်သည်လအေပါင်းတိ့အတွက် အေသခံြခင်းမှာလတိ့သည်အသက် ှ င်စဥ်

ကိယ်ကျိုးအတွက်ဆက်လက်၍အသက်မ ှ င် ကေတာ့ဘဲ မိမိတိ့အတွက်အသက်ကိစွန့်

ေတာ်မ ပီးေနာက်ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ေတာ်မေသာအ ှ င်၏အဖိ့အသက် ှ င် က

ေစရန်ြဖစ်ေပသည်။ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ယခမှစ၍အဘယ်သ

ကိမ လတိ့စံ န်းအရအကဲမြဖတ် က ေတာ့ေပ။ ယခင်အခါကခရစ်ေတာ်အားလ

တိ့စံ န်းအရ ငါတိ့အကဲြဖတ်ခ့ဲ ကေသာ် လည်းယခအခါ၌ထိသိ့မ ပေတာ့ ပီ။‐ ၁၇

ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း ှ ိ သသည် သတဝါသစ်ြဖစ်၏။ သသည်ဘဝေဟာင်းကိစွန့်

၍ဘဝသစ်သိ့ဝင်စား ပီ။‐ ၁၈ ဤအမခပ်သိမ်းကိဘရားသခင် ပေတာ် မ၏။

ဘရားသခင်သည်ငါတိ့အား မိမိ၏ ရန်သများအြဖစ်မှမိတ်ေဆွများအြဖစ်

သိ့ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်ေြပာင်းလဲေစေတာ်မ ပီးလ င် အြခားသတိ့သည်လည်းမိမိ၏

မိတ်ေဆွများြဖစ်လာေစရန်ေဆာင် ွက်သည့် တာဝန်ကိငါတိ့အားေပးအပ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၉

ငါတိ့ေဟာေြပာေသာတရားမှာဘရားသခင် သည်ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်လသားအေပါင်းတိ့ အား

မိမိ၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေစေတာ်မြခင်း ဆိင်ရာတရားြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်သည်လသား

တိ့၏အြပစ်ဒစ ိက်များကိမှတ်ထားေတာ် မမ။ လသားတိ့အားမိမိ၏မိတ်ေဆွများ

ြဖစ်ေစေတာ်မြခင်းတည်းဟေသာတရား ကိငါတိ့အားေပးအပ်ေတာ်မေပသည်။ ၂၀

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ်၏သံတမန် အြဖစ် ှ င့်သင်တိ့အားေမတာရပ်ခံ၏။ ဘရား

သခင်ကိယ်ေတာ်တိင်ပင်လ င်ငါတိ့မှတစ်ဆင့် သင်တိ့ကိေမတာရပ်သက့ဲသိ့သင်တိ့အား

ေမတာရပ်ခံ၏။ သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏ ရန်သများအြဖစ်မှမိတ်ေဆွများအြဖစ်

သိ့ေြပာင်းလဲ ကပါဟ၍ခရစ်ေတာ်၏ ကိယ်စားငါတိ့ေတာင်းပန်၏။‐ ၂၁

ခရစ်ေတာ်သည်အြပစ်ကင်းေတာ်မေသာ အ ှ င်ြဖစ်သည်။ သိ့ရာတွင်ငါတိ့သည်ခရစ်

ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်လျက်ဘရား သခင်က့ဲသိ့ေကာင်းြမတ် ိင် ကေစရန် ဘရား

သခင်သည်ခရစ်ေတာ်အားငါတိ့အတွက် ေကာင့်ငါတိ့က့ဲသိ့အြပစ် ှ ိ သြဖစ်ေစ ေတာ်မ၏။

၆
သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏လပ် ေဖာ်ေဆာင်ဘက်များအေနြဖင့်သင်တိ့အား

ေတာင်းပန်လိသည်ကား သင်တိ့သည်ဘရား သခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိခံယရ ှ ိ သများ

ြဖစ်သည့်အားေလျာ်စွာ ထိေကျးဇးေတာ်ကိ အကျိုးမ့ဲမြဖစ်ေစ က ှ င့်။‐ ၂

ဘရားသခင်က၊ ``ငါသည်သင်တိ့ကိေကျးဇး ပရန် အချိန်ကျေရာက်ေသာအခါ၊

သင်တိ့ေလာက်ထားချက်ကိနားေညာင်းခ့ဲ ေလ ပီ။ ကယ်တင်ရာေန့ရက်ကျေရာက်ေသာအခါ

သင်တိ့အားကမခ့ဲေလ ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်ကိနားေထာင် ကေလာ့။ ကိယ်

ေတာ်၏ေကျးဇး ပြခင်းကိခံယရန်အချိန် ကားယခပင်ြဖစ်၏။ ကယ်တင်ရာေန့ရက်ကာလ

သည်ယေန့ပင်ြဖစ်သတည်း။ ၃ ငါတိ့၏အလပ် ှ င့်ပတ်သက်၍အဘယ်သမ

အြပစ်မ ှ ာ ိင်ေစရန်ငါတိ့သည်သတစ်ပါး တိ့ေ ှ ့၌အေ ှ ာင့်အယှက်တစ်စံတစ်ခကိမ

မ ပ။‐ ၄ ယင်းသိ့ ပမည့်အစားဆင်းရဲဒကများ၊ ခဲယဥ်း ကျပ်တည်းမများ၊

အခက်အခဲများကိစိတ် ှ ည် စွာသည်းခံလျက်ကိစအဝဝတွင်ငါတိ့သည်

ဘရားသခင်၏အေစခံများြဖစ်ေကာင်းကိ ေပ လွင်ေစ က၏။‐ ၅ ငါတိ့သည်အ ိက်ခံခ့ဲရ၏။

ေထာင်ကျခ့ဲ က၏။ လတိ့ န်းရင်းဆန်ခတ် ပလပ်ြခင်း တိ့ကိခံ ကရ၏။ ငါတိ့မှာအလပ်မှနား

ခွင့်မ ှ ိ။ အိပ်ရသည်စားရသည်ဟ၍ပင်မ ှ ိ။‐ ၆ စိတ် ှ လံးသန့် ှ င်းစင် ကယ်ြခင်း၊

ပညာသတိ ှ ိ ြခင်း၊ သည်းခံြခင်း၊ ကင်နာသနားြခင်းတိ့ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် အားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ စစ်မှန်ေသာေမတာအား ြဖင့်လည်းေကာင်း၊‐ ၇

သမာတရားေတာ်ကိေဟာေြပာေ ကညာြခင်း အားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဘရားသခင်၏တန်ခိး

ေတာ်ကိေဟာေြပာေ ကညာြခင်းအားြဖင့် လည်းေကာင်း ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏

အေစခံများြဖစ်ေ ကာင်းကိေပ လွင်ေစ က၏။ ထိးစစ်ဆင်ေသာအခါ ှ င့်ခခံ ကာကွယ်ေသာအခါ၌

ငါတိ့သည်ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားတည်းဟေသာလက်နက် ကိအသံး ပ က၏။‐ ၈

ငါတိ့သည်ချီးေြမာက်ြခင်း ှ င့် တ်ချြခင်း ကိခံရ က၏။ က့ဲရဲ ့ြခင်း ှ င့်ချီးမွမ်းြခင်းကိ ခံရ က၏။

လလိမ်များဟလတိ့သတ်မှတ် ကေသာ်လည်းငါတိ့သည်သစာစကားကိ ေြပာဆိ က၏။‐ ၉

လသိနည်းသများပင်ြဖစ်ေသာ်လည်းေကျာ် ေစာထင် ှ ား က၏။ သေသများက့ဲသိ့ြဖစ်

ေသာ်လည်းအသက် ှ င်လျက် ှ ိ  က၏။ အြပစ် ဒဏ်ေပးြခင်းခံရေသာ်လည်းအသတ်မခံ ရ က။‐ ၁၀

ဝမ်းနည်းရေသာ်လည်းအစဥ်ဝမ်းေြမာက် က ၏။ သဆင်းရဲများက့ဲသိ့ြဖစ်ေသာ်လည်းလ

အေြမာက်အြမားကိချမ်းသာ ကယ်ဝေစ က၏။ ပစည်းဥစာတစ်စံတစ်ခကိမ မပိင်

သများက့ဲသိ့ြဖစ်ေသာ်လည်းအလံးစံတိ့ ကိပိင် က၏။ ၁၁ ေကာရိ ု မိ ့ ှ ိ ချစ်ေဆွတိ၊့ ငါတိ့သည်သင်တိ့

အားပွင့်လင်းစွာေြပာဆိခ့ဲ ပီ။ ငါတိ့၏စိတ် ှ လံးတံခါးကိသင်တိ့အဖိ့ကျယ်စွာဖွင့် ထား ပီ။‐

၁၂ စိတ် ှ လံးတံခါးကိပိတ်၍ထားသများ ကားငါတိ့မဟတ်။ သင်တိ့ကသာမိမိတိ့

စိတ် ှ လံးတံခါးကိငါတိ့အဖိ့ပိတ်ထား က၏။ ယခငါသည်သင်တိ့အားငါ၏သား

သမီးများသဖွယ်ေြပာဆိေန၏။‐ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့အားတံ့ြပန်ေသာအေနြဖင့်

သင်တိ့၏စိတ် ှ လံးတံခါးကိကျယ်စွာဖွင့် ကေလာ့။ ၁၄ မယံ ကည်ေသာသတိ့ ှ င့်တဲွဖက်၍မလပ်

ေဆာင် က ှ င့်။ တဲွဖက်၍လပ်ေဆာင်ရန်မြဖစ် ိင်။ အမှားသည်အမှန် ှ င့်မည်သိ့ဖက်စပ်

ိင်အ့ံနည်း။ အလင်းသည်အေမှာင် ှ င့်မည်သိ့ ယှဥ်တဲွေန ိင်အ့ံနည်း။‐ ၁၅

ခရစ်ေတာ်သည်စာတန် ှ င့်အဘယ်သိ့သေဘာ တ ိင်ပါအ့ံနည်း။ ယံ ကည်သသည်မယံ

ကည်သ ှ င့်အဘယ်သိ့တညီမ ှ ိ  ိင်ပါ မည်နည်း။‐ ၁၆ ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်သည် ပ်တများ

ှ င့်မည်သိ့သေဘာတညီချက် ှ ိ  ိင်ပါအ့ံ နည်း။ ငါတိ့သည်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်ြဖစ် က၏။ဘရားသခင်က၊ ``ငါသည်ငါ၏လစေတာ်တွင်ကျိန်းဝပ်မည်။

သတိ့ထံတွင်စံေတာ်မမည်။ ငါသည်သတိ့၏ဘရားြဖစ်၍သတိ့သည် လည်း

ငါ၏လစေတာ်ြဖစ်လိမ့်မည်'' ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားက၊ ``ထိသတိ့အထဲမှထွက်ခ့ဲ ကေလာ့။

သတိ့ ှ င့်မေပါင်းမေဖာ် က ှ င့်။ မသန့်စင်သည့်အရာကိလက် ှ င့်မ မပတ်သက် ှ င့်။

သိ့ ပလ င်ငါသည်သင်တိ့ကိလက်ခံမည်။ ၁၈ ငါသည်သင်တိ့၏အဖြဖစ်မည်။ သင်တိ့သည်

လည်းငါ၏သားသမီးများြဖစ် ကလိမ့်မည်ဟ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏''

ဟ မက်ဆိေတာ်မ၏။

၇ ချစ်မိတ်ေဆွတိ၊့ ဤကတိေတာ်များကားငါ တိ့၏အတွက်ြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်မိမိ

တိ့ကိယ်ကိကာယအညစ်အေကး ှ င့်ဝိညာဥ် အညစ်အေကး ှ ိ သမ  ှ င့်ကင်းစင်ေစ၍

ဘရားသခင်ကိေကာက် ွံ ့ ိ ေသြခင်းအား ြဖင့် မိမိတိ့ကိယ်ကိလံးဝြဖူစင်သန့် ှ င်းေစ ကကန်အ့ံ။ ၂

ငါတိ့အားသင်တိ့စိတ် ှ လံးကိဖွင့်ထား က ေလာ့။ ငါတိ့သည်အဘယ်သ့ကိမ မြပစ်မှားခ့ဲ။

မည်သ့ကိမ အကျိုးနည်းေအာင်မ ပခ့ဲ။ မည်သ့အေပ တွင်မ အခွင့်ေကာင်းကိမယခ့ဲ။‐ ၃

ဤသိ့ဆိရာ၌သင်တိ့အားြပစ်တင် တ်ချ လိ၍မဟတ်။ ယခင်ကေဖာ်ြပခ့ဲသည်အတိင်း

ငါတိ့သည်သင်တိ့ ှ င့်ေသအတ ှ င်မကဲွ ြဖစ်လိသည်တိင်ေအာင် သင်တိ့အားချစ်ေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။‐

၄ ငါသည်သင်တိ့အားယံ ကည်စိတ်ချ၏။ သင် တိ့အတွက်များစွာဂဏ်ယဝါ ကား၏။ အမျိုး

မျိုးေသာဆင်းရဲဒကများကိငါတိ့ခံရေသာ် လည်း ငါသည်အားတက်လျက်အတိင်းထက်

အလွန် င်လန်းဝမ်းေြမာက်၏။ ၅ မာေကေဒါနိြပည်သိ့ေရာက် ှ ိ ေသာအခါ၌ ပင်လ င်

ငါတိ့သည်စိတ်သက်သာမကိမရ က။ အရပ်ရပ်တွင်အခက်အခဲများ ှ ိ ၏။ အြငင်း ပွားမများ ှ ိ ၏။

ငါတိ့၌လည်းေ ကာက်စိတ် ှ ိ ၏။‐ ၆ သိ့ရာတွင်စိတ် ိးငယ်သကိအားေပးေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်သည်ငါတိ့ထံေရာက် ှ ိ လာေသာတိတ အားြဖင့် ငါတိ့ကိအားေပးေတာ်မ၏။

တိတေရာက် ှ ိ လာသည့်အတွက်ေကာင့်သာမက၊ တိတအားသင်

တိ့ကအားေပး ကသည့်သတင်းကိ ကားသိရ သည့်အတွက်ေ ကာင့်လည်း ငါတိ့သည်အားတက်ရ

ကေပသည်။‐ ၇ တိတကသင်တိ့သည်ငါ့ကိအလွန်ေတွ့လိ က ေကာင်း၊

အလွန်ဝမ်းနည်းလျက် ှ ိ  ကေကာင်းတိ့ ကိေြပာြပသြဖင့်ငါသည်ပိ၍ပင်ဝမ်းေြမာက်၏။ ၈
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အကယ်၍ငါ၏စာသည်သင်တိ့အားစိတ်မချမ်း မသာြဖစ်ေစခ့ဲလ င် ထိစာကိေရးမိသည့်အတွက်

ယခငါဝမ်းမနည်း။ ထိစာေ ကာင့်ေခတမ သင် တိ့စိတ်မချမ်းမသာြဖစ် ကသည်ကိေတွ့စဥ်

အခါကငါဝမ်းနည်းမိခ့ဲလ င်လည်း၊‐ ၉ ယခဝမ်းေြမာက်၏။ သင်တိ့အားစိတ်မချမ်း

မသာေအာင် ပခ့ဲသည့်အတွက်ေကာင့်မဟတ်။ စိတ်မချမ်းမသာမကသင်တိ့အားေနာင်တ

တရားရေစသည့်အတွက်ေ ကာင့်ဝမ်းေြမာက် ရြခင်းြဖစ်ေပသည်။ ဘရားသခင်သည်ထိ

စိတ်မချမ်းမသာမကိအသံး ပေတာ်မသည်ြဖစ်ရာငါတိ့သည်သင်တိ့ကိအဘယ် သိ့မ မနစ်နာေစခ့ဲ။‐

၁၀ ဘရားသခင်အသံး ပေတာ်မသည့်ဝမ်းနည်း ြခင်းသည်ကယ်တင်ြခင်းကိရေစသည့်ေနာင်တ

စိတ်ကိြဖစ်ေပ ေစတတ်၏။ ထိ့ေကာင့်ဝမ်းနည်း မိသည့်အတွက်စိတ်မေကာင်းမြဖစ်သင့်။

သိ့ ရာတွင်လ့ဝမ်းနည်းြခင်း၏အကျိုးကားေသ ြခင်းေပတည်း။‐ ၁၁

ဘရားသခင်သည်သင်တိ့၏ဝမ်းနည်းမကိမည် သိ့အသံး ပေတာ်မသည်ကိ ကည့်  ကေလာ့။

သင်တိ့သည်စိတ်ထက်သန်၍လာ ကေလ ပီ။ မိမိတိ့၌အြပစ်ကင်းေ ကာင်းေဖာ်ြပရန်အလွန်

လိလား ကေလ ပီ။ လွန်စွာေဒါသထွက် က ေလ ပီ။ လွန်စွာစိးရိမ် ကေလ ပီ။ လွန်စွာတမ်း တ ကေလ ပီ။

လွန်စွာေစတနာထက်သန် ကေလ ပီ။ အြပစ် ှ ိ သကိဒဏ်ေပးရန် လိလား ကေလ ပီ။

သင်တိ့သည်ဤအမ တွင်မိမိတိ့အြပစ်ကင်းေ ကာင်းကိထင် ှ ား ေစ ကေလ ပီ။ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍ယခင်ကသင်တိ့ထံသိ့ငါစာေရးခ့ဲရ ြခင်းမှာြပစ်မှားေသာသ၏ကိစေ ကာင့်မဟတ်။ ြပစ်

မှားြခင်းကိခံရသ၏ကိစေကာင့်လည်းမဟတ်။ ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ငါတိ့အားသင်တိ့

အဘယ်မ ချစ်ခင်စဲွလန်း ကသည်ကိေကာင်း စွာသိသာထင် ှ ားေစလိ၍ေရးခ့ဲြခင်းြဖစ်၏။‐ ၁၃

ဤအေကာင်းေ ကာင့်ငါတိ့အားတက် က၏။ ငါတိ့သည်အားတက် ံ သာမက၊ အလွန်လည်း

ဝမ်းေြမာက် က၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်သင် တိ့သည်တိတအား င်လန်းေစသြဖင့်သသည်

အလွန်ဝမ်းေြမာက်လျက် ှ ိ သည်ကိငါတိ့ေတွ့ရ ေသာေကာင့်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၁၄

ငါသည်တိတအားသင်တိ့အေကာင်းကိ ကား ဝါခ့ဲ၏။ ယင်းသိ့ ကားဝါသည့်အတိင်းဟတ်မှန်

ေ ကာင်းကိသင်တိ့ြပသလိက်ေပ ပီ။ ငါတိ့ သည်သင်တိ့အားဟတ်မှန်ရာကိသာလ င်

အစဥ်ေြပာ ကားခ့ဲ၏။ တိတအားငါတိ့ ကားဝါေြပာဆိခ့ဲေသာအရာများသည်

လည်းဟတ်မှန်လျက်ေနေပ ပီ။‐ ၁၅ သ၏စကားကိသင်တိ့လိက်နာရန်အသင့်

ှ ိ  ကသည်ကိလည်းေကာင်း၊ ေ ကာက် ွံ ့တန် လပ်လျက်သ့အား ကိဆိလက်ခံ ကသည်

ကိလည်းေကာင်းသသည်သတိရသြဖင့် သင်တိ့အားပိ၍ပင်ချစ်ခင်ြမတ် ိးလာ ေပသည်။‐ ၁၆

ငါသည်သင်တိ့အေပ တွင်လံးဝစိတ်ချ ိင်သြဖင့်အလွန် င်လန်းဝမ်းေြမာက်၏။

၈ ညီအစ်ကိတိ၊့ မာေကေဒါနိြပည် ှ ိ အသင်း ေတာ်တိ့အား ဘရားသခင်ေပးသနားေတာ်

မေသာေကျးဇးေတာ်အေကာင်းကိသင်တိ့ အားငါေြပာြပလိ၏။‐ ၂

ထိအသင်းေတာ်တိ့သည်ဆင်းရဲဒကများကိ အလးအလဲခံခ့ဲရ က၏။ သိ့ေသာ်လည်း

လွန်စွာ င်လန်းဝမ်းေြမာက်လျက်ပင် ှ ိ ရကား သတိ့သည်အလွန်ဆင်းရဲ ကေသာ်လည်း

ေပးကမ်းစွန့် ကဲမတွင်အတိင်းထက်အလွန် ရက်ေရာ က၏။‐ ၃ ထိအသင်းေတာ်တိ့သည်တတ် ိင်သမ

မိမိ တိ့တွင်စွမ်းအား ှ ိ သမ ထက်ပိ၍ အလိ အေလျာက်ေပးလ ကေကာင်းကိသင်တိ့

အားငါသက်ေသခံ ိင်၏။ သတိ့သည်ယဒ ြပည် ှ ိ ဘရားသခင်၏လစေတာ်အား

ကညီမစမတွင်ပါဝင်လိ က၏။ သိ့ ြဖစ်၍ထိသိ့ပါဝင်ခွင့် ပရန် မိမိတိ့

အလိအေလျာက်ငါတိ့အားေတာင်းပန် က၏။‐ ၅ ဤသိ့ ပြခင်းသည်ငါတိ့ေမ ာ်လင့်သည်

ထက်ပိေပသည်။ သတိ့သည်ဦးစွာပထမ မိမိတိ့ကိယ်ကိသခင်ဘရားအားဆက်

ကပ်လဒါန်း ကေပသည်။ ထိေနာက်ဘရား သခင်၏အလိေတာ် ှ င့်အညီငါတိ့အား

လည်းမိမိတိ့ကိယ်ကိလဒါန်း က၏။‐ ၆ သိ့ြဖစ်၍စတင်တာဝန်ယခ့ဲသတိတအား

ဤအလကိစ ပီးဆံးေအာင်သင်တိ့ကိကညီ ေဆာင် ွက်ေပးရန်ငါသ့ကိတိက်တွန်းခ့ဲ၏။‐ ၇

သင်တိ့သည်ယံ ကည်ြခင်း၊ တ်သတိ၊ ပညာ ဉာဏ်၊ ကညီရန်ေစတနာ၊ ငါတိ့အားချစ်ြခင်း

အစ ှ ိ သည့်ပါရမီတိ့ ှ င့်ြပည့်စံ ကယ်ဝ က၏။ သိ့ြဖစ်၍ဒါနပါရမီ ှ င့်လည်း

ြပည့်စံ ကယ်ဝေကာင်းကိြပသ ကေလာ့။ ၈ ဤကားအမိန့်ေပးြခင်းမဟတ်။ သတစ်ပါး

တိ့၏ေစတနာထက်သန် ကပံကိသင်တိ့ အားေြပာရြခင်းမှာသင်တိ့၏ေမတာအဘယ်

မ စစ်မှန်သည်ကိသိ ှ ိ  ိင်ရန်အတွက်ြဖစ် ၏။‐ ၉ သင်တိ့သည်ငါတိ့၏အ ှ င်ေယ ခရစ်

၏ေကျးဇးေတာ်ကိသိ ှ ိ  က၏။ ကိယ်ေတာ် သည် ကယ်ဝေတာ်မေသာ်လည်းသင်တိ့၏

အကျိုးငှာဆင်းရဲခံေတာ်မ၏။ ဆင်းရဲ ခံေတာ်မရြခင်းမှာသင်တိ့ ကယ်ဝလာ ေစရန်အတွက်ြဖစ်သတည်း။

၁၀ ယမန် ှ စ်ကသင်တိ့အစ ပသည့်အမကိ ယခအဆံးသတ်သင့် ကသည်ဟငါထင် ြမင်၏။

သင်တိ့သည်ေစတနာ ှ င့်ေပးလမ ကိအစ ပခ့ဲေပသည်။‐ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ထိအမကိဆက်လက်ေဆာင် ွက်

ကာအဆံးသတ် ကေလာ့။ သင်တိ့သည်ထိ အမကိ ကံစည်ရာတွင်စိတ်အားထက်သန် သက့ဲသိ့

ေဆာင် ွက်ရာတွင်လည်းစိတ်အား ထက်သန် ကေလာ့။ သင်တိ့တတ် ိင်သမ ေပးလ ကေလာ့။‐ ၁၂

သင်တိ့ေပးလလိေသာေစတနာစိတ် ှ ိ လ င် ဘရားသခင်သည်သင်တိ့မတတ် ိင်မကိ

မေထာက်ဘဲတတ် ိင်မကိေထာက်၍သင်တိ့ ၏အမကိလက်ခံေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၃

သင်တိ့အားတာဝန်ေလးေစ၍သတစ်ပါး တိ့အားသက်သာေစရန်ငါအ ကံ ပေန

သည်မဟတ်။ ညီတညီမ ြဖစ်ေစရန်အ ကံ ပြခင်းြဖစ်သည်။ ယခအခါသင်တိ့၏

ချမ်းသာမသည်ထိသတိ့၏ချို ့တ့ဲမကိ ြဖည့်ဆည်းေပးသက့ဲသိ့ ေနာင်တစ်ေန့၌

ထိသတိ့၏ချမ်းသာမသည်သင်တိ့၏ ချို ့တ့ဲမကိြဖည့်ဆည်းေပး ိင်လိမ့်မည်။‐ ၁၅

ကျမ်းစာေတာ်က ``များများရေသာသ မပိ၊ နည်းနည်းရေသာသမလိ'' ဟေဖာ်ြပ

သက့ဲသိ့ပင်ြဖစ်ေပသည်။ ၁၆ သင်တိ့အားကညီမစရန်ငါတိ့၌စိတ် အားထက်သန်မ ှ ိ သက့ဲသိ့

တိတ၌လည်း ှ ိ ေစေတာ်မေသာဘရားသခင်၏ေကျးဇး ေတာ်ကိချီးမွမ်း၏။‐ ၁၇

တိတသည်ငါတိ့၏ေမတာရပ်ခံချက်ကိ လက်ခံသည်သာမက၊ ကညီရန်ေစတနာ

စိတ် ှ ိ သြဖင့်သင်တိ့ထံသိ့သွားရန် မိမိ အလိအေလျာက်စိတ်ပိင်းြဖတ်ခ့ဲေပသည်။‐

၁၈ ငါတိ့သည်သ ှ င့်အတညီအစ်ကိတစ် ေယာက်ကိေစလတ်လိက်၏။ ထိသသည်

သတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာေ ကညာေသာ အမေတာ်ေဆာင်တစ်ေယာက်အေနြဖင့်

အသင်းေတာ်အေပါင်းတိ့၏ေလးစား ကည် ိ မကိ ခံရသြဖစ်၏။‐ ၁၉

ထိမ သာမကဤအလေငွေကာက်ခံမ အတွက်ငါတိ့ ှ င့်အတခရီး ပရန် အသင်း

ေတာ်များကေ ွးချယ်ခန့်ထားြခင်းခံရ သလည်းြဖစ်၏။ သခင်ဘရား၏ဘန်းအသ

ေရေတာ်ထွန်းေတာက်ေစရန် ှ င့် ငါတိ့၏စိတ် ေစတနာကိသိသာေစရန် ငါတိ့သည်ဤ

အလခံလပ်ငန်းကိေဆာင် ွက်ေန က ြခင်းြဖစ်၏။ ၂၀ ဤသိ့ရက်ေရာစွာေပးလ ကေသာအလ

ေငွကိကိင်တွယ်ရာတွင် ငါတိ့သည်သတစ် ပါးတိ့၏အြပစ်တင်ြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ်

ေစရန်သတိ ှ င့်ေဆာင် ွက်လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၂၁ သခင်ဘရား၏ေ ှ ့ေတာ်၌သာမကလ

တိ့၏ေ ှ ့၌လည်းေလျာက်ပတ်မှန်ကန်သည့် အမကိသာ ပရန်ရည် ွယ်ချက် ှ ိ  က၏။ ၂၂

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့ ှ င့် အတ အြခားညီအစ်ကိတစ်ေယာက်ကိလည်း

ေစလတ်လိက် ကသည်။ ထိသအားငါတိ့အ ကိမ် ကိမ်အကဲခတ် ကည့်ရာ သသည်အစဥ်ကညီ

မစတတ်သြဖစ်ေ ကာင်းေတွ့ ှ ိ ရေပသည်။ သ သည်သင်တိ့အေပ တွင်များစွာအယံအ ကည်

ှ ိ သြဖင့် သ၏စိတ်ေစတနာသည်ပိ၍ပင် ထက်သန်ေနေပသည်။‐ ၂၃

တိတ ှ င့်ပတ်သက်၍ေဖာ်ြပရမည်ဆိေသာ် သသည်သင်တိ့၏အမကိစများတွင် ငါ ှ င့်

အတဝိင်းဝန်းကညီသငါ၏လပ်ေဖာ်ကိင် ဘက်ြဖစ်၏။ သ ှ င့်အတလိက်ပါလာ က

ေသာအြခားညီအစ်ကိများမှာအသင်း ေတာ်တိ့၏ကိယ်စားလှယ်များြဖစ် က၏။‐ ၂၄

ထိေကာင့်သင်တိ့အေကာင်းငါတိ့ဂဏ်ယ ဝါ ကားသည့်အတိင်းမှန်ကန်ေကာင်းထိ

သတိ့သည်လည်းေကာင်း၊ အသင်းေတာ်များ သည်လည်းေကာင်းသိ ှ ိ  ိင် ကေစရန်သ

တိ့အားေမတာြပကေလာ့။

၉ ယဒြပည် ှ ိ ဘရားသခင်၏လစေတာ် အား ကညီေထာက်ပ့ံေရးအေကာင်းကိသင်

တိ့ထံေရးသားေဖာ်ြပရန်မလိပါ။‐ ၂ သင်တိ့ကညီေထာက်ပ့ံရန်စိတ်ေစတနာ

ထက်သန် ကသည်ကိငါသိ၏။ သိ့ြဖစ်၍သင် တိ့အေကာင်းကိမာေကေဒါနိြပည်သား

တိ့အားငါ ကားဝါခ့ဲ၏။ ``အခါယြပည် ှ ိ ညီအစ်ကိတိ့သည်ယမန် ှ စ်ကပင်လ င်

ေပးလရန်အသင့် ှ ိ  က၏'' ဟသတိ့အား ငါေြပာ ကားခ့ဲ၏။ သင်တိ့၏စိတ်ေစတနာ

ထက်သန်မေ ကာင့်ထိသတိ့အားလံးလိ လိပင်စိတ်အားတက် ကလာေပ ပီ။‐ ၃

သိ့ရာတွင်သင်တိ့အေကာင်းငါတိ့ ကားဝါ ေြပာဆိခ့ဲသမ တိ့သည်မှန်ကန်ေကာင်းသိ

သာေစရန် ဤညီအစ်ကိများကိသင်တိ့ထံ သိ့ေစလတ်လိက်၏။

ငါေဖာ်ြပခ့ဲသည်အတိင်း သင်တိ့၏အလကိအသင့်ြပင်ဆင်ထား ကေလာ့။‐

၄ အကယ်၍ငါ ှ င့်အတမာေကေဒါနိြပည် သားအချို ့တိ့လိက်ပါလာ၍ သင်တိ့မှာ

အသင့်ြပင်ဆင်ထားမမ ှ ိ သည်ကိေတွ့ ှ ိ ရပါက သင်တိ့သာလ င်အ ှ က်ရ ကလိမ့်

မည်မဟတ်။ ငါတိ့သည်လည်းသင်တိ့အား များစွာယံ ကည်စိတ်ချမိသည်အတွက်

အ ှ က်ရ ကလိမ့်မည်။‐ ၅ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ကတိ ပခ့ဲသည့်အတိင်းဤ

အလကိြပင်ဆင် ိင်ေရးအတွက် ဤညီအစ်ကိ တိ့အားသင်တိ့ထံသိ့ ကိတင်ေစလတ်ရန်

လိအပ်သည်ဟငါထင်မှတ်၏။ ငါေရာက် ှ ိ လာေသာအခါအလအသင့်ြပင်ဆင်ထား ပီးြဖစ်၍

သင်တိ့ကဝတရားအရေပးလ သည်မဟတ်ဘဲေစတနာအရေပးလ ေကာင်းေပ လွင်လိမ့်မည်။

၆ မျိုးေစ့အနည်းငယ်ကိ ကဲေသာသသည် စပါးအနည်းငယ်ကိသာရိတ်သိမ်းရလိမ့်

မည်။ များစွာေသာမျိုးေစ့တိ့ကိ ကဲေသာ သမကား များစွာေသာစပါးတိ့ကိရိတ်

သိမ်းရလိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းသတိ ပေလာ့။‐ ၇ လတိင်းပင်မိမိ၏ေစတနာစိတ်ြပ ာန်း

သည်အတိင်းေပးလရ၏။ ှ ေြမာေသာစိတ် ှ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေပးလရန်တာဝန်
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ဝတရား ှ ိ သည်ဟေသာစိတ်ြဖင့်ေသာ်လည်း ေကာင်းမေပးမလအပ်။ ဘရားသခင်သည်

ေစတနာ ှ င့်ေပးလတတ်ေသာသကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။‐ ၈သင်တိ့သည်လိသမ ေသာအရာများကိ

အစဥ်ပင်ရ ှ ိ  ပီးလ င်ေကာင်းမအမျိုးမျိုး တိ့တွင်ကညီမစ ိင် ကေစရန် ဘရား

သခင်သည်သင်တိ့အားလိသမ ေသာ အရာတိ့ထက်ပိ၍ေပးရန်တတ် ိင်ေတာ် မ၏။‐

၉ ကျမ်းစာေတာ်တွင်၊ ``သသည်ဆင်းရဲသတိ့အားရက်ေရာစွာ ေပးကမ်းစွန့် ကဲ၏။

သ၏သနား ကင်နာမသည်ထာဝစဥ်တည်၏'' ဟ၍ေဖာ်ြပပါ ှ ိ ေပသည်။‐ (aiōn g165) ၁၀

မျိုး ကဲသအားမျိုးေစ့ ှ င့်အစာေရစာကိ ေပးေတာ်မေသာဘရားသခင်သည် ငါတိ့လိ

သမ ေသာမျိုးေစ့ကိလည်းေပး၍အပင် ေပါက် ှ င်သန်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်တိ့၏

ရက်ေရာေသာစိတ်ေစတနာမှအသီးအပွင့် များကိလည်းြဖစ်ထွန်းေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၁

သင်တိ့သည်အခါခပ်သိမ်းရက်ေရာစွာေပး လ ိင် ကေစရန်ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အား

အစဥ်ချမ်းသာ ကယ်ဝေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ငါတိ့မှတစ်ဆင့်သင်တိ့ေပးလေသာအလ

ေငွများကိခံယရ ှ ိ ေသာသတိ့သည် ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီး မွမ်း ကလိမ့်မည်။‐ ၁၂

သင်တိ့သည်ဤေကာင်းမအားြဖင့်ဘရား သခင်၏လစေတာ်အားချို ့တ့ဲေနစဥ်ကညီ မစသည်သာမက၊

ဘရားသခင်၏ေကျးဇး ေတာ်ကိချီးမွမ်းသံကိလည်းတခဲနက်ထွက် ေပ လာေစ၏။‐ ၁၃

ဤေကာင်းမ၏သာ ကကိေထာက်၍လ အေြမာက်အြမားတိ့သည်ခရစ်ေတာ်အေကာင်း

သတင်းေကာင်းကိသစာ ှ ိ စွာသင်တိ့ခံယ ယံ ကည် ကသည့်အတွက်လည်းေကာင်း၊

သင် တိ့၏စည်းစိမ်ချမ်းသာများကိမိမိတိ့ ှ င့် အြခားသအေပါင်းတိ့အား ရက်ေရာစွာ

ေဝမ ေပးကမ်း ကသည့်အတွက်လည်း ေကာင်း ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေကျးဇးေတာ် ကိချီးကး ကေပအ့ံ။‐

၁၄ သင်တိ့သည်ထးကဲေသာေကျးဇးေတာ်ကိ ခံစားရ ကသြဖင့် သတိ့သည်သင်တိ့ကိ

အလွန်ချစ်ခင်ြမတ် ိးလျက်သင်တိ့အတွက် ဆေတာင်းပတနာ ပ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၅

ငါတိ့သည်တန်ဖိးမြဖတ် ိင်ေသာဆ ေကျးဇးေတာ်အတွက်ဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းေထာမနာ ပ ကကန်စိ။့

၁၀ ခရစ်ေတာ်၏စိတ် ှ ိမ့်ချမ၊ းည့ံသိမ်ေမွ ့မတိ့ ကိအေကာင်း ပ၍ငါသည်သင်တိ့အားေမတာ

ရပ်ခံပါ၏။ ငါကားသင်တိ့ေ ှ ့ေမှာက်တွင်ေပျာ့ ည့ံ၍သင်တိ့မျက်ကွယ်တွင်မရဲစွမ်းသတိ ှ ိ

သေပါလပင်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၂ ငါတိ့သည်ေလာကီအကျိုးကိေြမာ်ကိး၍

ေဆာင် ွက်သများြဖစ်သည်ဟစွပ်စဲွေဝဖန် ကေသာသတိ့အား ငါသည်မိမိ၏ရဲစွမ်း

သတိကိငါြပ ိင်ေ ကာင်းကိသိေစလိ၏။ သိ့ ြဖစ်၍သင်တိ့ထံသိ့ငါေရာက် ှ ိ လာေသာ

အခါ ထိရဲစွမ်းသတိကိြပရသည့်အြဖစ် ှ င့်မ ကံမေတွ့ရပါေစ ှ င့်။‐ ၃

ငါတိ့သည်ဤေလာက၌အသက် ှ င်ေန ထိင်လျက် ှ ိ  ကသည်မှန်ေသာ်လည်း

ေလာကီ အကျိုးကိေမ ာ်ကိး၍တိက်ပဲွဝင်ေန က သည်မဟတ်။‐ ၄

ငါတိ့စဲွကိင်သည့်လက်နက်များသည်လသား တိ့စဲွကိင်သည့်လက်နက်များမဟတ်။ ခံတပ်များ

ကိ ဖိဖျက် ိင်သည့်ဘရားသခင်၏တန်ခိး ေတာ် ှ င့်ြပည့်စံေသာလက်နက်များြဖစ်၏။

ငါ တိ့သည်မမှန်ကန်သည့်ေဆွးေ ွးြငင်းခံချက် များကိလည်းေကာင်း၊‐ ၅

ဘရားသခင်အားသိက မ်းမပညာကိ ပိတ်ပင်ဆီးတားသည့်မာန်မာနမှန်သမ ကိလည်းေကာင်း

ဖိဖျက်ေချမန်း က၏။ ငါ တိ့သည်လတိ့၏အ ကံအစည် ှ ိ သမ တိ့ ကိဖမ်းချုပ် ပီးလ င်

ခရစ်ေတာ်အားနာခံ ေစ က၏။‐ ၆ သင်တိ့သည်ငါတိ့စကားကိအ ကင်းမ့ဲလိက်

နာေ ကာင်းကိသိသည့်အခါ၌ ငါတိ့သည်မ လိက်နာသတိ့အားအြပစ်ဒဏ်စီရင်ရန် အသင့် ှ ိ မည်။ ၇

သင်တိ့သည်အြပင်အပလကဏာများကိသာ ကည့် တတ် က၏။ သင်တိ့အနက်မိမိကိယ်

ကိခရစ်ေတာ်၏တပည့်ြဖစ်သည်ဟစိတ်ချသ ှ ိ လ င် ထိသသည်ခရစ်ေတာ်၏တပည့်ြဖစ် သက့ဲသိ့

ငါတိ့သည်လည်းခရစ်ေတာ်၏တပည့် များြဖစ်ေ ကာင်းကိြပန်လည်စဥ်းစား ကည့် ေစ။‐ ၈

အကယ်၍ငါသည်သခင်ဘရားေပးေတာ်မ ေသာအာဏာ ှ င့်ပတ်သက်၍ အလွန်အကံ

ဝါ ကားမိခ့ဲလ င်လည်းမ ှ က်ပါ။ ထိအာ ဏာသည်သင်တိ့အား ဖိဖျက်ရန်အတွက် မဟတ်။

ပစပျိုးေထာင်ေပးရန်အတွက် ြဖစ်ေပသည်။‐ ၉ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်စာများေရး၍သင်တိ့

အားေြခာက်လှန့်ေနသည်ဟမထင်ေစလိ။‐ ၁၀ ``ေပါလ၏စာများသည်ြပင်းထန်၍အာဏာ

ပါသည့်စာများြဖစ်၏။ သိ့ေသာ်ငါတိ့ေ ှ ့ေမှာက် ၌မသသည်သတိေကာင်သ၊ အေဟာအေြပာ

ည့ံသြဖစ်သည်'' ဟေြပာဆိသ ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၁၁ ငါတိ့သည်အေဝး၌ ှ ိ စဥ်အခါကစာေရး

ေြပာ ကားလိက်သည်အတိင်းပင် လကိယ်တိင် ေရာက် ှ ိ လာချိန်၌ ပမေဆာင် ွက်မည်ြဖစ်

ေကာင်းထိသအားအသိေပးလိက်သည်။ ၁၂ မိမိကိယ်ကိချီးေြမာက်ေြပာဆိသတိ့၏လ

တန်းစားတွင်ငါတိ့သည်မပါဝင်ဝ့ံပါ။ သင်တိ့ ှ င့် ိင်းယှဥ်ရန်လည်းမဝ့ံပါ။ မိမိတိ့ကိယ်ကိ

စံထား၍ မိမိတိ့ကိယ်ကိအကဲြဖတ်သများ သည်လွန်စွာမိက်မဲလှပါသည်တကား။‐ ၁၃

ငါတိ့မကားဝါ ကားသင့်သည့်အတိင်း အတာကိေကျာ်လွန်၍ဝါ ကား ကမည်မ ဟတ်။

သင်တိ့တွင်ငါတိ့လပ်ေဆာင်ေသာလပ် ငန်းအပါအဝင်ငါတိ့လပ်ေဆာင်ရန် ဘရား

သခင်ကိယ်ေတာ်တိင်သတ်မှတ်ေပးေတာ်မ သည့်လပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်း၌သာငါတိ့ ဝါ ကား က၏။‐

၁၄ သင်တိ့သည်ငါတိ့အတွက်ဘရားသခင်သတ် မှတ်ထားေသာလပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းပါဝင် သြဖင့်

ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ်အေကာင်းသတင်း ေကာင်းကိသင်တိ့ထံသိ့ယေဆာင်လာရာ၌နယ်

ေကျာ်ရာမကျ။‐ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ဘရားသခင်သတ်မှတ် ေပးသည့်လပ်ငန်းအတွက်မှလဲွ၍

သတစ်ပါး တိ့၏လပ်ေဆာင်ချက်များအတွက်ဂဏ်ယ ဝါ ကားမမ ပ။ သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်း

ပါရမီရင့်လာသည် ှ င့်အမ ငါတိ့အတွက် ဘရားသခင်သတ်မှတ်ေပးေတာ်မသည့်နယ်

ပယ်အတွင်း သင်တိ့ထံတွင်အမေတာ်တိ့ ကိတိးချဲ ့ေဆာင် ွက် ိင်ရန်ေမ ာ်လင့်၏။‐ ၁၆

ထိေနာက်ငါတိ့သည်သင်တိ့၏ေဒသကိေကျာ် လွန်၍ အြခားေဒသသစ်များတွင်သခင်ေယ

အေကာင်းသတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာေ ကညာ ိင်သြဖင့် သတစ်ပါးတိ့၏နယ်ပယ်အတွင်း၌

ပီးစီးခ့ဲသည့်ေဆာင် ွက်ချက်များအတွက် ငါ တိ့ဂဏ်ယဝါ ကားစရာမလိေတာ့ေပ။ ၁၇

ကျမ်းစာေတာ်က ``ဂဏ်ယဝါ ကားလိသသည် သခင်ဘရား ပေတာ်မေသာအမအတွက်

သာဂဏ်ယဝါ ကားရမည်'' ဟဆိ၏။‐ ၁၈ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သခင်ဘရား ှ စ်သက်

ေတာ်မေသာသဟသည်မှာ မိမိကိယ်ကိချီး ေြမာက်ေသာသမဟတ်။ ကိယ်ေတာ်ကချီးေြမာက်

ေတာ်မေသာသြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။

၁၁ ငါ၏အနည်းငယ်မိက်မဲမကိသင်တိ့သည်းခံ ကလိမ့်မည်ဟေမ ာ်လင့်ပါ၏။ ေကျးဇး ပ၍

သည်းခံ ကေလာ့။‐ ၂ ဘရားသခင်သည်သင်တိ့ကိမနာလိစိတ် ှ ိ ေတာ်မသက့ဲသိ့

ငါသည်သင်တိ့ကိမနာလိ စိတ် ှ ိ ၏။ သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်တစ်ဦးတည်း ှ င့်စံဖက်ထိမ်းြမားရန်

ငါကတိ ပထားသည့် အပျိုစင် ှ င့်တ က၏။‐ ၃ ဧဝသည်ေ မ၏ေကာက်ကျစ်စဥ်းလဲမြဖင့်

အလှည့်စားခံရသက့ဲသိ့သင်တိ့သည်လည်း စိတ်ေဖာက်ြပန်ကာ ခရစ်ေတာ်အားအ ကင်းမ့ဲ

ချစ်ခင်စဲွလမ်းမကိစွန့်လတ်လိက် ကမည် ေလာဟငါစိးရိမ်မိ၏။‐ ၄

လတစ်စံတစ်ေယာက်သည်သင်တိ့ထံေရာက်လာ၍ ငါတိ့မေ ကညာဘးသည့်အြခားတစ်ပါးေသာ

ေယ ၏အေကာင်းကိေဟာေြပာေ ကညာေသာ အခါ သင်တိ့သည်ဝမ်းေြမာက်စွာလက်ခံခွင့် ပ

က၏။ သင်တိ့သည်ငါတိ့ထံမှ ကားသိရသည့် သတင်းေကာင်း ှ င့်လံးဝမတသည့်သတင်း

ေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ ယခင်ကခံယရ ှ ိ သည့်ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်လံးဝကဲွြပားြခားနား

သည့်ဝိညာဥ်ကိလည်းေကာင်းလက်ခံ က၏။ ၅ ငါသည်သင်တိ့၏ထးြမတ်လှသည့်တမန်

ေတာ်များထက်အနည်းငယ်မ မနိမ့်ဟငါ ယဆ၏။‐ ၆ ငါသည်အေဟာအေြပာည့ံေသာ်လည်းအသိ

ပညာမည့ံ။ ငါတိ့သည်အခါခပ်သိမ်းအေြခ အေနအမျိုးမျိုးတွင်ဤအချက်ကိသင်တိ့

အားေကာင်းစွာသိေစခ့ဲ၏။ ၇ ငါသည်သင်တိ့၏ဂဏ်ကိြမင့်တင်ရန် မိမိကိယ် ကိ ှ ိမ့်ချလျက်

ဘရားသခင်၏သတင်းေကာင်း ကိသင်တိ့အားအခမ့ဲေ ကညာြခင်းသည် မှားယွင်းပါသေလာ။‐

၈ ငါသည်သင်တိ့ထံတွင်အမေတာ်ေဆာင်စဥ်ကန် ကျသည့်စရိတ်များကိအြခားအသင်းေတာ်

များအားကျခံေစခ့ဲ၏။ ငါတိ့သည်သင်တိ့ကိ ကညီမစ ိင်ရန်ထိအသင်းေတာ်များကိ

ားြပတိက်ရသက့ဲသိ့ြဖစ်၏။‐ ၉ ထိ့အြပင်ငါသည်သင်တိ့ထံ၌ ှ ိ ေနစဥ်ေ ကး

ေငွလိအပ်ချိန်၌သင်တိ့အားဒကမေပးခ့ဲ။ မာ ေကေဒါနိြပည်မှလာ ကသည့်ညီအစ်ကိများ

ကငါလိသမ ကိယေဆာင်လာ က၏။ ငါ သည်မိမိ၏အတွက်မည်သိ့မ သင်တိ့အား ဝန်မေလးေစခ့ဲ။

ေနာင်ကိလည်းဝန်ေလးေစမည် မဟတ်။‐ ၁၀ ဤသိ့ငါဝါ ကားသည်ကိအခါယြပည်တစ်

ေလာက်လံးတွင်မည်သမ ပိတ်ပင်၍ရလိမ့်မည် မဟတ်ေ ကာင်း ငါ၌ ှ ိ ေသာခရစ်ေတာ်၏သစာ

တရားေတာ်ကိအမီှ ပ၍ငါဆိ၏။‐ ၁၁ အဘယ်ေကာင့်ဤသိ့ငါဆိရသနည်း။

သင်တိ့ အားမချစ်၍ေလာ။ ငါချစ်ေ ကာင်းကိဘရား သခင်သိေတာ်မ၏။ ၁၂

သိ့ရာတွင်ငါတိ့က့ဲသိ့လပ်ေဆာင်သည်ဟ၍ ကားဝါေြပာဆိခွင့်ကိထိတမန်ေတာ်တိ့မရ

ိင် ကေစရန် ငါသည်ယခအတိင်းဆက်လက် လပ်ေဆာင်သွားမည်။‐ ၁၃

ထိသတိ့ကားတမန်ေတာ်အတများသာြဖစ် က၏။ မိမိတိ့ကိယ်ကိခရစ်ေတာ်၏တမန်ေတာ်

များအြဖစ်ေယာင်ေဆာင်လျက်လှည့်စားလပ် ေဆာင်သများတည်း။‐ ၁၄

သတိ့ဤသိ့ ပ ကသည်မှာအ့ံ သစရာမဟတ်။ စာတန်ပင်လ င်အလင်း၏ေကာင်းကင်တမန်

အသွင်ကိယေဆာင် ိင်ေပသည်။‐ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍သ၏တပည့်များသည်ေြဖာင့်မတ်ြခင်း

တရားကိေဟာေြပာေ ကညာသများအြဖစ် ေယာင်ေဆာင် ကသည်မှာအ့ံ သစရာမဟတ်

ေပ။ ေနာက်ဆံး၌သတိ့သည်မိမိတိ့ကျင့် ကံ ပမသည်အတိင်းထိက်သင့်ရာအကျိုး

အြပစ်ကိခံစား ကရလိမ့်မည်။ ၁၆ တစ်ဖန်ငါဆိသည်ကားငါ့အားလမိက်ဟ

အဘယ်သမ မထင်မမှတ်ေစ ှ င့်။ သိ့ရာတွင် သင်တိ့ထင်မှတ် ကလ င်လည်းလမိက်အြဖစ်

ြဖင့်ပင်ငါ့အားလက်ခံ ကေလာ့။ သိ့မှသာ လ င်ငါ့မှာ ကားဝါစရာအခွင့်အနည်း ငယ်ရ ှ ိ  ိင်ေပမည်။‐

၁၇ ယခ ကားဝါေြပာဆိေနြခင်းသည်သခင် ဘရား၏အလိေတာ်အရမဟတ်။ လမိက်
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က့ဲသိ့ငါ ကားဝါေြပာဆိေနြခင်းြဖစ်၏။‐ ၁၈ သိ့ေသာ်လအများကေလာကီအရာများ

အတွက် ကားဝါတတ် ကသည်ြဖစ်ရာ ငါ သည်လည်း ကားဝါမည်။‐ ၁၉

သင်တိ့သည်ပညာ ှ ိ  ကီးများြဖစ်သြဖင့် လ မိက်များကိဝမ်းေြမာက်စွာသည်းခံ ကေပသည်။‐

၂၀ သင်တိ့သည်မိမိတိ့အားေစစားသ၊ အခွင့် ေကာင်းယသ၊ အြမတ်ထတ်သ၊ အထင်အြမင်

ေသးသ၊ ပါး ိက်သတိ့ကိသည်းခံ က၏။‐ ၂၁ ငါတိ့သည်ဤသိ့ေသာအမတိ့ကိသင်တိ့အား

ပရန်သတိမ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ှ က် ှ က် ှ င့်ပင်ငါ ဝန်ခံ၏။ သိ့ရာတွင်လမိက်အေန ှ င့်ေြပာရမည်ဆိလ င်

အကယ်၍တစ်စံတစ်ေယာက်ကအရာတစ်ခ အတွက် ကားဝါပါကငါလည်း ကားဝါ ိင်၏။‐

၂၂ သတိ့သည်ေဟ ဗဲအမျိုးသားြဖစ်သည်ဟ ဆိလ င် ငါလည်းြဖစ်၏။ သတိ့သည်ဣသေရလ

အမျိုးသားများြဖစ်သည်ဟဆိလ င် ငါလည်း ြဖစ်၏။ သတိ့သည်အာြဗဟံ၏အမျိုးအ ွယ်

များြဖစ်သည်ဟဆိလ င် ငါလည်းြဖစ်၏။‐ ၂၃ သတိ့သည်ခရစ်ေတာ်၏အမေတာ်ေဆာင်များ

ြဖစ်သည်ဟဆိလ င် ငါသည်အထးသြဖင့် ြဖစ်၏ဟသ းက့ဲသိ့ငါဆိ၏။ ငါသည်ထိ

သတိ့ထက်ပိ၍အပင်ပန်းခံကာအမေတာ် ကိေဆာင်ခ့ဲ၏။ သတိ့ထက်ပိ၍အ ကိမ်ေပါင်း

များစွာေထာင်ကျခ့ဲ၏။ ပိ၍ ကိမ်ဒဏ်ခံခ့ဲ ရ၏။ ေသေဘး ှ င့်ရင်ဆိင်ခ့ဲသည်မှာအ ကိမ် ေပါင်းပိ၍များ၏။‐

၂၄ ယဒအမျိုးသားတိ့သည်ငါ့အားသံးဆယ့် ကိးချက် ိက်ဒဏ်ကိငါး ကိမ်တိင်တိင်ေပး ခ့ဲ က၏။‐

၂၅ ေရာမအမျိုးသားတိ့ထံ၌ငါသည်သံး ကိမ် တိင်တိင် ကိမ်ဒဏ်ခံခ့ဲရသည်။ ခဲ ှ င့်အေပါက်

ခံရသည်မှာတစ် ကိမ်၊ သေဘာပျက်သည်မှာ သံး ကိမ်ြဖစ်၏။ ပင်လယ်ြပင်တွင် ှ စ်ဆယ့်

ေလးနာရီေမျာခ့ဲရ၏။‐ ၂၆ ငါသည်ခရီးအ ကိမ် ကိမ် ပရာတွင်ြမစ် ေရလ ံ သည့်ေဘး၊

ားြပများ၏ေဘး၊ ငါ့ လမျိုးများြဖစ်ေသာယဒြပည်သတိ့၏ ေဘး၊ လမျိုးြခားတိ့၏ေဘး၊

မိ ့ ကီးများ တွင်ေတွ့ရတတ်သည့်ေဘး၊ ေတာေကျးလက် ၌ဆိက်ေရာက်တတ်သည့်ေဘး၊

ပင်လယ်ေဘး၊ မိတ်ေဆွအတအေယာင်တိ့၏ေဘးများ ှ င့် ကံေတွ့ခ့ဲရ၏။‐ ၂၇

အလပ်ကိပင်ပန်းခက်ခဲစွာလပ်ကိင်ရြခင်း မ ကာခဏအအိပ်ပျက်ြခင်း၊ ဆာေလာင်

မွတ်သိပ်ြခင်း၊ ေရငတ်ြခင်း၊ မ ကာခဏ ဝေအာင်မစားရြခင်း၊ အေအးဒဏ်ခံရ ြခင်း၊

ဝတ်စရာလည်းလံေလာက်စွာမ ှ ိ ြခင်းများကိငါခံရ၏။‐ ၂၈ ဤဆင်းရဲဒကများ ှ င့်အြခားဆင်းရဲဒက

များအြပင်အသင်းေတာ်တိ့အတွက်ေန့ စဥ်စိးရိမ်ပပန်လျက် ှ ိ ရ၏။‐ ၂၉

အားနည်းသ ှ ိ လ င်ငါသည်လည်းအားနည်း ရ၏။ အြပစ်ကးသ ှ ိ လ င်ငါသည်ပပန် ရ၏။ ၃၀

ငါသည်ဝါ ကားရမည်ဆိလ င် မိမိ၏အား နည်းမကိသာအေကာင်း ပ၍ဝါ ကားမည်။‐ ၃၁

ငါသည်လိမ်လည်၍မေြပာေ ကာင်းကိ သခင် ေယ ၏ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်သိေတာ်

မ၏။ ထိအ ှ င်၏နာမေတာ်သည်ထာဝစဥ် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မပါေစသတည်း။‐ (aiōn

g165) ၃၂ ငါသည်ဒမာသက် မိ ့၌ ှ ိ စဥ်အေရတ ဘရင်၏လက်ေအာက်ခံဘရင်ခံသည်

ငါ့ အားဖမ်းဆီးရန် မိ ့တံခါးများတွင်တပ် သားများကိအေစာင့်ချထား၏။‐ ၃၃

သိ့ရာတွင်တပည့်ေတာ်တိ့သည်ငါ့ကိေတာင်း တွင်ထည့်၍ ြပူတင်းေပါက်မှ မိ ့ ိ းကေလ ာချ ကသြဖင့်

ငါသည်ထိဘရင်ခံ၏လက်မှ လွတ်ေြမာက်ရေပသည်။

၁၂ ဝါ ကားြခင်းသည်အကျိုးမ ှ ိ ေသာ်လည်းငါ ဝါ ကားရဦးမည်။ သိ့ြဖစ်၍သခင်ဘရား

ငါ့အားြပေတာ်မေသာ ပါ ံ များ ှ င့် ဗျာဒိတ်ေတာ်များအေကာင်းကိေဖာ်ြပမည်။‐ ၂

ခရစ်ေတာ်၏တပည့်ေတာ်တစ်ဦးသည်လွန်ခ့ဲ ေသာတစ်ဆယ့်ေလး ှ စ်ကေကာင်းကင်ဘံ

တတိယအဆင့်သိ့တိင်ေအာင်ချီေဆာင် ြခင်းကိခံရသည်ကိငါသိ၏။ (ဤသိ့

ချီေဆာင်ြခင်းခံရသည်မှာတကယ့်ြဖစ် ပျက်သလား၊ သိ့မဟတ် ပါ ံ လားငါ မသိ။

ဘရားသခင်သာလ င်သိေတာ်မ၏။‐) ၃ တစ်ဖန်ငါဆိသည်ကားထိသသည်ပရဒိသ

ဘံသိ့ချီေဆာင်ြခင်းကိခံရ၍လတိ့ တ်ြဖင့် မ မက်မဆိအပ်၊ မက်ဆိ၍လည်းမြဖစ် ိင်

သည့်စကားများ ကားရသည်ကိငါသိ၏။ (ထိသိ့ချီေဆာင်ြခင်းကိခံရသည်မှာ

တကယ်ြဖစ်ပျက်သလားသိ့မဟတ် ပါ ံ လားငါမသိ။ ဘရားသခင်သာလ င်သိ ေတာ်မ၏။‐) ၅

သိ့ြဖစ်၍ထိသ၏အေကာင်းကိငါ ကား ဝါမည်။ သိ့ေသာ်မိမိ၏အားနည်းချက်များ

မှတစ်ပါးအြခားအရာများအေကာင်း ကိ ကားဝါလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၆

ငါ ကားဝါလိပါမသ းြဖစ်မည်မဟတ်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ငါသည်ဟတ်မှန်သည့်

စကားကိသာေြပာဆိြခင်းြဖစ်မည်။ သိ့ေသာ် အဘယ်သမ မိမိကိယ်တိင်ြမင်ရ ကား ရသည်ထက်ပိ၍

ငါ့အားအထင်မ ကီး ေစလိသြဖင့်ငါသည် ကားဝါလိမ့်မည် မဟတ်။ ၇ ငါြမင်ရသည့်အ့ံ သဖွယ် ပါ ံ များ

ေကာင့်ငါ့ကိယ်ကိအထင်မ ကီးေစရန်ငါ သည်မိမိကိယ်ခ ာတွင်နာကျင်ေသာ ေဝဒနာကိခံစားေနရ၏။

ထိေဝဒနာ သည်စာတန်၏ေစတမန်သဖွယ်ငါ့ကိ ဒဏ်ခတ်၍ငါ၏မာန်မာနကိချိုး ှ ိမ်၏။‐ ၈

ထိေဝဒနာကိဖယ် ှ ားေပးေတာ်မရန်ငါ သည်သခင်ဘရားထံေတာ်သိ့သံး ကိမ်

တိင်တိင်ဆေတာင်းပတနာ ပခ့ဲ၏။ သိ့ရာ တွင်ကိယ်ေတာ်က ``ငါ၏ေကျးဇးေတာ်ကိ

သာလ င်သင်လိအပ်ေပသည်။ သင်အား နည်းေသာအခါငါ့တန်ခိးသည်အထင်

ှ ားဆံးြဖစ်၏'' ဟေြဖ ကားေတာ်မ၏။‐ ၉ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ခရစ်ေတာ်၏တန်ခိး

ေတာ်တွင်ခိလံ ိင်ရန် ငါ၏အားနည်းချက် များေ ကာင့်အထးဝမ်းေြမာက်လျက်ဂဏ်

ယဝါ ကား၏။‐ ၁၀ ငါသည်အားနည်းေသာအခါ၌တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံလျက် ှ ိ သြဖင့်

ခရစ်ေတာ်၏အတွက် ေကာင့်အားနည်းြခင်း၊ ေစာ်ကားြခင်း၊ ဆင်းရဲ ြခင်း၊

ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲြခင်း ှ င့်အေ ှ ာင့် အယှက်တိ့ကိခံေနရစဥ်ေရာင့်ရဲတင်းတိမ် မ ှ ိ ၏။ ၁၁

ငါသည်လမိက်က့ဲသိ့ ပေလ ပီ။ သိ့ရာတွင် သင်တိ့ကငါ့ကိလမိက်ြဖစ်ေအာင် ပ က၏။

သင်တိ့သည်ငါ့ကိေထာက်ခံသင့်သများ ြဖစ်ေပသည်။ ငါသည်မေရရာေသာသြဖစ်

ေစကာမသင်တိ့၏ထးြမတ်သည့်တမန် ေတာ်များထက်အဘယ်နည်း ှ င့်မ မည့ံ။‐ ၁၂

ငါသည်တမန်ေတာ်တစ်ပါးြဖစ်ေ ကာင်းကိ နိမိတ်လကဏာများ၊ အ့ံဖွယ်ရာများအား

ြဖင့်သင်တိ့အားစိတ် ှ ည်လက် ှ ည်ငါ သက်ေသြပခ့ဲ၏။‐ ၁၃သင်တိ့အားေငွေရးေ ကးေရးတာဝန်ကိ

မေပးခ့ဲသည်မှအပ ငါသည်သင်တိ့အား အြခားအသင်းေတာ်များ ှ င့်တန်းတထား

၍ဆက်ဆံခ့ဲ၏။ ဤသိ့မမ မတ ပမိ သည့်အတွက်ငါ့အားခွင့်လတ် ကရန် ေတာင်းပန်ပါ၏။ ၁၄

ငါသည်ယခသင်တိ့ထံသိ့တတိယအ ကိမ် လာရန်အသင့် ှ ိ  ပီ။ သိ့ရာတွင်ငါ၏အတွက်

သင်တိ့အားတာဝန် ကီးေလးေစမည်မဟတ်။ သင်တိ့၏ေငွေ ကးဥစာများကိငါအလိ မ ှ ိ။

သင်တိ့ကိသာလ င်ငါအလိ ှ ိ ၏။ သား သမီးများကမိဘများအဖိ့စေဆာင်း

ရ ကသည်မဟတ်။ မိဘများကသာလ င် သားသမီးများအဖိ့စေဆာင်းရ ကသည်။‐ ၁၅

ငါသည်သင်တိ့ကိကညီရန်ဝမ်းေြမာက်စွာ မိမိ၏ဥစာ ှ င့်အားအင်ကိကန်ခန်းေစမည်။

ငါသည်သင်တိ့ကိဤမ ချစ်လ င်သင်တိ့ ကငါ့ကိေလျာ့၍ချစ် ကမည်ေလာ။ ၁၆

ငါသည်သင်တိ့အားဝန်မေလးေစခ့ဲေ ကာင်း ကိသင်တိ့ဝန်ခံ ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်ငါသည်

ပရိယာယ်ြဖင့်သင်တိ့အားလိမ်လည်လှည့်စား ခ့ဲသည်ဟတစ်စံတစ်ေယာက်ကစွပ်စဲွလိမ့်မည်။‐ ၁၇

မည်က့ဲသိ့ငါလှည့်စားခ့ဲသနည်း။ သင်တိ့ထံ သိ့ငါေစလတ်သတစ်ဦးဦးအားြဖင့် ငါ

သည်သင်တိ့ထံမှအခွင့်ေကာင်းယခ့ဲဖး သေလာ။‐ ၁၈ ငါသည်တိတအားသင်တိ့ထံသိ့သွားရန်

ေတာင်းပန်ေစလတ်ခ့ဲ၏။ အြခားခရစ်ယာန် ညီအစ်ကိတစ်ဦးကိလည်းသ ှ င့်အတ

ထည့်လိက်၏။ တိတသည်သင်တိ့ထံမှ အခွင့်ေကာင်းယခ့ဲသည်ဟဆိမည်ေလာ။

သ ှ င့်ငါသည်သေဘာချင်းတ၍တစ် လမ်းတည်းလိက်ေလ ာက်ကျင့်သံး က သများမဟတ်ေလာ။ ၁၉

ငါတိ့သည်ယခတစ်ချိန်လံးမိမိတိ့ကိယ် ကိကွယ်ကာေြပာဆိလျက်ေန ကသည်ဟ

သင်တိ့ထင်ေကာင်းထင် ကလိမ့်မည်။ ငါတိ့ သည်ထိသိ့ေြပာဆိေနြခင်းမဟတ်။ ခရစ်

ေတာ်သွန်သင်ေပးသည့်အတိင်းဘရား သခင်ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်တွင်ေြပာဆိေနြခင်း သာြဖစ်၏။

ချစ်သတိ၊့ ငါတိ့ ပသမ ေသာအမအရာတိ့သည်သင်တိ့၏ အကျိုးအတွက်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၂၀

သင်တိ့ထံေရာက်ေသာအခါငါေတွ့ြမင် လိသည့်အေြခအေနမျိုးတွင်သင်တိ့

အားမေတွ့ရမည်ကိလည်းေကာင်း၊ သင် တိ့သည်လည်းမိမိတိ့ြမင်လိသည့်အေြခ

အေနတွင်ငါတိ့အားမေတွ့ရ ကမည် ကိလည်းေကာင်းစိးရိမ်မိ၏။ ခိက်ရန်ြဖစ် ြခင်း၊

မနာလိြခင်း၊ အမျက်ထွက်ြခင်း၊ ဂဏ် ပိင်ြခင်း၊ ေစာ်ကားေြပာဆိြခင်း၊ တီးတိး ဂံးေချာြခင်း၊

ေမာက်မာေထာင်လားြခင်း၊ န်းရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်ြခင်းတိ့ကိငါ ေတွ့ရမည်ကိစိးရိမ်မိ၏။‐ ၂၁

ေနာက်တစ်ဖန်သင်တိ့ထံသိ့လာေသာအခါ ငါ၏ဘရားသခင်သည် ငါ့အားသင်တိ့ေ ှ ့

တွင်အ ှ က်ရေစေတာ်မလိမ့်မည်ေလာဟ၍ လည်းေကာင်း၊ ယခင်ကအြပစ်ကးခ့ဲ က

ပီးေနာက်ယခတိင်ေအာင်ပင်ေနာင်တမရဘဲ အကျင့်ပျက်ြပားလျက်သတစ်ပါးအိမ်ရာ

ကိြပစ်မှား၍ကာမဂဏ်လိက်စားလျက် ှ ိ ေန ကသများအတွက် ငါသည်မျက်ရည်

ကျရလိမ့်မည်ေလာဟ၍လည်းေကာင်း စိးရိမ်မိ၏။

၁၃ ယခငါသည်တတိယအ ကိမ်သင်တိ့ထံသိ့ လာခ့ဲမည်။ ကျမ်းစာေတာ်ကေဖာ်ြပသက့ဲသိ့

``အမ ကိစမှန်သမ ကိသက်ေသ ှ စ်ဦးသံးဦး၏ထွက် ဆိချက်အရစီရင်ဆံးြဖတ်ရမည်။‐'' ၂

ဒတိယအ ကိမ်ငါလာေရာက်ခ့ဲစဥ်အခါက ``ေနာက် တစ် ကိမ်ငါလာလ င်သင်တိ့အားငါ ှ ာတာလိမ့်

မည်မဟတ်'' ဟယခင်အြပစ်ကးခ့ဲသများ ှ င့် အြခားသအေပါင်းတိ့အားငါကိယ်တိင် ကိ

တင်သတိေပးခ့ဲ၏။ ယခလည်းဤအတိင်း ပင်အေဝးမှငါထပ်မံ၍သတိေပးလိက်၏။‐ ၃

ခရစ်ေတာ်သည်ငါ့အားြဖင့်မိန့်ေတာ်မေ ကာင်း သက်ေသကိသင်တိ့ေတာင်းဆိ ကသည့်အတိင်း

ငါလာေသာအခါရေစမည်။ ခရစ်ေတာ်သည်သင် တိ့ ှ င့်ဆက်ဆံေသာအခါစွမ်းအားနည်းေတာ်

မမဘဲ မိမိ၏တန်ခိးေတာ်ကိသင်တိ့အား ထင် ှ ားစွာြပေတာ်မ၏။‐ ၄

ကိယ်ေတာ်သည်လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်အသတ်ခံရ စဥ်အခါ၌စွမ်းအားနည်းသည့်အေြခအေန၌

ှ ိ ေတာ်မခ့ဲေသာ်လည်း၊ ယခအခါဘရားသခင် ၏တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်အသက် ှ င်လျက်ေနေတာ်

မေလ ပီ။ ငါတိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံး တစ်ဝတည်း ှ ိ သြဖင့်စွမ်းအားနည်းရ က၏။ သိ့

ရာတွင်ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ် အားြဖင့် ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတအသက် ှ င်လျက်
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သင်တိ့ ှ င့်ဆက်ဆံမည်။ ၅ သင်တိ့သည်ယံ ကည်ြခင်း၌တည် ကည်သများ ဟတ်မဟတ်

မိမိတိ့ကိယ်ကိဆန်းစစ် ကေလာ့။ ဤ သိ့အစစ်အေဆးခံရာတွင်ေအာင်ြမင်ပါမ သင်

တိ့သည်မိမိတိ့စိတ် ှ လံးအတွင်း၌ ခရစ်ေတာ် ကိန်းေအာင်းေတာ်မေ ကာင်းအေသအချာသိ ှ ိ

ကမည်။‐ ၆ ငါတိ့သည်အစစ်အေဆးခံရာတွင်ေအာင်ြမင် သများြဖစ်ေကာင်းကိ

သင်တိ့သိလိမ့်မည်ဟ ငါေမ ာ်လင့်၏။‐ ၇ သင်တိ့သည်ဒစ ိက်ကိေ ှ ာင် ကဥ် ကေစရန်

ဘရားသခင်အားငါတိ့ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။ ဤသိ့ ပရြခင်းမှာငါတိ့သည်မိမိ

တိ့ကိယ်ကိေအာင်ြမင်သများြဖစ်ေ ကာင်း ေပ လွင်ေစလိ၍မဟတ်။ ငါတိ့သည်မေအာင်

ြမင်သများြဖစ်ဟန်တလျက်ပင်သင်တိ့အား ေကာင်းြမတ်သည့်အမကိ ပကျင့်ေစရန်

ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။‐ ၈ ငါတိ့သည်သမာတရားေတာ်ကိဆန့်ကျင်၍ မည်သည့်အမကိမ မ ပ ိင် က။

သမာတရား ေတာ်ဘက်မှေန၍သာလ င် ပ ိင် က၏။‐ ၉ ငါတိ့အားနည်း၍သင်တိ့အား ကီးေသာအခါ

ငါတိ့ဝမ်းသာသည်။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်အြပစ် ဆိဖွယ်မ ှ ိ သများြဖစ်လာ ကေစရန်ကိလည်း

ငါတိ့ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။‐ ၁၀ သင်တိ့ ှ င့်ေဝးကွာသည်ကာလဤစာကိေရးရ

ြခင်းမှာငါလာေသာအခါ သခင်ဘရားငါ့အား ေပးေတာ်မသည့်အခွင့်အာဏာကိြပင်းြပင်းထန်

ထန်အသံးမ ပရေစရန်ပင်ြဖစ်ေပသည်။ ထိအခွင့် အာဏာသည်သင်တိ့အား ပစပျိုးေထာင်ေပးရန်

အတွက်ြဖစ်၏။ ဖိဖျက်ပစ်ရန်အတွက်မဟတ်။ ၁၁ ညီအစ်ကိတိ၊့ ကျန်းမာ င်လန်း ကပါေစ။ အြပစ်

ဆိဖွယ်မ ှ ိ သများြဖစ်ေစရန်ဆက်လက် ကိးစား ကေလာ့။ ငါ၏ေမတာရပ်ခံချက်များကိနာယကာ

အချင်းချင်းစိတ်သေဘာတညီတ ွတ်တည်း ှ ိ လျက် ငိမ်းချမ်းစွာေန ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်ေမတာ

ေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းအ ှ င်ဘရားသခင် သည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၂

သင်တိ့သည်အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ် ေယာက်သန့် ှ င်းေသာနမ်းြခင်း ှ င့် တ်ဆက် က

ေလာ့။ ၁၃ ဘရားသခင်၏လစေတာ်ကသင်တိ့ အား တ်ဆက်ပါ၏။ ၁၄

သခင်ေယ ၏ေကျးဇးေတာ်၊ ဘရားသခင်၏ ေမတာေတာ် ှ င့်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်၏မိတ်

သဟာယေတာ်သည်သင်တိ့အေပါင်း ှ င့်အတ ှ ိ ပါေစေသာ။ ေကာရိ ု သဝါဒစာဒတိယေစာင် ပီး၏။
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၁ တမန်ေတာ်ြဖစ်သငါေပါလ ှ င့် ဤအရပ်တွင် ှ ိ သည့်ညီအစ်ကိအေပါင်းတိ့က ဂလာတိြပည်

ှ ိ အသင်းေတာ်များသိ့စာေရးလိက်ပါသည်။ ငါ သည်လအမိန့်အာဏာြဖင့် တမန်ေတာ်ရာထးကိ

အပ် ှ င်းြခင်းခံရသမဟတ်။ လခန့်ထားသည့် တမန်ေတာ်လည်းမဟတ်။ ေယ ခရစ်ကလည်း ေကာင်း၊

ထိအ ှ င်ကိေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ေစေတာ်မေသာခမည်းေတာ်ဘရားသခင်က လည်းေကာင်း

ခန့်ထားေတာ်မေသာသြဖစ်၏။ ၃ ငါတိ့အဖဘရားသခင်၏အလိေတာ် ှ င့် ေယ

ခရစ်ထံေတာ်မှေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်း ကိသင်တိ့ခံစား ကပါေစေသာ။ ၄

ငါတိ့အဖဘရားသခင်၏အလိေတာ် ှ င့်အညီ ခရစ်ေတာ်သည်ငါတိ့အား ဤဆိးယတ်ေသာ

ပစုပန်ေခတ်မှကယ်တင် ိင်ရန် ငါတိ့၏အြပစ် များအတွက်မိမိကိယ်ကိစွန့်ေတာ်မ၏။‐ (aiōn g165) ၅

ထိအ ှ င်သည်ကာလအစဥ်အဆက် ဘန်း အသေရထွန်းေတာက်ေတာ်မပါေစသတည်း။ (aiōn g165) ၆

ခရစ်ေတာ်၏ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် သင်တိ့အား ေခ ယေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ သင်တိ့သည်ဤ

မ ေဆာလျင်စွာစွန့်ပစ် က ပီးလ င် အြခား သတင်းေကာင်းတစ်မျိုးကိနာယလျက် ှ ိ  က

သြဖင့်ငါအ့ံ သမိ၏။‐ ၇ သခင်ေယ အေကာင်းသတင်းေကာင်းမှာအြခား မကဲွမ ှ ိ။

သင်တိ့၏စိတ်ကိေ ှ ာင့်ယှက်၍ ခရစ်ေတာ် ၏အေကာင်းသတင်းေကာင်းကိ

ေမှာက်လှန်လိသလ အချို ့ ှ ိ ၏။‐ ၈ ငါတိ့ြဖစ်ေစ၊ ေကာင်းကင်ဘံမှေကာင်းကင်တမန်

ပင်ြဖစ်ေစသင်တိ့အား ငါေဟာေြပာေ ကညာခ့ဲ သည့်သတင်းေကာင်း ှ င့်

ကဲွြပားြခားနားသည့် သတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာလ င်ကျိန်ေတာ်မ ြခင်းကိခံေစ။‐ ၉

သင်တိ့နာယရ ှ ိ သည့်သတင်းေကာင်း ှ င့်မတ ကဲွြပားြခားနားသည့်သတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာ

သသည် ကျိန်ေတာ်မြခင်းကိခံေစဟ၍ ငါတိ့ ဆိခ့ဲ ပီးသည့်အတိင်းယခထပ်မံ၍ငါဆိ၏။ ၁၀

ဤသိ့ေြပာဆိရာ၌ငါသည် လ၏ေထာက်ခံမကိ ရရန် ကိးစားေနပါသေလာ။

ငါသည်ဘရားသခင် ၏ေထာက်ခံမမှလဲွ၍ မည်သ့ေထာက်ခံမကိလိပါ သနည်း။

ငါသည်လတိ့ထံမှမျက် ှ ာရေအာင် ကိး စားေဆာင် ွက်ေနပါသေလာ။ အကယ်၍ငါသည်

လတိ့ထံမှမျက် ှ ာရေအာင် ကိးစားေဆာင် ွက် ေနေသးပါမခရစ်ေတာ်၏အေစခံမြဖစ် ိင်။ ၁၁

ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့အားငါေဟာေြပာေ ကညာ ေသာသတင်းေကာင်းသည် လတီထွင်သည့်သတင်း

ေကာင်းမဟတ်ေကာင်းကိသင်တိ့အားေဖာ်ြပမည်။‐ ၁၂ ထိသတင်းေကာင်းကိငါသည်မည်သည့်လ

တစ်စံတစ်ေယာက်ထံကမ ရသည်မဟတ်။ မည်သမ လည်းငါ့ကိသင် ကား၍မေပး။ ထိ

သတင်းေကာင်းကိေယ ခရစ်ကိယ်ေတာ်တိင် ငါ့အားဗျာဒိတ်ေတာ်အားြဖင့်ေပးအပ်ေတာ် မ၏။ ၁၃

ငါသည်ယဒဘာသာတရားကိ ကည် ိ ေလး စားသြဖစ်ခ့ဲစဥ်အခါက မည်သိ့ကျင့် ကံ ပမ

ခ့ဲေ ကာင်းကိသင်တိ့ ကားသိ က ပီးြဖစ်၏။ ငါ သည်ဘရားသခင်၏အသင်းေတာ်ဝင်တိ့ကိ

ရက်စက် ကမ်း ကတ်စွာ ှ ဥ်းဆဲ၍ အသင်းေတာ် ကိဖျက်ဆီးရန်အစွမ်းကန် ကိးစားခ့ဲ၏။‐ ၁၄

ဘာသာတရားကိလက်ေတွ့ကျင့်သံးရာတွင် ငါ သည်မိမိ ှ င့်သက်တ ွယ်တယဒအမျိုးသား

အများတိ့ထက် ပိ၍စိတ်အားထက်သန်စွာဘိး ေဘးတိ့၏ထံးတမ်းစဥ်လာများကိလိက် ေလာက်ခ့ဲ၏။

၁၅ သိ့ရာတွင်မေမွးမီကပင်လ င်ဘရားသခင်သည် ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ငါ့အားေ ွးချယ်၍အမ

ေတာ်ေဆာင်ရန်ေခ ယေတာ်မ၏။ ထိေနာက်လမျိုး ြခားတိ့အားသားေတာ်၏အေကာင်းသတင်း

ေကာင်းကိေဟာေြပာေ ကညာ ိင်ေစရန် မိမိ၏ အလိေတာ် ှ င့်အညီငါ့အား ထိသားေတာ်ကိ

ဖးြမင်ခွင့်ေပးေတာ်မ၏။ ထိအခါငါသည် အဘယ်သ၏ထံ၌မ အ ကံဉာဏ်မေတာင်း ခံခ့ဲ။‐ ၁၇

ငါ၏အလျင်တမန်ေတာ်ရာထးကိရ ှ ိ သ တိ့ ှ င့်ေတွ့ရန် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့လည်းငါ

မသွား။ ဦးစွာပထမအာေရဗျြပည်သိ့ သွား ပီးေနာက် ဒမာသက် မိ ့သိ့ြပန်လာခ့ဲ၏။‐

၁၈ သံး ှ စ်မ  ကာေသာ်ေပတ  ှ င့်ေတွ့ဆံရန် ေယ  ှ လင် မိ ့သိ့သွား၍သ ှ င့်အတ

တစ်ဆယ့်ငါးရက်မ ေနထိင်ခ့ဲ၏။‐ ၁၉ သိ့ရာတွင်ငါသည်သခင်ဘရား၏ညီေတာ် ယာကပ်မှလဲွ၍

အြခားအဘယ်တမန်ေတာ် ှ င့်မ မေတွ့မဆံခ့ဲ။ ၂၀ ဤအေကာင်းအရာများကိမသားသံး၍ေရး

သည်မဟတ်ေ ကာင်း ဘရားသခင်သိေတာ်မ၏။ ၂၁ ထိေနာက်ငါသည် ရိ ှ င့်ကိလိကိနယ်များသိ့

သွားေရာက်၏။‐ ၂၂ သိ့ေသာ်ထိအချိန်ကယဒြပည် ှ ိ ခရစ်ယာန် အသင်းေတာ်ဝင်အေပါင်းတိ့သည်

ငါ ှ င့်ေတွ့ဆံ သိက မ်းခွင့်ကိမရ ကေသး။‐ ၂၃ ``ငါတိ့ကိ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲခ့ဲသသည်ယခင်က

မိမိဖျက်ဆီးရန် ကိးစားခ့ဲသည့်ဘာသာတရား ေတာ်ကိ ယခအခါေဟာေြပာလျက် ှ ိ ပါသည် တကား''

ဟလတိ့ေြပာဆိသံကိသာလ င်သ တိ့ ကားသိရ က၏။‐ ၂၄ ထိ့ေကာင့်သတိ့သည်ငါ့ကိအေကာင်း ပ၍

ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကးကေပ သည်။

၂ တစ်ဆယ့်ေလး ှ စ်မ  ကာေသာအခါ ငါ ှ င့် ဗာနဗတိ့သည် တိတကိေခ ၍ေယ

ှ လင် မိ ့သိ့ြပန်သွား၏။‐ ၂ ဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ်အတိင်း ဤသိ့

သွားေရာက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ငါသည်ေခါင်းေဆာင် များ ှ င့်သာေတွ့ဆံကာလမျိုးြခားတိ့အား

ငါေဟာေြပာေ ကညာသည့်သတင်းေကာင်း ကိတင်ြပ၏။ ဤသိ့တင်ြပရြခင်းမှာ ယခင်

အခါကေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယခအခါ ၌ေသာ်လည်းေကာင်း ငါ ကိးစားေဆာင် ွက်

သည့်အမေတာ်ကိအချည်း ှ ီးမြဖစ်ေစ လိေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၃

ငါတိ့အသိင်းအဝိင်းထဲသိ့ဝင်ေရာက်လာ သယံ ကည်သအေယာင်ေဆာင်အချို ့တိ့က

ငါ၏အေဖာ်တိတအားအေရဖျားလီှး မဂလာကိေပးေစလိ က၏။ သသည်ဂရိ

အမျိုးသားပင်ြဖစ်ေသာ်လည်း ငါသည် သ့အားအေရဖျားလီှးမဂလာကိအတင်း

မခံေစပါ။ ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝ တည်း ှ ိ ြခင်းအားြဖင့် ငါတိ့ရ ှ ိ ေသာ

လွတ်လပ်မကိလ ို ့ဝှက်စွာစံစမ်းလိသြဖင့် ထိသတိ့သည်ငါတိ့အသိင်းအဝိင်းထဲ

သိ့ဝင်ေရာက်လာ ကြခင်းြဖစ်သည်။ သတိ့ ကငါတိ့အားကန်ြဖစ်ေစလိ က၏။‐ ၅

သိ့ရာတွင်သတင်းေကာင်းဆိင်ရာသစာတရား ကိ သင်တိ့အတွက်ထိန်းသိမ်းထား ိင်ရန် ငါ

တိ့သည်သတိ့အားေခတခဏမ ပင် အေလ ာ့မေပးခ့ဲ။ ၆ ေခါင်းေဆာင်များဟထင်မှတ်ရသတိ့သည်

ငါ့အားအ ကံဉာဏ်သစ်မေပး က။ သတိ့ သည်အကယ်ပင်ေခါင်းေဆာင်များဟတ်

သည်မဟတ်သည်မှာ ငါ၏အတွက်အေရး မ ကီးပါ။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ဘရား

သခင်သည်အြပင်ပံသဏာန်အားြဖင့် လ တိ့အားအကဲြဖတ်ေတာ်မမေသာေကာင့်

ပင်ြဖစ်၏။‐ ၇ ထိသတိ့သည်ငါ့အားအ ကံဉာဏ်သစ် ေပးမည့်အစားဘရားသခင်သည်

ေပတ အားသတင်းေကာင်းကိအေရဖျားလီှး မဂလာခံသတိ့အား ေဟာေြပာေ ကညာ

ရန်တာဝန်ေပးေတာ်မသက့ဲသိ့ ငါ့အား လမျိုးြခားတိ့အားသတင်းေကာင်းကိ ေဟာေြပာေ ကညာရန်

တာဝန်ေပးေတာ်မ ေကာင်းသိြမင်လာ ကေလသည်။‐ ၈အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဘရားသခင်သည်

တန်ခိးေတာ်ြဖင့် ေပတ အားအေရဖျား လီှးမဂလာခံသတိ့အတွက် တမန်ေတာ်

အြဖစ်ခန့်ထားေတာ်မသက့ဲသိ့ ငါ့အား လည်းလမျိုးြခားတိ့အတွက်တမန်ေတာ်

အြဖစ်ခန့်ထားေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၉ အသင်းေတာ်၏မ ိုင်များြဖစ် ကေသာ

ယာကပ်၊ ေပတ  ှ င့်ေယာဟန်တိ့ကငါ့ အားဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာအခွင့်

ထးကိ အသိအမှတ် ပ ကေပသည်။ သိ့ ြဖစ်၍ငါတိ့အားလံးသည်လပ်ေဖာ်ကိင်

ဘက်များြဖစ်ေကာင်းကိြပသည့်အေန ြဖင့် သတိ့သည်ဗာနဗ ှ င့်ငါ့အားလက် ဆဲွ၍ တ်ဆက် က၏။

ငါတိ့ကလမျိုး ြခားတိ့ထံတွင်အမေတာ်ေဆာင်ရန် ှ င့် သတိ့ကယဒအမျိုးသားတိ့ထံတွင်

အမေတာ်ေဆာင်ရန်သေဘာတ ကသည်။‐ ၁၀ ငါတိ့သည်ဆင်းရဲသတိ့ကိသတိရ

ကညီမစရန်သတိ့အလိ ှ ိ ၏။ ထိသိ့ ေဆာင် ွက်ရန်ငါလည်းစိတ်ေစတနာ ထက်သန်၏။ ၁၁

အ ိအတ် မိ ့သိ့ေပတ ေရာက် ှ ိ လာေသာ အခါ သ၏အ ပအမသည်မှားလျက်ေန

သည်မှာသိသာထင် ှ ားသြဖင့် ငါသည် သ့အားလတိ့ေ ှ ့တွင်ြပစ်တင်ေြပာဆိ၏။‐ ၁၂

ယာကပ်ေစလတ်လိက်ေသာသများမေရာက်မီ သသည်လမျိုးြခားတိ့ ှ င့်အတစားေသာက်

လျက်ေန၏။ သိ့ေသာ်လည်းယာကပ်ေစလတ် လိက်ေသာသတိ့ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ၌

မကား လမျိုးြခားတိ့ ှ င့်ေပါင်းေဖာ်စား ေသာက်မကိမ ပေတာ့ေချ။ အဘယ်ေကာင့်

ဆိေသာ်သသည်လမျိုးြခားတိ့အား အေရ ဖျားလီှးမဂလာခံေစလိေသာသတိ့ကိ

ေကာက်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။‐ ၁၃ အြခားယဒအမျိုးသားယံ ကည်သများ သည်လည်း

ေပတ က့ဲသိ့ပင်သရဲေဘာေကာင် သည့်အ ပအမကိ ပလပ်လာသြဖင့် ဗာနဗ

ပင်လ င်သတိ့၏ဘက်သိ့လိက်ပါသွားေလ သည်။‐ ၁၄ သိ့ရာတွင်သတိ့၏အ ပအမသည်သတင်း

ေကာင်းဆိင်ရာသစာတရား ှ င့်ကိက်ညီမမ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ငါသိြမင်ေသာအခါ ေပတ အား

လအေပါင်းတိ့ေ ှ ့တွင်``သင်သည်ယဒအမျိုး သားြဖစ်ပါလျက် ယဒအမျိုးသားက့ဲသိ့

မဟတ်ဘဲ လမျိုးြခားက့ဲသိ့ ပမေနထိင် လျက် ှ ိ ရာ သင်သည်အဘယ်ေကာင့်လမျိုး

ြခားတိ့အားယဒအမျိုးသားတိ့က့ဲသိ့ ပမေနထိင်ေစရန်အ ိင်အထက် ပပါ သနည်း'' ဟေမး၏။ ၁၅

ငါတိ့ကိယ်တိင်ပင်လ င်ဇာတိအားြဖင့်ယဒ အမျိုးသားများြဖစ် က၏။ ``အြပစ်ကးသ

လမျိုးြခားများ'' မဟတ်က။‐ ၁၆ သိ့ရာတွင်လသည်ပညတ်တရားကိေစာင့်ထိန်း ြခင်းအားြဖင့်

ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက် ဆံခွင့်ကိမရ ိင်ေ ကာင်း၊ ခရစ်ေတာ်ကိယံ ကည်

ြခင်းအားြဖင့်သာလ င်ရ ိင်ေ ကာင်းကိငါတိ့ သိ က၏။ ငါတိ့သည်လည်းပညတ်တရားကိ

ေစာင့်ထိန်းြခင်းအားြဖင့်မဟတ်ဘဲ ခရစ်ေတာ် ကိယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ဘရားသခင် ှ င့်

မှန်ကန်စွာဆက်ဆံခွင့်ကိရ ှ ိ  ိင်ရန် ခရစ် ေတာ်ေယ ကိယံ ကည် က၏။ အဘယ်ေကာင့်

ဆိေသာ်ပညတ်တရားကိေစာင့်ထိန်းြခင်း အားြဖင့် မည်သမ ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်

စွာဆက်ဆံခွင့်ကိမရ ိင်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံး

တစ်ဝတည်းြဖစ်ြခင်းအားြဖင့် ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံခွင့်ကိရ ှ ိ  ိင်ရန် ကိး စား ကရာတွင်

မိမိတိ့သည်လည်းလမျိုးြခား တိ့နည်းတအြပစ်ကးသများြဖစ်ေကာင်း ေတွ့ ှ ိ  ကပါလ င်

ခရစ်ေတာ်သည်ငါတိ့ အြပစ်ကးမကိအားေပးသည်ဟဆိ ိင် မည်ေလာ။ အဘယ်နည်း ှ င့်မ မဆိ ိင်။‐
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၁၈ အကယ်၍မိမိ ဖိဖျက်ခ့ဲေသာအရာကိ ြပန်လည်တည်ေဆာက်မည်ဆိပါက ငါသည်

ပညတ်တရားကိချိုးေဖာက်သြဖစ်ေ ကာင်း ေဖာ်ြပရာေရာက်ေပသည်။‐ ၁၉

ပညတ်တရားကငါ့အားေသေစသည်ြဖစ်ရာ ပညတ်တရား ှ င့်ပတ်သက်လ င်

ငါသည်သေသ ြဖစ်၏။ သိ့မှသာဘရားသခင်၏အတွက်အသက် ှ င် ိင်မည်ြဖစ်သည်။

ငါသည်ခရစ်ေတာ် ှ င့် အတလက်ဝါးကပ်တိင်ေပ တွင်ကွပ်မျက် ြခင်းခံရေလ ပီ။‐ ၂၀

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်အသက်မ ှ င်ေတာ့ဘဲခရစ် ေတာ်သာလ င်ငါ၌ ှ င်ေတာ်မ၏။ ယခငါ၌

ှ ိ ေသာအသက်သည်ဘရားသခင်၏သား ေတာ်ကိယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ှ င်သန်လျက်

ေနေသာအသက်ြဖစ်၏။ သားေတာ်သည်ငါ့ကိ ချစ်ေတာ်မသြဖင့်ငါ၏အတွက်မိမိ

အသက်ကိစွန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၁ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိငါမပစ် ပယ်။

အကယ်၍လတိ့သည်ပညတ်တရားအား ြဖင့် ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံခွင့်ကိ ရ ှ ိ  ိင် ကလ င်

ခရစ်ေတာ်သည်အချည်း ှ ီး အေသခံေတာ်မ ပီ။

၃ အချင်းမိက်မဲေသာဂလာတိအသင်းေတာ် သားတိ၊့ အဘယ်သသည်သင်တိ့အား ပ

စားသနည်း။ လက်ဝါးကပ်တိင်ေပ တွင်သခင် ေယ အေသခံေတာ်မပံကိ သင်တိ့မျက်

ေမှာက်၌ ှ င်းလင်းစွာြပခ့ဲ၏။‐ ၂ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိသင်တိ့ခံယရ ကြခင်းမှာ

ပညတ်တရားကိေစာင့်ထိန်းြခင်းေ ကာင့်ေလာ။ သိ့တည်းမဟတ်သတင်းေကာင်းကိ ကား၍

ယံ ကည် ကေသာေကာင့်ေလာ။ ဤေမးခွန်း ကိသာလ င် ငါ့အားေြဖ ကား ကေလာ့။‐ ၃

သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့်ဤမ မိက်မဲ ကသနည်း။ သင်တိ့သည်ဝိညာဥ်ေတာ်အား

ြဖင့်အစ ပခ့ဲ က ပီးေနာက် ယခအခါ မိမိတိ့ကိယ်ပိင်စွမ်းရည်ြဖင့်အဆံးသတ်

လိ ကသေလာ။‐ ၄ သင်တိ့ကိယ်တိင်ေတွ့ ကံခံစားချက်သည် အချည်း ှ ီးြဖစ်ေလ ပီေလာ။

အမှန်ပင် အချည်း ှ ီးမြဖစ် ိင်။‐ ၅ ဘရားသခင်သည်သင်တိ့အားဝိညာဥ်ေတာ်

ကိချေပးေတာ်မ၍ အ့ံ သဖွယ်ေသာနိမိတ် လကဏာများကိြပေတာ်မခ့ဲသည်မှာ ပညတ်

တရားကိသင်တိ့ေစာင့်ထိန်း ကသည့်အတွက် ေကာင့်ေလာ။ သိ့တည်းမဟတ်သတင်းေကာင်း

ကိ ကားနာယံ ကည် ကသည့်အတွက်ေ ကာင့် ေလာ။‐ ၆အာြဗဟံ၏ေတွ့ ကံခံစားချက်ကိဆင်ြခင်

စဥ်းစား ကစိ။့ ကျမ်းစာေတာ်က ``အာြဗဟံ သည်ဘရားသခင်ကိယံ ကည်၏။ သိ့ြဖစ်၍

ဘရားသခင်သည်အာြဗဟံအား သေတာ် ေကာင်းအြဖစ်လက်ခံေတာ်မသည်'' ဟဆိ၏။‐ ၇

သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်ကိယံ ကည်သတိ့သည် အာြဗဟံ၏သားေြမးအစစ်အမှန်များြဖစ်

ေကာင်းကိ သင်တိ့သိမှတ် ကေလာ့။‐ ၈ ဘရားသခင်သည်ယံ ကည်ြခင်းကိေထာက်၍

လမျိုးြခားတိ့ကိ မိမိ ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံ ေစေတာ်မမည်ြဖစ်ေ ကာင်း ကျမ်းစာေတာ်တွင်

ကိတင်ေဟာ၏။ ကျမ်းစာေတာ်က ``လမျိုး အေပါင်းတိ့သည် သင့်အားြဖင့်ေကာင်းချီး

မဂလာခံစားရ ကလိမ့်မည်'' ဟအာြဗဟံ အားသတင်းေကာင်းကိေ ကညာသည်။‐ ၉

အာြဗဟံသည်ဘရားသခင်အားယံ ကည် သည့်အတွက် ေကာင်းချီးမဂလာခံစားရသည်။

သိ့ြဖစ်၍ယံ ကည်သလအေပါင်းတိ့သည် အာြဗဟံနည်းတေကာင်းချီးမဂလာကိခံစား ရ က၏။ ၁၀

ပညတ်တရားေစာင့်ထိန်းမကိအားကိးေသာ သတိ့မကား ကျိန်စာသင့်လျက် ှ ိ  က၏။ ကျမ်း

စာေတာ်က ``ပညတ်တရားတွင်ပါ ှ ိ သည့် ြပ ာန်းချက်မှန်သမ ကိမေစာင့်ထိန်းသ သည်

ဘရားသခင်၏ကျိန်စာသင့်ေစ'' ဟ ေဖာ်ြပေပသည်။‐ ၁၁ယခတွင်ကျမ်းစာေတာ်က ``ဘရားသခင်

ကိယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ကိယ်ေတာ် ှ င့်မှန် ကန်စွာဆက်ဆံသသည်အသက် ှ င်လိမ့်မည်''

ဟေဖာ်ြပထားသြဖင့်ပညတ်တရားကိ ေစာင့်ထိန်းြခင်းအားြဖင့် အဘယ်သမ ဘရား

သခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံခွင့်ကိမရ ိင် ေ ကာင်းထင် ှ ား၏။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်ကျမ်းစာေတာ်က

``ပညတ်တရား ၏ြပ ာန်းချက်မှန်သမ ကိလိက်ေလာက်သ သည် အသက် ှ င်လိမ့်မည်''

ဟဆိသြဖင့် ပညတ်တရားသည်ဘရားသခင်အား ယံ ကည်မ ှ င့်မည်သိ့မ မသက်ဆိင်။ ၁၃

``သစ်တိင်ေပ မှာဆဲွ၍အသတ်ခံရသသည် ဘရားသခင်၏ကျိန်စာသင့်သြဖစ်၏'' ဟ

ကျမ်းစာလာသည် ှ င့်အညီ ခရစ်ေတာ်သည် ငါတိ့အတွက်ကျိန်စာသင့်သအြဖစ်ကိခံ

ယေတာ်မ ပီးေနာက် ငါတိ့အားပညတ်တရား ေကာင့်ကျိန်စာသင့်သည့်ေဘးမှေ ွး တ်

ကယ်တင်ေတာ်မ၏။‐ ၁၄ဤသိ့ ပေတာ်မြခင်းမှာလမျိုးြခားတိ့ သည်ခရစ်ေတာ်ေယ ကိအမီှ ပ၍

အာြဗဟံ ခံစားရသည့်ေကာင်းချီးမဂလာကိခံစား ရေစရန်လည်းေကာင်း၊ ငါတိ့သည်ဘရား

သခင်ကတိထားေတာ်မေသာဝိညာဥ်ေတာ် ကိယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်ခံယ ိင် ကေစ

ရန်လည်းေကာင်းြဖစ်၏။ ၁၅ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့ေန့စဥ်ေတွ့ ကံေန ကအြဖစ်အပျက်များမှ

ဥပမာတစ်ခ ကိငါေပးအ့ံ။ လတစ်ေယာက် ှ င့်တစ်ေယာက် ကတိစာချုပ်ချုပ်ဆိေသာအခါ၌အချင်း

ချင်းချုပ်ဆိေသာစာချုပ်မ သာြဖစ်ေသာ် လည်း ယင်းကိသေဘာတချုပ်ဆိ ပီးသည်

ှ င့်တစ် ပိင်နက်စာချုပ်ပါကတိဝန်ခံ ချက်များကိမည်သမ မပယ်ဖျက်၊ မြဖည့် စွက် ိင်ေတာ့ေချ။‐ ၁၆

ကျမ်းစာလာသည့်အတိင်းဘရားသခင်၏ ကတိေတာ်များသည် အာြဗဟံ ှ င့်သ၏

သားေြမးအတွက်ြဖစ်၏။ သားေြမးဆိေသာ စကားသည်ဧကဝစ်ကိန်းတည်း။ ဗဟဝစ်ကိန်း

မဟတ်။ သင်၏အမျိုးအ ွယ်ဟ၍သာဆိ၏။ လအများကိရည်စး၍ဆိြခင်းမဟတ်။

လတစ်ဦးတည်းကိသာရည်စး၍ဆိေပ သည်။ ထိသိ့ရည်စးြခင်းခံရသကား ခရစ်ေတာ်ပင်ြဖစ်၏။‐ ၁၇

ငါဆိလိသည်ကားဤသိ့တည်း။ ဘရား သခင်သည်အာြဗဟံ ှ င့်ပဋိညာဥ် ပေတာ်

မ ပီးလ င် ပဋိညာဥ်ကိေစာင့်ထိန်းရန်ကတိ ထားေတာ်မ၏။ အ ှ စ်ေလးရာ့သံးဆယ် ကာ

မှေပ ေပါက်လာသည့်ပညတ်တရားသည် ထိ ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိမပယ်မဖျက် ိင်။ ကတိ

ေတာ်ကိလည်းမပယ်မဖျက် ိင်။‐ ၁၈ အကယ်၍ဘရားသခင်၏ဆေကျးဇးေတာ် သည်

ပညတ်တရားအေပ ၌မတည်လ င် ထိ ဆေကျးဇးေတာ်သည်ကတိေတာ်အေပ ၌

မမတည်ေတာ့ေပ။ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင် သည်ကတိေတာ်ေကာင့် အာြဗဟံအားထိဆ

ေကျးဇးေတာ်ကိေပးသနားေတာ်မသတည်း။ ၁၉ ထိသိ့ြဖစ်ပါမပညတ်တရား၏ရည် ွယ်

ချက်ကားအဘယ်နည်း။ ပညတ်တရားကိ ဘရားသခင်ချေပးေတာ်မခ့ဲြခင်းမှာ အြပစ်

ဒစ ိက်၏သေဘာကိထတ်ေဖာ်ြပသရန် သာြဖစ်၏။ ထိပညတ်တရားသည်ကတိ ေတာ်ကိခံယရ ှ ိ သ

အာြဗဟံ၏သားေြမး မေပ ေသးမီကာလအတွင်း၌သာလ င် တည် ှ ိ ရန်ြဖစ်သည်။

ဘရားသခင်သည်ထိ ပညတ်တရားကိေကာင်းကင်တမန်များ အားြဖင့် ကားဝင်ေစ့စပ်သလတစ်ဦးမှ

တစ်ဆင့်ေပးအပ်ေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၂၀ သိ့ရာတွင်တစ်ဦးတည်းသာပါဝင်ေဆာင် ွက် ေသာအခါ

ကားဝင်ေစ့စပ်သကိမလိေတာ့ ေချ။ ဘရားသခင်သည်တစ်ပါးတည်းြဖစ် ေတာ်မသတည်း။ ၂၁

ဤသိ့ဆိရာ၌ပညတ်တရား ှ င့်ဘရား သခင်၏ကတိေတာ်တိ့သည် ဆန့်ကျင်ဘက် ြဖစ်၍ေနပါသေလာ။

အဘယ်နည်း ှ င့်မ မဟတ်။ အကယ်၍အသက် ှ င်ေစ ိင်သည့် ပညတ်တရားကိလသားတိ့ရ ှ ိ ခ့ဲပါ

လ င် လတိင်းပင်ထိပညတ်တရားကိေစာင့် ထိန်းြခင်းြဖင့်ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာ

ဆက်ဆံခွင့်ကိရ ှ ိ  ိင် ကမည်သာြဖစ်၏။‐ ၂၂ သိ့ရာတွင်ကမာေလာကတစ်ခလံးပင်အြပစ်

ဒစ ိက်၏လက်ေအာက်တွင်ေရာက် ှ ိ ေနေ ကာင်း ကျမ်းစာေတာ်တွင်ေဖာ်ြပထားေပသည်။ သိ့ြဖစ်

၍ေယ ခရစ်ကိယံ ကည်မ၌အေြခခံသည့် ကတိေတာ်ဆိင်ရာဆေကျးဇးကိယံ ကည်

သတိ့ခံစားခွင့်ရ ှ ိ  က၏။ ၂၃ ယံ ကည်ြခင်းတရားမေပ မီငါတိ့သည်ေပ

လာမည့်ယံ ကည်ြခင်းတရားလက်ထက်တိင် ေအာင် ပညတ်တရား၏အကျဥ်းသားအြဖစ်

ချုပ်ေ ှ ာင်ြခင်းကိခံရ က၏။‐ ၂၄ ငါတိ့သည်ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်ဘရားသခင်

ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံ ိင် ကေစရန် ပညတ်တရား သည်ခရစ်ေတာ် ကလာချိန်တိင်ေအာင်ငါတိ့၏

အထိန်းြဖစ်၏။‐ ၂၅ သိ့ရာတွင်ယခယံ ကည်ြခင်းတရားေရာက် လာ ပီြဖစ်၍

ငါတိ့သည်အထိန်း၏လက် ေအာက်၌မ ှ ိ  ကေတာ့ ပီ။ ၂၆သင်တိ့အေပါင်းသည်ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း ြဖစ်လျက် ဘရားသခင်၏သားများြဖစ် က၏။‐ ၂၇

သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝ တည်းြဖစ်ေစရန် ဗတိဇံမဂလာကိခံယ က သြဖင့်

ခရစ်ေတာ်ကိအဝတ်တန်ဆာသဖွယ် ဝတ်ဆင် ကရေလ ပီ။‐ ၂၈ သိ့ြဖစ်၍ယဒလမျိုး ှ င့်လမျိုးြခားဟ၍

လည်းေကာင်း၊ ကန် ှ င့်လွတ်လပ်သဟ၍လည်း ေကာင်း၊ ေယာကျာ်း ှ င့်မိန်းမဟ၍လည်းေကာင်း

ခဲွြခားမမ ှ ိ ေတာ့ ပီ။ သင်တိ့အေပါင်းသည် ခရစ်ေတာ်ေယ ၌တစ်လံးတစ်ဝတည်း ြဖစ် က၏။‐ ၂၉

သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်၏တပည့်များြဖစ် ပါလ င် အာြဗဟံ၏သားေြမးများလည်း ြဖစ်သြဖင့်

ကတိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်းဘရား သခင်၏ဆေကျးဇးေတာ်ကိခံစားရက လိမ့်မည်။

၄ ဆက်လက်၍ေဖာ်ြပပါမည်။လတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏သားသည်အဖ၏ဥစာပစည်း ှ ိ သမ ကိအေမွ

ခံထိက်သြဖင့် အမှန်ပင်ပိင်ဆိင်သြဖစ်ေသာ်လည်း အ ွယ်မေရာက်မီကာလအတွင်း၌ကန်တစ်

ေယာက်က့ဲသိ့ေနရ၏။‐ ၂ သသည်ဖခင်သတ်မှတ်ေပးသည့်အချိန်ကာလမ ေရာက်မီ

အပ်ထိန်းသများ ှ င့်မိမိ၏အမကိစ အဝဝကိစီမံအပ်ချုပ်သများ၏လက်ေအာက်

တွင်ေနရ၏။‐ ၃ ထိနည်းတစွာငါတိ့သည်လည်းဝိညာဥ်ေရးမ ရင့်ကျက်မီအခါက

ေလာကစ ကဝဠာကိ အပ်စိးေသာဝိညာဥ်များ၏ကန်ြဖစ် က၏။‐ ၄

သိ့ရာတွင်ေနာက်ဆံး၌အချိန်တန်ေသာအခါ ဘရားသခင်သည်မိမိ၏သားေတာ်ကိေစလတ်

ေတာ်မ၏။ ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏သားများ ြဖစ်လာစိမ့်ေသာငှာထိသားေတာ်သည်လတိ့

အား ပညတ်တရား၏လက်ေအာက်မှေ ွး တ် ကယ်တင် ိင်ရန် လမိခင်မှပညတ်တရား

ေအာက်ဖွားြမင်ြခင်းကိခံေတာ်မ၏။ ၆ သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏သားများြဖစ်ေ ကာင်း

သက်ေသြပရန်``အဗ၊ အဘ'' ဟေကးေကာ်ေသာ သားေတာ်၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိငါတိ့စိတ် ှ လံး

ထဲသိ့ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍သင်သည်ကန်မဟတ်ေတာ့ဘဲသား

ြဖစ်ေလ ပီ။ သားြဖစ်သြဖင့်သားများခံစား ထိက်သည်များကိဘရားသခင်သည်သင့်

အားေပးေတာ်မလတံ။့ ၈ အခါတစ်ပါးကသင်တိ့သည်ဘရားသခင်ကိ မသိ ကသြဖင့်

မစစ်မမှန်ေသာဘရားတိ့၏ ကန်ြဖစ်ခ့ဲ က၏။‐ ၉ ယခမှာမသင်တိ့သည်ဘရားသခင်ကိသိ ှ ိ

လာ ကေလ ပီ။ သင်တိ့အားဘရားသခင်သိ ှ ိ ေတာ်မေလ ပီဟငါဆိသင့်၏။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့
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သည်အားနည်း၍သနားစရာေကာင်းသည့်ဝိညာဥ် များထံသိ့အဘယ်ေကာင့်ြပန်လည်သွားလိ က

သနည်း။ အဘယ်ေကာင့်သတိ့၏ကန်ြပန်၍ ြဖစ်လိ ကသနည်း။‐ ၁၀သင်တိ့သည်အချို ့ေသာေန၊့ လ၊

ရာသီ ှ င့် ှ စ်များ ကိအထးဂ စိက်အေရးေပးေန ကသည်။‐ ၁၁ ငါသည်သင်တိ့အတွက်စိးရိမ်မိ၏။

သင်တိ့ အတွက် ငါလပ်ေဆာင်ခ့ဲသမ ေသာအရာတိ့ သည်အချည်း ှ ီးြဖစ်ရေလေတာ့မည်ေလာ။ ၁၂

ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်ငါက့ဲသိ့ြဖစ် ကရန် ငါေတာင်းပန်၏။ ငါသည်သင်တိ့က့ဲသိ့ပင်ြဖစ်၏။

သင်တိ့သည်ငါ့အားအဘယ်သိ့မ မြပစ်မှား ခ့ဲ က။‐ ၁၃ ပထမဆံးအ ကိမ်သင်တိ့အားသတင်း

ေကာင်းကိငါေဟာေြပာေ ကညာရြခင်းမှာ ငါ၏ကျန်းမာေရးချို ့တ့ဲမေ ကာင့်ြဖစ်

ေကာင်းသင်တိ့သိ က၏။‐ ၁၄ ငါ၏ကျန်းမာေရးအေြခအေနေကာင့်သင်တိ့

အတွက်အေ ှ ာင့်အယှက်ြဖစ်ေသာ်လည်း သင်တိ့ သည်ငါ့ကိအထင်အြမင်မေသး က။ မပစ်

ပယ် က။ ငါသည်ဘရားသခင်၏ေကာင်းကင် တမန်တစ်ပါးြဖစ်သက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

ခရစ် ေတာ်ေယ အား ကိဆိသက့ဲသိ့လည်းေကာင်း သင်တိ့ကငါ့အား ကိဆိလက်ခံ က၏။‐

၁၅ ထိအခါကသင်တိ့အလွန်ေပျာ် ကပါသည် တကား။ ယခအဘယ်သိ့ြဖစ် ကေလ ပီနည်း။

ထိစဥ်အခါကသင်တိ့သည်ြဖစ် ိင်ပါမ မိမိ တိ့၏မျက်စိများကိပင်လ င်ထတ်၍ငါ့အား

ေပးလလိသည်ဟငါသက်ေသခံ၏။‐ ၁၆ ယခငါသည်သင်တိ့အားမှန်ရာကိေြပာဆိ

သည့်အတွက်သင်တိ့၏ရန်သြဖစ်ေလ ပီေလာ။ ၁၇ ငါ့ကိအတိက်အခံ ပသများသည်သင်တိ့

အေပ တွင်များစွာစိတ်ဝင်စားလျက် ှ ိ  က၏။ သိ့ရာတွင် ိ းသားေသာရည် ွယ်ချက်ြဖင့်

မဟတ်။ သင်တိ့၏တံ့ြပန်စိတ်ဝင်စားမကိ ခံယရ ှ ိ  ိင်ရန်သင်တိ့အားငါ ှ င့်အဆက်

ြဖတ်ေစလိေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။‐ ၁၈ ိ းသားသည့်ရည် ွယ်ချက်ြဖင့်စိတ်ဝင်စားလ င်

ေကာင်း၏။ ထိသိ့ေသာစိတ်ဝင်စားမသည်သင်တိ့ ှ င့်အတငါ ှ ိ ေနချိန်အတွင်းသာမကအစဥ်

ှ ိ အပ်၏။‐ ၁၉ ငါချစ်ေသာသားသမီးတိ၊့ ခရစ်ေတာ်၏စိတ် ေနသေဘာထားမျိုးကိသင်တိ့မရမချင်း

ငါသည်သားဖွားသည့်မိခင်က့ဲသိ့တစ်ဖန် ေဝဒနာခံလျက်ေနရ၏။‐ ၂၀

သင်တိ့အားငါဆံးမသံေြပာင်းေစရန်ငါသည် ယခပင်လ င် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ချင်ပါဘိ။ ငါ

သည်သင်တိ့အတွက်အလွန်စိးရိမ်ပပန်လျက် ှ ိ ၏။ ၂၁ ပညတ်တရား၏လက်ေအာက်တွင်ေနလိသတိ၊့

သင်တိ့သည်ပညတ်ကျမ်း၏မိန့်ဆိချက်ကိမ ကား ကသေလာ။‐ ၂၂

ထိကျမ်းကအာြဗဟံတွင်သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ေ ကာင်း၊ တစ်ေယာက်သည်ကန်မ ှ င့်ရေသာသား

ြဖစ်၍အြခားတစ်ေယာက်မှာလွတ်လပ်ေသာ မိန်းမ ှ င့်ရေသာသားြဖစ်ေ ကာင်းေဖာ်ြပေပသည်။‐

၂၃ ကန်မ ှ င့်ရေသာသားသည်သာမန်သဘာဝ အတိင်းေမွးဖွားလာသြဖစ်၏။ လွတ်လပ်ေသာ

မိန်းမ ှ င့်ရေသာသားမကားဘရားသခင် ၏ကတိေတာ်အရေမွးဖွားလာသတည်း။‐ ၂၄

ဤအြဖစ်အပျက်သည်ပံေဆာင်ချက်ြဖစ်၏။ အမျိုးသမီး ှ စ်ေယာက်သည်ပဋိညာဥ်ေတာ်

ှ စ်ပါးကိဆိလိ၏။ အမျိုးသမီးတစ်ေယာက် သည်ဟာဂရြဖစ်၍ေမွးဖွားေသာသားသမီး

များသည်ကန်ြဖစ် က၏။ ဟာဂရသည်သိနာ ေတာင်တွင် ပသည့်ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိသ ပ်

ေဆာင်သတည်း။‐ ၂၅ ဟာဂရသည်အာေရဗျြပည်တွင် ှ ိ ေသာသိန ေတာင်ကိကိယ်စား ပ၏။

သသည်ယခကန်ခံ ေနရေသာေယ  ှ လင် ှ င့် မိ ့သ မိ ့သားများ ကိသ ပ်ေဆာင်၏။‐ ၂၆

သိ့ရာတွင်ေကာင်းကင်ဘံဆိင်ရာေယ  ှ လင် မိ ့ကား လွတ်လပ်ေသာ မိ ့ြဖစ်၍ငါတိ့၏မိခင် ြဖစ်၏။‐ ၂၇

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကျမ်းစာေတာ်က၊ ``အချင်းမိန်းမ မံ၊ သင်သည်ကိယ်ဝန်မေဆာင်ဘးေသာ်လည်း

င်လန်းဝမ်းေြမာက်ေလာ့။ သားဖွားြခင်းေဝဒနာကိမခံဘးေသာ်လည်း ေကးေကာ်ေအာ်ဟစ်ေလာ့။

လင်ေယာကျာ်းစွန့်ပစ်၍ထားေသာမိန်းမသည် လင် ှ ိ ေသာမိန်းမထက်ပင်ပိ၍သားသမီး များကိ

ရ ှ ိ လိမ့်မည်'' ဟေဖာ်ြပေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၂၈ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်ဣဇာက်က့ဲသိ့

ဘရားသခင်၏ကတိေတာ်အရဖွားြမင် ေသာသားသမီးများြဖစ် က၏။‐ ၂၉

ထိစဥ်အခါကသာမန်သဘာဝအားြဖင့် ေမွးဖွားေသာသားသည် ဝိညာဥ်အားြဖင့်ေမွး

ဖွားေသာသားအား ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ခ့ဲ၏။ ယခ အခါ၌လည်းထိနည်းတပင်ြဖစ်၏။‐ ၃၀

သိ့ရာတွင်ကျမ်းစာေတာ်ကအဘယ်သိ့ေဖာ်ြပ သနည်း။ ``ဤကန်မ ှ င့်သ၏သားကိ ှ င်ထတ် ေလာ့။

ကန်မ၏သားသည်လွတ်လပ်ေသာမိန်းမ ၏သား ှ င့်အတအေမွစားအေမွခံမြဖစ် ရ'' ဟေဖာ်ြပသည်။‐

၃၁ သိ့ြဖစ်၍ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့ကားကန်မ ၏သားများမဟတ်။ လွတ်လပ်ေသာမိန်းမ၏

သားများြဖစ်သတည်း။

၅ ခရစ်ေတာ်သည်ငါတိ့အား ကန်ဘဝမှလွတ် ေြမာက်ေစေတာ်မ ပီြဖစ်၍

ငါတိ့သည်ကန် မဟတ် က။ သိ့ြဖစ်၍လွတ်လပ်သများအြဖစ် ှ င့်ရပ်တည် ကေလာ့။

ေနာက်တစ်ဖန်ကန်မြဖစ် က ှ င့်။ ၂ နားေထာင် ကေလာ့။ ငါေပါလဆိသည်ကား

အကယ်၍ သင်တိ့သည်အေရဖျားလီှးမဂလာ ကိခံ ကမည်ဆိပါက ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်

သင်တိ့အဘယ်အကျိုးကိမ မရ ိင် က။‐ ၃ အေရဖျားလီှးမဂလာခံသတိင်းသည် ပညတ်

တရားအလံးစံကိလိက်ေလာက်ရလိမ့်မည် ြဖစ်ေ ကာင်း ယခတစ်ဖန်ငါသတိေပး၏။‐ ၄

ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံမကိ ပညတ်တရားလိက်ေလာက်ြခင်းအားြဖင့် ှ ာ လ င်

သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့်အဆက်ြပတ်၍ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်တရားလက်

ေအာက်တွင်မ ှ ိ ေတာ့ ပီ။‐ ၅ ငါတိ့မကားဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်

၏တန်ခိးကိအမီှ ပလျက်ယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့် ကိယ်ေတာ် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံ

ခွင့်ကိရ ှ ိ လိမ့်မည်ဟေစာင့်စားေမ ာ်လင့် က၏။‐ ၆ ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း

