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Celebrate Jesus Christ’s victory of grace!

နိ ဒါန်း

ြမန်မာဘာသာ at AionianBible.org/Preface
The Holy Bible Aionian Edition ® is the world’s first Bible un-translation! What is an untranslation? 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 and with the Android App. Why purple? King
Jesus’ Word is royal… and purple is the color of royalty!
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ကမာဦး ............................................................................................. 11

မဿဲ ............................................................................................ 1529

ထွ က်ေြမာက်ရာ ............................................................................105

မာက ............................................................................................ 1597

ဝတ် ပရာ ........................................................................................180

လကာ .......................................................................................... 1639

ေတာလည်ရာ ................................................................................231

ေယာဟန် .................................................................................... 1711

တရားေဟာရာ ...............................................................................307

တမန်ေတာ်ဝတု ......................................................................... 1767

ေယာ ............................................................................................374

ေရာမ ........................................................................................... 1837

တရားသ ကီ းမှတ်စာ .....................................................................417

၁ ေကာရိ ု ................................................................................ 1869

သ .................................................................................................461

၂ ေကာရိ ု ................................................................................ 1899

၁ ဓမရာဇဝင် .................................................................................468

ဂလာတိ ....................................................................................... 1920

၂ ဓမရာဇဝင် .................................................................................526

ဧဖက် ........................................................................................... 1931

၃ ဓမရာဇဝင် .................................................................................574

ဖိ လိပိ ............................................................................................ 1942

၄ ဓမရာဇဝင် .................................................................................632

ေကာေလာသဲ .............................................................................. 1950

၁ ရာဇဝင်ချုပ် ...............................................................................685

၁ သက်သာေလာနိတ် ............................................................... 1957

၂ ရာဇဝင်ချုပ် ................................................................................734

၂ သက်သာေလာနိတ် ................................................................ 1964

ဧဇရ ................................................................................................795

၁ တိ ေမာေသ

......................................................................... 1968

ေနဟမိ ............................................................................................813

၂ တိ ေမာေသ

......................................................................... 1977

ဧသတာ ..........................................................................................838

တိ တ ............................................................................................ 1983

ေယာဘ ..........................................................................................852

ဖိ ေလမန် ...................................................................................... 1987

ဆာလံ .............................................................................................903

ေဟ ဗဲ ........................................................................................... 1989

သတံ ကျမ်း .................................................................................. 1037

ယာကပ် ....................................................................................... 2012

ေဒသနာ ....................................................................................... 1081

၁ ေပတ .................................................................................... 2020

ေ ှ ာလမန်သီချင်း ....................................................................... 1096

၂ ေပတ ..................................................................................... 2029

ေဟ ှ ာယ .................................................................................... 1104

၁ ေယာဟန် ................................................................................ 2034

ေယရမိ ......................................................................................... 1203

၂ ေယာဟန် ................................................................................ 2043

ြမည်တမ်းစကား ......................................................................... 1311

၃ ေယာဟန် ................................................................................ 2044

ေယဇေကျလ .............................................................................. 1321

ယဒ ............................................................................................... 2045

ဒံ ေယလ ....................................................................................... 1411

ဗျာဒိ တ်ကျမ်း ............................................................................... 2048

ေဟာေ ှ ...................................................................................... 1440
ေယာလ ....................................................................................... 1455
အာမတ် ....................................................................................... 1461
သဗဒိ ........................................................................................... 1472
ေယာန .......................................................................................... 1474
မိ ကာ ............................................................................................ 1478
နာဟံ ............................................................................................ 1487

ေနာက်ဆက်တွဲ

ဟဗကုတ် ................................................................................... 1491

စာဖတ်သလမ်း န်

ေဇဖနိ ........................................................................................... 1496

ခက်ဆစ်

ဟဂဲ .............................................................................................. 1501

ေြမပံ များ

ဇာခရိ ........................................................................................... 1504
မာလခိ ......................................................................................... 1521

Destiny
သ ပ်ေဖာ်ပံ များ

, Doré

ဓမေဟာင်းကျမ်း

ထိ သိ့လကိ ှ င်ထတ် ပီ းလ င်၊ အသက်ပင်လမ်းကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ မီ းစင်လက်နက် ှ င့်တကွ
ေခ ဗိ မ်တိ့ကိ ဥယျာဥ်အေ ှ ဘက်
့
၌ ထားေတာ်မ၏။
ကမာဦး ၃:၂၄

ကမာဦး

၁ အစအဦး၌ ဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။
ေြမ ကီ းသည်အဆင်းသ

ာန်မ ှ ိ ၊

လွ တ်လပ်လ

ေမှာင်မိက်ဖံ းလမ်း၍

ဘရားသခင်၏

လပ် ှ ားေတာ်မ၏။

၃

အလင်းြဖစ်ေလ၏။

ဟာြဖစ်၏။

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

ဘရားသခင်ကလည်း

၂

နက်နဲရာအရပ်ကိ
ေရမျက် ှ ာြပင်ေပ မှာ

လင်းြဖစ်ေစဟ

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၍

၄ ထိ အလင်းေကာင်းသည်ကိ ဘရားသခင်ြမင်၍၊ အလင်း ှ င့်

ေမှာင်မိက်ကိပိင်ြခားခွဲ ထားေတာ်မ၏။ ၅ အလင်းကိ ေန့ဟေသာအမည်ြဖင့်၎င်း၊ ေမှာင်မိက်ကိ
ညဥ့်ဟေသာအမည်ြဖင့်၎င်း၊

ေခ ေဝ သမတ်

ေတာ်မ၍

ညဦ း ှ င့်

နံ နက်သည်

ပဌမေန့ရက်ြဖစ်ေလ၏။ ၆ တဖန်ဘရားသခင်က ေရအလယ်၌ မိ ဃ်းမျက် ှ ာ ကက်ြဖစ်ေစ၊
ေရ ှ င့်ေရချင်းြခားနားေစဟ
ဘရားသခင်

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သြဖင့်၊

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၍၊

၇

မိ ဃ်းမျက် ှ ာ ကက်ကိ

မိ ဃ်းမျက် ှ ာ ကက်ေအာက်၌ ှ ိ ေသာေရ ှ င့်၊

မိ ဃ်းမျက် ှ ာ ကက်အေပ ၌ ှ ိ ေသာေရကိ ပိ င်းြခားေတာ်မသည်အတိ င်းြဖစ်ေလ၏။

၈

မိ ဃ်းမျက် ှ ာ ကက်ကိလည်း မိ ဃ်းေကာင်းကင်ဟေသာအမည်ြဖင့် ဘရားသခင်ေခ ေဝ
သမတ်ေတာ် မ၍၊ ညဦ း ှ င့် နံ နက်သည် ဒတိ ယေန့ရက်ြဖစ်ေလ၏။ ၉ တဖန်ဘရားသခင်က
မိ ဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌ ှ ိ ေသာ

ေရစေဝးေစ၊

ကန်းေပ ေစဟ

အမိ န့်ေတာ်

ှ ိ သည်အတိ င်း ြဖစ်ေလ၏။ ၁၀ ကန်းကိ ေ ြမဟေသာ အမည်ြဖင့်၎င်း၊ ေရစေဝးရာကိ
ပင်လယ်ဟေသာအမည်ြဖင့်၎င်း၊

ဘရားသခင်

ေခ ေဝ သမတ်ေတာ်မ၍

ထိ အမအရာေကာင်းသည်ကိ ဘရားသခင်ြမင်ေတာ်မ၏။ ၁၁ တဖန် ဘရားသခင်က၊
ေြမသည် ြမက်ပင်ကိ၎င်း၊ စပါးသီ းကိ ြဖစ်ေစေသာ စပါးပင်ကိ၎င်း၊ ေြမေပ

မှာ

မျိုးေစ့ပါလျက် သစ်သီးမျိုးကိ ြဖစ်ေစေသာ သစ်ပင်ကိ၎င်း၊ ေပါက်ေစဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်
အတိ င်း ြဖစ်ေလ၏။ ၁၂ ေြမသည်ြမက်ပင်ကိ၎င်း စပါးသီ းမျိုးကိ ြဖစ်ေစေသာ စပါးပင်ကိ၎င်း၊
မိ မိ၌ မျိုးေစ့ပါလျက် သစ်သီးမျိုး ကိ ြဖစ်ေစေသာ သစ်ပင်ကိ၎င်း ေပါက်ေစ၏။ ၁၃
ထိ အမအရာေကာင်းသည်ကိ

ဘရားသခင်ြမင်ေတာ်မ၍၊

ညဦ း ှ င့်

နံ နက်သည်

တတိ ယေန့ရက် ြဖစ်ေလ၏။ ၁၄ တဖန်ဘရားသခင်က၊ ေန့ ှ င့်ညဥ့်ကိ ပိ င်းြခားေစြခင်းငှ ါ
မိ ဃ်းေကာင်းကင်မျက် ှ ာ ကက်၌
ချိန်းချက်ေသာအချိန်၊

ေန့ရက်

အလင်းအိ မ်
အပိ င်းအြခား၊

တည်ေစ၊

နိမိတ်လကဏာ၊

ှ စ်အပိ င်းအြခားဘိ ့ြဖစ်ေစ။

၁၅

မိ ဃ်းေကာင်းကင် မျက် ှ ာ ကက်၌တည်၍ ေြမ ကီ းလင်းစရာ အလင်းအိ မ်ြဖစ်ေစဟ
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည့်အတိ င်းြဖစ်ေလ၏။ ၁၆ ထိ သိ့ ဘရားသခင်သည် အလင်းအိ မ် ကီ း
ှ စ်လံ းတည်းဟေသာ

ကမာဦး

ေန့ကိအပ်စိးရေသာ

အ ကီ းတလံ း၊

ညဥ့်ကိ

အပ်စိးရေသာ

11

အငယ်တလံ း ှ င့်တကွ

ကယ်များတိ ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ းလ င်၊

ေြမ ကီ း၌

၁၇

လင်းေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊ ေန့ ှ င်ညဥ့်ကိ အပ်စိး၍ အလင်း ှ င့်ေမှာင်မိက်ကိ ပိ င်းြခားေစြခင်းငှ ာ
၎င်း၊

မိ ဃ်းေကာင်းကင်

မျက် ှ ာ ကက်၌

ဘရားသခင်

ထားေတာ်မ၏။

၁၈

ထိ အမအရာ ေကာင်းသည်ကိ ဘရား သခင်ြမင်ေတာ်မ၍၊ ၁၉ ညဦ း ှ င့် နံ နက်သည်
စတတေန့ရက် ြဖစ်ေလ၏။ ၂၀ တဖန်ဘရားသခင်က အသက် ှ င်၍ လပ် ှ ားတတ်ေသာ
တိ ရ စာန်တိ့ကိ

ေရသည်များြပားစွ ာ

ေမွ းဘွ ား

ေစ။

ငှ က်တိ့လည်း

ေြမေပ

မိ ဃ်းေကာင်းကင်မျက် ှ ာ ကက်ြပင်ဝယ်ပျံေစဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၂၁ ထိ သိ့လ င်ေရသည်
တိ ရ စာန်အမျိုးအလိ က် များြပားစွ ာ ေမွ းသွ ား၍၊ ငါး ကီ းအစ ှ ိ ေသာ အသက် ှ င်၍
လပ် ှ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်အေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ ပျံတက်ေသာ ငှ က်မျိုးအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း
ဘရားသခင်ဖန်

ဆင်း၍၊

ထိ အမအရာေကာင်းသည်ကိ

ြမင်ေတာ်မ၏။

၂၂

ဘရားသခင်ကလည်း များြပားစွ ာ ေမွ းဘွ ား ကေလာ့။ ပင်လယ်ေရများကိ ြပည့်ေစ ကေလာ့။
ငှ က်တိ့ လည်း ေြမေပ ၌ များြပားေစသတည်းဟ ထိ တိရ စာန်တိ့ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၍၊
၂၃ ညဦ း ှ င့်နံ နက်သည် ပဥမေန့ရက်ြဖစ်ေလ၏။ ၂၄ တဖန်ဘရားသခင်က၊ ေြမသည်

အသက် ှ င်ေသာသတဝါမျိုးတည်းဟေသာ

သားယဥ်တိ့ကိ၎င်း၊

တွ ားတတ်ေသာ

တိ ရ စာန်တိ့ကိ၎င်း၊ သားရဲ မျိုးတိ က
့ ိ ၎င်း၊ ေမွ းဘွ ားေစဟအမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ြဖစ်ေလ၏။
၂၅ ထိ သိ့ ဘရားသခင်သည် သားရဲ မျိုး၊ သားယဥ်မျိုး၊ ေြမေပ မှာ တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်မျိုး

အေပါင်း တိ ့ကိ ဖန်ဆင်း၍၊ ထိ အမအရာေကာင်းသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။

၂၆

တဖန်ဘရားသခင်က ငါတိ ့ပံ သ ာန် ှ င့်အညီ တသ န်တည်း လကိ ဖန်ဆင်း ကစိ ့။ သသည်
ပင်လယ်ငါးတိ ့ကိ၎င်း၊

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့ကိ၎င်း၊

သားယဥ်တိ့ကိ၎င်း၊

ေြမတြပင်လံ း ှ င့်တကွ ၊ ေြမေပ မှာ တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်အေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ အပ်စိးေစဟ
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၂၇ ထိ သိ့ဘရားသခင်သည် မိ မိပံ သ န် ှ င့်အညီ လကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။
ဘရားသခင်၏ ပံ သ
အချင်းတိ ့

ာန် ေတာ် ှ င့်အညီ လေယာက်ျား၊ လမိ န်းမကိ ဖန်ဆင်း ပီ းလ င်၊ ၂၈

များြပားစွ ာေမွ းဘွ ား ကေလာ့။

ပင်လယ်ငါးတိ ့ကိ၎င်း၊
လပ် ှ ားတတ်ေသာ

ေြမ ကီ းကိ

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့ကိ၎င်း၊
တိ ရ စာန်အေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း

ြပည့်ေစ၍
အသက် ှ င်၍

ိင် ကေလာ့။
ေြမေပ မှာ

အပ်စိး ကေလာ့ဟမိ န့်ေတာ်မ၍၊

သတိ ့ကိေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။ ၂၉ ဘရားသခင်ကလည်း ကည့် ေလာ့။ ေြမတြပင်လံ း၌
စပါးသီ းကိ

ြဖစ်ေစေသာ

စပါးပင်အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ

၎င်း၊

မျိုးေစ့ကိ ြဖစ်ေစေသာ

အသီ း ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ သစ်ပင် အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ၎င်း၊ သင်တိ့ စားစရာဘိ ့ ငါေပး၏။ ၃၀ ေြမသား၊
မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်၊ အသက် ှ င်၍ေြမေပ မှာ တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်မျိုးအေပါင်းတိ ့
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စားစရာဘိ ့၊ ြမက်ပင်အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ငါေပးမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်းြဖစ်ေလ၏။ ၃၁
ဘရားသခင်သည် မိ မိဖန်ဆင်းသမ ေသာအရာတိ ့ကိ ကည့် လ င်၊ အလွ န်ေကာင်းသည်ကိ
ြမင်ေတာ်မ၍၊ ညဦ း ှ င့် နံ နက်သည် ဆဌမေန့ရက်ြဖစ်ေလ၏။

၂ ထိသိ့ ေကာင်းကင်ေြမ ကီး ှ င့်တကွ ခပ်သိမ်းေသာ တန်ဆာတိ့သည် ပီးစီးလျက် ှ ိ က၏။
၂

သတမေန့ရက်ေရာက်လ င်၊

ဘရားသခင်သည်

ဖန်ဆင်းေသာအမကိ

လက်စသတ်ေတာ်မခဲ့ ပီ းသည် ြဖစ်၍၊ ဖန်ဆင်းသမ ေသာ အမအရာတိ ့သည် ပီ းစီ း ပီ းမှ၊
ထိ သတမေန့၌

ငိ မ်ဝပ်စွာေနေတာ်မ၏။

၃

ထိ သတမေန့ကိ

ဘရားသခင်သည်

ေကာင်း ကီ းေပး၍ သန့် ှ င်းေစေတာ်မ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ဖန်ဆင်း ပြပင်ေတာ်မေသာ
ထိ အမအရာအလံ းစံ တိ ့သည် ပီ းစီ းေသာေ ကာင့် ထိ ေန့ရက်၌ ငိ မ်ဝပ်စွာေန ေတာ်မ၏။ ၄
ဤအေ ကာင်းအရာကား၊ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ းကိ
ဖန်ဆင်းေတာ်မ

ေသာေန့၊

ဖန်ဆင်းရာကာလ၌ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ း၏

မလအတုပတိ ေပတည်း။ ၅ ေြမ၌ လယ်ယာပျိုးပင်မေပါက်မှီ၊ လယ်ယာ၌ စပါးပင်မ ကီ းပွ ားမှီ၊
အပင် ှ ိ သမ တိ ့ကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ထိ အခါ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် ေြမေပ ၌
မိ ဃ်းကိ ွာေစေတာ်မမေသး။ ေြမ၌လပ်ေသာ လလည်း မ ှ ိ ေသးသည်ြဖစ်၍၊
ေြမမှအခိ းအေငွ ထ
့ ွ က်သြဖင့်

ေြမတြပင်လံ းကိ

စိ ေစေလ၏။

၇

၆

ထိ ေနာက်၊

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် ေြမမန့်ြဖင့် လကိ ဖန်ဆင်း၍၊ သ၏ ှ ာေခါင်းထဲ သိ့
ဇိ ဝအသက်ကိ မတ်ေတာ်မလ င်၊ လသည် အသက် ှ င်ေသာ သတဝါြဖစ်ေလ၏။

၈

ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်သည်လည်း အေ ှ မျက်
့
ှ ာ၊ ဧဒင်အရပ်၌ဥယျာဥ်ကိ စိ က်ပျိုး ပီ းလ င်၊
ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာလကိ

ထိ ဥယျာဥ်၌

ေနရာချေတာ်မ၏။

အဆင်းလှ ၍၊ စားဘွ ယ်ေကာင်းေသာ အပင်အမျိုးမျိုးကိ

၉

ထိ ေြမထဲ က

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်

ေပါက်ေစေတာ်မ၏။ ထိ ဥယျာဥ်အလယ်၌ အသက်ပင်လည်း ှ ိ ၏။ ေကာင်းမေကာင်းကိ
သိ က မ်းရာအပင် လည်း ှ ိ ၏။

၁၀ ထိ ဥယျာဥ်ကိ စိ ေစလိ ေသာငှ ာ ြမစ်တြမစ်သည်

ဧဒင်အရပ်ထဲကစီ းထွ က်သြဖင့်၊ ဥယျာဥ်ြပင်မှာ ေလးြဖာကွဲ ၍ ြမစ်မေလးသွ ယ်ြဖစ်ေလ၏။ ၁၁
ပဌမြမစ်ကား

ဖိ န်အမည် ှ ိ ၏။

ထိ ြမစ်သည်

ေ ှ ိ ေသာ

ဟာဝိ လြပည်နား

တေ ှ ာက်လံ းကိ စီ းသွ ား ေလ၏။ ၁၂ ထိ ြပည်မှြဖစ်ေသာေ သည် ေကာင်းလှ ၏။ ၁၃
ဗေဓလသစ်ေစး ှ င့်

ှ ဟံ ေကျာက်လည်း ှ ိ ၏။

ဒတိ ယြမစ်ကား

ထိ ြမင်သည် က ှ ြပည် နား တေ ှ ာက်လံ းကိ စီ းသွ ားေလ၏။

ဂိ ဟန်အမည် ှ ိ ၏။
၁၄ တတိ ယြမစ်ကား

ဟိ ဒေကလအမည် ှ ိ ၏။ ထိ ြမစ်သည် အာ ရိ တိင်း အေ ှ သိ
့ ့ စီ းသွ ားေလ၏။ စတတြမစ်ကား
ဥဖရတ်အမည် ှ ိ ၏။ ၁၅ ထိ အခါ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် လကိ ယ၍ ဧဒင်ဥယျာဥ်ကိ
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ပစေစာင့်ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှ ါ ထားေတာ်မ၏။

၁၆ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကလည်း၊

ေကာင်းမေကာင်းကိ သိ က မ်းရာအပင်မှတပါး၊ ထိ ဥယျာဥ်၌ ှ ိ သမ ေသာ အပင်တိ့၏အသီ းကိ
သင်သည်

စားရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ၏။

၁၇

ထိ အပင်၏

အသီ းကိ ကား

မစားရ။

စားေသာေန့တွင် ဧကန်အမှန်ေသရမည်ဟ လကိ ပညက် ထားေတာ်မ၏။

၁၈

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကလည်း၊ ေယာက်ျားသည် တေယာက်တည်းမေနေကာင်း၊
သ ှ င့်ေတာ်ေသာ အေထာက်အမကိ သဘိ ့ငါလပ်ဦးမည်ဟ အ ကံ ှ ိ ေတာ်မ၏။

၁၉

ထာဝရ ှ င်ဘရားသခင်သည် ေြမတိ ရ စာန်တိ့ ှ င့်၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်အေပါင်းတိ ့ကိ
ေြမြဖင့်ဖန်ဆင်း ေတာ်မ ပီ းလ င်၊ လသည် အဘယ်သိ့ေခ ေဝ သမတ်မည်ကိ သိ ြခင်းငှ ာ၊
လ ှ ိ ရာသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ေတာ်မ၏။ လသည် လည်း အသက် ှ င်ေသာ သတဝါအေပါင်းတိ ့ကိ
ေခ ေဝ

သမတ်သည့်အတိ င်း၊

နာမည်အသီ းအသီ း ှ ိ က၏။

၂၀

ထိ သိ့လသည်

သားယဥ်အေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင် ငှ က်အေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ မိ ဃ်းေကာင်း
ကင်ငှက်အေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊

သားရဲ အေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊

အမည်ေပး၍မှည့်ေလ၏။

သိ ့ေသာ်လည်း လ ှ င့်ေတာ် ေသာ အေထာက်အမ မေပ မ ှ ိ ေသး၊

၂၁ ထိ အခါ

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် လကိ ကီ းေသာအိ ပ်ြခင်းြဖင့် အိ ပ်ေစေတာ်မ၍၊ လသည်
အိ ပ်ေပျာ်စဥ်၊ နံ ိ းတေချာင်းကိ ဘရားသခင်ထတ် ပီ းလ င်၊ ထိ အ ိ းအစားအသားကိ
ေစ့စပ်ေစေတာ်မ၏။ ၂၂ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် လထဲ ကထတ်ေသာ နံ ိ းြဖင့်
လမိ န်းမကိ ဖန်ဆင်း၍လ ှ ိ ရာသိ ့

ေဆာင်ခဲ့

ေတာ်မ၏။

၂၃

လကလည်း၊

ယခ

ဤသသည်ငါ့အ ိ းထဲ ကအ ိ း၊ ငါ့အသားထဲ က အသားြဖစ်၏။ လထဲ က ထတ်ေသာ ေ ကာင့်
သ့ကိလမိ န်းမဟ ေခ ေဝ အပ်သည်ဟ ဆိ ေလ၏။ ၂၄ ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့် ေယာက်ျားသည်
ကိ ယ်မိဘကိ စွ န့်၍၊ ကိ ယ့ ်ခင်ပွန်း၌မှီဝဲသြဖင့်၊ ထိ သတိ ့သည် တသားတကိ ယ်တည်း
ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။

၂၅

ထိ သလင်မယား ှ စ်ဦးတိ ့သည်

အဝတ်မဝတ်ဘဲ

ေန၍၊

ှ က်ေ ကာက်ြခင်း ှ င့်ကင်းလွ တ် က၏။

၃ ေ မသည် ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ေြမတိရ စာန်သကာတိ့ထက်
လိ မာသည်

ြဖစ်၍၊

မိ န်းမအား

သင်တိ့သည်

ဥယျာဥ်၌ ှ ိ သမ ေသာအပင်တိ့၏

အသီ းကိ မစားရဟ ဧကန်စင်စစ် ဘရား သခင်မိန့်ေတာ်မသေလာဟ ေမး၏။

၂

မိ န်းမကလည်း၊ ငါတိ ့သည် ဥယျာဥ် ှ ိ ေသာ အပင်တိ့၏ အသီ းကိ စားရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။
၃

ဥယျာဥ်အလယ်၌ ှ ိ ေသာ

အပင်၏အသီ းကိ ကား၊

သင်တိ့သည်

မကိ င်မစားပဲ

ေန ကေလာ့၊ သိ ့မဟတ် ေသမည်ဟ ဘရားသခင် အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်ဟ ေ မအားဆိ ၏။
၄ ေ မကလည်း သင်တိ့သည် ဧကန်အမှန် ေသရမည်မဟတ်၊

ကမာဦး
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ထိ အသီ းကိ စားေသာေန့၌ သင်တိ့သည် မျက်စိပွင့ ်လင်းလျက် ေကာင်းမေကာင်းကိ
သိ ၍၊ ဘရားသခင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ် က
မိ န်းမအားဆိ ၏။

လတံ့ သည်ကိ၊ ဘရားသခင်သိေတာ်မသည်ဟ

၆ ထိ အပင်သည်

စားဘွ ယ်ေကာင်းြခင်း၊ အဆင်းလည်းလှ ြခင်း၊

ပညာတိ းပွ ားေစလိ ေသာငှ ါ၊ ှ စ်သက် ဖွ ယ်ေသာ အပင်ြဖစ်ြခင်းကိ မိ န်းမသည် ြမင်လ င်၊
အသီ းကိ ယ၍စား၏။ မိ မိခင်ပွန်းအားလည်း ေပး၍ သသည်လည်း စား၏။

၇

ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် မျက်စိပွင့ ်လင်း၍ မိ မိတိ့၌ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ သည်ကိ
သိ ြမင်လ င်၊ မိ မိတိ့ ဝတ်ရန်ဖိ့ သေဘာသဖန်းပင်အ ွက်တိ့ကိ ချုပ်စပ်၍ ခါးစည်းကိ လပ် က၏။
၈ ေနဧေသာအချိန်တွင်၊ ထိ ဥယျာဥ်၌ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် ကေတာ်မေသာအသံ ကိ

လလင်မယားတိ ့သည် ကားလ င်၊ အထံ ေတာ်မှ လွ တ်ြခင်းငှ ါ၊ ဥယျာဥ်အပင် တိ ့တွင်
ပန်းကွ ယ်လျက် ေန က၏။

၉ ထာဝရအ ှ င်

ဘရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည်

အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ၊ လကိ ေခ ေတာ်မ၏။ ၁၀ လကလည်း ဥယျာဥ်၌ကိ ယ်ေတာ်၏ အသံ ကိ
က န်ေတာ် ကားလ င်၊ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ေ ကာက်၍ပန်းလျက်ေနပါသည်ဟ
ေလ ာက်ေလ၏။

၁၁ ဘရားသခင်ကလည်း၊ သင်၌ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ သည်ကိ

သင်အားအဘယ်သေြပာသနည်း။
စား ပီ ေလာဟ ေမးေတာ်မ၏။

မစားရဟ

ငါပညတ်ေသာ

အပင်၏အသီ းကိ

၁၂ လကလည်း က န်ေတာ်၌ အပ်ေပးေတာ်မေသာ

မိ န်းမသည် ထိ အပင်၏အသီ းကိ ေပး၍ က န်ေတာ်စားမိ ပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။
၁၃

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကလည်း၊

မိ န်းမအားေမးေတာ်မလ င်၊

မိ န်းမက

သင်သည်
ေ မသည်

က န်ေတာ်မသည်စားမိ ပါ ပီ ဟ ေလ ာက်ေလ၏။

အဘယ်သိ့ ပ ပီ းသနည်းဟ
က န်ေတာ်မကိ

လှ ည့်စား၍၊

၁၄ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည်

ေ မကိ ေခ ၍ သင်သည် ဤအမကိ ပေသာေ ကာင့် သားယဥ်သားရဲ အေပါင်းတိ ့ထက်
ကျိန်ြခင်းကိ ခံ ရ၏။ သင်သည် ဝမ်းြဖင့် သွ ား၍ ေြမမန့်ကိ တသက်လံ းစားရမည်။
၁၅

သင် ှ င့်မိ န်းမကိ ၎င်း၊

သင်၏အမျိုးအ ွယ် ှ င့်

မိ န်းမ၏

အမျိုးအ ွယ်ကိ၎င်း၊

ငါသည်ရန် ငိ းဖွဲ ့ေစမည်။ သသည် သင်၏ေခါင်းကိ ကိ တ်လိမ့ ်မည်၊ သင်သည် သ၏ဖေနာင့်ကိ
ကိ တ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၆ မိ န်းမကိ လည်း၊ သင်၌ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ြခင်း

ေဝဒနာကိ ငါအလွ န်များြပားေစရမည်။ ပင်ပန်းစွ ာ ေဝဒနာကိ ခံ ၍သားဘွ ားရမည်။
ကိ ယ်ခင်ပွန်း၏ အလိ သိ့လိက်၍ သ၏အပ်စိးြခင်းကိ လည်း ခံ ရမည်ဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။
၁၇

ေယာက်ျားကိ လည်း၊

ထိ အပင်၏အသီ းကိ

မစားရဟ

ငါပညတ်ေသာ်လည်း၊

သင်သည်မယား၏ စကားကိ နားေထာင်၍ စားမိ ေသာေ ကာင့်၊ ေြမသည် သင်၏အတွ က်
ကျိန်ြခင်းကိ ခံ လျက် ှ ိ ၏။ ေြမ၏အသီ းကိ တသက်ပတ်လံ းပင်ပန်းစွ ာ စားရမည်။

ကမာဦး
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၁၈

ဆးပင်အမျိုးမျိုးတိ ့ကိလည်း

သင်အဖိ ့

ဟင်းသီ းဟင်း ွက်တိ့ကိ သင် စားရမည်။

ေြမေပါက်ေစမည်။

လယ်၌ြဖစ်ေသာ

၁၉ သင်ထွက်ရာေြမသိ ့မြပန်မှီတိင်ေအာင်၊

သင်၏ မျက် ှ ာမှေခ းထွ က်လျက် အစာကိ စားရမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်သည်
ေြမမန့်ြဖစ်၍ ေြမမန့်သိ့ ြပန်ရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိ အခါလသည် မိ မိမယားကိ
ဧဝအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သသည် အသက် ှ င် ေသာ သအေပါင်းတိ ့၏
အမိ ြဖစ်သတည်း။

၂၁ ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်သည်လည်း လလင် မယားတိ ့

သားေရြဖင့် ပတ်လံ ကိ လပ်၍ ဝတ် ခံ ေစေတာ် မ၏။ ၂၂ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကလည်း၊
လသည် ငါတိ ့တွင် တပါးပါးကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊ ေကာင်းမေကာင်း သိ တတ်၏။ ယခမှာ
သသည် ထာဝရအသက်ကိ ရြခင်းငှ ါ၊ လက်ကိဆန့်လျက် အသက်ပင်၏အသီ းကိ ယ၍
မစားသင့်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ လသည် မိ မိထွက်ေသာ ေြမ၌ လပ်ရမည်အေ ကာင်း၊
ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် ဧဒင် ဥယျာဥ်ထဲက လတ်လိက်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ထိ သိ့လကိ
ှ င်ထတ် ပီ းလ င်၊ အသက်ပင်လမ်းကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ မီ းစင်လက်နက် ှ င့်တကွ
ေခ ဗိ မ်တိ့ကိ ဥယျာဥ်အေ ှ ဘက်
့
၌ ထားေတာ်မ၏။

၄ ထိေနာက်၊ လအာဒံ သည် မယားဧဝ ှ င့်ဆက်ဆံသြဖင့်၊ ဧဝသည် ပဋိသေ စွဲယ၍၊
ကာဣနကိ ဘွ ားြမင် လ င်၊ ထာဝရဘရား၏ လကိ ငါရ ပီ ဟဆိ ေလ၏။ ၂ တဖန်သ ့ညီ
အာေဗေလကိ ဘွ ားြမင်ေလ၏။ အာေဗလကား သိ းထိ န်းြဖစ်၏။ ကာဣနကားလယ်လပ်
ေသာသြဖစ်၏။ ၃ အချိန်ေစ့ေသာအခါ၊ ကာဣနသည် ထာဝရဘရားထံ ပေဇာ်သကာဘိ ့၊
ေြမအသီ းကိ ေဆာင်ခဲ့၏။

၄ အာေဗလသည်လည်း မိ မိသိးစတွ င် အဦ းဘွ ားေသာ

သားအချို ့ ှ င့်၊ သိ းဆီ ဥကိ ေဆာင်ခဲ့၏။ ထာဝရ ဘရားသည် အာေဗလ ှ င့် သ၏ပေဇာ်သကာကိ
ပမာဏ ပေတာ်မ၏။ ၅ ကာဣန ှ င့်သ၏ ပေဇာ်သကာကိ ပမာဏ ပေတာ်မမ၊ ထိ ေ ကာင့်
ကာဣနသည် အလွ န်စိတ်ဆိး၍ မျက် ှ ာပျက်ေလ၏။ ၆ ထာဝရဘရားကလည်း သင်သည်
အဘယ်ေ ကာင့် စိ တ်ဆိးသနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့် မျက် ှ ာပျက် သနည်း။ ၇ သင်သည်
ေကာင်းမွ န်စွာ ပလပ်အခွ င့ ်မရေလာ။ ေကာင်းမွ န်စွာ မ ပလ င်၊ အြပစ်ေြဖေသာ ယဇ်
ေကာင်သည်တံခါးနားမှာ ဝပ်လျက် ှ ိ ၏။ သသည် သင်၏ အလိ သိ့လိက်၍၊ သင်သည် သ့ကိ
အပ်စိးရ၏ဟ ကာဣနကိ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ကာဣနကလည်း လယ်သိ့ သွ ား ကကန်အ့ံ ဟ
ညီ အာေဗလကိ ေခ ၍၊ လယ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ညီ အာေဗလကိ ရန်ဘက် ပ၍ သတ်ေလ၏။
၉ ထာဝရဘရားကလည်း သင့်ညီ အာေဗလသည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ ကာဣနကိ

ေမးေတာ်မလ င် အက ်ပ်မသိ ပါ။ အက ်ပ်သည် ညီ ကိ ေစာင့်ရေသာ သြဖစ်ပါသေလာဟ
ေလ ာက်ဆိ၏။

ကမာဦး
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သင်ညီအေသွ း၏အသံ သည် ေြမထဲ က ငါ့ကိ ေအာ်ဟစ်လျက် ှ ိ သည်တကား။

၁၁

သိ ့ြဖစ်၍သင့်ညီ ၏ အေသွ းကိ ခံ ယြခင်းငှ ါ၊ မိ မိပစပ်ကိဖွင့ ်ေသာ ေြမ ကီ း၏ ကျိန်ြခင်းကိ
သင်သည် ခံ ရေသာေ ကာင့်၊ ၁၂ ယခမှစ၍ ေြမ၌လပ်ေသာအခါ ပကတိ အတိ င်း အသီ းအ ှ ံ ကိ
မရရ။ ေြမ ကီ းေပ မှ ေြပးရေသာသ၊ အရပ်ရပ်လည်ရေသာသ ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၃ ကာဣနကလည်း အက ်ပ်အြပစ်သည် မေြဖ ိင်ေအာင် ကီ းပါသေလာ။ ၁၄ အက ်ပ်ကိ

ေြမ ကီ းြပင်မှ ယေန့ ှ င်ထတ်ေတာ်မ ပီ ၊ မျက် ှ ာေတာ်ကိလည်း မြမင်ရ။ ေြမ ကီ းေပ မှာ
ေြပးရေသာသ၊ အရပ်ရပ်လည်ရေသာ သြဖစ်ပါရမည်။ ေတွ ့သမ ေသာ သတိ ့သည်
အက ်ပ်ကိ သတ်ပါလိ မ့ ်မည် ဟ ထာဝရဘရားကိ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၁၅ ထာဝရဘရားကလည်း
သိ ့ြဖစ်၍ ကာဣနကိ သတ်ေသာသမည်သည်ကား၊ ခနစ်ဆေသာအြပစ်ဒဏ်ကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊

ကာဣနကိ ေတွ ့ေသာသ

တစံ တေယာက်မ

မသတ်ေစြခင်းငှ ါ၊

ထာဝရဘရားသည် သ၌ အမှတ်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၆ ကာဣနသည် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ
ထွ က်သွား၍၊ ဧဒင်ြပည် အေ ှ ၊့ ေနာဒြပည်တွင် ေနေလ၏။ ၁၇ ထိ အခါကာဣနသည်
မိ မိမယား ှ င့် ဆက်ဆံသြဖင့်၊ သသည် ပဋိ သေ စွဲ ယ၍၊ သားဧေနာက်ကိ ဘွ ားြမင်ေလ၏။
ကာဣနသည်လည်း မိ က
့ ိ တည်၍မိ မိသား၏ အမည်အလိ က်၊ ထိ မိ က
့ ိ ဧေနာက် မိ ဟ
့
သမတ်ေလ၏။

ဧေနာက်သားကား၊

၁၈

ဣရဒ်၊

ဣရဒ်သားကား၊

မဟေယလ၊

မဟေယလသားကား၊ မသ ှ လ၊ မသ ှ လ သားကား၊ လာမက်တည်း။ ၁၉ လာမက်သည်၊
အာဒ ှ င့်ဇိ လ အမည် ှ ိ ေသာ မိ န်းမ ှ စ်ေယာက် ှ င့် အိ မ်ေထာင်ဘက် ပ၍၊ ၂၀ အာဒသည်
သားယာဗလကိ ဘွားြမင်ေလ၏။ ထိ သားကား၊ တဲ ၌ေနေသာသ၊ သိ း ွားစသည်တိ့ကိ
ေမွ းေသာ
ညီ မကား၊

သတိ ့၏

အဘဆရာ

ေစာင်းမျိုး၊

အဘဆရာြဖစ်ေလသတည်း။

ြဖစ်ေလသတည်း။

ှ ဲခရာမျိုးတိ ့ကိ
၂၂

၂၁

ယဗလအမည် ှ ိ ေသာ

တီ းမတ်တတ်ေသာသ
ဇိ လသည်လည်း၊

အေပါင်းတိ ့၏

သားတဗလကာဣနကိ

ဘွ ားြမင်ေလ၏။ သသည် ပန်းတဥ်းသမား၊ ပန်းပဲ သမား အ ေပါင်းတိ ့၏ဆရာြဖစ်ေလ၏။
တဗလကာဣန၏ ှ မကား၊ ေနမအမည် ှ ိ ၏။ ၂၃ လာမက်ကလည်း အာဒ ှ င့်ဇိ လ၊ ငါေြပာသံ ကိ
မှတ် ကေလာ့။ လာမက်မားတိ ့၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ငါ့ကိထိခိက်ေသာ
လတေယာက်တည်းဟေသာ၊ ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ေသာလပျိုတေယာက်ကိ ငါသတ်ခဲ့ ပီ ။

၂၄

ကာဣနသည် ခနစ်ဆေသာတရားကိ ရလ င်၊ အကယ်၍လာမက်သည်၊ အဆခ ှ စ်ဆယ်
ခနစ်ဆေသာ တရားကိ ရလိ မ့ ်မည်ဟ မိ မိမယားတိ ့ကိေြပာဆိ ၏။ ၂၅ အာဒံ သည်လည်း
မိ မိမယား ှ င့် တဖန်ဆက်ဆံြပန်လ င်၊ မယားသည် သားကိ ဘွ ားြမင်၍ ေ ှ သဟေသာ
အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ကာဣနသတ်ေသာ အာေဗလကိ ယ်စား
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တပါးေသာအ ွယ်ကိ အက ်ပ် အဘိ ့ ဘရားသခင်၌ ခန့်ထားေတာ်မ ပီ ဟ ဆိ သတည်း။ ၂၆
ေ ှ သသည်လည်း သားကိ ရ၍ ဧ တ်ဟေသာ အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ထိ ကာလ၌
ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ အမှီ ပ၍ ကိ းကွ ယ်စ ပ ကေလ၏၊

၅ အာဒံ ၏သားစဥ်ေြမးစက် စာရင်းဟမကား၊ လကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ကာလ၌၊
မိ မိပံ သ

ာန် ှ င့် အညီ ၊ ဘရားသခင် ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၂ လေယာက်ျားလမိ န်းမကိ

ဖန်ဆင်း၍၊ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။ ဖန်ဆင်းေသာေန့၌လည်း သတိ ့ကိ အာဒံ အမည်ြဖင့်
မှည့်ေတာ်မ၏။ ၃ အာဒံ သည် အသက်တရာ့သံ းဆယ် ှ ိ ေသာ်၊ မိ မိ ပံ သ
သ

ာန်တည်းသားကိ ြမင်ရ၍

ေ ှသ

အမည်ြဖင့်

ာန် ှ င့်အညီ

မှည့်ေလ၏။

၄

ေ ှ သကိ

ဘွ ားြမင်ေသာေနာက် အာဒံ သည် အ ှ စ် ှ စ်ရာ အသက် ှ င်၍၊ သားသမီ းများကိ ြမင်ေလ၏။ ၅
အာဒံ သည် အသက် ှ စ်ေပါင်း ကိ းရာသံ းဆယ် ေစ့ေသာ် ေသေလ၏။ ၆ ေ ှ သသည်
အသက်တရာငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊ သားဧ တ်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၇ ဧ တ်ဘွားြမင်ေသာေနာက်၊
ေ ှ သသည် အ ှ စ် ှ စ်ရာခ ှ စ် ှ စ်အသက် ှ င်၍၊ သားသမီ းများကိ ြမင်ေလ

၏။ ၈

ေ ှ လသည် အသက် ှ စ်ေပါင်းကိ းရာ တဆယ် ှ စ် ှ စ်ေစ့ေသာ် ေသေလ၏။ ၉ ဧ တ်သည်
အသက်ကိးဆယ် ှ ိ ေသာ်၊ သား ကာဣနန်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၀ ကာဣနန်ဘွားြမင်ေသာေနာက်၊
ဧ တ်သည် အ ှ စ် ှ စ်ရာတဆယ်ငါး ှ စ်အသက် ှ င်၍ သားသမီ းများ ကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၁
ဧ တ်သည်

အသက် ှ စ်ေပါင်းကိ းရာငါး ှ စ်

ေစ့ေသာ်ေသေလ၏။

၁၂

ကာဣနန်သည် အသက်ခနစ်ဆယ် ှ ိ ေသာ်၊ သားမဟာေလလကိ ြမင်ေလ၏။

၁၃

မဟာေလလဘွ ားြမင်ေသာေနာက်၊ ကာဣနန်သည် အ ှ စ် ှ စ်ရာေလးဆယ်အသက် ှ င်၍၊
သားသမီ း များကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၄ ကာဣနန်သည် အသက် ှ စ်ေပါင်းကိ းရာ တဆယ့်ေစ့ေသာ်
ေသေလ၏။

၁၅

မဟာေလလသည်

သားယာရက်ကိ ြမင်ေလ၏။

အသက်ေြခာက်ဆယ့်ငါး ှ စ်

ှ ိ ေသာ်၊

၁၆ ယာရက်ဘွားြမင်ေသာေနာက် မဟာေလလသည်

အ ှ စ် ှ စ်ရာသံ းဆယ်အသက် ှ င်၍ သားသမီ းများကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၇ မဟာေလလသည်
အသက် ှ စ်ေပါင်း ှ စ်ရာ ကိ းဆယ့်ငါး ှ စ်ေစ့ေသာ် ေသေလ၏၊
အသက်တရာေြခာက်ဆယ် ှ စ် ှ စ်
ဧေနာက်ဘွားြမင်ေသာေနာက်
သားသမီ းများကိ ြမင်ေလ၏။

ှ ိ ေသာ်
ယာရက်သည်
၂၀

၁၈ ယာရက်သည်

သားေနာက်ကိြမင်ေလ၏။
အ ှ စ် ှ စ်ရာ

ယာရက်သည်

၁၉

အသက် ှ င်၍၊

အသက် ှ စ်ေပါင်းကိ းရာ

ေြခာက်ဆယ် ှ စ် ှ စ်ေစ့ေသာ် ေသေလ၏။ ၂၁ ဧေနာက်သည် အသက်ေြခာက်ဆယ်ငါး ှ စ်
ှ ိ ေသာ် သားမသ ှ လကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၂ မသ ှ လဘွ ားြမင်ေသာေနာက် ဧေနာက်သည်
အ ှ စ်သံ းရာပတ်လံ း ဘရားသခင် ှ င့်အတသွ ားလာ၍ သားသမီ းများကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၃
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ဧေနာက်အသက် ှ စ်ေပါင်းသံ းရာ ေြခာက်ဆယ် ငါး ှ စ်တည်း၊

၂၄ ဧေနာက်သည်

ဘရားသခင် ှ င့်အတ သွ ားလာ၏။ ေနာက်တဖန် သသည်မ ှ ိ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရား သခင်
သိ မ်းယေတာ်မေသာေ ကာင့်တည်း။ ၂၅ မသ ှ လသည် အသက်တရာ့ ှ စ်ဆယ်ခနစ် ှ စ်
ှ ိ ေသာ်၊ သား လာမက်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၆ လာမက်ဘွားြမင်ေသာေနာက်၊ မသ ှ လသည်
အ ှ စ်ခ ှ စ်ရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ်အသက် ှ င်၍ သားသမီ း များကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၇ မသ ှ လသည်
အသက် ှ စ်ေပါင်းကိ းရာ ေြခာက် ဆယ်ကိး ှ စ်ေစ့ေသာ် ေသေလ၏။ ၂၈ လာမက်သည်
အသက်တရား ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ်

ှ ိ ေသာ်

ထာဝရဘရားကျိန်ေတာ်မေသာ

သားကိ

ေြမ၌လပ်၍

ြမင်၍၊

၂၉

ပင်ပန်းစွ ာ

ဤသသည်ကား၊
ခံ ရေသာငါတိ ့အား

သက်သာေစေသာသြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ၍ သ့ကိေနာဧ ဟေသာ အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၃၀
ေနာဧဘွ ားြမင်ေသာေနာက်၊

လာမက်သည်

အ ှ စ်ငါးရာကိ းဆယ်ငါး ှ စ်အသက် ှ င်၍

သားသမီ းများ ကိ ြမင်ေလ၏။ ၃၁ လာမက်သည် အသက် ှ စ်ေပါင်း ခ ှ စ်ရာ ခနစ်ဆယ်
ခနစ် ှ စ် ေစ့ေသာ်ေသေလ၏။ ၃၂ ေနာဧသည် အသက်ငါးရာ ှ ိ ၏။ ေနာဧ သားကား ၊ ေ ှ းမ၊
ဟာမ၊ ယာဖက်တည်း။

၆ ေြမ ကီးမျက် ှ ာေပ မှာလတိ့သည် များြပား၍ သမီးများကိလည်း ရ ကေသာအခါ၊

၂

ဘရားသခင်၏သားတိ ့သည် လသမီ းတိ ့ လှ ေ ကာင်းကိ ြမင်၍၊ ကိ ယ်စိတ် ှ ိ သည်အတိ င်း
စံ ဘက် က၏။

၃ ထာဝရဘရားကလည်း ငါ့ဝိညာဥ်သည် လတိ ့တွင် အစဥ်မဆံ းမရ။

အေ ကာင်းမကား

လတိ ့သည်

အသားြဖစ်၏။

သ၏အသက်တန်းသည်လည်း၊

အ ှ စ်တရာ ှ စ်ဆယ်ြဖစ်ေစဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ ထိ ကာလ၌၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ ကိ ယ် ကီ းမားေသာ
သအချို ့ ှ ိ က၏။ ထိ ေနာက်၌လည်း၊ ဘရားသခင်၏ သားတိ ့သည်၊ လသမီ းတိ ့ ှ င့် ဆက်ဆံ၍
ရေသာသားတိ ့သည်၊ အား ကီ းေသာသ၊ ေ ှ းကာလမှစ၍၊ ေကျာ်ေစာေသာသ ြဖစ် က၏။ ၅
ေြမ ကီ းေပ မှာ လအြပစ် ကီ း၍၊ သ၏ စိ တ် ှ လံ းအ ကံ အစည် ှ ိ သမ တိ ့သည် အစဥ်မြပတ်
ဆိ းညစ်

ြခင်းသက်သက် ှ ိ ေ ကာင်းကိ ၊

ဘရားသခင်

သိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊

ေြမ ကီ းေပ မှာ လကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်ကိ ေနာက်တရ၍၊

၆

ှ လံ းေတာ်ပပန်လျက်

ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါဖန်ဆင်းေသာ လကိ ၎င်း၊ လမှစ၍ သားများ၊
တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်များ၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်များတိ ့ကိ၎င်း ေြမ ကီ းမျက် ှ ာမှာ
ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။ သတိ ့ကိ ဖန်ဆင်းေသာ ေ ကာင့်

ငါေနာင်တရသည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈ ေနာဧမကား၊ ထာဝရဘရားစိ တ်ေတာ် ှ င့် ေတွ ့ေသာသြဖစ်သတည်း။
၉

ေနာဧအတုပတိ ဟမကား၊

ေနာဧသည်

ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၊

မိ မိအမျိုး၌

စံ လင်ေသာသြဖစ်၏။ ဘရားသခင် ှ င့်အတသွ ားလာ၏။ ၁၀ ေနာဧသည် ေ ှ မ၊ ဟာမ၊

ကမာဦး
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ယာဖက်တည်းဟေသာ သားသံ းေယာက်ကိ ြမင်ေလ၏။

၁၁ ထိ အခါ ေြမ ကီ းသည်

ဘရားသခင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ပပ်စပ်လျက် ှ ိ ၏။ ေြမ ကီ းသည် အဓမအမ ှ င့် ြပည့်စံ ေလ၏။
၁၂

ဘရားသခင်သည်

ေြမ ကီ းကိ ကည့် ေသာခါ၊

ပပ်စပ်လျက် ှ ိ သည်ကိ

ြမင်ေတာ်မ၏။ အေ ကာင်းမကား ေြမ ကီ းေပ မှာ လအေပါင်းတိ ့သည် ေဖါက်ြပန်ြခင်းသိ ့
ေရာက် က ပီ ။

၁၃ ထိ အခါ ဘရားသခင်သည်၊ ေနာဧအား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သတဝါအေပါင်းတိ ့၏ အဆံ းသည်

ငါ့မျက်ေမှာက်တွင်

ေပ လာ ပီ ။ သတိ ့ေ ကာင့်

ေြမ ကီ းသည် အဓမမ ှ င့်ြပည့်စံ ေလ၏။ အကယ်စင်စစ် ေြမ ကီ း ှ င့် တကွ သတိ ့ကိ
ငါဖျက်ဆီးမည်။ ၁၄ ေဂါဖရသစ်သားြဖင့် သေဘာကိ ကိ ယ်ဘိ့ တည်လပ်ေလာ့။ အထဲ ၌လည်း
အခန်းများကိ လပ်ေလာ့။ အတွ င်း၊ ြပင်၊ ပတ်လည်ကိ ထင်း းေစး ှ င့်သတ်ေလာ့။ ၁၅
လပ်ရမည်ပံ ဟမကား၊ သေဘာအလျားအေတာင်သံ းရာ၊ အနံ အေတာင်ငါးဆယ်၊ အြမင့်
အေတာင်သံ းဆယ် ှ ိ ေစရမည်။

၁၆

အေပ ၌သည်အမိ းကိ လပ်ရမည်။

ထိ အမိ း

အေပ အလယ်ချက်၌၊ ထိ ပ်အပ်အနံ တေတာင်အကျယ် ှ ိ ေစရမည်။ သေဘာနံ တဘက်၌လည်း
တံ ခါးကိ လပ်ရမည်။ ေအာက်ဆင့်၊ အလယ်ဆင့်၊ အေပ ဆင့်ဟ၍၊ သံ းဆင့်ကိ လည်း
ှ ိ ေစရမည်။ ၁၇ အသက် ှ င်ေသာ သတဝါ အေပါင်းတိ ့ကိ၊ ေကာင်းကင်ေအာက်မှ ငါ့ကိယ်တိင်
ပယ် ှ င်ြခင်းငှ ါ၊ ေြမ ကီ းကိ ေရလမ်းမိ းေစသြဖင့်၊ ေြမေပ မှာ ှ ိ သမ တိ ့သည် ေသ ကရမည်။
၁၈ သင်၌မကား၊ ငါ့ပဋိ ညာဥ်ကိ ငါတည်ေစမည်။ သင်သည် သား၊ မယား၊ ေခ းမများ ှ င့်တကွ ၊

သေဘာ ထဲ သိ့ ဝင်ရမည်။ ၁၉ အသက် ှ င်ေသာ တိ ရ စာန်အမျိုးမျိုးထဲ က၊ အထီ းအမ၊
အစံ တိ ့ကိယ၍၊ သင် ှ င့်အတ အသက် ချမ်းသာေစြခင်းငှ ါ၊ သေဘာထဲ သိ့ သွ င်းရမည်။ ၂၀
ငှ က်လည်းအမျိုးအလိ က်၊ သားလည်း အမျိုးအလိ က်၊ တွ ားတက်ေသာ တိ ရ စာန်အေပါင်းလည်း
အမျိုးအလိ က်၊ အထီ းအမ၊ အစံ တိ ့သည် အသက်ချမ်းသာ ေစြခင်းငှ ါ၊ သင့်ထံ သိ ့
လာ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၁ ကိ ယ်စားစရာအဘိ ့၊ တိ ရ စာန်တိ့စားစရာအဘိ ့၊ စားအပ်ေသာ

အစာအမျိုးမျိုးကိ ယ၍ သိ ထားရမည်ဟ၊ ဘရားသခင် မှာထားေတာ်မ၏။

၂၂

မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်းလည်း ေနာဧ ပေလ၏။

၇ ထိေနာက်၊

ထာဝရဘရားသခင်သည် ေနာဧကိ တဖန် မိ န့်ေတာ်မြပန်သည်ကား၊

ဤကာလအမျိုးတွ င် သင်သည် ငါ့ေ ှ ့၌ ေြဖာင့်မတ်ေ ကာင်းကိ ငါသိ ြမင်သည် ြဖစ်၍၊
သင်၏အိ မ်သအိ မ်သားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ သေဘာထဲ သိ့ ဝင် ကေလာ့။ ၂ ေြမ ကီ းေပ မှာ
တိ ရ စာန်အမျိုးမပျက်ဆက် ွယ် ေစြခင်းငှ ါ၊ စင် ကယ်ေသာ သားမျိုး၊ တမျိုးတမျိုးတွ င်
အထီ းအမခနစ်စံ စီ ၊ မစင် ကယ်ေသာ သားမျိုး၊ တမျိုး တမျိုးတွ င်လည်း အထီ းမ ှ စ်စံ စီ ၊ ၃
မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်၊

ကမာဦး
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သိ မ်းယရမည်။ ၄ အေ ကာင်းမကား၊ ယေန့မှစ၍ ခနစ်ရက်ေစ့လ င်၊ အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ း
ေြမ ကီ းေပ သိ ့

မိ ဃ်း

ေြမ ကီ းမျက် ှ ာေပ မှ

ွာေစမည်။

ငါဖန်ဆင်းေသာ

ငါပယ် ှ င်းမည်ဟ၊

ထာဝရဘရား

သတဝါအေပါင်းတိ ့ကိ၊
မှာထားေတာ်မ၏။

၅

မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်းလည်း ေနာဧ ပေလ၏။ ၆ ေြမ ကီ းကိ ေရလမ်းမိ းေသာအခါ
ေနာဧသည် အသက်ေြခာက်ရာ ှ ိ သတည်း။ ၇ ေရလမ်းမိ းြခင်းေဘးေ ကာင့်၊ ေနာဧသည်
မိ မိ သား၊ မယား၊ ေခ းမများ ှ င့်တကွ ၊ သေဘာထဲ သိ့ ဝင်၍

၈ ဘရားသခင်

မှာထားေတာ်မသည့်အတိ င်း စင် ကယ်ေသာသား၊ မစင် ကယ်ေသာသား၊ ငှ က်များ ှ င့်
ေြမေပ မှာ တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်များအထဲ က၊ ၉ အထီ းအမအစံ တိ ့သည်၊ ေနာဧ ှ င့်အတ
သေဘာထဲ သိ့ ဝင် က၏။ ၁၀ ခနစ်ရက်ေစ့ေသာအခါ၊ လမ်းမိ းအပ်ေသာ ေရသည် ေြမေပ ၌
ေပ လာ၏။ ၁၁ ေနာဧအသက်ေြခာက်ရာေစ့ေသာ ှ စ်၊ ဒတိ ယလ၊ ဆယ်ခနစ်ရက်ေန့တွင်၊
ကီ းစွ ာေသာ နက်နဲရာ ေရေပါက်ေရတွ င်းတိ ့၏ အဆီ းအတား ှ ိ သမ ကိ ပယ် ှ င်း၍၊
မိ ဃ်းေကာင်းကင် ပန်ပများကိ ဖွ င့ ်သြဖင့်၊ ၁၂ အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ းေြမ ကီ းေပ မှာ
မိ ဃ်း ွာေလ၏။

၁၃ ထိ ေန့ရက်တွင်၊

ေနာဧ ှ င်

မိ မိမယားမှစ၍ ေ ှ မ၊ ဟာမ၊

ယာဖက်တည်းဟေသာ ေနာဧသားသံ းေယာက်၊ ေခ းမသံ းေယာက်တိ့သည် သေဘာထဲ သိ့
ဝင် က၏။ ၁၄ သားရဲ မျိုး၊ သားယဥ်မျိုး၊ ေြမေပ မှာ တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်မျိုး၊ ပျံတက်ေသာ
ကက်ငှက်မျိုး၊

၁၅ အသက် ှ င်ေသာ

တိ ရ စာန်အမျိုးအမျိုး အေပါင်းတိ ့အထဲ က၊

အထီ းအမအစံ တိ ့သည်၊ ေနာဧ ှ င့် အတ သေဘာထဲ သိ့ ဝင် ကေလ၏။ ၁၆ ထိ သိ့ေနာဧကိ
ဘရားသခင်မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်းဝင်ေသာတိ ရ စာန်တိ့သည်၊

ခပ်သိမ်းေသာ

တိ ရ စာန်တိ့အထဲ က၊ အထီ းအမ စံ လျက်ဝင် က၏။ ထာဝရဘရားသည်လည်း ေနာဧကိ
အထဲ မှာ ပိ တ်ထားေတာ်မ၏။

၁၇ ေရလမ်းမိ းြခင်းသည် အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ း

ေြမ ကီ းေပ မှာ အစဥ်အတိ င်း တိ းတက်၍ သေဘာကိ ေြမမှခွ ါလျက် ေဆာင်ယေလ၏။ ၁၈
တဖန်ေရသည်အား ကီ း၍

ေြမ ကီ းေပ မှာ

အလွ န်တိးတက်သြဖင့်၊

သေဘာသည်

ေရမျက် ှ ာေပ ၌ ေမျာလျက်ေနေလ၏။ ၁၉ ေနာက်တဖန်ေရသည် ေြမ ကီ းေပ မှာ အလွ န်
အား ကီ းသြဖင့် မိ ဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌ ှ ိ သမ ေသာ ေတာင် ကီ းအေပါင်းတိ ့သည်
မပ် က၏။

၂၀

ေရ မပ်ေသာေတာင်တိ့

အထက်၌

လမ်းတတ်ေသာ

ေရသည်

ဆယ်ငါးေတာင် ှ ိ သတည်း။ ၂၁ ေြမေပ မှာ လပ် ှ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်မျိုးတည်းဟေသာ
ငှ က်၊

သားယဥ်၊

သားရဲ ၊

ေြမေပ မှာ

တွ ားတတ်ေသာ

တိ ရ စာန်အေပါင်းတိ ့ ှ င့်

လအေပါင်းတိ ့သည် ေသ ကကန်၏။ ၂၂ အသက် လျက် ကန်းေပ မှာ ှ ိ ေလသမ တိ ့သည်
ေသ ကကန်၏။ ၂၃ ေြမမျက် ှ ာေပ ၌ ှ ိ ေသာလြဖစ်ေစ၊ သားြဖစ်ေစ တွ ားတတ်ေသာ

ကမာဦး
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အရာြဖစ်ေစ၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ြဖစ်ေစ၊ အသက် ှ င်ေသာ အရာ ှ ိ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ေြမ ကီ းေပ က ပယ် ှ င်းေတာ်မ၍၊ ပျက်စီးကွ ယ်ေပျာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကကန်၏။ ေနာဧမှ
စ၍ ေနာဧ ှ င့်အတ သေဘာထဲ ၌ ှ ိ ေသာ သတိ ့သာကျန် ကင်း ကေလ၏။ ၂၄ ေရသည်လည်း
ေြမ ကီ းေပ မှာ ရက်ေပါင်း တရာ့ငါးဆယ်ပတ်လံ း အား ကီ းစွ ာ တည်ေလ၏။

၈ ဘရားသခင်သည်၊

ေနာဧမှစ၍ အသက် ှ င် သမ ေသာသတဝါ၊ ေနာဧ ှ င့်အတ

သေဘာထဲ ၌ ှ ိ ေသာ

တိ ရ စာန်အေပါင်းတိ ့ကိ

ေအာက်ေမ့၍၊

ေြမ ကီ းေပ မှာ

ေလ့လာေစေတာ်မသြဖင့် ေရ ငိ မ်ေလ၏။ ၂ နက်နဲေရေပါက်ေရတွ င်းများ မိ ဃ်းေကာင်းကင်
ပန်ဝများကိ ဆိ ့ပိတ်၍ မိ ဃ်းကိ စဲ ေစေတာ်မ၏။ ၃ ေရသည်လည်း ေြမေပ မှာ အစဥ်အတိ င်း
စီ းသွ ား၍၊ အရက်တရာ့ငါးဆယ်ေစ့ေသာအခါယတ်ေလျာ့ ေလ၏။

၄ သတမလ၊

ဆယ်ခနစ်ရက်ေန့တွင် သေဘာသည် အာရရတ်အမည် ှ ိ ေသာ ေတာင်ေပ မှာ တင်ေလ၏။ ၅
ဒသမလတိ င်ေအာင် ေရသည် အစဥ်မြပတ် ယတ်ေလျာ့၍၊ ထိ လဆန်းတရက်ေန့တွင်
ေတာင်ထိပ် တိ ့သည် ေပ က၏။ ၆ ထိ အရက်ေလးဆယ် ကာလ င်၊ ေနာဧသည် သေဘာထဲ ၌
လပ်ခဲ့ေသာ ြပတင်းေပါကကိ ဖွင့ ်၍၊ ကျီး တေကာင်ကိ လတ်ေလ၏။ ၇ ထိ ကျီးအသည်
ေြမေပ မှာ ေရမခန်းမေြခာက် မှီတိင်ေအာင်၊ သွ ားလာလျက် ေနေလ၏။

၈ တဖန်

ေြမမျက် ှ ာေပ မှာ ေရကန်သည် မကန်သည်ကိ သိ ြခင်းငှ ါ၊ ချိုးတေကာင်ကိ လတ်ြပန်ေလ၏။
၉ ေြမတြပင်လံ း၌ ေရ ှ ိ ေသးေသာေ ကာင့်၊ ချိုးသည် ေြခြဖင့်နင်း၍ အေမာေြဖစရာကိ

မေတွ ့သြဖင့်၊ ေနာဧ ှ ိ ရာ သေဘာသိ ့ြပန်လာေလ၏။ ေနာဧသည်လည်း လက်ကိဆန့်၍၊
ချိုးကိ ကိင်ယ ပီ းလ င်၊ မိ မိေနရာ သေဘာ ထဲ သိ့သွင်းေလ၏။ ၁၀ တဖန်ခနစ်ရက်ေန ပီ းမှ
ထိ ချိုးကိ သေဘာထဲ က လတ်ြပန်၏။ ၁၁ ညဦ းအချိန်၌ ချိုးသည် ေနာဧထံ သိ ့ ြပန်လာ၍၊
မိ မိဆိတ်ယေသာ သံ လွ င် ွက်ကိ မိ မိ တ်သီးြဖင့်

ေဆာင်ခဲ့

ေသာေ ကာင့်၊

၁၂

ေြမ ကီ းေပ မှာ ေရကန်ေ ကာင်းကိ ေနာဧသိ ေလ၏။ တဖန် ခနစ်ရက်ေန ပီ းမှ ထိ ချိုးကိ
လတ်ြပန်၏။ ေနာက်တဖန် ချိုးသည် မြပန်မလာေန၏။

၁၃ အ ှ စ်ေ ြခာက်ရာတခ

ပဌမလဆန်းတရက်ေန့တွင်၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ ေရခန်းေြခာက်သည် ှ ိ ေသာ်၊ ေနာဧသည်
သေဘာမိ းကိ ပယ်ဖျက်၍ ကည့် ေသာအခါ၊ ေြမမျက် ှ ာေသွ ့ေြခာက်စ ှ ိ သည်ကိ ြမင်၏။
၁၄

ဒတိ ယလ၊

ှ စ်ဆယ်ခနစ်ရက်ေန့တွင်

ဘရားသခင်ကလည်း
ထွ က်ဆင်းေလာ့။

သင်သည်

ေြမ ကီ း

သားမယား၊

ေသွ ့ေြခာက်ေလ၏။

ေခ းမတိ ့ ှ င့်တကွ ၊

၁၅

သေဘာထဲ က

၁၇ သင်ထံမှာ အသက် ှ င်ေသာ တိ ရ စာန်၊ ငှ က်များ၊ သားများ

ေြမေပ ၌ တွ ားတတ်ေသာတိ ရ စာန်များ တိ ့သည်၊ ေြမေပ မှာသားကိ ေမွ း၍ အလွ န်
တိ းပွ ားများြပားမည်အေ ကာင်း၊ ထိ တိရ စာန် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ကိ ယ် ှ င့်အတ ထတ်ေဆာင်ေလာ့ဟ၊
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ေနာဧကိ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၈ ထိ အခါေနာဧမှစ၍

သား၊ မယား၊ ေခ းမတိ ့သည်

ထွ က်ဆင်း က၏။ ၁၉ သားများ၊ တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်များ၊ ငှ က်များ၊ ေြမေပ မှာ
လပ် ှ ားတတ်သမ ေသာ အမျိုးမျိုး အေပါင်းတိ ့သည်လည်း၊ သေဘာထဲ က ထွ က်ဆင်း က၏။
၂၀ ေနာဧသည်လည်း၊ ထာဝရဘရားအဘိ ့ ယဇ် ပလင်ကိ တည် ပီ းမှ စင် ကယ်ေသာသား၊

စင် ကယ်ေသာ

ငှ က်အမျိုးမျိုးထဲ ကယ၍၊

ယဇ် ပလင်ေပ မှာ

မီ း ိ ေသာ
့

ယဇ် ကိ

ပေဇာ်ေလ၏။ ၂၁ ထာဝရဘရားသည်လည်း ေမး ကိ င်ေသာ အနံ က
့ ိ ခံ ယ၍၊ ငါသည်
ေနာက်တဖန်လတိ ့အတွ က်

ေြမ ကီ းကိ

မကျိန်။

အေ ကာင်းမကား၊

လတိ ့သည်

ငယ်ေသာအ ွယ်မှ စ၍၊ စိ တ် ှ လံ းအ ကံ အစည်ဆိး က၏။ ငါသည် ယခတခါ ပ ပီ းသကဲ့ သိ ့၊
အသက် ှ င်ေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေနာက်တဖန် ဒဏ်မခတ်။ ၂၂ ေြမ ကိ းမကန်မှီတိင်ေအာင်
မျိုးေစ့ ကဲ ရေသာ ကာလ၊ အသီ းအ ှ ံ ကိ သိ မ်းရေသာကာလ၊ ချမ်းေသာ ကာလ၊ ပေသာကာလ၊
ေ ွကာလ၊ ေဆာင်းကာလ မြပတ်ရဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။

၉ ဘရားသခင်သည်လည်း၊

ေနာဧ ှ င့် သ၏သား တိ ့ကိေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၍၊

သင်တိ့သည်များြပားစွ ာ ေမွ းဘွ ားလျက် ေြမ ကီ းြပည့်ေစ ကေလာ့။
မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်အစ ှ ိ ေသာ၊

ေြမေပ မှာ

၂ ေြမတိ ရ စာန်၊

လပ် ှ ားတတ်သမ ှ င့်၊

ပင်လယ်ငါးအေပါင်းတိ ့သည်၊ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာေ ကာက် ွံ ့ တန်လပ်ြခင်းသေဘာ ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။
ထိ တိရိ စာန်တိ့ကိ သင်တိ့ လက်၌ငါ အပ်၏။ ၃ အသက် ှ င်၍ လပ် ှ ားတတ်သမ သည်၊
အသီ းအ ွက်ကဲ့သိ ့၊ သင်တိ့စားစရာဘိ ့ ြဖစ်ရမည်။ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတိ ့ကိ သင်တိ့၌
ငါအပ်ေပး၏။ ၄ သိ ့ေသာ်လည်း အသက်တည်းဟေသာ အေသွ း ှ င့်တကွ အသားကိ မစားရ။
၅ အကယ်၍ သင်တိ့အသက်တည်းဟေသာ၊ သင်တိ့ အေသွ းကိ ငါေတာင်းမည်။ လ၊

တိ ရ စာန်အေပါင်း တိ ့၌ ငါေတာင်းမည်။ ခပ်သိမ်းေသာ လတိ ့၏ ညီ အစ်ကိ၌ လ၏အသက်ကိ
ငါေတာင်းမည်။ ၆ အ ကင်သသည် လ၏အေသွ းကိ သွန်း၏။ ထိ သ၏အေသွ းကိ လလက်ြဖင့်
သွ န်းရမည်။

အေ ကာင်းမကား

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

ဘရားသခင်သည်

၇ သင်တိ့သည်

မိ မိပံ သ

ာန် ှ င့်အညီ

လကိ

သားကိ ဘွား၍များြပား ကေလာ့။ ေြမေပ မှာ

အလွ န်ေမွ းဘွ ား၍ များြပား ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈ တဖန်ဘရားသခင်သည်၊ ေနာဧ ှ င့်
သ၏သား တိ ့ကိ မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

၉ သင်တိ့ ှ င့်၎င်း၊ ေနာက်ြဖစ်လတံ့ ေသာ

အမျိုးအ ွယ် ှ င့်၎င်း၊ ၁၀ သင်တိ့ထံမှာအသက် ှ င်ေသာ တိ ရ စာန်တည်းဟေသာ ငှ က်၊
သားယဥ်၊ သားရဲ ှ ိ သမ သေဘာထဲ က ထွ က်ဆင်းသမ မှစ၍၊ ေြမတိ ရ စာန်အေပါင်းတိ ့ ှ င့်၎င်း၊
ငါသည်ကိယ်တိင် ပဋိ ညာဥ် ပ၏။

၁၁ သင်တိ့ ှ င့်

ငါ ပေသာ ပိ ဋိညာဥ်ဟမကား၊

ေရလမ်းမိ းြခင်းအားြဖင့်၊ ခပ်သိမ်းေသာ သတဝါတိ ့သည် ေနာက်တဖန် မဆံ းရ က။ ေြမ ကီ းကိ
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ဖျက်ဆီးဘိ ့ရာ ေနာက်တဖန် ေရလမ်းမိ းြခင်း မ ှ ိ ရ။ ၁၂ ထိ မှတပါး ငါတဘက်၊ သင်တိ့ ှ င့်
သင်တိ့ထံမှာ အသက် ှ င်သမ ေသာ တိ ရ စာန်တိ့ တဘက်၌ သားေြမး အစဥ်အဆက်မြပတ်၊
ငါ ပေသာ ပဋိ ညာဥ်၏ လကဏာ သက်ေသဟမကား၊ ၁၃ ငါ၏ သက်တ့ံ ကိ မိ ဃ်းတိ မ်၌
ငါထား၏။ ထိ သက်တ့ံ သည် ေြမ ကီ း ှ င့် ငါ ပေသာ ပဋိ ညာဥ်၏ သက်ေသြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၄
ငါသည် မိ ဃ်းကိ အံ ့ေစေသာအခါ၊ မိ ဃ်းတိ မ်၌ သက်တ့ံ သည် ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။ ၁၅
ထိ အခါငါတဘက်၊

သင်တိ့မှစ၍၊

အသက် ှ င်

ေသာသတဝါ၊

တိ ရ စာန် ှ ိ သမ တိ ့

တဘက်၌ ှ ိ ေသာ၊ ငါ၏ ပဋိ ညာဥ်ကိငါ ေအာက်ေမ့သြဖင့် ခပ်သိမ်းေသာ သတဝါ
တိ ့ကိ

ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ

ေနာက်တဖန်

ေရလမ်းမိ းြခင်းမ ှ ိ ရ။

၁၆

မိ ဃ်းတိ မ်၌

သက်တ့ံ ှ ိ သည်ကိ ငါ ကည့် သြဖင့်၊ ဘရားသခင် ှ င့် ေြမ ကီ းေပ မှာ အသက် ှ င်ေသာ
သတဝါတိ ရ စာန်အေပါင်းတိ ့ စပ် ကားမှာ ှ ိ ေသာ ထာဝရပဋိ ညာဏ်ကိ ငါေအာက်ေမ့မည်။ ၁၇
ဤသည်ကား ငါ ှ င့်ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ ေသာ သတဝါအေပါင်းတိ ့၏ စပ် ကားမှာ၊ ငါ မဲ ဖွဲ ့ေသာ
ပဋိ ညာဏ်၏ လကဏာသက်ေသြဖစ်သတည်းဟ ေနာဧ ကိ ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈
သေဘာထဲ က

ထွ က်ဆင်းေသာ

ေနာဧသားတိ ့၏အမည်ကား

ယာဖက်တည်း၊ ဟာမသည် ခါနာန်၏ အဘြဖစ်၏။
သားသံ းေယာက်ြဖစ်၍

ေြမ ကီ းတြပင်လံ း၌

ေ ှ မ၊

ဟာမ၊

၁၉ ဤသတိ ့သည် ေနာဧ၏

ှ ံ ့ြပား က၏။

၂၀

ေနာဧသည်

လယ်လပ်ေသာအတတ်ကိ ပစ၍၊ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ စိ က်ေလ၏။ ၂၁ စပျစ်ရည်ကိလည်း
ေသာက်၍ယစ်မးသြဖင့်၊ မိ မိထဲ၌ အဝတ်မ ခံ ဘဲ ေနေလ၏။ ၂၂ ခါနာန်၏ အဘဟာမသည်၊
မိ မိအဘ၌အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ သည်ကိြမင်လ င် ြပင်မှာ ှ ိ ေသာ အစ်ကိ ှ စ်ေယာက်ကိ
ေြပာေလ၏။

၂၃ ေ ှ မ ှ င့်ယာဖက်တိ့သည် အဝတ်ကိယ၍ ပခံ းေပ မှာ တင် ပီ းလ င်၊

ေနာက်သိ့ဆတ်သွား၍ မိ မိအဘ၌၊ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ သည်ကိ ဖံ း က၏။ သတိ ့သည်
အြပင်သိ့မျက် ှ ာ ပေသာေ ကာင့်၊ မိ မိအဘ၌ အဝတ် အချည်း အစည်း ှ ိ သည်ကိ မြမင်ရ။ ၂၄
ေနာဧသည် ယစ်မြခင်းေပျာက်၍

ိးေသာအခါ၊ မိ မိ၌သားငယ် ပသည်ကိသိလ င်၊ ၂၅

ခါနာန်သည် ကျိန်ြခင်းကိ ခံ ပါေစ။ အစ်ကိတိ့၏က န်တိ့၌ က န်ြဖစ်ပါေစဟဆိ ၏။ ၂၆
တဖန်ေ ှ မ၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ ခါနာန်သည်
ေ ှ မ၏က န် ြဖစ်ပါေစ။

၂၇ ဘရားသခင်သည် ယာဖက်ကိ ကျယ်ေစေတာ်မသြဖင့်၊

ေ ှ မ၏ တဲ သိ့တွင်ေနပါေစ။ ခါနာန်မကား၊ သ၏က န်ြဖစ်ပါေစဟ ဆိ ေလ၏။

၂၈

ေနာဧသည် ေရလမ်းမိ းေသာေနာက်၊ အ ှ စ် သံ းရာငါးဆယ် အသက် ှ င်၍၊

၂၉

အသက်ေပါင်းကိ းရာငါးဆယ်ေစ့ေသာ် အနိစ ေရာက်ေလ၏

ကမာဦး
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၁၀ ေရလမ်းမိးေသာေနာက်၊ ေနာဧသား ေ ှ မ၊ ဟာမ၊ ယာဖက်တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ
သားစဥ်ေြမးဆက် တိ ့ကိ ဆိ ေပအံ့ ။ ၂ ယာဖက်၏သားကား ေဂါမာ၊ မာေဂါဂ၊ မာဒဲ၊ ယာဝန်၊
တဗလ၊ ေမ ှ က်၊ ထိ က်တည်း။ ၃ ေဂါမသားကား၊ အာေ ှ ကနတ်၊ ရိ ဖတ် ေတာ်ဂမတည်း။ ၄
ယာဝန်သားကား၊ ဧလိ ှ ား၊ တာ ၊ ကိ တိ မ်၊ ေဒါဒနိမ်တည်း။ ၅ ဤသတိ ့သည် လအမျိုးမျိုး
တက န်းတ ိင်ငံ ေြမနယ်တိ့ကိ ဘာသာအသီ းအသီ း၊ အမျိုးအ ွယ် အသီ းသီ း ှ ိ သည့်အတိ င်း၊
အချင်းချင်း ခွဲ ေဝ က၏။

၆ ဟာမသားကား၊ က ှ ၊ မိ ဇရိ မ်၊ ဇတ၊ ခါနာန်တည်း။

၇

က ှ သားကား၊ ေသဘ၊ ဟာဝိ လ၊ သာဘတ၊ ရာဂမ၊ သေတခါတည်း။ ရာဂမသားကား၊ ေ ှ ဘ၊
ေဒဒန်တည်း။ ၈ က ှ သည် သားနိမ်ေရာဒကိ လည်း ရေသး၏။ ထိ သားသည် ေြမ ကီ းေပ မှာ
အဦ းစွ မ်း ိင်ေသာ သြဖစ်၏။ ၉ ထာဝရဘရားေ ှ မ့ ှ ာ အား ကီ းေသာ မဆိ းြဖစ်၏။ ထိ ေ ကာင့်
စကားပံ ၌ကား၊ ဘရားေ ှ နိ့ မ်ေရာဒ၊ အား ကီ းမဆိ း၊ ပလပ်သည်လိဟ စပ်ဆိသတည်း။
၁၀ သ၏

ိင်ငံအဦ းကား၊ ှ ိ နာြပည်၌ ဗာဗလန် မိ ၊့ ဧရက် မိ ၊့ အက မိ က
့ ာလေန မိ တ
့ ည်း။

၁၁ ထိ ြပည်မှာအာ ှ ရိ ြပည်သိ့သွား၍ နိေနဝ မိ ၊့ ရေဟာဘတ် မိ ့ ကာလ မိ က
့ ိ ၎င်း၊

၁၂

နိေနေဝ မိ ့ ှ င့်၊ ကာလ မိ စ့ ပ် ကားမှာ ကီ းစွ ာေသာ မိ တ
့ ည်းဟေသာ ေရသင် မိ က
့ ိ ၎င်း
တည်ေဆာက် ေလ၏။ ၁၃ မိ ဇရိ မ်သားကား၊ လဒိ မ်လ၊ အာနမိ မ်လ၊ လဟာဗိ မ်လ၊ နတုဟိ မ်လ၊
၁၄ ပါသ သိ မ်လ၊ ကာသလဟိ မ်လ၊ ကေတာရိ မ် လတည်း။ ကာသလဟိ မ်အမျိုးထဲ က

ဖိ လိတိ လြဖစ် သတည်း။ ၁၅ ခါနာန်သား အ ကီ းကား၊ ဇိ ဒန်။ ထိ ေနာက် ေဟသ။ ၁၆
ထိ ေနာက် ေယဗသိ လ၊ အာေမာရိ လ။ ဂိ ရဂါ ှ ိ လ၊ ၁၇ ဟိ ဝိ လ၊ အာကိ လ၊ သိ နိလ၊ ၁၈
အာဝဒိ လ၊ ေဇမရိ လ၊ ဟာမသိ လတည်း။ ထိ ေနာက်ခါနာန် အမျိုးသားအသီ းသီ းတိ ့သည်
ှ ံ ့ြပား က

ေလ၏။

၁၉ ခါနာန်အမျိုးသား ေနရာြပည်နယ်သည် ဇိ ဒန် မိ မ
့ ှ ေဂရာ မိ ၊့

ဂါဇ မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၎င်း တဖန်ေသာဒ မိ ၊့ ေဂါမာရ မိ ၊့ အာဒမာ မိ ့ ေဇာဘိ င် မိ က
့ ိ လွန်၍ လာ ှ မိ ့
တိ င်ေအာင်၎င်း ှ ိ သတည်း။ ၂၀ ဤသတိ ့သည် သီ းြခားေသာ အမျိုးအ ွယ်၊ သီ းြခားေသာ
ဘာသာအလိ က်၊ အြပည်အြပည် အတိ င်းတိ င်း၌ ေနေသာ ဟာမသားများ ြဖစ်သတည်း။
၂၁ ယာဖက်ညီ၊ ေဟ ဗဲ လအေပါင်းတိ ့၏ အဘ၊ ေ ှ မသည်လည်း သားများကိ ြမင်ေလ၏။
၂၂ ေ ှ မသားကား၊ ဧလံ ၊ အာ ှ ရ၊ အာဖါဇဒ်၊ လဒ၊ အာရံ တည်း။

၂၃ အာရံ သားကား၊

ဥဇ၊ ဟလ၊ ေဂသာ၊ မာ ှ တည်း။ ၂၄ အာဖာဇ် သား ှ ာလ၊ ှ ာလသားေဟဗာတည်း။ ၂၅
ေဟဗာသည်လည်း သား ှ စ်ေယာက်ကိ ြမင်ေလ၏။ သားတေယာက်ကား၊ ဖာလက်အမည် ှ ိ ၏။
အေ ကာင်းမကား၊ သ့လက်ထက်၌ ေြမ ကီ းကိ ခွဲ ေဝ က၏။ သ၏ညီ ကား၊ ယတန်
အမည် ှ ိ ၏။

၂၆ ယတန်သားကား၊ အာလေမာဒဒ်၊ ေ ှ လပ်၊ ဟာဇာမာဝက်၊ ေယရ၊

၂၇ ဟေဒါရံ ၊ ဥဇလ၊ ဒိ ကာလ၊

ကမာဦး
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ေယာဗပ်၊ ဤသအေပါင်းတိ ့ သည် ယတန်သားြဖစ်သတည်း။ ၃၀ သတိ ့ေနရာမကား၊
ေမ ှ မိ မ့ ှ သည် အေ ှ ့မျက် ှ ာ၌ေသဖာေတာင်တိင်ေအာင် ှ ိ သတည်း။ ၃၁ ဤသတိ ့သည်
သီ းြခားေသာ အမျိုးအ ွယ်၊ သီ းြခားေသာ ဘာသာအလိ က်၊ အြပည်ြပည်အတိ င်းတိ င်း
တိ ့၌ေနေသာ ေ ှ မသားများြဖစ်သတည်း။ ၃၂ ဤေ ကား
့
မိ မိတိ့အမျိုးအ ွယ် အသီ းသီ း
အလိ က်မှတ်သားထားေသာ ေနာဧသား ေဆွ စဥ် မျိုးဆက်စာရင်းေပးသတည်း။ ထိ သတိ ့သည်
ေရလမ်းမိ းေသာေနာက်၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ သီ းြခားေသာ တိ င်းြပည် တိ ့ကိတည်ေထာင် ကေလ၏။

၁၁ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့သည် ဘာသာတမျိုးတည်း။ စကားတမျိုးတည်း ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊
၂ အေ ှ မျက်
့
ှ ာမှ ခရီ းသွ ားသြဖင့်၊ ှ ိ နာြပည်၌ ေြမညီ ရာအရပ် ကိ ေတွ ့၍ ေနရာချ က၏။ ၃

သတိ ့ကလည်း လာ က။ အတ်လပ်၍ ခိ င်မာစွ ာ ဖတ် ကကန်အ့ံ ဟ၊ တေယာက်ကိ တေယာက်
ေြပာ က၏။ ထိ သိ့ ေကျာက်အရာ၌ အတ်ကိ၎င်း၊ သ ွတ်အရာ၌ ေရ ှ ိ တမျိုးကိ ၎င်း
ရ ပီ းလ င်၊ ၄ လာ က၊ ေြမ ကီ းတြပင်လံ း၌ အရပ်ရပ်ကွဲြပားမည်ကိ စိ းရိ မ်၍၊ မိ က
့ ိ ၎င်း၊
မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့မှီရေသာ ရဲ တိက်ကိ၎င်း တည်လပ်သြဖင့်၊ ေကျာ်ေစာကိ တိ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ
ပ ကကန်အ့ံ ဟ ေြပာဆိ က၏။ ၅ ထိ သိ့ လသားတိ ့တည်လပ်ေသာ မိ ့ ှ င့် ရဲ တိက်ကိ
ကည့် ြခင်းငှ ါ၊ ထာဝရဘရားသည် ဆင်းသက်ေတာ် မ၏။

၆ ထာဝရဘရားက

ကည့် ေလာ့။ လတမျိုးတည်း၊ စကားတမျိုးတည်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့သည် ဤအမကိ
အဦ း ပ က၏။ ယခ ကံ စည်သမ တိ ့ကိ အဆီ းအတားမ ှ ိ ၊ သတိ ့ ပ ကလိ မ့ ်မည်။
လာ က၊

ဆင်းသက် ကကန်အ့ံ ။

သတိ ့သည်

အချင်းချင်း

၇

နားမလည်ေစြခင်းငှ ါ၊

သတိ ့စကားကိ ပ်ေထွ း ကကန်အ့ံ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈ ထိ သိ့ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ
ေြမ ကီ းတြပင်လံ း၌ အရပ်ရပ်ကွဲြပားေစေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့သည် မိ က
့ ိ မတည်ပဲ ေန က၏။
၉ သိ ့ြဖစ်၍ ထိ မိ ့၌ ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့၏ စကားကိ ပ်ေထွ း၍၊

သတိ ့ကိ ေြမ ကီ းတြပင်လံ း၌ အရပ်ရပ် ကွဲ ြပားေစေတာ်မေသာေ ကာင့် ထိ မိ သ
့ ည်
ဗာဗလံ မိ ဟ
့ ၍ တွ င်သတည်း။

၁၀ ေ ှ မ၏ သားစဥ်ေ ြမးဆက်ဟမကား၊ ေ ှ မသည်

အသက်တရာ ှ ိ ၍၊ ေရလမ်းမိ းေသာေနာက် ှ စ် ှ စ် ကာ ေသာ်၊ သားအာဖာဇဒ်ကိ ြမင်ေလ၏။
၁၁ အာဖာဇဒ်ဘွားြမင်ေသာေနာက်၊ ေ ှ မသည် အ ှ စ်ငါးရာအသက် ှ င်၍ သားသမီ းများကိ

ြမင်ေလ၏။ ၁၂ အာဖာဇဒ်သည် အသက်သံ းဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊ သား ှ ာလကိ ြမင်ေလ၏။
၁၃

ှ ာလဘွ ားြမင်ေသာေနာက်၊ အာဖာဇဒ်သည် အ ှ စ်ေလးရာသံ း

ှ စ်အသက် ှ င်၍၊

သားသမီ းများကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၄ ှ ာလသည် အသက်သံ းဆယ် ှ ိ ေသာ်၊ သားေဟဗာကိ
ြမင်ေလ၏။ ၁၅ ေဟဗာဘွ ားြမင်ေသာေနာက်၊ ှ ာလသည် အ ှ စ်ေလးရာသံ း ှ စ် အသက် ှ င်၍၊
သားသမီ းများကိ ြမင်ေလ၏။

ကမာဦး

၁၆ ေဟဗာသည် အသက်သံ းဆယ့်ေလး ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊
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သားဖာလက်ကိ

ြမင်ေလ၏။

၁၇

ဖာလက်ဘွားြမင်ေသာေနာက်၊

ေဟဗာသည်

အ ှ စ်ေလးရာသံ းဆယ်အသက် ှ င်၍၊ သားသမီ းများကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၈ ဖာလက်သည်
အသက်သံ းဆယ် ှ ိ ေသာ်၊ သားရာေဂါကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၉ ရာေဂါဘွ ားြမင်ေသာေနာက်၊
ဖာလက်သည် အ ှ စ် ှ စ်ရာကိ း ှ စ်အသက် ှ င်၍၊ သားသမီ းများကိ ဘွ ားြမင်ေလ၏။
၂၀

ရာေဂါသည်

အသက်သံ းဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊

၂၁ ေစေရာက်ဘွားြမင်ေသာေနာက်၊ ရာေဂါသည်

သားသမီ းများကိ
သားနာကိ ေခ ကိ
အ ှ စ် ှ စ်ရာ

ြမင်ေလ၏။
ြမင်ေလ၏။

အသက် ှ င်၍

၂၂

သားေစေရာက်ကိ

ြမင်ေလ၏။

အ ှ စ် ှ စ်ရာခနစ် ှ စ်အသက် ှ င်၍၊

ေစေရာက်သည်အသက်သံ းဆယ် ှ ိ ေသာ်၊

၂၃ နာေခ ဘွ ားြမင်ေသာေနာက်၊

သားသမီ းများကိ

ြမင်ေလ၏။

ေစေရာက်သည်
နာေခ သည်

၂၄

အသက် ှ စ်ဆယ်ကိး ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊ သားေတရကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၅ ေတရဘွ ားြမင်ေသာေနာက်၊
နာေခ သည် အ ှ စ်တရာတဆယ်ကိး ှ စ်အသက် ှ င်၍၊ သားသမီ းများကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၆
ေတရသည် အသက်ခနစ်ဆယ် ှ ိ ေသာ်၊ သားအာြဗံ ၊ နာေခ ၊ ခါရန်တိ့ကိြမင်ေလ၏။ ၂၇
ေတရ၏ သားစဥ်ေြမးဆက်ဟမကား၊ ေတရသည် အာြဗံ ၊ နာေခ ၊ ခါရန်တိ့ကိြမင်ေလ၏။ ၂၈
ခါရန်သည်လည်း ေလာတကိ ြမင်ေလ၏။ ခါရန်သည်၊ အဘေတရမေသမှီ၊ မိ မိဘွားရာအရပ်၊
ခါလဒဲြပည်သားတိ ့ေနေသာ ဥရ မိ ့၌ ေသေလ၏။ ၂၉ အာြဗံ ှ င့် နာေခ သည် မယားကိ ယ၍၊
အာြဗံ ၏ မယားကား၊ စာရဲ အမည် ှ ိ ၏။ နာေခ ၏ မယားကား၊ ခါရန်၏သမီ းမိ လခါ အမည် ှ ိ ၏။
ခါရန်သည် မိ လခါ ှ င့် ဣသခ၏အဘြဖစ်သတည်း။ ၃၀ စာရဲ မကား မံ ေသာ မိ န်းမြဖစ်၍
သားသမီ းမ ှ ိ ။ ၃၁ ေတရသည် သားအာြဗံ ကိ ၎င်း၊ ခါရန်၏သား ြဖစ်ေသာေြမး ေလာတကိ ၎င်း၊
သားအာြဗံ ၏မယားြဖစ် ေသာ မိ မိ ေခ းမစာရဲ ကိ၎င်းေခ ၍၊ သတိ ့သည် ခါနာန်ြပည်သိ့
သွ ားြခင်းငှ ါ၊ ခါလဒဲြပည်သားတိ ့ေနေသာ ဥရ မိ မ့ ှ ထွ က်သြဖင့်၊ ခါရန် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်၍ေန က၏။
၃၂ ေတရသည် အသက် ှ စ်ေပါင်း ှ စ်ရာငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊ ခါရန် မိ ့၌ ေသေလ၏။

၁၂ ထာဝရဘရားသည်လည်း

အာြဗံ ကိ

ေခ ေတာ်မ၍၊

သင်၏ြပည် ှ င့်တကွ

အမျိုးသားချင်းေပါက်ေဘာ် များထဲ က ထွ က် ပီ းလ င်၊ ငါြပလတံ့ ေသာ ြပည်သိ့ သွ ားေလာ့။ ၂
ငါသည် သင့်ကိ လမျိုး ကီ းြဖစ်ေစမည်။ ငါ ေကာင်း ကီ းေပး၍ သင်၏နာမကိ ကီ းြမတ်ေစမည်။
သင် သည် ေကာင်း ကီ းခံ ရေသာသ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၃ သင့်ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေသာသကိ
ငါေကာင်း ကီ းေပးမည်။ သင့်ကိ ကျိန်ဆဲေသာသကိ ငါကျိန်ဆဲမည်။ သင်အားြဖင့်လည်း
လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည် ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ ထိ သိ့
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ အာြဗံ ထွ က်သွား၍ ေလာတလည်းလိ က်ေလ၏။ အာြဗံ
သည် ခါရန် မိ မ့ ှ ထွ က်သွားေသာအခါ အသက်ခနစ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိ ၏။

ကမာဦး
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မယားစာရဲ ၊ အစ်ကိသားေလာတ ှ င့်၊ ဥစာရတတ်သမ ကိ ၎င်း၊ ခါရန် မိ ့၌ရေသာ လတိ ့ကိ ၎င်း၊
ယ ပီ းလ င် ခါနာန်ြပည်သိ့ ေရာက်ြခင်းငှ ါ၊ ထွ က်သွား၍၊ ထိ ြပည်သိ့ ေရာက် က၏။ ၆
အာြဗံ သည် ထိ ြပည်ကိ ေ ှ ာင်သွား၍ ှ ိ ခင်အရပ်၊ ေမာရသပိ တ်ပင်သိ့ ေရာက်ေလ၏။ ထိ အခါ၊
ခါနာန်အမျိုးသားတိ ့သည် ထိ ြပည်၌ ှ ိ ကရ၏။ ၇ ထာဝရဘရားသည် အာြဗံ အားထင် ှ ား၍၊
ဤြပည်ကိ သင်၏အမျိုးအ ွယ်အား ငါေပးမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ထိ သိ့ထင် ှ ားေတာ်မေသာ
ထာဝရဘရားဘိ ့၊ ထိ အရပ်၌၊ ယဇ် ပလင်ကိ တည်ေလ၏။
ေဗသလ မိ အ
့ ေ ှ ့၌

၈ ထိ အရပ်မှ သွ ားြပန်၍၊

ှ ိ ေသာ ေတာင်သိ့ ေြပာင်းသြဖင့်၊ ေဗသလ မိ အ
့ ေ ှ ၊့ အာဣ မိ ့

အေနာက်စပ် ကားမှာ တဲ ကိေဆာက်၍၊ ထာဝရဘရားသိ ့ ယဇ် ပလင်ကိ တည် ပီ းလ င်၊
ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ပဌာန ပ၏။ ၉ အာြဗံ သည် ခရီ းသွ ားလျက်၊ ေြပာင်းလျက်၊
ေတာင်မျက် ှ ာသိ ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၀ ထိ ့ေနာက်၊ ခါနာန်ြပည်၌ အစားေခါင်းပါးြခင်းြဖစ်၏။
အလွ န်အစားေခါင်းပါးေသာေ ကာင့်၊ အာြဗံ သည် အဲ ဂတြပည်၌ တည်းခိ းြခင်းငှ ါ သွ ားေလ၏။
၁၁

အဲ ဂတုြပည် ှ င့်နီးေသာအခါ၊

မိ မိမယားစာရဲ ကိ၊

သင်သည်

အဆင်းလှ ေသာ

မိ န်းမြဖစ်သည်ကိ ငါသိ ၏။ ၁၂ အဲ ဂတုလတိ ့သည် သင့်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ဤမိ န်းမသည်
သ၏မယားြဖစ်၏ဟဆိ လျက်၊ ငါ့ကိသတ်၍ သင့်ကိ အသက်ချမ်းသာေပးလိ မ့ ်မည်။ ၁၃
သိ ့ြဖစ်၍ သင်သည် ငါ့ ှ မြဖစ်ေ ကာင်းကိ ေြပာပါေလာ့။ သိ ့ေြပာလ င် သင့်အတွ က်
ငါေကာင်းစား လိ မ့ ်မည်။ သင်၏ေကျးဇးအားြဖင့် ငါအသကချမ်းသာ ရလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ၏။ ၁၄
အာြဗံ သည် အဲ ဂတြပည်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ သ၏မယားသည် အလွ န်အဆင်းလှ သည်ကိ
အဲ ဂတုလတိ ့သည် ြမင် က၏။ ၁၅ ဖါေရာဘရင်၏မးေတာ်မတ်တိ့လည်း ြမင်၍၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌
ချီးမွ မ်း ပီ းလ င်၊ နန်းေတာ်သိ့သွင်းရ က၏။ ၁၆ ဖာေရာဘရင်သည် ထိ မိန်းမအတွ က် အာြဗံ ၌
ေကျးဇး ပသြဖင့်၊ သသည် သိ း၊

ွား၊ ြမည်းထီ း၊ ြမည်းမ၊ က န်ေယာက်ျား၊ က န်မိန်းမ၊

ကလားအပ်များ ှ င့် ကယ်ဝ၏။ ၁၇ ထာဝရဘရားသည် အာြဗံ ၏ မယားစာရဲ အတွ က်ေ ကာင့်၊
ဖါေရာဘရင်မှစ၍ နန်းေတာ်သားတိ ့ကိ ကီ းေသာ ေဘးဒဏ်ြဖင့် ဆံ းမေတာ်မ၏။ ၁၈
ဖါေရာဘရင်သည်လည်း အာြဗံ ကိ ေခ ၍၊ သင်သည်ငါ၌ ပေသာအမကား အဘယ်သိ့နည်း။
သသည် သင်၏မယားြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၊ ငါအား အဘယ်ေ ကာင့် မေြပာသနည်း။ ၁၉ ငါသည်
သ့ကိ သိ မ်းပိ က်ေစြခင်းငှ ါ၊ သသည် ငါ့ ှ မြဖစ်သည်ဟ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိ သနည်း။ သင်၏
မယားကိ ယခယ၍သွ ားေလာ့ဟ အမိ န့် ှ ိ ၏။ ၂၀ ထိ သိ့အာြဗံ အမကိ စီ ရင်၍၊ မိ မိလတိ ့အား
မှာထားသြဖင့်၊ သတိ ့သည် အာြဗံ ၌ ှ ိ သမ ေသာ ဥစာ ှ င့် တကွ ၊ သမီ းေမာင် ှ ံ တိ ့ကိ
လတ်လိက် က၏။

ကမာဦး
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၁၃ အာြဗံ သမီးေမာင် ှံ တိ့သည်လည်း၊

ေလာတ ှ င့် တကွ မိ မိတိ့၌

ှ ိ သမ ေသာ

ဥစာကိ ယ၍၊ အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်သွားသြဖင့်၊ ခါနာန်ြပည်ေတာင်ပိင်းသိ ့ ေရာက် က၏။
၂ ထိ အခါ အာြဗံ သည်၊ သိ း၊

ွားစသည်တိ့ကိ၎င်း၊ ေ ေငွ ကိ၎င်း အလွ န်ရတတ်၏။ ၃

တဖန်ေတာင်ပိင်းမှ ခရီ းသွ ား၍၊ ေဗသလနယ်အတွ င်း၊ ေဗသလ မိ ၊့ အာဣ မိ စ့ ပ် ကား၌၊
အထက်က တဲ ကိေဆာက်၍၊ ၄ ယဇ် ပလင်ကိတည်ခဲ့ဘးေသာ အရပ်သိ့ ေရာက်ြပန်လ င်၊
ထိ အရပ်တွင် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပ၏။ ၅ အာြဗံ ှ င့်အတ လိ က်လာေသာ
ေလာတသည်လည်း သိ း၊

ွားများ ှ င့် တဲ အများ ှ ိ သြဖင့်၊

၆ ထိ လ ှ စ်ဦးတိ ့သည်

အတေနြခင်းငှ ါ ထိ ေ ြမ မဆံ့ ိင်။ ဥစာများလွ န်း၍၊ သတိ ့သည် တရပ်တည်း မေန ိင် က။ ၇
အာြဗံ ၏ ွား ေကျာင်းသား၊ ေလာတ၏ ွားေကျာင်းသားတိ ့သည်လည်း ခိ က်ရန် ပ က၏။
ထိ အခါ၊ ခါနာန်အမျိုးသား၊ ေဖရဇိ အမျိုးသားတိ ့သည် ထိ ြပည်၌ ေန ကသတည်း။

၈

အာြဗံ ကလည်း၊ ငါတိ ့သည် ညီ အစ်ကိချင်းြဖစ်လျက်၊ ငါ ှ င့် သင်၌၎င်း၊ ငါ့ ွားေကျာင်းသားတိ ့ ှ င့်၊
သင့် ွားေကျာင်းသားတိ ့၌၎င်း၊ ခိ က်ရန်မ ှ ိ ပါေစ ှ င့်။ ၉ ေြမတြပင်လံ းသည် သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ သည်
မဟတ်ေလာ့။ ငါ ှ င့် ခွ ာ၍ေနပါေလာ့။ သင်သည် လက်ဝဲဘက်သိ့ သွ ားလ င်၊ ငါသည်
လက်ျာဘက်သိ့သွားမည်။ သင်သည် လက်ျာဘက်သိ့ သွ ားလ င်၊ ငါသည် လက်ဝဲဘက်သိ့
သွ ားမည်ဟ ဆိ ၏။

၁၀ ထိ ကာလအခါ၊ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့် ေဂါေမာရ မိ က
့ ိ ထာဝရဘရား

ဖျက်ဆီးေတာ်မမမှီ၊ ေဇာရ မိ သ
့ ိ ့ သွ ားေသာလမ်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ် ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်ရပ်၌
ေရများ၍ ထာဝရဘရား၏ ဥယျာဥ်ေတာ်ကဲ့သိ ့၎င်း အဲ ဂတုြပည် ကဲ့ သိ ့၎င်းြဖစ်သည်ကိ၊
ေလာတေြမာ် ကည့်၍ ြမင်လ င်၊ ၁၁ ေယာ်ဒန်ချိုင့် တေ ှ ာက်လံ းကိ ေ ွးချယ်၍၊ အေ ှ သိ
့ ့
ေြပာင်းသွ ားသြဖင့်၊ အချင်းချင်း တဦ း ှ င့် တဦ း ကွဲ ြပား က၏။

၁၂ အာြဗံ သည်

ခါနာန်ြပည်၌ ေနေလ၏။ ေလာတ မကား၊ ြမစ်ပတ်ဝန်းကျင် မိ တ
့ ိ ့တွင်ေန၍၊ ေသာဒံ မိ ့
နားမှာ တဲ ကိ ေဆာက်ေလ၏။ ၁၃ ေသာဒံ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ဆိ းေသာသ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ့၌၊
အလွ န်အြပစ်များေသာသ ြဖစ် ကသတည်း။ ၁၄ ေလာတသည် အာြဗံ ှ င့်ခွ ါ၍ သွ ား ပီ းမှ၊
ထာဝရဘရားသည် အာြဗံ ကိ ေခ ၍၊ သင် ှ ိ ေသာအရပ်က၊ ေတာင်၊ ေြမာက်၊ အေ ှ ၊့
အေနာက်သိ့ ေြမာ် ကည့်ေလာ့။

၁၅ သင်ြမင်ေသာ ေြမတြပင်လံ းကိ ၊ သင် ှ င့်သင်၏

အမျိုးအ ွယ်အား၊ ငါသည်ကာလအစဥ်အ မဲ ေပးမည်။ ၁၆ သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ ေြမမန့်ကဲ့သိ ့
ငါများြပားေစမည်။ သိ ့ြဖစ်၍ လသည်ေြမမန့်ကိ ေရတွ က် ိင်လ င်၊ သင်၏ အမျိုးအ ွယ်ကိ
ေရတွ က် ိင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ သင်ထ၍ေြမကိ အလျားအားြဖင့်၎င်း၊ အနံ အားြဖင့်၎င်း
ေ ှ ာက်သွားေလာ့။ သင်အား ငါေပးမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ တဖန်အာြဗံ သည် တဲ ကိေြပာင်း၍၊
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ေဟ ဗန် မိ ၊့ မံ ေရသပိ တ်ေတာသိ ့ ေရာက်မှ ေနရာကျ၍ ထာဝရဘရား အဘိ ့ ယဇ် ပလင်ကိ
တည်ေလ၏။

၁၄ ထိေရာအခါ၊

ှ ိ နာမင်း ကီ း

အံ ရေဖလ၊

ဧလာသာမင်း ကီ းအာ တ်၊

ဧလံ မင်း ကီ းေခေဒါရေလာမာ၊ ေဂါအိ မ်မင်း ကီ းတိ ဒလတိ ့သည်၊ ၂ ေသာဒံ မင်း ကီ းေဗရ၊
ေဂါေမာရမင်း ကီ း

ဗိ ရ ှ ၊

အာဓမာမင်း ကီ း ှ ိ နပ်၊

ေဇဘိ င်မင်း ကီ း

ေ ှ မဘာ၊

ေဗလာမင်း ကီ းတိ ့ ှ င့် စစ်တိက် က၏။ ေဗလြပည်ကား၊ ေဇာရအမည်လည်း ှ ိ သတည်း။ ၃
ထိ ြပည် ှ ိ သမ တိ ့သည်၊ ေသာဒံ အိ င်ြဖစ်ေသာ စိ ဒိ မ်ချိုင့်တွ င် နီးစပ်လျက် ှ ိ က၏။
တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံ း

ေခေဒါရေလာမာမင်း ကီ းထံ

တဆယ်သံ း ှ စ်ေြမာက်ေသာအခါ ပန်ကန် က၏။
ေခေဒါရေလာမာမင်းသည်၊
အာ ှ တ တ်ကာနိမ် မိ ့၌၊

က န်ခံ ပီ းလ င်၊

၅ တဆယ်ေလး ှ စ်ေ ြမာက်လ င်၊

မိ မိဘက်ကေနေသာ
ေရဖိ မ်လများကိ ၎င်း၊

၄

မင်း ကီ းတိ ့ ှ င့်
ဟာမ မိ ့၌

ဇဇိ မ်လ

တကွ လာ၍၊
များကိ ၎င်း၊

ကိ ရယသိ မ်ချိုင့်၌ ဧမိ မ်လများကိ ၎င်း၊ ၆ စိ ရေတာင်ေပ မှာေဟာရိ လများကိ ၎င်း လပ် ကံ ၍၊
ေတာနားမှာ ှ ိ ေသာ ဧလပါရန် မိ တ
့ ိ င်ေအာင် လိ က် က၏။ ၇ တဖန်ြပန်လာ၍၊ ကာေဒ ှ ြပည်၊
အင်မိ ှ ပတ် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် ပီ းလ င်၊ အာမလက်ြပည် ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ ဟာဇဇ မာ မိ ့၌ေနေသာ
အာေမာရိ လများကိ ၎င်း လပ် ကံ က၏။ ၈ ထိ အခါ ေသာဒံ မင်း ကီ း၊ ေဂါေမာရ မင်း ကီ း၊
အာဓမာမင်း ကီ း၊ ေဇဘိ င်မင်း ကီ း၊ ေဇာရတည်း ဟေသာ ေဗလာမင်း ကီ းတိ ့သည် ချီထွက်၍
စိ ဒိ မ်ချိုင့်၌ စစ် ပိ င် က၏။ ၉ ထိ သိ့ ဧလံ မင်း ကီ း ေခေဒါရေလာမာ၊ ေဂါအိ မ် မင်း ကီ းတိ ဒလ၊
ှ ိ နာမင်း ကီ း အံ ရေဖလ၊ ဧလာသာ မင်း ကီ း အာ တ်တည်းဟေသာ၊ မင်း ကီ းေလးပါး ှ င့်၊
မင်း ကီ းငါးပါးတိ ့သည် စစ် ပိ င် က၏။ ၁၀ စိ ဒိ မ်ချိုင့်၌ ေရ ှ ိ အကျိအခ ဲ ှ င့် ြပည့်ေသာ တွ င်းများ
ှ ိ ၏။ ေသာဒံ မင်း ကီ း၊ေဂါေမာရမင်း ကီ းတိ ့သည် ေြပး၍ ထိ တွင်းများ၌ ကျေလ၏။
ကင်းေသာသတိ ့သည် ေတာင်သိ့ေြပး က၏။ ၁၁ ေအာင်ေသာမင်းတိ ့သည်၊ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်
ေဂါေမာရ မိ ့၌

ှ ိ သမ ေသာ ဥစာ ှ င့် မိ ရ
့ ိ ကာ

ေသာဒံ မိ ့၌ေနေသာ
သိ မ်းယ၍သွ ား၏။

အာြဗံ အစ်ကိသား

ှ ိ သမ တိ ့ကိ ယ၍သွ ား က၏။
ေလာတ ှ င်

၁၂

သ၏ဥစာတိ ့ကိလည်း

၁၃ ထိ ေဘးမှ လွ တ်၍ ေြပးေသာ သတေယာက်သည်၊ ေဟ ဗဲ လ

အာြဗံ ှ င့်မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေသာသ၊ ဧ ှ ေကာလ ှ င့် အာေနရ၏အစ်ကိ အာေမာရိ လမံ ေရ၏
သပိ တ်ေတာနားမှာ ေနေသာ အာြဗံ ထံ သိ ့ ေရာက်၍၊ သိ တင်း ကားေြပာေလ၏။

၁၄

အာြဗံ သည် မိ မိ အစ်ကိသားကိ ဘမ်းသွ ား ေ ကာင်းကိ ကားလ င်၊ မိ မိအိမ်၌ ဘွ ား၍
သွ န်သင်ေသာ လသံ းရာတဆယ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ စီ ရင်၍၊ ဒန် မိ ့ တိ င်ေအာင်လိက်ေလ၏။ ၁၅
ညဥ့်အခါ၊ မိ မိလတိ ့ကိခွဲ၍ တိ က်ေစသြဖင့်၊ လပ် ကံ ပီ းလ င်၊ ဒမာသက် မိ ေ့ ြမာက်ဘက်
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ေဟာဘ မိ ့ တိ င်ေအာင်လိက်ြပန်ေလ၏။ ၁၆ ရန်သတိ ့သိမ်းသွ ားေသာ ဥစာ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊
မိ မိအစ်ကိသား

ေလာတ ှ င့်

သ၏ဥစာကိ ၎င်း၊

မိ န်းမများ

ှ င့်

လများကိ ၎င်း၊

တဖန်ေဆာင်ယခဲ့ ေလ၏။ ၁၇ ေခေဒါရ ေလာမာ ှ င့်၊ သ့ဘက်ကေနေသာ မင်း ကီ းတိ ့ကိ
လပ် ကံ ရာမှ အာြဗံ ြပန်လာေသာအခါ၊ ေသာဒံ မင်း ကီ းသည် ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ ှ ာေဝချိုင့်
တည်းဟေသာ မင်း ကီ းချိုင့်သိ ့ ထွ က်သွား၏။

၁၈ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရားသခင်၏

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ြဖစ်ေသာ၊ ှ ာလင်မင်း ကီ း ေမလခိ ေဇဒက်သည်လည်း၊ မန့် ှ င့် စပျစ်ရည်ကိ
ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င်၊ ၁၉ ေကာင်းကင်ေြမ ကီ း ှ င်၊ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရားသခင်သည် အာြဗံ အား
ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မပါေစ ေသာဟ၊ အာြဗံ ကိ ေကာင်း ကီ းေပး၍၊ ၂၀ သင်၏ ရန်သတိ ့ကိ
သင်၏လက်၌

အပ် ှ ံ ေတာ်မေသာ

အြမင့်ဆံ းေသာ

ဘရားသခင်လည်း

မဂလာ

ှ ိ ေတာ်မေစသတည်းဟ မက်ဆိ၏။ အာြဗံ သည်လည်း ဥစာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၊ ထိ မင်းအား
ဆယ်ဘိ့ထဘိ ့ လေလ၏။ ၂၁ ေသာဒံ မင်း ကီ းကလည်း၊ လတိ ့ကိ က ်ပ်အား ြပန်ေပးပါ၊
ဥစာတိ ့ကိကား၊ ကိ ယ်တိင်ယပါေလာ့ဟ အာြဗံ အား ေြပာလိ လ င်၊ ၂၂ အာြဗံ က၊ မင်း ကီ းသည်
အာြဗံ ကိ ငါရတတ်ေစ ပီ ဟ ေြပာစရာမ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ လလင်တိ့သည် စား ပီ း ေသာ အရာကိ ၎င်း၊
က ်ပ် ှ င့်အတ လိ က်လာေသာသ၊ အာေနရ၊ ဧ ှ ေကာလ၊ မံ ေရတိ ့သည် မိ မိတိ့ အဘိ ့ကိ
ယေစြခင်းငှ ါ အခွ င့ ်ေပးသြဖင့်၊ သတိ ့ယေသာ အဘိ ့ကိ၎င်း၊ ထား၍၊ မင်း ကီ း၏ဥစာ၊
အပ်ြခည်တမ င်ြဖစ်ေစ
ေကာင်းကင်ေြမ ကီ း ှ င်၊

ေြခနင်း ကိ းတပင်ြဖစ်ေစ၊
အြမင့်ဆံ းေသာ

တစံ တခကိ မ

ဘရားသခင်

ငါမယဟ

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌၊

က ်ပ်သည်လက်ကိချီ၍ အဓိ ဌာန် ပပါ ပီ ဟ၊ ေသာဒံ မင်း ကီ းအားေြပာဆိ ေလ၏။

၁၅ ထိေနာက်မှ

ဗျာဒိ တ်ေတာ်အားြဖင့်၊ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

အာြဗံ သိ ့ေရာက်၍၊ အချင်းအာြဗံ ၊ မစိ းရိ မ် ှ င့်။ ငါသည် သင်၏ အကွ ယ်အကာြဖစ်၏။
သင်၏အကျိုးသည် အလွ န် ကီ းလှ ၏ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၂ အာြဗံ က၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊
အက ်ပ်သည် သားမ ှ ိ ဘဲ သွ ားရပါ၏။ ဤဒမာသက် မိ သ
့ ား ဧလျာဇာ သည် အက ်ပ်၏
အေမွ ခံြဖစ်ရပါ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ အဘယ်ေကျးဇးကိ ပေတာ်မပါမည်နည်းဟ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၃
တဖန်အာြဗံ က အက ်ပ်အား အမျိုးအ ွယ်ကိ ေပးေတာ်မမပါ။ အက ်ပ်၏ အိ မ်၌
ဘွ ားေသာသသည် အက ်ပ်၏ အေမွ ခံြဖစ်ရပါသည်တကားဟ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၄ တဖန်
ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် ေရာက်လာသည်ကား၊ ဤသသည် သင်၏အေမွ ခံ မြဖစ်ရ။
သင်၏ ကိ ယ်ထဲက ထွ က်ေသာသသည် သင်၏ အေမွ ခံြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊ ၅
အာြဗံ ကိ ြပင်သိ့ ထတ်ေဆာင်ေတာ်မ၍၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ေြမာ် ကည့်ေလာ့။ ကယ်များကိ
ေရတွ က်

ကမာဦး
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မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ အာြဗံ သည် ထာဝရဘရားကိ ယံ ကည်သည် ြဖစ်၍၊ သ၏ယံ ကည်ြခင်းကိ
ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကဲ့ သိ ့ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၇ တဖန်၊ငါသည် ဤြပည်ကိ သင်အေမွ ခံစရာဘိ ့၊
သင်အားေပးလိ ေသာငှ ါ၊ ခါလဒဲြပည်သားတိ ့ေနေသာ ဥရ မိ မ့ ှ သင့်ကိ ထတ်ေဆာင်ေသာ
ထာဝရဘရား ြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၈ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ဤြပည်ကိ အက ်ပ်
အေမွ ခံရမည်ကိ အဘယ်သိ့ သိ ရပါအံ့ နည်းဟ ေမးေလ ာက်ေလ၏။ ၉ ထာဝရဘရားကလည်း၊
သံ း ှ စ်အသက် ှ ိ ေသာ

ွားမတေကာင်၊

သံ း ှ စ်အသက် ှ ိ ေသာ

သိ းထီ းတေကာင်၊

သံ း ှ စ်အသက် ှ ိ ေသာ
ချိုးတေကာင်၊

ဆိ တ်တေကာင်၊

ခိ သငယ်တေကာင်တိ့ကိ

ငါဘိ ့ယေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၁၀ ထိ တိရ စာန်အေပါင်းတိ ့ကိ ယ၍၊ တေကာင်
တေကာင်ကိ ထက်ဝက်စီ ခွဲ ပီ းလ င်၊ ခွဲ ေသာအသားတိ ့ကိ အဘက်တချက်၌ ထားေလ၏။
ငှ က်ေကာင်တိ့ကိ မခွဲ ။ ၁၁ ငှ က်ရဲတိ့သည် အေသေကာင်တိ့ အေပ သိ ့ ဆင်းလာေသာအခါ၊
အာြဗံ သည်

ှ င်ေလ၏။

၁၂ ေနဝင်ေသာအခါ၊ အာြဗံ သည် ကီ းေသာ အိ ပ်ြခင်းြဖင့်

အိ ပ်ေပျာ်လျက်၊ ထေသာေမှာင်မိက် ှ င့်ေတွ ့၍၊ ထိ တ်လန့် ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၃
ထာဝရဘရားကလည်း၊
ဧည့်သည်ြဖစ် ကသြဖင့်၊

သင်၏

အမျိုးအ ွယ်သည်၊

သတပါးတိ ့၌

က န်ခံြခင်း၊

သတပါးပိ င်ေသာြပည်၌
ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ

အ ှ စ်ေလးရာပတ်လံ းခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်ကိ အမှန်သိမှတ်ေလာ့။ ၁၄ သတိ ့ကိ ေစခိ င်းေသာ
လမျိုးကိ လည်း ငါစီ ရင်မည်။ ထိ ေနာက်မှ၊ သတိ ့သည် များစွ ာေသာဥစာ ှ င့် ထွ က် ကလိ မ့ ်မည်။
၁၅ သင်သည်ဘိးေဘးတိ ့ထံသိ ့

ငိ မ်ဝပ်စွာ သွ ားရလိ မ့ ်မည်။ အသက် ကီ းရင့်လျက်

သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ် မည်။ ၁၆ လမျိုးေလးဆက်လွန်ေသာအခါ၊ သတိ ့သည် ဤြပည်သိ့
ြပန်လာ ကလိ မ့ ်မည်။ အာေမာရိ အမျိုးသား တိ ့၏ ဒစ ိ က်အြပစ်သည် မစံ လင်ေသးဟ
အာြဗံ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ တဖန် ေနဝင်၍ မိ က်ေသာအခါ၊ ခွဲ ထားေသာ အသားအလယ်၌၊
မီ းခိ းထွ က်ေသာမီ းဖိ ၊ မီ းထွ န်းလင်း ေသာ မီ းခွ က်သည် ထင် ှ ားစွ ာ ေ ှ ာက်သွားေလ၏။ ၁၈
ထိ ေန့၌ ထာဝရဘရားသည် အာြဗံ ှ င့် ပဋိ ညာဥ် ပေတာ်မလျက်၊ အဲ ဂတု ြမစ်မှစ၍ ြမစ် ကီ း
တည်းဟေသာ၊ ဥဖရတ်ြမစ်တိင်ေအာင်၊ ဤြပည်ကိ ၎င်း၊

၁၉ ေကနိလ၊ ေကနဇိ လ၊

ကာဒေမာနိလ၊ ၂၀ ဟိ တိ လ၊ ေဖရဇိ လ၊ ေရဖိ မ်လ၊ အာေမာရိ လ၊ ခါနနိလ၊ ဂိ ရဂါ ှ ိ လ၊
ေယဗသိ လတိ ့ကိ၎င်း၊ ၂၁ သင်၏ အမျိုးအ ွယ်အား ငါအပ်ေပး ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၆ အာြဗံ ၏ မယားစာရဲ၌ သားဘွားြခင်းမ ှ ိသြဖင့်၊ အဲဂတုြပည်သဟာဂရအမည် ှ ိေသာ
က န်မတေယာက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ၂ စာရဲ က၊ အက ်ပ်အား သားဘွ ားရေသာအခွ င့ ်ကိ
ထာဝရဘရားေပးေတာ်မမ။ အက ်ပ်၏ က န်မထံ သိ ့ ဝင်ပါေလာ့။ သ့အားြဖင့် အက ်ပ်သည်
တည်ေဆာက်ြခင်း

ကမာဦး
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အာြဗံ အား

ေြပာဆိ ၍၊

အာြဗံ သည်
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စာရဲ ၏စကားကိ နားေထာင်ေလ၏။ ၃ ထိ သိ့အာြဗံ သည် ခါနာန်ြပည်၌ ဆယ် ှ စ်ေန ပီ းမှ၊
အာြဗံ ၏မယားစာရဲ သည်

မိ မိက န်မအဲ ဂတြပည်သ

ဟာဂရကိ ယ၍၊

မိ မိခင်ပွန်း

အာြဗံ သိ မ်းပိ က်ေစဘိ ့ အပ် ှ င်းေလ၏။ ၄ အာြဗံ သည်လည်း ဟာဂရထံ သိ ့ ဝင်၍၊ ဟာဂရသည်
ပဋိ သေ စွဲ ေလ၏။ ဟာဂရသည် မိ မိတွင် ပဋိ သေ စွဲ ေနေ ကာင်းကိ သိ လ င်၊ မိ မိသခင်မကိ
မထီ မဲ့ ြမင် ပေလ၏။ ၅ စာရဲ ကလည်း အက ်ပ်ခံရေသာ အြပစ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ေခါင်းေပ ၌
တည် ှ ိ ပါေစ။ အက ်ပ်၏ က န်မကိ ကိ ယ်ေတာ်ရင်ခွင်၌ အက ်ပ်အပ် ှ င်းပါ ပီ ။ သသည်
ကိ ယ်၌ပဋိ သေ စွဲ ေနေ ကာင်းကိ သိ လ င်၊ အက ်ပ်ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပပါသည်တကား။
ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ် ှ င့် ကိ ယ်ေတာ်အမကိ စီ ရင်ေတာ်မပါေစ ေသာဟ၊ အာြဗံ အား
ဆိ ေလ၏။

၆ အာြဗံ ကလည်း၊

သင်၏ က န်မသည် သင်၏လက်၌ ှ ိ ၏။ သ၌

ပချင်သမ ပပါေလာ့ဟ စာရဲ အား ြပန်ေြပာလ င်၊ စာရဲ သည် က န်မကိ

ှ ဥ်းဆဲ သြဖင့်၊

က န်မသည် သခင်မထံ မှ ထွ က်ေြပးေလ၏။ ၇ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည်
ရ မိ သ
့ ိ ့သွားရာေတာလမ်း၌ ှ ိ ေသာ စမ်းေရတွ င်း နားမှာ ဟာဂရကိ ေတွ ့လ င်၊

၈

စာရဲ က န်မဟာဂရ၊ အဘယ်ကလာသနည်း။ အဘယ်အရပ်သိ့ သွ ားမည်နည်းဟေမးေသာ်၊
က န်မသည် သခင်မစာရဲ ထံမှ ေြပးလာပါသည်ဟ ဆိ ေလ၏။

၉ ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊

သ၏အပ်စိးြခင်းကိ

ခံ ေလာ့ဟ အမိ န့် ှ ိ ၏။

သင်၏

သခင်မထံ သိ ့

ြပန်၍၊

၁၀ တဖန်ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်က၊ သင်၏

အမျိုးအ ွယ်ကိ မေရတွ က် ိင်ေအာင်၊ ငါအလွ န် များြပားေစမည်ဟ၍၎င်း၊ ၁၁ သင်သည်
ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်သည်ြဖစ်၍၊ သားေယာက်ျားကိ ဘွ ားြမင်လိမ့ ်မည်။ ထိ သားကိ ဣ ှ ေမလ
အမည်ြဖင့် မှည့်ရမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် သင်၏ ဆင်းရဲ ဒကကိ
ကားသိ ေတာ်မ ပီ ။ ၁၂ သသည်လ ိ င်းြဖစ်လိမ့ ်မည်။ လအေပါင်းတိ ့ကိ ရန်ဘက် ပလိ မ့ ်မည်။
သ့ကိလည်း လအေပါင်းတိ ့သည် ရန်ဘက် ပ ကလိ မ့ ်မည်။ မိ မိညီအစ်ကိ အေပါင်းတိ ့၏ အပါး၌
ေနရလိ မ့ ်မည်ဟ၍၎င်း မက်ဆိေလ၏။ ၁၃ ထိ သိ့ မိ န့် မက်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိ ၊
အာေတာဧလ ေရာဟေသာအမည်ြဖင့် ေခ ေဝ ၍၊ ငါ့ကိြမင်ေတာ်မေသာ သကိ ဤအရပ်၌ပင်
ငါဖးြမင်ရသည်တကားဟ ဟာဂရဆိ ေလ၏။ ၁၄ ထိ အေ ကာင်းကိ အစွဲ ပ၍၊ ထိ ေရတွ င်းကိ
ေဗရလဟဲ ေရာဟ သမတ် က၏။ ကာေဒ ှ မိ ့ ှ င့် ေဗရက် မိ ၏
့ စပ် ကားမှာ ှ ိ သတည်း။ ၁၅
ထိ ေနာက် ဟာဂရသည် အာြဗံ အား သားကိ ဘွ ားြမင်၏။ အာြဗံ လည်း ဟာဂရတွ င် ြမင်ေသာ
သားကိ ဣ ှ ေမလအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။

၁၆ အာြဗံ သည်

သားဣ ှ ေမလကိ

ဟာဂရဘွ ားြမင်ေသာအခါ၊ အသက် ှ စ်ဆယ်ေြခာက် ှ စ် ှ ိ သတည်း။

ကမာဦး
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၁၇ ထိေနာက်၊ အာြဗံ သည် အသက်ကိးဆယ်ကိး ှ စ် ှ ိေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားသည်
အာြဗံ အားထင် ှ ား ေတာ်မ၍၊ ငါသည် အန တန်ခိး ှ င် ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ
သွ ားလာ၍ စံ လင်ြခင်း ှ ိ ေလာ့။
ငါအလွ န်များြပားေစမည်ဟ

၂ ငါ၏ ပဋိ ညာဥ်ကိ သင် ှ င့် ငါ ပမည်။ သင့်ကိ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃

အာြဗံ သည်လည်း

ြပပ်ဝပ်လျင်၊

ဘရားသခင်က၊ ၄ ငါ ပေသာ ပဋိ ညာဥ်သည် သင်၌ ှ ိ ၏။ သင်သည် လမျိုးအများတိ ့၏
အဘြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၅ ေနာက်တဖန်သင်၏ အမည်ကိ အာြဗံ ဟမေခ ရ။ သင်၏အမည်ကိ
အာြဗံ ဟံ ဟေခ ရ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် သင့်ကိ များစွ ာေသာ လအမျိုးတိ ့၏
အဘအရာ၌ ခန့်ထား ပီ ။

၆ ငါသည် သင့်ကိ အလွ န်ပွားများေစမည်။ သင်အားြဖင့်

လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ြဖစ်ေစမည်။ သင်၏ အမျိုး အ ယ်၌လည်း ှ င်ဘရင်ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၇
ငါသည်သင်၏ဘရား၊ သင့်ေနာက်၌ သင့်အမျိုးအ ွယ်၏ ဘရားြဖစ်မည်ဟ၊ သင် ှ င့်သင်၏
အမျိုးအ ယ် အစဥ်အဆက်တိ့၌၊ ငါ့ပဋိ ညာဥ်ကိ ထာဝရပဋိ ညာဥ် ြဖစ်ေစမည်။

၈

သင်သည် ယခဧည့်သည်ြဖစ်၍ေနေသာ ြပည်တည်းဟေသာ၊ ခါနာန်ြပည်တေ ှ ာက်လံ းကိ ၊
သင်အား၎င်း၊ သင့်ေနာက်၌သင်၏အမျိုးအ ွယ်အား၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ အပိ င်ေပးမည်။
သတိ ့၏ ဘရားလည်း ငါြဖစ်မည်ဟ မိ န့် မက်ေတာ်မ၏။ ၉ တဖန်ဘရားသခင်က၊ သိ ့ြဖစ်၍
သင် ှ င့်တကွ သင့်ေနာက်၌ သင်၏အမျိုးအ ွယ် အစဥ်အဆက်တိ့သည်၊ ငါ၏ပဋိ ညာဥ်
ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက် ရ ကမည်။ ၁၀ သင် ှ င့်တကွ သင့်ေနာက်၌ သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည်၊
ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေစာင့်ေ ှ ာက်ရေသာ ငါ၏ ပဋိ ညာဥ်ဟမကား၊ သင်တိ့တွင် သားေယာက်ျားတိ င်း
အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ ခံ ရမည်။ ၁၁ အေရဖျားလှ ီ းမဂလာသည်၊ ငါ ှ င့်သင်တိ့ ပေသာ
ပဋိ ညာဥ်၏ လကဏာသက်ေသြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ သင်တိ့ အမျိုးအစဥ်အဆက်တိ့၌
သားေယာက်ျားတိ င်း၊ ကိ ယ်အိမ်၌ဘွ ားေသာသြဖစ်ေစ၊ ကိ ယ့ ် အမျိုးမဟတ်။ တပါးအမျိုးသား၌
ေငွ ှ င့်ဝယ်ေသာသ ြဖစ်ေစ၊ အသက် ှ စ်ရက်ေြမာက်လ င်၊ အေရဖျားလှ ီ း မဂလာကိ ခံ ရမည်။
၁၃ ကိ ယ်အိမ်၌ ဘွ ားေသာသ၊ ကိ ယ်ေငွ ှ င့်ဝယ် ေသာသသည်၊ အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ

ခံ ရမည်။ ငါ့ ပဋိ ညာဥ်လည်း သင်တိ့၏အသား၌ ထာဝရပဋိ ညာဥ်
၁၄

အေရဖျားမလှ ီ း၊

အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ

ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

မခံ ေသာသားေယာက်ျားကိ

သ၏

အမျိုးမှပယ် ှ င်းရ၏။ ထိ သသည် ငါ့ပဋိ ညာဥ်ကိ ဖျက်ေလ ပီ ဟ အာြဗံ ဟံ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၅ တဖန်ဘရားသခင်က၊ သင်၏မယားစာရဲ ကိ မကား၊ စာရဲ ဟေသာ အမည်ြဖင့်မေခ ရ၊

စာရာဟေသာ အမည်ြဖင့်ေခ ရ၏။ ၁၆ သ့ကိငါေကာင်း ကီ းေပး၍၊ သ့အားြဖင့်လည်း သင်အား
သားကိ ေပးမည်။ အကယ်စင်စစ်သက
့ ိ ေကာင်း ကီ းေပး၍၊ သသည် လအမျိုးမျိုးြဖစ်လိမ့ ်မည်။
သ၏အမျိုးအ ွယ်၌လည်း အြပည်ြပည်ေသာ ှ င်ဘရင်ြဖစ် က

ကမာဦး

လိ မ့ ်မည်ဟ၊ အာြဗဟံ အား
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မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိ အခါအာြဗဟံ သည် ြပပ်ဝပ်လျက် အသက် တရာ ှ ိ ေသာ သသည်
သားကိ ရလိ မ့ ်မည်ေလာ။ အသက် ကိ းဆယ် ှ ိ ေသာ စာရာသည် သားကိ ဘွားလိ မ့ ်မည်ေလာ
ဟ ရယ်လျက်၊ စိ တ် ှ လံ းထဲ မှာ ေအာက်ေမ့ ပီ းလ င်၊ ၁၈ ဣ ှ ေမလသည် ေ ှ ေတာ်
့
၌
အသက် ှ င်ပါေစ ေသာဟ၊ ဘရားသခင်ကိ ေလ ာက်ေသာအခါ၊ ၁၉ ဘရားသခင်က၊
သင်၏မယားစာရာသည် သင်အားသားကိ ဘွားလိ မ့ ်မည်။ ထိ သားကိ လည်း ဣဇာက်အမည်ြဖင့်
မှည့်ရမည်။ သ၌၎င်း သ့ေနာက်မှ သ၏ အမျိုးအ ွယ်၌၎င်း ငါ၏ပဋိ ညာဥ်ကိ ထာဝရ
ပဋိ ညာဥ် ြဖစ်ေစမည်။

၂၀ ဣ ှ ေမလအမ၌ကား၊ သင်၏စကားကိ ငါနားေထာင်၏။

သ့ကိ ငါေကာင်း ကီ းေပး၏။ သ့အ ယ်ကိ တိ းပွ ားေစ၍ သ့ကိ အလန်များြပားေစမည်။
သသည် မင်းသားဆယ် ှ စ်ပါးတိ ့၏အဘ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ကီ းေသာ လမျိုးြဖစ်ေစြခင်းငှ ါလည်း
ငါ ပမည်။

၂၁ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ေနာင် ှ စ်၊ ချိန်းချက်ေသာအချိန်တွင်၊ စာရာသည်

သင်အားဘွ ားလတံ့ ေသာ
မိ န့်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊

သားဣဇာက်၌၊

ငါ၏ပဋိ ညာဥ်ကိ

၂၂ မိ န့် မက်ေတာ်မသံ ငိ မ်း၍

ငါတည်ေစမည်ဟ

ဘရားသခင်သည် အာြဗံ ဟံ မှ

တက် ကေတာ်မ၏။ ၂၃ အာြဗဟံ သည်လည်း၊ သားဣေမလမှစ၍၊ ကိ ယ်အိမ်၌ ဘွ ားေသာ
သအေပါင်း၊ ကိ ယ်ေငွ ှ င့် ဝယ်ေသာ သအေပါင်းတည်းဟေသာ၊ အာြဗဟံ အိ မ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ
ေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့ကိ ယ၍၊ ဘရားသခင် မိ န့်ေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ တေန့ြခင်းတွ င်
အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ ေပးေလ၏။ ၂၄ အာြဗဟံ သည် ကိ ယ်တိင်အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ
ခံ ေသာအခါ၊ အသက်ကိးဆယ်ကိး ှ စ် ှ ိ ၏။ ၂၅ သားဣ ှ ေမလသည် အေရဖျားလှ ီ း မဂလာကိ
ခံ ေသာအခါ၊ အသက်တဆယ်သံ း ှ စ် ှ ိ ၏။ ၂၆ တေန့ြခင်းတွ င် အာြဗဟံ ှ င့်သား ဣ ှ ေမလ
သည် အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ ခံ ေလ၏။ ၂၇ သ၏အိ မ်၌ ဘွ ားေသာသ တပါးအမျိုးသား၌
သ၏ေငွ ှ င့် ဝယ်ေသာသ၊ သ၏အိ မ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ ေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့သည်၊ သ ှ င့်အတ
အေရဖျားလှ ီ း မဂလာကိ ခံ ကေလ၏။

၁၈ ထာဝရဘရားသည် မံ ေရသပိတ်ေတာနားမှာ၊ အာြဗဟံ အား ထင် ှ ားေတာ်မသည်
အေ ကာင်းအရာဟ မကား၊ ေနပေသာအချိန်တွင် အာြဗဟံ သည် တဲ တံခါးဝ၌ ထိ င်လျက်၊ ၂
ေြမာ် ကည့်၍၊ မိ မိေ ှ မ့ ှ ာ လသံ းေယာက် ရပ်ေန ကသည်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ
တဲ တံခါးဝမှေြပး၍ ေြမသိ ့ ဦ း ွ တ်ချလျက်၊ ၃ အက ်ပ်သခင်၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ အက ်ပ်သည်
မျက် ှ ာရလ င် ကိ ယ်ေတာ်က န်မှလွ န်၍မသွ ားပါ ှ င့်။ ၄ ေရအနည်းငယ်ကိ ယခဲ့ ပါရေစ။ ေြခကိ
ေဆး ပီ း လ င် သစ်ပင်ေအာက်၌ ေလျာင်းေန ကပါေလာ့။ ၅ မန့်အနည်းငယ်ကိလည်း
ယခဲ့ ပါမည်။ အေမာ အပန်းေြပေသာအခါ သွ ား ကပါေလာ့။ ထိ သိ့ေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ
ခံ ေစြခင်းငှ ါ၊

ကမာဦး

ကိ ယ်ေတာ်

က န် ှ ိ ရာသိ ့

ေရာက်ပါ ပီ ဟဆိ ၏။

ထိ သတိ ့ကလည်း၊
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ေြပာသည်အတိ င်း ပပါေလာ့ဟဆိ က၏။ ၆ အာြဗဟံ သည်လည်း၊ တဲ အတွ င်း၌ ှ ိ ေသာ စာရာ
ဆီ သိ့ အလျင်အြမန်ဝင် ပီ းလ င်၊ ဂျံုမန့်ညက်သံ းစလယ်ကိ အေသာ့ြပင်၍နယ်ပါ။ ေပါင်မန့်ကိ
လပ်ပါဟဆိ ေလ၏။ ၇ တဖန် ွားစသိ ့ေြပး၍ ထွ ားေကာင်းမွ န်ေသာ ွားသငယ်ကိ ယခဲ့ ၍၊
လလင်၌အပ်သြဖင့် ြမန်ြမန်ြပင်ဆင် ေစ၏။
ြပင်ဆင်ေသာ

၈ ထိ ေနာက်

ိ ့ ှ င့်

ိစ
့ မ်းကိ ၎င်း၊

ွားသငယ်ကိ၎င်း ယ၍၊ ထိ သတိ ့ေ ှ ့၌ ထည့် ပီ းလ င်၊ သစ်ပင်ေအာက်၊

သတိ ့အနားမှာရပ်ေန၍၊ သတိ ့သည် စား က၏။ ၉ ပီ းေသာအခါ၊ သင်၏ မယားစာရာသည်
အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ ေမး ကလ င်၊ တဲ အတွ င်း၌ ှ ိ ပါသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၀ ထိ သတိ တ
့ ွ င်
တပါးကလည်း၊ ဘွ ားချိန်ေစ့ေသာ အခါ၊ ငါသည် သင့်ဆီ သိ့ ဆက်ဆက်ြပန်လာဦ းမည်။ ထိ အခါ
သင်၏မယားစာရာသည် သားကိ ရလိ မ့ ်မည်ဟ ေြပာဆိ ၏။ ထိ သိ့ဆိေသာသ၏ေနာက်၌
တံ ခါးဝအနား

မှာ၊

စာရာ ှ ိ ေသာေ ကာင့်

ထိ စကားကိ ကား၏။

၁၁

ထိ အခါ

အာြဗဟံ ှ င့်စာရာသည် အသက် အ ွယ် ကီ းရင့်လှ ပီ ။ စာရာသည် မိ န်းမတိ ့၌ ဥတေရာက် မဲ
ှ ိ သည့်အတိ င်း မေရာက် ပီ ။ ၁၂ ထိ ေ ကာင့် စာရာက၊ ငါလည်းအိ ပီ ၊ ငါ့သခင် လည်းအိ ပီ ၊
သိ ့ြဖစ်၍ ငါသည် ေပျာ်ေမွ ့ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည် ေလာဟ ဆိ လ က်၊ တိ တ်ဆိတ်စွာ ရယ်ေလ၏။ ၁၃
သင်၏မယားစာရာက၊ အကယ်၍ ငါသည် အိ ပီ းမှ၊ သားကိ ဘွ ားလိ မ့ ်မည်ေလာဟဆိ လျက်၊
အဘယ် ေ ကာင့် ရယ်သနည်း။ ၁၄ ထာဝရဘရားမတတ် ိင်ေသာအမ တစံ တခ ှ ိ သေလာ။
ချိန်းချက်ေသာ

ဘွ ားချိန်ေစ့ေသာအခါ၊

သင့်ဆီ သိ့ငါြပန်လာ၍၊

စာရာသည်

သားကိ ရလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရားသည် အာြဗဟံ အားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ စာရာကလည်း
က န်မမရယ်ပါဟ၊ ေ ကာက်၍ ြငင်းေလ၏။ မဟတ်ဘး။ သင်ရယ် ပီ ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆
ထိ လတိ ့သည်

ထိ အရပ်က

ထ၍

ေသာဒံ မိ သ
့ ိ့

မျက် ှ ာ ပလျက်

အာြဗဟံ သည်လည်း သတိ ့ ကိ ပိ ့ြခင်းငှ ါ လိ က်ေလ၏။

သွ ား က၏။

၁၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊

ငါ ပမည်အမကိ အာြဗဟံ အား မေဘာ်မြပဘဲ ဝှက်ထားရမည်ေလာ။ ၁၈ အာြဗဟံ သည်
ကီ းြမတ်၍၊ တန်ခိး ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ လမျိုးြဖစ်လိမ့ ်မည်။ လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည် သ့အားြဖင့်
ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ အေ ကာင်းမကား၊ သသည် မိ မိေနာက်၌ ြဖစ်ေသာ
သားများ၊

အိ မ်သများတိ ့အား

ပညတ်မည်အရာ

ကိ

ငါသိ ၏။

သတိ ့သည်လည်း

ထာဝရဘရား၏ တရား လမ်းသိ ့ လိ က်၍ ဟတ်မှန်ေြဖာင့်မတ်စွာ ကျင့် ကလိ မ့ ် မည်။
သိ ့ြဖစ်၍

ဂတိ ေတာ် ှ ိ သည့်အတိ င်း၊

ထာဝရ

ဘရားသည်

အာြဗဟံ ၌ ပရေသာ

အခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ်မည်ဟ အ ကံ ေတာ် ှ ိ ၏။ ၂၀ တဖန်ထာဝရဘရားက၊ ေသာဒံ မိ ၊့ ေဂါေမာရ မိ ့၌
ေ ကးေ ကာ်ေသာ အသံ သည် ကီ း၍၊ အလွ န်အြပစ် ေလးေသာေ ကာင့်၊ ၂၁ ယခငါသွ ား၍
ငါ့ေ ှ သိ
့ ့ေရာက်ခဲ့ ပီ းေသာ ေ ကး ေ ကာ်ြခင်း ှ ိ သည်အတိ င်း၊ သတိ ့သည် အမှန် ပသည်
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မ ပသည်ကိ ငါ ကည့် မည်။ မ ပလ င် မ ပေ ကာင်းကိ ငါသိ မည် ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂
ထိ သတိ ့သည် ထိ အရပ်မှ မျက် ှ ာလှ ည့်၍ ေသာဒံ မိ သ
့ ိ ့သွား က၏။ အာြဗံ ဟံ မကား၊
ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ရပ်ေနလျက် ှ ိ ေသး၏။
ကိ ယ်ေတာ်သည်

ေြဖာင့်မတ်ေသာ

ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်ေလာ။

၂၄

သတိ ့ကိ၊
ထိ မိ တ
့ ွ င်

၂၃ ထိ အခါ အာြဗဟံ ချဥ်းကပ်၍၊

မတရားေသာ

သတိ ့ ှ င့်တကွ

ေြဖာင့်မတ်ေသာသငါးဆယ် ှ ိ လ င်၊

ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်ေလာ။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသ ငါးဆယ် ပါေသာ မိ က
့ ိ သတိ ့အတွ က်
မ ှ ေြမာဘဲ ဖျက်ဆီးေတာ် မမည်ေလာ။ ၂၅ ထိ သိ့ ပ၍ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့ကိ မတရား
ေသာ သတိ ့ ှ င့်တကွ ကွ ပ်မျက်ြခင်းအမသည် ကိ ယ်ေတာ် ှ င် ေဝးပါေစသတည်း။
ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့ကိ မတရားေသာသတိ ့ကဲ့သိ ့ခံေစေသာအမသည် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်
ေဝးပါေစသတည်း၊

ေြမ ကီ းလံ းကိ

စီ ရင်ေတာ်မေသာ

သခင်သည်၊

တရားသြဖင့်

ပေတာ်မမည် မဟတ်ေလာဟ ေလျာက်ဆိ၏။ ၂၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ေသာဒ မိ ့၌
ေြဖာင့်မတ်

ေသာသငါးဆယ်ကိ

ငါ ှ ေြမာမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

ငါေတွ ့လ င်၊

သတိ ့အတွ က်

ထိ အရပ်

လံ းကိ

၂၇ တဖန်အာြဗဟံ က၊ အက ်ပ်သည် ေြမမန့် ှ င့်

ြပာသက်သက်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ဘရား ှ င်ကိ ယခေလ ာက် မည်ဟ အားထတ်ပါ၏။ ၂၈
ေြဖာင့်မတ်ေသာသ ငါးဆယ်တိ့တွင် ငါးေယာက်မြပည့်လ င်၊ ထိ ငါးေယာက်မြပည့်ေသာ
အတွ က်ေ ကာင့်၊ ထိ မိ လ
့ ံ းကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်ေလာဟ ေမးေလ ာက်ြပန်ေသာ်၊ ထိ မိ ့၌
ေလးဆယ့်ငါးေယာက်ကိ ငါေတွ ့လ င်၊ ငါမဖျက်ဆီးဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ တဖန်တံ ၊ ထိ မိ ့၌
ေလးဆယ်ကိေတွ ့ေကာင်းေတွ ့ေတာ် မလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်ဆိြပန်လ င်၊ ထိ ေလးဆယ်အတွ က်
ငါမ ပဘဲ ေနမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ တဖန်တံ ၊ အိ ဘရား ှ င်၊ စိ တ် ှ ိ ေတာ်မမပါ ှ င့်၊ အက ်ပ်
ေလ ာက်ပါရေစ။

ထိ မိ ့၌သံ းဆယ်ကိ

ေတွ ့

ေကာင်းေတွ ့ေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ

ေလ ာက်ဆိြပန်လ င်၊ ထိ မိ ့၌ သံ းဆယ်ကိငါေတွ ့လ င်၊ ငါမ ပဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ တဖန်တံ ၊
အက ်ပ်သည် ထာဝရဘရားကိ ယခ ေလ ာက်မည်ဟ အားထတ်ပါ၏။ ထိ မိ ့၌ ှ စ်ဆယ်ကိ
ေတွ ့ေကာင်းေတွ ့ေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ

ေလ ာက်ဆိြပန်လ င်၊

ှ စ်ဆယ်အတွ က်

ငါမဖျက်ဆီးဘဲ ေနမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ အိ ဘရား ှ င်၊ စိ တ် ှ ိ ေတာ်မမပါ ှ င့်။ သည်
တ ကိ မ် အက ်ပ်ေလ ာက်ပါရေစဦ း။ ထိ မိ ့၌ တဆယ်ကိ ေတွ ့ေကာင်းေတွ ့ေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ
ေလ ာက်ဆိြပန်လ င်၊ တဆယ်အတွ က် ငါမဖျက်ဆီးဘဲ ေနမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
ထာဝရဘရားသည် အာြဗံ ဟံ ှ င့်

တ်ဆက်ြခင်း အမကန်စင် ပီ းမှ ကသွ ားေတာ်မ၏။

အာြဗံ ဟံ သည် လည်း မိ မိေနရာအရပ်သိ့ ြပန်ေလ၏။
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၁၉ ေကာင်းကင်တမန် ှ စ်ပါးတိ့သည်

ညဦ းအချိန်၌ ေသာဒံ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်လာ၏။

ေလာတသည် မိ တ
့ ံ ခါးဝ၌ ထိ င်လျက် သတိ ့ကိြမင်လ င်၊ ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ ထ၍ ေြမ၌
ဦ း

တ်ချလျက်၊

၂

အက ်ပ်သခင်တိ့၊

ကိ ယ်ေတာ်တိ့

က န်၏အိ မ်သိ့

ဝင်၍

တညဥ့်လံ းေန ကပါ။ ေြခကိ ေဆး ကပါ။ နံ နက် ေစာေစာထ၍ ကသွ ား ကပါေလာ့ဟ ဆိ ေလ၏။
ေကာင်းကင်တမန်တိ့က၊ ငါတိ ့သည်မဝင်၊ တညဥ့်လံ းလမ်း၌ ေနေတာ့မည်ဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊
၃ ကျပ်ကျပ်ေသွ းေဆာင်ေသာေ ကာင့် တဖန် ေလာတေနာသိ ့ လှ ည့်၍ သ၏အိ မ်သိ့ဝင် က၏။

ေလာတ လည်း သတိ ့အဘိ ့ ပွဲ လပ်၍ တေဆးမပါေသာ မန့်ကိ ေပါင်း ပီ းမှ သတိ ့သည်စား က၏။
၄ ထိ သတိ ့သည် မအိ ပ်မှီ ေသာဒံ မိ သ
့ ား ေယာက်ျားအ ကီ းအငယ်၊ အရပ်ရပ်ကလာေသာ

သအေပါင်း တိ ့သည် အိ မ်ကိ ဝိ င်း၍၊ ၅ ေလာတကိ ဟစ်ေခ လျက် ယေန့ညမှာ သင့် အိ မ်သိ့
ဝင်ေသာ လတိ ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ ထိ သတိ ့ ှ င့်ငါတိ ့သည် ဆက်ဆံလိ သည် ြဖစ်၍
ငါတိ ့ထံသိ ့ ထွ က်ေစေလာ့ဟ ဆိ က၏။ ၆ ေလာတသည်လည်း၊ တံ ခါးြပင်မှာ သတိ ့ထံသိ ့
ထွ က်၍၊ မိ မိေနာက်၌ တံ ခါးကိ ပိ တ် ပီ းလ င်၊ ၇ ညီ အစ်ကိတိ့၊ အဓမအမကိ ဤမ ေလာက်
မ ပ ကပါ ှ င့်။ ၈ အက ်ပ်၌ ေယာက်ျား ှ င့် မဆက်ဆံေသာ သမီ း ှ စ်ေယာက် ှ ိ ပါ၏။ သတိ ့ကိ
သင်တိ့ထံသိ ့ထတ်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပး ကပါေလာ့။ သတိ ့၌ ပချင်သမ ပ ကပါေလာ့။
ဤလတိ ့၌ အလ င်မ ပ ကပါ ှ င့်။ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် အက ်ပ်အိမ်မိးအရိ ပ်ကိ
ခိ ေနပါ၏ဟ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း၊ ၉ သတိ ့က ဆတ်ေလာ့ဟဆိ က၏။ တဖန်ကား၊
သင်သည် တည်းခိ းြခင်းငှ ာ သာေရာ်ကလာသည် ှ င့် တရားသ ကီ းလပ်ရမည်ေလာ။ ယခမှာ
ထိ သတိ ့၌ ပသည်ထက်၊ သင်၌သာ၍ဆိ းေသာအမကိ ပမည်ဟဆိ လျက်၊ ေလာတကိ
ကျပ်ကျပ်ဖိ၍ တံ ခါးကိ လည်း ေပါက်ခွဲချိုးဖဲ့ ြခင်းငှ ါ ချဥ်းလာ က၏။

၁၀ ထိ အခါ

ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် လက်ကိဆန့်၍ ေလာတကိ မိ မိတိ့ေနရာအိ မ်အတွ င်းသိ ့ ဆွဲ သွင်း
ပီ းလ င် တံ ခါးကိ ပိ တ် က၏။

၁၁ အိ မ်တံခါးနားမှာ

ှ ိ ေသာသအ ကီ းအငယ်တိ့ကိ

မျက်စိကန်းေစြခင်းငှ ါ ဒဏ်ခတ်သြဖင့် သတိ ့သည် တံ ခါး ကိ ှ ာ၍ ပင်ပန်းြခင်းသိ ့
ေရာက် က၏။

၁၂ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကလည်း၊ ဤအရပ်၌ သင် ှ င့်ဆိ င်ေသာသ

ှ ိ ေသးသေလာ။ သားသမီ း၊ သမက်၊ မိ ထ
့ ဲ မှာ သင်၌ ှ ိ သမ ကိ ဤအရပ်က ထတ်ေဆာင် ေလာ့။
၁၃ ဤအရပ်ကိ ငါတိ ့သည် ဖျက်ဆီးရမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ အရပ်သားတိ ့သည်

ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
မှာ အလွ န်ေ ကးေ ကာ်ြခင်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ဖျက်ဆီးေစြခင်းငှ ါ
ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ကိ ေစလတ် ေတာ်မ ပီ ဟ ေလာတအား ေြပာဆိ က၏။ ၁၄
ေလာတထွ က်၍ သမီ း ှ င့်စံ ဘက်ေသာသ၊ မိ မိ သမက်တိ့အား ထ က၊ ဤအရပ်မှ
ထွ က်သွား က၊
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ကျီးစားဟန်သည်ဟ သမက်တိ့ ထင် က၏။ ၁၅ မိ ဃ်းေသာက်ေသာအခါ၊ ေကာင်းကင်တမန်
တိ ့သည် ေလာတကိ ေဆာ်လျက်၊ သင်သည်ထ၍ ဤအရပ်၌ ှ ိ ေသာ မယား ှ င့်သမီ း
ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ယသွ ားေလာ့။ သိ ့မဟတ်၊ မိ ၏
့ အြပစ်၌ဆံ းြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်ဟ
ဆိ ေသာ်လည်း၊

၁၆ သသည်ဖင့် ဲေသာခါ ထာဝရဘရားသနား ေတာ်မေသာေ ကာင့်

ေကာင်းတမန်တိ့သည် သ ှ င့်သ၏ မယား၊ သ၏သမီ း ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ လက်ဆွဲ၍ မိ ့ြပင်သိ့
ထတ်ေဆာင် က၏။ ၁၇ ြပင်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ သင်သည် အသက် ချမ်းသာရြခင်းငှ ါ
ေြပးေလာ့။ ေနာက်သိ့လှည့်၍ မ ကည့်

ှ င့် ေြမညီ ေသာအရပ်၌ အလ င်းမေန ှ င့်။

ေတာင်ေပ သိ ့ ေြပးေလာ့။ သိ ့မဟတ်ဆံ းလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ေလ၏။ ၁၈ ေလာတ ကလည်း၊
အက ်ပ်သခင် ထိ သိ့မဆိ ပါ ှ င့်။

၁၉ ယခမှာ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည်

ေ ှ ေတာ်
့
၌

မျက် ှ ာရပါ ပီ ။ အက ်ပ်အသက်ချမ်းသာေစသြဖင့်၊ အက ်ပ်၌ ပေတာ်မေသာက ဏာ
ေကျးဇးများြပားလှ ပါ၏။ ေဘးလွ တ်၍ ေတာင်ေပ သိ ့ မေြပး ိင်ပါ။ ေဘးတစံ တခေတွ ့၍
ေသမည်ကိ စိ းရိ မ်ပါ၏။ ၂၀ ကည့်ပါ။ ထိ မိ န့ ီးပါ၏ ေြပးသာပါ၏။ ငယ် ေသာ မိ လ
့ ည်း
ြဖစ်ပါ၏။ ေဘးလွ တ်၍ ထိ အရပ်သိ့ ေြပးပါရေစ။ ထိ မိ သ
့ ည် ငယ်ေသာ မိ ့ မဟတ်ေလာ။
သိ ့ေြပးလ င် အသက်ချမ်းသာရပါမည်ဟ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၂၁ ထိ သကလည်း၊ ကည့်ပါ။
ဤအမအရာ၌လည်း

သင်၏

စကားကိ

ငါနားေထာင်ေစြခင်းငှ ါ

ထိ မိ အ
့ တွ က်

ေတာင်းပန်ေသာေ ကာင့် ငါမဖျက်ဆီး။ ၂၂ ေဘးလွ တ်ြခင်းငှ ါ ထိ မိ သ
့ ိ ့ အလျင်အြမန်ေြပး
ေလာ့။ ထိ မိ သ
့ ိ ့ မေရာက်မှီ ငါသည် အဘယ်အမကိ မ မ ပ ိင်ဟဆိ ေလ၏။ ထိ ေ ကာင့်
ထိ မိ က
့ ိ ေဇာရ မိ ဟ
့
သမတ် က၏။

၂၃ ေလာတသည် ေဇာရ မိ သ
့ ိ ့ ဝင်ေသာအခါ၊

ေြမ ကီ းေပ မှာ ေနထွ က်ချိန်ြဖစ်သတည်း။ ၂၄ ထိ အခါ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းကင်ထက်၊
အထံ ေတာ်မှ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့် ေဂါေမာရ မိ အ
့ ေပ သိ ့ ကန့် ှ င့် မီ းမိ ဃ်းကိ ွာေစေတာ်မ၏။ ၂၅
ထိ မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း၊ ချိုင့်အရပ်

တေ ှ ာက်လံ းကိ ၎င်း၊

မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း ေြမ၌

ေပါက်သမ ကိ ၎င်း၊ ေမှာက်လဲေတာ်မ၏။ ၂၆ ေလာတ၏ မယားမကား ေနာက်သိ့ လှ ည့် ကည့်
၍ ဆားတိ င်ြဖစ်ေလ၏။ ၂၇ နံ နက်ေစာေစာ အာြဗဟံ သည် ထ၍၊ ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ရပ်ေနေသာ အရပ်သိ့ သွ ား ပီ းလ င်၊

၂၈ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့် ေဂါေမာရ မိ မ
့ ှ စေသာချိုင့်

အရပ်တေ ှ ာက်လံ းကိ ကည့် ၍၊ မီ းဖိ ၌ အခိ းကဲ့ သိ ့၊ တြပည်လံ းအခိ းတက်သည်ကိ
ြမင်ေလ၏။ ၂၉ ထိ သိ့ဘရားသခင်သည် ချိုင့်ထဲ မှာ ှ ိ ေသာ မိ ့ တိ ့ကိ ဖျက်ဆီးေသာအခါ
အာြဗံ ဟံ ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ် မ၏။ ေလာတေနေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ ေမှာက်လှဲေသာအခါ
ေမာက်လှဲထဲကေလာတကိ လတ်လိက်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ေလာတသည် ေဇာရ မိ မ့ ှ ထွ က်၍၊ သမီ း
ှ စ်ေယာက် ှ င့်တကွ ေတာင်ေပ မှာေန၏။ ေဇာရ မိ ့၌ မေနဝံ့ ၍၊ သမီ း ှ စ်ေယာက် ှ င့်တကွ
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ဥမှင်၌ ေန၏။

၃၁ သမီ းအ ကီ းက၊ ငါတိ ့အဘ အိ ပီ း ေြမ ကီ းသား အေပါင်းတိ ့၏

ဘာသာအတိ င်း ငါတိ ့ထံသိ ့ ဝင်ရေသာ ေယာက်ျားတေယာက်မ ေြမေပ မှာ မ ှ ိ ။ ၃၂ လာ က။
ငါတိ ့အဘကိ စပျစ်ရည်တိက် ကစိ ့။ ငါတိ ့အဘ၏ အမျိုးအ ွယ်ကိ ေစာင့်မ၍ သ ှ င့်အိ ပ် က
စိ ့ဟ ညီ မကိ ေ ြပာဆိ ၏။ ၃၃ ထိ ေန့ညမှာ သတိ ့သည် အဘကိ စပျစ်ရည် တိ က် ပီ းလ င်၊
သမီ းအ ကီ းသည် ဝင်၍ အဘ ှ င့် အိ ပ်ေလ

၏။ သအိ ပ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ထေ ကာင်းကိ ၎င်း

အဘ မသိ ။ ၃၄ နက်ြဖန်ေန့တွင် အ ကီ းကလည်း မေန့ညမှာ ငါသည် အဘ ှ င့် အိ ပ်ေလ ပီ ။
ယေန့ညတဖန်သက
့ ိ စပျစ် ရည်တိက် ကစိ ့။ သင်သည်ဝင်၍ အဘ၏အမျိုးအ ွယ်ကိ
ေစာင့်မြခင်းငှ ါ၊
သတိ ့သည်

သ ှ င့်အိ ပ်ေလာ့ဟ
အဘကိ

စပျစ်ရည်

ညီ မကိ

ေြပာဆိ ၏။

တိ က် ပီ းလ င်၊

၃၅

ထိ ေန့ည၌လည်း

အငယ်သည်ဝင်၍အဘ ှ င့်

အိ ပ်ေလ၏။ အိ ပ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ တေ ကာင်းကိ ၎င်း အဘမသိ ။ ၃၆ ထိ သိ့ေလာတ၏
သမီ း ှ စ်ေယာက်တိ့သည်၊ မိ မိအဘအားြဖင့် ပဋိ သေ စွဲ ေန၏။ ၃၇ သမီ းအ ကီ းသည် သားကိ
ဘွ ား၍ေမာဘအမည်

ြဖင့်

မှည့်ေလ၏။

ထိ သသည်

ယေန့တိင်ေအာင် ှ ိ ေသာ

ေမာဘအမျိုးသားတိ ့၏ အဘြဖစ်သတည်း။ ၃၈ သမီ းအငယ်သည်လည်း သားကိ ဘွား၍
ေဗနမိ အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ထိ သသည် ယေန့တိင်ေအာင် ှ ိ ေသာ အမုန်အမျိုးသားတိ ့၏
အဘြဖစ်သတည်း။

၂၀ တဖန်အာြဗဟံ သည်

ေတာင်ြပည်သိ့

ခရီ းသွ ား

ရ မိ စ့ ပ် ကားမှာေန၍၊ ေဂရာ မိ ့ သိ ့ တည်းခိ ၏။
မိ မိ ှ မြဖစ်သည်

ဟ၊

သတပါးတိ ့အား

သြဖင့်၊

ကာေဒ ှ မိ ့ ှ င့်

၂ ထိ အခါ မိ မိမယားစာရာသည်

အာြဗဟံ ဆိ ေသာေ ကာင့်၊

ေဂရာ

မင်း ကီ းအဘိ မလက်သည် မိ မိလကိ ေစလတ်၍၊ စာရာကိ ယေစ၏။ ၃ ညဥ့်အချိန်တွင်
အိ ပ်မက်အားြဖင့် ဘရားသခင်သည် အဘိ မလက်ဆီသိ့ ကလာ၍၊ သင်သည် လေသ
ြဖစ်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်ယေသာ မိ န်းမသည် သ့မယားြဖစ်၏ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄
အဘိ မလက်သည်၊

ထိ မိန်းမ ှ င့်

မေပါင်းေဘာ်ေသးသည်ြဖစ်၍၊

ေြဖာင့်မတ်ေသာ လမျိုးကိ ကွ ပ်မျက်ေတာ်မမည်ေလာ။

အိ ဘရား ှ င်၊

၅ သသည် ငါ ှ မြဖစ်၏ဟ

အက ်ပ်အားေယာက်ျားဆိ သည် မဟတ်ပါေလာ။ အက ်ပ်အား သသည်ငါ့ေမာင့်ြဖစ်၏ဟ
မိ န်းမလည်း ဆိ သည် မဟတ် ပါေလ။ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သေဘာ ှ ိ ၍ သန့် ှ င်းေသာ လက် ှ င့်
ဤအမကိ အက ်ပ် ပပါ ပီ ဟ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၆ ထိ အိပ်မက်၌ ဘရားသခင်ကလည်း၊
မှန်ေပ၏။ သင်သည် ေြဖာင့်မတ်ေသာသေဘာ ှ င့် ပသည်ကိ ငါသိ ၏။ သင်သည်ငါ့ကိ
မြပစ်မှားေစြခင်းငှ ါ၊ သင့်ကိ ငါ ဆီ းတား ပီ း။ သိ ့ြဖစ်၍ ထိ မိန်းမ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ
ငါမေပး။ ၇ ယခမှာ သ၏မယားကိ သ့အားြပန်ေပးေလာ့။ သသည် ပေရာဖက်ြဖစ်၏။
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သင့်အဘိ ့ ဆေတာင်းလျက်၊ သင်သည် အသက်ချမ်းသာရလိ မ့ ်မည်။ ြပန်၍ မေပးဘဲ ေနလ င်
သင်မှစ၍ သင် ှ င့်ဆိ င်ေသာ သအေပါင်းတိ ့ သည် ဧကန်အမှန်ေသမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈
နံ နက်ေစာေစာအဘိ မလက်သည် ထ၍၊ မိ မိက န်အေပါင်းတိ ့ကိေခ ပီ းမှ အမအရာအလံ းစံ ကိ
ေြပာသြဖင့်၊ ထိ သတိ ့သည် အလွ န်ေ ကာက် က၏။ ၉ အာြဗဟံ ကိ လည်း အဘိ မလက်ေခ ၍၊
သင် သည် ငါတိ ့၌ အဘယ်သိ့ ပသနည်း။ သင့်ကိ ငါတိ ့သည် အဘယ်သိ့ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊
သင်သည် ငါ၌၎င်း ငါ့ ိင်ငံ၌၎င်း၊ ကီ းစွ ာေသာ အြပစ်ကိေရာက်ေစသနည်း။ သင်သည်
မ ပအပ်ေသာအမကိ ငါ၌ ပပါသည်တကားဟ ဆိ ေလ၏။

၁၀ တဖန်အဘိ မလက်က၊

သင်သည် အဘယ်အမကိ ြမင်၍ ဤသိ ့ ပသနည်းဟ အာြဗဟံ ကိ ေမးလ င်၊ ၁၁ အာြဗဟံ က၊
ဤအရပ်သားတိ ့သည် ဘရား သခင်ကိ မေ ကာက်၊ အက ်ပ်၏မယားအတွ က် အက ်ပ်ကိ
သတ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ အက ်ပ်ထင်ေသာေ ကာင့်၊ ထိ သိ့ ပမိ ပါ ပီ ။ ၁၂ သိ ့ေသာ်လည်း
သသည်အက ်ပ် ှ မမှန်ပါ ၏။ အက ်ပ် အဘ၏သမီ းြဖစ်၏။ အမိ ၏သမီ းမဟတ်။
အက ်ပ်မယားလည်း ြဖစ်ပါ၏။ ၁၃ ဘရားသခင်သည် အက ်ပ်ကိအဘ၏ အိ မ်မှ ေခ ၍
လည်ေစေတာ်မေသာအခါ၊ အက ်ပ်က၊ သင်သည် ငါ၌ ပရေသာေကျးဇးဟမကား၊ ငါသည်
သင်၏ေမာင် ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ေရာက်ေလရာရာ၌ ေြပာရမည်ဟ၊ မယားကိ မှာထားပါသည်ဟ
ြပန်ေြပာေလ၏။

၁၄ ထိ အခါ အဘိ မလက်သည်၊ သိ း၊

က န်မိန်းမတိ ့ကိယ၍ အာြဗဟံ အား ေပးေလ

ွား၊ က န် ေယာက်ျား၊

၏။ မယားစာရာကိ လည်း ြပန်ေပး၏။ ၁၅

အဘိ မလက်ကလည်း၊ ငါ့ေြမသည် သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ၏။ အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း ေနပါဟ အမိ န့် ှ ိ ၏။
၁၆ စာရာကိ လည်း သင် ှ င့်သင့်အေပါင်းအေဘာ်တိ့ အဘိ ့ မျက် ှ ာဖံ းများကိ ဝယ်စရာဖိ ့

သင်၏ေမာင်အား ေငွ တေထာင်ကိ ငါေပး ပီ ဟ အမိ န့် ှ ိ သြဖင့် သသည် လည်း အရာရာ၌
အဆံ းအမခံ ရ၏။ ၁၇ အာြဗဟံ သည်လည်း၊ ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်း၍၊ ဘရားသခင်သည်
အဘိ မလက် ှ င့်သ၏ မယား၊ သ၏က န်မတိ ့ကိ အနာေပျာက်ေစေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့သည်
သားကိ ဘွား က၏။ ၁၈ အထက်က အာြဗံ ဟံ ၏ မယားစာရာေ ကာင့် ထာဝရဘရားသည်
အဘိ မလက်၏အိ မ်သ၊ မိ န်းမ တေယာက်မ ပဋိ သေ မယေစြခင်းငှ ါ စစီ ရင်ေတာ်မသတည်း။

၂၁ ထာဝရဘရားသည်၊ အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ စာရာကိ အ ကည့်အ

ကေတာ်မ၍၊

ဂတိ ေတာ် ှ ိ သည် ှ င့် ေလျာ်စွာ သ၌ ပေတာ်မသြဖင့်၊ ၂ စာရာသည် ပဋိ သေ စွဲ ယ၍၊
ဘရားသခင် အမိ န့်ေတာ် ှ င့် ချိန်းချက်ေသာအချိန်၌၊ အာြဗဟံ အသက် ကီ းေသာအခါ၊
သ့အားသားကိ
ဟေသာ၊

ဘွ ားေလ၏။

၃

စာရာဘွ ားေသာသားကိ

ဘရားသခင်မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊

ကမာဦး

အာြဗဟံ သည်လည်း၊

မိ မိရေသာသားတည်း

ဣဇာက်အမည်ြဖင့်

မှည့်ေလ၏။

၄

အာြဗဟံ သည် ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌၊
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သားဣဇာက် ကိ အေရဖျားလှ ီ းမဂလာေပးေလ၏။ ၅ သားဣဇာက်ကိြမင်ရေသာအခါ
အာြဗဟံ သည် အသက်တရာ ှ ိ သတည်း။ ၆ စာရာကလည်း၊ ငါရယ်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ဘရား
သခင်ေပးေတာ်မ ပီ ။ ဤသီ တင်းကိ ကားေသာသ အေပါင်းတိ ့သည်လည်း၊ ငါ ှ င့်အတ
ရယ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ၍ ၎င်း၊ ၇ စာရာသည် သားကိ ိတ
့ ိ က်လိမ့ ်မည်ဟ အာြဗဟံ အား
အဘယ်သေြပာ ှ င့်ရသနည်း။ သသည် အသက် ကီ း ေသာအခါ၊ ငါသည် သားကိ
ဘွ ား ပီ းဟ၍၎င်း ဆိ ေလ၏။ ၈ ထိ သငယ်ဣဇာတ်သည် ကီ းပွ ား၍ ိ ့ ှ င့် ကွ ာေလ၏။
ိက
့ ွ ာေသာေန့၌ အာြဗံ ဟံ သည် ပွဲ ကီ း လပ်ေလ၏။ ၉ အဲ ဂတအမျိုးသားဟာဂရတွ င်
အာြဗဟံ ရေသာ သားသည် ဆဲ ေရးသည်ကိ စာရာသိ ြမင်လ င်၊ ၁၀ ဤက န်မ၏သားသည်
အက ်ပ်၏သာဣဇာက် ှ င့်အတ အေမွ မခံ ရဟ အာြဗံ ဟံ အား ဆိ ေလ၏။ ၁၁ အာြဗဟံ လည်း၊
မိ မိသားြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ထိ အမ အလွ န်ခက်သည်ဟ ထင်ေလ၏။

၁၂ သိ ့ရာတွ င်

ဘရားသခင်က၊ ထိ သငယ် ှ င့် သင်၏ က န်မေ ကာင့်၊ ဤအမခက်သည်ဟ မထင် ှ င့်။ စာရာ
ေြပာေလရာရာ၌ သ၏စကားကိ နားေထာင်ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ ဣဇာက်၌သာ သင်၏
အမျိုးတည်လိမ့ ်မည်။ ၁၃ က န်မ၏သားသည် သင်၏အမျိုးြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ သ့ကိလည်း
လမျိုးြဖစ်ေစမည်ဟ အာြဗံ ဟံ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ အာြဗဟံ သည် နံ နက်ေစာေစာထ၍၊
မန့် ှ င့် ေရဘးကိ ယသြဖင့်၊ ဟာဂရပခံ း၌တင် ပီ းလ င်၊ သငယ်ကိ အပ်၍ က န်မကိ
လတ်လိက်ေလ၏။ သသည်လည်း သွ ား၍ ေဗရေ ှ ဘ ေတာ၌ လှ ည့်လည်လျက် ေန၏။ ၁၅
ဘး၌ေရကန်ေသာအခါ၊ သငယ်ကိ ချံုဖတ် ေအာက်၌ ထား၍၊ ၁၆ ငါသည်သငယ်ေသသည်ကိ
မြမင် လိ ဟဆိ လျက်၊ ခပ်ေဝးေဝးေလးတပစ်ခန့်ေလာက် သွ ား ပီ းလ င်၊ သငယ်ေ ှ မ့ ှ ာ
ထိ င်၍ေနေလ၏။ ထိ သိ့တိင်၍ေနစဥ် သသည်အသံ ကိ လင့်၍ ငိ ေ ကးေလ၏။

၁၇

ဘရားသခင်သည် လလင်၏အသံ ကိ ကားေတာ် မ၍ ဘရားသခင်၏၊ ေကာင်းကင်တမန်က၊
ဟာဂရ၊ သင်၌အဘယ်အမ ှ ိ သနည်း။ မစိ းရိ မ် ှ င့်။ လလင် ေနေသာ အရပ်ထဲက သ၏အသံ ကိ
ဘရားသခင် ကား ေတာ်မ ပီ ။ ၁၈ ထေလာ့။ လလင်ကိ က၍ လက် ှ င့်မေလာ့။ ငါသည်သက
့ ိ
လမျိုး ကီ းြဖစ်ေစမည်ဟ ေကာင်းကင်ထဲက ေခ ၍ ဟာဂရအား မက်ဆိ၏။ ၁၉ ထိ အခါ
ဘရားသခင်သည် ဟာဂရ၏ မျက်စိကိ ဖွ င့ ်ေတာ်မသြဖင့်၊ သသည်ေရတွ င်းကိ ြမင်ေလေသာ်၊
သွ ား၍ဘးကိ ေရြဖည့် ပီ းလ င်၊ လလင်အား ေရကိ တိ က်ေလ၏။ ၂၀ ထိ လလင်ဘက်၌လည်း၊
ဘရားသခင် ှ ိ ေတာ် မ၏။ သသည် ကီ းပွ ား၍ ေတာ၌ေနသြဖင့်၊ ေလးသမား ြဖစ်ေလ၏။ ၂၁
ပါရန်ေတာ၌ ေနသည်ြဖစ်၍ သ့အမိ သည် အဲ ဂတုြပည်မှ မိ န်းမတေယာက်ကိေခ ၍
သ ှ င့်စံ ဘက် ေစ၏။ ၂၂ ထိ ေရာအခါ၊ အဘိ မလက်မင်း ှ င့် ဗိ လ်ချုပ် မင်းဖိ ေကာလတိ ့သည်
အာြဗဟံ ကိ ေခ ၍၊ သင်သည် ပေလရာရာ၌ သင့်ဘက်မှာ ဘရားသခင် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၂၃

ကမာဦး
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သိ ့ြဖစ်၍ သင်သည်ငါ့ကိ၎င်း၊ ငါ့သားကိ ၎င်း၊ ငါ့ေြမးကိ ၎င်း၊ မလှ ည့်စား၊ ငါသည်
သင်၌ေကျးဇး ပ သကဲ့ သိ ့ ငါ၌၎င်း၊ သင်တည်းေနရာ ငါ့ြပည်၌၎င်း၊ ေကျးဇး ပမည်ဟ
ဘရားသခင်ကိ တိ င်တည်၍ ငါ့အား ကျိန်ဆိပါေလာ့ဟေြပာဆိ ၏။ ၂၄ အာြဗဟံ ကလည်း၊
ထိ အတိ င်းငါကျိန်ဆိပါမည်ဟ ြပန်ေြပာေလ၏။ ၂၅ အဘိ မလက်မင်း၏ က န်တိ့သည်
အ ိင်အထက်

လယေသာ

ေရတွ င်းအေ ကာင်းေ ကာင့်၊

အာြဗဟံ သည်

လည်း

အဘိ မလက်မင်းကိ အြပစ်တင်ေလ၏။ ၂၆ အဘိ မလက်မင်းကလည်း၊ ဤအမကိ အဘယ်
သ ပသည်ကိ ငါမသိ ။ သင်သည့်ငါ့ကိမေြပာ။ ငါလည်း ယေန့တိင်ေအာင် မ ကားရဟ ဆိ ၏။
၂၇ အာြဗဟံ သည်လည်း သိ း၊ ွားတိ ့ကိ ယ ပီ းလ င်၊ အဘိ မလက်အား ေပး၍ထိ ှ စ်ပါးတိ ့သည်

ပဋိ ညာဥ် ပ က

၏။

၂၈

တိ ့ကိ သိ းစ ှ င့်ခွဲ ထားေလ၏။

အာြဗဟံ သည်လည်းသိ းသငယ်မ
၂၉ အဘိ မလက်ကလည်း၊

ခနစ်ေကာင်

ခွဲ ထားေသာ ဤသိ း

သငယ်မခနစ်ေကာင်တိ့သည်၊ အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၃၀ အာြဗဟံ က၊ ဤေရတွ င်းကိ
ငါတး ပီ းဟ

ဤသိ း

သငယ်မခနစ်ေကာင်တိ့သည်

ငါ့ဘက်၌

သက်ေသြဖစ်မည်

အေ ကာင်းသတိ ့ကိ သင်သည်ငါ့လက်မှ ခံ ယရမည်ဟ ဆိ ေလ၏။ ၃၁ သိ ့ြဖစ်၍ထိ အရပ်၌
ထိ ှ စ်ပါးတိ ့သည် ကျိန်ဆိ ေသာေ ကာင့်၊ ထိ အရပ်ကိ ေဗရေ ှ ဘဟ တွ င် က၏။ ၃၂
ထိ သိေ
့ ဗရေ ှ ဘအရပ်၌ ပဋိ ညာဥ်တိ့သည်ထ၍ ဖိ လိတြပည်သိ့ ြပန် က၏။ ၃၃ အာြဗဟံ သည်
ေဗရ ှ ဘ အရပ်၌ မန်ကျည်း ပင်ကိစိက်၍၊ အစဥ်အ မဲ တည်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်
တည်းဟေသာ၊ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပေလ၏။ ၃၄ ဖိ လိတြပည်မှာ
ကာလ ှ ည် ကာစွ ာ တည်းေန သတည်း။

၂၂ ထိေနာက်မှ ဘရားသခင်သည်၊ အာြဗဟံ ကိ စံ စမ်းြခင်းငှ ါ၊ အာြဗဟံ ဟ ေခ ေတာ်မ၍
အာြဗဟံ က၊ အက ်ပ် ှ ိ ပါ၏ဟ ေလ ာက်လ င်၊

၂ သင်သည်

အလွ န်ချစ်ေသာ

တေယာက်တည်း ေသာ သားဣဇာတ်ကိယ၍ ေမာရိ ြပည်သိ့သွားေလာ့။ ငါြပလတံ့ ေသာ
ေတာင်ေပ မှာ သကိ မီး ိ ရာ
့ ယဇ် ပ၍ ပေဇာ်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃ အာြဗဟံ သည်
နံ နက်ေစာေစာထ၍၊ ြမည်းကိ ကန်း ှ ီးတင် ပီ းလ င်၊ မိ မိသားဣဇာက် ှ င့် ငယ်သား
ှ စ်ေယာက်ကိေခ ၍ ယဇ် ိ စရာ
့
ထင်းကိ ခွဲ ပီ းမှ၊ ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မေသာ အရပ်သိ့
ထသွ ားေလ၏။ ၄ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ေြမာ် ကည့်၍၊ ထိ အရပ်ကိ အေဝးက ြမင်လ င်၊
၅ ငယ်သား ှ စ်ေယာက်ဘိ့အား၊ သင်တိ့သည် ဤအ ပ်၌ြမည်း ှ င့် အတေနရစ် ကေလာ့။

ငါသည်

သား ှ င့်အတ

ထိ အရပ်သိ့သွား၍၊

ကိ းကွ ယ်ြခင်းကိ ပအံ့ ။

ထိ အမ ပီ းမှ၊

သင်တိ့ဆီသိ့ြပန်လာဦ းမည်ဟ ဆိ ေလ၏။ ၆ ထိ အခါ ယဇ် ိ စရာထင်
့
းကိ ယ၍ သားဣဇာတ်
အေပ မှာ တင် ပီ းလ င်၊ မီ း ှ င့်ထားကိ မိ မိလက်၌ ကိ င် လျက်၊ ှ စ်ေယာက်အတသွ ား က၏။ ၇

ကမာဦး
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သွ ား ကစဥ်တွင်၊ ဣဇာက်သည် အဘအာြဗဟံ ကိ အဘဟေခ လ င်၊ ငါ့သား၊ ငါ ှ ိ ၏ဟ
ထးေလ၏။ ဣဇာက်ကလည်း မီ းပါ၏၊ ထင်းလည်းပါ၏။ ယဇ် ိ စရာတိ
့
့သိးသငယ်သည်
အဘယ်မှာ

ှ ိ သနည်းဟ

ေမးလ င်၊

၈

အာြဗဟံ က

ငါ့သား၊

ယဇ် ိ စရာဘိ
့
့

သိ းသငယ်ကိ ဘရားသခင်သည် မိ မိအဘိ ့ ြပင်ဆင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ေလ၏။ ၉
ထိ သိ့ ှ စ်ေယာက်အတသွ ား၍၊ ဘရားသခင် မိ န့်ေတာ်မေသာ အရပ်သိ့ ေရာက် ကေသာအခါ၊
အာြဗဟံ သည် ယဇ် ပလင်ကိတည်၍ ထင်းကိ ခင်း ပီ းလ င်၊ သား ဣဇာက်ကိချည်ေ ှ ာင်၍၊
ယဇ် ပလင်၌ ထင်းေပ မှာ တင်ထား၏။ ၁၀ မိ မိလက်ကိ ဆန့်၍ သားကိ သတ်ြခင်းငှ ါ၊ ထားကိ
ကိ င်ယေလ၏။ ၁၁ ထိ အခါ၊ ထာဝဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်က၊ အာြဗဟံ ၊ အာြဗဟံ ဟ
ေကာင်းကင်ေပ က
၁၂

ထိ လလင်ကိ

ေခ ေလ၏။

အာြဗဟံ က၊

မထိ မခိ က် ှ င့်။

အက ်ပ် ှ ိ ပါ၏ဟ

အလ င်းမ ပ ှ င့်။

သင်သည်

ေလ ာက်လ င်၊
ဘရားသခင်ကိ

ေ ကာက် ွံ သည်
့
ဟ ယခ ငါသိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်၏သား သင်၌တေယာက်
တည်းေသာသားကိ ငါေတာင်း၍ သင်သည် ငါ့ကိမြငင်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိ အခါ
အာြဗဟံ သည် ေြမာ် ကည့်၍ မိ မိ ေနာက်မှ ချံုဖတ်၌ ချိုညိ လျက် ှ ိ ေသာသိ းကိ ြမင်ေလ၏။
ထိ သိးကိ သွား၍ ယ ပီ းလ င် မိ မိသားကိ ယ်စား မီ း ိ ယဇ်
့
ပ၍ ပေဇာ်ေလ၏။ ၁၄ ထိ အရပ်ကိ
ေယေဟာဝါယိ ရဟ
ထာဝရ
၁၅

အာြဗဟံ

သမတ်ေလ၏။

ဘရားြပင်ဆင်ေတာ်မမည်ဟ

တဖန်

အာြဗဟံ ကိ

ထာဝရဘရား၏
ေခ လျက်၊

၁၆

ထိ သိ့ ှ င့်အညီ

ယေန့တိင်ေအာင်

ေကာင်းကင်းတမန်
သင်သည်

ဆိ ေလ့

သည်

ှ ိ သတည်း။

ေကာင်းကင်ေပ က

ဤအမကိ ပ၍၊

တေယာက်တည်းေသာသားကိ ၊ ငါ့အား မြငင်း ေသာေ ကာင့်၊

ေတာင်ေပ မှာ

သင်၏သားသင်၌

၁၇ ငါသည် သင့်အား

အစဥ်အ မဲ ေကာင်း ကီ း ေပးမည်။ သင်၏အမျိုးအ ယ်ကိလည်း ေကာင်းကင် ကယ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊
သမဒရာသဲ လံ းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ ပွ ားများေစမည်။ သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည် ရန်သတိ ့၏
မိ တ
့ ံ ခါးများကိ အစိ းရလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ သင်၏အမျိုးအ ွယ်အားြဖင့်၊ လမျိုးေပါင်း တိ ့သည်
ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ငါ၏ စကားကိ သင်နားေထာင်ေသာေ ကာင့်၊
ငါသည်ကိယ်ကိ

ကိ ယ်တိင်တည်၍

ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ေလ၏။
သတိ ့သည်

ထ ပီ းလ င်

အာြဗဟံ ေနေလ၏။

ကျိန်ဆိ၏ဟ

ထာဝရဘရား၏

၁၉ ထိ အခါအာြဗဟံ သည် ငယ်သားတိ ့

ေဗရာရဗတအရပ်သိ့

အမိ န့်

ှ ိ ရာသိ ့ ြပန်၏။

လိ က်သွား က၏။

ထိ အရပ်၌

၂၀ ထိ ေနာက်မှ၊ အာြဗဟံ ကားေသာ သိ တင်းစကား ဟမကား၊

သင်၏အစ်ကိနာေခ မယားမိ လခါသည် သားကိ ဘွားြမင်ေလ ပီ ။

၂၁ သားအ ကီ းဟဇ၊

သ့ညီဗဇ၊

ပိ လဒါ ှ ၊

ကမာဦး
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ယိ ဒလပ်၊
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ေဗေသွ လတည်းဟေသာ၊

၂၃ သား ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ၊ အာြဗဟံ အစ်ကိ နာေခ

၏

မယားမိ လအခါ ဘွ ားြမင်ေလ၏။ ေဗေသွ လကား၊ ေရဗကအဘတည်း။ ၂၄ မာ အမည် ှ ိ ေသာ
နာေခ ၏ မယားငယ်သည်လည်း ေတဘဂါဟံ ၊ သဟာ ှ မာခါတိ ့ကိ ဘွ ားြမင်ေလ၏။

၂၃ စာရာသည် အသက်တရာ ှ စ်ဆယ်ခနစ် ှ စ် ှ ိ ၏။ ထိမ ေလာက် အသက် ကီးေသာ်၊
၂

ခါနာန်ြပည်၊

ေဟ ဗန် မိ တ
့ ည်းဟေသာ၊

ကိ ရယ

သာဘ မိ ့၌

ေသေလ၏။

အာြဗဟံ သည်လည်း စာရာ ေ ကာင့် ညည်းတွ ားငိ ေ ကးြခင်းငှ ါ လာ၏။ ၃ အာြဗဟံ သည်
မိ မိမယားအေသေကာင်ေ ှ က
့ ထ၍၊ ေဟသအမျိုးသားတိ ့အား၊ ၄ ငါသည် သင်တိ့ထံမှာ
ဧည့်သည်အာဂ ုြဖစ်ပါ ၏။ ငါ၏မယားအေသေကာင်ကိ မျက်ကွယ်ြမုပ်မည် အေ ကာင်း၊
သင်တိ့တွင် သချုင်းကိ ငါ့အားအခွ င့ ်ေပးပါ ေလာ့ဟ ဆိ ၏။ ၅ ေဟသအမျိုးသားတိ ့က၊
အက ်ပ်တိ့သခင်၊
ဘရားသခင်

နား

ေထာင်ပါ။

၆

ကိ ယ်ေတာ်သည်၊

အက ်ပ်တိ့တွင်၊

ှ င့်ဆိ င်ေသာမင်း ြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့၏သချုင်းများ တွ င် ေ ွး၍၊

ကိ ယ်ေတာ်၏မယား အေသေကာင်ကိ သ ဂဟ်ပါေလာ့။ ကိ ယ်ေတာ်၏မယားအေသေကာင်ကိ
မသ ဂဟ်ေစြခင်းငှ ါ၊ အက ်ပ်တိ့တွင် အဘယ်သမ မိ မိ သချုင်းကိ မေပးဘဲ မေနပါဟ၊
အာြဗဟံ အား ြပန်ေြပာ က

၏။ ၇ အာြဗဟံ သည် ထ၍၊ ထိ ြပည်သားတည်းဟေသာ

ေဟသအမျိုးသားများေ ှ မ့ ှ ာ ဦ း

တ်ချလျက်၊ ၈ ငါသည် ငါ၏မယားအေသေကာင်ကိ

မျက်ကွယ် ြမုပ်ေစြခင်းငှ ါ သင်တိ့ အလိ ှ ိ လ င်၊ ငါ့စကားကိ နား ေထာင် ကပါေလာ့။ ၉
သင်တိ့တွင်

ငါပိ င်ထိက်ေသာသချုင်း ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊

မိ မိလယ်ြပင်အစွ န်း၌

ေဇာဟာသား

ဧဖ န်သည်၊

ှ ိ ေသာ မေပလေြပတွ င်းကိ ၊ အဘိ းထိ က်သမ

ေငွ ှ င့်ငါ့အား

ေရာင်းေစြခင်းငှ ါ၊ ငါ့အတွ က်သက
့ ိ ေတာင်းပန် ကပါေလာ့ ဟ တ်ဆက်၍ ေြပာဆိ ၏။ ၁၀
ထိ အခါ ဧဖ န်သည်၊ ေဟသအမျိုးသားတိ ့တွင် ထိ င်လျက် ှ ိ ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ မိ တ
့ ံ ခါးသိ ့ ဝင်ေသာ
သ အေပါင်းတည်းဟေသာ ေဟသအမျိုးသား ပရိ တ်သတ်၌၊ ဟိ တိ အမျိုးသားဧဖ န်က၊
ထိ သိ့မဟတ်ပါ။ ၁၁ အက ်ပ်သခင်၊ အက ်ပ်စကားကိ နားေထာင် ပါ။ ထိ လယ်ြပင်ကိ၎င်း၊
ကိ ယ်ေတာ်အား အက ်ပ်ေပး ပါ၏။ အက ်ပ်အမျိုးသားများ ေ ှ ့၌၊ ကိ ယ်ေတာ်အား
အက ်ပ်ေပးပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်၏ မယားအေသေကာင်ကိ သ ဂဟ်ပါဟ၊ အာြဗဟံ အား
ြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၂ အာြဗဟံ သည်လည်း၊ ထိ ြပည်သားများ ေ ှ မ့ ှ ာ ဦ း

တ်ချလျက်၊

အကယ်၍ ငါ့စကားကိ နားေထာင်ပါ။ ၁၃ ထိ လယ်ြပင်အဘိ းေငွ ကိ ငါေပးမည်။ ေငွ ကိယပါ၊
သိ ့ြဖစ်လ င်၊ ထိ အရပ်၌ ငါ၏မယားအေသေကာင်ကိ ငါသ ဂဟ်ပါမည်ဟ ြပည်သား
ပရိ သတ်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ၊ ဧဖ န် အား ေြပာဆိ ၏။

၁၄ ဧဖ န်ကလည်း၊ အက ်ပ်သခင်၊

နားေထာင်ပါ။ ၁၅ ထိ ေ ြမသည် ေငွ ေလးပိ ဿာအဘိ းထိ က်ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် အက ်ပ်၌
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အဘယ်အတွ က် ှ ိ သနည်း။ ကိ ယ်ေတာ်၏မယား အေသေကာင်ကိ သ ဂဟ်ပါေလာ့ဟ၊
အာြဗဟံ အားြပန်ေြပာ၏။ ၁၆ အာြဗဟံ သည်လည်း၊ ဧဖ န်စကားကိ နားေထာင်သည်ြဖစ်၍၊
ကန်သည်သံ းတတ်ေသာ ေငွ မျိုး၊ ေဟသအမျိုးသား ပရိ သတ်ေ ှ ၊့ ဧဖ န် အဘိ းြပတ်သည်
အတိ င်း၊ ေငွ ေလးပိ ဿာကိ ချိန်၍၊ သ့အားေပးေလ၏။

၁၇ ထိ သိ့မံေရ မိ ေ
့ ှ မ့ ှ ာ၊

မေပလအရပ်၌ ှ ိ ေသာ ဧဖ န်၏လယ်ြပင်ကိ၎င်း၊ လယ်ြပင်၌ ှ ိ ေသာေြမတွ င်း ှ င့်သစ်ပင်များ၊
ပတ်ဝန်းကျင်သစ်ပင်များကိ ၎င်း၊ ၁၈ ေဟသအမျိုးသားပရိ တ်သတ်၌၊ မိ တ
့ ံ ခါးသိ ့ ဝင်
ေသာသအေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ၊ အာြဗဟံ ဥစာဘိ ့ လံ ခံ စွ ာ အပ်ေပးေလ၏။ ၁၉ ထိ ေနာက်မှ
အာြဗဟံ သည်၊ မံ ေရ မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာ၊ မေပလလယ်ြပင် ေြမတွ င်း၌ မယားစာရာကိ သ ဂဟ်ရေလ
၏။ ထိ အရပ်ကား၊ ခါနာန်ြပည် ေဟ ဗန်အရပ် ြဖစ်သ တည်း။ ၂၀ ထိ လယ်ြပင် ှ င့်ေြမတွ င်းကိ ၊
အာြဗဟံ ပိ င်ထိက် ေသာ သချုင်းြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ေဟသအမျိုးသားတိ ့သည် လံ ခံ စွ ာ
အပ်ေပး က၏။

၂၄ အာြဗဟံ သည်အိ၍၊ အသက်အ ွယ် ကီးရင့်လှ ပီ။ ထာဝရဘရားသည်၊ အရာရာ၌
သ့ကိ ေကာင်း ကီ း ေပးေတာ်မ ပီ ။ ၂ အာြဗဟံ သည်၊ မိ မိအိမ်သားတိ ့တွင် အသက် ကီ း ၍
ဘ

ာစိ းလပ်ေသာသကိ ေခ လျက်၊ ၃ သင်သည်၊ ငါေနေသာ ခါနာန်အမျိုးသမီ းတိ ့ တွ င်၊

ငါ့သားဘိ ့ မယားကိ မေ ွးမယဘဲ ၊ ၄ ငါ့ြပည်ငါ့အမျိုးသားချင်းတိ ့ထံသိ ့သွား၍၊ ငါ့သား
ဣဇာက်အဘိ ့ မယားကိ ယရမည်ဟ၊ သင်၏လက်ကိ ငါ့ ေပါင်ေအာက်၌ထား ပီ းမှ၊
ေကာင်းကင်ေြမ ကီ းအ ှ င် ဘရားသခင်၊ ထာဝရဘရားကိ တိ င်တည်၍၊ ငါကျိန်ဆိေစ
ပါမည်ဟဆိ ၏။

၅ က န်ကလည်း၊ မိ န်းမသည်ဤြပည်သိ့ ကိ ယ်ေတာ် ၏သားကိ

တဖန်က န်ေတာ်ေခ သွ ားရပါမည်ေလာဟ ေမးေလေသာ်၊

၆ အာြဗဟံ က၊ ထိ ြပည်သိ့

ငါ့သားကိ ေခ ၍ မသွ ား ှ င့်။ သတိ ပေလာ့။ ၇ ငါ့အဘ၏အိ မ်မှ၎င်း၊ ငါ့အမျိုးသားေနရာြပည်မှ
၎င်း

ငါ့ကိေခ ၍၊

ဗျာဒိ တ်ေတာ်ေပး၍

သင်၏အမျိုးအ ွယ်အား
ကျိန်ဆိေတာ်မ

ေသာ

ဤြပည်ကိ

ငါေပးမည်ဟ၊ငါ့အား

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊ မိ မိေကာင်းကင်တမန်ကိ သင့်ေ ှ ့၌ ေစလတ်ေတာ်မ သြဖင့်၊
သင်သည်ထိြပည်မှ ငါ့သားဘိ ့ မယားကိ ယရလိ မ့ ် မည်။ ၈ မိ န်းမသည်သင် ှ င့်အတ
မလိ က်လိလ င်၊

သင်

သည်၊

ယခငါေပးေသာကျိန်ဆိြခင်း ှ င့်

ငါ့သားကိ ထိ ြပည်သိ့ေခ ၍ မသွ ား ှ င့်ဟဆိ ပီ းမှ၊

ကင်းလွ တ်ေစ။

၉ က န်သည် သခင်အာြဗဟံ ၏

ေပါင်ေအာက်၌ လက်ကိထား၍ ထိ အမ၌ကျန်ဆိေလ၏။

၁၀ ထိ က န်သည်လည်း၊

မိ မိသခင်၏ဥစာ ှ ိ သမ ကိ စီ ရင်ေသာသြဖစ်၍၊ သခင်၏ကလားအပ်စထဲ က၊ ကလား
အပ်ဆယ်စီးကိ ယ၍ထသွ ားသြဖင့်၊ ေမေသာေပါဘာမိ တိ င်း၊ နာေခ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၁

ကမာဦး
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မိ န်းမများေရခပ်ေသာ ညဦ းယံ အချိန်၌၊

မိ ့ြပင်

ေရတွ င်းနားမှာ ကလားအပ်တိ့ကိ

ဝပ်ေစ ပီ းလ င်၊ ၁၂ အက ်ပ်၏သခင်၊ အာြဗဟံ ၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ယေန့
အက ်ပ်အ ကံ ကိ ထေြမာက်ေစ၍၊ အက ်ပ်၏သခင် အာြဗဟံ ၌ ေကျးဇး ပေတာ်မပါဟ၊
အက ်ပ်ဆေတာင်းပါ၏။ ၁၃ အက ်ပ်သည်၊ ဤေရတွ င်းနားမှာ ရပ်ေန၍၊ ထိ မိ သ
့ သတိ ့
သမီ းတိ ့သည်၊

ေရခပ်ြခင်းငှ ါလာ ကသည်

က ်ပ်ေသာက်ြခင်းငှ ါ သင်ေရဘးကိ

တွ င်၊

၁၄

အ ကင်သတိ ့သမီ းကိ ၊

ချပါဟဆိ ေသာ်၊ ေသာက်ပါ၊ သင်၏ကလား

အပ်တိ့ကိလည်း ေရတိ က်ပါမည်ဟ၊ ြပန်ဆိေသာ သမီ း သည်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏က န်ဣဇာက်ဘိ့
ခန့်ထားေတာ်

မေသာသြဖစ်ပါေစေသာ။

ေကျးဇး ပေတာ်မေ ကာင်းကိ ၊

ထိ သိ့အားြဖင့်၊

အက ်ပ်သိရပါ

မည်ဟ

အက ်ပ်၏

သခင်၌

ေလ ာက်ဆိ၏။

၁၅

ထိ သိ့ေလ ာက်ဆိ၍မ ပီ းမှ၊ အာြဗဟံ အစ်ကိနား ေခ မယား မိ လခါသား၊ ေဗေသွ လ၏သမီ း
ေရဗကသည်၊ ေရဘးကိ ထမ်းလျက် ထွ က်လာသည်ကိြမင်၏။ ၁၆ ထိ သတိ ့သမီ းသည်၊
အလွ န်အဆင်းလှ ၍၊ ေယာက်ျား ှ င့် မဆက်ဆံေသးေသာ ကညာြဖစ်၏။ ေရတွ င်းသိ ့ဆင်း၍၊
ေရဘးကိ ေရ ှ င့်ြဖည့် ပီ းမှ တက်လာ ၏။ ၁၇ က န်သည်လည်း၊ ထိ မိန်းမ ှ င့်ေတွ ့ြခင်းငှ ါေြပး၍၊
သင်၏ေရဘး၌ ေရအနည်းငယ်ကိ ေသာက်ပါရေစဟ ဆိ ေလေသာ်၊

၁၈ မိ န်းမက၊

ေသာက်ပါေလာအ ှ င်ဟဆိ သြဖင့်၊ မိ မိလက်ေပ မှာ၊ အလျင်အြမန်ေရဘးကိ ချ၍၊ ေရကိ
ေပးေလ၏။

၁၉

ေရကိ ေပး ပီ းလ င်၊

သင်၏ကလားအပ်တိ့သည်

ေသာက်စရာဘိ ့ေရခပ်ပါမည်ဟ ဆိ သည် အတိ င်း၊
ေရကိ ေရတိ က်ခွက်

ထဲ ၌

ေလာင်း ပီ းလ င်၊

ကလားအပ်အဘိ ့ ေရခပ်ေလ၏။

လည်း၊

ဝစွ ာ

၂၀ အလျင်အြမန်ဘး၌ ှ ိ ေသာ

တဖန်ခပ်ြခင်းငှ ါ

ေရတွ င်းသိ ့ေြပး၍၊

၂၁ ေယာက်ျားသည် ထိ မိန်းမကိ အံ့ သ၍၊ မိ မိ

ေရာက်လာေသာ အမကိ ထာဝရဘရား ပစေတာ်မသည်၊ မမသည်ကိ သိ လိ၍၊ တိ တ်ဆိတ်စွာ
ေနေလ၏။ ၂၂ ကလားအပ်များကိ ေရေသာက်ေစ ပီ းေသာ ေနာက်၊ ေယာက်ျားသည်၊
အချိန်ငါးမး ှ ိ ေသာ ေ ှ ာဆွဲ ၊ အကျပ်တဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ ေ လက်ေကာက်တရံ ကိ ထတ်၍၊
၂၃ သင်သည် အဘယ်သ၏သမီ းြဖစ်သနည်း။ က ်ပ်ကိ ေြပာပါ။ သင်၏အဘအိ မ်၌

က ်ပ်တိ့တည်းခိ စရာအရပ် ှ ိ သေလာဟ ေမးေလေသာ်၊

၂၄ မိ န်းမက၊ က ်ပ်သည်

နာေခ ၏မယားမိ လခါ ဘွ ားြမင်ေသာ၊ ေဗေသွ လ၏သမီ းြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ ၂၅ က ်ပ်တိ့၌
ြမက်ေြခာက်များ၊ စားဘွ ယ်ေသာက် ဘွ ယ်များ ှ င့် တည်းခိ စရာအရပ်လည်း ှ ိ သည်ဟ၍၎င်း
ဆိ ေလ၏။ ၂၆ ထိ အခါေယာက်ျားသည် ဦ း တ်ချ၍ ထာဝရ ဘရားကိ ကိးကွ ယ်လျက်၊ ၂၇
က ဏာ၊ သစာေတာ်ကိ အက ်ပ်သခင်မှ ပ်သိမ်းေတာ်မမေသာ၊ အက ်ပ်သခင်အာြဗဟံ ၏
ဘရားသခင်

ကမာဦး
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သွ ားလျက် ှ ိ ေသာ အက ်ပ်ကိ ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်သခင်၏ညီ အစ်ကိတိ့အိမ်သိ့
ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မပါသည်တကားဟ မက်ဆိ၏။ ၂၈ သတိ သ
့ မီ းသည်လည်းေြပး၍ အမိ ၏အိ မ်၌
ဤအရာများကိ

ကားေြပာေလ၏။

၂၉ ေရဗက၌

လာဗန်အမည် ှ ိ ေသာ ေမာင်

တေယာက် ှ ိ ၏။ လာဗန်သည် ေယာက်ျား ှ ိ ရာ ေရတွ င်း သိ ့ေြပး၏။ ၃၀ သသည် ှ ာဆွဲ ကိ၎င်း၊
ှ မလက်၌ လက်ေကာက် ကိ ၎င်း ြမင်၍၊ ထိ ေယာက်ျားသည်က ်ပ်ကိ ဤသိ ့ ေြပာသည်ဟ၊
ှ မေရဗကဆိ ေသာ စကားကိ ကားေသာ အခါ၊ ေရတွ င်း၌ ကလားအပ်အနားမှာရပ်ေနေသာ
ေယာက်ျားထံ သိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ၃၁ ထာဝရဘရားေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မေသာ သ၊
က ်ပ်အိမ်သိ့ ဝင်ပါေလာ့။ ြပင်၌အဘယ်ေ ကာင့် ရပ်ေန သနည်း။ အိ မ်ကိ၎င်း၊ ကလားအပ်
များေနရာအရပ်ကိ ၎င်း၊ က ်ပ်ြပင်ပါ ပီ ဟဆိ သြဖင့်၊ ၃၂ ေယာက်ျားကိ အိမ်သိ့သွင်း၍
ကလားအပ်တိ့ တန်ဆာကိ ခ တ် ပီ းမှ၊ သတိ ့အားြမက်ေြခာက် ှ င့်စားစရာ ကိ ေပး၏။
ေယာက်ျားေြခ၊ လိ က်ေသာ သတိ ့ေြခေဆးဘိ ့ ေရကိ လည်းေပးေလ၏။ ၃၃ သ့ေ ှ မ့ ှ ာ
စားစရာကိ ထည့်ေသာအခါ၊ သက၊ က ်ပ်သည် ကိ ယ်အမကိ မေြပာမှီမစားလိ ပါဟဆိ လ င်၊
ေြပာပါဟဆိ ၏။ ၃၄ ေယာက်ျားကလည်း၊ က ်ပ်ကားအာြဗဟံ ၏ က န်ြဖစ်ပါ၏။ ၃၅
ထာဝရဘရားသည်

က ်ပ်၏သခင်ကိ

အလွ န်

ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မသြဖင့်၊

သသည် ကီ းြမတ်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေလ ပီ ။ သိ းစ၊ ွားစ၊ ေ ၊ ေငွ ၊ က န်ေယာက်ျား၊ က န်မိန်းမ၊
ကလားအပ် ှ င့်ြမည်းများတိ ့ကိ ေပးေတာ်မ ပီ ။ ၃၆ က ်ပ်သခင်၏မယားစာရာသည်၊ သခင်
အသက်အိေသာအခါ၊ သ့အားသားကိ ဘွ ားြမင်သြဖင့်၊ ထိ သားအားဥစာ ှ ိ သမ ကိ သခင်သည်
အပ်ေပး ပီ ။ ၃၇ က ်ပ်၏သခင်ကလည်း၊ သင်သည်ငါေနေသာ ခါနာန်အမျိုးသမီ းတိ ့တွင်၊
ငါ့သားဘိ ့ မယားကိ မေ ွးဘဲ ၊ ၃၈ ငါ့အဘ၏အိ မ်၊ ငါ့အမျိုးသားချင်းတိ ့ထံသိ ့ သွ ား၍၊
ငါ့သားဘိ ့ မယားကိ ယရမည်ဟ အက ်ပ်ကိ ကျိန်ဆိေစ၏။ ၃၉ အက ်ပ်ကလည်း၊
မိ န်းမသည်မလိ က်လိလ င်
သခင်က၊

အဘယ်သိ့နည်းဟ

အ ကင်ထာဝရဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့

သခင်ကိေမးေလေသာ်၊
၌

ငါသွ ားလာ၏၊

၄၀

ထိ ဘရားသည်

မိ မိေကာင်းကင်တမန် ကိ သင် ှ င့်အတေစလတ်၍၊ သင်သွားေသာအမကိ ပစေတာ်မသြဖင့်၊
ငါ့အမျိုးသားချင်း၊

ငါ့အဘ၏အိ မ်ထဲ

က

ငါ့အမျိုးသားချင်းတိ ့ထံသိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊
ကျိန်ဆိြခင်း ှ င့်ကင်းလွ တ်ေစ။

ငါ့သားဘိ ့

မယားကိ ယရမည်။

သင်သည်

ထိ သတိ ့သည်မိန်းမကိ မေပးေသာ်လည်း၊

၄၁

ငါေပးေသာ
သင်သည်

ငါေပးေသာ ကျိန်ဆိြခင်း ှ င့်ကင်းလွ တ်ေစမည်ဟ ေြပာ၏။ ၄၂ က ်ပ်သည်ယေန့ေရတွ င်းသိ ့
ေရာက် ပီ းလ င်၊ က ်ပ်သခင် အာြဗဟံ ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ေရာက်လာေသာ
အမကိ ယခ ပစေတာ်မလ င်၊ ၄၃ အက ်ပ်သည် ေရတွ င်းနားမှာရပ်ေန၍၊ ေရခပ် ြခင်းငှ ါ

ကမာဦး
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လာေသာ အ ကင်သမီ းကညာကိ ၊ က ်ပ်ေသာက် ဘိ ့ သင်၏ေရဘး၌ေရအနည်းငယ်ကိ
ေပးပါဟေတာင်း ေသာ်၊ ၄၄ ေသာက်ပါ။သင်၏ကလားအပ်တိ့ဘိ့လည်း ေရခပ်ပါမည်ဟ
ြပန်ဆိေသာသမီ းကညာသည်၊

ကိ ယ်

ေတာ်က န်၏သားဘိ ့၊

မိ န်းမြဖစ်ပါ ေစေသာဟ ေလ ာက်ဆိ၏။
ေရဗကသည်

ေရဘးကိ

ခန့်ထားေတာ်မေသာ

၄၅ ထိ သိ့စိတ် ှ လံ း၌ ေလ ာက်ဆိ၍မ ပီ းမှီ၊

ထမ်းလျက်ထွက်လာသြဖင့်၊

ေရတွ င်းသိ ့

ဆင်း၍

ေရခပ်သည်ကိ က ်ပ်ြမင်လ င်၊ ေရေသာက်ပါရ ေစဟ သ့ကိေတာင်းေလေသာ်၊
သသည်အလျင်အြမန်ပခံ းေပ က

ေရဘးကိ

ချလျက်၊

ေသာက်ပါေလာ့။

၄၆

သင်၏

ကလားအပ်တိ့ကိ လည်း၊ ေရတိ က်ပါမည်ဟဆိ သည်အတိ င်း၊ က ်ပ်ေသာက် ရ၏။
ကလားအပ်တိ့ကိလည်း ေရတိ က်ေလ၏။ ၄၇ က ်ပ်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်သ၏
သမီ းြဖစ်သနည်းဟေမးေသာ်၊ သက၊ က ်ပ်သည် မိ လခါ ဘွ ားြမင်ေသာ နာေခ သားေဗေသွ လ
၏သမီ းြဖစ်သည်

ဟေြပာဆိ ၏။

က ်ပ်သည်

သားေဗေသွ လ၏သမီ းြဖစ်သည်ဟေြပာဆိ ၏။

မိ လခါဘွ ားြမင်ေသာ
က ်ပ်

နာေခ

သည်လည်း၊

သ၏

မျက် ှ ာ၌ ှ ာဆွဲ ကိ၎င်း၊ သ၏လက်၌ လက်ေကာက်တိ့ကိ၎င်းထည့် ပီ းလ င်၊ ၄၈ ဦ း တ်ချ၍၊
က ်ပ်သခင်အစ်ကိ၏ ေြမးကိ

သခင်၏သားဘိ ့ ယေစြခင်းငှ ါ၊ မှန်ေသာလမ်းြဖင့်

ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မေသာ က ်ပ်သခင် အာြဗဟံ ၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားကိ
ေကာင်း ကီ းေပး၍ ကိ းကွ ယ် ေလ၏။ ၄၉ ယခတွ င်သင်တိ့သည်၊ က ်ပ်သခင်၌ သစာ ှ င့်
ေကျးဇး ပမည်၊
လက်ဝဲလမ်းြဖစ်ေစ၊

မ ပမည်ကိေြပာပါ။

က ်ပ်သည်လည်း၊

တလမ်းလမ်းသိ ့

လိ က်သွားပါမည်ဟ

လက်ျာလမ်းြဖစ်ေစ၊
ေြပာဆိ ၏။

၅၀

လာဗန် ှ င့်ေဗေသွ လတိ ့ကလည်း၊ ဤအမသည် ထာဝရဘရား စီ ရင်ေတာ်မေသာအမြဖစ်၏။
အက ်ပ်တိ့ သည်၊ သင့်အား ေကာင်းမေကာင်းကိ မေြပာ ိင်ပါ။

၅၁ ေရဗကသည်

သင့်ေ ှ ့၌ ှ ိ ပါ၏။ ယသွ ားပါ ေလာ့။ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ သင်၏
သခင်သား၏ မယားြဖစ်ေစဟြပန်ဆိ၏။ ၅၂ ထိ စကားကိ ကားလ င်၊ အာြဗဟံ က န်သည်
ဦ း တ်ချ၍၊ ထာဝရဘရားကိ ကိ းကွ ယ် ပီ းမှ၊ ၅၃ ေငွ ဖလား၊ ေ ဖလား၊ အဝတ်တန်ဆာများကိ
ထတ်၍

ေရဗကအားေပး၏။

သ၏အမိ ၊

ေမာင်အားလည်း၊

အဘိ းထိ က်ေသာ

လက်ေဆာင်ကိေပး၏။ ၅၄ သ ှ င့်သ၏အေဘာ်အေပါင်းတိ ့သည်၊ စား ေသာက်၍ ညဥ့်ကိ
လွ န်ေစ ပီ းမှ၊ နံ နက်ယံ၌ထလျက်၊ က ်ပ်သည်၊ သခင်ထံသိ ့ြပန်ပါရေစဟ ဆိ ေလေသာ်၊ ၅၅
ေမာင် ှ င့်အမိ က၊ မိ န်းမကေလးသည်၊ က ်ပ်တိ့ ထံ မှာ၊ ဆယ်ရက်ခန့်ေလာက်ေနပါေစဦ း။
ေနာက်မှ၊

သ့ကိသွားပါေစမည်ဟ

ဆိ က၏။

၅၆

ထိ သကလည်း၊

မဆီ းတားပါ ှ င့်။ ထာဝရဘရားသည်၊ က ်ပ်ေရာက်လာေသာအမကိ
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က ်ပ်သည် သခင်ထံသိ ့ သွ ားရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးပါေလာ့ဟဆိ လ င်၊ ၅၇ သတိ ့က၊
မိ န်းကေလးကိ ေခ ၍၊ သ့အလိ ကိ ေမးပါဦ းမည်ဟ ဆိ သည် ှ င့်၊ ၅၈ ေရဗကကိ ေခ ၍
သင်သည်ဤလ ှ င့်အတ ယခလိ က်မည်ေလာဟ ေမးေသာအခါ၊ က ်ပ်လိက်ပါမည်
ဟဆိ ၏။

၅၉ သိ ့ြဖစ်၍၊ မိ မိ ှ မေရဗက ှ င့် သ၏အထိ န်းကိ ၎င်း၊ အာြဗဟံ က န် ှ င့်

သ၏လတိ ့ကိ၎င်း လတ်လိက် က၏။ ၆၀ ေရဗကကိ လည်း၊ သင်သည် က ်ပ်တိ့၏ ှ မ
ြဖစ်၏။
ရန်သတိ ့၏

အေသာင်းအသိ န်းတိ ့၏အမိ ြဖစ်ပေစေသာ။
တံ ခါးများကိ

အစိ းရပါေစေသာဟ

သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည်

ေကာင်း ကီ းေပး က၏။

၆၁

ေရဗက ှ င့်သ၏မိ န်းမငယ်တိ့သည်ထ၍၊ ကလားအပ်ကိစီးလျက်၊ ထိ ေယာက်ျား ှ င့်အတ
လိ က် က

၏။ ထိ သိ့ အာြဗဟံ က န်သည် ေရဗကကိ ေဆာင်သ သွ ားေလ၏။ ၆၂ ထိ အခါ

ေတာင်ြပည်အတွ င်း၌ ေနေသာ ဣဇာက်သည်၊ ေဗရလဟဲ ေရာလမ်းြဖင့် ေရာက်လာသည်
ြဖစ်၍၊ ၆၃ ညဦ းအချိန်၌ ဆင်ြခင်လိေသာငှ ါ၊ ေတာအရပ် သိ ့ထွက်သွား၍၊ ေြမာ် ကည့်လ င်၊
ကလားအပ်များ လာသည်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၆၄ ေရဗကသည်လည်း၊ ေြမာ် ကည့်၍ ဣဇာက်ကိ
ြမင်ေသာအခါ၊ ကလားအပ်အေပ မှဆင်း ပီ းလ င်၊

၆၅ က ်ပ်တိ့ကိ

ကိ ဆိြခင်းငှ ါ၊

ေတာ၌လာေသာ ထိ သကား၊ အဘယ်သနည်းဟ က န်ကိေမးေလေသာ်၊ က န်က၊ ထိ သသည်
က ်ပ်သခင်ြဖစ်ပါ၏ဟ ေြပာဆိ ေသာစကားကိ ကားလ င်၊ ေရဗကသည် မျက် ှ ာဖံ းကိ ယ၍
ဖံ းေလ၏။ ၆၆ က န်သည်လည်း၊ မိ မိ ပေလသမ တိ ့ကိ ဣဇာက် အား ကားေြပာ ပီ းမှ၊ ၆၇
ဣဇာက်သည် မိ မိအမိ စာရာ၏ တဲ သိ့ ေရဗက ကိ ေဆာင်ယ၍ စံ ဘက်ေလ၏။
ေရဗကကိ ချစ် ှ စ် မိ ့ သြဖင့်၊ အမိ ေသေသာအမ၌ သက်သာြခင်းသိ ့ ေရာက် ေလ၏။

၂၅ တဖန်အာြဗဟံ သည်၊ ေကတရအမည် ှ ိေသာ မိန်းမ ှ င့် စံ ဘက်၍၊

၂ ထိ မိန်းမသည်

ဇိ မရံ ၊ ယတ် ှ န်၊ ေမဒန်၊ မိ ဒျန်၊ ဣ ှ ဗက်၊ အာတိ ့ကိ ဘွ ားြမင်ေလ၏။ ၃ ယတ် ှ န်သားကား၊
ေ ှ ဘ ှ င့်ေဒဒန်တည်း။ ေဒဒန်သားကား၊ အာ ရိ မ်လ၊ ေလတ ှ ိ မ်လ၊ လမ်မိမ် လတည်း။
၄ မိ ဒျိန် သားကား၊ ဧဖါ၊ ဧေဖရ၊ ဟာ တ်၊ အဘိ ဒ၊ ဧလဒါတည်း။ ထိ သအေပါင်းတိ ့ကား

ေကတရအ ွယ် ြဖစ် ကသတည်း။ ၅ အာြဗဟံ သည်၊ မိ မိဥစာ ှ ိ သမ ကိ ဣဇာက်အား
ေပးေလ၏။

၆ မယားငယ်တိ့၌ ရေသာသားတိ ့အားလည်း၊ မိ မိအသက် ှ င်စဥ်တွင်

ဆလပ်များကိ ေဝေပး၍၊ သား ဣဇာတ်ထံမှ အေ ှ ့ြပည်သိ့ လတ်လိက်ေလ၏။

၇

ထိ ေနာက်အာြဗဟံ သည် အသက် ကီ းရင့်၍၊ အိ မင်းြခင်း၊ ေန့ရက် ကာလြပည့်စံ ြခင်း ှ င့်တကွ ၊
အသက်ေပါင်း တရာခနစ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊
မိ မိလမျိုး စည်းေဝးရာသိ ့ေရာက်ေလ၏။

၈ အသက်ချုပ်၍ အနိစြဖစ်သြဖင့်၊

၉ သားဣဇာက် ှ င့်

ဣ ှ ေမလတိ ့သည်၊

မံ ေရ မိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ၊ ဟိ တိ အမျိုးသား၊ ေဇာရသားဧဖ န်၏လယ်ြပင် တွ င်၊ မေပလေြမတွ င်း၌
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အဘကိ

သ ဂဟ် က၏။

၁၀ ေဟသအမျိုးသားတိ ့အား

အဘိ းေပး၍ အာြဗဟံ

ဝယ်ေသာလယ်ြပင်၌၊ အာြဗဟံ ှ င့် မယားစာရာတိ ့ကိ သ ဂဟ် ကသတည်း။ ၁၁ အာြဗဟံ
ေသေသာေနာက်၊ သားဣဇာက်ကိ ဘရားသခင် ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။ ဣဇာက်သည်
ေဗရလဟဲ ေရာ မိ မ့ ှ ာ ေနသတည်း။

၁၂ စာရာ၏က န်မ၊ အဲ ဂတု၊ အမျိုးသား ဟာဂရ

ဘွ ားြမင်ေသာ အာြဗဟံ သား ဣ ှ ေမလ၏ သားစဥ် ေြမးဆက်တည်းဟေသာ၊

၁၃

မိ မိအမျိုးအ ွယ်အလိ က်၊ ဣ ှ ေမလသားများအမည်ဟမကား၊ သားအ ကီ း နာဗာယတ်။
ထိ ေနာက် ေကဒါ၊ အာဒေဗလ၊ မိ ဗသံ ၊ ၁၄ မိ ှ မ၊ ဒမာ၊ မာစ၊ ‐ ဟာဒဒ်၊ ေတမ၊ ေယတရ၊
နာဖိ ှ ၊ ေကဒမာတည်းဟေသာ၊ ၁၆ ဣ ှ ေမလသားတည်း။ ထိ သိ့အမည် ှ ိ ေသာ သတိ ့သည်၊
မိ မိ မိ ၊့ မိ မိရဲတိက်အလိ က်၊ အမျိုးမျိုးေသာ မင်းဆယ် ှ စ်ပါးြဖစ်သတည်း။ ၁၇ ဣ ှ ေမလသည်
အသက်တရာသံ းဆယ်ခနစ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊ အသက်ချုပ်၍ေသသြဖင့်၊ မိ မိလမျိုးစည်းေဝးရာသိ ့
ေရာက်ေလ၏။

၁၈ သတိ ့သည်လည်း၊ အာ ရိ ြပည်သိ့သွားရာလမ်း အေ ှ ၊့

ရ မိ ့

တိ င်ေအာင် ေန က၏။ ထိ သိ့ ဣ ှ ေမလ၏ ေနရာသည်၊ မိ မိ ညီ အစ်ကိ အေပါင်းအနား၌
ကျသတည်း။ ၁၉ အာြဗဟံ သား ဣဇာက်၏အဆက်အ ယ်ဟ မကား၊ အာြဗဟံ သားကား
ဣဇာက်တည်း။ ၂၀ ဣဇာက်သည်၊ အသက်ေလးဆယ် ှ ိ ေသာအခါ၊ ပါဒနာရံ အရပ်သ၊
ရိ အမျိုးေဗေသွ လ၏သမီ း၊

ရိ လ လာဗန်၏ ှ မေရဗက ှ င့် အိ မ်ေထာင်ေလ၏။ ၂၁

ဣဇာက်သည်၊ မိ မိမယား ေရဗက မံ ေသာ ေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားကိ ေတာင်းပန်၍၊
ထာဝရဘရား နားေထာင်ေတာ်မသြဖင့်၊ သ၏မယားသည် ပဋိ သေ စွဲ ယေလ၏။ ၂၂
ဝမ်းအတွ င်း၌ တည်ေသာသငယ်တိ့သည်၊ အချင်းချင်း တိ က်ခိက် က၏။ အမိ ကလည်း၊
ထိ သိ့ြဖစ်၍ ငါ၌အဘယ်အမေရာက်ပါလိ မ့ ်မည်နည်းဟ ဆိ သြဖင့်၊ ထာဝရဘရားကိ
ေမးေလ ာက်ြခင်းငှ ါသွ ားေလ၏။

၂၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်၏ ဝမ်းအတွ င်း၌

လမျိုး ှ စ်မျိုး ှ ိ ၏။ သင်၏ဝမ်းထဲ က ြခားနားေသာ လစ ှ စ်စကိ ဘွ ားရလိ မ့ ်မည်။ လတမျိုးသည်
တမျိုးထက် အား ကီ းလိ မ့ ်မည်။ အ ကီ းသည်အငယ်၌ က န်ခံရလိ မ့ ် မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၂၄ ဘွ ားချိန်ေစ့ေသာအခါ၊ သ၏ဝမ်း၌သားအမာ ှ ိ သြဖင့်၊ ၂၅ အဦ းဘွ ားေသာသားသည်၊

အေမွ းပါေသာ ဝတ်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍၊ တကိ ယ်လံ းအဆင်းနီ၏။ သ့ကိ ဧေသာ ဟေသာအမည်ြဖင့်
မှည့် က၏။

၂၆ ထိ ေနာက်မှ သ့ညီသည်၊ အစ်ကိဧေသာ၏ ဖေ ှ ာင့်ကိ ကိ င်လျက်

ဘွ ားလာ၏။ သ့ကိကား၊ ယာကပ် အမည်ြဖင့် မှည့် က၏။ ထိ သား ှ စ်ေယာက်ကိ
ဘွ ားေသာ အခါ၊ ဣဇာက်သည် အသက်ေြခာက်ဆယ် ှ ိ သတည်း။ ၂၇ သငယ်တိ့သည်
ကီ းပွ ား၍၊ ဧေသာကား လိ မာ ေသာ ေတာသားမဆိ းြဖစ်ေလ၏။ ယာကပ်ကားတဲ ၌
ေနတတ်၍ စိ တ်ေကာင်းေသာသြဖစ်၏။ ၂၈ ဣဇာက်သည်၊ ဧေသာေပးေသာအမဲ သားကိ
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စားေလ့ ှ ိ ေသာေ ကာင့် သ့ကိချစ်၏။ ေရဗကမကား ယာကပ်ကိ ချစ်၏။ ၂၉ တေန့သ၌၊
ယာကပ်သည် စားစရာကိ ချက် ပတ်စဥ်တွင်၊ ဧေသာသည် ေတာမှလာ၍ ေမာေသာ ေ ကာင့်၊
၃၀ ယာကပ်အား၊ ထိ နီေသာစားစရာ ှ င့် ငါ့ကိ ေက းပါေလာ့၊ ငါေမာပါသည်ဟဆိ ေလ၏။

ထိ ေ ကာင့် သ၏နာမည်ကိ ဧဒံ ဟတွ င်သတည်း။ ၃၁ ယာကပ်ကလည်း၊ ယေန့ပင် သင်၏သားဦ း
အရာကိ ၊ ငါ့အား ေရာင်ပါဟဆိ လ င်၊ ၃၂ ဧေသာက၊ ငါေသလ ပီ ။ သားဦ းအရာအားြဖင့်
အဘယ်အကျိုး

ှ ိ ပါလိ မ့ ်မည်နည်းဟဆိ ၏။

၃၃ ယာကပ်ကလည်း၊ ယေန့ပင်ငါ့အား

ကျိန်ဆိြခင်း ကိ ပပါဟဆိ ေသာ်၊ သသည်ကျိန်ဆိသြဖင့်၊ ယာကပ်အား မိ မိသားဦ းအရာကိ
ေရာင်းေလ၏။ ၃၄ ထိ အခါ ယာကပ်သည်၊ မန် ှ င့်ပဲ ဟင်းကိ ဧေသာ အားေပးသြဖင့်၊ သသည်
စားေသာက် ပီ းမှထ၍ သွ ားေလ

၏။ ထိ သိ့ဧေသာသည်၊ မိ မိ ှ င့် ဆိ င်ေသာသားဦ းအရာကိ

မထီ မဲ့ြမင် ပသတည်း။

၂၆ အာြဗဟံ လက်ထက်

ထိ ြပည်၌ြဖစ်ဘးေသာ

အစာေခါင်းပါးြခင်းမှတပါး၊

ေနာက်တဖန် အစာေခါင်း ပါးြခင်း ှ ိ ြပန်သည်ြဖစ်၍၊ ဣဇာက်သည် ဖိ လိတိ မင်း ကီ း
အဘိ မလက်ေနရာေဂရာ မိ သ
့ ိ ့ သွ ားေလ၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည်လည်း သ့အားထင် ှ ား၍၊
သင်သည် အဲ ဂတုြပည်သိ့မသွ ား ှ င့်၊ ငါေြပာလတံ့ ေသာ ြပည်၌ေနေလာ့။ ၃ ယခဤြပည်၌
တည်းခိ ၍ေနေလာ့။ သင့်ဘက် မှာ ငါေန၍ ေကာင်း ကီ းေပးမည်။ အေ ကာင်းမကား၊
သင် ှ င့်သင်၏အမျိုးအ ွယ်အား ဤြပည် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ငါေပးမည်။ သင်၏အဘအာြဗဟံ အား
ငါကျိန်ဆိေသာ

စကား ှ ိ သည်အတိ င်းငါ ပမည်။

၄

သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ

ေကာင်းကင် ကယ်ကဲ့သိ ့ များြပားေစမည်။ သင်၏အမျိုးအ ွယ်အားလည်း၊ ဤြပည်
ှ ိ သမ တိ ့ကိ ငါေပးမည်။ သင်၏အမျိုးအ ွယ် အားြဖင့်လည်း၊ လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည်
ေကာင်း ကီ း မဂလာကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၅ အေ ကာင်းမကား၊ အာြဗဟံ သည် ငါ့စကားကိ
နားေထာင်၍၊ ငါစီ ရင်မှာထားေသာ ပညတ်တရား အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်သတည်း
ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

၆ ဣသေရလဇာက်သည် ေဂရာ မိ ့၌ ေနစဥ်တွင်၊‐ မိ သ
့ ားတိ ့သည်

သ၏မယားအေ ကာင်းကိ ေမးေသာ အခါ၊ ေရဗကသည် လှ ေသာအဆင်းအေရာင်
ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊

၇ ဤြပည်သား ေယာက်ျားတိ ့သည် သ့အေ ကာင်းေ ကာင့် ငါ့ကိ

သတ်မည်ဟစိ းရိ မ်၍၊ သ သည် ငါ့မယားြဖစ်သည်ဟ မေြပာမဆိ ဝ့ံ ၊ ငါ့ ှ မြဖစ်သည် ဟ
ေြပာဆိ ၏။

၈ ထိ မိ ့၌

ကာလအင်တန် ကာေန ပီ းမှ၊ တေန့သ၌၊ ဣဇာက်သည်

မိ မိမယားေရဗက ှ င့် ကစားသည်။ ဖိ လိတိ မင်း ကီ းအဘိ မလက်သည် ြပတင်းေပါက်ဝက
ကည့်ြမင်လ င်၊ ၉ ဣဇာက်ကိေခ ၍၊ ထိ မိန်းမသည်၊ အကယ်စင် စစ် သင်၏မယားြဖစ်၏။
သိ ့ရာတွ င်၊ သသည် ငါ့ ှ မြဖစ်၏ဟ အဘယ်ေ ကာင့် သင်ေြပာရ သနည်းဟေမးေသာ်၊
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ဣဇာက်က၊ သ့အတွ က်ေ ကာင့် က ်ပ်ေသမည်ကိ စိ းရိ မ်ပါသည်ဟ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၁၀
အဘိ မလက်မင်းကလည်း၊

ငါတိ ့၌

သင် ပေသာ

အမကား

အဘယ်သိ့နည်း။

တစံ တေယာက်ေသာ သသည်၊ သင်၏မယား ှ င့် အမှတ်တမဲ့ သင့်ေနလ င်၊ ငါတိ ့ ေခါင်းေပ မှာ
သင်သည် အြပစ်ေရာက်ေစလိ မ့ ်မည် တကားဟ ဆိ ပီ းမှ၊

၁၁ ဤလင်မယားကိ

ြပစ်မှားေသာသသည် ဆက်ဆက်အေသခံ ရမည်ဟ မိ မိလအေပါင်းတိ ့ကိ မှာထားသနည်း။ ၁၂
ထိ ြပည်၌ ဣဇာက်သည် မျိုးေစ့ကိ ကဲ ၍၊ တ ှ စ် ြခင်းတွ င် အဆတရာေသာ အသီ းအ ှ ံ ကိ
ရေလ၏။ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မသြဖင့်၊ ၁၃ သသည် ကီ းပွ ါး၍၊
အလွ န်စည်းစိ မ်း ကီ းသည် တိ င်ေအာင် တိ းတက်လျက်၊ စီ းပွ ါးဥစာများြပားစွ ာ ြဖစ်ေလ၏။ ၁၄
သိ းစ၊

ွားစများ၊ က န်များ ှ င့်ြပည့်စံ

သ့ကိြငူစ က၏။

၁၅

ကယ်ဝ၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ ဖိ လိတိ လတိ ့သည်

အဘအာြဗဟံ လက်ထက်၌၊

ေရတွ င်း ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေြမ ှ င့်ဖိ ့ပိတ် က၏။

အဘ၏က န်တိ့

တးေသာ

၁၆ အဘိ မလက်မင်းကလည်း၊ သင်သည်

ငါ့တိ့ထက် တန်ခိး ကီ း၏။ ငါတိ ့ထံမှထွ က်သွားေလာ့ဟ၊ ဣဇာက်ကိ အမိ န့် ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ၁၇
ဣဇာက်သည် ထိ မိ မ့ ှ ထွ က်သွား ပီ းလ င်၊ ေဂရာချိုင့်၌တဲ ကိ ေဆာက်၍ေနေလ၏။ ၁၈ ထိ အခါ
ဣဇာက်သည်၊ အဘအာြဗဟံ က န်တိ့ တး၍၊ အဘေသေသာေနာက်၊ ဖိ လိတိ လတိ ့ဖိ့ေသာ
ေရတွ င်းတိ ့ကိ တးေဘာ်ြပန်၍၊ အထက်က အဘသမတ် ေသာ အမည်ြဖင့် သမတ်ေလ၏။ ၁၉
ဣဇာက်က န်တိ့လည်း၊ ချိုင့်ထဲ ၌တး၍ စမ်း ေရတွ င်းကိ ေတွ ့ က၏။ ၂၀ ေဂရာအမျိုးသား
ွားေကျာင်းတိ ့ကလည်း၊ ဤေရသည် ငါတိ ့ေရြဖစ်၏ဟ၊ ဣဇာက်၏ ွားေကျာင်းတိ ့ ှ င့်
လယက်ေြပာဆိ က၏။ ထိ သိ့အချင်းချင်းလယက်

ကေသာေ ကာင့်၊ ထိ ေရတွ င်းကိ

ဧသက်အမည်ြဖင့်မှည့် ေလ၏။ ၂၁ ေနာက်တဖန် အြခားေသာေရတွ င်းကိ တးြပန် က၏။
ထိ ေရတွ င်းကိ လည်း တဖန်လ ကေသာေ ကာင့်၊ သိ တနအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၂၂ ထိ အရပ်မှ
ေနရာေြပာင်း၍၊ အြခားေသာ ေရတွ င်းကိ တး က၏။ ထိ ေရတွ င်းကိ အဘယ်သမ
မလယက်ေသာေ ကာင့်၊ ငါတိ ့ ေနစရာအခွ င့ ်ကိ ယခ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ပီ ြဖစ်၍၊
ဤြပည်၌

ငါတိ ့သည်

စီ းပွ ါးများ ကလိ မ့ ်မည်ဟဆိ လျက်၊

ထိ ေရတွ င်းကိ

ရေဟာ

ဘတ်အမည်ြဖင့် မှည့်သတည်း။ ၂၃ တဖန် ထိ အရပ်မှ ေဗရေ ှ ဘအရပ်သိ့ ေြပာင်း ေလ၏။
၂၄ ထိ ေန့ညမှာ ထာဝရဘရားသည် ထင် ှ ား၍၊ ငါသည် သင်၏အဘ အာြဗဟံ ၏

ဘရားြဖစ်၏။ မစိ းရိ မ်

ျင့်။ ငါသည်သင့်ဘက်မှာ ှ ိ ၏။ ငါသည်ေကာင်း ကီ းေပး မည်။

ငါ၏က န်အာြဗဟံ အတွ က်၊ သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ ငါများြပားေစမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၅
ထိ အရပ်၌ ယဇ် ပလင်ကိ တည်၍၊ ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်ကိ မဌာနာ ပ၏။ တဲ ကိလည်း
တည်ေဆာက်၍၊ က န်တိ့သည် ေရတွ င်းကိ တး က၏။ ၂၆ ထိ အခါ အဘိ မလက်မင်းသည်၊

ကမာဦး
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အေဆွ ေတာ်

အဟဇာတ် ှ င့်

ဗိ လ်ချုပ်မင်းဖိ ေကာလတိ ့ကိ

ေခ ၍၊

ေဂရာ မိ မ့ ှ

ဣဇာက် ှ ိ ရာသိ ့သွား၏။ ၂၇ ဣဇာက်ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ ြမင်ပျင်း၍ ှ င်ထတ် ပီ းမှ၊
အဘယ်ေ ကာင့် လာ ကသနည်းဟ ေမးလ င်၊
သင့်ဘက်မှာ

၂၈ ထိ သတိ ့က၊ ထာဝရဘရားသည်

ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၊ ငါတိ ့အမှန် သိ ြမင်သည်ြဖစ်၍၊

၂၉ ငါတိ ့သည်

သင့်ကိ မထိ မခိ က်၊ ေကျးဇးကိ သာ ပ၍၊ ငိ မ်ဝပ်စွာလတ် လိ က်သည်နည်းတ၊ သင်သည်ငါတိ ့ကိ
အြပစ်မ ပရဟ၊ ငါတိ ့တဘက်၊ သင့်တဘက်၊ ှ စ်ဘက်သား တိ ့သည်၊ သစာဂတိ ထား၍
မိ ဿဟာယဖွဲ ့ ကစိ ့။ သင် သည် ထာဝရဘရားေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မေသာသ ြဖစ်ပါ၏ဟ
ဆိ ကေလေသာ်၊

၃၀

အတစားေသာက် က၏။

ဣဇာက်သည်၊
၃၁

သတိ ့အဘိ ့

နံ နက်ေစာေစာထ၍၊

စားေသာက်ပွဲကိ

လပ်၍၊

အချင်းချင်းတဦ း ှ င့်

တဦ း

သစာ ပလိ က် ပီ းမှ၊ ဣဇက်သည်။ ဣဇာက်သည် သ့တိ့ကိ လတ်လိက်၍၊ သတိ ့သည်
ငိ မ်ဝပ်စွာသွ ားရ က၏။ ၃၂ ထိ ေန့၌ပင် ဣဇာက်က န်တိ့သည် လာ၍၊ မိ မိတိ့ တးေသာတွ င်း၌
ေရေတွ ့ေ ကာင်းကိ ေြပာဆိ ကလ င်၊ ၃၃ ထိ ေရတွ င်းကိ ေရဘအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။
ထိ ေ ကာင့် ထိ အရပ်၌ တည်ေသာ မိ က
့ ိ ေဗရေ ှ ဘ မိ ဟ
့ ယေန့တိင်ေအာင်တွင်ေလသတည်း။
၃၄ ဧေသာသည် အသက်ေလးဆယ် ှ ိ ေသာအခါ၊ ဟိ တိ အမျိုးသား ေဗရိ ၏သမီ းယဒိ တ်၊

ဟိ တိ အမျိုးသား ဧလန်၏သမီ း ဗာ ှ မတ်တိ့ ှ င့် အိ မ်ေထာင်ေလ၏။ ၃၅ ထိ မိန်းမတိ ့သည်
ဣဇာက် ှ င့်ေရဗက၌ စိ တ် ှ လံ းပပန်စရာအေ ကာင်းြဖစ်သတည်း။

၂၇ ထိေနာက်

ဣဇာက်သည်

အိ ၍

မျက်စိမန်သြဖင့်

မြမင် ိင်ေသာအခါ၊

သားအ ကီ းဧေသာကိ ၊ ငါ့သားဟ ေခ လ င်၊ အက ်ပ် ှ ိ ပါ၏ဟ ထးေလ၏။ ၂ အဘကလည်း၊
ယခငါအိ လှ ပီ ။ အဘယ်ေသာ အခါ ေသရမည်ကိ ငါမသိ ။ ၃ မေသမှီ ငါ့ဝိညာဥ်သည် သင့်ကိ
ေကာင်း ကီ း ေပးမည်အေ ကာင်း၊ သင်၏လက်နက်တည်းဟေသာ ေလး ှ င့်ြမားေတာင့်ကိ
ေဆာင်ယလျက် ေတာသိ ့သွား၍၊ ငါစားစရာဘိ ့ အမဲ ေကာင်ကိ ရေအာင် ှ ာ ပီ းလ င်၊ ၄
ငါ မိ န် ှ က်တတ်ေသာ အမဲ ဟင်းလျာကိ ချက်၍ ငါ့ထံသိ ့ ယခဲ့ ပါေလာ့ဟ ေြပာဆိ ၏။ ၅ ထိ သိ့
ဣဇာက်သည် သားဧေသာအား ေြပာဆိ ေသာစကားကိ ၊ ေရဗက ကားသည်ြဖစ်၍၊
ဧေသာသည် အမဲ သားကိ ရေအာင်ေတာသိ ့ အ ှ ာသွ ားစဥ်တွင်၊

၆ ေရဗကသည်

သားယာကပ်ကိ ေခ ၍၊ ၇ သင်၏အဘက၊ ငါမေသမှီ ထာဝရဘရား၏ ေ ှ ေတာ်
့
မှာ သင့်ကိ
ငါေကာင်း ကီ းေပးမည်အေ ကာင်း၊ ငါစားစရာဘိ ့ အမဲ သားကိ ယခဲ့ ၍၊ အမဲ ဟင်းလျာကိ
ချက်ပါဟ သင်၏အစ်ကိ ဧေသာအား ေြပာသည်ကိ ငါ ကား ပီ ။ ၈ သိ ့ြဖစ်၍ ငါ့သား၊
ငါမှာထားသမ ေသာ စကားကိ နားေထာင်ပါ ေလာ့။
ေကာင်းေသာ

ကမာဦး

ဆိ တ်

သငယ် ှ စ်ေကာင်ကိ

၉ ယခဆိ တ်စ ှ ိ ရာသိ ့ သွ ား၍၊

ငါ့ထံသိ ့ယခဲ့ ပါေလာ့။

သင်၏အဘ
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မိ န် ှ က်တတ်ေသာ အမဲ ဟင်းလျာကိ ငါချက်မည်။
ေကာင်း ကီ းေပး

မည်အေ ကာင်း၊

ထိ အစာကိ

၁၀ သင်၏အဘမေသမှီ သင့်ကိ

အဘစားေစြခင်းငှ ါ

သင်

သည်

အဘထံ သိ ့ပိ့ေဆာင်ရမည်ဟ ဆိ ေလ၏။ ၁၁ ယာကပ်ကလည်း၊ က ်ပ်အစ်ကိ ဧေသာကား
အေမွ း ှ ိ ေသာသ၊ က ်ပ်ကားေချာမတ်ေသာသ ြဖစ်၏။ ၁၂ က ်ပ်အဘသည် က ်ပ်ကိ
စမ်းသပ်ေကာင်း စမ်းသပ်လိမ့ ်မည်။ သိ ့ြဖစ်လ င် က ်ပ်ကိလှည့်စားေသာ သဟ၍ ထင်သြဖင့်၊
က ်ပ်သည် မဂလာကိ မရဘဲ ကျိန်ြခင်းအမဂလာကိ သာ ခံ ရလိ မ့ ်မည်ဟ အမိ ကိဆိ ေလ၏။
၁၃

အမိ ေရေကကလည်း၊

ငါ့သား၊

သင်ခံရေသာ

ကျိန်ြခင်းအမဂလာသည်

ငါ၌သင့်ေရာက်ပါေစ။ ငါ့စကား ကိ နားေထာင်၍ ဆိ တ်သငယ်တိ့ကိသာ ယခဲ့ ပါဟ
ဆိ သည်အတိ င်း၊
အမိ သည်လည်း
ထိ အခါ

၁၄ သသည် သွ ား၍ ဆိ တ်သငယ်တိ့ကိ အမိ ထံသိ ့ ယခဲ့ သြဖင့်၊

အဘ မိ န် ှ က်တတ်ေသာ

ေရဗကသည်

အိ မ်တွင်

အမဲ ဟင်းလျာကိ

မိ မိလက်၌

ှ ိ ေသာ

ချက်ေလ၏။

၁၅

သား ကီ းဧေသာ၏အဝတ်၊

ေကာင်းမွ န်ေသာ အဝတ်ကိယ၍၊ သားငယ်ယာကပ်ကိ ဝတ်ေစလျက်၊ ၁၆ ဆိ တ်သငယ်၏
သားေရကိ လည်းယ၍ သ၏ လက်၌၎င်း၊ လည်ပင်ေချာေသာ ဘက်၌၎င်း ဆင်ယင် ပီ း လ င်၊
၁၇ မိ မိချက်ေသာ အမဲ ဟင်း ှ င့် မန့်ကိသားယာကပ် လက်၌အပ်ေပး၏။ ၁၈ ယာကပ်လည်း

အဘထံ သိ ့ သွ ား၍၊ အဘဟ ေခ ေလ၏။ အဘကလည်း၊ ငါ ှ ိ ၏ငါ့သား။ သင်သည်
အဘယ်သနည်းဟ ေမး၏။ ၁၉ ယာကပ်ကလည်း၊ အက ်ပ်ကား သားအ ကီ း ဧေသာြဖစ်ပါ၏။
အဘမှာထားသည်အတိ င်း ပပါ ပီ ။ ထ၍ထိ င်ပါ။ အဘ၏ဝိ ညာဥ်သည် အက ်ပ်ကိ ေကာင်း
ကီ းေပးမည်အေ ကာင်း၊ အက ်ပ်၏အမဲ သားကိ စား ပါေလာ့ဟ ဆိ ေလ၏။

၂၀

အဘဣဇာက်ကလည်း၊ ငါ့သား၊ ဤမ ေလာက် လျင်ြမန်စွာေတွ ့ရေသာအေ ကာင်းကား၊
အဘယ်သိ့နည်း ဟ သားအားေမးလ င်၊ အဘ၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည်
အက ်ပ် ှ ိ ရာသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ေတာ်မေသာ ေ ကာင့်၊ လျင်ြမန်စွာေတွ ့ရပါသည်ဟ ြပန်ဆိေလ၏။
၂၁ ဣဇာက်ကလည်း၊ ငါ့သား၊ သင်သည် ငါ့သား ဧေသာမှန်သည် မမှန်သည်ကိသိလိ၍၊

သင့်ကိ ငါစမ်း သပ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါ့ထံပါးသိ ့ချဥ်းကပ်ပါေလာ့ဟဆိ လ င်၊ ၂၂ ယာကပ်သည်
အဘထံ ပါးသိ ့ချဥ်းကပ်၍၊ အဘ သည် စမ်းသပ်လျက်၊ အသံ ကား ယာကပ်၏အသံ ၊
လက်တိ့ကား ဧေသာ၏လက်ြဖစ်ေပသည်ဟ ဆိ ေလ၏။ ၂၃ ထိ သိ့သ၏ လက်တိ့သည်
ဧေသာ၏လက်ကဲ့သိ ့ အေမွ းပါေသာေ ကာင့်၊ ယာကပ်ြဖစ်မှန်းကိ အဘမရိ ပ်မိ သြဖင့်၊
ေကာင်း ကီ းေပးေလ၏။ ၂၄ သိ ့ရာတွ င် တဖန်ကား၊ သင်သည် ငါ့သားဧေသာ စင်စစ်အမှန်ပင်
ြဖစ်သေလာဟ ေမးြပန်လျင်၊ မှန်ပါ သည်ဟ ဆိ ၏။ ၂၅ အဘကလည်း၊ ငါ့ထံပါးသိ ့ သွ င်းခဲ့ ပါ။
ငါ့ဝိညာဥ်သည်

ကမာဦး
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ငါစားအံ့ ဟဆိ လ င်၊ ယာကပ်သည် အဘထံ ပါးသိ ့ သွ င်း၍၊ အဘစားေလ၏။ စပျစ်ရည်ကိ
လည်း ေပး၍ အဘေသာက်ေလ၏။ ၂၆ ထိ ေနာက် အဘက၊ ငါ့သားချဥ်းကပ်၍ ငါ့ကိ
နမ်းပါေလာ့ဟ ဆိ လ င်၊ ယာကပ်သည် ချဥ်းကပ်၍ အဘ ကိ နမ်းေလ၏။

၂၇

အဘဣဇာက်ကလည်း၊ သ့အဝတ်၏ အနံ က
့ ိ ခံ ၍ ကည့်ပါ။ ငါ့သား၏အနံ သ
့ ည်၊ ထာဝရဘရား
ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မေသာ

လယ်၏အေမးအ ကိ င် ှ င့်

တ၏။

၂၈

ထိ ေ ကာင့်

ဘရားသခင်ပင် မိ ယ်းေကာင်းကင် ှ င့်ကိ ၎င်း၊ ေြမ ကီ း၏ဆီ ဥကိ ၎င်း၊ များစွ ာေသာ ဆန်စပါး၊
စပျစ်ရည်ကိ၎င်း၊ သင့်အား ေပးေတာ်မေစသတည်း။ ၂၉ သတပါးတိ ့သည် သင်၌က န်ခံ၍၊
အြပည်ြပည် တိ ့သည် သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ဦ း တ် ကရေစသတည်း။ သင်သည် သင်၏ညီ အစ်ကိတိ့၌
အ ှ င်ြဖစ်၍၊ သင့်အမိ သားတိ ့သည် သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ဦ း တ်ရ ကေစသတည်း။ သင့်ကိ ကျိန်ဆဲ
ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်

ကျိတ်ဆဲြခင်းကိ

ခံ ရ ကေစ

သတည်း။

သင့်ကိ

ေကာင်း ကီ းေပးေသာသအေပါင်းတိ ့ သည် ေကာင်း ကီ းကိ ခံ ရ ကေစသတည်းဟ ေကာင်း ကီ း
ေပးေလ၏။ ၃၀ ယာကပ်သည်၊ အဘဣဇာက်ေပးေသာ ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ခံ ၍၊
အဘထံ မှ ထွ က်သွားေသာ ခဏြခင်း တွ င်၊ အစ်ကိဧေသာသည် မဆိ း ပရာမှ ေရာက်လာ၏။
၃၁

သသည်လည်း

အမဲ ဟင်းလျာကိ

အက ်ပ်အဘ၏ဝိ ညာဥ်သည်၊

ချက်၍

အဘ

ထံ သိ ့

ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င်၊

အက ်ပ်ကိေကာင်း ကီ းေပးမည်အေ ကာင်း၊

သား၏

အမဲ သားကိ ထ၍စားပါေလာ့ဟဆိ ေလ၏။ ၃၂ အဘဣဇာက်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်သ
နည်းဟ ေမးလ င်၊ အက ်ပ်ကား သားအ ကီ း ဧေသာ ြဖစ်ပါ၏ဟ ဆိ ေလေသာ်၊
အဘဣဇာက်သည် အလွ န် တန်လပ်၍ အဘယ်သနည်း၊ ၃၃ အမဲ သားကိ ရ၍၊ ငါ့ထံသိ ့
ေဆာင်ခဲ့ ပီ းေသာ

သသည်

အဘယ်မှာ

ှ ိ သနည်း။

သင်မေရာက်မှီ

ငါသည်

အကန်အစင်စား ပီ း၍၊ သ့ကိ ေကာင်း ကီ းေပးမိ ပီ ။ သ သည် ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ
ဧကန်အမှန်ခံရလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ေလ၏။ ၃၄ အဘဆိ ေသာ စကားကိ ဧေသာ ကားလ င်၊
အလွ န်ြပင်းေသာအသံ ှ င့် သည်းထန်စွာ ငိ ေ ကးလျက်၊ အိ အဘ၊ အက ်ပ်ကိလည်း
ေကာင်း ကီ းေပးပါေလာ့၊ ေပးပါေလာ့ဟဆိ ေလေသာ်၊

၃၅ အဘက၊ သင့်ညီ သည်

လိ မာစွ ာလာ၍၊ သင်၏ ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ယသွ ား ပီ ဟ ဆိ ေလ၏။ ၃၆ ဧေသာကလည်း၊
သ့ကိ ယာကပ်ဟေသာ အမည်ြဖင့် ေလျာက်ပတ်စွာ မှည့်ပါ ပီ မဟတ်ေလာ။ အက ်ပ်ကိ
ှ စ် ကိ မ်လှည့်စား၍ ိင်ပါ ပီ ။ သားဦ းအရိ ပ် အရာကိ အရင်ယသွ ားပါ ပီ ။ ယခလည်း တဖန်
အက ်ပ်

၏ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ

ယသွ ားပါ ပီ ဟ၍၎င်း၊

အက ်ပ်

အဘိ ့

ေကာင်း ကီ းမဂလာတပါးကိ မ မ ခင်းပါသေလာ ဟ၍၎င်း ဆိ ေလ၏။ ၃၇ ဣဇာက်ကလည်း၊
သ့ကိ သင်၏အ ှ င်ြဖစ် ေစ ပီ ။ ညီ အစ်ကိအေပါင်းတိ ့ကိ သ၌က န်ခံေစ ပီ ။ ဆန်စပါး၊
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စပျစ်ရည် ှ င့်သ့ကိ ေထာက်မ ပီ း။ သိ ့ြဖစ်၍ ငါ့သား၊ သင်၌ အဘယ်သိ့ ပ ိင်ေတာ့အံ့ နည်းဟ၊
ဧေသာ အား ြပန်ေြပာလ င်၊ ၃၈ ဧေသာက၊ အိ အဘ၊ ေကာင်း ကီ းမဂလာ တစံ တခမ
မ ှ ိ ပါသေလာ၊ အိ အဘ၊ အက ်ပ်ကိလည်း ေကာင်း ကီ းေပးပါေလာ့၊ ေပးပါေလာဟ အဘအား
ေြပာဆိ လျက်၊ တဖန်အသံ ကိ လင့်၍ ငိ ေ ကးေလ၏။ ၃၉ အဘဣဇာက်ကလည်း၊ ကည့် ပါ။
သင်၏ ေနရာသည် ေြမ ကီ း၏ဆီ ဥ ှ င့်၎င်း၊ အထက်မိယ်း ေကာင်းကင်၏ ှ င်း ှ င့်၎င်း
ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။
ေနာက်တဖန်

၄၀ ထားြဖင့် အသက်ကိေမွ းရလိ မ့ ်မည်။ ညီ ၌ က န် ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

အစိ းရေသာအခါ၊

သတင်

ေသာထမ်းဘိ းကိ

သင်၏လည်ပင်းမှ

ချိုးပယ်လိမ့ ်မည်ဟ ြပန်၍ဆိ ေလ၏။ ၄၁ အဘသည် ယာကပ်အား ေပးေသာ ေကာင်း ကီ း
မဂလာေ ကာင့်၊ ဧေသာသည် ယာကပ်ကိ အ ငိ းထား၍၊ ငါ့အဘေ ကာင့် ညည်းတွ ားရေသာ
ေန့ရက်ကာလ အချိန် နီး ပီ ။ ထိ အခါ ငါ့ညီယာကပ်ကိ ငါသတ်မည်ဟ၊ အ ကံ ှ င့်
ေြပာေလ၏။ ၄၂ ထိ သိ့သား ကီ း ဧေသာေြပာေသာစကားကိ အမိ အရဗက ကားလ င်၊
သားငယ်ယာကပ်ကိေခ ၍၊ သင်၏ အစ်ကိဧေသာသည် သင့်ကိ သတ်သြဖင့်၊ သင့်အမ၌
စိ တ်ေြပလိ မ့ ်မည်။ ၄၃ ထိ ေ ကာင့်၊ ငါ့သား၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်ပါ။ ငါ့ေမာင်လာဗန်
ေနရာခါရန် မိ သ
့ ိ ့ ထ၍ ေြပးသွ ား ပါေလာ့။ ၄၄ သင်၏အစ်ကိစိတ်ေြပသည်တိင်ေအာင်၊
သ့ထံမှာ ခဏေ ှ ာင်၍ ေနပါေလာ့။

၄၅ သင်၏အစ်ကိ စိ တ်ေ ြပ၍၊ သင်သည် သ၌

ပေသာအမကိ သေမ့ေလျာ့ေသာအခါ၊ ငါမှာလိ က်၍၊ ထိ အရပ်မှသင့်ကိ ေဆာင်ခဲ့ေစမည်။
ငါ့သား ှ စ်ေယာက် လံ းကိ တေန့ြခင်းတွ င် အဘယ်ေ ကာင့် ငါ ံ းရမည်နည်း ဟ ဆိ ေလ၏။ ၄၆
တဖန်ေရဗကသည် ဣဇာက်ထံသိ ့သွား၍၊ က န်မသည် ေဟသအမျိုးသမီ းတိ ့ေ ကာင့်၊
ကိ ယ်အသက် ကိ ငီ းေငွ ့လှ ၏။ ဤြပည်သသမီ းကဲ့ သိ ့ေသာသ၊ ေဟသ အမျိုးသမီ း ှ င့်
ယာကပ်အိမ်ေထာင်ဘက် ပလ င်၊ က န်မ အသက် ှ င်၍ အဘယ်ေကျးဇး ှ ိ ပါလိ မ့ ်မည်နည်းဟ
ေြပာဆိ ေလ၏။

၂၈ ထိအခါ ဣဇာက်သည် ယာကပ်ကိ ေခ ၍၊ သင်သည် ခါနာန်အမျိုးသမီး ှ င့်
အိ မ်ေထာင်ဘက်မ ပရ။ ၂ အမိ ၏အဘ ေဗေသွ လအမျိုးသားေနရာ ပါဒ နာရံ အရပ်သိ့ ထ၍
သွ ားေလာ့။ သင့်ဦ းရီ းလာဗန်၏ သမီ းတစံ တေယာက် ှ င့် အိ မ်ေထာင်ဘက် ပေလာ့။ ၃
အန တန်ခိး ှ င် ဘရားသခင်သည် ေကာင်း ကီ း ေပး၍ တိ းပွ ားေစသြဖင့်၊ သင်သည်
အမျိုး ကီ းြဖစ်မည် အေ ကာင်း ှ င့် များြပားေစေတာ်မေစသတည်း။

၄ အထက်က

အာြဗဟံ အား ေပးေတာ်မ၍၊ သင် ယခ ဧည့်သည်ြဖစ်လျက်ေနေသာ ဤြပည်ကိ၊ သင်အေမွ
ခံ ရမည်အေ ကာင်း၊

သင့်အား၎င်း၊

သင်၏အမျိုးအ ွယ်

အား၎င်း၊

အာြဗဟံ ၏

ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ေပးေတာ် မေစသတည်းဟ ေကာင်း ကီ းေပးလျက်မှာထား၍ လတ်
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လိ က်ေလ၏။ ၅ ထိ သိ့ ယာကပ် ှ င့် ဧေသာ၏ အမိ ၊ ေရေက၏ ေမာင်၊ ရိ လေဗေသွ လသား
လာဗန်ေနရာ ပါဒနာရံ ြပည် သိ ့ ယာကပ်သွားေလ၏။
ယာကပ်ကိ

ေကာင်း ကီ း

ေပး၍၊

လတ်လိက်ေသာအေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

ပါဒနာရံ ြပည်၌

၆ ထိ သိ့ ဣဇာက်သည်

အိ မ်ေထာင်ဘက် ပေစြခင်းငှ ါ

ခါနာန်အမျိုးသမီ း ှ င့်

ေကာင်း ကီ းေပးေသာအခါ မှာထားေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

အိ မ်ေထာင်ဘက်မ ပရဟ၊

၇ ယာကပ်သည် မိ ဘစကားကိ

နားေထာင်၍၊ ပါဒနာရံ ြပည်သိ့ သွ ားေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ၈ ခါနာန်အမျိုးသမီ းတိ ့ကိ အဘဣဇာက်
မ ှ စ်သက်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ဧေသာသိ ြမင်လ င်၊ ၉ ဣ ှ ေမလထံ သိ ့သွား၍ အထက်မယားတိ ့မှ
တပါး၊ အာြဗဟံ သား ဣ ှ ေမလသမီ း၊ နဗာယတ် ှ မ၊ မဟာလတ် ှ င့် တဖန် အိ မ်ေထာင်ဘက်
ပြပန်ေလ၏။

ယာကပ်သည်

၁၀

ေဗရေ ှ ဘ ွာမှ

ထွ က်၍၊

ခါရန်

ြပည်သိ့

ခရီ းသွ ားစဥ်တွင်၊ ၁၁ တစံ တခေသာအရပ်သိ့ေရာက်၍၊ မိ ဃ်းချုပ် ေသာေ ကာင့်၊ ညဥ့်ကိ
လွ န်ေစမည်အ ကံ ှ ိ သည် ှ င့်၊ ထိ အရပ်၌ ေကျာက်ကိယ၍ ေခါင်းအံ းဘိ ့ ထား ပီ းလ င်
အိ ပ်ေလ၏။ ၁၂ ြမင်ရေသာ အိ ပ်မက်ဟမကား၊ ေြမ ကီ းေပ ၌ ေလှကားေထာင်လျက်
အဖျားသည် မိ ဃ်းေကာင်းကင် တိ င်ေအာင်မှီ၏။ ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ သည်၊
ထိ ေလှကားြဖင့် ဆင်းလျက် တက်လျက် ှ ိ က၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည် ေလှကားထက်၌
ရပ်ေတာ်မ လျက်၊ ငါသည် သင်၏အဘ အာြဗဟံ ဘရား၊ ဣဇာက်၏ ဘရားတည်းဟေသာ
ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ သင်အိပ် ေသာ ေြမကိ သင် ှ င့်သင်၏ အမျိုးအ ွယ်အား ငါေပး မည်။
၁၄ သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည် ေြမမန့်ကဲ့သိ ့ များြပား လိ မ့ ်မည်။ အေ ှ ၊့ အေနာက်၊ ေတာင်၊

ေြမာက်၊ ေလးမျက် ှ ာ အရပ်တိ့သိ့ ှ ံ ့ြပား ကလိ မ့ ်မည်။ သင် ှ င့်သင်၏အမျိုး အ ွယ်အားြဖင့်
လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည်
သင့်ဘက်မှာ ှ ိ ၏။

ေကာင်း ကီ း မဂလာကိ

သင်သွားေလရာ

ရာ၌

ခံ ကရလိ မ့ ်မည်။
ငါေစာင့်မမည်။

၁၅ ငါသည်

ဤြပည်သိ့တဖန်

ေဆာင်ခဲ့ဦ းမည်။ ဂတိ ထားသည်အတိ င်း မြပည့်စံ မှီ၊ သင့်ကိ ငါမစွ န့်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၆

ယာကပ်သည်အိပ်ေပျာ်ရာမှ

ိးလျင်၊

အကယ်စင်စစ်

ထာဝရဘရားသည်

ဤအရပ်၌ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိ ငါမသိ ။ ၁၇ ဤအရပ်ကား၊ အဘယ်မ ေလာက်
ေ ကာက်မက် ဘွ ယ် ြဖစ်သည်တကား။ ဤအရပ်ကား၊ အြခားမဟတ်၊ ဘရားသခင်၏
ဘံ ဗိ မာန်၊ ေကာင်းကင်တံခါးဝ ြဖစ်သည် တကားဟ၊ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းသိ ့ ေရာက်၍ ဆိ ၏။ ၁၈
နံ နက်ေစာေစာ

ယာကပ်သည်ထ၍၊

ေခါင်းအံ း

ေသာ

ေကျာက်ကိ

ယသြဖင့်၊

မှတ်တိင်ြဖစ်ေစလျက် ထ ေထာင် ပီ းလ င်၊ ေကျာက်ထိပ်ဖျားအေပ ၌ ဆီ ကိ ေလာင်းေလ၏။
၁၉ ထိ အရပ်ကိလည်း၊ ေဗသလအမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ထိ မိ ၏
့ အမည်ေဟာင်းကား၊

ဥလံ လဇဟ သတည်း။

ကမာဦး

၂၀ ထိ အခါ ယာကပ်က၊ ဘရားသခင်သည် ငါ့ဘက် ၌
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ှ ိ လျက်၊

ငါယခသွ ားရာလမ်းမှာ၊ငါ့ကိေစာင့်မ၍

စားစရာအစား၊

ဝတ်စရာအဝတ်ကိ

ေပးသနားေတာ်မ လ င်၎င်း၊ ၂၁ ငါသည် တဖန် အဘ၏အိ မ်သိ့ ငိ မ်ဝပ်စွာ ြပန် ေရာက်၍၊
ထာဝရဘရားသည်ငါ၏ဘရား ြဖစ်ေတာ်မ လ င်၎င်း၊ မှတ်တိင် ပ၍ ငါထေထာင်ေသာ
ဤေကျာက် သည်လည်း၊ဘရားသခင်၏ ဗိ မာန်ြဖစ်ရမည်။ ၂၂ ေပးသနားေတာ်မသမ တိ ့ကိ
ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ ပေဇာ်ပါမည်ဟ၍ သစာ ပေလ၏။

၂၉ တဖန်ယာကပ်သည် ခရီးသွား၍၊ အေ ှ ့ ြပည်သားတိ့ေနရာအရပ်သိ့ ေရာက် ပီးလ င်၊
၂ ေြမာ် ကည့်၍ ေတာစ၌ ေရတွ င်းတခကိ

ြမင်၏။ ထိ တွင်းေရြဖင့် သိ းစများကိ

တိ က်တတ်သည်ြဖစ်၍၊ တွ င်းနားမှာ သိ းစသံ းစ အိ ပ်လျက် ှ ိ ၏။ ေရတွ င်းဝေပ

မှာ

ကီ းစွ ာေသာ ေကျာက် ှ ိ ၏။ ၃ သိ းထိ န်းအေပါင်းတိ ့သည် ထိ အရပ်၌ စေဝး ေသာအခါ၊
ေရတွ င်းဝ၌ ဖံ းအပ်ေသာ ေကျာက်ကိ လှ ိ မ့ ်လှ န်၍၊ သိ းများကိ ေရတိ က် ပီ းလ င်၊ ထိ ေကျာက်ကိ
မိ မိေနရာေရတွ င်းဝေပ မှာ တဖန်တင်ထားေလ့ ှ ိ ၏။ ၄ ယာကပ်ကလည်း၊ ငါ့ညီအစ်ကိတိ့၊
သင်တိ့သည် အဘယ်အရပ်က လာ ကသနည်းဟ ေမးလ င်၊ငါတိ ့သည် ခါရန် မိ က
့
လာ ကသည်ဟေြပာဆိ ေလ၏။ ၅ တဖန်ယာကပ်က၊ နာေခ သားလာဗန်ကိ သိ သေလာဟ
ေမးလ င်၊ သိ ၏ဟ ြပန်ဆိေသာ်၊ ၆ သသည်မာပါ၏ေလာဟ တဖန်ေမးြပန်လ င်၊ မာပါ၏။
သ၏သမီ းရာေခလသည် သိ းများ ှ င့်တကွ လာလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ကေလ၏။ ၇ ယာကပ်ကလည်း၊
ေန့အချိန် အလွ န်များစွ ာ ှ ိ ေသး၏။ သိ းတိ ့ကိ စေဝးရာအချိန်မဟတ်ေသး။ ေရတိ က် ပီ းလ င်၊
သွ ား၍ထိ န်း ကဦ းေလာ့ဟ ဆိ ေလ၏။

၈ သတိ ့ကလည်း၊ သိ းထိ န်းအေပါင်းစေဝး၍၊

ေရတွ င်းဝ၌ ဖံ းအပ် ေသာ ေကျာက်ကိ လှ ိ မ့ ်လှ န် ပီ းမှသာ၊ သိ းတိ ့ကိ ေရတိ က်ရ၏။ သိ ့မဟတ်၊
မတိ က်ရဟ ြပန်ဆိ က၏။ ၉ ထိ သိ့တဦ း ှ င့်တဦ း တ်ဆက် ကစဥ်တွင်၊ ရာေခလသည်၊
မိ မိအဘ၏သိ းတိ ့ကိ ထိ န်းရသည် ြဖစ်၍၊ သိ းတိ ့ကိ ေဆာင်လျက်လာ၏။ ၁၀ ယာကပ်သည်၊
မိ မိဦးရီ းလာဗန်၏သမီ း ရာေခလ ှ င့် ဦ းရီ းလာဗန်၏သိ းတိ ့ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ အနီးသိ ့ချဥ်း၍၊
ေရတွ င်း၌ဖံ းအပ်ေသာ ေကျာက်ကိ လှ ိ မ့ ်လှ န် ပီ းလ င်၊ ဦ းရီ းလာဗန်၏ သိ းတိ ့ကိ ေရတိ က် ေလ၏။
၁၁ ထိ ေနာက်၊ ယာကပ်သည် ရာေခလကိ နမ်း၍၊ ကျယ်ေသာ အသံ ှ င့်ငိ ေလ၏။ ၁၂ မိ မိသည်

ရာေခလအဘ၏တ၊ ေရဗက၏သား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ကားေြပာလ င်၊ ရာေခလသည်ေြပး၍
မိ မိအဘအား ြပန် ကားေလ၏။ ၁၃ လာဗန်သည် မိ မိတယာကပ်၏ သိ တင်းစကား ကိ
ကားေသာအခါ၊ ကိ ဆိြခင်းငှ ါ အလျင်အြမန်သွား၍၊ ပိ က်ဘက်နမ်း တ်လျက်၊ မိ မိအိမ်သိ့
ေဆာင်သွားေလ၏။ ယာကပ်သည်လည်း မိ မိအမအရာ ှ ိ သမ ကိ ကားေြပာ လ င်၊ ၁၄
လာဗန်က၊ အကယ်စင်စစ် သင်သည် ငါ့အ ိ း အသားပင်ြဖစ်၏ဟ ဆိ ေလ၏။
ယာကပ်သည် တလခန့်မ

ကမာဦး

၁၅

ေန ပီ းမှ၊ လာဗန်က၊ သင်သည် ငါ့တြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊
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အကျိုးမဲ့ က န်ခံရပါ မည်ေလာ။ ခံ လိ ေသာအခကိ ငါ့အား ေြပာေလာ့ဟ ဆိ ေလ၏။ ၁၆
ထိ အခါ လာဗန်၌ သမီ း ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ အ ကီ း ကား၊ ေလအာအမည် ှ ိ ၏။ အငယ်ကား၊
ရာေခလအမည် ှ ိ ၏။ ၁၇ ေလအာကား၊ မျက်စိ ညံ့ ၏။ ရာေခလကား၊ ပံ ြပင်ယဥ်ေကျး၍
အေသွ းအဆင်းလည်းလှ ၏။ ၁၈ ယာကပ်သည် ရာေခလကိ ချစ်ေသာေ ကာင့်၊ လာဗန်အား၊
ဦ းမင်းသမီ းအငယ်ရာေခလကိ ရြခင်းငှ ါ၊ ခနစ် ှ စ်အေစခံ ပါမည်ဟ ဆိ လ င်၊ ၁၉ လာဗန်က၊
အြခားေသာသအား ေပးစားသည် ထက်၊ သင့်အား ေပးစားေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ ငါ ှ င့်
အတေနေလာ့ဟဆိ ၏။ ၂၀ ယာကပ်သည်လည်း၊ ရာေခလကိ ရြခင်းငှ ါ ခနစ် ှ စ် အေစခံ ေလ၏။
ရာေခလကိ ချစ်ေသာေ ကာင့်၊ ခနစ် ှ စ်ကိ နည်းေသာေန့ရက်ကဲ့သိ ့ ထင်မှတ်သတည်း။ ၂၁
ယာကပ်ကလည်း၊ ချိန်းချက်ေသာ အချိန်ေစ့ ပါ ပီ ။ က ်ပ်သည် မယား ှ င့် ဆက်ဆံဘိ ့ရာ
ေပးစားပါဟ လာဗန်အားဆိ လ င်၊

၂၂ လာဗန်သည် ထိ အရပ်၌ေနေသာ သအေပါင်း

တိ ့ကိ စည်းေဝးေစ၍ ပွဲ လပ်ေလ၏။

၂၃ ညဦ းအချိန်ေရာက်မှ၊ ဇိ လပအမည် ှ ိ ေသာ

က န်မကိ သမီ းေလအာ၌ လက်ဖွဲ ့လျက်၊ ထိ သမီ းကိ ေဆာင်သွင်း၍၊ ယာကပ်သည်
သ ှ င့်ဆက်ဆံေလ၏။

၂၅ နံ နက်အချိန်ေရာက်မှ ယာကပ်သည်

ကည့် ေသာအခါ၊

ေလအာြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ြမင်လ င်၊ လာဗန် ထံ သိ ့သွား၍ က ်ပ်၌ ပေသာအမကား၊
အဘယ်သိ့နည်း။ က ်ပ်သည် ရာေခလကိ ရြခင်းငှ ါ အေစခံ ရ ပီ မဟတ်ေလာ။ က ်ပ်ကိ
အဘယ်ေ ကာင့် လှ ည့်စားရသနည်းဟ ဆိ ေသာ်၊ ၂၆ လာဗန်က၊ ငါတိ ့ြပည်၌ သမီ းအ ကီ းကိ
မေပးစားမှီ၊ အငယ်ကိ မေပးစားရ။ ၂၇ ခနစ်ရက်ေစ့ေအာင် ငံ့ ဦ းေလာ့။ ေနာက်တဖန် ခနစ် ှ စ်
အေစခံ ရသည်အတွ က်၊ ရာေခလကိ လည်း သင့်အား ေပးစားဦ းမည်ဟ ဆိ သည်အတိ င်း၊
၂၈ ယာကပ်ဝန်ခံ၍ ခနစ်ရက်ေစ့ ပီ းမှ၊ လာဗန်သည် ဗိ လဟာအမည် ှ ိ ေသာ က န်မကိ

လက်ဖွဲ ့လျက်၊ သမီ းရာေခလကိ ေပးစားေလ၏။ ၃၀ ယာကပ်သည် ရာေခလ ှ င့် ဆက်ဆံ၍၊
ေလအာကိ ချစ်သည်ထက်သာ၍ ချစ်၏။ လာဗန်ထံမှာ တဖန် ခနစ် ှ စ်အေစခံ ေလ၏။ ၃၁
ေလအာသည် အမန်းခံ ရသည်ကိ ထာဝရဘရားသိ ြမင်၍၊ သားဘွ ားရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ
၏။ ရာေခလမကား မံ ၏။ ၃၂ ေလအာသည် ပဋိ သေ ယသြဖင့်၊ သားကိ ဘွ ားြမင်၍
ဗင်အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ အေ ကာင်း မကား၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏ဆင်းရဲ ခံြခင်းကိ
အမှန် ကည့်ြမင်ေတာ်မ ပီ ။ သိ ့ြဖစ်၍ ယခငါ့လင်သည် ငါ့ကိချစ် လိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ သတည်း။ ၃၃
တဖန် ပဋိ သေ ယြပန်၍ သားကိ ဘွားြမင်ေသာ်၊ ငါသည် အမန်းခံ ရေ ကာင်းကိ ထာဝရဘရား
ကားေသာ ေ ကာင့်၊ ဤသားကိ လည်း ေပးသနားေတာ်မ ပီ ဟ ဆိ ပီ း လ င်၊ ထိ သားကိ
ှ ိ ေမာင်အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၃၄ တဖန် ပဋိ သေ ယြပန်၍ သားကိ ဘွားြမင်ေသာ်၊ ငါ့လင်အား
သားသံ းေယာက်ကိ ငါဘွ ားြမင်ေသာေ ကာင့်၊ ယခတခါသသည် ငါ ှ င့်ေပါင်းေဘာ်လိမ့ ်မည်ဟ
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ဆိ ၍၊ ထိ သားကိ ေလဝိ အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၃၅ တဖန် ပဋိ သေ ယြပန်၍ သားကိ ဘွ ားြမင်
ေသာ်၊ ထာဝရဘရားကိ ယခငါချီးမွ မ်းမည်ဟ ဆိ သည် ြဖစ်၍၊ ထိ သားကိ ယဒအမည်ြဖင့်
မှည့်ေလ၏။ ထိ ေနာက်၊ သားြပတ်၍ မဘွ ားဘဲ ေန၏။

၃၀ ရာေခလသည်

ယာကပ်အား သားမဘွ ား ေ ကာင်းကိ မိ မိသိြမင်ေသာအခါ၊

အစ်မကိ ြငူစေသာ စိ တ် ှ ိ ၍၊ ငါ့အား သားကိ ေပးပါ။ သိ ့မဟတ် ငါေသေတာ့ အံ့ ဟ
ယာကပ်ကိ ဆိ ေလ၏။ ၂ ယာကပ်ကလည်း၊ ငါသည် သင့်အား သားဘွ ား ေသာအခွ င့ ်ကိ
ေပးေတာ်မမေသာ ဘရားသခင် ကိ ယ်စား ေတာ်ြဖစ်သေလာဟ၊ ရာေခလကိ အမျက်ထွက်၍
ြပန်ဆိ ၏။ ၃ ရာေခလကလည်း၊ အက ်ပ်၌ က န်မဗိ လဟာ ှ ိ ပါ၏။ သ့ထံသိ ့ ဝင်ပါ။
သသည် အက ်ပ်ဒးေပ မှာ သားဘွ ား၍၊ သ့အားြဖင့် အက ်ပ်သည် တည်ေဆာက်
ြခင်း ှ ိ ပါလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ လျက်၊ ၄ က န်မဗိ လဟာကိ ယာကပ်၏မယားြဖစ်ေစြခင်း ငှ ါ အပ်၍၊
သ့ထံသိ ့ ယာကပ်ဝင်ေလ၏။ ၅ ဗိ လဟာသည် ပဋိ သေ ယ၍၊ ယာကပ်အား သားကိ
ဘွ ားြမင်သည် ှ ိ ေသာ်၊ ၆ ရာေခလက၊ ဘရားသခင်သည် ငါ့ဘက်၌ တရားစီ ရင်ေတာ်မ ပီ ။
ငါ့စကားကိ ကား၍ သားကိ ေပးသနားေတာ်မ ပီ ဟ ဆိ သည် ှ င့်အညီ ၊ ထိ သားကိ ဒန် အမည်ြဖင့်
မှည့်ေလ၏။ ၇ တဖန် ရာေခလ၏က န်မ ဗိ လဟာသည် ပဋိ သေ ယြပန်၍၊ ယာကပ်အား
ှ စ် ကိ မ်ေ ြမာက်ေသာ သားကိ ဘွားြမင်သည် ှ ိ ေသာ်၊ ၈ ရာေခလက၊ ငါသည် ငါ့အစ်မ ှ င့်
ကျပ်ကျပ် လံ းေထွ း၍ ိင်ခဲ့ ပီ ဟ ဆိ ၍၊ ထိ သားကိ နဿလိ အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၉
ေလအာသည် သားြပတ်၍ မဘွ ားဘဲ ေန ေ ကာင်းကိ မိ မိသိြမင်ေသာအခါ၊ မိ မိက န်မ ဇိ လပကိ
ယ၍၊ ယာကပ်၏မယားြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ အပ်ေလ၏။ ၁၀ ေလအာ၏ က န်မဇိ လပသည်လည်း
ယာကပ် အား သားကိ ဘွားြမင်သည် ှ ိ ေသာ်၊ ၁၁ ေလအာက၊ ေကာင်းကျိုးလာသည်ဟ
ဆိ ၍၊ ထိ သားကိ ဂဒ်အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၁၂ တဖန်ေလအာ၏ က န်မဇိ လပသည်
ယာကပ် အား ှ စ် ကိ မ်ေြမာက်ေသာသားကိ ဘွ ားြမင်သည် ှ ိ ေသာ်၊ ၁၃ ေလအားက၊ ငါ၌
မဂလာ ှ ိ ၏။ လသမီ းတိ ့သည် ငါ့ကိမဂလာ ှ ိ ေသာသဟ၍ ေခ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ သြဖင့်၊
ထိ သားကိ အာ ှ ာအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။
အချိန် ကာလ၌၊

၁၄ ထိ ေနာက်၊ ဂျံုစပါးကိ စသိ မ်းေသာ

ဗင်သည် လယ်ြပင်သိ့ထွက်သွား ပီ းလ င်၊ အ

မိ မိအမိ ေလအာထံ သိ ့ ေဆာင်ခဲ့ေလ

ေဆးသီ းကိ ေတွ ့၍၊

၏။ ရာေခလကလည်း၊ သင်၏သား ရခဲ့ ေသာ

အ ေဆးသီ း အချို ့ကိ ေပးပါေလာ့ဟ၊ ေလအာကိ ေတာင်းလ င်၊

၁၅ ေလအာက၊

သင်သည် ငါ့လင်ကိယ၍ အတွ က် မ ှ ိ ထင်သေလာ။ ငါ့သား၏ အ ေဆးသီ းကိ လည်း
ယချင် ေသးသည်တကားဟ ဆိ ေလေသာ်၊ ရာေခလက၊ သိ ့ြဖစ် လ င်၊ သင့်သား၏
အ ေဆးသီ းအတွ က်၊ လင်သည် ယေန့ ညဥ့်တွ င် သင် ှ င့်အိ ပ်ရမည်ဟ ဆိ ၏။
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၁၆

ညဦ းအချိန်၌၊ လယ်ြပင်မှယာကပ်လာေသာ အခါ၊ ေလအာသည် ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ
သွ ား၍၊ သင်

သည်

အက ်ပ်ထံသိ ့ ဝင်ရမည်။ အက ်ပ်

၏သားရခဲ့

ေသာ

အ ေဆးသီ း ှ င့် သင့်ကိ အက ်ပ်ငှါးသည် မှန်ပါ ၏ဟဆိ သြဖင့်၊ ထိ ေန့ညဥ့်တွ င်
သ ှ င့်အိ ပ်ရေလ၏။

၁၇ ေလအာစကားကိ ဘရားသခင်နားေထာင် ေတာ်မသြဖင့်၊

သသည် ပဋိ သေ ယ၍၊ ယာကပ်အား ပဥမသားကိ ဘွ ားြမင်ေလေသာ်၊ ၁၈ ငါ့က န်မကိ
ငါ့လင်အား ေပးေသာေ ကာင့်၊ ဘရားသခင်သည် ငါ့အား အခကိ ေပးေတာ်မ ပီ ဟဆိ ၍၊
ထိ သားကိ ဣသခါအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၁၉ တဖန် ေလအာသည် ပဋိ သေ ယြပန်၍၊
ယာကပ်အား ဆဌမသားကိ ဘွ ားြမင်ေလေသာ်၊ ၂၀ ဘရားသခင်သည် ေကာင်းေသာလက်ဖွဲ ့ကိ
ေပးသနားေတာ်မ ပီ ။ ငါ့လင်အား သားေြခာက်ေယာက်ကိ ဘွ ားြမင်ေသာေ ကာင့်၊ ယခငါ ှ င့်
အ မဲ ေနလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ၍၊ ထိ သားကိ ဇာဗလန် အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၂၁ ထိ ေနာက်မှ
သမီ းကိ ဘွား၍၊ ဒိ နအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၂၂ ထိ အခါ ဘရားသခင်သည် ရာေခလကိ
ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။ သ၏စကားကိ နားေထာင်၍၊ သားဘွ ားေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မသြဖင့်၊
၂၃ သသည် ပဋိ သေ ယ၍ သားကိ ဘွားြမင်လ င်၊ ငါခံ ရေသာ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းအေ ကာင်းကိ

ဘရားသခင်သည် ပယ်ေတာ်မ ပီ ဟ၍၎င်း၊ ၂၄ ထာဝရဘရားသည် အြခားေသာသားကိ
ထပ်၍ ေပးေတာ်မပါေစေသာဟ၍၎င်းဆိ လျက်၊ ထိ သားကိ ေယာသပ်အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။
၂၅ ရာေခလသည် ေယာသပ်ကိ ဘွ ားြမင် ပီ းေသာ ေနာက်၊ ယာကပ်က၊ အက ်ပ်သည်

ကိ ယ်ေနရင်းြပည်သိ့ သွ ားမည်အေ ကာင်း အက ်ပ်ကိ လတ်ပါေလာ့။ ၂၆ က ်ပ်သည်
အေစခံ ၍ရေသာ မယား ှ င့်သား တိ ့ကိ ေဆာင်ယ၍၊ သွ ားရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးပါေလာ့။
က ်ပ်အေစခံ သည်အေ ကာင်းကိ အဘသိ ပါသည်ဟ လာဗန်အားဆိ လ င်၊ ၂၇ လာဗန်က၊
သင်၏စိ တ် ှ င့် ေတွ ့ပါေစ။ ထာဝရ ဘရားသည် သင်၏အေ ကာင်းေ ကာင့် ငါ့အား ေကာင်း
ကီ းေပးေတာ်မသည်ကိ ငါရိ ပ်မိ ပီ ။ ၂၈ ငါေပးရမည်အခကိ ေြပာပါ၊ ငါေပးမည်ဟ ဆိ ေလေသာ်၊
၂၉ က ်ပ်သည် အဘ၌ အဘယ်သိ့ အေစခံ သည် ကိ ၎င်း အဘ၏တိ ရ စာန်တိ့သည်

က ်ပ်၌အဘယ်သိ့ ှ ိ ေနသည်ကိ၎င်း အဘသိ ပါ၏။ ၃၀ အထက်က အဘ၏ဥစာနည်းလှ ၏။
ယခ တိ းပွ ါး၍ များြပားလျက် ှ ိ ၏။ က ်ပ်သွားလာလပ် ကိ င်ေသာအားြဖင့်၊ ထာဝရဘရားသည်
အဘအား ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ ပီ ။ ယခမှာ၊ က ်ပ်သည် ကိ ယ် အိ မ်သ အိ မ်သားတိ ့ကိ
အဘယ်ေသာအခါ က ်ပ် ပစ ရပါအံ့ နည်းဟ ဆိ ေလ၏။

၃၁ လာဗန်ကလည်း၊

အဘယ်အခကိ ေပးရမည် နည်းဟ ေမးြပန်လ င်၊ ယာကပ်က၊ ဘာကိ မ မေပးပါ ှ င့်၊
က ်ပ်၌ေကျးဇးတခ ပလိ လ င်၊ အဘ၏သိ းစ၊ ဆိ တ်စကိ တဖန်ေက းေမွ းေစာင့်ထိ န်းပါဦ းမည်။
၃၂ ယေန့သိးစ၊ ဆိ တ်စတေ ှ ာက်လံ းကိ က ်ပ် သွ ား၍၊ ေြပာက်ကျား ေသာဆိ တ်များ
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ိ ေသာ သိ းများ၊ ှ ိ သမ တိ ့ကိေ ွး တ်ခွဲထားပါမည်။ ေနာက်မှ ေြပာက်ကျားေသာဆိ တ်၊
ိ ေသာသိ းတိ ့သည် က ်ပ်၏ အခ ြဖစ်ေစေလာ့။

၃၃ သိ ့ြဖစ်၍၊ ေနာင်ကာလ၌

က ်ပ်၏အခသည်၊ အဘေ ှ သိ
့ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ က ်ပ်၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်း သည်
က ်ပ်ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ပါလိ မ့ ်မည်။ မေြပာက် မကျားေသာ ဆိ တ်၊ မ ိ ေသာသိ း
ှ ိ သမ တိ ့ကိ၊ က ်ပ်ခိး ေသာ အေကာင်ဟ၍ မှတ်ေစေလာ့ဟ ဆိ ေလ၏။

၃၄

လာဗန်ကလည်း၊ သင်ေြပာတိ င်းြဖစ်ေလာ့ဟ ဝန်ခံ၍၊ ထိ ေန့၌ပင်၊ ေြပာက်ကျားေသာ
ဆိ တ်ထီး၊ ေြပာက်ကျားေသာဆိ တ်မ၊ ၃၅ အြဖူပါေသာ ဆိ တ် ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်၊ အဆင်း ိ
ေသာ သိ း ှ ိ သမ တိ ့ကိေ ွး၍၊ မိ မိသားတိ ့လက်သိ့ အပ်ေပး ေလ၏။ ၃၆ ကိ ယ်ေနရာ
အရပ် ှ င့်၊ ယာကပ်ေနရာအရပ်ကိ သံ းရက်ခရီ း ကွ ာေစြခင်းငှ ါ စီ ရင်ေသး၏။ ယာကပ်သည်
ကင်းေသာ လာဗန်၏သိ းဆိ တ်များကိ ထိ န်းလျက် ေနရ ေလ၏။ ၃၇ ထိ အခါ ယာကပ်သည်၊
စိ မ်းေသာလိ ဗနာပင်၊ လဇပင်၊ အာရမန်ပင်တိ့၏ အခက်တံဖျားများကိ ယ၍၊ အြဖူ၊
အစိ မ်း၊ အတန့်တန့်ေပ ေအာင် အခွံ ကိ လှ ီ းခွ ာ ပီ းလ င်၊ ၃၈ ေရေသာက်လာေသာသိ း၊
ဆိ တ်အထီ းအမ ှ က်တင်ေစမည်အ ကံ ှ ိ ၍၊ ေရေသာက်လာေသာအခါ၊ အခွံ ခွ ာ ပီ းေသာ
တံ ဖျာတိ ့ကိ ေရေသာက်ကျင်း၊ ေသာက် ခွ က်တိ့၌ သိ းဆိ တ်တိ့ ေ ှ မ့ ှ ာစိ က်ထားေလ၏။ ၃၉
သိ းဆိ တ်တိ့သည် တံ ဖျာများေ ှ မ့ ှ ာ ှ က်တင်၍၊ အေြပာက်အကျား စသည်တိ့ကိ ဘွ ား က၏။
၄၀ ယာကပ်သည် သိ း၊ ဆိ တ်သငယ်တိ့ကိလည်း ခွဲ ထား၍၊ လာဗန်၏သိ းစ၊ ဆိ တ်စတွ င်

အဆင်းေြပာက် ကျားေသာ အေကာင်၊ အဆင်း ိ ေသာ အေကာင် ှ ိ သမ တိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ
သိ းဆိ တ်များကိ မျက် ှ ာ ပေစ၏။ မိ မိတိရ စာန် များ ှ င့်လာဗန်၏ တိ ရ စာန်များကိ လည်း
မေရာမေ ှ ာ ေစဘဲ ၊ တစစီ ခွဲထားေလ၏။ ၄၁ အား ကီ းေသာအေကာင်တိ့သည် ှ က်တင်
ေသာအခါ၊ တံ ဖျာတိ ့တွင် ှ က်တင်ေစြခင်းငှ ါ၊ ယာကပ် သည် တံ ဖျာများကိ ေရကျင်း၌၊ သတိ ့
မျက်ေမှာက်တွင် ထားတတ်၏။ ၄၂ အားနည်းေသာအေကာင်တိ့ေ ှ မှာ တံ ဖျာတိ ့ကိ မြပမထား။
ထိ ေ ကာင့် အားနည်းေသာအေကာင်တိ့သည် လာဗန်၏ဥစာြဖစ်ေလ၏။ အား ကီ းေသာ
အေကာင်တိ့မ ကား၊ ယာကပ်၏ ဥစာြဖစ်ေလ၏။ ၄၃ ထိ သိ့ယာကပ်၌ စည်းစိ မ်တိးပွ ား၍၊
သိ း၊ဆိ တ်၊ က န်ေယာက်ျား၊ က န်မိန်းမ၊ ကလားအပ်၊ ြမည်းအများ ှ ိ က၏။

၃၁ ထိအခါ

လာဗန်သားတိ ့က၊

ငါတိ ့သခင်၏ဥစာ ှ ိ

သမ ကိ

ယာကပ်သည်

ယသွ ားေလ ပီ တကား၊ ငါတိ ့အဘ ၏ဥစာအားြဖင့်၊ သ၌ဤမည်ေသာ စည်းစိ မ် ှ ိ သမ သည်
ြဖစ်ေလ ပီ ဟ၊ ဆိ ကသည်ကိ ယာကပ် ကား၍၊ ၂ လာဗန်၏ မျက် ှ ာကိ ကည့်ေသာအခါ၊ ေ ှ က
့
ကဲ့ သိ ့ မဟတ်၊ ြခားနားသည်ကိ သိ ြမင်၏။ ၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်၏ဘိ းဘေနေသာ
ြပည်၊ သင်၏အမျိုးသားချင်းထံ သိ ့ ြပန်သွားေလာ့။ ငါ သည် သင့်ဘက်၌ ှ ိ ေနမည်ဟ
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ယာကပ်အား မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၄ ယာကပ်သည် လကိ ေစလတ်၍၊ ရာေခလ ှ င့် ေလအာကိ ၊
သိ းစ ှ ိ ရာေတာသိ ့ ေခ ပီ းလ င်၊ ၅ သင်တိ့အဘ၏ မျက် ှ ာသည် ငါ၌ေ ှ ကကဲ့
့
သိ ့ မဟတ်၊
ြခားနားသည်ကိ
ငါ့ဘက်၌

ငါသိ ြမင်၏။

ှ ိ ေတာ်မ၏။

သိ ့ေသာ်လည်း၊

၆ သင်တိ့

ငါေစာင့်သည်ကိ သင်တိ့သိ က၏။
ငါရထိ က်ေသာ

အဘ၏အမကိ ၊ ငါတတ် ိင်သမ
၇ သင်တိ့အဘသည်လည်း

အခကိ ဆယ် ကိ မ်လဲခဲ့ ပီ ။

ဘရားသခင်အခွ င့ ်ေပးေတာ်မမ။

ငါ့အဘ၏ဘရားသခင်သည်၊

သိ ့ေသာ်လည်း၊

အတိ င်း၊

ငါ့ကိလှည့်စား၍၊

ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ေစြခင်းငှ ါ၊

၈ သက၊ ေြပာက်ေသာအေကာင်တိ့သည်၊ သင်၏

အခြဖစ်ေစဟဆိ လ င်၊ သိ း၊ ဆိ တ် ှ ိ သမ တိ ့သည် ေြပာက် ေသာအေကာင်တိ့ကိ ေမွ း က၏။
ကျားေသာ အေကာင်တိ့ သည်၊ သင်၏အခြဖစ်ေစဟဆိ လ င်၊ သိ း၊ ဆိ တ် ှ ိ သမ တိ ့သည်
ကျားေသာအေကာင်တိ့ကိ ေမွ း က၏။

၉ ထိ သိ့ ဘရားသခင်သည်၊ သင်တိ့အဘ၏

တိ ရ စာန်တိ့ကိ တ်၍ ငါ့အားေပးေတာ်မ ပီ ။ ၁၀ ထိ တိရ စာန်များတိ ့သည်၊ ှ က်တင် ကေသာ
အခါ၊ ငါေြမာ် ကည့်၍၊ တိ ရ စာန်မတိ ့ ှ င့်ေပါင်းေဘာ်ေသာ တိ ရ စာန်အထီ း ှ ိ သမ တိ ့သည်၊
အေြပာက်အကျားမှစ၍၊ အေထွ ေထွ ေသာ အဆင်း ှ ိ ေ ကာင်းကိ အိ ပ်မက်၌ ငါြမင် ရ၏။ ၁၁
ဘရားသခင်၏ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊
က ်ပ် ှ ိ ပါ၏ဟ ငါထး၏။

ယာကပ်ဟ

၁၂ သကလည်း

အိ ပ်မက်၌

ငါ့ကိေခ လ င်၊

ေြမာ်၍ ကည့်ေလာ့။ တိ ရ စာန်မ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်ေသာ တိ ရ စာန်အထီ း ှ ိ သမ တိ ့သည်၊ အေြပာက်အကျားမှစ၍၊ အေထွ ေထွ ေသာ
အဆင်း ှ ိ က

၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်၌လာဗန် ပသမ တိ ့ကိ ငါြမင် ၏။ ၁၃ ငါကား၊

သင်သည် မှတ်တိင်ကိဆီေလာင်း၍၊ ငါ၌ သစာ ပရာ ေဗသလအရပ်၏ဘရားြဖစ်၏။ ယခ ထ၍
ဤအရပ်မှ ထွ က်သြဖင့်၊ အမျိုး သားချင်းတိ ့ေနေသာ ြပည်သိ့ ြပန်သွားေလာ့ဟ
ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မ၏ဟ ယာကပ်သည် ကားေြပာ ပီ းလ င်၊ ၁၄ ရာေခလ ှ င့် ေလအာတိ ့က၊
အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်အဘ၏အိ မ် ှ င့် အဘယ်သိ့ ဆိ င်သနည်း။ အဘယ် သိ ့
အေမွ ခံရေသးသနည်း။

၁၅

သသည်

က ်ပ်တိ့ကိ

တက န်းတ ိင်ငံသားကဲ့ သိ ့

မှတ်တတ်သည့်မဟတ်ေလာ။ က ်ပ်တိ့ကိ ေရာင်းစားခဲ့ ပီ တကား။ ၁၆ က ်ပ်တိ့အဘမှ
ဘရားသခင် ပ်သိမ်းေတာ်မ ေသာ စည်းစိ မ် ှ ိ သမ သည် ငါတိ ့ဥစာ၊ ငါတိ ့ သားသမီ း များ
ဥစာြဖစ်၏။

သိ ့ြဖစ်၍

ဘရားသခင်

ပပါေလာ့ဟြပန်ေြပာ က၏။
ကလားအပ်ေပ မှာ

စီ းေစ၏။

မှာထားေတာ်မ

သည်အတိ င်း

ယခတွ င်

၁၇ ထိ အခါ ယာကပ်သည်ထ၍၊ မိ မိသားမယား တိ ့ကိ
၁၈

မိ မိတိရ စာန်တည်းဟေသာ၊

ပါဒနာရံ အရပ်၌

ရေသာတိ ရ စာန် ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်၊ ရတတ်သမ ေသာ ဥစာ တိ ့ကိ ေဆာင်ယ၍၊ အဘဣဇာက်ေနရာ
ခါနာန်ြပည်သိ့ ခရီ းသွ ားေလ၏။ ၁၉ လာဗန်သည် သိ းေမွ းကိ
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သွ ားခိ က်တွင်၊ ရာေခလသည်၊ သ၏ေတရပ် ပ်တတိ ့ကိ ခိ းယေလ၏။ ၂၀ ယာကပ်သည်
မိ မိေြပးမည်အေ ကာင်းကိ

မ ကားမေြပာဘဲ ေန၍၊

ရိ လြဖစ်ေသာ

လာဗန်ကိ

ပရိ ယာယ်အားြဖင့် ိင်ေလ၏။ ၂၁ ထိ သိ့မိမိဥစာ ှ ိ သမ ပါလျက် ေြပးသွ ား၍၊ ြမစ် တဘက်သိ့
အလျင်အြမန်ကး ပီ းလ င်၊ ဂိ လဒ်ေတာင်ကိ ေ ှ ့ ပလျက်

ခရီ းသွ ားေလ၏။

၂၂

ယာကပ်ေြပးေ ကာင်းကိ ၊ သံ းရက်ေြမာက်ေသာ ေန့၌ လာဗန် ကားသိ လ င်၊

၂၃

ညီ အစ်ကိတိ့ကိေခ ၍၊ ခနစ်ရက်ခရီ း လိ က် သြဖင့်၊ ဂိ လဒ်ေတာင်ေပ မှာ မှီေလ၏။ ၂၄
ဘရားသခင်သည် ရိ လလာဗန်ဆီသိ့ ညဥ့် အချိန်တွင် အိ ပ်မက်၌ ကေတာ်မ၍၊ သင်သည်
ယာကပ် အား ေကာင်းမေကာင်းကိ မေြပာ ှ င့်၊ သတိ ပေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိ အခါ
ယာကပ်သည် မိ မိတဲကိ ဂိ လဒ်ေတာင် ေပ မှာ ေဆာက် ှ င့် ပီ ။ လာဗန်သည် လိ က်၍မှီေသာ
အခါ၊ မိ မိညီအစ်ကိတိ့ ှ င့်တကွ ၊ ထိ ေတာင်ေပ မှာတဲ ကိ ေဆာက်ေလ၏။ ၂၆ လာဗန်ကလည်း၊
သင်သည် အဘယ်သိ့ ပသ နည်း။ စစ်တိက်ရာ၌ ဘမ်းမိ ေသာသတိ ့ကိ သိ မ်းသွ ား သကဲ့ သိ ့၊
ငါ့ကိလှည့်စား၍၊ ငါ့သမီ းတိ ့ကိ သိ မ်းသွ ား ေလ ပီ တကား။

၂၇ ငါ့ကိ လှ ည့်စား၍၊

အဘယ်ေ ကာင့် တိ တ်ဆိတ် စွ ာ ထွ က်ေြပးသနည်း။ ငါသည် ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပ၍
သီ ြခင်းဆိ လျက်၊ ပတ်သာ ှ င့် ေစာင်းတီ းလျက်၊ သင့်ကိ လတ်လိက်ေစြခင်းငှ ါ၊ အဘယ်ေ ကာင့်
ငါ့ကိမ ကား မေြပာဘဲ ေနသနည်း။ ၂၈ ငါ့သားသမီ းတိ ့ကိ ငါနမ်းေစြခင်းငှ ါ၊ အဘယ် ေ ကာင့်
အခွ င့ ်မေပးသနည်း။ သင်သည် မိ က်စွာ ပေလ

ပီ တကား။ ၂၉ ယခသင့်ကိ ငါ ှ ဥ်းဆဲ ိင်၏။

သိ ့ေသာ်လည်း၊ မေန့ညမှာ သင်၏အဘကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင်သည် ကလာ၍၊
ယာကပ်အား ေကာင်းမေကာင်းကိ မေြပာ ှ င့်။ သတိ ပေလာ့ဟ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၀
ယခမှာ၊ သင်သည် မိ ဘအိ မ်ကိ အလွ န် ေအာက် ေမ့ေသာေ ကာင့်၊ သွ ားရသည်
ဟတ်ေစေတာ့။ ငါ၏ ဘရားတိ ့ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ခိ းယခဲ့ ရသနည်းဟ ယာကပ် ကိ ဆိ ၏။
၃၁ ယာကပ်ကလည်း၊ သင်သည်ကိယ်သမီ းတိ ့ကိ အ ိင်သိမ်းယေကာင်းသိ မ်းယလိ မ့ ်မည်ဟ

က ်ပ်စိးရိ မ် ေသာေ ကာင့် ထွ က်ေြပးရ၏။ ၃၂ သင်၏ဘရားတိ ့ကိမကား၊ အ ကင်သ၌ ေတွ ့
လ င်၊ ထိ သကိ ေသေစေလာ့။ က ်ပ်တိ့ ညီ အစ်ကိများ ေ ှ တွ
့ င်၊ သင်၏ဥစာကိ ြပ န်၍
ယပါေလာ့ဟ၊ လာဗန် အား ြပန်ေြပာ၏။ ရာေခလခိ းေ ကာင်းကိ ယာကပ်မသိ ။

၃၃

လာဗန်သည် ယာကပ်တဲ၊ ေလအာတဲ ၊ က န်မ ှ စ်ေယာက်တိ့၏ တဲ သိ့ဝင်၍ ှ ာေသာ်လည်း
မေတွ ့လ င်၊ ေလအာတဲ ထဲမှ ထွ က်၍၊ ရာေခလတဲ သိ့ ဝင်ေလ၏။ ၃၄ ရာေခလသည်၊
ထိ ပ်တတိ ့ကိယ၍ ကလားအပ် ကန်း ှ ီးတန်ဆာထဲ သိ့ သွ င်းထား ပီ းလ င်၊ ထိ တန်ဆာေပ မှာ
ထိ င်လျက်ေန၏။ လာဗန်သည် တတဲ လံ းကိ ှ ာေဖွ ၍ မေတွ ့လ င်၊ ၃၅ ရာေခလက၊ သခင်ေ ှ မ့ ှ ာ
က န်မမထ ိင်သည် ြဖစ်၍၊ စိ တ် ှ ိ ေတာ်မမပါ ှ င့်။ မိ န်းမတိ ့၌ ြဖစ် မဲ ှ ိ သည် အတိ င်း၊
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က န်မ၌ြဖစ်ပါသည်ဟ အဘအား ဆိ ေလ၏။ ထိ သိ့လာဗန်သည် ှ ာေဖွ ၍ ပ်တတိ ့ကိမေတွ ့ရ။
၃၆ ထိ အခါ

ယာကပ်သည် စိ တ်ဆိး၍ လာဗန်ကိ ဆံ းမသည်ကား၊ က ်ပ်သည်

အဘယ်သိ့ြပစ်မှား၍၊ အဘယ်အြပစ် ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ က ်ပ်ကိ ဤမ ေလာက် ြပင်းထန်စွာ
လိ က်ရသနည်း။ ၃၇ က ်ပ်ဥစာ ှ ိ သမ ကိ ှ ာေဖွ သည်ြဖစ်၍၊ သင်၏ ဥစာပရိ ကံ တစံ တခကိ
ေတွ ့မိ လ င်၊ သင်၏ညီ အစ်ကိ၊ က ်ပ်ညီအစ်ကိတိ့ ေ ှ တွ
့ င်၊ ဤအရပ်၌ထားပါ။ သတိ ့ သည်၊
ငါတိ ့ ှ စ်ေယာက်စပ် ကားမှာ စီ ရင်ပါေစ။ ၃၈ က ်ပ်သည် သင့်ထံ ၌ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ပတ်လံ း
ေနရာတွ င်၊ သင်၏သိ းမ၊ ဆိ တ်မတိ ့သည် ဝမ်းပိ းမပျက်။ ဆိ တ်ထီး၊ သိ းထီ းတိ ့ကိ က ်ပ်မစား။
၃၉ သားရဲ ကိ က်သတ်ေသာ အေကာင်ကိသင့်ထံ သိ ့ က ်ပ်မေဆာင်ခဲ့၊ ကိ ယ်အ ံ းခံ ရ၏။ ေန့မှာ

ခိ းသည် ြဖစ်ေစ၊ ညမှာခိ းသည်ြဖစ်ေစ၊ သင်သည် က ်ပ်တွင် အစားေတာင်းေလ့ ှ ိ ၏။
၄၀

ေန့အချိန်၌လည်း

ေနပကိ ၎င်း၊

ညဥ့်အချိန်၌

လည်း

ှ င်းခဲ ကိ၎င်း

ခံ ရ ပီ ။

အအိ ပ်ပျက်ြခင်းကိ လည်း ခံ ရ ပီ ။ ၄၁ ထိ သိ့၊ က ်ပ်သည် အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ပတ်လံ း သင်၏အိ မ်၌
ေန၍၊ သင်၏သားသမီ း ှ စ်ေယာက် အတွ က်ေ ကာင့် ဆယ်ေလး ှ စ်၊ သိ းဆိ တ်တိ့အတွ က်
ေ ကာင့် ေြခာက် ှ စ်အေစခံ ရ ပီ ။ သိ ့ရာတွ င်သင်သည်၊ က ်ပ်အခကိ ဆယ် ကိ မ်လဲ ပီ တကား။
၄၂ ယခလည်း က ်ပ်အဘ၏ ဘရားသခင်၊ အာြဗဟံ ၏ဘရားသခင်၊ ဣဇာက်၏ေ ကာက် ွံ ရာ
့

ဘရား သည် က ်ပ်ဘက်၌မ ှ ိ လ င်၊ သင်သည် က ်ပ်ကိ ဧကန်အမှန်လက်ချည်း
လတ်လိက်လိမ့ ်မည်တကား။ အကယ်စင်စစ် က ်ပ်ဆင်းရဲ ခံရြခင်း၊ ပင်ပန်းစွ ာ လပ်
ကိ င်ရြခင်းကိ ဘရားသခင်ြမင်၍၊ မေန့ညမှာ သင့်ကိ ဆံ းမေတာ်မ ပီ ဟ ဆိ ေလ၏။ ၄၃
လာဗန်ကလည်း၊ ဤသမီ းတိ ့သည် ငါ့သမီ း ြဖစ် က၏။ ဤသငယ်တိ့သည်၊ ငါ့သားြဖစ် က၏။
ဤတိ ရ စာန်တိ့လည်း၊ ငါ့တိရ စာန်ြဖစ် က၏။ ြမင်သမ ေသာ ဥစာသည် ငါ့ဥစာြဖစ်၏။
ငါ့သမီ းတိ ့၌၎င်း၊ သတိ ့ ဘွ ားြမင်ေသာ ငါ့သငယ်တိ့၌၎င်း၊ အဘယ်သိ့ ငါ ပ ိင် သနည်း။ ၄၄
သိ ့ြဖစ်၍၊ ယခသင် ှ င့် ငါစပ် ကား၌ သက်ေသ

ြဖစ်ေစ၍၊ ငါတိ ့ ှ စ်ေယာက်သည်

ပဋိ ညာဥ် ပ ကစိ ့ဟ ယာကပ်အား ြပန်ေြပာ၏။ ၄၅ ယာကပ်သည်လည်း ေကျာက်ကိယ၍၊
မှတ်တိင် ဘိ ့ စိ က်ထ ပီ းလ င်၊ ၄၆ ေကျာက်များကိ စထား ကပါဟ ညီ အစ်ကိတိ့ အား
ဆိ သည်အတိ င်း၊ သတိ ့သည် ေကျာက်များကိ ယ၍၊ ေကျာက်ပံ ကိ တည်လပ် ပီ းမှ၊
ထိ ေကျာက်ပံ အေပ ၌

စားေသာက်ြခင်းကိ

ပ က၏။

၄၇

ထိ ေကျာက်ပံ ကိ

လာဗန်သည် ေယဂါသ ဟာဒသဟ၍၎င်း၊ ယာကပ်သည် ဂိ လဒ်ဟ၍၎င်း၊ သမတ်
ေလ၏။

၄၈ လာဗန်ကလည်း၊

ယေန့ဤေကျာက်ပံ သည် ငါ ှ င့်သင်၏စပ် ကား၌

သက်ေသြဖစ်သည်ဟဆိ ၏။ ထိ ေ ကာင့် ဂိ လဒ်ဟ၍ သမတ် က၏။

၄၉ မိ ဇပါဟ၍

သမတ် ကေသး၏။ အေ ကာင်းမ ကား၊ လာဗန်က၊ ငါတိ ့သည် တေယာက် ှ င့်တေယာက်
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ခွ ါသွ ား ကေသာေနာက်၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ ှ င့်သင်၏ စပ် ကား၌ေစာင့်ေတာ်မေစသတည်း။
၅၀ သင်သည် ငါ့သမီ းတိ ့ကိ

မိ န်းမ ှ င့်
ငါ ှ င့်သင်၏

စံ ဘက်သည်

ှ ဥ်းဆဲ သည်ြဖစ်ေစ၊ ငါ့သမီ းတိ ့မှ တပါးအြခားေသာ

ြဖစ်ေစ၊

ငါတိ ့၌

စပ် ကား၌သက်ေသမ ှ ိ ၊

လသက်ေသမ ှ ိ ၊

ဘရားသင်သည်

ဘရားသခင်သည်

ငါ ှ င့်သင်၏စပ် ကား၌

သက်ေသြဖစ်ေစေတာ်မသတည်း ဟ၍၎င်း၊ ၅၁ တဖန်လည်း၊ ငါ ှ င့်သင်၏စပ် ကား၌
သင်သည် တည်လပ်ခဲ့ ပီ းေသာ ဤေကျာက်ပံ ှ င့် ဤမှတ်တိင်ကိ ကည့်ပါေလာ့။ ၅၂ ငါသည်
သင့်ကိ ခိက်ရန် ပြခင်းငှ ါ၊

ဤေကျာက်ပံ ၊

ဤမှတ်တိင်ကိ

မေကျာ်ရ၊

သင်သည်

ငါ့ကိခိက်ရန် ပြခင်း ငှ ါ၊ ဤေကျာက်ပံ ၊ ဤမှတ်တိင်ကိ မေကျာ်ရဟ ဤေကျာက်ပံ ှ င့်
ဤမှတ်တိင်သည် သက်ေသြဖစ်ေစသ တည်း။ ၅၃ အာြဗဟံ ၏ ဘရားသခင်၊ နာေခ ၏ ဘရား
သခင်၊ သင့်အဘ၏ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့စပ် ကား၌ စီ ရင်ေတာ်မေစသတည်းဟ၍၎င်း၊
ယာကပ်အားဆိ ၏။ ယာကပ်သည်လည်း၊ မိ မိအဘေ ကာက် ွံ ရာ
့ ဘရားကိ တိ င်တည်၍
ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေလ၏။

၅၄ ထိ အခါယာကပ်သည် ေတာင်ေပ မှာ ယဇ် ပေဇာ်၍၊

ညီ အစ်ကိများကိ အစာစားေစြခင်းငှ ါ ေခ ဘိ တ်သြဖင့်၊ သတိ ့သည် စားေသာက်၍၊ ေတာင်ေပ
မှာ ညဥ့်ကိ လွ န်ေစ က၏။ ၅၅ နံ နက်ေစာေစာ လာဗန်ထ၍ မိ မိသားသမီ းများ ကိ နမ်းလျက်
ေကာင်း ကီ းေပး ပီ းမှ၊ မိ မိေနရာြပည်သိ့ ြပန်သွားေလ၏။

၃၂ ယာကပ်သည်

ခရီ းသွ ားြပန်၍၊

ဘရားသခင်၏

ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်

ကိ ဆိြခင်းငှ ါ လာ ကသည်ကိ၊ ၂ ယာကပ်ြမင်လ င် ဘရားသခင်၏ တပ်ေတာ်ြဖစ် သည်ဟ
ဆိ ၍၊ ထိ အရပ်ကိ မဟာနိမ်အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ

၏။

၃ ထိ အခါ ယာကပ်သည်၊

အစ်ကိဧေသာေနရာ ဧဒံ ြပည်တည်းဟေသာ စိ ရြပည်သိ့၊ တမန်တိ့ကိ မိ မိေ ှ မ့ ှ ာ ေစလတ်၍
မှာလိ က်သည်ကား၊ ၄ ကိ ယ်ေတာ်၏က န်ယာကပ်က၊ က န်ေတာ်သည် လာဗန်ထံမှာ တည်းခိ ၍၊
ယခတိ င်ေအာင် ေနပါ ပီ ။ ၅ က န်ေတာ်၌ ွား၊ ြမည်း၊ သိ း၊ ဆိ တ်၊ က န် ေယာက်ျား မိ န်းမများ
ှ ိ ကပါ၏။ က န်ေတာ်သည် သခင်၏ စိ တ်ေတာ် ှ င့် ေတွ ့ေစြခင်းငှ ါ၊ ေလ ာက် ကားလိ က်ပါ
သည်ဟ၊ ငါ့သခင်ဧေသာကိ ေလ ာက် ကဟ မှာလိ က် ေလ၏။

၆ တမန်တိ့လည်း

ယာကပ်ထံသိ ့ ြပန်လာ၍၊ က န်ေတာ်တိ့သည်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏အစ်ကိ ဧေသာထံ သိ ့ ေရာက်ခဲ့ပါ ပီ ။
သသည်ကိယ်ေတာ်ကိ ေတွ ့ြခင်းငှ ါ၊ လ ေလးရာ ှ င့် ချီလာပါသည်ဟ ေလ ာက် က၏။ ၇
ထိ အခါ ယာကပ်သည်၊ အလွ န်ေ ကာက်၍ စိ တ်ပပန်လ င်၊ မိ မိတွင်ပါေသာ လစ၊ သိ းဆိ တ်စ၊
ွားစ၊ ကလားအပ်များတိ ့ကိ ှ စ်စခွဲ ၍ ထားေလ၏။ ၈ အေ ကာင်းမကား၊ တစကိ ဧေသာေတွ ့၍
လပ် ကံ လ င်၊ ကင်းေသာ တစလွ တ်လိမ့ ်မည်ဟ ဆိ ၏။ ၉ တဖန် ယာကပ်က၊ အက ်ပ်အဘ
အာြဗဟံ ၏ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်အဘ ဣဇာက်၏ဘရားသခင်၊ ထာဝရဘရား ကိ ယ်ေတာ်က၊
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သင်၏ြပည် သင်၏ အမျိုးသားချင်းတိ ့ ထံ သိ ့ ြပန်ေလာ့။ ငါသည် သင်၌ေကျးဇး ပမည် ဟ
မိ န့်ေတာ်မပါ ပီ ။ ၁၀ ကိ ယ်ေတာ်က န်၌ ြပေတာ်မေသာ က ဏာ သစာေတာ်အငယ်ဆံ းကိ မ
အက ်ပ်မခံ ထိ က်ပါ။ အက ်ပ်သည် အထက်က၊ ဤေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ လက်စွဲ ေတာင်ေဝး ှ င့်သာ
ကးပါ၏။ ယခမကား၊ အေပါင်း အသင်း ှ စ်စြဖစ်ပါ၏။

၁၁ သိ ့ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်ကိ

အစ်ကိဧေသာလက်မှ ကယ်လတ်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း ဆေတာင်းပါ၏။ သသည် လာ၍
အက ်ပ်ကိ၎င်း၊ သားမယားတိ ့ကိ၎င်း သတ်မည်ဟ အလွ န်စိးရိ မ်ပါ၏။ ၁၂ ကိ ယ်ေတာ်က၊
ငါသည်သင်၌ အမှတ်ေကျးဇး ပ၍၊ မေရတွ က် ိင်ေအာင် များြပားေသာ သမဒရာသဲ လံ း
ှ င့်အမ သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ ငါြဖစ်ေစမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မပါ ပီ ဟ ေတာင်းေလျာက်ေလ၏။
၁၃ ထိ အရပ်၌ တညဥ့်ပတ်လံ းေန ပီ းမှ၊ မိ မိလက် ှ ိ ဥစာစထဲ က အစ်ကိဧေသာအား

လက်ေဆာင်ဆက်စရာ ဘိ ၊့ ၁၄ ဆိ တ်မ ှ စ်ရာ၊ ဆိ တ်ထီး ှ စ်ဆယ်၊ သိ းမ ှ စ်ရာ၊ သိ းထီ း ှ စ်ဆယ်၊
၁၅ ိစ
့ ိ ့သားငယ် ှ င့်တကွ ၊ ိ ့ ှ စ်ကလားအပ်မ သံ းဆယ်၊ ွားမေလးဆယ်၊ ွားထီ းတဆယ်၊

ြမည်းမ ှ စ်ဆယ် ှ င့် ြမည်းကေလး တဆယ်တိ့ကိ ယ၍၊ ၁၆ အသီ းအသီ းတစတြခားစီ
ခွဲ သန့်လျက်၊ က န်တိ့ လက်သိ့ အပ် ပီ းလ င်၊ သင်တိ့သည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာကးသွ ား၍၊ တစ ှ င့်တစကိ
ခရီ းကွ ာေစေလာ့ဟ၊ က န်တိ့အား မှာထားေလ၏။ ၁၇ ေ ှ ့ဦးစွ ာသွ ားေသာသကိ လည်း၊
ငါ့အစ်ကိ ဧေသာသည် သင့်ကိ ေတွ ့၍၊ သင်ကား၊ အဘယ်သ၏ လြဖစ်သည်နည်း၊
အဘယ်အရပ်သိ့ သွ ားသနည်း။ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာ တရိ စာန်များကား အဘယ်သ၏
ဥစာ ြဖစ်သနည်းဟ ေမးလ င်၊

၁၈ ကိ ယ်ေတာ်က န်ယာကပ်၏ဥစာြဖစ်ပါ၏။ သခင်

ဧေသာအား ဆက်သလိ က်ေသာ လက်ေဆာင်ြဖစ်ပါ၏။ သသည်လည်း ေနာက်မှာ ှ ိ ပါ၏ဟ၊
ေလ ာက်ရမည်ဟ မှာထားေလ၏။

၁၉ ထိ နည်းတ၊ ဒတိ ယသ၊ တတိ ယသမှစ၍၊

အစစ တိ ့ ှ င့် လိ က်ေသာသအေပါင်းကိ လည်း၊ သင်တိ့သည် ဧေသာ ှ င့်ေတွ ့လ င်၊ ဤသိ ့
ေလ ာက်ရမည်ဟ၍၎င်း၊ ၂၀ ကိ ယ်ေတာ်က န်ယာကပ်သည်လည်း ေနာက်မှာ ှ ိ ပါ၏ဟ၊
ကားေလ ာက်ရမည်ဟ၍၎င်း မှာထားေလ၏။ ယာကပ်က၊ ယခ ငါ့ေ ှ တွ
့ င် ထွ က်သွားေသာ
လက် ေဆာင်ြဖင့်၊ သ၏စိ တ်ကိ ငါေြဖမည်။ ေနာက်မှ မျက် ှ ာ ချင်းဆိ င်ေတွ ့ေသာအခါ၊
ငါ့ကိလက်ခံေကာင်း လက်ခံ လိ မ့ ်မည်ဟ အ ကံ ှ ိ သတည်း။ ၂၁ ထိ သိ့ယာကပ်ေ ှ မ့ ှ ာ
လက်ေဆာင်သည် အရင် ကးသွ ား၍၊ သကိ ယ်တိင် ထိ ညဥ့်၌ လအစအေဝး ှ င့်အတ အိ ပ်၍
ေန၏။ ၂၂ ညဥ့်မကန်မှီထ၍ မယား ှ စ်ေယာက်၊ က န်မ ှ စ်ေယာက်၊ သားတဆယ် ှ င့်
တေယာက်တိ့ကိ ေဆာင်ယ ၍၊ ယဗုတ်ေချာင်းေရတိ မ်ရာ အရပ်ကိကးေလ၏။

၂၃

ထိ သိ့ သတိ ့ကိယ၍ မိ မိဥစာ ှ ိ သမ ှ င့်တကွ ေချာင်းတဘက်သိ့ ကးေစ ပီ းမှ၊

၂၄

ယာကပ်သည် တေယာက်တည်းေနရစ်၍၊ လတဦ းသည် မိ ဃ်းလင်းသည်တိင်ေအာင်
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သ ှ င့်လံ းေထွ း ေလ၏။ ၂၅ ထိ သသည် မိ မိမ ိင်မှန်းကိ သိလ င်၊ ယာကပ် ေပါင်ချန်ကိ
ထိ း၍၊ လံ းေထွ းစဥ်တွင် ေပါင်ဆစ် ပတ်ေလ

၏။ ၂၆ ထိ သကလည်း၊ ငါ့ကိလတ်ပါ၊

မိ ဃ်းလင်းဆဲ ှ ိ ပီ ဟဆိ လ င်၊ ယာကပ်က၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ေကာင်း ကီ းမေပးလ င်၊
မသွ ားရဟဆိ ၏။ ၂၇ ထိ သကလည်း၊ သင်၏အမည်ကား အဘယ်သိ့ နည်းဟ ေမးလ င်၊
ယာကပ်ြဖစ်ပါသည်ဟ ြပန်ဆိ၏။ ၂၈ ေနာင်၌ သင်၏အမည်ကိ ယာကပ်ဟ၍ မေခ ရ၊
ဣသေရလဟ၍ေခ ရမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်သည် ဘရားသခင် ှ င့်၎င်း၊ လ ှ င့်၎င်း၊
မင်းကဲ့ သိ ့ ပိ င်၍ ိင်ေလ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ယာကပ်ကလည်း၊ နာမေတာ်ကား အဘယ်သိ့
နည်း။ အက ်ပ်အား ေဘာ်ြပေတာ်မပါဟ ေမးေလ ာက် လ င်၊ ငါ့နာမကိ အဘယ်ေ ကာင့်
ေမးသနည်းဟ ဆိ ၍၊ ထိ အရပ်၌ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိ အရပ်ကိ ေပေညလဟ၍၊
ယာကပ်သည် သမတ်ေလ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် ဘရားသခင် ကိ မျက် ှ ာချင်းဆိ င်၍
ဖးြမင်ရေသာ်လည်း၊ အသက် ချမ်းသာ ပီ ဟ ဆိ သတည်း။

၃၁ ဧမေ ွလအရပ်ကိ

ယာကပ်လွန်သွားေသာအခါ၊ ေနထွ က်ချိန် ှ ိ ၍၊ သသည် ေထာ့နဲသ
့ ွ ားေလ၏။ ၃၂ ထိ သိ့
ယာကပ်၏ေပါင်ချန်အေ ကာ ကီ းကိ ထိ းေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊
ေပါင်ချန်၌ ှ ိ ေသာ အေ ကာ ကီ းကိ ယေန့တိင်ေအာင် မစားေ ှ ာင်ေလ့ ှ ိ က၏။

၃၃ ထိအခါ ယာကပ်သည် ေြမာ် ကည့်၍၊ အစ်ကိ ဧေသာသည် လေလးရာပါလျက်
ချီလာသည်ကိြမင်လ င်၊ ေလအာ၊ ရာေခလ၊ က န်မ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင် သားများ တိ ့ကိ
ေဝေပးေလ၏။

၂ က န်မ ှ စ်ေယာက်ကိကား၊

သတိ ့သားများ ှ င့်

ေ ှ ကေနေစ၍၊
့

ေလအာ ှ င့်သ၏သားတိ ့ကိ အလယ်၌ ၎င်း၊ ရာေခလ ှ င့် ေယာသပ်ကိ ေနာက်၌၎င်း
ထားေလ

၏။

၃ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကိ ယ်တိင်လွန်သွား၍၊ ခနစ် ကိ မ်

တိ င်ေအာင်

ဦ း တ်ြပပ်ဝပ်လျက်၊ အစ်ကိအနီးသိ ့ ချဥ်းကပ်ေလ၏။ ၄ ထိ အခါ ဧေသာသည် ကိ ဆိြခင်းငှ ါ
ေြပးလာ၍၊ လည်ချင်း ှ က်လျက်၊ ပိ က်ဘက်နမ်း တ်ြခင်းကိ ပ၍၊ ှ စ်ေယာက်စလံ းတိ ့သည်
ငိ ေ ကး က၏။

၅ ထိ ေနာက်၊ ေြမာ် ကည့်၍၊ မိ န်းမများ၊ သငယ် များကိ ြမင်လ င်၊

သင်၌ပါေသာ ဤသတိ ့သည်၊ အဘယ် သနည်းဟေမးေသာ်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်အား၊
ဘရား သခင်ေပးသနားေတာ်မေသာ သငယ်ြဖစ် ကပါ၏ဟ ြပန်ေြပာ ပီ းမှ၊ ၆ က န်မတိ ့သည်၊
မိ မိတိ့သားများ ှ င့် ချဥ်းကပ်၍ ဦ း တ် က၏။ ၇ ထိ ေနာက်၊ ေလအာသည် သ၏သားများ ှ င့်
ချဥ်းကပ်၍ ဦ း

တ် က၏။ ထိ ေနာက်၊ ေယာသပ် ှ င့် ရာေခလသည် ချဥ်းကပ်၍

ဦ း တ်ြခင်းကိ ပ က၏။ ၈ ဧေသာကလည်း၊ က ်ပ်ေတွ ့ေသာ တိ ရ စာန်စ အေပါင်းတိ ့သည်၊
အဘယ်သိ့ေသာအရာနည်းဟ ေမး လ င်၊ သခင်၏စိ တ်ေတာ် ှ င့် ေတွ ့ေစြခင်းငှ ါ ြဖစ်ပါသည်
ဟ

ြပန်ေြပာ၏။
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ှ ိ ၏။

သင်၏ဥစာတိ ့ကိ ယထားဦ းေလာ့ဟဆိ ၏။

၁၀ ယာကပ်ကလည်း၊ထိ သိ့မဆိ ပါ ှ င့်။

စိ တ်ေတာ် ှ င့် ေတွ ့သည်မှန်လ င်၊ က န်ေတာ်ဆက်ေသာ လက် ေဆာင်ကိ ခံ ယေတာ်မပါ။
ဘရားသခင်၏ မျက် ှ ာေတာ် ကိ ဖးြမင်ရသကဲ့ သိ ့၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ မျက် ှ ာကိ ဖးြမင်
ရပါ၏။ စိ တ်ေတာ်သည်လည်း း ွ တ်ပါ၏။ ၁၁ ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ေရာက်ေသာ က န်ေတာ်၏
မဂလာကိ ခံယေတာ်မပါ။ဘရားသခင်သည်၊က န်ေတာ်၌ များစွ ာေသာေကျးဇးကိ ပေတာ်မ ပီ ။
က န်ေတာ်၌ လံ ေလာက်ေအာင် ှ ိ ပါ၏ဟ၍ တိ က်တွန်းေသာေ ကာင့် ခံ ယေလ၏။ ၁၂
ဧေသာကလည်း၊ ခရီ းသွ ား ကစိ ့၊ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ က ်ပ်သွားမည်ဟဆိ လ င်၊ ၁၃ ယာကပ်က၊
သခင်သိသည်အတိ င်း၊ ဤသငယ် တိ ့သည်

ငယ်ပါ၏။ သားငယ်ပါေသာ သိ း၊ ဆိ တ်၊

ွားမ တိ ့သည် က န်ေတာ်၌ပါပါ၏။ တေန့ ြခင်းတွ င် အ ှ င်လွန် လ င်၊ ှ ိ သမ တိ ့သည်
ေသ ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ထိ ေ ကာင့်သခင်သည်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်ေ ှ ့ မှာ က ှ င့်ေတာ်မပါ။
က န်ေတာ်မကား၊ က န်ေတာ်ေဆာင် ခဲ့ ေသာ တိ ရ စာန်များ၊သငယ်များ၊ တတ် ိင်သမ အတိ င်း၊
သခင်ေနရာ စိ ရြပည်သိ့ ေရာက်ေအာင်၊ တြဖည်းြဖည်း ပိ ့ေဆာင်ပါမည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၅
ဧေသာကလည်း၊ သိ ့ြဖစ်လ င် အက ်ပ်၌ ပါေသာ သအချို တ
့ ိ ့ကိ ညီ ၌ထားခဲ့ ပါရေစဟဆိ လ င်၊
ယာကပ်က၊ အဘယ်အေ ကာင်း ှ ိ ပါသနည်း။ သခင်၏ စိ တ်ေတာ် ှ င့်ေတွ ့ပါေစဟ ြပန်ဆိေသာ်၊
၁၆ ဧေသာသည် ထိ ေန့ြခင်းတွ င် စိ ရြပည်သိ့ ခရီ းသွ ား၍ ြပန်ေလ၏။ ၁၇ ယာကပ်လည်း၊

သကတ်အရပ်သိ့ ခရီ းသွ ား၍၊ ကိ ယ်ေနဘိ ့အိမ်ကိ၎င်း၊ တိ ရ စာန်များေနဘိ ့ တင်းကပ်
တိ ့ကိ၎င်း၊ ေဆာက်ေလ၏။ ထိ ့ေ ကာင့် ထိ အရပ်ကိ၊ သကတ်ဟ၍ တွ င်ေလသတည်း။ ၁၈
ထိ ေနာက်မှ၊ ေ ှ ခင် မိ သ
့ ိ ့ ေဘးမဲ့ ေရာက်ေလ၏။ ပါဒနာရံ ြပည်မှ ြပန်လာ၍၊ ခါနာန်ြပည်သိ့
ေရာက်ေသာ လမ်းခရီ းတွ င်၊ ထိ မိ ့ ှ ိ သတည်း။ ထိ မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာတဲ ကိ ေဆာက်ေလ၏။ ၁၉
တဲ ေဆာက်ရာေြမအကွ က်ကိ ေ ှ ခင်၏အဘ၊ ဟာေမာ်၏သားတိ ့တွင်၊ ေငွ တပိ ဿာ
အဘိ းေပး၍ ဝယ်ရသတည်း။

၂၀ ထိ အရပ်၌လည်း ယဇ် ပလင်ကိ တည် ပီ းလ င်၊

ဧေလေလာဣသေရလဟ၍သမတ်ေလ၏။

၃၄ ယာကပ်၏မယား၊ ေလအာ ဘွားြမင်ေသာသမီး ဒိနသည်၊ ထိြပည်၏ အမျိုးသမီးတိ့ကိ
အ ကည့်အ

သွ ားရာတွ င်၊ ၂ ထိ ြပည်ကိ အစိ းရေသာဟိ ဝိအမျိုး၊ ဟာေမာ်မင်း ၏သား

ေ ှ ခင်သည် ဒိ နကိ ြမင်လ င်၊ ယသွ ား၍ အိ ပ် ေဘာ် ပလျက်၊ သအသေရကိ တ်ချေလ၏။ ၃
ေနာက်မှ သ့ကိချစ်ေသာ စိ တ်မကန်၊ အ မဲ ချစ်၍၊ ေမတာစကား ှ င့်ြဖားေယာင်းလျက် ေန၏။
၄ ခမည်းေတာ်ဟာေမာ်ထံသိ ့လည်း ဝင်၍၊ ဤ မိ န်းမကိ အက ်ပ် ကင်ဘက်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊

ေတာင်း၍ ေပးေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ဆိ၏။

၅ ယာကပ်သည်

မိ မိသမီ းဒိ နကိ ၊

ေ ှ ခင်မင်းသား တ်ချေ ကာင်းကိ ကားသိ ေသာ်လည်း၊ မိ မိသားတိ ့သည် ေတာအရပ်မှာ
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တိ ရ စာန်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့ ကိ ငံ့ လင့်လျက် တိ တ်ဆိတ်စွာေနေလ၏။
၆ ထိ ေနာက်၊ ေ ှ ခင်အဘ ဟာေမာ်မင်းသည် ယာကပ် ှ င့် တ်ဆက်ြခင်းငှ ါ လာ၍၊
၇ ယာကပ်၏သားတိ ့လည်း သိ တင်း ကားေသာ အခါ၊ ေတာအရပ်မှြပန်ေရာက် က၏။

ထိ မင်းသားသည် ယာကပ်၏သမီ း ှ င့် အိ ပ်မိ၍၊ ဣသေရလအမျိုး၌ မိ က် ေသာအမ၊
မ ပအပ်ေသာ အရာကိ ပမိ ေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့သည် စိ တ်နာ၍ အလွ န်အမျက်ထွက် က၏။ ၈
ဟာေမာ်မင်းလည်း သတိ ့ ှ င့် တ်ဆက်လျက်၊ ငါ့သားေ ှ ခင်သည်၊ သင်တိ့သမီ းကိ အလွ န်
ချစ်အား ကီ း ပါ၏။ ထိ မ်းြမားေပးစား ကပါေလာ့။ ၉ သင်တိ့သည် ငါတိ ့ ှ င့်အချင်းချင်း
ထိ မ်းြမားြခင်း ကိ ပလျက်၊ သင်တိ့သမီ းကိ ေပးစား ကေလာ့။ ငါတိ ့သမီ း ှ င့်လည်း
စံ ဘက် ကေလာ့။ ၁၀ သင်တိ့သည် ငါတိ ့ ှ င့်အတေန၍၊ ဤြပည်၌ အဆီ းအတားမ ှ ိ ၊
ေနရာချလျက်၊ ေဖါက်ကားေရာင်းဝယ် ြခင်းကိ ပ၍၊ အပိ င်ယ ကေလာ့ဟ ဆိ ေလ၏။
၁၁ ေ ှ ခင်ကလည်း၊ သင်တိ့စိတ် ှ င့်ေတွ ့ ကပါေစ။ေတာင်းသမ ကိ ေပးပါမည်။

၁၂

ကန်ေတာ့ဥစာြဖစ်ေစ၊ လက်ေဆာင်ပဏာြဖစ် ေစ၊ နည်းများမဆိ ၊ ေတာင်းသည့်အတိ င်
ေပးပါမည်။ဤမိ န်းမကိ သာ ငါ့အား ထိ မ်းြမားေပးစား ကပါဟ၊ မိ န်းမ ၏အဘ ှ င့်ေမာင်တိ့အား
ဆိ ေလ၏။ ၁၃ ယာကပ်၏ သားတိ ့သည်၊ ှ မဒိ နကိ ေ ှ ခင် မင်းသား တ်ချေသာအေ ကာင်းကိ
ဆင်ြခင်၍၊ မင်းသား ှ င့်အဘဟာေမာ်ကိ ပရိ ယာယ်ြဖင့် ြပန်ေြပာသည်မှာ၊ ၁၄ က ်ပ်တိ့ ှ မကိ
အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ မခံ ေသာသအား မေပးစား ိင်ပါ။ ေပးစားလ င်၊ ကဲ့ ရဲ ့ဘွ ယ်
ေသာအေ ကာင်း ြဖစ်ပါ၏။ ၁၅ သင်တိ့သည် က ်ပ်တိ့ ဘာသာအတိ င်း ပ၍၊ ေယာက်ျားတိ င်း
အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ ခံ လ င်၊ က ်ပ် တိ ့သည် ဝန်ခံ ကပါမည်။

၁၆ သိ ့ ပလ င်၊

က ်ပ်တိ့သမီ းကိ သင်တိ့အား ေပးစား၍၊ သင်တိ့၏သမီ း ှ င့်လည်း စံ ဘက် ကသြဖင့်၊
သင်တိ့ ှ င့်အတေနထိ င်၍၊ တမျိုးတည်းြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ သိ ့မဟတ်က ်ပ်တိ့စကားကိ
နားမေထာင်၊ အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ မခံ လ င်၊ က ်ပ်တိ့ သမီ းကိ ယ၍ သွ ားမည်ဟဆိ က၏။
၁၈ ထိ စကားကိ ဟာေမာ်မင်း ှ င့် သားေတာ်ေ ှ ခင် သည် ှ စ်သက်၍၊၊ ၁၉ ထိ မင်းသားသည်၊

ယာကပ်၏သမီ းကိ ချစ်အား ကီ းေသာေ ကာင့်၎င်း၊ အဘ၏ အမျိုးသားချင်းအေပါင်း တိ ့ထက်
အသေရ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ချက်ြခင်းဝန်ခံေလ

၏။ ၂၀ ထိ အခါ၊ ဟာေမာ်မင်း ှ င့် သားေတာ်

ေ ှ ခင် သည်၊ မိ မိ မိ တ
့ ံ ခါးသိ ့ သွ ား၍၊ မိ သ
့ ားတိ ့ ှ င့်

တ်ဆက် လျက်၊ ၂၁ အချင်းတိ ့၊

ဤသတိ ့သည် ငါတိ ့ ှ င့် သင့်တင့် က ပီ ။ ငါတိ ့ြပည်၌ေန၍ ေဖါက်ကားေရာင်းဝယ်မကိ
ပ ကပါေစ။ ငါတိ ့ြပည်သည် သတိ ့ေနသာေအာင် ကျယ်ေပ၏။ သတိ ့သမီ းများ ှ င့်
အိ မ်ေထာင်ဘက်
ကစိ ့။

ပက

စိ ့။ငါတိ ့သမီ းများကိ လည်း သတိ ့အား ထိ မ်းြမားေပးစား

၂၂ သိ ့ရာတွ င် သတိ ့သည် အေရဖျားလှ ီ းမဂလာ ကိ ခံသကဲ့ သိ ့၊ ငါတိ ့တွင်
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ေယာက်ျားတိ င်း အေရဖျားလှ ီ း မဂလာကိ ခံ မှသာ၊ထိ လတိ ့သည် ငါတိ ့တွင်ေန၍ တမျိုး
တည်း ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ဝန်ခံ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၃ သတိ ့၏သိ း ွားမှစ၍ တိ ရ စာန်များ၊ ဥစာများတိ ့
သည် ငါတိ ့ဥစာ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည် မဟတ်ေလာ။ သတိ ့ အလိ သိ့လိက် ကစိ ့။ သိ ့ ပလ င်
သတိ ့သည် ငါတိ ့တွင် ေန ကလိ မ့ ်မည်ဟ၊ ၂၄ ဟာေမာ်မင်း ှ င့် သားေတာ်ေ ှ ခင်ေြပာေသာ
စကားကိ ၊ မိ တ
့ ံ ခါးမှ ထွ က်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည် နားေထာင်၍ ေယာက်ျား ှ ိ သမ တိ ့သည်
အေရဖျားလှ ီ း မဂလာကိ ခံ က၏။ ၂၅ ထိ သိ့ခံ၍ သံ းရက်ေြမာက်ေသာ ေန့၌၊ အလွ န်
နာ ကေသာအခါ၊ ယာကပ်သား၊ ဒိ န၏ေမာင် ှ ိ ေမာင် ှ င့် ေလဝိ ညီေနာင် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်၊
ထားလက်နက် တေယာက်တစင်းစီ စွဲ ကိင်လျက်၊ သတိ မ ှ ိ ေသာ ထိ မိ က
့ ိ တိ က်၍၊
ေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့ကိ သတ်ေလ၏။ ၂၆ ဟာေမာ်မင်း ှ င့် သားေတာ်ေ ှ ခင်ကိလည်း
ထားလက်နက်ြဖင့် သတ် ပီ းလ င်၊ ဒိ နကိ ေ ှ ခင်အိမ်မှ တ်ယ၍ ြပန်သွား က၏။ ၂၇ မိ မိတိ့ ှ မ
တ်ချြခင်းကိ ခံ ရေသာေ ကာင့်၊ တဖန်ယာကပ်သားတိ ့သည် အေသသတ် ပီ းေသာ သတိ ့
ဆီ သိသ
့ ွ ားြပန်၍၊ မိ က
့ ိ လယက်ဖျက်ဆီးသြဖင့်၊ ၂၈ သတိ ့ သိ း၊ဆိ တ်၊ ွား၊ြမည်းမှစ၍၊ မိ ့၌ ှ ိ သမ ၊
လယ်၌ ှ ိ သမ ေသာ ဥစာကိ ၎င်း၊ ၂၉ သတိ ့သားမယား သငယ်အေပါင်းကိ ၎င်း သိ မ်း ယ၍၊
အိ မ်တိ့၌ ှ ိ သမ ကိ လည်း လယက်ဖျက်ဆီး က၏။ ၃၀ ထိ အခါ ယာကပ်က၊ သင်တိ့သည်
ငါ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ က ပီ တကား။ ခါနနိလ၊ ေဖရဇိ လတည်းဟေသာ၊ ဤြပည် သားတိ ့သည်

ငါ့ကိ ွံ ှ ာေအာင် ပ က ပီ တကား။ ငါတိ ့၌ လအေရအတွ က် အားနည်းေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့သည်
စေဝး၍ ငါ့ကိတိက်သတ်သြဖင့်၊ ငါ ှ င့် ငါ့အိမ်သ အိ မ်သားတိ ့ကိ ဖျက်ဆီး ကလိ မ့ ်မည်ဟ၊
ှ ိ ေမာင် ှ င့် ေလဝိ တိ့အား ဆိ ေလေသာ်၊ ၃၁ သတိ ့က၊ ငါတိ ့ ှ မကိ ြပည်တန်ဆာကဲ့ သိ ့မှတ်၍
ပရမည်ေလာဟ ြပန်ဆိေလ၏။

၃၅ ထိေနာက် ဘရားသခင်က၊ သင်ထ၍ေဗသလ အရပ်သိ့ သွားေနေလာ့။ သင်သည်
အစ်ကိဧေသာထံ မှ ေြပးေသာအခါ၊ သင့်အား ထင် ှ ားေသာ ဘရားသခင် အဘိ ့၊ ထိ အရပ်၌
ယဇ် ပလင်ကိ တည်ေလာ့ဟ၊ ယာကပ် အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂ ထိ အခါယာကပ်သည်
အိ မ်သအိ မ်သားများ ှ င့်၊ မိ မိ၌ ှ ိ ေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ ေခ ၍၊ သင်တိ့တွင် ပါေသာ၊
တပါးအမျိုးသားတိ ့၏ ဘရားတိ ့ကိ ပယ်ပစ် ကေလာ့။ အဝတ်ကိ လဲ ၍ သန့် ှ င်းြခင်း
ှ ိ ေစ ကေလာ့။ ၃ ယခထ၍ ေဗသလအရပ်သိ့သွား ကစိ ့။ ငါသည် ဆင်းရဲ ခံရေသာကာလ
ငါ့ကိထး၍၊ ငါသွ ားေသာလမ်း၌ ကေတာ်မေသာ ဘရားသခင်အဘိ ့ ထိ အရပ်၌ ယဇ် ပလင် ကိ
ငါတည်မည်ဟ ဆိ ေလ၏။ ၄ သတိ ့သည်လည်း၊ မိ မိတိ့၌ပါေသာ တပါး အမျိုးသားတိ ့၏
ဘရားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်၊ နား၌ပန်ေသာ နားပန်တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၊ ယာကပ်အားေပး၍၊
ယာကပ်လည်း၊ ေ ှ ခင် မိ န့ ားတွ င် ှ ိ ေသာ သပိ တ်ပင် ေအာက်၌ ြမုပ်ထားေလ၏။ ၅
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သတိ ့ေြပာင်းသွ ား ကေသာအခါ၊ပတ်ဝန်းကျင် မိ သ
့ ားတိ ့သည်၊ ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ့၍၊
ယာကပ် သားတိ ့ကိ မလိ က်ဝ့ံ ဘဲ ေန က၏။ ၆ ယာကပ်သည် မိ မိ၌ပါေသာ သအေပါင်း ှ င့် တကွ ၊
ခါနာန်ြပည် လဇ မိ တ
့ ည်းဟေသာ၊ ေဗသလ အရပ်သိ့ ေရာက် ကေသာ်၊ ၇ ယဇ် ပလင်ကိတည်၍၊
ထိ အရပ်ကိ ေဗသလ အမည်ြဖင့် တဖန် သမတ်ြပန်ေလ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ အစ်ကိထံမှ
ေြပးေသာအခါ၊ ထိ အရပ်၌ ဘရားသခင် ထင် ှ ားေတာ်မသတည်း။ ၈ ေရဗက၏အထိ န်း
ေဒေဗာရေသ၍၊ ေဗသလ အရပ်၌ သပိ တ်ပင်ေအာက်တွင် သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ရေလ

၏။

ထိ အပင်ကိ အာလမာကတ်ဟ၍ တွ င်သတည်း။ ၉ ယာကပ်သည် ပါဒနာရံ အရပ်မှ ြပန်လာေသာ
ေနာက်၊ တဖန်ဘရားသခင်ထင် ှ ား၍ ေကာင်း ကီ းေပး ေတာ်မ ပီ းလ င်၊ ၁၀ သင်သည်
ယခယာကပ်အမည် ှ ိ ၏။ ေနာင်၌ သင်၏အမည်ကိ ယာကပ်ဟ၍မေခ ရ။ ဣသေရလဟ
၍ ေခ ရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလျက် ဣသေရလအမည်ြဖင့် သမတ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ တဖန်
ဘရားသခင်က၊ငါသည် အန တန်ခိး ှ င် ဘရားသခင် ြဖစ်၏။ တိ းပွ ါးများြပားေလာ့။ လတမျိုး
မက၊ အမျိုးမျိုးတိ ့သည် သင်၌ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ှ င်ဘရင်တိ့သည် သင်၏ အမျိုးအ ွယ်၌
ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။

၁၂ အာြဗဟံ ှ င့် ဣဇာက်အား ငါေပးေသာေြမကိ သင် ှ င့်သင်၏

အမျိုးအ ွယ်အား ငါေပးမည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။

၁၃ ထိ သိ့ ယာကပ် ှ င့် တ်ဆက်၍

မိ န့် မက်ေတာ်မ ရာအရပ်မှ၊ ဘရားသခင် တက် ကေတာ်မ၏။ ၁၄ ဘရားသခင် တ်ဆက်၍
မိ န့် မက်ေတာ်မရာ အရပ်၌၊ ယာကပ်သည် ေကျာက်တိင်ကိ စိ က်၍၊ ေကျာက် ဖျာေပ ၌
သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ ၎င်း၊ ဆီ ကိ ၎င်း ေလာင်းေလ၏။ ၁၅ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ
ခံ ရေသာထိ အရပ်ကိလည်း၊ ေဗသလဟ၍ တဖန်သမတ်ြပန်ေလ၏။ ၁၆ ထိ ေနာက်တဖန်
ေဗသလအရပ်မှ ခရီ းသွ ား ြပန်၍၊ ဧဖရတ် မိ ့ ှ င့် နီးေသာအခါ၊ ရာေခလသည် သား
ဘွ ားအံ့ ေသာအချိန် ေရာက်၍၊ ြပင်းစွ ာေသာ ေဝဒနာကိ ခံ ရ၏။
ခံ ေနရစဥ်တွင်၊ ဝမ်းဆွဲ က၊ မစိ းရိ မ်

၁၇ ထိ သိ့ြပင်းစွ ာ

ှ င့်၊ သားေယာက်ျားကိ ရ ပီ ဟဆိ ေလ၏။

၁၈

ရာေခလသည် ေသအံ့ ဆဲ ဆဲ ှ ိ ၍၊ နံ ဝိ ညာဥ် ထွ က်စဥ်အခါ၊ ထိ သားကိ ေဗေနာနိအမည်ြဖင့်
မှည့်ေလ

၏။ အဘမကား ဗယာမိ န်အမည်ြဖင့် မှည့်သတည်း။ ၁၉ ရာေခလေသ၍၊

ဗက်လင်အမည် ှ ိ ေသာ ဧဖရတ် မိ သ
့ ိ ့ သွ ားေသာ လမ်းခရီ းတွ င်၊ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ေလ၏။ ၂၀
ယာကပ်လည်း သချုင်းအေပ မှာ မှတ်တိင်ကိ စိ က်ေလ၏။ ထိ မှတ်တိင်ကား၊ ယေန့တိင်ေအာင်
ရာေခလ၏ သချုင်းမှတ်တိင် ြဖစ်သတည်။ ၂၁ ဣသေရလသည် တဖန်ခရီ းသွ ားြပန်၍၊
ဧဒါလင့်စင်ကိလွန် ပီ းမှ တဲ ကိေဆာက်ေလ၏။ ၂၂ ထိ အရပ်၌ေနေသာအခါ၊ ဗင်သည်သွား၍
အဘ၏မယားငယ်၊ ဗိ လဟာ ှ င့် အိ ပ်ေလ၏။ ထိ သတင်း ကိ ဣသေရလ ကား၏။ ၂၃
ယာကပ်သား တကျိပ် ှ စ်ပါး ှ ိ ၏။ ေလအာတွ င် ြမင်ေသာ သားကား၊ ယာကပ်၏သားဦ း
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ဗင်၊ အစ ှ ိ ေသာ ှ ိ ေမာင်၊ ေလဝိ ၊ယဒ၊ ဣသခါ၊ ဇာဗလန်တည်း။ ၂၄ ရာေခလသားကား၊
ေယာသပ် ှ င့် ဗယာမိ န် တည်း။ ၂၅ ရာေခလ၏ က န်မ ဗိ လဟာ သားကား၊ ဒန် ှ င့်
နဿလိ တည်း။

၂၆ ေလအာ၏ က န်မ ဇိ လပ သားကား၊ ဂဒ် ှ င့် အာ ှ ာတည်း။

ဤသတိ ့ကား၊ ပါဒနာရံ ြပည်၌ ဘွ ားြမင် ေသာ ယာကပ်၏သားများတည်း။ ၂၇ ထိ ေနာက်
ယာကပ်သည် အာြဗဟံ ှ င့်ဣဇာက် တည်းခိ ရာ၊ မံ ေရအရပ်၊ ေဟ ဗန် မိ တ
့ ည်းဟေသာ
ကိ ရယသာဘ မိ ့၌ေနေသာ၊ အဘဣဇာက်ထံသိ ့ ေရာက် ေလ၏။ ၂၈ ဣဇာက် အသက်သည်
အ ှ စ်တရာ ှ စ်ဆယ် ှ င့် ြပည့်စံ သည် ှ ိ ေသာ်၊ ၂၉ အသက် ကီ းရင့်ရာ၊ ကာလြပည့်စံ ရာ၌
အသက် ချုပ်၍ အနိစြဖစ်သြဖင့်၊ မိ မိလမျိုး စည်းေဝးရာသိ ့ ေရာက် ေလ၏။ သားဧေသာ ှ င့်
ယာကပ်တိ့သည် သ ဂဟ် က၏။

၃၆ ဧဒံ အမည် ှ ိေသာ ဧေသာ အမျိုးအ ွယ်၏ အတုပတိများဟမကား၊

၂ ဧေသာသည်

ဟိ တိ အမျိုးဇိ ေဘာင်သား အာန၏ သမီ း အေဟာလိ ဗာမတေယာက်၊ ခါနာန်အမျိုးသမီ း
ှ စ်ေယာက် ှ င့်၎င်း၊ ၃ ဣ ှ ေမလသမီ းတည်းဟေသာ နဗာယတ် ှ မ ဗာ ှ မတ်တေယာက် ှ င့်၎င်း
အိ မ်ေထာင်ေလ၏။ ၄ ဧေသာမယား အာဒဘွ ားေသာ သားကား၊ ဧလိ ဖတ်၊ ဗာ ှ မတ်
ဘွ ားေသာသားေ ွလတည်း။

၅ အေဟာလိ ဗာမဘွ ားေသာ သားကား၊ယ ှ ၊ ယာလံ ၊

ေကာရတည်း။ဤသတိ ့ကား၊ ခါနာန်ြပည်၌ ဧေသာြမင်ေသာသားတည်း။ ၆ ဧေသာသည်
မယားသားသမီ း ှ င့်တကွ ၊ အိ မ်သအိ မ်သားအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ သိ း ွား စသည်တိ့ ှ င့် တိ ရ စာန်
ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း၊ ခါနာန်ြပည်၌ ရတတ်ေသာ ဥစာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း ယ၍၊ ညီ ယာကပ်ထံမှ
ေြပာင်းသွ ား ေလ၏။ ၇ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သ ှ စ်ပါးတိ ့သည် ဥစာ များလွ န်းေသာေ ကာင့်
တရပ်တည်းမေန ိင် က။ သတိ ့ ေနရာေြမသည်၊ သတိ ့တိရ စာန်များေ ကာင့် မဆံ့ ိင်ရာ။ ၈
သိ ့ြဖစ်၍ ဧဒံ အမည် ှ ိ ေသာ ဧေသာသည် စိ ရေတာင်ေပ မှာ ေနေလ၏။ ၉ စိ ရေတာင်ေပ မှာ
ဧဒံ အမျိုးသားတိ ့၏ အဘ ဧေသာ၏ သားစဥ်ေ ြမးဆက်တိ့ကိ ဆိ ေပအံ့ ။ ၁၀ ဧေသာ၏
သားတိ ့အမည်ကား၊ မယားအာဒ ဘွ ားေသာသား ဧလိ ဖတ်၊ မယားဗာ ှ မတ် ဘွ ားေသာ
သားေ ွလတည်း။ ၁၁ ဧလိ ဖတ် သားကား၊ ေတမန်၊ သမရ၊ ေဇေဖါ၊ ဂါတံ ၊ ေကနတ်တည်း။
၁၂ ဧေသာသား ဧလိ ဖတ်၏မယားငယ်၊ တိ မန ဘွ ားေသာသားကား၊ အာမလက်တည်း။

ဤသတိ ့သည် ဧေသာမယား အာဒ၏အ ယ်ြဖစ်သတည်း။ ၁၃ ေ ွလသားကား၊ နာဟတ်၊
ေဇရ၊ ှ မ၊ မိ ဇတည်း။ဤသတိ ့သည် ဧေသာမယား ဗာ ှ မတ်၏အ ယ်ြဖစ် သတည်း။ ၁၄
ဇိ ေဘာင်သား အာန၏သမီ း၊ ဧေသာမယား အေဟာလိ ဗာမ ဘွ ားေသာသားကား၊ ယ ှ ၊
ယာလံ ၊ ေကာရတည်း။

၁၅ ဧေသာသားတိ ့တွင် ဗိ လ်လပ်ေသာသဟမ ကား၊သားဦ း

ဧလိ ဖတ်၏သား ဗိ လ်ေတမန်၊ ဗိ လ် သမရ၊ ဗိ လ်ေဇေဖါ၊ ဗိ လ်ေကနတ်၊ ၁၆ ဗိ လ်ဂါတံ ၊
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ဗိ လ်အာမလက်တည်း။ ဤဗိ လ်တိ့ သည် အာဒ၏အ ယ်၊ ဧဒံ ြပည်၌ ဧလိ ဖတ်ရေသာ
သားြဖစ်သတည်း။ ၁၇ ဧေသာသား ေ ွလ၏ သားကား၊ ဗိ လ်နာဟတ်၊ ဗိ လ်ေဇရ၊ ဗိ လ် ှ မ၊
ဗိ လ်မိဇတည်း။ ဤဗိ လ်တိ့သည် ဧေသာမယား ဗာ ှ မတ်၏အ ယ်၊ ဧဒံ ြပည်၌ ေ ွလ
ရေသာသားြဖစ်သတည်း။ ၁၈ ဧေသာမယား အေဟာလိ ဗာမ၏ သားကား၊ ဗိ လ်ယ ှ ၊ ဗိ လ်ယာလံ ၊
ဗိ လ်ေကာရတည်း။ ဤဗိ လ်တိ့သည် အာန၏သမီ း၊ ဧေသာမယား အေဟာလိ ဗာမသား
ြဖစ်သတည်း။ ၁၉ ဧဒံ အမည် ှ ိ ေသာ ဧေသာ၏ သားေြမးများ၊ သတိ ့တွင် ဗိ လ်လပ်ေသာသများ၊
ဤသိ ့တည်း။ ၂၀ ထိ ြပည်၌ေနေသာ ေဟာရိ အမျိုး၊ စိ ရ၏သား ကား၊ ေလာတန်၊ ေ ှ ာဗလ၊
ဇိ ေဘာင်၊ အာန၊ ၂၁ ဒိ န်၊ ဧဇာ၊ ဒိ ှ န်တည်း။ ဤသတိ ့သည် ဧဒံ ြပည် ၌ေဟာရိ အမျိုး၊
စိ ရ၏သားတိ ့တွင် ဗိ လ်လပ်ေသာသ ြဖစ်သတည်း။ ၂၂ ေလာတန်သားကား၊ ေဟာရိ ှ င့်
ေဟမံ တည်း။ ၂၃ ေ ှ ာဗလ သားကား၊ အာလဝန်၊ မနာဟတ်၊ ဧဗလ၊ ေ ှ ေဖါ၊ သနံ တည်း။
၂၄ ဇိ ေဘာင်သားကား၊ အာယ ှ င့်အာနတည်း။ ထိ အာနကား၊ အဘဇိ ေဘာင်၏ ြမည်းတိ ့ကိ

ထိ န်းေသာ အခါ၊ ေတာ၌ေ ွးေသာ စမ်းေရတွ င်းတိ ့ကိ ေတွ ့ေသာ သေပတည်း။

၂၅

အာနသားကား၊ ဒိ န် ှ င့်သမီ းအေဟာလိ ဗာမ တည်း။ ၂၆ ဒိ န်သားကား၊ ဟဒန်၊ ဧ ှ ဗန်၊
ဣသရန်၊ ေခရန်တည်း။ ၂၇ ဧဇာသားကား၊ ဗိ လဟန်၊ ဇာဝန်၊ အာကန် တည်း။ ၂၈
ဒိ ှ န် သားကား၊ ဥဇ ှ င့်အာရန်တည်း။ ၂၉ ေဟာရိ အမျိုးဗိ လ်များကား၊ ဗိ လ်ေလာတန်၊
ဗိ လ်ေ ှ ာဗလ၊ ဗိ လ်ဇိေဘာင်၊ ဗိ လ်အာန၊

၃၀ ဗိ လ်ဒိ န်၊ ဗိ လ်ဧဇာ၊ ဗိ လ်ဒိ ှ န်တည်း။

ဤသတိ ့ သည် စိ ရြပည်၌ ဗိ လ်လပ်ေသာ သတိ ့တွင်၊ ေဟာရိ အမျိုး ဗိ လ်ြဖစ်သတည်း။ ၃၁
ဣသေရလအမျိုး၌ အစိ းရေသာမင်း ကီ း မ ှ ိ မှီ၊ ဧဒံ ြပည်၌ အစိ းရေသာ မင်း ကီ းဟမကား၊
၃၂ ေဗာရသား ေဗလာသည် ဧဒံ ြပည်၌မင်း ပ၏။ မိ ေ
့ တာ်ကား၊ ဒိ ာဗာ မိ တ
့ ည်း။

၃၃

ေဗလာမင်းေသ၍ သ၏အရာ၌ ေဗာဇရအရပ် သား၊ ေဇရ၏သား ေယာဗပ်သည် မင်း ပေလ၏။
၃၄ ေယာဗပ်မင်းေသ၍၊ သ၏အရာ၌ ေတမနိ အရပ်သား ဟ ှ ံ သည် မင်း ပေလ၏။ ၃၅

ဟ ှ ံ မင်းေသ၍၊ ေမာဘ လွ င်ြပင်၌ မိ ဒျန်လ တိ ့ကိ လပ် ကံ ေသာသ၊ ေဗဒဒ်သား ဟာဒဒ်သည်၊
ဟ ှ ံ အရာ၌ မင်း ပေလ၏။ မိ ေ့ တာ်ကား၊ အာဝိ တ် မိ တ
့ ည်း။

၃၆ ဟာဒဒ်မင်းေသ၍၊

သ၏အရာ၌ မာသရက် အရပ်သား စာမလသည် မင်း ပေလ၏။ ၃၇ စာမလမင်းေသ၍၊
သ၏အရာ၌ ြမစ်နားမှာ ေနေသာ ရေဟာဘတ်အရပ်သား ေ ှ ာလသည် မင်း ပ ေလ၏။
၃၈ ေ ှ ာလမင်းေသ၍ သ၏အရာ၌၊ အာခေဗာ် သား ဗာလဟာနန်သည် မင်း ပေလ၏။
၃၉ အာခေဗာ်သား ဗာလဟာနန်မင်းေသ၍ သ၏ အရာ၌ဟာဒါသည် မင်း ပေလ၏။

မိ ေ့ တာ်ကား၊ ေပါ မိ ့ တည်း။ ေမျာက်သားေတာ်ကား၊ ေမဇဟပ်သမီ း မာတရက်၏သမီ း
မေဟတေဗလတည်း။ ၄၀ ဧေသာမှ ဆင်းသက်၍ မိ မိအမျိုးအ ွယ်၊ ေနရာအရပ်၊ခံ ရေသာ
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ဘွဲ ့နာမအလိ က်၊ ဗိ လ်လပ်ေသာသ ဟမကား၊ ဗိ လ်တိမနာ၊ ဗိ လ်အာလဝ၊ ဗိ လ်ေယသက်၊
၄၁ ဗိ လ်အေဟာလိ ဗာမ၊ ဗိ လ်ဧလာ၊ ဗိ လ်ပိ န်၊ ၄၂ ဗိ လ်ေကနတ်၊ ဗိ လ်ေတမန်၊ ဗိ လ်မိဗဇာ၊
၄၃ ဗိ လ်မာဂေဒျလ၊ ဗိ လ်ဣရံ တည်း။ ဤသတိ ့သည် မိ မိေနရာအရပ်၊ မိ မိပိင်ေသာ ြပည်၌၊

ဧဒံ ဗိ လ်များ ြဖစ်သတည်း။ ဧေသာသည် ဧဒံ အမျိုးသားတိ ့၏ အဘ ြဖစ်သတည်း။

၃၇ ယာကပ်သည် မိမိအဘတည်းခိရာ ခါနာန်ြပည် ၌ေန၏။

၂ ယာကပ် အမျိုးအ ွယ်၏

အတုပတိ များ ဟမကား၊ ေယာသပ်သည် အသက်တဆယ်ခနစ် ှ စ် ှ ိ ၍၊ အစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ
သိ းဆိ တ်များကိ ထိ န်းေလ၏။ အဘ ၏မယား ဗိ လဟာ ှ င့် ဇိ လပ၏သားတိ ့ ှ င့်အတ ေန၍၊
သတိ ့အြပစ်ကိ အဘအား ကားေြပာတတ်၏။ ၃ ဣသေရလသည် အသက် ကီ းစဥ်အခါသား
ေယာသပ်ကိ ရေသာေ ကာင့်၊ အြခားေသာ သားအေပါင်း တိ ့ကိ ချစ်သည်ထက် ေယာသပ်ကိ
သာ၍ချစ်၏။ အဆင်းအေရာင်ထးြခားေသာ အကျကိ ချုပ်၍ ေပး၏။ ၄ အဘသည်
မိ မိသားအေပါင်းတိ ့တွင်၊ ေယာသပ် ကိ သာ၍ ချစ်ေ ကာင်းကိ ၊ အစ်ကိတိ့သည် သိ ြမင်ေသာ
အခါ၊ သ့ကိမန်း၍ ေမတာစကားကိ သ့အား မေြပာ ိင် က။ ၅ ေယာသပ်သည် အိ ပ်မက်ကိ
ြမင်၍၊ အစ်ကိ တိ ့အား ြပန်ေြပာသြဖင့်၊ သတိ ့သည် သာ၍မန်း က၏။ ၆ အိ ပ်မက်ကိ အဘယ်သိ့
ြပန်ေြပာသနည်းဟမ ကား၊ က ်ပ်ြမင်ရေသာ အိ ပ်မက်ကိ နားေထာင် ကပါ ေလာ့။ ၇
က ်ပ်တိသ
့ ည် လယ်၌ေကာက်လိ င်းကိ စည်း၍ ေန ကစဥ်တွင်၊ က ်ပ် ေကာက်လိ င်းသည် ထ၍
မတ်တတ်ေနသြဖင့်၊ သင်တိ့၏ ေကာက်လိ င်းတိ ့သည် ဝိ င်း၍ရပ်လျက်၊ က ်ပ်ေကာက်လိ င်းကိ
ှ ိ ခိး ကသည်ဟ ေြပာဆိ ေလ၏။

၈ အစ်ကိတိ့ကလည်း၊ သင်သည် ငါတိ ့၌ မင်း ပ

ရလိ မ့ ်မည်ေလာ၊ ငါတိ ့ကိ အစိ းရလိ မ့ ်မည်ေလာဟ ြပန်ဆိ ၍၊ သ၏အိ ပ်မက် ှ င့်
သ၏စကားအေ ကာင်းေ ကာင့် သာ၍မန်း က၏။ ၉ တဖန်အိပ်မက်ကိြမင်ြပန်၍ အစ်ကိတိ့အား၊
အြခားေသာ အိ ပ်မက်ကိ က ်ပ်ြမင်ရ ပီ ။ ေန၊ လ ှ င့်တကွ ၊ ကယ်ဆယ်တလံ းတိ ့သည်၊
က ်ပ်ကိ ှ ိ ခိး က၏ဟ ကား ေြပာေလ၏။ ၁၀ ထိ သိ့အဘ ှ င့် အစ်ကိတိ့အား ကားေြပာေသာ
အခါ၊ အဘက၊ သင်ြမင်ေသာအိ ပ်မက်သည် အဘယ်သိ့ နည်း။ ငါ ှ င့်သင်၏အမိ ၊ သင်၏
အစ်ကိတိ့သည် သင့်ထံ သိ ့ စင်စစ်လာ၍ ဦ း

တ်ချရမည်ေလာဟ၍၊ သ့ကိ ဆံ းမ

ေလ၏။ ၁၁ အစ်ကိတိ့သည် သ့ကိြငူစ က၏။ အဘသည် ထိ အရာကိ မှတ်ေလ၏။
၁၂ အစ်ကိတိ့သည် အဘ၏သိ းဆိ တ်များကိ ေ ှ ခင် မိ မ
့ ှ ာ ထိ န်းြခင်းငှ ါ သွ ား က၏။
၁၃ ဣသေရလသည် ေယာသပ်ကိေခ ၍၊ သင်၏ အစ်ကိတိ့သည် သိ းဆိ တ်များကိ

ေ ှ ခင် မိ မ့ ှ ာ ထိ န်း က

သည် မဟတ်ေလာ။ လာပါ။ သင့်ကိ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ငါ

ေစလတ်မည်ဟေခ လ င်၊ က ်ပ် ှ ိ ပါသည်ဟဆိ ေသာ်၊ ၁၄ အဘကသွ ားပါ၊ အစ်ကိတိ့သည်
ချမ်းသာ သေလာ၊ သိ းဆိ တ်တိ့လည်း ေကာင်းမွ န်စွာ ှ ိ သေလာ ဟ၍ ကည့် ပီ းလ င်၊
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ငါ့အားသိ တင်း ကားေြပာပါဟ မှာလိ က်လျက်၊ ေဟ ဗန်ချိုင့်မှ ေစလတ်သြဖင့်၊သသည်
ေ ှ ခင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၅ ေတာ၌လှ ည့်လည်စဥ်တွင်၊ တစံ တေယာက် ေသာသ ှ င့်ေတွ ့၍
ထိ သက၊ သင်သည် ဘာကိ ှ ာသနည်း ဟ ေမးလ င်၊

၁၆ အစ်ကိများကိ

ှ ာ၏။

အဘယ်မှာထိ န်း ကသည် ကိ ေြပာပါဟဆိ ေသာ်၊ ၁၇ ထိ သက၊ ဤအရပ်မှထွ က်သွား ပီ ။
ေဒါသန် မိ သ
့ ိ ့ သွ ား ကစိ ့ဟ သတိ ့ေြပာသံ ကိ က ်ပ် ကားခဲ့ ပီ ဟဆိ ၏။ေယာသပ်သည်လည်း၊
အစ်ကိတိ့ကိ လိ က် ှ ာ၍ ေဒါသန်

မိ မ့ ှ ာ ေတွ ့ေလ၏။

၁၈ အနီးသိ ့မေရာက်မှီ

အေဝး၌ ှ ိ စဥ်ပင်၊ အစ်ကိ တိ ့သည်ြမင်လ င်၊ သတ်ြခင်းငှ ါတိ င်ပင်လျက်၊ ၁၉ ကည့်ေလာ့။
အိ ပ်မက်ဆရာလာ ပီ ။ ၂၀ ကိ င် က။ သ့ကိသတ်၍ တစံ တခေသာ တွ င်းထဲ သိ ့ ချပစ် ကစိ ့။
ဆိ းေသာသားရဲ တစံ တခကိ က်စား ပီ ဟ ေြပာ ကစိ ့။ ထိ သိ့ ပလ င်၊ သ၏ အိ ပ်မက်တိ့သည်
အဘယ်သိ့ေနရာကျမည်ကိ ကည့် ကစိ ့ဟ အချင်းချင်း ေြပာဆိ က၏။ ၂၁ ထိ စကားကိ
ဗင် ကားလ င်၊ သ့ကိ မသတ်ဘဲ ေန ကစိ ့ဟဆိ လျက်၊ သတိ ့လက်မှ ေယာသပ်ကိ တ်
ေလ၏။

၂၂ တဖတ်

ဗင်က၊ သ၏အေသွ းကိ မသွ န်း က ှ င့်။ ကိ ယ်လက် ှ င့်မ ပဘဲ ၊

ေတာ၌ ဤမည်ေသာတွ င်းထဲ သိ့ ချ ကစိ ့ဟ သတိ ့လက်မှ ေယာသပ်ကိ

တ်ယ၍၊

အဘ၌ တဖန် အပ်မည်အ ကံ ှ ိ သည် ှ င့်ဆိ ေလ၏။ ၂၃ ေယာသပ်သည် အစ်ကိတိ့ထံသိ ့
ေရာက်ေသာ အခါ၊ သဝတ်ေသာအကျ၊ အဆင်း ထးြခားေသာအကျကိ ခ တ် ပီ းမှ၊
၂၄ သ့ကိကိင်ယ၍ တွ င်းထဲ သိ့ ချ က၏။ထိ တွင်း၌ ေရမ ှ ိ ၊ ေသွ ့ေြခာက်ေသာတွ င်း

ြဖစ်သတည်း။ ၂၅ ထိ ေနာက် အစာစားြခင်းငှ ါ ထိ င် ကစဥ် ေြမာ် ကည့်၍၊ ဣ ှ ေမလအမျိုးသား
အစအေဝးသည် ဂိ လဒ်ြပည်မှလာ၍ နံ သ
့ ာမျိုး၊ ဗာလစံ ေစး၊ မရန်ေစးများ ကိ ကလားအပ်ေပ ၌
တင်ေဆာင်လျက်၊ အဲ ဂတုြပည်သိ့ ခရီ းသွ ား ကသည်ကိြမင်လ င်၊ ၂၆ ယဒက၊ ငါတိ ့သည်
ညီ ကိသတ်၍ေသေ ကာင်းကိ ဖွ က်ထားလ င် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိ သနည်း။ ၂၇ ကိ င် က။
ကိ ယ်တိင်မ ှ ဥ်းဆဲ ဘဲ၊ ဣ ှ ေမလ လတိ ့အား ေရာင်းလိ က် ကစိ ့။ သသည် တိ ့ညီ၊ တိ ့အမျိုး
ြဖစ်၏ဟ အစ်ကိတိ့အားဆိ သည် ှ ိ ေသာ်၊ ညီ အစ်ကိတိ့ သည် ဝန်ခံ က၏။ ၂၈ ထိ အခါ၊
မိ ဒျန်အမျိုးသား ကန်သည်တိ့သည် ခရီ းသွ ား ကစဥ်တွင်၊ အစ်ကိတိ့သည် ေယာသပ်ကိ
တွ င်း ထဲ က ဆွဲ တင် ပီ းလျင်၊ ေငွ အကျပ် ှ စ် ဆယ်အဘိ း ှ င့် ဣ ှ ေမလလတိ ့အား ေရာင်း၍၊
ထိ သတိ ့သည် ေယာသပ် ကိ အဲဂတုြပည်သိ့ ေဆာင်သွား က၏။ ၂၉ ဗင်သည်လည်း
တွ င်းသိ ့သွား၍၊ တွ င်းထဲ မှာ ေယာသပ်မ ှ ိ သည်ကိ ြမင်လျင်၊ မိ မိအဝတ်ကိ ဆွဲ ဆတ်
လျက်၊ ၃၀ ညီ တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ သွ ား၍၊ သငယ်မ ှ ိ ပါတကား။ ငါသည် အဘယ်သိ့ သွ ားရပါ
မည်နည်းဟ ဆိ ေလ၏။ ၃၁ သတိ ့သည်လည်း၊ ေယာသပ်အကျကိ ယ၍၊ ဆိ တ်သငယ်ကိ
သတ် ပီ းမှ၊ အကျကိ အေသွ း၌

ကမာဦး

ှ စ်ေလ၏။

၃၂ ထိ ေနာက်မှ၊ အဆင်းထးြခားေသာ
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ထိ အကျကိ ေပးလိ က်၍၊ အချို တ
့ ိ ့သည် အဘထံ သိ ့ေဆာင်ခဲ့လျက်၊ ဤအကျကိ အက ်ပ်တိ့
ေတွ ့ပါ ပီ ။ သား၏အကျ ဟတ်သည် မဟတ်သည်ကိ ကည့်ပါဟဆိ လ င်၊ ၃၃ ထိ အကျကိ
အဘမှတ်မိ၍၊ ငါ့သား၏ အကျ မှန်၏။ သ့ကိဆိးေသာ သားရဲ ကိက်စား ပီ ။ အကယ်၍
ေယာသပ်ကိအပိ င်းပိ င်းကိ က်ြဖတ်ပါ ပီ တကားဟဆိ လျက်၊ ၃၄ မိ မိအဝတ်ကိ ဆွဲ ဆတ်၍၊
ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ပတ်စည်းသြဖင့်၊ အင်တန်ကာလပတ်လံ း၊ သားေ ကာင့် စိ တ်မသာ
ညည်းတွ ားလျက် ေနေလ၏။

၃၅ သားသမီ းအေပါင်းတိ ့သည်၊ အဘကိ

ေစြခင်းငှ ါ ကိ းစားေသာ်လည်း၊ သသည်

ှ စ်သိမ့ ်

ှ စ်သိမ့ ်ေစေသာ စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ၊

ငါ့သား ှ ိ ရာ မရဏာ ိင်ငံသိ ့ စိ တ်မသာညည်းတွ ားလျက် ဆင်းသက်ေတာ့မည်ဟ ဆိ ေလ၏။
ထိ သိ့ေယာသပ်အဘသည် သားေ ကာင့် ငိ ေ ကးြမည်တမ်းလျက် ေနေလ၏။ (Sheol h7585)
၃၆ ေယာသပ်ကိကား၊ မိ ဒျန်လတိ ့သည် အဲ ဂတုြပည် သိ ့ ေဆာင်သွား၍၊ ဖါေရာဘရင်၏

အမတ်ြဖစ်ေသာ ကိ ယ်ရံေတာ်မး၊ ေပါတိ ဖါထံ မှာ ေရာင်း က၏။

၃၈ ထိကာလအခါ

ယဒသည်

ညီ အစ်ကိေနရာမှ

အဒလံ အမျိုးသားထံ သိ ့ ဝင်ေလ၏။

သွ ား၍၊

၂ ထိ အရပ်၌

ဟိ ရအမည် ှ ိ ေသာ၊

အာအမည် ှ ိ ေသာ၊ ခါနာန်

အမျိုးသား၏သမီ းကိ ေတွ ့ြမင်၍၊ အိ မ်ေထာင်ဘက် ပလျက်၊ ၃ ထိ မိန်းမသည် ပဋိ သေ ယ၍
သားကိ ဘွ ားြမင် ၏။ ထိ သားကိ ဧရအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၄ တဖန် ပဋိ သေ ယြပန်၍
ဘွ ားြမင်ေသာသားကိ သနန်အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။

၅ တဖန် ပဋိ သေ ယြပန်၍

ဘွ ားြမင်ေသာသားကိ ေ ှ လအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ေ ှ လဘွ ားေသာအခါ၊ အဘသည်
ေခဇိ ပ် မိ မ့ ှ ာ ှ ိ သတည်း။ ၆ ထိ ေနာက်မှ ယဒသည် မိ မိသားဦ းဧရကိ တာမာ အမည် ှ ိ ေသာ
သတိ ့သမီ း ှ င့်

စံ ဘက်ေစ၏။

၇ ယဒ၏သားဦ း

ဧရသည်

ဆိ းေသာသြဖစ်၍၊ သ့ကိထာဝရဘရား ကွ ပ်မျက်ေတာ် မ၏။

ထာဝရဘရားေ ှ ့၌
၈ ထိ အခါ ယဒသည်

သနန်ကိေခ ပီ းလ င်၊ သင်၏အစ်ကိ မယားထံ သိ ့ဝင်၍ သ ှ င့်အိ မ်ေထာင်ဘက် ပသြဖင့်၊
အစ်ကိအမျိုးကိ ဆက် ယ်ေလာ့ဟဆိ ၏။ ၉ သနန်သည် သားကိ ရလ င်မကား၊ မိ မိသား
မမှတ်ရဟသိ ၍ အစ်ကိအား သားကိ မေပးလိ ဘဲ၊ အစ်ကိမယားထံ သိ ့ ဝင်ေသာအခါ၊
သတ်ရည်ကိထတ်၍ စွ န့်ေလ၏။
ေသာေ ကာင့်၊

သနန်ကိလည်း

၁၀ ထိ အမကိ ထာဝရဘရား

ကွ ပ်မျက်ေတာ်မ၏။

၁၁

ှ စ်သက်ေတာ်မမ

သားငယ်ေ ှ လသည်

အစ်ကိတိ့ေသသကဲ့ သိ ့ ေသမည်ဟယဒသည် စိ းရိ မ်၍၊ မိ မိေခ းမတာမာကိ ေခ ပီ းလျင်၊
ငါ့သားေ ှ လအ ကီ းမှီ သင်သည် သင့်အဘ အိ မ်၌ မတ်ဆိးမ ပ၍ ေနပါဟဆိ သည်အတိ င်း၊
တာမာ

သွ ား၍

အာသမီ းြဖစ်ေသာ

ကမာဦး

မိ မိအဘ၏အိ မ်၌ေနေလ၏။
ယဒမယား

၁၂

လည်းေသေလ၏။

ကာလအင်တန် ကာေသာ်၊
ယဒသည် ှ စ်သိမ့ ် ပီ းမှ၊
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မိ မိသိးေမွ း ှ ပ်ေသာသတိ ့ ှ ိ ရာ တိ မနတ် မိ သ
့ ိ ့ မိ မိအေဆွ အဒလံ အမျိုး ဟိ ရ ှ င့်အတ
သွ ားေလ၏။ ၁၃ မိ မိေယာကမသည် သိ းေမွ းကိ ှ ပ်ြခင်းငှ ါ၊ တိ မနတ် မိ သ
့ ိ ့သွားေ ကာင်းကိ ၊
တာမာ ကားလ င်၊ ၁၄ မတ်ဆိးမအဝတ်ကိ ခ တ်၍ မျက် ှ ာဖံ း ှ င့် မျက် ှ ာကိ ဖံ းလျက်၊
ကိ ယ်ကိလည်း ခံ ံ လျက်၊ တိ မနတ် မိ ့ သိ ့ သွ ားေသာလမ်းအနား၊ ဧနိမ် မိ တ
့ ံ ခါးဝ၌
ထိ င်ေနေလ

၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ေ ှ လ ကီ းေသာ်လည်း၊ မိ မိ ှ င့် အိ မ်ေထာင်ဘက်မ ပရဟ

သိ ြမင်ေသာေ ကာင့်တည်း။

၁၅

ယဒသည်

ထိ မိန်းမကိ ြမင်ေသာအခါ၊

သသည်

မိ မိမျက် ှ ာကိ ဖံ း၍ ေနေသာေ ကာင့်၊ ြပည်တန်ဆာ ြဖစ်သည်ဟ ထင်မှတ်လျက်၊

၁၆

လမ်းကိ လဲ ၍ အနားသိ ့ချဥ်း ပီ းလ င်၊ သင့်ထံ သိ ့ ငါဝင်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးပါေလာ့ဟ
ဆိ ေလေသာ်၊ မိ န်းမ က၊ သင်သည် က န်မထံ သိ ့ဝင်လိေသာငှ ါ အဘယ်ဆကိ ေပးမည်နည်းဟ
ေမးလ င်၊ ၁၇ ယဒက၊ ဆိ တ်သငယ်ကိေပးလိ က်မည်ဟ ဆိ ေလ

၏။ မိ န်းမကလည်း၊

မေပးလိ က်မှီ တစံ တခေသာအရာကိ ေပါင်ထားမည်ေလာဟေမးလ င်၊

၁၈ ယဒက

အဘယ်အရာကိ ေပါင်ေစချင်သနည်း ဟ ြပန်၍ေမးေလေသာ်၊ မိ န်းမက၊ သင်၏တံ ဆိ ပ်၊
စလွ ယ်၊ လက်စွဲေတာင်ေဝးတိ ့ကိ ေပါင်ေတာ့ဟ ဆိ သည်အတိ င်း၊ ထိ ဥစာကိ အပ်၍
မိ န်းမထံ သိ ့ဝင်သြဖင့်၊ သသည် ပဋိ သေ စွဲ ယေလ၏။ ၁၉ ထိ ေနာက်မှ၊ မိ န်းမသည် ထသွ ား၍
မျက် ှ ာဖံ းကိ ခ တ် ပီ းလ င်၊ မတ်ဆိးမအဝတ်ကိ ဝတ် မဲ ဝတ်ြပန်ေလ၏။ ၂၀ ယဒသည်
မိ န်းမ၌ေပါင်ေသာဥစာကိ ေ ွးယ ြခင်းငှ ါ၊ မိ မိအေဆွ အဒလံ အမျိုးသားတွ င် ဆိ တ်သငယ်ကိ
ေပးလိ က်၏။ အဒလံ အမျိုးသားသည် ထိ မိန်းမကိ မေတွ ့လ င်၊ ၂၁ ဧနိမ် မိ လ
့ မ်းနားမှာ
ထိ င်ေနေသာ ြပည် တန်ဆာမသည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ ထိ အရပ်သား တိ ့ကိ
ေမးေလေသာ်၊ အရပ်သားတိ ့က ဤအရပ်၌ ြပည်တန်ဆာမ မ ှ ိ ဟဆိ ကလ င်၊ ၂၂ ယဒထံ သိ ့
ြပန်၍၊ က ်ပ်သည် ထိ မိန်းမကိ ှ ာ၍မေတွ ့။ အရပ်သားတိ ့ကလည်း၊ ဤအရပ်၌ ြပည်
တန်ဆာမ မ ှ ိ ဟ ဆိ ေ ကာင်းကိ ေြပာေလ၏။ ၂၃ ယဒကလည်း၊ အ ှ က်မကွဲ မည်အေ ကာင်း၊
ယပါ ေလစ။ ကည့်ပါ။ ဤဆိ တ်သငယ်ကိ က ်ပ်ေပးလိ က်၍ သင်သည် မိ န်းမကိ ှ ာ၍
မေတွ ့ပါတကားဟဆိ ၏။
သင်၏ေခ းမတာမာသည်

၂၄ ထိ ေနာက် သံ းလခန့်လွန်သည် ှ ိ ေသာ်၊ သတပါး က၊

ြပည်တန်ဆာလပ်၍

မတရားေသာ

ေမထန် ပသြဖင့်

ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်လျက် ေန ပီ တကားဟ ယဒအားေြပာဆိ လ င်၊ ယဒက သ့ကိ ထတ်၍
မီ း ိ ေစဟ
့
စီ ရင်ေလ၏။ ၂၅ ထတ်ေသာအခါ၊ တာမာသည် တံ ဆိ ပ်၊ စလွ ယ်၊ ေတာင်ေဝးတိ ့ကိ
ေယာကမထံ သိ ့ ပိ ့ေစ၍၊ ဤဥစာကိ ပိ င်ေသာသအားြဖင့် က န်မသည် ပဌိ သေနယ ပီ ။
ဤဥစာတိ ့သည် အဘယ်သ၏ ဥစာြဖစ်သည်ကိ ကည့်ပါေလာ့ဟ မှာလိ က်၏။ ၂၆ ထိ ဥစာ
ကိ ယဒမှတ်မိ၍ သ အြပစ်ထက် ငါ့အြပစ်သာ၍ ကီ းေပ၏။ သ့အား ငါ့သားေ ှ လကိ
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ငါမေပးစားဘဲ ေနမိ ပီ ဟ ေြပာဆိ ၏။ ေနာက်တဖန် သ့ကိ မချဥ်းကပ်ဘဲေန၏။

၂၇

ထိ ေနာက်တာမာသည် သားဘွ ားချိန်ေရာက် လ င်၊ ဝမ်းထဲ တွင် သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ၂၈
ဘွ ားစဥ်တွင် သားတေယာက်သည် လက်ကိ ထတ်ဆန့်၍၊ ဝမ်းဆွဲ က ဤသငယ်သည်
အရင်ဘွားလိ မ့ ် မည်ဟဆိ လျက် လက်ကိကိင်၍ နီေသာ ကိ း ှ င့် စည်းေလ

၏။ ၂၉

သိ ့ေသာ်လည်း ထိ သသည်မိမိလက်ကိ ပ်ြပန်၍ သ့အစ်ကိဘွားသည်ကိ ဝမ်းဆွဲ က၊ သင်သည်
အဘယ် ေ ကာင့် အ ိင်အထက် ပရသနည်း။ အ ိင်အထက် ပ

ေသာ ဤအမသည်

သင်၌စွဲ ေစဟဆိ လျက် သ့ကိဖါရက် အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။

၃၀ ထိ ေနာက်မှ

လက်၌ ကိ းနီစည်းေသာညီ ဘွား၍၊ သ့ကိဇာရအမည်ြဖင့် မှည့်သတည်း။

၃၉ ဣ ှ ေမလလတိ့သည် ေယာသပ်ကိ ေဆာင် သွား၍ အဲဂတုြပည်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊
အဲ ဂတု အမျိုးသား ဖါေရာဘရင်၏အမတ်ြဖစ်ေသာ ကိ ယ်ရံေတာ်မး ေပါတိ ဖါထံ မှာ
ေရာင်း က၏။

၂ ထာဝရဘရားသည် ေယာသပ်ဘက်၌

ှ ိ ေတာ် မသြဖင့် သသည်

အ ကံ ထေြမာက်တတ်၏။ အဲ ဂတုအမျိုး သား မိ မိသခင်၏အိ မ်၌ ေနရေလ၏။ ၃ သ့ဘက်၌
ထာဝရဘရားသည် ှ ိ ေတာ်မ၍၊ သ ပေလရာရာ၌ ေအာင်ေစေတာ်မေ ကာင်းကိ သခင် လည်း
သိ ြမင်၏။ ၄ ထိ ေ ကာင့် ေယာသပ်သည် သခင်ေ ှ ့၌ မျက် ှ ာရ၍ခစားလျက် ေနရ၏။
သခင်သည်လည်း မိ မိ အိ မ်တွင် အိ မ်အပ်အရာ ှ င့် ခန့်ထား၍ ဥစာ ှ ိ သမ ကိ အပ်ေလ၏။ ၅
ထိ သိ့အိမ် ှ င့်

ဥစာ ှ ိ သမ ကိ

ေယာသပ်အတွ က်

အပ်စိးေစသည်

ကာလမှစ၍

ထိ အဲဂတုသား၏အိ မ်ကိ

ထာဝရဘရားသည်

ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မသြဖင့်၊

ေပးေတာ်မေသာေကာင်း ကီ းမဂလာသည် အတွ င်း၊ ြပင်၊ ဥစာ ှ ိ ှ ိ သမ အေပ မှာလည်း
သက်ေရာက်ေလ၏။

၆ သခင်သည်

မိ မိ၌ ှ ိ သမ ကိ ေယာသပ်လက်သိ့ အပ်၍၊

မိ မိစားေသာအစာမှတပါး အြခားေသာ ဥစာ ှ ိ မှန်းကိ မ မသိ မမှတ်ဘဲေန၏။ ေယာသပ်သည်
ပံ ြပင်

ယဥ်ေကျး၍

အေသွ းအဆင်းလည်းလှ ေသာသြဖစ်၏။

၇

ထိ ေနာက်မှ

သခင်၏မယားသည် ေယာသပ်ကိ တပ်ေသာစိ တ် ှ ိ ၍ ငါ ှ င့်အတအိ ပ်ပါဟဆိ ၏။
ေယာသပ်ကလည်း၊

က န်ေတာ်သခင်သည်

အိ မ်ေတာ်၌ ှ ိ သမ ေသာ

၈

ဥစာတိ ့ကိ

က န်ေတာ်လက်သိ့ အပ်ပါ ပီ ။ က န်ေတာ်၌ အဘယ်ဥစာ ှ ိ မှန်းကိ မ မသိ မမှတ်ပါ။ ၉
ဤအိ မ်တွင်လည်း
သခင်မမှတပါး

က န်ေတာ်ထက်သာ၍
အဘယ်အရာကိ မ

ကီ းေသာသမ ှ ိ ပါ။ကိ ယ်မယားြဖစ်ေသာ

က န်ေတာ်အား

မြမစ်တားပါ။

သိ ့ြဖစ်လ င်

အြပစ် ကီ းေသာဤအမကိ က န်ေတာ် ပ၍ ဘရားသခင်ကိ အဘယ်သိ့ြပစ်မှား ိင်သနည်းဟ
သခင်၏မယားကိ ြငင်း၍ ြပန်ဆိ၏။ ၁၀ ထိ သိ့သခင်မသည် ေန့တိင်းေသွ းေဆာင်ေသာ် လည်း၊
ေယာသပ်သည် သ၏စကားကိ နားမေထာင်၊ သ ှ င့်အတအိ ပ်ြခင်း၊ ေနြခင်းအမကိ
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80

ေ ှ ာင်ေလ၏။

၁၁ တေန့သ၌ ေယာသပ်သည် အမေဆာင်ြခင်းငှ ါ အိ မ်ထဲသိ့ဝင်၍

အိ မ်သားေယာက်ျားတေယာက်မ

မ ှိ

ေသာအခါ၊

၁၂ သခင်မက

ငါ ှ င့်အတ

အိ ပ်ပါဟဆိ လျက်၊ ေယာသပ်အဝတ်ကိ ကိ င်ဆွဲလ င်၊ ေယာသပ်သည် မိ မိ အဝတ်ကိစွန့်၍
ြပင်သိ့ထွက်ေြပးေလ၏။

ထိ သိ့သခင်မလက်၌

၁၃

မိ မိအဝတ်ကိစွန့်၍

ြပင်သိ့

ထွ က်ေြပးသည်ကိ သခင်မသိ ြမင်ေသာအခါ၊ ၁၄ အိ မ်သားေယာက်ျားတိ ့ကိေခ ၍၊ သင်တိ့
ကည့် က။ ငါတိ ့၌ မ ိ မေသ ပေစြခင်းငှ ါ ဤေဟ ဗဲ လကိ သခင်သွင်းထား ပီ တကား။
သသည်

ငါ ှ င့်အတ

အိ ပ်ြခင်း

ငှ ါ

ဝင်လာ၍

ငါသည်

ကျယ်ေသာအသံ ှ င့်

ေအာ်ဟစ်ရ၏။ ၁၅ ကျယ်ကျယ်ေအာ်ဟစ်သံကိ ကားလ င်၊ သသည် မိ မိအဝတ်ကိစွန့်၍
ြပင်သိ့ထွက်ေြပးသည်ဟဆိ ပီ းလ င်၊ ၁၆ သခင်ေရာက်သည်တိင်ေအာင် ထိ အဝတ်ကိ
မိ မိ၌ထားေလ၏။ ၁၇ သခင်ေရာက်ေသာအခါ၊ ကိ ယ်ေတာ်သွင်းထား ေသာ ေဟ ဗဲ က န်သည်
က ်ပ်ကိမ ိ မေသ ပြခင်းငှ ါ ဝင်လာပါ၏။ ၁၈ က ်ပ်သည် ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ်
ေသာအခါ၊

သသည်

မိ မိအဝတ်ကိ

စကားြဖင့် ကားေြပာေလ၏။

စွ န့်၍

ြပင်သိ့

ထွ က်ေြပးပါသည်ဟေသာ

၁၉ ကိ ယ်ေတာ်၏က န်သည် က ်ပ်၌ ဤသိ ့ ပခဲ့ ပီ ဟ

မယားေြပာေသာစကားကိ သခင် ကားလ င်၊ ေယာသပ်ကိ အမျက်ထွက်၍၊ ၂၀ ေခ ပီ းမှ၊
ှ င်ဘရင်ချုပ်ထားေသာ သတိ ့ေနရာ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထားသြဖင့်၊ ေယာသပ်သည်
ေထာင်
ှ ိ၍

ထဲ မှာ

ေနရ၏။

၂၁

ကယ်မသနားေတာ်မသြဖင့်၊

သိ ့ေသာ်လည်း
ေထာင်မးထံ

ထာဝရဘရားသည်
မျက် ှ ာ

သ့ဘက်၌

ရေစေတာ်မ၏။

၂၂

သိ ့ြဖစ်၍ေထာင်မးသည် ေထာင်၌ ချုပ်ထား ေသာ သအေပါင်းတိ က
့ ိ ေယာသပ်လက်သိ့အပ်၍၊
ေထာင်ထဲတွင် ပသမ ေသာအမကိ ေယာသပ်စီရင်ရ၏။ ၂၃ ထိ ေနာက် ေထာင်မးသည်
ေထာင်အမကိ ကိ ယ်တိင်ြပန်၍ မ ကည့်မ ရ။ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည်
ေယာသပ်ဘက်မှာ ှ ိ ၍ သ ပေလ

ရာရာ၌ ေအာင်ေစေတာ်မသတည်း။

၄၀ ထိေနာက်မှ အဲဂတု ှ င်ဘရင်ထံ ဖလားေတာ် ဝန် ှ င့် စားေတာ်ဝန်တိ့သည် မိမိတိ့အ ှ င်
အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်ကိ ြပစ်မှား က၏။ ၂ ဖါေရာဘရင်သည် ထိ အမတ် ှ စ်ေယာက်တည်း
ဟေသာ ဖလားေတာ်ဝန် ှ င့်စားေတာ်ဝန်တိ့ကိ အမျက် ထွ က်၍၊ ၃ ေယာသပ်အချုပ်ခံရာ
ေထာင်တည်းဟေသာ ကိ ယ်ရံေတာ်မး၏အိ မ်၌ ချုပ်ထားေတာ်မ၏။ ၄ ကိ ယ်ရံေတာ်မးသည်
သတိ ့ကိ ေယာသပ်၌ အပ်၍၊ ေယာသပ်သည် ပစရ၏။သတိ ့လည်း အင်တန် ကာလ
အချုပ်ခံလျက် ေနရ က၏။ ၅ ထိ သိေ
့ ထာင်ထဲမှာ အချုပ်ခံလျက်ေနရေသာ အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်၏
ဖလားေတာ်ဝန် ှ င့် စားေတာ်ဝန် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်၊ အသီ းအသီ း မိ မိတိ့ ကိ ယ်စီဆိင်ေသာ
အနက် ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ အိ ပ်မက်ကိ တညဥ့်ြခင်းတွ င် တေယာက်တနည်းစီ ြမင်မက် က၏။
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၆

နံ နက်အချိန်ေရာက်မှ

ေယာသပ်သည်

သတိ ့

ထံ သိ ့ဝင်၍

ကည့် ေသာအခါ၊

သတိ ့မျက် ှ ာ ိ းငယ်လျက် ှ ိ သည်ကိြမင်လ င်၊ ၇ သင်တိ့သည် ယေန့အဘယ်ေ ကာင့်
မျက် ှ ာ

ိ းငယ်သနည်းဟ

မိ မိသခင်အိမ်၌

မိ မိ ှ င့်အတ

အချုပ်ခံ

ေနရေသာ

ဖါေရာမင်း၏ အမတ်တိ့အား ေမး၏။ ၈ သတိ ့ကလည်း၊ ငါတိ ့သည် အိ ပ်မက်ကိြမင်ရ ပီ ။
အနက်ကိ ဘတ် ိင်ေသာသ မ ှ ိ ဟဆိ ကေသာ်၊ ေယာသပ် က၊ အိ ပ်မက်အနက်များကိ
ဘရားသခင်ဆိင်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့အိပ်မက်ကိ က ်ပ်အား
ကားေြပာ ကပါဟဆိ ၏။ ၉ ထိ အခါ ဖလားေတာ်ဝန်သည် မိ မိအိပ်မက်ကိ ေယာသပ်အား
ကားေြပာသည်ကား၊ ငါြမင်မက်ေသာ အိ ပ်မက်တွင်၊ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ စပျစ် ွယ်ပင် ှ ိ ၏။ ၁၀
ထိ စပျစ် ွယ်ပင်၌ အလက်သံ းလက် ှ ိ ၏။ ထိ အလက်တိ့၌ ပန်းငံ ကဲ့ သိ ့ ှ ိ ၏။ အပွ င့ ်လည်း
ပွ င့ ်၏။ အသီ း ပတ်တိ့လည်း မှည့်ေသာစပျစ်သီး ြဖစ်ေလ၏။

၁၁ ဖါေရာမင်း၏

ဖလားေတာ်ကိ ငါကိ င်လျက်၊ ထိ စပျစ်သီးကိ ယ၍ ဖလားေတာ်၌ ှ စ် ပီ းမှ လက်ေတာ်
တွ င်

ဆက်သည်ဟေြပာဆိ ၏။

၁၂ ေယာသပ်ကလည်း

သင်၏အိ ပ်မက်အနက်

ဟမကား၊ စပျစ် ွယ်သံ းလက်တိ့သည် သံ းရက်ြဖစ်၏။ ၁၃ သံ းရက်လွန်မှဖါေရာမင်းသည်
သင်၏ဦ းေခါင်း ကိ ချီးေြမာက်၍ သင်၏အရာကိ ြပန်ေပးေတာ်မသြဖင့်၊ သင်သည်အထက်က
ဖလားေတာ်ဝန်ြဖစ်၍ ပဘးသည် နည်းတ၊ တဖန်ဖလားေတာ်ကိ ဖါေရာမင်း၏လက်တွင်
ဆက် မဲ ဆက်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ သင်သည် ချမ်းသာရေသာအခါ က ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့၍
ေကျးဇး ပပါေလာ့။ ဖါေရာဘရင်က တိ ေလ ာက်၍ က ်ပ်ကိ ဤအိ မ်မှ တ်ယပါ။ ၁၅
အကယ်စင်စစ် က ်ပ်ကိ ေဟ ဗဲ ြပည်မှ ခိ းယ ခဲ့ က၏။ ဤြပည်မှာလည်း က ်ပ်၌ အြပစ်မ ှ ိ ဘဲ
ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား ကသည်ဟဆိ ၏။ ၁၆ ထိ အိပ်မက်အနက် ေကာင်းသည်ကိ စားေတာ်
ဝန် သိ ြမင်လ င်၊ ငါသည်လည်း ြဖူေသာေတာင်းသံ းလံ းကိ ကိ ယ်တိင် ွက်ေနသည်ကိ
ြမင်မက်၏။ ၁၇ အေပ ေတာင်းတွ င် ဖါေရာမင်းစားေတာ်ေခ ဘိ ့ ချက် ပီ းေသာ ခဲ ဘွယ်စားဘွ ယ်
အမျိုးမျိုး ှ ိ ၍၊ ငှ က်တိ့သည်လည်း ငါ ွက်ေသာ ေတာင်းထဲ က တ်၍ စား ကသည်ဟ
ေယာသပ်အား ေြပာဆိ ၏။ ၁၈ ေယာသပ်ကလည်း၊ သင်၏အိ ပ်မက် အနက်ဟ မကား၊
ေတာင်းသံ းလံ းသည် သံ းရက်ြဖစ်၏။ ၁၉ သံ းရက်လွန်မှ ဖါေရာမင်းသည် သင်၏ဦ းေခါင်း
ကိ ကိ ယ် ှ င့်ခွ ါ ေြမာက်လ က် သစ်ပင်၌ဆွဲ ထားေတာ်မ၍၊ ငှ က်တိ့သည် သင်၏အသားကိ
တ်၍စား ကလိ မ့ ်မည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၂၀ ထိ ေနာက် သံ းရက်လွန်ေသာအခါ၊ ဖါေရာမင်း
ဘွ ားေသာေန့ရက်၌ ှ စ်စဥ်ပွဲကိခံ၍ က န်ေတာ်မျိုး အေပါင်းတိ ့ကိ ေက းေမွ းေတာ်မစဥ်တွင်၊
ဖလားေတာ်ဝန် ၏ဦ းေခါင်း ှ င့် စားေတာ်ဝန်၏ဦ းေခါင်းကိ က န်ေတာ်မျိုး တိ ့တွင် ေဖ ေတာ်မ၍၊
၂၁ အိ ပ်မက်အနက်ကိ ေယာသပ်ဘတ်သည် အတိ င်း၊ ဖလားေတာ်ဝန်ကိ အထက်အရာ၌ တဖန်
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ခန့်ထားေတာ်မသြဖင့်၊ သသည်ဖလားေတာ်ကိ ဖါေရာ မင်း၏လက်တွင် ဆက် မဲ ဆက်ရ၏။ ၂၂
စားေတာ်ဝန်ကိမကား၊ ဆွဲ ထားေတာ်မ၏။ ၂၃ သိ ့ေသာ်လည်း ဖလားေတာ်ဝန်သည် ေယာသပ်
ကိ မေအာက်ေမ့ဘဲ ေမ့ေလျာ့၍ေနေလ၏။

၄၁ ထိေနာက်

ှ စ် ှ စ်လွန်ေသာအခါ၊ ဖါေရာမင်း သည် အိ ပ်မက်ကိ ြမင်မက်သည်ကား၊

မိ မိသည် ြမစ်နား ၌ ရပ်ေန၏။

၂ အဆင်းလှ ၍ဝေသာ

ွားခနစ်ေကာင်တိ့သည်

ြမစ်ထဲကထွ က်၍ ြမစ်နားမှာေပါက်ေသာ ြမက်ပင်ကိ စားလျက် ေန က၏။ ၃ ထိ ွားတိ ့ေနာက်မှ
အဆင်းမလှ ၊ ပိ န်ေသာ ွားခနစ်ေကာင်တိ့သည် ြမစ်ထဲကထွ က်၍ အရင် ွားတိ ့ အနား၌
ကမ်းေပ မှာ ရပ်ေန က၏။

၄ အဆင်းမလှ

ပိ န်ေသာ ွားတိ ့သည်၊ အဆင်း လှ ၍

ဝေသာ ွားခနစ်ေကာင်တိ့ကိ ကိ က်စား က၏။ ဖါေရာမင်းလည်း ိးေလ၏။ ၅ တဖန်အိပ်ြပန်၍
အိ ပ်မက်ကိ ြမင်မက်ြပန်သည် ကား၊ အလံ း ကီ း ၍ေကာင်းေသာ စပါးခနစ် ှ ံ တိ ့သည်
စပါးတပင်တည်း၌ ြဖစ် က၏။ ၆ ထိ ေနာက်မှ အလံ းေသး၍ အေ ှ ေလြဖင်
့
့ ပျက်ေသာ
စပါးခနစ် ှ ံ တိ ့သည် ေပါက် က၏။ ၇ အလံ းေသးေသာ စပါးခနစ် ှ ံ တိ ့သည် အလံ း ကီ း၍
ေကာင်းေသာ စပါးခနစ် ှ ံ တိ ့ကိ စား က၏။ဖါေရာ မင်းလည်း ိး၍ အိ ပ်မက်ြဖစ်သည်ကိ
သိ ေလ၏။

၈ နံ နက်အချိန်

ေရာက်ေသာအခါ၊ ဖါေရာမင်း သည် စိ တ်ပပန်၍၊

အဲ ဂတုေဗဒင်တတ် ပညာ ှ ိ အေပါင်း တိ ့ကိ ေခ ၍ အိ ပ်မက်ေတာ်ကိ ြပန် ကားေတာ်မ၏။
သိ ့ေသာ်လည်း ေ ှ ေတာ်
့
၌အနက်ကိ ဘတ် ိင်ေသာသ တေယာက်မ မ ှ ိ ။

၉ ထိ အခါ

ဖလားေတာ်ဝန်က၊ က န်ေတာ်သည် ကိ ယ်အြပစ်ကိ ယေန့ေအာက်ေမ့ပါ၏။

၁၀

ဖါေရာဘရင်သည် က န်ေတာ် ှ င့်စားေတာ်ဝန် ကိ အမျက်ထွက်၍ ကိ ယ်ရံေတာ်မးအိ မ်၌
ချုပ်ထားေတာ် မေသာအခါ၊

၁၁ က န်ေတာ်တိ့ ှ စ်ေယာက်သည် အသီ းအသီ း မိ မိတိ့

ကိ ယ်စီဆိင်ေသာ အနက် ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ အိ ပ်မက် ကိ တညဥ့်ြခင်းတွ င် ြမင်မက် ကပါ၏။ ၁၂
က န်ေတာ်တိ့၌ ကိ ယ်ရံေတာ်မး၏က န် ေဟ ဗဲ လလင်တေယာက် ှ ိ ၏။ ထိ သအား
က န်ေတာ်တိ့သည်

ကားေြပာ၍

သသည်

အိ ပ်မက်၏အနက်ကိ

ဘတ်ပါ၏။

တေယာက်စီြမင်မက်သည်အတိ င်း ဘတ်ပါ၏။ ၁၃ ဘတ်သည်အတိ င်းလည်းမှန်ပါ၏။
က န်ေတာ် သည်အရင်အရာကိ ရြပန်၍၊ စားေတာ်ဝန်မကား၊ ဆွဲ ထား ြခင်းကိ ခံ ရပါသည်ဟ
ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၄ ထိ အခါ ဖါေရာမင်းသည် လကိ ေစလတ်၍ ေယာသပ်ကိ ေခ ေတာ်မ၏။
ေယာသပ်သည် ေထာင်ထဲ က အလျင်အြမန်ထွက်ရ၍၊ မတ်ဆိတ် ှ ပ်ြခင်း၊ အဝတ် လဲ ြခင်းကိ
ပ ပီ းမှ အထံ ေတာ်သိ့ ဝင်ရ၏။ ၁၅ ဖါေရာမင်းကလည်း၊ ငါသည်အိပ်မက်ကိ ြမင် မက် ပီ ။
အနက်ကိ အဘယ်သမ မဘတ် ိင်။ သင်သည် အိ ပ်မက်ကိ နားလည်ေသာ ဥာဏ် ှ င့်
အနက်ဘတ် ိင် သည်ကိ ငါ ကားရ ပီ ဟဆိ ၏။ ၁၆ ေယာသပ်ကလည်း၊ က န်ေတာ်သည် အလိ
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အေလျာက်မတတ် ိင်ပါ။ ဘရားသခင်သည် မဂလာ အေြဖစကားကိ ဖါေရာဘရင်အား
ေပးေတာ်မပါေစေသာ ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၇ ဖါေရာမင်းကလည်း၊ ငါြမင်မက်သည်မှာ၊
ြမစ်နား၌ ငါရပ်ေန၏။ ၁၈ အဆင်းလှ ၍ဝေသာ ွားခနစ်ေကာင်တိ့သည် ြမစ်ထဲကထွ က်၍၊
ြမစ်နားမှာေပါက်ေသာ ြမက်ပင်ကိ စားလျက် ေန က၏။ ၁၉ ထိ ွားတိ ့ေနာက်မှ၊ အဆင်းမလှ
ပိ န် ကံ ေသာ ွားခနစ်ေကာင်တိ့သည် ထွ က်လာ က၏။ ထိ မ ေလာက် အ ပ်ဆိးေသာ ွားတိ ့ကိ
အဲ ဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံ းတွ င် တခါမ မြမင်ရစဖး။ ၂၀ အဆင်းမလှ ပိ န်ေသာ ွားတိ ့သည်၊
ဝေသာ အရင် ွားခနစ်ေကာင်တိ့ကိ ကိ က်စား က၏။ ၂၁ စား ပီ းေသာေနာက်၊ စားမှန်းကိ
အဘယ်သမ မသိ ရ။ အရင်ကဲ့သိ ့ အ ပ်ဆိးေသး၏။ ငါလည်း ိး၏။ ၂၂ တဖန်ငါြမင်မက်
ြပန်သည်ကား၊ အလံ း ကီ း၍ ေကာင်းေသာ စပါးခနစ် ှ ံ တိ ့သည် စပါးတပင်တည်း၌ ြဖစ် က၏။
၂၃ ထိ ေနာက်မှ

ိ း ွမ်းလျက် အလံ းေသး၍ အေ ှ ့ေလြဖင့် ပျက်ေသာ စပါးခနစ် ှ ံ တိ ့သည်

ေပါက် က၏။ ၂၄ အလံ းေသးေသာ စပါး ှ ံ တိ ့သည် ေကာင်းေသာ စပါးခနစ် ှ ံ တိ ့ကိ စား က၏။
ထိ အိမ်မက်ကိ ေဗဒင်တတ် တိ ့အား ငါ ကားေြပာ၍ အနက်ကိ အဘယ်သမ မဘတ် ိင်ဟ
ေယာသပ်အား ေြပာဆိ ေတာ်မ၏။ ၂၅ ေယာသပ်ကလည်း၊ ဖါေရာဘရင် ြမင်မက်ေတာ်
မေသာ

အိ ပ်မက်ကား

တပါးတည်းြဖစ်ပါ၏။

ဘရားသခင်

ပလတံ့ ေသာအမကိ

ဖါေရာဘရင်အား ြပေတာ်မ ပီ ။ ၂၆ ေကာင်းေသာ ွားခနစ်ေကာင်တိ့သည် ခနစ် ှ စ်ြဖစ်ပါ၏။
ေကာင်းေသာစပါးခနစ် ှ ံ တိ ့သည်လည်း

ခနစ် ှ စ်ြဖစ်ပါ၏။

အိ ပ်မက်ေတာ်ကား

တပါးတည်း ြဖစ်ပါ၏။ ၂၇ ထိ ွားတိ ့ေနာက် ထွ က်လာေသာ ွား၊ ပိ န်၍ အ ပ်ဆိးေသာ
ွားခနစ်ေကာင်တိ့သည်

ခနစ် ှ စ်ြဖစ်ပါ

၏။

အေ ှ ေလြဖင်
့
့ ပျက်ေသာ

ခနစ် ှ ံ တိ ့သည် လည်း၊ အစာေခါင်းပါးေသာ ခနစ် ှ စ်ြဖစ်ပါ၏။

စပါးဖျင်း

၂၈ ဖါေရာဘရင်အား

က န်ေတာ်ေလ ာက်လိေသာ အရာဟမကား၊ ဘရားသခင် ပလတံ့ ေသာ အမကိ ဖါေရာ
ဘရင်အား

ြပေတာ်မ၏။

ခနစ် ှ စ် ှ ိ လိမ့ ်မည်။

၂၉

အဲ ဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံ းတွ င်

ဝေြပာေသာ ှ စ်

၃၀ ထိ ေနာက်မှ အစာေခါင်းပါးေသာ ှ စ် ခနစ် ှ စ် ေပ လာ၍၊

အဲ ဂတုြပည်၌အလံ းစံ ေသာ ဝေြပာြခင်းသည် တိ မ် မပ်လျက် အစာေခါင်းပါးြခင်းအားြဖင့်
တြပည်လံ း ပျက် စီ းလိ မ့ ်မည်။ ၃၁ အစာေခါင်းပါးြခင်းသည် အလွ န်အား ကီ းေသာ ေ ကာင့်၊
အရင်ဝေြပာြခင်း၏ လကဏာမထင်ရ။ ၃၂ ဖါေရာဘရင်သည် ထပ်၍အိ ပ်မက်ြမင်ရသည်
အရာမှာ၊ ထိ အမကိ ဘရားသခင် မဲ ြမံ ခိ င်ခ့ံ ေစ၍ အလျင် အြမန် စီ ရင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၃၃
သိ ့ြဖစ်၍

ဖါေရာဘရင်သည်

အဲ ဂတုြပည်ကိ

အပ်စိး

ဥာဏ်ပညာ ှ င့်

ေစေတာ်မပါ။

၃၄

ြပည့်စံ ေသာသကိ

ခန့်ထားေတာ်မေသာသသည်လည်း

တြပည်လံ း ၌ အ ကီ းအ ကပ်တိ့ကိ ခန့်ထား၍၊ ဝေြပာေသာ ှ စ် ခနစ်
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တြပည်လံ းတွ င် ငါးဘိ ့တဘိ ့ေကာက်ယ က
မဂလာ ှ စ်တိ့တွင်

ရိ ကာ ှ ိ သမ ကိ

ပါေစ။ ၃၅ ထိ သတိ ့သည်ြဖစ်လတံ့ ေသာ

စ ံ း၍

ဖါေရာဘရင်ထံေတာ်၌

စပါးများ

ကိ

ဆည်းဘး ကပါေစ။ မိ မ့ ျား၌လည်း ရိ ကာကိ သိ ထား ကပါေစ။ ၃၆ သိ ့ြဖစ်၍ အဲ ဂတုြပည်၌
အစာေခါင်းပါးေသာ ှ စ်

ခနစ် ှ စ်ေရာက်ေသာအခါ၊

ြပည်သြပည်သား

စားစရာဘိ ့

သိ ထားလျက် ှ ိ ှ င့်၍ အစာေခါင်းပါးေသာ ကာလတွ င် ြပည်ေတာ်မပျက်ရဟ ဖါေရာမင်းအား
ေလ ာက်ေလ၏။ ၃၇ ထိ သိ့ ေယာသပ်ေလ ာက်ေသာစကားကိ ဖါေရာ မင်းအစ ှ ိ ေသာ
က န်ေတာ်မျိုးအေပါင်းတိ ့သည်

ှ စ်သက် က၍၊

၃၈ ဖါေရာမင်းက၊ ဘရားသခင်၏

ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ ရ၍ ဤကဲ့ သိ ့ေသာ သကိ အဘယ်မှာ
က န်ေတာ်မျိုးတိ ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
ဤအမအလံ းစံ တိ ့ကိ

သင့်အား

ှ ာ၍ ေတွ ့မည် နည်းဟ

၃၉ ေယာသပ်အားလည်း၊ ဘရားသခင်သည်

ပေတာ်မသည်ြဖစ်၍

သင်ကဲ့သိ ့

ဥာဏ်ပညာ ှ င့်

ြပည့်စံ ေသာသ မ ှ ိ ။ ၄၀ သင်သည် နန်းေတာ်အပ်ြဖစ်ရမည်။ သင်၏ စကားအတိ င်း
ငါ၏ြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိ ငါစီ ရင် ေစမည်။ ရာဇပလင်အားြဖင့်သာ ငါသည် သင့်ထက်
ကီ းြမတ်မည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

သင်အပ်စိးေစြခင်းငှ ါ

တဖန် ကည့်ပါ၊

အဲ ဂတုြပည်တြပည်လံ းကိ

ေယာသပ်အား

မိ န့်ေတာ်မလျက်၊

၄၁

ငါခန့်ထား ပီ ဟ

၄၂

လက်စွပ်ေတာ်ကိခ တ်၍ ေယာသပ်လက်၌ စွ ပ်ေစေတာ်မ၏။ ပိ တ်ေချာအဝတ်ကိလည်း
ဝတ်ေစ၍၊

လည်ပင်း၌

ေ စလွ ယ်ကိဆွဲ ပီ းလ င်၊

၄၃

ဒတိ ယရထားေတာ်ကိ

စီ းေစေတာ်မ၏။ ြပပ်ဝပ် ၍ ေန ကဟ သ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဟစ် က၏။ ထိ သိ့လ င် အဲ ဂတု
ြပည်တြပည်လံ းကိ

အပ်စိးေစေတာ်မ၏။

၄၄

ဖါေရာမင်းကလည်း၊

ငါသည်

ဖါေရာဘရင် မှန်၏။ သိ ့ြဖစ်၍ သင်၏အခွ င့ ်မ ှ ိ လ င် အဲ ဂတုြပည် တေ ှ ာက်လံ းတွ င်
အဘယ်သမ

မိ မိလက်ေြခကိ မ ကရဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၅ ဖါေရာမင်းသည်လည်း၊

ဇာဖဏာသဖါဏတည်း ဟေသာ ဘွဲ ့နာမ ှ င့်ေယာသပ်ကိ ချီးေြမာက်၍

သန မိ ၏
့

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေပါတိ ေဖရ၏သမီ းအာသနတ် ှ င့် စံ ဘက်ေစေတာ်မ၏။ ထိ သိ့ေယာသပ်သည်
အဲ ဂတု ိင်ငံအပ်အရာ ှ င့် အထံ ေတာ်ကထွ က်ေလ၏။ ၄၆ ေယာသပ်သည် အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်
ဖါေရာမင်း ထံ ၌ အခွ င့ ်ရေသာအခါ၊ အသက်အ ှ စ်သံ းဆယ် ှ ိ သ တည်း။ အထံ ေတာ်ကထွ က်၍
အဲ ဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံ း သိ ့ သွ ားေလ၏။ ၄၇ ဝေြပာ ှ စ် ခနစ် ှ စ်ပတ်လံ း ေြမအသီ းအ ှ ံ တိ ့
သည် အလွ န်များြပား က၏။
ရိ ကာကိ စ ံ း၍

မိ တ
့ ိ ့၌

၄၈ ခနစ် ှ စ်ပတ်လံ း အဲ ဂတုြပည်တွင်

သိ ထားေလ၏။

မိ ပ့ တ်ဝန်းကျင်

ှ ိ သမ ေသာ

လယ်တိ့၌ရေသာ

ရိ ကာကိ မိ အ
့ သီ းအသီ းတိ ့တွင် သိ ထား ေလ၏။ ၄၉ စပါးကိ ကား သမဒရာသဲ လံ း ှ င့်အမ
အလွ န် များစွ ာစထား၍ မေရတွ က် ိင်ေအာင် များေသာေ ကာင့် မေရတွ က်ဘဲေနသတည်း။

ကမာဦး
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၅၀ အစာေခါင်းပါးေသာ ှ စ် မေရာက်မှီ၊ ေယာသပ် သည်

သန မိ ၏
့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ေပါတိ ေဖရ၏သမီ း အာသနတ်တွင် သား ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ြမင်ရ၏။ ၅၁ သားဦ းကိ ကား
မနာေ ှ အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါခံ ရသမ ေသာ ပင်ပန်းြခင်း ှ င့်
ငါ့အဘ၏
ဆိ သတည်း။

အိ မ်သားအေပါင်းတိ ့ကိ
၅၂

ငါေမ့ေစြခင်းငှ ါ

ေနာက်ရေသာသားကိ ကား၊

ဘရားသခင် ပေတာ်မ ပီ ဟ

ဧဖရိ မ်အမည်ြဖင့်

မှည့်ေလ၏။

အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် ငါဆင်းရဲ ခံရေသာြပည်၌ ငါ့ကိပွါးများ ေစေတာ်မ ပီ ဟ
ဆိ သတည်း။ ၅၃ ထိ ေနာက် အဲ ဂတုြပည်၌ ဝေြပာေသာ ှ စ် ခနစ် ှ စ်ကန်ေလ၏။ ၅၄
ေယာသပ်ေ ြပာသည်အတိ င်း အစာေခါင်းပါး ေသာ ှ စ်တိ့သည် ေရာက်စ ှ ိ ၏။ ထိ အခါ
ခပ်သိမ်းေသာ ြပည်တိ့၌ အစာေခါင်းပါးြခင်း ှ ိ ေသာ်လည်း အဲ ဂတုြပည် ၌ ဆန်စပါး ှ ိ ေသး၏။
၅၅ ေနာက်တဖန် အဲ ဂတုြပည်သ ြပည်သား အေပါင်းတိ ့သည် မွ တ်သိပ်ေသာအခါ

စားစရာကိ ရပါ မည်အေ ကာင်း ဖါေရာမင်းထံ ၌ ေ ကးေ ကာ် က၏။ဖါေရာမင်းကလည်း၊
ေယာသပ်ထံသိ ့သွား က၊

သစီ ရင်

အေပါင်းတိ ့ကိ မိ န့်ေတာ်မ၏။

သည်အတိ င်း ပ ကဟ

အဲ ဂတုြပည်သြပည်သား

၅၆ ေြမြပင်တေ ှ ာက်လံ း၌ အစာေခါင်းပါးေသာ အခါ၊

ေယာသပ်သည် စပါးကျီ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဖွ င့ ်၍ အဲ ဂတု လတိ ့အား ေရာင်းေလ၏။ ထိ အခါ
အဲ ဂတုြပည်၌ အစဥ် အတိ င်း အစာေခါင်းပါးသတည်း။ ၅၇ ခပ်သိမ်းေသာြပည်တိ့၌လည်း
အလွ န်အစာ ေခါင်းပါးေသာေ ကာင့်၊ အသီ းသီ းေသာြပည်သားတိ ့သည် စပါးကိ ဝယ်ြခင်းငှ ါ
အဲ ဂတုြပည် ေယာသပ်ထံသိ ့ လာ ေရာက် က၏။

၄၂ အဲဂတုြပည်၌

စပါး ှ ိ ေ ကာင်းကိ

ယာကပ်

ကားသိ လ င်၊

သင်တိ့သည်

အဘယ်ေ ကာင့် တေယာက်ကိ တေယာက် ကည့် ၍ ေန ကသနည်း။ ၂ အဲ ဂတုြပည်၌
စပါး ှ ိ ေ ကာင်းကိ ငါ ကားရ ပီ ။ ငါတိ ့သည်မေသ

အသက် ှ င်မည်အေ ကာင်း၊ ထိ ြပည်သိ့

သွ ား၍ ငါတိ ့အဘိ ့ကိ ဝယ် ကေလာ့ဟ မိ မိသားတိ ့အား ဆိ သည်အတိ င်း၊ ၃ ေယာသပ်၏
အစ်ကိတကျိပ်တိ့သည် စပါးကိ ဝယ်ြခင်းငှ ါ အဲ ဂတုြပည်သိ့ သွ ား က၏။ ၄ ေယာသပ်၏ညီ
ဗယာမိ န်ကိကား အစ်ကိတိ့ ှ င့် အတ ယာကပ်သည်မေစမလတ်။ အေ ကာင်းမကား၊ သ၌
ေဘးေရာက်ေကာင်းေရာက်လိမ့ ်မည်ဟ စိ းရိ မ်သတည်း။
အစာေခါင်းပါးေသာ

ေ ကာင့်၊

၅ ထိ အခါ ခါနာန်ြပည်၌

အဲ ဂတုြပည်သိ့ေရာက်လာေသာ

သတိ ့တွင်၊

ဣသေရလသားတိ ့သည် စပါးကိ ဝယ်ြခင်းငှ ါ လာ က၏။ ၆ ေယာသပ်သည် ိင်ငံအပ်ြဖစ်၍
ြပည်သား အေပါင်းတိ ့အား ေရာင်းေသာအမကိ စီ ရင်ေလ၏။ ေယာ သပ်အစ်ကိတိ့သည်လာ၍
သ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဦ း တ်ချ က၏။ ၇ ေယာသပ်သည် အစ်ကိတိ့ကိြမင်လ င်သိ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း
မသိ ဟန်ေဆာင်၍ ကမ်းတမ်းစွ ာ ေြပာ လျက်၊ သင်တိ့သည် အဘယ်ကလာ ကသနည်းဟ
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ေမး၏။ သတိ ့ကလည်း၊ အစာကိ ဝယ်ြခင်းငှ ါ ခါနာန်ြပည်က လာ ကပါသည် ဟေလ ာက် က၏။
၈ ေယာသပ်သည် အစ်ကိတိ့ကိသိေသာ်လည်း၊ သတိ ့သည် ေယာသပ်ကိ မသိ က။ ၉

ေယာသပ်သည် သတိ ့အေ ကာင်း ှ င့် ြမင်ရေသာ အိ ပ်မက်တိ့ကိ ေအာက်ေမ့လျက်၊
သင်တိ့သည် သလ ို ြဖစ် က၏။ ြပည်ေတာ်၌ အားနည်းေသာအရပ်ကိ ကည့်

ြခင်းငှ ါ

လာ က ပီ ဟဆိ လ င်၊ ၁၀ သတိ ့က၊ မဟတ်ပါသခင်။ ကိ ယ်ေတာ်၏က န်တိ့ သည် အစာကိ
ဝယ်ြခင်းငှ ါသာ လာ ကပါ၏။

၁၁ က န်ေတာ်တိ့သည် တေယာက်တည်းေသာသ၏

သားြဖစ် ကပါ၏။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသလည်း ြဖစ် ကပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်၏က န်တိ့သည်
သလ ိုမဟတ်ပါဟ ေလ ာက် က၏။ ၁၂ ေယာသပ်ကလည်း၊ မဟတ်ဘး။ ြပည်ေတာ်၌
အားနည်းေသာ အရပ်ကိ ကည့် ြခင်းငှ ါ လာ က ပီ ဟ ဆိ ြပန်၏။

၁၃ သတိ ့ကလည်း၊

ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့သည် ခါနာန် ြပည်၌ တေယာက်တည်းေသာသ၏သား၊ ညီ အစ်ကိ
တကျိပ် ှ စ်ေယာက် ြဖစ် ကပါ၏။ အငယ်ဆံ းေသာသကား အဘ ှ င့်အတ ယခ ှ ိ ရစ်ပါ၏။
တေယာက်ကားမ ှ ိ ပါဟ ေလ ာက်ြပန်လ င်၊ ၁၄ ေယာသပ်က၊သင်တိ့သည် သလ ိုြဖစ် က၏ဟ
ငါဆိ သည်အရာမှာ၊ ၁၅ သင်တိ့ကိ အဘယ်သိ့ စံ စမ်းရမည်နည်းဟမ ကား၊ အငယ်ဆံ းေသာညီ
မလာလ င်၊ ဖါေရာဘရင် အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း သင်တိ့သည် ဤအရပ်မှ
မထွ က်မသွ ားရ။ ၁၆ သင်တိ့စကား မှန်သည်မမှန်သည်ကိ စံ စမ်း၍ သိ ေစြခင်းငှ ါ သင်တိ့တွင်
တေယာက်ေသာသကိ

ေစလတ်

၍

ညီ ကိေဆာင်ခဲ့ေစ။

ကင်းေသာသတိ ့ကိ

ေထာင်ထဲမှာ ချထားမည်။ သိ ့မဟတ် ဖါေရာဘရင် အသက် ှ င်ေတာ် မသည်အတိ င်း၊
အကယ်စင်စစ် သင်တိ့သည် သလ ို ြဖစ် က၏ဟဆိ ပီ းလ င်၊ ၁၇ အစ်ကိအေပါင်းတိ ့ကိ
သံ းရက်ချုပ်ထားေလ၏။
သတိ ့ကိေခ ၍၊

ငါသည်

၁၈

သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

ဘရားသခင်ကိ

သင်တိ့သည် အသက်ချမ်းသာေစ

ေ ကာက် ွံ ေသာ
့

ေယာသပ်သည်

သြဖစ်၏။

သိ ့ြဖစ်၍

ြခင်းငှ ါ ပရေသာအမဟမကား၊ ၁၉ သင်တိ့သည်

ေြဖာင့်မတ်ေသာသမှန်လ င်၊ သင်တိ့ညီအစ်ကိတိ့တွင် တစံ တေယာက်ကိ ေထာင်အိမ်၌
အချုပ်ခံလျက်ေနေစ ပီ းလ င်၊ ကင်းေသာ သတိ ့မကား သွ ား ကေလာ့။ အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့၌
အစာေခါင်းပါး ေသာေ ကာင့် စပါးကိ ယ၍သွ ား ကေလာ့။
ငါ့ထံသိ ့

ေဆာင်ခဲ့ က

ေလာ့။

သိ ့ ပလ င်

၂၀ အငယ်ဆံ းေသာညီ ကိ

သင်တိ့စကားမှန်လိမ့ ်မည်။

သင်တိ့

အသက်လည်း ချမ်းသာရလိ မ့ ်မည်ဟဆိ သည်အတိ င်း သတိ ့သည် ပ က၏။ ၂၁ ထိ အခါ
သတိ ့အချင်းချင်းဆိ ကသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ် ငါတိ ့ သည် ညီ ၏အမ၌ အြပစ် ကီ း က၏။
သသည် ငါတိ ့ကိေတာင်းပန်ေသာအခါ၊ သ့စိတ်ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ငါတိ ့သည် ြမင်လျက် ှ င့်
နားမေထာင်ဘဲေန က

ကမာဦး
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တေယာက်ကိတေယာက် ေြပာဆိ က၏။ ၂၂ ဗင်ကလည်း၊ သငယ်ကိ မြပစ်မှားပါ ှ င့်ဟ
က ်ပ်ဆိသည်မဟတ် ေလာ။ သင်တိ့သည် နားမေထာင် ဘဲ ေန ကေသာေ ကာင့်
သ၏အေသွ းအတွ က် ယခ အစစ်ခံရ ကသည်ဟ ြပန်၍ဆိ ၏။

၂၃ ထိ သိ့ မိ မိတိ့

ေြပာဆိ ကေသာစကားကိ ေယာ သပ် နားလည်သည်ဟ သတိ ့မထင် က။ အေ ကာင်းမကား၊
ေယာသပ်သည် စကားြပန် ှ င့်သတိ ့ကိ ေြပာတတ်ေသာ ေ ကာင့်တည်း။

၂၄ ထိ အခါ

ေယာသပ်သည် သတိ ထ
့ ံ မှခဏခွ ါ၍ ငိ ေလ၏။ တဖန် လာြပန်၍ တ်ဆက် ပီ းလ င်၊ ှ ိ ေမာင် ကိ
သတိ ့အစထဲ ကယ၍ သတိ ့ေ ှ တွ
့ င် ချည်ေ ှ ာင်ေလ၏။ ၂၅ ထိ ေနာက် သတိ ့အိတ်များကိ
စပါး ှ င့်ြပည့်ေစ၍၊ သတိ ့ေငွ ကိလည်း အသီ းအသီ းအိ တ်တိ့တွင် ြပန်ထည့်ေစ ြခင်းငှ ါ၎င်း၊
လမ်းခရီ း၌ စားစရိ တ်ကိေပးေစြခင်းငှ ါ၎င်း စီ ရင်၍ ထိ သိ့လ င်သတိ ့၌ ပေလ၏။

၂၆

သတိ ့သည်လည်း

၂၇

ြမည်းများအေပ ၌

စပါးကိ

တင်၍

ထွ က်သွား က၏။

စားခန်းသိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊ တေယာက်ေသာ သသည် ြမည်းကိ အစာေက းြခင်းငှ ါ
မိ မိအိတ်ကိဖွင့ ်လ င်၊ အိ တ်ဝတွ င် ှ ိ ေသာ ေငွ ကိြမင်ေလ၏။ ၂၈ ညီ အစ်ကိတိ့အားလည်း
က ်ပ်ေငွ ကိ

ြပန်ထား

ပီ ။

ကည့်ပါ

အိ တ်ထဲမှာ ှ ိ သည်ဟဆိ ေသာ်၊

သတိ ့သည်

စိ တ် ှ လံ းေလျာ့၍ ေ ကာက်လန့်လျက်၊ ငါတိ ့၌ ဘရား သခင် ပေတာ်မေသာ ဤအမသည်
အဘယ်အမြဖစ် ပါလိ မ့ ်မည်နည်းဟ တေယာက်ကိတေယာက်ဆိ က၏။ ၂၉ ခါနာန်ြပည်
အဘယာကပ်ထံသိ ့ေရာက်လ င်၊ မိ မိတိ့၌ြဖစ်ေလသမ တိ ့ကိ ကားေြပာသည်ကား၊ ၃၀
ထိ ြပည်ကိအပ်စိးေသာသသည်

ကမ်းတမ်းစွ ာ ေြပာလျက်၊ က ်ပ်တိ့ကိ ထိ ြပည်၌

သလ ိုလပ်သဟ၍ မှတ်ေလ၏။

၃၁ က ပ်တိ့ကလည်း၊ က န်ေတာ်တိ့သည် ေြဖာင့်

မတ်ေသာသြဖစ် ကပါ၏။ သလ ိုမဟတ်ပါ။ ၃၂ တဘတည်းသား၊ ညီ အစ်ကိချင်း တကျိပ်
ှ စ်ေယာက်ြဖစ် ကပါ၏။

တေယာက်ကားမ ှ ိ ပါ။

အငယ်

ဆံ းေသာသကား

ခါနာန်ြပည်၌ အဘ ှ င့်အတ ယခ ှ ိ ရစ် ပါသည်ဟ ေလ ာက်ေသာအခါ၊ ၃၃ ထိ ြပည်ကိ
အပ်စိးေသာသခင်က၊ သင်တိ့သည် ေြဖာင့်မတ်ေသာသမှန်သည်ကိ အဘယ်သိ့ ငါသိ ိင်မည်
နည်းဆိ ေသာ်၊ သင်တိ့ညီအစ်ကိတိ့ တွ င် တစံ တေယာက်ကိ ငါ့ထံ၌ထားရစ် ကေလာ့။
သင်တိ့အိမ်သအိ မ်သားတိ ့၌ အစာေခါင်းပါးေသာေ ကာင့် အစာကိ ယ၍သွ ား ကေလာ့၊ ၃၄
အငယ်ဆံ းေသာညီ ကိ ငါ့ထံသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ က

ေလာ့။ သိ ့ ပလ င် သင်တိ့သည် သလ ိုမဟတ်

ေြဖာင့်မတ် ေသာသြဖစ်သည်ကိ ငါသိ လိမ့ ်မည်။ သင်တိ့ညီအစ်ကိကိ လည်း ငါြပန်၍အပ်မည်။
သင်တိ့သည်

ြပည်ေတာ်၌

ကားေြပာ က ပီ းမှ၊

၃၅

ေဖါက်ကားေရာင်းဝယ်ရ ကမည်ဟ
မိ မိတိ့အိတ်များအထဲ က

စပါးကိ

ဆိ ေ ကာင်းကိ

ထတ်ေသာ

အခါ၊

အသီ းအသီ းဆိ င်ေသာ ေငွ ထပ်တိ့သည် မိ မိတိ့အိတ် ၌ ှ ိ က၏။ ေငွ ထပ်များကိ သတိ ့ ှ င့်

ကမာဦး

88

အဘသည် ြမင်ေသာ အခါ ေ ကာက်လန့် က၏။ ၃၆ အဘယာကပ်ကလည်း၊ သင်တိ့သည်
ငါ့သား

တိ ့ကိ

လယ က ပီ ။

ေယာသပ်မ ှ ိ ၊

ှ ိ ေမာင်မ ှ ိ ၊

ဗယာမိ န်

ကိ လည်း

ယသွ ားချင်သည်တကား။ ဤအမအလံ းစံ တိ ့ သည် ငါ ှ င့်ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်သည်တကားဟ
သတိ ့အား ဆိ ၏။

ဗင်ကလည်း၊ က ်ပ်သည် ဗယာမိ န်ကိ အဘ ထံ သိ ့ြပန်၍

၃၇

မေဆာင်ခဲ့လ င်၊ က ်ပ်သား ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ သတ်ပါေလာ့။သ့ကိက ်ပ် လက်၌အပ်ပါ။
က ်ပ်တဖန် အဘထံ သိ ့ြပန်၍ ေဆာင်ခဲ့ပါမည်ဟ အဘအား ဆိ ၏။ ၃၈ အဘကလည်း၊
သင်တိ့ ှ င့်အတ ငါ့သားမသွ ား ရ။ သ၏အစ်ကိေသ ပီ ။ သသည် တေယာက်တည်း ကျန်
ရစ်၏။ သင်တိ့သွားရာလမ်းခရီ းတွ င် သ၌ ေဘးေရာက် လ င်၊သင်တိ့သည် ငါ့ဆံပင်ြဖူကိ
ဝမ်းနည်းြခင်း ှ င့်တကွ မရဏာ ိင်ငံသိ ့ သက်ေရာက်ေစ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ေလ

၏။ (Sheol

h7585)

၄၃ ခါနာန်ြပည်၌

အလွ န်အစာေခါင်းပါးသည်

ြဖစ်၍၊

၂

အဲ ဂတုြပည်မှ

ေဆာင်ခဲ့ေသာစပါးကိ စားကန် ပီ းမှ၊ အဘက၊ တဖန်သွား၍ ငါတိ ့စားစရာအနည်းငယ်ကိ
ဝယ် ကပါဦ းဟဆိ ၏။ ၃ ယဒကလည်း၊ ထိ သသည် က ်ပ်တိက
့ ိ ကျပ်ကျပ် ခိ မ်းေချာက်လျက်၊
သင်တိ့ညီမပါလ င် ငါ့မျက် ှ ာကိ မြမင်ရဟ ေြပာထား ပီ ။ ၄ က ်ပ်တိ့ညီကိ ထည့်လ င်သွား၍
အဘစားဘိ ့ ရာ ဝယ်ပါမည်။ ၅ ညီ ကိ မထည့်လ င် မသွ ားပါ၊ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သက
သင်တိ့ညီမပါလ င် ငါ့မျက် ှ ာ ကိ မြမင်ရဟ ေြပာထား ပီ ဟ အဘအား ြပန်ဆိေလ၏။ ၆
ဣသေရလကလည်း၊ သင်တိ့၌ ညီ ှ ိ မှန်းကိ ထိ သအားေြပာ၍ အဘယ်ေ ကာင့် ငါ့ကိ
ှ ဥ်းဆဲ က

သနည်းဟဆိ ေသာ်၊ ၇ သတိ ့က၊ ထိ သသည် က ်ပ်တိ့၏အေ ကာင်းအရာ

အမျိုးအ ွယ်တိ့ကိ

ကျပ်ကျပ်ေမးလျက်၊

သင်တိ့အဘ

အသက် ှ င်ေသးသေလာ၊

ညီ ှ ိ ေသးသေလာဟ ေမးေသာ အခါ၊ က ်ပ်တိ့သည် သ၏စကားသေဘာသိ ့ လိ က်၍
ြပန်ေြပာရပါ၏။ သင်တိ့ညီကိ ေဆာင်ခဲ့ ကဟ သေြပာမည်

ကိ

က ်ပ်တိ့သည်

အမှန်သိ ိင်ပါသေလာဟ ဆိ က၏။ ၈ ယဒကလည်း၊ သငယ်ကိ က ်ပ် ှ င့်အတ လတ် ပါ။
သိ ့ ပလ င် အဘမှစ၍ က ်ပ်တိ့ ှ င့် သငယ်များတိ ့ သည် မေသ၊ အသက် ှ င်မည်အေ ကာင်း၊
က ်ပ်တိ့ ထ၍ သွ ား ကပါမည်။ ၉ က ်ပ်သည် သ၏အာမခံ ြဖစ်ပါမည်။ က ်ပ် တွ င် သ့ကိ
ေတာင်းပါ။သ့ကိြပန်၍မေဆာင် အဘေ ှ မ့ ှ ာ မထားလ င်၊ အစဥ်မြပတ် အြပစ်ကိ ခံ ပါေစ။ ၁၀
ဤမ ေလာက်မဖင့် ဲ ့လ င်၊
အဘဣသေရလအား
ဤသိ ့ ပ က

အကယ်၍

ဆိ ၏။

၁၁

ဒတိ ယ

အ ကိ မ်တွင်

ြပန်ေရာက်ပါ ပီ ဟ

အဘဣသေရလကလည်း၊

သိ ့ြဖစ်လ င်

ေလာ့။ ထိ သအား ဆက်စရာဘိ ့ သင်တိ့အိတ်ဝတိ ့တွင် ခါနာန်ြပည်၏

အသီ းမျိုးအေကာင်းဆံ းတည်းဟေသာ ဗလစံ ေစး အနည်းငယ်၊ ပျားရည်အနည်းငယ်၊ နံ သ
့ ာမျိုး၊
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မရန်ေစး၊ သစ်အယ်သီး၊ ဗာတံ သီ းတိ ့ကိ ယ ကေလာ့။ ၁၂ သင်တိ့လက်၌ ေငွ ှ စ်ဆကိ လည်း
ယ ကေလာ့။အိ တ်ဝတွ င် ေဆာင်ခဲ့ေသာေငွ ကိ တဖန်လက်၌ ေဆာင် သွ ား ကဦ းေလာ့။
ထိ အမသည် သတိ လစ်ေသာအမ ြဖစ်ဟန် ှ ိ ၏။ ၁၃ သင်တိ့ညီကိလည်းယ၍ တဖန်
ထိ သထံ သိ ့ ထသွ ား ကေလာ့။ ၁၄ ထိ သသည် သင်တိ့ အစ်ကိတေယာက် ှ င့် ဗယာမိ န်ကိ
လတ်လိက်မည်အေ ကာင်း၊ သင်တိ့သည် သ့စိတ် ှ င့်ေတွ ့ရေသာအခွ င့ ်ကိ အန တန်ခိး ှ င်
ဘရား သခင်ေပးေတာ်မပါေစေသာ။ သိ ့ရာတွ င် ငါသည် သားဆံ းြခင်းကိ ခံရလ င်
ခံ ရေတာ့မည်ဟ သားတိ ့အား ဆိ သည်အတိ င်း၊ ၁၅ သတိ ့သည် ထိ လက်ေဆာင်ကိ၎င်း၊
မိ မိလက်၌ ေငွ ှ စ်ဆကိ ၎င်း၊ ဗယာမိ န်ကိ၎င်း၊ ယ၍ထ ပီ းလ င်၊ အဲ ဂတုြပည်သိ့သွား၍
ေယာသပ်ေ ှ မ့ ှ ာ ရပ်ေန က၏။ ၁၆ သတိ ့ ှ င့်အတ ဗယာမိ န်ပါလာသည်ကိ ေယာသပ်ြမင်လ င်၊
ဝန်စာေရးကိ ေခ ၍၊ ဤသတိ ့ကိ အိ မ်သိ့ေခ သွ ားေလာ့။ အေကာင်များကိ သတ်၍ စားစရာကိ
ြပင်ဆင်ေလာ့။ သတိ ့သည် ငါ ှ င့်အတ မွ န်းတည့်စာကိ စားရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မှာထားသည်
အတိ င်း၊ ၁၇ ဝန်စာေရး ပ၍၊ သတိ ့ကိ ေယာသပ်အိမ်သိ့ ေခ သွ ား၏။ ၁၈ ေယာသပ်အိမ်သိ့
ေခ သွ ားေသာအခါ၊ သတိ ့ သည် ငါတိ ့အိတ်၌ ယမန်ြပန်ေပးေသာေငွ ေ ကာင့် ေခ သွ င်း ပီ ။
သသည်အမ ှ ာလိ မ့ ်မည်။

ငါတိ ့ကိ

အြပစ် ပ

သြဖင့်

က န်ခံေစ၍၊

ြမည်းတိ ့ကိ

သိ မ်းလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ က ပီ းလ င်၊

၁၉ ေယာသပ်၏ ဝန်စာေရးအနီးသိ ့ ချဥ်းကပ်၍

အိ မ်တံခါးနားမှာ

၂၀ သခင်၊ ယမန်က အက ်ပ်တိ့သည် အစာကိ

တ်ဆက်လျက်၊

ဝယ်ြခင်းငှ ါ အမှန်လာပါ၏။

၂၁ စားခန်းသိ ့ေရာက်၍

လတိ င်းဆိ င်ေသာေငွ သည်

အလ င်းမေလျာ့ဘဲ

အိ တ်ဝ

တဖန် ေဆာင်ခဲ့ ကပါ ပီ ။

၂၂ ယခလည်းအစာကိ

အိ တ်များကိ ဖွင့ ်ေသာအခါ၊
တွ င်

ှ ိ ပါ၏။

ထိ ေငွ ကိ

ဝယ်ြခင်းငှ ါအြခားေသာ ေငွ ကိ

ကိ ယ်၌ေဆာင်ခဲ့ ကပါ၏။ ထိ ေငွ ကိ အက ်ပ်တိ့ အိ တ်များ၌ အဘယ်သထားသည်ကိ
မသိ ိင်ပါဟ ဆိ က

ေသာ်၊

၂၃ ဝန်စာေရးက၊ ချမ်းသာပါေစ၊ မစိ းရိ မ် က ှ င့်။

သင်တိ့ဘရားသခင်၊

သင်တိ့၏အဘ

ဘရားသခင်သည်

သင်တိ့အိတ်များ၌

ဘ ာကိ သနားေတာ်မ ပီ ။ သင်တိ့ ေငွ ကိ ငါခံ ရ ပီ ဟဆိ သြဖင့်၊ ှ ိ ေမာင်ကိထတ်၍ အပ်လိက်
ေလ၏။ ၂၄ ေယာသပ်အိမ်သိ့သွင်း ပီ းမှ၊ ဝန်စာေရးသည် ေရကိ ေပး၍ ေြခေဆးေစ၏။
ြမည်းတိ ့ကိလည်း ေက း ေလ၏။ ၂၅ မွ န်းတည့်ချိန်၌ ေယာသပ်လာလိ မ့ ်မည်ဟ သတိ ့သည်
ေြမာ်လင့်၍ လက်ေဆာင်ကိြပင် ှ င့် က၏။ ထိ အိမ်၌ သတိ ့သည် အစာကိ စားရလိ မ့ ်မည်ဟ
သတိ ့ သည်
သတိ ့သည်

ကားေလသတည်း။
ကိ ယ်၌ပါေသာ

၂၆ ေယာသပ်သည် အိ မ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊

လက်ေဆာင်ကိ

အိ မ်ထဲ

ေယာ

သပ်ထံသိ ့သွင်း၍

သ့ေ ှ မ့ ှ ာဦ း တ်ချလျက် ေန က၏။ ၂၇ ေယာသပ်သည် တ်ဆက် ပီ းလ င်၊ သင်တိ့အဘ
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တည်းဟေသာ သင်တိ့အရင်ေြပာေသာ အသက် ကီ းသ သည် ကျန်းမာပါ၏ေလာ။
အသက် ှ င်ေသး၏ေလာဟ ေမးလ င်၊ ၂၈ သတိ ့က၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်၊ က န်ေတာ်တိ့အဘ
သည်

ကျန်းမာပါ၏၊

ှ ိ ခိးလျက်ေန က

အသက် ှ င်ပါေသး၏ဟ

ေလ ာက်

လျက်၊

ဦ း

တ်ချ၍

၏။ ၂၉ ထိ အခါ ေယာသပ်သည် ေြမာ် ကည့်၍ မိ မိအမိ ၏သား၊

မိ မိညီရင်းဗယာမိ န်ကိြမင်လ င်၊ ဤသကား သင်တိ့အရင်ေြပာေသာ သင်တိ့ညီြဖစ်သေလာဟ
ေမးလျက်၊ သင့်ကိ ဘရားသခင် ကယ်မသနားေတာ်မပါ ေစေသာ ငါ့သားဟ ဆိ ပီ းမှ၊ ၃၀
ညီ ရင်းကိ ြမင်ရ၍ ကင်နာေသာ စိ တ် ှ ိ ေသာ ေ ကာင့် အလျင်အြမန်ထသွ ားေလ၏။
ငိ ရာအရပ်ကိ ှ ာသြဖင့်၊ အိ ပ်ခန်းထဲ သိ့ဝင်၍ ငိ ေလ၏။ ၃၁ တဖန် မျက် ှ ာကိ သစ်၍
ဣေြ ချုပ်တည်းလျက် ြပင်သိ့ထွက် ပီ းလ င်၊ စားပွဲ ကိ ြပင် ကဟ အမိ န့် ှ ိ ၏။
ေယာသပ်ဘိ့တပွဲ ၊ အစ်ကိတိ့ဘိ့တပွဲ ၊ ေယာသပ်

၃၂

ှ င့်စားေသာ အဲ ဂတုလတိ ့ ဘိ ့တပွဲ

အသီ းအသီ းတိ ့ကိ ြပင် က၏။ အဲ ဂတုလတိ ့သည် ေဟ ဗဲ လတိ ့ ှ င့်အတ မစားရ၊ ထိ အမကိ
အဲ ဂတုလတိ ့သည် ွံ တတ်
့
က၏။ ၃၃ ညီ အစ်ကိတိ့သည် အ ကီ းမှစ၍ အငယ်တိင်ေအာင်
အ ွယ်အလိ က် ေယာသပ်ေ ှ မ့ ှ ာ ထိ င်ေန က၏။ သတိ ့သည် အချင်းချင်း ကည့် ၍
အံ့ သြခင်း ှ ိ က၏။ ၃၄ ေယာသပ်သည်လည်း သတိ ့စားရန်အဘိ ့ အသီ း အသီ းတိ ့ကိ
မိ မိထံမှေပးလိ က်၏။

ဗယာန်မိန်ရေသာ

အဘိ ့သည်

အစ်ကိတိ့ရေသာအဘိ ့ထက်

ငါးဆများသတည်း။သတိ ့သည်ေသာက်၍ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။

၄၄ ေယာသပ်သည်လည်း ဝန်စာေရးကိေခ ၍ ထိသတိ့အိတ်များ၌ ရိကာပါ ိင်သမ
အြပည့်ထည့်ေလာ့။ လတိ င်းဆိ င်ေသာေငွ ကိ မိ မိတိ့အိတ်ဝတွ င်၎င်း၊ ၂ စပါးအဘိ းေငွ ှ င့်
ငါေငွ ဖလားကိ ၊ အငယ်ဆံ းေသာ သ၏အိ တ်ဝတွ င်၎င်း ထည့်ထားေလာ့ဟ မှာသည် အတိ င်း
ဝန်စာေရး ပေလ၏။

၃ နံ နက်မိဃ်းလင်းေသာအခါ၊ ထိ သတိ ့ကိ ြမည်းများ ှ င့်တကွ

လတ်လိက်ေလ၏။

၄

မိ ့ြပင်သိ့ေရာက်၍ မေဝးေသးေသာအခါ၊ ေယာသပ်သည်

ဝန်စာေရးကိ ေခ ၍၊ ထိ သတိ ့ကိ ြမန်ြမန် လိ က်ေလာ့။ မှီေသာအခါ သင်တိ့သည် ေကျးဇးကိ
မေကာင်းေသာအမ ှ င့် အဘယ်ေ ကာင့်ဆပ် ကသနည်း။

၅ ငါ့သခင်ေသာက်ေသာ

ဖလားမဟတ်ေလာ။ ထးဆန်းေသာ ဥာဏ်ကိြဖစ်ေစတတ်ေသာ ဖလားမဟတ် ေလာ။
သင်တိ့ ပေသာ ဤအမသည် မေကာင်းပါတကား ဟ ေြပာဆိ ေလာ့ဟ မှာသည်အတိ င်း၊ ၆
ဝန်စာေရးလိ က်၍

မှီေသာအခါ

ေြပာဆိ ေလ၏။

သခင်သည် အဘယ်ေ ကာင့် ေြပာပါသနည်း။
အမေဝးပါ ေစသတည်း။

သတိ ့ကလည်း

ဤစကားကိ

၇ ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့ ှ င့် ထိ သိ့ေသာ

၈ ယမန်ကအိ တ်ဝတွ င် ေတွ ့ေသာေငွ ကိ၊ ခါနာန် ြပည်မှ

ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့တဖန်ေဆာင်ခဲ့ပါ ပီ ။ သိ ့ြဖစ်လ င် ကိ ယ်ေတာ်၏သခင်အိမ်၌ ေ ေငွ ကိ
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အဘယ်ေ ကာင့် ခိ းရပါအံ့ နည်း။

၉ ကိ ယ်ေတာ်၏က န်တိ့တွင် မည်သ၌ေတွ ့လ င်၊

ထိ သကိ ေသေစ။ က န်ေတာ်တိ့သည်လည်း သခင်၏က န်ခံ ကပါမည်ဟ ဆိ က၏။ ၁၀
ဝန်စာေရးကလည်း၊ သင်တိ့စကားအတိ င်း ြဖစ်ေစ။ သိ ့ေသာ်လည်း မည်သ၌ေတွ ့လ င်၊
ထိ သသည် ငါ့က န်ြဖစ်ေစ။ သင်တိ့မကား အြပစ်လတ် ကေစဟ ဆိ ေသာ်၊

၁၁

ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် အသီ းအသီ း မိ မိတိ့အိတ် များကိ ေြမ၌ချ၍ဖွ င့ ် က၏။

၁၂

ဝန်စာေရးသည်လည်၊

အ ကီ းမှစ၍

အငယ်တိင်ေအာင် ှ ာသြဖင့်

ဗယာမိ န်အိတ်၌

ဖလားကိ ေတွ ့၏။ ၁၃ ထိ အခါ သတိ ့သည် မိ မိအဝတ်ကိဆတ်၍ လတိ င်းမိ မိြမည်းေပ မှာ
ဝန်ကိ တင်ြပန်သြဖင့် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်သွား က၏။ ၁၄ ယဒ ှ င့်ညီ အစ်ကိတိ့သည်း ေယာသပ်အိမ်
သိ ့ေရာက်၍၊ သသည်အိမ်၌ ှ ိ ေသးသြဖင့်၊ သ့ေ ှ မ့ ှ ာ ြပပ်ဝပ်လျက် ေန က၏။

၁၅

ေယာသပ်ကလည်း၊ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ပ ပီ းသနည်း။ ငါကဲ့ သိ ့ေသာေယာက်ျားသည်
ထးဆန်း

ေသာဥာဏ် ှ ိ ေ ကာင်းကိ

သင်တိ့

မသိ ကသေလာဟ

ဆိ ၏။

၁၆

ယဒကလည်း၊ က န်ေတာ်တိ့သည် သခင်အား အဘယ်စကားြဖင့် ေလ ာက်ရပါအံ့ နည်း။
အဘယ်သိ့ ေြပာရပါအံ့ နည်း။ ဤအမ ှ င့် အဘယ်သိ့လွတ် ိင်ပါအံ့ နည်း။ ကိ ယ်ေတာ်
က န်ေတာ်တိ့၏အြပစ်ကိ

ဘရားသခင်

စစ်၍

ေတွ ့ေတာ်မ ပီ ။

အ ကင်သ၌

ဖလားေတာ်ကိေတွ ့၏။ ထိ သမှစ၍ က န်ေတာ်တိ့ ှ ိ သမ သည် သခင်၏ က န်ြဖစ် ကပါ၏ဟ
ေလ ာက်ေလေသာ်၊ ၁၇ ထိ သိ့ငါမ ပရ။ အ ကင်သ၏လက်၌ ငါ့ဖလားကိ ေတွ ့၏။ ထိ သသည်
ငါ့က န်ြဖစ်ေစ။ သင်တိ့မကား အဘထံ သိ ့
၁၈

ထိ အခါ

ယဒသည်ချဥ်းကပ်လျက်၊

ငိ မ်ဝပ်စွာသွ ား ကေလာဟ စီ ရင်ေလ၏။
သခင်ဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်က န်သည်

စကားတခွ န်းြဖင့် နားေတာ်ေလ ာက်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ်က န်၌
အမျက်ထွက်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ကိ ယ် ေတာ်သည် ဖါေရာဘရင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၉
သခင်က၊

သင်တိ့သည်

အဘ ှ ိ သေလာ။

ညီ ှ ိ သေလာဟ

က န်ေတာ်တိ့အား

ေမးေတာ်မလ င်၊ ၂၀ က န်ေတာ်တိ့က၊ က န်ေတာ်တိ့အဘ အသက် ကီ းေသာသ ှ ိ ပါ၏။
အဘအသက် ကီ းစဥ်အခါ ရေသာ သားငယ်တေယာက် ှ ိ ပါ၏။ သ၏အစ်ကိေသပါ ပီ ။
သ့အမိ ဘွားေသာသားတိ ့တွင်

သတေယာက်တည်း

ကျန်ရစ်ပါ၏။

ထိ ေ ကာင့်

သ၏အဘသည် သ့ကိ ချစ်ပါ၏ဟ သခင်အား ြပန်ေလ ာက်ေလေသာ်၊ ၂၁ ကိ ယ်ေတာ်က၊
ထိ သကိ ငါ ကည့် ရေအာင် ငါ့ထံသိ ့ေခ ခဲ့ ကဟ ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့အား မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၂၂
က န်ေတာ်တိ့က ထိ သငယ်ကိ အဘ ှ င့်မခွ ါ ိင်ပါ။ အဘ ှ င့်ခွ ါလ င် အဘေသပါလိ မ့ ်မည်ဟ
သခင်အား ေလ ာက်ေလေသာ်လည်း၊ ၂၃ ကိ ယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့ညီမပါလ င် သင်တိ့သည်
ငါ့မျက် ှ ာကိ ေနာက်တဖန်မြမင်ရဟ ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
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၂၄

ထိ ေနာက်က န်ေတာ်တိ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်က န်

တည်းဟေသာ

က န်ေတာ်တိ့

အဘထံ သိ ့ြပန်၍ ေရာက် ေသာအခါ၊ သခင်စကားေတာ်ကိ အဘအား ြပန် ကားပါ၏။
၂၅

က န်ေတာ်တိ့အဘကလည်း၊

ဝယ် ကပါဟဆိ ေသာအခါ၊

တဖန်သွား၍

၂၆ က န်ေတာ်တိ့က၊

ငါတိ ့

စားစရာ

အနည်းငယ်ကိ

အက ်ပ်တိ့သည် မသွ ား ိင်ပါ။

ညီ ပါလ င်သွား ိင်ပါ၏။ ညီ မပါလ င် ထိ သ၏ မျက် ှ ာကိ မြမင်ရပါဟ ြပန်ေြပာပါ၏။ ၂၇
ကိ ယ်ေတာ်က န်၊ က န်ေတာ်အဘကလည်း၊ သင်တိ့သိသည့်အတိ င်း ငါ့မယားသည် ငါ့အား
သား ှ စ်ေယာက်ကိ ဘွ ား၏။ ၂၈ တေယာက်ကား ငါ့ထံမှ ထွ က်သွား၏။ အကယ်စင်စစ်
သသည် အပိ င်းအပိ င်း ကိ က်ြဖတ်ြခင်းကိ ခံ ရပါ ပီ တကားဟ ငါဆိ ရ၏။ ထိ ကာလမှစ၍
သ့ကိငါမြမင်ရ။ ၂၉ ဤသကိ လည်း ငါ့ထံမှယသွ ား၍ သ၌ေဘး ေရာက်လ င်၊ သင်တိ့သည်
ငါ့ဆံပင်ြဖူကိ ဝမ်းနည်းြခင်း ှ င့်တကွ မရဏာ ိင်ငံသိ ့ သက်ေရာက်ေစ ကလိ မ့ ်မည်ဟ
က န်ေတာ်တိ့အား ဆိ ပါ၏။ (Sheol h7585) ၃၀ သိ ့ြဖစ်၍ က န်ေတာ်သည် ကိ ယ်ေတာ်က န်၊
က န်ေတာ်အဘထံ သိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊

သငယ်မပါလ င်

သငယ်၏အသက်၌ မှီလျက် ှ ိ ေသာ ေ ကာင့်၊

အဘ၏အသက်သည်

၃၁ သငယ်မ ှ ိ သည်ကိ ြမင်ေသာအခါ

အဘေသပါလိ မ့ ်မည်။ ကိ ယ်ေတာ်က န်ေတာ်တိ့သည်၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်တည်းဟေသာ
က န်ေတာ်တိ့အဘ ဆံ ပင်ြဖူကိ ဝမ်းနည်းြခင်း ှ င့်တကွ မရဏာ ိင်ငံသိ ့ သက်ေရာက်ေစ ကပါ
လိ မ့ ်မည်။ (Sheol h7585) ၃၂ ကိ ယ်ေတာ် က န်က၊ အက ်ပ်သည် တဖန်သငယ် ကိ
အဘထံ သိ ့ ြပန်၍မေဆာင်ခဲ့လ င်၊ အစဥ်မြပတ် အဘေ ှ မ့ ှ ာ အြပစ်ကိခံပါေစဟဆိ သြဖင့်၊
အဘထံ မှာ သငယ်၏အာမခံ ြဖစ်ပါ၏။ ၃၃ သိ ့ြဖစ်၍ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် သငယ်အတွ က်
ေနရစ်၍

သခင်ထံက န်ခံရေသာအခွ င့ ်၊

သငယ်ကိကား

အစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ

သွ ားရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ ပါ။ ၃၄ သငယ်သည် က န်ေတာ်တိ့မပါလ င်၊ က န်ေတာ်
အဘထံ သိ ့ အဘယ်သိ့ က န်ေတာ်သွား ိင်ပါမည်နည်း။ သိ ့ ပလ င် က န်ေတာ်အဘ၌
ေရာကလတံ့ ေသာ ေဘးဥပဒ်ကိ က န်ေတာ်ြမင်ရပါလိ မ့ ်မည်တကားဟ ေလ ာက် ေလ၏။

၄၅ ထိအခါ

ေယာသပ်သည် မိ မိထံ၌ ှ ိ ေသာသ အေပါင်းတိ ့ေ ှ တွ
့ င်၊ ဣေြ ကိ

မချုပ်တည်း ိင်ေသာ

ေ ကာင့်၊

လအေပါင်းတိ ့ငါ့ထံမှ

ထွ က်သွား ကဟ

ဟစ်၍

မိ မိဇာတိ အြဖစ်ကိ အစ်ကိတိ့အားြပေသာအခါ၊ အြခား ေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ ရ။ ၂
သသည်လည်း ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ငိ ေ ကး၏။ အဲ ဂတုလတိ ့သည် နန်းေတာ်တိင်ေအာင်
ကား က၏။

၃ အစ်ကိတိ့အားလည်း၊ က ်ပ် ေယာသပ် ြဖစ်၏။ က ်ပ်အဘသည်

အသက် ှ င်ေသးသေလာဟ ဆိ ၏။ အစ်ကိတိ့သည် စကားတံ ့ြပန်၍ မေြပာ ိင်ေအာင် သ့ေ ှ မ့ ှ ာ
မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက် ေန က၏။ ၄ ေယာသပ်ကလည်း၊ က ်ပ်အနီးအပါးသိ ့လာ က
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ပါေလာ့ဟ အစ်ကိတိ့အားဆိ လ င်၊ သတိ ့သည် အနီးအပါး သိ ့ ချဥ်းလာ က၏။ သကလည်း
က ်ပ်သည် အဲ ဂတုြပည် သိ ့ ေရာင်းလိ က်ေသာ သင်တိ့ညီြဖစ်ပါ၏။

၅ သိ ့ရာတွ င်

သင်တိ့သည် က ်ပ်ကိ ဤအရပ်သိ့ ေရာင်းလိ က်မိေသာေ ကာင့် စိ တ်မ ိ းငယ် က ှ င့်။
ကိ ယ်ကိအမျက်မထွ က် က ှ င့်။ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရား သခင်သည် လတိ ့အသက်ကိ
ေစာင့်မေစြခင်းငှ ါ

သင်တိ့

ေ ှ မ့ ှ ာ

က ်ပ်ကိေစလတ်ေတာ်မ ပီ ။

၆

ေြမေပ မှာ

ှ စ် ှ စ်အစာေခါင်းပါးခဲ့ ပီ ။ လယ်လပ်ြခင်း၊ စပါးရိ တ်ြခင်းကိ မ ပရေသာ ှ စ် ငါး ှ စ် ှ ိ ေသး၏။ ၇
ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ကိ ေြမ ကီ းေပ မှာ ကျန် ကင်းေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ကီ းစွ ာေသာ
ကယ်တင်ြခင်း အားြဖင့် သင်တိ့အသက်ကိ ချမ်းသာေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ က ်ပ်ကိ
ေစလတ်ေတာ်မ ပီ ။ ၈ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် က ်ပ်ကိဤအရပ်သိ့ ေစလတ်သည်မဟတ်၊
ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မ သတည်း။ က ်ပ်ကိ ဖါေရာဘရင်၏အဘအရာ၌၎င်း၊
နန်းေတာ်အပ်အရာ၌၎င်း၊

အဲ ဂတုြပည်လံ းကိ

အပ်စိး

ေသာသခင်အရာ၌၎င်း

ခန့်ထားေတာ်မ ပီ ။ ၉ အလျင်အြမန်ထ၍ အဘထံ သိ ့ သွ ား ကေလာ့။ အဘအားလည်း၊
သားေယာသပ်က၊ ဘရားသခင်သည် က ်ပ်ကိ အဲ ဂတုြပည်လံ းသခင်ြဖစ်ေစေတာ်မ ပီ ။
က ်ပ်ထံသိ ့လာပါ၊ မဆိ င်းပါ ှ င့်။

၁၀ အဘသည် ေဂါ ှ င်အရပ်၌ ေနရမည်။ က ်ပ်

အနားမှာ ှ ိ ရမည်။ အဘမှစ၍ သားေြမး၊ သိ း၊ ွား ှ င့်တကွ ှ ိ သမ ပါရမည်။ ၁၁ ထိ အရပ်၌
က ်ပ်ေက းေမွ းပါမည်။ သိ ့မဟတ် အဘမှစ၍ အိ မ်သအိ မ်သား ှ င့်တကွ ှ ိ သမ တိ ့သည်
ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ အစာ ေခါင်းပါးေသာ ှ စ် ငါး ှ စ် ှ ိ ေသးသည်ဟ
ေြပာ ကေလာ့။ ၁၂ က ်ပ်သည် ကိ ယ်တိင်သင်တိ့ ှ င့် တ်ဆက်သည်ကိ၊ သင်တိ့မျက်စိ၊
က ်ပ်ညီဗယာမိ န် မျက်စိ အြမင်သားြဖစ်၏။

၁၃ အဲ ဂတုြပည်၌ က ်ပ်ရေသာ

ဘန်းစည်းစိ မ်းမှ စ၍ သင်ြမင်သမ တိ ့ကိ အဘအား ေြပာရမည်။ အလျင် အြမန် ပ၍ အဘကိ
ဤြပည်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ရမည်ဟ ဆိ ပီ းလ င်၊ ၁၄ ညီ ဗယာမိ န်လည်ပင်းကိ ဘက်၍ ငိ ေလ၏။
ဗယာမိ န်သည်လည်း သ၏လည်ပင်း၌ ငိ ေလ၏။ ၁၅ တဖန် အစ်ကိ ှ ိ သမ တိ ့ကိ နမ်း၍
သတိ ့ ှ င့် ငိ ေသာေနာက် အချင်းချင်း တ်ဆက် က၏။
ေရာက်လာ က ပီ ဟ

နန်းေတာ်၌

သိ တင်း ကား၍၊

၁၆ ေယာသပ်အစ်ကိတိ့သည်

ဖာေရာဘရင်

အစ ှ ိ ေသာ

က န်ေတာ်မျိုးတိ ့သည် ှ စ်သက် က၏။ ၁၇ ဖါေရာဘရင်သည်လည်း ေယာသပ်ကိေခ ၍၊
သင်၏အစ်ကိတိ့အား အဘယ်သိ့ေြပာရမည်နည်းဟမ ကား၊ သင်တိ့သည် ဤသိ ့ ပ ကေလာ့။
ြမည်းတိ ့ကိ

ဝန်တင်၍

ခါနာန်ြပည်သိ့

ြပန်သွားသြဖင့်၊

၁၈

သင်တိ့အဘ ှ င့်

အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့ကိယ၍ က ်ပ်ထံသိ ့ လာ ကေလာ့။ အဲ ဂတုြပည်၏စည်းစိ မ်းကိ ငါေပး၍၊
သင်တိ့သည် ေြမ သဇာကိ သာ စားရ ကလိ မ့ ် မည်။

ကမာဦး
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ဤသိ ့ ပ ကေလာ့။ သင်တိ့မိန်းမများ၊ သငယ်များဘိ ့၊ အဲ ဂတုြပည်ထဲက လှ ည်း တိ ့ကိ
ယ ပီ းလ င် အဘကိ ေဆာင်၍ လာခဲ့ ကေလာ့။ ၂၀ သင်တိ့ဥစာများကိ မ ှ ေြမာ က ှ င့်။
အဲ ဂတုြပည် ၏ စည်းစိ မ် ှ ိ သမ သည် သင်တိ့ဥစာြဖစ်၏ဟ အမိ န့် ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ၂၁
ဣသေရလ၏

သားတိ ့သည် ပ၍၊

ေယာသပ်သည်

လှ ည်းတိ ့ကိ၎င်း၊

လမ်းခရီ း၌

စားစရိ တ်များကိ ၎င်း ေပး၏။ ၂၂ အစ်ကိ ှ ိ သမ တိ ့အားလည်း အဝတ်လဲစရာဘိ ့ေပး၏။
ဗယာမိ န်အားလည်း၊ ေငွ အကျပ်သံ းရာ ှ င့် အဝတ် လဲ စရာဘိ ့ အဝတ်ငါးစံ ကိ ထပ်၍ ေပး၏။
၂၃ အဘအားလည်း အဲ ဂတုြပည်၏ ေကာင်းေသာအရာတိ ့ကိ ေဆာင်ေသာ ြမည်းတဆယ်၊

လမ်းခရီ း၌ အဘစားစရာဘိ ့ စပါး၊ မန့်၊ ခဲ ဘွယ်စားဘွ ယ်များကိ ေဆာင်ေသာြမည်းတဆယ်ကိ
ေပးလိ က်၏။ ၂၄ သင်တိ့သည် လမ်း၌ရန်မေတွ ့ က ှ င့်ဟ မှာထားလျက် အစ်ကိတိ့ကိ
လတ်လိက်၍ သတိ ့သည် သွ ား က၏။ ၂၅ ထိ သိ့အဲဂတုြပည်မှ ထွ က်သွား၍၊ ခါနာန်ြပည်
အဘယာကပ်ထံသိ ့ ေရာက် ကလ င်၊ ၂၆ ေယာသပ်သည် အသက် ှ င်ေသး၏။ အဲ ဂတု
ြပည်လံ းကိ အပ်စိးရ၏ဟ ကာေြပာ ကသည် ှ ိ ေသာ်၊ ယာကပ်သည် စိ တ် ှ လံ းေလျာ့၏။
သတိ ့စကားကိ မယံ ိင်။ ၂၇ သတိ ့သည်လည်း ေယာသပ်ေြပာသမ ေသာ စကားတိ ့ကိ
ြပန်ေြပာ က၏။ အဘယာကပ်သည် မိ မိ စီ းစရာဘိ ့ ေယာသပ်ေပးလိ က်ေသာ လှ ည်းတိ ့ကိ ြမင်
ေသာအခါ စိ တ် ှ လံ းအားြဖည့်ြပန်၏။ ၂၈ ဣသေရလကလည်း၊ တန်ေတာ့။ ငါ့သားေယာသပ်
အသက် ှ င်ေသး၏။ ငါမေသမှီ သ့ကိသွား၍ ကည့်မည်ဟဆိ ၏။

၄၆ ထိအခါ ဣသေရလသည် မိမိဥစာ ှ ိသမ ှ င့်တကွ ခရီးသွား၍ ေဗရေ ှ ဘအရပ်သိ့
ေရာက်လ င်၊ မိ မိ အဘဣဇာက်၏ ဘရားသခင်အား ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းကိ ပေလ၏။ ၂
ညဥ့်အခါ ဗျာဒိ တ်ေတာ်အားြဖင့် ဘရားသခင် က၊ ယာကပ်၊ ယာကပ် ဟေခ ေတာ်မလ င်၊
ယာကပ်က အက ်ပ် ှ ိ ပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါသည်
ဘရားသခင် ြဖစ်၏။ သင့်အဘ၏ ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ အဲ ဂတုြပည်သိ့ သွ ားရမည်အခွ င့ ်ကိ
မစိ းရိ မ် ှ င့်။ ငါသည် ထိ ြပည်၌ သင့်ကိ လမျိုး ကီ းြဖစ်ေစမည်။ ၄ အဲ ဂတုြပည်သိ့ သင် ှ င့်အတ
ငါသွ ားမည်။ တဖန် ငါေဆာင်ခဲ့ဦ း မည်။ ေယာသပ်သည် မိ မိလက်ကိ သင်၏မျက်စိေပ မှာ
တင်ရလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၅ တဖန်ယာကပ်သည် ေဗရေ ှ ဘအရပ်မှထွ က်၍၊

သစီ းစရာဘိ ့ ဖါေရာမင်းေပးလိ က်ေသာ လှ ည်းတိ ့ြဖင့် ဣသေရလ၏သားတိ ့သည် အဘမှစ၍
မိ န်းမများ ှ င့် သငယ်များတိ ့ကိ ေဆာင်လျက်၊ ၆ ခါနာန်ြပည်၌ရေသာ တိ ရ စာန်များ ှ င့်
ဥစာများကိ လည်း ယ၍ အဲ ဂတုြပည်သိ့ သွ ား က၏။ ၇ ယာကပ်သည် ကိ ယ်တိင်မှစ၍
သားသမီ းေြမးတည်းဟေသာ

အမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ ့ကိ

အဲ ဂတုြပည်

သိ ့

ေဆာင်သွားေလ၏။ ၈ အဲ ဂတုြပည်သိ့ေရာက်ေသာ ဣသေရလသားတိ ့၏အမည်ကား၊
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ယာကပ် ှ င့် သ၏သားများ။ သားဦ း ဗင်။ ၉ ဗင်သား။ ဟာ တ်၊ ဖါလ၊ ေဟဇ ံ ၊ ကာမိ ။ ၁၀
ှ ိ ေမာင်သား။ ေယေမွ လ၊ ယာမိ န်၊ သဟဒ်၊ ယာခိ န်၊ ေဇာဟာ၊ ခါနာန်အမျိုး မိ န်းမ၏သား
ေ ှ ာလ။ ၁၁ ေလဝိ သား။ ေဂရ ံ ၊ ေကာဟတ်၊ ေမရာရိ ။ ၁၂ ယဒသား။ ဧရ၊ သနန်၊ ေ ှ လ၊
ဖါရက်၊ ဇာရ။ ထိ သတိ ့တွင် ဧရ ှ င့် သနန်သည် ခါနာန်ြပည်၌ ေသ

သတည်း။ ဖါရက်သား၊

ေဟဇ ံ ှ င့် ဟာမလ။ ၁၃ ဣသခါသား။ ေတာလ၊ ဖဝါ၊ ေယာဘ၊ ှ ိ မ န်။ ၁၄ ဇာဗလန်သား။
သရက်၊ ဧလန်၊ ယာေလလ။ ၁၅ ဤသတိ ့ကား၊ ယာကပ်မယားေလအာသည် ပါဒနာရံ အရပ်၌
ဘွ ားေသာ သားတည်း။ သမီ းဒိ န ှ င့် တကွ ၊ သားသမီ းေပါင်းသံ းဆယ်သံ း။ ၁၆ ဂဒ်သား။ ဇိ ဖျန်၊
ဟဂိ ၊ နိ၊ ဧေဇန်၊ ဧရီ ၊ အေရာဒိ ၊ အေရလိ ။ ၁၇ အာ ှ ာသား။ ယိ မန။ ဣ ွာ၊ ဣ ိ ၊ ေဗရိ ယ၊
ှ မေစရတည်း။ ေဗရိ ယသား၊ ေဟဗာ ှ င့် မာလေချလ။ ၁၈ ဤသတိ ့ကား၊ လာဗန်သည်
သမီ းေလးအာအား၊ လက်ဖွဲ ့ေသာ ယာကပ်မယား ဇိ လပဘွ ားေသာ သား တည်း။
ေပါင်းတဆယ်ေြခာက်။ ၁၉ ယာကပ်မယား ရာေခလသား။ ေယာသပ် ှ င့် ဗယာမိ န်။ ၂၀
အဲ ဂတုြပည်၌

သန မိ ၏
့

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ေပါတိ ေဖရသမီ းအာသနတ်တွင်

ေယာသပ် ှ င့်ရေသာ သား၊ မနာေ ှ ှ င့်ဧဖရိ မ်။ ၂၁ ဗယာမိ န်သား။ ေဗလ၊ ေဗခါ၊ အာ ှ ေဗလ၊
ေဂရ၊ ေနမန်၊ ဧဟိ ၊ ေရာ ှ ၊ မပိ မ်၊ ဟပိ မ်၊ အာရဒ။ ၂၂ ဤသတိ ့ကား၊ ယာကပ်မယား
ရာေခလဘွ ားေသာသားတည်း။ ေပါင်းတဆယ်ေလး။ ၂၃ ဒန်သား။ ဟ ှ ိ မ်။‐ ၂၄ နဿလိ သား။
ယာေဗလ၊ ဂနိ၊ ေယဇာ၊ ှ ိ လင်။ ၂၅ ဤသတိ ့ကား၊ လာဗန်သည် သမီ းရာေခလအား
လက်ဖွဲ ့ေသာ ယာကပ်မယား ဗိ လဟာဘွ ားေသာ သားတည်း။ ေပါင်းခနစ်။

၂၆

ယာကပ်ေခ းမများကိ မဆိ ဘဲ၊ ယာကပ်မှဆင်းသက်၍၊ သ ှ င့်အတ အဲ ဂတုြပည်သိ့သွားေသာ
လေပါင်း

ကား၊

ေယာသပ်ရ ှ င့်ေသာ

ေြခာက်ဆယ်ေြခာက်ေယာက်တည်း။
သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။

ယာကပ်၏အမျိုးသားအေပါင်းကား

သိ ့ြဖစ်၍

၂၇

အဲ ဂတုြပည်၌

အဲ ဂတုြပည်သိ့ေရာက်ေသာ

ခနစ်ဆယ်တည်း။

၂၈

ေယာသပ်ထံသိ ့

ေဂါ ှ င်ြပည်ကိသွားေစြခင်းငှ ါ ယဒကိ အရင်ေစလတ် ပီ းမှ ေဂါ ှ င်ြပည်သိ့ေရာက် က၏။ ၂၉
ေယာသပ်သည် ရထားကိ ြပင်၍ အဘဣသေရလကိ ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ ေဂါ ှ င်ြပည်သိ့
သွ ား၍ အဘေ ှ သိ
့ ့ေရာက်ေသာ်၊ အဘ၏လည်ပင်းကိ ဘက်လျက် ကာ ကာငိ ေလ၏။ ၃၀
ဣသေရလကလည်း၊ ယခငါေသပါေစေသာ။ သင်၏မျက် ှ ာကိ ငါြမင်ရ ပီ ။ သင်သည်
အသက် ှ င်ေသး ၏ဟ ေယာသပ်အား ဆိ ေလ၏။ ၃၁ ေယာသပ်ကလည်း၊ ဖါေရာမင်းထံ သိ ့
က ်ပ် သွ ားဦ းမည်။ ခါနာန်ြပည်၌ေနေသာ က န်ေတာ်အစ်ကိ များ၊ က န်ေတာ်အဘ၏
အိ မ်သားများတိ ့သည်

က န်ေတာ်

ထံ သိ ့

ေရာက် ကပါ ပီ ။

၃၂

ထိ သတိ ့သည်

သိ းထိ န်းြဖစ်ပါ၏။ သိ း ွားတိ ့ကိ ေမွ းေသာသြဖစ်ပါ၏။ သတိ ့သိး ွားမှစ၍ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ကမာဦး
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ေဆာင်ခဲ့ ကပါ ပီ ဟ ေလ ာက်မည်။
သင်တိ့သည်

အဘယ်သိ့

၃၃ ေနာက်တခါ သင်တိ့ကိ ဖါေရာမင်းေခ ၍

လပ်ေဆာင်တတ်သနည်းဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊

၃၄

ကိ ယ်ေတာ်က န်ေတာ်တိ့သည် ဘိ းေဘး ှ င့်တကွ ၊ ငယ်ေသာ အ ွယ်မှစ၍ ယခတိ င်ေအာင်
သိ း ွားတိ ့ကိ ေမွ းေသာသြဖစ် ကပါ၏ဟ ေလ ာက်ရမည်။ သိ ့ြဖစ်၍ ေဂါ ှ င်ြပည်မှာ
ေနေသာအခွ င့ ်ကိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ သိ း ထိ န်းြဖစ်ေသာသကိ အဲ ဂတုလတိ သ
့ ည် ွံ ှ ာတတ် က၏
ဟ အစ်ကိများ အဘ၏အိ မ်သားများတိ ့ကိ ေြပာဆိ ၏။

၄၇ ထိစကားအတိင်း

ေယာသပ်သည်

က န်ေတာ်အဘ ှ င့်အစ်ကိတိ့သည်

သိ း ွား၊

ဖါေရာမင်း

ထံ သိ ့သွား၍၊

ဥစ ှ ိ သမ ကိ

ေဆာင်လျက်

ခါနာန်ြပည်ကေရာက်လာ၍၊ ေဂါ ှ င်ြပည်၌ ှ ိ ကပါသည်ဟ ေလ ာက်သြဖင့်၊ ၂ အစ်ကိစထဲ က
ေ ွး၍ ငါးေယာက်တိ့ကိ အထံ ေတာ်သိ့သွင်းေလ၏။ ၃ ဖာေရာမင်းကလည်း၊ သင်တိ့သည်
အဘယ်သိ့ လပ်ေဆာင်ေလ့ ှ ိ ကသနည်းဟေမးလ င်၊ သတိ ့က၊ ကိ ယ်ေတာ် က န်တိ့သည်
ဘိ းေဘး ှ င့်တကွ သိ းထိ န်း ြဖစ် ကပါ၏ဟ၍၎င်း၊ ၄ ခါနာန်ြပည်၌ အလွ န်အစာေခါင်းပါး၍
သိ း ွား ကျက်စားရာမ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့သည် ြပည်ေတာ်၌ တည်းခိ ြခင်းငှ ါ
လာ ကပါ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့သည် ေဂါ ှ င်ြပည်၌ ေနရမည် အေ ကာင်း
အခွ င့ ်ေပးေတာ်မပါဟ၍၎င်း ေလ ာက် က၏။ ၅ ဖါေရာမင်းကလည်း၊ သင်၏အဘ ှ င့်အစ်ကိ
တိ ့သည် သင့်ထံ သိ ့ ေရာက်လာ ကသည်ြဖစ်၍၊ ၆ အဲ ဂတြပည်သည် သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ၏။ သင်၏
အဘ ှ င့် သင်၏အစ်ကိတိ့ကိ အေကာင်းဆံ းေသာ အရပ် ေဂါ ှ င်ြပည်၌ ေနရာချေလာ့။
သတိ ့တွင်

အစွ မ်းသတိ

ှ ိ ေသာသအချို ့တိ့ကိ

ေတွ ့လ င်

ငါ၏သိ း ွားအပ်အရာ၌

ခန့်ထားေလာ့ဟ ေယာသပ်အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေယာသပ်သည် အဘယာကပ်ကိ သွ င်း၍
ဖါေရာမင်းေ ှ မ့ ှ ာ ထားသြဖင့်၊ ယာကပ်သည် ဖါေရာမင်း ကိ ေကာင်း ကီ းေပး၏။
ဖါေရာမင်းက၊
ေမးလ င်၊

သင်သည်

အသက်အဘယ်မ

ေလာက် ှ ိ ပီ နည်းဟ

၈

ယာကပ်အား

၉ က န်ေတာ်သည် ဧည့်သည်အာဂ ုြဖစ်၍ လွ န် ေသာ အသက်သည်

အ ှ စ်တရာသံ းဆယ် ှ ိ ပါ ပီ ။ က န်ေတာ်အသက် ှ င်ေသာ ှ စ်ေပါင်းနည်း၍ဆိ းပါ၏။ ဧည့်သည်
အာဂ ုြဖစ်ေသာ ဘိ းေဘးတိ ့၏ အသက်တန်း ကိ မမှီပါဟ ေလ ာက်ဆိ ပီ းလ င်၊
၁၀

ဖါေရာမင်းကိ

ေကာင်း ကီ းေပး၍

အထံ ေတာ်က

ထွ က်သွားေလ၏။

၁၁

ဖါေရာမင်းအမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည့်အတိ င်း၊ ေယာသပ် သည် အဘ ှ င့် အစ်ကိတိ့ကိ ေနရာချ၍
အဲ ဂတုြပည်၌ အေကာင်းဆံ းေသာအရပ် ရာမသက်ေြမကိ အပိ င်ေပး၏။ ၁၂ အဘ ှ င့်
အစ်ကိများ၊ အဘ၏အိ မ်သား ှ ိ သမ တိ ့ကိ အနည်းအများအလိ က် ေက းေမွ း၏။ ၁၃
အလွ န်အစာေခါင်းပါး၍

ကမာဦး

တြပည်လံ းစားစရာ

မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊

အဲ ဂတုြပည် ှ င့်
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ခါနာန်ြပည်သည် အားေလျာ့ေလ၏။ ၁၄ ြပည်သားဝယ်ေသာ စပါးအဘိ း၊ အဲ ဂတုြပည်၊
ခါနာန်ြပည်၌ ေတွ ့သမ ေသာ ေငွ ကိေယာသပ်စသိ မ်း၍ နန်းေတာ်သိ့ သွ င်းထားေလ၏။ ၁၅
အဲ ဂတုြပည်၊

ခါနာန်ြပည်၌

ေယာသပ်ထံသိ ့လာ၍

စား

ေငွ ကန်ေသာအခါ၊
စရာဘိ ့

အဲ ဂတုလအေပါင်းတိ ့သည်

ေပးသနားေတာ်မပါ။

က န်ေတာ်တိ့သည်

ေငွ ကန်ေသာ်လည်း ေ ှ ေတာ်
့
၌ အဘယ်ေ ကာင့် ေသရပါအံ့ နည်းဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊
၁၆

ေယာသပ်က၊

ေငွ ကန်လ င်

တိ ရ စာန်များကိ

ေပး က။

တိ ရ စာန်အတွ က်

စပါးကိ ေပးမည်ဟဆိ သည် အတိ င်း၊ ၁၇ သတိ ့သည် တိ ရ စာန်တိ့ကိယခဲ့ ၍၊ ေယာသပ် သည်
ြမင်း၊ သိ း၊ ွား၊ ြမည်းတိ ့အတွ က် စပါးကိ ေပးသြဖင့် ထိ ှ စ်တွင် တိ ရ စာန် ှ ိ သမ တိ ့အတွ က်
ြပည်သားများကိ ေက းေမွ း၏။ ၁၈ ထိ ှ စ်ကန် ပီ းမှ ဒတိ ယ ှ စ်တွင်လာ ကလ င်၊ က န်ေတာ်တိ့
ေငွ ကန်ေ ကာင်းကိ သခင်ေ ှ မ့ ှ ာ မထိ မ်ဝှက်ပါ။ က န်ေတာ်တိ့ တိ ရ စာန်များကိ လည်း သခင်
ရပါ ပီ ။ သခင်ေ ှ မ့ ှ ာ က န်ေတာ်တိ့ကိယ် ှ င့် ေြမမှတပါး အဘယ်အရာမ
၁၉

ေ ှ ေတာ်
့
၌

အဘယ်ေ ကာင့်ေသ၍

ြပည်ေတာ်

မကျန်ပါ။

ပျက်ရပါအံ့ နည်း။

အစာကိ

ေပး၍က န်ေတာ်တိ့ ှ င့် က န်ေတာ်တိ့ေြမကိ ဝယ်ပါ။ က န်ေတာ်တိ့သည် ေြမ ှ င့် တကွ
ဖါေရာဘရင်၏ က န်ခံပါမည်။ က န်ေတာ်တိ့သည် မေသ၊ အသက် ှ င်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ြပည်ေတာ်သည် လမဆိ တ်ညံေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ မျိုးေစ့ကိ ေပးပါဟ ေလ ာက် က

ေသာ်၊ ၂၀

ေယာသပ်သည် အဲ ဂတုေြမ ှ ိ သမ ကိ ဖါေရာ မင်းမဘိ ့ဝယ်ေလ၏။ အစာေခါင်းပါး၍
အဲ ဂတုလတိ ့သည် မတတ် ိင်ေသာေ ကာင့်၊ အသီ းအသီ းပိ င်ေသာ ေြမအကွ က်တိ့ကိ
ေရာင်း ကသြဖင့် ေြမသည် ဘ

ာေတာ် ြဖစ်ေလ၏။ ၂၁ လတိ ့ကိကား၊ အဲ ဂတုြပည်

တစွ န်းမှသည် တစွ န်းတိ င်ေအာင်

မိ တ
့ ိ ့သိ့ေြပာင်းေစ၏။

၂၂ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့

ပိ င်ေသာေြမကိ ကားမဝယ်။ သတိ ့သည် ဖါေရာမင်းေက းေမွ းသည်အတိ င်း ေက းေမွ း ေသာ
အစာကိ စားရ က၏။ ထိ ေ ကာင့် မိ မိတိ့ေြမကိ မေရာင်းရ က။ ၂၃ ေယာသပ်ကလည်း၊
သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့ေြမကိ ဖါေရာမင်းဘိ ့ ယေန့ငါဝယ် ပီ ။ မျိုးေစ့ကိ ယ၍ လယ်လပ် ကေလာ့။
၂၄ အသီ းအ ှ ံ ကိ ရေသာအခါ၊

ငါးဘိ ့တွင်တဘိ ့ကိ ဖါေရာမင်းအား ဆက်ရ ကမည်။

ေလးဘိ က
့ ိ ကား သင်တိ့ ယ၍ ေနာက်တဖန်မျိုးေစ့ကိ ကဲ ကေလာ့။ သင်တိ့စား၍ အိ မ်သားများ၊
သငယ်များတိ ့ကိ ေက း ကေလာ့ဟ ြပည်သားတိ ့အား ဆိ ၏။

၂၅ သတိ ့ကလည်း၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် က န်ေတာ်တိ့ အသက်ကိ ကယ်ပါ ပီ ။ သနားေသာ စိ တ် ှ င့် ကည့် ေတာ်
မပါ။ က န်ေတာ်တိ့သည် ဖာေရာဘရင်၏က န်ခံရပါမည် ဟ ေလ ာက် က၏။ ၂၆ ထိ ေ ကာင့်
ဖါေရာမင်းမပိ င်ေသာ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်တိ့ ေြမကိ ထား၍၊ ဖါေရာမင်းသည် ငါးဘိ ့တွင်
တဘိ ့ကိပိင်ေတာ်မေစဟ

ကမာဦး

ယေန့တိင်ေအာင်

အဲ ဂတုြပည်၌တည်ေသာ

ဓမသတ်ကိ
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ေယာသပ်စီရင်၍ ထား သတည်း။ ၂၇ ဣသေရလ သားတိ ့သည်၊ အဲ ဂတုြပည် ေဂါ ှ င်
အရပ်၌ေနသြဖင့်၊ ဥစာရတတ်၍ တိ းပွ ါးများြပား က၏။ ၂၈ ယာကပ်သည် အဲ ဂတုြပည်၌
ဆယ်ခနစ် ှ စ် အသက် ှ င်၍ အသက် ှ စ်ေပါင်း တရာေလးဆယ်ခနစ် ှ စ် ှ ိ သတည်း။ ၂၉
ဣသေရလသည် ေသရေသာအချိန်နီးေသာ်၊ သားေယာသပ်ကိ ေခ ၍ ငါ့ကိသနားလ င် သင်၏
လက်ကိ ငါ့ေပါင်ေအာက်၌ ထားပါေလာ့။ က ဏာသစာ ှ င့်အညီ ငါ၌ ပပါ။ အဲ ဂတုြပည်၌
ငါ့ကိမသ ဂဟ်ပါ ှ င့်။ ၃၀ ငါသည်ဘိးေဘး ှ င့်အတ အိ ပ်ချင်ပါ၏။ အဲ ဂတု ြပည်မှ ငါ့ကိ
ေဆာင်သွား၍ သတိ ့သချုင်း၌ သ ဂဟ် ရမည်ဟဆိ ၏။ ေယာသပ်ကလည်း၊ အဘဆိ သည်
အတိ င်း အက ်ပ် ပပါမည်ဟ ဝန်ခံေလ၏။ ၃၁ ငါ့အားကျိန်ဆိြခင်းကိ ပပါဟ ဆိ ြပန်လ င်၊
ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပ၏။ ဣသေရလသည်လည်း ခတင် ေခါင်းရင်းေပ မှာ ကိ းကွ ယ်ေလ၏။

၄၈ ေနာက်တဖန်ေယာသပ်သည် အဘနာေ ကာင်းကိ ကားသြဖင့်၊ သား ှ စ်ေယာက်
မနာေ ှ ှ င့်ဧဖရိ မ်ကိ ယ၍သွ ား၏။ ၂ သားေယာသပ်လာေ ကာင်းကိ ယာကပ်သည် ကားလ င်၊
အားထတ်၍ ခတင်ေပ မှာထိ င်၏။ ၃ ထိ အခါ ယာကပ်က၊ အန တန်ခိး ှ င် ဘရား သခင်သည်၊
ခါနာန်ြပည် လဇ မိ ့၌ ငါ့အားထင် ှ ား၍ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မလျက်၊ ၄ ငါသည်သင့်ကိ
တိ းပွ ါးများြပားေစမည်။ သင့်ကိ များစွ ာေသာ လြဖစ်ေစမည်။ သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည်
သင့်ေနာက်မှ ဤြပည်ကိ အစဥ်အ မဲ ပိင်ေစြခင်းငှ ါ ငါေပး မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၅

သင်ေနေသာ အဲ ဂတုြပည်သိ့ ငါမေရာက်မှီ၊ အဲ ဂတုြပည်၌ သင်ရ ှ င့်ေသာ သား ှ စ်ေယာက်၊
ဧဖရိ မ် ှ င့် မနာေ ှ တိ ့သည် ငါ့သားြဖစ်ရမည်။ ဗင် ှ င့် ှ ိ ေမာင် ကဲ့ သိ ့ ငါ့သားြဖစ်ရမည်။ ၆
ေနာက်မှသင်ရေသာ

သားတိ ့သည်

သင်၏သား

ြဖစ်၍

မိ မိအေမွ ခံရာတွ င်

မိ မိအစ်ကိတိ့အမည်ြဖင့် သမတ် ရ ကမည်။ ၇ ငါသည်ပါဒနာရံ အရပ်မှ လာသည်ကာလ၊
ခါနာန်ြပည်၌ ခရီ းသွ ား၍၊ ဧဖရတ် မိ ့ ှ င့်နီးေသာအခါ၊ သင့်အမိ ရာေခလသည် ငါ့အနားမှာ
ေသ ှ ာ၏။ ေသ

ေသာအရပ် ဗက်လင်အမည် ှ ိ ေသာ ဧဖရတ် မိ သ
့ ိ ့ သွ ား ေသာလမ်း၌

သ ဂဟ်ေလသည်ဟ ေယာသပ်အားဆိ ၏။ ၈ တဖန်ဣသေရလသည် ေယာသပ်၏သားတိ ့ကိ
ကည့် ၍၊ ဤသတိ ့ကား အဘယ်သနည်းေမးလ င်၊ ၉ ေယာသပ်က၊ဤြပည်၌ အက ်ပ်အား
ဘရား သခင် ေပးသနားေတာ်မေသာ အက ်ပ်၏ သားြဖစ်ပါ သည်ဟ အဘအားဆိ ေသာ်၊
အဘက၊ ငါ့ထံသိ ့ လာပါေစ

ေလာ့။ သတိ ့ကိ ငါေကာင်း ကီ းေပးမည်ဟ ဆိ ၏။ ၁၀

ဣသေရလသည် အသက် ကီ း၍ မျက်စိမန် သြဖင့်၊ မြမင် ိင်ေသာေ ကာင့်၊ သားတိ ့ကိ အနီးသိ ့
ချဥ်းကပ်ေစ၍ ပိ က်ဘက်နမ်း ပ်ေလ၏။ ၁၁ ဣသေရလကလည်း၊ ငါသည် သင်၏မျက် ှ ာကိ
ြမင်ရမည်ဟ

ငါမထင်။

ေယာသပ်အား ဆိ ၏။

ကမာဦး
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၁၂ ေယာသပ်သည်လည်း၊ သားတိ ့ကိ အဘ၏ဒး
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ထတ်၍ အဘေ ှ ့၌ဦ း

တ်ချေစ၏။

၁၃ တဖန်ေယာသပ်သည်

သားတိ ့ကိယ၍

ဧဖရိ မ်ကိ လက်ျာလက် ှ င့် ကိ င်လျက်၊ ဣသေရလ လက်ဝဲလက်သိ့၎င်း၊ မနာေ ှ ကိ
လက်ဝဲလက် ှ င့် ကိ င်လျက်၊ ဣသေရလ လက်ျာလက်သိ့၎င်း ချဥ်းကပ်ေစ၏။

၁၄

မနာေ ှ သည်သားဦ းြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ဣသ ေရလသည် မိ မိလက်တိ့ကိ ဆန့်၍လိ မာစွ ာ
ပဲ့ ြပင်လျက်၊ အသက်ငယ်ေသာသ ဧဖရိ မ်၏ေခါင်းေပ မှာ လက်ျာ လက်ကိ တင် ပီ းလ င်၊
လက်ဝဲလက်ကိ မနာေ ှ ၏ ေခါင်း ေပ မှာ တင်၏။ ၁၅ ေယာသပ်ကိ ေကာင်း ကီ းေပးလျက်၊
ငါ့အဘ အာြဗဟံ ှ င့်ဣဇာက်ကိးကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင်၊ ငါ့ကိ တသက်လံ း ယေန့တိင်ေအာင်
ေက းေမွ းေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်တည်းဟေသာ၊

ေဘးဒဏ်အထဲ က ကယ်

၁၆

ငါ့ကိခပ်သိမ်းေသာ

တ်ေတာ်မေသာ ေကာင်းကင်တမန်သည်၊ ဤသငယ် တိ ့ကိ

ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မပါေစေသာ။ သတိ ့ကိ ငါ့အမည်ြဖင့်၎င်း၊ ငါ့အဘအာြဗဟံ ှ င့်
ဣဇာက်၏အမည် ြဖင့်၎င်း၊ ထပ်၍မှည့်ပါေစေသာ။ သတိ ့သည် ေြမ ကီ းေပ မှာ အလွ န်တိး
ပွ ါးများြပားပါေစေသာဟ မက်ဆိ၏။ ၁၇ အဘသည်လက်ျာလက်ကိ ဧဖရိ မ်၏ေခါင်းေပ မှာ
တင်သည်ကိ ေယာသပ်ြမင်လ င်၊ အားမရ သည်ြဖစ်၍၊ ၁၈ မဟတ်ပါအဘ။ ဤသသည်
သားဦ းြဖစ်ပါ၏။

သ၏ေခါင်းေပ မှာ

လက်ျာလက်ကိတင်ပါဟ

လက်ကိဧဖရိ မ်ေခါင်းေပ က မနာေ ှ ေခါင်းေပ

ဆိ လျက်

အဘ၏

သိ ့ ေြပာင်းြခင်းငှ ါ ချီေလ၏။

၁၉

အဘသည်ြငင်း၍၊ ငါသိ ၏ငါသား၊ ငါသိ ၏။ သသည် ကီ းစွ ာေသာ လစြဖစ်လိမ့ ်မည်။
သိ ေ
့ သာ်လည်း၊ သ့ညီသည် သ့ထက်သာ၍ ကီ းသြဖင့်၊ သ၏ အမျိုး အ ယ်သည် များစွ ာေသာ
လအစစြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ ဆိ ၏။ ၂၀ တဖန်ဘရားသခင်သည် သင့်ကိ ဧဖရိ မ်ကဲ့သိ ့ ၎င်း၊
မနာေ ှ ကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်ေစေတာ်မပါေစေသာဟ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ သည်သင်အားြဖင့်
ေကာင်း ကီ းေပး ကလိ မ့ ်မည်ဟ တိ ေန့၌သတိ ့ကိေကာင်း ကီ းေပးေလ၏။ ထိ သိ့မနာေ ှ ေ ှ မ့ ှ ာ
ဧဖရိ မ်ကိေနရာချသတည်း။ ၂၁ ဣသေရလကလည်း၊ ငါေသေတာ့မည်။ သိ ့ေသာ်လည်း၊
ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ဘက်၌ ှ ိ ၍၊ သင်တိ့ကိ ဘိ းေဘးေနရာ ြပည်သိ့ တဖန်
ေဆာင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ ထိ မှတပါး သင်၏အစ်ကိတိ့အားေပးသည်ထက် သင့်အားသာ၍
ေပးေသာအရာဟမကား၊ ငါ့ထား၊ ငါ့ ေလးြဖင့် အာေမာရိ အမျိုးသားလက်မှ တ်ယေသာအရာ
ကိ သင့်အား ငါေပးသည်ဟ ေယာသပ်ကိ ေြပာဆိ ၏။

၄၉ ထိေရာအခါ၊ ယာကပ်သည် မိမိသားတိ့ကိ ေခ ၍၊ သင်တိ့သည် စည်းေဝး ကေလာ့။
ေနာင်ကာလ အခါ၊ သင်တိ့၌ ြဖစ်လတံ့ ေသာ အမအရာများကိ ငါေဟာေြပာမည်။ ၂
ယာကပ်၏သားတိ ့၊

စည်းေဝး၍

ကား ကေလာ့။

အဘဣသေရလ၏စကားကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ ၃ အိ ဗင်၊ သင်သည် ငါ့သားဦ း၊ငါ့အစွ မ်းသတိ ၊ ငါခွ န်အား အစအဦ း၊

ကမာဦး
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ဘန်းအထွ ဋ်၊ တန်ခိး အထွ ဋ်ြဖစ်၏။ ၄ သိ ့ေသာ်လည်း ေရကဲ့ သိ ့ ပွ က်ထေသာ သေဘာ
ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ထးြမတ်ြခင်းသိ ့ မေရာက်ရ။ အေ ကာင်း မကား၊ သင်သည် အဘ၏အိ ပ်ရာကိ
တက်၍ ညစ်

း ေစ၏။ ငါ့ခတင်ထက်သိ့ဘက်ေလ ပီ တကား။ ၅ ှ ိ ေမာင် ှ င့်ေလဝိ သည်

ညီ အစ်ကိြဖစ်၏။ အဓမအမကိ

ကံ သည်အတိ င်း ပီ းစီ း က ပီ ။

၆ ငါ့ဝိညာဥ်သည်

သတိ ့လ ို ့ဝှက်ြခင်း အမထဲ သိ့မဝင်ရ။ ငါ့ဘန်းသည် သတိ ့စည်းေဝးရာ ှ င့် အသင်းမဖွဲ ့ရ။
သတိ ့သည်

အမျက်ထွက်၍

လအသက်ကိ

သတ် က ပီ ။

ကိ ယ်အလိ သိ့လိက်၍

မိ က
့ ိ ဖိ ဖျက် က ပီ ။ ၇ သတိ ့ြပင်းစွ ာ ထွ က်ေသာအမျက်၊ ကမ်းတမ်းစွ ာေသာ ေဒါသသည်
ကျိန်ြခင်းကိ ခံ ပါေစေသာ။ ယာကပ် အမျိုး၊ ဣသေရလအ ွယ်သားတိ ့တွင် သတိ ့ကိ ငါကွဲ ြပား
ပန့်လွင့ ်ေစမည်။

၈ အိ ယဒ၊

သင်သည်ညီအစ်ကိတိ့ ချီးမွ မ်းရေသာ သြဖစ်၏။

သင်၏လက်သည် သင်၏ရန်သလည်ပင်းေပ
သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ဦ း

မှာ ှ ိ လိမ့ ်မည်။ အဘ၏သားတိ ့သည်

တ်ချ ကလိ မ့ ်မည်။ ၉ ယဒသည် ြခေသ့ ပျို ြဖစ်၏။ ငါ့သား၊ သင်သည်

ဘမ်းယကိ က်စားရာမှ တက်လာတက်၏။ ဝပ်လျက် ေန၏။ ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ြခေသ့ မကဲ့ သိ ့၎င်း
ဝပ်တွားတတ် ၏။ အဘယ်သ ိးေဆာ်ဝ့ံ မည်နည်း။ ၁၀ ှ ိ ေလာ မေရာက်မှီတိင်ေအာင်၊
ရာဇလှ ံ တံ သည် ယဒထံ မှ၎င်း၊ မင်းအာဏာသည် သ၏အမျိုး အ ွယ်ထံမှ၎င်း မေ ွရ။
့ ှ ိ ေလာ၌
လမျိုးတိ ့သည် ဆည်းကပ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ မိ မိြမည်းကိ စပျစ် ွယ်ပင်၌၎င်း၊ ြမည်းကေလးကိ
အြမတ်ဆံ းေသာ စပျစ် ယ်ပင်၌၎င်း ချည်ေ ှ ာင်၍၊ မိ မိအဝတ်ပဆိ းများကိ စပျစ်သီးအေသွ း
တည်းဟေသာ စပျစ်ရည်ြဖင့် ေလ ာ်လိမ့ ်မည်။ ၁၂ သ၏မျက်စိသည် စပျစ်ရည် ှ င့် နီလိမ့ ်မည်။
သွ ားသည်လည်း ိ ့ ှ င့်ြဖူလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ ဇာဗလန်သည် ကမ်းနားမှာ ေန၍၊ သေဘာဆိ ပ်
ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ သ၏နယ်သည် ဇိ ဒန် မိ တ
့ ိ င်ေအာင် ကျယ်ဝန်းလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ဣသခါသည်
ေတာင် ကားမှာ ဝပ်လျက် အား ကီ းေသာြမည်းြဖစ်၏။ ၁၅ ငိ မ်ဝပ်ရာအရပ်ေကာင်း၍
ေြမသာယာသည်ကိ ြမင်သြဖင့်၊ မိ မိပခံ းေပ မှာ ထမ်းပိ းကိ တင်ထမ်း၍၊ အခွ န်ေပးေသာ
က န်ြဖစ်ေလ၏။

၁၆ ဒန်သည် ဣသေရလအ ယ် တစံ တပါးကဲ့ သိ ့၊ မိ မိလတိ ့ကိ

စီ ရင်လိမ့ ်မည်။ ၁၇ ဒန်သည် လမ်း၌ေနေသာ ေ မြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ြမင်းစီ းေသာသကိ ေနာက်သိ့
လဲ ေစြခင်းငှ ါ လမ်း ကားမှာ ေန၍၊ ြမင်းေြခကိ ကိ က်တတ်ေသာ ေ မဆိ းြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၈
အိ ထာဝရဘရား၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ အက ်ပ်ေ ြမာ်လင့်လျက်ေနပါ ပီ ။ ၁၉
ဂဒ်မကား၊ စစ်သရဲ တိသည် သတိ ့တိက် က၍၊ သသည် ြပန်တိက်လိမ့ ်မည်။

၂၀

အာ ှ ာ၌ြဖစ်ေသာ အစာသည် အရသာ ှ င့် ြပည့်စံ ၍၊ မင်း၏ ခဲ ဘွယ်စားဘွ ယ်တိ့ကိ
ထတ်ေပးလိ မ့ ် မည်။ ၂၁ နဿလိ သည် လှ ေသာအခက်အလက် ှ င့် ြပည့်စံ ၍၊ ကျယ်ဝန်းေသာ
သပိ တ်ပင်ြဖစ်၏။

ကမာဦး

၂၂ ေယာသပ်သည် သန်ေသာပျိုးပင်၊ ေရတွ င်းနားမှာ သန်ေသာ
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ပျိုးပင်ြဖစ်၏။

အခက်အလက်တိ့သည်

ေလးသမားတိ ့သည်
သိ ့ေသာ်လည်း

သ့ကိ

အ ငိ းထား၍၊

သ၏ေလးသည်

ယာကပ်အမျိုး၌ တန်ခိး

အတ် ိ းေပ မှာ

ေကျာ်သွား က၏။

၂၃

အလွ န် ှ ဥ်းဆဲ ပစ်ခတ် က၏။

၂၄

အားမေလျာ့။

သကိ င်ေသာ

လက်နက်တိ့သည်၊

ကီ းေသာ ဘရား၏လက်ြဖင့်၎င်း၊ သိ းထိ န်းတည်းဟေသာ

ဣသေရလအမျိုး၏ေကျာက်ြဖင့်၎င်း၊ ၂၅ သင့်ကိ မစေတာ်မေသာ သင့်အဘ၏ ဘရား
သခင်အားြဖင့်၎င်း၊ သင့်ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မေသာ အန တန်ခိး ှ င်အားြဖင့်၎င်း
ခိ င်မာလျက် ှ ိ ၏။ ထိ ဘရားသည်

အထက်မိဃ်းေကာင်းကင်၏ မဂလာ၊ ေအာက်

နက်နဲေသာအရပ်၏မဂလာ၊ သားြမတ် ှ င့်ဆိ င်ေသာမဂလာ၊ ဝမ်း ှ င့်ဆိ င်ေသာမဂလာတိ ့ြဖင့်
သင့်ကိ

ေကာင်း ကီ း

ေပးေတာ်မပါေစေသာ။

၂၆

သင်၏အဘေပးေသာ

ေကာင်း ကီ းမဂလာသည်၊ ထာဝရေတာင်တိ့၌ြဖစ်ေသာ ေကာင်း ကီ းမဂလာ၊ ထာဝရကန်းတိ ့၌
ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာအရာတိ ့ထက် သာ၍ ြမတ်၏။ ထိ မဂလာသည် ေယာသပ်ေခါင်းေပ ၊
မိ မိအစ်ကိတိ့တွင် အ ကီ းအကဲ ြဖစ်ေသာသ၏ ေခါင်းထိ ပ်ေပ မှာ သက်ေရာက်ပါေစေသာ။ ၂၇
ဗယာမိ န်သည်

လယကိ က်စားတတ်ေသာ

အရာကိ နံနက်အချိန်၌

ကိ က်စား၍၊

ေတာေခွ းြဖစ်လိမ့ ်မည်။

ဘမ်းရေသာ

လယေသာအရာကိ လည်း

ညအချိန်၌

ေဝဖန်လိမ့ ်မည်ဟ မက်ဆိ၏။ ၂၈ ဤသတိ ့ကား၊ ဣသေရလအမျိုး ဆယ် ှ စ်မျိုး ြဖစ်၏။
ဤစကားသည်လည်း သတိ ့အဘ မက်ဆိ၍၊ သတိ ့ အသီ းသီ းခံ ရေသာ မဂလာ ှ ိ သည်အတိ င်း၊
ေကာင်း ကီ း ေပးေသာ စကားေပတည်း။ ၂၉ တဖန်တံ ၊ ငါ့လမျိုးစည်းေဝးရာသိ ့ ငါသွ ားရမည်။
ဟိ တိ အမျိုးသား၊ ဧဖ ှ န်၏လယ်ြပင်တွင် ှ ိ ေသာ ေြမတွ င်း၌၊ ငါ့အဘတိ ့ ှ င့်အတ ငါ့ကိ
သ ဂဟ် ကပါ။ ၃၀ ခါနာန်ြပည် မံ ေရ မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာ၊ မေပလ လယ်ြပင်၌ ှ ိ ေသာ ထိ ေြမတွ င်းကိ ၊
အာြဗဟံ သည် ကိ ယ်ပိင်ေသာ သချုင်းဘိ ့ လယ်ြပင် ှ င့်တကွ ဟိ တိ အမျိုးသားဧဖ န်၌
ဝယ်ေလ ပီ ။ ၃၁ ထိ ေြမတွ င်း၌ အာြဗဟံ ှ င့် မယားစာရာကိ သ ဂဟ် က ပီ ။ ဣဇာက် ှ င့်
မယားေရဗကကိ လည်း သ ဂဟ် က ပီ ။ ေလအာကိ လည်း ငါသ ဂဟ် ပီ ။ ၃၂ ထိ ေြမတွ င်း ှ ိ ေသာ
ထိ လယ်ြပင်ကိ၊

ေဟသ

အမျိုးသားေ ှ မ့ ှ ာ

ဝယ်သတည်းဟ

မှာထား၏။

၃၃

ထိ သိ့ယာကပ်သည် မိ မိသားတိ ့ကိ အကန်အစင် မာထား ပီ းလ င်၊ မိ မိေြခတိ ့ကိ ခတင်ေပ မှာ
ပ်သိမ်း သြဖင့်၊ အသက်ချုပ်၍ မိ မိလမျိုးစည်းေဝးရာသိ ့ ေရာက်ေလ၏။

၅၀ ထိအခါ ေယာသပ်သည် အဘ၏မျက် ှ ာေပ မှာ ငံ ့၍၊ ငိလျက် နမ်းလျက်ေန၏။

၂

အဘ၏အေလာင်းကိ နံ သ
့ ာမျိုး ှ င့် ြပင်ဆင်ေစြခင်းငှ ါ၊ မိ မိက န် ေဆးသမားတိ ့ကိ အမိ န့် ှ ိ ၍၊
သတိ ့သည် နံ သ
့ ာမျိုး ှ င့် ြပင်ဆင် က၏။ ၃ နံ သ
့ ာမျိုး ှ င့်ြပင်ဆင်ေသာ အေလာင်းကိ ၊
ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း

ကမာဦး

ထား၍၊

အရက်ေလးဆယ်လွန်လ င်၊

အဲ ဂတုလတိ ့သည်
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ယာကပ်ေ ကာင့်၊ အရက်ခနစ်ဆယ် ပတ်လံ း ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပ က၏။
ငိ ေ ကးြမည်တမ်းေသာေန့ရက်
အချို ့တိ့ကိေခ ၍၊

သင်

ထံ ေတာ်သိ့သွား၍၊

၅

လွ န်ေသာအခါ၊

တိ ့သည်

ေယာသပ်သည်

နန်းေတာ်သား

က ်ပ်ကိေစတနာစိ တ် ှ ိ လ င်၊

က န်ေတာ်အဘက၊

၄

ဖာေရာဘရင်

ငါေသေတာ့မည်။

ခါနာန်ြပည်၌

ကိ ယ်ဘိ့ငါတးဘးေသာ သချုင်းတွ င်း၌၊ ငါ့ကိ သ ဂဟ် ရမည်ဟ၍ က န်ေတာ်ကိ
ကျိန်ဆိေစပါ ပီ ။ ထိ ေ ကာင့် က န်ေတာ်သွား၍၊ အဘကိ သ ဂဟ် ပီ းမှ ြပန်လာပါမည်
အေ ကာင်းကိ အသနားေတာ်ခံပါသည်ဟ နားေတာ် ေလ ာက် ကပါေလာ့ဟဆိ ၏။

၆

ဖာေရာမင်းကလည်း၊ သင်၏အဘ ကျိန်ဆိေစသည်အတိ င်း သွ ား၍၊ သ ဂဟ်ေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေယာသပ်သည် အဘကိ သ ဂဟ်ြခင်းငှ ါ ထွ က်သွား၍၊ ဖာေရာမင်း၏
က န်များတည်းဟေသာ နန်းေတာ် အရာ ှ ိ ၊ အဲ ဂတုြပည်အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့ ှ င့်၊

၈

ေယာသပ်အိမ်သား၊ အစ်ကိတိ့ အိ မ်သား၊ အဘအိ မ်သား ှ ိ သမ တိ ့သည်လိက် က၏။
သငယ်တိ့ ှ င့် သိ း ွားများကိ သာ၊ ေဂါ ှ င်ြပည်၌ ကျန်ရစ်ေစ က၏။ ၉ ထိ သိ့လ င် ရထားများ၊
ြမင်းစီ းသရဲ များတည်းဟေသာ အလွ န်များစွ ာေသာ အလံ းအရင်းတိ ့သည် ေယာသပ် ှ င့်တကွ
လိ က်သွား က၏။ ၁၀ ေယာ်ဒန်ြမစ်နားမှာ အာတဒ်ေကာက်နယ် တလင်းသိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊
အလွ န် ကီ းစွ ာေသာ ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပ ကြပန်၏။ ေယာသပ်သည် မိ မိအဘေ ကာင့်
ခနစ်ရက်ပတ်လံ းငိ ေ ကးြမည် တမ်းြခင်း ကိ ပေလ၏။ ၁၁ ထိ သိ့အာတဒ်ေကာက်နယ်တလင်း၌
ပေသာ

ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ၊

ထိ ြပည်သား

ခါနာန်လတိ ့သည်

ြမင်လ င်၊

အဲ ဂတုလတိ ့သည် ြပင်းစွ ာ ငိ ေ ကးြမည်တမ်း ပါသည်တကားဟဆိ က၏။ ထိ ေ ကာင့်
ေယာ်ဒန်ြမစ်နား မှာ ှ ိ ေသာ ထိ အရပ်ကိ၊ အေဗလမိ ဇရိ မ်ဟ၍ သမတ် ကသတည်း။ ၁၂
ယာကပ်သားတိ ့သည်၊ အဘမှာထားသည် အတိ င်း ပ က၏။ ၁၃ ခါနာန်ြပည်သိ့ ေဆာင်သွား၍၊
အာြဗဟံ သည် ကိ ယ်ပိင်ေသာသချုင်းဘိ ့၊ ဟိ တိ အမျိုးသား ဧဖ န်၌ ဝယ်ေသာ မံ ေရ မိ ေ့ ှ ၊့
မေပလလယ်ြပင်တွင် ှ ိ ေသာ

ေြမတွ င်း၌

သ ဂဟ် က၏။

၁၄

ေယာသပ်သည်

အဘကိ သ ဂဟ် ပီ းလ င်၊ အစ်ကိများမှစ၍ မသာလိ က်လာေသာသအေပါင်းတိ ့ ှ င့် တကွ ၊
အဲ ဂတုြပည်သိ့ ြပန်ေလ၏။ ၁၅ ေယာသပ်အစ်ကိတိ့သည် အဘေသသည်ကိ သိ ြမင်လ င်၊
ငါတိ ့ကိ ေယာသပ်သည် အ ငိ းထားေကာင်း ထားလိ မ့ ်မည်။ ငါတိ ့သည် အထက်က
သ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာေ ကာင့်၊ ငါတိ ့အား ဧကန်အမှန်ြပန်၍

စိ းရိ မ်လျက်၊

၁၆

သ့ထံသိ ့တမန်ကိေစလတ်၍၊

ှ ဥ်းဆဲ

ကိ ယ်ေတာ်

လိ မ့ ်မည်ဟ

အစ်ကိတိ့သည်

မေကာင်းေသာအမကိ ကိ ယ်ေတာ်အား ပမိ ၍၊ ၁၇ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ
လတ်ေတာ်မပါဟ၊ ကိ ယ်ေတာ်အား ကားေလ ာက်ရမည် အေ ကာင်း၊ ခမည်းေတာ်မေသမှီ
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က န်ေတာ်တိ့ကိ မှာထားခဲ့ သည်ြဖစ်၍၊ ယခတွ င် ခမည်းေတာ်၏ ဘရားသခင်က န်တိ့၏
အြပစ်ကိလတ်ေတာ်မပါဟ ေလ ာက် က၏။ ထိ သိ့ ေလ ာက် ကေသာအခါ၊ ေယာသပ်သည်
မျက်ရည်ကျေလ၏။
က န်ေတာ်တိ့သည်

၁၈ အစ်ကိတိ့သည်လည်းဝင်၍ ေယာသပ်ေ ှ မ့ ှ ာ ြပပ်ဝပ်လျက်၊

ကိ ယ်ေတာ်၏က န်

ြဖစ် ကပါသည်ဟ

ေလ ာက် က၏။

၁၉

ေယာသပ်ကလည်း၊ မစိ းရိ မ် က ှ င့်။ က ်ပ်သည် ဘရားသခင် ကိ ယ်စားြဖစ်သေလာ။ ၂၀
သင်တိ့သည်

က ်ပ်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ မည် ကံ ကေသာ်လည်း၊

ဘရားသခင်သည်

ယေန့ြဖစ်သည်အတိ င်း၊ လများ အသက်ချမ်းသာေစြခင်းငှ ါ ေကျးဇး ပမည် ကံ ေတာ်မ၏။ ၂၁
ထိ ေ ကာင့်၊ မစိ းရိ မ် က ှ င့်။ သင်တိ့ ှ င့် သငယ်များကိ က ်ပ်ေက းေမွ းမည်ဟဆိ လျက်၊
သတိ ့ကိ ှ စ်သိမ့ ် ေစ၍ ေမတာစကားကိ ေြပာေလ၏။ ၂၂ ထိ သိ့ေယာသပ်သည် မိ မိအဘ၏
အမျိုးသားတိ ့ ှ င့် အဲ ဂတုြပည်၌ေန၍၊ အသက်တရာတဆယ်ကိမှီ၏။ ၂၃ ဧဖရိ မ်၏ေြမးကိ
ြမင်ရ၏။ မနာေ ှ ၏သား၊ မာဓိ ရ၏သားသမီ းတိ ့ကိလည်း မိ မိဒးေပ မှာ ေမွ းစားရ၏။ ၂၄
ေယာသပ်ကလည်း၊

က ်ပ်ေသေတာ့မည်။

အကယ်စင်စစ်ဘရားသခင်သည်

သင်တိ့ကိ အ ကည့် အ ကလာေတာ်မမည်။ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့အား
ကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်သိ့၊ ဤြပည်မှ ေဆာင်သွား ေတာ်မမည်ဟ အစ်ကိတိ့အားဆိ ၏။ ၂၅
တဖန်တံ ၊ အကယ်စင်စစ် ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ကိ အ ကည့်အ ကလာေတာ်မမည်။
က ်ပ်အ ိ း တိ ့ကိ ဤအရပ်မှ ယသွ ားရမည်ဟ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ကျိန်ဆိေစ၏။
၂၆

ထိ သိ့ေယာသပ်သည်

အသက်တရာတဆယ် ှ ိ ေသာ်

အနိစေရာက်ေလ၏။

အေလာင်ကိကား၊ နံ သ
့ ာမျိုး ှ င့် ြပင်ဆင် ပီ းလ င် အဲ ဂတုြပည်၌ တလား ှ င့်ထား ကေလ၏။
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၁ မိမိတိ့ အိမ်သအိမ်သားပါလျက်၊ အဘယာကပ် ှ င့်အတ အဲဂတုြပည်သိ့ေရာက်လာေသာ
ဣသေရလ သားတိ ့၏အမည်ဟမကား၊ ၂ ဗင်၊ ှ ိ ေမာင်၊ ေလဝိ ၊ ယဒ၊ ၃ ဣသခါ၊ ဇာဗလန်၊
ဗယာမိ န်၊

၄ ဒန်၊ နဿလိ ၊ ဂဒ်၊ အာ ှ ာတည်း။ ‐ ယာကပ် အမျိုးသားေပါင်းကား၊

ခနစ်ဆယ်တည်း။ ေယာသပ်သည် အဲ ဂတုြပည်၌ ှ ိ ှ င့်သတည်း။
အစ်ကိများမှစ၍၊

ထိ ကာလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

သားကိ ဘွား၍

၆ ေယာသပ် ှ င့်

ေသ ကကန်၏။

၇

အလွ န်တိးပွ ားများြပားသြဖင့်၊

အလွ န်အား ကီ း၍ တြပည်လံ း၌ ှ ံ ့ြပား ကေလ၏။ ၈ ထိ ေနာက်မှ အဲ ဂတုြပည်၌ ေယာသပ်ကိ
မသိ ေသာ ှ င်ဘရင်သစ်ေပ လာ၏။ ၉ ထိ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
ငါတိ ့ထက် သာ၍များ က၏။ သာ၍အား ကီ း က၏။ ၁၀ လာ က၊ သတိ ့ကိ လိ မာစွ ာ ပ ကစိ ့။
သိ ့မဟတ်

သတိ ့သည်

များြပား ကလိ မ့ ်မည်။

ေနာက်တခါ

စစ်မ

ေရာက်လ င်

ငါတိ ရ
့ န်သဘက်သိ့ ဝင်စား၍ ငါတိ ့ကိ တိ က်သြဖင့်၊ ြပည်ေတာ်ထဲက ထွ က်သွား ကလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ မိလတိ ့အား

ဆိ ေလ၏။

ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲ ေစြခင်းငှ ါ

၁၁

ထိ ့ေ ကာင့်အဲ ဂတုမင်းတိ ့သည်၊

အအပ်အချုပ်ခန့်ထား က၏။

ကျပ်တည်းစွ ာ

ဣသေရလလတိ ့သည်၊

ဘ ာေတာ်သိထားဘိ ၊့ ပိ သံ မိ ့ ှ င့် ရာမသက် မိ က
့ ိ တည်ေဆာက်ရ က၏။ ၁၂ သိ ့ေသာ်လည်း၊
ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ

ခံ ရသည်အတိ င်း၊

အဲ ဂတု လတိ ့သည် စိ တ်ညစ်၍၊
သ ွတ် ှ င့်အတ်လပ်ေသာအမ၊

တိ းပွ ားများြပားလျက်

ှ ိ က၏။

သတိ ့ေ ကာင့်

၁၃ အလွ န် ကမ်းတမ်းစွ ာ ှ ဥ်းဆဲ က၏။

လယ်လပ်ေသာအမအမျိုးမျိုး၌

၁၄

ခဲ ယဥ်းစွ ာေစခိ င်း၍

အလွ န်ဆင်းရဲ ပင်ပန်းေစ က၏။ ေစခိ င်းေလရာရာ၌လည်း ခဲ ယဥ်းစွ ာ ေစခိ င်း က၏။ ၁၅
ှ ိ ဖရ ှ င့်ပအာအမည် ှ ိ ေသာ ေဟ ဗဲ ဝမ်းဆွဲ မ တိ ့ကိ၊ အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်က၊ ၁၆ သင်တိ့သည်
ေဟ ဗဲ မိန်းမတိ ့အား ဝမ်းဆွဲ လပ်၍ ေမွ းရာအရပ်၌ ေစာင့်ေနေသာအခါ၊ ေယာက်ျားြဖစ်လ င်
ေသေစ၊ မိ န်းမြဖစ်လ င် အသက် ှ င်ေစဟ အမိ န့်ေတာ်

ှ ိ ၏။

ဘရားသခင်ကိေ ကာက် ွံ ၍၊

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်းမ ပ၊

အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်

ေယာက်ျားတိ ့ကိ

အသက်ချမ်းသာေပး က၏။

ဝမ်းဆွဲ မတိ ့ကိ

ေခ ၍

သင်တိ့သည်

၁၈

၁၇ ဝမ်းဆွဲ မတိ ့သည်

အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်သည်လည်း၊

အဘယ်ေ ကာင့်

ဤသိ ့ ပသနည်း။

ေယာက်ျားတိ ့ကိအဘယ်ေ ကာင့် အသက်ချမ်းသာေပးသနည်းဟ ေမးစစ်ေသာ်၊

၁၉

ဝမ်းဆွဲ မတိ ့က၊ ေဟ ဗဲ မိန်းမတိ ့သည်၊ အဲ ဂတု၊ မိ န်းမကဲ့ သိ ့မဟတ်၊ သန်စွမ်းေသာေ ကာင့်၊
ဝမ်းဆွဲ မ မေရာက်မှီ သားကိ ဘွားတတ် က၏ဟ ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။ ၂၀ ထိ ေ ကာင့်
ဘရားသခင်သည် ဝမ်းဆွဲ မတိ ့ကိ ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။ ထိ လအမျိုးသည်လည်း များြပား၍
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အလွ န်အား ကီ း ကေလ၏။ ၂၁ ဝမ်းဆွဲ မတိ ့သည် ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာေ
့
ကာင့်၊
သတိ ့အိမ်သအိ မ်သားများကိ

ပစေတာ်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့တွင်၊

မ၏။

၂၂

ဘွ ားြမင်ေသာသငယ်

ဖာေရာဘရင်ကလည်း၊
ေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့ကိ

ြမစ်ထဲသိခ
့ ျပစ်ေစ။ မိ န်းမကိ မကား အသက် ှ င်ေစဟ မိ မိလအေပါင်းတိ ့ကိ မှာထားေတာ်မ၏။

၂ ထိကာလ၌ ေလဝိအမျိုးသားတေယာက်သည်၊ ေလဝိအမျိုးသမီး ှ င့် အိမ်ေထာင်ဘက် ပ၍၊
၂ မိ န်းမသည် ပဋိ သေ ယသြဖင့် သားေယာက်ျားကိ ဘွ ားြမင်ေလ၏။ ထိ သားသည်

အဆင်းလှ ေ ကာင်းကိ အမိ ြမင်လ င်၊ သံ းလပတ်လံ း ဖွ က်ထားေလ၏။ ၃ ေနာက်တဖန်
ဖွ က်၍မထား ိင်ေသာအခါ၊ ဂမာကိ င်းပင်ြဖင့် ရက်ေသာပခက်ကိယ၍ ေရ ှ ိ ှ င့်သစ်ေစး ြဖင့်
လး ပီ းလ င်၊ ပခက်ထဲတွင် သငယ်ကိထည့်၍ ြမစ်ကမ်းနားကိ င်းေတာ၌ ထားေလ၏။ ၄
သငယ်အစ်မလည်း အဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ကိ သိ ြမင်ြခင်းငှ ါ အေဝး၌ ရပ်ေနေလ၏။

၅

ဖာေရာဘရင်၏သမီ းေတာ်သည် ေရချိုးြခင်းငှ ါ ဆင်းလာ၍၊ က န်မတိ ့ ှ င့် ြမစ်ကမ်းနား၌
လှ ည့်လည်စဥ်၊ ကိ င်းေတာ၌ ပခက်ကိြမင်၍ ေဆာင်ယေစြခင်းငှ ါ က န်မ တေယာက်ကိ
ေစလတ်ေလ၏။

၆ ပခက်ဖံ းကိ ဖွ င့ ်ေသာအခါ၊ ငိ လျက်ေနေသာ သငယ်ကိြမင်၍၊

သနားေသာစိ တ် ှ ိ လ င်၊ ဤသငယ်သည် ေဟ ဗဲ အမျိုးြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ ဆိ ပီ းေသာ်၊

၇

သငယ်၏အစ်မက၊ ကိ ယ်ေတာ်အတွ က် သငယ်ကိ ထိ န်းရေသာ ေဟ ဗဲ အထိ န်းကိ
က န်မသွ ား၍ ေခ ရ ပါမည်ေလာဟ ဖာေရာဘရင်၏ သမီ းေတာ်အား ေမးေလ ာက်၍၊ ၈
မင်းသမီ းက သွ ားေလာ့ဟ အခွ င့ ်ေပးလ င်၊ မိ န်းမငယ်သွား၍ သငယ်၏အမိ ကိေခ ေလ၏။ ၉
ဖာေရာဘရင်၏သမီ းေတာ်က၊ ဤသငယ်ကိ ယသွ ား၍ ငါ့ဘိ့ ထိ န်းေလာ။ အခကိ
ငါေပးမည်ဟ မှာထားသည်အတိ င်း၊ ထိ မိန်းမသည် သငယ်ကိ ယသွ ား၍ ထိ န်းေလ၏။ ၁၀
သငယ် ကီ းပွ ားေသာအခါ၊ ဖာေရာဘရင်၏ သမီ းေတာ်ထံသိ ့ ပိ ့ေဆာင်၍ မင်းသမီ းသည်
သားအရာ၌

ခန့်ထားလျက်၊

ေရထဲ ကငါ တ်ယသည်ဟ
မိ မိအမျိုးသားချင်းတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့

ေမာ ှ အမည်ြဖင့်

ဆိ သတည်း။
သွ ား၍

၁၁

မှည့်၏။

အေ ကာင်းမကား၊

ေမာေ ှ သည်

သတိ ့အမထမ်းရေသာအြခင်း

ကီ းေသာအခါ၊
အရာတိ ့ကိ

ကည့် ေလ၏။ မိ မိအမျိုးသားေဟ ဗဲ လတေယာက်ကိ၊ အဲ ဂတုလ ိ က်သည်ကိြမင်လ င်၊ ၁၂
ပတ်လည် ကည့် ၍ အဘယ်သမ မ ှ ိ သည်ကိ သိ ေသာအခါ၊ အဲ ဂတုလကိ သတ်၍ သဲ ထဲ၌
ြမုပ်ထားေလ

၏။ ၁၃ နက်ြဖန်ေန့၌ ထွ က်ြပန်ေသာ်၊ ေဟ ဗဲ လ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

အချင်းချင်းသတ် ကသည်ကိ ြမင်လ င်၊ သင်သည် သင်၏အေပါင်းအေဘာ်ကိ အဘယ်ေ ကာင့်
ိ က်သနည်းဟ ှ ဥ်းဆဲ ေသာသအား ေမးသည် ှ ိ ေသာ်၊ ၁၄ ထိ သက၊ အဘယ်သသည် သင့်ကိ
ငါတိ ့အေပ မှာ အကဲ အမး တရားသ ကီ းအရာ၌ ခန့်ထားသနည်း။ အဲ ဂတုလကိ သတ်သကဲ့ သိ ့
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ငါ့ကိ သတ်လိသေလာဟ ြပန်ဆိ၏။ ထိ အခါ ေမာေ ှ သည် မိ မိ ပေသာအမ ထင် ှ ား ပီ ဟ
သိ ၍ေ ကာက်ေလ၏။ ၁၅ ထိ သိတင်းကိ ဖါေရာဘရင် ကားေသာအခါ၊ ေမာေ ှ ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ
ှ ာ ကံ ေလ၏။ ေမာေ ှ သည် ဖါေရာဘရင်ထံမှ ထွ က်ေြပး၍၊ မိ ဒျန်ြပည်သိ့ ေရာက်လ င်၊
ေရတွ င်းနားမှာ ထိ င်၍နားေနေလ၏။ ၁၆ ထိ အခါ မိ ဒျန်ယဇ် ပေရာဟိ တ်၏ သမီ းညီ အစ်မ
ခနစ်ေယာက်တိ့သည်၊ မိ မိတိ့အဘ၏ သိ းဆိ တ်များကိ ေရတိ က်ြခင်းငှ ါလာ၍ ေရခပ် ပီ းလ င်၊
ေရေသာက်ခွက်တိ့၌ ေလာင်း က၏။ ၁၇ သိ းထိ န်းအချို ့တိ့လည်း လာ၍ သိ းဆိ တ်များကိ
ေမာင်း က၏။ ထိ အခါ ေမာေ ှ သည်ထ၍ ထိ မိန်းမတိ ့ဘက်၌ေနလျက်၊ သိ းဆိ တ်များကိ
ေရတိ က်ေလ၏။

၁၈ ထိ မိန်းမတိ ့သည် အဘေ ွလထံ သိ ့ ေရာက် ကေသာ်၊ အဘက

အဘယ်ေ ကာင့် ယေန့အလျင်အြမန် ေရာက်လာရ ကသနည်းဟ ေမးေလ၏။
သတိ ့ကလည်း၊

အဲ ဂတုလတေယာက်သည်

ကယ် တ်၍၊ ေရ
ြပန်ေြပာ၏။

လိ သမ ကိ

အက ်ပ်တိ့ကိ

သိ းထိ န်းတိ ့လက်မှ

ခပ်သြဖင့်၊ သိ းဆိ တ်များကိ

ေရတိ က်ပါသည်ဟ

၂၀ အဘကလည်း၊ ထိ သသည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့်

သ့ကိပစ်ထားခဲ့ သနည်း။ အစာ စားေစြခင်းငှ ါ သ့ကိေခ ေချ ကဟ ဆိ ေလ၏။
ေမာေ ှ သည်

၁၉

ထိ သထံ မှာေန၍

ထိ မ်းြမားေပးစားေလ၏။

ေပျာ်ေမွ ့သြဖင့်၊

သမီ းဇိ ေပါရကိ

၂၁

ေမာေ ှ အား

၂၂ ထိ မိန်းမဘွ ားေသာသားကိ ေဂရ ံ အမည်ြဖင့် မှည့်၏။

အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည်တက န်းတ ိင်ငံ၌ ဧည့်သည်အာဂ ုြဖစ်ရ ပီ ဟဆိ သတည်း။
၂၃

ကာလအင်တန် ကာ ပီ းမှ၊

အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်

အနိစေရာက်ေလ၏။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့လည်း အေစက န်ခံရေသာေ ကာင့် ညည်းတွ ားငိ ေ ကး က၏။ ထိ သိ့
အေစက န်ခံ၍ငိ ေ ကးေသာ အသံ သည် ဘရား သခင်ထံေတာ်သိ့ တက်ေရာက်ေလ၏။ ၂၄
သတိ ့ ညည်းတွ ားြမည်တမ်းြခင်း အသံ ကိ ဘရားသခင် ကားေတာ်မလ င်၊ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊
ယာကပ် ှ င့် ပခဲ့ ဘးေသာပဋိ ညာဥ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။ ၂၅ ဘရားသခင်သည်လည်း၊
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ကည့် ၍ သတိ ့အမကိ ဆင်ြခင်ေတာ်မ၏။

၃ ေမာေ ှ သည်၊ မိမိေယာကမ မိဒျန်ယဇ်ပေရာဟိတ် ေယသေရာ၏သိးဆိတ်များကိ
ထိ န်းစဥ်၊

ေတာ

ေနာက်ဘက်သိ့

ေဆာင်သွား၍၊

ေဟာရပ်အမည် ှ ိ ေသာ

ဘရားသခင်၏ေတာင်သိ့ ေရာက်ေလ၏။ ၂ ထိ အခါ ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်သည်
ချံုထဲ ကထွ က်ေသာ မီ းလ ံ ၌ထင် ှ ား၏။ ေမာေ ှ သည် ကည့်ေသာအခါ၊ မီ းေလာင်၍
ချံုမက မ်းဘဲ

ှ ိ သည်ကိ ြမင်လ င်၊

ဤထးဆန်းေသာ ပါ ံ ကိ

၃ အဘယ်ေ ကာင့်

ငါသွ ား၍ ကည့် မည်ဟဆိ ၏။

ချံုမက မ်းဘဲ ှ ိ သနည်း။
၄

ေမာေ ှ သွ ား၍

ကည့် ေ ကာင်းကိ ထာဝရဘရားြမင်ေတာ်မလ င်၊ ေမာေ ှ ၊ ေမာေ ှ ဟ ချံုထဲ က ေခ ေတာ်မ၏။
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ေမာေ ှ ကလည်း၊ အက ်ပ် ှ ိ ပါ၏ဟ ေလ ာက်ေလ၏။

၅ ဘရားသခင်ကလည်း၊

မချဥ်း ှ င့်။ သင်၏ေြခနင်းကိ ခ တ်ေလာ့။ သင်နင်းေသာ အရပ်ကား သန့် ှ င်းေသာ
ေြမြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ ၆ ငါသည်သင့်အဘ၏ဘရား၊ အာြဗဟံ ၏ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊
ယာကပ်၏ဘရားြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း မိ န့်ေတာ်မ၏။ ေမာ ှ သည် ဘရားသခင်ကိမ ကည့်ဝံ့ ၊
မိ မိမျက် ှ ာကိ

ဖံ းလျက်ေန၏။

ငါ၏လတိ ့ခံရေသာ

၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊

အဲ ဂတုြပည်၌ ှ ိ ေသာ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ငါေစ့ေစ့ြမင်ခဲ့ ပီ ။ သတိ ့ကိ ေစခိ င်းေသာ သခင်တိ့ေ ကာင့်

သတိ ့ြမည်တမ်းေသာအသံ ကိ လည်း ငါ ကားခဲ့ ပီ ။ သတိ ့နာ ကည်းြခင်း ေဝဒနာကိ ငါသိ ၏။ ၈
သတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်၊ အဲ ဂတုလတိ ့လက်မှ ကယ် တ်၍၊ ခါနနိလ၊ ဟိ တိ လ၊ အာေမာရိ လ၊
ေဖရဇိ လ၊ ဟိ ဝိလ၊ ေယဗသိ လတိ ့ေနရာ၊ ိ ့ ှ င့်ပျားရည် စီ းတတ်ေသာ ြပည်သိ့ ပိ ့ေဆာင်ြခင်းငှ ါ
ငါဆင်းလာ ပီ ။ ၉ ယခတွ င်လည်း ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ငိ ေ ကးေသာအသံ သည် ငါ့ထံသိ ့
တက်ေရာက်၍၊ သတိ ့ကိ အဲ ဂတုလတိ ့သည်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းအမကိ လည်း ငါြမင်ရ ပီ ။ ၁၀

ထိ ေ ကာင့် ယခသွ ားေလာ့။ သင်သည် ငါ၏လ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ
တ်ေဆာင် မည်အေ ကာင်း၊ သင့်ကိ ဖါေရာဘရင်ထံသိ ့ ငါေစလတ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁
ေမာေ ှ ကလည်း၊ အက ်ပ်သည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍၊ ဖါေရာဘရင်ထံသိ ့ ဝင်သြဖင့်၊
ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ရပါမည်နည်းဟ ဘရားသခင်အား
ေလ ာက်လ င်၊ ၁၂ ဘရားသခင်က၊ အကယ်စင်စစ် ငါသည် သင့်ဘက်၌ ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ငါသည်
သင့်ကိ ေစလတ်ြခင်း လကဏာသက်ေသဟမကား၊ သင်သည်ထိ လတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ
တ်ေဆာင် ပီ းလ င်၊
မိ န့်ေတာ်မ၏။

ဤေတာင်ေပ မှာ

၁၃

ဘရားသခင်အား

ေမာေ ှ ကလည်း၊

အက ်ပ်သည်

ဝတ် ပရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့

ှ ိ ရာသိ ့ေရာက်၍၊ သင်တိ့ဘိးေဘးများ၏ ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိသင်တိ့

ှ ိ ရာသိ ့

ေစလတ်ေတာ်မ ပီ ဟ အက ်ပ်ဆိလ င်၊ သတိ ့က၊ ထိ ဘရားသခင်၏ နာမေတာ်ကား
အဘယ်သိ့နည်းဟ အက ်ပ်ကိြပန်၍ ေမးေသာအခါ၊ အဘယ်သိ့ြပန်ေြပာရပါမည်နည်းဟ
ဘရားသခင်အားေမးေလ ာက်ေလ၏။

၁၄ ဘရားသခင်ကလည်း၊ ငါြဖစ်သည်အတိ င်း

ငါြဖစ်၏ဟ၍၎င်း၊

အမည် ှ ိ ေသာသသည်၊

ငါြဖစ်သည်ဟ

ငါ့ကိသင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့

ေစလတ်ေတာ်မ ပီ ဟ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ြပန်ေြပာေလာ့ဟ၍၎င်း၊ ေမာေ ှ
အားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၅ တဖန်ဘရားသခင်က၊ သင်တိ့ဘိးေဘးများ၏ ဘရားသခင်၊

အာြဗဟံ ၏ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရားတည်းဟေသာ ထာဝရဘရားသည်၊
ငါ့ကိ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေစလတ်ေတာ်မ ပီ ဟ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့အား ေြပာရမည်။
ထိ အမည်သည် အစဥ် ငါ့အမည်ြဖစ်၏။ လမျိုးအစဥ်အဆက်မြပတ် ငါ့ဘွဲ ့နာမ ြဖစ်၏။ ၁၆
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သွ ား၍ဣသေရလအမျိုးအသက် ကီ းသတိ ့ကိ စေဝးေစ ပီ းလ င်၊ သင်တိ့ဘိးေဘးများ၏
ဘရားသခင်၊ အာြဗဟံ ၏ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရားတည်းဟေသာ
ထာဝရဘရားသည်

ငါ့အားထင် ှ ားေတာ်

မလျက်၊

အကယ်စင်စစ်

သင်တိ့ကိ

ငါအ ကည့်အ လာ၍၊ အဲ ဂတုြပည်၌ သင်တိ့အား ပေသာအမကိ ငါြမင် ပီ ။ ၁၇ အဲ ဂတုြပည်၌
ခံ ရေသာဒကထဲ က သင်တိ့ကိ ငါ တ်၍၊ ခါနနိလ၊ ဟိ တလ၊ အာေမာရိ လ၊ ေဖရဇိ လ၊
ဟိ ဝိလ၊

ေယဗသိ လတိ ့ေနရာ၊

ငါဂတိ ှ ိ သည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ ပီ ဟ

ိ ့ ှ င့်ပျားရည်စီးတတ်ေသာ
သတိ ့အား

ြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်မည်

ေြပာေလာ့။

၁၈

သတိ ့သည်

သင်၏စကားကိ နားေထာင်၍၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသား အသက် ကီ းသများပါလျက်၊
အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ဝင်သြဖင့်၊ ေဟ ဗဲ လတိ ့၏ ဘရားသခင်
အက ်ပ်တိ့ ှ င့်ေတွ ့ေတာ်မ

ပီ ။

အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်
ထာဝရဘရားအား

ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းငှ ါ ေတာသိ ့ သံ းရက်ခရီ းသွ ားရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ရမည်။
၁၉ အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်သည် ကီ းစွ ာေသာတန်ခိးကိ မေတွ ့မြမင်လ င်၊ သွ ားရေသာ အခွ င့ ်ကိ

သင်တိ့အား မေပးေ ကာင်းကိ ငါသိ ၏။ ၂၀ ငါသည်လည်း လက်ကိဆန်၍၊ အဲ ဂတုြပည်ထဲ၌
ငါ ပလတံ့ ေသာ ငါ၏အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမ ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့် ထိ ြပည်ကိ ဒဏ်ခတ်မည်။ ထိ ေနာက်
အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်သည် သင်တိ့ကိ လတ်လိမ့ ်မည်။ ၂၁ ထိ လမျိုးသည် အဲ ဂတုလတိ ့ထံ၌
မျက် ှ ာရေသာ အခွ င့ ်ကိ ငါေပး၍၊ သင်တိ့သည် ထွ က်သွားေသာအခါ လက်ချည်း မသွ ားရ က။
၂၂ အေ ကာင်းမကား၊ မိ န်းမတိ င်းမိ မိအိမ်နီးချင်း၊ မိ မိအိမ်မှာ တည်းေသာသ၌ ေငွ တန်ဆာ၊

ေ တန်ဆာ ှ င့်

အဝတ်တန်ဆာများကိ

ေတာင်း၍၊

တန်ဆာဆင်ေစသြဖင့်၊ အဲ ဂတုလတိ ့၏ဥစာကိ လယ

သင်တိ့သားသမီ းများကိ
ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေမာေ ှ အား

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄ ေမာေ ှ ကလည်း၊

ထိ သတိ ့သည်

အက ်ပ်ကိ

မယံ ၊

အက ်ပ်စကားကိ

နားမေထာင်ဘဲေန၍၊ ထာဝရ ဘရားသည် သင့်အားထင် ှ ားေတာ်မမဟ ဆိ ကပါ လိ မ့ ်မည်ဟ
ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။ ၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်၏လက်၌ အဘယ်အရာ ှ ိ သနည်းဟ
ေမးေတာ်မလ င်၊

လှ ံ တံ ှ ိ ပါ၏ဟ

ေလ ာက်၏။

၃

ေြမေပ မှာ

ပစ်ချေလာ့ဟ

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ပစ်ချသြဖင့်၊ လှ ံ တံ သည် ေ မြဖစ်၍၊ ေမာေ ှ သည် သ့ေ ှ မ့ ှ
ေြပးေလ၏။ ၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင့်လက်ကိဆန့်၍ သ့အ မီ းကိ ကိ င်ဘမ်းေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေမာေ ှ သည် လက်ကိဆန့်၍ ဘမ်းမိ သြဖင့်၊ သ၏လက်၌
လှ ံ တံ ြဖစ်ြပန်ေလ၏။ ၅ သိ ့ ပလ င် သတိ ့ဘိးေဘးများ၏ ဘရားသခင်၊ အာြဗဟံ ၏ဘရား၊
ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရား တည်းဟေသာ ထာဝရဘရားသည် သင့်အား
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ထင် ှ ားေတာ်မေ ကာင်းကိ ထိ သတိ ့သည် ယံ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ တဖန်
ထာဝရဘရားက၊ သင်၏လက်ကိသင်၏ ရင်ခွင်သိ့ သွ င်းေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
လက်ကိ ရင်ခွင်သိ့သွင်း၍ ထတ်ြပန်ေသာအခါ၊ လက်သည် မိ ဃ်းပွ င့ ်အဆင်းကဲ့ သိ ့ ေလ၏။ ၇
တဖန်သင်၏လက်ကိ သင့်ရင်ခွင်သိ့ သွ င်းဦ းေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ တဖန်လက်ကိ
ရင်ခွင် သိ ့သွင်း၍ ထတ်ြပန်ေသာအခါ၊ ပကတိ အသား ြဖစ်ြပန်ေလ၏။ ၈ ထိ သတိ ့သည်
သင့်ကိ မယံ ၊ ပဌမနိမိတ်သက်ေသကိ နားမေထာင်လ င်၊ ေနာက်ြဖစ်ေသာ နိမိတ်သက်ေသကိ
ယံ ကလိ မ့ ်မည်။ ၉ သိ ့မဟတ် ထိ နိမိတ် ှ စ်ပါးကိ မယံ ၊ သင်၏ စကားကိ နားမေထာင်လ င်၊
သင်သည် ြမစ်ေရအချို က
့ ိ ယ၍ ကန်းေပ မှာသွ န်းေလာ့။ ထိ သိ့ ြမစ်ထဲက ယေသာ ေရသည်
ကန်းေပ မှာအေသွ းြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၁၀ ေမာေ ှ ကလည်း၊ အိ ဘရား ှ င်၊
အက ်ပ်သည်

တ်သတိ မ ှ ိ ပါ။ အထက်ကလည်း မ ှ ိ ပါ။ ကိ ယ်ေတာ် က န်အား

မိ န့်ေတာ်မေသာအခါ၌ပင် မ ှ ိ ပါ။

တ်ေလးေသာသ၊ စကားေ ှ းေ ှ းေြပာတတ်ေသာ

သြဖစ်ပါ၏ဟ ထာဝရဘရားအားေလ ာက်ဆိ၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားကလည်း၊ လ၏ တ်ကိ
အဘယ်သ ဖန်ဆင်းသနည်း။ စကားအေသာသ၊ နားပင်းေသာသ၊ မျက်စိြမင်ေသာသ၊
မြမင်ေသာသတိ ့ကိ အဘယ်သ ဖန်ဆင်းသနည်း။ ငါထာဝရဘရား ဖန်ဆင်းသည်
မဟတ် ေလာ။

၁၂ သိ ့ြဖစ်၍ယခသွ ားေလာ့။ သင်၏

တ်၌ ငါ ှ ိ ၍၊ သင်သည်

အဘယ်သိ့ေြပာရမည်ကိ သွ န်သင်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ေမာေ ှ ကလည်း၊ အိ ဘရား ှ င်၊
အလိ ေတာ် ှ ိ ေသာသ၏လက်တွင်
ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အား

ေပးလိ က်ေတာ်မပါဟ
အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊

ေလ ာက်

ေသာ်၊

ေလဝိ လ

၁၄

အာ န်သည်

သင်၏အစ်ကိြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။ သသည် ေကာင်းမွ န်စွာေြပာတတ်သည်ကိ ငါသိ ၏။
သသည်လည်း

သင့်ကိ ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ

ယခလာ၏။

ေတွ ့ြမင်ေသာအခါ

ဝမ်းေြမာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၅ သင်သည် သ ှ င့်စကားေြပာ၍၊ သေြပာစရာစကားကိ ေပးရမည်။
သင်၏ တ်၌၎င်း၊ သ၏ တ်၌၎င်း ငါ ှ ိ ၍၊ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ သွ န်သင်မည်။
၁၆ သသည်လည်း လတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ သင်၏စကားြပန်လပ်၍၊ သင်၏ တ်ကိယ်စားြဖစ်လိမ့ ်မည်။

သင်သည်

လည်း

သ၏ဘရားသခင်ကိယ်စား

ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၁၇

သင်သည်

နိမိတ်သက်ေသတိ ့ကိ ြပလတံ့ ေသာ ဤလှ ံ တံ ကိ လည်း၊ သင်၏လက်၌ကိ င်ရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်
မ၏။ ၁၈ ေမာေ ှ သည်လည်း ေယာကမ ေယသေရာထသိ ့ ြပန်သွား၍၊ အဲ ဂတုြပည်၌ ှ ိ ေသာ
က ်ပ်အမျိုးသား ချင်းတိ ့သည် အသက် ှ င်ေသးသေလာဟ ကည့် ြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့
က ်ပ်သွားရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးပါေလာ့ဟ ဆိ ေသာ်၊ ေယသေရာက၊ ငိ မ်ဝပ်စွာသွ ားေလာ့ဟ
ြပန်ဆိေလ၏။ ၁၉ ထာဝရဘရားကလည်း၊ အဲ ဂတုြပည်သိ့ ြပန်သွားေလာ့။ သင်၏အသက်ကိ
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ှ ာေသာသအေပါင်း တိ ့သည် ေသ က ပီ ဟ မိ ဒျန်ြပည်၌ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀
ထိ အခါ၊ ေမာ ှ သည် မယား ှ င့်သား
ဘရားသခင်၏

ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ယ၍ ြမည်းကိ စီးေစသြဖင့်၊

လှ ံ တံ ေတာ်ကိလက်စွဲလျက်၊

အဲ ဂတုြပည်သိ့

ြပန်ေလ၏။

၂၁

ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် အဲ ဂတုြပည်သိ့သွား၍ ေရာက်လ င်၊ သင်၌ ငါအပ်ေသာ
အံ့ ဘွ ယ် ေသာ အမအလံ းစံ တိ ့ကိ ဖါေရာဘရင်ေ ှ မ့ ှ ာ ြပေလာ့။ ထိ သိ့ြပေသာ်လည်း
သ၏ ှ လံ းကိ ငါခိ င်မာေစ၍၊ သသည် ဣသေရလလတိ ့ကိ မလတ်ဘဲ ေနလိ မ့ ်မည်။ ၂၂
ဖါေရာဘရင်ကိလည်း ထာဝရဘရားက ဣသေရလသည် ငါ့သားြဖစ်၏။ ငါ့သားဦ းြဖစ်၏။ ၂၃
ငါ့သားသည် ငါ့အားဝတ် ပေသာအခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ လတ်ေလာ့။ မလတ်ဘးဟ ြငင်းလ င်၊
သင်၏သား၊ သင်၏သားဦ းကိ ပင် ငါကွ ပ်မျက်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ ေလာ့ဟ
ေမာ ှ အား မှာထားေတာ်မ၏။ ၂၄ ခရီ းသွ ားစဥ်တွင်၊ စားခန်းစရပ်၌ ထာဝရဘရားသည်
ေမာေ ှ ကိ ေတွ ့၍ ကွ ပ်မျက်ြခင်းငှ ါ ှ ာ ကံ ေတာ် မ၏။ ၂၅ ထိ အခါ၊ ဇိ ေပါရသည် ထားကိ ယ၍
သား၏ အေရဖျားကိ လှ ီ းြဖတ် ပီ းမှ၊ လင်၏ေြခရင်း၌ြပပ်ဝပ်လျက်၊ အကယ်စင်စစ်သင်သည်
အက ်ပ်၌ အေသွ း ှ င့်ယှဥ်ေသာ လင်ြဖစ်သည်ဟ ဆိ ၏။

၂၆ ထိ အခါ ေမာေ ှ ကိ

လတ်ေတာ်မ၏။ မယားကလည်း၊ အေရဖျားလှ ီ းမဂလာေ ကာင့်၊ သင်သည် အက ်ပ်၌
အေသွ း ှ င့်ယှဥ်ေသာလင်ြဖစ်၏ဟ
ေမာေ ှ ကိ

ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ

သည်အတိ င်း၊

ဆိ သတည်း။
ေတာသိ ့သွားေလာ့ဟ

အာ န်သည်သွားလ င်၊

ေတွ ့၍နမ်းြခင်းကိ

ပ၏။

၂၈

ထာဝရဘရားကလည်း၊

၂၇

ဘရားသခင်၏

ေမာေ ှ သည်လည်း၊

အာ န်အား

မိ န့်ေတာ်မ

ေတာင်ေပ ၌

ေမာေ ှ ကိ

မိ မိကိေစလတ်ေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရား၏စကားေတာ်အလံ းစံ တိ ့ကိ၎င်း၊

မှာထားေတာ်မသမ ေသာ

နိမိတ်သက်ေသတိ ့ကိ၎င်း၊ အာ န်အား ကားေြပာေလ၏။ ၂၉ ထိ သညီ ေနာင် ှ စ်ပါးတိ ့သည်
သွ ား၍ ဣသေရလအမျိုးသား အသက် ကီ းသတိ ့ကိ စေဝးေစ ပီ းလျင်၊ ၃၀ အာ န်သည်
ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်အလံ းစံ တိ ့ကိ ြပန်ေြပာ၍၊ လတိ ေ
့ ှ မ့ ှ ာ
နိမိတ်သက်ေသတိ ့ကိြပေလ၏။ ၃၁ ထိ လများတိ ့သည် ယံ က၏။ ထာဝရဘရားသည်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ

အ ကည့်အ ကေတာ်မ

သည်ကိ၎င်း၊

သတိ ့ခံရေသာ

ဆင်းရဲ ြခင်းကိ မှတ်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း ကားေသာအခါ၊ ဦ း တ်ချ၍ ကိ းကွ ယ် က၏။

၅ ထိေနာက်မှ၊ ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်သည် ဖါေရာဘရင်ထံသိ့ဝင်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင်
လတ်ရမည်ဟ

ထာဝရဘရားက၊

ငါ၏လတိ ့သည်

မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ေတာ၌

ေလ ာက်၏။

ငါ့အဘိ ့
၂

ပွဲ ခံေစြခင်းငှ ါ

ဖါေရာမင်းကလည်း၊

ထာဝရဘရား၏စကားကိ နားေထာင်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ငါလတ်ေစ ြခင်းငှ ါ
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ထိ ဘရားကား အဘယ်သနည်း။ ထာဝရဘရားကိ ငါမသိ ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ
ငါမလတ်ဟ ဆိ ေလ၏။
က န်ေတာ်တိ့ ှ င့်

၃ သတိ ့ကလည်း၊

ေတွ ့ေတာ်မ ပီ ။

ေဟ ဗဲ လတိ ့၏ ဘရားသခင်သည်

ေတာသိ ့သံ းရက်

ခရီ းသွ ား၍၊

က န်ေတာ်တိ့

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား ယဇ် ပေဇာ်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မပါ။ သိ ့မဟတ်
ကာလနာေဘး၊ ထားေဘးတစံ တခြဖင့် က န်ေတာ်တိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ
ေလ ာက်ဆိ၏။

၄ အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်၊ သင်တိ့သည်

ဤလများတိ ့ကိ

အဘယ်ေ ကာင့်

အလပ်ြပတ်ေစသနည်း။

အမေတာ်ကိ

သွ ား၍

ေဆာင် ွက် ကဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ တဖန်လည်း ြပည်ေတာ်၌ ထိ လတိ ့သည် ယခများ က၏။
အမမထမ်းေစြခင်းငှ ါ သင်တိ့သည် အခွ င့ ် ေပး ကသည်တကားဟ ဖါေရာဘရင်ဆိ၍၊ ၆
ထိ ေန့ြခင်းတွ င် အအပ်အချုပ်၊ အ ကပ်အေဆာ်တိ့ကိ ေခ ပီ းလ င်၊ ၇ အတ်လပ်စရာဘိ ့
ေကာက် ိ းကိ လတိ ့အား အရင်ေပးသကဲ့ သိ ့ မေပး ှ င့်။ သတိ ့သည် ေကာက် ိ းကိ ကိ ယ်ဘိ့
ှ ာယ ကေစ။

၈ အတ်ကိကား၊ အေရအတွ က်အားြဖင့်

အရင်ကဲ့သိ ့လပ်ေစရမည်၊

အလ င်းမေလျာ့ေစ ှ င့်။ သတိ ့သည် ပျင်းရိ က၏။ ထိ ေ ကာင့် သွ ား၍ငါတိ ့ ဘရားသခင်အား
ယဇ် ပေဇာ် ကစိ ့ဟ ေ ကးေ ကာ်တတ် က၏။ ၉ သိ ့ြဖစ်၍ စည်း ကပ်လျက် လပ်ေစ က။
ပင်ပန်းေစ က။ လမိ က်စကားကိ နားမေထာင်ေစ ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အအပ်အချုပ်
အ ကပ်အေဆာ်တိ့သည် ထွ က်၍၊ ဖါေရာဘရင်က ေကာက် ိ းကိ ငါမေပး။ ၁၁ ေကာက် ိ းကိ
ေတွ ့ ိင်ရာအရပ်၌

ှ ာ က။ သိ ့ေသာ်လည်း လပ်ရေသာ အလပ်အလ င်းမေလျာ့ရဟ

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်ဟ

လတိ ့အား

ြပန် ကား က၏။

၁၂

သိ ့ြဖစ်၍လတိ ့သည်

ေကာက် ိ းအတွ က် အမိ က်ကိ ှ ာယြခင်းငှ ါ အဲ ဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံ းတွ င် အရပ်ရပ်
ကွဲ ြပား က၏။

၁၃ အပ်ချုပ်ေသာ သတိ ့ကလည်း၊ ေကာက် ိ းကိ ရသည်ကာလ၌

ေန့တိင်းလပ်ရသည်အတိ င်း၊ ပီ းေအာင် လပ် ကဟ သတိ ့ကိ ိးေဆာ် က၏။ ၁၄ ဖါေရာမင်း၏
အအပ်အချုပ်တိ့သည် ခန့်ထားေသာ ဣသေရလအမျိုး အ ကပ်အေဆာ်တိ့ကိ သင်တိ့ သည်
အရင်ကလပ်သည်အတိ င်း၊ ယေန့ ှ င့်မေန့၌ အတ်လပ်ရေသာအမကိ အဘယ်ေ ကာင့်
မ ပီ းစီ းေစ က

သနည်းဟ စစ်၍ ိ က် က၏။

၁၅ ထိ အခါ၊

ဣသေရလအမျိုး

အ ကပ်အေဆာ်တိ့သည်၊ ဖါေရာမင်းထံ သိ ့သွား၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့ကိ
အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့စီရင်ေတာ်မသနည်း။ ၁၆ ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့အား၊ ေကာက် ိ းကိ မေပး၊
အပ်ချုပ်ေသာ သတိ ့ကလည်း၊ အတ်ကိလပ် ကဟ ဆိ သြဖင့်၊ က န်ေတာ်တိ့သည်
အ ိ က်ခံရ ကပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ် လတိ ့၌သာ အြပစ် ှ ိ ပါသည်ဟ ေအာ်ဟစ် က၏။ ၁၇
ဖါေရာဘရင်ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ပျင်းရိ သည်၊ ပျင်းရိ သည်။ ထိ ေ ကာင့် ငါတိ ့သည်သွား၍
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ထာဝရ ဘရားအား ယဇ် ပေဇာ် ကစိ ့ဟ သင်တိ့ ဆိ တတ် က၏။ ၁၈ သိ ့ေသာေ ကာင့်
ယခသွ ား၍လပ် က။ ေကာက် ိ းကိ မေပးရ။ သိ ့ေသာ်လည်း အတ်ကိေပး မဲ ေပးရမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိ သိ့ေန့တိင်းလပ်ရေသာ အတ်အေရအတွ က်၌ အလ င်းမေလျာ့ရဟ
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

ဣသ

ေရလအမျိုး

အ ကပ်အေဆာ်တိ့သည်

မိ မိတိ့၌

အမ ကီ းေရာက်ေ ကာင်းကိ သိ ြမင် က၏။ ၂၀ ဖါေရာမင်းထံ မှ ထွ က်သွား ကစဥ်၊ လမ်း၌
ေစာင့်လျက်ေနေသာ
သင်တိ့ကိ

ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်ကိ

ကည့် ၍

ေတွ ့လ င်၊

စီ ရင်ေတာ်မပါေစေသာ။

အမေတာ်ထမ်းအေပါင်းတိ ့သည် ငါတိ ့ကိ

၂၁

ထာဝရဘရားသည်

အေ ကာင်းမကား၊

ဖါေရာမင်း ှ င့်

ွံ ှ ာေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါတိ ့ကိ သတ်ရေသာ

အခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သင်တိ့သည် ပ က ပီ တကားဟ ဆိ က၏။ ၂၂ ေမာေ ှ သည်လည်း၊
ထာဝရဘရား ထံ ေတာ်သိ့သွား၍၊ အိ ဘရား ှ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဤလမျိုးကိ အဘယ်ေ ကာင့်
ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မသနည်း။ အက ်ပ်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ေစလတ်ေတာ်မသနည်း။

၂၃

အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်အခွ င့ ် ှ င့် ေြပာြခင်းငှ ာ၊ ဇါေရာမင်း ထံ သိ ့ ဝင်သည်ေန့မှစ၍၊
သသည်

ဤလမျိုးကိ

ှ ဥ်းဆဲ ပါ ပီ ။

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ကိ ယ်ေတာ်၏

လတိ ့ကိ

အလ င်းကယ်လတ်ေတာ်မမပါဟ ေလ ာက်၏။

၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊

ငါသည် ဖါေရာမင်း၌ အဘယ်သိ့ ပမည်ကိ သင်သည်

ယခသိ လိမ့ ်မည်။ သသည် ကီ းစွ ာေသာတန်ခိးကိ ေတွ ့ြမင်၍၊ ငါ၏လတိ ့ကိ လတ်ရလိ မ့ ်မည်။
ကီ းစွ ာေသာ တန်ခိးကိ ေတွ ့ြမင်၍ သတိ ့ကိ မိ မိြပည်မှ ှ င်ရလိ မ့ ်မည်ဟ ေမာေ ှ အား
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂ တဖန်ဘရားသခင်သည် ေမာေ ှ ၌ ဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မသည်ကား၊

ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

၃ ငါသည် အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့အား၊

အန တန်ခိး ှ င်၊ ဘရားသခင်နာမ ှ င့် ထင် ှ ားေသာ် လည်း၊ ထာဝရဘရားနာမအားြဖင့်
သတိ ့သည် ငါ့ကိ မသိ က။

၄ သတိ ့သည် အရပ်ရပ်လည်၍၊ ဧည့်သည်ေနရာြပည်၊

ခါနာန်ြပည်ကိ သတိ ့အား ေပးြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့ ှ င့်ငါ ပေသာပဋိ ညာဥ်ကိ ငါတည်ေစ ပီ ။ ၅
အဲ ဂတုလတိ ့သည်

အေစက န်ခံေစေသာ

ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ ့၏

ညဥ်းတွ ားြမည်တမ်းြခင်းအသံ ကိ ငါ ကားရ ပီ ။ ငါပဋိ ညာဥ်ကိလည်း ငါေအာက်ေမ့၏။ ၆
ထိ ေ ကာင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ေြပာရေသာစကားဟမကား၊ ငါသည် ထာဝရဘရား
ြဖစ်၏။ ငါသည်လည်း သင်တိ့ကိ အဲ ဂတုလတိ ့လက်မှ လတ်၍၊ သတိ ့၏

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းထဲ က

တ်ယမည်။ လက်ဆန့်ြခင်း၊ ကီ းစွ ာေသာ ဒဏ်ခတ်ြခင်းအားြဖင့် သင်တိ့ကိ ငါေ ွးမည်။ ၇
ငါ၏လမျိုးြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊

သင်တိ့ကိ

ငါသိ မ်းယမည်။

ငါသည်လည်း

သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။ ငါသည်သင်တိ့ကိ အဲ ဂတုလတိ ့လက်မှ လတ်ေသာ သင်တိ့၏
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ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့ သိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ ငါသည်လည်း၊
အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့ အားေပးမည်ဟ ကျိန်ဆိေသာြပည်သိ့ ငါပိ ့ေဆာင်၍၊
အေမွ ခံစရာဘိ ေ
့ ပးမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိ သိ့ေမာေ ှ သည်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ေသာ်လည်း၊ သတိ ့သည် အလွ န်စိတ်ပင်ပန်း ၍
ကမ်းတမ်းစွ ာ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရေသာေ ကာင့်၊ ေမာေ ှ စကားကိ နားမေထာင်ဘဲေန က၏။

၁၀ ထာဝရဘရားကလည်း၊ အဲ ဂတု ှ င်ဘရင် ဖါေရာမင်းထံ သိ ့ဝင်၍၊

၁၁ သသည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ

ေြပာေလာ့ဟ

မိ မိြပည်မှလတ်ရမည်အေ ကာင်း

ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၂ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

အက ်ပ်ေ ြပာေသာစကားကိ

နားမေထာင်ဘဲ ေနသည်ြဖစ်၍၊ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

မခံ ေသာ တ် ှ င့် ေြပာတတ်ေသာ အက ်ပ်၏စကားကိ ဖါေရာမင်းသည် အဘယ်သိ့
နားေထာင်ပါမည်နည်းဟ ထာဝရဘရားေ ှ မ့ ှ ာ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၁၃ သိ ့ရာတွ င် ေမာေ ှ ှ င့်
အာ န်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိအဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ရမည် အေ ကာင်း၊
ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိေခ ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ထံသိ ့၎င်း၊ အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်
ဖါေရာ မင်းထံ သိ ့၎င်း ေစခိ င်းမှာထားေတာ်မ၏။ ၁၄ ဣသေရလအေဆွ အမျိုးသ ကီ းတိ ့၏
အမည်ဟမကား၊ ဣသေရလသားဦ း ဗင်၏သားကား၊ ဟာ တ်၊ ဖါလ၊ ေဟဇ ံ ၊ ကာမိ တည်း။
ဤသတိ ့သည် ဗင်အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်၏။ ၁၅ ှ ိ ေမာင်၏သားကား၊ ယေမွ လ၊ ယာမိ န်၊ သဟဒ်၊
ယာခိ န်၊ ေဇာဟာ၊ ခါနာန်အမျိုးသမီ း မိ န်းမ၏သား ေ ှ ာလတည်း။ ဤသတိ ့သည်
ှ ိ ေမာင်အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်၏။

၁၆ ေလဝိ သား အေဆွ အမျိုးအလိ က်ဟမကား၊ ေဂရ ံ ၊

ေကာဟတ်၊ ေမရာရိ တည်း။ ေလဝိ အသက်သည် အ ှ စ်တရာသံ းဆယ်ခနစ် ှ စ် ှ ိ သတည်း။
၁၇

ေဂရ ံ သားအေဆွ အမျိုးအလိ က်

ဟမကား၊

လိ ဗနိ ှ င့်

ှ ိ မိတည်း။

၁၈

ေကာဟတ်သားကား၊ အာမရံ ၊ ဣဇဟာ၊ ေဟ ဗန်၊ သေဇလတည်း။ ေကာဟတ်အသက်သည်
အ ှ စ်တရာသံ းဆယ်သံ း ှ စ် ှ ိ သတည်း။ ၁၉ ေမရာရိ သားကား၊ မဟာလိ ှ င့် မ ှ ိ တည်း။
ဤသတိ ့သည်

ေလဝိ အေဆွ အမျိုးအသီ းအသီ းြဖစ်သတည်း။

၂၀

အာမရံ သည်

မိ မိအရီ းေယာေခဗက် ှ င့် စံ ဘက်၍၊ သသည် အာ န် ှ င့်ေမာေ ှ ကိ ၎င်း၊ သတိ ့အစ်မ
မိ ရိအံကိ ၎င်း ဘွ ားေလ၏။ အာမရံ အသက်သည် အ ှ စ်တရာ သံ းဆယ်ခနစ် ှ စ် ှ ိ သတည်း။ ၂၁
ဣဇဟာသားကား၊ ေကာရ၊ ေနဖက်၊ ဇိ ခရိ တည်း။ ၂၂ သေဇလသားကား၊ မိ ေ ှ လ၊ ဧလဇာဖန်၊
သိ သရိ တည်း။ ၂၃ အာ န်သည် အမိ နဒပ်သမီ း၊ နာ န် ှ မ ဧလိ ှ ဘ ှ င့် စံ ဘက်၍၊ သသည်
နာဒပ်၊ အဘိ ဟ၊ ဧလဇာ၊ ဣသမာတိ ့ကိ ဘွ ားေလ၏။ ၂၄ ေကာရသားကား၊ အဿိ ရ၊
ဧလကာန၊ အဗျာသပ်တည်း။ ဤသတိ ့သည် ေကာရအေဆွ အမျိုး ြဖစ်သ တည်း။ ၂၅
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အာ န်သား

ဧလဇာသည်

ပေတျလသမီ း

တေယာက် ှ င့်စံ ဘက်၍၊

သသည်

ဖိ နဟတ်ကိဘွားေလ၏။ ဤသတိ ့သည် ေလဝိ အမျိုး၊ အသီ းအသီ းတိ ့၏ အေဆွ အမျိုးသ ကီ း
ြဖစ် ကသတည်း။ ၂၆ ထာဝရဘရားက ဣသေရလအမျိုးသား ဗိ လ်ပါတိ ့ကိ အဂတုြပည်မှ
တ်ေဆာင်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ ေသာစကားကိ ခံ ေသာသ၊ ၂၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ
အဲ ဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ြခင်းငှ ါ၊

အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်

ဖါေရာမင်းထံ ၌

ေလ ာက်ရေသာသတိ ့သည်၊ ထိ အာ န် ှ င့်ေမာေ ှ ြဖစ်သတည်း။

၂၈ အဲ ဂတုြပည်မှာ

ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား ဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မေသာေန့ရက်၌လည်း၊ ၂၉ ငါသည်
ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ငါမှာလိ က်သမ တိ ့ကိ၊ အဲ ဂတု ှ င်ဘရင် ဖါေရာမင်းအား ြပန်ေြပာရမည်
ဟ ေမာ ှ အား ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၀ ေမာေ ှ ကလည်း၊ အက ်ပ်သည်

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ တ် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ဖါေရာဘရင်သည် အက ်ပ်စကားကိ
အဘယ်သိ့ နားေထာင်ပါလိ မ့ ်မည်နည်းဟ ထာဝရဘရားေ ှ မ့ ှ ာ ေလ ာက်ဆိ၏။

၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သိ့ြဖစ်၍ သင့်ကိ ဖါေရာဘရင်၏ ဘရားအရာ၌ ငါခန့်ထား၏။
သင်၏အစ်ကိ အာ န်သည်၊ သင်၏ပေရာဖက် ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂ ငါမိ န့်ေတာ်မသမ တိ ့ကိ
သင်သည်

ြပန်ေြပာရမည်။

ဖါေရာဘရင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ

မိ မိြပည်မှလတ်လိက်ရမည်အေ ကာင်းကိ ၊ သင်၏အစ်ကိ အာ န်သည် သ့ထံ၌ေလ ာက်ရမည်။
၃ ငါသည်လည်း ဖါေရာမင်း၏ ှ လံ းကိ ခိ င်မာေစ၍၊ အဲ ဂတုြပည်၌ ငါ၏နိမိတ်လကဏာ

အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမတိ က
့ ိ များြပားေစမည်။ ၄ သိ ေ
့ သာ်လည်း ဖါေရာမင်းသည် သင်တိ့စကားကိ
နားမေထာင်ဘဲေနလိ မ့ ်မည်။ ငါသည်လည်း ငါ့လက် ကိ အဲ ဂတုြပည်အေပ မှာတင်၍
ကီ းစွ ာေသာဒဏ်ခတ်ြခင်းအားြဖင့် ငါ၏ဗိ လ်ပါများ၊ ငါ၏လဣသရလ အမျိုးသားတိ ့ကိ
အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်မည်။

၅ ထိ သိ့အဲဂတုြပည်အေပ မှာ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ

သတိ ့အထဲ မှ

တ်ေဆာင်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ

အဲ ဂတုလတိ ့သည်

ငါ့လက်ကိဆန့်၍၊

ေသာအခါ၊

သိ ကလိ မ့ ်မည်ဟ

ငါသည်

ေမာေ ှ အား

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်တိ့သည် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသမ အတိ င်း ပ က၏။
၇ ဖါေရာဘရင်ထံ၌ ေလ ာက် ကေသာအခါ၊ ေမာေ ှ ၏အသက်သည် အ ှ စ် ှ စ်ဆယ် ှ ိ ၏။

အာ န်၏ အသက်သည် အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်သံ း ှ စ် ှ ိ ၏။
ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

၈ တဖန်ထာဝရဘရားသည်

၉ ဖါေရာဘရင်က၊ သင်တိ့အတွ က်

ထးဆန်းေသာ တန်ခိးကိ ြပေလာ့ဟဆိ လ င်၊ သင်၏ လှ ံ တံ ကိ ယ၍ ေ ှ ေတာ်
့
၌ချေလာ့ဟ
အာ န်အားေြပာေလာ့။ လှ ံ တံ သည်လည်း ေ မြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၀

ေမာ ှ ှ င့်အာ န်သည် ဖါေရာဘရင်ထံသိ ဝ
့ င်၍ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ပသြဖင့်၊
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အာ န်သည် ဖါေရာဘရင်ေ ှ ၊့ သ၏က န်များေ ှ မ့ ှ ာ လှ ံ တံ ကိ ချ၍ ေ မြဖစ်ေလ၏။ ၁၁ ထိ အခါ
ဖါေရာဘရင်သည် ပညာ ှ ိ များ၊ ပစားတတ်ေသာသများတိ ့ကိေခ ၍၊ အဲ ဂတုအမျိုး ဝိ ဇာဆရာ
တိ ့သည်၊ ဝိ ဇာအတတ်အားြဖင့် ထိ အက ပ၍၊

၁၂ မိ မိတိ့ကိင်ေသာ လှ ံ တံ များကိ ချ၍

ေ မြဖစ် ကေလ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း အာ န်၏လှ ံ တံ သည် သတိ ့၏ လှ ံ တံ များကိ မျိုေလ၏။ ၁၃
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဖါေရာဘရင်သည် ှ လံ းခိ င်မာ၍ သတိ ့၏စကားကိ နား
မေထာင်ဘဲေန၏။

၁၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊

ဖါေရာဘရင်သည်

ှ လံ းခိ င်မာ၍

ဣသေရလလတိ ့ကိ မလတ်ဘဲေန၏။ ၁၅ နံ နက်အချိန်၌ ဖါေရာဘရင်ထံသိ ့ သွ ားေလာ့။
သသည် ေရဆိ ပ်သိ့ သွ ားလိ မ့ ်မည်။ သမေရာက်မှီ သင် သည် ြမစ်ကမ်းနားမှာ ရပ်ေနေလာ့။
ေ မြဖစ်ေသာ

လှ ံ တံ ကိ လည်း

လက်တွင်ကိင်ေလာ့။

၁၆

ေဟ ဗဲ အမျိုးသားတိ ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက၊ ငါ့လတိ ့သည်ေတာ၌ ငါ့အား ဝတ် ပမည် အေ ကာင်း၊
သတိ ့ကိလတ်ေလာ့ဟ အမိ န့်ေတာ်ပါေသာ က ်ပ်ကိ ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ ေစလတ်ေတာ်မ ပီ ။
ကိ ယ်ေတာ်သည် ယခတိ င်ေအာင် နားမေထာင်ဘဲေနပါသည် တကား။ ၁၇ ထာဝရဘရားက၊
ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်သည်အဘယ်သိ့ သိ ရမည်နည်းဟမကား၊
ငါကိ င်ေသာလှ ံ တံ ှ င့် ြမစ်ေရကိ ိ က်၍ ထိ ေရသည် အေသွ းြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၈ ြမစ်၌ ှ ိ ေသာ
ငါးတိ ့သည်ေသ ကလိ မ့ ်မည်။ ြမစ်ေရလည်းနံ လိ မ့ ်မည်၊ အဲ ဂတုလတိ ့သည်လည်း ြမစ်ေရ ကိ
ွံ ကလိ မ့ ်မည် အေ ကာင်းကိ ြပန်ေြပာေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ တဖန်
ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ကိ မိန့်ေတာ်မြပန်သည်ကား၊ အာ န်အား သင်၏လှ ံ တံ ကိ ယ၍
အဲ ဂတုြပည်၌ ှ ိ ေသာ ေချာင်းေရ၊ ြမစ်ေရ၊ အိ င်အင်းေရ၊ ကန်ေရ၊ တွ င်းေရ ှ ိ သမ အေပ မှာ
လက်ကိဆန့်ေလာ့။ ထိ ေရ ှ ိ သမ တိ ့သည် အေသွ းြဖစ်လိမ့ ်မည်။ အဲ ဂတုြပည် တေ ှ ာက်လံ း၊
သစ်ခွက်၊ ေကျာက်အိး၌မ

မ ကင်း အေသွ း

ှ ိ လိမ့ ်မည်အေ ကာင်းကိ ေြပာေလာ့ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်သည် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ပ၍၊
အာ န်သည် ဖါေရာဘရင် ေ ှ ၊့ သ၏က န်များေ ှ မ့ ှ ာ လှ ံ တံ ကိ ချီ၍ ြမစ်ေရကိ ိ က်သြဖင့်၊
ြမစ်ေရ ှ ိ သမ သည်

အေသွ းြဖစ်ေလ၏။

၂၁

ြမစ်၌ ှ ိ ေသာ

ငါးတိ ့သည်လည်း

ေသ က၍၊ ြမစ်ေရနံ ေသာေ ကာင့်၊ အဲ ဂတုလတိ ့သည် ြမစ်ေရကိ မေသာက် ိင် က။
အဲ ဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံ း၌ အေသွ း ှ ံ ့ြပားလျက်
ဝိ ဇာဆရာတိ ့လည်း
ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

ဝိ ဇာအတတ်အားြဖင့်
ဖါေရာဘရင်သည်

ှ ိ ေလ၏။

ထိ အတ ပ က၏။
ှ လံ းခိ င်မာ၍

၂၂ အဲ ဂတုအမျိုးသား

ထာဝရဘရား

မိ န့်

သတိ ့၏စကားကိ

နားမေထာင်ဘဲေန၏။ ၂၃ နန်းေတာ်သိ့လှည့်လည်ြပန်သွား၍ ထိ အမကိ ှ လံ းမသွ င်းဘဲ
ေနေလ၏။

၂၄ ထိ အခါ အဲ ဂတုလတိ ့သည် ြမစ်ေရကိ မေသာက် ိင်ေသာေ ကာင့်၊
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ေသာက်ေရကိ ရြခင်းငှ ါ ြမစ်နားမှာ တွ င်းတး က၏။ ၂၅ ထာဝရဘရားသည် ြမစ်ကိဒဏ်ခတ်၍
ခနစ်ရက်ကိ လွ န်ေစေတာ်မ၏။

၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊

သင်သည် ဖါေရာဘရင်ထံသိ ့ဝင်၍ ငါ၏ လတိ ့သည်

ငါ့အား ဝတ် ပမည် အေ ကာင်း၊ သတိ ့ကိလတ်ေလာ့။

၂ မလတ်ဘးဟြငင်းလ င်၊

သင်၏ြပည်တေ ှ ာက်လံ းကိ ဘားတိ ့ြဖင့် ဒဏ်ခတ်ဦးမည်။ ၃ ြမစ်သည်လည်းများစွ ာေသာ
ဘားတိ ့ကိဘွား၍၊ သတိ ့သည် သင်၏အိ မ်၌၎င်း၊ အိ ပ်ခန်း၌၎င်း၊ အိ ပ်ရာ ေပ ၌၎င်း၊
သင်၏က န်တိ့ အိ မ်၌၎င်း၊ သင်၏လတိ ့အေပ ၌၎င်း၊ သင်၏မီ းဖိ ၌၎င်း၊ မန့်နယ်ေသာ
ခွ က်၌၎င်း တက် ကလိ မ့ ်မည်။

၄ သင်မှစ၍

အေပ ၌

ထာဝရဘရား

တက် ကလိ မ့ ်မည်ဟ

သင်၏လ၊ သင်၏က န် ှ ိ သမ တိ ့
မိ န့်ေတာ်မ

သည်အေ ကာင်းကိ

ကားေြပာေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား
မိ န့်ေတာ်မြပန်သည်ကား၊ အာ န်သည် ေချာင်းေရ၊ ြမစ်ေရ၊ အိ င်အင်းေရတိ ့အေပ ၌ လှ ံ တံ ကိ
ကိ င်လျက်၊ လက်ကိ ဆန့်၍ အဲ ဂတုြပည်အေပ သိ ့ ဘားများကိ တက်ေစ
ေြပာေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

ြခင်းငှ ါ

၆ အာ န်သည် အဲ ဂတုြပည်၌ ှ ိ ေသာ ေရအေပ မှာ

လက်ကိဆန့်သြဖင့်၊ ဘားတိ ့သည်တက်၍ အဲ ဂတု ြပည်တေ ှ ာက်လံ းကိ ဖံ းလမ်း က၏။ ၇
ဝိ ဇာဆရာတိ ့သည်လည်း ဝိ ဇာအတတ်အားြဖင့် ထိ အတ ပ၍ ဘားတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်အေပ သိ ့
ေဆာင် က၏။ ၈ ထိ အခါ ဖါေရာမင်းသည်၊ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိေခ ၍၊ ထာဝရဘရားသည်
ဘားတိ ့ကိငါ ှ င့်

ငါ့လတိ ့

ထံ မှ

ပယ် ှ ားေတာ်မမည်အေ ကာင်း

ေတာင်းပန်ေလာ့။

ဣသေရလလတိ ့သည် ထာဝရဘရားအား ယဇ် ပေဇာ် ရေသာအခွ င့ ်ကိ ငါေပးမည်ဟ ဆိ ၏။ ၉
ေမာေ ှ ကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် ကိ ယ်ေတာ်အိမ်များမှ ဘားတိ ့ကိ ပယ် ှ င်းဖျက်ဆီး၍၊
ြမစ်၌သာေနေစ

ြခင်းငှ ါ၊

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်

ကိ ယ်ေတာ်က န်များ၊

လများအဘိ ့

အက ်ပ်ေတာင်းပန်ရေသာအချိန်ကိ ချိန်းချက်ေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၁၀ နက်ြဖန်ေန့
ေတာင်းပန်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ေမာေ ှ က၊ အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရ
ဘရား ှ င့်တေသာ ဘရားမ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ကိ ယ်ေတာ်သိေစြခင်းငှ ါ အမိ န့်ေတာ်အတိ င်းြဖစ်၍၊
၁၁ ဘားတိ ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့် ကိ ယ်ေတာ်အိမ်များ၊ က န်များ၊ လများထံ မှထွ က်သွား၍

ြမစ်၌သာ

ေန ကလိ မ့ ်မည်ဟ

ေမာေ ှ ေလ ာက် ပီ းလ င်၊

၁၂

အာ န် ှ င့်အတ

အထံ ေတာ်မှထွ က်သွား၍၊ ဖါေရာဘရင်အေပ သိ ့ ထာဝရဘရားေဆာင်ေတာ် မေသာ
ဘားတိ ့အေ ကာင်းေ ကာင့်၊ ေမာေ ှ သည် ဆေတာင်းပဌနာ ပေလ၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည်
ေမာေ ှ ေတာင်းေလ ာက်ေသာ စကားအတိ င်း ပေတာ်မသြဖင့်၊ ဘားတိ ့သည် အိ မ်များ၊ ွာများ၊
လယ်ြပင်များတိ ့တွင် ေသ က၏။ ၁၄ အေသေကာင်တိ့ကိ စပံ ၍ထားသြဖင့် တြပည်လံ း
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နံ ေလ၏။ ၁၅ ဖါေရာမင်းလည်း၊ သက်သာရေ ကာင်းကိ သိ ြမင်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ေလ၏။

၁၆ တဖန်

ှ လံ းခိ င်မာ၍

သတိ ့စကားကိ

နားမေထာင်ဘဲ

ေနြပန်

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊

အဲ ဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံ း၌ ှ ိ ေသာ ေြမမန်သည် ြခင်ေကာင်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ အာ န်သည်
လှ ံ တံ ကိ ကိင်လျက်

လက်ကိဆန့်၍၊

ေြမမန့်ကိ

ိ က်ေစြခင်း

ငှ ါ

ေြပာေလာ့ဟ

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၁၇ အာ န်သည် လှ ံ တံ ကိ ကိင်လျက် လက်ကိဆန့်၍ ေြမမန့်ကိ
ိ က်ေလ၏။ ေြမမန့်သည်လည်း လှ ံ ၌၎င်း၊ တိ ရ စာန်၌၎င်း ြခင်ေကာင်ြဖစ်ေလ၏။ အဲ ဂတုြပည်
တေ ှ ာက်လံ း၌ ေြမမန့် ှ ိ သမ သည် ြခင်ေကာင်ြဖစ် ေလ၏။ ၁၈ ဝိ ဇာဆရာကိ လည်း၊
ြခင်ေကာင်တိ့ကိ ြဖစ်ေစ ြခင်းငှ ါ ဝိ ဇာအတတ်အားြဖင့် ထိ အတ ပ၍ မတတ် ိင် က။
သိ ့ြဖစ်၍ လတိ ့ ှ င့် တိ ရ စာန်တိ့၌ြခင်ေကာင်တိ့သည် ှ ိ က၏။ ၁၉ ထိ အခါ ဝိ ဇာဆရာတိ ့က၊
ဤအမသည်

ဘရား

ေလ ာက် ကား က၏။

သခင်၏

တန်ခိးေ ကာင့်ြဖစ်သည်ဟ

သိ ့ေသာ်လည်း

ထာဝရဘရား

ဖါေရာဘရင်အား

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

ဖာေရာဘရင်သည် ှ လံ းခိ င်မာ ၍ သတိ ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲေနြပန်ေလ၏။ ၂၀
ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် နံ နက် ေစာေစာထေလာ့။ ေရဆိ ပ်သိ့ထွက်သွားေသာ ဖါေရာ
ဘရင်ေ ှ မ့ ှ ာ ရပ်၍ ထာဝရဘရားက၊ ငါ၏လတိ ့သည် ငါ့အား ဝတ် ပမည်အေ ကာင်း၊
သတိ ့ကိလတ်ေလာ့။ ၂၁ မလတ်ဘဲေနလ င် သင် ှ င့်သင်၏က န်များ၊ လ များ၊ အိ မ်များထဲ သိ့
ယင်ရဲတိ့ကိ

ငါေစလတ်သြဖင့်

အဲ ဂတု

လတိ ့ေနေသာအိ မ်၊

ရပ်ေသာေြမသည်

ယင်ရဲ ှ င့်အြပည့် ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ ငါသည် ေြမ ကီ းအလယ်၌ ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ
သင်သိေစြခင်းငှ ါ ငါ၏လတိ ့ေနရာ ေဂါ ှ င်ြပည်ကိ ထိ ေန့၌ ငါြခားနားေစ၍၊ ထိ ြပည်၌
ယင်ရဲမ ှ ိ ရ။ ၂၃ ထိ သိ့ ငါ၏လတိ ့ ှ င့် သင်၏လတိ ့ကိ ငါြခားနား ေစမည်။ နက်ြဖန်ေန့၌
ထိ နိမိတ်ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ေြပာေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၂၄ ထိ သိ့ထာဝရဘရား ပေတာ်မသြဖင့်၊

အလွ န်

ကမ်းတမ်းေသာ ယင်ရဲတိ့သည်၊

ဖါေရာဘရင်အိမ် အစ ှ ိ ေသာ သ၏က န်တိ့အိမ်၊ အဲ ဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံ း ၌ ေရာက်လာ၍၊
ထိ ယင်ရဲတိ့ေ ကာင့် အဲ ဂတုြပည်ပျက် ေလ၏။ ၂၅ ထိ အခါ၊ ဖါေရာဘရင်သည် ေမာေ ှ ှ င့်
အာ န် ကိ ေခ ပီ းလ င်၊ သင်တိ့သည် ဤြပည်၌သင်တိ့၏ ဘရား သခင်အား
ယဇ် ပေဇာ်သွား ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မေသာ်၊ ၂၆ ေမာေ ှ က ထိ သိ့မ ပသင့်။ ပလ င်အဲဂတုလ
တိ ့၏

ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာအရာကိ

အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအား

ယဇ် ပေဇာ်ရပါမည်။ အဲ ဂတုလတိ ့၏ ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာအရာကိ သတိ ့မျက်ေမှာက်၌ ယဇ် ပေဇာ်
လ င်၊ သတိ ့သည် အက ်ပ်တိ့ကိခဲ ှ င့်ပစ် ကပါလိ မ့ ်မည် မဟတ်ေလာ။ ၂၇ သိ ့ြဖစ်၍
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ေတာ၌သံ းရက်ခရီ းသွ ား၍ အက ်ပ် တိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း
ယဇ် ပေဇာ် ကပါမည်ဟ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၂၈ ဖါေရာဘရင်ကလည်း၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားအား၊ ေတာ၌ ယဇ် ပေဇာ်မည်အေ ကာင်း၊ သွ ားရေသာအခွ င့ ်ကိ ငါေပးမည်။
သိ ့ရာတွ င် ေဝးေဝး မသွ ားရ က။ ငါ့အဘိ ့ေတာင်းပန်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၉

ေမာေ ှ ကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ထံ မှ ထွ က်သွား၍ ယင်ရဲတိ့သည်
ဖါေရာဘရင် ှ င့်

သ၏

က န်များ၊

လများထံ မှ၊

နက်ြဖန်ေန့သွားမည်အေ ကာင်း

ထာဝရဘရားကိ ေတာင်းပန်ပါမည်။ သိ ့ရာတွ င် ဣသ ေရလလတိ ့သည် ထာဝရဘရားအား
ယဇ် မပေဇာ်ရမည် အေ ကာင်း၊ ေနာက်တဖန် ဆီ းတား၍ လှ ည့်စားေတာ် မမပါ ှ င့်ဟ
ေလ ာက် ပီ းလ င်၊ ၃၀ ဖါေရာဘရင်ထံမှထွ က်သွား၍ ထာဝရဘရားကိ ေတာင်းပန်ေလ၏။
၃၁

ထာဝရဘရားသည်လည်း၊

ေမာေ ှ စကားကိ

ဖါေရာဘရင် ှ င့်သ၏က န်များ၊ လများထံ မှာ တေကာင်မ

နားေထာင်၍

ယင်ရဲတိ့ကိ

မကျန်ေစြခင်းငှ ါ ပယ် ှ ား

ေတာ်မ၏။ ၃၂ ထိ အခါ၌လည်း၊ ဖါေရာဘရင်သည် ှ လံ းခိ င်မာ ြပန်၍၊ ဣသေရလလတိ ့ကိ
မလတ်ဘဲေနေလ၏။

၉ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် ဖါေရာဘရင် ထံ သိ့ဝင်၍ ငါ၏လတိ့သည် ငါ့အား
ဝတ် ပမည် အေ ကာင်း၊ သတိ ့ကိ လတ်ေလာ့။ ၂ မလတ်ဘးဟြငင်း၍ ဆီ းတားေသးလ င်၊ ၃
ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်သည် လယ်ြပင်၌ ှ ိ ေသာ တိ ရ စာန်၊ ြမင်း၊ ြမည်း၊ ကလားအပ်၊ သိ း၊
ွားတိ ့အေပ ၌ ေရာက်၍ အလွ န်ြပင်းစွ ာေသာ ေရာဂါ စွဲ လိမ့ ်မည်။ ၄ ထာဝရဘရားသည်၊
ဣသေရလလတိ ့၏ တိ ရ စာန် ှ င့် အဲ ဂတုလတိ ့၏ တိ ရ စာန်ကိ ြခားနား ေစသြဖင့်၊
ဣသေရလအမျိုးသားပိ င်ေသာ တိ ရ စာန် တေကာင်မ မေသရ။ ၅ နက်ြဖန်ေန့၊ အဲ ဂတုြပည်၌
ထိ အမကိ ထာဝရ ဘရား ပေတာ်မမည်ဟ မှန်ေသာအချိန်ကိ ချိန်းချက် ေတာ်မ ပီ ဟ
ေဟ ဗဲ လတိ ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် အေ ကာင်းကိ ေြပာေလာ့ဟ
ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ နက်ြဖန်ေန့၌ ထိ အမကိ ပေတာ်မသြဖင့်၊ အဲ ဂတုလတိ ့၏
တိ ရ စာန်အမျိုးမျိုးေသ က၏။ ဣသ ေရလလတိ ့၏ တိ ရ စာန်တေကာင်မ မေသ။

၇

ဖါေရာဘရင်သည် လကိ ေစလတ်၍၊ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ ့၏ တိ ရ စာန်တေကာင်မ
မေသ

ေ ကာင်းကိ သိ ရ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ှ လံ းခိ င်မာြပန်၍၊ ဣသေရလလတိ ့ကိ

မလတ်ဘဲေနေလ၏။

၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊ မီ းဖိ ထဲကြပာကိ လက်

ေမာေ ှ သည် ဖါေရာဘရင်ေ ှ ့၌ မိ ဃ်းေကာင်း ကင်သိ့ပစ်လင့်ေစ။

ှ င့်ယ၍

၉ ထိ ြပာသည်

အဲ ဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံ း၌ ှ ံ ့ြပား ေသာ အမန့်ြဖစ်၍၊ ြပည်တေ ှ ာက်လံ းတွ င် လ ှ င့်
တိ ရ စာန်တိ့၌ အခဲ အကျိတ်ြပည့်ေသာ အနာဆိ းြဖစ်လိမ့ ် မည်ဟ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့အား
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မိ န့်ေတာ်မသည်အ တိ င်း၊ ၁၀ သတိ သ
့ ည် မီ းဖိ ထဲကြပာကိ ယ၍၊ ဖါေရာဘရင် ေ ှ မ့ ှ ာရပ်လျက်၊
ေမာေ ှ သည် မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ ပစ် လင့်သြဖင့်၊ ထိ ြပာသည် လ ှ င့်တိ ရ စာန်တိ့၌ အခဲ
အကျိတ်ြပည့်ေသာ အနာဆိ းြဖစ်ေလ၏။ ၁၁ ဝိ ဇာဆရာတိ ့သည် အနာဆိ းေ ကာင့်၊ ေမာေ ှ
ေ ှ ့၌မရပ်မေန ိင်။ ထိ အနာဆိ းသည် ဝိ ဇာဆရာတိ ့၌၎င်း၊ အဲ ဂတုလအေပါင်းတိ ့၌၎င်း
စွဲ သတည်း။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည် ဖါေရာဘရင်၏ ှ လံ းကိ ခိ င်မာေစေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊
ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ သတိ ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ ေနေလ၏။ ၁၃
တဖန်ထာဝရဘရားက၊ နံ နက်ေစာေစာထ၍၊ ဖါေရာဘရင်ေ ှ မ့ ှ ာရပ်လျက်၊ ေဟ ဗဲ လတိ ့၏
ဘရား သခင် ထာဝရဘရားက၊ ငါ၏လတိ ့သည် ငါ့အား ဝတ် ပ
သွ ားရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေလာ့။

မည်အေ ကာင်း၊

၁၄ သိ ့မဟတ် ယခကာလအခါ သင်၏ ှ လံ း၌၎င်း၊

သင်၏က န်များ၊ လများ၌၎င်း၊ ငါ၏ေဘးဒဏ်အလံ းစံ တိ ့ကိ သင့်ေရာက်ေစမည်။
ေြမ ကီ းတေ ှ ာက်လံ း၌ ငါကဲ့ သိ ့ေသာသ မ ှ ိ ေ ကာင်းကိ သင်သည် သိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၅
ငါ့လက်ကိ ငါဆန့်၍ သင် ှ င့်သင်၏လတိ ့ကိ ကာလနာြဖင့် ဒဏ်ခတ်မည်။သင့်ကိ လည်း
ေြမ ကီ းေပ

က သတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။

၁၆ အကယ်စင်စစ် ငါ့တန်ခိးကိ သင်၌

ငါြပြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါ့နာမကိ ေြမ ကီ းတြပင်လံ းတွ င် ေကျာ်ေစာေစြခင်း ငှ ါ၎င်း၊ သင့်ကိ
ငါချီးေြမာက်ခဲ့ ပီ ။ ၁၇ သင်သည် ငါ၏လတိ ့ကိမလတ်ဘဲ၊ သတိ ့ကိ ေစာ်ကားေသးသေလာ။ ၁၈
ကည့် ေလာ့။ အဲ ဂတုြပည် တည်သည်ကာလမှ စ၍ ယခတိ င်ေအာင် မ ွာဘးေသာ
အလွ န် ကီ းစွ ာေသာ မိ ဃ်းသီ း ွာြခင်းကိ နက်ြဖန်ေန့ ဤအချိန်၌ ငါြဖစ်ေစ မည်။ ၁၉
ထိ ေ ကာင့်ယခေစလတ်၍၊

လယ်ြပင်၌ ှ ိ ေသာ

တိ ရ စာန်များ ှ င့်

ှ ိ ေလသမ တိ ့ကိ

သိ မ်းယေလာ့။ အိ မ်သိ့ မေဆာင်လျင်၊ လယ်ြပင်၌ ေတွ ့သမ ေသာလ ှ င့် တိ ရ စာန်တိ့အေပ မှာ
မိ ဃ်းသီ းကျ၍၊ သတိ ့သည် ေသ ကလိ မ့ ်မည်အေ ကာင်းကိ ေြပာေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
ဖာေရာဘရင်၏
က န်တိ့သည်၊ မိ မိက န် ှ င့် မိ မိတိရ စာန်တိ့ကိ အိ မ်သိ့ ေြပးေစ က၏။ ၂၁ ထာဝရဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ပမာဏမ ပေသာသတိ ့သည်၊ မိ မိက န်၊ မိ မိတိရ စာန်တိ့ကိ လယ်ြပင်၌
ထား က၏။ ၂၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊ အဲ ဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံ း၌ လတိ ့အေပ မှာ၎င်း၊
တိ ရ စာန်တိ့အေပ မှာ၎င်း၊

လယ်ြပင်၌ ှ ိ ေလသမ ေသာ

အပင်များအေပ မှာ၎င်း၊

မိ ဃ်းသီ း ွာေစြခင်းငှ ာ၊ သင်၏လက်ကိ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ ဆန့်ေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ေမာေ ှ သည် မိ မိလှံတံ ကိ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ ဆန့်၍၊ ထာဝရဘရားသည်
မိ ဃ်း ကိ း ှ င့် မိ ဃ်းသီ းကိ လတ်ေတာ်မ၏။ မီ းသည်လည်း ေြမေပ မှာေြပးေလ၏။ ထိ သိ့
ထာဝရဘရားသည်၊ အဲ ဂတုြပည်၌ မိ ဃ်းသီ း ွာေစ
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တည်ေထာင်သည်ကာလမှစ၍ တခါမ မြဖစ်ဘးေသာ မိ ဃ်းသီ း၊ မီ း ှ င့်ေရာ၍ အလွ န်
ြပင်းထန်စွာေသာ

မိ ဃ်းသီ း

လယ်ြပင်မှာ ှ ိ သမ ေသာ
မိ ဃ်းသီ းထိ ေလ၏။

ြဖစ်ေလ၏။

လ ှ င့်တိ ရ စာန်များ၊
သိ ့ရာတွ င်

၂၆

အဲ ဂတုြပည်

၂၅

ြမက်ပင်များ၊

တေ ှ ာက်လံ း၌၊

သစ်ပင်များ

တိ ့ကိ

ဣသေရလအမျိုးသားေနရာေဂါ ှ င်ြပည်၌

မိ ဃ်းသီ းမကျမ ွာ။ ၂၇ ထိ အခါ ဖါေရာဘရင်သည် လကိ ေစလတ်၍၊ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိ
ေခ ပီ းလ င်၊ ဤအမ၌ ငါြပစ်မှား ပီ ။ ထာဝရဘရားသည် ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မ၏။ ငါ ှ င့်
ငါ၏လတိ ့သည်

အြပစ်များပါ၏။

၂၈

တန်ပါ ပီ ။

အား ကီ းေသာ

မိ ဃ်း ကိ း ှ င့်

မိ ဃ်းသီ းစဲ မည်အေ ကာင်း၊ ထာဝရဘရားကိ ေတာင်းပန်ပါ။ သင်တိ့ကိ ငါမဆီ းမတား
အလျင်အြမန်လတ်မည်ဟ

ဆိ ေလ၏။

ေမာေ ှ ကလည်း၊

၂၉

မိ ထ
့ ဲက

က ်ပ်ထွက်သွားေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ က ်ပ်လက်ဝါးတိ ့ကိ ြဖန့်ပါမည်။
ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီ းကိ အစိ းရေတာ်မေ ကာင်းကိ ကိ ယ်ေတာ်သိေစြခင်းငှ ာ
မိ ဃ်း ကိ းစဲ လိမ့ ် မည်။ မိ ဃ်းသီ းလည်း မကျမ ွာရ။ ၃၀ သိ ့ေသာ်လည်း ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်
ကိ ယ်ေတာ်၏က န်တိ့သည်၊

ထာဝရအ ှ င်

ဘရားသခင်ကိ

ေ ကာင်းကိ အက ်ပ်သိပါသည်ဟ ေလ ာက်ဆိ၏။
မိ ဃ်းသီ းထိ ၏။

မေယာပင်သည်

အသီ းမှည့် ပီ ။

၃၂

ဂျံုစပါး၊

မေ ကာက်ေသး

၃၁ ပိ က်ဆန်ပင်၊ မေယာပင်ကိ

အသီ းအ ှ ံ ှ င့်ြပည့်စံ ပီ ။

ေကာက်စပါးပင်ကိကား

မထိ ။

ပိ က်ဆံပင်လည်း
ထိ အပင်တိ့သည်

မေပါက် ကေသး။ ၃၃ ေမာေ ှ သည် ဖာေရာဘရင်ထံမှထွ က်၍ မိ ့ြပင်သိ့သွား ပီ းလ င်၊
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ လက်ဝါးတိ ့ကိ ြဖန့်သြဖင့်၊ မိ ဃ်း ကိ း ှ င့် မိ ဃ်းသီ းစဲ ေလ၏။
ေြမေပ ၌လည်း မိ ဃ်းမ ွာ။ ၃၄ ထိ သိ့ မိ ဃ်းမ ွာ၍ မိ ဃ်းသီ း ှ င့် မိ ဃ်း ကိ းစဲ သည်ကိ
ဖာေရာဘရင်ြမင်လ င်၊ တဖန်ြပစ်မှား၍၊ က န်များ ှ င့်တကွ ှ လံ းခိ င်မာလျက်ေန၏။ ၃၅ ထိ သိ့
ဖာေရာဘရင်သည် ှ လံ းခိ င်မာသည်ြဖစ်၍၊ ေမာေ ှ ၌ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ မလတ်ဘဲေနြပန်သတည်း။

၁၀ တဖန်

ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဖာေရာဘရင်ထံသိ ့ ဝင်ေလာ့။ ငါသည်

ဤနိမိတ်တိ့ကိ သေ ှ ့၌ ြပြခင်းငှ ာ၎င်း၊ ၂ အဲ ဂတုြပည်၌ ငါ ပေသာအမ၊ အဲ ဂတုလတိ ့တွင်
ငါြပေသာနိမိတ်တိ့ကိ၊

သင်၏သားေြမးတိ ့အား

ကားေြပာသြဖင့်၊

ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့သိေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊ သ၏ ှ လံ း၊ သ၏က န်တိ့ ှ လံ း ကိ
ငါခိ င်မာေစ ပီ ဟ

ေမာေ ှ အား

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃

ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်တိ့သည်၊

ဖာေရာဘရင်ထံသိ ့ ဝင် ပီ းလ င်၊ ေဟ ဗဲ လတိ ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားက၊ သင်သည်
ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကိ ယ်ကိကိယ် မ ှ ိမ့ ်ချဘဲ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း ေနလိ မ့ ်မည်နည်း။ ငါ၏လတိ ့
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သည် ငါ့အား ဝတ် ပမည်အေ ကာင်း၊ သွ ားရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေလာ့။ ၄ သိ ့မဟတ်
ငါ၏လတိ ့ကိ မလတ်ဘဲေနလ င်၊ ကည့် ေလာ့။ ကျိုင်းေကာင်တိ့ကိ သင်၏ြပည်သိ့ နက်ြဖန်
ငါေဆာင်ခဲ့မည်။ ၅ ေြမမထင်ေပ ိင်ေအာင် သတိ ့သည် ေြမမျက် ှ ာကိ ဖံ းလမ်း ကလိ မ့ ်မည်။
မိ ဃ်းသီ းမဖျက်၊ သင်တိ့၌ ကျန် ကင်းေသးသမ ကိ ၎င်း၊ သင်တိ့အဘိ ့ ေြမ၌ ေပါက်သမ ေသာ
အပင်တိ့ကိ၎င်း စား ကလိ မ့ ်မည်။

၆ သင်၏ဘိ းေဘးတိ ့သည် ေြမေပ မှာြဖစ်သည်

ကာလမှစ၍၊ ယေန့တိင်ေအာင် မြမင်ဘးသကဲ့ သိ ့၊ သင်၏အိ မ်များ၊ သင်၏က န်တိ့အိမ်များ၊
အဲ ဂတုလအေပါင်းတိ ့၏ အိ မ်များတိ ့ကိ ြဖည့် ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ပီ းလ င်၊ လှ ည့်၍
ဖာေရာဘရင်ထံမှ ထွ က်သွားေလ၏။ ၇ ဖာေရာဘရင်၏ က န်တိ့ကလည်း၊ ဤလသည်
ငါတိ ့ကိ အဘယ်မ

ကာလပတ်လံ း ေ ှ ာင့် ှ က်ပါလိ မ့ ် မည်နည်း။ ထိ သတိ ့သည်

သတိ ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ဝတ် ပမည်အေ ကာင်း အခွ င့ ်ေပးေတာ်မပါ။
အဲ ဂတုြပည်ပျက်ေ ကာင်းကိ သိ ေတာ်မမေသးသေလာဟ ေလ ာက် ကလ င်၊ ၈ ေမာေ ှ ှ င့်
အာ န်ကိ တဖန် ဖာေရာဘရင်ထံသိ ့ သွ င်းြပန်၍၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား
ဝတ် ပြခင်းငှ ာ သွ ား ကေလာ့။ သိ ့ရာတွ င် သွ ားရေသာသတိ ့သည် အဘယ်သနည်းဟ ေမးလ င်၊
၉ ေမာေ ှ က၊ အက ်ပ်တိ့သည် သငယ်၊ သအိ ၊ သားသမီ း၊ သိ း၊ ွားပါလျက် သွ ားပါမည်။

အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ပွဲ ခံရပါမည်ဟ ြပန်ဆိေလေသာ်၊

၁၀

ဖာေရာမင်းက၊ သင်တိ့ ှ င့် သငယ်များကိ ငါလတ်သည်အတိ င်း၊ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့၌
ှ ိ ေစေသာ။ သတိ ပ၊ မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ ကံ ကသည်တကား။ ၁၁ ထိ သိ့ မြဖစ်ရာ။
အရင်ေတာင်းေလ ာက်သည်အတိ င်း၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေသာသတိ ့သာသွ ား၍ ထာဝရဘရားအား
ဝတ် ပ ကသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့ကိ အထံ ေတာ်မှ

ှ င် ကေလ၏။

၁၂

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ကျိုင်းတိ ့သည် အဲ ဂတုြပည်သိ့ေရာက်လာ၍ မိ ဃ်းသီ းမဖျက်၊
ေြမေပ မှာ ကျန်ရစ်ေသာအပင်

ှ ိ သမ တိ ့ကိ စားေစြခင်းငှ ာ၊ အဲ ဂတုြပည်အေပ မှာ

လက်ကိဆန့်ေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၁၃ ေမာေ ှ သည် မိ မိလှံတံ ကိ
အဲ ဂတုြပည်အေပ မှာ ဆန့်သြဖင့်၊ ထိ ေန့ ှ င့် ထိ ညဥ့်ပတ်လံ း၊ အေ ှ ေလကိ
့
ေြမေပ မှာ
ထာဝရဘရားလာေစေတာ်မ၍၊ နံ နက်ေရာက်မှ အေ ှ ေလသည်
့
ကျိုင်းတိ ့ကိ ေဆာင်ခဲ့ေလ၏။
၁၄ ထိ ကျိုင်းတိ ့သည် အဲ ဂတုြပည်လံ းကိ လမ်းမိ း၍၊ ြပည်နယ်နိမိတ် ှ ိ သမ အေပ မှာ နားသြဖင့်

အလွ န်များြပား က၏။ ထိ သိ့ေသာ ကျိုင်းတိ ့သည် ေ ှ းကမြဖစ်စဖး၊ ေနာက်၌လည်း
မြဖစ်ရလတံ့ ။ ၁၅ ေြမမည်းသည်တိင်ေအာင် ေြမတြပင်လံ းကိ ဖံ းအပ်၍ တြပည်လံ းတွ င်
ြမက်ပင် ှ ိ သမ

မိ ဃ်းသီ း ှ င့်

လွ တ်ေသာသစ်သီး

ှ ိ သမ ကိ

စား ကသြဖင့်၊

အဲ ဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံ းတွ င် သစ်ပင်ြမက်ပင်တိ့၌ စိ မ်းေသာအရာ တစံ တခမ မကျန်ရစ်။
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၁၆

ထိ အခါ

ဖာေရာဘရင်သည်

ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်ကိ

အလျင်အြမန်ေခ ၍၊

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ၎င်း၊ သင်တိ့ကိ၎င်း ငါြပစ်မှားပါ ပီ ။
သိ ့ြဖစ်၍

သည်တခါ

ငါ့အြပစ်ကိ

သည်းခံ ပါေလာ့။

၁၇

သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊ ဤေသေဘးတခကိ သာ ငါမှပယ် ှ ားပါမည်အေ ကာင်း ေတာင်းပန်ပါဟ
ဆိ သည် ှ ိ ေသာ်၊

ေမာေ ှ သည်

၁၈

ေတာင်းပန်ေလ၏။

၁၉

အထံ ေတာ်မှထွ က်၍၊

ထာဝရဘရားသည်

ထာဝရဘရားကိ

အား ကီ းေသာ

အေနာက်ေလကိ

လတ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ထိ ေလသည် ကျိုင်းတိ ့ကိ ေဆာင်သွား၍ ဧဒံ ပင်လယ်၌ ချပစ်ေလ၏။
အဲ ဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံ း၌ ကျိုင်းတေကာင်မ

မကျန်ရစ်။

ထာဝရဘရားသည်

ခိ င်မာေစေတာ်မသြဖင့်၊

ဖာေရာဘရင်၏ ှ လံ းကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ မလတ်ဘဲေနြပန်ေလ၏။
အဲ ဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံ း၌

၂၀ သိ ့ေသာ်လည်း၊

သသည်

၂၁ တဖန် ထာဝရဘရားက၊

ေမှာင်မိက်သာမညမဟတ်၊

စမ်းသပ်၍

ေတွ ့ရေသာ

ေမှာင်မိက်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ာ၊ သင်၏လက်ကိ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ ဆန့်ေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား
မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၂၂ ေမာေ ှ သည် မိ မိလက်ကိ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ဆန့်၍၊

အဲ ဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံ း၌ ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက်သည် သံ းရက်ပတ်လံ း ြဖစ်ေလ၏။ ၂၃
ထိ အခါ တေယာက်ကိတေယာက် မြမင် ိင် က။ သံ းရက်ပတ်လံ း အဘယ်သမ မိ မိေနရာမှ
မထရ က။ သိ ့ရာတွ င် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်၊ မိ မိတိ့ေနရာ၌ အလင်းကိ
ရ က၏။ ၂၄ ထိ အခါ ဖာေရာဘရင်သည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိေခ ၍ ထာဝရဘရားအား
ဝတ် ပြခင်းငှ ာ သွ ား ကေလာ့။ သိ ့ရာတွ င် သိ း ွားများကိ ထားခဲ့ ကေစ။ သငယ်များကိ
ေခ ကေစဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ေမာေ ှ ကလည်း၊ က ်ပ်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား
ယဇ် ပေဇာ်စရာဘိ ့ ယဇ် ေကာင်များ၊ မီ း ိ ရာပေဇာ်
့
သကာများကိ ကိ ယ်ေတာ်ေပးရမည်။ ၂၆
က ်ပ်တိ့သည်

တိ ရ စာန်များကိ

ေဆာင်သွားရမည်။

တေကာင်မ

မကျန်ရစ်ရ။

အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့အထဲ က က ်ပ်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ဝတ် ပစရာဘိ ့
ေ ွးယရမည်။

ထာဝရဘရားအား

အဘယ်မည်ေသာအေကာင် ှ င့်

ဝတ် ပရမည်ကိ

ထိ အရပ်သိ့မေရာက်မှီ မသိ ပါဟ ဆိ ေလေသာ်၊ ၂၇ ထာဝရဘရားသည် ဖာေရာဘရင်၏
ှ လံ းကိ ခိ င်မာေစေတာ်မသြဖင့်၊ သသည် ဣသေရလအမျိုးသား တိ ့ကိ မလတ်။ ၂၈
ေမာေ ှ ကိ လည်း၊ ငါ့ထံမှ ထွ က်သွားေလာ့။ ေနာက်တဖန် ငါ့မျက် ှ ာကိ မြမင်ေအာင်
သတိ ပေလာ့။ ငါ့မျက် ှ ာကိ ြမင်ေသာေန့၌ ေသမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ေမာေ ှ ကလည်း၊
မိ န့်ေတာ်မချက်သည်

ေလျာက်ပတ်ပါ၏။ မျက် ှ ာေတာ်ကိ ေနာက်တဖန်မြမင်ပါဟ

ေလ ာက်ဆိ၏။
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၁၁ ထိအခါ ထာဝရဘရားက၊ ဖာေရာဘရင် ှ င့် အဲဂတုြပည်အေပ မှာ ေဘးတပါးကိ
ငါေရာက်ေစဦ းမည်။ ထိ ေနာက် သင်တိ့ကိ လတ်လိမ့ ်မည်။ လတ်ေသာအခါ၌လည်း၊
အကယ်၍ သင်တိ့ကိ တ ပိ င်နက်
အိ မ်နီးချင်းေယာက်ျား၌၎င်း၊

ှ င်လိမ့ ်မည်။

မိ န်းမသည်

၂ ဣသေရလလေယာက်ျားသည်၊

အိ မ်နီးချင်းမိ န်းမ၌၎င်း၊

ေငွ တန်ဆာ၊

ေ တန်ဆာ၊ အဝတ်တန်ဆာတိ ့ကိ ေတာင်းေစြခင်းငှ ာ၊ လများတိ ့အား ေြပာေလာ့ဟ
ေမာေ ှ အား

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃

သတိ ့ေတာင်းသည်အတိ င်း၊

ေပးချင်ေသာေစတနာစိ တ်ကိ ထာဝရဘရားြဖစ်ေစ

အဲ ဂတုလတိ ့သည်

ေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ သည်လည်း၊

အဲ ဂတုြပည်တွင် ဖာေရာဘရင်၏ က န်များ၊ လများေ ှ ့၌ ကီ းစွ ာေသာ အသေရ ှ ိ ေလ၏။ ၄
ထိ အခါ

ေမာေ ှ က၊

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သန်းေခါင်အချိန်၌

အဲ ဂတုြပည်အလယ်သိ့ ငါထွ က်သွားမည်။ ၅ နန်းထိ င်ေသာ ဖာေရာဘရင်၏ သားဦ းမှစ၍၊
ကိ တ်ဆံ ေနာက်၌ ထိ င်ေသာ က န်မ၏သားဦ း တိ င်ေအာင်၊ အဲ ဂတုြပည်၌ ှ ိ သမ ေသာ
သားဦ းတိ ့ ှ င့်

တိ ရ စာန်တိ့၏

သားဦ း ှ ိ သမ တိ ့သည်

ေသ ကလိ မ့ ်မည်။

၆

အဲ ဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံ းတွ င်၊ ေ ှ းကာလ၌ မြဖစ်စဖး၊ ေနာင်ကာလ၌လည်း မြဖစ်လတံ့ ေသာ
ကီ းစွ ာေသာ

ငိ ေ ကးြခင်း

ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။

၇

သိ ့ရာတွ င်

ထာဝရဘရားသည်၊

အဲ ဂတုလတိ ့ ှ င့် ဣသေရလလတိ ့ကိ ြခားနားေစေတာ်မေ ကာင်းကိ သင်တိ့သိေစြခင်းငှ ာ၊
ဣသေရလလတစံ တေယာက်ကိ ေခွ းတေကာင်မ မဟိ န်းရဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈ ကိ ယ်ေတာ်၏
က န်ြဖစ်ေသာ ဤလအေပါင်းတိ ့သည်လည်း က ်ပ်ထံသိ ့ လာ၍ ြပပ်ဝပ်လျက် ထွ က်သွားပါ။
ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်

ကိ ယ်ေတာ်ေနာက်၌လိ က်ေသာ

ေြပာဆိ ပီ းမှ

က ်ပ်ထွက်သွားပါမည်ဟ

ဖာေရာဘရင်ထံမှ

ထွ က်သွားေလ၏။

အမေတာ်တိ့သည်

အဲ ဂတုြပည်၌

လအေပါင်းတိ ့

ထွ က်သွား ကပါဟ

ေလ ာက်ဆိသြဖင့်၊
၉

အမျက်ထွက်၍

ထာဝရဘရားကလည်း၊

များြပားမည်အေ ကာင်း၊

အံ့ ဘွ ယ်ေသာ

ဖာေရာဘရင်သည်

သင်တိ့၏စကားကိ နားမေထာင်ဘဲေနလိ မ့ ်မည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၁၀
ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်တိ့သည် ဖာေရာဘရင်ေ ှ မ့ ှ ာ ဤအံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမအလံ းစံ တိ ့ကိ
ပေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ဖာေရာဘရင်၏ ှ လံ းကိ ခိ င်မာေစေတာ်မသြဖင့်၊
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ြပည်ေတာ်မှ ထွ က်သွားရေသာအခွ င့ ်ကိ မေပးဘဲ ေနသတည်း။

၁၂ ထာဝရဘရားသည် အဲဂတုြပည်၌ ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်တိ့အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

၂

ဤလသည် သင်တိ့၌ လဦ းတည်းဟေသာ ှ စ်စဥ်တွင် ပဌမလြဖစ်ရမည်။ ၃ သင်တိ့သည်
ဣသေရလအမျိုး ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ကိ မှာထားရေသာစကားဟမကား၊ ဤလဆယ်ရက်
ေန့၌ သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်၊ မိ မိအိမ်ေထာင်အသီ းအသီ းအတိ င်း တအိ မ်ေထာင်လ င်
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သိ းသငယ်တေကာင်စီ ယရမည်။ ၄ အိ မ်ေထာင်ငယ်၍ သိ းသငယ်တေကာင် ှ င့် မတန်လ င်၊
နီးစပ်ေသာ အိ မ်နီးချင်း ှ င့် စပ်ဘက်၍ လမည်မ ှ ိ သည်ဟ ေရတွ က် ပီ းလ င်၊ တေကာင်ကိ
စားေလာက်ေသာသများကိ ေထာက်၍ သိ းသငယ် တေကာင်ကိ ယရမည်။

၅

သိ းသငယ်ြဖစ်ေစ၊ ဆိ တ်သငယ်ြဖစ်ေစ၊ သင်တိ့ယေသာ အေကာင်သည် အြပစ်မပါ၊
အခါမလည်ေသာ အထီ းြဖစ်ရမည်။ ၆ ထိ သိးသငယ်တိ့ကိ၊ ထိ လဆယ်ေလးရက်တိင်ေအာင်
ေစာင့်ထား ပီ းမှ၊ ညဦ းအချိန်၌ ဣသေရလအမျိုး အစည်းအေဝးပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည်
သတ်ရ ကမည်။

၇

သိ းသငယ်၏အသားကိ

စားရေသာအိ မ်၏

တံ ခါးထပ် ှ င့်

တံ ခါးတိ င် ှ စ်ဘက်၌၊ သိ းသငယ်၏အေသွ းကိ ယ၍ ထိ းရမည်။ ၈ အသားကိ မီ း ှ င့်ကင် ပီ းမှ၊
ထိ ညဥ့်ြခင်းတွ င် တေဆးမပါေသာမန့်၊ ခါးေသာ ဟင်းသီ းဟင်း ွက် ှ င့် စားရမည်။ ၉
အသားစိ မ်းသည်ြဖစ်ေစ၊ ေရ ှ င့် ပတ်သည်ြဖစ်ေစ မစားရ။ ေခါင်း၊ ေြခေထာက်၊ အသည်း၊
ှ လံ း စသည်တိ့ ှ င့်တကွ ၊ မီ းကင် ပီ းမှ စားရမည်။ ၁၀ နံ နက်တိင်ေအာင် ထိ အသားကိ
မ ကင်းေစရ။ အနည်းငယ် ကင်းလ င် မီ း ှ င့် ိ ရမည်
့
။ ၁၁ အဘယ်သိ့စားရမည်နည်းဟမကား၊
ခါးစည်းကိ

စည်းလျက်၊

ေြခနင်းကိ

စီ းလျက်၊

ေတာင်ေဝးကိ

ကိ င်လျက်

အလျင်အြမန်စားရမည်။ ထာဝရဘရား၏ ပသခါြဖစ်သတည်း။ ၁၂ အေ ကာင်းမကား၊
ယေန့ညဥ့်တွ င် အဲ ဂတုြပည်ကိ ငါသည် ထတ်ချင်းခပ်သွား၍၊ အဲ ဂတုြပည်၌ ှ ိ ေသာ လတိ ့၏
သားဦ းများ ှ င့် တိ ရ စာန်တိ့၏ သားဦ းများအေပါင်းတိ ့ကိ ဒဏ်ခတ်၍၊ အဲ ဂတုြပည်၏
ဘရားတိ ့ကိ တရားစီ ရင်မည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၁၃ သိ းသငယ်၏ အေသွ းသည်
သင်တိ့ေနရာအိ မ်၌ သင်တိ့၏လကဏာသက်ေသြဖစ်၍၊ ထိ အေသွ းကိ ငါြမင်ေသာအခါ၊
သင်တိ့ကိ ငါလွ န်သွားမည်။ ထိ သိ့ အဲ ဂတုြပည်ကိ ငါသည် ဒဏ်ခတ်ေသာအခါ၊ ဖျက်ဆီးြခင်း
ေဘးဥပဒ်သည်

သင်တိ့ကိ

မသင့်မေရာက်ရ။

၁၄

ဤေန့ရက်သည်လည်း

သင်တိ့ေအာက်ေမ့စရာဘိ ့ြဖစ်၍၊ သင်တိ့၏အမျိုး အစဥ်အဆက်မြပတ် ဤေန့ရက်၌
ထာဝရဘရားအား ပွဲ ခံရ ကမည်။ ပညတ်ေတာ် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ထိ ပွဲကိ အစဥ်အ မဲ ခံ ရ ကမည်။
၁၅ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း တေဆးမပါေသာမန့်ကိ စားရမည်။ ပဌမေန့ရက်၌ တေဆးကိ

အိ မ်များမှပယ်ရမည်။ ပဌမေန့မှစ၍ ခနစ်ရက်ေန့တိင်ေအာင်၊ တေဆးပါေသာမန့်ကိ
စားေသာသမည်သည်ကား၊

ဣသေရလအမျိုးမှ

ပယ် ှ င်းြခင်းကိ

ခံ ရမည်။

၁၆

ပဌမေန့၌၎င်း၊ ခနစ်ရက်ေန့၌၎င်း၊ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရမည်။ ထိ ေန့ရက်၌ လတိ င်း
စားြခင်းကိ စ ှ င့်ဆိ င်ေသာ

အလပ်အေဆာင်မှတပါး

အြခားေသာအလပ်ကိ

မလပ်မေဆာင်ရ။ ၁၇ ထိ အဇမပွဲ ကိခံရေသာ အေ ကာင်းဟမကား၊ ထိ ေန့ရက်၌ သင်တိ့
ဗိ လ်ေြခများကိ ၊ အဲ ဂတုြပည်ထဲက ငါ တ်ေဆာင်သည်ြဖစ်၍၊ ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့်
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ပညတ်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊
အ မဲ ေစာင့်ရ ကမည်။

သင်တိ့၏အမျိုးအစဥ်အဆက်

မြပတ်

၁၈ ပဌမလဆယ်ေလးရက်ေန့ညဦ းမှစ၍

ထိ ေန့ရက်ကိ

ှ စ်ဆယ်တရက်ေန့

ညဦ းတိ င်ေအာင်၊ သင်တိ့သည် တေဆး မပါေသာမန့်ကိ စားရ ကမည်။ ၁၉ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း
သင်တိ့အိမ်များ၌ တေဆးမ ှ ိ ရ။ တေဆးပါေသာမန့်ကိ စားေသာသမည်သည်ကား၊
တက န်းတ ိင်ငံသားြဖစ်ေစ၊

ြပည်သားြဖစ်ေစ၊

ဣသေရလအမျိုး

ပရိ သတ်မှ

ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ၂၀ သင်တိ့ေနရာအရပ်ရပ်တိ့၌ တေဆးပါေသာမန့်ကိ မစားရ။
တေဆးမပါေသာမန့်ကိသာ စားရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၁ ထိ အခါ ေမာေ ှ သည်

ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီ းသအေပါင်းတိ ့ကိေခ ၍၊ သင်တိ့သည် အိ မ်ေထာင်များ
အသီ းအသီ း ကိ ယ်စီကိယ်စီ သိ းသငယ်တိ့ကိ ယ၍ ပသခါပွဲ ဘိ့ သတ် ကေလာ့။ ၂၂
ဟဿပ်ပင် ွ န့်တစည်းကိ

ယ၍

အင်တံ ၌ထည့်ေသာ

အေသွ းထဲ မှာ ှ စ် ပီ းလ င်၊

တံ ခါးထပ်တံခါးတိ င် ှ စ်ဘက်တိ့ကိ ထိ းသတ် ကေလာ့။ ထိ ေနာက်မှ နံ နက်တိင်ေအာင်
အဘယ်သမ

မိ မိအိမ်တံခါးြပင်သိ့

ထာဝရဘရားသည်
မည်။

မထွ က်

အဲ ဂတုလတိ ့ကိ

တံ ခါးထပ် ှ င့်

မသွ ားရ။

ဒဏ်ခတ်ြခင်းငှ ာ

တံ ခါးတိ င် ှ စ်ဘက်၌ ှ ိ ေသာ

၂၃

အေ ကာင်းမကား၊

ထတ်ချင်းခတ်သွားေတာ်မ
အေသွ းကိ

ြမင်ေသာအခါ၊

ထာဝရဘရားသည် တံ ခါးကိ လွ န်သွားေတာ်မမည်။ ဖျက်ဆီးေသာသသည် သင်တိ့ကိ
ဒဏ်ခတ်ြခင်းငှ ာ၊

အိ မ်ထဲသိ့ဝင်ရေသာအခွ င့ ်ကိ

ေပးေတာ်မမ။

၂၄

သင်တိ့ ှ င့်

သင်တိ့၏သားများ၌ ပညတ်ေတာ် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ဤအမကိ အစဥ်အ မဲ ေစာင့်ရ ကမည်။ ၂၅
ဂတိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မလတံ့ ေသာြပည်သိ့ သင်တိ့သည်
ေရာက် က

ေသာအခါ ဤဝတ်ကိ ပရမည်။ ၂၆ သင်တိ့၏ သားေြမးတိ ့က၊ ဤဝတ်ကိ ပ၍

အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်းဟ ေမးြမန်း ကလ င်၊ ၂၇ ထာဝရဘရားသည် အဲ ဂတုလတိ ့ကိ
ဒဏ်ခတ်၍၊

ငါတိ ့အိမ်များကိ

ချမ်းသာေပးေတာ်မေသာအခါ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၏အိ မ်များကိ

လွ န်သွားေတာ်မေသာ

အဲ ဂတုြပည်၌
ထာဝရဘရား၏

ပသခါယဇ် ြဖစ်သတည်းဟ ြပန်ေြပာရ ကမည်ဟ ေမာေ ှ ဆိ ပီ းလ င်၊ ထိ သတိ ့သည်
ဦ း ွ တ်ချ၍ ကိ းကွ ယ် က၏။
မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၂၈ ထိ သိ့ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့ကိ ထာဝရဘရား

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့

သည်

ပ က၏။

၂၉

သန်းေခါင်အချိန်၌၊ ထာဝရဘရားသည် နန်းထိ င်ေသာ ဖာေရာဘရင်၏ သားဦ းမှစ၍
ေထာင်ထဲမှာ အချုပ်ခံရေသာ သ၏သားဦ းတိ င်ေအာင်၊ အဲ ဂတုြပည်၌ သားဦ း ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊
တိ ရ စာန်တိ့၏ သားဦ း ှ ိ သမ ကိ ၎င်း ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိ ညဥ့်တွ င်၊ ဖာေရာဘရင် ှ င့်
သ၏က န်များ၊ အဲ ဂတုလများတိ ့သည် ထ က၍၊ အေသေကာင် ကင်းေသာအိ မ်တအိ မ်မ
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မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ အဲ ဂတုြပည်၌ ကီ းစွ ာေသာ ငိ ေ ကးြခင်း ြဖစ်ေလ၏။ ၃၁ ထိ ညဥ့်ြခင်းတွ င်
ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိ ေခ ေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့မှစ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၊ ထ၍
ငါ့လစထဲ က ထွ က်သွား ကေလာ့။ သင်တိ့ေတာင်းသည်အတိ င်း ထာဝရဘရားအား သွ ား၍
ဝတ် ပ ကေလာ့။ ၃၂ သင်တိ့ေတာင်းသည်အတိ င်း သိ း ွားများကိ ယ၍ သွ ား ကေလာ့။
ငါ့ကိလည်း ေကာင်း ကီ းေပး ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည်

၃၃ အဲ ဂတုလတိ ့ကလည်း၊

အေသေကာင်ြဖစ် က ပီ ဟဆိ လျက်၊

ဣသေရလလတိ ့ကိ

အဲ ဂတုြပည်ထဲက အလျင်အြမန်လတ်ြခင်းငှ ာ ကျပ်ကျပ် ိးေဆာ် က၏။ ၃၄ ထိ လတိ ့သည်
တေဆးမေရာေသးေသာ မန့်စိမ်းကိ ယ၍ မန့်နယ်ေသာခွ က်တိ့ကိလည်း အဝတ် ှ င့်တကွ
ထပ်၍ ထမ်း က၏။

၃၅ ေမာေ ှ စီ ရင်သည်အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ေငွ တန်ဆာ၊ ေ တန်ဆာ၊ အဝတ်တန်ဆာ များကိ အဲ ဂတုလတိ ့၌ ေတာင်း က၏။ ၃၆
ေတာင်းသည်အတိ င်းလည်း၊

ေပးချင်ေသာေစတာစိ တ်ကိ

အဲ ဂတုလတိ ့အား

ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မ သြဖင့်၊ အဲ ဂတုလတိ ့၏ ဥစာများကိ လယ က၏။

၃၇

ဣသေရလအမျိုးသားမိ န်းမ ှ င့် သငယ်ကိ မဆိ ဘဲ၊ ေယာက်ျားအေရအတွ က်အားြဖင့်
ေြခာက်သိန်းခန့်မ

ှ ိ ေသာသတိ ့သည်၊ ရာမသက် မိ မ့ ှ ထွ က်၍ သကတ်အရပ်သိ့

ခရီ းသွ ား က၏။

၃၈ အမျိုးမျိုးေသာ

လအများတိ ့သည်လည်း၊ သိ း ွားအစ ှ ိ ေသာ

များစွ ာေသာတိ ရ စာန်တိ့ ှ င့်တကွ လိ က် က၏။

၃၉ တေဆးမေရာဘဲ အဲ ဂတုြပည်မှ

ေဆာင်ခဲ့ေသာ မန့်စိမ်းကိ ယ၍၊ တေဆးမပါေသာမန့်ကိ ဖတ်ရ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊
အဲ ဂတုြပည်၌
၄၀

မ ဲမဖင့်

အ ှ င်ခံရေသာေ ကာင့်၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

တည်ေန ကေသာ

ကာလ ှ စ်ေပါင်း

ကိ ယ်စားစရာကိ

အဲ ဂတုြပည်၌
ေလးရာသံ းဆယ်

မြပင်မှီ က။

ဧည့်သည်ြဖစ်၍၊
ြဖစ်သတည်း။

၄၁

အ ှ စ်ေလးရာသံ းဆယ်ေစ့ေသာေန့ြခင်းတွ င်၊ ထာဝရဘရား၏ ဗိ လ်ေြခအေပါင်းတိ ့သည်၊
အဲ ဂတုြပည် မှ ထွ က်သွား က၏။ ၄၂ အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေတာ်မေသာအတွ က်ေ ကာင့်၊
ထိ ေန့ညဥ့်ကိ အထးသြဖင့် ထာဝရဘရား၌ ေစာင့်စရာေကာင်း၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ၏
့
အမျိုးအစဥ်အဆက်မြပတ်ေစာင့်ရေသာ ထာဝရဘရား၏ ညဥ့်ကား၊ ဤသည်ညဥ့်ေပတည်း။
၄၃ ပသခါပွဲ တရားဟမကား၊ တပါးအမျိုးသားမစားရ။ ၄၄ သိ ့ရာတွ င် ေငွ ှ င့်ဝယ်ေသာ

က န်သည် အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ ခံ ပီ းလ င် စားရ၏။ ၄၅ တက န်းတ ိင်ငံသားြဖစ်ေစ၊
အခစားေသာက န်ြဖစ်ေစ၊ မစားရ။ ၄၆ တအိ မ်တည်း၌ တေကာင်ကိစားရ၏။ အသားကိ
အိ မ်ြပင်သိ့

ယမသွ ားရ။

အ ိ းကိ လည်း

မချိုးရ။

ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် ထိ ပွဲကိ ခံ ရ ကမည်။
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ဣသေရလအမျိုးသား
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တပါးအမျိုးသားသည် ထာဝရဘရားအဘိ ့ ပသခါပွဲ ကိ ခံ ြခင်းငှ ာ အလိ ှ ိ လ င်၊ သ၌ ှ ိ ေသာ
ေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့သည် အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ ခံ ကေစ။ သိ ့ ပီ းမှ ထိ သသည်
ြပည်သားကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ချဥ်း၍ ထိ ပွဲသိ့ဝင်ေစ။ အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ
မခံ ေသာသမည်သည်ကား၊ ထိ ပွဲ၌ ဝင်၍ မစားရ။ ၄၉ အမျိုးသားချင်းြဖစ်ေသာသ၊ သင်တိ့တွင်
တည်းခိ ေသာ တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေသာသတိ ့သည်၊ တပါးတည်းေသာတရား ှ င့် ဆိ င် က၏ဟ
ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်၌

ပညတ်ထားေတာ်မ၏။

၅၀

ထိ သိ့

ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်၌ ထာဝရဘရားပညတ်ထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသား
အေပါင်းတိ ့သည် ပ က၏။ ၅၁ ထိ ေန့ြခင်းတွ င် ထာဝရဘရားသည်၊ ဣသေရလအမျိုးသား
ဗိ လ်ေြခတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ ေဆာင်သွား ေတာ်မ ပီ းလ င်၊

၁၃ ေမာေ ှ ကိ ေခ ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင် အဦးဘွားေသာသ၊

၂ လြဖစ်ေစ၊

တိ ရ စာန်ြဖစ်ေစ၊ သားဦ းအေပါင်းတိ ့ကိ ငါ့အဘိ ့ သန့် ှ င်းေစေလာ့။ ငါ့ဥစာြဖစ် ကသည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃ ေမာေ ှ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် က န်ခံေနရာ အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်သွားေသာ
ဤေန့ရက်ကိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် အား ကီ းေသာလက်ေတာ်ြဖင့်
သင်တိ့ကိ ထိ ြပည်မှ တ်ေဆာင်ေတာ်မ ပီ ။ တေဆးပါေသာမန့်ကိ မစားရ။ ၄ အဗိ ဗလ၊
ယေန့၌ပင် သင်တိ့သည် ထွ က်လာ က ပီ ။

၅ သင်တိ့အားေပးြခင်းငှ ာ ဘိ းေဘးများ၌

ထာဝရဘရားကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်၊ ခါနနိလ၊ ဟိ တလ၊ အာေမာရိ လ၊ ဟိ ဝိလ၊
ေယဗသိ လတိ ့ေနရာတည်းဟေသာ

ိ ့ ှ င့်ပျားရည်စီးေသာြပည်သိ့ ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မ ပီ းမှ၊

ယခလတွ င် သင်တိ့သည် ဤဝတ်ကိ ပရ ကမည်။ ၆ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း တေဆးမပါေသာမန့်ကိ
စား ပီ းမှ၊ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့တွင်၊ ထာဝရဘရား အဘိ ့ ပွဲ ခံရ ကမည်။
တေဆးမပါေသာမန့်ကိ

စားရေသာ

မေတွ ့မြမင်ရ။ သင်တိ့ေန

ခနစ်ရက်ပတ်လံ း

သင်တိ့၌

ေသာအရပ်ရပ်တိ့၌လည်း မေတွ ့မြမင်ရ။

၇

တေဆးကိ
၈ ငါတိ ့သည်

အဲ ဂတုြပည်မှထွ က်ေသာကာလ၊ ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်
ဤသိ ့ ပရ၏ဟ ထိ ေန့၌ သားေြမးတိ ့အား ကားေြပာရမည်။ ၉ ထာဝရဘရား၏ တရားသည်၊
သင်၏ တ်၌ တည်မည်အေ ကာင်း၊ ဤအရာသည် သင်၏လက်၌ လကဏာသက်ေသ၊
သင်၏မျက်စိ ကားမှာ

ေအာက်ေမ့ဘိ ့ရာ

ြဖစ်ရမည်။

ထာဝရဘရားသည်၊ သင့်ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ

အား ကီ းေသာလက်ေတာ်ြဖင့်

တ်ေဆာင်ေတာ်မ ပီ ။

၁၀ ထိ ့ေ ကာင့်

စီ ရင်ေတာ်မေသာ ဤထံ းစံ ကိ ၊ မိ မိအချိန်၌ ှ စ်စဥ်အတိ င်း ေစာင့်ရ ကမည်။ ၁၁ သင်တိ့၌၎င်း၊
ဘိ းေဘး၌၎င်း၊ ကျိန်ဆိေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ ပိ ့ေဆာင်၍၊
ထိ ြပည်ကိ ေပးသနားေတာ်မေသာအခါ၊ ၁၂ သင်တိ့၌ အဦ းဘွ ားေသာသားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်
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သင်တိ့၌ ှ ိ ေသာ တိ ရ စာန်တိ့၏ သားဦ းအေပါင်းတိ ့ကိ၊ ထာဝရဘရားအဘိ ့ အသီ းအြခား
ခွဲ ထားရ ကမည်။ အထီ း ှ ိ သမ တိ ့သည်၊ ထာဝရဘရား၏ ဥစာြဖစ်ရ ကမည်။ ၁၃ ြမည်းမ၌
အဦ းဘွ ားေသာ ြမည်းသငယ်ကိ၊ သိ းသငယ် ှ င့် ေ ွးရမည်။ မေ ွးလိ လ င်၊ ြမည်းသငယ်
လည်ပင်းကိ ချိုးရမည်။ လသားတိ ့တွင် သားဦ းအေပါင်းကိ ေ ွးရမည်။ ၁၄ ေနာင်ကာလ၌
သင်၏သားကလည်း၊ အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးြမန်းလ င်၊ သင်ကလည်း က န်ခံေနရာ
အဲ ဂတုြပည်မှ၊

ထာဝရဘရားသည်

အား ကီ းေသာ

လက်ေတာ်ြဖင့်

ငါတိ ့ကိ

တ်ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ဖာေရာဘရင်သည်၊ ငါတိ ့ကိ အလွ ယ်တက မလတ်ဘဲေနေသာအခါ၊
အဲ ဂတုြပည်၌

လြဖစ်ေစ၊

ကွ ပ်မျက်ေတာ်မ၏။

တိ ရ စာန်ြဖစ်ေစ၊

ထိ ေ ကာင့်

သားဦ းအေပါင်းတိ ့ကိ

အဦ းဘွ ားေသာ

တိ ရ စာန်

ထာဝရဘရား

အထီ း ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ထာဝရဘရားအား ယဇ် ပေဇာ်ရမည်။ ကိ ယ်သားတိ ့တွင် သားဦ းကိ ေ ွးရမည်ဟ ြပန်ဆိရမည်။
၁၆

ဤအရာသည်လည်း၊

သင်၏လကဏာ

သက်ေသ၊

သင်၏မျက်စိ ကားမှာ

သင်းကျပ်ြဖစ်ရမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် အား ကီ းေသာလက်ေတာ်ြဖင့်
ငါတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေတာ် မ ပီ ဟ လများတိ ့အား ေြပာဆိ ေလ၏။ ၁၇

ဣသေရလလတိ ့ကိ ဖာေရာဘရင်လတ်ေသာေနာက်၊ ဖိ လိတိ ြပည်ကိ ေ ှ ာက်ေသာလမ်းသည်
ေြဖာင့်ေသာ်လည်း၊ ထိ လမ်းြဖင့် ဘရားသခင်ေဆာင်ေတာ်မမ။ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည်
စစ်မကိ ေတွ ့ြမင်ေသာအခါ စိ တ်ပျက်၍၊ အဲ ဂတုြပည်သိ့ ြပန်ေကာင်းြပန် ကလိ မ့ ်မည်ဟ
သိ ေတာ်မ၏။ ၁၈ ထိ ေ ကာင့် ဘရားသခင်သည်၊ သတိ ့ကိ ဧဒံ ပင်လယ်နားေတာလမ်းြဖင့်
ဝိ င်း၍ ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊ ခင်းကျင်းေသာ တပ်အစဥ်အတိ င်း
အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်သွား က၏။

၁၉ အထက်ကာလ၌ ေယာသပ်က၊ အကယ်စင်စစ်

ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ကိ အ ကည့်အ

ကလာ ေတာ်မမည်။ က ်ပ်အ ိ းတိ က
့ ိ ဤအရပ်မှ

ယသွ ားရမည်ဟ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ကျပ်ကျပ် ကျိန်ဆိေစေသာေ ကာင့်၊
သ၏အ ိ းတိ က
့ ိ ေမာေ ှ သည် မိ မိ၌ ယေဆာင်ေလ၏။ ၂၀ တဖန် သတိ သ
့ ည် သကတ်အရပ်မှ
ထွ က်သွား၍ ေတာအနား၊ ဧသံ မိ ့၌ စားခန်းချ က၏။ ၂၁ သတိ ့သည် ေန့ညသွ ား ိင်ေအာင်
ထာဝရဘရားသည် ေန့၌ကား၊ လမ်းြပဘိ ့ မိ ဃ်းတိ မ်တိင်အားြဖင့် ၎င်း၊ ညဥ့်၌ကား၊
အလင်းေပးဘိ ့ မီ းတိ င်အားြဖင့်၎င်း၊ သတိ ့ေ ှ က
့ ကေတာ်မ၏။ ၂၂ ေန့အချိန်၌ မိ ဃ်းတိ မ်တိင်၊
ညဥ့်အချိန်၌ မီ းတိ င်ကိ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ပ်သိမ်းေတာ်မမ။

၁၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် လည်၍၊ ပိဟဟိ တ် မိန့ ား၊
မိ ဂေဒါလ မိ ့ ှ င့်

ပင်လယ်စပ် ကား၊

ဗာလေဇဖန် မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာ

၂

တပ်ချေစြခင်းငှ ာ

မှာလိ က်ေလာ့။ ထိ မိ ေ့ ှ ၊့ ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ တပ်ချရ ကမည်။ ၃ အေ ကာင်းမကား၊
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ဖာေရာဘရင်က၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ကျဥ်းကျုပ်ရာသိ ့

ေရာက် က ပီ ။

ေတာလမ်းပိ တ်လျက် ှ ိ ၏ဟ ဆိ လိမ့ ်မည်။ ၄ ငါသည်လည်း၊ ဖာေရာဘရင်၏ ှ လံ းကိ
ခိ င်မာေစ၍၊ သသည် ဣသေရလတိ ့ကိ လိ က်လိမ့ ်မည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ
အဲ ဂတုလတိ ့သည်

သိ ေစြခင်းငှ ာ၊ ထိ မင်း ှ င့်

သ၏စစ်သရဲ အလံ းအရင်း အားြဖင့်

ငါ့ဘန်းပွ င့ ်လိ မ့ ်မည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ထိ သတိ ့သည် ပ က၏။ ၅
ထိ လတိ ့ထွက်ေြပးေ ကာင်းကိ ၊ အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်အား
က န်များတိ ့သည်

မနာလိ ေသာစိ တ်

ကားေ ှ ာက်သြဖင့်၊ သမှစ၍

ေဖာက်ြပန်လ င်၊

ငါတိ ့သည်

ဤသိ ့ ပ၍

ဣသေရလလတိ ့ကိ ငါတိ ့ေစခိ င်းရာမှ အဘယ်ေ ကာင့် လတ်ရသနည်းဟ ေြပာဆိ က၏။ ၆
ထိ အခါ ဖာေရာဘရင်သည်၊ ရထားေတာ်ကိ ြပင်၍၊ မိ မိလအေပါင်းတိ ့ကိ ေခ ေလ၏။ ၇
ေ ွးေသာ ရထားေြခာက်ရာ၊ အဲ ဂတုြမင်းစီ းသရဲ အေပါင်း ှ င့်တကွ ၊ ဗိ လ်မင်းအသီ းအသီ းတိ ့ကိ
ေခ ယေလ၏။ ၈ ထာဝရဘရားသည်၊ ဖာေရာဘရင်၏ ှ လံ းကိ ခိ င်မာေစေတာ်မသြဖင့်၊
သသည် ဣသေရလအမျိုးသား တိ ့ကိ လိ က်ေလ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ဣသေရလလတိ ့သည်
ဝါ ကားေသာအြခင်းအရာ ှ င့် ထွ က်သွား က၏။ ၉ ထိ သိ့ ဖာေရာဘရင်၏ ြမင်းေတာ်၊
ရထားေတာ်၊ ြမင်းစီ းသရဲ ဗိလ်ပါ၊ အဲ ဂတုလအေပါင်းတိ ့သည် လိ က်၍ ပိ ဟဟိ တ် မိ န့ ား၊
ဗာလေဇဖန် မိ ေ့ ှ ့၌ ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ တပ်ချလျက်ေနေသာ ဣသေရလလတိ ့ကိ မှီ က၏။
၁၀ ဖာေရာဘရင်သည် ချဥ်းလာေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ေြမာ် ကည့်၍၊

အဲ ဂတုလတိ ့ စစ်ချီလာေ ကာင်းကိ ြမင်လ င်၊ အလွ န်ေ ကာက်လန့်၍ ထာဝရဘရားအား
ေအာ်ဟစ် က၏။ ၁၁ ေမာေ ှ ကိ လည်း၊ အဲ ဂတုြပည်၌ သချုင်းမ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ဤေတာ၌
ေသေစြခင်းငှ ာ ငါတိ ့ကိ ေဆာင်ခဲ့သေလာ။ ငါတိ ့ကိ ဤသိ ့ ပ၍၊ အဲ ဂတုြပည်မှ အဘယ်ေ ကာင့်
ေဆာင်ခဲ့သနည်း။ ၁၂ ငါတိ ့သည် အဲ ဂတုလတိ ့ထံ၌ အေစက န်ခံေနလျက် ှ ိ ကပါေစဟ
အဲ ဂတုြပည်၌ ငါတိ ့ေြပာရာတွ င်၊ ဤအမကိ ရည်ေဆာင်၍ ေြပာသည်မဟတ်ေလာ။
ငါတိ ့သည်

ဤေတာ၌

ေသရသည်ထက်၊

အဲ ဂတုလတိ ့ထံ၌

အေစက န်ခံလ င်

သာ၍ေကာင်းသည်ဟ ဆိ က၏။ ၁၃ ေမာေ ှ ကလည်း မစိ းရိ မ် က ှ င့်။ ငိ မ်ဝပ်စွာရပ်ေန က။
ထာဝရဘရားသည်၊ ယေန့ြပေတာ်မေသာ ကယ်တင်ြခင်းကိ ကည့် ကေလာ့။ သင်တိ့သည်
ယေန့ြမင်ေသာ အဲ ဂတုလတိ ့ကိ၊ ေနာက်တဖန် အလ င်းမြမင်ရ က။ ၁၄ သင်တိ့ဘက်၌
ထာဝရဘရားသည် စစ်တိက်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့သည် ငိ မ်ဝပ်စွာေနရ ကမည်ဟ
လများတိ ့အား ဆိ ၏။ ၁၅ ထာဝရဘရားကလည်း၊ အဘယ်ေ ကာင့် ငါ့ကိ ေအာ်ဟစ်သနည်း။
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် တက်သွားေစြခင်းငှ ာ မှာလိ က်ေလာ့။ ၁၆ သင်မကား၊ လှ ံ တံ ကိ
ချီ ပီ းလ င်၊ ပင်လယ်ေပ မှာ လက်ကိဆန့်၍ ပင်လယ်ေရကိ ခွဲ ေလာ့။ ဣသေရလ

ထွ က်ေြမာက်ရာ
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အမျိုးသားတိ ့သည် ပင်လယ်အလယ်၌ ေြမေပ မှာ ေ ှ ာက်သွားရ ကမည်။ ၁၇ ငါသည်လည်း
အဲ ဂတုလတိ ့၏ ှ လံ းကိ ခိ င်မာေစသြဖင့်၊ သတိ ့သည် လိ က် ကလိ မ့ ်မည်။ ဖာေရာဘရင် ှ င့်
သ၏ဗိ လ်ေြခ၊ ရထား၊ ြမင်းစီ းသရဲ များအားြဖင့် ငါ့ဘန်းပွ င့ ်လိ မ့ ်မည်။

၁၈ ထိ သိ့

ဖာေရာဘရင် ှ င့် သ၏ရထားများ၊ ြမင်းစီ းသရဲ များအားြဖင့် ငါ့ဘန်းပွ င့ ်ေသာအခါ၊ ငါသည်
ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၊ အဲ ဂတုလတိ ့သည်
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၉

ထိ အခါ

သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေမာေ ှ အား

ဣသေရလတပ်ေ ှ မ့ ှ ာသွ ားေသာ

ဘရားသခင်၏

ေကာင်းကင်တမန်သည် ေနာက်၌ လိ က်သြဖင့်၊ မိ ဃ်းတိ မ်တိင်သည် သတိ ့ေ ှ ကေ
့
့၍
ေနာက်၌ ရပ်ေနေလ၏။ ၂၀ ထိ သိ့ အဲ ဂတုတပ် ှ င့် ဣသေရလတပ်စပ် ကားသိ ့ ေရာက်လ င်၊
အဲ ဂတုလတိ ့၌

မိ က်ေသာ

မိ ဃ်းတိ မ်

ြဖစ်၍၊

ဣသေရလလတိ ့အား

ေပးလျက်ေနသြဖင့်၊ တညဥ့်လံ း တပ်တဦ း ှ င့်တဦ း မချဥ်း ိင်ရာ။
ပင်လယ်ေပ မှာ လက်ကိဆန့်၍၊ ထာဝရဘရားသည်

အလင်းကိ

၂၁ ေမာေ ှ သည်

တညဥ့်လံ း၌ အား ကီ းေသာ

အေ ှ ေလအားြဖင်
့
့ ပင်လယ်ေရကိ လှ န်ြပန်၍၊ ေြမကိ ေပ ေစေတာ်မသည် ှ င့်၊ ေရသည်
ကွဲ ြပတ်လျက် ှ ိ ၏။
ေြမေပ မှာ

၂၂

ေ ှ ာက်သွား က၍၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
ေရသည်

သတိ ့

ပင်လယ်အလယ်၌

လက်ျာဘက်၊

လက်ဝဲဘက်မှာ

ေကျာက်ထရံ ကဲ့ သိ ့ ှ ိ ေန၏။ ၂၃ အဲ ဂတုလများ၊ ဖာေရာဘရင်၌ပါေသာ ြမင်း၊ ရထား၊
ြမင်းစီ းသရဲ အေပါင်းတိ ့သည်၊ ပင်လယ်အလယ်သိ့ လိ က်ဝင် က၏။

၂၄ နံ နက်ယံ၌

ထာဝရဘရားသည် မီ းမိ ဃ်းတိ မ်တိင်အားြဖင့် အဲ ဂတုတပ်ကိ ကည့် ၍ ေ ှ ာင့် ှ က်ေတာ်မ၏။
၂၅

သတိ ့ရထား

အသွ ားခက်ေစြခင်းငှ ာ

ရထားဘီ းများကိ

ချို ့တဲ့ေစေတာ်မ၏။

အဲ ဂတုလတိ ့ကလည်း၊ ဣသေရလလတိ ့ထံမှ ေြပး ကစိ ့။ ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ဘက်၊
အဲ ဂတုလတိ ့တဘက်၌ စစ်တိက်သည်ဟ ေြပာဆိ က၏။ ၂၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊
ပင်လယ်ေရသည် အဲ ဂတုလများ၊ ရထားများ၊ ြမင်းစီ းသရဲ များတိ ့အေပ သိ ့ ြပန်ေစြခင်းငှ ာ၊
ပင်လယ်အေပ မှာ လက်ကိဆန့်ေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၂၇

မိ ဃ်းလင်းေသာအခါ၊ ေမာေ ှ သည် လက်ကိ ပင်လယ်ေပ မှာ ဆန့်သြဖင့်၊ ပင်လယ်ေရသည်
အား ကီ း၍ ြပန်လာသည်ကိ၊ အဲ ဂတုလတိ ့သည် ေြပး ကေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည်
သတိ ့ကိ ပင်လယ် အလယ်၌ လှ ဲ ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိ သိ့ ပင်လယ်ေရသည် ြပန်လာ၍၊
ပင်လယ်ထဲသိ့ လိ က်ဝင်ေသာ ဖာေရာဘရင်၏ ရထား၊ ြမင်းစီ းသရဲ ၊ ဗိ လ်ေြခအေပါင်းတိ ့ကိ
လမ်းမိ းသြဖင့်၊ တစံ တေယာက်မ
ပင်လယ်အလယ်၌
လက်ဝဲဘက်မှာ

မကျန်ရစ်ရ၊

ေြမေပ မှာေ ှ ာက်သွား၍၊

ေကျာက်ထရံ ကဲ့ သိ ့

ထွ က်ေြမာက်ရာ

ှ ိ ေန၏။

၂၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့မကား၊

ေရသည်
၃၀

သတိ ့လက်ျာ

ထိ သိ့

ဘက်၊

ထာဝရဘရားသည်
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ထိ ေန့၌

ဣသေရလလတိ ့ကိ၊

အဲ ဂတုလတိ ့လက်မှ

ကယ်လတ်ေတာ်မသြဖင့်၊

ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ အဲ ဂတုလ အေသေကာင်တိ့ကိ ြမင်ရ က၏။ ၃၁ ထိ သိ့ အဲ ဂတုလတိ ့၌
ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာအမ ကီ းကိ ၊ ဣသေရလလတိ ့သည် ြမင်၍၊ ထာဝရဘရားကိ
ေ ကာက် ွံ ့ က၏။ ထာဝရဘရား ှ င့် ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်ေမာေ ှ ကိ ယံ ကည် က၏။

၁၅ ထိအခါ ေမာေ ှ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ ထာဝရဘရားအား သီချင်းဆိေသာ
စကား ဟမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ဘန်းပွ င့ ်လျက် ေအာင်ပွဲခံေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊
ကိ ယ်ေတာ်အား သီ ချင်းဆိ ပါအံ့ ။ ြမင်း ှ င့် ြမင်းစီ းသရဲ ကိ ပင်လယ်ထဲသိ့ လှ ဲ ချေတာ်မ ပီ ။
၂ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အစွ မ်းသတိ ၊ ငါသီ ချင်းဆိ ေ ကာင်း၊ ငါ့ကိ ကယ်တင်ေသာ

အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိ ဘရားသည် ငါကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၍၊
ေထာမနာ ပပါမည်။ ငါ့ဘိးေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၍၊ ငါချီးေြမာက်ပါမည်။ ၃
ထာဝရဘရားသည် စစ်သရဲ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ နာမေတာ် ှ ိ ေတာ်မ၏။
၄ ဖာေရာဘရင်၏ ရထား ှ င့် ဗိ လ်ေ ြခတိ ့ကိ ပင်လယ်ထဲသိ့ လှ ဲ ချေတာ်မ ပီ ။ ေ ွးေသာ

ဗိ လ်မင်းတိ ့သည်၊

ဧဒံ ပင်လယ်ထဲ၌

မပ်လျက် ှ ိ က၏။

၅

လမ်းမိ းလျက် ှ ိ က၏။ ေကျာက်ကဲ့သိ ့ ေအာက်သိ့ဆင်း က၏။
လက်ျာလက်ေတာ်သည်

တန်ခိးအားြဖင့်

ဘန်း ကီ းေတာ်မ၏။

နက်စွာေသာအရပ်၌
၆ အိ ထာဝရဘရား၊

အိ

ထာဝရဘရား၊

လက်ျာလက်ေတာ်သည် ရန်သတိ ့ကိ ချိုးဖဲ့ ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၇ ကိ ယ်ေတာ် တဘက်၌
ထေသာသတိ ့ကိ၊ ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်တိ့ ှ င့် လှ ဲ ေတာ်မ၏။ အမျက်ေတာ်ကိ
လတ်၍၊ သတိ ့ကိ အမိ က်ကဲ့သိ ့ မီ းေလာင်ေစေတာ်မ၏။ ၈ ှ ာေခါင်းေတာ်ေလအားြဖင့်
ေရသည် စေဝး၍၊ စီ းေသာေရသည် ပံ ့ပံ ့ က၍၊ ပင်လယ်၏အထဲ ၌ပင် နက်ေသာေရသည်
ေတာင့်မာလျက်ေနရ၏။ ၉ ရန်သက၊ ငါလိ က်မည်။ သတိ ့ကိ မှီလိမ့ ်မည်။ လယေသာဥစာကိ
ေဝ၍ သတိ ့၌ ငါချင်ရဲေြပလိ မ့ ်မည်။ ထားကိ အိ မ်မှ ထတ်၍ သတိ ့ကိ ငါ့လက် ှ င့်
ဖျက်ဆီးမည်ဟ ဆိ သတည်း။ ၁၀ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေလကိ မတ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ပင်လယ်သည်
သတိ ့ကိ လမ်းမိ း၍ သတိ ့သည် အား ကီ းေသာေရထဲ မှာ ခဲ ကဲ့သိ ့ ဆင်း ကေလ၏။ ၁၁ အိ
ထာဝရဘရား၊ ဘရားများတိ ့တွင် အဘယ်မည်ေသာ ဘရားသည် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်တပါသနည်း။
သန့် ှ င်းြခင်းအားြဖင့် ဘန်း ကီ းေတာ်မထေသာ၊ ချီးမွ မ်းြခင်းကိ ခံ စဥ်တွင်၊ ေ ကာက်မက်ဘွယ်
ြဖစ်ေတာ်မထေသာ၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ ပေတာ်မေသာ၊ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် အဘယ်ဘရား
တပါသနည်း။ ၁၂ လက်ျာလက်ေတာ်ကိ ဆန့်ေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့ကိ ေြမြမုပ်ေလ၏။
၁၃ ေ ွးေတာ်မေသာ လမျိုးကိ က ဏာေတာ်အားြဖင့် ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ သန့် ှ င်းေသာ

ေနေတာ်မရာသိ ့

တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်

ထွ က်ေြမာက်ရာ

လမ်းြပေတာ်မ၏။

၁၄

လမျိုးတိ ့သည်
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သိ တင်း ကား၍ ေ ကာက်လန့် ကလိ မ့ ်မည်။ ပါေလတိ နြပည်သြပည်သားတိ ့သည် ပပန်ြခင်းသိ ့
ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။

၁၅ ဧဒံ ဗိ လ်တိ့သည် မိ န်းေမာေတွ ေဝြခင်း၊ ေမာဘသရဲ တိ့သည်

တန်လပ်ြခင်း၊ ခါနာန်ြပည်သားအေပါင်းတိ ့ သည် စိ တ်ပျက်ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။
၁၆ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့သည် လွ န်သွားေသာအခါ၊ ေ ွးေတာ်မေသာ

ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့ သည် လွ န်သွားေသာအခါ၊ ထိ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည် ေ ကာက်ေသာစိ တ်၊
ထိ တ်လန့်ေသာစိ တ်အား ကီ း၍ လက် ံ းေတာ်တန်ခိးေ ကာင့်၊ သတိ ့သည် ေကျာက်ကဲ့သိ ့
ငိ မ် ငိ မ်ေန ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ အိ ထာဝရဘရား၊ အေမွ ခံေတာ်မရာ ေတာင်တည်းဟေသာ
ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာဘိ ့ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာ အရပ်ထဲသိ့ ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့ကိ
သွ င်းေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

အိ

ထာဝရဘရား၊

လက်ေတာ် ှ င့်

တည်ေတာ်မ

ေသာ

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌ ေနရာချေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ ထာဝရဘရားသည် ကာလအစဥ်အ မဲ
စိ းစံ ေတာ်မေစသတည်းဟ သီ ချင်းဆိ ကေလ၏။ ၁၉ အေ ကာင်းမကား၊ ဖာေရာဘရင်၏
ြမင်းများ၊ ရထားများ၊ ြမင်းစီ းသရဲ များတိ ့သည် ပင်လယ်ထဲသိ့ဝင်၍၊ ထာဝရဘရားသည်
သတိ ့အေပ မှာ ပင်လယ်ေရကိ လမ်းမိ းေစေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့မကား၊
ပင်လယ်အလယ်၌ ေြမေပ မှာ ေ ှ ာက်သွား က၏။ ၂၀ အာ န်၏ အစ်မြဖစ်ေသာ ပေရာဖက်မ
မိ ရိအံသည် ပတ်သာကိ ကိ င်၍၊ မိ န်းမအေပါင်းတိ ့သည် ပတ်သာတီ းလျက် ကလျက်
လိ က်သွား က၏။ ၂၁ မိ ရိအံကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ဘန်းပွ င့ ်လျက် ေအာင်ပွဲကိ
ခံ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်အား သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ ြမင်း ှ င့် ြမင်းစီ းသရဲ ကိ
ပင်လယ်ထဲသိ့ လှ ဲ ချေတာ်မ ပီ ဟ သတိ ့ ှ င့် အသံ ပိ င်၍ ဆိ ေလ၏။ ၂၂ ထိ ေနာက် ေမာေ ှ သည်
ဣသေရလလတိ ့ကိ၊ ဧဒံ ပင်လယ်မှ ေဆာင်သွား၍၊ သတိ ့သည် ရေတာသိ ့ ေရာက် က၏။
ထိ ေတာ၌ သံ းရက်ခရီ းသွ ား၍ ေရကိ မေတွ ့မရ က။ ၂၃ မာရအရပ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊
မာရေရသည် ခါးေသာေ ကာင့် မေသာက် ိင် က။ ထိ ေ ကာင့် ထိ အရပ်ကိ မာရဟ
သမတ် ကသတည်း။

၂၄ လများတိ ့သည် ေမာေ ှ ကိ အြပစ်တင်၍ ြမည်တမ်းလျက်၊

အဘယ်သိ့ ေသာက်ရပါမည်နည်းဟ ဆိ က၏။ ၂၅ ေမာေ ှ သည် ထာဝရဘရားအား
ေအာ်ဟစ်၍ ထာဝရဘရားသည် သစ်ပင်တပင်ကိ ြပေတာ်မ၏။ ထိ အပင်ကိ ေရထဲ သိ့
ချ ပီ းလ င်၊ ေရသည် ချိုေလ၏။ ထိ အရပ်၌ သတိ ့ကိ စံ စမ်း၍ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မသည်ကား၊
၂၆ သင်တိ့သည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ စကားကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်၍

ှ စ်သက်ေတာ်မ ေသာအကျင့်ကိ ကျင့်လ င်၎င်း၊ ပညတ်တရားေတာ်အလိ သိ့ လိ က်၍
စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်လ င် ၎င်း၊ ငါသည် အဲ ဂတုလတိ ့၌ စွဲ ေစေသာ
ေရာဂါတစံ တခကိ မ
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ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ထိ ေနာက်မှ ေရတွ င်းဆယ် ှ စ်တွင်း၊ စွ န်ပလွံ ပင်
ခနစ်ဆယ် ှ င့် ြပည့်စံ ရာ ဧလိ မ် ွာသိ ့ေရာက်၍၊ ထိ အရပ်တွင် ေရ ှ ိ ရာအနားမှာ တပ်ချ က၏။

၁၆ တဖန်
ထွ က်၍

ဣသေရလအမျိုးသား

ခရီ းသွ ား က၏။

ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည်၊

အဲ ဂတုြပည်မှ

ဧလိ မ်အရပ်မှ

ထွ က်သွားေသာေနာက်၊

ဒတိ ယလ

ဆယ်ငါးရက်ေန့တွင်၊ ဧလိ မ်အရပ် ှ င့် သိ နာေတာင် စပ် ကားမှာ သိ န်ေတာသိ ့ ေရာက် က၏။
၂

ထိ ေတာ၌

အဲ ဂတုြပည်၌

ဣသေရလအမျိုးသား
အမဲ သားချက်ေသာ

ထာဝရဘရား၏

လက်ေတာ်ြဖင့်

ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့က၊

အိ းကင်းနားမှာ
ေသလ င်

ထိ င်၍

၃

ငါတိ ့သည်

ဝစွ ာစားရေသာအခါ၊

သာ၍ေကာင်း၏။

ယခမကား၊

ဤစည်းေဝးလျက် ှ ိ ေသာ လအေပါင်း တိ ့ကိ ငတ်မွတ်ြခင်းအားြဖင့် သတ်လိေသာငှ ာ၊
ဤေတာအရပ်သိ့

ေဆာင်ခဲ့ ပီ တကားဟ

ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်ကိ

အြပစ်တင်၍

ြမည်တမ်းလျက်ဆိ က၏။ ၄ ထိ အခါ ထာဝရဘရားက ကည့် ေလာ့။ ငါသည် သင်တိ့အဘိ ့
မိ ဃ်းေကာင်းကင်က

မန့်မိဃ်းကိ

တေန့စားေလာက်ေအာင်

ွာေစမည်။

သိ မ်းယရ ကမည်။

လတိ ့သည်

ငါ၏တရားအတိ င်း

ေန့တိင်းထွ က်၍
ကျင့်မည်ေလာ၊

မကျင့်ေလာဟ ထိ သိ့ေသာအားြဖင့် သတိ ့ကိ ငါစံ စမ်းမည်။ ၅ ေန့တိင်းသိ မ်းယေသာ
အရာထက်၊ ေြခာက်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌
ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
သင်တိ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ

ှ စ်ဆကိ

သိ မ်းယ၍ ြပင်ရ ကမည်ဟ

၆ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည်

တ်ေဆာင်ေတာ်မ သည်ဟ ယေန့ ညဦ းယံ ၌ သင်တိ့

သိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၇ နံ နက်ယံ၌လည်း၊ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်ကိ ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။
ထာဝရဘရားကိ အြပစ်တင်လျက် ြမည်တမ်း ကေသာအသံ ကိ ကားေတာ်မ ပီ ။ ငါတိ ့ကိ
အြပစ်တင်လျက် ြမည်တမ်းေစြခင်းငှ ာ၊ ငါတိ ့သည် အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်သနည်းဟ
ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့အား

ဆိ ေလ၏။

၈

တဖန်လည်းေမာေ ှ က၊

ထာဝရဘရားသည် ညဦ းယံ ၌သင်တိ့စားစရာအမဲ သားကိ ၎င်း၊ နံ နက်ယံ၌ ဝေလာက်ေအာင်
မန့်ကိ၎င်းေပးေတာ်မေသာအခါ၊ ဤစကားြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့သည် အြပစ်တင်လျက်
ြမည်တမ်း ကေသာအသံ ကိ ထာဝရဘရား ကားေတာ်မ ပီ ။ ငါတိ ့သည် အဘယ်သိ့ေသာ
သြဖစ်သနည်း။ သင်တိ့သည် အြပစ်တင်လျက် ြမည်တမ်း ကေသာ စကားသည်၊ ငါတိ ့ကိ
မထိ မခိ က်၊ ထာဝရဘရားကိ ထိ ခိက်သည်ဟ ဆိ ေလ၏။

၉ တဖန်သင်တိ့သည်

အြပစ်တင်လျက်၊ ြမည်တမ်းေသာအသံ ကိ ထာဝရ ဘရား ကားေတာ်မသည် ြဖစ်၍၊
အထံ ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ် ကေလာ့ဟ ဣသေရလအမျိုးသား ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့အား
ဆင့်ဆိ ေလာ့ဟ အာ န်ကိ မှာထားသည်အတိ င်း၊ ၁၀ အာ န်သည် ဣသေရလအမျိုးသား

ထွ က်ေြမာက်ရာ
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ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့အား ဆင့်ဆိ ေသာအခါ၊ သတိ ့သည် ေတာသိ ့ ေြမာ် ကည့်၍၊ မိ ဃ်းတိ မ်၌
ထင် ှ ားေသာ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်ကိ ြမင်ရ က၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားကလည်း၊
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် အြပစ်တင်လျက် ြမည်တမ်းေသာအသံ ကိ ငါ ကားရ ပီ ။ ၁၂
ညဦ းယံ ၌ သင်တိ့သည် အမဲ သားကိ စားရ ကလိ မ့ ်မည်။ နံ နက်ယံ၌လည်း မန့် ှ င့်
ဝရ ကလိ မ့ ်မည်။

ငါသည်

သင်တိ့၏ဘရားသခင်

သိ ကလိ မ့ ်မည်ဟ

သတိ ့က

ေြပာေလာ့ဟ

ညဦ းယံ ၌

ငံ းငှ က်တိ့သည်

တပ်ပတ်လည်
ှ င်းခဲ ကဲ့သိ ့
ထိ အရာကိ

ေမာေ ှ အား

တပ်ကိအ ှ ံ ့အြပား

အရပ်ရပ်တွင်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

မိ န့်ေတာ်မ၏။

တက်လာ က၏။

ှ င်းကျလျက် ှ ိ ၏။

ေသးေသးလံ းလံ းအရာသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ

နံ နက်ယံ၌လည်း

ှ င်းတက် ပီ းေသာအခါ၊

၁၄

ေြမမျက် ှ ာေပ မှာ
ြမင်ေသာအခါ၊

၁၃

ှ ိ ရစ်ေလ၏။

၁၅

အဘယ်အရာနည်းဟ

မသိ ေသာေ ကာင့်၊ တေယာက်ကိ တေယာက် ေမး က၏။ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ဤအရာသည်
သင်တိ့စားစရာဘိ ့ ထာဝရဘရား ေပးသနားေတာ်မေသာမန့်ြဖစ်၏။

၁၆ လတိ င်း

မိ မိတဲ၌ ှ ိ ေသာသအေရအတွ က် ှ င့်အညီ ၊ လအသီ းအသီ းစားေလာက်ေအာင် တေယာက်
တ သမဲ စီ သိ မ်းယ ကေလာ့ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၇
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ထိ သိ့ ပ၍၊ အနည်းအများအလိ က် သိ မ်းယ က၏။ ၁၈
သမဲ ေတာင်း ှ င့် ြခင် ကေသာအခါ၊ များများရေသာသမပိ ၊ နည်းနည်းရေသာသ မလိ ၊
အသီ းအသီ း တိ ့သည် စားေလာက်ေအာင် သိ မ်းယ က၏။

၁၉ ေမာေ ှ ကလည်း၊

နံ နက်တိင်ေအာင် အဘယ်သမ မကျန်ေစ ှ င့်ဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊

၂၀ အချို ့တိ့သည်

ေမာေ ှ စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ၊ နံ နက်တိင်ေအာင် ကျန်ေစသြဖင့်၊ ပိ းြဖစ်၍ နံ ေလေသာ်၊
ေမာေ ှ သည်

အမျက်ထွက်၏။

၂၁

ထိ သ

အသီ းအသီ းတိ ့သည်

ေန့တိင်း

မိ မိတိ့စားေလာက်သမ ကိ သိ မ်းယ က၏။ ေနပေသာအခါ အေရြဖစ်ေလ၏။

၂၂

ေြခာက်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌၊ မန့် ှ စ်ဆတည်းဟေသာ တေယာက် ှ စ် သမဲ စီ သိ မ်းရ က၏။
ထိ အေ ကာင်းကိ ပရိ သတ်အပ်အေပါင်းတိ ့သည် ေမာေ ှ အား ကားေြပာေလ၏။ ၂၃
သကလည်း၊

နက်ြဖန်ေန့သည်

ငိ မ်ဝပ်စွာေနရေသာေန့

ြဖစ်၏။

ထာဝရဘရားေ ှ ့၌
မန့်ကိ

သန့် ှ င်းေသာဥပသ်ေန့၊

ေပါင်းချင်သည်အတိ င်း

ေပါင်း ကေလာ့။

ပတ်ချင်သည်အတိ င်း ပတ် ကေလာ့။ ကျန်ေသာအရာ ကိ နံ နက်တိင်ေအာင် ေစာင့်၍
သိ ထား ကေလာ့ဟ

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ြပန်ေြပာေလ၏။

၂၄

ေမာေ ှ မှာထားသည်အတိ င်း၊ နံ နက်တိင်ေအာင် သိ ထား က၏။ နံ ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်၏။
ပိ းလည်းမ ှ ိ ။ ၂၅ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ကျန်ေသာအရာကိ ယေန့စား ကေလာ့။ ယေန့သည်
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ထာဝရဘရား၏ ဥပသ်ေန့ ြဖစ်၏။ ယေန့တွင် ထိ အရာကိ ေတာ၌ မေတွ ့ရ။

၂၆

ေြခာက်ရက်ပတ်လံ း သိ မ်းယရ က၏။ ဥပသ်ေန့တည်းဟေသာ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့တွင်
မ ှ ိ မေတွ ့ရဟ ဆိ ေလ၏။ ၂၇ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌၊ အချို ့တိ့သည် သိ မ်းယြခင်းငှ ာ
ထွ က်သွားရာတွ င်၊

ှ ာ၍ မေတွ ့ရ က။

၂၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်တိ့သည်

ငါ့ပညတ်တရားများတိ ့ကိ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း ြငင်းပယ် က
၂၉

ထာဝရဘရားသည်

ဥပသ်ေန့ကိ

သင်တိ့အား

လိ မ့ ်မည်နည်း။

ေပးေတာ်မ ပီ ။

ထိ ေ ကာင့်

ေြခာက်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ှ စ်ရက်အတွ က်မန့်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ လတိ င်း မိ မိေနရာ၌
ေနေစ၊ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ မိ မိေနရာမှ အဘယ်သမ မသွ ားေစ ှ င့်ဟ ေမာေ ှ အား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိ ေ ကာင့် လများတိ ့သည် ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ငိ မ်ဝပ်စွာေန က၏။
၃၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ထိ စားစရာကိ မ ဟေခ ေဝ က၏။ နံ နံ ေစ့ကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍

ြဖူေသာအဆင်း ှ ိ ၏။ ပျားရည် ှ င့် ေရာေသာမန့် ကပ် ှ င့် အရသာတ၏။ ၃၂ ေမာေ ှ ကလည်း၊
သင်တိ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ ငါ တ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ ေတာ၌ သင်တိ့အား ေက းေသာ မန့်ကိ၊
သင်တိ့အမျိုးအစဥ်အဆက်တိ့သည်

ြမင်ေစြခင်းငှ ာ၊

သတိ ့အဘိ ့

သိ ထားရေသာ

သမဲ တ သမဲ ကိ ြဖည့် ကေလာ့ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ြပန်ေြပာေလ၏။ ၃၃
တဖန် အာ န်ကိလည်း၊ အိ းတလံ းကိ ယ၍ မ တ သမဲ ကိ အြပည့်ထည့် ပီ းလ င်၊ သင်တိ့လမျိုး
အစဥ်အဆက်ဘိ့ ေစာင့်ေစြခင်းငှ ာ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ သိ ထားေလာ့ဟ ဆိ ၍၊ ၃၄
ေမာေ ှ ကိ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ထိ မ ကိ အာ န်ေစာင့်ေစြခင်းငှ ာ၊
သက်ေသေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ သိ ထားေလ၏။ ၃၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊ လေနရာြပည်သိ့
မေရာက်မှီတိင်ေအာင်၊ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း မ ကိ စား က၏။ ခါနာန်ြပည် နယ်နိမိတ်သိ့
မေရာက်မှီတိင်ေအာင် မ ကိ စား က၏။ ၃၆ သမဲ မကား၊ ဧဖာဆယ်စတစြဖစ်သတည်း။

၁၇ ဣသေရလအမျိုးသားပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်၊

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ သိ န်ေတာထဲ က ထွ က်၍ ခရီ းသွ ားသြဖင့်၊ ေရဖိ ဒိမ်အရပ်၌
စားခန်းချ က၏။ ထိ အရပ်၌ လများေသာက်ဘိ့ရာ ေရမ ှ ိ ။ ၂ ထိ ေ ကာင့် လများတိ ့က၊
ေသာက်ဘိ့ေရေပးပါဟ ဆိ ၍ ေမာေ ှ ကိ ရန်ေတွ ့ က၏။ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ငါ့ကိ
အဘယ်ေ ကာင့် ရန်ေတွ ့ ကသနည်း။ ထာဝရဘရားကိ အဘယ်ေ ကာင့် စံ စမ်း ကသနည်းဟ
ဆိ ေလ၏။ ၃ လများတိ ့သည် ေရငတ်၍ ေမာေ ှ ကိ အြပစ်တင် ြမည်တမ်းလျက်၊ ငါတိ ့မှစ၍
သားသမီ းတိ ရ စာန်တိ့ကိ အငတ်ထား၍ သတ်ြခင်းအလိ ငှာ၊ အဲ ဂတုြပည်မှ အဘယ်ေ ကာင့်
ေဆာင်ခဲ့သနည်းဟ ဆိ က၏။ ၄ ထိ အခါ ေမာေ ှ သည် ထာဝရဘရားအား ေအာ်ဟစ်၍၊
ဤလတိ ့အား အက ်ပ်သည် အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်း။ အက ်ပ်ကိ ခဲ ှ င့် ပစ်လ ကပါ ပီ ဟ

ထွ က်ေြမာက်ရာ

136

ေလ ာက်ေလ၏။

၅ ထာဝရဘရားကလည်း၊ လများေ ှ သိ
့ ့သွား၍ ဣသေရလအမျိုး

အသက် ကီ းသတိ ့ကိ

ေခ ေလာ့။

ေဟာရပ်အရပ်သိ့ သွ ားေလာ့။

ြမစ်ကိ

ိ က်ေသာ

သင်၏လှ ံ တံ ကိ

ကိ င်လျက်၊

၆ ထိ အရပ်၌ ှ ိ ေသာ ေကျာက်ေပ တွ င် သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ

ငါရပ်ေနမည်။ သင်သည် ထိ ေကျာက်ကိ ိ က်ရမည်။ လများေသာက်ဘိ့ ထိ ေကျာက်ထဲက
ေရထွ က်လိမ့ ်မည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ သည်လည်း ဣသေရလအမျိုး
အသက် ကီ းသတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ထိ သိ့ ပေလ၏။ ၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့က၊ ထာဝရဘရားသည်
ငါတိ ့တွင် ှ ိ သေလာ မ ှ ိ ေလာဟ ထာဝရဘရားကိ စံ စမ်း၍ ရန်ေတွ ့ေသာအေ ကာင်းေ ကာင့်၊
ထိ အရပ်ကိ မဿာ ှ င့် ေမရိ ဘဟ သမတ်သတည်း။ ၈ ထိ အခါ အာမလက်လတိ ့သည် လာ၍၊
ေရဖိ ဒိမ်အရပ်၌

ဣသေရလလတိ ့ကိ

စစ်တိက် က၏။

၉

ေမာေ ှ ကလည်း၊

လတိ ့ကိ ေ ွး၍ အာမလက်လတိ ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှ ာ ထွ က်ေလာ့။ နက်ြဖန်ေန့၌
ဘရားသခင်၏လှ ံ တံ ကိ ကိ င်လျက်၊ ေတာင်ထိပ်ေပ မှာ ငါရပ်ေနမည်ဟ ေယာ အားဆိ ၏။ ၁၀
ေမာေ ှ မှာလိ က်သည်အတိ င်း ေယာ ပ၍၊ အာမလက်လတိ ့ကိ စစ်တိက်ေလ၏။ ေမာေ ှ ၊
အာ န်၊ ဟရတိ ့သည် ေတာင်ထိပ်ေပ သိ ့ တက် က၏။ ၁၁ ေမာေ ှ သည် လက်ကိ ချီေသာအခါ၊
ဣသေရလလတိ ့သည် ိင် က၏။ လက်ကိ ချေသာအခါ၊ အာမလက်လတိ သ
့ ည် ိင် က၏။ ၁၂
သိ ့ရာတွ င် ေမာေ ှ ၏လက်သည် ေညာင်းေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့သည် ေကျာက်ကိယ၍
ေမာေ ှ ကိ ထိ င်ေစ ပီ းလ င်၊ အာ န် ှ င့် ဟရတိ ့သည် တေယာက်တဘက်ေန၍ သ၏လက်ကိ
မ က၏။ သိ ့ြဖစ်၍ ေနဝင်သည်တိင်ေအာင် သ၏လက်တိ့သည် အ မဲ ေနေလ၏။

၁၃

ေယာ သည်လည်း အာမလက်မင်း ှ င့် လများတိ ့ကိ ထားလက်နက်ြဖင့် လပ် ကံ ေလ၏။ ၁၄
ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဤအမကိ ေအာက်ေမ့စရာဘိ ့ စာေရးထား၍ ေယာ အား
ဘတ် ွတ်ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ ေကာင်းကင်ေအာက်၌ အာမလက်၏ အမှတ် ှ ိ သမ ကိ
ငါပယ် ှ င်းမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေမာေ ှ သည်လည်း ယဇ် ပလင်ကိ တည်၍၊
ေယေဟာဝါနိဿိဟ သမတ်ေလ၏။ ၁၆ အေ ကာင်းမကား၊ အာမလက်လမျိုး၏ လက်သည်
ထာဝရဘရား၏ ရာဇပလင်ေတာ်၏ ရန်ဘက်ြဖစ် ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားသည်
ကာလအစဥ်အဆက် အာမလက်အမျိုးကိ စစ်တိက်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ သတည်း။

၁၈ ဘရားသခင်သည်
ပေတာ်မသမ ကိ ၎င်း၊

ေမာေ ှ မှစ၍

ထာဝရဘရားသည်

ကိ ယ်ေတာ်၏

လဣသေရလအမျိုးအဘိ ့

ဣသေရလအမျိုးကိ

အဲ ဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ မိ ဒျန် ယဇ် ပေရာဟိ တ်ြဖစ်ေသာ ေမာေ ှ ၏ ေယာကမ
ေယသေရာ ကားသည် ှ ိ ေသာ်၊ ၂ ေမာေ ှ လတ်ခဲ့ေသာ မယား ှ င့် ၃ သ၏သား ှ စ်ေယာက်ကိ
ယ၍ သွ ားေလ၏။ သားတေယာက်ကား၊ ေဂရ ံ အမည် ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည်
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တက န်းတ ိင်ငံ၌ ဧည့်သည်အာဂ ုြဖစ်ရ ပီ ဟ အဘဆိ သတည်း။ ၄ သားတေယာက်ကား၊
ဧေလျဇာ အမည် ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါ့ဘိးေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိ မစ၍
ဖာေရာဘရင်၏ ထားမှ ကယ်လတ်ေတာ်မ ပီ ဟ ဆိ သတည်း။ ၅ ေမာေ ှ ၏ ေယာကမ
ေယသေရာသည် ေမာေ ှ မယား ှ င့် သားတိ ့ကိ ယ၍၊ ေတာ၌ ဘရားသခင်၏ ေတာင်ေတာ်နား၊
ေမာေ ှ တပ်ချရာအရပ်သိ့ ေရာက်လာလ င်၊ ၆ ကိ ယ်ေတာ်၏ေယာကမ ေယသေရာ ှ င့်
ကိ ယ်ေတာ်၏ မယား၊ သား ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ ေရာက်လာပါ ပီ ဟ
ေမာေ ှ အား ကားေြပာေသာ်၊ ၇ ေမာေ ှ သည် ေယာကမကိ ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ာ ထွ က်၍
ဦ းချနမ်း ပ်လျက်၊
တဲ သိ့ဝင် က၏။

ကျန်းမာေ ကာင်းကိ

တေယာက် ှ င့်တေယာက်

ေမးြမန်းလျက်

၈ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးအတွ က် ဖာေရာဘရင် ှ င့်

အဲ ဂတုလတိ ့၌ ပေတာ်မသမ ကိ ၎င်း၊ လမ်းခရီ းတွ င် ခံ ရေသာ ဆင်းရဲ ဒကအလံ းစံ ကိ ၎င်း၊
ထိ ဆင်းရဲ ဒကမှ ထာဝရဘရား ကယ်လတ်ေတာ်မ ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ေမာေ ှ သည်
ေယာကမအား

ကားေြပာေလ၏။

၉

ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးကိ

အဲ ဂတုလတိ ့လက်မှ ကယ် တ်၍၊ ပေတာ်မေသာ ေကျးဇးေ ကာင့် ေယသေရာသည်
ဝမ်းေြမာက်လျက်၊

၁၀ အဲ ဂတုလတိ ့လက်မှ၎င်း၊ ဖာေရာဘရင်လက်မှ၎င်း၊ သင့်ကိ

ကယ် တ်ေတာ်မထေသာ၊ လများတိ ့ကိ အဲ ဂတုလတိ ့လက်မှ ကယ် တ်ေတာ်မေသာ
ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ ၁၁ ထာဝရဘရားသည် အြခားေသာဘရား
ှ ိ သမ တိ ့ထက် သာ၍ ကီ းြမတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ယခ ငါသိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊
လတိ ့သည် မာနေထာင်လားေသာ အမအရာတွ င်၊ ထာဝရဘရား ိင်ေတာ်မ၏ဟ ဆိ ပီ းမှ၊ ၁၂
ေမာေ ှ ၏ ေယာကမ ေယသေရာသည်၊ မီ း ိ စရာယဇ်
့
ှ င့် ဘရားသခင်အဘိ ့ ယဇ် များကိ
ေဆာင်ခဲ့၍၊ အာ န် ှ င့် ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီ းသအေပါင်းတိ ့သည်၊ ေမာေ ှ ၏
ေယာကမ ှ င့်အတ ဘရားသခင့် ေ ှ ေတာ်
့
၌ အစာစားြခင်းငှ ာ လာ က၏။ ၁၃ နက်ြဖန်ေန့၌
ေမာေ ှ သည်၊ လများကိ တရားစီ ရင်ြခင်းငှ ာ ထိ င်ေလ၏။ နံ နက်မှစ၍ ညဦ းတိ င်ေအာင်၊
လများတိ ့သည် ေမာေ ှ ေ ှ မ့ ှ ာ ေန က၏။ ၁၄ ေမာေ ှ သည် လများတိ ့အား ပသမ ကိ
ေယာကမြမင်လ င်၊

ဤလများတိ ့အား

ပေသာအမ

အဘယ်သိ့နည်း။

သင်သည်

တေယာက်တည်းထိ င်လျက်၊ လအေပါင်းတိ ့သည် နံ နက်မှစ၍ ညဦ းတိ င်ေအာင် သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ
အဘယ်ေ ကာင့် ေနရ ကသနည်းဟ ဆိ ၏။

၁၅ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ဤသတိ ့သည်

ဘရားသခင်၏ အယေတာ်ကိ ခံ လိ ၍ က ်ပ်ထံသိ ့ လာေသာေ ကာင့် ဤသိ ့ြဖစ်၏။ ၁၆
သတိ ့သည် အမ ှ ိ လ င် အက ်ပ်ထံသိ ့လာ၍ သတိ ့၏အမကိ က ်ပ်ဆံ းြဖတ်ရ၏။
ဘရားသခင်၏ ပညတ်တရားများကိ သင်ချရ၏ဟ ေယာကမအား ေြပာလ င်၊

ထွ က်ေြမာက်ရာ
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၁၇

ေယာကမက၊ သင် ပေသာအမသည် မေတာ်မသင့်ြဖစ်၏။ ၁၈ သင်မှစ၍ သင်၌ပါေသာ
ဤလများတိ ့သည် အမှန် အားေလျာ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ဤအမသည် သင်၌ အလွ န်ေလး၏။
တေယာက်တည်း မတတ် ိင်ေသာအမြဖစ်၏။

၁၉ ငါ့စကားကိ

နားေထာင်ေလာ့။

ငါအ ကံ ေပးမည်။ ဘရားသခင်သည်လည်း သင့်ဘက်၌ ှ ိ ေတာ်မလိ မ့ ် မည်။ သင်သည်
ဘရားသခင် ှ င့်ဆိ င်ေသာ အမ၌ လများတိ ့၏ အမကိ ေစာင့်လျက် ဘရားသခင်အထံ ေတာ်သိ့
ဝင်၍ ေလ ာက်ရမည်။ ၂၀ သတိ ့အားလည်း ပညတ်တရားေတာ်များကိ သင်ချရမည်။
သတိ ့သွားရာလမ်း၊ ပရေသာအမကိ လည်း ြပရမည်။

၂၁ ထိ မှတပါး ဘရားသခင်ကိ

ေ ကာက် ွံ လျက်
့
၊ သစာ ှ င့်ြပည့်စံ လျက်၊ ေလာဘကိ ွံ ှ ာလျက်၊ တတ်စွမ်း ိင်ေသာသတိ ့ကိ
လအေပါင်းတိ ့အထဲ က

ေ ွးေကာက်၍၊

တေထာင်အပ်၊

တရာအပ်၊

ငါးဆယ်အပ်၊

တဆယ်အပ်အရာ၌ ခန့်ထားရမည်။ ၂၂ ထိ သတိ ့သည် ခပ်သိမ်းေသာအချိန်၌ လများတိ ့ကိ
တရားစီ ရင် ကေစ။ ကီ းေသာအမ၌ သင်၏အယကိ ခံ ကေစ။ ငယ်ေသာအမကိ အလိ လိ
စီ ရင် ကေစ။

သိ ့ြဖစ်လ င်

သတိ ့သည်

ဝိ င်းညီ ၍

အမထမ်းသြဖင့်

သင်သည်

သက်သာလိ မ့ ်မည်။ ၂၃ ထိ သိ့ ဘရားသခင် အခွ င့ ် ှ င့် ပလ င် သင်သည် ခိ င်ခ့ံ လိ မ့ ်မည်။
ဤလအေပါင်းတိ ့သည် မိ မိေနရာြပည် သိ ့ ငိ မ်ဝပ်စွာ သွ ား ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေြပာဆိ ၏။ ၂၄
ေမာေ ှ သည်လည်း ေယာကမ၏စကားကိ နားေထာင်၍ စကား ှ ိ သည်အတိ င်း ပလျက်၊ ၂၅
တတ်စွမ်း ိင်ေသာသတိ ့ကိ ဣသေရလအမျိုးထဲ က ေ ွးေကာက်၍ လတေထာင်အပ်၊
တရာအပ်၊ ငါးဆယ်အပ်၊ တဆယ်အပ် အသီ းအသီ း ေခါင်းအရာ၌ ခန့်ထားေလ၏။ ၂၆
ထိ သတိ ့သည် ခပ်သိမ်းေသာအချိန်၌ လတိ ့ကိ တရားစီ ရင် က၏။ ခက်ေသာအမ၌
ေမာေ ှ ၏အယကိ ခံ က၏။ လွ ယ်ေသာအမကိ အလိ လိ စီ ရင် က၏။ ၂၇ ထိ ေနာက်
ေမာေ ှ သည် ေယာကမသွ ားရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပး၍၊ သသည် မိ မိေနရာသိ ့ သွ ားေလ၏။

၁၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အဲဂတုြပည်မှ ထွက်သွားေသာေနာက်၊ တတိယလ
တရက်ေန့၌ သိ နာေတာသိ ့ ေရာက် က၏။

၂ ေရဖိ ဒိမ်အရပ်က

သိ နာေတာသိ ့ ေရာက်၍၊ ထိ ေတာ၌ ေတာင်ေ ှ မ့ ှ ာ တပ်ချ က၏။
ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်သိ့

တက်သွားလ င်၊

ထွ က်သွား ပီ းမှ
၃ ေမာေ ှ သည်

ထာဝရဘရားသည်

ေတာင်ေပ က

ေခ ေတာ်မ၍၊ သင်သည် ယာကပ်အမျိုး၊ ဣသေရလသားတိ ့အား ြပန်ေြပာရေသာ
အမိ န့်ေတာ်ဟမကား၊

၄ ငါသည် အဲ ဂတုလတိ ့၌

ပေသာအေ ကာင်း၊ သင်တိ့ကိ

ေ လင်းတအေတာင်ြဖင့် ထမ်း၍ ကိ ယ်ဘိ့ သိ မ်းယေသာအေ ကာင်းကိ သင်တိ့သည်
သိ ြမင်ရ က ပီ ။ ၅ ထိ ေ ကာင့် ယခတွ င် သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ အမှန်နားေထာင်၍
ငါ့ပဋိ ညာဥ်ကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက်လ င်

ထွ က်ေြမာက်ရာ

အြခားေသာလမျိုးတကာတိ ့ထက်

သင်တိ့သည်
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ငါပိ င်ထိက်ေသာ ဘ

ာေတာ်ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ေြမ ကီ း ှ ိ သမ သည် ငါ၏ဥစာြဖစ်၏။

၆ သင်တိ့သည်လည်း မင်းစည်းစိ မ် ှ ိ ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မျိုး၊ သန့် ှ င်းေသာလမျိုး

ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည် ဟေသာ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၇

ေမာေ ှ သည်

ြပန်လာ၍

လတိ ့တွင်

အသက် ကီ းသတိ ့ကိ

ေခ ပီ းလ င်၊ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ ေသာ စကားအလံ းစံ တိ ့ကိ ြပန်ေြပာေလ၏။
၈

လအေပါင်းတိ ့ကလည်း

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသမ တိ ့ကိ

အက ်ပ်တိ့သည်

ပပါမည်ဟ တညီ တ ွ တ်တည်း ြပန်ေြပာ က၏။ ေမာေ ှ သည်လည်း သတိ ့၏စကားကိ
ထာဝရဘရားအား ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။

၉ ထာဝရဘရားကလည်း

ကည့် ေလာ့။

သင် ှ င့်ငါေြပာေသာအခါ လများတိ ့သည် ကား၍ အစဥ်အ မဲ သင့်ကိ ယံ မည်အေ ကာင်း၊
မိ ဃ်းတိ မ်တိက်၌ သင့်ဆီ သိ့ ငါလာမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ သည်လည်း
ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ လများတိ ့အား ြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားကလည်း
လတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ သွ ား၍၊ ယေန့ ှ င့်နက်ြဖန်၌ သတိ ့ကိ သန့် ှ င်းေစေလာ့။ သတိ ့အဝတ်ကိ
ေလ ာ်ေစ၍၊

၁၁ သံ းရက်ေ ြမာက်ေသာေန့၌ အသင့် ှ ိ ေနေစေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊

သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထာဝရဘရားသည် လအေပါင်းတိ ့ေ ှ ၊သိ
့ နာေတာင်ေပ သိ ့
ဆင်းသက်ေတာ်မမည်။ ၁၂ လတိ ့မေကျာ်ရေသာ အဆီ းအကာတိ ့ကိ ေတာင်ပတ်လည်၌
စီ ရင်၍၊

သင်တိ့သည်

သတိ ပ ကဟ
အေသခံ ေစ။

ေတာင်ေပ သိ ့

ေြပာေလာ့။

မတက်၊

ေတာင်ကိ

ေတာင်ေြခရင်းကိ

ထိ မိေသာသမည်သည်ကား၊

မထိ ရေအာင်
ဧကန်အမှန်

၁၃ ထိ သကိ လက် ှ င့်မထိ ရ။ အကယ်စင်စစ် ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်ရမည်။

သိ ့မဟတ် လှ ံ ှ င့်ထိ းရမည်။ လြဖစ်ေစ၊ တိ ရ စာန်ြဖစ်ေစ၊ အသက်မ ှ င်ရ။ တံ ပိ းသည်
ကာ ကာြမည်ေသာအခါ၊ လများတိ ့သည် ေတာင်သိ့လာရ

ကမည်ဟ ေမာေ ှ အား

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ေမာေ ှ သည် ေတာင်ေပ မှ လတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ဆင်းသက်၍၊ သတိ ့ကိ
သန့် ှ င်းေစ၏။ သတိ ့သည် မိ မိအဝတ်များကိ ေလ ာ် က၏။

၁၅ ေမာေ ှ ကလည်း၊

သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ အသင့် ှ ိ ေစ ကေလာ့။ မယားကိ မချဥ်း က ှ င့်ဟ လတိ ့အား
ဆိ ေလ၏။ ၁၆ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၊ နံ နက်အချိန်၌ ေတာင်ေပ မှာ မိ ဃ်းချုန်းြခင်း၊
လျပ်ြပက်ြခင်း ှ င့်တကွ မိ ဃ်းတိ မ်တိက်လမ်းမိ း၍ ကီ းေသာအသံ ှ င့် တံ ပိ းြမည်သြဖင့်၊
တပ်၌ ှ ိ ေသာလအေပါင်းတိ ့သည် တန်လပ် က၏။ ၁၇ ေမာေ ှ သည်လည်း ဘရားသခင် ှ င့်
ေတွ ့ေစြခင်းငှ ာ၊ လများတိ ့ကိ တပ်ထဲကေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊ သတိ ့သည် ေတာင်ေြခရင်းေအာက်၌
ရပ်ေန က၏။

၁၈

ထာဝရဘရားသည်

မီ းြဖင့်လမ်းလျက်၊

သိ နာေတာင်ေပ သိ ့

ဆင်းသက်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ တေတာင်လံ း မီ းခိ းထွ က်ေလ၏။ မီ းခိ းသည်လည်း
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မီ းဖိ ၏မီ းခိ းကဲ့ သိ ့ တက်၍ တေတာင်လံ း ြပင်းစွ ာလပ်ေလ၏။ ၁၉ တံ ပိ းြမည်သံသည်
ကာ ကာြမည်လျက်၊ အသံ တိ း၍ ကီ းေသာအခါ၊ ေမာေ ှ သည် ေခ ၍၊ ဘရားသခင်သည်
စကားသံ ှ င့် ထးေတာ်မ၏။

၂၀ ထာဝရဘရားသည်လည်း သိ နာေတာင်ထိပ်ေပ သိ ့

ဆင်းသက်၍၊ ေမာေ ှ ကိ ေတာင်ထိပ်ေပ သိ ့ ေခ ေတာ်မလ င်၊ ေမာေ ှ သည် တက်ေလ၏။ ၂၁
ထာဝရဘရားကလည်း၊ လတိ ့သည် ကည့် ြခင်းငှ ာ ထာဝရဘရားထံ သိ ့ ေကျာ်ဝင်၍၊
အများတိ ့သည် ေသ ကလိ မ့ ်မည်ဟ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ေသာေ ကာင့် ဆင်း၍ သတိ ေပးေလာ့။
၂၂ ထာဝရဘရားထံ သိ ့ ချဥ်းကပ်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်လည်း၊ ကိ ယ်ကိကိယ်

သန့် ှ င်းေစရမည်။ သိ ့မဟတ် ထာဝရဘရားသည် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်ဟ ေမာေ ှ အား
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၃ ေမာေ ှ ကလည်း၊ လတိ ့သည် သိ နာေတာင်သိ့ မတက် ိင် ကပါ။

အေ ကာင်းမကား၊ မေကျာ်ရေသာ အဆီ းအကာတိ ့ကိ ေတာင်ပတ်လည်၌ စီ ရင်၍၊
သန့် ှ င်းေစေလာ့ဟ

မှာထားေတာ်မ ပီ ဟ

ထာဝရဘရားအား

ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။

၂၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဆင်းသွ ားေလာ့။ သင် ှ င့်အာ န်သာလ င်

တက်ရမည်။

ယဇ် ပေရာဟိ တ်များ၊ လများတိ ့သည် ထာဝရဘရားထံ သိ ့ တက်ြခင်းငှ ာ မေကျာ်မဝင်ေစ ှ င့်။
သိ ့မဟတ် သတိ ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည် ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ေမာေ ှ သည်လည်း
လများတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ဆင်း၍ ကားေြပာေလ၏။

၂၀ ထိအခါ ဘရားသခင် မိန့်ေတာ်မေသာ စကားများဟမကား၊
က န်ခံေနရာ

အဲ ဂတုြပည်မှ

ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

ကယ် တ်ေဆာင်ယခဲ့ ပီ းေသာ

၃ ငါမှတပါး

အထက်မိဃ်းေကာင်းကင်၌၎င်း၊

အြခားေသာဘရားကိ

၂ ငါသည် သင့်ကိ

သင်၏ဘရားသခင်
မကိ းကွ ယ် ှ င့်။

ေအာက်အရပ်

ေြမ ကီ းေအာက်ေရထဲ ၌၎င်း ှ ိ ေသာ အရာ ှ င့် ပံ သဏာန်တေအာင်၊
ကိ ယ်အဘိ ့မလပ် ှ င့်။

၄

ေြမ ကီ းေပ ၌၎င်း၊
ပ်တဆင်းတကိ

၅ ဦ းမချဝတ်မ ပ ှ င့်။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်၏ဘရားသခင်

ငါထာဝရဘရားသည်၊ သင်၌အြပစ် ှ ိ သည် ဟ ယံ လွ ယ်ေသာဘရား၊ ငါ့ကိ မန်းေသာသတိ ့၏
အမျိုးအစဥ်အဆက်၊ တတိ ယအဆက်၊ စတတအဆက် တိ င်ေအာင်၊ အဘတိ ့၏ အြပစ်ကိ
သားတိ ့၌ ဆပ်ေပးစီ ရင်ေသာဘရား၊ ၆ ငါ့ကိချစ်၍ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ကျင့်ေသာသတိ ့၏
အမျိုးအစဥ်အဆက် အေထာင်အေသာင်းတိ င်ေအာင်၊ က ဏာကိ ြပေသာ ဘရားြဖစ်၏။ ၇
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ မသာ ှ င့်ဆိ င်၍ မ မက်မဆိ ှ င့်။
အေ ကာင်းမကား၊ နာမေတာ်ကိ မသာ ှ င့်ဆိ င်၍
ထာဝရဘရား မှတ်ေတာ်မမ။

မက်ဆိေသာသကိ အြပစ်မ ှ ိ ဟ

၈ ဥပသ်ေန့ကိ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ာ၊ ထိ ေန့ရက်ကိ

ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ၉ ေြခာက်ရက်ပတ်လံ း အလပ်မျိုးကိ ကိ းစား၍ လပ်ေဆာင်ေလာ့။ ၁၀
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သတမေန့ရက်သည် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။ ထိ ေန့၌
သင်မှစ၍ သင်၏သားသမီ း၊ က န်ေယာက်ျား မိ န်းမ၊ တိ ရ စာန်၊ သင်၏ တံ ခါးအတွ င်း၌ေနေသာ
ဧည့်သည်အာဂ ုသည် အလပ်မလပ်ရ။

၁၁ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည်

မိ ဃ်းေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီ း၊ သမဒရာ၊ အရပ်ရပ်၌ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေြခာက်ရက်တွင် ဖန်ဆင်း၍
သတမေန့ရက်၌ ငိ မ်ဝပ်စွာေနေတာ်မ၏။ ထိ ေ ကာင့် ထာဝရဘရားသည် သတမေန့ရက်ကိ
ေကာင်း ကီ းေပး၍ သန့် ှ င်းေစေတာ်မ၏။

၁၂ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

ေပးသနားေတာ်မေသာြပည်၌ သင်၏အသက်တာ ှ ည်မည် အေ ကာင်း၊ သင်၏မိ ဘကိ
ိ ေသစွ ာ ပေလာ့။ ၁၃ လအသက်ကိ မသတ် ှ င့်။ ၁၄ သ့မယားကိ မြပစ်မှား ှ င့်။ ၁၅ သ့ဥစာကိ
မခိ း ှ င့်။
၁၇

၁၆ ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသတဘက်၌

ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသ၏

အိ မ်ကိ

မမှန်ေသာသက်ေသကိ မခံ ှ င့်။

တပ်မက်လိချင်ေသာစိ တ်မ ှ ိ ေစ ှ င့်။

ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသ၏ မယား၊ သ၏က န် ေယာက်ျား မိ န်းမ၊

ွား၊ ြမည်းမှစ၍

ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသ၏ ဥစာ တစံ တခကိ မ တပ်မက်လိချင်ေသာစိ တ် မ ှ ိ ေစ ှ င့်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ လအေပါင်းတိ ့သည် မိ ဃ်းချုန်းြခင်း၊ လ ပ်ြပက်ြခင်း၊ တံ ပိ းသံ ြမည်ြခင်း၊
ေတာင်ထဲကမီ းခိ းထွ က်ြခင်း အေ ကာင်းအရာတိ ့ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ေ ကာက်ေသာေ ကာင့်
ေ ့၍ အေဝး၌ ရပ်ေန က၏။ ၁၉ ေမာေ ှ ကိ လည်း၊ အက ်ပ်တိ့အား ကိ ယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မပါ၊
အက ်ပ်တိ့သည် နားေထာင်ပါမည်။ အက ်ပ်တိ့အား ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မမပါေစ ှ င့်။
အက ်ပ်တိ့သည် ေသမည်ကိ စိ းရိ မ်ပါသည်ဟ ေလ ာက်ဆိ က၏။ ၂၀ ေမာေ ှ ကလည်း၊
မစိ းရိ မ် က ှ င့်။

သင်တိ့ကိ

စံ စမ်းြခင်းငှ ာ၎င်း၊

သင်တိ့သည်

ြပစ်မှားြခင်း ှ င့်

လွ တ်မည်အေ ကာင်း ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက်ေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊ ဘရားသခင် ကလာေတာ်မ ပီ ဟ
လများတိ ့အား ေြပာဆိ ၏။ ၂၁ လများတိ ့သည်လည်း အေဝး၌ ရပ်ေန က၏။ ေမာေ ှ မကား၊
ဘရားသခင် ှ ိ ေတာ်မရာ

ထထပ်ေသာ

ေမှာင်မိက်သိ့

ချဥ်းကပ်ေလ၏။

၂၂

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ြပန်ေြပာရေသာ စကားဟမကား၊
ငါသည် ေကာင်းကင်ဘံ မှ သင်တိ့ ှ င့် တ်ဆက်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့သည် သိ ြမင် က ပီ ။ ၂၃
ငါ့ကိ ကိ းကွ ယ်ေသာအမ၌ ကိ ယ်သံ းဘိ ့ ေငွ ဘရား၊ ေ ဘရားကိ မလပ်ရ။ ၂၄ ငါ့အဘိ ့
ေြမယဇ် ပလင်ကိ တည်ရမည်။ ထိ ပလင်ေပ မှာ သင်၏မီ း ိ ေသာယဇ်
့
၊ မိ ဿဟာယယဇ်
တည်းဟေသာ

သင်၏သိ း ွားတိ ့ကိ

ယဇ် ပေဇာ်ရမည်။

ငါ့အခွ င့ ် ှ ိ ၍၊

ငါ့နာမကိ

ကိ းကွ ယ်ရာအရပ်ခပ်သိမ်းတိ ့၌၊ သင့်ဆီ သိ့ ငါ ကလာ၍ ေကာင်း ကီ းေပးမည်။ ၂၅ သင်သည်
ေကျာက်ယဇ် ပလင်ကိ ငါ့အဘိ ့ တည်လ င်၊ ဆစ်ေသာေကျာက်ကိ မတည်ရ။ သံ တန်ဆာပါ၍
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တည်ေသာယဇ် ပလင်သည်

ညစ်

းြခင်း ှ ိ ၏။

သင်၌

၂၆

ှ က်စရာအေ ကာင်း

မထင်မေပ ေစြခင်းငှ ာ၊ ယဇ် ပလင်ေပ သိ ့ ေလှ ကားြဖင့် မတက်ရဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၁ ထာဝရဘရားကလည်း၊
ဓမသတ်ဟမကား၊

၂

အေစက န်ခံေစရမည်။
လတ်ရမည်။

သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌ စီ ရင်ရေသာ

ေဟ ဗဲ အမျိုးြဖစ်ေသာက န်ကိ
သတမ ှ စ်ေရာက်

ေသာ်၊

ဝယ်လ င်၊

ေြခာက် ှ စ်သာ

ကိ ယ်ဘိးကိ

မေတာင်းဘဲ

၃ က န်ခံစက တေယာက်တည်းခံ လ င်၊ တေယာက်တည်းထွ က်ရမည်။

လင်မယား ှ စ်ေယာက်ခံလ င်၊

မယား ှ င့်တကွ

ထွ က်ေစရမည်။

၄

သိ ့မဟတ်

သခင်ေပးစားေသာမယား ှ ိ ၍ ထိ မယားသည် သားသမီ းကိ ဘွ ားြမင်လ င်၊ မယား ှ င့်
သားသမီ းတိ ့ကိ သခင်ပိင်ရမည်။ က န်မကား၊ တေယာက်တည်းထွ က်ရမည်။ ၅ သိ ့မဟတ်
က န်က၊ က န်ေတာ်သခင် ှ င့် မယားသားသမီ းတိ ့ကိ က န်ေတာ်ချစ်ပါ၏။ မထွ က်မသွ ားလိ ပါ
ဟ

အတည့်အလင်းေြပာဆိ လ င်၊

၆

သခင်သည်

ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
သိ့၎င်း၊

အိ မ်တံခါးတိ င်သိ့၎င်း ေဆာင်ယ၍၊ နား ွက်ကိ စးြဖင့် ေဖာက် ပီ းမှ၊ ထိ က န်သည် အစဥ်အ မဲ
က န်ခံရမည်။

၇ အဘသည် သမီ းကိ က န်ခံေစြခင်းငှ ာ ေရာင်းလ င် ထိ မိန်းမသည်

က န်ေယာက်ျားကဲ့ သိ ့ လွ တ်ရသည် မဟတ်။

၈ သခင်သည် ထိ မိန်းမကိ သိ မ်းယ၍

မ ကိ က်လ င်၊ ေ ွးေစြခင်းငှ ာ အခွ င့ ်ေပးရမည်။ သ့ကိ လှ ည့်ြဖားမိ ေသာေ ကာင့်၊
တပါးအမျိုးသားတိ ့သိ့ ေရာင်းချပိ င်ေသာအခွ င့ ်မ ှ ိ ။

၉ မိ မိသား၌ ေပးစားလ င်မကား၊

သမီ းကဲ့ သိ ့ ပစရမည်။ ၁၀ အြခားမိ န်းမကိ သိ မ်းြပန်လ င်၊ အရင်သိမ်းေသာ မိ န်းမ၏
အဝတ်အစား ှ င့် မယားဝတ်ကိ မေလ ာ့ရ။

၁၁ ထိ သံ းပါးကိ မ ပလ င်၊ ကိ ယ်ဘိးကိ

မေတာင်းဘဲ လတ်ရမည်။ ၁၂ လကိ အေသသတ်ေသာသသည် အေသသတ်ြခင်းကိ
အမှန်ခံရမည်။ ၁၃ အေသသတ်မည် အ ကံ မ ှ ိ ဘဲ၊ သ၏လက်၌ လအသက်ကိ ဘရားသခင်
အပ်ေတာ်မလ င်၊ ေြပးရေသာ အရပ်ကိ ငါခန့်ထားမည်။ ၁၄ အိ မ်နီးချင်းကိ သတ်မည်အ ကံ ှ ိ ၍
အ ိင်တိက်ေသာသကိ ကား၊ ငါ့ယဇ် ပလင်၌ ခိ လံ ေသာ်လည်း၊ ဆွဲ ယ၍ သတ်ရမည်။ ၁၅ မိ ဘကိ
အေသသတ်ေသာသသည်၊ အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ၁၆ လကိ ခိ းေသာသသည်၊
ေရာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊ သ၏လက်၌ ှ ိ သည်ြဖစ်ေစ၊ အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ၁၇
မိ ဘကိ ကျိန်ဆဲေသာသသည် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ၁၈ လချင်းခိ က်ရန် ပ၍
တေယာက်သည်

ေကျာက်ခဲ ှ င့်

ထသည်ြဖစ်ေစ၊

လက်သီး ှ င့်ထိ းသည်ြဖစ်ေစ၊

အ ိ က်ခံရေသာသသည် မေသေသာ်လည်း၊ အိ ပ်ရာ၌ တံ းလံ းေနရလ င်၎င်း၊ ၁၉ တဖန်ထ၍
ေတာင်ေဝး ှ င့်သွ ားလ င်၎င်း၊ ိ က်ေသာသကိ အြပစ်လတ်ရမည်။ သိ ့ရာတွ င် နာေသာ သသည်
အလပ်ပျက်ရသည်အတွ က်၊

ထွ က်ေြမာက်ရာ

အနာေပျာက်ေစြခင်းငှ ါ

ကသရသည်အတွ က်၊

ေငွ ကိ
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ေလျာ်ရမည်။ ၂၀ သခင်သည် က န်ေယာက်ျားက န်မိန်းမကိ ဒတ် ှ င့် ိ က်၍ထိ က န်ေသလ င်၊
သခင်သည် ေလးေသာ ဒဏ်ကိ ခံ ရမည်။ ၂၁ သိ ့ရာတွ င် က န်သည် တရက် ှ စ်ရက်နာ၍
မေသဘဲ ေနလ င်၊ သခင်သည် ထိ က န်ကိ ပိ င်ေသာေ ကာင့် ဒဏ် ှ င့် လွ တ်ရမည်။
၂၂

လချင်းခိ က်ရန်

ပ က၍၊

ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ေသာ

မိ န်းမကိ

ထိ ခိက်သြဖင့်

ကိ ယ်ဝန်ပျက်၍ အြခားေသာ အနာမြဖစ်လ င်၊ မိ န်းမလင်စီရင်သည်အတိ င်း ဒဏ်ခံရမည်။
မင်းစီ ရင်သည်အတိ င်းလည်း ေငွ ကိ ေလျာ်ရမည်။

၂၃ အြခားေသာ အနာြဖစ်လ င်၊

အသက်အတွ က် အသက်ကိ၎င်း၊ ၂၄ မျက်စိအတွ က် မျက်စိကိ၎င်း၊ သွ ားအတွ က် သွ ားကိ ၎င်း၊
လက်အတွ က် လက်ကိ၎င်း၊ ေြခအတွ က် ေြခကိ ၎င်း၊
မီ းေလာင်ြခင်းကိ ၎င်း၊

ှ နြခင်းအတွ က်

၂၅ မီ းေလာင်ြခင်းအတွ က်

ှ နြခင်းကိ ၎င်း၊

ဒဏ်ချက်ရာအတွ က်

ဒဏ်ချက်ရာကိ ၎င်း ခံ ရမည်။ ၂၆ သခင်သည် က န်ေယာက်ျား က န်မိန်းမ၏ မျက်စိကိ
ပျက်ေအာင် ိ က်လ င်၊ မျက်စိပျက်သည်အတွ က် လတ်ရမည်။ ၂၇ ထိ အတ က န်ေယာက်ျား
က န်မိန်းမ၏ သွ ားကိ ကျိုးေအာင် ိ က်လ င်၊ သွ ားကျိုးသည်အတွ က် လတ်ရမည်။ ၂၈
ွားသည် လေယာက်ျားမိ န်းမကိ ေခွ ့၍ လေသလ င်၊ စင်စစ်ထိ ွားကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်၍
သတ်ရမည်။ အသားကိ လည်း မစားရ။

ွား ှ င်ကိကား၊ အြပစ်လတ်ရမည်။

၂၉

၎င်းနည်း ွားသည် အထက်က ေခွ ့ဘး၍၊ ေခွ ့ေ ကာင်းကိ ွား ှ င် ကားသိ လျက် မချည်မေ ှ ာင်
အလွ တ်ထား၍၊

ွားသည် ေယာက်ျားမိ န်းမကိ သတ်မိလ င်၊ ထိ ွားကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့်

ပစ်သတ်ရမည်။ ွား ှ င်ကိ လည်း အေသသတ်ရမည်။ ၃၀ သိ ့မဟတ် ေငွ ေလျာ်ေစဟ
စီ ရင်လ င်၊ စီ ရင်သည်အတိ င်း မိ မိအသက်ေ ွးရန် အဘိ းကိ ေလျာ်ရမည်။ ၃၁ သတပါး၏
သားသမီ းကိ ေခွ ့လ င်၊ စီ ရင်သည်အတိ င်း ခံ ရမည်။ ၃၂ က န်ေယာက်ျားက န်မိန်းမကိ
ေခွ ့လ င်မကား၊ ွား ှ င်သည် က န် ှ င်အား ေငွ အကျပ်သံ းဆယ်ကိ ေလျာ်ရမည်။ ွားကိ လည်း
ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်သတ်ရမည်။ ၃၃ လသည် တွ င်းကိ ဖွ င့ ်၍ ထားသည်ြဖစ်ေစ၊ တွ င်းကိ တး၍
မပိ တ်ဘဲ ထားသည်ြဖစ်ေစ၊ သတပါး၏ ြမင်း၊ ွားသည် ထိ တွင်း၌ကျလ င်၊ ၃၄ တွ င်း ှ င်သည်
ြမင်း၊ ွားအဘိ းကိ ေလျာ်၍ အေသေကာင်ကိ ယရမည်။ ၃၅ အ ကင်သ၏ ွားသည်၊
သတပါး၏ ွားကိ အေသေခွ ့လ င်၊ ွား ှ င် ှ စ်ဦးတိ ့သည်၊ အသက် ှ င်ေသာ ွားကိ ေရာင်း၍
အဘိ းကိ ေဝယရမည်။ ေသေသာ ွားကိ လည်း ေဝယရမည်။ ၃၆ ၎င်းနည်း ွားသည် အထက်က
ေခွ ့ဘးေ ကာင်းကိ ၊ ွား ှ င်သိလျက် ှ င့် မချည်မေ ှ ာင် အလွ တ် ထားလ င်၊ ွားေသေကာင်ကိ
ကိ ယ်တိင်ယရမည်။ ထိ ွားတေကာင်အတွ က် တေကာင်ကိ အမှန်ေလျာ်ရမည်။

၂၂ လသည် သိး ွားကိခိး၍သတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ေရာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊

ွားတေကာင်အတွ က်

ွားငါးေကာင် ကိ ၎င်း၊ သိ းတေကာင်အတွ က် သိ းေလးေကာင်ကိ၎င်း ြပန်ေပးရမည်။ ၂

ထွ က်ေြမာက်ရာ
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သခိ းသည် အိ မ်ကိထွင်းေဖာက်စဥ်၊ သတပါးေတွ ့၍ ေသေအာင်သတ်ေသာ်လည်း၊ေသစား
မေသေစရ။ ၃ သိ ့ေသာ်လည်း ေနထွ က်လ င် ေသစားေသေစရမည်။ အေ ကာင်းမကား၊
ြပန်ေပးစရာအေ ကာင်း ှ ိ ၏။

ဥစာအလ င်းမ ှ ိ လ င်၊

ခိ းသည်ဥစာအတွ က်

ကိ ယ်ကိေရာင်းရမည်။ ၄ သခိ းလက်၌ ခိ းေသာ ွား၊ သိ းကိ အသက် ှ င်လ က် အမှန်ေတွ ့လ င်၊
ှ စ်ဆြပန်ေပးရမည်။ ၅ သ့လယ်၊ သ့စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ စားေစေသာ်၎င်း၊ မိ မိတိရိ စာန်ကိ
သ့လယ်၌ ထိ န်းေကျာင်းေသာ်၎င်း၊ မိ မိလယ်၊ မိ မိစပျစ်ဥယျာဥ်ထဲကအေကာင်းဆံ းကိ ထတ်၍
ြပန်ေပးရမည်။ ၆ မီ း ိ ေသာအခါ
့
ြမက်ပင်ေ ကာင့် အစဥ်အတိ င်း ေ ှ ာက်၍ေလာင်လျက်၊
ေကာက်လိ င်း၊ စပါးပင်၊ လယ်၌ ှ ိ ေသာအရာတိ ့ကိ ေလာင်လ င်၊ မီ း ိ ေသာသသည်
့
အမှန်ေလျာ်ရမည်။ ၇ လတဦ းသည် အိ မ်နီးချင်းတဦ း၌ ေ ေငွ အစ ှ ိ ေသာ ဥစတစံ တခကိ
အပ် ှ ံ ၍၊ အပ် ှ ံ ခံ ေသာ သ၏အိ မ်မှ သခိ းခိ းသွ ားလ င်၊ သခိ းကိ ေတွ ့မိ ေသာအခါ
ှ စ်ဆေလျာ်ေစ။ ၈ သခိ းကိ မေတွ ့လ င်၊ အိ မ် ှ င်သည် မိ မိအိမ်နီးချင်းဥစာကိ ယသေလာ
မယေလာဟ ဘရားသခင့် ေ ှ ေတာ်
့
၌ အစစ်ခံရမည်။ ၉ သ့ဥစာကိ ြပစ်မှားသည် အမမှာ၊ ွား၊
ြမည်း၊ သိ း၊ အဝတ်အစ ှ ိ ေသာ ေပျာက်ေသာ ဥစာတစံ တခကိ ေတွ ့၍၊ ဤဥစာကား၊
ငါ၏ဥစာြဖစ်သည်ဟ တစံ တေယာက်ဆိလ င်၊ အမသည် ှ စ်ဦးတိ ့သည် ဘရားသခင်
ေ ှ ေတာ်
့
၌အစစ်ခံရ၍၊ တရား ံ းေသာသသည်

ှ စ်ဆေလျာ်ရမည်။

၁၀ လသည်

အိ မ်နီးချင်းလယ်၌ ြမည်း၊ ွား၊ သိ းအစ ှ ိ ေသာ တိ ရ စာန်တစံ တခကိ အပ် ှ ံ ၍၊ ထိ တိရ စာန်
ေသေသာ်၎င်း၊ ထိ ခိက်၍နာေသာ်၎င်း၊ သက်ေသမ ှ ိ ဘဲ သတပါးေမာင်း၍သွ ားေသာ်၎င်း၊ ၁၁
အပ် ှ ံ ခံ ေသာသသည်

ငါ့အိမ်နီးချင်း၏ဥစာကိ

ငါမယဟ

ှ စ်ဦးသေဘာတလျက်၊

ထာဝရဘရားေ ှ မ့ ှ ာ အကျိန်ခံရလ င်၊ ဥစာ ှ င်သည် ဝန်ခံရမည်။ အပ် ှ ံ ခံ သလည်း မေလျာ်ရ။
၁၂ သိ ့ရာတွ င် သတပါးခိ းသွ ားလ င်၊ အပ် ှ ံ ခံ သသည် ဥစာ ှ င်အား ြပန်ေပးရမည်။ ၁၃

သားရဲ ကိက်လ င် သက်ေသဘိ ့ အေသေကာင်ကိြပေစ။ ြပ ိင်လ င် အေလျာ်မခံ ရ။ ၁၄ လသည်
အိ မ်နီးချင်း၌ တစံ တခကိ ငှ ါး၍ ဥစာ ှ င်မပါဘဲ ေသေသာ်၎င်း၊ ထိ ခိက်၍ နာေသာ်၎င်း၊
အမှန်ေလျာ်ရမည်။ ၁၅ ဥစာ ှ င်ပါလ င်၊ ငှ ါးေသာသသည် မေလျာ်ရ။ အခ ှ င့် ငှ ါးလ င်မကား၊
ဥစာ ှ င်သည်

အခကိ သာ

ေတာင်းရမည်။

၁၆

မေပးစားလိ ေသာ

အပျိုကိ ၊

အ ကင်ေယာက်ျားသည် ေချာ့ေမာ့၍ သင့်ေနလ င်၊ ကန်ေတာ့ဥစာကိ ေပး၍ ထိ မိန်းမကိ
မယားအရာ၌ ေြမာက်ထားရမည်။
ကန်ေတာ့ရသည် ှ င့်အမ

၁၇ မိ န်းမ၏အဘ သေဘာမတမေပးစားလိ လ င်၊

ေငွ ကိ ေလျာ်ရမည်။

၁၈ စန်းမကိ အသက် ှ င်ေစြခင်းငှ ါ

အခွ င့ ်မေပးရ။ ၁၉ တိ ရ စာန် ှ င့်သင့်ေနေသာ သသည် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ၂၀
ထာဝရဘရားမှတပါး အြခားေသာ ဘရားေ ှ မ့ ှ ာ ယဇ် ပေဇာ်ေသာသကိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးရမည်။
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၂၁ တြပည်တ ိင်ငံသားြဖစ်ေသာ ဧည့်သည်ကိ မေ ှ ာင့် ှ က်မ ှ ဥ်းဆဲ ရ။ သင်တိ့သည်

အဲ ဂတုြပည်၌ ဧည့်သည်ြဖစ် ကဘး ပီ ။

၂၂ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသငယ် ှ င့်

မတ်ဆိးမကိ

သင်တိ့သည် မေ ှ ာင့် ှ က်ရ။ ၂၃ ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းတစံ တခကိ ပ၍ သတိ ့သည် ငါ့အား
အနည်းငယ်ေအာ်ဟစ်လ င်၊ ငါသည် ထိ အသံ ကိ အမှန် ကား၍၊ ၂၄ ငါအမျက်ြပင်းစွ ာ
ထွ က်လ က် သင်တိ့ကိ ထားေဘးြဖင့် ကွ ပ်မျက်မည်။ သင်တိ့မယားများသည်လည်း
မတ်ဆိးမြဖစ်၍၊ သားသမီ းများသည်လည်း မိ ဘမ ှ ိ ေသာ သငယ်ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၅
ငါ့လြဖစ်ေသာ ဆင်းရဲ သား အိ မ်နီးချင်းအား သင်သည် ေငွ ကိ ေချးလ င်၊ အတိ းစားေသာ
သကဲ့ သိ ့ သ၌မ ပ၊ အတိ းကိ မေတာင်းရ။ ၂၆ အိ မ်နီးချင်းသည် မိ မိေစာင်ကိ သင်၌
ေပါင်ထားလ င်၊ မိ ဃ်းမချုပ်မှီ ြပန်ေပးရမည်။ ၂၇ အေ ကာင်းမကား၊ အြခားေသာ ခံ စရာမ ှ ိ ။
ကိ ယ် ခံ ဘိ ့ ြဖစ်၏။ သသည် အဘယ်သိ့ အိ ပ် ိင်သနည်း။ ငါ့အား ေအာ်ဟစ်လ င် ငါ ကားမည်။
ငါသည် သနားေသာ သေဘာ ှ ိ ၏။ ၂၈ ဘရားသခင်ကိ လွ န်ကျူး၍ မေြပာရ။ သင်၏အမျိုးကိ
အပ်စိးေသာ မင်းကိ မကျိန်ဆဲရ။ ၂၉ အဦ းမှည့်ေသာအသီ း၊ အဦ း ှ စ်ေသာအရည်ကိ
မထိ မ်မဝှက်ဘဲ ဆက်ကပ်ရမည်။ အဦ းဘွ ားေသာ သားေယာက်ျားကိ လည်း ငါ့အား
ဆက်ကပ်ရမည်။ ၃၀ ထိ နည်းတ သိ း ွားတိ ့ကိ ပရမည်။ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း သိ း ွားသငယ်ကိ
အမိ ှ င့်အတ ေနေစ၍၊ အ မေန့ေရာက်မှ ငါ့အား ဆက်ကပ်ရမည်။ ၃၁ သင်တိ့သည် ငါ့ထံ၌
သန့် ှ င်းေသာသ ြဖစ်ရ ကမည်။ ေတာ၌ သားရဲ ကိက်ေသာ အမဲ သားကိ မစားရ။ ေခွ းတိ ့အား
ပစ်ေပးရမည်။

၂၃ သင်သည် မှားေသာ သိတင်းစကားကိ မ ကားမေြပာရ။ မတရားေသာသတိ့ ှ င့်
ဝိ င်းညီ ၍ မမှန်ေသာ သက်ေသကိ မခံ ရ။ ၂ လများေနာက်သိ့ လိ က်၍ မတရားသြဖင့်
မ ပရ။ တရားေတွ ့သည်အမမှာ ကီ းေသာသဘက်၌ ေန၍၊ တရားလမ်းမှ လွဲ ေစြခင်းငှ ါ
မေြပာရ။ ၃ ဆင်းရဲ ေသာသဘက်၌လည်း မငဲ့ ကွ က်ရ။ ၄ သင်သည် ရန်သ၏ြမင်း ွား
လမ်းလွဲ သည်ကိ ေတွ ့ြမင်လ င်၊ အမှန်ြပန်ပိ့ရမည်။ ၅ သင့်ကိ မန်းေသာ သ၏ြမည်းသည်၊
မိ မိေဆာင် ွက်ေသာ ဝန်ေအာက်မှာ လဲ ေနသည်ကိ ေတွ ့ြမင်လ င်၊ မ မစဘဲ ေန ိင်သေလာ။
အမှန်ဝိင်းညီ ၍ မစရမည်။ ၆ သင်၌ ဆင်းရဲ ေသာ သသည် တရားေတွ ့ေသာအခါ၊ သ့ကိ
မတရားသြဖင့် မစီ ရင်ရ။ ၇ မဟတ်မမှန်ေသာ အမကိ ေ ှ ာင်ရမည်။ အြပစ်မ ှ ိ ေသာသ၊
ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ မကွ ပ်မျက်ရ။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် မတရားေသာ သကိ
အြပစ်မလတ်။ ၈ သင်သည် တံ စိ းမစားရ။ တံ စိ းသည် ပညာ ှ ိ တိ့၏မျက်စိကိ ကွ ယ်ေစ၍၊
ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့၏ စကားကိ လွဲ ေစတတ်၏။

၉ တက န်းတ ိင်ငံသားြဖစ်ေသာ

ဧည့်သည်ကိ မ ှ ဥ်းဆဲ ရ။ သင်တိ့သည် အဲ ဂတုြပည်၌ ဧည့်သည်ြဖစ်ခဲ့ ဘးေသာေ ကာင့်၊
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ဧည့်သည်၏စိ တ်သေဘာကိ သိ က၏။ ၁၀ ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံ း လယ်လပ်၍ အသီ းကိ
သိ မ်းရမည်။

၁၁ သတမ ှ စ်တွင် လယ်ကိ မလပ်ဘဲ အလွ တ်ထားရမည်။ သိ ့ ပလ င်

ဆင်းရဲ ေသာအမျိုးသားချင်းတိ ့သည်၊ စားရေသာအခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ကင်းေသာအရာကိ လည်း၊
ေြမတိ ရ စာန်တိ့သည် စားရ ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ နည်းတ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သံ လွ င်ဥယျာဥ်ကိလည်း
ပရမည်။ ၁၂ ေြခာက်ရက်ပတ်လံ း အလပ်လပ်ရမည်။ သတမေန့ရက်၌ ငိ မ်ဝပ်စွာေနရမည်။
သိ ့ ပလ င် သင်၏ ွား ြမည်းတိ ့သည် ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနရေသာအခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ သင်၏
ငယ်သားများ၊ ဧည့်သည်များတိ ့လည်း သက်သာရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ ငါပညတ်သမ တိ ့၌
သတိ ပ ကေလာ့။ အြခားေသာဘရား၏ နာမကိ မ မက်မဆိ ှ င့်။ သင်၏ တ်ထဲက
မက်သံကိ သတပါးမ ကားေစ ှ င့်။

၁၄ တ ှ စ်တွင် သံ း ကိ မ် ငါ့အဘိ ့ ပွဲ ခံရမည်။

ငါမှာထားခဲ့ ပီ းသည်အတိ င်း၊ အဗိ ဗလချိန်းချက်ေသာ ေန့ရက်အချိန်၌ အဇမပွဲ ကိခံ၍၊ ခနစ်ရက်
ပတ်လံ း တေဆးမဲ့ ေသာမန့်ကိ စားရမည်။

၁၅ ငါမှာထားခဲ့ ပီ းသည်အတိ င်း၊ အဗိ ဗလ

ချိန်းချက်ေသာ ေန့ရက်အချိန၌ အဇမပွဲ ကိခံ၍၊ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း တေဆးမဲ့ ေသာ မန့်ကိ
စားရမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ လတွ င် သင်သည် အဲ ဂတုြပည်က ထွ က်လာသတည်း။
ထိ ပွဲကိ ခံ စဥ် ငါ့ထံသိ ့ အဘယ်သမ လက်ချည်းမေပ မလာရ။ ၁၆ လယ်လပ်၍ အသီ းအ ှ ံ ကိ
သိ မ်းစ ှ ိ သည်ကာလ၊ သိ မ်းပွဲ ကိ၎င်း၊ လယ်လပ်၍ အသီ းအ ှ ံ ကိ သိ ထားသည်ကာလ၊
ှ စ်လဲေသာအခါ၊ သိ ထားပွဲ ကိ၎င်း ခံ ရမည်။ ၁၇ သင်တိ့တွင် ေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့သည်၊
တ ှ စ်လ င်သံ း ကိ မ် ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင့် ေ ှ ေတာ်
့
၌ မျက် ှ ာြပရ ကမည်။

၁၈

ငါ့ယဇ် ေကာင်၏ အေသွ းကိ ၊ တေဆးပါေသာမန့် ှ င့် ေရာ၍ မပေဇာ်ရ။ ငါ့ယဇ် ေကာင် ဆီ ဥကိ
နံ နက်တိင်ေအာင် မ ကင်းေစရ။ ၁၉ သင်၏ေြမ၌ အဦ းသီ းေသာ အသီ းအ ှ ံ အေကာင်းဆံ းကိ ၊
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်ထဲသိ့ ေဆာင်သွင်းရမည်။ ဆိ တ်သငယ်ကိ
အမိ ိရ
့ ည် ှ င့် မ ပတ်မချက်ရ။ ၂၀ ကည့် ေလာ့။ လမ်းခရီ း၌ သင့်ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍၊
ငါြပင်ဆင် ှ င့်ေသာအရပ်သိ့ ပိ ့ေစြခင်းငှ ာ၊ ေကာင်းကင်တမန်ကိ သင့်ေ ှ ့၌ ငါေစလတ်၏။
၂၁ ထိ တမန်ကိ

ိ ေသစွ ာ ပေလာ့။ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်ေလာ့။ အာဏာေတာ်ကိ

မဆန် ှ င့်။ သင်တိ့ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ သသည် မလတ်။ ငါ့နာမသည် သ၌တည် ှ ိ ၏။ ၂၂
အကယ်စင်စစ် သင်သည် သ့စကားကိ နားေထာင်၍ ငါပညတ်သမ အတိ င်း ပလ င်၊ သင်၏
ရန်သတိ ့ကိ ငါသည် ရန်ဘက် ပမည်။ သင့်ကိ ဆီ းတားေသာသတိ ့ကိလည်း ငါဆီ းတားမည်။ ၂၃
ငါ့တမန်သည် သင့်ေ ှ ့၌သွ ား၍ သင့်ကိ အာေမာရိ လ၊ ဟိ တိ လ၊ ေဖရဇိ လ၊ ခါနနိလ၊ ဂိ ရဂါ ှ ိ လ၊
ဟိ ဝိလ၊ ေယဗသိ လတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေဆာင်သွင်း၍၊ သတိ ့ကိ ပယ် ှ င်းမည်။ ၂၄ သတိ ့ဘရားများကိ
ဦ းမချဝတ်မ ပရ။ သတိ ့ဘာသာအတိ င်း မကျင့်ရ။ သတိ ့ကိ အကန်အစင် ေမှာက်လှဲ၍၊

ထွ က်ေြမာက်ရာ

147

ပ်တဆင်းတများကိ လည်း ှ င်း ှ င်း ဖိ ဖျက်ရမည်။ ၂၅ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ
ဝတ် ပရမည်။ သင်၏မန့်ကိ၎င်း၊ ေရကိ ၎င်း၊ ေကာင်း ကီ းေပး ေတာ်မမည်။ အနာေရာဂါကိ လည်း
သင်၏အထဲ က တ်ယပယ် ှ ားေတာ်မမည်။ ၂၆ သင်၏ြပည်တွင် ကိ ယ်ဝန်ပျက်ေသာ သတဝါ၊
မံ ေသာသတဝါ ှ င့် ကင်းလွ တ်လိမ့ ်မည်။ သင်၏အသက်တန်းကိ ငါစံ လင်ေစမည်။ ၂၇
ငါ့ကိေ ကာက်တတ်ေသာ သေဘာကိ သင့်ေ ှ သိ
့ ့ ငါေစလတ်၍၊ သင်ေရာက်ေလရာရာအရပ်၌
ခပ်သိမ်းေသာလမျိုးကိ ငါဖျက်ဆီးမည်။ သင်၏ရန်သအေပါင်းတိ ့ကိ ေနာက်သိ့ လှ ည့်ေစမည်။
၂၈ ပျားတများကိ လည်း သင့်ေ ှ သိ
့ ့ ငါေစလတ်၍၊ သတိ ့သည် ဟိ ဝိလ၊ ခါနနိလ၊

ဟိ တိ လတိ ့ကိ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ

ှ င်ထတ် ကလိ မ့ ်မည်။

၂၉ ထိ လများကိ တ ှ စ်ြခင်းတွ င်

သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ငါမ ှ င်ထတ်။ သိ ့ ပလ င် ြပည်သည် လဆိ တ်ညံ၍ သားရဲ သည် သင့်တဘက်၌
များြပားလိ မ့ ်မည်။

၃၀ သင်သည် တိ းပွ ား၍ တြပည်လံ းကိ ဝင်စားသည်တိင်ေအာင်၊

သတိ ့ကိ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ြဖည်းြဖည်းငါ ှ င် ထတ်မည်။ ၃၁ သင့်ေနရာ နယ်အပိ င်းအြခားကိ ၊
ဧဒံ ပင်လယ်မှသည် ဖိ လိတိ ပင်လယ်တိင်ေအာင်၎င်း၊ ေတာမှသည် ြမစ်တိင်ေအာင်၎င်း
ငါမှတ်သားမည်။ ထိ အရပ်သားများကိ သင့်လက်သိ့ ငါအပ်၍၊ သင်သည် ှ င်ထတ်ရလိ မ့ ်
မည်။ ၃၂ သတိ ့ ှ င့်၎င်း၊ သတိ ့ဘရားများ ှ င့်၎င်း၊ သင်သည် မိ ဿဟာယမဖွဲ ့ရ။ ၃၃ သင်သည်
ငါ့ကိ ြပစ်မှားေစြခင်းငှ ာ၊ သတိ ့သည် ပမည်ကိ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့သည်
သင့်ြပည်၌ မေနရ က။ သင်သည် သတိ ့ဘရားကိ ဝတ် ပလ င်၊ ထိ မိ၍ လဲ စရာအေ ကာင်းအမှန်
ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၄ တဖန်

ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် အာ န်၊ နာဒပ်၊ အဘိ ဟ အစ ှ ိ ေသာ

ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီ းသ ခနစ်ကျိပ် ှ င့်တကွ ၊ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ တက်၍၊
သတိ ့သည် ေဝးေဝးကိ းကွ ယ် ကေစ။ ၂ သင်တေယာက်တည်းသာ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့
ချဥ်းကပ်ရမည်။ အြခားေသာသ မချဥ်းမကပ်ရ။ လများတိ ့သည် သင် ှ င့်အတ မတက်ရ ကဟ
ေမာေ ှ အား

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃

ေမာေ ှ သည်လည်း

လများတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့လာ၍၊

ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်အလံ းစံ ကိ ၎င်း၊ စီ ရင်ေတာ်မချက်အလံ းစံ ကိ ၎င်း ြပန် ကား၍၊
လများအေပါင်းကလည်း၊ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသမ အတိ င်း အက ်ပ်တိ့ ပပါမည်ဟ
တသံ တည်းြပန်ေြပာ က၏။ ၄ ေမာေ ှ သည် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်အလံ းစံ တိ ့ကိ
ေရးထား ပီ းမှ၊ နံ နက်ေစာေစာထ၍၊ ေတာင်ေြခရင်း၌ ယဇ် ပလင်ကိ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုး
တဆယ် ှ စ်မျိုး ှ င့်အမ

ေကျာက်တိင်တဆယ် ှ စ်တိင်ကိ ၎င်း တည်ေလ၏။

ဣသေရလအမျိုးသား လပျိုတိ ့ကိ ေစခိ င်းသည်အတိ င်း၊ သတိ ့သည်

၅

ွားများကိ ယ၍

ထာဝရဘရား ေ ှ မ့ ှ ာ မီ း ိ ေသာယဇ်
့
၊ မိ ဿဟာယယဇ် ကိ ပေဇာ် က၏။ ၆ ေမာေ ှ သည်လည်း၊
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အေသွ းတဝက်ကိ အင်တံ ၌ထည့်၍၊ တဝက်ကိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ြဖန်းေလ၏။
ပဋိ ညာဥ်စာကိ လည်း
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်

ယ၍၊

ပရိ သတ်များေ ှ မ့ ှ ာ

မသမ အတိ င်း

ဘတ် ပီ းလ င်၊

အက ်ပ်တိ့ ပပါမည်၊

၇

သတိ ့ကလည်း၊

နားေထာင်ပါမည်ဟ

ေြပာဆိ က၏။ ၈ ေမာေ ှ သည်လည်း၊ အေသွ းကိ ယ၍ လများအေပ မှာ ြဖန်းလျက်၊
ဤအေသွ းကား ဤအမအရာ တိ ့တွင်

သင်တိ့၌ ထာဝရဘရားဝန်ခံေတာ်မေသာ

ပဋိ ညာဥ်၏အေသွ းြဖစ်သည်ဟ ေြပာဆိ ၏။ ၉ ထိ အခါ ေမာေ ှ ၊ အာ န်၊ နာဒပ်၊ အဘိ ဟ
အစ ှ ိ ေသာ ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီ းသ ခနစ်ကျိပ်တိ့ သည် တက်၍၊

၁၀

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ကိ ြမင် က၏။ ေြခေတာ်ေအာက်၌ နီလာေကျာက်ြဖင့် ပီ းေသာ
ေကျာက်ခင်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ကည်လင်ေသာ ေကာင်းကင်မျက် ှ ာကဲ့ သိ ့၎င်း ထင်ေလ၏။ ၁၁
ဣသေရလအမျိုးသား မးမတ်တိ့ကိ အြပစ်ေပးေတာ်မမ။ သတိ ့သည် ဘရားသခင်ကိ
ြမင်ရေသာ်

လည်း၊

စားေသာက်လျက်ေန က၏။

၁၂

ထာဝရဘရားကလည်း၊

ငါ ှ ိ ရာေတာင်ေပ သိ ့ တက်၍ေနေလာ့။ လများတိ ့အား သွ န်သင်ဘိ့ရာ ေကျာက်ြပားေပ မှာ
ငါေရးထားေသာ ပညတ်တရားများကိ သင်၌ ငါအပ်ေပးမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မလ င်၊
၁၃ ေမာေ ှ သည် မိ မိလက်ေထာက်ေယာ

တက်သွား၏။

ှ င့် အတထ၍ ဘရားသခင်၏ ေတာင်ေတာ်ေပ သိ ့

၁၄ အသက် ကီ းသတိ ့အားလည်း၊ ငါတိ ့မလာမှီတိင်ေအာင် ဤအရပ်၌

ငံ့ ေန ကေလာ့။ အာ န် ှ င့် ဟရသည် သင်တိ့၌

ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ မည်သည့်သမဆိ

အမအခင်း ှ ိ လ င်၊ သတိ ့ထံသိ ့ သွ ားေစဟ မှာထားေလ၏။

၁၅ ေမာေ ှ သည်

ေတာင်ေတာ်ေပ သိ ့တက်၍၊ မိ ဃ်းတိ မ်သည် ေတာင်ေတာ်ကိ လမ်းမိ း၏။ ၁၆ ထာဝရဘရား၏
ဘန်းေတာ်သည် သိ နာေတာင်ေပ မှာထိ ၍၊ မိ ဃ်းတိ မ်သည် ေြခာက်ရက်ပတ်လံ း လမ်းမိ း၏။
သတမေန့ရက်၌ မိ ဃ်းတိ မ်အထဲ က အသံ ေတာ်ထွက်၍၊ ေမာေ ှ ကိ ေခ ေတာ်မ၏။ ၁၇
ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် ေတာင်ထိပ်ေပ မှာေလာင်ေသာ မီ းကဲ့ သိ ့ ထင်၍၊ ဣသေရလ
အမျိုးသားတိ ့သည် ြမင်ရ က၏။

၁၈ ေမာေ ှ သည် မိ ဃ်းတိ မ်အထဲ သိ့ ဝင်သြဖင့်

ေတာင်ေပ သိ ့ေရာက်၍ အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ း ေတာင်ေပ မှာ ေနေလ၏။

၂၅ ထာဝရဘရားကလည်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊

၂

ငါ့အား

လက်ေဆာင်ပဏာကိ ေဆာင်ခဲ့ရမည်အေ ကာင်း ဆင့်ဆိ ေလာ့။ ကည် ိ ေသာေစတနာစိ တ်
ှ င့် ငါ့အား လသမ ေသာသတိ ့၌ သင်သည် အလကိ ခံ ရမည်။ ၃ ခံ ရေသာအလဟမကား၊ ေ ၊
ေငွ ၊ ေ ကးဝါ၊ ၄ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာ၊ ဆိ တ်ေမွ း။
၅ အနီဆိးေသာသိ းေရ၊ တဟာ ှ သားေရ၊ အကာ ှ သစ်သား။

မီ း ိ ရာနံ
့ သ
့ ာေပါင်းေမးေဘာ်ဘိ့ရာ၊

ထွ က်ေြမာက်ရာ

နံ သ
့ ာမျိုး၊

မီ းထွ န်းစရာဆီ ၊

၆ လိ မ်းရန်ဆီေဘာ်ဘိ့၊
၇

ှ ဟံ ေကျာက်၊
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ယဇ် ပေရာဟိ တ် သင်တိင်း ှ င့် ရင်ဖွဲ ့၌ စီ စရာေကျာက်ြမတ်တည်းဟေသာ အလကိ ခံ ရမည်။
၈ ငါသည် သင်တိ့တွင် ကျိန်းဝပ်ရာဘိ ့ သန့် ှ င်းရာဌာနကိ လပ် ကေစ။ ၉ ငါြပသမ ေသာ

တဲ ေတာ်ပံ ၊

တဲ ေတာ်တန်ဆာပံ ှ င့်အညီ

လပ်ရမည်။

၁၀

အလျား ှ စ်ေတာင်ထွာ၊

အနံ တေတာင်ထွာ၊ ေစာက်တေတာင်ထွာ ှ ိ ေသာ ေသတာကိ ၊ အကာ ှ သား ှ င့်လပ်၍၊
ေသတာအတွ င်းအြပင်ကိ ေ စင် ှ င့် မွ မ်းမံ ရမည်။
ကွ ပ်ေသာ

ေ တန်ဆာကိ လည်း

လပ်ရမည်။

၁၁ ေသတာအေပ နားပတ်လည်၌
၁၂

ေ ေလးကွ င်းကိ

သွ န်း၍၊

ေသတာေလးေထာင့်၌ တမျက် ှ ာ ှ စ်ကွင်းစီ တပ်ရမည်။ ၁၃ အကာ ှ သားထမ်းဘိ းကိ လပ်၍
ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ပီ းမှ၊
လ ိုထားရမည်။

၁၄
၁၅

ေသတာထမ်းစရာဘိ ့
ထိ ထမ်းဘိ းကိ လည်း

တဘက်တချက်

ေသတာေ ကွ င်းထဲ က

ေ ကွ င်းထဲ သိ့
မ တ်အစဥ်

ှ ိ ေစရမည်။ ၁၆ ငါေပးေသာ သက်ေသခံ ချက်ကိ၊ ထိ ေသတာထဲ မှာ ထားရမည်။ ၁၇
အလျား ှ စ်ေတာင်ထွာ၊ အနံ တေတာင်ထွာ ှ ိ ေသာ ေသတာအဖံ းကိ လည်း ေ ှ င့်လပ်ရမည်။
၁၈ ေ ေခ ဗိ မ် ှ စ်ပါးကိ လည်း ေသတာအဖံ းတွ င် အလျားတဘက်တချက်၌ ထလပ်ရမည်။ ၁၉

ထိ ေခ ဗိ မ် ှ စ်ပါးကိ ေသတာဖံ း ကိ ယ်ထဲကထတ်၍၊ ေသတာဖံ းအေပ ၌ တဘက်တပါးစီ
လပ် ပီ းလ င်၊

၂၀ ေခ ဗိ မ် ှ စ်ပါးတိ ့သည် မျက် ှ ာချင်းဆိ င်၍၊ ေသတာဖံ းကိ

လျက်၊

မိ မိအေတာင်ကိ ြဖန့်၍ ေသတာဖံ းကိ မိ းရမည်။ ၂၁ ေသတာအဖံ းကိ ေသတာေပ မှာ
တင်ရမည်။ ငါေပးေသာ သက်ေသခံ ချက်ကိလည်း ေသတာထဲ မှာ ထားရမည်။ ၂၂ ထိ အရပ်၌
ငါသည် သင် ှ င့်ေတွ ့၍၊ သက်ေသခံ ချက်ထားေသာ ေသတာဖံ းအေပ ၊ ေခ ဗိ မ် ှ စ်ပါး
စပ် ကားမှာ သင် ှ င့် တ်ဆက်သြဖင့်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌ ဆင့်ဆိ ရာသမ တိ ့ကိ
စီ ရင်မည်။ ၂၃ အလျား ှ စ်ေတာင်၊ အနံ တေတာင်၊ အြမင့်တေတာင်ထွာ ှ ိ ေသာ စားပွဲ ကိလည်း
အကာ ှ သား ှ င့် လပ်၍၊ ၂၄ ေ စင် ှ င့် မွ မ်းမံ ရမည်။ စားပွဲ အေပ နားပတ်လည်၌ ကွ ပ်ေသာ
ေ တန်ဆာကိ ၎င်း၊ ၂၅ အနံ လက်တဝါး ှ ိ ေသာ ခါးပန်းကိ ၎င်း၊ ခါးပန်းအေပ နားပတ်လည်၌
ကွ ပ်ေသာ ေ တန်ဆာကိ ၎င်း လပ်ရမည်။

၂၆ ေ ေလးကွ င်းကိ လည်း

ေြခေထာက်ေလးခ အထက်စားပွဲ ေလးေထာင့်၌ တပ်ရမည်။
ခါးပန်းေပ မှာ ှ ိ ၍၊ စားပွဲ ထမ်းစရာ ထမ်းဘိ းေနရာြဖစ်ရမည်။

လပ်၍၊

၂၇ ထိ ေ ကွ င်းတိ ့သည်
၂၈ စားပွဲ ထမ်းစရာ

အကာ ှ သားထမ်းဘိ းကိ လပ်၍ ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ရမည်။ ၂၉ စားပွဲ ှ င့်ဆိ င်ေသာ လင်ပန်း၊ ဇွ န်း၊
အင်တံ ၊ ေလာင်းစရာဖလားများကိ လည်း ေ စင် ှ င့် လပ်ရမည်။ ၃၀ ငါ့ေ ှ ၊့ စားပွဲ ေပ မှာ
ေ ှ ေတာ်
့
မန့်ကိ အစဥ်တင်ရမည်။ ၃၁ မီ းခံ ကိ လည်း ေ စင် ှ င့်လပ်၍၊ မီ းခံ တိ င်အစ ှ ိ ေသာ
အလက်များ၊ ခွ က်များ၊ ဘးသီ းများ၊ ကာပွ င့ ်များတိ ့ကိ တစပ်တည်းထရမည်။

၃၂

မီ းခံ တိ င်တဘက်တချက်သံ းလက်စီထွက်၍၊ အလက်ေြခာက်လက် ှ ိ ရမည်။ ၃၃ မီ းခံ တိ င်ထဲက
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ထွ က်ေသာ အလက်သံ းလက်တွင်၊ တလက် တလက်၌ ဘး ကာပွ င့ ် ှ င့်တကွ ၊ ဗာတံ သီ း ှ င့်
ပံ တေသာ

ခွ က်သံ းခွ က်

ဗာတံ သီ း ှ င့်ပံ တေသာ

ှ ိ ရမည်။

၃၄

ခွ က်ေလးခွ က်

မီ းခံ တိ င်၌လည်း

ှ ိ ရမည်။

၃၅

ဘး ကာပွ င့ ် ှ င့်တကွ ၊

မီ းခံ တိ င်ထဲကထွ က်ေသာ

အလက်ေြခာက်လက် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ အလက် ှ စ်ဘက်ေအာက်၌လည်း ဘးသီ းတလံ းစီ
ှ ိ ရမည်။ ၃၆ ဘးများ၊ အလက်များတိ ့ကိ တကိ ယ်တစပ်တည်းြဖစ်ေစ၍၊ မီ းခံ တကိ ယ်လံ းကိ
ေ စင် ှ င့် ထလပ်ရမည်။ ၃၇ မီ းခွ က်ခနစ်လံ းကိ လည်း လပ်ရမည်။ စားပွဲ ကိ လင်းေစြခင်းငှ ာ
ထိ မီးခွ က်ကိ ထွ န်းရမည်။ ၃၈ မီ း ှ ပ် ှ င့် မီ း ှ ပ်ခံစရာခွ က်တိ့သည်လည်း ေ စင်ြဖစ်ရမည်။
၃၉ မီ းခံ ှ င့် မီ းခံ တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၊ ေ စင်အခွ က်တဆယ် ှ င့် လပ်ရမည်။ ၄၀ ေတာင်ေပ မှာ

သင့်အား ြပခဲ့ ပီ းေသာပံ ှ င့် ညီ ေလျာ်စွာ လပ်ြခင်းငှ ာ သတိ ပရမည်။

၂၆ တနည်းကား၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်ြဖင့် ပီးေသာ
ေခ ဗိ မ်အ ပ် ှ င့် ချယ်လှယ်ေသာ၊ ပိ တ်ေချာကလားကာဆယ်ထည်ြဖင့် တဲ ေတာ်ကိ
လပ်ရမည်။

၂ ကလားကာသည် အလျား ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေတာင်၊ အနံ ေလးေတာင် ှ ိ ၍၊

ကလားကာချင်း အလျားအနံ တရမည်။ ၃ ကလားကာငါးထည်စီ တစပ်တည်းချုပ်ရမည်။
၄

ကလားကာတထည်ြပင်ဘက်မှာ၊

ကလားကာနားချင်းဆက်မှီရာ၌

ကွ င်းများကိ

ြပာေသာအထည် ှ င့် လပ်ရမည်။ အြခားေသာ ကလားကာ ြပင်ဘက်မှာ၊ ကလားကာနားချင်း
ဆက်မှီရာ၌လည်း ထိ အတလပ်ရမည်။ ၅ ကလားကာတထည်၌ ကွ င်းငါးဆယ်ကိ၎င်း၊
အြခားေသာကလားကာ အနားဆက်မှီရာ၌ ကွ င်းငါးဆယ် ကိ ၎င်း၊ ကွ င်းချင်းဆိ င်မိေအာင်
လပ်ရမည်။ ၆ ေ ေချာင်းငါးဆယ်ကိလည်း လပ်၍၊ ထိ ေ ေချာင်းြဖင့် ကလားကာများကိ
ပးတွဲ သြဖင့်၊ တဲ ေတာ် တေဆာင်တည်း ြဖစ်ရမည်။ ၇ တဲ ေတာ်ဖံ းအပ်ဘိ့ အြခားေသာ
ကလားကာဆယ်တထည်ကိ

ဆိ တ်ေမွ း ှ င့်

လပ်ရမည်။

ကလားကာသည်

၈

အလျားအေတာင်သံ းဆယ်၊ အနံ ေလးေတာင် ှ ိ ၍၊ ကလားကာ ဆယ်တထည်တိ့သည်
အလျားအနံ ချင်းတရမည်။ ၉ ကလားကာငါးထည် တစပ်၊ ေြခာက်ထည် တစပ်တည်း
ချုပ်၍၊ ဆဌမကလားကာကိ တဲ ေတာ်ဦး၌ ေခါက်ထားရမည်။
ဆက်မှီရာ၌၊

ြပင်ဘက်ကေနေသာ

၁၀ ကလားကာများ

ကလားကာတထည်အနားမှာ၊

ကွ င်းငါးဆယ်ကိ

၎င်း၊ ဆက်မှီေသာ အြခားကလားကာအနားမှာ၊ ကွ င်းငါးဆယ်ကိ၎င်း လပ်ရမည်။ ၁၁
ေ ကးဝါေချာင်း ငါးဆယ်ကိလည်း လပ်၍၊ ကွ င်းတိ ့၌ လ ို ပီ းလ င်၊ အေပ တဲ တပိ င်း ှ င့်
တပိ င်း ပးတွဲ သြဖင့်၊ တဲ တေဆာင်တည်း ြဖစ်ရမည်။ ၁၂ ထိ အေပ တဲ ၌ ပိ ေသာ ကလားကာ
တဝက်ကိကား၊ တဲ ေတာ်ေနာက်ေဖးမှာ တွဲ လွဲဆွဲထားရမည်။ ၁၃ အေပ တဲ ၌ပိ ေသာ ကလားကာ
အလျား ှ စ်ေတာင်တွင်၊ တဲ ေတာ်ဖံ းအပ်ဘိ့ တဘက်တချက် တေတာင်စီ တွဲ လွဲဆွဲထားရမည်။
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၁၄ အေပ တဲ ဖံ းအပ်ဘိ့ အနီးဆံ းေသာသိ းေရကိ ၎င်း၊ ထိ သိးေရအေပ ၌ တဟာ ှ သားေရကိ ၎င်း

လပ်ရမည်။ ၁၅ တဲ ေတာ်ကာရန်ေထာင်ထားရေသာ အကာ ှ ပျဥ်ြပားတိ ့ကိလည်း လပ်ရမည်။
၁၆ ပျဥ်ြပားသည် အလျားဆယ်ေတာင်၊ အနံ တေတာင်ထွာ ှ ိ ရမည်။ ၁၇ ထိ ပျဥ်ြပား ှ ိ သမ တိ ့၌

ေြခေထာက် ှ စ်ခစီ တတန်းတည်း ှ ိ ေစြခင်းငှ ာ လပ်ရမည်။ ၁၈ တဲ ေတာ်ေတာင်ဘက်၌
ကာရန်ပျဥ်ြပား ှ စ်ဆယ်ကိ လပ်ရမည်။ ၁၉ ထိ ပျဥ်ြပား ှ စ်ဆယ်တွင်၊ တြပားတြပားေအာက်၌
ေြခေထာက် ှ စ်ခစီ စွပ်စရာဘိ ့ ေငွ ေြခစွ ပ် ေလးဆယ်ကိ လပ်ရမည်။
တဲ ေတာ်ေြမာက်ဘက်၌ ကာရန်ပျဥ်ြပား

ှ စ်ဆယ် ှ ိ ရမည်။

ေငွ ေြခစွ ပ်ေလးဆယ်၊ တြပား ှ စ်ခစီ ှ ိ ရမည်။

၂၀ ထိ အတ

၂၁ ထိ ပျဥ်ြပား၌လည်း

၂၂ တဲ ေတာ်အေနာက်ဘက်၌ ကာရန်

ပျဥ်ြပားေြခာက်ြပားကိ ၎င်း၊ ၂၃ ေထာင့်တဘက်တချက်၌ ကာရန် ပျဥ်ြပား ှ စ်ြပားကိ ၎င်း
လပ်ရမည်။ ၂၄ အထက်၌၎င်း၊ ေအာက်၌၎င်း၊ ကွ င်းကိ တပ်၍ ေစ့စပ်လျက် ေထာင့် ှ စ်ခကိ
ပီ းေစရမည်။ ၂၅ ပျဥ်ြပား ှ စ်ြပား၊ ေငွ ေြခစွ ပ်ဆယ်ေြခာက်ခ၊ တြပား ှ စ်ခစီ ှ ိ ရမည်။
၂၆ တဲ ေတာ်၌ ကာရေသာ ပျဥ်ြပားကိ လ ိုစရာဘိ ့ အကာ ှ သား ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ

တဘက်ငါးေချာင်းစီ လပ်ရမည်။

၂၇ တဲ ေတာ်ေနာက်ေဖး၌ ကာရေသာ ပျဥ်ြပားကိ

လ ိုစရာဘိ ့ ကန့်လန့်ကျင်ငါးေချာင်းကိ လည်း လပ်ရမည်။ ၂၈ အလယ်ကန့်လန့်ကျင်ကိ၊
ေထာင့်တဘက်တချက်၌

ဆံ းေစရမည်။

၂၉

ပျဥ်ြပားတိ ့ကိ

ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ရမည်။

ကန့်လန့်ကျင်လ ိုဘိ ရ
့ ာ ေ ကွ င်းကိ လည်း လပ်၍၊ ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ရမည်။ ၃၀
ေတာင်ေပ မှာ သင့်အားြပေသာပံ ှ င့်အညီ ၊ တဲ ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ရမည်။ ၃၁ တနည်းကား၊
ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာြဖင့် ပီ း၍၊ ေခ ဗိ မ်အ ပ် ှ င့်
ချယ်လှယ်ေသာ ကလားကာတထည်ကိ ချုပ်ရမည်။

၃၂ ေ ချေသာ အကာ ှ သား

တိ င်ေလးတိ င်အေပ မှာ၊ ထိ ကလားကာကိ ဆွဲ ထားရမည်။ ထိ တိင်တိ့သည် ေ တံ စိ ့ ှ င့်၎င်း၊
ေငွ ေြခစွ ပ်ေလးခ ှ င့်၎င်း ြပည့်စံ ရမည်။

၃၃ သက်ေသခံ ချက်ထားေသာ ေသတာကိ ၊

ကလားကာအတွ င်းသိ ့ သွ င်းစရာဘိ ့ ထိ ကလားကာကိ ေ ေချာင်းြဖင့် ဆွဲ ကာ၍၊ ဟဂျာအရပ်၊
ဟဂျာဟဂျံုအရပ် ှ စ်ပါးစပ် ကား၌ အပိ င်းအြခား ြဖစ်ရမည်။ ၃၄ ဟဂျာဟဂျံု အရပ်၌
သက်ေသခံ ချက်ေသတာအေပ မှာ၊ ေသတာအဖံ းကိ တင်ထားရမည်။ ၃၅ ကလားကာြပင်မှာ
စားပွဲ ကိ ထားရမည်။ တဲ ေတာင်ေတာင်ဘက်နားမှာ မီ းခံ ကိ ၎င်း၊ ေြမာက်ဘက်နားမှာ
စားပွဲ ကိ၎င်း၊ တဘက် ှ င့်တဘက် ဆိ င်မိေအာင် ထားရမည်။ ၃၆ တဲ ေတာ်တံခါးဝ၌ ကာရန်၊
ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာြဖင့် ပီ း၍၊ ချယ်လှယ်ေသာ
ကလားကာတထည်ကိ လပ်ရမည်။

၃၇ ထိ ကလားကာဘိ ပ ေ တံ စိ ့ ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ

အကာ ှ တိ င်ငါးတိ င်ကိ လပ်၍ ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ရမည်။ ေ ကးဝါေြခစွ ပ်ငါးခကိ လည်း သွ န်းရမည်။
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၂၇ တနည်းကား၊ အလျားငါးေတာင်၊ အနံ ငါးေတာင် ှ ိ၍ စတရန်းေလးေထာင့်ြဖစ်ေသာ
ယဇ် ပလင်ကိ၊ အကာ ှ သား ှ င့်လပ်ရမည်။ အြမင့်လည်း သံ းေတာင် ှ ိ ရမည်။ ၂ ယဇ် ပလင်
ေလးေထာင့်အေပ မှာ၊ ဦ းချိုေလးေချာင်းကိ အကာ ှ သား ှ င့်လပ်၍ ေ ကးဝါ ှ င့် မွ မ်းမံ ရမည်။ ၃
ြပာခံ စရာအိ း ှ င့်တကွ တး ွင်းြပား၊ အင်တံ ၊ အမဲ သားချိတ်၊ လင်ပန်း အစ ှ ိ ေသာ
ယဇ် ပလင် ှ င့် ဆိ င်ေသာ တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေ ကးဝါ ှ င့် လပ်ရမည်။

၄ ေ ကးဝါ

ဆန်ခါကိ ၎င်း၊ ဆန်ခါေလးေထာင့်အေပ မှာ ေ ကးဝါေလးကွ င်းကိ ၎င်း လပ် ပီ းလ င်၊ ၅
ယဇ် ပလင်ခါးပန်းေအာက်၊

အလယ်၌

အကာ ှ သားထမ်းဘိ းတိ ့ကိ

လပ်၍

ထားရမည်။
ေ ကးဝါ ှ င့်

ယဇ် ပလင်ထမ်းစရာ

၆

မွ မ်းမံ ပီ းမှ၊

၇

ယဇ် ပလင်ကိ

ထမ်းစရာဘိ ့ တဘက်တချက် ကွ င်းများ၌ လ ိုထားရမည်။ ၈ ေတာင်ေပ မှာ သင့်အား
ြပသည်အတိ င်း၊ ထိ ယဇ် ပလင်ကိ အေပ ေအာက် ဟင်းလင်းြဖစ်ေစြခင်းငှ ာ၊ ပျဥ်ြပား ှ င့်
လပ်ရမည်။

၉

တဲ ေတာ်ဝင်း

ကာရန်မကား၊

အလျားအေတာင်တရာ ှ ိ ေသာ

ပိ တ်ေချာ ှ င့် ေတာင်ဘက်၌ ကလားကာကိ လပ်ရမည်။

၁၀ ထိ ကလားကာဘိ ့

တိ င် ှ စ်ဆယ်၊ တိ င်ေြခစွ ပ် ှ စ်ဆယ်ကိ ေ ကးဝါ ှ င့်လပ်၍ တိ င်တံစိ ့၊ တိ င်တန်းတိ ့ကိ
ေငွ ြဖင့် ပီ းေစရမည်။

၁၁ ထိ နည်းတ၊ ေြမာက်ဘက်၌ ကာရန် အလျားအေတာင်

တရာ ှ ိ ေသာ ကလားကာ ှ င့်တကွ ေငွ တံစိ ့၊ ေငွ တန်းပါေသာ ေ ကးဝါထိ င် ှ စ်ဆယ်၊
ေ ကးဝါေြခစွ ပ် ှ စ်ဆယ်

ှ ိ ရမည်။

၁၂

ဝင်းအေနာက်ဘက်

အနံ ၌

ကာရန်၊

အလျားအေတာင်ငါးဆယ် ှ ိ ေသာ ကလားကာ ှ င့်တကွ တိ င်တဆယ်၊ ေြခစွ ပ်တဆယ် ှ ိ ရမည်။
၁၃ ဝင်းအေ ှ ဘက်
့
၌လည်း အနံ အေတာင်ငါးဆယ် ှ ိ ရမည်။ ၁၄ တံ ခါးဝတဘက်တချက်၌

ကာရန်၊ အလျားဆယ်ငါးေတာင် ှ ိ ေသာ ကလားကာ ှ င့်တကွ

တိ င်သံ းတိ င်၊

၁၅

ေြခစွ ပ်သံ းခ ှ ိ ရမည်။ ၁၆ ဝင်းတံ ခါးဝ၌ ကာရန်၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊
နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာြဖင့် ပီ း၍၊ ချယ်လှယ်ေသာ ကလားကာအေတာင် ှ စ်ဆယ် ှ င့်တကွ
တိ င်ေလးတိ င် ေြခစွ ပ်ေလးခ ှ ိ ရမည်။ ၁၇ ဝင်းပတ်လည်၌ တိ င် ှ ိ သမ တိ ့သည် ေငွ တံစိ ့၊
ေငွ တန်း၊ ေ ကးဝါေြခစွ ပ် ှ င့် ြပည့်စံ ရမည်။

၁၈ ဝင်းသည် အလျားအေတာင်တရာ၊

အနံ ငါးဆယ်၊ အြမင့်ငါးေတာင် ှ ိ ၍၊ ပိ တ်ေချာ ှ င့်ေ ကးဝါ ေြခစွ ပ်ြဖင့် ပီ းရမည်။

၁၉

အမေတာ်ထမ်းဘိ ့ တဲ ေတာ်အသံ းအေဆာင် ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ တဲ ေတာ်တံသင်၊ ဝင်း ှ င့်ဆိ င်ေသာ
တံ သင် ှ ိ သမ ကိ ၎င်း ေ ကးဝါ ှ င့်လပ်ရမည်။

၂၀ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တွင်၊

သက်ေသခံ ချက်ထားရာအရပ်ကိ ကာေသာ ကလားကာြပင်မှာ၊ မီ းခံ ၌ အစဥ်မြပတ်
မီ းထွ န်းစရာဘိ ့၊ သံ လွ င်သီးကိ ေထာင်း၍ယေသာ သံ လွ င်ဆီစစ်ကိ၊ ဣသေရလအမျိုးသား
တိ ့သည် ေဆာင်ခဲ့ရ ကမည်အေ ကာင်း ဆင့်ဆိ ေလာ့။ ၂၁ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့သည်၊
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ညဦ းမှသည်

နံ နက်တိင်ေအာင်၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ထိ အမကိ

စီ ရင်ရမည်။

ဣသေရလအမျိုးတိ ့သည်၊ သားအစဥ်အဆက်ေစာင့်ရေသာ ပညတ်ေတာ် ြဖစ်သတည်း။

၂၈ သင်၏ အစ်ကိအာ န်သည်၊ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင်ရမည်အေ ကာင်း၊
သ ှ င့်သ၏

သားတည်းဟေသာ

နာဒပ်၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အထဲ က
သင်၏အစ်ကိအာ န်၌ဘန်း

အဘိ ဟ၊

ေ ွးချယ်၍

ဣသမာတိ ့ကိ၊

သင့်ေအာက်၌ခန့်ထားေလာ့။

အသေရ

အဝတ်ကိ လပ်၍ေပး ရမည်။

ဧလာဇာ၊

ထင်ေပ ေစြခင်းငှ ာ၊

၂

သန့် ှ င်းေသာ

၃ အာ န်သည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ

ေဆာင် ွက်ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၍၊ သ့ကိ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ၊ ငါေပးေသာ ဥာဏ်ကိရေသာ
ပညာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့သည် ထိ အဝတ်ကိ လပ်ရမည် အေ ကာင်း မှာထားရမည်။
လပ်ရေသာအဝတ်ဟမကား၊

ရင်ဖံ း၊

သင်တိင်း၊

ဝတ်လံ ၊

၄

ချယ်လှယ်ေသာအကျ၊

ေဗါင်း၊ ခါးပန်းတည်း ဟေသာ သင်၏အစ်ကိအာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့သည်၊ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ ေဆာင် ွက် ရမည်အေ ကာင်း၊ သန့် ှ င်းေသာအဝတ်ကိ လပ်ြခင်းငှ ါ၊
၅

ေ ှ င့်ြပာေသာအထည်၊

ယရမည်။

ေမာင်းေသာအထည်၊

နီေသာအထည်၊

ပိ တ်ေချာတိ ့ကိ

၆ ထိ ေ အစ ှ ိ သည်တိ့ ှ င့် သင်တိင်းကိ ထးဆန်းစွ ာ လပ်ရမည်။

သိ င်း ကိ း ှ စ်ပင် ှ ိ ၍၊

သင်တိင်းအေပ

နားချင်းတွဲ မိေစြခင်းငှ ာ၊

၇

တဘက်တချက်ကိ

ဆွဲ ချုပ်ရမည်။ ၈ သင်တိင်းအေပ နား၌ ထးဆန်းေသာ ရင်စည်းကိ လည်း၊ သင်တိင်းကိ ယ်ကဲ့သိ ့
ေ ှ င့်၎င်း၊ ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာတိ ့ကိ၎င်း
လပ်ရမည်။

၉

ှ ဟံ ေကျာက် ှ စ်လံ းကိ ယ၍၊

ဣသေရလအမျိုးတဆယ် ှ စ်မျိုးကိ ၊

၁၀ အသက်အ ကီ းအငယ် အလိ က်၊ ေကျာက် ှ စ်လံ းေပ မှာ အမျိုးနာမည်ေ ြခာက်ခစီ

အကရာ တင်ရမည်။

၁၁ တံ ဆိ ပ်ေပ မှာ အကရာတင်သကဲ့ သိ ့၊ ေကျာက်လပ်ေသာ

အလပ် ှ င့်တကွ ၊ဣသေရလအမျိုး၏

နာမည်

တိ ့ကိ

အကရာတင်၍ ေ ေကျာက်အိး၌ ထည့်ရမည်။
ေအာက်ေမ့ေစြခင်းငှ ါ၊ ထိ ေကျာက် ှ စ်လံ းကိ

ထိ ေကျာက် ှ စ်လံ းအေပ မှာ

၁၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ

သင်တိင်းသိ င်း ကိ းေပ မှာ တပ်ရမည်။

ထိ သိ့ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ေအာက်ေမ့ေစြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့နာမည်များကိ အာ န်
သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ မိ မိပခံ းေပ မှာ ေဆာင်ရမည်။

၁၃ ေကျာက်အိးတိ ့ကိ

ေ ှ င့်လပ်ရမည်။ ၁၄ အဆံ း ှ င့်တပ်ရေသာ ကိ း ှ စ်ပင်တိ့ကိ ေ စင် ှ င့်ကျစ်၍ လပ် ပီ းမှ
ေကျာက်အိး၌ တွဲ ရမည်။

၁၅ ေ

ှ င့်၎င်း၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊

နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာ ှ င့်၎င်း၊ သင်တိင်းကိ လပ်သည်နည်းတ၊ ဗျာဒိ တ် ရင်ဖံ းကိ
ထးဆန်းစွ ာ လပ်ရမည်။ ၁၆ ှ စ်ထပ်ေခါက်လျက်၊ အလျားတထွ ာ၊ အနံ တထွ ာ၊ စတရန်း

ထွ က်ေြမာက်ရာ
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ေလးေထာင့် ြဖစ်ရမည်။ ၁၇ ထိ ရင်ဖံ း၌ ေကျာက်ြမတ်ကိ ေလးတန်းစီ ရမည်။ ပဌမအတန်းကား၊
ေကျာက်နီ၊ ဥဿဖရား၊ ပတြမား၊

၁၈ ဒတိ ယအတန်းကား၊ ြမ၊ နီလာ၊ စိ န်၊

တတိ ယအတန်းကား၊ ဝှါကိ ုမဟရာ၊ ေဂ မိ တ်။

၁၉

၂၀ စတတအတန်းကား၊ မျက် ဲ ွ၊

ေ ကာင်၊ နဂါးသွဲ ့ြဖစ်၍၊ အသီ းအသီ းတိ ့ကိ ေ အိ း၌ စီ ရမည်။

၂၁ ဣသေရလအမျိုး

တဆယ် ှ စ်မျိုး ှ ိ သည်အတိ င်း၊ တံ ဆိ ပ်ေပ မှာ အကရာတင်သကဲ့ သိ ့ ထိ ေကျာက် တိ ့၌၊
ထိ တဆယ့် ှ စ်ပါးေသာ နာမည်အသီ းသီ းတိ ့ကိ တင်လျက်၊

၂၂ ေကျာက်တလံ းလ င်

နာမည်တပါးစီ ပါရမည်။ ၂၃ ရင်ဖံ းအေပ ေထာင့် ှ စ်ခ၌ ေ ှ စ်ကွင်းကိ ၎င်း၊ ၂၄ ကျစ်ေသာ
ေ ကိ း ှ စ်ပင်ကိ၎င်း လပ် ပီ းမှ၊ ထိ ေ ှ စ်ကွင်း၌ တပ်၍၊ ၂၅ သင်တိင်း သိ င်း ကိ းေပ မှာ ှ ိ ေသာ
ေကျာက်အိးတိ ့၌ တွဲ ရမည်။ ၂၆ တဖန် ေ ှ စ်ကွင်းကိ လပ်၍ သင်တိင်းေအာက်နားမှာ ှ ိ ေသာ
ရင်ဖံ းေအာက် ေထာင့် ှ စ်ခ၌ တပ်ရမည်။ ၂၇ အြခားေသာ ေ ှ စ်ကွင်းကိ လည်း လပ်၍၊
သင်တိင်းေ ှ ဘက်
့
ေအာက်နား၌

ထးဆန်းေသာ

သင်တိင်းကိ ယ် တဘက်တချက်၌ တပ်ရမည်။

ရင်စည်း

အေပ နားဆက်မှီရာတွ င်၊

၂၈ ရင်ဖံ းေ

ှ စ်ကွင်းကိ သင်တိင်း

ေ ှ စ်ကွင်း ှ င့်တွဲ ၍၊ ြပာေသာ ကိ းြဖင့် ပီ းေစရမည်။ ထိ သိ့ ရင်ဖံ းကိ ထးဆန်းေသာ
ရင်စည်းအေပ နားမှာ ဆွဲ ၍၊ သင်တိင်း ှ င့်မကွ ာ အ မဲ ှ ိ ေစရမည်။ ၂၉ အာ န်သည်လည်း၊
သန့် ှ င်းရာအရပ်ဌာနေတာ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ထာဝရဘရား
အစဥ်ေအာက်ေမ့ေတာ်မေစြခင်းငှ ါ၊ ဗျာဒိ တ်ရင်ဖံ း၌ပါေသာ သတိ ့နာမည်များကိ မိ မိ ှ လံ းေပ မှာ
ေဆာင်ရမည်။ ၃၀ ဗျာဒိ တ်ရင်ဖံ းအထဲ ၌ ဥရိ မ် ှ င့် သမိ မ်ကိ သွ င်းထားရမည်။ အာ န်သည်
ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ ဝင်ေသာအခါ မိ မိ ှ လံ းအေပ မှာ ဥရိ မ် ှ င့် သမိ မ်ပါသည်ြဖစ်၍၊
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အမ၌ စီ ရင်ေတာ်မချက်ကိ ထာဝရဘရားေ ှ ၊့ မိ မိ ှ လံ းေပ မှာ
ေဆာင်ရမည်။ ၃၁ သင်တိင်း ှ င့်ဆိ င်ေသာ ဝတ်လံ ကိ ၊ ြပာေသာအထည် ှ င့်သာ လပ်ရမည်။
၃၂ ဝတ်လံ ၌ လည်စွပ်ပါ၍ လည်စါပ်ကိ မစပ်ေစြခင်းငှ ါ၊ သံ ချပ်လည်စွပ်ကွပ်သကဲ့ သိ ့၊

ရက်ေသာအထည်

ှ င့် ကွ ပ်ရမည်။

နီေသာအထည် ှ င့်

လပ်ေသာ

၃၃ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊

သလဲ သီးများကိ ၎င်း၊

ေ

ဆည်းလည်းများကိ ၎င်း၊

ဝတ်လံ ေအာက်စွန်းနားပတ်လည်၌၊ ၃၄ သလဲ သီးတလံ း၊ ေ ဆည်းလည်းတလံ းစီ ြခားလျက်၊
၃၅ အစဥ်အတိ င်း ဆွဲ ထားရမည်။ အာရန်သည် အမေတာ်ကိ ေဆာင်၍၊ သန့် ှ င်းရာအရပ်

ဌာနေတာ်ထဲ

မှာ၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ထွ က်ဝင်ေသာအခါ၊

ေသေဘး ှ င့်

ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း၊ ထိ ဝတ်လံ ကိ ဝတ်၍ သ၏ အသံ ကိ ကားရမည်။

၃၆

ေ စင်သင်းကျစ်ကိလည်း လပ်၍၊ တံ ဆိ ပ်ေပ မှာ အကရာတင်သကဲ့ သိ ့၊ ထာဝရဘရားအား
သန့် ှ င်း ြခင်းဟ အကရာတင်၍၊

ထွ က်ေြမာက်ရာ

၃၇ ြပာေသာ ကိ း ှ င့်ေဗါင်းေ ှ ့၌ ချည်ထားရမည်။
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၃၈ အာ န်သည်

ထိ သင်းကျပ်ကိ နဖး၌ ဆင်သြဖင့်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၏

သန့် ှ င်းေသာ အလ ဒါန ှ င့်ဆိ င်၍၊ သန့် ှ င်းေစသမ ေသာအရာတိ ့၌ ပါေသာအြပစ်ကိ
ေဆာင်ရမည်။ သတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ စိ တ်ေတာ် ှ င့် ေတွ ့ြခင်းငှ ါ၊ အာ န်၏ နဖး၌
အစဥ်ဆင်ရမည်။ ၃၉ ပိ တ်ေချာအကျကိ လည်း လပ်၍ ချယ်လှယ်ရမည်။ ေဗါင်းကိ လည်း
ပိ တ်ေချာ ှ င့်လပ်ရမည်။ ခါးပန်းကိ လည်း ချယ်လှယ်ေသာ အလပ် ှ င့် ပီ းေစရမည်။ ၄၀
အာ န်၏သားတိ ့ ဘန်းအသေရကိ ထင်ေပ ေစြခင်းငှ ါ၊ အကျ၊ ခါးပန်း၊ ဦ းထပ်များကိ
လပ်ေပးရမည်။ ၄၁ ထိ သိ့ သင်၏ အစ်ကိအာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့ကိ ဝတ်ဆင်ေစ ပီ းမှ၊
သတိ ့သည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်အမကိ ေဆာင် ွက်မည်အေ ကာင်း၊ သတိ ့ကိ
ဆီ ှ င့်လိ မ်းသြဖင့် အရာ၌ ခန့်ထား၍ သန့် ှ င်း ေစရမည်။ ၄၂ သတိ ့၌ ှ က်စရာအေ ကာင်း၊
မထင်မေပ ေစြခင်းငှ ါ၊ ခါးမှေပါင်သိ့အထိ ပိ တ်ေပါင်းဘီ ကိ ချုပ်၍ ေပးရမည်။

၄၃

အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ ့သည်၊ ပရိ တ်သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာ်၎င်း၊ သန့် ှ င်းရာ
အရပ်ဌာန၌ ယဇ် ပလင်အနားသိ ့ ချည်းကပ်ေသာ်၎င်း၊ အြပစ်ေရာက်၍ မေသေစြခင်းငှ ါ ထိ သိ့
ဝတ်ရမည်။ အာ န်မှစ၍ သ၏အမျိုး အစဥ်အဆက်တိ့သည် ေစာင့်ရေသာ ပညတ်ေတာ်
ြဖစ်သတည်း။

၂၉ သတိ့သည်

ငါ့ေ ှ ့၌

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ

ေဆာင် ွက်မည်အေ ကာင်း၊

အဘယ်သိ့ သန့် ှ င်းေစရမည် နည်းဟမကား၊ အြပစ်မပါေသာ
သိ း ှ စ်ေကာင်တိ့ကိ၎င်း၊

ွားသငယ်အထီ း ှ င့်

၂ တေဆးမပါေသာ ဂျံုမန့်၊ တေဆးမပါဘဲ ဆီ ှ င့်လပ်ေသာ

ဂျံုမန့်ြပား၊ တေဆးမပါဘဲ ဆီ ှ င့်လပ်ေသာ ဂျံုမန့် ကပ်တိ့ကိ၎င်း ယရမည်။ ၃ ထိ မန့်များကိ
ေတာင်းတလံ းထဲ ၌ ထည့် ပီ းမှ၊ ွားတေကာင်၊ သိ း ှ စ်ေကာင် ှ င့်တကွ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ၄
အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ ့ကိ၊ ပရိ သတ် စည်းေဝးရာ တံ ခါးနားသိ ့ ေခ ခဲ့ ၍ ေရချိုးရမည်။ ၅
အဝတ်တန်ဆာများကိ ယ၍၊ အကျ၊ ဝတ်လံ ၊ သင်တိင်း၊ ရင်ဖံ း ှ င့် အာ န်ကိ ဝတ်ေစ၍၊
ထးဆန်းေသာ သင်တိင်းရင်စည်း ှ င့် စည်းရမည်။ ၆ သ၏ ေခါင်းေပ မှာ ေဗါင်းကိ တင်၍၊
ေဗါင်း၌သန့် ှ င်းေသာ သင်းကျစ်ကိ တပ်ရမည်။ ၇ ထိ အခါ လိ မ်းစရာ ဆီ ကိယ၍ သ၏
ေခါင်းေပ ၌ ေလာင်းသြဖင့် သ့ကိလိမ်းရမည်။

၈ သ၏သားတိ ့ကိလည်း ေခ ခဲ့ ၍

အကျဝတ်ေစရမည်။ ၉ ခါးပန်းကိ လည်း စည်း၍၊ ဦ းထပ်ကိလည်း ေဆာင်းေစ ပီ းလ င်။
သတိ ့သည် ထာဝရပညတ်ေတာ် အတိ င်း ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာကိ ဆိ င်ရမည်။ ထိ သိ့
အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့ကိ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အရာ၌ ခန့်ထားရမည်။ ၁၀ ထိ ေနာက်၊
ွားထီ းတေကာင်ကိ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ေ ှ သိ
့ ့ ေဆာင်ခဲ့၍၊ အာ န် ှ င့် သ၏
သားတိ ့သည်၊ မိ မိတိ့ လက်ကိ ွားေခါင်းေပ မှာ တင်ရ ကမည်။ ၁၁ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

ထွ က်ေြမာက်ရာ

156

တဲ ေတာ်တံခါးနားမှာ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ထိ ွားကိ သတ်ရမည်။ ၁၂ အေသွ းကိ ယ၍
ယဇ် ပလင်ဦးချိုတိ ့၌ လက် ိ း ှ င့်ထည့် ပီ းမှ၊ ကင်းေသာအေသွ းကိ ယဇ် ပလင် ေြခရင်းနား၌
သွ န်ရမည်။

၁၃

အအကိ

ဖံ းေသာဆီ ဥ ှ ိ သမ ၊ အသည်းေပ ၌

ှ ိ ေသာအေြမး၊

ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့် ေကျာက်ကပ် ဆီ ဥကိ ယ၍ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။

၁၄

ွား၏အသား၊ အေရး၊ ေချး ကိ ကား၊ တပ်ြပင်မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ြဖစ်၏ ၁၅
သိ းထီ းတေကာင်ကိလည်း

ယ၍၊

အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ ့သည်၊

မိ မိတိ့လက်ကိ

သိ းေခါင်းေပ မှာ တင်ရမည်။ ၁၆ ထိ သိးကိ သတ် ပီ းလ င် အေသွ းကိ ယ၍ ယဇ် ပလင်အေပ နား
ပတ်လည်၌ ြဖန်းရမည်။ ၁၇ သိ းကိ လည်း အပိ င်းပိ င်းြဖတ်၍ ဝမ်းထဲ ၌ ှ ိ ေသာအရာ ှ င့်ေြခတိ ့ကိ
ေဆးေ ကာ ပီ းလ င်၊ ေခါင်း ှ င့် သားတစ်များကိ စထား၍၊

၁၈ သိ းတေကာင်လံ းကိ

ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။ ထာဝရဘရားအား မီ း ိ ေသာယဇ်
့
ြဖစ်၏။ ထာဝရဘရားအား
မီ းြဖင့် ဆက်ကပ်၍၊ ေမး ကိ င်ေသာ ပေဇာ်သကာြဖစ်၏။ ၁၉ အြခားေသာ သိ းကိ လည်းယ၍၊
အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့သည် မိ မိတိ့လက်ကိ သိ းေခါင်းေပ မှာ တင်ရမည်။ ၂၀ ထိ သိးကိ
သတ် ပီ းလျင်

အေသွ းကိ ယ၍

အာ န်၏

လက်ျာနားပျဥ်း၌၎င်း၊

သ၏သားတိ ့၏

လက်ျာနားပျဥ်း၌၎င်း။ သတိ ့၏ လက်ျာလက်မ၌၎င်း၊ လက်ျာေြခမ၌၎င်း ထည့်၍၊
ယဇ် ပလင်အေပ

ပတ်လည်၌ ြဖန်းရမည်။

၂၁ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ှ ိ ေသာ အေသွ း ှ င့်

လိ မ်းစရာဆီ ကိယ၍ အာ န် ှ င့် သ၏ အဝတ်၌၎င်း၊ သ၏ သားတိ ့ ှ င့်သတိ ့ အဝတ်၌၎င်း၊
ြဖန်းသြဖင့်၊ အာ န်မှစ၍ သားများ၊ အဝတ်များတိ ့သည် သန့် ှ င်း ကလိ မ့ ်မည်။

၂၂

ထိ သိးသည် အရာ၌ ခန့်ထားရာသိ း ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ဆီ ဥ၊ အ မီ း၊ အအကိ ဖံ းေသာဆီ ဥ၊
အသည်း ေပ ၌ ှ ိ ေသာအေြမး ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့် ေကျာက်ကပ်ကိဖံ းေသာ ဆီ ဥ၊
လက်ျာပခံ း၊ ၂၃ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ၌ထားေသာ
့
တေဆးမဲ့ မန့်ေတာင်းထဲ က မန်တလံ း၊
ဆီ ှ င့် လပ်ေသာ မန့်ြပားတြပား၊ မန့် ကပ်တချပ်ကိ ယ၍၊

၂၄ အာ န်လက်၊ သ၏

သားတိ ့လက်၌ ထိ အရာတိ ့ကိ ထား ပီ းလ င်၊ ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ချီလဲ ၍၊ ချီလဲ ေသာ
ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ၂၅ ထိ အရာတိ ့ကိ သတိ ့လက်မှ ခံ ယ၍၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
တွင်
ေမး ကိ င်ေသာအနံ ့ ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ယဇ် ပလင်၌ မီ း ိ ရာ
့
ယဇ် အေပ မှာ

ိ ရမည်
့
။

ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာ ြဖစ်၏။ ၂၆ အာ န်၏အရာ၌ ခန့်ထားရာ
သိ း၏ရင်ပတ်ကိ ယ၍၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ချီလဲ သြဖင့်၊ ချီလဲ ေသာ ပေဇာ်သကာ ပ ပီ းမှ၊
သိ း၏ ရင်ပတ်သည် သင်၏အဘိ ့ ြဖစ်ရမည်။ ၂၇ ထိ သိ့ အာ န် ှ င့်သားတိ ့၏ အရာ၌
ခန့်ထားေသာ သိ းထဲ က၊ ချီလဲ ေသာ ပေဇာ်သကာ ပ၍၊ ချီလဲ ေသာ ရင်ပတ်ကိ၎င်း၊
ချီေြမာက်ေသာ ပေဇာ်သကာ ပ၍၊ ချီေြမာက်ေသာ ပခံ းကိ ၎င်း သန့် ှ င်းေစ

ပီ းမှ၊ ၂၈

ထွ က်ေြမာက်ရာ

157

ထိ ရင်ပတ်၊ ပခံ းတိ ့သည် ထာဝရပညတ်ေတာ်အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားလေသာ
အာ န်၏

အဘိ ့၊

သ့သားတိ ့၏အဘိ ့

ြဖစ်ရမည်။

ဣသေရလအမျိုးသား ပေသာ

မိ ဿဟာယယဇ် ထဲက၊ ထာဝရ ဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ချီးေြမာက်၍၊ ချီးေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာ
ြဖစ်၏။ ၂၉ အာ န်၏ သန့် ှ င်းေသာ အဝတ်တန်ဆာကိ ၊ သ၏သားတိ ့သည် အေမွ ခံသြဖင့်၊
ဆီ လိမ်းြခင်း မဂလာ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ၌ ခန့်ထားေသာအခါ၊ ၃၀ အာ န်ကိယ်စား
ယဇ် ပေရာဟိ တ်လပ်ေသာ သားသည်၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ အမေတာ်ကိ ေဆာင်ြခင်းငှ ါ၊
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်သိ့ ဝင်ေသာအခါ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ဝတ်ဆင်ရမည်။ ၃၁
အရာ၌ခန့်ထားရာ သိ း၏အသားကိ ယ၍၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ ပတ် ပီ းမှ၊ ၃၂ အာ န် ှ င့်
သ၏သားတိ ့သည် ထိ အသားကိ ၎င်း၊ ေတာင်းထဲ ၌ ှ ိ ေသာမန့်ကိ၎င်း၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ
တဲ ေတာ်တံခါးနားမှာ စားရ ကမည်။ ၃၃ သတိ ့ကိ သန့် ှ င်းေစ၍၊ အရာ၌ ခန့်ထားေစြခင်းငှ ါ၊
အြပစ်ေြဖရာ မဂလာ ပြခင်း ှ င့် ဆိ င်ေသာ အရာတိ ့ကိ၊ သတိ ့သည် စားရ ကမည်။
ထိ အရာတိ ့သည် သန့် ှ င်းေသာေ ကာင့်၊ မဆိ င်ေသာသ မစားရ။ ၃၄ အရာ၌ ခန့်ထားရာ ှ င့်
ဆိ င်ေသာ အမဲ သားြဖစ်ေစ၊ မန့်ြဖစ်ေစ၊ နံ နက်တိင်ေအာင် ကျန် ကင်းလ င်၊ ထိ အ ကင်းကိ
မီ း ိ ရမည်
့
။ သန့် ှ င်းေသာေ ကာင့်၊ အဘယ်သမ မစားရ။ ၃၅ ထိ သိ့ ငါပညတ်သမ အတိ င်း
အာ န် ှ င့် သ၏ သားတိ ့ အား ပ၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ၌ ခန့် ထားြခင်း မဂလာကိ ၊
ခနစ်ရက်ပတ်လံ းေဆာင်ရမည်။

၃၆ ထိ မှတပါး၊

အြပစ်ေြဖြခင်းအလိ ငှါ၊ ေန့တိင်း

ွားထီ းတေကာင်ကိ ပေဇာ်၍၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ်

ပရမည်။ ထိ သိ့ ယဇ် ပလင်ဘိ့

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပ ပီ းမှ၊ ပလင်ကိ စင် ကယ်ေစရမည်။ ထိ ့ေနာက် သန့် ှ င်း ေစြခင်းငှ ါ ဆီ ှ င့်
လိ မ်းရမည်။ ၃၇ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ယဇ် ပလင်ဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပ၍ သန့် ှ င်းေစ ပီ းမှ၊
အလွ န်သန့် ှ င်းေသာ

ယဇ် ပလင်ြဖစ်၍၊

သန့် ှ င်းေသာအရာ ြဖစ်ရမည်။

ထိ ပလင် ှ င့်

ေတွ ့သမ ေသာအရာတိ ့သည်

၃၈ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ပေဇာ်ရေသာအရာ ဟမကား၊

အခါမလည်ေသာ သိ းသငယ် ှ စ်ေကာင်ကိ ယ၍၊ ၃၉ ေန့တိင်းအစဥ်မြပတ် နံ နက်ယံ၌
တေကာင်၊ ညဦ းယံ ၌ တေကာင်ကိ ပေဇာ်ရမည်။

၄၀ သိ းသငယ်တေကာင်ကိ

ပေဇာ်ေသာအခါ၊ သံ လွ င်သီးကိ ေထာင်း၍၊ ရေသာ သံ လွ င်ဆီသံ းေလာဃ ှ င့် ေရာေသာ
မန့်ညက်တ သမဲ ကိ၎င်း၊ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာဘိ ့ စပျစ်ရည် သံ းေလာဃကိ ၎င်း၊
သိ းသငယ် ှ င့် အတ ပေဇာ်ရမည်။ ၄၁ အြခားေသာ သိ းသငယ်ကိ ညဦ းယံ ၌ ပေဇာ်ေသာအခါ၊
နံ နက်ယံ၌ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ၊ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာပါသည်နည်းတပါလျက်၊
ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ဆက်ကပ်၍၊ ေမး ကိ င်ေသာ ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ၄၂ ထိ သိ့
သင်တိ့သားစဥ်ေ ြမးဆက်တိ့သည် သင် ှ င့်ငါေတွ ့၍
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ေ ှ ေတာ်
့
၌၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးနားမှာ အစဥ်မြပတ် မီ း ိ ေသာယဇ်
့
ကိ
ပေဇာ်ရ ကမည်။ ၄၃ ထိ အရပ်၌ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့် ငါေတွ ့၍၊ ငါ့ဘန်းေတာ်အားြဖင့်
သတိ ့ကိ သန့် ှ င်းေစမည်။ ၄၄ ငါ့ေ ှ ့၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ ေဆာင်ေစ

ြခင်းငှ ါ၊

အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့ကိ၎င်း၊ ပရိ သတ် စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ကိ၎င်း၊ ယဇ် ပလင်ကိ၎င်း၊
ငါသန့် ှ င်းေစမည်။ ၄၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့တွင် ငါေန၍၊ သတိ ့၏ ဘရားြဖစ်မည်။ ၄၆
ငါသည် သတိ ့တွင် ေနြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်ထဲက ကယ် တ်ေဆာင်ယခဲ့ ေသာ
သတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သတိ ့ သိ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါသည် သတိ ့
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၀ တနည်းကား၊ နံ သ့ ာေပါင်းကိ မီး ိစရာ
့
ယဇ် ပလင်ကိ အကာ ှ သား ှ င့် လပ်ရမည်။
ထိ ပလင်သည်

အလျားတေတာင်၊

အနံ တေတာင်၊

၂

စတရန်းေလးေထာင့်ြဖစ်၍၊

အြမင့် ှ စ်ေတာင် ှ ိ ရမည်။ ဦ းချိုတိ ့ကိလည်း အကာ ှ သားြဖင့် ပီ းေစရမည်။ ၃ ပလင်ထိပ်၊ နံ ရံ ၊
ဦ းချိုတိ ့ကိ ေ စင် ှ င့် မွ မ်းမံ ၍၊ အေပ နားပတ်လည်၌ ကွ ပ်ေသာ ေ တန်ဆာကိ လည်း
လပ်ရမည်။ ၄ ေ တန်ဆာေအာက်၊ ပလင်တဘက်တချက်ေထာင့်၌ ေ ကွ င်း ှ စ်ကွင်းကိ
လပ်၍၊ ပလင်ထမ်းစရာ ထမ်းဘိ းေနရာ ြဖစ်ရမည်။ ၅ ထမ်းဘိ းတိ ့ကိ အကာ ှ သား ှ င့် လပ်၍
ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ခံ ရမည်။ ၆ ငါသည် သင် ှ င့်ေတွ ့ရာအရပ်၊ သက်ေသခံ ချက် ထားေသာေသတာကိ
ကာေသာ ကလားကာေ ှ ့၌ ထိ ပလင်ကိ ထားရမည်။ ၇ အာ န်သည် နံ နက်တိင်း မီ းခွ က်တိ့ကိ
ြပင်ေသာအခါ၊ ထိ ပလင်ေပ မှာ ေမးေသာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ

ိ ရမည်
့
။ ၈ ညဦ းယံ ၌လည်း

မီ းခွ က်တိ့ကိ ထွ န်းေသာအခါ၊ ထိ ပလင်ေပ မှာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ

ိ ရမည်
့
။ ထိ သိ့ သင်တိ့

သားစဥ်ေြမးဆက်တိသ
့ ည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ အစဥ်အ မဲ ပရေသာ နံ သ
့ ာ ေပါင်း ိ ့ြခင်း
ြဖစ်သတည်း။ ၉ ထိ ပလင်ေပ မှာ ထးြခားေသာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မ ိ ရ။
့ မီ း ိ ေသာ
့
ယဇ် ကိ မ ပရ။
ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာကိ လည်း မ ပရ။ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ လည်း မ ပရ။ ၁၀
အာ န်သည် တ ှ စ်တခါ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ေကာင်းအေသွ းကိ ယ၍၊ ထိ ပလင်၏ ဦ းချိုတိ ့၌
အြပစ်ေြဖြခင်း မဂလာကိ ပရမည်။ သင်တိ့ သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် တ ှ စ်တခါ ထိ သိ့ ပရ
ကမည်။ ထာဝရဘရားအား အလွ န်သန့် ှ င်းေသာ ယဇ် ပလင်ြဖစ်သည်။

၁၁ တဖန်

ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ
ေရတွ က်၍ စာရင်းယေသာအခါ၊ ေဘးလွ တ်မည်အေ ကာင်း ှ ိ သမ တိ ့သည် အသီ းအသီ း
မိ မိအသက်ေ ွးရန် အဘိ းကိ ထာဝရဘရားအား ဆက်ကပ်ရမည်။
စာရင်းဝင်ေသာ

သအေပါင်းတိ ့သည်

အကျပ်ေတာ်အလိ က်၊

၁၃ ေရတွ က်၍

ေငွ အကျပ်တဝက်စီ

ထာဝရဘရားအား ဆက်ကပ်ရမည်။ အကျပ်ကား၊ ေဂရ ှ စ်ဆယ်ြဖစ်သတည်း။
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၁၄

အသက် ှ စ်ဆယ်မှစ၍၊ ပိ လွန်ေသာသ အေပါင်းတိ ့သည် စာရင်းဝင်၍၊ ထိ သိ့ေသာ
ပေဇာ်သကာကိ ထာဝရဘရား အား ပရမည်။

၁၅ ကိ ယ်အသက်ကိ ေ ွးြခင်းငှ ါ၊

ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်သကာကိ ပေသာအခါ၊ ေငွ ရတတ်ေသာ သတိ ့သည် မပိ ၊
ဆင်းရဲ ေသာ သတိ ့သည် မေလ ာ့ဘဲ ၊ လတိ င်း အကျပ်တဝက်စီ ေပးရမည်။
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၏

အေ ွးေငွ ကိ

ယ၍

သတိ ့အသက်ကိ

၁၆

ေ ွးြခင်းငှ ာ၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၏ သက်ေသြဖစ်ရမည်အေ ကာင်း၊
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်စရိ တ်အဘိ ့ အလိ ငှာ ထားရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ တဖန်
ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၈ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့
လက်ေြခေဆးစရာဘိ ့

ေ ကးဝါေြခေထာက်ပါေသာ

ေ ကးဝါအင်တံ ကိ

လပ်၍၊

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ် ှ င့် ယဇ် ပလင်စပ် ကား၌ ထားရမည်။ ၁၉ သတိ ့သည်
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်သိ့ ဝင်ေသာ်၎င်း၊၊ ၂၀ အမေတာ်ကိ ထမ်း၍ ထာဝရဘရားအား
မီ း ိ ေသာယဇ်
့
ကိ ပေဇာ်ြခင်းငှ ာ၊ ယဇ် ပလင်အနားသိ ့ ချဥ်းကပ်ေသာ်၎င်း၊ ၂၁ ေသေဘး ှ င့်
ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း၊ မိ မိတိ့လက်ေြခကိ ေဆးရမည်။ ထိ သိ့သတိ ့ ှ င့် သတိ ့အမျိုး
အ ွယ်အစဥ်အဆက်တိ့သည် ေစာင့်ရေသာ ပညတ်ေတာ်ြဖစ်သတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂
တဖန် ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မြပန်သည်ကား၊
ြမတ်ေသာနံ သ
့ ာမျိုးကိ

အကျပ်ေတာ် ှ င့်ချိန်လျက်၊

၂၃ သင်သည်

စင် ကယ်ေသာ

မရန်ေစး

အကျပ်ငါးရာ၊ ေမးေသာ သစ် ကံ ပိ း ှ စ်ရာငါးဆယ်၊ ေမးေသာ ကံ ှ စ်ရာငါးဆယ်၊

၂၄

သစ် ကံ ပိ းတမျိုးငါးရာ၊ သံ လွ င်ဆီတဟိ န်ကိ ယ၍၊ ၂၅ ေဆးသမားအတတ် ှ င့် ဖေယာင်းဆီ ကိ
ေဘာ်တတ်သည်အတိ င်း၊ လိ မ်းရန်ဆီတည်းဟေသာ သန့် ှ င်းေသာ နံ သ
့ ာဆီ ကိ ေဘာ် ပီ းမှ၊ ၂၆
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ် ှ င့် သက်ေသခံ ချက်ေသတာကိ ၎င်း၊

၂၇ စားပွဲ ှ င့်

စားပွဲ တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ မီ းခံ ှ င့် မီ းခံ တန်ဆာကိ ၎င်း၊ နံ သ
့ ာေပါင်း ိ ေသာပလင်
့
၊ ၂၈ မီ း ိ ရာ
့
ယဇ် ပေဇာ်ေသာပလင် ှ င့် ပလင်တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ အင်တံ ှ င့် အင်တံ ေြခေထာက်ကိ၎င်း၊
ထိ နံသ
့ ာဆီ ှ င့် လိ မ်းသြဖင့်၊

၂၉ ထိ အရာတိ ့ကိ အလွ န်သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ာ၊ ထိ သိ့

သန့် ှ င်းေစရမည်။ ထိ အရာတိ ့ ှ င့် ေတွ ့သမ ေသာ အရာသည် သန့် ှ င်းေသာအရာြဖစ်ရမည်။
၃၀ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့ကိ လိ မ်း၍၊ သတိ ့သည် ငါ့ေ ှ ့၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ

ေဆာင်ေစြခင်းငှ ာ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ၌ ခန့်ထားရမည်။ ၃၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

သင်တိ့သားစဥ်ေ ြမးဆက်အေပါင်းတိ ့၌

သန့် ှ င်းေသာ လိ မ်းရန်ဆီ ြဖစ်ရမည်။

ဤဆီ သည်၊

ငါ့အဘိ ့

၃၂ လ၏ကိ ယ်ေပ မှာ မေလာင်းရ။ ထိ ဆီကိ

ေဘာ်သည်နည်းတ၊ အြခားေသာဆီ ကိ မေဘာ်ရ။ သန့် ှ င်းသည်ြဖစ်၍၊ သန့် ှ င်းသည်ဟ
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သင်တိ့သည် မှတ်ရမည်။

၃၃ ထိ ဆီ ှ င့်တေအာင် ေဘာ်ေသာသ၊ မဆိ င်ေသာလ၌

လိ မ်းေသာသမည်သည်ကား၊ မိ မိအမျိုးမှ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၄ တဖန်
ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေမးေသာ နံ သ
့ ာမျိုးတည်းဟေသာ
နတပ်ေစး၊ ေမးေသာ ငါးခွံ ၊ ဂါလဗန်ေစး၊ စင်ေသာ ေလာဗန်ေစးတိ ့ကိ အညီ အမ
ချိန်ယ၍၊

၃၅

ေဆးသမားအတတ် ှ င့်

ှ ာေဆးကိ

ေဘာ်တတ်သည်နည်းတ

ေရာေ ှ ာ၍၊ သန့် ှ င်းစင် ကယ်ေသာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ ေဘာ်ရမည်။ ၃၆ အချို ့ကိလည်း
ညက်ညက်ေထာင်း ပီ းမှ၊ ငါသည် သင် ှ င့်ေတွ ့ရာအရပ်၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာတဲ ေတာ်၌
သက်ေသခံ ချက်ေ ှ မ့ ှ ာ ထားရမည်။ သင်တိ့တွင် အလွ န်သန့် ှ င်းရမည်။ ၃၇ ထိ သိ့ေသာ
နံ သ
့ ာေပါင်းကိ ေဘာ်သည်နည်းတ၊ အြခားေသာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ ကိ ယ်သံ းဘိ ့ မေဘာ်ရ။
သင်တိ့တွင် ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းရမည်။

၃၈ အ ကင်သသည် မိ မိ ိ စရာဘိ
့
့

ထိ နံသ
့ ာေပါင်း ှ င့် တေအာင်ေဘာ်၏။ ထိ သသည် မိ မိအမျိုးမှ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၁ တဖန် ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မြပန်သည်ကား၊

၂ နားေထာင်ေလာ့၊

ငါသည် ယဒအမျိုးသား ဟရ၏သားြဖစ်ေသာ ဥရိ ၏သား ေဗဇေလလကိ အမည်ြဖင့်
ခန့်ထား၏။

၃ သသည် ေ ေငွ ေ ကးဝါကိ လပ်ေသာ အတတ်၊ ေကျာက်ကိ ေသွ း၍

စီ ေသာအတတ်၊ ၄ သစ်သားကိ ထလပ်ေသာ အတတ် ှ င့် အမျိုးမျိုးေသာ အလပ်ကိ
ထးဆန်းစွ ာ လပ်တတ်မည်အေ ကာင်း၊ ၅ ဉာဏ်ပညာ ှ င့်တကွ သိ ပံ အတတ်အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ
ငါေပး၍ ဘရားသခင်၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်စံ ေစ၏။ ၆ သ ှ င့်အတ ဒန်အမျိုးသား
အဟိ သမက်၏သား၊

အေဟာလျဘကိ လည်း

ငါခန့်ထား၏။

မှာထားသမ တိ ့ကိ

လိ မာေသာသအေပါင်းတိ ့သည်

ငါသည်

သင့်အား

လပ်တတ်မည်အေ ကာင်း၊

သတိ ့ ှ လံ းထဲ သိ့ ဉာဏ်ပညာကိ ငါသွ င်းထား ပီ ။ ၇ ထိ သတိ ့သည် ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ
တဲ ေတာ်၊

သက်ေသခံ ချက်ေသတာ၊

ေသတာအေပ မှာ

တင်ေသာ

ေသတာအဖံ း၊

တဲ ေတာ်တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ ၈ စားပွဲ ှ င့် စားပွဲ တန်ဆာကိ ၎င်း၊ စင် ကယ်ေသာ မီ းခံ ှ င့်
မီ းခံ တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ နံ သ
့ ာေပါင်း

ိ ေသာ
့
ပလင်၊

၉ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပေဇာ်ေသာ

ပလင်တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ ၁၀ အမေတာ်ကိ ထမ်းစရာအဝတ်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ
ေဆာင်ေသာအခါ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အာ န် ှ င့် သ၏သားဝတ်ဘိ့ သန့် ှ င်းေသာအဝတ်ကိ၎င်း၊
၁၁ လိ မ်းစရာဆီ ှ င့် သန့် ှ င်းရာဌာန၌ သံ းဘိ ့ နံ သ
့ ာေပါင်းေမးကိ ၎င်း၊ ငါမှာထားသမ အတိ င်း

လပ်ရ က

မည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၂

တဖန်ထာဝရဘရားက၊

သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၁၃ ငါသည် သင်တိ့ကိ သန့် ှ င်းေစေသာ
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ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့သိေစြခင်းငှ ါ၊ ငါ ှ င့်သင်တိ့၏ သားစဥ်ေ ြမးဆက်
စပ် ကား၌ လကဏာသက်ေသြဖစ်ဘိ့ရာ၊ ငါ့ဥပသ်ေန့ကိ စင်စစ်ေစာင့်ရ ကမည်။ ၁၄
ဥပသ်ေန့သည် သင်တိ့အား သန့် ှ င်းေသာေ ကာင့် ထိ ေန့ကိ ေစာင့်ရ ကမည်။ ဥပသ်ေန့ကိ
ဖျက်ေသာသတိ င်း အေသခံ ရမည်။ ထိ ေန့၌ အလပ်လပ်ေသာ သမည်သည်ကား၊
မိ မိအမျိုးမှ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရမည်။

၁၅ ေြခာက်ရက်ပတ်လံ း အလပ်လပ်ရမည်။

သတမေန့သည် ထာဝရဘရားအား သန့် ှ င်း၍ ငိ မ်ရေသာ ဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။ ဥပသ်ေန့၌
အလပ်လပ်ေသာသမည်သည်ကား၊

ဧကန်အမှန်

ဣသေရလအမျိုးသားအစဥ်အဆက်တိ့သည်၊

အေသခံ ရမည်။

၁၆

ထာဝရပဋိ ညာဥ်

ဥပသ်ေန့ရက် အစဥ်အတိ င်း ဥပသ်ေစာင့်ရ ကမည်။

သိ ့ြဖစ်၍

ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊

၁၇ ထိ သိ့ ေစာင့်လ င်၊ ငါ ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားစပ် ကား၌ ထာဝရလကဏာသက်ေသြဖစ်လိမ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊
ထာဝရဘရားသည် မိ ဃ်းေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီ းကိ ၊ ေြခာက်ရက်တွင် ဖန်ဆင်း၍၊
သတမေန့ရက်၌ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနလျက် အားြဖည့်ေတာ်မသည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၈ ထိ သိ့ ဘရားသခင်သည် သိ နာေတာင်ေပ မှာ ေမာေ ှ ှ င့် တ်ဆက်ေတာ်မသည်အဆံ း၌၊

လက် ိ းေတာ် ှ င့် အကရာတင်ေသာ သက်ေသခံ ချက်၊ ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ ေပးေတာ်မ၏။

၃၂ ေမာေ ှ သည်

ေတာင်ေပ မှာ

ကာြမင့်စွ ာ

ှ ိ ေနေ ကာင်းကိ လများတိ ့သည်

သိ ြမင်ေသာအခါ၊ အာ န် ထံ သိ ့ စည်းေဝး က၍၊ ထပါ။ ငါတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ သွ ားရေသာ ဘရားတိ ့ကိ
ငါတိ ့အဘိ ့

လပ်ပါ။

အဘယ်သိ့ြဖစ်သည်ကိ

ငါတိ ့ကိ

အဲ ဂတု

ငါတိ ့မသိ ပါဟ

ြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေသာ

ေြပာဆိ က၏။

၂

ထိ ေမာေ ှ ၌

အာ န်ကလည်း၊

သင်တိ့မယား သားသမီ းများ၏ နား၌ဆင်ေသာ ေ နားေတာင်းများကိ ခ တ်၍၊ ငါ့ထံသိ ့
ေဆာင်ခဲ့ ကဟဆိ လ င်၊ ၃ လအေပါင်းတိ ့သည် မိ မိတိ့နား၌ ဆင်ေသာ ေ နားေတာင်းများကိ
ခ တ်၍၊ အာ န်ထံသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ က၏။

၄ အာ န်သည်လည်း လက်ခံ၍၊

ွားသငယ်

ပ်ပံ သဏာန်ကိ ကညစ် ှ င့် ေရးသား ပီ းလ င် သွ န်းေလ၏။ လများတိ ့ကလည်း အိ
ဣသေရလအမျိုး၊ ဤဘရားသည် သင့်ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေသာ သင်၏

ဘရားြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ ဆိ က၏။ ၅ အာ န်သည် ထိ အမကိ သိ ြမင်လ င်၊ ပ်တေ ှ မ့ ှ ာ
ယဇ် ပလင်ကိ တည်၍၊ နက်ြဖန်ေန့သည် ထာဝရဘရားအဘိ ့ ပွဲ ခံရေသာေန့ ြဖစ်သည်ဟ
တပ်ကိလည်၍ ေ ကာ်ြငာေစ၏။ ၆ နက်ြဖန်နံနက်ေစာေစာ လတိ ့သည် ထ၍၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊
မိ ဿဟာယယဇ် တိ့ကိ ပေဇာ် ပီ းမှ၊ စားေသာက်လျက် ထိ င်ေန က၏ ေနာက်တဖန်
ကခန်ြမူးထးြခင်းငှ ါ ထ က၏။ ၇ ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဆင်းသွ ားေလာ့။ အဲ ဂတုြပည်မှ
သင် တ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ သင်၏ လတိ ့သည် ေဖါက်ြပန် က ပီ ။ ၈ ငါမှာထားေသာလမ်းမှ
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အလျင်အြမန် လဲ သွား၍၊

ွားသငယ် ပ်ကိ သွ န်း ပီ းလ င်၊ အိ ဣသေရလအမျိုး၊

ဤဘရားသည် သင့်ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ ဆိ လျက်၊
ပ်တေ ှ မ့ ှ ာ ယဇ် ပေဇာ်ကိးကွ ယ် က ပီ ဟ၍၎င်း၊

၉ ဤလမျိုးကိ

ငါ ကည့်ြမင် ပီ ။

လည်ပင်းခိ င်မာေသာအမျိုး ြဖစ်၏။ ၁၀ သိ ့ြဖစ်၍ ငါ့ကိ ှ ိ ေစေတာ့။ ငါသည် အမျက်ြပင်းစွ ာ
ထွ က်၍ သတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးမည်။ သင့်ကိ ကား ကီ းေသာ အမျိုးြဖစ်ေစမည်ဟ၍၎င်း၊
ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ေမာေ ှ ကလည်း၊ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
မဟာတန်ခိးအား ကီ းေသာ လက် ှ င့် အဲ ဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏

လတိ ့ကိ၊ အဘယ်ေ ကာင့် အမျက်ြပင်းစွ ာ ထွ က်ေတာ်မသနည်း။ ၁၂ အဲ ဂတုလတိ ့ကလည်း၊
ဘရားသခင်သည် မေကာင်းေသာ အ ကံ ှ ိ သြဖင့်၊ သတိ ့ကိ ေတာေတာင်များ၌ သတ်၍
ေြမ ကီ းေပ က သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်း အလိ ငှါသာ၊ တ်ေဆာင်ေလသည်ဟ အဘယ်ေ ကာင့်
ဆိ ဘွယ်အေ ကာင်း

ှ ိ ရပါမည်နည်း။ ြပင်းစွ ာေသာ အမျက်ေတာ်ကိ ပယ်ေတာ်မပါ။

ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့၌ ဤသိ ့ အြပစ်ေပးမည်အ ကံ ကိ ေနာင်တရေတာ်မပါ။ ၁၃ ကိ ယ်ေတာ်က
သင်တိ့ အမျိုးအ ွယ်ကိ ေကာင်းကင် ကယ်ကဲ့သိ ့ ငါများြပားေစမည်။ ငါေြပာခဲ့ ေသာ
ဤေြမ ှ ိ သမ ကိ သင်တိ့ အမျိုးအ ွယ်အား ငါေပးသြဖင့်၊ သတိ ့သည် အစဥ်အ မဲ
အေမွ ခံရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ကိ ယ်ကိ ကိ ယ်တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ စကားကိ
ခံ ခဲ့ ပီ းေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊ ဣသေရလတိ ့ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါဟ
မိ မိဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်
မိ မိလတိ ့အား အြပစ်ေပးမည်အ ကံ ကိ
သက်ေသခံ ချက်

ေနာင်တရေတာ်မ၏။

ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ

ဆင်းသွ ားေလ၏။

ကိ င်ယလျက်၊

ထိ ေကျာက်ြပား ှ စ်မျက် ှ ာ၌

၁၅ ေမာေ ှ သည်

လှ ည့်၍

အကရာတင်လျက်

ေတာင်ေပ က
ှ ိ ၏။

၁၆

ထိ ေကျာက်ြပားတိ ့သည် ဘရား သခင် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ေကျာက်ြပား၊ စာသည်လည်း
ဘရားသခင် အကရာတင်ေတာ်မေသာ စာြဖစ်သတည်း။ ၁၇ လများ ေ ကးေ ကာ်သံကိ
ေယာ သည် ကားလ င်၊ တပ်၌ စစ်တိက်သံကိ ကားပါသည်ဟ ေမာေ ှ အား ဆိ ၏။ ၁၈
ေမာေ ှ ကလည်း၊ ငါ ကားေသာ အသံ သည် ေအာင်၍ ေ ကးေ ကာ်သံမဟတ်၊

ံ း၍

ငိ ေ ကးသံ လည်း မဟတ်၊ သီ ချင်းဆိ သံြဖစ်သတည်းဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၉ တပ်အနီးသိ ့
ေရာက်ေသာအခါ၊ ွားသငယ်ကိ၎င်း၊ ကခန်ြခင်းကိ ၎င်းြမင်လ င်၊ ေမာေ ှ သည် အမျက်
ထွ က်သြဖင့် ေကျာက်ြပားတိ ့ကိ ချ၍ ေတာင်ေြခရင်း၌ ချိုးဖဲ့ ၏။ ၂၀ သတိ ့လပ်ေသာ
ွားသငယ်ကိလည်း ယ၍ အရည်ကျို၏။ ညက်ညက်ေြခ ပီ းမှ ေရေပ မှာ ြဖူး၍ ဣသေရလ
အမျိုးသားတိ က
့ ိ ေသာက်ေစ၏။ ၂၁ အာ န်ကိလည်းေခ ၍၊ သင်သည် သတိ ့၌ ဤမ ေလာက်
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ကီ းေသာ အြပစ်ကိ ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ သတိ ့သည် သင်၌ အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ ေမးလ င်၊
၂၂ အာ န်က၊ သခင်၊ အမျက်မထွ က်ပါ ှ င့်။ ဤလတိ သ
့ ည် မေကာင်းေသာ အ ကံ ှ ိ ေ ကာင်းကိ

ကိ ယ်ေတာ် သိ ပါ၏။ ၂၃ သတိ ့ကလည်း၊ ငါတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ သွ ားရေသာ ဘရားတိ ့ကိ ငါတိ ့အဘိ ့
လပ်ပါ။ ငါတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ခဲ့ေသာသ၊ ထိ ေမာေ ှ ၌ အဘယ်သိ့ ြဖစ်သည်ကိ
ငါတိ ့မသိ ပါဟ
သသည်

အက ်ပ်အား

ေြပာဆိ ကလ င်၊

ခ တ်ေစဟဆိ သည် ှ င့်အညီ ၊

၂၄

သတိ ့ေပးေသာ

အက ်ပ်က၊
ေ ကိ

ေ ှ ိ ေသာ

အက ်ပ်သည်

မီ းထဲ ၌ ထည့်လ င်၊ ဤ ွားသငယ် ထွ က်လာပါသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။

၂၅ ထိ သိ့

အာ န်သည် လများကိ ရန်သတိ ့ ေ ှ ေမ
့ ှ ာက်၌ အဝတ်တန်ဆာကိ ခ တ်ေစသည်ြဖစ်၍၊
အဝတ်တန်ဆာ အချည်းစည်း ှ ိ ကေ ကာင်းကိ ေမာေ ှ ြမင်ေသာအခါ၊ ၂၆ တပ်တံခါးဝမှာ
ရပ်လျက်၊ ထာဝရဘရားဘက်၌ အဘယ်သေနသနည်း။ ငါ့ထံသိ ့ လာေစဟဆိ လ င်၊
ေလဝိ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် သ့ထံ၌ စည်းေဝး က၏။ ၂၇ ေမာေ ှ ကလည်း၊ လတိ င်း
ထားလွ ယ်လျက် တပ်တမျက် ှ ာတံ ခါးမှ တမျက် ှ ာ တံ ခါးတိ င်ေအာင် ထတ်ချင်းခပ်သွား၍၊
အသီ း အသီ း မိ မိ ညီ အစ်ကိ၊ မိ မိအေပါင်းအေဘာ်၊ မိ မိ အိ မ်နီးချင်းကိ သတ်ေစဟ
ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်

ေမာေ ှ စီ ရင်သည်အတိ င်း၊

ထာဝရဘရားအမိ န့် ှ ိ ေတာ်မသည်ဟ၊

ေလဝိ အမျိုးသားတိ ့သည်

ပ၍၊

၂၈

ထိ ေန့၌

လသံ းေထာင်ေလာက် ေသ က၏။ ၂၉ တဖန် ေမာေ ှ က၊ ထာဝရဘရားသည် ယေန့
ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မေစြခင်းငှ ါ၊ သင်တိ့သည် အသီ းအသီ း ကိ ယ်သား၊ ကိ ယ်ညီအစ်ကိကိ
ထိ ခိက်ေသာအားြဖင့်၊ သင်တိ့သည် ယေန့ ကိ ယ်ကိ ချီးေြမာက် က

ပီ းဟ ဆိ ေလ၏။ ၃၀

နက်ြဖန်ေန့၌လည်း၊ သင်တိ့ ြပစ်မှားေသာ အြပစ် ကီ းလှ ၏။ ယခမှာ ထာဝရဘရား
အထံ ေတာ်သိ့ ငါတက်သွား၍၊သင်တိ့ အြပစ်ေြဖ ိင်လ င် ေြဖေစြခင်းငှ ါ
ေမာေ ှ သည် လများတိ ့အား ဆိ ပီ းမှ၊

ပမည်ဟ

၃၁ ထာဝရဘရားအထံ ေတာ်သိ့ ြပန်သွား၍၊

အိ ဘရားသခင်။ ဤလတိ ့သည် ြပစ်မှားေသာ အြပစ် ကီ းလှ ပါ၏။ မိ မိတိ့အဘိ ့ ေ ဘရားကိ
လပ်ပါ ပီ ။ ၃၂ သိ ့ေသာ်လည်း သတိ ့အြပစ်ကိ လတ်ြခင်းငှ ါ အလိ ေတာ် ှ ိ လျင် လတ်ေတာ်မပါ။
သိ ့မဟတ်၊ ကိ ယ်ေတာ် စီ ရင်ေတာ်မေသာ စာရင်း၌ အက ်ပ်နာမကိ ေချေတာ်မပါ။ အက ်ပ်
ေတာင်းပန်ပါ၏ ေလ ာက်လ င်၊ ၃၃ ထာဝရဘရားက၊ အ ကင်သသည် ငါ့ကိ ြပစ်မှား၏၊
ထိ သ၏ နာမကိ ငါ့စာရင်း၌ ငါေချမည်။ ၃၄ သိ ့ြဖစ်၍ ငါမှာထားေသာအရပ်သိ့ သတိ ့ကိ
ယခသွ ား၍ ပိ ့ေဆာင်ေလာ့။ ငါ့တမန်သည် သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ သွ ားလိ မ့ ်မည်။ သိ ့ေသာ်လည်း ငါသည်
အ ကည့်အ

ကလာေသာအခါ၊ သတိ ့၌ အြပစ်ေပးလျက် ကလာမည်ကိ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၅

အာ န် ှ င့် လများတိ ့သည် ွားသငယ်ကိ လပ် ကေသာေ ကာင့် သတိ ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။
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၃၃ တဖန်ထာဝရဘရားက၊ သင်မှစ၍ အဲဂတုြပည်မှ သင် တ်ေဆာင်ခဲ့ေသာလတိ့၊
ဤအရပ်မှ ထွ က်၍ သင်၏ အမျိုးအ ွယ်အားငါေပးမည်ဟ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်၌
ငါကျိန်ဆိေသာ ြပည်သိ့သွား ကေလာ့။

၂ ေကာင်းကင်တမန်ကိလည်း သင်တိ့ေ ှ သိ
့ ့

ငါေစလတ်၍၊ သသည်ခါနနိလ၊ အာေမာရိ လ၊ ဟိ တိ လ၊ ေဖရဇိ လ၊ ဟိ ဝိလ၊ ေယဗသိ လတိ ့ကိ
ျင်ထတ်၍၊ ၃ ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ ြပည်သိ့ သင်တိ့ကိ ပိ ့ေဆာင်လိမ့ ်မည်။ သင်တိ့ ှ င့်
အတ ငါကိ ယ်တိင် မသွ ား။ သင်တိ့သည် လည်ပင်းခိ င်မာေသာလမျိုးြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ လမ်း၌
သွ ားစဥ် သင်တိ့ကိ ငါဖျက်ဆီးမည် စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ သည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄
ထိ မေကာင်းေသာ သိ တင်းကိ လများတိ ့သည် ကားေသာအခါ၊ ငိ ေ ကးြမည်တမ်းလျက်၊
အဘယ်သမ

တန်ဆာမဆင်ဘဲေန က၏။

၅ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားက၊

သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ သင်တိ့သည် လည်ပင်းခိ င်မာေသာ
အမျိုးြဖစ် က၏။ သင်တိ့အလယ်၌ ချက်ချင်း ငါေပ လာ၍ ဖျက်ဆီးမည်။ ထိ ့ေ ကာင့် သင်တိ့၌
အဘယ်သိ့ ငါ ပရမည်ကိ ငါသိ ြခင်းငှ ါ၊ သင်တိ့တန်ဆာများကိ ခ တ် ကေလာ့ ဟ ေမာေ ှ အား
မိ န့်ေတာ်မ ှ င့်သတည်း။

၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ေဟာရပ်ေတာင်ေ ြခရင်း၌

မိ မိတိ့တန်ဆာများကိ ခ တ် က၏။

၇ ေမာေ ှ သည်

တဲ ေတာ်ကိ ယ၍ တပ်ြပင်၌

ခပ်ေဝးေဝးေဆာက် ပီ းလ င်၊ ပရိ သတ် စသည်းေဝးရာတဲ ဟ၍ ေခ ေဝ ၏။ ထာဝရဘရားကိ
ှ ာေသာသ အေပါင်းတိ ့သည် တပ်ြပင်၌

ှ ိ ေသာ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်သိ့

ထွ က်သွား က၏။ ၈ ေမာေ ှ သည် တဲ ေတာ်သိ့ ထွ က်သွားေသာအခါ၊ လအေပါင်းတိ ့သည်
ထ၍ အသီ းအသီ း မိ မိတိ့တဲတံခါးဝ၌ ရပ်လျက် တဲ ေတာ်အထဲ သိ့ ေမာေ ှ ဝင်သည် တိ င်ေအာင်
ကည့် လျက်ေန က၏။ ၉ ေမာေ ှ သည်တဲေတာ်အထဲ သိ့ ဝင် ပီ းမှ၊ မိ ဃ်းတိ မ်တိင် ဆင်းသက်၍
တဲ ေတာ်တံခါးဝ၌ ရပ်သြဖင့်၊ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့် တ်ဆက်ေတာ်မ၏။ ၁၀
တဲ ေတာ်တံခါးဝ၌ မိ ဃ်းတိ မ်တိင်ရပ်ေနသည်ကိ ြမင်လ င်၊ လအေပါင်းတိ ့သည် ထ၍
အသီ းအသီ း မိ မိတိ့တဲတံခါးဝ၌ ကိ းကွ ယ် က၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားသည် အေဆွ ခင်ပွန်းချင်းကိ
တ်ဆက်တတ်သည် နည်းတ၊ ေမာေ ှ ှ င့် မျက် ှ ာချင်းဆိ င် ၍