ြဖစ်ပါက အေရဖျားလီှးမဂလာခံသည်မခံ သည်မှာအေရးမ ကီးေပ။ အေရး ကီးသည့်

အရာမှာေမတာတရားကိေပ လွင်ေစသည့် ယံ ကည်ြခင်းပင်ြဖစ်သတည်း။ ၇

ယခင်ကသင်တိ့ ပကျင့် ကပံမှာ အလွန် ေလျာက်ပတ်ေပသည်။ သမာတရားေတာ်ကိ

မလိက်မနာေစရန်ယခသင်တိ့အား အဘယ် သဆီးတားသနည်း။ ထိသသည်သင်တိ့အား

အဘယ်သိ့ေသွးေဆာင်သနည်း။‐ ၈ ထိေသွးေဆာင်မသည်သင်တိ့အား ေ ွးေကာက်

ေတာ်မေသာဘရားသခင်ထံေတာ်မှလာ သည်မဟတ်။‐ ၉ ``မန့်ညက်တစ်ပံလံးကိေဖာင်း ကေစရန်

တေဆးအနည်းငယ်သာလိသည်'' ဟေသာ ဆိ ိ းစကားကိသတိ ပ ကေလာ့။‐ ၁၀

သိ့ရာတွင်ငါသည်သင်တိ့ကိ ယေန့တိင်ေအာင် ယံ ကည်စိတ်ချြခင်း ှ ိ ၏။ ငါ ှ င့်သင်တိ့သည်

သခင်ဘရား၌တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ် က သြဖင့် သင်တိ့သည်ကဲွလဲွေသာအယကိ

လက်ခံ ကလိမ့်မည်မဟတ်ဟ ငါယံ ကည် စိတ်ချ၏။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့အားေ ှ ာင့်ယှက်

သမည်သမဆိ ဘရားသခင်၏အြပစ်ဒဏ် ခတ်ေတာ်မြခင်းကိခံရမည်။ ၁၁

သိ့ရာတွင်ညီအစ်ကိတိ၊့ အကယ်၍ ငါသည် အေရဖျားလီှးမဂလာကိဆက်လက်ေဟာေြပာ

ေနသည်ဟဆိသည်မှာမှန်လ င် အဘယ်ေကာင့် ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိခံလျက်ေနရပါေသး သနည်း။

အကယ်၍ယင်းသိ့ေဟာေြပာသည်ဟ ဆိသည်မှာမှန်လ င် ခရစ်ေတာ်၏လက်ဝါးကပ်

တိင်တရားေတာ်အေကာင်း ငါေဟာေြပာမ သည်ဒကေပးလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၂

သင်တိ့ကိေ ှ ာင့်ယှက်ေသာသတိ့သည်အေရ ဖျားလီှးမဂလာခံယ ံ သာမက မိမိတိ့

ကိယ်ကိသင်းကွပ်လိက် ကလ င်ေကာင်းလိမ့်မည်။ ၁၃ ညီအစ်ကိတိ၊့ လွတ်လပ်မရေစရန်ဘရားသခင်

သည်သင်တိ့ကိေ ွးေကာက်ေတာ်မေပသည်။ သိ့ ရာတွင်လွတ်လပ်မကိအေကာင်းြပ၍

လ့ဇာတိ အလိသိ့မလိက် ကဘဲေမတာြဖင့်အချင်း ချင်းေကျးဇး ပ ကေလာ့။‐ ၁၄

``သင်၏အိမ်နီးချင်းကိကိယ် ှ င့်အမ ချစ် ေလာ့'' ဟေသာပညတ်သည်ပညတ်တရား၏

အချုပ်အြခာြဖစ်၏။‐ ၁၅ သိ့ေသာ်သားရဲတိရစာန်အချင်းချင်းကိက်သတ် ကသက့ဲသိ့

သင်တိ့ ပ ကပါလ င် အချင်း ချင်းဖျက်ဆီးရာေရာက်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းသတိ ပ ကေလာ့။ ၁၆

ငါဆိသည်ကားဝိညာဥ်ေတာ် န် ကားသည့် အတိင်းကျင့် ကေလာ့။ လ့ဇာတိအလိသိ့ မလိက် က ှ င့်။‐

၁၇ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်လ့ဇာတိအလိသည် ဝိညာဥ်ေတာ်အလိ ှ င့်ဆန့်ကျင်လျက်ေန၍

ဝိညာဥ်ေတာ်အလိသည်လည်း လ့ဇာတိအလိ ှ င့်ဆန့်ကျင်လျက်ေနေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ လ့

ဇာတိသေဘာ ှ င့်ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ရန်သ များြဖစ် က၏။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်မိမိ

တိ့အလိဆ  ှ ိ သည်အတိင်းမ ပ ိင် က။‐ ၁၈ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်သင်တိ့အားဦးေဆာင်လမ်းြပ

ေတာ်မလ င် သင်တိ့သည်ပညတ်တရား၏လက် ေအာက်ခံမဟတ်ေတာ့ေပ။ ၁၉

လ့ဇာတိ ှ င့်ဆိင်ေသာအ ပအမများမှာ သိသာထင် ှ ား၏။ ထိအရာများကားကာမ ဂဏ်လိက်စားြခင်း၊

ညစ်ညမ်းြခင်း၊ အကျင့် ပျက်ြခင်း၊‐ ၂၀ ပ်တကိကိးကွယ်ြခင်း၊ စန်းအတတ်ြဖင့် ပစား ြခင်း၊

ရန် ငိးဖဲွ ့ြခင်း၊ ခိက်ရန်ြဖစ်ြခင်း၊ မနာလိြခင်း၊ အမျက်ထွက်ြခင်း၊ ကီးပွားေကျာ် ကားလိစိတ် ှ ိ ြခင်း၊

စိတ်ဝမ်းကဲွြခင်း၊ ဂိဏ်းခဲွြခင်း၊‐ ၂၁ ြငူစြခင်း၊ ေသရည်ေသာက် ကူးြခင်း၊ ေသာက်စား

ေပျာ်ပါးြခင်းအစ ှ ိ သည်တိ့ြဖစ်၏။ ဤနည်း အတိင်း ပကျင့် ကသတိ့သည်ဘရားသခင်

၏ ိင်ငံေတာ်ကိအပိင်ရ ကမည်မဟတ်။ ၂၂ ဝိညာဥ်ေတာ်ကြဖစ်ေပ ေစသည့်အသီးအပွင့်

မကားချစ်ြခင်း၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊ ငိမ်သက်ြခင်း၊ စိတ် ှ ည်သည်းခံြခင်း၊ သနား ကင်နာြခင်း၊ ေကာင်း

ြမတ်ြခင်း၊ သစာေစာင့်ြခင်း၊‐ ၂၃ းည့ံသိမ်ေမွ ့ြခင်း၊ မိမိကိယ်ကိချုပ်တည်းြခင်း

တိ့ေပတည်း။ ဤအရာများ ှ င့်ပတ်သက်၍ြပ ာန်း ထားသည့်တရားဥပေဒဟ၍မ ှ ိ။‐ ၂၄

ခရစ်ေတာ်ေယ ၏တပည့်များသည်လ့ဇာတိစိတ် ှ င့်၎င်း၏လိအင်ဆ များကိ လက်ဝါးကပ်တိင်ေပ

တွင်တင်၍ကွပ်မျက်လိက် ကေလ ပီ။‐ ၂၅ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားအသက် ှ င်ေစ ပီ။

ဝိညာဥ်ေတာ်ဦးေဆာင်လမ်းြပေတာ်မသည် အတိင်းကျင့်ရ ကမည်။‐ ၂၆ ငါတိ့သည်မာန်မာနမ ှ ိ ရ။

အချင်းချင်း အမျက်ထွက်ေအာင်မဆွရ။ မနာလိြခင်း မ ှ ိ ရ။

၆
ညီအစ်ကိတိ့လတစ်ဦးတစ်ေယာက်သည်မေကာင်း မတစ်စံတစ်ရာ ပသည်ကိ သင်တိ့ေတွ ့ ှ ိ လ င်

ဝိညာဥ်ပါရမီ ှ ိ ေသာသင်တိ့က းည့ံသိမ်ေမွ ့ စွာထိသကိ ပြပင်ေပးရမည်။ သင်တိ့သည်

မိမိတိ့ကိယ်တိင်လည်း စံစမ်းေသွးေဆာင်ရာ သိ့မလိက်မပါေစရန်သတိ ပ ကေလာ့။‐ ၂

အချင်းချင်း၏ဝန်များကိကညီထမ်း ွက် ေသာအားြဖင့် ခရစ်ေတာ်၏တရားေတာ်ကိ ကျင့် ကေလာ့။‐

၃ အေရးပါအရာေရာက်သမြဖစ်ဘဲ မိမိကိယ် ကိအေရးပါအရာေရာက်သဟထင်မှတ်ေသာ
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သသည် မိမိကိယ်ကိလှည့်စား၏။‐ ၄ လတိင်းပင်မိမိ၏အ ပအမကိစစ်ေ ကာ

အပ်၏။ မိမိ၏အ ပအမသည်ေကာင်းမွန်ပါက ဂဏ်ယဝါ ကား ိင်ေပသည်။‐ ၅

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်လတိင်းပင် မိမိ၏ဝန်ကိ ထမ်း ွက်ရမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၆

တရားေတာ်ကိသင်ယသသည်သင်ေပးေသာ သအား ေကာင်းေသာအရာ ှ ိ သမ တိ့ကိ ေဝမ ေစ။

၇ သင်တိ့သည်အယအဆမလဲွမှား က ှ င့်။ ဘရား သခင်အားအဘယ်သမ လိမ်လည်၍မရ။

လ သည်မိမိမျိုး ကဲသည့်အတိင်း အသီးအ ှ ံ ကိ ရိတ်သိမ်းရလိမ့်မည်။‐ ၈

လ့ဇာတိေြမ၌မျိုး ကဲေသာသသည်ေသြခင်းကိ ရိတ်သိမ်းရလိမ့်မည်။ ဝိညာဥ်ေတာ်ေြမ၌မျိုး ကဲသ

သည်ဝိညာဥ်ေတာ်မှ ထာဝရအသက်ကိရိတ်သိမ်း ရလိမ့်မည်။‐ (aiōnios g166) ၉

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်အားမေလျာ့စိတ်မပျက်ဘဲ ေကာင်းေသာအကျင့်ကိကျင့် ကကန်အ့ံ။ ယင်းသိ့

အားမေလျာ့စိတ်မပျက် ကပါမ ငါတိ့သည် အချိန်တန်ေသာအခါအသီးအ ှ ံ ကိရိတ် သိမ်းရလိမ့်မည်။‐

၁၀ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်အခါအခွင့်ရတိင်း လခပ်သိမ်း တိ့၏အကျိုးကိသယ်ပိးေဆာင် ွက် ကကန်အ့ံ။

အထးသြဖင့်ယံ ကည်သများြဖစ် ကေသာ အိမ်ေထာင်စသားတိ့၏အကျိုးကိသယ်ပိး

ေဆာင် ွက် ကကန်အ့ံ။ ၁၁ ယခအဘယ်မ  ကီးေသာစာလံးများြဖင့် သင်တိ့

ထံသိ့ငါ့လက်ြဖင့်ေရးသားသည်ကိ ကည့် က ေလာ့။‐ ၁၂သင်တိ့အားအေရဖျားလီှးမဂလာခံရန်

အ ိင် အထက်တိက်တွန်း ကသတိ့သည် ြပင်ပအမှတ် လကဏာများအတွက် ဂဏ်ယြပစားလိသများ

ြဖစ်ေပသည်။ သိ့ရာတွင်ဤသိ့ ပရြခင်းမှာ ခရစ်ေတာ်၏လက်ဝါးကပ်တိင်တရားေတာ်

အတွက် သတိ့ကိယ်တိင် ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်း ခံ ကရမည်စိးေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၃

အေရဖျားလီှးမဂလာခံယ ကသတိ့ပင်လ င် ပညတ်တရားကိမေစာင့်ထိန်း ကေချ။ အေရ

ဖျားလီှးမဂလာကိသင်တိ့ခံယသည့်အတွက် ဂဏ်ယဝါ ကားလိသြဖင့်သင်တိ့အားခံယ

ေစလိြခင်းြဖစ်၏။‐ ၁၄ ငါမကားငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်မှတစ်ပါး

အြခား အဘယ်အရာအတွက်မ ဂဏ်ယဝါ ကား လိမ့်မည်မဟတ်။ ကိယ်ေတာ်၏လက်ဝါးကပ်

တိင်ေတာ်ေကာင့် ဤေလာက ှ င့်သက်ဆိင်သည့် အရာ ှ ိ သမ သည် ငါ ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ငါ

သည်လည်းဤေလာက ှ င့်သက်ဆိင်သည့် အရာ ှ ိ သမ  ှ င့်လည်းေကာင်း အဆက် ြပတ်လျက် ှ ိ ၏။‐

၁၅ လတစ်စံတစ်ေယာက်သည်အေရဖျားလီှးမဂ လာခံသည်မခံသည်မှာ အေရးမ ကီးေပ။

သတဝါ သစ်ြဖစ်ြခင်းသာလ င်အေရး ကီး၏။‐ ၁၆ ဤသေဘာတရားကိလိက်နာသအေပါင်းတိ့

အေပ သိ့လည်းေကာင်း၊ ဘရားသခင်၏လစ ေတာ်အေပါင်းတိ့အေပ သိ့လည်းေကာင်း ငိမ်

သက်ြခင်း ှ င့်က ဏာေတာ်သက်ေရာက်ပါ ေစေသာ။ ၁၇ နိဂံးချုပ်ရမည်ဆိလ င် ငါ့အားအဘယ်သမ

ေနာက်ထပ်မေ ှ ာင့်ယှက် က ှ င့်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိ ေသာ်ငါ၏ကိယ်ေပ တွင် ှ ိ ေသာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်

များက ငါသည်သခင်ေယ ၏ကန်ြဖစ်ေ ကာင်း သက်ေသြပလျက် ှ ိ ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၈

ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ေကျးဇးေတာ်သည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ပါ ေစေသာ။ အာမင်။

ဂလာတိသဝါဒစာ ပီး၏။
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၁ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အရ ခရစ်ေတာ် ေယ ၏တမန်ေတာ်အြဖစ်ခန့်ထားြခင်းခံ

ရေသာေပါလထံမှ ဧဖက် မိ ့ေနဘရား သခင်၏လစေတာ်ြဖစ်သ၊ သစာ ှ ိ စွာ

ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း ြဖစ် ကသအေပါင်းတိ့ထံသိ့စာေရး လိက်ပါသည်။ ၂

ငါတိ့အဖဘရားသခင် ှ င့် သခင်ေယ ခရစ်ထံေတာ်မှေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်

ြခင်းကိ သင်တိ့ခံစားရပါေစသတည်း။ ၃ ငါတိ့သခင်ေယ ၏ခမည်းေတာ်ဘရား

သခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကကန် စိ။့ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ်သည်

ေကာင်းကင်ေလာကဆိင်ရာဝိညာဥ်ေကာင်း ချီးမဂလာအေပါင်းကိ ခရစ်ေတာ် ှ င့်

တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်သငါတိ့အား ေပးသနားေတာ်မေသာေကာင့်တည်း။‐ ၄

ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝ တည်းြဖစ်ေသာအားြဖင့်ေ ှ ့ေတာ်တွင်အြပစ်

ဆိဖွယ်မ ှ ိ ဘဲ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သများ ြဖစ် ိင် ကေစရန်ကမာမတည်မ ှ ိ မီ

ကပင်ငါတိ့ကိဘရားသခင်ေ ွးချယ် ထားေတာ်မေပသည်။ ဘရားသခင်သည် မိမိေမတာေတာ်ေကာင့်၊‐

၅ ငါတိ့ကိကိယ်ေတာ်၏သားများြဖစ်ေစရန် ေယ ခရစ်အားြဖင့်ေ ွးေကာက်ေတာ်မ ပီး

ြဖစ်သည်။ ဤကားကိယ်ေတာ်၏အလိေတာ် ှ င့်အ ကံအစည်ေတာ်ပင်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၆

ကိယ်ေတာ်ချစ်ြမတ် ိးေတာ်မေသာသားေတာ် အားြဖင့် ငါတိ့အားအခမ့ဲေပးသနားေတာ်

မသည့်ဘန်းအသေရ ှ င့်ြပည့်စံေသာေကျးဇး ေတာ်အတွက် ငါတိ့သည်ဘရားသခင်အား

ေထာမနာ ပ ကကန်အ့ံ။ ၇ ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ်အေသခံေတာ်မြခင်း ေကာင့်၊

မိမိတိ့အြပစ်၏အေ ှ ာင်အဖဲွ ့မှလွတ် ေြမာက် ကရ၏။ တစ်နည်းအားြဖင့်အြပစ်ေြဖ

လတ်ခွင့်ကိရ ှ ိ  က၏။ ငါတိ့အားဘရား သခင်ဤက့ဲသိ့ရက်ေရာစွာချေပးေတာ်မ

သည့်ေကျးဇးေတာ်သည်အလွန် ကီးြမတ် လှပါသည်တကား။ ကိယ်ေတာ်သည်ခပ်သိမ်း

ေသာဉာဏ်ပညာအသိပညာ ှ င့် ကယ်ဝ ြပည့်စံေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊‐ ၉

မိမိရည် ွယ်ချက်အတိင်း ပေတာ်မ၏။ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်နက်နဲေသာအ ကံ

အစည်ေတာ်ကိငါတိ့အားသိေစေတာ်မ ပီ။‐ ၁၀ ဤအ ကံအစည်ေတာ်ကားအချိန်တန်ေသာ

အခါခရစ်ေတာ်အားဦးစီးေခါင်းေဆာင် ပေစ လျက် မိးေြမ၌ ှ ိ သမ ေသာအဖန်ဆင်းခံတိ့

ကိစေပါင်းေစရန်ပင်ြဖစ်သတည်း။ ၁၁ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည်ဘရားသခင်၏

အ ကံအစည်ေတာ် ှ င့်အညီကိယ်ေတာ်စီရင် ဆံးြဖတ်ေတာ်မသည်အတိင်းြဖစ်ပျက် က

ရ၏။ ဘရားသခင်သည်မိမိအလိေတာ် အရေ ှ းမဆွက ပေတာ်မသည့်စီရင်

ဆံးြဖတ်ချက်ကိအေြခခံ၍ ငါတိ့အား ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ေစ လျက်

မိမိ၏လစေတာ်အြဖစ်ြဖင့်ေ ွး ချယ်ေတာ်မေပသည်။‐ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍ခရစ်ေတာ်ကိဦးစွာပထမေမ ာ်

လင့်ခ့ဲ ကသငါတိ့သည် ဘရားသခင်၏ ဘန်းအသေရေတာ်ကိချီးကး ကကန်စိ။့ ၁၃

သင်တိ့လည်းကယ်တင်ြခင်းဆိင်ရာသတင်း ေကာင်းတည်းဟေသာသမာတရားကိ ကား

ရေသာအခါ ဘရားသခင်၏လစေတာ်ဝင် များြဖစ်လာ က၏။ သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်

ကိယံ ကည်၍ဘရားသခင်သည် မိမိ ကတိထားေတာ်မသည့်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်

ေတာ်ကိချေပးြခင်းအားြဖင့် သင်တိ့အား မိမိပိင်ေတာ်မေ ကာင်းတံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်ေတာ် မ၏။‐ ၁၄

ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ဘရားသခင်၏လစေတာ် အားကတိထားေတာ်မသည့်အတိင်း ငါတိ့

ခံစားရမည်ြဖစ်ေ ကာင်းအာမခံချက်ြဖစ် ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည်မိမိ

ပိင်ေတာ်မေသာသတိ့အား လံးဝလွတ်ေြမာက် ေစေတာ်မမည်ြဖစ်ေ ကာင်းငါတိ့ယံ ကည်

စိတ်ချ ိင်ေပသည်။ ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိချီးကး ေထာမနာ ပ ကကန်စိ။့ ၁၅

ထိ့ေကာင့်သင်တိ့သည်သခင်ေယ ကိယံ ကည်ြခင်း၊ ဘရားသခင်၏လစေတာ်အား

ချစ်ြခင်းအေကာင်းကိ ကားသိရသည့် အခါမှစ၍ ငါသည်သင်တိ့ကိအေကာင်း

ပ၍အစဥ်မြပတ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း၏။ သင်တိ့အတွက်ဆေတာင်း ပတနာ ပလျက်ေန၏။‐ ၁၇

သင်တိ့သည်ဘရားသခင်ကိသိက မ်းြခင်း အလိ့ငှာသင်တိ့အားဉာဏ်ပညာကိေပး၍

ဘရားသခင်ကိေပ လွင်ထင် ှ ားေစမည့် ဝိညာဥ်ေတာ်ကိသင်တိ့ရ ှ ိ  ကေစရန် ငါ

တိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ဘရားသခင်၊ ဘန်း ကီးေသာအဖခမည်းေတာ်ထံငါ ေလာက်ထား၏။‐ ၁၈

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အားအဘယ်သိ့ေသာ အရာကိေမ ာ်လင့် ကေစရန်ေခ ယေတာ်

မသည်ကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏လစ ေတာ်အားကတိထားေတာ်မေသာအ့ံ သ

ဖွယ်ရာေကာင်းချီးမဂလာများမှာ အဘယ် မ များြပားသည်ကိလည်းေကာင်း၊ ယံ ကည်

သငါတိ့အတွင်း၌လပ်ေဆာင်လျက် ှ ိ ေသာတန်ခိးေတာ်သည်အဘယ်မ  ကီး

မားသည်ကိလည်းေကာင်း သင်တိ့သိြမင် ကေစရန်သင်တိ့၏ဉာဏ်မျက်စိကိပွင့်

လင်းေစေတာ်မပါမည့်အေကာင်း ငါသည် ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။ ငါတိ့အတွင်း

၌လပ်ေဆာင်လျက် ှ ိ သည့်တန်ခိးေတာ် ကား၊‐ ၂၀ ခရစ်ေတာ်ကိေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်

ေစေတာ်မ၍ ေကာင်းကင်ေလာကတွင်မိမိ ၏လက်ယာေတာ်ဘက်၌စံြမန်းေစေတာ်

မေသာအခါက ဘရားသခင်အသံး ပ ေတာ်မခ့ဲသည့်တန်ခိးေတာ်ပင်ြဖစ်သတည်း။‐ ၂၁

ထိေကာင်းကင်ေလာကတွင်ခရစ်ေတာ်သည် ေကာင်းကင်ေလာကကိအစိးရသများ၊ အာ

ဏာပိင်များ၊ တန်ခိး ှ င်များ ှ င့်အ ှ င်သခင် အေပါင်းတိ့၏အထွတ်အထိပ်အြဖစ်ြဖင့်

အပ်စိးေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ် သည်မျက်ေမှာက်ေလာက ှ င့်အနာဂတ် ေလာက၌

ေခ ေဝ သမတ် ိင်ေသာအထွတ် အထိပ်ဘဲွ ့နာမအေပါင်းတိ့ထက် ကီး ြမတ်ေတာ်မေပသည်။‐ (aiōn

g165) ၂၂ဘရားသခင်သည်ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ ခရစ်ေတာ်၏ေြခဖဝါးေတာ်ေအာက်တွင်ချ

ထား၍ ကိယ်ေတာ်အားအသင်းေတာ်အဖိ့ အထွတ်အထိပ်အ ှ င်သခင်အြဖစ်ြဖင့် ခန့်ထားေတာ်မ၏။‐

၂၃ ထိအသင်းေတာ်ကားအလံးစံတိ့ကိြပည့်ဝ စံလင်ေစေတာ်မေသာသြပည့်ဝစံလင်ြခင်း

တည်းဟေသာခရစ်ေတာ်၏ကိယ်ခ ာြဖစ် သတည်း။

၂ အခါတစ်ပါးကသင်တိ့သည်မနာခံမ ှ င့် အြပစ်ဒစ ိက်ေ ကာင့် ဝိညာဥ်ေရးအရေသ

လျက် ှ ိ ေနခ့ဲ က၏။‐ ၂ ေလာက၏အြပစ်လမ်းစဥ်အတိင်းလိက်ေလာက် ခ့ဲ က၏။

အာကာသ ှ ိ ဝိညာဥ်တန်ခိးများကိ အပ်စိးေသာမင်းကိနာခံသများြဖစ်ခ့ဲ က၏။

ဘရားသခင်၏အမိန့်ေတာ်ကိမနာခံသ တိ့သည် ယခအခါ၌ထိသ၏စိးမိးအပ်

ချုပ်ြခင်းကိခံလျက်ေန ကရ၏။‐ (aiōn g165) ၃ အမှန်စင်စစ်ငါတိ့သည်ထိသတိ့က့ဲသိ့

ဇာတိ၏ဆဲွေဆာင်ရာသိ့လိက်လျက် ကာယ၏ အလိ ှ င့်စိတ်၏အလိအရ ပကျင့်ခ့ဲ က၏။

ငါတိ့သည်ဇာတိသေဘာအရအြခားသ တိ့နည်းတ ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ်ကိ

ခံထိက်သများြဖစ်ခ့ဲ ကသည်။ ၄ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်၏က ဏာေတာ်သည် အလွန် ကယ်ဝ၍

ေမတာေတာ်သည်အလွန် ကီးမားလှသြဖင့်ကိယ်ေတာ်သည်၊‐ ၅ ငါတိ့အားမနာခံမအားြဖင့်ဝိညာဥ်ေရး

အရေသလျက် ှ ိ ေနရာမှ ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ ှ င်ြပန်ေစေတာ်မ၏။ သင်တိ့သည်ဘရားသခင်

၏ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်သာလ င် ကယ်တင်ြခင်း ကိခံရ ကေပသည်။‐ ၆

ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝ တည်းြဖစ်သြဖင့်ဘရားသခင်သည် ငါတိ့အား

ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ေစေတာ်မ၍ ထိအ ှ င် ှ င့်အတေကာင်းကင်

ေလာကတွင်စိးစံခွင့်ကိေပးေတာ်မ၏။‐ ၇ ဤသိ့ ပေတာ်မြခင်းမှာခရစ်ေတာ်ေယ အားြဖင့်

ငါတိ့အားေမတာြပေတာ်မရာ၌ကိယ်ေတာ်၏ ေကျးဇးေတာ်သည်သာမန်ထက်လွန်ကဲသည်ကိ

ေနာင်ကာလအစဥ်အဆက်လတိ့သိြမင် ိင် ကေစရန်ပင်ြဖစ်သည်။‐ (aiōn g165) ၈

သင်တိ့သည်ယံ ကည်ေသာအားြဖင့်ေကျးဇး ေတာ်ေ ကာင့်ကယ်တင်ြခင်းကိခံ ကရ၏။ သင်တိ့

၏ ကိးစားအားထတ်မရလဒ်ေကာင့်ခံ ကရ သည်မဟတ်။ ဘရားသခင်ချေပးေတာ်မေသာ

ဆြဖစ်၍အဘယ်သမ ဝါ ကားစရာ အေကာင်းမ ှ ိ။‐ ၁၀ ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝ

တည်းြဖစ်လျက်ဘရားသခင်စီမံထားေတာ်မ ေသာအကျင့်ေကာင်းများကိ ပကျင့်ေစရန် ဘရား

သခင်သည်ငါတိ့အားဖန်ဆင်းေတာ်မေပသည်။ ၁၁ ဇာတိအေလျာက်လမျိုးြခားြဖစ် ကေသာသင်

တိ့အား အေရဖျားလီှးမဂလာမခံသများဟ ယဒအမျိုးသားများကေခ  က၏။ ယဒ အမျိုးသားများက

မိမိတိ့ကိယ်ကိအေရ ဖျားလီှးမဂလာခံသများဟေခ  က၏။ (အေရဖျားလီှးမဂလာဟဆိရာ၌ကိယ်

ကာယ ှ င့်ဆိင်ေသာအမြဖစ်သည်။) အထက် ကသင်တိ့၏အေြခအေနကိသတိရ ကေလာ့။‐ ၁၂

ထိစဥ်အခါကသင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့် ကင်းကွာလျက်ေနခ့ဲ က၏။ သင်တိ့သည်လမျိုး

ြခားများြဖစ်၍ ဘရားသခင်ေ ွးချယ်ေတာ်မ ေသာလစေတာ်တွင်ပါဝင်ခွင့်မရ က။ မိမိ၏

လစေတာ်အား ဘရားသခင်ထားေတာ်မေသာ ကတိေတာ်များေပ တွင်အေြခ ပသည့်ပဋိ

ညာဥ်တရား ှ င့်မသက်ဆိင် က။ ဤေလာက တွင်ေမ ာ်လင့်ရာမ့ဲဘရားမ့ဲခ့ဲရ၏။‐ ၁၃

သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့် တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ် က ပီြဖစ်သြဖင့် ယခင်

ကေဝးလျက်ေနခ့ဲ ကေသာသင်တိ့သည်ခရစ် ေတာ်အေသခံေတာ်မြခင်းေ ကာင့် အပါးေတာ်

သိ့ေရာက် ကရေလ ပီ။‐ ၁၄ ခရစ်ေတာ်သည်ယဒအမျိုးသားများ ှ င့်လ မျိုးြခားတိ့ကိ

လမျိုးတစ်မျိုးတည်းြဖစ်ေစ ေတာ်မလျက် ငါတိ့အားရန် ငိမ်းမကိေပးေတာ် မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏ကိယ်ခ ာေတာ်အား ြဖင့် ငါတိ့အားရန်သများအြဖစ်ပိင်းြခား

ထားသည့်တံတိင်းကိ ဖိဖျက်ေတာ်မ၏။‐ ၁၅ ကိယ်ေတာ်သည်ဥပေဒစည်းမျဥ်းများ ှ င့်တကွ

ယဒပညတ်တရားကိပယ်ဖျက်ေတာ်မသြဖင့် ယဒအမျိုးသားများ ှ င့်လမျိုးြခားတိ့အား

မိမိ ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ေစလျက်လ မျိုးအသစ်ကိြဖစ်ေပ ေစေတာ်မသည်။ ဤနည်း

အားြဖင့်ရန် ငိမ်းမကိေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၆ ခရစ်ေတာ်သည်လက်ဝါးကပ်တိင်တွင်အေသခံ

ေတာ်မြခင်းြဖင့် သတိ့အချင်းချင်း၏ရန်ကိ ဖယ် ှ ား ပီးလ င် လက်ဝါးကပ်တိင်အားြဖင့်လ

မျိုး ှ စ်စကိတစ်စတည်းြဖစ်ေစလျက် ဘရား သခင်၏ထံေတာ်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။‐ ၁၇

သိ့ြဖစ်၍ယခင်ဘရားသခင် ှ င့်ေဝးလျက်ေန ခ့ဲေသာသင်တိ့လမျိုးြခားများအားလည်းေကာင်း၊



ဧဖက်633

ဘရားသခင် ှ င့်နီးခ့ဲသယဒအမျိုးသားများ အားလည်းေကာင်း ခရစ်ေတာ်သည် ကလာေတာ်မ၍

ရန် ငိမ်းြခင်းဆိင်ရာသတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာ ေကညာေတာ်မ၏။‐ ၁၈

လမျိုးြခားများ ှ င့်ယဒအမျိုးသားများ ြဖစ်သည့်ငါတိ့သည် ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်တစ်

ပါးတည်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိအမီှ ပလျက် ခမည်းေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်သိ့ဝင်ေရာက်ခွင့်ရ ှ ိ ကေပသည်။

၁၉ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်လမျိုးြခားမဟတ်၊ သ စိမ်းတစ်ရံဆံလည်းမဟတ်ကေတာ့ေပ။ သင်တိ့

သည်ဘရားသခင်၏လစေတာ် ှ င့်အတြပည် ေတာ်သားများ၊ ကိယ်ေတာ်၏အိမ်ေထာင်စသား

များြဖစ် ကေလ ပီ။‐ ၂၀ သင်တိ့သည်လည်းတမန်ေတာ်များ ှ င့်ပေရာဖက်

များချမှတ်ခ့ဲသည့်တိက်ြမစ်အေပ တွင်တည် ေဆာက်လျက် ှ ိ သည့်အေဆာက်အအံြဖစ် က၏။

ထိအေဆာက်အအံ၏အေရးအ ကီးဆံးေသာ ေထာင့်ချုပ်ေကျာက်ကားခရစ်ေတာ်ေယ ပင်ြဖစ်

သတည်း။‐ ၂၁ ကိယ်ေတာ်သည်ဤအေဆာက်အအံတစ်ခကိ တည် မဲခိင်ခ့ံ ကီးပွားတိးတက်ေစသြဖင့်

ယင်းသည်သခင်ဘရားအားဆက်ကပ်ထား ေသာဗိမာန်ေတာ်ြဖစ်လာေလသည်။‐ ၂၂

သင်တိ့သည်လည်းခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ် ဝတည်းြဖစ်လျက် အြခားသအေပါင်းတိ့ ှ င့်

အတတည်ေဆာက်ြခင်းကိခံသြဖင့်ဝိညာဥ် ေတာ်အားြဖင့် ဘရားသခင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်

မရာဌာနေတာ်ြဖစ်လာကေပသည်။

၃ဤအေကာင်းေ ကာင့်ခရစ်ေတာ်ေယ ၏ အကျဥ်းသားြဖစ်သငါေပါလသည်သင်တိ့

လမျိုးြခားများ၏အတွက် ဘရားသခင်ထံ ေတာ်သိ့ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။‐ ၂

ဘရားသခင်သည်မိမိ၏ေကျးဇးေတာ် ေကာင့်သင်တိ့အကျိုးငှာဤအမကိေဆာင်

ွက်ရန် ငါ့အားေပးအပ်ေတာ်မေ ကာင်းသင် တိ့အမှန်ပင် ကားသိ က ပီးြဖစ်သည်။‐ ၃

ဘရားသခင်သည်မိမိ၏နက်နဲေသာအ ကံ အစည်ေတာ်ကိငါ့အားဖွင့်ြပေတာ်မ၏။ (ဤ

အေကာင်းအရာ ှ င့်ပတ်သက်၍သင်တိ့အား အကျဥ်းအားြဖင့်ငါေဖာ်ြပခ့ဲ ပီးေပ ပီ။‐ ၄

သင်တိ့သည်ထိေဖာ်ြပချက်ကိဖတ် ြခင်း အားြဖင့်ခရစ်ေတာ်၏နက်နဲသည့်အရာကိ

ငါသိ ှ ိ နားလည်ေ ကာင်းသိြမင် ိင် က၏။‐) ၅ ဘရားသခင်သည်ထိနက်နဲေသာအရာကိ

ယခင်ေခတ်အခါများကလသားတိ့အား ဖွင့်ြပေတာ်မမခ့ဲေသာ်လည်း ယခအခါ

၌ကိယ်ေတာ်၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သတမန် ေတာ်များ ှ င့်ပေရာဖက်များအားဝိညာဥ်

ေတာ်အားြဖင့်ဖွင့်ြပေတာ်မေလ ပီ။‐ ၆ ထိနက်နဲေသာအရာကားသတင်းေကာင်း အားြဖင့်

လမျိုးြခားတိ့သည်ယဒအမျိုး သားများ ှ င့်အတ ဘရားသခင်၏ေကာင်း ချီးမဂလာကိခံစားခွင့်ရ ှ ိ  က၏။

သတိ့ သည်ခ ာေတာ်၏အဂ ါများြဖစ်၍ခရစ်ေတာ် ေယ အားြဖင့် ဘရားသခင်ေပးေတာ်မ

ေသာကတိေတာ်ကိပါဝင်ခံစားခွင့်ရ ှ ိ က၏။ ၇ တန်ခိးေတာ် ပြပင်ေသာအားြဖင့်ငါ့အား

ဘရားသခင်ေပးသနားေတာ်မေသာအထး ဆေကျးဇးေတာ် ှ င့်အညီငါသည်သတင်း

ေကာင်းကိေ ကညာသြဖစ်လာ၏။‐ ၈ ငါသည်ဘရားသခင်၏လစေတာ်တွင်အသိမ်

ငယ်ဆံးြဖစ်ေပသည်။ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည် ခရစ်ေတာ်၏အတိင်းမသိ ကယ်ဝချမ်းသာ

ြခင်းဆိင်ရာသတင်းေကာင်းကိလမျိုးြခား တိ့အားေဟာေြပာေ ကညာရန် ှ င့်၊‐ ၉

ဘရားသခင်၏နက်နဲေသာအ ကံအစည် ေတာ်သည်အဘယ်သိ့အေကာင်အထည်ေပ

လာမည်ကိ လအေပါင်းတိ့အား ှ င်းလင်း ေဖာ်ြပရန်အခွင့်ထးကိငါ့အားေပးသနား

ေတာ်မ၏။ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိဖန်ဆင်း ေတာ်မေသာဘရားသခင်သည် ေ ှ းကာလ

အဆက်ဆက်ကထိအ ကံအစည်ေတာ် ကိကွယ်ဝှက်၍ထားေတာ်မခ့ဲ၏။‐ (aiōn g165) ၁၀

ဤသိ့ ပေတာ်မြခင်းမှာေကာင်းကင်ေလာက ကိအစိးရသများ ှ င့်အာဏာပိင်များသည်

ကိယ်ေတာ်၏အထးထးအြပားြပားေသာ ဉာဏ်ပညာေတာ်ကိ ယခအခါ၌အသင်း

ေတာ်အားြဖင့်သိလာ ကေစရန်ပင်ြဖစ် ေပသည်။‐ ၁၁ ဘရားသခင်သည်မိမိ၏ထာဝရအ ကံ

အစည်ေတာ် ှ င့်အညီ ငါတိ့အ ှ င်ခရစ် ေတာ်ေယ အားြဖင့်ယင်းသိ့စီမံေတာ်မ သတည်း။‐ (aiōn g165)

၁၂ ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း ြဖစ်ြခင်းအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ထိသခင်ကိ

ယံ ကည်ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း ဘရားသခင် ထံေတာ်သိ့ရဲဝ့ံယံ ကည်စိတ်ချစွာချဥ်းကပ်

ခွင့်ကိရ ှ ိ  က၏။‐ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့အတွက်ငါခံရေသာဒက

ဆင်းရဲြခင်းေကာင့်သင်တိ့စိတ်မပျက် က ှ င့်။ သင်တိ့၏အကျိုးအတွက်ငါခံရြခင်း ြဖစ်ေပသည်။ ၁၄

ဤအေကာင်းေ ကာင့်ငါသည်ေကာင်းကင်ဘံ ှ င့် ကမာေြမေပ  ှ ိ အိမ်ေထာင်စမှန်သမ တိ့၏

အမည်နာမအရင်းအြမစ်ြဖစ်ေတာ်မေသာ အဖခမည်းေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ဒးေထာက်

လျက်ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။‐ ၁၆ ကိယ်ေတာ်သည်ဘန်းအသေရေတာ် ှ င့်ြပည့်စံ

ကယ်ဝေတာ်မသည် ှ င့်အညီ သင်တိ့အား စိတ် ာတ် က့ံခိင်လာေစစိမ့်ေသာငှာဝိညာဥ်

ေတာ်အားြဖင့်တန်ခိးစွမ်းရည်ကိေပးသနား ေတာ်မရန်ငါသည်ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။‐ ၁၇

သင်တိ့ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်ခရစ်ေတာ်သည် သင်တိ့စိတ် ှ လံးတွင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရန်ငါ

ဆေတာင်း၏။ သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်၏ေမတာ ေတာ်အလျား၊ အနံ၊ အြမင့်၊ အနက်တိ့ကိ

ဘရားသခင်၏လစေတာ်ဝင်အေပါင်းတိ့ ှ င့်အတသိ ှ ိ နားလည် ိင် ကမည့်အေကာင်း

ေမတာေတာ်တွင်အေြခခံအြမစ်စဲွလျက် ှ ိ ကေစရန်ကိလည်းငါသည်ဆေတာင်းပတ နာ ပ၏။‐ ၁၉

ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်ကိအဘယ်အခါ၌ မ အြပည့်အဝနားလည် ိင်မည်မဟတ်ေသာ် လည်း

သင်တိ့သည်ထိေမတာေတာ်ကိသိ ှ ိ နား လည်လာ ကသြဖင့် ဘရားသခင်ြပည့်စံသည်

ှ င့်အမ ြပည့်စံေစေတာ်မရန်ဆေတာင်းပတ နာ ပ၏။ ၂၀ ငါတိ့စိတ် ှ လံးကိ ပြပင်ေတာ်မေသာ

တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ငါတိ့ေတာင်းေလာက် ကံစည်သမ ေသာအရာတိ့ထက်သာလွန်

ပိမိ၍ချေပးေတာ်မ ိင်ေသာဘရားသခင် သည် အသင်းေတာ်အားြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ခရစ်ေတာ်ေယ အားြဖင့်လည်းေကာင်း ၂၁ ထာဝစဥ်ကမာအဆက်ဆက်ဘန်းအသေရ

ထွန်းေတာက်ေတာ်မပါေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)

၄ သိ့ြဖစ်၍သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ေသာေကာင့် အကျဥ်းခံရသငါ

သည်သင်တိ့အား ိးေဆာ်ပါ၏။ သင်တိ့ သည်ဘရားသခင်ေ ွးချယ်ေခ ယေတာ်

မြခင်းကိခံရသည် ှ င့်အညီကျင့် ကံ ပမ ကေလာ့။‐ ၂ အစဥ်စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချ ကေလာ့။ သိမ်ေမွ ့

းည့ံ ကေလာ့။ စိတ် ှ ည် ကေလာ့။ တစ်ဦး ကိတစ်ဦးသည်းခံြခင်းအားြဖင့်ေမတာြပ ကေလာ့။‐ ၃

သင်တိ့အားစည်းလံးေစေသာ ငိမ်သက်ြခင်း အားြဖင့် ဝိညာဥ်ေတာ်ကေပးေသာစည်လံးညီ

ွတ်မကိအစွမ်းကန်ထိန်းသိမ်း ကေလာ့။‐ ၄ သင်တိ့အားဘရားသခင်ေ ွးချယ်ေခ ယ

ေတာ်မြခင်းေ ကာင့်ေမ ာ်လင့်ြခင်းတစ်ပါး တည်း ှ ိ သက့ဲသိ့ကိယ်ခ ာေတာ်တစ်ပါး

တည်း၊ ဝိညာဥ်ေတာ်တစ်ပါးတည်း ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၅ သခင်တစ်ပါးတည်း၊

ယံ ကည်ြခင်းတစ်ပါးတည်း၊ ဗတိဇံတစ်ပါးတည်း၊‐ ၆ လသားအေပါင်းတိ့၏အဖဘရားသခင်

တစ်ဆတည်း ှ ိ ေတာ်မ၏။ ထိဘရားသခင်သည် လခပ်သိမ်းတိ့ကိအပ်စိးေတာ်မ၍

လခပ်သိမ်း တိ့အားြဖင့်လပ်ေဆာင်ေတာ်မလျက်လခပ်သိမ်း တိ့အထဲတွင် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၇

ခရစ်ေတာ်ချေပးေတာ်မသည်အတိင်းငါတိ့ တစ်ဦးစီသည်ထးြမတ်သည့်ဆေကျးဇးကိ

ခံစား ကရေပသည်။‐ ၈ ကျမ်းစာလာသည်အတိင်း၊ ``ကိယ်ေတာ်သည်အထက်ဘဝဂ်သိ့

တက် ကေတာ်မေသာအခါ မိမိ ှ င့်အတသံ့ပန်းအေြမာက်အြမားကိ ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။

လသားတိ့အားဆေကျးဇးများကိချေပးေတာ် မ၏။'' ၉ ကိယ်ေတာ်တက် ကေတာ်မသည်ဆိရာ၌

အဘယ် ကိဆိလိပါသနည်း။ ကိယ်ေတာ်သည်အနိမ့်ဆံး အရပ်ေြမ ကီးသိ့

ဦးစွာဆင်းသက်ေတာ်မသည် ဟဆိလိေပသည်။‐ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍ဆင်းသက်ေတာ်မေသာအ ှ င်ကား

စ ကဝဠာတစ်ခလံးတွင် ှ ိ ေတာ်မရန် မိး ေကာင်းကင်ဘဝဂ်သိ့တက် ကေတာ်မေသာ အ ှ င်ေပတည်း။‐

၁၁ လသားတိ့အားဆေကျးဇးများကိချေပး ေတာ်မေသာအ ှ င်သည်လည်း ကိယ်ေတာ်ပင်ြဖစ်

ေပသည်။ ကိယ်ေတာ်သည်လအချို ့တိ့ကိတမန် ေတာ်အရာ၌လည်းေကာင်း၊ အချို ့တိ့ကိပေရာ

ဖက်အရာ၌လည်းေကာင်း၊ အချို ့တိ့ကိဧဝံ ေဂလိတရားေဟာဆရာအရာ၌လည်းေကာင်း၊

အချို ့တိ့ကိသင်းအပ်ဆရာ ှ င့် မပညာဆရာ အရာ၌လည်းေကာင်းခန့်ထားေတာ်မ၏။‐ ၁၂

ဤသိ့ ပေတာ်မြခင်းမှာခရစ်ေတာ်၏ကိယ်ခ ာ ေတာ်ကိတည်ေဆာက်ြခင်းအလိ့ငှာ ဘရားသခင်

၏လစေတာ်ဝင်အေပါင်းအားအမေတာ်ေဆာင် ွက်ြခင်းအတွက်အသင့်ြပင်ဆင်ေပးရန်ပင်ြဖစ်

ေပသည်။‐ ၁၃ ထိ့ေကာင့်ငါတိ့၏ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် လည်းေကာင်း၊

ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိသိ က မ်းြခင်းအားြဖင့်လည်းေကာင်း ငါတိ့ရ ှ ိ

သမ သည်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ် ကလျက် ခရစ်ေတာ်၏ြပည့်စံြခင်းပမာဏအတိင်း

ရင့်ကျက်သည့်သများအြဖစ်သိ့ေရာက် က ေပအ့ံ။‐ ၁၄ ထိအခါငါတိ့သည်ပရိယာယ်ြဖင့်လတိ့ကိ

လမ်းလဲွေအာင်လိမ်လည်ေြပာဆိတတ်သတိ့၏ သဝါဒလိင်းလံးများအထဲ၌ သဝါဒေလ

ေကာင်းေြပာင်းတိင်းလွင့်ပါသွားေသာကေလး သငယ်များက့ဲသိ့ြဖစ် ကေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၁၅

ငါတိ့သည်ေမတာ ှ င့်သမာတရားကိေဟာေြပာ ေသာအားြဖင့် အသင်းေတာ်၏ဦးေခါင်းြဖစ်ေတာ်

မေသာခရစ်ေတာ်၌အစစအရာရာတွင် ကီး ပွားတိးတက်မ ှ ိ ရ ကေပမည်။‐ ၁၆

ကိယ်ေတာ်၏စီမံအပ်ချုပ်မေအာက်တွင်ကိယ်အဂ ါ ှ ိ သမ တိ့သည်တစ်ခ ှ င့်တစ်ခအဆစ်အပိင်း

များြဖင့်ဆက်စပ်လျက်ေန က၏။ သိ့ြဖစ်၍ကိယ် အဂ ါအသီးသီးတိ့သည် မိမိတိ့သက်ဆိင်ရာ

အလပ်တာဝန်ကိေဆာင် ွက် ကေသာအခါ ကိယ်ခ ာတစ်ခလံးကိေမတာတရားအား

ြဖင့်တည်ေဆာက်၍ ကီးပွားေစေလသည်။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ဘရားမ့ဲသများနည်း

တဆက်လက်မကျင့် ကံ ကရန် သခင်ဘရား ၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ငါသတိေပး

လိ၏။ သတိ့၏အ ကံအစည်များကား အချည်း ှ ီးသာြဖစ်သည်။‐ ၁၈

သတိ့သည်ဉာဏ်အလင်းကွယ်၍အသိတရား လံးဝကင်းမ့ဲလျက်ေခါင်းမာ ကသြဖင့်

ဘရား သခင်ချမှတ်ေပးေတာ်မေသာအသက် ှ င့် ကင်းကွာလျက် ှ ိ  က၏။‐ ၁၉

ှ က်ေ ကာက်စိတ်လံးဝမ ှ ိ ေတာ့သြဖင့်သတိ့ သည်ကာမဂဏ်လိက်စားကာ

ညစ်ညမ်းေသာအကျင့် အမျိုးမျိုးတိ့ကိအချုပ်အချယ်မ ှ ိ  ပကျင့် ကေပသည်။ ၂၀
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ခရစ်ေတာ်၏လမ်းစဥ်သည်ထိလမ်းစဥ်မဟတ် ေကာင်းကိသင်တိ့သင် ကားခ့ဲ က ပီ။‐ ၂၁

ကိယ်ေတာ်၏အေကာင်းကိအမှန်ပင်သင်တိ့ ကားနာ ကရ ပီ။ ကိယ်ေတာ်၏တပည့်များအေနြဖင့်

သခင် ေယ ၏သမာတရားေတာ်အေကာင်းကိသင် ကား ခ့ဲ က ပီ။‐ ၂၂

သိ့ြဖစ်၍အထက်ကကျင်လည်ခ့ဲေသာလေဟာင်း ဘဝကိစွန့်ပစ်ေလာ့။

လှည့်ြဖားတတ်ေသာဆ များ ေကာင့်ယိယွင်းပျက်စီးသည့်လေဟာင်းကိစွန့်လတ်

ကေလာ့။‐ ၂၃ သင်တိ့သည်စိတ်သစ်သေဘာသစ်ကိခံယ က ရမည်။‐ ၂၄

ဘရားသခင်၏ပံသဏာန်ေတာ် ှ င့်အညီဖန်ဆင်း ြခင်းကိခံရ၍ သမာတရားဆိင်ရာေြဖာင့်မတ်

သန့် ှ င်းသလသစ်ြဖစ် ကရမည်။ ၂၅ ထိ့ေကာင့်မသားကိမေြပာ က ှ င့်။ ငါတိ့အေပါင်း သည်

ခရစ်ေတာ်၏ကိယ်အဂ ါအစိတ်အပိင်းများြဖစ် ကသြဖင့် ယံ ကည်သအချင်းချင်းအားသစာ

စကားကိေြပာ ကေလာ့။‐ ၂၆ သင်တိ့သည်အြပစ်ကးရာေရာက်သည့်တိင်ေအာင်

အမျက်မထွက် က ှ င့်။ ေနမဝင်မီအမျက်ကိ ေြပ ငိမ်းေစ ကေလာ့။‐ ၂၇

မာရ်နတ်ကိအခွင့်မေပး က ှ င့်။‐ ၂၈ ခိးဝှက်ဖးသသည်ေနာက်တစ်ဖန်မခိးဝှက်ေတာ့ဘဲ

ချို ့တ့ဲသများအားေဝမ ေပးကမ်း ိင်ရန် မိမိ လက်ြဖင့်အလပ်ကိ ိ းေြဖာင့်စွာ ကိးစားလပ်

ကိင်ေစ။‐ ၂၉ ညစ်ညမ်းသည့်စကားတစ်ခွန်းကိမ သင်တိ့ တ်မှ မထွက်ေစ ှ င့်။

သတစ်ပါးတိ့အားအကျိုး ှ ိ ေစမည့် စကား၊ အ ပသေဘာပါသည့်စကားကိသာ ေြပာ ကား ကေလာ့။

သိ့မှသာလ င်သင်တိ့၏စကား ကိ ကား ကသတိ့သည်အကျိုးေကျးဇးခံစား ရလိမ့်မည်။‐ ၃၀

ဘရားသခင်၏သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိစိတ် မနာေစ ှ င့်၊ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဝိညာဥ်ေတာ်

သည် သင်တိ့အားဘရားသခင်ပိင်ေတာ်မေကာင်း သက်ေသခံတံဆိပ်အမှတ်အသားြဖစ်၍ ေနာက်ဆံး

ေသာေန့ရက်၌သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ကယ်တင် ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းအာမခံချက်

ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၃၁ ထိ့ေကာင့်နာ ကည်းြခင်း၊ စိတ်ဆိးြခင်း၊ အမျက် ထွက်ြခင်း၊

ေအာ်ဟစ်ေငါက်ငမ်းြခင်း၊ သတစ်ပါး အသေရဖျက်ြခင်း၊ ခပ်သိမ်းေသာမန်းတီးြခင်း

တိ့ကိပယ် ှ ား ကေလာ့။‐ ၃၂ သင်တိ့သည်တစ်ဦးကိတစ်ဦးသနားချစ်ခင် က ေလာ့။

ဘရားသခင်သည်ခရစ်ေတာ်ေ ကာင့်သင်တိ့ အားအြပစ်လတ်ေတာ်မသည့်နည်းတ သင်တိ့သည်

လည်းတစ်ဦး ှ င့်တစ်ဦးအြပစ်လတ်ကေလာ့။

၅ သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏ချစ်သားများြဖစ် သြဖင့် ကိယ်ေတာ် ှ င့်တေအာင် ကိးစား ကရမည်။‐

၂ ခရစ်ေတာ်သည်ငါတိ့ကိချစ်ေတာ်မ၍ငါတိ့ အတွက် မိမိကိယ်ကိဘရားသခင် ှ စ်သက်

ေတာ်မရာေမး ကိင်ေသာယဇ်သကာအြဖစ် ြဖင့်ဆက်သေတာ်မသက့ဲသိ့ သင်တိ့သည်

လည်းေမတာတရားကိကျင့်သံး ကေလာ့။ ၃ သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏လစေတာ်ြဖစ်

သဖင့်ကာမဂဏ်လိက်စားမ၊ ညစ်ညမ်းမ ှ င့် ေလာဘလွန်ကးမအေကာင်းတိ့ကိသင်

တိ့တွင်ေြပာဆိြခင်းပင်မ ှ ိ ေစ ှ င့်။‐ ၄ ညစ်ညမ်းေသာစကား၊ ယတ်မာေသာစကား၊

ိင်းစိင်းေသာစကားများကိလည်းမေြပာ မဆိအပ်။ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းသည့်

စကားများကိသာလ င်ေြပာဆိအပ်၏။‐ ၅ ကာမဂဏ်လိက်စားသ၊ ညစ်ညမ်းသ၊ ေလာဘ

လွန်ကးသဟသမ သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်တွင်ပါဝင် က

ရလိမ့်မည်မဟတ်ေ ကာင်းသင်တိ့သိ က၏။ (ေလာဘလွန်ကးြခင်းသည် ပ်တကိးကွယ်

မတစ်မျိုးပင်ြဖစ်သည်။) ၆ အချည်း ှ ီးေသာစကားြဖင့်အဘယ်သမ

သင်တိ့ကိမလှည့်ြဖားေစ ှ င့်။ ထိအမများ ေကာင့်ဘရားသခင်၏အမိန့်ေတာ်ကိမနာ

ခံသတိ့သည်အမျက်ေတာ်သင့် ကလိမ့်မည်။‐ ၇ ထိ့ေကာင့်သင်တိ့သည်ထိသိ့ေသာသတိ့ ှ င့်

လံးဝမဆက်ဆံ က ှ င့်။‐ ၈ အခါတစ်ပါးကသင်တိ့သည်ေမှာင်မိက်တွင်

ေနထိင်ခ့ဲ က၏။ ယခအခါ၌မသခင် ဘရား၏လစေတာ်ဝင်များြဖစ်လာ က

သြဖင့်အလင်းသိ့ေရာက် ှ ိ  ကေလ ပီ။ သိ့ ြဖစ်၍အလင်း၌ကျင်လည်သများက့ဲသိ့

ပကျင့် ကေလာ့။‐ ၉ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်အလင်းသည်ေကာင်း ြမတ်ြခင်းအမျိုးမျိုး၊

ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ င့် အမှန်တရားတိ့ကိြဖစ်ပွားေစေသာေကာင့် ြဖစ်၏။‐ ၁၀

သခင်ဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာအရာ သည်အဘယ်အရာြဖစ်သည်ကိ ကိးစား

၍သင်ယ ကေလာ့။‐ ၁၁ ေမှာင်မိက်တွင်ကျင်လည်သတိ့ ပသည့်အကျိုး

မ့ဲေသာအမများကိမ ပဘဲ ယင်းအမတိ့ ကိအလင်းသိ့ေဖာ်ထတ် ကေလာ့။‐ ၁၂

(ဤသတိ့ဆိတ်ကွယ်ရာတွင် ပကျင့်သည့် အမများကိေဖာ်ြပရန်ပင်အလွန် ှ က်စရာ

ေကာင်း၏။‐) ၁၃ အလင်းသိ့ေဖာ်ထတ်ြခင်းခံရသည့်အရာဟ သမ သည်

မိမိတိ့၏ပင်ကိသေဘာေပ ၍ လာေလသည်။‐ ၁၄အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်အလင်းသည်ခပ်သိမ်း

ေသာအရာတိ့ကိေပ လွင်ထင် ှ ားေစေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။ ဤအေကာင်းေ ကာင့်ကျမ်းစာ

ေတာ်တွင်၊ ``အိပ်ေပျာ်သ၊ ထေလာ့။ ေသြခင်းမှေ ထမာက်ေလာ့။

ခရစ်ေတာ်သည်သင့်အေပ သိ့ ထွန်းလင်းေတာ်မလိမ့်မည်'' ဟပါ ှ ိ သတည်း။ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ ပကျင့်ပံကိသတိ ပ က ေလာ့။ ပညာမ့ဲသများက့ဲသိ့မဟတ်ဘဲပညာ

ှ ိ သများက့ဲသိ့ ပကျင့် ကေလာ့။‐ ၁၆ ဤေန့ရက်ကာလသည်ဆိးယတ်ေသာကာလြဖစ်

ေသာေကာင့် သင်တိ့ရ ှ ိ သည့်အခွင့်အေရး ှ ိ သမ ကိအကျိုး ှ ိ ေအာင်အသံး ပ ကေလာ့။‐ ၁၇

ထိ့ေကာင့်သင်တိ့သည်မိက်မဲ၍မေနဘဲ သခင် ဘရား၏အလိေတာ်ကိ ကိးစား၍ ှ ာ ကေလာ့။

၁၈ သင်တိ့အားပျက်စီးေစမည့်ေသေသာက် ကူးြခင်း ကိေ ှ ာင်၍

ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်ြပည့်ဝလျက် ှ ိ  က ေလာ့။‐ ၁၉ တစ်ဦး ှ င့်တစ်ဦးစကားေြပာ ကေသာအခါ

ဆာလံသီချင်း၊ မသီချင်း ှ င့်ဘာသာေရးသီ ချင်းများမှစကားများြဖင့်ေြပာဆိ ကေလာ့။

စိတ် ှ လံးအတွင်း၌သခင်ဘရားအားေထာ မနာ ပလျက် မသီချင်းများ ှ င့်ဆာလံ

သီချင်းများကိသီဆိကးေအး ကေလာ့။‐ ၂၀ ငါတိ့အ ှ င်ေယ ခရစ်၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့အတွက်အဖဘရား သခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိအစဥ်မြပတ်ချီး

မွမ်း ကေလာ့။ ၂၁ ခရစ်ေတာ်ကိ ိ ေသေလးစားေသာအားြဖင့်သင်

တိ့သည်တစ်ဦး၏အလိကိတစ်ဦးလိက်ေလျာ ကေလာ့။ ၂၂ မယားြဖစ်သတိ၊့

သင်တိ့သည်သခင်ဘရား၏ အပ်စိးြခင်းကိခံယသက့ဲသိ့ခင်ပွန်းတိ့၏အပ် စိးြခင်းကိခံယ ကေလာ့။‐ ၂၃

ခရစ်ေတာ်သည်အသင်းေတာ်အေပ  သဇာအာဏာ ှ ိ သက့ဲသိ့ လင်သည်မိမိခင်ပွန်းအေပ  သဇာ

အာဏာ ှ ိ ၏။ ခရစ်ေတာ်သည်မိမိ၏ကိယ်ခ ာြဖစ် ေသာအသင်းေတာ်၏ကယ်တင် ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။‐

၂၄ သိ့ြဖစ်၍အသင်းေတာ်သည်ခရစ်ေတာ်၏အပ်စိး ြခင်းကိခံယသက့ဲသိ့ မယားတိ့သည်လည်းလင်

တိ့၏အပ်စိးြခင်းကိအ ကင်းမ့ဲခံယရ ကမည်။ ၂၅လင်ြဖစ်သတိ၊့ ခရစ်ေတာ်သည်အသင်းေတာ်ကိ

ချစ်ေတာ်မ၍ အသင်းေတာ်အတွက်မိမိအသက် ကိစွန့်ေတာ်မသည့်နည်းတ

သင်တိ့၏မယားများ ကိချစ် ကေလာ့။‐ ၂၆ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိအသက်ကိစွန့်ေတာ်မြခင်း

မှာအသင်းေတာ်ကိေရြဖင့်သန့် ှ င်းေစ ပီးလ င် တ်ကပတ်ေတာ်ြဖင့်ဘရားသခင်အားဆက်

ကပ်ေတာ်မသြဖင့်၊‐ ၂၇ အသင်းေတာ်ကိမိမိအားဆက်သေတာ်မရာ

၌အညစ်အေကးအစွန်းအကွက်မ ှ ိ ၊ သန့် ှ င်း ြဖူစင်အြပစ်ကင်းလျက်လှပတင့်တယ်ေသာ

အသေရ ှ င့်ြပည့်စံ ိင်ေစရန်ပင်ြဖစ်သည်။‐ ၂၈ လင်ြဖစ်သတိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ခ ာကိချစ်

သက့ဲသိ့မယားများအားချစ်သင့် က၏။ မယားကိချစ်ေသာသသည်မိမိကိယ်ခ ာ

ကိချစ်ေသာသြဖစ်၏။‐ ၂၉ (အဘယ်သမ မိမိကိယ်ခ ာကိမန်းသည်ဟ၍ မ ှ ိ။

မန်းမည့်အစားသသည်မိမိကိယ်ကိေကး ေမွး ပစ၏။ အသင်းေတာ်အားခရစ်ေတာ်

ေကးေမွး ပစေတာ်မသက့ဲသိ့တည်း။‐ ၃၀ ငါတိ့သည်ကိယ်ခ ာေတာ်၏အဂ ါများြဖစ် က၏။‐) ၃၁

ကျမ်းစာေတာ်တွင်၊ ``ဤအေကာင်းေကာင့်ေယာကျာ်းသည်မိဘထံမှ ထွက်ခွာ၍မယား ှ င့်စံဖက်သြဖင့်၊

သတိ့ ှ စ်ဦးသည်တစ်သားတစ်ကိယ်တည်း ြဖစ် ကရလိမ့်မည်'' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏။‐ ၃၂

ဤကားအလွန်နက်နဲေသာသစာစကားြဖစ် ၍ ခရစ်ေတာ် ှ င့်အသင်းေတာ်ကိရည်စး၍

ဆိေသာစကားြဖစ်သည်ဟငါဆိ၏။‐ ၃၃ သိ့ရာတွင်သင်တိ့တစ်ဦးစီ ှ င့်လည်းသက်ဆိင်

ေပသည်။ လင်ြဖစ်သသည်မယားကိကိယ် ှ င့် အမ ချစ်ရမည်။ မယားြဖစ်သသည်လည်း

လင်ေယာကျာ်းကိ ိ ေသေလးစားရမည်။

၆
သားသမီးတိ၊့ သင်တိ့မိဘများ၏စကား ကိနားေထာင် ကေလာ့။

ထိသိ့ ပြခင်းသည် ခရစ်ယာန်များအေနြဖင့် ပအပ်သည့်ဝတ် ြဖစ်၏။‐ ၂

ကျမ်းစာေတာ်က``သင်၏မိဘကိ ိ ေသသမ ပ ေလာ့။ သိ့ ပလ င်သင်သည်ေကာင်းစားလျက်ေြမ ကီး

ေပ တွင်အသက် ှ ည်လိမ့်မည်'' ဟေဖာ်ြပသည်။ ဤ ကားကတိေတာ်ပါ ှ ိ သည့်ပထမပညတ်ြဖစ်၏။ ၄

မိဘတိ၊့ သားသမီးများကိစိတ်ဆိးေစရန်မ ပ က ှ င့်။ သိ့ရာတွင်သတိ့အားသခင်ဘရား၏

အလိေတာ် ှ င့်အညီသွန်သင်ဆံးမ ကေလာ့။ ၅ကန်ြဖစ်သတိ၊့ သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်၏အေစ

ကိခံသက့ဲသိ့ ေ ကာက်လန့်တန်လပ်လျက် ိ း သားေသာစိတ် ှ င့်သခင်တိ့၏စကားကိ

နားေထာင် ကေလာ့။‐ ၆ သခင်များ ှ စ်သက်ေစရန်သတိ့၏ေ ှ ့ေမှာက်

၌သာနားေထာင် ကသည်မဟတ်ဘဲ ခရစ်ေတာ် ၏ကန်များအေနြဖင့် ဘရားသခင်၏အလိ

ေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်းစိတ်ေရာကိယ်ပါအေစခံ ကေလာ့။‐ ၇လ၏အေစကိခံသက့ဲသိ့သာမကဘရား

သခင်၏အေစကိခံသက့ဲသိ့ ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစွာအလပ်ကိလပ်ေဆာင် ကေလာ့။‐ ၈

ကန်ြဖစ်ေစ၊ လွတ်လပ်သြဖစ်ေစ၊ မည်သမဆိ မိမိ ပသည့်ေကာင်းမအတွက်

သခင်ဘရား ထံမှဆလာဘ်ကိရ ှ ိ လိမ့်မည်ဟသိမှတ် ကေလာ့။ ၉ သခင်တိ၊့

ခိမ်းေြခာက်မကိမ ပဘဲထိနည်းတပင် ကန်များ ှ င့်ဆက်ဆံ ကေလာ့။ သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏

ကန်များမှာေကာင်းကင်ဘံတွင်သခင်တစ်ပါးတည်း ှ ိ ေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊

ထိသခင်သည်မျက် ှ ာ ကီးငယ်လိက်ေတာ်မမေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း သတိရ ကေလာ့။ ၁၀

သင်တိ့သည်သခင်ဘရား ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း ြဖစ်လျက် ကိယ်ေတာ်၏တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် က့ံခိင်

ြခင်း ှ ိ  ကရန်ငါေနာက်ဆံးမှာ ကားလိ၏။‐ ၁၁ မာရ်နတ်၏ပရိယာယ်များကိခခံကာကွယ် ိင်ရန်
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ဘရားသခင်၏လက်နက်စံကိဝတ်ဆင် ကေလာ့။‐ ၁၂ ငါတိ့သည်လသတဝါတိ့ ှ င့်ဆိင် ပိင်တိက်ခိက်

ကရသည်မဟတ်။ ေကာင်းကင်ေလာကမှဆိး ယတ်ေသာဝိညာဥ်တန်ခိး ှ င် ှ င့်လည်းေကာင်း၊

ဤအေမှာင်ေလာကကိအစိးရသများ၊ တန်ခိး ှ င်များ၊ အာဏာပိင်များ ှ င့်လည်းေကာင်း

ဆိင် ပိင်တိက်ခိက် ကရ၏။‐ (aiōn g165) ၁၃ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်၏လက်နက်စံကိကိင်

ေဆာင် ကေလာ့။ သိ့မှသာလ င်ခဲယဥ်းဆိး ယတ်ရာကာလကျေရာက်လာချိန်၌ သင်တိ့

သည်ရန်သ၏တိက်စစ်ကိခခံကာကွယ် ိင်လိမ့်မည်။ အဆံးတိင်ေအာင်တိက်ခိက်

ပီးေသာအခါ၌သင်တိ့သည်ရပ်တည် ိင် ကလိမ့်မည်။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍အသင့် ှ ိ ေန ကေလာ့။ သစာတရား

တည်းဟေသာခါးပန်း ကိးကိလည်းေကာင်း၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတည်းဟေသာရင်အပ်တန်

ဆာကိလည်းေကာင်း၊‐ ၁၅ ငိမ်းချမ်းေရးသတင်းေကာင်းကိေ ကညာရန်

အသင့် ှ ိ ြခင်းတည်းဟေသာဖိနပ်ကိလည်း ေကာင်းဝတ်ဆင် ကေလာ့။‐ ၁၆

ယံ ကည်ြခင်းတည်းဟေသာဒိင်းလားကိ အ မဲဆဲွကိင်ထား ကေလာ့။ သင်တိ့သည်

ထိဒိင်းလားအားြဖင့်မာရ်နတ်ပစ်ခတ်ေသာ မီးြမားလက်နက်ဟသမ ကိ ငိမ်းသတ် ိင်လိမ့်မည်။‐ ၁၇

ကယ်တင်ြခင်းတည်းဟေသာသံခေမာက်ကိ လည်းေကာင်း၊ ဝိညာဥ်ေတာ်ကေပးေသာဘရား

သခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်တည်းဟေသာ ားကိလည်းေကာင်းယေဆာင် ကေလာ့။‐ ၁၈

သင်တိ့အားကညီေစာင်မေတာ်မရန်ဘရား သခင်အားအစဥ်အ မဲဆေတာင်း ကေလာ့။

ဝိညာဥ်ေတာ် န် ကားေတာ်မသည့်အတိင်း အခါခပ်သိမ်းဆေတာင်း ကေလာ့။ ထိ့ေကာင့်

ိး ိး ကား ကားေန ကေလာ့။ ဇဲွသတိ ှ ိ  က ေလာ့။ အခါမလပ်ဘရားသခင်၏လစ

ေတာ်အတွက်ဆေတာင်း ကေလာ့။‐ ၁၉ ငါေဟာေြပာချိန်၌ဘရားသခင်သည်ငါ့အား

တ်သတိကိေပးသနားေတာ်မရန်လည်းေကာင်း၊ သတင်းေကာင်း၏နက်နဲေသာအရာကိရဲရင့်

စွာဖွင့်ြပ ိင်ရန်လည်းေကာင်း ငါ့အတွက်လည်း ဆေတာင်း ကေလာ့။‐ ၂၀

ငါသည်အကျဥ်းခံေနရသြဖစ်ေသာ်လည်းထိ သတင်းေကာင်းအတွက်သံတမန်ြဖစ်ပါ၏။ ထိ

သတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာအပ်သည် ှ င့်အညီ ငါသည်ရဲရင့်စွာေဟာေြပာ ိင်ရန်ဆေတာင်း ကေလာ့။

၂၁ ငါ ှ င့်ပတ်သက်ေသာအေကာင်းအရာကိသင် တိ့သိေစြခင်းငှာ သတင်းအလံးစံကိသင်

တိ့အားတခိတ်ကေြပာြပလိမ့်မည်။ သခင် ဘရား၏အမေတာ်ကိေဆာင်ရာတွင်သ

သည်ငါတိ့အားသစာ ှ ိ စွာကညီသ၊ ငါ တိ့၏ချစ်လှစွာေသာညီြဖစ်ေပသည်။‐ ၂၂

ထိ့ေကာင့်ငါတိ့ ှ င့်ဆိင်ေသာသတင်းအလံး စံကိေြပာြပရန် ှ င့် သင်တိ့ကိအားေပးက

ညီရန်သ့အားသင်တိ့ထံသိ့ငါေစလတ် လိက်ပါသည်။ ၂၃ အဖဘရားသခင် ှ င့်သခင်ေယ ခရစ်သည်

ညီအစ်ကိအေပါင်းတိ့အား ငိမ်သက်ြခင်း၊ ချစ် ြခင်း၊ ယံ ကည်ြခင်းကိချေပးေတာ်မပါေစ ေသာ။‐ ၂၄

အဘယ်အခါ၌မ မပျက်မြပယ် ိင်သည့် ေမတာြဖင့် ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်အားချစ်

ကကန်ေသာလအေပါင်းတိ့အေပ သိ့ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်သက်ေရာက် ပါေစေသာ။

ဧဖက်သဝါဒစာ ပီး၏။



ဖိလိပိ 636

ဖိလိပိ

၁ ခရစ်ေတာ်ေယ ၏အေစခံများြဖစ်သည့် ေပါလ ှ င့်တိေမာေသတိ့ထံမှ ဖိလိပိ မိ ့တွင်

ေနထိင် ကကန်ေသာသင်းအပ်များ ှ င့်သင်း ေထာက်လ ကီးများမှစ၍ ခရစ်ေတာ်ေယ

ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ် ကေသာသခင် ဘရား၏လစေတာ်ဝင်အေပါင်းတိ့ထံသိ့

စာေရးလိက်ပါသည်။ ၂ သင်တိ့သည်ငါတိ့အဖဘရားသခင် ှ င့်

သခင်ေယ ခရစ်ထံေတာ်မှေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းကိခံစားရ ကပါေစေသာ။ ၃

သင်တိ့အေကာင်းကိသတိရသည့်အခါတိင်း ငါသည်ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါ၏။‐ ၄

အမေတာ်ကိငါစတင်ေဆာင် ွက်ချိန်မှယေန့ တိင်ေအာင်သတင်းေကာင်းကိေ ကညာရာတွင် ငါ

ှ င့်အတသင်တိ့ေဆာင် ွက်ခ့ဲ ကသြဖင့်ငါ သည်သင်တိ့အတွက်ဝမ်းေြမာက်စွာဆေတာင်း ပါ၏။‐ ၆

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့တွင်ဤေကာင်းြမတ်သည့်အမ ကိစတင် ပေတာ်မေသာဘရားသခင်သည်

ခရစ်ေတာ်ေယ ၏ေန့ရက်မတိင်မီထိအမ ကိ ပီးစီးသည့်တိင်ေအာင် ပေတာ်မလိမ့်မည်

ဟငါယံ ကည်စိတ်ချ၏။‐ ၇ သင်တိ့ကိငါအစဥ်ေအာက်ေမ့၏။ သိ့ြဖစ်၍

ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်ပတ်သက်၍ယင်းသိ့သေဘာ ထားအပ်၏။ ယခငါအကျဥ်းခံလျက်ေနရစဥ်

အခါ ှ င့်သတင်းေကာင်းကိလွတ်လပ်စွာသက် ေသခံတည်တ့ံခိင် မဲေစခွင့်ရစဥ်အခါက

သင်တိ့သည်ငါ့အားဘရားသခင်ေပးေတာ် မေသာအခွင့်ထးတွင်ပါဝင်လပ်ေဆာင် က ေပသည်။‐ ၈

ငါသည်ခရစ်ေတာ်ေယ ၏ေမတာြဖင့်သင်တိ့ အားလွန်စွာလွမ်းဆွတ်ေ ကာင်းဘရားသခင်

သည်ငါ့သက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၉ သင်တိ့သည်အြမတ်ဆံးေသာအရာကိေ ွးယ

ိင်အ့ံေသာငှာအသိပညာ၊ ပိင်းြခားေဝဖန်တတ် ေသာစွမ်းရည်တိ့ ှ င့်ြပည့်စံ၍ေမတာပါရမီတိး

သည်ထက်တိးလာ ကေစရန်သင်တိ့အတွက် ငါဆေတာင်းပတနာ ပပါသည်။ သိ့မှသာလ င်

သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ် ကလာေတာ်မေသာ ေန့ရက်၌အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ ဘဲအညစ်

အေကး ှ င့်ကင်းစင်လိမ့်မည်။‐ ၁၁ ထိ့ အပင်ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရေတာ်

ထွန်းေတာက်ေစရန် ှ င့်ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး ကေစရန် ေယ ခရစ်အားြဖင့်သာလ င်ရ

ိင်ေသာစစ်မှန်သည့်အရည်အေသွးေကာင်း များ ှ င့်ြပည့်စံလိမ့်မည်။ ၁၂ ညီအစ်ကိတိ၊့

ငါေတွ့ ကံရသည့်အြဖစ်အပျက် များသည်သတင်းေကာင်းကိေ ကညာရာတွင်

အကယ်ပင်အေထာက်အကေပးေ ကာင်းသင် တိ့အားသိေစလိ၏။‐ ၁၃

ငါသည်ခရစ်ေတာ်၏အေစခံြဖစ်သည့်အတွက် ေကာင့်ငါအကျဥ်းခံရလျက်ေနရေ ကာင်းကိ

နန်းေတာ်အေစာင့်တပ်တစ်တပ်လံး ှ င့်အြခား သအေပါင်းတိ့သိ ှ ိ  ကေပသည်။‐ ၁၄

ဤသိ့ငါအကျဥ်းခံရြခင်းေ ကာင့်ခရစ်ယာန် ညီအစ်ကိအများပင်သခင်ဘရားအေပ တွင်

ပိ၍ယံ ကည်စိတ်ချလာ က၏။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့ သည်မေ ကာက်မ ွံ ့ဘဲ တ်ကပတ်တရားေတာ်

ကိပိမိ၍ေဟာေြပာဝ့ံ ကေပသည်။ ၁၅ အချို ့ေသာသတိ့သည်မနာလိေသာစိတ်၊ ရန်ေတွ့

လိေသာစိတ် ှ င့်ခရစ်ေတာ်အေကာင်းကိေဟာ ေြပာ က၏။ အချို ့ေသာသတိ့မကားေစတနာ

စိတ် ှ င့်ေဟာေြပာ ကေပသည်။‐ ၁၆ ဤသတိ့သည်သခင်ေယ အေကာင်းသတင်း

ေကာင်းကိကာကွယ်ေဟာေြပာရန်ငါ့အားဘရား သခင်ခန့်ထားေတာ်မေ ကာင်းကိသိသြဖင့်

ေမတာအေလျာက်ေဟာေြပာ ကြခင်းြဖစ်၏။‐ ၁၇ အြခားေသာသတိ့သည်ကားခရစ်ေတာ်၏

အေကာင်းကိစိတ် ိ းသေဘာ ိးြဖင့်မဟတ်ဘဲ ေကျာ် ကားလိေသာဆ ြဖင့်ေဟာေြပာ က၏။

သတိ့၏အ ကံမှာအကျဥ်းခံေနရသငါ့ အားပိ၍စိတ်ဒကေရာက်ေစရန်ပင်ြဖစ်၏။ ၁၈

ေဟာေြပာသည့်နည်းမှာအေရးမ ကီးပါ။ မှား ယွင်းေသာရည် ွယ်ချက်ြဖင့်ေဟာေြပာသည်ြဖစ်ေစ၊

မှန်ကန်ေသာရည် ွယ်ချက်ြဖင့်ေဟာေြပာသည် ြဖစ်ေစခရစ်ေတာ်အေကာင်းကိေဟာေြပာ

ြခင်းသာြဖစ်သြဖင့်ငါဝမ်းေြမာက်၏။ ဆက်လက် ၍ဝမ်းေြမာက်လျက်ေနမည်။‐ ၁၉

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့၏ဆေတာင်း ပတနာေ ကာင့်လည်းေကာင်း၊ ေယ ခရစ်ဝိညာဥ်

ေတာ်၏ကညီေစာင်မမေ ကာင့်လည်းေကာင်း ငါသည်ဤအေ ှ ာင်အဖဲွ ့မှလွတ်ေြမာက်မည်

ဟငါသိေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၂၀ ငါသည်အဘယ်အခါ၌မ မိမိ၏တာဝန်

မပျက်မကွက်ဘဲအခါခပ်သိမ်း၌လည်း ေကာင်း၊ အထးသြဖင့်ယခအခါ၌လည်းေကာင်း

ရဲစွမ်းသတိ ှ င့်ြပည့်စံလျက်ငါသည်အသက် ှ င် သည်ြဖစ်ေစ၊ ေသသည်ြဖစ်ေစ၊ ငါ့အစွမ်း ှ ိ သမ

ှ င့်ခရစ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ်ထင် ှ ား လာ ိင်ေစရန်ေမ ာ်လင့်ေတာင့်တ၏။‐ ၂၁

အသက် ှ င်ြခင်းဟသည်မှာအဘယ်နည်း။ ငါ ၏အဖိ့မှာအသက် ှ င်ြခင်းသည်ခရစ်ေတာ်ပင် ြဖစ်၏။

ေသလ င်မကားပိ၍အကျိုး ှ ိ ၏။‐ ၂၂ သိ့ရာတွင်အကယ်၍ငါသည်ဆက်လက်အသက်

ှ င်ြခင်းအားြဖင့်ပိမိအကျိုး ပ ိင်မည်ဆိ ပါက အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့်ေသြခင်းတိ့အနက်

အဘယ်အရာကိေ ွးချယ်ရပါမည်နည်း။‐ ၂၃ ငါ့မှာစိတ် ှ စ်ခွြဖစ်လျက်ေနေတာ့၏။ ငါသည်ဤ

ဘဝကိစွန့်၍ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတေနလိလှပါ သည်။ သိ့ ပရလ င်ငါ့အဖိ့ပိ၍အကျိုး ှ ိ ၏။‐ ၂၄

သိ့ေသာ်သင်တိ့၏အကျိုးကိေထာက်၍ငါသည် အသက် ှ င်လျက်ေနရန်ပိ၍အေရး ကီး၏။‐ ၂၅

ဤသိ့ယံ ကည်စိတ်ချသြဖင့်ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတေနမည်။ သင်တိ့အားတိးတက် ကီး

ပွားေစရန် ှ င့်ယံ ကည်ြခင်း၌ဝမ်းေြမာက် ေစရန်ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတေနမည်။‐ ၂၆

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်တစ်ဖန်ေနခွင့် ရေသာအခါ၌ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်တစ်လံး

တစ်ဝတည်းြဖစ်သသင်တိ့သည်ငါ့အတွက် ေကာင့်ပိ၍ပင်ဂဏ်ယဝါ ကား ိင် ကလိမ့်မည်။ ၂၇

ယခသင်တိ့အဖိ့အေရး ကီးသည့်အရာမှာ ခရစ်ေတာ်၏တရားေတာ် ှ င့်အညီ ပမေနထိင်

ကရန်ပင်ြဖစ်ေပသည်။ သင်တိ့ထံသိ့ငါြပန် လာသည်ြဖစ်ေစ၊ မလာသည်ြဖစ်ေစသာသနာ

ေတာ်တည်တ့ံ ကီးပွားေရးအတွက် က့ံခိင်စွာ ရပ်တည်၍တစ်စိတ်တစ်သေဘာတည်း၊ ရည် ွယ်

ချက်တစ်ခတည်းြဖင့်သတင်းေကာင်း ှ င့်ဆိင် ေသာယံ ကည်ြခင်းတရားအတွက်သင်တိ့တိက်ပဲွ

ဝင်လျက် ှ ိ  ကေကာင်းကိငါ ကားသိလိ၏။‐ ၂၈ သင်တိ့သည်ရန်သများကိမေ ကာက် က ှ င့်။

အခါခပ်သိမ်းရဲရင့် ကေလာ့။ ဤသည်ပင်လ င် ရန်သတိ့ ံ းနိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ှ င့်သင်တိ့

ေအာင်ြမင်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းကိရန်သများအား သက်ေသြပလိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်

သင်တိ့အားေအာင်ပဲွခံေစေတာ်မေသာအ ှ င် ကား ဘရားသခင်ပင်ြဖစ်ေတာ်မေသာေကာင့် တည်း။‐

၂၉ သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်ကိယံ ကည်ြခင်းအား ြဖင့်သာမကကိယ်ေတာ်၏အတွက်ဆင်းရဲဒက

ခံြခင်းအားြဖင့်လည်း ကိယ်ေတာ်၏အမေတာ် ကိေဆာင် ွက်ရန်အခွင့်ထးကိရ ှ ိ  က၏။‐ ၃၀

ယခသင်တိ့သည်ငါ ှ င့်အတတိက်ပဲွကိဝင် ိင် ကေလ ပီ။ ယခင်အခါကငါတိက်ပဲွဝင်

ခ့ဲသည်ကိသင်တိ့ေတွ့ြမင်ခ့ဲ က၏။ သင်တိ့ ကားသိသည့်အတိင်းယခလည်းငါသည်

တိက်ပဲွကိဝင်လျက်ေနေသး၏။

၂ သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်၌အသက် ှ င်ြခင်း အားြဖင့်ခွန်အားရ ှ ိ  က၏။

ကိယ်ေတာ်၏ ေမတာေတာ်သည်သင်တိ့အား ှ စ်သိမ့်ြခင်းကိ ေပး၏။

သင်တိ့သည်ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်မိတ်သဟာယ ဖဲွ ့ခွင့်ကိရ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့တွင်အချင်းချင်း

သနား ကင်နာစိတ် ှ ိ  က၏။‐ ၂ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ှ ိ ြခင်း၊

အချင်းချင်းချစ်ြခင်း၊ စိတ်သေဘာတညီ တ ွတ်တည်း ှ ိ ြခင်းအားြဖင့်ငါ့အားအ ကင်း

မ့ဲဝမ်းေြမာက်ေစ ကေလာ့။‐ ၃ ကားဝါလိေသာစိတ်၊ ေကျာ်ေစာကိတိကိတပ်မက်

ေသာစိတ်တိ့ြဖင့်အဘယ်အမကိမ မ ပ က ှ င့်။ သတစ်ပါးသည်မိမိထက်သာသည်ဟ

အစဥ်ယဆလျက်စိတ် ှ ိမ့်ချ ကေလာ့။‐ ၄ မိမိ၏အကျိုးကိသာမ ှ ာဘဲအချင်းချင်း

၏အကျိုးကိ ှ ာ ကေလာ့။‐ ၅ ခရစ်ေတာ်ေယ ၌ ှ ိ ေသာစိတ်သေဘာမျိုး

ကိသင်တိ့၌လည်း ှ ိ ေစ ကေလာ့။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်ဘရားဇာတိေတာ် ှ င့် ထာဝစဥ်ြပည့်စံေတာ်မ၏။

သိ့ရာတွင်အ မနည်းြဖင့်ဘရားသခင် ှ င့် ဂဏ်ရည်တရန် ကိးစားသင့်သည်ဟထင်မှတ်ေတာ်မမ။ ၇

ယင်းသိ့ ပမည့်အစားမိမိအလိအေလျာက် ဘန်းအသေရေတာ် ှ ိ သမ ကိစွန့်၍

အေစခံ၏ဇာတိကိခံယေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်လ့အသွင်ကိယေဆာင်၍

လက့ဲသိ့ေသာအြဖစ်ကိခံယေတာ်မေပသည်။ ၈ မိမိကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချေတာ်မလျက်လက်ဝါးကပ်

တိင်ေပ တွင် အေသခံသည့်တိင်ေအာင်၊နာခံြခင်းလမ်းစဥ်ကိ လိက်ေလာက်ေတာ်မ၏။ ၉

ဤအေကာင်းေ ကာင့်ဘရားသခင်သည် ကိယ်ေတာ်အားအထက်ဘဝဂ်သိ့တိင်ေအာင်

ချီးေြမာက်၍၊ ဘဲွ ့နာမတကာတိ့ထက် ကီးြမတ်ေသာဘဲွ ့ နာမကိ ေပးသနားေတာ်မ၏။

၁၀ ထိ့ေကာင့်မိးေြမ ှ င့်ေြမေအာက် ှ ိ သတဝါအေပါင်းတိ့သည်

သခင်ေယ ၏နာမေတာ်ကိ ိ ေသဦး တ်လျက်၊ ၁၁ ေယ ခရစ်သည်အ ှ င်သခင်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ

တ်ြဖင့်ဝန်ခံသြဖင့်၊ ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရ ေတာ်ကိ ထွန်းေတာက်ေစ ကလိမ့်မည်။

၁၂ သိ့ြဖစ်၍ချစ်ေဆွတိ၊့ သင်တိ့ ှ င့်ငါ ှ ိ စဥ်အခါ ကသင်တိ့သည်ငါ့စကားကိအစဥ်နားေထာင်ခ့ဲ

ကသည်နည်းတ ယခလည်းငါ ှ င့်ေဝးကွာလျက် ေနချိန်၌ငါ့စကားကိနားေထာင်ရန်ပိ၍

ပင်အေရး ကီးေပသည်။ ဘရားသခင်၏အ ကံ ေတာ်အတိင်းလိက်ေလာက်လိေသာစိတ် ှ င့်လိက်

ေလာက် ိင်ေသာစွမ်းအားကိ သင်တိ့အထဲ၌ အစဥ် ပြပင်လျက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍သင်တိ့သည်

ကယ်တင်ြခင်းခံရစိမ့်ေသာငှာ ေကာက် ွံ ့တန်လပ်ေသာစိတ် ှ င့်လပ်ေဆာင်လျက်ေန ကေလာ့။ ၁၄

သင်တိ့လပ်ေဆာင်စရာ ှ ိ သမ တိ့ကိမညည်း မတွား၊ မြငင်းမခံဘဲလပ်ေဆာင် ကေလာ့။‐ ၁၅

သိ့မှသာလ င်သင်တိ့သည်ေဖာက်ြပန်၍အြပစ် ကးလွန်သများ ှ ိ ရာကမာတွင် ဘရားသခင်

၏အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ ေသာသားသမီးများ အေနြဖင့် စိတ် ှ လံးြဖူစင်သန့် ှ င်းလျက်အြပစ်

ကင်းသများြဖစ် ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည် ထာဝရအသက် ှ င့်ဆိင်ေသာတရားေတာ်

ကိေဟာေြပာကာ ထိသတိ့အလယ်တွင် ကယ် တာရာများသဖွယ်ထွန်းလင်းေတာက်ပရ က

မည်။ ဤသိ့ ပ ကမည်ဆိပါကငါအားထတ် လပ်ေဆာင်ခ့ဲသမ သည် အချည်း ှ ီးမြဖစ်

သြဖင့်ခရစ်ေတာ်၏ေန့ရက်၌ငါ့မှာဂဏ် ယဝါ ကားစရာအေကာင်း ှ ိ လိမ့်မည်။ ၁၇

သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းကဘရားသခင်အား ပေဇာ်ေသာယဇ်ေပ တွင် ငါ၏အသက်ေသွးကိ
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သွန်းေလာင်းရမည်ဆိလ င် ငါသည်ဝမ်းေြမာက် လျက်သင်တိ့ ှ င့်အတဝမ်းေြမာက်သည်။‐ ၁၈

သင်တိ့သည်လည်းဝမ်းေြမာက်လျက်ငါ ှ င့် အတဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ၁၉

ငါသည်သင်တိ့၏အေကာင်းသတင်းေကာင်းကိ ကား၍ အားတက်လာေစရန်သခင်ဘရားအလိ

ေတာ် ှ ိ လ င် တိေမာေသကိသင်တိ့ထံသိ့မ ကာ မီေစလတ် ိင်လိမ့်မည်ဟေမ ာ်လင့်ပါသည်။‐ ၂၀

တိေမာေသတစ်ဦးသာလ င်ငါ ှ င့်သေဘာချင်း တ၍သင်တိ့၏အကျိုးကိအကယ်ပင်လိလား

သြဖစ်၏။‐ ၂၁ အြခားေသာသအေပါင်းတိ့သည်ကားကိယ့်

အကျိုးကိသာလ င် ှ ာ က၏။ ေယ ခရစ် ၏အကျိုးကိမ ှ ာ က။‐ ၂၂

တိေမာေသ ှ င့်ငါသည်သားအဖသဖွယ်အတ တကွသတင်းေကာင်းပျံ ့ ှ ံ ့ေရးအတွက်

အမေတာ် ကိအဘယ်သိ့ေဆာင် ွက်ခ့ဲ ကေကာင်းကိသင်တိ့ သိ က၏။‐ ၂၃

သိ့ြဖစ်၍ငါ့အမကိစအဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ကိသိ လ င်သိြခင်း သ့အားသင်တိ့ထံသိ့ေစလတ် ိင်

မည်ဟငါေမ ာ်လင့်၏။‐ ၂၄ သခင်ဘရားကိယံ ကည်ကိးစားလျက်ငါကိယ်

တိင်ပင်မ ကာမီသင်တိ့ထံသိ့လာ ိင်လိမ့်မည်။ ၂၅ ငါ၏လပ်ေဖာ်ေဆာင်ဘက်၊ ငါ ှ င့်အတတိက်ပဲွ

ဝင်ခ့ဲသ၊ ငါ့အား ပစရန်သင်တိ့ကေစလတ် လိက်သ၊ ငါတိ့၏ညီဧပေြဖာဒိတ်ကိသင်တိ့

ထံသိ့ေစလတ်ရန်လိအပ်သည်ဟငါယဆ၏။‐ ၂၆သသည်သင်တိ့အေပါင်းကိလွမ်းဆွတ်လျက် ေန၏။

သဖျားနာသည့်သတင်းကိသင်တိ့ ကား သိသွားသြဖင့်သသည်စိတ်မချမ်းမသာ ြဖစ်လျက်ေန၏။‐ ၂၇

သသည်အမှန်ပင်ေသလနီးပါးဖျားနာခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်သ့ကိသနား

ေတာ်မေလ ပီ။ သ့ကိသာလ င်သနားေတာ် မသည်မဟတ်။ ငါ့အားလည်းထပ်ဆင့်ဝမ်း

နည်းမ ှ င့်မ ကံေတွ့ေစရန်သနားေတာ်မ၏။‐ ၂၈ ထိ့ေကာင့်သင်တိ့သည်သ့ကိတစ်ဖန်ေတွ့ြမင်ရ

သြဖင့်ဝမ်းေြမာက် ကေစရန်လည်းေကာင်း၊ ငါ ၏ဝမ်းနည်းမကိလည်းပေပျာက်သွားေစရန်

လည်းေကာင်းသ့အားသင်တိ့ထံသိ့ေစလတ် ရန်ငါပိ၍စိတ်အားထက်သန်လျက် ှ ိ ၏။‐ ၂၉

သင်တိ့သည်သ့အားခရစ်ယာန်ညီအစ်ကိတစ်ဦး အေနြဖင့်ဝမ်းေြမာက်စွာ ကိဆိ ကေလာ့။ ထိသိ့

ေသာသတိ့ကိ ိ ေသေလးစား ကေလာ့။‐ ၃၀ သသည်သင်တိ့ကိယ်တိင်မေပး ိင်သည့်အက

အညီကိ ငါ့အားေပး ိင်အ့ံေသာငှာအသက်စွန့် စား၍ ခရစ်ေတာ်၏အမေတာ်ကိေသလနီး

သည်တိင်ေအာင် ကိးပမ်းထမ်းေဆာင်ခ့ဲေပသည်။

၃ ညီအစ်ကိတိ၊့ နိဂံးချုပ်ရေသာ်သခင်ဘရား ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်လျက်ဝမ်းေြမာက်

ကေလာ့။ ယခင်ကငါေရးသားေဖာ်ြပ ပီး ေသာအေကာင်းအရာများကိယခထပ်မံ၍

ေဖာ်ြပရသည်မှာဝန်မေလးပါ။ သင်တိ့ပိ၍ လံ ခံေစရန်ြဖစ်၏။‐ ၂ ေခွးြဖစ်သ၊

အကျင့်ဆိးကိကျင့်ေသာသ၊ ကိယ် ခ ာကိလီှးြဖတ်ရမည်ဟဆိေသာသများ

ကိသတိ ှ င့်ေ ှ ာင် ကေလာ့။‐ ၃ အေရဖျားလီှးြခင်းမဂလာအစစ်အမှန်ကိ

ခံရေသာသတိ့ကားထိသတိ့မဟတ်ဘဲငါ တိ့သာလ င်ြဖစ်ေပသည်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိ

ေသာ်ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ဝိညာဥ်ေတာ် အားြဖင့်ဘရားသခင်အားကိးကွယ်ဝတ် ပ၍

ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း ြဖစ်ရ၍ င်လန်းဝမ်းေြမာက်သများြဖစ် ေသာေကာင့်တည်း။

ငါတိ့သည်ြပင်ပလကဏာ များကိမကိးစား။‐ ၄ ြပင်ပလကဏာများကိကိးစားမလိအပ်သည်ဟ

ဆိလ င်ငါ့မှာ ှ ိ ၏။ ထိြပင်ပလကဏာများကိ ကိးစား ိင်သတစ်ဦးတစ်ေယာက် ှ ိ သည်ဟဆိ ပါက

ငါ့မှာထိသထက်ပိ၍ကိးစား ိင်စရာ အေကာင်း ှ ိ ၏။‐ ၅ ငါသည် ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌အေရဖျား

လီှးမဂလာကိခံယလျက်ဣသေရလလမျိုး ဗယာမိန်အ ွယ်ဝင်၊ ေဟ ဗဲအမျိုးသားမိဘများမှ

ေပါက်ဖွားသြဖစ်၏။ ပညတ်တရားေစာင့်ထိန်းမ ှ င့် ပတ်သက်၍ဆိေသာ်ငါသည်ဖာရိ ှ ဲ ဂိဏ်းဝင်ြဖစ်၏။‐

၆ ဘာသာေရးစိတ်အားထက်သန်မဘက်၌ဆိေသာ် အသင်းေတာ်ကိ ှ ဥ်းပန်း ှ ိပ်စက်ခ့ဲသြဖစ်၏။

ပညတ်တရားကိလိက်နာကျင့်သံးမအရ ဆိေသာ်ငါသည်အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ သြဖစ်သည်။‐ ၇

သိ့ရာတွင်ထိအရာများသည်ငါ့အတွက်အြမတ်ဟ မှတ်ယ ိင်ေသာ်လည်း ယခအခါခရစ်ေတာ်၏အတွက်

ေကာင့်အ ံ းဟမှတ်ယ၏။‐ ၈ ထိမ မကငါ၏အ ှ င်ခရစ်ေတာ်ေယ ကိသိက မ်း

ရြခင်းသည်ထိအရာများ ှ င့်အရာခပ်သိမ်းတိ့ထက် တန်ခိး ှ ိ သည်ြဖစ်၍ယင်းတိ့ကိငါ့အား ံ းေစသည့်

အရာများဟ၍မှတ်ယ၏။ ငါသည်ကိယ်ေတာ်အတွက် ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိစွန့်ပယ်ခ့ဲ၏။

ခရစ်ေတာ်ကိ အြမတ်ရ ိင်ရန်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံး

တစ်ဝတည်းြဖစ် ိင်ရန်လည်းေကာင်းထိအရာ များကိအမိက်သ ိက်က့ဲသိ့ငါထင်မှတ်၏။ ငါသည်

ပညတ်တရားကိေစာင့်ထိန်းြခင်းအားြဖင့်ေြဖာင့်မတ် ြခင်းမရ ှ ိ ေပ။ ခရစ်ေတာ်ကိယံ ကည်ြခင်းအား

ြဖင့်သာလ င်ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိရ ှ ိ ၏။ ထိက့ဲသိ့ ေသာေြဖာင့်မတ်ြခင်းသည်ဘရားသခင်ေပးသနား

ေတာ်မေသာေြဖာင့်မတ်ြခင်းြဖစ်၍ယံ ကည်ြခင်း အေပ တွင်အေြခခံေပသည်။‐ ၁၀

ငါသည်ခရစ်ေတာ်ကိသိက မ်းြခင်း၊ ထေြမာက် ှ င်ြပန်ေတာ်မြခင်း၏တန်ခိးေတာ်ကိခံစားြခင်း၊

ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတဆင်းရဲဒကခံြခင်း၊ ကိယ်ေတာ် အေသခံေတာ်မြခင်း၌ပါဝင်ြခင်းတိ့ကိသာ

လိချင်ေတာင့်တ၏။‐ ၁၁ သိ့မှသာငါကိယ်တိင်ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်

ခွင့်ကိရမည်ဟေမ ာ်လင့် ိင်ေပသည်။ ၁၂ ငါသည်ေအာင်ြမင်မကိရ ှ ိ  ပီ၊ အပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ သ

ြဖစ် ပီဟမဆိလိ။ သိ့ရာတွင်ထိဆကိငါ့အားေပး ရန်အတွက်ခရစ်ေတာ်ေယ သည်ငါ့ကိဆဲွေဆာင်

ရ ှ ိ ေတာ်မ ပီြဖစ်ရာငါသည်ထိဆကိရ ှ ိ  ိင်ရန် ကိးစားလျက်ေန၏။‐ ၁၃ ညီအစ်ကိတိ၊့

ငါသည်ထိဆကိရ ှ ိ  ပီဟမထင်မှတ်။ ငါ ပေသာတစ်ခတည်းေသာအရာကားငါသည်ေနာက်၌

ှ ိ ေသာအရာတိ့ကိေမ့ပစ် ပီးလ င်ေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာအရာ တိ့သိ့ေရာက်ြခင်းငှာအစွမ်းကန် ကိးစား၏။‐ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ဆကိရရန်ပန်းတိင်သိ့ေ ှ း လျက်ေြပး၏။ ထိဆကားအထက်အရပ်၌အသက်

ှ င်ေရးအတွက်ခရစ်ေတာ်ေယ အားြဖင့်ဘရား သခင်ဖိတ်ေခ ေတာ်မြခင်းပင်ြဖစ်သတည်း။ ၁၅

ငါတိ့တွင်ဝိညာဥ်ေရးရင့်ကျက်သတိ့သည် ဤစိတ် သေဘာမျိုးထား ှ ိ သင့် ကသည်။

အကယ်၍အချို ့ တိ့သည်ကဲွလဲွေသာစိတ်သေဘာ ှ ိ ပါလ င် ဘရား

သခင်သည်ယင်းတိ့ကိ ှ င်းလင်းေဖာ်ြပေတာ်မ လိမ့်မည်။‐ ၁၆ မည်သိ့ပင်ြဖစ်ေစ၊

ငါတိ့သည်မိမိတိ့ယေန့တိင် ေအာင်လိက်ေလာက်ခ့ဲသည့်ထံးစံအတိင်း ပကျင့် ကကန်စိ။့ ၁၇

ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့အေပါင်းသည် ငါ့ထံမှအတ ယကေလာ့။ ငါတိ့ြပေသာစံနမနာေကာင်းကိ

လိက် ကသတိ့အား မှတ် ကေလာ့။‐ ၁၈ ဤအချက်ကိ ကိမ်ဖန်များစွာငါေဖာ်ြပဖးေလ ပီ။

ယခလည်းမျက်ရည်ြဖင့်ထပ်မံ၍ေဖာ်ြပ၏။ ခရစ်ေတာ် လက်ဝါးကပ်တိင်ေပ ၌

အေသခံေတာ်မြခင်းတရား ေတာ် ှ င့်ဆန့်ကျင်၍ ပကျင့်သလအများပင် ှ ိ ေပသည်။‐ ၁၉

ထိသတိ့သည်ငရဲတွင်လမ်းဆံး ကလိမ့်မည်။ သ တိ့၏ဘရားကား မိမိတိ့ဝမ်းေပတည်း။ သတိ့သည်

ှ က်ေကာက်သင့်ေသာအရာတိ့တွင် ဂဏ်ယဝါ ကား က၏။ ေလာကအရာတိ့ကိသာစိတ်စဲွလမ်း က၏။‐

၂၀ ငါတိ့မကားေကာင်းကင်ဘံ ိင်ငံသားများြဖစ် သြဖင့် ေကာင်းကင်ဘံမှငါတိ့၏ကယ်တင် ှ င်

သခင်ေယ ခရစ် ကလာေတာ်မမည်ကိ ေစာင့်ေမ ာ်လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၂၁

ကိယ်ေတာ်သည်အရာခပ်သိမ်းကိမိမိ၏အာဏာ စက်ေအာက်တွင်ေရာက်ေစေတာ်မေသာတန်ခိးေတာ်

အားြဖင့် ငါတိ့၏ေသေကပျက်စီးတတ်ေသာကိယ် ခ ာကိဘန်းအသေရ ှ င့်ြပည့်စံေသာကိယ်ခ ာ

ေတာ် ှ င့်တေအာင် ေြပာင်းလဲေစေတာ်မလိမ့်မည်။

၄ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့အားငါအလွန်ချစ် ၍လွမ်းဆွတ်ပါသည်။ ငါသည်သင်တိ့ကိအေကာင်း

ပ၍လွန်စွာဝမ်းေြမာက်၍ဂဏ်ယဝါ ကားပါ၏။ ချစ်ေသာညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့ဆိခ့ဲသည့်အတိင်း

က့ံခိင်စွာရပ်တည် ကေလာ့။ ၂ ဧေဝါဒိ ှ င့်သ ုတ်တိ၊့ သခင်ဘရား၏တပည့်

ေတာ်မများပီသစွာစိတ်သေဘာညီ ွတ်မ ှ ိ  ကရန်ငါေတာင်းပန်ပါ၏။‐ ၃

ငါ၏ရဲေဘာ်စစ်ြဖစ်သ၊ သင်သည်လည်း ထိ အမျိုးသမီးတိ့ကိကညီမစပါေလာ့။ သ

တိ့သည်သတင်းေကာင်းေ ကညာရာတွင်ငါ ှ င့်အတအထး ကိးစားအားထတ်လပ်

ေဆာင်သများြဖစ် က၏။ ထိသိ့လပ်ေဆာင် ခ့ဲသများတွင်ကေလမင် ှ င့်တကွ ဘရား

သခင်၏အသက်စာေစာင်စာရင်းတွင်ပါ ှ ိ သ အြခားငါ၏လပ်ေဖာ်ေဆာင်ဘက်များ လည်းပါဝင်၏။ ၄

သင်တိ့သည်သခင်ဘရား ှ င့် တစ်လံးတစ်ဝ တည်းြဖစ်လျက်ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ တစ်ဖန်

ငါဆိသည်ကား ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ၅ သင်တိ့၏ းည့ံသိမ်ေမွ ့ေသာစိတ်သေဘာကိ

လအေပါင်းတိ့အားြမင်ေစ ကေလာ့။ သခင် ဘရား ကလာေတာ်မချိန်နီးေပ ပီ။‐ ၆

အဘယ်အမကိမ မစိးရိမ်ဘဲခပ်သိမ်း ေသာအမတိ့တွင်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ၍

ဆေတာင်းပတနာ ပလျက်သင်တိ့လိေသာ အရာများကိဘရားသခင်အားေလ ာက် ထား ကေလာ့။‐ ၇

ထိသိ့ ပလ င်လ့ဉာဏ်ြဖင့် ကံဆနားလည် ရန်မစွမ်း ိင်ေသာဘရားသခင်၏ ငိမ်သက်

ြခင်းသည် ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်သင်တိ့တစ် လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ေသာအားြဖင့် သင်တိ့

၏စိတ် ှ လံး ှ င့်အ ကံအစည်များကိ ကွယ်ကာေစာင့်ေ ှ ာက်လိမ့်မည်။ ၈ ညီအစ်ကိတိ၊့

နိဂံးချုပ်အေနြဖင့်ေြပာရ လ င် သင်တိ့သည်မှန်ကန်ေသာအရာ၊ မွန်ြမတ် ေသာအရာ၊

ေလျာက်ပတ်ေသာအရာ၊ ြဖူစင် ေသာအရာ၊ ှ စ်သက်ဖွယ်ေသာအရာ၊ အသေရ

ှ ိ ေသာအရာတည်းဟေသာေကာင်းြမတ်၍ ချီးမွမ်းဖွယ်ေသာအရာ ှ ိ သမ တိ့ကိ ှ လံးသွင်း ကေလာ့။‐

၉ ငါ၏ထံတွင်သင် ကားြမင်ခ့ဲသမ ကိ ပ ကျင့် ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်ငါတိ့အား ငိမ်

သက်ြခင်းကိေပးေတာ်မေသာဘရားသခင် သည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၀

ဤမအချိန်ကာလ ကာေညာင်း ပီးမှသင်တိ့ သည် ငါ့အားမိမိတိ့၏ေမတာေစတနာကိတစ်

ဖန်ြပန်၍ြပသ ကသည့်အတွက် ငါသည် သခင်ဘရား ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်သ

တစ်ဦးအေနြဖင့်အလွန်ပင်ဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ ယခင်အခါကသင်တိ့သည်ငါ၏အေပ

တွင်ေမတာေစတနာမထားဘဲေနခ့ဲ က သည်ဟငါမဆိလိပါ။ ထိေမတာေစတနာ

ကိြပသ ိင်ခွင့်မရခ့ဲေ ကာင်းကိသာ ဆိလိပါ၏။‐ ၁၁ ငါ့အားသင်တိ့လျစ်လ ၍ထား ကေလ

ပီဟယဆသြဖင့် ဤစကားကိေြပာဆိရ ြခင်းလည်းမဟတ်ပါ။ ငါသည်မိမိတွင် ှ ိ

သမ  ှ င့်ေရာင့်ရဲစွာေနတတ်ရန်သင်ယ ထား ပီးြဖစ်သည်။‐ ၁၂ ငါသည်ငတ်မွတ်သည်ြဖစ်ေစ၊

ဝစွာစားရ သည်ြဖစ်ေစ၊ ချို ့တ့ဲမ ှ ိ သည်ြဖစ်ေစ၊ ပိလ ံ မ ှ ိ သည်ြဖစ်ေစ၊ မည်သည့်အေြခအေန၊
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မည်သည့်အရပ်၌ေနရသည်မဆိေကျနပ် ေရာင့်ရဲတတ်ရန်သင်ယထား ပီးြဖစ်၏။‐ ၁၃

ခရစ်ေတာ်ထံမှရ ှ ိ သည့်စွမ်းရည်အားြဖင့် ငါသည်မည်သည့်အေြခအေနမျိုးကိမဆိ ရင်ဆိင် ိင်၏။ ၁၄

သိ့ရာတွင်ငါအခက်အခဲေတွ့ ကံရချိန်၌ သင်တိ့ငါ့ကိကညီ ကေသာအားြဖင့်ေကာင်း မွန်စွာ ပ ပီ။‐ ၁၅

အချင်းဖိလိပိအသင်းေတာ်သားတိ၊့ ငါသည် မာေကေဒါနိြပည်မှထွက်ခွာ၍ သတင်းေကာင်း

ကိစတင်ေကညာေသာအခါ၌ သင်တိ့ အသင်းေတာ်တစ်ပါးတည်းကသာလ င်ငါ့

အားကညီခ့ဲေ ကာင်း၊ အမေတာ်ေဆာင်လပ် ငန်းတွင်သင်တိ့ကသာလ င် ငါ ှ င့်အတ

ဖက်စပ်အြဖစ် ှ င့်အ ံ းအြမတ် ှ ိ လျက် လပ်ေဆာင်ခ့ဲ ကေကာင်းကိ သင်တိ့ကိယ်

တိင်ေကာင်းစွာသိ က၏။‐ ၁၆ သက်သာေလာနိတ် မိ ့တွင် ှ ိ စဥ်အခါက ငါ

လိေသာအကအညီကိသင်တိ့သည်တစ် ကိမ်မကေပးပိ့ခ့ဲ ကေပသည်။‐ ၁၇

ဤသိ့ဆိေသာ်ငါသည်အလကိခံယလိ၍ မဟတ်။ သင်တိ့၏ေငွစာရင်းတွင်အြမတ်တိး

လာေစရန်ငါအလိ ှ ိ ၏။‐ ၁၈ သင်တိ့ေပးပိ့လိက်ေသာအလပစည်းအား လံးကိရ ှ ိ ေ ကာင်း

ဤတွင်ေဖာ်ြပပါသည်။ ထိအလပစည်းများကိဧပေြဖာဒိတ်ယလာေပးသြဖင့် ငါလိသမ ရ ှ ိ ေပ ပီ။

ထိ အရာတိ့သည်ေမး ကိင်ေသာပေဇာ်သကာ၊ ဘရားသခင်လက်ခံ ှ စ်သက်ေတာ်မ

ေသာယဇ်က့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။‐ ၁၉ ငါ၏ဘရားသခင်သည်စည်းစိမ်ချမ်းသာ ကယ်ဝေတာ်မသည် ှ င့်အညီ

သင်တိ့အား ခရစ်ေတာ်ေယ အားြဖင့် သင်တိ့လိသမ ေသာအရာတိ့ကိေပးသနားေတာ်မပါ ေစေသာ။‐

၂၀ ငါတိ့၏အဖဘရားသခင်သည်ကမာအဆက် ဆက် ဘန်းအသေရထွန်းေတာက်ေတာ်မပါေစ

သတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165) ၂၁ ဘရားသခင်၏လစေတာ်ဝင်များြဖစ် က

ေသာခရစ်ေတာ်ေယ ၏ေနာက်လိက်တပည့် ေတာ်အေပါင်းတိ့အား တ်ဆက်လိက်ပါ၏။

ငါ ှ င့်အတ ှ ိ  ကသည့်ညီအစ်ကိများ ကသင်တိ့အား တ်ဆက်လိက်ပါသည်။‐

၂၂ ဘရားသခင်၏လစေတာ်ဝင်အေပါင်းတိ့ က တ်ဆက်လိက်ပါ၏။

အထးသြဖင့်ကဲသာ ဘရင်၏နန်းေတာ် ှ ိ ညီအစ်ကိများက တ်ဆက်လိက်ပါ၏။ ၂၃

သင်တိ့အေပါင်းသည်သခင်ေယ ခရစ်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိခံစားရ ကပါေစေသာ။

ဖိလိပိ သဝါဒစာ ပီး၏။



ေကာေလာသဲ639

ေကာေလာသဲ

၁ ဘရားသခင်၏အလိေတာ် ှ င့်အညီခရစ် ေတာ်ေယ ၏တမန်ေတာ်ြဖစ်သ ငါေပါလ

ှ င့်ငါတိ့၏ညီတိေမာေသထံမှ၊‐ ၂ ေကာေလာသဲ မိ ့ ှ ိ ဘရားသခင်၏လစေတာ်

ဝင်များြဖစ်သ၊ ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝ တည်းြဖစ်လျက်ခရစ်ေတာ်ကိသစာ ှ ိ သညီ

အစ်ကိများထံသိ့စာေရးလိက်ပါသည်။ သင် တိ့သည်ငါတိ့အဖဘရားသခင်ထံေတာ်

မှေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းကိခံစား ကရပါေစေသာ။ ၃

ငါတိ့သည်သင်တိ့အတွက်ဆေတာင်းပတနာ ပသည့်အခါတိင်းငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်

၏ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ် ကိချီးမွမ်း၏။‐ ၄

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ် ေယ ကိယံ ကည်၍ ဘရားသခင်၏လစေတာ်

ဝင်အေပါင်းတိ့အားချစ် ကသည်ကိငါတိ့ ကားသိရေသာေကာင့်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၅

သမာတရားတည်းဟေသာသတင်းေကာင်းကိ သင်တိ့ပထမဆံးအ ကိမ် ကားနာရေသာ အခါ

ေမ ာ်လင့်ရာအေကာင်းကိသင်တိ့ ကား သိရ က၏။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်း

ှ င့်ချစ်ြခင်းသည်ေကာင်းကင်ဘံ၌ သင်တိ့အဖိ့ လံ ခံစွာလျာထားသည့်ေမ ာ်လင့်ရာအေပ

တွင်မတည်လျက်ေန၏။‐ ၆ သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်

အေကာင်းကိ ကားရ ပီးသည့်ေန့မှစ၍ ထိ ေကျးဇးေတာ်ကိအမှန်သိြမင်ခံစားရ က

သည် ှ င့်အမ သတင်းေကာင်းသည် သင်တိ့ ထံသိ့ပျံ ့ ှ ံ ့၍လာေပသည်။ ထိနည်းတစွာ

သတင်းေကာင်းသည်ကမာတစ်ဝန်းလံးသိ့ ပျံ ့ ှ ံ ့၍ ေကာင်းချီးမဂလာများခံစားေစ လျက် ှ ိ ေပသည်။‐

၇ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်အေကာင်း ကိသင်တိ့အားသင် ကားေပးသမှာ ငါတိ့

ှ င့်အတခရစ်ေတာ်၏အမေတာ်ကိထမ်း ေဆာင်သ၊ ငါတိ့ချစ်ြမတ် ိးသဧပြဖြဖစ်၏။

သသည်ငါတိ့၏ကိယ်စားသစာ ှ ိ စွာခရစ် ေတာ်၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်သြဖစ် ေပသည်။‐ ၈

ဝိညာဥ်ေတာ်မှရ ှ ိ ေသာသင်တိ့၏ေမတာ အေကာင်းကိငါတိ့အားသေြပာြပ၏။ ၉

သိ့ြဖစ်ြခင်းေ ကာင့်သင်တိ့၏သတင်းကိ ကား ရသည့်ေန့မှစ၍ ငါတိ့သည်သင်တိ့အတွက်

အစဥ်မြပတ်ဆေတာင်းပတနာ ပလျက်ေန၏။ သင်တိ့သည်ဝိညာဥ်ေတာ်ချေပးေတာ်မေသာ

ဉာဏ်ပညာ ှ င့်ြပည့်စံသြဖင့် ဘရားသခင် ၏အလိေတာ်ကိေကာင်းစွာသိ ှ ိ  ကေစရန်

ဘရားသခင်အားငါတိ့ဆေတာင်း က ပါ၏။‐ ၁၀ သိ့မှသာအစဥ်အ မဲသခင်ဘရား ှ စ်သက်

ေတာ်မေစရန်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏ဘန်း အသေရေတာ်ထွန်းေတာက်ေစရန်လည်းေကာင်း

သင်တိ့ ပမကျင့် ကံ ိင် ကလိမ့်မည်။ ယင်း သိ့ ပမကျင့် ကံသြဖင့် ေကာင်းြမတ်သည့်

အကျင့်အမျိုးမျိုးတည်းဟေသာအသီး အပွင့်များကိြဖစ်ထွန်းေစ ကလိမ့်မည်။

ဘရားသခင်ကိလည်းတိး၍သိက မ်း လာ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၁ သင်တိ့သည်အရာခပ်သိမ်းကိစိတ် ှ ည်စွာ

ခံ ိင်ရည် ှ ိ ေစရန် ဘရားသခင်၏ဘန်း ကီးေသာတန်ခိးေတာ်မှရ ှ ိ သည့်စွမ်းရည်

အမျိုးမျိုးြဖင့်ရပ်တည် ိင် ကပါေစေသာ။ ထိမှတစ်ပါးလည်းအလင်း ိင်ငံေတာ်တွင်

ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်အတွက်လျာထား သည့်ေကာင်းချီးမဂလာများကိ သင်တိ့

အားခံစားထိက်သများြဖစ်ေစေတာ်မ ေသာ အဖဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်

ကိဝမ်းေြမာက်စွာချီးမွမ်း ိင် ကပါေစ ေသာ။‐ ၁၃ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားေမှာင်မိက်၏

တန်ခိးမှကယ် တ်ေတာ်မ၍ မိမိချစ်ြမတ် ိးေတာ်မေသာသားေတာ်၏ ိင်ငံေတာ်ထဲ

သိ့ေခ သွင်းေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ဘရားသခင်သည်ထိသားေတာ်အားြဖင့်ငါ

တိ့ကိလွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မ ပီ။ တစ်နည်း အားြဖင့်ငါတိ့၏အြပစ်များကိေြဖလတ် ေတာ်မ ပီ။ ၁၅

ခရစ်ေတာ်သည်မျက်စိြဖင့်မြမင် ိင်ေသာ ဘရားသခင်၏ပံသဏာန်ေတာ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သားဦးြဖစ်သြဖင့်အဖန် ဆင်းခံအရာအေပါင်းတိ့ထက် ကီးြမတ် ေတာ်မေပသည်။‐

၁၆ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိသားေတာ်အားြဖင့် ဘရားသခင်သည်ေကာင်းကင်ေလာက ှ ိ တန်

ခိး ှ င်များ ှ င့် အာဏာပိင်များအပါအဝင် ေကာင်းကင် ှ င့်ကမာေြမေပ  ှ ိ မျက်စိြဖင့် ြမင် ိင်ေသာအရာ၊

မြမင် ိင်ေသာအရာ ဟသမ ကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာေကာင့် တည်း။ ဘရားသခင်သည်ထိသခင်၏

အဖိ့အလိ့ငှါထိသခင်အားြဖင့်စ က ဝဠာတစ်ခလံးကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။‐ ၁၇

ခရစ်ေတာ်သည်ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့မေပ ေပါက်မီကပင် ှ ိ ေနေတာ်မ၏။ ခပ်သိမ်းေသာ

အရာတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝ တည်းြဖစ်ေသာအားြဖင့်စနစ်တကျတည် လျက် ှ ိ ၏။‐ ၁၈

ကိယ်ေတာ်သည်အသင်းေတာ်တည်းဟေသာ ကိယ်ခ ာေတာ်၏ဦးေခါင်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်

ေတာ်ထံမှကိယ်ခ ာေတာ်အသက်ကိရ ှ ိ ၏။ ထိအ ှ င်သည်သားဦးြဖစ်၍ေသြခင်းမှ

ဦးစွာပထမ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မ သြဖင့် အရာခပ်သိမ်းတိ့၏အထွတ်အထိပ်

အြဖစ်ကိခံယေတာ်မေပသည်။‐ ၁၉ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အရ၊ သားေတာ်

သည်ဘရားဇာတိကိအြပည့်အဝခံယ ေတာ်မ၏။‐ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည်သားေတာ်အား

ြဖင့်စ ကဝဠာတစ်ခလံးကိ မိမိထံြပန် လာေစရန်ဆံးြဖတ်ေတာ်မ၏။ သားေတာ်ကိ

လက်ဝါးကပ်တိင်ေပ တွင်အေသခံေစေတာ် မြခင်းအားြဖင့်ရန်ကိ ငိမ်းေစေတာ်မ၏။

ဤနည်းအားြဖင့်ကမာေြမ ကီး ှ င့်ေကာင်း ကင်တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့အားမိမိ

ထံြပန်လာေစေတာ်မ၏။ ၂၁ အခါတစ်ပါးကသင်တိ့သည်ဘရားသခင်

ှ င့်ေဝးကွာလျက်ေနခ့ဲ က၏။ သင်တိ့သည် မိမိတိ့၏ဆိးညစ်သည့်အကျင့်အ ကံများ

ေကာင့်ကိယ်ေတာ် ှ င့်ရန်ဘက်ြဖစ်ခ့ဲ ကေပသည်။‐ ၂၂ သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌ဘရားသခင်သည်

လ့ဇာတိကိခံယေသာသားေတာ်အားအေသ ခံေစေတာ်မေသာအားြဖင့်

သင်တိ့အားမိမိ ှ င့် မိတ်ေဆွြဖစ်ခွင့်ကိေပးေတာ်မေလ ပီ။ ယင်းသိ့

ပေတာ်မြခင်းမှာသင်တိ့သည်ြဖူစင်သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်လျက် အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ ဘဲေ ှ ့ေတာ်

ေမှာက်သိ့ဝင်ေရာက် ိင် ကရန်ပင်ြဖစ်သည်။‐ ၂၃ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏ယံ ကည် ြခင်းကိ

အတ်ြမစ်က့ဲသိ့ခိင်မာေစရန်ဆက် လက်ထိန်းသိမ်းရ ကမည်။ သင်တိ့သည်သတင်း

ေကာင်းကိ ကားသိရစဥ်အခါကရ ှ ိ ခ့ဲ ေသာေမ ာ်လင့်ြခင်းမှမယိမ်းမယိင်ေစ ှ င့်။

ကမာအ ှ ံ ့အြပားသိ့ေရာက် ှ ိ  ပီးြဖစ်ေသာ ထိသတင်းေကာင်းအတွက်အေစခံကား

ငါေပါလပင်ြဖစ်သည်။ ၂၄ ငါသည်သင်တိ့အတွက်ဆင်းရဲဒကခံရ၍ဝမ်း ေြမာက်ပါ၏။

ခရစ်ေတာ်သည်မိမိ၏ကိယ်ခ ာ တည်းဟေသာအသင်းေတာ်အတွက်ခံရန်ကျန်

ှ ိ ေနသည့်ဆင်းရဲဒကများကိငါကညီ၍ ြဖည့်စွက်ေပး၏။‐ ၂၅ သင်တိ့၏အကျိုးငှာဘရားသခင်သည်ငါ့

အားအသင်းေတာ်၏အမေတာ်ေဆာင်အြဖစ် ခန့်ထားေတာ်မေပသည်။ ငါ့အားေပးအပ်ေတာ်

မေသာအလပ်တာဝန်မှာ တ်ကပတ်တရား ေတာ်ကိအကန်အစင်ေကညာရန်ပင်ြဖစ်၏။‐ ၂၆

ကိယ်ေတာ်သည်ထိနက်နဲရာကိကမာေြမေပ ှ ိ လသားအေပါင်းတိ့အား လွန်ခ့ဲေသာေခတ်

ကာလများတွင်သိခွင့်ေပးေတာ်မမခ့ဲေသာ် လည်း ယခအခါမိမိ၏လစေတာ်အား ေဖာ်ြပေတာ်မေလ ပီ။‐

(aiōn g165) ၂၇ ဘရားသခင်၏အ ကံအစည်ေတာ်မှာလမျိုး တကာတိ့အတွက် ကယ်ဝ၍

ဘန်းအသေရ ှ င့် ြပည့်စံေသာနက်နဲသည့်အရာအေကာင်းကိ မိမိ လစေတာ်အားသိေစရန်ပင်ြဖစ်၏။

ဤနက်နဲ ေသာအရာကားခရစ်ေတာ်သည်သင်တိ့စိတ် အတွင်း၌ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေ ကာင်းပင်ြဖစ်၏။

တစ်နည်းအားြဖင့်ဆိေသာ်သင်တိ့သည်ဘရား သခင် ှ င့်အတဘန်းအသေရေတာ်ကိ

ခံစားရမည်ြဖစ်ေ ကာင်းတည်း။‐ ၂၈ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်လအေပါင်းတိ့အား

ခရစ်ေတာ်၏အေကာင်းေတာ်ကိေဟာေြပာ က၏။ လတိင်းအားရင့်ကျက်သအြဖစ်ြဖင့်

ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်သိ့ေရာက် ှ ိ ရန်ပိ့ေဆာင် ိင်အ့ံေသာငှာ ငါတိ့သည်ဉာဏ်

ပညာ ှ ိ သမ ြဖင့်လတိင်းကိသတိေပး သွန်သင် က၏။‐ ၂၉ဤတာဝန်လပ်ငန်းကိငါ ကိးပမ်းလပ်ေဆာင်

လျက် ှ ိ စဥ်ခရစ်ေတာ်သည် ငါ့အား ကီးမား ေသာတန်ခိးစွမ်းရည်ကိေပးေတာ်မသည်။ ထိ

တန်ခိးစွမ်းရည်သည်ငါ၏အထဲ၌လပ် ေဆာင်လျက် ှ ိ ၏။

၂ ငါသည်သင်တိ့အတွက်လည်းေကာင်း၊ ေလာဒိကိ မိ ့သ မိ ့သားများ ှ င့်ငါ့အားမြမင်ဘးေသး

ေသာအြခားသတိ့အတွက်လည်းေကာင်း အဘယ် မ  ကိးပမ်းလပ်ေဆာင်ခ့ဲသည်ကိသင်တိ့အား

သိေစလိ၏။‐ ၂ ယင်းသိ့ ကိးပမ်းလပ်ေဆာင်ရြခင်းမှာသင် တိ့အေပါင်းသည်အားတက်လျက်

အချင်းချင်း တစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်ချစ်ခင်လာေစရန် ြဖစ်သည်။

ဤသိ့ြဖစ်ြခင်းေ ကာင့်သင်တိ့သည် စစ်မှန်စွာသိ ှ ိ နားလည်ြခင်းအားြဖင့် စိတ်

ချမကိ ကယ်ဝြပည့်စံစွာရ ှ ိ  ကလိမ့် မည်။ ဤနည်းအားြဖင့်သင်တိ့သည်ခရစ်

ေတာ်တည်းဟေသာဘရားသခင်၏နက်နဲ ရာကိသိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၃

ထိအ ှ င်သည်ကွယ်ဝှက်ထားေသာဘရား သခင်၏ဉာဏ်ပညာဘ ာ၊ အသိပညာ

ဘ ာကိဖွင့်ြပသည့်ေသာ့ချက်ြဖစ်ေတာ် မသတည်း။ ၄ သိ့ြဖစ်၍မည်မ ပင်ယတိ ှ ိ ဟန်တေသာ

မှားယွင်းသည့်အေကာင်းြပချက်များြဖင့် အဘယ်သမ သင်တိ့အားမလှည့်စားေစ ှ င့်။‐ ၅

ငါသည်ခ ာအားြဖင့်သင်တိ့ ှ င့်ေဝးကွာ ေသာ်လည်းစိတ်အားြဖင့်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ၏။

သင်တိ့သည်တစ်လံးတစ်စည်းတည်း ှ ိ ၍ ခရစ် ေတာ်ကိ မဲြမံခိင်မာစွာယံ ကည်လျက်ေန

ကသည်ကိေတွ့ရသြဖင့်ငါဝမ်းေြမာက်၏။ ၆ သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်ေယ အားအ ှ င်

သခင်အြဖစ်လက်ခံခ့ဲ ကသြဖင့် ကိယ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်လျက်အသက် ှ င် ကေလာ့။‐

၇ သွန်သင်ြခင်းကိခံရသည်အတိင်းကိယ်ေတာ် ၌နက်နဲစွာအြမစ်စဲွလျက်ကိယ်ေတာ်အေပ ၌

မိမိတိ့ဘဝကိတည်ေဆာက်ကာသင်တိ့၏ ယံ ကည်ြခင်းကိပိ၍ခိင် မဲေစ ကေလာ့။

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းလျက်ေန ကေလာ့။ ၈ ခရစ်ေတာ်ထံမှမဟတ်ဘဲလတိ့၏ထံးတမ်း

စဥ်လာမှလည်းေကာင်း၊ စ ကဝဠာကိ အစိးရ သည့်ဝိညာဥ်များမှလည်းေကာင်း၊ လက်ဆင့်ကမ်း

သည့်အချည်း ှ ီးေသာလပညာပရိယာယ်ြဖင့် အဘယ်သမ သင်တိ့အားကန်ဘဝသိ့

မသက်ဆင်းေစရန်သတိ ပ ကေလာ့။‐ ၉ လ့ဇာတိအြဖစ် ှ င့်ေလာကတွင်သက်ေတာ်

ထင် ှ ား ှ ိ ေတာ်မစဥ်အခါက ခရစ်ေတာ်၌ ဘရားဇာတိေတာ်အြပည့်အဝကိန်းေအာင်း ေတာ်မေပသည်။‐
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၁၀သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း ြဖစ်ြခင်းအားြဖင့် ကယ်ဝေသာအသက်ကိရ ှ ိ

က၏။ ထိအ ှ င်ကားဝိညာဥ်ေရးဆိင်ရာတန်ခိး ှ င်များ ှ င့်အာဏာပိင်အေပါင်းတိ့ကိအစိးရ

ေတာ်မသတည်း။ ၁၁ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်လာ က ေသာအခါ

သင်တိ့ဇာတိသေဘာတရားမှ လွတ်ေြမာက်ြခင်းတည်းဟေသာခရစ်ေတာ်၏

အေရဖျားလီှးမဂလာကိခံယ ကေပသည်။ ဤအေရဖျားလီှးမဂလာကားကာယ ှ င့်

ဆိင်ေသာအေရဖျားလီှးြခင်းမဟတ်။‐ ၁၂ သင်တိ့သည်ဗတိဇံခံေသာအခါကိယ်ေတာ် ှ င့်

အတြမုပ် ှ ံ ြခင်းကိခံ က၏။ ခရစ်ေတာ်ကိ ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၌ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစ ိင်ေသာ တန်ခိးေတာ်ကိသင်တိ့ယံ ကည် ကေသာေကာင့်

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ှ င်ြပန်ထေြမာက် က၏။ ၁၃ သင်တိ့သည်အခါတစ်ပါးကအြပစ်ကး

သများြဖစ် ကေသာေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ပညတ် တရားမခံယေသာလမျိုးြခားြဖစ်ေသာ

ေကာင့်လည်းေကာင်း ဝိညာဥ်ေရးအရေသသ များြဖစ် က၏။ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်

သင်တိ့အား ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတအသက် ှ င် ေစေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်သည်ငါတိ့၏

အြပစ်ဟသမ ကိေြဖလတ်ေတာ်မ၍၊‐ ၁၄ ငါတိ့၏အြပစ်ေ ကးစာရင်းကိလည်းေကာင်း၊

၎င်း ှ င့်ဆိင်ေသာဥပေဒစည်းကမ်းများကိ လည်းေကာင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိင်တွင် ိက်ြခင်း

အားြဖင့်ပယ်ဖျက်ေတာ်မသည်။‐ ၁၅ ထိလက်ဝါးကပ်တိင်ေပ တွင်ခရစ်ေတာ်သည်

ဝိညာဥ်ေရးဆိင်ရာတန်ခိး ှ င်များ ှ င့်အာဏာ ပိင်အေပါင်းတိ့၏တန်ခိးအာဏာကိပယ် ှ ား

ေတာ်မ ပီးေနာက် ၎င်းတိ့ကိသံ့ပန်းများအြဖစ် ေအာင်ပဲွလှည့်ရာတွင်ေနာက်မှလိက်ပါေစကာ

လအေပါင်းတိ့အားြပေတာ်မ၏။ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍အစားအေသာက် ှ င့်ပတ်သက်၍ြဖစ် ေစ၊

ဘာသာေရးပဲွေန၊့ လဆန်းပဲွေန၊့ ဥပသ်ေန့ ှ င့်ပတ်သက်၍ြဖစ်ေစသင်တိ့အတွက်အဘယ်

သမ ဥပေဒစည်းကမ်းမ ပလပ်ေစ ှ င့်။‐ ၁၇ ထိအရာတိ့သည်ေနာင်အခါြဖစ်ေပ လာမည့်

အရာတိ့၏အရိပ်အေရာင်မ သာြဖစ် က၏။ အတမဟတ်အစစ်မှာခရစ်ေတာ်ြဖစ်သည်။‐ ၁၈

မမှန်ကန်ေသာ ှ ိမ့်ချြခင်း၊ ေကာင်းကင်တမန် တိ့အားဝတ် ပကိးကွယ်ြခင်းတိ့ကိအေလး

အနက်ေြပာဆိ၍မိမိတိ့ေတွ့ြမင်သည့်ဗျာ ဒိတ် ပါ ံ များကိအေကာင်း ပကာ မိမိ

တိ့ကအြခားသတိ့ထက်သာသည်ဟေြပာ ဆိတတ်သများကသင်တိ့အား တ်ချခွင့် ကိမေပး ှ င့်။

သတိ့သည်လ့သေဘာြဖင့် စဥ်းစားဆင်ြခင်လျက်အေကာင်းမ့ဲစိတ် ေနြမင့်လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၁၉

သတိ့သည်ခ ာကိယ်၏ဦးေခါင်းတည်းဟ ေသာခရစ်ေတာ်ကိမီှခိအားကိးမမ ှ ိ  က

ေတာ့ေချ။ ခရစ်ေတာ်၏ထိန်းသိမ်းမေအာက် တွင်အဆစ်များ ှ င့်အ ိ းချင်းဆက်ေပးသည့်

အ ွတ်များအားြဖင့် ကိယ်ခ ာတစ်ခလံးသည် အာဟာရကိခံယကာဘရားသခင်၏

အလိေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း ကီးပွားတတ်၏။ ၂၀ သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ ေသ ပီြဖစ်

သြဖင့်ဤေလာက ာတ်ကိ အစိးရေသာ တန်ခိး ှ င်များ၏လက်ေအာက်တွင်မ ှ ိ ေတာ့ ေပ။‐ ၂၁

ထိသိ့ြဖစ်ပါလျက်သင်တိ့သည်အဘယ်ေကာင့် ဤေလာက ှ င့်သက်ဆိင်သများက့ဲသိ့ ပကျင့်

ေန ကသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်``ဤအရာကိ မကိင် ှ င့်။ ထိအရာကိမြမည်းမစမ်း ှ င့်။

မတိ့ မထိ ှ င့်'' အစ ှ ိ သည့်ဥပေဒများကိလိက် ေလာက်ေန ကသနည်း။‐ ၂၂

ထိဥပေဒများသည်အသံး ပ ပီးေနာက်အသံး မဝင်ေတာ့သည့်အရာများ ှ င့်စပ်ဆိင်၏။ ယင်းတိ့

အားလံးပင်လ င်လလပ်သည့်ဥပေဒများ၊ သွန် သင်ချက်များသာြဖစ်သည်။‐ ၂၃

ေကာင်းကင်တမန်များအားမြဖစ်မေနကိး ကွယ်ရြခင်း၊ မမှန်ကန်ေသာစိတ် ှ ိမ့်ချြခင်း၊

အလွန်အမင်းကိယ်ခ ာကိ ှ ိပ်စက်ြခင်းတည်း ဟေသာဥပေဒတိ့သည် ဉာဏ်ပညာ ှ င့်ယှဥ်

ေသာဥပေဒပညတ်များြဖစ်ဟန်တေသာ် လည်းကာယတပ်မက်မများကိထိန်းချုပ်

ရာတွင်မည်သိ့မ အေထာက်အကမေပး ေချ။

၃ သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက် က ပီြဖစ်၍ ဘရားသခင်

၏လက်ယာေတာ်ဘက်တွင်ခရစ်ေတာ်ထိင် လျက်ေနေတာ်မရာ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိ ေသာ

အရာတိ့ကိလိချင်ေတာင့်တ ကေလာ့။‐ ၂ ေလာကတွင် ှ ိ ေသာအရာတိ့ကိစိတ်မစဲွ လမ်းဘဲ

အထက်ဘံ၌ ှ ိ ေသာအရာတိ့ကိ စိတ်စဲွလမ်း ကေလာ့။‐ ၃အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ေသ ပီးေသာသင်တိ့

အသက်သည် ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတဘရား သခင်၌ဝှက်ထားလျက် ှ ိ ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၄

သင်တိ့အသက်အစစ်အမှန်သည်ခရစ်ေတာ် ြဖစ်သည်။ ကိယ်ေတာ်ထင် ှ ားေတာ်မေသာအခါ

သင်တိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ် ှ င့်အတဘန်း အသေရေတာ်ကိခံစားရ ကလတံ။့ ၅

သိ့ြဖစ်၍ကာမဂဏ်လိက်စားြခင်း၊ ညစ်ညမ်းစွာ ကျင့်ြခင်း၊ ြပင်းြပေသာတဏှာရမက်၊ မေကာင်းမ

ပလပ်လိေသာစိတ် ှ ိ ြခင်း၊ ေလာဘလွန်ကး ြခင်းအစ ှ ိ ေသာေလာကီအာသာရမက်များ

ကိေသေစ ကေလာ့။ (ေလာဘကးြခင်းသည် ပ်တကိးကွယ်ြခင်းတစ်မျိုးပင်ြဖစ်၏။‐) ၆

ထိက့ဲသိ့ေသာအာသာရမက်များေ ကာင့်ဘရား သခင်၏စကားကိမနာခံေသာသများသည်

အမျက်ေတာ်သင့် ကေပအ့ံ။‐ ၇ အခါတစ်ပါးကသင်တိ့ကိယ်တိင်လည်းထိ

အြပစ်ဒစ ိက်များကိကးလွန်လျက် အသက် ှ င်ေနထိင်ခ့ဲ က၏။ ၈

သိ့ေသာ်ယခအခါ၌သင်တိ့သည်အမျက် ထွက်ြခင်း၊ စိတ်ဆိးြခင်း၊ မန်းတီးြခင်း၊ သတစ်

ပါးအသေရကိဖျက်ြခင်း၊ ညစ်ညမ်းေသာ စကားကိေြပာဆိြခင်းစသည်တိ့ကိပယ် ှ ား ကေလာ့။‐ ၉

တစ်ဦး ှ င့်တစ်ဦးလိမ်လည်၍မေြပာဆိ က ှ င့်။ သင်တိ့သည်အကျင့်ဆိးများ ှ င့်တကွလ

ေဟာင်းကိခတ်ပယ်ကာ၊‐ ၁၀ လသစ်ကိဝတ်ဆင် ကေလ ပီ။ ဖန်ဆင်းေတာ်မ

ှ င်ဘရားသခင်သည် ထိလသစ်အားမိမိ၏ ပံသဏာန်ေတာ် ှ င့်အညီအ မဲအသစ် ပြပင်

လျက်ေနေတာ်မ၏။ ဤသိ့ ပေတာ်မြခင်းမှာ သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိြပည့်ဝစံလင်စွာ

သိက မ်းလာ ကေစရန်ပင်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ယဒအမျိုးသား၊ လမျိုးြခားဟ၍

လည်းေကာင်း၊ အေရဖျားလီှးခံသမခံသဟ ၍လည်းေကာင်း၊ မယဥ်ေကျးသ၊ လ ိင်း၊ ကန်၊

လွတ်လပ်သဟ၍လည်းေကာင်းကဲွြပားြခား နားမမ ှ ိ ေတာ့ေချ။ ခရစ်ေတာ်သည်အလံး

စံတိ့၌ ှ ိ ၍အလံးစံြဖစ်ေတာ်မသတည်း။ ၁၂သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏လစေတာ်ဝင်များ ြဖစ် က၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ကိချစ်၍ မိမိ ပိင်ဆိင်သများြဖစ်ရန်ေ ွးချယ်ေတာ်မသြဖင့်

က ဏာြပြခင်း၊ သနား ကင်နာြခင်း၊ စိတ် ှ ိမ့်ချြခင်း၊ းည့ံသိမ်ေမွ ့ြခင်း၊ စိတ် ှ ည်ြခင်း

တိ့ကိဝတ်ဆင် ကေလာ့။‐ ၁၃ သင်တိ့သည်အချင်းချင်းအေပ တွင်အြပစ်

တင်စရာ ှ ိ ပါလ င် သည်းခံလျက်အြပစ်ေြဖ လတ် ကေလာ့။ သခင်ဘရားသည်သင်တိ့

အားအြပစ်ေြဖလတ်ေတာ်မသက့ဲသိ့ သင် တိ့သည်လည်းအချင်းချင်းအားအြပစ်ေြဖ လတ်ရ ကမည်။‐

၁၄ဤအရည်အေသွးများကိေမတာြဖင့်ြဖည့်စွက် ေလာ့။ ေမတာသည်အရာခပ်သိမ်းကိစစည်း၍

လံးဝစည်းလံးညီ ွတ်ေစသတည်း။‐ ၁၅ သင်တိ့ကိလမ်းြပရန်ခရစ်ေတာ်ထံမှရ ှ ိ

သည့် ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့်အညီ သင်တိ့ဆံးြဖတ် ချက်များချမှတ် ကေလာ့။ ထိ ငိမ်သက်ြခင်း

ကိသင်တိ့ခံစား ိင် ကေစရန်ဘရားသခင် သည်သင်တိ့ကိတစ်ခတည်းေသာကိယ်ခ ာ

အြဖစ်ေခ ယေ ွးေကာက်ေတာ်မခ့ဲ၏။ သိ့ ြဖစ်၍ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။‐ ၁၆

ခရစ်ေတာ်၏ြပည့်စံ ကယ်ဝသည့်တရား ေတာ်အား သင်တိ့၏စိတ် ှ လံးထဲတွင်ကိန်း

ေအာင်းေစ ကေလာ့။ ဉာဏ်ပညာ ှ ိ သမ ြဖင့် အချင်းချင်းအားသွန်သင်ဆံးမြခင်းကိ ပ ကေလာ့။

ဆာလံသီချင်း၊ အမျိုးမျိုး ေသာ မသီချင်းများကိဘရားသခင် အားစိတ် ှ လံးထဲတွင်ေကျးဇးတင်လျက်

သီဆိ ကေလာ့။‐ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ေြပာဆိ ပမရာတွင် သခင်

ေယ ၏နာမေတာ်ကိေထာက်၍ေြပာဆိ ပမ က ေလာ့။ ထိအ ှ င်ကိအမီှ ပ၍အဖဘရားသခင်

၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၁၈ ဇနီးြဖစ်သတိ၊့ ခင်ပွန်းများ၏အပ်စိးြခင်းကိ ခံယ ကေလာ့။

သင်တိ့သည်ခရစ်ယာန်များ အေနြဖင့်ဤသိ့ခံယသင့် က၏။‐ ၁၉ ခင်ပွန်းြဖစ်သတိ၊့

ဇနီးများကိချစ် ကေလာ့။ သတိ့အား ကမ်းတမ်းစွာမ ပ က ှ င့်။ ၂၀ သားသမီးြဖစ်သတိ၊့

မိဘစကားကိအစဥ် နားေထာင် ကေလာ့။ ဤအမသည်ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မေသာအမ၊

ပကျင့်အပ်ေသာ အမြဖစ်၏။‐ ၂၁ ဖခင်ြဖစ်သတိ၊့ သားသမီးများကိစိတ်ဆိး ေအာင်မဆွ ှ င့်။

သိ့ ပပါလ င်သတိ့သည်စိတ် အားေလျာ့ ကလိမ့်မည်။ ၂၂ကန်ြဖစ်သတိ၊့ သင်တိ့ကိပိင်ေသာသခင်များ

၏စကားကိအရာရာတွင်နားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့သည်မျက် ှ ာရရန်သတိ့၏ေ ှ ့ေမှာက်

၌သာလ င်သတိ့၏စကားကိနားေထာင်သည် မဟတ်၊ သခင်ဘရားကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ

ေသာအားြဖင့် သတိ့၏စကားကိ ိ းေြဖာင့် ေသာစိတ် ှ င့်နားေထာင် ကေလာ့။‐ ၂၃

အဘယ်အမကိ ပသည်မဆိသင်တိ့သည် လ၏အလိကိမဟတ်ဘဲ သခင်ဘရား၏

အလိကိေဆာင် ွက်သက့ဲသိ့အစွမ်း ှ ိ သမ ြဖင့်လပ်ေဆာင် ကေလာ့။‐ ၂၄

မိမိ၏လစေတာ်အားသခင်ဘရားကတိ ထားေတာ်မေသာ ဆလာဘ်ကိသင်တိ့သည်ရ

မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ှ လံးသွင်း ကေလာ့။ ခရစ် ေတာ်သည်သာလ င်သင်တိ့၏သခင်အစစ်

အမှန်ြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၂၅ ဒစ ိက်သမားသည်ထိက်သင့်ေသာအြပစ်ဒဏ် ကိခံရလိမ့်မည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဘရား သခင်သည်တရားစီရင်ရာတွင်မျက် ှ ာ ကီး

ငယ်လိက်ေတာ်မမေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။

၄ သခင်ြဖစ်သတိ၊့ သင်တိ့သည်လည်းေကာင်းကင် ဘံတွင် ှ ိ ေတာ်မေသာသခင်၏ကန်များြဖစ်

ေကာင်းကိသိမှတ်လျက် မိမိတိ့၏ကန်များ ကိတရားမ တစွာဆက်ဆံ ကေလာ့။ ၂

စဲွ မဲစွာဆေတာင်းပတနာ ပ ကေလာ့။ ဆေတာင်း ပတနာ ပရာတွင် ိး ိး ကား ကား ှ ိ လျက်

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။‐ ၃ ဆေတာင်းသည့်အခါငါတိ့၏အတွက်လည်း

ဆေတာင်း ကေလာ့။ ခရစ်ေတာ်၏နက်နဲသည့် အရာ ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာတရားေတာ်ကိ ေဟာ

ေြပာ ိင်သည့်အခွင့်အလမ်းငါတိ့အားေပး ေတာ်မရန်ဆေတာင်း ကေလာ့။ ထိတရား

ေတာ်ေကာင့်ငါသည်ယခေထာင်ကျလျက် ှ ိ ၏။‐ ၄ သိ့ြဖစ်၍တရားေတာ်ကိေဟာေြပာအပ်သည်

ှ င့်အညီ ငါသည် ှ င်းလင်းြပတ်သားစွာေဟာ ေြပာ ိင်ရန်ဆေတာင်း ကေလာ့။ ၅

သင်တိ့ရ ှ ိ သည့်အခွင့်ေကာင်းမှန်သမ ကိ အသံး ပကာ အြခားဘာသာဝင်တိ့အား
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ပညာသတိ ှ င့်ဆက်ဆံ ကေလာ့။‐ ၆ သင်တိ့ေြပာေသာစကားသည်နားဝင်ချို၍

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ြဖစ်ေစ ကေလာ့။ စံစမ်းေမး ြမန်းသတိင်းအားအဘယ်သိ့ေလျာက်ပတ်

စွာြပန်လည်ေြဖ ကားရမည်ကိသင်တိ့ေလ့ လာထား ကေလာ့။ ၇ ငါတိ့ချစ်ေသာညီ၊

သစာ ှ ိ ေသာအမေတာ် ေဆာင်၊ သခင်ဘရား၏အမေတာ်၌ငါတိ့ ှ င့်

လပ်ေဖာ်ကိင်ဘက်ြဖစ်သတခိတ်သည်ငါ ှ င့်ပတ် သက်သည့်သတင်းအလံးစံကိသင်တိ့အား

ေြပာြပလိမ့်မည်။‐ ၈ ငါတိ့၏အေြခအေနကိသင်တိ့အားေြပာ

ြပြခင်းအားြဖင့်သင်တိ့ကိအားတက်ေစရန် ငါသည်သ့အားသင်တိ့ထံသိ့ေစလတ်လိက်

ြခင်းြဖစ်ေပသည်။‐ ၉ သ ှ င့်အတ သေနသိမ်လည်းလိက်ပါလာပါ လိမ့်မည်။

သေနသိမ်သည်ငါတိ့ချစ်ေသာညီ၊ သစာ ှ ိ ေသာသြဖစ်၏။ သသည်သင်တိ့အသိင်း

အဝိင်းထဲကြဖစ်၏။ သတိ့သည်ဤအရပ်တွင် ြဖစ်ပျက်သမ ကိသင်တိ့အားေြပာြပလိမ့်မည်။ ၁၀

ငါတိ့ ှ င့်အတအကျဥ်းခံေနရသအာရိတာခ၊ ဗာနဗ၏ညီဝမ်းကဲွေတာ်သမာက ှ င့်ယတု

ေခ ေယာ တိ့ကသင်တိ့ကိ တ်ဆက်လိက် က၏။ (သင်တိ့ထံမာကေရာက် ှ ိ လာေသာ

အခါ ကိဆိ ကရန် န် ကားချက်များကိ သင်တိ့ရ ှ ိ  က ပီးြဖစ်၏။) ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်အတွက်ငါ ှ င့်အတလပ်ေဆာင် လျက် ှ ိ ေသာယဒယံ ကည်သများမှာ

ထိသသံးဦးသာလ င်ြဖစ်ေပသည်။ဤသ တိ့သည်ကားငါ့အားများစွာကညီ က သများြဖစ်သည်။ ၁၂

ဧပြဖကလည်း တ်ဆက်လိက်၏။ သသည်လည်း သင်တိ့၏အသိင်းအဝိင်းကြဖစ်၏။ ခရစ်ေတာ်

ေယ ၏အမေတာ်ေဆာင်လည်းြဖစ်၏။ သသည် သင်တိ့အတွက်စိတ်အားထက်သန်စွာအစဥ်

ဆေတာင်းပတနာ ပ၏။ သင်တိ့သည်ဘရားသခင် ၏အလိေတာ်ကိတစ်သေဝမတိမ်းလိက်နာကာ

လံးဝနားလည်သေဘာေပါက်ေသာခရစ်ယာန် များအြဖစ်ြဖင့် က့ံခိင်စွာရပ်တည် ိင် ကေစ

ရန်သသည်ဘရားသခင်အားေလာက်ထား လျက် ှ ိ ၏။‐ ၁၃ သသည်သင်တိ့အတွက်လည်းေကာင်း၊

ေလာဒိကိ မိ ့ ှ င့်ေဟရေပါလိ မိ ့၌ ှ ိ သများအတွက် လည်းေကာင်းအလွန် ကိးစားလပ်ေဆာင်သြဖစ်

ေကာင်းငါကိယ်တိင်သက်ေသခံပါ၏။‐ ၁၄ ငါတိ့ချစ်ေသာဆရာဝန်လကာ ှ င့်ေဒမတိ့

ကသင်တိ့အား တ်ဆက်လိက် က၏။ ၁၅ ေလာဒိကိ မိ ့ ှ ိ ညီအစ်ကိများကိလည်းေကာင်း၊

ံ ဖ ှ င့်သ၏အိမ်တွင်စေဝးဝတ် ပ ကသည့် အသင်းေတာ်ဝင်တိ့ကိလည်းေကာင်း တ်ဆက်

လိက်ေ ကာင်းေြပာြပ ကေလာ့။‐ ၁၆ ဤစာကိသင်တိ့အသင်းေတာ်ဝင်တိ့အားဖတ်

ြပ ပီးေသာအခါ ေလာဒိကိအသင်းေတာ်ဝင် တိ့အားလည်းဖတ်ေစ ကေလာ့။ ေလာဒိကိ

အသင်းေတာ်မှတစ်ဆင့်ေပးပိ့မည့်စာကိလည်း သင်တိ့ဖတ်  ကေလာ့။‐ ၁၇

သခင်ဘရားေပးအပ်ြခင်းခံရသည့်အမေတာ် ကိအ ပီးတိင်ေဆာင် ွက်ရန်အာခိပုအားေြပာ

ကား ကေလာ့။ ၁၈ ငါေပါလကသင်တိ့အား တ်ဆက်စကားကိ ငါကိယ်တိင်ေရး၏။

ငါသည်အကျဥ်းေထာင်ထဲ တွင် ှ ိ ေနသည်ကိသင်တိ့မေမ့ က ှ င့်။

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိသင်တိ့ခံစား ရကပါေစသတည်း။ ေကာေလာသဲသဝါဒစာ ပီး၏။
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၁ သက်သာေလာနိတ်

၁ ေပါလ၊ သိလွာ  ှ င့်တိေမာေသတိ့ထံမှ ခမည်းေတာ် ဘရားသခင် ှ င့်သခင်ေယ

ခရစ်၏လစေတာ်ြဖစ်သည့် သက်သာေလာ နိတ်အသင်းေတာ်ဝင်တိ့ထံသိ့စာေရးလိက်

ပါသည်။ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းကိ သင်တိ့ ခံစားရ ကပါေစသတည်း။ ၂

ငါတိ့သည်အဖဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ဆ ေတာင်းပတနာ ပသည့်အခါတိင်း သင်တိ့သည်

မိမိတိ့၏ယံ ကည်ြခင်းကိလက်ေတွ့အဘယ် သိ့ကျင့်သံး ကသည်ကိလည်းေကာင်း၊ သင်တိ့

၏ချစ်ြခင်းေ ကာင့်သင်တိ့အဘယ်သိ့ ကိးစား လပ်ေဆာင် ကသည်ကိလည်းေကာင်း၊ ငါတိ့

သခင်ေယ ခရစ်အားအဘယ်သိ့ေမ ာ်လင့် ၍တည်ကည် ကသည်ကိလည်းေကာင်း

သတိရ ၍အစဥ်ပင်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း က၏။‐ ၄ ညီအစ်ကိတိ၊့

ဘရားသခင်သည်သင်တိ့ ကိချစ်ေတာ်မ၍ေ ွးေကာက်ေတာ်မေ ကာင်း ကိငါတိ့သိ၏။‐ ၅

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါတိ့သည်သတင်း ေကာင်းကိ စကားသက်သက်ြဖင့်သာမဟတ်

ဘဲတန်ခိး ှ င့်လည်းေကာင်း၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ထိသတင်း

ေကာင်းမှန်ကန်ေကာင်းကိလံးဝစိတ်ချ ယံ ကည်ေသာစိတ် ှ င့်လည်းေကာင်း သင်တိ့

အားေဟာေြပာေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ငါတိ့ သည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ စဥ်အခါက

သင်တိ့၏အကျိုးငှာ ငါတိ့အဘယ်သိ့ ပ မေနထိင်ခ့ဲ ကသည်ကိသင်တိ့အသိ ပင်ြဖစ်၏။‐ ၆

သင်တိ့သည်ငါတိ့၏ပံစံ ှ င့်သခင်ဘရား ၏ပံစံေတာ်အတိင်းလိက်ေလာက်ခ့ဲ က၏။

သင်တိ့သည်များစွာဆင်းရဲဒကေရာက်ရ ကေသာ်လည်း သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်မှ

ရေသာဝမ်းေြမာက်ြခင်းြဖင့်တရားေတာ် ကိခံယ က၏။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်မာေကေဒါနိြပည် ှ င့်

အခါယြပည် ှ ိ ယံ ကည်သအေပါင်းတိ့ အတွက်စံနမနာြဖစ်ေလသည်။‐ ၈

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့၏ ပမကျင့် ကံမေ ကာင့်သခင်ဘရား၏တရားေတာ်သည်

မာေကေဒါနိြပည် ှ င့်အခါယြပည်တိ့တွင် ပျံ ့ ှ ံ ့သွားသည်သာမက ဘရားသခင်အား

သင်တိ့ယံ ကည်ြခင်းသတင်းသည်အရပ် တကာသိ့ေရာက် ှ ိ သွားေပသည်။ သိ့ြဖစ်၍

ငါတိ့ေြပာဆိရန်မလိေတာ့ေချ။‐ ၉ သင်တိ့ထံငါတိ့လာေရာက်စဥ်အခါက

သင်တိ့အဘယ်သိ့ဧည့်ခံ ကိဆိ ကေကာင်း ကိလည်းေကာင်း၊ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရား

စစ်ဘရားမှန်ကိကိးကွယ် ိင်ရန် ှ င့် ေကာင်းကင် ဘံမှကိယ်ေတာ်၏သားေတာ် ကလာေတာ်မ

မည်ကိေစာင့်ေမ ာ် ိင်ရန် ပ်တများကိစွန့်၍ ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့သင်တိ့အဘယ်သိ့

ချဥ်းကပ်လာ ကေကာင်းကိလည်းေကာင်း ထိ သအေပါင်းတိ့ေြပာဆိ၏။ ထိသားေတာ်

ေယ ကားေသြခင်းမှဘရားသခင် ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ၊ သက်

ေရာက်မည့်အမျက်ေတာ်မှငါတိ့အား ကယ်ဆယ်ေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်သတည်း။

၂ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့ထံသိ့ငါလာခ့ဲြခင်း သည်အချည်း ှ ီးမြဖစ်ေ ကာင်း

သင်တိ့ကိယ် တိင်သိ က၏။‐ ၂ ငါတိ့သည်သင်တိ့ ှ ိ ရာသက်သာေလာနိတ်

မိ ့သိ့မလာမီ ဖိလိပိ မိ ့တွင် ှ ဥ်းပန်းေစာ် ကားမတိ့ကိခံခ့ဲရေ ကာင်းသင်တိ့သိ က၏။

ယင်းသိ့အတိက်အခံ ပြခင်းခံရေသာ်လည်း သင်တိ့အားဘရားသခင်၏သတင်းေကာင်း

ကိေ ကညာေဟာေြပာ ိင်ရန်စွမ်းရည်သတိ ကိ ငါတိ့အားဘရားသခင်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၃

သင်တိ့အားငါတိ့၏ေဟာေြပာတိက်တွန်း ချက်သည်အမှားအယွင်းအေပ ၌ေသာ်

လည်းေကာင်း၊ မသမာေသာရည် ွယ်ချက် အေပ ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မတည်သည်

မဟတ်။ ငါတိ့သည်မည်သ့ကိမ လည်း လိမ်လည်လှည့်စားရန်မ ကိးစား။‐ ၄

ယင်းသိ့ ပမည့်အစားသခင်ဘရားသည် ငါတိ့အားထိက်တန်သများအြဖစ်လက်ခံ

ေတာ်မသြဖင့် သတင်းေကာင်းေ ကညာရန် လဲအပ်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီငါတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ေဟာေြပာေစသည့်အတိင်းအစဥ် ပင်ေဟာေြပာ က၏။ ငါတိ့သည်လတိ့ ှ စ်

သက်မကိရရန်မ ကိးစား။ ငါတိ့စိတ် ှ လံးကိစစ်ေဆး ကည့် ေတာ်မတတ် ေသာ၊

ဘရားသခင် ှ စ်သက်မကိသာ လ င်ရရန် ကိးစား က၏။‐ ၅သင်တိ့သိသည်အတိင်းငါတိ့သည်အဘယ်

အခါ၌မ ေြမာက်ပင့်၍မေြပာ။ ငါတိ့ ေလာဘ ှ ိ ၍ဟန်ေဆာင်ေသာစိတ် ှ င့်မေ က

ညာမေဟာေြပာေ ကာင်းကိ ဘရားသခင် သည်ငါတိ့သက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၆

ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ်၏တမန်ေတာ်များ အေနြဖင့်သင်တိ့ထံတွင်အခွင့်အေရးများ

ကိေတာင်းဆိ ိင်၏။ သိ့ေသာ်သင်တိ့၏အချီး အမွမ်းကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားသတိ့

၏အချီးအမွမ်းကိေသာ်လည်းေကာင်းခံ ရေစရန်ငါတိ့မ ကိးစား။ ငါတိ့သည်

သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ စဥ်အခါက သား သမီးများအားယယစွာ ပစသည့် မိခင်က့ဲသိ့သင်တိ့အား ပစခ့ဲ က၏။‐

၈ ငါတိ့သည်သင်တိ့အားလွန်စွာချစ်ြမတ် ိး ကသည်ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ဘရားသခင်

၏သတင်းေကာင်းကိသာမက ငါတိ့၏ အသက်ကိပင်သင်တိ့အားေပးလိေသာ ဆ  ှ ိ  က၏။‐ ၉

ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့သည်အဘယ်မ ပင်ပန်း စွာလပ်ေဆာင်ခ့ဲ ကသည်ကိသင်တိ့သတိ

ရလိမ့်မည်။ သင်တိ့ဝန်မေလးေစရန်ငါတိ့ သည်မိမိတိ့အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအလပ် ကိ

ေန့ေရာညပါအားထတ်လပ်ကိင်လျက် ဘရားသခင်ထံေတာ်မှသတင်းေကာင်းကိ

ေကညာေဟာေြပာခ့ဲ က၏။ ၁၀ ငါတိ့သည်ယံ ကည်သသင်တိ့ ှ င့်ဆက်ဆံ

ရာတွင်အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ ေအာင်ြဖူစင် ေြဖာင့်မှန်စွာ ပမကျင့် ကံခ့ဲသည်ကိ သင် တိ့သက်ေသြဖစ် က၏။

ဘရားသခင်သည် လည်းသက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၁ ဖခင်သည်မိမိ၏သားသမီးတိ့ ှ င့်ဆက်ဆံ

သက့ဲသိ့ ငါတိ့သည်သင်တိ့ ှ ိ သမ  ှ င့်ဆက် ဆံေ ကာင်းသင်တိ့သိ က၏။‐ ၁၂

ငါတိ့သည်သင်တိ့ကိအားေပးစကားေြပာ ကားခ့ဲ က၏။ စိတ်သက်သာမကိရ ှ ိ ေစခ့ဲ

က၏။ ကိယ်ေတာ်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ဝင်ခွင့် ှ င့် ဘန်းအသေရကိခံယခွင့်ရ ိင်စိမ့်ေသာငှာ

သင်တိ့အားေခ ယေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မသည့်အကျင့်

မျိုးကိကျင့် ကေစရန်တိက်တွန်း ိးေဆာ်ခ့ဲ က၏။ ၁၃ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ အခါမလပ်

ငါတိ့ချီးမွမ်း ကသည့်အြခားအေကာင်း တစ်ရပ်မှာ ငါတိ့သည်သင်တိ့အားေဟာေြပာ

ေသာဘရားသခင်၏တရားေတာ်ကိလ့ တရားမဟတ်ဘဲ ဘရားသခင်၏တရား

ေတာ်အမှန်ြဖစ်သည် ှ င့်အညီသင်တိ့ ကားနာခံယ က၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိ ေသာ်ဘရားသခင်သည်

ယံ ကည်သသင် တိ့၏စိတ် ှ လံးကိ ပြပင်လျက် ှ ိ ေတာ် မေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၄

ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့၏အေတွ့အ ကံမှာ ယဒြပည်ခရစ်ယာန်များြဖစ်သည့်ဘရား

သခင်၏အသင်းေတာ်ဝင်တိ့အေတွ့အ ကံ ှ င့်တေပသည်။ သင်တိ့သည်မိမိတိ့အမျိုး

သားများ၏လက်တွင်ဆင်းရဲဒကေရာက် ကသက့ဲသိ့ ထိသတိ့သည်လည်းယဒ

အမျိုးသားများ၏လက်တွင်ဆင်းရဲ ဒကေရာက်ရ က၏။‐ ၁၅ ယဒအမျိုးသားတိ့သည်သခင်ေယ  ှ င့်

ပေရာဖက်တိ့ကိသတ်ြဖတ်၍ငါတိ့ကိ ှ ဥ်း ဆဲသများ၊ ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မမ ေသာသများ၊

လအေပါင်းတိ့၏ရန်သများ ြဖစ် က၏။‐ ၁၆ သတိ့သည်ကယ်တင်ြခင်းတရားကိလမျိုး

ြခားတိ့အား ငါတိ့ေဟာေြပာမကိပင်လ င် တားဆီးရန် ကိးစား ကသည်။ ဤအြပစ်

သည်သတိ့ကးလွန်ေနကျြဖစ်ေသာ အြပစ်များကိ ြပည့်စံေအာင်ေနာက်ဆံး ကးလွန်ေသာအြပစ်ြဖစ်၏။

သိ့ြဖစ်၍ ေနာက်ဆံး၌ဘရားသခင်၏အမျက် ေတာ်သည်သတိ့အေပ သိ့သက်ေရာက် ေလ ပီ။ ၁၇

ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့သည်သင်တိ့ထံမှေခတ ခဏမ သာခဲွခွာ၍ေနခ့ဲရ က၏။ ယင်းသိ့

ငါတိ့သည်ကိယ်ခ ာအားြဖင့်သင်တိ့ ှ င့်ခဲွခွာ ၍ေနရေသာ်လည်း သင်တိ့ကိအဘယ်အခါ၌

မ မေမ့။ ငါတိ့သည်သင်တိ့ကိအလွန်ေအာက် ေမ့သတိရ ကသြဖင့် သင်တိ့ကိတစ်ဖန်

ြပန်၍ေတွ့ ိင်ရန်အထး ကိးစားခ့ဲ က၏။‐ ၁၈ ငါတိ့သည်သင်တိ့ထံသိ့တစ်ဖန်လာေရာက်

လိ က၏။ ငါကိယ်တိင်သင်တိ့ထံသိ့လာရန် တစ် ကိမ် ှ စ် ကိမ် ကိးစားခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်

စာတန်ကငါတိ့အားဆီးတားေလသည်။‐ ၁၉ ငါတိ့သခင်ေယ ေနာက်တစ် ကိမ် ကလာ

ေတာ်မေသာအခါ ကိယ်ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ ငါတိ့သည်သင်တိ့ကိသာလ င်အေကာင်း ပ၍

မိမိတိ့၏ေအာင်ြမင်မအတွက်ဂဏ်ယ ဝါ ကား ိင်လိမ့်မည်။ သင်တိ့သာလ င်ငါ တိ့၏ေမ ာ်လင့်စရာ၊

ဝမ်းေြမာက်စရာ အေကာင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ ငါတိ့အားဂဏ်ယ ဝါ ကား၊ ေမ ာ်လင့်ဝမ်းေြမာက်ေစေသာသ

အေပါင်းတိ့တွင်သင်တိ့ပါဝင် ကသည်။‐ ၂၀အကယ်စင်စစ်သင်တိ့သည်ငါတိ့ဂဏ်ယ ဝါ ကားစရာ၊

ငါတိ့ဝမ်းေြမာက်စရာ အေကာင်းြဖစ်ေပသည်။

၃ ေနာက်ဆံး၌ငါတိ့သည်ဆက်လက်ေစာင့်ဆိင်း၍ မေန ိင် ကေတာ့သြဖင့် အာသင် မိ ့တွင်

ငါတိ့ေနရစ်ရန်ဆံးြဖတ် က ပီးေနာက်၊‐ ၂ ခရစ်ေတာ်အေကာင်းသတင်းေကာင်းကိ

ေကညာရာတွင် ငါတိ့ ှ င့်အတဘရား သခင်၏အမကိေဆာင် ွက်သ၊ ငါတိ့ညီ

တိေမာေသအားသင်တိ့ထံသိ့ေစလတ် လိက် က၏။ သင်တိ့တွင်အဘယ်သမ

မိမိတိ့ခံရသည့် ှ ဥ်းပန်း ှ ိပ်စက်မေ ကာင့် ယံ ကည်ြခင်းမယိမ်းမယိင်ဘဲခိင် မဲေစ

အ့ံေသာငှာ သင်တိ့ကိအားေပးတိက်တွန်း ိင်ရန်သ့အားငါတိ့ကိေစလတ်လိက်၏။

ှ ဥ်းပန်း ှ ိပ်စက်မကိငါတိ့ခံရသည်မှာ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အရြဖစ်

ေကာင်းသင်တိ့ကိယ်တိင်သိ က၏။‐ ၄ သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ စဥ်အခါက ှ ဥ်းပန်း ြခင်းခံရမည်ကိ

ငါတိ့သတိေပးခ့ဲ ပီး ြဖစ်သည်။ ငါတိ့သတိေပးခ့ဲသည့်အတိင်း ပင်ယခြဖစ်ပျက်လာသည်ကိသင်တိ့သိ

က၏။‐ ၅ ထိ့ေကာင့်ငါသည်တိေမာေသကိေစလတ်လိက် ၏။ ငါသည်မေစာင့်ဆိင်း ိင်ေတာ့သြဖင့်

သင်တိ့ ၏ယံ ကည်ြခင်းခိင် မဲသည်မခိင် မဲသည်ကိ သိလိ၍ သ့ကိေစလတ်လိက်၏။

သင်တိ့သည် မာရ်နတ်၏စံစမ်းေသွးေဆာင်ရာသိ့လိက်ပါ သြဖင့် ငါတိ့လပ်ေဆာင်ခ့ဲသမ သည်

အချည်း ှ ီးြဖစ်မည်ကိငါစိးရိမ်မိ၏။ ၆ ယခအခါတိေမာေသသည်ငါတိ့ထံသိ့

ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ လာေပ ပီ။ သသည်သင်တိ့ ၏ေမတာ ှ င့်ယံ ကည်ြခင်းအေကာင်းသတင်း

ေကာင်းကိယေဆာင်လာခ့ဲ၏။ သင်တိ့သည် ငါတိ့အားအစဥ်သတိရလျက်ေန က
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ေကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ သင်တိ့အားငါတိ့ ေတွ့ြမင်လိသက့ဲသိ့သင်တိ့သည် ငါတိ့အား

ေတွ့ြမင်လိ ကေကာင်းကိလည်းေကာင်း တိေမာေသကေြပာြပ၏။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍ညီအစ်ကိတိ၊့

ငါတိ့သည်ဆင်းရဲ ဒကခံလျက်ပင်သင်တိ့ယံ ကည်ြခင်းေ ကာင့် အားတက် က၏။‐ ၈

သင်တိ့သည်သခင်ဘရား ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝ တည်းြဖစ်ြခင်း၌ က့ံခိင်စွာရပ်တည် က သြဖင့်

ငါတိ့အသက် ှ င်ရကျိုးနပ်ေပ ပီ။‐ ၉ သင်တိ့အတွက်ေ ကာင့်လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့

ကိအေကာင်း ပ၍ေ ှ ့ေတာ်တွင်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းခွင့်ကိရ ှ ိ သည့်အတွက်ေ ကာင့် လည်းေကာင်း

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ် ကိငါတိ့ချီးမွမ်း က၏။‐ ၁၀ သင်တိ့ထံသိ့ေရာက် ှ ိ  ပီးလ င်သင်တိ့

ယံ ကည်ြခင်းပါရမီကိြဖည့်တင်းေပးခွင့် ကိရ ိင်ရန် ငါတိ့သည်ေန့ေရာညပါစိတ်

အားထက်သန်စွာဆေတာင်းပတနာ ပ က၏။ ၁၁ ငါတိ့၏အဖဘရားသခင် ှ င့်ငါတိ့၏

အ ှ င်သခင်ေယ သည် သင်တိ့ထံသိ့ငါ တိ့လာေရာက် ိင် ကေစရန်လမ်းဖွင့်ေပး ေတာ်မပါေစေသာ။‐

၁၂ မိမိတိ့အချင်းချင်း ှ င့်လခပ်သိမ်းတိ့ အေပ သင်တိ့ထား ှ ိ ေသာေမတာသည် သင် တိ့အေပ

ငါတိ့ထား ှ ိ သည့်ေမတာတမ ကီးမားလာေစရန် သင်တိ့အားသခင် ဘရားကမေတာ်မပါေစေသာ။‐

၁၃ ဤနည်းအားြဖင့်ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ကိ က့ံခိင်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ငါတိ့အ ှ င်သခင်

ေယ သည်မိမိ၏ေကာင်းကင်တမန်အေပါင်း တိ့ ှ င့်အတ ကလာေတာ်မေသာအခါ၌

သင် တိ့သည်ငါတိ့အဖဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ် တွင်အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ ေသာသန့် ှ င်း

ြမင့်ြမတ်သများြဖစ်ကေပအ့ံ။

၄ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မေစရန်အဘယ်သိ့ ပမ

ကျင့် ကံရမည်ကိ သင်တိ့အားငါတိ့သွန် သင် ပီးြဖစ်ေပသည်။ သင်တိ့သည်ငါတိ့

သွန်သင်သည့်အတိင်း ပကျင့်လျက် ှ ိ  က သည်မှန်ေသာ်လည်း၊ ထိထက်ပိ၍ ကိးစား

အားထတ် ကရန်သခင်ေယ ၏နာမ ေတာ်ကိအမီှ ပ၍ငါတိ့အထးတိက် တွန်းလိ၏။‐ ၂

သင်တိ့အဘယ်သိ့ ပကျင့်ရမည် ှ င့်ပတ် သက်၍ သခင်ေယ ေပးအပ်ထားသည့်

အခွင့်အာဏာအရ၊ သင်တိ့အားငါတိ့ န် ကားထားသည့်အချက်များကိသင် တိ့သိ က၏။‐ ၃

ဘရားသခင်သည်သင်တိ့အားသန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ် ကေစရန် ှ င့် ကာမဂဏ်လွန်ကး

မ ှ င့်လံးဝကင်း ကေစရန်အလိ ှ ိ ေတာ် မ၏။‐ ၄ အမျိုးသားတိင်းပင်သန့် ှ င်းြဖူစင်တင့်တယ်

ေလျာက်ပတ်စွာမိမိ၏ဇနီး ှ င့်ေပါင်းသင်း ေနထိင်တတ်ရမည်။‐ ၅

ဘရားသခင်ကိမကိးကွယ်သတိ့က့ဲသိ့ ကိေလသာစိတ်၏အလိသိ့မလိက်ရ။‐ ၆

ဤအမမျိုးတွင်သင်တိ့သည်ညီအစ်ကိ အချင်းချင်းမြပစ်မှားရ။ အခွင့်ေကာင်း

ကိမယရ။ သခင်ဘရားသည်ဤအြပစ် မျိုးကးလွန်ေသာသတိ့အား အြပစ်ဒဏ်

စီရင်ေတာ်မမည်ြဖစ်ေ ကာင်းသင်တိ့အား ငါတိ့ ကပ်တည်းစွာသတိေပး ပီးြဖစ်သည်။‐ ၇

ဘရားသခင်သည်ငါတိ့အားကာမဂဏ်လိက် စားမ၌ ေမွ ့ေလျာ်ေစရန်ေခ ယေ ွးေကာက်ေတာ်

မသည်မဟတ်။ သန့် ှ င်းြဖူစင်စွာ ပမကျင့် ကံေနထိင် ကေစရန်ေခ ယေ ွးေကာက်ေတာ် မေပသည်။‐

၈ သိ့ြဖစ်၍ဤသွန်သင်ချက်ကိမလိက်ေလာက်သ မည်သည်ကားလကိပစ်ပယ်သမဟတ်။ မိမိ၏

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိ သင်တိ့အားေပး ေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိပစ်ပယ်သြဖစ် သတည်း။ ၉

ယံ ကည်သအချင်းချင်းချစ် ကေစရန်သင် တိ့ကိဘရားသခင်သွန်သင်ေတာ်မခ့ဲသြဖင့်

သင်တိ့အချင်းချင်းချစ်ရမည်အေကာင်း ှ င့် ပတ်သက်၍ေရးသားရန်မလိ။‐ ၁၀

အမှန်စင်စစ်သင်တိ့သည်မာေကေဒါနိြပည် တစ်ြပည်လံး ှ ိ ခရစ်ယာန်ညီအစ်ကိတိ့အား ချစ်ခ့ဲ ကေလ ပီ။

သိ့ရာတွင်ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်ထိထက်မကပိမိချစ် ကရန် ငါတိ့တိက်တွန်း၏။‐ ၁၁

သင်တိ့သည်ယခင်ကငါတိ့ န် ကားခ့ဲသည့် အတိင်း ငိမ်ဝပ်စွာေနထိင်ရန်လည်းေကာင်း၊ ကိယ့်

အေရးကိစကိဂ စိက်ရန်လည်းေကာင်း၊ ကိယ့် လက်ြဖင့်လပ်ကိင်ရန်လည်းေကာင်း ကိးစား

အားထတ် ကေလာ့။‐ ၁၂ ဤနည်းအားြဖင့်သင်တိ့သည်အသင်းေတာ်ဝင် မဟတ်

သတိ့၏ ကည် ိ ေလးစားြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။ အဘယ်သကိမ မီှခိရန်လည်း လိလိမ့်မည်မဟတ်။

၁၃ ညီအစ်ကိတိ၊့ ေသလွန် ပီးေနာက်ေမ ာ်လင့်စရာ မ ှ ိ သတိ့က့ဲသိ့ သင်တိ့ဝမ်းနည်းေ ကကဲွမ

မြဖစ် ကေစရန် ငါတိ့သည်ေသလွန်သများ ှ င့်ပတ်သက်၍သင်တိ့အားအမှန်တရားကိ သိေစလိ၏။‐

၁၄ သခင်ေယ သည်အေသခံေတာ်မ ပီးေနာက် ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မသည်ဟငါတိ့ယံ ကည်

ေသာေကာင့် ဘရားသခင်သည်ကိယ်ေတာ်ကိယံ ကည်လျက်ေသလွန်သွားကန်ေသာသတိ့အား

ထိအ ှ င် ှ င့်အတမိမိထံေတာ်သိ့ြပန်၍ ေခ ေဆာင်သွားေတာ်မလိမ့်မည်ဟငါတိ့ ယံ ကည် ကေပသည်။

၁၅ သခင်ဘရားသွန်သင်ေတာ်မချက်ကိယခ ငါတိ့ေဖာ်ြပေပအ့ံ။ သခင်ဘရား ကလာေတာ်

မေသာေန့၌အသက် ှ င်လျက် ှ ိ  ကသငါတိ့ သည်ေသလွန်သတိ့ထက်အလျင်ေရာက် ကလိမ့်

မည်မဟတ်။‐ ၁၆ ေကးေကာ်အမိန့်ေပးသံ၊ ေကာင်းကင်တမန်မင်း ၏ဟစ်သံ၊

ဘရားသခင်၏တံပိးေတာ်မတ်သံကိ ကားရေသာအခါ သခင်ဘရားကိယ်ေတာ်တိင်

ေကာင်းကင်ဘံမှဆင်းသက် ကလာေတာ်မလိမ့် မည်။ ခရစ်ေတာ်ကိယံ ကည်၍ေသလွန်သများ

သည်ဦးစွာ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၇ ထိေနာက်အသက် ှ င်လျက်ကျန်ရစ်ေသာငါတိ့

သည်အာကာသတွင်ေသလွန်သတိ့ ှ င့်အတ သခင်ဘရား ှ င့်ေတွ့ဆံရန်မိးေကာင်းကင်သိ့

ယေဆာင်ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။ ဤနည်း အားြဖင့်ငါတိ့သည်သခင်ဘရား ှ င့်အတ

အစဥ်အ မဲေနရ ကေပအ့ံ။‐ ၁၈ သိ့ြဖစ်၍ဤစကားများအားြဖင့်အချင်းချင်း

တစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်အားေပးကေလာ့။

၅ ညီအစ်ကိတိ၊့ ဤအမများြဖစ်ပျက်မည့် အချိန်ကာလအေကာင်းကိသင်တိ့အား

ေရးသားရန်မလိ။‐ ၂ သခင်ဘရား ကလာေတာ်မရာေန့ရက်သည်

ညဥ့်အခါသခိးလာသက့ဲသိ့မေမ ာ်မလင့် ဘဲေရာက် ှ ိ လာလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်းသင်တိ့

ေကာင်းစွာသိ က၏။‐ ၃ ``အ ရာယ်ကင်းလျက်သာယာသည်'' ဟလတိ့

ေြပာဆိ ကေသာအခါ၌ကိယ်ဝန်ေဆာင်အမျိုး သမီးအေပ သိ့သားဖွားြခင်းေဝဒနာ တ်

တရက်ကျေရာက်လာသက့ဲသိ့ လတိ့အေပ သိ့ေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။‐ ၄

သိ့ရာတွင်ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့မကားေမှာင်မိက် တွင်ေနသများမဟတ်သြဖင့် သခင်ဘရား

ကလာေတာ်မရာေန့ရက်သည် သခိးက့ဲသိ့ သင်တိ့ထံသိ့တိတ်တဆိတ်ေရာက် ှ ိ ၍မလာ ိင်။‐ ၅

သင်တိ့အားလံးပင်အလင်းတွင်လည်းေကာင်း၊ ေန့ တွင်လည်းေကာင်းကျင်လည်သများြဖစ် က၏။ ငါ

တိ့သည်ညဥ့်တွင်လည်းေကာင်းေမှာင်မိက်တွင်လည်း ေကာင်းကျင်လည်သများမဟတ်။‐

၆ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်အြခားသများက့ဲသိ့ အိပ်ေပျာ်၍မေနရ က။ ိး ိး ကား ကား ှ ိ

ရ ကမည်။ သမာသတိ ှ ိ ရ ကမည်။‐ ၇ လတိ့သည်ညဥ့်အခါ၌အိပ်တတ် က၏။ ညဥ့်

အခါ၌ေသရည်ေသရက်မးယစ်တတ် က၏။‐ ၈ သိ့ရာတွင်ငါတိ့သည်ေန့အချိန်၌ကျင်လည်

သများြဖစ် ကသြဖင့် သမာသတိ ှ ိ  ကကန် အ့ံ။ ယံ ကည်ြခင်း ှ င့်ချစ်ြခင်းေမတာတည်းဟ

ေသာရင်အပ်တန်ဆာကိတပ်ဆင်လျက် ကယ်တင် ြခင်းခံရရန်ေမ ာ်လင့်ြခင်းတည်းဟေသာသံ

ခေမာက်ကိေဆာင်း ကကန်အ့ံ။‐ ၉ ဘရားသခင်သည်ငါတိ့အားအမျက်ေတာ်

သင့်ေစရန်ေ ွးေကာက်ေတာ်မသည်မဟတ်။ အ ှ င် သခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့်ကယ်တင်ြခင်း

ခံရ ကေစရန်ေ ွးေကာက်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀ ခရစ်ေတာ် ကလာေတာ်မချိန်၌ငါတိ့သည်

ေသလွန် ပီးသည်ြဖစ်ေစ၊ ှ င်လျက်ေနသည် ြဖစ်ေစ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတအသက် ှ င်ခွင့်ကိ

ရ ှ ိ  ိင် ကေစရန် ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အတွက် အသက်ေတာ်ကိစွန့်ေတာ်မေပသည်။‐ ၁၁

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်အချင်းချင်းတစ်ေယာက် ကိတစ်ေယာက်အားေပးကညီမကိ

ယခကျင့် သံးေနသက့ဲသိ့ဆက်လက်၍ကျင့်သံး ကေလာ့။ ၁၂ ညီအစ်ကိတိ၊့

သင်တိ့ထံတွင်အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ေနေသာ၊ သင်တိ့အားလမ်းြပသွန် သင်ရန်

သခင်ဘရားခန့်ထားေတာ်မေသာ သများကိ ကည် ိ ေလးစား ကရန်ငါတိ့ တိက်တွန်း၏။‐ ၁၃

သတိ့ေဆာင် ွက် ကသည့်အမေတာ်ကိေထာက် ၍ သတိ့အားအထး ိ ေသချစ်ခင် ကေလာ့။

သင်တိ့အချင်းချင်းသင့်ြမတ်စွာေန ကေလာ့။ ၁၄ ညီအစ်ကိတိ၊့ အပျင်း ကီးသတိ့ကိသတိေပး ကေလာ့။

ေကာက်တတ်သတိ့ကိအားေပး က ေလာ့။ အားနည်းသတိ့ကိကညီ ကေလာ့။ လ

ခပ်သိမ်းတိ့အေပ တွင်စိတ် ှ ည် ကေလာ့။‐ ၁၅ အဘယ်သမ ရန်တံ့မမေစ ှ င့်။ အချင်းချင်း

တိ့၏ေကာင်းကျိုး ှ င့်လခပ်သိမ်းတိ့၏ေကာင်း ကျိုးကိ အစဥ်အ မဲ ှ ာရန် ကိးစားအား ထတ်ေလာ့။ ၁၆

အစဥ်မြပတ် င်လန်းဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။‐ ၁၇အခါမလပ်ဆေတာင်းပတနာ ပ ကေလာ့။‐ ၁၈

အဘယ်အေြခအေန ှ င့်ရင်ဆိင်ရသည်မဆိ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ သင်တိ့သည်

ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ် လျက် ဤသိ့ ပကျင့် ကေစရန်ဘရားသခင်

အလိ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၁၉ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိမဆီးတား က ှ င့်။‐ ၂၀

ဝိညာဥ်ေတာ် ိးေဆာ်ြခင်းအားြဖင့်ေဟာေြပာ သည့်တရားေဒသနာများကိ အဘယ်အခါ

၌မ မထီမ့ဲြမင်မ ပ က ှ င့်။‐ ၂၁အရာခပ်သိမ်းတိ့ကိစစ်ေဆး ပီးလ င် ေကာင်း သည့်အရာတိ့ကိခံယ၍၊‐

၂၂ မေကာင်းသည့်အရာမှန်သမ ကိေ ှ ာင် ကေလာ့။ ၂၃ ငိမ်သက်ြခင်း၏အ ှ င်ဘရားသခင်သည်

သင်တိ့အားအကန်အစင်သန့် ှ င်းြဖူစင်ေစ ေတာ်မပါေစေသာ။ ငါတိ့အ ှ င်သခင်ေယ

ခရစ် ကလာေတာ်မေသာအခါ၌ သင်တိ့ သည်အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ  ကေစရန်ဘရား သခင်သည်

သင်တိ့၏ကိယ်စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မပါေစေသာ။‐ ၂၄

သင်တိ့အားေခ ယေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အ ှ င်သည်သစာ ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ဤသိ့

ပေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၅ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့အဖိ့လည်းဆေတာင်း က ေလာ့။ ၂၆

ယံ ကည်သအေပါင်းတိ့အားသန့် ှ င်းေသာ နမ်းြခင်းြဖင့် တ်ဆက် ကေလာ့။ ၂၇

ငါသည်သခင်ဘရားအပ် ှ င်းေတာ်မေသာ အခွင့်အာဏာအရ ဤစာကိယံ ကည်သ

အေပါင်းတိ့အားဖတ်ြပ ကရန်သင်တိ့ကိ တိက်တွန်း၏။ ၂၈ ငါတိ့အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ်၏ေကျးဇး

ေတာ်ကိသင်တိ့ခံစားရကပါေစေသာ။ သက်သာေလာနိတ်သဝါဒစာပထမ ေစာင် ပီး၏။
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၁ ေပါလ၊ သိလွာ ၊ တိေမာေသတိ့ထံမှငါတိ့ အဖဘရားသခင် ှ င့်အ ှ င်သခင်ေယ

ခရစ်၏လစေတာ်ြဖစ်ေသာ သက်သာေလာ နိတ်အသင်းေတာ်ဝင်တိ့ထံသိ့စာေရးလိက် ပါသည်။‐

၂ ငါတိ့၏အဖဘရားသခင် ှ င့်အ ှ င်သခင် ေယ ခရစ်ထံေတာ်မှ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်

သက်ြခင်းကိသင်တိ့ခံစားရ ကပါေစ သတည်း။ ၃ ငါတိ့၏ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့ကိအေကာင်း ပ၍

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိငါတိ့ အစဥ်မြပတ်ချီးမွမ်းေနရ ကသည်။ ယင်းသိ့

ချီးမွမ်းသင့်ေပသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ် သင်တိ့ယံ ကည်ြခင်းအလွန်တိးပွားလျက်

အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက် ပိမိချစ်ခင်လျက်ေန ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၄

ထိ့ေကာင့်ငါတိ့ကိယ်တိင်ပင်လ င်သင်တိ့ အေကာင်းကိဘရားသခင်၏အသင်းေတာ်

များတွင်ဂဏ်ယေြပာဆိ က၏။ သင်တိ့သည် ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်း ှ င့်ဆင်းရဲဒကများကိ

ခံရေသာ်လည်း က့ံခိင်လျက်၊ ယံ ကည်ြခင်း ခိင် မဲလျက် ှ ိ သည်ကိေထာက်၍ငါတိ့ ဂဏ်ယေြပာဆိ က၏။

၅ ဤတွင်ဘရားသခင်၏စီရင်ေတာ်မချက် သည်တရားမ တေကာင်းထင် ှ ား၏။ သိ့

ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့်ထိက်တန်သများြဖစ်လာ ကလိမ့်မည်။

သင်တိ့သည် ိင်ငံေတာ်အတွက်ေကာင့် ယခဆင်းရဲဒကခံေနရ ကသည်။‐ ၆

ဘရားသခင်သည်တရားသြဖင့်စီရင်ေတာ် မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မသည်အတိင်း

သင်တိ့ ကိဆင်းရဲဒကေရာက်ေစသတိ့အားဆင်းရဲ ဒကေရာက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၇

ယခဆင်းရဲဒကေရာက်လျက် ှ ိ ေသာသင်တိ့ ှ င့်အတငါတိ့ကိလည်းစိတ်သက်သာရာ

ရေစေတာ်မလိမ့်မည်။ သခင်ေယ သည် တန်ခိး ကီးေသာေကာင်းကင်တမန်များ

ြခံရံလျက်မီးလ ံ  ှ င့်တကွ ေကာင်းကင်ဘံ မှ ကလာေတာ်မေသာအခါ၌ဘရား

သခင်သည် မိမိကိပစ်ပယ်သတိ့ ှ င့်ငါ တိ့သခင်ေယ အေကာင်းသတင်းေကာင်း

ကိမလိက်နာသတိ့အားအြပစ်စီရင် ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိလစေတာ်အားြဖင့်

ဘန်းအသေရကိလည်းေကာင်း၊ ယံ ကည်သ အေပါင်းတိ့၏ ကည် ိ ေလးစားြခင်းကိ

လည်းေကာင်းခံယရန်တရားစီရင်ေတာ်မ ရာေန့၌ ကလာေတာ်မေသာအခါ ထိသ

တိ့ခံရမည့်အြပစ်ဒဏ်မှာထာဝရဆံး ံ း ပျက်စီးြခင်းြဖစ်သည်။ တစ်နည်းအားြဖင့်

သခင်ဘရားေ ှ ့ေတာ်မှလည်းေကာင်း၊ ကိယ် ေတာ်၏ ကီးြမတ်သည့်ဘန်းအသေရေတာ်

မှလည်းေကာင်းပယ်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ သင် တိ့သည်ငါတိ့ေဟာေြပာသက်ေသခံသည်

ကိယံ ကည်သည်ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်ကိဂဏ် ပချီးကးသည့်လစတွင်ပါဝင် ကလိမ့် မည်။ (aiōnios g166)

၁၁ ဤအေကာင်းေ ကာင့်ငါတိ့သည်သင်တိ့ အတွက်အစဥ်အ မဲဆေတာင်းပတနာ

ပ က၏။ သင်တိ့သည်ေ ွးေကာက်ေတာ်မ ြခင်းေကျးဇးေတာ် ှ င့်အညီ ပမကျင့်

ကံ ိင် ကေစရန် ငါတိ့၏ဘရားသခင် အားငါတိ့ေတာင်းေလာက် က၏။ ကိယ်ေတာ်

သည်တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်သင်တိ့၏ေကာင်း ြမတ်သည့်လိအင်ဆ  ှ ိ သမ ကိြပည့်ဝ ေစေတာ်မ၍

သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းအရ ပသမ ေသာအမတိ့ကိ ပီးေြမာက် ခွင့်ေပးေတာ်မပါေစေသာ။‐ ၁၂

ဤနည်းအားြဖင့်ငါတိ့အ ှ င်သခင်ေယ ၏နာမေတာ်သည်သင်တိ့ကိအေကာင်း ပ၍

ဘန်းအသေရေတာ်ထွန်းေတာက်လိမ့်မည်။ သင် တိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ်ကိအေကာင်း ပ၍

ဘန်းအသေရထွန်းေတာက် ကလိမ့်မည်။ ငါ တိ့၏ဘရားသခင် ှ င့်အ ှ င်သခင်ေယ

ခရစ်၏ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်ဤသိ့ ြဖစ်ပါေစေသာ။

၂ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့အ ှ င်ေယ ခရစ်တစ် ဖန် ကလာေတာ်မြခင်းအေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်

ှ င့်အတ ှ ိ ရန်ငါတိ့စ ံ းရ ကြခင်း အေကာင်းတိ့ ှ င့်ပတ်သက်၍သင်တိ့အား ငါေြပာလိ၏။‐

၂ သခင်ဘရား ကလာေတာ်မရာေန့ကျ ေရာက် ပီြဖစ်ေ ကာင်းလတိ့ေြပာဆိသည်

ကိ ကားရေသာအခါ သင်တိ့သည် တ်တရက် စိတ် ပ်ေထွးကာမတည်မ ငိမ်မြဖစ် က ှ င့်။

ဤသိ့ေြပာဆိြခင်းသည်ငါတိ့ပေရာဖက် ပြခင်းအားြဖင့်ေြပာေသာစကားဟ၍

ြဖစ်ေစ၊ ငါတိ့တရားေဟာရာတွင်ေြပာေသာ စကားဟ၍ြဖစ်ေစ၊ ငါတိ့စာတွင်ပါ ှ ိ

သည့်စကားဟ၍ြဖစ်ေစလတိ့ထင် ေကာင်းထင် ကေပလိမ့်မည်။‐ ၃

ဤအေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍လတိ့မှားယွင်း စွာေြပာဆိေနသည်ကိလံးဝမယံ က ှ င့်။

ေနာက်ဆံးပန်ကန်မ ကီးမြဖစ်ေပ မီ ှ င့် ငရဲသိ့လားရမည်ြဖစ်ေသာသယတ်မာ

ကီးမေပ ထွန်းမီထိေန့ရက်သည်ကျ ေရာက်လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၄

သသည်လတိ့ကိးကွယ်ေသာအမည်ခံ ဘရားမှန်သမ ကိအတိက်အခံ ပ၍

မိမိသည်ဘရားတကာတိ့ထက်တန်ခိး ကီးသည်ဟဆိလိမ့်မည်။ သသည်ဘရား

သခင်၏ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ပင်လ င်ဝင်၍ ထိင်ကာမိမိကိယ်ကိဘရားဟေက ညာလိမ့်မည်။

၅ ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ခ့ဲစဥ်အခါက ဤအေကာင်းအရာများကိသင်တိ့အား

ေြပာြပခ့ဲ၏။ သင်တိ့မမှတ်မိ ကသေလာ။‐ ၆ ယခအခါထိအေကာင်းအရာများမြဖစ်

ပျက်ေသးသည်မှာဟန့်တားသည့်အရာ ှ ိ ေသာေကာင့်ြဖစ်ေပသည်။ ထိအရာသည်

အဘယ်အရာြဖစ်ေ ကာင်းကိသင်တိ့သိ က၏။ သိ့ြဖစ်၍သယတ်မာ ကီးသည်

အချိန်ကျေသာအခါေပ ထွန်းလာလိမ့် မည်။‐ ၇ လ ို ့ဝှက်လျက် ှ ိ သည့်ယတ်မာမ ကီးသည်

ယခအခါ၌ပင်လ င်လပ် ှ ားလျက် ှ ိ ေပ ပီ။ သိ့ရာတွင်ဟန့်တားသကိဖယ် ှ ားလိက်ေသာ

အခါြဖစ်ပျက်မည့်အေကာင်းအရာတိ့သည် ြဖစ်ပျက်လာလိမ့်မည်။‐ ၈

ထိအခါသယတ်မာ ကီးသည်ေပ လွင်ထင် ှ ားလာေပအ့ံ။ သိ့ရာတွင်အ ှ င်ေယ  က

လာေတာ်မေသာအခါသယတ်မာ ကီးအား မိမိ၏ထွက်သက်ေလြဖင့်ကွပ်မျက်၍ဘန်း

ေရာင်ြခည်ေတာ်ြဖင့်ပယ် ှ ားေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၉ သယတ်မာ ကီးသည်စာတန်၏တန်ခိးကိခံယ

၍ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ အ့ံ သဖွယ်ရာထးဆန်း ေသာနိမိတ်လကဏာအတအေယာင်အမျိုးမျိုး

ကိြပလိမ့်မည်။‐ ၁၀ ထိေနာက်မချေသေကပျက်စီး ကမည့်သတိ့

အားယတ်မာသည့်နည်းအမျိုးမျိုးြဖင့်လှည့်စား လိမ့်မည်။ ထိသတိ့သည်ကယ်တင်ြခင်းရ ိင်ရန်

သမာတရားေတာ်ကိ ှ စ်သက်လက်ခံမမ ှ ိ ကေသာေကာင့်ယင်းသိ့ေသေကပျက်စီးရ

ေပေတာ့အ့ံ။‐ ၁၁ ဤအေကာင်းေ ကာင့်ဘရားသခင်သည်သတိ့

အားအလှည့်စားခံေစလျက်အမှားကိအမှန် ဟယံေစေတာ်မ၏။‐ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍သမာတရားကိမယံ ကည်ဘဲ အြပစ် ပရန် ှ စ်သက် ကသတိ့သည်အြပစ်

ဒဏ်စီရင်ေတာ်မြခင်းကိခံရ ကလတံ။့ ၁၃ ညီအစ်ကိတိ၊့ သခင်ဘရားချစ်ေတာ်မေသာ

သင်တိ့ကိအေကာင်း ပ၍ ငါတိ့သည်ဘရား သခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိအစဥ်အ မဲချီး မွမ်းရ ကမည်။

သင်တိ့သည်သမာတရားေတာ် ကိယံ ကည် ကသည့်အတွက်ေ ကာင့်လည်း ေကာင်း၊

ဝိညာဥ်ေတာ်တန်ခိးအားြဖင့်ကိယ်ေတာ် ၏သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာလစေတာ်ဝင်များ

ြဖစ်လာသည့်အတွက်ေ ကာင့်လည်းေကာင်း ဘရားသခင်ဦးစွာပထမေ ွးေကာက်

ကယ်တင်ေတာ်မေသာလစတွင်သင်တိ့ ပါဝင် ကသည်ြဖစ်ရာေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းရေပသည်။‐ ၁၄

သင်တိ့သည်ယင်းသိ့ကယ်တင်ြခင်းကိခံရ၍ ငါတိ့အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ် ှ င့်အတ

ဘန်းအသေရေတာ်ကိခံယ ိင် ကေစရန် ဘရားသခင်သည်ငါတိ့ေဟာေြပာေ ကညာ

သည့်သတင်းေကာင်းအားြဖင့် သင်တိ့ကိေ ွး ချယ်ေတာ်မသတည်း။‐ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍ညီအစ်ကိတိ၊့

သင်တိ့သည် က့ံ က့ံ ခိင်ခိင်ရပ်တည်ေန ကေလာ့။ ေဟာေြပာြခင်း အားြဖင့်လည်းေကာင်း၊

စာအားြဖင့်လည်းေကာင်း သင်တိ့အားငါတိ့သွန်သင်ခ့ဲသည့်သစာ တရားများကိလက်မလွတ်ေစ က ှ င့်။

၁၆ ငါတိ့အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ်ကိယ်ေတာ်တိင် သည်လည်းေကာင်း၊ ငါတိ့ကိချစ်ေတာ်မ၍

ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်ခိင် မဲသည့်ေမ ာ်လင့် ြခင်း ှ င့် မဲြမံေသာရဲရင့်ြခင်းကိေပးသနား

ေတာ်မေသာငါတိ့အဖဘရားသခင်သည် လည်းေကာင်း၊‐ (aiōnios g166) ၁၇

သင်တိ့အားေကာင်းြမတ်သည့်စကား ှ င့်ေကာင်း ြမတ်သည့်အမအမျိုးမျိုးကိအစဥ်အ မဲ

ေြပာဆိ ပမ ိင်ေစရန် အားေပး၍စွမ်းရည် သတိကိေပးေတာ်မပါေစေသာ။

၃ ညီအစ်ကိတိ၊့ ေနာက်ဆံးအေနြဖင့်မှာ ကား လိ၏။ သခင်ဘရား၏တရားေတာ်သည်သင်

တိ့ထံမှာက့ဲသိ့အရပ်တကာတွင်လျင်ြမန် စွာပျံ ့ ှ ံ ့၍ ဘန်းအသေရေတာ်ထွန်းေတာက်

ိင်ေစရန်ငါတိ့အတွက်ဆေတာင်း ကေလာ့။‐ ၂ ဘရားသခင်သည်ငါတိ့အားသယတ်မာ

များ ှ င့်ဆိးညစ်သတိ့၏ေဘးအ ရာယ်မှ ကယ်ဆယ်ေတာ်မရန်ကိလည်းဆေတာင်း က

ေလာ့။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်တရားေတာ် ကိလတိင်းပင်မယံ ကည်ေသာေကာင့်ြဖစ်

သည်။ ၃ သိ့ရာတွင်သခင်ဘရားသည်သစာေတာ်အ ှ င် ြဖစ်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ

သင်တိ့အား က့ံခိင် ေစ၍မာရ်နတ်၏ေဘးမှကာကွယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၄

သခင်ဘရားသည်ငါတိ့အားသင်တိ့အေပ တွင်ယံ ကည်စိတ်ချေစေတာ်မ၏။

သင်တိ့သည် ငါတိ့မှာ ကားခ့ဲသည့်အတိင်းယခအခါ ၌ ပကျင့်လျက် ှ ိ  ကသည်နည်းတ

ေနာင် အခါ၌လည်းဆက်လက် ပကျင့် ကမည် ကိငါတိ့စိတ်ချယံ ကည်၏။ ၅

သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏ေမတာေတာ်ကိ ပိမိ၍သိြမင်နားလည် ိင် ကေစရန်လည်း ေကာင်း၊

ခရစ်ေတာ်နည်းတသည်းခံ ိင် က ေစရန်လည်းေကာင်း သခင်ဘရားသည်သင်

တိ့ကိလမ်း န်ေတာ်မပါေစေသာ။ ၆ ညီအစ်ကိတိ၊့ အပျင်း ကီးသညီအစ်ကိ

အေပါင်းတိ့ ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ငါတိ့ေပးအပ် သည့် န် ကားချက်များကိမလိက်နာသ

တိ့ ှ င့်လည်းေကာင်း မေပါင်းေဖာ် ကရန်အ ှ င် ေယ ခရစ်၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပလျက်

သင်တိ့ကိငါတိ့ပညတ်၏။‐ ၇ သင်တိ့သည်ငါတိ့အလပ်လပ်ခ့ဲသည့်စံ

နမနာကိလိက်၍ ပကျင့်သင့်သည်ကိ သင် တိ့ကိယ်တိင်ေကာင်းစွာသိ ှ ိ  ကေပသည်။

သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ စဥ်အခါကငါတိ့သည် အလပ်မလပ်ဘဲမေနခ့ဲ က။‐ ၈
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ငါတိ့စားစရိတ်မှန်သမ ကိငါတိ့ကျခံ ခ့ဲ က၏။ သင်တိ့တစ်ဦးတစ်ေယာက်အားမ

ငါတိ့အတွက်တာဝန်မ ှ ိ ရေစရန် ငါတိ့ သည်အလပ်ကိပင်ပန်းစွာေန့ေရာညဥ့်ပါ လပ်ကိင်ခ့ဲ က၏။‐ ၉

ယင်းသိ့ ပ ကြခင်းမှာငါတိ့တွင်သင်တိ့ ၏အေထာက်အပ့ံကိေတာင်းပိင်ခွင့်မ ှ ိ  က

၍မဟတ်။ သင်တိ့လိက်ေလာက်ရန်စံနမနာ ရ ှ ိ  ကေစရန်သာြဖစ်၏။‐ ၁၀

သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ခ့ဲစဥ်အခါကငါတိ့ သည်သင်တိ့အား``အလပ်မလပ်လိသသည်

အစားအစာလည်းမစားရ'' ဟ၍သွန်သင် ေလ့ ှ ိ ၏။ ၁၁သင်တိ့အထဲတွင်အပျင်း ကီးလျက်အလပ်

မလပ်ဘဲ သတစ်ပါးတိ့၏ကိစများတွင်ဝင် ေရာက်စွက်ဖက်ေနတတ်သများ ှ ိ ေ ကာင်း သိရေပသည်။‐

၁၂ ဤက့ဲသိ့ေသာသတိ့အား ငိမ်ဝပ်စွာေနထိင် ကာအလပ်ကိလပ်၍အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း

ကရန် ငါတိ့သည်အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ် ၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပလျက်အမိန့်ေပး

၍တိက်တွန်း၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်အဘယ်

အခါ၌မ စိတ်မပျက်အားမေလျာ့ဘဲ ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ပကျင့် ကေလာ့။‐ ၁၄

အကယ်၍လတစ်စံတစ်ေယာက်သည်ဤစာ တွင်ပါ ှ ိ သည့် န် ကားချက်များကိမလိက်

နာေသာ် ထိသကိသတိ ပ၍အ ှ က်ရေစ ရန်သ ှ င့်မေပါင်းေဖာ် က ှ င့်။‐ ၁၅

သိ့ရာတွင်သ့အားရန်သက့ဲသိ့သေဘာမထား ဘဲ ညီအစ်ကိက့ဲသိ့သေဘာထားကာသတိေပး

ကေလာ့။ ၁၆ ငိမ်သက်ြခင်း၏အ ှ င်သခင်ဘရားကိယ်ေတာ် တိင်သင်တိ့အား

အခါခပ်သိမ်းနည်းအမျိုးမျိုး ြဖင့် ငိမ်သက်ြခင်းကိေပးသနားေတာ်မပါ ေစေသာ။

သခင်ဘရားသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါေစေသာ။ ၁၇ ငါ၏လက်ြဖင့်ဤစာလံးများကိေရး၏။ ငါ

ေပါလသည်သင်တိ့အား တ်ဆက်၏။ ငါေပး ပိ့ေသာစာတိင်းတွင်ဤအတိင်းလက်မှတ်ေရး ထိး၏။

ဤက့ဲသိ့ငါေရး၏။ ၁၈ ငါတိ့အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ်၏ေကျးဇး ေတာ်ကိသင်တိ့အားလံးခံစားရ ကပါ

ေစသတည်း။ သက်သာေလာနိတ်သဝါဒစာဒတိယေစာင် ပီး၏။
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၁ ငါတိ့၏ကယ်တင် ှ င်ဘရားသခင် ှ င့်ငါ တိ့ေမ ာ်လင့်ရာြဖစ်ေသာခရစ်ေတာ်ေယ ၏

အမိန့်ေတာ်အရ ခရစ်ေတာ်ေယ ၏တမန် ေတာ်အြဖစ်ခန့်ထားြခင်းခံရေသာငါ ေပါလထံမှ၊ ၂

ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်ငါ၏သားစစ်ြဖစ် ေသာတိေမာေသထံသိ့စာေရးလိက်ပါသည်။

သင်သည်အဖဘရားသခင် ှ င့်ငါတိ့အ ှ င် ခရစ်ေတာ်ေယ ထံေတာ်မှ ေကျးဇးေတာ်၊

က ဏာေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းကိခံစား ရပါေစသတည်း။ ၃ မာေကေဒါနိြပည်သိ့ငါထွက်ခွာစဥ်အခါ က

သင့်အားငါမှာ ကားခ့ဲသည်အတိင်း ဧဖက် မိ ့တွင်ဆက်လက်ေနထိင်ေစလိ၏။ လအချို ့

တိ့သည်မိစာအယဝါဒများကိေဟာေြပာ သွန်သင်လျက် ှ ိ  ကေပသည်။ မကန်မဆံး ိင်

ေသာဒ ာရီများ ှ င့်ေဆွစဥ်မျိုးဆက်စာရင်း များကိ အပတ်တကတ်အားထတ်ေလ့လာ တတ်သတိ့အား

ထိအမတိ့ကိရပ်စဲ က ေစရန်ေြပာ ကားေလာ့။ ထိအမအရာများ သည်အြငင်းပွားမများကိသာလ င် ပစ

ေပးတတ်၏။ ဘရားသခင်၏အ ကံအစည် ေတာ်ကိအကျိုးမ ပတတ်။ ယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့်သာလ င်

ထိအ ကံအစည်ေတာ် ကိသိ ိင်ေလသည်။‐ ၅ဤသိ့ပညတ်ရြခင်းအေကာင်းမှာသန့်စင် ေသာေမတာ၊

ကည်လင်ေသာ သတပစိတ် ှ င့် စစ်မှန်ေသာယံ ကည်ြခင်းကိ ိးဆွေပး လိ၍ြဖစ်၏။‐ ၆

လအချို ့တိ့သည်ဆိခ့ဲေသာသေဘာမျိုးကိ မကျင့်ဘဲ အကျိုးမ့ဲေြပာဆိြငင်းခံမများ

ပ၍လမ်းလဲွသွား က ပီ။‐ ၇ ထိသတိ့သည်မိမိတိ့ေြပာဆိေသာစကား များကိေသာ်လည်းေကာင်း၊

မိမိတိ့ပိင် ိင်စွာ ေြပာဆိသည့်အေကာင်းအရာများကိေသာ် လည်းေကာင်းနားမလည် က။

သိ့ ှ င့်လည်းသ တိ့သည်ဘရားသခင်၏ပညတ်ဆိင်ရာ နည်းြပဆရာများလပ်လိေသး၏။ ၈

ပညတ်တရားကိအသံး ပသင့်သည်အတိင်း အသံး ပလ င် ပညတ်တရားသည်ေကာင်းြမတ်

ေကာင်းကိငါတိ့သိ က၏။‐ ၉ သိ့ရာတွင်တရားဥပေဒများကိလေကာင်း တိ့အတွက်မဟတ်။

တရားလက်လွတ်စည်းမ့ဲ ကမ်းမ့ဲကျင့် ကံသများ၊ ြပစ်မကးလွန်သ များ၊ ဘရားကိမ ကည် ိ သများ၊

အြပစ် ကးသများ၊ ဘာသာတရားကိင်း ိင်းမ မ ှ ိ သများ၊ အဖကိသတ်သများ ှ င့်

အမိကိသတ်သများ၊ သသတ်သမားများ၊‐ ၁၀ အကျင့်စာရိတပျက်ြပားသများ၊ လိင်တ

ချင်းကာမဆက်ဆံတတ်သများ၊ ြပန်ေပး ဆဲွသများ၊ လိမ်လည်ေြပာဆိတတ်သများ၊

မမှန်ေသာသက်ေသကိခံတတ်သများ ှ င့် မှန်ကန်ေသာအယဝါဒ ှ င့် ဆန့်ကျင်၍ ပ

လပ်တတ်သများအတွက်သာလ င် ြပ ာန်း ထားြခင်းြဖစ်ေ ကာင်းငါတိ့သိမှတ်ရ က ေပမည်။‐ ၁၁

ဤသွန်သင်ချက်သည်ဘန်းအသေရ ှ င့်ြပည့် ဝ၍ မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေသာဘရားသခင်ထံ

ေတာ်မှလာသည့်သတင်းေကာင်းအတိင်းြဖစ် ေပသည်။ ထိသတင်းေကာင်းကိေ ကညာရန်

ငါ့အားေပးအပ်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ငါသည်ဤအမေတာ်ကိေဆာင် ွက် ိင်ရန်

ငါ့အားခွန်အားကိေပးေတာ်မေသာ ငါတိ့ အ ှ င်ခရစ်ေတာ်ေယ ၏ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း၏။ ငါသည်ယခင်ကကိယ်ေတာ်အား ပတ်ခတ်ေြပာဆိခ့ဲသ၊ ှ ဥ်းပန်း ှ ိပ်စက်ခ့ဲသ၊

ေစာ်ကားခ့ဲသြဖစ်ေသာ်လည်းကိယ်ေတာ်သည် ငါ့အားထိက်တန်သဟမှတ်ယေတာ်မလျက်

ဤအလပ်တာဝန်ကိအပ် ှ င်းေတာ်မေသာ ေကာင့်ကိယ်ေတာ်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ၏။

ထိစဥ်အခါကငါသည်ကိယ်ေတာ်ကိ ယံ ကည်သမဟတ်သြဖင့် မသိနားမလည် သည့်အတွက်

ယင်းသိ့ ပကျင့်မိခ့ဲြခင်းြဖစ်၏။ ထိ့ေကာင့်ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားက ဏာ ထားေတာ်မေပသည်။‐ ၁၄

ငါတိ့သခင်ဘရားသည်မိမိ၏ ကယ်ဝေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိငါ့အေပ သိ့သွန်းေလာင်း

ေတာ်မ၍ ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝ တည်းြဖစ်ြခင်းအားြဖင့်ငါတိ့ရ ှ ိ သည့်

ယံ ကည်ြခင်း ှ င့်ချစ်ြခင်းကိငါ့အား ေပးေတာ်မ၏။‐ ၁၅ ဤေလာကသိ့ခရစ်ေတာ်ေယ  ကလာေတာ်

မသည်မှာအြပစ်ကးသတိ့အား ကယ်တင်ရန် ြဖစ်၏ဟေသာစကားသည်သစာစကားြဖစ်၍

ခင်းချက်မ ှ ိ လက်ခံယံ ကည်ရေပမည်။ ငါ သည်အြပစ်ကးသတိ့တွင်အဆိးဆံးြဖစ်၏။‐ ၁၆

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်ငါ့ကိက ဏာ ထားေတာ်မ၏။ ယင်းသိ့ထားေတာ်မြခင်းမှာ

ေနာင်အခါ၌ခရစ်ေတာ်ကိယံ ကည်ကာ ထာဝရအသက်ရ ှ ိ  ကမည့်သတိ့ အတွက်ပံစံြဖစ်ေစရန်

ခရစ်ေတာ်ေယ သည်ခပ်သိမ်းေသာခ ီေတာ်ကိအြပစ်ကး သတိ့တွင် အဆိးဆံးြဖစ်သငါ့အား

ြပေတာ်မေသာေကာင့်ပင်ြဖစ်သတည်း။‐ (aiōnios g166) ၁၇ထာဝရဘရင်ြဖစ်ေတာ်မေသာ၊ သခ ါရ

သေဘာတရား ှ င့်ကင်းေတာ်မေသာ၊ လ တိ့မျက်စိြဖင့်မြမင် ိင်ေသာ၊ တစ်ဆတည်း

ှ ိ ေတာ်မေသာဘရားသခင်သည်ကမာ အဆက်ဆက်ဂဏ်အသေရ ှ င့်ဘန်းအာ

ေဘာ်ေတာ် ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165) ၁၈ ငါ့သားတိေမာေသ၊ အခါတစ်ပါးကသင့်ကိ

ရည်စး၍ပေရာဖက်တိ့ေဟာ ကား ကသည့် အတိင်း ငါသည်ဤအလပ်တာဝန်ကိသင့်အား ေပးအပ်၏။

ေကာင်းစွာတိက်ခိက်ရန်ထိပေရာဖက် တိ့ေဟာ ကားခ့ဲသည့်စကားများကိလက်နက်

သဖွယ်အသံး ပေလာ့။‐ ၁၉ သင်၌ယံ ကည်ြခင်း ှ င့် ကည်လင်ေသာ သတပ စိတ် ှ ိ ေစေလာ့။

အချို ့ေသာသတိ့သည် သတပ စိတ်၏ ိးေဆာ်မကိနားမေထာင်သြဖင့် မိမိ

တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းကိပျက်ြပယ်ေစ က၏။‐ ၂၀ ထိသတိ့အထဲတွင်ဟေမနဲ ှ င့်အာေလ

ဇြ ုတိ့လည်းပါ က၏။ သတိ့သည်ဘရား သခင်အားြပစ်မှားေြပာဆိမကိမ ပရန် သင်ခန်းစာရေစအ့ံငှာ

ငါသည်သတိ့ကိ စာတန်၏လက်သိ့ေပးအပ်လိက်ေလ ပီ။

၂ သိ့ြဖစ်၍ပထမဦးစွာလအေပါင်းတိ့ အတွက် ဘရားသခင်အားေလာက်ထား

အသနားခံြခင်း၊ ဆေတာင်းပတနာ ပြခင်း၊ ေတာင်းခံြခင်း၊ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း

ြခင်းတိ့ကိ ပ ကရန်ငါတိက်တွန်း၏။‐ ၂ ငါတိ့သည်ဘရားဝတ်၌ေမွ ့ေလျာ်ကာ

ငိမ်းချမ်းသာယာစွာေန ိင် ကမည် အေကာင်း ှ င်ဘရင်များ ှ င့်အာဏာပိင် အေပါင်းတိ့အတွက်

ဆေတာင်းပတနာ ပ ကေလာ့။‐ ၃ ဤအမသည်ေကာင်းြမတ်ေသာအမ၊

ငါတိ့ ၏ကယ်တင် ှ င်ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ် မေသာအမြဖစ်၏။‐ ၄

လအေပါင်းတိ့ကယ်တင်ြခင်းခံရ ကေစ ရန် ှ င့်သမာတရားေတာ်ကိသိ ှ ိ နားလည်

လာ ကေစရန်ကိယ်ေတာ်အလိ ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၅ ဘရားသည်တစ်ဆတည်း ှ ိ ေတာ်မ၍ဘရား

ှ င့်လအ ကားတွင် ေစ့စပ်ေပးသလခရစ် ေတာ်ေယ တစ်ပါးတည်းသာ ှ ိ ေပသည်။‐ ၆

ကိယ်ေတာ်သည်လအေပါင်းတိ့ကိကယ်တင် ေတာ်မရန်မိမိကိယ်ကိစွန့်ေတာ်မ၏။ ဤကား

အချိန်သင့်ေသာအခါလအေပါင်းတိ့အား ကယ်တင်ရန်ဘရားသခင်အလိ ှ ိ ေတာ်မ

ေကာင်းသက်ေသြပြခင်းပင်ြဖစ်သတည်း။‐ ၇ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အားတမန်ေတာ်

အြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ လမျိုးြခားတိ့၏ ဆရာအြဖစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ယံ ကည်ြခင်း

တရား ှ င့်သမာတရားေတာ်ကိေဟာေြပာ သွန်သင်ရန်ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ငါသည်မသား

စကားကိေြပာေနသည်မဟတ်။ မှန်ေသာ စကားကိေြပာေနြခင်းြဖစ်သည်။ ၈

ကိးကွယ်ဝတ် ပရန်စေဝးသည့်အခါတိင်း ၌အမျိုးသားတိ့အားဆေတာင်းပတနာ ပ

ေစလိ၏။ သတိ့သည်ဘရားသခင်အား ဆက်ကပ်ထားသများြဖစ် ပီးလ င်အမျက်

ထွက်ြခင်း၊ ြငင်းခံြခင်းသေဘာမ ှ ိ ဘဲ လက်အပ်ချီ၍ဆေတာင်းပတနာ ပရ ကမည်။‐ ၉

အမျိုးသမီးတိ့အားလည်းေလျာက်ပတ် တင့်တယ်စွာဝတ်စားဆင်ယင် ကေစလိ၏။

ဆံပင်ကိအလှထံးြခင်း၊ ေ ၊ ပလဲသိ့ မဟတ်အဖိးထိက်သည့်အဝတ်တန်ဆာ

များကိဝတ်ဆင်ြခင်းတိ့ကိမ ပသင့် က။‐ ၁၀ သတိ့သည်ဘရားဝတ်၌ေမွ ့ေလျာ်သများ

ပသင့်သည့်အတိင်း ေကာင်းြမတ်ေသာအကျင့် များြဖင့်မိမိတိ့ကိယ်ကိတန်ဆာဆင် က ရ၏။‐ ၁၁

အမျိုးသမီးတိ့သည်ကျိုး ွံ စွာဆိတ်ဆိတ် သင်ယ ကေစ။‐ ၁၂ သွန်သင်မကိေသာ်လည်းေကာင်း၊

အမျိုးသား တိ့အေပ တွင်အာဏာြပမကိေသာ်လည်း ေကာင်း အမျိုးသမီးတိ့အားငါခွင့်မ ပ။

သတိ့သည်တိတ်ဆိတ်စွာေနရမည်။‐ ၁၃ အာဒံကိဦးစွာဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီးမှဧဝ

ကိဖန်ဆင်းေတာ်မေပသည်။‐ ၁၄ လှည့်စားြခင်းကိခံရသမှာလည်းအာဒံ မဟတ်။

အမျိုးသမီးသာလ င်လှည့်စားြခင်း ကိခံရ၍ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ်ကိ ချိုးေဖာက်ေပသည်။‐ ၁၅

သိ့ရာတွင်အမျိုးသမီးတိ့သည်ဣေြ ေစာင့် လျက်ယံ ကည်ြခင်း၊ ချစ်ြခင်း၊ သန့် ှ င်းြမင့်

ြမတ်ြခင်းပါရမီတိ့၌ဆက်လက် ကီးပွား ကပါမမိမိတိ့သားဖွားေပးရ ကသည့်

အတွက်ကယ်တင်ြခင်းကိခံရကလိမ့်မည်။

၃ အသင်းေတာ်၏ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်ရန်ေမ ာ်မှန်း သသည်မွန်ြမတ်သည့်အမအရာကိလိ

လားေတာင့်တသြဖစ်၏ဟေသာစကား သည်မှန်ေပ၏။‐ ၂

အသင်းေတာ်ကိေခါင်းေဆာင်သသည်အြပစ် ဆိဖွယ်မ ှ ိ သြဖစ်ရမည်။ ထိသ၌ဇနီး

တစ်ေယာက်သာ ှ ိ ရမည်။ သသည်သမာသတိ ှ ိ သ၊ ဣေြ ေစာင့်စည်းသ၊ ေလျာက်ပတ်စွာေနထိင်

ကျင့် ကံသြဖစ်ရမည်။ ဧည့်ဝတ်ေကျပွန်သ ြဖစ်ရမည်။ သင် ကားတတ်သြဖစ်ရမည်။‐ ၃

ေသေသာက် ကူးသမြဖစ်ေစရ။ သသည် ကမ်းတမ်းသမဟတ်ဘဲ းည့ံသိမ်ေမွ ့သ၊

ငိမ်းချမ်းမကိလိလားသြဖစ်ရမည်။ ေငွ ကိခံမင်တပ်မက်သမြဖစ်ရ။‐ ၄

သသည်မိမိ၏အိမ်ေထာင်ကိေကာင်းစွာအပ် ထိန်း ိင်လျက် သားသမီးများ၏နာခံေလး

စားမကိရ ှ ိ သြဖစ်ရမည်။‐ ၅ မိမိ၏အိမ်ေထာင်ကိမအပ်မထိန်း ိင်သသည်

ဘရားသခင်၏အသင်းေတာ်ကိအဘယ်သိ့ လ င်အပ်ထိန်း ိင်ပါမည်နည်း။‐ ၆

သသည်မ ကာမီကမှခရစ်ယာန်ဘာသာ သိ့ကးေြပာင်းလာသမြဖစ်ေစရ။ သိ့မှသာ

သသည်မိမိကိယ်ကိအထင် ကီးလာသြဖင့် မာရ်နတ်နည်းတအြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းခံရ မည်မဟတ်။‐ ၇

က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်းမခံရေစရန် ှ င့်မာရ်နတ် ၏ေကျာ့ကွင်းထဲသိ့မကျေရာက်ေစရန်သ

သည်အသင်းေတာ်အပ ှ ိ လတိ့၏ ိ ေသ ေလးစားမကိခံရသြဖစ်ရမည်။ ၈

သင်းေထာက်လ ကီးများသည်လည်းစာရိတ ေကာင်းမွန်၍ဟန်ေဆာင်မမ ှ ိ သများြဖစ်

ရမည်။ သတိ့သည်ေသေသာက် ကူးသများ၊ ေငွကိတပ်မက်သများမြဖစ်ေစရ။‐ ၉

ငါတိ့ဘာသာတရား ှ င့်ဆိင်ေသာနက်နဲ ေသာသစာတရားများကိ သတပစိတ် ကည်

လင်စွာြဖင့်လက်ခံသများြဖစ်ရ ကမည်။‐ ၁၀ သတိ့အားဦးစွာစစ်ေဆး၍အြပစ်ကင်းမှ



၁ တိေမာေသ647

အမေတာ်ေဆာင်ခွင့် ပ ကေလာ့။‐ ၁၁ သတိ့၏ဇနီးများသည်လည်းစာရိတေကာင်း

မွန်သများြဖစ်ရမည်။ အတင်းေြပာဆိတတ် သများမြဖစ်ေစရ။ ဣေြ  ှ ိ သ၊ အရာရာ၌

ိးသားေြဖာင့်မတ်သများြဖစ်ရ ကမည်။‐ ၁၂သင်းေထာက်လ ကီး၌ဇနီးတစ်ေယာက်သာ ှ ိ ရမည်။

သသည်မိမိ၏သားသမီးများ ှ င့် အိမ်ေထာင်ကိေကာင်းစွာအပ်ထိန်း ိင်သြဖစ် ရမည်။‐ ၁၃

မိမိတိ့၏အလပ်တာဝန်ကိေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင် ွက် ကေသာသင်းေထာက်လ ကီးများ

သည်ဂဏ်ရည်ြမင့်လျက် မိမိတိ့၏ခရစ်ေတာ် ကိယံ ကည်ြခင်းအေကာင်းတရားကိ

ရဲရင့်စွာေဟာေြပာ ိင် က၏။ ၁၄ ငါသည်ဤစာကိေရးေနချိန်၌သင့်ထံသိ့

မ ကာမီလာေရာက်ရန်ေမ ာ်လင့်လျက် ှ ိ ၏။‐ ၁၅ သိ့ရာတွင်အကယ်၍ငါလာေရာက်ရန်ေ ှ ာင့်ေ ှ း

ကန့် ကာေနခ့ဲေသာ် ဘရားသခင်၏အိမ်ေထာင် စသားတိ့အဘယ်သိ့ ပမကျင့် ကံသင့်သည်

ကိသင်သိ ှ ိ  ိင်ေစရန် ဤစာကိေရးလိက်ရ ြခင်းြဖစ်ေပသည်။ ထိအိမ်ေထာင်စကားအသက်

ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်၏အသင်းေတာ် ပင်တည်း။ ထိအသင်းေတာ်သည်သမာတရား၏

မ ိုင်ြဖစ်၏။‐ ၁၆ ငါတိ့၏ဘာသာတရားေတာ်နက်နဲပံကိ အဘယ်သမ ြငင်းဆိ၍မရေပ။ ထိနက်နဲ

ပံကားေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။ ကိယ်ေတာ်သည်ကိယ်ခ ာ၌ေပ ထွန်းေတာ်မ

ပီ။ ဟတ်မှန်ေတာ်မေ ကာင်းကိဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ေဖာ်ြပေတာ်မ ပီ။

ေကာင်းကင်တမန်များသည်ကိယ်ေတာ်ကိ ြမင်ရ က ပီ။ ကိယ်ေတာ်၏အေကာင်းေတာ်ကိ

လမျိုးတကာတိ့အားေ ကညာ ပီ။ ကမာေပ  ှ ိ လတိ့သည်ယံ ကည် က ပီ။

ေကာင်းကင်ဘံသိ့ေဆာင်ယြခင်းကိခံေတာ် မ ပီ။

၄ ေနာင်ကာလ၌လအချို ့တိ့သည်မသားေြပာ ဆိသည့်ဝိညာဥ်များ၏စကားကိနာခံလျက်

နတ်မိစာတိ့၏ သဝါဒကိလိက်နာကာ မိမိ တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းကိစွန့်လတ် ကလိမ့်မည်

ဟဝိညာဥ်ေတာ်က အတိအလင်းေဖာ်ြပ ေတာ်မ၏။‐ ၂ မိမိတိ့၏ သတပစိတ်တွင်သံပခတ်ြခင်းခံရ

သက့ဲသိ့ သတပစိတ်ကင်းမ့ဲေသာလိမ်လည် လှည့်ြဖားတတ်သတိ့သည်ထိ သဝါဒ များကိေပး က၏။‐

၃ ထိသတိ့ကလတိ့အားထိမ်းြမားမဂလာမ ပရန် ှ င့်အချို ့ေသာအစားအစာများကိ

ေ ှ ာင် ကဥ် ကေစရန်သွန်သင် က၏။ သိ့ရာတွင် ယံ ကည်၍သမာတရားေတာ်ကိသိက မ်းသ

တိ့သည်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းလျက် စား ေသာက် ိင် ကေစရန်ဤအစားအစာများ

ကိဘရားသခင်ဖန်ဆင်းထားေတာ်မ၏။‐ ၄ ဘရားသခင်ဖန်ဆင်းထားေတာ်မေသာအရာ

မှန်သမ သည်သံးေဆာင်ထိက်သည်ြဖစ်၍ အဘယ်အစားအစာကိမ ေ ှ ာင် ကဥ်ရန်

မလိေပ။ အစားအစာမှန်သမ ကိေကျးဇး ေတာ်ချီးမွမ်းလျက်ခံယရ ကမည်။‐ ၅

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိအရာတိ့ကိ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့် လည်းေကာင်း၊

ဆေတာင်းြခင်းအားြဖင့်လည်း ေကာင်း၊ သန့်စင်ေစ ပီးြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၆

ဤ န် ကားချက်များကိညီအစ်ကိတိ့အား ေပးအပ်မည်ဆိပါမ သင်သည်မိမိလိက်နာ

သည့်ယံ ကည်ချက် ှ င့်မှန်ကန်သည့်အယ ဝါဒကိမီှဝဲကျင့်သံးလျက် ခရစ်ေတာ်

ေယ ၏အေစခံေကာင်းြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၇ တရားမ့ဲြဖစ်၍ေြပာ ကားရန်ပင်မသင့်ေလျာ်

သည့်ဒ ာရီများကိေ ှ ာင်ေလာ့။ ဘရားဝတ်၌ ေမွ ့ေလျာ်တတ်ရန်မိမိကိယ်ကိေလ့ကျင့်ေပး

ေလာ့။‐ ၈ ကာယဆိင်ရာေလ့ကျင့်မသည်အကျိုးေပးသင့် သေလာက်ေပး၏။

ဝိညာဥ်ေရးဆိင်ရာေလ့ကျင့်မ သည်ကားယခဘဝေနာင်ဘဝအတွက်အရာ ရာ၌အကျိုးကိေပး၏။‐ ၉

ဤစကားသည်သစာစကားြဖစ်သြဖင့် အ ကင်းမ့ဲလက်ခံယံ ကည်ရေပမည်။‐ ၁၀

ငါတိ့သည် ကိးစားအားထတ်လပ်ေဆာင်လျက် ေန ကြခင်းမှာ လအေပါင်းတိ့၏ကယ်တင် ှ င်

အထးသြဖင့်ယံ ကည်သတိ့၏ကယ်တင် ှ င် ြဖစ်ေတာ်မ၍ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရား

သခင်ကိကိးစား ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၁၁ယခဆိခ့ဲသည်အတိင်း န် ကား၍ သဝါဒ ေပးေလာ့။ ၁၂

အသက်ငယ် ွယ်သြဖစ်သည့်အတွက်သင့် အားအဘယ်သမ အထင်မေသးေစ ှ င့်။ သင်

၏အေြပာအဆိ၊ အ ပအမ၊ ချစ်ြခင်း၊ သစာ ှ ိ ြခင်း၊ စိတ် ှ လံးစင် ကယ်ြခင်းတိ့သည်

ယံ ကည်သတိ့အတွက်စံနမနာြဖစ်ေစ ေလာ့။‐ ၁၃ ငါလာသည်တိင်ေအာင်လပရိသတ်ေ ှ ့

ကျမ်းစာေတာ်ကိဖတ်ြခင်း၊ တရားေဟာြခင်း၊ သွန်သင်ဆံးမြခင်းတိ့ကိဂ  ပေလာ့။‐ ၁၄

ပေရာဖက်များမိန့် ကား၍သင်းအပ်များက သင့်အားသိကာတင်မဂလာေပးချိန်တွင် သင်ခံ

ယရ ှ ိ သည့်ဝိညာဥ်ဆေကျးဇးကိလျစ်လ မ  ှ င့်။‐ ၁၅ လအေပါင်းတိ့သည်သင်၏တိးတက်ြခင်းကိ

ေတွ ့ ှ ိ  ိင် ကေစရန် အထက်တွင်ေဖာ်ြပခ့ဲသည့် တာဝန်ဝတရားတိ့ကိစိတ်ဝင်စား၍ေဆာင် ွက်ေလာ့။‐

၁၆ သိ့ ပလ င်သင် ှ င့်တကွသင်၏တရားကိ ကားနာရသအေပါင်းတိ့သည်ကယ်တင်ြခင်း

ကိခံရကလိမ့်မည်။

၅ သင့်ထက်အသက် ကီးေသာသအားြပစ်တင် ဆံးမြခင်းကိမ ပဘဲသင်၏ဖခင်သဖွယ်

ေတာင်းပန်ေြပာဆိေလာ့။ သင့်ထက်အသက်ငယ် ေသာသတိ့အားသင်၏ညီများက့ဲသိ့လည်း

ေကာင်း၊‐ ၂ သင့်ထက်အသက် ကီးေသာအမျိုးသမီးတိ့ အားသင်၏မိခင်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊

သင့်ထက် အသက်ငယ်ေသာအမျိုးသမီးတိ့အားသင်၏ ှ မများက့ဲသိ့လည်းေကာင်းလံးဝြဖူစင်

ေသာစိတ် ှ င့်ဆက်ဆံေလာ့။ ၃သင်သည်တစ်ကိယ်ေရတစ်ကာယအမှန်ြဖစ် ေသာမဆိးမတိ့အား

ိ ေသသမကိ ပေလာ့။‐ ၄ သိ့ရာတွင်မဆိးမတစ်စံတစ်ေယာက်တွင်သား ေြမး ှ ိ လ င်

သတိ့သည်မိမိတိ့၏အိမ်ေထာင်စ ဆိင်ရာဘာသာေရးတာဝန်ဝတရားများကိ

လည်းေကာင်း၊ မိမိတိ့အားေကးေမွး ပစခ့ဲသ မိဘဘိးဘွားတိ့၏ေကျးဇးကိြပန်လည်ဆပ်

ေပးမကိလည်းေကာင်းဦးစွာသင်ရ ကေပမည်။ ဤသိ့ေသာအမကိဘရားသခင် ှ စ်သက် ေတာ်မ၏။‐ ၅

တစ်ကိယ်ေရတစ်ကာယြဖစ်ေသာမဆိးမသည် မိမိအား ပစမည့်သမ ှ ိ သြဖင့်ဘရား

သခင်ကိအားကိးေမ ာ်လင့်လျက် ေန့ည မြပတ်ဆေတာင်းပတနာ ပ၍ကိယ်ေတာ်၏

အကအညီကိေတာင်းခံတတ်၏။‐ ၆ သိ့ရာတွင်အေပျာ်အပါးမက်ေသာမဆိး မမကား

အသက် ှ င်လျက်ပင် ှ ိ ေသာ်လည်း အေသက့ဲသိ့ြဖစ်၏။‐ ၇ မဆိးမများသည်သတစ်ပါးတိ့အြပစ်တင်

ြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ် ကေစရန် ဤ န် ကားချက် များကိသတိ့အားေပးေလာ့။‐ ၈

မိမိ၏ေဆွမျိုးသားချင်း၊ အထးသြဖင့် မိမိ အိမ်ေထာင်စသားတိ့အားမ ပစဘဲေနေသာ သသည်

ယံ ကည်ြခင်းတရားေတာ်ကိပစ်ပယ် သြဖစ်၍ မယံ ကည်သထက်ပိ၍ပင်ဆိး ွား ေပသည်။ ၉

မဆိးမတစ်ေယာက်သည်အသက်ေြခာက်ဆယ် ေကျာ်မှသာလ င် မဆိးမစာရင်းတွင်နာမည်

သွင်းပါ။ သသည်တစ် ကိမ်သာလ င်ထိမ်းြမား လက်ထပ်ခ့ဲသြဖစ်ရမည်။‐ ၁၀

ထိ့အြပင်ေကာင်းမေ ကာင့်အသေရ ှ ိ သြဖစ် ရမည်။ မိမိ၏သားသမီးများကိေကာင်းစွာ

ပစေစာင့်ေ ှ ာက်ခ့ဲသ၊ ဧည့်ဝတ်ေကျပွန်သ၊ ဘရားသခင်၏လစေတာ်ဝင်တိ့ေြခကိေဆး သ၊

ဒကေရာက်သတိ့အားကညီမစသ၊ ေကာင်း မအမျိုးမျိုးကိ ကိးစားလပ်ေဆာင်ခ့ဲသ ြဖစ်ရမည်။ ၁၁

အသက်အ ွယ်ငယ်ေသာမဆိးမတိ့အား မဆိးမစာရင်းတွင်မသွင်း ှ င့်။ အဘယ်ေ ကာင့်

ဆိေသာ်သတိ့သည်မိမိတိ့အလိဆ ကိ မထိန်းမသိမ်း ိင် ကေသာအခါ အိမ်ေထာင်

ပလိသြဖင့်ခရစ်ေတာ်ကိပစ်ပယ်တတ် ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်မိမိတိ့အစက

ကိယ်ေတာ်အားေပးခ့ဲသည့်ကတိသစာကိ ေဖာက်ဖျက် ကေလသည်။‐ ၁၃

ထိမှတစ်ပါးလည်းသတိ့သည် တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်းသွားေရာက်လည်ပတ်ကာ အချိန်

ဖန်းတတ်ေလသည်။ ယင်းသိ့အချိန် ဖန်း ံ မ မကမေြပာသင့်သည့်စကားများကိေြပာဆိ လျက်

အတင်းေြပာကာမိမိတိ့ ှ င့်မဆိင်သည့် အမကိစများတွင်ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်၍လာ

တတ်ေလသည်။‐ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍ရန်သတိ့သည်ငါတိ့အေကာင်း မေကာင်းမေြပာ ိင်ေစရန်

အသက်အ ွယ်ငယ် ေသးသည့်မဆိးမတိ့သည် အိမ်ေထာင်သားေမွး မကိ ပလျက်

မိမိတိ့၏အိမ်မကိစများကိ ကည့် ေစာင့်ထိန်း ကသည်ကိငါလိလား၏။‐ ၁၅

ယခပင်လ င်အချို ့ေသာမဆိးမများသည် လမ်းလဲွ၍စာတန်၏ေနာက်သိ့လိက် ကေလ ကန် ပီ။‐ ၁၆

ယံ ကည်သအမျိုးသမီးတစ်စံတစ်ေယာက် သည် မိမိ၏ေဆွမျိုးသားချင်းစတွင်မဆိးမ

များ ှ ိ ပါမသတိ့အားေကးေမွး ပစရ မည်။ သတိ့အတွက်အသင်းေတာ်ကိဝန်မေလး

ေစသင့်။ သိ့မှသာလ င်အသင်းေတာ်သည်ခိ ကိးရာမ့ဲသည့်မဆိးမများအားေကးေမွး

ပစ ိင်လိမ့်မည်။ ၁၇ သင်းအပ်ဆရာအလပ်ကိေကာင်းစွာလပ်ေဆာင် သတိ့သည်

လစာေငွ ှ စ်ဆခံစားထိက်သများ ြဖစ်သည်ဟမှတ်ယအပ်၏။ အထးသြဖင့် တရားေဟာြခင်း၊

ဆံးမသွန်သင်ြခင်းတိ့ကိ ကိးစား၍လပ်ေဆာင်သများသည်ယင်းသိ့ ခံစားထိက်ေပသည်။‐ ၁၈

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကျမ်းစာေတာ်က``စပါး နယ်ေနေသာ ွားကိပါးချုပ်မတပ်ရ'' ဟ၍