တ်ဆက်ေတာ်မ၏။

ေမာေ ှ သည် တပ်ထဲသိ့ ြပန်ဝင်ေသာအခါ သ၏လက်ေထာက် န်၏သား ေယာ မည်ေသာ
လလင်သည်၊ တဲ ေတာ်မထွ က်ဘဲ ေန၏။ ၁၂ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ဤလတိ ့ကိ ပိ ့ေဆာင်ေလာ့ဟ
ကိ ယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်တွင် အက ်ပ် ှ င့်အတ အဘယ်သကိ ေစလတ်ေတာ်မသည်ကိ
အက ်ပ်မသိ ရ။ သိ ့ေသာ်လည်း ကိ ယ်ေတာ်က သင့်ကိ သင်၏နာမြဖင့် ငါသိ ၏။
သင်သည် ငါ့ေ ှ ့၌ မျက် ှ ာရ ပီ ဟ အက ်ပ်အား မိ န့်ေတာ်မ ပီ ။

၁၃ သိ ့ြဖစ်၍

အက ်ပ်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ မျက် ှ ာရလ င်၊ မျက် ှ ာရေ ကာင်းကိ အက ်ပ်သိပါမည်
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အေ ကာင်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၏လမ်းကိ ြပေတာ်မပါ။ ဤလမျိုးသည် ကိ ယ်ေတာ်၏လြဖစ်ေ ကာင်းကိ
ဆင်ြခင်ေတာ် မပါ၊ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ ထာဝရဘရားအား ေလ ာက်ဆိ၏။
၁၄ ငါကိ ယ်တိင်သွား၍

ငိ မ်ဝပ်ြခင်းချမ်းသာကိ ေပးမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၅

တဖန်ေမာေ ှ က၊ ကိ ယ်ေတာ်တိင် မသွ ားလ င် အက ်ပ်တိ့ကိ ဤအရပ်မှ ပိ ့ေတာ်မမပါ ှ င့်။
၁၆ အက ်ပ် ှ င့် ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ မျက် ှ ာရေသာအေ ကာင်းသည်

အဘယ်သိ့ ထင် ှ ားပါမည်နည်း။ အက ်ပ်တိ့ ှ င့်

ကသွ ားေတာ်မေသာအားြဖင့်သာ

ထင် ှ ားပါမည် မဟတ်ေလာ။ ထိ သိ့ အက ်ပ် ှ င့် ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့သည် ေြမ ကီ းေပ မှာ
ှ ိ သမ ေသာလတိ ့ ှ င့် ြခားနားရပါမည်ဟ ေလ ာက်ဆိ လ င်၊ ‐ ၁၇ ထာဝရဘရားက၊
သင်ေလ ာက်သည်အတိ င်း ငါ ပမည်။ သင်သည်

ငါ့ေ ှ ့၌ မျက် ှ ာရ ပီ ။ သင့်ကိ

သင်၏နာမြဖင့် ငါသိ ၏ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ တဖန်တံ ၊ ကိ ယ်ေတာ်၏
ဘန်းကိ အက ်ပ်အား ြပေတာ်မပါ၏။ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၁၉
ထာဝရဘရားက ငါ၏ေကာင်းမွ န်ြခင်း ှ ိ သမ ကိ သင့်ေ ှ ့၌ ငါေ ှ ာက်သွားေစမည်။ ထာဝရ
ဘရား၏နာမေတာ်ကိလည်း၊ သင့်ေ ှ ့၌ ငါေ ကးေ ကာ်မည်။ ငါသည် ေကျးဇး ပလိ ေသာ
သကိ

ေကျးဇး

ပမည်။ သနားလိ ေသာသကိ လည်းသနားမည်။

၂၀ သိ ့ရာတွ င်

သင်သည် ငါ့မျက် ှ ာကိ မြမင် ိင်ရာ။ ငါ့မျက် ှ ာကိ ြမင်လ င် အသက် ှ င်ရေသာ လတစံ
တေယာက်မ မ ှ ိ ဟ၍၎င်း၊ ၂၁ ငါ့အနားမှာ ေနရာတခ ှ ိ ၏။ သင်သည်ေကျာက်ေပ မှာ
ရပ်ရမည်။ ၂၂ ငါ့ဘန်းေ ှ ာက်သွားေသာအခါ၊ သင့်ကိ ေကျာက် ကား၌ ငါသွ င်းထား၍
ငါ ကသွ ားသည်အခိ က်၊ သင့်ကိ ငါ့လက် ှ င့် ဖံ းအပ်မည်။ ၂၃ ငါလက်ကိ သိ မ်း ပ်ေသာအခါ၊
ငါ့ေကျာကိ သာ ြမင်ရမည်၊ ငါ့မျက် ှ ာကိ မြမင်ရဟ၍၎င်း မိ န့်ေတာ် မ၏။

၃၄ တဖန်

ထာဝရဘရားက၊

အရင်ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပား ှ င့်တေအာင်

ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ ခတ်ေလာ့။ သင်ချိုးဖဲ့ ေသာ အရင်ေကျာက်ြပား၌ စကားပါသည်အတိ င်း
ေနာက်ေကျာက်ြပားေပ မှာ ငါေရးထားမည်။ ၂ နက်ြဖန်နံနက်သင်သည် အသင့်ေနလျက်၊
သိ နာေတာင်ေပ သိ ့ တက်၍ ေတာင်ထိပ်၌ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာကိ ယ်ကိ ြပေလာ့။ ၃ သင် ှ င့်အတ
အဘယ်သမ မတက်ရ။ ေတာင်တြပင်လံ း၌ လကိ မထင် ှ ားေစ ှ င့်။ ေတာင်ေြခရင်း ၌
သိ း ွားတိ ့ကိ ကျက်စားရာမ ပေစ ှ င့်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ အရင်ေကျာက်ြပား ှ င့်တေအာင် ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ ခတ် ပီ းမှ၊
ေမာေ ှ သည် နံ နက်ေစာေစာထ၍ ထိ ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ ကိ င်လျက်၊ သိ နာေတာင်ေပ သိ ့
တက်ေလ၏။

၅ ထာဝရဘရားသည်

မိ ဃ်းတိ မ်ြဖင့်

ဆင်းသက်၍၊ ထိ အရပ်၌

ေမာေ ှ အနားမှာရပ်လျက်၊ ထာဝရ ဘရား၏နာမေတာ်ကိ ေ ကးေ ကာ်ေတာ်မ၏။
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၆

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ေ ှ ့၌ ကသွ ားေတာ်မလျက်၊ ထာဝရဘရား၊ ထာဝရဘရား၊
ချစ်သနား

ြခင်း

ေမတာက ဏာ ှ င့်ြပည့်စံ ၍

စိ တ် ှ ည်ြခင်း၊

ေကျးဇး ပြခင်း၊

သစာေစာင့်ြခင်း ှ င့် ကယ်ဝေတာ်မထေသာ၊ ၇ အေထာင်အေသာင်းများေသာသတိ ့အား
သနားြခင်း ေကျးဇးတရားကိ ေစာင့်ေတာ်မထေသာ၊ အဓမကျင့်ြခင်း၊ တရားေတာ်ကိ
လွ န်ကျူးြခင်း၊ ြပစ်မှားြခင်းအြပစ်တိ့ကိ ေြဖလတ်ေသာ်လည်း၊ အချည်း ှ ီး သက်သက်
ေြဖလတ်ေတာ်မမထေသာ၊ သားစဥ်ေြမးဆက်၊ တတိ ယအဆက်၊ စတတအဆက်တိင်ေအာင်၊
အဘတိ ့၏

အြပစ်ကိသားတိ ့၌

ဆပ်ေပးစီ ရင်ေတာ်မေသာ

ေ ကးေ ကာ်ေတာ်မ၏။ ၈ ေမာေ ှ သည် အလျင်အြမန် ဦ း
အိ ဘရား ှ င်၊

အက ်ပ်သည်

ေ ှ ေတာ်
့
၌

ဘရားသခင်ဟ

တ်ချ၍ ကိ းကွ ယ်လျက်။ ၉

မျက် ှ ာရလ င်၊

အက ်ပ်အ ှ င်သည်

အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ ကေတာ်မပါေစေသာ၊ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏။ ဤလမျိုးသည်
လည်ပင်းခိ င်မာေသာ အမျိုးြဖစ်ေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်တိ့ြပစ်မှားမိ ေသာ ဒစ ိ က်အြပစ်များကိ
လတ်၍ အက ်ပ်တိ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်အေမွ ဥစာတိ ့ သိ မ်းယေတာ် မပါဟေလ ာက်လ င်၊ ၁၀
ထာဝရဘရားက၊ ကည့် ေလာ့။ ငါပဋိ ညာဥ် ပ၏။ ေြမ ကီ းေပ မှာ လမျိုး၌ မ ပစဖးေသာ
အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ သင်၏လမျိုးေ ှ မ့ ှ ာ ငါ ပမည်။ သင်တိ့အဘိ ့ ငါထာဝရဘရား
ပရေသာအမသည် ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာအမ ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်ေပါင်းေဘာ်ေသာ
လအေပါင်းတိ ့သည် ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ယေန့ငါမှာထားေသာ စကားကိ မှတ်ေလာ့။
သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ အာေမာရိ လ၊ ခါနနိလ၊ ဟိ တိ လ၊ ေဖရဇိ လ၊ ဟိ ဝိလ၊ ေယဗသိ လတိ ့ကိ
ငါ ှ င်ထတ်မည်။ ၁၂ သင်သည် ယခသွ ားေသာ ြပည်သြပည်သားတိ ့ ှ င့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့သြဖင့်၊
သင့်အလယ်၌ တိ က်မိ၍ လဲ စရာအေ ကာင်းမြဖစ်ေစြခင်းငှ ာ၊ ကိ ယ်ကိကိယ်သတိ ပေလာ့။ ၁၃
သတိ ့ယဇ် ပလင်များကိ ဖျက်ဆီးရမည်။ သတိ ့ ပ်တဆင်းတများကိ ချိုးဖဲ့ ရမည်။ သတိ ့
အာ ှ ရပင် များကိ ခတ်လှဲရမည်။ ၁၄ အြခားေသာဘရားကိ သင်သည် မကိ းကွ ယ်ရ။
အြပစ် ှ ိ ယံ လွ ယ်အမည် ှ ိ ေသာ ထာဝရဘရားသည် အြပစ် ှ ိ သည်ဟ ယံ လွ ယ်ေသာ
ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၅ သင်သည် ထိ ြပည်သြပည်သားတိ ့ ှ င့် မိ ဿဟာယ ဖွဲ ့သြဖင့်၊
သတိ ့သည် မိ မိတိ့ဘရား ှ င့် မှားယွ င်းြခင်းကိ ြပ၍၊ ထိ ဘရားတိ ့အား ယဇ် ပေဇာ်ေသာအခါ၊
သင့်ကိ ေခ ၍သင်သည် ထိ ယဇ် ေကာင်ကိ စားမည်ဟ၍ ၎င်း၊ ၁၆ သင်သည် သတိ ့
သမီ းများကိ ယ၍၊ ကိ ယ်သားတိ ့ ှ င့် ထိ မ်းြမားေပးစားသြဖင့်၊ ထိ သမီ းတိ ့သည် မိ မိတိ့ ဘရား ှ င့်
မှားယွ င်းြခင်းကိ ပ၍ သင်၏သားတိ ့ကိ ထိ ဘရားတိ ့ ှ င့် မှားယွ င်းေစမည်ဟ၍၎င်း စိ းရိ မ်စရာ
ှ ိ ၏။ ၁၇ သင်သည် ကိ ယ်အဘိ ့ သွ န်းေသာ ဘရားတိ ့ကိ မလပ်ရ။ ၁၈ သင်သည် အဗိ ဗလ၌
အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်ေသာေ ကာင့်၊ ငါပညတ်သည်အတိ င်း၊ အဗိ ဗလတွ င် ခနစ်ရက်ပတ်လံ း
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တေဆးမဲ့ မန့်ကိ စား၍ အဇမပွဲ ကိ ခံ ရမည်။ ၁၉ သားဦ းအေပါင်းတိ ့သည် ငါ့ဥစာြဖစ် က၏။
သင်၏တိ ရ စာန်တိ့တွင်လည်း၊

ွားြဖစ်ေစ၊

သိ းြဖစ်ေစ၊

သားဦ းအေပါင်းတိ ့သည်

ငါ့ဥစာြဖစ် က၏။ သိ ့ရာတွ င်၊ ြမည်းသားဦ းကိ သိ းသငယ် ှ င့် ေ ွးယရမည်။ ၂၀ မေ ွးလိ လ င်၊
ြမည်းသငယ်၏လည်ပင်းကိ
ငါ့ထံသိ ့

အဘယ်သမ

ချိုးရမည်။

သင်၏သားဦ းအေပါင်းတိ ့ကိ

လက်ချည်းမေပ မလာရ။

အလပ်လပ်ရမည်။ သတမေန့ရက်၌

၂၁

ေ ွးရမည်။

ေြခာက်ရက်ပတ်လံ း

ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနရမည်။ လယ်လပ်ရာ ကာလ၊

အသီ းအ ှ ံ သိ မ်းရာကာြဖစ်ေသာ်လည်း၊ သတမေန့ရက်၌ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနရမည်။ ၂၂ ဂျံုစပါးကိ
သိ မ်းစ ှ ိ သည်ကာလခနစ်သိတင်းပွဲ ကိ၎င်း၊ ှ စ်လဲေသာအခါ သိ ထားပွဲ ကိ၎င်း ခံ ရမည်။
၂၃

သင်တိ့

အမျိုးသား

ဘရားသခင်တည်းဟေသာ

ေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့သည်၊
ထာဝရအ ှ င်ဘရား

ဣသေရလအမျိုး၏

သခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌

တ ှ စ်လ င်

သံ း ကိ မ်မျက် ှ ာြပရ ကမည်။ ၂၄ တပါးအမျိုးသားများကိ သင်တိ့ေ ှ က
့ ငါ ှ င်ထတ်၍၊
သင်တိ့ေနရာနယ်ကိ ငါ ကျယ်ေစမည်။ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌
တ ှ စ်တွင် သံ း ကိ မ် မျက် ှ ာြပသွ ားေသာအခါ၊ သင်၏ေြမကိ အဘယ်သမ မတပ်မက်ရ။ ၂၅
ငါ့ယဇ် ေကာင်အေသွ းကိ

တေဆး ှ င့်

ေရာ၍

မပေဇာ်ရ။

ပသခါပွဲ ယဇ် ေကာင်ကိ၊

နံ နက်တိင်ေအာင် မ ကင်းေစရ။ ၂၆ သင်၏ေြမ၌ အဦ းသီ းေသာ အသီ းအ ှ ံ အေကာင်းဆံ းကိ
သင်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်ထဲသိ့ ေဆာင်သွင်းရမည်။ ဆိ တ်သငယ်ကိ
အမိ ိရ
့ ည် ှ င့် မ ပတ်မချက်ရ။ ၂၇ ဤစကားများကိ ေရးထားေလာ့။ ဤစကားများလာသည်
အတိ င်း သင်မှစ၍ ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ငါပဋိ ညာဥ် ပသည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၈
ထိ အရပ်မှာ ေမာေ ှ သည် အစာကိ မစား၊ ေရကိ မေသာက်ဘဲ။ အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ း
ထာဝရ

ဘရားအထံ ေတာ်၌

ေနေလ၏။

ပညတ်ေတာ်ဆယ်ပါးကိ ေရးထားေတာ် မ၏။

ေကျာက်ြပားေပ မှာ

ပဋိ ညာဥ်စကား၊

၂၉ ေမာေ ှ သည် သက်ေသခံ ချက်

ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ ကိ င်လျက်၊ သိ နာေတာင်ေပ မှ ဆင်းသက်ေသာအခါ၊ မိ မိ ှ င့်
ဘရားသခင် တ်ဆက်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ မိ မိမျက် ှ ာအေရ ထွ န်းပေ ကာင်းကိ မိ မိမသိ ။
၃၀ အာ န် ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်၊ ေမာေ ှ ကိ ြမင်ေသာအခါ၊

သ၏မျက် ှ ာ အေရထွ န်းပေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့သည် မချဥ်းမကပ်ဝ့ံ က။ ၃၁ ေမာေ ှ သည်
သတိ ့ကိ ေခ ၍၊ အာ န် ှ င့် ပရိ သတ်သ ကီ းတိ ့သည် ချဥ်းကပ် ကလ င်၊ ေမာေ ှ သည်
တ်ဆက်ေလ၏။ ၃၂ ထိ ေနာက် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် ချဥ်းကပ် ကလ င်၊
သိ နာေတာင်ေပ မှာ ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မသမ တိ ့ကိ သတိ ့အား ဆင့်ဆိ ေလ၏။ ၃၃
ေမာေ ှ သည် သတိ ့အား ေဟာေြပာ၍ မ ပီ းမှီ မိ မိမျက် ှ ာကိ ဖံ းအပ်ေလ၏။
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၃၄

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
သိ့ ဝင်၍ေလ ာက်ေသာအခါ၊ မထွ က်မှီတိင်ေအာင် မျက် ှ ာဖံ းကိ
ခ တ်ထား၏။ တဖန် ထွ က်၍ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ၏။ ၃၅
သ၏မျက် ှ ာအေရ ထွ န်းပေ ကာင်းကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ြမင် ကလ င်၊ တဖန်
အထဲ သိ့ ဝင်၍ မေလ ာက်မှီတိင်ေအာင် မိ မိမျက် ှ ာကိ ဖံ းအပ်ြပန်၏။

၃၅ ေမာေ ှ သည်၊ ဣသေရလအမျိုးပရိသတ်အေပါင်းကိ စည်းေဝးေစ၍၊ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မေသာ သင်တိ့ကျင့်ဝတ်တရားဟမကား၊ ၂ ေြခာက်ရက်ပတ်လံ း အလပ်လပ်ရမည်။
သတမေန့ရက်သည် သင်တိ့၌ သန့် ှ င်းေသာေန့၊ ထာဝရဘရားအဘိ ့ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနရေသာ
ဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။ ထိ ေန့၌ အလပ်လပ်ေသာ သမည်သည်ကား အေသခံ ရမည်။

၃

သင်တိ့ေနရာအရပ်၌ ဥပသ်ေန့မှာ မီ းကိ မေမွ းရဟ ဆင့်ဆိ ၏။ ၄ တဖန် ေမာေ ှ သည်၊
ဣသေရလအမျိုးသားပရိ သတ်အလယ်၌ ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ သည်ကား၊
၅ သင်တိ့တွင် ထာဝရဘရားအား လေသာ အလကိ ြပင်ဆင် ကေလာ့။ ကည်

ေစတနာစိ တ်

ိ ေသာ

ှ ိ သမ ေသာ သတိ ့သည်၊ ေ ၊ ေငွ ၊ ေ ကးဝါ၊

၆ ြပာေသာ အထည်၊

ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာ၊ ဆိ တ်ေမွ း၊

၇ အနီဆံ းေသာသိ းေရ၊

တဟာ ှ သားေရ၊ အကာ ှ သစ်သား၊

၈ လိ မ်းရန် ဆီ ေဘာ်ဘိ့၊ မီ း ိ ရာနံ
့ သ
့ ာေပါင်း

ေမးေဘာ်ဘိ့ရာ နံ သ
့ ာမျိုး၊ မီ းထွ န်းစရာဆီ ၊ ၉ ရဟံ ေကျာက်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သင်တိင်း ှ င့်
ရင်ဖွဲ ့၌

စီ စရာေကျာက်ြမတ်တည်းဟေသာ

ေဆာင်ခဲ့ ကေလာ့။

၁၀ သင်တိ့တွင်

ထာဝရဘရား

အား

လေသာအလကိ

လိ မာေသာ သ ှ ိ သမ တိ ့သည်လာ၍၊

၁၁

တဲ ေတာ် ှ င့်အေပ တဲ ၊ အေပ တဲ အဖံ း၊ ေ ေချာင်း၊ ပျဥ်ြပား၊ ကန့်လန့်ကျင်၊ တိ င်၊
ေြခစွ ပ်တိ့ကိ၎င်း၊ ၁၂ ေသတာ ှ င့် သ၏ထမ်းဘိ း၊ ေသတာအဖံ း၊ ကာရေသာ ကလားကာကိ ၎င်း၊
၁၃ စားပွဲ ှ င့် သ၏ထမင်းဘိ း၊ သ၏တန်ဆာ ှ ိ သမ ှ င့် ေ ှ ေတာ်
့
မန့်ကိ၎င်း၊ ၁၄ မီ းထွ န်းစရာဘိ ့

မီ းခံ ှ င့် သ၏တန်ဆာ၊ မီ းခွ က်များ၊ မီ းထွ န်းစရာဆီ ကိ၎င်း၊

၁၅ နံ သ
့ ာေပါင်း ိ ေသာ
့

ပလင် ှ င့် သ၏ထမ်းဘိ း၊ လိ မ်းရန်ဆီ၊ ေမးေသာ နံ သ
့ ာေပါင်း၊ တဲ ေတာ်တံခါးဝ ကာရန်
ကလားကာကိ ၎င်း၊

၁၆ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပေဇာ်ေသာ ပလင် ှ င့် ေ ကးဝါဆန်ခါ၊ ထမ်းဘိ း၊

တန်ဆာ ှ ိ သမ ၊ အင်တံ ှ င့် ေြခေထာက်ကိ၎င်း၊

၁၇ တဲ ေတာ်ဝင်းကလားကာ၊ တိ င်၊

ေြခစွ ပ်၊ ဝင်းတံ ခါးဝကာစရာ ကလားကာကိ ၎င်း၊

၁၈ တဲ ေတာ်တံသင်၊ ဝင်းတံ သင်

ကိ းများကိ ၎င်း၊ ၁၉ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ အမေတာ်ကိ ထမ်းစရာအဝတ် ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ
ေဆာင်ေသာအခါ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အာ န် ျင့်

သ၏သား

ဝတ်၍

သန့် ှ င်းေသာ

အဝတ်ကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသမ အတိ င်း လပ်ရ ကမည်ဟ ဆင့်ဆိ ၏။
၂၀ ဣသေရလအမျိုးသားပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည်၊
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၂၁

မိ မိစိတ် ှ လံ း ိးေဆာ်ေသာသ၊

ကည် ိ ေသာေစတနာစိ တ်သေဘာ ှ ိ ေသာ

သအေပါင်းတိ ့သည် ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်လပ်ဘိ့၎င်း၊ အမေတာ်ထမ်းစရာဘိ ့၎င်း၊
သန့် ှ င်းေသာအဝတ်ကိ၎င်း၊
လာ က၏။

၂၂

ထာဝရဘရားအား

ကည် ိ ေသာ

လေသာအလကိ

ေစတနာစိ တ် ှ ိ ေသာ

ေဆာ်လျက်

ေယာက်ျားမိ န်းမတိ ့သည်၊

လက်ေကာက်၊ နားေတာင်း၊ လက်စွပ်၊ ှ ာေခါင်းဘး၊ ေ တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ ေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊
လေသာသ

အသီ းအသီ းတိ ့သည်၊

ြပာေသာအထည်၊

ထာဝရဘရားအား

ေမာင်းေသာအထည်၊

ေ ကိ

နီေသာအထည်၊

လ က၏။

ပိ တ်ေချာ၊

၂၃

ဆိ တ်ေမွ း၊

အနီဆိးေသာသိ းေရ၊ တဟာ ှ သားေရ ှ ိ ေသာ သတိ င်းေဆာင်ခဲ့၏။ ၂၄ ေငွ ှ င့် ေ ကးဝါကိ
လေသာသတိ င်း ထာဝရဘရားအား လေလ၏။ အမေတာ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ အလပ်လပ်စရာဘိ ့
အကာ ှ သစ်သား ှ ိ ေသာ သတိ င်းလည်း ေဆာင်ခဲ့ေလ၏။

၂၅ ရက်ကန်းတတ်ေသာ

မိ န်းမအေပါင်းတိ ့လည်း၊ ကိ ယ်လက် ှ င့်ရက်၍၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊
နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာရက်သမ ကိ ေဆာင်ခဲ့ က၏။

၂၆ မိ မိဥာဏ် ိးေဆာ်ေသာ

မိ န်းမအေပါင်းတိ ့သည် ဆိ တ်ေမွ းကိ ရက် က၏။ ၂၇ သ ကီ းတိ ့သည်လည်း၊ ှ ဟံ ေကျာက်၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်သင်တိင်း ှ င့် ရင်ဖွဲ ့၌ စီ စရာေကျာက်ကိ၎င်း၊

၂၈ မီ းထွ န်းစရာဘိ ့

လိ မ်းရန် ဆီ ေဘာ်ဘိ့ မီ း ိ ရာ
့
နံ သ
့ ာေပါင်းေမးေဘာ်ဘိ့ရာ နံ သ
့ ာမျိုး ှ င့် ဆီ ကိ၎င်း
ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၂၉ ထိ သိ့ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာထားေတာ်မေသာ
အလပ်အမျိုးမျိုး ှ ိ သမ အဘိ ့၊
ေစတနာစိ တ် ိးေဆာ်ေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့တွင်
ေယာက်ျားမိ န်းမအေပါင်းတိ ့သည်၊

ကည် ိ ေသာ စိ တ် ှ င့် လ က၏။
ထာဝရဘရားသည်

၃၀ တဖန်

ထာဝရဘရားအား

ေမာေ ှ က၊ နားေထာင် ကေလာ့။

ယဒအမျိုးသားဟရ၏သားြဖစ်ေသာ

အမည်ြဖင့် ခန့်ထားေတာ်မ ပီ ။

ကည် ိ ေသာ

ဥရိ ၏သားေဗဇေလလကိ

၃၁ သသည် ေ ေငွ ေ ကးဝါကိ လပ်ေသာအတတ်။

၃၂ ေကျာက်ကိ ေသွ း၍ စီ ေသာ အတတ်၊ သစ်သားကိ ထလပ်ေသာ အတတ် ှ င့်

အမျိုးမျိုးေသာအလပ်ကိ ထးဆန်းစွ ာ လပ်တတ်မည်အေ ကာင်း၊ ၃၃ ဥာဏ်ပညာ ှ င့်တကွ
သိ ပံ အတတ်အမျိုးမျိုးကိ ေပး၍၊ ဘရားသခင်၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်စံ ေစေတာ်မ ပီ ။
၃၄ သ ှ င့်

ဒန်အမျိုးသား အဟိ သမက်၏သား အေဟာလျဘသည်၊ သတပါးအား

အတတ်သင်ေပး ိင် မည်အေ ကာင်း၊ ဥာဏ်ကိ ေပးေတာ်မ ပီ ။

၃၅ ထိ သတိ ့သည်

ထလပ်တတ်ေသာသ၏ အလပ်၊ ဆန်းြပားေသာလက်သမား၏ အလပ်၊ ြပာေသာ အထည်၊
ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာကိ ချယ်လှယ်တတ်ေသာ သ၏အလပ်၊
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ရက်တတ်ေသာသ၏အလပ်၊ အနည်းနည်း လပ်တတ်ေသာသ၏အလပ် အမျိုးမျိုး ှ ိ သမ တိ ့ကိ
လပ်တတ်မည် အေ ကာင်း၊ ဥာဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မ ပီ ။

၃၆ ထိသိ့

ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊

သန့် ှ င်းရာဌာန၌

အမေတာ်ေဆာင်စရာဘိ ့၊ အမျိုးမျိုးေသာအလပ်ကိ လပ်တတ်ေသာ ဥာဏ်ပညာကိ
ထာဝရဘရား

ေပးသွ င်းေတာ်မေသာ

ပညာ ှ ိ အေပါင်း

တိ ့ ှ င့်တကွ ၊

ေဗဇေလလ၊

ေဟာလျဘတိ ့သည် အလပ်လပ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ေလ၏။
၂ တဖန် ေမာေ ှ သည်၊ ေဗဇေလလ၊ အေဟာလျဘကိ ၎င်း၊ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ

ဥာဏ် သေဘာကိ ရ၍၊ အလပ်လပ်ချင်ေသာ ေစတနာစိ တ် ှ ိ ေသာ ပညာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း
ေခ ပီ းလ င်၊ ၃ သန့် ှ င်းရာဌာန ှ င့် အမေတာ်ထမ်းရန် တန်ဆာတိ ့ကိ လပ်ကိင်ေစြခင်းငှ ာ၊
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ေဆာင်ခဲ့ေသာ အလ ှ ိ သမ ကိ ထိ သတိ ့သည် ေမာေ ှ လက်မှ
ခံ က၏။ ကည် ိ ေသာစိ တ် ှ င့် လေသာအလကိ နံ နက်တိင်း ထပ်၍ ေဆာင်ခဲ့ ကေသး၏။ ၄
ထိ အခါ

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အလပ်ကိ

လပ်ကိင်ေသာ

ပညာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့သည်၊

အသီ းအသီ း မိ မိလပ်ရာမှ၊ ၅ ေမာေ ှ ထံ သိ ့ လာ၍ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မေသာ
အလပ် ပီ းေလာက် ံ မ မက၊ ပိ ၍ ေဆာင်ခဲ့ က

ပါ ပီ ဟ ကားေြပာလ င်၊ ၆ ေမာေ ှ က၊

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အဘိ ့ လြခင်းငှ ာ အဘယ်ေယာက်ျားမိ န်းမမ ထပ်မံ၍ မလပ်ေစ ှ င့် ဟ
စီ ရင်၍၊ တတပ်လံ း၌ ေ ကာ်ြငာေစသြဖင့်၊ လများအလေဆာင်ြခင်းအမကိ ဆီ းတား၏။ ၇
ရခဲ့ ေသာဥစာသည် လပ် ှ ိ သမ ကိ

ပီ းစီ းေလာက် ံ မ မက ပိ လျက် ှ ိ သတည်း။

၈

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အလပ်ကိ လပ်ကိင်ေသာ သတိ ့တွင်၊ ပညာ ှ ိ ေသာသသည် ပိ တ်ေချာ၊
ြပာေသာ အထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်ြဖင့် ပီ းေသာ ေခ ဗိ မ်အ ပ် ှ င့်
ချယ်လှယ်ေသာ ပိ တ်ေချာ ကလားကာဆယ်ထည်ကိ လပ်ေလ၏။ ၉ ကလားကာသည်
အလျား ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေတာင်၊ အနံ ေလးေတာင် ှ ိ ၍၊ ကလားကာချင်း အလျားအနံ တ၏။ ၁၀
ကလားကာငါးထည်စီ တစပ်တည်းချုပ်ေလ၏။ ၁၁ ကလားကာတထည် ြပင်ဘက်ကလားကာ
နားချင်းဆက်မှီရာ၌

ကွ င်းများကိ

ြပာေသာအထည် ှ င့်

လပ်၍၊

အြခားေသာ

ကလားကာြပင်ဘက် ကလားကာနားချင်းဆက်မှီရာ၌လည်း ထိ အတလပ်ေလ၏။

၁၂

ကလားကာတထည်၌ ကွ င်းငါးဆယ်ကိ၎င်း၊ အြခားေသာ ကလားကာအနားဆက်မှီရာ၌
ကွ င်းငါးဆယ်ကိ ၎င်း လပ်သြဖင့်၊ ကွ င်းချင်းဆိ င်မိ က၏။ ၁၃ ေ ေချာင်းငါးဆယ်ကိလည်း
လပ်၍၊ ထိ ေ ေချာင်းြဖင့် ကလားကာများကိ ပးတွဲ သြဖင့် တဲ ေတာ် တေဆာင်တည်းြဖစ်ေလ၏။
၁၄ တဲ ေတာ်ဖံ းအပ်ဘိ့

လပ်ေလ၏။

အြခားေသာ ကလားကာ ဆယ်တထည်ကိ ဆိ တ်ေမွ း ှ င့်

၁၅ ကလားကာသည် အလျားအေတာင်သံ းဆယ်၊ အနံ ေလးေတာင် ှ ိ ၍
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ကလားကာဆယ်တထည်တိ့သည် အလျားအနံ ချင်း တ၏။ ၁၆ ကလားကာငါးထည်တစပ်၊
ေြခာက်ထည်တစပ်တည်း ချုပ်ေလ၏။ ၁၇ ကလားကာများဆက်မှီရာ၌၊ ြပင်ဘက်ကေနေသာ
ကလားကာတထည်အနားမှာ ကွ င်းငါးဆယ်ကိ၎င်း၊ ဆက်မှီေသာ အြခားကလားကာအနားမှာ
ကွ င်းငါးဆယ်ကိ၎င်း

လပ်ေလ၏။

၁၈

ေ ကးဝါေချာင်းငါးဆယ်ကိလည်း လပ်၍

အေပ တဲ တပိ င်း ှ င့် တပိ င်းကိ ပးတွဲ သြဖင့်၊ တဲ တေဆာင် တည်းြဖစ်ေလ၏။

၁၉

အေပ တဲ ဖံ းအပ်ဘိ့ အနီဆိးေသာ သိ းေရကိ ၎င်း၊ ထိ သိးေရအေပ ၌ တဟာ ှ သားေရကိ ၎င်း
လပ်ေလ၏။ ၂၀ တဲ ေတာ်ကာရန်ေထာင်ထားေသာ အကာ ှ ပျဥ်ြပားတိ ့ကိလည်း လပ်ေလ၏။
၂၁ ပျဥ်ြပားသည် အလျားဆယ်ေတာင်၊ အနံ တေတာင်ထွာ ှ ိ ၏။ ၂၂ ထိ ပျဥ်ြပား ှ ိ သမ တိ ့၌

ေြခေထာက် ှ စ်ခစီ တတန်းတည်း ှ ိ ေစြခင်းငှ ာ လပ်ေလ၏။ ၂၃ တဲ ေတာ်ေတာင်ဘက်၌
ကာရန် ပျဥ်ြပား ှ စ်ဆယ်ကိ လပ်၍၊ ၂၄ ထိ ပျဥ်ြပား ှ စ်ဆယ်တွင်၊ တြပားတြပားေအာက်၌
ေြခေထာက် ှ စ်ခစီ စွ ပ်စရာဘိ ့ ေငွ ေြခစွ ပ် ေလးဆယ်ကိ လပ်ေလ၏။ ၂၅ ထိ အတ
တဲ ေတာ်ေြမာက်ဘက်၌ ကာရန် ပျဥ်ြပား ှ စ်ဆယ်ကိ လပ်၍၊ ၂၆ ထိ ပျဥ်ြပား၌လည်း ေငွ ေြခစွ ပ်
ေလးဆယ်၊ တြပား ှ စ်ခစီ

လပ်ေလ၏။

၂၇ တဲ ေတာ်အေနာက်ဘက်၌

ကာရန်

ပျဥ်ြပားေြခာက်ြပားကိ ၎င်း၊ ၂၈ ေထာင့်တဘက်တချက်၌ ကာရန် ပျဥ်ြပား ှ စ်ြပားကိ ၎င်း
လပ်ေလ၏။

၂၉

အထက်၌၎င်း၊

ေအာက်၌၎င်း၊

ကွ င်းကိ တပ်၍

ေစ့စပ်လျက်

ေထာင့် ှ စ်ခ ပီ းေလ၏။ ၃၀ ပျဥ်ြပား ှ စ်ြပား၊ ေငွ ေြခစွ ပ်ဆယ်ေြခာက်ခ၊ တြပား ှ စ်ခစီ ှ ိ ေလ၏။
၃၁ တဲ ေတာ်၌ ကာရေသာ ပျဥ်ြပားကိ လ ိုစရာဘိ ့ အကာ ှ သား ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ၊

တဘက်ငါးေချာင်းစီ လပ်ေလ၏။ ၃၂ တဲ ေတာ်ေနာက်ေဖး၌ ကာရေသာ ပျဥ်ြပားကိ လ ိုစရာဘိ ၊့
ကန့်လန့်ကျင်ငါးေချာင်းကိ လည်း
ေထာင့်တဘက်တချက်၌

လပ်ေလ၏။

ဆံ းေစ၏။

၃၄

၃၃

အလယ်ကန့်လန့်ကျင်ကိ

ပျဥ်ြပားတိ ့ကိ

ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ေလ၏။

ကန့်လန့်ကျင်လ ိုဘိ ရ
့ ာ ေ ကွ င်းကိ လည်းလပ်၍ ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ေလ၏။ ၃၅
တနည်းကား၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာြဖင့် ပီ း၍၊
ေခ ဗိ မ်အ ပ် ှ င့်၊ ချယ်လှယ်ေသာ ကလားကာတထည်ကိ၎င်း၊ ၃၆ ထိ ကလားကာဘိ ့
ေ ချေသာ အကာ ှ သားတိ င်ေလးတိ င်ကိ၎င်း လပ်ေလ၏။ ထိ တိင်တိ့သည် ေ တံ စိ ့ ှ င့်
ြပည့်စံ ၍၊ ေငွ ေြခစွ ပ်ေလးခကိ လည်း သွ န်းေလ၏။

၃၇ တဲ ေတာ်တံခါးဝ၌ ကာရန်၊

ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာ အထည်၊ နီေသာ အထည် ပိ တ်ေချာြဖင့် ပီ း၍ ချယ်လှယ်ေသာ
ကလားကာတထည်ကိ၎င်း၊ ၃၈ ထိ ကလားကာဘိ ့ တံ စိ ့ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ တိ င်ငါးတိ င်ကိ၎င်း
လပ်၍၊ တိ င်ထိပ် ှ င့်တိ င်တန်တိ့ကိ ေ ှ င့် မွ မ်းမံ ေလ၏။ ေ ကးဝါေြခစွ ပ်ငါးခလည်း ှ ိ ၏။
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၃၇ တဖန်

ေဗဇေလလသည်၊

အလျား ှ စ်ေတာင်ထွာ၊

အနံ တေတာင်ထွာ၊

ေစာက်တေတာင်ထွာ ှ ိ ေသာ ေသတာကိ အကာ ှ သား ှ င့်လပ်၍၊ ေသတာအတွ င်းအြပင်ကိ
ေ စင် ှ င့် မွ မ်းမံ ေလ၏။ ေသတာေပ နား ပတ်လည်၌ ကွ ပ်ေသာ ေ တန်ဆာကိ လည်း
လပ်ေလ၏။

၃

ေ ေလးကွ င်းကိ

သွ န်း၍၊

ေသတာေလးေထာင့်၌

တမျက် ှ ာ ှ စ်ကွင်းစီ တပ်ေလ၏။ ၄ အကာ ှ သားထမ်းဘိ းကိ လပ်၍ ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ပီ းမှ၊ ၅
ေသတာထမ်းစရာဘိ ့ တဘက်တချက် ေ ကွ င်း၌ လ ိုထားေလ၏။ ၆ အလျား ှ စ်ေတာင်ထွာ၊
အနံ တေတာင်ထွာ

ှ ိ ေသာ

ေသတာအဖံ းကိ လည်း၊

ေ စင် ှ င့်လပ်ေလ၏။

၇

ေ ေခ ဗိ မ် ှ စ်ပါးကိ လည်း၊ ေသတာအဖံ းတွ င် အလျားတဘက်တချက်၌ ထလပ်ေလ၏။ ၈
ထိ သိ့ ေခ ဗိ မ် ှ စ်ပါးကိ ၊ ေသတာဖံ းကိ ယ်ထဲက ထတ်၍၊ ေသတာဖံ းအေပ ၌ တဘက်တပါးစီ
လပ် ပီ းလ င်၊

၉ ေခ ဗိ မ် ှ စ်ပါးတိ ့သည် မျက် ှ ာချင်းဆိ င်၍၊ ေသတာဖံ းကိ

မိ မိအေတာင်ကိ ြဖန့်၍ ေသတာဖံ းကိ မိ းလျက်
အနံ တေတာင်၊
လပ်၍၊

၁၁

အြမင့်တေတာင်ထွာ ှ ိ ေသာ
ေ စင် ှ င့်

မွ မ်းမံ ေလ၏။

ှ ိ ၏။

လျက်၊

၁၀ အလျား ှ စ်ေတာင်၊

စားပွဲ ကိလည်း၊

အကာ ှ သား ှ င့်

စားပွဲ အေပ နားပတ်လည်၌

ကွ ပ်ေသာ

ေ တန်ဆာကိ ၎င်း၊ ၁၂ အနံ တလက်ဝါး ှ ိ ေသာ ခါးပန်းကိ ၎င်း၊ ခါးပန်းအေပ နားပတ်လည်၌
ကွ ပ်ေသာ ေ တန်ဆာကိ ၎င်း လပ်ေလ၏။

၁၃ ေ ေလးကွ င်းကိ လည်း

သွ န်း၍

ေြခေထာက်ေလးခအထက်၊ စားပွဲ ေလးေထာင့်၌ တပ်ေလ၏။ ၁၄ ထိ ေ ကွ င်းတိ ့သည်
ခါးပန်းေပ မှာ ှ ိ ၍၊ စားပွဲ ထမ်းစရာ ထမ်းဘိ းေနရာ ြဖစ်၏။

၁၅ စားပွဲ ထမ်းစရာ

အကာ ှ သားထမ်းဘိ းကိ လပ်၍ ေ ှ င့် မွ မ်းမံ ေလ၏။ ၁၆ စားပွဲ တန်ဆာတည်းဟေသာ
လင်ပန်း၊ ဇွ န်း၊ အင်တံ ၊ ေလာင်းစရာ ဖလားများကိ လည်း ေ စင် ှ င့် လပ်ေလ၏။ ၁၇
မီ းခံ ကိ လည်း ေ စင် ှ င့်လပ်၍၊ မီ းခံ တိ င်အစ ှ ိ ေသာ အလက်များ၊ ခွ က်များ၊ ဘးသီ းများ၊
ကာပွ င့ ်များတိ ့ကိ

တစပ်တည်းထေလ၏။

၁၈

သံ းလက်စီ ထွ က်၍၊ အလက်ေြခာက်လက် ှ ိ ၏။

မီ းခံ တိ င်

တဘက်

တချက်

၁၉ မီ းခံ တိ င်ထဲက ထွ က်ေသာ

အလက်သံ းလက်တွင်၊ တလက်တလက်၌ဘး၊ ကာပွ င့ ် ှ င့်တကွ ဗာတံ သီ း ှ င့် ပံ တေသာ
ခွ က်သံ းခွ က် ှ ိ ၏။

၂၀ မီ းခံ တိ င်၌လည်းဘး၊ ကာပွ င့ ် ှ င့်တကွ ဗာတံ သီ း ှ င့်ပံ တေသာ

ခွ က်ေလးခွ က် ှ ိ ၏။ ၂၁ မီ းခံ တိ င်ထဲက ထွ က်ေသာ အလက်ေြခာက်လက် ှ ိ သည်အတိ င်း၊
အလက် ှ စ်ဘက်ေအာက်၌လည်း ဘးသီ းတလံ းစီ ှ ိ ၏။ ၂၂ ဘးများ၊ အလက်များတိ ့ကိ
တကိ ယ်တစပ်တည်း ြဖစ်ေစ၍ မီ းခံ တကိ ယ်လံ းကိ ေ စင် ှ င့် ထလပ်ေလ၏။

၂၃

မီ းခွ က်ခနစ်လံ း၊ မီ း ှ ပ် ှ င့် မီ း ှ ပ်ခံစရာခွ က်များကိ လည်း ေ စင် ှ င့် လပ်ေလ၏။ ၂၄ မီ းခံ ှ င့်
မီ းခံ တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေ စင်အခွ က်တဆယ် ှ င့် လပ်သတည်း။

ထွ က်ေြမာက်ရာ

၂၅ တနည်းကား၊
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နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ စရာ
့
ယဇ် ပလင်ကိ အကာ ှ သား ှ င့် လပ်ေလ၏။ ထိ ပလင်သည်
အလျားတေတာင်၊ အနံ တေတာင်၊ စတရန်းေလးေထာင့်ြဖစ်၍ အြမင့် ှ စ်ေတာင် ှ ိ ေလ၏။
ဦ းချိုတိ ့ကိလည်း အကာ ှ သားြဖင့် ပီ းေစ၏။ ၂၆ ပလင်ထိပ်၊ နံ ရံ ၊ ဦ းချိုတိ ့ကိ ေ စင် ှ င့်
မွ မ်းမံ ၍၊ အေပ နားပတ်လည်၌ကွ ပ်ေသာ ေ တန်ဆာကိ လပ်ေလ၏။ ၂၇ ေ တန်ဆာေအာက်
ပလင်တဘက်တချက်ေထာင့်၌

ေ ကွ င်း ှ စ်ကွင်းကိ လပ်၍

ပလင်ထမ်းစာရာ

ထမ်းဘိ းေနရာြဖစ်၏။ ၂၈ ထမ်းဘိ းတိ ့ကိ အကာ ှ သား ှ င့်လပ်၍ ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ေလ၏။ ၂၉
ေဆးသမားအတတ် ှ င့်ေဆးေပါင်းကိ ေဘာ်

တတ်သည်အတိ င်း၊

သန့် ှ င်းေသာ

လိ မ်းရန်နံသ
့ ာဆီ ကိ ၎င်း၊ နံ သ
့ ာမျိုး ှ င့်ေဘာ်ေသာ မီ း ိ ရာနံ
့ သ
့ ာေပါင်းစင်ကိ၎င်း လပ်ေလ၏။

၃၈ တနည်းကား၊ အလျားငါးေတာင်၊ အနံ ငါးေတာင် ှ ိ၍ စတရန်းေလးေထာင့်ြဖစ်ေသာ
မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ပလင်ကိ အကာ ှ သား ှ င့်လပ်ေလ၏။ အြမင့်လည်း သံ းေတာင် ှ ိ ၏။

၂

ယဇ် ပလင်ေလးေထာင့်အေပ မှာ ဦ းချိုေလးေချာင်းကိ အကာ ှ သား ှ င့်လပ်၍ ေ ကးဝါ ှ င့်
မွ မ်းမံ ေလ၏။ ၃ အိ း ှ င့်တကွ တး ွင်းြပား၊ အင်တံ ၊ အမဲ သားချိတ်၊ လင်ပန်း အစ ှ ိ ေသာ
ယဇ် ပလင် ှ င့် ဆိ င်ေသာ တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေ ကးဝါ ှ င့်လပ်ေလ၏။ ၄ ေ ကးဝါဆန်ခါကိ
လပ်၍ ယဇ် ပလင်ခါးပန်းေအာက်အလယ်၌ထား၍၊ ၅ ထမ်းဘိ းထားရာ ဆန်ခါေလးေထာင့်၌
တပ်ရေသာ ေ ကးဝါေလးကွ င်းကိ သွ န်းေလ၏။ ၆ အကာ ှ သားထမ်းဘိ းတိ ့ကိ လပ်၍
ေ ကးဝါ ှ င့် မွ မ်းမံ ပီ းမှ၊

၇ ယဇ် ပလင်ကိ ထမ်းစရာဘိ ့ တဘက်တချက်ကွင်းများ၌

လ ိုထားေလ၏။ ထိ ယဇ် ပလင်ကိ အေပ ေအာက် ဟင်းလင်းြဖစ်ေစြခင်းငှ ာ၊ ပျဥ်ြပား ှ င့်
လပ်ေလ၏။ ၈ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးေ ှ မ့ ှ ာ စည်းေဝးတတ်ေသာ မိ န်းမတိ ့၏
ေ ကးဝါမှန်များကိ ယ၍ ေ ကးဝါ အင်တံ ှ င့် ေ ကးဝါေြခေထာက်ကိ လပ်ေလ၏။

၉

တဲ ေတာ်ဝင်းကာရန်မကား၊ အလျားအေတာင် တရာ ှ ိ ေသာ ပိ တ်ေချာ ှ င့် ေတာင်ဘက်၌
ကလားကာကိ လပ်ေလ၏။ ၁၀ ထိ ကလားကာဘိ ့ တိ င် ှ စ်ဆယ်၊ တိ င်ေြခစွ ပ် ှ စ်ဆယ်ကိ
ေ ကးဝါ ှ င့်လပ်၍ တိ င်တံစိ ့၊ တိ င်တန်းတိ ့ကိ ေငွ ြဖင့် ပီ းေစ၏။ ၁၁ ထိ နည်းတ ေြမာက်ဘက်၌
ကာရန်အလျားအေတာင် တရာ ှ ိ ေသာ ကလားကာ ှ င့်တကွ ေငွ တံစိ ့၊ ေငွ တန်းပါေသာ
ေ ကးဝါတိ င် ှ စ်ဆယ်၊ ေ ကးဝါေြခစွ ပ် ှ စ်ဆယ် ှ ိ ၏။

၁၂ အေနာက်ဘက်၌ ကာရန်

အလျားအေတာင် ငါးဆယ် ှ ိ ေသာ ကလားကာ ှ င့်တကွ တိ င်တဆယ်၊ ေြခစွ ပ် တဆယ် ှ ိ ၏။
၁၃ အေ ှ ဘက်
့
၌လည်း အေတာင်ငါးဆယ် ှ ိ ၏။ ၁၄ တံ ခါးဝ တဘက်တချက်၌ ကာရန်

အလျားဆယ်ငါးေတာင် ှ ိ ေသာ ကလားကာ ှ င့်တကွ တိ င်သံ းတိ င်၊ ေြခစွ ပ်သံ းခ ှ ိ ၏။ ၁၆
ဝင်းပတ်လည်၌ကာေသာ ကလားကာ ှ ိ သမ တိ ့သည် ပိ တ်ေချာြဖင့် ပီ း၏။ ၁၇ တိ င်တိ့သည်
ေ ကးဝါေြခစွ ပ်၊

ေငွ တံစိ ့၊

ထွ က်ေြမာက်ရာ

ေငွ တန်း ှ င့်ြပည့်စံ ၍

တိ င်ထိပ်များကိ လည်း

ေငွ ှ င့်
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မွ မ်းမံ ေလ၏။ ဝင်းတိ င်တန်း ှ ိ သမ တိ ့သည် ေငွ တန်းြဖစ်၏။ ၁၈ ဝင်းတံ ခါးဝ၌ ကာရန်
ြပာေသာအထည်၊

ေမာင်းေသာအထည်၊

ချယ်လှယ်ေသာ

ကလားကာ၊

နီေသာအထည်၊

ပိ တ်ေချာြဖင့် ပီ း၍

အလျားအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊

အြမင့်ငါးေတာင် ှ ိ ၍၊

ဝင်းကာေသာ ကလားကာ ှ င့် တညီ တည်းြဖစ်၏။

၁၉ ဝင်းတံ ခါးဝတိ င် ေလးခ ှ ိ ၍၊

ေ ကးဝါေြခစွ ပ်ေလးခ၊

ေငွ ှ င့်မွ မ်းမံ ေသာ

ြပည့်စံ က၏။

ေငွ တံစိ ့၊

ေငွ တန်းများ၊

ထိ ပ်များ ှ င့်

၂၀ တဲ ေတာ်တံသင်ဝင်းပတ်လည်၌ စိ က်ေသာ တံ သင် ှ ိ သမ တိ ့သည်

ေ ကးဝါတံ သင်ြဖစ် က၏။ ၂၁ ဤေ ွကား၊
့
ေမာေ ှ စီ ရင်သည်အတိ င်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
အာ န်၏သား

ဣသမာသည်၊

ေလဝိ လများ

အမေတာ်ေဆာင်စရာ

တဲ ေတာ်ကိ

ေရတွ က်မှတ်သားေသာ သက်ေသခံ ချက် တဲ ေတာ်စာရင်းေပတည်း။ ၂၂ ေမာေ ှ အား
ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသမ တိ ့ကိ၊ ယဒအမျိုးသားဟရ၏သား ြဖစ်ေသာ၊ ဥရိ ၏
သားေဗဇေလလသည် လပ်ေလ၏။ ၂၃ ထိ မှတပါး၊ ထလပ်တတ်ေသာသ၏ အလပ်၊
ဆန်းြပားေသာ လက်သမားအလပ်၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊
ပိ တ်ေချာကိ ချယ်လှယ်တတ်ေသာသ၏ အလပ်ကိ လပ်တတ်ေသာ ဒန်အမျိုးသား
အဟိ သမက်၏သား အေဟာလျဘလည်း ှ ိ ၏။ ၂၄ သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ် ပီ းေအာင်လ၍
လပ်ေသာ ေ ချိန်ေပါင်းကား အကျပ်ေတာ်အတိ င်း အခွ က် ှ စ်ရာကိ းဆယ်ခနစ်ပိဿာသံ းဆယ်
ြဖစ်သတည်း။

စာရင်းဝင်ေသာ

၂၅

အကျပ်ေတာ်အတိ င်း

ပရိ သတ်များေပးေသာ

အခွ က်တေထာင် ှ င့်

ေငွ ချိန်ေပါင်းကား၊

တဆယ်ခနစ်ပိဿာခနစ်ဆယ်ငါးကျပ်

ြဖစ်သတည်း။ ၂၆ အသက် ှ စ်ဆယ်မှစ၍ ပိ လွန်သမ ေသာသ စာရင်းဝင်သည်အတိ င်း၊
လေြခာက်သိန်းသံ းေထာင်

ငါးရာငါးဆယ်တိ့သည်၊

အကျပ်ေတာ်အလိ က်

ေငွ ချိန်အကျပ်တဝက်စီ ေပးရ က၏။ ၂၇ ေြခစွ ပ်တခ၌ ေငွ အခွ က်တဆယ်စီဝင်သည်ြဖစ်၍၊
ေငွ အခွ က်တေထာင် ှ င့် တဲ ေတာ် ေြခစွ ပ်၊ အတွ င်းကလားကာ ေြခစွ ပ်တည်းဟေသာ ေြခစွ ပ်
တရာကိ သွ န်းေလ၏။ ၂၈ ကျန်ေသာေငွ အခွ က်တဆယ်ခနစ်ပိဿာခနစ်ဆယ်ငါးကျပ် ှ င့်
တိ င်တံစိ ့ ှ င့် တိ င်တန်းတိ ့ကိ လပ်၍ တိ င်ထိပ်များကိ မွ မ်းမံ ေလ၏။

၂၉ လေသာ

ေ ကးဝါေပါင်းကား အခွ က်ခနစ်ရာ ှ စ်ဆယ် ှ င့် ေလးပိ ဿာြဖစ်သတည်း။ ၃၀ ထိ ေ ကးဝါ ှ င့်
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

တဲ ေတာ်တံခါးဝေြခစွ ပ်၊

ယဇ် ပလင်တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊

၃၁

ေ ကးဝါယဇ် ပလင်၊

ကာေသာဝင်းေြခစွ ပ်၊

ေ ကးဝါဆန်ခါ၊

ဝင်းတံ ခါးဝေြခစွ ပ်၊

တဲ ေတာ်တံသင်၊ ဝင်းပတ်လည်၌ စိ က်ေသာ တံ သင် ှ ိ သမ ကိ ၎င်း လပ်ေလ၏။

၃၉ သန့် ှ င်းရာဌာန၌
အာ န်ဝတ်ဘိ့

အမေတာ်ကိ ေဆာင်ေသာအခါ၊ ဝတ်ရေသာအဝတ်ကိ၎င်း၊

သန့် ှ င်းေသာ

ထွ က်ေြမာက်ရာ

အဝတ်ကိ၎င်း၊

ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အား
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မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည် ှ င့်
လပ်ေလ၏။ ၂ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာ ှ င့်
ယဇ် ပေရာဟိ တ် သင်တိင်းကိ လပ်ရာတွ င်၊

၃ ေ ကိ

အြပားခတ်၍ ေ ကိ းကိ

လှ ီ း ပီ းမှ၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာတိ ့ကိ
ထးဆန်းစွ ာ အေြပာက်ထိးေလ၏။

၄ သိ င်း ကိ း ှ စ်ပင်ကိ လပ်၍ သင်တိင်းအေပ

နားချင်းတွဲ မိေစြခင်းငှ ာ၊ တဘက်တချက်ကိ ဆွဲ ချုပ်ေလ၏။
ေမာေ ှ အား

မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၅ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိင်းအေပ နား၌

ထးဆန်းေသာ

ရင်စည်းကိ လည်း သင်တိင်းကိ ယ်ကဲ့သိ ့ ေ ှ င့်၎င်း၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊
နီေသာအထည်၊
ေသွ း၍

ပိ တ်ေချာတိ ့ ှ င့်၎င်း

တံ ဆိ ပ်ေပ မှာ

လပ်ေလ၏။

အကရာတင်သကဲ့ သိ ့

၆

ှ ဟံ ေကျာက် ှ စ်လံ းကိ

ဣသေရလအမျိုး၏

နာမတိ ့ကိ

အကရာတင် ပီ းမှ၊ ေ ေကျာက်အိး၌ ထည့်ေလ၏။ ၇ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား
မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ထိ ေကျာက် ှ စ်လံ းကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ

သင်တိင်းသိ င်း ကိ းအေပ မှာ

ေအာက်ေမ့ဘိ ့ရာ၊

တပ်ေလ၏။

၈

ေ ှ င့်၎င်း၊

ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာ ှ င့်၎င်း၊ သင်တိင်းကိ
လပ်သည်နည်းတ၊ ရင်ဖံ းကိ ထးဆန်းစွ ာ လပ်ေလ၏။

၉ ရင်ဖံ း ှ စ်ထပ်ေခါက်လျက်၊

အလျားတထွ ာ၊ အနံ တထွ ာ၊ စတရန်းေလးေထာင့်ြဖစ်၏။ ၁၀ ထိ ရင်ဖံ း၌ ေကျာက်ြမတ်ကိ
ေလးတန်း စီ ေလ၏။ ပဌမ အတန်းကား ေကျာက်နီ၊ ဥဿဘယား၊ ပတြမား။

၁၁

ဒတိ ယအတန်းကား ြမ၊ နီလာ၊ စိ န်။ ၁၂ တတိ ယအတန်းကား ဝှါကိ နသ၊ မဟရာ၊ ေဂါမိ တ်။ ၁၃
စတတအတန်းကား မျက် ဲ ွ၊ ေ ကာင်၊ နဂါးသွဲ ့ြဖစ်၍၊ အသီ းအသီ းတိ ့ကိ ေ အိ း၌ စီ ေလ၏။ ၁၄
ဣသေရလအမျိုး တဆယ် ှ စ်မျိုး ှ ိ သည်အတိ င်း တံ ဆိ ပ်ေပ မှာ အကရာတင်သကဲ့ သိ ့၊
ထိ ေကျာက်တိ့၌

ထိ တဆယ် ှ စ်ပါးေသာ

နာမည်အသီ းအသီ းတိ ့ကိ

တင်လျက်

ေကျာက်တလံ းလ င် နာမည် တပါးစီ ပါ၏။ ၁၅ ရင်ဖံ းအေပ ေထာင့် ှ စ်ခ၌၊ ေ ှ စ်ကွင်းကိ ၎င်း၊
ေ ေကျာက်အိး ှ စ်လံ းကိ ၎င်း ကျစ်ေသာ ေ ကိ း ှ စ်ပင်ကိ၎င်း လပ် ပီ းမှ၊ ထိ ေ ကွ င်း၌ တပ်၍
သင်တိင်းသိ င်း ကိ းအေပ မှာ ှ ိ ေသာ ေကျာက်အိးတိ ့၌ တွဲ ေလ၏။ ၁၉ တဖန် ေ ှ စ်ကွင်းကိ
လပ်၍ သင်တိင်းေအာက်နားမှာ ှ ိ ေသာ ရင်ဖံ းေအာက်ေထာင့် ှ စ်ခ၌ တပ်ေလ၏။

၂၀

အြခားေသာေ ှ စ်ကွင်းကိ လည်း လပ်၍ သင်တိင်းအေ ှ ဘက်
့
ေအာက်နား ှ င့် ထးဆန်းေသာ
ရင်စည်းအေပ နားဆက်မှီရာတွ င်
၂၁

ရင်ဖံ းေ ှ စ်ကွင်းကိ ၊

သင်တိင်းကိ

တဘက်တချက်၌

သင်တိင်းေ ှ စ်ကွင်း ှ င့်

တွဲ ၍၊

တပ်ေလ၏။

ြပာေသာ ကိ းြဖင့်

ပီ းေစ၏။ ထိ သိ့ ထာဝရဘရား သည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊

ထွ က်ေြမာက်ရာ
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ရင်ဖံ းသည်

ထးဆန်းေသာ

ရင်စည်းအေပ မှာ

ဆွဲ ၍

သင်တိင်း ှ င့်

မကွ ာဘဲ

အ မဲ ေနေလ၏။ ၂၂ ထိ မှတပါး၊ ြပာေသာအထည်ကိ ရက် ပီ းမှ၊ သင်တိင်း ှ င့်ဆိ င်ေသာ
ဝတ်လံ ကိ ထိ အထည် ှ င့်သာ လပ်ေလ၏။

၂၃ ဝတ်လံ ၌ လည်စွပ်ပါ၍ လည်စွပ်ကိ

မစတ်ေစြခင်းငှ ာ၊ သံ ချပ်လည်စွပ် ကွ ပ်သကဲ့ သိ ့ ကွ ပ်ေလ၏။

၂၄ ြပာေသာအထည်၊

ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာ ှ င့်လပ်ေသာ သလဲ သီးများကိ ၎င်း၊ ၂၅
ေ စင်ဆည်းလည်းများကိ ၎င်း၊ ဝတ်လံ ေအာက်စွန်းနားပတ်လည်၌၊ ၂၆ သလဲ သီးတလံ း၊
ဆည်းလည်းတလံ းစီ ြခားလျက် အစဥ်အတိ င်း ဆွဲ ထားသြဖင့်၊ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား
မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ အမေတာ်ကိ ေဆာင်ရေသာ ဝတ်လံ းကိ လပ်၍ ပီ းေလ၏။ ၂၇
တဖန်

ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ ့အဘိ ့ ရက်ေသာ ပိ တ်ေချာအကျများကိ ၎င်း၊

၂၈ ပိ တ်ေချာေဗါင်းကိ ၎င်း၊

တင့်တယ်ေသာပိ တ်ေချာဦ းထပ်များကိ ၎င်း၊ ပိ တ်ေချာေပါင်းဘီ များကိ ၎င်း၊ ၂၉ ချယ်လှယ်ေသာ
ပိ တ်ေချာ၊ အထည်ြပာ၊ အထည်ေမာင်း၊ အထည်နီြဖင့် ပီ းေသာ ခါးပန်းကိ ၎င်း လပ်ေလ၏။ ၃၀
ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ သန့် ှ င်းေသာ သင်းကျစ်ြပားကိ လည်း
ေ စင် ှ င့်လပ်၍ တံ ဆိ ပ်ေပ မှာ အကရာတင်သကဲ့ သိ ့၊ ထာဝရဘရားအား သန့် ှ င်းြခင်းဟ
အကရာတင်၍၊ ၃၁ ြပာေသာ ကိ း ှ င့် ေဗါင်းအေပ နား၌ ချည်ထားေလ၏။ ၃၂ ထိ သိ့
ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
ပ၍ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အလပ် ှ ိ သမ ကိ
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊ တဲ ေတာ် ှ င့်

ပီ းစီ း က၏။

၃၃ ထိ အခါ

အေပ တဲ မှစ၍၊ ေ ေချာင်း၊ ပျဥ်ြပား၊

ကန့်လန့်ကျင်၊ တိ င်၊ ေြခစွ ပ်တည်းဟေသာ တဲ ေတာ်တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ ၃၄ အနီဆိးေသာ
သိ းေရအမိ း၊

တဟာ ှ သားေရအမိ း၊

သက်ေသခံ ချက်ေသတာ ှ င့်

ကွ ယ်ကာရာအတွ င်းကလားကာကိ ၎င်း၊

သ၏ထမ်းဘိ း၊

သ၏အဖံ းကိ ၎င်း၊

၃၆

၃၅

စားပွဲ မှစ၍

စားပွဲ တန်ဆာ ှ င့် ေ ှ ေတာ်
့
မန့်ကိ၎င်း၊ ၃၇ စင် ကယ်ေသာ မီ းခံ မှစ၍၊ ြပင်ဆင်ရေသာ
မီ းခွ က်များ၊ မီ းခံ တန်ဆာ ှ ိ သမ ှ င့် မီ းထွ န်းစရာ ဆီ ကိ၎င်း၊ ၃၈ ေ ယဇ် ပလင်၊ လိ မ်းရန်ဆီ၊
မီ း ိ ရာနံ
့ သ
့ ာေပါင်းေမး၊ တဲ ေတာ်တံခါးဝ ကာစရာ ကလားကာကိ ၎င်း၊ ၃၉ ေ ကးဝါယဇ် ပလင်၊
ေ ကးဝါဆန်ခါ၊

ပလင်ထမ်းဘိ း

အစ ှ ိ ေသာ

တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊

အင်တံ ှ င့်

သ၏ေြခေထာက်ကိ၎င်း၊ ၄၀ ဝင်းကလားကာ၊ ဝင်းတိ င်၊ ေြခစွ ပ်၊ ဝင်းတံ ခါးဝကာစရာ
ကလားကာ ကိ းများ၊ တံ သင်များကိ ၎င်း၊ တဲ ေတာ်အတွ င်း၌ အမေတာ်ကိ ေဆာင်စရာတန်ဆာ၊
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ ၄၁ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ အမေတာ်ကိ
ေဆာင်ေသာအခါ

ထွ က်ေြမာက်ရာ

ဝတ်ရေသာအဝတ်၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ

ေဆာင်ေသာအခါ၊
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ယဇ် ပေရာဟိ တ် အာ န်ဝတ်ဘိ့ သန့် ှ င်းေသာ အဝတ်၊ သ၏သားဝတ်ရေသာ အဝတ်ကိ၎င်း
၄၂ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း ပီ းစီ းေအာင် လပ် ပီ းမှ

ေမာေ ှ ထံ သိ ့ ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၄၃ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ အလပ် ှ ိ သမ ကိ
ပီ းစီ းေစြခင်းငှ ါ၊ လပ်ေ ကာင်းကိ ေမာေ ှ သိ ြမင်ေသာအခါ၊ သတိ ့ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေလ၏။

၄၀ တဖန် ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

၂ သင်သည်

ပဌမလ၊ ပဌမေန့၌ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ကိ ေဆာက်ရမည်။ ၃ တဲ ေတာ်အထဲ ၌၊
သက်ေသခံ ချက် ေသတာကိ သွ င်းထား၍၊ အတွ င်းကလားကာြဖင့် ကွ ယ်ကာရမည်။ ၄
စားပွဲ ကိလည်း သွ င်း၍၊ စားပွဲ ေပ မှာ ြပင်ဆင်ရသမ တိ ့ကိ ြပင်ဆင်ရမည်။ မီ းခံ ကိ လည်း
သွ င်း၍၊ မီ းခွ က်တိ့ကိ ထွ န်းရမည်။ ၅ နံ သ
့ ာေပါင်း ိ ရာ
့ ေ ပလင်ကိ သက်ေသခံ ချက်
ေသတာေ ှ ့၌ တည်ထား၍၊ တဲ ေတာ်တံခါးဝကာေသာ ကလားကာကိ ဆွဲ ကာရမည်။ ၆
ယဇ် ေကာင် ိ ရာ
့ ပလင်ကိလည်း၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးေ ှ ့၌ တည်ထားရမည်။
၇ အင်တံ ကိ လည်း ပရိ သတ် စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ် ှ င့် ယဇ် ပလင် စပ် ကားမှာ တည်ထား၍၊

အင်တံ ၌ ေရကိ ထည့်ရမည်။ ၈ တဲ ေတာ်ပတ်လည်ဝင်းကိ ထ၍၊ ဝင်းတံ ခါးဝကာေသာ
ကလားကာကိ ဆွဲ ကာရမည်။

၉ လိ မ်းရန် ဆီ ကိ ယ၍၊ တဲ ေတာ် ှ င့် တဲ ေတာ်၌

ှ ိ သမ တိ ့ကိ လိ မ်းသြဖင့် တဲ ေတာ် ှ င့် တဲ ေတာ်တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ သန့် ှ င်းေစရမည်။ ထိ သိ့
တဲ ေတာ်သည် သန့် ှ င်းရလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ယဇ် ေကာင် ိ ရာပလင်
့
ှ င့် တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
လိ မ်း၍ သန့် ှ င်းေစသြဖင့်၊ ထိ ပလင်သည် အလွ န် သန့် ှ င်းေသာ ပလင်ြဖစ်ရမည်။
၁၁ အင်တံ ှ င့် ေြခေထာက်ကိလည်း လိ မ်း၍ သန့် ှ င်းေစရမည်။

၁၂ အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ ့ကိ၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တံ ခါးနားသိ ့ ေခ ခဲ့ ၍ ေရချိုးရမည်။ ၁၃ အာ န်သည်
ငါ့ေ ှ ့၌၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ ေဆာင် ွက်မည်အေ ကာင်း၊ သန့် ှ င်းေသာအဝတ် ှ င့်
ဝတ်ေစ၍ ဆီ လိမ်းသြဖင့် သန့် ှ င်းေစရမည်။

၁၄ သ၏သားတိ ့သည်လည်း ငါ့ေ ှ ့၌

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ ေဆာင် ွက်မည်အေ ကာင်း၊ သတိ ့ကိ ေခ ခဲ့ ၍ အကျဝတ်ေစလျက်၊
သတိ အ
့ ဘကိ ဆီ လိမ်းသကဲ့ သိ ့၊ သတိ ့ကိ ဆီ လိမ်းရမည်။ ၁၅ အကယ်စင်စစ် သတိ ့ ဆီ လိမ်းြခင်း
ဘိ သိက်သည် သားစဥ်ေြမးဆက်ပတ်လံ း၊ ထာဝရယဇ် ပေရာဟိ တ် အရာြဖစ်သတည်းဟ၊ ၁၆
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသမ အတိ င်း ေမာေ ှ ပေလ၏။ ၁၇ သကရာဇ် ှ စ်ခ၊ ပဌမလ၊ ပဌမေန့၌
ေမာေ ှ သည် တဲ ေတာ်ကိ ေဆာက်ေလ၏။ ၁၈ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ေြခစွ ပ်များကိ ေနရာချ၍၊ ပျဥ်ြပားများကိ ေထာင် ပီ းလ င်၊ ကန့်လန့်ကျင်များကိ လ ို၍၊
တိ င်တိ့ကိ ထေလ၏။

၁၉ တဲ ေတာ်အေပ မှာ တဲ ကိ ြဖန့်မိး၍ ထိ တဲအေပ မှာလည်း

အထပ်ထပ် မိ းြပန်ေလ၏။ ၂၀ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ သက်ေသခံ ချက်ကိ
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ေသတာထဲ မှာ သွ င်းထား၍၊ ေသတာ ကွ င်းတိ ့၌ ထမ်းဘိ းကိ လ ို၍၊ ေသတာေပ မဖံ းကိ တင် ပီ းမှ၊
၂၁ ေသတာကိ တဲ ေတာ်၌ သွ င်း၍ ကွ ယ်ကာရာ အတွ င်းကလားကာကိ ကာထားသြဖင့်၊

သက်ေသခံ ချက် ေသတာကိ ကွ ယ်ကာေလ၏။ ၂၂ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊
စားပွဲ ကိလည်း ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အတွ င်း ေြမာက်ဘက်နား ကလားကာြပင်မှာ
ထား၍၊ ၂၃ စားပွဲ ေပ မှာ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ မန့်ကိ ြပင်ဆင်ေလ၏။ ၂၄ ထာဝရဘရား
မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ မီ းခံ ကိ လည်း ပရိ သတ် စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အတွ င်း၊
ေတာင်ဘက်နား စားပွဲ ဆိင်ရာတွ င် ထား၍၊ ၂၅ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ မီ းခွ က်များကိ
ထွ န်းေလ၏။

၂၆ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေ ပလင်ကိလည်း

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အတွ င်း ကလားကာြပင်မှာ ထား၍၊ ၂၇ ထိ ပလင်ေပ ၌ ေမးေသာ
နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ေလ၏။
့
၂၈ တဲ ေတာ်တံခါးဝ၌လည်း၊ ကလားကာကိ ဆွဲ ကာေလ၏။ ၂၉
ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ပလင်ကိလည်း၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ
တဲ ေတာ်တံခါးေ ှ မ့ ှ ာ ထား၍၊ ထိ ပလင်ေပ ၌ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ကိ၎င်း၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ ၎င်း
ပေဇာ်ေလ၏။ ၃၀ အင်တံ ကိ လည်း ပရိ သတ်စည်းေဝးရာတဲ ှ င့် ယဇ် ပလင်စပ် ကား မှာထား၍၊
ေဆးစရာေရကိ အင်တံ ၌ ထည့်ေလ၏။ ၃၁ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်မှစ၍ သ၏သားတိ ့သည် ပရိ သတ် စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အထဲ သိ့
ဝင်ေသာ်၎င်း၊ ၃၂ ယဇ် ပလင်အနီးသိ ့ ချဥ်းကပ်ေသာ်၎င်း၊ လက်ေြခတိ ့ကိ ေဆးရ က၏။
၃၃ တဲ ေတာ် ှ င့် ယဇ် ပလင်ပတ်လည်ဝင်းကိ ထ၍၊ ဝင်းတံ ခါးဝ၌ ကာေသာ ကလားကာကိ

ဆွဲ ေလ၏။ ထိ သိ့ ေမာေ ှ သည် အလပ်ကိ ပီ းစီ းေစသတည်း။ ၃၄ ထိ အခါ မိ ဃ်းတိ မ်သည်
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ကိ လမ်းမိ း၍၊ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် တဲ ေတာ်ကိ
ြဖည့်ေလ၏။

၃၅ ထိ သိ့ မိ ဃ်းတိ မ်သည် ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အေပ ၌

ေနေသာေ ကာင့်၊ ေမာေ ှ သည် အထဲ သိမ
့ ဝင်ရ။ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် တဲ ေတာ်ကိ
ြဖည့်လျက်ေန၏။ ၃၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ခရီ းသွ ားေလရာရာတွ င်၊ မိ ဃ်းတိ မ်သည်
တဲ ေတာ်အေပ မှ ကွ ာေြမာက်ေသာအခါ ခရီ းသွ ား က၏။ ၃၇ မိ ဃ်းတိ မ်မကွ ာ မေြမာက်လ င်၊
မကွ ာမေြမာက်မှီေန့တိင်ေအာင်၊ ခရီ းမသွ ားဘဲ ေန က၏။ ၃၈ ခရီ းသွ ားေလရာရာတွ င်
ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ေ ှ ေမ
့ ှ ာက်၌ ထာဝရဘရား၏ မိ ဃ်းတိ မ်သည် ေန့အခါ
တေတာ်အေပ မှာ တည်ေန၏။ ညဥ့်အခါ မီ းလံ ြဖစ်လျက် တည်ေနေလသတည်း။
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ဝတ် ပရာ

၁ ထာဝရဘရားသည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ထဲက အသံ ကိ လွင်လျက် ေမာေ ှ ကိ
ေခ ေတာ်မ၍၊ ၂ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ သင်တိ့တွင်
တစံ တေယာက်ေသာသသည်

ထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်သကာကိ

ပလိ လ င်၊

ယဥ်ေသာတိ ရ စာန်တည်းဟေသာ ွား၊ သိ း၊ ဆိ တ်ကိ ေဆာင်ခဲ့၍ ဆက်ရမည်။ ၃ ွားကိ
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပလိ လ င်၊ အြပစ်မပါေသာ အထီ းကိ ေဆာင်ခဲ့၍၊ ထာဝရဘရား စိ တ်ေတာ် ှ င့်
ေတွ ့ြခင်းငှ ါ၊

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

ပေဇာ်ေသာ

ွား၏ေခါင်းေပ မှာ

တဲ ေတာ်

တံ ခါးအနားမှာ

မိ မိလက်ကိ

ဆက်ရမည်။

တင်ရသြဖင့်၊

၄

သ၏အြပစ်ကိ

ေြဖမည်အေ ကာင်း လက်ခံေတာ်မမည်။ ၅ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ထိ ွားကိ သတ် ပီ းလ င်၊
အာ န်၏သားယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်

အေသွ း

ကိ ယ၍၊

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

တဲ ေတာ်တံခါးအနားယဇ် ပလင် အေပ ၌ ပတ်လည်ြဖန်းရမည်။ ၆ ပေဇာ်ေသာသသည်
ထိ အေကာင်၏ အေရကိ ခ တ်၍ အပိ င်းပိ င်း ြဖတ်ရမည်။

၇ အာ န်၏သား၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်၊ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ းကိ ထည့်၍ မီ းေပ မှာ ထင်းကိ ခင်း ပီ းမှ၊ ၈
ထင်းေပ မှာ ေခါင်း၊ ဆီ ဥ၊ သားတများကိ တင်ရမည်။ ၉ ေြခေထာက် ှ င့် အအအစ ှ ိ သည်တိ့ကိ
ေရ ှ င့်အရင်ေဆးရမည်။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊ ထိ ယဇ် တ ေကာင်လံ းကိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ
မီ း ိ ရမည်
့
။ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ြဖစ်သတည်း။ ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ဆက်ကပ်၍ ေမး ကိ င်ေသာ
ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။ ၁၀ သိ း၊ ဆိ တ်ကိ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပလိ လ င်၊ အြပစ်မပါေသာ
အထီ းကိ ေဆာင်ခဲ့၍၊

၁၁ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ယဇ် ပလင် ေြမာက်ဘက်နားမှာ

သတ် ပီ းလ င်၊ အာ န်၏သား ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်၊ အေသွ းကိ ယဇ် ပလင်အေပ ၌
ပတ်လည်ြဖန်းရမည်။

၁၂ ပေဇာ်ေသာသသည် အပိ င်းပိ င်းြဖတ်၍ ေခါင်း ှ င့်ဆီ ဥကိ

စထား ပီ းလ င် ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊ ယဇ် ပလင်ေပ ၌ ှ ိ ေသာ ထင်းမီ းအေပ မှာ ခင်းရမည်။
၁၃ ေြခေထာက် ှ င့် အအအစ ှ ိ သည်တိ့ကိ ေရ ှ င့်အရင် ေဆးရမည်။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

တေကာင် လံ းကိ ေဆာင်ခဲ့၍၊ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။ မီ း ိ ေသာ
့
ယဇ် ြဖစ်သတည်း။
ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့်ဆက်ကပ်၍ ေမး ကိ င်ေသာ ပေဇာ်သကာြဖစ်သတည်း။ ၁၄
ထာဝရဘရားအား ငှ က်ကိ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပလိ လ င်၊ ခိ ြဖစ်ေစ၊ ချိုးကေလးြဖစ်ေစ ေဆာင်ခဲ့၍
ဆက်ရမည်။ ၁၅ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊ ယဇ် ပလင်သိ့ ေဆာင်ခဲ့၍၊ ေခါင်းကိ လိ မ်ြဖတ် ပီ းလ င်
ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။ အေသွ းကိ ယဇ် ပလင်နားမှာ

ှ စ်ရမည်။ ၁၆ စာလတ်မှစ၍

စာလတ်၌ ှ ိ ေသာအရာကိ ခ တ် ပီ းလ င်၊ ြပာစထားရာအရပ်၊ ယဇ် ပလင် အေ ှ ဘက်
့
နား၌
ပစ်ထားရမည်။

ဝတ် ပရာ

၁၇ အေတာင်ပါလျက် ငှ က်ေကာင်ကိခွဲဖွင့ ်၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊
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ယဇ် ပလင်ေပ ၌ ှ ိ ေသာ ထင်းမီ း အေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။ မီ း ိ ေသာယဇ်
့
ြဖစ်သတည်း။
ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ဆက်ကပ်၍ ေမး ကိ င်ေသာ ပေဇာ်သကာြဖစ်သတည်း။

၂ ထာဝရဘရားအား
ဆက်ရမည်။
၂

ေဘာဇဥ်

မန့်ညက်အေပ မှာ

ပေဇာ်သကာ ပလိ လ င်၊

ဆီ ကိေလာင်း၍၊

အာ န်၏သားယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့

မန့်ညက်ကိ

ေလာဗန်ကိလည်း

ေဆာင်ခဲ့၍၊

ထည့် ပီ းမှ၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

မန့်ညက်တလက်ဆွန်း၊ ဆီ အချို ့၊ ေလာဗန် ှ ိ သမ ကိ ယ၍၊ ထိ အတွ က် အတာကိ
ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။ ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ဆက်ကပ်၍၊ ေမး ကိ င်ေသာ
ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။ ၃ ကျန် ကင်းေသာ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာမကား၊ အာ န် ှ င့်
သ၏သားတိ ့အဘိ ့ ြဖစ်ရမည်။ ထာဝရ ဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာထဲ က
အလွ န်သန့် ှ င်းေသာ အရာြဖစ်၏။ ၄ မီ းဖိ ၌ ဖတ်ေသာမန့်ကိ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ ပလိ လ င်၊
ဆီ ှ င့် မန့်ညက်ြဖင့် လပ်ေသာ တေဆးမဲ့ မန့်ြပားေသာ်၎င်း၊ ဆီ လးေသာ တေဆးမဲ့
မန့် ကပ်ေသာ်၎င်း ြဖစ်ရမည်။ ၅ သံ ြပားပ ှ င့်လပ်ေသာမန့်ကိ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ ပလိ လ င်၊
ဆီ ေရာ၍ တေဆးမပါေသာ မန့်ညက်

ှ င့် လပ်ရမည်။

၆ ထိ မန့်ကိ ချိုးဖဲ့ ၍ ဆီ ကိ

ေလာင်းရမည်။ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။ ၇ အိ းကင်း ှ င့် ေ ကာ်ေသာမန့်ကိ
ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ပလိ လ င်၊ ဆီ ေရာေသာ မန့်ညက် ှ င့် လပ်ရမည်။ ၈ ထိ ေဘာဇဥ်
ပေဇာ်သကာအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ၊ ထာဝရဘရား အထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အား
ဆက် ပီ းမှ၊ သသည် ယဇ် ပလင်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ၉ ထိ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာထဲ က
အတွ က်အတာကိ
ဆက်ကပ်၍

ိက်ယ၍ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။ ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့်

ေမး ကိ င်ေသာ

ပေဇာ်သကာြဖစ်သတည်း။

၁၀

ကျန် ကင်းေသာ

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာမကား၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့အဘိ ့ ြဖစ်ရမည်။ ထာဝရ ဘရားအား
မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာထဲ က အလွ န်သန့် ှ င်းေသာ အရာြဖစ်၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားအား
ဆက်ေသာ

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၌

တေဆးမပါရ။

ထာဝရဘရားအား

မီ းြဖင့်

ပေဇာ်သကာ ပေသာအခါ၊ တေဆးကိ မီ းမ ိ ရ။
့ ပျားရည်ကိလည်း မ ိ ရ။
့ ၁၂ အဦ းသီ းေသာ
အသီ းအ ှ ံ ကိ

ပေဇာ်ေသာ

အမမှာ၊

တေဆး ှ င့်

ပျားရည်ကိ၊

ပေဇာ်ရေသာ်လည်း၊ ေမး ကိ င်ရာဘိ ့ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ းမ ိ ရ။
့

ထာဝရဘရားအား
၁၃ ေဘာဇဥ်

ပေဇာ်သကာ ပေလရာရာ၌ ဆားခပ်ရမည်။ သင် ပေသာ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ၌၊ သင်၏
ဘရားသခင် ပဋိ ညာဥ်ဆားကိ မခပ်ဘဲမေနရ။

၁၄ အဦ းသီ းေသာ အသီ းအ ှ ံ ကိ ၊

ထာဝရဘရားအား ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ပလိ လ င်၊ စပါး ှ ံ ကိ အရည်စစ် ေအာင် မီ းနားမှာ
ထား၍၊ စပါးေစ့ကိ ပွ တ်ယ ပီ းမှ၊‐ ၁၅ ဆီ ကိေလာင်း၍၊ ေလာဇန်ကိတင်လျက်၊ ပေဇာ်သကာကိ
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ပရမည်။ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။ ၁၆ ပွ တ်ယေသာ စပါးေစ့အချို ့၊ ဆီ အချို ့၊
ေလာဗန် ှ ိ သမ တည်းဟေသာ

ထိ ေဘာဇဥ်

ပေဇာ်သကာအတွ က်

အတာကိ ၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် မီ း ိ ရမည်
့
။ ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာ
ြဖစ်သတည်း။

၃

ွားကိ မိ ဿဟာယယဇ် ပလိ လ င်၊ အြပစ်မပါေသာ အထီ းအမ တေကာင်ေကာင်ကိ

၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆက်ရမည်။

၂ ပေဇာ်ေသာ

ွား၏ ေခါင်းေပ မှာ

မိ မိလက်ကိ တင်၍၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးနားမှာ သတ် ပီ းလ င်၊ အာ န်၏သား
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်၊ အေသွ းကိ ယဇ် ပလင်အေပ ၌ ပတ်လည် ြဖန်းရမည်။

၃

အအကိ ဖံ းေသာဆီ ဥ၊ ‐ ၄ အအ ှ င့် ဆိ င်သမ ေသာ ဆီ ဥ၊ ခါးအတွ င်းနား၌ ှ ိ ေသာ
ေကျာက်ကပ် ှ စ် ခ ှ င့် ေကျာက်ကပ်ဆီဥ၊ ေကျာက်ကပ် ှ င့်တကွ အသည်းေပ ၌ ှ ိ ေသာ
အေြမးတိ ့ကိ၊ မိ ဿဟာယ ယဇ် ေကာင်ထဲက ယ၍ ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ
ပေဇာ်သကာဘိ ့ ဆက် ပီ းမှ၊

၅ အာ န်၏ သားတိ ့သည် ယဇ် ပလင်အေပ ၌ ှ ိ ေသာ

ထင်းမီ းေပ မှာ တင်ေသာ ယဇ် ေကာင် ှ င့်အတ မီ း ိ ရမည်
့
။ ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့်
ဆက်ကပ်၍၊ ေမး ကိ င်ေသာ ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။

၆ ထာဝရဘရားအား သိ း၊

ဆိ တ်ကိ၊ မိ ဿဟာယယဇ် ပလိ လ င်၊ အြပစ်မပါေသာ အထီ း အမတေကာင် ေကာင်ကိ
ဆက်ရမည်။ ၇ သိ းသငယ်ကိ ပေဇာ်လိလ င်၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆက် ပီ းမှ၊ ၈
ပေဇာ်ေသာ သိ း၏ ေခါင်းေပ မှာ မိ မိလက်ကိ တင်၍ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ
သတ် ပီ းလျင်၊ အာ န်၏ သားတိ ့သည် အေသွ းကိ ယဇ် ပလင်အေပ ၌ ပတ်လည် ြဖန်းရမည်။
၉ အေကာင်ဆီဥ၊ ေကျာ ိ းကတိ တိြဖတ်ေသာ အ မီ း ှ ိ သမ ၊ အအကိ ဖံ းေသာ အဆီ ဥ၊

အအ ှ င့် ဆိ င်သမ ေသာ အဆီ ဥ၊ ‐ ၁၀ ခါးအတွ င်းနား၌ ှ ိ ေသာ ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့်
ေကျာက်ကပ် ဆီ ဥ၊ ေကျာက်ကပ် ှ င့်တကွ အသည်းေပ ၌ ှ ိ ေသာ အေြမးတိ ့ကိ၊ မိ ဿဟာယ
ယဇ် ေကာင်ထဲက ယ၍ ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာဘိ ့ ဆက် ပီ းမှ၊‐
၁၁ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။ ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ

ပေဇာ်သကာ အစာအဟာရ ြဖစ်သတည်း။ ၁၂ ဆိ တ်ကိ ပေဇာ်လိလ င်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ဆက် ပီ းမှ၊‐ ၁၃ ဆိ တ်ေခါင်းေပ မှာ မိ မိလက်ကိတင်၍၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ
သတ် ပီ းလ င်၊ အာ န်၏ သားတိ ့သည် အေသွ းကိ ယဇ် ပလင်အေပ ၌ ပတ်လည်ြဖန်းရမည်။
၁၄ အအကိ ဖံ းေသာ ဆီ ဥ၊ အအ ှ င့်ဆိ င်သမ ေသာ ဆီ ဥ၊‐ ၁၅ ခါးအတွ င်းနား၌ ှ ိ ေသာ

ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့် ေကျာက်ကပ် ဆီ ဥ၊ ေကျာက်ကပ် ှ င့်တကွ အသည်းေပ ၌ ှ ိ ေသာ
အေြမးတိ ့ကိ၊ မိ မိပေဇာ်သကာထဲ တွင် ယ၍ ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာဘိ ့
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ဆက် ပီ းမှ၊‐ ၁၆ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။ ေမး ကိ င်ရာဘိ ့ မီ းြဖင့်
ပေသာ ပေဇာ်သကာ အစာအဟာရ ြဖစ်သတည်း။ ဆီ ဥ ှ ိ သမ ကိ ထာဝရဘရားဆိ င်ေတာ်မ၏။
၁၇ သင်တိ့အမျိုး အစဥ်အဆက်တိ့သည်၊ ေနေလရာရာ၌ ဆီ ဥကိ မစားရ၊ အေသွ းကိ မစားရဟ

ထာဝရ ပညတ်ေတာ် ြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄ တဖန်

ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ တရားကိ မသိ ၊ ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ လွ န်ကျူးြပစ်မှား၍
မ ပအပ်ေသာ အမကိ ပ မိ သည် အရာတွ င်၊‐ ၃ ဘိ သိက်ခံေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်
လများကိ အြပစ်ထဲသိ့ ေသွ းေဆာင်၍ ကိ ယ်တိင် ြပစ်မှားလ င်၊ ထိ အြပစ်အတွ က်
အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ အြပစ်မပါ၊ အသက်ပျိုေသာ ွားထီ းကိ ၊ ‐ ၄ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ
တဲ ေတာ် တဲ ခါးနား၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
သိ ့ ေဆာင်ခဲ့၍၊ ထာဝရဘရားအား ဆက်ရမည်။
၅ ဘိ သိက်ခံေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊ ွား၏ အေသွ းကိ ယ၍၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

တဲ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င်၊‐ ၆ မိ မိလက် ိ းကိ အေသွ း၌ ှ စ်၍ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်
ကလားကာေ ှ ၊့ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ခနစ် ကိ မ်ြဖန်းရမည်။ ၇ တဖန်ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အတွ င်း၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
မှာ ှ ိ ေသာ နံ သ
့ ာေပါင်းေမးကိ
မီ း ိ ရာ
့
ပလင်ဦးချိုတိ ့၌

ွားအေသွ းကိ ထည့်၍၊ ကင်းေသာ အေသွ းကိ ၊ ပရိ သတ်

စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ပလင်ေြခရင်းနားမှာ သွ န်ရမည်။ ၈
မိ ဿဟာယယဇ် ပေသာ ွား၏ဆီ ဥကိ ယသကဲ့ သိ ့၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ပေသာ ွားအအကိ
ဖံ းေသာ ဆီ ဥ၊ အအ ှ င့်ဆိ င်သမ ေသာ ဆီ ဥ၊‐ ၉ ခါးအတွ င်းနား၌ ှ ိ ေသာ ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့်
ေကျာက်ကပ်ဆီဥ၊ ေကျာက်ကပ် ှ င့်တကွ အသည်း ေပ ၌ ှ ိ ေသာ အေြမးတည်းဟေသာ၊
ွားဆီ ဥ ှ ိ သမ ကိ ယ၍၊ ၁၀ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပလင်ေပ မှာ ိ ရမည်
့
။ ၁၁ ွား၏ ေခါင်း၊ ေြခေထာက်၊
အအ၊ ေချး ှ င့်တကွ အေရ၊ အသား ှ ိ သမ တည်းဟေသာ၊‐ ၁၂ ွာတေကာင်လံ းကိ ၊
တပ်ြပင်မှာ ြပာသွ န်ထားရာ ှ င်းလင်းေသာ အရပ်သိ့ယသွ ား၍ ထင်းအေပ ၌ မီ း ိ ရမည်
့
။
ြပာသွ န်း၍ ထားရာအရပ်၌ မီ း ိ ရမည်
့
။ ၁၃ ဣသေရလအမျိုးသား ပရိ အေပါင်းတိ ့သည်
တရားကိ မသိ ၊ အကျိုးအြပစ်ကိ မရိ ပ်မိဘဲ၊ ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ လွ န်ကျူးြပစ်မှား၍
မ ပအပ်ေသာအမကိ ပမိ သြဖင့် အြပစ်ေရာက် လ င်၊‐

၁၄ ထိ သိ့ ြပစ်မှားမိ ေသာ

အြပစ်ကိသိေသာအခါ၊ ထိ အြပစ်အတွ က် ပရိ သတ်တိ့သည် အသက်ပျိုေသာ ွားထီ းကိ ၊
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ေ ှ သိ
့ ့ ေဆာင်ခဲ့၍ ဆက်ရမည်။

၁၅ ပရိ သတ်တွင်

အသက် ကီ းေသာ သတိ ့သည်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ မိ မိတိ့လက်ကိ ွားေခါင်းေပ မှာ
တင်၍၊ ထိ ွားကိ ေ ှ ေတာ်
့
၌ သတ်ရ ကမည်။ ၁၆ ဘိ သိက်ခံေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်
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ွားအေသွ းကိ ပရိ သတ် စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င်၊‐ ၁၇ မိ မိလက် ိ းကိ
အေသွ း၌ ှ စ်၍၊ ကလားကာေ ှ ့ ထာဝရေ ှ ေတာ်
့
၌ ခနစ် ကိ မ် ြဖန်းရမည်။ ၁၈ တဖန်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊ ပရိ တ်သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အတွ င်း၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
မှာ
ှ ိ ေသာ ပလင်ဦးချိုတိ ့၌ အေသွ းကိ ထည့်၍၊ ကင်းေသာအေသွ းကိ ၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ
တဲ ေတာ်တံခါးေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပလင်ေြခရင်းနားမှာ သွ န်ရမည်။ ၁၉ ွားဆီ ဥ ှ ိ သမ ကိ
ယ၍ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။ ၂၀ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ပေသာ ွားကိ ပသကဲ့ သိ ့၊ ထိ နည်းတ
ဤ ွားကိ ပသြဖင့်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် သည် လများတိ ့အဘိ ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပလ င်၊
သတိ ့အြပစ် လွ တ်လိမ့ ်မည်။ ၂၁ ထိ ေနာက်မှ ွားကိ တပ်ြပင်သိ့ေဆာင်သွား၍၊ အရင် ွားကိ
မီ း ိ သကဲ့
့
သိ ့ ိ ရမည်
့
။ ပရိ သတ်အဘိ ့ အြပစ်ေြဖစရာ ယဇ် ြဖစ်သတည်း။ ၂၂ မင်းသည်လည်း
တရားကိ မသိ ၊ မိ မိဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ လွ န်ကျူးြပစ်မှား ၍
မ ပအပ်ေသာ အမကိ ပမိ သြဖင့် အြပစ်ေရာက်လ င်၊‐ ၂၃ မိ မိြပစ်မှားမိ ေသာ အြပစ်ကိ
သိ ေသာအခါ၊ အြပစ်မပါေသာ ဆိ တ်သငယ်အထီ းကိ ပေဇာ်သကာဘိ ့ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ၂၄
ဆိ တ်ေခါင်းေပ မှာ မိ မိလက်ကိတင်၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ေကာင်သတ်ရာ
အရပ်တွင် သတ်ရမည်။ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ြဖစ်သတည်း။ ၂၅ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်
ထိ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ၏ အေသွ းကိ လက် ိ း ှ င့်ယ၍ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ပလင်ဦး ချိုတိ ့၌ ထည့် ပီ းမှ၊
ကင်းေသာ အေသွ းကိ ထိ ပလင်ေြခရင်းနား၌ သွ န်ရမည်။ ၂၆ မိ ဿဟာယယဇ် ေကာင်ဆီဥကိ
ပသကဲ့ သိ ့ ဆီ ဥ ှ ိ သမ ကိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။ ထိ သိ့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်
မင်း၏ အြပစ်အတွ က် အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပလ င်၊ သ၏ အြပစ်လွတ်လိမ့ ်မည်။

၂၇

ဆင်းရဲ သားတစံ တေယာက်သည် တရားကိ မသိ ၊ ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ
လွ န်ကျူးြပစ် မှား၍၊ မ ပအပ်ေသာ အမကိ ပမိ သြဖင့် အြပစ်ေရာက်လ င်၊‐

၂၈

မိ မိြပစ်မှားမိ ေသာ အြပစ်ကိ သိ ေသာအခါ၊ ထိ အြပစ်အတွ က် ပေဇာ်သကာဘိ ့ အြပစ်မပါေသာ
ဆိ တ်သငယ်အမကိ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ၂၉ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ပေသာ ဆိ တ်ေခါင်းေပ မှာ
မိ မိလက်ကိတင်၍ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ေကာင်ကိ သတ်ရာ အရပ်၌ ထိ ဆိတ်ကိ သတ်ရမည်။ ၃၀
ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် အေသွ းကိ လက် ိ း ှ င့်ယ၍ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ပလင် ဦ းချိုတိ ့၌ ထည့် ပီ းမှ၊
ကင်းေသာ အေသွ းကိ ယဇ် ပလင်ေြခရင်းနား၌ သွ န်ရမည်။ ၃၁ မိ ဿဟာယယဇ် ေကာင်ဆီဥကိ
ယသကဲ့ သိ ့၊ ဆီ ဥ ှ ိ သမ ကိ ယ၍ ထာဝရဘရားအား ေမး ကိ င်စရာ ဘိ ့ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ
မီ း ိ ရမည်
့
။ ထိ သိ့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ထိ သအဘိ ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပလ င်၊ သ၏
အြပစ်လွတ်လိမ့ ်မည်။ ၃၂ သိ းသငယ်ကိ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ပလိ လ င်၊ အြပစ်မပါေသာ
အမကိ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ၃၃ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ပေသာ သိ းေခါင်းေပ မှာ မိ မိလက်ကိ တင်၍
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မီ း ိ ရာယဇ်
့
ေကာင်ကိ သတ်ရာ အရပ်၌ အြပစ် ေြဖရာယဇ် ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ သတ်ရမည်။
၃၄ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊ ထိ ယဇ် ေကာင် အေသွ းကိ လက်

ိ း ှ င့် ယ၍ မီ း ိ ရာ
့

ယဇ် ပလင်ဦးချိုတိ ့၌ ထည့် ပီ းမှ ြဖန်းေသာ အေသွ းကိ ထိ ပလင် ေြခရင်းနား၌ သွ န်ရမည်။ ၃၅
မိ ဿဟာယယဇ် ေကာင် သိ းသငယ်ဆီဥကိ ပသကဲ့ သိ ့၊ ဆီ ဥ ှ ိ သမ ကိ ယ၍၊ ထာဝရဘရားအား
မီ းြဖင့် ပေဇာ်သကာ ှ င့်အတ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။ ထိ သိ့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ထိ သ
ြပစ်မှားမိ ေသာ အြပစ်အတွ က် အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ြပလ င်၊ သ၏ အြပစ်လွတ်လိမ့ ်မည်။

၅ တစံ တေယာက်ေသာသသည် အမကိ ြမင်သည်ြဖစ်ေစ၊ သိသည်ြဖစ်ေစ၊ ကျိန်ဆိေစေသာ
စကားကိ ကား၍၊ သက်ေသြဖစ်လျက် ှ င့် ြပန်မေြပာဘဲ ေနသြဖင့် ြပစ်မှား၍၊ မိ မိ ဒစ ိ က်
အြပစ်ကိ ခံ ရေသာ်၎င်း၊ ၂ တစံ တေယာက်ေသာသသည် မစင် ကယ်ေသာ သားရဲ ၊ သားယဥ်၊
တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်၏ အေသေကာင် အစ ှ ိ ေသာ မစင် ကယ်ေသာ အရာတစံ တခကိ
အမှတ်တမဲ့ ထိ မိသြဖင့်၊ မစင် ကယ် ရာသိ ့ ေရာက်၍ အြပစ် ှ ိ ေသာ်၎င်း၊ ၃ လ၌ ကပ်ေသာ
မစင် ကယ်ေသာ အရာတစံ တခကိ လည်း၊ မသိ ဘဲ ထိ မိ၍ ေနာက်တဖန် သိ လ င်၊ အြပစ် ှ ိ ရာသိ ့
ေရာက်ေသာ်၎င်း၊ ၄ တစံ တေယာက်ေသာ သသည် ေကာင်းေသာအမ၊ မေကာင်းေသာအမကိ
ပမည်ဟ အကျိုးအြပစ် ကိ မသိ ဘဲ ကျိန်ဆိလျက် သစာ ပ၍ ေနာက်တဖန်သိလ င်၊
အရင်ကျိန်ဆိလျက် သစာ

ပေလရာရာ၌ အြပစ်တစံ တခ ေရာက်ေသာ်၎င်း၊

၅

ထိ သိ့ေသာအြပစ် တစံ တခ ေရာက်လ င်၊ ထိ အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပ ေတာင်းပန်းရမည်။ ၆
ြပစ်မှားမိ ေသာ အြပစ်အတွ က် အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ သိ းသငယ်ြဖစ်ေစ၊
ဆိ တ်သငယ်ြဖစ်ေစ၊

အမ

တေကာင်ေကာင်တည်းဟေသာ

ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် ကိ

ထာဝရဘရား အထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ထိ သ၏ အြပစ်အတွ က်
အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရမည်။ ၇ သိ းသငယ်ကိ မတတ် ိင်လ င်၊ ြပစ်မှားမိ ေသာ အြပစ်အတွ က်
အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ တေကာင်၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ တေကာင်၊ ခိ ှ စ်ေကာင်၊ သိ ့မဟတ်
ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်ကိ ထာဝရဘရား အထံ ေတာ်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေ ှ သိ
့ ့ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ၈
ယဇ် ပေရာဟိ တ် ေ ှ သိ
့ ့ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ယဇ် ပေရာဟိ တ် သည် အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ေကာင်ကိ
အရင်ပေဇာ်လျက်၊ ေခါင်းကိ လိမ်၍ ြဖတ်ရမည်။ ကိ ယ်ကိ ှ င်း ှ င်းမခွဲ ရ။ ၉ ထိ အြပစ်ေြဖရာ
ယဇ် ေကာင်အေသွ းကိ
ေြခရင်းနားမှာ

ယဇ် ပလင်နံရံ ၌ြဖန်း၍၊

ကင်းေသာ အေသွ းကိ

ယဇ် ပလင်

ှ စ်ရမည်။ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ြဖစ်သတည်း။‐ ၁၀ ဒတိ ယ ငှ က်ေကာင်ကိ၊

ပညတ်တရားအတိ င်း မီ း ိ ရာ
့
ယဇ် ပေဇာ်ရ မည်။ ထိ သိ့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊
ထိ သြပစ်မှားမိ ေသာအြပစ်အတွ က် အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပလ င်၊ သ၏ အြပစ်လွတ်လိမ့ ်မည်။ ၁၁
ခိ ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊

ဝတ် ပရာ

ချိုးကေလး

ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊

တခခကိ

မတတ် ိင်လ င်၊
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ြပစ်မှားေသာသသည် အြပစ်ေြဖရာယဇ်

အရာ၌ မန့်ညက်တ သမဲ ကိ ေဆာင်ခဲ့၍၊

ဆက်ရမည်။ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ြဖစ်ေသာ ေ ကာင့် ဆီ ကိ မေလာင်းရ။ ေလာဗန်ကိ
မတင်ရ။

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့

၁၂

ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င်၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

မန့်ညက်တလက်ဆွန်းတည်းဟေသာ ပေဇာ်သကာအတွ က် အတာကိ ယ၍၊ ထာဝရဘရားအား
မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာ ှ င့် အတ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။ အြပစ်ေြဖရာယဇ်
ြဖစ်သတည်း။

၁၃ ထိ သိ့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊ ထိ သ ြပစ်မှားမိ ေသာ အြပစ်

တစံ တခအတွ က်

အြဖစ်ေြဖြခင်းကိ

ပလ င်၊

သ၏

အြပစ်လတ်လိမ့ ်မည်။

ကင်းေသာအရာသည် ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာကဲ့ သိ ့၊ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်အဘိ ့ ြဖစ်သည်ဟ
ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏ ၁၄ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
၁၅ တစံ တေယာက်ေသာသသည် တရားကိ မသိ ၊ ထာဝရဘရား ှ င့် ဆိ င်ေသာအရာတိ ့၌

လွ န်ကျူး ြပစ်မှားမိ လ င်၊ ထိ ြပစ်မှားြခင်းအတွ က် ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် တည်းဟေသာ
အြပစ်မပါေသာ

သိ းထီ းကိ

အေလျာ်ေငွ ကိ၎င်း၊

၎င်း၊

အကျပ်ေတာ်အလိ က်

ထာဝရဘရားအထံ ေတာ်သိ့

ချင့်တွ က်၍

ေဆာင်ခဲ့ရမည်။

ချိန်ေသာ
ထိ သိ့

၁၆

ဘရား ှ င့်ဆိ င်ေသာ အရာ၌ ြပစ်မှားမိ ရာကိ ပြပင် ပီ းလ င်၊ ငါးစတစကိ လည်း ထပ်၍
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အား ေပးရမည်။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်လည်း၊ ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် ြဖစ်ေသာ
သိ းအား ြဖင့်၊ ထိ သအဘိ ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပလ င်၊ သ၏အြပစ်လွတ်လိမ့ ်မည်။ ၁၇
တစံ တေယာက်ေသာသသည်၊ ထာဝရဘရား ပညတ်ေတာ်မေသာ အမတစံ တခကိ ပ၍
ြပစ်မှား မိ လ င်၊ ကိ ယ်ြပစ်မှားမှန်းကိ မသိ ေသာ်လည်း၊ အြပစ်ေရာက်၍၊ ထိ အြပစ်ကိခံရမည်။ ‐
၁၈ ဒစ ိ က်ေ ြဖရာယဇ် ကိ ပြခင်းငှ ါ ချင့်တွ က်ေသာ အေလျာ်ေငွ ှ င့်တကွ ၊ အြပစ်မပါေသာ

သိ းထီ းကိ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ တရားကိ မသိ ြပစ်မှားမိ ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ြပစ်မှားမှန်းကိ
မသိ ေသာသအဘိ ့

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပလ င်၊

ထိ သ၏

အြပစ်လွတ်လိမ့ ်မည်။ ၁၉ ဒစ ိ က်ေြဖေသာယဇ် ြဖစ်သတည်း။ အကယ်စင်စစ် ထိ သသည်
ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားရာ ေရာက်သတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၆ တဖန်ထာဝရဘရားသည်
တစံ တေယာက်ေသာသသည်

ေမာေ ှ အား
သတပါးအပ် ှ ံ ေသာ

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ဥစာအတွ က်

၂

ေပါင်ထားေသာ

ဥစာအတွ က်၊ မိ မိ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသအား မသားစကားကိ ေြပာေသာ်၎င်း၊ သဥစာကိ
အ ိင်အထက်ယေသာ်၎င်း၊ မိ မိ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသကိ လှ ည့်စား ေသာ်၎င်း၊

၃

ေပျာက်ေသာဥစာကိ ေတွ ့ေသာအခါ၊ မသာစကားကိ ေြပာ၍ မဟတ်မမှန်ဘဲ ကျိန်ဆိေသာ်၎င်း၊
ထိ သိေ
့ သာ ဒစ ိ က်တစံ တခကိ ပ၍ ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားမိ လ င်၊ ၄ ထိ သသည် ြပစ်မှား၍

ဝတ် ပရာ
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အြပစ်ေရာက်ေသာေ ကာင့်၊ အ ိင်အထက်ယေသာ ဥစာ၊ လှ ည့်စား၍ ရေသာ ဥစာ ၊ သတပါး
အပ် ှ ံ ေသာ ဥစာ၊ ေပျာက်၍ေတွ ့ေသာ ဥစာ၊ ၅ မဟတ်မမှန်ဘဲ ကျိန်ဆိ၍၊ ရေသာဥစာ
အဘိ း ှ င့်တကွ ၊ ငါးစတစကိ ထပ်၍ ဒစ ိ က်ေြဖေသာ ယဇ် ပေဇာ်ေသာေန့၌ ဥစာ ှ င်အား
ြပန်ေပးရမည်။ ၆ ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် ကိ ပြခင်းငှ ါ ချင့်တွ က်ေသာ အေလျာ်ေငွ ှ င့်တကွ ၊
ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် တည်းဟ ေသာ အြပစ်မပါေသာ သိ းထီ းကိ ၊ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေ ှ သိ
့ ့

ေဆာင်ခဲ့ရမည်။

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

၇

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

ထိ သအဘိ ့

ပလ င်၊

သမ ေသာ

သြပစ်မှား

အြပစ်လွတ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ ၉ သင်သည်
အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရေသာ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းတရားဟ မကား၊
ယဇ် ေကာင်ကိ၊

ယဇ် ပလင်

ယဇ် ပလင်မီးသည်

ထင်းမီ းေပ မှာ

အစဥ်ေလာင်ရမည်။

တညဥ့်လံ း
၁၀

နံ နက်တိင်ေအာင် ှ ိ ေစ၍၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

ပိ တ်အကျ၊

ပိ တ်ေပါင်းဘီ ကိ ဝတ်လျက်၊ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ က မ်းေလာင်ေသာ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ြပာကိ ကျံုး၍
ပလင်အနားမှာ ထားရမည်။

၁၁ တဖန်

အဝတ်ကိလဲ၍၊ ထိ ြပာကိ

တပ်ြပင်၌

ှ င်းလင်းေသာအရပ်သိ့ ယသွ ားရမည်။ ၁၂ ယဇ် ပလင်မီးသည် မေသဘဲ အစဥ်ေလာင်ရမည်။
ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် နံ နက်တိင်း ထင်းမီ းထည့်၍၊ ထင်းေပ မှာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ ခင်းရမည်။
ထိ ပလင်ေပ မှာလည်း၊ မိ ဿဟာယယဇ် ဆီဥကိ မီ း ိ ရမည်
့
။

၁၃ ယဇ် ပလင်မီးသည်

အလ င်းမေသဘဲ ၊ အစဥ်မြပတ်ေလာင်ရမည်။ ၁၄ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ တရားဟမကား၊
အာ န်၏သားတိ ့သည် ထိ ပေဇာ်သကာကိ ထာဝရ ဘရားထံ ေတာ်၊ ယဇ် ပလင်ေ ှ မ့ ှ ာ
ပေဇာ်ေသာအခါ၊

၁၅

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ

မန့်ညက်တလက်ဆွန်း၊

ဆီ အချို ့၊

ေလာဗန် ှ ိ သမ တည်းဟေသာ ပေဇာ်သကာ အတွ က်အတာကိ ယ၍ ထာဝရဘရားအား
ေမး ကိ င်စရာဘိ ့၊ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။ ၁၆ ကင်းေသာအရာတိ ့ကိ၊ အာ န် ှ င့်
သ၏သားတိ ့သည်၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ဝင်းအတွ င်း တွ င်၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၌
တေဆးမပါဘဲ စားရမည်။ ၁၇ ထိ မန့်ညက်ကိ တေဆးထည့်၍ မန့်မလပ်ရ။ မီ းြဖင့် ငါ့အား
ပေသာ ပေဇာ်သကာထဲ က ထိ မန့်ညက် ကိ သတိ ့အဘိ ့ ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ငါေပး ပီ ။
အြပစ်ေြဖရာယဇ် ၊ ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် ကဲ့သိ ့ အလွ န်သန့် ှ င်း ေပ၏။
သားေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့သည်
ပေသာ

ပေဇာ်သကာကိ

စားရ ကမည်။

၁၈ အာ န်၏

မီ းြဖင့်

ထာဝရဘရားအား

ကိ င်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်

သန့် ှ င်း ကမည်ဟ

သင်တိ့အမျိုးအစဥ်အဆက် ေစာင့်ရေသာ ပညတ်ေတာ် ြဖစ်သတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉
တဖန်ထာဝရဘရားသည်၊

ဝတ် ပရာ

ေမာေ ှ အား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

၂၀

အာ န် ှ င့်
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သ၏သားတိ ့သည် ဘိ သိက်ခံေသာေန့မှစ၍၊ ထာဝရေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာြဖစ်ေစြခင်း ငှ ါ၊
မန့်ညက်တ သမဲ ကိ၊ နံ နက်တဝက်၊ ညတဝက် ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ရမည်။
ထိ မန့်ညက်ကိ

ဆီ ထည့်၍၊

သံ ြပားပ ှ င့်

မန့်လပ် ပီ းမှ၊

ေဆာင်ခဲ့၍

၂၁

ချိုးဖဲ့ သြဖင့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ အကျိုးအပဲ့ တိ ့ကိ ထာဝရဘရားအား ေမး ကိ င်စရာဘိ ့ ပေဇာ်ရမည်။ ၂၂
အာ န်အရာ၌

ဘိ သိက်ခံေသာ

သားသည်လည်း၊

ထိ ပေဇာ်သကာကိ

ပရမည်။

ထာဝရဘရားအဘိ ့ ထာဝရပညတ်ေတာ် ြဖစ်သတည်း။ ၂၃ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အတွ က်
ပေသာေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ ှ ိ သမ ကိ အကန်အစဥ် မီ း ိ ရမည်
့
။ အလ င်းမစားရဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏ ၂၄ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်မှာ၊ ၂၅ သင်သည်
အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရေသာ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ပေဇာ်ြခင်းတရားဟမကား၊
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ေကာင်သတ်ရာအရပ်၌

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
မှာ

အြပစ်ေြဖရာယဇ် ကိ

သတ်ရမည်။ အလွ န်သန့် ှ င်းေပ၏။ ၂၆ အြပစ်ေြဖဘိ ့ ပေဇာ်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ဝင်းအတွ င်းတွ င် သန့် ှ င်းရာဌာန၌ စားရမည်။ ၂၇ ထိ အသားကိ
ထိ သမ သည် သန့် ှ င်း၏။ အေသွ းြဖန်းသမ ေသာ အဝတ်တိ့ကိ သန့် ှ င်းရာဌာန၌
ေလျာ်ရမည်။ ၂၈ ထိ အသား ပတ်ေသာ ေြမအိ းကိ ခွဲ ရမည်။ ေ ကးဝါအိ းြဖစ်လ င် ပွ တ်၍
ေရ ှ င့်ေဆးရမည်။ ၂၉ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့သည် စားရ ကမည်။ ၃၀
အလွ န်သန့် ှ င်းေပ၏။ အြပစ်ေြဖရာယဇ် အေသွ းကိ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ အြပစ်ေြဖြခင်းငှ ါ၊
ပရိ တ်သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အတွ င်းသိ ့ ေဆာင်ခဲ့လ င်၊ ထိ ယဇ် အသားကိ မစားရ။
မီ း ိ ရမည်
့
။

၇ ဒစ ိက်ေြဖေသာ

ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းတရားဟမကား၊

အလွ န်သန့် ှ င်းေပ၏။

၂

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ေကာင်ကိ သတ်ရာအရပ်၌ ဒစ ိ က်ေြဖေသာ ယဇ် ေကာင်ကိ သတ်၍ အေသွ းကိ
ယဇ် ပလင်အေပ ၌ ပတ်လည်ြဖန်းရမည်။ ၃ အ မီ း ှ င့်တကွ အအကိ ဖံ းေသာဆီ ဥ၊ ၄
ခါးအတွ င်းနား၌ ှ ိ ေသာ ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့် ေကျာက်ကပ်ဆီဥ၊ ေကျာက်ကပ် ှ င့်တကွ
အသည်း ေပ ၌ ှ ိ ေသာ အေြမးတည်းဟေသာ ဆီ ဥ ှ ိ သမ ကိ ယ၍ ဆက်လ င်၊‐
ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

ယဇ် ပလင်ေပ မှာ

မီ း ိ ့၍

ထာဝရဘရားအား

၅

မီ းြဖင့်

ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် ြဖစ်သတည်း။ ၆ အသားကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
ေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့သည်၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ စားရ ကမည်။ အလွ န်သန့် ှ င်းေပ၏။ ၇
အြပစ်ေြဖရာယဇ် ၊ ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် ၏ တရားတပါးတည်းြဖစ်၍၊ ဒစ ိ က်အြပစ် ေြဖြခင်းကိ
ပေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ယရမည်။ ၈ လတစံ တေယာက် ပေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ
ပေဇာ်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊ မိ မိပေဇာ်ေသာ ယဇ် ေကာင်အေရကိ ယရမည်။ ၉ မီ းဖိ ၌
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ဖတ်ေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ အိ းကင်း၊ သံ ြပားပ ှ င့် လပ်ေသာ အရာ ှ ိ သမ ကိ ပေဇာ်
ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ယရမည်။ ၁၀ ဆီ ထည့်သည်ြဖစ်ေစ၊ မထည့်သည်ြဖစ်ေစ၊
ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ ှ ိ သမ ကိ အာ န်၏ သားအေပါင်း တိ ့သည် အညီ အမ ယရ ကရမည်။
၁၁ ထာဝရဘရားအား ပရေသာ မိ ဿဟာယယဇ် ပေဇာ်ြခင်းတရားဟမကား၊

၁၂

ေကျးဇးေတာ်ဝန်ခံဘိ ့ရာ ပေဇာ်လ င်၊ ေကျးဇးေတာ် ဝန်ခံရာယဇ် ှ င့်တကွ ဆီ ေရာေသာ
တေဆးမဲ့ မန့်ြပား၊ ဆီ ှ င့်လပ်ေသာ တေဆးမဲ့ မန့် ကပ်၊ ဆီ ေရာေသာ မန့်ညက် ှ င့် လပ်၍
ေ ကာ်ေသာ မန့်ြပားတိ ့ကိ ပေဇာ်ရမည်။

၁၃ ထိ မန့်ြပားမှ တပါး၊ မိ ဿဟာယ

ပေဇာ်သကာ ှ င့်ဆိ င်ေသာ ေကျးဇးေတာ်ဝန်ခံရာယဇ် ှ င့်တကွ ၊ တေဆးပါေသာ မန့်ကိလည်း
ပေဇာ်ရမည်။ ၁၄ ပေဇာ်သကာ ှ ိ မ အထဲ က မန့်တလံ းကိ ထာဝရဘရားအား ချီေြမာက်ေသာ
ပေဇာ်သကာ ပ၍ ထိ မန့်ကိ မိ ဿဟာယယဇ် အေသွ းြဖန်းေသာယဇ် ပေရာဟိ တ်ယရမည်။
၁၅ ေကျးဇးေတာ်ဝန်ခံဘိ ရ
့ ာ ပေဇာ်ေသာ မိ ဿဟာယယဇ် အသားကိ ၊ ပေဇာ်ေသာ ေန့ြခင်းတွ င်

စားရမည်။ နံ နက်တိင်ေအာင် မ ကင်းေစရ။ ၁၆ သိ ့မဟတ် သစာ ပ၍ ယဇ် ပေဇာ်သည်ြဖစ်ေစ၊
ကိ ယ်အလိ အေလျာက် ပေဇာ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ပေဇာ်ေသာ ေန့ြခင်းတွ င်၊ ယဇ် အသားကိ စား၍
အ ကင်းကိ လည်း နက်ြဖန်ေန့စားရမည်။ ၁၇ ကင်းေသးေသာ အသားကိ လည်း သန်ဘက်ေန့၌
မီ း ိ ရမည်
့
။ ၁၈ မိ ဿဟာယယဇ် အသားအနည်းငယ်ကိ၊ သန်ဘက်ေန့၌ စားမိ လ င်
စိ တ်ေတာ် ှ င့်မေတွ ့။ ပေဇာ်ေသာ သသည် အကျိုးကိ မရ။
စားေသာသသည်

ကိ ယ်အြပစ်ကိ

ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

၁၉

ွံ ှ ာဘွ ယ် ြဖစ်လိမ့ ်မည်။
မစင် ကယ်ေသာအရာ ှ င့်

ထိ မိေသာယဇ် သားကိ မစားရ။ မီ း ိ ရမည်
့
။ စင် ကယ်ေသာ သတိ ့သာ လ င် ထိ ယဇ် သားကိ
စားရ ကမည်။ ၂၀ ထာဝရဘရား ှ င့်ဆိ င်ေသာ မိ ဿဟာယယဇ် သားကိ အ ကင်သသည်
မစင် ကယ်ေသာ အြပစ် ှ ိ လျက် ှ င့် စားမိ ၏။ ထိ သကိ သ၏ အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်။ ၂၁
အ ကင်သသည်လည်း၊ လ၌ မစင် ကယ်ေသာ အရာ၊ မစင် ကယ်ေသာသား၊ မစင် ကယ်ေသာ
ပိ း ွအစ ှ ိ ေသာ၊ မစင် ကယ်ေသာအရာ တစံ တခကိ ထိ မိ၍၊ ထာဝရဘရား ှ င့်ဆိ င်ေသာ
မိ ဿဟာယ ယဇ် သားကိ စား၏ ထိ သကိ သ၏ အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂
တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ ‐ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ သင်တိ့သည် သိ း၊ ဆိ တ်၊ ွားဆီ ဥကိ အလ င်မစားရ၊ ၂၄ အလိ လိေသေသာ
တိ ရ စာန်ဆီဥ၊ သားရဲ ကိက်၍ ေသေသာ တိ ရ စာန်ဆီဥကိ အြခားသိ ့ သံ းရေသာ် လည်း၊
အလ င်းမစားရ။‐ ၂၅ အ ကင်သသည် ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ပေဇာ်သကာ ပေသာ
တိ ရ စာန်ဆီဥကိ စား၏။ ထိ သကိ သ၏ အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်။ ၂၆ သင်တိ့သည်
ေနေလရာရာ၌ ငှ က်ေသွ း၊ သားေသွ းမှစ၍ အေသွ းမည်မ ကိ မစားရ။ ၂၇ အ ကင်သသည်
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တစံ တခေသာ အေသွ းကိ စား၏။ ထိ သကိ သ၏ အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၈
တဖန်

ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားက၊

သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ထာဝရဘရားအား မိ ဿဟာယ ယဇ် ကိ ပေဇာ်ေသာသသည်၊

၂၉

မိ မိပေဇာ်ေသာ ယဇ် အထဲ က၊ ထာဝရ ဘရားအား ဆက်ဘိ့ရာ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။

၃၀

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ရင်ပတ်ကိချီလဲ ၍၊ ချီလဲ ေသာ ပေဇာ်သကာ ပေစြခင်းငှ ါ၊ ရင်ပတ် ှ င့်
ဆီ ဥတည်းဟေသာ မီ းြဖင့် ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ေသာအရာကိ ကိ ယ်တိင် ေဆာင်ခဲ့ရမည်။
‐ ၃၁ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊ ဆီ ဥကိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ့၍၊ ရင်ပတ်ကိ အာ န် ှ င့်
သ၏သားတိ ့သည် ယရ ကမည်။ ၃၂ မိ ဿဟာယယဇ် ထဲက လက်ျာပခံ းကိ ချီေြမာက်ေသာ
ပေဇာ်သကာဘိ ့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အား ေပးရ မည်။ ၃၃ မိ ဿဟာယယဇ် အေသွ း ှ င့်ဆီ ဥကိ ၊
အာ န်၏သားတိ ့တွင် ပေဇာ်ေသာသသည်၊ လက်ျာပခံ းကိ မိ မိအဘိ ယ
့ ရမည်။ ၃၄ ဣသေရလ
အမျိုးသားတိ ့ ပေသာ မိ ဿဟာယယဇ် များထဲ က ချီလဲ ေသာ ရင်ပတ်၊ ချီေြမာက်ေသာ
ပခံ းကိ

ငါ တ်ယ၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့တွင်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ ့အား ထာဝရ ပညတ်ေတာ်အားြဖင့် ငါေပး ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၅ ထိ သိ့
အာ န် ှ င့်
ေဆာင်

သ၏သားတိ ့သည်၊
ွက်မည်အေ ကာင်း၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
မှာ
သတိ ့ကိ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ

ခန့်ထားေသာေန့၌၊

ထာဝရဘရားအား

မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်ေသာ သကာများထဲ က၊ သတိ ့ခံရေသာအဘိ ့ ြဖစ်၏။

၃၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့လက်မှ ထိ သိ့ေသာအဘိ ့ကိ ခံ ရမည်အေ ကာင်း၊ သတိ ့ကိ
ဘိ သိက်ေပးေသာ မေန့၌၊ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ၏။ သတိ ့အမျိုးအစဥ်အဆက်
ေစာင့်ရေသာ ပညတ် ြဖစ်သတည်း။ ၃၇ ဤေ ွကား၊
့
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊
သိ နာေတာ၌ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်သကာ ပရမည် အေ ကာင်း မှာထားေသာမေသာေန့၌
သိ နာေတာင်ေပ မှာ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား ေပးေတာ်မေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
တရား၊
ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကတရား၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် တရား၊ ဒစ ိ က် ေြဖရာ ယဇ် တရား၊ အရာ၌
ခန့်ထားရာ ယဇ် တရား၊ ၃၈ မိ ဿဟာယယဇ် တရား ြဖစ်သတည်းဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။

၈ တဖန်ထာဝရဘရားက၊
အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ဘိ့

၂ သင်သည် အာ န် ှ င့် သ၏သားများ၊ အဝတ်များ၊ လိ မ်းရန်ဆီ၊

ွားထီ း၊ သိ းထီ း ှ စ်ေကာင်၊ တေဆးမဲ့ မန့်တေတာင်းကိ ယ၍၊‐

၃ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးေ ှ သိ
့ ့ ပရိ သတ်အေပါင်းကိ စည်ေဝးေစေလာ့ဟ

ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၄ ေမာေ ှ ပ၍၊ ပရိ သတ်တိ့သည် ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ
တဲ ေတာ်တံခါးေ ှ မ့ ှ ာ စည်းေဝး က၏။

၅ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ဤသိ ့ ထာဝရဘရားမှာ

ထားေတာ်မ ပီ ဟ ပရိ သတ်တိ့အား ေြပာဆိ လျက်၊ ၆ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊
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အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့ကိ ေခ ခဲ့ ၍ ေရချိုး ပီ းလ င်၊ ၇ အာ န်ကိ အကျဝတ်ေစ၍၊ ခါးပန်းကိ
စည်းေစေလ၏။ ဝတ်လံ ှ င့် သင်တိင်းကိ လည်း ခံ ေစ၍၊ ထးဆန်းေသာ သင်တိင်းခါးစည်းြဖင့်
စည်းေလ၏။ ၈ ရင်ဖံ းကိ လည်း ဆင်ေစ၍၊ ရင်ဖံ းအထဲ ၌ ဥရိ မ် ှ င့် သမိ မ်ကိ သွ င်းထားေလ၏။
၉ သ၏ေခါင်းေပ မှာ ေဗါင်းကိ တင်၍၊ သန့် ှ င်းေသာ ေ သင်းကျစ်ြပားကိ ေဗါင်းေ ှ ့၌

တပ်ေလ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေမာေ ှ သည် လိ မ်းရန်ဆီကိယ၍၊
တဲ ေတာ် ှ င့် တဲ ေတာ် တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ လိ မ်းသြဖင့် သန့် ှ င်းေစ၏။

၁၁ ထိ ဆီကိ

ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ခနစ် ကိ မ် ြဖန်း၍၊ ယဇ် ပလင်တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ အင်တံ ှ င့်
ေြခေထာက်ကိ၎င်း၊ သန့် ှ င်ေစြခင်းငှ ါ လိ မ်းေလ၏။ ၁၂ လိ မ်းရန်ဆီကိ အာ န်ေခါင်းေပ မှာ
ေလာင်း၍ သ့ကိသန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ လိ မ်းေလ၏။

၁၃ အာ န်၏သားတိ ့ကိလည်း

အကျဝတ်ေစ၍၊ ခါးပန်းကိ စည်းေစလျက်၊ ဦ းထပ်ကိ ေဆာင်းေစေလ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားမှာ
ထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့
သ၏သားတိ ့သည်၊ မိ မိတိ့လက်ကိ

ွားထီ းကိ ေဆာင်ခဲ့၍၊ အာ န် ှ င့်

ွားေခါင်းေပ မှာ တင် က၏။

၁၅

ွားကိ သတ်၍၊

ေမာေ ှ သည် ယဇ် ပလင်ပတ်လည် ဦ းချိုတိ ့၌ အေသွ းကိ လက် ိ း ှ င့်ယ၍ ထည့် သြဖင့်၊
ယဇ် ပလင်ကိ စင် ကယ်ေစ ပီ းမှ၊ ကင်းေသာ အေသွ းကိ ယဇ် ပလင်ေြခရင်းနား၌ သွ န်၍၊
ထိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပမည်အေ ကာင်း သန့် ှ င်းေစ၏။ ၁၆ အအကိ ဖံ းေသာ
ဆီ ဥ ှ ိ သမ ၊ အသည်းေပ ၌ ှ ိ ေသာ အေြမး၊ ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့် ေကျာက်ကပ် ဆီ ဥကိ ယ၍
ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ေလ၏
့
၁၇ အေရ၊ အသား၊ ေချး ှ င့်တကွ ွားေကာင်ကိ၊ တပ်ြပင်မှာ
ိ ရ၏။
့
၁၈ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပေသာ သိ းထီ းကိ လည်း
ေဆာင်ခဲ့၍၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့သည်၊ မိ မိတိ့လက်ကိ သိ းေခါင်းေပ မှာ တင် က၏။ ၁၉
သိ းကိ သတ် ပီ းလ င်၊ ေမာေ ှ သည် အေသွ းကိ ယဇ် ပလင်အေပ ၌ ပတ်လည်ြဖန်းေလ၏။ ၂၀
သိ းကိ လည်း အပိ င်းပိ င်းြဖတ် ပီ းလ င်၊ ေခါင်းမှစ၍ သားတများ ှ င့် ဆီ ဥကိ မီ း ိ ေလ၏။
့
၂၁
ဝမ်းထဲ ၌ ှ ိ ေသာ အရာ ှ င့်ေြခတိ ့ကိ ေဆးေ ကာ၍၊ သိ းတေကာင်လံ းကိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ
မီ း ိ ေလ၏။
့
ေမး ကိ င်ရာဘိ ့ မီ း ိ ေသာ
့
ယဇ် ြဖစ်သတည်း။ မီ းြဖင့် ထာဝရဘရားအား ပေသာ
ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။ ၂၂ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ အြခားေသာသိ း၊
အရာ၌ ခန့်ထားရာ သိ းကိ ေဆာင်ခဲ့၍၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့သည် မိ မိတိ့လက်ကိ
သိ းေခါင်းေပ မှာ တင် က၏။

၂၃ သိ းကိ သတ် ပီ းမှ၊ ေမာေ ှ သည် အေသွ းကိ ယ၍၊

အာ န်၏ လက်ျာနားပျဥ်း၌၎င်း၊ လက်ျာလက်မ၌ ၎င်း၊ လက်ျာေြခမ၌၎င်း၊ ထည့်ေလ၏။ ၂၄
အာ န်၏ သားတိ ့ကိလည်း ေခ ခဲ့ ၍၊ သတိ ့လက်ျာနားပျဥ်း၊ လက်ျာလက်မ၊ လက်ျာေြခမတိ ့၌
အေသွ းကိ ထည့် ပီ းမှ၊ ယဇ် ပလင်အေပ ၌ ပတ်လည်ြဖန်းေလ၏။ ၂၅ ဆီ ဥ၊ အ မီ း၊ အအကိ
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ဖံ းေသာဆီ ဥ၊ အသည်းေပ ၌ ှ ိ ေသာအေြမး၊ ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့် ေကျာက် ကပ်ကိဖံ းေသာ
ဆီ ဥ၊ လက်ျာပခံ း၊‐ ၂၆ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ထားေသာ တေဆးမဲ့ မန့်ေတာင်းထဲ က
တေဆးမဲ့ မန့်တလံ း၊ ဆီ ှ င့် လပ်ေသာ မန့်ြပားတြပား၊ မန့် ကပ်တချပ်ကိယ၍၊ မန့်များကိ
ဆီ ဥ ှ င့်လက်ျာ ပခံ းေပ မှာ ထည့် ပီ း လ င်၊‐ ၂၇ အာ န်၏လက်၊ သ၏သားတိ ့လက်၌
ထိ အရာတိ က
့ ိ ထား၍၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌၊ ချီလဲ သြဖင့်၊ ချီလဲ ေသာ ပေဇာ်သကာ ပေလ၏။
၂၈ ထိ အရာတိ ့ကိ သတိ ့လက်မှခံ ယ၍၊ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်အတ ိ ေလ၏။
့

ေမး ကိ င် ေသာ အနံ ့ ှ ိ ၍ အရာ၌ ခန့်ထားရာ ယဇ် ြဖစ်သတည်း။ ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ
ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။ ၂၉ ထိ ေနာက် ေမာေ ှ သည် ရင်ပတ်ကိ ယ၍၊ ထာဝရဘရား
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ချီလဲ သြဖင့်၊ ချီလဲ ေသာ ပေဇာ်သကာ ပေလ၏။ အရာ၌ ခန့်ထားရာ သိ း၏
ရင်ပတ်သည် ေမာေ ှ ၏အဘိ ့ ြဖစ်သတည်း။ ၃၀ တဖန် ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ှ ိ ေသာ အေသွ း ှ င့်
လိ မ်းရန်ဆီကိယ၍ အာ န် ှ င့် သ၏ အဝတ်၌၎င်း၊ သ၏သားတိ ့ ှ င့်သတိ ့အဝတ်၌၎င်း၊
ြဖန်းသြဖင့်၊ အာ န်မှစ၍ သားများ၊ အဝတ်များတိ ့ကိ သန့် ှ င်းေစ

ေလ၏။

၃၁

ေမာေ ှ သည်၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့အားလည်း၊ ထိ သိး၏ အသားကိ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ
တဲ ေတာ် တံ ခါးနားမှာ ပတ် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားက၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့သည်
ထိ အသားကိ စားရ ကမည်ဟ ငါ့အား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ထိ အသားကိ ၎င်း၊ အရာ၌
ခန့်ထားရာ မန့်ေတာင်း ၌ ှ ိ ေသာမန့်ကိ၎င်း၊ ထိ အရပ်၌ စား ကေလာ့။ ၃၂ ကျန် ကင်းေသာ
အသား ှ င့် မန့်ကိမီး ိ ရမည်
့
။ ၃၃ သင်တိ့ကိ အရာ၌ ခန့်ထားရာ ကာလခနစ်ရက်မေစ့မှီ
ပရိ တ်သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးြပင် သိ ့ မထွ က်ရ က။ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း အရာ၌
ခန့်ထားြခင်း မဂလာကိ ေဆာင်ရ ကမည်။

၃၄ ယေန့ ပသည်အတိ င်း သင်တိ့အဘိ ့

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပမည်အေ ကာင်း ထာဝရဘရား မှာထား ေတာ်မ ပီ ။ ၃၅ ထိ ေ ကာင့်
သင်တိ့သည် ေသေဘး ှ င့် ကင်းလွ တ်ြခင်းငှ ါ၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးနား မှာ၊
ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ေန့ညဥ့်မြပတ်ေန၍၊ ထာဝရဘရား အမေတာ်ကိ ေစာင့်ရ ကမည်။ ထိ သိ့
ငါ့အားမှာထားေတာ်မ ပီ းဟ ဆင့်ဆိ သည်ြဖစ်၍၊‐

၃၆ ေမာေ ှ အားြဖင့် ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသမ အတိ င်း၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့သည် ပ က၏။

၉ အ မေန့၌

ေမာေ ှ သည်

အာ န် ှ င့်သ၏သားများ၊

ဣသေရလ

အမျိုးအသက် ကီ းသများတိ ့ကိ ေခ ၍၊ ၂ အာ န်အား၊ သင်သည် အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့
အြပစ်မပါေသာ

ွားသငယ်တေကာင်၊

မီ း ိ ရာ
့

ယဇ် ဘိ့

အြပစ်မပါေသာ

သိ းထီ းတေကာင်ကိယ၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ပေဇာ်ေလာ့။

၃ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့အားလည်း သင်တိ့သည် အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်သငယ်တေကာင်၊
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မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ အြပစ်မပါ အခါမလည်ေသာ ွားသငယ်တေကာင်၊ သိ းသငယ်တေကာင်၊ ‐ ၄
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ပေဇာ်ေသာ မိ ဿဟာယယဇ် ဘိ့ ွားထီ းတေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်၊
ဆီ ှ င့်ေရာေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ ယ ကေလာ့။ ယေန့ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အား
ထင် ှ ားေတာ်မမည်ကိ ေြပာေလာ့ဟ ဆိ ေလ၏။

၅ ေမာေ ှ မှာထားေသာအရာတိ ့ကိ

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ေ ှ သိ
့ ့ ေဆာင်ခဲ့ ပီ းမှ၊ ပရိ သတ် အေပါင်းတိ ့သည် ချဥ်းကပ်၍
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ရပ်ေန က၏။ ၆ ေမာေ ှ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ဤသိ ့ ပ က၍၊ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် သင်တိ့အား
ထင် ှ ားမည်ဟ၍၎င်း၊ ၇ အာ န်အားလည်း၊ သင်သည် ယဇ် ပလင်သိ့သွား၍ ထာဝရဘရား
မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ သင်၏ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ ပေဇာ်သြဖင့်၊
သင် ှ င့်လများအတွ က်

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပေလာ့။

လများ

ေဆာင်ယခဲ့ ေသာ

ပေဇာ်သကာကိ လည်း ပေဇာ်၍၊ သတိ ့အတွ က် အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပေလာ့ဟ၍ ၎င်းဆိ ေလ၏။
၈ အာ န်သည်လည်း၊

ယဇ် ပလင်သိ့သွား၍ မိ မိ ှ င့် ဆိ င်ေသာ အြပစ်ေြဖရာယဇ်

ွားသငယ်ကိ သတ်ေလ၏။
အာ န်သည်

၉ သ၏ သားတိ ့လည်း အေသွ းကိ ယေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊

မိ မိလက် ိ းကိ

အေသွ း၌ ှ စ်၍

ယဇ် ပလင်ဦးချိုတိ ့၌

ထည့် ပီ းမှ၊

ကင်းေသာအေသွ းကိ ယဇ် ပလင်ေြခရင်းနား၌ သွ န်ေလ၏။ ၁၀ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ေကာင်ဆီဥ၊
ေကျာက်ကပ်၊ အသည်းေပ ၌ ှ ိ ေသာ အေြမးကိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ေလ၏။
့
ထိ သိ့
ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အားမှာ ထားေတာ်မ၏။ ၁၁ အသား ှ င့်အေရကိ တပ်ြပင်မှာ
မီ း ိ ေလ၏။
့
၁၂ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ေကာင်ကိလည်း သတ်၍၊ သ၏သားတိ ့သည် အေသွ းကိ
ဆက် ပီ းလ င်၊ သသည် ယဇ် ပလင် အေပ ပတ်လည်၌ ြဖန်းေလ၏။ ၁၃ သတိ ့သည်
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ေကာင်သားတစ်များ ှ င့် ေခါင်းကိ ဆက်၍၊ သသည် ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ့ေလ၏။
၁၄

ဝမ်းထဲ ၌

ှ ိ ေသာအရာများ ှ င့်

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့် အတ

ိ ေလ၏။
့

ေြခတိ ့ကိ

ေဆးေ ကာ၍

ယဇ် ပလင်ေပ မှာ

၁၅ လများ ပေဇာ်သကာကိ လည်း ေဆာင်ခဲ့၍၊

လများအြပစ်ေြဖရာယဇ် ြဖစ်ေသာ ဆိ တ်ကိယ သတ် ပီ းလ င်၊ ေ ှ နည်
့ းအတ အြပစ်အတွ က်
ပေဇာ်ေလ၏။ ၁၆ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ေကာင်ကိလည်း ေဆာင်ခဲ့၍၊ ထိ နည်းတ ပေဇာ်ေလ၏ ၁၇
ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ လည်း ေဆာင်းခဲ့ ပီ းလ င်၊ တလက်ဆွန်းကိ ယ၍ ယဇ် ပလင်၌
နံ နက်မီး ိ ့ ရာယဇ် နားမှာ မီ း ိ ေလ၏။
့
၁၈ လများအတွ က် မိ ဿဟာယယဇ်

ွားထီ း၊

သိ းထီ းကိ လည်း သတ်၍၊ သ၏ သားတိ ့သည် အေသွ းကိ ဆက် ပီ းလ င်၊ သသည်
ယဇ် ပလင်အေပ ပတ်လည်၌ ြဖန်းေလ၏။ ၁၉ အ မီ း ှ င့်တကွ အအကိ ဖံ းေသာ ဆီ ဥ၊
ေကျာက်ကပ်၊ အသည်းအေြမးတည်းဟေသာ သိ း ွားဆီ ဥကိ ၊‐ ၂၀ ရင်ပတ်ေပ မှာ တင်၍
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ယဇ် ပလင်၌ မီ း ိ ေလ၏။
့
၂၁ ရင်ပတ် ှ င့်လက်ျာပခံ းကိ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ချီလဲ ၍၊
ချီလဲ ေသာ ပေဇာ်သကာကိ ပေလ၏။ ထိ သိ့ ပရမည်ဟ ေမာေ ှ မှာထားသတည်း။ ၂၂
အာ န်သည် မိ မိလက်ကိ လများေ ှ သိ
့ ့ ချီလျက်၊ ေကာင်း ကီ းေပး၍၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ၊
မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ မိ ဿဟာယယဇ် ကိ ပေဇာ်ရာမှ ဆင်းေလ၏။

၂၃ တဖန် ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်တိ့သည် ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ထဲသိ့ ဝင်၍ ထွ က် ပီ းမှ၊ လများကိ
ေကာင်း ကီ းေပးသြဖင့်၊ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် လများတိ ့အား ထင် ှ ားေလ၏။ ၂၄
ထာဝရဘရားေတာ်ထံမှ မီ းထွ က်၍ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ှ ိ ေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်ဆီ ဥကိ
ေလာင်ေလ၏။ ထိ အေ ကာင်းအရာကိ လများတိ ့သည် ြမင်ေသာအခါ ေ ကးေ ကာ်၍
ြပပ်ဝပ် က၏။

၁၀ အာ န်၏သားနာဒပ် ှ င့် အတိဟတိ့သည်၊ ကိယ်စီဆိင်ေသာ လင်ပန်းတိ့ကိ ယလျက်၊
မီ းကိ ထည့်၍ ေလာဗန်ကိ တင် ပီ းလ င်၊ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မေသာ မီ းမဟတ်၊
ထးြခားေသာ မီ းကိ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ပေဇာ်၏။

၂ ထိ အခါ

ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ

မီ းထွ က်၍၊ သတိ ့ကိ ေလာင်သြဖင့် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေသ က၏။ ၃ ထိ အခါ၊ ေမာေ ှ သည်
အာ န်ကိေခ ၍၊

ထာဝရဘရားက၊

ငါသည်

သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ သည်ဟ

ငါ့ထံ

သိ ့

ချဥ်းကပ်သတိ ့သည် မှတ်ရမည်။ လအေပါင်းတိ ့သည် ငါ့ဘန်းကိ ချီးြမင့်ရ ကမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ ရာ၌၊ ထိ သိ့ေသာ အမကိ ရည်ေဆာင်၍ မိ န့်ေတာ်မသည်ဟ ဆိ လ င်၊
အာ န်သည် တိ တ်ဆိတ်စွာ ေနေလ၏။

၄ ေမာေ ှ သည်

အာ န်၏ ဘေထွ း

သေဇလသားမိ ေ ှ လ ှ င့် ဧလဇာဖန်ကိေခ ၍၊ လာ က။ သင်တိ့ ေပါက်ေဘာ်တိ့ကိ သန့် ှ င်းရာ
ဌာနေတာ်က၊ တပ်ြပင်သိ့ ယသွ ား ကေလာ့ဟ ဆိ သည်အတိ င်း၊ ၅ သတိ ့သည် လာ၍
အကျဝတ်လျက် ှ ိ ေသာ အေသေကာင်ကိ တပ်ြပင်သိ့ယသွ ား က၏။ ၆ ေမာေ ှ သည်
အာ န် ှ င့်

သ၏သားဧလာဇာ ှ င့်

ဣသမာတိ ့ကိေခ ၍၊

သင်တိ့လည်းေသမည်။

လအေပါင်းတိ ့အေပ မှာ အမျက်ေတာ်သင့်ေရာက်မည်ကိ စိ းရိ မ်သည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့ ဦ းထပ်ကိ
မခ တ် ှ င့်။ အဝတ်ကိ မဆတ် ှ င့်။ သင်တိ့ ညီ အစ်ကိ ဣသေရလ အမျိုးသား ှ ိ သမ တိ ့သည်
ထာဝရ ဘရား ပေတာ်မေသာ မီ းေလာင်ြခင်းကိ သာ ငိ ေ ကးြမည်တမ်း ကေစ။

၇

သင်တိ့ေသမည်ကိစိးရိ မ်သည်ြဖစ်၍၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တံ ခါးြပင်သိ့ မထွ က် ှ င့်။
ထာဝရဘရား၏ ဘိ သိက်ဆီသည် သင်တိ့အေပ ၌ ှ ိ သည်ဟ ဆိ သည်အတိ င်း သတိ ့ ပ က၏
၈ တဖန် အာ န်အား ထာဝရဘရားက၊‐ ၉ သင် ှ င့်သင်၏ သားတိ ့သည် ေသေဘး ှ င့်

ကင်းလွ တ်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာအရာ၊ မသန့် ှ င်း ေသာအရာ၊ စင် ကယ်ေသာအရာ၊ ၁၀
မစင် ကယ်ေသာအရာတိ ့ကိ ပိ င်းြခားတတ်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ထာဝရ ဘရားသည် ေမာေ ှ အားြဖင့်
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မှာထားသမ ေသာ ပညတ်တိ့ကိ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့၌ သွ န် သင်တတ်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်သိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ စပျစ်ရည်အစ ှ ိ ေသာ ယစ် မျိုးကိ
မေသာက် ှ င့်။ ၁၁ သင်တိ့ အမျိုးအစဥ်အဆက် ေစာင့်ရေသာ ပညတ်ြဖစ်သတည်းဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၂

ေမာေ ှ သည်လည်း၊

အာ န် ှ င့် ကင်းေသာ

သားဧလာဇာ၊

ဣသမာတိ ့ကိေခ ၍၊ သင်တိ့သည် ထာဝရ ဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ
အ ကင်းကိ ယ၍ တေဆးမပါဘဲ ယဇ် ပလင်နားမှာ စား ကေလာ့။ အလွ န်သန့် ှ င်းေပ၏။ ၁၃
ထိ အ ကင်းသည် ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာထဲ က သင် ှ င့်သင်၏ သားတိ ့
ခံ ထိ က်ေသာအဘိ ့ ြဖစ်၍ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌ စားရ ကမည်။ ထိ ပညတ်ေတာ်ကိ ငါခံ ရ ပီ ။
၁၄ ချီလဲ ေသာရင်ပတ်၊ ချီေ ြမာက်ေသာ ပခံ းကိ ကား၊ သင် ှ င့်တကွ သင်၏ သားသမီ းတိ ့သည်

စင် ကယ် ေသာအရပ်၌ စားရ ကမည်။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ပေဇာ်ေသာ
မိ ဿဟာယယဇ် ထဲက၊ သင် ှ င့်သင်၏သားတိ ့သည် ခံ ထိ က်ေသာအဘိ ့ ြဖစ်သတည်း။ ၁၅
မီ းြဖင့် ပေဇာ်ေသာ ယဇ် ေကာင်ဆီဥ ှ င့်တကွ ၊ ချီေြမာက်ရာပခံ း၊ ချီလဲ ရာရင်ပတ်ကိ
ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ချီလဲ ၍၊ ချီလဲ ေသာ ပေဇာ်သကာကိ ပြခင်းငှ ါ ေဆာင်ခဲ့ရ က၍၊
ထာဝရ ပညတ်ေတာ် အတိ င်း၊ သင် ှ င့်သင်၏ သားတိ ့သည် ကိ ယ်အဘိ ့ယရ ကမည်။ ထိ သိ့
ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မ ပီ ဟဆိ ေလ၏။ ၁၆ တဖန် ေမာေ ှ သည် အြပစ်ေြဖရာ
ယဇ် ပေသာ ဆိ တ်ကိ ကိ းစား၍ ှ ာေသာ်လည်း မေတွ ့။ မီ း ိ ့ ှ င့် ပီ ။ ထိ ေ ကာင့် ကင်းေသာ
အာ န်သား

ဧလာဇာ၊

ဣသမာတိ ့ကိ

အမျက်ထွက်လျက်

ဆိ သည်ကား၊

၁၇

အြပစ်ေြဖရာယဇ် သားသည် အလွ န်သန့် ှ င်း၏။ သင်တိ့သည် ပရိ သတ်တိ့ အြပစ်ကိခံ၍၊
ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ သတိ ့အဘိ ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပေစြခင်းငှ ါ ထိ ယဇ် သားကိ
ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်၌ အဘယ်ေ ကာင့် မစားသနည်း။

၁၈

ထိ ယဇ် သား အေသွ းကိ လည်း သန့် ှ င်းရာဌာနထဲ သိ့ မသွ င်းပါတကား။ အကယ်၍
ငါမှာထားခဲ့ သည် အတိ င်း၊ ထိ ယဇ် သားကိ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌ စားရမည်ဟဆိ လ င်၊‐ ၁၉
အာ န်က၊ ယေန့ သတိ ့သည် လများတိ ့ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ ပေဇာ်ပါ ပီ ။
အက ်ပ် ၌ ထိ သိ့ေသာ အမေရာက်သည်တွင် ၊ ယေန့အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် သားကိ စားမိ လ င်၊
ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မပါမည်ေလာဟ ေမာေ ှ ကိ ေြပာဆိ ၏။ ၂၀ ေမာေ ှ သည်
ထိ စကားကိ ကားလ င် ဝန်ခံေလ၏။

၁၁ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့ကိ ေခ ေတာ်မ၍၊‐

၂ သင်တိ့သည်

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ ေသာ သားတကာ
တိ ့တွင်၊ ‐

ဝတ် ပရာ

၃ ခွ ါကွဲ ြပား၍ စား မံ ့ြပန်ေသာ သားများကိ သင်တိ့သည် စားရေသာ
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အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၄ သိ ့ေသာ်လည်း၊ စား မံ ့ြပန်ေသာသား၊ ခွ ါကွဲ ြပားေသာ သားတိ ့တွင် မစားရေသာ
သားဟမကား၊ ကလားအပ်သည် စား မံ ့ြပန်ေသာ်လည်း ခွ ါမကွဲ ြပားေသာေ ကာင့် သင်တိ့၌
မစင် ကယ်။ ၅ ှ ာဖန်သည် စား မံ ့ြပန်ေသာ်လည်း၊ ခွ ါမကွဲ ြပားေသာေ ကာင့် သင်တိ့၌
မစင် ကယ်။ ၆ အာရနဘက်သည် စား မံ ့ြပန်ေသာ်လည်း ခွ ါမကွဲ ြပားေသာေ ကာင့် သင်တိ့၌
မစင် ကယ်။

၇ ဝက်သည် ခွ ါကွဲ ြပားေသာ်လည်း၊ စား မံ မ
့ ြပန်ေသာေ ကာင့် သင်တိ့၌

မစင် ကယ်။ ၈ ထိ သိ့ေသာ တိ ရ စာန်အသားကိ မစားရ။ အေသေကာင်ကိလည်း မထိ ရ။
မစင် ကယ်ဟ သင်တိ့ မှတ်ရ ကမည်။ ၉ ပင်လယ်ေရ၊ ြမစ်ေရ အစ ှ ိ ေသာ ေရ၌ေနေသာ
တိ ရ စာန်တကာတိ ့တွင်၊ အယပ် ှ င့် အေ ကး ှ ိ ေသာ တိ ရ စာန်ကိသာ စားရမည်။ ၁၀
အယပ် ှ င့် အေ ကးမ ှ ိ ၊ ပင်လယ်ေရ၊ ြမစ်ေရအစ ှ ိ ေသာ ေရ၌ လပ် ှ ားလျက် အသက် ှ င်လျက်
ေနေသာ တိ ရ စာန် ှ ိ သမ တိ ့သည် သင်တိ့၌ ွံ ှ ာဘွ ယ် ြဖစ်ရ ကမည်။ ၁၁ အယပ်အေ ကး ှ င့်
မြပည့်စံ ေသာ ေရတိ ရ စာန်အသားကိ သင်တိ့သည် မစားရ။ ၁၂ သတိ ့ အေသေကာင်ကိလည်း
ွံ ့ ှ ာရ ကမည်။

၁၃ သင်တိ့သည်

ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်မှတ်၍ မစားရေသာ ငှ က်မျိုးဟမကား၊

ေ လင်းတ၊ ပင်လယ်လင်းတ၊ လင်းယန်၊‐ ၁၄ ဒါဟ၊ စွ န်မျိုး၊ ၁၅ ကျီးမျိုး ှ ိ သမ
ကလားအပ်ငှက်၊ ငှ က်ဆိး၊ ဥဗျိုင်း၊
ငှ က်

၁၇ သိ မ်းမျိုး၊ ဇီ းကွ က်၊

၁၆

၁၈ ကိ း ကာ၊ ဣဗိ တ်၊

၁၉ ကျား၊ ဝံ ပိ ၊ ဝံ လိ ၊‐ေတာငန်း၊ ဒံ းစပ်မျိုး၊ ဒံ းကလား၊ လင်း ိမ
့ ှ စ၍၊‐

၂၀

အေတာင် ှ ိ လျက် ေြခေလးေချာင်း ှ င့် တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်မျိုး ှ ိ သမ တိ ့သည် သင်တိ့၌
ွံ ှ ာ ဘွ ယ်ြဖစ်ရ ကမည်။ ၂၁ သိ ့ရာတွ င် အေတာင် ှ ိ လျက် ေြခေလးေချာင်း ှ င့် တွ ားတတ်၍၊
ေြမေပ မှာ ခန်စရာဘိ ့ အြခားေြခ ထက် ှ ည်ေသာ ေြခေထာက် ှ ိ ေသာ တိ ရ စာန်တိ့တွင်၊‐ ၂၂
အာရာဘကျိုင်းမျိုး၊ သေလာင်ကျိုင်းမျိုး၊ ခရဂလကျိုင်းမျိုး၊ ခါဂပ်ကျိုင်းမျိုးကိ စားရမည်။
၂၃ အေတာင် ှ ိ ၍ ေြခေလးေချာင်း ှ င့် တွ ားတတ်ေသာ အြခားတိ ရ စာန်တိ့သည် သင်တိ့၌

ွံ ှ ာဘွ ယ် ြဖစ်ရ ကမည်။ ၂၄ ထိ တိရ စာန်အားြဖင့် သင်တိ့ စင် ကယ်ြခင်း ပျက်တတ်၏။
သတိ အ
့ ေသေကာင်ကိ ထိ ေသာသသည်၊ ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ်။ ၂၅ ထိ အေသေကာင်ကိ
ေဆာင်သွားေသာသသည် မိ မိအဝတ်ကိေလ ာ်ရမည်။ ညဦ းတိ င်ေအာင်လည်း မစင် ကယ်။
၂၆ ခွ ါမကွဲ ြပားေသာ တိ ရ စာန်၊ စား မံ မ
့ ြပန်ေသာ တိ ရ စာန် ှ ိ သမ တိ ့သည် သင်တိ့၌

မစင် ကယ်။ သတိ ့ အေသေကာင်ကိ ထိ သမ ေသာ သတိ ့သည် မစင် ကယ် က။

၂၇

ခွ ါမ ှ ိ ေသာသားအမျိုးမျိုးတိ ့သည် သင်တိ့၌ မစင် ကယ် က။ သတိ ့အေသေကာင်ကိ ထိ ေသာ
သသည် ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ်။ ၂၈ သတိ ့ အေသေကာင်ကိ ေဆာင်သွားေသာသသည်
မိ မိအဝတ်ကိ ေလျာ်ရမည်။ ညဦ းတိ င်ေအာင်လည်း မစင် ကယ်။ ၂၉ ေြမေပ မှာ တွ ားတတ်ေသာ
တိ ရ စာန်တိ့တွင် ေပွ း၊ ကက်၊ အိ မ်ေမ ာင်မျိုး၊‐

ဝတ် ပရာ

၃၀ ေတာက်တဲ့၊ ေ မပါ၊ သင်းေချာ၊
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ပတတ်၊ ပတ်သင်တိ့သည် သင်တိ့၌ မစင် ကယ် က။

၃၁ သတိ ့အေသေကာင်ကိ

ထိ ေသာသသည် ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ်။ ၃၂ ထိ အေသေကာင်သည် သစ်ခွက်၊
အဝတ်၊ အေရ၊ အေမး၊ အိ တ်အစ ှ ိ ေသာ အသံ းအေဆာင် တစံ တခေပ သိ ့ကျလ င်
ထိ အသံ းအေဆာင် မစင် ကယ်။ ေရ၌ ှ စ်ရမည်။ ညဦ းတိ င်ေအာင်လည်း မစင် ကယ်။ ထိ ေနာက်
စင် ကယ်လိမ့ ်မည်။

၃၃ ေြမခွ က်တစံ တခေပ သိ ့ အေသေကာင်ကျလ င် ထိ ေ ြမခွ က်

မစင် ကယ်ေသာေ ကာင့် ခွဲ ရမည်။ ၃၄ ထိ ေြမခွ က်ေရသည်၊ စားစရာ အမဲ သားေပ သိ ့
ကျလ င်၊ အမဲ သားမစင် ကယ်။ ထိ ေ ြမခွ က်၌ ေသာက်စရာေရလည်း မစင် ကယ်။ ၃၅
အ ကင်အရာအေပ ၌ ထိ အေသေကာင်ကျ၏။ ထိ အရာသည် မီ းဖိ ြဖစ်ေစ၊ ခံ ေလာက်ြဖစ်ေစ၊
မစင် ကယ်ရာသိ ့ ေရာက်၍ သင်တိ့၌ မစင် ကယ်ေသာေ ကာင့် ဖိ ဖျက်ရမည်။ ၃၆ သိ ့ရာတွ င်
ေရစေဝးရာ စမ်းေရတွ င်း၊ တးေသာ ေရတွ င်းသည် မစင် ကယ်ရာသိ ့ မေရာက်။ အေသ
ေကာင်ကိ ထိ မိေသာ အရာသာ မစင် ကယ်ရာသိ ့ေရာက်၏။ ၃၇ ကဲ စရာ မျိုးေစ့အေပ ၌
ထိ အေသေကာင်ကျလ င်၊ မျိုးေစ့သည် မစင် ကယ်ရာသိ ့မေရာက်။ ၃၈ ေရ၌စိ မ်ထား ပီ းေသာ
မျိုးေစ့အေပ ၌ ထိ အေသေကာင်ကျလ င်၊ မျိုးေစ့သည် သင်တိ့၌ မစင် ကယ်။

၃၉

သင်တိ့စားအပ်ေသာ တိ ရ စာန်ေသလ င်၊ အေသေကာင်ကိ ထိ မိေသာသသည် ညဦ းတိ င်ေအာင်
မစင် ကယ်။

၄၀ ထိ အေသေကာင်ကိ စားေသာသသည်၊ မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ်ရမည်။

ညဦ းတိ င်ေအာင်

မစင် ကယ်။ ထိ အေသေကာင်ကိ ေဆာင်သွားေသာသသည်လည်

မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ်ရမည်။ ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ်။ ၄၁ ေြမေပ မှာ တွ ားတတ်ေသာ
တိ ရ စာန် ှ ိ သမ တိ ့သည်

ွံ ှ ာဘွ ယ်ြဖစ်၍ သင်တိ့မစားရ။

၄၂ ေြခမ ှ ိ ၊ ဝမ်းြဖင့်

သွ ားသည်ြဖစ်ေစ၊ ေြခေလးေချာင်းြဖင့် သွ ားသည်ြဖစ်ေစ၊ ေြခေလးေချာင်းမက များေသာ
ေြခြဖင့်သွ ားသည်ြဖစ်ေစ၊ ေြမေပ တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန် တစံ တခကိ မ မစားရ။ ွံ ှ ာဘွ ယ်
ြဖစ်၏။ ၄၃ တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန် တစံ တခအားြဖင့် သင်တိ့သည် ကိ ယ်ကိ ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်
မြဖစ်ေစရ။ ထိ သိ့ အားြဖင့် ကိ ယ်ညစ်

းေအာင် ကိ ယ်၌မစင် ကယ်သည်ကိ မ ပရ။

၄၄ ငါသည် သင်တိ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ငါသည် သန့် ှ င်းေသာေ ကာင့်၊

သင်တိ့သည်လည်း ကိ ယ့ ်ကိ ကိယ် သန့် ှ င်းေစ၍ သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ရ ကမည်။ ေြမေပ မှာ
တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန် တစံ တခအားြဖင့်မ သင်တိ့သည် ကိ ယ်ကိကိယ် မညစ် းေစရ က။
၄၅ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ြဖစ်ြခင်းငှ ါ၊ သင်တိ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ ကယ် တ်ေသာ

ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ငါသည် သန့် ှ င်းေသာေ ကာင့်၊ ၄၆ သင်တိ့သည် သန့် ှ င်းြခင်း
ှ ိ ရ ကမည်။ ၄၇ ဤေ ွကားစင်
့
ကယ်၊ မစင် ကယ်၊ စားအပ်၊ မစားအပ်ေသာ တိ ရ စာန်တိ့ကိ
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ပိ င်းြခားေစြခင်းငှ ါ၊ သား၊ ငှ က်၊ ေရ၌သွ ား၍ အသက် ှ င်ေသာ တိ ရ စာန်၊ ေြမေပ မှာ
တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန် ှ ိ သမ ှ င့် ဆိ င်ေသာတရားဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၂ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ ‐ ၂ မိ န်းမသည် ပဋိ သေ ယ၍ သားေယာက်ျားကိ ဘွ ားြမင် ပီ းလ င်၊
ဥတေရာက်၍ ခနစ်ရက်မစင် ကယ် သကဲ့ သိ ့ ခနစ်ရက် မစင် ကယ်ေနရမည်။ ၃ အ မေန့၌
သားေယာက်ျားအား

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

ပရမည်။

၄

ထိ ေနာက်

အမိ သည်

စင် ကယ်ေစြခင်း ှ င့် ဆိ င်ေသာ အေသွ း ှ ိ ၍၊ အရက်သံ းဆယ်သံ းရက်ပတ်လံ း ေနရမည်။
စင် ကယ်ေစြခင်းေန့ရက် မေစ့မှီတိင်ေအာင် သန့် ှ င်းေသာအရာကိ မကိ င်ရ။ သန့် ှ င်း ရာ
ဌာနေတာ်ကိ

မသွ ားရ။

၅

သားမိ န်းမကိ

ဘွ ားြမင်လ င်၊

ဥတေရာက်သကဲ့ သိ ့

တဆယ်ေလးရက်ပတ်လံ း မစင် ကယ်ေနရမည်။ စင် ကယ်ေစြခင်း ှ င့် ဆိ င်ေသာအေသွ း ှ ိ ၍၊
အရက် ေြခာက်ဆယ်ေြခာက်ရက်ပတ်လံ း ေနရမည်။ ၆ သားေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ မိ န်းမြဖစ်ေစ၊
စင် ကယ်ေစြခင်းေန့ရက် ကာလေစ့ေသာအခါ၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ ့ အခါမလည်ေသာ
သိ းသငယ်တေကာင်၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ချိုးကေလးတေကာင်၊ သိ ့မဟတ် ခိ တေကာင်ကိ၊
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးေ ှ ၊့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။

၇

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ပေဇာ်၍၊ ထိ မိန်းမအဘိ ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ
ပသြဖင့်၊ သသည် အေသွ းသွ န်ြခင်းအြပစ်မှ သန့် ှ င်းရလိ မ့ ်မည်။

၈ သိ းသငယ်ကိ

မတတ် ိင်လ င် ခိ ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ တေကာင်၊
အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့တေကာင်ကိ

ေဆာင်ခဲ့၍၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

သ့အဘိ ့

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပသြဖင့်၊ သသည် သန့် ှ င်းရလိ မ့ ်မည်။ ဤေ ွကား၊
့
သားေယာက်ျား၊
သားမိ န်းမ ကိ း ဘွ ားြမင်ေသာ အမိ ှ င့် ဆိ င်ေသာတရားြဖစ်သတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃ တဖန် ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

၂ လသည်

ကိ ယ်အေရ၌ အဖးြဖစ်ေစ၊ ယားနာြဖစ်ေစ၊ ကွ က်ြဖစ်ေစ၊ ေသာလကဏာေပ လ င်၊ ထိ သကိ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အာ န်ထံသိ ့ ြဖစ်ေစ၊ သ၏သား ယဇ် ပေရာဟိ တ် တစံ တေယာက်ထံသိ ့
ြဖစ်ေစ ေခ ခဲ့ ရမည်။ ၃ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊ ထိ သ၏ အေရ၌ ေပ ေသာ အနာကိ
ကည့် ေသာအခါ၊ အနာ၌ ှ ိ ေသာ အေမွ းသည် ြဖူလ င်၎င်း၊ အနာသည် အေရေအာက်၌
စွဲ ဟန် ှ ိ လ င်၎င်း နာမှန်၏။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ထိ သကိ ကည့် ပီ းမှ၊ မစင် ကယ်ဟ
စီ ရင်ရမည်။ ၄ ကိ ယ်အေရ၌ ှ ိ ေသာ ကွ က်သည် ြဖူလ င်၎င်း၊ အေရေအာက်၌ စွဲ ဟန်မ ှ ိ ၊
အေမွ းမြဖူလ င်၎င်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊ အနာ ှ ိ ေသာသကိ ခနစ်ရက် ပတ်လံ း
ချုပ်ထားရမည်။ ၅ သတမေန့၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကည့် ၍၊ အနာသည် အေရ၌
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မတိ းမေလျာ့ေနလ င်၊ တဖန် ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ချုပ်ထားရမည်။ ၆ တဖန် သတမေန့၌
ကည့် ၍ အနာသည် အေရ၌ မတိ းပွ ား၊ ခပ်မည်းမည်းြဖစ်လ င်၊ ထိ သသည် စင် ကယ်၏ဟ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်စီရင်ရမည်။
စင် ကယ်ရ၏။

၇

ယားနာသက်သက်

စင် ကယ်ေစြခင်းငှ ါ

ြဖစ်၏။

မိ မိအဝတ်ကိ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

ကည့် ပီ းမှ၊

ေနာက်တဖန် ယားနာတိ းပွ ားြပန်လ င်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ကည့် ြပန်၍၊‐
တိ းပွ ားသည်ကိြမင်ေသာအခါ၊ ထိ သသည် မစင် ကယ်ဟ စီ ရင်ရမည်။

ေလ ာ်၍

၈ ယားနာ

နာြဖစ်၏။ ၉

နာစွဲ ေသာသကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့ ေခ ခဲ့ ရမည်။ ၁၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ကည့် ၍၊
အေရ၌ထေသာ အဖး ှ င့်တကွ အေမွ းသည် ြဖူလ င်၎င်း၊ အဖး၌ အသားစိ ှ ိ လ င်၎င်း၊‐ ၁၁
ကိ ယ်အေရ၌ ေဟာင်းေသာ နာြဖစ်၏။ ထိ သသည် မစင် ကယ်ဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ် စီ ရင်၍
ချုပ်ထားသြဖင့်၊ သသည် မစင် ကယ်ဘဲေနရမည်။ ၁၂ နာသည် အေရ၌ တိ းပွ ား၍
အနာစွဲ ေသာ သတကိ ယ်လံ း၊ ေခါင်းထိ ပ်မှသည် ေြခဘဝါးတိ င်ေအာင်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ကည့်
ေလရာရာ၌

နာ ှ ံ ့ြပားလ င်၊ ‐

၁၃ ထိ သိ့ တကိ ယ်လံ း အနာ ှ ံ ့ြပားေသာသသည်

စင် ကယ်၏ဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဆင်ြခင်၍ စီ ရင်ရမည်။ တကိ ယ်လံ းြဖူသည်ြဖစ်၍
စင် ကယ်၏။‐ ၁၄ သိ ့မဟတ် အသားစိ ေပ လ င် မစင် ကယ်။ ၁၅ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်
အသားစိ ကိ ကည့် ၍ ထိ သသည် မစင် ကယ်ဟ စီ ရင်ရမည်။ အသားစိ သည် မစင် ကယ်။
နာအမှန်ြဖစ်၏။

၁၆ အသားစိ သည် ြခားနား၍ ြဖူြပန်လ င်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့

တဖန်လာရမည်။ ၁၇ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကည့် ၍၊ အနာြဖူြပန်သည်ကိြမင်လ င်၊
ထိ အနာ ှ ိ ေသာသ စင် ကယ်၏ဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ် စီ ရင်ရသြဖင့် သသည် စင် ကယ်၏။ ၁၈
ကိ ယ်အေရ၌ အနာစိ မ်းြဖစ်၍ ေပျာက် ပီ းမှ၊‐ ၁၉ အနာ ွတ်၌ ြဖူေသာအဖးြဖစ်ေစ၊ ြဖူနီေသာ
အ ကွ က်ြဖစ်ေစ၊ ေပ လာသည်ကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကည့် ၍၊ ၂၀ အေရေအာက်၌
စွဲ ဟန် ှ ိ ၍ အေမွ းြဖူလ င်၊ ထိ သသည် မစင် ကယ်ဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ် စီ ရင်ရမည်။
အနာစိ မ်းထဲ က ထွ က်ေသာ နာြဖစ်၏။‐ ၂၁ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကည့် ေသာအခါ၊
ြဖူေသာအေမွ းမ ှ ိ ၊ အေရေအာက်၌ မစွဲ ၊ ခပ်မည်းမည်း ြဖစ်လ င်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်
ထိ သကိ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ချုပ်ထားရမည်။

၂၂ အေရ၌ တိ းပွ ားလ င်၊ ထိ သသည်

မစင် ကယ်ဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ် စီ ရင်ရမည်။ နာြဖစ်၏။ ၂၃ သိ ့မဟတ်
မတိ းပွ ားလ င်

အနာစိ မ်း ွတ်ြဖစ်၏။

ထိ သစင် ကယ်၏ဟ

ကွ က်မေ ွ၊့

စီ ရင်ရမည်။

၂၄

အေရအသား၌ မီ းေလာင်နာ ှ ိ ၍၊ မီ းေလာင်နာ အသားစိ ၌ ြဖူနီေသာ ကွ က် ှ ိ လ င်၊‐ ၂၅
ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကည့် ရမည်။ ကွ က်အေမွ းြဖူ၍ အေရေအာက်၌ စွဲ ဟန် ှ ိ လ င်၊
မီ းေလာင်နာ ထဲ ကထွ က်ေသာ နာြဖစ်၏။ ထိ သသည် မစင် ကယ်ဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
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စီ ရင်ရမည်။ နာမှန်၏။ ၂၆ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကည့် ေသာအခါ၊ ကွ က်၌ြဖူေသာ
အေမွ းမ ှ ိ ၊ အေရေအာက်၌မစွဲ ၊ ခပ်မည်းမည်းြဖစ်လ င်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ထိ သကိ
ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ချုပ်ထားရမည်။ ၂၇ သတမေန့၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကည့် ၍
ကွ က်သည် အေရ၌ တိ းပွ ားလ င်၊ ထိ သသည် မစင် ကယ်ဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ် စီ ရင်ရမည်။
နာြဖစ်၏။ ၂၈ သိ ့မဟတ် ကွ က်မေ ွ ့အေရ၌မတိ းပွ ား ခပ်မည်းမည်းြဖစ်လ င်၊ မီ ေလာင်နာ
အဖးြဖစ်၏။ ထိ သသည် စင် ကယ်၏ဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ် စီ ရင်ရမည်။ မီ းေလာင်ေသာ
အနာ ွတ်သက်သက်ြဖစ်၏။ ၂၉ ေယာက်ျားမိ န်းမသည်လည်း၊ ေခါင်း၌ြဖစ်ေစ၊ ေမး၌ြဖစ်ေစ၊
အနာေပါက်၍၊‐ ၃၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကည့် ေသာအခါ၊ အေရေအာက်၌ စွဲ ဟန် ှ င့်တကွ
အေမွ းဝါဝါပါးပါး ှ ိ လ င်၊ ထိ သ မစင် ကယ်ဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ် စီ ရင်ရမည်။ ေခါင်း၌ြဖစ်ေစ၊
ေမး၌ြဖစ်ေစ၊ ေဗာက် နာြဖစ်၏။ ၃၁ ထိ အနာကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကည့် ေသာအခါ၊
အေရေအာက်၌ စွဲ ဟန်မ ှ ိ ၊ နက်ေသာ အေမွ း လည်းမ ှ ိ လ င်၊ ထိ အနာေပါက်ေသာသကိ ၊
ယဇ် ပေရာဟတ်သည်

ခနစ်ရက်ပတ်လံ း

ချုပ်ထားရမည်။

၃၂

သတမေန့၌

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကည့် ၍ အနာမတိ းပွ ား၊ ပါးေသာအေမးမ ှ ိ ၊ အေရေအာက်၌
စွဲ ဟန်လည်းမ ှ ိ လ င်၊‐ ၃၃ ထိ သ၏ အေမွ းကိ ရိ တ်ရမည်။ အနာအေမွ းကိ ကား မရိ တ်ရ။
တဖန် ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ချုပ်ထားရမည်။ ၃၄ သတမေန့၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကည့် ၍
အေရ၌ အနာမတိ းပွ ါး၊ အေရေအာက်၌ မစွဲ လ င်၊ ထိ သသည် စင် ကယ်၏ဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
စီ ရင်ရမည်။ မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍ စင် ကယ်ရ၏။ ၃၅ စင် ကယ်ေစ ပီ းမှ၊ ေနာက်တဖန်
ေဗာက် နာတိ းပွ ါးလ င်၊‐ ၃၆ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကည့် ြပန်၍ အနာတိ းပွ ါးသည်မှန်လ င်၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ဝါေသာအေမွ း ကိ မ ှ ာရ။ ထိ သသည် မစင် ကယ်။ ၃၇ သိ ့မဟတ်
ေဗာက် နာသည် ရပ်ေနဟန် ှ ိ ၍ နက်ေသာ အေမွ းေပါက်လ င်၊ အနာေပျာက်၍ ထိ သသည်
စင် ကယ်ေသာေ ကာင့်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်က ထိ သသည် စင် ကယ်၏ဟ စီ ရင်ရမည်။ ၃၈
ေယာက်ျားမိ န်းမသည်လည်း၊ ကိ ယ်အေရ၌ ြဖူေသာ ကွ က် ှ ိ ၍၊‐ ၃၉ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်
ကည့် ေသာအခါ

မွဲ ေသာအဆင်း ှ ိ လ င်၊

ထိ သသည် စင် ကယ်၏။

အေရ၌ေပါက်ေသာ

ှ င်းြဖစ်၏။

၄၀ ဆံ ပင်က တ်ေသာသသည်၊ ေခါင်းေြပာင်ေသာ်လည်း

စင် ကယ်၏။ ၄၁ နဖးဆံ က တ်ေသာသသည် နဖးေြပာင်ေသာ်လည်း စင် ကယ်၏။ ၄၂
ေြပာင်ေသာေခါင်း၌ြဖစ်ေစ၊

ေြပာင်ေသာနဖး၌ြဖစ်ေစ၊

ြဖူနီေသာအနာေပါက်လ င်၊

ထိ ေြပာင်ရာ၌ ေပါက်ေသာ နာြဖစ်၏။ ၄၃ ထိ အခါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကည့် ၍၊
ကိ ယ်အေရ၌ နာထင်သကဲ့ သိ ့၊ ေြပာင်ရာ၌ ေပါက်ေသာ အနာ၏အဖးြဖူနီလ င်၊‐ ၄၄
ထိ သသည် မစင် ကယ်။ လ ြဖစ်၏။ ေခါင်း၌ အနာေပါက်ေသာေ ကာင့်၊ အလ င်းမစင် ကယ်ဟ

ဝတ် ပရာ

200

ယဇ် ပေရာဟိ တ် စီ ရင်ရမည်။ ၄၅ နာစွဲ ေသာသသည် စတ်ေသာ အဝတ်ကိ ဝတ်ရမည်။
ေခါင်းကိ မဖံ း၊ အထက် တ်ခမ်းကိ ဖံ းလျက်၊ မစင် ကယ်၊ မစင် ကယ်ဟ ဟစ်ေ ကာ်ရမည်။ ၄၆
ထိ အနာစွဲ သည်

ကာလပတ်လံ း၊

သသည်

ညစ်

း၏

မစင် ကယ်သည်ြဖစ်၍

တေယာက်တည်း ေနရမည်။ သ့ေနရာသည် တပ်ြပင်မှာ ှ ိ ရမည်။ ၄၇ ၎င်းနည်း နာစွဲ ေသာ
အဝတ်သည်၊ ပိ တ်အဝတ်ြဖစ်ေစ၊ သိ းေမွ းအဝတ်ြဖစ်ေစ၊‐
ရက်ကန်းသားြဖစ်ေစ၊
ြဖစ်ေစ၊‐

သားေရြဖစ်ေစ၊

၄၈ ရက်ကန်းပင်ြဖစ်ေစ၊

သားေရ ှ င့်လပ်ေသာ

အသံ းအေဆာင်

၄၉ အဝတ်၌ စွဲ ေသာအနာသည် ခပ်စိမ်းစိ မ်း၊ ခပ်နီနီ ှ ိ လ င်၊

နာြဖစ်၏။

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အား ြပရမည်။ ၅၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် အနာစွဲ ေသာ အဝတ်ကိ ကည့် ၍
ခနစ်ရက်ပတ်လံ း လံ ခံ စွ ာ ထားရမည်။

၅၁ သတမေန့၌ တဖန် ကည့် ၍ အဝတ်၌

အနာတိ းပွ ါးလ င်၊ ရက်ကန်းပင်ြဖစ်ေစ၊ ရက်ကန်းသားြဖစ်ေစ၊ သားေရြဖစ်ေစ၊ သားေရ ှ င့်
လပ်ေသာအရာြဖစ်ေစ၊ မစင် ကယ်။ စားတတ်ေသာ နာစွဲ ပီ ။ ၅၂ ထိ အဝတ်ကိ မီ း ိ ရမည်
့
။
စားတတ်ေသာ

နာစွဲ ေသာ ရက်ကန်းပင်၊ ရက်ကန်းသား၊ ပိ တ်အဝတ်၊ သိ းေမွ းအဝတ်၊

သားေရအသံ းအေဆာင်ကိ မီ း ိ ရမည်
့
။ ၅၃ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကည့် ၍၊ ရက်ကန်းပင်၊
ရက်ကန်းသားအဝတ်၊

သားေရအသံ းအေဆာင်၌

အနာမတိ းပွ ါးလ င်၊‐

၅၄

အနာစွဲ ေသာအရာကိ ေဆးေလျာ်ေစမည်အေ ကာင်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် စီ ရင်၍ တဖန်
ခနစ်ရက်ပတ် လံ း လံ ခံ စွ ာ ထားရမည်။ ၅၅ ေဆးေလ ာ် ပီ းမှ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်
ကည့် ြပန်၍၊ အနာမတိ းပွ ါးေသာ်လည်း၊ အဆင်းမြခားနားလ င်၊ မစင် ကယ်။ မီ း ိ ရမည်
့
။
အတွ င်း၌ြဖစ်ေစ၊ ြပင်၌ြဖစ်ေစ၊ ေဆွ းေြမ့ြခင်း ှ ိ ၏။ ၅၆ ေဆးေလ ာ် ပီ းမှ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်
ကည့် ၍

အနာသည်

ခပ်မည်းမည်းြဖစ်လ င်၊

အဝတ်၊

သားေရ၊

ရက်ကန်းပင်၊

ရက်ကန်းသားထဲ က အနာကွ က်ကိ ဆတ်ဖဲ့ရမည်။ ၅၇ ေနာက်တဖန် ထိ ရက်ကန်းပင်၊
ရက်ကန်းသားအဝတ်၊ သားေရအသံ းအေဆာင်၌ အနာေပ ြပန်လ င်၊ တိ းပွ ားတတ်ေသာအနာ
ြဖစ်၏။ ထိ သိ့အနာစွဲ ေသာဥစာကိ မီ း ိ ရမည်
့
။ ၅၈ ရက်ကန်းပင်၊ ရက်ကန်းသားအဝတ်၊
သားေရအသံ းအေဆာင်ဟသမ ကိ ေဆးေလ ာ်၍ အနာေပျာက် လ င်၊ ဒတိ ယအ ကိ မ်
ေဆးေလ ာ်၍ စင် ကယ်ရ၏။

၅၉ ဤေ ွကား
့
စင် ကယ်သည်၊ မစင် ကယ်သည်ကိ

စီ ရင်ေစြခင်းငှ ါ နာစွဲ ေသာ ပိ တ်အဝတ်၊ သိ းေမွ းအဝတ်၊ ရက်ကန်းပင်၊ ရက်ကန်းသား၊
သားေရအသံ းအေဆာင်တိ့ ှ င့်ဆိ င်ေသာတရား ြဖစ်သတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၄ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ ‐
ကျင့်ရေသာ တရားဟမကား၊‐

နာစွဲ ေသာသသည် စင် ကယ်ေစေသာေန့၌

၃ ထိ သကိ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့ ေခ ခဲ့ ပီ းမှ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် တပ်ြပင်သိ့ထွက်၍ ကည့် ေသာ အခါ၊ နာေပျာက်သည်မှန်လ င်၊‐ ၄
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စင် ကယ်ေစြခင်းကိ ခံ ရေသာထိ သအဘိ ့၊ အသက် ှ င်၍ စင် ကယ်ေသာ ငှ က် ှ စ်ေကာင်၊
အာရဇ် သစ် သား၊ နီေမာင်းေသာ ကိ း၊ ဟ ဿပ်ပင် ွ န့်တိ့ကိ မှာလိ က်၍၊‐

၅

စီ းေသာေရကိ ထည့်ေသာ ေြမအိ းထဲ ၌ ငှ က်တေကာင်ကိ သတ်ေစ ပီ းမှ၊‐ ၆ အာရဇ် သစ်သား၊
နီေမာင်းေသာ ကိ း၊

ဟ

ဿပ်ပင် ွ န့် ှ င့်တကွ

ငှ က်ေသွ းေရာ ပီ းေသာ ေရ၌ ှ စ် ပီ းလ င်၊‐

၇

အသက် ှ င်ေသာ

ငှ က်ကိယ၍၊

နာစင် ကယ်ေစရေသာ လအေပ မှာ

ခနစ် ကိ မ်တိင်ေအာင် ြဖန်း၍၊ ထိ သသည် စင် ကယ်သည်ဟ စီ ရင်ရမည်။ ထိ ေနာက်
အသက် ှ င်ေသာ ငှ က်ကိ ဟင်းလင်းေသာ အရပ်၌ လတ်လိက်ရမည်။ ၈ စင် ကယ်ေစရေသာ
သသည် မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍၊ မိ မိဆံပင်ကိ အကန်အစင် ရိ တ် ပီ းမှ၊ စင် ကယ် ေစြခင်းငှ ါ
ေရချိုးရမည်။ ထိ ေနာက်၊ တပ်ထဲသိ့ ဝင်၍၊ မိ မိတဲြပင်၌ ခနစ်ရက်ေနရမည်။ ၉ သတမေန့၌
မိ မိဆံပင်၊ မတ်ဆိတ်၊ မျက်ခန်းေမွ း အစ ှ ိ ေသာ ကိ ယ်ေမွ း ှ ိ သမ ကိ ရိ တ်၍၊ မိ မိအဝတ်ကိ
ေလ ာ် ပီ းမှ၊ ေရချိုး၍ စင် ကယ်ရ၏။ ၁၀ အ မေန့၌လည်း၊ အြပစ်မ ှ ိ ၊ အခါမလည်ေသာ
သိ းသငယ်အထီ း ှ စ်ေကာင်၊ အမတေကာင်ကိ၎င်း၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့၊ ဆီ ေရာေသာ
မန့်ညက်သံ း သမဲ ှ င့်

ဆီ တေလာဃကိ ၎င်း

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊

ယ ပီ းလ င်၊

စင် ကယ်ေစအပ်ေသာ

၁၁

လကိ ၊

စင် ကယ်ေစေသာ

ပရိ သတိ စည်းေဝးရာ

တဲ ေတာ်တံခါးနား၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ထိ ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ ဆက်ရမည်။ ၁၂
သိ းသငယ်အထီ းတေကာင်ကိ
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
ချီလဲ ရမည်။

၌

ယ ပီ းလ င်
ချီလဲ ေသာ

ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် ဘိ့

ပေဇာ်သကာဘိ ့

ပေဇာ်၍၊

ဆီ တေလာဃ ှ င့်တကွ

၁၃ ထိ သိးသငယ်ကိ အြပစ်ေ ြဖရာ ယဇ် ေကာင်၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ေကာင်ကိ

သတ်ရာအရပ်၊ သန့် ှ င်းရာဌာန ၌ သတ်ရမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ အြပစ်ေြဖရာ
ယဇ် ေကာင်ကိ၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ယပိ င်၏။ အလွ န်သန့် ှ င်းေပ၏။
ယဇ် ေကာင်အေသွ းကိ ယ၍

ယပိ င်သကဲ့ သိ ့

ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် ေကာင်ကိ

၁၄ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ဒစ ိ က်အြပစ်ေ ြဖရာ

စင် ကယ်ေစရေသာသ၏

လက်ျာလက်မ၊ လက်ျာေြခမ၌၎င်း၊ ထည့်ရမည်။

လက်ျာနားပျဥ်း၌၎င်း၊

၁၅ ဆီ အချို ့ကိလည်း

ယ၍၊

မိ မိလက်ဝဲလက်ဝါး၌ ေလာင်း ပီ းလ င်၊‐ ၁၆ ထိ ဆီကိ မိ မိလက်ျာလက် ိ း ှ င့် တိ ့ယ၍
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ခနစ် ကိ မ်တိင်ေအာင်

ြဖန်းရမည်။

၁၇

မိ မိလက်၌

ကင်းေသာဆီ ကိ စင် ကယ်ေစရေသာ သ၏ လက်ျာနားပျဥ်း၌၎င်း၊ လက်ျာလက်မ၊
လက်ျာေြခမ၌၎င်း ှ ိ ေသာ ဒစ ိ က်ေြဖရာ ယဇ် ေကာင်အေသွ းအေပ မှာ ထည့်ရမည်။ ၁၈
မိ မိလက်၌ ကင်းေသးေသာဆီ ကိ၊ စင် ကယ်ေစရေသာ သ၏ေခါင်းေပ မှာ ေလာင်း၍
ထိ အဘိ ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ဝတ် ပရာ

ပရမည်။

၁၉ ထိ မှတပါး၊
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စင် ကယ်ေစရေသာ

သအဘိ ့

အြပစ်ေြဖြခင်းငှ ါ၊

အြပစ်ေြဖရာယဇ် ကိ

ေနာက် တဖန် မီ း ိ ရာယဇ်
့
ေကာင်ကိ သတ်ရမည်။

ပေဇာ်၍၊

၂၀ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ေကာင် ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ပေဇာ်သြဖင့် ထိ လအဘိ ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပ၍
သသည်သန့် ှ င်းရ၏။ ၂၁ ထိ သသည် ဆင်းရဲ ၍ ဤမ ေလာက်မတတ် ိင်လ င်၊ ချီလဲ ၍
မိ မိအြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပစရာဘိ ့၊

ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့ ဆီ ေရာေသာ မန့်ညက်တ သ

သိ းငယ်တေကာင်ကိ၎င်း၊

မဲ ှ င့် ဆီ တေလာဃကိ ၎င်း၊‐ ၂၂

တတ် ိင်သမ အတိ င်း၊ ခိ ှ စ်ေကာင်၊ သိ ့မဟတ် ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်၊ အြပစ်ေြဖရာ
ယဇ် ဘိ့တေကာင်၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့တေကာင်ကိ၎င်း ယ၍၊ ၂၃ မိ မိစင် ကယ်ြခင်းအလိ ငှါ၊
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
တွင် ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးနား၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့၊
အ မေန့၌

ေဆာင်ခဲ့ ပီ းမှ၊‐

၂၄

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

ဒစ ိ က်အြပစ်ေြဖရာ

ယဇ် သိးသငယ် ှ င့်ဆီ တေလာဃကိ ယ၍ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ချီလဲ ရာ၊ ပေဇာ်သကာဘိ ့
ချီလဲ ရမည်။ ၂၅ ထိ သိးသငယ်ကိ သတ် ပီ းလ င်၊ အေသွ းကိ ယ၍ စင် ကယ်ေစရေသာသ၏
လက်ျာနားပျဥ်း၌၎င်း၊ လက်ျာလက်မ၊ လက်ျာေြခမ၌၎င်း ထည့်ရမည်။ ၂၆ ဆီ အချို က
့ ိ လည်း
မိ မိလက်ဝဲလက်ဝါး၌

ေလာင်း ပီ းလ င်၊‐

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

၂၇

ခနစ် ကိ မ်တိင်ေအာင်

ထိ ဆီကိ
ြဖန်းရမည်။

မိ မိလက်ျာလက် ိ း ှ င့်
၂၈

မိ မိလက်၌

ကင်းေသာဆီ ကိ စင် ကယ်ေစရေသာသ၏ လက်ျာနားပျဥ်း၌၎င်း၊ လက်ျာလက်မ၊ လက်ျာ
ေြခမ၌၎င်း

ှ ိ ေသာ

ဒစ ိ က်ေြဖရာ

ယဇ် ေကာင်အေသွ းေပ မှာထည့်၍၊

၂၉

မိ မိ၌ ကင်းေသးေသာဆီ ကိ ထိ လေခါင်းအေပ မှာ ေလာင်း၍၊ သ့အဘိ ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ
ထာဝရဘရား

ေ ှ ေတာ်
့
၌

ပရမည်။

၃၀

ထိ သသည်

တတ် ိင်သမ အတိ င်း

ခိ ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊‐ ၃၁ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ တေကာင်၊
ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိတ
့ ေကာင်ကိ ေဆာင်ခဲ့၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်
ပေဇာ်လျက်၊ ထိ သအဘိ ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ပရမည်။
ဤေ ွကား၊
့

နာစွဲ ၍ မိ မိစင် ကယ်ေစ

၃၂

မိ မိစင် ကယ်ေစြခင်းငှ ါ မတတ် ိင်ေအာင်

ဆင်းရဲ ေသာသ ှ င့် ဆိ င်ေသာ တရားြဖစ်သတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ထာဝရဘရားသည်
ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊‐ ၃၄ သင်တိ့ ပိ င်ထိက်ရာ၊ ငါေပးေသာ
ခါနာန်ြပည်သိ့ သင်တိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ သင်တိ့ေနရာ ထိ ြပည်တွင် အိ မ်ထစံ တခ၌ နာကိ
ငါစွဲ ေစလ င်၎င်း၊‐

၃၅ အိ မ် ှ င်သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့သွား၍၊ အက ်ပ်အိမ်ကိ

နာစွဲ ဟန် ှ ိ ပါ၏ဟ ေြပာဆိ လ င်၎င်း၊‐ ၃၆ ထိ အိမ်၌ ှ ိ သမ တိ ့သည်၊ မစင် ကယ်ရာသိ ့
ေရာက်မည်ကိ စိ းရိ မ်၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

ဝတ် ပရာ

နာက အ ကည့်အ မဝင်မှီ၊ ှ ိ သမ ကိ
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ထတ်ေစြခင်းငှ ါ စီ ရင်ရမည်။ ထိ ေနာက် ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ထိ အိမ်ကိ အ ကည့်အ ဝင်၍၊‐
၃၇ အနာကိ

ကည့် ေသာအခါ၊ ေကျာက်ထရံ ချိုင့်ရာတိ ့၌ ခပ်စိမ်းစိ မ်း၊ ခပ်နီနီြဖစ်၍၊

ေကျာက်ထရံ ထဲ ၌ အနာစွဲ ဟန် ှ ိ လ င်၊ ‐
ခနစ်ရက်ပတ်လံ း

ပိ တ်ထားရမည်။

၃၈ အိ မ်တံခါးြပင်သိ့ ထွ က်၍၊ ထိ အိမ်ကိ
၃၉

သတမေန့၌

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

အ ကည့်အ လာ၍၊ ေကျာက်ထရံ ၌ အနာတိ းပွ ားလ င်၊ ၄၀ အနာစွဲ ေသာ ေကျာက်တိ့ကိ
တ်ပယ်၍၊ မိ ့ြပင်မစင် ကယ်ေသာ အရပ်၌ ပစ်ထားေစြခင်းငှ ါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်စီရင်၍၊ ၄၁
ထိ အိမ်ကိ

အတွ င်းပတ်လည်၌

ြခစ်ေစရမည်။

ြခစ်၍ကျေသာ

အမန့်ကိလည်း

မိ ့ြပင်မစင် ကယ် ေသာအရပ်၌ သွ န်ပစ်ရမည်။ ၄၂ အရင်ေကျာက်အစား၌ အြခားေသာ
ေကျာက်ကိယ၍ ထည့် ပီ းလ င်၊ အသစ်ေသာ အဂေတ ှ င့် မွ မ်းမံ ရမည်။ ၄၃ ထိ သိ့ ေကျာက်ကိ
တ်ပယ်၍ အိ မ်ကိြခစ်ြခင်း၊ အသစ်မွမ်းမံ ြခင်းကိ ပ ပီ းမှ၊ တဖန် အနာစွဲ ြပန်လ င်၊‐ ၄၄
ယဇ် ပေရာဟိ တ်လည်း အ ကည့်အ လာ၍ ထိ အိမ်၌ အနာတိ းပွ ါးသည်

မှန်လ င်၊

စားတတ်ေသာ နာြဖစ်၏။ ၄၅ ထိ အိမ်သည် မစင် ကယ်ေသာေ ကာင့်၊‐ ေကျာက်၊ သစ်သား၊
မဂေတ ှ ိ သမ ကိ ဖိ ဖျက်၍၊ မိ ့ြပင် မစင် ကယ်ေသာ အရပ်သိ့ ယသွ ားရမည်။ ၄၆ ထိ မှတပါး၊
ထိ အိမ်ကိ ပိ တ်ထားသည် ကာလပတ်လံ း၊ အထဲ သိ့ ဝင်မိေသာသသည်၊ ညဦ းတိ င်ေအာင်
မစင် ကယ်။ ၄၇ ထိ အိမ်၌ အိ ပ်ေသာသ၊ စားေသာက်ေသာသသည်၊ မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ်ရမည်။
၄၈ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

အ ကည့်အ လာေသာအခါ၊ အိ မ်ကိ အသစ်မွမ်းမံ ပီ းမှ

အနာမတိ းပွ ါးလ င်၊ အနာေပျာက်ေသာေ ကာင့် ထိ အိမ်သည် စင် ကယ်၏ဟ စီ ရင်ရမည်။ ၄၉
ထိ အိမ်ကိ စင် ကယ်ေစြခင်းငှ ါ ငှ က် ှ စ်ေကာင်၊ အာရဇ် သစ်သား၊ နီေမာင်းေသာ ကိ း၊ဟ
ဿပ်ပင် ွ န့် တိ ့ကိယ၍၊‐ ၅၀ စီ းေသာေရကိ ထည့်ေသာေြမအိ းထဲ ၌ ငှ က်တေကာင်ကိ
သတ် ပီ းမှ၊ ၅၁ အာရဇ် သစ်သား၊ဟ ဿပ်ပင် န့်၊ နီေသာ ကိ း၊ အသက် ှ င်ေသာ ငှ က်ကိ ယ၍
ငှ က်ေသွ းေရာေသာ ေရ၌ ှ စ် ပီ းလ င်၊ ထိ အိမ်ကိ ခနစ် ကိ မ်တိင်ေအာင် ြဖန်းရမည်။ ၅၂ ထိ သိ့
ငှ က်ေသွ းအစ ှ ိ သည်တိ့ ှ င့် ထိ အိမ်ကိ စင် ကယ်ေစ ပီ းမှ၊‐ ၅၃ အသက် ှ င်ေသာ ငှ က်ကိ
မိ ့ြပင် ဟင်းလင်းေသာအရပ်၌ လတ်လိက်၍၊ ထိ အိမ်အဘိ ့၊ အြပစ်ေြဖ ြခင်းကိ ပလ င်၊
စင် ကယ်ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၅၄ ဤေ ွကား၊
့
စင် ကယ်သည်၊ မစင် ကယ်သည်ကိ ပိ င်းြခား၍
သိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ေဗာက် နာအစ ှ ိ ေသာ နာအမျိုးမျိုး၊ အဝတ်၌ စွဲ ေသာ နာ၊ အိ မ်၌စွဲ ေသာ နာ၊
အဖး၊ ယားနာ၊ ကွ က် ှ င့်ဆိ င်ေသာ နာတရားြဖစ်သတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၅ တဖန်

ေမာေ ှ ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား
မစင် ကယ်။

ဝတ် ပရာ

အာ န်အား

ထာဝရဘရားက၊‐

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

၃ အစဥ်ယိသည်ြဖစ်ေစ၊ တခါတေလ

ရိ နာစွဲ ေသာ

၂

သင်တိ့သည်

ေယာက်ျားသည်

ရပ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ထိ သသည်
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မစင် ကယ်။ ၄ အိ ပ်သမ ထိ င်သမ ေသာ အိ ပ်ရာထိ င်ရာတိ ့သည်လည်း မစင် ကယ်။ ၅
သ၏အိ ပ်ရာကိ ထိေသာသ၊ သ့ထိင်ရာအေပ မှာ ထိ င်ေသာသ၊ ၆ သ၏ ကိ ယ်ကိ ထိ ေသာသ၊ ၇
သ၏ တံ ေထွ းထိ မိေသာသသည်၊ မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍ ကိ ယ်ကိေရးချိုးရမည်။

၈

ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၉ ရိ နာစွဲ ေသာ သစီ းေသာ ကန်း ှ ီးလည်းမစင် ကယ်။ ၁၀
သ့ေအာက်၌ ှ ိ ေသာအရာကိ ထိ ေသာသသည် ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ်။ ထိ အရာ
တစံ တခကိ ေဆာင်ေသာသသည်၊ မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍ ကိ ယ်ကိ ေရချိုးရမည်။
ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၁၁ ရိ နာစွဲ ေသာသသည်၊ လက်မေဆးဘဲ သတပါးကိ
လက် ှ င့်ထိ လ င်၊ ထိ သသည် မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍ ကိ ယ်ကိ ေရချိုးရမည်။ ညဦ းတိ င်ေအာင်
မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၁၂ ရိ နာစွဲ ေသာသ ထိ ေသာ ေြမတန်ဆာကိ ခွဲ ရမည်။ သစ်သား တန်ဆာကိ
ေရ ှ င့်ေဆးရမည်။ ၁၃ ရိ နာစွဲ ေသာသသည် အနာေပျာက်ေသာအခါ၊ ေပျာက်ေသာေန့ကစ၍၊
ခနစ်ရက်လွန်မှ မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍၊ စီ းေသာေရ ှ င့် ကိ ယ်ကိချိုးသြဖင့် စင် ကယ်ရ၏။ ၁၄
အ မေန့၌လည်း၊ ခိ ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ တခခကိ ထာဝရဘရား
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တံ ခါးနားသိ ့ ေဆာင်ခဲ့၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အား ေပးရမည်။
၁၅ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် အြပစ်ေ ြဖရာယဇ် ဘိ့တေကာင်၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့တေကာင်ကိ

ပေဇာ်၍၊ ရိ နာစွဲ ေသာ သအဘိ ့ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရမည်။ ၁၆
ေယာက်ျားသည် သတ်ရည်ထွက်လ င် တကိ ယ်လံ း ေရချိုးရမည်။ ညဦ းတိ င်ေအာင်
မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၁၇ သတ်ရည်ထိေသာအဝတ်၊ သားေရ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေရ ှ င့်ေလ ာ်ရမည်။
၁၈ ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ေယာက်ျားသည် မိ န်းမ ှ င့် သံ ဝါသ ပလ င်၊

ှ စ်ေယာက်စလံ း ေရချိုးရမည်။ ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၁၉ မိ န်းမသည်
ဥတေရာက်လ င်၊ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ဥတမစင် ကယ်ရာ၌ ေနရမည်။ သ့ကိ ထိ ေသာသ သည်
ညဦ းတိ င်ေအာင်

မစင် ကယ်ြဖစ်၏။

၂၀

ဥတမစင် ကယ်လျက်

အိ ပ်သမ ၊

ထိ င်သမ တိ ့သည် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၂၁ သ၏အိ ပ်ရာ၊ သ၏ထိ င်ရာကိ ထိ ေသာသသည်
မိ မိအဝတ်ကိေလ ာ်၍ ကိ ယ်ကိ ေရချိုးရမည်။ ၂၂ ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၂၃
သ၏ေနရာထိ င်ရာစွ န်းလ င်၊ ထိ ေနရာထိ င်ရာကိ ထိ ေသာသသည် ညဦ းတိ င်ေအာင်
မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၂၄ ဥတေရာက်ေသာ မိ န်းမ ှ င့် သံ ဝါသ ပေသာသသည် ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံ း
မစင် ကယ်၊ အိ ပ်ရာ ှ ိ သမ လည်း မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၂၅ ဥတမစင် ကယ်ရာ ကာလလွ န်မှ၊
ေသွ းယိ နာမေပျာက်လ င်၊

အနာမေပျာက်မှီတိင်ေအာင်

ဥတမစင်

ကယ်လျက်

ေနရသကဲ့ သိ ့ မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၂၆ အနာမေပျာက်မှီတိင်ေအာင် သ၏အိ ပ်ရာသည်
ဥတမစင် ကယ်ရာ အိ ပ်ရာကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ထိ င်ရာသည် ၎င်း မစင် ကယ်ြဖစ်၏။

ဝတ် ပရာ
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၂၇

ထိ အရာတိ ့ကိ ထိ ေသာသသည်လည်း မစင် ကယ်ေသာေ ကာင့်၊ မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍
ကိ ယ်ကိ ေရချိုးရမည်။ ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။
ေသွ းယိ နာေပျာက်၍
ခိ ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊

ခနစ်ရက်လွန်လ င်

၂၈ ထိ မိန်းမသည်

စင် ကယ်လိမ့ ်မည်။

ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊

တခခကိ

တဲ ေတာ်တံခါးနား၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။

အ မေန့၌

၂၉

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

၃၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့တေကာင်၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့တေကာင်ကိ ပေဇာ်၍၊ ဥတမစင် ကယ်ေသာ
မိ န်းမအဘိ ့ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပရမည်။

၃၁ ထိ သိ့

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် မိ မိတိ့တွင် ှ ိ ေသာ ငါ့တဲေတာ်ကိ ညစ် းေစ၍၊ မိ မိတိ့ မစင်
ကယ်ရာ၌ မေသေစြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့ကိ မစင် ကယ်ြခင်း ှ င့် ကင်းစင်ေစရမည်။ ၃၂ ဤေ ွကား၊
့
ရိ နာစွဲ ေသာသ၊

၃၃ သတ်ရည်ထွက်၍ ညစ်

းေသာသ၊‐ ဥတေရာက်ေသာ မိ န်းမ၊

သံ ဝါသ ပေသာ ေယာက်ျားမိ န်းမ၊ မစင် ကယ်ေသာမိ န်းမ ှ င့် သံ ဝါသ ပေသာေယာက်ျား
ေစာင့်ရေသာတရား ြဖစ်သတည်းဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။

၁၆ အာ န်၏
ေသေသာေနာက်၊

သား ှ စ်ေယာက်တိ့သည်၊
ထာဝရဘရားသည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ေမာေ ှ အား

သင်၏အစ်ကိအာ န်သည်

ပေဇာ်၍

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊‐

၂

ေသေဘး ှ င့်ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း၊

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အထဲ ၊ ေသတာအေပ မှာ တင်ေသာအဖံ းကိ ကွ ယ်ကာေသာ ကလားကာ
အတွ င်းသိ ့ အခါခပ်သိမ်း မဝင်ေစ ြခင်းငှ ါ ဆင့်ဆိ ေလာ့။ ငါသည် ေသတာအဖံ းအေပ ၊
မိ ဃ်းတိ မ်၌ ထင် ှ ားမည်။ ၃ အာ န်သည် သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အထဲ သိ့ အဘယ်သိ့
ဝင်ရမည်နည်းဟမကား၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ ့ အသက်ပျိုေသာ

ွားထီ းတေကာင်၊

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ သိ းထီ းတေကာင်

ပိ တ်ေချာအကျ၊

ပါရမည်။

၄ သန့် ှ င်းေသာ

ပိ တ်ေချာေပါင်းဘီ ကိ ဝတ်၍၊ ပိ တ်ေချာခါးပန်းကိ စည်းရမည်။ ပိ တ်ေချာေဗါင်းကိ လည်း
ေဆာင်းရမည်။ ထိ အဝတ်တန်ဆာတိ ့သည် သန့် ှ င်းေသာေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ကိ ေရချိုး ပီ းမှ
ဝတ်ဆင်ရမည်။

၅ အြပစ်ေ ြဖရာယဇ် ဘိ့

ဆိ တ်သငယ် ှ စ်ေကာင်၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့

သိ းတေကာင်ကိ၊ ဣသေရလအမျိုးသား ပရိ သတ် လက်မှခံ ယရမည်။ ၆ အာ န်သည်
မိ မိ ှ င့်ဆိ င်ေသာ မိ မိအြပစ်ေြဖရာယဇ် ွားကိ ပေဇာ်၍၊ မိ မိအဘိ ့ ှ င့် မိ မိအိမ်သများ အဘိ ့
အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရမည်။
တဲ ေတာ်တံခါးနား၊

၇ ဆိ တ် ှ စ်ေကာင်ကိလည်းယ၍ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

ထာဝရဘရား

ေ ှ ေတာ်
့
၌

ဆက်ရမည်။

၈

အာ န်သည်

ထိ ဆိတ် ှ စ်ေကာင်ကိ ထာဝရဘရားအဘိ ့ စာေရးတံ တတံ ၊ လွ တ်လပ်လဟာအဘိ ့ တတံ ၊
စာေရးတံ ှ စ်တံချ၍၊

ဝတ် ပရာ

၉ ထာဝရဘရားအဘိ ့ စာေရးတံ ကျေသာ ဆိ တ်ကိ ေဆာင်ခဲ့၍
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အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ပေဇာ်ရမည်။ ၁၀ လွ တ်လပ်လဟာအဘိ ့ စာေရးတံ ကျေသာ ဆိ တ်ကိ၊
အသက် ှ င်လျက် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆက်၍၊ သ့အေပ မှာ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပ ပီ းလ င်၊
ေတာ၌ လွ တ်လပ်လဟာသိ ့ လတ်လိက်ရမည်။

၁၁ အာ န်သည် မိ မိ ှ င့်ဆိ င်ေသာ

အြပစ်ေြဖရာယဇ် ွားကိ ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င်၊ မိ မိအဘိ ့ ှ င့် မိ မိအိမ်သ အိ မ်သားများအဘိ ့
အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပ၍၊ မိ မိ ှ င့်ဆိ င်ေသာ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ွားကိ သတ်ရမည်။

၁၂

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
ယဇ် ပလင် မီ းခဲ ှ င့် ြပည့်ေသာလင်ပန်းကိ ကိ င်လျက်၊ ညက်စွာေသာ
နံ သ
့ ာ ေပါင်းေမးအမန့်ကိ မိ မိလက်၌ အြပည့်ယ၍၊ ကလားကာအတွ င်းသိ ့ ေဆာင်သွားရမည်။
၁၃ ထိ အခါ သသည်ေသေဘး ှ င့် ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း၊ နံ သ
့ ာေပါင်းအခိ းအေငွ ့သည်

သက်ေသခံ ချက် အေပ မှာ ှ ိ ေသာ ေသတာအဖံ းကိ မန်းေစြခင်းငှ ါ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ းေပ မှာ တင်ရမည်။ ၁၄ ွားအေသွ းအချို က
့ ိ လည်း ယ၍ အေ ှ မျက်
့
ှ ာဘက်
ေသတာဖံ းအေပ ၌ လက် ိ း ှ င့် ြဖန်းရမည်။ ေသတာဖံ း ေ ှ ့၌လည်း ခ ှ စ် ကိ မ်တိင်ေအာင်
လက် ိ း ှ င့်ြဖန်းရမည်။ ၁၅ ထိ ေနာက် လများ ှ င့်ဆိ င်ေသာ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဆိတ်ကိသတ်၍၊
အေသွ းကိ ကလားကာအတွ င်း သိ ့ ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င်၊
ေသတာဖံ းအေပ ၌၎င်း၊ ေ ှ ့၌၎င်း ြဖန်းရမည်။

ွားအေသွ းကိ ြဖန်းသကဲ့ သိ ့၊

၁၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၏

မစင် ကယ်ေသာ အြပစ်ေ ကာင့်၎င်း၊ ြပစ်မှားေသာ အြပစ်အမျိုးမျိုးတိ ့ ေ ကာင့်၎င်း၊ သန့် ှ င်းရာ
ဌာနေတာ်အဘိ ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပရမည်။ ထိ သိ့ ဣသေရလအမျိုးသား တိ ့၏

မစင် ကယ်ေသာ အြပစ်ထဲမှာေနရေသာ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အဘိ ့ ပရမည်။ ၁၇
သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပအံ့ ေသာငှ ါ

ဝင်ေသာအခါ၊

မိ မိအဘိ ့၊

မိ မိအိမ်သအိ မ် သားများအဘိ ့၊ ဣသေရလပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့အဘိ ့၊ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပ၍
မထွ က်မှီတိင်ေအာင်၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ထဲမှာ အဘယ်သမ မေနရ။ ၁၈
ေနာက်တဖန်

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့

ယဇ် ပလင်သိ့

ထွ က်လာ၍

ထိ ပလင်အဘိ ့

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ၊ ွားအေသွ း၊ ဆိ တ်အေသွ းကိ ယ၍ ယဇ် ပလင်ပတ်လည်
ဦ းချိုတိ ့၌ ထည့်ရမည်။

၁၉ ယဇ် ပလင်အေပ ၌လည်း ထိ အေသွ းကိ လက်

ိ း ှ င့်

ခ ှ စ် ကိ မ်တိင်ေအာင် ြဖန်း၍ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့၏ မစင် ကယ်ေသာအြပစ်မှ
စင် ကယ်သန့် ှ င်းေစရမည်။ ၂၀ ထိ သိ့ သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်အဘိ ့၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ
တဲ ေတာ်အဘိ ့၊ ယဇ် ပလင်အဘိ ့၊ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပီ းစီ း ပီ းမှ၊ အသက် ှ င်ေသာ ဆိ တ်ကိ
ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ၂၁ အာ န်သည် အသက် ှ င်ေသာ ဆိ တ်ေခါင်းေပ မှာ လက် ှ စ်ဘက်ကိ
တင်လျက်၊

ဣသေရလအမျိုး

သားတိ ့၏

ဒစ ိ က်မှစ၍

ြပစ်မှားေသာအြပစ်

အမျိုးမျိုး ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေဘာ်ြပ၍၊ ဆိ တ်ေခါင်းေပ မှာ တင်ထား ပီ းလ င်၊ ေတာ်ေလျာ်ေသာ
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လတွ င် ေတာသိ ့ ေစလတ်ရမည်။ ၂၂ သတိ ့အြပစ် ှ ိ သမ ကိ ၊ လမေနေသာ အရပ်သိ့
ေဆာင်သွားေသာ ထိ ဆိတ်ကိ ေတာ၌ လတ်လိက်ရမည်။

၂၃ တဖန် အာ န်သည်

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ထဲသိ့ဝင်၍၊ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ထဲသိ့ အရင် ဝင်ေသာအခါ၊
ဝတ်ေသာ ပိ တ်ေချာ အဝတ်ကိ ခ တ်၍ ထိ အရပ်၌ ထားရမည်။ ၂၄ သန့် ှ င်းရာ ဌာန၌ ကိ ယ်ကိ
ေရချိုး၍၊ မိ မိအဝတ်ကိ ဝတ် ပီ းမှ တဖန်ထွက်လာ၍၊ မိ မိမီး ိ ရာယဇ်
့
၊ လများမီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ
ပေဇာ်သြဖင့်၊ မိ မိအဘိ ့ ှ င့် လများအဘိ ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရမည်။ ၂၅ အြပစ်ေြဖရာ
ယဇ် ေကာင်ဆီဥကိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရမည်
့
။

၂၆ လွ တ်လပ်လဟာသိ ့ ဆိ တ်ကိ

လတ်လိက်ေသာသသည်လည်း မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍ ကိ ယ်ကိ ေရချိုး ရမည်။ ထိ ေနာက်မှ
တပ်ထဲသိ့ ဝင်ရမည်။

၂၇ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌ အြပစ်ေ ြဖြခင်းကိ

ပအံ့ ေသာငှ ါ

ေဆာင်သွင်းေသာ အေသွ း ှ င့်ဆိ င်ေသာ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ွားကိ ၎င်း၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ်
ဆိ တ်ကိ၎င်း၊ တပ်ြပင်သိ့ ယသွ ား၍ အေရ၊ အသား၊ ေချး ကိ မီ း ိ ရမည်
့
။

၂၈

မီ း ိ ေသာသသည်
့
လည်း မိ မိအဝတ်ကိ ေလျာ်၍ ကိ ယ်ကိ ေရချိုးရမည်။ ထိ ေနာက်မှ
တပ်ထဲသိ့ ဝင်ရမည်။

၂၉ သင်တိ့သည် အစဥ်ေစာင့်ရေသာ ပညတ်ေတာ်ဟမကား၊

အမျိုးသားချင်းြဖစ်ေစ၊ သင်တိ့တွင် တည်းေန ေသာ တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ သတမလ
ဆယ်ရက်ေန့၌ အလပ်ကိ အလ င်းမလပ်၊ ခိ းြခံ စွ ာ ကျင့်လျက်ေနရ ကမည်။
အေ ကာင်းမကား၊

သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

၃၀

အြပစ် ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်

ကင်းစင်မည်အေ ကာင်း၊ ထိ ေန့ရက်၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် သင်တိ့ကိ စင် ကယ်ေစြခင်းငှ ါ၊
အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရမည်။ ၃၁ ထိ ေန့ရက်သည် ထာဝရပညတ်ေတာ်အတိ င်း၊ သင်တိ့
ငိ မ်ဝပ်ရာ ဥပသ်ေန့၊

ခိ းြခံ စွ ာကျင့်ရေသာ ေန့ ြဖစ်သတည်း။

၃၂ အဘအရာ၌

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ ေဆာင်ေစြခင်းငှ ါ၊ အရင်ယဇ် ပေရာဟိ တ်လက်မှ ဘိ သိက် ှ င့် တကွ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာကိ ခံ ေသာသသည်၊ ထိ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရမည်။ ထိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
သည် သန့် ှ င်းေသာ ပိ တ်ေချာအဝတ်ကိ ဝတ်၍၊‐

၃၃ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အဘိ ့၊

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အဘိ ့၊ ယဇ် ပလင်အဘိ ့၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် များအဘိ ့၊
ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့အဘိ ့

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပရမည်။

၃၄

ဤေ ွကား၊
့

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၏ အြပစ် ှ ိ သမ တိ ့ေ ကာင့် တ ှ စ်တခါ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ
ပမည်အေ ကာင်း၊ သင်တိ့သည် အစဥ်ေစာင့်ရေသာ ပညတ်ေတာ်ြဖစ်သတည်းဟ ေမာေ ှ အား
ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း အာ န် ပေလ၏။

၁၇ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား

ဝတ် ပရာ

၂ သင်သည် အာ န် ှ င့် သ၏သား၊ ‐

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

၃

ဣသေရလအမျိုးသား
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တစံ တေယာက်သည် သိ း၊ ဆိ တ်၊

ွားကိ တပ်ထဲမှာ သတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ တပ်ြပင်မှာ

သတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ၄ ထာဝရဘရား၏ တဲ ေတာ်ေ ှ တွ
့ င် ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်သကာ
ပြခင်းငှ ါ

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

တဲ ေတာ်တံခါးသိ ့

မေဆာင်ခဲ့လ င်၊

ထိ သသည်

အသက်သတ်ေသာ အြပစ် ှ ိ သည်ဟ မှတ်ရမည်။ အသက်သတ်ေသာ ထိ သကိ သ၏အမျိုးမှ
ပယ် ှ င်းရမည်။

၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ေတာ၌ ပေဇာ်ေသာယဇ် တိ့ကိ၊

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါး ေ ှ တွ
့ င် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေ ှ သိ
့ ့
ေဆာင်ခဲ့၍၊ ထာဝရဘရားအား မိ ဿ ဟာယယဇ် ပေဇာ်ေစြခင်းငှ ါ ထိ သိ့ စီ ရင်ရသတည်း။ ၆
ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊

ထိ ယဇ် ေကာင်အေသွ းကိ

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

တဲ ေတာ်တံခါးနား၌ ှ ိ ေသာ ထာဝရဘရား၏ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ြဖန်း၍၊ ဆီ ဥကိ လည်း
ထာဝရဘရားအား ေမး ကိ င်ရာဘိ ့ မီ း ိ ရမည်
့
။ ၇ သတိ ့သည် အထက်က မှားယွ င်းသကဲ့ သိ ့
ေနာက်တဖန် နတ်ဆိးတိ ့အား ယဇ် မပေဇာ်ရ။ ဤပညတ် သည် သတိ ့အမျိုးအစဥ်အဆက်
ေစာင့်ရေသာ ပညတ်ေတာ် ြဖစ်သတည်း။ ၈ ဣသေရလအမျိုးသားချင်း ြဖစ်ေစ၊ သင်တိ့တွင်
တည်းေနေသာ တပါး အမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် အစ ှ ိ ေသာ အြခားေသာယဇ်
တစံ တခကိ

ပေဇာ်ေသာအခါ၊‐

၉

ထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်သကာ ပြခင်းငှ ါ၊

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တံ ခါးသိ ့ မေဆာင်ခဲ့လ င်၊ ထိ သကိ သ၏အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်ဟ
သတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်။ ၁၀ ဣသေရလအမျိုးသားမှစ၍၊ သင်တိ့တွင် တည်းေနေသာ
တပါးအမျိုးသား တစံ တေယာက်သည်၊ အေသွ း တမျိုးမျိုးကိ စားလ င်၊ ထိ သကိ ငါသည်
မျက် ှ ာထား၍ သ၏ အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းမည်။ ၁၁ အေ ကာင်းမကား၊ ကိ ယ်ခ ာ အသက်သည်
အေသွ း၌ တည်၏။ သင်တိ့ ပေသာအြပစ်ကိ ေြဖေစ ြခင်းငှ ါ၊ ထိ အေသွ းကိ သင်တိ့အား
ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ငါေပး ပီ ။ လအြပစ်ကိ ေြဖေသာအရာကား၊ အေသွ း ြဖစ်သတည်း။ ၁၂
ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့၌ အဘယ်သမ အေသွ းကိ မစားရ။ သင်တိ့တွင် တည်းေနေသာ
တပါးအမျိုး

သားလည်း

ငါ့အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။

အေသွ းကိ

မစားရဟ

၁၃ ဣသေရလအမျိုးသားမှစ၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား
သင်တိ့တွင် တည်းေနေသာ

တပါးအမျိုးသား တစံ တေယာက်သည်၊ မဆိ းလပ်၍ စားစရာဘိ ့ သား၊ ငှ က်ကိ ဘမ်းမိ လ င်၊
အေသွ းကိ သွ န်၍ ေြမ ှ င့်ဖံ းရမည်။

၁၄ အေသွ းသည် ခပ်သိမ်းေသာ ကိ ယ်ခ ာ

အသက် ှ င်ရာအေ ကာင်း ြဖစ်၏။ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့သည် တစံ တခေသာ ကိ ယ်ခ ာ၏
အေသွ းကိ မစားရဟ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ငါ့အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ခပ်သိမ်းေသာ
ကိ ယ်ခ ာအသက်သည် အေသွ း၌ တည်ေသာေ ကာင့်၊ အေသွ းကိ စားေသာသ မည်သည်ကား၊
ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ၁၅ အလိ လိ ေသေသာအေကာင်၊ သားရဲ ကိက်၍ေသေသာ
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အေကာင်၏အသားကိ စားေသာ ကိ ယ် အမျိုးသား၊ တပါးအမျိုးသား မည်သည်ကား၊ စားလ င်
မိ မိအဝတ်ကိေလ ာ်၍ ကိ ယ်ကိ ေရချိုးရမည်။ ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ထိ ေနာက်
စင် ကယ်ြခင်း ှ ိ ၏။ ၁၆ အဝတ်ကိ မေလ ာ် ေရမချိုးလ င်၊ ကိ ယ်အြပစ်ကိ ကိ ယ်ခံရမည်ဟ
ထာဝရဘရားသည် ပညတ်ေတာ် မ၏။

၁၈ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊‐

၂ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၃ သင်တိ့ ေနဘးေသာ
အဲ ဂတုြပည်၏ အကျင့်ကိ ၎င်း၊ သင်တိ့ကိ ငါပိ ့ေဆာင်လတံ့ ေသာ ခါနာန်ြပည်၏ အကျင့်ကိ ၎င်း၊
သင်တိ့သည် မကျင့်၊ သတိ ့ တရားလမ်းသိ ့ မလိ က်ရ က။ ၄ ငါစီ ရင်ချက် ှ ိ သည်အတိ င်း ကျင့်၍၊
ငါ့ပညတ်တရားလမ်းသိ ့ လိ က်ြခင်းငှ ါ ေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကမည်။ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

၅ ထိ ေ ကာင့် ငါ့စီရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကမည်။

ထိ အကျင့်ကိ ကျင့်ေသာသသည် ထိ အကျင့်အားြဖင့် အသက် ှ င်လိမ့ ်မည်။ ငါသည်
ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၆ သင်တိ့တွင် အဘယ်သမ ကိ ယ်ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာသကိ ချဥ်း၍
သံ ဝါသမ ပရ။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၇ သင်၏ အဘ ှ င့်သာဆိ င်ေသာ သင်၏ အမိ ကိ
မချဥ်းရ။ ကိ ယ်အမိ ြဖစ်ေသာေ ကာင့် သံ ဝါသမ ပရ။ ၈ ကိ ယ်အဘ၏ မယားမည်သည်ကိ
မချဥ်းရ။ အဘ ှ င့်သာဆိ င်၏။ ၉ တအိ မ်တည်း၌ ေမွ းဘွ ားသည်ြဖစ်ေစ၊ အြခားေသာ အရပ်၌
ေမွ းဘွ ားသည်ြဖစ်ေစ၊ သင်၏ ှ မကိ မချဥ်းရ။ ၁၀ ကိ ယ်ရင်ေသွ းြဖစ်ေသာ သင်၏ေြမးကိ
မချဥ်းရ။ ၁၁ အမိ ြခားေသာ်လည်း တဘတည်းြဖစ်ေသာ ှ မကိ မချဥ်းရ။ ၁၂ သင့်အဘ၏
ေပါက်ေဘာ်ရင်းြဖစ်ေသာ အဘ၏ ှ မကိ ၎င်း၊ ၁၃ သင့်အမိ ၏ ေပါက်ေဘာ်ရင်းြဖစ်ေသာ
အမိ ၏ ညီ အစ်မကိ ၎င်း၊ ၁၄ အဘ၏ ညီ အစ်ကိ ှ င့်သာဆိ င်ေသာ မိ ကီ း မိ ေထွ းြဖစ်ေသာ
အဘ၏ ညီ အစ်ကိ မယားကိ ၎င်း၊ ၁၅ သား၏မယားတည်းဟေသာ ေခ းမကိ ၎င်း၊ ၁၆
ညီ အစ်ကိ ှ င့်သာဆိ င်ေသာ ညီ အစ်ကိ၏ မယားကိ ၎င်း၊ မချဥ်းရ။ ၁၇ ကိ ယ်မယား၏
ေပါက်ေဘာ်ရင်းြဖစ်ေသာ မယား၏သမီ း၊ မယား၏ ေြမးကိ မချဥ်းရ။ မတရားေသာအမြဖစ်၏။
၁၈ ကိ ယ်မယားကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှ ါ သအသက် ှ င်စဥ်တွင် သ၏ ညီ အစ်မကိ မသိ မ်းရ။ ၁၉

ဥတေရာက်၍ မစင် ကယ်ေသာ မိ န်းမကိ လည်း မချဥ်းရ။ ၂၀ ကိ ယ်ကိ ညစ်
သ့မယားကိ မြပစ်မှားရ။

းေစလျက်၊

၂၁ သင်၏ သားသမီ းတိ ့ကိ၊ ေမာလတ်ဘရားအား မီ းြဖင့်

ပေဇာ်ရ။ သင်၏ ဘရားသခင် နာမေတာ်ကိ မ တ်မချရ။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။
၂၂ မိ န်းမ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်သကဲ့ သိ ့ ေယာက်ျားချင်း မေပါင်းေဘာ်ရ။ ွံ ှ ာဘွ ယ်အမြဖစ်၏။
၂၃ ကိ ယ့ ်ကိ ကိယ် ညစ်

းေစ၍ တိ ရ စာန် ှ င့်မေပါင်းေဘာ်ရ။ မိ န်းမသည်လည်း မိ မိ ှ င့်

တိ ရ စာန်၏ ေပါင်းေဘာ်ြခင်းကိ မခံ ရ။ ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ ေရာေ ှ ာြခင်းြဖစ်၏။ ၂၄ ထိ သိ့ေသာ
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အမအားြဖင့် ကိ ယ်ကိ ကိ ယ် မညစ်

းေစရ။ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါ ှ င်ထတ်ေသာ လအမျိုး

မျိုးတိ ့သည်၊ ထိ သိ့ေသာအမကိ ပ၍ ညစ် း က၏။ ၂၅ သတိ ့ ြပည်သည်လည်း ညစ် း၏။
ညစ် းေသာ အြပစ်ေ ကာင့် ငါဆံ းမ၍၊ ထိ ြပည်သည် မိ မိ သားတိ ့ကိ ေအာ့အန်လိမ့ ်မည်။
၂၆ သင်တိ့မကား၊

ငါ့စီရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကမည်။ ထိ ြပည်သည်

သင်တိ့ေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာ လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ေအာ့အန်သကဲ့ သိ ့ တဖန် ညစ်

းြခင်းကိ ခံ၍၊

သင်တိ့ကိ မေအာ့အန်ေစြခင်းငှ ါ၊ ကိ ယ်အမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ ၂၇ သင်တိ့တွင် တည်းေနေသာ
တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ ထိ သိ့ေသာ ွံ ့ ှ ာဘွ ယ် အမတိ ့ကိ မ ပရ။ ၂၈ သင်တိ့ေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာ
ြပည်သားတိ ့သည် ထိ သိ့ေသာ ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်အမတိ ့ကိ ပေသာ အားြဖင့် သတိ ့ြပည်သည်
ညစ်

းြခင်း ှ ိ ၏။

၂၉ ထိ သိ့ေသာ

ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်အမတိ ့ကိ ပေသာသ မည်သည်ကား၊

သ၏အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းြခင်း ခံ ရမည်။ ၃၀ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့ေ ှ ့၌ ြပူဘးေသာ ထိ ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်
ထံ းစံ ဓေလ့သိ ့ သင်တိ့သည် လိ က်၍၊ ကိ ယ့ ်ကိ ကိယ် မညစ် းေစြခင်းငှ ါ၊ ငါ့ပညတ်တရားကိ
ေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကမည်။ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၉ တဖန်ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားက၊

၂ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသား

ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ငါထာဝရဘရားသည်
သန့် ှ င်းေသာေ ကာင့်၊ သင်တိ့လည်း သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၃ လတိ င်း ကိ ယ်မိဘကိ
ိ ေသရမည်။ ငါ့ဥပသ်ေန့တိ့ကိလည်း ေစာင့်ရမည်။ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၄ ပ်တဆင်းတကိ လည်း မချဥ်းမကပ်ရ။ ကိ ယ်အဘိ ့သွန်းေသာ
ဘရားတိ ့ကိ မလပ်ရ။ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

၅

မိ ဿဟာယယဇ် ကိ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်လ င်၊ စိ တ်ေတာ် ှ င့်ေတွ ့ေအာင် ပေဇာ်ရမည်။
၆ ပေဇာ်ေသာေန့ ှ င့် နက်ြဖန်ေန့၌ စားရမည်။ သန်ဘက်ေန့တိင်ေအာင် ကျန် ကင်းလ င်

မီ း ိ ရမည်
့
။

၇

စိ တ်ေတာ် ှ င့်မေတွ ့။

သန်ဘက်ေန့၌

အနည်းငယ်ကိမ

စားလ င်

ွံ ှ ာဘွ ယ်ြဖစ်၏။

၈ စားေသာသသည် ထာဝရဘရား၏ သန့် ှ င်းေသာအရာကိ

တ်ချေသာေ ကာင့် မိ မိအြပစ်ကိ ခံ ရမည်။ ထိ သကိ သ၏အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်။ ၉
ကိ ယ်ေြမ၌ြဖစ်ေသာ စပါးကိ ရိတ်ေသာအခါ၊ လယ်ေထာင့်တိ ့ကိ အကန်အစင် မရိ တ်ရ။
သိ မ်းရာတွ င် ကျန် ကင်းေသာ အရာကိ ြပန်၍ မေကာက်မသိ မ်းရ။ ၁၀ ကိ ယ်စပျစ်သီးကိ လည်း
အကန်အစင် မသိ မ်းရ။ ကျန် ကင်းေသာ အသီ းကိ ြပန်၍ မဆွ တ်ရ။ ထိ အသီ းကိ ဆင်းရဲ ေသာသ
ဧည့်သည် အာဂ ုအဘိ ့ ချန် ခင်းရမည်။ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
ြဖစ်၏။

၁၁ သ့ဥစာကိ မခိ းရ။ သတပါးကိ မလှ ည့်စားရ။ တေယာက်ကိတေယာက်

မသာစကားမေြပာရ။ ၁၂ ငါ့နာမကိ တိ င်တည်၍ မဟတ်မမှန်ဘဲ ကျိန်ဆိြခင်းကိ မ ပရ။
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သင်၏ ဘရားသခင်နာမကိ မ တ် မချရ။ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။

၁၃

ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ သ၏ဥစာကိ မတရားသြဖင့် မသိ မ်းရ။ အ ိင်အထက် ပ၍ မယရ။
သငှ ါးခံ ထိ က်ေသာ အခကိ တညဥ့်လံ း နံ နက်တိင်ေအာင် မထားရ။ ၁၄ နားပင်းေသာ သကိ
မကျိန်ဆဲရ။ မျက်စိမြမင်ေသာသေ ှ မ့ ှ ာ ထိ မိ၍ လဲ စရာကိ မထားရ။ သင်၏ ဘရားသခင်ကိ
ေ ကာက် ွံ ရမည်
့
။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၁၅ တရားေတွ ့သည်အမမှာ မတရားသြဖင့်
မစီ ရင်ရ။ ဆင်းရဲ ေသာသဘက်၌ မငဲ့ ကွ က်၊ ကီ းေသာသ၏ မျက် ှ ာကိ မေထာက်ဘဲ၊
ကိ ယ်အမျိုးသားချင်းကိ တရားသြဖင့် စီ ရင်ရမည်။ ၁၆ သ့အသေရပျက်ေသာ သိ တင်းကိ
ကားေြပာြခင်းငှ ါ၊ ကိ ယ်အမျိုးသားချင်းတိ ့တွင် မလှ ည့်လည်ရ။ ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသကိ
ေသေစြခင်းငှ ါ မ ကံ စည်ရ။ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၁၇ သင်၏ ညီ အစ်ကိကိ
စိ တ်အခအခံ မ ှ ိ ရ။ ကိ ယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ သ၌ ှ ိ ေသာ အြပစ်ကိ တတ်တိင်း မ ှ ိ ေစဘဲ ၊ သ့ကိ
အမှန်ဆံ းမရမည်။ ၁၈ သင့်အမျိုးသားချင်းသည် သင့်ကိ ြပစ်မှားလ င်၊ ကိ ယ်တိင် အြပစ်ြပန်၍
မတံ ့ရ။ အ ငိ းမထားရ။ ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသကိ ကိ ယ် ှ င့်အမ ချစ်ရမည်။ ငါသည်
ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၁၉ ငါ၏ ပညတ်တရားကိ သင်တိ့သည် ေစာင့်ရ ကမည်။ အမျိုးြခားေသာ
တိ ရ စာန် အထီ းအမတိ ့ကိ မ ှ က်မတင်ေစရ။ ြခားနားေသာ မျိုးေစ့ကိ ေရာေ ှ ာ၍ လယ်၌
မ ကဲ ရ။ ဝါ ှ င့်သိ းေမွ း ေရာ၍ ရက်ေသာအဝတ်ကိ မဝတ်ရ။ ၂၀ ထိ မ်းြမားေဆာင် ှ င်းလျက်၊
မေ ွးမလတ်ေသးေသာ က န်မိန်းမ ှ င့် သင့်ေနေသာသသည် ိ က် ှ က် ြခင်းကိ ခံ ရမည်။
ထိ မိန်းမသည် သ့က န်ြဖစ်ေသာေ ကာင့် ေသြပစ် ှ င့် လွ တ်ရမည်။ ၂၁ ေယာက်ျားသည်လည်း၊
ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ သိ းထီ းတေကာင်ကိ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ် တံ ခါးနား
ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ၂၂ ထိ ေယာက်ျား ပမိ ေသာအြပစ်ကိ ေြဖြခင်းငှ ါ၊
ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် သိ းကိ ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ထာဝရဘရားေ ှ မ့ ှ ာ ပေဇာ်ရမည်။
ထိ ေယာက်ျားသည် အြပစ်လွတ်ြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၂၃ သင်တိ့သည် ငါေပးေသာြပည်သိ့
ေရာက်၍၊ စားအပ်ေသာ အပင်အမျိုးမျိုးကိ စိ က် ပီ းမှ၊ သံ း ှ စ်ပတ် လံ းသီ းေသာ အသီ းကိ ၊
အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ အသီ းဟ၍ မှတ်ရမည်။ ထိ အသီ းကိ မစားရ။ ၂၄ စတတ ှ စ်တွင်
သီ းေသာအသီ း ှ ိ သမ သည် သန့် ှ င်း၍၊ ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ဘိ ့ရာ
ြဖစ်ရမည်။ ၂၅ ပဥမ ှ စ်တွင် သီ းေသာအသီ းကိ စားရမည်။ ထိ သိ့ ပလ င် အပင်တိ့သည် သာ၍
သီ း ကလိ မ့ ်မည်။ ငါသည် သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၂၆ အေသွ းပါေသာ
အေသေကာင်ကိ မစားရ။ မေကာင်းေသာ အတတ်ကိ မ ပစရ။ ကာလေဗဒင်ကိ မ ကည့်ရ။
၂၇ ဦ းေခါင်းအနားပတ်လည်၌ ဆံ ပင်ကိဝန်း၍ မရိ တ်ရ။ ပါးမန်းကိ လည်း မရိ တ်ရ။ ၂၈

ေသေသာသအတွ က် ကိ ယ်အသားကိ မခတ်မ ှ ရ။ သံ ပမထိ းရ။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။
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၂၉ ကိ ယ်သမီ းကိ ြပည်တန်ဆာြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ မ တ်မချရ။ သိ ့ ပလ င် တြပည်လံ းသည်

မတရားေသာ ေမထန်သိ့လိက်၍၊ အဓမအမ ှ င့် ြပည့်လိ မ့ ်မည်။ ၃၀ ငါ့ဥပသ်ေန့တိ့ကိ
ေစာင့်၍၊ ငါ့သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ
ကိ ယ်ကိကိယ် ညစ်

ိ ေသရမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃၁

းေစြခင်းငှ ါ၊ နတ်ဝင်သကိ မမှိဝဲရ။ စန်းလပ်သကိ လည်း မ ှ ာေဖွ ရ။

ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃၂ ဆံ ပင်ြဖူေသာသေ ှ မ့ ှ ာ ထရမည်။
အသက် ကီ းေသာသ၏ မျက် ှ ာကိ ိ ေသရမည်။ သင်၏ ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ရမည်။
ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃၃ သင်၏ ြပည်၌ တည်းေနေသာ ဧည့်သည်ကိ မ ှ ဥ်းဆဲ ရ။
၃၄ သင် ှ င့်အတေနေသာ ဧည့်သည်ကိ ကိ ယ်အမျိုးသားချင်းကဲ့ သိ ့ မှတ်ရမည်။ ကိ ယ် ှ င့်အမ

ချစ်ရမည်။ သင်တိ့သည် အဲ ဂတုြပည်၌ ဧည့်သည်ြဖစ် ကဘး ပီ ။ ငါသည် သင်တိ့၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။

၃၅ တိ င်းထွ ာေသာအမ၊ ချိန်တွယ်ေသာအမ၊

ြခင်တွက်ေသာအမ၌ မတရားစွ ာ မ ပရ။ ၃၆ မှန်ေသာချိန်ခွင်၊ မှန်ေသာအေလး၊ မှန်ေသာဧဖာ၊
မှန်ေသာဟိ န်တိ့ကိ သံ းရမည်။ ငါသည်သင်တိ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာ သင်တိ့၏
ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

၃၇ သင်တိ့သည် ငါ့စီရင်ထံ းဖွဲ ့ချက် အလံ းစံ တိ ့ကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၀ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊‐ ၂ ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ ဣသေရလအမျိုး၌ တည်းေနေသာ
တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ မိ မိသားကိ

ေမာလတ်ဘရားအား ဆက်ကပ်ေသာသသည်

အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ြပည်သားတိ ့လည်း ခဲ ှ င့် ပစ်ရ ကမည်။

၃

ငါ့သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ ညစ် းေစလျက်၊ ငါ့သန့် ှ င်းေသာ နာမေတာ်ကိ တ်ချလျက်၊ မိ မိ
သားကိ ေမာလတ်ဘရားအား ဆက်ကပ်ေသာသကိ ၊ ငါသည် မျက် ှ ာထား၍ သ၏ အမျိုးမှ
ပယ် ှ င်းမည်။ ၄ မိ မိသားကိ ေမာလတ်ဘရားအား ဆက်ကပ်ေသာ သကိ ြပည်သားတိ ့သည်
အမမထား မသတ်ဘဲ ေနလ င်၊‐ ၅ ထိ သိ့ ေနေသာသ ှ င့် သ၏ အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့ကိ ငါသည်
မျက် ှ ာထား၍ ထိ သကိ ၎င်း၊ သ ှ င့်အတ ေမာလတ်ဘရားထံ ၍ မှားယွ င်းေသာသကိ ၎င်း၊
သတိ ့အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းမည်။ ၆ လမ်းလွဲ ၍ နတ်ဝင်သ၊ စန်းလပ်သေနာက်သိ့ လိ က်လျက်၊
မှားယွ င်းေသာသကိ ငါသည် မျက် ှ ာထား၍ သ၏ အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းမည်။ ၇ သင်တိ့၏
ဘရားသခင် ငါထာဝရဘရားသည် သန့် ှ င်းေသာေ ကာင့်၊ သင်တိ့သည် ကိ ယ်ကိသန့် ှ င်း
ေစ၍၊ သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၈ ငါ့နည်းနိဿယတိ ့ကိ ကျင့်ေဆာင်ရ ကမည်။ ငါသည်
သင်တိ့ကိ သန့် ှ င်းေစေသာ ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၉ မိ ဘကိ ကျိန်ဆဲေသာသတိ င်း
အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ မိ ဘကိ ကျိန်ဆဲေသာေ ကာင့် ေသထိ က်ေသာ

ဝတ် ပရာ

213

အြပစ် ှ ိ ၏။

၁၀ သ့မယားကိ ြပစ်မှားေသာသသည် မှားယွ င်းေသာ မိ န်းမ ှ င့်တကွ

အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ၁၁ ကိ ယ်အဘ၏ မယား ှ င့်သင့်ေနေသာသသည်
အဘ ှ င့်သာဆိ င်ေသာအရာကိ ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊ ထိ မိန်းမ ှ င့်တကွ အေသသတ်ြခင်းကိ
အမှန်ခံရမည်။ ေသထိ က်ေသာ အြပစ် ှ ိ ၏။

၁၂ ေယာက်ျားသည် ကိ ယ်ေခ းမ ှ င့်

သင့်ေနလ င်၊

ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ

ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

ေရာေ ှ ာြခင်း

ကိ

ပေသာေ ကာင့် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ေသထိ က်ေသာ အြပစ် ှ ိ ၏။ ၁၃
မိ န်းမ ှ င့်ေပါင်းေဘာ်သကဲ့ သိ ့ ေယာက်ျားြခင်းေပါင်းေဘာ်လ င် ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်၊
ွံ ှ ာဘွ ယ် ေသာအမကိ ပေသာေ ကာင့်၊ အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ေသထိ က်ေသာ
အြပစ် ှ ိ ၏။ ၁၄ ေယာက်ျားသည် သမီ း ှ င့်အမိ ကိ မယား ပလ င်၊ မတရားေသာအမြဖစ်၏။
သင်တိ့တွင် မတရားေသာ အမမ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ထိ သသံ းေယာက်တိ့ကိ မီ း ိ ရမည်
့
။ ၁၅
ေယာက်ျားသည် တိ ရ စာန် ှ င့် ေပါင်းေဘာ်လ င် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။
ထိ တိရ စာန်ကိ လည်း သတ်ရမည်။

၁၆ မိ န်းမသည်လည်း၊

မိ မိ ှ င့်တိ ရ စာန်၏

ေပါင်းေဘာ်ြခင်းကိ ခံလ င်၊ ထိ မိန်းမ ှ င့် တိ ရ စာန်သည် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။
ေသထိ က်ေသာ အြပစ် ှ ိ ၏။ ၁၇ ေယာက်ျားသည် အဘ၏သမီ း၊ အမိ ၏သမီ းြဖစ်ေသာ
မိ မိ ှ မ ှ င့်သင့်ေနလ င်၊ မတရားေသာ အမြဖစ်၏။ ထိ သတိ ့သည် အမျိုးသားချင်းတိ ့
ေ ှ ေမ
့ ှ ာက်၌ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရ ကမည်။ ထိ ေယာက်ျား သည် ှ မ ှ င့်သင့်ေနေသာေ ကာင့်၊
မိ မိအြပစ်ကိ ခံ ရမည်။ ၁၈ ေယာက်ျားသည် ဥတေရာက်လျက် ှ ိ ေသာ မိ န်းမ ှ င့်သင့်ေနလ င်၊
ထိ သတိ ့သည် သေဘာတ၍ ေသွ း သွ န်အနာကိ ထင် ှ ားေစေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့အမျိုးမှ
ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရ ကမည်။ ၁၉ အဘ၏ ှ မ၊ အမိ ၏ညီ မ ှ င့်မသင့်မေနရ။ ထိ သိ့ေသာ
ေပါက်ေဘာ်ရင်း ှ င့် သင့်ေနေသာသတိ ့သည် မိ မိအြပစ်ကိ ခံ ရ ကမည်။

၂၀ အဘ၏

ညီ အစ်ကိမယား ှ င့် သင့်ေနလ င်၊ အဘ၏ ညီ အစ်ကိ ှ င့်သာဆိ င်ေသာ အရာကိ ြပစ်မှား
ေသာေ ကာင့်၊ ထိ သတိ ့သည် မိ မိအြပစ်ကိခံရသြဖင့်၊ တသက်လံ းသားမရဘဲ ေနရလိ မ့ ်မည်။
၂၁ ညီ အစ်ကိ၏ မယား ှ င့် သင့်ေနလ င် ညစ်

းေသာအမြဖစ်၏။ ညီ အစ်ကိ ှ င့်သာ

ဆိ င်ေသာအရာ ကိ ြပစ်မှားေသာေ ကာင့် ထိ သတိ ့သည် သားမရဘဲ ေနရလိ မ့ ်မည်။ ၂၂
သင်တိ့ကိ ငါ ပိ ့ေဆာင်၍ ေနရာချေသာ ြပည်သည် မေအာ့အန်ေစြခင်းငှ ါ၊ သင်တိသ
့ ည် ငါစီ ရင်
ထံ းဖွဲ ့သမ တိ ့ကိ ကျင့်ေဆာင်ရမည်။ ၂၃ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ငါ ှ င်ထတ်ေသာ လအမျိုးမျိုးတိ ့၏
ဘာသာဓေလ့သိ ့ မလိ က်ရ။ သတိ ့သည် ထိ သိ့ေသာ အမခပ်သိမ်းတိ ့ကိ ပေသာေ ကာင့်
ငါ ွံ ှ ာ၏။

၂၄ သတိ ့ြပည်တည်းဟေသာ

ိ ့ ှ င့်ပျားရည်စီးေသာြပည်ကိ သင်တိ့သည်

အေမွ ခံေစြခင်းငှ ါ ငါအပိ င်ေပး မည်ဟ ငါ့အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ပီ ။ ငါသည် သင်တိ့ကိ အြခားေသာ

ဝတ် ပရာ
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အမျိုး ှ င့်ခွဲ ထားေသာ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၂၅ ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့်၊
စင် ကယ်ေသာသား၊ မစင် ကယ်ေသာသား၊ စင် ကယ်ေသာငှ က်၊ မစင် ကယ် ေသာငှ က်တိ့ကိ
ပိ င်းြခားရမည်။ ငါခွဲ ထားသည်အတိ င်း၊ မစင် ကယ်ေသာသား၊ ငှ က်၊ ေြမေပ မှာ တွ ားတတ်ေသာ
တိ ရ စာန်တစံ တခအားြဖင့် ကိ ယ်ကိကိယ်

ွံ ှ ာဘွ ယ် မြဖစ်ေစရ။ ၂၆ ငါထာဝရဘရား

သန့် ှ င်းသည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့ကိ ငါအလိ ှ ိ သြဖင့်၊ အြခားေသာ အမျိုး ှ င့် ခွဲ ထားေသာေ ကာင့်၊
ငါ့အဘိ ့ သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ရ ကမည်။ ၂၇ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ မိ န်းမြဖစ်ေစ၊ နတ်ဝင်ေသာသ၊
စန်းလပ်ေသာသသည်

အေသသတ်ြခင်းကိ

အမှန်ခံရမည်။

ထိ သိ့ေသာသကိ

ခဲ ှ င့်ပစ်ရ ကမည်။ သ၌ ေသထိ က်ေသာ အြပစ် ှ ိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၁ တဖန်

ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားက၊

သင်သည်

အာ န်၏သား၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့အားဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ အမျိုးသားချင်း ေသေသာအတွ က် သင်တိ့တွင်
အဘယ်သမ ညစ်

းြခင်းမ ှ ိ ရ။ ၂ သိ ့ရာတွ င် ေပါက်ေဘာ်ရင်းတည်းဟေသာ မိ ဘ၊

သားသမီ း၊ ညီ အစ်ကိ၊‐ ၃ လင်မေနေသာ ကညာ ှ မရင်းအတွ က် ညစ် းြခင်းကိ ခံ ရေသာ
အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၄ အမျိုးသားချင်း သ ကီ းအတွ က်၊ ကိ ယ်ကိကိယ် တ်ချ၍ ညစ် းြခင်းမ ှ ိ ရ။ ၅
ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ဆံ ပင်ကိ မရိ တ်ရ။ ပါးမန်းကိ မရိ တ်ရ။ အသား၌ ခတ် ှ ြခင်းကိ မ ပရ။
၆ သသည် မိ မိဘရားသခင်အဘိ ့ သန့် ှ င်းရမည်။ မိ မိဘရားသခင်၏ နာမေတာ်ကိ

မ တ်မချရ။

ထာဝရဘရားအား

မီ းြဖင့် ပေသာ

ပေဇာ်သကာ၊

မိ မိဘရားသခင်၏

အစာအာဟာရကိ ပေဇာ်ေသာ ေ ကာင့် သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ရမည်။ ၇ သသည် ြပည်တန်ဆာမိ န်းမ၊
သီ လပျက်ေသာမိ န်းမ၊ လင် ှ င့်ကွ ာေသာမိ န်းမ ှ င့် မစံ ဘက်ရ။ မိ မိဘရား သခင်အဘိ ့
သန့် ှ င်း၏။ ၈ သင်၏ ဘရားသခင်ပွဲေတာ်ကိ ဆက်ေသာေ ကာင့်၊ သ့ကိ သန့် ှ င်းေစ၍၊
သသည် သင့်အဘိ ့ သန့် ှ င်းရမည်။ သင်တိ့ကိ သန့် ှ င်းေစေသာ ငါထာဝရဘရား သန့် ှ င်း၏။
၉ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သမီ းသည်၊ ြပည်တန်ဆာလပ်၍ ကိ ယ့ ်ကိ ကိယ် တ်ချလ င်၊ မိ မိအဘကိ

တ်ချရာ

ေရာက်၏။

ထိ သကိ

အဝတ်တန်ဆာဆင်လျက်၊

မီ း ိ ရမည်
့
။

အရာ၌

ခန့်ထား၍

၁၀

မိ မိအမျိုးသားချင်းတိ ့တွင်၊

မိ မိေခါင်းေပ မှာ

ဆီ ေလာင်းြခင်း

ဘိ သိက်ကိခံေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းသည်၊ မိ မိေခါင်း၌ တန်ဆာကိ မခ တ်ရ။ မိ မိအဝတ်ကိ
မဆတ်ရ။ ၁၁ အေသေကာင်ကိ မချဥ်းရ။ မိ ဘအတွ က် ညစ်
သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ထဲက
မ တ်မချရ။

မထွ က်ရ။

အေ ကာင်းမကား၊

မိ မိဘရားသခင်၏
မိ မိဘရားသခင်၏

သင်းကျစ်ကိ ေဆာင်းရေသာသ ြဖစ်၏။ ငါသည်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းသည်၊

ဝတ် ပရာ

းြခင်းကိ မခံ ရ။ ၁၂

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ
ဘိ သိက်ဆီ ှ င့်ဆိ င်ေသာ

ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။

အပျိုကညာ ှ င့်သာစံ ဘက်ရမည်။

၁၄

၁၃

မတ်ဆိးမ၊

215

လင် ှ င့်ကွ ာေသာမိ န်းမ၊

သီ လပျက်ေသာမိ န်းမ၊

ြပည်တန်ဆာမိ န်းမ ှ င့်

မစံ ဘက်ရ။

မိ မိအမျိုးသားချင်း အပျိုကညာ ှ င့်သာ စံ ဘက်ရမည်။ ၁၅ မိ မိသားကိ ၊ အမျိုးသားချင်းတိ ့တွင်
မ တ်မချရ။
မိ န့်ေတာ်မ၏။

ငါထာဝရဘရားသည်၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းကိ

သန့် ှ င်းေစသည်ဟ

၁၆ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည်

အာ န်အား

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊‐ ၁၇ သင်၏ အမျိုးအစဥ်အဆက်တွင် ကိ ယ်၌အြပစ် ှ ိ ေသာသသည်၊
မိ မိဘရားသခင်၏ ပွဲ ေတာ်ကိ ဆက်ကပ်အ့ံ ေသာငှ ါ မချဥ်းမကပ်ရ။ ၁၈ မျက်စိကန်းေသာသ၊
ေြခဆွံ ့ေသာသ၊

ှ ာေခါင်းပိ ေသာသ၊ အဂ ါပိ လွန်ေသာသ၊‐

၁၉ လက်ကျိုးေသာသ၊

ေြခကျိုးေသာသ၊ ၂၀ ေကျာကန်းေသာသ၊ ပေသာသ၊ မျက်စိနာေသာသ၊ ဝဲ စွဲေသာသ၊
ယားနာစွဲ ေသာသ၊ ေဝှးေစ့ပျက်ေသာ သသည် မချဥ်းမကပ်ရ။‐ ၂၁ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
အာ န်အမျိုးတွ င်၊ ကိ ယ်၌ အြပစ်ပါေသာသ တစံ တေယာက်မ
မီ းြဖင့် ပေသာ

ပေဇာ်သကာကိ

ဆက်ကပ်အ့ံ ေသာငှ ါ

ထာဝရဘရားအား

မချဥ်းမကပ်ရ။

ကိ ယ်၌

အြပစ်ပါေသာေ ကာင့်၊ မိ မိဘရားသခင်၏ မန့်ေတာ်ကိ ဆက်ကပ်အ့ံ ေသာငှ ါ မချဥ်းမကပ်ရ။ ‐
၂၂ သန့် ှ င်းေသာ မန့်ြဖစ်ေစ၊ အလွ န်သန့် ှ င်းေသာ မန့်ြဖစ်ေစ၊ မိ မိဘရားသခင်၏ မန့်ေတာ်ကိ

စားရမည်။ ၂၃ ကိ ယ်၌ အြပစ်ပါေသာေ ကာင့်၊ ငါ့သန့် ှ င်းရာ ဌာနအရပ်တိ့ကိ တ်ချမည်ကိ
စိ းရိ မ်၍၊ ကလားကာ အတွ င်းသိ ့ မဝင်ရ။ ယဇ် ပလင်သိ့ မချဥ်းမကပ်ရ။ ငါထာဝရဘရားသည်
ထိ အရပ်တိ့ကိ သန့် ှ င်းေစ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ေမာေ ှ သည် အာ န် ှ င့် သ၏သား
ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့အား ဆင့်ဆိ ေလ၏။

၂၂ တဖန်ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊‐

၂

အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ ့သည် ငါ့အဘိ ့ သန့် ှ င်းေစေသာအရာအားြဖင့်၊ သန့် ှ င်းေသာ ငါ၏
နာမေတာ်ကိ မ တ်မချဘဲ ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၏ သန့် ှ င်းေသာ အရာများ ှ င့်
ကိ ယ်ကိကိယ် ကွ ာေစရမည် အေ ကာင်း ဆင့်ဆိ ေလာ့။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃
ထာဝရဘရားအဘိ ့ ဣသေရလအမျိုးသား သန့် ှ င်းေစသြဖင့်၊ သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ေသာ
အရာတိ ့ကိ၊ ကိ ယ်မစင် ကယ်လျက် ှ င့် ချဥ်းကပ်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အမျိုးသား
မည်သည်ကား၊ ငါ့ထံမှ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၄ နာ၊
ရိ နာစွဲ ေသာ အာ န်၏ အမျိုးသား မည်သည်ကား၊ မစင် ကယ်မှီတိင်ေအာင် သန့် ှ င်းေသာ
အရာကိ

မစားရ။

အေသေကာင် ှ င့်ဆိ င်၍

သတ်ရည်ထွက်ေသာသ၊‐
ညစ်
၆

၅ ညစ်

းြခင်းတစံ တခစွဲ ၍ ညစ်
ညဦ းတိ င်ေအာင်

ဝတ် ပရာ

မသန့် ှ င်းေသာအရာကိ

ထိ ေသာသ၊

းေစ၍ တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်ကိထိေသာသ၊

းေသာသ၊ ထိ သိ့ေသာသကိ ထိ သမ ေသာ သတိ ့သည်၊‐

မစင် ကယ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

ကိ ယ်ကိ

ေရမချိုးဘဲ ေနလ င်၊
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သန့် ှ င်းေသာအရာကိ မစားရ။ ၇ ေနဝင်ေသာေနာက်မှ သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့ ေရာက်သည်ြဖစ်၍၊
သန့် ှ င်းေသာအရာသည် သတိ ့ စားစရာြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ထိ ေနာက်မှ စားရ ကမည်။
၈

အလိ လိေသေသာအေကာင်၊

သားရဲ ကိက်၍

ေသေသာအေကာင်အားြဖင့်

ကိ ယ်ကိညစ် းေစ၍ မစားရ။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၉ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်
ငါ့ပညတ်ေတာ်ကိ

ဖျက်သြဖင့်၊

ကိ ယ်အြပစ်ကိခံလျက်

မေသရမည်အေ ကာင်း

ငါ့ပညတ်တရားကိ ေစာက်ေ ှ ာက်ရ ကမည်။ ငါထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ သန့် ှ င်းေစ၏။
၁၀ တပါးအမျိုးသားသည် သန့် ှ င်းေသာအရာကိ မစားရ။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၌ တည်းေနေသာ

ဧည့်သည် မစားရ။ သငှ ါးလည်း မစားရ။ ၁၁ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ကိ ယ်ေငွ ှ င့် ဝယ်ေသာသ၊
သ၏ အိ မ်၌ေမွ းေသာသသည် သ၏အစာကိ စားရမည်။ ၁၂ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သမီ းသည်
တပါးအမျိုးသား၏ မယားြဖစ်လ င်၊ သန့် ှ င်းေသာ ပေဇာ်သကာအရာကိ မစားရ။ ၁၃
သိ ့ရာတွ င် လင်ေသေသာ်၎င်း၊ လင် ှ င့်ကွ ာေသာ်၎င်း၊ သားမ ှ ိ ဘဲ မိ မိအဘအိ မ်သိ့ြပန်၍
ငယ်စဥ် အခါေနသကဲ့ သိ ့ ေနြပန်လ င်၊ အဘ၏အစာကိ စားရမည်။ တပါးအမျိုးသားမစားရ။
၁၄ လသည် သန့် ှ င်းေသာအရာကိ မသိ ဘဲ စားမိ လ င်၊ စားမိ ေသာအရာ၏ အဘိ း ှ င့်တကွ

ငါးစတစ ကိ ထပ်၍ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အား ေပးရမည်။ ၁၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်၍၊ သန့် ှ င်းေသာအရာတိ က
့ ိ မ တ်မချရ။ ၁၆ ထိ အရာတိ က
့ ိ စားမိ ၍
ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ မခံ ေစရ။ ငါထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ သန့် ှ င်းေစ သည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက သင်သည် အာ န် ှ င့် သ၏သား
ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊‐ ၁၈ ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊
ဣသေရလအမျိုး၌ တည်းေနေသာ တပါး အမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ သစာဂတိ ှ ိ ၍ ပေသာ
ပေဇာ်သကာ၊ အလိ လိ ပေသာ ပေဇာ်သကာတည်းဟေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ ထာဝရ ဘရားအား
ပေဇာ်လိလ င်၊‐ ၁၉ စိ တ်ေတာ် ှ င့်ေတွ ့ြခင်းငှ ါ၊ အြပစ်မပါေသာသိ း၊ ဆိ တ်၊ ွားအထီ းကိ
ပေဇာ်ရမည်။ ၂၀ အြပစ်ပါေသာ အေကာင်ကိ မပေဇာ်ရ။ ပေဇာ်လ င် စိ တ်ေတာ် ှ င့်မေတွ ့။ ၂၁
သစာဂတိ ှ ိ ၍ ပေသာ ပေဇာ်သကာ၊ အလိ လိ ပေသာ ပေဇာ်သကာ သိ း၊ ဆိ တ်၊ ွားကိ
ထာဝရဘရားအား

ယဇ် ပေဇာ်လိလ င်၊

အြပစ်တစံ တခမ

မ ှ ိ ရ။

၂၂

စိ တ်ေတာ် ှ င့်

ေတွ ့ြခင်းငှ ါ

မျက်စိကန်းေသာအြပစ်၊

စံ လင်ရမည်။

အ ိ းကျိုးေသာအြပစ်၊

အဂ ါချို ့တဲ့ေသာအြပစ်၊ ြမင်းဖ ှ ိ ေသာအြပစ်၊ ဝဲ နာ၊ ယားနာစွဲ ေသာအြပစ်၊ တစံ တခ ှ ိ လ င်၊
ထာဝရဘရားအား မပေဇာ်ရ။ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ထာဝရ ဘရားအား မီ းြဖင့် ပေဇာ်သကာမ ပရ။
၂၃ သိ ့ရာတွ င် အဂ ါပိ ြခင်း၊ ချို ့တဲ့ြခင်း အြပစ် ှ ိ ေသာ သိ း၊ ဆိ တ်၊

ွားကိ အလိ လိ

ပေဇာ်သကာဘိ ့ ပေဇာ်ရမည်။ သစာဂတိ ှ င့်ဆိ င်၍ ပေဇာ်လ င် စိ တ်ေတာ် ှ င့်မေတွ ့။ ၂၄
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ကိ တ်နယ် စတ်ြပတ်ရာ အနာ ှ ိ ေသာ အထီ းကိ ထာဝရဘရားအား မပေဇာ်ရ။ သင်တိ့ြပည်၌
ထိ သိ့ေသာအေကာင်ကိ ပေဇာ်သကာမ ပရ။ ၂၅ ထိ သိ့ေသာအေကာင်ကိ တပါးအမျိုးသား
ဆက်ေသာ်လည်း ပျက်ေသာအြပစ်ပါေသာေ ကာင့်၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင့်ပွဲ ေတာ်ဘိ့
မပေဇာ်ရ။ ပေဇာ်လ င် စိ တ်ေတာ် ှ င့်မေတွ ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ တဖန်ထာဝရဘရားသည်
ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊‐ ၂၇ သိ း၊ ဆိ တ်၊ ွားတိ ့သည် ေမွ းဘွ ားေသာအခါ
ခနစ်ရက်အတွ င်းတွ င် သားငယ်ကိ အမိ ှ င့် မကွ ာေစရ။ အ မေန့မှစ၍ ထာဝရဘရားအား
မီ းြဖင့် ပေဇာ်သကာဘိ ့ေတာ်သင့်၏။ ၂၈ ွားြဖစ်ေစ၊ သိ းဆိ တ်ြဖစ်ေစ၊ သားအမိ ှ စ်ေကာင်ကိ
တေန့ြခင်းတွ င် မသတ်ရ။‐

၂၉ ေကျးဇးေတာ်ဝန်ခံရာယဇ် ကိ ထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်လိလ င်၊ စိ တ်ေတာ် ှ င့်ေတွ ့ြခင်းငှ ါ ပေဇာ်ေလာ့။ တေန့ြခင်းတွ င် စားရမည်။
နက်ြဖန်ေန့တိင်ေအာင် မ ကင်းေစရ။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃၀ သင်တိ့သည်
ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ကျင့်ေစာင့်ရ ကမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃၁ သန့် ှ င်းေသာ
ငါ၏နာမေတာ်ကိ မ တ်မချရ။ ထာဝရဘရား သန့် ှ င်းေတာ်မသည်ဟ ဣသေရလ
အမျိုးသားတိ ့သည် ထင်မှတ်ရ ကမည်။ ၃၂ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ြဖစ်ြခင်းငှ ါ
သင်တိ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်၍၊ သန့် ှ င်းေစေသာ ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ငါသည်
ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၃ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊‐

၂ သင်တိ့သည် စီ ရင်ရေသာ ဓမစည်းေဝးြခင်းတည်းဟေသာ ငါ

ထာဝရဘရား၏ ပွဲ ေတာ်များဟမကား၊‐

၃ ေြခာက်ရက်ပတ်လံ း အလပ်လပ်ရမည်။

သတမေန့ရက်သည် ငိ မ်ဝပ်စွာေနရေသာ ဥပသ်ေန့၊ ဓမ စည်းေဝးြခင်းကိ ပရေသာေန့ြဖစ်၏။
ထိ ့ေန့၌ သင်တိ့သည် အလပ်မလပ်ရ က။ သင်တိ့ေနရာအရပ် ရပ်၌ ထာဝရဘရား၏
ဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။ ၄ အချိန်တန်မှ သင်တိ့ေ ကာ်ြငာရေသာ ဓမစည်းေဝးြခင်းတည်းဟေသာ
ထာဝရဘရား၏ ပွဲ ေတာ်များ ဟမကား၊‐

၅ ပဌမလဆယ်ေလးရက်ေန့ ညဦ းယံ ၌

ထာဝရဘရား၏ ပသခါပွဲ ြဖစ်၏။ ၆ ၎င်းလ ဆယ်ငါးရက်ေန့၌ ထာဝရဘရားအဘိ ့ အဇမပွဲ ကိ
ခံ ရ ကမည်။ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း တေဆးမဲ့ မန့် ကိ စားရ ကမည်။
ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ

ပရမည်။ ေလာကီ အလပ်ကိ မလပ်ရ။

၇ ပဌမေန့၌

၈ ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံ း

ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့်ပေဇာ်သကာကိ ပရမည်။ သတမေန့၌လည်း ဓမစည်း ေဝးြခင်းကိ
ပရမည်။ ေလာကီ အလပ်ကိ မလပ်ရဟ မိ န့်ေတာ်၏။ ၉ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊‐ ၁၀
သင်တိ့သည် ငါေပးေသာ ြပည်သိ့ေရာက်၍ စပါးကိ ရိ တ်ေသာအခါ၊ အဦ းရိ တ်ေသာ
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ေကာက်လိ င်း တစည်းကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။

၁၁ သင်တိ့သည်

စိ တ်ေတာ် ှ င့် ေတွ ့ြခင်းငှ ါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ဥပသ်ေန့လွန်မှ၊ နက်ြဖန်ေန့တွင်
ထိ ေကာက်လိ င်းကိ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ချီလဲ ရမည်။

၁၂ ေကာက်လိ င်းကိ

ချီလဲ ေသာေန့၌ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိ းသငယ်အထီ းကိ ထာဝရဘရား အဘိ ့
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပ၍ ပေဇာ်ရမည်။

၁၃ ထိ ယဇ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကား၊

ထာဝရဘရားအား ေမး ကိ င်ရာဘိ ့ မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာတည်းဟေသာ ဆီ ှ င့်ေရာေသာ
မန့်ညက် ှ စ် သမဲ ြဖစ်ရမည်။ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကား၊ စပျစ်ရည်သံ းေလာဃ
ြဖစ်ရမည်။ ၁၄ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ ပေဇာ်သကာကိ ေဆာင်ခဲ့ေသာေန့
မေရာက်မှီ၌ မန့်၊ ဆန်ေလှာ်၊ စိ မ်းေသာအသီ းအ ှ ံ ကိ မစားရ။ သင်တိ့ေနရာ အရပ်ရပ်၌ သင်တိ့
အမျိုးအစဥ်အဆက်

ေစာင့်ရ

ေသာ

ပညတ်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။

၁၅

ချီလဲ ရာ

ပေဇာ်သကာေကာက်လိ င်းကိ ေဆာင်ခဲ့ေသာေန့၊ ဥပသ်ေန့အလွ န် နက်ြဖန်ေန့ကစ၍
သီ တင်းခနစ်သီတင်းေစ့ေအာင် ေရတွ က်ရမည်။ ၁၆ သတမဥပသ်ေန့အလွ န် နက်ြဖန်ေန့အထိ
အရက်ငါးဆယ်တိင်တိင် ေရတွ က် ပီ းလ င်၊ ထာဝရဘရား အား ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ
အသစ်ကိ ဆက်ရ ကမည်။ ၁၇ ထာဝရဘရားအဘိ ့ အဦ းသီ းေသာ အသီ း၊ တေဆးြဖင့်
ေဖာင်း ကေသာ မန့်ညက်

ှ စ် သမဲ ှ င့် လပ်ေသာ ချီလဲ ရာမန့် ှ စ်လံ းကိ သင်တိ့အိမ်မှ

ထတ်ေဆာင်ခဲ့၍၊‐ ၁၈ ထိ မန့် ှ င့်တကွ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိ းသငယ်ခနစ်ေကာင်၊
ွားသငယ် အထီ းတေကာင်၊ ဆိ တ် ှ စ်ေကာင်ကိ ဆက်၍၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ၊
သွ န်းေလာင်းရာ

ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ ၊

ထာဝရဘရားအား

ေမး ကိ င်ရာသိ ့

မီ းြဖင့် ပေသာပေဇာ်သကာ တည်းဟေသာမီ း ိ ရာယဇ် ကိ ထာဝရ ဘရားအား ပေဇာ်ရမည်။
၁၉ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်သငယ်တေကာင်ကိ၎င်း၊ မိ ဿဟာယယဇ် ဘိ့ အခါမလည်ေသာ

သိ းသငယ် ှ စ်ေကာင်ကိ၎င်း ပေဇာ်၍၊‐

၂၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် အဦ းသီ းေသာ

အသီ းမန့် ှ င့်တကွ ချီလဲ သြဖင့်၊ သိ းသငယ် ှ စ်ေကာင်ပါလျက် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ချီလဲ ရာ
ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ထိ အရာတိ ့သည်လည်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အဘိ ့ ထာဝရဘရားေ ှ မ့ ှ ာ
သန့် ှ င်းေသာ အရာြဖစ်သတည်း။ ၂၁ ထိ ေန့၌လည်း ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ စီ ရင်ရ ကမည်။
ေလာကီ အလပ်ကိ မလပ်ရ။ သင်တိ့ေနရာ အရပ်ရပ်၌ သင်တိ့ အမျိုးအစဥ်အဆက်
ေစာင့်ရေသာ ပညတ်ြဖစ်သတည်း။ ၂၂ ကိ ယ်ေြမ၌ ြဖစ်ေသာစပါးကိ ရိ တ်ေသာအခါ၊
လယ်ေထာင့်တိ ့ကိ အကန်အစင် မရိ တ်ရ။ သိ မ်းရာတွ င် ကျန် ကင်းေသာအရာကိ ြပန်၍
မေကာက်မသိ မ်းရ။ ထိ အရာကိ ဆင်းရဲ ေသာသ ဧည့်သည်အာဂ ု အဘိ ့ ချန် ခင်းရမည်။
ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ တဖန်
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ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၂၄
သင်တိ့သည် သတမလ၊ ပဌမေန့ရက်၌ တံ ပိ းမတ်ပွဲ၊ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရေသာ
ဥပသ်ေန့ကိ ေစာင့်ရ ကမည်။

၂၅ ေလာကီ အလပ်ကိ မလပ်ရ။ ထာဝရဘရားအား

မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ တဖန် ထာဝရဘရားသည်
ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊‐ ၂၇ သတမလ၊ ဒသမေန့သည်လည်း အြပစ်ေြဖရာေန့၊
ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပေသာေန့ြဖစ်၏။ ခိ းြခံ စွ ာ ကျင့်ရမည်။ ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ
ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ကပ်ရမည်။ ၂၈ ထိ ေန့၌ အဘယ်အလပ်ကိမ မလပ်ရ။ သင်တိ့
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ကိ ယ်အြပစ် ေြဖြခင်းကိ ပရေသာေန့ြဖစ်၏။ ၂၉
ထိ ေန့၌ ခိ းြခံ စွ ာ မကျင့်ေသာသမည်သည်ကား မိ မိအမျိုးမှ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ၃၀
ထိ ေန့၌ အလပ်တစံ တခကိ လပ်ေသာသ မည်သည်ကိ၊ သ၏အမျိုးမှ ငါပယ် ှ ား
ဖျက်ဆီးမည်။‐

၃၁

အဘယ်အလပ်ကိမ

မလပ်ရ။

သင်တိ့ေနရာအရပ်ရပ်၌

သင်တိ့အမျိုးအစဥ်အဆက် ေစာင့်ရေသာ ပညတ်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ၃၂ ထိ ေန့သည်
ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနရေသာေန့၊ ခိ းြခံ စွ ာကျင့်ရေသာေန့ ြဖစ်၏။ နဝမေန့ ညဦ းမှစ၍ နက်ြဖန်
ညဦ းတိ င်ေအာင် ဥပသ်ေစာင့်ရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၃ တဖန်

ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊‐

၃၄

သင်တိ့သည် သတမလ၊ ဆယ်ငါးရက်ေန့မှစ၍ ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံ း ထာဝရဘရားအဘိ ့
သေကေနပွဲ ကိ ခံ ရ ကမည်။‐ ၃၅ ပဌမေန့၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရမည်။ အလပ်ကိ
မလပ်ရ။

၃၆ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာကိ

ဆက်ကပ်ရမည်။ အ မေန့၌ လည်း၊ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပ၍၊ ထာဝရဘရားအား
မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ကပ်ရ မည်။ ၃၇ ထးဆန်းေသာ စည်းေဝးြခင်းြဖစ်၍
ေလာကီ အလပ်ကိ မလပ်ရ။ ၃၈ ဤေ ွကား၊
့
ထာဝရဘရား၏ ဥပသ်ေန့၊ ထာဝရဘရားအား
ဆက်ကပ်ရေသာ အလဒါန၊ သစာဂတိ ှ င့်ဆိ င်ေသာ ပေဇာ်သကာ၊ အလိ လိ ပေသာ
ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ေန့ရက်အသီ းအသီ းတိ ့ ၌ ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ
ပေဇာ်သကာ၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ ယဇ် ပေဇာ် ြခင်း၊ သွ န်းေလာင်းရာ
ပေဇာ်သကာကိ ပေစြခင်းငှ ါ စီ ရင်ရေသာ ဓမစည်းေဝးြခင်း၊ ထာဝရဘရား ၏ ပွဲ ေတာ်များ
ြဖစ်သတည်း။ ၃၉ ထိ မှတပါး၊ သင်တိ့သည် ေြမအသီ းအ ှ ံ ကိ သိ မ်းယေသာေနာက်၊ သတမလ
ဆယ်ငါးရက်ေန့မှစ၍ ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံ း ထာဝရဘရားအား ပွဲ ခံ ကရမည်။ ပဌမေန့ ှ င့်
အ မေန့၌ ဥပသ်ေစာင့် ကရမည်။ ၄၀ ပဌမေန့၌ ေကာင်းမွ န်ေသာ သစ်သီး၊ စွ န်ပလွံ ခက်၊
မိ ဃ်းမခပင် အစ ှ ိ ေသာ အ ွက်များေသာ အပင်၏ အကိ င်းအခက်တိ့ကိယ၍၊ သင်တိ့၏
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ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း င်လန်းြခင်းကိ ပရ ကမည်။ ၄၁
ထိ ပွဲေတာ်ကိ တ ှ စ်တ ှ စ်လ င် ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ထာဝရဘရားအဘိ ့ ခံ ရ ကမည်။ သင်တိ့
အမျိုး အစဥ်အဆက် ေစာင့်ရေသာ ပညတ်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ထိ ပွဲေတာ်ကိ သတမလ၌
ခံ ရ ကမည်။ ၄၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ ၄၃
သစ်ခက်တဲ၌ ေနေစေ ကာင်းကိ သင်တိ့ အမျိုးအစဥ်အဆက်တိ့သည် သိ မှတ်မည်အေ ကာင်း၊
ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် သစ်ခက်တဲ၌ ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံ း ေနရ ကမည်။ ငါသည်
သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၄ ေမာေ ှ သည်လည်း၊
ထာဝရဘရား၏ ပွဲ ေတာ်များကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ြပန် ကားေလ၏။

၂၄ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊‐

၂ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

တဲ ေတာ်တွင် သက်ေသခံ ချက် ကလားကာြပင်မှာ မီ းခံ ၌ အစဥ်မြပတ် မီ းထွ န်းရာဘိ ့၊
သံ လွ င်သီးကိ ေထာင်း၍ ယေသာ သံ လွ င်ဆီစစ်ကိ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် သင့်ထံ သိ ့
ေဆာင်ခဲ့ရမည်အေ ကာင်း ဆင့်ဆိ ေလာ့။ ၃ အာ န်သည်လည်း၊ ညဦ းမှသည် နံ နက်တိင်ေအာင်
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ထိ အမကိ စီ ရင်ရမည်။ သင်တိ့ အမျိုးအစဥ်အဆက် ေစာင့်ရေသာ
ပညတ်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ၄ စင် ကယ်ေသာ မီ းခံ ၌ မီ းခွ က်များကိ အာ န်သည် ထာဝရဘရား
ေ ှ ေတာ်
့
မှာ အစဥ်အ မဲ ြပင်ဆင် ရမည်။ ၅ သင်သည် မန့်ညက်ကိယ၍၊ မန့်တလံ းသည်
ှ စ် သမဲ စီ၊ မန့်ဆယ် ှ စ်လံ းကိ လပ် ပီ းလ င်၊‐

၆ ထာဝရဘရားေ ှ ့ စင် ကယ်ေသာ

စားပွဲ ေပ မှာ မန့်တလံ းေပ ၌ တလံ းကိ ထပ်ဆင့်၍၊ တပံ ေြခာက်လံ းစီ ၊ ှ စ်ပံ ပံ ရမည်။ ၇
ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာတည်းဟေသာ ေအာက်ေမ့ေတာ်မဘိ ့ရာ
ြဖစ်ေစြခင်း ငှ ါ ထိ မန့် ှ စ်ပံ ေပ မှာ စင် ကယ်ေသာ ေလာဗန်ကိ တင်ထားရမည်။‐

၈

ထာဝရဘရား ပဠိ ညာဥ် ှ င့်အညီ ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ လက်မှခံ ယေသာထိ မန့်ကိ၊
အာ န်သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
ဥပဃ်ေန့တိင်းအစဥ်အ မဲ ြပင်ဆင်ရမည်။ ၉ ထိ မန့်ကိ
အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ ့သည် ပိ င်၍၊ သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်၌ စားရ ကမည်။ ထာဝရဘရား
အား မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာထဲ က ထိ မန့်သည်၊ ထာဝရပညတ်ေတာ်အတိ င်း၊
အာ န်အဖိ ့ အလွ န်သန့် ှ င်းေသာ အရာြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အဲ ဂတုလ ှ င့်
ဣသေရလမိ န်းမရ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်အတ လိ က်လာေသာ သားတေယာက်သည်၊
တပ်တဲမှာ ဣသေရလလ ှ င့် ရန်ေတွ ့သြဖင့်၊‐