လည်းေကာင်း၊ ``အလပ်သမားသည်လပ်အားခ ကိခံထိက်ေပ၏'' ဟ၍လည်းေကာင်းေဖာ်ြပ

ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၉ သက်ေသခံသအနည်းဆံး ှ စ်ဦးသံးဦးမ ှ ိ လ င်

သင်းအပ်ဆရာအားြပစ်တင်စွပ်စဲွချက် ကိနားမေထာင် ှ င့်။‐ ၂၀အြခားသတိ့ေကာက်ေစရန်အြပစ်ကး

သတိ့အား လအများေ ှ ့တွင်ဆံးမေလာ့။ ၂၁ ဤ န် ကားချက်များကိလိက်နာေဆာင် ွက်ရန်

ဘရားသခင် ှ င့်ခရစ်ေတာ်ေယ ၏ေ ှ ့ေတာ် ၌လည်းေကာင်း၊ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာေကာင်းကင်

တမန်များေ ှ ့၌လည်းေကာင်းသင့်အားငါသစာ ေပး၏။ သင်သည်အဘယ်အခါ၌မ  ကိတင်

စီရင်ဆံးြဖတ်မ ှ င့်ဘက်လိက်မကိမ ပ ှ င့်။‐ ၂၂ မည်သ့ကိမ သိကာတင်မဂလာေပးရန်အလျင်

စလိမ ှ ိ  ှ င့်။ အြခားသတိ့အြပစ်ကးရာ တွင်သင်မပါေစ ှ င့်။ သင်ကိယ်တိင်အြပစ် ကင်းေအာင်ေနေလာ့။

၂၃ သင်သည်မ ကာခဏဖျားနာတတ်သည်ြဖစ်၍ ေရကိသာလ င်မေသာက်ဘဲအစာေ ကေစရန်

စပျစ်ရည်အနည်းငယ်ကိသံးေဆာင်ေလာ့။ ၂၄ အချို ့ေသာသတိ့၏အြပစ်ဒစ ိက်များသည်

သိသာထင် ှ ား၏။ သတိ့၏ အပစ်များသည် တရားခွင်သိ့အလျင်သွားတတ်၏။ အချို ့ေသာ

သတိ့၏အြပစ်ဒစ ိက်များမကားေနာင် အခါမှသိသာထင် ှ ား၍လာတတ်၏။‐ ၂၅

ထိနည်းတစွာအချို ့ေသာသစ ိက်များသည် ထင် ှ ားလျက်ေနေပသည်။ မထင် ှ ားေသးသည့်

သစ ိက်များကိလည်းဖံးကွယ်၍မထား ိင်။
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၆
ကန်ြဖစ်သတိ့သည်မိမိတိ့၏သခင်များ အား ိ ေသေလးစားထိက်သများဟခံယ

ရ ကမည်။ သိ့မှသာလ င်မည်သမ ဘရား သခင်၏နာမေတာ် ှ င့် ငါတိ့တရားေတာ်

ကိက့ဲရဲ ့ေြပာဆိလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂ သခင်များသည်ယံ ကည်သများြဖစ်လ င်

သတိ့သည်ညီအစ်ကိများပင်ြဖစ် ကသည် ဟဆိကာမေလးမခန့်မ ပရ။ မိမိတိ့

၏အေစခံမေ ကာင့်အကျိုးခံစားရသ တိ့မှာ မိမိတိ့ချစ်ြမတ် ိးေသာယံ ကည် သများြဖစ်ေသာေကာင့်

သတိ့၏အေစ ကိပိ၍ခံရ ကေပမည်။ သင်ဆံးမ သဝါဒေပးရာတွင်ဤအရာ များကိေဖာ်ြပရမည်။‐ ၃

ကဲွလဲွသည့်အယဝါဒကိေဟာေြပာသွန်သင် ၍ ငါတိ့အ ှ င်ေယ ခရစ်၏ဟတ်မှန်သည့်

စကားကိလည်းေကာင်း၊ ငါတိ့ဘာသာတရား ေတာ်ကိလည်းေကာင်းဝန်မခံသသည်ကား၊‐ ၄

မာန ကီးလျက်အဘယ်အမအရာကိ မ မသိသတည်း။ သသည်စကားအသံး အ န်း ှ င့်စပ်လျဥ်း၍

ြငင်းခံြခင်းဝါသနာ ထံေသာသြဖစ်သည်။ ထိအ ပအမသည် မနာလိမ၊ အြငင်းပွားမ၊

ေစာ်ကားမ၊ ဆိး ွားေသာမယံသကာ ှ ိ မ၊‐ ၅ အစဥ်မြပတ်အြငင်းပွားမတိ့ကိေပ

ေပါက်ေစ၏။ ဤအမများကိ ပကျင့်တတ် သတိ့သည်ကား စိတ်မမှန်၍သမာတရား

ကိမသိသများြဖစ်ေပသည်။ ဘာသာေရး မှစီးပွားေရးအြမတ်အစွန်းရ ှ ိ သည် ဟသတိ့ထင်မှတ် က၏။

၆ ငါတိ့သည် ှ ိ သမ ြဖင့်တင်းတိမ်ေရာင့်ရဲ တတ် ကပါမ ဘာသာေရးမှ ကီးမားေသာ

အြမတ်အစွန်းကိအမှန်ပင်ရ ှ ိ  ိင် က ေပသည်။‐ ၇ ေလာကထဲသိ့လာစဥ်အခါကငါတိ့သည်

အဘယ်အရာကိမ ယေဆာင်၍မလာခ့ဲ က။ ေလာကမှထွက်ခွာသွား ကေသာအခါ

၌လည်းအဘယ်အရာကိမ ယ၍မသွား ိင်။‐ ၈ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့တွင်စားစရာဝတ်စရာ ှ ိ

လ င်ေရာင့်ရဲ ကကန်အ့ံ။‐ ၉ ချမ်းသာ ကယ်ဝလိသတိ့သည်အြပစ်ေသွး ေဆာင်ြခင်းကိခံရ က၏။

သတိ့သည်မိက်မဲ ၍အကျိုးယတ်ေစတတ်သည့်စဲွလမ်းတပ်မက် မတိ့ြဖင့်ေကျာ့မိ က၏။

ထိစဲွလမ်းတပ်မက်မ များသည်သတိ့အားပျက်စီးဆံး ံ းေစ တတ်၏။‐ ၁၀

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ေငွကိစဲွလမ်းတပ် မက်ြခင်းသည်မေကာင်းမအမျိုးမျိုးတိ့၏

မလအေြခအြမစ်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ အချို ့ေသာသတိ့သည်ေငွကိခံမင်လှ သြဖင့်

ယံ ကည်ြခင်းတရားလမ်းမှလဲွ သွား၍ ပေဆွးလျက်ဝမ်းနည်းပက်လက် ြဖစ်ရ က၏။ ၁၁

အိ ဘရားသခင်၏အေစခံ၊ သင်မကား ထိမေကာင်းမအေပါင်းကိေ ှ ာင် ကဥ်ေလာ့။

ေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊ ဘရားဝတ်၌ေမွ ့ေလျာ်ြခင်း၊ ယံ ကည်ြခင်း၊ ချစ်ြခင်း၊ သည်းခံြခင်း၊

းည့ံ သိမ်ေမွ ့ြခင်းစသည့်ပါရမီများ ှ င့် ြပည့်ဝေစရန် ကိးစားအားထတ်ေလာ့။‐ ၁၂

ယံ ကည်ြခင်းဆိင်ရာေြပးပဲွတွင်အစွမ်း ကန်ေြပး၍ထာဝရအသက်တည်းဟေသာ

ေအာင်ဆကိသင်ရ ှ ိ ေစရန် သင့်အားဘရား သခင်ေခ ယေတာ်မေသာအခါ၌ သင်

သည်များစွာေသာအသိသက်ေသတိ့ေ ှ ့ တွင်သင်၏ယံ ကည်ြခင်းကိခိင်မာစွာ ဝန်ခံခ့ဲေပသည်။‐

(aiōnios g166) ၁၃အရာခပ်သိမ်းတိ့ကိအသက် ှ င်ေစေတာ် မေသာဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်၌

လည်းေကာင်း၊ ပ ိပိလတ်မင်း၏ေ ှ ့တွင်မိမိ ၏ယံ ကည်ချက်ကိခိင်မာစွာေဖာ်ြပေတာ် မေသာ

ခရစ်ေတာ်ေယ ၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက် ၌လည်းေကာင်း သင့်အားဤအလပ်တာဝန်

ကိေဆာင် ွက်ရန်ငါပညတ်၏။‐ ၁၄ သင့်အားအပ် ှ င်းထားသည့်တာဝန်ကိ ေဆာင် ွက်ေလာ့။

ငါတိ့အ ှ င်ေယ ခရစ် ကလာေတာ်မသည်အထိဤအလပ် တာဝန်ကိသစာ ှ င့်ထမ်းေဆာင်ေလာ့။‐

၁၅ မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေသာတစ်ဆတည်းေသာ အ ှ င်၊ ဘရင်တကာတိ့၏ဘရင်၊ အ ှ င်

တကာတိ့၏အ ှ င်ဘရားသခင်သည် ကာလအချိန်ေရာက်ေသာအခါကိယ်ေတာ်

အားထင် ှ ားေပ ထွန်းေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၆ ဘရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာလ င်နိစ

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်အဘယ်သမ မချဥ်းကပ် ိင်သည့်အလင်းေရာင်တွင်ကျိန်း

ဝပ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်အားအဘယ်သမ မဖးမြမင်စဖး။ အဘယ်သမ လည်း

မဖးမြမင် ိင်။ ကိယ်ေတာ်၌ဂဏ်အသေရ ေတာ် ှ င့်ထာဝရဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်

ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōnios g166) ၁၇ ေလာကီစည်းစိမ်ဥစာ ကယ်ဝသတိ့အား

မာန်မာနမထား ကရန်သတိေပးေလာ့။သတိ့သည်မတည် မဲသည့်စည်းစိမ်ချမ်းသာကိမေမ ာ်ကိးဘဲ၊

ငါတိ့ခံစား ိင်ေစ ရန်ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိရက်ေရာစွာ ေပးေတာ်မေသာဘရားသခင်အားေမ ာ်

ကိးရ ကမည်။‐ (aiōn g165) ၁၈ သတစ်ပါးတိ့အားေကျးဇး ပတတ် က ေစရန်လည်းေကာင်း၊

အကျင့်ေကာင်းများ ှ င့် ကယ်ဝြပည့်စံ၍ရက်ေရာစွာေဝငှေပး ကမ်းတတ် ကေစရန်လည်းေကာင်းသတိ့

အားဆံးမသွန်သင်ေလာ့။‐ ၁၉ ဤနည်းအားြဖင့်သတိ့သည်အနာဂတ်

အတွက်ခိင်ခ့ံသည့်အတ်ြမစ်တည်းဟေသာ ဘ ာကိစေဆာင်းရာေရာက်၍ စစ်မှန်ေသာ

အသက်ကိရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ (aiōnios g166) ၂၀ တိေမာေသ၊ သင့်အားေပးအပ်ထားသည့်အရာ

ကိေစာင့်ထိန်းေလာ့။ သိမ်ဖျင်းေသာစကား ှ င့် အကျိုးမ့ဲေသာစကားကိလည်းေကာင်း၊ လ

အချို ့တိ့မှားယွင်းစွာ ေခ ဆိသည့်``အသိပညာ'' အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍အြငင်းပွားမ

တိ့ကိလည်းေကာင်းေ ှ ာင် ှ ားေလာ့။‐ ၂၁ လအချို ့တိ့သည်အသိပညာကိရ ှ ိ  ပီ

ဟဆိကာယံ ကည်ြခင်းတရားလမ်းမှလဲွ သွား က ပီ။ သင်တိ့အေပါင်းသည်ဘရားသခင်ထံေတာ်

မှေကျးဇးေတာ်ကိခံစားရကပါေစေသာ။ တိေမာေသသဝါဒစာပထမေစာင် ပီး၏။
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၂ တိေမာေသ

၁ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အရခရစ်ေတာ် ေယ ၏တမန်ေတာ်ြဖစ်သ၊

ခရစ်ေတာ်ေယ ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ြခင်းအားြဖင့်

ငါတိ့ရ ှ ိ မည်ဟကတိထားေတာ်မေသာ အသက်အေကာင်းကိေ ကညာသငါေပါလ ထံမှ၊‐ ၂

ငါ၏ချစ်ေသာတိေမာေသထံသိ့စာေရး လိက်ပါသည်။ သင်သည်ခမည်းေတာ်ဘရား ှ င့်ငါတိ့အ ှ င်

ခရစ်ေတာ်ေယ ထံေတာ်မှေကျးဇးေတာ်၊ က ဏာေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းကိခံစား

ရပါေစသတည်း။ ၃ ငါသည်ေန့ညဥ့်မြပတ်ဆေတာင်းပတနာ ပ ရာတွင်

သင့်အားအစဥ်ပင်ေအာက်ေမ့သတိရ လျက် ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိချီး မွမ်း၏။

ငါသည်ဘိးေဘးများနည်းတကိယ် ေတာ်၏အမေတာ်ကိ ကည်လင်ေသာ သတပ

စိတ် ှ င့်ေဆာင် ွက်သြဖစ်၏။‐ ၄ သင်အဘယ်သိ့မျက်ရည်ကျသည်ကိသတိ ရလျက်

ငါသည်သင့်အားအလွန်ေတွ ့ြမင်လိ ၏။ သင့်ကိေတွ ့ြမင်ရြခင်းသည်ငါ့အားဝမ်း ေြမာက်ေစလိမ့်မည်။‐

၅ သင်သည်သင်၏အဖွားေလာဣ ှ င့်အမိဥနိတ် တိ့က့ဲသိ့ဟန်ေဆာင်မမ ှ ိ ဘဲ ယံ ကည်ေ ကာင်း

ကိငါသတိရ၏။ သတိ့၏ယံ ကည်ြခင်း မျိုးသည်သင်၌လည်း ှ ိ သည်ဟငါစိတ်ချ၏။‐ ၆

သိ့ြဖစ်၍သင့်အေပ ငါသိကာတင်မဂလာေပး စဥ်အခါက သခင်ဘရားထံေတာ်မှသင်ရ

ှ ိ သည့်ဆေကျးဇးကိ ှ င်သန်လျက် ှ ိ ေန ေစရန်သင့်အားငါသတိေပး ိးေဆာ်၏။‐ ၇

ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါတိ့အား ေကာက်စိတ်ကိေပးေတာ်မမဘဲတန်ခိးကိ လည်းေကာင်း၊

ချစ်ြခင်းေမတာကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ်ကိချုပ်တည်း ိင်မကိလည်းေကာင်းေပး ေတာ်မ၏။ ၈

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သခင်ဘရား၏အေကာင်း ေတာ်ကိသက်ေသခံရန်မ ှ က် ှ င့်။ ခရစ်ေတာ်

အတွက်အကျဥ်းသားြဖစ်သငါ၏အတွက် လည်းမ ှ က် ှ င့်။ ဘရားသခင်ထံမှခွန်အား

ကိရ ှ ိ သည်အတိင်းသတင်းေကာင်းအတွက် ငါ ှ င့်အတဒကခံေလာ့။‐ ၉

ဘရားသခင်သည်ငါတိ့အားကယ်တင်ေတာ်မ ၍ မိမိ၏လစေတာ်အြဖစ်ြဖင့်ေ ွးေကာက်ေတာ်

မသည်မှာ ငါတိ့ ပလပ်ခ့ဲသည့်ေကာင်းမတစ်စံ တစ်ရာေ ကာင့်မဟတ်ဘဲ ကိယ်ေတာ်တိင်၏အ ကံ

အစည်ေတာ် ှ င့်ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်ြဖစ်ေပ သည်။ ကိယ်ေတာ်သည်ကမာမတည် ှ ိ မီကာလ

ကပင်ခရစ်ေတာ်ေယ အားြဖင့်ငါတိ့အား ထိေကျးဇးေတာ်ကိချေပးေတာ်မ၏။‐ (aiōnios g166)

၁၀ သိ့ရာတွင်ယခအခါငါတိ့၏ကယ်တင် ှ င်ခရစ်ေတာ်ေယ  ကလာေတာ်မြခင်း

အားြဖင့် ထိေကျးဇးေတာ်သည်ေပ လွင် ထင် ှ ားလာေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်ေသ

ြခင်းတရားကိပယ် ှ ားေတာ်မ ပီးလ င် သတင်းေကာင်းအားြဖင့် သခ ါရကင်းြခင်း

တရားကိေပ လွင်ထင် ှ ားေစေတာ် မသတည်း။ ၁၁ ဘရားသခင်သည်ထိသတင်းေကာင်းကိ

ေကညာရန် ငါ့ကိတမန်ေတာ် ှ င့်ဆရာ အြဖစ်ခန့်ထားေတာ်မ၏။‐ ၁၂

ထိအေကာင်းေ ကာင့်ငါသည်ဤဆင်းရဲဒကများ ကိခံရြခင်းြဖစ်ေပသည်။ သိ့ရာတွင်ငါ၌ယံ

ကည်စိတ်ချမ ှ ိ ေသး၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိ ေသာ်ငါသည်အဘယ်သကိကိးစားသည်ကိ

လည်းေကာင်း၊ ထိအ ှ င်၏လက်ဝယ်ငါေပးအပ် ထားေသာအရာကိကိယ်ေတာ် ှ င်သည် တရား

စီရင်ေတာ်မရာေန့ေရာက်သည်တိင်ေအာင် ေစာင့်ထိန်း ိင်ေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း

ငါအေသအချာသိေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၃ ငါသွန်သင်သည့်မှန်ကန်ေသာ သဝါဒကိ

သင်လိက်နာရန်စံနမနာအြဖစ်စဲွ မဲစွာ ခံယ၍ ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်ငါတိ့တစ်လံး

တစ်ဝတည်းြဖစ်ြခင်းအားြဖင့်ရ ှ ိ သည့် ယံ ကည်ြခင်းတရား ှ င့်ေမတာတရားကိ စဲွလမ်းေလာ့။‐ ၁၄

သင့်အားေပးအပ်ထားေသာေကာင်းြမတ်သည့် အရာများကိငါတိ့တွင်ကိန်းေအာင်းေတာ်မ

ေသာသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်၏တန်ခိး ေတာ်အားြဖင့်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ့။

၁၅ သင်သိ ှ ိ သည်အတိင်းဖေဂလ ှ င့်ေဟရ ေမာဂင်တိ့အပါအဝင်အာ ှ နယ်ပယ်၌

ေနသအေပါင်းတိ့သည်ငါတိ့ကိစွန့်သွား ကေလ ပီ။‐ ၁၆ သခင်ဘရားသည် သေနသိေဖာ်၏အိမ်

ေထာင်အားက ဏာထားေတာ်မပါေစ ေသာ။ ထိသသည်အ ကိမ် ကိမ်အဖန်ဖန်

ငါ့အားစိတ်သက်သာေစ၏။ ငါသည်အကျဥ်း သားြဖစ်လျက်ေနေသာ်လည်းသသည်ငါ့

အတွက်မ ှ က်ဘဲ၊‐ ၁၇ ေရာမ မိ ့သိ့ေရာက်လ င်ေရာက်ြခင်းငါ့ကိ မေတွ့ေတွ့ေအာင် ှ ာ၏။‐ ၁၈

ဧဖက် မိ ့တွင်သသည်ငါ့အားအဘယ်မ ပစသည်ကိသင်ေကာင်းစွာသိ၏။ တရား

စီရင်ေတာ်မရာေန့ရက်ကာလ၌သခင် ဘရားသည်သ့အားက ဏာေတာ်ကိ

ခံစားခွင့်ေပးသနားေတာ်မပါေစေသာ။

၂ ငါ့သား၊ ခရစ်ေတာ်ေယ  ှ င့်ငါတိ့တစ်လံး တစ်ဝတည်းြဖစ်ြခင်းေ ကာင့် ရ ှ ိ သည့်ဆ

ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်သင်သည် က့ံခိင် ြခင်း ှ ိ ေလာ့။‐ ၂အသိသက်ေသများေ ှ ့တွင်ငါသွန်သင်ခ့ဲ

သည့်အရာများကိသင်သည်ကားသိရေလ ပီ။ သတစ်ပါးတိ့အားတစ်ဆင့်သွန်သင် ိင်

မည်ဟစိတ်ချယံ ကည်ရသတိ့အားထိ သွန်သင်ချက်များကိလက်ဆင့်ကမ်းေလာ့။ ၃

သင်သည်ခရစ်ေတာ်ေယ ၏စစ်သည်ေတာ် ေကာင်းအေနြဖင့်ဆင်းရဲဒကကိခံေလာ့။‐ ၄

အလပ်ဝတရားထမ်းေဆာင်ေနဆဲြဖစ်ေသာ စစ်သားသည်မိမိ ှ င့်မဆိင်သည့်အေရး

အခင်းများတွင်ပါဝင်မကိေ ှ ာင် ှ ားတတ်၏။ သ၏တစ်ခတည်းေသာရည် ွယ်ချက်မှာ

မိမိတပ်မး၏ေကျနပ်မကိရ ှ ိ ရန်ပင် ြဖစ်ေပသည်။‐ ၅ အားကစားမဆိင်ရာစည်းကမ်းဥပေဒများ

ကိမလိက်နာလ င် အဘယ်အားကစားသမား မ ေအာင်ပန်းကိဆွတ်ခး ိင်လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၆

ပင်ပန်းစွာအလပ်လပ်ခ့ဲေသာလယ်သမား သည်သီး ှ ံ ကိဦးစွာစားသံးသင့်သည်။‐ ၇

ငါ့စကားကိဆင်ြခင်ေလာ့။ ယင်းကိနားလည် ေစရန်သခင်ဘရားသည်သင့်အားကညီ ေတာ်မလိမ့်မည်။

၈ ငါေဟာေြပာေသာသတင်းေကာင်းအရဒါဝိဒ် မင်းမှဆင်းသက်ေတာ်မ၍ေသြခင်းမှ ှ င်

ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မေသာေယ ခရစ်ကိ သတိရေလာ့။‐ ၉ ငါသည်ထိသတင်းေကာင်းအတွက်ေကာင့်

ရာဇဝတ်ေကာင်က့ဲသိ့ဒကေရာက်လျက် ှ ိ ၏။ သံ ကိးများ ှ င့်ပင်အချည်အေ ှ ာင်ခံရ၏။

သိ့ေသာ်ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ် မကားချုပ်ေ ှ ာင်မ ှ င့်ကင်းလွတ်၏။‐ ၁၀

ထိ့ေကာင့်ငါသည်ဘရားသခင်ေ ွးေကာက် ေတာ်မေသာလစေတာ်၏အတွက်မည့်သည့်

ဒကဆင်းရဲကိမဆိခံ၏။ ဤသိ့ခံြခင်းမှာ သတိ့သည်လည်းထာဝရဘန်းအသေရ

ှ င့်တကွေယ ခရစ်အားြဖင့်ကယ်တင် ြခင်းကိခံရေစရန်ြဖစ်၏။‐ (aiōnios g166) ၁၁

ေအာက်ပါစကားသည်သစာစကားြဖစ်ေပသည်။ ``ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတေသလ င်

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ှ င်လိမ့်မည်။ ၁၂ ခံ ိင်ရည် ှ ိ လ င်ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတစိးစံရ လိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်အားစွန့်ပယ်လ င်ကိယ်ေတာ်သည် ငါတိ့အားစွန့်ပယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၃ ငါတိ့သစာေဖာက်လ င်ကိယ်ေတာ်သည် သစာေဖာက်ေတာ်မမ။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ်သည် မိမိသစာေတာ်ကိပယ်ဖျက်ေတာ်မမ ိင်

ေသာေကာင့်ြဖစ်၏'' ၁၄ ဤအေကာင်းအရာများကိသင်၏လစ အားသတိေပးေလာ့။

စကားအသံးအ န်း ှ င့်ပတ်သက်၍ြငင်းခံမသည်မည်သည့် အကျိုးကိမ မ ပစတတ်။ ကားရသတိ့

၏အကျိုးကိသာယတ်ေစတတ်၏။‐ ၁၅ သင်သည် ှ က်ေ ကာက်စရာအေကာင်းမ ှ ိ

ေသာအမေတာ်ေဆာင်အေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ သမာတရားေတာ်ကိမှန်ကန်စွာေဟာေြပာ

သွန်သင်သအေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဘရား သခင် ှ စ်သက်လက်ခံေတာ်မေစရန်အစွမ်း

ကန် ကိးစားအားထတ်ေလာ့။‐ ၁၆ ဘရားကိမ ကည် ိ ေသာအချည်း ှ ီး စကားကိေ ှ ာင်ေလာ့။

ထိက့ဲသိ့ေသာစကား သည် လတိ့အားဘရား ှ င့်ပိ၍ပင်ေဝး ကွာေစ၏။‐ ၁၇

ယင်းသွန်သင်ချက်သည်အသားကိပပ်ရိ ေစတတ်သည့်ခနာ ှ င့်တ၏။ ထိသိ့သွန်သင် သတိ့တွင်

ဟေမနဲ ှ င့်ဖိလက်တိ့လည်း ပါ က၏။‐ ၁၈ သတိ့သည်သမာတရားလမ်းမှလဲွသွား

လျက်ေသလွန်ေသာသတိ့သည် ှ င်ြပန်ထ ေြမာက် ပီဟ၍ဆိကာ လအချို ့တိ့၏

ယံ ကည်ြခင်းကိေမှာက်လှန်ေန က၏။‐ ၁၉ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်ချထားေတာ်မ

သည့်အတ်ြမစ်သည်ခိင်ခ့ံလျက် ှ ိ ေပသည်။ ထိအတ်ြမစ်ေပ တွင်``ထာဝရဘရားသည်

မိမိ၏လစေတာ်အားသိေတာ်မ၏'' ဟ၍ လည်းေကာင်း၊``သခင်ဘရား၏နာမေတာ်ကိ

ခံရသအေပါင်းတိ့သည်မေကာင်းမကိ ေ ှ ာင် ကဥ်ရ ကမည်'' ဟ၍လည်းေကာင်း

ကမည်းေရးထိး၍ထားသတည်း။ ၂၀ မည်သည့်အိမ် ကီး၌မဆိေ ၊ ေငွအသံး

အေဆာင်များသာလ င် ှ ိ သည်မဟတ်။ သစ် သား ှ င့် ံ ့ေြမြဖင့်လပ်ေသာအသံးအေဆာင်

များလည်း ှ ိ ေပသည်။ အချို ့ကိအခါ ကီး ရက် ကီးများ၌အသံး ပ၍အချို ့ကိ ေန့တိင်းအသံး ပသည်။‐

၂၁ ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်မေကာင်းမများကိေ ှ ာင် ကဥ် သသည် မိမိသခင်အတွက်ဆက်ကပ်ထား၍

အသံးဝင်သ၊ ေကာင်းြမတ်သည့်အမအရာ မှန်သမ ကိလပ်ေဆာင်ရန်အသင့် ှ ိ သြဖစ်

သြဖင့်အထးအသံး ပြခင်းကိခံရလိမ့် မည်။‐ ၂၂ သက် ွယ်ပျိုသတိ့၏ရမက်ဆ များကိေ ှ ာင်

ကဥ်ေလာ့။ သခင်ဘရားအားသန့် ှ င်းစင် ကယ် ေသာစိတ် ှ င့်ပတနာ ပသအေပါင်းတိ့ ှ င့်

အတေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊ ယံ ကည်ြခင်းတရား၊ ေမတာတရား ှ င့် ငိမ်းချမ်းသာယာမကိ ှ ာ ေလာ့။‐ ၂၃

သိ့ရာတွင်မိက်မဲ၍အသိပညာကင်းမ့ဲေသာ ြငင်းခံမများကိေ ှ ာင်ေလာ့။ ယင်းတိ့သည်ခိက်

ရန်ြဖစ်ပွားမကိ ပစေပးတတ်ေကာင်းသင် သိ၏။‐ ၂၄ သခင်ဘရား၏အေစခံသည်ခိက်ရန်မ ပဘဲ

လတိင်းကိသနားတတ်၍သည်းခံတတ်ေသာ မ ဆရာေကာင်းြဖစ်ရမည်။‐ ၂၅

မိမိအားဆန့်ကျင်ဘက် ပသများကိ းည့ံ သိမ်ေမွ ့စွာဆံးမတတ်သြဖစ်ရမည်။ သတိ့သည်

ေနာင်တရ၍သမာတရားကိသိ ှ ိ လာ ိင်ခွင့် ကိဘရားသခင်သည်သတိ့အားေပးေကာင်း

ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၆ ထိအခါသတိ့သည်အြမင်မှန်ရ ှ ိ လာ ပီးလ င်

မာရ်နတ်၏ေကျာ့ကွင်းမှလွတ်ေြမာက် ကလိမ့်မည်။ မာရ်နတ်သည်မိမိအလိအတိင်းလိက်နာေစရန်

သတိ့အားဖမ်းဆီးထားခ့ဲေပသည်။
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၃ အဆံးစွန်ေသာေန့ရက်တိ့သည် ကပ်တည်း ခဲယဥ်းေသာကာလြဖစ်မည်ကိသိမှတ်ေလာ့။‐ ၂

လတိ့သည်တစ်ကိယ်ေကာင်းစိတ် ှ ိ သ၊ ေလာဘ ကီးသ၊ ကားဝါသ၊ မိမိကိယ်ကိအထင် ကီး သ၊

ေစာ်ကားသ၊ မိဘတိ့ကိေတာ်လှန်သ၊ ေကျးဇး တရားမသိသ၊ ဘရားတရားမ ကည် ိ သ၊‐ ၃

အကင်နာကင်းမ့ဲသ၊ ရက်စက် ကမ်း ကတ်သ၊ သတစ်ပါးအသေရကိဖျက်သ၊ အ ကမ်းဖက်

သ၊ ကမ်းတမ်းသ၊ ေကာင်းြမတ်သည့်အရာကိ မန်းသ၊‐ ၄ သစာေဖာက်သ၊

အရမ်းမ့ဲ ပမသ၊ မာန ကီးသ၊ ဘရားသခင်ကိ ှ စ်သက်သည်ထက်ကာမဂဏ်

ခံစားမကိပိ၍ ှ စ်သက်သ၊‐ ၅ ဘာသာတရားဆိင်ရာ ေလ့ထံးစံများကိ လိက်နာ ကေသာ်လည်း

ဘာသာတရား၏ ပ ြပင်ေသာတန်ခိးကိမကားြငင်းပယ်ေသာသ များြဖစ် ကလိမ့်မည်။

သင်သည်ထိသတိ့ကိ ေ ှ ာင် ှ ားေလာ့။‐ ၆ သတိ့အနက်အချို ့တိ့သည်အိမ်များသိ့ဝင်၍

အသိအလိမာနည်းသည့်အမျိုးသမီးတိ့ကိ မိမိတိ့လက်တွင်းသိ့ေရာက်ေအာင် ပလပ်တတ်

က၏။ ထိအမျိုးသမီးများသည်မိမိတိ့ ပ မိခ့ဲသည့်အြပစ်များြဖင့်ဝန်ေလး၍ အမျိုး

မျိုးေသာအာသာရမက်များ၏ဆဲွေဆာင်မ ကိခံလျက်၊‐ ၇သင်ကားမကိခံယရန်အစဥ်ပင်လိလား က

ေသာ်လည်း အဘယ်အခါ၌မ သမာတရားကိ နားလည် ိင်စွမ်းမ ှ ိ သများြဖစ် က၏။‐ ၈

ယေ  ှ င့်ယံေြဗတိ့သည်ေမာေ ှ ကိဆန့်ကျင် ဖက် ပသက့ဲသိ့ ထိလစတိ့သည်လည်းသမာ

တရားေတာ်ကိဆန့်ကျင်ဘက် ပ က၏။ သ တိ့သည်စဥ်းစားဆင်ြခင် ိင်စွမ်းမ ှ ိ ဘဲ

ယံ ကည်ြခင်းပျက်ြပယ်သများြဖစ်ေပသည်။‐ ၉ သိ့ရာတွင်သတိ့၏ေအာင်ြမင်မသည်တာ ှ ည်ခံ

လိမ့်မည်မဟတ်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ယေ  ှ င့် ယံေြဗတိ့၏မိက်မဲမက့ဲသိ့သတိ့၏မိက်မဲမ

ကိလအေပါင်းတိ့ေတွ့ ှ ိ လာမည်ြဖစ်ေသာ ေကာင့်တည်း။ ၁၀ သိ့ရာတွင်သင်သည်ငါ၏ သဝါဒ၊ ငါ၏

အကျင့်အ ကံ ှ င့်ငါ၏ဘဝရည်မှန်းချက်ကိ သိြမင်ခ့ဲ ပီ။ ငါ၏ယံ ကည်ြခင်း၊ ငါ၏သည်း ညည်းခံြခင်း၊

ငါ၏ေမတာ၊ ငါ၏ခံ ိင်ရည်၊‐ ၁၁ ငါခံရသည့် ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်း ှ င့်ဒကဆင်းရဲ

များကိသင်သည်ေတွ့ြမင်ခ့ဲေပသည်။ အ ိအတ် မိ၊့ ဣေကာနိ မိ ့ ှ င့်လတိရ မိ ့တိ့တွင် ှ ဥ်းဆဲ

ှ ိပ်စက်ြခင်းအမျိုးမျိုးတိ့ကိငါခံခ့ဲရေ ကာင်း သင်သိ၏။ သိ့ရာတွင်သခင်ဘရားသည်ငါ့

အားထိဒကအေပါင်းမှကယ်ေတာ်မခ့ဲ၏။‐ ၁၂ ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်လျက်

ဘရားဝတ်၌ေမွ ့ေလျာ်လိသတိင်း ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။‐ ၁၃ ဆိးညစ်သများ၊

အေယာင်ေဆာင်လှည့်စားသများသည်ဆိးယတ်သည်ထက်ပိမိယတ်စွာ ပ ကျင့်လာ ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်သတစ်ပါး တိ့အားလှည့်စား၍မိမိတိ့ကိယ်တိင်လည်း အလှည့်စားခံရလိမ့်မည်။‐ ၁၄

သိ့ေသာ်သင်သည်မိမိသင်ယ၍စဲွ မဲစွာ ယံ ကည်သည့်သစာတရားများကိေစာင့်ထိန်း ေလာ့။

သင်အဘယ်သတိ့ထံမှနည်းနာခံခ့ဲ သည်ကိသင်သိ၏။‐ ၁၅သင်ငယ် ွယ်စဥ်အခါမှစ၍အသိပညာ

ကိေပး၍ခရစ်ေတာ်ေယ ကိယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းရ ှ ိ ေစရန်လမ်း န်ေသာ

ကျမ်းစာေတာ်ြမတ်ကိေကာင်းစွာသိ ှ ိ ခ့ဲသ ြဖစ်ေ ကာင်းကိသင်သိ၏။‐ ၁၆

ကျမ်းစာေတာ်မှန်သမ ကိဘရားသခင်၏ လမ်း န်မြဖင့်ေရးသား ပစထားသြဖင့် ထိ

ကျမ်းစာေတာ်သည်သမာတရားေတာ်ကိသွန် သင်ြခင်း၊ ဆံးမ သဝါဒေပးြခင်း၊ အမှား များကိ ပြပင်ြခင်း၊

ေလျာက်ပတ်စွာသက် ှ င် ေနထိင်တတ်ရန်လမ်း န်ြခင်းတိ့ကိ ပ ေသာအားြဖင့်၊‐ ၁၇

ဘရားသခင်၏အမေတာ်ေဆာင်သည်ေကာင်း ြမတ်သည့်အမအမျိုးမျိုးတိ့ကိေဆာင် ွက်

ရန်လိအပ်သည့်ြပင်ဆင်မ ှ ိ  ပီးလ င် အရည် အချင်းများ ှ င့်ြပည့်ဝစံလင်၍လာေပအ့ံ။

၄ ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်၌လည်းေကာင်း ေသသ ှ င်သတိ့ကိတရားစီရင်ေတာ်မမည့်

ခရစ်ေတာ်ေယ ၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်၌လည်း ေကာင်း ကိယ်ေတာ်သည်အပ်စိးရန်ဘရင်အြဖစ်

ကလာမည်ြဖစ်၍သင့်အားငါသစာေပး၏။‐ ၂ (အချိန်အခါသင့်သည်ြဖစ်ေစ၊ မသင့်သည်

ြဖစ်ေစ) တရားေတာ်ကိေဟာေြပာေ ကညာ ေလာ့။ ကားနာသတိ့အားနားလည်သေဘာ

ေပါက်ေစေလာ့။ ဆံးမေလာ့။ အားေပးတိက်တွန်း ေလာ့။ စိတ် ှ ည်စွာသွန်သင်ေလာ့။‐ ၃

လတိ့သည်မှန်ကန်သည့် သဝါဒကိနားမ ေထာင်ဘဲကိယ့်အလိဆ များကိလိက်၍ မိမိ

တိ့ ကားနာလိသည့်စကားများေြပာဆိမည့် ဆရာသမားများကိ ှ ာေဖွ ကမည့်အချိန်

ကာလေရာက်လိမ့်မည်။‐ ၄ သတိ့သည်သမာတရားကိနားမေထာင်ဘဲဒ ာ

ရီစကားများကိသာနားေထာင် ကလိမ့်မည်။‐ ၅ သင်မကားအဘယ်အမမျိုး ှ င့် ကံေတွ့ရ

သည်မဆိသမာသတိ ှ ိ ေစေလာ့။ ဆင်းရဲဒကခံ ေလာ့။ သတင်းေကာင်းကိေ ကညာသည့်အလပ်

ကိေဆာင် ွက်ေလာ့။ ဘရားသခင်၏အေစခံ အေနြဖင့်သင်၏တာဝန် ှ ိ သမ ကိထမ်း ေဆာင်ေလာ့။ ၆

ငါသည်မိမိအသက်ကိပေဇာ်ရမည့်အချိန် ကျေရာက်လာ ပီ။ ဤေလာကမှထွက်ခွာရမည့်

အချိန်နီးကပ်လာ ပီ။‐ ၇ ငါသည်ေြပးပဲွတွင်အစွမ်းကန် ကိးစားခ့ဲ ပီ။ တာအဆံးတိင်ေအာင်ေြပးခ့ဲ ပီ။

ယံ ကည်ြခင်း တရားကိေစာင့်ထိန်းခ့ဲ ပီ။‐ ၈ ယခအခါ၌ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာ

ဆက်ဆံသအားေပးအပ်သည့်ေအာင်ဆသည် ငါ့အတွက်အသင့် ှ ိ ေန ပီ။ ေြဖာင့်မတ်စွာ

တရားစီရင်ေတာ်မေသာတရားသ ကီး တည်းဟေသာသခင်ဘရားသည် ထိဆကိ

တရားစီရင်ေတာ်မရာေန့၌ငါ့အားေပး အပ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ငါ့ကိသာမကဤ

ေလာကသိ့ေနာက်တစ်ဖန်ကိယ်ေတာ်ေပ ထွန်းေတာ်မမည်ကိေတာင့်တေစာင့်ေမ ာ်သ

အေပါင်းတိ့အားလည်းေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၉ ငါ့ထံသိ့အြမန်လာရန်အစွမ်းကန် ကိးစားေလာ့။‐ ၁၀

ေဒမသည်ဤေလာကကိစဲွလမ်းသြဖင့်ငါ့ကိ စွန့်ခွာ၍သက်သာေလာနိတ် မိ ့သိ့ထွက်ခွာသွား ေလသည်။

ကရေကသည်ဂလာတိြပည်သိ့လည်း ေကာင်း၊ တိတသည်ဒါလမာတိြပည်သိ့လည်း

ေကာင်းသွား ပီ။‐ (aiōn g165) ၁၁ လကာတစ်ဦးတည်းသာလ င်ငါ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ့၏။

မာကကိ ှ ာ၍သင် ှ င့်အတေခ ခ့ဲ ေလာ့။ သသည်ငါ၏လပ်ငန်းတွင်ကညီ ိင်သ ြဖစ်ေပသည်။‐ ၁၂

ငါသည်တခိတ်ကိဧဖက် မိ ့သိ့ေစလတ်လိက်၏။‐ ၁၃ သင်လာေသာအခါတေရာ မိ ့တွင်ကာပလက်၌

ငါအပ်ထားခ့ဲသည့်ဝတ်လံ ှ င့်စာေစာင်များ၊ အထးသြဖင့်သားေရစာေစာင်များကိယခ့ဲ

ေလာ့။ ၁၄ ေကးပန်းထိမ်ဆရာအာေလဇြ ုသည်ငါ့အား များစွာမေကာင်းကျိုးေပးခ့ဲ၏။

သ ပသည့်အမ အတွက်သခင်ဘရားသည်သ့အားအြပစ်ဒဏ် စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၅

သင်ကိယ်တိင်သ့ကိသတိ ပေလာ့။ သသည်ငါတိ့ ေဟာေြပာေသာတရားေတာ်ကိြပင်းြပင်းထန်ထန်

ဆန့်ကျင်ေြပာဆိသြဖစ်သည်။ ၁၆ ငါ၏အမကိပထမအ ကိမ်စစ်ေဆးရာတွင် ငါ့

ကိေထာက်ခံရန်အဘယ်သမ မလာ က။ လတိင်း ပင်ငါ့ကိစွန့်ပစ်သွား က၏။ ထိသတိ့ဤသိ့ ပ

ကသည်ကိသခင်ဘရားသည်သတိ့၏အြပစ် ကိမှတ်ေတာ်မမပါေစ ှ င့်။‐ ၁၇

သခင်ဘရားသည်ငါ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၍ငါ့ကိ ခွန်အားေပးေတာ်မသြဖင့် ငါသည်လမျိုးြခား

အေပါင်းတိ့အားတရားေတာ်ကိအကန်အစင် ေဟာေြပာ ိင်၏။ ကိယ်ေတာ်ကယ်ေတာ်မသြဖင့်

ငါသည်ေသဒဏ်ခံရြခင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ကိ လည်းရ ှ ိ ၏။‐ ၁၈သခင်ဘရားသည်ငါ့အားေဘးအ ရာယ်

အေပါင်းတိ့မှကယ် တ်ေတာ်မ၍မိမိ၏ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သိ့လံ ခံစွာပိ့ေဆာင် ေတာ်မလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်သည်ကမာအဆက် ဆက်ဘန်းအသေရထွန်းေတာက်ေတာ်မပါ ေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn

g165) ၁၉ ြပစ်ကိလ ှ င့်အာကလမှစ၍ သေနသိေဖာ် ၏အိမ်ေထာင်စအား တ်ဆက်လိက်၏။‐ ၂၀

ဧရတုသည်ေကာရိ ု မိ ့တွင်ေနရစ်၏။ တေရာဖိမ် သည်ဖျားနာေနသြဖင့်သ့အားမိလက် မိ ့တွင်

ငါထားခ့ဲ၏။‐ ၂၁ ေဆာင်းဥတမကျမီသင်လာ ိင်ရန်အစွမ်းကန် ကိးစားေလာ့။ ဥဗလ၊ ပေဒ၊

လိ ၊ ကေလာဒိမှစ၍ခရစ်ယာန် ညီအစ်ကိအေပါင်းတိ့က တ်ဆက်လိက် က၏။ ၂၂

သခင်ဘရားသည်သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ ပါေစေသာ။ သင်တိ့အေပါင်းသည်ဘရားသခင်

၏ေကျးဇးေတာ်ကိခံစားရကပါေစေသာ။ တိေမာေသသဝါဒစာဒတိယေစာင် ပီး၏။
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၁ ဘရားသခင်၏အေစခံ ှ င့်သခင်ေယ ခရစ်၏တမန်ေတာ်ြဖစ်သ ငါေပါလသည်

စာေရးလိက်ပါသည်။ ဘရားသခင်သည်မိမိေ ွးေကာက်ေတာ်မ ေသာလစေတာ်၏

ယံ ကည်ြခင်းကိ ပစ ေပးေစရန်လည်းေကာင်း၊ ငါတိ့၏ဘာသာ ေတာ်ကသွန်သင်သည့်သမာတရားေတာ်

အေကာင်းကိ ထိသတိ့သေဘာေပါက်နား လည်ကေစရန်လည်းေကာင်းငါ့ကိေ ွး

ချယ်ေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၂ ထိဘာသာေတာ်သည်ထာဝရအသက်ကိ

ေမ ာ်လင့်မတွင်အေြခခံေပသည်။ မသား ှ င့်ကင်းစင်ေတာ်မေသာဘရားသခင်သည်

ေ ှ းကပ်ကာလမတည် ှ ိ မီကပင် ထာဝရ အသက်ကိငါတိ့အားေပးေတာ်မရန်

ကတိထားေတာ်မေပသည်။‐ (aiōnios g166) ၃ ထိေနာက်အချိန်သင့်ေသာအခါ၌ထိ

ထာဝရအသက်ကိတရားေတာ်အားြဖင့် ေပ လွင်ထင် ှ ားေစေတာ်မ၏။ ငါတိ့၏

ကယ်တင် ှ င်ဘရားသခင်သည်ထိတရား ေတာ်ကိ ငါ့အားေပးအပ်ေတာ်မသည်ြဖစ်ရာ

ငါသည်ကိယ်ေတာ်၏အမိန့်ေတာ်အရထိ တရားေတာ်ကိေ ကညာ၏။ ၄ ငါတိ့နည်းတယံ ကည်သ၊

ယံ ကည်ြခင်းအား ြဖင့် ငါ၏သားစစ်ြဖစ်သတိတထံသိ့ဤစာ ကိငါေရးသားေပးပိ့လိက်ပါသည်။

ခမည်းေတာ်ဘရားသခင် ှ င့်ငါတိ့၏ကယ် တင် ှ င်ခရစ်ေတာ်ေယ သည်

သင့်အားေကျးဇး ေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းကိေပးသနားေတာ်မ ပါေစသတည်း။ ၅

ကေရေတကန်းတွင်လပ်ေဆာင်စရာ ှ ိ ေသး ေသာအမကိစအဝဝတိ့ကိစီမံေဆာင် ွက်

ရန် ှ င့် အ မိ ့ မိ ့တွင်သင်းအပ်များခန့်ထား ရန်သင့်အားငါထားခ့ဲ၏။ ငါယခေပးမည့်

န် ကားချက်များကိမေမ့ ှ င့်။‐ ၆ အသင်းေတာ်ကိအပ်ထိန်းသသည်အြပစ်ဆိ

စရာမ ှ ိ သြဖစ်ရမည်။ သ့မှာဇနီးတစ်ေယာက် သာ ှ ိ ရမည်။ သ၏သားသမီးများသည်ယံ

ကည်သများြဖစ်ရမည်။ အေပျာ် ကူးသများ၊ စကားနားမေထာင်သများမြဖစ်ေစရ။‐ ၇

အသင်းေတာ်ကိေခါင်းေဆာင်သသည်ဘရား သခင်၏အမေတာ်ကိတာဝန်ယ၍ ေဆာင် ွက်

ရသြဖစ်သြဖင့်အြပစ်ဆိစရာမ ှ ိ သ ြဖစ်ရမည်။ သသည်ေမာက်မာသ၊ စိတ်တိသ

မြဖစ်ေစရ။ ေသေသာက် ကူးသ၊ ကမ်းတမ်း သ၊ ေငွကိမက်ေမာသမြဖစ်ေစရ။‐ ၈

ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပတတ်သ၊ ေကာင်းြမတ်သည့် အရာကိ ှ စ်သက်တတ်သြဖစ်ရမည်။ သသည်

မိမိကိယ်ကိထိန်းချုပ် ိင်ရမည်။ ေြဖာင့်မတ် ရမည်။ ဘရားတရားကိ ိ ေသကိင်း ိင်းရမည်။

စည်းကမ်းေသဝပ်ရမည်။‐ ၉ သသည်မှန်ကန်သည့်အယဝါဒကိစဲွ မဲစွာ ခံယယံ ကည်ရမည်။

ဤနည်းအားြဖင့်သသည် တရားစစ်တရားမှန်အားြဖင့်အားေပးတိက် တွန်း ိင်လိမ့်မည်။

ထိတရားစစ်တရားမှန်ကိ အတိက်အခံ ပသတိ့၏အမှားကိလည်း ေထာက်ြပ ိင်လိမ့်မည်။ ၁၀

ထိတရားကိေတာ်လှန်ကာအကျိုးမ့ဲသည့် စကားများအားြဖင့်လှည့်စားတတ်သအများ အြပားပင် ှ ိ ၏။

အထးသြဖင့်ယဒဘာသာမှ ခရစ်ယာန်ဘာသာသိ့ကးေြပာင်းလာသတိ့ အထဲတွင် ှ ိ ေပသည်။‐ ၁၁

ထိသတိ့၏ တ်ကိပိတ်ရန်လိအပ်လာေပ ပီ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့သည်ေငွ

ရ ှ ိ ေရးရည် ွယ်ချက်ြဖင့် မသွန်သင်သင့် ေသာအရာများကိသွန်သင်ြခင်းအားြဖင့်

အိမ်ေထာင်စများကိကေမာက်ကမြဖစ်ေစ ကေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၂

သတိ့၏ပေရာဖက်ြဖစ်သကေရေတကန်း သားတစ်ဦးကပင်လ င်``ကေရေတကန်းသား

တိ့သည်အစဥ်လိမ်လည်သများ၊ သားရဲဆိး များ၊ ပျင်းရိစား ကူးသများြဖစ်၏'' ဟေြပာ

ဆိခ့ဲ၏။ ထိသ၏ေြပာဆိချက်သည်မှန်ေပ သည်။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်အမှန်တကယ်

ယံ ကည်လာ ကေစရန်လည်းေကာင်း၊ ယဒ ဒ ာရီစကားများ ှ င့်သမာတရားကိ ပစ်ပယ်

သတိ့၏ပညတ်များကိစွန့်လတ်လိက် က ေစရန်လည်းေကာင်းသတိ့အား ကပ်တည်း

စွာဆံးမရမည်။‐ ၁၅ မိမိတိ့ကိယ်တိင်စိတ် ှ လံးစင် ကယ်သန့် ှ င်း သတိ့အဖိ့မှာ

မည်သည့်အရာမဆိစင် ကယ် သန့် ှ င်း၏။ သိ့ေသာ်မိမိတိ့ကိယ်တိင်မစင်

ကယ်မယံ ကည်သတိ့အဖိ့မှာမကား အဘယ်အရာမ စင် ကယ်သန့် ှ င်းသည်ဟ၍ မ ှ ိ။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိသတိ့၏စိတ် ှ လံး ှ င့် သတပစိတ်သည်ညစ်ညမ်းေနေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။‐

၁၆ သတိ့သည်ဘရားသခင်ကိသိသည်ဟဝန်ခံ ေသာ်လည်းသတိ့အကျင့်ကမေထာက်ခံ။ သ

တိ့သည်မန်းဖွယ်ေကာင်းသ၊ နားမေထာင်သ၊ ေကာင်းြမတ်သည့်အမတစ်စံတစ်ခကိမ

ပရန်မသင့်ေတာ်သများြဖစ်က၏။

၂ သိ့ရာတွင်သင်သည်မှန်ကန်သည့်အယဝါဒ ှ င့်ကိက်ညီသည့် အေကာင်းအရာကိသွန်သင်

ရမည်။‐ ၂ အသက်အ ွယ် ကီးရင့်သအမျိုးသားတိ့အား သမာသတိ ှ ိ ရန်၊

တည် ကည်ရန် ှ င့်ဣေြ ေစာင့် စည်း ကရန်လည်းေကာင်း၊ စစ်မှန်ေသာယံ ကည်

ြခင်း၊ ေမတာ၊ ခံ ိင်ရည်တိ့ြဖင့်ြပည့်ဝ ကေစရန် လည်းေကာင်းသွန်သင်ေလာ့။‐ ၃

ထိနည်းတစွာအသက်အ ွယ် ကီးရင့်သ အမျိုးသမီးတိ့သည်လည်း ဘရားတရား

ကည် ိ သများြဖစ်ရန်သွန်သင်ေလာ့။ သ တိ့သည်သတစ်ပါး၏အသေရကိဖျက်သ များ၊

အရက်၏ကန်များမြဖစ်ေစရ။ အေကာင်း ကိသင် ကားေပးတတ်သများြဖစ်ရ ကမည်။‐ ၄

သိ့မှသာသတိ့သည်မိမိတိ့ထက်အသက် ငယ် ွယ်သအမျိုးသမီးတိ့အား ကိယ့်ခင်ပွန်း၊

သားသမီးများကိချစ်ခင်မ၊‐ ၅ ဣေြ ေစာင့်စည်းမ၊ ြဖူစင်မ၊ အိမ် ှ င်မေကာင်း

ပီသမ ှ င့်ခင်ပွန်းသည်၏စကားကိနား ေထာင်မတိ့ကိေလ့ကျင့်သင် ကားေပး ိင်မည်။

ဤနည်းအားြဖင့်ဘရားသခင်၏တရား ေတာ်ကိပတ်ခတ်ေြပာဆိသ ှ ိ မည်မဟတ် ေပ။ ၆

ထိနည်းတစွာငယ် ွယ်သအမျိုးသားများ အားဣေြ ေစာင့်စည်းရန်တိက်တွန်းေလာ့။‐ ၇

ကိစအဝဝ၌သင်ကိယ်တိင်ပင်လ င်စံနမ နာေကာင်းကိြပေလာ့။ တည် ကည်ေလးနက်စွာ

သဝါဒေပးေလာ့။‐ ၈သင်၏ရန်သများသည်ငါတိ့အားအဘယ် အမတွင်မ အြပစ် ှ ာ၍မရသြဖင့်

အ ှ က် ကဲွ ကေစရန်သင်သည်သတစ်ပါးတိ့ြပစ် တင်ေဝဖန်မမ ပ ိင်ေအာင်ေလျာက်ပတ်သည့်

စကားကိေြပာဆိေလာ့။ ၉အေစခံကန်တိ့သည်မိမိတိ့သခင်များ ၏စကားကိနားေထာင်ရ ကမည်။

အစစ အရာရာတွင်သခင်တိ့ ှ စ်သက်ေအာင် ပရ ကမည်။ စကားတံ့ြပန်ေြပာဆိမ၊‐ ၁၀

သိ့မဟတ်ခိးဝှက်မကိမ ပရ။ ယင်းသိ့ ပ မည့်အစားသတိ့သည်အစဥ် ိ းသား၍ သစာ

ှ ိ သများြဖစ်ေ ကာင်းေပ လွင်ေစရမည်။ ဤ နည်းအားြဖင့်သတိ့သည်မိမိတိ့ ပသမ

ေသာအမတိ့တွင် ငါတိ့ကယ်တင် ှ င်ဘရား သခင်၏တရားေတာ်အေရာင်အဝါကိပိမိ၍

ထွန်းေတာက်ေစ ကလိမ့်မည်။ ၁၁ ဘရားသခင်သည်လသားအေပါင်းတိ့အား

ကယ်တင်ရန်အတွက် မိမိ၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ေပ လွင်ထင် ှ ားေစေတာ်မ ပီ။‐ ၁၂

ငါတိ့သည်မိမိတိ့၏ ကီးြမတ်သည့်ဘရား သခင်တည်းဟေသာ ကယ်တင် ှ င်ေယ ခရစ်

၏ဘန်းအသေရေတာ်ထင် ှ ားေပ ထွန်းမည့် မဂလာေန့ြမတ်ကိေစာင့်ေမ ာ်ကာ ဘရားမ့ဲ

တရားမ့ဲ ပကျင့်ြခင်း ှ င့်ေလာကရမက်ဆ တိ့ကိစွန့်ပစ် ကရန်လည်းေကာင်း၊ ဣေြ ေစာင့်

စည်းြခင်း၊ ိ းသားေြဖာင့်မတ်ြခင်းဘရား ဝတ်၌ေမွ ့ေလျာ်ြခင်းတိ့ြဖင့်ဤေလာက၌

အသက် ှ င် ကေစရန်လည်းေကာင်း ထိ ေကျးဇးေတာ်ကငါတိ့အားဆံးမ သွန်သင်လျက် ှ ိ ၏။‐ (aiōn

g165) ၁၄ ငါတိ့အားဆိးညစ်မိက်မဲမအေပါင်းမှကယ် ဆယ်ေတာ်မရန်လည်းေကာင်း၊ ငါတိ့သည်စိတ်

ှ လံးြဖူစင်သန့် ှ င်းလျက်ကိယ်ေတာ်သာ လ င်ပိင်ေတာ်မေသာသများြဖစ်လျက် အကျင့်

ေကာင်းများ၌စိတ်အားထက်သန် ကေစရန် လည်းေကာင်းခရစ်ေတာ်သည်ငါတိ့အတွက်

မိမိကိယ်ကိစွန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ သင်သည်ဤအေကာင်းအရာများကိေဟာ ေြပာသွန်သင်ေလာ့။

အားေပးတိက်တွန်းဆံးမ သွန်သင်သည့်အခါ၌သင်၌ ှ ိ သမ ေသာ အခွင့်အာဏာကိအသံး ပေလာ့။

သင့်အား အဘယ်သမ အထင်မေသးေစ ှ င့်။

၃ တိင်းြပည်အပ်ချုပ်သများ ှ င့်အာဏာပိင်များ ၏အပ်စိးြခင်းကိဝန်ခံ၍ သတိ့၏စကားကိ

နားေထာင် ကရန်လည်းေကာင်း၊ ေကာင်းြမတ်ေသာ အမကိစမှန်သမ ကိေဆာင် ွက်ဖိ့အသင့် ှ ိ

ကရန်လည်းေကာင်း သင်၏လစအားသတိ ေပးေလာ့။‐ ၂ မည်သ့အေကာင်းကိမ မေကာင်းမေြပာဘဲ

ငိမ်းချမ်းခင်မင်စွာေနထိင် ကေစရန် ှ င့် အစဥ်အ မဲလခပ်သိမ်းတိ့အားသိမ်ေမွ ့စွာ

ဆက်ဆံ ကေစရန်သတိ့အားေြပာ ကား ေလာ့။‐ ၃ အခါတစ်ပါးကငါတိ့ကိယ်တိင်ပင်လ င်

မိက်မဲ၍ မနာခံဘဲလမ်းမှားလျက်ေနခ့ဲ က၏။ ရမက်ဆ  ှ င့်အမျိုးမျိုးေသာအေပျာ်

အပါးလိက်စားမများ၏ကန်ြဖစ်ခ့ဲ က၏။ ငါတိ့၌အ မဲပင်မနာလိေသာသေဘာ၊ ြငူ

စေသာသေဘာ ှ ိ ခ့ဲ က၏။ သတစ်ပါးတိ့ သည်ငါတိ့ကိမန်း က၏။ ငါတိ့ကလည်း သတိ့ကိမန်း က၏။‐ ၄

သိ့ရာတွင်ငါတိ့ကယ်တင် ှ င်ဘရားသခင် ၏က ဏာေတာ် ှ င့်ေမတာေတာ်ေပ လွင်ထင်

ှ ားလာေသာအခါ၊‐ ၅ ငါတိ့သည်ကယ်တင်ြခင်းကိခံရ ကေပ သည်။

ဤသိ့ကယ်တင်ြခင်းခံရသည်မှာငါ တိ့ကိယ်တိင် ပလပ်ခ့ဲသည့်ေကာင်းမတစ်စံ

တစ်ရာေ ကာင့်မဟတ်။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏ က ဏာေတာ် ှ င့်အညီသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်

ေတာ်အားြဖင့် ငါတိ့အားအသစ်ေသာေမွး ြခင်း ှ င့်ဘဝသစ်ကိေဆးေကာြခင်းြဖင့်

ေပးေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၆ဘရားသခင်သည်ငါတိ့၏ကယ်တင် ှ င် ေယ ခရစ်အားြဖင့်

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ် ေတာ်ကိငါတိ့အေပ သိ့ ကယ်ဝစွာသွန်း ေလာင်းေတာ်မ၏။‐ ၇

ယင်းသိ့ ပေတာ်မြခင်းမှာငါတိ့သည်ေကျးဇး ေတာ်အားြဖင့် ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်

ဆံမကိရ ှ ိ ကာ ငါတိ့ေမ ာ်လင့်ေတာင့်တသည့် ထာဝရအသက်ကိခံယရ ကေစရန်ပင် ြဖစ်ေပသည်။‐

(aiōnios g166) ၈ဤစကားသည်သစာစကားြဖစ်၏။ ဘရားသခင်ကိယံ ကည်သတိ့သည်ေကာင်း

ြမတ်ေသာအကျင့်၊ လအေပါင်းတိ့အားအကျိုး ပေသာအကျင့်များ၌ေမွ ့ေလျာ် ကေစရန်

အထက်တွင်ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အမအရာများ ကိအထးဂ  ပ၍ ိးေဆာ်တိက်တွန်းေလာ့။‐ ၉

သိ့ရာတွင်အကျိုးမ့ဲြငင်းခံြခင်း၊ ှ ည်လျား ေသာေဆွစဥ်မျိုးဆက်စာရင်းများ ပလပ်ြခင်း၊

ရန်ြဖစ်ြခင်း၊ ပညတ်တရား ှ င့်ပတ်သက်၍ အြငင်းပွားြခင်းတိ့ကိေ ှ ာင် ကဥ်ေလာ့။
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ထိသိ့ ပမြခင်းများသည်မည်သိ့မ အသံးမဝင်၊ အကျိုးလည်းမ ှ ိ။‐ ၁၀

စိတ်ဝမ်းကဲွြပားမများကိြဖစ်ေစေသာသအား အနည်းဆံး ှ စ် ကိမ်သတိေပး ပီးေနာက်သ

ှ င့်ထပ်မံ၍မည်သိ့မ မဆက်ဆံ ှ င့်။‐ ၁၁ ထိသိ့ေသာသသည်ေဖာက်ြပန်ေသာသြဖစ်

ေကာင်းသင်သိ၏။ ထိသ့အြပစ်သည်သအြပစ် ှ ိ ေ ကာင်းကိသက်ေသထလျက် ှ ိ ေပသည်။ ၁၂

အာေတမကိြဖစ်ေစ၊ တခိတ်ကိြဖစ်ေစသင့်ထံ သိ့ငါေစလတ်လိက်ေသာအခါ ငါ ှ ိ ရာနိေကာ

ပလိ မိ ့သိ့အစွမ်းကန် ကိးစား၍လာခ့ဲေလာ့။ ထိ မိ ့တွင်ေဆာင်းရာသီအတွင်းေနထိင်ရန်

ငါဆံးြဖတ် ပီးြဖစ်၏။‐ ၁၃ ေ ှ ့ေနြဖစ်သေဇန ှ င့်အာေပါလတိ့ခရီး ပ

ိင်ရန်အတွက်အစွမ်းကန်ကညီေဆာင် ွက် ေပးေလာ့။ သတိ့တွင်လိေလေသးမ ှ ိ ရ

ေအာင်လည်းကညီလိက်ပါ။‐ ၁၄ စားဝတ်ေနေရးအတွက်အမှန်တကယ်လိအပ် သည်တိ့ကိရ ှ ိ  ိင်ရန်

ငါတိ့၏လစသည် ေကာင်းေသာအသက်ေမွးမကိ ပ ကရန်သွန် သင်ေလာ့။

မိမိတိ့၏လပ်အားကိအချည်း ှ ီး မြဖစ်ေစရ က။ ၁၅ ငါ ှ င့်အတေနသအေပါင်းတိ့ကသင့်အား

တ်ဆက်လိက်၏။ ယံ ကည်ြခင်းတရား၌ငါ တိ့၏မိတ်ေဆွများအား တ်ဆက်ေလာ့။

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိသင်တိ့ အားလံးခံစားရကပါေစေသာ။ တိတသဝါဒစာ ပီး၏။
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၁ ခရစ်ေတာ်ေယ ၏အမေတာ်ကိထမ်း ွက် သည့်အတွက်ေ ကာင့် အကျဥ်းခံေနရသငါ

ေပါလ ှ င့်ငါတိ့၏ညီတိေမာေသထံမှ ငါ တိ့ချစ်ေသာလပ်ေဖာ်ေဆာင်ဘက်ဖိေလမန်ထံ

သိ့လည်းေကာင်း၊‐ ၂ ငါတိ့ ှ မအပိ၊ ငါတိ့၏ရဲေဘာ်စစ်သည်ေတာ် အာခိပု ှ င့်

သင်၏အိမ်တွင်စေဝးသည့်အသင်း ေတာ်ဝင်တိ့ထံသိ့လည်းေကာင်းစာေရးလိက် ပါသည်။ ၃

ငါတိ့အဖဘရားသခင် ှ င့်သခင်ေယ ခရစ်၏ထံေတာ်မှ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက် ြခင်းကိ

သင်တိ့အားလံးခံစားရ ကပါေစ ေသာ။ ၄ ငါ့ညီဖိေလမန်၊ ဘရားသခင်၏လစေတာ်ဝင်

အေပါင်းတိ့အားသင်ချစ်ခင်ပံ၊ သခင်ေယ ကိ သင်ယံ ကည်ပံကိ ကားသိရသြဖင့် ငါသည်

ဆေတာင်းပတနာ ပသည့်အခါတိင်း သင့်ကိ အေကာင်း ပ၍ဘရားသခင်၏ေကျးဇး

ေတာ်ကိချီးမွမ်း၏။‐ ၆ ယံ ကည်သများြဖစ် ကေသာသင် ှ င့်ငါတိ့ သည်

အချင်းချင်းမိတ်သဟာယဖဲွ ့ြခင်းအား ြဖင့် ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်လျက်

ငါတိ့ခံစားရသည့်ေကာင်းချီးမဂလာအေပါင်း ကိပိမိနက်နဲစွာသိ ှ ိ နားလည် ိင် ကရန်

ငါဆေတာင်း၏။‐ ၇ ငါ့ညီ၊ သင်၏ေမတာသည်ငါ့အားအလွန်ဝမ်း

ေြမာက်ေစ၍များစွာအားတက်ေစ၏။ သင်သည် ဘရားသခင်၏လစေတာ်ဝင်အေပါင်းတိ့

အားစိတ် င်လန်းေစေလ ပီ။ ၈ ဤအေကာင်းေ ကာင့်ငါသည်ခရစ်ေတာ်၌ညီ

အစ်ကိချင်းအေနြဖင့် သင် ပသင့်သည့်အမ အရာကိ ပရန်အမိန့်ေပး ိင်ခွင့် ှ ိ သည်ဟ

ယံ ကည်ေသာ်လည်း ငါသည်သင့်ကိချစ်ေသာ ေကာင့်သင့်အားေမတာရပ်ခံပါ၏။ ခရစ်ေတာ်

ေယ ၏သံတမန်ြဖစ်သ၊ ယခအခါခရစ် ေတာ်ေယ အတွက်အကျဥ်းခံေနရသငါ

ေပါလသည်သင့်အားေမတာရပ်ခံပါ၏။‐ ၁၀ ငါအကျဥ်းခံလျက်ေနရစဥ်အခါ၌ခရစ်

ေတာ်၌ ငါ၏သားြဖစ်လာသ သေနသိမ်အတွက် ေမတာရပ်ခံပါ၏။‐ ၁၁

သသည်ယခင်ကသင့်အတွက်အသံးမဝင်ခ့ဲ ေသာ်လည်း ယခအခါသင်၏အတွက် ှ င့်ငါ၏

အတွက်ပါအသံးဝင်လာေလ ပီ။‐ ၁၂ ငါသည်ငါ၏ရင်ေသွးကိသင်၏ထံသိ့ြပန်၍

ေစလတ်လိက်ပါ၏။‐ ၁၃ ငါသည်သတင်းေကာင်းကိေဟာေြပာေ ကညာ မေကာင့်

အကျဥ်းခံလျက်ေနရစဥ်အခါတွင် သင်၏ကိယ်စားငါ့အားကညီေစရန်သ့ကိ ေခ ထားလိပါသည်။‐

၁၄ သိ့ရာတွင်သင်၏သေဘာတညီချက်မရ ှ ိ ဘဲအဘယ်အမကိမ ငါမ ပလိပါ။ ငါ့ကိ

ကညီမစေစရန်သင့်အားအ ိင်အထက် မ ပလိပါ။ သင်၏ေစတနာအေလျာက်သာ လ င်မစေစလိပါ၏။

၁၅ သေနသိမ်သည်သင် ှ င့်အစဥ်ြပန်လည်ေနထိင် ိင်ရန် သင် ှ င့်ေခတမ ခဲွခွာရြခင်းြဖစ်တန်ရာ၏။‐

(aiōnios g166) ၁၆ ယခအခါသသည်ကန်မ သာမဟတ်ေတာ့ဘဲ

ခရစ်ေတာ်၌ချစ်ေသာညီအစ်ကိြဖစ်လာေပ ပီ။ သသည်ငါ၏အတွက်အလွန်တန်ဖိး ှ ိ ေပသည်။

သိ့ရာတွင်သင်၏အတွက်ကန်အေန ှ င့်လည်း ေကာင်း၊ သခင်ဘရား၌ညီအစ်ကိအေန ှ င့်

လည်းေကာင်းများစွာပိ၍ပင်တန်ဖိး ှ ိ မည်။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍သင်သည်ငါ့အားမိမိ၏လပ်ေဖာ်

ေဆာင်ဘက်အေနြဖင့် ကိဆိလက်ခံသက့ဲ သိ့သ့အား ကိဆိလက်ခံပါေလာ့။‐ ၁၈

အကယ်၍သသည်သင့်အားတစ်စံတစ်ရာ ြပစ်မှားမိခ့ဲေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်စံတစ်ရာ

ေပးဆပ်စရာ ှ ိ ခ့ဲေသာ်လည်းေကာင်း ငါ တာဝန်ယပါမည်။‐ ၁၉ ``ငါေပါလသည်ထိအေကးကိ

ေပးဆပ်ပါ မည်'' ဟ၍ ငါကိယ်တိင်လက်မှတ်ေရးထိးပါ၏။ (သင့်ကိယ်တိင်ပင်လ င်

သင်၏ဘဝသစ်အတွက် ငါ့အားေပးဆပ်စရာ ှ ိ ေ ကာင်း ေဖာ်ြပရန် မလိပါ။‐) ၂၀

သိ့ြဖစ်၍ငါ့ညီ၊ သခင်ဘရား၏မျက် ှ ာေတာ် ကိေထာက်၍ငါ့အားေကျးဇး ပပါေလာ့။

ခရစ် ေတာ်၌ညီအစ်ကိအေနြဖင့်ငါ့အားစိတ် င် လန်းေစပါေလာ့။ ၂၁

သင်သည်ငါေမတာရပ်ခံသည့်အတိင်း ပလပ် လိမ့်မည်ဟစိတ်ချယံ ကည်လျက် ဤစာကိေရး လိက်၏။

အမှန်စင်စစ်ထိထက်ပင်ပိ၍ ပလပ် လိမ့်မည်ကိငါသိပါ၏။‐ ၂၂ ထိ့အြပင်ငါတည်းခိရန်အခန်းတစ်ခကိ

အသင့်ြပင်ထားပါေလာ့။ အဘယ်ေကာင့်ဆိ ေသာ်ဘရားသခင်သည်သင်တိ့အေပါင်း၏

ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်းေတာ်မ၍ ငါ့ အားသင်တိ့ထံသိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ ေစေတာ်

မလိမ့်မည်ဟငါေမ ာ်လင့်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၂၃ ခရစ်ေတာ်ေယ အတွက်ေကာင့်ငါ ှ င့်အတ

အကျဥ်းခံရသဧပြဖကလည်းေကာင်း၊‐ ၂၄ ငါ၏လပ်ေဖာ်ေဆာင်ဘက်များြဖစ် ကသည့်

မာက၊ အာရိတခ၊ ေဒမ ှ င့်လကာတိ့က လည်းေကာင်းသင့်ကိ တ်ဆက် က၏။‐ ၂၅

သခင်ေယ ခရစ်၏ေကျးဇးေတာ်ကိသင် တိ့အားလံးခံစားရ ကပါေစေသာ။ ဖိေလမန် သဝါဒစာ ပီး၏။
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ေဟ ဗဲ

၁ အတိတ်ကာလ၌ဘရားသခင်သည်ငါတိ့ ဘိးေဘးတိ့အားအ ကိမ်ေပါင်းများစွာ

နည်း အမျိုးမျိုးြဖင့်ပေရာဖက်များမှတစ်ဆင့် ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။‐ ၂

သိ့ရာတွင်ဤေနာက်ဆံးေသာကာလ၌ သားေတာ်အားြဖင့်ငါတိ့အားဗျာဒိတ်

ေပးေတာ်မသည်။ သားေတာ်အားြဖင့်စ က ဝဠာကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၍ ေနာက်ဆံး၌

အလံးစံကိပိင်သေစရန်သားေတာ်ကိ ခန့်ထားေတာ်မသည်။‐ (aiōn g165) ၃

သားေတာ်သည် ဘရားသခင်၏ ဘန်းအသေရ ှ င့်ထွန်းလင်းေတာက်ပလျက် ှ ိ ၏။

ကိယ်ေတာ် သည်ဘရားသခင်၏ဇာတိအြဖစ်ေတာ်တိကျ မှန်ကန်ေသာပံသဏာန်ြဖစ်လျက်

မိမိ၏တန်ခိး ှ င့်ြပည့်စံေသာအမိန့်ေတာ်အားြဖင့် စ ကဝဠာ ကိတည်ေနေစေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်လသား တိ့အားအြပစ်များမှေြပလွတ်ေစရန်ေဆာင် ွက်ေတာ်မ ပီးေနာက်

ေကာင်းကင်ဘံတွင်အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်၏လက်ယာေတာ် ဘက်၌ထိင်ေတာ်မ၏။ ၄

သားေတာ်အားဘရားသခင်ေပးအပ်ေတာ်မ ေသာဘဲွ ့နာမေတာ်သည် ေကာင်းကင်တမန်တိ့၏

အမည်နာမထက် ကီးြမတ်ေတာ်မသည်နည်းတ သားေတာ်သည်ေကာင်းကင်တမန်များထက်သာ

လွန် ကီးြမတ်ေတာ်မေပသည်။‐ ၅ ဘရားသခင်ကအဘယ်ေကာင်းကင်တမန်ကိမ

``သင်သည်ငါ၏သားြဖစ်၏။ ယေန့ပင်ငါသည်သင်၏အဖြဖစ်လာ၏'' ဟ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊

အဘယ်ေကာင်းကင်တမန် ှ င့်မ ပတ်သက်၍ ``ငါသည်သ၏အဖြဖစ်မည်။

သသည်လည်းငါ၏သားြဖစ်ရလိမ့်မည်'' ဟ၍ေသာ်လည်းေကာင်း မိန့် မက်ေတာ်မခ့ဲဖးသည်မ ှ ိ။‐ ၆

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်မိမိ၏သားဦးကိ ေလာကသိ့ေစလတ်ေတာ်မမည် ပေသာအခါ

``ဘရားသခင်၏ေကာင်းကင်တမန်အေပါင်းတိ့ သည် ထိသအား ှ ိ ခိးဝတ် ပရ ကမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၇ ေကာင်းကင်တမန်များအေကာင်းကိေဖာ်ြပရာ၌

``ဘရားသခင်သည်မိမိ၏ေကာင်းကင်တမန် များကိ ေလက့ဲသိ့ြဖစ်ေစေတာ်မ၏။

မိမိ၏အေစခံများကိမီးလ ံ က့ဲသိ့ြဖစ်ေစ ေတာ်မ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၈ သိ့ရာတွင်သားေတာ်အားမိန့်ေတာ်မေသာ အခါ၌ကိယ်ေတာ်က၊ ``အိ

ဘရားသခင်၊ကိယ်ေတာ်၏ ိင်ငံေတာ်သည် ကာလအစဥ်တည်လိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်မိမိ၏လစေတာ်အား တရားမ တစွာအပ်စိးပါ၏။ (aiōn g165)

၉ ကိယ်ေတာ်သည်အမှန်ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ၍ အမှားကိမန်းေတာ်မပါ၏။

ထိ့ေကာင့်ကိယ်ေတာ်၏ဘရားတည်းဟေသာ ဘရားသခင်သည်

ကိယ်ေတာ်အားေ ွးချယ်၍ကိယ်ေတာ်၏ အေပါင်းအေဖာ်တိ့ထက်ပိမိချီးြမင့်ကာ

င်လန်းဝမ်းေြမာက်ခွင့်ကိေပးေတာ်မေပသည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၀

ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က၊ ``အိ ထာဝရဘရား ှ င်၊ကိယ်ေတာ်သည်အစ မလက

ကမာေြမ ကီးကိဖန်ဆင်းေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ်တိင်လက်ေတာ်ြဖင့်မိးေကာင်းကင်ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မပါ၏။ ၁၁ ထိအရာတိ့သည်ယိယွင်းပျက်စီးသွား ကမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊

ကိယ်ေတာ် ှ င်မကားအ မဲတည်ေတာ်မပါ၏။ ထိအရာအားလံးသည်အဝတ်အထည်များ

က့ဲသိ့ ေဟာင်း ွမ်း ကလိမ့်မည်။ ၁၂ ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဝတ်လံအကျကိလိပ်သက့ဲသိ့

ထိအရာများကိလိပ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိအရာများသည်အဝတ်အထည်များက့ဲသိ့ ေြပာင်းလဲလိမ့်မည်။

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်မကားေြပာင်းလဲေတာ် မမပါ။ အသက်ေတာ်သည်ကန်ဆံးလိမ့်မည်မဟတ်ပါ''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ဘရားသခင်က၊ ``သင့်ရန်သများကိသင်၏ေြခဖဝါးေအာက်သိ့

ငါမေရာက်ေစမီကာလအတွင်း၊ ငါ၏လက်ယာဘက်တွင်ထိင်ေနေလာ့''

ဟအဘယ်ေကာင်းကင်တမန်ကိမ မိန့်ေတာ် မမခ့ဲဘးပါ။ ၁၄ ထိသိ့ြဖစ်ပါမ၊ ေကာင်းကင်တမန်များမှာ

အဘယ်သိ့ေသာသများနည်း။ သတိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းခံရမည့်သတိ့အားကညီ မစရန်

ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မသည့် အေစခံဝိညာဥ်များြဖစ်ေပသည်။

၂ ထိ့ေကာင့်လမ်းမှားတိမ်းေချာ်မမြဖစ် ကေစ ရန် ငါတိ့သည် ကားနာခ့ဲရသည့်သမာတရား

ကိပိမိ၍ပင်စဲွ မဲစွာဆပ်ကိင်ထားရမည်။‐ ၂ ေကာင်းကင်တမန်များမှတစ်ဆင့်ေပးအပ်

ေတာ်မေသာတရားေတာ်သည်မှန်ကန်ေသာ တရားေတာ်ြဖစ်သြဖင့် ထိတရားေတာ်ကိ မလိက်ေလ ာက်၊

မနာခံသမှန်သမ သည် ထိက်သင့်ေသာအြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းကိ ခံ ကရသည်မှန်ပါက၊‐

၃ ဤမ ထးြမတ်သည့်ကယ်တင်ြခင်းတရား ေတာ်ကိငါတိ့ဂ မစိက်ဘဲေန ကပါမ

အဘယ်သိ့လ င်ငါတိ့သည်အြပစ်ဒဏ် စီရင်ြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ် ိင် ကပါမည်နည်း။

ထိကယ်တင်ြခင်းတရားေတာ်ကိသခင် ဘရားကိယ်ေတာ်တိင် ဦးစွာပထမေဟာ

ကားေတာ်မ၍ ကားနာရသတိ့ကငါ တိ့အား ထိတရားေတာ်မှန်ကန်ေကာင်းကိ

သက်ေသြပခ့ဲ က၏။‐ ၄ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဘရားသခင်သည်

နိမိတ်လကဏာများ၊ အ့ံ သဖွယ်ရာများ ှ င့် ထးဆန်းေသာတန်ခိးအမျိုးမျိုးတိ့ကိ

ြပေတာ်မြခင်းအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ သန့် ှ င်း ေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည်မိမိအလိေတာ်

အတိင်း ဆေကျးဇးများကိေဝငှေတာ်မ ြခင်းအားြဖင့်လည်းေကာင်းထပ်ေလာင်း

သက်ေသြပေတာ်မ၏။ ၅ ငါတိ့ေြပာဆိေသာေနာင်အခါတည် ှ ိ မည့်

ကမာသစ်ကိအပ်စိးရန်ေကာင်းကင်တမန် များအားေပးအပ်ေတာ်မမ။‐ ၆

ကျမ်းစာေတာ်တစ်ေနရာတွင်၊ ``လသည်အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍ကိယ်ေတာ် သည်

သ့အားသတိရေတာ်မပါသနည်း။ သာမန်လသားသည်အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍

ကိယ်ေတာ်သည်သ့အားဂ  ပေတာ်မရပါ သနည်း။ ၇ ကိယ်ေတာ်သည်သ့အားကာလအနည်းငယ်မ

ေကာင်းကင်တမန်တိ့ထက်နိမ့်ကျေစေတာ်မ၍ ဘန်းအသေရ၊ဂဏ်ကျက်သေရ ှ င့်

ြပည့်ဝေစေတာ်မပါ၏။ ၈ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိစိးမိးခွင့်ေပးေတာ် မပါ၏''

ဟေဖာ်ြပထား၏။ ကျမ်းစာေတာ်က`ခပ် သိမ်းေသာအရာတိ့ကိစိးမိးခွင့်ေပးေတာ် မ၏'

ဟဆိရာ၌လ၏စိးမိးြခင်းကိ မခံရ သည့်အရာတစ်စံတစ်ခမ မ ှ ိ ဟ၍ဆိ လိသတည်း။

သိ့ရာတွင်ယခအခါ၌ လ သည်ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိစိးမိးခွင့်ရ ေကာင်း

ငါတိ့မေတွ့မြမင် ကရေပ။‐ ၉ သိ့ေသာ်ငါတိ့ေတွ့ြမင် ကရသကား ဘရား

သခင်၏ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်လအေပါင်း တိ့အတွက် အသက်ေတာ်ကိစွန့်ေတာ်မ ိင်ရန်

ကာလအနည်းငယ်မ ေကာင်းကင်တမန်များ ထက် ှ ိမ့်ချမကိခံရသည့်သခင်ေယ ပင်

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိအ ှ င်သည် မိမိအေသခံ ေတာ်မခ့ဲသည့်အတွက်ဘန်းအသေရ၊ ဂဏ်

အသေရ ှ င့်ြပည့်ဝလျက် ှ ိ ေတာ်မသည် ကိ ယခအခါငါတိ့ေတွ့ြမင် ကရ၏။‐ ၁၀

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိဖန်ဆင်း ပြပင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာဘရား

သခင်သည် မိမိ၏သားအေြမာက်အြမား တိ့အားဘန်းအသေရေတာ်ဝင်စားခွင့်ေပး

ေတာ်မ ိင်ရန် ဆင်းရဲဒကကိခံေစြခင်းအား ြဖင့် သခင်ေယ အားြပည့်ဝစံလင်ေစေတာ်

မ၏။ ဤသိ့ဘရားသခင် ပေတာ်မသည်မှာ ေလျာ်ကန်သင့်ြမတ်လှေပသည်။ အဘယ်

ေကာင့်ဆိေသာ်ကယ်တင်ြခင်းရ ှ ိ  ကေစ ရန် ထိသတိ့အားပိ့ေဆာင်သမှာသခင်

ေယ ပင်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၁၁ သခင်ေယ သည်လတိ့အားအြပစ်များမှ သန့်စင်ေစေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ် ှ င့်ကိယ်ေတာ် သန့်စင်ေစေတာ်မေသာသတိ့တွင် အဖတစ်ဦး တည်း ှ ိ သြဖင့်

ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့အား မိမိ၏ညီများဟေခ ဆိရန် ှ က်ေတာ်မမ။‐ ၁၂ သခင်ေယ က၊

``အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမကိအက ်ပ်၏ညီအစ်ကိတိ့အားေြပာ ကားပါမည်။

သတိ့၏အစည်းအေဝးတွင်ကိယ်ေတာ်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကးမည်'' ဟဘရားသခင်အားမိန့်ေတာ်မ၏။‐

၁၃တစ်ဖန်တံကိယ်ေတာ်က``ငါသည်ဘရားသခင် ကိကိးစားမည်'' ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ထိေနာက်

တစ်ဖန်``ငါသည်မိမိအား ဘရားသခင်ေပး အပ်ထားသည့်သားသမီးများ ှ င့်အတ ှ ိ ၏''

ဟ၍လည်းေကာင်းမိန့်ေတာ်မေပသည်။ ၁၄ ထိသားသမီးများသည်အေသွးအသား ှ ိ

သများြဖစ် ကသြဖင့် သခင်ေယ သည်ထိ သတိ့နည်းတအေသွးအသား ှ ိ သအြဖစ်

ကိခံယေတာ်မ၏။ ယင်းသိ့ခံယေတာ်မြခင်း မှာ ေသြခင်းကိအစိးရသည့်မာရ်နတ်၏

တန်ခိးကိချိုး ှ ိမ်ပစ်ရန်ပင်ြဖစ်၏။‐ ၁၅ ဤနည်းအားြဖင့်ေသေဘးကိေ ကာက်သြဖင့်

တစ်သက်လံးကန်ခံလျက်ေန ကရေသာ သတိ့ကိလွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မေပသည်။‐ ၁၆

ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်တမန်များအား ကညီမစေတာ်မသည်မဟတ်။ ကျမ်းစာ

ေတာ်တွင်ေဖာ်ြပထားသည်အတိင်း အာြဗဟံ ၏သားေြမးတိ့အားကညီမစေတာ်မ

ေကာင်းကိသိသာထင် ှ ားေပသည်။‐ ၁၇ ထိ့ေကာင့်ကိယ်ေတာ်သည်လတိ့၏အြပစ်များ

ကိေြဖလတ်အ့ံေသာငှာက ဏာ၊ သစာ ှ င့် ြပည့်ဝသည့်ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအြဖစ်ြဖင့်

ဘရားသခင်၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက် ိင် ရန် အရာရာ၌မိမိ၏ညီအစ်ကိများ ှ င့် တညီရေပသည်။‐

၁၈ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိကိယ်တိင်ဆင်းရဲဒက ှ င့် စံစမ်းေသွးေဆာင်ြခင်းကိခံခ့ဲရသြဖင့် စံ

စမ်းေသွးေဆာင်ြခင်းခံရသတိ့အားကညီ မစြခင်းငှာတတ် ိင်ေတာ်မသည်။

၃ ဘရားသခင်ေ ွးချယ်ေခ ယေတာ်မြခင်း ကိ ခံရေသာသန့် ှ င်းသညီအစ်ကိတိ၊့

သခင် ေယ အေကာင်းကိစဥ်းစားဆင်ြခင် က ေလာ့။ ငါတိ့၏ဘာသာတရားေတာ်ဆိင်ရာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းြဖစ်ေတာ်မေစရန် ကိယ် ေတာ်အားဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မ၏။‐ ၂

ေမာေ ှ သည်ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်၌မိမိ ထမ်းေဆာင်ရမည့်အလပ်တွင် သစာေစာင့်သက့ဲ

သိ့သခင်ေယ သည်လည်းမိမိအား ဤအလပ် တာဝန်ကိေပးအပ်ေတာ်မေသာဘရားသခင်

အားသစာေစာင့်ေတာ်မ၏။‐ ၃ အိမ်တစ်ေဆာင်ကိတည်ေဆာက်သသည် အိမ်ထက်

ပိ၍ဂဏ် ပချီးြမင့်ြခင်းကိခံထိက်သက့ဲသိ့ သခင်ေယ သည်လည်း ေမာေ ှ ထက်ပိ၍ချီး

ြမင့်ြခင်းကိခံထိက်ေပသည်။‐ ၄ အိမ်မည်သည်ကားတည်ေဆာက်သတစ်ဦး ှ ိ
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မဲပင်ြဖစ်၏။ အရာခပ်သိမ်းကိတည်ေဆာက် သကားဘရားသခင်ေပတည်း။‐ ၅

ေမာေ ှ သည်အေစခံအေနြဖင့်ဘရား သခင်၏အိမ်ေတာ်တွင်သစာေစာင့်လျက် အနာ

ဂတ်ကာလ၌ကိယ်ေတာ်မိန့် ကားေတာ်မ မည့်အရာများကိေြပာ ကားေပသည်။‐ ၆

ခရစ်ေတာ်မကားဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ် ကိအစိးရေသာသားေတာ်အေနြဖင့် သစာ

ေစာင့်ေတာ်မသတည်း။ ငါတိ့သည်ရဲစွမ်း သတိ ှ ိ ၍မိမိတိ့ေမ ာ်လင့်သည့်အရာကိ

ယံ ကည်စိတ်ချမ ှ ိ ပါလ င်ငါတိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏အိမ်ေတာ်ြဖစ် က၏။ ၇

သိ့ြဖစ်၍သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်က ေအာက်ပါအတိင်းမိန့်ေတာ်မသည်။

``ဘရားသခင်၏အသံေတာ်ကိယေန့ ကား လ င် ၈ ေခါင်းမမာ က ှ င့်။ သင်တိ့ဘိးေဘးများသည်

ကိယ်ေတာ်အားပန်ကန်၍ ေတာက ာရတွင်ကိယ်ေတာ်ကိအကဲစမ်း က၏။

သတိ့ေခါင်းမာ ကသက့ဲသိ့သင်တိ့ေခါင်း မမာ က ှ င့်။ ၉သင်တိ့ဘိးေဘးများသည်အ ှ စ်ေလးဆယ်တိင်

တိင် ငါ ပေတာ်မေသာအမကိေတွ့ြမင်ခ့ဲေသာ်လည်း ငါ့ကိဆန့်ကျင်၍အကဲစမ်း က၏။ ၁၀

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သတိ့အားအမျက်ထွက် သဖင့် `သတိ့သည်အစဥ်သစာေဖာက် က၏။

ငါ၏အမိန့်ေတာ်များကိမလိက်နာ က' ဟ ငါဆိ၏။ ၁၁ ငါသည်အမျက်ထွက်သြဖင့်`သတိ့သည်

အဘယ်အခါ၌မ ငိမ်ဝပ်ရာချမ်းသာကိခံစားရန်၊ ပည်ေတာ်သိ့ ဝင် ကရလိမ့်မည်မဟတ်'

ဟငါကျိန်ဆိခ့ဲ၏။'' ၁၂ ယံ ကည်သညီအစ်ကိတိ၊့ အသက် ှ င်ေတာ်

မေသာဘရားသခင်ကိေကျာခိင်းသွားသည် တိင်ေအာင် ဆိးညစ်ယံမှားတတ်သတစ်စံတစ်

ေယာက်မ သင်တိ့တွင်မ ှ ိ ေစရန်သတိ ပ ကေလာ့။‐ ၁၃သင်တိ့သည်အြပစ်ဒစ ိက်၏လှည့်စားမကိ

ခံရကာေခါင်းမမာ ကေစရန် ကျမ်းစာတွင် ေဖာ်ြပသည့်`ယေန'့ ဟေသာစကားရပ်သည်

ငါတိ့ ှ င့်ဆိင်သမ ကာလပတ်လံးေန့စဥ် ေန့တိင်း အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ်

ေယာက်ကညီမစရမည်။‐ ၁၄ ငါတိ့သည်အစကက့ဲသိ့အဆံးတိင်ေအာင်

ခိင် မဲစွာယံ ကည်စိတ်ချမ ှ ိ  ကပါလ င် ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတတဲွဖက်လပ်ေဆာင်သ များြဖစ် က၏။

၁၅ ကျမ်းစာေတာ်က၊ ``သင်တိ့သည်ယေန့ဘရားသခင်အသံေတာ်ကိ ကားရလ င်

ဘရားသခင်အား၊သင်တိ့၏ဘိးေဘးများ ပန်ကန်စဥ်အခါကေခါင်းမာ ကသက့ဲသိ့

ေခါင်းမမာ က ှ င့်'' ဟေဖာ်ြပေပသည်။‐ ၁၆ ဘရားသခင်၏အသံေတာ်ကိ ကား က ပီး မှ

ကိယ်ေတာ်ကိပန်ကန် ကသများကားအဘယ် သတိ့နည်း။ ထိသတိ့ကားအီဂျစ်ြပည်မှ ေမာေ ှ

ထတ်ေဆာင်လာေသာသအေပါင်းတိ့ြဖစ်ေပ သည်။‐ ၁၇ ှ စ်ေပါင်းေလးဆယ်တိင်တိင်

ဘရားသခင်၏ အမျက်ေတာ် ှ ြခင်းကိခံရသတိ့ကား အဘယ်သများနည်း။ ဒစ ိက်အြပစ် ပ သြဖင့်

ေတာက ာရတွင်လဲ၍ေသဆံးသ များြဖစ်၏။‐ ၁၈ ``သတိ့သည် ငိမ်ဝပ်ရာချမ်းသာရ ှ ိ ရန်

ြပည်ေတာ်သိ့ဝင်ခွင့်ကိ အဘယ်အခါ၌မ ငါေပးလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟအဘယ်သတိ့

ကိရည် န်း၍ဘရားသခင်ကျိန်ဆိေတာ် မပါသနည်း။ ကိယ်ေတာ်၏စကားကိနား

မေထာင်သများကိရည် န်းြခင်းပင် မဟတ်ေလာ။‐ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်မယံ ကည်ေသာ ေကာင့်

ြပည်ေတာ်သိ့မဝင် ိင်သည်ကိငါ တိ့သိက၏။

၄ ငိမ်ဝပ်ချမ်းသာခံစားခွင့်ကိငါတိ့အား ဘရားသခင်ေပးေတာ်မမည်ဟကတိ

ေတာ် ှ ိ ၏။ သင်တိ့အနက်တစ်စံတစ်ေယာက် မ ယင်း ငိမ်ဝပ်ရာချမ်းသာကိလက်မလွတ်

ေစရန်သတိ ပ ကေလာ့။‐ ၂ ငါတိ့သည်ေ ှ းေခတ်လတိ့နည်းတသတင်း ေကာင်းကိ ကား ကရ၏။

သိ့ရာတွင်ထိသ တိ့ ကားရသည့်သတင်းေကာင်းသည် သတိ့ အတွက်အကျိုးမ ှ ိ ေချ။

အဘယ်ေကာင့် ဆိေသာ် သတိ့သည်သတင်းေကာင်းကိ ကား ရေသာ်လည်း

ယံ ကည်ြခင်းြဖင့်လက်မခံ ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၃ သိ့ြဖစ်၍ယံ ကည်သငါတိ့သည်

ဘရား သခင်ကတိထားေတာ်မေသာ ငိမ်ဝပ်ရာ ချမ်းသာကိရ ှ ိ  ကေပသည်။

``ငါသည်အမျက်ထွက်၍ကျိန်ဆိလျက် ထိသတိ့အား ငိမ်ဝပ်ရာချမ်းသာရ ှ ိ ရန်ြပည်ေတာ်သိ့ ဝင်ခွင့်ကိ

အဘယ်အခါ၌မ ေပးလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း

ပင်ြဖစ်၏။ ေလာကကိဖန်ဆင်းေတာ်မချိန်မှ စ၍ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိလပ်ေဆာင်ရန်အမ

ကိစများ ပီးဆံးသွားေသာ်လည်းဤစကား ကိမိန့်ေတာ်မေပသည်။‐ ၄

ကျမ်းစာေတာ်တွင်ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာ ေန့ ှ င့်ပတ်သက်၍``ဘရားသခင်သည်သတမ ေန့၌

မိမိ ပစရာ ှ ိ သမ ေသာအမကိစ များ ပီးစီး၍ ငိမ်ဝပ်စွာေနေတာ်မ၏။'' ဟ ေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏။‐ ၅

တစ်ဖန်ဤအေကာင်းအရာ ှ င့်ပတ်သက် ၍``ထိသတိ့သည် ငိမ်ဝပ်ရာချမ်းသာရ ှ ိ ရန်

ြပည်ေတာ်သိ့အဘယ်အခါ၌မ ဝင် ကရလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟဆိ၏။‐ ၆

သတင်းေကာင်းကိဦးစွာပထမ ကားရ သတိ့သည် ထိသတင်းေကာင်းကိမယံ ကည်

သြဖင့် ငိမ်ဝပ်ရာချမ်းသာခံစားခွင့်မရ က။ သိ့ြဖစ်၍ထိ ငိမ်ဝပ်ရာချမ်းသာကိ

အြခားသတိ့ရ ှ ိ  ကေပသည်။‐ ၇ ယင်းသိ့ရ ှ ိ  ကေကာင်းကိ``ယေန'့' ဟ

နာမည်တွင်ေသာေန့ရက်တစ်ရက်ကိ ဘရား သခင်သတ်မှတ်ေပးေတာ်မသည့်အချက်က

သက်ေသြပ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်ကျမ်းစာေတာ် တွင်ေဖာ်ြပ ပီးသည့်အတိင်း

ှ စ်ေပါင်းများ စွာ ကာေသာအခါဒါဝိဒ်မင်းအားြဖင့် ထိေန့ရက်ကိအေကာင်း ပ၍

``သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏အသံေတာ်ကိ ယေန့ ကားရလ င်ေခါင်းမမာ က ှ င့်'' ဟမိန့်ေတာ်မသည်။

၈ အကယ်၍ေယာ ေပးသည့် ငိမ်ဝပ်ရာချမ်း သာမှာ ဘရားသခင်ကတိထားေတာ်မသည့်

ငိမ်ဝပ်ရာချမ်းသာြဖစ်ပါမ ဘရားသခင် သည်အြခားေန့ရက်တစ်ရက်အေကာင်းကိ

မိန့် ကားေတာ်မမည်မဟတ်။‐ ၉ သိ့ြဖစ်၍သတမေန့၌ဘရားသခင် ငိမ် ဝပ်စွာေနေတာ်မသက့ဲသိ့

ကိယ်ေတာ်၏ လစေတာ်အတွက် ငိမ်ဝပ်စွာေနရန်ေန့ ရက်တစ်ရက် ှ ိ ေသး၏။‐ ၁၀

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဘရားသခင်ကတိ ထားေတာ်မေသာ ငိမ်ဝပ်ရာချမ်းသာကိရ ှ ိ သသည်

ဘရားသခင်နည်းတမိမိအလပ်မှ ငိမ်ဝပ်စွာေနမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၁

သိ့ြဖစ်၍မယံ ကည်သြဖင့် ငိမ်ဝပ်ရာချမ်း သာကိမရ ှ ိ ေသာသတိ့က့ဲသိ့ မည်သမ

မြဖစ်ေစဘဲ ငိမ်ဝပ်ရာချမ်းသာကိရ ှ ိ ိင်ရန်ငါတိ့သည်အစွမ်းကန် ကိးစား ကစိ။့ ၁၂

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်သက် ှ င် လပ် ှ ား၍ သန်လျက်တကာတိ့ထက်ထက်ြမက် ၏။

အသက် ှ င့်ဝိညာဥ်ေတွ့ဆံရာအထိလည်း ေကာင်း၊ အ ိးဆစ် ှ င့်ြခင်ဆီေတွ့ရာအထိ

လည်းေကာင်းထတ်ချင်းခွင်းတတ်၏။ လ၏စိတ် ှ လံးအ ကံအစည် ှ င့်လိအင်ဆ များ

ကိစစ်ေဆးတတ်၏။‐ ၁၃ဘရားသခင်၏မျက်ေမှာက်၌မထင် ှ ားေသာ အရာဟ၍တစ်စံတစ်ရာမ မ ှ ိ။

ဖန်ဆင်း ေတာ်မေသာအရာခပ်သိမ်းသည်မျက်ေမှာက် ေတာ်၌ထင် ှ ားလျက် ှ ိ ၏။ ငါတိ့အားလံး

သည်မိမိတိ့ ပသမ အတွက် ကိယ်ေတာ်၏ စစ်ေကာစီရင်ြခင်းကိခံ ကရလိမ့်မည်။ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်မိမိတိ့၏ဘာသာတရား ကိစဲွ မဲစွာဆပ်ကိင်ထား ကကန်အ့ံ။ အဘယ်

ေကာင့်ဆိေသာ်ငါတိ့၌ဘရားသခင်၏သား ေတာ်သခင်ေယ တည်းဟေသာ ကီးြမတ်သည့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ှ ိ ေတာ်မေသာေကာင့် ြဖစ်၏။ ထိအ ှ င်သည်ဘရားသခင်ေ ှ ့

ေတာ်ေမှာက်သိ့ ကဝင်ေတာ်မသည်။‐ ၁၅ ငါတိ့၏ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည်ငါတိ့၏

အားနည်းချက်များအတွက်မ ကင်နာ ိင်သ မဟတ်။ ငါတိ့နည်းတစံစမ်းေသွးေဆာင်ြခင်း

အမျိုးမျိုးကိခံခ့ဲရသြဖစ်ေတာ်မ၏။ သိ့ ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်အြပစ်ဒစ ိက် ှ င့်

ကင်းလွတ်ေတာ်မ၏။‐ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍ကညီရန်လိအပ်ချိန်၌က ဏာ

ေတာ် ှ င့်ေကျးဇးေတာ်ကိခံစားြခင်းငှာ ငါတိ့သည်ရဲရင့်ေသာစိတ် ှ င့်ေကျးဇးေတာ်

ှ ိ ရာဘရားသခင်၏ပလင်ေတာ်သိ့တိးဝင် ချဥ်းကပ်ကစိ။့

၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းမည်သည်ကားအြပစ် ေြဖရာယဇ် ှ င့် ပေဇာ်သကာများကိဆက်သ

ရန်အတွက် လတိ့၏ကိယ်စားဘရားသခင် ၏အမေတာ်ကိထမ်းေဆာင်ရန်

ေ ွးချယ်ခန့် ထားြခင်းခံရသြဖစ်၏။‐ ၂ သကိယ်တိင်၌ပင်လ င်အားနည်းချက်အမျိုး

မျိုး ှ ိ သြဖင့် အသိပညာကင်းမ့ဲ၍မှားယွင်း သတိ့အားကိယ်ချင်းစာတရားထား ိင်၏။‐ ၃

သကိယ်တိင်အားနည်းချက် ှ ိ ေသာေကာင့် အြပစ်ေြဖရာယဇ်ကိလတိ့၏အတွက် သာမက

မိမိ၏အတွက်လည်းဆက်သ ရေပသည်။‐ ၄ အဘယ်သမ မိမိကိယ်ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်

မင်းအြဖစ်ြဖင့်မခန့်ထား ိင်။ ဘရားသခင် သည်အာ န်အား ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအြဖစ်

ခန့်ထားေတာ်မသက့ဲသိ့ ကိယ်ေတာ်၏ေ ွး ေကာက်ခန့်ထားြခင်းခံရမှသာလ င် ယဇ်

ပေရာဟိတ်မင်းြဖစ် ိင်ေပသည်။ ၅ ထိနည်းတစွာခရစ်ေတာ်သည်လည်းယဇ်

ပေရာဟိတ်မင်း၏ဂဏ်ပဒ်ကိ မိမိအလိ အေလျာက်ခံယေတာ်မသည်မဟတ်။ ဘရား

သခင်ကကိယ်ေတာ်အား၊ ``သင်သည်ငါ၏သားြဖစ်၏။ ယေန့ပင်လ င် ငါသည်သင်၏အဖြဖစ်လာ၏''

ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ၆အြခားကျမ်းချက်တွင်လည်း ``သင်သည်ေမလခိေဇဒက်၏အ ိက်အရာကိ

ဆက်ခံသ ထာဝရယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်လိမ့်မည်'' ဟ၍လည်းေကာင်းမိန့်ေတာ်မေပသည်။ (aiōn g165)

၇ ခရစ်ေတာ်သည်လ့ဇာတိ ှ င့်သက်ေတာ်ထင် ှ ား ှ ိ စဥ်အခါက မိမိအားေသြခင်းမှကယ်တင်

ေတာ်မ ိင်ေသာဘရားသခင်၏ထံေတာ်သိ့ ေ ကးေကာ်ကာမျက်ရည်ကျလျက်ဆေတာင်း

ပတနာ ပေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်သည်လည်း ကိယ်ေတာ်၏ဆေတာင်းပတနာကိနားေညာင်း

ေတာ်မေပသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ် ေတာ်သည်စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချလျက် ဘရား

သခင်၏အလိေတာ်ကိဝန်ခံေတာ်မေသာ ေကာင့်တည်း။‐ ၈ ကိယ်ေတာ်သည်ဘရားသခင်၏သားေတာ်

ပင်ြဖစ်ေသာ်လည်း ဆင်းရဲဒကများကိခံြခင်း အားြဖင့်နာခံတတ်ရန်သင်ယေတာ်မ၏။‐ ၉

ကိယ်ေတာ်သည် ပီးြပည့်စံလင်ြခင်းသိ့ေရာက် ေသာအခါ မိမိကိနာခံေသာသအေပါင်း

တိ့၏ထာဝရကယ်တင်ြခင်းအ ှ င်ြဖစ် လာေတာ်မ၍၊‐ (aiōnios g166) ၁၀

ကိယ်ေတာ်အားေမလခိေဇဒက်၏အ ိက် အရာကိဆက်ခံသ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းဟ

အမည်နာမကိဘရားသခင်ေပးေတာ်မ သတည်း။ ၁၁ဤအေကာင်းအရာ ှ င့်ပတ်သက်၍ ငါတိ့ေြပာ

ဆိစရာများစွာ ှ ိ ၏။ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည် ဉာဏ်ေလးသများြဖစ်သြဖင့် သင်တိ့အား

ှ င်းလင်းေဖာ်ြပရန်ခက်ေပသည်။‐ ၁၂ သင်တိ့သည်ယခအချိန်အခါေလာက်ဆိလ င်
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မပညာပိ့ချသများြဖစ်သင့် ကေလ ပီ။ သိ့ ရာတွင်သင်တိ့အားဘရားသခင်၏တရား ေတာ်အေြခခံကိ

တစ်စံတစ်ေယာက်ကသင် ကား ေပးရန်လိေနေသးပါသည်တကား။ သင်တိ့သည်

မာေသာအစားအစာကိစားမည့်အစား ိ ့ ကိသာလ င်ေသာက်ေန ကေသး၏။‐ ၁၃

ိ ့ကိေသာက်သံး၍အသက် ှ င်သသည် ိ ့စိ့ သငယ်ြဖစ်၍ အမှန် ှ င့်အမှားကိကိယ်ေတွ့

သိ ှ ိ နားလည်သမဟတ်။‐ ၁၄ မာေသာအစားအစာသည်ကားအ ွယ်ေရာက် ပီးသတိ့အတွက်ြဖစ်၏။

သတိ့သည်ေလ့ကျင့် မအားြဖင့် အေကာင်း ှ င့်အဆိးကိပိင်းြခားသိ ှ ိ သများြဖစ်က၏။

၆
သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့်ဆိင်ေသာ အေြခခံသွန်သင်ချက်ကိချန်ထား၍ ရင့်ကျက်

သည့်ခံယယံ ကည်ချက်သိ့တက်လှမ်း ကကန် အ့ံ။ ထိမလအေြခခံတရားများကိသင်တိ့ အား

ငါတိ့သွန်သင်ေပး ပီးြဖစ်သြဖင့်ထပ်မံ သွန်သင်ေပးရန်မသင့်။ အကျိုးမေပးတတ်သည့်

အကျင့်အ ကံများကိစွန့်လတ်ကာ ဘရား သခင်အားယံ ကည်ရန်လိအပ်ေ ကာင်းသင်

တိ့သိ ှ ိ  က ပီးြဖစ်ေပသည်။‐ ၂ ငါတိ့သည်ဗတိဇံမဂလာ၊ သိကာတင်မဂလာ၊

ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ြခင်း ှ င့် ထာဝရ တရားစီရင်ေတာ်မြခင်းအေကာင်းတိ့ကိ

သင်တိ့အားသင် ကား ပီးြဖစ်သည်။‐ (aiōnios g166) ၃ ဘရားသခင်ခွင့် ပေတာ်မလ င်

ယခငါ တိ့သည်ေ ှ ့သိ့တက် ကကန်စိ။့ ၄ မိမိဘာသာတရားကိစွန့်သတိ့အားေနာက်

တစ်ဖန်အဘယ်သိ့လ င်ေနာင်တရေစ ိင်မည် နည်း။ အခါတစ်ပါးကထိသတိ့သည်ဘရား

သခင်၏အလင်းတွင်ကျင်လည်၍ ေကာင်းကင် ဆေကျးဇးကိြမည်းစမ်းရ ပီးလ င် သန့် ှ င်း

ေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံယခ့ဲ ကဖးေလ ပီ။‐ ၅ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ေကာင်းြမတ်ပံ

ကိလည်းေကာင်း၊ ေနာင်ကပ်ကာလ ှ င့်ဆိင်ေသာ တန်ခိးများကိလည်းေကာင်းကိယ်ေတွ့ခံစား

ခ့ဲရသများြဖစ် က၏။‐ (aiōn g165) ၆ ထိ့ေနာက်သတိ့သည်ေဖာက်ြပန် ကေလသည်။

သတိ့သည်ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်တွင် တစ်ဖန်တင်၍သတ်လျက်

လတိ့ေ ှ ့က့ဲရဲ ့ တ်ချသည်ြဖစ်၍ သတိ့အား ေနာက်တစ်ဖန်အဘယ်သိ့မ ေနာင်တမရ ေစ ိင်။ ၇

ွာသွန်းသည့်မိးေရကိခံယလျက်လယ်သမား တိ့အဖိ့ အသံးဝင်ေသာအသီးအ ှ ံ များကိ

ြဖစ်ထွန်းေစသည့်ေြမဆီလာကိ ဘရားသခင် သည်ေကာင်းချီးေပးေတာ်မ၏။‐ ၈

သိ့ရာတွင်အကယ်၍ထိေြမဆီလာသည် ဆး ပင် ှ င့်ချံ ု ွယ်ပိတ်ေပါင်းတိ့ကိသာလ င်ြဖစ် ထွန်းေစပါမ

လံးဝတန်ဖိးမ ှ ိ ေတာ့ဘဲ ဘရားသခင်၏ကျိန်စာသင့်၍မီး ိ ့ ဖျက်ဆီးြခင်းကိခံရေပအ့ံ။ ၉

သိ့ရာတွင်ချစ်မိတ်ေဆွတိ၊့ ငါတိ့သည်ဤ သိ့ေြပာဆိေသာ်လည်း သင်တိ့အတွက်စိတ်

ချပါ၏။ သင်တိ့သည်သာ၍ေကာင်းမွန်သည့် ကယ်တင်ြခင်းဆိင်ရာေကာင်းချီးများကိ

သင်တိ့ရ ှ ိ  ကသည်ကိငါတိ့သိ၏။‐ ၁၀ ဘရားသခင်သည်တရားမ တမမ ှ ိ

ေသာအ ှ င်မဟတ်။ သင်တိ့ေဆာင် ွက်ခ့ဲ သည့်အမအရာများကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ်

ေတာ်အားချစ်ေ ကာင်းသက်ေသြပရန်ယခင် အခါမှ ယခအခါတိင်ေအာင်ခရစ်ယာန်

အချင်းချင်းအားကညီမစ ကသည်ကိ လည်းေကာင်းေမ့ေလျာ့ေတာ်မမည်မဟတ်။‐ ၁၁

သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်ေနာက်ဆံး၌မိမိတိ့ ၏ေမ ာ်လင့်ချက်ြပည့်စံလာသည့်တိင်ေအာင်

ယခအတိင်းဆက်လက်၍ ိး ကားတက် က ကေစရန်ငါတိ့အလိ ှ ိ  က၏။‐

၁၂ အဘယ်အခါ၌မ ပျင်းရိသများမြဖစ် ေစလိ။ ယံ ကည်၍သည်းခံ ိင်မ ှ ိ သြဖင့်

ဘရားသခင်ကတိထားေတာ်မေသာ ေကျးဇးများကိခံယ ကသများနည်း တ ပမကျင့် ကံေစလိ၏။ ၁၃

ဘရားသခင်သည်အာြဗဟံအားကတိ ထားေတာ်မေသာအခါတိင်တည်ကျိန်ဆိရန်

မိမိထက် ကီးြမတ်သမ ှ ိ သြဖင့် မိမိကိယ် ကိပင်လ င်တိင်တည်ကျိန်ဆိေတာ်မေပသည်။‐ ၁၄

ကိယ်ေတာ်က``ငါသည်သင့်ကိအမှန်ပင်ေကာင်း ချီးေပးမည်။ သင်၏အဆက်အ ွယ်များကိ

တိးပွားများေစမည်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၅ အာြဗဟံသည်စိတ် ှ ည်စွာေစာင့်ဆိင်းေနခ့ဲ သြဖင့်

ကတိေတာ်အတိင်းခံစားရေလသည်။‐ ၁၆ လတိ့သည်မိမိတိ့ထက် ကီးြမတ်သတစ်ဦး

တစ်ေယာက်ကိတိင်တည်ကျိန်ဆိတတ် က၏။ ယင်းသိ့တိင်တည်ကျိန်ဆိြခင်းသည်လအချင်း

ချင်းအြငင်းပွားမကိ ငိမ်းေစတတ်ေလသည်။‐ ၁၇ ဘရားသခင်သည်မိမိအ ကံအစည်ေတာ်

ကိေြပာင်းလဲေတာ်မမည်မဟတ်ေ ကာင်းကိ ကတိေတာ်ဆိင်ရာဆေကျးဇးများခံယရ

မည့်သတိ့အားပွင့်လင်းထင် ှ ားစွာေဖာ်ြပ ေတာ်မလိ၏။ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်တိင်

တည်ကျိန်ဆိြခင်းအားြဖင့်ကတိ ပေတာ် မြခင်းြဖစ်ေပသည်။‐ ၁၈

ထိ့ေကာင့်ဘရားသခင်၏ကတိေတာ် ှ င့် ကျိန်ဆိေတာ်မြခင်းတိ့သည် ြပန်လည် ပ်သိမ်း

၍မရ ိင်ေသာအရာ ှ စ်ပါးြဖစ် က၏။ ထိ အရာ ှ စ်ပါး ှ င့်ပတ်သက်၍လည်းကိယ်ေတာ်

သည်မသားစကားကိသံးေတာ်မမ ိင်။ ထိ့ ေ ကာင့်အထံေတာ်၌ခိလံလျက် ှ ိ  ကေသာ

ငါတိ့သည်မိမိတိ့အားကိယ်ေတာ်ေပးေတာ် မသည့်ေမ ာ်လင့်ချက်ကိ စဲွ မဲစွာခံယ

ထားရန်စိတ်အားတက် က၍လာ က၏။‐ ၁၉ ထိေမ ာ်လင့်ချက်သည်ငါတိ့ဘဝအတွက်

ချထားသည့်လံ ခံခိင်ခန့်ေသာေကျာက်ဆး အြဖစ် ေကာင်းကင်ဗိမာန်ေတာ်ကန့်လန့်ကာ

ကိထိးေဖာက်ကာအလွန်သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ်သိ့ဝင်ေလသည်။‐ ၂၀

ယဇ်ပေရာဟိတ်ေမလခိေဇဒက်၏အ ိက် အရာကိဆက်ခံသယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း အြဖစ်

ဆက်ခံသသခင်ေယ သည်ထိ ဌာနေတာ်သိ့ငါတိ့အတွက်ဝင်ေတာ်မ ပီ။ (aiōn g165)

၇ဤေမလခိေဇဒက်ကား ှ ာလင်မင်းြဖစ်၍ အြမင့်ြမတ်ဆံးအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မေသာဘရား

သခင်၏ယဇ်ပေရာဟိတ်တည်း။ ဘရင်ေလးပါး ကိ ှ ိမ်နင်းရာတိက်ပဲွမှအာြဗဟံြပန်လာ

ေသာအခါ သသည်အာြဗဟံအားခရီးဦး ကိ ပ၍ေကာင်းချီးေပးသြဖစ်ေပသည်။‐ ၂

သိ့ြဖစ်၍အာြဗဟံသည်မိမိသိမ်းယရ ှ ိ ခ့ဲ သည့်ဥစာပစည်းများ၏ဆယ်ပံတစ်ပံကိသ့အား ေပးလ၏။

(ေမလခိေဇဒက်ဟေသာနာမည်၏ အနက်အ ိပါယ်မှာ``တရားမင်း'' ဟ၍ြဖစ်၏။

သသည် ှ ာလင် မိ ့၏မင်းလည်းြဖစ်သြဖင့် သ၏နာမည်သည်`` ငိမ်းချမ်းေရးဘရင်'' ဟ

လည်းအနက်အ ိပါယ်ရေလသည်။‐) ၃ သ၏မိဘဘိးေဘးတိ့အေကာင်းမှတ်တမ်း

ကိလည်းေကာင်း၊ သေမွးဖွားသည့်အေကာင်း ှ င့်ကွယ်လွန်သည့်အေကာင်းမှတ်တမ်းတိ့ကိ

လည်းေကာင်းမေတွ့ ှ ိ ရေပ။ သသည်ဘရား သခင်၏သားေတာ် ှ င့်တ၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်

အရာကိထာဝစဥ်ရ ှ ိ ထားသြဖစ်သတည်း။ ၄ ငါတိ့လမျိုးတိ့၏အဖအာြဗဟံသည်စစ် ပဲွမှ

မိမိသိမ်းယရ ှ ိ ခ့ဲသည့်ဥစာပစည်းများ ၏ဆယ်ပံတစ်ပံကိ ေမလခိေဇဒက်အားေပး

လခ့ဲသည်ြဖစ်ရာယင်းသိ့ေပးလြခင်းခံရ သသည်အဘယ်မ  ကီးြမတ်မည်ကိဆင် ြခင် ကေလာ့။‐ ၅

ေလဝိအ ွယ်ဝင်အနက်ယဇ်ပေရာဟိတ် အရာကိရ ှ ိ  ကေသာသတိ့သည် အာြဗဟံ

မှဆင်းသက်လာသ မိမိတိ့၏သားချင်းများ ြဖစ်သည့်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့မှ ဆယ်ဖိ့

တစ်ဖိ့ေသာအလကိ ပညတ်တရားအရ ေကာက်ယခွင့် ှ ိ  ကေပသည်။‐ ၆

ေမလခိေဇဒက်သည်ေလဝိအ ွယ်ဝင်မဟတ် ေသာ်လည်း အာြဗဟံထံမှဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့အလ

ကိခံယလျက် ဘရားသခင်၏ကတိေတာ် များရ ှ ိ ထားသအာြဗဟံကိေကာင်းချီး ေပးခ့ဲ၏။‐ ၇

သိမ်ငယ်သသည် ကီးြမတ်သထံမှ ေကာင်းချီး မဂလာခံယရ မဲြဖစ်သည်ကိြငင်းဆိဖွယ် မ ှ ိ။‐ ၈

ထိမှတစ်ပါးလည်းယဇ်ပေရာဟိတ်များ အေနြဖင့် ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့အလကိခံယြခင်း

သည်ေသမျိုးြဖစ်ေသာလသားတိ့ကခံယ ကြခင်းြဖစ်၏။ ေမလခိေဇဒက်မကားကျမ်း

စာေတာ်တွင်ေဖာ်ြပသည် ှ င့်အညီ အသက် ှ င်သအေနြဖင့်ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့အလကိ