၁၁ နာမေတာ်ကိ

ြပစ်မှားလျက်

ကျိန်ဆဲေလ၏။ ထိ သ၏ အမိ ကား၊ ဒန်အမျိုး၊ ဒိ ဗရိ သမီ း ေ ှ ေလာမိ တ် ြဖစ်သတည်း။‐
၁၂ ြပစ်မှားေသာသကိ ေမာေ ှ ထံ သိ ့ ေဆာင်ယခဲ့ ၍ ထာဝရဘရား၏ အလိ ေတာ်ကိ

မသိ မှီတိင်ေအာင် ချုပ်ထား က၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ကျိန်ဆဲေသာသကိ တပ်ြပင်သိ့

ဝတ် ပရာ

221

ေဆာင်သွား၍၊ ၁၄ သ၏စကားကိ ကားေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် သ၏ေခါင်းေပ မှာ
လက်ကိတင် ပီ းမှ၊ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် ကေစ။‐ ၁၅ သင်သည်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ မိ မိဘရားသခင်ကိ ကျိန်ဆဲေသာသသည်
မိ မိအြပစ်ကိ ခံ ရမည်။‐

၁၆ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ြပစ်မှားေသာသသည်

အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ပရိ သတ် အေပါင်းတိ ့သည် ထိ သကိ အမှန် ေကျာက်ခဲ ှ င့်
ပစ်ရ ကမည်။ အမျိုးသားချင်းြဖစ်ေစ၊ တပါး အမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ နာမေတာ်ကိ ြပစ်မှားလ င်
အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ၁၇ လအသက်ကိ သတ်ေသာသသည်လည်း အေသသတ်ြခင်းကိ
အမှန်ခံရမည်။

၁၈ တိ ရ စာန်အသက်ကိ

သတ်ေသာသသည်လည်း ဥစာ ှ င်အား

တေကာင်အတွ က် တေကာင်ကိ ေလျာ်ရမည်။ ၁၉ လသည် အိ မ်နီးချင်းကိ နာေအာင် ပလ င်၊
သ့ကိ ပသည်အတိ င်း ကိ ယ်ခံရမည်။ ၂၀ အ ိ းကိ ချိုးသည်အတွ က် အ ိ းချိုးြခင်းကိ ၎င်း၊
မျက်စိကိဖျက်သည့်အတွ က်၊

မျက်စိဖျက်ြခင်းကိ ၎င်း၊

သွ ားကိ ချိုးသည်အတွ က်၊

သွ ားချိုးြခင်းကိ ၎င်း၊ သ့ကိ နာကျင်စွာ ပသည်အတိ င်း၊ ကိ ယ်တိင်နာကျင် စွ ာ ခံ ရမည်။‐ ၂၁
တိ ရ စာန်အသက်ကိ သတ်ေသာသသည်၊ တေကာင်အတွ က်၊ တေကာင်ကိ ြပန်ေပးရမည်။
လအသက် ကိ သတ်ေသာသသည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ၂၂ ကိ ယ်အမျိုးသားြဖစ်ေစ၊
သတပါးအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ တပါးတည်းေသာတရား ှ င့်သာ စီ ရင်ြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ငါသည်
သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။‐

၂၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊ ကျိန်ဆဲေသာသကိ တပ်ြပင်သိ့ ေဆာင်သွား၍၊ ေကျာက်ခဲ ှ င့်
ပစ်ရမည် အေ ကာင်း ေမာေ ှ ဆင့်ဆိ သည်ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား
မှာထားေတာ်မသည် အတိ င်း သတိ ့သည် ပ က၏။

၂၅ တဖန်

သိ နာေတာင်ေပ မှာ၊

ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားက၊

သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊‐ ၂ သင်တိ့သည် ငါေပးေသာ ြပည်သိ့
ေရာက်ေသာအခါ၊

ထိ ြပည်သည်

ထာဝရဘရားအဘိ ့

ဥပသ်ေစာင့်ရမည်။

၃

ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံ း လယ်လပ်လျက် စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ သတ်သင်၍ အသီ းကိ သိ မ်းလျက်
ေနရမည်။ ၄ သတမ ှ စ်သည်၊ ထာဝရဘရားအဘိ ့ ဥပသ် ှ စ်၊ တြပည်လံ း ငိ မ်ဝပ်စွာေန၍
ဥပသ်ေစာင့်ရေသာ ှ စ်ြဖစ်၏။ လယ်မလပ်ရ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ မသတ်သင်ရ၊ ၅ လယ်၌
အလိ လိေပါက်ေသာ အသီ းအ ှ ံ ကိ မ မရိ တ်ရ။ မသတ်သင်ေသာ စပျစ်ဥယျာဥ် အသီ းကိ မ
မဆွ တ်ရ။ တြပည်လံ း ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနရေသာ ှ စ်ြဖစ်၏။ ၆ ြပည်ဥပသ်တည်းဟေသာ အလိ လိ
ြဖစ်ပွားေသာ အရာ ှ ိ သမ သည်၊ သင်ကိယ်မှစ၍ သင်၏ က န်၊ က န်မ၊ သငှ ါး၊
ဧည့်သည်စားစရာ၊‐ ၇ သင်၏ ြပည်၌ ှ ိ ေသာ သားယဥ် သားရဲ စားစရာြဖစ်ရသည်။ ၈
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ဥပသ် ှ စ် ခနစ် ှ စ်ကိ ေရတွ က်၍၊ ခ ှ စ် ှ စ်ခ ှ စ်လီတည်းဟေသာ ေလးဆယ်ကိး ှ စ်ေစ့ ပီ းမှ၊‐
၉ သတမလ ဆယ်ရက်ေန့၊ အြပစ်ေ ြဖြခင်း ပရာေန့၌၊ ယဘိ လတံ ပိ းကိ တြပည်လံ း

မတ်ေစရမည်။

၁၀ ငါးဆယ်ေ ြမာက်ေသာ ှ စ်ကိ သန့် ှ င်းေစသြဖင့်၊ တြပည်လံ း၌

ြပည်သားအေပါင်းတိ ့အား၊ လွ တ်ရာ အခွ င့ ်ကိ ေ ကးေ ကာ်ရမည်။ ယဘိ လ ှ စ်ြဖစ်၍၊ လတိ င်း
မိ မိပိင်ေသာေြမ၊ မိ မိအေဆွ အမျိုးထံ သိ ့ ြပန်ရမည်။ ၁၁ ငါးဆယ်ေြမာက်ေသာ ှ စ်သည်
ယဘိ လ ှ စ်ြဖစ်ေသာေ ကာင့် လယ်မလပ်ရ။ အလိ လိေပါက်ေသာ အပင်ကိမ မရိ တ်ရ။
မသတ်သင်ေသာ စပျစ်ဥယျာဥ်အသီ းကိ မ မဆွ တ်ရ။ ၁၂ ယဘိ လ ှ စ်သည် သန့် ှ င်းေသာ
ှ စ်ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ လယ်၌ရေသာ အသီ းအ ှ ံ ကိ သာ စားရမည်။ ၁၃ ယဘိ လ ှ စ်တွင်
လတိ င်း မိ မိပိင်ေသာ ေြမသိ ့ ြပန်ရမည်။ ၁၄ သင်တိ့သည် အချင်းချင်းေရာင်းဝယ်မကိ ပလ င်၊
တေယာက်ကိ တေယာက် မ ှ ဥ်းဆဲ ရ။ ၁၅ ယဘိ လ ှ စ်လွန်၍ လိ ေသးေသာ ှ စ်ေပါင်း၊
အသီ းအ ှ ံ သီ းလတံ့ ေသာ ှ စ်ေပါင်းကိ ေရတွ က်၍ ေရာင်းဝယ်မကိ ပရမည်။ ၁၆ ထိ သိ့
အသီ းသီ းရေသာ ှ စ်များကိ လိ က်၍ ေရာင်းေသာေ ကာင့်၊ ှ စ်ေပါင်း အနည်းအများအလိ က်
အဘိ းေလျာ့လျက်၊ တိ းလျက် ေရာင်းဝယ်ရမည်။ ၁၇ သင်တိ့သည် တေယာက်ကိတေယာက်
မ ှ ဥ်းဆဲ ရ။

သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ကိ

ေ ကာက် ွံ ရမည်
့
။

ငါသည်

သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၁၈ သင်တိ့သည် ငါ့စီရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ ကျင့်ေစာင့်လ င်၊
ထိ ြပည်၌ ေဘးလွ တ်လျက်ေနရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ ေြမသည်လည်း မိ မိ အသီ းအ ှ ံ ကိ ေပးသြဖင့်၊
သင်တိ့သည် ဝစွ ာစား၍ ေဘးလွ တ်လျက် ေနရ က

လိ မ့ ်မည်။ ၂၀ သင်တိ့ကလည်း၊

သတမ ှ စ်တွင် ငါတိ ့သည် အဘယ်သိ့ စားရမည်နည်း။ လယ်မလပ်ရ။ အသီ းအ ှ ံ ကိ
မသိ မ်းရပါတကားဟ ဆိ လ င်၊‐ ၂၁ ဆဌမ ှ စ်တွင် သင်တိ့ကိ ငါေကာင်း ကီ းေပး၍၊ ထိ ှ စ်တွင်
သံ း ှ စ်အဘိ ့ အသီ းအ ှ ံ ကိ ြဖစ်ေစမည်။ ၂၂ သင်တိ့သည် အ မ ှ စ်တွင် လယ်လပ်၍
နဝမ ှ စ်တွင် အသီ းအ ှ ံ ကိ သိ မ်းရာ ကာလတိ င်ေအာင် ေဟာင်းေသာ အသီ းအ ှ ံ ကိ
စားရ ကမည်။ ၂၃ ေြမကိ သတပါး အစဥ်ပိင်ေစြခင်းငှ ါ မေရာင်းရ။ ေြမသည် ငါ့ဥစာြဖစ်၏။
သင်တိ့သည် ငါ၌ တည်းေသာ ဧည့်သည် အာဂ ုြဖစ် က၏။ ၂၄ သင်တိ့သည် ေြမကိ
ပိ င်ေလရာရာ၌ ေ ွး တ်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးရ ကမည်။ ၂၅ သင်၏ အမျိုးသားချင်းသည်
ဆင်းရဲ ၍၊ မိ မိပိင်ေသာေြမကိ ေရာင်းလ င်၎င်း၊ သ၏ေပါက်ေဘာ် တစံ တေယာက်သည်
ဝယ်ြခင်းငှ ါလာလ င်၎င်း၊ မိ မိေပါက်ေဘာ် ေရာင်းေသာဥစာကိ ေ ွး တ်ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ရမည်။
၂၆

ထိ ေြမကိ

ေ ွး တ်ေသာသတေယာက်မ

မေပ မ ှ ိ ၍၊

ေြမ ှ င်ေဟာင်းသည်

ကိ ယ်တိင်ေ ွး တ် ိင်လ င်၊‐ ၂၇ မိ မိေြမသိ ့ ြပန်အ့ံ ေသာငှ ါ၊ ေရာင်း၍လွ န်ေသာ ှ စ်ေပါင်းကိ
ေရတွ က် ပီ းမှ၊ လိ ေသးေသာ အဘိ းကိ အထက်က ေရာင်းခဲ့ ေသာသအား ြပန်ေပးရမည်။ ၂၈
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ြပန်၍မေပး ိင်လ င် ေရာင်းခဲ့ ေသာဥစာကိ ယဘိ လ ှ စ်တိင်ေအာင် ဝယ်ေသာသလက်၌
ှ ိ ေစရမည်။ ယဘိ လ ှ စ်တွင် လက်လတ်၍ အ ှ င်ေဟာင်းလက်သိ့ ေရာက်ေစရမည်။ ၂၉
မိ ထ
့ ဲ ၌ ှ ိ ေသာ

အိ မ်ကိ

အိ မ် ှ င်ေရာင်းလ င်၊

တ ှ စ်အတွ င်းတွ င်

ေ ွး တ်ေသာ

အခွ င့ ် ှ ိ ေစရမည်။ ၃၀ တ ှ စ်အတွ င်းတွ င် မေ ွး တ်လ င်၊ ထိ အိမ်ကိ ဝယ်ေသာသမှစ၍
သားစဥ်ေြမးဆက်တိသ
့ ည် အ မဲ ပိင်ရ ကမည်။ ယဘိ လ ှ စ်ေရာက်ေသာ်လည်း လက်မလတ်ရ။
၃၁ မိ ့ ိ းမ ှ ိ ၊

ွာ၌ ှ ိ ေသာအိ မ်ကိ လယ်ယာကဲ့ သိ ့ မှတ်၍ ေ ွး တ်ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။

ယဘိ လ ှ စ် ေရာက်ေသာအခါ လက်လတ်ရမည်။ ၃၂ သိ ့ရာတွ င် ေလဝိ သားပိ င်ေသာ
မိ ့ ှ င့် မိ အ
့ ိ မ်တိ့ကိ၊ အဘယ်ကာလအချိန်မဆိ ဘဲ ေ ွး တ်ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။

၃၃

ေလဝိ သားပိ င်ေသာ မိ က
့ ိ ၎င်း၊ အိ မ်ကိ၎င်း၊ သတပါးဝယ်လ င်၊ ယဘိ လ ှ စ်ေရာက်ေသာအခါ
လက်လတ်ရမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ဣသေရလ လအမျိုးသားတိ ့တွင် ေလဝိ သားတိ ့သည်၊
ကိ ယ်

ေနရာ

မိ အ
့ ိ မ်မှတပါး

အြခားေသာ

ဥစာမ ှ ိ ။

၃၄

သိ ့ဆိေသာ်လည်း၊

ေလဝိ သား မိ န့ ယ်၌ ှ ိ ေသာ လယ်ယာတိ ့ကိ မေရာင်းရ။ အစဥ်အ မဲ ပိင်ရမည်။ ၃၅ သင်၏
အမျိုးသားချင်းသည် ဆင်းရဲ ၍ လက်အားေလျာ့သြဖင့် တပါးအမျိုးသား ဧည့်သည်အာဂ ု
ကဲ့ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ သင့်ထံ မှာ ေနေစြခင်းငှ ါ သ့ကိ မစရမည်။ ၃၆ သ၌ အတိ းအပွ ားကိ မယရ။
သင်၏

အမျိုးသားချင်းသည်

ေ ကာက် ွံ ေလာ
့
့။
သ၌ မေချးမငှ ါးရ။

သင့်ထံ မှာ

၃၇ အတိ းအပွ ါးကိ
၃၈ ငါသည်

ေနေစြခင်းငှ ါ၊

သင်၏

ဘရားသခင်ကိ

ေြမာ်လင့်၍ ေငွ ကိ၎င်း၊ စားစရာကိ ၎င်း၊

ခါနာန်ြပည်ကိ သင်တိ့အားေပး၍၊ သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ြဖစ်အ့ံ ေသာငှ ါ၊ သင်တိ့ကိ အဲ ဂတု ြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေသာ သင်တိ့၏

ဘရားသခင်၏ ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃၉ သင်၏ အမျိုးသားချင်းသည် ဆင်းရဲ ၍ သင်၌
အေရာင်းခံ လ င်၊ အေစခံ က န်ကိ ပသကဲ့ သိ ့ သ့ကိ အ ိင်မ ပရ။ ၄၀ သသည် သငှ ါးကဲ့ သိ ့၎င်း၊
ဧည့်သည်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ သင့်ထံ မှာေန၍ ယဘိ လ ှ စ်တိင်ေအာင် အေစခံ ရမည်။ ၄၁ ထိ အခါ
သသည် သားသမီ း ှ င့်တကွ ထွ က်၍၊ မိ မိအေဆွ အမျိုး၊ မိ မိ ဘိ းဘပိ င်ေသာေြမသိ ့ ြပန်ရမည်။
၄၂ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် အဲ ဂတုြပည်မှ ငါ တ်ေဆာင်ေသာ ငါ၏ အမထမ်းြဖစ်၍၊

အေစခံ က န်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ မေရာင်းရ။

၄၃ သ့ကိ ကမ်းတမ်းစွ ာ မစီ ရင်ရ။ သင်၏

ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ရမည်
့
။ ၄၄ သင်သည် ေစခိ င်းေသာက န်၊ က န်မတိ ့ကိ၊ သင့်
ပတ်လည်ဝန်းကျင်တိ့၌ ေနေသာ သာသနာပလတိ ့ တွ င် ဝယ်ရမည်။ ၄၅ ထိ မှတပါး၊
သင်တိ့တွင် တည်းေနေသာ တက န်းတ ိင်ငံသားတိ ့ကိ၎င်း၊ သင်တိ့ြပည်၌ သတိ ့ရေသာ
သားသမီ းများကိ ၎င်း ဝယ်၍ ပိ င်ရမည်။ ၄၆ သတိ ့သည် က န်သားေပါက်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့ ှ င့်
သင်တိ့သားသမီ းတိ ့သည် အေမွ ခံ၍ ပိ င်ရမည်။ ကိ ယ်အမျိုးသားချင်းတည်းဟေသာ
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ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်လ င်၊ တေယာက်ကိတေယာက် ကမ်း တမ်းစွ ာ မစီ ရင်ရ။
၄၇

သင့်အနားမှာတည်းေနေသာ

တက န်းတ ိင်ငံသားသည်

ေငွ ရတတ်၍

သ၏အနားမှာေနေသာ သင်၏ အမျိုးသားချင်း ဆင်းရဲ သြဖင့်၊ သင့်အနားမှာ တည်းေနေသာ
တက န်းတ ိင်ငံသား၌၎င်း၊ သ၏ သားေြမး၌၎င်း၊ ကိ ယ်ကိေရာင်းချလ င်၊‐ ၄၈ ေရာင်း ပီ းမှ
ေ ွး တ်ေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ေစရမည်။ မိ မိအမျိုးသား တစံ တေယာက်သည် ေ ွး တ်ရမည်။ ၄၉
ဘ ကီ း၊ ဘေထွ း၊ ညီ အစ်ကိေတာ်မှစ၍ အေဆွ အမျိုးေပါက်ေဘာ်ရင်း တစံ တေယာက်သည်
ေ ွး တ် ရမည်။ ကိ ယ်တိင်တတ် ိင်လ င်လည်း ကိ ယ်ကိေ ွး တ်ရမည်။ ၅၀ သခင် ှ င့်
က န်တိ့သည်၊ ေရာင်းဝယ်ေသာ ှ စ်မှစ၍ ယဘိ လ ှ စ်တိင်ေအာင် ှ စ်ေပါင်းကိ ေရတွ က်
ပီ းလ င်၊

ှ စ်ေပါင်းအနည်းအများကိ

ေထာက်၍၎င်း၊ သငှ ါးလပ်ရသည်

ကာလကိ

ေထာက်၍၎င်း၊ ကိ ယ်အဘိ းကိ စီ ရင်ရမည်။ ၅၁ ယဘိ လ ှ စ်မေရာက်မှီ၊ အေစခံ ရေသာ
ှ စ်ေပါင်း အနည်းအများကိ ေရတွ က်၍၊‐ ၅၂ လိ ေသးေသာ ှ စ်ေပါင်း အနည်းအများအလိ က်
ေ ွးရန်အဘိ းကိ ၊ ဝယ်ရင်းေငွ ထဲက

တ်၍ ြပန်ေပး ရမည်။

ေနာက်တ ှ စ်၊ သငှ ါးကဲ့ သိ ့ ေနရမည်။ သင့်မျက်ေမှာက်၌

၅၃ ထိ သသည် တ ှ စ်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ မခံ ရ။

၅၄

ထိ သိေ
့ သာနည်းြဖင့် မေ ွးမ တ်လ င်၊ ယဘိ လ ှ စ်ေရာက်ေသာအခါ၊ သ့ကိသားမယား ှ င့်တကွ
သခင်လက်မှ လတ်ရမည်။ ၅၅ အေ ကာင်းမကား ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊ ငါ၏
အမထမ်းြဖစ် က၏။ အဲ ဂတုြပည်မှ ငါ တ် ေဆာင်ခဲ့ေသာ ငါ၏ အမထမ်းြဖစ် က၏။ ငါသည်
သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

၂၆ သင်တိ့သည် ကိယ်အဘိ့ ထလပ်ေသာ

ပ်တဆင်းတကိ မ ှ ိ ေစရ။ သင်တိ့ြပည်၌

ကိ းကွ ယ်စရာ မှတ်တိင်ကိ မစိ က်ရ။ ထေသာေကျာက်ကိ ေထာင်၍မထားရ။ ငါသည်
သင်တိ့၏

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

ြဖစ်၏။

၂

ငါ့ဥပသ်ေန့တိ့ကိေစာင့်၍၊

ငါ့သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ ိ ေသရမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃ သင်တိ့သည်၊
ငါ့ထံ းဖွဲ ့ရာလိ မ်းသိ ့လိက်၍၊ ငါပညတ်တိ့ကိ ကျင့်ေစာင့်လ င်၊‐ ၄ အချိန်တန်မှ ငါသည်
သင်တိ့အဘိ ့ မိ ဃ်း ွာေစသြဖင့်၊ ေြမသည် မိ မိဘ
အသီ းသီ း ကလိ မ့ ်မည်။

၅

ာကိ ေပး၍၊ ဥယျာဥ်အပင် တိ ့သည်

စပါးနင်းနယ်ေသာ

အမသည်၊

စပျစ်သီး ှ စ်ရာ

ကာလတိ င်ေအာင်၎င်း၊ စပျစ်သီး ှ စ်ေသာအမသည်၊ မျိုးေစ့ ကဲ ရာ ကာလတိ င်ေအာင်၎င်း
မှီသြဖင့်၊ သင်တိ့သည် ဝစွ ာစား၍၊ ကိ ယ်ြပည်၌ ေဘးလွ တ်လျက် ေနရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၆
သင်တိ့ြပည်၌

စစ်မကိ

ငါ ငိ မ်းေစ၍၊

ခိ မ်းေချာက်ေသာသ

မ ှ ိ ဘဲ

သင်တိ့သည်

အိ ပ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ဆိ းေသာ သားရဲ တိ့ကိလည်း ငါပယ် ှ ားမည်။ တြပည်လံ းသည်
ထားေဘး ှ င့် ကင်းလွ တ်လိမ့ ်မည်။ ၇ သင်တိ့သည် ရန်သများကိ လိ က်၍ ထားလက်နက်ြဖင့်
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ေအာင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ သင်တိ့တွင် လငါးေယာက်သည် ရန်သတရားကိ လိ က်လိမ့ ်မည်။
လတရာသည် ရန်သတေသာင်းကိ ေြပးေစ၍ ထားလက်နက်ြဖင့် ေအာင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၉
သင်တိ့ကိ ငါေစာင့်မသြဖင့် တိ းပွ ားများြပားေစ၍၊ သင်တိ့ ှ င့် ငါ ပေသာ ပဋိ ညာဥ်ကိ
ငါ မဲ ြမံ ေစမည်။ ၁၀ သိ ထားေသာ စပါးေဟာင်းကိ စား၍ မကန်မှီ၊ စပါးသစ်ေပ ေသာေ ကာင့်၊
အေဟာင်းကိ ထတ်ရ က

မည်။ ၁၁ ငါသည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာြခင်းမ ှ ိ ဘဲ သင်တိ့တွင်

တဲ ေတာ်ကိ တည်မည်။ ၁၂ သင်တိ့တွင်လည်း လှ ည့်လည်၍ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။
သင်တိ့သည်လည်း ငါ၏ လြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ အဲ ဂတုြပည်၌ အေစက န်ခံရေသာ
သင်တိ့ကိ ငါလတ်၍

တ်ေဆာင်ေသာ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

သင်တိ့၏ ထမ်းဘိ း ကိ းကိ ငါြဖတ်၍ သင်တိ့ကိ တည့်မတ်ေစ ပီ ။ ၁၄ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ
နားမေထာင်၊ ဤပညတ်အလံ းစံ ကိ မေစာင့်၊‐

၁၅ ငါ့စီရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်များကိ

ွံ ှ ာ၍၊

မထီ မဲ့ြမင် ပလျက်၊ ငါ့ပညတ်တရားကိ မကျင့်၊ ငါ့ပဋိ ညာဥ်သစာကိ ဖျက်လ င်၊‐ ၁၆ သင်တိ့၌
ငါ ပလတံ့ ေသာအမဟမကား၊ သင်တိ့၌ မျက်စိပျက်လျက်၊ စိ တ်ပပန်လျက် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊
ထိ တ်လန့်ေသာ သေဘာ၊ တလာ၊ ဖျားနာတိ ့ကိ သင်တိ့အေပ မှာ ငါခန့်ထားမည်။ သင်တိ့သည်
မျိုးေစ့ကိ ကဲ ေသာ်လည်း အကျိုးမ ှ ိ ။ ရန်သတိ ့သည် အသီ းအ ှ ံ ကိ စား ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇
သင်တိ့ကိ ငါ မျက် ှ ာထား၍၊ ရန်သေ ှ မ့ ှ ာ ဆံ းေစမည်။ သင်တိ့သည် ရန်သ၏ အပ်စိးြခင်းကိ
ခံ ရ၍၊ အဘယ်သမ မလိ က်ေသာ်လည်း၊ ေြပး ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ ထိ မ ေလာက် ခံ ရေသာ်လည်း၊
ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ ေနေသးလ င်၊ သင်တိ့အြပစ်ေ ကာင့် ခနစ်ဆေသာ ဒဏ်ကိ
ငါေပးဦ းမည်။ ၁၉ သင်တိ့ မာနအစွ ယ်ကိ ငါချိုးမည်။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ သံ ကဲ့ သိ ့၎င်း၊
ေြမ ကီ းကိ

ေ ကးဝါကဲ့ သိ ့၎င်း၊

ငါြဖစ်ေစသြဖင့်၊

၂၀

သင်တိ့သည်

အချည်း ှ ီး

ကိ းစားအားထတ် ကလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့ေြမသည် မိ မိဘ ာကိ မေပး။ ဥယျာဥ်အပင်တိ့သည်
အသီ းမသီ း က။ ၂၁ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊ ငါ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပလ င်၊
သင်တိ့အြပစ်အေလျာက် ခနစ်ဆ ေသာေဘး ကီ းကိ ငါသက်ေရာက်ေစမည်။ ၂၂ သင်တိ့၏
သားသမီ းများကိ ချီသွား၍၊ သင်တိ့၏ တိ ရ စာန်များကိ ဖျက်ဆီးလျက်၊ သင်တိ့ကိ
နည်းေစြခင်း ငှ ါ၊ သားရဲ များကိ ငါေစလတ်သြဖင့်၊ သင်တိ့သွားရာ လမ်းမတိ ့သည်
လဆိ တ်ညံရာ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၃ ထိ သိ့ ခံ ရေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် သတိ မရ၊ ငါ့ကိ
ဆန့်ကျင်ဘက်

ပေသးလ င်၊‐

၂၄ ငါသည်လည်း သင်တိ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊

သင်တိ့အြပစ်ေ ကာင့် ခနစ်ဆေသာ ဒဏ်ကိ ေပးဦ းမည်။ ၂၅ ငါ့ပဋိ ညာဥ်ဘက်၌ ေန၍၊
တရားစီ ရင်ရေသာ ထားေဘးကိ သင်တိ့အေပ မှာ ငါသက်ေရာက်ေစမည်။ သင်တိ့သည် မိ ထ
့ ဲ ၌၊
စေဝးေသာအခါ၊ ကာလနာေဘးကိ ငါေစလွ တ်၍၊ ရန်သလက်သိ့ ေရာက်ေစမည်။ ၂၆
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သင်တိ့၏ အစာအာဟာရ အေထာက်အပင့်ကိ ငါ ပယ် ှ ားေသာအခါ၊ မိ န်းမတကျိပ်တိ့သည်
သင်တိ့၏ မန့်ကိ မီ းဖိ တဖိ ၌ ဖတ် ပီ းမှ၊ ထိ မန့်ကိ ချိန်ေပးသြဖင့် သင်တိ့သည် ဝစွ ာမစားရ က။
၂၇ ထိ မ ေလာက် ခံ ရေသာ်လည်း၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်၊ ငါ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသးလ င်၊‐
၂၈ ငါသည်လည်း အမျက်ထွက်၍ သင်တိ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပသြဖင့်၊ သင်တိ့အြပစ်ေ ကာင့်

ခနစ်ဆ ေသာ ဒဏ်ကိ ေပးဦ းမည်။‐ ၂၉ သင်တိ့သည် ကိ ယ်သားသမီ းတိ ့၏ အသားကိ
စားရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၀ သင်တိ့ြမင့်ေသာ အရပ်များကိ ငါ ဖိ ဖျက်၍၊ ပ်တဆင်းတများကိ
ခတ်လှဲမည်။ သင်တိ့ အေသေကာင် များကိ ၊ ပ်တဆင်းတ အေသေကာင်အေပ မှာ ပစ်ချ၍၊
သင်တိ့ကိ စက်ဆပ် ွံ ှ ာမည်။ ၃၁ သင်တိ့ မိ မ့ ျားကိ ငါဖျက်ဆီး၍၊ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ
သတ်သင်ပယ် ှ င်းသြဖင့်၊ သင်တိ့ နံ သ
့ ာ ေပါင်း အေမးအ ကိ င်ကိ ငါမနမ်း။ ၃၂ တြပည်လံ းကိ
ငါသတ်သင် ပယ် ှ င်းေသာ အမကိ ၊ ထိ ြပည်၌ေနေသာ သင်တိ့၏ ရန်သတိ ့သည် ြမင်၍
မိ န်းေမာေတွ ေဝ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၃ သာသနာပလတိ ့တွင် သင်တိ့ကိ အရပ်ရပ် ငါကွဲ ြပားေစ၍၊
ထားမိ းလျက် လိ က်မည်။ သင်တိ့ြပည် သည်လည်း လဆိ တ်ညံလျက်၊ မိ သ
့ ည်လည်း
ပျက်စီးလျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၃၄ ထိ သိ့ သင်တိ့သည် ရန်သြပည်၌ေန၍၊ ကိ ယ်ြပည်သည်
လဆိ တ်ညံလျက်ေနေသာ

ကာလပတ်လံ း

ငိ မ်ဝပ်စွာေန၍၊

မိ မိဥပသ်ေန့တိ့၌

ေမွ ့ေလျာ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၃၅ လဆိ တ်ညံလျက်ေနရေသာ ကာလပတ်လံ း ငိ မ်ဝပ်လိမ့ ်မည်။
သင်တိ့ ှ ိ ေနေသာအခါ၊ ဥပသ်ေန့တိ့၌ ြပည်ည် မ ငိ မ်မဝပ်ရ။

၃၆ ရန်သြပည်မှာ

ကျန် ကင်းေသာ သင်တိ့ စိ တ် ှ လံ းထဲ သိ့၊ ထိ တ်လန့်ေသာ သေဘာကိ ငါေပးသွ င်းသြဖင့်၊
သစ် ွက်လပ်သံေ ကာင့် သင်တိ့သည် ေ ကာက်၍၊ ထားေဘးမှ ေြပးသကဲ့ သိ ့ ေြပး ကလိ မ့ ်မည်။
အဘယ် သမ မလိ က်ေသာ်လည်း လဲ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၇ အဘယ်သမ မလိ က်ဘဲ ထားေဘးမှ
ေြပးေသာသကဲ့ သိ ့ တေယာက်အေပ မှာ တေယာက်လဲ ကလိ မ့ ် မည်။ ရန်သေ ှ မ့ ှ ာ ရပ် ိင်ေသာ
တန်ခိးမ ှ ိ ရ။

၃၈ ရန်သြပည်သည်

ဆံ း ံ း ကလိ မ့ ်မည်။

သင်တိ့ကိ မျိုးစား၍၊ သာသနာပလတိ ့တွင်

၃၉ ကျန် ကင်းေသာ သင်တိ့သည်၊ ရန်သြပည်၌ ကိ ယ်အြပစ်၊

ဘိ းဘတိ ့အြပစ်ကိ ခံ လျက်၊ ဘိ းဘ ှ င့်တကွ အားေလျာ့ ကလိ မ့ ်မည်။

၄၀ သိ ့ရာတွ င်

သတိ ့သည် ငါ့ကိ ြပစ်မှား၍၊ ငါ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာေ ကာင့်၊‐ ၄၁ ငါသည် သတိ ့ကိ
ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ ရန်သြပည်သိ့ ပိ ့ေဆာင်ေသာ အေ ကာင်းများ ှ င့်တကွ ၊ ကိ ယ် အြပစ်၊
ဘိ းတတိ ့ အြပစ်များကိ ေဘာ်ြပေတာင်းပန်လ င်၎င်း၊ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ မိ မိတိ့
ှ လံ းကိ ှ ိမ့ ်ချ၍၊ မိ မိတိ့အြပစ်ေ ကာင့် ခံ ရေသာဒဏ်ကိ ဝန်ခံလ င်၎င်း၊‐ ၄၂ ငါသည်
ယာကပ် ှ င့် ပေသာ ပဋိ ညာဥ်၊ ဣဇာက် ှ င့် ပေသာ ပဋိ ညာဥ်၊ အာြဗတံ ှ င့် ပေသာ ပဋိ ညာဥ်ကိ
၎င်း၊ ထိ ြပည်ကိ၎င်း ငါေအာက်ေမ့မည်။ ၄၃ ထိ ြပည်သည် သတိ ့ လက်မှလွ တ်၍၊ သတိ ့မ ှ ိ ဘဲ
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လဆိ တ်ညံလျက်ေနစဥ်တွင်
ငါ့စီရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်များကိ
ဝန်ခံရ ကလိ မ့ ်မည်။

မိ မိဥပသ်ေန့တိ့၌
ွံ ှ ာ၍ မထီ မဲ့ြမင်

၄၄

သိ ့ရာတွ င်

ေမွ ့ေလျာ်လိမ့ ်မည်။

သတိ ့သည်

ပေသာအြပစ်ေ ကာင့်၊ ခံ ရေသာဒဏ်ကိ

ရန်သြပည်၌

ေန ကေသာအခါ၊

သတိ ့ကိ

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး၍၊ သတိ ့ ှ င့်ငါ ပေသာ ပဋိ ညာဥ်ကိ ပယ်သည်တိင်ေအာင် သတိ ့ကိ ငါမစွ န့်ပစ်
မ ွံ ှ ာ။ ငါသည် သတိ ့၏ ဘရားခင်ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၄၅ ငါသည် သတိ ့၏ ဘရားသခင်
ြဖစ်အ့ံ ေသာငှ ါ သာသနာပလတိ ့ မျက်ေမှာက်၌၊ အဲ ဂတုြပည်မှ ငါ တ်ေဆာင်ေသာ
သတိ ့ဘိးေဘး ှ င့် ငါ ပေသာ ပဋိ ညာဥ်ကိ သတိ ့အတွ က် ငါေအာက်ေမ့မည်၊ ငါသည်
ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၆

ဤေ ွကား
့

ထာဝရဘရားသည်၊

သိ နာေတာင်ေပ မှာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အဘိ ့ ေမာေ ှ လက် တွ င် ထားေတာ်မေသာ
စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက် ပညတ်တရား ြဖစ်သတည်း။

၂၇ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

၂ လသည် သစာဂတိ ပ၍ ပေဇာ်လ င်၊ ပေဇာ်အပ်ေသာ သသည်၊

သင်အဘိ းြပတ်သည်အတိ င်း ထာဝရ ဘရား၏ ဘ
အဘယ်မ

ာေတာ် ြဖစ်ရမည်။ ၃ သင်သည်

အဘိ းြပတ်ရမည်နည်းဟမကား၊ ေယာက်ျားကိ အသက် ှ စ်ဆယ်မှသည်

ေြခာက်ဆယ်တိင်ေအာင်၊ အကျပ်ေတာ်အလိ က် ေငွ အကျပ်ငါးဆယ် ှ င့် အဘိ းြပတ်ရမည်။ ၄
မိ န်းမြဖစ်လ င်၊ ေငွ အကျပ်သံ းဆယ် ှ င့် အဘိ းြပတ်ရမည်။

၅ အသက်ငါး ှ စ်မှသည်

ဆယ် ှ စ်တိင်ေအာင်၊ ေယာက်ျားကိ အကျပ် ှ စ်ဆယ်၊ မိ န်းမကိ အကျပ်တဆယ်

ှ င့်

အဘိ းြပတ်ရမည်။ ၆ အသက်တလမှသည် ငါး ှ စ်တိင်ေအာင်၊ ေယာက်ျားကိ ေငွ ငါးကျပ်၊
မိ န်းမကိ သံ းကျပ် ှ င့် အဘိ း ြပတ်ရမည်။ ၇ အသက်ေြခာက်ဆယ်လွန်လ င်၊ ေယာက်ျားကိ
ဆယ်ငါးကျပ်၊ မိ န်းမကိ တဆယ် ှ င့် အဘိ းြပတ်ရမည်။ ၈ သင်အဘိ းြပတ်သည်အတိ င်း၊
မတတ် ိင်လ င်၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့

ချဥ်းကပ်၍၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

သည်

သစာဂတိ ပေသာသ တတ် ိင်သမ အတိ င်း အဘိ းြပတ်ရမည်။ ၉ လသည် တိ ရ စာန်ကိ
ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်လ င်၊ ပေဇာ်သမ သည် သန့် ှ င်းရမည်။ ၁၀ ေကာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊
ညံ့ သည်ြဖစ်ေစ၊ တေကာင်အတွ က် တေကာင်ကိ မလဲ ရ။ လဲ လိလ င်၊ ှ စ်ေကာင် စလံ း
သန့် ှ င်းရမည်။ ၁၁ ထာဝရဘရားအား မပေဇာ်အပ်၊ မစင် ကယ်ေသာ တိ ရ စာန်ြဖစ်လ င်၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အား ြပ၍၊ ၁၂ ေကာင်းမေကာင်း ှ ိ သည်အေလျာက်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
အဘိ းြပတ်ရမည်။ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ြပတ်သည် အတိ င်း အဘိ း ှ ိ ရမည်။ ၁၃ ပေဇာ်ေသာ
သသည် ေ ွးလိ လ င်၊ အဘိ းရင်း ှ င့် ငါးစတစကိ ထပ်၍ ေပးရမည်။ ၁၄ လသည် မိ မိအိမ်ကိ
ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းေစလ င်၊ ေကာင်းမေကာင်း ှ ိ သည်အေလျာက်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
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အဘိ းြပတ်ရမည်။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ြပတ်သည်အတိ င်း အဘိ း ှ ိ ရမည်။

၁၅ ထိ အိမ်ကိ

သန့် ှ င်းေစေသာသ ေ ွးလိ လ င်၊ ြပတ်ေသာအဘိ းရင်း ှ င့် ငါးစတစကိ ေပး၍ အိ မ်ကိ
ယရမည်။ ၁၆ လသည် ကိ ယ်ပိင်ေသာ လယ်ယာကိ ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းေစလ င်၊
မေယာမျိုးေစ့ ကဲ ရသည် အတိ င်း အဘိ းြပတ်ရမည်။ မျိုးေစ့ တ သမဲ ကဲ ရေသာ လယ်ကိ၊
ေငွ အကျပ် ငါးဆယ် ှ င့် အဘိ းြပတ် ရမည်။

၁၇ ယဘိ လ ှ စ်မှစ၍ မိ မိလယ်ကိ

သန့် ှ င်းေစလ င်၊ ြပတ်သည်အတိ င်း အဘိ း ှ ိ ရမည်။ ၁၈ ယဘိ လ ှ စ်လွန်မှ မိ မိလယ်ကိ
သန့် ှ င်းေစလ င်၊ ေနာင် ယဘိ လ ှ စ်မှီေအာင် လိ ေသးေသာ ှ စ်ေပါင်းကိ ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
ေရတွ က်၍ ြပတ်ေသာ အဘိ းရင်းေငွ ကိ ေလ ာ့ရမည်။ ၁၉ မိ မိလယ်ကိ သန့် ှ င်းေစေသာ
သသည် ေ ွးလိ လ င်၊ ြပတ်ေသာ အဘိ းရင်း ှ င့် ငါးစတစကိ ေပး၍ လယ်ကိ အပိ င်ယရမည်။
၂၀ သိ ့မဟတ် လယ်ကိမေ ွးလိ ၊ အြခားေသာသအား ေရာင်းမိ လ င်၊ ေနာက်တဖန် မေ ွးရ။‐
၂၁ ယဘိ လ ှ စ်တွင်

ထိ လယ်သည် အမလွ တ်ေသာအခါ၊ ကျိန်ဆိေသာလယ်ကဲ့သိ ့၊

ထာဝရဘရားအား သန့် ှ င်း၍ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၏ ဥစာြဖစ်ရမည်။

၂၂ လသည်

ကိ ယ်ပိင်ရင်းမဟတ်၊ ဝယ်ေသာ လယ်ယာကိ ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းေစလ င်၊‐ ၂၃
ယဘိ လ ှ စ်တိင်ေအာင် ြပတ်ေသာအဘိ းကိ ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေရတွ က်၍၊ ထာဝရဘရားအဘိ ့
သန့် ှ င်းေစေသာေန့၌ အဘိ းြပတ်ေသာေငွ ကိ ေပးရမည်။ ၂၄ ယဘိ လ ှ စ်ေရာက်ေသာအခါ၊
ထိ လယ်ကိ အရင်ပိင်၍ ေရာင်းေသာသ လက်သိ့ ြပန်ေစရမည်။ ၂၅ အဘိ းြပတ်ေလရာရာ၌
အကျပ်ေတာ်အလိ က် ြပတ်ရမည်။ အကျပ်ကား၊ ေဂရ ှ စ်ဆယ်ြဖစ်သတည်း။

၂၆

ထာဝရဘရား ပိ င်ထိက်ေသာ တိ ရ စာန်သားဦ းကိ ၊ အဘယ်သမ မသန့် ှ င်းေစရ။ ွားြဖစ်ေစ၊
သိ းဆိ တ် ြဖစ်ေစ၊ ထာဝရဘရားဥစာြဖစ်၏။ ၂၇ မစင် ကယ်ေသာ တိ ရ စာန်ြဖစ်လ င်၊
အဘိ းြပတ်သည်အတိ င်း ေ ွး၍၊ ငါးစတစကိ
အဘိ းြပတ်သည်အတိ င်း ေရာင်းရမည်။

ထပ်၍ ေပးရမည်။ မေ ွးလိ လ င်၊

၂၈ သိ ့ရာတွ င် လြဖစ်ေစ၊ တိ ရ စာန်ြဖစ်ေစ၊

ကိ ယ်ပိင်ရင်းလယ်ြဖစ်ေစ၊ ထာဝရဘရားအား ကျိန်ဆိ၍ ပေဇာ်သမ ကိ မေရာင်းမေ ွးရ။
ကျိန်ဆိ၍ ပေဇာ်သမ တိ ့သည် ထာဝရဘရားအား အလွ န်သန့် ှ င်းရမည်။‐ ၂၉ လကိ ပင်
ကျိန်ဆိ၍ ပေဇာ်လ င်၊ ေနာက်တဖန် မေ ွးရ၊ သတ်ရမည်။ ၃၀ စပါးြဖစ်ေစ၊ သစ်သီးြဖစ်ေစ၊
ေြမကြဖစ်သမ ေသာ အသီ းအ ှ ံ ဆယ်စတစသည် ထာဝရဘရား၏ ဘ

ာေတာ် ြဖစ်၏။

ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းရမည်။ ၃၁ ဆယ်စတစကိ ေ ွးလိ လ င်၊ အဘိ းရင်း ှ င့်ငါးစတစကိ
ထပ်၍ ေပးရမည်။ ၃၂ ွားြဖစ်ေစ၊ သိ းဆိ တ်ြဖစ်ေစ၊ ကိ မ်လံ းေအာက်၌ သွ ားသမ ေသာ
အေကာင် ဆယ်စတစသည်၊ ထာဝရ ဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းရမည်။ ၃၃ ေကာင်းသေလာ၊
ညံ့ သေလာဟ မေမးမစစ်ရ။ တေကာင်အတွ က် တေကာင်ကိ မလဲ ရ။ လဲ လိလ င်
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ှ စ်ေကာင်စလံ း သန့် ှ င်းရမည်။ အလ င်းမေ ွးရဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
ထာဝရဘရားသည်၊

သိ နာေတာင်ေပ မှာ

၃၄ ဤေ ွကား
့

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အဘိ ့

ေမာေ ှ ၌

ထားေတာ်မေသာ ပညတ်ေတာ်များ ြဖစ်သတည်း။
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ေတာလည်ရာ

၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊
ပဌမေန့၌သိ နာေတာတွ င်

အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်၍ ဒတိ ယ ှ စ်၊ ဒတိ ယလ၊

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

တဲ ေတာ်မှာ

ထာဝရဘရားသည်

၂ သင် ှ င့် အာ န်သည် ဣသေရလအမျိုးသား

ပရိ သတ်တိ့တွင်၊ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍၊ ၃ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့ကိ
သတိ ့အေဆွ အမျိုး အသီ းသီ းအလိ က် စာရင်းယလျက်၊ တပ်ခင်းကျင်း၍ ေရတွ က်ေလာ့။ ၄
အမျိုးအ ွယ်အသီ းသီ း တမျိုးတေယာက်စီ မိ မိတိ့ အေဆွ အမျိုး၌ သ ကီ းြဖစ်ေသာ လတိ ့သည်
သင်တိ့ ှ င့်အတကညီ ၍

အမကိ ေဆာင်ရ ကမည်။

အမကိ ေဆာင်ရေသာ သဟမကား၊

၅

သင်တိ့ ှ င့်အတကညီ ၍

ဗင်အမျိုး၊ ေ ှ ဒရသားဧလိ ဇရ။ ၆ ှ ိ ေမာင်အမျိုး၊

ဇရိ ှ ဒဲသားေ ှ လေမျလ။ ၇ ယဒအမျိုး၊ အမိ နဒပ်သားနာ န်။ ၈ ဣသခါအမျိုး ဇအာသား
နာသေနလ။ ၉ ဇာဗလန်အမျိုး၊ ေဟလန်သားဧလျာဘ။ ၁၀ ေယာသပ်သားတွ င်၊ ဧဖရိ မ်အမျိုး
အမိ ဟဒ်သား ဧလိ ှ မာ၊ မနာေ ှ အမျိုး၊ ေပဒါဇရသားဂါမလျလ။

၁၁ ဗယာမိ န်အမျိုး၊

ဂိ ေဒါနိ သားအဘိ ဒန်။

၁၂ ဒန်အမျိုး၊ အမိ ှ ဒဲသားအေဟဇာ။

၁၃ အာ ှ ာအမျိုး၊

သကရန်သားပါေဂျလ။

၁၄ ဂဒ်အမျိုး၊ ေဒွ လသားဧလျာသပ်၊

၁၅ နဿလိ အမျိုး၊

ဧနန်သားအဟိ ရတည်း။ ၁၆ ဤသတိ ့သည် ပရိ သတ်တွင် ေကျာ်ေစာေသာ သ၊ အေဆွ အမျိုး
သ ကီ းမင်းြဖစ်၍ ဣသေရလအမျိုး၌ လတေထာင်စီအပ်ရေသာသ ြဖစ် ကသတည်း။ ၁၇
ထိ သိန
့ ာမည်ြဖင့် ေ ွးေတာ်မေသာ ထိ သတိ ့ကိ၊ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်သည်ေခ ၍၊ ၁၈ ဒတိ ယလ၊
ပဌမေန့၌ ပရိ သတ်အေပါင်းကိ စည်းေဝးေစ ပီ းမှ၊ အေဆွ အမျိုးစာရင်းကိ ေဘာ်ြပ၍
အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်အလွ န်ေသာသတိ ့၏ နာမည်ေပါင်းကိ မှတ်သြဖင့်၊ ၁၉ ထာဝရဘရားသည်
ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ် မသည်အတိ င်း၊ သိ နာေတာ၌ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့
ကိ

ေရတွ က်ေလ၏။

၂၀

ဣသေရလ၏သားဦ း၊

ဗင်၏အမျိုးသားတိ ့တွင်

အေဆွ အမျိုး အသီ းအသီ းလိ က်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌ မှတ်သားသည်အတိ င်း၊ ၂၁
အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း ေလးေသာင်းေြခာက်ေထာင်ငါးရာ
ှ ိ က၏။ ၂၂ ှ ိ ေမာင်အမျိုးသားတိ ့တွင် အေဆွ အမျိုးအသီ း အသီ းလိ က်၍ နာမည်များကိ
စာရင်း၌ မှတ်သားသည် အတိ င်း၊

၂၃ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ

ေယာက်ျားေပါင်း ငါးေသာင်းကိ းေထာင်သံ းရာ ှ ိ က၏။

၂၄ ဂဒ်အမျိုးသားတိ ့တွင်

အေဆွ အမျိုးအသီ းအသီ း လိ က်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌မှတ်သားသည်အတိ င်း၊ ၂၅
အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း ေလးေသာင်းငါးေထာင်ေြခာက်ရာ
ငါးဆယ်

ှ ိ က၏။

ေတာလည်ရာ
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နာမည်များကိ

စာရင်း၌မှတ်သားသည်

အတိ င်း၊

၂၇

အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍

စစ်တိက် ိင်ေသာေယာက်ျားေပါင်း ခနစ်ေသာင်း၊ ေလးေထာင်ေြခာက်ရာ ှ ိ က၏။ ၂၈
ဣသခါအမျိုးသားတိ ့တွင် အေဆွ အမျိုးအသီ း အသီ းကိ လိက်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌
မှတ်သားသည် အတိ င်း၊ ၂၉ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း
ငါးေသာင်းေလးေထာင်ေလးရာ
အေဆွ အမျိုးအသီ း
အတိ င်း၊

ှိ က

၏။

အသီ းလိ က်၍

နာမည်များကိ

အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍

၃၁

ဇာဗလန်အမျိုးသားတိ ့တွင်

၃၀

စာရင်း၌

စစ်တိက် ိင်ေသာ

မှတ်သားသည်
ေယာက်ျားေပါင်း

ငါးေသာင်း ှ စ်ေထာင်ေလးရာ ှ ိ က၏။ ၃၂ ေယာသပ်မှ ဆင်းသက်ေသာ ဧဖရိ မ်အမျိုးသား
တိ ့တွင် အေဆွ အမျိုးအသီ းအသီ းလိ က်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌ မှတ်သားသည်အတိ င်း၊ ၃၃
အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း ေလးေသာင်းငါးရာ ှ ိ က၏။ ၃၄
မနာေ ှ အမျိုးသားတိ ့တွင် အေဆွ အမျိုးအသီ း အသီ းလိ က်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌
မှတ်သားသည် အတိ င်း၊ ၃၅ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း
သံ းေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ စ်ရာ ှ ိ က၏။ ၃၆ ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့တွင် အေဆွ အမျိုးအသီ း
သီ းလိ က်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌ မှတ်သားသည် အတိ င်း၊ ၃၇ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍
စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း သံ းေသာင်းငါးေထာင်ေလးရာ
ဒန်အမျိုးသားတိ ့တွင်

ှ ိ က၏။

အေဆွ အမျိုးအသီ းအသီ း လိ က်၍ နာမည်များကိ

၃၈

စာရင်း၌

မှတ်သားသည်အတိ င်း၊ ၃၉ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း
ေြခာက်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်ခနစ်ရာ

ှ ိ က၏။

၄၀

အာ ှ ာအမျိုးသားတိ ့တွင်

အေဆွ အမျိုးအသီ းအ သီ းလိ က်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌ မှတ်သားသည် အတိ င်း၊ ၄၁
အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း ေလးေသာင်းတေထာင်ငါးရာ
ှ ိ က၏။ ၄၂ နဿလိ အမျိုးသားတိ ့တွင် အေဆွ အမျိုးအသီ း အသီ းလိ က်၍ နာမည်များကိ
စာရင်း၌ မှတ်သားသည် အတိ င်း၊
ေယာက်ျားေပါင်း

၄၃ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ

ငါးေသာင်းသံ းေထာင်ေလးရာ

ှ ိ က၏။

၄၄

ထိ သိ့ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်အစ ှ ိ ေသာ ဣသေရ လအမျိုး၌ အေဆွ အမျိုးသ ကီ းြဖစ်ေသာ မင်းဆယ် ှ စ်ပါး
တိ ့သည် ၄၅ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ အေဆွ အမျိုးအလိ က် ေရတွ က်၍
စာရင်းယသည်အတိ င်း၊ ၄၆ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ လေပါင်းကား
ေြခာက်သိန်းသံ းေထာင်ငါးရာ

ငါးဆယ်

ှ ိ သတည်း။

၄၇

ေလဝိ သားတိ ့သည်၊

ဘိ းဘအမျိုးအလိ က် စာရင်း မဝင်ရသည် အမမှာ၊ ၄၈ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား
မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား ၄၉ ေလဝိ သားတိ ့ကိ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာ၍
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မေရတွ က်ရ။ စာရင်းထဲ ၌ မသွ င်းရ။ ၅၀ ေလဝိ သားတိ ့အား သက်ေသခံ ချက် တဲ ေတာ်ကိ ၎င်း၊
တဲ ေတာ်တန်ဆာ

ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ တဲ ေတာ် ှ င့်ဆိ င်သမ တိ ့ကိ၎င်း အပ်၍၊ သတိ ့သည်

တဲ ေတာ် ှ င် တဲ ေတာ်တန်ေသာ အလံ းစံ ကိ ေဆာင် ွက် ကရမည်။ တဲ ေတာ်မကိ လည်း
ထမ်းရ ကမည်။ တပ်ချေသာအခါ တဲ ေတာ်ပတ်လည်၌ မိ မိတိ့ေနရာချရ ကမည်။
တဲ ေတာ်ကိ

ယသွ ားချိန်

ေနရာချချိန်ေရာက်

ေရာက်ေသာအခါ၊

ေသာအခါ

ေလဝိ သားတိ ့သည်

ထေထာင်ြပန်ရမည်။

အြခားေသာ အမျိုးသားသည် ချဥ်းကပ်လ င်၊ အေသ

၅၁

ပ်သိမ်းရမည်။

ေလဝိ အမျိုးသားမှတပါး

သတ်ြခင်းကိ ခံ ရမည်။

၅၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် တပ်ချေသာ အခါ၊ အလံ းအရင်းတေ ှ ာက်လံ း၊ လတိ င်း
မိ မိဆိင်ေသာ တပ်တွင် မိ မိဆိင်ေသာ အလံ နားမှာ မိ မိတဲကိ ေဆာက်ရ မည်။

၅၃

ဣသေရလအမျိုးသားစည်းေဝးရာ၊ ပရိ သတ် အေပ မှာ အမျက်ေတာ်မသက်ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၊
ေလဝိ သားတိ ့သည်

သက်ေသခံ ချက်

သက်ေသခံ ချက်တဲေတာ်ကိ

တဲ ေတာ်ပတ်လည်၌

ေစာင့်ေ ှ ာက်ရ

မည်ဟ၊

၅၄

ေနရာချ၍
ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ သည်အတိ င်း ဣသေရလာအမျိုးသားတိ ့သည် ပ က၏။

၂ တဖန်ထာဝရဘရားသည်
၂

ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်

ဣသေရလအမျိုးသားအသီ းအသီ းတိ ့သည်

အား
မိ မိ

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
တပ် ှ င့်ဆိ င်ေသာအလံ

မိ မိအေဆွ အမျိုး ှ င့်ဆိ င်ေသာ အလံ အနားမှာ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ကိ ေ ှ ့ ပ၍
ေနရာချရမည်။

၃

ေနထွ က်ရာ

အေ ှ မျက်
့
ှ ာ၌၊

ယဒတပ်အလံ ှ င့်

ဆိ င်ေသာ

အလံ းအရင်းသည် ေနရာကျ၍ အမိ နဒပ်သား နာ န်သည် ယဒအမျိုးသားတိ ့တွင်
ဗိ လ်လပ်ရမည်။

၄

သအပ်ရေသာ

အလံ းအရင်းအေရအတွ က်ကား၊

ခနစ်ေသာင်းေလးေထာင်ေြခာက်ရာ ှ ိ သတည်း။ ၅ ယဒတပ်အနားမှာ၊ ဣသခါတပ်ချ၍
ဇအာသား နာသေနလသည်။ ဣသခါအမျိုးသားတိ ့တွင် ဗိ လ်လပ်ရ မည်။ ၆ သအပ်ရေသာ
အလံ းအရင်းအေရအတွ က်ကား၊ ငါးေသာင်းေလးေထာင်ေလးရာ ှ ိ သတည်း။ ၇ ထိ ေနာက်၊
ဇာဖလန်တပ်ချ၍ ေဟလန်သား ဧလျာဘသည်၊ ဇာဗလန်အမျိုးသားတိ ့တွင် ဗိ လ်လပ်ရ မည်။
၈ သအပ်ရေသာ အလံ းအရင်းအေရအတွ က်ကား၊ ငါးေသာင်းခနစ်ေထာင်ေလးရာ ှ ိ သတည်း။
၉

ယဒတပ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ

အလံ းအရင်းအေရအ

တွ က်ကား

တသိ န်း ှ စ်ေသာင်း

ေြခာက်ေထာင်ေလးရာ ှ ိ သတည်း။ ဤသတိ ့သည် တပ်ဦးအရာ၌ ချီရ ကမည်။

၁၀

ေတာင်မျက် ှ ာ၌၊ ဗင်တပ်အလံ းအရင်းသည် ဗင်အလံ ကိ ထ၍ ေ ှ ဒရသားဧလိ ဇရသည်
ဗင်အမျိုး သားတိ ့တွင် ဗိ လ်လပ်ရမည်။ ၁၁ သအပ်ရေသာ အလံ းအရင်းအေရအတွ က်ကား၊
ေလးေသာင်း ေြခာက်ေထာင်ငါးရာ ှ ိ သတည်း။ ၁၂ ဗင်တပ်အနားမှာ ှ ိ ေမာင်တပ်ချ၍
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ဇရိ ှ ဒဲ သားေ ှ လေမျလသည်၊ ှ ိ ေမာင်အမျိုးသားတိ ့တွင် ဗိ လ်လပ်ရမည်။ ၁၃ သအပ်ရေသာ
အလံ းအရင်းအေရအတွ က်ကား၊ ငါးေသာင်း ကိ းေထာင် သံ းရာ ှ ိ သတည်း။ ၁၄ ထိ ေနာက်
ဂဒ်တပ်ချ၍၊ ေဒွ လသားဧလျာသပ် သည်၊ ဂဒ်အမျိုးသားတိ ့တွင် ဗိ လ်လပ်ရမည်။ ၁၅
သအပ်ရေသာ အလံ းအရင်းအေရအတွ က် ကား၊ ေလးေသာင်း ငါးေထာင် ေြခာက်ရာငါးဆယ်
ှ ိ သတည်း။

၁၆

ဗင်တပ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ အလံ းအရင်းအေရ

အတွ က်ကား တသိ န်း

ငါးေသာင်းတေထာင်ေလးရာ ငါးဆယ် ှ ိ သတည်း။ ဤသတိ ့သည် ဒတိ ယ တပ်အရာ၌
ချီရ ကမည်။

၁၇ ထိ အခါ၊ တပ်မအလယ်၌ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ် ှ င့်တကွ

ေလဝိ တပ်ချီရမည်။ တပ်ချသည် အတိ င်း လအသီ းသီ းတိ ့သည် မိ မိေနရာ၌ မိ မိဆိင်ေသာ
အလံ ှ င့်အတ
အလံ းအရင်း

လိ က်လျက်ချီရ ကမည်။
သည်၊

ဧဖရိ မ်အလံ ကိ ထ၍

၁၈

အေနာက်မျက် ှ ာ၌

ဧဖရိ မ်တပ်

အမိ ဟဒ်သားဧလိ ှ မာသည်၊

ဧဖရိ မ်

အမျိုးသားတိ ့တွင် ဗိ လ်လပ်ရမည်။ ၁၉ သအပ်ရေသာ အလံ းအရင်းအေရအတွ က်ကား၊
ေလးေသာင်း ငါးရာ ှ ိ သတည်း။

၂၀ ဧဖရိ မ်တပ်အနားမှာ မနာေ ှ တပ်ချ၍၊ ေပဒါ

ဇရသားဂါမေလလျလသည်၊ မနာေ ှ အမျိုးသားတိ ့တွင် ဗိ လ်လပ်ရမည်။ ၂၁ သအပ်ရေသာ
အလံ းအရင်းအေရအတွ က်ကား၊ သံ းေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ စ်ရာ ှ ိ သတည်း။ ၂၂ ထိ ေနာက်
ဗယာမိ န်တပ်ချ၍၊ ဂိ ေဒါနိသား အဘိ ဒန်သည်၊ ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့တွင် ဗိ လ်လပ်ရ မည်။
၂၃ သအပ်ရေသာ အလံ းအရင်းအေရအတွ က်ကား၊ သံ းေသာင်းငါးေထာင်ေလးရာ ှ ိ သတည်း။
၂၄ ဧဖရိ မ်တပ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ အလံ းအရင်းအေရ အတွ က်ကား၊ တသိ န်း ှ စ်ေထာင်တရာ

ှ ိ သတည်း။ ဤသတိ ့သည် တတိ ယတပ်အရာ၌ ချီရ ကမည်။ ၂၅ တပ်များ ေြမာက်မျက် ှ ာ၌၊
ဒန်တပ်အလံ းအရင်း

သည်

ဒန်အလံ ကိ ထ၍

အမိ ှ ဒွ သား

အေဟဇာသည်၊

ဒန်အမျိုးသားတိ ့တွင် ဗိ လ်လပ်ရမည်။ ၂၆ သအပ်ရေသာ အလံ းအရင်းအေရအတွ က်ကား၊
ေြခာက်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်ခ ှ စ်ရာ ှ ိ သတည်း။ ၂၇ ဒန်တပ်အနားမှာ၊ အာ ှ ာတပ်ချ၍
သကရန် သားပါေဂျလသည်၊ အာ ှ ာအမျိုးသားတိ ့တွင် ဗိ လ်လပ် ရမည်။ ၂၈ သအပ်ရေသာ
အလံ းအရင်းအေရအတွ က်ကား၊ ေလးေသာင်း တေထာင်ငါးရာ ှ ိ သတည်း။ ၂၉ ထိ ေနာက်၊
နဿလိ တပ်ချ၍ ဧနန်သားအဟိ ရ သည်၊ နဿလိ အမျိုးသားတိ ့တွင် ဗိ လ်လပ်ရမည်။ ၃၀
သအပ်ရေသာ အလံ းအရင်းအေရအတွ က်ကား၊ ငါးေသာင်း သံ းေထာင်ေလးရာ ှ ိ သတည်း။
၃၁ ဒန်တပ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ အလံ းအရင်းအေရ

ခနစ်ေထာင်ေြခာက်ရာ

ှ ိ သတည်း။

ဆံ းတပ်အရာ၌ ချီရ ကမည်။

အတွ က်ကား၊ တသိ န်း ငါးေသာင်း

ဤသတိ ့သည်

မိ မိတိ့အလံ ပါလျက်

၃၂ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ၊ အေဆွ အမျိုးအလိ က်

ေနာက်
အေရ

အတွ က်ေသာ ဣသေရလအမျိုးသားတပ် အလံ းအရင်း လေပါင်းကား၊ ေြခာက်သိန်း

ေတာလည်ရာ
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သံ းေထာင်ငါးရာ

ငါးဆယ်

ှ ိ သတည်း။

၃၃

ထာဝရဘရားသည်၊

ေမာ ှ အား

မှာထားေတာ်မ သည်အတိ င်း ေလဝိ သားတိ ့ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာ၍
မေရတွ က်ရ။

၃၄ ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား မှာထား ေတာ်မသည်အတိ င်း

ဣသေရလအမျိုးသားအသီ းသီ း တိ ့သည် မိ မိအလံ အနားမှာ မိ မိေနရာချြခင်းကိ ၎င်း၊ မိ မိဘိးဘ
အမျိုးအလိ က် ချီြခင်းကိ ၎င်း ပရ က၏။

၃ ထာဝရဘရားသည် သိနာေတာင်ေပ မှာ ေမာ ှ အား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မေသာအခါ၊
အာ န် ှ င့်

ေမာေ ှ အမျိုးအ ွယ်၏

အတုပတိ များကိ

မှတ်သားသည်တွင်၊

၂

အာ န်၏သားဟမကား၊ သားဦ းနာဒပ်၊ ညီ အဘိ ဟ၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာတည်း။
ဤသတိ ့ကား၊

အဘသည်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမ

ကိ

၃

ေဆာင်ေစြခင်းငှ ါ

ဆီ ေလာင်းြခင်းဘိ သိက်ကိ ေပး၍ အရာ၌ခန့်ထားေသာ အာ န်၏ သားြဖစ် ကသတည်း။ ၄
နာဒပ် ှ င့်အဘိ ဟသည်၊ သိ နာေတာတွ င် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ထးြခားေသာမီ းကိ
ပေဇာ်ေသာအခါ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ေသ က၏။ သတိ ့၌ သားမ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊
ဧလာဇာ ှ င့် ဣသမာသည်၊ အဘအာ န် ေ ှ မ့ ှ ာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ ေဆာင် ွက် က၏။ ၅
ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ၆ သင်သည် ေလဝိ အမျိုးသားတိ ့ကိ
ေခ ခဲ့ ၍ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အာ န်အမကိ ေဆာင်ေစြခင်းငှ ါ၊ အာ န်ထံ၌ ေနရာချေလာ့။ ၇
သတိ ့သည် ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ေ ှ ့ မှာ၊ အာ န် ှ င့် ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့
ေဆာင်ရေသာ အမ တည်းဟေသာ တဲ ေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်ရ ကမည်။ ၈ သတိ ့သည်
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ် တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ကည့် ပစ၍၊ ဣသေရလအမျိုး
သားေဆာင်ရေသာ တဲ ေတာ်အမကိ ေဆာင်ရ ကမည်။ ၉ ေလဝိ သားတိ ့ကိ၊ အာ န် ှ င့်
သ၏သားတိ ့၌ အပ်ရမည်။ ဣသေရလအမျိုးထဲ က သတိ ့ကိေ ွး၍ ငါ့အား အပိ င်ေပးရမည်။
၁၀ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့ကိလည်း ခန့်ထား၏။ သတိ ့သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ

ေစာင့်ရ ကမည်။ သ၏အမျိုးမှ တပါးအြခားေသာသသည် ချဥ်းကပ်လ င် အေသသတ်ြခင်းကိ
ခံ ရမည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၁

တဖန်

ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အား

မိ န့်

ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၂ ဣသေရလအမျိုးတွ င် အဦ းဘွ ားြမင်ေသာ သားဦ းများအတွ က်
ေလပိ သားတိ ့ကိ

ငါေ ွးယေသာ

ငါ၏လြဖစ်ရ ကမည်။
ငါသည်

ေ ကာင့်၊

ေလဝိ သားတိ ့သည်

အထးသြဖင့်

၁၃ အေ ကာ်းမကား အဲ ဂတုြပည်၌ သားဦ းအေပါင်း တိ ့ကိ

ဒဏ်ခတ်ေသာအခါ ဣသေရလအမျိုးတွ င်

လြဖစ်ေစ၊ တိ ရ စာန်ြဖစ်ေစ

သားဦ းအေပါင်းတိ ့ကိ ငါအဖိ ့ ငါသန့် ှ င်းေစေသာေ ကာင့် သားဦ းအေပ တိ ့ကိ အထး
သြဖင့်

ငါပိ င်ရ၏။

ေတာလည်ရာ

ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။
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၁၄

တဖန်ထာဝရဘရားသည်၊ သိ နာေတာ၌ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

၁၅

ေလဝိ သားတိ ့တွင် အသက်တလေကျာ် ှ ိ ေသာ ေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့ကိ အေဆွ အမျိုးအလိ က်
ေရတွ က် ေလာ့ဟ၊ ၁၆ မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေမာေ ှ သည် ေလဝိ သားတိ ့ကိ
ေရတွ က်ေလ၏။ ၁၇ ေလဝိ သားတိ ့၏ နာမည်ဟမကား၊ ေဂရ န်၊ ေကာဟတ်၊ ေမရာရိ တည်း။
၁၈ မိ မိအေဆွ အမျိုးအလိ က် ေဂရ န်သားတိ ့၏ အမည်ကား လိ ဗနိ ှ င့် ှ ိ မိတည်း။ ၁၉

မိ မိအေဆွ အမျိုးအလိ က် ေကာဟတ်သားတိ ့၏ နာမည်ကား၊ အာမရံ ၊ ဣဇဟာ၊ ေဟ ဗန်၊
သေဇလတည်း။ ၂၀ မိ မိအေဆွ အမျိုးအလိ က် ေမရာရိ သားတိ ့၏ နာမည်ကား မဟာလိ ှ င့်
မ ှ ိ တည်း၊ ဤသတိ ့သည် မိ မိ ဘိ းေဘးအမျိုးအလိ က် ေရတွ က်ေသာ ေလဝိ အမျိုးအ ွယ်
ြဖစ်ြဖစ် က၏။

၂၁ ေဂရ န်မှဆင်းသက်လာေသာ လိ ဗနိအေဆွ အမျိုး

ှ ိ မိအေဆွ

အမျိုးတိ ့သည် ေဂရ န် အမျိုးအ ွယ် ြဖစ် က၏၊ ၂၂ ထိ အေဆွ အမျိုးတိ ့ကိ ေရတွ က်၍
အသက် တလေကျာ် ှ ိ ေသာ ေယာက်ျားေပါင်းကား၊ ခနစ်ေထာင် ငါးရာ ှ ိ သတည်း။ ၂၃
ေဂရ န်အေဆွ အမျိုးတိ ့သည် တဲ ေတာ်အ ေနာက်မျက် ှ ာ၌ ေနရာချရမည်။

၂၄

ေဂရ န်အေဆွ အမျိုး၊ သ ကီ းကား၊ ေလလသား ဧလျာသပ်တည်း။ ၂၅ ေဂရ န်သားတိ ့
အငန်းအတာဟမကား၊

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာတဲ ေတာ်တံခါးဝ၌

တဲ ေတာ်အေပ တဲ ၊

ကာေသာ

ကလားကာ၊

အေပ တဲ အဖံ း၊
၂၆

တဲ ေတာ် ှ င့်

ယဇ် ပလင်ပတ်လည်ဝင်း ကလား ကာ၊ ဝင်းတံ ခါးဝ၌ ကာေသာကလားကာ၊ ကိ းများ
အစ ှ ိ သည်တိ့ကိ ကည့် ပစရ ကမည်။ ၂၇ ေကာဟတ်မှဆင်းသက်ေသာ အာမရံ အေဆွ
အမျိုး၊ ဣဇဟာအေဆွ အမျိုး၊ ေဟ ဗန်အေဆွ အမျိုး၊ သေဇလ အေဆွ အမျိုး တိ ့သည်၊
ေကာဟတ်အမျိုး အ ယ် ြဖစ် က၏။ ၂၈ တဲ ေတာ်ကိ ေစာင့်ေသာသ၊ ထိ အေဆွ အမျိုးတိ ့ကိ
ေရတွ က်၍ အသက်တလေကျာ် ှ ိ ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း ကား၊ ှ စ်ေသာင်းေြခာက်ရာ
ှ ိ သတည်း။ ၂၉ ေကာဟတ်အေဆွ အမျိုးတိ ့သည်၊ တဲ ေတာ် ေတာင်မျက် ှ ာ၌ ေနရာချရမည်။
၃၀ ေကာဟတ်အေဆွ အမျိုးသ ကီ းကား၊

သေဇလ သား ဧလိ ဇာဖန်တည်း။

၃၁

သတိ ့အငန်းအတာဟမကား၊ ေသတာ၊ စားပွဲ ယဇ် ပလင်များ၊ အမေတာ်ထမ်းစရာ
တဲ ေတာ်တန်ဆာ များ၊ အတွ င်းကလားကာ အစ ှ ိ သည်တိ့ကိ ကည့် ရ က

မည်။ ၃၂

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အာ န်သား ဧလာဇာသည် ေလဝိ အေဆွ အမျိုး သ ကီ းတိ ့ကိ အပ်၍
တဲ ေတာ်ေစာင့် ေသာ သတိ ့ကိ ကည့် စီ ရင်ရမည်။

၃၃ ေမရာရိ မှ ဆင်းသက်ေသာ

မဟာလိ အေဆွ အမျိုး၊ မ ှ ိ အေဆွ အမျိုးတိ ့သည်၊ ေမရာရိ အမျိုးအ ွယ် ြဖစ် က၏။ ၃၄
ထိ အေဆွ အမျိုးတိ ့ကိ ေရတွ က်၍ အသက်တလေကျာ် ှ ိ ေသာ ေယာက်ျားေပါင်းကား၊
ေြခာက်ေထာင် ခနစ်ရာ ှ ိ သတည်း။ ၃၅ ေမရာရိ အေဆွ အမျိုးသ ကီ းကား၊ အဘိ ဟဲလသား
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ဇေရလတည်း။ ဤသတိ ့သည် တဲ ေတာ်ေြမာက် မျက် ှ ာ၌ ေနရာချရမည်။ ၃၆ ေမရာရိ သားတိ ့
အငန်းအတာဟမကား၊ တဲ ေတာ်ပျဥ်ြပားများ ကန့်လန့်ကျင့်များ၊ တိ င်များ၊ ေြခစွ ပ် များ၊
ထိ အရာ ှ င့်ဆိ င်ေသာ တန်ဆာများ အစ ှ ိ သည်တိ့ကိ၎င်း၊ ဝင်းတိ င်များ၊ ၃၇ ေြခစွ ပ်များ၊
တံ သင်များ၊ ကိ းများတိ ့ကိ၎င်း ကည့် ပစ ကရမည်။ ၃၈ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်မှစ၍ အာ န်၏
သားတိ ့ သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အဘိ ့၊ သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ်ကိ ေစာင့်လျက်၊
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာတဲ ေတာ်

အေ ှ မျက်
့
ှ ာ၌

ေနရာချရမည်။

သတိ ့အမျိုးမှတပါး၊

အြခားေသာသသည် ချဥ်းကပ်လ င် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ၃၉ ထာဝရဘရား
မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေမာေ ှ သည် ေလဝိ သားတိ က
့ ိ အေဆွ အမျိုးအလိ က် ေရတွ က်၍
အသက်တလေကျာ် ှ ိ ေသာ ေယာက်ျား အေပါင်းကား၊ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိ သတည်း။ ၄၀
တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့တွင်၊
အသက်

တလေကျာ် ှ ိ ေသာ

သားဦ းေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့ကိ

ေရတွ က်၍

စာရင်းယေလာ့။ ၄၁ ဣသေရလအမျိုး သားဦ းအေပါင်းတိ ့အတွ က် ေလဝိ သားတိ ့ကိ၎င်း၊
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌ တိ ရ စာန်သားဦ းအေပါင်း တိ ့အတွ က် ေလဝိ သား တိ ့၌ ှ ိ ေသာ
တိ ရ စာန်များကိ ၎င်း၊ ငါ့အဘိ ့ယေလာ့။ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ၊

၄၂

မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း ေမာေ ှ သည် ဣသေရလအမျိုး သားဦ းအေပါင်းတိ ့ကိ
ေရတွ က်၍၊

၄၃ အသက်တလေကျာ် ှ ိ ေသာ

ှ စ်ေသာင်း

ှ စ်ေထာင် ှ စ်ရာ

ထာဝရဘရားသည်

တိ ရ စာန်

ခနစ်ဆယ်သံ းေယာက်

ေမာေ ှ အား

သားဦ းအေပါင်းတိ ့အတွ က်
များအတွ က်

သားဦ းေယာက်ျားနာမည်ေပါင်းကား၊
ှ ိ သတည်း။

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ေလဝိ သားတိ ့ကိ၎င်း၊
ေလဝိ သားတိ ့၌ ှ ိ ေသာ

၄၅

၄၄

တဖန်

ဣသေရလအမျိုး

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌

တိ ရ စာန်

များကိ ၎င်း

ယေလာ့။

ေလဝိ သားတိ ့သည် ငါ၏ လြဖစ်ရ ကမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။

၄၆

ေလဝိ သားတိ ့ထက်ပိေသာ ဣသေရလအမျိုး သားဦ း ှ စ်ရာခနစ်ဆယ်သံ းေယာက်တိ့ကိ
ေ ွးရမည်အမ

မှာ၊

၄၇

အကျပ်ေတာ်အလိ က်

ခံ ယရမည်။ အကျပ်ကား၊ ေဂရ ှ စ်ဆယ်ြဖစ်သတည်း။

လတကိ ယ်လ င်

ငါးကျပ်စီ

၄၈ ပိ ေသာသတိ ့ေပးရေသာ

အေ ွးေငွ ကိ၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့အား ေပးရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသည် အတိ င်း၊
၄၉

ေလဝိ သားတိ ့ ှ င့်

ဣသေရလအမျိုး

သားဦ းတိ ့၏ အေ ွးေငွ ကိ၊

သားဦ းတိ ့

ကိ

ေ ွး၍

ပိ ေသးေသာ

၅၀ ေမာေ ှ သည် အကျပ်ေတာ် ှ င့်ချိန်လျက်၊ အခွ က်

တဆယ်သံ းပိ ဿာေြခာက်ဆယ်ငါးကျပ်ကိယ ပီ းလ င်၊ ၅၁ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မေသာ
စကားေတာ်အတိ င်း ထိ အေ ွးေငွ ကိ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့အား ေပးေလ၏။
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၄ တဖန်
ေလဝိ အမျိုး၊

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ေကာဟတ်အ ယ်သားတိ ့တွင်

အသက်သံ းဆယ်လွန်၍

၂

ငါးဆယ်မမှီ၊

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အမကိ ေဆာင်ြခင်းငှ ါ၊ ၃ အလံ းအရင်းဝင်ေသာသအေပါင်းတိ က
့ ိ၊
ဘိ းဘအေဆွ အမျိုးအလိ က် စာရင်းယေလာ့။ ၄ အလွ န်သန့် ှ င်းေသာ အရာတိ ့ ှ င့်ဆိ င်၍
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာတဲ ေတာ်၌ ေကာဟတ်သားများ ေစာင့်ေ ှ ာက်ရေသာ အမဟမကား၊ ၅
တပ်ချီချိန် ေရာက်ေသာအခါ၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့သည် လာ၍၊ အတွ င်းကလားကာကိ
ချ ပီ းလ င်၊

သက်ေသခံ ချက်

ေသတာကိ

အပ်ရမည်။

၆

ကလားကာအေပ မှာ

တဟာ ှ သားေရ ှ င့် အပ်ြပန်၍ သားေရအေပ မှာလည်း ြပာေသာအထည်ကိ ခင်း ပီ းမှ၊
ထမ်းဘိ းတိ ့ကိ လ ိုထားရမည်။ ၇ ေ ှ ေတာ်
့
မန့်စားပွဲ ေပ မှာ ြပာေသာအထည်ကိ ခင်း၍၊
လင်ပန်း၊ ဇွ န်း၊ ေလာင်းစရာဖလားများ ှ င့်တကွ ၊ အ မဲ ထည့်ရေသာ မန့်ကိ တင် ပီ းမှ၊ ၈
ထိ အရာတိ ့ကိ၊ နီေသာအထည် ှ င့် အပ်ရမည်။ တဖန် တဟာ ှ သားေရ ှ င့် အပ်ြပန်၍
ထမ်းဘိ းတိ ့ကိ လ ိုထားရမည်။ ၉ မီ းထွ န်းရာ မီ းခံ ၊ မီ းခွ က်၊ မီ း ှ ပ်၊ မီ း ှ ပ်ခံရာ ခွ က်၊ ဆီ အိး
အစ ှ ိ သည်တိ့ကိ

ြပာေသာအထည် ှ င့်

အပ် ပီ းမှ၊

ထိ တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၊

၁၀

တဟာ ှ သားေရအိ တ် ထဲ ၌ သွ င်းထား၍၊ ထမ်းဘိ းကိ တပ်ရမည်။ ၁၁ ေ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ
ြပာေသာအထည်ကိ

ခင်း၍၊

တဟာ ှ သားေရ ှ င့်အပ် ပီ းလ င်၊

ထမ်းဘိ းတိ ့ကိ

လ ိုထားရမည်။ ၁၂ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ရန် တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ြပာေသာအထည်အိတ်ထဲ၌ သွ င်းထား၍၊ တဟာ ှ သားေရြဖင့် အပ် ပီ းမှ ထမ်းဘိ းကိ
တပ်ရမည်။ ၁၃ ယဇ် ပလင်မှ ြပာကိ ပယ် ှ င်း၍ ပလင်ေပ မှာ ေမာင်းေသာအထည်ကိ
ခင်း ပီ းလ င်၊ ၁၄ ထိ ပလင် ှ င့်ဆိ င်ေသာ အမေတာ်ထမ်းရန် တန်ဆာတည်းဟေသာ လင်ပန်း၊
အမဲ သားချိတ်၊ တး ွင်း ြပား၊ အင်တံ အစ ှ ိ ေသာ ယဇ် ပလင်တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
တင်၍၊ တဟာ ှ သားေရ ှ င့် အပ် ပီ းမှ ထမ်းဘိ းတိ ့ကိ လ ိုထားရမည်။

၁၅ ထိ သိ့

တပ်ချီချိန်ေရာက်ေသာအခါ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့သည် သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ှ င့် သန့် ှ င်း
ေသာ တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဖံ းအပ်ေသာေနာက်၊ ေကာဟယ်သားတိ ့သည် ထမ်းြခင်းငှ ါ
ချဥ်းကပ်ရ ကမည်။
သန့် ှ င်းေသာအရာကိ

သိ ့ရာတွ င်

သတိ ့သည်

ေသေဘး ှ င့်

မကိ င်ရ၊

ဤေ ှ ကား
့

ပရိ သတ်

လွ တ်မည်အေ ကာင်း

စည်းေဝးရာ

တဲ ေတာ်၌

ေကာဟတ်သားများ ေဆာင် ွက် ရေသာ အမေပတည်း။ ၁၆ ယစ်ပေရာဟိ တ် အာ န်သား
ဧလာဇာ၏ အရာ ှ င့်ဆိ င်ေသာ အမဟမကား မီ းထွ န်းစရာ မီ း ိ ရာ
့ နံ သ
့ ာေပါင်းေမး၊
ေန့ရက်အစဥ်အတိ င်း ဆက်ကပ်ရေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ လိ မ်းရန်ဆီ အစ ှ ိ ေသာ
တဲ ေတာ် ှ င့် တဲ ေတာ်တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ် ှ င့် သန့် ှ င်းေသာ
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တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း ကည့်

ပစရမည်။ ၁၇ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န် အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

၁၈ ေကာဟတ် အေဆွ အမျိုးအ ွယ်သားတိ ့ကိ

ေလဝိ သားစထဲ က မပယ်မြဖတ် ှ င့်။ ၁၉ သတိ ့သည် အလွ န်သန့် ှ င်းေသာအရာတိ ့ကိ
ချဥ်းကပ်ေသာအခါ

ေသေဘးလွ တ်၍

အသက် ှ င်မည်

ြဖစ်ေ ကာင်း

အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ ့သည် အရင်ဝင်၍ လအသီ းသီ းေစာင့်ရေသာအမ၊ ထမ်းရေသာဝန်တိ့ကိ
ခွဲ ခန့်ရမည်။

၂၀ သိ ့ရာတွ င် သန့် ှ င်းေသာအရာတိ ့ကိ ဖံ းအပ်စဥ်အခါ ေကာဟိ တ်

သားတိ ့သည် ေသေဘး ှ င့် လွ တ်မည်အေ ကာင်း၊ အထဲ သိ ့ဝင်၍ မ ကည့်ရဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၂၁ တဖန်ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

၂၂ ေဂရ န်

အ ွယ်သားတိ ့တွင်၊ အသက်သံ းဆယ်လွန်၍ ငါးဆယ်မမှီ၊ ၂၃ ပရိ သတ် စည်းေဝးရာ
တဲ ေတာ်အမကိ ေဆာင်းြခင်းငှ ါ အလံ းအရင်း ဝင်ေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ၊ ဘိ းေဘးအေဆွ အမျိုး
အလိ က် စာရင်းယေလာ့။
ထမ်းရေသာဝန်ဟမကား၊

၂၄ ေဂရ န်အေဆွ အမျိုးတိ ့သည် ေစာင့်ရေသာ အမ၊
၂၅ အတွ င်းတဲ ေတာ် ကလားကာ၊ ပရိ သတ်စည်း ေဝးရာ

တဲ ေတာ်ကလားကာ၊

အေပ တဲ ၊

တဟာ ှ သား

ေရအဖံ း၊

တဲ ေတာ်ကလားကာ၊

အေပ တဲ ၊

တာဟာ ှ သားေရအဖံ း၊

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ
ပရိ သတ်စည်းေဝး

ရာ

တဲ ေတာ်တံခါးဝ၌ ကာေသာကလားကာ၊ ၂၆ တဲ ေတာ် ှ င့် ယဇ် ပလင် ပတ်လည်ဝင်းကလား
ကာ၊ ဝင်းတံ ခါးဝ၌ကာေသာ ကလားကာ၊ ကိ းများအစ ှ ိ သည်တိ့ကိ၎င်း၊ ထိ အရာများ ှ င့်
ဆိ င်၍ အမေတာ်ထမ်း ရန် တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း ထမ်း ွက်ရ ကမည်။

၂၇

ေဂရ န်သားများ အမေစာင့်ေလရာရာ၊ ဝန် ထမ်းေလရာရာ၌၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့
ခွဲ ခန့်စီရင် သည်အတိ င်း ေဆာင် ွက်ရ ကမည်။ ၂၈ ဤေ ွကား
့
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ
တဲ ေတာ်၌ ေဂရ န်အေဆွ အမျိုးသားများ ေဆာင် ွက်ရေသာ အမ ေပတည်း။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
အာ န်၏ သားဣသမာ သည် သတိ ့ကိအပ်ရမည်။

၂၉ ေမရာရိ သားတိ ့တွင်လည်း၊

အသက်သံ းဆယ် လွ န်၍ ငါးဆယ်မမှီ၊ ၃၀ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အမကိ ေဆာင်
ြခင်းငှ ါ၊ အလံ းအရင်းဝင်ေသာသ အေပါင်းတိ ့ကိ ဘိ းဘ အေဆွ အမျိုးအလိ က် စာရင်းယေလာ့။
၃၁ သတိ ့သည် ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်၌ ေစာင့်ရေသာအမ၊ ထမ်းရေသာဝန်ဟမကား၊

တဲ ေတာ် ပျဥ်ြပား၊ ကန့်လန့်ကျင်၊ တိ င်၊ ေြခစွ ပ်၊

၃၂ ဝင်းတိ င်၊ ေြခစွ ပ် တံ သင်၊

ကိ းများတိ ့ကိ၎င်း ထိ အရာများ ှ င့်ဆိ င်၍ အမေတာ်ထမ်းရန် တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း
ထမ်း ွက် ကရမည်။ သတိ ့ထမ်း ွက်ရ ေသာ တန်ဆာတိ ့ကိ အမည်မှတ်၍ ေရတွ က်ရမည်။ ၃၃
ဤေ ွကား
့
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အာ န်၏ သားဣ သမာအပ်၍ ပရိ သတ်အစည်းေဝးရာ
တဲ ေတာ်၌ ေမရာရိ အေဆွ အမျိုးသားများ ေဆာင် ွက်ရေသာ အမေပတည်း။ ၃၄ ေမာေ ှ ှ င့်
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အာ န်အစ ှ ိ ေသာ ပရိ သတ်သ ကီ းတိ ့သည် ေကာဟတ်သားတိ ့တွင် အသက်သံ းဆယ်လွန် ၍
ငါးဆယ်မမှီ၊ ၃၅ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အမကိ ေဆာင်ြခင်းငှ ါ၊ အလံ းအရင်းဝင်ေသာသ
အေပါင်းတိ ့ကိ၊ ၃၆ ဘိ းဘ အေဆွ အမျိုးအလိ က် ေရတွ က်၍ စာရင်းသွ င်း ေသာ လေပါင်းကား၊
ှ စ်ေထာင်ခနစ်ရာငါးဆယ် ှ ိ သ တည်း။ ၃၇ ဤသတိ ့သည် ေမာေ ှ ၌ ထာဝရဘရားမှာထား
ေတာ်မသည်အတိ င်း

ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်သည်

ေရတွ က်

၍

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

တဲ ေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်ရ ေသာ ေကာဟတ်အေဆွ အမျိုးသားေပတည်း။
ေဂ

န်သားတိ ့တွင် အသက်သံ းဆယ်လွန်၍ ငါးဆယ်မမှီ၊

တဲ ေတာ်အမကိ ေဆာင်ြခင်းငှ ါ၊

၃၈

၃၉ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

၄၀ အလံ းအရင်းဝင်ေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ ဘိ းဘ

အေဆွ အမျိုးအလိ က် ေရတွ က်၍ စာရင်းသွ င်း ေသာ လေပါင်းကား ှ စ်ေထာင်ေြခာက်ရာ
သံ းဆယ် ှ ိ သတည်း။ ၄၁ ဤသတိ ့သည် ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မ သည်အတိ င်း၊
ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်သည် ေရတွ က်၍ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်ေနရ
ေသာ ေဂရ န်အေဆွ အမျိုးသားေပတည်း။ ၄၂ ေမရာရိ သားတိ ့တင် အသက်သံ းဆယ်လွန်၍
ငါးဆယ်မမှီ၊ ၄၃ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာတဲ ေတာ်အမကိ ေဆာင် ြခင်းငှ ါ၊ အလံ းအရင်းဝင်ေသာ
သအေပါင်းတိ ့ကိ ဘိ းဘ အေဆွ အမျိုးအလိ က် ေရတွ က်၍
လေပါင်းကား

သံ းေထာင် ှ စ်ရာ ှ ိ သတည်း။

၄၅

၄၄ စာရင်းသွ င်းေသာ

ဤသတိ ့သည်

ေမာေ ှ ၌

ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်သည် ေရတွ က်ေသာ
ေမရာရိ အေဆွ အမျိုးသားေပတည်း။ ၄၆ ထိ သိ့ ှ င့် အညီ ၊ ေလဝိ သားတိ ့တွင် အသက်သံ း
ဆယ်လွန်၍ ငါးဆယ်မမှီ၊

၄၇ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ အမေတာ်ကိ ေစာင့်၍

ဝန်များကိ ထမ်းြခင်းငှ ါ ဝင်ေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ၊
ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်အစ ှ ိ ေသာ

၄၈ ဘိ းဘအေဆွ အမျိုးအလိ က်

ဣသေရလအမျိုး

သ ကီ းတိ ့သည်

ေရတွ က်၍

စာရင်းသွ င်းေသာ လေပါင်းကား ှ စ်ေထာင် ငါးရာ ှ စ်ဆယ် ှ ိ သတည်း။ ၄၉ ေမာေ ှ ၌
ထာဝရဘရားထားေတာ်မေသာ ပညတ်ေတာ်အတိ င်း လအသီ းသီ း ေစာင့်ရေသာမ အသီ း
အသီ းထမ်းရေသာ ဝန်တိ့ကိ ေထာက်၍မရ၊ ေမာေ ှ ေရတွ က်သတည်း။

၅ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊
မညစ်

းေစြခင်းငှ ါ၊

၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

၂ ငါေနေသာတပ်ကိ

ေသာသ၊ ရိ နာ စွဲ ေသာသ၊

အေသေကာင်ထိ၍ မစင် ကယ်ေသာသ ေယာက်ျားမိ န်းမအေပါင်းတိ ့ကိ၊ တပ်ြပင်မှာ
ေနရာချထား ရမည်အေ ကာင်း ဆင့်ဆိ ေလာ့ဟ ၄ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ဣသ
ေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ပ က၏။ ၅ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊
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ထာဝရဘရား ကိ ြပစ်မှားသြဖင့် အြပစ်ေရာက်ေသာ ေယာက်ျားမိ န်းမ သည်၊ ၇ ထိ အြပစ်ကိ
ေဘာ်ြပ၍ ေတာင်းပန်ရမည်။ ြပစ် မှားေသာအတွ က်၊ ငါးစတစကိ ထပ်၍ ြပစ်မှားခံ ေသာ
သအားေပးရမည်။ ၈ ထိ အြပစ်အတွ က် ေပးေသာဥစာကိ ခံထိ က်ေသာ အမျိုးသားချင်းမ ှ ိ လ င်၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အဘိ ့ ထာဝရ ဘရားအားပေဇာ်ရမည်။ ထိ မှတပါး အြပစ်ေြဖေစြခင်းငှ ါ
အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့

သိ းတေကာင်ကိ

ပေဇာ်ရမည်။

၉

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အား

ဣသေရလအမျိုးသား ပေဇာ်၍ သန့် ှ င်းေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့သည်၊ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်၏ဥစာ
ြဖစ်ရမည်။

၁၀ လတိ င်းသန့် ှ င်းေစ၍ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အား လ သမ တိ ့သည်လည်း

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အား လသမ တိ ့ သည်လည်း ယဇ် ပေရာဟိ တ်၏ ဥစာြဖစ်ရမည်ဟ မိ န့်
ေတာ်မ၏။ ၁၁ တဖန်ေမာေ ှ အားထာဝရဘရားက သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၁၂ လင် ှ ိ ေသာ မိ န်းမသည် အြခားတပါးေသာ ေယာက်ျား ှ င့် မှားယွ င်း၍
လင်ကိြပစ်မှားလ င်၎င်း၊ ၁၃ မှားယွ င်းစဥ်တွင် သတပါးမေတွ ့မိ သက်ေသမ ှ ိ ၊ သီ လပျက်
ေသာ်လည်း ထိ အမကိ ဝှက်ထား၍ လင်မသိ လ င်၎င်း၊

၁၄ သီ လပျက်သည်ြဖစ်ေစ

ပျက်သည်ြဖစ်ေစ၊ လင် သည် မယားကိ မယံ လ င်၎င်း

၁၅ ထိ မိန်းမ ပရေသာ

ပေဇာ်သကာဘိ ့မှေယာမန့်၊ တ သမဲ ပါလျက် သ့ကိယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့ ေခ သွ ားရမည်။
မန့်ညက်ေပ မှာ

ဆီ ကိမေလာင်းရ။

ေလာဗန်ကိမတင်ရ။

ပေဇာ်သကာအြပစ်ကိ ေဖ တင်ရာ ပေဇာ်သကာြဖစ်၏။

မယားကိ မယံ ြခင်း

၁၆ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊

ထိ ပေဇာ်သကာကိ ယ၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ထားရမည်။ ၁၇ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်
သန့် ှ င်းေသာ ေရကိ ေြမအိ း၌ ေလာင်း ပီ းလ င်၊ တဲ ေတာ်၌ ှ ိ ေသာ ေြမမန့်ကိ ယ၍ ေရထဲ မှာ
ထည့်ရမည်။

၁၈ ထိ မိန်းမကိ

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
မှာထား ပီ း လ င်၊ ေခါင်း၌

အချည်းစည်း ှ ိ ေစ၍၊ မယားကိ မယံ ြခင်း၊ ပေဇာ်သကာတည်းဟေသာ သတိ ေပးရာ
ပေဇာ်သကာကိ မိ န်းမလက်၌ ထည့်ရမည်။ ကျိန်ြခင်းေဘးကိ ြဖစ်ေစေသာ ေရခါးကိ ၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်ကိယ်တိင်ကိင်ရမည်။ ၁၉ ထိ အခါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊ ထိ မိန်းမကိ
အကျိန်တိက်လျက် သင်သည် ကိ ယ်ခင်ပွန်းမှ တပါး အြခားေသာ ေယာက်ျား ှ င့် မှားယွ င်းြခင်း
ညစ် းြခင်း မ ှ ိ လ င်၊ ကျိန်ြခင်းေဘးကိ ြဖစ်ေစေသာ၊ ဤေရခါး ှ င့် ကင်းလွ တ်ေစသတည်း။
၂၀ ကိ ယ်ခင်ပွန်းမှ တပါးအြခားေသာ ေယာက်ျား ှ င့် မှားယွ င်း၍ ညစ်

းြခင်း ှ ိ လ င်၊ ၂၁

ထာဝရဘရားသည်၊

ေရာင်ေစသြဖင့်၊

သင်၏ေပါင်ကိ

သင့်ကိ ကျိန်အပ်ေသာသ၊

ပိ န်ေစ၍

အထိ မ်းအမှတ် ပ၍

ဝမ်းကိ လည်း

လများကျိန်ဆိြခင်းကိ

ခံ ရေသာသ

ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ စီ ရင်ေတာ်မေစသတည်း။ ၂၂ ကျိန်ြခင်းေဘး ြဖစ်ေစေသာ ဤေရသည်သင်၏
ဝမ်းထဲ သိ့ ဝင်၍ ဝမ်းေရာင်းြခင်း၊ ေပါင်ပိန်ြခင်းကိ ြဖစ်ေစ သတည်းဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

ေတာလည်ရာ
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ကျိန်ြခင်းအကျိန်တိက်

လ င်

မိ န်းမက၊ အာမင်၊ အာမင်ဟ ဝန်ခံရမည်။

၂၃

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်လည်း၊ ထိ အကျိန်တိ့ကိ ေရးမှတ်၍ တဖန် ေရခါး ှ င့်ေချ ပီ းမှ၊ ၂၄
ကျိန်ြခင်းေဘးြဖစ်ေစေသာေရခါးကိ မိ န်းမအား တိ က်ရမည်။ ထိ ေရသည် မိ န်းမထဲ သိ့ဝင်၍
ခါးလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ ထိ အခါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊ မယားကိ မယံ ြခင်း၊ ပေဇာ်သကာကိ
မိ န်းမလက်မှ ယ၍ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ချီလဲ လျက် ယဇ် ပလင်ေပ မှာဆက် ပီ းလ င်၊ ၂၆
မန့်ညက်တလက်ဆွန်းတည်းဟေသာ ပေဇာ် သကာအတွ က်အတာကိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ
မီ း ိ ၍ ထိ ေနာက် အကျိန်ေရကိ မိ န်းမေသာက်ေစရမည်။ ၂၇ ထိ မိန်းမသည် လက်ကိြပစ်မှား၍
ညစ်

းြခင်း ှ ိ လျင် ကျိန်ြခင်း ေဘးြဖစ်ေစေသာ ေရကိ ေသာက် ပီ းမှ သ့အထဲ ၌ ေရဝင်၍

ခါးသြဖင့် ဝမ်းေရာင်ြခင်း၊ ေပါင်ပိန် ြခင်းသိ ့ေရာက်၍ ထိ မိန်းမသည် မိ မိအမျိုး၌ ကျိန်အပ်
ေသာသြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၈ သိ ့မဟတ် ထိ မိန်းမသည် မညစ်
ေဘး ှ င့်လွ တ်၍ ပဋိ သေ ယေသာ အခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ်မည်။

း၊ စင် ကယ် ြခင်း ှ ိ လ င်၊

၂၉ ဤေ ကား၊
့
မိ န်းမသည်

ကိ ယ်ခင်ပွန်းမှတပါး အြခားေသာ ေယာက်ျား ှ င့် မှားယွ င်း၍ ညစ် းြခင်း ှ ိ ေသာ်၎င်း၊ ၃၀
ေယာက်ျားသည်

မယားကိ

မယံ ေသာသေဘာ

စွဲ လမ်းေသာ်၎င်း၊

ေစာင့်ရေသာ

တရားေပတည်း။ ေယာက်ျားသည် မယားကိ မယံ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ထားေသာအခါ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ဤတရားအတိ င်း စီ ရင်သြဖင့်၊ ၃၁ ေယာက်ျားသည် အြပစ် ှ င့်
ကင်းလွ တ်၍ မိ န်းမသည် မိ မိအြပစ်ကိ ခံ ရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၆ တဖန်ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားက၊ သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၂ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ မိ န်းမြဖစ်ေစ၊ ထာဝရဘရား အဘိ ့ မိ မိကိြခား နားေစ၍
နာဇရိ သစာ ပြခင်းငှ ါ မိ မိကိ မိ မိခွဲထားေသာအခါ၊ ၃ စပျစ်ရည် ှ င့်ယစ်မျိုးကိ ေ ှ ာင်ရမည်။
စပျစ် ရည်ချဥ် ှ င့် ယစ်မျိုးချဥ်ကိလည်း မေသာက်ရ။ စပျစ်သီးြဖင့် လပ်ေသာအရည်ကိအလ င်း
မေသာက်ရ။ စပျစ်သီး အစိ မ်းအေြခာက်ကိလည်း မစားရ။

၄ ြခားနားလျက်ေနေသာ

ကာလပတ်လံ း စပျစ်သီး အဆန်၊ စပျစ်သီးအခွံ မှစ၍ စပျစ်ပင်က ြဖစ်သမ ကိ မစားရ။ ၅
ြခားနားြခင်းသစာေစာင့်ေသာ ကာလပတ်လံ း၊ ဦ းဆံ ကိ မရိ တ်ရ။ ထာဝရဘရားအဘိ ့ မိ မိကိ
ြခားနားေစ

ေသာ ကာလမေစ့မှီတိင်ေအာင် သသည် သန့် ှ င်းရသြဖင့်၊ မိ မိဆံပင်ကိ

အလိ အေလျာက် တိ းပွ ားေစမည်။

၆ ထာဝရဘရားအဘိ ့

မိ မိကိြခားနားေစေသာ

ကာလပတ်လံ း၊ အေသေကာင်ကိ မချဥ်းမကပ်ရ။ ၇ သ၏ဘရားသခင်အဘိ ့ သ၏ေခါင်းကိ
ြခားနား ေစေသာေ ကာင့်၊ မိ ဘ၊ ညီ အစ်ကိ၊ ှ မေသေသာ်လည်း ညစ်

းြခင်းကိ မခံ ရ။ ၈

ြခားနားလျက်ေနေသာ ကာလပတ်လံ း၊ ထာဝရ ဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းရမည်။ ၉ သ့အနားမှာ
တစံ တေယာက်ေသာသသည်

ေတာလည်ရာ

ချက်ြခင်းေသ၍၊ သသည်

ြခားနားေစေသာေခါင်းကိ
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ညစ် းေစလ င်၊ စင် ကယ်ေစေသာ ေန့တည်းဟေသာ သတမေန့၌ ဦ းဆံ ကိ ရိ တ်ရမည်။ ၁၀
အဌမေန့၌ ခိ ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ တခခကိ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ
တဲ ေတာ်တံခါးေ ှ ့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ၁၁ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်လည်း၊
အြပစ်ေြဖရာယဇ်

ဘိ ့တေကာင်၊

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ကေကာင်ကိ

ပေဇာ်၍

ထိ သ၌

အေသေကာင်အားြဖင့် ေရာက်ေသာ အြပစ်ေြဖခင်းကိ ပ ပီ းမှ၊ ထိ ေန့ြခင်းတွ င်သ၏ေခါင်းကိ
သန့် ှ င်းေစ ရမည်။ ၁၂ အရင်ြခားနားေစေသာ ကာလကိ ထာဝရ ဘရားအဘိ ့ တဖန်
ြခားနားေစ၍ အခါမလည်ေသာ သိ းသငယ်တေကာင်ကိ ဒစ ိ က်ေြဖရာ ယဇ် ပ၍ ပေဇာ်
ရမည်။ အရင်းြခားနားြခင်းပျက်ေသာေ ကာင့် လွ န်ေသာ ကာလေပျာက်ရမည်။ ၁၃ ြခားနား၍
ေနေသာကာလေစ့ ပီ းမှ၊ နာဇရိ လ ေစာင့်ရေသာ တရားဟမကား၊ သသည် ပရိ သတ်စည်း
ေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးေ ှ သိ
့ ့ လာ၍၊ ၁၄ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိ း
သငယ်အထီ းတေကာင်

အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့အခါမလည်

အြပစ်မပါေသာ

သိ းသငယ်အမတေကာင် မိ ဿဟာယ ယဇ် ဘိ့ အြပစ်မပါေသာဆိ တ်တေကာင်၊

၁၅

ဆီ ေရာေသာမန့်ညက် ှ င့်လပ်ေသာ မန့်ြပား၊ ဆီ လးေသာ တေဆးမဲ့ မန့် ကပ်တည်းဟေသာ
တေဆးမဲ့

မန့်တေတာင်း၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ

ထာဝရဘရားအား ဆက်ရမည်။

၁၆ ထိ ပေဇာ်သကာများကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့သွင်း၍ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ၊ မီ း ိ ့ ရာယဇ် ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၁၇
တေဆးမဲ့ မန့်တေတာင်း ှ င့်တကွ ၊ မိ ဿဟာယ ယဇ် ဆိတ်ကိ၎င်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ
သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ ၎င်း၊ ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ရမည်။ ၁၈ နာဇရိ လသည်၊
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ် တံ ခါးနားမှာ မိ မိြခားနားေသာ ဦ းဆံ ကိ ရိ တ်၍၊ ထိ ဆံကိ
မိ ဿဟာယယဇ် ေအာက်၌ ှ ိ ေသာ မီ းထဲ မှာထည့်ရမည်။ ၁၉ ြခားနားေသာ ဦ းဆံ ကိ ရိ တ် ပီ းမှ၊
ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်သည် ပတ်ေသာ ဆိ တ်ပခံ းတဘက်၊ ေတာင်းထဲ က တေဆးမဲ့ မန့်ြပားတြပား၊
တေဆးမဲ့ မန့် ကပ်တချက်ကိ ယ၍ နာဇရိ လလက်၌ ထည့် ပီ းလ င်၊ ၂၀ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ချီလဲ ရာပေဇာ် သကာဘိ ့ ချီလဲ ရမည်။ ထိ အရာတိ ့သည်၊ ချီလဲ ရာရင်ပတ်၊ ချီလဲ ရာ ပခံ း ှ င့်တကွ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အဘိ ့

သန့် ှ င်းရမည်။

ထိ ေနာက်မှ

နာဇရိ လသည်

စပျစ်ရည်ကိ

ေသာက်ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၂၁ ဤေ ှ ကား၊
့
သစာ ပေသာနာဇရိ လသည် အလိ အေလျာက်
တက် ိင်သမ တပါး မိ မိြခားနားြခင်းအတွ က် ထာဝရဘရားအား ဆက်ရေသာ ပေဇာ်သကာ ှ င့်
ဆိ င် ေသာ တရားေပတည်း။ သစာ ပသည်အတိ င်း ြခားနား ြခင်းတရား ှ င့် အညီ ပရမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ ့အား
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

ေတာလည်ရာ

၂၃ သင်တိ့သည်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ေကာင်း ကီ းေပး၍
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မက်ရေသာ စကားဟမကား၊

၂၄ ထာဝရဘရားသည်၊ သင့်ကိ ေကာင်း ကီ းေပး၍

ေစာင့်မေတာ်မပါေစေသာ။ ၂၅ ထာဝရဘရားသည်သင်၌ မျက် ှ ာေတာ်အလင်း ကိ လတ်၍
က ဏာေကျးဇး ပေတာ်မပါေစေသာ။

၂၆ ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ ေြမာ် ကည့်၍

ချမ်းသာေပးေတာ်မပါေစေသာဟ ၂၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ အေပ မှာ ငါ့နာမကိ မက်ဆိ၍
တင်လ င် ငါသည်ထိသတိ ့ကိ ေကာင်း ကီ း မဂလာေပးမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၇ ေမာေ ှ သည် တဲေတာ်ကိ ထေထာင်၍၊ တဲေတာ် ှ င့် တဲေတာ်တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊
ယဇ် ပလင် ှ င့်

ယဇ်

ပလင်တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း၊

အမကိ လက်စသတ်ေသာေန့၌၊

ဆီ လး၍

သန့် ှ င်းေစြခင်း

၂ စာရင်းဝင်ေသာသတိ ့ကိ အပ်၍ ဣသေရလ

အမျိုးအ ွယ်အသီ းသီ းတိ ့၌ မင်းြဖစ်ေသာသ၊ အေဆွ အမျိုးသ ကီ းမင်းတိ ့သည်၊

၃

မင်းတပါး ွားထီ းတ ေကာင်စီ၊ မင်း ှ စ်ပါးအမိ း ပါေသာ ရထားတခစီ ၊ ရထားေြခာက်ခ၊ ွားဆယ်
ှ စ်ေကာင်တိ့ကိ တဲ ေတာ်ေ ှ သိ
့ ့ ေဆာင်ခဲ့၍ ထာဝရ ဘရားအား ပေဇာ်သကာ ပ က၏။ ၄
ထာဝရဘရားကလည်း သင်သည် ပရိ သတ် စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အမေဆာင် ွက်စရာတိ ့
ခံ ယ၍ အမ ကိ ေဆာင် ွက်ရသည့်အတိ င်း ေလာဝိ သား အသီ းသီ းတိ ့ အား ေပးေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ ေမာေ ှ သည်ရထား ှ င့် ွားတိ ့ကိခံယ၍ ေလဝိ သားတိ ့အား ေပးသြဖင့် ၇
အမေဆာင် ွက်စရာ ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ် အာ န်၏သား ဣသမာအပ်ေသာ
ေဂရ န်သားတိ ့ အား ရထား ှ စ်ခ ှ င့် ွားေလးေကာင်တိ့ကိ၎င်း၊ ၈ ေမရာရိ သားတိ ့အား
ရထားေလးခ ှ င့်

ွား ှ စ် ေကာင်တိ့ကိ၎င်း ေပးေလ၏။

၉ သန် ှ င်းရာဌာနေတာ်မကိ

ေစာင့်ရေသာ ေကာ ဟတ်သားတိ ့သည် မိ မိတိ့ ပခံ း၌ ထမ်း ွက်ရေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့အား
ရထား ှ င့် ွားတိ ့ကိမေပး။ ၁၀ ယဇ် ပလင်ကိ ဆီ လးေသာေန့၌ အ ေမာဒနာ ပစရာဘိ ့
ယဇ် ပလင်ေ ှ မ့ ှ ာ အြခားေသာ ပေဇာ်သကာကိ ပ က၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားကလည်း၊
ယဇ် ပလင်ကိ အ ေမာဒနာ ပစရာဘိ ့၊ မင်းအသီ းအသီ းတိ ့သည် ေန့ရက်အစဥ်အတိ င်း မိ မိ
ပေဇာ်သကာကိ ပရ ကမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၁၂ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ၊ ပဌမေန့၌
ယဒအမျိုး၊ အမိ နဒပ် သားနာ ှ န်သည် ဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာဟမကား၊

၁၃

အကျပ်ေတာ်အလိ က် တပိ သာသံ းဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ ေငွ အင်တံ ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ
ေငွ ဖလား၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာဘိ ့ ထိ အင်တံ ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့်ေရာ ၍ အြပည့်ထည့်ေသာ
မန့်ညက်၊ ၁၄ မီ း ိ ရာ
့ နံ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိ ေသာ ေ ဇွ န်း၊ ၁၅
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီ း တေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ
သိ းသ

ငယ်တေကာင်၊

၁၆

အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ဆိတ်သငယ်တေကာင်၊

၁၇

မိ ဿဟာယယဇ် ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိ းငါး ေကာင်၊ ဆိ တ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ
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သိ းသငယ် ငါးေကာင်တိ့ကိ အမိ နဒပ်သား နာ န်သည် ပေဇာ်ေလ

၏။ ၁၈ ဒတိ ယေန့၌

ဣသခါအမျိုးတွ င် မင်းြဖစ်ေသာ ဇအာသား နာသေနလဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာဟ
မကား၊

၁၉ အကျပ်ေတာ်အလိ က်

တပိ သာသံ းဆယ်အချိန်

ှ ိ ေသာ ေငွ အင်တံ ၊

ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာေငွ ဖလား၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာဘိ ့ ထိ အင်တံ ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့် ေရာ၍
အြပည့်ထည့်ေသာ မန့်ညက်၊ ၂၀ မီ း ိ ရာနံ
့ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိ ေသာ
ေ ဇွ န်း

၂၁ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ

ွားထီ းတေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်၊

အခါမလည်ေသာ သိ းသ ငယ်တေကာင်၊ ၂၂ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်သငယ်တေကာင်၊
၂၃ မိ ဿဟာယ ယဇ် ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိ းငါး ေကာင်၊ ဆိ တ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိ းသငယ် ငါးေကာင်တိ့ကိ ဇအာသားနာသေနလသည် ပေဇာ်ေလ

၏။ ၂၄ တတိ ယေန့၌

ဇာဗလန် အမျိုးတွ င် မင်းြဖစ် ေသာ ေဟလန်သားဧလျာဘဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာ
ဟမကား၊

၂၅ အကျပ်ေတာ်အလိ က် တပိ ဿာ သံ းဆယ်အချိန်

ှ ိ ေသာ ေငွ အင်တံ ၊

ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ ေငွ ဖလား၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့ ထိ အင်တံ ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့်ေရာ၍
အြပည့်ထည့်ေသာ မန့်ညက်၊ ၂၆ မီ း ိ ရာ
့ နံ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိ ေသာ
ေ ဇွ န်း ‐ ၂၇ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီ း တေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်၊
အခါမလည်ေသာ သိ းသ ငယ်တေကာင်၊ ၂၈ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်သငယ်တေကာင်၊ ၂၉
မိ ဿဟာယဇ် ဘိ့

ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိ းငါးေကာင်၊ ဆိ တ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိ းသငယ်ငါးေကာင် တိ ့ကိ ေဟလန်သား ဧလျာဘသည်ပေဇာ်ေလ၏။ ၃၀ စတတေန့၌
ဗင်အမျိုးတွ င်မင်းြဖစ်ေသာ ေ ှ ဒ ရသား ဧလိ ဇရဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာဟမကား၊ ၃၁
အကျပ်ေတာ်အလိ က် တပိ သာသံ းဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ ေငွ အင်တံ ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ
ေငွ ဖလား၊ ေဘာဇဥ်ေဇာ်သကာဘိ ့ ထိ အင်တံ ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့်ေရာ၍ အြပည့်ထည့်ေသာ
မန့်ညက်၊ ၃၂ မီ း ိ ရာ
့ နံ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိ ေသာ ေ ဇွ န်း၊ ၃၃
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီ း တေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိ း
သငယ်တေကာင်၊ ၃၄ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်သငယ်တေကာင်၊ ၃၅ မိ ဿဟာယယဇ် ဘိ့
ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိ းငါး ေကာင်၊ ဆိ တ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိ းသငယ် ငါးေကာင်တိ့ကိ
ေ ှ ဒရသားဧလိ ဇရသည်ပေဇာ်ေလ၏။ ၃၆ ပဥမေန့၌ ှ ိ ေမာင်အမျိုးတွ င် မင်းြဖစ်ေသာ
ဇရိ ှ ဒဲသား၊ ေ ှ လေမျလဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာဟ မကား၊ ၃၇ အကျပ်ေတာ်အလိ က်
တပိ သာသံ းဆယ်အချိန်

ှ ိ ေသာ

ေငွ အင်တံ ၊

ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ

ေငွ ဖလား၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့ ထိ အင်တံ ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့် ေရာ၍ အြပည့်ထည့်ေသာ မန့်ညက်၊ ၃၈
မီ း ိ ရာ
့ နံ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်ြပည့်၍ အကျပ် တဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ ေ ဇွ န်း ၃၉ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့
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အသက်ပျိုေသာ

ွားထီ း

တေကာင်၊

သိ းထီ းတေကာင်၊

အခါမလည်ေသာ

သိ း

သငယ်တေကာင်၊ ၄၀ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်သငယ်တေကာင်၊ ၄၁ မိ ဿဟာယယဇ် ဘိ့
ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိ းငါး ေကာင်၊ ဆိ တ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိ းသငယ် ငါးေကာင်တိ့ကိ
ဇရိ ှ ဒဲသားေ ှ လေမျလသည် ပေဇာ် ေလ၏။ ၄၂ ဆဌမေန့၌ ဂဒ်အမျိုးတွ င် မင်းြဖစ်ေသာ
ေဒွ လ သား၊ ဧလျာသပ် ဆက်ေသာ ပေဇာ်သကယဟမကား၊ ၄၃ အကျပ်ေတာ်အလိ က်
တပိ သာသံ းဆယ်အချိန်

ှ ိ ေသာ

ေငွ အင်တံ ၊

ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ

ေငွ ဖလား၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့ ထိ အင်တံ ဖလား၌ ဆီ ှ င့်ေရာ၍ အြပည့်ထည့်ေသာ မန့်ညက်၊ ၄၄
မီ း ိ ရာနံ
့ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိ ေသာ ေ ဇွ န်း၊ ၄၅ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့
အသက်ပျိုေသာ ွားထီ း တေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိ း သငယ်တေကာင်၊
အခါမလည်ေသာသိ းသငယ်တေကာင်၊ ၄၆ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်သငယ်တေကာင်။ ၄၇
မိ ဿဟာယဇ် ဘိ့

ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိ းငါးေကာင်၊ ဆိ တ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိ းသငယ်ငါးေကာင် တိ ့ကိ ေဒွ လသား ဧလျာသပ်သည် ပေဇာ်ေလ၏။ ၄၈ သတမေန့၌
ဧဖရိ မ်အမျိုးတွ င် မင်းြဖစ်ေသာ အမိ ဟဒ်သား ဧလိ ှ မာဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာဟ
မကား၊

၄၉ အကျပ်ေတာ်အလိ က်

တပိ သားသံ းဆယ်အချိန်

ှ ိ ေသာ ေငွ အင်တံ

ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ ေငွ ဖလား၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့ ထိ အင်တံ ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့်ေရာ ၍
အြပည့်ထည့်ေသာမန့်ညက်၊ ၅၀ မီ း ိ ရာ
့ နံ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိ ေသာ
ေ ဇွ န်း၊

၅၁ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ

ွားထီ း တေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်၊

အခါမလည်ေသာ သိ း သငယ်တေကာင်၊ ၅၂ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်သငယ်တေကာင်
၅၃ မိ ဿဟာယယဇ် ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိ းငါး ေကာင်၊ ဆိ တ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိ းသငယ် ငါးေကာင်တိ့ကိ၊ အမိ ဟဒ်သားဧလိ ှ ာမာသည် ပေဇာ် ေလ၏။

၅၅

အကျပ်ေတာ်အလိ က် တပိ သာသံ းဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ ေငွ အင်တံ ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ
ေငွ ဖလား၊ ေဘာဇသ် ပေဇာ်သကာဘိ ့ ထိ အင်တံ ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့် ေရာ၍ အြပည့်ထည့်ေသာ
မန့်ညက်၊ ၅၆ မီ း ိ ရာ
့ နံ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိ ေသာ ေ ဇွ န်း။ ၅၇
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီ း တေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိ း
သငယ်တေကာင်၊ ၅၈ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်သငယ်တေကာင်၊ ၅၉ မိ ဿာဟာယ၊
ယဇ် ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိ းငါး ေကာင်၊ ဆိ တ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိ းသငယ်
ငါးေကာင်တိ့ကိ ေပဒါဇရသား ဂါမေလျလသည် ပေဇာ် ေလ၏၊

၆၀ နဝမေန့၌

ဗယာမိ န်အမျိုးတွ င် မင်းြဖစ်ေသာ ဂိ ေဒါနိသား အဘိ ဒန်ဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာဟမကား ၆၁
အကျပ်ေတာ်အလိ က် တပိ သာသံ းဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ ေငွ အင်တံ ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ

ေတာလည်ရာ
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ေငွ ဖလား၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာဘိ ့ ထိ အင်တံ ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့်ေရာ ၍ အြပည့်ထည့်ေသာ
မန့်ညက်၊ ၆၂ မီ း ိ ရာ
့ နံ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိ ေသာ ေ ဇွ န်း ၆၃
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီ း တေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိ း
သငယ်တေကာင်၊ ၆၄ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်သငယ်တေကာင်၊ ၆၅ မိ ဿဟာယယဇ် ဘိ့
ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိ းငါး ေကာင်၊ ဆိ တ်ငါးေကာင်တိ့ကိ ဂိ ေဒါနိသားအဘိ ဒန်သည် ပေဇာ်ေလ၏၊
၆၆

ဒသမေန့၌

ဒန်အမျိုးတွ င်

မင်းြဖစ်ေသာ

အမိ

ှ ဒဲသားအေဟဇာဆက်ေသာ

ပေဇာ်သကာဟမကား၊ ၆၇ အကျပ်ေတာ်အလိ က် တပိ သားသံ းဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ ေငွ အင်တံ ၊
ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ ေငွ ဖလား၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့ ထိ အင်တံ ၊ ဖလား၌
ဆီ ှ င့်ေရာ ၍ အြပည့်ထည့်ေသာ မန့်ညက်။

၆၈ မီ း ိ ရာ
့
နံ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်ြပည့်၍

အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိ ေသာ ေ ဇွ န်း၊ ၆၉ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ
တေကာင်၊

သိ းထီ းတေကာင်၊

အခါမလည်ေသာ

သိ း

သငယ်တေကာင်၊

အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်သငယ်တေကာင်၊ ၇၁ မိ ဿဟာယယဇ် ဘိ့
သိ းငါးေကာင်၊

ဆိ တ်ငါးေကာင်၊

အခါမလည်ေသာ

ွားထီ း
၇၀

ွား ှ စ်ေကာင်၊

သိ းသငယ်ငါးေကာင်တိ့ကိ

အမိ ှ ဒသားအေဟဇာသည် ပေဇာ်ေလ၏။ ၇၂ ဧကာဒသမေန့၌ အာ ှ ာအမျိုးတွ င် မင်းြဖစ်
ေသာ သကရန်သား ပါေဂျလဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာဟ မကား။ ၇၃ အကျပ်ေတာ်အလိ က်
တပိ ဿာသံ းဆယ်အချိန်

ှ ိ ေသာ ေငွ အင်တံ ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ ေငွ ဖလား၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့ ထိ အင်တံ ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့်ေရာ ၍ အြပည့်ထည့်ေသာ မန့်ညက်။ ၇၄
မီ း ိ ရာ
့

နံ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်ြပည့်၍

အကျပ်တဆယ်

အချိန် ှ ိ ေသာ

ေ ဇွ န်း၊

၇၅

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီ း တေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ
သိ း သငယ်တေကာင်၊

၇၆ အြပစ်ေ ြဖရာယဇ် ဘိ့

ဆိ တ်သငယ်တေကာင်၊

၇၇

မိ ဿဟာယယဇ် ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိ းငါး ေကာင်၊ ဆိ တ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ
သိ းသငယ် ငါးေကာင်တိ့ကိ သကရန်သားပါေဂျလသည် ပေဇာ် ေလ၏။ ၇၈ ဒွ ါဒသမေန့၌
နသာလိ အမျိုးတွ င် မင်းြဖစ်ေသာ ဧနန်းသားအဟိ ရဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာ ဟမကား၊ ၇၉
အကျပ်ေတာ်အလိ က် တပိ ဿာသံ းဆယ် အချိန် ှ ိ ေသာ ေငွ အင်တံ ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ
ေငွ ဖလား၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာဘိ ့ ထိ အင်တံ ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့်ေရာ ၍ အြပည့်ထည့်ေသာ
မန့်ညက်။ ၈၀ မီ း ိ ရာ
့ နံ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိ ေသာ ေ ဇွ န်း၊ ၈၁
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီ း တေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိ းသ
ငယ်တေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိ းသငယ်တေကာင်၊
ဆိ တ်သငယ်တေကာင်၊

ေတာလည်ရာ

၈၃ မိ ဿဟာယယဇ် ဘိ့

၈၂ အြပစ်ေ ြဖရာယဇ် ဘိ့

ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိ းငါး ေကာင်၊
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ဆိ တ်ငါးေကာင်၊

အခါမလည်ေသာ

အဟိ ရသည် ပေဇာ်ေလ၏။
သည်၊

ယဇ် ပလင်ကိ

သိ းသငယ်

ငါးေကာင်တိ့ကိ

ဧနန်သား

၈၄ ထိ သိ့ဣသေရလအမျိုးတိ ့၌ မင်းြဖစ်ေသာ သတိ ့

ဆီ လးေသာေန့၌

အ ေမာဒနာ

ပစရာဘိ ့

ဆက်ေသာ

ေငွ အင်တံ ေပါင်းဆယ် ှ စ်လံ း၊ ေငွ ဖလားေပါင်းဆယ် ှ စ်လံ း၊ ေ ဇွ န်းေပါင်း ဆယ် ှ စ်စင်း
တည်း။ ၈၅ ေငွ အင်တံ အချိန်ကား၊ တလံ းလ င် တပိ ဿာ သံ းဆယ်စီ၊ ေငွ ဖလားအချိန်ကား၊
တလံ းလ င် ခနစ်ဆယ် စီ ှ ိ ၍ ေငွ ချိန်ေပါင်းကား၊ အကျပ်ေတာ်အလိ က်၊ အခွ က်
ှ စ်ဆယ်ေလးပိ ဿာ ှ ိ သတည်း။ ၈၆ မီ း ိ ရာ
့ နံ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်ြပည့်ေသာ ေ ဇွ န်း ဆယ် ှ စ်စင်း
အချိန်ကား၊ အကျပ်ေတာ်အလိ က် ဆယ် ကျပ်စီ ှ ိ ၍၊ ေ ချိန်ေပါင်းကား တပိ ဿာ ှ စ်ဆယ် ှ ိ သ
တည်း။ ၈၇ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ ေဘာဇဥ် ပေဇာသကာ ှ င့်တကွ ွားေပါင်းဆယ် ှ စ်ေကာင်၊
သိ းထီ းဆယ် ှ စ်ေကာင်၊ အခါ မလည်ေသာသိ းသငယ် ဆယ် ှ စ်ေကာင်၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ဘိ့
ဆိ တ်သငယ်ေပါင်း ဆယ် ှ စ်ေကာင်၊
ေလးေကာင်၊

သိ းထီ းေြခာက်ဆယ်၊

သိ းသငယ်ေြခာက်ဆယ် ှ ိ သတည်း။

၈၈ မိ ဿဟာယ ယဇ် ဘိ့

ွားေပါင်း၊ ှ စ်ဆယ်

ဆိ တ်ထီးေြခာက်ဆယ်၊

အခါမလည်ေသာ

ဤေ ွကား၊ယဇ်
့
ပလင်

ဆီ လးေသာေနာက်၊

အ ေမာဒနာ ပဘိ ့ ဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာေပတည်း။ ၈၉ ေမာေ ှ သည် ဘရားသခင်ကိ
ေလ ာက်ြခင်းငှ ါ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ ေခ ဗိ မ် ှ စ်ပါး ကားမှာ၊
သက်ေသခံ ချက်ေသတာအေပ ၌ တင်ေသာအဖံ းထက်ေသာ ဘရားသခင် ေခ ေတာ်မသံ ကိ
ေမာေ ှ သည် ကား၍ ထးေလ၏။

၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် အာ န်အား ဆင့်ဆိရမည်မှာ၊

၂ မီ းခွ က်များကိ

ထွ န်းေသာအခါ၊ မီ းခွ က်ခနစ်လံ း တိ ့သည် မီ းခံ တဘက်တချက်၌ ထွ န်းလင်းရမည်ဟ၊ ၃
ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ အာ န် ပ၍ မီ းခံ တဘက်တချက်၌ မီ းခွ က်များကိ
ထွ န်းေလ၏။ ၄ မီ းခံ မကား၊ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား ြပေတာ်မေသာ ပံ ှ င့်အညီ
မီ းခံ တိ င်မှစ၍

ကာပွ င့ ်တိ င် ေအာင် ေ ြဖင့် တစပ်တည်းထလပ်ေသာ မီ းခံ ြဖစ်သ

တည်း။ ၅ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား ၆ ေလဝိ သားတိ ့ကိ၊
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ အထဲ က ေ ွးေကာက်၍ စင် ကယ်ေစေလာ့။ ၇ စင် ကယ်ေစြခင်းငှ ါ
ပရမည်အမဟမကား၊ စင် ကယ်ြခင်း မဂလာေရကိ သတိ ့အေပ မှာြဖန်း၍၊ သတိ ့ သည်
တကိ ယ်လံ းကိ အေမွ းရိ တ်ြခင်း၊ အဝတ်ေလ ာ်ြခင်း ကိ ပသြဖင့် စင် ကယ်ေစရမည်။ ၈
ဆီ ေရာေသာ မန့်ညက်တည်းဟေသာ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ ၊ အသက်ပျိုေသာ
ွားထီ းတေကာင်၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီ းတေကာင် ကိ ယ ပီ းလ င်၊
၉ ေလဝိ သားတိ ့ကိ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ် ေ ှ သိ
့ ့ေခ ခဲ့ ၍၊ ဣသေရလအမျိုးသား
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ပရိ သတ်အေပါင်း တိ ့ကိ စည်းေဝးေစ ပီ းမှ၊ ၁၀ ေလဝိ သားတိ ့ကိ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
သိ့
ေဆာင်ခဲ့၍၊ သတိ ့ေခါင်းေပ မှာ ဣသေရလအမျိုးသား တိ ့သည် လက်ကိတင်သြဖင့်၊ ၁၁
သတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်ကိ ထမ်း ေစြခင်းငှ ါ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ပေသာ
ပေဇာ် သကာတည်းဟေသာ ေလဝိ သားတိ ့ကိ အာ န်သည် ထာဝရဘရားအား ဆက်ရမည်။
၁၂ ေလဝိ သားတိ ့သည်လည်း၊

ွားေခါင်းေပ မှာ မိ မိ တိ ့လက်ကိ တင်၍၊ သတိ ့အဘိ ့

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပလိ ေသာငှ ါ၊ ထာဝရဘရားေ ှ မ့ ှ ာ ွားတေကာင်ကိ အြပစ် ေြဖရာယဇ် ၊
တေကာင်ကိ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ပ၍ ပေဇာ်ရ က

မည်။ ၁၃ ေလဝိ သားတိ ့ကိ၊ အာ န် ှ င့်သ၏

သားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ထား၍ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ၁၄ ထိ သိ့ ေလဝိ သားတိ ့ကိ
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့် တြခားစီ ခွဲထား၍၊ သတိ ့သည် အထးသြဖင့် ငါ့လြဖစ်ရ
ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ ထိ ေနာက်မှ ေလဝိ သားတိ ့သည်၊ ပရိ သတ် စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အမကိ
ေဆာင် ွက်ြခင်းငှ ါ ဝင်ရ က

လိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ကိ စင် ကယ်ေစ၍ ပေဇာ်သကာ၊ ပရ

ေသာ အေ ကာင်းဟမကား၊ ၁၆ ဣသေရလ အမျိုးထဲ က သတိ ့ကိ ေ ွးေကာက်၍၊ ငါ့အား
အပိ င်ေပးရမည်။ ဣသေရလအမျိုးတွ င် အဦ း ဘွ ားြမင်ေသာ သားဦ းများအတွ က် သတိ ့ကိ
ငါသိ မ်း ယ၏။ ၁၇ အဲ ဂတုြပည်၌ သားဦ းအေပါင်းတိ ့ကိ ငါသည် ဒဏ်ခတ်ေသာအခါ
ဣသေရလအမျိုးတွ င်လြဖစ်ေစ၊ တိ ရ စာန်ြဖစ်ေစ၊ သားဦ းအေပါင်းတိ ့ကိ ကိ ယ်အဘိ ့
သန့် ှ င်းေစေသာေ ကာင့်၊ သားဦ းအေပါင်းတိ ့ကိ အထး သြဖင့် ငါပိ င်ရမည်။

၁၈

တဖန် ဣသေရလအမျိုးသားဦ း အေပါင်းတိ ့ အတွ က်၊ ေလဝိ သားတိ ့ကိ ငါယ၏။ ၁၉
သတိ ့သည်လည်း ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ် ၌၊ ဣသေရလအမျိုးသားေဆာင် ွက်ရေသာ
အမကိ ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်သိ့
ချဥ်းကပ်ေသာအခါ၊ ေဘးဒဏ် ှ င့် လွ တ်မည်အေ ကာင်း၊ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊
ဣသေရလအမျိုးထဲ က ေလဝိ သားတိ ့ကိ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ ့အား စွ န့် ကဲ ေပးကမ်း
သည်ဟ၊ ၂၀ ေလဝိ သားအမ၌၊ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း
ေမာေ ှ ှ င့် အာ န် အစ ှ ိ ေသာ ဣသေလရအမျိုးသား ပရိ သတ် အေပါင်းတိ ့ သည်
ေလဝိ သားတိ ့ကိ ပ ကလ င်၊ ၂၁ သတိ ့သည် စင် ကယ်ြခင်းသိ ့ေရာက်၍ မိ မိတိ့ အဝတ်ကိ
ေလ ာ် က၏။ အာ န်သည်လည်း၊ သတိ ့ကိ ထာဝရ ဘရားအား ဆက်ကပ်၍ သတိ ့အဘိ ့
အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပသြဖင့် စင် ကယ်ေစေလ၏။ ၂၂ ထိ ေနာက်မှ ေလဝိ သားတိ ့သည်
အာ န် ှ င့်သ၏ သားတိ ့ေ ှ ့၌ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာတဲ ေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်ြခင်းငှ ါ
ဝင် က၏။ ေလဝိ သားတိ ့အမ၌ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ာအားမှာထားေတာ်မသည် အတိ င်း
လအေပါင်းတိ ့သည် ပ က၏။ ၂၃ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
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၂၄ ေလဝိ သားတိ ့သည် အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် လွ န်မှ၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အမကိ

ေဆာင် ွက် ြခင်းငှ ါ ဝင်ရ ကမည်။

၂၅ အသက်ငါးဆယ်လွန်မှ အမလွ တ်၍ ေနာက်

တဖန် မေဆာင် ွက်ဘဲ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်၌ မိ မိညီအစ်ကိတိ့ ှ င်အတ ကညီ ၍
အလှ ည့်လှ ည့်ေစာင့် ရ ကမည်။ ထိ သိ့ ေလဝိ သားများ ေစာင့်ရေသာအမကိ စီ ရင်ရမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၉ အဲဂတုြပည်မှ ထွက်၍ ဒတိယ ှ စ်၊ ပဌမလ၌ သိန်ေတာတွင် ထာဝရဘရားသည်
ေမာေ ှ အားမိ န့်ေတာ် မသည်ကား

၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊ ချိန်းချက်ေသာ

ကာလအချိန်၌ ပသခါပွဲ ကိ ခံ ရ ကမည်။ ၃ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့သမ ေသာ ထံ းစံ အတိ င်း၊ ချိန်းချက် ေသာ
ကာလအချိန်တည်းဟေသာ ယခလ တဆယ်ေလး ရက်ေန့ ညဦ းယံ ၌ ေစာင့်ရ ကမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ပသခါပွဲ ကိ ခံ ရမည်အေ ကာင်း၊

ေမာေ ှ ဆင့်ဆိ သည်အတိ င်း၊ ၅ သိ န်ေတာတွ င် ပဌမလ တဆယ်ေလးရက်ေန့ ညဦ းယံ ၌
ပသခါပွဲ ကိခံရ က၏။

ေမာေ ှ အား

ထာဝရ

ဘရားမှာ

ထားေတာ်မသမ အတိ င်း၊

ဣသေရလအမျိုး သားတိ ့သည် ပ က၏။ ၆ ထိ ေန့၌ ပသခါပွဲ ကိမခံ ရမည်အေ ကာင်း၊
လအေသေကာင်အားြဖင့် ညစ်

းြခင်းသိ ့ ေရာက်ေသာ လအချို ့တိ့သည်၊ ထိ ေန့၌

ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်ထံသိ ့ ချဥ်းကပ်၍၊
ညစ်

းြခင်း

ှ ိ ပါ၏။

ထာဝရဘရားအား

၇ အက ်ပ်တိ့သည် လအေသေကာင်အားြဖင့်

ချိန်းချက်ေသာအချိန်၌ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့ ှ င့်အတ၊

ပေဇာ်သကာကိ

မ ပေစြခင်းငှ ါ၊

အက ်ပ်တိ့ကိ

ဆီ းတား

ပါမည်ေလာဟ ေမးေလ ာက် က၏။ ၈ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ေန ကဦ းေလာ့။ သင်တိ့အမ၌
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မေသာ စကားကိ ငါနားေထာင်ဦး မည်ဟ ြပန်ဆိ၏။ ၉ ထိ အခါ
ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင် သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၁၀
သင်တိ့

အမျိုးသားသည်

အေသေကာင်အားြဖင့်

ညစ်

းြခင်း ှ ိ ေသာ်၎င်း၊

ေဝးေသာအရပ်သိ့ ခရီ းသွ ား ေသာ်၎င်း၊ ထာဝရဘရားအဘိ ့ ပသခါပွဲ ကိခံရမည်။

၁၁

ဒတိ ယလတဆယ်ေလးရက်ေန့ညဦ းယံ ၌ ပွဲ ခံ၍၊ သိ းသငယ်အသားကိ တေဆးမပါေသာ မန့်၊
ခါးေသာ ဟင်းသီ းဟင်း ွက် ှ င့် စားရမည်။ ၁၂ ထိ အသားကိ နံ နက်တိင်ေအာင် မ ကင်းေစရ။
အ ိ းကိ လည်း မချိုးရ။ ပသခါပွဲ ှ င့် ဆိ င်ေသာအထံ းအဖွဲ ့ ှ ိ သမ တိ ့ကိ လိ က်၍ ပွဲ ခံရေသာ
အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၁၃ ညစ်

းြခင်းမ ှ ိ ၊ အြခားတပါးသိ ့ ခရီ းမသွ ား ေသာ သသည် ပသခါပွဲ ကိ

မခံ ပဲ ေနလ င် ထိ သကိ သ၏ အမျိုးမှပယ် ှ င်းရမည်။ ချိန်းချက်ေသာ အချိန်၌ ထိ သ သည်
ထာဝရဘရားအဘိ ့ ပေဇာ်သကာကိ မေဆာင်ခဲ့ ေသာေ ကာင့် မိ မိအြပစ်ကိ ခံ ရမည်။ ၁၄
သင်တိ့ထံမှာ တည်းခိ ေသာ တပါးအမျိုးသား သည် ထာဝရဘရားအဘိ ့ ပသခါပွဲ ကိ ခံ ြခင်းငှ ါ
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အလိ ှ ိ လ င်၊ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့၍ ခံ ရေသာ ထံ းစံ အတိ င်း ပွဲ ခံရမည်။ သင်တိ့တွင် တည်းခိ ေသာ
တပါးအမျိုးသား၊ ြဖစ်ေသာသ၊ အမျိုးသားချင်းြဖစ်ေသာသတိ ့သည် ထံ းစံ တပါးတည်း ေသာ
ှ ိ ရ ကမည်ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၅ တဲ ေတာ်ကိ ထေထာင်ေသာေန့၌၊ မိ ဃ်းတိ မ်သည်

တဲ ေတာင်ေပ မှာ တည်၍၊ သက်ေသခံ ချက် တဲ ေတာ်ကိ ဖံ းအပ်ေလ၏။ ညဦ းမှစ၍
နံ နက်တိင်ေအာင် တဲ ေတာ်ေပ မှာ မီ းကဲ့ သိ ့ ထင်ေလ၏။

၁၆ ထိ သိ့အစဥ်ြဖစ်၍

ေန့အချိန်၌မိ ဃ်းတိ မ်ဖံ းအပ်လျက်၊ ညအချိန်၌မီ းကဲ့ သိ ့ ထင်လျက် ှ ိ ၏။ ၁၇ မိ ဃ်းတိ မ်သည်
တဲ ေတာ်အေပ မှ ကွ ာေြမာက်ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ခရီ းသွ ား က၏။
မိ ဃ်းတိ မ်တည်ေလရာရာ၌လည်း၊ တဲ များကိ ေဆာက်ြပန် က၏။

၁၈ ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ခရီ းသွ ား က၏။ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည် အတိ င်းလည်း တဲ များကိ ေဆာက် က၏။ မိ ဃ်း တိ မ်သည် တဲ ေတာ်အေပ မှာ
တည်ေနသမ ေသာ ကာလ ပတ်လံ း သတိ ့သည် တဲ ၌ေန က၏။ ၁၉ မိ ဃ်းတိ မ်သည်
တဲ ေတာ်အေပ မှာ ေန့ရက် ကာြမင့်စွ ာတည်ေနေသာအခါ၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့ သည်
ခရီ းမသွ ားဘဲ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၌ ေစာင့်ေန
တဲ ေတာ်အေပ မှာ ေန့ရက် အနည်းငယ်မ

က၏။

၂၀ မိ ဃ်းတိ မ်သည်

တည်ေနေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား အမိ န့်

ေတာ်အတိ င်း၊ သတိ ့သည် တဲ ၌ ေန က၏။ ထာဝရဘရား အမိ န့်ေတာ်အတိ င်းလည်း၊
ခရီ းသွ ား က၏။

၂၁ ညဦ းယံ မှစ၍ နံ နက်အချိန်တိင်ေအာင် မိ ဃ်း တိ မ်တည်ေန၍

နံ နက်အချိန်၌ ေြမာက်ေသာအခါ ခရီ း သွ ား က၏။ ေန့ြဖစ်ေစ၊ ညြဖစ်ေစ၊ မိ ဃ်းတိ မ်ေြမာက်
ေသာအခါ ခရီ းသွ ား က၏။ ၂၂ ှ စ်ရက်ြဖစ်ေစ၊ တလြဖစ်ေစ၊ တ ှ စ်ြဖစ်ေစ၊ မိ ဃ်းတိ မ်သည်
တဲ ေတာ်ေပ မှာ တည်ေနသမ ေသာ ကာလပတ်လံ း ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ခရီ း
မသွ ားဘဲ တဲ ၌ေန က၏။ တဖန်မိဃ်းတိ မ်ေ ြမာက်ြပန် ေသာအခါ ခရီ းသွ ား က၏။ ၂၃
ထာဝရဘရားအမိ န့်ေတာ်အတိ င်း တဲ ၌ ေန က

၏။ ထာဝရဘရား အမိ န့်ေတာ်အတိ င်းတဲ ၌

ေန က၏။ ထာဝရဘရားအမိ န့်ေတာ်အတိ င်းလည်း ခရီ းသွ ား က၏။ ထာဝရဘရားသည်
ေမာေ ှ အားြဖင့် မိ န့်ေတာ်မသည် အတိ င်း ထာဝရဘရားအထံ ေတာ်၌ ေစာင့်ေန က၏။

၁၀ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား

၂ သင်သည်

ပရိ သတ်စည်းေဝးေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ တပ်တိ့ကိ ချီေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ မတ်ရေသာ ေငွ တံပိ း ှ စ်လံ း ကိ ၊
တလံ းလ င်

ေငွ တတံ းစီ ြဖင့်

ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည်

မဆက်ဘဲလပ်ရမည်။
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

၃

တံ ပိ းမတ်ေသာအခါ၊

တဲ ေတာ်တံခါးေ ှ ၊့

သင့်ထံ ၌

စည်းေဝးရ ကမည်။ ၄ တံ ပိ းတလံ းတည်းကိ မတ်လ င်၊ ဣသေရလ အမျိုး၌ လတေထာင်ကိ
အပ်ေသာမင်းတိ ့သည် သင့်ထံ ၌ စည်းေဝးရ ကမည်။ ၅ ိးေဆာ်သံ ှ င့်မတ်ေသာအခါ၊
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အေ ှ တပ်
့ တိ့ သည် ချီသွားရ ကမည်။ ၆ ဒတိ ယအ ကိ မ် ိးေဆာ်သံ ှ င့် မတ်ေသာအခါ၊
ေတာင်တပ်တိ့ သည် ချီသွားရ ကမည်။ တတိ ယအ ကိ မ် ိးေဆာ်သံ ှ င့် မတ်ေသာအခါ၊
အေနာက်တပ်တိ့သည် ချီသွားရ ကမည်။ စတတအ ကိ မ် ိးေဆာ်သံ ှ င့် မတ်ေသာ အခါ၊
ေြမာက်တပ်တိ့သည် ချီသွားရ ကမည်။ အစဥ်အတိ င်း ချီသွားေစြခင်းဌာ ိးေဆာင်သံ ှ င့်မတ်ရ
မည်။ ၇ ပရိ သတ်စည်းေဝးေစြခင်းငှ ါ ိးေဆာ်သံကိ မ ပ ဘဲ တံ ပိ းမတ်ရမည်။ ၈ အာ န်၏
သား၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ထိ တံပိ းကိ မတ်ရ ကမည်။ သင်တိ့ အမျိုးအစဥ်အဆက်
ေစာင့်ရေသာ ပညတ်ြဖစ်သတည်း။ ၉ သင်တိ့သည် ကိ ယ်ြပည်၌ ေနေသာအခါ၊ တိ က်
လာေသာရန်သတိ ့ကိ စစ်ချီလ င်၊ ိးေဆာ်သံ ှ င့် တံ ပိ း မတ်ရမည်။ ထိ အခါ သင်တိ့၏
ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည် သင်တိ့ကိ ေအာက်ေမ့၍၊ ရန်သလက်မှ ကယ်တင်
ေတာ်မမည်။ ၁၀ သင်တိ့သည် င်လန်းြခင်းကိ ပေသာေန့၊ ပွဲ သဘင်ေန့လဆန်း ေန့တိ့၌
သင်တိ့ဘရားသခင် ေအာက် ေမ့ေတာ်မဘိ ့ရာ၊ သင်တိ့ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ မိ ဿဟာယဇ်
ပေဇာ်သကာများ၊ အေပ မှာ တံ ပိ းမတ်ရ ကမည်။ ငါ သည် သင်တိ့၏ဘရားသခင်၊
ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဒတိ ယ ှ စ်၊ ဒတိ ယလ အရက် ှ စ်ဆယ်ေြမာက်
ေသာ ေန့ရက်၌၊ မိ ဃ်းတိ မ်သည် သက်ေသခံ ချက်တဲေတာ် မှ ကွ ာေြမာက်သည်ြဖစ်၍၊ ၁၂
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် သိ နာေတာင်မှ ခရီ းသွ ား က၏။ ေနာက်တဖန် မိ ဃ်းတိ မ်သည်
ပါရန်ေတာ ၌ တည်ေန၏။

၁၃ ထိ သိ့ထာဝရဘရားသည်

ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ပဌမခရီ းသွ ားြခင်းကိ
အလံ းအရင်းတိ ့သည်၊

အလံ ှ င့်တကွ

ပ က၏။
ေ ှ ့ဦးစွ ာ

ေမာေ ှ အားြဖင့် မိ န့်

၁၄ ယဒတပ်အစဥ်အတိ င်း

ချီသွား က၏။

ယဒတပ်ကိ၊

အမိ နဒပ်သားနာ န်အပ်ရ၏။ ၁၅ ဣသခါတပ်ကိ၊ ဇအာသားနာသေနလအပ်၏။ ၁၆
ဇာဗလန်တပ်ကိ၊ ေဟလန်သားဧလျာဘအပ်ရ၏။ ၁၇ တဲ ေတာ်ကိ ဖတ်ချ၍ ေဂရ န်သား၊
ေမရာရိ သား တိ ့သည် တဲ ေတာ်ကိ ထမ်းလျက်ချီသွား က၏။ ၁၈ ဗင်တပ်အစဥ်အတိ င်း၊
အလံ းအရင်းတိ ့သည်

အလံ ှ င့်တကွ

ချီသွား က၏။

ဗင်တပ်ကိ

ေ ှ ဒရသား

ဧလိ ဇရအပ်ရ၏။ ၁၉ ှ ိ ေမာင်တပ်ကိ ဇရိ ှ ဒဲသားေ ှ လေမျလအပ် ရ၏။ ၂၀ ဂဒ်တပ်ကိ
ေဒွ လသားဧလျာသပ်အပ်ရ၏။ ၂၁ ေကာဟတ်သားတိ ့သည် သန့် ှ င်းရာဌာန တန်ဆာတိ ့ကိ
ထမ်းလျက် ချီသွား က၏။ သတိ ့မေရာက်မှီ အရင်သွားေသာ သတိ ့သည် တဲ ေတာ်ကိ
ထေထာင် ရ က၏။ ၂၂ ဧဖရိ မ်တပ်အစဥ်အတိ င်း အလံ းအရင်းတိ ့သည် အလံ ှ င့်တကွ
ချီသွား က၏။ ဧဖရိ မ်တပ်ကိ အမိ ဟဒ် သား ဧလိ ှ မာအပ်ရ၏။

၂၃ မနာေ ှ တပ်ကိ

ေပဒါဇရသား ဂါမေလျလ အပ်ရ၏။ ၂၄ ဗယာမိ န်တပ်ကိ ဂိ ေဒါနိသား အဘိ ဒန်အပ် ရ၏။ ၂၅
ေနာက်ဆံ းတပ်တည်းဟေသာ ဒန်တပ်အစဥ် အတိ င်း အလံ းအရင်းတိ ့သည် အလံ ှ င့်တကွ
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ချီသွား က

၏။ ဒန်တပ်ကိ အမိ ှ ဒဲသား အေဟဇာအပ်ရ၏။

၂၆ အာ ှ ာတပ်ကိ

သကရန်သားပါေဂျလအပ် ရ၏။ ၂၇ နဿလိ တပ်ကိဧနန်သားအဟိ ရအပ်ရ၏။ ၂၈
ထိ သိ့ဣသေရလ အစဥ်အတိ င်း ချီ၍ ခရီ းသွ ား

က၏။

၂၉ ေမာေ ှ ကလည်း၊

ထာဝရဘရားသည် ဂတိ ေတာ်အတိ င်း ငါတိ ့အား ေပးေတာ်မမည်အရပ်သိ့ ငါတိ ့ သည်
ယခခရီ းသွ ား က၏။ ငါတိ ့ ှ င်

အတလိ က်၍လာပါ။ ငါတိ ့သည်

ေကျးဇး ပပါမည်။

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌ ေကျးဇး ပေတာ်မမည် ဂတိ ှ ိ ပါ၏ဟ
မိ မိေယာကမမိ ဒျန်အမျိုး၊

ေ ွလသား၊

ေဟာဗပ်အားဆိ လ င်၊

၃၀

ေဟာဗပ်က

ငါမလိ က်မသွ ားပါ၊ ငါ့ေနရင်းြပည်၊ ငါ့အေဆွ အမျိုး ှ ိ ရာ သိ ့ ြပန်သွားပါမည်ဟ ေမာေ ှ အား
ဆိ ၏။

၃၁ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ငါတိ ့ကိ စွ န့်ပစ်၍ မသွ ားပါ

ှ င့်။ သင်သိသည်အတိ င်း

ငါတိ ့သည်ေတာ၌ စားခန်းချရမည်။ သင်သည် ငါတိ ့မျက်စိြဖစ် ရပါ၏။ ၃၂ ငါတိ ့ ှ င့်
အတလိ က်လ င် ထာဝရဘရား ပေတာ် မေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါတိ ့သည် ခံ ရသည်အတိ င်း
သင့်၌ေကျးဇး ပပါမည်ဟ ဆိ ေလ၏။ ၃၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏
ေတာင်ေတာ်မှထွ က်၍၊ သံ းရက်ကွာေသာ ခရီ းကိ သွ ား က

၏။ ထိ သံ းရက်ကွာေသာ

ခရီ းကိ သွား ကစဥ်၊ ထာဝရ ဘရား၏ ပဋိ ညာဥ်ေသတာသည် သတိ ့အဘိ ့ စားခန်း
ချရာအရပ်ကိ ှ ာ၍ သတိ ့ေ ှ ကသွ
့
ားေလ၏။

၃၄ သတိ ့သည် ေန့အချိန်၌ တပ်ချီ၍

သွ ားေသာ အခါ၊ ထာဝရဘရား၏ မိ ဃ်းတိ မ်သည် သတိ ့အေပ မှာ

ှ ိ ေလ၏။

၃၅

ေသတာေတာ်သွားေသာအခါ၊ ေမာေ ှ က အိ ထာဝရဘရား ထေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ်၏
ရန်သတိ ့ သည် လွ င့ ် ကပါေစေသာ။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ မန်းေသာသတိ ့ သည် ေ ှ ေတာ်
့
မှ
ေြပး ကပါေစေသာဟ၍၎င်း၊

၃၆

ေသတာေတာ်မသွ ားဘဲ

ရပ်ေနေသာအခါ၊

အမျိုးသားအေထာင်၊ အေသာင်း ှ ိ ရာသိ ့ ြပန်လာေတာ်မ ပါဟ၍၎င်း ေလ ာက်ဆိေလ့ ှ ိ ၏။

၁၁ တဖန်လများတိ့သည်

အလိ ေတာ်မ ှ ိ ေသာ

ြမည်တမ်းြခင်းကိ

ပ ကသြဖင့်၊

ထာဝရဘရားတိ ့သည် သတိ ့ စကားကိ ကား၍ အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။ ိ ေတာ်
့
မေသာမီ းသည်
သတိ ့တွင်ေလာင်၍ တပ်အစွ န်အနား၌

ှ ိ ေသာ သအချို ့တိ့ကိ ေသေစေလ၏။

၂

လများတိ ့သည် ေမာေ ှ အား ေအာ်ဟစ်၍၊ ေမာေ ှ သည် ထာဝရဘရားကိ ဆေတာင်းသြဖင့်
မီ း ငိ မ်း ေလ၏။

၃ ထာဝရဘရား၏ မီ းသည် သတိ ့တွင် ေလာင် ေသာေ ကာင့်

ထိ အရပ်ကိ တေဗရဟေသာအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်
ေရာေ ှ ာလျက် ပါေသာ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် ေတာင့်တေသာ စိ တ်စွဲ လမ်း က၏။
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်လည်း တဖန်ငိေ ကးလျက် ငါတိ ့စားစရာဘိ ့ အမဲ သားကိ
အဘယ်သေပးလိ မ့ ်မည်နည်း။ ၅ အဲ ဂတုြပည်၌ အလိ အေလျာက်စားရေသာ ငါးသား၊
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သခွ ါးသီ း၊ ဖရဲ သီး၊ ကက်သွန်၊ အနီ၊ အြဖူ၊ အ ိ င်းအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ေအာက်ေမ့၏။
၆

ယခမှာ

ငါတိ ့အသက်သည်

အားေလျာ့ ပီ ။

ဤမ မှတပါး

တစံ တခကိ မ

မြမင်ရဟဆိ က၏။ ၇ မ သည် နံ နံ ေစ့ ှ င့်တ၍ ဗေဓလသစ်ေစ့ကဲ့ သိ ့ အဆင်းြဖစ်၏။ ၈
လများတိ ့သည်လှည့်လည်လျက် မ ကိ စသိ မ်း၍ ဆံ ၌ ကိ တ်ြခင်း၊ ေထာင်းြခင်းကိ ပ ပီ းမှ
အိ း ှ င့်

ပတ် က၏။

မန့်ြပားကိ လည်း

လပ် က၏။

အရသာသည်

မန့်ဆီေ ကာ်

အရသာ ှ င့်တ၏။ ၉ စားခန်းချရာအရပ်၌ ညဥ့်အခါ ှ င်း ှ င့်အတ မနက်ကျတတ်၏။ ၁၀
ထိ အခါလများအသီ းအသီ းတိ ့သည်

မိ မိတဲတံခါး

ဝ၌

မိ မိအိမ်ေထာင် ှ င့်တကွ

ငိ ေ ကး ကသည်ကိ ေမာေ ှ ကားရ၏။ ထာဝရဘရားသည် ြပင်းစွ ာ အမျက် ထွ က်ေတာ်မ၏။
အြပစ် ှ ိ သည်ကိ ေမာေ ှ သိ ြမင်လ င်၊ ၁၁ ဤလအေပါင်းတိ ့ကိ ထမ်းေစဟ သတိ ့ကိ
ကိ ယ်ေတာ်က န်အေပ မှာ တင်၍ အဘယ်ေ ကာင့် အက ်ပ် ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မပါသနည်း။

အဘယ်ေ ကာင့် ေ ှ ေတာ်
့
၌ မျက် ှ ာမရဘဲ ေနရပါသနည်း။

၁၂ သတိ ့ဘိးေဘးများ၌

ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ြပည်သိ့သွား၍၊ အထိ န်းသည် ိစ
့ ိ ့သငယ်ကိေဆာင်သကဲ့ သိ ့ ဤလတိ ့ကိ
ပိ က်ချီလျက်ေဆာင်ေလာ့ဟ အက ်ပ်အား မိ န့်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊ ဤလအေပါင်းတိ ့ကိ
အက ်ပ် သည် ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ပါသေလာ။ ဘွ ားြမင်ပါသေလာ။ ၁၃ ဤလအေပါင်းတိ ့အား
ေက းစရာဘိ ့ အမဲ သားကိ အက ်ပ်သည် အဘယ်မှာရ ိင်ပါအံ့ နည်း။ သတိ ့က အက ်ပ်တိ့
စားစရာဘိ ့ အမဲ သားကိ ေပးပါဟ ငိ ေ ကးလျက် အက ်ပ်ကိေတာင်း ကပါ၏။

၁၄

ဤလအေပါင်းတိ ့ကိ အက ်ပ်တေယာက်တည်းသာ မေဆာင် ွက် ိင်ပါ။ ေဆာင် ွက်ရေသာ
ဝန်လည်း ေလးလွ န်းပါ၏။ ၁၅ ထိ သိ့အက ်ပ်၌ ပေတာ်မလ င်၎င်း၊ စိ တ်ေတွ ့ေတာ်မလ င်၎င်း၊
အက ်ပ်ကိအလျင်အြမန် ေသေစေတာ် မပါ။ ကိ ယ်ဆင်းရဲ ကိ ကိ ယ်မသိ မြမင်ပါေစ ှ င့်ဟ
ဘရားအား

ေလ ာက်ဆိ၏။

ဣသေရလအမျိုးသား

၁၆

ထာဝရဘရားကလည်း၊

အသက် ကီ းခနစ်ကျိပ်တိ့ကိ

ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ

သင်က မ်းကျင်ေသာ
စေဝးေစ ပီ းလ င်၊

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ် သိ ့ ေခ ခဲ့ ၍ သင် ှ င့်အတ ရပ်ေန ကေစေလာ့။

၁၇

ငါသည်လည်း ထိ အရပ်သိ့ ဆင်းသက်၍ သင် ှ င့် တ်ဆက်မည်။ သင့်အေပ မှာ ကျိန်းဝပ်ေသာ
ဝိ ညာဥ်အချို ့ကိ ငါယ၍ သတိ ့အေပ မှာ တင်မည်။ ဤလ တိ ့ကိ သင်တေယာက်တည်းသာ
ေဆာင် ွက်ရမည်
ရ ကမည်။

မဟတ်၊

ထိ အသက် ကီ းသတိ ့သည်

ဝိ င်းညီ ၍

ေဆာင် ွက်

၁၈ သင်သည်လည်း လများတိ ့အားဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ နက်ြဖန်ေန့အဘိ ့

ကိ ယ်ကိသန့် ှ င်းစင် ကယ်ေလာ့။ အမဲ သားကိ စားရ ကမည်။ သင်တိ့က အဘယ်သသည် ငါတိ ့
အား အမဲ သားကိ ေပးလိ မ့ ်မည်နည်း။ အဲ ဂတုြပည်၌ ေနစဥ်၊ ငါတိ ့သည် ချမ်းသာစွ ာေန က၏ဟ
ငိ ေ ကးလျက် ေြပာဆိ သံကိ ထာဝရဘရား ကားေသာေ ကာင့်၊ အမဲ သား ကိ ေပးေတာ်မသြဖင့်
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သင်တိ့သည် စားရ ကမည်။ ၁၉ တရက်၊ ှ စ်ရက်၊ ငါးရက်၊ ဆယ်ရက်၊ အရက် ှ စ်ဆယ်သာ
စားရ ကမည်မဟတ်။ ၂၀ သင်တိ့ ှ ာေခါင်းထဲ က အမဲ သားထွ က်၍ ွံ စရာ ြဖစ်သည်တိင်ေအာင်
တလပတ်လံ း စားရ ကမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့တွင် ှ ိ ေတာ်မေသာ ထာဝရ ဘရားကိ ၊
သင်တိ့သည်

မထီ မဲ့ြမင် ပလျက်၊

ငါတိ ့သည်

အဲ ဂတုြပည်မှ

အဘယ်ေ ကာင့်

ထွ က်လာရာ ကသနည်းဟ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ငိ ေ ကးလျက် ေြပာဆိ က ပီ တကားဟ ေမာေ ှ အား
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၁ ေမာေ ှ ကလည်း၊ အက ်ပ် ှ င့် ဆိ င်ေသာ လေယာက်ျားအေပါင်း

ေြခာက်သိန်း ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍

ကိ ယ်ေတာ်က

တလစားစရာဘိ ့

သတိ ့အား

အမဲ သားကိ ငါေပးမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မပါသည်တကား၊ ၂၂ သတိ ့ကိ ဝစွ ာေက းြခင်းငှ ါ၊
သိ းဆိ တ် ွားစတိ ့ကိ သတ်ရပါမည်ေလာ။ သိ ့မဟတ် ဝစွ ာေက းြခင်းငှ ါ၊ ပင်လယ်ငါး ှ ိ သမ
တိ ့ကိစေဝးရပါမည်ေလာဟ ေလ ာက် လ င်၊ ၂၃ ထာဝရဘရားက ထာဝရဘရား လက်တိ
သေလာ။ ငါ့စကား တည်မည် မတည်မည်ကိ သင်သိလိမ့ ် မည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၂၄ ေမာေ ှ သည် ထွ က်၍ ထာဝရဘရား၏ စကား ေတာ်ကိ လများတိ ့အား ဆင့်ဆိ ပီ းလ င်

အမျိုးသား၊

အသက် ကီ းသခနစ်ကျိပ်တိ့ကိ

စေဝးေစ၍၊

ပရိ သတ်

စည်းေဝးရာ

တဲ ေတာ်ပတ်လည်၌ ထားေလ၏။ ၂၅ ထာဝရဘရားသည် မိ ဃ်းတိ မ်ြဖင့် ဆင်းသက်၍
ေမာေ ှ ှ င့် တ်ဆက်ေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ အေပ မှာ ကျိန်းဝပ်ေသာ ဝိ ညာဥ်အချို ့ကိ ယ၍
အသက် ကီ းသ ခနစ်ကျိပ်တိ့အေပ မှာ တင်ေတာ်မသြဖင့်၊ထိ ဝိညာဥ်သည် သတိ ့အေပ မှာ
ကျိန်းဝပ်ေသာအခါ၊ သတိ ့သည် ပေရာဖက် ပ၍ မြပတ်မစဲ ေဟာ က၏။ ၂၆ ထိ လစ၌
ပါေသာသ ဧလဒဒ် ှ င့် ေမဒဒ်တိ့သည် စာရင်းဝင်ေသာ်လည်း၊ တဲ ေတာ်သိ့မသွ ားဘဲ တပ်ထဲမှာ
ေနရစ်စဥ်တွင် သတိ ့အေပ မှာ ထိ ဝိညာဥ်ကျိန်းဝပ်သြဖင့် သတိ ့သည်လည်း ပေရာဖက် ပ၍
တပ်ထဲမှာ ေဟာ က၏။ ၂၇ လလင်တေယာက်သည်လည်း ေမာေ ှ ထံ သိ ့ ေြပး၍၊ ဧလဒဒ် ှ င့်
ေမဒဒ်တိ့သည် တပ်ထဲမှာ ပေရာဖက် ပ၍ေဟာပါ၏ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၂၈ ေမာေ ှ ၏
လက်ေထာက်ြဖစ်ေသာ လလင် န် သား ေယာ က၊ သခင်ေမာေ ှ ၊ သတိ ့ကိ ဆီ းတားေတာ်မ
ပါဟဆိ ေသာ်၊

၂၉ ေမာေ ှ က၊ သင်သည် ငါ့အတွ က် ြငူစေသာ စိ တ် ှ ိ သေလာ။

ထာဝရဘရား၏ လအေပါင်းတိ ့သည် ပေရာဖက်ြဖစ် ကပါေစေသာ။ ထာဝရဘရားသည်
ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ သတိ ့အေပ မှာ တင်ေတာ်မပါေစေသာဟ ဆိ ပီ းမှ၊
အမျိုးသားအသက် ကီ းသတိ ့ ှ င့် အတ တပ်ထဲသိ့ ြပန်သွားေလ၏။

၃၀ ဣသေရလ
၃၁ ထိ အခါ

ထာဝရဘရားသည် ေလကိ ေစလတ်၍၊ ငံ းများကိ ပင်လယ်မှ ေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊ တပ်ပတ်လည်
တရက်ခရီ းစီ တိင်တိင်ကွာေသာ အရပ်တိ့၌၊ ေြမေပ မှာ ဒ ှ စ်ေတာင်ခန့်မ ဆင်းေစေတာ်မ၏။
၃၂ လများတိ ့သည် တေန့လံ း၊ တညဥ့်လံ း၊ နက်ြဖန် လည်း တေန့လံ းထ၍ ငံ းများကိ
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စသိ မ်း က၏။ နည်းနည်း သိ မ်းေသာ သသည် ဆယ်ေဟာမဲ ကိ သိ မ်းရ၏။ တပ်ပတ်
လည်အရပ်ရပ်၌ ြဖန့်ထား က၏။ ၃၃ သိ ့ရာတွ င် ငံ းသားကိ ကိ က်၍ မဝါးမှီ၊ ထာဝရ
ဘရားသည် သတိ ့ကိ အမျက်ေတာ်ထွက်၍ အလွ န်ြပင်း ေသာ ေဘး ှ င့်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၃၄
ေတာင့်တေသာသတိ ့ကိ သ ဂဟ်ရာထိ အရပ်ကိ ကိ ဗတ်သတဝါဟေသာ အမည်ြဖင့်
မှည့်ေလ၏။ ၃၅ လများတိ ့သည် ကိ ဗဟ်ဟတဝါအရပ်မှ ထွ က် ပီ းလ င်၊ ဟာဇ တ်အရပ်သိ့
ေရာက်၍ေန က၏။

၁၂ ေမာေ ှ သည် က ှ အမျိုးသားမိန်းမ ှ င့် စံ ဘက် သည်ြဖစ်၍၊ ထိမိန်းမေ ကာင့် မိရိအံ ှ င့်
အာ န်သည် ေမာေ ှ ကိ အြပစ်တင်လျက်၊ ၂ အကယ်၍ ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား
ြဖင့်သာ ဗျာဒိ တ်ေပးေတာ်မသေလာ။ ငါတိ ့အားြဖင့်လည်း ေပးေတာ်မမေလာဟ ဆိ က၏။
ထိ စကားကိ ထာဝရ ဘရား ကားေတာ်မ၏။ ၃ ေမာေ ှ သည် ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ ေနေသာ
သ အေပါင်းတိ ့ထက် သာ၍ းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ေသာ သေဘာ ှ ိ ၏။ ၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊
သင်တိ့သံ းေယာက် သည် ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်သိ့ ထွ က်သွား က

ေလာ့ဟ

ေမာေ ှ ၊ အာ န်၊ မိ ရိအံတိ ့အား ချက်ြခင်း မိ န့်ေတာ်မ၍ သတိ ့သည် ထွ က်သွား က၏။ ၅
ထာဝရဘရားသည် မိ ဃ်းတိ မ်တိင်ြဖင့် ဆင်း သက်၍၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးဝ၌
ရပ် လျက်၊ အာ န် ှ င့် မိ ရိအံကိ ေခ ေတာ်မ၍၊ သတိ ့သည် ချဥ်းကပ် က၏။

၆

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့တွင် ပေရာဖက် ှ ိ လ င်၊
ငါထာဝရဘရား သည် ထိ သ၌ ထးဆန်းေသာ ပါ ံ အားြဖင့် ကိ ယ်ကိ ြပမည်။ သိ ့မဟတ်
အိ ပ်မက်အားြဖင့် ဗျာဒိ တ်ေပးမည်။

၇ အိ မ်ေတာ်တအိ မ်လံ း၌ သစာေစာင့်ေသာ ငါ့

က န်ေမာေ ှ သည် ထိ သိ့မဟတ်။ ၈ သ၌ ဗျာဒိ တ်ေပးေသာအခါ၊ နက်နဲေသာစကား အားြဖင့်
မေပး၊ ကိ ယ်တိင်ကိယ် ကပ် ထင် ှ ားစွ ာ ဗျာဒိ တ် ေပးမည်။ သသည် ထာဝရဘရား၏
ပံ သ

ာန်ကိလည်း ြမင်ရမည်။ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ငါ့က န်ေမာေ ှ ကိ အဘယ့်ေ ကာင့်

အြပစ်တင်ဝ့ံ သနည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ လျက်၊ ၉ အမျက်ေတာ်ထွက်၍ ထာဝရဘရား ကသွ ား
ေတာ်မသြဖင့်၊ ၁၀ မိ ဃ်းတိ မ်သည် တဲ ေတာ်အေပ မှ ကွ ာသွ ား၏။ မိ ရိအံသည်လည်း၊ နာစွဲ ၍
မိ ဃ်းပွ င့ ်ကဲ့ သိ ့ ြဖူေလ၏။ အာ န် ကည့်၍ မိ ရိအံ သည်ကိြမင်လ င်၊ ၁၁ အိ အက ်ပ်သခင်၊
အက ်ပ်တိ့သည် မိ က်ေသာအမကိ ပမိ ၍ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ အက ်ပ်တိ့အေပ မှာ
တင်ေတာ်မမပါ ှ င့်၊ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏။ ၁၂ ဘွ ားစကပင် ကိ ယ်အသား တဝက်ပျက်ေသာ
အေသေကာင်ကဲ့သိ ့ သသည် မြဖစ်ပါေစ ှ င့်ဟ ေတာင်း ပန်လ င်၊

၁၃ ေမာေ ှ က၊

အိ ဘရားသခင်၊ သ၏အနာကိ ေပျာက်ေစေတာ်မပါ။ အက ်ပ် ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ
ထာဝရဘရားအား ေအာ်ဟစ်ေလ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သ၏ အဘသည် သ၏
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မျက် ှ ာကိ တံ ေထွ း ှ င့် ေထွ း ံ မ သာ ပလ င်၊ သသည် ခနစ်ရက်ပတ်လံ း အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ
ခံ ရမည် မဟတ်ေလာ။ ယခတွ င် သ့ကိ ှ င်ထတ်၍ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း တပ်ြပင်မှာ ေနေစ။
ထိ ့ေနာက်မှ တပ်ထဲသိ့ တဖန်ဝင်ေစဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၁၅ မိ ရိအံကိ
ှ င်ထတ်၍ သသည် ခနစ်ရက်ပတ်လံ း တပ်ြပင်မှာ ေနရ၏။ မိ ရိအံအနာမေပျာက်မှီတိင်ေအာင်
လများတိ ့သည် ခရီ းမသွ ားဘဲ ေန က၏။ ၁၆ ထိ ့ေနာက် ဟာဇ တ် အရပ်မှ ေြပာင်း၍ ပါရန်
ေတာ၌ တဲ ေဆာက် က၏။

၁၃ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊

၂ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ အ
့ ား ငါေပးေသာ ခါနာန်ြပည်ကိ စးစမ်းေစြခင်းငှ ါ၊ အမျိုးအ ွယ်အသီ း အသီ းထဲ က
အေဆွ အမျိုးသ ကီ းြဖစ်ေသာသ တမျိုး တေယာက်စီ ေ ွးေကာက်၍ ေစလတ်ေလာ့ဟ၊
၃ ထာဝရဘရားမှာ ထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေမာေ ှ သည် လတိ ့ကိ ပါရန်ေတာက

ေစလတ်ေလ၏။ ေစလတ်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ဣသေရလအမျိုး၌ အကဲ အမးြဖစ် က၏။
၄ သတိ ့အမည်ကား၊ ဗင်အမျိုး၊ ဇကုရသား ှ မွ ာ။ ၅ ှ ိ ေမာင်အမျိုး၊ ေဟာရိ သား၊ ှ ာဖတ်။
၆ ယဒအမျိုး၊ ေယဖ သားကာလက်၊

၇ ဣသခါမအမျိုး၊ ေယာသပ်သားဣဂါလ။

၈

ဧဖရိ မ်အမျိုး၊ န်သား သေ ှ ၉ ဗယာမိ န်အမျိုး၊ ရာဖသားပါလတိ ။ ၁၀ ဇာဗလန်အမျိုး၊
ေသာဒိ သား ဂါေဒျလ။ ၁၁ ေယာသပ်သားတွ င် မနာေ ှ အမျိုး၊ သသိ သား ဂဒိ ။ ၁၂ ဒန်အမျိုး၊
ေဂမလိ သားအေမျလ။ ၁၃ အာ ှ ာအမျိုး၊ မိ ေကလသား ေသသရ။ ၁၄ နဿလိ အမျိုး၊
ဝါဖသိ သားနာဘိ ၊

၁၅ ဂဒ်အမျိုး မာခိ သားေဂွ လတည်းဟေသာ၊

၁၆ ခါနာန်ြပည်ကိ

စးစမ်းေစြခင်းငှ ါ ေမာေ ှ ေစလတ်ေသာ သတိ ့၏အမည်တည်း။

န်၏သား သေ ှ ကိ

ေယာ ဟေသာအမည်ြဖင့် ေမာေ ှ မှည့်ေလ၏။ ၁၇ ခါနာန်ြပည်ကိ စးစမ်းေစြခင်းငှ ါ ေမာေ ှ
ေစလတ်လျက်၊ သင်တိသ
့ ည် ေတာင်မျက် ှ ာလမ်းြဖင့် သွ ား၍ ေတာင် ိ းေပ သိ ့ တက် ကေလာ့။
၁၈ ထိ ြပည်သည် အဘယ်သိ့ေသာ ြပည်ြဖစ် သနည်း။ ြပည်သားတိ ့သည် အား ကီ းသေလာ၊ အား

နည်းသေလာ။ များသေလာ၊ နည်းသေလာ။ ၁၉ သတိ ့ေနေသာြပည် သည် ေကာင်းသေလာ၊
မေကာင်းေလာ။ သတိ ့ေနေသာ မိ ့ ွာတိ ့သည် အဘယ်သိ့နည်း တဲ ှ င့်ေန ကသေလာ။ ခိ င်ခ့ံ ေသာ
မိ ့ ှ င့်ေန ကသေလာ။ ၂၀ ထိ ေြမသည် ေကာင်းသေလာ၊ မေကာင်းေလာ၊ ေတာများသေလာ၊
နည်းသေလာဟ ကည့် ကေလာ့။ ရဲ ရင့်ေသာစိ တ် ှ ိ ကေလာ့။ သစ်သီးအချို ့ကိလည်း ယခဲ့
ကေလာ့ဟ မှာလိ က်ေလ၏။ ထိ ကာလသည် စပျစ်သီး မှည့်စကာလြဖစ်သတည်း။ ၂၁
ထိ သတိ သ
့ ည် ဇိ နေတာမှသွ ား၍ ဟာမတ် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေသာ လမ်းနား၊ ရေဟာဘ မိ တ
့ ိ င်ေအာင်
ခါနာန် ြပည်ကိ စးစမ်း က၏။

၂၂ ေတာင်မျက် ှ ာ၌ ေ ှ ာက်သွား၍ အာနက အမျိုး

သားအဟိ မန်၊ ေ ှ ှ ဲ တာလမဲ ေနေသာ ေဟ ဗန် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် က၏။ ေဟ ဗန် မိ က
့ ား၊
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အဲ ဂတုြပည်၌ ေဇာန မိ ့ မတည်မှီ ခနစ် ှ စ်ကတည်းေသာ

မိ ့ြဖစ်သတည်း။

၂၃

ဧ ှ ေကာလချိုင့်သိ ့ ေရာက်လ င် အသီ းတ ပတ် ပါေသာစပျစ် ွယ်ပင် အခက်တခက်ကိ ခတ်၍
လ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ထမ်းဘိ း ှ င့်ထမ်း က၏။ သလဲ သီး၊ သေဘာသဖန်းသီ းများကိ လည်း
ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၂၄ ဣသေရလအမျိုးသားခတ်ယေသာ စပျစ်သီး ပတ်ကိ ေထာက်၍၊ ထိ ချိုင့်ကိ
ဧ ှ ေကာလချိုင့်ဟေသာ အမည်ြဖင့် မှည့်သတည်း။ ၂၅ အရက်ေလးဆယ်လွန်မှ ခါနာန်ြပည်ကိ
စးစမ်း ေသာ အမ ပီ း၍ ြပန်လာ က၏။ ၂၆ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်မှစ၍ ဣသေရလအမျိုး
သားပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ေနရာ ပါရန်ေတာ၊ ကာေဒ ှ

အရပ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ

ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့အား သိ တင်း ကားေြပာ၍ ထိ ြပည်၌ သီ းေသာ အသီ းကိ ြပ က၏။
၂၇ ေမာေ ှ အားလည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ် ေစလတ်ေသာ ြပည်သိ့ေရာက်ခဲ့ပါ ပီ ။

အကယ်စင်စစ် ထိ ြပည်သည်

ိ ့ ှ င့်ပျားရည်စီးေသာ ြပည်ြဖစ်ပါ၏။ ဤအသီ းတိ ့ ကား

ထိ ြပည်၌သီ းေသာ အသီ းြဖစ်ပါ၏။ ၂၈ သိ ့ရာတွ င် ြပည်သြပည်သားတိ ့သည် အား ကီ း ပါ၏။
ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့ ကီ း ှ င့်ေန ကပါ၏။ ထိ မ မက အာနကအမျိုးသားတိ ့ကိလည်း ြမင်ရပါ၏။ ၂၉
အာမလက်အမျိုးသားတိ ့သည် ေတာင်ဘက် ၌၎င်း၊ ဟိ တိ လ၊ ေယဗသိ လ၊ အာေမာရိ လတိ ့သည်
ေတာင် ိ းေပ ၌၎င်း၊ ခါနာနိလတိ ့သည် ပင်လယ်နား ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၌၎င်း၊ ေန ကပါသည်ဟ
ေလ ာက်ဆိ က

၏။

၃၀ ကာလက်ကလည်း ချက်ြခင်းချီသွား၍ ထိ ြပည်

ကိ

သိ မ်းယ ကစိ ့။ ေအာင် ိင်ေကာင်းသည်ဟ ဆိ ၍ ေမာေ ှ ေ ှ မ့ ှ ာ လများတိ ့ကိ ငိ မ်းေစ၏။
၃၁ သ ှ င့်အတလိ က်သွားေသာ သတိ ့က ထိ ြပည် သားတိ ့ကိ ငါတိ ့ မတိ က် ိင်။ သတိ ့သည်

ငါတိ ့ထက် သာ၍ အား ကီ း ကသည်ဟ၍၎င်း၊ ၃၂ ငါတိ ့သွား၍ စးစမ်းေသာြပည်သည်
မိ မိသား တိ ့ကိ ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ငါတိ ့ေတွ ့ြမင်ေသာ ြပည်သား အေပါင်းတိ ့သည်
အလွ န်အရပ်ြမင့် က၏။ ၃၃ ကိ ယ် ကီ းေသာ လအမျိုးအ ွယ် အာနကအမျိုး အ ွယ်ြဖစ်၍
အလွ န် ကီ းမားေသာ သတိ ့ကိလည်း ြမင်ခဲ့ က ပီ ။ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါတိ ့သည် ကိ ယ်အထင်တိင်း
ှ ံ ေကာင်ကဲ့သိ ့ြဖစ် ကသည်ဟ၍၎င်း၊ မိ မိတိ့စးစမ်းေသာ ြပည်ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား
မေကာင်းေသာ သိ တင်းကိ ကားေြပာ ကေလ၏။

၁၄ ထိအခါ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် အသံ ကိ လင့်၍ ြမည်တမ်းသြဖင့်၊ တညဥ့်လံ း
ငိ ေ ကး က၏။ ၂ ဣသေရလအမျိုးသား ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ သည်၊ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိ
အြပစ်တင်ေသာ စကား ှ င့် ြမည်တမ်းလျက်၊ ငါတိ ့သည် အဲ ဂတုြပည်၌ မေသပါေလ။
ဤေတာ၌ မေသပါေလ။ ၃ ငါတိ ့သည် ထားြဖင့်ေသ၍ သားမယားတိ ့သည် ရန်သလက်သိ့
ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ

ထာဝရဘရားသည်

အဘယ်ေ ကာင့်

ငါတိ ့ကိ

ဤအရပ်သိ့

ေဆာင်ခဲ့ေတာ်မသနည်း။ အဲ ဂတု ြပည်သိ့ြပန်ေကာင်းသည်မဟတ်ေလာဟ ေမာေ ှ ှ င့်
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အာ န်အားဆိ ပီ းမှ၊ ၄ တဖန် လတစံ တေယာက်ကိချီးေြမာက်၍၊ အဲ ဂတုြပည်သိ့ ြပန် ကစိ ့ဟ
တေယာက်ကိ တေယာက် ဆိ က၏။ ၅ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့သည် ဣသေရလအမျိုး
သားပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ြပပ်ဝပ်လျက်

ေန က၏။

၆

ခါနာန်ြပည်ကိ

စးစမ်းေသာလစထဲ က န်၏ သားေယာ ၊ ေယဖ ာ၏သားကာလတ်တိ့သည် မိ မိတိ့ဝတ်ကိ
ဆတ်၍၊

၇

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့အား

သွ ား၍စးစမ်းေသာ

ြပည်သည်

ေခ

လျက်၊

အလွ န်တရာေကာင်းေသာ

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ကိ ှ စ်သက်လ င်၊

ငါတိ ့ေ ှ ာက်

ြပည်ြဖစ်ပါ၏။

၈

ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ ထိ ြပည်သိ့ ငါတိ ့ကိ

ေဆာင်သွင်း၍ အပိ င်ေပးေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၉ ထာဝရဘရားကိ မပန်ကန် ကပါ ှ င့်။ ထိ ြပည်သ
ြပည်သားတိ ့ကိ မေ ကာက် က ှ င့်။ သတိ ့သည် ငါတိ ့ စား စရာဘိ ့ြဖစ် က၏။ သတိ ့၌
အမှီတကဲ မ ှ ိ ။ ထာဝရဘရား သည် ငါတိ ့ဘက်၌

ှ ိ ေတာ်မ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ သတိ ့ကိ

မေ ကာက် က ှ င့်ဟ ေြပာဆိ ကေလေသာ်။ ၁၀ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် ထိ သ ှ စ်ေယာက်ကိ
ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်ေစြခင်းငှ ါ စီ ရင် က၏။ ထိ အခါထာဝရ ဘရား၏ဘန်းေတာ်သည်
ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်၌ ထင် ှ ားေလ
၁၁

ထာဝရဘရားကလည်း၊

ဤလမျိုးသည်

အဘယ်

မ ကာလပတ်လံ း

၏။
ငါ့ကိ

မ ိ မေသ ပ ကလိ မ့ ်မည်နည်း။ သတိ ့၌ ငါြပခဲ့ ပီ းသမ ေသာ နိမိတ်လကဏာတိ ့ကိ ြမင်ရ
ေသာ်လည်း အဘယ်မ

ကာလပတ်လံ းငါ့ကိ မယံ ဘဲ ေန ကလိ မ့ ်မည်နည်း။

၁၂

သတိ ့ကိကာလနာေဘးြဖင့် ငါသည် ဒဏ်ခတ်၍ သား၏ အရာကိ တ်မည်။ သတိ ့ထက်
သင့်ကိ သာ၍ စည်ပင်ေသာအမျိုး၊ သာ၍ တန်ခိး ကီ းေသာအမျိုး ြဖစ်ေစမည်ဟ ေမာေ ှ အား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဤလမျိုးကိ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်
အဲ ဂတုလတိ ့ထဲက တ်ေဆာင်ခဲ့ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ေနာက်တဖန် ဤသိ တင်းကိ အဲ ဂတု
လတိ ့သည် ကားြပန်လ င်၊ ၁၄ ဤြပည်၌ ေနေသာသတိ ့အား သိ တင်းေြပာ က

လိ မ့ ်မည်။

ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဤလမျိုး၌ ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ထာဝရဘရား၊
ကိ ယ်ေတာ်သည်

ထင် ှ ားေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

မိ ဃ်းတိ မ်ေတာသည်

သတိ ့ကိ

လမ်းမိ းေ ကာင်းကိ ၎င်း။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေန့ အချိန်၌ မိ ဃ်းတိ မ်တိင်၊ ညဥ့်အချိန်၌ မီ းတိ င်ြဖင့်
သတိ ့ ေ ှ က
့
ကေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း ကားရ က ပီ ။

၁၅ ယခမှာ၊ ဤလမျိုးကိ

လတေယာက်ကဲ့သိ ့မှတ်၍ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မလ င်၊ သိ တင်းေတာ်ကိ ကားဘး ေသာ
လအမျိုးမျိုးတိ ့က၊
ငါေပးမည်ဟ

၁၆ ထာဝရဘရားသည်

ကျိန်ဆိေသာ်လည်း၊

ထိ လတိ ့အား ဤမည်ေသာ ြပည်ကိ

ထိ ြပည်သိ့

သတိ ့ကိ

ေဆာင်သွင်းြခင်းငှ ါ

မတတ် ိင်ေသာေ ကာင့်၊ ေတာ၌ သတ်သင်ပယ် ှ င်း ပီ ဟ ေြပာဆိ ကပါလိ မ့ ် မည်။ ၁၇
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ကိ ယ်ေတာ်က၊

ထာဝရဘရားသည်သည်းခံ ေသာသေဘာ၊

သနားေသာသေဘာ ှ င့်

ြပည့်စံ ေတာ်မထေသာ၊ အဓမကျင့်ြခင်း၊ တရားေတာ်ကိ လွ န်ကျူးြခင်း အြပစ်တိ့ကိ
ေြဖလတ်ေသာ်လည်း၊ အချည်း ှ ီး သက်သက်ေြဖလတ် ေတာ်မမထေသာ လအစဥ်အဆက်၊
တတိ ယအဆက်၊ စတတအဆက်တိင်ေအာင်၊

၁၈ အဘတိ ့၏ အြပစ်ကိသားတိ ့၌

ဆပ်ေပးစီ ရင်ေတာ်မေသာဘရားသခင်ြဖစ်၏ဟ

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

အက ်ပ်တိ့၏ဘရား ှ င် တန်ခိးေတာ်သည် ကီ းပါေစေသာ။ ၁၉ အဲ ဂတုြပည်ကထွ က်ေသာ
ေန့မှစ၍

ယခတိ င်ေအာင်

ဤလမျိုး၏အြပစ်ကိ

လတ်ေတာ်မသည်။

နည်းတ

က ဏာေတာ်များြပားသည် ှ င့်အညီ ယခလည်း လတ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ
ထာဝရဘရား အား ေလ ာက်ဆိလ င်၊ ၂၀ ထာဝရဘရားက၊ သင်ေတာင်းပန်သည်အတိ င်း
ငါလတ်၏။ ၂၁ ငါအသက် ှ င်သည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် ေြမတြပင်လံ း၌
ှ ံ ့ြပားလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ ငါ့ဘန်းေတာ်ကိ၎င်း၊ အဲ ဂတုြပည်မှစ၍ ဤ ေတာ၌ ထးဆန်းေသာ
တန်ခိးေတာ်ကိ၎င်း ြမင်ရေသာ လအေပါင်းတိ ့သည်၊ ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊ ဆယ် ကိ မ်
တိ င်ေအာင် ငါ့ကိစံ စမ်းေသာေ ကာင့်၊ ၂၃ သတိ ့ဘိးေဘးတိ ့အား ငါကျိန်ဆိေသာြပည်ကိ
အကယ်စင်စစ် သတိ ့သည်မြမင်ရ က။ ငါ့ကိမ ိ မေသ ပ ေသာ သတစံ တေယာက်မ မြမင်ရ။
၂၄ ငါ့က န်ကာလက်မ ကား ထးြခားေသာ သေဘာ ှ ိ ၍၊ ငါ့ေနာက်သိ့ လံ းလံ း လိ က်ေသာေ ကာင့်

သသွ ားခဲ့ ပီ းေသာြပည်သိ့ သ့ကိ ငါေဆာင်သွင်းသြဖင့် သ၏သားေြမးတိ ့သည် အေမွ ခံရ က
လိ မ့ ်မည်။ ၂၅ အာမလက်အမျိုးသား ှ င့် ခါနာန်အမျိုးသားတိ ့သည် ချိုင့်မှာေန ကသည်ြဖစ်၍
သင်တိ့သည် နက်ြဖန်ေန့ ၌လှ ည့် လည်၍ ဧဒံ ပင်လယ်လမ်းြဖင့် ေတာသိ ့သွား ကေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န် အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
၂၇ ငါ့ကိ အြပစ်တင်၍၊ ကာလပတ်လံ း ဤပရိ သတ် ဆိ းတိ ့ကိ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း

ငါသည် သည်းခံ ရ အံ့ နည်း။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ငါ့ကိအြပစ်တင် ၍
ြမည်တမ်းေသာ စကားတိ ့ကိ ငါ ကားရ ပီ ။ ၂၈ သင်သည် သတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ထာဝရ
ဘရားက ငါအသက် ှ င်သည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ ကားေစြခင်းငှ ါ ေြပာ ကေသာ
စကားအတိ င်း သင်တိ့ကိ ငါ ပမည်။ ၂၉ သင်တိ့ကိ ေရတွ က်၍ စာရင်းယသည်အတိ င်း၊
အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်ေသာသ၊ ငါ့ကိ အြပစ်တင်၍ ြမည် တမ်းေသာသအေပါင်းတိ ့သည်
ေသ၍ ဤေတာ၌ အေသ

ေကာင်ြဖစ်လျက် ေနရစ် ကလိ မ့ ်မည်။

၃၀ ငါသည်

ဤမည်ေသာြပည်၌ သင်တိ့ကိ ေနရာ ချမည်ဟ ငါကျိန်ဆိ၏။ ထိ ြပည်သိ့ ေယဖ ာ၏သား
ကာလက်၊

န်၏သားေယာ မှ တပါးအဘယ်သမ

မေရာက်ရ။

၃၁ ရန်သလယရာ

ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ သင်တိ့ဆိေသာ သငယ်တိ့ကိ ငါေဆာင်သွင်း၍ သင်တိ့ပယ်ေသာြပည်ကိ

ေတာလည်ရာ

260

သတိ ့သည်သိရ ကလိ မ့ ်မည်။

၃၂ သင်တိ့မကား၊ ဤေတာ၌ေသ၍ အေသေကာင်

ြဖစ်လျက်၊ ေနရစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၃၃ ဤေတာ၌ သင်တိ့အေသေကာင်များ ေပျာက်

ပျက်သည်တိင်ေအာင်၊ ကိ ယ်သားသမီ းတိ ့သည် မိ ဘ မှားယွ င်းြခင်းအြပစ်များကိ ေဆာင်၍၊
ဤေတာ၌ အ ှ စ် ေလးဆယ်ပတ်လံ း လှ ည့်လည်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၄ ထိ ြပည်ကိ စးစမ်းရာ
ေန့ရက်ေပါင်းအရက် ေလးဆယ် ှ င့်အညီ ၊ တရက်ကိ တ ှ စ်ထား၍ အ ှ စ် ေလးဆယ်ပတ်လံ း
ကိ ယ်အြပစ်ကိေဆာင်လျက်၊ ငါ့စွန့်ပစ် ြခင်းကိ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၅ အကယ်စင်စစ်
ငါတဘက၌ စည်းေဝးေသာ ဤပရိ သတ်ဆိးအေပါင်းတိ ့ကိ ထိ သိ့ငါ ပ၍ သတိ ့သည်
ဤေတာ၌ ေသ ကေပျာက်ပျက် က

လိ မ့ ်မည်ဟ ငါထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၆

ေမာေ ှ ေစလတ်ေသာ အခွ င့ ် ှ င့် ခါနာန်ြပည်ကိ စးစမ်း၍ ြပန်လာေသာအခါ၊ ထိ ြပည်ကိ
ကဲ့ ရဲ ့သြဖင့် ပရိ သတ်အေပါင်းြမည်တမ်းေစြခင်းငှ ါတိ က်တွန်းေသာသ၊ ၃၇ ခါနာန်ြပည်ကိ
မေကာင်းေသာသိ တင်း ကား ေြပာေသာ သတိ ့သည်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ကာလ
နာေဘး ှ င့် ေသ ကေလ၏။ ၃၈ ထိ ြပည်ကိ စးစမ်း၍ သွ ားေသာလတိ ့တွင် န်၏ သား
ေယာ

ှ င့် ေယဖ ၏သား ကာလက်တိ့သာ အသက်ချမ်းသာရ က၏။ ၃၉ ေမာေ ှ သည်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ အား စကားေတာ်များကိ ဆင့်ဆိ ေသာအခါ၊ လများတိ ့
သည် အလွ န်ညည်းတွ ားလျက် ေန က၏။ ၄၀ နံ နက်ေစာေစာထ၍ ေတာင်ထိပ်ေပ သိ ့တက် ပီ း
လ င် ငါတိ ့သည် ြပစ်မှား ပီ ။ သိ ့ေသာ်လည်း ယခအသင့်

ှ ိ ပါ၏။ ထာဝရဘရား

ဂတိ ထားေတာ်မေသာြပည်သိ့ သွ ားပါမည်ဟဆိ ကေသာ်၊ ၄၁ ေမာေ ှ က၊ ထာဝရဘရား၏
အမိ န့်ေတာ်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် လွ န်ကျူး ကသနည်း။ သင်တိ့အ ကံ မထ ေြမာက်ရ။ ၄၂
မသွ ား က ှ င့်၊ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ဘက် ၌ ှ ိ ေတာ်မမ။ သွ ားလ င် ရန်သေ ှ မ့ ှ ာ
ံ းရ ကလိ မ့ ်မည်။

၄၃

အာမလက်အမျိုးသား ှ င့်

သင်တိ့မေရာက်မှီေရာက် ှ င့်သည်ြဖစ်၍၊
ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ

သင်တိ့

လဲ သွားေသာေ ကာင့်

ခါနာန်အမျိုးသားတိ ့

သည်

သည်

ထားြဖင့်ဆံ း ကလိ မ့ ်မည်။

ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ဘက်၌

ေနေတာ်မမဟဆိ ေသာ်လည်း၊ ၄၄ သတိ ့သည်ခိင်ခ့ံ ေသာစိ တ် ှ င့် ေတာင်ထိပ်ထက် သိ ့
တဖန်တက် က၏။ သိ ့ရာတွ င်၊ ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ် ှ င့်တကွ ၊ ေမာေ ှ သည်
တပ်ြပင် သိ ့ မထွ က်မသွ ားဘဲ ေနေလ၏။
အာမလက်အမျိုးသား ှ င့်

၄၅ ထိ အခါ ေတာင်ေပ မှာ ှ ိ ှ င့်ေသာ

ခါနာန်အမျိုးသားတိ ့သည်

ဆင်းလာလျက်၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ တိ က်၍ ေအာင်သြဖင့် ေဟာမာ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် လိ က် ကေလ၏။

၁၅ တဖန်ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၂ သင်တိ့ေနရာြဖစ်ေသာ ငါေပးေသာ ြပည်သိ့ ေရာက်၍ ေန ကေသာအခါ ၃
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သစာဂတိ ှ ိ ၍ ပေဇာ်ေသာ်၎င်း၊ အလိ လိ ပေဇာ် ေသာ်၎င်း၊ ပွဲ သဘင်ခံ၍ ပေဇာ်ေသာ်၎င်း၊
မီ း ိ ရာယဇ်
့

အစ ှ ိ ေသာ

အြခားေသာယဇ် ကိ

မီ းြဖင့်ပေဇာ်၍

သိ း ွား

အားြဖင့်

ထာဝရဘရားအဘိ ့ ေမး ကိ င်ေသာ အနံ က
့ ိ ပြခင်းငှ ါအလိ ှ ိ လ င်၊ ၄ ထာဝရဘရားအား
ပေဇာ်သကာကိ

ပေသာသသည်၊

သိ းသငယ်ကိ

ပေဇာ်လ င်

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ြဖစ်ေစ၊

အြခားေသာယဇ် ြဖစ်ေစ၊ ၅ ယဇ် ှ င့်တကွ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ ဆီ သံ းေလာဃေရာေသာ
မန့်ညက်တ သမဲ ကိ၎င်း။ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ စပျစ်ရည် သံ းေလာဃကိ ၎င်း၊
ြပင်ဆင်၍ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ၆ သိ းကိ ပေဇာ်လ င်၊ ထာဝရဘရားအဘိ ့ ေမး ကိ င်ေသာအနံ ့ ှ ိ ေစ
ြခင်းငှ ါ၊ ၇ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့ ဆီ ေလး ေလာဃေရာေသာ မန့်ညက် ှ စ် သမဲ ကိ
ြပင်ဆင်၍ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာဘိ ့ စပျစ်ရည်ေလးေလာဃကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၈
ထာဝရဘရားအား မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ သစာဂတိ ှ ိ ၍ ပေဇာ်ေသာယဇ် ၊ မိ ဿဟာယယဇ် ဘိ့ ွားကိ
ြပင်ဆင်လ င်၊ ၉ မီ းြဖင့်ပေဇာ်၍ ထာဝရဘရားအဘိ ့ ေမး ကိ င် ေသာ အနံ ့ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ၁၀
ွား ှ င့်တကွ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့ ဆီ ေြခာက်ေလာဃေရာေသာ မန့်ညက်သံ း သမဲ ကိ၎င်း၊
သွ န်း ေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာဘိ ့ စပျစ်ရည် ေြခာက်ေလာဃ ကိ ၎င်း ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ၁၁
ွားတေကာင်၊

သိ းတေကာင်၊

သိ းသငယ်တေကာင်၊

ဆိ တ်သငယ်တေကာင်ကိ

ယဇ် ပေဇာ်ေသာအခါ ထိ သိ့ ပရမည်။ ၁၂ ြပင်ဆင်ေသာ သိ း ွားအေရအတွ က်သိ့ လိ က်၍၊
တေကာင် ေကာင်ကိ ထိ သိ့ ပရမည်။ ၁၃ ြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် မီ းြဖင့် ပေဇာ်၍
ထာဝရဘရားအဘိ ့ ေမး ကိ င်ေသာ အနံ ့ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ပရ ကမည်။ ၁၄
သင်တိ့တွင် တည်းခိ ေသာ တပါးအမျိုးသား ြဖစ်ေစ၊ အြခားတပါးေသာသြဖစ်ေစ၊ မီ းြဖင့်
ပေဇာ်၍

ထာဝရဘရားအဘိ ့

ေမး ကိ င်ေသာအနံ ့ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ

သင်တိ့ ပသည်နည်းတ သသည်လည်း
သင်တိ့တွင်

တည်း

ခိ ေသာ

ပရမည်။

အလိ

ှ ိ လ င်၊

၁၅ ပရိ သတ်အဝင်ြဖစ်ေသာသ၊

တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေသာသတိ ့သည်၊

သင်တိ့

အမျိုးအစဥ်အဆက်ေစာင့်ရေသာ တပါးတည်းေသာ ထံ းစံ ှ ိ ၍၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
သင်တိ့သည် ြဖစ် သည်နည်းတ သသည်လည်း ြဖစ်ရမည်။ ၁၆ သင်တိ့ကိယ်တိင်မှစ၍
သင်တိ့တွင် တည်းခိ ေသာ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် တပါးတည်းေသာ တရား၊
တပါးတည်းေသာ ထံ းစံ ှ ိ ရ ကမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊
သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၁၈ ငါပိ ့ေဆာင်ေသာ ြပည်သိ့
သင်တိ့သည် ေရာက်၍၊ ၁၉ ထိ ြပည်၌ြဖစ်ေသာ မန့်ကိ စား ကေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားအား
ချီးေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ရ မည်။ ၂၀ အဦ းနယ်ေသာ မန့်စိမ်းြဖင့် လပ်ေသာ
မန့်ြပား ကိ ချီေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာ ပ၍ ေကာက်နယ်တလင်း ထဲ က ချီေ ြမာက်ရာ
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ပေဇာ်သကာကိ ပသကဲ့ သိ ့ ချီေ ြမာက် ရမည်။ ၂၁ သင်တိ့အမျိုးအစဥ်အဆက်တိ့သည်၊
အဦ းနယ် ေသာ မန့်စိမ်းထဲ က ချီေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာကိ ထာဝရ ဘရားအား
ဆက်ရ ကမည်။ ၂၂ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ကိ မှာထားေသာ ေန့မှစ၍၊ ေမာေ ှ အားြဖင့်
သင်တိ့၌ ထားေတာ်မေသာ ပညတ်၊ ၂၃ သင်တိ့အမျိုးအစဥ်အဆက်၌ ထားေတာ်မလတံ့ ေသာ
ပညတ်အလံ းစံ တိ ့ကိ သင်တိ့သည် မေစာင့် မှား ယွ င်းြခင်းသိ ့ ေရာက် ကသည်အမမှာ၊ ၂၄
ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည်

မသိ ဘဲ

သတိ လစ်၍

မှားယွ င်းြခင်းသိ ့ေရာက်လ င်၊

ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် ထာဝရဘရားအဘိ ့ ေမး ကိ င်ေသာအနံ ့ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ထံ းဖွဲ ့ေသာ
ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ ၊
အသက်ပျိုေသာ

ွားထီ းြဖင့် မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ၎င်း၊ ဆိ တ်ြဖင့် အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ကိ၎င်း

ပေဇာ်ရ ကမည်။ ၂၅ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊ ဣသေရလအမျိုးသား ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့အဘိ ့
အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရသြဖင့်၊ သတိ ့သည် သတိ လစ်၍ ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊ ထိ အြပစ် ကိ
လတ်ရလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့သည်လည်း သတိ လစ်ေသာ အြပစ်ေ ကာင့်၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ှ င့်တကွ ၊
မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာကိ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ရ ကမည်။

၂၆

ထိ သိ့ ပလ င်၊ လအေပါင်းတိ ့သည် ြပစ်မှားေသာ် လည်း၊ သတိ လစ်၍ ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊
ဣသေရလ

အမျိုးသားပရိ သတ်အေပါင်းကိ ၎င်း၊

သတိ ့ထံမှာ

တပါးအမျိုးသားကိ ၎င်း ထိ အြပစ်မှ လတ်ရလိ မ့ ် မည်။

တည်းခိ

ေသာ

၂၇ လတစံ တေယာက်သည်

သတိ လစ်၍ ြပစ်မှား လ င်၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ဘိ့အခါမလည်ေသာ ဆိ တ်မ တေကာင်ကိ
ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ၂၈ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ သတိ လစ်၍ ြပစ်မှား မိ ေသာ ထိ သအဘိ ့
ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် အြပစ်ေြဖြခင်း ကိ ပရသြဖင့် ထိ အြပစ်ကိ လတ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၉
ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေသာသ၊ တည်းခိ ေသာ တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေသာသတိ ့သည်
သတိ လစ်၍ ြပစ်မှားေသာအခါ၊ တပါးတည်းေသာ တရားကိ ေစာင့်ရ ကမည်။

၃၀

ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ တပါးအမျိုးသား ြဖစ်ေစ၊ ရဲ ရင့်စွ ာြပစ်မှားလ င်၊ ထာဝရဘရားကိ
မ ိ ေသ

ရာသိ ့ ေရာက်သည်ြဖစ်၍၊ ထိ သကိ သ၏အမျိုးမှ ပယ် ှ င်း ရမည်။

၃၁

ထာဝရဘရား၏စကားေတာ်ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပ၍ ပညတ်ေတာ်ကိ လွ န်ကျူးေသာေ ကာင့်၊
ထိ သကိ

ှ င်း ှ င်း ပယ် ှ ားရမည်။ မိ မိအြပစ်ကိ မိ မိခံရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ ၏။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ေတာ၌

၃၂

ှိ က

ေသာအခါ၊ တေန့ေသာဥပသ်ေန့၌

ထင်းေခွ ေသာသ တေယာက်ကိ ေတွ ့ေလ၏။

၃၃ ေတွ ့ေသာသတိ ့သည်၊ ထိ သကိ

ေမာေ ှ ၊ အာ န်၊ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ ေ ှ သိ
့ ့ ေခ ခဲ့ က၏။

၃၄ သ၏အမကိ

စီ ရင်ရာလမ်းမထင် ှ ားေသးေသာ ေ ကာင့် ချုပ်ထား က၏။ ၃၅ ထာဝရဘရားကလည်း၊
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ထိ သသည် အေသ

သတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် တပ်ြပင်မှာ

သ့ကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်ရ ကမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၍၊ ၃၆ ထိ အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း
ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ သည် ထိ သကိ တပ်ြပင်သိ့ ေဆာင်သွား၍၊ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် ကသြဖင့်
သသည် အေသခံ ရ၏။

၃၇ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင် သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၃၈ သတိ ့အမျိုး အစဥ်အဆက်တိ့သည်၊
အဝတ်စွန်း တိ ့၌ ဆွဲ စရာဘိ ့ ပန်းပွ ားတိ ့ကိ လပ်၍၊ ြပာေသာ ကိ း ှ င့် ချည်တွဲရ ကမည်။ ၃၉
ထိ ပန်းပွ ားတိ ့ကိ သင်တိ့သည် ကည့်ြမင်ေသာ အခါ၊ ထာဝရဘရား ပညတ်ေတာ်မသမ တိ ့ကိ
ေအာက် ေမ့၍ ကျင့် ကမည်အေ ကာင်း၊ အထက်က ကိ ယ်အလိ သိ့ လိ က်လျက်၊ ကိ ယ်ဉာဏ်ကိ
မှီဝဲလျက် မှားယွ င်းသကဲ့ သိ ့ မလိ က် မမှီဝဲ၊ ၄၀ ငါပညတ်သမ တိ က
့ ိ ေအာက်ေမ့၍ ကျင့်သြဖင့်၊
သင်တိ့ ဘရားသခင်အဘိ ့ သန့် ှ င်းမည်အေ ကာင်း ထိ သိ့ ပရမည်။ ၄၁ ငါသည် သင်တိ့၏
ဘရားသခင်ြဖစ်ြခင်းငှ ါ၊

သင်တိ့ကိ

အဲ ဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ

သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၆ ေလဝိအမျိုး၊

ေကာဟတ်သားဣဇဟာ၏

သားေကာရသည်၊

ဗင်အမျိုးဧလျာဘ၏သား ဒါသန် ှ င့် အဘိ ရံ၊ ေပလက်၏သား သနတိ ့ကိ ေခ ပီ းလ င်၊ ၂
ပရိ သတ်၌ ေကျာ်ေစာ၍ ဂဏ်အသေရ ှ ိ ေသာ သ၊ အစည်းအေဝး၌ မင်း ပေသာသ၊
ဣသေရလအမျိုး သား ှ စ်ရာငါးဆယ် ှ င့်တကွ ၊ ေမာေ ှ ကိ ပန်ကန်၍၊ ၃ ေမာေ ှ ှ င့်
အာ န်တဘက်၌ စေဝးလျက်၊ သင်တိ့သည် အမေတာ်ကိ ေစာင့်လွ န်း၏။ ပရိ သတ် ှ ိ
သမ အေပါင်းတိ ့သည် သန့် ှ င်း က၏။ ထာဝရဘရား သည် သတိ ့တွင် ှ ိ ေတာ်မ၏။ သိ ့ြဖစ်၍
သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ပရိ သတ်အေပ မှာ

အဘယ်ေ ကာင့်

ကိ ယ်ကိကိယ်

ချီးေြမာက်ရသနည်းဟ ဆိ ေလ၏။ ၄ ထိ စကားကိ ေမာေ ှ ကားလ င် ြပပ်ဝပ်လျက် ေန၏။
၅

တဖန်ေမာေ ှ က၊

အဘယ်သသည်

ထာဝရ

ဘရား၏လြဖစ်သည်ကိ၎င်း၊

အဘယ်သသန့် ှ င်းသည်ကိ ၎င်း၊ အဘယ်သကိ ချဥ်းကပ်ေစမည်ကိ၎င်း၊ နက်ြဖန်ေန့၌
ထာဝရဘရား ြပေတာ်မမည်။ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာသကိ လည်း အနီးအပါးသိ ့ ချဥ်း
ကပ်ေစေတာ်မမည်။

၆

အိ ေကာရ ှ င့်

ေကာရ၏အေပါင်းအသင်း ှ ိ သမ

တိ ့၊

သင်တိ့ ပရမည်အမဟမကား၊ လင်ပန်းတိ ့ကိ ယ၍၊ ၇ နက်ြဖန်ေန့၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
မီ း ှ င့် ေလာဗန်ကိ တင် ကေလာ့။ ထိ အခါ ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ သသည်၊
သန့် ှ င်းေသာသ ြဖစ်ေစ။ အိ ေလဝိ သားတိ ့၊ သင်တိ့သည် အမေတာ်ကိ ေစာင့်လွ န်း ကသည်ဟ
ဆိ ေလ၏။ ၈ တဖန်ေမာေ ှ က၊ အိ ေလဝိ သားတိ ့၊ နားေထာင် ကပါေလာ့။ ၉ သင်တိ့သည်
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ထာဝရဘရား၏ တဲ ေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်၍၊ ပရိ သတ်ေ ှ မ့ ှ ာ ရပ်လျက်၊ သတိ ့အမကိ လည်း
ေစာင့်ေစမည်အ ကံ ှ ိ ေတာ်မသည် ှ င့်၊ ဣသေရလ အမျိုး၏ဘရားသခင်သည်၊ သင်တိ့ကိ
အနီးအပါးသိ ့ ေခ ၍ ေနရာချြခင်းငှ ါ၊ ဣသေရလအမျိုး ပရိ သတ် ှ င့် ခွဲ ထား၍၊ ၁၀ သင့်ကိ ၎င်း၊
သင့်ညီ အစ်ကိ ေလဝိ သားအေပါင်း တိ ့ကိ၎င်း၊ အနီးအပါး၌ ေနရာချေတာ်မေသာ ေကျးဇး
ေတာ်ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပ၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာကိ လည်း ှ ာ ကသည်တကား။ ၁၁ ထိ ေ ကာင့်
သင် ှ င့်သင်၏အေပါင်းအသင်း ှ ိ သမ တိ ့သည် ထာဝရဘရားတဘက်၌ စေဝး က ပီ တကား။
အာ န်ကိ အြပစ်တင်၍ ြမည်တမ်းရမည် အေ ကာင်း၊ သသည် အဘယ်သိ့ေသာ
သြဖစ်သနည်းဟ ေကာရအား ဆိ ပီ းမှ၊ ၁၂ ဧလျာဘသား ဒါသန် ှ င့် အဘိ ရံတိ ့ကိ ေခ ြခင်း ငှ ါ
ေစလတ်ေလ၏။ သတိ ့ကလည်း ငါတိ ့မလာ။ ၁၃ သင်သည် ဤေတာ၌ ငါတိ ့ကိ သတ်လိ၍
ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ ြပည်မှ ေဆာင်ခဲ့ေသာ်လည်း၊ ငါတိ ့ အေပ ၌ လံ းလံ းမင်းမ ပရလ င်၊
စိ တ်မေြပေသးသည် တကား။ ၁၄ ထိ မှတပါး ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ ြပည်သိ့ ငါတိ ့ကိ
မေဆာင်၊

လယ်ယာများ၊

စပျစ်ဥယျာဥ်များကိ

မေပးဘဲ ၊

ဤလတိ ့၏မျက်စိကိ

ေဖာက်ချင်သေလာ။ ငါတိ ့သည် သင့်ထံ သိ ့ မလာဟ ြပန်ဆိ၏။

၁၅ ေမာေ ှ သည်

အလွ န်အမျက်ထွက်၍၊ ဤသတိ ့ ပေဇာ်သကာကိ ပမာဏ ပေတာ်မမပါ ှ င့်။ သတိ ့ဥစာ
ြမည်းတေကာင်ကိမ အက ်ပ်မသိ မ်းပါ။ သတိ ့တွင် တေယာက်ကိမ မ ှ ဥ်းဆဲ ပါဟ
ထာဝရဘရားအား ေလ ာက်၍၊

၁၆ ေကာရအားလည်း၊ အာ န် ှ င့် သင်အစ ှ ိ ေသာ

သင်၏အေပါင်းအသင်း ှ ိ သမ တိ ့သည်၊ နက်ြဖန်ေန့ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိ ကေလာ့။ ၁၇
လအသီ းအသီ းတိ ့သည် မိ မိတိ့ လင်ပန်းများကိ ယ၍ ေလာဗန်ကိ တင် ပီ းမှ၊ သင် ှ င့်
အာ န်သည်လည်း

မိ မိတိ့

လင်ပန်းပါလျက်၊

လအေပါင်းတိ ့သည်

လင်ပန်း

ှ စ်ရာငါးဆယ်တိ့ကိ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ ေဆာင်ခဲ့ ကေလာ့ဟ ဆိ သည်အတိ င်း၊ ၁၈
ထိ သအသီ းအသီ းတိ ့သည် မိ မိတိ့ လင်ပန်းများ ကိ ယ၍ မီ း ှ င့်ေလာဗန်ကိ တင် ပီ းမှ၊ ေမာေ ှ ၊
အာ န် ှ င့် အတ၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးဝ၌ ရပ်ေန

က၏။

၁၉

ေကာရသည်လည်း၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးဝ၌ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ကိ
ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်တဘက်၌

စေဝးေစ ပီ းမှ၊

ထာဝရဘရား၏

ဘန်းေတာ်သည်

ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့၌ ထင် ှ ားေလ၏။ ၂၀ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဤပရိ သတ်တိ့ ှ င့် ခွ ာ၍
တြခားစီ ေနေလာ့။ ၂၁ ငါသည် သတိ ့ကိ ချက်ြခင်း ဖျက်ဆီးမည်ဟ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်အား
မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၂၂ သတိ ့က ြပပ်ဝပ်လျက်၊ အိ ဘရားသခင်၊ ခပ် သိ မ်းေသာ သတဝါတိ ့၏
အသက်ဝိညာဥ်များကိ အစိ းရ ေတာ်မေသာ အြပစ်ေ ကာင့် ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ကိ
အမျက်ထွက်ေတာ်မမည်ေလာဟ ေလ ာက်ဆိေလ၏။ ၂၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ေကာရ၊

ေတာလည်ရာ

265

ဒါသန်၊ အဘိ ရံ တိ ့၏ တဲ များကိ ေ ှ ာင်၍ ေနေစြခင်းငှ ါ၊ ၂၄ ပရိ သတ်တိ့အား ဆင့်ဆိ ေလာ့ဟ
ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၂၅ ေမာေ ှ ထ၍ ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီ းသ
တိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ဒါသန်၊ အဘိ ရံေနရာသိ ့ သွ ား ပီ းမှ၊ ၂၆ ဤလဆိ းတိ ့၏ေနရာ တဲ များကိ ေ ှ ာင်၍
ေန က

ပါေလာ့။ သတိ ့၏ဥစာတစံ တခကိ မ မထိ ကပါ ှ င့်။ သိ ့မဟတ် သတိ ့ ှ င့်အတ၊

သတိ ့အြပစ်ေ ကာင့် ပျက်စီး ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်ဟ ပရိ သတ်တိ့အား ဆင့်ဆိ လ င်၊
၂၇ လများတိ ့သည် ေကာရ၊ ဒါသန်၊ အဘိ ရံတဲ ပတ်ဝန်းကျင်၌မေနဘဲ ေ ှ ာင်လဲ ၍

သွ ား ကသြဖင့်၊ ဒါသန်၊ အဘိ ရံသည်၊ သားမယား အကေလးများ ှ င့်တကွ ထွ က်၍
မိ မိတိ့တဲတံခါးဝ၌ ရပ်ေန က၏။ ၂၈ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ဤအမအလံ းစံ တိ ့ကိ ငါသည်
အလိ လိမ ပ၊ ထာဝရဘရား ေစခိ င်းေတာ်မ၍ ငါ ပသည် အေ ကာင်းကိ သင်တိ့သည်
အဘယ်သိ့ သိ ရမည်နည်း ဟမကား၊ ၂၉ ခပ်သိမ်းေသာ လသတဝါတိ ့ခံရေသာ ေသြခင်း၊
ခပ်သိမ်းေသာ လသတဝါတိ ့ ခံ ရေသာ ဆံ းမြခင်းကိ သာ ဤလတိ ့ ခံ ရလ င်၊ ထာဝရဘရားသည်
ငါ့ကိ ေစလတ် ေတာ်မမ။ ၃၀ သိ ့မဟတ် ထာဝရဘရားသည် အသစ်ဖန်ဆင်း ေတာ်မသြဖင့်၊
ေြမ ကီ းကွဲ ပွင့ ်လျက် ဤလတိ ့ကိ၎င်း၊ သတိ ့

ှ င့်ဆိ င်သမ ကိ ၎င်း မျို၍၊ သတိ ့သည်

အသက် ှ င်လျက် ေသမင်း ိင်ငံသိ ့ ဆင်းသွ ားလ င်၊ ထာဝရဘရား၌ ြပစ်မှား ေ ကာင်းကိ
သင်တိ့သည် သိ နားလည် ကရလိ မ့ ်မည်ဟ၊ (Sheol h7585) ၃၁ ေြပာဆိ ပီ းသည်အဆံ း၌၊
သတိ ့နင်းရာ ေြမ ကီ း သည် ကွဲ ၍၊ ၃၂ မိ မိခံတွ င်းကိ ဖွ င့ ်သြဖင့်၊ သတိ ှ င့် သတိ ့အိမ်
များကိ ၎င်း၊ ေကာရ ှ င့် ဆိ င်သမ ေသာ သတိ ့ ှ င့် သတိ ့ ဥစာ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း မျိုေလ၏။ ၃၃
ထိ သတိ ့သည် ကိ ယ်တိင်မှစ၍၊ ဆိ င်သမ ေသာ သတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ အသက် ှ င်လျက်
ေသမင်း ိင်ငံသိ ့ ဆင်း သက်၍၊ သတိ ့အေပ မှာ ေြမေစ့ြပန်သြဖင့်၊ သတိ ့သည် ပရိ သတ်မှ
ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရ က၏။ (Sheol h7585) ၃၄ သတိ ့ေအာ်ဟစ်သံကိ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ှ ိ ေသာ
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ကားလ င်၊ ငါတိ ့ကိလည်း ေြမမျိုေကာင်းမျိုလိ မ့ ်မည်ဟ
စိ းရိ မ်လျက်

ေြပး က၏။

ငါးဆယ်တိ့ကိလည်း၊

၃၅

နံ သ
့ ာေပါင်းကိ

ထာဝရဘရားထံ ေတာ်က

မီ း ိ ့၍

ပေဇာ်ေသာသ

ှ စ်ရာ

မီ းထွ က်၍

ေလာင်ေလ၏။

၃၆

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ထိ သန့် ှ င်းေသာ လင်ပန်းတိ ့ကိ မီ းေလာင်ရာထဲ က ေကာက်ယ၍၊
မီ းကိ ပစ်ချ ပီ းမှ၊ ၃၈ ကိ ယ်အသက်ကိ ေသေစြခင်းငှ ါ ြပစ်မှားေသာ သတိ ့၏ လင်ပန်းတိ ့ြဖင့်
ယဇ် ပလင်ကိ ဖံ းအပ်စရာ ေ ကးဝါြပားတိ ့ကိ လပ်ရမည်အေ ကာင်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
အာ န်၏သား ဧလာဇာကိ ဆင့်ဆိ ေလာ့။ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ပေဇာ်ေသာေ ကာင့်၊
ထိ လင်ပန်းတိ ့သည် သန့်

ှ င်းသည်ြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား နိမိတ်ြဖစ်

ရ ကမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၃၉ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဧလာဇာသည်၊
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မီ းေလာင်ြခင်း ကိ ခံ ရေသာ သတိ ့ ပေဇာ်ေသာ လင်ပန်းများကိ ယ၍ ယဇ် ပလင်ကိ ဖံ းအပ်စရာ
ေ ကးဝါြပားတိ ့ကိ လပ်ေလ၏။

၄၀ ထိ သိ့ အာ န်အမျိုးမဟတ်။ အြခားတပါးေသာ

အမျိုးသားသည်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ နံ သ
့ ာေပါင်း ကိ မီ း ိ ့၍ ပေဇာ်ေသာအားြဖင့်၊
ေကာရ ှ င့် သ၏ အေပါင်းအသင်းကဲ့ သိ ့ မြဖစ်ေစမည်အေ ကာင်း၊ ထာဝရ ဘရားသည်
ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာထားေတာ်မသည် အတိ င်း၊ ထိ လင်ပန်းတိ ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့
အား သတိ ေပးရာနိမိတ်ြဖစ်ရ က၏။ ၄၁ နက်ြဖန်ေန့၌ ဣသေရလအမျိုးသား ပရိ သတ်
အေပါင်းတိ ့က၊ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏လတိ ့ကိ သတ် က ပီ ဟဆိ လျက်၊ ေမာေ ှ ှ င့်
အာ န်တိ့ကိ အြပစ် တင်၍ ြမည်တမ်း က၏။ ၄၂ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် ေမာေ ှ ှ င့်
အာ န် တဘက်၌ စေဝး ကေသာအခါ၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်သိ့ ေြမာ် ကည့်၍၊
မိ ဃ်းတိ မ်သည် တဲ ေတာ်ကိ လမ်းမိ း၍၊ ထာဝရဘရား၏ဘန်းေတာ်သည် ထင် ှ ား ေလ၏။ ၄၃
ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့သည် ပရိ သတ်စည်းေဝး ရာ တဲ ေတာ်ေ ှ သိ
့ ့ ချဥ်းကပ် က၏။ ၄၄
ထာဝရဘရားကလည်း၊ ၄၅ ဤပရိ သတ်တိ့ကိေ ှ ာင်၍ ေန ကေလာ့။ ငါ သည် သတိ ့ကိ
ချက်ြခင်းဖျက်ဆီးမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ သတိ ့သည် ြပပ်ဝပ်လျက် ေန က၏။
၄၆ ေမာေ ှ ကလည်း၊ သင်သည် လင်ပန်းကိ ကိ င်၍ ယဇ် ပလင်ေပ က မီ းကိ ယထည့် ပီ းလ င်၊

ေလာဗန်ကိ လည်း တင်လျက်၊ ပရိ သတ် ှ ိ ရာသိ ့ အလျင်အြမန်သွား၍ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ
ပေလာ့။ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်က အမျက်ေတာ်ထွက်၍ ေဘးဥပဒ်ေရာက်လျက် ှ ိ ပီ ဟ၊ ၄၇
အာ န်အား မှာထားသည်အတိ င်း၊ အာ န် သည် ယ၍ ပရိ သတ်ထဲသိ့ ေြပးေလ၏။ ထိ အခါ
လတိ ့ ၌ ေဘးဥပဒ်ေရာက်စ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ေလာဗန်ကိ တင် သြဖင့် လများတိ ့အဘိ ့
အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပ၏။ ၄၈ အသက် ှ င်ေသာသ၊ ေသေသာသ စပ် ကားမှာ ရပ်ေန၍၊
ေဘးဥပဒ် ငိ မ်းေလ၏။ ၄၉ ေကာရ အမေ ကာင့် ေသေသာသတိ ့ကိ ထား၍ ထိ ေဘးဥပဒ်ြဖင့်
ေသေသာ

လေပါင်းကား၊

တေသာင်း

ေလးေထာင်ခနစ်ရာ

ှ ိ သတည်း။

၅၀

ထိ ေဘးဥပဒ် ငိ မ်း ပီ းမှ၊ အာ န်သည် ပရိ သတ် စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးဝ၊ ေမာေ ှ ထံ သိ ့
ြပန်လာ၏။

၁၇ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

၂ သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့် ဆိ ပီ းမှ၊ ဘိ းဘအေဆွ အမျိုးအလိ က် ဣသေရလ ဆယ် ှ စ်
မျိုး၌

မင်း ပေသာသအသီ းအသီ းေပးရေသာ

လှ ံ တံ ဆယ်

လတိ င်းအမည်ကိ သ့လှံတံ ေပ မှာ ေရးထားေလာ့။
အာ န်အမည်ကိ

ေရးထားေလာ့။

ှ စ်ေချာင်းတိ ့ကိ

ယ၍၊

၃ ေလဝိ အမျိုး၏လှ ံ တံ ေပ မှာ

ဘိ းဘအေဆွ အမျိုးသ ကီ းတဦ းလ င်

လှ ံ တံ တေချာင်းစီ ှ ိ ရမည်။ ၄ ထိ လှံတံ တိ ့ကိ ငါဗျာဒိ တ်ေပးရာ အရပ်၊ ပရိ သတ် စည်းေဝးရာ
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တဲ ေတာ်အတွ င်း၊ သက်ေသခံ ချက်ေ ှ မ့ ှ ာ တင်ထားေလာ့။ ၅ ငါေ ွးေကာက်ေသာသ၏
လှ ံ တံ သည် အပွ င့ ် ပွ င့ ်လိ မ့ ်မည်။ ထိ သိ့ ပမှ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် သင်၌
အြပစ်တင်၍ ြမည်တမ်းြခင်းကိ ေနာက်တဖန် ငါနားမ ငီ းရာဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၆
ေမာေ ှ သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား

ဆင့်ဆိ ၍၊

မင်းအေပါင်းတိ ့သည်

ဘိ းဘအေဆွ အမျိုး အလိ က်၊ မင်းတဦ းလ င် လှ ံ တံ တေချာင်းစီ လှ ံ တံ ဆယ် ှ စ် ေချာင်းတိ ့ကိ
ေပး က၏။ အာ န်၏လှ ံ တံ သည် လှ ံ တံ များ ၌ ပါသတည်း။ ၇ ေမာေ ှ သည် ထိ လှံတံ တိ ့ကိ
သက်ေသခံ ချက် တဲ ေတာ်အတွ င်း၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ တင်ထား ေလ၏။ ၈ နက်ြဖန်ေန့၌
သက်ေသခံ ချက်တဲေတာ်အတွ င်း သိ ့ ေမာေ ှ ဝင်ေသာအခါ၊ ေလဝိ အမျိုး ှ င့်ဆိ င်ေသာ
အာ န်၏လှ ံ တံ သည် အ ွက်ထွက်လျက်၊ ငံ လျက်၊ ပွ င့ ် လျက်၊ ဗာတံ သီ းကိ သီ းလျက် ှ ိ ၏။ ၉
ေမာေ ှ သည် လှ ံ တံ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ထာဝရဘရား ထံ ေတာ်က ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ေ ှ သိ
့ ့
ထတ်ေဆာင် သြဖင့်၊ သတိ ့သည် ကည့် ၍၊ လတိ င်း မိ မိလှံတံ ကိ ယြပန် ေလ၏။ ၁၀
ထာဝရဘရားကလည်း၊ ပန်ကန်ေသာသတိ ့ တဘက်၌ သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ အာ န်၏
လှ ံ တံ ကိ သက်ေသခံ ချက်ေ ှ ့၌ ြပန်ထား၍ အ မဲ ှ ိ ေစေလာ့။ ထိ သိ့ သတိ ့သည် ေသေဘး ှ င့်
လွ တ်မည်အေ ကာင်း၊ သတိ ့ အြပစ်တင်၍ ြမည်တမ်းြခင်းကိ ငါနားမ ငီ းရာဟ၊ ၁၁ ေမာေ ှ အား
မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေမာေ ှ သည် ပေလ၏။ ၁၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကလည်း၊
အက ်ပ်တိ့ သည် ေသေ ကပျက်စီး ကပါ၏။ တေယာက်မ မ ကင်း ပျက်စီးရ ကပါ၏။ ၁၃
ထာဝရဘရား၏ တဲ ေတာ်ကိ ချဥ်းကပ်ေသာ သ တိ င်း ေသပါလိ မ့ ်မည်။ အက ်ပ်တိ့
ှ ိ သမ သည် ေသေဘး သင့်၍ ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ ကပါဦ းမည်ေလာဟ ေမာေ ှ အား
ေလ ာက်ဆိ က၏။

၁၈ တဖန်

ထာဝရဘရားသည်

အာ န်အား မိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊ သင် ှ င့်

သင်၏သားေြမးအေဆွ အမျိုး တိ ့သည်၊ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ှ င့်ဆိ င်ေသာအြပစ်၊ သင်တိ့
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ ှ င့် ဆိ င်ေသာ အြပစ်ကိ ခံ ရ ကမည်။ ၂ သင်၏ ဘိ းဘအေဆွ အမျိုး၊
ေလဝိ အမျိုးသား

ညီ အစ်ကိချင်းတိ ့သည်၊

သင် ှ င့်အတ

ကညီ ၍

အမေတာ်

ကိ

ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှ ါ ေခ ထားေလာ့။ သိ ့ရာတွ င် သင် ှ င့်တကွ သင်၏သားတိ ့သည်၊
သက်ေသခံ ချက် တဲ ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ရ ကမည်။ ၃ ေလဝိ သားတိ ့သည်
သင့်ကိ ၎င်း၊ တဲ ေတာ် ှ ိ သမ ကိ ၎င်း ေစာင့်ရ ကမည်။ သိ ့ရာတွ င် သင်တိ့ ှ င့် သတိ ့ သည်
ေသေဘးလွ တ်မည်အေ ကာင်း၊ သတိ ့သည် တဲ ေတာ် တန်ဆာ၊ ယဇ် ပလင်တန်ဆာများကိ
မချဥ်းကပ်ရ က။ ၄ သတိ ့သည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ကညီ ၍၊ ပရိ သတ် စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ကိ
ေစာင့်လျက်၊ တဲ ေတာ်အမ ှ ိ သမ ကိ ထမ်းရ ကမည်။ မဆိ င်ေသာသသည် သင်တိ့ အနီးသိ ့
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မချဥ်းမကပ်ရ။ ၅ ေနာက်တဖန် အမျက်ေတာ်ထွက်၍ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့အေပ သိ ့
မေရာက်မည်အေ ကာင်း၊ သင်တိ့ သည် သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ှ င့် ယဇ် ပလင်ကိ ေစာင့်ရ က
မည်။ ၆ ထိ သိ့ သင်တိ၏
့ ညီ အစ်ကိေလဝိ သားတိ က
့ ိ ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ထ
့ ဲ က ေ ွးယ၍၊
ပရိ သတ်စည်း ေဝးရာ တဲ ေတာ်အမကိ ထမ်းေစြခင်းငှ ါ၊ ထာဝရဘရား အား ပေသာ
ပေဇာ်သကာကဲ့ သိ ့ သင်တိ့အား ငါေပး၏။ ၇ ထိ ေ ကာင့် သင် ှ င့်သင်၏သားတိ ့သည် ယဇ်
ပလင် ှ င့်ဆိ င်ေသာအမ၊

ကလားကာအတွ င်း၌

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ပ၍ ေဆာင်
ဟိ တ်အရာကိ

ငါေပး ပီ ။

ေဆာင်

ွက်စရာအမ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၊

ွက်ရ ကမည်။ သင်တိ့အား ေကျးဇး ပ၍ ယဇ် ပေရာ

မဆိ င်ေသာ

သသည်

အနီးအပါး

သိ ့

ချဥ်းကပ်လ င်၊

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရမည်ဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။ ၈ တဖန် ထာဝရဘရားသည် အာ န်အား မိ န့်
ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် သန့် ှ င်းေစ၍ ဆက်ကပ်သမ ေသာ
ပေဇာ်သကာတိ ့အထဲ က၊ ငါ့အား ချီးေြမာက်ေသာ ပေဇာ်သကာတိ ့ကိ သင်၌အပ်၍၊
သင် ှ င့်သင်၏သားတိ ့အဘိ ့ ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ထာဝရ ပညတ်တရားအားြဖင့် ငါေပး၏။ ၉
မီ းသိ ့မေရာက်၊

သန့် ှ င်းေသာ

ဣသေရလအမျိုးသား

အရာထဲ က

လေသာဥစာ၊

သင်

တိ ့ဆိင်ေသာအရာဟမကား၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊

အြပစ်ေြဖရာယဇ် ၊

ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် ပေဇာ်ေလသမ တိ ့သည် သင် ှ င့် သင် ၏သားတိ ့အဘိ ့ သန့် ှ င်းရ ကမည်။
၁၀ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ စားရမည်။ ေယာက်ျား အေပါင်းတိ ့သည် စားရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ၏။

သင်တိ့အဘိ ့ သန့် ှ င်းေပ၏။ ၁၁ ထိ မှတပါး ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ပေဇာ် ေသာ
ချီေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာ၊ ချီလဲ ရာ ပေဇာ်သကာ တိ ့ကိ၊ သင် ှ င့် သင်၏သားသမီ းတိ ့အား
ထာဝရပညတ် တရားအားြဖင့် ငါေပး ပီ ။ သင့်အိ မ်၌ သန့် ှ င်းေသာ သ အေပါင်းတိ ့သည်
စားရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၁၂ ဣသေရလအမျိုးသားေ ွး၍ ထာဝရဘရား အား ပေဇာ်သမ
အေကာင်းဆံ းေသာဆီ ၊ အေကာင်းဆံ း ေသာ စပျစ်ရည်၊ အေကာင်းဆံ းေသာ ဂျံုစပါးကိ သင်တိ့
အား ငါေပး ပီ ။ ၁၃ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့သမ အဦ း မှည့်ေသာ သစ်သီးကိ လည်း
သင်ဆိင်ရမည်။ သင့်အိ မ်၌ သန့် ှ င်းေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် စားရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၁၄
ဣသေရလအမျိုး၌
အဦ းဘွ ားေသာသား၊

ကျိန်ဆိ၍
လြဖစ်ေစ၊

ပေဇာ်သမ တိ ့ကိ
တိ ရ စာန်

လည်း

ြဖစ်ေစ၊

သင်ဆိင်ရမည်။

၁၅

ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့

ေဆာင်ခဲ့သမ တိ ့ကိ သင်ဆိင်ရမည်။ သိ ့ရာတွ င် လ၏သားဦ း ှ င့် မစင် ကယ် ေသာ
တိ ရ စာန်၏သားဦ းကိ အမှန်ေ ွးရမည်။ ၁၆ ေ ွးရေသာ သားတိ ့ကိ အသက်တလလွ န်မှ၊
သင်အဘိ း ြပတ်သည်အတိ င်း ေဂရ ှ စ်ဆယ် ှ င့်မ ေသာ အကျပ်ေတာ်အလိ က် ေငွ ငါးကျပ် ှ င့်
ေ ွးရမည်။ ၁၇ ွားသားဦ း၊ သိ းသားဦ း၊ ဆိ တ်သားဦ းသည် သန့် ှ င်းေသာေ ကာင့် မေ ွးရ။
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သ၏အေသွ းကိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ြဖန်းရမည်။ ဆီ ဥကိ လည်း ထာဝရဘရား အဘိ ့
ေမး ကိ င်ေသာအနံ ့ ှ ိ ေစ၍၊

မီ းြဖင့်

ပေဇာ်သကာ

ပရမည်။

၁၈

အသားမကား

ချီလဲ ရာပေဇာ်သကာ၏ရင်ပတ်

ှ င့် လက်ျာပခံ းကဲ့ သိ ့ သင့်အဘိ ့ ြဖစ်ရမည်။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

သန့် ှ င်းေစ၍

ထာဝရဘရားအား

၁၉

ေဆာင်ခဲ့ေသာ

ပေဇာ်သကာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ သင် ှ င့်သင်၏ သားသမီ းတိ ့အား ထာဝရပညတ် တရားအားြဖင့်
ငါေပး ပီ ။ သင်အစ ှ ိ ေသာ သင်၏အမျိုး အ ွယ် ှ င့်ဆိ ၍ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆား ှ င့်ယှဥ်
ေသာ ထာဝရပဋိ ညာဥ်ြဖစ်သတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ တဖန် ထာဝရဘရားသည်
အာ န်အား မိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ေနရာြပည်၌ သင့်အေမွ ခံရာေြမ၊
သတိ ့ ှ င့်ေရာ၍ ပိ င်ေသာအဘိ ့ မ ှ ိ ရ။ ငါသည်ကား သတိ ့တွင် သင်ပိင်ေသာအဘိ ့ သင့်အေမွ
ဥစာြဖစ်၏။

၂၁

ေလဝိ သားတိ ့သည်

ေဆာင် ွက်ေသာေ ကာင့်၊

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

သတိ ့အေမွ ခံ

စရာ

တဲ ေတာ်အမကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၏

ဥစာဆယ်ဘိ့တဘိ က
့ ိ ငါေပး ပီ ။ ၂၂ ယခမှစ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ကိ ယ်အြပစ်ကိ
ခံ ၍ ေသေဘး ှ င့် မေတွ ့မည်အေ ကာင်း၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အနီးအပါးသိ ့
မချဥ်းမကပ် ရ က။

၂၃ ေလဝိ သားတိ ့သည် ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်အမကိ

ေဆာင် ွက်၍၊ ကိ ယ်အြပစ်ကိ ကိ ယ်ခံရ က

မည်။ သတိ ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်

ေရာ၍ အေမွ မခံ ရ ကဟ သင်တိ့အမျိုးအစဥ်အဆက် ေစာင့်ရ ေသာ ပညတ်ြဖစ်သတည်း။
၂၄

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ထာဝရဘရား

အား

ပေဇာ်သကာ ပေသာ

ကိ ယ်ဥစာဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ၊ ေလဝိ သားအေမွ ခံစရာဘိ ့ ငါေပး ပီ ။ ထိ ့ေ ကာင့် သတိ ့ သည်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့် ေရာ၍ အေမွ မခံ ရဟ ငါ့အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၂၅ တဖန် ေမာေ ှ အား
ထာဝရဘရားက၊ သင် သည် ေလဝိ သားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၂၆ သင်တိ့အေမွ ခံစရာ
ငါေပးေသာ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့၏ ဥစာဆယ်ဘိ့တဘိ က
့ ိ သင်တိ့သည် ခံ ယ ေသာအခါ၊
ထိ အဘိ ့ကိ ဆယ်ဘိ့ဘိ့ ြပန်၍ တဘိ ့ကိ ထာဝရ ဘရားအား ပေဇာ်သကာ ပရ ကမည်။ ၂၇
ထိ ပေဇာ်သကာကိ ၊ ေကာက်နယ်တလင်းထဲ က ယေသာ ဆန်စပါးကဲ့ သိ ့၎င်း၊ စပျစ်သီးနယ်ရာ
ကျင်းထဲ က
ထိ သိ့

ယေသာစပျစ်ရည်ကဲ့သိ ့၎င်း၊

သင်တိ့သည်

သင်တိ့အဘိ ့

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့မှ

မှတ်ရလိ မ့ ်

ခံ ယေသာ

မည်။

၂၈

ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ထဲက၊

ထာဝရဘရားအား ပေဇာ် သကာ ပရ ကမည်။ ထိ ပေဇာ်သကာကိ လည်း၊ ယဇ် ပေရာ
ဟိ တ်အာ န်အား

လရ ကမည်။

အေကာင်းဆံ းေသာအဘိ ့

၂၉

သင်တိ့ခံရသမ ေသာ

သန့် ှ င်းေသာအဘိ ့ကိ

တ်ယ

အလတိ ့အထဲ က

၍ထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်သကာ ပရ ကမည်။ ၃၀ သိ ့ြဖစ်၍ သတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ေလဝိ သား တိ ့သည်
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အေကာင်းဆံ းေသာအဘိ ့ကိ တ်ယပေဇာ် ပီ းမှ၊ ကင်းေသာအဘိ ့ကိ ေကာက်နယ်တလင်း၏
ေကျးဇး၊ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်း၏ ေကျးဇးကဲ့ သိ ့ မိ မိတိ့အဘိ ့ မှတ်ရ လိ မ့ ်မည်။

၃၁

ထိ ကင်းေသာအဘိ ့ကိ၊ ကိ ယ်တိင်မှစ၍ အိ မ်သ အိ မ်သားတိ ့သည် စားချင်ေသာအရပ်ရပ်၌
စားရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာတဲ ေတာ်၌ အမေစာင့် ေသာအတွ က် ငါချေသာဆ
ြဖစ်၏။ ၃၂ အေကာင်းဆံ းေသာ အဘိ ့ကိ တ်ယပေဇာ် ပီ းမှ၊ ကင်းေသာအဘိ ့အားြဖင့်
အြပစ်ေရာက်စရာအေ ကာင်း မ ှ ိ ။ ေသေဘး ှ င့် မေတွ ့မည်အေ ကာင်း၊ ဣသေရလ
အမျိုးသားတိ ့၏ သန့် ှ င်းေသာ အရာတိ ့ကိ မညစ် းေစ ရဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၉ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န် တိ့ကိ ေခ ၍ ထာဝရဘရား
စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မေသာ ပညတ်တရားဟမကား၊ ၂ အြပစ်မပါ၊ တခါမ ထမ်းဘိ းမတင်၊
ကွ က်ကျား ြခင်းမ ှ ိ ၊ အဆင်းနီေသာ

ွားမပျိုကိ ၊ ဣသေရလအမျိုး သားတိ ့သည်

ေဆာင်ခဲ့မည်အေ ကာင်း ဆင့်ဆိ ေလာ့။ ၃ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဧလာဇာ၌ အပ်၍ တပ်ြပင်သိ့
ေဆာင်သွား ပီ းမှ၊ သ့ေ ှ ့၌ အြခားသ သတ်ရမည်။ ၄ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဧလာဇာသည်
အေသွ းကိ လက် ှ င့်ယ၍ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ေ ှ စးစး၌
့
ခနစ် ကိ မ် ြဖန်းရမည်။ ၅
ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေ ှ မ့ ှ ာ ထိ ွားမ၏ အေရ၊ အသား၊ အေသွ း၊ ေချး ှ င့်တကွ တေကာင်လံ းကိ
အြခား သသည် မီ း ိ ရမည်
့
။

၆ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်လည်း အကာ ှ သစ်သား၊

ဟဿပ်ပင် ွ န့် ှ င့် နီေမာင်းေသာ အထည်ကိ ယ၍၊ ွားမ မီ းေလာင်ရာထဲ သိ့ ပစ်ချရမည်။
၇ ထိ ေနာက် မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍ ကိ ယ်ကိ လည်း ေရချိုး ပီ းမှ၊ တပ်ထဲသိ့ဝင်၍

ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၈ မီ း ိ ေသာ
့
သသည်လည်း၊ မိ မိအဝတ်ကိ
ေလ ာ် ၍ ကိ ယ်ကိလည်း ေရချိုး ပီ းမှ၊ ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ် ြဖစ်လိမ့ ်မည်။
၉ စင် ကယ်ေသာသ တစံ တေယာက်သည်

ွားမ၏ ြပာကိ စသိ မ်း၍၊ တပ်ြပင်မှာ

စင် ကယ်ေသာ အရပ်၌ ထားရမည်။ ဣသေရလအမျိုး ပရိ သတ်အဘိ ့ စင် ကယ် ေစေသာ
ေရေဘာ်ဘိ့၊ ထိ ြပာကိ သိ ထားရမည်။ အြပစ် ှ င့် ကင်းစင်ေစစရာဘိ ့ြဖစ်သတည်း။ ၁၀
ွားမ၏ြပာကိ စသိ မ်းေသာသသည်လည်း၊ မိ မိ အဝတ်ကိေလ ာ်၍ ညဦ းတိ င်ေအာင် မစင် ကယ်
ြဖစ်လိမ့ ် မည်။ ဤေ ွကား၊
့
ဣသေရလအမျိုးသား၊ တည်းခိ ေသာ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်
အစဥ်အ မဲ ေစာင့်ရေသာ ပညတ်ြဖစ်သတည်း။ ၁၁ လေသေကာင်ကိ ထိ ေသာသသည်
ခနစ်ရက် မစင် ကယ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၂ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထိ ြပာ ှ င့် ကိ ယ်ကိ
သန့် ှ င်းေစ၍၊ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ စင် ကယ်လိမ့ ် မည်။ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌
ကိ ယ်ကိ မသန့် ှ င်းေစ

လ င်၊ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့တိင်ေအာင် မစင် ကယ်ရ။

၁၃ လေသေကာင်ကိထိ၍ ကိ ယ်ကိ မသန့် ှ င်းေစ
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တဲ ေတာ်ကိ ညစ်

းေစ

၏။ ထိ သကိ ဣသေရလအမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်။ စင်

ကယ်ေစေသာေရြဖန်းြခင်းကိ မခံ ေသာေ ကာင့် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ စင် ကယ်ြခင်းသိ ့
မေရာက်ေသး။ ၁၄ တဲ ၌လေသလ င် ေစာင့်ရေသာတရားဟမကား၊ တဲ သိ့ဝင်ေသာသ၊
တဲ ၌ ှ ိ ေနေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ခနစ်ရက်ပတ်လံ း မစင် ကယ်ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ မဖံ းဘဲ
ဖွ င့ ်ထားေသာအိ း ှ ိ သမ တိ ့သည်လည်း မစင် ကယ်ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ သတ်၍ေသေသာသ၊
နာ၍ေသေသာသ၊ လေသ

အ ိ း၊ လသချုင်းကိ လယ်ြပင်၌ ေတွ ့၍ထိ လ င်၊ ခနစ်ရက်

ပတ်လံ း မစင် ကယ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၁၇ မစင် ကယ်ေသာသဘိ ့

အြပစ်ကင်းေစရာ

မီ း ိ ့ ေသာ ွားမ၏ြပာအချို ့ကိ ယ၍၊ စီ းေသာေရ ှ င့်အတ အိ း၌ထည့် ပီ းမှ၊

၁၈

စင် ကယ်ေသာသသည်၊ ဟဿပ်ပင် ွ န့်ကိ ေရ၌ ှ စ်၍ တဲ ေပ မှာ၎င်း၊ တန်ဆာများ၊
တဲ ၌ ှ ိ ေသာ လများေပ မှာ၎င်း၊ လေသအ ိ း၊ သတ်၍ေသေသာသ၊ နာ၍ေသေသာသ၊
လသချုင်းကိ ထိ ေသာသေပ မှာ၎င်း၊ ထိ ေရကိ ြဖန်းရမည်။ ၁၉ စင် ကယ်ေသာသသည်
မစင် ကယ်ေသာသကိ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၊ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ြဖန်းရ မည်။
ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ကိ ယ်ကိ သန့် ှ င်းေစ လျက်၊ မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍ ေရချိုးလ င်၊
ညဦ းအချိန် တွ င် စင် ကယ်လိမ့ ်မည်။ ၂၀ မစင် ကယ်ေသာသသည် ကိ ယ်ကိ သန့် ှ င်း
ေစြခင်းငှ ါမ ပလ င်၊ ထာဝရဘရား၏ သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ်ကိ ညစ်

းေစေသာေ ကာင့်၊

ပရိ သတ်မှ ပယ် ှ င်း ြခင်းကိ ခံ ရမည်။ စင် ကယ်ေစေသာ ေရြဖန်းြခင်းကိ မခံ ေသာေ ကာင့်၊
မစင် ကယ်ဘဲေန၏။

၂၁ အစဥ်အ မဲ ေစာင့်ရေသာ ပညတ်ဟမကား၊ စင် ကယ်ေသာ

ေရကိ ြဖန်းေသာသသည် မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ်ရမည်။ ထိ ေရကိ ထိ ေသာသလည်း၊
ညဦ းတိ င် ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၂၂ မစင် ကယ်ေသာသ ထိ သမ ေသာ

အရာသည် လည်း မစင် ကယ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ထိ အရာကိ ထိ ေသာသ လည်း ညဦ းတိ င်ေအာင်
မစင် ကယ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၀ သကရာဇ်ေလးဆယ်၊ ပဌမလ၌ ဣသေရလ အမျိုးသား ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်၊
ဇိ နေတာသိ ့ ေရာက်၍၊ ကာေဒ ှ အရပ်၌ ေန က၏။ ထိ အရပ်၌ မိ ရိအံေသ

သ ဂဟ် ေလ၏။

၂ ပရိ သတ်တိ့ေသာက်စရာ ေရမ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်တဘက်၌ စေဝး ကလျက်၊
၃ ထာဝရဘရားေ ှ မ့ ှ ာ ငါတိ ့အစ်ကိများေသေသာ အခါ၊ ငါတိ ့လည်း မေသပါေလ။ ၄ ငါတိ ့ ှ င့်

ငါတိ တ
့ ိ ရ စာန်များကိ ေသေစြခင်းငှ ါ၊ ထာဝရဘရား၏ပရိ သတ်ကိ ဤေတာသိ ့ အဘယ်ေ ကာင့်
ေဆာင်ခဲ့သနည်း။ ၅ ငါတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်ေစ၍၊ ဤဆိ းေသာ အရပ်သိ့ အဘယ်ေ ကာင့်
ေဆာင်ခဲ့သနည်း။ ဤအရပ် သည် လယ်လပ်စရာမေကာင်း၊ သေဘာသဖန်းပင်၊ စပျစ်
ွယ်ပင်၊ သလဲ ပင်စိက်စရာမေကာင်း။ ေသာက်စရာေရမ မ ှ ိ ဟ ေမာေ ှ ကိ အြပစ်တင်၍
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ဆိ က၏။ ၆ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့သည် လအစအေဝးမှ ထွ က်၍၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ
တဲ ေတာ်တံခါးဝသိ ့ သွ ား သြဖင့်၊ ြပပ်ဝပ်လျက် ေန ကစဥ်၊ ထာဝရဘရား၏ ဘန်း ေတာ်သည်
ထင် ှ ားေလ၏။ ၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ၈ လှ ံ တံ ေတာ်ကိ ကိ င်ယ၍ သင်၏အစ်ကိအာ န်
ပါလျက်၊ ပရိ သတ်များကိ

စေဝးေစေလာ့။ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေကျာက်ကိမှာထားေလာ့။

ေကျာက်သည် မိ မိေရကိ ထွ က် ေစ၍၊ ပရိ သတ်များ ှ င့် သတိ ့တိရ စာန်များတိ ့အား
ေသာက်ဘိ့ ေရကိ ေပးရမည်ဟ၊

၉ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေမာေ ှ

သည် လှ ံ တံ ေတာ်ကိ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
ကယ၍၊ ၁၀ အာ န်ပါလျက်၊ ပရိ သတ်တိ့ကိ
ေကျာက်ေ ှ မ့ ှ ာ စေဝးေစ ပီ းလ င်၊ အချင်းသပံ တိ ့၊ နားေထာင် ကေလာ့။ ငါတိ ့သည်
သင်တိ့အဘိ ့ ဤေကျာက်ထဲက ေရကိ ထွ က်ေစ

ရမည်ေလာဟ ဆိ လျက်၊

၁၁

မိ မိလက်ကိ ဆန့်၍ ေကျာက်ကိ လှ ံ တံ ှ င့် ှ စ် ကိ မ် ိ က်သြဖင့်၊ ေရသည် များစွ ာထွ က်၍၊
လပရိ သတ် တိ ့ ှ င့် တိ ရ စာန်တိ့သည် ေသာက်ရ က၏။

၁၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊

သင်တိ့သည် ငါ့ကိ မယံ ကည်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါ့ကိမ ိ မေသ
ပေသာေ ကာင့်၊ ဤပရိ သတ်တိ့အား ငါေပးေသာြပည်သိ့ သင်တိ့သည် ပိ ့ေဆာင်ေသာအခွ င့ ်ကိ
မရ ကဟ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
ထာဝရဘရား ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာ်လည်း၊ သတိ ့တွင်

ိ ေသ

ခံ ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ထိ ေရသည် ေမရိ ဘေရြဖစ်သတည်း။

ေလးြမတ်ြခင်းကိ
၁၄ ေမာေ ှ သည်

ကာေဒ ှ အရပ်မှ ဧဒံ ှ င်ဘရင်ထံ သိ ့ သံ တမန်တိ့ကိ ေစလတ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ့်ညီ ဣသေရလ
က၊ အက ်ပ်တိ့ ေတွ ့ရေသာအမ အလံ းစံ တည်းဟေသာ၊ ၁၅ အက ်ပ်တိ့ဘိးေဘးသည်
အဲ ဂတုြပည်သိ့သွား၍ အက ်ပ်တိ့ သည်အဲဂတုြပည် မှာကာလ ကာြမင့်စွ ာေနသြဖင့်၊
အဲ ဂတုလတိ ့သည် အက ်ပ် တိ ့ ှ င့် ဘိ းေဘးများကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေ ကာင်း၊ ၁၆ အက ်ပ်တိ့သည်

ထာဝရဘရားကိ ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ၊ ေကာင်းကင်တမန်ကိ ေစလတ်၍၊ အက ်ပ်
တိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ကိ ယ်ေတာ်သိပါ၏။ ယခမှာ

အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ် ၏ ိင်ငံအစွ န်အနား၊ ကာေဒ ှ အရပ်၌ ှ ိ ကပါ၏။ ၁၇
ကိ ယ်ေတာ့်ြပည်အလယ်၌ေ ှ ာက်၍ သွ ားပါရ ေစ။ လယ်ယာများ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်များကိ
မနင်းပါ။ တွ င်း ေရကိ လည်း မေသာက်ပါ။ ကိ ယ်ေတာ့်ြပည်နယ်ကိ မလွ န် မှီတိင်ေအာင်၊
လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်သိ့ မလဲ ၊ မင်း လမ်းသိ ့သာ ေ ှ ာက်လိက်ပါမည်ဟ ေတာင်းပန်ေစ၏။
၁၈ ဧဒံ ကလည်း၊ သင်သည် ငါ့ြပည်အလယ်၌ မေ ှ ာက်မသွ ားရ။ ေ ှ ာက်သွားလ င်၊

ထားလက်နက် ှ င့် ဆီ းတားမည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကလည်း၊
မင်းလမ်းသိ ့ သာ ေ ှ ာက်လိက်ပါမည်။ ကိ ယ်တိင်မှစ၍ တိ ရ စာန်တိ့ သည် ကိ ယ်ေတာ့်ေရကိ
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ေသာက်လ င် အဘိ းကိ ေပးပါ မည်။ အြခားေသာအမကိ မ ပဘဲ ၊ ေြခြဖင့် သွ ား ံ မ သာ
ပပါမည်ဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊ ၂၀ ဧဒံ က၊ သင်သည် ေ ှ ာက်၍မသွ ားရဟဆိ လျက်၊ များစွ ာေသာ
ဗိ လ်ေြခအလံ းအရင်း ှ င့်တကွ ဆီ းတားြခင်း ငှ ါ ထွ က်လာ၏။

၂၁ ထိ သိ့ ဧဒံ သည်

သ၏ြပည်အလယ်၌ေ ှ ာက်သွား ေသာ အခွ င့ ်ကိ ဣသေရလအား မေပးေသာေ ကာင့်၊
ဣသေရလသည် လဲ ေ ှ ာင်ေလ၏။

၂၂ ဣသေရလအမျိုးသား ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့

သည် ကာေဒ ှ အရပ်မှ ေြပာင်း၍ ေဟာရေတာင်သိ့ ေရာက် က၏။ ၂၃ ဧဒံ ြပည်စွန်နား၊
ေဟာရေတာင်ေပ မှာ ထာဝရ ဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်တိ့ကိ ေခ ၍၊ ၂၄ သင်တိ့သည်
ေမရိ ဘစမ်းေရနားမှာ ငါ့စကားကိ ဆန့်ကျင်ေသာေ ကာင့်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား
ငါေပးေသာ ြပည်သိ့အာ န်သည် မဝင်ရ။ မိ မိလမျိုးစည်း ေဝးရာသိ ့ သွ ားရမည်။ ၂၅ သိ ့ြဖစ်၍
အာ န် ှ င့် သ၏သား ဧလာဇာကိ ေခ ၍ ေဟာရေတာင်ေပ သိ ့ ေဆာင်သွား ပီ းလ င်၊ ၂၆
အာ န်၏အဝတ်ကိ ခ တ်၍ သ၏သား ဧလာဇာကိ ဝတ်ေစ ပီ းမှ၊ အာ န်သည် ထိ အရပ်၌ေသ၍
မိ မိလမျိုးစည်းေဝးရာသိ ့ သွ ားရမည်ဟ၊ ၂၇ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေမာေ ှ ပ၍၊ သတိ ့
သည် ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေဟာရေတာင်ေပ သိ ့ တက် က၏။ ၂၈ ေမာေ ှ သည်
အာ န်၏အဝတ်ကိ ခ တ်၍ သား ဧလာဇာကိ ဝတ်ေစ ပီ းမှ၊ အာ န်သည် ေတာင်ထိပ်၌
ေသေလ၏။ ေမာေ ှ ှ င့် ဧလာဇာတိ ့သည် ေတာင်ေပ က ဆင်းလာ က၏။ ၂၉ အာ န်သည်
အနိစေရာက်ေ ကာင်းကိ ပရိ သတ် အေပါင်းတိ ့သည် သိ ြမင်ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုး
သား ှ ိ သမ တိ ့သည်၊ အာ န်အတွ က် အရက်သံ းဆယ်ပတ် လံ း ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ
ပ က၏။

၂၁ ဣသေရလအမျိုးသည်

အသရိ မ်လမ်းြဖင့်

လာ ကသည်သိတင်းကိ

ေတာင်မျက် ှ ာ၌ေနေသာ ခါနာန် အမျိုး အာရဒ်မင်း ကီ း ကားလ င်၊ ဣသေရလအမျိုးကိ
စစ်တိက်၍ လအချို ့တိ့ကိ ဘမ်းဆီ းသိ မ်းသွ ားေလ၏။
ကိ ယ်ေတာ်သည်
မိ မ့ ျားကိ
၃

ဤလမျိုးကိ

အက ်ပ်တိ့လက်သိ့

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးပါမည်ဟ

ထာဝရဘရားသည်လည်း၊

၂ ဣသေရလအမျိုးကလည်း၊

အပ်ေတာ်မလ င်၊

ထာဝရဘရားအား

ဣသေရလအမျိုး၏

သတိ ့

သစာဂတိ ပေလ၏။

စကားကိ

နားေထာင်၍၊

ထိ ခါနာန်အမျိုးသားတိ ့ကိ အပ်ေတာ်မ၏။ သတိ ့ ှ င့် သတိ ့ မိ မ့ ျားကိ ဣသေရလ လတိ ့သည်
ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး၍၊ ထိ အရပ်ကိ ေဟာ်မာ အမည်ြဖင့် သမတ် က၏။ ၄ ေဟာရေတာင်မှ
ထွ က်၍ ဧဒံ ြပည်ကိ ဝိ င်းြခင်းငှ ါ၊ ဧဒံ ကင်လယ်လမ်းြဖင့် ချီသွား ကစဥ်၊ အသွ ားခက်ေသာ
ေ ကာင့်၊ လများတိ ့သည် စိ တ်အားေလျာ့ က၍၊

၅ သင်သည် ငါတိ ့ကိ ဤေတာ၌

ေသေစြခင်းငှ ါ၊ အဲ ဂတုြပည်မှ အဘယ်ေ ကာင့် ေဆာင်ခဲ့သနည်း။ မန့်မ ှ ိ ၊ ေရလည်းမ ှ ိ ၊
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ဤေပါ့ပျက်ေသာစားစရာကိ လည်း ငါတိ ့သည် အလွ န် ွံ ှ ာ၏ဟ ဘရားသခင် ှ င့် ေမာေ ှ ကိ
ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ ဆိ က၏။ ၆ ထိ အခါ ထာဝရဘရားသည်၊ ဣသေရလအမျိုး သားတိ ့တွင်
မီ းေ မများကိ ေစလတ်ေတာ်မ၍၊ လအများ တိ ့သည် အကိ က်ခံရသြဖင့် ေသ က၏။ ၇
ထိ ေ ကာင့် လများတိ ့သည် ေမာေ ှ ထံ သိ ့ လာ၍ အက ်ပ်တိ့သည် ထာဝရဘရား ှ င့်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဆန့် ကျင်လျက် ေြပာဆိ ၍ ြပစ်မှားပါ ပီ ။ ထာဝရဘရားသည် ေ မများကိ
အက ်ပ်တိ့မှ ပယ် ှ ားေတာ်မမည်အေ ကာင်း ဆေတာင်းပါဟ ေလ ာက်လ င်၊ ေမာေ ှ သည်
လများအဘိ ့ ဆေတာင်းေလ၏။ ၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊ မီ းေ မ ပ်ကိလပ်၍ တိ င်ေပ မှာ
ေြမာက်ထားေလာ့။ အကိ က်ခံရေသာ သတိ င်း ကည့် လ င် အသက်ချမ်းသာရလိ မ့ ်မည်ဟ
ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၉ ေမာေ ှ သည် ေ ကးဝါြဖင့် ေ မကိ လပ်၍ တိ င် ေပ မှာ
ေြမာက်ချီထား ပီ းလ င်၊ ေ မကိ က်ေသာသမည် သည်ကား၊ ေ ကးဝါေ မကိ ကည့် ေသာအခါ
အသက် ချမ်းသာရ က၏။ ၁၀ တဖန် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ေနရာ ေြပာင်း၍
သဗတ်အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၁၁ သဗတ်အရပ်မှ ေြပာင်းြပန်၍၊ ေနထွ က်ရာ ဘက်၊
ေမာဘြပည်ေ ှ တွ
့ င် ှ ိ ေသာ ေတာမှာ၊ ဣဇာဗာရိ မ် အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၁၂ ထိ အရပ်မှ
ေြပာင်း၍၊ ဇာရက် ေချာင်းနား၌ စားခန်းချ က၏။ ၁၃ ထိ အရပ်မှ တဖန်ေြပာင်းြပန်၍၊
အာေမာရိ ြပည် နယ် ှ င့် စပ်ေသာ ေတာ၌ ှ ိ ေသာ အာ န်ေချာင်းနား တဘက်တချက်၌
စားခန်းချ က၏။ အာ န်ေချာင်းကား၊ ေမာဘြပည်၊ အာေမာရိ ြပည်စပ် ကားအပိ င်းအြခား
ြဖစ်သတည်း။ ၁၄ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ၊ ထာဝရဘရားစစ်တိက်စာ၌ကား၊ ဇာရက်အရပ်၊ သပအရပ်၊
အာ န်ေချာင်းတိ ့၊

၁၅ အာရြပည်သိ့ စီ း၍ ေမာဘြပည်အနား၌ ေ ှ ာက်သွားေသာ

ေချာင်းအသွ ယ်သွယ်ဟ လာသတည်း။ ၁၆ အာ န်ေချာင်းမှ ေဗရေရတွ င်းသိ ့ ခရီ းသွ ား က၏။
ထိ ေရတွ င်းကား အြခားမဟတ်၊ ထာဝရဘရားက၊ လများကိ စေဝးေစေလာ့၊ ေရကိ
ငါေပးမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မရာ၌ ရည်ေဆာင်ေသာ ေရတွ င်းြဖစ် သတည်း။ ၁၇
ထိ အခါ ဣသေရလအမျိုးက၊ အိ တွင်းေရ၊ ထွ က် ေလာ့။ ထွ က်ေအာင် သီ ြခင်းဆိ ကေလာ့။ ၁၈
တရားမင်းစီ ရင်သည်အတိ င်း၊

မးမတ်တိ့သည်

ေရတွ င်းကိ

တး က ပီ ။

လတိ ့တွင်

အကဲ အမးတိ ့သည် ေတာင်ေဝးတိ ့ ှ င့် ေရတွ င်းကိ တး က ပီ ဟ သီ ြခင်း ဆိ ေလ၏။ ၁၉
ထိ ေတာမှ

မတနာအရပ်သိ့၎င်း၊

မတနာအရပ်မှ

နဟာေလျလအရပ်မှ ဗာမတ် အရပ်သိ့၎င်း၊

နဟာေလျလအရပ်သိ့၎င်း၊

၂၀ ဗာမတ်အရပ်မှ ေမာဘချိုင့်သိ ့၎င်း၊

ေယ ှ ိ မန် မိ က
့ ိ မျက် ှ ာ ပေသာ ပိ သဂါေတာင်ထိပ်သိ့၎င်း ခရီ းသွ ား က၏။ ၂၁ ထိ အခါ
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊ အာ ေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန်မင်းထံ သိ ့ သံ တမန်တိ့ကိ ေစလတ်
လျက်၊

၂၂ အက ်ပ်တိ့သည်
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လယ်ယာသိ ့၎င်း၊ စပျစ်ဥယျာဥ် သိ ့၎င်း မဝင်ပါ။ တွ င်းေရကိ လည်း မေသာက်ပါ။
မင်း ကီ း

ြပည်ကိ

မလွ န်မှီတိင်ေအာင်၊

မင်းလမ်းသိ ့သာ

ေ ှ ာက်

လိ က်ပါမည်ဟ

အခွ င့ ်ေတာင်း က၏။ ၂၃ ထိ ြပည်အလယ်၌ ေ ှ ာက်သွားရေသာ အခွ င့ ်ကိ ၊ ှ ိ ဟန်မင်းသည်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား မေပး။ မိ မိလအေပါင်းတိ ့ကိ စေဝးေစ၍၊ ဣသေရလအမျိုးသား
တိ ့ကိ ဆီ းတားြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့ ှ ိ ရာေတာသိ ့ ထွ က်၍ ယာဟတ် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် ပီ းလ င်
စစ်တိက်ေလ၏။ ၂၄ ထိ မင်းကိ ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ထား ှ င့် လပ် ကံ ၍၊
အာ န်ေချာင်းမှသည် ယဗုတ်ေချာင်း တိ င်ေအာင်၎င်း၊ အမုန်အမျိုးသား ေနရာတိ င်ေအာင်၎င်း၊
ထိ မင်းပိ င်ေသာ ေြမကိ သိ မ်းယ က၏။ အမုန်အမျိုးသား ေနရာ နယ်စပ်ကား အား ကီ း၏။ ၂၅
ထိ သိ့ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊ ေဟ ှ ဘန် မိ မ့ ှ စ၍ အာေမာရိ အမျိုးသားေနေသာ
မိ ့ ွာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ သိ မ်းယ၍ ေန က၏။ ၂၆ ေဟ ှ ဘန် မိ က
့ ား၊ ေမာဘြပည်ကိ အစိ းရေသာ
အရင် ှ င်ဘရင် ှ င့်
အာေမာရိ ှ င်ဘရင်

စစ်တိက်၍ အာ န်ေချာင်းတိ င်

ေအာင်

ှ ိ ဟန် မင်းေနေသာ မိ ့ ြဖစ်သတည်း။

ြပည်ကိ လယေသာ
၂၇ ထိ အေ ကာင်းကိ

ရည်ေဆာင်၍ လကာဆရာတိ ့ က၊ ေဟ ှ ဘန် မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၍ တဖန်တည် ကစိ ့။ ှ ိ ဟန်
ဘရင်ေနေသာ မိ က
့ ိ ြပင်ဆင် ကစိ ့။ ၂၈ ှ ိ ဟန်ဘရင်ေနရာ ေဟ ှ ဘန် မိ မ့ ှ မီ းလံ ထွ က် ၍
ေမာဘြပည်အာရ မိ ့ ှ င့်တကွ ၊ အာ န်ေချာင်းနား၊ ြမင့်ေသာအရပ်၌ အစိ းရေသာ မင်းတိ ့ကိ
ေလာင်ေလ ပီ ။

၂၉ အိ ေမာဘြပည်၊ သင်သည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ အိ ေခမ ှ တပည့်တိ ့၊

သင်တိ့သည် အကျိုးနည်း က ပီ ။ ေြပး ရေသာ မိ မိသားသမီ းတိ ့ကိ အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန်
လက်သိ့ ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ထိ ဘရားသည် အခွ င့ ်ေပး ပီ တကား။ ၃၀ တဖန် ငါတိ ့သည်
အာေမာရိ သားတိ ့ကိ တိ က် ြပန်ေသာေ ကာင့်၊ ေဟ ှ ဘန်ြပည်သည် ဒိ ဘန် မိ တ
့ ိ င်
ေအာင် ပျက်ေလ ပီ ။ ေမဒဘ မိ ့ ှ င့် နီးစပ်ေသာ ေနာဖာ

မိ တ
့ ိ င်ေအာင် သတိ ့ကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်း က ပီ ဟ ဆိ သတည်း။ ၃၁ ထိ သိ့ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် အာေမာရိ
ြပည်၌ ေနရ က၏။ ၃၂ ေမာေ ှ သည်လည်း၊ ယာဇာ မိ က
့ ိ စးစမ်းြခင်းငှ ါ လကိ ေစလတ် ပီ းလ င်၊
ထိ မိ ့ ွာတိ ့ကိ သိ မ်းယ၍ အရင် ေနေသာ အာေမာရိ အမျိုးသားတိ ့ကိ ှ င်ထတ် က၏။ ၃၃
တဖန်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

လှ ည့်၍၊

ဗာ ှ န်ြပည်သိ့

ခရီ းသွ ား က၏။

ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃ သည်၊ မိ မိလအေပါင်းတိ ့ ှ င့် ဧ ဒိ အရပ်မှာ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ချီသွား၏။
၃၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သ့ကိ မေ ကာက် ှ င့်။ သ ှ င့်တကွ သ၏လအေပါင်းကိ ၎င်း၊

သ၏ေြမကိ ၎င်း၊ သင့်လက်၌ ငါအပ်ေပး ပီ ။ ေဟ ှ ဘန် မိ ေ့ န အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန်ကိ
ပသကဲ့ သိ ့၊ ဤမင်းကိ လည်း ပရမည် ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၃၅

ေတာလည်ရာ
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ထိ မင်း ှ င့်သားများ၊ လများအေပါင်းတိ ့ကိ တေယာက်မ မ ကင်းလပ် ကံ ၍ သ၏ြပည်ကိ
သိ မ်းယ က၏။

၂၂ တဖန် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ခရီး သွား၍ ေမာဘလွင်ြပင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊
ေယရိ ေခါ မိ ့ တဘက်၌ တဲ ေဆာက် က၏။ ၂ အာေမာရိ အမျိုးသားတိ ့၌ ပ ကေသာ အမအလံ း
စံ ကိ ၊ ဇိ ေဖ သားဗာလက်မင်းသိ ြမင်လ င်၊ ၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် များြပားေသာ
ေ ကာင့်၊ ေမာဘြပည်သားတိ ့သည် အလွ န်ေ ကာက် ွံ ့ က၍၊ ၄ ွားသည် ြမက်ပင်ကိ လှ မ်း၍
စားသကဲ့ သိ ့ ဤအလံ းအရင်းသည် ငါတိ ့ပတ်လည်၌ ှ ိ သမ ကိ လှ မ်း၍ စားလိ မ့ ်မည်ဟ
ပပန်ေသာစိ တ် ှ ိ လျက်၊ မိ ဒျန်ြပည်သား အသက် ကီ းသတိ ့အား ဆိ က၏။ ထိ အခါ ဇိ ေဖ သား
ဗာလက်သည်၊ ေမာဘ ှ င်ဘရင်ြဖစ်သည် ှ င့်၊ ၅ အမုန်ြပည်၌ စီ းေသာြမစ်၏အနားမှာ ှ ိ ေသာ
ေပေသာ် မိ ေ့ န ေဗာရသားဗာလမ်ကိ ေခ ပင့်ြခင်းငှ ါ၊ သံ တမန်တိ့ကိ ေစလတ်၍၊ အဲ ဂတုြပည်မှ
ေရာက်လာ ေသာ လတမျိုးသည် ေြမမျက် ှ ာကိ ဖံ းလမ်းလျက် ငါ့အနား ၌ ေနရာချ က ပီ ။
၆ သိ ့ြဖစ်၍၊ ကလာပါ။ ဤလမျိုးသည် ငါ့ထက် အား ကီ းေသာေ ကာင့် သတိ ့ကိ ငါ့အဘိ ့

ကျိန်ဆဲပါ။ သိ ့ ပလ င် သတိ က
့ ိ ငါတိ က်၍ ငါ့ြပည်မှ ှ င်ထတ် ိင်ေကာင်း ှ င်ထတ် ိင်လိမ့ ်မည်။
ကိ ယ်ေတာ် ေကာင်း ကီ းေပးေသာ သသည် ေကာင်း ကီ းမဂလာခံ ရသည်ကိ၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်
ကျိန်ဆဲေသာသသည် ကျိန်ဆဲအပ်ေသာသြဖစ်သည်ကိ၎င်း ငါသိ သည်ဟ မှာလိ က်ေလ၏။
၇ ေမာဘြပည်သား အသက် ကီ းသတိ ့ ှ င့် မိ ဒျန် ြပည်သား အသက် ကီ းသတိ ့သည်

ပစားြခင်းလက်ေဆာင် ပါလျက်သွား၍၊ ဗာလမ်ထံသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ဗာလက်
မင်းစကားကိ ကားေလ ာက်ေလ၏။ ၈ ဗာလမ်က၊ ယေန့ညမှာ ဤအရပ်၌ေန ကပါဦ း။
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ငါြပန်ေြပာမည်ဟ ဆိ လ င်၊ ေမာဘအရာ ှ ိ တိ့သည်
ဗာလမ်ထံမှာ ေန က၏။ ၉ ဘရားသခင်သည် ဗာလမ် ှ ိ ရာသိ ့ လာ၍၊ သင်၌ ှ ိ ေသာ
ဤလတိ ့သည် အဘယ်သနည်းဟ ေမးေတာ်မ လ င်၊ ၁၀ ဗာလမ်က၊ ေမာဘ ှ င်ဘရင်
ဇိ ေဖ သား ဗာလက်သည် အက ်ပ်ဆီသိ့ လကိ ေစလတ်၍၊ ၁၁ အဲ ဂတုြပည်မှ ေရာက်လာေသာ
လအများ သည်၊ ေြမမျက် ျာကိ ဖံ းလမ်းလျက်ေန က ပီ ။ သိ ့ြဖစ်၍ ကလာပါ။ ဤလမျိုးကိ
ငါ့အဘိ ့ ကျိန်ဆဲပါ။ သိ ့ ပလ င်၊ သတိ ့ကိ ငါတိ က်၍ ှ င်ထတ် ိင်ေကာင်း ှ င်ထတ် ိင်လိမ့ ်
မည်ဟ ေခ ပင့်ေ ကာင်းကိ ၊ ဘရားသခင်အား ေလ ာက် ဆိ ၏။ ၁၂ ဘရားသခင်ကလည်း၊
သင်သည် ဤလတိ ့ ှ င့် အတ မလိ က်မသွ ားရ။ ထိ လမျိုးကိ မကျိန်ဆဲရ။ ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ
ခံ ရေသာ လမျိုးြဖစ်သည်ဟ ဗာလမ်အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ နံ နက်ေရာက်မှ၊ ဗာလမ်သည် ထ၍
သင်တိ့သည် ကိ ယ်ြပည်သိ့ ြပန်သွား ကပါေလာ့။ သင်တိ့ ှ င့်အတ ငါလိ က်ရေသာအခွ င့ ်ကိ
ထာဝရဘရားေပးေတာ်မမဟ ဗာလက်မင်းေစလတ်ေသာ အရာ ှ ိ တိ့အား ြပန်ေြပာ ေလ၏။
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၁၄ ထိ အခါ ေမာဘြပည်အရာ ှ ိ တိ့သည် ဗာလက် မင်းထံ သိ ့ ြပန်သွား၍၊ ဗာလမ်သည်

က န်ေတာ်တိ့ ှ င့် အတ မလိ က်လိပါဟ ေလ ာက် က၏။ ၁၅ တဖန် ဗာလက်မင်းသည်၊
အရင်ထက်အေရ အတွ က်အားြဖင့် များ၍ အရာအားြဖင့် ဘန်း ကီ းေသာ မးမတ်တိ့ကိ
ေစလတ်ြပန်သည်အတိ င်း၊

၁၆ သတိ ့သည်

ဗာလမ်ထံသိ ့ ေရာက်လာ၍ ဇိ ေဖ

သားဗာလက်မင်းက၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ ့ မလာမည် အေ ကာင်း အဘယ်အဆီ းအတားမ
မ ှ ိ ပါေစ ှ င့်။ ၁၇ ငါသည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ အလွ န်ချီးေြမာက်မည်။ ကိ ယ်ေတာ်ေတာင်းသမ ကိ
ေပးမည်။ သိ ့ြဖစ်၍ ကလာပါ။ ဤလမျိုးကိ ငါ့အဘိ ့ ကျိန်ဆဲပါဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ
ြပန်ေြပာ က၏။

၁၈ ဗာလမ်ကလည်း၊

ဗာလက်မင်းသည် ေ ေငွ ှ င့် ြပည့်ေသာ

မိ မိနန်းေတာ်ကိပင် ေပးေသာ်လည်း၊ ငါကိ း ကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏
စကားေတာ်ကိ လွ န်ကျူး၍ အမအ ကီ းအငယ် တစံ တခကိ မ ငါမ ပ ိင်။ ၁၉ သိ ့ရာတွ င်
ထာဝရဘရားသည် အဘယ်သိ့ ထပ်၍ မိ န့်ေတာ်မမည်ကိ ငါသိ မည်အေ ကာင်း၊ ယေန့ည
မှာ ဤအရပ်၌ ေန ကပါဦ းဟ ဗာလက်မင်းက န်တိ့အား ြပန်ေြပာ၏။ ၂၀ ညအချိန်၌
ဘရားသခင်သည် ဗာလမ် ှ ိ ရာသိ ့ လာ၍၊ ထိ လတိ ့သည် သင့်ကိ ေခ ြခင်းငှ ါလာလ င်၊ သတိ ့
ှ င့်အတ ထ၍ လိ က်ေလာ့။ သိ ့ရာတွ င် ငါမှာထားသမ အတိ င်းသာ ပရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၂၁ နံ နက်ေရာက်မှ ဗာလမ်ထ၍ ြမည်းကိ ကန်း ှ ီး ထင် ပီ းလ င်၊ ေမာဘအရာ ှ ိ တိ့ ှ င့်အတ

လိ က်ေလ၏။

၂၂ ထိ သိ့ လိ က်ေသာေ ကာင့်၊ ဘရားသခင် အမျက် ေတာ်ထွက်၍၊

ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် သ့ကိ ဆီ းတားြခင်းငှ ါ လမ်း၌ ရပ်ေန၏။ ထိ အခါ
ဗာလမ် သည် ြမည်းကိ စီ း၍ ငယ်သား ှ စ်ေယာက် ှ င့် သွ ားစဥ် တွ င်၊ ၂၃ ထာဝရဘရား၏
ေကာင်းကင်တမန်သည် ထားကိ မိ းလျက်၊ လမ်း၌ ရပ်ေနသည်ကိ ြမည်းသည် ြမင်လ င်၊
လမ်းလဲ ၍ လယ်သိ့ ဝင်ေလ၏။ ဗာလမ်လည်း ြမည်းကိ လမ်းသိ ့ ြပန်ေစြခင်းငှ ါ ိ က်ေလ၏။
၂၄ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည်၊ စပျစ်ဥယျာဥ်ေစာင်ရန်း ှ စ်ဘက်စပ် ကားလမ်း၌

တဖန် ရပ်ေန၏။ ၂၅ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ကိ ြမည်း သည် ြမင်ြပန်ေသာအခါ၊
ေစာင်ရန်းတဘက်၌ တိ း၍ ဗာလမ်၏ေြခကိ ဖိ ေလ၏။ ဗာလမ်လည်း တဖန် ိ က်ြပန်ေလ၏။
၂၆ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် လွ န် သွ ား၍ လမ်းတဘက်ဘက်မ

မလဲ ိင်ေအာင် ကျဥ်း ေြမာင်းေသာ အရပ်၌ ရပ်ေန၏။

၂၇ ြမည်းသည်လည်း

ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင် တမန်ကိ ြမင်ြပန်ေသာအခါ၊ ဗာလမ်ေအာက်၌ ဝပ်လျက်
ေန၏။ ဗာလမ်သည် အမျက်ထွက်၍ ေတာင်ေဝး ှ င့် ြမည်းကိ ိ က်ေလ၏။ ၂၈ ထိ အခါ
ထာဝရဘရားသည် ြမည်း၏ တ်ကိ ဖွ င့ ်ေတာ်မ၍၊ ြမည်းက သင်သည် ငါ့ကိ သံ း ကိ မ်တိင်
ေအာင် ိ က်ရမည်အေ ကာင်း၊ ငါသည် သင်၌ အဘယ်သိ့ ပဘိ သနည်းဟ ဗာလမ်အားေမးလ င်၊
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၂၉ ဗာလမ်က၊ သင်သည် ငါ့ကိ ကျီစားပါသည် တကား။ ငါ၌ ထား ှ ိ ပါေစေသာ။

ထား ှ ိ လ င် သင့်ကိ ယခသတ်မည်ဟ ြမည်းအားဆိ ၏။ ၃၀ ြမည်းကလည်း၊ ငါသည်
ယေန့တိင်ေအာင် သင် ၏အစီ းကိ အစဥ်ခံရေသာ သင်၏ ြမည်းြဖစ်သည်မဟတ်
ေလာ။ သင်၌တခါမ ဤသိ ့ ငါ ပဘးသေလာဟ ဗာလမ် အား ေမးလ င်၊ မ ပဘးဟ
ြပန်ေြပာ၏။ ၃၁ ထိ အခါ ထာဝရဘရားသည် ဗာလမ်မျက်စိကိ ဖွ င့ ်ေတာ်မ၍၊ ထာဝရဘရား၏
ေကာင်းကင်တမန်သည် ထားကိ မိးလျက်၊ လမ်း၌ ရပ်ေနသည်ကိ ဗာလမ်သည် ြမင်သြဖင့်
ဦ းချ၍ ြပပ်ဝပ်ေလ၏။ ၃၂ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သင်၏ြမည်းကိ
သံ း ကိ မ်တိင်ေအာင် အဘယ်ေ ကာင့်

ိ က်သနည်း။ သင်သွားေသာလမ်းသည် ငါ ှ င့်

ဆန့်ကျင် ဘက်ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ သင့်ကိ ဆီ းတားြခင်းငှ ါ ငါထွ က် လာ ပီ ။ ၃၃ ြမည်းသည်
ငါ့ကိ ြမင်၍ သံ း ကိ မ်ေ ှ ာင်ခဲ့ ပီ ။ ထိ သိ့မေ ှ ာင်လ င်၊ အကယ်စင်စစ် သင့်ကိ ငါသတ်၍
ြမည်းကိ အသက်ချမ်းသာေပးေလ ပီ ဟ ဆိ ၏။ ၃၄ ဗာလမ်ကလည်း၊ အက ်ပ်ြပစ်မှားပါ ပီ ။
ကိ ယ် ေတာ်သည် လမ်း၌ ကန့်လန့်ေနေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ် မသိ ပါ။ ယခမှာ
အလိ ေတာ်မ ှ ိ လ င် အက ်ပ်ြပန်သွားပါ မည်ဟ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်အား
ဆိ လ င်၊

၃၅ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်က၊ သတိ ့ ှ င့် အတ လိ က်ေလာ့။

သိ ့ရာတွ င် ငါမှာထားေသာ စကားကိ သာ ေဟာေြပာရမည်ဟ ဗာလမ်အား မိ န့်ေတာ်
မသည်အတိ င်း၊ သသည် ဗာလက်မင်း၏ က န်တိ့ ှ င့်အတ လိ က်သွားေလ၏။

၃၆

ဗာလမ်ေရာက်ေသာသိ တင်းကိ ဗာလက်မင်း ကားလ င်၊ ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ၊ ေမာဘြပည်စွန်
အာ န် ေချာင်းနားမှာ ှ ိ ေသာ မိ တ
့ မိ သ
့ ိ ့ ထွ က်သွား၏။ ၃၇ ဗာလက်မင်းကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ေခ ပင့် ေစြခင်းငှ ါ ငါသည် အထပ်ထပ် ေစလတ်သည်မဟတ် ေလာ။ အဘယ်ေ ကာင့်
ေ ှ းပါသနည်း။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ငါချီးေြမာက် ိင်သည်မဟတ်ေလာဟ ဗာလမ်အား ဆိ လ င်၊
၃၈ ဗာလမ်က၊ မင်း ကီ းထံ သိ ့ ငါလာပါ ပီ ။ သိ ့ရာတွ င် ငါသည် စကားတခွ န်းကိ မ

ေြပာပိ င်သေလာ။ ငါ့ တ်၌ ဘရားသခင်ထားေတာ်မေသာ စကားကိ သာ ငါေြပာပါ မည်ဟ
ြပန်ေြပာ ပီ းမှ၊ ၃၉ ဗာလက်မင်း ှ င့်အတ လိ က်၍ ကိ ရယဿဇတ် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် က၏။ ၄၀
ဗာလက်မင်းသည်လည်း၊ သိ း ွားတိ ့ကိ ပေဇာ်၍ ဗာလမ် ှ င့်အရာ ှ ိ တိ့အား ေပးလိ က်ေလ၏။
၄၁ နက်ြဖန်ေန့၌ ဗာလက်မင်းသည် ဗာလမ်ကိ ေခ ၍ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ

အကန် အစင်ြပြခင်းငှ ါ ဗာလဘရား ှ င့်ဆိ င်ေသာ ကန်း ိ းေပ သိ ့ ပိ ့ေဆာင်ေလ၏။

၂၃ ထိအခါ ဗာလမ်က၊ ဤအရပ်၌ ငါ့အဘိ့ ယဇ်
ွားထီ းခနစ်ေကာင်၊
အား ဆိ သည်အတိ င်း၊

ေတာလည်ရာ

သိ းထီ းခနစ်ေကာင်တိ့ကိ
၂ ဗာလက်မင်းသည်

ပလင်ခနစ်ခကိ တည်ေလာ့။

ြပင်ဆင်ေလာ့ဟ

ဗာလက်မင်း
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ယဇ် ပလင်တခတခအေပ မှာ

ွားတေကာင်စီ ှ င့် သိ းတေကာင်စီကိ ပေဇာ် က၏။

၃

ဗာလမ်ကလည်း၊ မင်း ကီ းပေဇာ်ေသာ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် နားမှာရပ်ေလာ့။ ငါသည် အြခားတပါးသိ ့
သွ ားပါ မည်။ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ ကိ ဆိြခင်းငှ ါ ကလာ ေကာင်း ကလာေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
ငါ့အား ြပေတာ်မသမ ကိ မင်း ကီ းအား ငါ ကားေြပာပါမည်ဟ ဗာလက်မင်းအား ဆိ ပီ းမှ
ကန်းတခေပ သိ ့ တက်သွား၏။ ၄ ဘရားသခင်သည် ဗာလမ်ကိ ကိ ဆိေတာ်မ လ င်၊ ဗာလမ်က
အက ်ပ်သည် ယဇ် ပလင်ခနစ်ခကိ ြပင်ဆင်၍ ပလင်တခတခအေပ မှာ ွားထီ းတေကာင်
စီ ှ င့် သိ းထီ းတေကာင်စီကိ ပေဇာ်ပါ ပီ ဟ ေလ ာက် ေလ၏။

၅ ထာဝရဘရားသည်

ဗာလမ် တ်၌ စကားကိ ထားလျက်၊ သင်သည် ဗာလက်မင်းထံ သိ ့ ြပန်၍ ဤသိ ့
ေြပာေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၆ ဗာလမ်ြပန်ေသာအခါ၊ ဗာလက်မင်းသည်

ေမာဘမးမတ်အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ မိ မိပေဇာ်ေသာ မီ း ိ ့ ရာယဇ် နားမှာ ရပ်ေန၏။ ၇ ထိ အခါ
ဗာလမ်သည်၊ ပေရာဖက်စကားအား ြဖင့် မက်ဆိသည်ကား၊ ေမာဘ ှ င်ဘရင် ဗာလက်က၊
လာပါ။

ငါ့အဘိ ့

ယာကပ်အမျိုးကိ

ကျိန်ဆဲပါ။

လာပါ။

ဣသေရလအမျိုးကိ

ပျက်စီးြခင်းသိ ့ အပ်လိက်ပါဟ ေခ ၍ ငါ့ကိ အာရံ ြပည်အေ ှ ေတာင်
့
ိ းမှ ေဆာင်ခဲ့ ပီ ။ ၈
ဘရားသခင်ကျိန်ဆဲေတာ်မမေသာ

သကိ

အဘယ်သိ့

ငါကျိန်ဆဲ ိင်မည်နည်း။

ဘရားသခင်သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ အပ်ေတာ်မမေသာသကိ အဘယ်သိ့ ငါအပ် ိင်မည်နည်း။ ၉
ေကျာက်ေပ က သ့ကိ ငါြမင်၏။ ေတာင်ေပ က သ့ကိ ငါ ကည့် ၏။ ထိ လမျိုးသည်
တမျိုးတည်းေန၍ အြခားတပါးေသာ လမျိုးတိ ့ ှ င့် မေရာေ ှ ာရ။ ၁၀ ယာကပ်အမျိုးေြမမန့်ကိ
အဘယ်သေရတွ က်

ိင်သနည်း။

ဣသေရလအမျိုးေလးစတစကိ မ

အဘယ်

သေရတွ က် ိင်သနည်း။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသေသသကဲ့ သိ ့ ငါေသပါေစေသာ။ ငါ့အဆံ းသည်
သ၏အဆံ းကဲ့ သိ ့ြဖစ်ပါ ေစေသာဟ မက်ဆိ၏။ ၁၁ ဗာလက်မင်းကလည်း၊ သင်သည် ငါ၌
အဘယ် သိ ့ ပသနည်း။ ငါ၏ရန်သတိ ့ကိ ကျိန်ဆဲေစြခင်းငှ ါ သင့်ကိ ငါေခ ခဲ့ ပီ ။ သိ ့ေသာ်လည်း
သင်သည် လံ းလံ းေကာင်း ကီ း ေပးေလ ပီ တကားဟ ဗာလမ်အားဆိ လ င်၊ ၁၂ ဗာလမ်က၊
ထာဝရဘရားသည် ငါ့ တ်၌ ထားေတာ်မေသာစကားကိ ေြပာရေအာင် ငါသတိ မ ပရ
သေလာဟ ြပန်ဆိ၏။ ၁၃ ဗာလက်မင်းကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့ကိ
တ ပိ င်နက် မြမင်ရဘဲ တပိ င်းကိ မ သာ ကည့်ြမင်ရာ၊ အြခားေသာအရပ်သိ့ ငါ ှ င့်အတ လိ က်ပါ
ေလာ့။ ထိ အရပ်၌ သတိ ့ကိ ငါ့အဘိ ့ ကျိန်ဆဲပါဟ ဆိ လျက်၊ ၁၄ ပိ သဂါ ေတာင်ေပ ၊
ေဇာဖိ မ်လယ်ြပင်သိ့ ေဆာင်သွား၍ ယဇ် ပလင်ခနစ်ခကိ တည် ပီ းမှ၊ ပလင်တခ တခအေပ မှာ
ွားတေကာင်စီ ှ င့် သိ းတေကာင်စီကိ ပေဇာ်ေလ၏။ ၁၅ ဗာလမ်ကလည်း၊ မင်း ကီ းပေဇာ်ေသာ
မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် နားမှာ ရပ်ေလာ့။ ငါသည် ထာဝရဘရားကိ ခရီ း ဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ အြခားတပါးသိ ့
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သွ ားပါမည်ဟ ဗာလက် မင်းအား ဆိ ၏။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည် ဗာလမ်ကိ ကိ ဆိ၍
သ၏

တ်၌စကားကိ ထားလျက်၊

သင်သည်

ေြပာေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ေမာဘမးမတ်တိ့ ှ င့်တကွ ၊

ဗာလက်မင်းထံ သိ ့

ြပန်၍

ဤသိ ့

၁၇ ဗာလမ်ြပန်ေသာအခါ၊ ဗာလက်မင်းသည်

မိ မိပေဇာ်ေသာ

မီ း ိ ရာယဇ်
့

နားမှာ

ရပ်ေနလျက်၊

ထာဝရဘရားသည် အဘယ်သိ့ မိ န့်ေတာ်မသနည်းဟ ေမးေလ၏။ ၁၈ ထိ အခါ ဗာလမ်သည်၊
ပေရာဖက်စကားအား ြဖင့် မက်ဆိသည်ကား၊ အိ ဇိေဖ သား ဗာလက်မင်း၊ ထေလာ့။
ငါ့စကားကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်ေလာ့။ ၁၉ ဘရားသခင်သည် မသာစကားကိ ေြပာအံ့ ေသာ ငှ ါ
လြဖစ်ေတာ်မသည်မဟတ်။

ေနာင်တရအံ့ ေသာငှ ါ

လသားြဖစ်ေတာ်မသည်မဟတ်။

မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ စကားေတာ်အတိ င်း မ ပဘဲ ေနေတာ်မမည်ေလာ။ ဂတိ ထားေတာ်မ ပီ းမှ၊
ဂတိ ေတာ် မတည်ဘဲေနေတာ်မမည်ေလာ။ ၂၀ ေကာင်း ကီ းေပးရမည်အေ ကာင်း၊ အမိ န့်ေတာ်
ကိ ငါခံ ရ ပီ ။ ဘရားသခင် ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ ပီ ။ ထိ ေကာင်း ကီ းကိ ငါမဖျက် ိင်။ ၂၁
ယာကပ်အမျိုးကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာအမ၊

ဣသ

ေရလအမျိုးတဘက်၌

ပေသာ

ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းအမကိ ဘရားသခင်သည် ကည့် ၍ ေနေတာ်မမ။ သတိ ့ ဘရား သခင်
ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ှ င်ဘရင်ေ ကးေ ကာ်ြခင်းအသံ ကိ သတိ ့တွင်
ကားရ၏။

၂၂ ဘရားသခင်သည် အဲ ဂတုြပည်မှ

ဣသေရလအမျိုးသည်

ကံ့ အား

တ်ေဆာင် ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

ကီ းသကဲ့ သိ ့ အား ကီ း၏။

၂၃ အကယ်စင်စစ်

ယာကပ်အမျိုးကိ ၊ ထးဆန်း ေသာ အတတ်အားြဖင့် မ ိင်ရာ။ ဣသေရလအမျိုးကိ
အဘယ်သမ မ ပစားရာ။ ဘရားသခင်သည် အဘယ်သိ့ ပေတာ်မ ပီ တကားဟ ယခကာလကိ
ေထာက်၍ ယာကပ် အမျိုး၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ရည်ေဆာင်လျက် ဆိ ေလ့ ှ ိ လိ မ့ ်မည်။ ၂၄
ဤလမျိုးသည် ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့ ထလိ မ့ ်မည်။ ြခေသ့ ပျိုကဲ့ သိ ့ ထလိ မ့ ်မည်။ ဘမ်းမိ ေသာ
အေကာင်ကိ မစားမှီ၊ သတ်အပ်ေသာ တိ ရ စာန်အေသွ းကိ မေသာက်မှီ တိ င်ေအာင်
ငိ မ်ဝပ်စွာမေနဟ မက်ဆိ၏။ ၂၅ ဗာလက်မင်းကလည်း၊ သတိ ့ကိ အလ င်းမကျိန် ဆဲ ပါ ှ င့်။
ေကာင်း ကီ းကိ လည်း အလ င်းမေပးပါ ှ င့်ဟ ဗာလမ်အားဆိ လ င်၊

၂၆ ဗာလမ်က၊

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသမ အတိ င်း ငါ ပရပါမည်ဟ မင်း ကီ းအား အရင်ေြပာ ှ င့် ပီ
မဟတ်ေလာဟ ဗာလက်မင်းအား ြပန်ေြပာ၏။ ၂၇ တဖန် ဗာလက်မင်းက၊ လာပါေတာ့။
အြခား ေသာ အရပ်သိ့ ေဆာင်သွားပါမည်။ ထိ အရပ်၌ သတိ ့ကိ ငါ့အဘိ ့ ကျိန်ဆဲေစြခင်းငှ ါ
ဘရားသခင်အလိ ေတာ်

ှ ိ ေကာင်း ှ ိ ေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ ဗာလမ်အား ဆိ လျက်၊

ေယ ှ ိ မန် မိ က
့ ိ မျက် ှ ာ ပေသာ ေပဂရေတာင် ထိ ပ်သိ့ ေဆာင်သွားေလ၏။

၂၈
၂၉

ဗာလမ်ကလည်း၊ ဤအရပ်၌ ငါ့အဘိ ့ ယဇ် ပလင် ခနစ်ခကိ တည်ေလာ့။ ွားထီ း ခနစ်ေကာင်၊
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သိ း ထီ း ခနစ်ေကာင်တိ့ကိ ြပင်ဆင်ေလာ့ဟ ဗာလက်မင်းအား ဆိ သည်အတိ င်း၊ ၃၀
ဗာလက်မင်းသည် ပ၍၊ ယဇ် ပလင် တခတခ အေပ မှာ ွားတေကာင်စီ ှ င့် သိ းတေကာင်စီကိ
ပေဇာ် ေလ၏။

၂၄ ထာဝရဘရားသည်၊

ဣသေရလ

အမျိုးကိ

ေကာင်း ကီ းေပးြခင်းငှ ါ

အလိ ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဗာလမ် သိ ြမင်လ င်၊ ထးဆန်းေသာ အတတ်ကိ ှ ာြခင်းငှ ါ အရင်
သွ ားသကဲ့ သိ ့ မသွ ားဘဲ ၊ ေတာသိ ့ မျက် ှ ာ ပေလ၏။ ၂ သိ ့ရာတွ င်၊ ေြမာ် ကည့်၍ ဣသေရလ
အမျိုးသား တိ ့သည် အမျိုးအ ွယ်အလိ က် အသီ းအသီ း တပ်ချလျက် ေန ကသည်ကိ
ြမင်ေသာအခါ၊ ဘရားသခင်၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် သ့အေပ မှာ သက်ေရာက်ေတာ်မလ င်၊ ၃
သသည် ပေရာဖက် စကားအားြဖင့် မက်ဆိေလသည်မှာ၊ မျက်စိ ပွ င့ ်ေသာသ၊ ေဗာရသား
ဗာလမ်၏ စကား၊ ၄ ဘဝင်ြဖစ်၍ မျက်စိပွင့ ်လျက် အန တန်ခိး ှ င် ၏ ပါ ံ ကိ ြမင်၍၊
ဘရားသခင်၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ကားေသာသ၏ စကားဟမကား၊ ၅ အိ ယာကပ်အမျိုး၊
သင်တိ့၏တဲ များ၊ အိ ဣသေရ လအမျိုး၊ သင်တိ့၏ ဘံ ဗိ မာန်များတိ ့သည် အဘယ်မ
ေလာက် တင့်တယ် ကသည်တကား။

၆ ကျယ်ဝန်းေသာ ချိုင့်များ၊ ြမစ်နားမှာ ှ ိ ေသာ

ဥယျာဥ်များ၊ ထာဝရဘရား စိ က်ေတာ်မေသာ အေကျာ် ပင်များ၊ ေရနားမှာေပါက်ေသာ
အာရဇ် ပင်များကဲ့ သိ ့ ြဖစ် ကသည်တကား၊ ၇ ထိ အမျိုး၏ ေရပံ းတိ ့မှ ေရစီ းလိ မ့ ်မည်။ ေရေပါ
ေသာ အရပ်၌ မျိုးေစ့ ကျလိ မ့ ်မည်။ သ၏ ှ င်ဘရင်သည် အာဂတ်မင်းထက် ဘန်း ကီ း၍၊
ိင်ငံေတာ်သည် ချီးေြမာက် ေသာ ိင်ငံြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၈ ဘရားသခင်သည် အဲ ဂတုြပည်မှ
တ်ေဆာင် ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသည်၊ ကံ့ အား ကီ း သကဲ့ သိ ့ အား ကီ း၏။
ရန်သြဖစ်ေသာ လမျိုးတိ ့ကိ ကိ က် ဝါး၍၊ အ ိ းတိ ့ကိ ချိုးဖဲ့ လိ မ့ ်မည်။ ြမားြဖင့် ထတ်ချင်း
ခပ်ေအာင် ခွ င်းလိ မ့ ်မည်။

၉ ဝပ်လျက်ေန၏။ ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ြခေသ့ မကဲ့ သိ ့၎င်း

ဝပ်တွားေလ၏။ အဘယ်သ ိးေဆာ်ဝ့ံ မည်နည်း။ သင့်ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေသာ သသည်
ေကာင်း ကီ း မဂလာ ှ ိ ၏။ သင့်ကိ ကျိန်ဆဲေသာ သသည် ကျိန်ဆဲြခင်း ကိ ခံ ရသည်ဟ
မက်ဆိ၏။ ၁၀ ထိ အခါ ဗာလက်မင်းသည်၊ ဗာလမ်ကိ အမျက် ထွ က်၍ လက်ခပ်တီးလျက်၊
ငါ၏ ရန်သတိ ့ကိ ကျိန်ဆဲ ေစြခင်းငှ ါ သင့်ကိ ငါေခ ခဲ့ ၏။ သင်သည် သံ း ကိ မ်တိင် ေအာင်
အ ကင်းမဲ့

ေကာင်း ကီ းေပးေလ ပီ တကား။

၁၁

ထိ ေ ကာင့်

သင့်ေနရာြပည်သိ့

ေြပးသွ ားေလာ့။ သင့်ကိ ချီးေြမာက်မည်ဟ အထက်က ငါအ ကံ ှ ိ ။ သိ ့ရာ တွ င်
ထာဝရဘရားသည် သင်၏ဘန်းကိ မတိ းပွ ားေစ ြခင်းငှ ါ ဆီ းတားေလ ပီ ဟ ဆိ ၏။ ၁၂
ဗာလမ်ကလည်း၊

ဗာလက်မင်းသည်

ေ ေငွ ှ င့်

ြပည့်ေသာ

မိ မိနန်းေတာ်ကိပင်

ေပးေသာ်လည်း၊ ၁၃ ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ လွ န်ကျူး၍ ေကာင်းေသာအမ၊

ေတာလည်ရာ
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မေကာင်းေသာအမတစံ တခကိ ကိ ယ်အလိ အေလျာက် ငါမ ပ ိင်။ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်
မသမ ကိ ငါေြပာပါမည်ဟ မင်း ကီ းေစလတ်ေသာ သံ တမန်တိ့အား ငါေြပာ ှ င့် ပီ မဟတ်ေလာ။
၁၄ ယခမကား၊ ငါ့အေဆွ အမျိုးတိ ့ထံသိ ့ ငါသွ ား ေတာ့မည်။ နားေထာင်ပါ။ ေနာင်ကာလ၌

ဤလမျိုးသည်

မင်း ကီ း၏လမျိုး၌

အဘယ်သိ့

ပမည်အရာကိ

ကားေြပာပါမည်ဟ ဗာလက်မင်းအား ြပန်ဆိ ပီ းမှ၊

မင်း ကီ း

အား

၁၅ ပေရာဖက်စကားအားြဖင့်

မက်ဆိေလသည်မှာ၊ မျက်စိပွင့ ်ေသာသ ေဗာရသား ဗာလမ်၏စကား၊ ၁၆ ဘဝင်ြဖစ်၍
မျက်စိပွင့ ်လျက်၊ အန တန်ခိး ှ င် ၏ ပါ ံ ကိ ြမင်၍၊ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရားေပးေတာ်မ ေသာ
ဉာဏ်ကိ ရ၍၊ ဘရားသခင်၏အမိ န့်ေတာ်ကိ ကား ေသာသ၏စကားဟမကား၊ ၁၇ ထိ အရာကိ
ငါြမင်၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ယခ မြဖစ်ရေသး။ ထိ အရာကိ ငါ ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ြဖစ်ရေသာ
အချိန် မနီးေသး။ ကယ်တလံ းသည် ယာကပ် အမျိုး၌ ေပ ထွ န်း၍၊ ရာဇလှ ံ တံ သည်
ဣသေရလအမျိုး ၌ ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။ ေမာဘြပည်စွန်းတိ င်ေအာင်
မ ငိ မ်မဝပ် န်းရင်းခပ်
ဧဒံ ြပည်ကိလည်း

ပတတ်ေသာ

သအေပါင်းတိ ့ကိ

သိ မ်းယလိ မ့ ်မည်။

စိ ရေတာင်

ဖျက်ဆီးလိ မ့ ်မည်။

သည်လည်း

ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ဣသေရလ အမျိုးသည် ရဲ ရင့်စွ ာ ပလိ မ့ ်မည်။
သတပါးသည်၊

ယာကပ်အမျိုးထဲ က

ထွ က်၍၊

ထိ ခိက်

၍
၁၈

ရန်သလက်သိ့
၁၉ အစိ းရေသာ

ကျန် ကင်းေသာ မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့ကိ

ဖျက်ဆီးလိ မ့ ် မည်ဟ မက်ဆိ၏။ ၂၀ တဖန်အာမလက်ြပည်ကိ ကည့် ၍ ပေရာဖက်
စကားအားြဖင့် မက်ဆိြပန်သည်ကား၊ အာမလက်အမျိုး သည် လမျိုးတကာတိ ့ထက်
အထွ ဋ်ြဖစ်ဘးေသာ်လည်း၊ အဆံ း၌ ှ င်း ှ င်းပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်ဟ မက် ဆိ ၏။
၂၁ တဖန် ေကနိအမျိုးသားတိ ့ကိ ကည့် ၍ ပေရာ ဖက်စကားအားြဖင့် မက်ဆိြပန်သည်ကား၊

သင်တိ့ ေနရာ သည် အား ကီ း၏။ ေကျာက်ေပ မှာ အသိ က်ကိ လပ် က

ပီ ။

၂၂

သိ ့ေသာ်လည်း အာ ရိ မင်းသည် သိ မ်းယ၍ မသွ ားမှီတိင်ေအာင်၊ ေကနိအမျိုးသည် အမျက်ကိ
ခံ ရလိ မ့ ် မည်ဟ မက်ဆိ၏။ ၂၃ တဖန် ပေရာဖက်စကားအားြဖင့် မက်ဆိြပန် သည်ကား၊
အလိ ေလ့၊ ဤအမကိ ဘရားသခင် စီ ရင် ေတာ်မေသာအခါ၊ အဘယ်သသည် အသက်ချမ်းသာ
ရလိ မ့ ်မည်နည်း။

၂၄ သေဘာတိ ့သည်လည်း ခိ တိ မ်ြပည်မှလာ၍ အာ ရိ ြပည်ကိ၎င်း၊

ေဟဗာြပည်ကိ၎င်း ေ ှ ာင့် ှ က် က
ဟ

မက်ဆိ ပီ းမှ၊

လိ မ့ ်မည်။ သတိ ့သည်လည်း ှ င်း ှ င်းပျက်စီး ကလိ မ့ ်မည်

၂၅ ဗာလမ်သည်

ထ၍ မိ မိေနရာအရပ်သိ့ ြပန်

သွ ား၏။

ဗာလက်မင်းသည်လည်း သွ ားေလ၏။

၂၅ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်

ှ ိ တိ မ်အရပ်၌ ေနေသာအခါ၊ အချို ့တိ့သည်

ေမာဘမိ န်းမတိ ့ ှ င့် မတရား ေသာ ေမထန်ကိ ပ က၏။

ေတာလည်ရာ
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ဘရားေ ှ မ့ ှ ာ ယဇ် ပေဇာ်ရာပွဲ သိ့ ဣသေရလ လတိ ့ကိ ေခ သွ ားသြဖင့်၊ ေယာက်ျားတိ ့ သည်
ယဇ် သားကိ စား၍ ထိ ဘရား ေ ှ မ့ ှ ာ ဦ းချ က၏။ ၃ ထိ သိ့ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့သည်၊
ဗာလ ေပဂရဘရားကိ ဆည်းကပ်ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရား သည် အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။
၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါသည်ြပင်းစွ ာေသာ အမျက်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုးမှ

လွဲ ေစြခင်းငှ ာ၊ ဣသေရလမင်းအေပါင်းတိ ့ကိ ေခ ၍၊ ြပစ်မှားေသာ သတိ ့ကိ ဘရားေ ှ မ့ ှ ာ
ထင် ှ ားစွ ာ ဆွဲ ထားေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ ေမာေ ှ သည်
့
ဣသရလမင်းတိ ့ကိ
ေခ ၍၊ ဗာလေပဂရ ဘရားကိ ဆည်းကပ်ေသာ သတိ ့ကိ သင်တိ့ အသီ းသီ းဆိ င်သည်အတိ င်း
ကွ ပ်မျက် ကေလာ့ဟ မှာထားေလ၏။ ၆ ထိ အခါ ဣသေရလ အမျိုးသားတေယာက် သည်၊
ေမာေ ှ ေ့ ှ ့၌၎င်း၊

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

တဲ ေတာ်

တံ ခါးနားမှာ

ငိ ေ ကးေသာ

ဣသေရလအမျိုးသား ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ေ ှ ့၌၎င်း၊ မိ ဒျန်မိန်းမကိ လည်း၊ မိ မိညီအစ်ကိတိ့
ထံ သိ ့ေဆာင်ခဲ့ေလ၏။

၇ ထိ အမကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အာ န်၏သား ဧလာဇာ၏သား

ဖိ နဟတ်သည် ြမင်လ င်၊ ပရိ သတ်ထဲမှာ ထ၍ လှ ံ ကိ ကိင်လျက်၊ ၈ ထိ ဣသေရလလကိ
တဲ အတွ င်းသိ ့

လိ က် ပီ းမှ၊

ေယာက်ျားကိ

ထတ်ချင်းခပ်ေအာင်၎င်း၊

မိ န်းမကိ

ဝမ်းေပါက်ေအာင်၎င်း ထိ းေလ၏။ ထိ သိ့ ပေသာအားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့တွင်
ေဘး ငိ မ်းေလ၏။ ၉ ထိ ေဘးြဖင့် ေသေသာလေပါင်းကား၊ ှ စ်ေသာင်း ေလးေထာင် ှ ိ သတည်း။
၁၀ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါသည် အမျက်ထွက်၍ ဣသေရလ အမျိုးသား တိ ့ကိ

မဖျက်ဆီးမည်အေ ကာင်း၊

၁၁ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အာ န်၏သား ဧလာဇာ၏ သား၊

ဖိ နဟတ်သည် သတိ ့တွင် ငါ့ဘက်၌ စိ တ်အား ကီ း၍ ငါ့အမျက်ကိ သတိ ့မှလဲ ပီ ။ ၁၂ သိ ့ြဖစ်၍
သင်ေြပာရသည်ကား၊ ငါ၏ချမ်းသာ ပဋိ ညာဥ်ကိ သ့အား ငါေပး၏။

၁၃ သသည်

မိ မိဘရားသခင်ဘက်၌ စိ တ်အား ကီ း ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အဘိ ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ
ပေသာေ ကာင့်၊

သမှစ၍

သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည်

ထိ ပဋိ ညာဥ်တည်းဟေသာ

ထာဝရယဇ် ပေရာဟိ တ် အရာ ှ င့်ဆိ င်ေသာ ပဋိ ညာဥ်ကိ ရ ပီ ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့် ေတာ်မ၏။
၁၄

မိ ဒျန်မိန်းမ ှ င့်

ှ ိ ေမာင်အမျိုး၌

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရေသာ

ထင် ှ ား

ေသာ

ဣသေရလလ၏

အေဆွ အမျိုးတွ င်

အကဲ အမးသာ

အမည်ကား၊
လ၏သား

ဇိ မရိ ြဖစ်သတည်း။ ၁၅ အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရေသာ မိ ဒျန် မိ န်းမ အမည်ကား၊ မိ ဒျန်အမျိုး၌
ထင် ှ ားေသာ အေဆွ အမျိုး တွ င် အကဲ အမးဇရ၏ သမီ း ေကာဇဘိ ြဖစ် သတည်း။ ၁၆
ထာဝရဘရားကလည်း၊ မိ ဒျန်အမျိုးသားတိ ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်၍ လပ် ကံ ကေလာ့။
အေ ကာင်းမကား၊

သတိ ့သည်

ေပဂရဘရား

အမ၌၎င်း၊

၁၇

ေပဂရဘရားေ ကာင့်

ေဘးေရာက်ေသာေန့၌ အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရေသာ သတိ ့ ှ မ မိ ဒျန်မင်းသမီ း ေကာဇဘိ
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အမ၌၎င်း၊ သင်တိ့ကိ ပရိ ယာယ်များ အားြဖင့် လှ ည့်စားေ ှ ာင့် ှ က် က ပီ ဟ ေမာေ ှ အား
့
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၆ ထိေဘး ငိမ်းေသာေနာက်၊

ထာဝရဘရားက၊‐

၂ အသက်

ှ စ်ဆယ်လွန်၍

စစ်တိက် ိင်ေသာ ဣသေရလ အမျိုးသား ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ကိ၊ ဘိ းဘ
အေဆွ အမျိုးအလိ က် စာရင်းယ ကေလာ့ဟ ေမာေ ှ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဧလာ ဇာတိ ့အား
မိ န့်ေတာ်မသည် အတိ င်း၊ ၃ သတိ ့သည် ေမာဘ လွ င်ြပင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ေယရိ ေခါ
မိ တ
့ ဘက်၌၊

၄ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်ေသာသတိ ့ကိ စာရင်းယရ မည်အေ ကာင်း

ဆင့်ဆိ က၏။ ၅ အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်လာေသာ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့တွင်၊ ဣသေရလ၏
သားဦ း ဗင်၏သား ဟမကား ဟာ တ်မှဆင်းသက်ေသာ ေဟာေနာခိ အေဆွ အမျိုး၊
ဖါလမှဆင်းသက်ေသာ ဖာလွိ အေဆွ အမျိုး၊ ၆ ေဟဇ ံ မှ ဆင်းသက်ေသာ ေဟဇေရာနိ အေဆွ
အမျိုး၊ ကာမိ မှ ဆင်းသက်ေသာ ကာမိ တ် အေဆွ အမျိုး တည်း။

၇ ဤသတိ ့သည်

ဗင်အေဆွ အမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်း ဝင်ေသာ လေပါင်းကား၊ ေလးေသာင်းသံ းေထာင် ခနစ်ရာ
သံ းဆယ် ှ ိ သတည်း။

၈ ဖာလ၏သား ဧလျာဘ၊ ဧလျာဘ၏သား ေနေမွ လ၊ ဒါသန်၊

အဘိ ရံတည်း။ ၉ ဤဒါသန်၊ အဘိ ရံတိ ့သည် အြခားမဟတ်၊ ေကာရအေပါင်းအသင်းသည်
ထာဝရဘရား ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာအခါ၊ ပရိ သတ် ၌ ေကျာ်ေစာ၍ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိ
ဆန့်ကျင်ဘက် ပ ေသာ ဒါသန်၊ အဘိ ရံ ြဖစ် က၏။ ၁၀ ေြမ ကီ းသည် မိ မိခံတွ င်းကိ ဖွင့ ်၍
သတိ က
့ ိ ၎င်း၊ ေကာရကိ ၎င်းမျိုသြဖင့်၊ ထိ အေပါင်းအသင်း ဝင်သတိ ့ သည် ေသ က၏။ မီ းသည်
လည်း လ ှ စ်ရာငါးဆယ်တိ့ကိ အသက်ဆံ းေစ၏။ ထိ သတိ ့သည်
သက်ေသြဖစ်သတည်း။

သတိ ေပးေသာ

၁၁ သိ ့ရာတွ င် ေကာရ၏ သားသမီ းတိ ့သည် ေသေဘး ှ င့်

လွ တ် က၏။ ၁၂ ဘိ းဘ အေဆွ အမျိုးအလိ က် ှ ိ ေမာင်၏သားဟမ ကား၊ ေယေမွ လမှ
ဆင်းသက်ေသာ ေယေမွ လိအေဆွ အမျိုး၊ ယာမိ န်မှဆင်းသက်ေသာ ယာမိ နိ အေဆွ အမျိုး၊
ယာခိ န်မှ ဆင်းသက်ေသာ ယာခိ နိ အေဆွ အမျိုး၊ ၁၃ ေဇရမှဆင်းသက်ေသာေဇရဟိ အေဆွ
အမျိုး ေ ှ ာလမှ ဆင်းသက်ေသာ ေ ှ ာလိ အေဆွ အမျိုး တည်း။ ၁၄ ဤသတိ ့သည် ှ ိ ေမာင်
အေဆွ အမျိုးြဖစ်၍ လေပါင်းကား၊ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ စ်ရာ ှ ိ သတည်း။ ၁၅ ဘိ းဘ
အေဆွ အမျိုးအလိ က် ဂဒ်၏သားဟမ ကား၊ ေဇဖန်မှ ဆင်းသက်ေသာ ေဇေဖါနိအေဆွ အမျိုး၊
ဟဂိ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဟဂိ တ် အေဆွ အမျိုး၊ နိမှ ဆင်းသက်ေသာ နိတ်အေဆွ အမျိုး၊ ၁၆
သဇနိမှ ဆင်းသက်ေသာ သဇနိတ် အေဆွ အမျိုး၊ ဧရိ မှ ဆင်းသက် ေသာ ဧရိ တ်အေဆွ အမျိုး၊
၁၇ အာ ဒ်မှ ဆင်းသက်ေသာ အာေရာဒိ အေဆွ အမျိုး၊ အေရလိ မှ ဆင်းသက်ေသာ

အေရလိ တ်အေဆွ အမျိုးတည်း။ ၁၈ ဤသတိ ့သည်ဂဒ်အေဆွ အမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်းဝင်

ေတာလည်ရာ

285

ေသာ

လေပါင်းကား၊

ေလးေသာင်းငါးရာ ှ ိ သတည်း။

ယဒ၏သားဟမကား၊

၁၉

ခါနာန်ြပည်၌ေသေသာ ဧရ ှ င့် သနန် အစ ှ ိ ေသာ၊ ၂၀ ဘိ းဘ အေဆွ အမျိုးအလိ က်၊
ေ ှ လမှဆင်းသက် ေသာ ေ ှ လနိအေဆွ အမျိုး၊ ဖါရဇ် မှဆင်းသက်ေသာ ဖါရဇိ အေဆွ အမျိုး၊
ေဇရမှ ဆင်းသက်ေသာ ေဇရဟိ အေဆွ အမျိုးတည်း။

၂၁ ဖါရဇ် ၏သား၊ ေဟဇ ံ မှ

ဆင်းသက်ေသာ ေဟေဇေရာနိ အေဆွ အမျိုး၊ ဟာမလမှဆင်းသက်ေသာ ဟာမလိ အေဆွ
အမျိုးတည်း။ ၂၂ ဤသတိ ့သည် ယဒအေဆွ အမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်း ဝင်ေသာ လေပါင်းကား၊
ခနစ်ေသာင်းေြခာက်ေထာင် ငါးရာ
ဣသခါ၏သား

ဟမကား၊

ှ ိ သတည်း။

၂၃ ဘိ းဘ အေဆွ အမျိုးအလိ က်

ေတာလမှဆင်းသက်ေသာ

ေတာလိ အေဆွ

အမျိုး၊

ဖဝါမှဆင်းသက်ေသာ ဖဝနိအေဆွ အမျိုး၊ ၂၄ ယာ ပ်မှ ဆင်းသက်ေသာ ယာ ဘိ အေဆွ
အမျိုး၊ ှ ိ မ န်မှ ဆင်းသက်ေသာ ှ ိ မေရာနိအေဆွ အမျိုးတည်း။ ၂၅ ဤသတိ ့သည်
ဣသခါအေဆွ အမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်းဝင်ေသာ လေပါင်းကား၊ ေြခာက်ေသာင်း ေလးေထာင်သံ းရာ
ှ ိ သတည်း။

၂၆ ဘိ းဘအေဆွ အမျိုးအလိ က် ဇာဗလန်၏သား ဟမကား၊ သရက်မှ

ဆင်းသက်ေသာ သရဒိ အေဆွ အမျိုး၊ ဧလန်မှဆင်းသက်ေသာ ဧေလာနိ အေဆွ အမျိုး၊
ယာေလ

လမှဆင်းသက်ေသာ ယာေလလိ အေဆွ အမျိုးတည်း။ ၂၇ ဤသတိ ့သည် ဇာဗလန်

အေဆွ အမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်းဝင်ေသာ လေပါင်းကား၊ ေြခာက်ေသာင်းငါးရာ ှ ိ သတည်း။ ၂၈
ဘိ းဘ အေဆွ အမျိုးအလိ က် ေယာသပ်၏သား မနာေ ှ ှ င့် ဧဖရိ မ်တိ့တွင်

၂၉

မနာေ ှ ၏သားဟမကား၊ မာခိ ရမှ ဆင်းသက် ေသာ မာခိ ရိ အေဆွ အမျိုး၊

၃၀

ေယေဇရမှဆင်းသက်ေသာ ေယေဇရိ အေဆွ အမျိုး၊ ေဟလက်မှ ဆင်းသက်ေသာ ေဟလကိ
အေဆွ အမျိုး၊ ၃၁ အသေရလမှဆင်းသက်ေသာ အာသေရလိ အေဆွ အမျိုး၊ ေ ှ ခင်မှ
ဆင်းသက်ေသာ ေ ှ ေခမိ အေဆွ အမျိုး၊ ၃၂ ှ မိ ဒမှ ဆင်းသက်ေသာ ှ မိ ဒိအေဆွ အမျိုး၊
ေဟဖါမှဆင်းသက်ေသာ ေဟေဖရိ အေဆွ အမျိုးတည်း။ မာခိ ရ၏သားဂိ လဒ်မှ ဆင်းသက်ေသာ
ဂိ လဒိ အေဆွ အမျိုးတည်း။ ၃၃ ေဟဖါ၏သား ဇေလာဖဒ်၌ကား၊ သား ေယာက်ျားမ ှ ိ ၊ သမီ း
သက်သက်သာ ှ ိ ၏။ ဇေလာဖဒ်၏ သမီ းတိ ့ အမည်ကား၊ မာလာ၊ ေနာ အာ၊ ေဟာဂလာ၊
မိ လကာ၊

တိ ရဇာတည်း။

၃၄

ဤသတိ ့သည်

မနာေ ှ အေဆွ အမျိုး

စာရင်းဝင်ေသာ လေပါင်းကား၊ ငါးေသာင်း ှ စ်ေထာင် ခနစ်ရာ
ဘိ းဘအေဆွ အမျိုးအလိ က်

ဧဖရိ မ်၏သား

ဟမကား၊

သလမှ

ြဖစ်၍၊

ှ ိ သတည်း။

၃၅

ဆင်းသက်ေသာ

သလိ အေဆွ အမျိုး၊ ေဗခါမှဆင်းသက်ေသာ ေဗခရိ အေဆွ အမျိုး၊ တာဟန်မှ ဆင်းသက်ေသာ
တာဟနိအေဆွ အမျိုးတည်း။

၃၆

ေသလ၏သား

ဧရန်မှဆင်းသက်ေသာ

ဧရနိအေဆွ အမျိုးတည်း။ ၃၇ ဤသတိ ့သည် ဧဖရိ မ်အေဆွ အမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်းဝင်ေသာ
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လေပါင်းကား၊ သံ းေသာင်း ှ စ်ေထာင် ငါးရာ ှ ိ သတည်း။ ဤသတိ ့သည် ဘိ းဘအေဆွ အမျိုး
အလိ က် ေယာသပ်၏သား စဥ်ေ ြမးဆက်ြဖစ်သတည်း။ ၃၈ ဘိ းဘအေဆွ အမျိုးအလိ က်
ဗယာမိ န်၏သား ဟမကား၊ ေဗလမှ ဆင်းသက်ေသာ ေဗလိ အေဆွ အမျိုး၊ အာ ှ ေဗလမှ
ဆင်းသက်ေသာ
မိ အေဆွ အမျိုး။ ၃၉

အာ ှ ေဗလိ အေဆွ အမျိုး၊
ဖံ မှဆင်းသက်ေသာ

အဟိ ရံမှဆင်းသက်ေသာ

အဟိ ရ

ဖမိ အေဆွ အမျိုး၊ ဟဖံ မှဆင်းသက်ေသာ

ဟဖမိ အေဆွ အမျိုးတည်း။ ၄၀ ေဗလသား အာရဒမှဆင်းသက်ေသာ အာရဒိ အေဆွ အမျိုး၊
ေနမန်မှ

ဆင်းသက်ေသာ

ေနမနိ

အေဆွ

အမျိုးတည်း။

၄၁

ဤသတိ ့သည်

ဗယာမိ န်အေဆွ အမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်းဝင်ေသာ လေပါင်းကား ေလးေသာင်းငါးေထာင် ေြခာက်ရာ
ှ ိ သတည်း။ ၄၂ ဘိ းဘ အေဆွ အမျိုးအလိ က် ဒန်၏သား ဟမ ကား၊ ဟံ မှဆင်းသက်ေသာ
ဟမိ အေဆွ အမျိုးတည်း။ ဤသတိ ့သည် ဒန်အေဆွ အမျိုး ြဖစ်၍၊ ၄၃ စာရင်းဝင်ေသာ
လမိ လေပါင်းကား၊ ေြခာက် ေသာင်းေလးေထာင်ေလးရာ

ှ ိ သတည်း။

၄၄ ဘိ းဘ

အေဆွ အမျိုးအလိ က် အာ ှ ာ၏သား ဟမကား၊ ယိ မနမှဆင်းသက်ေသာ ယိ မနိအေဆွ အမျိုး၊
ေယသဝိ မှဆင်းသက်ေသာ ေယသဝိ အေဆွ အမျိုး၊ ေဗရိ တ်မှဆင်းသက်ေသာ ေဗရိ တ်
အေဆွ အမျိုးတည်း။ ၄၅ ေဗရိ ၏သား ေဟေဗရမှဆင်းသက်ေသာ ေဟေဗရိ အေဆွ အမျိုး၊
မာလေချလမှ ဆင်းသက်ေသာ မာလေချလိ အေဆွ အမျိုးတည်း။

၄၆ အာ ှ ာ၏

သမီ းအမည်ကား၊ စာရာတည်း။ ၄၇ ဤသတိ ့သည် အာ ှ ာအေဆွ အမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်းဝင်ေသာ
လေပါင်းကား၊ ငါးေသာင်းသံ းေထာင် ေလးရာ ှ ိ သတည်း။ ၄၈ ဘိ းဘ အေဆွ အမျိုးအလိ က်
နဿလိ ၏သား ဟမကား၊ ယာေဇလမှ ဆင်းသက်ေသာ ယာေဇလိ အေဆွ အမျိုး၊
ဂနိမှဆင်းသက်ေသာ ဂနိတ်အေဆွ အမျိုး၊ ၄၉ ေယေဇရမှ ဆင်းသက်ေသာ ေယေဇရိ အေဆွ
အမျိုး၊

ှ ိ လင်မှ ဆင်းသက်ေသာ

ှ ိ လမိ အေဆွ အမျိုး တည်း။

၅၀ ဤသတိ ့သည်

နဿလိ အေဆွ အမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်းဝင်ေသာ လေပါင်းကား၊ ေလးေသာင်းငါးေထာင်
ေလးရာ ှ ိ သတည်း။ ၅၁ ထိ သိ့ ဣသေရလအမျိုး၊ စာရင်းဝင်သ လေပါင်း ကား ေြခာက်သိန်း
တေထာင်ခနစ်ရာငါးဆယ် ှ ိ သတည်း။ ၅၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဤသတိ ့အား အေရ
အတွ က်

ှ ိ သည်အတိ င်း၊

၅၃ ခါနန်ြပည်ကိ ေဝရမည်။

၅၄ လများလ င်များေသာ

အေမွ ေြမကိ ၎င်း၊ လနည်းလ င် နည်းေသာ ေမွ ေ ြမကိ ၎င်း၊ အနည်းအများ အလိ က်
အသီ းသီ းတိ ့အား အေမွ ေြမကိ ေဝေပးရမည်။ ၅၅ သိ ့ရာတွ င် ထိ ြပည်ကိ စာေရးတံ ချ၍
ေဝရမည်။ ဘိ းဘ အမျိုးအ ွယ်အလိ က် အေမွ ခံရ ကမည်။ ၅၆ စာေရးတံ ကျသည်အတိ င်း
ေြမကိ ေဝ၍ အနည်း အများအလိ က် ပိ င်ရ ကမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ ၏။ ၅၇ ဘိ းဘ
အေဆွ အမျိုးအလိ က် စာရင်းဝင်ေသာ ေလဝိ ၏သား ဟမကား၊ ေဂရ န် မှ ဆင်းသက်ေသာ

ေတာလည်ရာ
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ေဂရေ ှ ာနိအေဆွ အမျိုး၊ ေကာ ဟတ်မှ ဆင်းသက်ေသာ ေကာဟသိ အေဆွ အမျိုး၊
ေမရာရိ မှ ဆင်းသက် ေသာ ေမေရာရိ တ်အေဆွ အမျိုး တည်း။‐

၅၈ ဤသည်လ င်

ေလဝိ အေဆွ အမျိုးြဖစ်၍၊ လိ ဗနိအေဆွ အမျိုး၊ ေဟေြဗာနိ အေဆွ အမျိုး၊ မာလိ အေဆွ အမျိုး၊
မ ှ ိ အေဆွ အမျိုး၊ ေကာရသိ အေဆွ အမျိုး ပါသတည်း။ ေကာဟတ်၏ သားကား၊ အာမရံ တည်း။
၅၉ အာမရံ ၏ မယားကား၊ အဲ ဂတုြပည်၌ ေလဝိ မယား ဘွ ားြမင်ေသာ ေလဝိ ၏

သမီ းေယာေခဗက်တည်း။ ထိ မိန်းမသည် အာမရံ ၏ မယားြဖစ်၍၊ အာ န်၊ ေမာေ ှ ၊
ှ မမိ ရိအံတိ ့ကိ ဘွ ားြမင်ေလ၏။

၆၀ အာ န်၏သားကား၊ နာဒပ်၊ အဘိ ဟ၊ ဧလာဇာ၊

ဣသမာတည်း။ ၆၁ နာဒပ် ှ င့် အဘိ ဟတိ ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌ ထးြခားေသာမီ းကိ
ပေဇာ်ေသာအခါ ေသ က၏။ ၆၂ အသက် တလလွ န်၍ စာရင်းဝင်ေသာ ေလဝိ သား
ေယာက်ျားေပါင်းကား၊

ှ စ်ေသာင်းသံ းေထာင်

ှ ိ သတည်း။ သတိ ့သည် ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့ ှ င့်အတ အေမွ မခံ ရေသာေ ကာင့်၊ ေရာေ ှ ာ၍ စာရင်းမဝင်ရ က။ ၆၃ ဤေ ွကား၊
့
ေမာေ ှ ှ င့်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ဧလာဇာတိ ့သည်၊ ေမာဘလွ င်ြပင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊

ေယရိ ေခါ မိ တ
့ ဘက်၌ စာရင်းယေသာ ဣသေရလ အမျိုးသားေပတည်း။ ၆၄ ေမာေ ှ ှ င့်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အာ န်တိ့သည်၊ သိ နာေတာ၌ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ စာရင်းယ၍၊
ထိ စာရင်း၌ ဝင်ေသာသ တေယာက်မ မပါ။ ၆၅ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သတိ ့သည်ေတာ၌
အမှန် ေသရ ကမည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ ပီ ။ ေယဖ ာ ၏သား ကာလက် ှ င့် န်၏သား
ေယာ မှတပါး၊ အရင်းလတေယာက်မ မ ကင်းမကျန်ရ။

၂၇ ထိအခါ ေယာသပ်၏သား၊ မနာေ ှ အေဆွ အမျိုး၌ပါလျက်၊ မနာေ ှ ၊ မာခိရ၊ ဂိလဒ်၊
ေဟေဖရတိ ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ဇေလာဖဒ်၏သမီ း မာလာ၊ ေနာအာ၊ ေဟာဂလာ၊ မိ လကာ၊
တိ ရဇာတိ ့သည်လာ၍၊

၂ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

တဲ ေတာ်တံခါး နား၊ ေမာေ ှ ှ င့်

ယဇ် ပေရာ ဟိ တ် ဧလာဇာ၊ မင်းများ၊ ပရိ သတ်များအေပါင်းတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာရပ်လျက်၊

၃

အက ်ပ်တိ့၏အဘသည် ေတာ၌ေသပါ၏။ ထာဝရဘရား တဘက်၌ စေဝးေသာ
အေပါင်းအသင်း၊ ေကာရ၏အေပါင်းအသင်း၌ မပါ။ မိ မိအြပစ်ေ ကာင့် ေသပါ၏။ သ၌
သားေယာက်ျား မ ှ ိ ပါ။ ၄ ထိ သိ့ သားေယာက်ျားမ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ အက ်ပ်တိ့အဘ၏
အမည်သည် အက ်ပ်တိ့အေဆွ အမျိုး၌ ေပျာက်ရပါမည်ေလာ။ အက ်ပ်တိ့အဘ၏
ညီ အစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ၊ အက ်ပ်တိ့အား အေမွ ေပးပါဟ ေလ ာက် က၏။ ၅ သတိ ့အမကိ
ေမာေ ှ သည် ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌ ထားေလ၏။ ၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဇေလာဖဒ်
သမီ းတိ ၏
့ စကားသည် ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ ၇ အကယ်စင်စစ် သတိ ့အဘ၏ ညီ အစ်ကိတိ့ ှ င့်
အတ အေမွ ခံရေသာအခွ င့ ်ကိ

ေတာလည်ရာ

သတိ ့အားေပးရမည်။ သတိ ့အဘ၏အေမွ ဥစာသည်
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သတိ ့လက်သိ့ ေရာက်ေစရ မည်။
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

လသည်

၈ သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား

သားေယာက်ျားမ ှ ိ ဘဲေသလ င်၊

သ၏သမီ းလက်သိ့ ေရာက်ေစရမည်။

သ၏အေမွ ဥစာကိ

၉ သမီ းမ ှ ိ လ င်၊ သ၏ အေမွ ဥစာကိ သ၏

ညီ အစ်ကိတိ့အား ေပးရမည်။ ၁၀ ညီ အစ်ကိမ ှ ိ လ င်၊ အေမွ ဥစာကိ ဘ ကီ း ဘေထွ း တိ ့အား
ေပးရမည်။

၁၁ ဘ ကီ းဘေထွ းမ ှ ိ လ င်၊

သ၏အေဆွ အမျိုး၌ နီးစပ်ရင်းြခာေသာ

ေပါက်ေဘာ်အား ေပး၍၊ ထိ သသည် ပိ င်ရမည်။ ဤေ ွကား၊
့
ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား
မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌

စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်ြဖစ်ေစဟ

ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၂ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဤအာဗရိ မ်

ေတာင်ေပ သိ ့ တက်ေလာ့။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ အား ငါေပးေသာြပည်ကိ ကည့် ေလာ့။
၁၃ သိ ့ ပီ းမှ၊

သင်၏အစ်ကိအာ န်သည် မိ မိလမျိုး စည်းေဝးရာသိ ့ သွ ားသကဲ့ သိ ့၊

သင်သည်လည်း သွ ားရ မည်။

၁၄ အေ ကာင်းမကား၊ ပရိ သတ်တိ့သည် ဇိ နေတာ၊

ကာေဒ ှ အရပ်၊ ေမရိ ဘစမ်းေရအနား၌

န်းရင်းခတ် ပ

ကေသာအခါ၊ သင်တိ့သည်

ငါ့စကားကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါ့ကိ မ ိ မေသ ပေသာ အြပစ် ှ ိ သည်ဟ
ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ထာဝရဘရား၏ ပရိ သတ် တိ ့သည်
အထိ န်းမ ှ ိ ေသာ သိ းကဲ့ သိ ့ မြဖစ်မမည် အေ ကာင်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ သတဝါတိ ့၏
အသက်ဝိညာဥ်

ကိ

အစိ းရေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊

ဤပရိ သတ်တိ့ေ ှ ့၌ ထွ က်ဝင် ိင်ေသာသ၊ ြပင်သိ့ ထတ် ြခင်း၊ အတွ င်းသိ ့ သွ င်းြခင်းအမကိ
တတ် ိင်ေသာသ တစံ တေယာက်ကိ သတိ ့အေပ မှာ ခန့်ထားေတာ်မပါေစ

ေသာဟ

ထာဝရဘရားအား ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိရေသာ
န်၏သား

ေယာ ကိ ေခ ၍၊

သင်၏လက်ကိ

သ့အေပ

မှာတင်ေလာ့။

၁၉

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလာဇာေ ှ ၊့ ပရိ သတ် အ ေပါင်းတိ ့ေ ှ ့၌ သ့ကိထား၍ မှာခဲ့ ေလာ့။ ၂၀
ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်၊ သ၏ စကားကိ နားေထာင်မည်အေ ကာင်း၊ သင်၏
ဘန်း အသေရအချို ့ကိ သ့အေပ ၌ တင်ထားေလာ့။ ၂၁ ထိ သသည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်
ဧလာဇာေ ှ မ့ ှ ာ

ရပ်ေသာအခါ၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

ထာဝရဘရား

ေ ှ ေတာ်
့
၌

ဥရိ မ်စီရင်ဆံ းြဖတ်ေသာ တရားအတိ င်း၊ သ့အတွ က် ေမးြမန်းရမည်။ သစီ ရင်သည်အတိ င်း၊
သ ှ င့်အတ ဣသေရလအမျိုးသား ပရိ သတ် အေပါင်းတိ ့ သည် ထွ က်ဝင်ရ ကမည်ဟ
ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ

အား

မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း

ေမာေ ှ ပလ က်၊

ေယာ ကိ ေခ ၍ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလာဇာေ ှ ၊့ ပရိ သတ် အေပါင်းတိ ့ေ ှ ့၌ ထား ပီ းလ င်၊ ၂၃
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သ့အေပ မှာ လက်ကိတင်၍ မှာခဲ့ ေလ၏။ ထိ သိ့ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အားြဖင့်
ပညတ်ထားေတာ် မ၏။

၂၈ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား
ဆင့်ဆိ ရ မည်မှာ၊ ငါ၏ပေဇာ်သကာကိ ၎င်း၊ ၂ ငါ့အဘိ ့ ေမး ကိ င် ေသာအနံ ့ ှ ိ ေစြခင်းငှ ာ
မီ းြဖင့် ပေသာ ငါ၏အစာ အာဟာရကိ ၎င်း၊ အချိန်တန်မှ ငါ့အားပေဇာ်ြခင်းငှ ာ သတိ ပရ ကမည်။
၃ တဖန်ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ေန့တိင်းအစဥ်အ မဲ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ

သိ းသငယ်

ှ စ်ေကာင်ကိ ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့်ပေဇာ်ရမည်။

၄ နံ နက်ယံ၌

သိ းသငယ်တေကာင်၊ ညဦ းယံ ၌ တေကာင်ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၅ သံ လွ င်သီးကိ ေထာင်း၍ရေသာ
သံ လွ င်ဆီ သံ းေလာဃ ှ င့် ေရာေသာ မန့်ညက်တ သမဲ ကိလည်း ပေဇာ်ရမည်။ ၆ ဤေ ွကား၊
့
သိ နာေတာင်ေပ မှာ စီ ရင်ေတာ် မသည်အတိ င်း၊ ထာဝရဘရားအဘိ ့ ေမး ကိ င်ေသာ အနံ ့ ှ င့်
မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာ၊ အစဥ်အ မဲ ပ

ရေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ြဖစ်သတည်း။

၇

သိ းသငယ်တေကာင် ှ င့်အတ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာဘိ ့၊ စပျစ်ရည်သံ းေလာဃကိ
ပေဇာ်၍၊

သန့် ှ င်းရာဌာန၌

သွ န်းေလာင်းရမည်။

သွ န်းေလာင်းရာ

ပေဇာ်သကာဘိ ့၊

ထာဝရဘရားအား

၈ အြခားေသာ သိ းသငယ်ကိ ညဦ းယံ ၌ ပေဇာ် ေသာအခါ၊

နံ နက်ယံ၌ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ၊ သွ န်း ေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာပါသည်နည်းတ
ပါလျက်၊ ထာဝရဘရားအဘိ ့ ေမး ကိ င်ေသာအနံ ့ ှ င့် ြပည့်စံ ၍ မီ းြဖင့်ပေဇာ်ေသာ ယဇ် ကိ
ပရမည်။ ၉ ေန့တိင်း အစဥ်ပေဇာ်ေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊
ဥပပ်ေန့ရက်၌ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိ းသငယ် ှ စ်ေကာင်ကိ၎င်း၊ သွ န်းေလာင်းရာ
ပေဇာ်သကာပါလျက်၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာဘိ ့၊ ဆီ ေရာေသာမန့်ညက် ှ စ် သမဲ ကိ၎င်း
ပေဇာ်ရမည်။ ၁၁ လဆန်းတရက်ေန့၌၊ အသက်ပျိုေသာ ွားထီ း ှ စ်ေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်၊
အခါမလည်၊ အြပစ် မပါေသာ သိ းသငယ်ခနစ်ေကာင်တိ့ကိ၊ ထာဝရဘရား အား မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပ၍
ပေဇာ်ရမည်။ ၁၂ ွားတေကာင်အဘိ ့၊ ဆီ ေရာေသာ မန့်ညက် သံ း သမဲ ၊ သိ းတေကာင်အဘိ ့၊
ဆီ ေရာေသာ မန့်ညက် ှ စ် သမဲ ၊ ၁၃ သိ းသငယ်တေကာင်အဘိ ၊့ ဆီ ေရာေသာ မန့်ညက်တ သ
မဲ စီတည်း ဟေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ ၊ ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့်ပေဇာ်၍
မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ကိ ပရမည်။ ၁၄ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာဘိ ့ကား၊ ွား တေကာင် ှ င့်
စပျစ်ရည် ေြခာက်ေလာဃ၊ သိ းတေကာင် ှ င့် ေလးေလာဃ၊ သိ းသငယ်တေကာင် ှ င့်
သံ းေလာဃ ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ထိ သိ့ လတိ င်း အစဥ်မြပတ် မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ကိ ပေဇာ်ရမည်။
၁၅ ေန့တိင်း အစဥ်ပေဇာ်ေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊

အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ဘိ့ ထာဝရဘရားအား ဆိ တ်သငယ်တေကာင်ကိ လည်း ပေဇာ်ရမည်။
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၁၆ ပဌမလတဆယ်ေလးရက်ေန့၌၊ ထာဝရဘရား၏ ပသခါပွဲ ြဖစ်၏။

၁၇ ၎င်းလ

တဆယ်ငါးရက်ေန့၌ ပွဲ ကိခံရမည်။ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း တေဆးမဲ့ မန့်ကိ စားရ ကမည်။
၁၈ ပဌမေန့၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ

ပရမည်။ ေလာကီ အလပ်ကိ မလပ်ရ။

၁၉

ထာဝရဘရားအား မီ းြဖင့် ပေသာ ယဇ် တည်းဟ ေသာ အသက်ပျိုေသာ ွားထီ း ှ စ်ေကာင်၊
သိ းထီ း တေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိ းသငယ် ခနစ်ေကာင်တိ့ကိ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပ၍
ပေဇာ်ရမည်။ ၂၀ ွားတေကာင်လ င် ဆီ ေရာေသာ မန့်ညက် သံ း သမဲ ၊ သိ းတေကာင်လ င်
ှ စ် သမဲ ၊

၂၁ သိ းသငယ်ခနစ်ေကာင်ေစ့ေအာင်၊

တေကာင် လ င် တ သမဲ စီ ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ၂၂ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပအံ့ ေသာငှ ာ၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ဘိ့
ဆိ တ်တေကာင်ကိလည်း ပေဇာ်ရမည်။ ၂၃ ေန့ရက်အစဥ် နံ နက်တိင်းပေဇာ်ေသာ မီ း ိ ရာ
့
ယဇ် မှတပါး၊ ထိ ယဇ် များကိ ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၂၄ ထိ သိ့ အစဥ်အ မဲ ပေဇာ်ေသာမီ း ိ ရာယဇ်
့
၊
သွ န်း ေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး ခနစ်ရက်ပတ်လံ း တေန့တေန့လ င် ထာဝရဘရားအဘိ ့
ေမး ကိ င်ေသာအနံ ့ ှ င့် မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာ အစာအာဟာရကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၂၅
သတမေန့၌လည်း၊ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရ မည်။ ေလာကီ အလပ်ကိ မလပ်ရ။ ၂၆ ထိ မှတပါး၊
သိ တင်းခနစ်သိတင်းေစ့ ပီ းမှ၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာအသစ်ကိ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်
သိ ့ ေဆာင်ခဲ့ေသာေန့၊ အဦ းသီ းေသာအသီ း ေန့ရက်၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရမည်။
ေလာကီ အလပ်ကိ မလပ်ရ။ ၂၇ ထာဝရဘရားအဘိ ့ ေမး ကိ င်ေသာအနံ ့ ှ င့် မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့
အသက်ပျိုေသာ ွားထီ း ှ စ်ေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိ းသငယ်ခနစ်
ေကာင်တိ့ကိ ပေဇာ်ရမည်။

၂၈

သိ းတေကာင်လ င် ှ စ် သမဲ ၊

ွားတေကာင်လ င် ဆီ ေရာေသာမန့်ညက် သံ း သမဲ ၊

၂၉ သိ းသငယ်ခနစ်ေကာင်ေစ့ေအာင်၊ တေကာင် လ င်

တ သမဲ စီ ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ၃၀ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ၊ ဆိ တ်သငယ်
တေကာင်ကိလည်း ပေဇာ်ရမည်။

၃၁ ထိ သိ့ အစဥ်အ မဲ ပေဇာ်ေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊

ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ် သကာ ှ င့်တကွ ၊ အြပစ်မပါေသာ
ယဇ် ေကာင်များတိ ့ကိ ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။

၂၉ သတမလ၊ ပဌမေန့ရက်၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရမည်။ ေလာကီအလပ်ကိ မလပ်ရ။
တံ ပိ းမတ်ြခင်းကိ
အနံ ့ ှ င့်

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့

အခါမလည်

အသက်ပျိုေသာ

အြပစ်မပါေသာ

ွားတေကာင်လ င်
၄

ပရေသာေန့ြဖစ်၏။

ထာဝရဘရားအဘိ ့
ွားထီ းတေကာင်၊

သိ းသငယ်ခနစ်ေကာင်တိ့ကိ

ဆီ ေရာေသာမန့်ညက်

သိ းသငယ်ခနစ်ေကာင်ေစ့ေအာင်၊
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၂

ေမး ကိ င်ေသာ
သိ းထီ းတေကာင်၊

ပေဇာ်ရမည်။

သံ း သမဲ ၊ သိ းတေကာင်လ င်
တေကာင်

လ င်

၃

ှ စ် သမဲ ၊

တ သမဲ စီ ှ င့်
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ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ၅ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ဘိ့
ဆိ တ်သငယ်တေကာင်ကိလည်း

ပေဇာ်ရမည်။

၆

ထိ သိ့

ထံ းစံ ှ ိ သည့်အတိ င်း၊

လဆန်းေန့မီး ိ ရာ
့ ယဇ် ှ င့် သ၏ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ ေန့တိင်း ပေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်
သ၏ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ၊ သွ န်း ေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထာဝရဘရားအဘိ ့
ေမး ကိ င်ေသာအနံ ့ ှ င့် မီ းြဖင့် ပေသာ ယဇ် ပေဇာ်သကာ ကိ ပေဇာ်ရမည်။

၇ ၎င်းလ၊

ဒသမေန့ရက်၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပ၍ ခိ းြခံ စွ ာ ကျင့်ရမည်။ အဘယ်အလပ်ကိမ
မလပ်ရ။

၈ ထိ ေန့၌ ထာဝရဘရားအဘိ ့ ေမး ကိ င်ေသာအနံ ့

အသက်ပျိုေသာ

ှ င့် မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့

ွားထီ းတေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ

သိ းသငယ်ခနစ်ေကာင်တိ့ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၉ ွားတေကာင်လ င် ဆီ ေရာေသာမန့်ညက်
သံ း သမဲ ၊ သိ းတေကာင်လ င် ှ စ် သမဲ ၊ ၁၀ သိ းသငယ်ခနစ်ေကာင်ေစ့ေအာင်၊ တေကာင် လ င်
တ သမဲ စီ ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ၁၁ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ၊ အြပစ်ေြဖရာ
ယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်သငယ်တေကာင်ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ထိ သိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းငှ ါ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ၊
အစဥ်အ မဲ ပေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ သ၏ေဘာဇဥ်

ပေဇာ်သကာ၊ သွ န်း ေလာင်းရာ

ပေဇာ်သကာမှတပါး ထပ်၍ ပရမည်။ ၁၂ ၎င်းလ တဆယ်ငါးရက်ေန့၌ ဓမစည်းေဝး ြခင်းကိ
ပရမည်။ ေလာကီ အလပ်ကိ မလပ်ဘဲ ခနစ်ရက် ပတ်လံ း ထာဝရဘရားအဘိ ့ ပွဲ ခံရမည်။ ၁၃
ပဌမေန့၌ ထာဝရဘရားအဘိ ့ ေမး ကိ င်ေသာ အနံ ့ ှ င့် မီ းြဖင့် ပေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့
အသက်ပျိုေသာ ွားထီ းဆယ်သံ း ေကာင်၊ သိ းထီ း ှ စ်ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ
သိ းသငယ်ဆယ်ေလးေကာင်တိ့ကိ ပေဇာ်ရမည်။

၁၄

ွားဆယ်သံ းေကာင်ေစ့ေအာင်၊

တေကာင်လ င် ဆီ ေရာေသာမန့်ညက် သံ း သမဲ စီ၊ သိ း ှ စ်ေကာင်ေစ့ ေအာင်၊ တေကာင်လ င်
ှ စ် သမဲ စီ၊

၁၅ သိ းသငယ်ဆယ်ေလးေကာင်ေစ့ေအာင်၊ တေကာင်လ င် တ သမဲ စီ ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ပရ မည်။
အစဥ်အ မဲ ပေသာ

၁၆ အြပစ်ေ ြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်သငယ်တေကာင်ကိ

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်

သကာ၊

သွ န်းေလာင်းရာ

ပေဇာ်သကာမှတပါး ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၁၇ ဒတိ ယေန့၌၊ အသက်ပျိုေသာ ွားထီ းဆယ် ှ စ်
ေကာင်၊ သိ းထီ း ှ စ်ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိ းသငယ် ဆယ်ေလးေကာင်ကိ၎င်း၊
၁၈ သိ း၊ ွား၊သိ းသငယ် အနည်းအများအလိ က်၊ ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊

သွ န်း ေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ ၎င်း၊ ၁၉ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်သငယ် တေကာင်ကိ
၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ ပေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ သွ န်းေလာင်းရာ
ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၂၀ တတိ ယေန့၌၊ ွားထီ းဆယ်တေကာင်၊ သိ းထီ း
ှ စ်ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိ းသငယ် ဆယ်ေလးေကာင်ကိ၎င်း၊

ေတာလည်ရာ

292

၂၁

သိ း၊ ွား၊သိ းသငယ် အနည်းအများအလိ က်၊ ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊
သွ န်းေလာင်း ရာ ပေဇာ်သကာကိ ၎င်း၊ ၂၂ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်တေကာင်ကိ၎င်း၊
အစဥ်အ မဲ ပေသာ

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်

သကာ၊

သွ န်းေလာင်းရာ

ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၂၃ စတတေန့၌ ွားထီ းဆယ်ေကာင်၊ သိ းထီ း
ှ စ်ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိ းသငယ် ဆယ်ေလးေကာင်ကိ၎င်း၊ ၂၄ သိ း၊ ွား၊
သိ းသငယ် အနည်းအများအလိ က်၊ ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွ န်းေလာင်း
ရာ ပေဇာ်သကာကိ ၎င်း၊ ၂၅ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်တေကာင်ကိ၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ ပေသာ
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထပ်၍
ပေဇာ်ရမည်။

၂၆ ပဥမေန့၌

ွားထီ းကိ းေကာင်၊ သိ းထီ း ှ စ် ေကာင်၊ အခါမလည်

အြပစ်မပါေသာ သိ းသငယ် ဆယ်ေလးေကာင်ကိ၎င်း၊

၂၇ သိ း၊ ွား၊

သိ းသငယ်

အနည်းအများအလိ က်၊ ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွ န်းေလာင်း ရာ
ပေဇာ်သကာကိ ၎င်း၊
အစဥ်အ မဲ ပေသာ

၂၈

အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်

ဆိ တ်သငယ်တေကာင်ကိ၎င်း၊
သကာ၊

သွ န်းေလာင်းရာ

ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၂၉ ဆဌမေန့၌၊ ွားထီ း ှ စ်ေကာင်၊ သိ းထီ း ှ စ်
ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိ းသငယ် ဆယ်ေလးေကာင်ကိ၎င်း၊ ၃၀ သိ း၊ ွား၊
သိ းသငယ် အနည်းအများအလိ က်၊ ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွ န်းေလာင်း
ရာ ပေဇာ်သကာကိ ၎င်း၊ ၃၁ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်တေကာင်ကိ၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ ပေသာ
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်

သကာ၊

သွ န်းေလာင်းရာ

ပေဇာ်သကာမှတပါး၊

ထပ်၍ပေဇာ်ရမည်။ ၃၂ သတမေန့၌ ွားထီ းခနစ်ေကာင်၊ သိ းထီ း ှ စ် ေကာင်၊ အခါမလည်
အြပစ်မပါေသာ သိ းသငယ်ဆယ် ေလးေကာင်ကိ၎င်း၊

၃၃ သိ း၊ ွား၊

သိ းသငယ်

အနည်းအများအလိ က်၊ ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွ န်းေလာင်း ရာ
ပေဇာ်သကာကိ ၎င်း၊ ၃၄ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ်တေကာင်ကိ၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ ပေသာ
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထပ်၍
ပေဇာ်ရမည်။ ၃၅ အဌမေန့၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရမည်။ ေလာကီ အလပ်ကိ မလပ်ရ။ ၃၆
ထိ ေန့၌ ထာဝရဘရားဘိ ့ ေမး ကိ င်ေသာ အနံ ့ ှ င့် မီ းြဖင့် ပ
ွားထီ းတေကာင်၊

သိ းထီ းတေကာင်၊

အခါမလည်

ေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့

အြပစ်မပါေသာ

သိ းသငယ်

ခနစ်ေကာင်ကိ၎င်း၊ ၃၇ သိ း၊ ွား၊သိ းသငယ် အနည်းအများအလိ က်၊ ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း
ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွ န်းေလာင်း ရာ ပေဇာ်သကာကိ ၎င်း၊ ၃၈ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့
ဆိ တ်တေကာင်ကိ၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ ပေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊
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သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၃၉ ထိ သိ့ သစာဂတိ ှ ိ ၍ ပေသာ
ပေဇာ်သကာ၊၊ အလိ လိ ပေသာ ပေဇာ်သကာ၊ မီ း ိ ရာပေဇာ်
့
သကာ၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊
သွ န်းေလာင်း ရာပေဇာ်သကာ၊ မိ ဿဟာယ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ချိန်းချက်ေသာ ပွဲ တိ့၌
ထာဝရဘရားအား ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၀ ထိ သိ့ေမာေ ှ သည်၊ မိ မိအား
ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မ သမ တိ ့ကိ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ေလ၏။

၃၀ တဖန်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ

စကားကိ

ေမာေ ှ သည်၊

ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့တွင် အမျိုး အ ယ်တိ့၌ မင်းြဖစ်ေသာသတိ ့အား ဆင့်ဆိ သည်ကား၊

၂

လေယာက်ျားသည် ထာဝရဘရားအား သစာ ဂတိ ပေသာ်၎င်း၊ ကိ ယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌
ချည်ေ ှ ာင်၍

ကျိန်ဆိြခင်းကိ

ပေသာ်၎င်း၊

မိ မိေ ြပာေသာစကားကိ

မဖျက်ဘဲ၊

မိ မိ တ်ထွက် ှ ိ သည်အတိ င်း ပရမည်။ ၃ မိ န်းမသည် အဘအိ မ်၌ အသက်ငယ်စဥ်အခါ၊
ထာဝရဘရားအား သစာဂတိ ပေသာ်၎င်း၊ ၄ ထိ သစာစကား၊ ကိ ယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌ ချည်ေ ှ ာင်
ေသာစကားကိ အဘသည် ကားလျက် တိ တ်ဆိတ်စွာ ေနလ င် ထိ သစာစကား ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်
ကိ ယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌ ချည်ေ ှ ာင်ေသာ စကားဟသမ တိ ့သည် တည်ရ ကမည်။ ၅ သိ ့မဟတ်
အဘသည် ကားေသာေန့၌ ြမစ်တား လ င်၊ ထိ သစာစကားမည်မ ၊ ကိ ယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌
ချည်ေ ှ ာင်ေသာစကား မည်မ မတည်ရ။ အဘြမစ်တား ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရား
လတ်ေတာ်မမည်။

၆ မိ န်းမသည် လင် ှ ိ လျက်၊ သစာဂတိ ပ၍ ကိ ယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌

ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းငှ ာ တ် မက်ေသာ အခါ၊ ၇ လင်သည် ကားလ င်၎င်း၊ ကားေသာေန့၌
တိ တ်ဆိတ်စွာေနလ င်၎င်း၊ ထိ သစာစကား၊ ကိ ယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌ ချည်ေ ှ ာင်ေသာစကား
တည်ရမည်။ ၈ သိ ့မဟတ် လင်သည် ကားေသာေန့၌ ြမစ်တား လ င်၊ ထိ သစာစကား၊
ကိ ယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌ ချည်ေ ှ ာင် ေသာစကားကိ လင်သည်ပယ်၍၊ ထာဝရဘရားလည်း
လတ်ေတာ်မမည်။ ၉ လင်ေသေသာမိ န်းမ၊ လင် ှ င့်ကွ ာေသာ မိ န်းမ သည် ကိ ယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌
ချည်ေ ှ ာင်ေသာ သစာဂတိ အလံ းစံ တိ ့သည် တည်ရ ကမည်။ ၁၀ လင်အိမ်၌ ှ ိ စဥ်အခါ၊
သစာဂတိ ပေသာ်၎င်း၊ ကျိန်ဆိြခင်းအားြဖင့် ကိ ယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌ ချည်ေ ှ ာင် ေသာ်၎င်း၊ ၁၁
လင်သည် ကားေသာ်လည်း မြမစ်တား တိ တ်ဆိတ်စွာေနလ င်၊ ထိ သစာဂတိ ှ ိ သမ
ကိ ယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်း ှ ိ သမ တိ ့သည် တည်ရ ကမည်။ ၁၂ သိ ့မဟတ် လင်သည်
ကားေသာေန့၌

ှ င်း ှ င်း

ပယ်ဘးလ င်၊

ေ ှ ာင်ြခင်း ှ င့်၎င်း ဆိ င်ေသာ စကားမည်မ

သစာဂတိ ှ င့်၎င်း၊

စိ တ်ဝိညာဥ်၌

ချည်

မတည်ရ။ လင်သည် ပယ်ေသာေ ကာင့်၊

ထာဝရဘရားလည်း လတ်ေတာ်မမည်။ ၁၃ ခပ်သိမ်းေသာသစာဂတိ ၊ ခိ းြခံ စွ ာ ကျင့်ြခင်း ှ င့်
ဆိ င်သမ ေသာ အချည်အေ ှ ာင်ကျိန်ဆိြခင်းတိ ့ကိ၊ လင်သည် တည်ေစပိ င်ေသာအခွ င့ ်၊
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ပယ်ပိင်ေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၁၄ လင်သည် တေန့ထက်တေန့ တိ တ်ဆိတ်စွာေန လ င်၊
မယား ပေသာ

သစာဂတိ ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်

တည်ေစ၏။

ကားေသာေန့၌

၁၅

ထိ စကားကိ

မယား၌

တိ တ်ဆိတ်စွာ

ကားေသာေန့ေနာက်မှ၊

မယားအြပစ်ကိ ကိ ယ်တိင် ခံ ရမည်။

ချည်ေ ှ ာင်ြခင်း

ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ေနေသာေ ကာင့်

တည်ေစ ပီ ။

လင်သည်

ပယ်အ့ံ ေသာငှ ါ

ပလ င်၊

၁၆ ဤေ ွကား၊
့
မယား ှ င့်လင်စပ် ကား၌၎င်း၊

အဘအိ မ်မှာ အသက် ငယ်ေသာသမီ း ှ င့်

အဘစပ် ကား ၌၎င်း၊ ေမာေ ှ အားြဖင့်

ထာဝရဘရားထားေတာ်မေသာ ပညတ်တရားြဖစ်သတည်း။

၃၁ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ မိဒျန်အမျိုးသားတိ့ သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ
ြပစ်မှားေသာအြပစ် အေလျာက် ဣသေရလအမျိုးသားဘက်၌ ေန၍ တရားစီ ရင်ေလာ့။
သိ ့ ပီ းမှ သင်သည် မိ မိလမျိုးစည်း ေဝးရာသိ ့ သွ ားရမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃
ေမာေ ှ သည်လည်း လများတိ ့ကိေခ ၍၊ အချို ့တိ့သည်
မိ ဒျန်အမျိုးသား

တိ ့သိ့

စစ်ချီ၍

ထာဝရဘရားဘက်၌

လက်နက်ကိ ကိ င်လျက်၊
တရားစီ ရင်ေစ။

၄

ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်တိ့တွင် တမျိုးတမျိုး ထဲ က၊ လတေထာင်စီေ ွး၍ စစ်ချီေစဟ
စီ ရင်သည် အတိ င်း၊ ၅ ဣသေရလအမျိုးသား အေထာင်အေသာင်းတိ ့ တွ င် တမျိုးတမျိုးထဲ က၊
စစ်တိက်လက်နက်ပါေသာသ တေထာင်စီ၊ လေပါင်း တေသာင်း ှ စ်ေထာင်ကိ အပ်၍၊ ၆
ေမာေ ှ သည် ထိ သတိ ့ကိ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာ လက်နက် ှ င့်တကွ ၊ မတ်ရာတံ ပိ းတိ ့ကိ ကိ င်ေသာ
ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလာဇာသား ဖိ နဟတ်ကိ၎င်း စစ်ချီ ေစ၏။ ၇ ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရား
မှာထားေတာ်မ

သည်အတိ င်း၊

ထိ သတိ ့သည်

မိ ဒျန်အမျိုးသားတိ ့ကိ

တိ က်၍

လေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့ကိ သတ် က၏။ ၈ အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရေသာသတိ ့တွင် ဧဝိ ၊
ေရကင်၊ ဇရ၊ ဟရ၊ ေရဘတည်းဟေသာ မိ ဒျန်မင်း ကီ း ငါးပါးပါ က၏။ ေဗာရသား
ဗာလမ်ကိလည်း ထား ှ င့် သတ် က၏။ ၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊ မိ ဒျန်မိန်းမများ၊
သငယ်များတိ ့ကိ လက်ရသိ မ်းယ၍၊ သိ း၊ ဆိ တ်၊
လယ က၏။

ွား အစ ှ ိ ေသာ ဥစာအလံ းစံ တိ ့ကိ

၁၀ မိ ဒျန်အမျိုးသားတိ ့ ေနေသာ မိ ့ ွာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ မီ း ိ ့ က၏။

၁၁

ဘမ်းရေသာလ၊ တိ ရ စာန် ှ င့်တကွ ၊ လက်ရဥစာ အလံ းစံ တိ ့ကိ သိ မ်းသွ ား၍၊

၁၂

ေမာဘလွ င်ြပင် ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ေယရိ ေခါ မိ ့ တဘက်၌ တပ်ချလျက်ေနေသာ ေမာေ ှ ၊
ယဇ် ပေရာ ဟိ တ် ဧလာဇာ၊ ဣသေရလအမျိုးသား ပရိ သတ်တိ့ထံသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၁၃
ေမာေ ှ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဧလာဇာမှစ၍ ပရိ သတ်တိ့၌ မင်းအေပါင်းတိ ့သည် ကိ ဆိြခင်းငှ ာ
တပ်ြပင်သိ့ ထွ က်သွား က၏။ ၁၄ ေမာေ ှ သည် စစ်တိက်ရာမှ ြပန်လာေသာ တပ်မးများ၊
ဗိ လ်မင်းများတိ ့ကိ အမျက်ထွက်၍၊ ၁၅ သင်တိ့သည် မိ န်းမအေပါင်းတိ ့ကိ အဘယ် ေ ကာင့်
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အသက် ှ င်ေစ ကသနည်း။

၁၆ ဣသေရလအမျိုးသား တိ ့သည်၊ ေပဂရဘရားအမ၌

ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေစြခင်းငှ ာ၊ ဤမိ န်းမတိ ့သည် ဗာလမ်းေပးေသာအ ကံ ကိ လိ က်၍
ပ ကေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရား၏ ပရိ သတ်၌ ေဘးေရာက်ေလသည် တကား။ ၁၇
ထိ ေ ကာင့်၊ သငယ်ေယာက်ျားအေပါင်းကိ ၎င်း၊ ေယာက်ျား ှ င့် ဆက်ဆံဘးေသာ မိ န်းမအေပါင်း
ကိ ၎င်း၊ သတ် ကေလာ့။ ၁၈ ေယာက်ျား ှ င့် မဆက်ဆံဘးေသာ မိ န်းမငယ် အေပါင်းတိ ့ကိ၊
မိ မိတိ့အဘိ ့ အသက်ချမ်းသာေပး ကေလာ့။ ၁၉ သင်တိ့သည် ခနစ်ရက်ပတ်လံ း တပ်ြပင်မှာ
ေနရ ကမည်။ လကိ သတ်ေသာသ၊ အေသေကာင်ကိ ထိ ေသာသ အေပါင်းတိ ့ ကိ ယ်ကိ၎င်း၊
သိ မ်းယေသာ သတိ ့ကိ၎င်း၊ တတိ ယေန့၊ သတမေန့၌ စင် ကယ်ေစ

ကေလာ့။

၂၀

သင်တိ့အဝတ် ှ င့် သားေရတန်ဆာ ှ ိ သမ ၊ ဆိ တ်ေမွ းြဖင့် ရက်ေသာအရာ၊ သစ်သားြဖင့်
လပ်ေသာ အရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ စင် ကယ်ေစ ကေလာ့ဟ မှာထား ေလ၏။ ၂၁ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
ဧလာဇာသည်လည်း၊ စစ်တိက် သွ ားေသာ စစ်သရဲ တိ့ကိေခ ၍၊ ေမာေ ှ ၌ ထာဝရဘရား
ထားေတာ်မေသာ ပညတ်တရားဟမကား၊ ၂၂ ေ ၊ ေငွ ၊ ေ ကးဝါ၊ သံ ၊ ေ ကးြဖူ၊ ခဲ အစ ှ ိ ေသာ၊
၂၃ မီ းကိ ခံ ိင်ေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ မီ းအလယ် ၌ သွ ားေစ သြဖင့် စင် ကယ်ေစရမည်။

သိ ့ရာတွ င် စင် ကယ်ေစေသာေရ

ြဖင့်လည်း စင် ကယ်ေစရမည်။ မီ းမခံ ိင်ေသာအရာ

ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေရအလယ်၌ သွ ားေစရမည်။ ၂၄ သတမေန့၌ မိ မိအဝတ်ကိ ေလ ာ် ပီ းမှ၊
စင် ကယ် ြခင်း ှ ိ ၍၊ တပ်ထဲသိ့ဝင်ရ ကမည်ဟ မှာထားေလ၏။ ၂၅ ထာဝရဘရားကလည်း၊
သင် ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလာဇာ၊ ၂၆ ပရိ သတ်အေဆွ အမျိုး သ ကီ းတိ ့သည်၊ ယခ
လက်ရသိ မ်းယခဲ့ ေသာ ဥစာ၊ လ၊ တိ ရ စာန်အေပါင်းတိ ့ကိ ယ၍၊ ၂၇ ထက်ဝက်ခွဲ ပီ းလ င်
တဝက်ကိ စစ်မထမ်း၍ အတိ က်သွားေသာ သတိ ့အား၎င်း၊ တဝက်ကိ ပရိ သတ်
အေပါင်းတိ ့အား၎င်း ေပးေဝေလာ့။ ၂၈ စစ်တိက်သွားေသာ စစ်သရဲ တိ့သည်၊ ထာဝရ
ဘရားအား ေပးရေသာအခွ န်ကိ ခွဲ ၍ လ၊ ွား၊ ြမည်း၊ သိ းအေကာင်းငါးရာတွ င် တေကာင်ကိ
ေကာက်ယ ပီ းလ င်၊ ၂၉ သတိ ့ခံရေသာ ထက်ဝက်အဘိ ့ထဲက တ်၍၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ချီေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာ ပ

ဘိ ့ရာ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလာဇာအား ေပးရမည်။ ၃၀

ဣသေရလအမျိုးသား ခံ ရေသာ ထက်ဝက် အဘိ ့ထဲကလည်း လ၊ ွား၊ ြမည်း၊ သိ းအစ ှ ိ ေသာ
တိ ရ စာန်မျိုး အေကာင်ငါးဆယ်တိ့တွင် တေကာင်ကိ ေကာက်ယ၍ ထာဝရဘရား၏
တဲ ေတာ်ကိ

ေစာင့်ေသာ

ေလပိ သားတိ ့အား

ေပးရမည်ဟ၊

၃၁

ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ သည်အတိ င်း ေမာေ ှ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလာဇာတိ ့ သည်
ြပေလ၏။ ၃၂ စစ်သရဲ တိ့သည် လက်ရသိ မ်းယခဲ့ ၍ ကျန် ကင်း ေသာ ဥစာေပါင်းကား
သိ းေြခာက်သိန်း ခနစ်ေသာင်း ငါးေထာင်၊

ေတာလည်ရာ

၃၃

ွားခနစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊
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၃၄

ြမည်းေြခာက်ေသာင်းတေထာင်
သံ းေသာင်းခနစ်ေထာင်
ထက်ဝက်

၃၅

ှ ိ သတည်း။

အဘိ ့ကား၊

သိ း

ေယာက်ျား ှ င့်
၃၆

မဆက်ဆံဘးေသာမိ န်းမ

စစ်တိက်သွားေသာ

သံ းေသာင်းခနစ်ေထာင်ငါးရာ

သတိ ့ခံရေသာ

ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

ထာဝရဘရားခံ ရေသာအခွ န်ကား၊ သိ းေြခာက် ရာခနစ်ဆယ်ငါးေကာင်တည်း။
ွားသံ းေသာင်းေြခာက်ေထာင် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊
ွားခနစ်ဆယ်

ခနစ်ေကာင်တည်း။

ထာဝရဘရားခံ ရေသာ
၃၉

၃၇
၃၈

အခွ န်ကား၊

ြမည်းသံ းေသာင်းငါးရာ ှ ိ သည်ြဖစ်၍

ထာဝရ ဘရားခံ ရေသာ အခွ န်ကား၊ ြမည်းေြခာက်ဆယ်တေကာင် တည်း။

၄၀

လတေသာင်းေြခာက်ေထာင် ှ ိ သည်ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားခံ ရေသာ အခွ န်ကား၊ လသံ းဆယ်
ှ စ်ေယာက်တည်း။
ေ ှ ေတာ်
့
၌

၄၁ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊

ချီးေြမာက်ရာ

ပေဇာ်သကာ ပ

ဘိ ့ရာ

အခွ န်ကိ

ေမာေ ှ သည်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ဧလာဇာအား အပ်ေပး ေလ၏။ ၄၂ တဖန် စစ်တိက်ေသာသတိ ့လက်မှ ေမာေ ှ ယ၍၊
ဣသေရလအမျိုးသား၊ ၄၃ ပရိ သတ်တိ့ခံရေသာ ထက်ဝက်အဘိ က
့ ား၊ သိ းသံ းသိ န်းသံ းေသာင်း
ခနစ်ေထာင်ငါးရာ၊ ၄၄ ွားသံ းေသာင်းေြခာက်ေထာင်၊ ၄၅ ြမည်းသံ းေသာင်းငါးရာ၊ ၄၆
လတေသာင်းေြခာက်ေထာင် ှ ိ သည်ြဖစ်၍ ၄၇ ဣသေရလအမျိုးသားခံ ရေသာ ထက်ဝက်အဘိ ့
လ၊ တိ ရ စာန် အေကာင်ငါးဆယ်တိ့တွင် တေကာင်ကိ ေမာေ ှ ေကာက်ယ၍ ထာဝရဘရား၏
တဲ ေတာ်ကိ ေစာင့်ေသာ ေလဝိ သားတိ ့အား ေပး၏။ ထိ သိ့ ထာဝရ ဘရားမှာထားေတာ်မ၏။
၄၈ လတရာ၊ တေထာင်ကိအပ်ေသာ တပ်မးများ၊ ဗိ လ်များတိ ့သည်လည်း၊ ေမာေ ှ ထံ သိ ့

ချဥ်းကပ်၍၊ ၄၉ ကိ ယ်ေတာ် က န်တိ့သည် အပ်ေသာစစ်သရဲ တိ့ ကိ စာရင်းယြပန်၍၊
လတေယာက်မ မေလျာ့ပါ။ ၅၀ ထိ ေ ကာင့် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ အသက် အဘိ းကိ
ေြဖဘိ ့ ရာ လအသီ းအသီ းရေသာ ေ တန်ဆာ၊ လည်ဆွဲ၊ လက်ေကာက်၊ လက်စွပ်၊
နားေတာင်း၊ ှ ာေခါင်း ဆွဲ ဘးတိ ့ကိ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်လျက် ေဆာင်ခဲ့ ပါ ပီ ဟ
ေလ ာက်ဆိလ င်၊ ၅၁ ေမာေ ှ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလာဇာတိ ့သည်၊ ထိ ေ တည်းဟေသာ
လပ် ပီ းေသာတန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ခံ ယ က၏။ ၅၂ ထိ သိ့ စစ်သရဲ အသီ းအသီ းတိ ့သည်
မိ မိတိ့အဘိ ့ သိ မ်းယ၍၊

၅၃ တပ်မးများ၊ ဗိ လ်များတိ ့သည်

ထာဝရဘရား အား

ပေဇာ်ေသာ ေ ချိန်ေပါင်းကား၊ တရာေြခာက်ဆယ် ခ ှ စ်ပိဿာ ှ င့် အကျပ်ငါးဆယ်
ှ ိ သတည်း။ ၅၄ တပ်မးများ၊ ဗိ လ်များ ပေဇာ်ေသာေ ကိ ေမာေ ှ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်
ဧလာဇာတိ ့သည်ယ၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ထာဝရဘရား ေအာက်ေမ့ ေတာ်မဘိ ့ရာ
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာတဲ ေတာ်၌ သွ င်းထား က၏။

ေတာလည်ရာ
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၃၂

ဗင်အမျိုးသား ှ င့် ဂဒ်အမျိုးသားတိ ့သည် အလွ န်များြပားေသာ တိ ရ စာန်တိ့ ှ င့်

ကယ်ဝသည်ြဖစ်၍၊ ယာဇာြပည်၊ ဂိ လဒ်ြပည်တိ့၌ တိ ရ စာန် ကျက်စားစရာကိ ေကာင်းသည်ကိ
ြမင် ကလ င်၊‐ ၂ ေမာေ ှ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလာဇာ အစ ှ ိ ေသာ ပရိ သတ်တိ့တွင်
မင်းများတိ ့ထံသိ ့

လာ၍၊

၃

အတ တ်၊

ဒိ ဘန်၊

ယာဇာ၊

ဧလာေလ၊ ေ ှ ဘံ ၊ ေနေဗာ၊ ေဗာန တည်းဟေသာ၊

နိမရ၊

ေဟ ှ ဘန်၊

၄ ဣသေရလပရိ သတ်ေ ှ မ့ ှ ာ

ထာဝရဘရား လပ် ကံ ေတာ်မေသာ ဤြပည်သည် တိ ရ စာန် ှ င့် ေတာ်ေလျာ်ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်
က န်တိ့၌လည်း တိ ရ စာန် များြပားပါ၏။ ၅ သိ ့ြဖစ်၍ က န်ေတာ်တိ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌
မျက် ှ ာရလ င်၊ ဤြပည်ကိ ကိ ယ်ေတာ် က န်တိ့အား အပိ င်ေပးေတာ်မပါ။ က န်ေတာ်တိ့ကိ
ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မမပါ ှ င့်ဟ ေလ ာက် က၏။ ၆ ေမာေ ှ ကလည်း၊
သင်တိ့သည် ဤအရပ်၌ ေနရစ်၍၊ သင်တိ့ ညီ အစ်ကိများတိ ့သည် စစ်တိက်သွား
ရမည်ေလာ။ ၇ ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မေသာ ြပည်သိ့ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
မကးမသွ ားမည် အေ ကာင်း၊ သတိ ့စိတ်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ဖျက် က
၈ ြပည်ေတာ်ကိ

သနည်း။

ကည့် ေစြခင်းငှ ါ၊ သင်တိ့ အဘ တိ ့ကိ ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်က

ငါေစလတ်ေသာအခါ ထိ သိ့ ပ က၏။ ၉ ဧ ှ ေကာလေချာင်းသိ ့ သွ ား၍ ြပည်ေတာ်ကိ
ကည့်ြမင် ပီ းမှ၊ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ြပည်သိ့ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
မသွ ားမည်အေ ကာင်း သတိ ့စိတ်ကိ ဖျက် က၏။

၁၀ ထိ အခါ ထာဝရဘရားသည်

အမျက်ေတာ်ထွက် လျက်၊ အကယ်စင်စစ် အာြဗဟံ ၊ ဣဇာတ်၊ ယာကပ်တိ့ အား
ငါကျိန်ဆိ၍ ေပးေသာြပည်ကိ၊ အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်လာေသာသတိ ့တွင် ေကနက်အမျိုး
ေယဖ ာ၏သား ကာလက် ှ င့်

န်၏သား ေယာ မှတပါး၊ အဘယ်သမ ငါ့ေနာက်သိ့

လံ းလံ း မလိ က်ေသာေ ကာင့်၊ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်ေသာသ တစံ တေယာက်မ မြမင်ရ။
ထိ သ ှ စ်ေယာက်သာ ထာဝရဘရားေနာက်သိ့ လံ းလံ းလိ က် က
၁၃ ထိ သိ့ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆိ းေသာအမ ကိ

ပီ ဟ ကျိန်ဆိေတာ်မ၏။

ပေသာလအေပါင်းတိ ့သည်

မပျက်စီးမှီတိင်ေအာင်၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ အမျက် ထွ က်၍
အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း ေတာ၌ လှ ည့်လည်ေစ

ေတာ်မ၏။

၁၄ ယခမကား၊

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့ကိ သာ၍ ြပင်းစွ ာအမျက်ေတာ်ထွက်ေစ
မည်အေ ကာင်း၊ သာ၍ဆိ းေသာသတည်းဟေသာ သင်တိ့ သည် သင်တိ့အဘများကိ ယ်စား
ေပ ထ က ပီ တကား။ ၁၅ သင်တိ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့မလိ က်ဘဲ လဲ သွား ကလ င်၊ တဖန်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ေတာ၌ စွ န့်ပစ်ေတာ်မသြဖင့်၊ သင်တိ့သည် ဤလမျိုးအေပါင်းကိ
ဖျက်ဆီး ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဂဒ်အမျိုးသား၊

ေတာလည်ရာ
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၁၆

ထိ သတိ ့သည်၊ အနီးအပါးသိ ့ချဥ်းကပ်၍၊ က န်ေတာ်တိ့သည် က န်ေတာ်တိ့ တိ ရ စာန်များအဘိ ့
ဤအရပ်၌ သိ းြခံ တိ ့ကိ၎င်း၊ က န်ေတာ်တိ့ သငယ်များ အဘိ ့ မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း တည်ပါမည်။ ၁၇
သိ ့ရာတွ င် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ သတိ ့ ေနရာအရပ်သိ့ မပိ ့မေဆာင်မှီတိင်ေအာင်၊
က န်ေတာ်

တိ ့သည်

လက်နက်ကိင်လျက်

သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

သွ ားပါမည်။

ဤြပည်၌

ကျန် ကင်းေသးေသာ လတိ ့ေ ကာင့် က န်ေတာ် တိ ့သငယ်များသည် ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့၌
ေနရပါမည်။

၁၈ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်

အေမွ ခံ ရေသာေြမကိ

မဝင်စားမှီတိင်ေအာင် က န်ေတာ်တိ့သည် ကိ ယ်အိမ်သိ့ မြပန်မလာပါ။ ၁၉ က န်ေတာ်တိ့သည်
ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ သတိ ့ ှ င့်အတ အေမွ ကိ မေတာင်းမခံ ပါ။ က န်ေတာ်တိ့အေမွ
ခံ ရာေြမသည် ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
၌ ကျပါသည်ဟ ေလ ာက် ြပန် က၏။

၂၀

ေမာေ ှ ကလည်း၊ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ လက်နက်ကိင်လျက်
စစ်တိက်သွား လ င်၎င်း၊ ၂၁ ထာဝရဘရားသည် ရန်သတိ ့ကိ ေ ှ ေတာ်
့
မှ ှ င်ထတ်၍
ထိ ြပည်ကိ ေအာင်ေတာ်မမမှီတိင်ေအာင်၊ ၂၂ သင်တိ့ ှ ိ သမ သည် လက်နက်ကိင်လျက်
ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ ကးသွ ားလ င် ၎င်း၊ ထိ ေနာက်မှ
ထာဝရဘရားေ ှ ၊့ ဣသေရလအမျိုး သားေ ှ ့၌ အြပစ်ကင်းလွ တ်လျက်၊ ဤြပည်သိ့ ြပန်လာ၍
ထာဝရဘရားအခွ င့ ် ှ င့် အေမွ ခံရ ကမည်။ ၂၃ ထိ သိ့မ ပလ င်မကား၊ သင်တိ့သည် ထာဝရ
ဘရားကိ ြပစ်မှားြခင်း ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ထိ အြပစ်သည် သင်တိ့ကိ လိ က်၍ မှီလိမ့ ်မည်။
၂၄ သငယ်များအဘိ ့ မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း၊ သိ းများအဘိ ့ သိ းြခံ တိ ့ကိ၎င်း၊ တည်လပ် ကေလာ့။

ယခေြပာသမ အတိ င်း ပ ကေလာ့ဟဆိ လ င်၊ ၂၅ ဂဒ်အမျိုးသား ှ င့်

ဗင်အမျိုးတိ ့က၊

ကိ ယ်ေတာ် က န်တိ့သည် သခင်မိန့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ပပါ မည်။ ၂၆ က န်ေတာ်တိ့
မယားသားသငယ်များ ှ င့် သိ း ွား အလံ းစံ တိ ့သည် ဤအရပ်၊ ဂိ လဒ် မိ တ
့ ိ ့၌ ေနရစ်ရပါမည်။
၂၇ ကိ ယ်ေတာ် က န်အေပါင်းတိ ့မကား၊ သခင် မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ လက်နက်ကိင်လျက်

ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ကးသွ ားပါမည်ဟ ေလ ာက်ထား က၏။ ၂၈
ထိ အမေ ကာင့်၊ ေမာေ ှ သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလာဇာ၊ န်၏သားေယာ အစ ှ ိ ေသာ
ဣသေရလ အမျိုးသား အေဆွ အမျိုး သ ကီ းများတိ ့ကိ ေခ ၍၊ ၂၉ ဂဒ်အမျိုးသား ှ င့်
ဗင်အမျိုးသားတိ ့သည် စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ အသီ းအသီ းလက်နက်ကိင်လျက် ထာဝရ
ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ သင်တိ့ ှ င့်အတ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက် သိ ့ ကးသွ ား၍၊ သင်တိ့သည်
ထိ ြပည်ကိ ေအာင် ပီ းလ င်၊ ထိ အမျိုးသားတိ ့အား ဂိ လဒ်ြပည်ကိ အပိ င်ေပးရ ကမည်။ ၃၀
သိ ့မဟတ် သတိ ့သည်လက်နက်ကိင်လျက် သင်တိ့ ှ င့်အတ မကးမသွ ားလ င်၊ ခါနာန်ြပည်၌
သင်တိ့ တွ င် ကိ ယ်ပိင်ရာေြမကိ ခံ ယရ ကမည်ဟ မှာထားေလ၏။ ၃၁ ဂဒ်အမျိုးသား ှ င့်
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ဗင်အမျိုးသားတိ ့ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ကိ ယ်ေတာ် က န်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မ
သည်အတိ င်း၊ က န်ေတာ်တိ့သည် ပ ကပါမည်။ ၃၂ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
၌ အေမွ ခံရပါမည်
အေ ကာင်း၊ က န်ေတာ်တိ့သည် လက်နက်ကိင်လျက် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ခါနာန်ြပည်သိ့
ကးသွ ားပါ မည်ဟ ြပန်ေလ ာက် က၏။ ၃၃ ထိ အခါ ေမာေ ှ သည် အာေမာရိ ှ င်ဘရင်
ှ ိ ဟန်၏

ိင်ငံဆိ င်သမ ၊ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင်

သဃ၏

ိင်ငံဆိ င်သမ ေသာနယ်ေြမ

မိ ့ ွာတိ ့ကိ ဂဒ်အမျိုးသား၊ ဗင်အမျိုးသား၊ ေယာသပ်၏သား မနာေ ှ မှ ဆင်းသက် ေသာ
မနာေ ှ အမျိုးသား တဝက်၌ အပ်ေပးေလ၏။ ၃၄ ဂဒ်အမျိုးသားတိ ့သည် ဒိ ဗန်၊ အတ တ်၊
အာေရာ်၊ ၃၅ အာတ တ်၊ ေ ှ ာဖန်၊ ယာဇာ၊ ယေမဟ၊ ၃၆ ဗက်နိမရာ၊ ေဗသာရန် မိ မ့ ျားကိ ၎င်း၊
သိ းြခံ များ ကိ ၎င်း တည်လပ် က၏။ ၃၇ ဗင်အမျိုးသားတိ ့သည် ေဟ ှ ဘန်၊ ဧလာေလ၊
ကိ ရယသိ မ်၊ ၃၈ ေနေဗာ၊ ဗာလေမာန၊ ှ ိ ဗမ မိ မ့ ျားကိ အသစ် ေသာအမည်ြဖင့် သမတ်၍
တည် က၏။

၃၉ မနာေ ှ မှ ဆင်းသက်ေသာ မာခိ ရအမျိုးသား တိ ့သည်၊ ဂိ လဒ် မိ သ
့ ိ့

သွ ား၍သိ မ်းယ ပီ းလ င်၊ အရင် မိ သ
့ ား အာေမာရိ လတိ ့ကိ ှ င်ထတ် က၏။ ၄၀ ေမာေ ှ သည်
ဂိ လဒ် မိ က
့ ိ မနာေ ှ ၏သား မာခိ ရအမျိုးသားတိ ့အား ေပး၍ သတိ ့သည် ေန က၏။ ၄၁
မနာေ ှ အမျိုးသား ယာဣရသည်လည်း သွ ား၍ ဂိ လဒ် ွာများကိ သိ မ်းယ ပီ းမှ၊ ဟာဝတ်ယာဣရ
အမည် ြဖင့် သမတ်ေလ၏။ ၄၂ ေနာဗာသည်လည်း သွ ား၍ ေကနတ် မိ ့ ွာတိ ့ကိ သိ မ်းယ ပီ းမှ၊
မိ မိအမည်ြဖင့် ေနာဗာ မိ ဟ
့ သမတ် ေလ၏။

၃၃ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်စီရင်၍ အဲဂတုြပည်မှ ထွက်လာေသာ ဣသေရလအမျိုးသား
အလံ းအရင်းတိ ့ သည် ခရီ းသွ ားြခင်း အေ ကာင်းအရာများကိ ၊

၂ ထာဝရဘရား

အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း ေမာေ ှ မှတ် သား၍၊ ထိ ခရီ းသွ ားြခင်း အေ ကာင်းအရာပါေသာ စာရင်း
ဟမကား၊ ၃ ပဌမလ တဆယ်ငါးရက်ေန့၌ ရာမသက် မိ မ့ ှ ထွ က်လာ က၏။ ပသခါပွဲ ကိ
ခံ ပီ းေသာေနာက်၊ နက်ြဖန် ေန့၌ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် အဲ ဂတုလအေပါင်း တိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ဝါ ကားေသာအြခင်းအရာ ှ င့် ထွ က်လာ က၏။

၄ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား

ဒဏ်ခတ် ေတာ်မေသာ သားဦ းအေပါင်းတိ ့ကိ အဲ ဂတုလတိ ့သည် သ ဂဟ်ရ က၏။
သတိ ့၏

ဘရားများကိ လည်း၊

ထာဝရ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ဘရားသည်

ရာမသက် မိ မ့ ှ

တရားစီ ရင်ေတာ်မ၏။
ေြပာင်း၍

၅

သကတ်အရပ်၌

စားခန်းချ က၏။ ၆ သကတ်အရပ်မှေြပာင်း၍ ေတာစပ်နား၊ ဧသံ မိ ့၌ စားခန်းချ က၏။ ၇
ဧသံ မိ မ့ ှ ေြပာင်း၍

ဗာလေဇဖန် မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ

မိ ဂေဒါလ မိ ေ့ ှ ့၌ စားခန်းချ က၏။

ေသာ

ပိ ဟဟိ တ် မိ သ
့ ိ့

တဖန်လည်၍

၈ ပိ ဟဟိ တ် မိ မ
့ ှ ေြပာင်း၍ ပင်လယ်အလယ်၌

ေ ှ ာက်သွား သြဖင့် ဧသံ ေတာသိ ့ ေရာက်၍၊ ထိ ေတာထဲ ၌ သံ းရက်ခရီ းသွ ား ပီ းလ င်၊
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မာရအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။
စွ န်ပလွံ ပင်

၉ မာရအရပ်မှေြပာင်း၍ ေရတွ င်းဆယ် ှ စ်တွင်း

ခနစ်ဆယ် ှ ိ ေသာ

ဧလိ မ် ွာသိ ့ေရာက်၍

စားခန်းချ က၏။

ှ င့်
၁၀

ဧလိ မ် ွာမှေြပာင်း၍ ဧဒံ ပင်လယ်နားမှာ စားခန်း ချ က၏။ ၁၁ ဧဒံ ပင်လယ်မှေြပာင်း၍
သိ န်ေတာ၌

စားခန်းချ

က၏။

၁၂

သိ န်ေတာမှေြပာင်း၍

ေဒါဖကာအရပ်၌

စားခန်းချ က၏။ ၁၃ ေဒါဖကာအရပ်မှေြပာင်း၍ အာလ ှ အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၁၄
အာလ ှ အရပ်မှေြပာင်း၍ လများေသာက်စရာ ေရမ ှ ိ ေသာ ေရဖိ ဒိမ်အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။
၁၅ ေရဖိ ဒိမ်အရပ်မှေြပာင်း၍ သိ နာေတာ၌ စားခန်းချ က၏။ ၁၆ သိ နာေတာမှေြပာင်း၍

ကိ ဗတ်ဟတဝါအရပ်၌

စားခန်းချ က၏။

ဟာဇ တ် အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။
စားခန်းချ က၏။

ကိ ဗတ်ဟတဝါအရပ်မှေြပာင်း၍

၁၇

၁၈ ဟာဇ တ်အရပ်မှေြပာင်း၍ ရိ သမအရပ်၌

၁၉ ရိ သမအရပ်မှေြပာင်း၍ ရိ မုန်ဖါရက်၌ စားခန်း ချ က၏။

ရိ မုန်ဖါရက်အရပ်မှေြပာင်း၍ လိ ဗန ွာ၌ စားခန်းချ က၏။
ရိ ဿအရပ်၌ စားခန်း ချ က၏။

၂၀

၂၁ လိ ဗန ွာမှေြပာင်း၍

၂၂ ရိ ဿအရပ်မှေြပာင်း၍ ေကဟလာသအရပ်၌

စားခန်းချ က၏။ ၂၃ ေကဟလာသအရပ်မှေြပာင်း၍ ှ ာဖါေတာင်၌ စားခန်းချ က၏။ ၂၄
ှ ာဖါေတာင်မှေြပာင်း၍ ဟာရဒအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၂၅ ဟာရဒအရပ်မှေြပာင်း၍
မကလတ်အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၂၆ မကလတ်အရပ်မှေြပာင်း၍ တာဟတ်အရပ်၌
စားခန်းချ က၏။ ၂၇ တာဟတ်အရပ်မှေြပာင်း၍ တာရအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၂၈
တာရအရပ်မှေြပာင်း၍ မိ သကာအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၂၉ မိ သကာအရပ်မှေြပာင်း၍
ဟာ ှ ေမာနအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၃၀ ဟာ ှ ေမာနအရပ်မှေြပာင်း၍ ေမာသ တ် အရပ်၌
စားခန်းချ က၏။ ၃၁ ေမာသ တ်အရပ်မှေြပာင်း၍ ဗယာကန်အရပ် ၌ စားခန်းချ က၏။
၃၂

ဗယာကန်အရပ်မှေြပာင်း၍

ေဟာရဂိ ဒ်ဂဒ်

အရပ်၌

စားခန်းချ က၏။

၃၃

ေဟာရဂိ ဒ်ဂဒ်အရပ်မှေြပာင်း၍ ယပသအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၃၄ ယပသအရပ်မှေြပာင်း၍
ဧေြဗာနအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၃၅ ဧေြဗာနအရပ်မှေြပာင်း၍ ဧဇယန်ဂါဗာအရပ် ၌
စားခန်းချ က၏။
စားခန်းချ က၏။

၃၆ ဧဇယန်ဂါဗာအရပ်မှေြပာင်း၍

ဇိ နေတာ၊ ကာေဒ ှ အရပ်၌

၃၇ ကာေဒ ှ အရပ်မှေြပာင်း၍ ဧဒံ ြပည်အနားမှာ ေဟာရေတာင်၌

စားခန်းချ က၏။ ၃၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်ေသာေနာက်၊
သကရာဇ် ေလးဆယ်၊ ပဥမလ ပဌမ ေန့ရက်၌ ထာဝရဘရား အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်တိင်း၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အာ န်သည်
၃၉

အာ န်သည်

ေဟာရေတာင်ေပ သိ ့

ေဟာရေတာင်ေပ မှာ

အနိစ

တက်၍

အနိစေရာက်ေလ၏။

ေရာက်ေသာအခါ၊

အသက်

တရာ ှ စ်ဆယ်သံ း ှ စ် ှ ိ သတည်း။ ၄၀ ခါနာန်ြပည်ေတာင်ပိင်း၌ေနေသာ ခါနနိ ှ င်ဘရင်
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အာရဒ်သည်

ဣသေရလအမျိုးသား

ေရာက်

ေ ကာင်းကိ

ကားေလ၏။

သတိ ့သည် ေဟာရေတာင်မှေြပာင်း၍၊ ဇာလ ေမာနအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။

၄၁
၄၂

ဇာလေမာနအရပ်မှေြပာင်း၍ ပ န်အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၄၃ ပ န်အရပ်မှေြပာင်း၍
သဗတ်အရပ်၌ စားခန်း ချ က၏။

၄၄ သဗတ်အရပ်မှေြပာင်း၍ ဣဇာဗာရိ မ်အရပ်၌

စားခန်းချ က၏။ ၄၅ ဣဇာဗာရိ မ်အရပ်မှေြပာင်း၍ ဒိ ဗန်ဂဒ်အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၄၆
ဒိ ဗန်ဂဒ်အရပ်မှေြပာင်း၍

အာလမန်ဒိဗလ

သိ မ်အရပ်၌

စားခန်းချ က၏။

၄၇

အာလမန်ဒိဗလသိ မ်အရပ်မှေြပာင်း၍ ေနေဗာ ေတာင်ေ ှ တွ
့ င် အာဗရိ မ်ေတာင် ိ း၌
စားခန်းချ က၏။ ၄၈ အာဗရိ မ်ေတာင် ိ းမှေြပာင်း၍ ေမာဘလွ င်ြပင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊
ေယရိ ေခါ မိ တ
့ ဘက်၌ စားခန်းချ က၏။ ၄၉ ထိ သိ့ ေမာဘလွ င်ြပင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နားမှာ
ဗက်ေယ ှ ိ မတ် မိ မ့ ှ အာေဗလ ှ ိ တိ မ် မိ ့ တိ င်ေအာင် စားခန်းချ က၏။ ၅၀ ေမာဘလွ င်ြပင်၊
ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ေယရိ ေခါ မိ ့ တဘက်၌ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ကိ ေခ ၍၊ ၅၁ သင်သည်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ သင်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး၍
ခါနာန်ြပည်သိ့ ေရာက် ကေသာအခါ၊ ၅၂ ထိ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိ ှ င်ထတ်ရ
ကမည်။ သတိ ့ေရးေသာ အ ပ်၊ သွ န်းေသာ ပ်တဆင်းတ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဖျက်ရ ကမည်။
သတိ ့လပ်ေသာ ကန်း ှ ိ သမ

တိ ့ကိ ဖိ ချရ ကမည်။

၅၃ ထိ ြပည်ကိ သင်တိ့အား

ငါအပိ င်ေပးေသာ ေ ကာင့်၊ ထိ ြပည်သားတိ က
့ ိ ှ င်ထတ်၍ သင်တိ့ကိယ်တိင် ေနရ ကမည်။ ၅၄
သင်တိ့ အေဆွ အမျိုးတိ ့အား စာေရးတံ ချ၍ ထိ ေြမကိ ေဝရမည်။ လများလ င်များေသာေြမ၊
လနည်း လ င် နည်းေသာေြမကိ ေပးရမည်။ အသီ းအသီ းတိ ့သည် စာေရးတံ ကျသည်အတိ င်း၊
ဘိ းဘအမျိုးအ ွယ်အလိ က် အေမွ ခံရ ကမည်။ ၅၅ သင်တိ့သည် ထိ ြပည်သြပည်သားတိ ့ကိ
အကန်

အစင်

မ ှ င်ထတ်လ င်၊

ကျန် ကင်းေသာ

သတိ ့သည်

သင်တိ့မျက်စိ၌

အပ်ဖျားကဲ့ သိ ့၎င်း၊ သင်တိ့နံေဘး၌ ဆးကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်၍၊ သင်တိ့ေနေသာ ြပည်မှာ သင်တိ့ကိ
ေ ှ ာင့် ှ က် ကလိ မ့ ်မည်။ ၅၆ ထိ မှတပါး၊ သတိ ့အား ငါ ကံ စသည်သည်အတိ င်း သင်တိ့ကိ
ငါ ပမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၄ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား
ဆင့်ဆိ ရ မည်မှာ၊ ၂ သင်တိ့သည် ခါနာန်ြပည်သိ့ ေရာက် ကေသာ အခါ၊ သင်တိ့အေမွ ခံရေသာ
ခါနာန်ြပည်နယ် အပိ င်း အြခားဟမကား၊ ၃ ေတာင်မျက် ှ ာတွ င် ဇိ နေတာင်မှ ဧဒံ ြပည်
အနား၌ ေ ှ ာက်လ င်၊ ေသာဒံ အိ င် အေ ှ စွ့ န်းသည် ေတာင်ဘက်အပိ င်းအြခား ြဖစ်ရမည်။
၄ ေတာင်ဘက်အပိ င်းအြခားသည်

ေတာင် မျက် ှ ာမှလည်၍၊ အာကရဗိ မ်ကန်းကိ

ေ ှ ာက်လျက် ဇိ န ွာသိ ့ ေရာက်ရမည်။ ထိ ွာကြပန်၍ ကာေဒ ှ ဗာနာ ွာ၊ ဟာဇ ရဒါ ွာ၊
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အာဇမန် ွာကိ ေ ှ ာက်သြဖင့်၊

၅ အာဇမန် ွာမှြပန်၍ အဲ ဂတုေချာင်းကိ လိ က် လျက်

ပင်လယ်၌ ဆံ းရမည်။ ၆ အေနာက်ဘက်၌ ပင်လယ် ကီ းသည် အေနာက် အပိ င်းအြခား
ြဖစ်ရမည်။ ၇ ေြမာက်ဘက်အပိ င်းအြခားသည် ကီ းေသာ ပင်လယ်ကထွ က်၍ ေဟာရေတာင်ကိ
ေ ှ ့ သွ ား ပီ းလ င်၊

၈ ထိ ေတာင်မှ

ဟာမတ်လမ်းဝ၊ ေဇဒဒ် ွာ၊

၉ ဇိ ဖန် ွာကိ

ေ ှ ာက်၍ ဟာဇေရနန် ွာ၌ ဆံ းရမည်။ ၁၀ အေ ှ အပိ
့ င်းအြခားသည် ဟာဇေရနန် ွာမှ
ထွ က်၍ ေ ှ ဖံ ွာသိ ့ ေရာက် ပီ းလ င်၊

၁၁ အဣန ွာအေ ှ ့၌ ေ ှ ာက်၍ ရိ ဗလ ွာသိ ့

သွ ား ရမည်။ ထိ ွာမှထွ က်၍ ဂေနသရက်အိင် အေ ှ ကမ်
့ းကိ ေ ှ ာက်သြဖင့်၊

၁၂

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ လိ က်၍ ေသာဒံ အိ င်၌ ဆံ းရ မည်။ ဤေ ွကား၊
့
သင်တိ့ အေမွ ခံရေသာ
ြပည်နယ် အပိ င်းအြခားြဖစ်သတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ဤေ ွကား၊
့
သင်တိ့သည် စာေရးတံ ချ၍ အေမွ ခံရေသာြပည်၊ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊
အမျိုးကိ းမျိုး ှ င့် အမျိုး တဝက်၌ ေဝေပးရေသာ ြပည်ြဖစ်သတည်း။ ၁၄ ဗင်အမျိုးသား၊
ဂဒ်အမျိုးသား၊ မနာေ ှ အမျိုး သား တဝက်တည်းဟေသာ အမျိုး ှ စ်မျိုး ှ င့် တဝက်တိ့ သည်
မိ မိတိ့အေမွ ခံေသာေြမကိ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ၊့ ေယရိ ေခါ မိ တ
့ ဘက်၊ ေနထွ က်ရာဘက်၌
ဘိ းဘအေဆွ အမျိုးအလိ က် ခံ ရ က ပီ ဟ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား မှာထားေလ၏။ ၁၆
တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၇ အမျိုးသားတမျိုးလ င်
မင်းတပါးစီ ေ ွး၍၊ ထိ မင်းတိ ့သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဧလာဇာ၊
ဝိ င်းလျက်၊

န်၏သား ေယာ တိ ့ ှ င့်

၁၈ ခါနာန်ြပည်ကိ ေဝ၍ သင်တိ့အား အေမွ ေပးရ က

မည်။

၁၉

ေ ွးရေသာ မင်းတိ ့၏အမည်ကား၊ ယဒအမျိုးသား ထဲ က ေယဖ ာသား ကာလက်။ ၂၀
ှ ိ ေမာင်အမျိုးသားထဲ က အမိ ဟဒ်သား ေ ှ ေမွ လ။ ၂၁ ဗယာမိ န်အမျိုးထဲ က ခိ သလန်သား
ဧလိ ဒဒ်။ ၂၂ ဒန်အမျိုးကိ အပ်စိးေသာသ၊ ေယာဂလိ သား ဗကိ ။ ၂၃ ေယာသပ်သားတိ ့တွင်
မနာေ ှ အမျိုးကိ အပ်စိး ေသာသ၊ ဧဖဒ်သား ဟံ ေယလ။ ၂၄ ဧဖရိ မ်အမျိုးကိ အပ်စိးေသာသ၊
ှ ိ ဖတန်သား ေကေမွ လ။ ၂၅ ဇာဗလန်အမျိုးကိ အပ်စိးေသာသ၊ ပါနက်သား ဧလိ ဇဖန်။
၂၆ ဣသခါအမျိုးကိ အပ်စိးေသာသ၊ အဇန်သား ပါလေတလ။

၂၇ အာ ှ ာအမျိုးကိ

အပ်စိးေသာသ၊ ေ ှ ေလာမိ သား အဘိ ဟဒ်။ ၂၈ နဿလိ အမျိုးကိ အပ်စိးေသာသ၊ အမိ ဟဒ်သား
ေပဒေဟလတည်း။ ၂၉ ဤသတိ ့သည် ခါနာန်ြပည်၌ ဣသေရလအမျိုး သားတိ ့အား
အေမွ ေြမကိ ေဝေပးေစြခင်းငှ ါ ထာဝရ ဘရား ခန့်ထားေတာ်မေသာသ ြဖစ် ကသတည်း။

၃၅ ေမာဘလွင်ြပင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ေယရိေခါ မိ ့ တဘက်၌ ထာဝရဘရားသည်
ေမာေ ှ ကိ ေခ ေတာ် မ၍၊ ၂ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊
သတိ ့သည် အေမွ ခံေသာေြမ၌ ေလဝိ သားတိ ့ေနစရာဘိ ့ မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း၊ မိ ပ့ တ်လည်နယ်
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တိ ့ကိ၎င်း၊ ေပးရ ကမည်။ ၃ ထိ မိ တ
့ ိ ့သည် ေလဝိ သားေနစရာဘိ ့ြဖစ်၍၊ မိ ့ ပတ်လည်နယ်တိ့၌
သိ း ွား အစ ှ ိ ေသာ တိ ရ စာန်များ ှ င့် ဥစာများကိ ထားရမည်။ ၄ ေလဝိ သားတိ ့အားေပးေသာ
မိ န့ ယ်တိ့ကိ မိ ့ြပင်ပတ်လည်၌ အေတာင် တေထာင် ကျယ်ေစရမည်။ ၅ မိ ့ြပင်၊ အေ ှ ၊့
အေနာက်၊ ေတာင်၊ ေြမာက် အရပ်ေလးမျက် ှ ာ၌ ှ စ်ေထာင်စီ တိ င်းထွ ာ၍၊ ထိ ေ ြမ
အလယ်ချက်၌ မိ တ
့ ည်ရမည်။ ဤေ ွကား၊
့
မိ န့ ယ် အတိ င်း အ ှ ည်ြဖစ်ရသတည်း။ ၆
ေလဝိ သားတိ ့အား ေပးေသာ မိ တ
့ ိ ့တွင်၊ လကိ သတ်ေသာသသည် ေြပး၍မှီခိရာ မိ ့
ေြခာက် မိ တ
့ ိ ့ကိ ေ ွးထားရမည်။ ထိ မိ မ့ ှ တပါး အြခားေသာ မိ ေ့ လးဆယ်
ေပးရမည်။

ှ စ် မိ တ
့ ိ ့ကိ

၇ ထိ သိ့ ေလဝိ သားတိ ့အား ေပးရေသာ မိ ေ
့ ပါင်း ကား၊ နယ် ှ င့်တကွ

ေလးဆယ် ှ စ် မိ ့ြဖစ်သတည်း။ ၈ ထိ မိ တ
့ ိ ့ကိ ဣသေရလအမျိုးသားပိ င်ေသာ ေြမထဲ က
တ်ရမည်။ များေသာေြမကိ ရေသာသသည် များေသာ မိ ၊့ နည်းေသာေြမကိ ရေသာသသည်
နည်းေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ
မိ မိတိ့ မိ မ့ ျားထဲ က

ေပးရမည်။

လအသီ းသီ းတိ ့သည်

အေမွ ခံရသည်အတိ င်း၊

တ်၍ ေလဝိ သားတိ ့အား ေပးရမည်။

၉ တဖန်ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၁၀ သင်တိ့သည်
ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး၍၊ ခါနာန် ြပည်သိ့ ေရာက် ကေသာအခါ၊
အမှတ်တမဲ့ သတ်မိေသာသေြပး၍ မှိခိရာ မိ တ
့ ိ ့ကိ ေ ွးထားရမည်။

၁၁ လအသက်ကိ
၁၂ ထိ မိ တ
့ ိ ့ကား၊

လအသက်ကိ သတ်ေသာသသည် ပရိ သတ်ေ ှ သိ
့ ့ ေရာက်၍၊ တရားစီ ရင်ြခင်းကိ မခံ မှီ
တိ င်ေအာင်၊ ေသစားေသေစေသာသ၏လက်မှ လွ တ်၍ မှီခိရာ မိ ့ ြဖစ်ရသတည်း။ ၁၃
ေလဝိ သားတိ ့အား ေပးေသာ မိ တ
့ ိ ့တွင် ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
၌ မှီခိရာ မိ သ
့ ံ း မိ ၊့ ၁၄
ခါနာန်ြပည်၌

မှီခိရာ မိ သ
့ ံ း မိ ၊့

ေပါင်းေြခာက် မိ ့

တိ ့ကိ

ေ ွးထားရမည်။

၁၅

ထိ မိ ေ့ ြခာက် မိ တ
့ ိ ့ကား၊ လအသက်ကိ အမှတ် တမဲ့ သတ်မိေသာ ဣသေရလအမျိုးသား၊
သင်တိ့တွင် တည်းခိ ေသာ တပါးေသာ အမျိုးသားတိ ့သည် ေြပး၍ မှီခိရာ မိ ့ ြဖစ်သတည်း။ ၁၆
သိ ့ရာတွ င် လအသက်ကိ ေသေစြခင်းငှ ါ၊ သံ လက်နက် ှ င့်

ိ က်လ င် လသတ်ြဖစ်၏။

လသတ်သည် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ၁၇ လအသက်ကိ ေသေစြခင်းငှ ာ
ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်လ င် လသတ်ြဖစ်၏။ အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံ ရမည်။
လအသက်ကိ ေသေစြခင်းငှ ာ သစ်သားလက် နက် ှ င့်
အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။

၁၈

ိ က်လ င် လသတ်ြဖစ်၏။

၁၉ ေသစားေသေစေသာသသည် လသတ်ကိ

ေတွ ့ေသာအခါ၊ ကိ ယ်တိင်သတ်ရမည်။ ၂၀ သတပါးကိ အ ငိ းထား၍ တွ န်းချေသာ်၎င်း၊
ေသေစြခင်းငှ ါ ေချာင်းေြမာင်း၍ တစံ တခ ှ င့် ပစ်ေသာ်၎င်း၊

၂၁ ေသေစြခင်းငှ ါ

မန်းေသာစိ တ် ှ ိ ၍ လက် ှ င့် ိ က် ေသာ်၎င်း၊ ထိ သိ့ ပေသာသသည် လသတ်ြဖစ်ေသာ ေ ကာင့်၊
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အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ေသစားေသ
သတ်ရမည်။

၂၂ သိ ့မဟတ်

မေချာင်းေြမာင်းဘဲ

ေစေသာသသည် ေတွ ့ေသာအခါ

မန်းေသာစိ တ်မ ှ ိ ဘဲ အမှတ်တမဲ့

တစံ တခ ှ င့်

ပစ်မိ

ေသာ်၎င်း၊

၂၃

တွ န်းချေသာ်၎င်း၊
သ၏ရန်သမဟတ်၊

မန်းေသာစိ တ်မ ှ ိ ၊ သ့ကိ မြမင်ဘဲလျက် ေသေအာင် ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်မိေသာ်၎င်း၊ ၂၄
ယခစီ ရင်ထံ းဖွဲ ့သည်အတိ င်း၊ ပရိ သတ်တိ့သည် သတ်ေသာသ ှ င့် ေသစားေသေစေသာသ
စပ် ကား၌ တရားစီ ရင်၍၊ ၂၅ သတ်ေသာသကိ ေသစားေသေစေသာသ၏ လက်မှ တ်သြဖင့်၊
အထက်ကေြပး၍ မှီခိေသာ မိ သ
့ ိ ့ ြပန်ပိ့ရမည်။ ဒမဆီ ေလာင်းြခင်းကိ ခံ ရေသာ ယဇ် ပေရာ
ဟိ တ်မင်း မေသမှီတိင်ေအာင် ထိ မိ ့၌ ေနရမည်။ ၂၆ လအသက်ကိ သတ်မိေသာသသည်
ေြပး၍ မှီခိေသာ မိ န့ ယ်ြပင်သိ့ ထွ က်ေသာ်၊ ၂၇ ေသစားေသေစေသာ သသည် မိ န့ ယ်ြပင်မှာ
ထိ သကိ ေတွ ့၍ သတ်လ င်၊ လအသက်ကိ သတ်ေသာအြပစ်မ ှ ိ ။ ၂၈ အေ ကာင်းမကား၊
ထိ သသည် ယဇ် ပေရာဟိ တ် မင်း မေသမှီတိင်ေအာင်၊ မိ မိမှီခိေသာ မိ ထ
့ ဲ မှာ ေနရ မည်။
ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း

ေသေသာေနာက်မှ၊

ထိ သ

သည်

မိ မိပိင်ေသာေြမသိ ့

ြပန်ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၂၉ ဤေ ွကား၊
့
သင်တိ့သည် ေနေလရာရာ၌ သားေြမးအစဥ်အဆက်
ေစာင့်ရေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက် ြဖစ်သတည်း။ ၃၀ လအသက်ကိ သတ်၍ လသတ်ြဖစ်ေသာသ
မည်သည်ကား၊ သက်ေသခံ ချက် ှ ိ သည်အတိ င်း အေသ
သိ ့ရာတွ င် သက်ေသ

သတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။

တေယာက်တည်းသာ ှ ိ လ င် မသတ်ရ။ ၃၁ အေသခံ ထိ က်ေသာ

လသတ်၏ အသက်ဘိးေငွ ကိ မခံ မယရ။ သသည် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန် ခံ ရမည်။ ၃၂
မှီခိရာ မိ သ
့ ိ ့ ေြပးေသာသသည်၊ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်မင်း မေသမှီ၊ မိ မိေနရင်းအရပ်သိ့ ြပန်၍
ေနမည် အေ ကာင်း၊ အေ ွးေငွ ကိ မခံ မယရ။

၃၃ ထိ သိ့ သင်တိ့ေနေသာြပည်ကိ

ညစ် းေစတတ်၏။ လအေသွ းကိ သွ န်းေသာသ၏ အေသွ းအားြဖင့်သာ ထိ ညစ် းြခင်းကိ
စင် ကယ်ေစ ိင်၏။

၃၄ ငါကျိန်းဝပ်၍ သင်တိ့ေနေသာြပည်ကိ မညစ်

းေစရ။

ငါထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးသား တိ ့တွင် ကျိန်းဝပ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၆ ေယာသပ်အမျိုးြဖစ်ေသာ မနာေ ှ ှ င့် မာခိရတိ့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဂိလဒ်၏သား
အေဆွ အမျိုးသ ကီ း

တိ ့သည်၊

အေဆွ အမျိုး သ ကီ းတိ ့ထံသိ ့ လာ၍၊

ေမာေ ှ အစ ှ ိ ေသာ

ဣသေရလအမျိုးသား

၂ အက ်ပ်တိ့သခင်သည် စာေရးတံ ချသြဖင့်၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ခါနာန်ြပည်ကိ အေမွ ေပး ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ အက ်ပ်တိ့အစ်ကိ
ဇေလာဖဒ်၏ အေမွ ေြမကိ သ၏သမီ းတိ ့အား ေပးေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ထာဝရဘရားအမိ န့်ေတာ်
ှ ိ ပါ၏။ ၃ ထိ မိန်းမတိ ့သည် မိ မိအမျိုးမှတပါး၊ အြခားေသာ ဣသေရလအမျိုးသား ှ င့်
စံ ဘက်လ င်၊ သတိ ့အေမွ ေြမကိ အက ်ပ်တိ့ မိ ဘအစဥ်အဆက် အေမွ မှ တ်၍ သတိ ့
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ဝင်ေသာအမျိုး၏ အေမွ ထဲ၌ ပါသွ ားသြဖင့်၊ အက ်ပ်တိ့ အေမွ ေြမသည် ေလျာ့ပါလိ မ့ ်မည်။ ၄
ဣသေရလအမျိုးသား

တိ ့၌

ယဘိ လ ှ စ်ေရာက်ေသာအခါ၊

သတိ ့အေမွ ေြမသည်

သတိ ့ဝင်ေသာအမျိုး၏ အေမွ ၌ အ မဲ တည်သြဖင့်၊ အက ်ပ်တိ့၏ မိ စဥ်ဘဆက် အေမွ မှ
အစဥ် တ်လျက်

ှ ိ ပါလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်ထား က၏။

၅ ထိ အခါ ေမာေ ှ သည်

ထာဝရဘရား၏ အမိ န့် ေတာ်အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား မှာထားေလ

သည်မှာ၊

ေယာသပ်အမျိုးသားတိ ့၏ စကားသည် ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ ၆ ဇေလာဖဒ်သမီ းတိ ့၏ အမ၌
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ ့သည် အလိ ှ ိ ေသာသ ှ င့် စံ ဘက်ပါေလေစ။
သိ ့ရာတွ င် မိ စဥ်ဘဆက် အမျိုးသားမှ တပါး၊ အြခားသ ှ င့် စံ ဘက်ြခင်းကိ မ ပေစ ှ င့်။ ၇
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၏

အေမွ ေြမသည်

တမျိုးမှတမျိုးသိ ့

မေြပာင်းရ။

ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့သည်၊ အသီ းအသီ း မိ မိတိ့မိစဥ်ဘဆက် အေမွ ေ ြမ၌
ေမရ ကမည်။ ၈ ဣသေရလအမျိုး တစံ တမျိုး၌ အေမွ ေ ြမ ှ ိ ေသာ မိ န်းမသည် မိ မိတိ့
မိ စဥ်ဘဆက် အမျိုးသား ှ င့် စံ ဘက်ရမည်။ ထိ သိ့ ဣသေရလအမျိုးသား အသီ း
အသီ းတိ ့သည် မိ မိတိ့ မိ စဥ်ဘဆက်အေမွ ေြမကိ ခံ စား ရ ကမည်။ ၉ အေမွ ေြမသည်
တမျိုးမှတမျိုးသိ ့ မေြပာင်းရ။ ဣသေရလအမျိုးသား အသီ းအသီ းတိ ့သည် မိ မိတိ့အေမွ ေြမ၌
ေန ကရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်

မသည်အတိ င်း၊ ဇေလာဖဒ်၏ သမီ း မလာ၊ ၁၁ တိ ရဇာ၊ ေစာဂလာ၊ မိ လကာ၊ ေနာအာတိ ့သည်
ပ၍၊ ဘ ကီ းသား၊ ဘေထွ သားတိ ့ ှ င့် စံ ဘက် က၏။ ၁၂ ထိ သိ့ ေယာသပ်တွင်ြမင်ေသာ
မနာေ ှ သား

အေဆွ အမျိုး၌

စံ ဘက်ြခင်းအမကိ

ပ၍၊

သတိ ့အေမွ ေြမ

သည်

သတိ ့မိစဥ်ဘဆက်အမျိုး တည်ေန၏။ ၁၃ ဤေ ွကား၊
့
ေမာဘလွ င်ြပင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား
ေယရိ ေခါ မိ တ
့ ဘက်၌ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား ြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား
ထားေတာ်မေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက် ြဖစ်သတည်း။
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၁ ေတာ ကီးလွင်ြပင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ သဖ မိ ့ တဘက်၊ ပါရန် မိ၊့ ေတာဖလ မိ၊့ လာဗန် မိ၊့
ဟာဇ တ် မိ ၊့ ဒိ ဇဟတ် မိ တ
့ ိ ့အလယ်၌ ေမာေ ှ သည် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့အား
ေဟာေြပာေသာစကားများကိ ြပန်ရ ေလသည်မှာ၊

၂ ကာေဒ ှ ဗာနာ အရပ်သည်၊

စိ ရေတာင်လမ်း ြဖင့် ေဟာရပ်အရပ် ှ င့် ဆယ်တရက်ခရီ း ကွ ာသတည်း။ ၃ ေမာေ ှ သည်
ေဟ ှ ဘန် မိ ့၌ေနေသာ အာေမာ ရိ ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန်ကိ၎င်း၊ ၄ ဧ ဒိ ြပည်၊ အာ ှ တ တ် မိ ့
၌ေနေသာ ဗာ ှ န်ဘရင် သဃကိ ၎င်း လပ် ကံ ပီ းမှ၊ သကရာဇ် ေလးဆယ်ြပည့်၊ ဧကာသမလ၊
၅ ပဌမေန့ရက်၌ ေမာဘြပည်၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နားမှာ ထာဝရဘရား မှာထားေသာ် မ ှ င့်သမ

အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသား တိ ့အား ဆင့်ဆိ ၍ ေဟာေြပာေသာ တရားစကားဟမ ကား၊ ၆
ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ ေဟာရပ် အရပ်၌ ငါတိ ့အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
သင်တိ့သည် ကာလအချိန်ေစ့ေအာင် ဤေတာင်၌ ေန က ပီ ။ ၇ လှ ည့်လည်၍ ခရီ းသွ ား ကေလာ့။
အာေမာရိ ေတာင်သိ့၎င်း၊ ထိ ေတာင် ှ င့် နီးေသာအရပ်၊ လွ င်ြပင်၊ ေတာင် ိ း၊ ချိုင့်၊
ေတာင်မျက် ှ ာ၊ ပင်လယ်နားသိ ့၎င်း၊ ခါနာန်ြပည်၊ ေလဗ န်ေတာင်၊ ဥဖရတ်ြမစ် ကီ း
တိ င်ေအာင်၎င်း သွ ား ကေလာ့။ ၈ ထိ ြပည်ကိ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါထား ပီ ။ ထာဝရ ဘရားသည်
သင်တိ့အဘ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်မှ စ၍၊ သတိ ့အမျိုးအ ွယ်အား ေပးမည်ဟ
ကျိန်ေတာ်မ ေသာြပည်ကိ ဝင်၍ သိ မ်းယ ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိ အခါ သင်တိ့အား
ငါေြပာသည်ကား၊ သင်တိ့ အမကိ ငါတေယာက်တည်း မထမ်း ိင်။ ၁၀ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ များြပားေစေတာ်မ၍၊ သင်တိ့သည် အေရ အတွ က်အားြဖင့်
ေကာင်းကင် ကယ်ကဲ့သိ ့ ယေန့ ြဖစ် က၏။

၁၁ သင်တိ့အဘများ၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား သည် သင်တိ့ကိ အဆအေထာင်အားြဖင့် များြပားေစ ေတာ်မပါေစေသာ။
ဂတိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မပါေစေသာ။ ၁၂ သင်တိ့ပင်ပန်းြခင်း၊
အမေဆာင် ွက်ြခင်း၊ ရန် ေတွ ့ြခင်းဝန်ကိ ငါတေယာက်တည်း အဘယ်သိ့ ထမ်း ိင်
မည်နည်း။ ၁၃ ဥာဏ်ပညာ ှ င့်ြပည့်စံ ၍ အသေရ ှ ိ ေသာသတိ ့ ကိ သင်တိ့အမျိုးများထဲ က
ေ ွးေပး ကေလာ့။ သတိ ့ကိ မင်းအရာ၌ ငါခန့်ထားမည်ဟ ေြပာဆိ လ င်၊ ၁၄ သင်တိ့က
ကိ ယ်ေတာ်ေြပာသည်အတိ င်း ပေကာင်း ပါသည်ဟ ြပန်ဆိ က၏။

၁၅ ထိ ေ ကာင့်

သင်တိ့အမျိုးများ၌ အသေရ ှ ိ ေသာ လ ကီ း၊ ပညာ ှ ိ တိ့ကိ ငါေ ွးချယ် ပီ းလ င်၊ သင်တိ့တွင်
မင်းလပ်ရေသာသတည်း ဟေသာ လတေထာင်အပ်၊ တရာအပ်၊ ငါးဆယ်အပ်၊ တဆယ်အပ်၊
အ ကပ်အေဆာ် အရာ၌ ခန့်ထား၏။ ၁၆ တရားသ ကီ းတိ ့အားလည်း၊ သင်တိ့ ညီ အစ်ကိ
၏ အမတိ ့ကိ နားေထာင်၍ အမျိုးသားချင်း တရားေတွ ့ သည်ြဖစ်ေစ၊ တပါးအမျိုးသား ှ င့်
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ေတွ ့သည်ြဖစ်ေစ၊ တရားသြဖင့် စီ ရင် ကေလာ့။ ၁၇ တရားအမကိ စီ ရင်ေသာအခါ အဘယ်သ၏
မျက် ှ ာကိ မေထာက်ရ။ လငယ်စကားကိ လ ကီ းစကားကဲ့ သိ ့ မှတ်ရမည်။ အဘယ်လကိ မ
မေ ကာက်ရ။ အေ ကာင်း မကား၊ တရားအမကိ ဘရားသခင်ပိင်ေတာ်မေသာ ေ ကာင့်တည်း။
ကိ ယ်တိင်မစီ ရင်တတ်ေသာ အမကိ ငါ့ထံမှာ အယခံ ရမည်။ ငါလည်း နားေထာင်မည်ဟ
မှာခဲ့ ၏။ ၁၈ သင်တိ့ ပရသမ ေသာ အမတိ ့ကိလည်း ထိ အခါ ငါမှာထားခဲ့ ၏။ ၁၉ ငါတိ ့သည်
ေဟာရပ်အရပ်မှ ထွ က်ေသာေနာက်၊ အာေမာရိ ေတာင်သိ့ သွ ားေသာ လမ်းနားမှာ ေ ကာက်
မက်ဘွယ်ြဖစ်၍ သင်တိ့ေတွ ့ြမင်ေသာ ေတာ ကီ းအလယ် ၌၊ ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
မှာထားေတာ်မ သည်အတိ င်း ေ ှ ာက်သွား၍၊ ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်သိ့ ေရာက် က၏။ ၂၀
ထိ အခါ ငါကလည်း၊ ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားေပးေတာ်မေသာ အာေမာရိ ေတာင်သိ့
သင်တိ့ သည် ေရာက် က ပီ ။

၂၁ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ြပည်

ေတာ်ကိ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ ထားေတာ်မ ပီ ။ သင်တိ့အဘ များ၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည် အတိ င်း၊ တက်သွား၍ သိ မ်းယ ကေလာ့။ မေ ကာက် က
မပျက် က ှ င့်ဟ ေြပာဆိ ၏။

ှ င့်။ စိ တ်လည်း

၂၂ ထိ အခါ သင်တိ့ ှ ိ သမ သည် ငါ့ထံသိ ့ ချဥ်းကပ်

၍၊ အက ်ပ်တိ့ေ ှ ့၌ လတိ ့ကိ ေစလတ်ပါမည်။ သတိ ့သည် ထိ ြပည်ကိ စးစမ်း ပီ းမှ၊
အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်လမ်းသိ ့သွားလ င် အဘယ် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ရ မည်ကိ ကားေြပာ ကပါ
လိ မ့ ်မည်ဟ၊ ၂၃ ေလ ာက်ဆိေသာစကားကိ ငါ ှ စ်သက်၍၊ သင်တိ့တွင် တမျိုးတေယာက်စီ၊
လေပါင်း တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ေ ွးထား၏။ ၂၄ ထိ သတိ သ
့ ည် ေတာင်ေပ သိ ့ လှ ည့်သွ ား၍၊
ဧ ှ ေကာလချိုင့်သိ ့ ေရာက်သြဖင့် စးစမ်း က၏။ ၂၅ ထိ ြပည်၌ရေသာ သစ်သီးကိ ထမ်း၍
ေဆာင်ခဲ့ လျက်၊ ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာြပည်သည် ေကာင်းေသာ
ြပည်ြဖစ်၏ဟ ကားေြပာ ကေသာ်လည်း၊ ၂၆ သင်တိ့သည် မသွ ားဘဲ ၊ သင်တိ့ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆန်လျက်၊

၂၇ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ကိမန်း၍

ဖျက်ဆီးချင် ေသာေ ကာင့်၊ အာေမာရိ လတိ ့ လက်၌ အပ်လိေသာငှ ါ၊ အဲ ဂတုြပည်မှ
တ်ေဆာင်ေတာ်မသည်တကား။ ၂၈ ငါတိ ့သည် အဘယ်သိ့ သွ ားရမည်နည်း။ ညီ အစ်ကိတိ့က၊
ထိ ြပည်သားတိ ့သည် ငါတိ ့ထက်သာ၍ ကီ း၏။ အရပ်လည်း သာ၍ြမင့်၏။ မိ လ
့ ည်း မိ ဃ်း
ေကာင်းကင်သိထ
့ ိ ေသာ မိ ့ ိ းလည်း ှ ိ ၏။ ထိ ြပည်၌ လည်း၊ အာနကအမျိုးသားတိ က
့ ိ ြမင်ရ၏ဟ
ငါတိ ့စိတ်ကိ ဖျက် က ပီ ဟ သင်တိ့သည် တဲ များ၌ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ

က၏။ ၂၉ ထိ အခါ

ငါက၊ မထိ တ်လန့် က ှ င့်၊ သတိ ့ကိ မေ ကာက် က ှ င့်။ ၃၀ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကေတာ်မေသာ
သင်တိ့၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့မျက်ေမှာက်၊ အဲ ဂတုြပည်၌၎င်း၊ ၃၁
သင်တိ့လိက်လာေသာ လမ်းတေလ ာက်လံ း၊ ဤအရပ်တိင်ေအာင် အဘသည် သားကိ
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ချီပိက်သကဲ့ သိ ့၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ ချီပိက်ေတာ်မေသာ
ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ ရာေတာ၌၎င်း၊ သင်တိ့အဘိ ့ ပေတာ်မသကဲ့ သိ ့၊ သင်တိ့ဘက်၌ စစ်က
ေတာ်မမည်ဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊

၃၂ သင်တိ့တဲစားခန်းချရာအရပ်ကိ

ှ ာ၍ သင်တိ့

သွ ားလတံ့ ေသာလမ်းကိ ြပြခင်းငှ ါ၊ ညဥ့်ခါ မီ း၌၎င်း၊ ေန့အခါ မိ ဃ်းတိ မ်၌၎င်း၊ ၃၃ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ကေတာ်မေသာ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ ထိ အမ၌ သင်တိ့
မယံ ကပါတကား။ ၃၄ သင်တိ့စကားသံ ကိ ထာဝရဘရား ကား၍ မျက်ေတာ်ထွက်လျက်၊
၃၅ သတိ ့ဘိးေဘးတိ ့အား ငါေပးမည်ဟ ငါကျိန်ဆိ ေသာ ြပည်ေကာင်းကိ ၊ ေယဖ ာ၏သား

ကာလက်မှ တပါး၊ ဤဆိ းေသာလမျိုး တစံ တေယာက်မ ဆက်ဆက် မြမင်ရ။ ၃၆ ထိ သသည်
ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ လံ းလံ းလိ က်ေသာ ေ ကာင့် ြမင်ရ၏။ သနင်းေသာြပည်ကိ
သမှစ၍ သ၏သားေြမးတိ ့အား ငါေပးမည်ဟ ကျိန်ဆိ ေတာ်မ၏။ ၃၇ သင်တိ့အတွ က်
ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိလည်း အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ သင်သည် ထိ ြပည်သိ့ မဝင်စားရ။ ၃၈
သင့်လက်ေထာက် န်၏သား ေယာ သည် ဝင်စားရမည်။ သသည် ဣသေရလအမျိုးသား
အေမွ ခံ ေစမည့်သ ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ သ့ကိ အားေပးေလာ့။ ၃၉ ရန်သလယရာြဖစ်မည်ဟ
သင်တိ့ဆိေသာ သငယ်များ၊ ထိ အခါ ေကာင်းမေကာင်းကိ ပိ င်းြခား မသိ ိင်ေသးေသာ
သားသမီ းများတိ ့သည် ထိ ြပည်ကိ ဝင်စား၍၊ ငါေပးသည်အတိ င်း သိ မ်းယ ကလိ မ့ ်မည်။ ၄၀
သင်တိ့မကား၊ လှ ည့်၍ဧဒံ ပင်လယ်လမ်းြဖင့် ေတာသိ ့ခရီ းသွ ား ကဦ းေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၄၁ သင်တိ့ကလည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည် ထာဝရ ဘရားကိ ြပစ်မှားမိ ပါ ပီ ။ အက ်ပ်တိ့

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသမ အတိ င်း၊ ယခသွ ား၍ စစ်တိက်ပါမည်ဟ
ငါ့အား ေလ ာက်ဆိလျက်၊ လအေပါင်း တိ ့သည် လက်နက်စွဲကိင်လျက်၊ ေတာင်ေပ သိ ့
တက်ြခင်း ငှ ါ အသင့်ေန က၏။ ၄၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊ တက်၍ မတိ က် က ှ င့်။
သင်တိ့ဘက်၌ ငါမ ှ ိ ။ တိ က်လ င် ရန်သေ ှ မ့ ှ ာ

ံ းရ က

ဆင့်ဆိ ရမည်အေ ကာင်း၊ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

လိ မ့ ်မည်ဟ သင်တိ့အား
၄၃ ငါဆင့်ဆိ ေသာ်လည်း

သင်တိ့သည် နား မေထာင်၊ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ြငင်းဆန်၍ ခိ င်ခ့ံ ေသာစိ တ် ှ င့်
ေတာင်ေပ သိ ့ တက် က၏။ ၄၄ ထိ အခါ ေတာင်ေပ မှာ ှ ိ ှ င့်ေသာ အာေမာရိ အမျိုးသားတိ ့သည်
သင်တိ့တဘက်၌ ထွ က်လာလျက်၊ ပျားများအံ ၍ လိ က်သကဲ့ သိ ့ သင်တိ့ကိလိက်၍၊ စိ ရအရပ်၊
ေဟာမာ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် ဖျက်ဆီး က၏။ ၄၅ သင်တိ့သည်လည်း ြပန်လာ၍ ထာဝရဘရား
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ငိ ေ ကး က၏။ သိ ့ေသာ်လည်း သင်တိ့စကား ကိ ထာဝရဘရား နားေထာင်
နားယေတာ်မမ။ ၄၆ ထိ ေ ကာင့် ကာေဒ ှ အရပ်၌ အရင်ေနသကဲ့ သိ ့ ကာြမင့်စွ ာ ေနြပန်ရ က၏။
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၂ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ ငါတိ့သည် လှ ည့်၍၊
ဧဒံ ပင်လယ်လမ်းြဖင့် ေတာသိ ့ ခရီ းသွ ားလျက်၊ စိ ရေတာင်ကိ ကာြမင့်စွ ာ လှ ည့်လည် က၏။ ၂
ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်တိ့သည် ကာလ အချိန်ေစ့ေအာင် ဤေတာင်ကိ လှ ည့်လည် က ပီ ။
၃

တဖန်

ေြမာက်မျက် ှ ာသိ ့

သွ ား ကဦ းေလာ့။

၄

သင်သည်

လများတိ ့အား

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ သင်တိ့၏ညီ အစ်ကိ ဧေသာအမျိုးသားတိ ့ ေနေသာ စိ ရြပည်အနားမှာ
သင်တိ့ေ ှ ာက်သွားေသာအခါ၊ သတိ ့ သည် ေ ကာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ ့ေ ကာင့် သတိ ပ က
ေလာ့။

၅ သတိ ့ကိ

အလ င်းမ ပ က ှ င့်။ သတိ ့ြပည်ကိ သင်တိ့အား ငါမေပး။

ေြခနင်းရာခန့်ကိမ မေပး။ စိ ရေတာင်ကိ ဧေသာအားငါ အပိ င်ေပး ပီ ။ ၆ သင်တိ့သည်
စားဘိ ့ရာအစာကိ ၎င်း၊ ေသာက်ဘိ့ ရာေရကိ ၎င်း သတိ ့ထံ ေငွ ှ င့်ဝယ်ရ ကမည်။

၇

သင်တိ့ ပေလရာရာ၌ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ ပီ ။
ဤေတာ

ကီ း၌

သင်တိ့လှည့်လည်ေသာ

အေ ကာင်းအရာတိ ့ကိ

သိ ေတာ်မ၏။

အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ှ င့်အတ
ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့၌ ဘာမ မလိ ဟ ဆင့်ဆိ ရ၏။
ငါတိ ့ညီအစ်ကိ

ဧေသာ

အမျိုးသားတိ ့အနား၌

၈ စိ ရြပည်မှာေနေသာ

ေ ှ ာက်လျက်

ဧလပ် မိ ၊့

ဧဇယန်

ဂါဗါ မိ မ
့ ှ သွ ားေသာ လွ င်ြပင်လမ်းသိ ့ လိ က် ပီ းလ င်၊ တဖန် လှ ည့်၍ ေမာဘေတာလမ်းြဖင့်
သွ ား က၏။ ၉ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ေမာဘြပည်သားတိ ့ကိ မေ ှ ာင့် ှ က် ှ င့်။ စစ်မတိ က် ှ င့်။
သတိ ့ြပည်ကိ သင့်အား ငါအပိ င်မေပး။ အာရြပည်ကိ ေလာတအမျိုးသားတိ ့အား
ငါအပိ င်ေပး ပီ ဟ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ေ ှ းကာလ၌ အာနကအမျိုးသားကဲ့ သိ ့ ကီ းြမင့်
များြပားေသာလ၊ ဧမိ မ်အမျိုးသားတိ ့သည် ထိ ြပည်မှာ ေန က၏။

၁၁ ထိ သတိ ့သည်

အာနကအမျိုးသားကဲ့ သိ ့ အလွ န် ကီ းမားေသာ လတိ ့အဝင်ြဖစ်သည်ကိ လများ ထင်မှတ်
က၏။ သိ ့ရာတွ င် ေမာဘြပည်သားတိ ့သည် ထိ သတိ ့ကိ ဧမိ မ်ဟ၍ ေခ က၏။ ၁၂
ေ ှ းကာလ၌

ေဟာရိ လတိ ့သည်လည်း

စိ ရြပည်

မှာေန က၏။

ထိ သတိ ့ကိ

ဧေသာအမျိုးသားတိ ့သည် သတ်သင်ပယ် ှ င်း၍ သတိ ့ေနရာ၌ ေန က၏။ ထိ အတ
ထာဝရဘရား

အပိ င်ေပးေတာ်မေသာ

ြပည်ကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ပရ ကသတည်း။ ၁၃ ယခထ၍ ေဇရက်ေချာင်းကိ ကး ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
သင်တိ့သည် ေဇရက်ေချာင်းကိ ကး က၏။ ၁၄ ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်သိ့ အရင်ေရာက်ေသာ
ကာလမှစ၍ ေဇရက်ေချာင်းကိ ကးေသာကာလ တိ င်ေအာင် ှ စ်ေပါင်းသံ းဆယ် ှ စ် ှ စ်
လွ န်သတည်း။

ထာဝရဘရား

ကျိန်ဆိေတာ်မသည်အတိ င်း။

သရဲ မျိုးအေပါင်းတိ ့သည် လအလံ းအရင်းထဲ က ေသေ က
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ထိ သတိ ့ မကွ ယ်မေပျာက်မှီတိင်ေအာင်၊ ထာဝရ ဘရားသည် သတိ ့ကိ အလံ းအရင်းထဲ က
ပယ် ှ ားြခင်းငှ ါ
လစထဲ က

လက်ေတာ်ကိ

ေသေ က

ဆန့်ေတာ်မ၏။

ကွ ယ်ေပျာက် ပီ းမှ၊

၁၆
၁၇

စစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့သည်

ထာဝရဘရားက၊

သင်သည်

ေမာဘြပည်၊ အာရနယ်အလယ်၌ ယေန့ ေ ှ ာက်သွားရမည်။ ၁၈ အမုန်အမျိုးသားတိ ့
အနီးသိ ့ေရာက်ေသာအခါ သတိ ့ကိ မေ ှ ာင့် ှ က် ှ င့်၊ အလ င်းမ ပ ှ င့်။ ၁၉ အမုန်အမျိုး
သားေနေသာြပည်ကိ သင့်အား ငါအပိ င်မေပး၊ ထိ ြပည်ကိ ေလာတအမျိုးသားတိ ့အား
ငါအပိ င်ေပး ပီ ဟ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိ ြပည်ကိလည်း၊ အလွ န် ကီ းမားေသာ သတိ ့၏
ေနရာြဖစ်သည်ဟ လများထင်မှတ် က၏။ ေ ှ းကာလ၌ ထိ သိ့ေသာလတိ ့သည် ေန က၏။
သတိ ့ကိ အမုန်ြပည်သား တိ ့သည် ဇံ ဇမိ မ်ဟ၍ ေခ က၏။

၂၁ ထိ လမျိုးသည်

အာနကအမျိုးသားကဲ့ သိ ့ ကီ းြမင့် များြပားေသာ လြဖစ် က၏။ ၂၂ သိ ့ေသာ်လည်း စိ ရြပည်၌
ေနေသာ ဧေသာအမျိုးသားေ ှ မ့ ှ ာ ေဟာရိ လတိ ့ကိ ထာဝရဘရား ဖျက်ဆီးေတာ်မသြဖင့်၊
သတိ ့ေနရာ၌

ဧေသာအမျိုးသားတိ ့သည်

ယေန့တိင်ေအာင်

ေန က

သကဲ့ သိ ့၊

အမုန်အမျိုးသားတိ ့သည် ေန က၏။ ၂၃ ထိ အတ၊ ဟာဇရိ မ် မိ မ့ ှ စ၍ အဇာ မိ တ
့ ိ င် ေအာင်
ေနဘးေသာ အာဝိ မ်လတိ ့ကိ၊ ကေတာရ မိ မ့ ှ ထွ က်ေသာ ကေတာရိ မ်လတိ ့သည် ဖျက်ဆီး၍
သတိ ့ ေနရာ၌ ေန က၏။ ၂၄ သင်တိ့သည် ထ၍ ခရီ းသွ ားသြဖင့် အာ န်ြမစ် ကိ ကး ကေလာ့။
အာေမာရိ အမျိုး၊ ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန် ှ င့် သ၏ေြမကိ သင်တိ့လက်၌ ငါအပ်ေသာ
ေ ကာင့်၊ ထိ ေြမကိ သိ မ်းစ ပ၍ ထိ မင်းကိ စစ်တိက် ကေလာ့။ ၂၅ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌
ှ ိ သမ ေသာလမျိုး တိ ့သည် ယေန့ သင်တိ့ကိ ေ ကာက် ွံ ထိ
့ တ်လန့်စ ှ ိ မည်အေ ကာင်း
ငါ ပမည်။

သင်တိ့၏သိ တင်းကိ

ကား၍

တန်လပ်ြခင်း၊

စိ းရိ မ်ေ ကာင့် ကြခင်းသိ ့

ေရာက် ကလိ မ့ ် မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ ငါသည်လည်း၊ ေကဒမတ်ေတာမှ ေဟ ှ ဘန်
ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန်မင်းထံ သိ ့ သံ တမန်တိ့ကိ ေစလတ်လျက်၊ ၂၇ မင်း ကီ း၏ ြပည်အလယ်၌
က ်ပ်ေ ှ ာက်သွားပါရေစ။ မင်းလမ်းသိ သ
့ ာ လိ က်ပါမည်။ လက်ျာဘက်လက်ဝဲ ဘက်သိ့မလဲ ပါ။
၂၈ စိ ရြပည်၌ေနေသာ ဧေသာအမျိုးသား၊ အာရ ြပည်၌ေနေသာ ေမာဘအမျိုးသားတိ ့သည်

က ်ပ်၌ ပသကဲ့ သိ ့ က ်ပ်စားဘိ ့ရာ အစာကိ ၎င်း၊ ေသာက်ဘိ့ ရာ ေရကိ ၎င်း၊ မင်း ကီ းသည်
ေငွ ှ င့်ေရာင်းပါေလာ့။ ၂၉ က ်ပ်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မေသာ ြပည်သိ့
က ်ပ်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး၍ မေရာက်မှီ တိ င်ေအာင် မင်း ကီ း ြပည်အလယ်၌
ေြခြဖင့်သွ ား ံ မ သာ ပပါမည်ဟ မိ ဿဟာယစကား ှ င့် ေြပာဆိ ေသာ်လည်း၊ ၃၀ က ်ပ်တိ့
ေ ှ ာက်သွားရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန်မင်းသည် မေပး။ အေ ကာင်း မကား၊
ယေန့ ထင် ှ ားသည်အတိ င်း၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ထိ မင်းကိ သင်တိ့

တရားေဟာရာ

311

လက်၌ အပ်ြခင်းငှ ါ၊ ခက်ထန်ေသာ စိ တ်သေဘာ၊ ခိ င်မာေသာ ှ လံ းကိ သ၌ ေပးသွ င်းေတာ်မ၏။
၃၁ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ှ ိ ဟန်မင်း ှ င့် သ၏ ေြမကိ သင့်အား ငါေပးစ ပ၏။ ထိ ေ ြမကိ

အေမွ ခံအံ့ ေသာငှ ါ၊ သိ မ်းစ ပေလာ့ဟ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ထိ အခါ ှ ိ ဟန်မင်းသည်
သ၏လအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ယာဟတ် မိ မ့ ှ ာ ငါတိ ့ကိတိက်ြခင်းငှ ါ ထွ က်လာ၏။‐ ၃၃
ငါတိ ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်ထိမင်းကိ ငါတိ ့၌ အပ်ေတာ်မသြဖင့် သမှစ၍ သားများ၊
လများအေပါင်းတိ ့ကိ ငါတိ ့သည် လပ် ကံ က၏။ ၃၄ ထိ အခါ သ၏ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့ကိ တိ က်ယ၍၊
ေယာက်ျားမိ န်းမ သငယ်တိ့ကိ တေယာက်မ မ ကင်း ေစြခင်းငှ ါ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ ၃၅
တိ ရ စာန်များ၊

မိ ့ ွာ၌လက်ရဥစာများကိ သာ

ကိ ယ်ဘိ့

သိ မ်းယ က၏။

၃၆

အာ န်ြမစ်နား၌ ှ ိ ေသာ အာေရာ် မိ မ့ ှ စ၍ ဂိ လဒ် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၊ ြမစ်နား၌ ှ ိ သမ ေသာ မိ တ
့ ိ ့တွင်
ငါတိ ့မေအာင် ိင်ေသာ မိ တ
့ မိ မ့ မ ှ ိ ။ ငါတိ ့ဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည် အလံ းစံ တိ ့ကိ
ငါတိ ့၌ အပ်ေတာ်မ၏။ ၃၇ သိ ့ရာတွ င် အမုန်အမျိုးသားေနေသာေြမ၊ ယဗုတ်ြမစ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ
ေြမ၊ ေတာင် ိ း မိ ့ အစ ှ ိ ေသာ၊ ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြမစ်တားေတာ်မေသာ
အရာတစံ တခကိ မ မချဥ်းရ က။

၃ ထိအခါ

ငါတိ ့သည်လှည့်၍၊ ဗာ ှ န်ြပည်သိ့ ခရီ းသွ ား က၏။ ဗာ ှ န် ှ င် ဘရင်

သဃသည်လည်း မိ မိလအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ဧ ဒိ အရပ်မှာ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ချီလာ၏။ ၂
ထာဝရဘရားကလည်း၊ သ့ကိမေ ကာက် ှ င့်။ သ ှ င့်တကွ သ၏ လအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊
သ့ေြမကိ ၎င်း၊ သင့်လက်၌ ငါအပ်ေပးမည်။ ေဟ ှ ဘန် မိ ေ့ န အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန်ကိ
ပသကဲ့ သိ ့ ဤမင်းကိ လည်း ပရ မည်ဟ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃ ထိ သိ့ ငါတိ ့ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည်၊ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင်

သဃ ှ င့် သ၏လအေပါင်းတိ ့ကိ ငါတိ ့လက်၌

အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊ တေယာက်မ မ ကင်း ေစြခင်းငှ ါ လပ် ကံ က၏။ ၄ ထိ အခါ ငါတိ ့သည်
မိ ေ့ ြခာက်ဆယ် ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ အာေဂါဘတိ င်း၊ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃမင်း၏ ိင်ငံကိ ၊
တ မိ မ့ မ ကင်းေစြခင်းငှ ါ တိ က်ယ က၏။ ၅ ထိ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့သည် ြမင့်ေသာ မိ ့ ိ း၊ မိ တ
့ ံ ခါး များ၊
ကန့်လန့်ကျင်များ ှ င့် ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့ြဖစ်သတည်း။ ထိ မှတပါး များစွ ာေသာ ွာတိ ့ကိလည်း
တိ က်ယ၍ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ ၆ ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန်ကိ ပသကဲ့ သိ ့၊ အရပ်ရပ်၌
ေယာက်ျား မိ န်းမ သငယ်တိ့ကိ သတ်သင် ပယ် ှ င်း က၏။ ၇ တိ ရ စာန်များ၊ မိ ့ ွာ၌
လက်ရဥစာများ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ကိ ယ်ဘိ့ သိ မ်းယ က၏။ ၈ ထိ အခါ အာ န်ြမစ်မှစ၍
ေဟရမန်ေတာင် တိ င်ေအာင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
၌

ှ ိ ေသာေြမကိ ငါတိ ့သည်

သိ မ်းယ က၏။ ၉ ေဟရမန်ေတာင်ကိ ဇိ ဒန်လတိ ့သည် စိ န်ဟ၍ ၎င်း၊ အာေမာရိ လတိ ့သည်
နိရဟ၍၎င်း ေခ ေဝ က၏။ ၁၀ ချိုင့်၌ ှ ိ သမ ေသာ မိ တ
့ ိ ့ ှ င့် ဂိ လဒ်ြပည် တေ ှ ာက်လံ း၊
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သဃမင်း၏ ိင်ငံအဝင်၊ သာလက မိ ၊့ ဧြဒ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် ဗာ ှ န်ြပည်တေ ှ ာက်လံ းကိ သိ မ်းယ
က၏။

အလွ န် ကီ းမားေသာ

၁၁

လမျိုးမှ

ဆင်းသက်ေသာ

ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင်

သဃတေယာက်တည်းသာ ကျန် ကင်း ၏။ လအေတာင်အားြဖင့် အလျားကိ းေတာင်၊
အနံ ေလး ေတာင် ှ ိ ေသာ သ၏ သံ ခတင်သည် အမုန်ြပည် ရဗတ် မိ ့ ၌ ှ ိ သည်မဟတ်ေလာ။
၁၂ ထိ အခါ ငါတိ ့သိမ်းယေသာေြမကိ ၊ အာ န်ြမစ် နားတွ င် ှ ိ ေသာ အာေရာ် မိ မ
့ ှ စ၍

ဂိ လဒ်ေတာင် တဝက် တိ င်ေအာင်၊ မိ မ့ ျား ှ င့်တကွ ဗင်အမျိုးသား၊ ဂဒ်အမျိုး သားတိ ့အား
ငါေပး၏။ ၁၃ ဂိ လဒ်ေတာင်တဝက် ှ င့် သဃမင်းအစိ းရေသာ ိင်ငံအဝင်၊ အလွ န် ကီ းမားေသာ
လမျိုးေနရာဟ၍

ေခ ေဝ ေသာ

အာေဂါဘတိ င်း၊

ဗာ ှ န်ြပည်တြပည်

လံ းကိ

မနာေ ှ အမျိုးသားတဝက်အား ငါေပး၏။ ၁၄ မနာေ ှ အမျိုးသား ယာဣရသည်၊ အာေဂါဘ
တိ င်း တတိ င်းလံ းကိ ေဂ ရ ွာ၊ မာခါ ွာအထိ သိ မ်းယ

ပီ းမှ၊ ယေန့တိင်ေအာင်

မိ မိအမည်ကိ

သမတ်ေလ၏။

လိ က်၍

ဂိ လဒ် မိ က
့ ိ ကား၊

ဗာ ှ န်

ဟာဝတ်ယာဣရြပည်ဟ

မာခိ ရအမျိုးသားတိ ့အား

ငါေပး၏။

၁၅

ဗင်အမျိုးသား၊

၁၆

ဂဒ်အမျိုးသားတိ ့အားလည်း၊ ဂိ လဒ် မိ မ့ ှ အာ န်ြမစ်တိင်ေအာင်၊ ြမစ်ေကွ ့ေသာ ေြမ ှ င့် တကွ ၊
အမုန်ြပည်အပိ င်းအြခားြဖစ်ေသာ ယဗုတ်ြမစ် တိ င်ေအာင် ေြမတေ ှ ာက်လံ းကိ ၎င်း၊ ၁၇
လွ င်ြပင် ှ င့်တကွ

ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊

ဂေနသရက်

အရပ်မှ

လွ င်ြပင် ှ င့်ဆိ င်ေသာ

ေသာဒံ အိ င်အေ ှ ၊့ အာဇတ်ဝိသဂါ မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၊ ေြမတေ ှ ာက်လံ းကိ ၎င်း ငါေပး၏။ ၁၈
ထိ အခါ ငါက၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည် ဤေြမကိ သင်တိ့အား
အပိ င်ေပးေတာ်မ ပီ ။ သိ ့ရာတွ င် စစ်တိက်တတ်ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် လက်နက်ကိကိင်၍၊
သင်တိ့ညီအစ်ကိ ဣသေရလအမျိုး သားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကးသွ ားရ ကမည်။ ၁၉ ထာဝရဘရားသည်
သင်တိ့အား ချမ်းသာေပး ေတာ်မသည်နည်းတ၊ ညီ အစ်ကိတိ့အား ေပးေတာ်မမမှီတိင်ေအာင်
၎င်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ သင်တိ့၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာေြမကိ
သတိ ့သည်

မသိ မ်းမယမှီတိင်ေအာင်၎င်း၊

တိ ရ စာန်များတိ ့သည်

ငါေပးေသာ မိ တ
့ ိ ့၌

သင်တိ့မယား၊
ေနရ က

မည်။

သားသငယ်
၂၀

များ၊

သင်တိ့တွင်

တိ ရ စာန်များစွ ာ ှ ိ သည်ကိ ငါသိ ၏။ အမ ပီ းမှငါေပး ှ င့်သည်အ တိ င်း၊ သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်
အသီ းအသီ း ပိ င်ထိက်ေသာေြမသိ ့ ြပန်လာရ ကမည်ဟ သင်တိ့အား ငါမှာထား၏။ ၂၁ ထိ အခါ
ေယာ ကိ လည်း၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ဤ ှ င် ှ စ်ပါး၌ ပေတာ်မေသာအမ
အလံ းစံ ကိ သင်သည် ကိ ယ်တိင်ြမင်ရ ပီ ။ ထိ အတ၊ ထာဝရဘရားသည် သင်ေရာက်သမ ေသာ
တိ င်း ိင်ငံတိ ့၌ ပေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ ထိ သတိ ့ကိ မေ ကာက် ှ င့်။ ငါ၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည်
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၂၃

ထိ အခါ ထာဝရဘရားကိ ငါေတာင်းပန်သည် ကား၊

၂၄ အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် ကိ ယ် ေတာ်က န်အား တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ၎င်း၊ အား ကီ း ေသာ
လက်ေတာ်ကိ၎င်း ြပစ ပေတာ်မ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ် စီ ရင်၍ တန်ခိးေတာ်ကိ ြပသည်အတိ င်း၊
ေကာင်းကင်

ေြမ ကီ းေပ မှာ

အက ်ပ်သည်

အဘယ်မည်ေသာ

ဘရား ပ ိင်ပါ

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ကး၍၊

ေလဗ န်ေတာင်မှစ၍

တင့်တယ်ေသာ

သနည်း။

၂၅

ထိ ေကာင်းမွ န်ေသာြပည် ှ င့်

ေတာင်များကိ

ြမင်ရမည်အေ ကာင်း

အခွ င့ ်ေပးေတာ်မပါဟ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း၊ ၂၆ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အတွ က် ငါ့ကိ
အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ငါ့စကားကိ နား ေထာင်ေတာ်မမ။ ထာဝရဘရားကလည်း၊
တန်ေတာ့၊ ဤအမ ှ င့်ဆိ င်ေသာ စကားကိ ေနာက်တဖန် မေလ ာက်
ပိ သဂါေတာင်ထိပ်ေပ သိ ့

တက် ပီ းလ င်၊

အေ ှ ၊့

အေနာက်၊

ေတာင်၊

ှ င့်။

၂၇

ေြမာက်

ေလးမျက် ှ ာသိ ့ေြမာ်၍ ထိ ြပည်ကိ ကည့် ေလာ့။ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ မကးရ။ ၂၈ သိ ့ရာတွ င်
ေယာ ကိ မှာခဲ့ ၍ အားေပးေလာ့။ မစေထာက်ပင့်ေလာ့။ သသည် ဤလမျိုးေ ှ မ့ ှ ာသွ ား၍၊
သင်ြမင်ရေသာြပည်ကိ အေမွ ခံေစရမည်ဟ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ထိ သိ့ ငါတိ ့သည်
ဗက်ေပဂရ မိ တ
့ ဘက်၌ ှ ိ ေသာ ချိုင့်တွ င် ေနရ က၏။

၄ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ့၊ သင်တိ့သည် အသက် ှ င်၍၊ သင်တိ့ဘိးေဘးကိးကွယ်ေသာ
ဘရား

သခင်

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ

ြပည်ကိ

ဝင်စား

မည်အေ ကာင်း၊

သင်တိ့ကျင့်စရာဘိ ့ ငါသွ န်သင်ေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ နားေထာင် ကေလာ့။

၂

ငါမှာထားေသာစကား၌ သင်တိသ
့ ည် အသစ် မသွ င်းရ။ အလ င်းမ တ်မပယ်ရ။ ငါမှာထားသည်
အတိ င်း၊ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကမည်။
၃ ထာဝရဘရားသည် ဗာလေပဂရေ ကာင့်

ပ

ေတာ်မေသာအမကိ သင်တိ့သည်

ကိ ယ်တိင်ြမင်ရ က ပီ ။ ဗာလေပဂရ၌ ဆည်းကပ်ေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ သင်တိ့ ၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အထဲ က သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မ ပီ ။

၄

သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၌ မှီဝဲသမ ေသာ သင်တိ့မကား၊ ယေန့တိင်ေအာင်
အသက် ှ င် ရ က၏။

၅ သင်တိ့သည် သွ ား၍ ဝင်စားေသာြပည်၌ ကျင့်စရာဘိ ့၊

ငါ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မှာထား ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မချက်တိ့ကိ
သင်တိ့ အား ငါသွ န်သင် ပီ ။ ၆ သိ ့ြဖစ်၍ ထိ ပညတ်တရားတိ ့ကိ ကျင့်ေစာင့် ကေလာ့။
သိ ့ ပလ င်၊ ထိ ပညတ်တရား

ှ ိ သမ တိ ့ကိ ကားရေသာ လမျိုးများေ ှ မ့ ှ ာ၊ သင်တိ့၏

ဥဏ်ပညာ သည် ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ကလည်း၊ ဤ ကီ းြမတ်ေသာ လမျိုးသည်
အကယ်စင်စစ် ဥဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ အမျိုးြဖစ်၏ဟ ဆိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၇ ငါတိ ့သည်
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ဆေတာင်းေလရာရာ၌၊ ငါတိ ့ဘရား သခင် ထာဝရဘရား ကည့် ပစေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ
ခံ ရသည်နည်းတ၊ အြခားေသာဘရား ကည့် ပစေသာ ေကျးဇးကိ အဘယ်မည်ေသာ
လမျိုး ကီ း ခံ ရသနည်း။ ၈ ငါသည် ယေန့ သင်တိ့၌ထားေသာ တရား အေပါင်း ှ င့်အမ
ေြဖာင့်မတ်ေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ ရေသာ အဘယ်လမျိုး ကီ း

ှ ိ သနည်း။

၉

သင်တိ့သည်၊ ေဟာရပ်အရပ်မှာ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ရပ်ေန ကေသာ အခါ၊ ကိ ယ်တိင်ြမင်ေသာ အမအရာတိ ့ကိ မေမ့မေလျာ့။ ေနာက်တသက်လံ း
ှ လံ းသွ င်း ိင်မည်အေ ကာင်း ကိ ယ်ကိ ကိ ယ်သတိ ပ ကေလာ့။ ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းကိ ကိ းစား၍
ေစာင့်ေ ှ ာက် ကေလာ့။ ထိ အရာတိ ့ကိ သားေြမးတိ ့အားလည်း သွ န်သင် ကေလာ့။ ၁၀
ထိ အခါ ထာဝရဘရားက၊ လများတိ ့ကိ ငါ့ထံမှာ စေဝးေစေလာ့။ သတိ ့သည် ေြမ ကီ းေပ မှာ
အသက် ှ င် သမ ေသာ ကာလပတ်လံ း ငါ့ကိ ေ ကာက် ွံ ့၍ သားေြမး တိ ့အား
သွ န်သင်ေစြခင်းငှ ာ။ ငါ့စကားကိ ကားေစမည်ဟ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၁၁
သင်တိ့သည် အနီးေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍၊ ေတာင်ေြခရင်း၌ ရပ်ေန က၏။ ေတာင်ထိပ်သည်
မိ ဃ်းေကာင်းကင်အလယ်၌ မီ းေလာင်လျက်၊ မည်းေသာ အဆင်း၊ မိ ဃ်းတိ မ်တိက်၊ ထထပ်ေသာ
ေမှာင်မိက် ှ င့် ြပည့်စံ ေလ၏။

၁၂ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ မီ းထဲ က သင်တိ့အား

မိ န့် မက်ေတာ်မ၏။ သင်တိ့သည် သ

ာန်ေတာ်ကိ မြမင်ရဘဲ ၊ စကားေတာ်အသံ ကိ သာ

ကားရ က၏။ ၁၃ သင်တိ့ကျင့်စရာဘိ ့ မှာထားေတာ်မေသာ ပဋိ ညာဥ်တရားတည်းဟေသာ
ပညတ်ေတာ်ဆယ်ပါးတိ ့ကိ မိ န့် မက်၍ ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားေပ ၌ ေရးထားေတာ်မ ၏။
၁၄ သင်တိ့သည် သွ ား၍ ဝင်စားေသာြပည်၌ သင်တိ့အား ငါသွ န်သင်ရေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့

ချက်တိ့ကိ လည်း၊ ထိ အခါ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား မှာထား ေတာ်မ၏။

၁၅

ေဟာအရပ်အရပ်၌ ထာဝရဘရားသည် မီ းထဲ က သင်တိ့အား မိ န့် မက်ေတာ်မေသာအခါ၊
မည်သည့် အဆင်းသ
လေယာက်ျား၊

ာန်ကိမ မြမင်ရသည်ြဖစ်၍၊ ၁၆ ေနာက်တဖန် သင်တိ့သည်

လမိ န်းမသ

ာန်၊

၁၇

မိ ဃ်းေကာင်းကင်၌ ပျံတတ်ေသာ ငှ က်သ
တိ ရ စာန်သ

ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ ေသာ

တိ ရ စာန်သ

ာန်၊

ာန်၊

၁၈ ေြမေပ မှာ တွ ားတတ်ေသာ

ာန်၊ ေြမနိမ့ ်ရာေရ၌ ေနေသာ ငါးသ

ာန် ှ ိ ေသာ ပ်တကိ ၊ သင်တိ့သည်

ေဖာက်ြပန်၍ ကိ ယ့ ်အဘိ ့ မလပ်ရမည်အ ေ ကာင်း၊ ၁၉ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ေြမာ်၍၊
ေန၊ လ၊ ကယ်များ တည်းဟေသာ မိ ဃ်းေကာင်းကင် တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ြမင်ေသာအခါ၊
သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည်၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌ ှ ိ သမ ေသာ
လမျိုးတိ ့ အား ေဝငှ ေပးကမ်းေတာ်မေသာ ထိ တန်ဆာတိ ့ကိ ဝတ် ပကိ းကွ ယ်ေစြခင်းငှ ာ၊
သတပါးတိ သ
့ ည် ေသွ းေဆာင် ၍ မရ ိင်မည်အေ ကာင်း၊ ကိ ယ်ကိကိယ် သတိ ပ ကေလာ့။ ၂၀

တရားေဟာရာ

315

သင်တိ့သည် ယေန့၌ ြဖစ်သကဲ့ သိ ့၊ ထာဝရ ဘရား အေမွ ခံေတာ်မေသာ လမျိုးြဖစ်ေစြခင်းငှ ာ၊
သင်တိ့ ကိ အဲ ဂတုြပည် သံ မီ းဖိ ထဲက တ်၍ ယေဆာင်ေတာ်မ ပီ ။

၂၁ ထိ မှတပါး၊

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အတွ က် ငါ့ကိ အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ ငါသည် ေယာ်ဒန်ြမစ်
တဘက်သိ့ မကးရမည်အေ ကာင်း ှ င့် သင်တိ့၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည်
သင်တိ့အေမွ ခံစရာဘိ ့ ေပးေတာ်မေသာ ထိ ြပည်ြမတ်သိ့ မဝင်စားရမည် အေ ကာင်း
ကျိန်ဆိေတာ်မ ပီ ။ ၂၂ သိ ့ြဖစ်၍ ဤြပည်၌ ငါေသရမည်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ် ကိ မကးရ။ သင်တိ့သည်
ကး၍ ထိ ေကာင်းမွ န်ေသာ ြပည်ကိ ဝင်စား ကလိ မ့ ်မည်။

၂၃ သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့၌ ထားေတာ်မေသာ ပဋိ ညာဥ်တရားကိ ေမ့ေလျာ့ ၍၊
သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြမစ်တားေတာ်မ ေသာ အရာတိ ့၏ သ

ာန် ှ ိ ေသာ

ပ်တကိ မလပ်မည် အေ ကာင်း၊ ကိ ယ်ကိကိယ် သတိ ပ ကေလာ့။ ၂၄ အေ ကာင်းမကား၊
သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေလာင်ေသာမီ း၊ အြပစ် ှ ိ သည်ဟ ယံ လွ ယ်ေသာ
ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၅ သင်တိ့သည် သားေြမးတိ ့ကိ ဘွ ားြမင်၍၊ ထိ ြပည်၌ ကာြမင့်စွ ာ
ေန ပီ းမှ၊ တဖန် ေဖာက်ြပန်သြဖင့်၊ သ

ာန်တစံ တခ ှ ိ ေသာ ပ်တကိ လပ်၍၊ သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ် ြခင်းငှ ာ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပလ င်၊
၂၆ ေကာင်းကင်ေ ြမ ကီ းကိ သင်တိ့တဘက်၌ ယေန့ ငါတိ င်တည်သည်ကား၊ သင်တိ့သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး၍ ဝင်စားေသာြပည်၌၊ မ ကာမြမင့်မှီ ဆက်ဆက် ေပျာက်ပျက်ရ
ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ ြပည်၌ တာ ှ ည်စွာ အသက်မ ှ င်ရ။ ှ င်း ှ င်းပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ
ကလိ မ့ ် မည်။

၂၇ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ သင်တိ့ကိ တပါး အမျိုးသားတိ ့တွင်

အရပ်ရပ်ကွဲြပားေစ၍၊ ှ င်ထတ်ေတာ် မေသာ သာသနာပလတိ ့တွင် သင်တိ့သည် နည်းနည်း
ကျန် ကင်းရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၈ ထိ အရပ်တိ့၌၊ လလက်ြဖင့်လပ်၍ မြမင် ိင်၊ မ ကား ိင်၊ မစား ိင်၊
မနမ်း ိင်ေသာ သစ်သားဘရား၊ ေကျာက်ဘရားတိ ့ကိ သင်တိ့သည် ဝတ် ပရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၉
သိ ့ေသာ်လည်း၊ ထိ အရပ်တိ့၌ သင်တိ့၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားကိ တဖန် ှ ာလိ ေသာအခါ၊
စိ တ် ှ လံ း အ ကင်းမဲ့ ှ ာလ င် ေတွ ့ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၃၀ သင်တိ့သည် ေနာင်ကာလ၌

ဒကဆင်းရဲ ကိ ခံ ရ၍၊ ဤအမအလံ းစံ တိ ့ ှ င့် ေတွ ့ ကံ ေသာအခါ၊ သင်တိ့ ၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ ြပန်လာ၍ စကား ေတာ်ကိ နားေထာင်လ င်၊ ၃၁ သင်တိ့၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သနားတတ်ေသာဘရား ြဖစ်ေတာ်မေသာေ ကာင့်
သင်တိ့ကိ စွ န့်ပစ်ဖျက်ဆီးေတာ်မမ။ သင်တိ့ဘိးေဘးတိ ့ အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ
ပဋိ ညာဥ်တရားကိ ေမ့ေလျာ့ ေတာ်မမ။ ၃၂ ဘရားသခင်သည် ေြမ ကီ းေပ မှာ လကိ
ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ေန့မှစ၍၊ သင်တိ့ မြဖစ်မှီ လွ န်ေလ ပီ းေသာ ကာလပတ်လံ း၊
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မိ ဃ်းေကာင်းကင် တဘက်မှ တဘက်တိင်ေအာင် ေမးြမန်း ကေလာ့။ ဤမ ေလာက်
ကီ းေသာအမ ြဖစ်ဘးသေလာ။ ဤကဲ့ သိ ့ ေသာ အမ၏ သိ တင်းကိ ကားဘးသေလာ။
၃၃ ဘရားသခင်သည် မီ းထဲ က မိ န့် မက်ေတာ်မ သံ ကိ သင်တိ့သည်

အြခားေသာလမျိုးသည်

ကား၍၊ အသက်ချမ်းသာ ရဘးသေလာ။

ကားသကဲ့ သိ ့၊
၃၄ သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ အဲ ဂတုြပည်မှာ သင်တိ့မျက်ေမှာက်၌ ပေတာ်မသကဲ့ သိ ့၊
စံ စမ်းြခင်းနိမိတ်လကဏာ ှ င့် အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ ြပြခင်း၊ စစ်မကိ ေရာက်ေစြခင်း၊
အား ကီ းေသာ လက် ံ း ေတာ်ကိ ဆန့်ြခင်း၊ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ပါ ံ တိ ့ကိ ြပြခင်းအားြဖင့်၊
အြခားတပါးေသာ ဘရားသည် သွ ား၍ လတမျိုးထဲ က တမျိုးကိ မိ မိအဘိ ့ တ်ယဘးသေလာ။
၃၅ ထာဝရဘရားသည် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်မှတပါး

အြခားေသာဘရား မ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ သင်တိ့သိေစြခင်းငှ ာ၊ ထိ အြခင်းအရာ တိ ့ကိ
သင်တိ့အား ြပေတာ်မ ပီ ။ ၃၆ သင်တိ့ကိ သွ န်သင်၍ ေကာင်းကင်ထဲက စကား ေတာ်သံကိ
ကားေစေတာ်မ ပီ ။ ေြမ ကီ းေပ မှာ ကီ းစွ ာ ေသာ မီ းေတာ်ကိလည်း ြပေတာ်မ၍၊ သင်တိ့သည်
မီ းထဲ က စကားေတာ်ကိ ကားရ က ပီ ။ ၃၇ သင်တိ့ဘိးေဘးများကိ ချစ်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊
သတိ ့ အမျိုးအ ွယ်ကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မ ပီ ။ ၃၈ သင်တိ့ထက် အား ကီ း၍ များြပားေသာလမျိုး
တိ က
့ ိ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၍၊ ယေန့ပင် ြဖစ်သကဲ့ သိ ့ သတိ ့ေြမထဲ သိ့ သင်တိ့ကိ သွ င်း၍
အေမွ ခံ ေစြခင်းငှ ာ၊ မဟာတန်ခိးေတာ်အားြဖင့် အဲ ဂတုြပည်မှ ေ ှ ေတာ်
့
၌ တ်ေဆာင်ေတာ်မ ပီ ။
၃၉ သိ ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားသည် အထက်ေကာင်း ကင်ေပ ၊ ေအာက်အရပ် ေြမ ကီ းေပ မှာ

ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ အြခားတပါးေသာဘရား မ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊
ယေန့သိမှတ်၍

ှ လံ း၌ သွ င်းမိ ကေလာ့။

၄၀ သင်တိ့ ှ င့်တကွ သားေြမးတိ ့သည်

ချမ်းသာရ ြခင်းငှ ာ၎င်း၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပး ေတာ်မေသာြပည်၌
အသက်တာ ှ ည်ေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊ ယေန့ငါမှာထားေသာ ပညတ်တရားေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်
ေ ှ ာက်ရ ကမည်ဟ ေမာေ ှ သည် ေဟာေြပာေလ၏။ ၄၁ ထိ အခါ အိ မ်နီးချင်းကိ အ ငိ းမထားဘဲ ၊
အမှတ်တမဲ့ သတ်မိေသာသသည် ေြပး၍၊ ၄၂ အသက်ချမ်းသာရေသာ မိ သ
့ ံ း မိ တ
့ ိ ့ကိ
ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ၊့ ေနထွ က်ရာဘက်၌ ေမာေ ှ သည် ခွဲ ထားေလ၏။
အမည်ကား၊

၄၃ ထိ မိ တ
့ ိ ့၏

ဗင်အမျိုးသား ေနရာေတာလွ င်ြပင်၌ ေဗဇာ မိ ၊့ ဂဒ်အမျိုး သားေနရာ

ဂိ လဒ်ြပည်၌ ရာမတ် မိ ၊့ မနာေ ှ အမျိုး သားေနရာ ဗာ ှ န်ြပည် ၌ ေဂါလန် မိ တ
့ ည်း။
၄၄ ဤေ ွကား၊
့
ေမာေ ှ သည် ဣသေရလအမျိုး သားတိ ့၌ ထားေသာတရား၊

သတိ ့သည် အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်ေသာေနာက်၊ ေဟ ှ ဘန် မိ ေ့ န

၄၅

အာေမာရိ ှ င်ဘရင်

ှ ိ ဟန်၏ ိင်ငံ အတွ င်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
၊ ဗက်ေပဂရ မိ ့ တဘက်၌ ှ ိ ေသာ ချိုင့်တွ င်၊
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ေမာေ ှ ေဟာေြပာေသာ သက်ေသစကား၊ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေသာ စကားတည်း။ ၄၆ ေမာေ ှ ှ င့်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က် ကေသာေနာက်၊ ထိ ှ င်ဘရင် ှ င့်၊ ၄၇
ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃတည်းဟေသာ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ၊့ ေနထွ က်ရာဘက်၌ ေနေသာ
အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ စ်ပါးကိ လပ် ကံ ၍၊ သတိ ့ြပည်ကိ၊ ၄၈ အာ န်ြမစ်နားမှာ ှ ိ ေသာ
အာေရာ် မိ မ
့ ှ စ၍ ေဟရမန်ေတာင်တည်းဟေသာ ဇိ အန်ေတာင်တိင် ေအာင်၎င်း၊

၄၉

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
လွ င်ြပင် ှ င့်တကွ လွ င်ြပင် ှ င့်ဆိ င်ေသာ အိ င်နား၊ အာဇတ်
ပိ သဂါ မိ တ
့ ိ င် ေအာင်၎င်း သိ မ်းယ က၏။

၅ တဖန်

ေမာေ ှ သည်

ဣသေရလအမျိုးသား

အေပါင်းတိ ့ကိေခ ၍၊

အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၊ ယေန့ သင်တိ့အား ငါေဟာေြပာေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ
သင်တိ့သည် သွ န်သင်၍ ကျင့်ြခင်းငှ ာ သတိ ပမည် အေ ကာင်း နားေထာင် ကေလာ့။ ၂
ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေဟာရပ် ေတာင်၌ ငါတိ ့ ှ င့် ပဋိ ညာဥ် ပေတာ်မ၏။ ၃
ထိ ပဋိ ညာဥ်တရားကိ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ ဘိ းေဘးများ ှ င့်သာ ပေတာ်မသည်မဟတ်။
ယေန့ပင် အသက် ှ င်၍ ဤအရပ်၌ ှ ိ သမ ေသာ ငါတိ ့ ှ င့် ပေတာ်မ၏။ ၄ ထာဝရဘရားသည်
ေတာင်ေပ မှာ မီ းထဲ က သင်တိ့ ှ င့် မျက် ှ ာချင်းဆိ င်၍ မိ န့် မက်ေတာ်မ၏။ ၅ ထိ အခါ
သင်တိ့သည်

မီ းကိ ေ ကာက်၍ ေတာင်

ေပ သိ ့ မတက်ဝ့ံ ေသာေ ကာင့်၊ ငါသည်

ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ြခင်းငှ ာ၊ ထာဝရဘရား ှ င့် သင်တိ့ စပ် ကားမှာ
ရပ်ေန၏။

၆ မိ န့် မက်ေတာ်မေသာ စကားဟမကား၊ ငါသည် သင့်ကိ က န်ခံေနရာ

အဲ ဂတုြပည်မှ ကယ် တ်ေဆာင်ယ ခဲ့ ပီ းေသာ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၇
ငါမှတပါး အြခားေသာဘရားကိ မကိ းကွ ယ် ှ င့်။
ေအာက်အရပ်
ပံ သ

ေြမ ကီ းေပ ၌၎င်း၊

ာန်တစွ ာ

၈ အထက်မိဃ်းေကာင်းကင်၌၎င်း၊

ေြမ ကီ းေအာက်

ေရထဲ ၌၎င်း

ပ်တဆင်းတကိ ကိ ယ်အဘိ ့ မလပ် ှ င့်။

ှ ိ ေသာအရာ ှ င့်

၉ ဦ းမချ၊ ဝတ်မ ပ ှ င့်။

အေ ကာင်းမကား၊ သင်၏ဘရားသခင်၊ ငါထာဝရဘရားသည် သင်၌ အြပစ် ှ ိ သည်ဟ
ယံ လွ ယ်ေသာဘရား၊ ငါ့ကိမန်းေသာသ တိ ့၏ အမျိုးအစဥ်အဆက်၊ တတိ ယအဆက်၊ စတတ
အဆက်တိင်ေအာင်၊ အဘတိ ့၏ အြပစ်ကိ သားတိ ့၌ ဆပ်ေပးစီ ရင်ေသာဘရား၊ ၁၀ ငါ့ကိချစ်၍
ငါ့ပညတ်တိ့ကိကျင့်ေသာ သတိ ့၏ အမျိုးအစဥ်အဆက် အေထာင်အေသာင်းတိ င်ေအာင်
က ဏာကိ ြပေသာဘရား ြဖစ်၏။ ၁၁ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ နာမ ေတာ်ကိ
မသာ ှ င့်ဆိ င်၍ မ မက်မဆိ ှ င့်။ အေ ကာင်းမ ကား၊ နာမေတာ်ကိ မသာ ှ င့်ဆိ င်၍
မက်ဆိေသာသကိ အြပစ်မ ှ ိ ဟ ထာဝရဘရား မှတ်ေတာ်မမ။ ၁၂ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား မှာထား ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဥပသ်ေန့ကိ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ာ၊ ထိ ေန့ရက်ကိ
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ေစာင့်ေလာ့။ ၁၃ ေြခာက်ရက်ပတ်လံ း အလပ်မျိုးကိ ကိ းစား၍ လပ်ေဆာင်ေလာ့။ ၁၄
သတမေန့ရက်သည် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။ ထိ ေန့၌
သင်မှစ၍ သင်၏သားသမီ း၊ က န်ေယာက်ျား မိ န်းမ၊ ွားြမည်း အစ ှ ိ ေသာ သင်၏တိ ရ စာန်၊
သင်၏တံ ခါးအတွ င်း၌ ေန ေသာ ဧည့်သည်အာဂ ုသည် အလပ်မလပ်ရ။ သင်သည်
ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနသကဲ့ သိ ့၊ သင်၏က န်ေယာက်ျား မိ န်းမ တိ ့သည် ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနရ ကမည်။ ၁၅
သင်သည် အဲ ဂတုြပည်၌ က န်ခံေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်
အား ကီ းေသာ လက် ံ းေတာ်ကိဆန့်၍၊ ထိ ြပည်မှ သင့်ကိ တ်ေဆာင် ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း
ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ထိ အေ ကာင်း ေ ကာင့်၊ သင်သည် ဥပပ်ေန့ကိ ေစာင့်ရမည်ဟ သင်၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ၏။ ၁၆ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
ေပးသနား ေတာ်မေသာြပည်၌ သင်သည် အသက်တာ ှ ည်၍ ေကာင်းစားရမည်အေ ကာင်း၊
သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊

သင်၏

မိ ဘကိ

ိ ေသစွ ာ ပေလာ့။ ၁၇ လအသက်ကိ မသတ် ှ င့်။ ၁၈ သ့မယားကိ မြပစ်မှား ှ င့်။ ၁၉ သ့ဥစာကိ
မခိ း ှ င့်။ ၂၀ ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသ တဘက်၌ မမှန်ေသာ သက်ေသကိ မခံ ှ င့်။ ၂၁
ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ သ၏မယားကိ တပ်မက် ေသာစိ တ် မ ှ ိ ေစ ှ င့်။ ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ
သ၏အိ မ်၊ လယ်ယာ၊ က န်ေယာက်ျား မိ န်းမ၊ ွားြမည်းမှစ၍ ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ သ၏ဥစာ
တစံ တခမ တပ်မက် လိ ချင်ေသာစိ တ် မ ှ ိ ေစ ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိ စကားေတာ်ကိ
ထာဝရဘရားသည် ေတာင် ေပ မှာ မီ း၊ မိ ဃ်းတိ မ်၊ ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက်ထဲက
ကီ းစွ ာေသာအသံ ှ င့် သက်တိ့စည်းေဝးရာ ပရိ သတ် အေပါင်းတိ ့အား မိ န့် မက်ေတာ်မ၏။
ထပ်၍ မိ န့် မက် ေတာ်မမ။ ထိ စကားေတာ်ကိလည်း ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပား ေပ မှာေရး၍
ငါ၌အပ်ေတာ်မ၏။ ၂၃ သင်တိ့သည် ေမှာင်မိက်ထဲက စကားသံ ကိ ကား၍၊ ေတာင်ထိပ်သည်
မီ းေလာင်လျက် ှ ိ ေသာအခါ၊

သင်တိ့မျိုး ွယ်တိ့၌

တိ ့သည် ငါ့ထံသိ ့ချဥ်းကပ်၍၊

မင်းြဖစ်ေသာသ၊

အသက် ကီ းသ

၂၄ အက ်ပ်တိ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်တိ့အား ြပေတာ် မ ပီ ။ မီ းထဲ က စကားေတာ်အသံ ကိ
အက ်ပ်တိ့သည် ကားရပါ ပီ ။ ဘရားသခင်သည် လ ှ င့် တ်ဆက်ေတာ် မေသာ်လည်း၊
လသည် အသက် ှ င်ေသးသည်ကိ၊ ယေန့၌ အက ်ပ်တိ့သည် သိ ြမင်ရပါ ပီ ။

၂၅

အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်ေ ကာင့် ယခေသရပါ မည်နည်း။ ဤ ကီ းစွ ာေသာမီ းြဖင့်
အက ်ပ်တိ့သည် ဆံ း ံ းပါလိ မ့ ်မည်။ အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မေသာ
အသံ ေတာ်ကိတဖန် ကားရလ င်

ေသရပါလိ မ့ ်မည်။

၂၆

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်သည်မီးထဲ က မိ န့် မက်ေတာ် မေသာ အသံ ေတာ်ကိ အက ်ပ်တိ့ ကားရ သကဲ့ သိ ့
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အဘယ်လ သတဝါသည် ကား၍ အသက် ှ င် သနည်း။ ၂၇ ကိ ယ်ေတာ်သည် အနီးအပါးသိ ့
ချဥ်းသွ ား၍၊ အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ သမ ကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။
အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်

ကိ ယ်ေတာ်အား

မိ န့်ေတာ်မသမ ကိ

ဆင့်ဆိ ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည် နားေထာင်၍ ပပါမည်ဟ ေလ ာက်ဆိ က၏။ ၂၈ ထိ သိ့
သင်တိ့သည်

ငါ့အားေလ ာက်ေသာ

ထာဝရဘရား

ကလည်း၊

စကားကိ

ဤလမျိုးသည်

ထာဝရဘရား

သင့်အား

ကားေတာ်မ၏။

ေလ ာက်ေသာ

စကားသံ ကိ

ငါ ကားရ ပီ ။ ေလ ာက်ေလသမ ေသာ စကား သည် ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ ၂၉ သတိ ့ ှ င့်
သားေြမးအစဥ်အဆက်တိ့သည် ချမ်းသာရမည်အေ ကာင်း၊ ငါ့ကိ ေ ကာက် ွံ ့၍ ငါပညတ်
သမ တိ ့ကိ အစဥ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ချင်ေသာစိ တ် ှ င့် ြပည့်စံ ကပါေစေသာ။ ၃၀ တဲ များသိ ့
ြပန်သွား ကေလာ့ဟ သတိ ့အား ေြပာေလာ့။ ၃၁ သင်မှာမကား၊ ဤအရပ်၌ ငါ့အနားမှာရပ်ေန
ေလာ့။ သတိ ့အား ငါအပိ င်ေပးေသာ ြပည်၌ သတိ ့ကျင့်ဘိ ့ ရာ သင်သည် သတိ ့အား
သွ န်သင်ရေသာ
ငါ့အား

စီ ရင်ထံ း

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ဖွဲ ့ချက်၊
၃၂

ပညတ်တရားအလံ းစံ တိ ့ကိ

သိ ့ြဖစ်၍

သင်တိ့၏

ငါ မက်ဆိမည်ဟ

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ သင်တိသ
့ ည် ကျင့်အံ့ ေသာ ငှ ာ ေစာင့်ေနရ ကမည်။ လက်ျာဘက်၊
လက်ဝဲဘက်သိ့ မလဲ မေ ှ ာင်ရ က။ ၃၃ သင်တိ့ ဝင်စားလတံ့ ေသာြပည်၌ သင်တိ့သည်
ေသေဘးလွ တ်လျက်

ချမ်းသာရ၍၊

အသက်တာ ှ ည်မည်

အေ ကာင်း၊

သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မေသာ လမ်းအေပါင်းတိ ့၌ ေ ှ ာက်သွား ရ ကမည်။

၆ သင်တိ့ ှ င့်
ေ ကာက် ွံ ့၍၊

သားေြမးတိ ့သည်

သင်တိ့၏

ဘရားသခင်

၂ ငါေပးထားေသာ ပညတ်တရားေတာ် ှ ိ သမ

ထာဝရဘရားကိ
တိ ့ကိ တသက်လံ း

ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်အေ ကာင်း ှ င့် သင်တိ့၏ အသက်တာ ှ ည်ေစမည်အေ ကာင်း၊ သင်တိ့
သွ ား၍ ဝင်စားလတံ့ ေသာ ြပည်၌ ကျင့်ဘိ ့ရာ သင်တိ့အား ငါသွ န်သင်စိမ့ ်ေသာငှ ာ၊ သင်တိ့၏
ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားမှာထားေတာ်မေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက် ပညတ် တရားဟမကား၊ ၃
အိ ဣသေရလအမျိုး၊ ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရား သခင်ထာဝရဘရား ဂတိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊
သင်သည်

ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာြပည်၌ ချမ်းသာရ၍ အလွ န်ပွားများမည် အေ ကာင်း

နားေထာင်ေလာ့။ သတိ ှ င့်ကျင့်ေစာင့်ေလာ့။ ၄ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ နားေထာင်ေလာ့။ ငါတိ ့၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် တဆတည်းေသာ ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၅
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စိ တ် ှ လံ း အ ကင်းမဲ့ ၊ အစွ မ်းသတိ ှ ိ သမ ှ င့် ချစ်ေလာ့။
၆ ယေန့ ငါမှာထားေသာစကားကိ ှ လံ းသွ င်းရ မည်။ ၇ ထိ စကားကိ သင်၏သားသမီ းတိ ့အား

ကိ းစား ၍ သွ န်သင်ရမည်။ အိ မ်၌ထိ င်လျက် ေနသည်ြဖစ်ေစ၊ ခရီ း၌ သွ ားသည်ြဖစ်ေစ၊
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အိ ပ်လျက်၊ ထလျက် ှ ိ သည် ြဖစ်ေစ၊ ထိ စကားကိ ေြပာရမည်။ ၈ ထိ စကားကိ လည်း သင်၏
လက်၌ လကဏာ သက်ေသဘိ ့ရာ၎င်း၊ သင်၏ မျက်စိ ကားမှာ သင်းကျစ်ကဲ့ သိ ့၎င်း
ချည်ထားရမည်။ ၉ အိ မ်တံခါး၊ မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့၌လည်း ေရးထားရမည်။ ၁၀ သင်မတည်ေသာ
မိ ့ ကီ း မိ ့ြမတ်တိ့ကိ၎င်း၊ သင်မြဖည့်ဘဲ ေကာင်းေသာအရာ ှ င့် ြပည့်ေသာ အိ မ်တိ့ ကိ ၎င်း၊ ၁၁
သင်မတးေသာ

ေရတွ င်းတိ ့ကိ၎င်း၊

သင်

မစိ က်

ပျိုးေသာ

စပျစ်ဥယျာဥ် ှ င့်

သံ လွ င်ပင်တိ့ကိ၎င်း၊ သင့်အား ေပးြခင်းငှ ာ၊ သင်၏ အဘအာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့ အား
ကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်သိ့

သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်

ေဆာင်သွင်းေတာ်မ၍၊ သင်သည် ဝစွ ာစားလျက် ေနရေသာအခါ၊

သင့်ကိ

၁၂ က န်ခံေနရာ

အဲ ဂတုြပည်မှ သင့်ကိ ကယ် တ် ေဆာင်ယခဲ့ ေသာ ထာဝရဘရားကိ မေမ့ေလျာ့မည်
အေ ကာင်း၊ ကိ ယ်ကိ ကိ ယ်သတိ ပေလာ့။
ေ ကာက်

၁၃ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

ွံ ရမည်
့
။ ထိ ဘရားသခင်ကိသာ ဝတ် ပရမည်။ နာမ ေတာ်အားြဖင့်လည်း

ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပရမည်။ ၁၄ အြခားတပါးေသာဘရား၊ သင့်ပတ်လည်၌ ေနေသာ လမျိုးတိ ့၏
ဘရားကိ မဆည်းမကပ်ရ။

၁၅ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ၌

အြပစ် ှ ိ သည်ဟ ယံ လွ ယ်ေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ သင်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်
သင့်ကိ အမျက် ထွ က်၍ ေြမ ကီ းြပင်မှာ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မမည်ဟ စိ းရိ မ် စရာ ှ ိ ၏။ ၁၆
သင်သည် မဿာအရပ်၌ ပသကဲ့ သိ ့၊ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ အစံ အစမ်းမ ပရ။
၁၇ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထားေတာ်မ ေသာ သက်ေသခံ ချက်၊ စီ ရင်ချက်၊

ပညတ်တရားတိ ့ကိ ကိ းစား၍ ေစာင့်ေ ှ ာက်ရမည်။ ၁၈ သင်သည် ချမ်းသာရြခင်းငှ ာ၎င်း၊ ၁၉
ထာဝရဘရား ဂတိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ရန်သ အေပါင်းတိ ့ကိ သင့်ေ ှ မ့ ှ ှ င်ထတ်သြဖင့်၊
သင်၏ဘိ းေဘး တိ ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ြပည်ြမတ်ကိ ဝင်စား၍ ေနြခင်းငှ ာ၎င်း၊
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ေြဖာင့်မတ် ေလျာက်ပတ်ေသာအမတိ ့ကိ ပရမည်။ ၂၀ ေနာင်ကာလ၌
သင်၏သားက၊ ငါတိ ့ဘရား သခင် ထာဝရဘရားထားေတာ်မေသာ ဤသက်ေသခံ ချက်၊
စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ဆိ လိသနည်းဟ ေမးြမန်းလ င်၊ ၂၁ သင်က၊ ငါတိ ့သည်
အဲ ဂတုြပည်၌

ဖါေရာဘရင်

၏

က န်ြဖစ်၍

ေနစဥ်အခါ၊

အား ကီ း ေသာလက်ေတာ် ှ င့် ငါတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ

ထာဝရဘရားသည်

တ်ေဆာင် ေတာ်မ၏။

၂၂

ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ကီ းမားခက်ထန် ေသာ နိမိတ်လကဏာ အံ့ ဘွ ယ်သရဲ တိ့ကိ
အဲ ဂတုြပည်

အေပ မှာ၎င်း၊

ဖာေရာဘရင် ှ င့်

နန်းေတာ်သားတိ ့အေပ မှာ၎င်း၊

ငါတိ ့မျက်ေမှာက်၌ ပေတာ်မ ပီ းလ င်၊ ၂၃ ငါတိ ့ဘိးေဘးတိ ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ြပည်သိ့
သွ င်း၍ ေနရာချြခင်းအလိ င
့ ှ ာ၊ ထိ ြပည်မှ တ်ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ထာဝရဘရားသည်
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ယေန့တိင်ေအာင် ေကျးဇး ပေတာ်မသကဲ့ သိ ့၊ ငါတိ ့အသက်ကိ ေစာင့်ေတာ်မမည် အေ ကာင်း၊
ငါတိ ့သည် ကိ ယ်အကျိုးကိ ေထာက်၍၊ ငါတိ ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ လျက်
့
၊
ဤ ပညတ်အလံ းစံ တိ ့ကိ ကျင့်ေစြခင်းငှ ာ မှာထားေတာ်မ၏။ ၂၅ သိ ့ြဖစ်၍ ငါတိ ့ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊

ဤပညတ်အလံ းစံ တိ ့ကိ

ေ ှ ေတာ်
့
၌

ကျင့်ေစာင့်ြခင်းငှ ာ သတိ ပလ င်၊ ေြဖာင့်မတ် ရာသိ ့ ေရာက်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ြပန်ေြပာရမည်။

၇ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင် သွား၍ ဝင်စားလတံ့ ေသာြပည်သိ့
သင့်ကိ ေဆာင်သွင်း လျက်၊ ဟိ တိ လ၊ ဂိ ရဂါ ှ ိ လ၊ အာေမာရိ လ၊ ခါနာနိလ၊ ေဖရဇိ လ၊
ဟိ ဝိလ၊ ေယဗသိ လတည်းဟေသာ၊ သင့်ထက် ကီ းြမင့် များြပားေသာ လမျိုးခနစ်မျိုးတိ ့ကိ
သင့်ထံ က

ှ င်ထတ်၍၊

၂ တဖန်သင့်လက်၌ အပ်ေတာ်မေသာအခါ၊ သတိ ့ ကိ

လပ် ကံ ၍ အကန်အစင် သတ်သင်ပယ် ှ င်းရမည်။ သတိ ့ ှ င့် မိ ဿဟာယမဖွဲ ့ရ၊ က ဏာကိ
မြပရ။

၃ သတိ ့ ှ င့်

စံ ဘက်ြခင်းကိ မ ပရ။ သင်၏သမီ းကိ သ၏သား ှ င့်၎င်း၊

သင်၏သားကိ သ၏သမီ း ှ င့်၎င်း ထိ မ်းြမားေပးစားြခင်းကိ မ ပရ။ ၄ အေ ကာင်းမကား၊
သတိ ့သည် သင်၏သားကိ ငါ၌ မဆည်းမကပ်ေစဘဲ ၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားအား
ဝတ် ပေစြခင်းငှ ာ ေသွ းေဆာင် ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ အခါ အမျက်ထွက်၍ သင်တိ့ကိ ချက်ြခင်း
ဖျက်ဆီးေတာ်မ လိ မ့ ်မည်။ ၅ သိ ့ြဖစ်၍၊ သတိ ့၌ အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း ဟမကား၊
သတိ ယ
့ ဇ် ပလင်များကိ ဖျက်ရမည်။ ပ်တ များကိ ဖိ ချရမည်။ အာ ှ ိ ရပင်များကိ ခတ်လှဲရမည်။
ထေသာ ပ်တ ဆင်းတများကိ မီ း ိ ရမည်
့
။

၆ အေ ကာင်းမကား၊ သင်သည် သင်၏

ဘရား သခင် ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းေသာအမျိုး ြဖစ်၏။ ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ သမ ေသာ
လမျိုးထက် သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားပိ င်ထိက်ေသာ အမျိုးြဖစ်ေစြခင်းငှ ာ သင့်ကိ
ေ ွးချယ်ေတာ်မ ပီ ။

၇ သင်သည် အြခားေသာလမျိုးထက် သာ၍ များေသာေ ကာင့်၊

ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ ချစ်၍ ေ ွးချယ်ေတာ်မသည်မဟတ်။ သင်သည် အြခားေသာ
လမျိုးတကာတိ ့ထက် သာ၍နည်း၏။ ၈ ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ ချစ်ေသာေ ကာင့်
၎င်း၊ သင်၏ဘိ းေဘးတိ ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ အကျိတ်ကိ မဖျက်လိေသာေ ကာင့်၎င်း၊
က န်ခံေနရာ အဲ ဂတုြပည်ကိ အစိ းရေသာ ဖါေရာဘရင်လက်မှ အား ကီ း ေသာ လက်ေတာ် ှ င့်
သင့်ကိ ေ ွး တ်ေဆာင်ယခဲ့ ေတာ် မ ပီ ။ ၉ သိ ့ြဖစ်၍ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
သည် မှန်ေသာဘရား၊ သစာေစာင့်ေသာဘရား၊ ကိ ယ် ေတာ်ကိ ချစ်၍ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ
ေစာင့်ေ ှ ာက်ေသာ သတိ ့၏ အမျိုးအစဥ်အဆက် အေထာင်အေသာင်း တိ င်ေအာင်
ပဋိ ညာဥ်စကားတည်၍ က ဏာကိ ြပေသာဘရား၊ ၁၀ ကိ ယ်ေတာ်ကိ မန်းေသာသတိ ့ကိ
ဖျက်ဆီးြခင်း ငှ ာ၊ သတိ ့မျက်ေမှာက်၌ အြပစ်ေပးေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ် မေ ကာင်းကိ
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သိ မှတ်ေလာ့။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ မန်းေသာ သတိ ့ကိ အားမနာဘဲ ၊ သတိ ့မျက်ေမှာက်၌ အြပစ်ေပး
ေတာ်မမည်။

၁၁ သိ ့ြဖစ်၍ ယေန့ငါထားေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်၊ ပညတ်တရားတိ ့ကိ

ကျင့်အံ့ ေသာငှ ာ ေစာင့်ေ ှ ာက်ရမည်။ ၁၂ ထိ ပညတ်တိ့ကိ သင်သည် ကျင့်ေဆာင်အ့ံ ေသာ
ငှ ာ နားေထာင်လ င်၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည် သင်၏ဘိ းေဘးတိ ့အား
ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ပဋိ ညာဥ် ှ င့် က ဏာေတာ်ကိ ေစာင့်ေတာ်မမည်။ ၁၃ သင့်ကိ ချစ်သြဖင့်
ေကာင်း ကီ းေပး၍ များြပား ေစေတာ်မမည်။ သင့်အား ေပးြခင်းငှ ာ၊ သင်၏ဘိ းေဘးတိ ့ အား
ကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်၌ သင်ဘွားြမင်ေသာ သားတိ ့ကိ ၎င်း၊ သင်၏ေြမ အသီ းအ ှ ံ ၊
စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ ၊ ွား အစီ းအပွ ား၊ သိ းစတိ ့ကိ၎င်း ေကာင်း ကီ းေပး ေတာ်မမည်။ ၁၄
သင်သည် လမျိုးတကာတိ ့ထက် သာ၍ ေကာင်း ကီ းခံ ရေသာသ ြဖစ်၍၊ သင်၌ မံ ေသာ
ေယာက်ျားမိ န်းမ တေယာက်မ ၊ တိ ရ စာန်တွင် မံ ေသာ အထီ းအမ တေကာင်မ မ ှ ိ ရ။ ၁၅
ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ အနာေရာဂါ ှ ိ သမ တိ ့ကိ သင့်ဆီ က ပယ် ှ ား၍၊ သင်သိေသာ
အဲ ဂတုြပည်၏ အနာဆိ းကိ သင်၌ စွဲ ေစေတာ်မမ။ သင့်ကိ မန်းေသာသ မေပါင်းတိ ့၌
စွဲ ေစေတာ်မမည်။ ၁၆ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်၌ အပ်ေပးေတာ်မေသာ
လမျိုးအေပါင်းကိ ဖျက်ဆီး ရမည်။ သင်၏မျက်စိသည် သတိ ့ကိ မသနားရ။ သတိ ့
ဘရားအား ဝတ်မ ပရ။ ဝတ် ပလ င်၊ ထိ မိ၍ လဲ စရာ အေ ကာင်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။‐ ၁၇
ထိ လမျိုးတိ သ
့ ည် ငါ့ထက်သာ၍များ၏။ ငါသည် သတိ ့ကိ အဘယ်သိ့ ှ င်ထတ် ိင်မည်နည်းဟ
သင်သည် စိ တ်ထဲမှာ ေအာက်ေမ့လျက်၊ ၁၈ သတိ ့ကိ မေ ကာက်ရ။ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည် ဖါေရာဘရင် ှ င့် အဲ ဂတုြပည် တြပည်လံ း၌ ပေတာ်မေသာ အမကိ ၎င်း၊ ၁၉
ကိ ယ်တိင်ြမင်၍ ကီ းစွ ာေသာ စံ စမ်းြခင်းတိ ့ကိ ၎င်း၊ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်
သင့်ကိ တ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ ြပေတာ်မေသာ နိမိတ်လကဏာ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမတိ ့ကိ၎င်း၊
အား ကီ းေသာ လက် ံ း ေတာ်ကိ ဆန့်ေတာ်မြခင်းကိ ၎င်း ေစ့ေစ့ေအာက်ေမ့ ရမည်။
ထိ နည်းတ၊ သင်ေ ကာက်တတ်ေသာ လမျိုး ှ ိ သမ တိ ့၌ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
ပေတာ်မ မည်။ ၂၀ ထိ မှတပါး၊ ကျန် ကင်း၍ ပန်းေ ှ ာင်လျက်ေန ေသာ သတိ ့သည်
မပျက်စီးမှီတိင်ေအာင်၊ သင်၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည် ပျားတများကိ သတိ ့တွင်
ေစလတ်ေတာ်မမည်။ ၂၁ သတိ ့ေ ကာင့် ထိ တ်လန့်ြခင်း မ ှ ိ ရ။ အေ ကာင်း မကား၊ တန်ခိး ကီ း၍
ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့တွင် ှ ိ ေတာ်
မ၏။ ၂၂ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ထိ လ မျိုးတိ ့ကိ သင့်ထံ က တေ ွေ့ ွ ့ ှ င်
ထတ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ေတာသားရဲ တိ့သည် သင့်တဘက်၌ များြပားမည်ကိ စိ းရိ မ်၍၊ သတိ ့ကိ
ချက်ြခင်းမပယ်မ ှ ားသင့်။ ၂၃ သိ ့ရာတွ င် သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည် သတိ ့ကိ
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သင်၌အပ်၍၊ သတိ ့ မပျက်စီးမှီတိင်ေအာင်၊ ကီ းစွ ာေသာ ပျက်စီးြခင်းကိ စီ ရင်ေတာ်မမည်။
၂၄ သတိ ့ ှ င်ဘရင်များကိ လည်း သင့်လက်၌ အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့ဘွဲ ့နာမကိ ပင်

ေကာင်းကင် ေအာက်မှာ ပယ် ှ င်းရမည်။ သတိ ့ကိ မဖျက်ဆီးမှီ တိ င်ေအာင် သင့်ေ ှ ့ မှာ
အဘယ်သမ မရပ်မေန ိင်ရာ။ ၂၅ သတိ ့ထေသာ ပ်တဆင်းတဘရားများကိ မီ း ိ ့ ရမည်။
ပ်တဆင်းတ၌ ပါေသာ ေ ေငွ ကိ မတပ်မက်ရ၊ မသိ မ်းမယရ။ ယလ င် အြပစ်ေရာက်မည်ဟ
စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ၂၆
စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာအရာကိ သင့်အိ မ်ထဲသိ့ မသွ င်းရ။ သွ င်းလ င်၊ သင်သည် ထိ အရာကဲ့ သိ ့
ကျိတ်အပ် ေသာအရာ ြဖစ်မည်ဟ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။ ထိ သိ့ေသာအရာ ကိ သင်သည် အ ကင်းမဲ့
စက်ဆပ် ွံ ှ ာရမည်။ ကျိန်အပ် ေသာ အရာပင်ြဖစ်ေပ၏။

၈ သင်သည်

အသက် ှ င်၍

များြပားမည်အေ ကာင်း၊

ထာဝရ

ဘရားသည်

သင်၏ဘိ းေဘးတိ ့အား ကျိန်ဆိေတာ် မေသာြပည်သိ့ သွ ား၍ ဝင်စားမည်အေ ကာင်း၊ ယေန့
ငါမှာထားေသာ ပညတ်အလံ းစံ တိ ့ကိ ကျင့်ေဆာင်အ့ံ ေသာငှ ာ သတိ ပရမည်။ ၂ သင်၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ ှ ိမ့ ်ချစံ စမ်း၍၊ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကျင့်ချင်ေသာ
စိ တ် ှ ိ သည် မ ှ ိ သည်ကိ သိ မည်အေ ကာင်း၊ လွ န်ခဲ့ ပီ း ေသာ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း ေတာ၌
ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မ ေသာ လမ်းခရီ းတေ ှ ာက်လံ းကိ ေအာက်ေမ့ရမည်။ ၃ ထိ သိ့ သင့်ကိ ှ ိမ့ ်ချ၍
အငတ်အမွ တ်ခံေစေတာ် မေသာအခါ၊ သင်သည် ကိ ယ်တိင်မသိ ၊ သင်၏ဘိ းေဘး
မသိ ဘးေသာ မ ှ င့် ေက းေမွ းေတာ်မသြဖင့်၊ လသည် မန့်အားြဖင့်သာ အသက်ကိ
ေမွ းရသည်မဟတ်။ ဘရား သခင် မိ န့်ေတာ်မသမ အားြဖင့် အသက်ေမွ းရသည်ကိ
သိ ေစေတာ်မ၏။

၄ လွ န်ခဲ့ ပီ းေသာ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း သင် ဝတ်ေသာအဝတ်

မေဟာင်းမ ွမ်း၊ သင့်ေြခလည်း မပွ န်းမေရာင်။ ၅ အဘသည် သားကိ ဆံ းမသကဲ့ သိ ့၊ သင်၏
ဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည် သင့်အား ဆံ းမေတာ်မသည် ကိ စိ တ်ထဲမှာ
ေအာက်ေမ့ရမည်။ ၆ သိ ့ြဖစ်၍ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား စီ ရင်ေတာ်မေသာလမ်းသိ ့
လိ က်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ သြဖင်
့
့ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ရမည်။ ၇
အေ ကာင်းမကား၊ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည် ေကာင်းေသာြပည်၊ ချိုင့်ထဲ ၊
ေတာင်ထဲက ေပါက်ေသာြမစ်၊ ေချာင်း၊ စမ်းေရတွ င်း၊ ေရကန်များ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာြပည်၊ ၈ ဂျံု၊
မေယာ၊ စပျစ်ပင်၊ သေဘာသဖန်းပင်၊ သလဲ ပင် ှ င့် ြပည့်စံ ေသာြပည်၊ သံ လွ င်ဆီ၊ ပျားရည် ှ င့်
ြပည့်စံ ေသာြပည်၊

၉ ဘာမ မလိ ဘဲဝစွ ာ စားရေသာြပည်၊ သံ ေကျာက်

ေတာင်ထဲကေ ကးနီကိ

တးရေသာြပည်သိ့

သင့်ကိ

ှ င့် ြပည့်စံ ၍၊

ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။

၁၀

ထိ ေကာင်းမွ န်ေသာ ြပည်ကိ ေပးသနားေတာ်မ သည်ြဖစ်၍၊ သင်သည် ဝစွ ာစားရေသာအခါ၊
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သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းရမည်။ ၁၁ ယေန့
ငါဆင့်ဆိ ေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်၊ ပညတ် တရားေတာ်တိ့ကိ သင်သည် မေစာင့်၊ သင်၏ ဘရား
သခင် ထာဝရဘရားကိ ေမ့ေလျာ့ေသာအြပစ်ကိ သတိ ှ င့်ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၁၂ သင်သည်
ဝစွ ာစား၍ ေကာင်းေသာအိ မ်ကိ ေဆာက်လျက်ေနရစဥ်၊ ၁၃ သင်၏ သိ း ွား၊ ေ ေငွ အစ ှ ိ ေသာ
ဥစာမျိုး

များြပားစဥ်အခါ၊

၁၄

သင်သည်

မာနေထာင်လားြခင်းသိ ့

ေရာက်၍၊

အထက်က န်ခံေနရာ အဲ ဂတုြပည်မှ ကယ် တ်ေဆာင်ယ ခဲ့ ေတာ်မထေသာ၊ ၁၅ မီ းေ မ၊
ကင်း မီ းေကာက်များ၍၊
ေတာ ကီ းအလယ်၌

ေရမ ှ ိ ၊

သင့်ကိ

အငတ်

ပိ ့ေဆာင်၍

ခံ ရာအရပ်၊

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ

မီ းပါေကျာက်ထဲက

ေရကိ

ထွ က်ေစ

ေတာ်မထေသာ၊ ၁၆ သင့်ကိ ှ ိမ့ ်ချစံ စမ်း၍၊ ေနာက်ဆံ း၌ ေကျးဇး ပ လိ ေသာငှ ာ၊ သင်၏
ဘိ းေဘးမသိ ဘးေသာမ ှ င့် ေတာ၌ ေက းေမွ းေတာ်မေသာ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ
ဘရားကိ ေမ့ေလျာ့၍၊ ၁၇ ငါ့တန်ခိး၊ ငါ့လက်သတိ အားြဖင့် ဤစည်းစိ မ်ကိ ငါရတတ်သည်ဟ
စိ တ်ထဲမှာ ေအာက်ေမ့ြခင်းအြပစ်ကိ သတိ ှ င့် ကဥ်ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၁၈ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားကိ သာ ေအာက်ေမ့ရမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်၏ ဘိ းေဘးတိ ့ အား
ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ

ပဋိ ညာဥ်တရားေတာ်ကိ

ယေန့ကဲ့သိ ့

တည်ေစလိ ေသာငှ ာ၊

စည်းစိ မ်ရတတ်ေသာ အစွ မ်းသတိ ကိ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၉ သင်၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားကိ သင် သည် ေမ့ေလျာ့သြဖင့်၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ကိ ဆည်းကပ်၍
ဝတ် ပကိ းကွ ယ်လ င်၊ ပျက်စီးြခင်းသိ ့ အမှန်ေရာက်လိမ့ ်မည်ဟ ယေန့ ငါသည် သင့်တဘက်၌
သက်ေသခံ ၏။

သင်၏ဘရားသခင်

၂၀

နားမေထာင်ေသာေ ကာင့်၊

ထာဝရဘရား၏

ထာဝရဘရားသည်

သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ

စကား

ေတာ်ကိ

ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာ

လမျိုးများကဲ့ သိ ့၊ ထိ နည်းတ သင်သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်ရလိ မ့ ်မည်။

၉ အိ

ဣသေရလအမျိုး၊

နားေထာင်ေလာ့။

သင့်ထက်အား ကီ း၍

များြပားေသာ

လမျိုးတိ ့ကိ၎င်း၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိထိေသာ မိ ့ ိ း ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ မိ ့ ကီ းတိ ့ကိ၎င်း၊
၂ အာနကအမျိုးသားေ ှ မ့ ှ ာ အဘယ်သရပ် ိင် သနည်းဟေသာ စကားကိ သင် ကား၍၊

သင်သိေသာ

အာနကအမျိုးသားတည်းဟေသာ

အလွ န် ကီ းြမင့်ေသာ

လမျိုးကိ ၎င်း

တိ က်ယြခင်းငှ ာ၊ ယခ ေယာ်ဒန်ြမစ် တဘက် သိ ့ ကးလ ပီ ။ ၃ သိ ့ြဖစ်၍ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား သည် သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ကသြဖင့်၊ ေလာင်ေသာမီ းကဲ့ သိ ့ ြဖစ်လျက် သတိ ့ကိ
ဖျက်ဆီး၍၊ သင့်မျက်ေမှာက်၌ ှ ိမ့ ်ချေတာ်မမည်အေ ကာင်းကိ ယခ သေဘာကျေလာ့။
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ သင်သည် သတိ ့ကိ ှ င်ထတ်၍ အလျင်အြမန်
ဖျက်ဆီးရလိ မ့ ်မည်။
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ကိ

သင့်ေ ှ မ့ ှ ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာေနာက်၊ သင်က၊ ငါ့ကသိ လ်ေ ကာင့် ထာဝရဘရားသည်
ငါ့ကိသွင်း၍၊ ဤြပည်ကိ အပိ င်ေပးေတာ်မသည်ဟ၍ မေအာက်ေမ့ရ။ ထိ လမျိုးတိ ့၏
မေကာင်းမေ ကာင့် ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ှ င်ထတ်ေတာ်မသည်ဟ၍ စိ တ်ထဲမှာ
ေအာက်ေမ့ရမည်။ ၅ သင် ပေသာကသိ လ်ေ ကာင့်၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာ သေဘာေ ကာင့်၎င်း၊
ထိ ြပည်ကိ သွ ား၍ ဝင်စားရ မည်မဟတ်။ ထိ လမျိုးတိ ့၏ မေကာင်းမေ ကာင့်၎င်း၊
ထာဝရဘရားသည် သင်၏အဘ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ
စကားေတာ်ကိ တည်ေစလိ ေသာငှ ာ၎င်း၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည် သတိ ့ကိ
သင့်ေ ှ မ့ ှ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ ၆ သိ ့ြဖစ်၍ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည်
သင်၏ကသိ လ်ေ ကာင့်၊ ထိ ေကာင်းမွ န်ေသာ ြပည် ကိ ေပးေတာ်မသည်မဟတ်။ သင်သည်
လည်ပင်းခိ င်မာ ေသာ အမျိုးြဖစ်၏။ ၇ သင်သည်၊ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
ကိ အမျက်ေတာ်ထွက်ေစြခင်းငှ ာ၊ ေတာ၌ ပမိ သည်ကိ မေမ့ ှ င့်၊ ေအာက်ေမ့ေလာ့။
သင်သည် အဲ ဂတုြပည်ထဲက ထွ က်ေသာေန့မှစ၍ ဤအရပ်သိ့ ေရာက်သည် တိ င်
ေအာင် ထာဝရဘရားကိ ပန်ကန် ပီ ။

၈ ေဟာရပ်အရပ်၌ ထာဝရဘရားကိ အမျက်

ေတာ်ထွက်ေစသြဖင့်၊ သင့်ကိ ဖျက်ဆီးေလာက်ေအာင် အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။

၉

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ှ င့်ဖွဲ ့ေသာ ပဋိ ညာဥ် တရားကိ ေရးထားေသာ ေကျာက်ြပားတိ ့ကိ
ခံ ယြခင်းငှ ာ၊ ေတာင်ေပ သိ ့ငါတက်ေသာအခါ၊ အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ း မန့်ကိမစား၊ ေရကိ
မေသာက်ဘဲ ေတာင်ေပ မှာေနေလ၏။ ၁၀ သင်တိ့သည် စည်းေဝး ကေသာေန့၌ ထာဝရ
ဘရားသည် ေတာင်ေပ မှာ မီ းထဲ က မက်ဆိေတာ်မ ေသာ စကားေတာ်အလံ းစံ တိ ့ကိ
လက် ိ းေတာ်ြဖင့် ေရးထားေသာ ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားတိ ့ကိ ထာဝရဘရား သည် ငါ့အား
အပ်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၁ အရက်ေလးဆယ်ေစ့ေသာအခါ၊ ထိ ပဋိ ညာဥ် ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ
ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား ေပးေတာ်မလ င်၊ ၁၂ သင်သည် ထ၍ အလျင်အြမန်ဆင်းသွ ားေလာ့။
အဲ ဂတုြပည်မှ သင် တ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ သင်၏ လတိ ့သည် ေဖာက်ြပန်၍၊ ငါမှာထားေသာလမ်းမှ
အလျင်အြမန်လဲ ၍၊ ပ်တကိ သွ န်း က ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ တဖန် ထာဝရဘရားက၊
ဤလမျိုးကိ ငါ ကည့် ြမင် ပီ ။ လည်ပင်းခိ င်မာေသာ အမျိုးြဖစ်၏။ ၁၄ သိ ့ြဖစ်၍ ငါ့ကိ ှ ိ ေစေလာ့။
သတိ ့ကိ ငါဖျက်ဆီး မည်။ သတိ ့နာမကိ လည်း ေကာင်းကင်ေအာက်မှာ ငါေချ မည်။
သင့်ကိ မကား၊ သတိ ့ထက် အား ကီ း၍ များြပား ေသာ အမျိုးြဖစ်ေစမည်ဟ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၅ ထိ အခါ ငါသည် ပဋိ ညာဥ်ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပား ကိ ကိ င်လျက်၊ လှ ည့်၍ မီ းေလာင်ေသာ

ေတာင်ေပ က ဆင်းလာ၏။ ၁၆ သင်တိ့သည် သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကိ
ြပစ်မှား၍၊ ွားသငယ် ပ်တကိ သွ န်းေ ကာင်း ှ င့် ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မေသာလမ်းမှ
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အလျင်အြမန် လဲ သွားေ ကာင်းကိ ငါသည် ကည့်ြမင်လ င်၊ ၁၇ လက် ှ စ်ဘက် ှ င့်ကိ င်ေသာ
ေကျာက်ြပားတိ ့ကိ ချ၍၊ သင်တိ့မျက်ေမှာက်၌ ငါချိုးဖဲ့ ၏။ ၁၈ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ
အမျက်ေတာ် ထွ က်ေစြခင်းငှ ာ၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပမိ ေသာအြပစ် ှ ိ သမ တိ ့ေ ကာင့်၊
ငါသည် အရင် ပသကဲ့ သိ ့ ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ြပပ်ဝပ်၍ အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ း
မန့်ကိမစား၊ ေရကိ မေသာက်ဘဲေနရ၏။ ၁၉ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့
ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ာ အလွ န်ြပင်းစွ ာထွ က်ေသာ အမျက် ေတာ်အ ှ ိ န်ကိ ငါေ ကာက်၏။
သိ ့ရာတွ င် ထာဝရဘရား သည် ငါ့စကားကိ တဖန် နားေထာင်ေတာ်မ၏။

၂၀

ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ အာ န်ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ အလွ န်အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊
အာ န်အဘိ ့ကိလည်း ဆေတာင်းေလ၏။ ၂၁ သင်တိ့ဒစ ိ က်တည်းဟေသာ သင်တိ့လပ်ေသာ
ွားသငယ်ကိ ငါယသြဖင့် အရည်ကျို၍၊ အမန့်ြဖစ် ေအာင် ညက်ညက်ေချ ပီ းလ င်၊
ေတာင်ထဲက

ထွ က်ေသာ

ေချာင်းေရေပ မှာ

ချပစ်ေလ၏။

၂၂

တေဗရအရပ်၊

မဿာအရပ်၊ ကိ ဗတ်ဟတဝါ အရပ်၌လည်း၊ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ အမျက်
ေတာ်ထွက်ေအာင်

ပ က၏။

၂၃ ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်၌လည်း၊

ထာဝရဘရားက၊

သွ ား၍ ငါေပးေသာြပည်ကိ သိ မ်းယ ကေလာ့ဟ သင်တိ့ကိ ေစခိ င်းေတာ်မေသာအခါ၊
သင်တိ့သည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား အမိ န့်ေတာ်ကိ ြငင်းဆန် က၏။
ကိ ယ်ေတာ်ကိ မယံ ၊ စကားေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲေန က၏။

၂၄ ငါသိ က မ်းေသာ

ေန့မှစ၍၊ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ပန်ကန်လျက်ေန က ပီ ။ ၂၅ ထာဝရဘရားသည်
သင်တိ့ကိ ဖျက်ဆီးမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ငါသည် အရင်ြပပ်ဝပ်သကဲ့ သိ ့၊
အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ း ြပပ်ဝပ်လျက်ေနရ၏။ ၂၆ ထာဝရဘရားအားလည်း၊ အိ အ ှ င်
ဘရားသခင်၊
အဲ ဂတုြပည်မှ

တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်

ေ ွးေတာ်မ၍၊

အား ကီ းေသာ

လက်ေတာ် ှ င့်

တ်ေဆာင် ေတာ်မေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏အေမွ ဥစာြဖစ်ေသာ ဤလတိ ့

ကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မမပါ ှ င့်။

၂၇ ကိ ယ်ေတာ်၏က န် အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်

တိ ့ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ဤလမျိုးသည် ခိ င်မာေသာ သေဘာ ှ ိ ၍၊ ြပစ်မှားမိ ေသာ
ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ မှတ်ေတာ် မမပါ ှ င့်။ ၂၈ သိ မ
့ ဟတ် အက ်ပ်တိ့ကိ တ်ေဆာင်ေတာ်မေသာ
ြပည်သားတိ ့က၊ ထာဝရဘရားသည် ဂတိ ထားေသာ ြပည်သိ့ သတိ ့ကိ ေဆာင်သွင်းြခင်းငှ ာ
မတတ် ိင်ေသာ ေ ကာင့်၎င်း၊ သတိ ့ကိ မန်းေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ေတာ၌ သတ်လိေသာငှ ာ
ထတ်သွား ပီ ဟ ဆိ ကပါ လိ မ့ ်မည် တကား။ ၂၉ ဤလတိ ့သည်ကား၊ မဟာတန်ခိးေတာ် ှ င့်
လက် ံ းေတာ်ကိ ဆန့်သြဖင့် တ်ေဆာင်ေတာ်မေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏ အေမွ လြဖစ် ကပါသည်ဟ
ငါသည် ဆေတာင်းေလ၏။
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၁၀ ထိအခါ ထာဝရဘရားက၊ အရင်ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားနည်းတ၊ ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ
ခတ်ဦးေလာ့။ ငါ ှ ိ ရာသိ ့ တက်လာေလာ့။ ေသတာကိ လည်း လပ်ေလာ့။ ၂ သင်ချိုးဖဲ့ ေသာ
အရင်ေကျာက်ြပား၌ စကားပါ သည်အတိ င်း၊ ေနာက်ေကျာက်ြပားေပ မှာ ငါေရးထားဦ း
မည်။ သင်သည် ထိ ေကျာက်ြပားကိ ေသတာထဲ မှာ ထားရမည်ဟ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၃ ငါသည်လည်း၊ အကာ ှ သစ်သားြဖင့် ေသတာ ကိ လပ်၍၊ အရင်ေကျာက်ြပားနည်းတ

ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ ခတ် ပီ းမှ၊ ထိ ေကျာက်ြပားကိ ကိ င်လျက် ေတာင်ေပ သိ ့ တက်ေလ၏။
၄ သင်တိ့စည်းေဝးေသာေန့၌ ထာဝရဘရားသည် ေတာင်ေပ မှာ မီ းထဲ က မိ န့် မက်ေတာ်မေသာ

ပညတ် ေတာ်ဆယ်ပါးတိ ့ကိ၊ အရင်စာ၌ လာသည်အတိ င်း၊ ထာဝရဘရားသည် ေရးထား၍
ငါ့အားေပးေတာ်မ၏။ ၅ ငါသည်လည်း လှ ည့်၍ ေတာင်ေပ က ဆင်းသ ြဖင့်၊ လပ် ပီ းေသာ
ေသတာထဲ ၌ ထိ ေကျာက်ြပားကိ ထား၍၊ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ထိ ေသတာထဲ ၌ ယခ ှ ိ ၏။

၆ ငါသည်ေတာင်ေပ မှာ အရင်ေနေသာကာလ

ှ င့်အမ ၊

အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ း တဖန်ေနြပန်၍၊ ထိ အခါ၌လည်း ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ
မဖျက်ဆီး မည်အေ ကာင်း၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊
ထေလာ့။ ဤလမျိုးအား ေပးြခင်းငှ ာ၊ သတိ ့ဘိးေဘးတိ အ
့ ား ငါကျိန်ဆိေသာြပည်သိ့ သတိ ့သည်
သွ ား၍ သိ မ်းယမည်အေ ကာင်း၊ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ခရီ းသွ ားေလာ့ဟ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ေမာသ တ် အရပ်မှ ခရီ းသွ ား၍၊ ဗယာကန်အရပ်၌

စားခန်းချ က၏။

၉ ထိ အရပ်မှ ခရီ းသွ ား၍ ေဟာရဂိ ဒ်ဂဒ်အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။

ထိ အရပ်မှ ခရီ းသွ ား၍ ဧေြဗာနအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ထိ အရပ်မှ ခရီ းသွ ား၍ ဧဇယန်ဂါဗာ
အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ထိ အရပ်မှ ခရီ းသွ ား၍ ဇိ နေတာကာေဒ ှ အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။
ထိ အရပ်မှ ခရီ းသွ ား၍ ေဟာရေတာင်၌ စားခန်းချ က၏။ ထိ အရပ်၌ အာ န်သည်
အနိစေရာက်၍၊ သ့ကိ သ ဂဟ်ရ၏။ သ၏သား ဧလာဇာသည် အဘ၏အရာ၌ ယဇ် ပေရာ
ဟိ တ်အမကိ ေဆာင်ရ၏။ ၁၀ ေလဝိ သားတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ် ေသတာကိ
ထမ်းေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ရပ်၍ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊ အခွ င့ ်ေတာ် ှ င့်
ေကာင်း ကီ းေပးေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊ ယေန့တိင်ေအာင် ထိ သ တိ ့ကိ ခွဲ ခန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိ ့ေ ကာင့်
ေလဝိ သားတိ ့သည် ညီ အစ်ကိတိ့ ှ င့် ေရာ၍ အဘိ ့ကိမပိ င်၊ အေမွ ကိမခံ ရ။ သင်၏ ဘရား
သခင် ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ခံရေသာအေမွ ြဖစ် ေတာ်မ၏။ ၁၂ အိ ဣသေရလအမျိုး၊
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ့၍၊ လမ်းေတာ်သိ့ လိ က်သွား ြခင်း၊
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စိ တ် ှ လံ း အ ကင်းမဲ့ ချစ်၍ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ြခင်း၊
၁၃ သင်၏အကျိုးကိ ေထာက်၍ ယေန့ ငါဆင့်ဆိ ေသာ ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ
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ေစာင့်ေ ှ ာက် ြခင်းအမမှတပါး၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည် အဘယ်အမကိ
ေတာင်းေတာ်မသနည်း။ ၁၄ မိ ဃ်းေကာင်းကင် ှ င့် ေကာင်းကင်ဘဝဂ်ကိ၎င်း၊ ေြမ ကီ း ှ င့်
ေြမ ကီ းတန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရား ပိ င်ေတာ်မ၏။ ၁၅ သိ ရ
့ ာတွ င်
ထာဝရဘရားသည် သင်၏ဘိ းေဘး တိ ့ကိ ချစ်ခင်ြမတ် ိး၍၊ ယေန့ ှ ိ သကဲ့ သိ ့၊ သတိ ့အမျိုး
အ ွယ်တည်းဟေသာ သင့်ကိ ၊ အြခားေသာ လမျိုးတကာ တိ ့တွင် ေ ွးေကာက်ေတာ်မ၏။
၁၆ သိ ့ြဖစ်၍ သင်၏ ှ လံ းအေရဖျားကိ လှ ီ းြဖတ် ေလာ့။ ေနာက်တဖန် ခိ င်မာေသာလည်ပင်း

မ ှ ိ ေစ ှ င့်။ ၁၇ အေ ကာင်းမကား၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည်၊ ဘရားတိ ့၏ ဘရား၊
သခင်တိ့၏သခင်၊ ကီ းြမတ်ေသာဘရား၊ တန်ခိး ှ င့်ြပည့်စံ ၍ ေ ကာက်မက် ဘွ ယ်ေသာဘရား၊
လမျက် ှ ာကိ မေထာက်၊ တံ စိ းကိ မစားဘဲ ၊ ၁၈ မိ ဘမ ှ ိ ေသာ သငယ်၊ မတ်ဆိးမဘက်၌
တရား စီ ရင်၍၊ ဧည့်သည်အာဂ ုတိ ့ကိ စံ မက်သြဖင့်၊ အဝတ် အစားတိ ့ကိ ေပးသနားေသာ
ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၉ သိ ့ြဖစ်၍ ဧည့်သည်တိ့ကိ ချစ် ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊
သင်တိ့သည် အဲ ဂတုြပည်၌ ဧည့်သည် ြဖစ် ကဘး ပီ ။ ၂၀ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ
ေ ကာက်

ွံ ့၍ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ရမည်။ ကိ ယ်ေတာ်၌ ဆည်းကပ်ရမည်။

နာမေတာ်အားြဖင့် ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပရမည်။ ၂၁ ထာဝရဘရားသည် သင်၏ဂဏ်အသေရ၊
သင်၏ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ သင်သည် ကိ ယ် မျက်စိ ှ င့် ြမင်သည်အတိ င်း၊
ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အမအရာ ကီ းတိ ့ကိ သင့်အဘိ ့ ပေတာ်မ ပီ ။

၂၂ သင်၏

ဘိ းေဘးတိ ့သည်၊ အေရအတွ က်အား ြဖင့် လခနစ်ဆယ်မ သာ ှ ိ လျက်၊ အဲ ဂတုြပည်သိ့
ဆင်းသွ ား က၏။ ယခမကား၊ အေရအတွ က်အားြဖင့် မိ ဃ်းေကာင်းကင် ကယ် ှ င့်အမ
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် များြပားေစေတာ်မ ပီ ။

၁၁ သိ့ြဖစ်၍

သင်သည်

သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရ

ဘရားကိ

ချစ်ရမည်။

စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မချက်၊ မှာထား ေတာ်မေသာ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ အစဥ်ေစာင့်ေ ှ ာက် ရမည်။
၂ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ဆံ းမေတာ်မ ြခင်းကိ ၎င်း၊ ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ၎င်း၊

အား ကီ းေသာ လက် ံ းဆန့်ေတာ်မြခင်းကိ ၎င်း၊

၃ ထးဆန်းေသာ တန်ခိးေတာ်ကိ၎င်း၊

အဲ ဂတုြပည် ၌၊ အဲ ဂတု ှ င်ဘရင် ဖါေရာမင်း ှ င့် ြပည်သြပည်သား များတိ ့အား ပေတာ်မေသာ
အမကိ ၎င်း၊ ၄ အဲ ဂတုစစ်သရဲ အလံ းအရင်းတည်းဟေသာ ြမင်းစီ းသရဲ ၊ ရထားစီ းသရဲ တိ့အား
ပေတာ်မေသာ အမကိ ၎င်း၊ သင်တိ့ကိလိက်ေသာ သတိ ့ကိ ဧဒံ ပင်လယ်ေရ လမ်းမိ းေစ၍၊
ယေန့တိင်ေအာင် ဖျက်ဆီးေတာ်မေ ကာင်း ကိ ၎င်း၊

၅ ဤအရပ်သိ့

ေတာ၌ လှ ည့်လည်စဥ် တွ င် သင်တိ့အား ပေတာ်မေသာ အမကိ ၎င်း၊ ၆

မေရာက်မှီ၊
ဗင်အမျိုး၊

ဧလျာဘသားဒါသန် ှ င့် အဘိ ရံတိ ့ အား ပေတာ်မေသာအမကိ ၎င်း၊ ေြမ ကီ းသည် မိ မိ
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ခံ တွ င်းကိ ဖွ င့ ်၍ သတိ ့ ှ င့် အိ မ်သအိ မ်သားများ၊ တဲ များ၊ သတိ ့၌ ရတတ်သမ ေသာ
ဥစာပစည်းများကိ ၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့ အလယ်၌၊ မျိုေ ကာင်းကိ ၎င်း မသိ မြမင်
ေသာ သင်တိ့၏ သားသမီ းတိ ့အား ငါမေြပာ၊ သင်တိ့ကိယ် တိ င် သိ မှတ် ကေလာ့။ ၇
ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ အမ ကီ းအလံ းစံ တိ ့ကိ သင်တိ့သည် ကိ ယ်တိင်ြမင် က ပီ ။ ၈
ထိ ေ
့ ကာင့်၊ သင်တိ့သည်သွား၍ ဝင်စားလတံ့ ေသာြပည်ကိ ကီ းစွ ာေသာခွ န်အား ှ င့် ဝင်စားမည်
အေ ကာင်း၊ ၉ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့၏ ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့် သတိ ့အမျိုးအ ွယ်အား
ေပးြခင်းငှ ာ ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ြပည်၊

ိ ့ ှ င့်ပျားရည်စီးေသာြပည်၌ သင်တိ့အသက်

တာ ှ ည်မည်အေ ကာင်း၊ ယေန့ ငါမှာထားသမ ေသာ ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကမည်။
၁၀ သင်တိ့သွား၍ ဝင်စားလတံ့ ေသာ ြပည်သည် ကား၊ ယာလပ်သကဲ့ သိ ့ မျိုးေစ့ ကဲ ၍

ေြခြဖင့်ေရေလာင်း ရေသာ ြပည်တည်းဟေသာ သင်တိ့ထွက်လာေသာ အဲ ဂတုြပည် ှ င့်
တသည်မဟတ်။

၁၁

သင်တိ့သွား၍

ဝင်စားလတံ့ ေသာြပည်သည်

ချိုင့်များ ှ င့် ြပည့်စံ ၍ မိ ဃ်းေရကိ ေသာက် ေသာြပည်၊

ေတာင်များ၊

၁၂ သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ပစ၍ တ ှ စ်ပတ်လံ း ကည့် ေတာ်မေသာြပည် ြဖစ်၏။ ၁၃ သင်တိ့ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားကိ စိ တ် ှ လံ း အ ကင်းမဲ့ ချစ်၍ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်မည် အေ ကာင်း၊
ယေန့ ငါမှာထားသမ ေသာ ပညတ်တိ့ကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်လ င်၊

၁၄ သင်တိ့သည်

စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ တိ့ကိ စသိ မ်း ေစြခင်းငှ ာ အရင်မိဃ်း၊ ေနာက်မိဃ်း တည်းဟေသာ
သင်တိ့ြပည် ှ င့်ဆိ င်ေသာ မိ ဃ်းေရကိ ငါေပးမည်။ ၁၅ သင်တိ့သည် ဝစွ ာစားရမည်အေ ကာင်း၊
သင်တိ့ တိ ရ စာန်များအဘိ ့ လွ င်ြပင်၌ ြမက်ပင်ကိ ငါေပါက်ေစ မည်။ ၁၆ သင်တိ့သည်
မိ စာဒိ ဌိအယကိ စွဲ၍ လမ်းမလွဲ ၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ကိ ဝတ် ပ၊ ကိ းကွ ယ်ြခင်း ှ င့်
ကင်းလတ်မည်အေ ကာင်း၊ ကိ ယ်ကိကိယ် သတိ ပ က

ေလာ့။

၁၇ သိ ့မဟတ်

ထာဝရဘရားသည် အမျက်ေတာ် ထွ က်၍ မိ ဃ်းမ ွာ၊ ေြမ၏အသီ းအ ှ ံ ကိ မြဖစ်ေစြခင်းငှ ာ။
မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ပိ တ်ေတာ်မမည်။ ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မေသာ ေကာင်းမွ န်ေသာြပည်၌
သင်တိ့သည် အလ င်အြမန် ေပျာက်ပျက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ သိ ့ြဖစ်၍ ငါေဟာေြပာေသာ
ဤစကားကိ စိ တ် ှ လံ း၌ သွ င်းထား၍၊ လက်၌ လကဏာသက်ေသ

ဘိ ရ
့ ာ၎င်း၊ မျက်စိ ကားမှာ

သင်းကျစ်ကဲ့သိ ့၎င်း ချည်ထားရ ကမည်။ ၁၉ ထိ စကားကိ သင်တိ့သည် အိ မ်၌ ထိ င်လျက်
ေနသည်ြဖစ်ေစ၊ ခရီ းသွ ားသည်ြဖစ်ေစ၊ အိ ပ်လျက်ထ လျက် ှ ိ သည်ြဖစ်ေစ ေဟာေြပာ၍၊
သားသမီ းတိ ့အား သွ န်သင်ရ ကမည်။ ၂၀ အိ မ်တံခါး မိ တ
့ ံ ခါး၌လည်း ေရးထားရ ကမည်။
၂၁ သိ ့ ပလ င် ထာဝရဘရားသည် ဘိ းေဘးတိ ့အား ေပးြခင်းငှ ာ ကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်၌

သင်တိ့အသက်၊ သားသမီ းများ အသက်တာသည်၊ ေကာင်းကင်၌ အသက် တာ ှ ည်သကဲ့ သိ ့၊
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ေြမ ကီ းေပ မှာ တာ ှ ည်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ သင်တိ့သည် သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရ
ဘရားကိ ချစ်ေသာစိ တ် ှ င့် လမ်းေတာ်သိ့လိက်၍၊ ကိ ယ် ေတာ်၌ ဆည်းကပ်မှီဝဲမည်အေ ကာင်း၊
ငါမှာထားသမ ေသာ ဤပညတ်တိ့ကိ ကျင့်အံ့ ေသာငှ ာ သတိ ှ င့် ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င်၊ ၂၃
ထာဝရဘရားသည် ဤလမျိုးခပ်သိမ်းတိ ့ကိ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ှ င်ထတ်ေတာ်မသြဖင့်၊ သင်တိ့သည်
ကိ ယ်ထက်အား ကီ း၍ များြပားေသာ လမျိုးတိ ့ကိ အစိ းရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၄ သင်တိ့သည်
ေြခ ှ င့်နင်းသမ ေသာအရပ်ကိ ပိ င်သြဖင့်၊ ေတာမှစ၍ ေလဗ န်ေတာင်တိင်ေအာင်၎င်း၊
ဥဖရတ်ြမစ် ကီ းမှစ၍ ပင်လယ်ကမ်းနား တိ င်ေအာင်၎င်း၊ ေြမတေ ှ ာက်လံ းသည် သင်တိ့၏
ိင်ငံအဝင် ြဖစ်လိမ့ ် မည်။

၂၅ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ အဘယ်သမ

မရပ်မေန ိင် ေအာင်၊

သင်တိ့နင်းေသာ ေြမအရပ်၌ ှ ိ ေသာသ အေပါင်းတိ ့သည် သင်တိက
့ ိ ေ ကာက် ွံ ့ ထိတ်လန့်မည်
အေ ကာင်း၊ သင်တိ့ ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ ဂတိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း
ပေတာ်မမည်။ ၂၆ ယေန့ ေကာင်း ကီ းေပးြခင်း ှ င့် ကျိန်ြခင်းတည်း ဟေသာ ဤ ှ စ်ပါးကိ
သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါထား၏။ ၂၇ ယေန့ ငါဆင့်ဆိ ေသာ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏
ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ နားေထာင်လ င်မ ကား၊ ေကာင်း ကီ းေပးြခင်း၊ ၂၈ သင်တိ့ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား၏ ပညတ် ေတာ်တိ့ကိ နားမေထာင်၊ ယေန့ ငါမှာထားေသာလမ်းမှ လဲ ေ ှ ာင်၍၊
မသိ ဘးေသာ အြခားတပါးေသာဘရားကိ မှီဝဲဆည်း ကပ်လ င်မကား ကျိန်ြခင်းကိ ငါထား၏။
၂၉ သင်တိ့သည်သွား၍ ဝင်စားလတံ့ ေသာြပည်သိ့ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

ေဆာင်သွင်း ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ေဂရဇိ မ် ေတာင်ေပ ၌၎င်း၊ ကျိန်ြခင်းကိ
ဧဗလေတာင်ေပ ၌၎င်း တင်ထားရ ကမည်။ ၃၀ ထိ ေတာင်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်၊
ေနဝင်ရာဘက်မှာ ခါနနိလတိ ့ေနရာ အရပ်တည်းဟ ေသာ၊ ေမာေရသပိ တ်ေတာအနား၊
ဂိ လဂါလ မိ ့ ှ င့် ဆိ င်ေသာ လွ င်ြပင်၌ ှ ိ သည်မဟတ်ေလာ။ ၃၁ သင်တိ့၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား ေပးေတာ် မေသာ ြပည်ကိ ဝင်စားြခင်းငှ ာ၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ ကးသွ ား၍၊
ထိ ြပည်ကိ ဝင်စားလျက် ေနရ ကမည်။ ၃၂ ယေန့ ငါထားသမ ေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ
ကျင့်အံ့ ေသာငှ ာ ေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကမည်။

၁၂ သင်တိ့သည် ေြမ ကီးေပ မှာ အသက် ှ င်သမ ေသာ ကာလပတ်လံ း ဝင်စားေစြခင်းငှ ာ
သင်တိ့ဘိးေဘး ကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာြပည်၌
ကျင့်အံ့ ေသာငှ ာ ေစာင့်ေ ှ ာက်ရေသာ စီ ရင် ထံ းဖွဲ ့ချက်များ ဟမကား၊

၂ သင်တိ့

အစိ းရေသာလမျိုးတိ ့သည် ေတာင် ကီ း၊ ေတာင်ငယ်အေပ ၊ စိ မ်းေသာ သစ်ပင်ေအာက်၌
မိ မိတိ့ ဘရားများကိ ဝတ် ပရာအရပ်

ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ှ င်း ှ င်း ဖျက်ဆီးရမည်။

၃

သတိ ့ယဇ် ပလင်များကိ လည်း ဖျက်ရမည်။ ပ်တ များကိ ဖိ ချရမည်။ အာ ှ ရပင်များကိ
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မီ း ိ ရမည်
့
။ ထလပ်ေသာ ဘရားဆင်းတများကိ ခတ်လှဲရမည်။ ထိ အရပ်၌ ထိ ဘရားတိ ့၏
နာမကိ ပင် ပယ် ှ င်းရမည်။ ၄ သတိ ့ ပသကဲ့ သိ ့၊ သင်တိ့သည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားအား မ ပရဘဲ ၊ ၅ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ သင်တိ့အမျိုးအ ွယ်
ှ ိ သမ တိ ့တွင် နာမေတာ်ကိ တည် ေစဘိ ့ရာ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်တည်းဟေသာ
ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာအရပ်ကိ

ှ ာ၍ လာရ ကမည်။

၆ ထိ အရပ်သိ့

သင်တိ့သည်

မီ း ိ ရာယဇ်
့
အစ ှ ိ ေသာ ယဇ် များ၊ ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ ပေဇာ်သကာချီေြမာက်ရာပေဇာ်သကာ၊
သစာဂတိ ှ င့်ဆိ င်ေသာ ပေဇာ်သကာ၊ အလိ လိ ပေသာ ပေဇာ်သကာမှစ၍၊ သိ း ွား တွ င်
အဦ းဘွ ားေသာ သားငယ်တိ့ကိ ေဆာင်ခဲ့ရ ကမည်။ ၇ ထိ အရပ်၌ သင်တိ့၏ဘရားသခင်
ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ စားရ ကမည်။ ပေလရာရာ၌ သင်တိ့ ၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ သြဖင့်၊ ကိ ယ်တိင်မှစ၍ အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့သည်
င်လန်း ြခင်းကိ ပရ ကမည်။ ၈ ယခကာလ၊ ဤအရပ်၌ ပသကဲ့ သိ ့၊ ထိ အရပ်၌ လတိ င်း
ကိ ယ်ဥာဏ်ကိ လိ က်၍ မ ပရ က။ ၉ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ
ေသာ အေမွ ခံရာ ချမ်းသာထဲ သိ့ သင်တိ့သည် မဝင်ရ ကေသး။

၁၀ သင်တိ့သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ကး၍၊ သင်တိ့အေမွ ခံရာဘိ ့ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရ
ဘရားေပးေတာ်မေသာ ြပည်၌ ေန ကေသာအခါ၊ ရန်သအေပါင်းတိ ့လက်မှ သင်တိ့ကိ
ကယ် တ်ေတာ်မ သြဖင့် ငိ မ်ဝပ်စွာ ေန ကေသာအခါ၊ ၁၁ နာမေတာ်ကိ တည်ေစဘိ ့ရာ၊
သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်

ှ ိ ရမည်။

ထိ အရပ်သိ့ ငါမှာထားသမ အတိ င်း၊ သင်တိ့မီး ိ ရာယဇ်
့
အစ ှ ိ ေသာယဇ် များ၊ ဆယ်ဘိ့တဘိ ့
ပေဇာ်သကာ၊ ချီးေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာ၊ ထာဝရဘရား အား ဂတိ ှ ိ သည်အတိ င်း၊
ြမတ်ေသာ ပေဇာ်သကာတိ ့ကိ ေဆာင်ခဲ့ရ ကမည်။

၁၂ ကိ ယ်တိင်မှစ၍၊ သားသမီ း၊

က န်ေယာက်ျား မိ န်းမတိ ့ ှ င့် ကိ ယ်အဘိ ့မ ှ ိ ၊ အေမွ မခံ ရဘဲ ၊ သင်တိ့၌ တည်းခိ ေသာ
ေလဝိ သားတိ ့သည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌
ပရ ကမည်။

င်လန်းြခင်းကိ

၁၃ ေတွ ့ြမင်ရာအရပ်၌ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ မပေဇာ်ရ မည်အေ ကာင်း

သတိ ပ ကေလာ့။ ၁၄ သင်တိ့အမျိုးတမျိုးတွ င် ထာဝရဘရား ေ ွး ေကာက်ေတာ်မေသာ
အရပ်၌ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ ပေဇာ်၍၊ ငါမှာထားသမ တိ ့ကိ ပရ ကမည်။

၁၅ သိ ့ရာတွ င်

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေကာင်း ကီ း ေပးေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ သင်တိ့ေနရာ
အရပ်ရပ်၌ စားချင်ေသာ အလိ သိ့လိက်၍ သတ်စားရ ေသာ အခွ င့ ် ှ ိ က၏။ သမင်၊
ဒရယ်ကိ စား သကဲ့ သိ ့၊ စင် ကယ်ေသာသ၊ မစင် ကယ်ေသာသတိ ့သည် အတစား ရ
ကမည်။ ၁၆ သိ ့ရာတွ င် အေသွ းကိ မစားရ။ ေရကိ သွန်သကဲ့ သိ ့ ေြမေပ မှာ သွ န်ရမည်။
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၁၇ စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ ဆယ်ဘိ့တွင် ပေဇာ်ေသာ တဘိ ့၊ သိ း ွားတွ င် အဦ းဘွ ားေသာ

သားငယ်၊ သစာဂတိ

ှ င့်ဆိ င်ေသာ ပေဇာ်သကာ၊ အလိ လိ ပေသာ ပေဇာ် သကာ၊

ချီေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာ တစံ တခကိ မ ၊ သင်တိ့ သည် ကိ ယ်ေနရာအရပ်၌ မစားရ
က။

၁၈ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ွး ေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်၌၊

သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ မ့ ှ ာ ကိ ယ်တိင်မှစ၍သားသမီ း၊ က န်ေယာက်ျားမိ န်းမ၊
တည်းခိ ေသာ ေလဝိ သားတိ ့သည် စားရ ကမည်။
သခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
မှာ

ပေလရာရာ၌ သင်တိ့၏ဘရား

င်လန်းြခင်းကိ ပရ ကမည်။

၁၉ ေြမ ကီ းေပ မှာ

အသက် ှ င်သမ ေသာ ကာလ ပတ်လံ း၊ ေလဝိ သားတိ ့ကိ မေမ့ေလျာ့မည်အေ ကာင်း
သတိ ပ ကေလာ့။ ၂၀ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ဂတိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊
သင်၏ေနရာ ြပည်ကိ ကျယ်ေစ ေတာ်မေသာအခါ၊ သင်သည် အမဲ သားကိ စားချင်ေသာ
စိ တ် ှ ိ ၍၊ အမဲ သားကိ ငါစားမည်ဟဆိ လ င်၊ စားချင်တိင်း စားရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ၏။

၂၁

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် နာမ ေတာ်ကိ တည်ေစဘိ ရ
့ ာ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ
အရပ် သည် သင့်ေနရာ ှ င့် ေဝးလွ န်းလ င်၊ ထာဝရဘရားေပး ေတာ်မေသာ သိ း ွားကိ ၊
ငါမှာထားသည်အတိ င်းသတ်၍၊ သင့်ေနရာအရပ်၌ စားချင်တိင်းစားရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၂၂
သမင်၊ ဒရယ်ကိ စားသကဲ့ သိ ့ စားရမည်။ စင် ကယ်ေသာသ၊ မစင် ကယ်ေသာသတိ ့သည်
ေရာေ ှ ာ၍ စားရေသာအခွ င့ ် ှ ိ က၏။ ၂၃ သိ ့ရာတွ င်၊ အေသွ းကိ မစားမည်အေ ကာင်း၊
သတိ ပေလာ့။ အသက်သည် အေသွ း၌ တည်၏။ အသား ှ င့်တကွ အသက်ကိ မစားရ။
၂၄ ထိ ့ေ ကာင့် အေသွ းကိ မစားရ။ ေရကိ သွ န်သကဲ့ သိ ့ ေြမေပ မှာ သွ န်ရမည်။ ၂၅

သင်သည် ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မဘွ ယ် ေသာအမကိ ပသြဖင့်၊ ကိ ယ်တိင်မှစ၍
သားေြမးတိ ့သည် ချမ်းသာစွ ာ ေနရမည်အေ ကာင်း၊ အေသွ းကိ ေ ှ ာင်ရ မည်။

၂၆

သင်၌ သန့် ှ င်းေသာ ပေဇာ်သကာ၊ သစာဂတိ အတိ င်း ပေသာ ပေဇာ်သကတိ ့ကိ ယ၍၊
ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာအရပ်သိ့ သွ ားရမည်။ ၂၇ အသား ှ င့်အေသွ းကိ
ေရာေ ှ ာ၍၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
တိ ့ကိ၊ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ယဇ် ပလင် ေပ မှာ
ပေဇာ်ရမည်။ ယဇ် ေကာင်အေသွ းကိ ၊ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ
သွ န်းေလာင်း၍၊ အသားကိ စားရမည်။ ၂၈ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ စ်သက်
ြမတ် ိးေတာ်မဘွ ယ်ေသာအမကိ ပသြဖင့်၊ ကိ ယ်တိင်မှ စ၍ သားေြမးအစဥ်အဆက်တိ့သည်
ချမ်းသာစွ ာ ေနရမည်အေ ကာင်း၊ ငါမှာထားသမ ေသာ ဤစကား တိ ့ကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်၍
ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ့။

၂၉ သင်သွား၍ ဝင်စားလတံ့ ေသာြပည်၌ ှ ိ ေသာ လမျိုးတိ ့ကိ၊

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့်ေ ှ မ့ ှ ာပယ် ှ င်းေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့ေနရာြပည်၌
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သင်သည် ဝင်၍ေနေသာအခါ၊

၃၀ သတိ ့သည်

သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ပျက်စီးေသာေနာက်၊

သတိ ့အကျင့်အတိ င်း သင်ကျင့်၍ အြပစ်မေရာက်မည်အ ေ ကာင်း၊ ထိ လမျိုးတိ ့သည်
သတိ ့ဘရားများကိ အဘယ်သိ့ ဝတ် ပသနည်း။ ထိ နည်းတ ငါ ပမည်ဟ သတိ ့ဘရား
ဝတ်ကိ မေမးြမန်းမည်အေ ကာင်း၊ ကိ ယ်ကိကိယ် သတိ ပ ေလာ့။ ၃၁ သတိ ့ ပသကဲ့ သိ ့၊
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားအား သင်မ ပရ။ သတိ ့သည်၊ ထာဝရဘရား စက်ဆပ်
ွံ ှ ာေတာ်မသမ တိ ့ကိ သတိ ့ဘရား၌ ပ က ပီ ။ ကိ ယ်သား သမီ းကိ ပင် သတိ ့ဘရားအား
ဝတ် ပ၍ မီ း ိ ့ က ပီ ။ ၃၂ ငါမှာထားသမ တိ ့ကိ ကျင့်အံ့ ေသာငှ ာ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့။ ထပ်၍
မပိ ရ၊ တ်၍ မေလျာ့ေစရ။

၁၃ သင်တိ့တွင် ပေရာဖက် ပေသာသ၊ အိပ်မက်ကိ ြမင်ေသာသသည် ေပ လာ၍၊

၂

သင်တိ့မသိ ေသာ အြခားတပါးေသာဘရားကိ ဆည်းကပ်၍ ဝတ် ပ ကစိ ့ဟ ေြပာဆိ လျက်၊
နိမိတ် လကဏာ၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမကိ ေပး၍၊ ထိ နိမိတ် လကဏာ၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမသည်
ြပည့်စံ ေသာ်လည်း၊ ၃ ထိ ပေရာဖက် ပေသာသ၊ အိ ပ်မက်ကိ ြမင်ေသာ သတိ ့၏ စကားကိ
နားမေထာင်ရ။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ
စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ချစ်သည်မချစ်သည်ကိ၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်
စံ စမ်းေတာ်မ၏။ ၄ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေနာက် ေတာ်သိ့ လိ က်ရ ကမည်။
ေ ကာက် ွံ ေသာစိ
့
တ် ှ င့် ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ရ ကမည်။ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်လျက်
ဝတ် ပ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၌ ဆည်းကပ်မှီဝဲရ
သင်တိ့ကိ

ကယ် တ်

ကမည်။

ေဆာင်ယခဲ့ ေတာ်မေသာ

ဘရားထံ ေတာ်မှလွဲ ေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊

သင်တိ့၏ဘရား

၅ က န်ခံေနရာအဲ ဂတြပည်မှ

သင်တိ့၏ဘရားသခင်
သခင်

ထာဝရ

ထာဝရဘရားသည်၊

သင်တိ့လိက်စရာဘိ ့ မှာထား ေတာ်မေသာလမ်းမှ ထွ က်ေစြခင်းငှ ာ၎င်း ေဟာေြပာ
ေသာေ ကာင့်၊ ထိ ပေရာဖက် ပသ ှ င့် အိ ပ်မက်ြမင်သ တိ ့သည် အေသသတ်ြခင်းကိ
ခံ ရ ကမည်။ ထိ သိ့ ဒစ ိ က် အြပစ်ကိ သင်တိ့အထဲ က ပယ် ှ င်းရ ကမည်။

၆

သင်၏ညီ အစ်ကိရင်း၊ သင်၏သားသမီ း၊ သင်၏ ရင်ခွင်၌ေနေသာမယား၊ ကိ ယ်ကဲ့သိ ့
မှတ်တတ်ေသာ

အေဆွ ခင်ပွန်းတစံ တေယာက်က၊

သွ ား ကစိ ့။

သင်လည်း

မသိ ၊

ဘိ းေဘးတိ ့လည်းမသိ ေသာ အြခားတပါးေသာ ဘရား၊ ၇ သင့်ပတ်လည်အနီးအေဝး၌
ေနေသာသ၊ ေြမ ကီ းစွ န်းတဘက်မှသည် တဘက်တိင်ေအာင်၊ ကိ းကွ ယ် ေသာဘရားကိ
ဝတ် ပ ကစိ ့ဟ တိ တ်ဆိတ်စွာ ေသွ း ေဆာင်လ င်၊ ၈ သင်သည် ဝန်မခံ ရ။ သ၏စကားကိ
နားမေထာင် ရ။ သ့ကိ ြမင်ေသာအခါ မသနားရ။ ှ ေြမာသြဖင့် ဖွ က်၍ မထားရဘဲ ၊ သ့ကိ
အမှန်သတ်ရမည်။ ၉ သသည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ စိ မ့ ်ေသာငှ ာ၊ သင်သည် အဦ း ပ ပီ းမှ၊
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လအေပါင်းတိ ့သည် ပရ ကမည်။
ေဆာင်ေတာ်မေသာ

၁၀ က န်ခံေနရာ အဲ ဂတုြပည်မှ သင်တိ့ကိ

သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

ထံ ေတာ်မှ

တ်

လွဲ ေစြခင်းငှ ာ

ကံ စည်ေသာေ ကာင့်၊ ထိ သကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်၍ အေသသတ်ရ ကမည်။ ၁၁ ထိ သိတင်းကိ
ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ သည် ကား၍၊ ထိ သိ့ေသာ အဓမအမကိ သင်တိ့တွင်
ေနာက်တဖန်မ ပဝံ့ ဘဲ ေန ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ အဓမလတိ ့သည် သင်တိ့အထဲ ကထွ က်၍၊
သင်တိ့မသိ ေသာ၊ ၁၃ အြခားတပါးေသာ ဘရားထံ သိ ့ သွ ား၍ ဝတ် ပ