ခံယြခင်းြဖစ်ေပသည်။‐ ၉ ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့အလကိခံယသေလဝိသည် အာြဗဟံမှတစ်ဆင့်

ေမလခိေဇဒက်အား ဆယ်ဖိ့တစ်ဖိ့ေပးလသည်ဟပင်ဆိ ိင်၏။‐ ၁၀

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်အာြဗဟံသည် ေမလခိ ေဇဒက် ှ င့်ေတွ့ဆံစဥ်အခါကေလဝိသည်

မေမွး ဖွားေသးဘဲ အာြဗဟံ၏ကိယ်၌ ှ ိ ေနသည်ဟ ဆိ ိင်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ ၁၁

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ပညတ်တရား ကိေပးအပ်ရာ၌ ေလဝိအ ွယ်ဝင်ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်များကိအေြခခံ၍ေပးအပ်ြခင်းြဖစ်၏။ အကယ်၍ေလဝိအ ွယ်ဝင်ယဇ်ပေရာဟိတ်

တိ့သည် ပီးြပည့်စံလင်ေအာင်ေဆာင် ွက် ိင် ကပါမ အာ န်၏အ ိက်အရာအစားေမ

လခိေဇဒက်၏အ ိက်အရာကိဆက်ခံသ အြခားယဇ်ပေရာဟိတ်တစ်ပါးေပ ထွန်း လာရန်မလိေပ။‐ ၁၂

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ယဇ်ပေရာဟိတ်မျိုး ိ း ကိေြပာင်းလဲလိက်ေသာအခါ တရားကိလည်း

ေြပာင်းလဲရန်လိအပ်၍လာေသာေကာင့်ြဖစ် သည်။‐ ၁၃ ဤအေကာင်းအရာများက ေဖာ်ြပေနသည့်

ငါတိ့၏သခင်ဘရားကား ေလဝိအ ွယ်ဝင် မဟတ်။ အြခားတစ်ပါးေသာအမျိုးအ ွယ်

မှဆင်းသက်ေတာ်မေသာသြဖစ်ေပသည်။ ထိ အမျိုးအ ွယ်ဝင်တစ်ေယာက်မ ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်အြဖစ်မေဆာင် ွက်ခ့ဲ။‐ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်ယဒအမျိုးအ ွယ်မှဆင်းသက်

ေတာ်မသည်မှာသိသာထင် ှ ား၏။ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်အရာသည် ယဒအမျိုးအ ွယ် ှ င့်ပတ်

သက်ေကာင်းကိေမာေ ှ သည်တစ်ခွန်းမ မေြပာ ေပ။ ၁၅ ေမလခိေဇဒက် ှ င့်တေသာယဇ်ပေရာဟိတ်

တစ်ပါးေပ ထွန်းလာသြဖင့် ယဇ်ပေရာဟိတ် မျိုး ိ းေြပာင်းလဲသည်ဟပိမိထင် ှ ားလာ၏။‐ ၁၆

ထိသသည်ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ိက်အရာကိ လတိ့ချမှတ်ထားသည့်စည်းမျဥ်းဥပေဒများ

အရခံယရ ှ ိ ထားသည်မဟတ်။ အဘယ် အခါ၌မ မကန်မဆံး ိင်သည့်အသက်၏

တန်ခိးအာ ေဘာ်အရခံယရ ှ ိ ထားြခင်း ြဖစ်၏။‐ ၁၇ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကျမ်းစာေတာ်က``သင်

သည်ေမလခိေဇဒက်၏အ ိက်အရာကိဆက် ခံသထာဝရယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်လိမ့်မည်''

ဟေဖာ်ြပေသာေကာင့်တည်း။‐ (aiōn g165) ၁၈ယခင်ပညတ်ေဟာင်းသည်အားနည်း၍အကျိုး

ကိမေပး ိင်ေသာေကာင့်ပယ် ှ ားြခင်းကိခံရ၏။‐ ၁၉ ေမာေ ှ ၏ပညတ်တရားသည်အဘယ်အရာ

ကိမ  ပီးြပည့်စံလင်ေအာင်မ ပ ိင်။ ယခ အခါ၌ငါတိ့သည်ထိပညတ်တရားထက်

ပိမိေကာင်းြမတ်သည့်ေမ ာ်လင့်ချက်ကိရ ှ ိ က ပီြဖစ်ရာ ထိေမ ာ်လင့်ချက်အားြဖင့်

ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် က၏။ ၂၀ ထိမှတစ်ပါးလည်းဘရားသခင်ကျိန်ဆိေတာ် မချက် ှ ိ ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ေလဝိအ ွယ်ဝင် တိ့အား ယဇ်ပေရာဟိတ်အြဖစ်ခန့်ထားေတာ်မ

ေသာအခါ၌ကျိန်ဆိေတာ်မချက်မပါ ှ ိ ေချ။‐ ၂၁ သိ့ရာတွင်သခင်ေယ အားယဇ်ပေရာဟိတ် အြဖစ်
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ခန့်ထားေတာ်မေသာအခါ၌မကား `` `သင်သည်ထာဝရယဇ်ပေရာဟိတ် ြဖစ်ရလိမ့်မည်' ဟ

ထာဝရဘရားကျိန်ဆိေတာ်မ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏စိတ်ကိေြပာင်းလဲ ေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်''

ဟ၍ကိယ်ေတာ်အားမိန့် မက်ေတာ်မ၏။‐ (aiōn g165) ၂၂ဤသိ့ခန့်ထားပံကွာြခားမေ ကာင့်သခင်

ေယ သည် ပိမိေကာင်းြမတ်သည့်ပဋိညာဥ် တရားေတာ်၏အာမခံြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၃

ထိ့ြပင်အြခားကွာြခားမ ှ ိ ေသး၏။ ယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့သည်ေသရေသာေကာင့် သတိ့

သည်အေရအတွက်များ က၏။‐ ၂၄ သိ့ရာတွင်သခင်ေယ မကားနိစထာဝရ အသက် ှ င်ေတာ်မသြဖင့်

သ၏ယဇ်ပေရာ ဟိတ်ရာထးသည်လည်းအြခားလက်သိ့ မကးေြပာင်း ိင်ေတာ့ေပ။‐ (aiōn g165) ၂၅

သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်သည်မိမိကိအမီှ ပ၍ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် ကသအေပါင်းတိ့အား

အခါခပ်သိမ်းကယ်တင်ေတာ် မ ိင်၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ်သည်

ထိသတိ့အတွက်ဘရားသခင်ထံေတာ်တွင် အသနားခံရန်ထာဝစဥ်အသက် ှ င်လျက်

ှ ိ ေတာ်မေသာေကာင့်တည်း။ ၂၆ သိ့ြဖစ်၍သခင်ေယ သည်ငါတိ့ ှ င့်သင့်

ေလျာ်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းြဖစ်၏။ ကိယ် ေတာ်သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်၍အြပစ်ကင်း

လွတ်ေတာ်မ၏။ အြပစ်ကးသတိ့ ှ င့်ခဲွြခား လျက်ေကာင်းကင်ဘဝဂ်တိင်ေအာင်ချီးေြမာက်

ြခင်းကိခံေတာ်မ၏။‐ ၂၇ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းတိ့သည်ေန့စဥ်ဦးစွာပထမ

မိမိတိ့ကိယ်ပိင်အြပစ်များအတွက်လည်းေကာင်း၊ ထိေနာက်လတိ့၏အြပစ်များအတွက်လည်းေကာင်း

ယဇ်ပေဇာ် ကရေလသည်။ ကိယ်ေတာ်မကားဤသိ့ ပရန်မလိ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်မိမိအသက်

ကိတင်လပေဇာ်စဥ်အခါက တစ် ကိမ်တည်း အ ပီးအပိင်ယဇ်ပေဇာ်ခ့ဲ ပီးြဖစ်ေသာ ေကာင့်တည်း။‐ ၂၈

ေမာေ ှ ၏ပညတ်တရားသည်အားနည်း၍မစံ လင်ေသာလသားတိ့ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း

များအြဖစ်ခန့်ထားေလသည်။ သိ့ရာတွင် ပညတ်တရားေပ ေပါက် ပီးသည့်ေနာက်ပိင်း

ထာဝရကာလပတ်လံးစံလင်ေတာ်မေသာ သားေတာ်ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအြဖစ်

ကျိန်ဆိေတာ်မချက်ြဖင့်ခန့်ထားေတာ်မ၏။ (aiōn g165)

၈ ယခဆိခ့ဲ ပီးေသာအေကာင်းအရာများ တွင် အေရး ကီးသည့်အချက်မှာ

ငါတိ့တွင်ထိသိ့ ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ှ ိ ြခင်းပင်ြဖစ်ေပသည်။

ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်ဘံ ှ ိ ဘန်းတန်ခိး ှ င် ၏ပလင်ေတာ်လက်ယာဘက်၌ထိင်ေနေတာ်မ၏။‐

၂ ကိယ်ေတာ်သည်အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် တည်းဟေသာတဲေတာ်စစ်၌ အမေတာ်ေဆာင်

လျက်ေနေတာ်မ၏။ ထိတဲေတာ်စစ်ကားလတိ့ တည်ေဆာက်ေသာတဲေတာ်မဟတ်၊ ဘရား ှ င်

တည်ေဆာက်ေတာ်မေသာတဲေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ၃ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းမည်သည်ပေဇာ်သကာ

ဆက်သရန် ှ င့်ယဇ်ပေဇာ်ရန်ခန့်ထားြခင်းခံ ရသြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့၏ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်မင်းမှာလည်းဆက်သပေဇာ်ရန် ပေဇာ် သကာတစ်စံတစ်ရာ ှ ိ ရေပမည်။‐ ၄

ကိယ်ေတာ်သည်ေလာကတွင် ှ ိ ေနေတာ်မမည် ဆိပါလ င် ယဇ်ပေရာဟိတ်လံးဝြဖစ် ိင်လိမ့်

မည်မဟတ်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ပညတ်တရား အရပေဇာ်သကာများကိဆက်သသယဇ်

ပေရာဟိတ်များ ှ ိ ေသာေကာင့်ပင်ြဖစ်၏။‐ ၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ပေသာအမအရာများ

သည် ေကာင်းကင်ဘံ ှ ိ အမအရာများ၏ပံတ ှ င့်အရိပ်အေရာင်မ သာြဖစ်ေပသည်။

ေမာေ ှ ပခ့ဲသည့်အမအရာများသည်လည်း ဤနည်း အတိင်းပင်ြဖစ်၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သ သည်ပဋိညာဥ်တဲေတာ်ကိတည်ေဆာက်မည် ပ ေသာအခါ

ဘရားသခင်က``ေတာင်ေပ တွင် သင့်အားငါြပခ့ဲသည့်ပံစံ ှ င့်အညီ အလံး

စံတိ့ကိ ပလပ်ရန်သတိမေမ့ ှ င့်'' ဟ န် ကားေတာ်မခ့ဲေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၆

သိ့ရာတွင်ဘရား ှ င့်လအ ကားတွင်သခင် ေယ စီစဥ်ေပးသည့်ပဋိညာဥ်တရားေတာ် သည်

ပိ၍ေကာင်းမွန်ေသာအရာများဆိင်ရာ ကတိေတာ်များအေပ တွင်အေြခခံသြဖင့်

ပဋိညာဥ်တရားေဟာင်းထက်ပိမိေကာင်းြမတ် သက့ဲသိ့ သခင်ေယ ထမ်းေဆာင်ရသည့်ယဇ်

ပေရာဟိတ်တာဝန်ဝတရားများသည်လည်း ထိ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၏တာဝန်ဝတရားများ

ထက်သာလွန် ကီးြမတ်ေပသည်။ ၇ အကယ်၍ပထမပဋိညာဥ်ေတာ်တွင်အြပစ်

ဆိစရာ ှ ိ ပါမ၊ ဒတိယပဋိညာဥ်ေတာ်ကိ ပေတာ်မရန်လိမည်မဟတ်။‐ ၈

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်မိမိ၏လစ ေတာ်အားအြပစ်တင်ေတာ်မလျက်၊

``ဣသေရလအမျိုးသား ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ယဒအမျိုးသားများ ှ င့်လည်းေကာင်း

ပဋိညာဥ်သစ်ကိငါ ပရန်အချိန်ကျေရာက် လိမ့်မည်။ ၉ဤပဋိညာဥ်သည်သတိ့၏ဘိးေဘးများအား

လက်ဆဲွ၍ အီဂျစ်ြပည်မှ၊ငါထတ်ေဆာင်လာစဥ်အခါက သတိ့ ှ င့် ပခ့ဲသည့်ပဋိညာဥ် ှ င့်တလိမ့်မည်

မဟတ်။ ထိအခါကငါ ှ င့် ပခ့ဲသည့်ပဋိညာဥ်ကိ သတိ့ချိုးေဖာက် ကသြဖင့်၊ငါသည်သတိ့အား

ဂ မစိက်ဘဲေနခ့ဲ၏။ ၁၀ ေနာင်အခါ၌ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ငါ ပမည့်ပဋိညာဥ်ဟမကား၊

ငါထာဝရဘရားသည်ငါ့ပညတ်များကိ သတိ့၏စိတ် ှ လံးထဲသိ့ထည့်သွင်းမည်။

သတိ့၏ ှ လံးသားေပ မှာေရးသားမည်။ ငါသည်သတိ့ဘရားြဖစ်မည်။

သတိ့သည်လည်းငါ၏လစြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၁၁ အဘယ်သမ မိမိ၏အမျိုးသားချင်း

ကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိ၏ညီအစ်ကိအချင်းချင်းကိေသာ်လည်း

ေကာင်း ထာဝရဘရားအားသိေလာ့ဟသွန်သင်ေပးရန် လိမည်မဟတ်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်လအေပါင်းတိ့သည် အငယ်ဆံးမှအ ကီးဆံးတိင်ေအာင်ငါ့ကိ

သိ ကလိမ့်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၁၂ ငါသည်သတိ့၏အြပစ်များကိေြဖလတ်၍

သတိ့၏ကးလွန်မများကိ သိမှတ်ေတာ်မမည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၁၃

ကိယ်ေတာ်သည်ယင်းသိ့ပဋိညာဥ်သစ်အေကာင်း ကိမိန့်ေတာ်မေသာအားြဖင့် ပထမပဋိညာဥ်

ကိေဟာင်း ွမ်းေစေတာ်မ၏။ ေဟာင်း ွမ်းလာေသာ အရာသည်လည်းမ ကာမီေပျာက်ကွယ်သွား

လိမ့်မည်။

၉ ပထမပဋိညာဥ်တရားအတွက်ဝတ် ပ ြခင်းဆိင်ရာထံးနည်းများ ှ င့်လတိ့တည်

ေဆာက်သည့်ဝတ် ပရာဌာနေတာ် ှ ိ ၏။‐ ၂ လတိ့သည်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ဟေခ ေသာ

အြပင်တဲေတာ်အေဆာင်ကိတည်ေဆာက် က၏။ ထိတဲတွင်မီးတင်ခံကိလည်းေကာင်း၊

ဘရား သခင်အားဆက်ကပ်ေသာမန့် ှ င့်စားပဲွကိ လည်းေကာင်းေတွ့ရ၏။‐ ၃

ဒတိယကန့်လန့်ကာေနာက်၌အလွန်သန့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ဟေခ ေသာတဲေတာ် ှ ိ ၏။‐ ၄

ထိဌာနေတာ်တွင်နံ့သာေပါင်းကိမီး ိ ့ရာေ ပလင် ှ င့်ေ ြဖင့်မွမ်းမံထားသည့်ပဋိညာဥ်ေသတာ

ေတာ် ှ ိ ၏။ ထိေသတာေတာ်အတွင်း၌မ မန့်ထည့် ထားသည့်ေ အိး၊ အဖးအ န့်ထွက်သည့်အာ န်

၏လံှတံ ှ င့်ပညတ်ေတာ်များေရးထားသည့် ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပား ှ ိ ၏။‐ ၅

ေသတာေတာ်ေပ တွင်ေခ ဗိမ် ပ်များ ှ ိ ၏။ ေခ ဗိမ်တိ့သည်ဘရားသခင်ကိန်းဝပ်ေတာ်မြခင်းကိ

သ ပ်ေဆာင် က၏။ သတိ့၏အေတာင်များသည် အြပစ်ေြဖရာပလင်ကိြဖန့်လျက်ေန၏။ ထိအရာ

များကိယခအေသးစိတ်ေဖာ်ြပရန်မလိေပ။ ၆ ဤဝတ် ပြခင်းထံးနည်းကိေဖာ်ြပအ့ံ။ ယဇ်

ပေရာဟိတ်တိ့သည် မိမိတိ့၏တာဝန်ဝတရား များကိေဆာင် ွက်ရာတွင်အြပင်တဲေတာ်သိ့

ေန့စဥ်ဝင်ရ က၏။‐ ၇ သိ့ရာတွင်ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းတစ်ပါးတည်း သာလ င်

အတွင်းတဲေတာ်သိ့ဝင်ရေပသည်။ သ သည်ယင်းသိ့ဝင်ရသည်မှာလည်းတစ် ှ စ်လ င်

တစ် ကိမ်သာြဖစ် ပီးမိမိ၏အတွက်ေသာ် လည်းေကာင်း၊ လတိ့မသိဘဲကးလွန်မိသည့်

အြပစ်များအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ပေဇာ် ရန်ေသွးကိယေဆာင်၍ဝင်ရေလသည်။‐ ၈

ဤထံးနည်းအရအြပင်တဲေတာ်တည် ှ ိ ေန သမ ကာလပတ်လံးအလွန်သန့် ှ င်းရာဌာန

ေတာ်သိ့ဝင်ရန် လမ်းသည်ပိတ်လျက်ပင် ှ ိ မည် ြဖစ်ေ ကာင်းသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်က ှ င်း

လင်းစွာသွန်သင်ေပသည်။‐ ၉ ဤအရာအေပါင်းတိ့သည်မျက်ေမှာက်ေခတ်ကိ

န်ြပေနသည့်အမှတ်လကဏာြဖစ်၏။ ြပဌာန်း ထားသည့်ပေဇာ်သကာ ှ င့်ယဇ်များသည်

ဝတ် ပ ေသာသ၏စိတ် ှ လံးကိြဖူစင်သန့် ှ င်းေအာင် ပြပင်၍မေပး ိင်။‐ ၁၀

ထိအရာတိ့သည်အစားအေသာက်များ၊ ေဆး ေကာသန့်စင်ြခင်းဝတ်အမျိုးမျိုး ှ င့်ဆိင်၏။

ယင်းတိ့သည်အြပင်အပ ှ င့်ဆိင်သည့်စည်း မျဥ်းများြဖစ်၍ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ

ဘရားသခင်အသစ် ပြပင်ေတာ်မမည့် ကာလတိင်ေအာင်သာလ င်တည် ှ ိ ေန က၏။ ၁၁

သိ့ရာတွင်ခရစ်ေတာ်သည်ယခငါတိ့ခံစား ရ ကသည့် ေကာင်းြမတ်သည့်အရာများ ှ င့်

သက်ဆိင်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအြဖစ် ြဖင့် ကလာေတာ်မေလ ပီ။ ကိယ်ေတာ်အမ

ေတာ်ေဆာင်ရာတဲေတာ်သည် ပိမိ၍ ကီးြမတ် ပီးြပည့်စံလင်ေပသည်။ ထိတဲေတာ်ကားလ

တိ့လက်ြဖင့်တည်ေဆာက်ေသာတဲေတာ်မဟတ်။ ဤအဖန်ဆင်းခံေလာက ှ င့်မသက်ဆိင်။‐ ၁၂

ကိယ်ေတာ်သည်အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ထဲသိ့ တစ် ကိမ်တည်းအ ပီးအပိင်ဝင်ေတာ်မ

ေသာအခါ၊ ယဇ်ပေဇာ်ရန်ဆိတ်ေသွး၊ ွားေသွး ှ င့်ဝင်ေတာ်မမ။ မိမိကိယ်ေတာ်တိင်၏ေသွး

ှ င့်ဝင်ေတာ်မ၍ ငါတိ့အားထာဝရ ကယ်တင်ြခင်းကိေပးေတာ်မ၏။‐ (aiōnios g166) ၁၃

ဆိတ်ေသွး၊ ွားေသွး၊ ွားမကေလး၏ြပာတိ့ ကိညစ်ညမ်းသတိ့၏အေပ ပက်ဖျန်းသြဖင့်

အညစ်အေကးများကိေဆးေကာသတ်သင် ကာလတိ့အားသန့်စင် ိင်စွမ်း ှ ိ ပါလ င်၊‐

၁၄ ခရစ်ေတာ်၏ေသွးေတာ်သည်ထိအရာတိ့ထက် အဘယ်မ ပိ၍

သန့်စင် ိင်စွမ်း ှ ိ လိမ့်မည်နည်း။ ခရစ်ေတာ်သည်ထာဝရဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

မိမိကိယ်ကိအြပစ်အနာအဆာကင်းသည့် ယဇ်ေကာင်အြဖစ်ြဖင့် ဘရားသခင်အားပေဇာ်

ဆက်သေတာ်မ၏။ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏အမေတာ်ကိငါတိ့ေဆာင်

ွက် ိင် ကေစရန် ခရစ်ေတာ်၏ေသွးေတာ်သည် အကျိုးမ့ဲသည့်ထံးနည်းများကိလိက်နာမ

ေကာင့် မ ကည်လင်ေသာငါတိ့၏ သတပ စိတ်ကိ ကည်လင်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။

(aiōnios g166) ၁၅ ထိေကာင့်ဘရားသခင်ေ ွးေကာက်ေတာ်မြခင်း ခံရသတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကတိထားေတာ်မ ေသာထာဝရေကာင်းချီးမဂလာများကိခံ

စား ိင် ကေစရန် ခရစ်ေတာ်သည်ပဋိညာဥ် သစ်ကိစီမံေပးေတာ်မ၏။ ယင်းသိ့ခံစား
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ိင်ခွင့်ရြခင်းမှာပထမပဋိညာဥ်၏လက် ေအာက်တွင် ှ ိ စဥ်အခါက လတိ့ကးလွန်ခ့ဲ

သည့်အြပစ်များကိေြဖလတ်ေပးရန်အေသ ခံသေပ ေပါက်ခ့ဲြခင်းေ ကာင့်ြဖစ်ေပသည်။

(aiōnios g166) ၁၆ ေသတမ်းစာအတည်ြဖစ် ိင်ရန်ေသတမ်းစာကိ

ေရးသားခ့ဲသမှာ အမှန်ပင်ေသ ပီြဖစ်ေ ကာင်း အေထာက်အထားြပရေပသည်။‐ ၁၇

ေသတမ်းစာေရးသအသက် ှ င်ေနစဥ်သ၏ ေသတမ်းစာသည်အတည်မြဖစ်။ ထိသေသ

လွန် ပီးမှသာလ င်အတည်ြဖစ်၏။‐ ၁၈ ထိေကာင့်ပထမပဋိညာဥ်ပင်လ င်ေသွး

ြဖင့်အတည်ြဖစ်၏။‐ ၁၉ ေမာေ ှ သည်ပညတ်တရားေတာ်တွင်ပါ ှ ိ သည့်

ပညတ် ှ ိ သမ တိ့ကိလအေပါင်းတိ့အား ေကညာ ပီးေသာအခါ သိးေမွးနီ ှ င့်ဟဿတ်

ပင်ခက်ကိအသံး ပကာေရ ှ င့်ေရာေသာ ွား ေသွး၊ ဆိတ်ေသွးြဖင့်ပညတ်ကျမ်းစာလိပ်ကိ

လည်းေကာင်း၊ လအေပါင်းတိ့ကိလည်းေကာင်း ပက်ဖျန်းေလသည်။‐ ၂၀

ထိေနာက်ေမာေ ှ က``ဤေသွးသည်သင်တိ့လိက် နာရန်ဘရားသခင်ေပးအပ်ေတာ်မေသာ

ပဋိညာဥ်ကိအတည်ြဖစ်ေစ၏'' ဟဆိ၏။‐ ၂၁ ထိနည်းတစွာေမာေ ှ သည်ပဋိညာဥ်တဲေတာ်

ှ င့်တကွဝတ် ပကိးကွယ်ရာတွင်အသံး ပ သည့်တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိလည်းေသွးြဖင့်ပက်

ဖျန်းေလသည်။‐ ၂၂ ပညတ်တရားအရအရာခပ်သိမ်းလိလိပင်

ေသွးအားြဖင့်သန့်စင်မကိရ ှ ိ  က၏။ ေသွး သွန်းမ ှ ိ မှသာအြပစ်ေြပ ိင်၏။

၂၃ အဆိပါနည်းအားြဖင့်ေကာင်းကင်ဘံတွင် ှ ိ သည့်အရာတိ့၏ပံတများကိသန့်စင်

ေစရ၏။ ေကာင်းကင်ဘံတွင် ှ ိ သည့်အရာ တိ့ကိသန့်စင်ေစရန်မှာမသာလွန်မွန်ြမတ်

ေသာယဇ်ကိပေဇာ်ရန်လိ၏။‐ ၂၄ စစ်မှန်ေသာသန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၏ပံတြဖစ်

ေသာလတိ့လက်ြဖင့်တည်ေဆာက်သည့်သန့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်သိ့ ခရစ်ေတာ်သည်ဝင်ေတာ်မ

သည်မဟတ်ဘဲေကာင်းကင်ဘံသိ့ဝင်ေတာ်မ၍ ငါတိ့ကိယ်စားဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်

ေမှာက်သိ့ေရာက် ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၂၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည်တိရစာန်များ၏ ေသွးကိ

ယ၍ ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းအလွန်သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ်သိ့ဝင်ေလ့ ှ ိ ၏။ ခရစ်ေတာ်မကားယင်းသိ့

ကိမ်ဖန်များစွာမိမိကိယ်ကိပေဇာ်ရန်ဝင် ေတာ်မမ။‐ ၂၆ အကယ်၍ဝင်ေတာ်မသည်ဆိပါမကမာ

ေလာကကိဖန်ဆင်းေတာ်မချိန်မှအစ ပ၍ အဖန်တလဲလဲအေသခံေတာ်မရမည်သာ

ြဖစ်ေပသည်။ ယခမကားကပ်ကမာကန်ဆံး ခါနီးအချိန်၌အ ပီးအပိင်တစ် ကိမ်တည်း ကလာ၍

မိမိအသက်ကိပေဇာ်ကာအြပစ် ဒစ ိက်ကိသတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မ၏။‐ (aiōn g165) ၂၇

လသည်တစ် ကိမ်တည်းသာေသရ၍ထိ့ေနာက် ဘရားသခင်၏တရားစီရင်ေတာ်မြခင်း ကိခံရ၏။‐ ၂၈

ထိနည်းတစွာခရစ်ေတာ်သည်လည်းလအများ ၏အြပစ်ကိေြဖလတ်ရန်အတွက် မိမိ၏ကိယ်

ကိတစ် ကိမ်တည်းတင်လပေဇာ်ေတာ်မသည်။ အြပစ်ဒစ ိက်ကိသတ်သင်ပယ် ှ င်းရန်

မဟတ်ဘဲ မိမိကိေစာင့်ေမ ာ်ေနသတိ့အား ကယ်တင်ေတာ်မရန် ကိယ်ေတာ်သည်ဒတိယ

အ ကိမ်ကလာေတာ်မေပအ့ံ။

၁၀ ယဒပညတ်တရားသည်စစ်မှန်သည့်အရာ များ၏

တိကျမှန်ကန်ေသာပံတမဟတ်ေပ။ သက်ေရာက်လတံ့ေသာေကာင်းကျိုးချမ်းသာများ

၏အရိပ်အေရာင်မ ကိသာေဖာ်ြပေပသည်။ ပညတ်တရားအရ ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်းယဇ်ကိ

ပေဇာ် ကရ၏။ သိ့ြဖစ်၍ပညတ်တရားသည် ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်သတိ့အား

အဘယ်သိ့လ င်ြပည့်ဝစံလင်သများြဖစ် လာေစ ိင်ပါမည်နည်း။‐ ၂

အကယ်၍သာယင်းသိ့ြဖစ်လာေစ ိင်မည်ဆိ ပါက၊ ကိးကွယ်ဝတ် ပသတိ့သည်တစ်ခါတည်း

သန့်စင်၍သွား ကမည်ြဖစ်ရာ မိမိတိ့တွင် အြပစ် ှ ိ ေနေသးသည်ဟ၍မထင်မှတ် က

ေတာ့ဘဲယဇ်များကိပေဇာ် ကေတာ့မည် မဟတ်ေပ။‐ ၃ ယခမှာ ွားေသွး၊

ဆိတ်ေသွးတိ့သည်အဘယ် အခါ၌မ အြပစ်ဒစ ိက်များကိဖယ် ှ ား

၍မေပး ိင်သြဖင့် ယင်းသိ့ယဇ်ပေဇာ်ြခင်း သည်လတိ့အား ှ စ်စဥ် ှ စ်တိင်း မိမိတိ့၏

အြပစ်များကိသာလ င်သတိရေစသည်။ ၅ ထိ့ေကာင့်ခရစ်ေတာ်သည် ဤေလာကသိ့ က

လာေတာ်မေသာအခါ၌ဘရားသခင်အား၊ ``ကိယ်ေတာ်သည်ယဇ် ှ င့်ပေဇာ်သကာကိ

အလိ ှ ိ ေတာ်မမပါ။ သိ့ရာတွင်အက ်ပ်အတွက်ကိယ်ခ ာကိ ြပင်ဆင်ထားေတာ်မပါ ပီ။ ၆

မီး ိ ့ရာယဇ် ှ င့်အြပစ်ေြဖရာပေဇာ်သကာ တိ့ကိ ကိယ်ေတာ် ှ စ်သက်ေတာ်မမပါ။ ၇

သိ့ြဖစ်၍ပညတ်ကျမ်းတွင်အက ်ပ်အေကာင်းကိ ေရးသားေဖာ်ြပထားသည် ှ င့်အညီ၊ `အိ

ဘရားသခင်၊အက ်ပ်သည်အလိေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ရန်ေရာက်လာပါ ပီ' ဟအက ်ပ်ဝန်ခံ ပါ၏''

ဟေလာက်ထားေတာ်မေလသည်။‐ ၈ ကိယ်ေတာ်ကမီး ိ ့ရာယဇ်၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ်

အစ ှ ိ ေသာယဇ်များ ှ င့်ပေဇာ်သကာများသည် ပညတ်တရားအရ ပအပ်သည့်ဝတ်များပင်

ြဖစ်ေသာ်လည်း ထိအရာများကိဘရားသခင် အလိ ှ ိ ေတာ်မမေ ကာင်း၊ အားရ ှ စ်သက်

ေတာ်မမေ ကာင်းဦးစွာပထမေဖာ်ြပ၏။‐ ၉ ထိေနာက်``အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်သည်အလိ

ေတာ်ကိေဆာင် ွက်ရန်ေရာက် ှ ိ လာပါ ပီ'' ဟ ေလာက်ထား၏။ ထိေ ကာင့်ဘရားသခင်သည်

ယခင်တင်လပေဇာ်မအေပါင်းကိပယ်ဖျက်၍ ခရစ်ေတာ်၏တင်လပေဇာ်မြဖင့်အစားထိး ေတာ်မသည်။‐

၁၀ ေယ ခရစ်သည်ဘရားသခင်၏အလိေတာ် ကိလိက်၍ မိမိကိယ်ခ ာကိတစ်ခါတည်း

အ ပီးအပိင်တင်လပေဇာ်ေတာ်မသြဖင့် ငါတိ့အေပါင်းသည်သန့်စင်မကိရ ှ ိ  က၏။ ၁၁

ယဒယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ေန့စဥ်ေန့တိင်း မိမိ ၏ဝတရားကိရပ်၍ ေဆာင် ွက်လျက်အဘယ်

အခါ၌မ အြပစ်ေြဖ ိင်စွမ်းမ ှ ိ သည့်ယဇ် ကိအဖန်တလဲလဲပေဇာ်ရ၏။‐ ၁၂

သိ့ေသာ်ခရစ်ေတာ်မကားအြပစ်များကိ ေြဖရန် အခါခပ်သိမ်းအတွက်ယဇ်တစ်ခ

တည်းကိပေဇာ်ေတာ်မ၏။ ထိ့ေနာက်ဘရား သခင်၏လက်ယာေတာ်ဘက်တွင်ထိင်ေတာ် မ ပီးလ င်၊‐

၁၃ ဘရားသခင်သည်မိမိ၏ေြခဖဝါးေတာ် ေအာက်သိ့ရန်သများေရာက် ှ ိ လာေစေတာ်မ

သည်တိင်ေအာင်ေစာင့်ဆိင်းလျက်ေနေတာ်မ၏။‐ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိကိယ်ကိတစ် ကိမ်တည်း

ပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့် အြပစ်မှသန့်စင်လာ သတိ့အားထာဝစဥ်အြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ

သများြဖစ်လာေစေတာ်မသတည်း။ ၁၅ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကလည်း၊

``ေနာင်အခါသတိ့ ှ င့်ငါ ပမည့်ပဋိညာဥ် များမကား၊ ငါသည်သတိ့၏စိတ် ှ လံးထဲသိ့

ငါ၏ပညတ်ကိထည့်သွားမည်။ သတိ့၏ ှ လံးသားေပ တွင်ေရးထားမည်''

ဟဦးစွာပထမသက်ေသခံေတာ်မ၏။‐ ၁၇ ထိေနာက်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်က``သတိ့

၏အြပစ်များ ှ င့်ဆိးသွမ်းမများကိ ငါသတိ ရေတာ့မည်မဟတ်'' ဟမိန့်ေတာ်မေပသည်။‐ ၁၈

ဤသိ့အြပစ်များေြဖလတ်ခွင့်ရ ှ ိ  ကေသာ အခါ အြပစ်ေြဖရာပေဇာ်သကာများကိဆက်

သရန်လိေတာ့မည်မဟတ်ေပ။ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍ငါ၏ညီအစ်ကိတိ၊့ သခင်ေယ

အေသခံေတာ်မြခင်းအားြဖင့် ငါတိ့သည် လွတ်လပ်စွာအလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် သိ့ဝင်ခွင့်ရ က၏။‐

၂၀ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏ကိယ်ခ ာေတာ်တည်း ဟေသာဗိမာန်ေတာ်ကန့်လန့်ကာကိြဖတ်၍

ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်သိ့ေရာက်ရာ အသက်လမ်းသစ်ကိဖွင့်၍ေပးေတာ်မ ပီ။‐ ၂၁

ငါတိ့တွင်ဘရားသခင်၏အိမ်ေထာင်ကိ အပ်စိးသည့်ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီး ှ ိ ၏။‐ ၂၂

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်မိမိတိ့၏သန့်ေသာ သတပစိတ်စင် ကယ်လျက် ငါတိ့၏ကိယ်ခ ာ

များကိေရစင်ြဖင့်ေဆးေကာ၍ ိးသားေသာ စိတ်၊ ခိင်မာေသာယံ ကည်ြခင်းတိ့ြဖင့်ဘရား

သခင်ထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် ကကန်အ့ံ။‐ ၂၃ ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏ကတိေတာ်ကိ

စိတ်ချယံ ကည် ိင်သည်ြဖစ်၍ မိမိတိ့ဝန်ခံ ေသာေမ ာ်လင့်ြခင်းကိစဲွ မဲစွာဆပ်ကိင်ထား

ကကန်အ့ံ။‐ ၂၄ ငါတိ့သည်တစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်အေလး ဂ  ပလျက်

ကညီယိင်းပင်းလျက်ေမတာထား လျက်ေကျးဇး ပလျက်ေန ကကန်အ့ံ။‐ ၂၅

အချင်းချင်းေတွ့ဆံဝတ် ပသည့်အေလ့အထ ကိ လအချို ့တိ့စွန့်လတ်သက့ဲသိ့ငါတိ့သည်

မ ပဘဲေန ကစိ။့ တရားစီရင်ေတာ်မရာ ေန့ရက်နီးကပ်လာသည်ကိေထာက်သြဖင့်

ငါတိ့သည်ပိ၍တစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက် အားေပး ကကန်အ့ံ။ ၂၆

ငါတိ့သည်သမာတရားကိသိ ှ ိ  က ပီးမှ တမင်သက်သက်ဆက်လက်အြပစ်ကးေန

ကမည်ဆိပါမ၊ ငါတိ့၏အြပစ်များ အတွက်ပေဇာ်ရန်ယဇ် ှ ိ ေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၂၇

ငါတိ့သည်တရားစီရင်ေတာ်မြခင်းကိလည်း ေကာင်း၊ ဘရားသခင်ကိအတိက်အခံ ပသ

တိ့အားက မ်းေလာင်ေစမည့်အမျက်ေတာ်မီး ကိလည်းေကာင်းေ ကာက် ွံ ့တန်လပ်လျက်ေစာင့်

ေမ ာ်ေန ကရန်သာ ှ ိ ေတာ့၏။‐ ၂၈ ေမာေ ှ ၏ပညတ်တရားကိမေစာင့်ထိန်းသ

ယဒအမျိုးသားမှန်သမ သည် အသိသက် ေသ ှ စ်ဦးသံးဦး၏ထွက်ဆိချက်အရ

အြပစ် ှ ိ ေ ကာင်းေတွ့ ှ ိ ရပါမ၊ သနား ှ ာတာမမ ှ ိ ဘဲေသဒဏ်ေပးြခင်းကိ ခံ ကရ၏။‐ ၂၉

ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ တ်ချ၍ မိမိ အားအြပစ်မှသန့်စင်ေစသည့်ပဋိညာဥ်

တရားဆိင်ရာေသွးေတာ်ကိမထီမ့ဲြမင် ပလျက် ေကျးဇးေတာ်ကိေပးသည့်ဝိညာဥ်

ေတာ်ကိေစာ်ကားေသာသမကား အဘယ်မ ကီးေလးေသာအြပစ်ဒဏ်ခံရမည်ကိ

စဥ်းစား၍ ကည့် ကေလာ့။‐ ၃၀ ``ငါသည်လက်စားေချမည်၊ ငါသည်ဆပ်ေပး မည်''

ဟ၍လည်းေကာင်း``ထာဝရဘရားသည် မိမိ၏လစေတာ်အားတရားစီရင်ေတာ်မ မည်''

ဟ၍လည်းေကာင်း မိန့်ေတာ်မေသာအ ှ င် သည်မည်သြဖစ်သည်ကိငါတိ့သိ က၏။‐ ၃၁

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်၏ လက်ေတာ်သိ့ကျေရာက်ရြခင်းသည် ေကာက်

မက်ဖွယ်ေကာင်းလှပါသည်တကား။ ၃၂ ယခင်ေန့ရက်များကိသတိရ ကေလာ့။ ထိ

စဥ်အခါကသင်တိ့သည်ဘရားသခင် ၏အလင်းေတာ်ကိခံယရ ှ ိ  ပီးေနာက်

ဆင်းရဲဒကကိြပင်းထန်စွာခံစား က ရေသာ်လည်းခံ ိင်ရည် ှ ိ ခ့ဲ က၏။‐ ၃၃

သင်တိ့သည်တစ်ခါတစ်ရံလတိ့ေ ှ ့တွင် က့ဲရဲ ့ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိခံ ကရ၏။ တစ်ခါတစ်ရံ

အြခားသတိ့က့ဲရဲ ့ ှ ဥ်းဆဲြခင်းခံရေသာ အခါ၌ သင်တိ့လည်းပါဝင်က့ဲရဲ ့ ှ ဥ်းဆဲ

ြခင်းခံရန်အသင့် ှ ိ  ကသည်။‐ ၃၄ သင်တိ့သည်အကျဥ်းခံေနရသတိ့အတွက် ေကာင့်

ကင်နာေသာစိတ် ှ ိ  က၏။ မိမိတိ့၏ ဥစာပစည်းများကိအတင်းအ မသိမ်းယ
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သည်ကိလည်းဝမ်းေြမာက်စွာခံ က၏။ အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်မိမိတိ့၌ထိအရာများ ထက်ပိ၍

ေကာင်းြမတ်တည် မဲသည့်အရာ ှ ိ ေ ကာင်းကိသိ ကေသာေကာင့်ပင်ြဖစ် ေပသည်။‐ ၃၅

သိ့ြဖစ်၍ရဲစွမ်းသတိ ှ ိ  ကေလာ့။ ရဲစွမ်း သတိ ှ ိ ြခင်းသည် ကီးြမတ်ေသာဆလာဘ် ကိရ ှ ိ ေစလိမ့်မည်။‐

၃၆ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်ကိလိက်ေလာက် ိင်ရန် ှ င့် ကတိေတာ် ှ င့်အညီခံစား ိင်ရန်

သင်တိ့သည်သည်းခံစိတ် ှ ိ ရမည်။ ၃၇ `` ကလာေတာ်မမည့်အ ှ င်သည်အချိန်

အနည်းငယ်အတွင်း၌ ကလာေတာ်မလိမ့် မည်။ ေ ှ ာင့်ေ ှ းလျက်ေနေတာ်မလိမ့်မည်မဟတ်။ ၃၈

ေြဖာင့်မတ်သများြဖစ် ကေသာငါ၏လစ ေတာ်သည် ယံ ကည်၍အသက် ှ င်လိမ့်မည်။

သိ့ရာတွင်တွန့်ဆတ်သွားသကိမကား ငါသည် ှ စ်သက်လိမ့်မည်မဟတ်''

ဟကျမ်းစာေတာ်တွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏။‐ ၃၉ ငါတိ့သည်တွန့်ဆတ်သြဖင့်ဆံးပါးပျက် စီးရသများမဟတ်ဘဲ

ယံကည်သြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းကိခံရသများြဖစ်က၏။

၁၁ ယံ ကည်ြခင်းဆိသည်မှာေမ ာ်လင့်သည့် အရာများကိစိတ်ချြခင်း၊ မြမင် ိင်ေသာ

အရာများကိေသချာြခင်းြဖစ်၏။‐ ၂ ယံ ကည်ြခင်းေ ကာင့်ေ ှ းေခတ်လတိ့သည်

ဘရားသခင်၏ချီးမွမ်းေတာ်မြခင်းကိ ခံရ က၏။ ၃ မြမင် ိင်ေသာအရာထဲမှြမင်ရေသာအရာ

ြဖစ်ေပ လာေစရန်ဘရားသခင်သည်အမိန့် ေတာ်အားြဖင့် စ ကဝဠာကိဖန်ဆင်းေတာ်မ

ေကာင်းကိငါတိ့သိ ကရသည်မှာယံ ကည် ြခင်းေ ကာင့်ြဖစ်၏။ (aiōn g165) ၄

အာေဗလသည်ကာဣနပေဇာ်ေသာယဇ် ထက်ပိ၍ြမတ်သည့်ယဇ်ကိ ဘရားသခင်

အားပေဇာ်သည်မှာယံ ကည်ြခင်းေ ကာင့် ြဖစ်၏။ သ၏ယံ ကည်ြခင်းကိေထာက်၍

ဘရားသခင်သည် သ့အားေြဖာင့်မတ်သ အြဖစ်လက်ခံေတာ်မ၏။ အဘယ်ေ ကာင့်

ဆိေသာ် သ၏ပေဇာ်သကာများကိ ှ စ် သက်ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ အာေဗလ

သည်ေသလွန်ေသာ်လည်း မိမိ၏ယံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်ယခပင်ေဟာေြပာေသး၏။ ၅

ဧေနာက်သည်အ ှ င်လတ်လတ်ေကာင်းကင်ဘံ သိ့ယေဆာင်ြခင်းကိခံရသည်မှာ သ၏

ယံ ကည်ြခင်းေ ကာင့်ြဖစ်၏။ ဘရားသခင် သည်သ့ကိယေဆာင်သွားေတာ်မသြဖင့်

သ့အားမည်သမ  ှ ာ၍မေတွ့ ိင်။ ဘရား သခင်ယေဆာင်ေတာ်မြခင်းကိမခံရမီ အခါက

ဧေနာက်သည်ဘရားသခင်၏ စိတ်ေတာ် ှ င့်ေတွ ့သြဖစ်သည်ဟ၍ ကျမ်း စာေတာ်ကေဖာ်ြပထား၏။‐ ၆

ယံ ကည်ြခင်းမ ှ ိ သသည်ဘရားသခင် ၏စိတ်ေတာ် ှ င့်မေတွ့ ိင်ရာ။ အဘယ်ေကာင့်

ဆိေသာ် ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် သသည်ကိယ်ေတာ် ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိ

လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိကိ ှ ာ ေသာသအား အကျိုးေပးေတာ်မေ ကာင်းကိ

လည်းေကာင်းယံ ကည်ရမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် တည်း။ ၇ ယံ ကည်ြခင်းေကာင့်ေနာင်ကာလ၌ြဖစ်လတံ့

ေသာမြမင် ိင်သည့်အမအရာများ ှ င့်ပတ် သက်၍ ဘရားသခင်သတိေပးေတာ်မြခင်း

ကိေနာဧသည်ခံရေလသည်။ သသည်ဘရား သခင်၏စကားေတာ်ကိနားေထာင်ကာ မိမိ

၏အိမ်ေထာင်စကိကယ်ဆယ်ခ့ဲေသာသေဘာ ကိတည်ေဆာက်၏။ ထိ့ေကာင့်ကမာသကမာ

သားတိ့သည် အြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းကိခံရ ေလသည်။ ေနာဧသည်ယံ ကည်ြခင်းအား

ြဖင့်ဘရားသခင်ထံမှေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ ရ ှ ိ သတည်း။ ၈ အာြဗဟံသည်ဘရားသခင်ေခ ေတာ်မ

ေသာအခါ ကိယ်ေတာ်၏စကားကိနားေထာင်၍ မိမိအားကတိထားေတာ်မေသာြပည်သိ့

ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်ထွက်ခွာသွား၏။ သ သည်အဘယ်အရပ်သိ့သွားရမည်ကိ မသိဘဲ

မိမိ၏ရပ် ွာကိစွန့်ခ့ဲေပသည်။‐ ၉ ဘရားသခင်ကတိထားေတာ်မေသာြပည် ၌

သသည်တစ်ကန်းတစ် ိင်ငံသားအြဖစ် ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်ေနထိင်ခ့ဲ၏။ သသည်

မိမိနည်းတကတိေတာ်ကိခံစားရသ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့က့ဲသိ့တဲ ှ င်ထိး၍ ေနေလသည်။‐

၁၀ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်အာြဗဟံသည် ဘရားသခင်စီမံတည်ေဆာက်ေတာ်မ

ေသာခိင်ခန့်သည့်အတ်ြမစ် ှ ိ ေသာ မိ ့ကိ ေမ ာ်လင့်ေစာင့်စားလျက်ေနေသာေကာင့် တည်း။ ၁၁

အာြဗဟံသည်အိမင်းေလ ပီ။ စာရာသည် လည်းသားသမီးေမွးဖွား ိင်ေသာအ ွယ်

လွန်ေလ ပီ။ သိ့ရာတွင်အာြဗဟံသည် ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်ဖခင်ြဖစ်လာ၏။

ဘရားသခင်သည်ကတိထားေတာ်မသည် အတိင်းသစာတည်ေတာ်မသည်ဟယံ ကည်၏။‐

၁၂ အာြဗဟံသည်သေသ ှ င့်မထးြခား ေသာ်လည်း သတစ်ေယာက်မှေပါက်ဖွားလာ

ေသာသားေြမးများမှာေကာင်းကင် ကယ် များက့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ မေရမတွက် ိင်

ေသာပင်လယ်ကမ်းေြခသဲလံးများက့ဲသိ့ လည်းေကာင်းများြပားသတည်း။

၁၃ ထိသအေပါင်းတိ့သည်ယံ ကည်လျက် ေသလွန် ကကန်၏။ သတိ့သည်ဘရား

သခင်ကတိထားေတာ်မေသာအရာ များကိမခံစား ကရေသာ်လည်း အေဝး

မှြမင်၍ ကိဆိ က၏။ သတိ့သည်ကမာ ေြမ ကီးေပ တွင်တစ်ကန်းတစ် ိင်ငံသား၊

ဧည့်သည်အာဂ ုများသာြဖစ်ေ ကာင်း ကိပွင့်လင်းစွာဝန်ခံ ကေပသည်။‐

၁၄ ယင်းသိ့ဝန်ခံသတိ့သည် မိမိတိ့ကိယ်ပိင် ိင်ငံတစ်ခကိ ှ ာလျက်ေန ကေကာင်း

အတိအလင်းေြပာဆိ က၏။‐ ၁၅ သတိ့သည်မိမိတိ့ထွက်ခွာလာခ့ဲသည့်ြပည်

ကိတမ်းတလျက်ေန ကသည်မဟတ်။ ထိ ြပည်ကိတမ်းတပါကြပန် ိင်ရန်အခွင့် ကိရ ှ ိ  ကေပသည်။‐

၁၆ သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ထိြပည်ထက်သာလွန် ေကာင်းြမတ်သည့်ေကာင်းကင်ေ ြပည်ကိတမ်းတ

ကသည်ြဖစ်၍ ဘရားသခင်သည်သတိ့၏ ဘရားဟ၍ေခ ေဝ ြခင်းခံရသည်ကိ ှ က်

ေတာ်မမ။ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ေနထိင်ရန် မိ ့ကိြပင်ဆင်ေတာ်မ ပီးြဖစ်သတည်း။ ၁၇

အာြဗဟံသည်ဘရား၏စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း ကိခံရေသာအခါယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် သား

ဣဇာက်ကိယဇ်ေကာင်အြဖစ်ပေဇာ်ေလသည်။ ``သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိဣဇာက်မှဆင်းသက်

ေပါက်ပွားေစမည်'' ဟေသာဘရားသခင်၏ ကတိေတာ်ကိ သသည်ခံယရ ှ ိ ခ့ဲေသာ်လည်း

မိမိ၏တစ်ဦးတည်းေသာသားကိပေဇာ်ရန် အသင့် ှ ိ ေပသည်။‐ ၁၉

ဣဇာက်အားေသရာမှဘရားသခင်ြပန်၍ ှ င်ေစေတာ်မ ိင်ေ ကာင်းကိသသည်မှတ်ယ ၏။

အမှန်စင်စစ်အားြဖင့်သသည်မိမိ၏ သားကိေသရာမှြပန်၍ရသည်ဟဆိ ိင် ေလသည်။ ၂၀

ဣဇာက်သည်ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်အနာဂတ် ကာလကိရည်မှန်း၍ယာကပ် ှ င့်ဧေသာအား

ေကာင်းချီးေပး၏။ ၂၁ ယာကပ်သည်ေသချိန်နီးေသာအခါယံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်

ေယာသပ်၏သား ှ စ်ေယာက်ကိ ေကာင်းချီးေပးေလသည်။ သသည်မိမိ၏ေတာင်

ေဝှးထိပ်ကိမီှ ပီးလ င်ဘရားသခင်အား ဆေတာင်းေလ၏။ ၂၂

ေယာသပ်သည်ေသချိန်နီးေသာအခါယံ ကည် ြခင်းအားြဖင့် အီဂျစ်ြပည်မှဣသေရလအမျိုး

သားတိ့လွတ်ေြမာက်လာမည့်အြခင်းအရာ ကိရည် န်းေြပာ ကားကာ မိမိ၏အ ိး

များ ှ င့်ပတ်သက်၍မှာ ကား၏။ ၂၃ ေမာေ ှ ကိဖွားြမင် ပီးေနာက်သ၏မိဘတိ့သည်

ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်သ့အားသံးလတိင်တိင် ဝှက်ထား က၏။ ေမာေ ှ သည်ချစ်စရာေကာင်း

ေသာသငယ်ြဖစ်သြဖင့် သတိ့သည် ှ င်ဘရင် ၏အမိန့်ေတာ်ကိပင်လွန်ဆန်ရန်မေ ကာက်

က။ ၂၄ ေမာေ ှ သည် ကီးြပင်းလာေသာအခါယံ ကည် ြခင်းအားြဖင့်

မိမိကိယ်ကိဖာေရာဘရင့်သမီး ေတာ်၏သားဟ၍အေခ မခံဘဲေန၏။‐ ၂၅

သသည်ခဏတာမ အြပစ်၌ေပျာ်ေမွ ့ရသည် ထက် ဘရားသခင်၏လစေတာ် ှ င့်အတ

ဆင်းရဲဒကခံရသည်ကိပိမိ၍လိလား၏။‐ ၂၆ ေမ ှ ိ ယအ ှ င်၏အတွက်ခံရေသာက့ဲရဲ ့ြခင်း သည်

အီဂျစ်ြပည်၏စည်းစိမ်ချမ်းသာ ှ ိ သမ တိ့ထက်ပိ၍တန်ဖိး ှ ိ သည်ဟယဆ၏။ အဘယ်

ေကာင့်ဆိေသာ်သသည်အနာဂတ်ကာလတွင် ရ ှ ိ မည့်အကျိုးကိ အာ ံ စးစိက်လျက်ေန

ေသာေကာင့်ြဖစ်ေပသည်။ ၂၇ ေမာေ ှ သည်ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ှ င်ဘရင်

၏အမျက်ေတာ်သင့်မည်ကိမေ ကာက်ဘဲအီဂျစ် ြပည်မှထွက်ခွာခ့ဲ၏။ သသည်မျက်စိြဖင့်မေတွ့

မြမင် ိင်ေသာဘရားသခင်အားေတွ့ြမင်ရ ဘိသက့ဲသိ့ေနာက်မဆတ်ဘဲေန၏။‐ ၂၈

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏သားဦးများကိ ေသမင်းတမန်မသတ်ေစရန် သသည်ယံ ကည်

ြခင်းအားြဖင့်ပသခါပဲွကိစီမံ၍ တံခါး တိင်များကိေသွးြဖင့်ပက်ဖျန်းေစ၏။ ၂၉

ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည်ကန်းလမ်းခရီး ပသည့်အလားပင်

လယ်နီကိြဖတ်ေကျာ် က၏။ အီဂျစ်အမျိုးသား တိ့ ယင်းသိ့ြဖတ်ေကျာ် ကေသာအခါမေရနစ်၍

ေသဆံး ကကန်၏။ ၃၀ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့သည်ခနစ်ရက်တိင်တိင်ေယရိေခါ မိ ့ကိ လှည့်ပတ်ချီတက် က ပီးေနာက် မိ ့ ိ းများ ကိ ပိကျေစ၏။‐

၃၁ ြပည့်တန်ဆာရာခပ်သည်ဣသေရလသလ ိုတိ့ အားေဖာ်ေ ွစွာလက်ခံခ့ဲသည့်အတွက်

ဘရား သခင်၏စကားကိနားမေထာင်သတိ့ ှ င့် အတအသတ်မခံရေပ။ ၃၂

ဆက်လက်ေဖာ်ြပရန်လိေသးသေလာ။ ဂိေဒါင်၊ ဗာရက်၊ ှ ံ ဆံ၊ ေယဖသ၊ ဒါဝိဒ်၊ ှ ေမွလ ှ င့်

ပေရာဖက်များအေကာင်းကိေဖာ်ြပရန် အချိန်ေလာက်မည်မဟတ်။‐ ၃၃

ထိသတိ့သည်ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်တိင်း ိင်ငံများကိ ှ ိမ်နင်းေအာင်ြမင်ခ့ဲ က၏။ အမှန်

တရားကိကျင့်သံး၍ဘရားသခင်၏ကတိ ေတာ်အတိင်းခံစားခ့ဲ က၏။ ြခေသ့များ၏ တ်

ကိပိတ်ခ့ဲ က၏။‐ ၃၄ ြပင်းထန်စွာေတာက်ေလာင်ေနေသာမီးကိ ငိမ်း သတ်ခ့ဲ က၏။

ားေဘးမှလွတ်ေြမာက်ခ့ဲ က၏။ သတိ့သည်ခွန်အားနည်းသများြဖစ်ေသာ်လည်း ခွန်အား ကီးလာ က၏။

စစ်ေရး၌စွမ်းရည်သတိ ှ ိ လျက်တိင်းတစ်ပါးမှတပ်များကိ ဖိခွင်း က၏။‐ ၃၅

အမျိုးသမီးတိ့သည်လည်းယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့်ေသရာမှ ှ င်လာေသာေဆွမျိုးများ

တိ့ကိြပန်လည်၍ရ ှ ိ  က၏။ အချို ့ေသာသတိ့သည်လွတ်ေြမာက်ခွင့်ကိ လက်မခံဘဲ

သာလွန်မွန်ြမတ်သည့်ဘဝသိ့ ထေြမာက်ဝင်စားရေစရန် ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲ

ြခင်းကိခံ၍ေသ ကကန်၏။‐ ၃၆ အချို ့ေသာသတိ့သည်က့ဲရဲ ့ ိက် ှ က်ြခင်းကိ ခံ ကရ၏။

အချို ့သတိ့သည်ကားသံ ကိးြဖင့် ချည်ေ ှ ာင်ကာအကျဥ်းချြခင်းကိခံရ က၏။‐ ၃၇

သတိ့သည်ခဲ ှ င့်ေပါက်ြခင်း၊ လ ှ င့်တိက်ြဖတ် ြခင်း၊ ား ှ င့်ခတ်သတ်ြခင်းတိ့ကိခံ ကရ၏။

သတိ့သည်ဆင်းရဲ ွမ်းပါးလျက်အ ှ ိပ်အစက် ကိခံ၍မတရားအ ိင်အထက် ပြခင်းကိ ခံကာ၊

သိးေရဆိတ်ေရတိ့ကိဝတ်၍သွားလာ ကရ၏။‐ ၃၈ကမာေလာကသည်ထိသတိ့ ှ င့်မထိက်မတန်
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ပါတကား။ သတိ့သည်လိဏ်ဂများ ှ င့်ေြမ တွင်းများတွင်ေနထိင် ကလျက်ေတာက ာရ

များ ှ င့်ေတာင်ေပ ေဒသများသိ့လှည့်လည် သွားလာရ က၏။ ၃၉

ဤသအေပါင်းတိ့သည်မိမိတိ့၏ယံ ကည် ြခင်းေ ကာင့်ဂဏ် ပချီးမွမ်းြခင်းကိခံ ကရ၏။

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ဘရားသခင်ကတိ ထားေတာ်မေသာေကာင်းကျိုးချမ်းသာများ ကိမခံစား ကရ။‐

၄၀ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဘရားသခင်သည် ငါတိ့အတွက်ပိမိေကာင်းြမတ်သည့်အ ကံ

အစည်ေတာ် ှ ိ ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ယင်းအ ကံအစည်ေတာ်မှာထိသတိ့သည်

ငါတိ့ပါ ှ ိ မှသာလ င်ြပည့်ဝစံလင်သ များြဖစ်လာကေစရန်ပင်ြဖစ်ေပသည်။

၁၂ ထိ့ေကာင့်ဤမ များစွာေသာသက်ေသအေပါင်း တိ့သည်ငါတိ့အားဝိင်းရံလျက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍

ငါတိ့သည်အေ ှ ာင့်အယှက်ြဖစ်ေသာဝန် ှ ိ သမ ကိလည်းေကာင်း၊

မိမိတိ့အားတွယ်ကပ်လျက်ေန သည့်အြပစ်ဟသမ ကိလည်းေကာင်းဖယ် ှ ား ပီးလ င်

ငါတိ့မျက်ေမှာက်၌ထားေသာပန်းတိင် သိ့ေရာက်ြခင်းငှာဇဲွလံ့လြဖင့်ေြပး ကကန် အ့ံ။‐

၂ ငါတိ့၏ယံ ကည်ြခင်းတရားကိအစမှ အဆံးစီရင်ေတာ်မေသာသခင်ေယ ကိ

မျက်ေမှာက် ပ ကကန်အ့ံ။ ကိယ်ေတာ်သည် မိမိခံစားရမည့်ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအတွက်

ေကာင့် လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်ကိ ှ က်ေ ကာက် ဖွယ်အရာဟ၍မှတ်ေတာ်မမဘဲအေသ

ခံေတာ်မ ပီးလ င် ဘရားသခင်၏ပလင် ေတာ်လက်ယာဘက်တွင်ထိင်ေနေတာ်မ၏။

၃ အြပစ်သားတိ့၏ြပင်းထန်စွာမန်းတီးြခင်း ကိကိယ်ေတာ်အဘယ်မ ခံေတာ်မေ ကာင်း

သင်တိ့ေထာက် ဆင်ြခင်လျက်စိတ်ပျက် အားေလျာ့ြခင်းမ ှ ိ  က ှ င့်။‐ ၄

သင်တိ့သည်အြပစ်ဒစ ိက် ှ င့်ဆိင် ပိင် တိက်ခိက် ကရာတွင် ယခအချိန်အထိ

ေသေဘး ှ င့်ရင်မဆိင် ကရေသးေပ။‐ ၅ ကျမ်းစာေတာ်တွင်ဘရားသခင်က၊

``ငါ့သား၊ထာဝရဘရားပ့ဲြပင်ေတာ်မသည်ကိ ဂ  ပေလာ့။ ဆံးမေတာ်မေသာအခါစိတ် မပျက် ှ င့်။

၆ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရဘရားသည် မိမိ ချစ်ေတာ်မေသာသကိဆံးမေတာ်မတတ်၍

သားအြဖစ်လက်ခံေတာ်မေသာသကိ ဒဏ်ေပးေတာ်မတတ်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏''

ဟသင်တိ့အားသားများအေနြဖင့်အား ေပးတိက်တွန်းထားသည်ကိသင်တိ့ေမ့

ေလျာ့သွား ကေလ ပီေလာ။‐ ၇ သင်တိ့ဆင်းရဲဒကခံရြခင်းသည်ဖခင်၏

ဆံးမြခင်းကိခံရသည်ဟခံယရ ကမည်။ ယင်းသိ့ခံရြခင်းသည်သင်တိ့အားသားများ

အေနြဖင့် ဘရားသခင်ဆက်ဆံလျက် ှ ိ ေတာ် မေကာင်းကိြပ၏။ ဖခင်မဆံးမေသာသား

ဟ၍အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။‐ ၈သင်တိ့အားဒဏ်ေပးေတာ်မမလ င်သင်တိ့ သည်သားရင်းများမဟတ်ဘဲ

တရားမဝင် ေသာသားများသာလ င်ြဖစ် က၏။‐ ၉ ငါတိ့အားဆံးမေသာလဖခင်ကိငါတိ့

က ိ ေသေလးစား ကေပသည်။ သိ့ြဖစ်၍ ငါတိ့သည်ဝိညာဥ်ေရးဆိင်ရာဖခင်၏ အဆံးအမကိပိ၍ပင်

ခံယကာအသက် ှ င်သင့် ကသည်မဟတ်ေလာ။‐ ၁၀ဤတိေတာင်းေသာဘဝ၌လဖခင်များသည်

မိမိတိ့ေလျာက်ပတ်သည်ဟထင်မှတ်သည့် အတိင်းငါတိ့အားဒဏ်ေပးတတ် က၏။

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်မကားငါတိ့ အကျိုးကိေထာက်၍ မိမိက့ဲသိ့ြမင့်ြမတ်

သန့် ှ င်း ိင် ကေစရန်ငါတိ့အားဒဏ် ေပးေတာ်မေပသည်။‐ ၁၁ ဒဏ်ေပးြခင်းခံရသည်မှာေပျာ် င်စရာ

မဟတ်။ ဝမ်းနည်းစရာဟ၍ထင်မှတ်ရ ေသာ်လည်းယင်းသိ့ဆံးမြခင်းခံရသတိ့

သည်ကားေနာင်အခါ၌ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတည်း ဟေသာ ငိမ်သက်ြခင်းအကျိုးကိရ ှ ိ  က ေလသည်။ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့၏ ွမ်းနယ်သည့်လက်များကိ အေပ သိ့မ၍ချိနဲ့သည့်ဒးဆစ်တိ့ကိခိင်ခ့ံ ေစ ကေလာ့။‐

၁၃လမ်းေြဖာင့်များတွင်ဆက်လက်၍ေလာက်သွား ကေလာ့။ သိ့မှသာလ င်မစွမ်းမသန်ေသာေြခ

သည်ချိနဲ့၍မေနဘဲစွမ်းသန်၍လာလိမ့်မည်။ ၁၄ လတိင်း ှ င့် ငိမ်းချမ်းစွာေန ိင်ရန် ကိးစား

ကေလာ့။ ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီကိ ှ ာ ကေလာ့။ ထိပါရမီမ ှ ိ လ င်အဘယ်

သမ ဘရားသခင်ကိဖးြမင်ရလိမ့်မည် မဟတ်။‐ ၁၅ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိအဘယ်

သမ မြငင်းမပယ်ေစ ှ င့်။ ြမစ်ခါးပင်သည် မိမိ၏အဆိပ်ြဖင့်လအများအားဒက ေပးတတ်၏။

အဘယ်သမ ထိအပင်က့ဲ သိ့မြဖစ်ေစ ှ င့်။‐ ၁၆ အဘယ်သမ ဧေသာက့ဲသိ့မသမာသ၊

ေလာကီဆန်သမြဖစ်ေစ ှ င့်။ ဧေသာသည် သားဦးအရာကိထမင်းတစ်နပ်စာြဖင့် ေရာင်းခ့ဲေပသည်။‐

၁၇ သင်တိ့သိသည့်အတိင်း သသည်ေနာင်အခါမှ ဖခင်၏ေကာင်းချီးကိခံယရန်အလိ ှ ိ ၏။

သိ့ရာတွင်မရ ှ ိ ခ့ဲ။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ် သသည်မိမိ ပ ပီးသည့်အမကိြပန်လည်

ြပင်ဆင်ရန် နည်းလမ်းကိမျက်ရည်ကျလျက် ှ ာေသာ်လည်းမေတွ့ ိင်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။

၁၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က့ဲသိ့သင်တိ့ သည်လက် ှ င့်စမ်းသပ် ိင်ေသာသိနာေတာင်

သိ့ေရာက် ှ ိ ေန ကသည်မဟတ်။ ထိေတာင် သည်မီးေတာက်မီးလ ံ ထ၍မဲေမှာင် ိ မိင်း

ကာမန်တိင်းကျလျက် တံပိးခရာမတ်သံ ှ င့်ဗျာဒိတ်ေတာ်အသံထွက်ေပ လာသည့်

ေတာင်ြဖစ်၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဗျာဒိတ်ေတာ်အသံကိေနာက်တစ်ဖန်မ ကား

ရေစရန်ေမာေ ှ အားေတာင်းပန် က၏။‐ ၂၀ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့သည်``တိရစာန်

ပင်ြဖစ်ေစကာမထိေတာင်ကိထိမိလ င် ခဲ ှ င့်ေပါက်၍သတ်ရမည်'' ဟေသာအမိန့်

ေတာ်ကိမခံယဝ့ံေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၂၁ ထိြမင်ကွင်းတစ်ခလံးသည်အလွန်ထိတ်

လန့်ဖွယ်ေကာင်းသြဖင့်ေမာေ ှ က``ငါသည် ေကာက်လန့်တန်လပ်လျက်ေန၏'' ဟဆိ၏။

၂၂ သင်တိ့သည်သိနာေတာင်အစားဇိအန် ေတာင်သိ့လည်းေကာင်း၊ အတိင်းမသိများစွာ

ေသာေကာင်းကင်တမန်များ ှ ိ ရာအသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်၏ မိ ့ေတာ်

တည်းဟေသာ ေကာင်းကင်ေယ  ှ လင် မိ ့ သိ့လည်းေကာင်းေရာက် ှ ိ ေန က၏။‐ ၂၃

သင်တိ့သည်ေကာင်းကင်ဘံစာရင်းဝင်သား ဦးများေပျာ် င်စွာစေဝးရာသိ့ေရာက် ှ ိ ေန က၏။

သင်တိ့သည်လအေပါင်းတိ့ကိ တရားစီရင်ေတာ်မေသာအ ှ င်ဘရား သခင်၏ထံေတာ်သိ့လည်းေကာင်း၊

အပစ် ဆိဖွယ်မ ှ ိ ေသာသေတာ်ေကာင်းတိ့၏ ဝိညာဥ်များထံသိ့လည်းေကာင်းေရာက် ှ ိ

ေန က၏။‐ ၂၄သင်တိ့သည်ပဋိညာဥ်ေတာ်သစ်ကိစီရင် ေတာ်မေသာသခင်ေယ ၏ထံေတာ်သိ့

လည်းေကာင်း၊ အာေဗလ၏ေသွးထက်သာ ၍ြမတ်ေသာအရာကိေမ ာ်လင့်ချက်ေပး

သည့်ပက်ဖျန်းေသာေသွးေတာ်၏ထံသိ့ လည်းေကာင်းေရာက် ှ ိ ေန က၏။ ၂၅

ထိေကာင့်သင်တိ့သည်မိန့်ေတာ်မသံကိ ကားနာရန်ြငင်းဆန်သများမြဖစ်ေစရန် သတိ ပ ကေလာ့။

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိဆင့် ဆိေသာသကိကမာေြမ ကီးေပ တွင်နား ေထာင်ရန်ြငင်းဆန်သတိ့သည်အြပစ်ဒဏ်

ခံ ကရလ င် ငါတိ့သည်ေကာင်းကင်ဘံမှ မိန့်ေတာ်မေသာအ ှ င်အားေကျာခိင်း က

မည်ဆိပါမအဘယ်သိ့လ င်အြပစ် ဒဏ်မှလွတ်ေြမာက် ိင်ပါမည်နည်း။‐ ၂၆

ထိစဥ်အခါကကိယ်ေတာ်၏အသံေတာ် သည်ကမာေြမ ကီးကိတန်လပ်ေစေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်က``ငါသည်ေနာက်တစ် ကိမ်ကမာ ေြမ ကီးကိသာမကေကာင်းကင်ကိလည်း

တန်လပ်ေစဦးမည်'' ဟကတိထားေတာ် မေလ ပီ။‐ ၂၇ ``ေနာက်တစ် ကိမ်'' ဟေသာစကားသည်အဖန်

ဆင်းခံအရာအေပါင်းတိ့ကိတန်လပ်ပယ် ဖျက်ေတာ်မမည်ြဖစ်သြဖင့်မတန်လပ် ိင်

ေသာအရာတိ့သာလ င်ကျန်ရစ်တည် ှ ိ ကလိမ့်မည်ဟဆိလိသတည်း။ ၂၈

ထိ့ေကာင့်ငါတိ့ရ ှ ိ  ကသည့် ိင်ငံေတာ် သည်မတန်မလပ် ိင်သည်ြဖစ်ရာငါတိ့

သည်ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကစိ။့ ငါ တိ့သည်ေကျးဇးတင်၍ေကာက် ွံ ့ ိ ေသ

ေသာသေဘာ ှ င့်ကိယ်ေတာ်အား ှ စ်သက် ေတာ်မေသာနည်းြဖင့်ဝတ် ပကိးကွယ် ကကန်အ့ံ။‐

၂၉ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါတိ့၏ဘရား သခင်သည်က မ်းေလာင်ေစတတ်ေသာမီး

သဖွယ်ြဖစ်ေတာ်မေသာေကာင့်တည်း။

၁၃ သင်တိ့သည်ခရစ်ယာန်ညီအစ်ကိများအေန ြဖင့် တစ်ဦးကိတစ်ဦးချစ် မဲချစ် ကေလာ့။‐

၂ ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပရန်မေမ့ က ှ င့်။ ယင်း သိ့ဧည့်ဝတ်ကိ ပေသာသအချို ့တိ့သည်

ေကာင်းကင်တမန်များကိအမှတ်မထင် ဧည့်ခံခ့ဲ ကေပသည်။‐ ၃

သင်တိ့သည်အကျဥ်းခံရသများ ှ င့်အတ အကျဥ်းခံေနရသက့ဲသိ့မှတ်ယလျက် သတိ့

အားသတိရ ကေလာ့။ မိမိတိ့ကိယ်တိင်ပင် ဒကေဝဒနာခံရသက့ဲသိ့ဒကေဝဒနာ

ခံရသများကိသတိရ ကေလာ့။ ၄ ထိမ်းြမားမဂလာ ပြခင်းအမကိလတိင်း

ေလးစား ကရမည်။ လင် ှ င့်မယားသည် တစ်ဦးကိတစ်ဦးသစာ ှ ိ ရမည်။ ဘရား

သခင်သည်အကျင့်ပျက်သများ ှ င့်သ တစ်ပါးအိမ်ရာြပစ်မှားသများကိတရား စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။

၅ သင်တိ့သည်ေငွအတွက်အသက်မ ှ င် ှ င့်။ ှ ိ သမ ြဖင့်ေရာင့်ရဲေလာ့။ အဘယ်ေ ကာင့်

ဆိေသာ်ဘရားသခင်က``ငါသည်သင့်ကိ အဘယ်အခါ၌မ မစွန့်၊ အဘယ်အခါ ၌မ ပစ်၍မထား''

ဟမိန့်ေတာ်မေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၆ ထိ့ေကာင့်၊ ``ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိမစေတာ်မ ေသာအ ှ င်

ြဖစ်ေတာ်မသြဖင့် ငါသည်ေ ကာက်လန့်လိမ့်မည်မဟတ်။ လသည်ငါ့ကိအဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်း''

ဟ ငါတိ့သည်ရဲရင့်ေသာစိတ် ှ င့်ေြပာဆိ က စိ။့ ၇ သင်တိ့အားဘရားသခင်၏တရားေတာ်ကိ

ေဟာေြပာခ့ဲေသာသင်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်များ ကိသတိရ ကေလာ့။ သတိ့အဘယ်သိ့ ပ

မေနထိင်ခ့ဲသည်၊ အဘယ်သိ့ေသလွန်သွား ကသည်ကိဆင်ြခင်စဥ်းစား က ပီးေနာက်

သတိ့ယံ ကည်ြခင်းကိအတယ ကေလာ့။‐ ၈ ေယ ခရစ်သည်မေန၊့ ယေန၊့ ေနာင်ကာလ

အစဥ်အ မဲမေြပာင်းမလဲေနေတာ်မ၏။‐ (aiōn g165) ၉သင်တိ့သည်လမ်းလဲွ၍ကဲွလဲွထးြခားေသာ

အယဝါဒအမျိုးမျိုးတိ့ဆဲွေဆာင်ရာသိ့ လိက်ပါမသွား က ှ င့်။ အစားအစာ ှ င့်

ဆိင်ေသာပညတ်များကိေစာင့်ထိန်းြခင်း မဟတ်ဘဲ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်

မှငါတိ့ဝိညာဥ်ခွန်အားရ ှ ိ လ င်ေကာင်း ေပ၏။ ထိပညတ်များကိေစာင့်ထိန်းသ

တိ့သည်ေကာင်းကျိုးကိမခံရ ကေပ။ ၁၀ ယဒတဲေတာ်အတွင်း၌တာဝန်ထမ်းေဆာင်

ရသယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ငါတိ့၏ယဇ် ပလင်မှအဘယ်ပေဇာ်သကာကိမ စား ပိင်ခွင့်မ ှ ိ။‐

၁၁ ယဒယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည်တိရစာန်များ ၏ေသွးကိအြပစ်ေြဖရာပေဇာ်သကာ

အြဖစ်ြဖင့် အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် သိ့ယေဆာင်ခ့ဲေသာ်လည်းယဇ်ေကာင်တိ့ကိ

မကားစခန်းအြပင်၌မီး ိ ့ပစ်ရ၏။‐ ၁၂ ဤအေကာင်းေ ကာင့်သခင်ေယ သည်လည်း
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မိမိ၏ေသွးေတာ်အားြဖင့် လတိ့၏အြပစ် ဒစ ိက်များကိေဆးေကာေပး ိင်ရန် မိ ့

တံခါး၏အြပင်ဘက်၌အေသခံေတာ်မ၏။‐ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ ိ ရာစခန်း

အြပင်သိ့သွား၍ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတက့ဲရဲ ့ တ်ချြခင်းကိခံ ကကန်အ့ံ။‐ ၁၄

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဤေလာက၌ငါတိ့ အတွက်တည် မဲေသာ မိ ့မ ှ ိ ေသာေကာင့်

ြဖစ်၏။ ငါတိ့ကားေနာင်အခါြဖစ်ေပ မည့် မိ ့ကိေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေန ကေပသည်။‐

၁၅ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိငါတိ့ ၏အ ှ င်သခင်အြဖစ်ဝန်ခံေသာ တ်များ

ြဖင့် ဂဏ်ေတာ်ချီးမွမ်းြခင်းယဇ်ကိသခင် ေယ အားြဖင့် ဘရားသခင်အားအစဥ်

မြပတ်ပေဇာ် ကကန်အ့ံ။‐ ၁၆ သင်တိ့သည်အချင်းချင်းအားေကျးဇး ပ

ရန် ှ င့်ကညီမစရန်မေမ့ က ှ င့်။ ထိသိ့ ေသာယဇ်များကိဘရားသခင် ှ စ်သက် ေတာ်မ၏။

၁၇ သင်တိ့ေခါင်းေဆာင်များ၏စကားကိနား ေထာင် ကေလာ့။ သတိ့ေြပာသည့်အတိင်း ပ

ကေလာ့။ သတိ့သည်မိမိတိ့ ပသည့်အမ ကိဘရားသခင်အားအစီရင်ခံရမည်

ြဖစ်၍ သင်တိ့၏စိတ်ဝိညာဥ်ကိေန့ေရာည ပါ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်လျက်ေန ကေပ

သည်။ သင်တိ့သည်သတိ့စကားကိနား ေထာင်ပါလ င် သတိ့ င်လန်းဝမ်းေြမာက်

စွာလပ်ေဆာင် ကလိမ့်မည်။ သိ့မဟတ်လ င် သတိ့ဝမ်းနည်းရ ကသြဖင့်သင်တိ့

တွင်အဘယ်သိ့မ အကျိုး ှ ိ လိမ့်မည် မဟတ်။ ၁၈ ငါတိ့အတွက်ဆက်လက်ဆေတာင်းေန က

ေလာ့။ ငါတိ့သည်မိမိတိ့၏ သတပစိတ် ကည်လင်သည်ကိအေသအချာသိ၏။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါတိ့သည်အခါ ခပ်သိမ်းမှန်ရာကိသာ ပလပ်ရန်ဆ  ှ ိ ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐

၁၉ ဘရားသခင်သည်မ ကာမီငါ့အားသင် တိ့ထံသိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်ေပးေတာ်မေစ

ရန်ဆေတာင်း ကပါေလာ့ဟသင်တိ့အား အထးေမတာရပ်ခံပါ၏။ ၂၀

အသက်ေတာ်ကိတင်လပေဇာ်ေတာ်မြခင်း အားြဖင့် ထာဝရပဋိညာဥ်ေတာ်ကိတံဆိပ်

ခတ် ှ ိပ်ေတာ်မသြဖင့် သိးထိန်း ကီးြဖစ် ေတာ်မေသာငါတိ့အ ှ င်သခင်ေယ အားဘရားသခင်သည်

ေသြခင်းမှ ှ င်ြပန် ထေြမာက်ေစေတာ်မ ပီ။ သင်တိ့သည် ငိမ် သက်ြခင်းအ ှ င်ဘရားသခင်၏အလိ

ေတာ်ကိလိက်ေလာက် ိင် ကေစရန် ကိယ် ေတာ်သည်သင်တိ့အားေကာင်းြမတ်ေသာ

အရာဟသမ ကိချေပးေတာ်မပါေစ ေသာ။ (aiōnios g166) ၂၁ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ ှ စ်သက်ေတာ်

မဖွယ်ရာကိ ငါတိ့၌ေယ ခရစ်အား ြဖင့် ပေတာ်မပါေစေသာ။ ခရစ်ေတာ် သည်ကမာအဆက်ဆက်

ဘန်းအသေရ ထွန်းေတာက်ေတာ်မပါသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165) ၂၂

ညီအစ်ကိတိ၊့ ဤအားေပးတိက်တွန်းချက် ကိသည်းခံလျက်နာယ ကရန်သင်တိ့

အားငါေတာင်းပန်၏။ ယခသင်တိ့ထံသိ့ ငါေရးလိက်ေသာစာသည်များစွာမ ှ ည် ပါ။‐ ၂၃

ငါတိ့၏ညီတိေမာေသသည် အကျဥ်းေထာင်မှ လွတ်၍လာ ပီြဖစ်ေ ကာင်းသင်တိ့အားသိေစ

လိ၏။ အကယ်၍သသည်ငါ့ထံသိ့အချိန်မီ ေရာက် ှ ိ လာပါက သင်တိ့ ှ င့်ေတွ့ဆံရန်ငါ

လာေသာအခါသ့ကိေခ ခ့ဲပါမည်။ ၂၄ သင်တိ့၏ေခါင်းေဆာင်အေပါင်း ှ င့်ဘရား

သခင်၏လစေတာ်ဝင် ှ ိ သမ တိ့အား တ်ဆက်လိက်ေ ကာင်းေြပာြပပါေလာ့။

အီတလီြပည်မှညီအစ်ကိတိ့ကလည်း သင်တိ့အား တ်ဆက်လိက်ပါ၏။ ၂၅

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိသင်တိ့ အားလံးခံစားရကပါေစသတည်း။ ေဟ ဗဲသဝါဒစာ ပီး၏။
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၁ ဘရားသခင် ှ င့်သခင်ေယ ခရစ်၏အေစ ခံြဖစ်သယာကပ်သည် ကမာအရပ်ရပ်သိ့ပျံ ့ ှ ံ ့

လျက် ှ ိ သည့်ဘရားသခင်၏လစေတာ်ဝင် အေပါင်းတိ့ထံသိ့ေမတာပိ့သလိက်ပါသည်။ ၂

ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်စံစမ်းေ ှ ာင့်ယှက် ြခင်းအမျိုးမျိုး ှ င့်ေတွ့ ကံရေသာအခါ

ဝမ်းေြမာက်စရာြဖစ်သည်ဟခံယ ကေလာ့။‐ ၃ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့၏ယံ ကည်

ြခင်းကိစစ်ေကာစံစမ်းမသည်ခံ ိင်ရည် ကိြဖစ်ပွားေစေကာင်းသင်တိ့သိ ကေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၄

သင်တိ့သည်မည်သည့်အရာမ ချို ့တ့ဲမမ ှ ိ ဘဲြပည့်ဝစံလင် ကေစရန်အဆံးတိင်ေအာင်

ခံ ိင်ရည် ှ ိ ရ ကမည်။‐ ၅ သင်တိ့အနက်တစ်စံတစ်ေယာက်သည်ဉာဏ် ပညာချို ့တ့ဲပါလ င်

ဘရားသခင်ထံေတာင်း ေလာက်ေစ။ ဘရားသခင်သည်သ့အားဉာဏ်

ပညာကိေပးသနားေတာ်မလိမ့်မည်။ အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်ကိယ်ေတာ်သည်လခပ်သိမ်းတိ့

အားရက်ေရာစွာေကျးဇး ပေတာ်မတတ် ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၆

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်ယံမှားသံသယမ ှ ိ ဘဲယံ ကည်ေသာစိတ် ှ င့်ေတာင်းေလာက် ကရ မည်။

ယံမှားသံသယ ှ ိ ေသာသသည်ေလ တိက်၍လပ် ှ ားေနေသာပင်လယ်လိင်း ှ င့်တ၏။‐

၇ ဤက့ဲသိ့ေသာသသည်စိတ် ှ စ်ခွ ှ ိ သ၊ ပ ေလသမ တိ့၌တည် ကည်မမ ှ ိ သြဖစ်

ေသာေကာင့် ထာဝရဘရား၏ထံေတာ်မှ တစ်စံတစ်ရာကိရ ှ ိ လိမ့်မည်ဟမမှတ် ေစ ှ င့်။ ၉

ညီအစ်ကိတစ်စံတစ်ေယာက်သည်မိမိအား နိမ့် ကျသည့်အေြခအေနမှ ဘရားသခင်ြမင့်

တင်ေပးလိက်ေသာအခါဝမ်းေြမာက်ေစ။‐ ၁၀ ချမ်းသာ ကယ်ဝေသာညီအစ်ကိသည်မိမိ

အားဘရားသခင်နိမ့်ကျေစေတာ်မေသာ အခါဝမ်းေြမာက်ရမည်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိ

ေသာ်ချမ်းသာ ကယ်ဝသတိ့သည်ေတာပန်း က့ဲသိ့ ိ း ွမ်းေပျာက်ပျက်သွားမည်ြဖစ်

ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၁ ေနပ ှ ိန်သည်အပင်ကိေြခာက်ေသွ့ေစ၍ အပွင့်ကိေ ကကျေစ၏။

သိ့ြဖစ်၍ယင်း၏ တင့်တယ်လှပမသည်ပျက်စီးရသက့ဲသိ့ ချမ်းသာ ကယ်ဝသသည်

မိမိ၏အလပ် အကိင်ကိေဆာင် ွက်လျက်ေနစဥ်ေပျာက် ကွယ်ရလိမ့်မည်။ ၁၂

စံစမ်းေ ှ ာင့်ယှက်ြခင်းကိ က့ံ က့ံခံ ိင်ေသာ သသည်မဂလာ ှ ိ ၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်

ထိသသည်ယင်းသိ့ခံ ိင်သည် ှ ိ ေသာ် ဘရား သခင်ကိချစ်ေသာသတိ့အားကိယ်ေတာ်ကတိ

ထားေတာ်မသည့်အသက်တည်းဟေသာဆ ကိရ ှ ိ မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၃

စံစမ်းေသွးေဆာင်ြခင်းကိခံရသသည်`ငါ့အား ဘရားသခင်စံစမ်းေသွးေဆာင်လျက်ေနသည်'

ဟမဆိေစ ှ င့်။ မေကာင်းမသည်ဘရားသခင် အားမေသွးေဆာင် ိင်ရာ။ ထိ့ြပင်ကိယ်ေတာ်

တိင်အဘယ်သ့ကိမ စံစမ်းေသွးေဆာင်ေတာ် မမ။‐ ၁၄လသည်စံစမ်းေသွးေဆာင်ြခင်းခံရသည်ဆိ

သည်မှာ မိမိ၏ဆိးညစ်ေသာလိအင်ဆ ဆဲွ ေဆာင်ရာသိ့လိက်ပါြခင်းပင်ြဖစ်၏။‐

၁၅ ထိလိအင်ဆ သည်သေ ယကာအြပစ် ဒစ ိက်ကိဖွားြမင်၏။ အြပစ်ဒစ ိက်

သည် ကီးြပင်းလာေသာအခါေသြခင်း ကိဖွားြမင်ေလ၏။ ၁၆ ချစ်ေသာညီအစ်ကိတိ၊့ အယမလဲွ က ှ င့်။‐

၁၇ ေကာင်းြမတ်စံလင်ေသာဆေကျးဇးမှန်သမ သည်ေကာင်းကင်မှလည်းေကာင်း၊ ေကာင်းကင်

အလင်းတန်ဆာများကိဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာဘရားသခင်၏ထံေတာ်မှလည်းေကာင်း

သက်ဆင်း၍လာေပသည်။ ကိယ်ေတာ်သည် ေြပာင်းလဲေတာ်မမ။ လှည့်ြခင်းအားြဖင့်

အေမှာင်ကိကျေစေတာ်မမ။‐ ၁၈ ကိယ်ေတာ်သည်ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာသတဝါ

များတွင်အဦးဆံးေနရာ၌ ှ ိ  ကေစရန် သမာ တရားေတာ်အားြဖင့်မိမိ၏အလိေတာ် ှ င့်

အညီငါတိ့အားြဖစ်ပွားေစေတာ်မ၏။ ၁၉ ချစ်ေသာညီအစ်ကိတိ၊့ ဤအချက်ကိမှတ် သားထား ကေလာ့။

သင်တိ့အားလံးသည် ကားနာမတွင်လျင်ြမန် ကေစ။ ေြပာဆိ မ ှ င့်အမျက်ထွက်မတွင်မေ ှ း ကေစ။‐

၂၀လ၏အမျက်ေဒါသသည်ဘရားသခင်၏ ေြဖာင့်မတ်ေသာအ ကံအစည်ေတာ်ကိမ ပ စတတ်။‐ ၂၁

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်ညစ်ညမ်းသည့်အေလ့ အထ ှ င့်ဆိးယတ်သည့်အကျင့်မှန်သမ တိ့

ကိပယ် ှ ား ကေလာ့။ သင်တိ့၏စိတ်အတွင်း ၌ဘရားသခင်သွင်းေပးေတာ်မေသာတရား

ေတာ်သည် သင်တိ့ကိကယ်တင် ိင်၏။ တရား ေတာ်ကိသိမ်ေမွ ့စွာခံယ ကေလာ့။ ၂၂

တရားေတာ်ကိ ကားနာ ံ မ သာ ကားနာ ြခင်းအားြဖင့်မိမိတိ့ကိယ်ကိမလှည့်စား က ှ င့်။

တရားေတာ်ကိလက်ေတွ့ကျင့်သံး ကေလာ့။‐ ၂၃ တရားေတာ်ကိလက်ေတွ့မကျင့်သံးဘဲ

ကားနာ ံ မ သာ ကားနာေသာသသည် မိမိပကတိမျက် ှ ာကိမှန်တွင် ကည့်သ ှ င့်တ၏။‐ ၂၄

သသည်ယင်းသိ့ ကည့်၍ထွက်ခွာသွားသည် ှ င့် တစ် ပိင်နက်မိမိပံသဏာန်ကိေမ့ေပျာက်၍

သွားတတ်ေလသည်။‐ ၂၅ သိ့ရာတွင်လတိ့အားအြပစ်အေ ှ ာင်အဖဲွ ့မှ

လွတ်ေြမာက်ေစေသာစံလင်သည့်တရားကိ ေသချာစွာေလ့လာ ကည့် ေသာသကား

တရားနာ ံ သာနာ၍ေမ့ေလျာ့ေသာသ မဟတ်ဘဲဆက်လက်အာ ံ  ပကာလက်ေတွ့

ကျင့်သံးေသာသြဖစ်သြဖင့် အဘယ်အမ မျိုးကိ ပသည်မဆိဘရားသခင်၏

ေကာင်းချီးမဂလာကိခံစားရလိမ့်မည်။ ၂၆ လတစ်စံတစ်ေယာက်သည်မိမိကိယ်ကိ

ဘရားတရား ကည် ိ သဟ၍ယဆ ေသာ်လည်း မိမိ၏လ ာကိမထိန်း ိင်လ င်

ကိယ့်ကိယ်ကိလှည့်စားသြဖစ်၏။ သ၏ဘရား တရား ကည် ိ မသည်လည်းအချည်း ှ ီး ပင်ြဖစ်၏။‐ ၂၇

ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်ေ ှ ့ေတာ်၌စစ်မှန် ေသာဘရားတရား ကည် ိ မသည်ကား ဒက

ေရာက်ေသာမိဘမ့ဲကေလးများ ှ င့်မဆိးမ တိ့ကိ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်း၊ ေလာကီအညစ်

အေကးတိ့မှကင်းစင်ေအာင် မိမိတိ့ကိယ်ကိ ေစာင့်ထိန်းြခင်းတိ့ပင်ြဖစ်သတည်း။

၂ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်ငါတိ့၏ဘန်း အသေရေတာ် ှ င်သခင်ေယ ခရစ်ကိ

သက် ဝင်ယံ ကည်သများြဖစ် ကသည့်အေလျာက် လတိ့အားမျက် ှ ာ ကီးငယ်လိက်၍မဆက်

ဆံ က ှ င့်။‐ ၂ အကယ်၍သင်တိ့စည်းေဝးရာသိ့ဝင်လာ ေသာလ ှ စ်ေယာက်အနက် လတစ်ေယာက်က

ေ လက်စွပ် ှ င့်ဝတ်ေကာင်းစားလှများကိ ဝတ်ဆင်ထား၍ အြခားတစ်ေယာက်ကမ

ဆင်းရဲ ွမ်းပါးသြဖစ်သြဖင့် စတ်ြပတ် ေသာအဝတ်ကိဝတ်ဆင်ထားသည်ဆိအ့ံ။‐ ၃

သင်တိ့သည်ဝတ်ေကာင်းစားလှဝတ်ဆင်ထား သအားအေရးေပးလျက်``ဤေနရာတွင်ထိင် ပါ''

ဟ၍လည်းေကာင်း၊ ဆင်းရဲသအား``ထိ ေနရာတွင်ရပ်ေနေလာ့'' ဟ၍လည်းေကာင်း ဆိပါမ၊‐ ၄

အချင်းချင်းလတန်းစားခဲွြခား၍ မေကာင်း ေသာအ ကံအစည် ှ င့်အကဲြဖတ်ရာေရာက်

သည်မဟတ်ပါေလာ။ ၅ ချစ်ေသာညီအစ်ကိတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။

ယံ ကည်ြခင်း၌ ကယ်ဝသများြဖစ် က ေစရန်ကိယ်ေတာ်ကိချစ်ေသာသတိ့အတွက်

ကတိထားေတာ်မေသာ ိင်ငံေတာ်ကိဆက်ခံ သများြဖစ် ကေစရန် ကိယ်ေတာ်သည်ေလာက

တွင်ဆင်းရဲသတိ့အားေ ွးချယ်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။‐ ၆ သိ့ရာတွင်သင်တိ့ကဆင်းရဲသတိ့အား

တ်ချ ကသည်တကား။ ကယ်ဝသတိ့သည် သင်တိ့အား ှ ိပ်စက်၍တရားသ ကီးများ

ေ ှ ့သိ့ဆဲွငင်ေခ ေဆာင်သွား ကသည် မဟတ်ေလာ။‐ ၇ သင်တိ့ခံယရ ှ ိ သည့်နာမေတာ်ြမတ်ကိ

က့ဲရဲ ့ ကသည်မဟတ်ေလာ။ ၈ သင်တိ့သည်``သင်၏အိမ်နီးချင်းကိကိယ် ှ င့်

အမ ချစ်ေလာ့'' ဟကျမ်းစာေတာ်တွင်ေဖာ် ြပပါ ှ ိ သည့်ေ ပညတ်ေတာ်ကိေစာင့်ထိန်း

လ င်သင့်ေလျာ်ေပ၏။‐ ၉ သိ့ရာတွင်မျက် ှ ာ ကီးငယ်လိက် ကပါမ

အြပစ်ကးသများြဖစ်၍ထိပညတ်ေတာ် အားြဖင့်အြပစ်သင့်လိမ့်မည်။‐ ၁၀

ပညတ်ေတာ်တစ်ပါးကိချိုးေဖာက်သသည် ပညတ်ေတာ်အလံးစံကိချိုးေဖာက်ရာေရာက် ေပသည်။‐

၁၁ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်``သ့အိမ်ရာကိမြပစ် မှား ှ င့်'' ဟမိန့်ေတာ်မေသာအ ှ င်သည် ``သ့

အသက်ကိမသတ် ှ င့်'' ဟလည်းမိန့်ေတာ်မ ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ သင်သည်သ့အိမ်ရာကိ

မြပစ်မှားဘဲေနေကာင်းေနလိမ့်မည်။ သိ့ရာ တွင်လ့အသက်ကိသတ်ပါမပညတ်ေတာ်

ကိချိုးေဖာက်ရာေရာက်၏။‐ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်လွတ်ေြမာက်ြခင်းဆိင်

ရာတရားေတာ်အရတရားစီရင်ြခင်းခံ ရ ကမည့်သတိ့က့ဲသိ့ေြပာဆိကျင့် ကံ ကေလာ့။‐ ၁၃

ဘရားသခင်သည်သနားက ဏာမ ှ ိ သ အားသနားက ဏာကင်းမ့ဲစွာတရားစီရင် ေတာ်မလိမ့်မည်။

သိ့ရာတွင်သနားြခင်းက ဏာ ှ ိ သသည်တရားစီရင်ြခင်းကိေ ကာက်လန့် ရန်မလိေပ။

၁၄ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ လတစ်စံတစ်ေယာက်သည် ယံ ကည်ပါသည်ဟဆိေသာ်လည်း

အကျင့် အားြဖင့်သက်ေသမြပ ိင်ပါမအဘယ် အကျိုး ှ ိ မည်နည်း။ ထိယံ ကည်ြခင်းက

သ့အားကယ်တင် ိင်မည်ေလာ။‐ ၁၅ ညီအစ်ကိေမာင် ှ မတိ့သည်ဝတ်ေရးစား

ေရးချို ့တ့ဲဆင်းရဲေသာအခါ၊‐ ၁၆ သင်တိ့က``သင်တိ့ကိဘရားသခင်ေကာင်းချီး

ေပးေတာ်မပါေစ။ ေ ွးေ ွးေန ကေလာ့။ ဝစွာ စား ကေလာ့'' ဟဆိလျက်သတိ့လိအပ်သည့်

အသံးအေဆာင်ကိမေပးဘဲေနပါမ အဘယ်အကျိုး ှ ိ ပါမည်နည်း။‐ ၁၇

ယံ ကည်ြခင်းသည်လည်းထိနည်းတပင်ြဖစ် သည်။ အကျင့်အားြဖင့်မြပ ိင်ေသာယံ ကည်

ြခင်းသည်အေသြဖစ်သည်။ ၁၈ သိ့ရာတွင်တစ်စံတစ်ေယာက်က``လတစ်ဦး

မှာယံ ကည်ြခင်း ှ ိ ၍အြခားတစ်ဦးမှာ အကျင့် ှ ိ သည်'' ဟေစာဒကတက်လ င်``အကျင့်

ှ င့်ကင်းသည့်ယံ ကည်ြခင်းကိငါ့အားြပေလာ့။ ငါမကားအကျင့်အားြဖင့်ငါ၏ယံ ကည် ြခင်းကိြပမည်''

ဟငါဆိေပအ့ံ။‐ ၁၉ ဘရားတစ်ဆတည်းသာ ှ ိ သည်ကိယံ ကည် ၏။ ေကာင်းေပ၏။

နတ်မိစာများပင်လ င်ထိသိ့ ယံ ကည်၍ေကာက် ွံ ့တန်လပ် က၏။‐ ၂၀ အချင်းလမိက်၊

အကျင့် ှ င့်ကင်းသည့်ယံ ကည်ြခင်းသည် အချည်း ှ ီးြဖစ်ေ ကာင်းသိ လိသေလာ။‐

၂၁ ငါတိ့၏ဘိးေဘးအာြဗဟံသည် ဘရား သခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံမကိအဘယ်

သိ့ရ ှ ိ သနည်း။ သသည်မိမိသားဣဇာက် ကိ ပလင်ေပ တွင်တင်လပေဇာ်ြခင်းတည်း

ဟေသာအကျင့်အားြဖင့်ရ ှ ိ ေပသည်။‐ ၂၂သ၏ယံ ကည်ြခင်းသည်အကျင့် ှ င့်ဒွန်တဲွ လျက်ေနသည်ကိ

သင်မသိမြမင်သေလာ။ အကျင့်အားြဖင့်သ၏ယံ ကည်ြခင်းကိ ြပည့်ဝစံလင်၍လာ၏။‐ ၂၃

သိ့ြဖစ်၍``အာြဗဟံသည်ဘရားသခင်အား ယံ ကည်၏။ သ၏ယံ ကည်မေ ကာင့်ဘရား သခင်သည်

သ့အားေြဖာင့်မတ်သအြဖစ် လက်ခံေတာ်မသည်'' ဟေသာကျမ်းစကား သည်မှန်ကန်၍လာ၏။
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ထိ့ေကာင့်အာြဗဟံ သည် ဘရားသခင်၏အေဆွဟေခ ေဝ ြခင်းကိခံရ၏။‐ ၂၄

သိ့ြဖစ်၍လသည်ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် သာမဟတ်ဘဲ ဘရားသခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာ

ဆက်ဆံမကိရ ှ ိ  ိင်ေ ကာင်းသင်တိ့သိ က၏။ ၂၅ ြပည့်တန်ဆာမရာခပ်၏အေကာင်းမှာလည်း

ထိနည်းအတိင်းပင်ြဖစ်၏။ သသည်ဣသေရလ သလ ိုများကိ ကိဆိလက်ခံ ပီးေနာက် အြခား

လမ်းြဖင့်ထွက်ခွာသွား ိင်ရန်ကညီမစခ့ဲ ေပသည်။ ဤအမေ ကာင့်သသည်ဘရား

သခင် ှ င့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံမကိရ ှ ိ ၏။ ၂၆ ထိ့ေကာင့်ဝိညာဥ် ှ င့်ကင်းေသာကိယ်ခ ာသည်

အေသြဖစ်သက့ဲသိ့ အကျင့် ှ င့်ကင်းသည့် ယံကည်ြခင်းသည်အေသြဖစ်သတည်း။

၃ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ ဆရာြဖစ်ေသာငါတိ့သည် အြခားသများထက်ပိ၍ကျပ်တည်းစွာစစ်

ေဆးစီရင်ြခင်းခံရ ကမည်ကိသိမှတ် ကလျက်သင်တိ့တွင်ဆရာြဖစ်လိသ

မများေစ ှ င့်။‐ ၂ ငါတိ့အေပါင်းသည်မ ကာခဏမှားတတ် က၏။

အဘယ်အခါ၌မ အေြပာအဆိ မမှားေသာသသည်ြပည့်ဝစံလင်ေသာသ ြဖစ်၏။

ထိသိ့ေသာသသည် မိမိကိယ်တစ် ကိယ်လံးကိထိန်းချုပ် ိင်သြဖစ်ေပသည်။‐ ၃

ငါတိ့သည်ြမင်းကိဇက်ခံွ ့၍ငါတိ့အမိန့် ကိလိက်နာေစ ိင်၏။ ငါတိ့လိရာသိ့သွား

ေစ ိင်၏။‐ ၄ အလွန် ကီးေသာသေဘာများကိေလြပင်း တိက်ခတ်ေနချိန်၌ပင်လ င်

တက်မငယ်အား ြဖင့်ထိန်းချုပ်ကာတက်မကိင်အလိ ှ ိ ရာ ဘက်သိ့လှည့်ေစ ိင်၏။‐ ၅

လာသည်လည်းထိနည်းအတိင်းပင်ြဖစ် ေပသည်။ ယင်းသည်ကိယ်ခ ာ၏ေသးငယ်ေသာ

အဂ ါအစိတ်အပိင်းမ သာြဖစ်ေသာ်လည်း ကီးကျယ်ေသာအရာများအေကာင်းကိ

ကားဝါတတ်သည်။ အလွန် ကီးေသာသစ်ေတာကိေသးငယ်ေသာ မီးပွားကေလးက

ေလာင်က မ်းေစ ိင်သည် ကိစဥ်းစား ကည့်ပါေလ။‐ ၆ လာသည်မီး ှ င့်တ၍အြပစ်ဒစ ိက်ြဖင့်

ြပည့်ဝေသာကမာြဖစ်၏။ ယင်းသည်ကိယ်အဂ ါ အစိတ်အပိင်းတစ်ခအြဖစ်ြဖင့်တည် ှ ိ ကာ၊

ငါတိ့၏ကိယ်ခ ာတစ်ခလံးသိ့အြပစ်ဒစ ိက် ကးစက်ပျံ ့ ှ ံ ့ေစေလသည်။ လ ာသည်ငရဲမှ

ရ ှ ိ သည့်မီးြဖင့်ငါတိ့၏ဘဝတစ်ခ လံးကိက မ်းေလာင်ေစတတ်၏။‐ (Geenna g1067) ၇

လသည်အြခားသတဝါများြဖစ်ေသာသားရဲ တိရစာန်၊ ငှက်၊ တွားတတ်သည့်သတဝါ၊ ငါးတိ့

ကိကျိုး ွံ ယဥ်ပါးေအာင် ပ ိင်၏။ ပလည်း ပခ့ဲေပ ပီ။‐ ၈ သိ့ရာတွင်လ ာကိမကားအဘယ်သမ

ကျိုး ွံ ေအာင်မ ပ ိင်။ ယင်းသည်ေသေစတတ် ေသာအဆိပ် ှ င့်ြပည့်ဝလျက်ထိန်းချုပ်၍မရ

ေအာင်ဆိး ွားေလသည်။‐ ၉ ငါတိ့သည်ခမည်းေတာ်ထာဝရဘရား၏

ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကးရာ၌လ ာကိအသံး ပ က၏။ ဘရားသခင်၏ပံသဏာန်ေတာ် ှ င့်အညီ

ဖန်ဆင်းထားေတာ်မေသာလတိ့ကိကျိန်ဆဲရာ ၌လည်းယင်းကိပင်အသံး ပ က၏။‐ ၁၀

တ်တစ်ခထဲမှချီးကးြခင်း ှ င့်ကျိန်ဆဲြခင်း ထွက်တတ်ပါသည်တကား။ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့

ဤသိ့မြဖစ်သင့်။‐ ၁၁ စမ်းေရေပါက်တစ်ခတည်းမှေရချိုေရခါး ထွက်လာတတ်ပါသေလာ။‐ ၁၂

ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ သဖန်းပင်သည်သံလွင်သီး ကိသီး ိင်ပါသေလာ။ စပျစ်ပင်သည်သဖန်း

သီးကိသီး ိင်ပါသေလာ။ ထိ့အတေရငံ သည်လည်းေရချိုကိမြဖစ်ေပ ေစ ိင်။ ၁၃

သင်တိ့အထဲတွင်အတတ်အလိမာ ှ င့်ဉာဏ် ပညာ ှ ိ သတစ်စံတစ်ေယာက် ှ ိ လ င်ထိသ

သည် မိမိပညာ ှ ိ မကိဉာဏ်ပညာ ှ င့်၊ ှ ိမ့်ချ ေသာစိတ်ြဖင့် ပကျင့်သည့်အကျင့်ေကာင်း

အားြဖင့်သက်ေသြပပါေစ။‐ ၁၄ သိ့ေသာ်အကယ်၍သင်တိ့စိတ် ှ လံးတွင် နာ ကည်းစိတ်၊ မနာလိစိတ်၊

တစ်ကိယ်ေကာင်း စိတ်များ ှ ိ လ င်မိမိဉာဏ်ပညာအတွက် ကားဝါေြပာဆိြခင်းအားြဖင့်သမာတရား

ကိမဆန့်ကျင် ှ င့်။‐ ၁၅ ထိက့ဲသိ့ေသာပညာသည်အထက်မှသက်

ေရာက်သည့်ပညာမဟတ်။ ေလာကီဆန်ေသာ၊ အေသွးအသား ှ င့်ဆိင်ေသာ၊ နတ်မိစာတိ့ ှ င့်

ပတ်သက်ေသာပညာသာလ င်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၁၆အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်မနာလိစိတ်၊ တစ်ကိယ်

ေကာင်းစိတ်တိ့သည်မ ငိမ်မဝပ် န်းရင်းဆန် ခတ်မ၊ ဆိးညစ်ယတ်မာမအမျိုးမျိုးတိ့ကိ

ြဖစ်ေပ ေစတတ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၇ သိ့ေသာ်အထက်မှသက်ေရာက်သည့်ပညာ

သည်ကားပထမအေနြဖင့်စင် ကယ်၏။ ထိ ေနာက် ငိမ်းချမ်းသာယာမ၊ းည့ံသိမ်ေမွ ့မ၊

ခင်မင်မတိ့ကိ ပစတတ်၏။ ယင်းသည်က ဏာ ှ င့်ြပည့်စံ ကယ်ဝ၍ေကာင်းြမတ်သည့်

အကျင့်များတည်းဟေသာအသီးအပွင့်တိ့ ကိြဖစ်ပွားေစတတ်၏။ ထိ့အြပင်မျက် ှ ာ

မလိက်တတ်။ ဟန်ေဆာင်မ ှ င့်ကင်း၏။‐ ၁၈ ငိမ်းချမ်းေရးေဆာင် ွက်သတိ့ ငိမ်းချမ်းစွာ

စိက်ပျိုးသည့်မျိုးေစ့များမှြဖစ်ပွားသည့် အသီးအပွင့်ကားေကာင်းြမတ်ြခင်းေပတည်း။

၄ သင်တိ့တွင်အဘယ်ေကာင့်ခိက်ရန်ေဒါသြဖစ် မ၊ အြငင်းပွားမတိ့ြဖစ်ေပ လာသနည်း။

သင် တိ့၏ကာယလိအင်ဆ များထ ကေနေသာ ေကာင့်မဟတ်ေလာ။‐ ၂

သင်တိ့သည်မိမိတိ့အလိ ှ ိ ေသာအရာ များကိမရ ိင်သြဖင့်လ့အသက်ကိသတ်

ရန်အသင့် ှ ိ  က၏။ မိမိတိ့လွန်စွာလိလား ေတာင့်တသည့်အရာများကိမရ ိင်သြဖင့်

အြငင်းပွား က၏။ ရန်ြဖစ် က၏။ သင်တိ့လိ လားေသာအရာကိမရ ှ ိ  ကသည့်အေကာင်း

မှာဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့မေတာင်းမေလာက် ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၃

သင်တိ့ေတာင်းေလာက်၍မရြခင်းမှာရည် ွယ် ချက်လဲွမှားလျက်မိမိတိ့စည်းစိမ်ခံစားမ

အတွက်သာလ င်ေတာင်းေလာက်တတ် ကေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၄

သင်တိ့သည်သစာမ့ဲသများပါတကား။ ေလာက ှ င့်မိတ်ဖဲွ ့ေသာသတိ့သည်ဘရားသခင်အား

ရန်ဘက် ပသများြဖစ်သည်ကိ သင်တိ့မသိ နားမလည် ကသေလာ။ ေလာက၏မိတ်ေဆွ

ြဖစ်လိသသည်ဘရားသခင်၏ရန်သြဖစ်၏။‐ ၅ ကျမ်းစာေတာ်က``ငါတိ့အထဲသိ့ဘရားသခင်

ေပးသွင်းေတာ်မေသာဝိညာဥ်သည်ေ ကာက်မက် ဖွယ်ေကာင်းသည့်အလိဆ များ ှ င့်ြပည့်ဝ၏''

ဟအေကာင်းမ့ဲေဖာ်ြပသည်ဟမထင် က ှ င့်။‐ ၆ သိ့ရာတွင်ငါတိ့အားဘရားသခင်ေပးသနား

ေတာ်မေသာေကျးဇးေတာ်သည်ပိ၍စွမ်းအား ကီးေပသည်။ ``ဘရားသခင်သည်မာန ကီး

သတိ့အားဆန့်ကျင်ဘက် ပေတာ်မ၍ ှ ိမ့်ချ ေသာသတိ့အားေကျးဇးေတာ်ကိချေပးေတာ် မ၏''

ဟကျမ်းစာလာသည် ှ င့်အညီြဖစ်၏။ ၇ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်၏အလိေတာ်သိ့လိက် ကေလာ့။

မာရ်နတ်ကိခခံ ကေလာ့။ သိ့ ပ လ င်သသည်သင်တိ့ထံမှထွက်ေြပးလိမ့်မည်။‐ ၈

ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ် ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ထံသိ့

ကလာေတာ်မသည်။ အြပစ်ကးသတိ၊့ သင်တိ့လက်များကိေဆးေကာ ကေလာ့။ မာနေထာင်သတိ၊့

သင်တိ့၏စိတ် ှ လံးကိ သန့် ှ င်းစင် ကယ်ေစ ကေလာ့။‐ ၉ ဝမ်းနည်းေ ကကဲွ ကေလာ့။

ငိေ ကးြမည်တမ်း ကေလာ့။ သင်တိ့၏ရယ်ေမာြခင်းကိငိေ ကး ြခင်းြဖစ်ေစ ကေလာ့။

သင်တိ့၏ဝမ်းေြမာက် ြခင်းကိစိတ် ိ းငယ်ေစြခင်းြဖစ်ေစ ကေလာ့။‐ ၁၀

သင်တိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိထာဝရဘရား ၏ေ ှ ့ေတာ်၌ ှ ိမ့်ချ ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်ကိယ်

ေတာ်သည်သင်တိ့အားချီးေြမာက်ေတာ်မလိမ့် မည်။ ၁၁ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်အချင်းချင်းပတ်

ခတ်ေဝဖန်လ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စစ်ေ ကာ စီရင်လ င်ေသာ်လည်းေကာင်းပညတ်တရား

ေတာ်ကိပတ်ခတ်ေြပာဆိစစ်ေကာစီရင်ရာ ေရာက်၏။ ပညတ်တရားေတာ်ကိစစ်ေကာစီရင် ကလ င်

သင်တိ့သည်ထိတရားေတာ်ကိေစာင့် ထိန်းသများမဟတ်ဘဲစစ်ေကာစီရင်သ များသာြဖစ် က၏။‐ ၁၂

ဘရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာလ င်ပညတ် တရားေတာ်ကိေပး၍စစ်ေ ကာစီရင်ပိင်ေသာ

အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်တစ်ပါးတည်း သာလ င်ကယ်တင်ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖျက်

ဆီးရန်ေသာ်လည်းေကာင်းတတ် ိင်ေတာ်မ၏။ သင်သည်အဘယ်သြဖစ်၍မိမိ၏အိမ်နီး

ချင်းကိစစ်ေ ကာစီရင်ရသနည်း။ ၁၃ ``ယေန့သိ့မဟတ်နက်ြဖန်ေန့၌ဤမည်ေသာ

မိ ့သိ့ငါတိ့သွား၍တစ် ှ စ်မ ေန ကကန်အ့ံ။ ထိ မိ ့တွင်ကန်သွယ်၍ေငွအေြမာက်အြမား ှ ာ ကကန်အ့ံ''

ဟသင်တိ့အချို ့ေြပာဆိေလ့ ှ ိ က၏။ သိ့ရာတွင်ငါေြပာသည်ကိနားေထာင် ကေလာ့။‐ ၁၄

သင်တိ့သည်နက်ြဖန်ေန့၌မည်သိ့ြဖစ်မည်ကိ ပင်မသိ ိင် က။ လ့ဘဝဟသည်ေခတခဏ

မ သာေပ လာ ပီးေနာက်ေပျာက်ကွယ်သွား တတ်သည့်မီးခိး ှ င့်တ၏။‐ ၁၅

``ထာဝရဘရားအလိေတာ် ှ ိ လ င်ငါတိ့ သည်အသက် ှ င်၍ဤအမထိအမကိ ပ ကမည်''

ဟသင်တိ့ဆိသင့် က၏။‐ ၁၆ ယခမကားသင်တိ့သည်မာန်မာန ကီးကာ ကားဝါတတ် က၏။

ယင်းသိ့ ကားဝါမ ှ ိ သမ သည်အြပစ်ြဖစ်၏။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ေကာင်းေသာအကျင့်ကိသိလျက် ှ င့်

မ ပမကျင့်ဘဲေနေသာသသည်အြပစ် ှ ိ ၏။

၅ ချမ်းသာ ကယ်ဝသတိ၊့ ငါ့စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။

သင်တိ့သည်မိမိတိ့ေတွ့ ကံရမည့် ဆင်းရဲဒကများအတွက်ငိေ ကးြမည်တမ်း ကေလာ့။‐ ၂

သင်တိ့၏စည်းစိမ်ဥစာသည်ေဆွးေြမ့ေလ ပီ။ သင်တိ့၏အဝတ်များသည်ပိးကိက်စားကန် ပီ။‐ ၃

သင်တိ့၏ေ ေငွများသည်လည်းအေချးတက် လျက်ေနေလ ပီ။ ထိအေချးသည်သင်တိ့တစ်ဘက်

၌သက်ေသအေထာက်အထားြဖစ်၍ မီးက့ဲသိ့ သင်တိ့အသားကိေလာင်က မ်းပျက်စီးေစလိမ့် မည်။

ဤေနာက်ဆံးေသာေန့ရက်ကာလ၌သင်တိ့ သည်ဥစာဘ ာများကိစေဆာင်းသိမီှးလျက်

ေန ကသည်တကား။‐ ၄သင်တိ့အသီးအ ှ ံ များကိရိတ်သိမ်းေပး သတိ့၏လပ်အားခများကိမေပး က။

သ တိ့၏တိင်တန်းြခင်းကိနားေထာင် ကေလာ့။ သ တိ့ကျယ်စွာဟစ်ေအာ်ေတာင်းခံသံကိအန

တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသခင် ကားေတာ် မေလ ပီ။‐ ၅သင်တိ့သည်ေလာကတွင်စည်းစိမ်ခံလျက်

ေပျာ်ပါးခ့ဲ က၏။ အသတ်ခံရ ကမည့်ေန့ အတွက်မိမိတိ့ကိယ်ကိဆ ဖိးေအာင်ေကး ေမွးခ့ဲ က၏။‐ ၆

အြပစ်ကင်းသများကိေသဒဏ်ေပး၍ သတ်ခ့ဲ က၏။ သိ့ရာတွင်ထိသတိ့သည် သင်တိ့အားမခခံ က။ ၇

သိ့ြဖစ်၍ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်သခင် ဘရား ကလာေတာ်မသည်တိင်ေအာင် သည်းခံ

၍ေစာင့်ေမ ာ်ေန ကေလာ့။ လယ်သမားသည်မိမိ လယ်ယာမှအဖိးတန်အသီးအ ှ ံ များထွက်

ိင်ရန် မိးဦး ှ င့်မိးေ ှ ာင်း ွာ ပီးသည့်တိင် ေအာင်ေစာင့်ေမ ာ်တတ်၏။‐ ၈

သင်တိ့သည်လည်းသည်းခံ၍ေစာင့်ေမ ာ်ေန ကေလာ့။ သခင်ဘရား ကလာေတာ်မမည့်

ေန့ရက်ကာလသည်နီးကပ်လာ ပီြဖစ်၍ သင်တိ့၏ေမ ာ်လင့်ချက်ကိခိင်မာေစ ကေလာ့။ ၉ ညီအစ်ကိတိ၊့

သင်တိ့ကိယ်တိင်ဘရားသခင်၏ စစ်ေ ကာစီရင်ြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း
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အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်အြပစ် မတင် က ှ င့်။ တရားစီရင်ေတာ်မေသာအ ှ င်

သည်ဤအရပ်သိ့ေရာက် ှ ိ ကာတံခါးဝ၌ ရပ်လျက်ေနေတာ်မေလ ပီ။‐ ၁၀

ညီအစ်ကိတိ၊့ ထာဝရဘရား၏နာမေတာ် ကိအမီှ ပ၍ေဟာေြပာခ့ဲ ကေသာပေရာဖက်

တိ့၏အေကာင်းကိသတိရေလာ့။ ဆင်းရဲဒက ေရာက်ေသာအခါသတိ့တွင်ခံ ိင်ရည် ှ ိ ပံကိ

စံနမနာယ ကေလာ့။‐ ၁၁ သတိ့သည်ခံ ိင်ရည် ှ ိ သများြဖစ်သြဖင့်

သတိ့အားမဂလာ ှ ိ သများဟ၍ငါတိ့ ေခ  က၏။ ေယာဘမည်သိ့ခံ ိင်ရည် ှ ိ သည်

ကိသင်တိ့ ကားသိခ့ဲ ကေလ ပီ။ ေနာက်ဆံး၌ သ့အားထာဝရဘရားအဘယ်သိ့ ကည့်

ေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းသင်တိ့သိ က၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရဘရား သည်

သနား ကင်နာေတာ်မ၍က ဏာ ေတာ် ှ င့်ြပည့်စံေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ် ေတာ်မေသာေကာင့်တည်း။

၁၂ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ အထးသြဖင့်ကျိန်ဆိမ ကိမ ပ က ှ င့်။ ေကာင်းကင်ဘံသိ့မဟတ်

ကမာေြမ ကီးကိတိင်တည်၍မကျိန်ဆိ ှ င့်။ အဘယ်အရာကိမ တိင်တည်၍မကျိန်ဆိ ှ င့်။

သင်တိ့စကားသည်ဟတ်လ င်ဟတ်သည် ဟ၍လည်းေကာင်း၊ မဟတ်လ င်မဟတ်ဟ၍

လည်းေကာင်းြဖစ်ေစ ကေလာ့။ သိ့ ပလ င် သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏တရားစီရင်

ေတာ်မြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ် ကလိမ့်မည်။ ၁၃ သင်တိ့တွင်ဒကေရာက်လျက်ေနေသာသသည်

ဆေတာင်းေစ။ စိတ် င်လန်းသသည်သီချင်း ဆိေစ။‐ ၁၄ ဖျားနာသသည်အသင်းေတာ်ကိအပ်ထိန်းသ

လ ကီးများအားဖိတ်ေခ ေစ။ သတိ့သည်သခင် ဘရား၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ လနာ

အားဆီြဖင့်လး၍ဆေတာင်း ကေစ။‐ ၁၅ ယံ ကည်ြခင်းြဖင့်ဆေတာင်းြခင်းသည် လနာ

အားကျန်းမာေစလိမ့်မည်။ သခင်ဘရားသည် သ့အားကျန်းမာလာေစေတာ်မ၍ သ ပမိ

ေသာအြပစ်များကိလည်းေြဖလတ်ေတာ်မ လိမ့်မည်။‐ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့အချင်းချင်းမိမိတိ့၏

အြပစ်များကိေဖာ်ြပဝန်ခံ၍ အချင်းချင်း အတွက်ဆေတာင်းသြဖင့်သင်တိ့၏ေရာဂါ

များေပျာက်ကင်းလိမ့်မည်။ သေတာ်ေကာင်း၏ ဆေတာင်းပတနာသည်အလွန်တန်ခိးပါ၏။‐ ၁၇

ဧလိယသည်ငါတိ့နည်းတသာမန်လသား ြဖစ်ေပသည်။ သသည်မိးမ ွာေစရန်စိတ်အား

ထက်သန်စွာဆေတာင်းေသာအခါ ကမာေြမ ေပ သိ့သံး ှ စ် ှ င့်ေြခာက်လတိင်တိင်မိးမ ွာ ဘဲေန၏။‐

၁၈ ေနာက်တစ်ဖန်ဧလိယဆေတာင်းေသာအခါ ေကာင်းကင်မှမိးများ ွာချလာသြဖင့် ေြမ

ဆီလာသည်အသီးအ ှ ံ များကိြဖစ်ထွန်း ေစ၏။ ၁၉ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့အနက်တစ်စံတစ်

ေယာက်ေသာသသည်သမာတရားလမ်းမှလဲွ မှား၍သွားသြဖင့် အြခားသတစ်ေယာက်က

လမ်းမှန်သိ့ြပန်လည်ပိ့ေဆာင်ခ့ဲသည်ဆိအ့ံ။‐ ၂၀ ယင်းသိ့အြပစ်ကးသတစ်ဦးအားလမ်းမှား

မှြပန်လည်ေခ ေဆာင်ကာသသည် ထိသ၏ ဝိညာဥ်ကိေသြခင်းမှကယ်တင်၍သ့အား

များစွာေသာအြပစ်တိ့မှေြပလတ်ခွင့်ရ ေစရန်ေဆာင် ွက်ေပးသြဖစ်လိမ့်မည်။

ှ င်ယာကပ်သဝါဒစာ ပီး၏။
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၁ သခင်ေယ ခရစ်၏တမန်ေတာ်ေပတ ထံ မှပ ုြပည်၊ ဂလာတိြပည်၊ ကပေဒါကိြပည်၊

အာ ှ ိ ြပည် ှ င့်ဗိသနိြပည်တိ့တွင်ဧည့်သည် အာဂ ုအြဖစ် ှ င့်ပျံ ့ ှ ံ ့ေနထိင်လျက် ှ ိ  က

ေသာဘရားသခင်ေ ွးချယ်ေတာ်မသည့် လစေတာ်ထံသိ့စာေရးလိက်ပါသည်။ သခင်

ေယ ၏စကားေတာ်ကိနားေထာင်၍ကိယ် ေတာ်၏ေသွးေတာ်အားြဖင့်အြပစ်များမှ

ေြပလွတ် ကေစရန်ခမည်းေတာ်ဘရား သခင်သည်အ ကံအစည်ေတာ်အရသင်

တိ့ကိေ ွးချယ်ေတာ်မ၏။ ဝိညာဥ်ေတာ် အားြဖင့်လည်းသင်တိ့ကိသန့် ှ င်းြမင့် ြမတ်ေစေတာ်မ၏။

သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ထံေတာ်မှ ေကျးဇး ေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းကိ ကယ်ဝစွာခံစား

ရ ကပါေစသတည်း။ ၃ ငါတိ့သည်ငါတိ့အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ်

၏ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးကး ကကန်စိ။့ ကိယ်ေတာ်သည်မဟာ

က ဏာေတာ်ေ ကာင့်သခင်ေယ ခရစ် ကိေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ေ ထမာက်ေစေတာ်မ

ြခင်းအားြဖင့် ငါတိ့အားဘဝသစ်ကိေပး ေတာ်မသြဖင့်စိတ်ချရေသာေမ ာ်လင့်

ြခင်းကိရ ှ ိ ေစေတာ်မ၏။‐ ၄ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏လစ ေတာ်အတွက်

ဘရားသခင်လျာထားေတာ် မေသာေကာင်းချီးမဂလာများကိခံစား ိင်

ရန်ေမ ာ်မှန်း ကေပသည်။ ကိယ်ေတာ်သည် ထိေကာင်းချီးမဂလာများကိေကာင်းကင် ဘံတွင်

သင်တိ့အဖိ့လျာထားေတာ်မ၏။ ယင်းတိ့သည်ယိယွင်းပျက်စီးေမှးမိှန်၍ မသွား ိင်။‐ ၅

သင်တိ့သည်ဘရားသခင်ကိယံ ကည်သများ ြဖစ်သည့်အေလျာက် အဆံးစွန်ေသာကာလ၌

ေပ လွင်ထင် ှ ားရန်အသင့် ှ ိ သည့်ကယ်တင် ြခင်းေကျးဇးေတာ်ကိခံစားရချိန်တိင်ေအာင်

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့အားတန်ခိးေတာ်ြဖင့် ေစာင့်ထိန်းလျက်ထားေတာ်မ၏။ ၆

သင်တိ့သည် စံစမ်းေ ှ ာင့်ယှက်ြခင်းအမျိုးမျိုး တိ့ေ ကာင့် ယခခဏမ ဝမ်းနည်းရ က

ေသာ်လည်း အထက်ေဖာ်ြပပါအေကာင်း ေကာင့် င်လန်းဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။‐

၇ ထိစံစမ်းေ ှ ာင့်ယှက်ြခင်းများကိခံရြခင်း မှာဘရားသခင်အားအကယ်ပင်သင်တိ့

ယံ ကည်ကိးစားမ ှ ိ မ ှ ိ ကိစစ်ေဆးရန် ြဖစ်၏။ ေဖာက်ြပန်ပျက်စီးတတ်ေသာေ ကိ

ပင်လ င် အရည်ကျို၍စစ်တမ်းတင်ရသည် ြဖစ်ရာေ ထက်များစွာပိမိအဖိးထိက်

သည့် သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းကိလည်း တည်တ့ံခိင် မဲေစရန်စစ်တမ်းတင်ရမည်။

သိ့မှသာလ င်သင်တိ့သည်သခင်ေယ ခရစ် ကလာေတာ်မချိန်၌ဂဏ် ပချီး

ကးြခင်း ှ င့်ဘန်းအသေရကိခံယ ိင် ကေပလိမ့်မည်။‐ ၈သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်ကိမြမင်ဘးေသာ်

လည်းချစ် က၏။ ယခမေတွ့မြမင်ရေသာ် လည်းသင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိယံ ကည်

က၏။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည် တ်ြဖင့်မေဖာ် ြပ ိင်ေအာင်လွန်စွာဘန်း ကီးေသာ င်လန်း

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ  က၏။‐ ၉ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့သည်သခင်

ေယ အားယံ ကည်ြခင်း၏အကျိုးေ ကာင့် ကယ်တင်ြခင်းကိခံယေနရ က ပီြဖစ် ေသာေကာင့်တည်း။

၁၀ ပေရာဖက်များသည်ယင်းကယ်တင်ြခင်း ှ င့် ပတ်သက်၍အေသအချာစံစမ်း ှ ာေဖွခ့ဲ က၏။

သင်တိ့အားဘရားသခင်ေပးေတာ် မမည့်ဤဆေကျးဇးအေကာင်းကိေဟာ ကားခ့ဲ က၏။‐ ၁၁

ယင်းဆေကျးဇးသည်အဘယ်အခါကာလ ၌လည်းေကာင်း၊ အဘယ်ပံအဘယ်နည်းြဖင့်

လည်းေကာင်းေပ ေပါက်လာမည်ကိသိ ှ ိ  ိင် ရန်လည်း ကိးစား၍ ှ ာေဖွစံစမ်းခ့ဲ က၏။

သတိ့အထဲ၌သက်ဝင်လပ် ှ ားလျက် ှ ိ ေသာခရစ်ေတာ်၏ဝိညာဥ်ေတာ်က ဤအခါ

ကာလတွင်ခရစ်ေတာ်ခံရမည့်ေဝဒနာ ကိလည်းေကာင်း၊ ထိသိ့ခံေတာ်မ ပီးေနာက်

ဝင်စားရမည့်ဘန်းအသေရကိလည်း ေကာင်း ကိတင်ေဖာ်ြပခ့ဲေပသည်။‐ ၁၂

ထိသတိ့ယင်းအေကာင်းအရာများကိေဟာ ေြပာ ကသည်မှာမိမိတိ့အကျိုးအတွက်

မဟတ်။ သင်တိ့အကျိုးအတွက်ြဖစ်ေ ကာင်း သင်တိ့အားဘရားသခင်ေဖာ်ြပေတာ်မ

ေပသည်။ သင်တိ့ထံသတင်းေကာင်းကိယ ေဆာင်လာသများသည်ထိပေရာဖက်တိ့

ကိတင်ေဟာေြပာသည့်အေကာင်းအရာ များကိ ေကာင်းကင်ဘံမှသန့် ှ င်းေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်၏တန်ခိးအားြဖင့်သင်တိ့ အားေဖာ်ြပေ ကညာသြဖင့်သင်တိ့ ကား ရ က ပီ။

ထိအရာများအေကာင်းကိ ေကာင်းကင်တမန်များပင်လ င်သိ ှ ိ နားလည်လိ ကေပသည်။ ၁၃

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ ိး ကား၍ သမာသတိ ှ ိ ကေလာ့။ ေယ ခရစ် ကလာေတာ်မေသာ အခါ

သင်တိ့ခံစားရမည့်ေကာင်းချီးကိ အဆံးတိင်ေအာင်ေမ ာ်လင့်လျက်ေန ကေလာ့။‐

၁၄ ဘရားသခင်၏စကားကိနားေထာင်၍မသိ နားမလည်စဥ်အခါက

မိမိတိ့၏စိတ်ဆ ှ ိ သည့်အေလျာက် ပကျင့်သက့ဲသိ့ဆက် လက်မ ပကျင့် က ှ င့်။‐

၁၅ သင်တိ့အားေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာအ ှ င် သည်ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းေတာ်မ၏။

သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့ ပကျင့်သမ တိ့သည်ြမင့်ြမတ် သန့် ှ င်းရမည်။‐ ၁၆

``ငါသည်ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းသည်ြဖစ်၍သင် တိ့သည်လည်းြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းရမည်'' ဟ

ေသာကျမ်းစကားကိေအာက်ေမ့ ကေလာ့။ ၁၇ ထိ့အြပင်လခပ်သိမ်းတိ့အားမျက် ှ ာ ကီး

ငယ်မလိက်ဘဲသတိ့၏အကျင့်အေလျာက် တရားစီရင်ေတာ်မတတ်ေသာဘရားသခင်

ထံသိ့ဆေတာင်းပတနာ ပေသာအခါ သင် တိ့သည်ကိယ်ေတာ်အားအဖဟေခ လျက်

ဆေတာင်းပတနာ ပ က၏။ သိ့ြဖစ်၍ဤ ေလာကတွင်အသက် ှ င်သမ ကာလပတ်

လံးထိအ ှ င်အားေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ က ေလာ့။‐ ၁၈ မိမိတိ့ဘိးေဘးများထံမှဆက်ခံရ ှ ိ

ေသာအချည်း ှ ီးေသာဘဝမှအဘယ်သိ့ အဖိးအခေပး၍ သင်တိ့အားလွတ်ေြမာက်

ေစေကာင်းကိသင်တိ့သိ က၏။ ထိအဖိး အခသည်ေ ၊ ေငွအစ ှ ိ သည့်ေဖာက်ြပန်

ပျက်စီးတတ်ေသာအရာမဟတ်။‐ ၁၉ အြပစ်အနာအဆာကင်းစင်သည့်သိးသငယ်

ှ င့်တေသာခရစ်ေတာ်၏အသက်ေတာ်ကိ တင်လပေဇာ်ြခင်းြဖစ်ေပသည်။‐ ၂၀

ဤကမာေလာကမတည်မ ှ ိ မီကပင်လ င် ကိယ်ေတာ်အားဘရားသခင်ေ ွးချယ်သတ်

မှတ်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ဤအဆံးစွန်ေသာ ကာလများ၌သင်တိ့၏အကျိုးငှာထင်

ှ ားေပ ထွန်းေစေတာ်မ၏။‐ ၂၁ ကိယ်ေတာ်အားေသြခင်းမှ ှ င်ြပန်ထေြမာက် ေစ၍

ဘန်းအသေရထွန်းေတာက်ေစေတာ်မ ေသာဘရားသခင်ကိထိအ ှ င်အားြဖင့် သင်တိ့ယံ ကည် က၏။

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့ သည်ဘရားသခင်ကိအမီှ ပလျက်ယံ ကည်ြခင်း ှ င့်ေမ ာ်လင့်ြခင်း ှ ိ  က၏။ ၂၂

သင်တိ့သည်သမာတရားေတာ်ကိလိက်ေလာက် ကျင့်သံး ကြခင်းအားြဖင့် မိမိတိ့စိတ် ှ လံး

ကိသန့်စင်ေစ က ပီးလ င် အချင်းချင်းတစ် ေယာက်ကိတစ်ေယာက်အကယ်ပင်ချစ် ကေလ

ပီ။ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့အချင်းချင်းအား အစွမ်း ှ ိ သမ  ှ င့်ချစ် ကေလာ့။‐ ၂၃

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့သည်ေသြခင်း တရား ှ င့်ကင်းေသာနိစထာဝရအ ှ င်၏

သားသမီးများြဖစ် က ပီးအသက် ှ င်၍ ထာဝစဥ်တည်ေသာ တ်ကပတ်ေတာ်အား

ြဖင့်တစ်ဖန်ေမွးဖွားလာသများြဖစ် က ပီ။ (aiōn g165) ၂၄ ``လသားအေပါင်းတိ့သည်ြမက်ပင် ှ င့်လည်း

ေကာင်း၊ သတိ့၏ဘန်းအသေရသည်ြမက်ပွင့် ှ င့်လည်းေကာင်းတ က၏။

ြမက်ပင်သည် ိး ွမ်းေြခာက်ေသွ့၍သွားတတ်၏။ ြမက်ပွင့်များသည်လည်းေ က၍ကျတတ်၏။ ၂၅

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်မကား ထာဝစဥ်တည်၏'' ဟ၍ကျမ်းစာ၌ေဖာ်ြပသည့်အတိင်းြဖစ်

သည်။ ထိ တ်ကပတ်ေတာ်ကားသင်တိ့အား ေကညာသည့်သတင်းေကာင်းြဖစ်ေပသည်။ (aiōn g165)

၂ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်မေကာင်းမအမျိုးမျိုး ှ င့်လှည့်ြဖားမ၊ ဟန်ေဆာင်မ၊

မနာလိမ ှ င့် ဆဲေရးတိင်းထွာမတိ့ကိပယ် ှ ား ကေလာ့။‐ ၂

ေမွးစကေလးသငယ်က့ဲသိ့ဝိညာဥ် ိ ့ရည် စစ်ကိအ မဲလိလားေတာင့်တ ကေလာ့။ သိ့

မှသာသင်တိ့သည် ကီးထွား၍ကယ်တင် ြခင်းခံရလိမ့်မည်။‐ ၃ကျမ်းစာေတာ်က``ထာဝရဘရားသည်

သနား ကင်နာေတာ်မတတ်ေကာင်းကိ သင်တိ့ကိယ်တိင်သိ ှ ိ  က၏'' ဟဆိသည် ှ င့်အညီြဖစ်၏။ ၄

သိ့ြဖစ်၍ထာဝရဘရားသခင်၏ထံေတာ် သိ့လာ ကေလာ့။ ထိသခင်သည်သက် ှ ိ ေကျာက်

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိေကျာက်သည်အဖိးမတန် ဟဆိ၍ လတိ့ပစ်ပယ်ခံရေသာ်လည်းဘရား

သခင်၏ေ ွးချယ်ခံအဖိးတန်ေကျာက်ြဖစ် ေတာ်မ၏။‐ ၅ သင်တိ့သည်သက် ှ ိ ေကျာက်များအြဖစ်

ကိယ်ေတာ်ထံသိ့လာ၍ ဗိမာန်ေတာ်တည် ေဆာက်ေရးတွင်ပါဝင်အသံးခံ ကေလာ့။

ထိဝိညာဥ်ဗိမာန်ေတာ်တွင်သင်တိ့သည် ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မေသာဝိညာဥ်

ယဇ်ကိသခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့် ပေဇာ် ေသာသန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်အ ွယ်ဝင်များြဖစ် ကလိမ့်မည်။‐ ၆ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ကျမ်းစာေတာ်တွင်

``ငါသည်အဖိးတန်ေကျာက်တစ်လံးကိ ေ ွးချယ်၍၊ ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာေထာင့်ချုပ်ေကျာက်အြဖစ်

ချထား၏။ မည်သမဆိထိအ ှ င်ကိယံ ကည်လ င် စိတ်ပျက်ရလိမ့်မည်မဟတ်''

ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၇ ယံ ကည်သတိ့အဖိ့ထိေကျာက်သည်တန်ဖိး ှ ိ ၏။

မယံ ကည်သတိ့အဖိ့မှာ၊ ``တိက်တည်ေဆာက်သတိ့ပယ်ထားေသာ ေကျာက်သည်

အေရး ကီးေသာေထာင့်ေကျာက်ြဖစ်လာရ၏'' ဟေဖာ်ြပ၏။ ၈ အြခားကျမ်းတစ်ပဒ်တွင်၊

``ထိေကျာက်သည်လတိ့အားခလတ်ထိေစ၍ ပိလဲေစေသာေကျာက်ြဖစ်၏''

ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ၏။ သတိ့သည် တ်ကပတ်ေတာ် ကိ မယံ ကည် ကသြဖင့်ခလတ်ထိရ က၏။

ဤကားထိသတိ့အတွက်ဘရားသခင်၏ အလိေတာ်ပင်ြဖစ်သတည်း။ ၉

သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်အေ ွးခံလမျိုးြဖစ် ၏။ ေတာ်ဝင်ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ သန့် ှ င်းြမင့်

ြမတ်သည့်လမျိုး၊ ဘရားသခင်ပိင်ေတာ်မ ေသာလမျိုးြဖစ် က၏။ ယင်းသိ့ေ ွးချယ်ေတာ်

မြခင်းခံရသည်မှာ ဘရားသခင် ပေတာ် မေသာအ့ံဖွယ်ေကာင်းသည့်အမအရာများ

ကိေဖာ်ြပေ ကညာ ိင်ေစြခင်း၊ ဘရားသခင် သည်သင်တိ့အားအေမှာင်ထဲမှအ့ံဖွယ်ရာ

အလင်းထဲသိ့ေခ ယေတာ်မေပသည်။‐ ၁၀ အခါတစ်ပါးကဘရားသခင်၏လစေတာ်

မဟတ်သသင်တိ့သည်ယခအခါကိယ်ေတာ် ၏လစေတာ်ြဖစ် က ပီ။ အခါတစ်ပါးက
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သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏က ဏာေတာ် ကိမသိရ က။ ယခမှာမကိယ်ေတာ်၏

က ဏာေတာ်ကိခံစားရ ကေလ ပီ။ ၁၁ ချစ်ေဆွတိ၊့ သင်တိ့သည်ဤေလာကတွင်ဧည့်

သည်အာဂ ုအြဖစ် ှ င့် မိမိတိ့အားအ မဲ စစ် ပိင်တိက်ခိက်လျက်ေနေသာကာယတပ်

မက်မများကိအ ံ းမေပးရန် ငါတိက်တွန်း ိးေဆာ်၏။‐ ၁၂ မယံ ကည်သတိ့သည်သင်တိ့အားမေကာင်း

မ ပ ကသများဟ ြပစ်တင်စွပ်စဲွလျက်ေန ကစဥ် သင်တိ့၏အကျင့်ေကာင်းများကိြမင်

သြဖင့်ဘရားသခင် ကလာေတာ်မရာေန့ ၌ ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရေတာ်ကိချီးကး ကေစရန်

သင်တိ့သည်ထိသတိ့ေ ှ ့တွင်တင့် တယ်ေလျာက်ပတ်စွာ ပမကျင့် ကံလျက် ေန ကေလာ့။

၁၃ သခင်ဘရား၏မျက် ှ ာေတာ်ကိေထာက်၍ လအာဏာပိင် ှ ိ သမ တိ့၏အပ်စိးြခင်း

ကိဝန်ခံ ကေလာ့။ ဘရင်ဧကရာဇ်မင်းအား အချုပ်အြခာအာဏာပိင်အြဖစ်ြဖင့်လည်း ေကာင်း၊‐

၁၄ ဘရင်ခံများအားလဆိးတိ့ကိအြပစ်ေပး ရန် ှ င့်၊ လေကာင်းတိ့ကိချီးြမင့်ရန်ဘရင်

ဧကရာဇ်ခန့်ထားေသာသများအြဖစ်ြဖင့် လည်းေကာင်းလက်ခံ ကေလာ့။‐ ၁၅

သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏အကျင့်ေကာင်းအားြဖင့် အသိဉာဏ်ကင်းမ့ဲသည့်လမိက်တိ့၏ တ်ကိ

ပိတ်ရန်ဘရားသခင်အလိေတာ် ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၁၆ သင်တိ့သည်လွတ်လပ်သများအေနြဖင့် ပမ

ေနထိင် ကေလာ့။ သိ့ရာတွင်ဆိးညစ်မ၊ တစ်စံ တစ်ရာကိဖံးကွယ်ရန်အတွက်မိမိတိ့၏

လွတ်လပ်မကိအသံးမ ပ က ှ င့်။ သိ့ရာ တွင်သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏ကန်များ

အြဖစ်ြဖင့် ပမေနထိင် ကေလာ့။‐ ၁၇ ခပ်သိမ်းေသာသတိ့ကိေလးစား ကေလာ့။ ယံ ကည်

သတိ့ကိချစ် ကေလာ့။ ဘရားသခင်ကိေ ကာက် ွံ ့ ကေလာ့။ ဘရင်ဧကရာဇ်မင်းအား ိ ေသ ကေလာ့။

၁၈ အေစခံတိ၊့ သင်တိ့သည်မိမိတိ့သခင်များ၏ အပ်စိးြခင်းကိဝန်ခံရ ကမည်။ စိတ်ေကာင်း ှ ိ ၍

ှ ာတာေထာက်ထားတတ်ေသာသခင်များကိ သာမဟတ်၊ ကမ်းယတ်ေသာသခင်တိ့ကိ

လည်းအလွန်ေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကေလာ့။‐ ၁၉ သင်တိ့သည်ဘရားသခင်၏အလိေတာ်ကိ

သိသြဖင့် မိမိတိ့မခံထိက်ေသာဆင်းရဲဒက များကိမညည်းမ ဘဲခံ ကပါမ ဘရား

သခင်သည်သင်တိ့အားေကာင်းချီးေပးေတာ် မလိမ့်မည်။‐ ၂၀ သင်တိ့သည်မိမိတိ့ ပမိသည့်အမှားများ

အတွက်ခံထိက်ေသာအြပစ်များကိမညည်း မ ဘဲခံ ကပါမ သင်တိ့အားအဘယ်သိ့

လ င်ချီးမွမ်းစရာ ှ ိ မည်နည်း။ သိ့ရာတွင် အမှန်ကိ ပလျက်ဒကဆင်းရဲကိခံရေသာ အခါ

မညည်းမ ဘဲခံ ကလ င်မကား ဘရားသခင်သည်သင်တိ့အားေကာင်းချီး ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၂၁

ဤနည်းအတိင်း ပမေစရန်သင်တိ့အား ကိယ်ေတာ်ေ ွးေကာက်ေတာ်မြခင်းြဖစ်ေပ

သည်။ ခရစ်ေတာ်ကိယ်တိင်ပင်လ င်သင်တိ့ အတွက်ဒကေဝဒနာခံေတာ်မ၍ ေြခေတာ်

ရာကိသင်တိ့လိက်ေလ ာက် ိင်ေစရန်စံနမ နာထားခ့ဲ ပီ။‐ ၂၂ ကိယ်ေတာ်သည်အြပစ်မကး၊ မသားကိ

လည်းအဘယ်အခါ၌မ သံးေတာ်မမ။‐ ၂၃ မိမိအားပတ်ခတ်ေြပာဆိေသာအခါတံ့ြပန်

ပတ်ခတ်ေြပာဆိမ ပေတာ်မမ။ ေဝဒနာခံ ေတာ်မရေသာအခါ ခိမ်းေြခာက်ေတာ်မမဘဲ

ေြဖာင့်မှန်စွာတရားစီရင်ေတာ်မေသာဘရား သခင်၏လက်ေတာ်သိ့မိမိ၏အမကိအပ် ေတာ်မ၏။‐ ၂၄

ငါတိ့သည်အြပစ်ဒစ ိက်ကိအြမစ်ြဖတ် ၍ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအတွက်အသက် ှ င် ိင်

ကေစရန် ကိယ်ေတာ်တိင်ပင်လ င်ငါတိ့၏ အြပစ်များကိကိယ်ခ ာေတာ်ေပ တွင်ယ

ေဆာင်ကာလက်ဝါးကပ်တိင်၌ဒကေဝဒနာ ခံေတာ်မ၏။ ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ဒဏ်ရာ

ဒဏ်ချက်များအားြဖင့်အနာေပျာက်လျက် ှ ိ  က၏။‐ ၂၅ သင်တိ့သည်သိးများက့ဲသိ့လမ်းလဲွခ့ဲ က

ေသာ်လည်း ယခအခါ၌သင်တိ့၏ဝိညာဥ် တိ့ကိထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာ

အ ှ င့်သိးထိန်း ကီးထံသိ့ြပန်လည်ေရာက် ှ ိ  ကေလ ပီ။

၃ ထိနည်းတစွာဇနီးတိ၊့ သင်တိ့ခင်ပွန်းများ ၏အပ်စိးြခင်းကိဝန်ခံ ကေလာ့။ ဤနည်းအား

ြဖင့်သင်တိ့တွင်ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ် ကိမယံ ကည်သခင်ပွန်းများ ှ ိ ပါမ သင်တိ့

၏အကျင့်အ ကံအ ပအမကသတိ့အား ယံ ကည်လာေစလိမ့်မည်။ သင်တိ့ တ်ြဖင့်ေြပာ ရန်ပင်မလိေပ။‐

၂ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့အဘယ်မ စိတ်ထားြဖူစင်သည်ကိလည်းေကာင်း၊ ဘရား

တရား ိ ေသကိင်း ိင်းသည်ကိလည်းေကာင်း သတိ့ေတွ့ြမင်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၃

သင်တိ့၏ ပ်ရည်လှပမသည်အြပင်အပ လကဏာများြဖစ်ေသာဖီးလိမ်းဝတ်စားမ၊

ေကျာက်မျက်ရတနာဆင်ယင်မတိ့အေပ တွင်မတည်ေစဘဲ၊‐ ၄ မိမိတိ့အတွင်းစိတ် ှ လံး ှ င့်ဆိင်ေသာ

းည့ံသိမ်ေမွ ့သည့်သေဘာတည်းဟေသာ ထာဝစဥ်လှပမေပ တွင်တည်ေစ ကေလာ့။

ယင်းလှပမသည်ဘရားသခင်ေ ှ ့ေတာ် ေမှာက်၌၊ အလွန်အဖိးထိက်ေပသည်။‐ ၅

ေ ှ းအခါကဘရားတရား ကည် ိ ၍ ဘရားသခင်ကိေမ ာ်လင့်ကိးစားေသာ အမျိုးသမီးတိ့သည်

မိမိတိ့ခင်ပွန်းများ ၏စကားကိနားေထာင်ြခင်းအားြဖင့်လှပ ေအာင်တန်ဆာဆင် က၏။‐ ၆

ဥပမာေြပာရေသာ်စာရာသည်အာြဗဟံ ၏စကားကိနားေထာင်၏။ အာြဗဟံကိသခင် ဟေခ ၏။

သင်တိ့သည်မည်သည်ကိမ ေ ကာက် ွံ ့ ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ ေကာင်းြမတ်သည့်အကျင့်ကိ ပ

ကျင့်ပါလ င်စာရာ၏သမီးများြဖစ် က၏။ ၇ ထိနည်းတစွာခင်ပွန်းတိ၊့ သင်တိ့သည်မိမိတိ့

ဇနီးများအား ွဲ ့သများြဖစ်သည်ကိေထာက်၍ သတိ့ ှ င့်ေပါင်းသင်းေနထိင်ရ ကမည်။ သတိ့

သည်သက်ဆိင်ရာဆေကျးဇးကိသင်တိ့ ှ င့် အတခံစားရ ကမည့်သများြဖစ်သြဖင့်

သင်တိ့သည်သတိ့ကိေလးစားစွာဆက်ဆံ ရ ကမည်။ သိ့မှသာသင်တိ့၏ပတနာများ

ကိအဆီးအတား ှ ိ မည်မဟတ်။ ၈ ေနာက်ဆံးေဖာ်ြပလိသည်မှာ သင်တိ့သည်

တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ှ ိ  ကေလာ့။ စာနာ ေထာက်ထား၍တစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက် ညီ

ရင်းအစ်ကိက့ဲသိ့ချစ် ကေလာ့။ ကင်နာ သနားတတ်ေသာသေဘာ၊ ှ ိမ့်ချတတ်ေသာ

သေဘာ ှ ိ  ကေလာ့။‐ ၉ အဆိးကိအဆိးအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ကျိန်

ဆဲြခင်းကိကျိန်ဆဲြခင်းအားြဖင့်လည်းေကာင်း တံ့ြပန်ြခင်းမ ပ က ှ င့်။ ယင်းသိ့ ပမည့်

အစားေကာင်းချီးေပး ကေလာ့။ အဘယ်ေကာင့် ဆိေသာ် ဘရားသခင်ကတိထားေတာ်မသည့်

ေကာင်းချီးမဂလာကိခံစားေစရန် သင်တိ့ အားကိယ်ေတာ်ေခ ယေ ွးေကာက်ေတာ်မခ့ဲ

ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၁၀ ေအာက်ပါကျမ်းစာေတာ်အရေဖာ်ြပသည် ှ င့်အညီြဖစ်သည်။

``မိမိဘဝကိချစ်ြမတ် ိး၍စီးပွားချမ်း သာကိ အလိ ှ ိ သသည်၊ မိမိ၏လ ာကိမညစ်ညမ်းေစရန်ထိန်းသိမ်း

ရမည်။ မိမိ တ်ကိလည်းလိမ်လည်လှည့်ြဖားမ ှ င့် ကင်းေစရမည်။ ၁၁

သသည်ဒစ ိက်ကိေ ှ ာင် ှ ားလျက် သစ ိက်ကိ ပရမည်။ ငိမ်းချမ်းမအတွက်အစွမ်းကန် ကိးပမ်း ရမည်။

၁၂ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထာဝရဘရားသည် ေြဖာင့်မတ်သတိ့အား၊ ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၍

သတိ့၏ဆေတာင်းပတနာများကိ၊ နားေညာင်းေတာ်မေသာေကာင့်တည်း။

သိ့ရာတွင်ဒစ ိက် ပသတိ့ထံမှ မျက် ှ ာလဲေတာ်မ၏။'' ၁၃ သိ့ြဖစ်၍သစ ိက်တရားကိသင်တိ့ခံမင်

စဲွလမ်း ကပါမအဘယ်သသည်သင်တိ့အား ေဘးသင့်ေစ ိင်မည်နည်း။‐ ၁၄

သိ့ရာတွင်အကယ်၍သင်တိ့သည်အမှန်တရား ကိကျင့်သံးမေ ကာင့်ဒကဆင်းရဲခံရေသာ်မဂ

လာ ှ ိ  က၏။ မည်သအားမ မေ ကာက် က ှ င့်။ မစိးရိမ် က ှ င့်။‐ ၁၅

သိ့ရာတွင်သင်တိ့စိတ် ှ လံးတွင်ခရစ်ေတာ် ကိ ိ ေသကိင်း ိင်း၍အ ှ င်သခင်အြဖစ်ြဖင့်

ခံယ ကေလာ့။ သင်တိ့ခံယရ ှ ိ သည့်ေမ ာ် လင့်ချက်အေကာင်းကိစစ်ေဆးေမးြမန်းလာ

သအားအချိန်မေ ွး ှ င်းလင်းေဖာ်ြပရန် အသင့် ှ ိ  ကေလာ့။‐ ၁၆

သိ့ရာတွင်သိမ်ေမွ ့ ိ ေသစွာေြဖ ကား ကေလာ့။ သင်တိ့အားမတရားေဝဖန်၍ေစာ်ကားေြပာဆိ

သတိ့သည် ခရစ်ေတာ်၏တပည့်များအေနြဖင့် သင်တိ့ ပမပံေကာင်းမွန်သင့်ြမတ်သည်ကိြမင်

၍အ ှ က်ရ ကေစရန် သင်တိ့၏ သတပစိတ် ကိ ကည်လင်ေစ ကေလာ့။‐ ၁၇

သစ ိက်ကိ ပသြဖင့်ဆင်းရဲဒကေရာက်ြခင်း သည်ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အရြဖစ်လ င်

ယင်းသည်ဒစ ိက်ကိ ပြခင်းထက်ပိ၍ ေကာင်း၏။‐ ၁၈အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ခရစ်ေတာ်ကိယ်တိင်

ပင်လ င် ငါတိ့၏အြပစ်များအတွက်အ ပီး အပိင်အေသခံေတာ်မခ့ဲေသာေကာင့်ြဖစ်၏။

ကိယ်ေတာ်သည်သေတာ်စင်ြဖစ်ေတာ်မ၍မသ ေတာ်တိ့အတွက်အေသခံေတာ်မေလ ပီ။ ယင်း

သိ့ ပေတာ်မြခင်းမှာသင်တိ့အားဘရား သခင်ထံေတာ်သိ့ပိ့ေဆာင်ေပးရန်ပင်ြဖစ်၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ကိယ်ခ ာအားြဖင့်အေသ သတ်ြခင်းကိခံရေသာ်လည်းဝိညာဥ်အား

ြဖင့်အသက်ြပန်၍ ှ င်ေတာ်မ၏။‐ ၁၉ ဝိညာဥ်အားြဖင့်ကိယ်ေတာ်သည်အကျဥ်းကျ

လျက်ေနေသာဝိညာဥ်များထံသိ့သွားေရာက် ၍တရားေဟာေတာ်မ၏။‐ ၂၀

ထိဝိညာဥ်တိ့ကားသေဘာကိေနာဧတည်ေဆာက် လျက်ေနစဥ်တွင် သည်းခံေစာင့်ဆိင်းလျက်ေနေတာ်

မေသာဘရားသခင်၏စကားကိနားမေထာင် ခ့ဲသတိ့၏ဝိညာဥ်များပင်ြဖစ်သတည်း။ သိ့

ရာတွင်ေရအားြဖင့်ကယ်ဆယ်ြခင်းခံရသ များမှာသေဘာေပ တွင်အနည်းငယ်သာ ှ ိ

၍အေရအတွက်အားြဖင့် ှ စ်ေယာက်မ သာ ြဖစ်၏။‐ ၂၁ဤတွင်ေရဟဆိရာ၌သင်တိ့ကိယခကယ်

တင်ေသာဗတိဇံမဂလာကိပံေဆာင်ေပသည်။ ဗတိဇံမဂလာခံယြခင်းသည်ကိယ်ကာယ

အညစ်အေကးများကိသန့်စင်ေဆးေကာ ြခင်းမဟတ်။ သတပစိတ် ကည်လင်စွာြဖင့်

ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ကတိသစာ ပ ြခင်းြဖစ်ေပသည်။ ေသြခင်းမှသခင်ေယ

ခရစ် ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မြခင်းကိ အေကာင်း ပ၍ သင်တိ့သည်ဗတိဇံအား

ြဖင့်ကယ်တင်ြခင်းကိခံရ က၏။‐ ၂၂ ထိသခင်သည်ေကာင်းကင်ဘံသိ့ဝင်ေတာ်မ ၍

ယခအခါဘရားသခင်လက်ယာေတာ် ဘက်တွင် ှ ိ ေတာ်မ ပီးလ င်ေကာင်းကင်တမန် များ၊

ေကာင်းကင်အာဏာပိင်များ ှ င့်တန်ခိး ှ င်များကိအပ်စိး၍ေနေတာ်မ၏။

၄ ခရစ်ေတာ်သည်ကာယေဝဒနာခံေတာ်မခ့ဲ ရာသင်တိ့သည်လည်းကိယ်ေတာ်၏ခံယချက်

မျိုး ှ ိ ရ ကမည်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ကာယ ေဝဒနာခံ ပီးသသည်အြပစ်ဒစ ိက် ှ င့်

ြပတ်စဲ ပီြဖစ်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၂ သိ့ြဖစ်၍ဤေလာကတွင်သင်တိ့အသက်

ှ င်ရန် ကင်းကျန်ေသးသည့်အချိန်ကာလ၌ လတိ့တပ်မက်ြခင်းစိတ်ဆဲွေဆာင်ရာသိ့

မလိက်ဘဲဘရားသခင်၏အလိေတာ် ကိလိက်၍အသက် ှ င်ရ ကမည်။‐ ၃

လွန်ခ့ဲသည့်ကာလကသင်တိ့သည်မယံ ကည်သများ ပကျင့်သက့ဲသိ့အတန် ကာ စွာ ပမကျင့် ကံခ့ဲ က၏။
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မ ပသင့်မ ပ ထိက်သည်ကိ ပမြခင်း၊ ကာမဂဏ်လိက်စား ြခင်း၊ ေသေသာက် ကူးြခင်း၊

ေပျာ် င်ြမူးတးြခင်း၊ ေသေသာက်ပဲွများကျင်းပြခင်း ှ င့်လွန်စွာ မ ှ စ် မိ ့အပ်သည့် ပ်တကိးကွယ်ြခင်း

တိ့တွင်ပါဝင်ခ့ဲ က၏။‐ ၄ယခမှာမသင်တိ့သည်မယံ ကည်သတိ့ ှ င့်အတယင်းသိ့အေပျာ် ကူး၍

စည်းမ့ဲ ကမ်းမ့ဲသက် ှ င်လပ် ှ ားမများတွင်မပါဝင် ကေတာ့ေပ။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည်အ့ံ သ

လျက်သင်တိ့ကိေစာ်ကားေြပာဆိ က၏။‐ ၅ ဤသိ့ ပ ကသည့်အတွက်သတိ့သည်အသက်

ှ င်သ ှ င့်ေသသများအား တရားစီရင်ရန် အသင့် ှ ိ ေနေတာ်မေသာဘရားသခင်၏

ထံေတာ်၌စစ်ေဆးစီရင်ြခင်းကိခံရလတံ။့‐ ၆ ဤအေကာင်းေ ကာင့်ေသလွန်သတိ့သည်ဘရား

သခင်ဝိညာဥ်အားြဖင့်အသက် ှ င် ိင် ကေစ ရန် သတိ့အားသတင်းေကာင်းကိေ ကညာရ

ြခင်းြဖစ်၏။ ထိသတိ့သည်ကာယအားြဖင့် အသက် ှ င်စဥ်အခါကလတိင်းနည်းတ

အြပစ်စီရင်ြခင်းကိခံခ့ဲရသများြဖစ် သည်။ ၇ အမအရာခပ်သိမ်းတိ့အတွက်ေနာက်ဆံး

ေသာအချိန်နီးကပ်လာ ပီြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ဆေတာင်း ိင် ကရန် မိမိတိ့၏စိတ်ကိထိန်း

ချုပ်လျက် ိး ိး ကား ကား ှ ိ ရ ကမည်။‐ ၈ အထးသြဖင့်အချင်းချင်းအားအမှန်တကယ် ချစ်ရ ကမည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ေမတာ သည်များစွာေသာအြပစ်တိ့ကိဖံးအပ်ေစ ိင်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၉

သင်တိ့သည်မညည်းမ ဘဲအချင်းချင်း အားေကျပွန်စွာဧည့်ဝတ် ပ ကေလာ့။‐ ၁၀

သင်တိ့အားလံးပင်လ င်ဝိညာဥ်ဆေကျးဇး တစ်ပါးပါးကိခံယရ ှ ိ  က၏။ သင်တိ့သည်

ဘရားသခင်၏ဆေကျးဇးေတာ်အမျိုးမျိုး ကိထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ ှ ာက်ရသများအေနြဖင့်

မိမိတိ့ခံယရ ှ ိ သည့်ဆေကျးဇးေတာ်ကိ အချင်းချင်းတိ့၏အကျိုးအတွက်အသံး ပ ကေလာ့။‐ ၁၁

တရားေဟာေြပာသသည်ဘရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိေဟာေြပာေစ။ အေစခံေသာ

သသည်ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာအစွမ်း သတိအတိင်းလပ်ေဆာင်ေစ။ သိ့မှသာ ပေလ

သမ ေသာအမတိ့တွင် ေယ ခရစ်အား ြဖင့်ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရထွန်းလင်း

လိမ့်မည်။ အ ှ င်ေယ ခရစ်သည်ကမာအဆက် ဆက်ထွန်းေတာက်ေတာ်မပါေစသတည်း။

အာမင်။ (aiōn g165) ၁၂ ချစ်ေဆွတိ၊့ သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းကိစစ် ေဆးရန်အတွက်

ယခသင်တိ့ြပင်းြပစွာစံစမ်း ေ ှ ာင့်ယှက်ြခင်းကိခံေနရ ကသည်ကိမအ့ံ သ က ှ င့်။

ထိအမအရာများသည်သင်တိ့ အတွက်မထးဆန်းေပ။‐ ၁၃ အ့ံ သေနမည့်အစားသင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်

၏ေဝဒနာေတာ်များကိကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ပါဝင်ခံစားရ ကသြဖင့်ဝမ်းေြမာက် က ေလာ့။

သိ့မှသာကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရ ေတာ်ေပ လွင်ထင် ှ ားေသာအခါသင်တိ့သည်

အလွန် င်လန်းဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၄ သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်၏တပည့်များြဖစ်

ေသာေကာင့်ေစာ်ကားြခင်းခံရေသာအခါမဂ လာ ှ ိ  က၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ထိသိ့

ခံရေသာအချိန်၌ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ် ေတာ်တည်းဟေသာဘန်းအသေရေတာ် ှ င့်

ြပည့်ဝသည့်ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သင်တိ့အေပ သိ့သက်ေရာက်လျက်ေနေတာ်မေသာေကာင့် ြဖစ်၏။‐

၁၅ သင်တိ့တွင်မည်သတစ်စံတစ်ေယာက်မ လသတ် မ၊ ခိးမ၊ ရာဇဝတ်မသိ့မဟတ်သတစ်ပါး၏

ကိစတွင်ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မြဖင့်ြပစ်ဒဏ်မခံ ရေစ ှ င့်။‐ ၁၆ သိ့ရာတွင်ခရစ်ယာန်ြဖစ်ေသာေကာင့်ြပစ်

ဒဏ်ခံရပါမကား ှ က်စရာအေကာင်းမ ှ ိ။ ခရစ်ေတာ်၏နာမေ ကာင့်ခံရလ င်ဘရား

သခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း၏။ ၁၇ တရားစီရင်ေတာ်မရာအချိန်သည်ကျေရာက်

လာေလ ပီ။ ဘရားသခင်၏လစေတာ်ဝင်တိ့ သည်တရားစီရင်ေတာ်မြခင်းကိပထမ

ဦးစွာခံရ ကမည်။ ငါတိ့သည်ဦးစွာတရား စီရင်ေတာ်မြခင်းခံရ ကလ င်ဘရားသခင်

၏သတင်းေကာင်းကိမယံ ကည်သတိ့မည် သိ့ြဖစ်လိမ့်မည်နည်း။‐ ၁၈

ကျမ်းစာေတာ်ကေဖာ်ြပသည် ှ င့်အညီ ``အကယ်၍သေတာ်ေကာင်းများပင်လ င်

ကယ်တင်ြခင်းခံရရန်ခက်ခဲပါမ ဘရားတရားမ့ဲသည့်အြပစ်ကးသတိ့အဖိ့ မည်သိ့ြဖစ်လိမ့်မည်နည်း''

၁၉ သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်၏အလိေတာ် ှ င့် အညီဆင်းရဲခံရ ကသတိ့သည်အကျင့်

ေကာင်းကိ ပလျက် မိမိတိ့အားဖန်ဆင်းေတာ် မ၍သစာတည်ေတာ်မေသာအ ှ င်၏လက်

ေတာ်သိ့မိမိတိ့ကိယ်ကိအပ် ှ ံ  ကေစ။

၅ ငါက့ဲသိ့အသင်းေတာ်ကိအပ်ထိန်းရသများ ြဖစ် ကသည့်သင်တိ့အားေမတာရပ်ခံလိ၏။

ငါ သည်ခရစ်ေတာ်ခံရေသာေဝဒနာကိေတွ့ြမင် ရသတစ်ဦးအေန ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ေပ လွင်

ထင် ှ ားလတံ့ေသာဘန်းအသေရေတာ်ကိ သင်တိ့ ှ င့်အတပါဝင်ခံယရန်ေမ ာ်လင့်

သတစ်ဦးအေန ှ င့်လည်းေကာင်းေမတာ ရပ်ခံလိ၏။‐ ၂သင်တိ့သည်မိမိတိ့၌အပ်ထားေသာဘရား

သခင်၏သိးစကိ ကည့် ေစာင့်ထိန်း ကေလာ့။ တာဝန်ဝတရားတစ်ရပ်အေနြဖင့်မဟတ်ဘဲ

ဘရားသခင်၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်သည့် အေနြဖင့်ဝမ်းေြမာက်စွာေစာင့်ထိန်း ကေလာ့။

ေငွေ ကးရ ှ ိ ရန်အတွက်မဟတ်ဟ၍ ေစတနာစိတ် ှ င့်လပ်ေဆာင် ကေလာ့။‐ ၃

သင်တိ့လက်ဝယ်အပ်ထားသည့်သတိ့အေပ တွင်အစိးတရမ ပ က ှ င့်။ သိးစ၏ေ ှ ့၌

စံနမနာေကာင်းကိြပ ကေလာ့။‐ ၄ သင်တိ့သည်သိးထိန်းချုပ် ကီးေပ ထွန်းေတာ်

မေသာအခါဘန်းအသေရထွန်းေတာက်ေသာ၊ အဘယ်အခါ၌မ အေရာင်အဝါမေမှး

မိှန် ိင်ေသာသရဖကိရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ ၅ ထိနည်းတစွာသင်တိ့လငယ်လ ွယ်များသည်

လ ကီးတိ့၏စကားကိနားေထာင်ရ ကမည်။ သင်တိ့အားလံးပင် ှ ိမ့်ချေသာစိတ်တည်းဟ

ေသာတန်ဆာကိဆင်လျက်တစ်ဦး၏အေစကိ တစ်ဦးခံရ ကမည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်

ကျမ်းစာေတာ်တွင်``ဘရားသခင်သည်မာန ကီးသကိဆီးတားေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်

စိတ် ှ ိမ့်ချသကိမကားေကျးဇး ပေတာ် မ၏'' ဟေဖာ်ြပပါ ှ ိ ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၆

သိ့ြဖစ်၍ဘရားသခင်သည်အချိန်တန်ေသာ အခါသင်တိ့အားချီးြမင့်ေတာ်မ ိင်ရန်

သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏တန်ခိး ကီးေသာ လက်ေတာ်ေအာက်၌မိမိတိ့ကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချ ကေလာ့။‐ ၇

ကိယ်ေတာ်သည်သင်တိ့ကိအေလးဂ  ပ ေတာ်မေသာေကာင့် သင်တိ့၏ပပင်ေသာက

ှ ိ သမ တိ့ကိကိယ်ေတာ်အားပံ၍အပ် ှ ံ ကေလာ့။ ၈ ိး ိး ကား ကား ှ ိ  ကေလာ့။ သတိ ှ င့်ေစာင့်

ေန ကေလာ့။ သင်တိ့၏ရန်သမာရ်နတ်သည် ေဟာက်ေသာြခေသ့က့ဲသိ့ဝါးမျိုရမည့်သကိ

လှည့်လည် ှ ာေဖွလျက် ှ ိ ၏။‐ ၉ သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏ယံ ကည်ြခင်းကိခိင်မာ

ေစလျက်သ၏ရန်ကိတွန်းလှန် ကေလာ့။ အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်သင်တိ့သိ ကသည့်အတိင်းကမာ

တစ်ဝန်းလံး ှ ိ သင်တိ့၏ညီအစ်ကိအေပါင်း တိ့သည် ဤသိ့ေသာဆင်းရဲဒက ှ င့် ကံေတွ့

လျက် ှ ိ ေန ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၀ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည်အချိန်အနည်းငယ်မ

ယင်းသိ့ဆင်းရဲဒကေရာက် က ပီးေနာက်ေကျးဇး ေတာ်အေပါင်း၏အ ှ င်၊ သင်တိ့အားခရစ်ေတာ်

ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ေစလျက် ထာဝရ ဘန်းအသေရေတာ်ကိဝင်စားခွင့်ေပးရန်ဖိတ်

ေခ ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ် တိင်သင်တိ့အားအြပစ်ဆိဖွယ်မ ှ ိ ေအာင် ပ

ြပင်ေပးေတာ်မ၍ သင်တိ့အားခိင်ခ့ံေစေတာ်မ ပီးလ င်ခွန်အား ှ င့်ြပည့်ဝေစလျက် က့ံခိင်

စွာရပ်တည်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ (aiōnios g166) ၁၁ ကိယ်ေတာ်သည်ထာဝစဥ်တန်ခိးေတာ် ကီး

ေတာ်မပါေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165) ၁၂ ငါသည်ဤစာတိကေလးကိသိလွာ ၏အက

အညီြဖင့် သင်တိ့ထံသိ့ေရးသားေပးပိ့လိက်၏။ သသည်သစာ ှ ိ ေသာညီအစ်ကိဟငါမှတ်ယ၏။

သင်တိ့အားတိက်တွန်းအားေပးစကားေြပာ ကား ရန် ှ င့် သင်တိ့ခံစားရသည့်ေကျးဇးေတာ်သည်

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်အစစ်အမှန် ြဖစ်ေ ကာင်းကိသက်ေသခံရန် ဤစာကိေရးပိ့ လိက်၏။

ထိေကျးဇးေတာ်တွင် က့ံခိင်စွာ ရပ်တည် ကေလာ့။ ၁၃ဘရားသခင်ေ ွးချယ်ေတာ်မြခင်းကိ သင်တိ့

နည်းတခံရသည့်ဗာဗလန် မိ ့အသင်းေတာ် ဝင်တိ့ကသင်တိ့အား တ်ဆက်လိက်၏။ ငါ့

သားမာကကလည်း တ်ဆက်လိက်၏။‐ ၁၄ သင်တိ့အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်

ေမတာြဖင့်နမ်း တ်လျက် တ်ဆက် ကေလာ့။ ခရစ်ေတာ်၏တပည့်ေတာ်များြဖစ် ကသ

သင်တိ့အေပါင်းသည် ငိမ်သက်ြခင်းကိခံစား ရ ကပါေစေသာ။ ှ င်ေပတ  သဝါဒစာပထမေစာင် ပီး၏။
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၁ ေယ ခရစ်၏အေစခံ ှ င့်တမန်ေတာ်ြဖစ်သ ှ ိ မန်ေပတ ထံမှ ငါတိ့ဘရားသခင် ှ င့်

ကယ်တင် ှ င်ြဖစ်ေတာ်မေသာေယ ခရစ်၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားေ ကာင့် ငါတိ့ခံယရသည့်

ယံ ကည်ြခင်းက့ဲသိ့အဖိးထိက်သည့်ယံ ကည် ြခင်းကိရ ှ ိ  ကကန်ေသာသတိ့ထံသိ့ စာေရးလိက်သည်။ ၂

ဘရားသခင် ှ င့်ငါတိ့အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မေသာ သခင်ေယ ခရစ်ကိသိက မ်းရြခင်းအားြဖင့်

သင်တိ့သည်ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်း ကိအြပည့်အဝခံစားရ ကပါေစသတည်း။ ၃

ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ်ကိသိက မ်းြခင်းအား ြဖင့် ဘရားဝတ်၌အမှန်ပင်ေမွ ့ေလျာ် ိင်ေစရန်

ဘရားသခင်သည်မဟာတန်ခိးေတာ်ြဖင့် ငါ တိ့လိအပ်ေသာအရာ ှ ိ သမ ကိချေပး

ေတာ်မ၏။ ခရစ်ေတာ်သည်မိမိ၏ဘန်းအသ ေရေတာ် ှ င့်ေကာင်းြမတ်ြခင်းကိ

ငါတိ့ခံယ ိင် ကေစရန်ငါတိ့အားေခ ယေ ွးေကာက် ေတာ်မေပသည်။‐ ၄

ဤနည်းအားြဖင့်ကတိထားေတာ်မေသာအလွန် ကီး၍ အဖိးထိက်သည့်ဆေကျးဇးများကိ

ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားေပးေတာ်မ၏။ ထိ ဆေကျးဇးအားြဖင့်သင်တိ့သည် ဤေလာက

တွင်ေဖာက်ြပန်ပျက်စီးတတ်ေသာကိေလသာ ဆိးညစ်မများမှလွတ်ေြမာက် ိင် ကလျက်

ဘရားဇာတိတွင်ပါဝင်ေစရန်ြဖစ်၏။‐ ၅ ဤအေကာင်းေ ကာင့်သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏

ယံ ကည်ြခင်းကိအကျင့်သီလြဖင့်လည်း ေကာင်း၊ အကျင့်သီလကိအသိပညာြဖင့် လည်းေကာင်း၊‐ ၆

အသိပညာကိကာမဂဏ်ချုပ်တည်းြခင်း ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ကာမဂဏ်ချုပ်တည်းြခင်း

ကိခံ ိင်ရည် ှ ိ ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ခံ ိင် ရည် ှ ိ ြခင်းကိဘရားဝတ်၌ေမွ ့ေလျာ်ြခင်း ြဖင့်လည်းေကာင်း၊‐

၇ ဘရားဝတ်၌ေမွ ့ေလျာ်ြခင်းကိညီအစ်ကိ စံမက်ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ညီအစ်ကိစံမက်

ြခင်းကိချစ်ြခင်းေမတာြဖင့်လည်းေကာင်းထပ် ေလာင်းြဖည့်စွက်ေပးရန်အစွမ်းကန် ကိးစား ကေလာ့။‐

၈ ဤအရည်အချင်းများသည်သင်တိ့တွင်များ စွာ ှ ိ လ င် ငါတိ့အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ်ကိ

သိက မ်းြခင်း၌သင်တိ့ထိေရာက်လျက် အကျိုးြဖစ်ထွန်းလိမ့်မည်။‐ ၉

ဤအရည်အချင်းများ ှ င့်ကင်းသသည် အြမင်တိ၍မျက်စိကန်းသြဖစ်၏။ သသည်

ယခင်ကမိမိ၏အြပစ်များမှေြပလွတ်ခွင့် ရ ှ ိ သည်ကိေမ့ေလျာ့ေလ ပီ။ ၁၀

သိ့ြဖစ်၍ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့ကိဘရားသခင် ေခ ယေ ွးချယ်ေတာ်မြခင်းကိတည် မဲေစရန်

ပိ၍ပင် ကိးစား ကပါမသင်တိ့သည်အဘယ် အခါမ မိမိတိ့၏ယံ ကည်ြခင်းကိစွန့်လတ်

ကလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၁ ဤနည်းအားြဖင့်သင်တိ့သည်ငါတိ့ကိအ ှ င်

သခင် ှ င့်ကယ်တင် ှ င်ြဖစ်ေတာ်မေသာ ေယ ခရစ်၏ထာဝရ ိင်ငံေတာ်သိ့ဝင် ိင်ရန် အခွင့်

အေရးအြပည့်အဝကိရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ (aiōnios g166) ၁၂ ထိ့ေကာင့်သင်တိ့သည်ဤအေကာင်းအရာ

များကိသိ ှ ိ နားလည်လျက် မိမိတိ့ခံယရ ှ ိ ထားသည့်သမာတရားေတာ်တွင်အေြခခိင်

၍ေန ပီြဖစ်ေသာ်လည်း ငါသည်သင်တိ့အား ထိအရာများအေကာင်းကိအစဥ်သတိ ေပးလိ၏။‐ ၁၃

ငါအသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေနသမ ကာလပတ်လံး ထိအရာများအေကာင်းကိသင်တိ့အားသတိ

ေပး ိးေဆာ်လျက်ေနသင့်သည်ဟလည်းယဆ ၏။‐ ၁၄ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ငါသည်မ ကာမီပင်

ဤပျက်စီးတတ်သည့်ကိယ်ခ ာကိစွန့်ပစ်ရလိမ့် မည်ြဖစ်ေ ကာင်းသိေသာေကာင့်ြဖစ်ေပသည်။ ငါ

တိ့အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ်ကလည်းယင်းသိ့ ြဖစ်မည်ဟငါ့အားအတိအလင်းမိန့် ကား ထား၏။‐ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍ငါမ ှ ိ သည့်ေနာက်သင်တိ့သည် ဤ အေကာင်းအရာများကိအစဥ်မှတ်မိေစြခင်း ငှာ

ငါသည်အစွမ်းကန် ကိးစားအားထတ်မည်။ ၁၆ ငါတိ့အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ်တန်ခိးေတာ်

ှ င့် ကလာေတာ်မြခင်းအေကာင်းကိသင်တိ့ အားေဖာ်ြပရာ၌ ငါတိ့သည်ပရိယာယ် ှ င့်

တီထွင်ေသာဒ ာရီပံြပင်များကိေြပာ ကား ေနြခင်းမဟတ်။ ငါတိ့ကားမိမိတိ့ကိယ်တိင်

ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်ကိဖးြမင် ရ ကသများြဖစ်ေပသည်။‐ ၁၇

အကီးြမတ်ဆံးေသာဘန်းအသေရေရာင်ြခည် ေတာ် ှ င်က``ဤသကားငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိး

ေသာငါ၏ချစ်သားြဖစ်၏'' ဟေသာအသံ ေတာ်မိန့်ေတာ်မေသာအချိန်၌ ခမည်းေတာ်

ဘရားသခင်ထံေတာ်မှကိယ်ေတာ်သည်ဂဏ် အသေရေတာ် ှ င့်ဘန်းအသေရေတာ်ကိ ခံယေတာ်မ၏။‐

၁၈ ထိစဥ်အခါကငါတိ့ကိယ်တိင်ပင်လ င် ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာ

ေတာင်ေတာ်ေပ တွင် ှ ိ ၍မိးေကာင်းကင်မှ ထွက်ေပ လာေသာအသံေတာ်ကိ ကားရ ေပသည်။ ၁၉

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ပေရာဖက်များေ ကညာ သည့်ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိပိ၍စိတ်ချယံ ကည် က၏။

ထိဗျာဒိတ်ေတာ်ကိဂ  ပေလာ့။ အဘယ် ေကာင့်ဆိေသာ်ယင်းသည်အ ဏ်ကျင်းလျက်

ေနအလင်းေပ ၍ သင်တိ့စိတ် ှ လံးထဲတွင် အ ဏ် ကယ်ေပ ထွက်ချိန်မတိင်မီအေမှာင်

ထဲတွင်ထွန်းလင်းလျက်ေနသည့်မီးခွက် ှ င့်တ၏။‐ ၂၀ သိ့ရာတွင်အဘယ်သမ မိမိအလိအေလျာက်

ပေရာဖက်တိ့ေဟာချက်အနက်အ ိပါယ်ကိ ြပန်ဆိ၍မရ ိင်ေ ကာင်းသင်တိ့အထးမှတ် ယ ကေလာ့။‐

၂၁ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်မည်သည့်ပေရာဖက် ေဟာေြပာချက်မ မိမိ၏အလိဆ အရေပ

ေပါက်လာြခင်းမဟတ်။ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ိးေဆာ်ြခင်းကိခံရေသာသတိ့သည် ဘရား

သခင်၏ထံေတာ်မှလာေသာဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ေဟာေြပာြခင်းြဖစ်သည်။

၂ ဣသေရလလမျိုးတွင်မိစာပေရာဖက်များ ေပ ေပါက်ခ့ဲသည်နည်းတ သင်တိ့တွင်လည်း

မိစာဆရာများေပ ေပါက်လာ ကလိမ့်မည်။ သ တိ့သည်အကျိုးယတ်ေစေသာမှားယွင်းသည့်

အယဝါဒများကိသင်တိ့ထံသိ့ယေဆာင် လာ ပီးလ င် မိမိတိ့အားေ ွး တ်ကယ်တင်

ေတာ်မေသာအ ှ င်ကိပင်လ င်ပစ်ပယ် က လိမ့်မည်။ ဤနည်းအားြဖင့်သတိ့သည်မိမိ

တိ့အေပ တွင် ပျက်စီးြခင်းေဘးလျင်ြမန် စွာေရာက်ေစ ကလိမ့်မည်။‐ ၂

ဤသိ့ြဖစ်လင့်ကစားလအများပင်ထိသ တိ့၏ညစ်ညမ်းေသာလမ်းစဥ်ကိလိက် ကလိမ့် မည်။

သတိ့၏အ ပအမေ ကာင့်အြခားလ တိ့သည်သမာတရားလမ်းစဥ်ကိ တ်ချေြပာ ဆိ ကလိမ့်မည်။‐ ၃

ဤမိစာဆရာတိ့သည်ေလာဘကးလျက် မဟတ်မမှန်လပ် ကံေြပာဆိကာအြမတ် ထတ် ကလိမ့်မည်။

ေ ှ းကာလကပင်လ င်သတိ့ အားတရားစီရင်မည့်အ ှ င်သည်အသင့် ှ ိ ေန ေတာ်မေလ ပီ။

သတိ့အားသတ်သင်ဖျက်ဆီး ေတာ်မမည့်အ ှ င်သည်အိပ်ေပျာ်လျက်ေန ေတာ်မမ။ ၄

ဘရားသခင်သည်အြပစ်ကးသေကာင်းကင် တမန်များကိချမ်းသာေပးေတာ်မမဘဲ

ေမှာင် မိက်ေသာငရဲထဲသိ့ချထားေတာ်မ၏။ ထိ ေနရာတွင်သတိ့ကိသံ ကိးများြဖင့်ချည်

ေ ှ ာင်ကာ တရားစီရင်ေတာ်မရာေန့ကိ ေစာင့်ေမ ာ်ေစေတာ်မ၏။‐ (Tartaroō g5020) ၅

ကိယ်ေတာ်သည်ေ ှ းေခတ်ကမာသကမာသား တိ့ကိလည်းချမ်းသာေပးေတာ်မမခ့ဲေပ။

ထိစဥ်အခါကကိယ်ေတာ်သည်ဘရားမ့ဲေန သတိ့၏ကမာေြမ ကီးကိေရလမ်းမိးေစေတာ် မ၏။

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိေဟာေြပာသ ေနာဧကိမကားအြခားသခနစ်ေယာက် ှ င့်

အတကယ်တင်ေတာ်မ၏။‐ ၆ ဘရားသခင်သည်ေသာဒံ ှ င့်ေဂါေမာရ မိ ့

တိ့ကိမီးေလာင်က မ်းေစေသာအားြဖင့်အြပစ် ဒဏ်စီရင်ေတာ်မ၏။ ဤနည်းအားြဖင့်ကိယ်ေတာ်

သည်ေနာင်အခါတွင် ဆိးသွမ်းယတ်မာသတိ့ မည်က့ဲသိ့အြပစ်ဒဏ်ခံရမည်ကိနမနာ

အြဖစ်ြပေတာ်မ၏။‐ ၇ သိ့ရာတွင်ဆိးယတ်သတိ့၏မသမာေသာ

အကျင့်အ ကံများေ ကာင့်အလွန်စိတ်ပျက် လျက်ေနသ သေတာ်ေကာင်းေလာတကိမ

ကားကိယ်ေတာ်သည်မီးေဘးမှကယ်ဆယ် ေတာ်မ၏။‐ ၈ ထိသေတာ်ေကာင်းသည်ဆိးယတ်သတိ့ ှ င့်

အတေနထိင်ကာ ေန့စဥ် ှ င့်အမ သတိ့ ပ ကျင့်သည့်ဆိးညစ်မများကိေတွ့ြမင် ကား

သိသြဖင့် လွန်စွာစိတ်ဒကေရာက်ခ့ဲရေပသည်။‐ ၉ သိ့ြဖစ်၍ဘရား ကည် ိ သတိ့အားမိမိ

တိ့ခံရေသာစံစမ်းေ ှ ာင့်ယှက်ြခင်းများမှ ကယ်တင်ေတာ်မရန်လည်းေကာင်း၊ သယတ်မာ

များအထးသြဖင့်မိမိတိ့၏ကိေလသာ စိတ်ဆဲွေဆာင်ရာသိ့လိက်၍ ဘရားသခင်

အာဏာေတာ်ကိမထီမ့ဲြမင် ပသများ အားတရားစီရင်ေတာ်မရာေန့တိင်ေအာင်

ြပစ်ဒဏ်ေပးထားရန်လည်းေကာင်းထာဝရ ဘရား ပေတာ်မတတ်၏။

ထိမိစာဆရာတိ့သည်အတင့်ရဲ၍မာန ေထာင်လားလျက် တန်ခိး ကီးေသာေကာင်း

ကင်သားတိ့အားမ ိ ေသဘဲေစာ်ကား ေြပာဆိ က၏။‐ ၁၁ ဤမိစာဆရာတိ့ထက်များစွာတန်ခိးစွမ်း

ရည် ကီးေသာေကာင်းကင်တမန်များပင် လ င် သတိ့အားထာဝရဘရား၏ေ ှ ့

ေတာ်ေမှာက်တွင်ေစာ်ကားေြပာဆိြခင်းကိ မ ပ က။‐ ၁၂ သိ့ရာတွင်ထိသတိ့သည်ေထာင်ဖမ်း၍သတ်

ြဖတ်ပစ်ရန်အတွက် ေပါက်ဖွားလာ ကသည့် အသိဉာဏ်ကင်းမ့ဲေသာသားရဲတိရစာန်

များ ှ င့်တ ကသည်။ သတိ့သည်မိမိတိ့ မသိနားမလည်သည့်အရာဟသမ ကိ က့ဲရဲ ့ေြပာဆိတတ် က၏။

အသိဉာဏ်ကင်း မ့ဲသည့်သားရဲတိရစာန်များနည်းတ ပျက်စီးရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃

သတိ့သည်သတစ်ပါးတိ့အားထိခိက်နာ ကျင်ေစသက့ဲသိ့မိမိတိ့လည်းထိခိက်

နာကျင်ရ ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ေန့ခင်း ေကာင်ေတာင်ေသေသာက် ကူး၍ေပျာ်ပါး

က၏။ သတိ့သည်သင်တိ့ ှ င့်အတစားပဲွ တွင်ထိင်၍စားေသာက်လျက် သင်တိ့၏ဂဏ်

သိကာကိညစ်စွန်းေစ က၏။ သတိ့သည် လှည့်စားမကိ ှ စ်သက် က၏။‐ ၁၄

သတိ့၏မျက်စိသည်အကျင့်ပျက်သည့် အမျိုးသမီးများကိသာ ကည့်လျက်အြပစ်

ကး၍အားမရ ိင် က။ သတိ့သည်ယံ ကည်ြခင်းမရင့်ကျက်သတိ့ကိေထာင် ေချာက်ထဲသိ့ကျေစ က၏။

ေလာဘလွန် ကးမတွင်ကျင်လည် က၏။ သတိ့သည် ဘရားသခင်၏ကျိန်စာသင့်သများ

ြဖစ် က၏။‐ ၁၅ သတိ့သည်လမ်းေြဖာင့်မှေသွဖီကာေမှာက် မှားလမ်းလဲွ ကေလ ပီ။

ေဗာေသာ်၏သား၊ ဗာလမ်၏လမ်းစဥ်ကိလိက် က ပီ။ ဗာလမ် ကားအြပစ် ပြခင်းြဖင့်ရ ှ ိ မည့်အခကိ

တပ်မက်သည်ြဖစ်၍၊‐ ၁၆ မိမိ၏အြပစ်ဒစ ိက်အတွက်ဆံးမြခင်းကိ ခံရသတည်း။

ြမည်းကလဘာသာစကား ကိေြပာ၍ထိပေရာဖက်၏မိက်မဲမကိ ဟန့်တားလိက်ေလသည်။ ၁၇

ထိသတိ့သည်ေရခန်းေြခာက်သွားသည့်စမ်း ေချာင်းများက့ဲသိ့လည်းေကာင်း ေလမန်တိင်း

တွင်လွင့်ပါသွားသည့်မိးတိမ်က့ဲသိ့လည်း ေကာင်းြဖစ် က၏။ ဘရားသခင်သည်သတိ့

အတွက်အလွန့်အလွန်ေမှာင်မိက်ေသာေန ရာကိသီးသန့်၍ထားေတာ်မ၏။‐ ၁၈
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သတိ့သည်မှားယွင်းလမ်းလဲွေသာလစ အထဲမှလွတ်ေြမာက်ခါစြဖစ်ေသာသတိ့ အား

ကားဝါေသာအချည်း ှ ီးစကားများ ကိသံးကာ ကာမဂဏ်လိက်စားမြဖင့်ေသွး ေဆာင်လမ်းလဲွေစ က၏။‐

၁၉ သတိ့သည်ထိသတိ့အားလွတ်လပ်မကိ ကတိေပးခ့ဲေသာ်လည်း မိမိတိ့ကိယ်တိင်

ပင်လ င်ပျက်စီးေစမည့်အကျင့်များ၏ ကန်ြဖစ်ေန က၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်

လသည် မိမိအားစိးမိးသည့်အရာဟ သမ ၏ကန်ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၂၀

အကယ်၍လတိ့သည်ငါတိ့အ ှ င်သခင် ှ င့်ကယ်တင် ှ င်ြဖစ်ေတာ်မေသာေယ ခရစ်

ကိသိက မ်းရြခင်းအားြဖင့် ေလာကီညစ်ညမ်း မများမှလွတ်ေြမာက် က ပီးေနာက်တစ်ဖန်

ြပန်၍ ထိညစ်ညမ်းမများ၏ကန်ြဖစ်ပါမ ထိသတိ့၏ေနာက်ဆံးအေြခအေနသည်

လက်ဦးအေြခအေနထက်ဆိး ွားေလ ေတာ့သည်။‐ ၂၁ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းလမ်းစဥ်ကိသိ ှ ိ လာ ပီး

ေနာက် မိမိတိ့ခံယရ ှ ိ ထားသည့်သန့် ှ င်း ြမင့်ြမတ်ေသာအမိန့်ပညတ်ကိစွန့်လတ်

လိက် ကသည်ထက် ထိတရားလမ်းကိ မသိဘဲေနြခင်းကသတိ့အတွက်ပိ၍ ေကာင်း၏။‐ ၂၂

``ေခွးသည်မိမိအန်ဖတ်ကိြပန်၍စားတတ် ၏'' ဟေသာဆိ ိ းစကားသည်လည်းေကာင်း``ဝက်

ကိေရချိုးေပးပါမသသည် ံ ့ ွံ တွင်ြပန်၍ လးတတ်၏'' ဟေသာဆိ ိ းစကားသည်လည်း

ေကာင်းထိသတိ့အတွက်မှန်လျက်ေနေတာ့၏။

၃ ငါ၏ချစ်ေဆွတိ၊့ ဤစာသည်သင်တိ့ထံသိ့ ဒတိယအ ကိမ်ငါေရးလိက်ေသာစာြဖစ်၏။

ငါသည်ဤစာ ှ စ်ေစာင်လံး၌ြမင့်ြမတ် သန့် ှ င်းသပေရာဖက်များ အခါတစ်ပါးက

ေဟာ ကားခ့ဲသည့်စကားများကိလည်းေကာင်း၊ သင်တိ့၏တမန်ေတာ်များမှတစ်ဆင့်ေပးအပ်

ခ့ဲသည့်ကယ်တင် ှ င်သခင်ဘရား၏ပညတ် ေတာ်ကိလည်းေကာင်း သင်တိ့ ကည်လင်ေသာ

ဉာဏ်ြဖင့်နားလည်ေစရန်ယင်းတိ့ကိြပန် လည်သတိရေစ၏။‐ ၃

အဆံးစွန်ေသာကာလ၌မိမိတိ့၏ကိေလ သာစိတ်အလိသိ့လိက်၍ အသက် ှ င်ေသာသ

များေပ ေပါက်လိမ့်မည်ြဖစ်ေ ကာင်းသင်တိ့ ဦးစွာနားလည်ရ ကမည်။ ထိသတိ့သည်

သင်တိ့အားြပက်ရယ် ပလျက်၊‐ ၄ `သခင်ဘရားသည်မိမိတစ်ဖန် ကလာ

ေတာ်မမည်ဟကတိထားေတာ်မခ့ဲသည် မဟတ်ပါေလာ။ ထိကတိေတာ်သည်အဘယ်

သိ့ြဖစ်ေလ ပီနည်း။ ငါတိ့မိဘများကား ေသလွန် ကေလ ပီ။ သိ့ရာတွင်ခပ်သိမ်း

ေသာအမအရာတိ့သည်ကမာေလာကကိ ဘရားသခင်ဖန်ဆင်းေတာ်မချိန်က ှ ိ

ခ့ဲသည့်အတိင်းပင် ှ ိ ေနေသးပါသည် တကား' ဟဆိ ကလိမ့်မည်။‐ ၅

ဘရားသခင်သည်ေ ှ းကာလ၌မိးေကာင်း ကင် ှ င့်ကမာေြမ ကီးကိအမိန့်ေတာ်ြဖင့်

ဖန်ဆင်းေတာ်မေ ကာင်းကိလည်းေကာင်း၊ ကိယ် ေတာ်သည်ကမာေြမ ကီးကိေရထဲမှေရ

အားြဖင့်ေပ ေပါက်ေစေတာ်မေကာင်းကိ လည်းေကာင်း၊‐ ၆ ေ ှ းကမာေြမ ကီးကိေရြဖင့်ပင်လ င်လမ်း

မိးဖျက်ဆီးေတာ်မခ့ဲေ ကာင်းကိလည်း ေကာင်းသတိ့သည်တမင်သက်သက်ေမ့ ေလျာ့ က၏။‐ ၇

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည်ယခလက် ှ ိ မိးေကာင်းကင် ှ င့်ကမာေြမ ကီးကိမီးြဖင့်

ဖျက်ဆီးရာေန့တိင်ေအာင် ထိအမိန့်ေတာ် အားြဖင့်ပင်လ င်ဆက်လက်တည် ှ ိ ေစ ေတာ်မေပသည်။

ထိေန့၌ဘရားတရား မ့ဲေသာသတိ့သည်တရားစီရင်ဖျက်ဆီး ြခင်းကိခံရ ကလိမ့်မည်။ ၈

သိ့ရာတွင်ငါ၏ချစ်ေဆွတိ၊့ ထာဝရဘရား ၏အဖိ့တစ်ရက်သည် ှ စ်တစ်ေထာင်က့ဲသိ့လည်း ေကာင်း၊

ှ စ်တစ်ေထာင်သည်တစ်ရက်က့ဲသိ့လည်း ေကာင်းြဖစ်သည်ကိမေမ့ေလျာ့ က ှ င့်။‐ ၉

လအချို ့တိ့ထင်မှတ်သက့ဲသိ့ထာဝရ ဘရားသည် မိမိ၏ကတိေတာ်ကိအေကာင်

အထည်ေဖာ်ရန်ေ ှ ာင့်ေ ှ းလျက်ေနေတာ်မ သည်မဟတ်။ မည်သမ မပျက်စီးဘဲလတိင်း

ေနာင်တရေစရန်အလိေတာ် ှ ိ ၍သင်တိ့ ကိသည်းခံေတာ်မေပသည်။ ၁၀

သခိးလာသက့ဲသိ့ထာဝရဘရား၏ ေန့ရက်သည်ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။ ယင်း

ေန့ရက်၌မိးေကာင်းကင်သည်အသံြမည် ဟီးလျက်ကွယ်ေပျာက်သွားလိမ့်မည်။ ကယ်

တာရာများသည်လည်းက မ်းေလာင် က လိမ့်မည်။ ထိအခါကမာေြမ ကီး ှ င့်တကွ

ေြမေပ တွင် ှ ိ သမ ေသာအရာတိ့သည် ေပျာက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။‐ ၁၁

ဤအရာအားလံးတိ့သည်ဤသိ့ပျက်စီး သွားရမည်ဆိပါမ သင်တိ့သည်အဘယ်

သိ့ေသာသများြဖစ်သင့် ကသနည်း။ သင် တိ့သည်ဘရားသခင်၏ေန့ရက်ကိေစာင့်

ေမ ာ်၍ ထိေန့ရက်အြမန်ကျေရာက်လာ ေစရန် ကိးစားအားထတ်လျက်ေန ကစဥ်

မိမိတိ့ကိယ်ကိြဖူစင်သန့် ှ င်းေစ ပီး လ င်ဘရားသခင်အားဆက်ကပ်သင့် က ၏။

ထိေန့ရက်၌မိးေကာင်းကင်သည်မီးသင့် ေလာင်က မ်း၍ပျက်စီးလိမ့်မည်။ ကယ်တာ

ရာများသည်လည်းအပေကာင့်အရည် ေပျာ် ကလိမ့်မည်။‐ ၁၃ သိ့ရာတွင်ငါတိ့သည်ဘရားသခင်ကတိ

ထားေတာ်မသည့်ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား တည်ရာမိးေကာင်းကင်သစ် ှ င့်ေြမ ကီး

သစ်ကိေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေန က၏။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍ချစ်ေဆွတိ၊့ သင်တိ့သည်ထိေန့ရက်

ကိေစာင့်ေမ ာ်လျက်ေန ကစဥ် ဘရားသခင် ၏ေ ှ ့ေတာ်၌စိတ် ှ လံးြဖူစင်သန့် ှ င်း

အြပစ်ကင်းေစရန်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့် ငိမ်းချမ်းမရ ှ ိ ၍ ှ စ်သက်လက်ခံဖွယ်

ြဖစ်ေစရန်လည်းေကာင်း အစွမ်းကန် ကိးစား အားထတ် ကေလာ့။‐ ၁၅

ငါတိ့ချစ်ေသာညီအစ်ကိေပါလသည်ဘရား သခင်ေပးသနားေတာ်မသည့်ဉာဏ်ပညာြဖင့်

သင်တိ့အားေရးသားေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတိင်း ငါတိ့ထာဝရဘရားသည်ေစာင့်ဆိင်းသည်းခံ ေတာ်မသည်မှာ

သင်တိ့ကယ်တင်ြခင်းခံရရန် အတွက်အခါအခွင့်ေပးြခင်းပင်ြဖစ်ေ ကာင်း မှတ်ယ ကေလာ့။‐ ၁၆

ေပါလသည်ဤအေကာင်းအရာ ှ င့်ပတ်သက် ၍မိမိေရးသမ ေသာစာတိ့တွင်ဤအတိင်း

ပင်ေဖာ်ြပထား၏။ သ၏စာများတွင်ပါ ှ ိ သည့် အေကာင်းအရာအချို ့တိ့မှာနားလည်ရန်

ခက်သြဖင့် အသိပညာမ့ဲ၍စိတ်မတည် မ ငိမ်သတိ့သည် အနက်အ ိပါယ်အလဲွလဲွ

အမှားမှားေကာက်ယတတ် က၏။ သတိ့သည် အြခားကျမ်းပဒ်များ၏အနက်အ ိပါယ်ကိ

လည်းဤနည်းတေကာက်ယသြဖင့်မိမိတိ့ ကိယ်တိင်ပျက်စီးြခင်းငှာ ပ က၏။ ၁၇

သိ့ရာတွင်မိတ်ေဆွတိ၊့ သင်တိ့သည်ဤအေကာင်း အရာများကိသိ ပီးသည်ြဖစ်သည်။ ထိ့ေ ကာင့်

သင်တိ့သည်တရားမ့ဲသတိ့၏မှားယွင်းေသာ လမ်းသိ့မလိက်မပါမိ ကေစရန် ှ င့် မိမိ

တိ့ခိင်ခ့ံတည် ကည်စွာရပ်တည်ရာမှမေ ွ ့ မေလျာ့ ကေစရန်သတိ ပ ကေလာ့။‐ ၁၈

သင်တိ့သည်ငါတိ့၏အ ှ င်သခင် ှ င့်ကယ်တင် ှ င်ြဖစ်ေတာ်မေသာေယ ခရစ်၌လည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်၏ေကျးဇးေတာ်ကိသိက မ်းြခင်း ၌လည်းေကာင်း ကီးပွား ကေလာ့။ ထိအ ှ င်

သည်ယခမှစ၍ထာဝရကာလပတ်လံး ဘန်းအသေရထွန်းေတာက်ေတာ်မပါေစ သတည်း။ အာမင်။

ှ င်ေပတ  သဝါဒစာဒတိယေစာင် ပီး၏။ (aiōn g165)
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၁ ေယာဟန်

၁ အသက်ေတာ်တည်းဟေသာ တ်ကပတ်ေတာ် အေကာင်းကိငါတိ့စာေရးလိက်၏။

ထိ တ် ကပတ်ေတာ်သည်အစမလကတည်းကပင် ှ ိ ေနေတာ်မခ့ဲ၏။

ထိ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ငါတိ့ ကားခ့ဲ က၏။ ငါတိ့ကိယ်တိင်မျက်စိ ြဖင့်ြမင်ခ့ဲ က၏။

ငါတိ့လက်ြဖင့်စမ်းသပ် ကည့် ခ့ဲ က၏။‐ ၂ ထိအသက်ေတာ်ေပ လွင်ထင် ှ ားခ့ဲစဥ်က

ငါတိ့ြမင်ရ က၏။ သိ့ြဖစ်၍ယင်း၏အေကာင်း ကိငါတိ့ေဟာေြပာ က၏။ ခမည်းေတာ် ှ င့်

အတ ှ ိ ေတာ်မခ့ဲသည့်အသက်ေတာ်သည် ငါတိ့တွင်ေပ လွင်ထင် ှ ားခ့ဲသြဖင့် ငါတိ့

သည်ထိအသက်ေတာ်အေကာင်းကိသင်တိ့ အားေဖာ်ြပေ ကညာ က၏။‐ (aiōnios g166) ၃

ငါတိ့သည်ခမည်းေတာ် ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏သားေတာ်ေယ ခရစ် ှ င့်လည်း

ေကာင်း၊ မိတ်သဟာယဖဲွ ့ရ ကသည်ြဖစ်ရာ သင်တိ့သည်လည်း ငါတိ့ ှ င့်အတထိမိတ်

သဟာယတွင်ပါဝင်ခွင့်ကိရ ှ ိ  ကေစရန် ငါတိ့ေတွ့ြမင် ကားသိခ့ဲရသည့်အမ

အရာကိသင်တိ့အားေဖာ်ြပ၏။‐ ၄ ငါတိ့သည် င်လန်းဝမ်းေြမာက်မကိအြပည့်

အဝခံစား ိင် ကေစရန် ဤအေကာင်း အရာများကိစာေရးလိက်သည်။ ၅

ဘရားသခင်သည်အလင်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၌အေမှာင်လံးဝမ ှ ိ ဟေသာ တရားစကားကိ

ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ သားေတာ်ထံမှ ကားသိရသြဖင့်သင်တိ့ အားေ ကညာ၏။‐ ၆

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့်မိတ်သဟာ ယဖဲွ ့ရ ကေလ ပီဟဆိလျက် အေမှာင်တွင်

ကျင်လည်ေန ကပါမ တ်အားြဖင့်လည်း ေကာင်း၊ အကျင့်အားြဖင့်လည်းေကာင်းလိမ်လည်

သများြဖစ် က၏။‐ ၇ သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်သည်အလင်းတွင် ှ ိ ေတာ် မသက့ဲသိ့

ငါတိ့သည်အလင်းတွင်ကျင်လည် ကပါမ အချင်းချင်းတစ်ေယာက် ှ င့်တစ်ေယာက်

မိတ်သဟာယဖဲွ ့ြခင်း ှ ိ  က၏။ ဘရားသခင် ၏သားေတာ်သခင်ေယ ၏ေသွးေတာ်သည်

လည်းငါတိ့၏အြပစ် ှ ိ သမ ကိေဆးေကာ စင် ကယ်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၈

ငါတိ့သည်အြပစ်သားများမဟတ်ဟဆိ ပါမ ငါတိ့သည်မိမိတိ့ကိယ်ကိလှည့်စား

က၏။ ငါတိ့၌သစာတရားမ ှ ိ။‐ ၉ သိ့ရာတွင်အြပစ်ဝန်ချ ကလ င်ဘရား

သခင်သည်ကတိတည်ေတာ်မ၍တရားမ တ ေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မသြဖင့်

ငါတိ့ ၏ အပစ်များကိေြဖလတ်၍ငါတိ့အား ဒစ ိက်အညစ်အေကးအေပါင်းတိ့ ှ င့်

ကင်းစင်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၀ အကယ်၍မိမိတိ့သည်အြပစ်ကးသများ

မဟတ်ဟငါတိ့ဆိပါမ ဘရားသခင်အား မသားသံးေတာ်မေသာအ ှ င်ဟစွပ်စဲွေြပာ

ဆိရာေရာက်လျက် တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါတိ့ ၌မ ှ ိ။

၂ ငါ၏သားသမီးတိ၊့ သင်တိ့သည်အြပစ် မကး ကေစရန်ဤစာကိငါေရးလိက်၏။

သိ့ရာတွင်အကယ်၍တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာ သသည်အြပစ်ကးမိပါမ ခမည်းေတာ်

ထံတွင်ငါတိ့အတွက်အသနားခံသည့်ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်ေယ ခရစ် ှ ိ ေပ သည်။‐ ၂

ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့၏အြပစ်များသာမက ကမာသကမာသားအေပါင်းတိ့၏ အပစ်ေြပ

ရာေြပေ ကာင်းပေဇာ်ဆက်ကပ်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃

ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်း မှသာလ င်ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိသိက မ်း

သများြဖစ်ေ ကာင်းအေသအချာသိ ှ ိ ိင်မည်။‐ ၄ ကိယ်ေတာ်ကိသိပါသည်ဟဆိ ပီးလ င်

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိမေစာင့်ထိန်းသသည် လလိမ်ြဖစ်၍ထိသ၌သစာတရားမ ှ ိ။‐ ၅

သိ့ရာတွင်ကိယ်ေတာ်၏စကားေတာ်ကိနား ေထာင်သသည် အကယ်ပင်ဘရားသခင်၏

ချစ်ြခင်းေမတာ ှ င့်ြပည့်ဝစံလင်၏။ သိ့မှ သာက ်ပ်တိ့သည်ဘရားသခင် ှ င့်တစ်

လံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ေကာင်းေသချာသိ ေပသည်။ ဘရားသခင် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝ

တည်းြဖစ်ေကာင်းေသချာသိသသည် သခင်ေယ ခရစ်၏ေြခေတာ်ရာကိ လိက်ေလ ာက်သြဖစ်မည်။

၇ ချစ်ေဆွတိ၊့ သင်တိ့ထံသိ့ငါစာေရးသား ေဖာ်ြပေနသည့်ပညတ်သည်အသစ်မဟတ်။

အစမလကတည်းကသင်တိ့ရ ှ ိ ထား ကသည့်ပညတ်ေဟာင်းြဖစ်၏။ ထိပညတ်

ေဟာင်းကား သင်တိ့ ကားနာခ့ဲရသည့် တရားေတာ်ပင်ြဖစ်ေပသည်။‐ ၈

သိ့ေသာ်သင်တိ့အားယခငါေရးသား ေဖာ်ြပသည့်ပညတ်သည်အသစ်ြဖစ်၏။ ယင်း

သိ့အမှန်ပင်အသစ်ြဖစ်ေ ကာင်းခရစ်ေတာ် ၌လည်းေကာင်း၊ သင်တိ့၌လည်းေကာင်းေဖာ်ြပ

လျက် ှ ိ ၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်အေမှာင် သည်ေ ွ ့လျားလျက်အလင်းစစ်အလင်းမှန်

ေပ ထွန်းလာ ပီြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၉ အလင်းတွင်ကျင်လည်ပါသည်ဟဆိလျက်

မိမိ၏ညီအစ်ကိကိမန်းေသာသသည် ယခ တိင်ေအာင်အေမှာင်တွင်ကျင်လည်ေနေသးသ

ြဖစ်၏။‐ ၁၀ ညီအစ်ကိကိချစ်ေသာသသည်အလင်းတွင် ကျင်လည်ေသာသြဖစ်၏။

သသည်အဘယ်သိ့ မ သတစ်ပါးတိ့အားအြပစ်ကးလွန်ေစ လိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၁၁

သိ့ရာတွင်ညီအစ်ကိကိမန်းေသာသသည် ကားအေမှာင်တွင်ကျင်လည်သြဖစ်၏။ အေမှာင်

တွင်ကျင်လည်၍မျက်စိမြမင် ိင်သြဖင့်သ သည်မိမိအဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်ကိမသိ။ ၁၂

သားသမီးတိ၊့ သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်အတွက် ေကာင့်အြပစ်လွတ် ပီြဖစ်၍သင်တိ့ထံငါ

စာေရးလိက်၏။‐ ၁၃ အဖတိ၊့ သင်တိ့သည်အစကပင် ှ ိ ေတာ်မ

ေသာအ ှ င်ကိသိသများြဖစ်ေသာေကာင့် သင်တိ့ထံသိ့ငါစာေရးလိက်၏။ လငယ် လ ွယ်တိ၊့

သင်တိ့သည်မာရ်နတ်ကိေအာင် ေသာေကာင့်သင်တိ့ထံသိ့ငါစာေရးလိက်၏။ ၁၄ သားသမီးတိ၊့

သင်တိ့သည်ခမည်းေတာ် ကိသိသများြဖစ်ေသာေကာင့်သင်တိ့ထံသိ့ ငါစာေရးလိက်၏။

သင်တိ့သည်အစကပင် ှ ိ ေတာ်မေသာအ ှ င်ကိသိသများြဖစ် ေသာေကာင့် သင်တိ့ထံသိ့ငါစာေရးလိက်

၏။ လငယ်လ ွယ်တိ၊့ သင်တိ့သည်ခွန်အား ှ ိ ၍ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

သင်တိ့တွင်ကိန်းေအာင်းလျက်၊ မာရ်နတ်ကိ ေအာင်ေသာေကာင့်သင်တိ့ထံသိ့ငါစာေရး လိက်၏။ ၁၅

သင်တိ့သည်ေလာကကိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလာ ကီအရာများကိေသာ်လည်းေကာင်းမချစ် က ှ င့်။

ေလာကကိချစ်ေသာသသည်ခမည်းေတာ် ကိမချစ်။‐ ၁၆ကာယတပ်မက်စဲွလန်းေသာအရာများ၊ မျက်စိ

ြဖင့်ြမင်၍လိချင်တပ်မက်ေသာအရာများ၊ ဂဏ် ယဝါ ကားစရာများအစ ှ ိ ေသာေလာကီ

အရာ ှ ိ သမ တိ့သည်ခမည်းေတာ် ှ င့် မသက်ဆိင်။ ေလာက ှ င့်သာသက်ဆိင်၏။‐ ၁၇

ေလာက ှ င့်တကွလတိ့တပ်မက်ေသာအရာ များသည်ေ ွ ့လျားကွယ်ေပျာက်လျက်ေနေလ ပီ။

သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်အလိေတာ်ကိေဆာင် ွက်သမကား ကာလအစဥ်အ မဲတည်လိမ့် မည်။ (aiōn

g165) ၁၈သားသမီးတိ၊့ အဆံးစွန်ေသာကာလသည် ယခနီးလာေလ ပီ။ ခရစ်ေတာ်၏ရန်သေပ

ေပါက်လာမည်ြဖစ်ေ ကာင်းကိသင်တိ့ ကားသိ ခ့ဲ က၏။ ယခပင်လ င်ခရစ်ေတာ်၏ရန်သ

အများအြပားေပ ေပါက်လျက် ှ ိ ေလ ပီ။ ဤ အချက်ကိေထာက်၍အဆံးစွန်ေသာကာလ

ေရာက်လာေကာင်းကိငါတိ့သိရ က၏။‐ ၁၉ ထိသတိ့သည်အမှန်စင်စစ်အဘယ်အခါကမ

ငါတိ့မိတ်သဟာယတွင်မပါဝင်ခ့ဲ ကသြဖင့် ငါတိ့ထံမှထွက်ခွာသွား က၏။ အကယ်၍သ

တိ့သည်ငါတိ့မိတ်သဟာယတွင်ပါဝင်ခ့ဲပါမ ငါတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေန ကမည်ြဖစ်၏။ သတိ့

သည်အမှန်ပင်ငါတိ့မိတ်သဟာယတွင်မပါ ဝင်ေကာင်းသိသာထင် ှ ားေစရန် သတိ့သည်

ငါတိ့ထံမှထွက်ခွာသွား က၏။ ၂၀ သိ့ရာတွင်ခရစ်ေတာ်သည်သင်တိ့အေပ သန့်

ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိသွန်းေလာင်းေတာ်မ သည်ြဖစ်၍ သင်တိ့အေပါင်းသည်သမာတရား

ကိသိ ကေပသည်။‐ ၂၁ သင်တိ့ထံငါစာေရးရြခင်းအေကာင်းမှာ

သမာတရားကိသင်တိ့မသိ က၍မဟတ်။ သမာတရားကိလည်းေကာင်း၊ မသားစကား သည်

သမာတရား ှ င့်မည်သိ့မ မသက်ဆိင် သည်ကိလည်းေကာင်းသင်တိ့သိ ကေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။ ၂၂

ထိ့ေကာင့်အဘယ်သသည်မသားစကားကိ ေြပာသနည်း။ သခင်ေယ သည်ေမ ှ ိ ယ

မဟတ်ဟေြပာဆိသသည်မသားစကား ကိေြပာ၏။ ထိက့ဲသိ့ေသာသသည်ခရစ်ေတာ်

၏ရန်သြဖစ်၏။ သသည်ခမည်းေတာ် ှ င့် သားေတာ်ကိပစ်ပယ်သြဖစ်၏။‐ ၂၃

သားေတာ်ကိပစ်ပယ်သသည်ခမည်းေတာ်ကိ လည်းပစ်ပယ်သြဖစ်၏။ သားေတာ်ကိလက်ခံ

သသည်ခမည်းေတာ်ကိလည်းလက်ခံသ ြဖစ်၏။ ၂၄ သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်အစကပင် ကားနာခ့ဲ

ကသည့်တရားေတာ်ကိမိမိတိ့၏စိတ် ှ လံး တွင်ထိန်းသိမ်းထား ကေလာ့။ ယင်းသိ့ ပပါမ

သင်တိ့သည်သားေတာ် ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ခမည်း ေတာ် ှ င့်လည်းေကာင်းထာဝစဥ်တစ်လံးတစ်ဝ

တည်းတည် ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၂၅ ဤကားငါတိ့အားခရစ်ေတာ်ကိယ်ေတာ်တိင်

ကတိထားေတာ်မေသာထာဝရအသက် ေပတည်း။ (aiōnios g166) ၂၆

သင်တိ့အားေမှာက်မှားလမ်းလဲွေစရန် ကိးစား သတိ့၏အေကာင်း ှ င့်ပတ်သက်၍ ဤအေကာင်း

အရာများကိငါစာေရးလိက်၏။‐ ၂၇ သင်တိ့မကားခရစ်ေတာ်သည်မိမိ၏ဝိညာဥ်

ေတာ်ကိသင်တိ့အေပ သိ့သွန်းေလာင်းေတာ်မ ပီ။ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်သင်တိ့စိတ် ှ လံးတွင်

ကိန်းေအာင်းလျက်ေနေတာ်မသမ ကာလ ပတ်လံးသင်တိ့အားအြခားအဘယ်အရာမ

သွန်သင်ေပးစရာမလိ။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိ ေသာ်ကိယ်ေတာ်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်သင်တိ့အား

ခပ်သိမ်းေသာအမအရာတိ့ကိသွန်သင်ေပး ေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ဝိညာဥ်ေတာ်သွန်သင်

ေတာ်မေသာအရာတိ့သည်မှန်ကန်၍အမှား မ ှ ိ။ ထိ့ေ ကာင့်သင်တိ့သည်ဝိညာဥ်ေတာ်သွန်

သင်သည့်အတိင်းလိက်နာေဆာင် ွက် ကေလာ့။ ခရစ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းတည် က ေလာ့။

၂၈သားသမီးတိ၊့ ကိယ်ေတာ် ကလာေတာ်မေသာ ေန့၌ငါတိ့သည် ှ က်ေ ကာက်၍ ပန်းေအာင်းေန

ကရန်မလိဘဲ ေ ှ ့ေတာ်၌ရဲရင့်ခွင့်ရ ှ ိ ေစ ြခင်းငှာ၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း

တည် ှ ိ ေန ကေလာ့။‐ ၂၉ ခရစ်ေတာ်သည်ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့သိ က၏။

သိ့ြဖစ်၍အမှန်တရား ကိကျင့်သံးသသည်ဘရားသခင်၏သား သမီးြဖစ်ေကာင်းကိသင်တိ့သိက၏။
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၃ ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏သားသမီးများ ဟအေခ ခံရ ကေသာအခွင့်ကိရ ကသြဖင့်

ငါတိ့အားခမည်းေတာ်ဘရားသည်မည်မ ချစ်ေတာ်မသည်ကိဆင်ြခင် ကေလာ့။ ငါတိ့

သည်အကယ်ပင်ဘရားသခင်၏သားသမီး များြဖစ် က၏။ ဤအေကာင်းေ ကာင့်ဤေလာက

သားတိ့ကငါတိ့ကိမသိ။ သတိ့သည်ခမည်း ေတာ်ကိလည်းမသိ။‐ ၂

ချစ်ေဆွတိ၊့ ယခအခါငါတိ့သည်ဘရား သခင်၏သားသမီးများြဖစ် က၏။ သိ့ရာ

တွင်ေနာင်အခါအဘယ်သိ့ေသာသများြဖစ် မည်ကိေသချာစွာမသိရ ကေသာ်လည်း

ခရစ်ေတာ် ကလာေတာ်မေသာအခါကိယ် ေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်အတိင်းဖးြမင်ရ က မည်ြဖစ်၍

ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့်တ က မည်ကိသိ က၏။‐ ၃ ခရစ်ေတာ်ကိအမီှ ပ၍ထိသိ့ေမ ာ်လင့်

ေတာင့်တသသည် ခရစ်ေတာ်သန့် ှ င်းြဖူစင် ေတာ်မသက့ဲသိ့မိမိကိယ်ကိသန့် ှ င်းြဖူ စင်ေစတတ်၏။

၄ အြပစ်ကးြခင်းသည်ပညတ်ေတာ်ကိချိုး ေဖာက်ြခင်းြဖစ်သြဖင့် အြပစ်ကးသမှန်

သမ သည်ပညတ်ေတာ်ကိချိုးေဖာက်သြဖစ်၏။‐ ၅ ခရစ်ေတာ်သည်လတိ့၏အြပစ်များကိေြဖလတ်

ေတာ်မရန် ကလာေတာ်မေ ကာင်းကိသင်တိ့သိ က၏။ ကိယ်ေတာ်သည်အြပစ်ကင်းေတာ်မေသာ

အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။‐ ၆ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်းတည်ေနသ သည်အြပစ်မကးတတ်။

အြပစ်ကးတတ်သ မကားကိယ်ေတာ်ကိမသိမြမင်ဘးသ ြဖစ်၏။ ၇ သားသမီးတိ၊့

အဘယ်သမ သင်တိ့အား ေမှာက်မှားလမ်းလဲွေအာင်မ ပေစ ှ င့်။ ခရစ်ေတာ်

သည်ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မသက့ဲသိ့ အမှန်တရားကိ ကျင့်သံးသသည်လည်းေြဖာင့်မတ်သြဖစ်၏။‐ ၈

အပစ်တရားကိကျင့်သံးသသည်မာရ်နတ် ၏ဘက်သားြဖစ်၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်

မာရ်နတ်သည် မလအစကတည်းကပင်လ င် အြပစ်ကးသြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ဘရား

သခင်၏သားေတာ်ေပ ထွန်းေတာ်မသည့် အေကာင်းမှာ မာရ်နတ် ပခ့ဲသည့်အမကိ

ေချဖျက်ရန်ပင်ြဖစ်ေပသည်။ ၉ ဘရားသခင်၏သားသမီးြဖစ်လာသသည် အြပစ်မကးတတ်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိ သ၌ဘရားသခင်၏ဇာတိသေဘာပါ ှ ိ ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။

သသည်ဘရားသခင်၏ သားသမီးြဖစ်သြဖင့်အြပစ်ဒစ ိက် မ ပ ိင်။‐ ၁၀

ဤနည်းအားြဖင့်ဘရားသခင်၏သားသမီး များ ှ င့်မာရ်နတ်၏သားသမီးကွာြခားပံကိ သိရ၏။

အမှန်တရားကိမကျင့်သံးသ၊ ညီ အစ်ကိကိမချစ်သသည်ဘရားသခင်၏ သားသမီးမဟတ်။ ၁၁

``ငါတိ့သည်အချင်းချင်းချစ်ရ ကမည်'' ဟ ေသာတရားေတာ်ကိေ ှ းမဆွကပင်လ င်

သင်တိ့ ကားနာခ့ဲရ က၏။‐ ၁၂ မာရ်နတ်၏ဘက်သားြဖစ်၍မိမိ၏ညီအာေဗလ

ကိသတ်သကာဣနက့ဲသိ့ ငါတိ့မြဖစ်ေစ က ှ င့်။ ကာဣနသည်မိမိ၏ညီကိအဘယ်ေ ကာင့်

သတ်သနည်း။ သ၏အကျင့်သည်ဆိးယတ်၍ သ့ ညီ၏အကျင့်မကားေြဖာင့်မှန်ေသာေကာင့် ြဖစ်၏။

၁၃ သိ့ြဖစ်၍ညီအစ်ကိတိ၊့ ေလာကသားတိ့သည် သင်တိ့ကိမန်း ကလ င်မအ့ံ သ က ှ င့်။‐ ၁၄

ငါတိ့သည်မိမိတိ့၏ညီအစ်ကိများကိချစ် သည့်အတွက်ေ ကာင့် ေသြခင်းမှအသက် ှ င်ြခင်း

သိ့ကးေြမာက်ခ့ဲရ ကေကာင်းကိငါတိ့သိ က၏။ မိမိ၏ညီအစ်ကိကိမချစ်ေသာသ

သည်သေသဘဝ၌ပင် ှ ိ ေနေသး၏။‐ ၁၅ မိမိ၏ညီအစ်ကိကိမန်းေသာသသည်သ သတ်သမားြဖစ်၏။

သသတ်သမားသည် ထာဝရအသက်ကိမရေ ကာင်းသင်တိ့ သိ က၏။‐ (aiōnios g166) ၁၆

ခရစ်ေတာ်သည်ငါတိ့အတွက်အသက်ေတာ် ကိစွန့်ေတာ်မေသာေကာင့်ေမတာအေကာင်း

ကိငါတိ့သိရ က၏။ ငါတိ့သည်လည်းမိမိ တိ့၏ညီအစ်ကိများအတွက်အသက်စွန့် သင့် ကေပသည်။‐

၁၇ ေလာကီစည်းစိမ်ဥစာ ကယ်ဝသြဖစ်ပါလျက် မိမိ၏ညီအစ်ကိတစ်စံတစ်ေယာက်ချို ့တ့ဲမ

ကိြမင်ေသာအခါ က ဏာစိတ်မ ှ ိ သတွင် အဘယ်သိ့လ င်ဘရားသခင်၏ေမတာေတာ်

ကိန်းေအာင်း ိင်မည်နည်း။‐ ၁၈ သားသမီးတိ၊့ ငါတိ့၏ေမတာသည် တ်ဖျား

၌သာတည်ေသာေမတာမြဖစ်သင့်။ လက်ေတွ့အား ြဖင့်ေဖာ်ြပထားေသာေမတာစစ်ေမတာမှန်ြဖစ်

ရမည်။ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍ဤနည်းအားြဖင့်ငါတိ့သည်သမာ တရား ှ င့်ဆိင်သများြဖစ်ေ ကာင်းသိ ှ ိ  ိင်

မည်။ ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်တွင်လည်း စိတ်ချခွင့်ကိရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။‐ ၂၀

မိမိတိ့ သတပစိတ်၏ြပစ်တင် တ်ချမကိ ခံရေသာအခါ၌လည်း ဘရားသခင်သည်

ငါတိ့ သတပစိတ်ထက် ကီးြမတ်ေတာ်မ ေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်သည်အမအရာခပ်သိမ်း

ကိသိေတာ်မေ ကာင်းငါတိ့သိ က၏။‐ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍ချစ်ေဆွတိ၊့ ငါတိ့၏ သတပစိတ်

ကငါတိ့အားြပစ်တင် တ်ချမမ ပလ င် ငါတိ့သည်ဘရားသခင်ထံေတာ်၌ရဲဝ့ံ ခွင့်ရ ှ ိ  က၏။‐ ၂၂

ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ထိန်းသများ၊ ကိယ်ေတာ် ှ စ်သက်ေတာ်

မေသာအမတိ့ကိ ပသများြဖစ်သြဖင့် ငါတိ့ေတာင်းေလာက်သမ ေသာအရာတိ့

ကိအထံေတာ်မှရ ှ ိ  က၏။‐ ၂၃ ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ်ဟမကားငါတိ့

သည်ဘရားသခင်၏သားေတာ်ေယ ခရစ် ကိယံ ကည်ရ ကမည်။ ထိအ ှ င်မိန့်ေတာ်မ

သည်အတိင်း အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကိ တစ်ေယာက်ချစ်ရ ကမည်ဟ၍ြဖစ်ေပသည်။‐ ၂၄

ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်း သသည် ဘရားသခင် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း ြဖစ်၍

ဘရားသခင်သည်လည်းထိသ ှ င့်တစ်လံး တစ်ဝတည်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ယင်းသိ့ြဖစ်ေတာ်မ ေကာင်းကိ

ကိယ်ေတာ်ေပးသနားေတာ်မေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်ငါတိ့သိရက၏။

၄ ချစ်ေဆွတိ၊့ ဝိညာဥ်ေတာ်ခံယရ ှ ိ သည်ဟ ဆိသတိင်းကိမယံ က ှ င့်။

သတိ့ခံယရ ှ ိ သည်ဆိေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်

၏ထံေတာ်မှဆင်းသက်လာသည့်ဝိညာဥ်ေတာ် ဟတ်မဟတ်စစ်ေဆး ကည့်  ကေလာ့။ အဘယ်

ေကာင့်ဆိေသာ်မိစာပေရာဖက်များသည် ေနရာ တကာသိ့ေရာက် ှ ိ ေန ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၂

ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်ဟတ်မဟတ် သင် တိ့သိ ှ ိ  ိင်မည့်နည်းကားဤသိ့တည်း။

သခင် ေယ သည်လ့ဇာတိကိခံယကာ ကလာ ေတာ်မသည်ဟဝန်ခံသသည်

ဘရားသခင် ထံေတာ်မှဆင်းသက်လာသည့်ဝိညာဥ်ေတာ် ကိခံယရ ှ ိ သြဖစ်၏။‐ ၃

ယင်းသိ့ဝန်မခံသသည်ကား ဘရားသခင် ထံေတာ်မှဆင်းသက်လာသည့်ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

ခံယရ ှ ိ သမဟတ်။ ထိသတွင်ကိန်းေအာင်း သည့်ဝိညာဥ်မှာ ခရစ်ေတာ်၏ရန်သြဖစ်၏။

ခရစ်ေတာ်၏ရန်သဝိညာဥ်သည် ဤေလာက သိ့ေရာက် ှ ိ လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သင်တိ့ ကား သိခ့ဲ က၏။

သသည်ယခပင်လ င်ေရာက် ှ ိ လျက်ေနေလ ပီ။ ၄ သားသမီးတိ၊့ သင်တိ့သည်ဘရားသခင်

၏ဘက်ေတာ်သားများြဖစ်၍မိစာပေရာဖက် များကိအ ိင်ရခ့ဲ က၏။ အဘယ်ေ ကာင့်

ဆိေသာ်သင်တိ့တွင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ေလာကသားတိ့တွင်ကိန်း

ဝပ်ေသာဝိညာဥ်ထက် ကီးြမတ်ေတာ်မေသာ ေကာင့်တည်း။‐ ၅

မိစာပေရာဖက်တိ့သည်ေလာက ှ င့်ဆိင်ေသာ သများြဖစ် က၏။ သိ့ြဖစ်၍ေလာကီအေကာင်း

အရာများကိေြပာဆိ က၏။ ေလာကသား တိ့သည်လည်းသတိ့၏စကားကိနားေထာင် က၏။‐ ၆

သိ့ရာတွင်ငါတိ့သည်ဘရားသခင်၏ဘက် ေတာ်သားများြဖစ် က၏။ ဘရားသခင်ကိသိ

ေသာသသည်ငါတိ့စကားကိနားေထာင်တတ်၏။ ဘရားသခင်၏ဘက်ေတာ်သားမဟတ်သမ

ကားငါတိ့စကားကိနားမေထာင်တတ်။ ဤ သိ့လ င်ငါတိ့သည်သမာဝိညာဥ် ှ င့်မိစာ

ဝိညာဥ်ကိခဲွြခား၍သိ ှ ိ  ိင် က၏။ ၇ ချစ်ေဆွတိ၊့ ချစ်ြခင်းေမတာသည်ဘရားသခင်ထံ

ေတာ်မှသက်ေရာက်လာသည်ြဖစ်ရာ ငါတိ့သည် အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက်ချစ် က

ကန်အ့ံ။ ချစ်တတ်ေသာသသည်ဘရားသခင်၏ သားသမီးြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်ကိသိက မ်း

ေသာသလည်းြဖစ်၏။‐ ၈ ဘရားသခင်သည်ချစ်ြခင်းေမတာြဖစ်ေတာ် မ၏။

သိ့ြဖစ်၍ေမတာကင်းမ့ဲသသည်ဘရား သခင်ကိမသိ။‐ ၉ ငါတိ့သည်သားေတာ်အားြဖင့်အသက်ကိ

ရ ှ ိ  ကေစရန်ဘရားသခင်သည် မိမိ၏ တစ်ပါးတည်းေသာသားေတာ်ကိဤေလာက

သိ့ေစလတ်ေတာ်မြခင်းအားြဖင့် ငါတိ့အေပ ၌မိမိထား ှ ိ ေသာေမတာေတာ်ကိေပ လွင်

ထင် ှ ားေစေတာ်မ၏။‐ ၁၀ ေမတာဟဆိရာ၌ဘရားသခင်အတွက်ငါ တိ့ထား ှ ိ သည့်ေမတာကိမဆိလိ။

ငါတိ့သည် အြပစ်များမှေြပလွတ်ခွင့်ရ ှ ိ ၍ ပေဇာ်ဆက် ကပ်ေတာ်မေသာသားေတာ်ကိေစလတ်ေတာ်

မြခင်းအားြဖင့် ငါတိ့အားဘရားသခင်ြပ ေတာ်မေသာေမတာေတာ်ကိဆိလိေပသည်။ ၁၁ ချစ်ေဆွတိ၊့

ဘရားသခင်သည်ငါတိ့အား ဤမ ချစ်ေတာ်မလ င်ငါတိ့သည်အချင်း ချင်းချစ်သင့် က၏။‐ ၁၂

အဘယ်သမ ဘရားသခင်ကိမေတွ့မြမင် စဖး။ သိ့ရာတွင်ငါတိ့သည်အချင်းချင်းချစ်

ကပါမ ဘရားသခင်သည်ငါတိ့ ှ င့်တစ်လံး တစ်ဝတည်းြဖစ်ေတာ်မလျက် ကိယ်ေတာ်၏

ေမတာေတာ်သည်ငါတိ့၌ြပည့်ဝစံလင် ပီ။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်သည်ငါတိ့အားဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

ေပးေတာ်မေသာေကာင့် ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့် တစ်လံးတစ်ဝတည်း ှ ိ ၍ကိယ်ေတာ်သည်လည်း

ငါတိ့ ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း ှ ိ ေတာ်မ ေကာင်းငါတိ့ေသချာစွာသိ က၏။‐ ၁၄

ခမည်းေတာ်သည်သားေတာ်အားေလာကကိ ကယ်တင်ရန်ေစလတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ငါ

တိ့ေတွ့ြမင်ရ၍သက်ေသခံ က၏။‐ ၁၅ သခင်ေယ သည်ဘရားသခင်၏သားေတာ်

ြဖစ်ေ ကာင်းဝန်ခံေသာသသည် ဘရားသခင် ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း ှ ိ ၏။ ဘရားသခင်

သည်လည်းသ ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း ှ ိ ေတာ်မ၏။‐ ၁၆ ငါတိ့အေပ ဘရားသခင်ေမတာထား ှ ိ

ေတာ်မေကာင်းငါတိ့ကိယ်တိင်သိ၍ယံ ကည် က၏။ ဘရားသခင်သည်ချစ်ြခင်းေမတာြဖစ်ေတာ် မ၏။

ချစ်တတ်ေသာသသည်ဘရားသခင် ှ င့် တစ်လံးတစ်ဝတည်း ှ ိ ၏။ ဘရားသခင်သည်

လည်းထိသ ှ င့်တစ်လံးတစ်ဝတည်း ှ ိ ေတာ် မ၏။‐ ၁၇ ငါတိ့၌ကိယ်ေတာ်၏ေမတာေတာ်ြပည့်ဝစံ

လင်ြခင်းအားြဖင့် တရားစီရင်ေတာ်မရာေန့ ၌ငါတိ့သည်ရဲရင့်တည် ကည်မကိရ ှ ိ  ိင် ကလိမ့်မည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ေလာက ၌ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ်နည်းတအသက် ှ င် ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐

၁၈ ချစ်ြခင်းေမတာ၌ေ ကာက်စိတ်မ ှ ိ  ိင်။ ြပည့်ဝ စံလင်သည့်ေမတာသည်ေ ကာက်စိတ်ကိပယ် ှ ား

တတ်၏။ ေကာက်စိတ်သည်အြပစ်ဒဏ်ခံရမကိ ေစာင့်ေမ ာ်တတ်သြဖင့်ေ ကာက်စိတ် ှ ိ သ၌

ေမတာြပည့်ဝစံလင်ြခင်းမ ှ ိ ေပ။ ၁၉ ဘရားသခင်သည်ငါတိ့အားေ ှ းဦးစွာချစ်

ေတာ်မေသာေကာင့်ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ချစ် က၏။‐ ၂၀ ဘရားသခင်ကိချစ်ပါသည်ဟဆိလျက်

ညီအစ်ကိကိမန်းေသာသသည်လလိမ်ြဖစ် ၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်မျက်စိြဖင့်ြမင်ရသ
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ညီအစ်ကိကိမချစ် ိင်ေသာသသည် မျက်စိ ြဖင့်မြမင်ရသည့်ဘရားသခင်ကိချစ် ိင်

မည်မဟတ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၂၁ ငါတိ့အားခရစ်ေတာ်ေပးေတာ်မေသာပညတ်

ေတာ်ကား``ဘရားသခင်ကိချစ်ေသာသသည် ညီအစ်ကိကိလည်းချစ်ရမည်'' ဟ၍ြဖစ် သတည်း။

၅ သခင်ေယ သည်ေမ ှ ိ ယြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ယံ ကည်ေသာသသည်

ဘရားသခင်၏သားသမီး ြဖစ်၏။ ဖခင်ကိချစ်ေသာသသည်ထိဖခင်၏သား

ကိလည်းချစ်တတ်၏။‐ ၂ ငါတိ့သည်ဘရားသခင်ကိချစ်၍ပညတ် ေတာ်ကိေစာင့်ထိန်းြခင်းအားြဖင့်

ဘရားသခင် ၏သားသမီးများကိငါတိ့ချစ်ေ ကာင်း ငါတိ့သိ ကရ၏။‐ ၃

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဘရားသခင်ကိ ချစ်ြခင်းသည် ကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ်တိ့

ကိေစာင့်ထိန်းြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ကိယ်ေတာ်၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ထိန်းရန်ငါတိ့

အတွက်ဝန်မေလးေပ။‐ ၄ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ဘရားသခင်၏သား သမီးြဖစ်သသည်

ေလာကကိေအာင် ိင်ေသာ ေကာင့်ြဖစ်၏။ ငါတိ့သည်ယံ ကည်ြခင်းအား

ြဖင့်ေလာကကိေအာင်ြခင်းြဖစ်ေပသည်။‐ ၅ သခင်ေယ သည်ဘရားသခင်၏သား

ေတာ်ြဖစ်ေ ကာင်းခံယယံ ကည်သမှတစ်ပါး အဘယ်သသည်ေလာကကိေအာင် ိင်သနည်း။ ၆

ေယ ခရစ်သည်ေရအားြဖင့်ဗတိဇံကိခံ ေတာ်မလျက်ေသွးေတာ်ကိသွန်း၍ အေသခံ

ေတာ်မလျက် ကလာေတာ်မေသာအ ှ င်ေပ တည်း။ ကိယ်ေတာ်သည်ေရအားြဖင့်သာ ကလာ

ေတာ်မသည်မဟတ်။ ေရအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေသွးအားြဖင့်လည်းေကာင်း ကလာေတာ်မေပ သည်။

ဝိညာဥ်ေတာ်သည်သမာတရားြဖစ်၍ က လာေတာ်မေ ကာင်းကိသက်ေသခံေတာ်မ၏။‐ ၇

သက်ေသသံးပါး ှ ိ ေလသည်။‐ ၈ ယင်းတိ့ကားဝိညာဥ်ေတာ်၊ ေရ ှ င့်ေသွးတိ့ြဖစ် က၏။

ထိသံးပါးတိ့သည်တညီတ ွတ် တည်းသက်ေသခံ က၏။‐ ၉ ငါတိ့သည်လတိ့၏သက်ေသခံချက်ကိ

လက်ခံတတ် က၏။ ဘရားသခင်၏သက်ေသ ခံေတာ်မချက်မှာ လတိ့၏သက်ေသခံချက်

ထက်ပိ၍ပင်ခိင်လံ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်သား ေတာ်၏အေကာင်းသက်ေသခံေတာ်မ ပီ။‐ ၁၀

ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိယံ ကည်သသည် ထိသက်ေသခံချက်ကိစိတ် ှ လံးထဲတွင်မှတ်