ကစိ ့ဟ ေြပာဆိ လျက်၊

သတိ ့ မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့ကိ ေသွ း ေဆာင်ေ ကာင်းကိ ၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည်
သင့်ေနစရာဘိ ့ ေပးေတာ်မေသာ မိ တ
့ စံ တ မိ ့၌ သင်သည် သိ တင်း ကားလ င်၊ ထိ အမကိ
ေစ့ေစ့ေမးြမန်း စစ်ေ ကာရမည်။ ၁၄ သိ တင်း ကားသည်အတိ င်း ထင် ှ ားစွ ာ ဧကန် မှန်၍၊
ထိ သိ့ေသာ စက်ဆပ်ဘွယ်အမကိ သင်တိ့တွင် အမှန် ပမိ လ င်၊ ၁၅ ထိ မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့ကိ
ထား ှ င့်လပ် ကံ ရမည်။ မိ မ
့ ှ စ၍ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ လ ှ င့်တိ ရ စာန်အေပါင်းတိ ့ကိ ထား ှ င့်
ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးရမည်။ ၁၆ လယရာဥစာ ှ ိ သမ ကိ မိ လ
့ မ်းမအလယ်၌ စပံ ၍၊ ထိ မိ ့ ှ င့်တကွ
လယရာဥစာ ှ ိ သမ ကိ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအဘိ ့ မီ း ိ ရမည်
့
။ ထိ မိ သ
့ ည်
အစဥ်အ မဲ အမိ က်ပံ ြဖစ်ရမည်။ ေနာက်တဖန် မတည် မေဆာက်ရ။ ၁၇ ထာဝရဘရားသည်
အမျက်ေတာ်အ ှ ိ န်ကိ ငိ မ်းေစ၍၊ သင်၏ဘိ းေဘးတိ ့အား ဂတိ ေတာ် ှ ိ သည် အတိ င်း၊ သင့်ကိ
ကယ်မသနားေတာ်မသြဖင့် များြပားေစ

ေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊ ကျိန်အပ်ေသာဥစာ

တစံ တခကိ မ မသိ မ်းမယဘဲ ၊ အလံ းစံ တိ ့ကိ စွ န့်ပစ်ရမည်။ ၁၈ ယေန့ ငါမှာထားသည်အတိ င်း
သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်၍ ပညတ်ေတာ်အလံ းစံ တိ ့ကိ
ကျင့်သြဖင့်၊ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မဘွ ယ် ပေသာ အခါ၊
ေ ှ းဂတိ ေတာ်အတိ င်း ပေတာ်မမည်။

၁၄ သင်တိ့သည်

သင်တိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

၏

သားြဖစ် က၏။

ေသေသာသအတွ က် အသားကိ မခတ်မ ှ ရ။ မျက်ေမှာင် ကားမှာ အေမွ းကိ မရိ တ်ရ။ ၂
သင်တိ့သည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားအဘိ ့၊ သန့် ှ င်းေသာလမျိုး ြဖစ် က၏။
ထာဝရ ဘရားသည် ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ သမ ေသာ လမျိုးထက်၊ ကိ ယ်ေတာ် ပိ င်ထိက်ေသာ
အမျိုးြဖစ်ေစြခင်းငှ ာ သင်တိ့ကိ ေ ွးချယ်ေတာ်မ ပီ ။ ၃ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အရာကိ
သင်တိ့ မစားရ။ ၄ စားရေသာ တိ ရ စာန်ဟမကား၊ ွား၊ သိ း၊ ဆိ တ်၊ ၅ သမင်၊ ဒရယ်၊ ဆတ်၊ ဂျီ၊
ဒိ န်၊ စိ င်၊ ဇေမရ အစ ှ ိ ေသာ၊

၆ ခွ ါကွဲ ြပား၍

စား မံ ့ြပန်ေသာ သားများကိ

စားရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၇ သိ ့ေသာ်လည်း စား မံ ့ြပန်ေသာသား၊ ခွ ာကွဲ ြပား ေသာ သားတိ ့တွင်
မစားရေသာ သားဟမကား၊ ကလား အပ်၊ အာရနဘက်၊ ှ ာဖန်တိ့သည် စား မံ ့ြပန်ေသာ်လည်း၊
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ခွ ာမကွဲ ြပားေသာေ ကာင့် သင်တိ့၌ မစင် ကယ်။ ၈ ဝက်သည် ခွ ာကွဲ ြပားေသာ်လည်း၊
စား မံ မ့ ြပန် ေသာေ ကာင့် သင်တိ့၌ မစင် ကယ်။ အသားကိ မစားရ။ အေသေကာင်ကိလည်း
မထိ ရ။ ၉ ေရ၌ေနေသာ တိ ရ စာန်တကာတိ ့တွင် အယပ် ှ င့် အေ ကး ှ ိ ေသာ တိ ရ စာန်ကိသာ
စားရ၏။ ၁၀ အယပ် ှ င့် အေ ကးမ ှ ိ ေသာ တိ ရ စာန်ကိ မစားရ။ သင်တိ့၌ မစင် ကယ်။ ၁၁
စင် ကယ်ေသာ ငှ က်အမျိုးမျိုးကိ စားရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၁၂ မစားရေသာ ငှ က်ဟမကား၊
ေ လင်းတ၊ ပင်လယ်လင်းတ၊ လင်းယန်၊ ၁၃ ဒါဟ၊ စွ န်၊ လင်းတ ကမ်းမျိုး၊ ၁၅ ကျီးမျိုး ှ ိ သမ ၊
ကလားအပ်ငှက်၊ ငှ က်ဆိး၊ ဥဗျိုင်း၊ သိ မ်းမျိုး၊ ၁၆ ဇိ ကွက်၊ ဣဗိ တ်၊ ငှ က်ကျား၊ ၁၇ ဝံ ပိ ၊ ဝံ လိ ၊
ကိ း ကာ၊

၁၈ ေတာငန်း၊ ဒံ းစပ်မျိုး၊ ဒံ းကလား၊ လင်း ိမ
့ ှ စ၍၊

၁၉ အေတာင် ှ ိ လျက်

တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန် ှ ိ သမ တိ ့သည် သင်တိ့၌ မစင် ကယ်သည်ြဖစ်၍ အသား ကိ
မစားရ။

၂၀ စင် ကယ်ေသာ

ငှ က်အမျိုးမျိုးကိ

စားရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။

၂၁

အလိ လိေသေသာအေကာင်ကိ မစားရ။ သင်တိ့ ၌ တည်းခိ ေသာ တပါးအမျိုးသားစားစရာဘိ ့
ေပးရမည်။ သိ ့မဟတ် တက န်း တ ိင်ငံသားတိ ့အား ေရာင်းရမည်။ သင်တိ့သည်
သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းေသာ လမျိုးြဖစ် က၏။ ဆိ တ်သငယ်ကိ
အမိ

ိရ
့ ည် ှ င့် မ ပတ်မချက်ရ။

အသီ းအ ှ ံ ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ

၂၂ လယ်ယာ၌ တ ှ စ်တ ှ စ်တွင်

အမှန်ခွဲထားရမည်။

၂၃

သင်တိ့၏

သိ မ်းရေသာ
ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊ နာမေတာ်ကိ တည်ေစဘိ ့ရာ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်၌ စပါး၊
စပျစ်ရည်၊

ဆီ မှစ၍၊

သိ း၊

ွားတွ င်

အဦ းဘွ ားေသာ

သားငယ်ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ

ေ ှ ေတာ်
့
မှာ စားရ ကမည်။ ထိ သိ့ ပလ င်၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ
အစဥ်ေ ကာက် ွံ ရမည်
့
အေ ကာင်း၊ သင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။
ထာဝရဘရား

ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မေသာအခါ၊

၂၄ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်

နာမေတာ်ကိ

တည်ေစ

ဘိ ့ရာ

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်သည် ေဝးလွ န်း၍ ခရီ း ှ ည်လျားသြဖင့်၊ ဥစာဆယ်ဘိ့တဘိ က
့ ိ
ေဆာင်၍ မသွ ား ိင်လ င်၊ ၂၅ ထိ ဥစာကိ ေရာင်း ပီ းမှ၊ ေငွ ကိကိင်လျက်၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား

ေ ွးေကာက်ေတာ်မ

ေသာ

အရပ်သိ့သွား၍၊

၂၆

စားချင်ေသာ

စိ တ်အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ွား၊ သိ း၊ စပျစ်ရည်၊ ေသရည်အစ ှ ိ ေသာ စားချင်သမ ကိ ဝယ်၍၊
သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
မှာ၊ အိ မ်သအိ မ်သားများ ှ င့်တကွ
စားေသာက်လျက်၊ င်လန်းြခင်းကိ ပရ ကမည်။ ၂၇ သိ ့ရာတွ င်၊ သင်တိ့၌တည်းခိ ေသာ
ေလဝိ သား ဟမကား၊ သင်တိ့ ှ င့်ေရာ၍၊ အဘိ ့မ ှ ိ ၊ အေမွ ကိ မခံ ရ ေသာေ ကာင့်၊ သ့ကိ
မစွ န့်မပစ်ရဘဲ ၊ ၂၈ တတိ ယ ှ စ်တွင် သိ မ်းေသာအသီ းအ ှ ံ ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ ှ ိ သမ ကိ ထတ်၍
မိ ထ
့ ဲ မှာ သိ ထားရမည်။ ၂၉ သင်တိ့ ှ င့်ေရာ၍ အဘိ ့မ ှ ိ ၊ အေမွ ကိ မခံ ရေသာ ေလဝိ သား၊
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သင်တိ့ေနရာအရပ်၌ ှ ိ ေသာ တပါးအမျိုး သား၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာ သငယ်၊ မတ်ဆိးမများတိ ့သည်
လာ၍ ဝစွ ာစားရ ကမည်။ သိ ့ြဖစ်လ င် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊
သင်တိ့ ပေလရာရာ၌ ေကာင်း ကီ း ေပးေတာ်မမည်။

၁၅ ခနစ် ှ စ်တခါ လတ်ြခင်းကိ ပရမည်။

၂ လတ်ြခင်းတရား ဟမကား၊ ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်

ေသာသအား ဥစာကိ ေချးငှ ားေသာ ေ ကး ှ င်မည်သည် ကား၊ ထိ ေ ကးကိ လတ်ရမည်။
ထာဝရဘရားလတ်ြခင်း ကာလြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ထိ ေ ကးကိ အိ မ်နီးချင်း၊ ညီ အစ်ကိချင်း၌
မေတာင်းရ။ ၃ တက န်းတ ိင်ငံသား၌ ေတာင်းရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ညီ အစ်ကိ၌ ှ ိ ေသာ
ကိ ယ်ဥစာကိ မေတာင်းဘဲ လတ်ရမည်။ ၄ သင်၌ ဆင်းရဲ သား မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ာ၊ ထိ သိ့ ပရ
မည်။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် အေမွ ခံ ဘိ ့ရာ အပိ င်ေပးေတာ်မေသာြပည်၌
သင့်ကိ အလွ န် ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မမည်။ ၅ ယေန့ ငါမှာထားသမ ေသာ ဤပညတ်တိ့ကိ
ကျင့်မည်အေ ကာင်း ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းငှ ာ၊ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏
စကားေတာ်ကိ ေစ့ေစ့နားေထာင် ေလာ့။

၆ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊

ဂတိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မသြဖင့်၊ သင်သည် လမျိုးများတိ ့အား
ေချးငှ ားရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ် မည်။ သတိ ့သည် သင့်အား ေချးငှ ားေသာ အခွ င့ ်မ ှ ိ ရ။
သင်သည် လမျိုးများတိ ့ကိ အစိ းပိ င်ရလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ သည် သင့်ကိ အစိ းမပိ င်ရ က။ ၇
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မ ေသာြပည်တွင်၊ မိ တ
့ စံ တ မိ ့၌ ဆင်းရဲ ေသာ
ညီ အစ်ကိ ချင်း ှ ိ လ င်၊ ထိ ဆင်းရဲ ေသာ ညီ အစ်ကိ၌ သင်သည် သနားေသာစိ တ်ကိ
မချုပ်တည်းရ။ လက်ကိလည်း မပိ တ်ရ။ ၈ သင်၏လက်ကိ သ့အဘိ ့ ကျယ်ကျယ်ဖွင့ ်၍၊ သ၏
ဆင်းရဲ ေပျာက်ေလာက်ေအာင် ေချးငှ ားရမည်။ ၉ သင့်စိ တ် ှ လံ း၌ ဆိ းညစ်ေသာ သေဘာ ှ ိ ၍၊
သတမ ှ စ်တည်းဟေသာ လတ်ရာ ှ စ်နီး ပီ ဟ ေအာက်ေမ့ လျက်၊ ထိ ဆင်းရဲ ေသာ ညီ အစ်ကိကိ
မနာလိ ေသာစိ တ် ှ ိ ၍၊ ဘာမ မေပးဘဲ ေနလ င် သသည် ထာဝရဘရားအား ေအာ်ဟစ်သြဖင့်၊
သင်၌ အြပစ်မေရာက်မည်အေ ကာင်း သတိ ပေလာ့။ ၁၀ အကယ်စင်စစ် သ့အားေပးရမည်။
ေပးေသာ အခါ ှ ေြမာေသာစိ တ်မ ှ ိ ရ။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ ဒါန ေ ကာင့် သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည်၊ သင် ပ ေလရာရာ၊ လပ်ေဆာင်ေလရာရာ၌ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ မည်။
၁၁ သင့်ေနရာြပည်၌ ဆင်းရဲ သားမြပတ်ရ။ ထိ ့ေ ကာင့်၊ သင့်ြပည်၌ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ေသာ

ညီ အစ်ကိချင်းတိ ့အား သင်၏လက်ကိ ကျယ်ကျယ်ဖွင့ ်ရမည်အေ ကာင်း ငါမှာ ထား၏။
၁၂ သင်၏ညီ အစ်ကိချင်း၊ ေဟ ဗဲ အမျိုးေယာက်ျား မိ န်းမသည် သင်၌ က န်ြဖစ်၍၊

ေြခာက် ှ စ်အေစခံ ပီ းမှ၊ သတမ ှ စ်ေရာက်လ င် လတ်ရမည်။ ၁၃ လတ်ေသာအခါ၊ လက်ချည်း
မလတ်ဘဲ၊ ၁၄ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မသည်အတိ င်း၊
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သင်၏သိ းစ၊ ေကာက်နယ် တလင်း၊ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းထဲ က များစွ ာေပးရမည်။ ၁၅
သင်သည် အဲ ဂတုြပည်၌ က န်ခံခဲ့ ဘးေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်
သင့်ကိ ေ ွး တ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ေအာက်ေမ့ရမည်။ ထိ ေ ကာင့် ဤပညတ်ကိ
ယေန့ငါထား၏။ ၁၆ သိ ရ
့ ာတွ င် က န်က၊ က န်ေတာ်သည် မထွ က် မသွ ားလိ ပါ။ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်
ကိ ယ်ေတာ် အိ မ်သအိ မ်သား တိ ့ကိ ချစ်ပါ၏။ ေန၍ေပျာ်ပါ၏ ဟဆိ လ င်၊ ၁၇ သင်သည်
စးကိ ယ၍ တံ ခါး၌ က န်၏နား ွက်ကိ ေဖာက် ပီ းမှ၊ သသည် အစဥ်အ မဲ က န်ခံရမည်။ ထိ အတ
က န်မ၌လည်း ပရမည်။ ၁၈ သင်၏က န်ကိ လတ်ေသာအခါ ခက်သည်ဟ၍ မထင်ရ။
အေ ကာင်းမကား၊ ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံ း အေစခံ သြဖင့်၊ သငှ ားေဆာင် ွက်ေသာအမ ှ စ်ဆကိ
သသည် ေဆာင် ွက်ေလ ပီ ။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည်လည်း သင် ပေလရာရာ၌
ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ မည်။ ၁၉ သင်၏သိ း ွားတိ ့တွင် အဦ းဘွ ားေသာ အထီ း ှ ိ သမ တိ ့ကိ
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းေစရမည်။ အဦ းဘွ ားေသာ ွား၊ အဦ းဘွ ားေသာ
သိ းကိ မသံ းေဆာင်ရ။ ၂၀ ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ် ၌ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
မှာ ထိ သိး ွားတိ ့ကိ ှ စ်စဥ်မြပတ် အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့ ှ င့် တကွ
ကိ ယ်တိင်စားရမည်။ ၂၁ ထိ သိး ွားတိ ့၌ ေြခဆွံ ့၊ မျက်စိကန်း အစ ှ ိ ေသာ အဂ ါချို တ
့ ဲ့ ြခင်းအြပစ်၊
အြခားေသာအြပစ် တစံ တခ ှ ိ လ င်၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ယဇ် မပ
ေဇာ်ရ။ ၂၂ သင့်ေနရာအရပ်၌ စားရမည်။ သမင်၊ ဒရယ်ကိ စားသကဲ့ သိ ့ စင် ကယ်ေသာသ၊
မစင် ကယ်ေသာသတိ ့ သည် အတစားရ ကမည်။ ၂၃ သိ ့ရာတွ င် အေသွ းကိ မစားရ။ ေရကိ
သွ န်သကဲ့ သိ ့ ေြမေပ မှာသွ န်ရမည်။

၁၆ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်

အဗိ

ဗလ၊ ညဥ့်အခါ၌ သင့်ကိ

အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင် ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ အဗိ ဗလကိ မှတ်၍၊ သင်၏ဘရား သခင်
ထာဝရဘရားအား ပသခါပွဲ ကိ ခံ ေလာ့။ ၂ ထာဝရဘရားသည် နာမေတာ်ကိ တည်ေစဘိ ့
ရာ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာအရပ်၌ သိ း ွားတိ ့ကိ ယဇ် ပေဇာ်၍၊ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားအား ပသခါပွဲ ကိ ခံ ရမည်။

၃ သင်သည် အဲ ဂတုြပည်မှထွ က်လာေသာ

ေန့ရက်ကိ တသက်လံ း ေအာက်ေမ့ဘိ ့ရာ ပသခါပွဲ ခံစဥ်၊ တေဆးပါ ေသာ မန့်ကိ
မစားရဘဲ ၊ တေဆးမပါေသာ မန့်တည်းဟ ေသာ ဒကမန့်ကိ ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံ းစားရမည်။
အေ ကာင်း မကား၊ သင်သည် အဲ ဂတုြပည်မှ အလျင်တေဆာထွ က် လာသတည်း။
၄ ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံ း၊ သင့်ေနရာြပည်၌ တေဆးပါ ေသာမန့်မ ှ ိ ရ။ ပဌမေန့ညဦ းယံ ၌

ပေဇာ်ေသာယဇ် ၏အ သားကိ တညဥ့်လံ း နံ နက်တိင်ေအာင် မကျန် ကင်းေစရ။

၅

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာ မိ အ
့ ရပ်ရပ်တိ့တွင် ပသခါ ယဇ် ကိ
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ပေဇာ်ရေသာ အခွ င့ ်

ှ ိ သည်မဟတ်။

၆ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊

နာမ ေတာ်ကိ တည်ေစဘိ ့ရာ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ် တွ င်၊ သင်သည်
အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်လာေသာအချိန်၊ ေနဝင်ရာညဦ းယံ အချိန်၌ ပသခါယဇ် ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၇
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက် ေတာ်မေသာအရပ်မှာ မီ း ှ င့်ကင်၍စား ပီ းမှ၊
နံ နက်အချိန် ၌ အိ မ်သိ့ ြပန်သွားရမည်။

၈ ေြခာက်ရက်ပတ်လံ း တေဆးမဲ့ မန့်ကိ

စားရမည်။ သတမေန့၌ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအဘိ ့ ဓမ စည်းေဝးြခင်းကိ
ပရမည်။ ထိ ေန့ရက်၌ အလပ်မလပ်ရ။ ၉ စပါးကိ ရိ တ်စကာလေနာက်၊ အေရအတွ က်
အားြဖင့် ခ ှ စ်သိတင်းလွ န်မှ၊

၁၀ သင်၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ကိ ယ်တိင်မှစ၍ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မသည်အတိ င်း၊
အလိ လိ ပေသာ ပေဇာ်သကာကိ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ၁၁ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်
နာမ ေတာ်တည်ေစဘိ ့ရာ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ် တွ င်၊ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားအဘိ ့ ခ ှ စ် သိ တင်းပွဲ ကိခံ၍ သားသမီ း၊ က န်ေယာက်ျား မိ န်းမ၊ သင့်ေနရာ၌
တည်းခိ ေသာ ေလဝိ သား၊ ဧည့်သည်အာဂ ု၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသ၊ မတ်ဆိးမတိ ့သည်
င်လန်းြခင်းကိ ပရ ကမည်။

၁၂ သင်သည် အဲ ဂတုြပည်၌ က န်ခံခဲ့ ဘးေ ကာင်းကိ

ေအာက်ေမ့၍၊ ဤပညတ်တရားတိ ့ကိ ကျင့်ေစာင့်ရမည်။

၁၃ စပါး ှ င့် စပျစ်ရည်ကိ

သိ မ်းယ ပီ းမှ၊ ခ ှ စ်ရက် ပတ်လံ း သေကေနပွဲ ကိ ခံ ရ ကမည်။ ၁၄ ထိ ပွဲခံစဥ်၊ ကိ ယ်တိင်မှစ၍၊
သား သမီ း၊ က န် ေယာက်ျား မိ န်းမ၊ သင့်ေနရာ၌ တည်းခိ ေသာ ေလဝိ သား၊ ဧည့်သည်
အာဂ ု၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသ၊ မတ်ဆိးမတိ ့သည်

င်လန်းြခင်းကိ

ပရ ကမည်။

၁၅

ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်၌၊ ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံ း သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ
ဘရားအဘိ ့၊ ဓမပွဲ ကိ ခံ ရမည်။ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ တိ းပွ ားေလရာရာ၊
သင်လပ်ေဆာင် ေလရာရာ၌ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ အမှတ် င်လန်းြခင်းကိ
ပရမည်။

၁၆ အဇမပွဲ ခံချိန်၊ ခ ှ စ်သိတင်းပွဲ ခံချိန်၊ သေကေန

ပွဲ ခံချိန်တည်းဟေသာ

တ ှ စ်တွင် သံ း ကိ မ်ေြမာက်ေအာင် သင်တိ့ေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့သည်၊ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်၌ ေ ှ ေတာ်
့
မှာ မျက် ှ ာြပရ ကမည်။ ထိ အခါ
ထာဝရဘရား ထံ ေတာ်သိ့ အဘယ်သမ လက်ချည်း မေပ မလာရ။ ၁၇ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား ေကာင်း ကီ း ေပးေတာ်မသြဖင့်၊ လအသီ းသီ းတိ ့သည် တတ် ိင်သည် အတိ င်း
ဆက်ရ ကမည်။ ၁၈ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့တွင်၊
တရားသ ကီ း၊ အရာ ှ ိ တိ့ကိ သင့်ေနရာခ ိ င်များ၌ အ ှ ံ ့အြပား ခန့်ထားရမည်။ သတိ ့
သည်၊ လမျိုးတိ ့တွင် တရားမကိ တရားသြဖင့် စီ ရင်ရ က
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တရားလမ်းမှ မလဲ ရ။ လမျက် ှ ာကိ မေထာက်ရ။ တံ စိ းကိ မစားရ။ တံ စိ းသည် ပညာ ှ ိ
မျက်စိကိ ကွ ယ်ေစတတ်၏။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏ စကားကိ ေကာက်ေစတတ်၏။ ၂၀
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာြပည်ကိ သင်သည် အသက် ှ င်၍
အေမွ ခံမည်အ ေ ကာင်း၊ ေြဖာင့်ေသာတရားလမ်းသိ ့သာ လိ က်ရမည်။ ၂၁ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားအဘိ ့ သင် တည်ေသာ ယဇ် ပလင်အနားမှာ အဘယ်သိ့ ေသာ အာ ှ ရပင်ကိမ
မစိ က်ရ။ ၂၂ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မန်းေတာ်မ ေသာ

ပ်တဆင်းတကိ

မတည်မထားရ။

၁၇ အြပစ်ပါေသာ သိး၊

ွား၊ ယတ်ေသာလကဏာ ပါေသာ သိ း၊ ွားကိ ၊ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား အား ယဇ် မပေဇာ်ရ။ ထိ သိ့ေသာ ယဇ် ကိ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည်
စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ၂ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာ မိ တ
့ ိ ့တွင်၊ ၃
ေန၊ လ၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင် တန်ဆာအစ ှ ိ ေသာ ငါြမစ်တားသမ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ကိ
သွ ား၍ ဝတ် ပကိ းကွ ယ်သြဖင့်၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ ပဋိ ညာဥ်ကိ လွ န်ကျူး၍၊
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပမိ ေသာ ေယာက်ျားမိ န်းမ ှ ိ သည်ဟ၊ ၄ သင်သည် သိ တင်း ကား၍
ေစ့ေစ့ေမးြမန်းေသာ အခါ၊ ဣသေရလအမျိုး၌ ထိ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အမကိ
ပမိ သည်မှန်လ င်၊ ၅ ထိ ဒစ ိ က်ကိ ပမိ ေသာ ေယာက်ျား မိ န်းမကိ မိ တ
့ ံ ခါးဝသိ ့ ထတ် ပီ းလ င်၊
ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်၍ အေသ

သတ်ရမည်။ ၆ သက်ေသခံ ှ စ်ေယာက် သံ းေယာက် ှ ိ လ င်

ေသထိ က်ေသာ သသည် အေသခံ ရမည်။ သက်ေသခံ တေယာက်တည်း ှ ိ လ င် အေသမခံ ရ။
၇ ထိ သကိ အေသသတ်စိမ့ ်ေသာငှ ာ၊ သက်ေသခံ တိ ့သည် အဦ း ပ ပီ းမှ၊ လအေပါင်းတိ ့သည်

ပရ ကမည်။ ထိ သိ့ ပလ င် သင်တိ့မှ ဒစ ိ က်ကိ ပယ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ သင့်ေနရာ မိ တ
့ ွ င်
လအသက်ကိ သတ်ြခင်းအမ၊ တရားေတွ ့ြခင်းအမ၊ လချင်း ိ က်ပတ်ြခင်းအမတိ ့သည်
မင်းေ ှ သိ
့ ့ေရာက်၍ မစီ ရင် မဆံ းြဖတ် ိင်လ င်၊ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်သိ့ သွ ား၍၊ ၉ ထိ ကာလအခါ တရားသ ကီ း လပ်ေသာသ၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ အစီ ရင်ခံရမည်။ သတိ ့သည်လည်း စီ ရင်ချက်ကိ
ေဘာ်ြပရမည်။

၁၀ ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ် သားတိ ့သည်

ေဘာ်ြပေသာ စီ ရင်ချက်အတိ င်း၊ သင်သည် ပရမည်။ သတိ ့သွန်သင်သည်အတိ င်း ပရြခင်းငှ ာ
ေစာင့်ေ ှ ာက်ရမည်။

၁၁ သတိ ့ေဘာ်ြပေသာ ဓမသတ်စီရင်ချက်၊

ဆံ းြဖတ်ချက် ှ ိ သည်အတိ င်း ပရမည်။ သတိ ့ြပ

ကား ေြပာေသာ

ေသာ စီ ရင်ချက်မှ လက်ျာဘက်၊

လက်ဝဲဘက်သိ့ မလဲ ရ။ ၁၂ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ အမေတာ်ကိ
ေစာင့်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ တရားသ ကီ း စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ ရဲ ရင့်စွ ာ ပေသာသကိ
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အေသ

သတ်သြဖင့် ဣသေရလအမျိုးမှ ဒစ ိ က်ကိ ပယ်ရမည်။ ၁၃ ထိ သိတင်းကိ

လခပ်သိမ်းတိ ့သည် ကားလ င် ေ ကာက် ွံ ေသာစိ
့
တ် ှ ိ သြဖင့် ေနာက်တဖန် ရဲ ရင့်စွ ာ
မ ပဘဲ ေန ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မ ေသာြပည်ကိ
သင်သည် ဝင်စား၍ ေနေသာအခါ၊ သင်က၊ ငါ့ပတ်လည်၌ ေနေသာ တပါးေသာ
လမျိုးအေပါင်းတိ ့ နည်းတ၊ ငါသည် ှ င်ဘရင်အရာ၌ တစံ တေယာက်ကိ ချီးေြမာက်မည်ဟ
ဆိ လ င်၊

၁၅ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက် ေတာ်မေသာသ၊

ညီ အစ်ကိ အမျိုးသားချင်းကိ သာ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက်ရမည်။ ညီ အစ်ကိ အမျိုးသား
ချင်းမဟတ်ေသာ တပါးအမျိုးသားကိ မချီးေြမာက်ရ။ ၁၆ ထိ ှ င်ဘရင်သည် ကိ ယ်အဘိ ့
များစွ ာေသာ ြမင်း တိ ့ကိ မေမွ းရ။ ြမင်းများြပားေစြခင်းငှ ာ အဲ ဂတုြပည်သိ့ လကိ မြပန်ေစရ။
အေ ကာင်းမကား၊ ထိ လမ်းသိ ့ မြပန်မသွ ားရဟ ထာဝရဘရား အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၇ သ၏
စိ တ် ှ လံ းသည် ေဖာက်ြပန်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း များစွ ာေသာ မယားတိ ့ကိ မယ
ရ။ ေ ေငွ ကိလည်း များစွ ာမဆည်းဖးရ။ ၁၈ ထိ ှ င်ဘရင်သည် သားစဥ်ေြမးဆက် ှ င့်တကွ ၊
ဣသေရလအမျိုး၌ အသက်တာ ှ ည်စွာ စိ းစံ ြခင်းအလိ ငှာ၊ သ၏ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ့၍
ဤပညတ်တရား စကားေတာ်အလံ းစံ တိ ့ကိ ကျင့်ေစာင့်ေအာင် သွ န်သင် မည်အေ ကာင်း၊
သ၏ညီ အစ်ကိတိ့ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပ၍ မာနေထာင်လားသြဖင့်၊ တရားလမ်းမှ လက်ျာဘက်၊
လက်ဝဲဘက်သိ့ မလဲ မည်အေ ကာင်း၊ နန်းေတာ်ေပ မှာ ထိ င်ေသာအခါ ေလဝိ သား
ယဇ် ပေရာဟိ တ်၌ ှ ိ ေသာ ဤဓမပညတ်တရားစာကိ ေရးကး၍ လက်ခံစာကိ တသက်လံ း
ေစာင့်ေ ှ ာက် ကည့် ဘတ် ွတ်ရမည်။

၁၈ ေလဝိသားယဇ်ပေရာဟိတ်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်

အစ ှ ိ ေသာ

ေရာ၍

အဘိ ့မ ှ ိ

ေလဝိ

သားအေပါင်းတိ ့သည်

အေမွ မခံ ရဘဲ ၊

ထာဝရဘရား၏

အေမွ တည်းဟေသာ မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာတိ ့ကိ စားရ ကမည်။ ၂ ထိ ့ေ ကာင့်၊
သတိ ့သည် ညီ အစ်ကိများ ှ င့်အတ အေမွ မခံ ရ က။ ထာဝရဘရားသည် အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်
အတိ င်း သတိ ့၏ အေမွ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃ လတိ ့သည် ယဇ် ပေဇာ်ေသာအခါ၊ ွားြဖစ်ေစ၊
သိ းြဖစ်ေစ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ခံ ရေသာအဘိ ့ ပခံ းတဘက်၊ ပါး ှ စ်ဘက်၊ အအများကိ ၎င်း၊ ၄
အဦ းသိ မ်းေသာ စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ ၊ သိ းေမွ းကိ ၎င်း လရမည်။ ၅ အေ ကာင်းမကား၊
သမှစ၍

သားစဥ်ေြမးဆက်

တိ ့သည်

ထာဝရဘရားအခွ င့ ် ှ င့်

အမေတာ်ကိ

အစဥ် ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှ ာ၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည်၊ သင်၏
အမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ ့တွင် သ့ကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မ ပီ ။

၆ ဣသေရလ မိ ့ ွာတိ ့၌

တည်းခိ ေသာ ေလဝိ သား တစံ တေယာက်သည်၊ ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မ
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ေသာအရပ်ကိ ကည် ိ ေသာစိ တ်အား ကီ း၍ ေရာက်လာ လ င်၊ ၇ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ေနရာရေသာ

ညီ အစ်

ကိ

ေလဝိ သားအေပါင်းတိ ့နည်းတ

သ၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအခွ င့ ် ှ င့် အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ရမည်။ ၈ သ၏အေမွ ကိ ေရာင်း၍ရေသာ
ဥစာမှတပါး၊ ေလဝိ သားများတိ ့ ှ င့်အတ အညီ အမ ခံ ရမည်။

၉ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာြပည်သိ့ သင်သည် ဝင်စားေသာအခါ၊ ထိ ြပည်၌ေန ေသာ
လမျိုးတိ ့ ပတတ်ေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်အမ တိ ့ကိ ပြခင်းငှ ာ မသင်ရ။ ၁၀ သင်တိ့တွင်
မိ မိသားသမီ းကိ မီ းြဖင့်ပေဇာ်ေသာ သ၊ ြဖစ်လတံ့ ေသာအမကိ ကိ ယ်ဥာဏ် ှ င့် ေဟာေြပာ
ေသာသ၊ ကာလေဗဒင်ကိ ကည့်ေသာသ၊ မေကာင်းေသာ အတတ်ကိ ပစေသာသ၊ ၁၁
ပစားတတ်ေသာသ၊ နတ်ဆိး ှ င့်ေပါင်းေသာသ၊ ဝိ ဇာအတတ်ကိ ပစေသာသ၊ လေသကိ
ေမးြမန်းေသာသ တစံ တေယာက်မ မ ှ ိ ရ။ ၁၂ ထိ သိ့ ပတတ်ေသာသ အေပါင်းတိ ့ကိ ထာဝရ
ဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ထိ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ် ေသာ အမများတိ ့ေ ကာင့် သင်၏
ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည် ထိ လမျိုးတိ ့ကိ သင့်ေ ှ မ့ ှ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ သင်သည်၊
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ စံ လင်ြခင်း ှ ိ ရမည်။ ၁၄ သင်အစိ းရအံ့ ေသာ
လမျိုးတိ ့သည်၊ ကာလ ေဗဒင်ကိ ကည့်ေသာသ၊ ြဖစ်လတံ့ ေသာအမကိ ကိ ယ် ဥာဏ်အားြဖင့်
ေဟာေြပာေသာသတိ ့ စကားကိ နား ေထာင်တတ် က၏။ သင်မကား ထိ သိ့ ပရေအာင် သင်၏
ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်

အခွ င့ ်ေပးေတာ်မမ။

၁၅

သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊ သင်၏ အမျိုးသားချင်းတိ ့အထဲ ၌ ငါ ှ င့်တေသာ ပေရာ ဖက်တပါးကိ
သင့်အဘိ ့ ေပ ထွ န်းေစေတာ်မမည်။ ထိ ပေရာဖက်၏ စကားကိ နားေထာင်ရမည်။ ၁၆
ေဟာရပ်အရပ်တွင် စည်းေဝး ကေသာ ေန့၌ သင်က၊ ေနာက်တဖန် အက ်ပ်ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား၏

စကားေတာ်အသံ ကိ

မ ကားရပါေစ ှ င့်။

ထိ ကီ းစွ ာေသာ

မီ းကိ

မြမင်ရပါေစ ှ င့်။ အက ်ပ်ေသမည် ကိ စိ းရိ မ်ပါသည်ဟ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေတာင်းပန်သမ အတိ င်း၊ ၁၇ ထာဝရဘရားက၊ သတိ ့ စကားသည် ေလျာက်
ပတ်ေပ၏။

၁၈ သတိ ့အမျိုးသားချင်းတိ ့အထဲ ၌ သင် ှ င့်တေသာ ပေရာဖက်တပါးကိ

သတိ ့အဘိ ့ ငါေပ ထွ န်းေစ၍၊ ထိ ပေရာဖက် တ်၌ ငါ့စကားကိ ငါအပ်သြဖင့် ငါမှာထား
သမ တိ ့ကိ သတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ ထိ ပေရာဖက်သည် ငါ့အခွ င့ ် ှ င့် ေဟာေြပာ
ေသာ ငါ့စကားတိ ့ကိ အ ကင်သသည် နားမေထာင်ဘဲ ေနအံ့ ၊ ထိ သကိ ငါစစ်ေ ကာမည်။ ၂၀
ငါမမှာထားဘဲ ငါ့အခွ င့ ်ကိ ေဆာင်၍ ရဲ ရင့်စွ ာ ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖက်၊ အြခားတပါးေသာ
ဘရား အခွ င့ ် ှ င့် ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖက်သည် အေသသတ် ြခင်းကိ ခံ ရမည်ဟ ငါ့အား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ သင်ကလည်း ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် မမသည်ကိ ငါတိ ့သည်
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အဘယ်သိ့ သိ ိင်သနည်းဟ ေတွ း ေတာလ င်၊ ၂၂ ပေရာဖက်သည် ထာဝရဘရား၏ အခွ င့ ်ကိ
ေဆာင်၍ ေဟာေြပာသည်အတိ င်း အမမြဖစ်၊ ေဟာေြပာ ေသာစကားမြပည့်စံ လ င်၊
ထိ စကားကိ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မမ၊ ပေရာဖက်သည် ရဲ ရင့်စွ ာေဟာေြပာ ပီ ။ သ့ကိ
မေ ကာက်ရ။

၁၉ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မ ေသာ ြပည်၌ေနေသာ လမျိုးတိ့ကိ
သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

ပယ်ြဖတ်ေတာ်မသြဖင့်၊

အရာ၌ ဝင်စား၍၊ သတိ ့ မိ ၊့ သတိ ့အိမ်၌ ေနေသာအခါ၊

သင်သည်

သတိ ့

၂ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် အပိ င် ေပးေတာ်မေသာ ထိ ြပည်အတွ င်း၌ မိ သ
့ ံ း မိ တ
့ ိ ့ကိ ခွဲ ထား ရမည်။ ၃
လအသက်ကိ

သတ်မိေသာသအေပါင်းတိ ့သည်

ထိ မိ သ
့ ိ့

ေြပး ိင်မည်အေ ကာင်း၊

သင့်အေမွ ခံစရာဘိ ့ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ြပည် ကိ
သံ းပိ င်းပိ င်း၍ လမ်းခရီ းကိ လည်း ြပင်ဆင်ရမည်။

၄ လအသက်ကိ

သတ်မိ၍၊

ကိ ယ်အသက် ချမ်းသာ ေစြခင်းငှ ာ၊ ထိ မိ သ
့ ိ ့ေြပးရေသာ သ၏အမဟကား၊ ၅ လ သည်
ထင်းခတ်ြခင်းငှ ာ အေဘာ် ှ င့် ေတာသိ ့သွား၍ သစ်ပင်ကိ ခတ်လှဲစဥ်အခါ၊ ပဆိ န်သည်
အ ိ းက တ်၍ အေဘာ်ကိ ထိ ေသာေ ကာင့်၊ မိ မိအေဘာ်ေသေအာင် ပမိ ေသာသ ှ င့်တ၍၊
ရန် ငိ းဖွဲ ့ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ မိ မိအေဘာ်ကိ အမှတ်တမဲ့ သတ်မိေသာသသည်၊ ထိ မိ တ
့ စံ တ မိ သ
့ ိ ့ ေြပး၍
အသက်ချမ်းသာရလိ မ့ ်မည်။ ၆ သိ မ
့ ဟတ် ေသစားေသေစေသာသသည် စိ တ် မာန်ထစဥ်အခါ၊
လသတ်ကိ လိ က်လျက် ခရီ းေဝးေသာ ေ ကာင့် မှီ၍ သတ်လိမ့ ်မည်။ ထိ သိ့ မသတ်သင့်။
အေ ကာင်းမကား၊

ထိ သသည်

မိ မိအေဘာ်ကိ

ရန် ငိ းဖွဲ ့ ြခင်း

မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်

အေသသတ်ြခင်းကိ မခံ ထိ က်။ ၇ ထိ ေ ကာင့် မိ သ
့ ံ း မိ က
့ ိ ခွဲ ထားရမည်ဟ ငါမှာ ထား၏။ ၈
ယေန့ ငါမှာထားသမ ေသာ ဤပညတ်ေတာ် တိ ့ကိ ကျင့်ေစာင့်၍၊ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား ကိ ချစ်ေသာစိ တ် ှ င့် အစဥ်အ မဲ လမ်းေတာ်သိ့လိက်လ င် ၎င်း၊
သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊

ဂတိ ထားေသာ ြပည် ှ ိ သမ
ကျိန်ဆိသည်အတိ င်း၊

သင်၏

ဘိ းေဘးတိ ့အား

၉

ေပးြခင်းငှ ာ

ကိ သင့်အား ေပးေတာ်မ၍၊ သင်၏ဘိ းေဘးတိ ့အား

သင့်ေနရာြပည်ကိ

ကျယ်ဝန်းေစ

ေတာ်မလ င်၎င်း၊

၁၀

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့်အေမွ ခံစရာဘိ ့ ေပးေတာ်မေသာြပည်၌
အေသမခံ ထိ က်ေသာသသည် အေသခံ ၍ လ့အသက်ကိ သတ်ေသာ အြပစ်သည်
သင့်အေပ မှာ မေရာက်မည်အေ ကာင်း၊ ယခဆိ ခဲ့ ပီ းေသာ မိ သ
့ ံ း မိ မ
့ ှ တပါး၊ အြခားေသာ
မိ သ
့ ံ း မိ က
့ ိ ထပ်၍ခွဲ ထားရမည်။
ေချာင်းေြမာင်း၍
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ေရာက်ေသာ်လည်း၊ ၁၂ သ့ေနရာ မိ ့၌ အသက် ကီ းသတိ ့သည် လကိ ေစလတ်၍ ထိ သကိ
ေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊ ေသေစြခင်းငှ ာ ေသစားေသေစေသာသ၏ လက်၌ အပ်လိက်ရ ကမည်။
၁၃ သင်၏မျက်စိသည်

သ့ကိ မသနားရ၊ သင်သည်

ချမ်းသာရမည်အေ ကာင်း၊

လ့အသက်သတ်ြခင်းအြပစ်ကိ ဣသေရလအမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်။ ၁၄ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည်

သင့်အား

အပိ င်ေပးေတာ်မေသာြပည်မှာ

အေမွ ခံရာ

ေြမ၌

ေ ှ းလေဟာင်းတိ ့သည် စိ က်ထား ှ င့်ေသာ အိ မ်နီး ချင်း၏ ေြမမှတ်တိင်ကိ မေ ရ။
့
၁၅ လသည်

ပမိ ေသာ ဒစ ိ က်၊ ြပစ်မှားမိ ေသာ အြပစ်ကိ စစ်ေ ကာေသာအခါ၊

သက်ေသခံ တဦ းတည်း ှ ိ လ င် သ၏စကားမတည်ရ။ သက်ေသခံ ှ စ်ဦး၊ သံ းဦ း အားြဖင့်
စကား ှ ိ သမ တိ ့သည် တည်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ မမှန်ေသာ သက်ေသခံ တေယာက်သည်၊
သတပါးတဘက်၌ မမှန်ေသာသက်ေသကိ ခံ လ င်၊ ၁၇ တရားေတွ ့ေသာသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်
ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
သိ့၎င်း၊ ထိ ကာလ၌ ှ ိ ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ တရားသ ကီ းေ ှ သိ
့ ့၎င်း
လာသြဖင့်၊ ၁၈ တရားသ ကီ းတိ ့သည် ေစ့ေစ့စစ်ေ ကာ၍ ထိ သက်ေသခံ ေသာသသည်
မိ မိအေဘာ်တဘက်၌ မမှန် ေသာသက်ေသကိ ခံ ပီ းလ င်၊ ၁၉ မိ မိအေဘာ်၌ ပမည်ဟ
အ ကံ ှ ိ သည်အတိ င်း သ၌ ပရမည်။ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ သင်တိ့အထဲ က ထိ သိ့ ပယ် ှ ားရမည်။
၂၀ ကင်းေသာသတိ ့သည်လည်း ထိ သိတင်းကိ ကား၍ ေ ကာက်ေသာေ ကာင့်၊ ေနာက်တဖန်

ထိ သိ့ေသာ ဒစ ိ က်ကိ မ ပဘဲ ေန ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ သင်၏မျက်စိသည် မသနားရ။ အသက်
အတွ က် အသက်ကိ၎င်း၊ မျက်စိအတွ က် မျက်စိကိ၎င်း၊ သွ ားအတွ က် သွ ားကိ ၎င်း၊
လက်အတွ က် လက်ကိ၎င်း၊ ေြခအတွ က် ေြခကိ ၎င်း ဒဏ်ေပးရမည်။

၂၀ သင်သည် ရန်သတိ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှ ာ ချီသွား ေသာအခါ၊ ကိယ်ထက်သာ၍
များေသာြမင်း၊ ရထား၊ လတိ ့ကိ ြမင်ေသာ်လည်း မေ ကာက် ှ င့်။ သင့်ကိ အဲ ဂတု
ြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေသာ သင်၏ဘရားသခင်

ှ ိ ေတာ်မ၏။

ထာဝရ ဘရားသည်

သင့်ဘက်၌

၂ စစ်တိက်ချိန်နီးေသာအခါ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ သည် ချဥ်း၍၊

၃

အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၊ ယေန့ သင်တိ့သည် စစ်တိက်ြခင်းငှ ာ ရန်သတိ ့ကိ ချဥ်း က ပီ ။
သတိ ့ေ ကာင့် စိ တ်ပျက်ြခင်း၊ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း၊ တန်လပ်ြခင်း၊ ထိ တ်လန့် ြခင်း မ ှ ိ က ှ င့်။
၄ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ရန်သတိ ့ကိ စစ်တိက်၍

သင်တိ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းအလိ ငှာ၊ သင်တိ့ ှ င့်အတ ကေတာ်မသည် ဟ လတိ ့အား
ေြပာဆိ ရ ကမည်။

၅ ဗိ လ်တိ့ကလည်း၊ အိ မ်သစ်ကိ ေဆာက်၍ ဘရား သခင်၌

မအပ်ရေသးေသာသ ှ ိ လ င်၊ မိ မိအိမ်သိ့ြပန်၍ အပ်ပါေလေစ။ သိ ့မဟတ် စစ်တိက်ရာတွ င်
ေသ၍ အြခား ေသာသသည် ထိ အိမ်ကိ အပ်လိမ့ ်မည်ဟ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။ ၆ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ
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စိ က်၍ စပျစ်သီးကိ မစားရ ေသးေသာသ ှ ိ လ င်၊ မိ မိအိမ်သိ့ ြပန်သွားပါေလေစ။ သိ ့မဟတ်
စစ်တိက်ရာတွ င် ေသ၍ အြခားေသာသသည် ထိ စပျစ်သီးကိ စားလိ မ့ ်မည်ဟ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။
၇ မိ န်းမ ှ င့်လက်ထပ်၍ မသိ မ်းရေသးေသာသ ှ ိ လ င်၊ မိ မိအိမ်သိ့ ြပန်သွားပါေလေစ။

သိ ့မဟတ် စစ်တိက် ရာတွ င် ေသ၍ အြခားေသာသသည် ထိ မိန်းမကိ သိ မ်း လိ မ့ ်မည်ဟ
စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ သည်ဟ လများတိ ့အား ေြပာရ ကမည်။

၈ တဖန်လည်း၊ ဗိ လ်တိ့က

ေ ကာက်တတ်ေသာ သေဘာ ှ ိ ၍ စိ တ်ပျက်ေသာသ ှ ိ လ င်၊ မိ မိအိမ်သိ့ ြပန်သွားပါေလေစ။
သိ ့မဟတ်လ င် ထိ သစိ တ်ပျက်သကဲ့ သိ ့ သ၏အေဘာ်တိ့သည် စိ တ်ပျက် ကလိ မ့ ်မည်ဟ
စိ းရိ မ် စရာ ှ ိ သည်ဟ လများတိ ့အား ေြပာရ ကမည်။ ၉ ဗိ လ်တိ့သည် လများတိ ့အား
ထိ သိ့ေြပာ ပီ းမှ တပ်မးတိ ့သည် လများကိ စစ်ချီေစရ ကမည်။ ၁၀ သင်သည် မိ တ
့ စံ တ မိ က
့ ိ
တိ က်ြခင်းငှ ာ ချဥ်း ေသာအခါ၊ စစ် ငိ မ်းမည်အေ ကာင်းကိ ဟစ်ေ ကာ်ရမည်။ ၁၁ ထိ မိ သ
့ ည်
စစ် ငိ မ်းရာစကားေြပကိ ြပန်ေြပာ၍ မိ တ
့ ံ ခါးကိ ဖွ င့ ်ထားလ င်၊ ထိ မိ ့၌ ှ ိ ေသာသအေပါင်းတိ ့
သည် သင့်အား အခွ န်ေပး၍ သင့်အမကိ ထမ်းရ ကမည်။ ၁၂ သိ ့မဟတ် စကားေြပမေြပာဘဲ
သင့်ကိ စစ်တိက် လ င်၊ ထိ မိ က
့ ိ ဝိ င်းထား၍၊ ၁၃ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်
သင့် လက်၌ အပ်ေတာ်မေသာအခါ၊ ေယာက်ျား ှ ိ သမ တိ ့ကိ ထား ှ င့်လပ် ကံ ရမည်။ ၁၄
မိ န်းမ၊ သငယ်၊ တိ ရ စာန်အစ ှ ိ ေသာ မိ ့၌ေတွ ့ ေသာ ဥစာ ှ ိ သမ ကိ ကိ ယ်ဘိ့သိမ်း၍၊
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ သင်၏ရန်သလက်မှ ရေသာ ဥစာကိ
စားရမည်။

၁၅ ဤလမျိုးေနေသာ

ထိ သိ့ ပရမည်။

မိ မ့ ှ တပါး သင် ှ င့်ေဝးေသာ

မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့အား

၁၆ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့် အေမွ ခံစရာဘိ ့၊

ဤလမျိုးေနရာ မိ တ
့ ိ ့၌ အသက် ေသာ လသတဝါတစံ တေယာက်ကိမ အသက်မ ှ င်ေစရ။
၁၇ ဟိ တိ လ၊

အာေမာရိ လ၊ ခါနနိလ၊ ေဖရဇိ လ၊ ဟိ ဝိလ၊ ေယဗသိ လတိ ့သည်

မိ မိတိ့ဘရားများ၌ ပေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်အမတိ ့ကိ သင့်အား သွ န်သင်၍၊ ၁၈ သင်သည်
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ မြပစ်မှားမည်အေ ကာင်း သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ
ဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ထိ လမျိုးအေပါင်းတိ ့ ကိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးရမည်။ ၁၉
သင်သည် မိ တ
့ စံ တ မိ က
့ ိ တိ က်ယြခင်းငှ ာ ကာြမင့်စွ ာ ဝိ င်းထားလ င်၊ သစ်ပင်များကိ
မခတ်မြဖတ် ရ။ ေြမ၌ေပါက်ေသာ အပင်တိ့သည် လအသက်ေမွ းဘိ ့ရာ ြဖစ်ေသာေ ကာင့်
အသီ းကိ သာ စားရမည်။ မိ က
့ ိ ဝိ င်းထားရာ အမကိ ေဆာင်၍ အပင်ကိ မလှ ဲ ရ။ ၂၀ သိ ့ရာတွ င်
မစားရေသာ သစ်ပင်တိ့ကိ ခတ်လှဲ၍၊ သင် ှ င့်စစ်တိက်ေသာ မိ က
့ ိ မေအာင်မှီတိင်ေအာင်၊
စစ်တိက်ရာ တန်ဆာတိ ့ကိ ေဆာက်လပ်ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။
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၂၁ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

လွ တ်လပ်ေသာအရပ်၌ လအေသ
မသိ

လျင်၊

၂

သင်၌

အပိ င်ေပး

ေကာင် ှ ိ သည်ကိ ေတွ ့၍၊ အဘယ်သသတ်သည်ကိ
အသက် ကီ းသ၊

ပတ်ဝန်းကျင် မိ ့ ွာများတိ င်ေအာင်

ေတာ်မေသာြပည်တွင်၊

တိ င်းထွ ာ

တရားသ ကီ းတိ ့သည်

ရ ကမည်။

၃

ထွ က်၍၊

အေသေကာင် ှ င့်

အနီးဆံ းေသာ မိ ့၌ အသက် ကီ းသတိ ့သည် ထမ်းဘိ းတင်ြခင်း၊ ေစခိ င်းြခင်းကိ မ ပဘး
ေသးေသာ ွားသငယ်ကိ ယ၍၊ ၄ လယ်မလပ်မျိုးေစ့ မ ကဲ ိင်ေအာင် ေရမြပတ် ေသာ
ေချာင်းသိ ့ ေဆာင်သွား၍၊ ထိ ေချာင်း၌ ွား လည်ပင်းကိ ြဖတ် ပီ းမှ၊ ၅ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား

အမေတာ်ကိ

ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊

ထာဝရဘရား

အခွ င့ ် ှ င့်

ေကာင်း ကီ းေပးေစြခင်းငှ ာ၎င်း ေ ွးချယ်ေတာ် မေသာ ေလဝိ သား ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်
ချဥ်း၍ တရားေတွ ့ြခင်းအမ၊ ိ က်ပတ်ြခင်းအမ ှ ိ သမ တိ ့ကိ စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ရ ကမည်။ ၆
အေသေကာင် ှ င့်

အနီးဆံ းေသာ မိ သ
့ ား

ထိ ေချာင်း၌ လည်ပင်း ြဖတ် ပီ းေသာ

အသက် ကီ းသ

အေပါင်းတိ ့သည်၊

ွားမအေပ မှာ မိ မိတိ့လက်ကိ ေဆးလျက်၊

၇

ငါတိ ့လက်သည် ဤအေသွ းကိ မသွ န်း၊ ငါတိ ့ မျက်စိသည် မြမင်။ ၈ အိ ထာဝရဘရား၊
ေ ွးေတာ်မေသာ ကိ ယ်ေတာ် ၏လ ဣသေရလအမျိုးကိ သနားေတာ်မပါ။ မေသထိ က်
ေသာသကိ

သတ်ေသာအြပစ်သည်

ေရာက်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်ဟ

ကိ ယ်ေတာ်၏လ

ဣသေရလအမျိုးအေပ သိ ့

မက်ဆိရ ကမည်။ သိ ့ ပလ င် အသက်ကိ သတ်ေသာ

အြပစ်လွတ်လိမ့ ်မည်။ ၉ ထိ သိ့ သင်သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ေကာင်းေသာအမကိ
ပေသာအခါ၊ မေသထိ က်ေသာ သ၏ အေသွ းကိ ပယ် ှ င်းရလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ သင်သည်
ရန်သတိ ့ကိ စစ်တိက်သွား၍ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ သင့်လက်၌
အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊ သင်သည် ဘမ်းယေသာအခါ၊ ၁၁ ဘမ်းယေသာသတိ ့တွင် အဆင်းလှ ေသာ
မိ န်းမ ကိ ြမင်၍ စံ ဘက်ြခင်းငှ ာ အလိ ှ ိ လ င်၊ ၁၂ သင့်အိ မ်သိ့ သ့ကိေခ သွ ား၍၊ သသည်
ဦ းဆံ ရိ တ်ြခင်း၊ လက်သည်းလှ ီ းြဖတ်ြခင်းကိ ပလျက်၊ ၁၃ ဘမ်းယရာအဝတ်ကိ ခ တ်ပယ်၍
တလပတ်လံ း မိ ဘတိ ့ကိ ြမည်တမ်းလျက် သင့်အိ မ်၌ ေန ပီ းေသာေနာက်၊ သင်သည်
သ ှ င့်စံ ဘက်၍ သသည် သင်၏မယား ြဖစ်မည်။ ၁၄ ေနာက်တဖန် သ့ကိ မချစ်လ င်၊
သ့အလိ အ

ေလျာက်သွားေသာအခွ င့ ်ကိ

ေပးရမည်။

သ့ကိ တ်ချ

ေသာေ ကာင့်

ေငွ ှ င့်မေရာင်းရ၊ က န်အရာ၌ မထားရ။ ၁၅ လင်ချစ်ေသာ မယား၊ မန်းေသာ မယား ှ စ်
ေယာက်တိ့သည် သားကိ ဘွား၍၊ အဦ းဘွ ားေသာ သားသည် မန်းေသာမယား၏ သားြဖစ်လ င်၊
၁၆ ထိ သသည် မိ မိအေမွ ဥစာကိ ေဝေသာအခါ၊ မန်းေသာမယား၏ သားဦ းကိ ှ ိမ့ ်ချ၍

ချစ်ေသာမယား၏ သားကိ သားဦ းအရာ၌ မချီးေြမာက်ရ။ ၁၇ မန်းေသာမယား၏ သားသည်
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သားဦ းြဖစ်သည် ဟ ဝန်ခံ၍၊ ှ စ်ဆေသာ အေမွ ဥစာကိ သ့အားေပးရမည်။ အေ ကာင်းမကား၊
ထိ သားသည် အဘ၏ ခွ န်အားအစဦ း ြဖစ်၏။ သားဦ းအရိ ပ်အရာ ှ င့် ဆိ င်ေပ၏။ ၁၈ အဘ၌
ဆိ းေသာသား၊ ခက်ထန်ေသာသေဘာ ှ ိ ၍ မိ ဘစကားကိ နားမေထာင်ေသာသား၊ မိ ဘတိ ့
ဆံ းမေသာ်လည်း ဆံ းမြခင်းကိ မခံ ေသာသား ှ ိ လ င်၊ ၁၉ မိ ဘတိ ့သည် ထိ သားကိ ဆွဲ ကိင်၍၊
မိ ့၌ အသက် ကီ းသတိ ့ ှ ိ ရာ မိ တ
့ ံ ခါးဝသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င်၊ ၂၀ အက ်ပ်တိ့သားသည်
ဆိ းေသာသ၊ ခက်ထန် ေသာသေဘာ ှ ိ ၍ အက ်ပ်တိ့စကားကိ နားမေထာင် ေသာသ
ြဖစ်ပါ၏။ စား ကူးေသာသ၊ ေသာက် ကူးေသာ သ ြဖစ်ပါ၏ဟ မိ ့၌ အသက် ကီ းသတိ ့အား
ေလ ာက်ဆိ ရမည်။ ၂၁ မိ သ
့ ားေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့သည် ထိ သားကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်၍
အေသသတ်ရ ကမည်။

ထိ သိ့

သင်တိ့

တွ င်

ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ

ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ ့သည် ထိ သိတင်းကိ
ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။
၂၃

ပယ် ှ ားသြဖင့်၊

ကား၍ ေ ကာက် ွံ ့ ြခင်း

၂၂ ေသထိ က်ေသာ အြပစ် ှ ိ ေသာသကိ သစ်တိင်၌ ဆွဲ ၍သတ်လ င်၊

အေသေကာင်ကိ

သစ်တိင်၌

တညဥ့်လံ းမထား

ရ။

ထိ ေန့ြခင်းတွ င်

ေြမ၌

ဆက်ဆက်ြမုပ်ရမည်။ သစ်တိင်၌ ဆွဲ ထားြခင်းကိ ခံ ရေသာသသည် ကျိန်ြခင်းကိ ခံ ရေသာ
သြဖစ်၏။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့်အေမွ ခံစရာဘိ ့ ေပးေတာ်မေသာ
ြပည်သည် မညစ်

းေစမည် အေ ကာင်း ထိ သိ့ ပရမည်။

၂၂ သင့်ညီအစ်ကိ၏ သိး ွားသည် လမ်းလွဲသည်ကိ ကည့်၍မေနရ။ ညီအစ်ကိထံသိ့
ဆက်ဆက်ြပန်ပိ့ရမည်။ ၂ ညီ အစ်ကိ ေဝးေသာ်၎င်း၊ သ့ကိ မသိ ေသာ်၎င်း၊ ထိ သိး ွားကိ
ကိ ယ်အိမ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ ညီ အစ်ကိ သည်မ ှ ာ၊ သ၌ မအပ်မှီတိင်ေအာင် ကိ ယ်အိမ်၌ ထားရ
မည်။ ၃ ြမည်းြဖစ်ေစ၊ အဝတ်ြဖစ်ေစ၊ ညီ အစ်ကိ၏ဥစာ တစံ တခေပျာက်၍ သင်ေတွ ့မိ လ င်၊
ကည့်၍မေနဘဲ ထိ အတ ပရမည်။ ၄ ညီ အစ်ကိ ြမည်း ွားသည် လမ်း၌ လဲ လျက် ှ ိ သည်ကိ
ကည့်၍မေနရ။ ညီ အစ်ကိ ှ င့်ဝိ င်း၍ ဆက်ဆက် မစရမည်။ ၅ မိ န်းမသည် ေယာက်ျားအဝတ်ကိ
မဝတ်ရ။ ေယာက်ျားသည်လည်း မိ န်းမအဝတ်ကိ မဝတ်ရ။ ထိ သိ့ ဝတ်ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည် စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာေတာ်မ၏။ ၆ သစ်ပင်ေပ ေြမေပ မှာ
ငှ က်သိက်၌ ငှ က်မ သည် အဥများ၊ သားငယ်များကိ ဝပ်လျက် ေနသည်ကိ ေတွ ့လ င်၊
သားငယ်တိ့ ှ င့်အတ အမိ ကိမယရ။ ၇ သင်သည် ေကာင်းစား၍ အသက်တာ ှ ည်မည်
အေ ကာင်း၊ သားငယ်တိ့ကိ သိ မ်းယလ င်လည်း အမိ ကိ လတ်လိက်ရမည်။ ၈ လသည်
အိ မ်မိးေပ ကကျ၍ လအသက်ကိ သတ်ေသာ အြပစ်မေရာက်မည်အေ ကာင်း၊ အိ မ်အသစ် ကိ
ေဆာက်ေသာအခါ၊ အမိ းနားပတ်လည်၌ အဆီ းအ တားကိ လပ်ရမည်။ ၉ စပျစ်ဥယျာဥ်၌
ြခားနားေသာ မျိုးေစ့တိ ့ကိ ေရာေ ှ ာ၍ မ ကဲ ရ။ ထိ သိ့ ကဲ လ င်၊ မျိုးေစ့အသီ း၊ စပျစ်ပင် အသီ း
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ှ စ်ပါးစလံ း ပျက်လိမ့ ်မည်။ ၁၀ ွား ှ င့် ြမည်းကိ ဘက်၍ လယ်မထွ န်ရ။ ၁၁ ဝါ ှ င့်သိ းေမွ းကိ
ေရာေ ှ ာ၍ ရက်ေသာအဝတ် ကိ မဝတ်ရ။ ၁၂ သင် ခံ ေသာအဝတ်စွန် ေလးဘက်၌ ပန်းပွ ားတိ ့
ကိ ဆွဲ ရမည်။ ၁၃ လသည် မယား ှ င့်ထိ မ်းြမားဆက်ဆံ ပီ းမှ၊ တဖန် ထိ မိန်းမကိ မန်း၍၊
၁၄ ငါသည် ဤမိ န်းမ ှ င့် ထိ မ်းြမားဆက်ဆံေသာ အခါ၊ ကညာမစစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ ပီ ဟ

ထိ မိန်းမ၌ ကဲ့ ရဲ ့စရာအေ ကာင်းကိ ပ၍ သ့အသေရကိ ဖျက်လ င်၊ ၁၅ ထိ မိန်းမ၏ မိ ဘတိ သ
့ ည်
ကညာ၏ လကဏာ သက်ေသကိ ေဆာင်လျက်၊ မိ ့၌ အသက် ကီ းသတိ ့ ှ ိ ရာ မိ တ
့ ံ ခါးဝသိ ့
သွ ား၍၊ ၁၆ ထိ မိန်းမ၏အဘက၊ အက ်ပ်သမီ းကိ ဤလ၌ အက ်ပ်ေပးစားပါ ပီ ။ သသည်
အက ်ပ်သမီ းကိ မန်း၍၊ ၁၇ သင်၏သမီ းသည် ကညာမစစ်ေ ကာင်းကိ ငါေတွ ့ ပီ ဟ
ဆိ လျက် ကဲ့ ရဲ ့စရာအေ ကာင်းကိ ပပါ၏။ သိ ့ရာတွ င် ဤသည်ကား၊ အက ်ပ်သမီ း၏ ကညာ
လကဏာ သက်ေသြဖစ်ပါ၏ဟ အသက် ကီ းသတိ ့အား ေလ ာက်ဆိလျက် ထိ အဝတ်ကိ
သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာလှ န်၍ ြပရမည်။
ယ၍

ိ က် ပီ းမှ၊

၁၈ ထိ အခါ

မိ ့၌ အသက် ကီ းသတိ ့သည် ထိ လကိ

၁၉ ေငွ တပိ ဿာကိ ေလျာ်ေစ၍၊ မိ န်းမ၏ အဘ အား ေပးရမည်။

အေ ကာင်းမကား၊ ဣသေရလအမျိုး ကညာ၏ အသေရကိ ထိ သဖျက်ေလ ပီ ။ ထိ မိန်းမသည်
သ၏မယားြဖစ်ရမည်။ တသက်လံ း ထိ မိန်းမ ှ င့်မကွ ာရ။ ၂၀ သိ ့မဟတ် လင်စကားမှန်၍၊
ထိ မိန်းမ၌ ကညာ လကဏာသက်ေသ

မ ှ ိ လ င်၊

၂၁ မိ သ
့ ားေယာက်ျားတိ ့သည်

ထိ မိန်းမကိ အဘ အိ မ်တံခါးသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င် ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်၍ အေသသတ်ရ ကမည်။
အေ ကာင်းမကား၊ သသည် အဘ အိ မ်၌ မတရားေသာ ေမထန်သိ့လိက်၍ ဣသေရလ အမျိုး၌
မိ က်မဲေသာအမကိ ပေလ ပီ ။ ထိ သိ့ သင်တိ့တွင် ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ ပယ် ှ ားရ ကမည်။ ၂၂
လင် ှ ိ ေသာမိ န်းမ ှ င့် အြခားေသာေယာက်ျား သင့်ေနသည်ကိ ေတွ ့မိ လ င်၊ ထိ ေယာက်ျား ှ င့်
မိ န်းမ

ှ စ်ေယာက်တိ့သည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ထိ သိ့ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ

ဣသေရလအမျိုးမှ ပယ် ှ ားရမည်။ ၂၃ အပျိုကညာကိ ေယာက်ျား ှ င့် ထိ မ်းြမားေဆာင်
ှ င်း ပီ းမှ၊ အြခားေသာေယာက်ျားသည် မိ ထ
့ ဲ မှာေတွ ့၍ သင့်ေနလ င်၊ ၂၄ ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ
မိ တ
့ ံ ခါးဝသိ ့ ထတ်ေဆာင် ပီ းလ င် ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်၍ အေသသတ်ရ ကမည်။ မိ န်းမသည်
မိ ထ
့ ဲ မှာ ှ ိ လျက်ပင် မေအာ်မဟစ်ေသာ ေ ကာင့်၎င်း၊ ေယာက်ျားလည်း သ့မယားကိ တ်ချေသာ
ေ ကာင့်၎င်း၊ ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် အေသသတ်ြခင်း ကိ ခံ ရမည်။ ထိ သိ့ သင်တိ့တွင်
ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ ပယ် ှ ား ရ ကမည်။ ၂၅ အပျိုကိ ေယာက်ျား ှ င့် ထိ မ်းြမားေဆာင် ှ င်း ပီ း
မှ အြခားေသာ ေယာက်ျားသည် ေတာ၌ ေတွ ့၍ အ ိင် အထက် ပလ င်၊ ထိ ေယာက်ျား
တေယာက်တည်းကိ သာ အေသသတ်ရမည်။ ၂၆ ေသထိ က်ေသာ အြပစ်မ ှ ိ ေသာ ထိ မိန်းမကိ
သင်သည် အဘယ်သိ့မ မ ပရ။ ၂၇ အေ ကာင်းမကား၊ ေယာက်ျားသည် ထိ မိန်းမကိ
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ေတာ၌ေတွ ့၍ မိ န်းမေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း ကညီ ေသာသ မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ထိ အမသည်
လချင်းတေယာက်ကိ တေယာက် ရန် ပ၍ သတ်ေသာအမ ှ င့်တ၏။ ၂၈ ေယာက်ျား ှ င့်
မထိ မ်းြမား မေဆာင် ှ င်းေသး ေသာ အပျိုကညာကိ အြခားေသာေယာက်ျားသည် ေတွ ့၍
ကိ င်ဆွဲသင့်ေနသည်ကိ ေတွ ့မိ လ င်၊ ၂၉ ထိ ေယာက်ျားသည် မိ န်းမ၏ အဘအား ေငွ ငါးဆယ်ကိ
ေလျာ်ရမည်။ ထိ မိန်းမသည်လည်း သ၏ မယားြဖစ်ရမည်။ သ့ကိ

တ်ချေသာေ ကာင့်

တသက်လံ း မကွ ာရ။ ၃၀ လသည် မိ မိအဘ ှ င့်သာဆိ င်ေသာ အဘ၏ မယားကိ မသိ မ်းရ။

၂၃ ေယာက်ျား၏ အဂ ါလကဏာ မစံ လင်၊ ချို တ့ ဲ့ ေသာေယာက်ျားသည် ထာဝရဘရား၏
ပရိ သတ်ေတာ်၌ အပါအဝင်မြဖစ်ရ။

၂ ေမျာက်မထား၍ ရေသာသားသည် ထာဝရ

ဘရား၏ ပရိ သတ်ေတာ်၌ အပါအဝင်မြဖစ်ရ။ ဆယ် ဆက်ေြမာက်ေအာင် မဝင်ရ။ ၃
အမုန်အမျိုးသား၊ ေမာဘအမျိုးသားသည် လည်း၊ ထာဝရဘရား၏ ပရိ သတ်ေတာ်၌ အပါအဝင်
မြဖစ်ရ။ ကာလအစဥ်မကန်၊ ဆယ်ဆက်ေြမာက်ေအာင် မဝင်ရ။ ၄ အေ ကာင်းမကား၊
သင်သည် အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်လာေသာအခါ၊ သတိ ့သည် မန့် ှ င့်ေရကိ ေဆာင်၍ ခရီ းဦ း ကိ
မလာ က။ သင့်ကိ ကျိန်ဆဲေစြခင်းငှ ာ၊ ေမေသာေပါတာမိ ြပည်၊ ေပေသာ် မိ ့၌ ေနေသာ
ေဗာရ သား ဗာလမ်ကိ ငှ ား က၏။

၅ သိ ့ရာတွ င် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

သည် ဗာလမ်စကားကိ နားမေထာင်။ သင့်ကိ ချစ်ေသာ ေ ကာင့် ကျိန်ဆဲြခင်းကိ သင်၌
ေကာင်း ကီ းမဂလာ ြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၆ သင်သည် သတိ ့ချမ်းသာ၊ သတိ ့စည်းစိ မ်ကိ
တသက်လံ းအစဥ်မ ပစရ။ ၇ ဧဒံ အမျိုးသားကိ မကား၊ မမန်းရ။ သသည် သင်၏ ညီ အစ်ကိ
ြဖစ်၏။ အဲ ဂတုအမျိုးသားကိ လည်း မမန်းရ။ သ၏ြပည်၌ သင်သည် က န်ခံခဲ့ ဘး ပီ ။
၈ သတိ ့အမျိုးအ ွယ်သည် သံ းဆက်ေ ြမာက်မှသာ ထာဝရဘရား၏ ပရိ သတ်ေတာ်၌

အပါအဝင်ြဖစ်ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။

၉ ရန်သတိ ့ကိ စစ်တိက်သွားေသာအခါ၊ မတရား

ေသာအမ ှ ိ သမ ကိ ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၁၀ ညဥ့်အချိန်၌ ေရာက်တတ်ေသာ မစင် ကယ် ေသာ
အေ ကာင်းေ ကာင့် မစင် ကယ်ေသာသသည် သင်တိ့တွင် ှ ိ လ င် သသည် တပ်ြပင်သိ့
ထွ က်ရမည်။ တပ်ထဲသိ့မဝင်ရ။ ၁၁ မိ ဃ်းချုပ်ေသာအခါ ေရချိုး၍၊ ေနဝင် ပီ းမှ တပ်ထဲသိ့
ဝင်ရမည်။ ၁၂ သင့်ကျင် ကီ းစွ န့်ရာ အရပ်သည် တပ်ြပင်၌ ှ ိ ရ မည်။ ၁၃ တပ်ြပင်သိ့ထွက်၍
စွ န့်ေသာအခါ၊ ကိ ယ်၌ပါ ေသာ သစ်သားတး ွင်း ှ င့် ေြမ၌တးရမည်။ ေနာက်တဖန် လှ ည့်၍
မစင်ကိ ဖံ းအပ်ရမည်။ ၁၄ အေ ကာင်းမကား၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည်
သင့်ကိ ကယ်တင်၍ ရန်သတိ ့ကိ သင့်လက်၌ အပ်ြခင်းငှ ာ၊ သင်၏တပ်ထဲမှာ သွ ားလာေတာ်မ၏။
ထိ ့ေ ကာင့်၊ သင့်အထဲ ၌ မစင် ကယ်ေသာအရာ တစံ တခ ကိ ြမင်၍ သင်မှ ေ ှ ာင်သွားေတာ်
မမမည်အေ ကာင်း၊ သင်၏ တပ်သည် သန့် ှ င်းရမည်။ ၁၅ မိ မိသခင်ထံကေြပး၍ သင့်ထံ သိ ့
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ေရာက်ေသာ က န်ကိ သခင်၌ မအပ်ရ။ ၁၆ ထိ က န်သည် အလိ အေလျာက်ေနချင်ေသာ
အရပ်၊ သင့်ေနရာ မိ ့ တစံ တ မိ ့၌ သင့်ထံ မှာေနရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ သ့ကိ မ ှ ဥ်းဆဲ ရ။
၁၇ ဣသေရလအမျိုးသမီ းတိ ့တွင် ြပည်တန်ဆာ မ ှ ိ ရ။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့တွင်

ေယာက်ျားအလိ သိ့ လိ က်တတ်ေသာ မိ န်းမလ ာမ ှ ိ ရ။ ၁၈ ြပည်တန်ဆာလပ်၍ ရေသာေငွ ၊
ေခွ းကိ ေရာင်း ၍ ရေသာေငွ ကိ သစာဂတိ ေြပေစြခင်းငှ ာ၊ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏
အိ မ်ေတာ်သိ့ မသွ င်းရ။ ထိ သိ့ ေသာေငွ ကိ စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ၁၉ သင်၏အမျိုးသားချင်း၌
အတိ းယ၍၊ ေငွ ၊ စားစရာ၊ အသံ းအေဆာင်ကိ မေချးမငှ ားရ။ ၂၀ တပါးအမျိုးသား၌ အတိ းယ၍
ေချးငှ ားရ၏။ သင်သွား၍ ဝင်စားေသာြပည်တွင် သင် ပေလရာရာ၌ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည် ေကာင်း ကီ းေပး ေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊ အမျိုးသားချင်း၌ အတိ းယ၍
ေချးငှ ားြခင်းကိ ေ ှ ာင်ရမည်။ ၂၁ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား သစာ ဂတိ ထားလ င်၊
ထားသည်အတိ င်း မ ပဘဲ မေနရ။ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ဧကန်အမှန်ေတာင်း
ေတာ်မမည်။ သင်သည် မ ပဘဲ ေနလ င် အြပစ်ေရာက် လိ မ့ ်မည်။

၂၂ သစာဂတိ

မထားဘဲ ေနလ င် အြပစ်မေရာက်။ ၂၃ သင်သည် သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား အား
ကိ ယ်အလိ အေလျာက် သစာဂတိ ထား၍၊ ကိ ယ် တ် ှ င့် မက်ဆိေသာစကားကိ တည်ေစ၍၊
ဂတိ ှ ိ သည်အ တိ င်း ပရမည်။ ၂၄ သင်သည် အိ မ်နီးချင်း၏ စပျစ်ဥယျာဥ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ၊
အလိ အေလျာက် စပျစ်သီးကိ ဝစွ ာစားရ ေသာ်လည်း မသိ မ်းမယရ။ ၂၅ အိ မ်နီးချင်း၏
စပါးလယ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ စပါး ှ ံ ကိ လက် ှ င့် ဆွ တ်ရေသာ်လည်း တံ စဥ် ှ င့်မရိ တ်ရ။

၂၄ တစံ တေယာက်ေသာသသည်

မယား ှ င့်ထိ မ်း ြမား၍ ဆက်ဆံ ပီ းမှ တဖန်

အြပစ်တင်စရာ အေ ကာင်း ှ ိ ေသာေ ကာင့် စိ တ်မေတွ ့လ င်၊ ြဖတ်စာကိ ေရး၍ သ၌
အပ်ေပးသြဖင့် လတ်လိက်ရမည်။ ၂ ထိ မိန်းမသည် လင်အိမ်မှထွ က်သွားေသာ ေနာက်၊
အြခားေသာ သ၏မယား ြဖစ်ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ၏။
သ့ကိမန်းလ င်၊

ြဖတ်စာကိ

ေရး၍

၃ ေနာက်ေနေသာလင်သည်လည်း

သ၌အပ်သြဖင့်

လတ်လိက်သည်

ြဖစ်ေစ၊

ထိ လင်ေသသည်ြဖစ်ေစ၊ ၄ အရင်လတ်လိက်ေသာ လင်ေဟာင်းသည် ညစ် းြခင်း ှ ိ ေသာ
ထိ မိန်းမကိ ေနာက်တဖန်မသိ မ်းရ။ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ စက်ဆပ်ဘွယ်ေသာအမြဖစ် ၏။
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့်အေမွ ခံ စရာဘိ ့ ေပးေတာ်မေသာြပည်၌
အြပစ်မေရာက်ေစရ။ ၅ အိ မ်ေထာင်ဘက် ပစ ှ ိ ေသာသသည် စစ်တိက် မသွ ားရ။ မင်းအမကိ
မေဆာင်ရ။ တ ှ စ်ပတ်လံ း ကိ ယ်အိမ်၌ မလွ တ်ေန၍ မယားကိ ေက းေမွ း ပစရမည်။ ၆
ကိ တ်ဆံ အေပ ေကျာက်ြပားကိ ြဖစ်ေစ၊ ေအာက်ေကျာက်ြပားကိ ြဖစ်ေစ၊ အဘယ်သမ
အေပါင် မယရ။ ထိ သိ့ယလ င်၊ သ့အသက်ကိ အေပါင်ယသည် ှ င့် တ၏။ ၇ လသည်
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မိ မိအမျိုးသားချင်းြဖစ်ေသာ ဣသေရ လအမျိုးသားကိ ခိ း၍ က န်အရာ၌ ထားသည်ြဖစ်ေစ၊
ေရာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊

ထိ သခိ းကိ

ေတွ ့မိ လ င်

ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ ထိ သိ့ ပယ် ှ ားရ က

အေသသတ်

ရမည်။

သင်တိ့တွင်

မည်။ ၈ နာေဘးေရာက်ေသာအခါ၊ ေလဝိ သား ယဇ်

ပေရာဟိ တ်တိ့ သွ န်သင်သမ အတိ င်း သတိ ပ၍ ေစ့ေစ့ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ့။ သတိ ့ကိ
ငါမှာထားသည်အတိ င်း ကျင့်ေစာင့် ကေလာ့။
ခရီ းသွ ား က

စဥ်တွင်၊

၉ သင်တိ့သည် အဲ ဂတုြပည်မှထွ က်၍

သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊

မိ ရိအံ၌

ပေတာ်မေသာအမကိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။ ၁၀ သင်သည် အမျိုးသားချင်း၌ တစံ တခကိ ေချး
ငှ ားလ င်၊ အေပါင်ထားေသာဥစာကိ ယြခင်းငှ ာ သ့အိမ်ထဲ သိ ့ မဝင်ရ။ ၁၁ သင်သည်
အိ မ်ြပင်မှာရပ်ေန၍၊ ထိ သသည်
ေဆာင်ခဲ့

ရမည်။

၁၂

အေပါင်ထားေသာ ဥစာကိ

ထိ သသည်

ဆင်းရဲ လ င်၊

သင့် ှ ိ ရာအိ မ်ြပင်သိ့

ေပါင်၍ထားေသာ

ဥစာကိ

ြပန်မအပ်ဘဲ ညဥ့်ကိ မလွ န်ေစရ။ ၁၃ သသည် မိ မိအဝတ်ကိ ဝတ် ခံ လျက် အိ ပ်ေပျာ်၍
သင့်ကိ ေကာင်း ကီ းေပးမည် အေ ကာင်း၊ သေပါင်၍ထား ေသာ ဥစာကိ ေနဝင်လ င်
ဆက်ဆက်ြပန်အပ်ရမည်။ ထိ သိ့ ပေသာ အမသည်

သင်၏ဘရားသခင်

ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ေြဖာင့်မတ်ေသာအမ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

ထာဝရ

၁၄ အမျိုးသားချင်းြဖစ်ေစ၊

သင့်ေနရာ မိ ့ ွာတိ ့၌ တည်းခိ ေသာ တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် ေသာသငှ ားကိ
မ ှ ဥ်းဆဲ ရ။ ၁၅ ေန့စဥ်မြပတ် သ့အခကိ ေပးရမည်။ မေပးဘဲ ေနမဝင်ေစ ှ င့်။ သသည်
ဆင်းရဲ ေသာေ ကာင့် ရထိ က် ေသာ အခကိ လည်း စိ တ်စွဲလမ်းလျက်

ှ ိ လိမ့ ်မည်။

မေပးဘဲ ေနလ င် သသည် သင့်ကိ အြပစ်တင်၍ ထာဝရ ဘရားကိ ေအာ်ဟစ်သြဖင့် သင်၌
အြပစ်ေရာက်မည်ဟ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။ ၁၆ အဘသည် သား၏အြပစ်ေ ကာင့်၎င်း၊ သား
သည်

အဘ၏အြပစ်ေ ကာင့်၎င်း၊

အေသမခံ ရ။

လတိ င်း

မိ မိအြပစ်ေ ကာင့်သာ

အေသခံ ရမည်။ ၁၇ တရား ှ ာေတွ ့ြခင်းအမမှာ တပါးအမျိုးသား ှ င့် မိ ဘမ ှ ိ ေသာသကိ
အ ံ းမေပးရ။ မတ်ဆိးမအဝတ်ကိ အေပါင်မယရ။

၁၈ သင်သည် အဲ ဂတုြပည်၌

က န်ခံခဲ့ ဘးေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ ထိ ြပည်မှ
ေ ွး တ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း ေအာက်ေမ့ရ မည်။ ထိ ့ေ ကာင့် ဤပညတ်ကိ ငါထား၏။ ၁၉
သင်သည် ကိ ယ်လယ်၌ အသီ းအ ှ ံ ကိ ရိ တ် ေသာအခါ၊ ေမ့ေလျာ့ေသာေကာက်လိ င်းကိ ြပန်၍
မယရ။

သင် ပေလရာရာ၌

သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

သည်

သင့်ကိ

ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊ ထိ ေကာက်လိ င်းကိ တပါးအမျိုးသား၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသ၊
မတ်ဆိးမအဘိ ့ ထားရမည်။

၂၀ သင်၏သံ လွ င်သီးကိ

ိ က်ေခ ေသာအခါ၊ ကျန်

ကင်းေသာအသီ းကိ ြပန်၍ မ ိ က်ေခ ရ။ တပါးအမျိုး သား၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသ၊ မတ်ဆိးမအဘိ ့
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ထားရမည်။

၂၁ သင်၏စပျစ်ဥယျာဥ်၌ စပျစ်သီးကိ ဆွ တ်ယ ေသာအခါ ြပန်၍

ေကာက်သိမ်းြခင်းကိ မ ပရ။ ကျန် ကင်း ေသာအသီ းသည် တပါးအမျိုးသား၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသ၊
မတ်ဆိးမအဘိ ့ ြဖစ်ရမည်။

၂၂ သင်သည် အဲ ဂတုြပည်၌ က န်ခံခဲ့ ဘးေ ကာင်းကိ

ေအာက်ေမ့ရမည်။ ထိ ့ေ ကာင့် ဤပညတ်ကိ ငါထား၏။

၂၅ လချင်းအမ ှ ိ၍ မင်းထံ ၌ အစီရင်ခံလျက်၊ မင်းေ ှ မ့ ှ ာ တရားေတွ ့ ကေသာအခါ၊
ေြဖာင့်မတ်ေသာသ ကိ အြပစ်လွတ်ေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊ ဆိ းေသာသကိ အ ံ းခံ ေစြခင်းငှ ာ၎င်း
စီ ရင်ရမည်။ ၂ ဆိ းေသာသသည် အ ိ က်ခံထိ က်လ င်၊ တရားသ ကီ းသည် ကိ ယ်မျက်ေမှာက်၌
သ့ကိ ချ၍၊ အြပစ် ှ င့် အေလျာက် မည်မ ေသာ ဒဏ်ချက်ြဖင့် ိ က်ေစရမည်။ ၃ သိ ့ေသာ်လည်း
ဒဏ်ချက်ေလးဆယ်ထက် မလွ န် ေစရ။ လွ န်၍ များစွ ာေသာ ဒဏ်ချက်ြဖင့်

ိ က်လ င်၊

သင်၏အမျိုးသားချင်းသည် ယတ်ည့ံ ေသာသ ြဖစ်ဟန် ှ ိ မည်ဟ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။

၄

စပါးနင်းနယ်ေသာ ွား၏ တ်ကိ မချုပ်တည်းရ။ ၅ အတေနေသာ ညီ အစ်ကိ တိ ့တွင်၊
တစံ တ ေယာက်ေသာသသည် သားမ ှ ိ ဘဲေသလ င်၊ ေသေသာသ ၏ မယားသည်
အြခားတပါးေသာလစိ မ်း ှ င့် စံ ဘက်ြခင်း ကိ မ ပရ။ သ၏လင်ညီသည် သ့ကိ သိ မ်းယဆက်ဆံ၍
မရီ း၌ ပအပ်ေသာဝတ်ကိ ပရမည်။ ၆ ဣသေရလအမျိုး၌ အစ်ကိအမည်ကိ မေပျာက်
ေစြခင်းငှ ာ၊ အဦ းဘွ ားေသာ သားသည် ေသေသာဘ ကီ း ၏ အရိ ပ်အရာကိ ခံ ရမည်။ ၇ ညီ သည်
အစ်ကိမယားကိ မယလိ လ င်၊ မိ န်းမ သည် အသက် ကီ းသတိ ့ ှ ိ ရာ မိ တ
့ ံ ခါးဝသိ ့သွား၍၊ က န်မ
၏ လင်ညီသည် အစ်ကိအမည်ကိ ဣသေရလအမျိုး၌ မတည်ေစလိ ပါ။ သ ပအပ်ေသာဝတ်ကိ
မ ပလိ ပါဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၈ မိ ့၌ အသက် ကီ းသတိ ့သည် ထိ သကိ ေခ ၍ ေမးြမန်းရ ကမည်။
သကလည်း၊ ထိ မိန်းမကိ အက ်ပ် မယလိ ပါဟဆိ ၍ ခိ င်မာစွ ာေနလ င်၊ ၉ သ၏မရီ းသည်
အသက် ကီ းသတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ သ့အပါးသိ ့ ချဥ်း၍ သ၏ေြခနင်းကိ ခ တ်လျက်၊ သ၏ မျက် ှ ာ၌
တံ ေထွ းေထွ းလျက်၊ မိ မိအစ်ကိ အိ မ်ကိ မေဆာက်လိေသာသ၌ ဤသိ ့ ပသင့်သည်ဟ သ့အား
ြပန်ေြပာရမည်။ ၁၀ ေနာက်မှ၊ ထိ သကိ ေြခနင်းခ တ်ရေသာ အမျိုးဟ၍ ဣသေရလအမျိုး၌
ေခ ေဝ သမတ်ရမည်။ ၁၁ လချင်းခိ က်ရန် ပ ကစဥ်တွင်၊ တေယာက်ေသာ သ၏မယားသည်
အပါးသိ ့ချဥ်း၍ မိ မိလင်ကိ ကညီ လိ ေသာငှ ာ ခိ က်ရန် ပေသာ သ၏ ေယာက်ျားတန်ဆာကိ
ကိ င်ဆွဲမိလ င်၊ ၁၂ ထိ မိန်းမလက်ကိ ြဖတ်ရမည်။ သင်၏ မျက်စိ သည် သ့ကိ မသနားရ။
၁၃ သင့်အိ တ်၌

ကီ းေသာအေလး၊ ငယ်ေသာအ ေလးတည်းဟေသာ ြခားနားေသာ

အေလးကိ မ ှ ိ ေစရ။ ၁၄ သင့်အိ မ်၌ ြခားနားေသာ ြခင်စရာတန်ဆာ အ ကီ းအငယ်ကိ
မ ှ ိ ေစရ။ ၁၅ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာြပည်၌ သင်၏အသက်
တာ ှ ည်မည်အေ ကာင်း၊ မှန်ကန်ေသာအေလး၊ မှန်ကန်ေသာြခင်စရာ တန်ဆာ များကိ သာ
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သံ းရမည်။ ၁၆ အထက်ဆိခဲ့ ပီ းေသာ အမကိ ပေသာသအ ေပါင်းတိ ့ ှ င့် မတရားသြဖင့်
ပေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ ၏။
၁၇ သင်သည်

အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်၍ ခရီ းသွ ား ေသာအခါ၊

၁၈ သင်သည်

အားကန်၍ ေမာလျက်ေနစဥ်တွင်၊ သင့်ေနာက်၌ လိ က်ေသာသ၊ အားနည်းေသာ သတိ ့ကိ
အာမလက် အမျိုးသားတိ ့သည် လမ်း၌ ဆီ း ကိ ၍ လပ် ကံ ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ဘရားသခင်ကိ
မေ ကာက် ွံ ေ့ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ေအာက်ေမ့ေလာ့။

၁၉ သိ ့ြဖစ်၍ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား သည် သင့်အေမွ ခံစရာဘိ ့ အပိ င်ေပးေတာ်မေသာြပည်၌ သင့်ပတ်လည်၌
ေနေသာရန်သအေပါင်းတိ ့၏ လက်မှ ကယ်လတ်၍ ချမ်းသာေပးေတာ်မေသာအခါ၊ အာမလက်
အမျိုးကိ ေအာက်ေမ့စရာ မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ာ၊ ေကာင်းကင် ေအာက်၌ သတ်သင်ပယ် ှ င်းရမည်။
ထိ အမကိ မေမ့ မေလျာ့ရ။

၂၆ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ သင့်အေမွခံစရာဘိ့ ေပးေတာ်မေသာြပည်သိ့
သင်သည် ဝင်စား၍ ေနေသာအခါ၊ ၂ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ
ေသာြပည်၌

အဦ းသီ းေသာ

အသီ းအမျိုးမျိုးကိ ယ၍

ြခင်ေတာင်း၌

ထည့် ပီ းမှ

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်တည်စရာဘိ ့ ေ ွးေကာက်ေတာ်မ ေသာ
အရပ်သိ့ သွ ား၍၊

၃ ထိ ကာလ၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ်လပ်ေသာ သထံ သိ ့ ချဥ်းလျက်၊

ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားေပးြခင်းငှ ာ၊ ဘိ းေဘးတိ ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်သိ့ အက ်ပ်
ေရာက်ပါ ပီ ဟ ကိ ယ်ေတာ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား အား ယေန့ အက ်ပ်ဝန်ခံပါသည်ဟ
ယဇ် ပေရာဟိ တ် အား ေြပာဆိ ရမည်။ ၄ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်လည်း ြခင်းေတာင်းကိ
သင့်လက်မှယ၍ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ယဇ် ပလင်ေ ှ မ့ ှ ာ ချထားရမည်။ ၅
သင်ကလည်း၊ အရပ်ရပ်သိ့ လှ ည့်လည်ေသာ ရိ အမျိုးသားသည် အက ်ပ်အဘ ြဖစ်ပါ၏။
သသည်

အဲ ဂတုြပည်သိ့

သွ ား၍

လအနည်းငယ် ှ င့်တကွ

တည်းခိ

စဥ်တွင်

ကီ းမားများြပားေသာ လမျိုးြဖစ်ပါ၏။ ၆ အဲ ဂတုလတိ ့သည် အက ်ပ်တိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်

စက်၍ ကျပ်တည်းစွ ာ က န်ခံေစ က၏။ ၇ ဘိ းေဘးတိ ့ကိးကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင် ထာဝရ
ဘရားကိ ေအာ်ဟစ်၍ ေလ ာက် ကေသာအခါ၊ ထာဝရ ဘရားသည် နားေထာင်ေတာ်မသြဖင့်၊
အက ်ပ်တိ့ ခံ ရေသာ

ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်း၊ ပင်ပန်းြခင်းတိ ့ကိ ကည့် ေတာ်မ၏။ ၈ ထိ အခါ

ထာဝရဘရားသည် တန်ခိး ကီ းေသာ လက် ံ းေတာ်ကိ ဆန့်၍ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ နိမိတ်
လကဏာ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ြဖင့် အက ်ပ်တိ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ
ိ ့ ှ င့်ပျားရည်စီးေသာ ဤြပည်သိ့ ပိ ့ေဆာင်၍ ေပးသနားေတာ်မ၏။

တ် ပီ းလ င်၊

၉

၁၀ ယခမှာ

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်ေပးသနား ေတာ်မေသာြပည်၌ အဦ းသီ းေသာ အသီ းကိ အက ်ပ်
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ေဆာင်ခဲ့ပါ ပီ ဟ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ေလ ာက်ဆိလျက်၊ ထိ အသီ းကိ
သင်၏ဘရားသခင်
ကိ းကွ ယ်ြခင်းကိ

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ပရမည်။

ထားရမည်။

ေ ှ ေတာ်
့
၌လည်း

၁၁ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ သင် ှ င့်

သင်၏အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့အား ပေတာ်မသမ ေသာ ေကျးဇး၌၊ သင်သည် သင် ှ င့်အတ
တည်းခိ ေသာ ေလဝိ သားမှစ၍ တပါးအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်တကွ ေပျာ်ေမွ ့ ြခင်းကိ ပရမည်။ ၁၂
သံ း ှ စ်တွင် ဆယ်ဘိတ
့ ဘိ ့ေပးရေသာ တတိ ယ ှ စ် ေရာက်ေသာအခါ၊ အစီ းအပွ ား ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ဆယ်ဘိ့ တဘိ ့ ေကာက်ယ၍၊ ေလဝိ သား၊ တပါးအမျိုးသား၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသ၊ မတ်ဆိးမတိ ့ကိ
သင့်ေနရာ မိ မ့ ျား၌ ဝစွ ာေက း ေမွ း ပီ းမှ၊ ၁၃ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား၊ ကိ ယ်
ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ မှာထားေတာ်မသမ အတိ င်း၊ သန့် ှ င်းေသာဥစာတိ ့ကိ အိ မ်မှထတ်၍
ေလဝိ သား၊ တပါး အမျိုးသား၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသ၊ မတ်ဆိးမတိ ့အား ေပးပါ ပီ ။ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ
မလွ န်ကျူး၊ မေမ့ေလျာ့ပါ။ ၁၄ မသာအမကိ ေဆာင်စဥ်အခါ ထိ ဥစာကိ အက ်ပ်မစားပါ။
မစင် ကယ်ေသာ အသံ းအေဆာင်ဘိ့ အနည်းငယ်ကိမ မယပါ။ ေသေသာသတိ ့အဘိ ့ အနည်း
ငယ်ကိမ မေပးပါ။ အက ်ပ်ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ၏ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်ပါ ပီ ။
ကိ ယ်ေတာ်မှာထား ေတာ်မသမ အတိ င်း ပပါ ပီ ။
ေနရာေကာင်းကင်

ဘံ မှ

ငံ ့ ကည့်၍၊

၁၅ ကိ ယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းေသာ

ကိ ယ်ေတာ်၏

လဣသေရလအမျိုးကိ ၎င်း၊

ဘိ းေဘးတိ ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မသည်အတိ င်း၊ အက ်ပ်တိ့ အား ေပးေတာ်မေသာြပည်၊ ိ ့ ှ င့်
ပျားရည်စီးေသာ ြပည်ကိ၎င်း ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ဆိ ရမည်။
ယခစီ ရင်ထံ းဖွဲ ့သမ အတိ င်း

ကျင့်ရမည်ဟ

သင်၏ဘရားသခင်

၁၆

ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည် ြဖစ်၍ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ကျင့်ေစာင့်ရမည်။ ၁၇ ထာဝရဘရားသည်
သင်၏ဘရားသခင်

ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ၍၎င်း၊

လမ်းေတာ်သိ့

လိ က်ပါမည်၊

စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မေသာ ပညတ်တရားေတာ်ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ပါမည်၊ စကားေတာ်ကိ
နားေထာင်ပါမည်ဟ၍ ၎င်း၊ ယေန့ သင်သည် ဝန်ခံ ပီ ။ ၁၈ ထာဝရဘရားသည်လည်း
ဂတိ ထားေတာ်မသမ

အတိ င်း၊

သင်သည်

ပညတ်ေတာ်

အလံ းစံ တိ ့ကိ

ေစာင့်

ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှ ာ၊ အထးသြဖင့် ကိ ယ်ေတာ်၏ လမျိုး ြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊

၁၉

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ လမျိုးတကာတိ ့ထက် သင်၏ဂဏ်အသေရေကျာ်ေစာ ကိ တိ ကိ
လွ န်ကဲေစေတာ်

မမည်ဟ၍၊ ၎င်းဂတိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ သင်၏ဘရား သခင်

ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းေသာလမျိုး ြဖစ်ေစ ြခင်းငှ ာ၎င်း ယေန့ ဝန်ခံေတာ်မ ပီ ဟ
ဣသေရလအမျိုး သားတိ ့အား ေဟာေြပာေလ၏။
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၂၇ တဖန် ေမာေ ှ သည်၊ ဣသေရလအမျိုး၌ အသက် ကီးသတိ့ ှ င့်တကွ လများတိ့ကိ
မှာထားသည်ကား၊ ယေန့ ငါထားသမ ေသာ ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက် က

ေလာ့။ ၂

သင်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး၍၊ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ြပည်သိ့
ေရာက် ေသာအခါ၊ ကီ းေသာေကျာက်တိ့ကိ ထေထာင်၍ အဂေတ ှ င့် မွ မ်းမံ ရမည်။ ၃
ဘိ းေဘးတိ ့ ကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ ဂတိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း
သင့်အား ေပးေတာ်မေသာြပည်၊ ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာြပည်သိ့ ဝင်စားအံ့ ေသာငှ ာ ကးသွ ား ပီ းမှ၊
ဤတရား စကားေတာ် အလံ းစံ တိ ့ကိ ထိ ေကျာက်ေပ မှာ ေရးထားရမည်။ ၄ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ
ကး ပီ းမှ၊ ယေန့ငါမှာထားေသာ ေကျာက်တိ့ကိ ဧဗလေတာင်ေပ မှာ ထေထာင်၍ အဂ
ေတ ှ င့် မွ မ်းမံ ရမည်။ ၅ ထိ အရပ်၌လည်း သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားအဘိ ့၊ ၆
ယဇ် ပလင်ကိ ေကျာက် ှ င့်တည်ရမည်။ သံ တန်ဆာကိ မသံ းေဆာင်ဘဲ၊ မကွဲ မြပတ်ေသာ
ေကျာက် တိ ့ ှ င့် တည်ရမည်။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား အား မီ း ိ ရာယဇ်
့
တိ့ကိ
ထိ ပလင်ေပ မှာ ပေဇာ်ရမည်။ ၇ မိ ဿဟာယယဇ် တိ့ကိလည်း ပေဇာ်၍၊ ထိ အရပ် တွ င်
စားေသာက်လျက် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပရမည်။ ၈ ထိ ေကျာက်ေပ မှာ ဤတရား
စကားေတာ် အလံ းစံ တိ ့ကိ ေသချာစွ ာ ေရးထားရမည်ဟ ေြပာဆိ က၏။ ၉ တဖန် ေမာေ ှ ှ င့်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်များ၊ ေလဝိ သားများတိ ့က၊ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သတိ ှ င့် နားေထာင် ေလာ့။
ယေန့သင်သည် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ လမျိုးြဖစ်ေလ ပီ ။ ၁၀ သိ ့ြဖစ်၍၊
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်ရမည်။ ယေန့ငါတိ ့ ဆင့်ဆိ
ေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မချက်တိ့ကိ ကျင့်ရမည်ဟ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့အား
ေြပာဆိ က၏။ ၁၁ တဖန် ေမာေ ှ သည် ထိ ေန့၌ လများတိ ့ကိ မှာထားသည်မှာ၊ ၁၂
သင်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးေသာေနာက်၊ လများတိ ့အား ေကာင်း ကီ းေပးြခင်းအလိ ငှာ
ေဂရဇိ မ် ေတာင်ေပ မှာ ရပ်ရေသာ သဟမကား၊ ှ ိ ေမာင်၊ ေလဝိ ၊ ယဒ၊ ဣသခါ၊ ေယာသပ်၊
ဗယာမိ န်တည်း။ ၁၃ ကျိန်ြခင်းအလိ ငှာ၊ ဧဗလေတာင်ေပ မှာ ရပ်ရ ေသာ သဟမကား၊ ဗင်၊
ဂဒ်၊ အာ ှ ာ၊ ဇာဗလန်၊ ဒန်၊ နဿလိ တည်း။ ၁၄ ထိ အခါ ေလဝိ သားတိ ့သည် ကီ းေသာအသံ ှ င့်
ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့အား ဟစ်ေ ကာ်ရ ေသာ စကားဟမကား၊ ၁၅ ထာဝရဘရား
စက်ဆပ် ွံ ှ ာေသာအရာ၊ လက်သမားလက် ှ င့် ထလပ်ေသာ ပ်တ၊ သွ န်းေသာ ဆင်းတကိ
လပ်၍ မထင် ှ ားေသာ အရပ်၌ ထားေသာသ သည် အမဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊
လအေပါင်း တိ ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရ ကမည်။ ၁၆ မိ ဘကိ မထီ မဲ့ြမင် ပေသာသသည်
အမဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊ လအေပါင်းတိ ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရ ကမည်။ ၁၇
အိ မ်နီးချင်း၏ ေြမမှတ်တိင်ကိ ေ ေသာသသည်
့
အမဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊
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လအေပါင်းတိ ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရ ကမည်။ ၁၈ မျက်စိမြမင်ေသာသကိ လမ်းလွဲ ေစေသာသ
သည် အမဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊ လအေပါင်း တိ ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရ ကမည်။ ၁၉
တရားေတွ ့ြခင်းအမမှာတပါး အမျိုးသား၊ မိ ဘ မ ှ ိ ေသာသ၊ မတ်ဆိးမကိ မတရားသြဖင့်
အ ံ းေပးေသာ သသည် အမဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊ လ အေပါင်းတိ ့က အာမင်ဟ
ဝန်ခံရ ကမည်။ ၂၀ အဘ ှ င့်သာဆိ င်ေသာ အဘ၏ မယား ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသသည်
အမဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊ လအေပါင်းတိ ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရ ကမည်။ ၂၁
တိ ရ စာန်တစံ တမျိုး ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာ သသည် အမဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊ လ
အေပါင်းတိ ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရ ကမည်။ ၂၂ အဘ၏ သမီ း၊ အမိ ၏ သမီ းတည်းဟေသာ
မိ မိအစ်မ

ှ မ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသသည် အမဂလာ

ှ ိ ေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊

လအေပါင်းတိ ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရ ကမည်။ ၂၃ မယား၏ အမိ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသသည်
အမဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊ လအေပါင်းတိ ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရ ကမည်။
၂၄ အိ မ်နီးချင်းကိ မထင်မ ှ ား ိ က်ေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊

လအေပါင်းတိ ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရ ကမည်။

၂၅ အြပစ်မ ှ ိ ေသာ သ၏ အသက်ကိ

သတ်ြခင်းငှ ာ အခကိ ယေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊ လအေပါင်းတိ ့က
အာမင်ဟ ဝန်ခံရ ကမည်။ ၂၆ ဤပညတ်တရားစကားတိ ့ကိ အ မဲ မကျင့်ေသာ သသည်
အမဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊ လအ ေပါင်းတိ ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရ ကမည်။

၂၈ ယေန့ ငါဆင့်ဆိသမ ေသာ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ သင်သည် ကျင့်ေစာင့်ြခင်းငှ ာ၊
သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏

သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်

ချီးေြမာက်ေတာ်မမည်။

စကားေတာ်ကိ
လမျိုးတကာတိ ့

ေစ့ေစ့နားေထာင်လ င်၊
ထက်

သင့်ကိ

၂ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ စကား ေတာ်ကိ

နားေထာင်လ င်၊ သင့်အေပ မှာ သက်ေရာက် လတံ့ ေသာ ေကာင်း ကီ းမဂလာများ ဟမကား။ ၃
သင်သည် မိ ့၌ မဂလာ ှ ိ လိမ့ ်မည်၊ ေတာ၌ မဂလာ ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၄ သားသမီ းအားြဖင့်၎င်း၊
ေြမအသီ းအ ှ ံ အားြဖင့်

၎င်း၊

တိ ရ စာန်ဘွားေသာ

သားငယ်အားြဖင့်၎င်း၊

သိ း ွား

အစီ းအပွ ားအားြဖင့်၎င်း မဂလာ ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၅ ြခင်ေတာင်း၌၎င်း၊ မန့်နယ်ေသာ ခွ က်၌၎င်း
မဂလာ ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၆ မိ မိအိမ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ မဂလာ ှ ိ လိမ့ ် မည်၊ ြပင်သိ့ထွက်ေသာအခါ
မဂလာ ှ ိ လိမ့ ်မည်။

၇ သင့်တဘက်၌ ထေသာ ရန်သတိ ့ကိ သင့်မျက် ေမှာက်၌

ထာဝရဘရားသည် ဒဏ်ခံေစေတာ်မမည်။ သတိ ့သည် တလမ်းတည်းြဖင့် သင် ှ ိ ရာသိ ့
လာေသာ် လည်း၊ လမ်းခ ှ စ်သွယ်ြဖင့် သင့်ေ ှ မ့ ှ ေြပး ကလိ မ့ ်မည်။

၈ သင်၏

ဘ ာတိ က်၌၎င်း၊ သင် ပေလရာရာ၌ ၎င်း၊ ထာဝရဘရားသည် သင့်အေပ မှာ မဂလာ ေရာက်
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ေစြခင်းငှ ာ မိ န့်ေတာ်မမည်။ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားေပးေတာ်မေသာြပည်၌
သင့်ကိ ေကာင်း ကီ း မဂလာေပးေတာ်မမည်။

၉ သင်သည် သင်၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ ၁၀ သင်သည် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ြဖင့် ေခ ေဝ သမတ်ြခင်းကိ
ခံ ရသည်ဟ လမျိုးခပ်သိမ်းတိ ့ သည် သိ ြမင်၍ သင့်ကိ ေ ကာက် ွံ ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁
ထာဝရဘရားသည် သင့်အား ေပးြခင်းငှ ာ ဘိ းေဘးတိ ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်၌
ဥစာပစည်း၊ သားသမီ း၊ တိ ရ စာန်အတိ းအပွ ား၊ ေြမအသီ းအ ှ ံ များကိ ကယ်ဝေစေတာ်မမည်။
၁၂ ထာဝရဘရားသည် အချိန်တန်မှ သင်၏ြပည်၌ မိ ဃ်း ွာေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊ သင် ပေလရာရာ၌

ေကာင်း ကီ းေပးြခင်းငှ ာ၎င်း၊ ဘ

ာေတာ်တိက် တည်းဟ ေသာ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ

ဖွ င့ ်ေတာ်မမည်။ သင်သည် လမျိုးများတိ ့အား ေချးငှ ားရေသာအခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ သတိ ့သည်
သင့်အား ေချးငှ ားရေသာအခွ င့ ် မ ှ ိ ရ။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ အ မီ းမြဖစ်ေစဘဲ
ေခါင်းြဖစ်ေစေတာ်မသြဖင့်၊ သင်သည် ေအာက်၌မေနရ ဘဲ အေပ ၌သာ ေနရေသာအခွ င့ ်
ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ယေန့ ငါဆင့်ဆိ ေသာ၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ
ကျင့်ေစာင့်ြခင်းငှ ာ နားေထာင်လ င်၎င်း၊ ၁၄ ယေန့ ငါဆင့်ဆိ ေသာ စကားေတာ်လမ်းမှထွ က် ၍
လက်ျာဘက်၊

လက်ဝဲဘက်သိ့မလဲ ၊

အြခားတပါးေသာ

ဘရားေနာက်သိ့

လိ က်၍

ဝတ်မ ပဘဲ ေနလ င်၎င်း၊ ထိ သိ့ ေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ ယေန့ ငါဆင့်ဆိ ေသာ
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မချက် အလံ းစံ တိ ့ ကိ ကျင့်ေစာင့်ြခင်းငှ ာ
စကားေတာ်ကိ နားမေထာင်လ င်၊ သင့်အေပ မှာ သက်ေရာက်လတံ့ ေသာ ကျိန်ြခင်း အမဂ
လာများဟမကား၊ ၁၆ သင်သည် မိ ့၌ အမဂလာ ှ ိ လိမ့ ်မည်၊ ေတာ၌ အမဂလာ ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၁၇
ြခင်ေတာင်း၌၎င်း၊ မန့်နယ်ေသာ ခွ က်၌၎င်း အမဂလာ ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၁၈ သားသမီ းအားြဖင့်၎င်း၊
ေြမအသီ းအ ှ ံ အားြဖင့် ၎င်း၊ သိ း ွားအစီ းအပွ ားအားြဖင့်၎င်း အမဂလာ ှ ိ လိမ့ ် မည်။ ၁၉
မိ မိအိမ်ထဲသိ့

ဝင်ေသာအခါ

အမဂလာ ှ ိ လိမ့ ်မည်။

အမဂလာ ှ ိ လိမ့ ်

မည်။

ြပင်သိ့

ထွ က်ေသာအခါ

၂၀ ထာဝရဘရားကိ စွ န့်၍ ပမိ ေသာ ဒစ ိ က် အြပစ်ေ ကာင့်

အလျင်အြမန် ပျက်စီးဆံ း ံ းြခင်းသိ ့ မေရာက်မှီတိင်ေအာင်၊ ပေလရာရာ၌ ကျိန်ဆဲြခင်း၊
ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း၊ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းတိ ့ကိ သင့်အေပ မှာ သက် ေရာက်ေစေတာ်မမည်။ ၂၁ သင်သွား၍
ဝင်စားလတံ့ ေသာြပည်မှ သတ် သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မမမှီ တိ င်ေအာင်၊ ကာလနာကိ သင်၌
စွဲ ေစေတာ်မမည်။

၂၂ ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ တလာ၊ ဖျားနာ၊ ဒလခက်နာ၊

ခရခရနာြဖင့်၎င်း၊ ထားေဘး၊ ေလထိ ၍ အပင်ေသေဘး၊ အရည်ယိ၍ အပင်ေသေဘးြဖင့်၎င်း
ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၍၊ သင်သည် မပျက်စီးမှီတိင်ေအာင် ထိ ေဘးတိ ့သည် လိ က် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၃
သင့်ေခါင်းေပ မှာ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သည် ေ ကးဝါကဲ့ သိ ့၎င်း၊ သင့်ေအာက်၌ ေြမသည်
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သံ ကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။
မိ ဃ်းေရကိ

ေြမမန့်၊

၂၄ ထာဝရဘရားသည်

ဖံ ြဖစ်ေစေတာ်မသြဖင့်၊

သင့်အေပ မှာ ကျရလိ မ့ ်မည်။

သင့်ေနရာြပည်၌

သင်သည်

ွာေသာ

မပျက်စီးမှီတိင်ေအာင်

၂၅ သင်၏ရန်သေ ှ မ့ ှ ာ ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ

ဒဏ်ေပးေတာ်မမည်။ သင်သည် တလမ်းတည်းြဖင့် သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ သွ ားေသာ်လည်း၊
လမ်းခ ှ စ်သွယ်ြဖင့် သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ေြပး၍ ေြမေပ မှာ ှ ိ ေသာ အတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည်သိ့
ေြပာင်းသွ ားရလိ မ့ ်မည်။

၂၆ သင်၏အေသေကာင်သည်

မိ ဃ်းေကာင်းကင် ငှ က်၊

ေတာသားရဲ စားစရာ့ဘိ ့ ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ထိ တိရ စာန် တိ ့ကိ အဘယ်သမ မေမာင်းရ။ ၂၇
ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ အဲ ဂတုအနာစိ မ်း၊ ြမင်းသ ိ က်နာ၊ ဝဲ နာ၊ မေပျာက် ိင်ေသာ
ယားနာြဖင့်

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။

၂၈

းေသာအနာ၊

မျက်စိကန်းေသာအနာ၊

မိ န်းေမာေတွ ေဝေသာအနာြဖင့် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၍၊ ၂၉ မျက်စိကန်းေသာသသည် ေမှာင်မိက်၌
စမ်း

သပ်ရသကဲ့ သိ ့၊

သင်သည်

သင် ပေသာအမ၌ မေအာင်ဘဲ
မကယ်တင်

ရ။

၃၀

မွ န်းတည့်အချိန်၌ပင်

စမ်းသပ်

ရလိ မ့ ်မည်။

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊ လယြခင်းကိ သာ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ အဘယ်သမ

မိ န်းမ ှ င့်လက်ထပ် ပီ းေသာ်လည်း

အြခားေသာ

သသည်

ေပါင်းေဘာ်ရလိ မ့ ်မည်။ အိ မ်ကိ ေဆာက်ေသာ် လည်း ကိ ယ်တိင်မေနရ။ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ
စိ က်ေသာ် လည်း စပျစ်သီးကိ မဆွ တ်မယရ။
သတ်၍ေသ

၃၁ သင့် ွားကိ သင့်မျက်ေမှာက်၌

ေသာ်လည်း သင့်ကိ ယ်တိင်မစားရ။ သင့်ြမည်းကိ သင့်ေ ှ ့ ေမှာက်၌

အ ိင်အထက်ယသွ ား ပီ းမှ၊ ေနာက်တဖန်ြပန်၍ မေပးရ။ သင့်သိ းတိ ့ကိ သင့်ရန်သ၌
အပ်ေသာအခါ

ကယ် တ်ေသာသမေပ မ ှ ိ ရ။

၃၂

သင့်သားသမီ းတိ ့သည်

သတပါးလက်သိေ
့ ရာက် ၍၊ သင့်မျက်စိသည် တေန့လံ း ေြမာ် ကည့်လျက် အားကန် လိ မ့ ်မည်။
သင့်လက်သည်လည်း ခွ န်အားမ ှ ိ ရ။ ၃၃ သင် မသိ မက မ်းေသာလမျိုးသည် သင့်ေနရာ
ြပည်၏ အသီ းအ ှ ံ ကိ ၎င်း၊ သင်လပ်ေဆာင်၍ရေသာ ဥစာကိ ၎င်း စားလိ မ့ ်မည်။ သင်သည်
ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက် ြခင်းကိ သာ အစဥ်မြပတ် ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၃၄ ထိ သိ့ ကိ ယ်တိင်ေတွ ့ြမင်ေသာ
အမေ ကာင့် သင်သည် အ းြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။

၃၅ ထာဝရဘရားသည် သင့်ဒး ှ င့်

ေြခေထာက်မက၊ ေြခဘဝါးမှစ၍ ဦ းေခါင်းထိ ပ်တိင်ေအာင် မေပျာက် ိင် ေသာ အနာစိ မ်းြဖင့်
ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။

၃၆ ထာဝရဘရားသည်၊ သင်ချီးေြမာက်ေသာ

ှ င် ဘရင်ကိ

သင် ှ င့်သင့်ဘိ းေဘးတိ ့ မသိ မက မ်းဘးေသာ လမျိုး ှ ိ ရာသိ ့ ေဆာင်သွားေတာ်မသြဖင့်၊
သင်သည် အြခားတပါးေသာ ဘရား၊ သစ်သားဘရား၊ ေကျာက်ဘ ရားတိ ့ကိ ဝတ် ပရလိ မ့ ်မည်။
၃၇ ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ ေဆာင်သွားေတာ်မ ေသာ အြပည်ြပည်တိ့၌ သင်သည်

အံ့ သရာ၊ ပံ ခိ င်းရာ၊ ကဲ့ ရဲ ့ရာြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၃၈ သင်သည် များစွ ာေသာ မျိုးေစ့ကိ လယ်သိ့ယ
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သွ ား၍ ကျိုင်းေကာင်တိ့သည် ကိ က်စားေသာေ ကာင့်၊ နည်းေသာစပါးကိ သိ မ်းရလိ မ့ ်မည်။ ၃၉
စပျစ်ဥယျာဥ်တိ့ကိ စိ က်၍ ပစေသာ်လည်း၊ ပိ းများ ကိ က်စားေသာေ ကာင့် ကိ ယ်တိင်
စပျစ်သီးကိ မဆွ တ်ရ၊ စပျစ်ရည်ကိလည်း မေသာက်ရ။

၄၀ သင့်ေနရာအရပ်ရပ်၌

သံ လွ င်ပင် ှ ိ ေသာ်လည်း၊ အသီ းမမှည့်မှီ ေ ကေသာေ ကာင့် သင်သည် သံ လွ င်ဆီ ှ င့်
ကိ ယ်ကိမလိ မ်းရ။

၄၁ သားသမီ းကိ ဘွ ားြမင်ေသာ်လည်း၊ သတိ ့ ှ င့် မေပျာ်မေမွ ့ရ။

ရန်သတိ ့သည် သိ မ်းသွ ား ကလိ မ့ ်မည်။ ၄၂ သင့်ေနရာြပည်၌ သစ်ပင် ှ ိ သမ ၊ ေြမအသီ းအ ှ ံ
ှ ိ သမ ကိ ကျိုင်းေကာင်တိ့သည် ကိ က်စား ကလိ မ့ ်မည်။
တပါးအမျိုးသားသည်

ြမင့်လျက်၊

သင့်အေပ သိ ့

၄၃ သင် ှ င့်အတေနေသာ

တက်လိမ့ ်မည်။

သင်မကား၊

ေအာက်သိ့ဆင်း၍ ေနရလိ မ့ ်မည်။ ၄၄ သသည် သင့်အား ေချးငှ ားေသာအခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ် မည်။
သင်မကား၊ သ့အားေချးငှ ားေသာ အခွ င့ ်မ ှ ိ ရ။ သသည် ေခါင်းြဖစ်၍၊ သင်သည်
အ မီ းြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၄၅ သင်၏ဘရားသခင်

စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တရားကိ

ထာဝရဘရား ထားေတာ်မ ေသာ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းငှ ာ၊

သင်သည်

စကားေတာ်ကိ

နားမေထာင်ေသာေ ကာင့်၊ မပျက်စီးမှီတိင်ေအာင် ဤကျိန်ြခင်းအမဂလာ ှ ိ သမ တိ ့ သည်
သင့်အေပ မှာ သက်ေရာက်လျက်၊ သင့်ကိ လိက်၍ မှီလျက်
သင့်အေပ ၌၎င်း၊

သင့်အမျိုးအ ွယ်အေပ ၌

၎င်း၊

ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။

အစဥ်မြပတ်

၄၆

နိမိတ်လကဏာ

အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၄၇ သင်သည် ဥစာ ကယ်ဝေသာအခါ၊ ဝမ်းေြမာက်
င်လန်းေသာစိ တ် ှ င့်

သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

၏

အမေတာ်ကိ

မေဆာင်မ ွက်ေသာေ ကာင့်၊ ၄၈ ထာဝရဘရားေစလတ်ေတာ်မေသာ ရန်သ၏ အမကိ
သင်သည် မွ တ်သိပ်ြခင်း၊ ေရငတ်ြခင်း၊ အဝတ် အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်း ှ င့်တကွ ၊ အရာရာ၌
ဆင်းရဲ စွာ ေဆာင် ွက်ရလိ မ့ ်မည်။ သင်သည် မပျက်စီးမှီတိင်ေအာင် သင့်လည်ပင်း၌
သံ ထမ်းဘိ းကိ တင်ထားေတာ်မမည်။ ၄၉ ေ လင်းတပျံတတ်သကဲ့ သိ ့ လျင်ြမန်ေသာလ မျိုး၊
ကမ်းတမ်းေသာမျက် ှ ာ ှ င့် ြပည့်စံ လျက်၊ ၅၀ အသက် ကီ းသကိ မ ိ ေသ၊ အသက်ငယ်သကိ
မသနားတတ်ေသာ လမျိုးကိ ၊ ေဝးေသာအရပ်၊ ေြမ ကီ း စွ န်းမှ ထာဝရဘရားသည် ေခ ၍
သင့်ကိ တိ က်ေစေတာ် မမည်။
သည်

သင်၏သိ းသငယ်၊

၅၁ သင်သည် မပျက်စီးမှီတိင်ေအာင်၊ ထိ ရန်သ

ွားသငယ်၊ ေြမအသီ းအ ှ ံ ကိ

စားရလိ မ့ ်မည်။ သင့်ကိ

မဖျက်ဆီးမှီတိင်ေအာင်၊ ဆန် စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ ၊ သိ း ွားအစီ းအပွ ားကိ သင့်အဘိ ့
မချန်မထားရ။ ၅၂ သင့်ေနရာြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌ သင်ကိးစားေသာ မိ ့ ိ း၊ ြမင့်၍ ခိ င်ခ့ံ ေသာ
မိ ့ ိ းတိ ့သည် မ ပိ မကျမှီ တိ င် ေအာင်၊ သင့်ေနရာ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဝိ င်းထားလိ မ့ ်မည်။
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌၊ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့ကိလည်း
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ဝိ င်းထားလိ မ့ ် မည်။

၅၃ ထိ သိ့ ဝိ င်းထား၍ ရန်သသည် ကျဥ်းကျပ်ေစ

ေသာအခါ၊

ကိ ယ်ရင်ေသွ း တည်းဟေသာ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ
သားသမီ းတိ ့၏ အသားကိ သင်စားရလိ မ့ ်မည်။ ၅၄ သင့်ေနရာ မိ တ
့ ိ ့ကိ ရန်သဝိ င်းထား၍
ကျဥ်းကျပ် ေစေသာအခါ၊ ၅၅ အလွ န် းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ေသာ ေယာက်ျားသည် စားစရာ အလ င်း
မကျန် ကင်းေသာေ ကာင့်၊ မိ မိသား သမီ း၏ အသားကိ စားရေသာ်လည်း၊ မိ မိညီအစ်ကိ၊ မိ မိ
ရင်ခွင်၌ ှ ိ ေသာ မယား ကျန် ကင်းေသးေသာ သားသမီ း တိ ့ကိ မနာလိ ေသာစိ တ် ှ ိ ၍၊
ထိ အသားကိ သတိ ့အား မေဝမေပးဘဲ စားလိ မ့ ်မည်။ ၅၆ သင့်ေနရာ မိ တ
့ ိ ့ကိ ရန်သဝိ င်းထား၍
ကျဥ်း ကျပ်ေစေသာအခါ၊

၅၇ အလွ န် းညံ့ သိ မ်ေမွ ့သြဖင့်

ေြမကိ မနင်းဝံ့ ေသာ

မိ န်းမသည်လည်း၊ စားစရာအလ င်း မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ မိ မိရင်ခွင်၌ ှ ိ ေသာ လင်၊ မိ မိသားသမီ း၊
မိ မိဝမ်းထဲ က ထွ က်ေသာ အချင်း၊ မိ မိဘွားြမင်ေသာ သငယ်တိ့ကိ မနာလိ ေသာစိ တ် ှ ိ ၍၊
မိ မိသငယ်ကိ တိ တ်ဆိတ်စွာ စားရလိ မ့ ်မည်။ ၅၈ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်
ဘန်း ကီ း၍ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ နာမေတာ်ကိ ေ ကာက်ေစြခင်းငှ ာ၊ ဤကျမ်းစာ၌
ေရးထားေသာ ဤတရားေတာ်ကိ စကားအလံ းစံ တိ ့ကိ သင်သည် မကျင့် မေစာင့်ဘဲ ေနလ င်၊
၅၉ ထာဝရဘရားသည် သင်ခံရေသာေဘး၊ သင့်အ မျိုးအ ယ် ခံ ရေသာ ေဘးတိ ့ကိ

အံ့ သဘွ ယ်ေသာ ေဘး၊ အလွ န် ကီ း၍ မဲ ြမံ ေသာေဘး၊ အလွ န်ြပင်း၍ မဲ ြမံ ေသာေရာဂါေဝဒနာ
ြဖစ်ေစေတာ်မမည်။
အနာေရာဂါ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

၆၀ ထိ မှတပါး၊

သင်ေ ကာက်တတ်ေသာ အဲ ဂတု ြပည်၏

သင့်အေပ မှာ

သက်

ေရာက်ေစေတာ်မသြဖင့်၊

သင်၌

ထိ အနာေရာဂါတိ ့သည် စွဲ ကပ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၆၁ ထိ မှတပါး၊ ဤပညတိ ကျမ်းစာ၌ ေရး၍မထား
ေသာ အနာေရာဂါ ေဘးဥပဒ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ သင်သည် မပျက်စီးမှီတိင်ေအာင်၊ သင့်အေပ မှာ
ထာဝရဘရား သက်ေရာက်ေစေတာ်မမည်။

၆၂ သင်သည် အေရအတွ က်အားြဖင့်

မိ ဃ်းေကာင်း ကင် ကယ်ကဲ့သိ ့များေသာ်လည်း၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏
စကားေတာ်ကိ နားမေထာင်ေသာ ေ ကာင့် နည်းနည်းြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၆၃ သင့်ကိ ေကျးဇး ပ၍
များြပားေစေသာအမ၌ ထာဝရဘရား ေပျာ်ေမွ ့ေတာ်မသည်နည်းတ၊ တဖန် သင့်ကိ ဖျက်ဆီး၍
အကျိုးနည်းစရာ အမ၌ ေပျာ်ေမွ ့ ေတာ်မသြဖင့်၊ သင်သွား၍ ဝင်စားလတံ့ ေသာ ြပည်ထဲက
သင်သည် သတ်သင် ပယ် ှ င်းြခင်းသိ ့ ေရာက်ရလိ မ့ ်မည်။ ၆၄ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊
ေြမ ကီ းစွ န်းတဘက် မှသည် တဘက်တိင်ေအာင်၊ လမျိုးအေပါင်းတိ ့တွင် သင့်ကိ အရပ်ရပ်
ကွဲ ြပားေစေတာ်မသြဖင့်၊ သင် ှ င့်သင့် ဘိ းေဘးတိ ့ မသိ ဘးေသာ အြခားတပါးေသာဘရား၊
သစ်သားဘရား၊ ေကျာက်ဘရားတိ ့ကိ ဝတ် ပရလိ မ့ ်မည်။ ၆၅ ထိ လမျိုးတိ ့တွင် သင်သည်
သက်သာြခင်းမ ှ ိ ရာ၊ ေနရာမကျရာ။ ှ လံ းတန်လပ်ြခင်း၊ မျက်စိေြမာ်၍ အား ကန်ြခင်း၊
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ဝမ်းနည်းြခင်းအေ ကာင်းကိ

ထာဝရဘရား

စီ ရင်ေတာ်မသြဖင့်၊

၆၆

သင်သည်

အသက်ဆံ းလသည်ြဖစ်၍၊ ေန့ညဥ့် မြပတ်စိးရိ မ်လျက် ေသေဘး ှ င့် လွ တ်မည်မလွ တ်မည်ကိ
မသိ ဘဲလျက် ေနရလိ မ့ ်မည်။ ၆၇ သင်၏စိ တ် ှ လံ းထဲ မှာ ေ ကာက် ွံ ရေသာအ
့
ေ ကာင်း၊
သင့်မျက်စိ ှ င့် ြမင်ရေသာအရာေ ကာင့်၊ နံ နက် အချိန်၌ သင်က၊ ညဥ့်ေရာက်ပါေစဟ၍၎င်း၊
ညဥ့်အချိန်၌ နံ နက်ေရာက်ပါေစဟ၍၎င်း ဆေတာင်းရလိ မ့ ်မည်။ ၆၈ ထိ လမ်းကိ ေနာက်တဖန်
သင်မြမင်ရဟ မိ န့် ေတာ်မေသာလမ်းြဖင့် ထာဝရဘရားသည် တဖန် သင့်ကိ အဲ ဂတုြပည်သိ့
သေဘာ ှ င့် ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မသြဖင့်၊ ထိ ြပည်တွင် က န်ေယာက်ျား၊ က န်မိန်းမြဖစ်ေစြခင်းငှ ာ
ရန်သတိ ့၌

ေရာင်း ကလိ မ့ ်မည်။

သိ ့ရာတွ င်

အဘယ်သမ

သင့်ကိ

မဝယ်လိဟ

ဣသေရလလမျိုးတိ ့ကိ ေဟာေြပာ ေလ၏။ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်၍ လမ်းေတာ်သိ့
လိ က်လ င်၊ ထာဝရဘရား ကျိန်ဆိသည်အတိ င်း၊ သင့်ကိ ကိ ယ်ေတာ် အဘိ ့ သန့် ှ င်းေသာ
အမျိုးအစဥ် အ မဲ ြဖစ်ေစေတာ်မ မည်။

၂၉ ဤေ ွကား၊
့

ေဟာရပ် အရပ်၌ ထာဝရဘရား သည် ဣသေရလအမျိုး ှ င့်

ပေတာ်မေသာ ပဋိ ညာဥ်မှ တပါး၊ ေမာဘြပည်၌ ေမာေ ှ သည် ထိ လမျိုး ှ င့် ပဋိ ညာဥ်
ပေစြခင်းငှ ာ၊ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မေသာ ပဋိ ညာဥ်စကားေတာ် ြဖစ်သတည်း။ ၂ တဖန်
ေမာေ ှ သည် ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့ကိ ေခ ၍၊ ထာဝရဘရားသည် အဲ ဂတုြပည်
မှာ ဖာေရာဘရင်၌၎င်း၊ သ၏က န်အေပါင်းတိ ့၌၎င်း၊ သ၏ြပည် တေ ှ ာက်လံ း၌၎င်း၊
သင်တိ့မျက်ေမှာက်တွင်

ပေတာ်မသမ တည်းဟေသာ၊

၃ ကိ ယ်မျက်စိ ှ င့်ြမင်ေသာ

အလွ န် ကီ းစွ ာေသာ စံ စမ်းြခင်းအမ၊ အလွ န် ကီ းေသာ နိမိတ်လကဏာ၊ ထး ဆန်းေသာ
တန်ခိးများကိ သင်တိ့သည် ြမင်ရ က ပီ ။

၄ သိ ့ေသာ်လည်း နားလည် ိင်ေသာ ှ လံ း၊

ြမင် ိင်ေသာ မျက်စိ၊ ကား ိင်ေသာ နားတိ ့ကိ ယေန့တိင်ေအာင် ထာဝရဘရားသည်
ေပးေတာ်မမေသး။ ၅ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း သင်တိ့ကိ ေတာ၌ ငါပိ ့ ေဆာင်ေတာ်မ ပီ ။
သင်တိ့ အဝတ်သည် မေဟာင်းမ ွမ်း။ သင်တိ့စီးေသာ ေြခနင်းလည်း မပျက်။ ၆ သင်တိ့သည်
မန့်ကိမစား။ စပျစ်ရည် ှ င့် ေသ

ရည် ေသရက်ကိ မေသာက်ဘဲ ေနေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရ

ဘရားသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ၏။ ၇ သင်တိ့သည် ဤအရပ်သိ့
ေရာက်ေသာအခါ၊ ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန်၊ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃတိ ့သည် ငါတိ ့ကိ
စစ်တိက်ြခင်းငှ ာ ထွ က်လာသြဖင့်၊ ငါတိ ့သည် သတိ ့ကိ လပ် ကံ ၍၊

၈ သတိ ့ြပည်ကိ

သိ မ်းယ ပီ းမှ၊ ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်၌ ေပးေလ၏။ ၉ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့
ပေလရာရာ၌ ေအာင် ိင်မည် အေ ကာင်း ဤပဋိ ညာဥ် စကားတိ ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍
ကျင့် ကေလာ့။ ၁၀ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင် ှ င့် ယေန့ ပေတာ်မေသာ
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သစာကိ သင်သည်ခံ၍၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ င့် ပဋိ ညာဥ် ပြခင်း ငှ ာ၎င်း၊ သင့်ကိ
ကိ ယ်ေတာ်၏ လမျိုးအရာ၌ ယေန့ ခန့် ထားေတာ်မေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊ အထက်က မိ န့်ေတာ်မ၍၊
သင်၏အဘ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့အား ကျိန်ဆိ ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
သင်၏ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မေစ

ြခင်းငှ ာ၎င်း၊ သင်တိ့အမျိုးအ ွယ်၏ အကဲ အမး၊

အသက် ကီ းသ၊ မင်းအရာ ှ ိ ၊ ဣသေရလအမျိုးေယာက်ျား၊ မိ န်းမ၊ သငယ်၊ ထင်းခတ်ေသာသ၊
ေရခပ်ေသာသမှစ၍

တပ်၌ ှ ိ သမ ေသာသတိ ့သည်

သင်တိ့ဘရားသခင်

ထာဝရ

ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ယေန့ရပ်ေန က၏။ ၁၄ ထိ မှတပါး ဤပဋိ ညာဥ်၊ ဤသစာကိ သင်တိ့ ှ င့် သာ
ငါ ပသည်ထက်မက၊ ၁၅ ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ယေန့ရပ်ေနေသာ
သတိ ့ ှ င့်၎င်း၊ ငါတိ ့တွင် ယေန့မပါ ေသာ သတိ ့ ှ င့်၎င်း ငါ ပ၏။ ၁၆ သင်တိ့သည် အဲ ဂတုြပည်၌
ေပါင်းေဘာ်ေသာ သ၊ ခရီ းသွ ား၍ လမ်း၌ေတွ ့ ကံ ေသာ လမျိုးတိ ့ကိ သင်တိ့ သိ က၏။ ၁၇
သတိ ့၌ ှ ိ ေသာ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ သစ် သား ပ်တ၊ ေကျာက် ပ်တ၊ ေ

ပ်တ၊

ေငွ ပ်တတိ ့ကိ ြမင် က ပီ ။ ၁၈ ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ လဲ ေ ှ ာင်ချင်ေသာ
သေဘာ ှ ိ လျက်၊ ထိ လမျိုးတိ ့၏ ဘရား များထံ သိ ့ သွ ား၍ ဝတ် ပေသာေယာက်ျား၊ မိ န်းမ၊
အေဆွ အမျိုးတစံ တေယာက်သည် သင်တိ့တွင် ပါမည်ဟ၍၎င်း၊ ခါးစွ ာေသာအသီ း၊ ေဒါနကိ
သီ းတတ်ေသာ အပင်ြမစ် သည် သင်တိ့တွင် ေပါက်မည်ဟ၍၎င်း၊ ၁၉ ထိ သိ့ေသာသသည်
ဤကျိန်ြခင်းစကားကိ ကား ေသာအခါ၊ စိ တ်ခိင်မာသည်အတိ င်း၊ ငါကျင့်၍ ေရငတ်
ြခင်းအေပ ၌ ယစ်မးြခင်းကိ ထပ်ဆင့်ေသာ်လည်း၊ ချမ်းသာရမည်ဟ စိ တ်ထဲမှာ ကိ ယ်ကိကိယ်
ေကာင်း ကီ း ေပးမည်ဟ၍၎င်း စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။ ၂၀ ထိ သကိ ထာဝရဘရား ှ ေြမာေတာ်မမ။
အြပစ် ှ ိ သည်ဟ ထင်လွယ်ေသာစိ တ်၊ အမျက်ေတာ်အ ှ ိ န် မီ းခိ း ထွ က်၍ ဤကျမ်းစာ၌
ေရးထားေသာ အမဂလာ ှ ိ သမ တိ ့ သည် ထိ သအေပ မှာ တည်ေန ကလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရ
ဘရားသည် သ၏အမည်ကိ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌ ေချေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၂၁

ဤပညတိ ကျမ်းစာ၌ ေရးထားေသာ ပဋိ ညာဥ် အမဂလာ ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်အညီ ၊ ထိ သကိ
ဣသေရလအမျိုး အ ွယ် အေပါင်းတိ ့ထဲက၊ ထာဝရဘရား တ်၍ အြပစ် ေပးဘိ ့ရာ
ခွဲ ထားေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ သ့ေနရာအရပ်၌ ထာဝရဘရားဒဏ်ခတ်ေတာ် မေသာ၊ ၂၃
အနာေရာဂါေဘးဥပဒ်တိ့ကိ၎င်း၊

ထာဝရဘရား

သည်

ေဒါသအမျက်ေတာ်ထွက်၍

ေမှာက်လှန်ေတာ်မ ေသာ ေသာဒံ မိ ၊့ ေဂါေမာရ မိ ၊့ အာဒမာ မိ ၊့ ေဇဘိ င် မိ ့ တိ ့ ပိ ပျက်ရာကဲ့ သိ ့၊
တြပည်လံ းကိ ကန့် ှ င့်မီ း က မ်း ေလာင်ေသာ ဆားသက်သက်ြဖစ်၍၊ မျိုးေစ့မ ကဲ ၊ အသီ း အ ှ ံ
မသီ း၊ ြမက်ပင်မေပါက်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ သင်တိ့ ေနာက်မှာ ြဖစ်လတံ့ ေသာ သင်တိ့အမျိုးသား၊
ေဝးေသာ အရပ်မှလာေသာ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်
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၂၄

ထာဝရဘရားသည် ဤြပည်၌ အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့ ပေတာ်မသနည်း။ ဤြပင်းစွ ာေသာ
အမျက်ေတာ် အ ှ ိ န်ကား၊ အဘယ်သိ့နည်းဟ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည် ေမးြမန်း ကလ င်၊ ၂၅
သတပါးတိ ့က၊ ထိ သတိ ့၏ ဘိ းေဘးတိ ့ ကိ းကွ ယ် ေသာ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်
သတိ ့ကိ အဲ ဂတု ြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ သတိ ့ ှ င့်ဖွဲ ့ေတာ်မေသာ ပဋိ ညာဥ်ကိ

သတိ ့သည် စွ န့် ကေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ၂၆ အထက်ကသတိ ့မသိ ၊ သတိ ့အား အဘယ်အရာ
ကိ မ မေပးေသာ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ အ
့ ား ဝတ် ပကိ းကွ ယ် ကေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ၂၇
ဤမည်ေသာကျမ်းစာ၌

ေရးထားေသာ

အမဂ

လာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ဤြပည်၌

သင့်ေရာက်ေစြခင်းငှ ာ၊ ထာဝ ရဘရားသည် အမျက်ေတာ်ထွက်သြဖင့်၊ ၂၈ ြပင်းစွ ာေသာ
ေဒါသအမျက် အ ှ ိ န်အား ကီ း လျက် သတိ ့ြပည်ထဲက သတိ ့ကိ တ်ပယ်၍၊ ယေန့တိင် ေအာင်
အြခားတပါးေသာြပည်သိ့

ှ င်ထတ်ေတာ်မသည် ဟ ြပန်ေြပာ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၉

မထင် ှ ားေသာအရာတိ ့သည်၊ ငါတိ ့ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏ အငန်းအတာြဖစ် က၏။
ေဘာ်ြပ ေတာ်မေသာအရာတိ ့သည် ကာလအစဥ်မြပတ် ငါတိ ့ ှ င့် ငါတိ ့သားသမီ းများတိ ့၏
အငန်းအတာြဖစ်၍၊

ဤပညတ်

တရားစကားအလံ းစံ တိ ့ကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ရမည်အ

ငါထား၍

အထက်ဆိခဲ့ ပီ းသမ ေသာ

အရာတည်းဟေသာ

ေ ကာင်းတည်း။

၃၀ သင့်ေ ှ ့၌

ေကာင်း ကီ းမဂလာ ှ င့် ကျိန်ြခင်း အမဂလာတိ ့သည် သင့်အေပ မှာ ေရာက်၍၊ သင်၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ ှ င်ထတ်ေတာ် မရာ အြပည်ြပည်တိ့၌ ထိ အရာတိ ့ကိ
ေအာက်ေမ့လျက်၊ ၂ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ ြပန်လာ၍၊ ယေန့
ငါမှာထားသမ အတိ င်း၊ သင် ှ င့် သား သမီ းတိ ့သည် စကားေတာ်ကိ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့
နားေထာင်လ င်၊

၃

သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်

သင်ခံ

ရေသာ

သိ မ်းသွ ားြခင်းအမကိ ကန်ေစမည် အေ ကာင်း၊ သင့်ကိ သနားသြဖင့် တဖန်ြပန်လာ၍၊
အထက်ကအရပ် ရပ် ှ င်ထတ်ရာ အြပည်ြပည်တိ့မှ သိ မ်းယေတာ်မလိ မ့ ် မည်။ ၄ သင်၏လ
အချို ့တိ့သည် မိ ဃ်းေကာင်းကင် ေအာက် အေဝးဆံ းေသာအရပ်သိ့ ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံ ရ
ေသာ်လည်း၊ ထိ အရပ်မှ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား သိ မ်းယေဆာင်ခဲ့ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
၅

ဘိ းေဘးတိ ့

ဝင်စားေသာြပည်သိ့

တဖန်ေဆာင်ခဲ့

ေတာ်မသြဖင့်၊

သင်သည်

ဝင်စားရလိ မ့ ်မည်။ ထိ အခါ ေကျးဇး ပေတာ်မြပန်သြဖင့်၊ ဘိ းေဘးများတိ ့ထက် သင့်ကိ သာ၍
များေစေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၆ သင်သည် အသက် ှ င်မည်အေ ကာင်း၊ သင်၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားကိ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ချစ်ေစ

ြခင်းငှ ာ၊ သင့် ှ လံ း ှ င့် သင့်အမျိုး၏

ှ လံ းအေရဖျားကိ လှ ီ းြဖတ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၇ သင်၏ရန်သ တည်းဟေသာ သင့်ကိ မန်း၍
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ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ ့ အေပ ၌လည်း၊ အထက်ဆိခဲ့ ပီ းေသာ ကျိန်ြခင်းအမဂလာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
သက်ေရာက်ေစေတာ်မ လိ မ့ ်မည်။
စကားေတာ်ကိ

နားေထာင်၍၊

ေစာင့်ေ ှ ာက်လိမ့ ်မည်။

၈ သင်သည် ြပန်လာလျက် ထာဝရဘရား၏

ယေန့

၉ သင်သည်

စကားေတာ်ကိ နားေထာင်၍၊

ငါမှာထားသမ ေသာ

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ၏

၁၀ ဤပညတိ ကျမ်းစာ၌ ေရးထားေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့

ေတာ်မချက်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်လ င်၎င်း၊ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့
စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ြပန် လာလ င်၎င်း၊ သင် ပေလရာရာ၌ ေအာင်မည်အေ ကာင်း ှ င့်
သင်၏သားသမီ း၊ တိ ရ စာန်၊ အသီ းအ ှ ံ တိ းပွ ားများ ြပားမည်အေ ကာင်းကိ စီ ရင်၍
သင့်အကျိုးကိ

ပစေတာ်

မလိ မ့ ်မည်။

ထာဝရဘရားသည်

သင်၏ဘိ းေဘးတိ ့၌

အားရဝမ်းေြမာက်သကဲ့ သိ ့ သင်၌ အားရဝမ်းေြမာက်၍၊ သင့်အကျိုးကိ ပစေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
၁၁

ယေန့

ငါမှာထားေသာ

ပညတ်တရားေတာ်

သည်

သင်နားမလည် ိင်ေသာ

တရားမဟတ်။ ၁၂ သင် ှ င့်ေဝးသည်မဟတ်။ တရားေတာ်ကိ ငါတိ ့ သည် နားေထာင်၍
ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်အေ ကာင်း၊

ေကာင်းကင်သိ့

အဘယ်သတက်၍

ေဆာင်ခဲ့ လိ မ့ ်မည်နည်းဟ ေမးေစြခင်းငှ ာ ေကာင်းကင်၌

ငါတိ ့ထံသိ ့

ှ ိ သည် မဟတ်။

၁၃

တရားေတာ်ကိ ငါတိ ့သည် နားေထာင်၍ ေစာင့် ေ ှ ာက်မည်အေ ကာင်း၊ ပင်လယ်ကိ
အဘယ်သကး၍ ငါတိ ့ထံသိ ့ေဆာင်ခဲ့လိ မ့ ်မည်နည်းဟ ေမးေစြခင်းငှ ာ၊ ပင်လယ်တဘက်၌
ှ ိ သည်မဟတ်။ ၁၄ တရားေတာ်သည် သင်ေစာင့်ေ ှ ာက်ဘိ့ရာ သင် ှ င့် အလွ န်နီး၏။
သင်၏ တ်၌၎င်း၊ သင်၏ ှ လံ း၌၎င်း ှ ိ ၏။ ၁၅ ကည့်ပါေတာ့၊ အသက် ှ င်ြခင်း ချမ်းသာ ှ င့်
ေသြခင်း ဆင်းရဲ တိ့ကိ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ယေန့ ငါထား၏။
တိ းပွ ားမည်အေ ကာင်း

ှ င့်

၁၆ သင်သည် အသက် ှ င်၍

သင်ဝင်စားလတံ့ ေသာြပည်၌၊

သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မမည် အေ ကာင်း၊ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားကိ

ချစ်

သြဖင့်

ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်၍၊

စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မချက်

ပညတ်တရားေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ့ဟ ငါမှာ ထား၏။

၁၇ သိ ့မဟတ်

သင့် ှ လံ းလွဲ သွားသြဖင့်၊ သင်သည် နားမေထာင်ဘဲ သတပါး ေသွ းေဆာင်ရာသိ ့ လိ က်၍၊
အြခားတပါးေသာဘရားတိ ့ကိ ဝတ် ပကိ းကွ ယ်လ င်၊

၁၈ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ

ကး၍

ဝင်စားလတံ့ ေသာြပည်၌ အသက်တာမ ှ ည်၊ ဧကန်အမှန် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် လိ မ့ ်မည်ဟ
ယေန့ ငါသတိ ေပး၏။ ၁၉ အသက် ှ င်ြခင်း၊ ေသြခင်း၊ ေကာင်း ကီ းေပး ြခင်း၊ ကျိန်ြခင်းတိ ့ကိ
သင့်ေ ှ ့၌ ငါထားသည်ဟ သင့်တ ဘက်၌ ေကာင်းကင်ေြမ ကီ းကိ ငါတိ င်တည်၏။ ၂၀
သိ ့ြဖစ်၍၊

သင် ှ င့်

တရားေဟာရာ

သင့်အမျိုးအ ွယ်သည်

အသက် ှ င်မည်

အေ ကာင်း ှ င့်၎င်း၊
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သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ

ချစ်၍ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်သ ြဖင့်၊

အသက် ှ င်ြခင်းအကျိုး၊ အသက်တာ ှ ည်ြခင်း အကျိုးကိ ေပးေတာ်မေသာ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ဆည်းကပ်မှီဝဲ မည် အေ ကာင်း ှ င့်၎င်း၊ ထာဝရဘရားသည် သင်၏ဘိ း ေဘး အာြဗဟံ ၊
ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့အား ကျိန်ဆိေတာ် မေသာြပည်၌ ေနမည်အေ ကာင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာ
အသက် တရားကိ ေ ွးယေလာ့ဟ ဣသေရလအမျိုးအား ေဟာ ေြပာ၏။

၃၁ တဖန်

ေမာေ ှ သည်

ေဟာေြပာသည်ကား၊

သွ ား၍

ဣသေရလအမျိုး

သား

အေပါင်းတိ ့အား

၂ ငါသည် ယေန့ အသက်တရာ ှ စ်ဆယ်ေစ့ ပီ ။ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ထွ က်ဝင်ြခင်းငှ ာ ေနာက်တဖန် မတတ် ိင်။ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ
မကးရဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ ။ ၃ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင် တိ ့ေ ှ မ့ ှ ာကး၍၊
ထိ ြပည်သား အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ဖျက်ဆီး ေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့ေနရာကိ သင်တိ့ဝင်စားရ ကလိ မ့ ်
မည်။ ထာဝရဘရားအမိ န့်ေတာ်အတိ င်း၊ ေယာ သည် လည်း သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကးရလိ မ့ ်မည်။ ၄
ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန် ှ င့် သဃတိ ့၌၎င်း၊ ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာ
သတိ ့ြပည် ၌၎င်း ပသကဲ့ သိ ့၊ ထိ ြပည်သား အမျိုးမျိုးတိ ့၌ ပေတာ်မ လိ မ့ ်မည်။

၅

ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ သင်တိ့၌ အပ် ေတာ်မသြဖင့်၊ ငါမှာထားသမ ေသာ
ပညတ်တိ့အတိ င်း၊ သတိ ့၌ ပရ ကလိ မ့ ်မည်။

၆ အားယ၍ ရဲ ရင့်ြခင်း

ှ ိ ကေလာ့။

မစိ းရိ မ် က ှ င့်။ သတိ ့ကိ မေ ကာက် က ှ င့်။ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ဘရားသခင်ြဖစ်၍
သင်တိ့ ှ င့်အတ ကိ ယ်တိင် ကေတာ်မ မည်။ သင်တိ့ကိ စွ န့်ေတာ်မမ၊ ပစ်ထားေတာ်မမဟ ေဟာ
ေြပာ၏။ ၇ တဖန် ေယ ကိ ေခ ၍၊ သင်သည် အားယ၍ ရဲ ရင့်ြခင်း ှ ိ ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊
ထာဝရဘရားသည် ဤလတိ ့အား ေပးြခင်းငှ ာ၊ ဘိ းေဘးတိ ့အား ကျိန်ဆိေတာ် မေသာြပည်သိ့
သင်သည် သတိ ့ ှ င့်အတ သွ ား၍ အေမွ ခံ ေစရမည်။ ၈ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ထာဝရဘရားသည်
ကိ ယ်တိင် က၍ သင် ှ င့် ှ ိ ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ သင့်ကိ စွန့်ေတာ်မမ၊ ပစ်ထား ေတာ်မမ။ မစိ းရိ မ် ှ င့်၊
စိ တ်မပျက် ှ င့်ဟ ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေြပာဆိ ၏။ ၉ ဤပညတ်တရားကိ
ေမာေ ှ သည်

ေရးထား၍ ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ ထမ်းေသာ

ေလဝိ သားယဇ် ပေရာဟိ တ်များ၊ ဣသေရလအမျိုး အ သက် ကီ းသများ အေပါင်းတိ ့၌ အပ်၍၊
၁၀ မှာထားသည်ကား၊ ခနစ် ှ စ်ေစ့၍ က န်များကိ လတ်ြခင်းငှ ာ ချိန်းချက်ေသာ ှ စ်၊

သေကေနပွဲ ခံချိန်

ေရာက်မှ၊

၁၁

သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

ေ ွး

ေကာက်ေတာ် မလတံ့ ေသာ အရပ်တွင် ဣသေရလအမျိုး သား အေပါင်းတိ ့သည်
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ကိ ယ်ကိ ြပြခင်းငှ ာ လာ ကေသာအခါ၊ ဤပညတ်တရားကိ ထိ ပရိ သတ်
အေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဘတ် ွတ်ရမည်။ ၁၂ ေယာက်ျား၊ မိ န်းမ၊ သငယ်များ၊ တည်းခိ ေသာ

တရားေဟာရာ
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တပါးအမျိုးသားများတိ ့သည်

ကား၍

နားလည်သြဖင့်၊

သင်တိ့၏

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ့၍၊ ဤပညတ်တရားစကားအလံ းစံ တိ ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေစ
ြခင်းငှ ာ ပရိ သတ်တိ့ကိ စေဝးေစ ကေလာ့။ ၁၃ ထိ သိ့ ပလ င်၊ နားမလည်ေသးေသာ သငယ်တိ့
သည်

ကားသြဖင့်၊

သင်တိ့သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး၍

ဝင်စားလတံ့ ေသာြပည်၌

ေနသည်ကာလပတ်လံ း၊ သင်တိ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေစြခင်
့
းငှ ာ သင်
ကလိ မ့ ်မည်ဟ မှာထားသတည်း။ ၁၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် ေသရေသာ
အချိန်နီး ပီ ။ ေယာ ကိ ေခ ၍ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ေလာ့။
သ့ကိငါမှာထားမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေမာေ ှ ှ င့် ေယာ သည်
သွ ား၍ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ် က၏။

၁၅ ထာဝရဘရားသည်

တဲ ေတာ်တွင် မိ ဃ်းတိ မ် တိ င်၌ ထင် ှ ားေတာ်မ၍၊ မိ ဃ်းတိ မ်တိင်သည် တဲ ေတာ်
တံ ခါးဝအေပ မှာ တည်ေန၏။ ၁၆ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင် သည်
ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့် အိ ပ်ေပျာ်ေသာအခါ၊ ဤလမျိုးသည် ထ၍ ယခသွ ားေသာြပည်၌ေနေသာ
တပါးအမျိုးသား ကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားတိ ့ ှ င့် မှားယွ င်း၍ ငါ့ကိစွန့်လျက်၊ ငါဖွဲ ့ထားေသာ
ပဋိ ညာဥ်တရားကိ ဖျက်လိမ့ ်မည်။ ၁၇ ထိ အခါ ငါသည် အမျက်ေတာ်ထွက်၍ သတိ ့ကိ စွ န့်မည်။
သတိ ့မှ ငါ့မျက် ှ ာကိ လဲ သြဖင့်၊ သတိ ့သည် ပျက်စီး၍ ေဘးဒဏ်ရန်မာန်အေပါင်းတိ ့ ှ င့်
ေတွ ့ ကံ က

လိ မ့ ်မည်။ ထိ အခါ သတိ ့က၊ ငါတိ ့ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့ တွ င်

ှ ိ ေတာ်မမေသာေ ကာင့်၊ ဤေဘးဒဏ်တိ့သည် ငါတိ ့ အေပ မှာ ေရာက်သည်မဟတ်ေလာဟ
ဆိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ သတိ ့သည် အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ေနာက် သိ ့ လဲ သွား၍ ပေသာ
ဒစ ိ က်အေပါင်းတိ ့ေ ကာင့်၊ ထိ အခါ ငါသည် ကိ ယ်မျက် ှ ာကိ ဧကန်အမှန် လဲ မည်။ ၁၉
ယခမှာ ဓမသီ ချင်းကိ ေရးထား ကေလာ့။ ထိ သီ ချင်းကိ ဣသေရလအမျိုးတဘက်၌ ငါ့အဘိ ့
သက်ေသ

ြဖစ်ေစြခင်းငှ ာ၊ သတိ ့သည်

တ်ကျက်ရေအာင် သင်ေစ

ကေလာ့။ ၂၀

အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့၏ဘိ းေဘးတိ ့အား ငါကျိန်ဆိ၍ ိ ့ ှ င့်ပျားရည်စီးေသာ ြပည်သိ့
သတိ ့ကိ ငါေဆာင်သွင်းသြဖင့် သတိ ့သည် ဝစွ ာစားရ၍ ဆ ဖိ း ေသာအခါ၊ အြခားတပါးေသာ
ဘရားတိ ့ထံသိ ့ လဲ သွား၍ ဝတ် ပ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါ့ကိ ပန်ကန်၍ ငါ့ပဋိ ညာဥ်တရား ကိ
ဖျက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ ေဘးဒဏ်ရန်မာန်အေပါင်းတိ ့ ှ င့် ေတွ ့ ကံ ေသာ အခါ၊ ထိ သီချင်းသည်
သတိ ့တဘက်၌ သက်ေသခံ လိ မ့ ် မည်။ သတိ ့အမျိုးအ ွယ်သည် တ်ကျက်မေမ့ေလျာ့ရ။
ငါကျိန်ဆိေသာြပည်သိ့ ငါေဆာင်၍ မသွ င်းမှီ၊ ယခပင် သတိ ့ ကံ စည်ေသာ အ ကံ အစည်ကိ
ငါသိ ၏ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ေမာေ ှ သည်လည်း၊ ထိ ေန့၌ ဓမသီ ချင်းကိ ေရး ထား၍
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား သင်ေလ၏။
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ထာဝရဘရား က၊ သင်သည် အားယ၍ ရဲ ရင့်ြခင်း ှ ိ ေလာ့။ ငါကျိန်ဆိ ေသာြပည်သိ့
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ေဆာင်သွင်းရ မည်။ ငါသည် သင် ှ င့်အတ
မှာထားေတာ်မ၏။

ှ ိ မည်ဟ

၂၄ ေမာေ ှ သည် ဤပညတ်တရားစကားေတာ် အလံ းစံ တိ ့ကိ

အကန်အစင်ေရးထား ပီ းမှ၊

၂၅

ထာဝရဘရား၏

ပဋိ ညာဥ်

ေသတာေတာ်ကိ

ထမ်းေသာေလဝိ သားတိ ့ကိ ေခ ၍၊ ၂၆ ဤပညတိ ကျမ်းစာသည် သင်တိ့အမျိုးတဘက်၌
သက်ေသြဖစ်မည်အေ ကာင်း၊ ထိ စာကိ ယ၍ သင်တိ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏
ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်

အနားမှာ

တင်ထား ကေလာ့။

၂၇

သင်တိ့အမျိုးသည်

ပန်ကန်တတ်ေသာ သေဘာ၊ ခိ င်မာေသာသေဘာ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ငါသိ ၏။ ငါအသက် ှ င်၍၊
သင်တိ့တွင် ေနစဥ်အခါ၊ ယေန့ပင် သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ပန်ကန် က ပီ ။
ငါေသေသာေနာက် ထိ မ မက ပ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၈ သင်တိ့အမျိုးအ ွယ် အသက် ကီ းသ၊
အရာ ှ ိ သ အေပါင်းတိ က
့ ိ ငါ့ထံမှာ စေဝးေစ ကေလာ့။ ဤစကားတိ ့ ကိ သတိ ့အား ေဟာေြပာ၍
သတိ ့တဘက်၌ ေကာင်းကင် ေြမ ကီ းကိ ငါတိ င်တည်မည်။

၂၉ အေ ကာင်းမကား၊

ငါေသေသာေနာက်၊ သင်တိ့ သည် လံ းလံ းေဖာက်ြပန်၍ ငါမှာထားေသာလမ်းမှ လဲ သွား
ကလိ မ့ ်မည်ကိ ငါသိ ၏။ ေနာင်ကာလတွ င်၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပ၍
ကိ ယ်လက် ှ င့် လပ်ေဆာင် ေသာအားြဖင့် အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ေသာေ ကာင့်၊ သင်တိ့သည်
ေဘးဥပဒ် ှ င့် ေတွ ့ ကံ ကလိ မ့ ်မည်ဟ သတိ ေပးေလ၏။ ၃၀ ေမာေ ှ သည် ဣသေရလ
ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ အား အကန်အစင် မက်ဆိေသာ သီ ချင်းစကားဟမကား၊

၃၂ အိ ေကာင်းကင်၊ နားေထာင်ေလာ့၊ ငါေြပာမည်။ အိေြမ ကီး၊ ငါ မက်ဆိေသာစကားကိ
ကားေလာ့။ ၂ ငါ့ေဒသနာသည် မိ ဃ်းေရကဲ့ သိ ့ စက်စက်ကျ၍၊ ငါ့စကားသည် ှ င်းကဲ့ သိ ့
ြဖည်း ှ င်းစွ ာ သက်ေရာက်လိမ့ ် မည်။

ေသာပျိုးပင်ေပ မှာ

ြမက်ပင်ေပ မှာ များြပားေသာ မိ ဃ်းေရကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်လိမ့ ်

ွာေသာမိ ဃ်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊
မည်။

၃ ငါသည်

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ေဘာ်ြပ သည်ြဖစ်၍၊ ငါတိ ့ဘရားသခင်၏ ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်
ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

၄ ဘရားသခင်သည်

မလအြမစ်ြဖစ်၍၊ အမေတာ် သည်

စံ လင်ေပ၏။ စီ ရင်ေတာ်မသမ တိ ့သည် တရား ှ င့် ညီ လျက်၊ သစာေစာင့်ေသာဘရား၊
အြပစ်ကင်းလွ တ်၍ ဟတ်မှန်ေြဖာင့်မတ်ေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

၅ သတိ ့သည်

ယိ ယွင်း က ပီ ။ ဘရားသခင်၏ သား မဟတ်၊ အညစ်အေ ကး ကပ် က၏။ သေဘာေကာက်၍
ေဖာက်ြပန်ေသာအမျိုး ြဖစ် က၏။

၆ အိ ပညာမဲ့ ေသာ လမိ က်တိ့၊ ထာဝရဘရား၏

ေကျးဇးေတာ်ကိ ဤသိ ့ဆပ်မည်ေလာ။ ထာဝရဘရား သည် သင့်ကိ ြဖစ်ေစေသာအဘ၊
သင့်ကိ ဖန်ဆင်း၍ ေနရာချေသာသ ြဖစ်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ ၇ ေ ှ းကာလကိ
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ေအာက်ေမ့ေလာ့။ လွ န်ေလ ပီ း ေသာ

ှ စ်ေပါင်းများကိ ဆင်ြခင်ေလာ့။ သင့်အဘကိ

ေမးြမန်းလ င် သသည် ေဘာ်ြပလိ မ့ ်မည်။ အသက် ကီ းသ တိ ့ကိ ေမးြမန်းလ င် သတိ ့သည်
ေြပာဆိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရားသည် အာဒံ ၏အမျိုးအ

ွယ်ြဖစ်ေသာ

လမျိုးတိ ့ကိ ပိ င်းြခား၍ အေမွ ေြမကိ ေဝေပးေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ အေရ
အတွ က်ကိ ေထာက် ၍၊ လမျိုးတိ ့ေနရာအပိ င်းအြခားကိ စီ ရင်ေတာ်မ၏။ ၉ ထာဝရဘရား၏
အဘိ ့ကား၊ လမျိုးေတာ်တည်း။ ယာကပ်အမျိုးသည် အေမွ ခံေတာ်မရာ ြဖစ်သတည်း။
၁၀ လဆိ တ်ညံေသာအရပ်၊ သားရဲ ြမည်၍၊ လွ တ် လပ်ေသာေတာလွ င်ြပင်၌ ယာကပ်ကိ

ေတွ ့ေတာ်မေသာ အခါ ဝန်းရံ ဆီ းကာြခင်း၊ သွ န်သင်ြခင်းေကျးဇးကိ ပ၍ မျက်ဆန်ေတာ်ကဲ့သိ ့
ေစာင့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ေ လင်းတသည် အသိ က်ကိ ေမလျက်၊ သား ငယ်တိ့အေပ မှာ
လပ် ှ ားလျက်၊ အေတာင်တိ့ကိ ြဖန့် လျက်၊ သားငယ်တိ့ကိယ၍ မိ မိအေတာင်တိ့ြဖင့် ေဆာင်
သကဲ့ သိ ့၊ ၁၂ ထာဝရဘရားတပါးတည်းသာလ င်၊ ယာကပ်ကိ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။
အြခားတပါးေသာဘရား မည်မ

မ ှ ိ။

၁၃ ေြမ ကီ းေပ မှာြမင့်ြမတ်ေသာ အရပ်တိ့၌

ေနရာ ချေတာ်မသြဖင့်၊ သသည် ေြမအသီ းအ ှ ံ ကိ စား၍ ေကျာက်ထဲကပျားရည်ကိ၎င်း၊
မီ းပါေကျာက်ထဲကဆီ ကိ ၎င်း၊

၁၄ သိ းသငယ်ဆီဥ၊ ဗာ ှ န်အမျိုး၏သိ းထီ း၊ ဆိ တ်ထီး

ဆီ ဥ၊ ဂျံုစပါး၊ ေကျာက်ကပ်ဆီဥ ှ င့်တကွ

ွား ိဓ
့ မ်း ှ င့် သိ း ိက
့ ိ ၎င်း စိ ့မည်အေ ကာင်း

စီ ရင်ေတာ်မ၍၊ သင်သည် စပျစ်သီးအေသွ းစစ်ကိ ေသာက်ရ၏။
ေယ

၁၅ သိ ့ရာတွ င်၊

န်သည် ဆဝ၍ ေြခ ှ င့်ကန် ေလ၏။ ဆဝလျက်၊ တတ်လျက်၊ ဆီ ဥ ှ င့်ြပည့်စံ လျက်

ေနသြဖင့်၊ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ စွ န့်၍၊ ကယ်တင်ရာေကျာက်ကိ
မထီ မဲ့ြမင် ပေလ၏။ ၁၆ သတိ ့သည် အြခားတပါးေသာဘရားအားြဖင့် ြငူစေစ က၏။
ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အမအရာအားြဖင့် အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ် က၏။ ၁၇ ဘရားမဟတ်ေသာ
နတ်ဆိး၊ မသိ ဘးေသာ ဘရား၊ ဘိ းေဘးတိ ့ မေ ကာက်ဘးေသာ ဘရားသစ်တိ့ အား
ယဇ် ပေဇာ် က၏။ ၁၈ သင်ြဖစ်ရာမလအြမစ်ကိ သင်မမှတ်မိ။ သင့်ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်ကိ သင်ေမ့ေလျာ့ ပီ ။ ၁၉ ထိ အမကိ ထာဝရဘရားြမင်ေသာအခါ၊ အမျက်
ေတာ်ထွက်၍ သားသမီ းေတာ်တိ့ကိ စွ န့်ပစ်ေတာ်မလျက်၊ ၂၀ ငါသည် ကိ ယ်မျက် ှ ာကိ
သတိ ့မှလဲ မည်။ သတိ ့ သည် အဘယ်သိ့ဆံ းမည်ကိ ငါ ကည့်မည်။ သေဘာခိ င်မာ ေသာအမျိုး၊
သစာမ ှ ိ ေသာ သားသမီ း ြဖစ် က၏။

၂၁ ဘရားမဟတ်ေသာအရာအားြဖင့် ငါသည်

ြငူစ ေသာစိ တ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ ပ က ပီ ။ အချည်း ှ ီးေသာအရာ အားြဖင့် ငါ့အမျက်ကိ
ိးေဆာ် က ပီ ။ သိ ့ြဖစ်၍ မေရရာ ေသာ လမျိုးအားြဖင့် သတိ ့သည် ြငူစေသာစိ တ် ှ ိ ေစြခင်း
ငှ ါ၎င်း၊ ပညာမ ှ ိ ေသာလမျိုးအားြဖင့် စိ တ်ဆိးေစြခင်းငှ ါ ၎င်း ငါ ပမည်။
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အမျက်ထွက်၍ မီ း ိ သြဖင်
့
့ ၊ အနက်ဆံ း ေသာမရဏာ ိင်ငံသိ ့ ေလာင်လိမ့ ်မည်။ ေြမ ှ င့်ေြမအသီ း
အ ှ ံ ကိ က မ်းေစ၍ ေတာင်ေြခရင်းတိ င်ေအာင် ေလာင် လိ မ့ ်မည်။ (Sheol h7585) ၂၃
သတိ အ
့ ေပ မှာ ေဘးဥပဒ်များကိ ငါပိ ့မည်။ ငါ့ြမားတိ ့ကိ အကန်အစင်ပစ်မည်။ ၂၄ သတိ သ
့ ည်
မွ တ်သိပ်ြခင်းအ ှ ိ န်ကိ ခံ ရ၍၊ ပေလာင်ြခင်းေဘး၊ ြပင်းစွ ာေသာဖျက်ဆီးြခင်းေဘး အား ြဖင့်
ဆံ း ံ း ကလိ မ့ ်မည်။ သားရဲ တိ၏
့ သွ ားကိ ၎င်း၊ ေြမ၌ ကျင်လည်ေသာ ေ မအဆိ ပ်ကိ၎င်း၊ သတိ ့၌
ငါေစလတ် မည်။ ၂၅ အိ မ်ြပင်၌ ထားေဘး၊ အိ မ်အတွ င်း၌ ေ ကာက် မက်ဘွယ်ေသာေဘးသည်
လပျို ှ င့်အပျိုကိ ၎င်း၊ ိစ
့ ိ ့သ ငယ် ှ င့် ဦ းဆံ ြဖူေသာသကိ ၎င်း ဖျက်ဆီးလိ မ့ ်မည်။ ၂၆ ရန်သ၏
မာန်မာနကိ ငါမေ ကာက်လ င်၎င်း၊ ၂၇ ရန်ဘက် ပေသာသတိ ့သည် ေထာင်လားလျက်၊
ဤအမအလံ းစံ ကိ ထာဝရဘရားမ ပ၊ ဘန်း ကီ းေသာငါတိ ့ လက် ံ းြပ ပီ ဟ ေြပာမည်ကိ
စိ းရိ မ်စရာမ ှ ိ လ င်၎င်း၊ သတိ ့ ကိ ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင် အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပားေစ၍၊
အဘယ်သမ မေအာက်ေမ့ေစြခင်းငှ ါ ပယ် ှ င်းမည်ဟ ငါအ ကံ ှ ိ ၏။ ၂၈ အေ ကာင်းမကား၊
သတိ ့သည် ပညာသတိ မ ှ ိ ၊ ဥာဏ်ကင်းေသာ လမျိုးြဖစ် က၏။ ၂၉ ပညာကိ ရ၍ ဤအမကိ
နားလည် ကပါေစ ေသာ။ ေနာက်ဆံ းကာလ၌ အဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ကိ ဆင်ြခင် ကပါေစေသာဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ သတိ ့ခိလံ စရာေကျာက်သည် သတိ ့ကိမေရာင်း၊ ထာဝရဘရားသည်
သတိ ့ကိ အပ်ေတာ်မမလ င်၊ လတ ေယာက်သည် လတေထာင်ကိ အဘယ်သိ့ ှ င် ိင်မည်
နည်း။ လ ှ စ်ေယာက်သည် လတေသာင်းကိ အဘယ်သိ့ ေြပးေစ ိင်မည်နည်း။

၃၁

ငါတိ ့၏ရန်သများ စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ေသာ်လည်း၊ သတိ ့ေကျာက်သည် ငါတိ ့ေကျာက် ှ င့်မတ။
၃၂ သတိ ့စပျစ် ွယ်ပင်သည် ေသာဒံ စပျစ် ွယ်ပင် မျိုး၊ ေဂါေမာရေြမ၌ ေပါက်ေသာ

အပင်မျိုးြဖစ်၏။ သတိ ့ စပျစ်သီးသည် ခါးေသာအပင်၏ အသီ းြဖစ်၍၊ စပျစ်သီး ပတ်တိ့သည်
ခါးေသာအရသာ ှ င့် ြပည့်စံ က၏။ ၃၃ သတိ ့ စပျစ်ရည်သည် နဂါးအဆိ ပ်၊ ြပင်းထန် ေသာ
ေ မဆိ းအဆိ ပ် အေတာက်ြဖစ်၏။ ၃၄ ဤအမသည် ငါ့ထံမှာ သိ ထားလျက်၊ ငါ့ဘ

ာ

တိ က်၌ တံ ဆိ ပ်ခပ်လျက် ှ ိ သည်မဟတ်ေလာ။ ၃၅ အြပစ်တရားကိ စီ ရင်ရေသာ အခွ င့ ်၊
အြပစ် ှ င့် အေလျာက်ဆပ်ေပးရေသာ အခွ င့ ်ကိ ငါပိ င်၏။ အချိန် တန်မှ သတိ ့ေြခသည်
ေချာ်လိမ့ ်မည်။ သတိ ့၌ ေဘး ေရာက်ေသာအချိန်နီး ပီ ။ သတိ ့ေတွ ့ ကံ ရေသာအမသည်
အလျင်အြမန် ေရာက်လာလိ မ့ ်မည်။ ၃၆ ထာဝရဘရားသည် မိ မိလတိ ့အဘိ ့ တရားစီ ရင်
ေတာ်မမည်။ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်တိ့သည် တန်ခိးကန် ေ ကာင်း၊ အချုပ်ခံရေသာသ၊
လွ တ်ေသာသတေယာက်မ

မ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ြမင်ေသာအခါ၊ သတိ ့အမေ ကာင့် ေနာင်

တရေတာ်မလျက်၊ ၃၇ သတိ ့ဘရား၊ သတိ ့ခိလံ ေသာေကျာက်သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။
၃၈ သတိ ့ပေဇာ်ေသာ ဆီ ဥကိ စား၍ သွ န်းေလာင်း ရာ ပေဇာ်သကာ စပျစ်ရည်ကိ
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ေသာက်ေသာ သတိ ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ သတိ ့သည် ထ၍ သင်တိ့ကိ ကွ ယ်
ကာ ေစာင့်မပါေလေစ။

၃၉ ငါသည် ကိ ယ်တိင်အားြဖင့် ဘရားြဖစ်ေ ကာင်း ကိ ၎င်း၊

ငါမှတပါး အြခားေသာဘရားမ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ၎င်း ကည့် ကေလာ့။ ငါသည် အသက်ကိ
ေသေစ၏။ အသက်ကိလည်း ှ င်ေစ၏။ ငါသည် အနာေပ ေစြခင်း ငှ ါ ဒဏ်ခတ်၏။
အနာကိ လည်း ေပျာက်ေစ၏။ ငါ့လက်မှ အဘယ်သမ မကယ်မ တ် ိင်။ ၄၀ ငါသည်
အစဥ်အ မဲ အသက် ှ င်ေပ၏ဟ ငါ့လက် ကိ ေကာင်းကင်သိ့ချီ၍ ကျိန်ဆိ၏။ ၄၁ ငါသည်
ေြပာင်လက်ေသာထားကိ ေသွ း၍၊ တရားစီ ရင်စ ပလျက် ငါ့ရန်သတိ ့၌ အြပစ်တရားကိ
စီ ရင်မည်။ ငါ့ကိမန်းေသာသတိ ့ ခံ ထိ က်ေသာအြပစ်အ ေလျာက် ငါဆပ်ေပးမည်။ ၄၂
ငါ့ြမားတိ ့ကိ အေသွ း ှ င့်ယစ်မးေစမည်။ ငါ့ထား သည် အသားကိ စားလိ မ့ ်မည်။ သတ်ေသာသ၊
လက်ရ ေသာသတိ ့၏ အေသွ း၊ ရန်သအကဲ အမးတိ ့၏ ဦ းေခါင်းကိ စားေသာက်လိမ့ ်မည်။ ၄၃
တပါးအမျိုးသားတိ ၊့ သင်တိ့သည် ဘရားသခင် ၏ လမျိုး ှ င့်အတ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။
အ ေ ကာင်းမကား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်တိ့ကိ သတ်ေသာ အြပစ် ှ င့်အေလျာက်
ဒဏ်ေပး၍ ကိ ယ်ေတာ်၏ ရန်သ တိ ့၌ အြပစ်တရားကိ စီ ရင်ေတာ်မမည်။ ြပည်ေတာ် ှ င့်
မိ မိလမျိုးကိ ကယ်မသနားေတာ်မမည်ဟေသာ၊ ၄၄ ဤသီ ချင်းစကားကိ ေမာေ ှ သည်
လာ၍

န် သားေယာ

ှ င့်အတ လများတိ ့အား ေဟာေြပာ မက်ဆိ၏။

၄၅ ထိ သိ့

ေမာေ ှ သည် ဤစကားအလံ းစံ တိ ့ကိ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့အား အကန်အစင်
ေဟာေြပာ မက်ဆိ ပီ းလ င်၊ ၄၆ သင်တိ့အား ယေန့ ငါသက်ေသခံ သမ ေသာ စကားတိ ့ကိ
ှ လံ းသွ င်း ကေလာ့။ သင်တိ့သားသမီ းတိ ့ သည် ဤပညတ်တရား စကားေတာ်အလံ းစံ တိ ့ကိ
ေစာင့် ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့အား ထပ်ဆင့်၍ မှာထားရ က

မည်။ ၄၇ ဤအမသည်

သာမညအမမဟတ်။ သင်တိ့ အသက် ှ င့်ဆိ င်ေသာ အမြဖစ်၏။ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး၍
ဝင်စားလတံ့ ေသာြပည်၌ ဤအမကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်လ င်၊ ကိ ယ်အသက် တာ ှ ည် ကလိ မ့ ်မည်ဟ
ေြပာဆိ ၏။ ၄၈ ထိ ေန့ြခင်းတွ င် ထာဝရဘရားက၊ ေယရိ ေခါ မိ ့ တဘက်၊ ေမာဘြပည်
အာဗရိ မ်ေတာင် ိ း၊ ေနေဗာေတာင် ထိ ပ်ေပ သိ ့တက်၍၊ ၄၉ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့အား
ငါအပိ င်ေပး ေသာ ခါနာန်ြပည်ကိ ကည့် ေလာ့။

၅၀ သင့်အစ်ကိ အာ န်သည်

ေဟာရေတာင်ေပ မှာ ေသ၍ မိ မိလမျိုးစည်းေဝးရာသိ ့ ေရာက်သကဲ့ သိ ့၊ သင်သည်လည်း
တက်သွားေသာ ဤေတာင်ေပ မှာ ေသ၍၊ သင်၏လမျိုးစည်းေဝးရာသိ ့ ေရာက်ေလာ့။
၅၁ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ဇိ နေတာ၊ ကာ ေဒ ှ ွာ၊ ေမရိ ဘစမ်းေရအနား၌

ဣသေရလအမျိုးသား တိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါ့ကိ မ ိ မေသ ပ၍ ြပစ်မှား က ပီ ။
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ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ငါေပး ေသာ ြပည်ကိ သင်သည် ကိ ယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်ရေသာ်
လည်း၊ ထိ ြပည်သိ့ မဝင်စားရဟ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၃ ဘရားသခင်၏လေမာေ ှ သည်

မေသမှီ

ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ

ေကာင်း ကီ းေပးေသာ မဂလာ စကား ဟမကား၊ ၂ ထာဝရဘရားသည် သိ နာေတာင်ေပ က
က

ေတာ်မ၏။ စိ ရအရပ်မှ ထိ လတိ ့အား ေနထွ က်ေတာ်မ၏။ ပါရန်ေတာင်ေပ က

ေရာင်ြခည်ထွန်းပေတာ်မ၍၊ သန့် ှ င်းေသာသ အေထာင်အေသာင်းတိ ့ ှ င့်အတ ကေတာ်မ ၍၊
ဓမမီ းသည် ဣသေရလလတိ ့အဘိ ့၊ လက်ျာလက်ေတာ် မှ ထွ က်ေလ၏။ ၃ အကယ်စင်စစ်
ထိ လမျိုးကိ ချစ်ေတာ်မ၏။ မိ မိ သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့သည် အထံ ေတာ်ပါးတွ င် ှ ိ က၏။
သတိ ့သည် ေြခေတာ်ရင်း၌ ြပပ်ဝပ်၍ စကားေတာ်တိ့ကိ နားခံ ကေလ၏။ ၄ ယာကပ်အမျိုး
ပရိ သတ်အေမွ ခံရေသာ

ဓမ

တရားကိ

ေမာေ ှ သည်

ဣသေရလအမျိုးမင်းများ ှ င့်တကွ ၊ အမျိုးအ
ထိ သသည် ေယ

ငါတိ ့အားထား၏။

၅

ွယ်များတိ ့သည် စည်းေဝးေသာအခါ၊

န်အမျိုး၌ ှ င်ဘရင်ြဖစ်၏။ ၆

ဗင်အမျိုး မေသ၊ အသက် ှ င်၍

သ၏လတိ ့ သည် များပါေစေသာ။ ၇ ယဒအမျိုးကိ ကား၊ အိ ထာဝရဘရား၊ ယဒစကား သံ ကိ
နားေထာင်၍ သ့ကိ အမျိုးသားချင်းတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ေတာ်မပါ။ မိ မိလက်တိ့သည် မိ မိအဘိ ့
တန်ပါ ေစေသာ။ သ့ကိ ရန်သတိ ့လက်မှ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၈ ေလဝိ အမျိုးကိ ကား၊
သင်၏သမိ မ် ှ င့် ဥရိ မ် သည် မဿာအရပ်၌ သင်စံ စမ်း၍၊ ေမရိ ဘစမ်းေရ
သင်ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာ သင်၏ သန့် ှ င်းသ ၌

ှ ိ ပါေစေသာ၊

အနားမှာ

၉ ထိ သသည်

ကိ ယ်မိဘြဖစ်ေသာ်လည်း ငါမေတွ ့ မြမင်ဟ ဆိ တတ်၏။ ကိ ယ်ညီအစ်ကိ ကိ လည်း မမှတ်
တတ်။ ကိ ယ်သားသမီ းကိ လည်း မသိ တတ်။ အေ ကာင်းမ ကား၊ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်၍
ပဋိ ညာဥ်တရားေတာ် ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်တတ်၏။ ၁၀ သတိ ့သည် စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ
ယာကပ်အ မျိုး၌၎င်း၊ တရားေတာ်ကိ ဣသေရလ အမျိုး၌၎င်း သွ န် သင် ကလိ မ့ ်မည်။
မီ း ိ ရာနံ
့ သ
့ ာေပါင်းကိ ေ ှ ေတာ်
့
၌၎င်း၊ တကိ ယ်လံ း မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ ယဇ် ပလင်ေတာ်ေပ ၌၎င်း
တင်ထား ကလိ မ့ ်မည်။

၁၁ အိ ထားဝရဘရား၊

သ၏ဥစာကိ ေကာင်း ကီ းေပး ၍

သလပ်ေဆာင်ေသာအမကိ လက်ခံေတာ်မပါ။ သ့တ ဘက်၌ ထ၍ သ့ကိ မန်းေသာသတိ ့သည်
ေနာက်တဖန် မထ ိင်ေအာင် သတိ ့ခါးကိ ချိုးေတာ်မပါ။ ၁၂ ဗယာမိ န် အမျိုးကိ ကား၊
ထာဝရဘရား ချစ် ေတာ်မေသာ သသည် အထံ ေတာ်ပါးတွ င် လံ ခံ စွ ာ ေနရ လိ မ့ ်မည်။ သ့ကိ
အစဥ်အ မဲ ဖံ းလမ်း၍ သ၏ပခံ း ကားမှာ ေနရာချေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ ေယာသပ်အမျိုးကိ ကား၊
ထိ အမျိုးေနေသာ ြပည် သည် အထက်မိဃ်းေကာင်းကင် ဘ ာအားြဖင့်၎င်း၊ ေအာက်အရပ်၌
ပန်းကွ ယ်၍ နက်နဲေသာ အရာအားြဖင့်၎င်း၊ ၁၄ ေနြဖစ်ေစေသာ ဘ
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ဘ

ာ အားြဖင့်၎င်း၊ ၁၅ အသက် ကီ းေသာေတာင်ထိပ်၊ မဲ ြမံ ေသာေတာင် ထဲ က ထွ က်ေသာ

ဘ ာအားြဖင့်၎င်း၊ ၁၆ ေြမ ကီ းဘ ာ စံ လင်ရာအားြဖင့်၎င်း၊ ထာဝရ ဘရားေပးေတာ်မရာ၌
မဂလာ ှ ိ ပါေစေသာ။ ချံု၌ေန ေတာ်မေသာသ၏ ေကျးဇးေတာ်သည် ေယာသပ်ေခါင်း ေပ ၊
မိ မိအစ်ကိတိ့တွင် အ ကီ းအကဲ ြဖစ်ေသာသ၏ ေခါင်း ထိ ပ်ေပ မှာ သက်ေရာက်ပါေစေသာ။ ၁၇
သ၏ဘန်းသည် ွားလားဥဿဘဘန်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ သ၏ ဦ းချိုတိ ့သည် ကံ့ ဦ းချိုကဲ့ သိ ့၎င်း
ြဖစ် က၏။ ထိ ဦးချို တိ ့ ှ င့် လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင် တ ပိ င် နက်
ထိ းခတ်လိမ့ ်မည်။

ဧဖရိ မ်အမျိုးသား

အေထာင်ေထာင်ေပတည်း။

အေသာင်း

ေသာင်း၊

မနာေ ှ အမျိုးသား

၁၈ ဇာဗလန်အမျိုးကိ ကား၊ အိ ဇာဗလန်အမျိုး၊ ထွ က်

သွ ားရာအမ၌ ဝမ်းေြမာက်ေလာ့။ အိ ဣသခါအမျိုး၊ မိ မိ တဲ ၌ေနလျက် ဝမ်းေြမာက်ေလာ့။ ၁၉
ထိ အမျိုးတိ ့သည် လများတိ ့ကိ ေတာင်ေတာ်သိ့ ေခ ၍၊ ေတာင်ေတာ်၌ တရားသြဖင့်
ယဇ် ပေဇာ် ကလိ မ့ ် မည်။ ပင်လယ်စည်းစိ မ်၊ သဲ ၌ဝှက်ထားလျက် ှ ိ ေသာ ဘ
ိစ
့ ိ ့ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၀ ဂဒ်အမျိုးကိ ကား၊ ဂဒ်အမျိုးကိ ကျယ်ဝန်းေစ

ာကိ

ေသာသသည်

မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ ထိ အမျိုး သည် ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့ေန၍၊ လက် ံ း ှ င့်ဦ းထိ ပ်ကိ ဆတ်ဖဲ့
တတ်၏။ ၂၁ ေ ှ ့ဦးစွ ာေသာအဘိ ့ကိ မိ မိအဘိ ့ေ ွးယ၍၊ တရားမင်းခွဲ ေဝရာ ထိ အရပ်၌
လံ ခံ ရ၏။ လများတိ ့၏ အကဲ အမး ပလျက် လိ က်လာ၍၊ ထာဝရဘရား၏ တရား မ၊
ဣသေရလအမျိုး၌ စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ ပေလ၏။ ၂၂ ဒန်အမျိုးကိ ကား၊ ဒန်အမျိုးသည်
ြခေသ့ သငယ် ြဖစ်၍ ဗာ ှ န်ြပည်မှ ခန်လိမ့ ်မည်။ ၂၃ နဿလိ အမျိုးကိ ကား၊ အိ နဿလိ အမျိုး၊
ေကျး ဇးေတာ် ှ င့် ကယ်ဝ၍၊ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ မဂလာ ှ င့် ြပည့်စံ လျက်၊
အေနာက်ပိင်း၊ ေတာင်ပိင်းကိ ဝင်စားေလာ့။ ၂၄ အာ ှ ာအမျိုးကိ ကား၊ အာ ှ ာအမျိုးသည် သား
သမီ းကိ ရ၍ မဂလာ ှ ိ ပါေစေသာ။ ညီ အစ်ကိချင်း၏ စိ တ် ှ င့်ေတွ ့ြခင်း၊ မိ မိေြခကိ ဆီ ၌ ှ စ်ြခင်း
ှ ိ ပါေစေသာ။ ၂၅ သင်၏တံ ခါးကန့်လန့်ကျင်တိ့သည် သံ ှ င့်ေ ကး ဝါြဖင့် ပီ း ကလိ မ့ ်မည်။
သင်၏ေန့ရက်ကာလြဖစ်သည် အတိ င်း သင့်အစွ မ်းသတိ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၂၆ သင့်ကိ

ပစေစြခင်းငှ ါ ဘန်းအာ ေဘာ် ှ င့် ြပည့်စံ လျက်၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ စီ းေတာ်မေသာ
ေယ

န် အမျိုး၏ ဘရားသခင် ှ င့် တေသာသမ ှ ိ ။ ၂၇ ေ ှ ့ဦးစွ ာေသာဘရားသခင်သည်

သင့်ခိ လံ ရာ ြဖစ်၍၊ နိစထာဝရ လက် ံ းေတာ်ြဖင့် သင့်ကိ ေထာက်မ ေတာ်မ၏။ ရန်သတိ ့ကိ
သင့်ေ ှ မ့ ှ

ှ င်ထတ်၍

သတိ ့ကိ

ဖျက်ဆီးေသာအခွ င့ ်

ေပးေတာ်မမည်။

၂၈

ဣသေရလအမျိုးသည် ေဘးလွ တ်၍ တမျိုး တည်း ေနရလိ မ့ ်မည်။ ယာကပ်အ ွယ်သည် စပါး၊
စပျစ် ရည် ှ င့်ြပည့်စံ ေသာြပည်၌ ေနရာကျ၍၊ မိ ဃ်း ှ င်းရည် လည်း စက်စက်ကျလိ မ့ ်မည်။ ၂၉
အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သင်သည် မဂလာ ှ ိ ၏။ ထာဝရဘရား ကယ်တင်ေတာ်မေသာအမျိုး၊
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သင် ှ င့်အ ဘယ်သတသနည်း။ ထိ ဘရားသည် သင့်ကိ ကွ ယ်ကာ ေသာ ဒိ င်းလား၊ သင့်ကိ
ချီးေြမာက်ေသာ ထားလက်နက် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ သင်၏ ရန်သတိ ့သည် သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ံ း၍၊
သင်သည် သတိ ့၏ ြမင့်ြမတ်ေသာအရပ်တိ့၌ နင်းရလိ မ့ ် မည်ဟ မက်ဆိ၏။

၃၄ ထိေနာက်၊

ေမာေ ှ သည်

ေမာဘလွ င်ြပင်မှ

သွ ား၍

ေယရိ ေခါ မိ တ
့ ဘက်၊

ေနေဗာေတာင်၊ ပိ သဂါထိ ပ် ေပ သိ ့ တက်သြဖင့်၊ ထာဝရဘရားသည် ဒန် မိ တ
့ ိ င် ေအာင်၊
ဂိ လဒ်ြပည် တေ ှ ာက်လံ း၊ ၂ နဿလိ ြပည် တေ ှ ာက်လံ း၊ ဧဖရိ မ်ြပည်၊ မနာ ေ ှ ြပည် ှ င့်တကွ
အေဝးဆံ းေသာ ပင်လယ်တိင်ေအာင်၊ ယဒြပည်တေ ှ ာက်လံ း၊ ၃ ေတာင်ြပည် ှ င့်တကွ
ေဇာရ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် စွ န်ပလွံ မိ တ
့ ည်းဟေသာ ေယရိ ေခါ မိ တ
့ ည်ေသာ ချိုင့် ှ င့် လွ င်ြပင်တိ့ကိ
ြပေတာ်မ၏။ ၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါသည် အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့အား
ကျိန်ဆိ၍ သင်၏အမျိုးအ ွယ် အား ငါေပးမည်ဟ ဂတိ ထားေသာြပည်ကိ ကည့်ေလာ့။
သင်သည် ကိ ယ်မျက်စိ ှ င့်ြမင်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ငါေပး၏။ သိ ့ရာတွ င် ကး၍မသွ ားရဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ ဗက်ေပဂရ မိ တ
့ ဘက်၊ ေမာဘြပည်၊ တစံ တခ ေသာချိုင့်၌ သ ဂဟ်ေတာ်မ၏။
ေမာေ ှ ၏ သချုင်းကိ ယေန့တိင်ေအာင် အဘယ်လမ မသိ ရာ။

၇ ေမာေ ှ သည်

အနိစေရာက်ေသာအခါ အသက် တရာ ှ စ်ဆယ် ှ ိ ၏။ သ၏မျက်စိမမန်ေသး။ ခွ န်အား
လည်း မေလျာ့ေသး။

၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ေမာေ ှ ကိ ေအာက်ေမ့၍၊

ေမာဘလွ င်ြပင်၌ အရက်သံ းဆယ်ပတ်လံ း ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ

ပ က၏။

၉

ေမာေ ှ အတွ က် ငိ ေ ကးြမည်တမ်းေသာ ေန့ ရက်ကာလလွ န် ပီ းမှ၊ န်၏သား ေယာ သည်
အထက်က ေမာေ ှ ၏ လက်တင်မဂလာကိ ခံ ရသြဖင့်၊ ပညာသေဘာ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာသြဖစ်၍၊
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ေယာ ၏စကားကိ

နားေထာင်လျက်၊ ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ပ က၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားေစလတ်ေတာ်မ၍၊
အဲ ဂတုြပည် တွ င် ဖါေရာဘရင် ှ င့် သ၏က န်မှစ၍ ြပည်သားအေပါင်း တိ ့၌ နိမိတ်လကဏာ၊
အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမ အလံ းစံ တိ ့ကိ ပ၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ မဟာ
တန်ခိးေတာ် ှ င့် အလွ န်ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အမ အရာအေပါင်းတိ ့ကိ ြပေလရာတွ င်၊
ထာဝရဘရား၏ မျက် ှ ာေတာ်ကိ ကိ ယ်တိင်ကိယ် ကပ် ဖးြမင်ရေသာ ပေရာဖက်ေမာေ ှ ကဲ့ သိ ့
ေနာက်တဖန် ဣသေရလအမျိုး ၌ သ ှ င့်တေသာ ပေရာဖက်တစံ တပါးမ မေပ မထွ န်း။
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ေယာ

၁ ထာဝရဘရား၏ က န်ေမာေ ှ သည် အနိစ ေရာက်ေသာေနာက်၊ ေမာေ ှ လက်ေထာက်၊
န်၏သား ေယာ အား ထာဝရဘရားက၊ ၂ ငါ၏က န်ေမာေ ှ သည် အနိစေရာက်ေလ ပီ ။
သိ ့ြဖစ်၍၊ သင် ှ င့် သင်၌ပါေသာ ဤလအေပါင်းတိ ့သည် ယခထ၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့
ကး ကေလာ့။ ဣသေရ လအမျိုးသားတိ ့အား ငါေပးေသာြပည်ကိ ဝင်စား ကေလာ့။ ၃
ေမာေ ှ အား ငါဂတိ ှ ိ သည်အတိ င်း သင်တိ့နင်း သမ ေသာေြမကိ သင်တိ့အား ငါေပးမည်။
၄

ေတာ ကီ းမှစ၍

ေလဗ န်ေတာင်တိင်ေအာင်

၎င်း၊

ဥဖရတ်ြမစ် ကီ းမှစ၍

ဟိ တိ ြပည်တေ ှ ာက်လံ း ပါလျက်၊ ေနဝင်ရာဘက် ပင်လယ် ကီ းတိ င်ေအာင်၎င်း၊ သင်တိ့နယ်
အပိ င်းအြခားြဖစ်ရမည်။

၅ သင့်အသက်တည်သည် ကာလပတ်လံ း သင့်ေ ှ ့ မှာ

အဘယ်သမ မခံ မရပ် ိင်ရာ။ ေမာေ ှ ှ င့်အတ ငါ ှ ိ သကဲ့ သိ ့ သင် ှ င့်အတ ငါ ှ ိ လိမ့ ်မည်။
ငါသည် သင့်ကိ မစွ န့်၊ သင့်ကိ ပစ်၍မထား။ ၆ အားယ၍ ရဲ ရင့်ြခင်း ှ ိ ေလာ့။ ဘိ းေဘးတိ ့အား
ေပးမည်ဟ ငါကျိန်ဆိေသာြပည်ကိ သင်သည် ဤလတိ ့ အားေဝ၍ အေမွ ေပးရမည်။ ၇
သိ ့ြဖစ်၍ ငါ၏က န်ေမာေ ှ မှာထားေသာ တရားအတိ င်း ကျင့်မည်ဟ ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းငှ ါ
အားယ ၍ အလွ န်ရဲရင့်ြခင်း ှ ိ ေလာ့။

ကံ စည်ေလသမ တိ ့၌ ေအာင်မည်အေ ကာင်း

ထိ တရားလမ်းသိ ့ လိ က်ေလာ့။ လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်သိ့ မလဲ ှ င့်။ ၈ ထိ ပညတိ ကျမ်းစာ၌
ေရးထားသမ အတိ င်း ကျင့် မည်ဟ ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းအလိ ငှါ ကျမ်းစာကိ မဘတ်
မ ွတ်ဘဲမေန၊

ေန့ညဥ့်မြပတ်

ကည့် ဘတ် ွတ်ရမည်။သိ ့ ပလ င်

သင်သည်

အ ကံ ထေြမာက်၍ ေအာင်ြမင်လိမ့ ် မည်။ ၉ သင့်ကိ ငါမှာထားသည်မဟတ်ေလာ။ အားယ၍
ရဲ ရင့်ြခင်း ှ ိ ေလာ့။ မေ ကာက် ှ င့်၊ စိ တ်မပျက် ှ င့်။ သွ ား ေလရာရာ၌ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား ှ ိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိ အခါ ေယာ သည် ဗိ လ်မင်းများတိ ့ကိ ေခ ၍၊
၁၁ တပ်တေ ှ ာက်လံ းသိ ့

သွ ား ကေလာ့။ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

အပိ င်ေပးေတာ်မေသာြပည် ကိ ဝင်စားြခင်းငှ ါ၊ သံ းရက်အတွ င်းတွ င် ဤေယာ်ဒန်ြမစ်
တဘက်သိ့ ကးရေသာေ ကာင့် ရိ ကာကိ ြပင်ဆင်ရ ကမည် အေ ကာင်း၊ လများတိ ့အား
ဆင့်ဆိ ကေလာ့ဟ မှာထား ေလ၏။ ၁၂ တဖန် ေယာ သည် ဗင်အမျိုးသား၊ ဂဒ်အမျိုး သား၊
မနာေ ှ အမျိုးသားတဝက်တိ့ကိ ေခ ၍၊ ၁၃ ထာဝရဘရား၏ က န်ေမာေ ှ သည်၊ သင်တိ့ အား
မှာထားေသာ စကားဟမကား၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ
ဤြပည်၌ ေနရာချေတာ်မ ပီ ။ ၁၄ သင်တိ့သားမယား၊ သငယ်များ ှ င့် တိ ရ စာန် များတိ ့သည်
ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
ေမာေ ှ ေပးေသာ ြပည်၌ ေနရစ်ရ ကမည်။ ၁၅ ထာဝရဘရားသည်
သင်တိ့အား ေနရာချသည် အတိ င်း၊ ညီ အစ်ကိတိ့အား ေနရာချေတာ်မမမှီ သင်တိ့၏
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ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာြပည်ကိ သတိ ့သည် မသိ မ်းမယမှီတိင်ေအာင်၊
သင်တိ့တွင်

ခွ န်အား

ကီ းေသာ

စစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့သည်

လက်နက်ကိင်လျက်၊

သင်တိ့ညီအစ်ကိများေ ှ မ့ ှ ာ ကး၍ မစရ ကမည်ဟေသာ စကားကိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။
ထိ ေနာက်မှ ထာဝရ ဘရား၏က န် ေမာေ ှ သည် ေယာ်ဒန်ြမစ် ေနထွ က်ရာ ဘက်၌ေပး၍၊
သင်တိ့ပိင်ေသာြပည်သိ့ ြပန်၍ ဝင်စားရ က

မည်ဟ ေြပာဆိ ၏။ ၁၆ ထိ သတိ ့ကလည်း၊

ကိ ယ်ေတာ်မှာထားေတာ်မ သမ ကိ က န်ေတာ်တိ့ ပပါမည်။ ေစလတ်ေတာ်မသမ ေသာ
အရပ်သိ့ သွ ားပါမည်။ ၁၇ အရာရာတိ ့၌ ေမာေ ှ ၏စကားကိ နားေထာင် သည်နည်းတ
ကိ ယ်ေတာ်စကားကိ လည်း နားေထာင်ပါ မည်။ သိ ့ြဖစ်၍ ကိ ယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား သည် ေမာေ ှ ှ င့်အတ ှ ိ သကဲ့ သိ ့ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါေစေသာ။
၁၈ အာဏာေတာ်ကိ ဆန်၍၊ မှာထားေတာ်မသမ ေသာစကားကိ နားမေထာင်ေသာသ

မည်သည်ကား၊

အေသသတ်ြခင်းကိ

ခံ ေစရမည်။

သိ ့ြဖစ်၍

အားယေတာ်

မပါ။

ရဲ ရင့်ြခင်း ှ ိ ေတာ်မပါဟ ေယ အား ြပန်ေလ ာက် က၏။

၂

န်၏သားေယာ သည် သလ ို ှ စ်ေယာက်ကိ ှ ိ တိ မ် မိ မ့ ှ တိ တ်ဆိတ်စွာေစလတ်လျက်၊

ခါနာန်ြပည် ေယရိ ေခါ မိ က
့ ိ သွ ား၍ ကည့် ကေလာ့ဟ မှာထားလိ က် သည်အတိ င်း၊
သတိ ့သည် သွ ား ပီ းလ င် ရာခပ်အမည် ှ ိ ေသာ ြပည်တန်ဆာမိ န်းမအိ မ်သိ့ ဝင်၍ေနေလ၏။ ၂
ြပည်သားအချို ့တိ့ကလည်း၊ ဤြပည်ကိ စးစမ်း ြခင်းငှ ါ ဣသေရလအမျိုးသားအချို ့တိ့သည်
ယေန့ည မှာ မိ တ
့ ွ င်းသိ ့ ဝင်ပါ ပီ ဟ ေယရိ ေခါမင်း ကီ းအား ေလ ာက် ကား ကသည် ှ ိ ေသာ်၊ ၃
ေယရိ ေခါမင်း ကီ းသည် ရာခပ်အား သင့်ဆီ သိ့ ေရာက်လာ၍၊ သင့်အိ မ်သိ့ဝင်ေသာသတိ ့ကိ
အပ်ေလာ့။ သတိ ့သည် တြပည်လံ းကိ စးစမ်းြခင်းငှ ါ ေရာက်လာ ပီ ဟ အမိ န့်ေတာ် ှ င့်
ေစလတ်ေလ၏။ ၄ ရာခပ်သည် ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ဝှက်ထား ှ င့် ပီ းမှ က န်မဆီ သိ့
လေရာက်သည် မှန်ပါ၏။ သိ ့ရာ တွ င် အဘယ်အရပ်ကလာသည်ကိ မသိ ပါ။ ၅ မိ ဃ်းချုပ်၍
တံ ခါးပိ တ်ချိန် ှ ိ ေသာအခါ၊ သတိ ့ သည် ထွ က်သွား ကပါ၏။ အဘယ်အရပ်သိ့ ထွ က်သွား
သည်ကိ မသိ ပါ။ အလျင်အြမန်လိက် ကေလာ့။ မှီေကာင်း မှီပါလိ မ့ ်မည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။
၆ သိ ့ဆိေသာ်လည်း ထိ သတိ ့ကိ အိ မ်အေပ သိ ့ တက်ေစ၍၊ အမိ းေပ မှာြဖန့်ထားေသာ

ပိ က်ဆန် ိ းထဲ ၌ ဝှက်ထား ှ င့် ပီ ။

၇ မင်းလလင်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကးရာလမ်းသိ ့

လိ က် က၏။ မိ ့ြပင်သိ့ေရာက် က ပီ းမှ မိ တ
့ ံ ခါးများကိ ပိ တ် က၏။
မအိ ပ်မှီ

မိ န်းမသည်

သတိ ့ ှ ိ ရာ

အိ မ်မိးေပ သိ ့တက်၍၊

၉

၈ သလ ိုတိ ့သည်

ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့အား ဤြပည်ကိ ေပး ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ သင်တိ့ကိ ငါတိ ့ေ ကာက်လန့်အား
ကီ း၍ သင်တိ့ေ ကာင့် ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် စိ တ်ပျက်ေ ကာင်းကိ ၎င်း
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က န်မသိ ပါ၏။ ၁၀ သင်တိ့သည် အဲ ဂတုြပည်မှထွ က်လာေသာအခါ၊ ဧဒံ ပင်လယ်ေရကိ
ထာဝရဘရား ခန်းေြခာက်ေစေတာ်မ ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ေန၍ သင်တိ့
ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေသာ အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန် ှ င့် သဃတိ ့၌ သင်တိ့ ပေသာအမကိ ၎င်း၊
အက ်ပ်တိ့ ကား ရ က ပီ ။ ၁၁ ထိ သိတင်းကိ ကားေသာအခါ၊ အက ်ပ်တိ့သည် စိ တ်ပျက်၍
သင်တိ့ေ ကာင့် တစံ တေယာက်ေသာသ၌မ

ရဲ ရင့်ြခင်းသတိ အလ င်းမကျန် ကင်းပါ။

အေ ကာင်းမ ကား၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် အထက် ေကာင်းကင်ဘံ ၌၎င်း၊
ေအာက်အရပ်ေြမ ကီ း၌၎င်း၊ အစိ း ရေသာ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၂ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့၌
က န်မသည် ေကျးဇး ပေသာ ေ ကာင့် သင်တိ့သည် က န်မေပါက်ေဘာ်တိ့၌ ေကျးဇး ပ
၍၊

၁၃ က န်မမိ ဘ၊ ညီ အစ်မ၊ ေမာင်အစ ှ ိ ေသာ သတိ ့

ှ င့်ဆိ င်သမ ေသာ သတိ ့ကိ

မသတ်ဘဲ အသက်ချမ်းသာ ေပးမည်ဟ ထာဝရဘရားကိ တိ င်တည်၍ ကျိန်ဆိ ကပါ။
မှန်ေသာလကဏာသက်ေသကိ လည်း ေပးခဲ့ ကပါဟဆိ လ င်၊ ၁၄ ထိ သတိ ့က၊ သင်သည်
ငါတိ အ
့ မကိ မေဘာ်မြပ လ င် သင့်အသက်အတွ က် ငါတိ ့အသက်သည် အာမခံ ြဖစ်ေစေတာ့။
ဤြပည်ကိ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ အခါ၊ သင်၌ သစာေစာင့်၍ ေကျးဇး ပမည်ဟ
ဝန်ခံ က၏။

၁၅ ထိ မိန်းမေနရာ အိ မ်သည် မိ ့ ိ းနားမှာ ှ ိ ေသာ ေ ကာင့်၊ ထိ သတိ ့ကိ

ြပတင်းေပါက်က ကိ း ှ င့် ေလ ာ့ချ လျက်၊ ၁၆ သင်တိ့သည် လိ က်၍ ှ ာေသာသတိ ့ ှ င့်
လွ တ် မည်အေ ကာင်း ေတာင်ေပ သိ ့ေြပး၍ သံ းရက်ပန်းေန က

ပါ။ ှ ာေသာသတိ ့သည်

ြပန်ေသာေနာက်မှ သွ ား ကပါဟ ဆိ လ င်၊ ၁၇ ထိ သတိ ့က၊ သင်သည် ကျိန်ဆိေစေသာအကျိန်
ေ ကာင့်၊ ငါတိ ့၌ အြပစ်မေရာက်ပါေစ ှ င့်။ ၁၈ ဤြပည်သိ့ ငါတိ ့ေရာက်လာေသာအခါ၊
ယခ ေလ ာ့ချေသာ ြပတင်းေပါက်၌ ဤ ကိ းနီကိ ချည်ထား၍၊ သင့်မိ ဘ၊ သင့်ေမာင်များ ှ င့်
ေပါက်ေဘာ်များအေပါင်းတိ ့ ကိ သင့်အိ မ်၌ ေခ ထားရမည်။ ၁၉ ထိ အခါ သင့်အိ မ်ထဲက
လမ်းသိ ့ထွက်သွားေသာ သမည်သည်ကား၊ ေသလ င်ေသြပစ်ကိ ကိ ယ်တိင်ခံေစ၊ ငါတိ ့သည်
အြပစ်လွတ်ေစ။ သင့်အိ မ်၌ ှ ိ ေသာသမည် သည်ကိ အေသသတ်လ င် ေသြပစ်ကိ ငါတိ ့သည်
ခံ ေစ။ ၂၀ ငါတိ ့အမကိ လည်း သင်သည် ေဘာ်ြပလ င်၊ သင်ယခကျိန်ဆိေစေသာ အကျိန် ှ င့်
ငါတိ သ
့ ည် လွ တ်ေစ ဟဆိ လ င်၊ ၂၁ မိ န်းမက၊ သင်တိ့စကား ှ ိ သည်အတိ င်း ြဖစ်ပါ ေစေတာ့ဟ
ဝန်ခံလျက် လတ်လိက်၍ သတိ ့သည် သွ ား က

၏။ မိ န်းမသည်လည်း ထိ ေ ကးနီကိ

ြပတင်းေပါက်၌ ချည်ထားေလ၏။ ၂၂ ထိ သတိ ့သည် ေတာင်ေပ သိ ့ေရာက်ေအာင် သွ ား၍
လိ က် ှ ာေသာသတိ ့ မြပန်မှီတိင်ေအာင် သံ းရက် ေန က၏။ ှ ာေသာသတိ ့သည်လည်း
လမ်းတေ ှ ာက်လံ း ှ ာ၍ မေတွ ့ က။ ၂၃ ထိ လ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် လှ ည့်၍ ေတာင်ေပ က
ဆင်း ပီ းမှ ြမစ်ကိ ကးသြဖင့်၊ န်၏သား ေယာ ထံ သိ ့ ေရာက်၍၊ မိ မိတိ့၌ ြဖစ်သမ တိ ့ကိ

ေယာ
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ြပန် ကားလျက်၊ ၂၄ အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘရားသည် ထိ ြပည် တေ ှ ာက်လံ းကိ ငါတိ လ
့ က်သိ့
အပ်ေတာ်မ ပီ ။ ငါတိ ့ ေ ကာင့် ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် စိ တ်ပျက် လျက် ှ ိ ကပါ၏ဟ
ေယာ အား ေလ ာက်ဆိ၏။

၃ ေယာ

သည်

နံ နက်ေစာေစာထ၍ ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ

ှ ိ တိ မ် မိ မ့ ှ ေြပာင်း၍

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ

မကးမှီ

ြမစ်နားတွ င်

စားခန်းချ က၏။

၂

သံ းရက်ေစ့ေသာအခါ၊ တပ်မးတိ ့သည် တပ်တ ေ ှ ာက်လံ းသိ ့သွား၍၊ ၃ သင်တိ့ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား၏

ပဋိ ညာဥ်

ေသတာကိ ၎င်း၊

ေသတာထမ်းေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ေလဝိ သားတိ ့ကိ၎င်း ြမင်လ င်၊ သင်တိ့သည် ေနရာ ေြပာင်း၍ လိ က်ရ ကမည်။
ေသတာေတာ် ှ င့် သင်တိ့စပ် ကားကိ အေတာင်

၄

ှ စ်ေထာင်ြခား၍ ခရီ းကွ ာေစရမည်။

လိ က်ရေသာလမ်း ကိ သိ မည်အေ ကာင်း၊ ေသတာေတာ်အနီးသိ ့ မချဥ်းဘဲ လိ က်ရမည်။
ဤလမ်းသိ ့ သင်တိ့သည် တခါမ မလိ က် က

ေသးဟ လအေပါင်းတိ ့အား မှာထား က၏။

၅ ေယာ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ကိ ယ်ကိကိယ် သန့် ှ င်းေစ ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊

နက်ြဖန်ေန့၌ ထားဝရဘရားသည် အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ သင်တိ့တွင် ပေတာ်မမည်ဟ
လများတိ ့အား မှာထားေလ၏။
သည်

ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ

၆ တဖန် ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိ ေခ ၍ သင်တိ့

ထမ်းလျက်၊

လများေ ှ ့ သိ ့ကးသွ ား ကေလာ့ဟ

ေယာ ဆိ သည့်အတိ င်း သတိ ့သည် ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ် ကိ ထမ်း၍လများေ ှ သိ
့ ့
သွ ား က၏။ ၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ေယာ ကိ ေခ ၍ ငါသည် ေမာေ ှ ှ င့်အတ ှ ိ သကဲ့ သိ ့
သင် ှ င့်အတ ှ ိ သည် ကိ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် သိ ကမည် အေ ကာင်း၊
သတိ ့မျက်ေမှာက်၌ သင့်ကိ ယေန့ ငါချီးြမင့် စ ပမည်။ ၈ ပဋိ ညာဥ်ေသတာကိ ထမ်းေသာ
ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်တိ့သည်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်ေရနားသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်၌
ရပ်ေနရမည်အေ ကာင်းကိ

ဆင့်ဆိ ေလာ့ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၉

ေယာ ကလည်း၊

လာ ကေလာ့။ သင်တိ့ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားေထာင် က
ေလာ့ဟ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့ကိ ေခ လျက်၊ ၁၀ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်သည် သင်တိ့တွင် ှ ိ ၍၊ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ခါနနိလ၊ ဟိ တိ လ၊ ဟိ ဝိလ၊ ေဖရဇိ လ၊
ဂိ ရဂါ ှ ိ လ၊ အာေမာရိ လ၊ ေယဗသိ လတိ ့ကိ စင်စစ် ှ င်ထတ်ေတာ်မမည် အေ ကာင်းကိ
အဘယ်သိ့ သိ ရမည်နည်းဟမကား၊ ၁၁ ေြမ ကီ းတြပင်လံ းကိ အစိ းရေတာ်မေသာ ထာဝရ
ဘရား၏ ပဋိ ညာဥ်ေသတာသည် သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်ထဲသိ့ကးသွ ားလိ မ့ ်မည်။ ၁၂
သိ ့ြဖစ်၍ ဣသေရလအမျိုးများထဲ က တမျိုးတ ေယာက်စီ၊ လတဆယ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ
ေ ွးေကာက် က

ေယာ

ေလာ့။ ၁၃ ေြမ ကီ းတြပင်လံ းကိ အစိ းရေတာ်မေသာ အ ှ င် ထာဝရဘရား၏
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ေသတာေတာ်ကိထမ်းေသာ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်ေြခဘဝါးတိ ့သည်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်ေရကိ နင်းေသာ
ခဏြခင်းတွ င်၊ ြမစ်ညာေရသည် ြပတ်၍ ပံ ့ပံ ့ ကလျက် ေနလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ေလ၏။ ၁၄
လများတိ ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးအံ့ ေသာငှ ါ၊ တဲ တိ့မှေြပာင်း၍ ပဋိ ညာဥ်ေသတာကိ
ထမ်းေသာယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် လများေ ှ မ့ ှ ာသွ ားလျက်၊ ၁၅ ေယာ်ဒန်ြမစ်နားသိ ့ေရာက်၍
ေြခဘဝါးတိ ့သည် လ ံ ေသာေရကိ နင်းေသာအခါ၊ စပါးရိ တ်ရာကာလ၌ ထိ ြမစ်ေရသည်
ကမ်းတေ ှ ာက်လံ းကိ လံ ေလ့ ှ ိ ေသာ် လည်း၊

၁၆ ြမစ်ညာက စီ းလာေသာေရသည်

တန့်ရပ်၍ ေဝးေသာအရပ်၊ ဇာရတန် မိ န့ ားမှာ ှ ိ ေသာ အာဒံ မိ တ
့ ိ င် ေအာင် ပံ ့ပံ ့ ကလျက်ေန၏။
လွ င်ြပင်အိင်တည်းဟေသာ ေသာဒံ အိ င်သိ့ စီ းသွ ားေသာေရသည်လည်း အကန်အစင်
ြပတ်၍၊ လများတိ ့သည် ေယရိ ေခါ မိ သ
့ ိ ့ ေ ှ ့ ကး က၏။ ၁၇ လများအေပါင်းတိ ့သည်
ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက် သိ ့ မေရာက်မှီတိင်ေအာင် ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ် ေသတာကိ
ထမ်းေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်၊ ြမစ် အလယ်တွင် ေြမေပ ၌

မဲ ြမံ စွ ာနင်း၍၊

ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ ့သည် ေြမေပ ၌ ေ ှ ာက်သွားရ က၏။

၄ လအေပါင်းတိ့သည် တေယာက်မ မ ကင်း ေယာ် ဒန်ြမစ်ကိ ကး က ပီးမှ၊ ထာဝရဘရားက၊
၂ လများတိ တ
့ ွ င် တမျိုးတေယာက်စီ၊ လတဆယ် ှ စ်ေယာက်ကိ ေ ွးေကာက်၍၊ ၃ သတိ သ
့ ည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်အလယ်၊ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်တိ့ မဲ ြမံ စွ ာနင်းရာ၊ ဤအရပ်ထဲက ေကျာက်တဆယ်
ှ စ်လံ းကိ ယ ပီ းလ င် ထမ်းသွ ား၍၊ ယေန့ညဥ့်စားခန်းချ ရာအရပ်၌ ထားရမည်အေ ကာင်း
ဆင့်ဆိ ေလာ့ဟ ေယာ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၄ ေယာ သည် ခန့်ထား ှ င့်ေသာ
ဣသေရလ

အမျိုးတမျိုးတေယာက်စီ၊

လတဆယ် ှ စ်ေယာက်ကိ

ေခ ၍၊

၅

သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ေသတာ ေတာ်ေ ှ ၊့ ေယာ်ဒန်ြမစ်အလယ်သိ့ ကးသွ ား၍၊
ဣသေရလ

အမျိုးအေရအတွ က်အတိ င်း၊

လတေယာက်

ေကျာက်

တလံ းစီ ယ၍

ထမ်းသွ ား ကေလာ့။ ၆ သိ ့ ပလ င် သက်ေသကိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ေနာင် ကာလ၌ သင်တိ့၏
သားသမီ းတိ က
့ ၊ ဤေကျာက်တိ့သည် အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်းဟ ေမးြမန်းလ င်၊ ၇ သင်တိ့က၊
ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးေသာအခါ၊ ေသတာေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ
ြမစ်ေရြပတ်ေလသည်ဟ ြပန်ေြပာရ ကမည်။ ထိ သိ့ ဤေကျာက်တိ့သည် အစဥ်မြပတ်
ဣသေရလအမျိုးသား ေအာက်ေမ့စရာဘိ ့ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေယာ မှာထား သည်အတိ င်း၊
၈

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ပ က၏။

ထာဝရဘရားသည်

ေယာ အား

မိ န့်ေတာ်မသည် ှ င့် အညီ ၊ ဣသေရလအမျိုး အေရအတွ က်အတိ င်း၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်ထဲက
ေကျာက်တဆယ် ှ စ်လံ းကိ ယ ပီ းမှ၊ စားခန်းချ ရာအရပ်သိ့ ထမ်းသွ ား၍ ထား က၏။ ၉
တဖန်တံ ၊

ေယာ

ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ

ထမ်းေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့နင်းရာအရပ်

378

ေယာ်ဒန်ြမစ်အလယ်၌

ေကျာက်တဆယ် ှ စ်လံ းကိ

ေယာ သည်

စိ က်ထား၍

ယေန့တိင်ေအာင် ှ ိ က၏။ ၁၀ ေယာ သည် ေမာေ ှ မှာထားသည်အတိ င်း၊ လများတိ ့အား
ဆင့်ဆိ ေစြခင်းငှ ါ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မသမ တိ ့ကိ အကန်အစင် ပသည်တိင်ေအာင်
ေသတာ ေတာ်ကိ ထမ်းေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်အလယ်၌
ရပ်ေန က၏။ လများတိ ့သည်လည်း ကိ းစား၍ ကး က၏။ ၁၁ လများအေပါင်းတိ ့သည်
အကန်အစင်ကး က ပီ း မှ၊ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ် ှ င့်တကွ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်တိ့သည်
လများမျက်ေမှာက်တွင် ကး က၏။
အမျိုး

သားတဝက်တိ့သည်

၁၂

ဗင်အမျိုးသား၊ ဂဒ်အမျိုးသား၊ မနာေ ှ

ေမာေ ှ မှာခဲ့ သည်အတိ င်း

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ကးသွ ား

လက်နက်

က၏။

အေရအတွ က်အားြဖင့်

ေလးေသာင်းခန့်မ ှ ိ ၍၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ေယရိ ေခါလွ င်ြပင်သိ့

၁၃

စွဲ ကိင်၍၊

ထိ အမျိုးသားတိ ့သည်

စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ
ကးသွ ား

ကိ

ြပင်ဆင်လျက်

က၏။

၁၄

ထိ ေန့၌

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေယာ ကိ ချီးြမင့်ေတာ်မ၍၊
သတိ ့ သည် ေမာေ ှ ကိ ေ ကာက် ွံ သကဲ့
့
သိ ့ ေယာ ကိ လည်း သ၏အသက်တည်သည်
ကာလပတ်လံ းေ ကာက် ွံ ့ က၏။

၁၅ တဖန်

ထာဝရဘရားက၊ သက်ေသခံ ချက်

ေသတာေတာ်ကိ ထမ်းေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်၊ ၁၆ ေယာ်ဒန်ြမစ်ထဲက တက်လာရမည်
အေ ကာင်း၊

ဆင့်ဆိ ေလာ့ဟ

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၁၇

ေယာ်ဒန်ြမစ်ထဲက

တက်လာ ကေလာ့ဟ ယဇ် ပ ေရာဟိ တ်တိ့အား ေယာ သည် ဆင့်ဆိ ေလ၏။
ထာဝရဘရား၏

ပဋိ ညာဥ်ေသတာကိ

ထမ်း

ေသာ

၁၈

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်အလယ်ထဲ က တက်လာ၍၊ ေြခဘဝါးတိ ့သည် ကန်းကိ နင်းမိ က
ေသာအခါ၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်ေရသည်

မိ မိေနရာသိ ့

ြပန်လာ၍၊

အရင်ကဲ့သိ ့

ကမ်းတေ ှ ာက်လံ းကိ လ ံ လျက်ေန၏။ ၁၉ ပဌမလ၊ ဒသမ ေန့ရက်တွင်၊ လများတိ ့သည်
ေယာ်ဒန်ြမစ်ထဲကတက်လာ၍၊ ေယရိ ေခါ မိ အ
့ ေ ှ ဘက်
့
နားမှာ၊ ဂိ လဂါလအရပ်၌ တပ်ချ က၏။
၂၀ ေယာ်ဒန်ြမစ်ထဲက

ထတ်ယေသာ ေကျာက်တ ဆယ် ှ စ်လံ းကိ

ေယာ သည်

ဂိ လဂါလအရပ်၌ စိ က်ထား ၏။ ၂၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အားလည်း၊ ေနာင်ကာ လ၌
သင်တိ့၏သားသမီ းတိ ့က၊ ဤေကျာက်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ဆိ လိသနည်းဟ အဘတိ ့အား
ေမးြမန်းလ င်၊

၂၂ သင်တိ့က၊ ဣသေရလလတိ ့သည် ေြမေပ မှာ ေ ှ ာက်သကဲ့ သိ ့

ဤေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးလာ ကသည်ဟ သားသမီ းတိ ့အား ကားေြပာရ ကမည်။
ထာဝရဘရားသည်
သိ ကမည်အေ ကာင်း ှ င့်

ေယာ

တန်ခိး ကီ းေတာ်မသည်ကိ
သင်တိ့၏ဘရားသခင်

၂၃

ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့သည်
ထာဝရဘရားကိ

သင်တိ့သည်
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အစဥ်အ မဲ

ေ ကာက် ွံ ရမည်
့
အေ ကာင်း၊

ငါတိ ့သည်

ဧဒံ ပင်လယ်ကိ

ကး၍

ကမ်းတဘက်သိ့ မေရာက်မှီတိင် ေအာင်၊ ၂၄ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်
ငါတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ပင်လယ်ေရကိ

ခန်းေြခာက်ေစေတာ်မသည်

နည်းတ၊

သင်တိ့သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး၍ ကမ်းတ ဘက်သိ့ မေရာက်မှီတိင်ေအာင်၊ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ ြမစ်ေရကိ
ခန်းေြခာက်ေစေတာ်မသည်ဟ ေယာ မှာထားေလ၏။

၅ ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ကးေစြခင်းငှ ါ၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်ေရကိ

ခန်းေြခာက်ေစေတာ် မသည်အေ ကာင်းကိ ၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ ေနေသာ
အာေမာရိ မင်း ကီ းအေပါင်း၊

ပင်လယ်နားမှာ

ေနေသာခါနနိမင်း ကီ းအေပါင်းတိ ့သည်

ကားသိ ေသာ အခါ၊ ရဲ ရင့်ြခင်းသတိ အလ င်းမ ကင်း၊ ဣသေရလအမျိုး သားတိ ့ေ ကာင့်
စိ တ်ပျက် က၏။

၂ ထိ အခါ

ထာဝရဘရားသည်

ေယာ ကိ ေခ ၍၊ သင်သည်

ေကျာက်ထားများကိ လပ် ပီ းလ င်၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့အား အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ
တဖန်ေပး ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၃ ေယာ သည် ေကျာက်ထားများကိ လပ်၍
ဂိ ဘာရာလတ်အရပ်၌ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ ေပးေလ၏။ ၄
ထိ သိ့ အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ ေပးရေသာအ ေ ကာင်း ဟမကား၊ အဲ ဂတုြပည်မှထွ က်လာေသာ
စစ်သရဲ ေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့သည် ေတာ၌ေသ က၏။

၅ ထိ ြပည်မှထွ က်လာေသာ

သအေပါင်းတိ ့သည် အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ ခံ ှ င့် က ပီ ။ ေတာ၌ ခရီ းသွ ားရာ တွ င်
ဘွ ားြမင်ေသာ သအေပါင်းတိ ့မကား အေရဖျားလှ ီ း မဂလာကိ မခံ ရ ကေသး။

၆

အဲ ဂတုြပည်မှထွ က်လာေသာ စစ်သရဲ အေပါင်း တိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ
နားမေထာင်ဘဲ ေန၍၊ မေသမေပျာက်မှီတိင်ေအာင် ဣသေရလအမျိုး သားတိ ့သည်
အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း ေတာ၌ လှ ည့် လည်ရ က၏။ ထာဝရဘရားသည်၊ ငါေပးမည်ဟ ဘိ း
ေဘးတိ ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်၊
မြမင်ရ ကဟ ကျိန်ဆိေတာ် မ၏။

ိ ့ ှ င့်ပျားရည်စီး ေသာြပည်ကိ ထိ သတိ ့သည်

၇ သတိ ့ကိယ်စား ြဖစ်ေစေတာ်မေသာ သတိ ့၏

သားများတိ ့သည်၊ လမ်း၌ အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ မခံ ရ ေသးေသာေ ကာင့်၊ ေယာ သည်
အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ ေပးေလ၏။ ၈ လအေပါင်းတိ ့သည် အေရဖျားလှ ီ းမဂလာကိ ခံ ပီ းမှ၊
အနာမေပျာက်မှီတိင်ေအာင် တပ်ထဲ၌ ေန က၏။ ၉ ထားဝရဘရားကလည်း၊ အဲ ဂတုြပည် ှ င့်
ဆိ င် ေသာ ကဲ့ ရဲ ့စရာအေ ကာင်းကိ သင်တိ့မှ ယေန့ ငါပယ်

ှ င်း ပီ ဟ ေယာ အား

မိ န့်ေတာ်မ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ ထိ အရပ် ကိ ဂိ လဂါလဟ ယေန့တိင်ေအာင် ေခ ေဝ သတည်း။ ၁၀
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ဂိ လဂါလအရပ် တွ င် တပ်ချ၍၊ ထိ လတဆယ်ေလးရက်ေန့၊
ညဦ းယံ ၌ ေယရိ ေခါလွ င်ြပင်မှာ ပသခါပွဲ ကိ ခံ က၏။ ၁၁ ပသခါပွဲ ကိ ခံ ပီ းမှ၊ နက်ြဖန်ေန့၌

ေယာ
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ခါနာန်စပါးြဖင့် လပ်ေသာ တေဆးမဲ့ မန့် ှ င့် ေပါက်ေပါက်ကိ တေန့ြခင်း တွ င် စားရ က၏။
၁၂ ခါနာန်ြပည်

စပါးကိ စား၍၊ နက်ြဖန်ေန့၌ မ ွ ြပတ်ေလ၏။ ေနာက်တဖန်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ သည် မ ွကိမရ က။ ထိ ှ စ်တွင် ခါနာန်ြပည်၌ြဖစ်ေသာ အသီ းအ ှ ံ ့ကိ
စားရ က၏။

၁၃

လတေယာက်သည်
ြမင်လ င်၊

သ့ထံသိ ့

ေယာ သည်

ေယရိ ေခါ မိ အ
့ နားမှာ

ထားကိ ထားအိ မ်မှ
သွ ား၍

ထတ်ကိင်လျက်၊

ှ ိ ေနစဥ်

ေြမာ် ကည့်၍၊

ကန့်လန့်ရပ်ေနသည်ကိ

သင်သည်ငါတိ ့ဘက်၌ေနေသာသေလာ၊

ငါတိ ့ရန်

သဘက်၌ေနေသာသေလာဟေမးေသာ်၊ ၁၄ ထိ သက၊ ထိ သိ့မဟတ်၊ ထာဝရဘရား၏ဗိ လ်ေြခ
ကိ အပ်စိးေသာ ဗိ လ်မးြဖစ်၍ ယခငါလာသည်ဟဆိ ၏။ ေယာ သည်လည်း ေြမေပ မှာ
ြပပ်ဝပ်ကိးကွ ယ်လျက်၊

ကိ ယ်ေတာ်က န်အား

အဘယ်သိ့

မိ န့်ေတာ်မမည်နည်းဟ

ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ ၁၅ ထာဝရဘရား၏ ဗိ လ်ေြခကိ အပ်စိးေသာ ဗိ လ် မးက၊ သင်၏ေြခနင်းကိ
ခ တ်ေလာ့။ သင်နင်းေသာအ ရပ်ကား ေြမြမတ်ြဖစ်သည်ဟ ဆိ သည်အတိ င်း ေယာ ပ
ေလ၏။

၆ ထိအခါ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ေ ကာင့်၊ ေယ

ရိ ေခါ မိ သ
့ ည် ကျပ်တည်းစွ ာ

ပိ တ်ထားလျက် ှ ိ ၍၊ ထွ က် ေသာသ၊ ဝင်ေသာသ တစံ တေယာက်မ မ ှ ိ သည် ှ င့်အညီ ၊ ၂
ထာဝရဘရားက၊ ကည့် ေလာ့။ ေယရိ ေခါ မိ ၊့ ေယရိ ေခါမင်း ကီ း ှ င့်တကွ ခွ န်အား ကီ းေသာ
စစ်သရဲ တိ့ ကိ သင့်လက်၌ ငါအပ်ေလ ပီ ။ ၃ သိ ့ြဖစ်၍ မိ က
့ ိ လှည့်ပတ်ရ ကမည်။ ဣသေရလ
စစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့သည် ေြခာက်ရက်ပတ်လံ းလှ ည့်ပတ် ြခင်းအမကိ ပရ ကမည်။ ၄
ယဇ် ပေရာဟိ တ်ခနစ်ေယာက်တိ့သည် ေသတာ ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ယဘိ လတံ ပိ းခနစ်လံ းကိ
ေဆာင်ရ ကမည်။
၍

သတမေန့ရက်၌

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်

ခနစ် ကိ မ်တိင်ေအာင်

တံ ပိ းကိ မတ်ရ ကမည်။

၅

မိ က
့ ိ လှည့်ပတ်
ယဘိ လတံ ပိ းတိ ့ကိ

ှ ည်ေသာအသံ ှ င့် မတ်၍၊ တံ ပိ းသံ ကိ ကားလ င် လအေပါင်းတိ ့သည် ကျယ်ေသာအ သံ ှ င့်
ေ ကးေ ကာ်၍၊ မိ ့ ိ းသည် အကန်အစင် ပိ လဲရလိ မ့ ် မည်။ ထိ အခါ လများတိ ့သည်
တည့်တည့်တက်ရ ကမည် ဟ ေယာ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ န်၏သား ေယာ သည်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိ ေခ ၍၊ သင်တိ့သည် ပဋိ ညာဥ် ေသတာေတာ်ကိ ထမ်း သွ ားသြဖင့်၊
ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ခနစ် ေယာက်တိ့သည် ယဘိ လတံ ပိ းခနစ်လံ းကိ
ေဆာင်သွား ကေလာ့ဟ၍၎င်း၊
ပတ် ကေလာ့။

လက်နက်ကိင်တိ့သည်

သွ ား ကေလာ့ဟ၍၎င်းမှာထားေလ
ဘိ လတံ ပိ း

ေယာ

၇ လများတိ ့အားလည်း၊ သင်တိ့သွား၍ မိ က
့ ိ လှည့်

ခနစ်လံ းကိ

ထာဝရဘရား၏

ေသတာေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ

၏။ ၈ ေယာ သည် လများတိ ့အား မှာထား ပီ းမှ၊ ယ

ေဆာင်ေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ခ

နစ်ေယာက်တိ့သည်
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ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ တံ ပိ းမတ် လျက်သွား က၏။ ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ်ေသတာ
ေတာ်သည် သတိ ့ေနာက်သိ့ လိ က်ေလ၏။ ၉ တံ ပိ းမတ်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ လက်
နက်ကိင်တိ့သည်

သွ ား၍၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်များ

တံ ပိ းမတ်

လျက်သွား ကစဥ်၊

ေနာက်တပ်သားတိ ့သည် ေသတာ ေတာ်ေနာက်သိ့ လိ က် က၏။ ၁၀ ေယာ ကလည်း၊
သင်တိ့သည် ေ ကးေ ကာ်ေစ ြခင်းငှ ါ ငါမှာထားေသာေန့မေရာက်မှီတွင် မေ ကးေ ကာ် ရ၊
အသံ တစံ တခကိ မ

မ ပရ၊

စကားတခွ န်းကိ မ

မေြပာ

ေ ကးေ ကာ်ရ ကမည်ဟ လများတိ ့အား မှာ ှ င့်ေလ ပီ ။
ေသတာေတာ်သည်

ရ။

ထိ ေန့ေရာက်မှ

၁၁ ထိ သိ့ ထာဝရဘရား၏

မိ ့ ကိ တ ကိ မ်လှည့်ပတ်ဝိင်းသွ ား ပီ းလ င်၊ တပ်ထဲသိ့ ဝင်ြပန်၍

ညဥ့်ကိ လွန်ေစ က၏။ ၁၂ နံ နက်ေစာေစာ ေယာ သည်ထ၍ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်တိ့သည်
ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ကိ ထမ်းယ က၏။ ၁၃ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ
ယဘိ လ တံ ပိ းခနစ်လံ းကိ ေဆာင်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ခ ှ စ် ေယာက်တိ့သည် သွ ား မဲ သွား၍
တံ ပိ းမတ် က၏။
များ

လက်

တံ ပိ းမတ်လျက်

နက်ကိင်တိ့သည်
သွ ား ကစဥ်၊

ေသတာေတာ်ေနာက်သိ့ လိ က် က

သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာသွ ား၍

ေနာက်တပ်သားတိ ့

သည်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်
ထာဝရဘရား၏

၏။ ၁၄ ဒတိ ယေန့၌ မိ က
့ ိ တ ကိ မ်လှည့်ပတ် ပီ းမှ တပ်

ထဲ သိ့ ြပန်လာ က၏။ ထိ သိ့ ေြခာက်ရက်ပတ်လံ း ပ က၏။ ၁၅ သတမေန့ နံ နက်ေစာေစာ
မိ ဃ်းလင်းစက ထ၍ အရင်နည်းတ၊ ခနစ် ကိ မ်တိင်ေအာင် မိ က
့ ိ လှ ည့်ပတ် က

၏။

ထိ ေန့၌သာ ခနစ် ကိ မ်တိင်ေအာင် မိ က
့ ိ လှ ည့်ပတ်ရ က၏။ ၁၆ သတမအ ကိ မ်တွင်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်

တံ ပိ းမတ်ေသာအခါ၊

ေယာ က၊

ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အား မိ က
့ ိ ေပးေတာ်မမည်။ ၁၇ မိ ့ ှ င့်တကွ မိ ့၌ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ကျိန်၍ ထာဝရ ဘရား၌ အပ်ရမည်။ သိ ့ရာတွ င် ြပည်တန်ဆာရာခပ်သည် ငါတိ ့ေစလတ်ေသာ
တမန်တိ့ကိ ဝှက်ထားေသာေ ကာင့်၊ သ ှ င့်တကွ သ၏အိ မ်၌ ှ ိ သမ တိ ့အား အသက်ချမ်းသာ
ေပးရမည်။ ၁၈ သင်တိ့သည် ကျိန်အပ်ေသာအရာကိ သတိ ှ င့် ေ ှ ာင် ကေလာ့။ သိ ့မဟတ်
ထိ အရာကိ သိ မ်းယလ င် မိ မိ တိ ့ကိ၎င်း၊ ဣသေရလတပ်ကိ၎င်း အကျိန်ခံေစ၍၊ ေ ှ ာင့်
ှ က်မည်ကိ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။ ၁၉ ေ ေငွ ကိ၎င်း၊ ေ ကးဝါတန်ဆာ၊ သံ တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း၊
ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းေစ၍၊ ဘ
ေယာ သည် မှာထားေလ၏။

ာေတာ်ထဲသိ့ သွ င်းထားရ ကမည်ဟ လများတိ ့အား

၂၀ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ တံ ပိ းကိ မတ်၍၊ လများတိ ့သည်

ေ ကးေ ကာ် က၏။ တံ ပိ းသံ ကိ ကား၍ ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေ ကာ် ကေသာအခါ၊
မိ ့ ိ းသည် အကန်အစင် ပိ လဲ၍၊ လများအေပါင်းတိ ့သည် မိ ထ
့ ဲ သိ့ တည့်တည့်ဝင် ပီ းလ င်
သိ မ်းယ က၏။ ၂၁ မိ ထ
့ ဲ ၌ ှ ိ သမ ေသာ ေယာက်ျား၊ မိ န်းမ၊ အ ကီ း အငယ်၊ သိ း၊ ွား၊

ေယာ
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ြမည်း ှ ိ သမ တိ ့ကိ ထား ှ င့်
လ ှ စ်ေယာက်တိ့အား
ဆာမိ န်းမအိ မ်သိ့

ှ င်း ှ င်းဖျက် ဆီ း က၏။

ေယာ က၊

သွ ား၍၊

သင်တိ့သည်

သ ှ င့်တကွ

၂၂ ထိ ြပည်ကိ စးစမ်းေသာ

ကျိန်ဆိသည်အတိ င်း၊

သ၌ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ြပည်တန်

ေဆာင်ခဲ့ ကေလာ့ဟ

မှာလိ က်သည်အတိ င်း၊ ၂၃ တံ လ ိုလပ်ေသာလလင်တိ့သည် ဝင်၍၊ ရာခပ် ှ င့်သ့မိဘ၊
သ့ေမာင်များ၊ သ၌ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း၊ သ့ေပါက် ေဘာ်အေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း ထတ်ေဆာင်ခဲ့၍၊
ဣသေရလတပ် ြပင်မှာ ထား ပီ းလ င်၊ ၂၄ မိ ့ ှ င့်တကွ မိ ့၌ ှ ိ သမ တိ ့ကိ မီ း ိ ့ က၏။ သိ ့ရာ
တွ င်
ဘ

ေ ေငွ ကိ၎င်း၊
ာေတာ်ထဲသိ့

ရာခပ် ှ င့်

ေ ကးဝါတန်ဆာ၊

သွ င်းထား က၏။

သ့ေပါက်ေဘာ်၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့တွင်
ေယရိ ေခါ မိ က
့ ိ

စးစမ်း

သံ တန်ဆာတိ ့ကိ၎င်း၊
၂၅

သ၌ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ယေန့တိင်ေအာင်

ေစြခင်းငှ ါ၊

ထာဝရဘရား၏

ေယာ သည်လည်း၊

ြပည်တန်ဆာ

အသက်ချမ်းသာေပး၍၊
ေနရေလ၏။

ေယာ ေစလတ်ေသာ

သသည်

အေ ကာင်းမကား၊

တမန်တိ့ကိ

သသည်

ဝှက်ထားေသာေ ကာင့်တည်း။ ၂၆ ထိ အခါ ေယာ က၊ အ ကင်သသည် ထ၍ ေယရိ ေခါ မိ က
့ ိ
တည်ြပန်၏။ ထိ သသည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ကျိန်အပ်ေသာသြဖစ်ပါေစ။ သသည်
သားဦ း လက်ထက်၌ မိ ့ ိ းအြမစ်ကိတည်၍ သားေထွ းလက်ထက် ၌ မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့ကိ
ေထာင်ပါေစဟ ကျိန်ဆိ၏။ ၂၇ ထိ သိ့ ထာဝရဘရားသည် ေယာ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၍၊ သ၏
သိ တင်းသည် တြပည်လံ း၌ ှ ံ ့ြပားေကျာ် ေစာေလ၏။

၇ သိ့ရာတွင်

ယဒအမျိုး၊ ေဇရ၊ ဇာဗဒိ ၊ ကာမိ တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ အာခန်သည်၊

ကျိန်အပ်ေသာအရာကိ သိ မ်းယ၍ ထိ အရာအားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ သည်
ြပစ်မှားေသာအြပစ် ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရား သည် သတိ ့၌ အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။
၂ ေယာ သည်လည်း၊ ေယရိ ေခါ မိ မ
့ ှ လတိ ့ကိ ေစလတ်၍၊ သင်တိ့သည် ေဗသလ မိ အ
့ ေ ှ ၊့

ေဗသဝင် မိ ့ အနားမှာ ှ ိ ေသာ အာဣ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၍ ထိ ြပည်ကိ ကည့်

ကေလာ့ဟ

မှာထားသည်အတိ င်း သတိ ့သည် သွ ား၍၊ အာဣ မိ က
့ ိ ကည့် ပီ းလ င်၊ ၃ ေယာ ထံ သိ ့
ြပန်လာ၍၊ ဤလတိ ့ကိ အကန်အ စင် မသွ ားပါေစ ှ င့်။ လ ှ စ်ေထာင် သံ းေထာင်ေလာက် သွ ား၍
အာဣ မိ က
့ ိ လပ် ကံ ပါေစ။ ထိ မိ သ
့ ိ ့ သွ ားရာတွ င် ဤလအေပါင်းတိ ့ကိ မပင်ပန်းပါေစ ှ င့်။
မိ သ
့ ားတိ ့သည် မများပါဟ ေလ ာက်သည် ှ င့်အညီ ၊ ၄ လသံ းေထာင်ခန့်မ ချီသွား၍
အာဣ မိ သ
့ ားတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ ေြပးရ က၏။

၅ အာဣ မိ သ
့ ားတိ ့သည် လသံ းဆယ်ေြခာက်

ေယာက်တိ့ကိ သတ် က၏။ မိ တ
့ ံ ခါးမှသည် ေ ှ ဗရိ မ်အ ရပ်တိင်ေအာင်လိက်၍၊ ထိ အရပ်၌
ဆင်းရာတွ င် လပ် ကံ ကေသာေ ကာင့်၊ လများတိ ့၏ စိ တ် ှ လံ းသည် အရည်ကျို ၍
ေရကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ေလ၏။ ၆ ထိ အခါ ေယာ သည် မိ မိအဝတ်ကိ ဆတ်၍ ဣသေရလအမျိုး
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အသက် ကီ းသတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ မိ မိတိ့ေခါင်း ေပ ၌ ေြမမန့်ကိတင်၍ ထာဝရဘရား၏
ေသတာေတာ် ေ ှ မ့ ှ ာ ညဦ းတိ င်ေအာင် ဝပ်လျက်ေန က၏။ ၇ ေယာ ကလည်း၊ အိ အ ှ င်
ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ် ေတာ်သည် ဤလအေပါင်းတိ ့ကိ အာေမာရိ လတိ ့လက်သိ့ အပ်၍
ဖျက်ဆီးေစြခင်းငှ ါ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ အဘယ်ေ ကာင့် ေဆာင်ခဲ့ေတာ်မသနည်း။
အက ်ပ်တိ့ သည် ေရာင့်ရဲ ေသာစိ တ် ှ ိ ၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
၌ ေန ကပါေစေသာ။ ၈
အိ ဘရား ှ င်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ရန်သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေကျာကိ လှည့်ရ ကသည်ြဖစ်၍
အက ်ပ် သည် အဘယ်သိ့ ေြပာရပါမည်နည်း။ ၉ ခါနနိလ အစ ှ ိ ေသာ ဤြပည်သြပည်သား
အေပါင်းတိ ့သည် ထိ သိတင်းကိ ကားလ င်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ဝိ င်း၍ အက ်ပ်တိ့၏နာမည်ကိ
ေြမ ကီ းမှ ပယ် ှ င်း ကပါ လိ မ့ ်မည်။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကီ းြမတ်ေသာနာမေတာ်အဘိ ့
အလိ ငှါ အဘယ်သိ့ ပေတာ်မမည်နည်းဟ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားကလည်း၊
ထေလာ့။ အဘယ် ေ ကာင့် ဝပ်၍ေနသနည်း။ ၁၁ ဣသေရလအမျိုးသည် ြပစ်မှား ပီ ။
ငါမှာထား ေသာ ပဋိ ညာဥ်တရားကိ ဖျက်ေလ ပီ ။ ကျိန်အပ်ေသာအ ရာကိ ခိ းယ၍
ပရိ ယာယ် ပသြဖင့် မိ မိဥစာထဲ မှာ ထား ေလ ပီ ။ ၁၂ ထိ သိ့ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
ကျိန်အပ် ေသာသြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ရန်သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ မခံ မရပ် ိင်၊ ေကျာကိ လှ ည့်ရ က၏။
ကျိန်အပ်ေသာသကိ သင်တိ့အထဲ က မပယ်မ ှ င်းလ င် သင်တိ့ ှ င့်အတ ငါမေန။ ၁၃
ထ၍ လများတိ ့ကိ သန့် ှ င်းေစေလာ့။ နက်ြဖန် ေန့အဘိ ့ ကိ ယ်ကိကိယ် သန့် ှ င်းေစ ကဟ
ဆင့်ဆိ ေလာ့။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မသည်ကား၊
အိ ဣသေရလအမျိုး၊ ကျိန်အပ်ေသာအရာ သည် သင်တိ့အထဲ ၌

ှ ိ ၏။ ထိ အရာကိ

သင်တိ့အထဲ က မပယ်မ ှ င်းမှီတိင်ေအာင် ရန်သတိ ေ
့ ှ မ့ ှ ာ မခံ မရပ် ိင် က။ ၁၄ နက်ြဖန်နံနက်၌
သင်တိ့သည် အမျိုးအ ွယ်အ လိ က် ချဥ်းကပ်ရ ကမည်။ ထာဝရဘရား မှတ်ေတာ်မ
ေသာ အမျိုးသည်၊ အေဆွ အမျိုးအလိ က်

ချဥ်းကပ်ရ က

မည်။ ထာဝရဘရား

မှတ်ေတာ်မေသာအမျိုးသည်၊ အိ မ်ေထာင်စံ ှ င့် ချဥ်းကပ်ရ ကမည်။ ထာဝရ ဘရား
မှတ်ေတာ်မေသာ အိ မ်ေထာင်သည် လအသီ းသီ း ချဥ်းကပ်ရ ကမည်။ ၁၅ ကျိန်အပ်ေသာ
အရာပါလျက် မှတ်ေတာ်မေသာ သမှစ၍၊ သ၌ ှ ိ သမ တိ ့ကိ မီ း ိ ရ့ ကမည်။ အေ ကာင်းမ
ကား၊ သသည် ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ်တရားကိ ဖျက် ၍ ဣသေရလအမျိုး၌ အဓမအမကိ
ပေလ ပီ ဟ ေယာ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ နံ နက်ေစာေစာ ေယာ သည် ထ၍ ဣသေရလ
လတိ ့ကိ အမျိုးအ ွယ်အလိ က် ေဆာင်ခဲ့သြဖင့် ယဒအမျိုး ကိ မှတ်ေတာ်မ၏။

၁၇

ယဒအမျိုးကိ ေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊ ေဇရိ အေဆွ အ မျိုးကိ မှတ်ေတာ်မ၏။ ေဇရိ အေဆွ အမျိုး
အိ မ်ေထာင်စံ အသီ းအသီ းတိ ့ကိ ေဆာင်ခဲ့သြဖင့် ဇာဗဒိ အိမ်ေထာင်ကိ မှတ်ေတာ်မ၏။
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၁၈ ထိ အိမ်ေထာင် လအသီ းအသီ းတိ ့ကိ ေဆာင်ခဲ့သ ြဖင့် ယဒအမျိုး၊ ေဇရ၊ ဇာဗဒိ ၊

ကာမိ တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ အာခန်ကိ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ေယာ ကလည်း၊ ငါ့သား၊
ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ချီးမွ မ်း၍ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ကိ ယ်အြပစ်ကိ
ေဘာ်ြပေတာင်းပန်ပါေလာ့။ သင် ပေသာအမကိ ငါ့အားေြပာပါေလာ့။ ဝှက်၍မထား ပါ ှ င့်ဟ
အာခန်အားဆိ လ င်၊

၂၀ အာခန်က၊ ဟတ်ပါ၏။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ က န်ေတာ်ြပစ်မှားပါ ပီ ။ က န်ေတာ် ပမိ ေသာအမ ဟမကား၊ ၂၁ လယေသာ
ဥစာတိ ့တွင် ြမတ်ေသာဗာဗလန် ဝတ်လံ ၊ ေငွ ှ စ်ပိဿာ၊ ေ တံ းအကျပ်ငါးဆယ်ကိ က န်
ေတာ်ြမင်သြဖင့်၊ တပ်မက်၍ သိ မ်းယမိ ပါ ပီ ။ က န်ေတာ် တဲ အတွ င်း ေြမ၌ြမုပ်လျက်
ေငွ သည် ေအာက်ဆံ း ှ ိ ပါ သည်ဟ ေယာ အား ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။

၂၂ ထိ အခါ

ေယာ ေစလတ်ေသာသတိ ့သည် တဲ သိ့ ေြပး၍ ထိ ဥစာသည် တဲ အတွ င်း ေြမ၌ြမုပ်လျက်၊
ေငွ သည် ေအာက်ဆံ း ှ ိ သည်ကိ ေတွ ့ေသာ်၊ ၂၃ တဲ ထဲကထတ်၍ ေယာ ထံ ဣသေရလအမျိုး
သားများေ ှ သိ
့ ့ ေဆာင်သွားသြဖင့်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌ ထား က၏။ ၂၄ ေယာ

ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ သည်၊ ေဇရသာအာခန်မှစ၍ ထိ ေငွ ၊ ဝတ်လံ ၊ ေ တံ း၊
သားသမီ း၊ သိ း ွားြမည်း၊ တဲ ှ င့်တကွ သ၌ ှ ိ သမ တိ ့ကိ အာေခ ချိုင့်သိ ့ ေဆာင်သွား ပီ းမှ၊
၂၅ ေယာ က၊ ငါတိ ့ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ေ ှ ာင့် ှ က် သနည်း။ ယေန့ ထာဝရဘရားသည်

သင့်ကိ ေ ှ ာင့် ှ က် ေတာ်မမည်ဟ ဆိ သြဖင့်၊ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်း တိ ့သည်
ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် က၏။ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် က

ပီ းမှ၊ မီ း ိ ့ က၏။ ၂၆ သ့အေပ ၌

များစွ ာေသာ ေကျာက်တိ့ကိ ပံ ထား က၍ ယေန့တိင်ေအာင် ှ ိ ၏။ ထာဝရဘရားသည်လည်း
အမျက်ေတာ်အ ှ ိ န်ကိ ငိ မ်းေစေတာ်မ၏။ ထိ အမကိ အစွဲ ပ၍ ထိ ချိုင့်ကိ ယေန့တိင်ေအာင်
အာေခ ချိုင့်ဟ ေခ ေဝ ကသတည်း။

၈ တဖန် ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် မေ ကာက် ှ င့်၊ စိတ်မပျက် ှ င့်။ သင်၌ပါေသာ
စစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့ကိ ေခ ၍ အာဣ မိ သ
့ ိ ့ ထသွ ားေလာ့။ အာဣ မင်း ကီ း ှ င့် သ့လများ၊ သ့ မိ ၊့
သ့ေြမကိ သင့်လက်၌ ငါအပ်မည်။ ၂ ေယရိ ေခါ မိ ့ ှ င့် မင်း ကီ းအား ပသကဲ့ သိ ့ အာဣ မိ ့ ှ င့်
မင်း ကီ းအား ပရမည်။ သိ ့ရာတွ င် လယ ေသာ ဥစာ၊ တိ ရ စာန်များကိ ကိ ယ်အဘိ ့ သိ မ်းရမည်။
မိ ေ့ နာက်မှာ ကင်းတပ်ကိ ထားရမည်ဟ ေယာ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၃ ေယာ ှ င့်
စစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့သည် အာဣ မိ ့ ကိ တိ က်ြခင်းငှ ါ ထ က၏။ ေယာ သည် ခွ န်အား ကီ းေသာ
စစ်သရဲ သံ းေသာင်းတိ ့ကိ ေ ွးချယ်၍ ညဥ့်အခါေစလတ် လျက်၊ ၄ သင်တိ့သည် ထိ မိ က
့ ိ
တိ က်ြခင်းငှ ါ မိ ေ့ နာက် မှာ ကင်းထိ လျက်ေန ကေလာ့။ မိ ့ ှ င့်ေဝးေဝးခွ ာ၍ မသွ ား က ှ င့်။
တညီ တ ွ တ်တည်း အသင့်ေန ကေလာ့။ ၅ ငါ ှ င့်တကွ ငါ၌ပါေသာသအေပါင်းတိ ့သည်
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မိ အ
့ နီးသိ ့ ချဥ်းကပ်မည်။ သတိ ့သည် ယမန်ကဲ့သိ ့ တိ က် ြခင်းငှ ါ ထွ က်လာ ကေသာအခါ၊
ငါတိ ့သည် သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေြပးရ ကမည်။ ၆ သတိ ့လည်း လိ က်ြခင်းငှ ါ မိ ထ
့ ဲ ကထွ က်၍၊ မိ ့
ှ င့်ကွ ာမှန်းကိ မသိ ဘဲ ခွ ါ၍ လိ က် ကလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်း မကား၊ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါတိ ့သည်
ေြပးေသာအခါ၊ ယမန်ကဲ့ သိ ့ ငါတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေြပး က ပီ ဟ သတိ ့ဆိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၇ ထိ အခါ
သင်တိ့သည် ကင်းထိ းလျက် ေနရာအ ရပ်မှထ၍ မိ က
့ ိ တိက်လ င်၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့လက်၌ အပ်ေတာ်မမည်။
မိ က
့ ိ မီ း ိ ရ့ က

၈ တိ က်၍ ေအာင်ေသာအခါ

မည်။ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ပရ ကမည်။ ထိ သိ့

ငါဆင့်ဆိ သည်ဟ ထိ သတိ ့အား မှာထားေလ၏။

၉ ေယာ ေစလတ်သည်အတိ င်း၊

ထိ သတိ ့သည် ကင်းထိ းြခင်းငှ ါ သွ ား၍၊ ေဗသလ မိ ့ ှ င့် အာဣ မိ ့ စပ် ကားတွ င် အာဣ မိ ့
အေနာက်ဘက်မှာ ေန က၏။ ေယာ သည် ထိ ညဥ့်တွ င် လများထဲ မှာေနေသး၏။ ၁၀
နံ နက်ေစာေစာထ၍ လများတိ ့ကိ ေရတွ က် ပီ းမှ၊ ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီ းသတိ ့ ှ င့်အတ
အာဣ မိ ့ သိ ့ အဦ းချီသွားေလ၏။ ၁၁ ေယာ ၌ပါေသာ စစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့သည် လိ က်၍
မိ အ
့ နီးသိ ့ ေရာက် ပီ းလ င်၊ မိ ေ့ ြမာက်ဘက်၌ တပ်ချ က၏။ သတိ ့ ှ င့် မိ စ့ ပ် ကားမှာ
ချိုင့်တခ ှ ိ ၏။

၁၂ တဖန် အာဣ မိ အ
့ ေနာက်၊ ထိ မိ ့ ှ င့် ေဗသလ

မိ စ့ ပ် ကားမှာ

ကင်းထိ းေစြခင်းငှ ါ လငါးေထာင်ခန့်မ ထားေလ၏။ ၁၃ ထိ သိ့လ င်၊ မိ ေ့ ြမာက်ဘက်မှာ
ဗိ လ်ေြခအေပါင်း ခင်းကျင်းလျက်၊ အေနာက်ဘက်မှာလည်း ကင်းထိ းလျက်၊ အသီ းသီ း
ေနရာကျ ကေသာအခါ၊ ေယာ သည် ထိ ညဥ့် တွ င် ချိုင့်အလယ်သိ့ သွ ားေလ၏။ ၁၄
ထိ အြခင်းအရာတိ ့ကိ အာဣမင်း ကီ းသည် ြမင် လ င်၊ မိ သ
့ ားေယာက်ျားတိ ့သည် ေစာေစာထ၍
အလျင် အြမန်ြပင်ဆင် ပီ းမှ၊ မင်း ကီ းသည် လအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ
တိ က်ြခင်းငှ ါ၊ ချိန်းချက်ေသာ အချိန်၌ လွ င်ြပင်သိ့ ချီသွားေလ၏။ သိ ့ရာတွ င် မိ ေ့ နာက်
မှာ ကင်းတပ် ှ ိ မှန်းကိ မသိ ။ ၁၅ ေယာ

ှ င့်ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ သည်

ံ းဟန် ပလျက် ေတာလမ်းြဖင့် ေြပး က၏။ ၁၆ သတိ ့ကိ လိ က်ြခင်းငှ ါ၊ အာဣမင်း ကီ းသည်
မိ ့၌ ှ ိ သမ ေသာ ေယာက်ျားတိ ့ကိ ိးေဆာ် ပီ းလ င်၊ မိ သ
့ ားတိ ့ သည် ေယာ ကိ လိက်၍၊
မိ ့ ှ င့်ကွ ာမှန်းမသိ ခွ ါသွ ား က၏။ ၁၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ မလိ က်ဘဲ၊ အာဣ မိ ့ ှ င့်
ေဗသလ မိ ့၌ ေယာက်ျားတေယာက်မ မေန၊ မိ က
့ ိ လှ ပ်ထားလျက် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ
လိ က် က၏။ ၁၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်ကိင်ေသာလှ ံ ကိ အာဣ မိ သ
့ ိ ့ ွယ်ေလာ့။
ထိ မိ က
့ ိ သင့်လက်သိ့ ငါအပ် မည်ဟ ေယာ အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေယာ
သည် မိ မိကိင်ေသာလှ ံ ကိ ထိ မိ သ
့ ိ ့ ွယ်ေလ၏။ ၁၉ ွယ်ေသာအခါ၊ ကင်းတပ်သားတိ ့သည်
ချက် ြခင်းထ၍ အလျင်အြမန်ေြပးလျက် မိ ထ
့ ဲ သိ့ဝင်မိလ င်၊ ကိ းစား၍ သိ မ်းယ ပီ းမှ
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မီ း ိ ့ က၏။ ၂၀ အာဣ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ြပန် ကည့်၍၊ မိ က
့ ိ ေလာင်ေသာ မီ း၏အခိ းသည်
မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ တက် လျက် ှ ိ သည်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ အဘယ်အရပ်ကိမ ေြပး ြခင်းငှ ါ
မတတ်စွမ်း ိင် က။ ေတာသိ ့ေြပးေသာသတိ ့သည် လည်း လိ က်ေသာသတိ ့ကိ ြပန်လှန်၍
တိ က် က၏။ ၂၁ ကင်းတပ်သားတိ ့သည် မိ က
့ ိ ရ၍ မိ ့၌ မီ းခိ း တက်လျက် ှ ိ သည်ကိ ေယာ ှ င့်
ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့သည် ြမင်လ င်၊ တဖန် ြပန်လှည့်၍ အာဣ မိ ့ သားတိ ့ကိ
တိ က်သတ် က၏။ ၂၂ အြခားေသာသတိ ့သည်လည်း မိ ထ
့ ဲ ကထွ က်၍ တိ က်ေသာေ ကာင့်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် အာဣ လတိ ့ကိ

ှ ပ်၍ တိ က်သြဖင့် တေယာက်ကိမ မလတ်

မကျန် ကင်းေစြခင်းငှ ါ လပ် ကံ က၏။ ၂၃ အာဣမင်း ကီ းကိ အ ှ င်ဘမ်း၍ ေယာ ထံ သိ ့
ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၂၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် လွ င်ြပင်၌၎င်း၊ လိ က် ှ ာရာ ေတာ၌၎င်း၊
အာဣ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ကိ လပ် ကံ ၍ ထားြဖင့် အကန်အစင်သတ်သင် ပီ းမှ၊ တဖန်
မိ သ
့ ိ ့ြပန်လာ၍ ထားြဖင့် လပ် ကံ က၏။ ၂၅ ထိ ေန့၌ တေသာင်း ှ စ်ေထာင်ခန့်မ
အာဣ မိ သ
့ ား ေယာက်ျားမိ န်းမအေပါင်းတိ ့သည် ေသ က

ှ ိ ေသာ

၏။ ၂၆ အာဣ မိ သ
့ မိ သ
့ ား

အေပါင်းတိ ့ကိ အကန်အ စင် မဖျက်ဆီးမှီတိင်ေအာင် ေယာ သည် လှ ံ ကိ င်ေသာ လက်ကိ
မသိ မ်းမ ပ်။

၂၇ သိ ့ရာတွ င် ထာဝရဘရားသည် ေယာ အား မှာ ထားေတာ်မေသာ

စကားအတိ င်း၊ တိ ရ စာန်များ ှ င့် လက် ရဥစာများကိ ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
ကိ ယ်အဘိ ့ သိ မ်းယ က၏။ ၂၈ ေယာ သည်လည်း အာဣ မိ က
့ ိ မီ း ိ ့၍၊ ယေန့ တိ င်ေအာင်
ထာဝရဖျက်ဆီးရာ အမိ က်ပံ ြဖစ်ေစ၏။ ၂၉ အာဣမင်း ကီ းကိ ညဦ းတိ င်ေအာင် သစ်ပင်
တွ င် ဆွဲ ထား၍၊ မိ ဃ်းချုပ်ေသာအခါ၊ ေယာ စီ ရင်သည် အတိ င်း၊ အေသေကာင်ကိ
သစ်ပင်ကချ ပီ းလ င် မိ တ
့ ံ ခါး ဝ၌ ပစ်ထား၍၊ အေသေကာင်အေပ ၌ များစွ ာေသာ
ေကျာက်တိ့ကိ စပံ က၏။ ထိ ေကျာက်ပံ သည် ယေန့တိင် ေအာင် ှ ိ ၏။ ၃၀ ထိ အခါ ေယာ သည်၊
ဧဗလေတာင်ေပ မှာ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအဘိ ့၊ ယဇ် ပလင်ကိ
တည်ေလ၏။ ၃၁ ထာဝရဘရား၏ က န်ေမာေ ှ သည်၊ ဣသေရ

လအမျိုးသားတိ ့ကိ

မှာထား၍ ေမာေ ှ ၏ ပညတိ ကျမ်း၌ ေရးမှတ်လျက် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ သံ တန်ဆာမပါမသံ းဘဲ
မကွဲ မြပတ်ေသာ ေကျာက်တိ့ြဖင့် ယဇ် ပလင်ကိ တည်၍၊ ထာဝရဘရားအဘိ ့ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊
မိ ဿဟာယ ယဇ် တိ့ကိ ပေဇာ် က၏။

၃၂ ေယာ သည်လည်း၊ ထိ ေကျာက်ေပ ၌

ေမာေ ှ ၏ ပညတ်တရားကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေရးကးေလ၏။

၃၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ေကာင်း ကီ းေပး ြခင်း အလိ ငှါ၊ ထာဝရဘရား၏က န်
ေမာေ ှ မှာထားခဲ့ သည်အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီ း၊ ဗိ လ်မင်း၊ တရားသ ကီ း
အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်၊ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ် ေလဝိ သားထမ်းေသာ ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ်
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ေသတာ ှ စ်ဘက်၌ ရပ်၍၊ အမျိုးသားစစ် ှ င့် တက န်း ိင် ငံ သားပါလျက်၊ ေဂရဇိ မ်ေတာင်ေပ မှာ
လတဝက်၊ ဧဗလ ေတာင်ေပ မှာ တဝက်တိ့သည် ေန ကလ င်၊

၃၄ ပညတိ ကျမ်း၌

ေရးထားသမ ေသာ ေကာင်း ကီ း မဂလာစကား ှ င့် ကျိန်ြခင်းအမဂလာစကား တည်းဟ ေသာ
တရားစကားအလံ းစံ တိ ့ကိ ဘတ် ွတ်ေလ၏။ ၃၅ ေယာ သည် ေမာေ ှ မှာထားေသာ စကားတ
ခွ န်းကိ မ မချန်မထား၊ မိ န်းမ၊ သငယ်၊ တက န်း ိင်ငံသား ပါေသာ ဣသေရလအမျိုးသား
ပရိ တ်သတ်အေပါင်းတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ အကန်အစင် ဘတ် ွတ်ေလ၏။

၉ ေယာ်ဒန်ြမစ် အေနာက်ဘက်၊ ေတာင်ေပ ၌ ၎င်း၊ ချိုင့်ထဲ၌၎င်း၊ ေလဗ န်ေတာင်တဘက်၊
မဟာပင် လယ်ကမ်းတေ ှ ာက်လံ း၌၎င်း ေနေသာ ဟိ တိ ၊ အာေမာ ရိ ၊ ခါနနိ၊ ေဖရဇိ ၊ ဟိ ဝိ၊
ေယဗသိ အမျိုးမင်း ကီ း အေပါင်း တိ ့သည် သိ တင်း ကားေသာအခါ၊

၂ ေယာ

ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ စစ် တိ က်ြခင်းငှ ါ တညီ တ ွ တ်တည်း စည်းေဝး က၏။ ၃
ဂိ ေဗာင် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ေယရိ ေခါ မိ ၊့ အာဣ မိ ့ ၌ ေယာ ပေသာအမကိ ကားေသာအခါ၊ ၄
ပရိ ယာယ် ပ၍ သံ တမန်လပ်လျက်၊ ြမည်းေပ မှာ ေဟာင်း ွမ်းေသာအိ တ်တိ့ကိ တင်၍၊
ေဟာင်း ွမ်း

စတ်ကွဲဖာြပင်ေသာ

စပျစ်ရည်သားေရဘးတိ ့ကိ

ယ က၏။

၅

ေဟာင်း ွမ်းဖာြပင်ေသာ ေြခနင်းကိ စီ း၍၊ ေဟာင်း ွမ်းေသာအဝတ်ကိလည်း ဝတ် က၏။
ေအာက်၍ မိ တက်လျက် ှ ိ ေသာ ရိ ကာကိ သာ ေဆာင်ခဲ့လျက်၊ ၆ ေယာ ှ ိ ရာ ဂိ လဂါလတပ်သိ့
ေရာက်လာလ င်၊ အက ်ပ်တိ့သည် မိ ဿဟာယဖွဲ ့ြခင်းငှ ါ၊ ေဝးေသာြပည်က လာ ကပါသည်ဟ
ေယာ

ှ င့် ဣသေရလလတိ ့အား ေြပာ ဆိ က၏။ ၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကလည်း၊

သင်တိ့သည်

ငါတိ ့အနားမှာေနသည်

မေနသည်ကိ

မိ ဿဟာယဖွဲ ့ ိင်သနည်းဟ ဟိ ဝိလတိ ့အား ဆိ က

မသိ ိင်။

အဘယ်

သိ ့

၈ သတိ ့က အက ်ပ်တိ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်က န် ြဖစ် ပါ၏ဟ ေယာ အား ေလ ာက်ဆိ က၏။ ေယာ ကလည်း၊ သင်တိ့သည်
အဘယ်သိ့ေသာသနည်း။ အဘယ်အရပ်က လာ ကသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ၉ သတိ ့က၊
ကိ ယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်ေ ကာင့် ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့သည်
အလွ န်ေဝးေသာြပည်က လာပါ ပီ ။ ထာဝရဘရား၏ သိ တင်းေတာ်ကိ၎င်း၊ အဲ ဂတုြပည်၌
ပေတာ်မသမ ကိ ၎င်း၊

၁၀ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
၌ေနေသာ အာေမာရိ မင်း ကီ း၊

ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန်၊ အာ ှ တ တ် မိ မ့ ှ ာ ေနေသာ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင်

သဃတိ ့၌

ပေတာ်မသမ ကိ ၎င်း ကားပါ ပီ ။ ၁၁ ထိ ေ ကာင့် အက ်ပ်တိ့၌ အသက် ကီ းေသာသ တိ ့ ှ င့်
ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့က၊ လမ်းခရီ းရိ ကာကိ ယ၍ သတိ ့ကိ ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ
သွ ား ကေလာ့။ ငါတိ ့ သည် သတိ ့၏က န်ြဖစ်ေ ကာင်း ှ င့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့ရပါ မည်အေ ကာင်းကိ
ေလ ာက်ထား ကေလာ့ဟ မှာလိ က်ပါ ပီ ။ ၁၂ ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ ေရာက်အ့ံ ေသာငှ ါ ထွ က်လာ
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ေသာေန့၌ ခရီ းရိ ကာဘိ ့ ကိ ယ်အိမ်မှ ေဆာင်ယခဲ့ ေသာ ဤမန့်သည် ပေ ွးလျက် ှ ိ ပါ၏။
ယခ ကည့်ပါ။ ေအာက်

လျက်

မိ တက်လျက် ှ ိ ပါ၏။

၁၃ စပျစ်ရည်ြပည့်ေသာ

ဤသားေရဘးတိ ့သည် အသစ်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ယခ ကည့်ပါ စတ်ကွဲလျက် ှ ိ ပါ၏။ ဤအဝတ်
ဤေြခနင်းတိ ့သည်လည်း

အလွ န်ခရီ းေဝး

ေသာေ ကာင့်

ေဟာင်း ွမ်းပါ ပီ ဟ

ြပန်ေလ ာက် က၏။ ၁၄ ဣသေရလလတိ ့သည် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၌ အခွ င့ ်မပန်ဘဲ
ထိ သတိ ့၏ရိ ကာကိ စား က၏။ ၁၅ ေယာ သည်လည်း သတိ ့ကိ စစ်မ ှ င့်လွ တ်ေစ၍၊
အသက်ချမ်းသာေစမည်အေ ကာင်း

မိ ဿဟာယဖွဲ ့၏။

ပရိ သတ်မင်းတိ ့သည်လည်း

ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပ က၏။ ၁၆ မိ ဿဟာယဖွဲ ့၍ သံ းရက်လွန်ေသာအခါ၊ ထိ သ တိ ့သည်
အိ မ်နီးချင်းြဖစ်၍၊ အနားမှာေနေ ကာင်းကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ကားသိ လ င်၊ ၁၇
ခရီ းသွ ား၍ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ သတိ ့ မိ ့ ွာသိ ့ ေရာက် က၏။ သတိ ့ မိ က
့ ား ဂိ ေဗာင် မိ ၊့
ေခဖိ ရာ မိ ၊့ ေဗ တ် မိ ၊့ ကိ ရယတ်ယာရိ မ် မိ တ
့ ည်း။
ဣသေရလအမျိုး
ြခင်းကိ

၏

ပေသာေ ကာင့်၊

ဘရားသခင်

၁၈ ပရိ သတ်အကဲ အမးတိ ့သည်

ထာဝရဘရားကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

တိ င်တည်၍
သတိ ့ကိ

ကျိန်ဆိ

မလပ် ကံ က။

ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် အကဲ အမးတိ ့ကိ အြပစ်တင် က၏။ ၁၉ အကဲ အမးတိ ့ကလည်း၊
ငါတိ ့သည် ဣသေရလ အမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ တိ င်တည်၍ ကျိန်ဆိြခင်းကိ
ပေသာေ ကာင့် သတိ ့ကိ မထိ မခိ က်ရ။ ၂၀ သတိ ့အား ကျိန်ဆိမိေသာေ ကာင့် အြပစ်ဒဏ်
ေရာက်မည်ကိ စိ းရိ မ်၍၊ အသက်ချမ်းသာေပးသြဖင့် အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်းဟမကား၊ ၂၁
အကဲ အမးများ ဂတိ ှ ိ သည်အတိ င်း အသက် ချမ်းသာေပး၍၊ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့အဘိ ့
ထင်းခတ်ေသာ သ၊ ေရခပ်ေသာသ ြဖစ်ေစရမည်ဟ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ အား ြပန်ေြပာ က၏။
၂၂ ေယာ သည်လည်း သတိ ့ကိေခ ၍၊ သင်တိ့ သည် ငါတိ ့အနားမှာေနလျက်ပင်၊

ေဝးေသာအရပ်က လာပါ ပီ ဟဆိ ၍ ငါတိ ့ကိ အဘယ်ေ ကာင့် လှ ည့်စား ကသ နည်း။ ၂၃
ယခမှာ သင်တိ့သည် ကျိန်အပ်ေသာသ ြဖစ်သ ြဖင့်၊ က န်ခံ၍ ငါ၏ဘရားသခင်
အိ မ်ေတာ်အဘိ ့ ထင်း ခတ်ြခင်း၊ ေရခပ်ြခင်းအမ ှ င့် တေယာက်မ မလွ တ်ရဟ ဆိ ၏။ ၂၄
သတိ ့ကလည်း၊ ဤြပည်တေ ှ ာက်လံ းကိ သင်တိ့ အားေပး၍၊ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိ
သင်တိ့ေ ှ ့ မှ ပယ် ှ င်းြခင်းငှ ါ၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည်
မိ မိက န်ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မ ေ ကာင်းကိ ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့သည် ဆက်ဆက် ကားသိ
၍၊ သင်တိ့လက်၌ အသက်ဆံ းမည်ကိ အလွ န်ေ ကာက် ေသာေ ကာင့်၊ ဤအမကိ ပပါ ပီ ။ ၂၅
ယခမှာ

က န်ေတာ်တိ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်လက်တွင်

ှ ိ ပါ၏။

က န်ေတာ်တိ့၌

ပေကာင်း ပသင့်သည်ဟ စိ တ် ေတာ်ထင်သည်အတိ င်း ပေတာ်မပါဟ ေယာ အား ြပန်
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ေလ ာက် က၏။ ၂၆ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ေယာ သည် ပ၍၊ သတိ ့ကိ အသက်ချမ်းသာေစြခင်းငှ ါ
ဣသေရလလတိ ့လက်မှ ကယ် တ်သြဖင့်၊ ၂၇ ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာအရပ်၌
တည်ေသာ

ယဇ် ပလင်ေတာ်အဘိ ့ ှ င့်

ပရိ သတ်ေတာ်တိ့

အဘိ ့

ထိ သတိ ့သည်

ယေန့တိင်ေအာင် ထင်းခတ်၍ ေရ ခပ်ရမည်အေ ကာင်း၊ ထိ ေန့၌ စီ ရင်ေလ၏။ လ င်၊

၁၀ ေယာ

သည်

ေယရိ ေခါ မိ ့ ှ င့်

မင်း ကီ းကိ တိ က်ယ၍
ဣသေရလ

ှ င်း ှ င်းဖျက်

အမျိုးသားတိ ့ ှ င့်

သည်

ပသ

ကား

အာဣ မိ ့ ှ င့်

အတေနေ ကာင်းကိ

ေသာအခါ၊

ကီ းစွ ာေသာ မိ ၊့ အာဣ မိ ထ
့ က် ကီ း၍

ခွ န်အား ှ င့်ြပည့်စံ ေသာေ ကာင့်

ကဲ့ သိ ့၊

ဆီ းေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ဂိ ေဗာင် မိ သ
့ ားတိ ့သည်

မိ ဿဟာယဖွဲ ့၍

ေယ ှ လင်မင်း ကီ းအေဒါနိေဇဒက်သည်
မိ ေ့ တာ်ကဲ့သိ ့

မင်း ကီ းကိ

၂

၎င်း၊

ဂိ ေဗာင် မိ သ
့ ည်

မိ သ
့ ားေယာက်ျား အေပါင်းတိ ့

အလွ န်ေ ကာက် ွံ ့

က၏။

၃

ထိ အခါ

ေယ ှ လင်မင်း ကီ းအေဒါနိေဇဒက် သည်၊ ေဟ ဗန်မင်း ကီ း ေဟာဟံ ၊ ယာမတ်မင်း ကီ းပိ ရံ၊
လာခိ ှ မင်း ကီ းယာဖျာ၊ ဧဂလန်မင်း ကီ း ေဒပိ ရတိ ့ထံသိ ့ ေစလတ်၍၊ ၄ ဂိ ေဗာင် မိ သ
့ ည်
ေယာ မှစ၍ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့ ှ င့်

မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေသာေ ကာင့်၊ ထိ မိ က
့ ိ

လပ် ကံ ြခင်းငှ ါ

ကညီ ကပါဟ

၅

ငါ့ထံသိ ့လာ၍

ေယ ှ လင်မင်း ကီ း၊

ဧဂလန်မင်း ကီ းတည်း

ငါ ှ င့်အတ

ေဟ ဗန်မင်း ကီ း၊

ဟေသာ

ိးေဆာ်သည်အတိ င်း၊

ယာမတ်မင်း ကီ း၊

အာေမာရိ မင်း ကီ း

လာခိ ှ မင်း ကီ း၊

ငါးပါးတိ ့သည်

စည်းေဝး၍

မိ မိတိ့ဗိလ်ပါစစ်သည် အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ စစ်ချီ၍၊ ဂိ ေဗာင် မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာ တပ်ချလျက်
စစ်တိက် က၏။ ၆ ဂိ ေဗာင် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ေယာ

ှ ိ ရာ ဂိ လဂါလ မိ သ
့ ိ ့ ေစလတ်၍၊

ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်တိ့ကိ ကည့် လျက် ေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ အလျင်အြမန် က၍ မစကယ်တင်
ေတာ်မပါ။ ေတာင်ေပ မှာေနေသာ အာေမာရိ မင်း ကီ း အေပါင်းတိ ့သည် က န်ေတာ်တိ့ကိ
တိ က်ြခင်းငှ ါ စည်းေဝး ကပါ ပီ ဟ ေလ ာက် က၏။
ကျင်လည်ေသာသ၊