ကျံုးထား၏။ ဘရားသခင်ကိမယံ ကည်သ သည်ကား သားေတာ်အေကာင်းကိယ်ေတာ်သက်

ေသခံေတာ်မသည်ကိမယံ ကည်သြဖင့် ဘရားသခင်အားမသားသံးသည်ဟဆိ ရာေရာက်၏။‐ ၁၁

ဘရားသခင်သည်ငါတိ့အား ထာဝရအသက် ကိေပးသနားေတာ်မေ ကာင်း၊ ထိအသက်ကိ

သားေတာ်အားြဖင့်ရ ှ ိ ေ ကာင်းဘရားသခင် သက်ေသခံေတာ်မ၏။‐ (aiōnios g166)

၁၂ သားေတာ်ကိရ ှ ိ သသည်ထိအသက်ကိ ရ၏။ ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိမရ

ှ ိ သမကားထိအသက်ကိမရ။ ၁၃ ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိယံ ကည်သသင် တိ့သည်

ထာဝရအသက်ကိရ ှ ိ ေ ကာင်းသိ ကေစရန် ဤအေကာင်းအရာများကိငါ

ေရးလိက်၏။‐ (aiōnios g166) ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏အလိေတာ် ှ င့်အညီ

ေတာင်းေလာက်ေသာပတနာကိနားေညာင်းေတာ် မေ ကာင်းစိတ်ချယံ ကည် ိင်သြဖင့် ငါတိ့

သည်ေ ှ ့ေတာ်သိ့ရဲဝ့ံစွာချဥ်းကပ် ကေပသည်။‐ ၁၅ယင်းသိ့ကိယ်ေတာ်နားေညာင်းေတာ်မသည်ကိ

သိ ကသြဖင့် ငါတိ့သည်မိမိတိ့ေတာင်းေလ ာက် သည့်ဆများကိချေပးေတာ်မသည်ကိလည်း သိ က၏။

၁၆ ညီအစ်ကိတစ်စံတစ်ေယာက်သည်အသက် ဝိညာဥ်ဆံး ံ းမည့် အပစ်မှလဲွ၍ အြခားအြပစ်

တစ်စံတစ်ရာကိကးလွန်ပါမသ့အတွက် ဘရားသခင်ထံဆေတာင်းေလာ့။ ကိယ်ေတာ်

သည်သ့အားအသက်ကိေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ အသက်ဝိညာဥ်ဆံး ံ းမည့် အပစ်ကိမကး

သများအတွက်သာ ဤသိ့ဆေတာင်းေပးရန် ြဖစ်သည်။ သိ့ရာတွင်အသက်ဝိညာဥ်ဆံး ံ း

မည့်အြပစ်ဟ၍ ှ ိ သည်။ ထိအြပစ်မျိုးကိ ကးသအတွက်ဆေတာင်းရမည်ဟငါမဆိ။‐ ၁၇

ဒစ ိက်ဟသမ သည်အြပစ်ြဖစ်၏။ သိ့ရာ တွင်အြပစ်ဟသမ သည် အသက်ဝိညာဥ်

ဆံး ံ းမည့်အြပစ်များမဟတ်ေပ။ ၁၈ ဘရားသခင်၏သားသမီးြဖစ်သသည်

ဆက်လက်၍ အြပစ်မကးတတ်ေ ကာင်းကိငါ တိ့သိ က၏။ သ့အားဘရားသခင်၏သား

ေတာ်ေစာင့်ထိန်းေတာ်မသည်ြဖစ်၍ မာရ်နတ် သည်ထိသကိမထိမခိက် ိင်။ ၁၉

ကမာေလာကတစ်ခလံးတွင်မာရ်နတ်၏တန်ခိး လမ်းမိးလျက် ှ ိ ေနေသာ်လည်း

ငါတိ့သည် ဘရားသခင်၏ဘက်ေတာ်သားများြဖစ် ေကာင်းကိငါတိ့သိ က၏။ ၂၀

ဘရားသခင်၏သားေတာ်သည်ေလာကသိ့ က လာေတာ်မ၍ ငါတိ့အားဘရားစစ်ဘရားမှန်

ကိသိ ှ ိ  ိင်သည့်ဉာဏ်ကိေပးေတာ်မေ ကာင်း ငါတိ့သိ က၏။ ငါတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏သားေတာ်

ေယ ခရစ် ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ဘရားစစ်ဘရားမှန် ြဖစ်ေတာ်မေသာဘရားသခင် ှ င့်လည်းေကာင်း

တစ်လံးတစ်ဝတည်း ှ ိ  က၏။ ကိယ်ေတာ်သည် ဘရားစစ်ဘရားမှန်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရ

အသက်လည်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166) ၂၁ သားသမီးတိ၊့ သင်တိ့သည်ဘရားအတ အေယာင်

များကိေ ှ ာင် ကေလာ့။ ှ င်ေယာဟန်သဝါဒစာပထမေစာင် ပီး၏။
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၁ အသက် ကီးသထံမှဘရားသခင်ေ ွးေကာက် ေတာ်မြခင်းခံရသ ှ င့် အမှန်ပင်ငါချစ်ြမတ်

ိးသအမျိုးသမီး ကီး ှ င့် သ၏သားသမီး များထံသိ့စာေရးလိက်သည်။ သင့်အားငါတစ်

ဦးတည်းသာမက သမာတရားကိသိ ှ ိ သ အေပါင်းတိ့သည်ချစ် ကေပသည်။‐

၂ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သမာတရားသည် ငါ တိ့စိတ် ှ လံးတွင်တည်ေနလျက်

ငါတိ့ ှ င့် အတအစဥ်မြပတ် ှ ိ မည်ြဖစ်ေသာေကာင့် တည်း။ (aiōn g165) ၃

ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်ထံမှလည်းေကာင်း၊ ခမည်းေတာ်၏သားေတာ်ေယ ခရစ်ထံေတာ်

မှလည်းေကာင်း၊ ေကျးဇးေတာ်၊ က ဏာေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းသည်သမာတရားကိသိ၍

အချင်းချင်းချစ် ကေသာငါတိ့အေပ သိ့ သက်ေရာက်ပါေစေသာ။ ၄

သင်၏သားသမီးအချို ့တိ့သည်ခမည်းေတာ် ဘရားပညတ်ေတာ်မခ့ဲသည့်အတိင်း သမာ

တရားေတာ်၌ကျင်လည်လျက်ေန ကေကာင်း ေတွ့ရသြဖင့်ငါအလွန်ဝမ်းေြမာက်၏။‐ ၅

သိ့ြဖစ်၍ချစ်ေသာအမျိုးသမီး ကီး၊ ငါတိ့ အချင်းချင်းချစ် ကရန်သင့်အားငါေတာင်း ပန်၏။

ဤပညတ်ကားအသစ်အဆန်းမဟတ်။ အစကတည်းကပင်လ င်ငါတိ့ရ ှ ိ သည့် ပညတ်ြဖစ်ေပသည်။‐

၆ ချစ်ြခင်းဆိသည်မှာကိယ်ေတာ်၏ပညတ်ေတာ် တိ့ကိလိက်နာကျင့်သံးြခင်းပင်တည်း။ အစ

ကတည်းကပင်လ င် သင်တိ့အားလံး ကားနာ ခ့ဲရသည့်ပညတ်ေတာ်မှာေမတာတရားကိ

ကျင့်သံးရမည်ဟ၍ြဖစ်သတည်း။ ၇ လ့ဇာတိကိခံယ၍သခင်ေယ  ကလာ

ေတာ်မသည်ကိလက်မခံဘဲ လှည့်ြဖားေသာ သအများပင်ကမာေလာကထဲသိ့ေရာက် ှ ိ ေန

ေလ ပီ။ ထိသိ့ေသာသသည်လှည့်ြဖားေသာသ၊ ခရစ်ေတာ်၏ရန်သြဖစ်၏။‐ ၈

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့သည်သတိ ှ င့်ေန ကေလာ့။ သိ့မှသာလ င်ငါတိ့၏ ကိးပမ်းေဆာင် ွက်

ချက်များသည်အချည်း ှ ီးမြဖစ်ဘဲ သင်တိ့ သည်အကျိုးကိအြပည့်အဝခံစားရ က လိမ့်မည်။ ၉

ခရစ်ေတာ်၏တရားေတာ်ေဘာင်အတွင်း၌ မေနဘဲ ထိေဘာင်ကိကးေကျာ်သ၌ဘရား သခင်မ ှ ိ။

ထိတရားေတာ်ေဘာင်အတွင်း၌ ေနေသာသဟမကားခမည်းေတာ် ှ င့်သား ေတာ်ပါ ှ ိ ၏။‐

၁၀ ထိတရားေတာ်ကိမသွန်သင်ေသာသသည် သင်တိ့ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာေသာအခါ

သင် တိ့အိမ်တွင်လက်မခံ က ှ င့်။ သ့အား တ် ခွန်းပင်မဆက် က ှ င့်။‐ ၁၁

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိသအား တ်ခွန်း ဆက်သသည်ထိသ ှ င့်အေပါင်းအပါြဖစ်၍

ဆိးယတ်မကိ ပကျင့်ရာေရာက်ေသာေကာင့် တည်း။ ၁၂သင်တိ့အားေြပာစရာများစွာ ှ ိ ေသာ်လည်း

ငါသည်စာအားြဖင့်မေရးဘဲ ငါတိ့၏ င်လန်း ဝမ်းေြမာက်ြခင်းြပည့်ဝစံလင်ေစရန် ငါသည်

သင်တိ့ထံသိ့အလည်အပတ်လာ၍ သင်တိ့ ှ င့်ကိယ်တိင်ေတွ့ဆံေြပာဆိရန်ေမ ာ်လင့်၏။ ၁၃

ဘရားသခင်ေ ွးေကာက်ေတာ်မြခင်းခံရသ သင့်ညီမ၏သားသမီးများကသင့်အား တ်ဆက် က၏။

ှ င်ေယာဟန်သဝါဒစာဒတိယေစာင် ပီး၏။



၃ ေယာဟန် 674

၃ ေယာဟန်

၁ အသက် ကီးသထံမှအမှန်ပင်သမာတရား ေတာ်အားြဖင့် ငါချစ်ြမတ် ိးသဂါယထံ

သိ့စာေရးလိက်သည်။ ၂ ချစ်ေဆွ၊ သင်သည်အစစအရာရာတွင်

ကီးပွားတိးတက်၍ကျန်းမာ င်လန်းေစ ရန်ငါဆေတာင်း၏။ သင်၏ဝိညာဥ်ပါရမီ

တိးတက်လျက် ှ ိ ေ ကာင်းငါသိ၏။‐ ၃ သင်သည်သမာတရားကိအ မဲလိက်နာခ့ဲ သည့်အတိင်း

ယခလည်းသစာ ှ င့်လိက်နာကျင့် သံးလျက် ှ ိ ေ ကာင်းကိ ညီအစ်ကိအချို ့တိ့

လာေရာက်ေြပာြပ၍ ကားရသြဖင့်ငါ သည်အလွန်ဝမ်းေြမာက်၏။‐ ၄

ငါ့အားဝမ်းအေြမာက်ဆံးြဖစ်ေစသည့်အရာ မှာ သမာတရားကိငါ့သားသမီးများလိက်

နာကျင့်သံး ကေကာင်းသတင်းကိ ကားရ ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ၅ ချစ်ေဆွ၊ သင်သည်မိမိမသိမက မ်းသညီ

အစ်ကိများကိပင်လ င် သင် ပရမည့်ဝတ်ကိ သစာ ှ င့်ေဆာင် ွက်ေပသည်။‐ ၆

ထိသတိ့သည်သင်၏ေမတာအေကာင်းကိ ဤ အသင်းေတာ်ေ ှ ့၌သက်ေသခံ ကေလ ပီ။ သ

တိ့သည်ေ ှ ့သိ့ခရီးဆက် ိင် ကေစရန်သ တိ့အားဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မသည့်

အတိင်းကညီမစပါေလာ့။‐ ၇ သတိ့သည်ယံ ကည်သမဟတ်သများထံမှ အကအညီကိမယဘဲ

နာမေတာ်အေကာင်း ေဟာေြပာရန်ခရီးထွက် ကသများြဖစ်ေပ သည်။‐ ၈

သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့များသည်သမာတရားြပန့် ပွားေရးလပ်ငန်းတွင် ထိသတိ့၏လပ်ေဖာ်

ေဆာင်ဘက်များြဖစ် ိင်ရန်သတိ့အားကညီ မစရမည်။ ၉ ငါသည်အသင်းေတာ်သိ့စာေရးခ့ဲေသာ် လည်း

အသင်းေတာ်၏ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်လိ သဒေယာတရပ်ကငါ့စကားကိမနာ ခံ။‐ ၁၀

သိ့ြဖစ်၍ငါလာေသာအခါမှသ ပသမ ေသာအမတိ့ကိထတ်ေဖာ်ေြပာဆိမည်။ သ

သည်ငါတိ့အားမလိမန်းထားစွပ်စဲွေြပာ ဆိ၏။ ဤမ  ှ င့်မေကျနပ်ေသးဘဲသကိယ် တိင်ပင်လ င်

ညီအစ်ကိများကိလက်မခံ၊ လက်ခံလိသများအားလည်းတားြမစ် လျက်အသင်းေတာ်မှ ှ င်ထတ်ရန် ကိး

စား၏။ ၁၁ ချစ်ေဆွ၊ စံနမနာေကာင်းကိအတယပါ။ စံနမနာဆိးကိအတမယ ှ င့်။ အကျင့်

ေကာင်းကိ ပကျင့်သသည်ဘရားသခင်၏ ဘက်ေတာ်သားြဖစ်၏။ အကျင့်ဆိးကိ ပ

ကျင့်သကားဘရားသခင်ကိမသိြမင် ေသးသြဖစ်၏။ ၁၂ ေဒေမတရိကိ လတိင်းချီးမွမ်းေြပာဆိ

ကေပသည်။ သမာတရားသည်သ့ဘက်၌ သက်ေသခံ၏။ ငါတိ့သည်ထပ်ေလာင်း၍ ေထာက်ခံ၏။

ငါတိ့ေထာက်ခံချက်သည် ခိင်လံေ ကာင်းသင်သိ၏။ ၁၃ သင်တိ့အားေြပာစရာအေကာင်းအရာ

များစွာ ှ ိ ေသာ်လည်းငါသည်စာအားြဖင့် မေရးဘဲ၊‐ ၁၄ ငါသည်သင့်ထံသိ့မ ကာမီေရာက်၍သင် ှ င့်

မျက် ှ ာစံညီေတွ့ဆံေြပာဆိ ိင်လိမ့်မည်ဟ ေမ ာ်လင့်၏။ သင်၌ ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။

ဤအရပ် ှ ိ မိတ်ေဆွများကသင့်အား တ် ဆက် က၏။ ငါတိ့၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးစီအား တ်ဆက်ပါေလာ့။

ှ င်ေယာဟန်သဝါဒစာတတိယေစာင် ပီး၏။



ယဒ675

ယဒ

၁ ေယ ခရစ်၏အေစခံ ှ င့်ယာကပ်၏ညီြဖစ် သ ယဒထံမှဘရားသခင်ေခ ယေ ွးေကာက်

ေတာ်မ၍ ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်၏ေမတာ ၌ခိလံလျက် ေယ ခရစ်ေစာင့်ထိန်းေတာ်မ

ေသာသအေပါင်းတိ့ထံသိ့စာေရးလိက်သည်။‐ ၂ သင်တိ့သည်က ဏာေတာ်၊ ငိမ်သက်ြခင်း

ှ င့်ေမတာေတာ်ကိအြပည့်အဝခံစားရ ကပါေစသတည်း။ ၃ ချစ်ေဆွတိ၊့ ငါတိ့အားလံးယံ ကည်လက်ခံ

ကသည့်ကယ်တင်ြခင်းအေကာင်းကိ ငါသည် သင်တိ့ထံစာေရးရန် ကိးစားခ့ဲ၏။ သိ့ရာ

တွင်ကိယ်ေတာ်၏လစအား ဘရားသခင် အ ပီးအပိင်ေပးအပ်ေတာ်မသည့်ယံ ကည်

ြခင်းကိ က့ံ က့ံခံကာကွယ် ကရန် သင်တိ့ ထံချက်ချင်းပင်စာေရး၍အားေပးတိက်

တွန်းရန်လိအပ်လာ၏။‐ ၄ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်တရားမ့ဲသလ အချို ့တိ့သည်

သင်တိ့အထဲသိ့အမှတ် မထင်ဝင်ေရာက်လျက် ှ ိ ေန ကေသာေကာင့် ပင်ြဖစ်၏။

သတိ့သည်ဘရားမ ှ ိ သများ ြဖစ်၍ ငါတိ့ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်

ကိမိမိတိ့၏အေပျာ်အပါးလိက်စားမ များအတွက်အလဲွသံးစား ပလပ် က လျက်

ငါတိ့၏တစ်ပါးတည်းေသာအ ှ င် သခင်ြဖစ်ေတာ်မသည့်သခင်ေယ ခရစ် ကိပစ်ပယ် ကေလသည်။

ထိသတိ့ကား ေ ှ းမဆွကပင်လ င် အြပစ်ဒဏ်စီရင်ရန် သတ်မှတ်ထားြခင်းခံရ ကသများ ြဖစ်သတည်း။

၅ ထာဝရဘရားသည်ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား ကယ်ဆယ်ကာအီဂျစ်ြပည်မှ

ထတ်ေဆာင်လာေတာ်မ ပီးေနာက် မိမိအား မယံ ကည်မကိးစားသတိ့ကိဆံးပါး

ပျက်စီးေစေတာ်မေ ကာင်းကိ သင်တိ့သိ ှ ိ က ပီးြဖစ်ေသာ်လည်းသင်တိ့အားငါ

ြပန်လည်သတိရေစလိ၏။‐ ၆ မိမိတိ့ရ ှ ိ ထားေသာအာဏာ ှ င့်မေရာင့် ရဲဘဲ

ေနရင်းဌာနကိစွန့်ခွာသွား ကသည့် ေကာင်းကင်တမန်များအေကာင်းကိလည်း သတိရ ကေလာ့။

ဘရားသခင်သည်မိမိ တရားစီရင်ေတာ်မရာေန့ ကီး၌ သတိ့ အားအြပစ်ဒဏ်ေပးရန်ေမှာင်မိက်ရာ

ေအာက်အရပ်တွင်ထာဝရသံ ကိးများ ြဖင့်ချည်ေ ှ ာင်၍ထားေတာ်မ၏။‐ (aïdios g126)

၇ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်ေဂါေမာရ မိ ့တိ့ကိလည်း ေကာင်း၊ ထိ မိ ့များ၏ပတ်ဝန်းကျင် ှ ိ  မိ ့များ

ကိလည်းေကာင်းသတိရ ကေလာ့။ ထိ မိ ့ တိ့မှ မိ ့သ မိ ့သားတိ့သည်အဆိပါ ေကာင်းကင်တမန်များက့ဲသိ့

ကာမဂဏ် လိက်စား၍သဘာဝ ှ င့်ဆန့်ကျင်သည့် အေပျာ်အပါးကိလိက်စားခ့ဲ က၏။ လ

အေပါင်းတိ့အား ှ င်းလင်းြပတ်သားစွာ သတိေပးသည့်အေနြဖင့် သတိ့သည်

ထာဝရေတာက်ေလာင်ေသာမီးတွင်အြပစ် ဒဏ်ကိခံရ ကသည်။ (aiōnios g166) ၈

ဤဘရားမ့ဲေသာသတိ့သည်လည်းထိသတိ့ နည်းတပင်ြဖစ် က၏။ သတိ့သည်မိမိတိ့

ြမင်မက်ေသာ ပါ ံ များေ ကာင့် မိမိတိ့၏ ကိယ်ခ ာများကိညစ်ညမ်းေစ က၏။ ဘရား

သခင်၏အာဏာကိမထီေလးစား ပလျက် အထက်အရပ်မှဘန်းအသေရ ှ င်တိ့ကိ

ေစာ်ကား က၏။‐ ၉ ေကာင်းကင်တမန်မင်းမိေကလပင်လ င်ဤ အမမျိုးကိမ ပေချ။

ေမာေ ှ ၏ကိယ်ခ ာ ကိ အဘယ်သယသင့်သည်ဟေသာအချက် ှ င့်ပတ်သက်၍

နတ်မိစာ ကီး ှ င့်အြငင်းပွား ရာတွင် သသည်နတ်မိစာ ကီးအားြပစ်တင် တ်ချမကိမ ပဝ့ံဘဲ

``သင့်အားထာဝရ ဘရားဆံးမေတာ်မပါေစ'' ဟ၍သာ ေြပာဆိေလသည်။‐ ၁၀

သိ့ရာတွင်ဤသတိ့သည်ကား မိမိတိ့ မသိနားမလည်သည့်အရာဟသမ ကိ

ြပစ်တင် တ်ချတတ် က၏။ ေတာတိရစာန် များနည်းတ မိမိတိ့၏ပင်ကိယ်ဇာတိစိတ်

အားြဖင့်သိ ှ ိ နားလည်ရသည့်အရာများ ကလည်း သတိ့အားဆံး ံ းပျက်စီးေစ တတ် က၏။‐ ၁၁

သတိ့သည်အမဂလာ ှ ိ ပါသည်တကား။ သ တိ့သည်ကာဣန၏လမ်းစဥ်ကိလိက် ကေလ

ကန် ပီ။ ေငွကိစံမက်သြဖင့်ဗာလမ်၏အမှား မျိုးကိ ပ ကေလကန် ပီ။ ေကာရက့ဲသိ့

ေတာ်လှန်ပန်ကန် ကသြဖင့် ဆံး ံ းပျက်စီး ကကန်၏။‐ ၁၂သတိ့သည်အ ှ က်အေကာက်ကင်းမ့ဲစွာ

ေပျာ် င်ေသာက်စားလျက် သင်တိ့၏မိတ်သဟာ ယပဲွများတွင်သင်တိ့၏ဂဏ်သိကာကိညစ်

စွန်းေစ က၏။ ထိသတိ့ကားကိယ်ကျိုးကိ သာ ကည့်တတ်သများတည်း။ သတိ့သည်

မိးေရမပါဘဲ ေလတိက်ရာသိ့လွင့်ပါသွား တတ်ေသာမိးတိမ် ှ င့်လည်းေကာင်း၊ ေဆာင်း

ဦးကာလတွင်အသီးမသီး၊ အြမစ်မှ ဆဲွ တ်ထားသည့် ှ စ်ြပန်ေသသစ်ပင် ှ င့် လည်းေကာင်းတ က၏။‐

၁၃ ြပင်းထန်လှသည့်ပင်လယ်လိင်းတံပိး ှ င့် လည်းတ က၏။ ပင်လယ်လိင်းတံပိးများမှ

ေရြမုပ်များက့ဲသိ့ သတိ့၏ ှ က်ဖွယ်ေကာင်း သည့်အကျင့်များသည်ေပ လွင်လျက် ှ ိ ၏။

သတိ့သည်လမ်းေ ကာင်းအတည်တကျ မ ှ ိ သည့် ကယ်ပျံ ှ င့်လည်းတ က၏။ သ

တိ့အတွက်ဘရားသခင်သည်အေမှာင် မိက်ဆံးြဖစ်သည့်ေအာက်အရပ်တွင် ထာဝစဥ်

ေနရာသတ်မှတ်၍ထားေတာ်မသတည်း။ (aiōn g165) ၁၄အာဒံမှဆင်းသက်၍သတမဆက်ေြမာက်

ေသာသဧေနာက်က ဤသတိ့အေကာင်း ှ င့် ပတ်သက်၍``ဘရားသခင်သည်အတိင်းမသိ

များစွာေသာ မိမိ၏ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းေသာ ေကာင်းကင်တမန်များ ှ င့် ကလာ၍၊‐ ၁၅

တစ်ကမာလံးကိတရားစီရင်ေတာ်မလိမ့် မည်။ လအေပါင်းတိ့အား မိမိတိ့၏ဆိးသွမ်း

ယတ်မာမများအတွက်လည်းေကာင်း၊ ဘရား မ့ဲအြပစ်သားတိ့ဘရားသခင်အား ိင်းြပ

စွာြပစ်မှားေြပာဆိ ကသည့်စကားများ အတွက်လည်းေကာင်း အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ် မလိမ့်မည်''

ဟေ ှ းမဆွကပင်လ င် ကိတင်ေဟာေြပာခ့ဲေလသည်။‐ ၁၆ဤလစသည်အစဥ်ညည်း လျက်သတစ်

ပါးအား အြပစ်တင်လျက်သာေနတတ် က၏။ မိမိတိ့၏ဆိးညစ်သည့်လိအင်ဆ ကိလိက်

၍ ပကျင့်တတ် က၏။ မိမိတိ့အေကာင်း ကိ ကားဝါတတ် က၏။ ကိယ်ကျိုးအတွက်

သတစ်ပါးတိ့အား ေြမာက်ပင့်ေြပာဆိတတ် က၏။ ၁၇ သိ့ရာတွင်ချစ်ေဆွတိ၊့ ငါတိ့အ ှ င်သခင်

ေယ ခရစ်၏တမန်ေတာ်များက၊‐ ၁၈ ``အဆံးစွန်ေသာကာလ၌သင်တိ့ကိေြပာင် ေလှာင်သများ၊

မိမိတိ့လိအင်ဆ  ှ ိ သည့် အတိင်း ဘရားမ့ဲ ပမကျင့် ကံသများ ေပ ေပါက်လာလိမ့်မည်''

ဟယခင်ကသင် တိ့အားေြပာ ကားခ့ဲသည့်စကားကိ သတိရ ကေလာ့။‐ ၁၉

ထိသတိ့သည်အသင်းေတာ်တွင်စိတ်ဝမ်း ကဲွြပားေစသများ မိမိတိ့နဂိဇာတိစိတ် အလိသိ့လိက်သများ၊

ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ မရသများြဖစ် က၏။‐ ၂၀ သိ့ရာတွင်ချစ်ေဆွတိ၊့ သင်တိ့သည်မိမိတိ့

၏အလွန်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ယံ ကည်ြခင်း အေပ အေြခ ပ၍ မိမိတိ့ကိယ်ကိ ကီးပွား ေစ ကေလာ့၊

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်၏ တန်ခိးေတာ်ကိအမီှ ပ၍ဆေတာင်းပတနာ ပ ကေလာ့။‐ ၂၁

ဘရားသခင်၏ေမတာေတာ်တွင်ခိလံ က ေလာ့။ အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ်သည်မိမိ၏

က ဏာေတာ်ကိေထာက်၍ သင်တိ့အား ထာဝရအသက်ကိေပးေတာ်မမည့်ေန့ရက်

ကိေစာင့်ေမ ာ်၍ေန ကေလာ့။ (aiōnios g166) ၂၂ ယံမှားသံသယြဖစ်သတိ့အားက ဏာ

ထား ကေလာ့။ အချို ့ေသာသတိ့ကိမီးထဲ မှကယ်ဆယ် ကေလာ့။ အချို ့ေသာသတိ့အား

ေကာက်စိတ်ြဖင့်သနားက ဏာြပ က ေလာ့။ ကာမဂဏ်အညစ်အေကးြဖင့် စွန်း

ကွက်ေနသည့်သတိ့၏အဝတ်အစားကိ မကားစက်ဆပ် ွံ  ှ ာ ကေလာ့။ ၂၄ သင်တိ့မ ပိမလဲ ကေစရန်

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ် မ ိင်၍၊ သင်တိ့အားအြပစ်ကင်းစင်ေစလျက် င်လန်းဝမ်းေြမာက်စွာ

ဘန်းအသေရထွန်း ေတာက်ရာေ ှ ့ေတာ်ေမှာက်သိ့ ဝင်ေရာက်ခွင့်ကိ ေပးေတာ်မ ိင်ေသာ၊‐ ၂၅

အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့် ငါတိ့ အားကယ်တင်ေတာ်မေသာ၊ တစ်ဆတည်း

ေသာဘရားသခင်သည် ေ ှ းကပ်ကာလမှ စ၍ယခကာလ ှ င့်ေနာက်ကမာအဆက် ဆက်ဘန်းအသေရ၊

တန်ခိးအာ ေဘာ် ေတာ်၊ အစွမ်းသတိအာဏာစက် ှ ိ ေတာ် မေစသတည်း။ အာမင်။

ှ င်ယဒသဝါဒစာ ပီး၏။ (aiōn g165)
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၁ဤကျမ်းေစာင်တွင်ေယ ခရစ်ေပးေတာ်မ ေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်အေကာင်းကိမှတ်တမ်း

တင်ထား၏။ ဘရားသခင်သည်ခရစ်ေတာ် အားဤဗျာဒိတ်ေတာ်ကိေပးရြခင်းမှာ များ

မ ကာမီြဖစ်ပျက်ရမည့်အမအရာများ ကိ မိမိ၏အေစခံတိ့အားသိေစရန်ြဖစ် ေပသည်။

ခရစ်ေတာ်သည်မိမိ၏အေစခံ ေယာဟန်ထံသိ့ေကာင်းကင်တမန်ကိေစ လတ်၍

ဤဗျာဒိတ်ေတာ်ကိြပန် ကားေစ ေတာ်မ၏။‐ ၂ ေယာဟန်သည်ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်

ေတာ် ှ င့် ေယ ခရစ်ေဖာ်ြပေတာ်မသည့် သမာတရားကိ မိမိေတွ့ြမင် ကားသိရသည်

အတိင်းဤစာေစာင်တွင်ေရးသားထားေပ သည်။‐ ၃ ေဖာ်ြပပါအမအရာများြဖစ်ပျက်မည့်

အချိန်နီးကပ်လျက် ှ ိ  ပီြဖစ်ရာ ဤဗျာဒိတ် ကျမ်းကိဖတ် သများ ှ င့်အဆိပါအနာ ဂတ်ကျမ်းတွင်

ေရးသားပါ ှ ိ သည့်တရား စကားများကိနာယကျင့်သံးသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ  က၏။ ၄

ေယာဟန်ထံမှအာ ှ နယ်ပယ် ှ ိ အသင်းေတာ် ခနစ်ပါးသိ့စာေရးလိက်ပါသည်။ ပစုပန်၊ အတိတ်၊

အနာဂတ်ကာလအစဥ် ှ ိ ေတာ်မေသာဘရား သခင်၏ထံေတာ်မှလည်းေကာင်း၊ ပလင်ေတာ်ေ ှ ့

၌ ှ ိ သည့်ဝိညာဥ်ခနစ်ပါးထံမှလည်းေကာင်း၊‐ ၅ သစာ ှ ိ စွာသက်ေသခံေတာ်မထေသာ၊

ေသ ြခင်းမှဦးစွာပထမ ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေတာ် မထေသာ၊ ေလာကီဘရင်တိ့ကိအစိးရ

ေတာ်မထေသာေယ ခရစ်ထံေတာ်မှလည်း ေကာင်း ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းကိ

သင်တိ့ခံစားရ ကပါေစသတည်း။ ငါတိ့ကိချစ်ေတာ်မ၍အသက်ေတာ်ကိစွန့်

ေတာ်မြခင်းအားြဖင့် ငါတိ့အားအြပစ်၏ အေ ှ ာင်အဖဲွ ့မှလွတ်ေြမာက်ေစေတာ်မ ပီး လ င်၊‐ ၆

မိမိ၏ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်၏အမေတာ် ကိေဆာင် ွက် ိင်ေစရန် ငါတိ့အား ှ င်ဘရင်

အရာကိလည်းေကာင်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ ကိလည်းေကာင်းေပးအပ်ေတာ်မေသာေယ

ခရစ်သည်ကမာအဆက်ဆက်ဘန်းအသေရ၊ တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ် ှ ိ ေတာ်မပါေစ

သတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165) ၇ ကည့် ေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည်မိးတိမ်စီး၍ က

လာေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်အားလံှြဖင့် ထိးေဖာက်ခ့ဲသများပါမကျန် လအေပါင်း

တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိဖးြမင် ကရလိမ့်မည်။ ကမာေပ  ှ ိ လမျိုး ှ ိ သမ တိ့သည်ဝမ်း

နည်းေကကဲွ ကလိမ့်မည်။ ထိအတိင်း ြဖစ်ပါေစေသာ။ ၈ ပစုပန်၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်ကာလအစဥ် ှ ိ ေန

ေတာ်မေသာအန တန်ခိး ှ င်ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်က``ငါသည်အစ ှ င့်အဆံး ြဖစ်၏''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ငါကား ိင်ငံေတာ်သားများခံရသည့်ဆင်း ရဲဒကကိ သင်တိ့ ှ င့်အတသည်းခံေနရသ၊

သင်တိ့၏အစ်ကိေယာဟန်ြဖစ်၏။ ငါသည် ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ် ှ င့်သခင်

ေယ ေဖာ်ြပသက်ေသခံသည့်သမာတရား ကိေဟာေြပာေ ကညာသည့်အတွက်ပတ်မ

ကန်းသိ့အပိ့ခံရ၏။‐ ၁၀သခင်ဘရားေန့၌ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့ အေပ သိ့သက်ေရာက်ေတာ်မလျက်

ငါသည် တံပိးခရာသံ ှ င့်တေသာအသံ ကီး တစ်ခကိငါ့ေနာက်၌ ကားရ၏။‐ ၁၁

ထိအသံက``သင်ြမင်ရသည့်အရာကိစာ ေစာင်တွင်ေရးသား၍ဧဖက် မိ၊့ စမရန မိ၊့ ေပရဂံ မိ၊့

သွာတိရ မိ၊့ သာဒိ မိ၊့ ဖိလ ေဒဖိ မိ၊့ ေလာဒိကိ မိ ့များ ှ ိ အသင်းေတာ် ခနစ်ပါးသိ့ေပးပိ့ေလာ့''

ဟဆိ၏။ ၁၂ ထိသိ့ငါ့အားေြပာေနေသာအသံသည်မည် သ၏အသံြဖစ်ပါသနည်းဟ

လှည့်၍ ကည့် လိက်ေသာအခါ ငါသည်မီးခွက်ခနစ်လံး ကိလည်းေကာင်း၊‐ ၁၃

ထိမီးခွက်များအလယ်၌လ ှ င့်တသတစ် ဦးကိလည်းေကာင်းေတွ့ရ၏။ ထိသသည်ေြခ

ဖျားတိင်ေအာင်ေရာက်သည့်ဝတ်လံ ှ ည်ကိ ခံ ၍ေ ရင်စည်းကိဝတ်ဆင်ထား၏။‐ ၁၄

သ၏ဆံပင်သည်မိးပွင့်က့ဲသိ့လည်းေကာင်း၊ သိးေမွးက့ဲသိ့လည်းေကာင်းြဖူ၏။ သ၏မျက်

လံးများသည်လည်းမီးလ ံ က့ဲသိ့ေတာက်ပ လျက်ေန၏။‐ ၁၅သ၏ေြခတိ့သည်မီးြဖင့်ခ တ်ထားသည့်

ေတာက်ပေသာေကးဝါ ှ င့်တ၏။ သ၏အသံ မှာေရတံခွန် ကီး၏အသံ ှ င့်တ၏။‐ ၁၆

သသည်လက်ယာလက်ြဖင့် ကယ်ခနစ်လံး ကိကိင်၍ထား၏။ သ၏ခံတွင်းမှထက်ေသာ

သန်လျက်ထွက်လာ၏။ သ၏မျက် ှ ာသည် လည်းမွန်းတည့်ေနက့ဲသိ့ေတာက်ပ၏။‐ ၁၇

ထိအ ှ င်ကိေတွ့ေသာအခါငါသည်သေသ သဖွယ် ေြခေတာ်ရင်း၌လဲကျသွားေလသည်။

ကိယ်ေတာ်သည်ငါ့အေပ သိ့လက်ယာလက် ေတာ်ကိတင်ေတာ်မ ပီးလ င်``မေ ကာက် ှ င့်

ငါသည်အစ ှ င့်အဆံးြဖစ်၏။‐ ၁၈ ငါသည်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာသြဖစ်၏။ ငါ

သည်ေသခ့ဲ၏။ ယခမှာမကမာအဆက်ဆက် အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ၏။ ငါသည်ေသြခင်းတရား

ှ င့်မရဏာ ိင်ငံကိအစိးရ၏။‐ (aiōn g165, Hadēs g86) ၁၉သင်ေတွ့ြမင်ရသည့်အမအရာများမှာ

ယခ မျက်ေမှာက် ှ င့်ေနာင်အခါ၌ြဖစ်ပျက်မည့်အမ အရာများြဖစ်၏။ ထိအရာများအေကာင်းကိ

ေရးထားေလာ့။‐ ၂၀ ငါ၏လက်ယာေတာ်လက်တွင်သင်ြမင်ေတွ့ရ သည့် ကယ်ခနစ်လံး ှ င့်

ေ မီးခွက်ခနစ်ခ၏လ ို ့ဝှက်သည့်အနက်အ ိပါယ်မှာ မီးခွက်ခနစ် လံးသည်အသင်းေတာ်ခနစ်ပါးြဖစ်၍

ကယ် ခနစ်လံးသည်ထိအသင်းေတာ်ခနစ်ပါးကိ ေစာင့်ေသာေကာင်းကင်တမန်ခနစ်ပါးြဖစ် သတည်း''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၂ ``ဧဖက် မိ ့အသင်းေတာ်၏ေကာင်းကင်တမန် ထံသိ့ ဤသိ့စာေရး၍ သဝါဒေပးလိက်ေလာ့။

ဤ သဝါဒသည် ကယ်ခနစ်လံးကိလက်ယာ လက်တွင်ကိင်ကာ ေ မီးခွက်ခနစ်ခအ ကား

တွင်သွားလာေနသ၏ထံမှြဖစ်၏။‐ ၂ သင် ပေသာအမကိငါသိ၏။ သင်မည်မ

ကိးပမ်းလပ်ေဆာင်သည်၊ မည်မ ရဲရင့်သည်၊ မည် မ ခံ ိင်ရည် ှ ိ သည်ကိငါသိ၏။ သင်သည်ဆိး

ညစ်သတိ့ကိသည်းမခံ ိင်ေ ကာင်း၊ တမန် ေတာ်မဟတ်ဘဲလျက် မိမိတိ့ကိယ်ကိတမန်

ေတာ်ဟေခ ဆိ ကသတိ့အားစစ်ေဆး၍ လလိမ်များြဖစ်သည်ကိသိ ှ ိ ေ ကာင်းငါ သိ၏။‐

၃ သင်သည်ခံ ိင်ရည် ှ ိ ေပသည်။ ငါ၏အတွက် များစွာဆင်းရဲခံေပသည်။

စိတ်အားလည်း မေလျာ့။‐ ၄ သိ့ေသာ်သင်သည်အစကက့ဲသိ့ယခအခါ ၌

ငါ့ကိမချစ်ေတာ့သြဖင့်သင့်အားအြပစ် ဆိစရာ ှ ိ ၏။‐ ၅ သိ့ြဖစ်၍သင်သည်အဘယ်မ ေလာက်ကျဆင်း

လာသည်ကိဆင်ြခင်ေလာ့။ ေနာင်တရ၍အစ က ပကျင့်ခ့ဲသည့်အတိင်း ပကျင့်ေလာ့။ သိ့

မ ပပါမသင် ှ ိ ရာသိ့ငါလာခ့ဲမည်။ သင် ေနာင်တမရလ င်သင်၏မီးခွက်ကိေနရာမှ ငါဖယ် ှ ားပစ်မည်။‐

၆ သိ့ရာတွင်နိေကာလ၏တပည့်တိ့ကျင့် ကံပံ ကိ ငါမန်းသက့ဲသိ့သင်လည်းမန်းသြဖင့်သင့်

အားချီးမွမ်းစရာ ှ ိ ၏။ ၇ ``အသင်းေတာ်တိ့အားဝိညာဥ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မ

ေသာစကားများကိ ကားတတ်ေသာနား ှ ိ သတိ့ ကားပါေစ။

``ေအာင်ြမင်ေသာသအားဘရားသခင်၏ဥယျာဥ် ေတာ် ှ ိ အသက်ပင်၏အသီးကိစားခွင့်ငါ ေပးမည်။ ၈

စမရန မိ ့အသင်းေတာ်၏ေကာင်းကင်တမန် ထံသိ့ဤသိ့စာေရး၍ သဝါဒေပးေလာ့။

``ဤ သဝါဒသည်အစ ှ င့်အဆံးြဖစ်သ၊ ေသ ပီးမှအသက်ြပန်၍ ှ င်လာသ၏ထံမှ ြဖစ်သည်။‐ ၉

သင်သည်အဘယ်မ ဆင်းရဲ၍အဘယ်မ ဒက ေရာက်သည်ကိငါသိ၏။ သိ့ရာတွင်အမှန်စင်စစ်

သင်သည် ကယ်ဝသြဖစ်၏။ မိမိတိ့ကိယ်ကိ ေဟ ဗဲအမျိုးသားများဟဆိ ကေသာသတိ့

သည်သင့်အားအသေရပျက်ေစသည့်စကား များကိေြပာဆိ ကေကာင်းငါသိ၏။ သတိ့

သည်စင်စစ်အားြဖင့်ေဟ ဗဲအမျိုးသားများ မဟတ်။ စာတန်၏အဖဲွ ့ဝင်များြဖစ် က၏။‐ ၁၀

သင်ခံရမည့်ဆင်းရဲဒကများအတွက်မစိး ရိမ် ှ င့်။ စာတန်သည်သင်တိ့အချို ့ကိေထာင်ထဲ

၌အကျဥ်းချထားြခင်းအားြဖင့်စစ်ေဆးလိမ့် မည်။ သင်သည်ဆယ်ရက်တိင်တိင်ဒကခံရလိမ့်မည်။

ေသသည်တိင်ေအာင်သစာေစာင့်ေလာ့။ သိ့မှသာ သင့်အားအသက်သရဖကိငါေပးမည်။ ၁၁

``အသင်းေတာ်တိ့အားဝိညာဥ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မ ေသာစကားများကိ ကားတတ်ေသာနား ှ ိ သ

တိ့ ကားပါေစ။ ``ေအာင်ြမင်ေသာသသည်ဒတိယေသ ြခင်းေဘး ှ င့်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ ၁၂

``ေပရဂံ မိ ့အသင်းေတာ်၏ေကာင်းကင်တမန် ထံသိ့ဤသိ့စာေရး၍ သဝါဒေပးေလာ့။

ဤ သဝါဒသည်ထက်ြမက်ေသာသန်လျက် ေဆာင်ထားသ၏ထံမှြဖစ်၏။‐ ၁၃

အဘယ်အရပ်တွင်သင်ေနထိင်သည်ကိငါသိ ၏။ သင်သည်စာတန်၏ပလင် ှ ိ ရာအရပ်တွင်ေန ထိင်၏။

ငါ၏ဘက်မှာသစာ ှ ိ စွာသက်ေသခံသ အ ိပသည် စာတန်ေနထိင်ရာတွင်အသတ်ခံရ

ချိန်၌ပင် သင်သည်ငါ၏သစာကိေစာင့်၍ ငါ့ကိ ယံ ကည်ကိးစားမမစွန့်။‐ ၁၄

သိ့ရာတွင်သင်တိ့အထဲတွင်ဗာလမ်၏အယ ဝါဒကိလိက်ေလာက်သများ ှ ိ ေနသြဖင့်

သင့်အားအြပစ်ဆိစရာအနည်းငယ် ှ ိ ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ပ်တပေဇာ်

ရာအစားအစာများကိစား ကေစရန် ှ င့် ကာမဂဏ်ကိလိက်စား ကေစရန်ဗာလမ်က

ဗာလက်မင်းအားသင် ကားေပး၏။‐ ၁၅ ထိနည်းတစွာသင်တိ့အထဲတွင်လည်းနိ

ေကာလ၏တပည့်များ သင် ကားပိ့ချသည့် အယဝါဒများကိလိက်ေလ ာက်ေနသများ ှ ိ ေပသည်။‐ ၁၆

ထိ့ေကာင့်ေနာင်တရေလာ့။ ေနာင်တမရပါမ မ ကာမီ ငါလာ၍ထိသတိ့အားငါ၏ခံ

တွင်းမှထွက်ေသာသန်လျက် ှ င့်တိက်ခိက်မည်။ ၁၇ ``အသင်းေတာ်တိ့အားဝိညာဥ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မ

ေသာစကားများကိ ကားတတ်ေသာနား ှ ိ သတိ့ ကားပါေစ။

ေအာင်ြမင်ေသာသအားဝှက်ထားေသာမ မန့် ကိငါေပးမည်။ ေကျာက်စရစ်ြဖူကိလည်း ငါေပးမည်။

ထိေကျာက်ြဖူေပ တွင်အကရာ တင်ထားသည့်နာမည်သစ်ကိအဘယ်သ မ မသိ ိင်ရာ။

ထိေကျာက်ကိခံယရ ှ ိ သသာလ င်သိ ှ ိ  ိင်ေပသည်။ ၁၈ သွာတိရ မိ ့အသင်းေတာ်၏ေကာင်းကင်တမန်

ထံသိ့ဤသိ့စာေရး၍ သဝါဒေပးေလာ့။ ``ဤ သဝါဒသည်ဘရားသခင်၏သားေတာ်

ထံမှြဖစ်၏။ ထိအ ှ င်၏မျက်စိေတာ်များသည် မီးလ ံ သဖွယ်ေတာက်ပလျက်၊ ေြခေတာ်များ

သည်ေတာက်ေြပာင်ေသာေကးဝါက့ဲသိ့ြဖစ်၏။‐ ၁၉ ငါသည်သင် ပေသာအမကိသိ၏။ သင်ေမတာ

ထားပံ ှ င့်သစာေစာင့်ပံတိ့ကိလည်းေကာင်း၊ အမေတာ်ေဆာင်ပံ ှ င့်တည် ကည်ပံကိ

လည်းေကာင်းငါသိ၏။ ထိ့ြပင်ေနာက်ပိင်း အချိန်သင် ပသည့်အမများသည် ေစာ

ေစာပိင်းအချိန် ပသည့်အမများထက် သာလွန်ေကာင်းမွန်ေပသည်။‐ ၂၀

သိ့ရာတွင်သင့်အားအြပစ်ဆိစရာ ှ ိ သည် မှာ ေယဇေဗလဆိသအမျိုးသမီးကိသင်
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လက်ခံလျက်ေနြခင်းပင်ြဖစ်၏။ သသည်မိမိ ကိယ်ကိဘရားသခင်၏ေစတမန်ဟဆိကာ

ငါ၏တပည့်တိ့အား ကာမဂဏ်လိက်စားေစ ရန် ှ င့် ပ်တတိ့အားပေဇာ်သည့်အစား

အစာများကိစားေစရန် သွန်သင်ြခင်းအား ြဖင့်ေမှာက်မှားလမ်းလဲွေစေလသည်။‐ ၂၁

ေနာင်တရရန်သ့အားငါအချိန်ေပးခ့ဲ၏။ သိ့ရာတွင်သသည်မိမိအကျင့်ပျက်မ

အတွက်ေနာင်တရလိစိတ်မ ှ ိ။‐ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်သ့အားအိပ်ရာေပ တွင်လဲ ကျေစ၍

ဒကေဝဒနာခံေစမည်။ သ ှ င့်ကာမ ရာဂစပ်ယှက်သတိ့အားလည်းြပင်းထန်စွာ ဒကေဝဒနာခံေစမည်။

သတိ့သည်ထိအမျိုး သမီး ှ င့် ပသည့်ဆိးညစ်မများအတွက် ေနာင်တမရ ကပါမ ငါသည်ယခပင်သ

တိ့အားဒကေဝဒနာခံေစမည်။‐ ၂၃ သ၏ေနာက်လိက်တိ့သည်အသတ်ခံ ကရ လိမ့်မည်။

ထိအခါ၌ငါသည်လတိ့၏စိတ် ှ လံး ှ င့်အ ကံအစည်တိ့ကိသိြမင် ေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်ေ ကာင်း

အသင်းေတာ် အေပါင်းတိ့သိ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့ အသီးသီး၏အကျင့်အေလျာက်အကျိုး

အြပစ်ကိငါေပးမည်။ ၂၄ ထိသတိ့မှလဲွ၍ အြခားသွာတိရ မိ ့အသင်း

ေတာ်ဝင်တိ့သည်ဤဆိးညစ်သည့်အယဝါဒ ကိမလိက်နာ က။ စာတန်၏နက်နဲသည့်လ ို ့ဝှက်

ချက်များဟသတစ်ပါးတိ့ေခ ေဝ  ကသည့် အရာများကိလည်းမခံမယ က။ သင်တိ့

အေပ သိ့အြခားဝန်ထပ်ကိငါမတင်။‐ ၂၅ သင်တိ့သည်မိမိတိ့၏လက်ဝယ် ှ ိ သည့်

အရာကိငါလာသည်တိင်ေအာင်စဲွ မဲ စွာကိင်ထား ကေလာ့။‐ ၂၆ ေအာင်ြမင်၍ငါလိလားသည့်အကျင့်ကိ

အဆံးတိင်ေအာင် ကျင့်ေသာသတိ့အား ခမည်းေတာ်ထံမှငါရ ှ ိ သည့်အခွင့် အာဏာကိငါေပးမည်။

ယင်းအခွင့်အာဏာ မှာလမျိုးတကာတိ့ကိသံလံှတံြဖင့် အပ်စိး၍ ေြမအိးများကိသံတတ်ြဖင့်

အစိတ်စိတ်အြမာြမာ ိက်ခဲွသက့ဲသိ့ သတိ့အားေချမန်းပိင်ခွင့်ြဖစ်သည်။ မိး

ေသာက် ကယ်ကိလည်းသတိ့အားငါ ေပးမည်။ ၂၉ အသင်းေတာ်တိ့အားဝိညာဥ်ေတာ်မိန့်ေတာ်

မေသာစကားများကိကားတတ်ေသာ နား ှ ိ သတိ့ကားပါေစ။

၃ ``သာဒိ မိ ့အသင်းေတာ်၏ေကာင်းကင်တမန် ထံသိ့ဤသိ့စာေရး၍ သဝါဒေပးေလာ့။

ဤ သဝါဒသည်ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ် ခနစ်ပါး ှ င့် ကယ်ခနစ်လံး ှ ိ ေသာသထံ

မှြဖစ်၏။ သင် ပေသာအမကိငါသိ၏။ သင်သည်သက် ှ င်လပ် ှ ားလျက်ေနသည်

ဟေကျာ် ကားေသာ်လည်းေသလျက်ေန၏။‐ ၂ သိ့ြဖစ်၍ ိးထေလာ့။ သင်၏ကျန် ှ ိ ေနေသး

သည့်အသက်မချုပ် ငိမ်းမီအင်အားြဖည့် တင်း၍ေပးေလာ့။ သင်၏အ ပအမသည်

ငါ၏ဘရားသခင်ေ ှ ့ေတာ်၌အြပစ်ဆိ စရာ ှ ိ ေသးသည်ကိငါေတွ့ြမင်ရသည်။‐ ၃

ထိ့ေကာင့်သင်သည်ကားနာခံယခ့ဲသည့် တရားကိေအာက်ေမ့သတိရလျက်လိက်

ေလာက်ကျင့်သံးေလာ့။ ေနာင်တရေလာ့။ သင် သည်မ ိးမထပါမသခိးလာသက့ဲသိ့

သင့်ထံသိ့ငါလာမည်။ ငါလာမည့်အချိန် ကိသင်သိရလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၄

သိ့ရာတွင်သာဒိ မိ ့၌မိမိတိ့အဝတ်ကိ အညစ်အေကး ှ င့်ကင်းစင်ေစသအနည်း

ငယ် ှ ိ ၏။ ထိသတိ့သည်ထိက်တန်သများ ြဖစ်သြဖင့်ဝတ်ြဖူစင် ကယ်ကိဝတ်၍ငါ

ှ င့်အတသွားလာရ ကလိမ့်မည်။‐ ၅ ေအာင်ြမင်ေသာသတိ့သည်ဝတ်ြဖူစင် ကယ်

ကိဝတ်ရလိမ့်မည်။ ငါသည်သတိ့၏နာမည် ကိအသက်စာေစာင်မှဖျက်ပယ်မည်မဟတ်။

သတိ့သည်ငါ၏တပည့်များြဖစ်ေ ကာင်း ငါ၏ခမည်းေတာ် ှ င့်ကိယ်ေတာ်၏ေကာင်း

ကင်တမန်များေ ှ ့တွင်ငါထတ်ေဖာ်ဝန်ခံ မည်။ ၆ ``အသင်းေတာ်တိ့အားဝိညာဥ်ေတာ်မိန့်

ေတာ်မေသာစကားများကိ ကားတတ် ေသာနား ှ ိ သတိ့ ကားပါေစ။ ၇

``ဖိလေဒလဖိ မိ ့အသင်းေတာ်၏ေကာင်းကင် တမန်ထံဤသိ့စာေရး၍ သဝါဒေပးေလာ့။

ဤ သဝါဒသည်ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းသ၊ သစာ ေတာ်အ ှ င်၏အထံမှြဖစ်၏။ ကိယ်ေတာ်သည်

ဒါဝိဒ်မင်း၏တံခါးေသာ့ကိပိင်ေတာ်မ၏။ ထိ တံခါးကိကိယ်ေတာ်ဖွင့်ေတာ်မလ င်အဘယ်

သမ မပိတ် ိင်ရာ။ ပိတ်ေတာ်မလ င်လည်း အဘယ်သမ မဖွင့် ိင်ရာ။‐ ၈

သင် ပသည့်အမကိငါသိ၏။ သင်သည် ခွန်အားစွမ်းရည်အနည်းငယ်သာ ှ ိ ေသာ် လည်း

ငါ့ သဝါဒကိလိက်နာကာငါ၏သစာကိေစာင့်ခ့ဲေ ကာင်းငါသိ၏။သင်၏ ေ ှ ့၌တံခါးကိငါဖွင့်ထား ပီ။

ထိတံခါး ကိအဘယ်သမ မပိတ် ိင်ရာ။‐ ၉ နားေထာင်ေလာ့။ မိမိတိ့ကိယ်ကိယဒအမျိုး

သားများဟလိမ်လည်ေြပာဆိေနသစာတန် ၏အဖဲွ ့ဝင်တိ့အား သင်၏ေြခရင်းသိ့လာ

ေရာက်ပျပ်ဝပ်ေစမည်။ သင့်အားငါချစ်ေ ကာင်း ကိသတိ့သိ ကလိမ့်မည်။‐

၁၀ သင်သည်ငါမှာ ကားသည့်အတိင်းစိတ် ှ ည်သည်း ခံလျက်ေနခ့ဲ၏။

သိ့ြဖစ်၍ကမာသကမာသားတိ့ အားစစ်ေဆးရန် ဆင်းရဲဒကကျေရာက်လာချိန်၌

သင့်အားငါကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်။‐ ၁၁ ငါသည်မ ကာမီ ကလာမည်။ သင်၏ဆ

သရဖကိအဘယ်သမ မလမယ ိင်ေစရန် သင်ရ ှ ိ ထားေသာအရာကိလံ ခံစွာထိန်း သိမ်း၍ထားေလာ့။‐

၁၂ ေအာင်ြမင်ေသာသအားငါ၏ဘရားသခင်ဗိမာန် ေတာ်တွင်မ ိုင်သဖွယ်ြဖစ်ေစမည်။ သသည်ေနာင်

ဘယ်အခါမ ဗိမာန်ေတာ်အြပင်သိ့ေရာက်ရ လိမ့်မည်မဟတ်။ ေကာင်းကင်ဘံမှငါ၏ဘရား

သခင်ထံေတာ်မှဆင်းသက်လာေသာေယ  ှ လင် မိ ့သစ်တည်းဟေသာ ငါ၏ဘရားသခင် မိ ့

ေတာ်အမည်ကိလည်းေကာင်း၊ ငါ၏ဘရား သခင်နာမေတာ်ကိလည်းေကာင်းသ၏ေပ

မှာကမည်းေရးထိးမည်။ သ့အေပ မှာငါ၏ နာမေတာ်သစ်ကိလည်းေရးထိးမည်။ ၁၃

``အသင်းေတာ်တိ့အားဝိညာဥ်ေတာ်မိန့်ေတာ် မေသာစကားများကိ ကားတတ်ေသာနား

ှ ိ သတိ့ ကားပါေစ။ ၁၄ ``ေလာဒိကိအသင်းေတာ်၏ေကာင်းကင်တမန်

ထံသိ့ဤသိ့စာေရး၍ သဝါဒေပးေလာ့။ ဤ သဝါဒသည်ဘရားသခင်ဖန်ဆင်းေတာ်မ

ေသာအရာအေပါင်းတိ့၏အစမလြဖစ်ေတာ် မေသာ၊ သစာ ှ ိ ၍ဟတ်မှန်ေသာသက်ေသခံြဖစ်

ေတာ်မေသာအာမင်၏ထံမှြဖစ်သည်။‐ ၁၅ သင် ပခ့ဲသည့်အမကိငါသိ၏။ သင်သည်အပ

လည်းမဟတ်၊ အေအးလည်းမဟတ်သည်ကိငါ သိ၏။ သင်သည်အပသိ့မဟတ်အေအးတစ်ခ

ခြဖစ်ေစရန်ငါအလိ ှ ိ ၏။‐ ၁၆ သိ့ရာတွင်သင်သည်မပမေအးေ ွး ံ သာ ှ ိ သြဖင့်

သင့်အားငါ၏ခံတွင်းမှေထွးထတ်မည်။‐ ၁၇ ``ငါသည်ချမ်းသာ ကယ်ဝ၏။ ငါ့မှာလိေလ

ေသးမ ှ ိ'' ဟသင်ဆိ၏။ သိ့ရာတွင်မိမိသည် အဘယ်မ ဆင်းရဲ ငိြငင်သနားစရာေကာင်း

သည်ကိသင်သိ၏။ သင်သည်ချို ့တ့ဲလျက်၊ မျက် စိကန်းလျက်အဝတ်အချည်းစည်းြဖစ်လျက်

ေနပါသည်တကား။‐ ၁၈ သိ့ြဖစ်၍သင်သည်ချမ်းသာ ကယ်ဝြခင်းငှာေ စင်ကိ

ငါ့ထံမှဝယ်ယရန်ငါအ ကံေပး၏။ ထိ့ အြပင်အဝတ်အချည်းစည်းြဖစ်မ ှ င့်အ ှ က်

ကိဖံးရန်ဝတ်ြဖူစင် ကယ်ကိလည်းေကာင်း၊ မျက် စိအလင်းရေစရန်မျက်စဥ်းေဆးကိလည်း

ငါ့ထံမှဝယ်ယေလာ့။‐ ၁၉ ငါသည်မိမိချစ်ေသာသအေပါင်းတိ့အား ဆံးမ၍အြပစ်ဒဏ်ေပးတတ်၏။

ထိေကာင့် သင်သည်စိတ်အားထက်သန်ေလာ့။ ေနာင်တ ရေလာ့။‐ ၂၀ နားေထာင်ေလာ့။

ငါသည်တံခါးေ ှ ့တွင်ရပ်၍ တံခါးေခါက်လျက်ေန၏။ ငါ၏အသံကိ ကား

၍တံခါးကိဖွင့်ေသာသ၏အိမ်သိ့ငါဝင် ပီး လ င်သ ှ င့်အတစားေသာက်မည်။ သသည်

လည်းငါ ှ င့်အတစားေသာက်ရလိမ့်မည်။‐ ၂၁ ငါသည်ေအာင်ြမင်၍ငါ့ခမည်းေတာ်၏ပလင်

ေပ မှာကိယ်ေတာ် ှ င့်အတထိင်ေနသက့ဲသိ့ ေအာင်ြမင်သအားပလင်ေပ မှာငါ ှ င့်အတ

ထိင်ရေသာအခွင့်ကိငါေပးမည်။ ၂၂ ``အသင်းေတာ်တိ့အားဝိညာဥ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မ

ေသာစကားများကိကားတတ်ေသာနား ှ ိ သ တိ့ကားပါေစ။

၄ ထိေနာက် ပါ ံ တွင်ေကာင်းကင်ဘံတံခါးပွင့် လျက် ှ ိ သည်ကိငါြမင်ရ၏။ ပထမအ ကိမ်

ကငါ ကားရေသာတံပိးခရာသံ ှ င့်တသည့် အသံက``ဤအရပ်သိ့တက်လာေလာ့။ ေနာင်ြဖစ်

ရမည့်အမအရာတိ့ကိငါြပမည်'' ဟငါ့ အားဆိ၏။‐ ၂ ချက်ချင်းပင်ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါ့အေပ သိ့

သက်ေရာက်လာေလသည်။ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ပလင်တစ်ခ ှ ိ ၏။ ထိပလင်ေပ တွင်ထိင်ေန

ေတာ်မေသာအ ှ င်တစ်ပါး ှ ိ သည်။‐ ၃ ထိအ ှ င်၏မျက် ှ ာေတာ်သည်နဂါးသဲွ ့ေကျာက်၊

ပတြမားေကျာက်က့ဲသိ့ေတာက်ပ၏။ ပလင်၏ပတ် လည်တွင်ြမေရာင်ေြပးေနေသာသက်တန့်တည်

လျက် ှ ိ ၏။‐ ၄ ထိပလင်၏ပတ်လည်တွင်အြခားပလင် ှ စ်ဆယ့်ေလး ခကိငါေတွ့ြမင်ရ၏။

ထိပလင်များအေပ တွင် အ ကီးအကဲ ှ စ်ဆယ့်ေလးပါးထိင်လျက်ေန၏။

သတိ့သည်ဝတ်ြဖူစင် ကယ်များကိဝတ်လျက်ေ သရဖများကိေဆာင်းထား က၏။‐ ၅

ပလင်ေတာ်ထဲမှလ ပ်စစ်ြပက်သည့်အေရာင်များ၊ မိးချုန်းသံများ၊ မိး ကိးသံများထွက်ေပ လာ၏။

ပလင်ေတာ်၏ေ ှ ့တွင်ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ခနစ် ပါးတည်းဟေသာမီးတိင်သည်ထွန်းလင်းလျက်

ှ ိ ၏။‐ ၆ ပလင်ေတာ်၏ေ ှ ့တွင်ေကျာက်သလင်း ှ င့်တ၍ ဖန်ေရကန်ဟထင်ရေသာေရကန် ှ ိ ၏။

ထိ့ြပင်ပလင်ေတာ်၏ပတ်လည်တစ်ဖက်တစ်ချက် တွင် သက် ှ ိ သတဝါေလးပါး ှ ိ ၏။

သတိ့ကိယ် ခ ာေ ှ ့ပိင်း ှ င့်ေနာက်ပိင်းတိ့တွင်မျက်စိများ ြဖင့်ြပည့် ှ က်လျက် ှ ိ ၏။‐ ၇

ပထမသတဝါသည်ြခေသ့ ှ င့်တ၏။ ဒတိယ သတဝါသည် ွား ှ င့်တ၏။ တတိယသတဝါ၏

မျက် ှ ာသည်လ့မျက် ှ ာ ှ င့်တ၏။ စတတသတ ဝါသည်ပျံလျက်ေနသည့်လင်းယန် ှ င့်တ၏။‐ ၈

ထိသတဝါေလးပါးစလံးတွင်အေတာင်ေြခာက်ခ စီ ှ ိ ၏။ သတိ့၏ကိယ်အတွင်းအြပင်၌မျက်စိ

များြဖင့်ြပည့် ှ က်လျက်ေန၏။ သတိ့သည်ေန့ ေရာညဥ့်ပါမနားဘဲ၊ ``ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည်

ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းေတာ်မ၏။ ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းေတာ်မ၏။ ြမင့်ြမတ် သန့် ှ င်းေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်အတိတ်၊ပစုပန်၊အနာဂတ်ကာလ အစဥ် ှ ိ ေနေတာ်မ၏။ ဟ မက်ဆိ က၏။‐ ၉

ပလင်ေပ တွင်စံေတာ်မ၍ကမာအဆက်ဆက် အသက် ှ င်ေတာ်မေသာအ ှ င်၏ေကျးဇးေတာ်၊

ဂဏ်ေတာ်၊ ဘန်းအသေရေတာ်တိ့ကိထိသတဝါ တိ့ချီးကး ကသည့်အခါတိင်း၊‐ (aiōn g165) ၁၀

အ ကီးအကဲ ှ စ်ဆယ့်ေလးပါးတိ့သည်ပလင် ေပ တွင်စံေတာ်မ၍ ကမာအဆက်ဆက်အသက်

ှ င်ေတာ်မေသာအ ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ပျပ်ဝပ်လျက် ှ ိ ခိး ကကန်၏။ သတိ့သည်ပလင်ေတာ်ေ ှ ့တွင်

မိမိတိ့၏သရဖများကိချလျက် (aiōn g165) ၁၁ ``အက ်ပ်တိ့၏အ ှ င်သခင်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည်ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ်၏အလိေတာ်အရသာလ င်
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ထိအရာခပ်သိမ်းတိ့သည်အသက် ှ င် ကရပါ၏။ ထိ့ေ ကာင့်ကိယ်ေတာ်သည်ဘန်းအသေရေတာ်၊

ဂဏ်ေတာ်၊တန်ခိးေတာ်တိ့ကိခံယထိက် ေတာ်မပါသည်'' ဟ မက်ဆိက၏။

၅ ပလင်ေတာ်ေပ တွင်စံေတာ်မေသာအ ှ င်၏ လက်ယာလက်ေတာ်တွင်စာလိပ်ကိငါြမင်၏။

ထိစာလိပ်သည်တံဆိပ်ခနစ်ခြဖင့်ခတ် ှ ိပ် ထား၍ စာမျက် ှ ာ ှ စ်ဘက်စလံးတွင်စာ

များေရးသားထား၏။‐ ၂ ထိေနာက်ခွန်အား ကီးမားေသာေကာင်းကင်တမန်

တစ်ပါးက``အဘယ်သသည်တံဆိပ်များကိခွာ ၍ဤစာလိပ်ကိဖွင့်ထိက်ပါသနည်း'' ဟအသံ

ကျယ်စွာေ ကးေ ကာ်လျက်ေနသည်ကိငါြမင်၏။‐ ၃ သိ့ရာတွင်ေကာင်းကင်၊ ကမာေြမ ကီး၊ ေြမ ကီး

ေအာက်၌ ထိစာလိပ်ကိဖွင့် ိင်သသိ့မဟတ် ကည့် ိင်သတစ်ေယာက်မ မ ှ ိ။‐ ၄

ဤစာလိပ်ကိဖွင့်ထိက်သသိ့မဟတ်ဖတ်ထိက် သ တစ်ေယာက်မ  ှ ာ၍မေတွ့ရသြဖင့်ငါသည်

လွန်စွာငိေ ကး၏။‐ ၅ ထိအခါအ ကီးအကဲတစ်ပါးကငါ့အား``မငိ ပါ ှ င့်။ ကည့် ေလာ့။

ယဒအ ွယ်ဝင်ြခေသ့တည်း ဟေသာဒါဝိဒ်မှဆင်းသက်သသည်ေအာင်ြမင် ေလ ပီ။

သသည်ဤစာလိပ် ှ င့်ချိပ်တံဆိပ် ခနစ်ခကိဖွင့် ိင်၏'' ဟေြပာေလ၏။ ၆

ထိေနာက်သိးသငယ်သည်သက် ှ ိ သတဝါေလး ပါးတိ့ ှ င့်အ ကီးအကဲများြခံရံလျက် ှ ိ

သည့်ပလင်ေတာ်အလယ်၌ရပ်လျက်ေနသည် ကိငါြမင်၏။ သသည်ယဇ်ပေဇာ်ရန်အသတ်

ခံရ ပီးသည့်သိး ှ င့်တ၏။ သ့မှာဦးချိုခနစ် ေချာင်း ှ င့်မျက်စိခနစ်လံး ှ ိ ၏။ ယင်းတိ့သည်

ကမာေြမတစ်ြပင်လံးသိ့ဘရားသခင်ေစ လတ်ေတာ်မေသာဝိညာဥ်ခနစ်ပါးြဖစ်၏။‐ ၇

ထိသိးသငယ်သည်လာ၍ပလင်ေပ တွင်ထိင် လျက် ေနေသာအ ှ င်၏လက်ယာလက်ေတာ်မှ

စာလိပ်ကိယ၏။‐ ၈ ထိသိ့ယလိက်ေသာအခါသတဝါေလးပါး ှ င့် အ ကီးအကဲ ှ စ်ဆယ့်ေလးပါးတိ့သည်

အသီး သီးေစာင်းများကိလည်းေကာင်း၊ ဘရားသခင် လစေတာ်၏ဆေတာင်းပတနာတည်းဟေသာ

နံ့သာေပါင်း ှ င့်ြပည့်လျက် ှ ိ သည့်ေ ဖလား များကိလည်းေကာင်း ကိင်ေဆာင်ကာသိးသငယ်

ေတာ်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ပျပ်ဝပ်လျက်၊ ၉ ``ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်အေသသတ်ြခင်းကိ

ခံေတာ်မေသာအားြဖင့်၊ တိင်း ိင်ငံအသီးသီး ှ ိ ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးကိေြပာဆိေသာ၊

လအမျိုးအ ွယ်ခပ်သိမ်းတိ့မှလတိ့ကိ ဘရားသခင်အဖိ့ဝယ်ယေတာ်မပါ၏။

ထိ့ေ ကာင့်ကိယ်ေတာ် ှ င်သည်ဤစာလိပ်ေတာ် ကိ ယ၍ချိပ်တံဆိပ်များကိဖွင့်ထိက်သြဖစ်ပါ၏။ ၁၀

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့အား အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင်၏အမေတာ်ကိ ထမ်းေဆာင် ိင် ကေစရန်

ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာကိေပးအပ်ေတာ်မ၏။ သတိ့သည်လည်းကမာေလာကတွင်

စိးစံရေသာအခွင့်ကိရ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။'' ဟသီချင်းသစ်ကိသီဆိ က၏။ ၁၁

ထိေနာက်ငါ ကည့်လိက်ေသာအခါပလင်ေတာ် ပတ်လည်၌လည်းေကာင်း၊ သတဝါေလးပါး ှ င့်

အ ကီးအကဲများ၏ပတ်လည်၌လည်းေကာင်း ရပ်လျက်ေနေသာေကာင်းကင်တမန်များ၏

အသံကိ ကားရ၏။ ထိေကာင်းကင်တမန် များ၏အေရအတွက်မှာသိန်းသန်းကေဋ

မကအတိင်းမသိများြပား၏။‐ ၁၂ သတိ့က၊ ``အေသသတ်ြခင်းခံရေသာသိးသငယ်ေတာ်သည်

တန်ခိး၊စည်းစိမ်ချမ်းသာ၊ဉာဏ်ပညာ၊ခွန်အား စွမ်းရည်၊ဂဏ်အသေရ၊ဘန်းအာ ေဘာ်၊

ချီးမွမ်းြခင်းတိ့ကိခံထိက်ေတာ်မပါ၏'' ဟအသံကျယ်စွာ မက်ဆိ က၏။‐ ၁၃ ထိ့ြပင်ေကာင်းကင်၊

ကမာေြမ ကီး၊ ေြမ ကီး ေအာက်ပင်လယ်အရပ်ရပ်၌ ှ ိ သမ ေသာ သတဝါအေပါင်းတိ့က၊

ပလင်ေပ တွင်ထိင်ေနေတာ်မေသာအ ှ င် ှ င့် သိးသငယ်ေတာ်သည် ကမာအဆက်ဆက်ချီးမွမ်းြခင်းကိ

ခံရပါေစသတည်း။ ဂဏ်အသေရ၊ဘန်းအာ ေဘာ်၊တန်ခိးတိ့ြဖင့် ြပည့်စံေတာ်မပါေစသတည်း''

ဟေကးေကာ် ကသည်ကိငါ ကားရ၏။‐ (aiōn g165) ၁၄ သတဝါေလးပါးတိ့က``အာမင်''

ဟတံ့ြပန် က ၏။ အ ကီးအကဲတိ့သည်လည်းပျပ်ဝပ် ှ ိ ခိး က၏။

၆
ထိေနာက်သိးသငယ်ေတာ်သည်ချိပ်တံဆိပ် ခနစ်ခအနက်မှ ပထမတံဆိပ်ဖွင့်သည်ကိ

ငါြမင်၏။ သက် ှ ိ သတဝါေလးပါးအနက်တစ် ပါးသည်မိး ကိးသံ ှ င့်တေသာအသံြဖင့်``လာ

ေလာ့'' ဟဆိသည်ကိငါ ကားရ၏။‐ ၂ ငါ ကည့်လိက်ေသာအခါြမင်းြဖူတစ်ေကာင်

ကိေတွ့ရ၏။ ြမင်းစီးသရဲသည်ေလးကိကိင် ထား၏။ သရဖကိခံယရ ှ ိ ထား၏။ သ

သည်ေအာင်ပဲွခံ ပီးေသာသအေနြဖင့်ဆက် လက်ေအာင်ပဲွခံရန်ထွက်ခွာသွား၏။ ၃

သိးသငယ်ေတာ်သည်ဒတိယတံဆိပ်ကိဖွင့် လိက်ေသာအခါ ဒတိယသတဝါက``လာေလာ့''

ဟဆိသည်ကိငါ ကားရ၏။‐ ၄ ထိေနာက်ြမင်းနီတစ်ေကာင်ထွက်လာ၏။ လတိ့

သည်အချင်းချင်းတစ်ေယာက်ကိတစ်ေယာက် သတ်ြဖတ် ကေစရန်ြမင်းစီးသရဲအား ဤ

ေလာကတွင်စစ်မက်ြဖစ်ပွားေစ ိင်သည့်တန်ခိး ကိေပးအပ်ထား၏။ ား ကီးတစ်လက်ကိသ့

အားေပးထား၏။ ၅ သိးသငယ်ေတာ်သည်တတိယချိပ်တံဆိပ်ကိ ဖွင့်လိက်ေသာအခါ

တတိယသတဝါက``လာေလာ့'' ဟဆိသည်ကိငါ ကားရ၏။ ငါ ကည့်လိက်ေသာ

အခါြမင်းနက်တစ်ေကာင်ကိေတွ့ရ၏။ ြမင်းစီး သရဲသည်ချိန်ခွင်ကိကိင်ထား၏။‐ ၆

သတဝါေလးပါးတိ့အလယ်မှထွက်ေပ လာ သည်ဟထင်ရေသာအသံတစ်ခကိငါ ကား

ရ၏။ ထိအသံက``ဂျံ ုဆန်တစ်ခွက်ကိတစ်ေန့ စာလပ်အားခေပးရ၏။

သိ့ရာတွင်သံလွင် ဥယျာဥ် ှ င့်စပျစ်ဥယျာဥ်များကိမဖျက် ဆီး က ှ င့်''

ဟဆိ၏။ ၇ သိးသငယ်ေတာ်သည်စတတချိပ်တံဆိပ်ကိဖွင့် လိက်ေသာအခါ

စတတသတဝါ၏အသံကိ ငါ ကားရ၏။ ထိသတဝါက``လာေလာ့'' ဟ ဆိ၏။‐ ၈

ငါ ကည့်လိက်ေသာအခါြမင်းမဲွတစ်ေကာင်ကိ ေတွ့ရ၏။ ြမင်းစီးသရဲ၏နာမည်မှာေသမင်း ြဖစ်၏။

သ၏ေနာက်မှမရဏာ ိင်ငံလိက်ပါ လာ၏။ သတိ့သည်ကမာေြမ ကီး၏ေလးပံတစ်

ပံတွင် ှ ိ ေသာလတိ့အား ားေဘး၊ ငတ်မွတ် ေခါင်းပါးြခင်းေဘး၊ ကပ်ေရာဂါေဘး၊ သားရဲ

တိရစာန်များ၏ေဘးတိ့ြဖင့်ေသေစ ိင်သည့် အခွင့်အာဏာကိရ ှ ိ ထား က၏။ (Hadēs g86) ၉

သိးသငယ်ေတာ်သည်ပဥမချိပ်တံဆိပ်ကိဖွင့် လိက်ေသာအခါ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်

ေတာ်ကိေဟာေြပာေကညာသည့်အတွက်ေကာင့် လည်းေကာင်း၊ သစာ ှ င့်သက်ေသခံသည့်အတွက်

ေကာင့်လည်းေကာင်းအသတ်ခံ ကရသတိ့ ၏ဝိညာဥ်များကိပလင်ေတာ်ေအာက်တွင်ငါ

ြမင်ရ၏။‐ ၁၀ ထိဝိညာဥ်များက``သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေြဖာင့်မှန် ေတာ်မေသာအန တန်ခိး ှ င်၊

အက ်ပ်တိ့အား သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည့်အြပစ်အတွက်ကမာသကမာ သားတိ့အား

အဘယ်ကာလတိင်ေအာင်တရား စီရင်အြပစ်ဒဏ်မေပးဘဲေနေတာ်မမည် နည်း''

ဟအသံကျယ်စွာဟစ်ေအာ် က၏။‐ ၁၁ ထိသတိ့သည်ဝတ်လံြဖူတစ်ထည်စီကိရ ပီး

လ င် မိမိတိ့နည်းတအသတ်ခံရ ကမည့် အေစခံချင်း ှ င့်ညီအစ်ကိချင်း အေရအတွက်

ြပည့်သည့်တိင်ေအာင်ခဏ ငိမ်သက်စွာေန က ရန်အမိန့်ကိရ က၏။ ၁၂

ထိေနာက်သိးသငယ်ေတာ်သည်ဆ မချိပ် တံဆိပ်ေတာ်ကိဖွင့်ေလလ င် ေြမငလျင်ြပင်း စွာလပ်ေလ၏။

ေနသည်ဂံအိတ်ထည်မည်းက့ဲ သိ့မည်းနက်လာ၏။ လတစ်ဝန်းလံးသည် လည်းေသွးက့ဲသိ့နီလာ၏။‐

၁၃ ေကာင်းကင် ှ ိ  ကယ်များသည်ေလြပင်းဒဏ် ေကာင့် အပင်မှေ ကကန်ေသာသေဘာသဖန်း

သီးစိမ်းများက့ဲသိ့ကမာေြမသိ့ကျကန်၏။ ၁၄ မိးေကာင်းကင်သည်စာေစာင်ကိလိပ်သက့ဲသိ့

ေပျာက်ကွယ်သွား၏။ ေတာင်များ ှ င့်က န်း ှ ိ သမ သည်မိမိတိ့ေနရာမှေ ွ ့သွား ကကန်၏။‐ ၁၅

ထိအခါေလာကီဘရင်၊ အာဏာပိင်၊ စစ်သ ကီး၊ သေဌးသ ကယ်၊ တန်ခိးအာဏာ ှ ိ သမှစ၍

ကန် ှ င့်ကန်မဟတ်သအေပါင်းတိ့သည်လိဏ် ဂများ၌လည်းေကာင်း၊ ေတာင်ေပ ေကျာက်ေဆာင်

များ၌လည်းေကာင်းပန်းေအာင်း၍ေန က ကန်၏။‐ ၁၆ ထိသတိ့ကေတာင်များ၊ ေကျာက်ေဆာင်များ

အား``ငါတိ့အေပ သိ့ ပိကျလျက်ပလင်ေတာ် ေပ တွင်စံေတာ်မေသာအ ှ င်၏မျက် ှ ာေတာ်

ကိမြမင်ရေစရန် ှ င့်သိးသငယ်ေတာ်၏ အမျက်ေတာ်မသင့် ကေစရန်ငါတိ့အား ဖံးကွယ်၍ထား ကပါ။‐

၁၇ ထိအ ှ င်တိ့၏အမျက်ေတာ်သင့်မည့်ေန့ရက် ကာလကျေရာက်လာေလ ပီ။ ထိအမျက်ေတာ်

ကိအဘယ်သသည်ရပ်ခံ ိင်ပါမည်နည်း'' ဟ ဆိက၏။

၇ ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်ေလးပါးတိ့သည် ကမာေြမ ကီးစွန်းအရပ်ေလးမျက် ှ ာတွင်

ရပ်လျက်ေနသည်ကိငါြမင်ရ၏။ သတိ့သည် ကန်းေြမေပ  ှ င့်ပင်လယ်ြပင်၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊

သစ်ပင်များကိေသာ်လည်းေကာင်းေလမတိက် ခတ် ိင်ေစရန် အရပ်ေလးမျက် ှ ာမှေလတိ့

ကိဆဲွကိင်ထား က၏။‐ ၂ ထိေနာက်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင် ၏တံဆိပ်ေတာ်ကိ

ကိင်ေဆာင်လာေသာေကာင်းကင် တမန်တစ်ပါးသည် အေ ှ ့အရပ်မှတက်လာ သည်ကိငါြမင်ရ၏။

သသည်ကန်းေြမ ှ င့် ပင်လယ်တိ့ကိေဘးဥပဒ်သင့်ေစ ိင်ခွင့်ကိ ရ ှ ိ ထားသည့်ေကာင်းကင်တမန်ေလးပါး

တိ့အား၊‐ ၃ ``ငါတိ့ဘရားသခင်၏အေစခံတိ့နဖး တွင်တံဆိပ်ေတာ်ကိငါတိ့မခတ် ှ ိပ်ရေသး

မီသင်တိ့သည်ကန်းေြမ၊ ပင်လယ်၊ သစ်ပင်တိ့ အားမည်သိ့မ ေဘးဥပဒ်မသက်ေရာက်ေစ က ှ င့်''

ဟကျယ်စွာဟစ်ေအာ်၍ေြပာ၏။‐ ၄ ထိေနာက်တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်ထားသတိ့၏အေရ

အတွက်ကိငါ ကားသိရ၏။ ယင်းအေရ အတွက်မှာတစ်သိန်းေလးေသာင်းေလးေထာင် ှ ိ ၍

ဣသေရလတစ်ဆယ့် ှ စ် ွယ်ြဖစ် ကေသာ၊‐ ၅ယဒအ ွယ်၊ ဗင်အ ွယ်၊ ဂဒ်အ ွယ်၊ အာ ှ ာ အ ွယ်၊

နဿလိအ ွယ်၊ မနာေ ှ အ ွယ်၊ ှ ိ ေမာင် အ ွယ်၊ ေလဝိအ ွယ်၊ ဣသခါအ ွယ်၊ ဇာဗလန် အ ွယ်၊

ေယာသပ်အ ွယ်၊ ဗင်ယာမိန်အ ွယ်တိ့ မှတစ် ွယ်လ င် တစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်တံဆိပ်

ခတ် ှ ိပ်ြခင်းကိခံရ ကသတည်း။ ၉ ထိေနာက်ငါ ကည့်လိက်ေသာအခါ အဘယ်

သမ မေရမတွက် ိင်ေသာလအပ် ကီး ကိေတွ ့ရ၏။ သတိ့သည်ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးကိေြပာဆိေသာ

လမျိုးအ ွယ် ခပ်သိမ်းတိ့မှလာေရာက် ကသများြဖစ် က၏။ သတိ့သည်ဝတ်လံြဖူများကိဝတ်

လျက်စွန်ပလွန်ခက်များကိကိင်ကာ ပလင် ေတာ် ှ င့်သိးသငယ်ေတာ်၏ေ ှ ့တွင်ရပ် လျက်ေန က၏။‐

၁၀ သတိ့က``ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးသည်ပလင် ေတာ်ေပ မှာစံေတာ်မေသာ ငါတိ့ဘရား

သခင် ှ င့်သိးသငယ်ေတာ်ထံမှသက်ေရာက် လာ၏'' ဟ ကီးေသာအသံ ှ င့်ေ ကးေကာ်

က၏။‐ ၁၁ ေကာင်းကင်တမန်အေပါင်းတိ့သည်ပလင် ေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊

အ ကီးအကဲများ ှ င့်သက် ှ ိ သတဝါေလးပါးတိ့ကိလည်း ေကာင်းဝိင်းရံလျက်ရပ် က၏။

ထိေနာက်သ တိ့သည်ပလင်ေတာ်ေ ှ ့၌ပျပ်ဝပ်ကာဘရား သခင်အား ှ ိ ခိး က၏။‐ ၁၂
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သတိ့က``အာမင်။ ငါတိ့ဘရားသခင်ကိ ကမာအဆက်ဆက်ချီးမွမ်းေထာမနာ ပ ကေစသတည်း။

ကိယ်ေတာ်သည်ဘန်းတန်ခိး၊ ဉာဏ်ပညာ၊ ဂဏ်အသေရတိ့ ှ င့်ြပည့်စံ ေတာ်မပါေစသတည်း။

ကိယ်ေတာ်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကပါေစ သတည်း။ ``အာမင်'' ဟ မက်ဆိ က၏။ (aiōn g165)

၁၃ အ ကီးအကဲတစ်ပါးကငါ့အား``ဝတ်ြဖူစင် ကယ်ဝတ်ဆင်ထားသတိ့သည်မည်သတိ့နည်း။

အဘယ်အရပ်ကလာ ကသနည်း'' ဟေမး၏။ ၁၄ ငါက``အ ှ င်၊ အ ှ င်သိပါ၏'' ဟြပန်၍ေြဖ၏။

ထိသက``သတိ့သည်ဆင်းရဲဒက ကီးထဲမှ လွတ်ေြမာက်လာသများြဖစ်၏။ သတိ့သည်

မိမိတိ့ဝတ်လံများကိသိးသငယ်ေတာ် ၏ေသွးြဖင့်ြဖူစင်ေအာင်ဖွပ်ေလာ်ခ့ဲ က ေလ ပီ။‐ ၁၅

ထိေကာင့်သတိ့သည်ဘရားသခင်၏ပလင် ေတာ်ေ ှ ့သိ့ေရာက် ှ ိ ၍ ကိယ်ေတာ်၏ဗိမာန်

ေတာ်တွင်ေန့ညဥ့်မြပတ်ဝတ် ပေနြခင်း ြဖစ်၏။ ပလင်ေတာ်ေပ စံေနေတာ်မေသာ

အ ှ င်သည်လည်းသတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ၍ ကာကွယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၆

သတိ့သည်ေနာက်တစ်ဖန်အစာေရစာ မငတ်မွတ်ရ က။ ေနေရာင်ြခည်သည်လည်း

ေကာင်း၊ ြပင်းထန်ေသာအပ ှ ိန်သည်လည်း ေကာင်းသတိ့အေပ သိ့မကျေရာက်ရ။‐ ၁၇

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ပလင်ေတာ်အလယ် တွင် ှ ိ ေတာ်မေသာ သိးသငယ်ေတာ်သည်

သတိ့အားေစာင့်ထိန်း ကည့် ၍ အသက် စမ်းေရ ှ ိ ရာအရပ်သိ့ပိ့ေဆာင်ေတာ်မမည်

ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ဘရားသခင်သည် လည်းသတိ့၏မျက်ရည် ှ ိ သမ ကိသတ် ေတာ်မလိမ့်မည်''

ဟဆိ၏။

၈ သတမချိပ်တံဆိပ်ကိသိးသငယ်ေတာ်ဖွင့် လိက်ေသာအခါ ေကာင်းကင်ဘံတွင်နာရီ

ဝက်ခန့်ဆိတ် ငိမ်၍သွား၏။‐ ၂ ထိေနာက်ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ရပ် လျက်ေနသည့်

ေကာင်းကင်တမန်ခနစ်ပါး ကိငါြမင်ရ၏။ သတိ့အားတံပိးခရာ ခနစ်ခကိေပးအပ်၏။ ၃

ထိေနာက်အြခားေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါး သည်ပလင်ေတာ်အနားသိ့လာ၍ရပ်၏။ သ

သည်ေ လင်ပန်းကိကိင်ထား၏။ ပလင်ေတာ် ေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာေ ယဇ်ပလင်ေပ မှာဘရား

သခင်၏လစေတာ်ဝင်အေပါင်းတိ့၏ဆ ေတာင်းပတနာများ ှ င့်အတ ပေဇာ်မီး ိ ့

ရန်များစွာေသာနံ့သာေပါင်းကိသ့အား ေပးအပ်ထားသည်။‐ ၄ နံ့သာေပါင်းမှထွက်လာေသာမီးခိးသည်

ဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်တွင်ရပ်ေနေသာ ေကာင်းကင်တမန်၏လက်မှ ဘရားသခင်

၏လစေတာ်ဝင်တိ့ဆေတာင်းပတနာများ ှ င့်အတအထက်သိ့တက်ေလ၏။‐ ၅

ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်သည်လင်ပန်းကိ ယ ပီးလ င် ယဇ်ပလင်ကမီးကိထည့်၍ကမာ

ေြမေပ သိ့ပစ်ချလိက်၏။ ထိအခါမိး ကိး ထစ်ချုန်းြခင်း၊ အသံြမည်ြခင်း၊ လ ပ်ြပက် ြခင်း၊

ေြမငလျင်လပ်ြခင်းတိ့ြဖစ်ေပ လာ ေလသည်။ ၆ ထိေနာက်တံပိးခရာခနစ်ခကိကိင်ထား

သည့်ေကာင်းကင်တမန်ခနစ်ပါးတိ့သည် တံပိးခရာမတ်ရန်အသင့်ြပင်ဆင် က၏။‐

၇ ပထမေကာင်းကင်တမန်တံပိးခရာကိ မတ်လိက်ေသာအခါေသွး ှ င့်ေရာေ ှ ာေန

ေသာမီး ှ င့်မိးသီးတိ့သည်ေြမေပ သိ့ ကျကန်၏။ ကမာေြမ ကီး၏သံးပံတစ်ပံ၊ သံးပံတစ်ပံေသာသစ်ပင်၊

စိမ်းစိေသာြမက် ှ ိ သမ တိ့သည်ေလာင်က မ်းေလ၏။ ၈ ဒတိယေကာင်းကင်တမန်တံပိးခရာ

မတ်လိက်ေသာအခါ မီးလ ံ ထေနေသာ ေတာင် ကီးခန့် ကီးမားေသာမီးလံး ကီး ကိ

ပင်လယ်ထဲသိ့ပစ်ချလိက်သက့ဲသိ့ ြဖစ် ပီးလ င် ပင်လယ်ေရသံးပံတစ်ပံ သည်ေသွးအတိြဖစ်ေလ၏။‐ ၉

ပင်လယ်သတဝါသံးပံတစ်ပံတိ့သည်ေသ က၏။ သံးပံတစ်ပံမ ေသာသေဘာတိ့

သည်လည်းပျက်စီးသွား က၏။ ၁၀ တတိယေကာင်းကင်တမန်တံပိးခရာမတ်

လိက်ေသာအခါ ကယ် ကီးတစ်လံးသည်မီး လ ံ ထေနေသာမီး းတိင်က့ဲသိ့

ေကာင်းကင် မှြမစ်များသံးပံတစ်ပံ ှ င့်စမ်းေပါက်များ အေပ သိ့ကျေလ၏။‐ ၁၁

(ယင်း ကယ်ကိ``ခါးြခင်း'' ဟေခ ၏) သံးပံတစ် ပံေသာေရတိ့သည်ေရခါးအြဖစ်သိ့ေြပာင်း

လဲသွား က၏။ များစွာေသာလတိ့သည်ထိ ေရခါးကိေသာက်သြဖင့်ေသ ကကန်၏။ ၁၂

စတတေကာင်းကင်တမန်တံပိးခရာမတ်လိက် ေသာအခါေန၏သံးပံတစ်ပံ၊ လ၏သံးပံ တစ်ပံ၊

ကယ်တာရာများ၏သံးပံတစ်ပံတိ့ သည်ကပ်သင့် ကသြဖင့်၎င်းတိ့၏အလင်းသည်

သံးပံတစ်ပံေလျာ့နည်းသွားေလ၏။ ေန့၏သံး ပံတစ်ပံ၊ ည၏သံးပံတစ်ပံသည်အလင်း မရ က။ ၁၃

ထိေနာက်ငါ ကည့်လိက်ေသာအခါေကာင်းကင် အလယ်တွင် ပျံဝဲလျက်ေနေသာလင်းယန်ငှက်

တစ်ေကာင်ကိြမင်ရ၏။ ထိငှက်က``အြခားေကာင်း ကင်တမန်သံးပါးမတ် ကမည့်တံပိးခရာသံ

သံးချက်ေကာင့်ကမာေြမေပ  ှ ိ သတဝါတိ့ သည်အမဂလာ ှ ိ  ကလိမ့်မည်။ အမဂလာ ှ ိ  က လိမ့်မည်။

အမဂလာ ှ ိ  ကလိမ့်မည်'' ဟအသံ ကျယ်စွာေြပာဆိေနသည်ကိငါ ကားရ၏။

၉ ထိေနာက်ပဥမေကာင်းကင်တမန်တံပိးခရာ မတ်လိက်ေသာအခါ

ေကာင်းကင်မှကမာေြမ ေပ သိ့ ကယ်တစ်လံးေ ကကျလာသည်ကိ ငါြမင်ရ၏။

ထိ ကယ်အားတွင်းနက် ကီး၏ တံခါးေသာ့ကိေပးအပ်ထား၏။‐ (Abyssos g12) ၂

သသည်တွင်းနက် ကီးကိဖွင့်လိက်ေသာအခါ မီးခိးသည်မီးဖိ ကီးမှထွက်သည့်အလား

ထွက်လာေလသည်။ ထိမီးခိးေ ကာင့်ေန ှ င့် အာကာသေကာင်းကင်သည်ေမှာင်မဲ၍သွား၏။‐

(Abyssos g12) ၃ ထိမီးခိးထဲမှကျိုင်းေကာင်များထွက်လာ ပီး လ င်

ကမာေြမ ကီးေပ သိ့ကျကန်၏။ သတိ့ မှာကင်း မီးေကာက်များက့ဲသိ့တန်ခိး ှ ိ က၏။‐ ၄

သတိ့သည်ြမက်များ ှ င့်အြခားစိမ်းလန်းသည့် အပင် ကီးငယ်တိ့ကိေဘးဥပဒ် ပပိင်ခွင့်မ ှ ိ။

နဖးတွင်ဘရားသခင်၏တံဆိပ်ေတာ်မပါ သည့်လတိ့ကိသာလ င်ေဘးဥပဒ် ပပိင်ခွင့် ှ ိ  က၏။‐ ၅

ထိသတိ့အားအေသသတ်ပိင်ခွင့်မ ှ ိ။ ငါးလမ သာလ င် ှ ဥ်းဆဲပိင်ခွင့် ှ ိ ၏။ ကျိုင်းေကာင်အကိက်

ခံရသတိ့သည်ကင်း မီးေကာက်အကိက်ခံရ သက့ဲသိ့နာကျင်စွာေဝဒနာခံရ ကလိမ့် မည်။‐ ၆

ထိငါးလအတွင်းလတိ့သည်ေသမင်းကိ ှ ာ ကလိမ့်မည်။ ှ ာေသာ်လည်းမေတွ့ရ က။ ေသရန်

ေတာင့်တ ကေသာ်လည်းေသမင်းသည်သတိ့ အားတိမ်းေ ှ ာင်၍သွားလိမ့်မည်။ ၇

ထိကျိုင်းေကာင်တိ့သည်စစ်ပဲွဝင်ရန် အသင့်ြပင် လျက်ေနေသာြမင်းများ ှ င့်တ က၏။ သတိ့၏

ဦးေခါင်းေပ မှာေ သရဖေဆာင်းထားသည် ှ င့်တ၏။ သတိ့၏မျက် ှ ာသည်လမျက် ှ ာ

ှ င့်တ၏။‐ ၈ သတိ့သည်အမျိုးသမီးများ၏ဆံပင် ှ င့်တ ေသာေခါင်းေမွးများ ှ ိ ၏။

သတိ့၏သွားသည် ြခေသ့သွား ှ င့်တ၏။‐ ၉ သတိ့၏ရင်အပ်တွင်သံရင်အပ်တန်ဆာတပ်

ဆင်ထားသည် ှ င့်တ၏။ သတိ့၏အေတာင်ခပ် သံသည်စစ်ပဲွဝင်ရန်ေမာင်း ှ င်လာေသာြမင်း

ရထားများ၏အသံ ှ င့်တ၏။‐ ၁၀ သတိ့၏အ မီးသည်ကင်း မီးေကာက်၏အ မီး

ှ င့်တ၍ဆး ှ ိ ၏။ သတိ့အ မီးတွင်လတိ့အား ငါးလတိင်တိင်ေဘးဥပဒ်ေရာက်ေစ ိင်ေသာ

တန်ခိး ှ ိ ၏။ ၁၁ သတိ့၏ဘရင်ကားတွင်းနက် ကီး၏ေကာင်းကင် တမန်ြဖစ်၏။

သ၏နာမည်မှာေဟ ဗဲဘာသာ စကားအားြဖင့် အဗ ုန်ဟ၍လည်းေကာင်း၊

ဂရိဘာသာအားြဖင့်အေပါလျုန်ဟ၍လည်း ေကာင်းြဖစ်၏။ (အေပါလျုန်၏အနက်မှာ``ဖျက် ဆီးသ''

ဟ၍ြဖစ်သတည်း။) (Abyssos g12) ၁၂ အမဂလာတစ်ပါးကန်လွန်သွားေလ ပီ။

ထိေနာက် မှအမဂလာ ှ စ်ပါးလာဦးမည်။ ၁၃ ထိေနာက်ဆ မေကာင်းကင်တမန်တံပိးခရာ

မတ်လိက်ေသာအခါဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ ှ ိ ေသာေ ယဇ်ပလင်၏ေထာင့်ေလးေထာင့်မှထွက်

လာေသာအသံကိငါ ကားရ၏။‐ ၁၄ ထိအသံကဆ မေကာင်းကင်တမန်အား``ဥ

ဖရတ်ြမစ် ကီးအနီးမှာချည်ေ ှ ာင်ထားေသာ ေကာင်းကင်တမန်ေလးပါးကိေြဖလတ်ေလာ့'' ဟဆိ၏။‐

၁၅ ထိေကာင်းကင်တမန်ေလးပါးတိ့သည်အေ ှ ာင် အဖဲွ ့မှလွတ်ေြမာက်၍သွား က၏။ သတိ့သည်

ဤမည်ေသာ ှ စ်၊ လ၊ ေန့ရက်၊ အချိန်နာရီ၌ကမာ ၏လဦးေရသံးပံတစ်ပံကိသတ်သင်ပစ်ရန်

အတွက်အသင့် ှ ိ ေနသများြဖစ် က၏။‐ ၁၆ ြမင်းစီးသရဲများ၏အေရအတွက်မှာကေဋ

ှ စ်ဆယ် ှ ိ ေ ကာင်းကိငါ ကားသိရ၏။‐ ၁၇ ဗျာဒိတ် ပါ ံ ၌ြမင်းစီးသရဲများသည်ကန့် ေရာင်၊

အြပာေရာင်၊ မီးလ ံ ေရာင် ှ ိ ေသာရင်အပ် တန်ဆာများကိဝတ်ဆင်ထား ကသည်ကိငါ ြမင်ရ၏။

ြမင်းတိ့၏ဦးေခါင်းများသည်ြခေသ့ ဦးေခါင်းများ ှ င့်တ၏။ သတိ့၏ခံတွင်းမှမီး လ ံ ၊

မီးခိး၊ ကန့်များထွက်လာ၏။‐ ၁၈ ယင်းသိ့ခံတွင်းမှထွက်သည့်မီးလ ံ ၊ မီးခိး၊

ကန့်တည်းဟေသာေဘးသံးပါးေ ကာင့်ကမာ လဦးေရသံးပံတစ်ပံေသ ကကန်၏။‐ ၁၉

ြမင်းတိ့၏တန်ခိးစွမ်းရည်သည်သတိ့၏ခံတွင်း ှ င့်အ မီးတွင် ှ ိ ၏။ သတိ့၏အ မီးများသည်

ေ မများ ှ င့်တ၏။ ထိအ မီးများတွင်ဦးေခါင်း များေပါက်လျက်ယင်းအ မီးများြဖင့်လတိ့

အားအ ရာယ် ပ က၏။ ၂၀ဤေဘးဒဏ်ြဖင့်မေသဘဲကျန် ှ ိ ေနေသာသတိ့ သည်ေနာင်တမရ က။

မိမိတိ့လက်ြဖင့် ပလပ် သည့်ဘရားများကိမစွန့်လတ် က။ နတ်မိစာ များကိလည်းေကာင်း၊

မျက်စိမြမင်၊ နားမ ကား၊ မလပ်မ ှ ား ိင်ေသာေ ၊ ေငွ၊ ေကး၊ ေကျာက်၊ သစ်

သားစသည်ြဖင့် ပီးေသာ ပ်တများကိလည်း ေကာင်းကိးကွယ်လျက်ပင် ှ ိ ေန ကေသး၏။‐ ၂၁

လအသက်ကိသတ်ြခင်း၊ စန်းနတ် ပစားြခင်း၊ ကာမဂဏ်လိက်စားြခင်း၊ သ့ဥစာခိးြခင်း

အြပစ်များအတွက်လည်းေနာင်တမရက။

၁၀ ထိေနာက်ေကာင်းကင်မှခွန်အား ကီးမားေသာေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးဆင်းသက်လာသည်

ကိငါြမင်ရ၏။သသည်မိးတိမ်ကိဝတ်ဆင် ၍သ၏ဦးေခါင်းပတ်လည်တွင်သက်တန့် ှ ိ ၏။

သ၏မျက် ှ ာသည်ေန ှ င့်တ၏။ သ၏ေြခ ေထာက်တိ့သည်မီးြဖင့် ပီးေသာတိင်များ ှ င့်တ၏။‐ ၂

သသည်ဖွင့်ထားေသာစာေစာင်ငယ်ကိကိင် ထား၏။ လက်ယာေြခြဖင့်ပင်လယ်ေပ ၌လည်း ေကာင်း၊

လက်ဝဲေြခြဖင့်ကန်းေြမေပ ၌လည်း ေကာင်းရပ်လျက်၊‐ ၃ ြခေသ့ေဟာက်သက့ဲသိ့ကျယ်ေသာအသံြဖင့်

ေ ကးေကာ်၏။ ယင်းသိ့ေ ကးေကာ်လိက်ေသာ အခါမိး ကိးသံခနစ်ချက်ြမည်ေလ၏။‐ ၄

ထိအချိန်၌မိး ကိးသံတိ့ကမိန့် မက်သည့် စကားကိ ငါသည်ေရးမှတ်မည် ပေသာ်``မေရး

မမှတ် ှ င့်။ မိး ကိးသံခနစ်ချက်မိန့် မက်သည့် စကားကိလ ို ့ဝှက်ထားေလာ့'' ဟေကာင်းကင်

မှထွက်ေသာအသံကိငါ ကားရ၏။ ၅ ထိေနာက်ပင်လယ် ှ င့်ကန်းေြမေပ တွင်ရပ်ေန

ေသာေကာင်းကင်တမန်သည် မိမိ၏လက်ယာ ကိေကာင်းကင်သိ့ေြမာက်ချီကာ၊‐ ၆
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ကမာအဆက်ဆက်အသက် ှ င်ေတာ်မ၍မိး၊ ေြမ၊ ပင်လယ်မှစ၍အရာခပ်သိမ်းတိ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာဘရားသခင်၏နာမ ေတာ်ကိတိင်တည်လျက်``ေနာက်ထပ်ေ ှ ာင့်ေ ှ း

ကန့် ကာမ ှ ိ မည်မဟတ်။ ဘရားသခင် သည်မိမိ၏အေစခံပေရာဖက်တိ့အား

ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မခ့ဲသည် ှ င့်အညီ၊‐ (aiōn g165) ၇သတမေကာင်းကင်တမန်တံပိးခရာမတ်ေသာ

အခါ၌ ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏နက်နဲေသာ အ ကံအစည်ေတာ်တိ့ကိ ပီးေြမာက်ေစ

ေတာ်မမည်'' ဟဆိေလသည်။ ၈ ေကာင်းကင်မှငါ ကားရသည့်မိန့် မက်သံက

ငါ့အား``သွားေလာ့။ ပင်လယ် ှ င့်ကန်းေြမေပ တွင်ရပ်လျက်ေနေသာေကာင်းကင်တမန်လက်

၌ဖွင့်ထားေသာစာေစာင်ကိယေလာ့'' ဟဆိ ြပန်၏။ ၉ သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ထိေကာင်းကင်တမန်ထံ

သိ့သွား ပီးလ င် စာေစာင်ငယ်ကိေပးရန် ေတာင်း၏။ ေကာင်းကင်တမန်က``ဤစာေစာင်

ကိယ၍စားေလာ့။ သင်၏ဝမ်းကိခါးေစ လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်သင်၏ခံတွင်း၌ပျား

ရည်က့ဲသိ့ချိုလိမ့်မည်'' ဟဆိ၏။ ၁၀ ငါသည်ေကာင်းကင်တမန်၏လက်မှစာေစာင် ငယ်ကိယ၍စား၏။

ထိစာေစာင်သည်ငါ၏ ခံတွင်း၌ပျားရည်က့ဲသိ့ချို၏။ ဝမ်းတွင်း သိ့ေရာက်ေသာအခါ၌မခါးေလသည်။‐

၁၁ ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်က``သင်သည် များစွာေသာတိင်း ိင်ငံများ၊ ဘာသာစကား

အမျိုးမျိုးေြပာဆိေသာလမျိုးများ၊ ှ င် ဘရင်များ၏အေကာင်း ှ င့်စပ်လျဥ်းသည့်

ဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိေနာက် တစ်ဖန်ေဟာကားရဦးမည်'' ဟငါ့အား ဆိ၏။

၁၁ ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်သည်ငါ့အား တိင်းတာရန် က ိးတစ်ေချာင်းကိေပး ပီး

လ င်``ထ၍ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ် ှ င့် ယဇ်ပလင်ကိတိင်းေလာ့။

ထိအရပ်တွင်ဝတ် ပကိးကွယ်ေနသတိ့ကိလည်းေရတွက် ေလာ့။‐ ၂

ဗိမာန်ေတာ် အပင်တံတိင်းကိမတိင်း ှ င့်၊ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်ထိအရာကိလမျိုး

ြခားတိ့အားေပးအပ်ထားေသာေကာင့်ြဖစ် ၏။ သတိ့သည်သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာ မိ ့

ေတာ်ကိေလးဆယ် ှ စ်လတိင်တိင်ေြခြဖင့် နင်း ကလိမ့်မည်။‐ ၃ ငါ၏သက်ေသခံ ှ စ်ပါးအားငါေစလတ်

မည်။ သတိ့သည်ေလာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်၍ ရက်ေပါင်းတစ်ေထာင် ှ စ်ရာေြခာက်ဆယ်တိင် တိင်

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိေဟာ ကား ကလိမ့် မည်'' ဟဆိ၏။ ၄ ထိသက်ေသခံ ှ စ်ပါးကားကမာေြမ ကီး

ကိစိးပိင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ ှ ိ ေသာသံလွင်ပင် ှ စ်ပင် ှ င့်မီးခွက် ှ စ် လံးတိ့ြဖစ်၏။‐ ၅

တစ်စံတစ်ေယာက်ေသာသသည်ထိသက်ေသ ခံ ှ စ်ပါးအားအ ရာယ် ပလ င် သတိ့၏ခံ

တွင်းမှမီးလ ံ များထွက်၍ထိသ့ကိက မ်း ေလာင်ေစေလသည်။ သတိ့အားအ ရာယ် ပ

ကရန် ကိးစားသမှန်သမ ပင် ဤနည်း အတိင်းေသ ကရမည်သာြဖစ်၏။‐

၆ ထိသတိ့မှာဗျာဒိတ်ေတာ်ကိေဟာေြပာ သည့်အချိန်ကာလအတွင်း မိးမ ွာေစရန်

မိးေကာင်းကင်ကိပိတ် ိင်ေသာတန်ခိး ှ ိ ၏။ ေရကိေသွးအြဖစ်သိ့ေြပာင်းလဲေစ ိင်

ေသာတန်ခိးလည်း ှ ိ ၏။ သတိ့သည်မိမိ တိ့အလိ ှ ိ သည့်အခါတိင်းကမာေြမ ကီး

ကိေဘးဒဏ်အမျိုးမျိုးသင့်ေစ ိင်၏။‐ ၇ သိ့ရာတွင်သတိ့ေဟာေြပာေ ကညာသည့်

အလပ် ပီးစီးေသာအခါ၌ တွင်းနက် ကီး ထဲမှသားရဲသည်တက်လာ၍သတိ့အား

တိက်ခိက်ေအာင်ြမင်သတ်ြဖတ်ပစ်လိမ့်မည်။‐ (Abyssos g12) ၈

သတိ့၏အေလာင်းများသည် မိ ့ ကီးများ ၏လမ်းေပ တွင်ကျန်ရစ် ကလိမ့်မည်။ ထိ မိ ့

ကားသတိ့၏အ ှ င်သခင်လက်ဝါးကပ်တိင် တွင်တင်၍အသတ်ခံရာ မိ ့ြဖစ်၏။ ယင်း မိ ့

သည် ေသာဒံ မိ ့သိ့မဟတ်အီဂျစ်ြပည်ကိ သ ပ်ေဆာင်ေသာ မိ ့ြဖစ်သတည်း။‐ ၉

တိင်း ိင်ငံအသီးသီး ှ ိ ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးကိ ေြပာ ကေသာလမျိုးအ ွယ်

အေပါင်းတိ့သည် သတိ့၏အေလာင်းများကိ သ ဂဟ်ရန်ခွင့်မ ပဘဲ သံးရက်ခဲွတိင်ေအာင်

ကည့်ေန ကလိမ့်မည်။‐ ၁၀ ကမာသကမာသားတိ့သည်ပေရာဖက် ှ စ်ပါး

ေသသည့်အတွက် အားရဝမ်းေြမာက်လျက် အချင်းချင်းလက်ေဆာင်ပဏာများေပးကာ

ေအာင်ပဲွခံ ကလိမ့်မည်။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိ ေသာ်ထိပေရာဖက် ှ စ်ပါးသည် ကမာသ

ကမာသားတိ့အားများစွာဒကေရာက်ေစ ခ့ဲ ကေသာေကာင့်ြဖစ်၏။‐ ၁၁

ထိေနာက်သံးရက်ခဲွ ကာေသာအခါဘရား သခင်၏ထံေတာ်မှအသက်ဝိညာဥ်သည်

ထိသ တိ့အထဲသိ့ဝင်သြဖင့်သတိ့သည်ထ၍ မတ်တတ်ရပ် က၏။ ဤအချင်းအရာကိ

ေတွ့ြမင်သကမာသကမာသားတိ့သည် လည်းထိတ်လန့် ကကန်၏။‐ ၁၂

ထိေနာက်ပေရာဖက် ှ စ်ပါးတိ့သည်``ဤအရပ် သိ့တက်ခ့ဲေလာ့'' ဟေကာင်းကင်မှမိမိတိ့

အားကျယ်စွာေြပာေသာအသံကိ ကား က ရ၏။ သတိ့သည်ရန်သများေစာင့် ကည့်ေန စဥ်

မိးတိမ်တိက်ကိစီး၍ေကာင်းကင်သိ့တက် သွား က၏။‐ ၁၃ ထိခဏ၌ေြမငလျင်ြပင်းစွာလပ်သြဖင့်

မိ ့ ကီး၏ဆယ်ပံတစ်ပံပျက်စီး၍လေပါင်း ခနစ်ေထာင်ေသ က၏။ ကင်းကျန်ေသာသ

တိ့သည်ထိတ်လန့်လျက်ေကာင်းကင်ဘံ ှ င် ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး က ကန်၏။ ၁၄

ဒတိယအမဂလာကားကန်လွန်သွားေလ ပီ။ တတိယအမဂလာသည်မ ကာမီလာ လိမ့်မည်။ ၁၅

ထိေနာက်သတမေကာင်းကင်တမန်တံပိးခရာ မတ်လိက်ေသာအခါ``ကမာေလာကကိအပ်စိး

ေသာအာဏာသည် ငါတိ့အ ှ င် ှ င့်ကိယ်ေတာ် ၏ေမ ှ ိ ယလက်ထဲသိ့ေရာက်လာေလ ပီ။

ကိယ်ေတာ်သည်ကမာအဆက်ဆက်စိးစံေတာ် မလိမ့်မည်'' ဟေကာင်းကင်မှကျယ်စွာေြပာ

ေသာအသံများကိ ကားရ၏။‐ (aiōn g165) ၁၆ ထိအခါဘရားသခင်၏ေ ှ ့ေတာ် ှ ိ ပလင်ေပ ၌

ထိင်လျက်ေနေသာအ ကီးအကဲ ှ စ်ဆယ့် ေလးပါးတိ့သည်ဘရားသခင်အားပျပ် ဝပ် ှ ိ ခိးလျက်၊

၁၇ ``ပစုပန်၊အတိတ်ကာလတိ့၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ်သည်မိမိ၏မဟာတန်ခိးေတာ် ကိ သံးေတာ်မလျက် ေလာကကိအပ်စိးေတာ်မ ပီြဖစ်၍

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်းပါ၏။ ၁၈ ကိယ်ေတာ်၏အမျက်ေတာ်သက်ေရာက်ရာ

ကာလသည်လည်းေကာင်း၊ ေသလွန်သတိ့ကိတရားစီရင်ေတာ်မရာ

ကာလသည်လည်းေကာင်း ယခအခါကျေရာက်လာ ပီြဖစ်၍လမျိုး

အေပါင်းတိ့သည်အမျက်ထွက် ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏အေစခံပေရာဖက်များ၊

ကိယ်ေတာ်၏ လစဝင်အေပါင်း၊ ကိယ်ေတာ်ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသသ၊အ ကီး အငယ်တိ့

ဆလာဘ်ေတာ်ကိခံယရန် အချိန်ကာလသည်လည်းေကာင်း၊ကမာေြမ ကီးကိ

ပျက်စီးေစသတိ့ ပျက်စီးရမည့်အချိန်ကာလသည်လည်း ေကာင်း ေရာက် ှ ိ လာပါ ပီ''

ဟဘရားသခင်အားေလာက်ထား က၏။‐ ၁၉ ထိအခါေကာင်းကင်ဘံ၌ဘရားသခင်

၏ဗိမာန်ေတာ်တံခါးသည်ပွင့်၍လာသြဖင့် ဗိမာန်ေတာ်ထဲကပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ

ငါြမင်ရ၏။ ထိေနာက်လ ပ်စစ်များြပက် ြခင်း၊ မိး ခိမ်းြခင်း၊ ေြမငလျင်လပ်ြခင်း၊ မိး

သီးမန်တိင်း ကီးကျြခင်းများြဖစ်ေလ သည်။

၁၂ ထိေနာက်မိးေကာင်းကင်တွင်အတိတ်နိမိတ် ကီးတစ်ရပ်ေပ လာသည်ကိငါြမင်ရ၏။

အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်သည်ေနကိဝတ် ံ ကာ၊လ၏အေပ တွင်ေြခတင်၍ ကယ်တစ်

ဆယ့် ှ စ်လံးပါသည့်သရဖကိေဆာင်း၍ ထား၏။‐ ၂ သသည်မ ကာမီသားဖွားမည်ြဖစ်၍သား

ဖွားြခင်းေဝဒနာြဖင့်ေအာ်လျက်ေန၏။ ၃ မိးေကာင်းကင်တွင်အြခားအတိတ်နိမိတ်

တစ်ရပ်ေပ လာြပန်၏။ ဦးေခါင်းခနစ်လံး၊ ဦး ချိုဆယ်ေချာင်း ှ ိ ေသာနဂါးနီ ကီးတစ်ေကာင်

သည်မိမိ၏ဦးေခါင်းများေပ တွင်သရဖ ခနစ်လံးကိေဆာင်း၍ထား၏။‐ ၄

သသည်မိးေကာင်းကင်က ကယ်တာရာသံးပံ တစ်ပံကိ မိမိအ မီးြဖင့်ဆဲွငင်ကာကမာေြမ

ေပ သိ့ပစ်ချလိက်၏။ နဂါး ကီးသည်သားဖွား အ့ံဆဲဆဲြဖစ်ေသာအမျိုးသမီး၏ေ ှ ့တွင် ရပ်လျက်

ထိအမျိုးသမီးသားဖွားသည် ှ င့် တစ် ပိင်နက်သားငယ်ကိစားမျိုရန်ေစာင့် ၍ေန၏။‐ ၅

ထိေနာက်ထိအမျိုးသမီးသည်လမျိုးတကာ တိ့ကိ သံလံှတံြဖင့်အပ်စိးမည့်သားေယာကျာ်း

ကိဖွားြမင်ေလသည်။ သိ့ရာတွင်ထိသားငယ် သည်သ၏မိခင်ထံမှဘရားသခင်စံေတာ်

မရာပလင်ေတာ်သိ့ချီယြခင်းကိခံရ၏။‐ ၆ အမျိုးသမီးသည်ေတာက ာရတွင်ဘရား

သခင်ြပင်ဆင်ထားေတာ်မေသာအရပ်သိ့ ထွက်ေြပးေလ၏။ ထိအရပ်တွင်သသည်ရက် ေပါင်း ၁၂၆၀

အထိ ပစေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းကိ ခံရ၏။ ၇ ထိေနာက်ေကာင်းကင်၌စစ်ြဖစ်ေလသည်။

မိေကလ ှ င့်သ၏ေကာင်းကင်တမန်များသည် နဂါး ကိတိက်ခိက် က၏။

နဂါး ှ င့်သ၏ဘက်သား ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကြပန်လှန်တိက်ခိက် ကေသာ်လည်း၊‐ ၈

အေရး ံ းနိမ့်သွား က၏။ သတိ့သည်ေကာင်း ကင်တွင်ေနရန်အခွင့်မရ ကေတာ့ေချ။‐ ၉

ကမာသကမာသားတိ့အားလှည့်ြဖားသနတ် မိစာဘရင်ဟ၍လည်းေကာင်း၊ စာတန်ဟ၍

လည်းေကာင်းေခ ေဝ ြခင်းခံရသေ ှ းေ မ နဂါး ကီးသည် မိမိ၏ဘက်သားေကာင်းကင်

တမန်များ ှ င့်အတကမာေြမေပ သိ့ပစ်ချ ြခင်းကိခံရေလသည်။ ၁၀

ထိေနာက်ေကာင်းကင်မှကျယ်စွာေသာအသံ က``ယခအခါဘရားသခင်၏ကယ်တင်

ြခင်းသက်ေရာက်လာေလ ပီ။ ယခအခါ ဘရားသခင်သည်ဘရင်ြဖစ်ေကာင်းြပသ

ေတာ်မ ပီ။ ခရစ်ေတာ်သည်လည်းသ၏အာ ဏာေတာ်စက်ကိြပေတာ်မ ပီ။ အဘယ်

ေကာင့်ဆိေသာ်ငါတိ့၏ညီအစ်ကိများ အားေန့ေရာညဥ့်ပါ ငါတိ့၏ဘရားသခင် ေ ှ ့ေတာ်တွင်

ြပစ်တင်စွပ်စဲွလျက်ေနသကိ ေကာင်းကင်ဘံမှ ှ င်ထတ်လိက် ပီြဖစ်ေသာ ေကာင့်တည်း။‐ ၁၁

ငါတိ့၏ညီအစ်ကိများသည်သိးသငယ် ေတာ်၏ေသွးေတာ်အားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ မိမိ

တိ့ေဟာေြပာေ ကညာသည့် တ်ကပတ် တရားေတာ်အားြဖင့်လည်းေကာင်းစာတန်

ကိေအာင်ြမင်ခ့ဲ က၏။ သတိ့သည်အေသ ခံသည်တိင်ေအာင်မိမိတိ့အသက်ကိ မ ှ ေြမာ က။‐ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍အချင်းမိးေကာင်းကင် ှ င့်ေကာင်းကင် သားတိ၊့ ဝမ်းေြမာက် င်ြမူး ကေလာ့။ ကန်းေြမ

ှ င့်ပင်လယ်တိ့အတွက်အမဂလာြဖစ်ပါသည် တကား။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်နတ်မိစာဘရင် သည်

မိမိ၏ေန့ရက်ကာလအနည်းငယ်သာ ကျန် ှ ိ သည်ကိသိသြဖင့်ြပင်းစွာအမျက် ထွက်လျက်

သင်တိ့ထံသိ့ေရာက် ှ ိ လာ ပီ ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း'' ဟေြပာသည်ကိ ငါ ကားရ၏။ ၁၃

မိမိသည်ကမာေြမေပ သိ့ပစ်ချြခင်းခံရ သည်ကိနဂါးသိေသာအခါ သားေယာကျာ်း
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ေလးဖွားြမင်သအမျိုးသမီးအားလိက် ၍ဖမ်းေလ၏။‐ ၁၄ အမျိုးသမီးသည်ေတာက ာရ ှ ိ မိမိအရပ်

သိ့ပျံသန်းသွား ိင်ရန် လင်းယန် ကီး၏အေတာင် ှ စ်ခကိရ ှ ိ ထားသည်။ သသည်ထိအရပ်တွင်

သံး ှ စ်ခဲွတိင်တိင် နဂါး၏ေဘးမှကင်းလွတ် လံ ခံလျက် ပစေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းကိခံရ မည်ြဖစ်၏။‐ ၁၅

နဂါးသည်အမျိုးသမီးအားေရအဟန်တွင် ေမျာပါသွားေစရန် မိမိ၏ခံတွင်းမှေရကိ

ြမစ်သဖွယ်မတ်ထတ်လိက်၏။‐ ၁၆ သိ့ရာတွင်ေြမ ကီးသည်မိမိ၏ခံတွင်းကိ ဖွင့်၍

နဂါးမတ်ထတ်လိက်ေသာြမစ်ေရကိ မျိုချကာအမျိုးသမီးအားကယ်ဆယ် လိက်သည်။‐

၁၇ ထိအခါနဂါးသည်အမျက်ထွက်သြဖင့် အမျိုးသမီး၏ကျန် ကင်းေနေသးေသာ

သားေြမးများတည်းဟေသာ ဘရားသခင် ၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိေစာင့်ေ ှ ာက်၍သခင်

ေယ ေဖာ်ြပေတာ်မေသာ သမာတရားေတာ် ကိသစာ ှ ိ စွာထိန်းသိမ်းသများအားတိက်

ခိက်ရန်ထွက်ခွာသွား၏။‐

၁၃ နဂါးသည်ပင်လယ်ကမ်းေြခတွင်ရပ်လျက်ေန၏။ ထိေနာက်ပင်လယ်ထဲမှဦးချိုဆယ်ေချာင်း

ှ င့်ဦးေခါင်းခနစ်လံး ှ ိ ေသာ သားရဲတစ် ေကာင်တက်လာသည်ကိငါြမင်ရ၏။

သ၏ ဦးချိုတစ်ေချာင်းစီတွင်သရဖေဆာင်းထား ၏။ သ၏ဦးေခါင်းတစ်လံးစီေပ ၌လည်း

ဘရားသခင်၏အသေရေတာ်ကိ တ်ချ သည့်အမည်နာမကိေရးသားထား၏။‐ ၂

ငါြမင်ရသည့်သားရဲသည်ကျားသစ် ှ င့်တ ၏။ သ၏ေြခတိ့သည်ဝက်ဝံေြခများ ှ င့်တ၍

သ၏ တ်သည်ြခေသ့၏ တ် ှ င့်တ၏။ နဂါး သည်မိမိ၏တန်ခိး ှ င့်မိမိ၏ပလင်ကိလည်း

ေကာင်း၊ ကီးမားေသာအာဏာစက်ကိလည်း ေကာင်းထိသားရဲအားေပးအပ်၏။‐ ၃

သ၏ဦးေခါင်းတစ်လံးမှာေသေလာက်သည့် ဒဏ်ရာရထားသက့ဲသိ့ ှ ိ ေသာ်လည်း ထိ

ဒဏ်ရာမှာေပျာက်ကင်းလျက်ေနေလ ပီ။ ကမာ သကမာသားအေပါင်းတိ့သည်ထိသားရဲ

အားအ့ံ သလျက်သ၏ေနာက်သိ့လိက် က ကန်၏။‐ ၄ နဂါးသည်မိမိ၏အာဏာကိသားရဲအား

အပ် ှ င်းေပးသြဖစ်သြဖင့် လတိ့သည်နဂါး ကိကိးကွယ် က၏။ လတိ့က``ဤသားရဲ ှ င့်

အဘယ်သတပါသနည်း။ သ့အားအဘယ် သဆိင် ပိင်တိက်ခိက် ိင်ပါသနည်း'' ဟဆိ

လျက်သားရဲကိလည်း ှ ိ ခိး က၏။ ၅ ထိသားရဲသည် ကားဝါ၍ဘရားသခင်အား

ြပစ်မှားေြပာဆိခွင့်ကိလည်းေကာင်း၊ ေလးဆယ့် ှ စ်လပတ်လံးအပ်စိးပိင်ခွင့်ကိလည်းေကာင်း

ရ ှ ိ ထား၏။‐ ၆ သသည်ဘရားသခင် ှ င့်ကိယ်ေတာ်၏နာမ ေတာ်ကိလည်းေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်ကျိန်းဝပ်ေတာ် မရာကိလည်းေကာင်း၊ ေကာင်းကင်ဘံတွင်စံစား

သတိ့ကိလည်းေကာင်းြပစ်မှားေြပာဆိရန် မိမိ၏ တ်ကိဖွင့်ေလ၏။‐ ၇

သသည်ဘရားသခင်၏လစေတာ်အားတိက် ခိက်၍ အ ိင်ရခွင့် ှ င့်တိင်း ိင်ငံအသီးသီး ှ ိ

ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကိ ေြပာဆိေသာလ အမျိုးအ ွယ်ခပ်သိမ်းအား

အပ်စိးပိင်ခွင့်ကိ လည်းရ ှ ိ ေပသည်။‐ ၈ အေသသတ်ြခင်းခံရသည့်သိးသငယ်ေတာ်

၏အသက်စာေစာင်တွင် ကမာေလာကကိဖန် ဆင်းေတာ်မမမီကပင် စာရင်းဝင်သတိ့မှ

တစ်ပါးကမာသကမာသားအေပါင်းတိ့သည် ထိသားရဲအား ှ ိ ခိး ကလိမ့်မည်။ ၉

`` ကားတတ်ေသာနား ှ ိ သတိ့ ကား ကပါေစ။‐ ၁၀ အဖမ်းခံရမည့်သသည်အဖမ်းခံရမည်

သာြဖစ်သည်။ ားေဘး ှ င့်ေသရမည့်သသည် လည်း ားေဘး ှ င့်ေသရမည်သာြဖစ်၏။

ဤ အေကာင်းေ ကာင့်ဘရားသခင်၏လစ ေတာ်သည်တည် ကည်သများ၊ သစာ ှ ိ သ

များြဖစ်ရန်လိေပသည်။ ၁၁ ထိေနာက်အြခားသားရဲတစ်ေကာင်ကိငါြမင် ရ၏။

သသည်ေြမ ကီးထဲမှထွက်လာ၏။ သ့ မှာသိးချို ှ င့်တေသာဦးချို ှ စ်ေချာင်း ှ ိ ၏။

သသည်နဂါးက့ဲသိ့စကားေြပာ၏။‐ ၁၂ သသည်ပထမသားရဲ၏အာဏာ ှ ိ သမ

ကိထိသားရဲ၏ေ ှ ့တွင်သံးစဲွ၏။ သသည် ေသေလာက်သည့်ဒဏ်ရာေပျာက်ကင်းသွားသည့်

ပထမသားရဲကိကမာသကမာသားတိ့ အားကိးကွယ်ေစ၏။‐ ၁၃

ဒတိယသားရဲသည်အ့ံ သဖွယ်နိမိတ်လက ဏာများကိြပ၏။ လအေပါင်းတိ့မျက်ေမှာက်

၌ေကာင်းကင်မှကမာေြမေပ သိ့မီးများ ကျလာေစ၏။‐ ၁၄သသည်ပထမသားရဲ၏ေ ှ ့၌ြပပိင်ခွင့်

ှ ိ သည့်နိမိတ်လကဏာများကိြပ၍ ကမာ သကမာသားတိ့အားေမှာက်မှားလမ်းလဲွေစ

ေလသည်။ ားဒဏ်ရာကိရ ှ ိ ေသာ်လည်း မေသဘဲ ှ င်ေနသထိသားရဲအား ိ ေသ

ဂဏ် ပသည့်အေနြဖင့်သ၏ ပ်တကိ ပ လပ်ရန်ကမာသကမာသားတိ့အားေစခိင်း ၏။‐

၁၅ ထိ ပ်တသည်စကားေြပာ ိင်ရန်လည်း ေကာင်း၊ မိမိအားမ ှ ိ ခိးသအေပါင်းတိ့

အားေသေစ ိင်ရန်လည်းေကာင်း ဒတိယ သားရဲသည်ထိ ပ်တကိအသက်သွင်း ေပးခွင့်ကိလည်းရ၏။‐

၁၆ ထိသားရဲသည် ကီးြမတ်သ ှ င့်သိမ်ငယ်သ၊ ချမ်းသာသ ှ င့်ဆင်းရဲသ၊ ကန် ှ င့်ကန်မ

ဟတ်သ ှ ိ  ှ ိ သမ ေသာလတိ့အားလက် ယာလက်တွင်ြဖစ်ေစ၊ နဖးတွင်ြဖစ်ေစမိမိ

၏အမှတ်တံဆိပ် ိက် ှ ိပ်ထားေစ၏။‐ ၁၇ ထိအမှတ်တံဆိပ်တည်းဟေသာသားရဲ၏

နာမည် သိ့မဟတ်ကိယ်စား ပသည့်ကိန်း ဂဏန်းကိ ိက် ှ ိပ်ထားသမှတစ်ပါးအဘယ်

သမ ကန်ေရာင်းကန်ဝယ်ခွင့်မရ။ ၁၈ ဤကိစ ှ င့်ပတ်သက်၍ဉာဏ်ပညာ ှ ိ ရန်လိ

ေပသည်။ ဉာဏ်ပညာ ှ ိ သသည်သားရဲ၏ ကိန်းဂဏန်းအနက်ကိတွက်ချက် ကည့် ိင်

၏။ ထိကိန်းဂဏန်းသည်လတစ်ေယာက်၏ နာမည်ကိကိယ်စား ပ၏။ ထိကိန်းဂဏန်း

မှာေြခာက်ရာေြခာက်ဆယ့်ေြခာက်ြဖစ် သတည်း။

၁၄ ထိေနာက် ကည့်လိက်ေသာအခါဇိအန်ေတာင် ေပ တွင် သိးသငယ်ေတာ်ရပ်ေနသည်ကိငါ

ြမင်ရ၏။ သ၏နာမ ှ င့်ခမည်းေတာ်၏နာမ ေတာ်ကိနဖးတွင် ေရးမှတ်ထားသလေပါင်း

တစ်သိန်းေလးေသာင်းေလးေထာင်တိ့သည် သိး သငယ်ေတာ် ှ င့်အတ ှ ိ  က၏။‐ ၂

ေကာင်းကင်မှသမဒရာဟန်းသံ ှ င့်မိးချုန်း သံ ကီးက့ဲသိ့ေသာအသံကိ

ငါ ကားရ၏။ ထိအသံသည်ေစာင်းသမားများတီးသည့် ေစာင်းသံ ှ င့်တ၏။‐ ၃

ထိသတစ်သိန်းေလးေသာင်းေလးေထာင်တိ့ သည် ပလင်ေတာ်ေ ှ ့၌လည်းေကာင်း၊ သက် ှ ိ

သတဝါေလးပါး ှ င့်အ ကီးအကဲများ၏ ေ ှ ့၌လည်းေကာင်းရပ်လျက်သီချင်းသစ်ကိ

သီဆိ က၏။ လသားအေပါင်းတိ့အထဲ မှေ ွး တ်ကယ်တင်ြခင်းခံရသ၊ လတစ်

သိန်းေလးေသာင်းေလးေထာင်မှတစ်ပါး အြခားအဘယ်သမ ထိသီချင်း ကိမသီဆိတတ်။‐

၄ ထိသတိ့သည်ကာမဂဏ်ခံစားမ ှ င့်ကင်း လွတ်သလပျိုစင်များြဖစ်၍ သိးသငယ်

ေတာ်သွားေလရာအရပ်သိ့လိက် က၏။ သ တိ့သည်လသားတိ့အနက်ကေ ွး တ်

ကယ်တင်ြခင်းခံရသြဖင့် ဘရားသခင် ှ င့် သိးသငယ်ေတာ်အား အဦးဆံးဆက်သ

ြခင်းခံရသများြဖစ် ကသတည်း။‐ ၅ သတိ့သည်အဘယ်အခါမ လိမ်လည်၍ မေြပာတတ်။

အြပစ်ကင်းစင်သများြဖစ် ေပသည်။ ၆ ထိေနာက်ေကာင်းကင်အလယ်တွင် ေကာင်းကင်

တမန်တစ်ပါးပျံဝဲလျက်ေနသည်ကိငါ ြမင်ရ၏။ သသည်တိင်း ိင်ငံအသီးသီး ှ ိ

ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကိေြပာဆိသ လအမျိုးအ ွယ်ခပ်သိမ်းတိ့အား ေကညာ

ရန်ထာဝရသတင်းေကာင်းကိယေဆာင် လာ၏။‐ (aiōnios g166) ၇

ထိေကာင်းကင်တမန်က``ဘရားသခင်တရား စီရင်ေတာ်မရာေန့ရက်သည်ကျေရာက်၍လာ ေလ ပီ။

ထိေ ကာင့်ကိယ်ေတာ်ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ ကေလာ့။ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးကး ကေလာ့။ ေကာင်း

ကင် ှ င့်ကမာေြမ ကီးကိလည်းေကာင်း၊ ပင်လယ် ှ င့်စမ်းေပါက်များကိလည်းေကာင်းဖန်ဆင်း

ေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ ှ ိ ခိး ကေလာ့'' ဟ အသံကျယ်စွာေ ကးေကာ်ေလ၏။ ၈

ထိေနာက်ဒတိယေကာင်းကင်တမန်ေပ လာ ပီးလ င်၊ ``ဗာဗလန် မိ ့ ကီး ပိပျက်ေလ ပီ၊

ပိပျက်ေလ ပီ။ ထိ မိ ့သည်ကာမဂဏ်လိက် စားမတည်းဟေသာစပျစ်ရည်ကိလမျိုး

တကာတိ့အားတိက်ေလ ပီ'' ဟေကးေကာ်၏။ ၉ ထိေနာက်တတိယေကာင်းကင်တမန် ေပ လာ

လျက် ``သားရဲ ှ င့်သ၏ ပ်တကိ ှ ိ ခိး၍ မိမိ ၏နဖးသိ့မဟတ်လက်တွင် ထိသားရဲ၏

အမှတ်တံဆိပ်ကိ ိက် ှ ိပ်ထားေသာသသည်၊‐ ၁၀ ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ်ဖလားမှ ြပင်း

ထန်ေသာအမျက်ေတာ်တည်းဟေသာစပျစ် ရည်ကိေသာက်ရလိမ့်မည်။ ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်း

ေသာေကာင်းကင်တမန်များ ှ င့်သိးသငယ် ေတာ်၏ေ ှ ့၌ ကန့် ှ င့်မီးထဲတွင် ှ ိပ်စက် ှ ဥ်း

ဆဲြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။‐ ၁၁ ထိမီးလ ံ မှမီးခိးသည် ထာဝစဥ်အထက် သိ့တက်လျက်ေန၏။

သားရဲ ှ င့်သ၏ ပ်တကိ ှ ိ ခိး၍ သားရဲ၏နာမည်တံဆိပ် ှ ိပ်ြခင်းခံရ သအေပါင်းတိ့သည်

ေန့ေရာညဥ့်ပါသက်သာ ရာရလိမ့်မည်မဟတ်'' ဟအသံကျယ်စွာ ေကးေကာ်ေလ၏။ (aiōn g165) ၁၂

ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ်ကိေစာင့်ထိန်း၍ ခရစ်ေတာ်ကိသစာ ှ ိ  ကေသာဘရားသခင်

၏လစေတာ်သည် ဤအေြခအေနမျိုး၌ခံ ိင်ရည် ှ ိ ရန်လိေပသည်။ ၁၃

ထိေနာက်ေကာင်းကင်မှ``ေရးမှတ်ေလာ့။ ယခအချိန် မှစ၍သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်

လျက် ေသဆံးသတိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏'' ဟဆိ ေသာအသံကိငါ ကားရ၏။ ဝိညာဥ်ေတာ်ကလည်း

``ဤအတိင်းမှန်ေပ၏။ သတိ့သည်ဆင်းရဲပင်ပန်း စွာလပ်ေဆာင်ြခင်းမှ ရပ်နားခွင့်ကိရ ှ ိ  ကလိမ့် မည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သတိ့၏လပ်ေဆာင် ချက်အကျိုးသည် သတိ့ ှ င့်အတလိက်ပါ

လျက် ှ ိ ေသာေကာင့်ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄တစ်ဖန် ကည့်လိက်ေသာအခါမိးတိမ်ြဖူတစ်ခ ကိ

ငါြမင်ရ၏။ ထိမိးတိမ်ေပ တွင်လ ှ င့်တေသာ သတစ်ဦးထိင်၍ေန၏။ သ၏ဦးေခါင်း၌ေ

သရဖကိေဆာင်းထား၏။ လက်ထဲတွင်ထက် ေသာတံစဥ်ကိကိင်ထား၏။‐ ၁၅

အြခားေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည် ဗိမာန် ေတာ်မှထွက်လာ၍ မိးတိမ်ေပ တွင်ထိင်လျက်

ေနသအား``ကမာေြမ ကီးေပ ၌စပါးများ ေကာင်းစွာမှည့် ပီြဖစ်၍ရိတ်သိမ်းရန်အချိန် ကျေရာက်ေလ ပီ။

ထိ့ေ ကာင့်ကိယ်ေတာ်၏ တံစဥ်ကိယ၍ရိတ်သိမ်းေတာ်မပါ'' ဟ အသံကျယ်စွာေြပာဆိ၏။‐ ၁၆

သိ့ြဖစ်၍မိးတိမ်ေပ တွင်ထိင်ေနသသည် မိမိ ၏တံစဥ်ကိကမာေြမေပ သိ့ေဝ့ှယမ်းကာကမာ

ေြမ ကီးကစပါးများကိရိတ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိေနာက်အြခားေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်

ေကာင်းကင်ဘံ ှ ိ ဗိမာန်ေတာ်မှထွက်လာ၏။ ထိ သသည်လည်းထက်ေသာတံစဥ်ကိကိင်ထား၏။ ၁၈

ထိေနာက်မီးကိအစိးရေသာေကာင်းကင်တမန် သည် ယဇ်ပလင်ေတာ်မှထွက်လာ၏။ သသည်တံစဥ်
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ကိကိင်ထားသည့်ေကာင်းကင်တမန်အား``သင်၏ တံစဥ်ကိယ၍ ကမာေြမေပ ကစပျစ်သီးတိ့

ကိရိတ်သိမ်းေလာ့။ စပျစ်သီးများမှည့်ေလ ပီ'' ဟအသံကျယ်စွာေြပာ၏။‐ ၁၉

သိ့ြဖစ်၍ထိေကာင်းကင်တမန်သည် မိမိတံစဥ် ကိယ၍ကမာေြမေပ ကစပျစ်သီးများကိ

ရိတ်သိမ်းေလ၏။ ထိေနာက်စပျစ်သီးများကိ ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ်တည်းဟေသာ

စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းထဲသိ့သွန်ချလိက် ၏။‐ ၂၀ စပျစ်သီးများကိ မိ ့ြပင်တွင်နယ်၍စပျစ်

သီးနယ်ရာကျင်းမှေသွးေချာင်းစီးထွက်၍ လာ၏။ ထိေသွးေချာင်းသည်အလျားမိင် ှ စ်ရာ၊

အနက်ငါးေပခန့် ှ ိ သတည်း။

၁၅ ထိေနာက်ငါသည်ေကာင်းကင်တွင်အ့ံ သဖွယ် ေကာင်းသည့်

အတိတ်နိမိတ် ကီးတစ်ရပ်ကိြမင် ရြပန်၏။ ထိအတိတ်နိမိတ်ကားကပ်ခနစ်ပါး

ကိယေဆာင်လာေသာ ေကာင်းကင်တမန်ခနစ် ပါးြဖစ်၏။ ထိကပ်ေရာဂါတိ့သည်ဘရား

သခင်၏အမျက်ေတာ်ကိေနာက်ဆံးအေကာင် အထည်ေဖာ်ြခင်းပင်ြဖစ်၍ ေနာက်ဆံးကျ

ေရာက်လာမည့်ကပ်များြဖစ်ေပသည်။ ၂ ထိေနာက်ငါသည်မီး ှ င့်ေရာသည့်ဖန်ေရကန်

ှ င့်တေသာအရာတစ်ခကိြမင်ရ၏။ သားရဲ ှ င့်သ၏ ပ်တအားလည်းေကာင်း၊ ကိန်းဂဏန်း

၏နာမည်ကိပိင်ဆိင်သအားလည်းေကာင်း၊ အ ိင်ရသများကိလည်းငါြမင်ရ၏။ သတိ့

သည်ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာေစာင်းများ ကိကိင်လျက်ဖန်ေရကန်အနီးတွင်ရပ်လျက်

ေန က၏။‐ ၃ သတိ့သည် ``အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာအမတိ့သည် အလွန် ကီးြမတ်၍အ့ံ သဖွယ်ေကာင်းလှ

ပါသည်တကား။ လမျိုးတကာတိ့၏ဘရင်၊ကိယ်ေတာ် ှ င်၏ နည်းလမ်းေတာ်တိ့သည်

အလွန်မ တမှန်ကန်လှပါသည်တကား။ ၄ အိ ဘရားသခင်၊ကိယ်ေတာ် ှ င်အားမေ ကာက် ွံ ့

မ ိ ေသဘဲအဘယ်သေန ိင်ပါမည်နည်း။ ကိယ်ေတာ် ှ င်တစ်ပါးတည်းသာလ င်

သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေတာ်မပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င် ပေတာ်မေသာအမတိ့သည်

တရားမ တေကာင်းေပ လွင်ထင် ှ ားသြဖင့် လမျိုးတကာတိ့သည်ေ ှ ့ေတာ်သိ့လာ၍

ပျပ်ဝပ် ှ ိ ခိး ကပါလိမ့်မည်'' ဟ၍ဘရားသခင်၏အေစခံေမာေ ှ ၏ သီချင်း ှ င့်

သိးသငယ်ေတာ်၏သီချင်းကိ သီဆိလျက်ေန က၏။ ၅ ထိေနာက်ေကာင်းကင်ဘံ၌ပဋိညာဥ်တဲေတာ် ှ ိ

ေသာ ဗိမာန်ေတာ်သည်ပွင့်၍လာသည်ကိြမင်ရ၏။‐ ၆ ထိအခါကပ်ခနစ်ပါးကိယေဆာင်လာေသာ

ေကာင်းကင်တမန်ခနစ်ပါးသည်ဗိမာန်ေတာ် ထဲမှထွက်လာ က၏။ သတိ့သည်ေြပာင်လက်

စင် ကယ်ေသာ ပိတ်ေချာထည်ကိဝတ်ဆင်၍ ေ ရင်စည်းကိပတ်ထား က၏။‐ ၇

သက် ှ ိ သတဝါေလးပါးအနက်တစ်ပါးသည် ကမာအဆက်ဆက်အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ်ြပည့်လျက် ှ ိ သည့် ေ ဖလားခနစ်လံးကိေကာင်းကင်တမန်

ခနစ်ပါးတိ့အားေပးအပ်၏။‐ (aiōn g165) ၈ ဗိမာန်ေတာ်သည်ဘရားသခင်၏ဘန်းတန်ခိး

ေတာ်ေ ကာင့်မီးခိး ှ င့်ြပည့်လျက် ှ ိ ၏။ သိ့ြဖစ် ၍ေကာင်းကင်တမန်ခနစ်ပါးယေဆာင်လာ

သည့်ကပ်ခနစ်ပါးမ ပီးဆံးမီအဘယ်သ မ ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့မဝင် ိင်။

၁၆
ထိေနာက်ဗိမာန်ေတာ်ထဲမှကျယ်ေသာအသံ ထွက်ေပ လာ၏။ ထိအသံက``ကမာေြမေပ

သိ့ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ်ဖလား ခနစ်လံးကိသွန်းေလာင်းေလာ့'' ဟေကာင်းကင်

တမန်ခနစ်ပါးတိ့အားေြပာဆိသည်ကိ ငါ ကားရ၏။ ၂ ပထမေကာင်းကင်တမန်သည်သွား၍ မိမိ

ဖလားမှအမျက်ေတာ်ကိကမာေြမေပ သိ့ သွန်းေလာင်းလိက်၏။ ထိအခါသားရဲ၏အမှတ်

တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်ြခင်းခံရသများ ှ င့် သ၏ ပ်ကိ ှ ိ ခိးေသာသတိ့တွင်အလွန်ဆိး ွား

ေသာအနာစိမ်းများေပါက်ေလ၏။ ၃ ထိ့ေနာက်ဒတိယေကာင်းကင်တမန်သည်မိမိ ဖလားမှ

အမျက်ေတာ်ကိကမာေြမေပ သိ့သွန်း ေလာင်းလိက်၏။ ထိအခါပင်လယ်ေရသည်လ

ေသ၏ေသွးက့ဲသိ့ြဖစ်ေလ၏။ ပင်လယ်ထဲ ှ ိ ေရသတဝါမှန်သမ သည်ေသကန်၏။ ၄

ထိေနာက်တတိယေကာင်းကင်တမန်သည် မိမိ၏ဖလားမှအမျက်ေတာ်ကိြမစ်များ၊ စမ်း

ေပါက်များေပ သိ့သွန်းေလာင်းလိက်၏။ ထိအခါ ေရတိ့သည်ေသွးအတိြဖစ်ေလ၏။‐ ၅

ေရကိေစာင့်သည့်ေကာင်းကင်တမန်က``ပစုပန် အတိတ်ကာလတိ့တွင် ှ ိ ေတာ်မ၍သန့် ှ င်း

ြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ကိယ်ေတာ်စီရင် ေတာ်မချက်သည်ေြဖာင့်မှန်ပါ၏။‐ ၆

ထိသတိ့သည်ဘရားသခင်၏လစေတာ် ှ င့် ပေရာဖက်တိ့၏ေသွးကိသွန်းခ့ဲ ကသြဖင့်

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ေသာက်ရန်ေသွးကိေပး ေတာ်မေလ ပီ။ ထိသတိ့ခံထိက်ေသာဒဏ်ကိ

ခံရ ကပါ၏'' ဟေလာက်ထား၏။‐ ၇ ထိေနာက်ယဇ်ပလင်မှအသံက``အန တန်ခိး ှ င်

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်စီရင် ေတာ်မချက်တိ့သည်မှန်ကန်၍တရားမ တ ပါ၏''

ဟေလာက်ထားသည်ကိငါ ကားရ၏။ ၈ ထိေနာက်စတတေကာင်းကင်တမန်သည်မိမိ ၏ဖလားမှ

အမျက်ေတာ်ကိေနေပ သိ့သွန်း ေလာင်းလိက်၏။ ထိအခါေနသည်လတိ့အား အပ ှ ိန်ြဖင့်

က မ်းေလာင်ေစ ိင်ခွင့်ကိရေလ၏။‐ ၉ လတိ့သည်အား ကီးေသာအပ ှ ိန်ြဖင့်က မ်း

ေလာင်ြခင်းခံရသြဖင့် ေဘးဒဏ်တိ့ကိအစိးရ ေသာဘရားသခင်၏နာမေတာ်ကိကျိန်ဆဲ က၏။

သိ့ရာတွင်သတိ့သည်ေနာင်တလည်း မရ က။ ကိယ်ေတာ်၏ဂဏ်ေတာ်ကိမချီးမွမ်း က။ ၁၀

ထိေနာက်ပဥမေကာင်းကင်တမန်သည်မိမိ၏ ဖလားမှအမျက်ေတာ်ကိသားရဲ၏ပလင်ေပ

သိ့သွန်းေလာင်းလိက်၏။ ထိအခါသားရဲ၏ ိင်ငံ သည်ေမှာင်အတိြဖစ်ေလ၏။ ထိ ိင်ငံသားတိ့

သည်ေဝဒနာခံရသည် ှ င့်မိမိတိ့၏လ ာ ကိကိက်ခဲ က၏။‐ ၁၁ မိမိတိ့၏ေဝဒနာ ှ င့်အနာစိမ်းများေကာင့်

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်ကိကျိန်ဆဲ က ၏။ မိမိတိ့၏အြပစ်များအတွက်ေနာင်တမရ က။ ၁၂

ထိေနာက်ဆ မေကာင်းကင်တမန်သည်မိမိ၏ ဖလားမှ အမျက်ေတာ်ကိဥဖရတ်ြမစ် ကီးေပ

သိ့သွန်းေလာင်းလိက်၏။ ထိအခါြမစ်ေရသည် ခန်းေြခာက်သွားသြဖင့် အေ ှ ့ြပည်မှလာေသာ

ှ င်ဘရင်တိ့အတွက်လမ်းပွင့်သွား၏။‐ ၁၃ ထိေနာက်ငါသည်ဖား ှ င့်တသည့်ညစ်ညမ်းေသာ

နတ်သံးပါးကိေတွ့ြမင်ရ၏။ သတိ့သည်နဂါး၊ သားရဲ၊ မိစာပေရာဖက်တိ့၏ခံတွင်းအသီး

သီးမှထွက်လာ က၏။‐ ၁၄ သတိ့သည်နိမိတ်လကဏာများကိြပ ိင်ေသာ

နတ်မိစာများ၏ဝိညာဥ်များြဖစ် က၏။ အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင်၏ေန့ ကီးစစ်ပဲွသိ့ ဝင်ရန်

ကမာတစ်ဝန်းလံး ှ ိ  ှ င်ဘရင်များအား စ ံ းြခင်းငှာသတိ့သည်ထွက်ခွာသွား က၏။ ၁၅

``ငါသည်သခိးလာသက့ဲသိ့အမှတ်မထင် လာမည်။ သိ့ြဖစ်၍အဝတ်အချည်းစည်း ှ င့်

သွားလာ၍လတိ့၏ေ ှ ့၌အ ှ က်မရေစ ရန် ိးလျက်ေန၍ မိမိ၏အဝတ်များကိ

သတိ ှ င့်ေစာင့် ကပ်ေသာသသည်မဂလာ ှ ိ ၏။ ၁၆ ထိေနာက်ဝိညာဥ်တိ့သည် ှ င်ဘရင်တိ့အား

ေဟ ဗဲဘာသာအားြဖင့် အာမေဂဒန်ဟ နာမည်တွင်ေသာအရပ်သိ့ေခ ေဆာင်စ ံ း ေစ က၏။ ၁၇

သတမေကာင်းကင်တမန်သည်မိမိဖလားမှ အမျက်ေတာ်ကိ ေလထဲသိ့သွန်းေလာင်းလိက် ၏။

ထိအခါဗိမာန်ေတာ်အတွင်း ှ ိ ပလင်ေတာ် မှ``အမ ပီးဆံးေလ ပီ'' ဟကျယ်စွာေသာ

အသံထွက်ေပ ၍လာ၏။‐ ၁၈ ထိေနာက်လ ပ်ပန်းလ ပ် ွယ်များ၊ ေတာ်လဲသံများ၊

မိး ကိးသံများထွက်ေပ လျက်ေြမငလျင်ြပင်း စွာလပ်ေလ၏။ လ့သမိင်းတွင်ဤမ ြပင်းထန်စွာ

ေြမငလျင်လပ်ြခင်းမ ှ ိ ဘးေချ။‐ ၁၉ မိ ့ ကီးသည်သံးပိင်းကဲွေလ၏။ ကမာေပ  ှ ိ  မိ ့

များသည်လည်း ပိပျက်ကန်၏။ ဘရားသခင်သည် ဗာဗလန် မိ ့ ကီးကိသတိရေတာ်မလျက် မိမိ

၏ဖလားမှြပင်းထန်ေသာအမျက်ေတာ်တည်းဟ ေသာစပျစ်ရည်ကိေသာက်ေစေတာ်မ၏။‐ ၂၀

ကန်းအေပါင်းတိ့သည်ေပျာက်လွင့်သွားကန်၏။ ေတာင်များသည်ကွယ်ေပျာက်သွားကန်၏။‐ ၂၁

ေကာင်းကင်မှေပါင်တစ်ရာမ အေလးချိန် ှ ိ ေသာ မိးသီး ကီးများသည်လတိ့အေပ သိ့ကျကန် ၏။

လတိ့သည်ထိဆိး ွားလှေသာမိးသီးေဘး ဒဏ်ေကာင့်ဘရားသခင်ကိကျိန်ဆဲက၏။

၁၇ ထိေနာက်ဖလားခနစ်လံးကိကိင်ထားေသာ ေကာင်းကင်တမန်ခနစ်ပါးအနက် တစ်ပါး

သည်ငါ့ထံသိ့လာ၍``လာေလာ့။ ြမစ်များအနီး တွင်တည် ှ ိ သည့် မိ ့ ကီးတည်းဟေသာ

ြပည့်တန် ဆာမ ကီးခံရသည့်အြပစ်ဒဏ်ကိသင့်အား ငါြပမည်။‐ ၂

ကမာေပ  ှ ိ  ှ င်ဘရင်များသည်ထိအမျိုးသမီး ှ င့်ကာမဂဏ်ခံစားခ့ဲ က၏။ ကမာသကမာသား

တိ့သည်လည်းသ၏ကာမဂဏ်ခံစားမတည်း ဟေသာစပျစ်ရည်ြဖင့်မးယစ်ခ့ဲ က၏'' ဟ ဆိ၏။ ၃

ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်သည်ဝိညာဥ်ေတာ်အား ြဖင့် ငါ့အားေတာက ာရသိ့ေဆာင်ယသွား၏။ ထိ

အရပ်တွင်သားရဲနီေပ ၌ထိင်ေနေသာအမျိုး သမီးတစ်ေယာက်ကိငါြမင်ရ၏။ သားရဲ၏

ကိယ်တစ်ကိယ်လံးေပ တွင်ဘရားသခင်၏ အသေရေတာ်ကိ တ်ချသည့်အမည်နာမ များကိ

အ ှ ံ ့အြပားေရးသားထား၏။ သ့ မှာဦးေခါင်းခနစ်လံး ှ င့်ဦးချိုဆယ်ေချာင်း ှ ိ ၏။‐ ၄

အမျိုးသမီးသည်အနီ ှ င့်မရမ်းေစ့ေရာင် အဝတ်များကိဝတ်လျက်ေ တန်ဆာ၊ ေငွတန် ဆာ၊

ေကျာက်မျက်ရတနာတန်ဆာ၊ ပလဲတန် ဆာများကိဆင်ယင်ထား၏။ သသည်ကာမ

ဂဏ်လိက်စားမဆိင်ရာစက်ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ် ေကာင်းေသာညစ်ညမ်းမများ ှ င့်ြပည့်ေန

သည့်ေ ဖလားကိကိင်ထား၏။‐ ၅ သ၏နဖးေပ တွင်``ြပည့်တန်ဆာအေပါင်း ှ င့်

ေလာက၌စက်ဆပ်ဖွယ်ရာများ၏မိခင်၊ ဗာဗ လန် မိ ့ ကီး'' ဟ၍လ ို ့ဝှက်သည့်အနက် ှ ိ

ေသာကမည်းကိေရးထိးထား၏။‐ ၆ ထိအမျိုးသမီးသည်ဘရားသခင်လစေတာ်

၏ေသွးကိလည်းေကာင်း၊ သခင်ေယ ကိသစာ ှ ိ သြဖင့် အသတ်ခံရသတိ့၏ေသွးကိလည်း

ေကာင်းေသာက်၍ယစ်မးလျက် ှ ိ သည်ကိငါ ေတွ့ြမင်ရ၏။ သ့ကိြမင်ရေသာအခါငါသည်လွန်စွာ

အ့ံ သ၍ေန၏။‐ ၇ ေကာင်းကင်တမန်ကအဘယ်ေကာင့်အ့ံ သ သနည်း။

ထိအမျိုးသမီး၏လ ို ့ဝှက်သည့် အနက်အ ိပါယ်ကိလည်းေကာင်း၊ သထိင်ေန

ေသာဦးေခါင်းခနစ်လံး ှ င့်ဦးချိုဆယ်ေချာင်း ှ ိ သည့်သားရဲ၏လ ို ့ဝှက်သည့်အနက်အ ိပါယ်

ကိလည်းေကာင်းငါေြပာြပမည်။‐ ၈ သင်ြမင်ရသည့်သားရဲသည်အခါတစ်ပါးက

အသက် ှ င်ခ့ဲေသာ်လည်း ယခအသက်မ ှ င် ေတာ့ေပ။ သသည်တွင်းနက် ကီးထဲမှတက်လာ

ပီးလ င် ဖျက်ဆီးြခင်းခံရေပေတာ့မည်။ ကမာ ေလာကကိဖန်ဆင်းေတာ်မမမီကပင်လ င်
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အသက်စာေစာင်စာရင်းတွင်မပါဝင်သ ကမာသကမာသားတိ့သည် ထိသားရဲကိ

ြမင်ေသာအခါအ့ံ သ ကလိမ့်မည်။ သသည် အခါတစ်ပါးကအသက် ှ င်ခ့ဲ၏။ ယခ

အသက်မ ှ င်ေတာ့ေသာ်လည်းေနာက်တစ်ဖန် အသက် ှ င်၍လာဦးမည်။ (Abyssos g12) ၉

``ဤအမအရာ ှ င့်ပတ်သက်၍ဉာဏ်ပညာ ှ င့် အသိတရား ှ ိ ရန်လိေပသည်။ ဦးေခါင်းခနစ်

လံးသည်အမျိုးသမီးထိင်ေနသည့်ေတာင်ခနစ် လံးကိဆိလိ၏။ ှ င်ဘရင်ခနစ်ပါးကိလည်း ဆိလိ၏။‐

၁၀ ှ င်ဘရင်ငါးပါးကားကျဆံးသွားေလ ပီ။ တစ်ပါးသည်အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ၏။ အြခား

တစ်ပါးမှာမေပ ထွန်းေသးေပ။ ေပ ထွန်း လာလ င်လည်းခဏမ သာအပ်စိးရလိမ့်မည်။‐ ၁၁

အခါတစ်ပါးကအသက် ှ င်ခ့ဲ၍ယခ အသက်မ ှ င်ေတာ့သည့်သားရဲသည်အ မ ေြမာက်ဘရင်ြဖစ်၏။

သသည်ဘရင်ခနစ်ပါး တိ့တွင်အပါအဝင်ြဖစ်၏။ သသည်ကား ေသေကျပျက်စီးရမည့်သြဖစ်သတည်း။

၁၂ ``သင်ြမင်ရသည့်ဦးချိုဆယ်ေချာင်းတိ့သည် မင်း အာဏာစက်ကိမရေသးေသာ ှ င်ဘရင်ဆယ်

ပါးြဖစ်၏။ သတိ့သည်သားရဲ ှ င့်အတတစ် နာရီစီအပ်စိးခွင့်ရမည့်သများြဖစ်သည်။‐ ၁၃

ထိဘရင်များတွင်ရည် ွယ်ချက်တစ်ခတည်း ှ ိ ၏။ သတိ့သည်မိမိတိ့တန်ခိးအာဏာများကိ

သားရဲသိ့ေပးအပ် က၏။‐ ၁၄ သတိ့သည်သိးသငယ်ေတာ်ကိစစ်တိက် ကလိမ့် မည်။

သိးသငယ်ေတာ်သည်အ ှ င်တကာတိ့၏ အ ှ င်၊ ဘရင်တကာတိ့၏ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ

ေသာေကာင့်သတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်ေခ ယေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာသ၊

ကိယ်ေတာ်အားသစာ ှ ိ ေသာသတိ့သည်ကိယ် ေတာ် ှ င့်အတေအာင်ပဲွဝင်ခွင့်ရ ကလိမ့် မည်'' ဟဆိ၏။

၁၅ ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်ကငါ့အား``ြပည့် တန်ဆာမထိင်လျက်ေနသည့်ေရသည်တိင်း ိင်ငံ

များ ှ ိ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကိေြပာေသာ လမျိုးများ၊ ြပည်သြပည်သားများြဖစ်၏။‐ ၁၆

သင်ြမင်ရေသာသားရဲ ှ င့်ဦးချိုဆယ်ေချာင်း တိ့သည် ြပည့်တန်ဆာမကိမန်း ကလိမ့်မည်။

သတိ့သည်ြပည့်တန်ဆာမထံမှ ှ ိ သမ ကိခတ်ယလျက်အဝတ်အချည်းစည်းြဖစ် ေစ ကလိမ့်မည်။

သ၏အသားကိစား၍သ့ ကိမီး ိ ့ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၇ သတိ့သည်ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မေသာ

စကားများအေကာင်အထည်ေပ လာသည့် တိင်ေအာင် မိမိတိ့၏အာဏာကိသားရဲအား

တညီတ ွတ်တည်းလဲအပ်လိက် ကေစရန် ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏စိတ်ကိ ပြပင်ေတာ် မလျက်

သတိ့အားမိမိ၏အ ကံအစည် ေတာ် ှ င့်အညီလိက်နာေဆာင် ွက်ေစေတာ် မ၏။ ၁၈

သင်ြမင်ရသည့်အမျိုးသမီးကားကမာေပ ှ ိ  ှ င်ဘရင်တိ့ကိအပ်စိးသည့် မိ ့ ကီးြဖစ် သတည်း''

ဟဆိ၏။

၁၈ ထိေနာက်ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်လာေသာအြခား ေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိငါြမင်ရ၏။

သ့ မှာ ကီးမားသည့်အာဏာစက် ှ ိ ၏။သ၏အေရာင် အဝါသည်ကမာေြမြပင်တစ်ဝန်းလံးကိထွန်း

လင်းေတာက်ပေစ၏။‐ ၂ သသည်အသံကျယ်စွာြဖင့်``ဗာဗလန် မိ ့ ကီး

သည်ပျက်သဥ်းေလ ပီ။ ဗာဗလန် မိ ့ ကီးပျက် သဥ်းေလ ပီ။ ယခထိ မိ ့သည်နတ်မိစာများ

ှ င့်ညစ်ညမ်းေသာနတ်တိ့ေနထိင်ရာ၊ စက်ဆပ် ဖွယ်ေကာင်းသည့်ငှက်ဆိးတိ့မီှခိရာအရပ်

ြဖစ်ေလ ပီ။‐ ၃ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်

ထိ မိ ့၏ကာမဂဏ်လိက်စားမတည်းဟေသာ မးယစ်ေစသည့်စပျစ်ရည်ကိေသာက်ခ့ဲ က

ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ကမာေပ  ှ ိ  ှ င်ဘရင်အ ေပါင်းတိ့သည်ဗာဗလန် မိ ့ ှ င့်အတ ကာမ

ဂဏ်ကိလိက်စားခ့ဲ ကေလ ပီ။ ကမာေပ  ှ ိ ကန်သည်တိ့သည်လည်းထိ မိ ့၏တရားလွန်

ကာမဂဏ်စည်းစိမ်ခံစားမကိအေကာင်း ပ၍ချမ်းသာ ကယ်ဝ ကေလ ပီ'' ဟ ေကးေကာ်ေလ၏။

၄ ထိေနာက်ေကာင်းကင်ဘံကအြခားေသာအသံ ကိငါ ကားရ၏။ ထိအသံက၊

``ထွက်ခ့ဲ ကေလာ့။ ငါ၏လစေတာ်တိ၊့ သ့ထံမှထွက်ခ့ဲ ကေလာ့။ သ ှ င့်အတအြပစ်မကး က ှ င့်။

သ ှ င့်အတအြပစ်ဒဏ်ကိမခံ က ှ င့်။ ၅ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သ၏အြပစ်သည်

မိးေကာင်းကင်တိင်ေအာင်ြမင့်မား၍ သ၏ဆိးယတ်ေသာအ ပအမများကိ

ဘရားသခင်သတိရေတာ်မေလ ပီ ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၆သင်တိ့အားသ ပကျင့်သည့်အတိင်း

သ့အားလက်စားေချ ကေလာ့။ သ ပကျင့်သည်ထက် ှ စ်ဆလက်စားေချ ကေလာ့။

သင်တိ့အတွက်ဖလားတွင်သေရာစပ်ေပးသည့် ေသာက်သံးစရာထက် ှ စ်ဆြပင်းေအာင်သ့ အတွက်

ေရာစပ်ေပး ကေလာ့။ ၇သသည်မိမိကိယ်ကိချီးေြမာက်၍ကာမဂဏ် စည်းစိမ်ခံစားသည် ှ င့်အမ

သ့အားဝမ်းနည်းေ ကကဲွဆင်းရဲ ဒကေရာက်ေစ ကေလာ့။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သက``ငါသည်

မိဖရားြဖစ်၏။ မဆိးမမဟတ်။ ငါသည်အဘယ်အခါ၌မ ဝမ်းနည်းေ ကကဲွ ရလိမ့်မည်မဟတ်''

ဟ မိမိကိယ်ကိေြပာဆိေနတတ်ေသာေကာင့်ြဖစ်၏။ ၈ ဤအေကာင်းေ ကာင့်ေရာဂါေဘး၊

ဝမ်းနည်းေကကဲွြခင်းေဘး၊ အစာငတ်မွတ်ေခါင်းပါးြခင်းေဘးများသည် သ၏အေပ သိ့တစ်ရက်အတွင်း

ကျေရာက်လာလိမ့်မည်။ သသည်မီး ိ ့ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်သ့အား

တရားစီရင်ေတာ်မေသာထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်သည် တန်ခိး ကီးေတာ်မေသာေကာင့်ြဖစ်သတည်း''

ဟဆိ၏။ ၉ သ ှ င့်ကာမဂဏ်စည်းစိမ်ခံစားခ့ဲ ကေသာကမာ တစ်ဝန်းလံး ှ ိ ဘရင်တိ့သည်

သ့ကိက မ်းေလာင် လျက် ှ ိ သည့်မီးမှမီးခိးများကိြမင်ေသာ အခါငိေ ကးြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။‐

၁၀ သတိ့သည်သခံရသက့ဲသိ့ခံရမည်ကိ ေကာက် ွံ ့တန်လပ်ကာအေဝးမှရပ်လျက်``တန်ခိး

ကီးသည့် မိ၊့ ကီးြမတ်သည့်ဗာဗလန် မိ၊့ ြဖစ် ရေလြခင်း၊ ြဖစ်ရေလြခင်း။ သင်သည်တစ်နာရီ

အတွင်း၌အြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းကိခံရေလ ပီတကား'' ဟဆိ က၏။ ၁၁

ကမာေပ  ှ ိ ကန်သည် ကီးတိ့သည်လည်းမိမိ တိ့ကန်ပစည်းများကိဝယ်ယမည့်သတစ်ေယာက်

မ မ ှ ိ ေတာ့သြဖင့်ငိေ ကးြမည်တမ်း၍ဝမ်း နည်းပေဆွး က၏။‐ ၁၂သတိ့၏ကန်ပစည်းများကားေ ၊

ေငွ၊ ေကျာက်မျက် ရတနာ၊ ပလဲ၊ ပိတ်ေချာထည်၊ မရမ်းေစ့ေရာင်ပိး ထည်၊ ဖဲနီထည်၊ နံ့သာသားအမျိုးမျိုး၊

ဆင်စွယ်၊ အဖိးတန်သစ်သား၊ ေကး၊ သံ၊ ေကျာက်ြဖူတိ့ ြဖင့် ပလပ်ထားသည့်ပစည်းအမျိုးမျိုး၊‐

၁၃ သစ် ကံပိး၊ ဟင်းခပ်အေမးအ ကိင်၊ နံ့သာေပါင်း၊ မရန်၊ ဆီေမး။ ေလာ်ဗန်၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ၊

ဂျံ ုမန့်၊ ဂျံ ုဆန်၊ က ၊ဲ ွား၊ သိး၊ ြမင်း၊ ရထား၊ ကန်၊ လ့အသက်များ ပင်ြဖစ်ေလသည်။‐ ၁၄

ကန်သည် ကီးများကထိ မိ ့အား``သင်လိချင် ေတာင့်တသည့်အရာများသည်မ ှ ိ ေတာ့ ပီ။ စည်း

စိမ်ချမ်းသာဂဏ်ကျက်သေရတိ့သည်လည်းကွယ် ေပျာက်သွားေလ ပီ။ ထိအရာများကိသင်သည်

ေနာက်တစ်ဖန်ရ ှ ိ ေတာ့မည်မဟတ်'' ဟဆိ က၏။‐ ၁၅ ဗာဗလန် မိ ့ကိအမီှ ပ၍ထိကန်ပစည်းများ

ကိေရာင်းဝယ်ြခင်းအားြဖင့်ချမ်းသာ ကယ်ဝ လာေသာကန်သည် ကီးများသည်ထိ မိ ့ခံရ

သည့်ဒဏ်ေကာင့်ေ ကာက် ွံ ့တန်လပ်ကာအေဝး မှရပ်လျက်၊‐ ၁၆ ``ြဖစ်ရေလြခင်း၊

ြဖစ်ရေလြခင်း။ ပိတ်ေချာ၊ မရမ်း ေစ့ေရာင်ပိးထည်၊ အနီေရာင်အဝတ်အထည်၊ ေ တန်ဆာ၊

ေကျာက်မျက်ရတနာတန်ဆာ၊ ပလဲ တန်ဆာများကိဝတ်ဆင်ထားေသာ မိ ့ ကီးသည်၊‐ ၁၇

မိမိ၌ ှ ိ သမ ကိတစ်နာရီအတွင်း၌ ဆံး ံ းရပါသည်တကား'' ဟငိေ ကး ြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။

ခပ်သိမ်းေသာေရယာဥ်မးများ ှ င့်ခရီးသည် အေပါင်းတိ့သည်လည်းေကာင်း၊ သေဘာသားများ

ှ င့်ေရေကာင်းကန်သွယ်မကိ ပ ကသအေပါင်း တိ့သည်လည်းေကာင်းအေဝးကရပ်လျက်ေန

က၏။‐ ၁၈ ထိ မိ ့ကိက မ်းေလာင်ေစသည့်မီးလ ံ များမှ မီးခိးများကိြမင်ေသာအခါသတိ့က``အဘယ်

အခါ၌မ ဤ မိ ့က့ဲသိ့ ကီးကျယ်ခမ်းနား သည့် မိ ့မ ှ ိ ခ့ဲဘးပါ'' ဟဟစ်ေအာ် က၏။‐ ၁၉

သတိ့သည်ေြမမန့်များကိမိမိတိ့အေပ သိ့ ကဲ ြဖန့်လျက်``ြဖစ်ရေလြခင်း၊ ြဖစ်ရေလြခင်း။ ပင်လယ်

ကးသေဘာပိင် ှ င်အေပါင်းအား ကယ်ဝချမ်းသာ ေစေသာ မိ ့ ကီးသည်တစ်နာရီအတွင်း ှ ိ သမ

ဆံး ံ းရပါသည်တကား'' ဟငိေကးြမည်တမ်း က၏။ ၂၀ ေကာင်းကင်ဘံသားတိ၊့ ထိ မိ ့ပျက်စီးသည့်

အတွက်ဝမ်းေြမာက် င်ြမုး ကေလာ့။ ဘရား သခင်၏လစေတာ်ဝင်များ၊ တမန်ေတာ်များ၊

ပေရာဖက်များတိ၊့ ဝမ်းေြမာက် င်ြမူး ကေလာ့။ သင်တိ့အား ပသမ အတွက်ဘရားသခင်

သည်ထိ မိ ့ကိအြပစ်ဒဏ်စီရင်ေတာ်မ ပီ။ ၂၁ ထိေနာက်ခွန်အား ကီးေသာေကာင်းကင်တမန်

တစ်ပါးသည် ကိတ်ဆံေကျာက် ကီးခန့် ှ ိ ေသာ ေကျာက်တံးတစ်ခကိယ၍ပင်လယ်ထဲသိ့ပစ်

ချလိက် ပီးလ င်``ဗာဗလန် မိ ့ ကီးသည်ဤသိ့ ပစ်ချြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ ေနာက်တစ်ဖန်ထိ

မိ ့ကိြပန်၍ေတွ့ြမင် ကရလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၂ သင်၏ထံတွင်ေစာင်းသံ၊ သီချင်းသံ၊ ပေလွသံ၊

တံပိး ခရာသံတိ့ကိေနာက်တစ်ဖန် ကားရေတာ့မည် မဟတ်။ အဘယ်အလပ်သမားမ သင့်ထံတွင်

ေတွ့ရေတာ့မည်မဟတ်။ ကိတ်ဆံသံကိလည်း ကားရေတာ့မည်မဟတ်။‐ ၂၃

သင်သည်အဘယ်အခါ၌မ ဆီမီး၏အလင်း ေရာင်ကိြမင်ရလိမ့်မည်မဟတ်။ မဂလာေဆာင်သတိ့

သား ှ င့်သတိ့သမီး၏အသံကိလည်းအဘယ် အခါ၌မ  ကားရလိမ့်မည်မဟတ်။ သင်၏ကန်

သည် ကီးများကားကမာတစ်ဝန်းလံးတွင် သဇာ အာဏာ ကီးမားသများြဖစ် က၏။ သင်သည်

လမျိုးတကာတိ့ကိစန်းအတတ်ြဖင့် ပစား ကာေမှာက်မှားလမ်းလဲွေစေလ ပီ'' ဟဆိေလ၏။ ၂၄

ဗာဗလန် မိ ့အြပစ်ဒဏ်ခံရသည်မှာထိ မိ ့တွင် ပေရာဖက်များ၏အေသွး၊ ဘရားသခင်၏လစ

ေတာ်ဝင်များ၏ေသွး၊ ကမာေပ တွင်အသတ်ခံရ သအေပါင်းတိ့၏ေသွးများကိေတွ့ ှ ိ ရေသာ

ေကာင့်ြဖစ်၏။

၁၉ ထိေနာက်ေကာင်းကင်ပရိသတ် ကီးမှ ထွက် ေပ လာေသာအသံ ှ င့်တသည့်အသံကိငါ

ကားရ၏။ ထိသတိ့က``ဘရားသခင်၏ဂဏ် ေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ ငါတိ့ဘရားသခင်

သည်ကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ဘန်းအသ ေရေတာ်၊ တန်ခိးေတာ် ှ င့်ြပည့်စံေတာ်မေသာ

အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မပါ၏။‐ ၂ ကိယ်ေတာ်၏တရားစီရင်ေတာ်မချက်တိ့သည် ေြဖာင့်မှန်ပါ၏။

မိမိ၏ကာမဂဏ်စည်းစိမ်အား ြဖင့် ကမာသကမာသားတိ့အားေဖာက်ြပန်ပျက်စီး

ေစသည့်ြပည့်တန်ဆာမ ကီးအား အြပစ်ဒဏ် ခတ်ေတာ်မ ပီ။ ကိယ်ေတာ်၏အေစခံတိ့အား

သတ်ခ့ဲေသာေကာင့် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ ပီ'' ဟ ေကးေကာ် က၏။‐ ၃

တစ်ဖန်ထိသတိ့၏``ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ် ကိချီးမွမ်း ကေလာ့'' ထိ မိ ့မှမီးခိးတိ့သည်

ထာဝစဥ်လွင့်တက်လျက် ှ ိ ၏'' ဟေကးေကာ် ကြပန်၏။‐ (aiōn g165) ၄

ထိအခါအ ကီးအကဲ ှ စ်ဆယ့်ေလးပါး ှ င့် သက် ှ ိ သတဝါေလးပါးတိ့က``အာမင်၊ ဘရားသခင်

၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့'' ဟဆိကာပလင် ေတာ်ေပ တွင် စံေနေတာ်မေသာဘရားသခင်
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အားပျပ်ဝပ် ှ ိ ခိး က၏။ ၅ ``ဘရားသခင်၏အေစခံအေပါင်းတိ၊့ ကိယ်ေတာ်

ကိေကာက် ွံ ့ ိ ေသသအ ကီးအငယ်အေပါင်း တိ၊့ ငါတိ့ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့''

ဟပလင်ေတာ်မှအသံထွက်ေပ လာ၏။‐ ၆ ထိေနာက်လပရိသတ် ကီး၏အသံက့ဲသိ့လည်း ေကာင်း၊

အဟန်ြဖင့်စီးေသာေရသံ ှ င့်မိးချုန်းသံ က့ဲသိ့လည်းေကာင်းထွက်ေပ လာေသာအသံ

ကိငါ ကားရ၏။ ထိအသံ ကီးက``ဘရား သခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ အန

တန်ခိး ှ င့်ြပည့်စံေတာ်မေသာထာဝရအ ှ င် ငါတိ့၏ဘရားသခင်သည်စိးစံေတာ်မေလ ပီ။‐ ၇

သိးသငယ်ေတာ်၏ထိမ်းြမားမဂလာပဲွအခါ ကျေရာက် ပီြဖစ်၍ငါတိ့သည် င်လန်းဝမ်း

ေြမာက်လျက် ဘန်းအသေရေတာ်ကိချီးမွမ်း ကကန်အ့ံ။ ကိယ်ေတာ်၏မဂလာေဆာင်သတိ့

သမီးသည်မိမိကိယ်ကိအသင့်ြပင်ဆင် ထားေလ ပီ။‐ ၈ သသည်ဝတ်ဆင်ရန်ေတာက်ပြဖူစင်ေသာပိတ်

ေချာထည်ကိရ ှ ိ ထား ပီ'' ဟဆိ၏။ (ထိပိတ် ေချာထည်ကားဘရားသခင်လစဝင်တိ့၏

မွန်ြမတ်သည့်အကျင့်များကိဆိလိသတည်း။) ၉ ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်က``သိးသငယ်ေတာ်

၏ထိမ်းြမားမဂလာပဲွသိ့ဖိတ်ေခ ြခင်းခံရသ တိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏ဟေရးမှတ်ထားေလာ့''

ဟ၍လည်းေကာင်း``ဤစကားသည်ဘရားသခင် ၏ တ်ေတာ်ထွက်စကားပင်ြဖစ်၏'' ဟ၍လည်း

ေကာင်းငါ့အား မက်ဆိ၏။ ၁၀ ထိအခါငါသည်သ၏ေြခရင်းတွင်ပျပ်ဝပ် လျက်သ့အား ှ ိ ခိးမည် ပ၏။

သိ့ရာတွင်ေကာင်း ကင်တမန်က``ဤသိ့မ ပ ှ င့်။ ငါသည်သင် ှ င့် သင်၏ညီအစ်ကိများမှစ၍သခင်ေယ

ေဖာ်ြပသည့်သမာတရားကိေစာင့်ထိန်းရသ တိ့ ှ င့်လပ်ေဖာ်ေဆာင်ဘက်အေစခံတစ်ဦး သာလ င်ြဖစ်၏။

ဘရားသခင်ကိသာ ှ ိ ခိး ေလာ့'' ဟဆိ၏။ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိေသာ်သခင်ေယ ေဖာ်ြပ

ေတာ်မေသာသမာတရားသည်ပေရာဖက်တိ့ အားလံ့ေဆာ်ေသာေကာင့်တည်း။ ၁၁

ထိေနာက်ေကာင်းကင်ဘံပွင့်လျက်ေနသည်ကိငါ ြမင်ရ၏။ ထိအရပ်တွင်ြမင်းြဖူတစ်စီး ှ ိ ၏။ ထိ

ြမင်းကိစီးသသည်သစာသမာဟ၍နာမည်တွင်၏။ ထိအ ှ င်သည်ေြဖာင့်မှန်စွာတရားစီရင်တတ်၏။

တရားသြဖင့်စစ်တိက်တတ်၏။‐ ၁၂ သ၏မျက်လံးေတာ်တိ့သည်မီးလ ံ က့ဲသိ့

ေတာက်ပ၏။ သ၏ဦးေခါင်းေတာ်တွင်သရဖ များကိေဆာင်းထား၏။ မိမိမှတစ်ပါး

အြခားမည်သမ မသိသည့်အမည်နာမ ေတာ်ကိသ၏အေပ မှာေရးမှတ်ထား၏။‐ ၁၃

ထိအ ှ င်သည်ေသွးတွင် ှ စ်သည့်အဝတ်ကိ ဝတ်ဆင်ထား၏။ သ၏နာမေတာ်မှာ``ဘရား

သခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်'' ဟ၍ြဖစ်၏။‐ ၁၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခတိ့သည်စင် ကယ်သည့်ပိတ်

ေချာြဖူထည်ကိဝတ်ဆင်ကာြမင်းြဖူများစီး လျက်ထိအ ှ င်၏ေနာက်ေတာ်ကလိက် က၏။‐ ၁၅

လမျိုးတကာတိ့ကိ ှ ိမ်နင်းရန်အတွက်ကိယ် ေတာ်၏ခံတွင်းမှထက်ေသာသန်လျက်ထွက်၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ထိသတိ့ကိသံလံှတံြဖင့် အပ်စိးေတာ်မလိမ့်မည်။ အန တန်ခိး ှ င်ဘရား

သခင်၏အမျက်ေတာ်တည်းဟေသာစပျစ် သီးနယ်ရာကျင်းတွင်စပျစ်ရည်များကိ နင်းေတာ်မလိမ့်မည်။‐

၁၆ ကိယ်ေတာ်၏ဝတ်လံေတာ် ှ င့်ေပါင်ေတာ်တွင်``ဘရင် တကာတိ့၏ဘရင်၊ အ ှ င်တကာတိ့၏အ ှ င်''

ဟေသာအမည်နာမေတာ်ကိေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၁၇ ထိေနာက်ေနကိ ကည့်လိက်ေသာအခါ၊ ေနထဲ

တွင်ေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးရပ်လျက်ေနသည် ကိငါြမင်ရ၏။ သသည်ေကာင်းကင်အလယ်တွင်

ပျံသန်းေနေသာငှက်အေပါင်းတိ့အား``လာ က၊ ဘရားသခင်၏စားပဲွေတာ် ကီးသိ့စေဝး ကေလာ့။‐ ၁၈

သင်တိ့သည် ှ င်ဘရင်တိ့၏အသား၊ ဗိလ်ချုပ် ကီးတိ့၏အသား၊ စစ်သရဲတိ့၏အသား၊ လ ကီးလငယ်၊

ကန် ှ င့်ကန်မဟတ်သတိ့၏ အသားကိစား ကရလတံ'့' ဟအသံကျယ် စွာေကးေကာ်ေလသည်။ ၁၉

ထိေနာက်သားရဲ ှ င့်တကွကမာေပ  ှ ိ  ှ င်ဘရင် များ ှ င့်သတိ့၏စစ်သည်ဗိလ်ပါတိ့သည်ြမင်းြဖူ

ကိစီးေတာ်မေသာအ ှ င် ှ င့်သ၏စစ်သည်ေတာ် များကိတိက်ခိက်ရန်စ ံ း ကသည်ကိငါြမင် ရ၏။‐ ၂၀

သားရဲ ှ င့်တကွသ၏ေ ှ ့တွင်နိမိတ်လကဏာ များကိြပေသာမိစာပေရာဖက်သည်အဖမ်းခံ ရ၏။

(ထိမိစာပေရာဖက်ကားသားရဲ၏အမှတ် တံဆိပ်ကိခံယ၍ သ၏ ပ်တကိ ှ ိ ခိးသများ

အားနိမိတ်လကဏာများကိြပြခင်းအားြဖင့် ေမှာက်မှားလမ်းလဲွေစသြဖစ်သတည်း။) ထိသ

ှ စ်ဦးစလံးပင်လ င်ေတာက်ေလာင်ေနေသာကန့် မီးအိင်ထဲသိ့အ ှ င်လတ်လတ်ပစ်ချြခင်းကိ

ခံရ က၏။‐ (Limnē Pyr g3041 g4442) ၂၁ ကင်းကျန်ေသာသတိ့သည်ကားြမင်းြဖူကိ

စီးေတာ်မေသာအ ှ င်၏ခံတွင်းမှထွက်လာ ေသာသန်လျက်ြဖင့်ကွပ်မျက်ြခင်းကိခံရ က၏။

ငှက်အေပါင်းတိ့သည်သတိ့၏အသား ကိဝစွာစားက၏။

၂၀ ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်တွင်း နက် ကီး၏ေသာ့ကိလည်းေကာင်း၊

သံ ကိး ကီး ကိလည်းေကာင်း ကိင်လျက်ေကာင်းကင်မှဆင်း

လာသည်ကိငါြမင်ရ၏။‐ (Abyssos g12) ၂ သသည်ေ ှ းေ မနဂါး ကီးကိဖမ်းဆီး ပီးလ င်

သံ ကိးြဖင့်အ ှ စ်တစ်ေထာင်ချည်ေ ှ ာင်၍ထား ၏။ ထိနဂါးကားနတ်မိစာဘရင်သိ့မဟတ်

စာတန်ပင်ြဖစ်၏။‐ ၃ ေကာင်းကင်တမန်သည်နဂါးကိတွင်းနက် ကီး

ထဲသိ့ပစ်ချကာတွင်းကိပိတ် ပီးေနာက် အ ှ စ် တစ်ေထာင်ကန်ဆံးသည့်တိင်ေအာင်လမျိုးတကာ

တိ့အားေမှာက်မှားလမ်းလဲွမမ ပ ိင်ေစရန် တံဆိပ်ခတ် ှ ိပ်၍ထား၏။ အ ှ စ်တစ်ေထာင်

ကန်ဆံးချိန်၌သ့အားေခတလတ်ေပးရမည်။ (Abyssos g12) ၄ ထိေနာက်ငါသည်ပလင်များကိြမင်ရ၏။

ယင်း ပလင်များေပ တွင်ထိင်ေနသများမှာတရား စီရင်ရန် အာဏာအပ် ှ င်းြခင်းခံရသများ

ြဖစ်၏။ ထိ့ြပင်သခင်ေယ ေဖာ်ြပေတာ်မ ေသာသမာတရားကိလည်းေကာင်း၊ ဘရား

သခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိလည်းေကာင်း ေဟာေြပာေ ကညာခ့ဲသည့်အတွက်ကွပ်မျက်

ြခင်းခံရ ကသတိ့၏ဝိညာဥ်များကိလည်း ငါြမင်ရ၏။ သတိ့သည်သားရဲ ှ င့်သားရဲ ၏ ပ်တကိ ှ ိ မခိးခ့ဲ က။

မိမိတိ့၏နဖး ှ င့်လက်များတွင်လည်းသားရဲ၏အမှတ် တံဆိပ်ကိမခံယခ့ဲ က။ သတိ့သည်အသက်

ြပန်၍ ှ င်လာ က ပီးလ င်ခရစ်ေတာ် ှ င့် အတဘရင်များအြဖစ်ြဖင့်အ ှ စ်တစ် ေထာင်စိးစံ ကရ၏။‐ ၅

(ကျန်ေသလွန်သတိ့မကားအ ှ စ်တစ်ေထာင် ကန်လွန် ပီးမှအသက်ြပန်၍ ှ င် ကရ၏။) ဤ

ကားပထမအ ကိမ်သေသတိ့အားဘရား သခင် ှ င်ြပန်ထေြမာက်ေစေတာ်မြခင်း ြဖစ်သတည်း။‐ ၆

ယင်းသိ့ပထမအ ကိမ် ှ င်ြပန်ထေြမာက်ြခင်း တွင်ပါဝင်သတိ့သည်မဂလာ ှ ိ ၍ေကာင်းချီး

ကယ်ဝစွာခံစားရ က၏။ ဒတိယေသြခင်း သည်သတိ့အားအစိးမရ ိင်ရာ။ သတိ့သည်

ဘရားသခင် ှ င့်ခရစ်ေတာ်၏ယဇ်ပေရာ ဟိတ်များြဖစ်၍ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတအ ှ စ်

တစ်ေထာင်စိးစံ ကရလိမ့်မည်။ ၇ ထိေနာက်အ ှ စ်တစ်ေထာင်ကန်လွန်ေသာအခါ

စာတန်သည်အကျဥ်းကျရာမှလွတ် ပီးလ င်၊‐ ၈ ေဂါဂ ှ င့်မာေဂါဂဟေခ ေသာကမာအရပ်ေလး

မျက် ှ ာ ှ ိ လမျိုးအေပါင်းတိ့အား ေမှာက်မှား လမ်းလဲွေစလျက်စစ်တိက်ရန်စေဝးေစလိမ့်မည်။

သတိ့သည်အေရအတွက်အားြဖင့် သမဒရာ သဲလံး ှ င့်အမ များသတည်း။‐ ၉

သတိ့သည်ကမာအ ှ ံ ့အြပားသိ့ချီတက်လာ ပီးလ င် ဘရားသခင်၏တပ်စခန်း ှ င့်ကိယ်ေတာ်

ှ စ်သက်ြမတ် ိးေတာ်မေသာ မိ ့ ကီးကိဝိင်း က၏။ သိ့ရာတွင်ေကာင်းကင်မှမီးကျသြဖင့်

သတိ့သည်က မ်းေလာင်ဖျက်ဆီးြခင်းခံရ က၏။‐ ၁၀သတိ့အားေမှာက်မှားလမ်းလဲွေစသစာတန်

သည်လည်း ကန့်မီးအိင်ထဲသိ့ပစ်ချြခင်းကိ ခံရေလ၏။ ထိအိင်ထဲသိ့သားရဲ ှ င့်မိစာပေရာ

ဖက်တိ့ပစ်ချြခင်းခံရ ပီးြဖစ်သည်။ သတိ့ သည်ကမာအဆက်ဆက်ေန့ေရာညဥ့်ပါ

ှ ဥ်းပန်း ှ ိပ်စက်ြခင်းကိခံရ ကလတံ။့ (aiōn g165, Limnē Pyr g3041 g4442) ၁၁

ထိေနာက်ပလင်ြဖူ ကီးကိလည်းေကာင်း၊ ယင်း ပလင်ေပ တွင်စံေနေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ

လည်းေကာင်းငါြမင်ရ၏။ ထိအ ှ င်၏ေ ှ ့ ေတာ်ေမှာက်မှာကမာေြမ ကီး ှ င့်မိးေကာင်း

ကင်သည်လျင်ြမန်စွာေ ွ ့လျားေပျာက်လွင့် ၍သွား ကကန်၏။‐ ၁၂

ေသလွန်သအ ကီးအငယ်တိ့သည်ပလင် ေတာ်ေ ှ ့၌ရပ်လျက်ေန ကသည်ကိလည်း

ေကာင်း၊ စာေစာင်များကိဖွင့်သည်ကိလည်း ေကာင်းငါြမင်ရ၏။ ထိေနာက်အသက်စာ

ေစာင်တည်းဟေသာအြခားစာေစာင်ကိ ဖွင့်လိက်၏။ ေသလွန်သတိ့သည်ထိစာ

ေစာင်များတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် မိမိတိ့အကျင့်များ ှ င့်အညီတရား

စီရင်ြခင်းကိခံရ က၏။‐ ၁၃ သမဒရာသည်မိမိ၌ ှ ိ ေသာေသသတိ့ကိ ေပးအပ် က၏။

ေသမင်း ှ င့်မရဏာ ိင်ငံ သည်လည်း မိမိတိ့၌ ှ ိ ေသာေသသတိ့ကိ ေပးအပ် က၏။

လအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့ အကျင့်အေလျာက်တရားစီရင်ြခင်းကိ ခံရ က၏။‐ (Hadēs g86) ၁၄

ထိေနာက်ေသမင်း ှ င့်မရဏာ ိင်ငံသည် မီး အိင်ထဲသိ့ပစ်ချြခင်းကိခံရ က၏။‐ (Hadēs g86,

Limnē Pyr g3041 g4442) ၁၅ (ထိမီးအိင်ကားဒတိယေသြခင်းတည်း။) အသက်

စာေစာင်တွင်စာရင်းမဝင်သ ှ ိ သမ တိ့သည် မီးအိင်ထဲသိ့ပစ်ချြခင်းကိခံရ က၏။ (Limnē Pyr g3041

g4442)

၂၁ ထိေနာက်ေကာင်းကင်သစ် ှ င့်ကမာသစ်ကိငါ ြမင်ရ၏။ ယခင်ေကာင်းကင်ေဟာင်း ှ င့်ကမာ

ေဟာင်းသည်ကွယ်ေပျာက်သွားေလ ပီ။ ပင်လယ် သမဒရာသည်လည်းမ ှ ိ ေတာ့ေပ။‐ ၂

ဘရားသခင်စံေတာ်မရာေကာင်းကင်ဘံမှ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာ မိ ့ ကီးြဖစ်သည့်ေယ

ှ လင် မိ ့သစ်သည် သတိ့သားအတွက်အဝတ် တန်ဆာဆင်ယင်ထားသည့်သတိ့သမီးက့ဲသိ့

ြပင်ဆင်လျက်သက်ဆင်းလာသည်ကိငါြမင် ရ၏။‐ ၃ ငါသည်ပလင်ေတာ်မှကျယ်စွာေသာအသံကိ

ကားရ၏။ ထိအသံက``ယခအခါ၌ဘရား သခင်သည်လသားတိ့ထံတွင်ကျိန်းဝပ်ေတာ် မ ပီ။

ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ ှ င့်အတေနေတာ် မမည်။ ထိသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ်

ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ်တိင် ပင်လ င်သတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေနေတာ်မ၍သ

တိ့၏ဘရားြဖစ်မည်။‐ ၄ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့၏မျက်ရည် ှ ိ သမ ကိ သတ်ေတာ်မမည်။

ေနာက်တစ်ဖန်ေသြခင်း၊ ဝမ်းနည်း ပေဆွးြခင်း၊ ငိေ ကးြခင်း၊ နာကျင်ြခင်းတိ့သည်

ှ ိ  ကေတာ့မည်မဟတ်။ ေ ှ းအရာတိ့သည် ေပျာက်ကွယ်သွား ပီ'' ဟဆိ၏။ ၅

ပလင်ေတာ်ေပ တွင်စံေတာ်မေသာအ ှ င်က``ယခ အခါ၌ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိငါအသစ်

ဖန်ဆင်း ပီ'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်ကငါ့ အား``ဤစကားသည်သစာစကား၊ ဟတ်မှန်ေသာ

စကားြဖစ်၏။ ေရးမှတ်၍ထားေလာ့'' ဟမိန့်ေတာ် မ၏။‐ ၆ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်က``အမ ပီး ပီ။

ငါသည် ပထမ ှ င့်ေနာက်ဆံး၊ အစ ှ င့်အဆံးြဖစ်၏။ ေရငတ်သအားအသက်စမ်းေရကိအဖိး
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အခမေပးရဘဲေသာက်ခွင့်ငါေပးမည်။‐ ၇ ေအာင်ြမင်ေသာသသည်ဤကတိေတာ်ကိခံစား

ရလိမ့်မည်။ ငါသည်သ၏ဘရားြဖစ်မည်။ သသည် လည်းငါ၏သားြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၈

သိ့ရာတွင်သရဲေဘာနည်းသ၊ သစာေဖာက်သ၊ စက် ဆပ် ွံ  ှ ာဖွယ်ေကာင်းသ၊ လသတ်သ၊ အကျင့်ပျက်

သ၊ စန်းအတတ်ြဖင့် ပစားသ၊ ပ်တကိးကွယ်သ၊ လိမ်လည်ေြပာဆိသတိ့သည်ကန့်မီးအိင်ထဲသိ့

ေရာက်ရ ကလိမ့်မည်။ ဤကားဒတိယေသြခင်း ြဖစ်သတည်း'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ (Limnē Pyr g3041

g4442) ၉ ထိေနာက်ေနာက်ဆံးေဘးဒဏ်ခနစ်ပါးြဖင့် ြပည့်ေသာခွက်ဖလားခနစ်လံးကိ

ကိင်ထားသည့် ေကာင်းကင်တမန်ခနစ်ပါးအနက်တစ်ပါး သည်ငါ့ထံသိ့လာ၍``လာပါ။

သိးသငယ်၏ ဇနီးတည်းဟေသာမဂလာေဆာင်သတိ့သမီး ကိသင့်အားငါြပမည်။''

ဟဆိ၏။‐ ၁၀ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါ့အေပ သိ့သက်ေရာက်ေတာ် မလျက်၊

ေကာင်းကင်တမန်သည်ငါ့ကိအလွန်ြမင့် ေသာေတာင်ထိပ်ေပ သိ့ေခ ေဆာင်သွား ပီးလ င်

ဘရားသခင်စံေတာ်မရာေကာင်းကင်ဘံမှ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်သည့်ေယ  ှ လင် မိ ့သက်

ဆင်းလာသည်ကိြပ၏။‐ ၁၁ ထိ မိ ့သည်ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရေတာ်

ှ င့်ထွန်းလင်း၍ေကျာက်သလင်းသဖွယ် ကည်လင် သည့်နဂါးသဲွ ့ေကျာက်မျက်ရတနာက့ဲသိ့

အေရာင်အဝါေတာက်ပလျက်ေန၏။‐ ၁၂ ထိ မိ ့တွင်တံခါးေပါက်တစ်ဆယ့် ှ စ်ေပါက် ှ င့်

ြမင့်မားေသာ မိ ့ ိ း ကီး ှ ိ ၏။ ထိတံခါးေပါက် တိ့တွင်ေကာင်းကင်တမန်တစ်ဆယ့် ှ စ်ပါးေစာင့်

၍ဣသေရလအမျိုးတစ်ဆယ့် ှ စ်ပါးတိ့၏ နာမည်များကိတံခါးများေပ ၌ေရးထား လျက် ှ ိ ၏။‐ ၁၃

အေ ှ ့ဘက်တွင်တံခါးေပါက်သံးေပါက်၊ ေြမာက် ဘက်တွင်သံးေပါက်၊ ေတာင်ဘက်တွင်သံးေပါက်၊

အေနာက်ဘက်တွင်သံးေပါက် ှ ိ ၏။‐ ၁၄ မိ ့ ိ းတွင်အတ်ြမစ်ေကျာက်တစ်ဆယ့် ှ စ်ခ ှ ိ ၏။

ထိေကျာက်များအေပ တွင်သိးသငယ်ေတာ်၏ တမန်ေတာ်တစ်ဆယ့် ှ စ်ပါးတိ့၏နာမည်များ

ကိေရးထားလျက် ှ ိ ၏။‐ ၁၅ ငါ ှ င့်စကားေြပာေသာေကာင်းကင်တမန်၏လက် တွင် မိ ့ကိလည်းေကာင်း၊

မိ ့တံခါးများကိလည်း ေကာင်း၊ မိ ့ ိ းကိလည်းေကာင်းတိင်းထွာရန်ေ ကလံး ှ ိ ၏။‐ ၁၆

ထိ မိ ့သည်အနားေလးဘက်ညီေသာေထာင့်မှန် စတဂံပံ ှ ိ ၍အလျား ှ င့်အနံတညီ၏။ ေကာင်း

ကင်တမန်သည်ကလံးြဖင့် မိ ့ကိတိင်းထွာရာ အလျား၊ အနံ၊ အြမင့်မှာမိင်တစ်ေထာင့်ငါး

ရာစီ ှ ိ ေ ကာင်းေတွ့ရ၏။‐ ၁၇ ထိေနာက် မိ ့ ိ းကိတိင်းရာေကာင်းကင်တမန်

အသံး ပသည့်လတိ့၏အတိင်းအထွာအရ၊ အြမင့် ှ စ်ရာတစ်ဆယ့်ေြခာက်ေပ ှ ိ သတည်း။‐ ၁၈

မိ ့ ိ းကိနဂါးသဲွ ့ေကျာက်ြဖင့်ေဆာက်လပ်ထား၏။ မိ ့ေတာ် ကီးကားဖန်ေရာင်ထေနေသာေ စင်ြဖင့်

ပီး၏။‐ ၁၉ မိ ့ ိ းအတ်ြမစ်များကိေကျာက်မျက်ရတနာ အမျိုးမျိုးတိ့ြဖင့်ြခယ်လှယ်ထား၏။

ပထမအတ် ြမစ်မှာနဂါးသဲွ ့ေကျာက်၊ ဒတိယအတ်ြမစ်မှာ နီလာ၊ တတိယအတ်ြမစ်မှာမဟရာ၊

စတတ အတ်ြမစ်မှာြမ၊‐ ၂၀ ပဥမအတ်ြမစ်မှာေ ကာင်၊ ဆ မအတ်ြမစ်မှာပတြမား၊

သတမအတ်ြမစ်မှာေဂါဒန်ေကျာက်၊ အ မအတ်ြမစ် မှာမျက် ွဲ ၊ နဝမအတ်ြမစ်မှာဥဿဖရား၊

ဒသမ အတ်ြမစ်မှာမဟရာစိမ်း၊ ဧကဒသမအတ်ြမစ် မှာစိမ်းြပာေကျာက်၊

ဒွါဒသမအတ်ြမစ်မှာေဂ မတ်ြဖစ်သတည်း။‐ ၂၁ မိ ့တံခါးတစ်ခလ င်ပလဲတစ်လံးြဖင့် ပလပ်

ထားသြဖင့် မိ ့တံခါးတစ်ဆယ့် ှ စ်ခတိ့သည်ပလဲ တစ်ဆယ့် ှ စ်လံးြဖစ် က၏။

မိ ့၏လမ်းတိ့ကိလည်း ကည်လင်သည့်ဖန်က့ဲသိ့ေ စင်ြဖင့် ပလပ်ထား ေလသည်။ ၂၂

ထိ မိ ့ေတာ်ထဲတွင်ဗိမာန်ေတာ်ကိငါမေတွ့ရ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်ထိ မိ ့၏ဗိမာန်ေတာ်သည်

အန တန်ခိး ှ င်ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် ှ င့်သိးသငယ်တိ့ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။‐ ၂၃

ဘရားသခင်၏ဘန်းအသေရေတာ်သည်ထိ မိ ့ အေပ သိ့ထွန်းလင်း၍သိးသငယ်ေတာ်သည်ထိ

မိ ့၏ဆီမီးြဖစ်သြဖင့် ထိ မိ ့သည်ေန၏ အေရာင်၊ လ၏အေရာင်ကိမလိ။‐ ၂၄

လမျိုးတကာတိ့သည်ထိ မိ ့၏အလင်းေရာင်ကိ အမီှ ပ၍သွားလာ ကလိမ့်မည်။ ကမာေပ  ှ ိ  ှ င်

ဘရင်တိ့သည်လည်းမိမိတိ့၏စည်းစိမ်ဥစာများ ကိထိ မိ ့သိ့ယေဆာင်လာ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၅

မိ ့တံခါးတိ့ကိတစ်ေန့လံးဖွင့်ထားလိမ့်မည်။ ထိ မိ ့၌ညအချိန်မ ှ ိ သြဖင့် မိ ့တံခါးတိ့ကိ

အဘယ်အခါ၌မ ပိတ်ထားလိမ့်မည်မဟတ်။‐ ၂၆ လမျိုးတကာတိ့သည်မိမိတိ့၏ဘန်းအသေရ

ှ င့်စည်းစိမ်ဥစာများကိထိ မိ ့သိ့ယေဆာင်လာ ကလိမ့်မည်။‐ ၂၇

သိ့ရာတွင်အဘယ်ညစ်ညမ်းသည့်အရာမ ထိ မိ ့တွင်းသိ့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟတ်။ စက်ဆပ် ွံ  ှ ာ

ဖွယ်ေသာအမကိ ပသ၊ လိမ်လည်ေြပာဆိသ မှန်သမ သည်လည်းဝင်ခွင့်ရလိမ့်မည်မဟတ်။

သိးသငယ်ေတာ်၏အသက်စာေစာင်စာရင်း တွင်ပါသများသာလ င်ဝင်ရကလိမ့်မည်။

၂၂ ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်သည်ငါ့အားအသက် ေရစီးရာြမစ်ကိလည်းြပ၏။

ထိြမစ်သည်ေကျာက် သလင်းက့ဲသိ့ ကည်လင်ေတာက်ပ၍ဘရားသခင်

ှ င့်သိးသငယ်ေတာ်၏ပလင်မှ မိ ့ေတာ်လမ်းအလယ် တစ်ေလာက်စီးဆင်းလျက်ေန၏။

ထိြမစ်၏ဝဲယာ တွင်အသက်ပင် ှ ိ ၏။‐ ၂ ထိအသက်ပင်သည်တစ်လတစ် ကိမ်၊ တစ် ှ စ်

လ င်တစ်ဆယ့် ှ စ် ကိမ်အသီးသီး၏။ ထိအပင် ၏အ ွက်များသည်လမျိုးတကာတိ့၏အနာ

ေရာဂါများကိေပျာက်ကင်းေစရန်အတွက်ြဖစ်၏။‐ ၃ဘရားသခင်၏ကျိန်ဆဲြခင်းကိခံရသည့်အရာ

တစ်စံတစ်ရာမ ထိ မိ ့တွင် ှ ိ လိမ့်မည်မဟတ်။ ဘရားသခင် ှ င့်သိးသငယ်ေတာ်၏ပလင်ေတာ် သည်

ထိ မိ ့တွင် ှ ိ ၍ကိယ်ေတာ်၏အေစခံတိ့ သည်ကိယ်ေတာ်အားဝတ် ပကိးကွယ် ကလိမ့် မည်။‐ ၄

သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏မျက် ှ ာေတာ်ကိဖး ြမင်ရ ကလိမ့်မည်။ နာမေတာ်ကိသတိ့၏

နဖးတွင်ေရးထားလျက် ှ ိ လိမ့်မည်။‐ ၅ ထိ မိ ့တွင်ည ှ ိ ေတာ့မည်မဟတ်။ ထာဝရအ ှ င်

ဘရားသခင်သည်သတိ့အားအလင်းကိေပးေတာ် မမည်ြဖစ်၍၊ သတိ့သည်ဆီမီး၏အေရာင်၊ ေန၏

အလင်းေရာင်ကိလိ ကေတာ့မည်မဟတ်။ သတိ့ သည်ဘရင်အြဖစ်ြဖင့်ထာဝစဥ်စိးစံရ က လတံ။့

(aiōn g165) ၆ ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်ကငါ့အား``ဤစကား သည်သစာစကား၊

ဟတ်မှန်ေသာစကားြဖစ်၏။ ပေရာဖက်တိ့အားဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်ြပည့်ဝေစ

ေတာ်မေသာထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် မ ကာမီြဖစ်ပျက်ရမည့်အမအရာများကိ

မိမိ၏အေစခံတိ့အားေဖာ်ြပရန်ေကာင်းကင် တမန်ကိေစလတ်ေတာ်မ ပီ'' ဟေြပာ၏။ ၇

သခင်ေယ က``နားေထာင်ေလာ့။ ငါသည်မ ကာ မီ ကလာမည်။ ဤကျမ်းေစာင်တွင်ပါ ှ ိ သည့်

ပေရာဖက်စကားများကိ လိက်ေလာက်ေသာ သတိ့သည်မဂလာ ှ ိ ၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈

ဤအမအရာများကိေတွ့ြမင် ကားသိရသ ကား ငါေယာဟန်ပင်ြဖစ်၏။ ထိအရာများကိ

ေတွ့ြမင် ကားသိရ ပီးေသာအခါ ငါသည် ေကာင်းကင်တမန်အား ှ ိ ခိးရန်သ၏ေြခရင်း

တွင်ပျပ်ဝပ်လိက်၏။‐ ၉ ေကာင်းကင်တမန်က``ဤသိ့မ ပ ှ င့်။ ငါသည်သင် ှ င့်

သင်၏ညီအစ်ကိပေရာဖက်များ ှ င့် ဤကျမ်းေစာင် ၏စကားကိလိက်နာေစာင့်ထိန်းသတိ့၏လပ်ေဖာ်

ေဆာင်ဘက်အေစခံတစ်ဦးသာလ င်ြဖစ်၏။ ဘရား သခင်ကိသာလ င် ှ ိ ခိးေလာ့'' ဟဆိ၏။‐ ၁၀

ထိေနာက်ေကာင်းကင်တမန်က``ဤအမအရာ အားလံးြဖစ်ပျက်မည့်အချိန်သည်နီးကပ်လာ ပီြဖစ်၍

ဤကျမ်းေစာင်တွင်ေဖာ်ြပပါ ှ ိ သည့် ပေရာဖက်စကားများကိလ ို ့ဝှက်၍မထား ှ င့်။‐ ၁၁

မတရားေသာအမကိ ပေသာသသည် ပ မဲ ပပါေစ။ ညစ်ညမ်းသသည်ဆက်လက်၍ညစ်ညမ်း

လျက်ေနပါေစ။ ေြဖာင့်မတ်သသည်ဆက်လက်၍ ေြဖာင့်မတ်ပါေစ။ ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းသသည်ဆက်

လက်၍ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းပါေစ'' ဟငါ့အား ဆိ၏။ ၁၂သခင်ေယ က``နားေထာင်ေလာ့။ မ ကာမီငါ

ကလာမည်။ လအသီးသီးတိ့အား မိမိတိ့၏ အကျင့်အေလျာက်ေပးအပ်ရန်ဆကိငါယ

လာမည်။‐ ၁၃ ငါသည်ပထမ ှ င့်ေနာက်ဆံး၊ အစ ှ င့်အဆံး ြဖစ်၏'' ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄

မိမိတိ့အဝတ်ကိသန့် ှ င်းြဖူစင်ေအာင်ေလ ာ်ဖွတ် သတိ့သည်မဂလာ ှ ိ  က၏။သတိ့သည်အသက်ပင်

၏အသီးကိစားသံး ိင်ခွင့် ှ င့် မိ ့တံခါးြဖင့် မိ ့ ေတာ်တွင်းသိ့ဝင် ိင်ခွင့်ကိရ ကလိမ့်မည်။‐ ၁၅

သိ့ရာတွင်လမဆန်သများ၊ ပစားတတ်သ များ၊ ကာမဂဏ်လိက်စားသများ၊ လသတ်သမား များ၊

ပ်တကိးကွယ်သများ၊ လိမ်လည်ေြပာဆိ ၍ကျင့် ကံသများသည် မိ ့ြပင်တွင်ေနရ က လိမ့်မည်။ ၁၆

``ငါေယ သည်အသင်းေတာ်များ ှ ိ သင်တိ့အား ဤအေကာင်းအရာများကိေ ကညာရန် ငါ၏

ေကာင်းကင်တမန်ကိေစလတ်လိက်၏။ ငါသည် ဒါဝိဒ်၏အ ွယ်ဝင်ြဖစ်၏။ ထွန်းလင်းေတာက်ပ

ေသာမိးေသာက် ကယ်လည်းြဖစ်၏။ ၁၇ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်မဂလာေဆာင်သတိ့သမီးက

`` ကလာေတာ်မပါ'' ဟဆိ က၏။ ထိသိ့ဆိသည်ကိ ကားေသာသမှန်သမ သည် လည်း

`` ကလာေတာ်မပါ'' ဟဆိ ကပါေစ။ ေရငတ်သသည်လာပါေစ။ အသက်ေရကိအလိ ှ ိ သသည်အခမ့ဲ

ယပါေစ။ ၁၈ ဤကျမ်းေစာင်ပါဗျာဒိတ်ေတာ်များကိ ကားရ သအေပါင်းတိ့အား

ငါေယာဟန်သည် ကပ်တည်း စွာသတိေပးလိက်၏။ မည်သမဆိဤကျမ်းေစာင် တွင်

တစ်စံတစ်ရာထပ်ေလာင်း၍ြဖည့်စွက်ပါက ထိသအေပ သိ့ဘရားသခင်သည် ဤကျမ်း

ေစာင်၌ေဖာ်ြပေသာေဘးဒဏ်များကိသက် ေရာက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။‐ ၁၉

မည်သမဆိဤကျမ်းေစာင်ပါပေရာဖက် စကားများမှတစ်စံတစ်ရာကိ တ်ပယ်ပါက

ထိသထံမှဘရားသခင်သည် ဤကျမ်းေစာင်၌ ေဖာ်ြပေသာအသက်ပင်၏အသီးကိစားသံးခွင့်

ှ င့် ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်းေသာ မိ ့ေတာ်သိ့ဝင်စားခွင့် ကိ တ်ပယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၀

ဤအေကာင်းအရာများကိသက်ေသခံေတာ်မ ေသာအ ှ င်က``မချမ ကာမီငါ ကလာမည်''

ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဤအတိင်းပင်ြဖစ်ပါေစ ေသာ။ သခင်ေယ  ကလာေတာ်မပါ။

၂၁ သခင်ေယ ၏ေကျးဇးေတာ်ကိလတိင်း ခံစားရ ကပါေစေသာ။

မသစ်ကျမ်းတိ့တွင်ေနာက်ဆံးကျမ်းတည်း ဟေသာ ှ င်ေယာဟန်စီရင်ေရးထားေသာဗျာဒိတ်

ကျမ်း ပီး၏။



ဘရားသခင်စံေတာ်မရာေကာင်းကင်ဘံမှ သန့် ှ င်းြမင့်ြမတ်ေသာ မိ ့ ကီးြဖစ်သည့်ေယ ှ လင် မိ ့သစ်သည် သတိ့သားအတွက်အဝတ်

တန်ဆာဆင်ယင်ထားသည့်သတိ့သမီးက့ဲသိ့ ြပင်ဆင်လျက်သက်ဆင်းလာသည်ကိငါြမင် ရ၏။‐ ငါသည်ပလင်ေတာ်မှကျယ်စွာေသာအသံကိ

ကားရ၏။ ထိအသံက``ယခအခါ၌ဘရား သခင်သည်လသားတိ့ထံတွင်ကျိန်းဝပ်ေတာ် မ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်သတိ့ ှ င့်အတေနေတာ် မမည်။

ထိသတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏လစေတာ် ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်ကိယ်ေတာ်တိင် ပင်လ င်သတိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေနေတာ်မ၍သ တိ့၏ဘရားြဖစ်မည်။

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၁:၂‐၃



စာဖတ်သလမ်း န်

ြမန်မာဘာသာ at AionianBible.org/Readers-Guide

The Aionian Bible republishes public domain and Creative Common Bible texts that
are 100% free to copy and print. The original translation is unaltered and notes are
added to help your study. The notes show the location of ten special Greek and Hebrew
Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals and for
all mankind, and the nature of afterlife destinies.

Who has the authority to interpret the Bible and examine the underlying Hebrew and
Greek words? That is a good question! We read in 1 John 2:27, “As for you, the
anointing which you received from him remains in you, and you do not need for anyone
to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is
no lie, and even as it taught you, you remain in him.” Every Christian is qualified to
interpret the Bible! Now that does not mean we will all agree. Each of us is still growing
in our understanding of the truth. However, it does mean that there is no infallible human
or tradition to answer all our questions. Instead the Holy Spirit helps each of us to know
the truth and grow closer to God and each other.

The Bible is a library with 66 books in the Protestant Canon. The best way to learn
God’s word is to read entire books. Read the book of Genesis. Read the book of
John. Read the entire Bible library. Topical studies and cross-referencing can be good.
However, the safest way to understand context and meaning is to read whole Bible
books. Chapter and verse numbers were added for convenience in the 16th century, but
unfortunately they can cause the Bible to seem like an encyclopedia. The Aionian Bible
is formatted with simple verse numbering, minimal notes, and no cross-referencing in
order to encourage the reading of Bible books.

Bible reading must also begin with prayer. Any Christian is qualified to interpret the Bible
with God’s help. However, this freedom is also a responsibility because without the Holy
Spirit we cannot interpret accurately. We read in 1 Corinthians 2:13-14, “And we speak
of these things, not with words taught by human wisdom, but with those taught by the
Spirit, comparing spiritual things with spiritual things. Now the natural person does not
receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot
understand them, because they are spiritually discerned.” So we cannot understand in
our natural self, but we can with God’s help through prayer.

The Holy Spirit is the best writer and he uses literary devices such as introductions,
conclusions, paragraphs, and metaphors. He also writes various genres including
historical narrative, prose, and poetry. So Bible study must spiritually discern and
understand literature. Pray, read, observe, interpret, and apply. Finally, “Do your best
to present yourself approved by God, a worker who does not need to be ashamed,
properly handling the word of truth.” 2 Timothy 2:15. “God has granted to us his precious
and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the
divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Yes,
and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral
excellence; and in moral excellence, knowledge; and in knowledge, self-control; and in
self-control patience; and in patience godliness; and in godliness brotherly affection; and
in brotherly affection, love. For if these things are yours and abound, they make you to
be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ,” 2 Peter 1:4-8.

https://www.aionianbible.org/Readers-Guide
https://www.aionianbible.org/Readers-Guide
https://www.aionianbible.org/Readers-Guide


ခက်ဆစ်

ြမန်မာဘာသာ at AionianBible.org/Glossary

The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten special words to help us
better understand the extent of God’s love for individuals and all mankind, and the
nature of afterlife destinies. The original translation is unaltered and a note is added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Compare the meanings below to the
Strong's Concordance and Glossary definitions.

Abyssos
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 9 times in 3 books, 6 chapters, and 9 verses
Strongs: g12
Meaning:

Temporary prison for special fallen angels such as Apollyon, the Beast, and Satan.

aïdios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 2 times in Romans 1:20 and Jude 6
Strongs: g126
Meaning:

Lasting, enduring forever, eternal.

aiōn
Language: Koine Greek
Speech: noun
Usage: 127 times in 22 books, 75 chapters, and 102 verses
Strongs: g165
Meaning:

A lifetime or time period with a beginning and end, an era, an age, the completion of
which is beyond human perception, but known only to God the creator of the aiōns,
Hebrews 1:2. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

aiōnios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 71 times in 19 books, 44 chapters, and 69 verses
Strongs: g166
Meaning:

From start to finish, pertaining to the age, lifetime, entirety, complete, or even
consummate. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

https://www.aionianbible.org/Glossary
https://www.aionianbible.org/Glossary
https://www.aionianbible.org/Glossary
https://www.aionianbible.org/Glossary


Geenna
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses
Strongs: g1067
Meaning:

Valley of Hinnom, Jerusalem's trash dump, a place of ruin, destruction, and judgment
in this life, or the next, though not eternal to Jesus' audience.

Hadēs
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 11 times in 5 books, 9 chapters, and 11 verses
Strongs: g86
Meaning:

Synonomous with Sheol, though in New Testament usage Hades is the temporal
place of punishment for deceased unbelieving mankind, distinct from Paradise for
deceased believers.

Limnē Pyr
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: Phrase 5 times in the New Testament
Strongs: g3041 g4442
Meaning:

Lake of Fire, final punishment for those not named in the Book of Life, prepared for
the Devil and his angels, Matthew 25:41.

Sheol
Language: Hebrew
Speech: proper noun, place
Usage: 65 times in 17 books, 50 chapters, and 63 verses
Strongs: h7585
Meaning:

The grave or temporal afterlife world of both the righteous and unrighteous, believing
and unbelieving, until the general resurrection.

Tartaroō
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 1 time in 2 Peter 2:4
Strongs: g5020
Meaning:

Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.



ခက်ဆစ် +

AionianBible.org/Bibles/Myanmar---Burmese-Common-Bible/Noted

Glossary references are below. Strong's Hebrew and Greek number notes are added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Questioned verse translations do not
contain Aionian Glossary words and may wrongly imply eternal or Hell. * The note
placement is skipped or adjusted for verses with non-standard numbering.

Abyssos
လကာ ၈:၃၁

ေရာမ ၁၀:၇

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၉:၁

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၉:၂

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၉:၁၁

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၁:၇

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၇:၈

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၁

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၃

aïdios
ေရာမ ၁:၂၀

ယဒ ၁:၆

aiōn
မဿဲ ၁၂:၃၂

မဿဲ ၁၃:၂၂

မဿဲ ၁၃:၃၉

မဿဲ ၁၃:၄၀

မဿဲ ၁၃:၄၉

မဿဲ ၂၁:၁၉

မဿဲ ၂၄:၃

မဿဲ ၂၈:၂၀

မာက ၃:၂၉

မာက ၄:၁၉

မာက ၁၀:၃၀

မာက ၁၁:၁၄

လကာ ၁:၃၃

လကာ ၁:၅၅

လကာ ၁:၇၀

လကာ ၁၆:၈

လကာ ၁၈:၃၀

လကာ ၂၀:၃၄

လကာ ၂၀:၃၅

ေယာဟန် ၄:၁၄

ေယာဟန် ၆:၅၁

ေယာဟန် ၆:၅၈

ေယာဟန် ၈:၃၅

ေယာဟန် ၈:၅၁

ေယာဟန် ၈:၅၂

ေယာဟန် ၉:၃၂

ေယာဟန် ၁၀:၂၈

ေယာဟန် ၁၁:၂၆

ေယာဟန် ၁၂:၃၄

ေယာဟန် ၁၃:၈

ေယာဟန် ၁၄:၁၆

တမန်ေတာ်ဝတု ၃:၂၁

တမန်ေတာ်ဝတု ၁၅:၁၈

ေရာမ ၁:၂၅

ေရာမ ၉:၅

ေရာမ ၁၁:၃၆

ေရာမ ၁၂:၂

ေရာမ ၁၆:၂၇

၁ ေကာရိ ု ၁:၂၀

၁ ေကာရိ ု ၂:၆

၁ ေကာရိ ု ၂:၇

၁ ေကာရိ ု ၂:၈

၁ ေကာရိ ု ၃:၁၈

၁ ေကာရိ ု ၈:၁၃

၁ ေကာရိ ု ၁၀:၁၁

၂ ေကာရိ ု ၄:၄

၂ ေကာရိ ု ၉:၉

၂ ေကာရိ ု ၁၁:၃၁

ဂလာတိ ၁:၄

ဂလာတိ ၁:၅

ဧဖက် ၁:၂၁

ဧဖက် ၂:၂

ဧဖက် ၂:၇

ဧဖက် ၃:၉

ဧဖက် ၃:၁၁

ဧဖက် ၃:၂၁

ဧဖက် ၆:၁၂

ဖိလိပိ ၄:၂၀

ေကာေလာသဲ ၁:၂၆

၁ တိေမာေသ ၁:၁၇

၁ တိေမာေသ ၆:၁၇

၂ တိေမာေသ ၄:၁၀

၂ တိေမာေသ ၄:၁၈

တိတ ၂:၁၂

ေဟ ဗဲ ၁:၂

ေဟ ဗဲ ၁:၈

ေဟ ဗဲ ၅:၆

ေဟ ဗဲ ၆:၅

ေဟ ဗဲ ၆:၂၀

ေဟ ဗဲ ၇:၁၇

ေဟ ဗဲ ၇:၂၁

ေဟ ဗဲ ၇:၂၄

ေဟ ဗဲ ၇:၂၈

ေဟ ဗဲ ၉:၂၆

ေဟ ဗဲ ၁၁:၃

ေဟ ဗဲ ၁၃:၈

ေဟ ဗဲ ၁၃:၂၁

၁ ေပတ ၁:၂၃

၁ ေပတ ၁:၂၅

၁ ေပတ ၄:၁၁

၁ ေပတ ၅:၁၁

၂ ေပတ ၃:၁၈

၁ ေယာဟန် ၂:၁၇

၂ ေယာဟန် ၁:၂

ယဒ ၁:၁၃

ယဒ ၁:၂၅

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁:၆

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁:၁၈

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၄:၉

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၄:၁၀

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၅:၁၃

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၇:၁၂

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၀:၆

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၁:၁၅

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၄:၁၁

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၅:၇

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၉:၃

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၁၀

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၂:၅

aiōnios
မဿဲ ၁၈:၈

မဿဲ ၁၉:၁၆

မဿဲ ၁၉:၂၉

မဿဲ ၂၅:၄၁

မဿဲ ၂၅:၄၆

မာက ၃:၂၉

မာက ၁၀:၁၇

မာက ၁၀:၃၀

လကာ ၁၀:၂၅

လကာ ၁၆:၉

လကာ ၁၈:၁၈

လကာ ၁၈:၃၀

ေယာဟန် ၃:၁၅

ေယာဟန် ၃:၁၆

ေယာဟန် ၃:၃၆

ေယာဟန် ၄:၁၄

ေယာဟန် ၄:၃၆

ေယာဟန် ၅:၂၄

ေယာဟန် ၅:၃၉

ေယာဟန် ၆:၂၇

ေယာဟန် ၆:၄၀

ေယာဟန် ၆:၄၇

ေယာဟန် ၆:၅၄

ေယာဟန် ၆:၆၈

https://www.AionianBible.org/Bibles/Myanmar---Burmese-Common-Bible/Noted
https://www.AionianBible.org/Bibles/Myanmar---Burmese-Common-Bible/Noted
https://www.AionianBible.org/Bibles/Myanmar---Burmese-Common-Bible/Noted


ေယာဟန် ၁၀:၂၈

ေယာဟန် ၁၂:၂၅

ေယာဟန် ၁၂:၅၀

ေယာဟန် ၁၇:၂

ေယာဟန် ၁၇:၃

တမန်ေတာ်ဝတု ၁၃:၄၆

တမန်ေတာ်ဝတု ၁၃:၄၈

ေရာမ ၂:၇

ေရာမ ၅:၂၁

ေရာမ ၆:၂၂

ေရာမ ၆:၂၃

ေရာမ ၁၆:၂၅

ေရာမ ၁၆:၂၆

၂ ေကာရိ ု ၄:၁၇

၂ ေကာရိ ု ၄:၁၈

၂ ေကာရိ ု ၅:၁

ဂလာတိ ၆:၈

၂ သက်သာေလာနိတ် ၁:၉

၂ သက်သာေလာနိတ် ၂:၁၆

၁ တိေမာေသ ၁:၁၆

၁ တိေမာေသ ၆:၁၂

၁ တိေမာေသ ၆:၁၆

၁ တိေမာေသ ၆:၁၉

၂ တိေမာေသ ၁:၉

၂ တိေမာေသ ၂:၁၀

တိတ ၁:၂

တိတ ၃:၇

ဖိေလမန် ၁:၁၅

ေဟ ဗဲ ၅:၉

ေဟ ဗဲ ၆:၂

ေဟ ဗဲ ၉:၁၂

ေဟ ဗဲ ၉:၁၄

ေဟ ဗဲ ၉:၁၅

ေဟ ဗဲ ၁၃:၂၀

၁ ေပတ ၅:၁၀

၂ ေပတ ၁:၁၁

၁ ေယာဟန် ၁:၂

၁ ေယာဟန် ၂:၂၅

၁ ေယာဟန် ၃:၁၅

၁ ေယာဟန် ၅:၁၁

၁ ေယာဟန် ၅:၁၃

၁ ေယာဟန် ၅:၂၀

ယဒ ၁:၇

ယဒ ၁:၂၁

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၄:၆

Geenna
မဿဲ ၅:၂၂

မဿဲ ၅:၂၉

မဿဲ ၅:၃၀

မဿဲ ၁၀:၂၈

မဿဲ ၁၈:၉

မဿဲ ၂၃:၁၅

မဿဲ ၂၃:၃၃

မာက ၉:၄၃

မာက ၉:၄၅

မာက ၉:၄၇

လကာ ၁၂:၅

ယာကပ် ၃:၆

Hadēs
မဿဲ ၁၁:၂၃

မဿဲ ၁၆:၁၈

လကာ ၁၀:၁၅

လကာ ၁၆:၂၃

တမန်ေတာ်ဝတု ၂:၂၇

တမန်ေတာ်ဝတု ၂:၃၁

၁ ေကာရိ ု ၁၅:၅၅

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁:၁၈

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၆:၈

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၁၃

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၁၄

Limnē Pyr
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၉:၂၀

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၁၀

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၁၄

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၁၅

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၁:၈

Sheol
ကမာဦး ၃၇:၃၅

ကမာဦး ၄၂:၃၈

ကမာဦး ၄၄:၂၉

ကမာဦး ၄၄:၃၁

ေတာလည်ရာ ၁၆:၃၀

ေတာလည်ရာ ၁၆:၃၃

တရားေဟာရာ ၃၂:၂၂

၁ ဓမရာဇဝင် ၂:၆

၂ ဓမရာဇဝင် ၂၂:၆

၃ ဓမရာဇဝင် ၂:၆

၃ ဓမရာဇဝင် ၂:၉

ေယာဘ ၇:၉

ေယာဘ ၁၁:၈

ေယာဘ ၁၄:၁၃

ေယာဘ ၁၇:၁၃

ေယာဘ ၁၇:၁၆

ေယာဘ ၂၁:၁၃

ေယာဘ ၂၄:၁၉

ေယာဘ ၂၆:၆

ဆာလံ ၆:၅

ဆာလံ ၉:၁၇

ဆာလံ ၁၆:၁၀

ဆာလံ ၁၈:၅

ဆာလံ ၃၀:၃

ဆာလံ ၃၁:၁၇

ဆာလံ ၄၉:၁၄

ဆာလံ ၄၉:၁၅

ဆာလံ ၅၅:၁၅

ဆာလံ ၈၆:၁၃

ဆာလံ ၈၈:၃

ဆာလံ ၈၉:၄၈

ဆာလံ ၁၁၆:၃

ဆာလံ ၁၃၉:၈

ဆာလံ ၁၄၁:၇

သတံကျမ်း ၁:၁၂

သတံကျမ်း ၅:၅

သတံကျမ်း ၇:၂၇

သတံကျမ်း ၉:၁၈

သတံကျမ်း ၁၅:၁၁

သတံကျမ်း ၁၅:၂၄

သတံကျမ်း ၂၃:၁၄

သတံကျမ်း ၂၇:၂၀

သတံကျမ်း ၃၀:၁၆

ေဒသနာ ၉:၁၀

ေ ှ ာလမန်သီချင်း ၈:၆

ေဟ ှ ာယ ၅:၁၄

ေဟ ှ ာယ ၁၄:၉

ေဟ ှ ာယ ၁၄:၁၁

ေဟ ှ ာယ ၁၄:၁၅

ေဟ ှ ာယ ၂၈:၁၅

ေဟ ှ ာယ ၂၈:၁၈

ေဟ ှ ာယ ၃၈:၁၀

ေဟ ှ ာယ ၃၈:၁၈

ေဟ ှ ာယ ၅၇:၉

ေယဇေကျလ ၃၁:၁၅

ေယဇေကျလ ၃၁:၁၆

ေယဇေကျလ ၃၁:၁၇

ေယဇေကျလ ၃၂:၂၁

ေယဇေကျလ ၃၂:၂၇

ေဟာေ ှ ၁၃:၁၄

အာမတ် ၉:၂

ေယာန ၂:၂

ဟဗကုတ် ၂:၅

Tartaroō
၂ ေပတ ၂:၄

Questioned
None yet noted



အာြဗဟံသည်ဘရားသခင်ေခ ေတာ်မ ေသာအခါ ကိယ်ေတာ်၏စကားကိနားေထာင်၍ မိမိအားကတိထားေတာ်မေသာြပည်သိ့ ယံကည်ြခင်းအားြဖင့်ထွက်ခွာသွား၏။ သ သည်အဘယ်အရပ်သိ့သွားရမည်ကိ မသိဘဲ မိမိ၏ရပ် ွာကိစွန့်ခ့ဲေပသည်။ - ေဟ ဗဲ ၁၁:၈



အီဂျစ်ဘရင်သည်ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အားထွက်ခွင့် ပေသာအခါ ထာဝရ ဘရားသည်ဖိလိတိ မိ ့သိ့သွားေသာပင် လယ်ကမ်းေြခြဖတ်လမ်းြဖင့် သတိ့ကိပိ့ ေဆာင်ေတာ်မမ။ သတိ့သည်စစ်ပဲွတိက်ရမည် ကိသိြမင်လ င်စိတ်ေြပာင်း၍ အီဂျစ်ြပည်

သိ့ြပန်သွားကမည်ြဖစ်ေကာင်းဘရားသခင်သိေတာ်မ၏။ - ထွက်ေြမာက်ရာ ၁၃:၁၇
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သတင်းေကာင်းကိေကညာရန်တမန်ေတာ် အြဖစ်ြဖင့် ဘရားသခင်ေ ွးချယ်ခန့်ထားသ၊ ခရစ်ေတာ်ေယ ၏အေစခံငါေပါလသည် စာေရးလိက်ပါသည်။ - ေရာမ ၁:၁



Creation 4004 B.C.

Resurrected 33 A.D.Jesus Christ born 4 B.C.

New Heavens and Earth
 Adam and Eve created 4004
 Tubal-cain forges metal 3300
 Enoch walks with God 3017
 Methuselah dies at age 969 2349
	 God	floods	the	Earth	 2349
 Tower of Babel thwarted 2247
 Abraham sojourns to Canaan 1922
 Jacob moves to Egypt 1706
 Moses leads Exodus from Egypt 1491
 Gideon judges Israel 1245
 Ruth embraces the God of Israel 1168
 David installed as King 1055
 King Solomon builds the Temple 1018
 Elijah defeats Baal’s prophets 896
 Jonah preaches to Nineveh 800
 Assyrians conquer Israelites 721
 King Josiah reforms Judah 630
 Babylonians capture Judah 605
 Persians conquer Babylonians 539
 Cyrus frees Jews, rebuilds Temple 537
 Nehemiah rebuilds the wall 454
 Malachi prophecies the Messiah 416
 Greeks conquer Persians 331
 Seleucids conquer Greeks  312
 Hebrew Bible translated to Greek 250
 Maccabees defeat Seleucids   165
 Romans subject Judea 63
 Herod the Great rules Judea 37
 (The Annals of the World, James Uusher) 

 Christ returns for his people
1956 Jim Elliot martyrd in Ecuador
1830 John Williams reaches Polynesia
1731 Zinzendorf leads Moravian mission
1614 Japanese kill 40,000 Christians
1572 Jesuits reach Mexico  
1517 Martin Luther leads Reformation
1455	 Gutenberg	prints	first	Bible
1323 Franciscans reach Sumatra
1276 Ramon Llull trains missionaries
1100 Crusades tarnish the church
1054 The Great Schism
997 Adalbert marytyrd in Prussia
864 Bulgarian Prince Boris converts
716 Boniface reaches Germany
635 Alopen reaches China
569 Longinus reaches Alodia / Sudan
432 Saint Patrick reaches Ireland
397	 Carthage	ratifies	Bible	Canon
341	 Ulfilas	reaches	Goth	/	Romania
325 Niceae proclaims God is Trinity
250 Denis reaches Paris, France
197 Tertullian writes Christian literature
70 Titus destroys the Jewish Temple
61 Paul imprisoned in Rome, Italy
52 Thomas reaches Malabar, India
39 Peter reaches Gentile Cornelius
33 Holy Spirit empowers the Church
 (Wikipedia, Timeline of Christian missions)



What are we? Genesis 1:26 - 2:3      Mankind is created in God’s image, male and female He created us

How are we sinful? Romans 5:12-19      Sin entered the world through Adam and then death through sin

Where are we?

             When are we?

Innocence Fallen Glory

Eternity
Past

Creation
4004 B.C.

Fall to sin
No Law

Moses’ Law
1500 B.C.

Christ
33 A.D.

Church Age
Kingdom Age

New Heavens
and Earth

Who
are
we?

God

Father
John 10:30

God’s
perfect
fellowship

Genesis 1:31

God’s
perfect
fellowship
with
Adam
in The
Garden
of Eden

1 Timothy 6:16
Living in unapproachable light Acts 3:21

Philippians 2:11
Revelation 20:3

God’s
perfectly
restored
fellowship
with all
Mankind
praising
Christ 
as Lord
in the
Holy
City

Son John 8:58
Pre-incarnate

John 1:14
Incarnate

Luke 23:43
Paradise

Holy Spirit Psalm 139:7
Everywhere

John 14:17
Living in believers

Mankind

Living

Genesis 1:1

No Creation
No people

Ephesians 2:1-5
Serving the Savior or Satan on Earth

Deceased
believing

Luke 16:22
Blessed in Paradise

Deceased
unbelieving

Luke 16:23, Revelation 20:5,13
Punished in Hades until the final judgment

Angels

Holy Hebrews 1:14
Serving mankind at God’s command

Imprisoned

Genesis 1:31

No Fall
No unholy Angels

2 Peter 2:4, Jude 6
Imprisoned in Tartarus

Matthew 25:41
Revelation 20:10

Lake of Fire
prepared
for the
Devil
and his
Angels

Fugitive

1 Peter 5:8, Revelation 12:10

Rebelling against Christ
Accusing mankind

Revelation 20:13
Thalaasa

First
Beast Revelation 19:20

Lake of FireFalse
Prophet

Satan Revelation 20:2
Abyss

Why are we? Romans 11:25-36, Ephesian 2:7     For God has bound all over to disobedience in order to show mercy to all



ဖးစာ

ြမန်မာဘာသာ at AionianBible.org/Destiny

The Aionian Bible shows the location of ten special Greek and Hebrew Aionian Glossary
words to help us better understand God’s love for individuals and for all mankind, and
the nature of after-life destinies. The underlying Hebrew and Greek words typically
translated as Hell show us that there are not just two after-life destinies, Heaven or Hell.
Instead, there are a number of different locations, each with different purposes, different
durations, and different inhabitants. Locations include 1) Old Testament Sheol and New
Testament Hadēs, 2) Geenna, 3) Tartaroō, 4) Abyssos, 5) Limnē Pyr, 6) Paradise, 7)
The New Heaven, and 8) The New Earth. So there is reason to review our conclusions
about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The key observation is that fallen angels will be present at the final judgment, 2 Peter
2:4 and Jude 6. Traditionally, we understand the separation of the Sheep and the Goats
at the final judgment to divide believing from unbelieving mankind, Matthew 25:31-46
and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels alternatively suggests
that Jesus is separating redeemed mankind from the fallen angels. We do know that
Jesus is the helper of mankind and not the helper of the Devil, Hebrews 2. We also
know that Jesus has atoned for the sins of all mankind, both believer and unbeliever
alike, 1 John 2:1-2. Deceased believers are rewarded in Paradise, Luke 23:43, while
unbelievers are punished in Hades as the story of Lazarus makes plain, Luke 16:19-31.
Yet less commonly known, the punishment of this selfish man and all unbelievers is
before the final judgment, is temporal, and is punctuated when Hades is evacuated,
Revelation 20:13. So is there hope beyond Hades for unbelieving mankind? Jesus
promised, “the gates of Hades will not prevail,” Matthew 16:18. Paul asks, “Hades where
is your victory?” 1 Corinthians 15:55. John wrote, “Hades gives up,” Revelation 20:13.

Jesus comforts us saying, “Do not be afraid,” because he holds the keys to unlock death
and Hades, Revelation 1:18. Yet too often our Good News sounds like a warning to “be
afraid” because Jesus holds the keys to lock Hades! Wow, we have it backwards! Hades
will be evacuated! And to guarrantee hope, once emptied, Hades is thrown into the Lake
of Fire, never needed again, Revelation 20:14.

Finally, we read that anyone whose name is not written in the Book of Life is thrown into
the Lake of Fire, the second death, with no exit ever mentioned or promised, Revelation
21:1-8. So are those evacuated from Hades then, “out of the frying pan, into the fire?”
Certainly, the Lake of Fire is the destiny of the Goats. But, do not be afraid. Instead,
read the Bible's explicit mention of the purpose of the Lake of Fire and the identity of the
Goats, “Then he will say also to those on the left hand, ‘Depart from me, you cursed,
into the consummate fire which is prepared for... the devil and his angels,’” Matthew
25:41. Good news for all mankind!

Faith is not a pen to write your own name in the Book of Life. Instead, faith is the
glasses to see that the love of Christ for all mankind has already written our names in
Heaven. Jesus said, “You did not choose me, but I chose you,” John 15:16. Though
unbelievers will suffer regrettable punishment in Hades, redeemed mankind will never
enter the Lake of Fire, prepared for the devil and his angels. And as God promised, all
mankind will worship Christ together forever, Philippians 2:9-11.
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