ခွ န်အား ကီ းေသာ

၇ ေယာ သည်လည်း၊ စစ်မ၌

သရဲ အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊

ဂိ လဂါလ မိ မ့ ှ

တက်သွားေလ၏။ ၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သတိ ့ကိ မေ ကာက် ှ င့်။ သင်၏လက်၌
ငါအပ်မည်။ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ လတစံ တ ေယာက်မ မခံ မရပ် ိင်ရာဟ ေယာ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉
ေယာ သည် ဂိ လဂါလ မိ မ့ ှ တညဥ့်လံ းချီသွား ၍၊ ရန်သတိ ့ကိ အမှတ်တမဲ့ တိ က်လာသြဖင့်၊ ၁၀
ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ ဣသေရလအမျိုး သားေ ှ မ့ ှ ာ ံ းေစ၍၊ ဂိ ေဗာင် မိ အ
့ နားမှာ
ကီ းစွ ာေသာ

လပ် ကံ ြခင်းအားြဖင့်

သတ်၍၊

ေဗေသာ ံ မိ သ
့ ိ့

သွ ားေသာ

လမ်း၌

လိ က်လျက်၊ အေဇကာ မိ ၊့ မကဒါ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် လပ် ကံ ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိ သတိ ့သည်
ဣသေရလလတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေြပး၍ ေဗေသာ န် မိ သ
့ ိ ့ ဆင်းသွ ားရာတွ င်၊ ထာဝရဘရားသည်

ေယာ
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မိ ဃ်းေကာင်းကင်မှ ကီ းစွ ာေသာ မိ ဃ်းသီ းကိ အေဇကာ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် သတိ ့အေပ ၌
ချေတာ်မ၍၊ သတိ ့သည် ဣသေရလလတိ ့၏ ထားေ ကာင့် ေသသည်ထက် မိ ဃ်းသီ း ေ ကာင့်
သာ၍ေသ က၏။

၁၂

ထိ သိ့

အာေမာရိ လတိ ့ကိ

ဣသေရလအမျိုးသား

တိ ့၌

အပ်ေတာ်မေသာေန့မှာ၊ ေယာ သည် ထာဝရဘရား ကိ ဆေတာင်း ပီ းလ င်၊ အိ ေန သင်သည်
ဂိ ေဗာင် မိ ့၌ ၎င်း၊ အိ လ သင်သည် အာယလန်ချိုင့်၌၎င်း

ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနေလာ့ဟ

ဣသေရလအမျိုးသားများေ ှ တွ
့ င် မက်ဆိ သည်အတိ င်း၊ ၁၃ ဣသေရလ လတိ ့သည်
ရန်သတိ ့အားအြပစ် ဒဏ်မေပးမှီတိင်ေအာင်ေနသည် ငိ မ်ဝပ်စွာေန၍ လသည် ရပ်ေလ၏။
ယာ ှ ာ၏စာ၌ ပါသည်ကား၊ မိ ဃ်း ေကာင်းကင်အလယ်၌ေနသည် ရပ်ေန၏။ ဝင် မဲ ဝင်အ့ံ
ေသာငှ ါ တေန့လံ း အလျင်မ ပဟ ပါသည်မဟတ်ေလာ။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည် လစကားကိ
နားေထာင်၍၊

ထိ သိ့ေသာေန့တေန့မ

မြဖစ်စဖး။

ေနာက်ဖန်လည်းြဖစ်

မြဖစ်။

အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရ လအမျိုးဘက်မှာ စစ်တိက်ေတာ်မ၏။ ၁၅
ထိ ေနာက်၊ ေယာ သည်၊ ဣသေရလလအေပါင်း တိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ဂိ လဂါလတပ်သိ့ ြပန်သွား၏။
၁၆ မင်း ကီ းငါးပါးတိ ့သည် ေြပး၍ မကဒါလိ င်ေခါင်း ၌ ပန်းလျက်ေန က၏။

၁၇

မကဒါလိ င်ေခါင်း၌ ပန်းလျက်ေနေသာ မင်း ကီ း ငါးပါးကိ ေတွ ့ပါ ပီ ဟ ေယာ အား
ကားေလ ာက်လ င်၊ ၁၈ ေယာ က၊ လိ င်ေခါင်းဝေပ မှာ ကီ းစွ ာေသာ ေကျာက်တိ့ကိ လှ ိ မ့ ်ပံ ၍
လေစာင့်တိ ့ကိ ထား ကေလာ့။ ၁၉ သင်တိ့မကား မဆိ င်းမလင့်။ ရန်သတိ ့ကိ လိ က် ၍
မှီသမ ေသာသတိ ့ကိ ကွ ပ်မျက် က။ မိ ထ
့ ဲ သိ့ မဝင်ေစ

က ှ င့်။ သင်တိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ သင်တိ့လက်၌ အပ်ေတာ်မ ပီ ဟ မှာထားေလ၏။ ၂၀ ေယာ ှ င့်
ဣသေရလလတိ ့သည် ရန်သတိ ့ကိ ကီ းစွ ာေသာ လပ် ကံ ြခင်းအားြဖင့် သတ်သင်ပယ် ှ င်း ပီ းမှ၊
ကျန် ကင်းေသာသအချို တ
့ ိ ့သည် ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ သ
့ ိ ့ ဝင်၍ ေန က၏။ ၂၁ လအေပါင်းတိ ့သည်
ေယာ

ှ ိ ရာ မကဒါတပ်သိ့ ငိ မ်ဝပ်စွာ ြပန်လာ က၏။ ဣသေရလလ တစံ တေယာက် ကိ

အဘယ်သမ

အြပစ်မတင်ရ။

၂၂ ေယာ ကလည်း၊ လိ င်ေခါင်းကိ ဖွ င့ ် ပီ းလ င်၊ ထိ

မင်း ကီ းငါးပါးတိ ့ကိ လိ င်ေခါင်းထဲ ကထတ်၍ ငါ့ထံသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ ကဟ မှာလိ က်သည်အတိ င်း၊
၂၃ သတိ ့သည် ပ၍၊ ေယ ှ လင်မင်း ကီ း၊ ေဟ ဗန် မင်း ကီ း၊ ယာမတ်မင်း ကီ း၊ လာခိ ှ မင်း ကီ း၊

ဧဂလန် မင်း ကီ းငါးပါးတိ ့ကိ လိ င်ေခါင်းထဲ က ေဆာင်ခဲ့၍၊ ၂၄ ေယာ ထံ သိ ့ ေရာက် ပီ းမှ၊
ေယာ သည် မိ မိ ှ င့် အတ စစ်ချီေသာ ဗိ လ်မင်းတိ ့ ှ င့် ဣသေရလလအေပါင်း တိ ့ကိ ေခ လ င်၊
ချဥ်းလာ က။ ဤမင်း ကီ းတိ ့၏ လည်ကပ် အေပ ၌ ေြခကိ တင် ကဟ ဗိ လ်မင်းတိ ့အား
ဆိ သည် အတိ င်း၊ သတိ ့သည် ချဥ်းလာ၍ ထိ မင်း ကီ းတိ ့၏ လည် ကပ်အေပ ၌ ေြခကိ
တင် က၏။

ေယာ

၂၅

ေယာ ကလည်း

သင်တိ့တိက်ရေသာ

ရန်သ

အေပါင်းတိ ့ကိ
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ထာဝရဘရားသည် ဤကဲ့ သိ ့ ပေတာ်မ မည်ြဖစ်၍ မေ ကာက် က ှ င့်၊ စိ တ်မပျက် က ှ င့်။
အားယ ၍ ရဲ ရင့်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့ဟ ဆိ ပီ းမှ၊ ၂၆ ထိ မင်း ကီ းတိ ့ကိ ထား ှ င့်ကွ ပ်မျက်၍
သစ်ပင် ငါးပင်တိ့၌ ဆွဲ ထားေလ၏။ ညဦ းတိ င်ေအာင် သစ်ပင်၌ ဆွဲ ထား ပီ းမှ၊
ေနဝင်ချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊

ေယာ စီ ရင်သည်

အတိ င်း

၂၇

သစ်ပင်မှချ ပီ းလ င်၊

သတိ ပ
့ န်းလျက်ေနရာ လိ င် ေခါင်း၌ ပစ်ထား၍၊ လိ င်ေခါင်းဝေပ မှာ ကီ းစွ ာေသာ ေကျာက်တိ့ကိ
စံ ပံ က၏။ ထိ ေကျာက်ပံ သည် ယေန့တိင် ေအာင် ှ ိ ၏။ ၂၈ ထိ ေန့၌ ေယာ သည် မကဒါ မိ က
့ ိ
တိ က်ယ၍ မိ ့ ှ င့် မင်း ကီ းကိ ထား ှ င့်လပ် ကံ ပီ းလ င်၊ မင်း ကီ း ှ င့် တကွ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ကိ
တေယာက်မ မကျန် ကင်းရ ဘဲ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေလ၏။ ေယရိ ေခါမင်း ကီ းကိ ပသကဲ့ သိ ့
မကဒါမင်း ကီ းကိ ပသတည်း။

၂၉ ထိ ေနာက် ေယာ သည်၊ ဣသေရလလအေပါင်း

တိ ့ ှ င့်တကွ ၊ မကဒါ မိ မ့ ှ လိ ဗန မိ သ
့ ိ ့ချီသွား၍ တိ က်သြဖင့်၊ ၃၀ ထာဝရဘရားသည် ထိ မိ ့ ှ င့်
မင်း ကီ းကိ ဣသ ေရလလတိ ့လက်၌ အပ်ေတာ်မ၍၊ မိ ့ ှ င့် မိ သ
့ ားအ ေပါင်းတိ ့ကိ
တေယာက်မ မကျန် ကင်းရဘဲ ထား ှ င့်လပ် ကံ ၍၊ ေယရိ ေခါမင်း ကီ းကိ ပသကဲ့ သိ ့
ထိ မင်း ကီ းကိ ပ က၏။ ၃၁ ေယာ သည် ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့ ှ င့် တကွ ၊ လိ ဗန မိ မ့ ှ
လာခိ ှ မိ သ
့ ိ ့ ချီသွား၍ တပ်ချလျက် တိ က် က၏။

၃၂ ထာဝရဘရားသည် ထိ မိ က
့ ိ

ဣသေရလလတိ ့ လက်၌ အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ဒတိ ယေန့၌ရ၍ လိ ဗန မိ က
့ ိ ပသကဲ့ သိ ့ ထိ မိ ့ ှ င့်
မိ သ
့ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ကိ ထား ှ င့် လပ် ကံ က၏။ ၃၃ ထိ အခါ ေဂဇာမင်း ကီ း ေဟာရံ သည်၊
လာခိ ှ မိ ့ ကိ

ကညီ မည်ဟ

လာေသာေ ကာင့်၊

ေယာ သည်

သ၏လအေပါင်းတိ ့ကိ တေယာက်မ မကျန် ကင်း ရဘဲ

ထိ မင်း

ကီ း ှ င့်

ှ င်း ှ င်းလပ် ကံ ေလ၏။

၃၄

တဖန်ေယာ သည် ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ လာခိ ှ မိ မ့ ှ ဧဂလန် မိ သ
့ ိ ့ ချီသွား၍
တပ်ချ လျက် တိ က် က၏။ ၃၅ ထိ ေန့ြခင်းတွ င်ရ၍ လာခိ ှ မိ က
့ ိ ပသကဲ့ သိ ့၊ ထိ မိ ့ ှ င့်
မိ သ
့ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ကိ ထား ှ င့်လပ် ကံ ၍ တေန့ြခင်းတွ င် ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ ၃၆
တဖန် ေယာ သည် ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ဧဂလန် မိ မ့ ှ ေဟ ဗန် မိ သ
့ ိ ့ ချီသွား၍
တိ က် က

၏။ ၃၇ ရေသာအခါ၊ ဧဂလန် မိ က
့ ိ ပသကဲ့ သိ ့ ထိ မိ ့ ှ င့် မင်း ကီ းကိ ၎င်း၊

ထိ မိ ့ ှ င့်ဆိ င်ေသာ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း၊ မိ သ
့ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ တေယာက်မ မကျန်
ကင်းရဘဲ ထား ှ င့်လပ် ကံ ၍ မိ ့ ှ င့် မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ ကိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ ၃၈ တဖန်
ေယာ သည်

ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့

ှ င့်တကွ ၊

ေဒဗိ ရ မိ သ
့ ိ့

ြပန်လာ၍

တိ က် က၏။ ၃၉ ထိ မိ ့ ှ င့် မင်း ကီ းကိ ၎င်း၊ ထိ မိ ့ ှ င့်ဆိ င်ေသာ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း ရ၍၊
ထား ှ င့်လပ် ကံ သြဖင့် မိ သ
့ ား အေပါင်းတိ ့ကိ တေယာက်မ မကျန် ကင်းရဘဲ ှ င်း ှ င်း
ဖျက်ဆီးေလ၏။ ေဟ ဗန် မိ ၊့ လိ ဗန မိ ့ ှ င့် မင်း ကီ းကိ ပသကဲ့ သိ ့ ေဒဗိ ရ မိ ့ ှ င့် မင်း ကီ းကိ

ေယာ
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ပသတည်း။

၄၀

ထိ သိ့

ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်

ထာဝရ

ဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေယာ သည် ေတာင် ေပ အရပ်၊ ေတာင်မျက် ှ ာအရပ်၊
ချိုင့်ထဲ အရပ်၊ စမ်းေရ တွ င်းအရပ် ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်တကွ မင်း ကီ းအေပါင်းတိ ့ကိ လပ် ကံ ၍၊
အသက် ှ င်ေသာသတေယာက်မ
ကာေဒ ှ ဗာနာ မိ မ့ ှ စ၍

မကျန် ကင်း ရဘဲ

ဂါဇ မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၎င်း၊

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေလ၏။

၄၁

ေဂါ ှ င်ြပည်တေ ှ ာက်လံ း ှ င့်တကွ ၊

ဂိ ေဗာင် မိ တ
့ ိ င် ေအာင်၎င်း လပ် ကံ ၍၊ ၄၂ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
သည်၊ ဣသေရလအမျိုးဘက်မှာ စစ်တိက်ေတာ်မေသာ ေ ကာင့်၊ ထိ ြပည်သားများ ှ င့်တကွ
မင်း ကီ းအေပါင်းတိ ့ကိ တခါတည်း ေအာင်ေလ၏။

၄၃ ထိ ေနာက် ေယာ သည်၊

ဣသေရလလအ ေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ဂိ လဂါလတပ်သိ့ ြပန်သွား၏။

၁၁ ထိသိတင်းကိ ဟာေဇာ်မင်း ကီးယာဘိန်သည် ကားေသာအခါ၊ မာဒန်မင်း ကီးေယာဗပ်၊
ှ ိ မန်မင်း ကီ း အာခ ှ ပ်မင်း ကီ းတိ ့ထံသိ ့၎င်း၊ ၂ ေတာင် ိ း ေြမာက်ဘက်အရပ်၊ ဂေနသရက် မိ ့
ေတာင်ဘက်လွင်ြပင်အရပ်၊ ချိုင့်ထဲ အရပ်၊ အေနာက်မျက် ှ ာ ေဒါရြပည်နယ်၌ ှ ိ ေသာ
မင်း ကီ းများထံ သိ ့၎င်း၊ ၃ အေ ှ အေနာက်
့
၌ေနေသာ ခါနနိလ၊ ေတာင် ေပ မှာေနေသာ
အာေမာရိ လ၊ ဟိ တိ လ၊ ေဖရဇိ လ၊ ေယဗ သိ လ၊ မိ ဇပါြပည်၊ ေဟရမန်ေတာင်ေြခရင်း၌ေနေသာ
ဟိ ဝိလတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့၎င်း ေစလတ်၍၊
သမဒရာသဲ လံ း ှ င့်အမ

၄ ထိ မင်း ကီ းများတိ ့သည် အေရအတွ က်အားြဖင့်

အလွ န်များစွ ာေသာ

ရထားများအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ထွ က် လာ က၏။

ဗိ လ်ပါ

အေပါင်း၊

ြမင်းများ၊

၅ ထိ မင်း ကီ းအေပါင်းတိ ့သည်

စည်းေဝးလျက်၊ ဣသေရလအမျိုးကိ တိ က်ြခင်းငှ ါ ချီလာ၍၊ ေမ ံ အိ င်နား မှာ တစတည်း
တပ်ချလျက်ေန က၏။ ၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သတိ ့ကိ မေ ကာက် ှ င့်။ ငါသည် နက်ြဖန်ေန့
ယခအချိန်၌ ဣသေရလအမျိုးေ ှ ့ မှာ၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့ကိ အေသအပ်မည်။ ြမင်းတိ ့၏
ေြခေ ကာကိ ြဖတ်ရမည်။ ရထားတိ ့ကိ မီ း ိ ရမည်
့
ဟ ေယာ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၇

ေယာ သည်လည်း၊ မိ မိစစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့ ှ င့် တကွ ေမ ံ အိ င်နားသိ ့ အမှတ်တမဲ့ စစ်ချီ၍
တိ က်ေလ၏။

၈ ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ ဣသေရလ အမျိုး သားတိ ့လက်၌

အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့ကိ လပ် ကံ ၍ ဇိ ဒန်ရဗာ မိ ၊့ မိ သရေဖါသမိ မ် မိ ့ အေ ှ မျက်
့
ှ ာ မိ ဇပါ
ချိုင့်တိ င်ေအာင် လိ က်၍ တေယာက်ကိမ မကျန် ကင်းေစ ြခင်းငှ ါ လပ် ကံ က၏။ ၉
ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေယာ သည် ြမင်းတိ ့၏ ေြခေ ကာကိ ြဖတ်၍
ရထားတိ ့ကိ မီ း ိ ေလ၏။
့
၁၀ ထိ အခါ ေယာ သည် ြပန်၍ ဟာေဇာ် မိ က
့ ိ တိ က်ယသြဖင့်၊
မင်း ကီ းကိ ထား ှ င့်ကွ ပ်မျက်ေလ၏။ ေ ှ းကာလ၌ ဟာေဇာ် မိ သ
့ ည် ထိ ြပည်များတိ ့ကိ အပ်စိးရ
သတည်း။ ၁၁ ထိ မိ သ
့ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ကိ ထား ှ င့်ကွ ပ် မျက်သြဖင့် တေယာက်ကိမ
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အသက် ှ င်ေစြခင်းငှ ါမထား။
ထာဝရဘရား၏က န်

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး၍

ေမာေ ှ မှာထားသည်

မိ က
့ ိ လည်း

အတိ င်း၊

မီ း ိ ေလ၏။
့

၁၂

ထိ မင်း ကီ းများအစိ းရေသာ

မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့် မင်း ကီ းအေပါင်းတိ ့ကိ ေယာ တိ က်ယ၍ ထား ှ င့်လပ် ကံ

သြဖင့်

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေလ၏။ ၁၃ သိ ့ရာတွ င်၊ ဟာေဇာ် မိ မ့ ှ တပါး၊ ေတာင်ေပ ၌ တည်ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ
ဣသေရလလတိ ့သည် မီ းမ ိ ့ က။ ဟာေဇာ် မိ ့ တ မိ က
့ ိ သာ ေယာ မီ း ိ သတည်
့
း။ ၁၄
ထိ မိ မ့ ျား၌ လက်ရဥစာ ှ င့် တိ ရ စာန် ှ ိ သမ တိ ့ ကိ ဣသေရလလတိ ့သည် ကိ ယ်အဘိ ့
သိ မ်းယ က၏။ လတိ ့ကိ မဖျက်ဆီးမှီတိင်ေအာင် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ထား ှ င့် လပ် ကံ က၏။
တေယာက်ကိမ အ ှ င်မကျန် ကင်းေစ က။ ၁၅ ထာဝရဘရားသည် မိ မိက န်ေမာေ ှ ကိ
မှာထား ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေမာေ ှ သည် ေယာ ကိ ဆင့်ဆိ ၏။ ေယာ လည်း
ထိ သိ့

ပေလ၏။

ထာဝရဘရားသည်

တစံ တခကိ လှ ပ်၍မထား။

ေမာေ ှ ကိ

မှာထားေတာ်မသမ ေသာအမ

၁၆ ထိ သိ့ စိ ရလမ်းတွ င် ှ ိ ေသာ ဟာလက်ေတာင်မှ စ၍

ေဟရမန်ေတာင်ေြခရင်း၊ ၁၇ ေလဗ န်ချိုင့်၌ ှ ိ ေသာ ဗာလဂဒ် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၊ ေတာင်ေပ အရပ်၊
ေတာင်မျက် ှ ာအရပ်၊ ေဂါ ှ င်ြပည်၊ ချိုင့်များ၊ လွ င်ြပင်များ၊ ဣသေရလေတာင်၊ ဣသေရလ
ချိုင့် ှ င့်တကွ ထိ ြပည်အလံ းစံ ကိ ေယာ သည် သိ မ်းယ၍၊ မင်း ကီ းအေပါင်းတိ ့ကိ
ေအာင်သြဖင့် လပ် ကံ ကွ ပ်မျက် ေလ၏။ ၁၈ ထိ မင်း ကီ းအေပါင်းတိ ့ကိ ကာလ ကာြမင့်စွ ာ စစ်
တိ က်ရ၏။

၁၉

ဟိ ဝိလ၊

ဂိ ေဗာင် မိ သ
့ ားမှတပါး

ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့ ှ င့်

မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေသာ မိ တ
့ မိ မ့ မ ှ ိ ။ အြခားေသာ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့ကိ တိ က်၍ အ ိင်သိမ်းယရ က
၏။ ၂၀ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ကိ မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ထိ လမျိုးတိ ့ကိ ေကျးဇး မ ပ

အကန်အစင် သတ်သင်ပယ် ှ င်းေစမည် အေ ကာင်း၊

သတိ ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ဆီ း၍ တိ က်ဝ့ံ သည်တိင်ေအာင် သတိ ့စိတ် ှ လံ း
ခိ င်မာေစြခင်းငှ ါ ထာဝရ ဘရားအလိ ှ ိ ေတာ်မသတည်း။ ၂၁ ထိ ကာလအခါ ေယာ သည်
ချီသွား၍၊ အာနက လတိ ့ကိ ေတာင်ေပ အရပ် ေဟ ဗန် မိ ၊့ ေဒဗိ ရ မိ ၊့ အာ နပ် မိ ၊့ ယဒေတာင်၊
ဣသေရလေတာင် ှ ိ သမ တိ ့မှ ပယ် ှ ား၍၊ သတိ ့ မိ မ့ ျား ှ င့်တကွ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေလ၏။ ၂၂
ဂါဇ မိ ၊့ ဂါသ မိ ၊့ အာဇတ် မိ မ့ ှ တပါး၊ ဣသ ေရလတိ င်း ိင်ငံတွ င် ကျန် ကင်းေသာ အာနကလတ
ေယာက်မ မ ှ ိ ။ ၂၃ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ကိ မိ န့်ေတာ်မသမ အတိ င်း၊ ေယာ သည်
ထိ ြပည်တေ ှ ာက်လံ းကိ သိ မ်းယ၍ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ် အသီ းသီ းတိ ့အား အေမွ ေပး
သြဖင့်၊ တြပည်လံ းစစ် ငိ မ်းေလ၏။

၁၂ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ ေနထွက်ရာဘက်၌၊ အာ န် ြမစ်မှစ၍ ေဟရမန်ေတာင်တိင်ေအာင်၊
အေ ှ လွ
့ င်ြပင် ှ ိ သမ ပါလျက်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် လပ် ကံ ၍ သိ မ်းယေသာြပည်ကိ
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အစိ းရေသာမင်း ကီ းများ ဟမကား၊

၂ အာ န် မိ အ
့ နားမှာ အာေရာ် မိ ၊့ ြမစ်တဝက်၊

ဂိ လဒ်ြပည်တဝက်မှစ၍ အမုန်ြပည်စွန်း အပိ င်းအြခား ယဗုတ်ြမစ်တိင်ေအာင်၎င်း၊ ၃
အေ ှ မျက်
့
ှ ာ၌

လွ င်ြပင်မှစ၍

ဂေနသရက်

အိ င် ှ င့်

လွ င်ြပင်အိင်တည်းဟေသာ

ေသာဒံ အိ င်အေ ှ ့ ဘက် ဗက်ေယ ှ ိ မတ် မိ သ
့ ိ ့ သွ ားရာလမ်း၊ အာဇတ်ပိသဂါ မိ အ
့ နား၊
ေတာင်မျက် ှ ာမှ

လာရာလမ်းတိ င်ေအာင်၎င်း

အစိ းရ၍၊

ေဟ ှ ဘန် မိ ့၌ေနေသာ

အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန်တပါး၊ ၄ ေဟရမန်ေတာင် ှ င့် သာလကြပည်ကိ၎င်း၊ ၅ ေဂ ရိ လ၊
မာခါသိ လေနေသာ ြပည်စွန်းတိ င် ေအာင် ဗာ ှ န်ြပည်တေ ှ ာက်လံ းကိ ၎င်း၊ ေဟ ှ ဘန်
ှ င်ဘရင်

ှ ိ ဟန်ပိင်ေသာ

ိင်ငံစွ န်းတိ င်ေအာင် ဂိ လဒ် ြပည်တဝက်ကိ၎င်း အစိ းရ၍၊

အာ ှ တ တ် မိ ၊့ ဧ ဒိ မိ ့၌ ေနေသာ အလွ န် ကီ းမားေသာ လမျိုးထဲ က ကျန် ကင်း ေသာသ
ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃတပါး၊ ၆ ထိ ှ င်ဘရင် ှ စ်ပါးကိ ထာဝရဘရား၏က န် ေမာေ ှ ှ င့်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် လပ် ကံ ၍၊ ထာဝရဘရား၏က န်ေမာေ ှ သည် သတိ ့ြပည်ကိ
ဗင်

အမျိုး၊

ဂဒ်အမျိုး၊

မနာေ ှ အမျိုးတဝက်တိ့အား

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက်မှာ

ေလဗ န်ချိုင့်၌

အပိ င်ေပး

ှ ိ ေသာ

ေလ၏။

၇

ဗာလဂဒ် မိ မ့ ှ စ၍၊

၈

စိ ရလမ်းတွ င် ှ ိ ေသာ ဟာလက်ေတာင်တိင် ေအာင် ေတာင်ေပ အရပ်၊ ချိုင့်ထဲ အရပ်၊
လွ င်ြပင်အရပ်၊ စမ်းေရတွ င်းအရပ်၊ ေတာအရပ်၊ ေတာင်မျက် ှ ာအရပ်၊ ဟိ တိ လ၊ အာေမာရိ လ၊
ခါနနိလ၊ ေဖရဇိ လ၊ ဟိ ဝိလ၊ ေယဗသိ လေနရာ၊ ေယာ

ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသား လပ် ကံ ၍၊

ေယာ သည် ဣသေရလအမျိုးအ ွယ် အသီ းသီ း တိ ့အား အပိ င်ေပးေသာြပည်ကိ
အစိ းရေသာမင်း ကီ းများ ဟမကား၊
အာဣမင်း ကီ းတပါး၊
၁၁

၁၀

ယာမတ်မင်း ကီ းတပါး၊

၉ ေယရိ ေခါမင်း ကီ းတပါး၊ ေဗသလ မိ အ
့ နားမှာ၊

ေယ ှ လင်မင်း ကီ းတပါး၊
လာခိ ှ မင်း ကီ းတပါး၊

ေဟ ဗန်မင်း ကီ း

တပါး၊

ဧဂလန်မင်း ကီ းတပါး၊

၁၂

ေဂဇာမင်း ကီ းတပါး၊ ၁၃ ေဒဗိ ရမင်း ကီ းတပါး၊ ေဂဒါမင်း ကီ းတပါး၊ ၁၄ ေဟာမာမင်း ကီ းတပါး၊
အာရဒ်မင်း ကီ းတပါး၊

၁၅

လိ ဗနမင်း ကီ းတပါး၊

အဒလံ မင်း ကီ းတပါး၊

၁၆

မကဒါမင်း ကီ းတပါး၊ ေဗသလမင်း ကီ းတပါး၊ ၁၇ တာပွ ါမင်း ကီ းတပါး၊ ေဟဖါမင်း ကီ းတပါး၊
၁၈

အာဖက်မင်း ကီ းတပါး၊

ဟာေဇာ်မင်း ကီ းတပါး၊
တာနက်မင်း ကီ းတပါး၊
ကရေမလေတာင်ေပ

၂၀

လာ ှ န်မင်း ကီ းတပါး၊

ှ ိ မ န်မင်း ကီ းတပါး၊ အာခ ှ ပ်မင်း ကီ းတပါး၊

ေမဂိ ေဒါမင်း ကီ းတပါး၊
မှာ

မာဒန်မင်း ကီ းတပါး၊

၁၉

၂၂

ေယာကနမ်မင်း ကီ းတပါး၊

၂၁

ေကေဒ ှ မင်း ကီ းတပါး၊
၂၃

ေဒါရြပည်နယ်မှာ

ေဒါရမင်း ကီ းတပါး၊ ဂိ လဂါ လြပည်မှာ ေဂါအိ မ်မင်း ကီ းတပါး၊ ၂၄ တိ ရဇမင်း ကီ းတပါး၊
မင်း ကီ းေပါင်း သံ းဆယ် တပါးတည်း။
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၁၃ ေယာ

သည် အိ ၍ အသက် ကီ းရင့်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် အိ ၍

အသက် ကီ းရင့် ပီ ။ သိ မ်းယရမည့်ေြမလည်း အများကျန်ေသး၏။ ၂ ကျန်ေသာေြမဟမကား၊
ဖိ လိတိ ြပည်မှစ၍ ေဂ ရိ ြပည်တေ ှ ာက်လံ း၊ ၃ အဲ ဂတုြပည်အေ ှ ၊့ ှ ိ ေဟာရြမစ်မှစ၍ ေြမာက်
မျက် ှ ာ၌ ဧ ကန် မိ န့ ယ်တိင်ေအာင်၊ ခါနနိလေနေသာ ြပည်၊ ဖိ လိတိ မင်းငါးပါးတည်းဟေသာ
ဂါဇသိ လ၊

အာေဇာ

တိ လ၊

ဧ ှ ကေလာနိလ၊

ဂိ တိ လ၊

ဧေ ကာနိလ ှ င့်တကွ ၊

အာဝိ လေနေသာြပည်၊ ၄ ေတာင်မျက် ှ ာမှစ၍ အာေမာရိ ြပည် အာဖက် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၊
ခါနနိြပည်တေ ှ ာက်လံ း ှ င့် ဇိ ဒန်ြပည် အနားမှာ ှ ိ ေသာ မာရာြပည်၊ ၅ ေနထွ က်ရာဘက်၊
ေဟရမန်ေတာင်ေြခရင်း၌ ဗာလဂဒ် မိ မ့ ှ စ၍ ဟာမတ်ြပည်အဝင်တိင်ေအာင် ေဂဗလြပည်၊
ေလဗ န်ြပည် တေ ှ ာက်လံ းကျန်သတည်း။ ၆ ေလဗ န်ေတာင်မှစ၍ မိ သရေဖါသမိ မ် မိ တ
့ ိ င်
ေအာင်၊ ေတာင်ေပ ၌ေနေသာသ ှ င့် ဇိ ေဒါနိလအေပါင်း တိ ့ကိ ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မ့ ှ
ငါ ှ င်ထတ်မည်။

သိ ့ြဖစ်၍

ငါမှာထားသည်အတိ င်း

စာေရးတံ ပလျက်

ထိ ေြမကိ

ဣသေရလလတိ ့အား အေမွ ေဝဖန်ေလာ့။ ၇ ယခမှာ ဤြပည်ကိ ဣသေရလအမျိုးကိ းမျိုး ှ င့်
မနာေ ှ အမျိုးတဝက်တိ့အား
မနာေ ှ အမျိုးတဝက်တိ့

အေမွ ေဝဖန်ေလာ့။

သည်

ဗင်အမျိုး၊

၈

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
၊

ဂဒ်အမျိုး၊

ေမာေ ှ ေပးသည်အတိ င်း

မိ မိတိ့အေမွ ေ ြမကိ ခံ က ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထာဝရဘရား၏က န်ေမာေ ှ ေပးေသာ
ေြမဟမ ကား၊ အာ န်ြမစ်နား၌ ှ ိ ေသာ အာေရာ် မိ ၊့ ြမစ်အေကွ ့၌ ှ ိ သမ ေသာ မိ တ
့ ိ ့ ှ င့်တကွ ၊
ဒိ ဘန် မိ တ
့ ိ င်ေအာင် ေမဒဘ လွ င်ြပင်တေ ှ ာက်လံ း၊

၁၀ အမုန်ြပည်စွန်းတိ င်ေအာင်၊

ေဟ ှ ဘန် မိ ့၌ မင်း ပေသာ အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန် အစိ းရေသာ မိ ့ ှ ိ သမ ၊ ၁၁ ဂိ လဒ်ြပည်၊
ေဂ ရိ လ၊ မာခါသိ လေနေသာြပည်၊ ေဟရမန်ေတာင် ှ ိ သမ ၊ သာလကြပည်တိင်ေအာင် ဗာ ှ န်
ြပည်တေ ှ ာက်လံ း၊ ၁၂ အလွ န် ကီ းမားေသာလမျိုးထဲ က ကျန် ကင်း ေသာသ၊ အာ ှ တ တ် မိ ၊့
ဧ ဒိ မိ ့၌ မင်း ပေသာ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃ၏ ိင်ငံတေ ှ ာက်လံ းပါသတည်း။ ထိ မင်း တိ ့ကိ
ေမာေ ှ သည် လပ် ကံ ၍ ပယ် ှ ားေလ၏။

၁၃ သိ ့ရာတွ င် ဣသေရလလတိ ့သည်

ေဂ ရိ လ၊ မာခါသိ လတိ ့ကိ မ ှ င်ထတ် က။ ထိ လမျိုးတိ ့သည် ယေန့ တိ င်ေအာင်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့် အတေန က၏။ ၁၄ ေလဝိ အမျိုးသား အေမွ ကိမေပး။ ဣသေရလ
အမျိုး၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအား

မီ းြဖင့်ပေဇာ်

ေသာယဇ် တိ့သည်

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း သတိ ့အေမွ ြဖစ်သတည်း။ ၁၅ ေမာေ ှ သည်၊ ဗင်အမျိုးသား
အေဆွ အမျိုး အသီ းသီ းတိ ့အား အေမွ ေပးေသာြပည်များ ဟမကား၊ ၁၆ အာ န်ြမစ်နား၌ ှ ိ ေသာ
အာေရာ် မိ ၊့ ြမစ်အ ေကွ ့၌ ှ ိ သမ ေသာ မိ တ
့ ိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ေမဒဘလွ င်ြပင် တေ ှ ာက်လံ း၊ ၁၇
ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့်တကွ လွ င်ြပင်၌ ှ ိ သမ ေသာ မိ ၊့ ဒိ ဘန် မိ ၊့ ဗာမတ်ဗာလ မိ ၊့ ဗက်ဗာလေမာင် မိ ၊့
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၁၈ ယဟာဇ မိ ၊့ ေကဒမတ် မိ ၊့ ေမဖတ် မိ ၊့ ၁၉ ကိ ရယသိ မ် မိ ၊့ စိ ဗမာ မိ ၊့ ချိုင့်တွ င်ေတာင်ေပ

မှာ ှ ိ ေသာ ဇာရက် ှ ာဟာ မိ ၊့ ၂၀ ဗက်ေပဂရ မိ ၊့ အာဇတ်ပိသကာ မိ ၊့ ဗက်ေယ ှ ိ မတ် မိ ၊့ ၂၁
လွ င်ြပင်၌ ှ ိ သမ ေသာ မိ တ
့ ိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ေဟ ှ ဘန် မိ ့၌မင်း ပရေသာ အာေမာရိ ှ င်ဘရင်
ှ ိ ဟန်၏ ိင်ငံ တေ ှ ာက်လံ းကိ ေပးသတည်း။ ထိ ှ င်ဘရင်ကိ၎င်း၊ ထိ ှ င်ဘရင်ချီးေြမာက်၍
သ့ြပည်၌ေနေသာ မိ ဒျန်မင်း ကီ း ငါးပါး၊ ဧဝိ ၊ ေရကင်၊ ဇရ၊ ဟရ၊ ေရဘတိ ့ကိ၎င်း၊ ေမာေ ှ
သည် လပ် ကံ ေလ၏။

၂၂ ပေရာဖက်လပ်ေသာ ေဗာရသား ဗာလမ်ကိ လည်း၊

အေသခံ ရေသာသတိ ့ ှ င့်ေရာ၍ ဣသေရလလတိ ့ သည် ထား ှ င့်ကွ ပ်မျက် က၏။ ၂၃
ဗင်အမျိုးသား ေနရာအပိ င်းအြခားကား၊ ေယာ်ဒန်ြမစ် ှ င့် ြမစ်ကမ်းပါးတည်း။ ဤေ ွကား၊
့
ဗင် အမျိုးသား အေဆွ အမျိုးအလိ က် အေမွ ခံရေသာ မိ ့ ွာ များေပတည်း။ ၂၄ ေမာေ ှ သည်
ဂဒ်အမျိုးသား အေဆွ အမျိုးအသီ း အသီ းတိ ့အား အေမွ ေပးေသာ ြပည်များဟမကား၊ ၂၅
ယာဇာ မိ မ့ ှ စ၍ ဂိ လဒ် မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ရဗာ မိ ေ့ ှ ့၌ ှ ိ ေသာ အာေရာ် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်
အမုန်ြပည် တဝက်၊ ၂၆ ေဟ ှ ဘန် မိ မ့ ှ စ၍ ရာမတ်မိဇပါ မိ ၊့ ေဗေတာ နိမ် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၎င်း၊
မဟာနိမ် မိ မ့ ှ စ၍ ေဒဗိ ရ မိ န့ ယ် တိ င်ေအာင်၎င်း ပါေသာြပည်၊ ၂၇ ချိုင့်၌လည်း၊ ေဗသာရံ မိ ၊့
ဗက်နိမရ မိ ၊့

သကတ်

မိ ၊့

ဇာဖန် မိ အ
့ စ ှ ိ ေသာ

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘက်
့

ေယာ်

ဒန်ြမစ်အပိ င်းအြခား၊ ဂေနသရက်အိင်နားတိ င်ေအာင်၊ ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန် ပိ င်ေသာ
ိင်ငံကျန် ကင်းသမ ကိ ေပးသတည်း။ ၂၈ ဤေ ွကား၊
့
ဂဒ်အမျိုးသား အေဆွ အမျိုးအ လိ က်
အေမွ ခံရေသာ မိ ့ ွာများေပတည်း။ ၂၉ ေမာေ ှ သည် မနာေ ှ အမျိုးတဝက်အား အေမွ ေပး၍၊
မနာေ ှ အမျိုးသားတဝက်သည် အေဆွ အမျိုး အလိ က် အေမွ ခံရေသာ ြပည်များဟမကား၊ ၃၀
မဟာနိမ် မိ မ့ ှ စ၍ ဗာ ှ န်ြပည်တည်းဟေသာ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃ၏ ိင်ငံတေ ှ ာက်လံ း၊
ဗာ ှ န်ြပည်၌ ပါေသာ ယာဣရ မိ ေ့ ြခာက်ဆယ်ကိ အေမွ ခံရသတည်း။ ၃၁ ဂိ လဒ်ြပည်တဝက်၊
ဗာ ှ န်ြပည်၌ သဃ၏ ိင်ငံ အဝင်၊ အာ ှ တ တ် မိ ့ ှ င့် ဧ ဒိ မိ တ
့ ိ ့ကိ မနာေ ှ သား မာခိ ရ၏
သားေြမးတဝက် အေဆွ အမျိုးအလိ က် ပိ င်ရ က
ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ၊့

ေယရိ ေခါ မိ တ
့ ဘက်၊

၏။ ၃၂ ဤေ ွကား၊
့
ေမာေ ှ သည်

ေမာဘလွ င်ြပင်၌

အေမွ ေဝဖန်

ေသာ

ြပည်များေပတည်း။ ၃၃ ေလဝိ အမျိုးအား အေမွ ကိမေပး။ ဣသေရလ အမျိုး၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည် အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း သတိ ့အေမွ ြဖစ်ေတာ်မသတည်း။

၁၄ ခါနာန်ြပည်၌လည်း

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလာဇာ၊

န်၏သားေယာ အစ ှ ိ ေသာ

ဣသေရလအမျိုးအ ွယ် တိ ့၌ မင်းြဖစ်ေသာသတိ ့သည် အေမွ ေဝဖန်၍ ဣသေရလ
အမျိုးသားတိ ့သည် အေမွ ခံရ က၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာထား
ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုး ကိ းမျိုး ှ င့် တဝက် တိ ့သည် စာေရးတံ ပ၍

ေယာ
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အေမွ ခံရ က၏။

၃

ေမာေ ှ သည်

ဣသေရလအမျိုး ှ စ်မျိုး ှ င့်

တဝက်တိ့အား၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
၌ အေမွ ေပး ှ င့် ပီ ။ ေလဝိ သားတိ ့အား အြခားေသာအမျိုး ှ င့်ေရာ၍
အေမွ မေပး။ ၄ ေယာသပ်အမျိုးသားတိ ့သည် မနာေ ှ အမျိုး၊ ဧဖရိ မ်အမျိုး ှ စ်မျိုးြဖစ်၍၊
ေလဝိ သားတိ ့ေနစရာ မိ ၊့ သတိ ့ တိ ရ စာန် ှ င့် ဥစာကိ ထားစရာ မိ န့ ယ်မှတပါး အြခား
ေသာေြမကိ မေပး။

၅ ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ သည်အတိ င်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ပ၍ ေြမကိ ေဝဖန် က၏။ ၆ ထိ အခါ ယဒအမျိုးသားတိ ့သည်၊
ဂိ လဂါလ မိ ့၌

ေယာ ထံ သိ ့လာ၍၊

ေကနက်အမျိုးေယဖ ာ၏သား

ကာလက်က၊

ထာဝရဘရားသည် ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်၌ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် အက ်ပ်ကိ ရည်ေဆာင်၍၊
ဘရားသခင် ၏လေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မေသာစကားကိ ကိ ယ်ေတာ် သိ ပါ၏။ ၇ ဤြပည်ကိ
စးစမ်းေစြခင်းငှ ါ ဘရားသခင်၏ က န် ေမာေ ှ သည် အက ်ပ်ကိ ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်မှ
ေစလတ်ေသာအခါ၊

အက ်ပ်သည်

အသက်ေလးဆယ်

ှ ိ ပါ၏။

အက ်ပ်သည်

ကိ ယ်စိတ်ထင်သည်အတိ င်း ြပန် ကားေလ ာက်ထားပါ၏။ ၈ အက ်ပ် ှ င့်အတသွ ားေသာ
ညီ အစ်ကိတိ့သည်၊ လများစိ တ်ပျက်စရာကိ ပေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်သည် အက ်ပ်၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ လံ းလံ းလိ က်ပါ၏။ ၉ ထိ ေန့ရက်၌ ေမာေ ှ က၊
သင်သည် ငါ၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ လံ းလံ းလိ က်ေသာ ေ ကာင့်၊
အကယ်၍

သင်နင်း ပီ းေသာေြမသည်

အစဥ်အ

ဆက်

သင်၏အေမွ ၊

သင်၏

သားေြမးတိ ့၏အေမွ ြဖစ်ရ လိ မ့ ်မည်ဟ ကျိန်ဆိေလ၏။ ၁၀ ဣသေရလအမျိုးသည် ေတာ၌
လှ ည့်လည်စဥ် အခါ၊ ထာဝရဘရားသည် ထိ သိ့ ေမာေ ှ အား မိ န့်ေတာ်မ ေသာေန့မှစ၍
ယခတိ င်ေအာင် အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အ တိ င်း၊ အ ှ စ်ေလးဆယ်ငါး ှ စ်ပတ်လံ း အက ်ပ်
အသက်ကိ ှ င်ေစေတာ်မသြဖင့်၊ ယေန့မှာ အက ်ပ်သည် အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိ ပါ ပီ ။ ၁၁
သိ ့ရာတွ င် ေမာေ ှ ေစလတ်ေသာေန့၌ ခွ န်အား ှ ိ သကဲ့ သိ ့ ယေန့၌ ှ ိ ပါ၏။ ထိ အခါ
ထွ က်ဝင်ြခင်းအမ၊ စစ်တိက်ြခင်းအမကိ ေဆာင် ွက်ြခင်းငှ ါ တတ်စွမ်း ိင် သကဲ့ သိ ့ ယခလည်း
တတ်စွမ်း ိင်ပါ၏။ ၁၂ သိ ့ြဖစ်၍ ထိ ေန့၌ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ ေသာ ဤေတာင်ကိ
အက ်ပ်အား ေပးပါ။ ဤေတာင် ေပ မှာ အာနကလ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ကီ းမားခိ င်ခ့ံ ေသာ
မိ တ
့ ိ ့ ှ င့် ြပည့်စံ ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ထိ ေန့၌ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ကားရ ပီ ။ သိ ့ရာတွ င်

ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ် ှ င့် အတ ှ ိ ေတာ်မလ င်၊ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ထိ သတိ ့ ကိ
ှ င်ထတ်ြခင်းငှ ါ အက ်ပ်တတ်စွမ်း ိင်ပါသည်ဟ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၁၃ ထိ အခါ ေယာ သည်
ေကာင်း ကီ းေပး၏။ ေဟ ဗန်ြပည်ကိလည်း၊ ေယဖ ာ၏သား ကာလက်အေမွ ခံ စရာဘိ ့
အပ်ေပးေလ၏။

ေယာ

၁၄ သိ ့ြဖစ်၍ ေကနက်အမျိုး ေယဖ ာ၏သား ကာ လက်သည်၊
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ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ လံ းလံ းလိ က်ေသာေ ကာင့်၊
ေဟ ဗန် ြပည်သည် ယေန့တိင်ေအာင် ကာလက်၏အေမွ ေြမြဖစ် သတည်း။

၁၅

ေဟ ဗန် မိ သ
့ ည် အထက်ကကိ ရသာဘအမည် ှ ိ ၏။ အာဗသည် အာနကအမျိုးသားတိ ့တွင်
လ ကီ းြဖစ် ၏။ ထိ အခါ တြပည်လံ းစစ် ငိ မ်းေလ၏။

၁၅ ယဒအမျိုးသားတိ့သည်
အေမွ ခံရေသာေြမဟမကား၊

စာေရးတံ ပ၍
ေတာင်မျက်

အေဆွ

ှ ာ၌

အမျိုးအလိ က်

ဧဒံ ြပည်နယ် ှ င့်

နီးစပ်လျက်၊

ေတမန်ြပည်စွန်းမှ စ၍ ဇိ နေတာြဖစ်ေသာ၊ ၂ ေတာင်ဘက်အပိ င်းအြခားသည် ေသာဒံ အိ င်၌
ေတာင်အေကွ ့မှထွ က်၍၊ ၃ ေတာင်မျက် ှ ာနား၊ အကရဗိ မ်ကန်းကိ ေ ှ ာက် လျက် ဇိ န ွာသိ ့
ေရာက်ေလ၏။ တဖန် ေတာင်မျက် ှ ာ နား၊ ကာေဒ ှ ဗာနာ ွာ၊ ေဟဇ န် ွာ၊ အာဒါ ွာ၊ ကာကာ
ွာ၊ ၄ အဇမန် ွာကိ ေ ှ ာက်သြဖင့် အဲ ဂတုေချာင်းသိ ့ လိ က်၍ ပင်လယ်၌ ဆံ းေလ၏။ ၅
အေ ှ ဘက်
့
၌ ေသာဒံ အိ င်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝ တိ င်ေအာင် အေ ှ အပိ
့ င်းအြခားြဖစ်၏။
ေြမာက်ဘက် အပိ င်းအြခားသည် ေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ဆင်းရာ ေသာဒံ အိ င် ေကွ ့မှ ထွ က်၍၊ ၆
ေဗေသာဂလ ွာသိ ့၎င်း၊ ေဗသရာဗ ွာ ေြမာက် နားမှာေ ှ ာက်လျက် ဗင်သားေဗာဟန်၏
ေကျာက်သိ့ ၎င်း ေရာက်ေလ၏။ ၇ အာေခ ချိုင့်ေြမာက်ဘက်မှထွ က်၍ ေဒဗိ ရ ွာ သိ ့၎င်း၊
ြမစ်ေတာင်ဘက် အဒမိ မ်ကန်းေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာ ဂိ လဂါလ မိ သ
့ ိ ့၎င်း ေရာက် ပီ းမှ၊ အင်ေ ှ မက်အိင်၊
အေရာ ေဂလ ွာလမ်းသိ ့ လိ က်လျက်၊ ၈ ဟိ ံ ုသား၏ချိုင့်နား ေယ ှ လင် မိ ရ
့ ာ ေယဗ
သိ အရပ် ေတာင်ဘက်နားမှာေ ှ ာက်၍ ဟိ ံ ုချိုင့်အ ေနာက်၊ ေရဖိ မ်ချိုင့်ေြမာက်ဘက်၌ ှ ိ ေသာ
ေတာင်ေပ သိ ့ တက်ေလ၏။ ၉ ထိ ေတာင်ေပ မှဆင်းြပန်၍၊ ေနဖေတာစမ်းေရ တွ င်းကိ
ေ ှ ာက်သြဖင့်

ဧဖ န်ေတာင် ှ င့်ဆိ င်ေသာ

မိ ့

များသိ ့၎င်း၊

ကိ ရယတ်ယာရိ မ် မိ ့

ရာဗာလာ မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊ ၁၀ ဗာလာ မိ အ
့ ေနာက်ဘက်နားမှာ ေ ှ ာက်လျက် စိ ရေတာင်သိ့၎င်း၊
ေခသလန်ေတာင်တည်းဟေသာ

ယာရိ မ်ေတာင်ေြမာက်ဘက်နားမှာ

ဗက်ေ ှ မက် မိ ၊့ တိ မနာ မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊

ေ ှ ာက်လျက်

၁၁ ဧ ကန် မိ ေ
့ ြမာက်ဘက်နားမှာ ေ ှ ာက်လျက်

ှ ိ ကန် ွာသိ ့၎င်း၊ ဗာလာေတာင်သိ့၎င်း၊ ယာဗေနလ ွာသိ ့ ၎င်း၊ ေရာက်၍ ပင်လယ်၌
ဆံ းေလ၏။

၁၂

အေနာက်ဘက်၌

ပင်လယ် ကီ း ှ င့်

ပင်လယ်

ကမ်းပါးသည်

အေနာက်အပိ င်းအြခားြဖစ်၏။ ဤေ ွ ့ ကား ယဒအမျိုးသား အေဆွ အမျိုးအလိ က် ေနရာြပည်
နယ်အပိ င်းအြခားြဖစ်သတည်း။ ၁၃ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ေယာ သည်
ယဒအမျိုးသားတိ ့တွင် ေယဖ ၏သား ကာ လက်အဘိ ့ ေဟ ဗန် မိ တ
့ ည်းဟေသာ
အာနကအဘအာ

ဘ၏ မိ က
့ ိ

ချေပးေလ၏။

၁၄

ထိ မိ ထ
့ ဲက

ကာလက်သည်

အာနကသားသံ း ေယာက်၊ ေ ှ ှ ဲ ၊ အဟိ မန်၊ တာလမဲ တိ့ကိ ှ င်ထတ်ေသာ ေနာက်၊ ၁၅

ေယာ
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ကိ ရယေဿဖါအမည်ေဟာင်း ှ ိ ေသာ ေဒဗိ ရ မိ သ
့ ားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ တဖန်ချီသွား၍၊
ကိ ရယေဿဖါ မိ က
့ ိ
ေပးစားမည်ဟဆိ လ င်၊

တိ က်ယလပ် ကံ ေသာသ
၁၇ ကာလက်ညီ

အား

ငါသည်

ေကနတ်၏သား

၁၆

သမီ းအာခသကိ

သသံ ေယလ သည်

ထိ မိ က
့ ိ တိက်ယ၍ ကာလက်သည် သမီ းအာခသကိ သ့အားေပးစားေလ၏။ ၁၈ ထိ မိန်းမသည်
ခရီ းသွ ားစဥ်အခါ၊ လယ်တကွ က် ကိ အဘ၌ ေတာင်းြခင်းငှ ါ လင် ှ င့်တိ င်ပင် ပီ းမှ ြမည်းေပ
ကဆင်းေလ၏။ အဘကာလက်က အဘယ်အလိ ှ ိ သ နည်းဟ ေမးလ င်၊ ၁၉ သမီ းက
ေကာင်း ကီ းေပးေစချင်ပါ၏။ ကိ ယ် ေတာ်သည် ေတာင်မျက် ှ ာအရပ်ကိ ေပးပါ ပီ ။ စမ်းေရ
တွ င်းတိ ့ကိလည်း ေပးေတာ်မပါဦ းဟ ေတာင်းသည်အ တိ င်း အဘသည် အထက်စမ်းေရတွ င်း၊
ေအာက်စမ်းေရ တွ င်းတိ ့ကိ ေပးေလ၏။ ၂၀ ဤေ ွကား၊
့
ယဒအမျိုးသား အေဆွ အမျိုးအ
လိ က် ခံ ရေသာအေမွ ေြမ ြဖစ်သတည်း။ ၂၁ ယဒအမျိုးသားပိ င်ေသာ မိ မ့ ျားဟမကား၊ ဧဒံ
ြပည် ှ င့်နီးစပ်ေသာ ေတာင်ပိင်း၌ ကပ်ေဇလ မိ ၊့ ဧေဒရ မိ ၊့ ယာဂရ မိ ၊့ ၂၂ ကိ န မိ ၊့ ဒိ ေမာန မိ ၊့
အာဒဒါ မိ ၊့ ၂၃ ေကေဒ ှ မိ ၊့ ဟာေဇာ် မိ ၊့ ဣသနန် မိ ၊့ ၂၄ ဇိ ဖ မိ ၊့ ေတလင် မိ ၊့ ဗာလတ် မိ ၊့ ၂၅
ဟာေဇာ် မိ သ
့ စ်၊ ဟာေဇာ် မိ ေ့ ဟာင်းတည်းဟ ေသာ ေဟဇ န် မိ ၊့ ၂၆ အာမန် မိ ၊့ ေ ှ မ မိ ၊့
ေမာလဒ မိ ၊့ ၂၇ ဟာဇာဂဒ မိ ၊့ ေဟ ှ မန် မိ ၊့ ဗက်ပါလက် မိ ၊့ ၂၈ ဟာဇာ ွာလ မိ ၊့ ေဗရေ ှ ဘ မိ ၊့
ဗိ ေဇာသယာ မိ ၊့ ၂၉ ဗာလာ မိ ၊့ ဣအိ မ် မိ ၊့ အာဇင် မိ ၊့ ၃၀ ဧလေတာလဒ် မိ ၊့ ေခသိ လ မိ ၊့
ေဟာမာ မိ ၊့ ၃၁ ဇိ ကလတ် မိ ၊့ မာဒမ ာ မိ ၊့ သံ သ ာ မိ ၊့ ၃၂ ေလေဗာက် မိ ၊့ ှ ိ လဟိ မ် မိ ၊့ အအိ န် မိ ၊့
ရိ မုန် မိ ၊့

ွာ ှ င့်တကွ မိ ေ့ ပါင်းကား သံ းဆယ်ေြခာက် မိ ့ တည်း။

၃၃ ချိုင့်၌လည်း

ဧ ှ ေတာလ မိ ၊့ ေဇာရာ မိ ၊့ အာ ှ နာ မိ ၊့ ၃၄ ဇာေနာ မိ ၊့ အဂ ိမ် မိ ၊့ တာပွ ါ မိ ၊့ ဧနံ မိ ၊့ ၃၅
ယာမတ် မိ ၊့ အဒလံ မိ ၊့ ေစာေခါ မိ ၊့ အေဇကာ မိ ၊့ ၃၆ ှ ာရိ မ် မိ ၊့ အဒိ သိမ် မိ ၊့ ဂေဒရ မိ ၊့ ဂေဒေရာ
သိ မ် မိ ၊့ ွာ ှ င့်တကွ မိ ေ့ ပါင်းကား၊ ဆယ်ငါး မိ တ
့ ည်း။ ၃၇ ထိ မှတပါး၊ ေဇနန် မိ ၊့ ဟဒါ ှ မိ ၊့
မိ ဂဒလဂဒ် မိ ၊့ ၃၈ ဒိ လန် မိ ၊့ မိ ဇပါ မိ ၊့ ေယာကေသလ မိ ၊့ ၃၉ လာခိ ှ မိ ၊့ ေဗာဇကတ် မိ ၊့
ဧကလန် မိ ၊့ ၄၀ ကဗုန် မိ ၊့ လာမံ မိ ၊့ ကိ သလိ တ် မိ ၊့ ၄၁ ဂေဒ တ် မိ ၊့ ဗက်ဒါဂန် မိ ၊့ ေနမ မိ ၊့
မကဒါ မိ ၊့ ွာ ှ င့်တကွ ဆယ်ေြခာက် မိ တ
့ ည်း။ ၄၂ ထိ မှတပါး၊ လိ ဗန မိ ၊့ ဧသာ မိ ၊့ အာ ှ န် မိ ၊့ ၄၃
ယိ ဖတ မိ ၊့ အာ ှ နာ မိ ၊့ ေနဇိ ပ် မိ ၊့ ၄၄ ကိ လ မိ ၊့ ေအာခဇိ ပ် မိ ၊့ မေရ ှ မိ ၊့ ွာ ှ င့်တကွ ကိ း မိ တ
့ ည်း။
၄၅ ထိ မှတပါး ဧ ကန် မိ ့ ှ င့်သဆိ င်ေသာ မိ ့ ွာများ၊ ၄၆ ဧ ကန် မိ မ
့ ှ စ၍ ပင်လယ်တိင်ေအာင်၊

အာဇတ် မိ ့ ှ င့်နီးစပ်ေသာ မိ ့ ွာများ၊ ၄၇ အာဇတ် မိ ့ ှ င့် သဆိ င်ေသာ မိ ့ ွာများ၊ အဲ ဂတု ြမစ်၊
ပင်လယ် ကီ း၊ ပင်လယ်ကမ်းပါးတိ င်ေအာင်၊ ဂါဇ မိ ့ ှ င့် သဆိ င်ေသာ မိ ့ ွာများ၊

၄၈

ေတာင်ေပ ၌လည်း၊ ှ မိ ရ မိ ၊့ ယတိ ရ မိ ၊့ ေစာ ေခါ မိ ၊့ ၄၉ ဒ မိ ၊့ ေဒဗိ ရ မိ တ
့ ည်းဟေသာ၊
ကိ ရယဿ မိ ၊့ ၅၀ အာနပ် မိ ၊့ ဧ ှ တေမာ မိ ၊့ အာနိမ် မိ ၊့ ၅၁ ေဂါ ှ င် မိ ၊့ ေဟာလန် မိ ၊့ ဂိ ေလာ မိ ၊့
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ွာ ှ င့် တကွ ဆယ်တ မိ တ
့ ည်း။ ၅၂ အာရပ် မိ ၊့ ဒမာ မိ ၊့ ဧ ှ န် မိ ၊့ ၅၃ ယာ ံ မိ ၊့ ဗက်တာပွ ါ မိ ၊့
အာဖက် မိ ၊့ ၅၄ ဟ မိ ၊့ ေဟ ဗန် မိ တ
့ ည်းဟေသာ ကိ ရယသာဘ မိ ၊့ ဇိ ေအာရ မိ ၊့ ွာ ှ င့်တကွ
ကိ း မိ တ
့ ည်း။ ၅၅ ေမာင် မိ ၊့ ကရေမလ မိ ၊့ ဇိ ဖ မိ ၊့ ယတ မိ ၊့ ၅၆ ေယဇေရလ မိ ၊့ ေယာကဒံ မိ ၊့
ဇာေနာ မိ ၊့

၅၇ ကဣန မိ ၊့ ဂိ ဘာ မိ ၊့ တိ မန မိ ၊့

ွာ ှ င့်တကွ ဆယ် မိ တ
့ ည်း။

၅၈

ဟာလဟလ မိ ၊့ ဗက်ဇရ မိ ၊့ ေဂေဒ မိ ၊့ ၅၉ မာရပ် မိ ၊့ ေဗသ တ် မိ ၊့ ဧလေတကန် မိ ၊့

ွာ

ှ င့်တကွ ေြခာက် မိ တ
့ ည်း။ ၆၀ ကိ ရယတ်ယာရိ မ် မိ တ
့ ည်းဟေသာ ကိ ရယတ် ဗာလ မိ ၊့ ရဗာ မိ ၊့
ွာ ှ င့်တကွ ှ စ် မိ တ
့ ည်း။ ၆၁ ေတာ၌လည်း၊ ေဗသရာဗ မိ ၊့ မိ ဒိ န် မိ ၊့ ေသကာ က မိ ၊့ ၆၂
နိဗ ှ န် မိ ၊့ ေမလက် မိ ၊့ အေဂဒိ မိ ၊့ ွာ ှ င့်တကွ ေြခာက် မိ တ
့ ည်း။ ၆၃ ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ
ေယဗသိ လတိ ့ကိ ကား၊ ယဒအမျိုးသားတိ ့သည်

မ ှ င်ထတ် ိင်ဘဲ သတိ ့

သည်

ယေန့တိင်ေအာင် ယဒအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်အတ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေန ကသတည်း။

၁၆ ေယာသပ်အမျိုးသားတိ့သည် စာေရးတံ ပ၍ အေမွခံရေသာေြမ

အပိ င်းအြခားသည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ေယရိ ေခါ မိ အ
့ ေ ှ ၊့ ေယရိ ေခါအိ င်မှထွ က်၍ ေတာလမ်း သိ ့ လိ က်လျက်၊
ေဗသလေတာင်တေ ှ ာက်လံ း သွ ားသြဖင့်၊ ၂ ေဗသလလဇ မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊ အာခိ အတ တ်
မိ သ
့ ိ ့ ၎င်း၊ ၃ အေနာက်မျက် ှ ာ၌ ယာဖေလတိ မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊ ေအာက်ဗက်ေဟာ န် မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊
ေဂဇာ မိ သ
့ ိ ့၎င်း ေရာက် ၍ ပင်လယ်၌ဆံ းေလ၏။ ၄ ထိ သိ့ ေယာသပ်၏သား မနာေ ှ ှ င့်
ဧဖရိ မ်တိ့ သည် အေမွ ခံရ က၏။ ၅ ဧဖရိ မ်အမျိုးသားတိ ့သည် အေဆွ အမျိုးအလိ က် ေနေသာ
ေြမအပိ င်းအြခားသည်၊ အေ ှ ဘက်
့
၌ အတ တ် အဒါ မိ မ့ ှ အထက်ဗက်ေဟာ န် မိ သ
့ ိ ့ လိ က်၍၊
၆ ေြမာက်မျက် ှ ာ၌ ပင်လယ်နား၊ မိ တ်ေမသ မိ သ
့ ိ ့ ထွ က်၏။ တဖန် အေ ှ သိ
့ ့ မျက် ှ ာ ပ၍

တာနတ် ှ ိ ေလာ မိ အ
့ ေ ှ မ့ ှ ာ ေ ှ ာက်လျက်၊ ၇ ယေနာဟ မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊ ယေနာဟ မိ မ့ ှ အတ တ်
မိ ၊့ နာရတ် မိ ၊့ ေယရိ ေခါ မိ သ
့ ိ ့၎င်း ေရာက်၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်၌ ဆံ းေလ၏။ ၈ တာပွ ါ မိ မ့ ှ
အေနာက်သိ့သွား၍ ကာနြမစ်သိ့ လိ က်လျက် ပင်လယ်၌ ဆံ းေလ၏။ ၉ ဤေ ွကား၊
့
မနာေ ှ အမျိုးသားတိ ့အဘိ ့ အေမွ ခံ ရေသာေြမ၌ ဧဖရိ မ်အမျိုးသားတိ ့အဘိ ့ ခွဲ ထားေသာ
မိ မ့ ျား ှ င့်တကွ ဧဖရိ မ်အမျိုးသား အေဆွ အမျိုးအလိ က် အေမွ ခံရေသာ မိ ့ ွာများြဖစ်သတည်း။
၁၀ ေဂဇာ မိ ့၌ေနေသာ ခါနနိလတိ ့ကိ မ ှ င်ထတ် ဘဲ သတိ ့သည် ယေန့တိင်ေအာင်

ဧဖရိ မ်အမျိုးသားတိ ့ ှ င့် အတေန၍ အခွ န်ေပးရ က၏။

၁၇ ေယာသပ်၏သားဦး မနာေ ှ အမျိုးသားတိ့သည် စာေရးတံ ပ၍ အေမွခံရေသာ
ေြမဟမကား၊ မနာေ ှ ၏ သားတည်းဟေသာ ဂိ လဒ်၏အဘ မာခိ ရသည် စစ်သရဲ
ြဖစ်၍၊ ဂိ လဒ်ြပည် ှ င့် ဗာ ှ န်ြပည်ကိရ၏။

၂ ေယာသပ်၏သား

မနာေ ှ ၏သား

ေယာက်ျား အြခားတည်းဟေသာ အေဗျဇာသား၊ ေဟလက်သား၊ အသေရလသား၊
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ေ ှ ခင်သား၊ ေဟဖါသား၊
ရ ကေသး၏။

ှ မိ ဒသားတိ ့ သည် အေဆွ အမျိုးအလိ က် စာေရးတံ ပ၍

၃ သိ ့ရာတွ င် မနာေ ှ ၊ မာခိ ရ၊ ဂိ လဒ်၊ ေဟဖါတိ ့မှ ဆင်းသက်ေသာ

ဇေလာဖဒ်၌ သားေယာက်ျားမ ှ ိ ၊ သမီ းသက်သက်သာ ှ ိ ၏။ သ၏သမီ းတိ ့အမည်ကား၊
မာလာ၊ ေနာအာ၊ ေဟာဂလာ၊ မိ လကာ၊ တိ ရဇာတည်း။
ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလာဇာ၊

၄ ထိ မိန်းမတိ ့သည်

န်၏သား ေယာ ၊ မင်းများေ ှ သိ
့ ့ ချဥ်းကပ်၍ အက ်ပ်

တိ ့ေပါက်ေဘာ် ှ င့်အတ အေမွ ခံရေသာအခွ င့ ်ကိ အက ်ပ် တိ ့အား ေပးေစြခင်းငှ ါ
ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ကိ မှာထားေတာ်မ ပီ ဟ ေလ ာက်၍၊ ထာဝရဘရား မှာထား
ေတာ်မသည်အတိ င်း သတိ ့အဘ၏ ညီ အစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ အေမွ ခံရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပး၏။ ၅
ထိ သိ့ မနာေ ှ ၏သမီ းတိ ့သည် သားတိ ့ ှ င့်အတ အေမွ ကိခံရ၍၊ မနာေ ှ ၏သားအချို တ
့ ိ ့သည်
ဂိ လဒ်ြပည် ကိ ရေသာေ ကာင့်၊ ၆ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
ဂိ လဒ်ြပည် ှ င့် ဗာ ှ န်ြပည်မှတပါး၊
မနာေ ှ အမျိုးသည် ဆယ်ဘိ့ကိ ရေသး၏။ ၇ မနာေ ှ ခ ိ င်အပိ င်းအြခားသည် အာ ှ ာခ ိ င်မှ
ေ ှ ခင် မိ ေ့ ှ တွ
့ င် ှ ိ ေသာ မိ တ်ေမသ မိ သ
့ ိ ့သွား၍ လက်ျာ ဘက်၌ အင်တာပွ ါ မိ သ
့ ိ ့ လိ က်ေလ၏။
၈ တာပွ ါ မိ န
့ ယ်ကိ မနာေ ှ ပိ င်ေသာ်လည်း၊ မနာ ေ ှ ခ ိ င်စွန်းမှာ ှ ိ ေသာ တာပွ ါ မိ က
့ ိ

ဧဖရိ မ်သားတိ သ
့ ည် ပိ င် က၏။ ၉ တဖန် အပိ င်းအြခားသည် ကာနြမစ်ေတာင် ဘက်သိ့လိက်၍၊
မနာေ ှ မိ တ
့ ိ ့တွင် ဧဖရိ မ် မိ အ
့ ချို ့ ပါေသာ်လည်း၊ ြမစ်ေြမာက်ဘက်ေြမသည် မနာေ ှ ေြမ
ြဖစ်၍ ပင်လယ်၌ဆံ းေလ၏။

၁၀ ေတာင်ဘက်၌ ဧဖရိ မ်ေ ြမ၊ ေြမာက်ဘက်၌ မနာ

ေ ှ ေြမြဖစ်လျက်၊ ပင်လယ်ကန့်ကွက်၍ ေြမာက်ဘက်၌ အာ ှ ာခ ိ င်၊ အေ ှ ဘက်
့
၌
ဣသခါခ ိ င် ှ ိ ၏။ ၁၁ ထိ ခ ိ င်၌ မနာေ ှ အမျိုးရေသာ ြပည်သံ းြပည်ဟ မကား၊ ဗက် ှ န် မိ ့ ှ င့်
သ့ မိ ့ ွာများ၊ ဣဗလံ မိ ့ ှ င့် သ့ မိ ့ ွာများ၊ ေဒါရ မိ ့ ှ င့် သ့ မိ ့ ွာများ၊ အေဒ ါရ မိ ့ ှ င့် သ့ မိ ့ ွာများ၊
တာနက် မိ ့ ှ င့် သ့ မိ ့ ွာများ၊ ေမဂိ ေဒါ မိ ့ ှ င့် သ့ မိ ့ ွာများတိ ့ကိ ရေသး၏။ ၁၂ သိ ့ရာတွ င်
မနာေ ှ အမျိုးသားတိ ့သည် ထိ မိ တ
့ ိ ့ ကိ မသိ မ်းမယ ိင်ဘဲ၊ ခါနနိလတိ ့သည် ထိ အရပ်၌
အ ိင် ေန က၏။ ၁၃ ဣသေရလလတိ ့သည် အားတိ းပွ ားေသာအခါ၊ ထိ ခါနနိလတိ ့ကိ
အကန်အစင်မ ှ င်ထတ်ဘဲ အခွ န်ေပး ေစ က၏။ ၁၄ ေယာသပ်အမျိုးသားတိ ့ကလည်း၊
အက ်ပ်တိ့ သည် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ေကာင်း ကီ းမဂလာ ကိ ခံ ရသြဖင့်
အမျိုး ကီ းြဖစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်တဘိ ့ တခ ိ င်တည်းကိ သာ အဘယ်ေ ကာင့်ေပးပါသနည်းဟ
ေယာ အား ေမးေလ ာက် ကေသာ်၊ ၁၅ ေယာ က၊ သင်တိ့သည် အမျိုး ကီ းြဖစ်၍ ဧဖရိ မ်ေတာင်
ကျဥ်းေြမာင်းလ င်၊ ေတာအရပ်သိ့သွား၍ ေဖရဇိ ြပည်၊ ေရဖိ မ်ြပည်၌ ခတ်လှဲ ကေလာ့ဟ
ြပန်ေြပာ ၏။ ၁၆ ေယာသပ်အမျိုးသားတိ ့ကလည်း၊ ဧဖရိ မ်ေတာင် သည် အက ်ပ်တိ့အဘိ ့
မေလာက်ပါ။ ချိုင့်အရပ်ဗက် ှ န် မိ ့ ွာတိ ့၌၎င်း၊ ေယဇေရလချိုင့်၌၎င်း ေနေသာ ခါနနိလ

ေယာ
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အေပါင်းတိ ့သည် သံ ရထား ှ င့် ြပည့်စံ ပါသည်ဟ ေလ ာက် ြပန်လ င်၊ ၁၇ ေယာ က၊
သင်တိ့သည် အမျိုး ကီ းြဖစ်၍ ခွ န်အား ကီ းေသာေ ကာင့်၊ တဘိ ့တည်းကိ သာ မယရ။
၁၈ ေတာင်သည်လည်း သင်တိ့အဘိ ့ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ သစ်ပင်များလ င် ခတ်လှဲရမည်။

ထွ က်ရာလမ်းတိ ့သည် လည်း သင်တိ့အဘိ ့ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ခါနနိလတိ ့သည် ခွ န်အား ကီ း၍
သံ ရထား ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ်လည်း၊ သတိ ့ကိ ှ င်ထတ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဧဖရိ မ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး
တည်းဟေသာ ေယာသပ်အမျိုးသားတိ ့အား ေြပာဆိ ၏။

၁၈ ဣသေရလအမျိုး

ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည်၊

ှ ိ ေလာ မိ မ့ ှ ာစည်းေဝး၍

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ကိ တည်ေထာင် က၏။ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ တြပည်လံ း ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ
၏။ ၂ ထိ အခါ ဣသေရလအမျိုးခ ှ စ်မျိုးတိ ့သည်၊ အေမွ ေြမကိ မခံ ရေသးသည်ြဖစ်၍၊ ၃
ေယာ က၊ သင်တိ့ဘိးေဘးများ၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာေြမကိ
သင်တိ့သည် မသိ မ်း မယဘဲ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း ေန ကလိ မ့ ်မည်နည်း။ ၄ သင်တိ့တွင်
အမျိုးတမျိုးလ င် လသံ းေယာက်စီ ေ ွးေကာက်၍ ငါေစလတ်သြဖင့်၊ သတိ ့သည် တြပည်လံ း
သိ ထ
့ သွ ား၍ အေမွ ခံသင့်သည်အတိ င်း ေရးသား ပီ းမှ ငါ့ထံသိ ့ြပန်လာရ ကမည်။ ၅ သတိ သ
့ ည်
ြပည်ကိ ခ ှ စ်ပိင်းပိ င်းြခားရ ကမည်။ ယဒအမျိုးသည် ေတာင်ဘက်မိမိေနရာ၌ ေနရမည်။
ေယာသပ်အမျိုးသည် ေြမာက်ဘက်မိမိေနရာ၌ ေနရမည်။ ၆ ြပည်ကိ ခ ှ စ်ပိင်းပိ င်းြခား ပီ းမှ၊
ြပည်ပံ ကိ ငါ့ထံ သိ ့ေဆာင်ခဲ့၍၊ ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ သင်တိ့အဘိ ့
စာေရးတံ ပမည်။ ၇ ေလဝိ သားတိ ့သည် သင်တိ့ ှ င့်ေရာ၍ အဘိ ့ကိ မယရ။ ထာဝရဘရား၏
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာသည် သတိ ့အေမွ ြဖစ်၏။ ဂဒ်အမျိုး၊

ဗင်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး

တဝက်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
ထာဝရဘရား ၏က န် ေမာေ ှ ေပးသည်အတိ င်း၊
အေမွ ေြမကိ ခံ ယ က ပီ ဟ ဣသေရလလတိ ့အား ေြပာဆိ ၏။

၈ ထိ လတိ ့သည်

ထ၍သွ ားသြဖင့်၊ ေယာ က လည်း၊ တြပည်လံ းသိ ့ ေ ှ ာက်၍ေရးသား ပီ းလ င် ငါ့ထံသိ ့
ြပန်လာ ကေလာ့။ ှ ိ ေလာ မိ မ့ ှ ာ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ သင်တိ့အဘိ ့ စာေရးတံ ပမည်ဟ
ြပည်ပံ ကိ ေရးသား ြခင်းငှ ါ သွ ားေသာသတိ ့ကိ မှာထားသည် ှ င့်အညီ ၊ ၉ သတိ ့သည်
တြပည်လံ းသိ ့ ေ ှ ာက်သွားသြဖင့်၊ မိ ့ ွာ ှ ိ သည်အတိ င်း စာ၌ ခနစ်ပိင်းပိ င်း၍ ေရးသား ပီ းမှ
ေယာ ေနရာ

ှ ိ ေလာတပ်သိ့ ေရာက်လာ က၏။

၁၀ ေယာ သည်

ှ ိ ေလာ မိ မ့ ှ ာ

ထာဝရဘရားေ ှ ့ ေတာ်၌ စာေရးတံ ပ၍ ဣသေရလအမျိုးသား အသီ းသီ း တိ ့အား
ေြမကိ ပိင်းြခားေလ၏။ ၁၁ ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့သည် စာေရးတံ ပ၍ အေဆွ အမျိုးအလိ က်
ခံ ရေသာေြမသည်
ကျ၏။

ေယာ

၁၂

ယဒအမျိုးသား

ေြမအပိ င်းအြခားသည်

တိ ့ ှ င့်

ေယာသပ်အမျိုးသားတိ ့စပ် ကားမှာ

ေြမာက်မျက် ှ ာ၌

ေယာ်

ဒန်ြမစ်မှထွ က်၍
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ေယရိ ေခါ မိ ့ ေြမာက်ဘက်နား၌၎င်း၊ အေနာက်ဘက်ေတာင်ေပ ၌၎င်း ေ ှ ာက်လျက်
ေဗသဝင် ေတာသိ ့ ထွ က်သွား၏။
လဇ

မိ န့ ား၌

ေ ှ ာက်သြဖင့်၊

ေတာင်ေြခရင်း

၁၃ တဖန် ေတာင်မျက် ှ ာသိ ့သွား၍ ေဗသလ

ေအာက်ဗက်ေဟာ န် မိ ့ ေတာင်

အတ တ်အဒါ မိ သ
့ ိ့

ေရာက် ပီ းလ င်၊

ဘက်မှာ ှ ိ ေသာ

ထိ ေတာင်မှထွ က်၍

၁၄

အိ င်ေတာင်ေကွ ့ကိ ဝိ င်း သြဖင့်၊ ယဒအမျိုးသားေနေသာ ကိ ရယတ်ယာရိ မ် မိ ့ တည်းဟေသာ
ကိ ရယတ်ဗာလ မိ သ
့ ိ ့ ထွ က်သွား၏။ ဤေ ွကား
့
အေနာက်ဘက်အပိ င်းအြခားတည်း။ ၁၅
ေတာင်ဘက်အပိ င်းအြခားသည်

ကိ ရယတ်ယာ

ရိ မ် မိ စ့ ွ န်းမှ

အေနာက်ဘက်နား၌

ေနဖေတာေရတွ င်းသိ ့ ေရာက် ပီ းလ င်၊ ၁၆ ဟိ ံ ုသား၏ချိုင့်ေ ှ မ့ ှ ာ၊ ေရဖိ မ်ချိုင့်ေြမာက်ဘက်
၌ ှ ိ ေသာ

ေတာင်ေြခရင်းသိ ့လာ၍

ေယဗသိ မိ ေ့ တာင်

ဘက်

ဟိ ံ ုချိုင့်သိ ့၎င်း၊

အေရာေဂလ ွာသိ ့၎င်း၊ ၁၇ ေြမာက်ဘက်နား၌ အင်ေ ှ မက် ွာသိ ့၎င်း၊ အဒမမ်ကန်းတဘက်
ေဂလိ လတ် ွာသိ ့၎င်း၊ ဗင်သား ေဗာဟန်၏ ေကျာက်သိ့၎င်း ေရာက်ေလ၏။ ၁၈ တဖန်
အရာဗ မိ ့ ေြမာက်မျက် ှ ာတဘက် လွ င်ြပင်နားမှာေ ှ ာက်၍ အရာဗ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်သြဖင့်၊ ၁၉
ဗက်ေဟာဂလ မိ ့ ေြမာက်ဘက်နားမှာေ ှ ာက်၍ ေသာဒံ အိ င်ေြမာက်ေကွ ့၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝ၌
ဆံ းေလ၏။ ဤေ ွကား
့
ေတာင်ဘက်အပိ င်းအြခားတည်း။
အေ ှ ဘက်
့
ပိင်းြခားလျက်

၂၀ ေယာ်ဒန်ြမစ်သည်

ှ ိ ၏။ ဤေ ွကား
့
ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့သည် အေဆွ

အမျိုးအလိ က် အေမွ ခံရေသာေြမနယ်ြဖစ်သတည်း။

၂၁ ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့သည်

အေဆွ အမျိုးအ လိ က်ရေသာ မိ မ့ ျားဟမကား၊ ေယရိ ေခါ မိ ၊့ ေဗေသာ ဂလ မိ ၊့ ဧမေကဇဇ် မိ ၊့ ၂၂
ေဗသရာဗ မိ ၊့ ေဇမရိ မ် မိ ၊့ ေဗသလ မိ ၊့ ၂၃ အာဝိ မ် မိ ၊့ ပါရ မိ ၊့ သဖရာ မိ ၊့ ၂၄ ေခဖါဟာေမာနဲ မိ ၊့
သဖနိ မိ ၊့ ဂါဘ မိ ၊့

ွာ ှ င့် တကွ ဆယ် ှ စ် မိ တ
့ ည်း။ ၂၅ ထိ မှတပါး၊ ဂိ ေဗာင် မိ ၊့ ရာမ မိ ၊့

ေဗ တ် မိ ၊့ ၂၆ မိ ဇပါ မိ ၊့ ေခဖိ ရ မိ ၊့ ေမာဇ မိ ၊့ ၂၇ ေရကင် မိ ၊့ ဣရေပလ မိ ၊့ တာရလ မိ ၊့ ၂၈
ေဇလ မိ ၊့ ဧလပ် မိ ၊့ ေယ ှ လင် မိ တ
့ ည်းဟ ေသာ ေယဗသိ မိ ၊့ ဂိ ဗက် မိ ၊့ ကိ ရယတ် မိ ၊့
ွာ ှ င့်တကွ

ဆယ်ေလး မိ တ
့ ည်း။

ဤေ ွကား
့

ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့

သည်

အေဆွ အမျိုးအလိ က်ခံရေသာ အေမွ တည်း။

၁၉ ဒတိယတ ကိမ်စာေရးတံ ပ၍၊

ှ ိ ေမာင်အမျိုးသားတိ ့သည် အေဆွ အမျိုးအလိ က်

ယဒအေမွ ေ ြမအတွ င်း ၌ အေမွ ခံရ က၏။ ၂ သတိ ့အေမွ ေြမ၌ ှ ိ ေသာ မိ မ့ ျားဟမကား၊ ေဗရ
ေ ှ ဘ မိ ၊့ ေမာလဒါ မိ ၊့ ၃ ဟာဇာ ွာလ မိ ၊့ ဗာလာ မိ ၊့ အာဇင် မိ ၊့ ၄ ဧလေတာလဒ် မိ ၊့ ေဗသလ မိ ၊့
ေဟမာ မိ ၊့ ၅ ဇိ ကလတ် မိ ၊့ ဗက်မာကဗတ် မိ ၊့ ဟာဇာသသ မိ ၊့ ၆ ဗက်ေလေဗာက် မိ ၊့ ှ ဟင် မိ ၊့
ွာ ှ င့်တကွ ဆယ်သံ း မိ တ
့ ည်း။ ၇ ထိ မှတပါး၊ အင်ရိမုန် မိ ၊့ ေတာခင် မိ ၊့ ဧသာ မိ ၊့ အာ ှ န် မိ ၊့
ွာ ှ င့်တကွ ေလး မိ တ
့ ည်း။ ၈ ထိ မှတပါး ေတာင်မျက် ှ ာ၌ ဗာလတ်ေဗရရာ မတ် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်
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အထက်ဆိခဲ့ ပီ းေသာ မိ ပ့ တ်ဝန်း ကျင် ွာ ှ ိ သမ ပါသတည်း။ ဤေ ွကား
့
ှ ိ ေမာင်အမျိုး
သားတိ ့သည် အေဆွ အမျိုးအလိ က် ခံ ရေသာအေမွ တည်း။ ၉ ှ ိ ေမာင်အေမွ ေြမသည်
ယဒအမျိုးသားခံ ေသာ

အဘိ ့ထဲက

တ်ရ၏။

ယဒအမျိုးသားတိ ့အဘိ ့သည်

ကီ း

ကျယ်ေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့အေမွ ေ ြမအတွ င်း၌ ှ ိ ေမာင် အမျိုးသားတိ ့သည် အေမွ ခံရ က၏။
၁၀ တတိ ယတ ကိ မ်စာေရးတံ ပ၍ ဇာဗလန်အမျိုး သားတိ ့သည် အေဆွ အမျိုးအလိ က်

အေမွ ခံရ က၏။

သတိ ့

အေမွ ေြမအပိ င်းအြခားသည်

စာရိ ဒ် မိ မ့ ှ ထွ က်၍၊

၁၁

အေနာက်သိ့သွားလျက် မရာလ မိ ၊့ ဒဗ ှ က် မိ ့ သိ ့၎င်း၊ ေယာကနံ မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာ ြမစ်သိ့၎င်း
မှီေလ၏။ ၁၂ တဖန် စာရိ ဒ် မိ မ့ ှ ေနထွ က်ရာအေ ှ မျက်
့
ှ ာသိ ့ လှ ည့်သြဖင့်၊ ခိ သလတာေဗာ် မိ ၊့
ဒါဗရတ် မိ သ
့ ိ့

ေရာက် ပီ း

လ င်၊

ယာဖျာ မိ သ
့ ိ့

တက်ေလ၏။

၁၃

ထိ မိ မ့ ှ စ၍

အေ ှ ဘက်
့
နားမှာလိ က်လျက်၊ ဂိ တ ေဟဖါ မိ ၊့ အိ တကာဇိ န် မိ ၊့ ရိ မုန်ေမေသာရေနအာ မိ သ
့ ိ့
ေရာက်ေလ၏။

၁၄ ေြမာက်ဘက်၌လည်း

ဝိ င်းသြဖင့်၊ ဟ သန် မိ ့ သိ ့ေရာက်၍

ယိ ဖေသလချိုင့်၌ ဆံ းေလ၏။ ၁၅ ထိ မှတပါး၊ ကတတ် မိ ၊့ နဟာလာလ မိ ၊့ ှ ိ မ န် မိ ၊့ ဣဒလ မိ ၊့
ဗက်လင် မိ တ
့ ည်းဟေသာ ွာ ှ င့်တကွ ဆယ် ှ စ် မိ ့ ှ ိ သတည်း။ ၁၆ ဤေ ွကား
့
မိ ့ ွာပါလျက်
ဇာဗလန်အမျိုးသား တိ သ
့ ည် အေဆွ အမျိုးအလိ က် ခံ ရေသာအေမွ တည်း။ ၁၇ စတတတ ကိ မ်
စာေရးတံ ပ၍ ဣသခါအမျိုး သားတိ ့သည် အေဆွ အမျိုးအလိ က် အေမွ ခံရ က၏။ ၁၈
သတိ ့အပိ င်းအြခားသည် ေယဇေရလ မိ ၊့ ေခသ လတ် မိ ၊့ နင် မိ ၊့ ၁၉ ဟာဖရိ မ် မိ ၊့ ှ ိ ဟန် မိ ၊့
အာနဟာရတ် မိ ၊့ ၂၀ ရဗိ တ် မိ ၊့ ကိ န် မိ ၊့ အာဗက် မိ ၊့ ၂၁ ေရမက် မိ ၊့ အဂ မိ ၊့ အဟဒါ မိ ၊့
ဗက်ပဇက် မိ ့ ပါလျက်၊ ၂၂ တာေဗာ် မိ ၊့ ရာဟဇိ မ မိ ၊့ ဗက်ေ ှ မက် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်၌
ဆံ းေလ၏။

ွာ ှ င့်တကွ ဆယ် ေြခာက် မိ ့ ှ ိ သတည်း။ ၂၃ ဤေ ွကား
့
မိ ့ ွာပါလျက်

ဣသခါအမျိုးသား တိ ့သည် အေဆွ အမျိုးအလိ က် ခံ ရေသာအေမွ တည်း။ ၂၄ ပဥမတ ကိ မ်
စာေရးတံ ပ၍ အာ ှ ာအမျိုးသား တိ ့သည် အေဆွ အမျိုးအလိ က် အေမွ ခံရ က၏။ ၂၅
သတိ ့အပိ င်းအြခားသည် ေဟလကတ် မိ ၊့ ဟာလိ မိ ၊့ ေဗတင် မိ ၊့ အာခ ှ ပ် မိ ၊့

၂၆

အာလေမလက် မိ ၊့ အာမဒ် မိ ၊့ မိ ှ ာလ မိ ပ့ ါ လျက်၊ အေနာက်မျက် ှ ာ၌ ကရေမလ မိ ၊့
ှ ိ ေဟာရလိ ဗ နတ် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေလ၏။ ၂၇ တဖန် ေနထွ က်ရာဘက်သိ့လှည့်၍ ဗက်ဒါဂန် မိ ၊့
ဇာဗလန်ခ ိ င်၊

ယိ ဖေသလချိုင့်ကိ

ေ ှ ာက်သြဖင့်၊

ေြမာက်မျက် ှ ာသိ ့သွား၍

ေဗသမက် မိ ၊့ နေယလ မိ ၊့ ကာ ဗလ မိ ၊့ ၂၈ ေဟ ဗန် မိ ၊့ ရေဟာဘ မိ ၊့ ဟမုန် မိ ၊့ ကာန မိ ၊့
ဇိ ဒန် မိ ့ ကီ းတိ င်ေအာင် ေရာက် ပီ းလ င်၊ ၂၉ ရာမ မိ ၊့ ခိ င်ခ့ံ ေသာတ မိ ၊့ ေဟာသ မိ သ
့ ိ့
လှ ည့်လျက်၊ ပင်လယ်ကမ်းပါးမှစ၍ အာခဇိ ပ် မိ တ
့ ိ င် ေအာင် ပင်လယ်၌ဆံ းေလ၏။ ၃၀ အမ မိ ၊့
အာဖက် မိ ၊့ ရေဟာဘ မိ ့ ှ င့်တကွ ွာပါလျက် ှ စ်ဆယ် ှ စ် မိ ့ ှ ိ သတည်း။ ၃၁ ဤေ ွကား
့
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မိ ့ ွာပါလျက် အာ ှ ာအမျိုးသားတိ ့ သည် အေဆွ အမျိုးအလိ က် ခံ ရေသာအေမွ တည်း။ ၃၂
ဆဌမတ ကိ မ်

စာေရးတံ ပ၍

နဿလိ အမျိုး

သားတိ ့သည်

အေဆွ အမျိုးအလိ က်

အေမွ ခံရ က၏။ ၃၃ သတိ ့အပိ င်းအြခားသည် ေဟလပ် မိ ၊့ အာလန် မိ ၊့၊ ဇာန ိမ် မိ ၊့ အာဒမိ မိ ၊့
ေနကပ် မိ ၊့ ယာဗေနလ မိ ၊့ လာကံ မိ ပ့ ါလျက် ေယာ်ဒန်ြမစ်၌ ဆံ းေလ၏။

၃၄ တဖန်

အေနာက်မျက် ှ ာသိ ့ လှ ည့်သြဖင့် အာဇ တာေဘာ် မိ ၊့ ဟကတ် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်၍၊ ေတာင်
ဘက်၌

ဇာဗလန်ခ ိ င်၊

အေနာက်ဘက်၌

အာ ှ ာခ ိ င်၊

ေနထွ က်ရာဘက်၌

ေယာ်ဒန်ြမစ်အပိ င်းအြခား ှ ိ ၏။ ၃၅ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ မ့ ျား ဟမကား၊ ဇိ ဒိ မ် မိ ၊့ ေဇရ မိ ၊့ ဟမတ် မိ ၊့
ရကတ် မိ ၊့ ဂေနသရက် မိ ၊့ ၃၆ အာဒမာ မိ ၊့ ရာမ မိ ၊့ ဟာေဇာ် မိ ၊့ ၃၇ ေကေဒ ှ မိ ၊့ အင်ဟာေဇာ် မိ ၊့
ဧ ဒိ မိ ၊့ ၃၈ ဣ န် မိ ၊့ မိ ဂဒေလလ မိ ၊့ ေဟာရင် မိ ၊့ ေဗသ နတ် မိ ၊့ ဗက်ေ ှ မက် မိ ၊့ ွာ ှ င့်တကွ
ဆယ်ကိး မိ တ
့ ည်း။
အေဆွ အမျိုးအလိ က်

၃၉ ဤေ ွကား
့

မိ ့ ွာပါလျက်၊ နဿလိ အမျိုးသား တိ ့သည်

ခံ ရေသာအေမွ တည်း။

၄၀ သတမတ ကိ မ်

စာေရးတံ ပ၍

ဒန်အမျိုးသားတိ ့ သည် အေဆွ အမျိုးအလိ က် အေမွ ခံရ က၏။ ၄၁ သတိ ့အေမွ ခံရေသာ
မိ မ့ ျားဟမကား၊ ေဇာရာ မိ ၊့ ဧ ှ ေတာလ မိ ၊့ ဣရေ ှ မက် မိ ၊့ ၄၂ ှ ာလဗိ န် မိ ၊့ အာယလန် မိ ၊့
ေယသလ မိ ၊့ ၄၃ ဧလန် မိ ၊့ သိ မနာသ မိ ၊့ ဧ ကန် မိ ၊့ ၄၄ ဧလေတက မိ ၊့ ဂိ ဗသန် မိ ၊့ ဗာလပ် မိ ၊့ ၄၅
ေယဟတ် မိ ၊့ ေဗနေဗရက် မိ ၊့ ဂါသရိ မုန် မိ ၊့ ၄၆ ေမယာကန် မိ ၊့ ရကုန် မိ ၊့ ယာေဖါ မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ
ေသာ ေြမပါသတည်း။ ၄၇ ဒန်အမျိုးသားရေသာေြမသည် ကျဥ်းေြမာင်း ေသာေ ကာင့်၊
လဲ ှ မိ က
့ ိ စစ်ချီ၍တိ က်ယလပ် ကံ သြဖင့် ေနရာချ က၏။ လဲ ှ မိ က
့ ိ ၊ အမျိုး၏အဘဒန်ကိ
အစွဲ ပ၍၊ ဒန် မိ ဟ
့ ေသာအမည်ြဖင့် မှည့် က၏။

၄၈ ဤေ ွကား
့

ဒန်အမျိုးသားတိ ့ သည် အေဆွ အမျိုးအလိ က် ခံ ရေသာအေမွ တည်း။

မိ ့ ွာပါလျက်၊
၄၉ ထိ သိ့

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ေြမတြပင် လံ းကိ အပိ င်းအြခား ှ င့်တကွ ေဝဖန်၍
အေမွ ခံ ပီ းမှ၊

န်၏သားေယာ အား အေမွ ေ ြမကိ ေပး က၏။ ၅၀ သေတာင်းေသာ မိ ့

ဧဖရိ မ်ေတာင်ေပ မှာ တိ မ နေဿရ မိ က
့ ိ ထာဝရဘရားအမိ န့်ေတာ်အတိ င်း ေပးသ ြဖင့်၊
သသည် မိ က
့ ိ တည်ေထာင်၍ ေနေလ၏။ ၅၁ ဤေ ွကား
့
ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဧလာဇာ၊ န်၏
သားေယာ ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့တွင် အေဆွ အမျိုး သ ကီ းတိ ့သည်၊ ှ ိ ေလာ မိ မ့ ှ ာ
ထာဝရဘရားေ ှ ့ ပရိ သတ် စည်းေဝးရာတဲ ေတာ်တံခါးနား၌ ေဝေပးေသာ အေမွ ခံ စရာေြမ
အသီ းသီ းေပတည်း။ ဤေ ွကား၊
့
ြပည်ကိ ေဝဖန်ေသာအမ ပီ းေလ၏။

၂၀ တဖန်

ထာဝရဘရားသည်

ေယာ ကိ

ေခ

ေတာ်မ၍၊

၂ သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ငါသည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာထားသည်
အတိ င်း၊ ၃ လအသက်ကိ သတ်မည်ဟ အ ကံ မ ှ ိ ဘဲ အမှတ် တမဲ့ သတ်မိေသာသသည်
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ေြပး၍ မှီခိရာ မိ တ
့ ိ ့ကိ ေ ွး ထား ကေလာ့။ ေသစားေသေစေသာသလက် ှ င့် လွ တ်၍ မှီခိရာ မိ ့
ြဖစ်ရသတည်း။ ၄ ထိ မိ ့ တစံ တ မိ သ
့ ိ ့ ေြပးေသာသသည် မိ တ
့ ံ ခါး ဝ၌ရပ်၍၊ ထိ မိ ့၌
အသက် ကီ းသတိ ့အား မိ မိအမကိ ကား ေြပာေသာအခါ၊ သတိ ့သည် မိ ထ
့ ဲ သိ့ေခ ၍
သတိ ့ထံမှာ ေနရာချရ ကမည်။ ၅ ေသစားေသေစေသာသသည် လိ က်လာလ င်၊ သ့လက်သိ့
သတ်မိေသာသကိ မအပ်ရ။ အေ ကာင်းမ ကား၊ ထိ သသည် မိ မိအေဘာ်ကိ အ ငိ းမထားဘဲ
အမှတ် တမဲ့ သတ်မိ၏။ ၆ ထိ သသည် ပရိ သတ်ေ ှ သိ
့ ့ေရာက်၍ တရား စီ ရင်ြခင်းကိ
မခံ မှီေသာ်၎င်း၊ ထိ ကာလ ယဇ် ပေရာဟိ တ် မင်း မေသမှီေသာ်၎င်း ထိ မိ ့၌ေနရမည်။
ထိ ေနာက်မှ ြပန်လာ၍ အထက်ေြပးရေသာ မိ ၊့ မိ မိေနရင်းအိ မ်၌ ေနရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ရမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၇ သတိ ့သည် ဂါလိ လဲြပည်၊ နဿလိ ေတာင်ေပ မှာ ေကေဒ ှ မိ ၊့
ဧဖရိ မ်ေတာင်ေပ မှာ ေ ှ ခင် မိ ၊့ ယဒ ေတာင်ေပ မှာ ေဟ ဗန် မိ တ
့ ည်းဟေသာ ကိ ရယသာဘ
မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း၊ ၈ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၊ ေယရိ ေခါ မိ အ
့ ေ ှ မ့ ှ ာ ဗင်ခ ိ င်၊ ေတာလွ င်ြပင်၌
ေဗဇာ မိ ၊့ ဂဒ်ခ ိ င်၊ ဂိ လဒ် ြပည်၌ ရာမတ် မိ ၊့ မနာေ ှ ခ ိ င်၊ ဗာ ှ န်ြပည်၌ ေဂါလန် မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း
ေ ွးထား က၏။ ၉ ဤ မိ တ
့ ိ ့ကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ သတိ ့တွင် တည်းခိ ေသာ
တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ အမှတ် တမဲ့ လအသက်ကိ သတ်မိေသာသသည် ေသစားေသေစ
ေသာသလက် ှ င့်လွ တ်၍ ပရိ သတ်ေ ှ သိ
့ ့ မေရာက်မှီတိင် ေအာင် ေြပးရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ
ေ ွးထားေသာ မိ ့ ြဖစ်သတည်း။

၂၁ ေလဝိသား အေဆွအမျိုးသ ကီးတိ့သည်၊ ယဇ်ပ ေရာဟိတ်ဧလာဇာ၊

န်၏သားေယာ ၊

ဣသေရလအမျိုး တိ ့တွင် အေဆွ အမျိုးသ ကီ းတိ ့ထံသိ ့ ချဥ်းကပ်၍၊ ၂ အက ်ပ်တိ့ ေနစရာဘိ ့
မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း၊ တိ ရ စာန် များတိ ့ မိ န့ ယ်တိ့ကိ၎င်း ေပးေစြခင်းငှ ါ ထာဝရဘရား သည်
ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာထားေတာ်မ ပီ ဟ ခါနာန်ြပည်၊
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ထာဝရဘရား

ှ ိ ေလာ မိ ့၌ ေြပာဆိ ကလ င်၊

၃

မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊

မိ မိတိ့အေမွ ခံရေသာ ေြမထဲ က၊ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်တိ့ကိ ေပး က၏။

၄ စာေရးတံ ပ၍

ေကာဟတ်အေဆွ အမျိုးတိ ့သည် အေမွ ခံရာတွ င်၊ ေလဝိ သား ယဇ် ပေရာဟိ တ် အာ န်၏
သားေြမးတိ ့သည် စာေရးတံ ပေသာအားြဖင့်၊ ယဒခ ိ င်၊ ှ ိ ေမာင်ခ ိ င်၊ ဗယာမိ န်ခ ိ င်ထဲက
ဆယ်သံ း မိ က
့ ိ ရ က၏။

၅

ကင်းေသာ ေကာဟတ်သားတိ ့သည် ဧဖရိ မ် ခ ိ င်၊

ဒန်ခ ိ င်၊ မနာေ ှ ခ ိ င် ဝက်ထဲက ဆယ် မိ က
့ ိ ရ က၏။

၆ ေဂရ ံ သားတိ ့သည်

စာေရးတံ ပေသာအားြဖင့်၊ ဣသခါခ ိ င်၊ အာ ှ ာခ ိ င်၊ နဿလိ ခ ိ င်၊ ဗာ ှ န်ြပည်၌
မနာေ ှ ခ ိ င်ဝက်ထဲက၊ ဆယ်သံ း မိ က
့ ိ ရ က၏။ ၇ ေမရာရိ သားတိ ့သည် အေဆွ အမျိုးအလိ က်
ဗင်ခ ိ င်၊ ဂဒ်ခ ိ င်၊ ဇာဗလန်ခ ိ င်ထဲက၊ ဆယ် ှ စ် မိ က
့ ိ ရ က၏။ ၈ ထာဝရဘရားသည်
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ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာထား ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် စာေရးတံ ပ၍
ထိ မိ တ
့ ိ ့ကိ မိ န့ ယ် ှ င့်တကွ ေလဝိ သား တိ ့အား ေပး က၏။

၉ ယဒအမျိုးသားခ ိ င်၊

ှ ိ ေမာင်အမျိုးသားခ ိ င်ထဲ က ေပး၍ ေလဝိ သားြဖစ်ေသာ ေကာဟတ်အေဆွ အမျိုး၊ ၁၀
အာ န်၏သားေြမးတိ ့သည် ပဌမစာေရးတံ အားြဖင့်ရေသာ မိ တ
့ ိ ့၏ အမည်များဟမကား၊ ၁၁
ယဒခ ိ င်ေတာင် ကား၌ ေဟ ဗန် မိ တ
့ ည်းဟ ေသာ အာနကအဘ အာဘေနေသာ မိ က
့ ိ
မိ န့ ယ် ှ င့် တကွ ေပး က၏။
တိ ့ကိ

ေယဖ ာ၏သား

၁၂ သိ ့ရာတွ င်

ကာလက်အား

မိ ့ ှ င့်ဆိ င်ေသာ လယ်များ၊

အပိ င်ေပး က၏။

၁၃

ွာများ

လအသက်ကိ

သတ်မိေသာသ မှီခိရာ မိ ့ြဖစ်ေစ ြခင်းငှ ါ၊ ေဟ ဗန် မိ က
့ ိ မိ န့ ယ် ှ င့်တကွ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
အာ န်၏သားေြမးတိ ့အား ေပး က၏။ ၁၄ ထိ မှတပါး၊ လိ ဗန မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ယတိ ရ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊
ဧ ှ ေတေမာ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ၁၅ ေဟာလန် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ေဒဗိ ရ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ၁၆ အဣန မိ ့ ှ င့်
မိ န့ ယ်၊ ယတ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ဗက်ေ ှ မက် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်တည်းဟေသာ ထိ ခ ိ င် ှ စ်ခ ိ င် ထဲ က
ကိ း မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း၊ ၁၇ ဗယာမိ န်ခ ိ င်ထဲက ဂိ ေဗာင် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ေဂဗ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ၁၈
အာနသတ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ အာလမန် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်တည်းဟေသာ ေလး မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း ေပး က၏။
၁၉ အာ န်၏သားေြမး

ဆယ်သံ း မိ ့ ှ ိ သတည်း။

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ရေသာ
၂၀

မိ ေ့ ပါင်းကား၊

မိ န့ ယ်ပါေသာ မိ ့

ကင်းေသာေကာဟတ်သား အေဆွ အမျိုးြဖစ်

ေသာ

ေလဝိ သားတိ ့သည် စာေရးတံ ပ၍ ဧဖရိ မ်ခ ိ င်ထဲ က ရသည်အတိ င်း၊ ၂၁ လအသက်ကိ
သတ်မိေသာသမှီခိရာ မိ ့ ြဖစ်ေစ ြခင်းငှ ါ၊ ဧဖရိ မ်ေတာင်ေပ မှာ ေ ှ ခင် မိ က
့ ိ မိ န့ ယ် ှ င့် တကွ
ေပး က၏။ ၂၂ ထိ မှတပါး ေဂဇာ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ကိ ဗဇိ မ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ေဗေသာ န် မိ ့ ှ င့်
မိ န့ ယ်တည်းဟေသာ ေလး
မိ န့ ယ်၊ ဂိ ဗိ သန် မိ ့ ှ င့်

မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း၊

မိ န့ ယ်၊

၂၃ ဒန်ခ ိ င်ထဲက

၂၄ အာဇလန် မိ ့ ှ င့်

ဧလေတက မိ ့ ှ င့်

မိ န့ ယ်၊ ဂါသရိ မုန် မိ ့ ှ င့်

မိ န့ ယ်တည်းဟေသာ ေလး မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း၊ ၂၅ မနာေ ှ ခ ိ င်ဝက်ထဲက တာနက် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊
ဂါသရိ မုန် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်တည်းဟေသာ

ှ စ် မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း ေပး က၏။

၂၆ ကင်းေသာ

ေကာဟတ်သားအေဆွ အမျိုးတိ ့ သည် ရေသာ မိ န့ ယ် ှ င့်တကွ မိ ေ့ ပါင်းကား ဆယ် မိ ့ တည်း။
၂၇ ေလဝိ အေဆွ အမျိုး၊ ေဂရ ံ သားတိ ့အားလည်း၊ မနာေ ှ ခ ိ င်ဝက်ထဲက လအသက်ကိ

သတ်မိေသာသ မှီခိရာ မိ ၊့ ဗာ ှ န်ြပည်၌ ေဂါလန် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ေဗ ှ ေတ

ရ မိ ့ ှ င့်

မိ န့ ယ်တည်းဟေသာ ှ စ် မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း၊ ၂၈ ဣသခါခ ိ င်ထဲက ကိ န် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ဒါဗေရ
မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ၂၉ ယာမတ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ အဂ မ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ် တည်းဟေသာ ေလး မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း၊
၃၀ အာ ှ ာခ ိ င်ထဲက မိ ှ လ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ အာဗ ဒန် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ၃၁ ေဟလကတ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊

ရေဟာဘ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်တည်းဟေသာ ေလး မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း၊ ၃၂ နဿလိ ခ ိ င်ထဲက၊ လအသက်ကိ
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သတ်မိေသာ သမှီခိရာ မိ ၊့ ဂါလိ လဲြပည်၌ ေကေဒ ှ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ဟမုေဒါ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊
ကာတံ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်တည်းဟ ေသာ သံ း မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း ေပး က၏။ ၃၃ ေဂရ ံ သားတိ ့သည်၊
အေဆွ အမျိုးအလိ က်ရ ေသာ မိ န့ ယ် ှ င့်တကွ မိ ေ့ ပါင်းကား ဆယ်သံ း မိ တ
့ ည်း။ ၃၄ ကင်းေသာ
ေလဝိ သား၊ ေမရာရိ အေဆွ အမျိုးတိ ့ အား ဇာဗလန်ခ ိ င်ထဲက ေယာကနံ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊
ကာတ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊

၃၅ ဒိ မန မိ ့ ှ င့်

မိ န့ ယ်၊ နဟာလာလ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ် တည်းဟေသာ

ေလး မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း၊ ၃၆ ဗင်ခ ိ င်ထဲက လအသက်ကိ သတ်မိေသာသ မှီခိရာ မိ ၊့ ေတာ၌
ေဗဇာ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ယဟာဇ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ၃၇ ေကဒမတ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ေမဖတ် မိ ့ ှ င့်
မိ န့ ယ်

တည်းဟေသာ

ေလး မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း၊

၃၈

ဂဒ်ခ ိ င်ထဲက၊

လအသက်ကိ

သတ်မိေသာသမှီ ခိ ရာ မိ ၊့ ဂိ လဒ်ြပည်၌ ရာမတ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ မဟာနိမ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ၃၉
ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့်
ေပး က၏။

မိ န့ ယ်၊

ယာဇာ မိ ့ ှ င့်

မိ န့ ယ်

တည်းဟေသာ

ေလး မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း

၄၀ ကင်းေသာေလဝိ အေဆွ အမျိုး ေမရာရိ သားတိ ့ သည် စာေရးတံ ပ၍

အေဆွ အမျိုးအလိ က်ရေသာ မိ ့ နယ် ှ င့်တကွ မိ ေ့ ပါင်းကား ဆယ် ှ စ် မိ တ
့ ည်း။

၄၁

ဣသေရလအမျိုးသားေနရာ ိင်ငံအဝင်၊ ေလဝိ သားေနေသာ မိ ေ့ ပါင်းကား၊ မိ န့ ယ် ှ င့်တကွ
ေလးဆယ် ှ စ် မိ တ
့ ည်း။
စံ လျက် ှ ိ သတည်း။

၄၂

ထိ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့သည်

ပတ်ဝန်းကျင်နယ် ှ င့်

ြပည့်

၄၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါေပးမည်ဟ ဘိ းေဘး တိ ့အား

ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ြပည် ှ ိ သမ ကိ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့အား ေပးေတာ်မသြဖင့်၊
သတိ ့သည် သိ မ်းယ ၍ ေနရာကျ က၏။ ၄၄ ဘိ းေဘးတိ ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မသမ အတိ င်း၊
ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့၌

ငိ မ်ဝပ်ရာအခွ င့ ်ကိ

ေပးေတာ်မ

သြဖင့်၊

သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

အဘယ်ရန်သမ မရပ် ိင်။ ရန်သ အေပါင်းတိ ့ကိ သတိ ့လက်သိ့ အပ်ေတာ်မ၏။

၄၅

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးအဘိ ့ မိ န့်ေတာ်မေသာ ေကာင်းကျိုးတစံ တပါးမ မေလျာ့၊
ှ ိ သမ တိ ့သည် ြပည့်စံ က၏။

၂၂ တဖန် ေယာ

သည် ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်တိ့ကိ ေခ ၍၊ ၂

ထာဝရဘရား၏က န် ေမာေ ှ မှာထားသမ အတိ င်း၊ သင်တိ့သည် ပ၍၊ ငါမှာထားသမ ေသာ
စကား ကိ လည်း နားေထာင် က ပီ ။ ၃ ယေန့တိင်ေအာင် ကာြမင့်စွ ာေသာကာလပတ်
လံ း သင်တိ့သည် ညီ အစ်ကိများကိ မစွ န့်ဘဲေန၍၊ သင်တိ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
စီ ရင်မှာထားေတာ်မသမ ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက် က ပီ ။

၄ ယခမှာ သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ဂတိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ညီ အစ်ကိတိ့အား ငိ မ်သက် ြခင်းအခွ င့ ်ကိ
ေပးေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ သင်တိ့ြပန်၍ ကိ ယ်ေနရာအိ မ်သိ့၎င်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌
ထာဝရ ဘရား၏က န် ေမာေ ှ ေပးသည်အတိ င်း၊ ကိ ယ်ပိင်ေသာ ေြမသိ ့၎င်း သွ ား ကေလာ့။
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၅ သိ ့ရာတွ င် ထာဝရဘရား၏က န် ေမာေ ှ မှာ ထားေသာ ပညတ်တရားအတိ င်း ကျင့်၍၊

သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ချစ် ြခင်း၊ လမ်းေတာ်အလံ းစံ တိ ့၌
လိ က်သွားြခင်း၊ ပညတ် ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၌ ဆည်းကပ် ြခင်း၊
အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ြခင်းငှ ါ ကိ းစား၍ သတိ ပ

ကေလာ့ဟ မှာထားလျက်၊

၆

ေကာင်း ကီ းေပး၍ လတ်လိက်ေလ၏။ သတိ ့ သည် ကိ ယ်ေနရာအိ မ်သိ့ သွ ား က၏။ ၇
မနာေ ှ အမျိုးတဝက်အား ေမာေ ှ သည် ဗာ ှ န် ြပည်၌ ေြမကိ ေပး ှ င့် ပီ ။ အမျိုးတဝက်အား
ေယာ သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ သတိ ့ညီအစ်ကိများ ှ င့် အတ ေြမကိ ေပး၏။ ၈
ေယာ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် အလွ န်ဥစာရ တတ်၍ များစွ ာေသာ တိ ရ စာန်၊ ေ ၊ ေငွ ၊ ေ ကးဝါ၊
သံ ၊ အဝတ်တန်ဆာများတိ ့ကိ ယေဆာင်လျက် သင်တိ့ေနရာ အိ မ်သိ့ ြပန်သွား ကေလာ့။
ရန်သတိ ့၌ လယ၍ရေသာ ဥစာကိ သင်တိ့ညီအစ်ကိများ၌ ေဝဖန် ကေလာ့ဟ မှာ ထားလျက်၊
ေကာင်း ကီ းေပး၍ သတိ ့ေနရာအိ မ်သိ့ လတ် လိ က်ေလ၏။

၉ ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အားြဖင့် မိ န့်ေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး တဝက်တိ့သည်
ပိ င်ထိက်ေသာေြမ၊ ဂိ လဒ်ြပည်သိ့ သွ ား ြခင်းငှ ါ၊ ဣသေရလအမျိုးသား ှ ိ ရာ ခါနာန်ြပည်၊
ှ ိ ေလာ မိ မ့ ှ ထွ က်သွား က၏။ ၁၀ ခါနာန်ြပည်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နားသိ ့ ေရာက်ေသာ အခါ၊
ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်တိ့ သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်နားမှာ ထင် ှ ားစွ ာေသာ
ယဇ် ပလင် ကီ းကိ တည် က၏။

၁၁ ထိ သိ့

ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး

တဝက်တိ့သည် ခါနာန်ြပည်တဘက်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ဣသေရလအမျိုးသားကးရာအရပ်၌
ယဇ် ပလင်ကိ တည် က ပီ ဟ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် သိ တင်း ကား က

၏။

၁၂ ထိ သိတင်းကိ ကားေသာအခါ၊ ဣသေရလ အမျိုးသား ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည်

စစ်ချီြခင်းငှ ါ၊ ှ ိ ေလာ မိ ့၌ စည်းေဝး က၏။

၁၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊

၁၄

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဧလာဇာသား ဖိ နဟတ် ှ င့် တကွ ၊ ဣသေရလအမျိုး အသီ းအသီ းတိ ့အထဲ က
ေ ွး ေကာက်၍၊ လတေထာင်ကိ အပ်ေသာ အေဆွ အမျိုး သ ကီ းဆယ်ပါးတိ ့ကိ ဗင်အမျိုး၊
ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး တဝက် ှ ိ ရာ ဂိ လဒ်ြပည်သိ့ ေစလတ် က၏။ ၁၅ ထိ မင်းတိ ့သည်
ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ

အမျိုးတဝက် ှ ိ ရာ ဂိ လဒ်ြပည်သိ့ေရာက်၍၊

၁၆

ထာဝရဘရား၏ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ မှာလိ က် သည်ကား၊ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ
ယေန့ပန်ကန် ၍ ယဇ် ပလင်ကိ တည်သြဖင့်၊ ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ် သိ ့ မလိ က်၊ ယေန့
လဲ သွားြခင်းငှ ါ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ကိ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကား အဘယ်သိ့နည်း။
၁၇ သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ မလိ က် လဲ သွားရမည်အေ ကာင်း၊

ေပဂရအြပစ်သည် ငါတိ ့အဘိ ့ မေလာက်သေလာ။ ထာဝရဘရား၏ ပရိ သတ် ေတာ်၌
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ေဘး ကီ းေရာက်ေသာ်လည်း၊ ယေန့တိင်ေအာင် ထိ အြပစ် မ ှ င်းလင်းေသး။ ၁၈ သင်တိ့သည်
ထာဝရဘရားကိ ယေန့ ပန်ကန်၍ နက်ြဖန်ေန့ ဣသေရလအမျိုး ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ကိ
အမျက်ထွက်ေတာ်မမည်။ ၁၉ သိ ့ေသာ်လည်း သင်တိ့အပိ င်ရေသာေြမသည် မစင် ကယ်လ င်၊
ထာဝရဘရားအပိ င်ယေတာ်မ၍၊ တဲ ေတာ် ှ ိ ရာေြမသိ ့ ကးသြဖင့် ငါတိ ့ ှ င့်အတ အပိ င်ယ က
ေလာ့။ ငါတိ ဘ
့ ရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ယဇ် ပလင် ေတာ်မှတပါး၊ အြခားေသာ ယဇ် ပလင်ကိ
ကိ ယ်အဘိ ့ တည်၍ ထာဝရဘရားကိ မပန်ကန် က ှ င့်။ ငါတိ ့ကိ လည်း မပန်ကန် က ှ င့်။
၂၀ ေဇရသား

အာခန်သည် ကျိန်အပ်ေသာအရာ၌ ြပစ်မှား၍ အမျက်ေတာ်သည်

ဣသေရလအမျိုး ပရိ သတ် အေပါင်းတိ ့အေပ မှာ ေရာက်သည် မဟတ်ေလာ။ ထိ သ သည်
ြပစ်မှားေသာအြပစ်ေ ကာင့် တေယာက်တည်းသာ ေသရသည် မဟတ်ဟ ဆိ က၏။ ၂၁
ထိ အခါ

ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး တဝက်တိ့သည် ဣသေရလအမျိုးတွ င်

လတေထာင်စီအပ် ေသာ အကဲ အမးတိ ့အား ြပန်ေြပာေလသည်မှာ၊ ၂၂ ြမတ်စွာဘရားသခင်
ထာဝရဘရား၊ ြမတ်စွာဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည် ကိ ယ်ေတာ်တိင် သိ ေတာ်မ၏။
ဣသေရလအမျိုးလည်း ကိ ယ်တိင်သိရလိ မ့ ်မည်။ ပန်ကန် မည်အ ကံ ၊ ထာဝရဘရားကိ
ြပစ်မှားမည်အ ကံ ှ ိ ၍၊ ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ မလိ က်ဘဲ လဲ သွားြခင်းငှ ါ ငါတိ ့သည်
ယဇ် ပလင်ကိ တည်သည်မှန်လ င်၊ ယေန့ ေဘးမလွ တ်ပါေစ ှ င့်။

၂၃ ထိ ပလင်ေပ မှာ

မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ မိ ဿဟာယ ပေဇာ်သကာကိ ပေဇာ်မည်အ ကံ
ှ ိ လ င်လည်း ထာဝရဘရားသည် ကိ ယ်ေတာ်တိင် စစ် ေ ကာေတာ်မပါေစ။

၂၄

ေနာင်ကာလ၌ သင်တိ့သားေြမးတိ ့က၊ အိ ဗင် အမျိုးသား၊ ဂဒ်အမျိုးသားတိ ့၊ သင်တိ့သည်
ဣသေရလ အမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ င့် အဘယ်သိ့ ဆိ င် ကသနည်း။
၂၅ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ ှ င့် သင်တိ့စပ် ကား၌ ပိ င်းြခားလျက် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ

ထားေတာ်မ ပီ ။ သင်တိ့ သည် ထာဝရဘရား ှ င့် အလ င်းမဆိ င် ကဟ ငါတိ ့သား ေြမးတိ ့အား
ေြပာဆိ သြဖင့်၊ ငါတိ ့သားေြမးတိ ့သည် ထာဝရဘရားကိ မေ ကာက် ွံ ဘဲ
့ ေနေစမည်အေ ကာင်း၊
သင်တိ့သားေြမးတိ ့သည် ပ ကမည်ဟ စိ းရိ မ်၍ ဤအမကိ ပ ပီ မဟတ်ေလာ။ ၂၆ သိ ့ြဖစ်၍
ငါတိ ့သည် ယဇ် ပလင်ကိ တည်ြခင်းငှ ါ ြပင် ကကန်အ့ံ ဟ ဆိ ကေသာအခါ၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
အစ ှ ိ
ေသာ ယဇ် မျိုးကိ ပေဇာ်မည်အ ကံ ှ ိ သည်မဟတ်။ ၂၇ ငါတိ ့သည် မီ း ိ ရာယဇ်
့
အစ ှ ိ ေသာ
ယဇ် မျိုး၊ မိ ဿဟာယ ပေဇာ်သကာအမျိုးမျိုးကိ

ပသြဖင့်၊ ထာဝရ ဘရားအမကိ

ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေဆာင် ွက်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ေနာင် ကာလ၌ သင်တိ့သားေြမးတိ ့က၊ သင်တိ့သည်
ထာဝရ ဘရား ှ င့် အလ င်းမဆိ င် ကဟ ငါတိ ့သားေြမးတိ ့အား မေြပာေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ဤယဇ် ပလင်သည် ငါတိ ့ ှ င့် သင်တိ့စပ် ကား၊ ငါတိ ့သားေြမး ှ င့် သင်တိ့သားေြမးစပ်
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ကားမှာ သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ တည် ကပါ ပီ ။

၂၈ ေနာင်ကာလ၌ သတိ ့သည်

ငါတိ ့ ှ င့် ငါတိ ့သား ေြမးတိ ့အား ထိ သိ့ေြပာဆိ လ င်၊ ငါတိ ့က ငါတိ ့အဘတိ ့သည်
မီ း ိ ရာယဇ်
့
အစ ှ ိ ေသာ ယဇ် မျိုးကိ ပေဇာ်ြခင်းငှ ါမဟတ်၊ ငါတိ ့ ှ င့်သင်တိ့စပ် ကားမှာ
သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ တည်ေသာ ထာဝရဘရား၏ ယဇ် ပလင်ပံ ကိ ကည့် က

ေလာ့ဟ

ြပန်ေြပာစရာအေ ကာင်း ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ ငါတိ ့သည် တိ င်ပင် က ပီ ။ ၂၉ တဲ ေတာ်ေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာ
ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ ယဇ် ပလင်ေတာ်မှတပါး အြခားေသာယဇ် ပလင်
ကိ တည်၍ မီ း ိ ရာယဇ်
့
အစ ှ ိ ေသာ ယဇ် မျိုး၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာမျိုးကိ ပသြဖင့်၊
ထာဝရဘရားကိ ပန်ကန်၍ ေနာက်ေတာ်သိ့မလိ က် လဲ သွားြခင်းအမသည် ငါတိ ့ ှ င့်
ေဝးပါေစေသာဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ၃၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဖိနဟတ် ှ င့် ပရိ သတ်မင်းများ၊
ဣသေရလအမျိုး၌ လတေထာင်စီအပ်ေသာ အကဲ အမး များတိ ့သည် ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊
မနာေ ှ အမျိုးသားတိ ့ ေြပာေသာစကားကိ ကားရေသာအခါ အားရ က၏။ ၃၁ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
ဧလာဇာသား ဖိ နဟတ်က လည်း၊ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ မြပစ်မှားေသာ ေ ကာင့်၊
ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့တွင် ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်း ကိ ယေန့ ငါတိ ့ သိ ြမင် က၏။ သင်တိ့သည်
ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့ကိ ထာဝရဘရားလက်ေတာ်မှ ယခကယ် လတ် က ပီ ဟ ဗင်အမျိုး၊
ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးသား တိ ့အား ေြပာဆိ က၏။

၃၂ ထိ အခါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ဧလာဇာသား ဖိ နဟတ် ှ င့် မင်းများတိ ့သည် ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုးသားတိ ့ေနရာ ဂိ လဒ်ြပည်မှ
ဣသေရလအမျိုးသားေနရာ ခါနာန်ြပည်သိ့ ြပန်လာ၍ သိ တင်း ကားေြပာသြဖင့်၊

၃၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၍ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်း က၏။ ေနာက်တဖန် ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုးသားတိ ့ေနေသာြပည် ကိ လပ် ကံ အံ့ ေသာငှ ါ
စစ်ချီမည်ဟ အ ကံ မ ှ ိ က။

၃၄

ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုးသားတိ ့ကလည်း၊ ထာဝရ

ဘရားသည် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဤယဇ် ပလင်သည် ငါတိ ့စပ် ကားမှာ
သက်ေသခံ ပါေစေသာဟ ဆိ လျက် ထိ ပလင်ကိ ဧဒအမည်ြဖင့် မှည့် က၏။

၂၃ ထာဝရဘရားသည်

ပတ်ဝန်းကျင်ေနေသာ

ရန်သအေပါင်းတိ ့လက်မှ

ဣသေရလအမျိုးကိ ကယ်လတ် ၍၊ ငိ မ်သက်ြခင်းအခွ င့ ်ကိ ကာြမင့်စွ ာေသာ ကာလပတ် လံ း
ေပးေတာ်မ ပီ းမှ၊ ေယာ သည် အသက် ကီ း၍ အိ မင်း ေသာအခါ၊ ၂ ဣသေရလအမျိုး
အသက် ကီ းသ၊ အကဲ အမး၊ တရားသ ကီ း၊ အရာ ှ ိ ေသာသများ ှ င့်တကွ အမျိုးသား
အေပါင်းတိ ့ကိ ေခ ပီ းလ င်၊ ငါသည် အသက် ကီ းရင့်၍ အိ မင်း ပီ ။ ၃ သင်တိ့၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည် သင် တိ ့အတွ က် ဤလမျိုးအေပါင်းတိ ့၌ ပေတာ်မသမ ကိ သင် တိ ့သည်
သိ ြမင် က ပီ ။ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည် သင်တိ့ဘက်၌ စစ်တိက်ေတာ်မ ပီ ။
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၄

ေယာ်ဒန်ြမစ်မှစ၍

လမျိုးတိ ့ ှ င့်တကွ

အေနာက်ပင်လယ် ကီ းတိ င်

ကင်း

ေသးေသာ

ေအာင်၊

ငါပယ် ှ င်းသမ ေသာ

ဤလမျိုးေနေသာြပည်ကိ

သင်တိ့အမျိုးများ

အေမွ ခံစရာဘိ ့ စာေရးတံ ချ၍ ငါေဝဖန် ပီ ။ ၅ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
ဂတိ

ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊

ဤလမျိုးတိ ့ကိ

ှ င်ထတ်၍

သင်တိ့

မြမင်ရေအာင်

သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့၏ ေြမကိ သင်တိ့သည် အပိ င်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၆
သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ေမာေ ှ ၏ပညတိ ကျမ်း စာလမ်းမှ လက်ျာဘက် ဘက်ဝဲဘက်သိ့
မလဲ ဘဲ၊ ပါသမ အတိ င်း ကျင့်ေစာင့်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ၇ သင်တိ့တွင် ကင်းေသးေသာ ဤလမျိုး ှ င့်
မေပါင်းေဘာ်၊ သတိ ့ဘရား၏နာမကိ
၈

ယေန့တိင်ေအာင်

မက်၍ မကျိန်ဆိ၊ ဝတ်မ ပ

ကျင့်သကဲ့ သိ ့၊

သင်တိ့၏

ဘရားသခင်

ဦ းမ

တ်ဘဲ၊

ထာဝရဘရား၌

ဆည်းကပ်မှီဝဲြခင်းငှ ါ၎င်း၊ အလွ န်ရဲရင့်ေသာစိ တ် ှ ိ ကေလာ့။ ၉ အေ ကာင်းမကား၊ ကီ းမား၍
ခွ န်အား ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ လမျိုးတိ ့ကိ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ှ င်ထတ်ေတာ်မသြဖင့်၊
ယေန့တိင်ေအာင် သင်တိ့ေ ှ ့၌ အဘယ်သမ မရပ် ိင်။ ၁၀ သင်တိ့တေယာက်ေသာ်လည်း
အြခားေသာ သ တေထာင်ကိ ေြပးေစလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့ ၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည် ဂတိ ေတာ် ှ ိ သည် အတိ င်း သင်တိ့ဘက်၌ စစ်တိက်ေတာ်မ၏။ ၁၁
သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကိ ချစ်ြခင်းငှ ါ ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းကိ
သတိ ပ ကေလာ့။ ၁၂ သိ ့မဟတ် သင်တိ့သည် ေ ွေလျာ
့
့ ၍၊ သင်တိ့တွင် ကျန် ကင်းေသးေသာ
ဤလမျိုးတိ ့၌ မှီဝဲလျက်၊ ထိ မ်းြမား ေပးစား၍ ေပါင်းေဘာ်ဆက်ဆံြခင်း ှ ိ လ င်၊

၁၃

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေနာက်တဖန် ဤလမျိုးတိ ့ကိ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ
ှ င်ထတ်ေတာ် မမ။ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မ၍ ေကာင်းမွ န်ေသာ
ဤြပည်၌ သင်တိ့သည် မေပျာက်မပျက် မှီတိင်ေအာင် သတိ ့သည် သင်တိ့၌ ေကျာ့ကွ င်း၊
ေထာင် ေချာက်၊ သင်တိ့ နံ ေစာင်၌ ှ င်တံ၊ သင်တိ့မျက်စိ၌ ဆး ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည် အေ ကာင်းကိ
ဧကန်အမှန် သိ မှတ် က

ေလာ့။ ၁၄ ငါေသာ်ကား၊ ေြမသားအေပါင်းတိ ့သွားရာလမ်း သိ ့

ယေန့သွားလ ပီ ။ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည် သင်တိ့အဘိ ့ မိ န့်ေတာ်မေသာ
ေကာင်းကျိုး တစံ တပါးမ မယတ်မေလျာ့၊ အကန်အစင်ြပည့်စံ ေ ကာင်း ကိ သင်တိ့သည်
စိ တ် ှ လံ းထဲ မှာ

သိ က၏။

၁၅

သင်တိ့၏

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

ဂတိ

ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ေကာင်းကျိုးအေပါင်းတိ ့သည် သင်တိ့အေပ ၌ ေရာက်သကဲ့ သိ ့၊
ထိ အတ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ဤေကာင်း မွ န်ေသာြပည်မှ
သင်တိ့ကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မမမှီ

တိ င်ေအာင်၊

ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့အေပ ၌ ေဘး ဥပဒ်အေပါင်းတိ ့ကိ ေရာက်ေစေတာ်မမည်။ ၁၆ သင်တိ့သည်
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သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားထားေတာ်မေသာ ပဋိ ညာဥ်တရားကိ ြပစ်မှားလျက်၊
အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ထံသိ ့သွား၍ ဦ း

တ်ဝတ် ပ

လ င်၊ ထာဝရဘရားသည်

အမျက်ထွက်၍၊ အရင်ေပး ေတာ်မေသာ ဤေကာင်းမွ န်ေသာြပည်၌ သင်တိ့သည်
အလျင်အြမန်ေပျာက်ပျက် ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေဟာေြပာ၏။

၂၄ တဖန် ေယာ

သည် ဣသေရလအမျိုးအေပါင်း တိ ့ကိ ေ ှ ခင် မိ ့၌ စည်းေဝးေစ၍၊

ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီ းသ၊ အကဲ အမး၊ တရားသ ကီ း၊ အရာ ှ ိ ေသာ သတိ ့ကိ ေခ သြဖင့်၊
သတိ ့သည် ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ ချဥ်းကပ် က၏။

၂ ထိ အခါ

ေယာ သည်

လအေပါင်းတိ ့အား ေဟာ ေြပာေလသည်မှာ၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အာြဗဟံ ှ င့် နာေခ တိ ့၏ အဘေတရမှစ၍ သင်တိ့ဘိးေဘးတိ ့သည်
ေ ှ းကာ လ၌ ြမစ် ကီ းတဘက်မှာေန၍ အြခားတပါးေသာ ဘရား တိ ့ကိ ဝတ် ပ က၏။ ၃
သင်တိ့အဘ အာြဗဟံ ကိ ြမစ် ကီ းတဘက်မှ ငါေခ ပီ းလ င်၊ ခါနာန်ြပည်အရပ်ရပ်သိ့
ပိ ့ေဆာင်၍ သ၏ အမျိုးအ ွယ်ကိ များြပားေစလျက်၊ ဣဇာက်ကိ ေပး၏။

၄

ဣဇာက်အားလည်း၊ ယာကပ် ှ င့် ဧေသာကိ ငါေပး၍၊ ဧေသာအားလည်း စိ ရေတာင်ကိ
အပိ င်ေပး၏။ ယာကပ် ှ င့် သ၏သားတိ ့သည်

အဲ ဂတုြပည်သိ့ သွ ား က၏။

၅

ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်ကိ ငါေစလတ်၍ အဲ ဂတုလ တိ ့၌ ပသည်အတိ င်း၊ အဲ ဂတုြပည်ကိ
ဆံ းမေသာေနာက်၊ သင်တိ့ကိ တ်ေဆာင်ေလ၏။ ၆ ထိ သိ့ သင်တိ့အဘများကိ အဲ ဂတုြပည်မှ
ငါ တ် ေဆာင်သြဖင့်၊ သတိ ့သည် ဧဒံ ပင်လယ်သိ့ ေရာက်၍၊ အဲ ဂတုလတိ ့သည် ရထား ှ င့်
ြမင်းစီ းသရဲ ပါလျက် ထိ ပင် လယ်တိင်ေအာင် လိ က် က၏။

၇ ထာဝရဘရားကိ

ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ သင်တိ့ ှ င့် အဲ ဂတုလတိ ့စပ် ကားမှာ ေမှာင်မိက်ကိ ငါထား၍ သတိ ့ကိ
ပင်လယ်ေရလမ်းမိ းေစ၏။

အဲ ဂတုြပည်၌

ငါ ပ

ေသာအမကိ

ကိ ယ်တိင်ြမင် က ပီ ။ ေတာ၌ လည်း ကာလ ကာြမင့်စွ ာေနရ က၏။

သင်တိ့သည်
၈ ေနာက်တဖန်

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
၌ေန ေသာ အာေမာရိ လတိ ့ြပည်သိ့ သင်တိ့ကိ ငါပိ ့ေဆာင်၍၊
သတိ ့သည် စစ်တိက်ေသာအခါ သတိ ့ကိ သင်တိ့လက်၌ ငါအပ်၍ သတိ ့ေြမကိ သင်တိ့သည်
သိ မ်းယ က၏။ သတိ ့ ကိ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းေလ၏။ ၉ ေမာဘ ှ င်ဘရင်
ဇိ ေဖ ၏သား ဗာလက်သည် ထ၍ ဣသေရလအမျိုးကိ စစ်တိက်သြဖင့်၊ သင်တိ့ကိ
ကျိန်ဆဲေစြခင်းငှ ါ၊ ေဗာရ၏သား ဗာလမ်ကိ ေခ ေသာ အခါ၊

၁၀ ဗာလမ်၏စကားကိ

ငါနားမေထာင်ေသာေ ကာင့်၊ သသည် အထပ်ထပ်ေကာင်း ကီ းေပး၍ သ့လက်မှ သင်တိ့ ကိ
ငါကယ်လတ်ေလ၏။ ၁၁ တဖန် သင်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး၍ ေယရိ ေခါ မိ သ
့ ိ့
ေရာက် ကေသာအခါ၊ ေယရိ ေခါလ၊ အာေမာရိ လ၊ ေဖရဇိ လ၊ ခါနနိလ၊ ဟိ တိ လ၊ ဂိ ရဂါ ှ ိ လ၊
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ဟိ ဝိလ၊ ေယဗသိ လတိ ့သည် သင်တိ့ကိ စစ်တိက်၍ သတိ ့ ကိ သင်တိ့လက်၌
ငါအပ်ေလ၏။ ၁၂ သင်တိ့၌ ထား ှ င့်ေလးမပါဘဲ ၊ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ ပျားတကိ ငါေစလတ်၍၊
အာေမာရိ မင်း ကီ း ှ စ်ပါးကိ သင် တိ ့ေ ှ မ့ ှ ငါ ှ င်ထတ်ေလ၏။ ၁၃ သင်တိ့မလပ်ေသာေြမ၊
မတည်ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ ငါေပး၍ သင်တိ့သည် ေနရ က၏။ ကိ ယ်တိင်မစိ က်ေသာ စပျစ်ဥယျာဥ်၊
သံ လွ င်ဥယျာဥ်တိ့ကိ စားရ ကသည်ဟ ထာဝရဘရား အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။

၁၄ ယခမှာ

ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ့၍ ကည်ြဖူ ြခင်း၊ သစာေစာင့်ြခင်း ှ င့်တကွ ဝတ် ပ ကေလာ့။
ြမစ် ကီ း တဘက်၌၎င်း၊ အဲ ဂတုြပည်၌၎င်း၊ ဘိ းေဘးတိ ့ဝတ် ပ ေသာ ဘရားများကိ ပယ်၍
ထာဝရဘရားကိ သာ ဝတ် ပ

ကေလာ့။ ၁၅ သိ ့မဟတ် ထာဝရဘရားအား ဝတ်မ ပေကာင်း

ဟ သင်တိ့ထင်လ င်၊ ြမစ် ကီ းတဘက်၌ ဘိ းေဘးတိ ့ဝတ် ပ ေသာဘရား၊ သင်တိ့ေနရာ
အာေမာရိ ြပည်သားတိ ့၏ ဘရားများတွ င်၊ အဘယ်မည်ေသာ ဘရားတိ ့အား ဝတ် ပ
မည်အရာကိ ယေန့ ေ ွး ကေလာ့။ ငါ ှ င့် ငါ့အိမ်သားြဖစ် လ င် ထာဝရဘရားကိ သာ
ဝတ် ပမည်ဟ ဆိ ေလေသာ်၊ ၁၆ လများတိ ့က အြခားတပါးေသာဘရားတိ ့ကိ ဝတ် ပြခင်းငှ ါ
ထာဝရဘရားကိ စွ န့်ေသာအမသည် အက ်ပ်တိ့ ှ င့် ေဝးပါေစေသာ။ ၁၇ ငါတိ ့ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည်၊ က န်ခံ ေနရာ အဲ ဂတုြပည်မှ အဘတိ ့ ှ င့် ငါတိ ့ကိ

တ်ေဆာင်၍၊

ကီ းစွ ာေသာ နိမိတ်လကဏာတိ ့ကိ ငါတိ ့မျက်ေမှာက်၌ ြပေတာ်မ ပီ ။ ငါတိ ့သွားေလရာရာအရပ်၊
ေ ှ ာက်ေလရာ ရာလမျိုးတိ ့တွင် ေစာင့်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၈ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ဤြပည်၌
ေနေသာ သ အာေမာရိ လအေပါင်းတိ ့ကိ ငါတိ ့ေ ှ မ့ ှ ှ င်ထတ်ေတာ် မ ပီ ။ ထာဝရဘရားအား
ဝတ် ပပါမည်။ ထိ ဘရားသည် ငါတိ ့ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ၁၉
ေယာ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရား အား ဝတ်မ ပ ိင်။ ထိ ဘရားသည်
သန့် ှ င်းေသာဘရား၊

အြပစ် ှ ိ သည်ဟ

ထင်လွယ်ေသာဘရား

သင်တိ့လွန်ကျူးြပစ်မှားေသာ အြပစ်တိ့ကိ သည်းခံ ေတာ် မမ။

ြဖစ်ေတာ်မ၏။
၂၀ သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားကိ စွ န့်၍ တက န်း တ ိင်ငံ ဘရားတိ ့ကိ ဝတ် ပလ င်၊ သင်တိ့၌ ေကျးဇး ပေတာ်
မ ပီ းမှ တဖန်လှည့်၍

ှ ဥ်းဆဲ ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်ဟ ဆိ လ င်၊ ၂၁ လများတိ ့က၊ မဟတ်ပါ။

ထာဝရဘရားကိ သာ ဝတ် ပပါမည်ဟ ြပန်ေလ ာက် က၏။

၂၂ ေယာ ကလည်း၊

သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ဝတ် ပြခင်းငှ ါ ထိ ဘရားကိ ေ ွး က ပီ ဟ ကိ ယ်အမ၌
ကိ ယ်သက်ေသခံ ကသည်ဟဆိ လ င် သတိ ့က၊ သက်ေသခံ ကပါ၏ဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၂၃
ေယာ က၊

သိ ့ြဖစ်လ င်၊

သင်တိ့တွင် ှ ိ ေသာ

တက န်းတ ိင်ငံဘရားတိ ့ကိ

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားဘက်သိ့ စိ တ် ှ လံ းကိ

တ် က

ပယ်၍
ေလာ့ဟ

ဆိ ေလ၏။ ၂၄ လများတိ ့ကလည်း၊ ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားကိ ဝတ် ပပါမည်။

ေယာ
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စကားေတာ်ကိ နားေထာင်ပါ မည်ဟ ဝန်ခံ ပီ းမှ၊ ၂၅ ေယာ သည် ထိ ေန့၌ လများတိ ့ ှ င့်
ပဋိ ညာဥ် ပ

၍ ေ ှ ခင် မိ မ့ ှ ာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်ကိ ထားေလ၏။ ၂၆ ထိ စကားကိ လည်း

ဘရားသခင်၏ ဓမကျမ်းစာ ၌ ေရးထား၍၊ ထာဝရဘရား၏ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်
နားမှာ ှ ိ ေသာ သပိ တ်ပင်ေအာက်၌ ေကျာက် ကီ းကိ ေထာင်လျက်၊ ၂၇ ဤေကျာက်သည်
ငါတိ ့အား သက်ေသြဖစ်ရ လိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မေသာ စကားအလံ းစံ ကိ
ကားရ ပီ ။ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိသ
့ ည် ဘရားသခင်ကိ ြငင်းပယ်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း
သင်တိ့အား သက်ေသြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်ဟ လအေပါင်းတိ ့အား ေြပာဆိ ပီ းမှ၊ ၂၈ အသီ းအသီ း
မိ မိတိ့အေမွ ခံရာအရပ်သိ့ ြပန်သွား ရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေလ၏။
ထာဝရဘရား၏က န်၊
ေရာက်ေလ၏။

၂၉ ထိ ေနာက်မှ

န်၏သား ေယာ သည် အသက်တရာတဆယ် ှ ိ ေသာ် အနိစ

၃၀ ဧဖရိ မ်ေတာင်ေပ ၊ ဂါ ှ ကန်းေြမာက်မှာ ှ ိ ေသာ သ၏အေမွ ခံရာ

တိ မနေဿရ မိ န့ ယ်ေြမ၌

သ ဂဟ် က၏။

၃၁

ေယာ လက်ထက်ကာလပတ်လံ း

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့သည် ထာဝရဘရားကိ ဝတ် ပ က၏။ ထာဝရဘရားသည်
ဣသေရလအမျိုးအဘိ ့ ပေတာ်မ သမ တိ ့ကိ သိ ၍ ေယာ မ ှ ိ သည်ေနာက် အသက် ှ င်ေသး
ေသာ အသက် ကီ းသတိ ့လက်ထက်၌လည်း ထာဝရဘရား ကိ ဝတ် ပ က၏။

၃၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် အဲ ဂတုြပည်မှ ေဆာင်ခဲ့ေသာ ေယာသပ်၏အ ိ းတိ ့ကိ၊
ေ ှ ခင်၏အဘ

ဟာေမာ်၏သားတိ ့တွင်

ေငွ တပိ ဿာ ှ င့်

ေ ှ ခင် မိ န့ ယ် ေြမအကွ က်၌ သ ဂဟ် က၏။ ထိ ေြမ
အေမွ ေြမြဖစ်သတည်း။

ယာကပ်ဝယ်

ေသာ

အကွ က်သည် ေယာသပ်သားတိ ့

၃၃ အာ န်သား ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလာဇာသည် လည်း

အနိစေရာက်ေလ၏။ သ၏သား ဖိ နဟတ်အား လများေပးခဲ့ ေသာ ဧဖရိ မ်ေတာင်ေပ ၊
ဖိ နဟတ်ကန်း၌ သ ဂဟ် က၏။

ေယာ
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၁ ေယာ

အနိစေရာက်ေသာေနာက်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့က၊ အက ်ပ်တိ့တွင်

အဘယ်သသည် ခါနနိလတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေ ှ ့ဦးစွ ာ ချီသွားရပါမည်နည်းဟ ထာဝရဘရားအား
ေမးေလ ာက် ကလ င်၊ ၂ ထာဝရဘရားက၊ ယဒသည် ချီသွားရမည်။ ထိ ြပည်ကိ သ၏လက်၌
ငါအပ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃ ယဒသည် မိ မိအစ်ကိ ှ ိ ေမာင်အား၊ ခါနနိလတိ ့ကိ တိ က်ြခင်းငှ ါ
ငါ့အေမွ ေ ြမသိ ့

ငါ ှ င့်အတ

လိ က်ပါ။

သင့်အေမွ ေ ြမသိ ့လည်း

သင် ှ င့်အတ

ငါလိ က်သွားမည်ဟဆိ သည်အတိ င်း ှ ိ ေမာင်သည် လိ က်သွား ေလ၏။ ၄ ယဒ ချီသွား၍
ထာဝရဘရားသည် ခါနနိလ၊ ေဖရဇိ လတိ ့ကိ အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ေဗဇက် မိ ့၌ လတေထာင်ကိ
သတ်ေလ၏။ ၅ အေဒါနိေဗဇက်မင်းကိ ေဗဇက် မိ ့၌ ေတွ ့၍၊ ခါနနိလ၊ ေဖရဇိ လတိ ့ကိ
သတ်ေသာအခါ၊ ၆ အေဒါနိေဗဇက်သည် ေြပးေလ၏။ ယဒလတိ ့သည် လိ က်၍ ဘမ်းမိ ပီ းလ င်
လက်မ၊ ေြခမတိ ့ကိ ြဖတ် က၏။ ၇ အေဒါနိေဗဇက်ကလည်း၊ လက်မ ှ င့် ေြခမြဖတ်ေသာ
မင်း ကီ းခနစ်ဆယ်တိ့သည်၊ အထက်က ငါ့စားပွဲ ေအာက်၌ စား ပ်စားေပါက်ကိ ေကာက်၍
စားရ က၏။ ငါ ပဘးသည်အတိ င်း၊ ဘရားသခင် သည် ငါ၌ အြပစ်ေပးေတာ်မ ပီ ဟ
ဆိ ၏။ထိ မင်းကိ

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့

ပိ ့၍

သသည်

ထိ မိ မ့ ှ ာ

ေသေလ၏။

၈

ယဒအမျိုးသားတိ ့သည် ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ တိ က်ယ၍ ထား ှ င့် လပ် ကံ ပီ းမှ မီ း ိ ့ က၏။ ၉
ထိ ေနာက် ေတာင်ေပ ၌၎င်း၊ ေတာင်မျက် ှ ာ၌၎င်း၊ ချိုင့်ထဲ ၌၎င်းေနေသာ ခါနနိလတိ ့ကိ
အတိ က်သွား က၏။ ၁၀ တဖန် ယဒအမျိုးသည်၊ ကိ ရယသာဘအမည်ေဟာင်း ှ ိ ေသာ
ေဟ ဗန် မိ ့၌ေနေသာ ခါနနိလတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ချီသွား၍၊ ေ ှ ှ ဲ ၊ အဟိ မန်၊ တာလမဲ တိ့ကိ
လပ် ကံ က၏။ ၁၁ တဖန် ကိ ရယေဿဖါအမည်ေဟာင်း ှ ိ ေသာ ေဒဗိ ရ မိ သ
့ ားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့
ချီြပန်၍၊ ၁၂ ကာလက်က၊ ကိ ရယေဿဖာ မိ က
့ ိ တိ က်ယလပ် ကံ ေသာသအား၊ ငါသည်
သမီ းအာခသကိ ေပးစားမည်ဟ ဆိ လ င်၊ ၁၃ ကာလက်ညီေကနတ်၏ သား သသံ ေယလသည်
ထိ မိ က
့ ိ တိ က်ယ၍၊ ကာလက်သည် သမီ းအာခသကိ သ့အားေပးစားေလ၏။

၁၄

ထိ မိန်းမသည် ခရီ းသွ ားစဥ်အခါ၊ လယ်တကွ က်ကိ အဘ၌ ေတာင်းြခင်းငှ ါ လင် ှ င့် တိ င်ပင် ပီ းမှ
ြမည်းေပ က ဆင်းေလ၏။ အဘကာလက်က၊ အဘယ်အလိ ှ ိ သနည်းဟေမးလ င်၊ ၁၅
သမီ းက၊

ေကာင်း ကီ းေပးေစချင်ပါ၏။

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ေပးပါ ပီ ။

စမ်းေရတွ င်းတိ ့ကိလည်း

ေပးေတာ်မပါဦ းဟ

အဘသည်

အထက်စမ်းေရတွ င်း၊

ေတာင်မျက် ှ ာအရပ်ကိ

ေအာက်စမ်းေရတွ င်းတိ ့ကိ

ေတာင်းသည်အတိ င်း
ေပးေလ၏။

၁၆

ေမာေ ှ ေယာကမ၏သားေြမးြဖစ်ေသာ ေကနိအမျိုးသားတိ ့သည်၊ ယဒအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်အတ
စွ န်ပလွံ မိ မ့ ှ အာရဒ် မိ ့ ေတာင်ဘက်၊ ယဒေတာသိ ့ လိ က်သွား၍ ေနရာကျ က၏။ ၁၇ တဖန်
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ယဒသည် အစ်ကိ ှ ိ ေမာင် ှ င့်အတ သွ ား၍ ေဇဖတ် မိ ့၌ေနေသာ ခါနနိလတိ ့ကိ လပ် ကံ ၍ မိ က
့ ိ
ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ပီ းလ င်၊ ထိ မိ က
့ ိ ေဟာ်မာအမည်ြဖင့် သမတ် က၏။ ၁၈ ယဒသည် ဂါဇ မိ ့ ှ င့်
မိ န့ ယ်၊ အာ ှ ေကလန် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ဧ ကန် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်တိ့ကိလည်း တိ က်ယေလ၏။ ၁၉
ထာဝရဘရားသည် ယဒ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၍၊ သသည် ေတာင်ေပ မှာေနေသာ သတိ ့ကိ
ှ င်ထတ်ေလ၏။
သံ ရထား

ှ ိ က၏။

ချိုင့်သားတိ ့ကိ

မ ှ င်ထတ် ိင်။

အေ ကာင်းမကား၊

သတိ ့သည်

၂၀ ေမာေ ှ မှာထားသည်အတိ င်း ေဟ ဗန် မိ က
့ ိ ကာလက်အား

ေပး က၍၊ သသည် အာနက သားသံ းေယာက်တိ့ကိ ထိ မိ မ့ ှ

ှ င်ထတ်ေလ၏။

၂၁

ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့သည်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ ေယဗသိ လတိ ့ကိ မ ှ င်ထတ်ဘဲ၊
သတိ ့သည်

ယေန့တိင်ေအာင်

ေန ကသတည်း။

ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့ ှ င့်အတ

ေယ ှ လင် မိ ့၌

၂၂ ေယာသပ်အမျိုးသားတိ ့သည်လည်း၊ ေဗသလ မိ သ
့ ိ ့ ချီသွား၍၊

ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၂၃ လဇအမည်ေဟာင်း ှ ိ ေသာ ထိ မိ က
့ ိ
စးစမ်းေစြခင်းငှ ါ ေစလတ်ေသာ သလ ိုတိ ့သည်၊ ၂၄ မိ ထ
့ ဲ က ထွ က်လာေသာလတေယာက်ကိ
ေတွ ့ြမင်၍၊ မိ ထ
့ ဲ သိ့ ဝင်ေသာလမ်းကိ ြပပါေတာ့။ သိ ့ြပလ င် သင့်ကိ ချမ်းသာေပးမည်ဟ
ဆိ ေသာ်၊ ၂၅ ထိ သသည် မိ ထ
့ ဲ သိ့ ဝင်ေသာလမ်းကိ ြပသြဖင့်၊ သတိ ့သည် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ
ထား ှ င့် လပ် ကံ ၍၊ ထိ လ ှ င့် သ၏အိ မ်သားအေပါင်းတိ ့ကိ လတ် က၏။ ၂၆ ထိ သသည်
ဟိ တိ ြပည်သိ့ သွ ား ပီ းလ င်၊ မိ က
့ ိ တည်ေထာင်၍ လဇအမည်ြဖင့် သမတ်ေလ၏။ ယေန့
တိ င်ေအာင် ထိ သိ့ ေခ ေဝ ကသတည်း။

၂၇ မနာေ ှ အမျိုးသည်၊ ဗက် ှ န် မိ ့ ွာများ၊

တာနက် မိ ့ ွာများ၊ ေဒါရ မိ ့ ွာများ၊ ဣဗလံ မိ ့ ွာများ၊ ေမဂိ ေဒါ မိ ့ ွာများ၌ ေနေသာသတိ ့ကိ
မ ှ င်ထတ်ဘဲ၊ ခါနနိလတိ ့သည် အ ိင်ေန က၏။ ၂၈ တဖန် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
အား ကီ းေသာအခါ၊ ခါနနိလတိ ့ကိ မ ှ င်ထတ်ေသာ်လည်း အခွ န်ကိ ဆက်သွင်းေစ က၏။ ၂၉
ထိ အတ ဧဖရိ မ်အမျိုးသည် ေဂဇာ မိ ့၌ေနေသာ ခါနနိလတိ ့ကိ မ ှ င်ထတ်ဘဲ သတိ ့သည်
ေဂဇာ မိ ့၌ ေရာေ ှ ာလျက် ေန က၏။ ၃၀ ထိ အတ ဇာဗလန်အမျိုးသည် ကိ တ န် မိ သ
့ ား၊
နဟာေလာလ မိ သ
့ ားတိ ့ကိ မ ှ င်ထတ်ဘဲ၊ ခါနနိလတိ ့ သည်
အခွ န်ေပး က၏။

၃၁ ထိ အတ အာ ှ ာအမျိုးသည်

ေရာေ ှ ာလျက်ေန၍၊

အေကာ မိ သ
့ ား၊ ဇိ ဒန် မိ သ
့ ား၊

အာလပ် မိ သ
့ ား၊ အာခဇိ ပ် မိ သ
့ ား၊ ေဟလဗ မိ သ
့ ား၊ အာဖိ တ် မိ သ
့ ား၊ ရေဟာဘ မိ သ
့ ားတိ ့ကိ
မ ှ င်ထတ်ဘဲ၊ ၃၂ အာ ှ ာအမျိုးသားတိ ့သည် ြပည်သား ခါနနိလတိ ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာ၍ ေန က၏။
၃၃ ထိ အတ နဿလိ အမျိုးသည် ဗက်ေ ှ မက် မိ သ
့ ား၊ ေဗသနတ် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ မ ှ င်ထတ်ဘဲ၊

ြပည်သားခါနနိလတိ ့ ှ င့်

ေရာေ ှ ာ၍

ေန က၏။

သိ ့ရာတွ င်

ဗက်ေ ှ မက် မိ သ
့ ား၊

ေဗသနတ် မိ သ
့ ားတိ ့ သည် အခွ န်ေပးလျက် ေန က၏။ ၃၄ အာေမာရိ လတိ ့သည်လည်း
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ဒန်အမျိုးသားတိ ့ကိ ေတာင်ေပ သိ ့ ှ င်သြဖင့်၊ ချိုင့်ထဲ မှာ ေနရေသာအခွ င့ ်ကိ မေပး က။ ၃၅
အာေမာရိ လတိ ့သည် ေဟရက်ေတာင်ေပ မိ ၊့ အာဇလန် မိ ၊့ ှ ာလဗိ မ် မိ ့၌ အ ိင်ေန က၏။
သိ ့ရာတွ င်

ေယာသပ်အမျိုးသားတိ ့သည်

အား ကီ းသြဖင့်

အာေမာရိ လတိ ့သည်

အခွ န်ေပးရ က၏။ ၃၆ အာေမာရိ လေနရေသာအရပ်သည် အကရဗိ မ်ကန်းနား၊ ေသလ မိ မ့ ှ စ၍
အထက်အရပ်ေပတည်း။

၂ ထာဝရဘရား၏

တမန်ေတာ်သည်၊ ဂိ လဂါလ မိ မ့ ှ ေဗာခိ မ် မိ သ
့ ိ ့ လာ၍၊ သင်တိ့

ဘိ းေဘးတိ ့အား ငါကျိန်ဆိေသာ ြပည်သိ့ အဲ ဂတုြပည်မှ သင်တိ့ကိ ငါေဆာင်ခဲ့ ပီ ။
သင်တိ့ ှ င့် ငါဖွဲ ့ေသာ ပဋိ ညာဥ်ကိ ငါမဖျက်အစဥ်အ မဲ ေစာင့်မည်။

၂ သင်တိ့သည်

ဤြပည်သားတိ ့ ှ င့် မိ ဿဟာယမဖွဲ ့ရ။ သတိ ့ ယဇ် ပလင်တိ့ကိ လှ ဲ ချရမည်ဟ ငါ
ဆိ ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင် က။ အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့
ပ ကသနည်း။ ၃ တဖန် ငါဆိ သည်ကား၊ ဤြပည်သားတိ ့ကိ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ငါမ ှ င်ထတ်။
သတိ ့သည် သင်တိ့ တဘက်၌ မဆိ းလပ်လျက်၊ သတိ ့ဘရားတိ ့သည်လည်း သင်တိ့၌
ေကျာ့ကွ င်းြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄ ထာဝရဘရား၏ တမန်ေတာ်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့အား ဤသိ ့ မိ န့်ေတာ်မေသာအခါ၊ လများတိ ့သည် အသံ ကိ
လင့်၍ ငိ ေ ကး က၏။
ယဇ် ပေဇာ် က၏။

၅ ထိ အရပ်ကိ ေဗာခိ မ်အမည်ြဖင့် မှည့်၍ ထာဝရဘရားအား

၆ အထက်က ေယာ သည် လများတိ ့ကိ လတ်လိက်ေသာအခါ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် အသီ းအသီ း မိ မိတိ့အေမွ ခံရာေြမကိ သိ မ်းယြခင်းငှ ါ
သွ ား က၏။

၇ ေယာ လက်ထက်ကာလပတ်လံ း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ထာဝရဘရားကိ ဝတ် ပ က၏။ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးအဘိ ့ ပေတာ်မေသာ
အမ ကီ းအလံ းစံ တိ ့ကိ

သိ ြမင်၍၊

ေယာ မ ှ ိ ေသာေနာက်

အသက် ှ င်ေသးေသာ

အသက် ကီ းသတိ ့လက်ထက်၌လည်း ထာဝရဘရားကိ ဝတ် ပ က၏။ ၈ ထာဝရဘရား၏က န်၊
န်၏သား ေယာ သည် အသက်တရာတဆယ် ှ ိ ေသာ် အနိစေရာက်ေလ၏။

၉

ဧဖရိ မ်ေတာင်ေပ ၊ ဂါ ှ ကန်းေြမာက်မှာ ှ ိ ေသာ သ၏အေမွ ခံရာ တိ မနေဿရ မိ န့ ယ်ေြမ၌
သ ဂဟ် က၏။

၁၀ ေယာ လက်ထက်ကာလ၌ ြဖစ်ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည်လည်း၊

ဘိ းေဘးတိ ့ စေဝးရာသိ ့ ေရာက် က

၏။ ထာဝရဘရားကိ ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုးအဘိ ့

ပေတာ်မေသာ အမတိ ့ကိ၎င်း မသိ ေသာ ေနာင်ကာလအမျိုးသားတိ ့သည် ေပ လာ က၏။ ၁၁
ထိ ကာလအခါ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပ၍
ဗာလဘရားတိ ့ကိ ဝတ် ပ က၏။

၁၂ အဲ ဂတုြပည်မှ သတိ ့ကိ ေဆာင်ခဲ့ေတာ်မေသာ

ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စွ န့်၍၊ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ှ ိ ေသာ လမျိုးတိ ့၏
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ဘရားတပါးတိ ့ေနာက်သိ့ လိ က်လျက် ဦ း
ထွ က်ေစ က၏။

တ်သြဖင့် ထာဝရဘရား အမျက်ေတာ်ကိ

၁၃ ထာဝရဘရားကိ စွ န့်၍ ဗာလဘရား၊ အာ ှ တရက်ဘရားတိ ့ကိ

ဝတ် ပ ကေသာေ ကာင့်၊

၁၄

ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုး၌

ြပင်းစွ ာ

အမျက်ထွက်လျက်၊ လယေသာ သတိ ့လက်သိ့ အပ်၍၊ ပတ်ဝန်းကျင်ေသာ ရန်သတိ ့၌
ေရာင်းေတာ်မသြဖင့်၊ ရန်သတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ သတိ ့သည် တဖန် မရပ် ိင် က။ ၁၅ သတိ ့သည်
ထွ က်သွားေလရာရာ၌ ထာဝရဘရား မိ န့် မက်ကျိန်ဆိေတာ်မသည်အတိ င်း၊ လက်ေတာ်
အဆီ းအတား ှ င့် ေတွ ့၍ အလွ န်ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။ ၁၆ သိ ့ရာတွ င် လယေသာ
သတိ ့လက်မှ ကယ်လတ်ေသာ တရားသ ကီ းတိ ့ကိ ထာဝရဘရား ေပ ထွ န်း ေစေတာ်မ၏။ ၁၇
ထိ တရားသ ကီ းတိ ့ စကားကိ လည်း သတိ ့သည် နားမေထာင်၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ ှ င့်
မှားယွ င်း၍ ဦ း

တ် က၏။ ဘိ းေဘးတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကျင့်၍

လိ က်ေသာ လမ်းမှ သတိ ့သည် အလျင်အြမန်လွဲသွားသြဖင့်၊ ဘိ းေဘးကျင့်သည်အတိ င်း
မကျင့် က။ ၁၈ ထာဝရဘရားသည် တရားသ ကီ းကိ ေပ ထွ န်းေစေသာအခါ သ ှ င့်အတ ှ ိ ၍၊
သ့လက်ထက် ပတ်လံ း ဣသေရလလတိ ့ကိ ရန်သ၏လက်မှ ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။
အေ ကာင်းမကား သတိ ့သည် ေ ှ ာင့် ှ က် ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရ၍ ြမည်တမ်း ကေသာအခါ
ထာဝရဘရားသည် ေနာင်တရေတာ်မ၏။ ၁၉ တရားသ ကီ း ေသေသာေနာက်၊ သတိ ့သည်
တဖန်ဘိးေဘးထက်သာ၍ ဆိ းသြဖင့်၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ေနာက်သိ့ လိ က်လျက်
ဝတ် ပ၍ ဦ း တ် က၏။ မိ မိတိ့ အကျင့်ဓေလ့ ှ င့် ကမ်းတမ်းေသာ လမ်းကိ မစွ န့်မပယ် က။
၂၀ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး၌ ြပင်းစွ ာ အမျက်ထွက်လျက်၊ ဤလတိ ့သည်

ငါ့စကားကိ နားမေထာင်။ သတိ ့ ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့် ငါဖွဲ ့ေသာ ပဋိ ညာဥ်ကိ ဖျက်ေသာေ ကာင့်၊ ၂၁
ေယာ ေသေသာေနာက် ကျန် ကင်းရစ်ေသာ လမျိုးတစံ တမျိုးကိ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ေနာက်တဖန်
ငါမ ှ င်ထတ်။ ၂၂ သတိ ့ ဘိ းေဘးတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏လမ်းေတာ်သိ့ လိ က်ြခင်းငှ ါ
ေစာင့်ေ ှ ာက်သကဲ့ သိ ့ သတိ ့သည် ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်ေလာ၊ မေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာဟ
ကျန်ေသးေသာ လမျိုးအားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးကိ ငါစံ စမ်းမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊
၂၃ ထိ လမျိုးကိ ေယာ လက်၌ မအပ် အလျင်အြမန် မ ှ င်ထတ်ဘဲ ေနေတာ်မ၏။

၃ ခါနာန်ြပည်၌

တိ က်ေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ

စံ စမ်း

စစ်မ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

မသိ ေသာ

ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

မသိ ေသာ

စစ်မကိ

ဣသေရလအမျိုးသားအစဥ်အဆက်တိ့သည် စစ်အတတ်ကိ သင်၍ တတ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ထာဝရဘရား ချန်ထားေတာ်မေသာ လမျိုးများ ဟမကား၊ ၃ ဖိ လိတိ မင်းငါးပါးအစ ှ ိ ေသာ
ခါနနိလအမျိုးမျိုး၊ ဇိ ဒန်လ၊ ဗာလေဟရမန်ေတာင်မှစ၍ ဟာမတ်လမ်းဝတိ င်ေအာင်
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ေလဗ န်ေတာင်ေပ မှာေနေသာ ဟိ ဝိလတိ ့သည် ကျန် ကင်း က၏။ ၄ ထာဝရဘရားသည်
ေမာေ ှ အားြဖင့် ဘိ းေဘးတိ ့ကိ မှာထားေတာ်မေသာ ပညတ်များအတိ င်း ကျင့်မည်
မကျင့်မည်ကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ ဣသေရလအမျိုးကိ စံ စမ်းဘိ ့ရာ ြဖစ်သတည်း။

၅

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ခါနနိလ၊ ဟိ တိ လ၊ အာေမာရိ လ၊ ေဖရဇိ လ၊ ဟိ ဝိလ၊
ေယဗသိ လတိ ့တွင် ေန၍၊

၆ သတိ ့သမီ း ှ င့် စံ ဘက်ြခင်းကိ ပလျက်၊ မိ မိတိ့သမီ းကိ

ေပးစားလျက်၊ သတိ ့ဘရားများကိ ဝတ် ပ က၏။

၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပ၍ မိ မိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေမ့ေလျာ့သြဖင့်၊
ဗာလဘရားများ၊ အာ ှ ရပင်များကိ

ဝတ် ပေသာေ ကာင့်၊

၈ ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုး၌ ြပင်းစွ ာ အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ ေမေသာေပါတာမိ ှ င်ဘရင် ခ ှ ံ ှ သိ မ်၌
ေရာင်းေတာ်မသြဖင့်၊ ဣသေရလလတိ ့သည် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံ း ထိ ှ င်ဘရင်ထံ၌ က န်ခံရ က၏။
၉ ေနာက်တဖန် ထာဝရဘရားကိ ေအာ်ဟစ် ကေသာအခါ၊ ကယ်တင်ေသာသခင်၊ ကာလက်ညီ၊

ေကနတ်၏သား သသံ ေယလကိ သတိ ့အဘိ ့ ေပ ထွ န်းေစေတာ်မ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရား၏
ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် သ့အေပ သိ ့ သက်ေရာက်သြဖင့်၊ သသည် ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိး၍
စစ်ချီေလ၏။ ေမေသာေပါတာမိ ှ င်ဘရင် ခ ှ ံ ရိ ှ သိ မ်ကိ သ့လက်၌ ထာဝရဘရား
အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊ သသည် ထိ ှ င်ဘရင်ကိ ေအာင်ေလ၏။ ၁၁ အ ှ စ်ေလးဆယ်တိင်တိင်
တြပည်လံ း ငိ မ်း ပီ းမှ၊ ေကနတ်၏သား သသံ ေယလသည် ေသေလ၏။

၁၂ တဖန်

ဣသေရလအမျိုးသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပေသာေ ကာင့်၊ ေမာဘ ှ င်ဘရင်
ဧဂလန်ကိ ဣသေရလအမျိုးတဘက်၌ ခွ န်အား ှ င့် ြပည့်စံ ေစေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိ မင်းသည်
အမုန်အမျိုးသား၊ အာမလက်အမျိုးသားတိ ့ကိ စေဝးေစလျက် ချီသွား၍၊ ဣသေရလလတိ ့ကိ
လပ် ကံ ပီ းမှ၊

စွ န်ပလွံ မိ က
့ ိ

သိ မ်းယသြဖင့်၊

၁၄

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံ း ေမာဘ ှ င်ဘရင် ဧဂလန်မင်းထံ ၌ က န်ခံရ က၏။ ၁၅ ေနာက်တဖန်
ထာဝရဘရားကိ

ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊

ကယ်တင်ေသာ

သခင်၊

လက်ျာလက်ကိ

မသံ းတတ်ေသာ ဗယာမိ န်အမျိုး၊ ေဂရသားဧဟဒကိ ေပ ထွ န်းေစေတာ်မ၏။ သ့လက်တွင်
ဣသေရလလတိ ့သည် လက်ေဆာင်ကိ ေမာဘ ှ င်ဘရင် ဧဂလန်ထံသိ ့ ေပးလိ က် က၏။ ၁၆
ဧဟဒသည် အလျားတေတာင် ှ ိ ေသာ သန်လျက်ကိ လပ်၍ လက်ျာေပါင်အဝတ်တွင်း၌
စည်းထား ပီ းလ င်၊ ၁၇ ေမာဘ ှ င်ဘရင်ဧဂလန်ထံသိ ့ လက်ေဆာင်ကိ ေဆာင်ခဲ့ေလ၏။
ဧဂလန်သည် အလွ န်ဝေသာ သြဖစ်၏။ ၁၈ ဧဟဒသည် လက်ေဆာင်ကိ ဆက် ပီ းလ င်၊
လက်ေဆာင်ကိ ထမ်းေသာသတိ ့ကိ လတ်လိက်၍၊
ေကျာက်တိင်တိ့မှ

ကိ ယ်တိင်ြပန်လာ၍၊

တရားသ ကီ းမှ တ်စာ

၁၉ ဂိ လဂါလ မိ န
့ ား၌ ှ ိ ေသာ
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ေလ ာက်စရာအေ ကာင်း ှ ိ ပါသည်ဟ ဆိ လ င်၊ ှ င်ဘရင်က၊ တိ တ်ဆိတ်စွာ ေန ကဟ
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ အထံ ေတာ်၌ ခစားေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် ထွ က် က၏။ ၂၀
ထိ အခါ ှ င်ဘရင်သည် ကိ ယ်တိင် တေယာက်တည်း ေနတတ်ေသာ ေ ွနန်းေဆာင်၌
ထိ င်ေနစဥ်၊

ဧဟဒသည်

ချဥ်းကပ်၍

အမိ န့်ေတာ်ပါပါ၏ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ

ှ င်ဘရင်သည် ထေလ၏။

ဘရားသခင်၏
၂၁ ဧဟဒသည်

လက်ဝဲလက်ကိ ဆန့်လျက် သန်လျက်ကိ လက်ျာေပါင်မှ ထတ်၍ ှ င်ဘရင်၏ ဝမ်းကိ
ထိ းသြဖင့်၊ ၂၂ လက်ကိင်အ ိ း ှ င့်တကွ သန်လျက် မပ်ဝင်၍၊ ဝမ်းထဲ က မ တ် ိင်ေအာင်
ဆီ ဥသည် သန်လျက်ကိ လမ်းလျက်၊ ေချး လည်း ထွ က်လျက် ှ ိ ေလ၏။ ၂၃ ထိ အခါ
ဧဟဒသည် အခန်းြပင်သိ့ ထွ က် ပီ းလ င် နန်းေတာ်တံခါးတိ ့ကိ ပိ တ်၍ ေသာ့ခတ်ေလ၏။ ၂၄
ထွ က်သွားေသာေနာက်၊ က န်ေတာ်မျိုးအချို တ
့ ိ ့သည် လာ၍ နန်းေတာ်တံခါး၌ ေသာ့ခတ်လျက်
ှ ိ သည်ကိ ြမင်လ င်၊ စင်စစ် ေ ွနန်းေဆာင်၌ စက်ေတာ်ေခ သည်ဟဆိ လျက်၊

၂၅

ှ က်ေ ကာက်သည်တိင်ေအာင် ငံ့ ေန ပီ းမှ၊ သတိ ့အ ှ င်သည် တံ ခါးကိ မဖွ င့ ်ေသာေ ကာင့်၊
သတိ ့သည် ေသာ့ကိ ယ၍ ဖွ င့ ် ကည့်ေသာအခါ၊ ေြမေပ မှာ လဲ ၍ ေသလျက် ှ ိ ေသာ
မိ မိတိ့အ ှ င်ကိ ေတွ ့ြမင် က၏။ ၂၆ ထိ သိ့ သတိ ့သည် ငံ့ ေန ကစဥ်တွင်၊ ဧဟဒသည်
ေဘးလွ တ်သြဖင့်၊ ေကျာက်တိင်တိ့ကိ လွ န်၍ စိ ရပ် ွာသိ ့ ေရာက် ပီ းမှ၊ ၂၇ ဧဖရိ မ်ေတာင်ေပ မှာ
တံ ပိ းကိ မတ်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် သ့ေနာက်သိ့ လိ က်လျက် ေတာင်ေပ က
ဆင်း က၏။

၂၈ သကလည်း

ငါ့ေနာက်သိ့ လိ က် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့၏ရန်သေမာဘလတိ ့ကိ သင်တိ့လက်၌ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ဆိ သည်အတိ င်း၊
သ့ေနာက်မှာ

ဆင်း၍

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကးရာ

ဆီ းတားသြဖင့်၊ လတစံ တေယာက်ကိမ

ေမာဘြပည်သိ့

မကးေစရ။

သွ ားရာလမ်းကိ

၂၉ ထိ အခါ ခွ န်အား ကီ းေသာ

ေမာဘစစ်သရဲ တေယာက်မ မလွ တ်ဘဲ၊ လတေသာင်းကိ သတ်၍၊ ၃၀ ေမာဘအမျိုးသည်
ဣသေရလအမျိုးလက်၌ ံ းသြဖင့်၊ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်တိင်တိင် တြပည်လံ း ငိ မ်းေလ၏။ ၃၁
ဧဟဒေနာက်မှာ အာနတ်သား ှ ံ ဂါေပ ထွ န်း၍၊ တတ်ခ န် ှ င့် ဖိ လိတိ လေြခာက်ရာတိ ့ကိ
သတ်သြဖင့်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ကယ်လတ်ေလ၏။

၄ ဧဟဒေသေသာေနာက်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ တဖန်
ဒစ ိ က်ကိ

ပေသာေ ကာင့်၊

ခါနာန် ှ င်ဘရင်ရာဘိ န်၌

၂

ထာဝရဘရားသည်

ေရာင်းေတာ်မ၏။

ဟာေဇာ် မိ ့၌

သခန့်ထားေသာ

မင်း ပေသာ

ဗိ လ်ချုပ်မင်းကား၊

ေဂါအိ မ်ြပည်ဟာေရာ ှ က် မိ ့၌ ေနေသာ သိ သရတည်း။ ၃ ထိ မင်း၌ သံ ရထားကိ းရာ ှ ိ ၏။
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ပတ်လံ း အလွ န် ှ ဥ်းဆဲ ေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့သည်

တရားသ ကီ းမှ တ်စာ
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ထာဝရဘရားကိ ေအာ်ဟစ် က၏။

၄ ထိ ကာလအခါ လပိ ဒတ် မိ သ
့ ား ပေရာဖက်မ

ေဒေဗာရသည် ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိး၏။ ၅ သသည် ဧဖရိ မ်ေတာင်ေပ ၊ ရာမ မိ ့ ှ င့်
ေဗသလ မိ စ့ ပ် ကား၊ ေဒေဗာရစွ န်ပလွံ ပင်ေအာက်မှာေန၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
ထိ ပေရာဖက်မ၏ စီ ရင်ြခင်းကိ ခံ အံ့ ေသာငှ ါ ေရာက်လာတတ် က၏။ ၆ တဖန် ေဒေဗာရသည်
လကိ ေစလတ်၍၊ နဿလိ ခ ိ င်ေကေဒ ှ မိ မ့ ှ ာေနေသာ အဘိ ေနာင်၏ သား ဗာရက်ကိ
ေခ ပီ းလ င်၊ သင်သည် နဿလိ အမျိုး၊ ဇာဗလန်အမျိုးထဲ က လတေသာင်းကိ ေသွ းေဆာင်၍
တာေဗာ်ေတာင်သိ့ သွ ားေလာ့။

၇ ငါသည်လည်း ယာဘိ န်မင်း၏ ဗိ လ်ချုပ်သိသရ ှ င့်

ရထားဗိ လ်ပါများကိ သင် ှ ိ ရာ ကိ န်ြမစ်သိ့ ေသွ းေဆာင်၍ သင့်လက်၌ အပ်မည်ဟ
ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်ဟ ဆင့်ဆိ ေလ၏။ ၈
ဗာရက်ကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ် ှ င့်အတ ကလ င် အက ်ပ်သွားပါမည်။
ကေတာ်မမလ င် မကား မသွ ားပါဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၉ ေဒေဗာရက၊ ငါသည် သင် ှ င့်အတ
အမှန်သွားမည်။

သိ ့ေသာ်လည်း

သင်သွားရာလမ်း၌

ဂဏ်အသေရကိ

မရရာ။

ထာဝရဘရားသည် သိ သရကိ မိ န်းမ၌ ေရာင်းေတာ်မမည်ဟ ဆိ ပီ းမှ ထ၍ ဗာရက် ှ င့်အတ
ေကေဒ ှ မိ သ
့ ိ ့ သွ ားေလ၏။ ၁၀ ဗာရက်သည် နဿလိ အမျိုးသား၊ ဇာဗလန်အမျိုးသားတိ ့ကိ
ေကေဒ ှ မိ သ
့ ိ ့ ေခ ၍ လိ က်ေသာသ တေသာင်း ှ င့်တကွ ေဒေဗာရပါလျက် တက်ေလ၏။ ၁၁
ေမာေ ှ ၏ေယာကမေဟာဗတ်၏သားေြမးအဝင်၊

ေကနိအမျိုးသားေဟဗာသည်၊

ေကနိလတိ ့ ှ င့် ခွ ာ၍ ေကေဒ ှ မိ အ
့ နား၊ ဇာနိမ်သပိ တ်ပင် ေြခရင်း၌ တဲ ကိ ေဆာက်လျက်
ေန ှ င့်သတည်း။ ၁၂ အဘိ ေနာင်၏သားဗာရက်သည် တာေဗာ်ေတာင်ေပ သိ ့ တက်ေ ကာင်းကိ
သိ သရအား

ကားေြပာလ င်၊

သံ ရထားကိ းရာ ှ င့်

၁၃

သိ သရသည်

မိ မိရထား ှ ိ သမ တည်းဟေသာ

ေဂါအိ မ်ြပည်ဟာေရာ ှ က် မိ မ့ ှ စ၍

မိ မိလအေပါင်းတိ ့ကိ စေဝးေစ၏။

ကိ န်ြမစ်တိင်ေအာင်

၁၄ ေဒေဗာရကလည်း

ထေလာ့။ ယေန့ကား

ထာဝရဘရားသည် သိ သရကိ သင့်လက်၌ အပ်ေတာ်မေသာ ေန့ြဖစ်၏။ ထာဝရဘရားသည်
သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ကေတာ်မ ပီ မဟတ်ေလာဟ ဆိ ေလေသာ်၊ ဗာရက်သည် လတေသာင်း ှ င့်တကွ
တာေဗာ်ေတာင်ေပ က ဆင်းေလ၏။ ၁၅ ထာဝရဘရားသည် သိ သရမှစ၍ သ၏ရထားများ ှ င့်
ဗိ လ်ပါစစ်သည်များအေပါင်းတိ ့ကိ ဗာရက်ေ ှ မ့ ှ ာ ထားြဖင့်

ံ းေစေတာ်မေသာေ ကာင့်၊

သိ သရသည် မိ မိရထားမှဆင်း၍ ေြခြဖင့် ေြပးေလ၏။ ၁၆ ဗာရက်သည် ရထားများ၊
ဗိ လ်ပါစစ်သည်များကိ

ေဂါအိ မ်ြပည်

ဟာေရာ ှ က် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်

လိ က်၍၊

သိ သရစစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့သည် တေယာက်မ မကျန် ကင်း ထား ှ င့် ေသ ကကန်၏။ ၁၇
သိ သရသည် ေကနိအမျိုးသား ေဟဗာ၏ မယားေယလ၏တဲ သိ့ ေြခြဖင့် ေြပး၏။ ထိ ကာလ၌
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ဟာေဇာ် ှ င်ဘရင် ယာဘိ န်သည် ေဟဗာအမျိုးသားချင်း ေကနိလတိ ့ ှ င့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့လျက်
ှ ိ သတည်း။ ၁၈ ေယလသည် သိ သရကိ ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ ထွ က်၍၊ သခင်ဝင်ပါ၊ က န်မဆီ သိ့
ဝင်ပါ။ စိ းရိ မ်ေတာ် မမပါ ှ င့်ဟ ေခ သည်အတိ င်း၊ သသည် ေယလေနရာတဲ ထဲသိ့ ဝင်၍
ေယလသည် သ့ကိ ေစာင် ှ င့် ခံ ေလ၏။ ၁၉ သကလည်း၊ ငါေရငတ်သည်၊ ေရအနည်းငယ်ကိ
ေပးပါဟ ေတာင်းလ င်၊ မိ န်းမသည် ွား ိဘ
့ းကိ ဖွ င့ ်၍ ေသာက်ေစ ပီ းမှ တဖန် ခံ ေလ၏။ ၂၀
သကလည်း၊ တဲ တံခါးဝ၌ ေနပါ။ လတစံ တေယာက်က ေယာက်ျား ှ ိ သေလာဟ လာ၍
ေမးလ င် မ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ေြပာေလာ့ဟ မှာထားေလ၏။

၂၁ ထိ အခါ ေဟဗာမယား

ေယလသည် သိ သရေမာလျက် အိ ပ်ေပျာ်စဥ်တွင်၊ တဲ တံသင်တေချာင်း ှ င့် လက် ိ က်ကိ
ကိ င်လျက် သ့ထံသိ ့ တိ တ်ဆိတ်စွာ သွ ား၍ တံ သင်ကိ ေြမ၌ စွဲ ေစသည်တိင်ေအာင် သ၏
နားပန်းထဲ သိ့

ိ က်သွင်းသြဖင့် သိ သရသည် ေသ၏။

၂၂ ဗာရက်သည် သိ သရကိ

လိ က် ှ ာေသာအခါ၊ ေယလထွ က်၍ က န်မဆီ သိ့ ဝင်ပါ။ ှ ာေသာသကိ ြပပါမည်ဟ ကိ ဆိလ င်၊
ဗာရက်သည် တဲ ထဲသိ့ ဝင်၍ သိ သရေသလျက်၊ နားပန်း၌ တံ သင် စးလျက် ှ ိ သည်ကိ
ြမင်ေလ၏။

၂၃

ထိ ေန့၌

ထာဝရဘရားသည်

ခါနာန် ှ င်ဘရင်ယာဘိ န်ကိ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိမ့ ်ချေတာ်မ သြဖင့်၊ ၂၄ သတိ ့သည် ထိ ှ င်ဘရင်ကိ
မဖျက်ဆီးမှီ တိ င်ေအာင် အစဥ်ေအာင်လျက် ေန က၏။

၅ ထိေန့၌ ေဒေဗာရ ှ င့် အဘိေနာင်၏ သားဗာရက်တိ့ဆိေသာ သီချင်းစကားဟမကား၊
၂ ဣသေရလအမျိုး၌

မင်းတိ ့သည် အဦ း ပေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ဆင်းရဲ သားတိ ့သည်

ေစတနာစိ တ် ှ င့် မိ မိကိယ်ကိ လေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၃ အိ ှ င်ဘရင်တိ့ ကား ကေလာ့။ အိ မင်းသားတိ ့ နားေထာင် ကေလာ့။
ငါသီ ချင်းဆိ မည်။ ထာဝရဘရား အား သီ ချင်းဆိ မည်။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းမည်။ ၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
စိ ရေတာင် ိ းေပ မှ က၍ ဧဒံ ေတာမှ စစ်ချီေတာ်မေသာအခါ၊ ေြမ ကီ းလပ်၍ မိ ဃ်း ွာသြဖင့်
မိ ဃ်းတိ မ်တိ့မှ မိ ဃ်းေရသည် စီ းပါ၏။ ၅ ေတာင် ိ းတိ ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌၎င်း၊
သိ နာေတာင်သည်လည်း ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌၎င်း
တန်လပ်ပါ၏။ ၆ အာနတ်သား ှ ံ ဂါမင်းလက်ထက်၌၎င်း၊ ေယလမင်းလက်ထက်၌၎င်း၊
လမ်းမတိ ့သည်

ဆိ တ်ညံလျက်

ှ ိ ၍ ခရီ းသွ ားေသာ သတိ ့သည်

လမ်း ကားတိ ့၌

လိ က်သွားရ က၏။ ၇ ဣသေရလအမျိုး၌ မင်းဆက်ြပတ်လျက် ှ ိ ၏။ ငါေဒေဗာရသည်
မေပ ၊ ငါသည် ဣသေရလအမျိုး၌ အမိ မေပ ထွ န်းမှီတိင်ေအာင် မင်းဆက်ြပတ်လျက်
ှ ိ ၏။

၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ဘရားသစ်တိ့ကိ ေ ွးယ က၏။ ထိ အခါ
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သတိ ့ မိ မ့ ျားကိ ရန်သတိ ့သည် တိ က်လာ က၏။ ဣသေရလအမျိုးသားေလးေသာင်းတွ င်
ဒိ င်းလား တခ၊ လှ ံ တစင်းမ မ ှ ိ ။ ၉ ေစတနာစိ တ် ှ ိ ၍ ဆင်းရဲ သားတိ ့တွင် မိ မိကိယ်ကိ
လေသာ ဣသေရလအမျိုး မင်းတိ ့အား ငါစိ တ် း ွ တ်၏။ ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

၁၀ ြဖူေသာ ြမည်းကိ

စီ းေသာသ၊ တရားမကိ စီ ရင်ေသာသ၊

လမ်း၌သွ ားေသာသတိ ့၊ ၁၁ ေရကျင်းများအနားမှာ လက်ရဥစာကိ ေဝမ ေသာ သတိ ့၏ အသံ ကိ
ကားေသာအခါ သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏ တရားေသာအမ၊ ဣသေရလ မိ ့ ွာတိ ့၌
တရားသြဖင့် ပေတာ်မေသာ အမတိ ့ကိ ထိ အရပ်တိ့တွင် ချီးမွ မ်း ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ အခါ
ထာဝရဘရား၏ လတိ ့သည် မိ မိတိ့ေနေသာ မိ သ
့ ိ ့ ြပန်သွား ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ိးပါ၊ ိးပါ၊
ေဒေဗာရ။

ိးပါ၊

ိးပါ၊ သီ ချင်းဆိ ပါ၊ အိ ဗာရက်၊ ထပါ၊ အဘိ ေနာင်သား၊ သင်ဘမ်းဆီ း

ချုပ်ထားေသာ သတိ ့ကိ ထတ်ြပပါ။ ၁၃ ထိ အခါ ကျန် ကင်းေသာ သတိ ့သည် သရဲ ကီ းတိ ထ
့ ံ သိ ့
ဆင်း က၏။ ထာဝရဘရား၏လတိ ့သည် အစွ မ်းတန်ခိး ကီ းေသာ သတိ ့ထံသိ ့ ငါ့အဘိ ့
ဆင်း က၏။ ၁၄ အာမလက်လေနရာအနားမှာ ေနရာကျေသာ သတိ ့သည် ဧဖရိ မ်ခ ိ င်ထဲက
ထွ က်လာ က၏။ သတိ ့ေနာက်မှာ သင်၏ ဗိ လ်ေြခတိ ့တွင် ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့သည်
လိ က် က၏။ မာခိ ရအမျိုးထဲ က မင်းများ၊ ဇာဗလန်အမျိုးထဲ က စီ ရင်တတ်ေသာ သများတိ ့သည်
ထွ က်လာ က၏။ ၁၅ ဣသခါမင်းတိ ့သည်လည်း၊ ေဒေဗာရ၌ ပါ၍ ဣသခါအမျိုးသည်
ဗာရက်၏ လက် ံ းြဖစ်၏။ ဗာရက်ေနာက်မှာ ချိုင့်ထဲ သိ့ ေြပးလိ က် က၏။ ဗင်အမျိုးေနရာ
ေချာင်းအသွ ယ်သွယ်၌ စိ တ် ှ လံ းြပ ဌာန်းြခင်း များ က၏။ ၁၆ ေနာက်တဖန် သင်သည်
သိ းြမည်သံကိ နားေထာင်ြခင်းငှ ါ ေတာင် ကားမှာ အဘယ်ေ ကာင့် ထိ င်ေနသနည်း။
ဗင်အမျိုးေနရာ ေချာင်းအသွ ယ်သွယ်၌ စိ တ် ှ လံ း တွ န့်တိြခင်းများ ကသည်တကား။ ၁၇
ဂိ လဒ်ြပည်သားတိ ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေန က၏။ ဒန်းအမျိုးသည်
သေဘာဆိ ပ် အနားမှာ အဘယ်ေ ကာင့် ေနရစ်သနည်း။ အာ ှ ာအမျိုးသည်လည်း
ပင်လယ်ကမ်းနားသေဘာ ဆိ က်ရာ ေကွ ့တိ ့၌ မလပ်ဘဲ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနသည်တကား။ ၁၈
ဇာဗလန်အမျိုးသည် အသက်ကိ စွ န့်စားသည်တိင်ေအာင် ရဲ ရင့်၍ နဿလိ အမျိုးသည်
ြမင့်ေသာ ေတာအရပ်၌ ထိ နည်းတ ပ၏။ ၁၉ ှ င်ဘရင်တိ့သည် လာ၍ စစ်တိက် က၏။
ခါနနိ ှ င်ဘရင်တိ့သည် ေမဂိ ေဒါအိ င်၊ တာနက် မိ အ
့ နားမှာ တိ က်ေသာ်လည်း၊ ေငွ ကိ လယ၍
မရ က။ ၂၀ ေကာင်းကင်မှ စစ်က က၏။ ကယ်တိ့သည် လှ ည့်ပတ်စဥ်အခါသိ သရကိ
စစ်တိက် က၏။ ၂၁ ကိ န်ြမစ်၊ စစ်မေ ကာင့် ေကျာ်ေစာေသာြမစ်၊ ကိ န်ြမစ်သည် ရန်သတိ ့ကိ
ပယ်သွား၏။ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ သင်သည် ခွ န်အား ကီ းေသာ သကိ ှ ိပ်နင်း ပီ ။ ၂၂ ထိ အခါ
ြမင်းစီ းသရဲ တိ့သည် ြမင်းကိ ှ င်လျက် ှ င်လျက် စီ းေသာေ ကာင့်၊ ြမင်းတိ ့သည် ေြမကိ ခွ ာ ှ င့်
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ထိ ခိက်လျက် ေြပး က၏။ ၂၃ ေမေရာဇ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ထာဝရဘရားဘက်၊ စစ်သရဲ တိ့ ှ င့်
ဝိ င်း၍ ထာဝရဘရားဘက်သိ့ မက ကေသာေ ကာင့်၊ ေမေရာဇ မိ က
့ ိ ကျိန် ကေလာ့။
မိ သ
့ ားတိ ့ကိ ြပင်းစွ ာ ကျိန် ကေလာ့ဟ ထာဝရ ဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည် မှာထား၏။
၂၄ ေကနိအမျိုးသား ေဟဗာ၏မယားေယလသည်၊ မိ န်းမတကာတိ ့ထက် ြမက်စွာေသာ

မဂလာ ှ ိ ၏။ တဲ ၌ေနေသာ မိ န်းမတကာတိ ့ထက် ြမတ်စွာေသာ မဂလာ ှ ိ ၏။ ၂၅ ထိ သသည်
ေရကိ ေတာင်း၍ ေယလသည် ိက
့ ိ ေပး၏။ မင်းသံ းေသာ ဖလား ှ င့် ိဓ
့ မ်းကိ ဆက်ေလ၏။
၂၆ တဲ တံသင်ကိ ယ၍ လက်ျာလက် ှ င့် လက် ိ က်ကိ ကိ င်လျက် သိ သရကိ ိ က်ေလ၏။ သ၏

ေခါင်းကိ ထိ း ိ က်၍ နားပန်းကိ ထတ်ချင်းခွ င်းေဖာက်ေလ၏။ ၂၇ သသည် ေယလေြခရင်း၌
ကျ၍ လဲ လျက် တံ းလံ းေန၏။ ေြခရင်း၌ ကျလဲ ၍ ကျရာအရပ်၌ ေသလျက် လဲ ေန၏။
၂၈ သိ သရအမိ သည် ြပတင်းေပါက်ဝြဖင့် ကည့်၍ ကလားကာအတွ င်း၌ ေနလျက်၊ သ၏

ရထားသည် အဘယ်ေ ကာင့် လာခဲ သနည်း။ ရထားဘီ းတိ ့သည် အဘယ်ေ ကာင့် ေ ှ းသနည်းဟ
ြမည်တမ်းေလ၏။

၂၉ ပညာ ှ ိ ေသာ မင်းသမီ းတိ ့သည် ြပန်ေလ ာက်သည်သာမက၊

သ့ကိယ်တိင် ြပန်ေြပာသည်ကား၊ ၃၀ သတိ ့သည် ေတွ ့၍ရေသာ ဥစာကိ ေဝဖန်လျက်
ေန ကသည်မဟတ်ေလာ။ စစ်သရဲ တိ့အား အပျိုကညာ တေယာက် ှ စ်ေယာက်စီ၊ သိ သရဘိ ့
ပန်းဆိ းေသာ အဝတ်၊ ပန်းဆိ း၍ ချယ်လှယ်ေသာ အဝတ်တန်ဆာ၊ ေအာင်ေသာသတိ ့၏
လည်ပင်း၌ ဆင်စရာဘိ ့ ပန်းဆိ း၍ ချယ်လှယ်လျက် အဆင်းအေရာင် ထးြခား ေသာ
အဝတ်တန်ဆာကိ လယ၍ ေဝဖန်လျက် ေန ကသည် မဟတ်ေလာဟ သိ သရ၏ အမိ သည်
ဆိ တတ်၏။ ၃၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ ရန်သအေပါင်းတိ ့သည် ထိ သိ့ ပျက်စီးြခင်းသိ ့
ေရာက် ကပါေစေသာ။ ထာဝရဘရားကိ ချစ်ေသာသတိ ့သည် အ ှ ိ န်တန်ခိး ှ င့် ထွ က်သွားေသာ
ေနမင်းကဲ့ သိ ့ြဖစ်ပါေစေသာဟ သီ ချင်းဆိ က၏။ ထိ ့ေနာက် အ ှ စ်ေလးဆယ်တိင်တိင်
တြပည်လံ း ငိ မ်းေလ၏။
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပေသာေ ကာင့်၊
၆ တဖန် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
သတိ ့ကိ မိ ဒျန်အမျိုးလက်၌ ခနစ် ှ စ်ပတ်လံ းအပ်ေတာ်မသြဖင့်၊
ဣသေရလအမျိုးကိ ိင်၍

၂ မိ ဒျန်အမျိုးသည်

ှ ဥ်းဆဲ ေသာေ ကာင့်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ေတာင် ိ း၌

ခိ င်ခ့ံ ေသာ ဥမင်ေြမတွ င်းတိ ့ကိ လပ်ရ က၏။ ၃ ဣသေရလအမျိုးသည် လယ်လပ် ပီ းမှ၊
မိ ဒျန်ြပည်သား ှ င့် အာမလက်ြပည်သားအစ ှ ိ ေသာ အေ ှ ့ြပည်သားတိ ့သည် ချီလာ၍၊ ၄
တပ်ချသြဖင့်၊ ဂါဇ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် ေြမအသီ းအ ှ ံ ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းလျက် စားစရာကိ
ချန်၍မထား။ သိ း ွားြမည်းကိ လည်း ချန်၍ မထား က။

၅ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

သတိ ့သည် တိ ရ စာန်များ၊ တဲ များပါလျက်၊ ကျိုင်းေကာင်များြပားသကဲ့ သိ ့၊ သတိ ့ ှ င့်
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ကလားအပ်တိ့သည်

မေရတွ က် ိင်ေအာင်

များြပားသြဖင့်

ဣသေရလြပည်ကိ

ဖျက်ဆီးလျက် လာ က၏။ ၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် မိ ဒျန်အမျိုးသားတိ ့ေ ကာင့်
အလွ န်ဆင်းရဲ ၍ ထာဝရဘရားအား ဟစ်ေ ကာ် က၏။ ၇ ထိ သိ့ မိ ဒျန်အမျိုးသားတိ ့ေ ကာင့်၊
ထာဝရဘရားအား ဟစ်ေ ကာ် ကေသာအခါ၊ ၈ ထာဝရဘရားသည် ပေရာဖက်တေယာက်ကိ
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ထံသိ ့

ေစလတ်ေတာ်မ၍၊

ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ က န်ခံေနရာ အဲ ဂတုြပည်မှ သင်တိ့ကိ
ငါ တ်ေဆာင် ပီ ။ ၉ အဲ ဂတုြပည်သားလက်မှ၎င်း၊
သင်တိ့ကိ
ေပး ပီ ။

ကယ် တ်၍၊

သတိ ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသအေပါင်းတိ ့လက်မှ၎င်း၊

သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ

ှ င်ထတ်သြဖင့်

သတိ ့ြပည်ကိ

၁၀ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ သင်တိ့ေနေသာ

အာေမာရိ ြပည်သား ကိ းကွ ယ် ေသာ ဘရားတိ ့ကိ မေ ကာက် ွံ ့ က ှ င့်ဟ ငါပညတ်ေသာ်လည်း၊
သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင် ကဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ တဖန် ထာဝရဘရား၏
ေကာင်းကင်တမန်သည်လာ၍၊

သဖရ ွာမှာ

အေဗျဇာအမျိုးသား

ေယာ ှ ပိ င်ေသာ

သပိ တ်ပင်ေအာက်၌ ထိ င်ေလ၏။ ေယာ ှ သား ဂိ ေဒါင်သည် မိ မိစပါးကိ မိ ဒျန်လတိ ့
မေတွ ့ေစြခင်းငှ ါ၊ စပျစ်သီးနယ်ရာ တန်ဆာအနားမှာ စပါးကိ နယ်လျက်ေန၏။

၁၂

ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် ကိ ယ်ထင် ှ ား၍၊ ခွ န်အား ကီ းေသာ အချင်းသရဲ ၊
ထာဝရ ဘရားသည် သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏ဟ ဆိ လ င်၊ ၁၃ ဂိ ေဒါင်က၊ အိ သခင်၊
ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသည် မှန်လ င် အဘယ်ေ ကာင့် ဤအမ ကီ း
ေရာက်ရပါသနည်း။ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေတာ်မသည်
မဟတ်ေလာဟ အက ်ပ်တိ့အဘများ ေြပာသည်အတိ င်း ပေတာ်မေသာ၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ
အမ ှ ိ သမ တိ ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ပါသနည်း။ ယခမှာ ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်တိ့ကိ စွ န့်၍
မိ ဒျန်လတိ ့လက်သိ့ အပ်ေတာ်မ ပီ တကားဟ ဆိ ေလေသာ်၊ ၁၄ ထာဝရဘရားသည် သ့ကိ
ကည့် ၍ ယခ သင်ရေသာ တန်ခိးကိ အမှီ ပလ က် သွ ားေလာ့။ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးကိ
မိ ဒျန်လတိ ့လက်မှ ကယ် တ်လိမ့ ်မည်။ သင့်ကိ ငါေစခိ င်းသည် မဟတ်ေလာဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၅ ဂိ ေဒါင်ကလည်း၊

အိ သခင်၊ အက ်ပ်သည်

ဣသေရလအမျိုးကိ အဘယ်သိ့

ကယ် တ် ိင်ပါမည်နည်း။ အက ်ပ်အေဆွ အမျိုးသည် မနာေ ှ အမျိုး၌သာ၍ ဆင်းရဲ ပါ၏။
အက ်ပ်သည်လည်း၊ ကိ ယ်အေဆွ အမျိုး၌ အယတ်ဆံ းေသာ သြဖစ်ပါ၏ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၁၆
ထာဝရဘရားက၊ အကယ်စင်စစ် ငါသည် သင် ှ င့် အတ ှ ိ သြဖင့်၊ သင်သည် လတေယာက်ကိ
လပ် ကံ သကဲ့ သိ ့၊ မိ ဒျန်လတိ ့ကိ လပ် ကံ လိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ဂိ ေဒါင်ကလည်း၊
အက ်ပ်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ မျက် ှ ာရပါလ င် အက ်ပ် ှ င့် ယခ တ်ဆက်ေတာ် မေ ကာင်း
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ထင် ှ ားေသာ နိမိတ်လကဏာကိ ြပေတာ်မပါ။

၁၈ အက ်ပ်သည် တဖန်လာြပန်၍၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ ေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်ေ ှ ့၌ မတင်မှီတိင်ေအာင်၊ ဤအရပ်က
ကသွ ားေတာ်မမပါ ှ င့်ဟ ေတာင်းပန်လ င်၊ သင်သည် ြပန်၍ မလာမှီတိင်ေအာင် ငါေနမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ဂိ ေဒါင်သည် သွ ား၍ ဆိ တ်သငယ်တေကာင်ကိ၎င်း၊ မန့်ညက်တဧဖာ ှ င့်
လပ်ေသာ တေဆးမဲ့ မန့်ြပားတိ ့ကိ၎င်း ြပင်ဆင်ေလ၏။ ဆိ တ်သားကိ ေတာင်း၌ထည့်၍၊
ဆိ တ်သား ပတ်ရည်ကိ အိ း၌ေလာင်း ပီ းမှ၊ ေကာင်းကင်တမန် ှ ိ ရာ သပိ တ်ပင်ေအာက်သိ့
ေဆာင်ခဲ့၍ ဆက်ေလ၏။ ၂၀ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ အမဲ သား ှ င့်
တေဆးမဲ့ မန့်ြပားတိ ့ကိ ယ၍ ဤေကျာက် ေပ မှာ တင်ထားေလာ့။ အမဲ သား ပတ်ရည်ကိ
သွ န်းေလာင်းေလာ့ဟ ဆိ လ င်၊ ဆိ သည်အတိ င်း ဂိ ေဒါင်သည် ပေလ၏။ ၂၁ ထိ အခါ
ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်သည်

မိ မိကိင်ေသာ

ေတာင်ေဝးကိ

ဆန့်၍၊

အမဲ သား ှ င့် တေဆးမဲ့ မန့်ြပားတိ ့ကိ တိ ့သြဖင့်၊ ေကျာက်ထဲက မီ းထ၍ အမဲ သား ှ င့်
တေဆးမဲ့ မန့်တိ့ကိ ေလာင် ပီ းမှ၊ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် ကွ ယ်ေလ၏။ ၂၂
ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်ြဖစ်သည်ကိ ဂိ ေဒါင်သည် သိ ြမင်ေသာအခါ၊ အိ အ ှ င်
ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ကိ မျက် ှ ာချင်းဆိ င်၍
ြမင်ရပါ ပီ တကားဟေလ ာက်ေသာ်၊ ၂၃ ထာဝရဘရားက၊ ချမ်းသာပါေစ။ မစိ းရိ မ် ှ င့်။
သင်သည် ေသေဘး ှ င့် လွ တ်လျက် ှ ိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ထိ အရပ်၌ ဂိ ေဒါင်သည်
ထာဝရဘရားအဘိ ့ ယဇ် ပလင်ကိ တည်၍၊ ေယေဟာဝါ ှ ာလံ အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။
အေဗျဇာသား၏ ေနရာ သဖရ ွာ၌ ယေန့တိင်ေအာင်

ှ ိ သတည်း။

၂၅ ထိ ေန့ညမှာ

ထာဝရဘရားက၊ သင့်အဘ၏ ွားပိ က် ှ င့် အသက်ခနစ် ှ စ် ှ ိ ေသာ ဒတိ ယ ွားထီ းကိ ယ ပီ းလ င်၊
သင့်အဘတည်ေသာ ဗာလဘရား၏ ယဇ် ပလင်ကိ ဖိ ဖျက်၍၊ ယဇ် ပလင်အနားမှာ ှ ိ ေသာ
အာ ှ ရပင်ကိ ခတ်လှဲေလာ့။ ၂၆ ငါစီ ရင်သည်အတိ င်း၊ ဤေကျာက်ေပ မှာ ထာဝရဘရားအဘိ ့
ယဇ် ပလင်ကိ

တည် ပီ းလ င်၊

ခတ်လှဲေသာ

ယဇ် ပေဇာ်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

သစ်သားြဖင့်

ဒတိ ယ ွားကိ

မီ း ိ ့၍

၂၇ ဂိ ေဒါင်လည်း မိ မိက န်ဆယ်ေယာက်တိ့ကိ

ေခ ၍၊ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ပေလ၏။ မိ မိအဘ၏ အိ မ်သားတိ ့ကိ၎င်း၊
မိ သ
့ ားတိ ့ကိ၎င်း ေ ကာက်၍၊ ေန့အချိန်၌ မ ပဝံ့ ေသာေ ကာင့်၊ ညဥ့်အချိန်၌ ပ၏။ ၂၈
နံ နက်ေစာေစာ

မိ သ
့ ားတိ ့သည် ထ ကေသာအခါ၊ ဗာလဘရား၏ ယဇ် ပလင်သည်

ပိ ပျက်လျက်၊ အနားမှာ ှ ိ ေသာ အာ ှ ရပင်လည်း လဲ လျက်၊ ေနာက်တည်ေသာ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ
ဒတိ ယ ွားထီ းကိ ပေဇာ်လျက် ှ ိ သည်ကိ ေတွ ့ ကလ င်၊ ၂၉ ဤအမကိ အဘယ်သ ပသနည်းဟ
တေယာက်ကိ တေယာက် ေမးြမန်းစစ်ေ ကာလ င်၊ ဤအမကိ ေယာ ှ သားဂိ ေဒါင် ပ ပီ ဟ
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လအချို ့တိ့သည် ဆိ က၏။ ၃၀ ထိ အခါ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ေယာ ှ အား၊ သင်၏သားသည်
ဗာလဘရား၏ ယဇ် ပလင်ကိ ဖိ ဖျက်၍ အနားမှာ ှ ိ ေသာ အာ ှ ရပင်ကိ ခတ်လှဲေသာေ ကာင့်၊
သ့ကိ အေသခံ ေစြခင်းငှ ါ ထတ်ေလာ့ဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊ ၃၁ ေယာ ှ သည် တဘက်၌
ေနေသာ သအေပါင်းတိ ့အား၊ သင်တိ့သည် ဗာလဘရားဘက်၌ အမ ေစာင့်မည်ေလာ။ သ့ကိ
ကယ်တင်မည်ေလာ။ သ့ဘက်၌ အမေစာင့်ေသာသသည်၊ နံ နက်မလွ န်မှီ အေသခံ ပါေလေစ။
ဗာလသည် ဘရားမှန်လ င်၊ သ၏ယဇ် ပလင်ကိ တစံ တေယာက် ဖိ ဖျက်ေသာ ေ ကာင့်၊
မိ မိအမကိ မိ မိေစာင့်ပါေလေစဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၃၂ ထိ သိ့ ဗာလဘရားသည် သ၏ယဇ် ပလင်ကိ
တစံ တေယာက် ဖိ ဖျက်ေသာေ ကာင့်၊ ထိ သတဘက် မိ မိအမကိ မိ မိေစာင့်ပါေလေစဟ
ဆိ လ က် သ၏သားကိ ထိ ေန့၌ ေယ ဗာလအမည်ြဖင့် မှည့်သတည်း။

၃၃ ထိ အခါ

မိ ဒျန်ြပည်သား၊ အာမလက်ြပည်သား၊ အေ ှ ့ြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် စည်းေဝးသြဖင့်၊
ေယဇေရလချိုင့်သိ ့ ကးသွ ား၍ တပ်ချ က၏။ ၃၄ ထာဝရဘရား၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်
ဂိ ေဒါင်အေပ မှာ သက်ေရာက်၍၊ သသည် တံ ပိ းမတ်သြဖင့် အေဗျဇာသားတိ ့သည်
လိ က် က၏။

၃၅ တမန်တိ့ကိ မနာေ ှ ခ ိ င်မ တေ ှ ာက်လံ းသိ ့ ေစလတ်၍၊ မနာေ ှ

အမျိုးသားတိ ့သည် လိ က် က၏။ တဖန် အာ ှ ာခ ိ င်၊ ဇာဗလန်ခ ိ င်၊ နဿလိ ခ ိ င်သိ့
တမန်တိ့ကိ ေစလတ်၍၊ ထိ ခ ိ င်သားတိ ့သည် လည်း စေဝးရာသိ ့ လာ က၏။
ဂိ ေဒါင်သည်လည်း

ဘရားသခင်အား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

၃၆

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

ဣသေရလအမျိုးကိ အက ်ပ်အားြဖင့် ကယ်တင်ေတာ်မမည်မှန်လ င်၊ ၃၇ အက ်ပ်သည်
သိ းတေကာင်၏အေမွ းကိ တလင်း၌ ထားပါမည်။ သိ းေမွ းသည် ှ င်းစိ ၍၊ ေြမတြပင်လံ း
ေသွ ့ေြခာက်လ င်၊ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုးကိ အက ်ပ်အားြဖင့်
ကယ်တင်ေတာ် မမည်ကိ အက ်ပ်သိပါမည်ဟ ေတာင်းေလ ာက်သည်အတိ င်း ြဖစ်ေလ၏။
၃၈ နံ နက်ေစာေစာထ၍ သိ းေမွ းကိ

ှ စ်သြဖင့် ှ င်းရည်သည် အင်တံ အြပည့် ှ ိ ေလ၏။ ၃၉

တဖန် ဂိ ေဒါင်က၊ အမျက်ထွက်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ တ ကိ မ်သာ ေလ ာက်ပါဦ းမည်။ သိ းတေကာင်၏
အေမွ း ှ င့် ယခတ ကိ မ်သာ စံ စမ်းရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မပါ။ ေြမတြပင်လံ းသည်
ှ င်းစိ ၍ သိ းေမွ းေသွ ့ေြခာက်ပါေစဟ ဘရားသခင်အား ေတာင်းေလ ာက်သည်အတိ င်း၊
၄၀

ထိ ညဥ့်၌လည်းဘရားသခင် ပေတာ်မသြဖင့်၊

ေြမတြပင်လံ းသည်

ှ င်းစိ ၍

သိ းေမွ းေသွ ့ေြခာက်လျက် ှ ိ ၏။

၇ ေယ ဗာလအမည်ြဖင့် ေခ ေဝ ေသာ ဂိေဒါင်သည် နံ နက်ေစာေစာထ၍၊ ှ ိသမ ေသာ
သတိ ့ ှ င့်တကွ ဟာ တ်ေရတွ င်းနားမှာ တပ်ချသြဖင့်၊ မိ ဒျန်တပ်သည် ေြမာက်ဘက်၊
ေမာေရေတာင်ေြခရင်းချိုင့်၌ ှ ိ ၏။ ၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်၌ပါေသာ လတိ ့သည်
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အလွ န်များ၍၊ သတိ ့လက်၌ မိ ဒျန်လတိ ့ကိ ငါမအပ်ရ။ အပ်လ င် ဣသေရလအမျိုးက၊
ငါ့လက် ံ းသည် ငါ့ကိကယ်တင် ပီ ဟ ငါ့တဘက်၌ ဝါ ကား လိ မ့ ်မည်။

၃ သိ ့ြဖစ်၍၊

ေ ကာက်လန့်ေသာသ မည်သည်ကား၊ ဂိ လဒ်ေတာင်မှ ေစာေစာ ြပန်သွားေစဟ လများတိ ့
အား ဟစ်ေ ကာ်ေလာ့ဟ ဂိ ေဒါင်အား မိ န့်ေတာ်မသြဖင့်၊ လ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် ြပန်သွား၍
တေသာင်းကျန်ရစ်၏။ ၄ တဖန် ထာဝရဘရားကလည်း၊ လတိ ့သည် အလွ န်များေသး၏။
ေရဆိ ပ်သိ့ ေခ ခဲ့ ေလာ့။ သတိ ့ကိ ေရဆိ ပ်မှာ သင့်အဘိ ့ ငါစံ စမ်းမည်။ ထိ အခါ
ဤမည်ေသာသသည် သင် ှ င့်အတ သွ ားရမည်ဟ ငါဆိ လ င်၊ ထိ သသည် သွ ားရမည်။
ဤမည်ေသာ သမသွ ားရဟ ငါဆိ လ င် ထိ သသည် မသွ ားရဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
၅ ဂိ ေဒါင်သည် လတိ ့ကိ ေရဆိ ပ်သိ့ ေခ ခဲ့ ၍၊ ထာဝရဘရားက၊ ေခွ းသည် ေရကိ လျက်၍

ေသာက်သကဲ့ သိ ့

လ ာ ှ င့်လျက်၍

ေသာက်ေသာသတစ၊

ဒးေထာက်လျက်

ဝပ်၍

ေသာက်ေသာသတစ၊ ထိ လ ှ စ်စကိ ခွဲ ထားေလာ့ဟ ဂိ ေဒါင်အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ ထိ အခါ
မိ မိလက်ခပ် ှ င့်ေရကိ ယသြဖင့် လျက်၍ ေသာက်ေသာသ သံ းရာ ှ ိ ၏။ ကင်းေသာသအေပါင်း
တိ ့သည် ေရေသာက်ြခင်းငှ ါ ဒးေထာက်၍ ဝပ် က၏။ ၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊ လျက်၍
ေသာက်ေသာသ သံ းရာအားြဖင့် သင့်ကိ ငါကယ်တင်၍ မိ ဒျန်လတိ ့ကိ သင့်လက်၌အပ်မည်။
ကင်းေသာသတိ ့ကိ မိ မိေနရာသိ ့ ြပန်သွားေစဟ ဂိ ေဒါင်အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈ ထိ သတိ ့သည်
စားစရိ တ် ှ င့် တံ ပိ းများကိ ယ၍၊ ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ မိ မိေနရာသိ ့
ဂိ ေဒါင်သည် လတ်လိက်သြဖင့်၊ ထိ သံ းရာေသာ လတိ ့ကိသာ မိ မိ ှ င့်အတ ချန်ထားေလ၏။
မိ ဒျန်လတိ ့သည် သ့ေအာက်ချိုင့်၌ တပ်ချလျက် ှ ိ က၏။ ၉ ထိ ညဥ့်တွ င် ထာဝရဘရားက၊
ထေလာ့။ ရန်သတပ်ချရာသိ ့ ချီသွားေလာ့။ သင့်လက်၌ ငါအပ်မည်။ ၁၀ မချီဝ့ံ လ င် သင်၏
က န်ဖရကိ ေ ှ ့ဦးစွ ာ ေခ သွ ားေလာ့။ ၁၁ သတိ သ
့ ည် အဘယ်သိ့ ေြပာသည်ကိ ကားလိ မ့ ်မည်။
ထိ ေနာက်မှ တပ်ချရာသိ ့ ချီသွားြခင်းငှ ါ သင့်လက်အား ကီ းလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ဂိ ေဒါင်သည် မိ မိက န်ဖရကိ ေခ ၍ ရန်သ၏ တပ်ြပင်၌ ကင်းထိ းေသာ သ ှ ိ ရာသိ ့
သွ ားေလ၏။ ၁၂ မိ ဒျန်ြပည်သား၊ အာမလက်ြပည်သား၊ အေ ှ ့ြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည်
ချိုင့်၌အိ ပ်လျက်၊

ကျိုင်းေကာင်

ှ င့်အမ

များ က၏။

ကလားအပ်တိ့သည်လည်း၊

သမဒရာသဲ လံ း ှ င့်အမ အတိ င်းမသိ များ က၏။ ၁၃ ဂိ ေဒါင်သည် ေရာက်ေသာအခါ၊
လတေယာက်သည် မိ မိြမင်မက်ေသာ အိ ပ်မက်ကိ မိ မိအေပါင်း အေဘာ်အား ြပန်ေြပာသည်မှာ၊
ငါြမင်မက်သည်ကား၊ မေယာမန့်တြပားသည် မိ ဒျန်တပ်ထဲသိ့ လိ မ့ ်၍ တဲ တေဆာင်ကိ
ေတွ ့လ င်၊ ထိ ခိက်ေမှာက်လှန် ဖိ ချေလ၏ဟ ဆိ ေသာ်၊ ၁၄ သ၏အေပါင်းအေဘာ်က၊
ထိ မန့်ြပားသည် အြခားမဟတ် ဣသေရလအမျိုးေယာ ှ သားဂိ ေဒါင်၏ ထားြဖစ်၏။
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ထိ သလက်၌ ဘရားသခင်သည် မိ ဒျန်အမျိုး၊ မိ ဒျန်ဗိလ်ေြခအေပါင်းကိ အပ်ေတာ်မမည်ဟ
ြပန်ေြပာ၏။

၁၅ ထိ အိပ်မက် ှ င့် အိ ပ်မက်အနက်ကိ ဂိ ေဒါင်သည်

ကားေသာအခါ၊

ကိ းကွ ယ်၍ ဣသေရလတပ်သိ့ ြပန် ပီ းလ င်၊ ထ က၊ ထာဝရဘရားသည် မိ ဒျန်ဗိလ်ေြခတိ ့ကိ
သင်တိ့လက်၍ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ဆိ ၏။

၁၆ ထိ အခါ လသံ းရာတိ ့ကိ သံ းစခွဲ ၍၊

တံ ပိ းတလံ း ှ င့် မီ းခွ က်ပါေသာ အိ းတလံ းစီ ကိ လတိ င်းလက်၌ ေဆာင်ေစ၏။ ၁၇ ငါ့ကိ
ကည့်၍ ငါ ပသည်အတိ င်း ပ က။ တပ်ြပင်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ငါ ပသည်အတိ င်း ပ က။
၁၈ ငါ ှ င့် ငါ၌ ပါေသာသအေပါင်းတိ ့သည် တံ ပိ းမတ်ေသာအခါ၊ တပ်ပတ်လည်အရပ်ရပ်၌

သင်တိ့သည် တံ ပိ းမတ်၍၊ ထာဝရဘရား ှ င့် ဂိ ေဒါင်၏ ထားဟ ဟစ် ကေလာ့ဟ မှာထား၏။
၁၉ ထိ သိ့ ဂိ ေဒါင် ှ င့် သ၌ပါေသာ လတရာတိ ့သည် သန်းေခါင်ယံ၌ ကင်းလဲ စက

တပ်ြပင်သိ့ ေရာက်သြဖင့် တံ ပိ းမတ် က၏။ မိ မိကိင်ေသာ အိ းတိ ့ကိလည်း ခွဲ က၏။
၂၀ လသံ းစတိ ့သည် တံ ပိ းမတ်၍ အိ းတိ ့ကိ ခွဲ သြဖင့် လက်ဝဲလက်၌ မီ းခွ က်တိ့ကိ၎င်း၊

လက်ျာလက်၌ မတ်စရာတံ ပိ းတိ ့ကိ၎င်း ကိ င်လျက်၊ ထာဝရဘရား ှ င့် ဂိ ေဒါင်၏ထားဟ
ဟစ် က၏။ ၂၁ သတိ ့သည် တပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌ လတိ င်း မိ မိေနရာအရပ်တွင် ရပ်ေန၍၊
တပ်သားအေပါင်းတိ ့သည် ေြပးလျက်၊ ေအာ်လျက် ထွ က်ေြပး က၏။ ၂၂ လသံ းရာတိ ့သည်
တံ ပိ းမတ်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏ တန်ခိးေတာ်ေ ကာင့်၊ တပ်သားအေပါင်း တိ ့သည်
တေယာက်ကိတေယာက်တိက်၍၊ ေဇရရတ်အရပ် ဗက် ှ ိ တ မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊ တဗတ် မိ န့ ားမှာ
အာေဗလမေဟာလ မိ န့ ယ်သိ့၎င်း ေြပး က၏။ ၂၃ ဣသေရလလတိ ့သည် နဿလိ ခ ိ င်၊
အာ ှ ာခ ိ င်၊ မနာေ ှ ခ ိ င် အရပ်ရပ်ထဲက စလာ၍၊ မိ ဒျန်လ တိ ့ကိ လိ က် က၏။ ၂၄
ဂိ ေဒါင်သည်လည်း၊ တမန်တိ့ကိ ဧဖရိ မ်ေတာင်တေ ှ ာက်လံ းသိ ့ ေစလတ်၍၊ သင်တိ့သည်
မိ ဒျန်လတိ ့ကိ ဆီ းတားြခင်းငှ ါ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ဗက်ဗာရ ွာတိ င်ေအာင် သတိ ့အရင်
ေစာင့်ေန ကေလာ့ဟ မှာလိ က် သည်အတိ င်း၊ ဧဖရိ မ်လအေပါင်းတိ ့သည် စေဝး၍၊
ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ဗက်ဗာရ ွာတိ င်ေအာင် ေစာင့်ေန က၏။ ၂၅ မိ ဒျန်ဗိလ်ချုပ် ှ စ်ေယာက်၊
သရဘ ှ င့် ေဇဘကိ ဘမ်းဆီ း၍၊ သရဘကိ သရဘေကျာက်ေပ ၌၎င်း၊ ေဇဘကိ
ေဇဘကိ ေဇဘစပျစ်သီးနယ်ရာ တန်ဆာ၌၎င်း သတ် ပီ းမှ၊ မိ ဒျန်လတိ ့ကိ လိ က်သြဖင့်၊
သရဘ၏ဦ းေခါင်း ှ င့် ေဇဘ၏ဦ းေခါင်းထံ သိ ့ ေဆာင်ခဲ့ က၏။

၈ ဧဖရိမ်လတိ့က၊ သင်သည် မိဒျန်လတိ့ကိ တိက်သွားေသာအခါ၊ ငါတိ့ကိ မေခ ဘဲ ငါတိ့၌
အဘယ်သိ့

ပသနည်းဟ

ကျပ်ကျပ်အြပစ်တင် က၏။

၂

ဂိ ေဒါင်ကလည်း၊

သင်တိ့ ပသကဲ့ သိ ့ ငါသည် အဘယ်သိ့ ပ ပီ းသနည်း။ အေဗျဇာစပျစ်သီး သိ မ်းြခင်း ထက်
ဧဖရိ မ်လိက်ေကာက်ြခင်းသည် သာ၍ ေကာင်းသည်မဟတ်ေလာ။ ၃ ဘရားသခင်သည်
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မိ ဒျန်ဗိလ်ချုပ် သရဘ ှ င့် ေဇဘတိ ့ကိ သင်တိ့လက်၌ အပ်ေတာ်မ ပီ ။ သင်တိ့ ပသကဲ့ သိ ့
ငါသည် အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်းဟ ြပန်ေြပာေသာစကားကိ သတိ ့သည် ကားေသာအခါ
စိ တ်ေြပ က၏။

၄

ဂိ ေဒါင်သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊

သ၌ ှ ိ ေသာ

သသံ းရာတိ ့သည် ပင်ပန်းလျက် ှ င့် ကး၍ လိ က် က၏။ ၅ သကတ် မိ သ
့ ားတိ ့အားလည်း၊
ငါ့ေနာက်လိက်ေသာသတိ ့အား မန့်ကိ ေပး ကပါေလာ့။ သတိ ့သည် ပင်ပန်း က ပီ ။ ငါသည်
မိ ဒျန်မင်း ကီ း ေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ ကိ ယခ လိ က် ှ ာပါ၏ဟ ေတာင်းေသာ် လည်း၊ ၆
သကတ်မင်းတိ ့က၊ ငါတိ ့သည် သင့်အမထမ်းတိ ့အား မန့်ကိ ေပးရမည်အေ ကာင်း၊
ေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ သည် သင့်လက်၌ ှ ိ သေလာဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ၇ ဂိ ေဒါင်ကလည်း၊
သိ ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားသည် ေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ တိ ့ကိ ငါ့လက်၌ အပ်ေတာ်မေသာ အခါ၊
သင်တိ့ ေကျာကွဲ ေအာင် ေတာဆးပင်အမျိုးမျိုး ှ င့် ငါ ိ က်မည်ဟဆိ ပီ းလ င်၊ ၈ ထိ အရပ်က
ေပေ ွလ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၍၊ သတိ ့အား ထိ နည်းတ ေတာင်းေသာ်လည်း၊ သကတ် မိ သ
့ ားတိ ့
ြပန်ေြပာသည်နည်းတ၊ ေပေ ွလ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ြပန်ေြပာ က၏။ ၉ ဂိ ေဒါင်ကလည်း၊ ငါသည်
တဖန် ငိ မ်ဝပ်စွာ လာေသာအခါ၊ ဤရဲ တိက်ကိ ဖိ ဖျက်မည်ဟ သတိ ့အား ဆိ ၏။ ၁၀ ထိ အခါ
ထားကိ င်ေသာ လတသိ န်း ှ စ်ေသာင်း ေသေသာေ ကာင့်၊ အေ ှ မျက်
့
ှ ာအရပ်သားအေပါင်း
တိ ့တွင်

ကျန် ကင်းေသာ

လတေသာင်းငါးေထာင်ခန့်မ သာပါလျက်၊

ေဇဘဟ ှ င့်

ဇာလမ တိ ့သည် ကာေကာ် မိ ့၌ ှ ိ က၏။ ၁၁ ဂိ ေဒါင်သည် ေနာဗာ မိ ၊့ ယေဗဟ မိ အ
့ ေ ှ ၊့ တဲ ၌
ေနသတိ ့လမ်းြဖင့် ချီသွား၍၊ မစိ းရိ မ်ဘဲေနေသာ မိ ဒျန်တပ်ကိ လပ် ကံ သြဖင့်၊

၁၂

မိ ဒျန်မင်း ကီ းေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ ေြပးေသာအခါ၊ ဂိ ေဒါင်သည် လိ က်၍ တပ်ကိ ဖျက်ေလ၏။
၁၃ ေယာ ှ သားဂိ ေဒါင်သည် ေနမထွ က်မှီ စစ်တိက်ရာမှ ြပန်လာ၍၊ ၁၄ သကတ် မိ သ
့ ား

လလင်တေယာက်ကိ

ဘမ်းမိ ၍

ေမးစစ်လ င်၊

ထိ သသည်

သကတ် မိ အ
့ ရာ ှ ိ ၊

အသက် ကီ းသခနစ်ဆယ်ခနစ်ေယာက်တိ့၏ အမည်အသီ းအသီ းတိ ့ကိ ေြပာေလ၏။ ၁၅
ဂိ ေဒါင်သည်လည်း၊

သကတ် မိ သ
့ ားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့

လာ၍၊

သင်တိ့က၊

ပင်ပန်းေသာ

သင့်အမထမ်းတိ ့အား ငါတိ ့သည် မန့်ကိ ေပးရမည်အေ ကာင်း၊ ေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ သည်
သင့်လက်၌ ှ ိ သေလာဟ ငါ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့၍ သင်တိ့ေြပာေသာ ေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ ကိ
ကည့် ကေလာ့ဟဆိ လျက်၊ ၁၆ ထိ မိ ့၌ အသက် ကီ းသတိ ့ကိ ေခ ၍ ေတာဆးပင်အမျိုးမျိုး ှ င့်
သကတ် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ ဆံ းမေလ၏။ ၁၇ ေပေ ွလ မိ ့ ရဲ တိက်ကိလည်း ဖိ ဖျက်၍ မိ သ
့ ားတိ ့ကိ
ကွ ပ်မျက်ေလ၏။

၁၈ ထိ အခါ ေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ တိ ့အား တာေဗာ် မိ မ
့ ှ ာ သင်တိ့

သတ်ခဲ့ေသာ သတိ ့သည် အဘယ်သိ့ ေသာ သြဖစ်သနည်းဟ ေမးြမန်းေသာ်၊ ထိ သတိ ့က၊
ကိ ယ်ေတာ်ြဖစ်သကဲ့ သိ ့ သတိ ့ ှ ိ သမ သည် ြဖစ်၍၊ ှ င်ဘရင်သား၏ အဆင်းအေရာင် ှ င့်
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ြပည့်စံ ကပါ၏ဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊

၁၉ ဂိ ေဒါင်က၊

ထိ သတိ ့သည် ငါ့အမိ ၏သား၊

ငါ့ညီြဖစ်ပါသည်တကား၊ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ သင်တိ့သည်
သတိ ့ကိ အသက်ချမ်းသာေပးမိ လ င်၊ သင်တိ့ကိ ငါမသတ်ဘဲ ေနလိ မ့ ်မည် ဟ၊

၂၀

မိ မိသားဦ းေယသာအား၊ ဤသတိ ့ကိ ထ၍ သတ်ေလာ့ဟဆိ ေသာ်လည်း၊ သားသည်
အသက်အ ွယ် ငယ်ေသာေ ကာင့်၊ ထားကိ မဆွဲ မထတ်ဘဲ ေန၏။

၂၁ ေဇဘဟ ှ င့်

ဇာလမ တိ ့ကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်တိင်ထ၍ ငါတိ ့ကိ လပ် ကံ ေလာ့။ လြဖစ်သကဲ့ သိ ့
သ့အစွ မ်းသတိ ြဖစ်တတ်သည်ဟဆိ လ င်၊ ဂိ ေဒါင်သည် ထ၍ ေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ ကိ
သတ်သြဖင့်၊ သတိ ့ ကလားအပ်၏ လည်ပင်း၌ ဆင်ေသာ တန်ဆာတိ ့ကိ ခ တ်ယေလ၏။ ၂၂
ထိ အခါ ဣသေရလလတိ ့က၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့ကိ မိ ဒျန်လတိ ့လက်မှ
ကယ် တ်ေသာ ေ ကာင့်၊ သားစဥ်ေြမးဆက် ှ င့်တကွ အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်စိးေတာ်မပါဟ၊
ဂိ ေဒါင်အား ေလ ာက်ဆိ ကေသာ်၊ ၂၃ ဂိ ေဒါင်က၊ ငါသည် သင်တိ့ကိ မအပ်စိးရ။ ငါ့သားလည်း
မအပ်စိးရ။ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ အပ်စိးေတာ်မရ၏ဟ၍၎င်း၊ ၂၄ သိ ့ရာတွ င်
သင်တိ့ ှ ိ သမ သည် လယ၍ ရေသာ နားေတာင်းတိ ့ကိ ေပးပါမည်အေ ကာင်း၊ ငါေတာင်းချင်
သည်ဟ၍၎င်း ဆိ ေလ၏။ ရန်သတိ ့သည် ဣ ှ ေမလအမျိုးြဖစ်၍ ေ နားေတာင်းကိ ဆင်တတ်
ကသတည်း။

၂၅ သတိ ့ကလည်း၊ စင်စစ်ေပးပါမည်ဟဆိ လျက် ေစာင်ကိ ခင်း၍၊

လအေပါင်းတိ ့သည် မိ မိတိ့ လယ၍ ရေသာ နားေတာင်းများကိ ချထား က၏။

၂၆

ဂိ ေဒါင်ေတာင်းေသာ ေ နားေတာင်းများ အချိန်ကား၊ အခွ က်တဆယ်ခနစ်ပိဿာ ှ ိ ၏။
ထိ မှတပါး၊ မိ ဒျန်မင်း ကီ း ဝတ်ဆင်ေသာတန်ဆာ၊ လည်ဆွဲ၊ နီေမာင်းေသာအဝတ်၊ ကလားအပ်
လည် ကိ းများကိ ရေသး၏။ ၂၇ ထိ တန်ဆာတိ ့ ှ င့် ဂိ ေဒါင်သည် သင်တိင်းေတာ်ကိ လပ်၍
မိ မိေနရာ

သဖရ မိ မ့ ှ ာ

ထားသြဖင့်၊

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်

ထိ သင်တိင်းေတာ် ှ င့် မှားယွ င်းလျက် သွ ားတတ် က၏။ ထိ အမသည် ဂိ ေဒါင် ှ င့် သ၏အမျိုး
ြပစ်မှားရာအေ ကာင်းြဖစ်သတည်း။ ၂၈ ထိ သိ့ မိ ဒျန်အမျိုးသည် ဣသေရလအမျိုးေ ှ မ့ ှ ာ ံ း၍၊
ေနာက်တဖန် အစိ းမရဘဲ ေန က၏။ ဂိ ေဒါင် လက်ထက်အ ှ စ်ေလးဆယ်တိင်တိင်
တြပည်လံ း

ငိ မ်းေလ၏။

၂၉ ေယာ ှ သားေယ ဗာလသည်

မိ မိအိမ်သိ့ သွ ား၍

ေနသတည်း။ ၃၀ ဂိ ေဒါင်သည် မယားများ၍၊ ကိ ယ်ရေသာ သားခနစ်ဆယ် ှ ိ ၏။ ၃၁
ေ ှ ခင် မိ ့၌ ေနေသာ မယားငယ်သည် သားေယာက်ျားကိ ဘွ ားြမင်၍၊ ထိ သားကိ
အဘိ မလက်အမည် ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၃၂ ေယာ ှ သား ဂိ ေဒါင်သည် အသက် ကီ းရင့်ေသာ်
အနိစေရာက်၍၊ အေဗျဇာသားေနရာ သဖရ မိ မ့ ှ ာ၊ အဘေယာ ှ သချုင်း၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ
ခံ ရေလ၏။

၃၃ ဂိ ေဒါင်ေသေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ေဖာက်ြပန်၍
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ဗာလဘရားတိ ့ ှ င့် မှားယွ င်းသြဖင့်၊ ဗာလေဗရိ တ်ကိ ဘရားအရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။ ၃၄
ပတ်ဝန်းကျင်ရန်သလက်မှ ကယ် တ်ေတာ်မေသာ မိ မိတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ
မေအာက်ေမ့ဘဲ ၊ ၃၅ ဂိ ေဒါင်တည်းဟေသာ ေယ ဗာလသည် ဣသေရလအမျိုး၌ ပသမ ေသာ
ေကျးဇး ှ င့်အညီ ၊ သ၏အမျိုး၌ ေကျးဇးတိ ့ကိ ြပန်၍ မ ပဘဲ ေန က၏။

၉ ေယ ဗာလသား

အဘိ မလက်သည်

အမိ ၏အေဆွ အမျိုးများအေပါင်း
ခနစ်ဆယ်တိ့သည်

သင်တိ့ကိ

တိ ့ ှ င့်

ေ ှ ခင် မိ သ
့ ိ့

သွ ား၍

တ်ဆက်လျက်၊

အပ်စိးေကာင်းသေလာ။

၂

ဦ းရီ းများ၊

ေယ ဗာလသား

သားတေယာက်တည်း

အပ်စိးေကာင်းသေလာ။ ငါသည် သင်တိ့၏ အ ိ းအသားစစ်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ မေမ့ က ှ င့်ဟ
ေ ှ ခင် မိ ့ သားအေပါင်းတိ ့အား ေြပာရမည်အေ ကာင်းကိ တိ င်ပင်ေလ၏။ ၃ ထိ စကားကိ
ဦ းရီ းတိ ့သည် ေ ှ ခင် မိ သ
့ ားတိ ့အား အကန်အစင်ြပန်ေြပာ၍၊ သတိ ့က၊ အဘိ မလက်သည်
ငါတိ ့ညီအစ်ကိြဖစ်သည်ဟဆိ လ က် သ့ေနာက်သိ့ လိ က်ချင်ေသာ စိ တ် း ွ တ်သြဖင့်၊ ၄
ေငွ ခနစ်ဆယ်ကိ ဗာလေဗရိ တ်အိမ်မှထတ်၍ေပးလ င်၊ အဘိ မလက်သည် လ ပ်ေပ ေသာ
သတိ ့ကိ ထိ ေငွ ှ င့် ငှ ါး၍ အမကိ ထမ်းေစ၏။ ၅ တဖန် သဖရ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ မိ မိအဘအိ မ်သိ့
သွ ား၍၊ မိ မိညီအစ်ကိေယ ဗာလသားခနစ်ဆယ်တိ့ကိ ေကျာက်တခေပ မှာ သတ်ေလ၏။
သိ ့ရာတွ င်၊ ေယ ဗာလသားအငယ်ဆံ းေယာသံ သည် ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနေသာေ ကာင့်
ကျန်ရစ်သတည်း။ ၆ ေ ှ ခင် မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ ှ င့် မိ ေလာအေဆွ အမျိုးအေပါင်းတိ ့သည်
ေ ှ ခင် မိ တ
့ ွ င် ှ ိ ေသာ အထိ မ်းအမှတ်သပိ တ်ပင်အနားမှာ စည်းေဝး၍ အဘိ မလက်ကိ
ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထား က၏။

၇ ထိ အမကိ ေယာသံ သည်

ကားသိ ေသာအခါ၊

ေဂရဇိ မ်ေတာင်သိ့ သွ ား၍၊ ေတာင်ေပ မှာ ရပ်လျက် အသံ ကိ လင့်၍ ေ ကးေ ကာ်ေလသည်မှာ၊
အိ ေ ှ ခင် မိ သ
့ ားတိ ့၊ သင်တိ့စကားကိ ဘရားသခင် နားေထာင်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊
ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၈ သစ်ပင်တိ့သည် မိ မိတိ့ကိ အပ်စိးရေသာ ှ င်ဘရင်ကိ
ခန့်ထားလျက် ဘိ သိက်ေပးြခင်းငှ ါ ထွ က်သွား၍၊ အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်စိးေတာ်မပါဟ
သံ လွ င်ပင်အား ေလ ာက် ကလ င်၊ ၉ သံ လွ င်ပင်က၊ ဘရားအသေရ၊ လအသေရကိ ပစစရာ
ငါ့အဆီ အြပားကိ ငါသည် စွ န့်၍ သစ်ပင်တိ့ အေပ မှာ လမ်းမိ းရမည်ေလာဟ ဆိ ၏။ ၁၀ တဖန်
သေဘာသဖန်းပင်အား၊ ကိ ယ်ေတာ် က၍ အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်စိးေတာ်မပါဟ သစ်ပင်တိ့သည်
ေလ ာက် ကလ င်၊ ၁၁ သေဘာသဖန်းပင်က၊ ငါ၌ ချိုေသာ အရသာ ှ င့် ေကာင်းေသာအသီ းကိ
ငါသည် စွ န့်၍ သစ်ပင်တိ့ အေပ မှာ လမ်းမိ းရမည်ေလာဟ ဆိ ၏။ ၁၂ တဖန် စပျစ်ပင်အား
ကိ ယ်ေတာ် က၍ အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်စိးေတာ်မပါဟ သစ်ပင်တိ့သည် ေလ ာက် ကလ င်၊ ၁၃
စပျစ်ပင်က၊ ဘရား၏စိ တ် ှ င့် လ၏စိ တ်ကိ င်လန်းေစေသာ ငါ့စပျစ်ရည်ကိ ငါသည် စွ န့်၍
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သစ်ပင်တိ့ အေပ မှာ လမ်းမိ းရမည်ေလာဟ ဆိ ၏။
ကိ ယ်ေတာ် က၍

အက ်ပ်တိ့ကိ

၁၄ တဖန် ဆးေလပင်အား

အပ်စိးေတာ်မပါဟ

သစ်ပင်အေပါင်းတိ ့သည်

ေလ ာက် ကလ င်၊ ၁၅ ဆးေလပင်က၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ သင်တိ့၏ ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ
ခန့်ထား၍ ဧကန်အမှန် ဘိ သိက်ေပးလိ လ င်၊ လာ က၊ ငါ့အရိ ပ်ကိ ခိ လံ က။ သိ ့မဟတ်
ဆးေလပင်ထဲက မီ းထွ က်၍ ေလဗ န် အာရစ်ပင်တိ့ကိ ေလာင်လိမ့ ်မည်ဟ သစ်ပင်တိ့အား
ြပန်ေြပာ၏။ ၁၆ ယခမှာ သင်တိ့သည် အဘိ မလက်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထားေသာအားြဖင့်
သစာတရားကိ ေစာင့်၍၊ ေယ ဗာလ ှ င့် သ၏အမျိုးအ ွယ်အား ေကာင်းမွ န်စွာ ပ က ပီ ေလာ။
ေယ ဗာလသည် ေကျးဇး ပ၍ ခံ ထိ က်သည်အတိ င်း သ့အား ေကျးဇးဆပ် က ပီ ေလာ။ ၁၇
ငါ့အဘသည် သင်တိ့အဘိ ့ စစ်တိက်၍ ကိ ယ်အသက်ကိ စွ န့်စားလျက်၊ သင်တိ့ကိ
မိ ဒျန်အမျိုးလက်မှ ကယ် တ်ေလ ပီ ။ ၁၈ သင်တိ့သည် ငါ့အဘ၏အေဆွ အမျိုးတဘက်၌
ယေန့ထ၍ သ၏သားခနစ်ဆယ်တိ့ကိ ေကျာက်တခ ေပ မှာ သတ် ပီ းလ င်၊ သ၏က န်မတွ င်
ြမင်ေသာ

သားအဘိ မလက်သည်

သင်တိ့ညီအစ်ကိြဖစ်ေသာ

ေ ကာင့်၊

သ့ကိ

ေ ှ ခင် မိ သ
့ ားတိ ့၏ ှ င်ဘရင်ခန့်ထား က ပီ တကား။ ၁၉ ယခမှာ သင်တိ့သည် ေယ ဗာလ ှ င့်
သ၏အမျိုးအ ွယ်အား
အမှီ ပ၍

သစာတရားအတိ င်း

ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။

ယေန့ ပ ပီ းလ င်၊

အဘိ မလက်သည်လည်း

အဘိ မလက်ကိ

သင်တိ့ကိ

အမှီ ပ၍

ဝမ်းေြမာက်ပါေစ။ ၂၀ သိ ့မဟတ်လ င် အဘိ မလက်ထဲက မီ းထွ က်၍၊ ေ ှ ခင် မိ သ
့ ား ှ င့်
မိ ေလာအေဆွ အမျိုးကိ ေလာင်ပါေစ။ ေ ှ ခင် မိ သ
့ ား ှ င့် မိ ေလာအေဆွ အမျိုးထဲ က မီ းထွ က်၍
အဘိ မလက်ကိ

ေလာင်ပါေစဟ

ေ ကးေ ကာ် ပီ းမှ၊

၂၁

အလျင်အြမန်ေြပး၍

အစ်ကိအဘိ မလက်ကိ ေ ကာက်ေသာေ ကာင့် ေဗရ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၍ ေနေလ၏။

၂၂

အဘိ မလက်သည် ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိး၍ သံ း ှ စ်ေစ့ေသာအခါ၊ ၂၃ ဘရားသခင်သည်
အဘိ မလက် ှ င့် ေ ှ ခင် မိ သ
့ ား စပ် ကားမှာ ဆိ းေသာဝိ ညာဥ်ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၍၊
ေ ှ ခင် မိ သ
့ ားတိ ့သည် အဘိ မလက်၏သစာကိ ဖျက် က၏။

၂၄ အေ ကာင်းမကား၊

ေယ ဗာလ၏ သားခနစ်ဆယ်တိ့၌ ကမ်းတမ်းစွ ာ ပ၍ သတ်မိေသာအြပစ်သည် သတိ ့ကိ
သတ်ေသာသတိ ့ ညီ အစ်ကိအဘိ မလက်အေပ သိ ့၎င်း၊ ညီ အစ်ကိများကိ သတ်ေသာအမ၌
ဝိ င်း၍ လက်ခံေသာ ေ ှ ခင် မိ သ
့ ားတိ ့အေပ သိ ့၎င်း ေရာက်ရမည်အေ ကာင်းတည်း။ ၂၅
ေ ှ ခင် မိ သ
့ ားတိ ့သည်

အဘိ မလက်ကိ

ေချာင်းေြမာင်းေစြခင်းငှ ါ၊

လတိ ့ကိ

ေတာင်ထိပ်ေပ မှာထား၍ ထိ သတိ ့သည် ခရီ းသွ ားေသာသအေပါင်းတိ ့၏ ဥစာကိ လယ က၏။
ထိ သတင်းကိ လည်း၊

အဘိ မလက်သည် ကား

၏။

၂၆

ဧဗက်၏သားဂါလသည်

မိ မိညီအစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ ေ ှ ခင် မိ ဘ
့ က်သိ့ ဝင်၍ ေ ှ ခင် မိ သ
့ ားတိ ့သည် သ့ကိ ကိ းစား က၏။

တရားသ ကီ းမှ တ်စာ

435

၂၇ ဥယျာဥ်၌ လည်လျက်စပျစ်သီးကိ သိ မ်းယလျက် ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပသြဖင့်၊ မိ မိတိ့

ဘရား၏ေကျာင်း သိ ့ သွ ား၍ အဘိ မလက်ကိ ကျိန်ဆဲ က၏။ ၂၈ ဧဗက်၏သား ဂါလကလည်း၊
ငါတိ ့သည် အဘိ မလက်အမကိ ေစာင့်ရမည်အေ ကာင်း၊ အဘိ မလက် ကား အဘယ်သနည်း၊
ေ ှ ခင်ကား အဘယ်သနည်း။ အဘိ မလက်သည် ေယ ဗာလသား မဟတ်ေလာ။ ေဇဗလသည်
သ၏အမထမ်းမဟတ်ေလာ။

ေ ှ ခင်အဘဟာေမာ်လတိ ့၏

အမကိ

ထမ်း ကေလာ့။

အဘိ မလက်အမကိ အဘယ်ေ ကာင့် ထမ်းရမည်နည်း။ ၂၉ ဤလတိ ့သည် ငါ့လက်သိ့
ေရာက်ပါေစေသာ။ သိ ့ြဖစ်လ င် အဘိ မလက်ကိ ငါပယ်မည်ဟ၍၎င်း၊ အဘိ မလက်အား
သင်၏ ဗိ လ်ေြခတိ ့ကိ ြပင်ဆင်၍ လာေတာ့ဟ၍၎င်း ဆိ ၏။ ၃၀ ဧဗက်၏သားဂါလစကားကိ
မိ အ
့ ပ်ေဇဗလ ကားေသာအခါ အမျက်ထွက်၍ ၃၁ ပရိ ယာယ်အားြဖင့် အဘိ မလက်ထံသိ ့
ေစလတ်လျက်၊ ဧဗက်၏သားဂါလသည် မိ မိညီအစ်ကိတိ့ ှ င့် အတ ေ ှ ခင် မိ သ
့ ိ ့ လာ၍
ကိ ယ်ေတာ်တဘက်၌ မိ က
့ ိ ြပင်ဆင် ကပါ၏။ ၃၂ သိ ့ြဖစ်၍ ညဥ့်အခါ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ပါေသာသတိ ့ ှ င့်တကွ ထ၍၊ ေတာ၌ ေချာင်းေြမာင်းလျက် ေနေတာ်မပါ။ ၃၃ နံ နက်ေစာေစာ
ေနထွ က်စကထ၍ ညဥ့်အခါ ကိ ယ်ေတာ်သည် ပါေသာသတိ ့ ှ င့်တကွ ထ၍
တိ က်ေတာ်မပါ။

ဂါလသည်

သ၌ပါေသာ

လတိ ့ ှ င့်တကွ

ဆီ း၍

မိ က
့ ိ

ကိ ေသာအခါ၊

အဆင်သင့်သည်အတိ င်း ပေတာ်မပါဟ ကားေလ ာက်ေလ။ ၃၄ အဘိ မလက်သည် သ၌
ပါသမ ေသာ လတိ ့ ှ င့်တကွ ညဥ့်အခါ ထ၍ တပ်ေလးတပ်ခွဲ ပီ းလ င်၊ ေ ှ ခင် မိ က
့ ိ
ေချာင်းေြမာင်းလျက်ေန က၏။ ၃၅ ဧဗက်၏သားဂါလသည် ထွ က်၍ မိ တ
့ ံ ခါးဝ၌ ရပ်လ င်၊
အဘိ မလက်သည် မိ မိ၌ပါေသာ သတိ ့ ှ င့်တကွ ေချာင်းေြမာင်းရာမှ ထ က၏။ ၃၆ ဂါလသည်
ထိ လတိ ့ကိ ြမင်လ င်၊ ေတာင်ေပ မှ လများ ဆင်းလာ ကသည်ဟ ေဇဗလအားဆိ ေသာ်၊
ေဇဗလက ေတာင်အရိ ပ်သည် လကဲ့ သိ ့ ထင်သည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၃၇ တဖန် ဂါလက၊
ကည့်ပါ။ လအချို ့တိ့သည် ေတာင် ိ းေပ မှ ဆင်းလာ က၏။ အချို ့တိ့သည် ေမာေနနိမ်
သပိ တ်ေတာလမ်းြဖင့်

လာ က၏ဟ ေြပာဆိ လ င်၊

၃၈ ေဇဗလက၊

ငါတိ ့သည်

အဘိ မလက်အမကိ ထမ်းရမည်အေ ကာင်း၊ အဘိ မလက်သည် အဘယ်သနည်းဟ
သင်ဆိေသာ တ်သည် ယခအဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ ထိ လတိ ့သည် သင်မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ
သမဟတ်ေလာ။ ထွ က်၍ သတိ ့ကိ စစ်တိက်ပါေလာ့ဟ ဆိ ေသာ်၊

၃၉ ဂါလသည်

ေ ှ ခင် မိ သ
့ ားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ထွ က်၍ အဘိ မလက်ကိ တိ က်ေလ၏။ ၄၀ အဘိ မလက်လိက်၍
ဂါလေြပးသြဖင့် များေသာသတိ ့သည် မိ တ
့ ံ ခါးဝတိ င်ေအာင် အထိ အခိ က်ခံလျက် လဲ ၍
ေသ က၏။

၄၁ အဘိ မလက်သည်

အ မ မိ မ့ ှ ာ ေန၍ ေဇဗလသည် ဂါလ ှ င့်

သ၏ညီ အစ်ကိတိ့ကိ ေ ှ ခင် မိ ့၌ မေနေစြခင်းငှ ါ ှ င်ထတ်ေလ၏။
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လများတိ ့သည် မိ ့ြပင်သိ့ ထွ က်မည်အေ ကာင်းကိ အဘိ မလက်သည် ကားလ င်၊ ၄၃
မိ မိလတိ ့ကိ သံ းစခွဲ ၍ ေတာ၌ ေချာင်းေြမာင်းလျက်
ထွ က်လာ ကေသာအခါ ထ၍ လပ် ကံ ေလ၏။

ေနသြဖင့်၊

မိ သ
့ ားတိ ့သည်

၄၄ အဘိ မလက်သည် မိ မိလတစ ှ င့်

မိ တ
့ ံ ခါးဝသိ ့ ေြပးတက်၍ ေစာင့်ေန၏။ အြခားေသာ လ ှ စ်စတိ ့ သည် ေတာ၌ ှ ိ ေသာ
လတိ ့ဆီသိ့ ေြပး၍ သတ် က၏။ ၄၅ အဘိ မလက်သည် တေန့လံ း မိ က
့ ိ တိ က်၍ရေသာအခါ၊
မိ ့၌ ေတွ ့ေသာသတိ ့ကိ သတ် ပီ းလ င် မိ ့ ိ းကိ ဖိ ဖျက်၍ မိ ရ့ ာကိ ဆား ှ င့် ကဲ ြဖန့်ေလ၏။ ၄၆
ထိ သိတင်းကိ ေ ှ ခင်ရဲတိက်သားအေပါင်းတိ ့သည် ကားလ င်၊ ေဗရိ တ်ဘရား၏ ေကျာင်း၌
ခိ င်ခ့ံ ေသာ

အခန်းထဲ မှာ

စေဝး က၏။

၄၇

ေ ှ ခင်ရဲတိက်သားအေပါင်းတိ ့သည်

စေဝးေ ကာင်းကိ အဘိ မလက်သည် ကားလတ်ေသာ်၊

၄၈ ကိ ယ်တိင်မှစ၍ ပါေသာ

သအေပါင်းတိ ့သည် ဇလမန်ေတာင်သိ့ သွ ား ပီ းလ င်၊ အဘိ မလက်သည် ပဆန် ှ င့် သစ်ခက်ကိ
ခတ်၍ မိ မိပခံ းေပ မှာ တင်ထမ်းလျက်၊ ငါ ပသည်ကိ သင်တိ့ ြမင်သည်အတိ င်း
အလျင်အြမန် ပ ကေလာ့ဟ လိ က်ေသာသတိ ့အား ဆိ လ င်၊ ၄၉ သ၏လအေပါင်းတိ ့သည်
ထိ အတ

အသီ းအသီ းသစ်ခက်တိ့ကိ

ခိ င်ခ့ံ ေသာအခန်းကိ

မီ း ိ ့ က၏။

ခတ်၍
ထိ သိ့

အဘိ မလက်ေနာက်သိ့

လိ က်လျက်

ေ ှ ခင်ရဲတိက်သားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်အတ

တေထာင်ေသာ ေယာက်ျားမိ န်းမတိ ့သည် ေသ ကကန်၏။ ၅၀ ထိ ေနာက်မှ အဘိ မလက်သည်
ေသဗက် မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၍ တပ်ချ ပီ းလ င် တိ က်ယေလ၏။ ၅၁ သိ ့ရာတွ င် မိ ထ
့ ဲ မှာ ခိ င်ခ့ံ ေသာ
ရဲ တိက်တခ ှ ိ ၍၊ မိ သ
့ ားေယာက်ျားမိ န်းမအေပါင်းတိ ့သည် ထိ ရဲတိက် ထဲ သိ့ ေြပးဝင် က၏။
တံ ခါးကိ လည်း ပိ တ်ထား၍ ရဲ တိက်အေပ သိ ့ တက် က၏။ ၅၂ အဘိ မလက်သည် ရဲ တိက်ကိ
လာ၍

တိ က်လျက်၊

ရဲ တိက်တံခါးကိ

မီ း ိ ့ြခင်းငှ ါ

ချဥ်းကပ်ေသာအခါ၊

၅၃

မိ န်းမတေယာက်သည် ကိ တ်ဆံ ေကျာက်တဖဲ့ ကိ အဘိ မလက် ေခါင်းေပ သိ ့ ပစ်ချ၍
ဦ းေခါင်းခွံ ေပါက်ကွဲေလ၏။ ၅၄ သသည် လက်နက်ကိင်လလင်ကိ အလျင်အြမန်ေခ ၍
မိ န်းမသည် အဘိ မလက်ကိ သတ်သည်ဟ ေြပာစရာမ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ သင့်ထားကိ ထတ်၍ ငါ့ကိ
သတ်ေလာ့ဟ ဆိ သည်အတိ င်း၊ လလင်သည် ထိ း၍ အဘိ မလက် ေသေလ၏။

၅၅

အဘိ မလက်ေသေ ကာင်းကိ ဣသေရလလတိ ့သည် သိ ြမင်လ င်၊ အသီ းအသီ း မိ မိတိ့ေနရာသိ ့
ြပန်သွား က၏။ ၅၆ ထိ သိ့ အဘိ မလက်သည် မိ မိညီအစ်ကိခနစ်ဆယ်တိ့ကိ သတ်၍ ပမိ ေသာ
ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ

ဘရားသခင်

ဒစ ိ က်အြပစ်ကိလည်း

ဆပ်ေပးေတာ်မ၏။

သတိ ့ေခါင်းေပ သိ ့

၅၇

ေ ှ ခင် မိ သ
့ ား ပေသာ

ဘရားသခင်ေရာက်ေစေတာ်မ

သြဖင့်၊

ေယ ဗာလသား ေယာသံ ကျိန်ေသာ စကားအတိ င်း သတိ ့သည် ခံ ရ က၏။
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၁၀ အဘိမလက်လက်ထက်

ေနာက်မှ၊ ဣသေရလအမျိုးကိ

ကယ်တင်ေသာသ

ဣသခါအမျိုး၊ ေဒါေဒါသား ဖဝါ၏သား ေတာလသည် ေပ ထွ န်း၍၊ ဧဖရိ မ်ေတာင်ေပ ၊
ှ မိ ရ မိ မ့ ှ ာ ေနေလ၏။ ၂ ထိ သသည် ဣသေရလအမျိုးကိ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်သံ း ှ စ်ပတ်လံ း
အပ်စိး ပီ းမှ

ေသ၍၊

ှ ိ မရ မိ မ
့ှာ

သ ဂဟ်ေလ၏။

၃

ထိ သလက်ထက်ေနာက်မှ၊

ဂိ လဒ်ြပည်သား ယာဣရသည် ေပ ထွ န်း၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံ း
အပ်စိး၏။ ၄ ထိ မင်း၌ကား သားသံ းဆယ် ှ ိ ၍၊ သတိ ့သည် ြမည်းသငယ်သံ းဆယ်တိ့ကိ
စီ းလျက် ဂိ လဒ်ြပည်၌ ယာဝတ်ယာဣရအမည်ြဖင့် ယေန့တိင်ေအာင် ေခ ေဝ ေသာ
မိ သ
့ ံ းဆယ်တိ့ကိ ကံ ေက း ပ က၏။

၅ ယာဣရေသ၍ ကာမန် မိ မ
့ ှ ာ သ ဂဟ်ေလ၏။

၆ တဖန် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ

ဗာလဘရား၊ အာ ှ တရက်ဘရား၊

ပ၍၊

ရိ ဘရား၊ ဇိ ဒန်ဘရား၊ ေမာဘဘရား၊ အမုန်ဘရား၊

ဖိ လိတိ ဘရားတိ ့ကိ ဝတ် ပ၍ ထာဝရဘရားကိ ဝတ်မ ပစွ န့်ထား က၏။ ၇ ထာဝရဘရားသည်
ဣသေရလအမျိုးကိ အမျက်ထွက်၍ ဖိ လိတိ လတိ ့၌၎င်း၊ အမုန်အမျိုးသားတိ ့၌ ၎င်း၊
ေရာင်းေတာ်မသြဖင့်၊ ၈ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက် အာေမာရိ လေနရာဂိ လဒ်ြပည်၌ေနေသာ
ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ ထိ ှ စ်မှစ၍ တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံ း

ှ ဥ်းဆဲ က၏။

၉ အမုန်အမျိုးသားတိ ့သည်လည်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး၍ ယဒအမျိုး၊ ဗယာမိ န်အမျိုး၊

ဧဖရိ မ်အမျိုးသား တိ ့ကိ တိ က်သြဖင့်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ကီ းစွ ာေသာ

ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။ ၁၀ ထိ အခါ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့က၊ အက ်ပ်တိ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားပါ ပီ ။ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်ကိ စွ န့်၍၊ ဗာလဘရားတိ ့ကိ
ဝတ် ပမိ ပါ ပီ ဟ ထာဝရဘရားအား ဟစ်ေ ကာ် က၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါသည်
သင်တိ့ကိ အဲ ဂတုလ၊ အာေမာရိ လ၊ အမုန်လ၊ ဖိ လိတိ လတိ ့လက်မှ ကယ် တ်သည်
မဟတ်ေလာ။

၁၂ ဇိ ဒန်လ၊ အာမလက်လ၊ ေမာနိလတိ ့

ှ ဥ်းဆဲ ေသာအခါ၌လည်း၊

သင်တိ့သည် ငါ့ကိ ဟစ်ေ ကာ်၍၊ သတိ ့လက်မှ ငါကယ် တ်၏။
သင်တိ့သည်

ငါ့ကိ

စွ န့်၍

ေနာက်တဖန်

ငါမကယ် တ်။

အြခားတပါးေသာ
၁၄ သင်တိ့

ဘရားတိ ့ကိ

၁၃ သိ ့ေသာ်လည်း

ဝတ် ပေသာေ ကာင့်၊

ေ ွးယေသာ ဘရားတိ ့ကိ သွ ား၍

ဟစ်ေ ကာ် ကေလာ့။ အမေရာက်ေသာ ယခ ကာလ၌ သတိ ့သည် ကယ် တ် ကေစဟ
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကလည်း၊

အက ်ပ်တိ့သည် ြပစ်မှားပါ ပီ ။ စိ တ်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း အက ်ပ် တိ ့၌ ပေတာ်မပါ။
ယခ တ ကိ မ်သာ ကယ် တ်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း အက ်ပ်တိ့ ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ
ထာဝရဘရားအား ေတာင်းေလ ာက်လျက်၊ ၁၆ တပါးအမျိုးသား ကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားတိ ့ကိ
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ပယ်၍ ထာဝရဘရားကိ ဝတ် ပ က၏။ ထိ အခါ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး ခံ ရေသာ
ဒကဆင်းရဲ ေ ကာင့် ကင်နာေသာ စိ တ် ှ လံ း ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၁၇ အမုန်အမျိုးသားတိ ့သည်
စည်းေဝး၍ ဂိ လဒ်ြပည်၌ တပ်ချ က၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် စည်းေဝး၍ မိ ဇပါ မိ မ့ ှ ာ
တပ်ချ က၏။ ၁၈ ဂိ လဒ်ြပည်သားမင်းများတိ ့က၊ အ ကင်သသည် အမုန်အမျိုးသားတိ ့ကိ
အဦ းတိ က်၏။ ထိ သသည် ဂိ လဒ်ြပည်သားအေပါင်းတိ ့၏ အထွ ဋ်ြဖစ်ေစဟ တိ င်ပင်စီရင် က၏။

၁၁ ဂိလဒ်အမျိုးသား ေယဖသသည် ခွန်အား ကီးေသာ သရဲြဖစ်၏။ သ့အဘကား ဂိလဒ်၊
သ့အမိ ကား ြပည်တန်ဆာြဖစ်၏။

၂ ဂိ လဒ်၏မယား ဘွ ားြမင်ေသာ သားတိ ့သည်

ကီ းေသာအခါ၊ သင်သည် အြခားတပါးေသာ မိ န်းမ၏ သားြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ငါတိ ့
အေဆွ အမျိုး ှ င့်အတ အေမွ မခံ ရဟ ေယဖသကိ ဆိ ၍ ှ င်ထတ်ေလ၏။

၃ ထိ အခါ

ေယဖသသည် ညီ တိ့ဆီမှ ထွ က်သွား၍ ေတာဘြပည်၌ေနသြဖင့်၊ လ ပ်ေပ ေသာ သတိ ့သည်
သ့ထံမှာ စည်းေဝး၍ သ့ေနာက်၌ လိ က် က၏။ ၄ ေနာက်တဖန် အမုန်အမျိုးသားတိ ့သည်
ဣသေရလအမျိုးကိ စစ်တိက် က၏။ ၅ ထိ သိ့ အမုန်အမျိုးသားတိ ့သည် ဣသေရလအမျိုးကိ
စစ်တိက်ေသာအခါ၊ ဂိ လဒ်ြပည်သား အသက် ကီ း သတိ ့သည် ေယဖသကိ ေတာဘြပည်မှ
ေခ ြခင်းငှ ါ သွ ား၍၊ ၆ ငါတိ ့သည် အမုန်လတိ ့ကိ စစ်တိက်ရမည်အေ ကာင်း၊ လာ၍ ငါတိ ့၏
ဗိ လ်ချုပ်မင်း လပ်ပါဟ မှာလိ က်ေသာ်၊ ၇ ေယဖသက၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ မန်း၍ ငါ့အဘအိ မ်မှ
ှ င်ထတ်သည်မဟတ်ေလာ။ ယခ ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ အဘယ်ေ ကာင့် ငါ့ထံသိ ့
လာ ကသနည်းဟ ဂိ လဒ်ြပည်သား အသက် ကီ းသတိ ့အား ေြပာဆိ ၏။ ၈ ဂိ လဒ်ြပည်သား
အသက် ကီ းသတိ ့ကလည်း၊ ထိ ေ ကာင့် ငါတိ ့သည် ယခ သင့်ထံ သိ ့ ြပန်လာပါ၏။
ငါတိ ့ ှ င့်အတ က၍ အမုန်လတိ ့ကိ စစ်တိက် ပီ းလ င်၊ ဂိ လဒ်ြပည်သားအေပါင်းတိ ့၏
အထွ ဋ်လပ်ပါဟ ေယဖသအား ေတာင်းပန်ြပန်ေသာ်၊

၉ ေယဖသက၊ အမုန်လတိ ့ကိ

စစ်တိက်ေစြခင်းငှ ါ

ထာဝရဘရားသည်

ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ

သင်တိ့သည်

အပ်ေတာ်မလ င်၊

ေပးမည်ေလာဟ

ငါ့ကိ
ငါသည်

ဂိ လဒ်ြပည်သား

ြပန်ပိ့၍
သင်တိ့

သတိ ့ကိ

အထွ ဋ်ြဖစ်ရေသာအခွ င့ ်ကိ

အသက် ကီ းသတိ ့အား

ေမးေလေသာ်၊

၁၀

ဂိ လဒ်ြပည်သားအသက် ကီ းသတိ ့က၊ သင်ေြပာေသာ စကားအတိ င်း ငါတိ ့ မ ပလ င်
ထာဝရဘရား သည် သင် ှ င့် ငါတိ ့စပ် ကား၌ သက်ေသြဖစ်ေတာ်မပါေစေသာဟ ေယဖသအား
ြပန်ေြပာ က၏။ ၁၁ ထိ အခါ ေယဖသသည် ဂိ လဒ်ြပည်သား အသက် ကီ းသတိ ့ ှ င့် သွ ား၍
သ့ကိ လများတိ ့၏ အထွ ဋ် ဗိ လ်ချုပ်မင်းအရာ၌ ခန့်ထား က၏။ ေယဖသသည်လည်း
ထိ စကားအလံ းစံ တိ ့ကိ မိ ဖပါ မိ မ့ ှ ာ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ြပန် ကားေလ ာက်ထား၏။ ၁၂
ထိ ေနာက်မှ ေယဖသသည်၊ အမုန် ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ သံ တမန်ကိ ေစလတ်၍၊ သင်သည် ငါ ှ င့်
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အဘယ်သိ့ ဆိ င်သနည်း။ ငါ့ ိင်ငံ၌ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ အဘယ်ေ ကာင့် ငါ့ကိ ရန် ပသနည်းဟ
ေမးေသာ်၊ ၁၃ အမုန် ှ င်ဘရင်က၊ ဣသေရလအမျိုးသည် အဲ ဂတုြပည်မှလာေသာအခါ၊
ငါ့ေြမကိ အာ န်ြမစ်မှစ၍ ယဗုတ်ေချာင်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တိင်ေအာင် လ၍ယေသာေ ကာင့်
ငါ ပ၏။ ထိ ေြမကိ ယခအသင့်အတင့် ြပန်ေပးပါဟ ေယဖသ၏သံ တမန်အား ြပန်ေြပာ၏။ ၁၄
တဖန် ေယဖသသည် သံ တမန်ကိ အမုန် ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ ေစလတ်၍၊

၁၅ ေယဖသ

မှာလိ က်သည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးသည် ေမာဘေြမ၊ အမုန်ေြမကိ လယသည်မဟတ်။ ၁၆
ဣသေရလအမျိုးသည် အဲ ဂတုြပည်မှလာ၍ ဧဒံ ပင်လယ်အနား၊ ေတာ၌ လှ ည့်လည်သြဖင့်
ကာေဒ ှ

ွာသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊

၁၇ ဧဒံ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ သံ တမန်ကိ ေစလတ်၍၊

မင်း ကီ းြပည်ကိ ေ ှ ာက်သွားပါရေစဟ အခွ င့ ်ေတာင်းေသာ် လည်း၊ ဧဒံ ှ င်ဘရင်သည်
နားမေထာင်။

ထိ နည်းတ

ေမာဘ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့

ေစလတ်၍၊

သသည်လည်း

အခွ င့ ်မေပးေသာေ ကာင့်၊ ဣသေရလအမျိုးသည် ကာေဒ ှ ွာ၌ ေနရ က၏။ ၁၈ ေနာက်တဖန်
ေတာကိ ေ ှ ာက်လျက်၊ ဧဒံ ြပည် ှ င့် ေမာဘြပည်ကိ ဝိ င်း၍ ေမာဘြပည် အေ ှ ဘက်
့
သိ့
ေရာက် ပီ းမှ အာ န်ြမစ်တဘက်၌ တပ်ချ က၏။ ထိ အခါ ေမာဘြပည်နယ်အတွ င်းသိ ့ မဝင် က။
အာ န်ြမစ်သည် ေမာဘြပည်အပိ င်းအြခားြဖစ်သတည်း။ ၁၉ တဖန် ဣသေရလအမျိုးသည်
အာေမာရိ အမျိုး ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန်ထံသိ ့ သံ တမန်ကိ ေစလတ်၍၊ ငါတိ ့ေနရာသိ ့
ေရာက်အ့ံ ေသာငှ ါ မင်း ကီ းြပည်ကိ ေ ှ ာက်သွားပါရေစဟ အခွ င့ ်ေတာင်း ေသာ်လည်း၊ ၂၀
ှ ိ ဟန်သည်

ဣသေရလအမျိုးကိ

အခွ င့ ်မေပးသည်သာမက၊
တပ်ချ ပီ းလ င်

မိ မိြပည်ကိ

မိ မိလအေပါင်းတိ ့ကိ

ဣသေရလအမျိုးကိ

ဘရားသခင်

မယံ ၊

စေဝးေစ၍၊

စစ်တိက်ေလ၏။

ထာဝရဘရားသည်၊

ေ ှ ာက်သွားေစြခင်းငှ ါ

၂၁

ှ ိ ဟန်မင်း ှ င့်တကွ

ယာဟတ် မိ ့၌

ဣသေရလအမျိုး၏
သ၏လအေပါင်းတိ ့

ဣသေရလအမျိုးလက်၌ အပ်ေတာ်မ၍၊ သတိ ့ကိ လပ် ကံ သြဖင့် ထိ ြပည်၌ေနေသာ
အာေမာရိ လတိ ့၏

ေြမတေ ှ ာက်လံ းကိ

သိ မ်းယ က၏။

၂၂

အာေမာရိ ြပည်

နယ်ေြမတေ ှ ာက်လံ းကိ အာ န်ြမစ်မှစ၍ ယဗုတ်ေချာင်းတိ င်ေအာင်၎င်း၊ ေတာမှစ၍
ေယာ်ဒန်ြမစ်တိင်ေအာင်၎င်း

သိ မ်းယ က၏။

၂၃

ထိ သိ့

ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်၊ အာေမာရိ လတိ ့ကိ ဣသေရလအမျိုး ေ ှ မ့ ှ ာ သတိ ့ြပည်ကိ
တ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ သင်သည် သိ မ်းယရမည်ေလာ။

၂၄ သင်၏ဘရားေခမ ှ

အပိ င်ေပးေသာေြမကိ သင်သိမ်းယရသည်မဟတ်ေလာ။ ထိ အတ ငါတိ ့ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား

ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာ သတိ ့၏ေြမကိ ငါတိ ့သည် သိ မ်းယရ၏။

၂၅

သင်သည် ေမာဘ ှ င်ဘရင် ဇိ ေဖာ်မင်း၏သား ဗာလက်ထက်သာ၍ ြမတ်သေလာ။

တရားသ ကီ းမှ တ်စာ
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သသည်
၂၆

ဣသေရလအမျိုး ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသည်

အာ န်ြမစ်နားမှာ ှ ိ ေသာ

ရန်ေတွ ့ဘးသေလာ။

စစ်တိက်ဘးသေလာ။

ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ွာတိ ့၌၎င်း၊

အာေရာ် မိ ့ ွာတိ ့၌၎င်း၊

မိ ့ ွာအလံ းစံ တိ ့၌၎င်း

အ ှ စ်သံ းရာပတ်လံ းေနစဥ်တွင်

အဘယ်ေ ကာင့် သင်တိ့သည် မရြပန်သနည်း။ ၂၇ သင့်ကိ ငါမြပစ်မှား။ သင်သည် စစ်တိက်၍
ငါ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ၏။ ထာဝရဘရားသည် တရားသ ကီ းလပ်၍ ဣသေရလအမျိုးသား၊

အမုန်အမျိုးသားတိ ့

စပ် ကားမှာ

ယေန့တရားစီ ရင်ဆံ းြဖတ်ေတာ်မပါေစေသာ

ဟ

မှာလိ က်ေလ၏။ ၂၈ သိ ့ေသာ်လည်း ေယဖသမှာလိ က်ေသာစကားကိ အမုန် ှ င်ဘရင်သည်
နားမေထာင်ဘဲ ေန၏။ ၂၉ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ေယဖသအေပ မှာ
သက်ေရာက်၍၊ သသည် ဂိ လဒ်ြပည်၊ မနာေ ှ ြပည်ကိ ေ ှ ာက်လျက် ဂိ လဒ်ြပည် မိ ဇပါ မိ က
့ ိ
လွ န်၍ အမုန်လတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ချီသွားေလ၏။

၃၀ ေယဖသသည် ထာဝရဘရားအား

သစာဂတိ ထားလျက်၊ အကယ်၍ ကိ ယ်ေတာ်သည် အမုန်အမျိုးသား တိ ့ကိ အက ်ပ်လက်၌
အပ်ေတာ်မလ င်၊ ၃၁ အက ်ပ်သည် အမုန်အမျိုးသားတိ ့ ှ ိ ရာမှ ငိ မ်ဝပ်စွာ ြပန်လာေသာအခါ၊
အက ်ပ်ကိ ခရီ းဦ း ကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ အက ်ပ်အိမ်တံခါးဝမှ ထွ က်လာေသာသ မည်သည်ကိ
ထာဝရဘရားအား အမှန်ဆက်သ၍ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပေဇာ်ပါမည်ဟ သစာဂတိ ထား ပီ းမှ၊ ၃၂
အမုန်အမျိုးသားတိ ့ကိ

တိ က်ြခင်းငှ ါ

ေယဖသလက်၌ အပ်ေတာ် မသြဖင့်၊

ချီသွား၍၊

ထာဝရဘရားသည်

သတိ ့ကိ

၃၃ အာေရာ် မိ မ
့ ှ စ၍ မိ ိတ် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၎င်း၊

အာေဗလေခရမိ မ် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၎င်း၊ မိ ့ ှ စ်ဆယ်တိ့ကိ ကီ းစွ ာေသာ လပ် ကံ ြခင်းအားြဖင့်
သတိ က
့ ိ တိ က်သတ်ေလ၏။ ထိ သိ့ အမုန်အမျိုးသားတိ ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ
ံ းရ က၏။ ၃၄ ေယဖသသည် မိ ဇပါ မိ ့ မိ မိအိမ်သိ့ ေရာက်လာေသာအခါ၊ မိ မိသမီ းသည်
ပတ်သာတီ းလျက်၊ ကလျက်ခရီ းဦ း ကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ ထွ က်လာ၏။ သည် တေယာက်တည်းေသာ
သမီ းြဖစ်၍၊

သမှတပါး

သားသမီ းမ ှ ိ ။

၃၅

ေယဖသသည်

သ့ကိြမင်လ င်၊

မိ မိအဝတ်ကိ ဆတ်၍၊ အိ ငါ့သမီ း၊ သင်သည် ငါ့ကိ အလွ န် ှ ိမ့ ်ချ ပီ တကား။
ငါ့ကိ

ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ

သတေယာက်ြဖစ်ပါသည်တကား။

ထာဝရဘရားအား

ငါေလ ာက်ထား ပီ း။ တ်ရေသာအခွ င့ ်မ ှ ိ ဟ ဆိ ေသာ်၊ ၃၆ သမီ းက၊ ခမည်းေတာ်သည်
ထာဝရဘရားအား ေလ ာက်ထားလ င်၊ ေလ ာက်ထားသည်အတိ င်း က န်မ၌

ပပါ။

အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ခမည်းေတာ်၏ရန်သ အမုန်အမျိုးသားတိ ့၌
ခမည်းေတာ်၏စိ တ်ေြပေစြခင်းငှ ါ အြပစ်ေပးေတာ်မ ပီ ။

၃၇ သိ ့ရာတွ င် က န်မသည်

အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့်တကွ ေတာင် ိ းေပ မှာ လှ ည့်လည်၍၊ က န်မ၏ အပျိုကညာြဖစ်ြခင်းကိ
ငိ ေ ကးြမည်တမ်းရမည်အေ ကာင်း၊

တရားသ ကီ းမှ တ်စာ

ှ စ်လပတ်လံ း အလွ တ်ေနပါရေစဟ အဘအား
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အခွ င့ ်ေတာင်းမသည်အတိ င်း၊

၃၈ အဘက၊ သွ ားေလေတာ့ဟဆိ လျက်

ှ စ်လကိ

ချိန်းချက်၍ လတ်လိက်လ င်၊ အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့် တကွ သွ ား၍ ေတာင် ိ းေပ မှာ
မိ မိအပျိုကညာြဖစ်ြခင်းကိ ငိ ေ ကးြမည်တမ်းေလ၏။ ၃၉ ှ စ်လေစ့ေသာအခါ အဘထံ သိ ့
ြပန်လာ၍၊ အဘသည် သစာဂတိ ှ ိ သည်အတိ င်း ပေလ၏။ ထိ မိန်းမသည် ေယာက်ျား ှ င့်
မဆက်ဆံေသာ

သြဖစ်၏။

၄၀

ဂိ လဒ်အမျိုးသားေယဖသ၏သမီ းေ ကာင့်

ထိ ေနာက်မှ

ဣသေရလအမျိုးသမီ းတိ ့သည်၊

တ ှ စ်တ ှ စ်

လ င်

ေလးရက်ပတ်လံ း

ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းငှ ါ သွ ားရေသာ ဣသေရလ ထံ းစံ ဓေလ့ ြဖစ်ေလ၏။

၁၂ ဧဖရိမ်အမျိုးသားတိ့သည် စည်းေဝး၍ ေြမာက်သိ့ ချီသွားလ င်၊ ေယဖသအား
သင်သည် ငါတိ ့ကိ မေခ ဘဲ ၊ အမုန်အမျိုးသားတိ ့ကိ အဘယ်ေ ကာင့် တိ က်ြခင်းငှ ါ သွ ားသနည်း။
သင့်အိ မ်ကိ သင့်အေပ မှာ မီ း ိ မည်
့ ဟ ဆိ ကေသာ်၊ ၂ ေယဖသက၊ ငါ ှ င့် ငါ၏လတိ ့သည်
အမုန်အမျိုးသားတိ ့ ှ င့် ကီ းေသာအမ ှ ိ စဥ်အခါ၊ သင်တိ့ကိ ငါေခ ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည်
အမုန်လတိ ့လက်မှ ငါ့ကိ မကယ်မ တ်ဘဲ ေန က၏။ ၃ မကယ်မ တ်ေ ကာင်းကိ ငါသည်
သိ ြမင်ေသာအခါ၊ ကိ ယ်အသက်ကိ စွ န့်စားလျက် အမုန်အမျိုးသား တိ ့ကိ တိ က်ြခင်းငှ ါ သွ ား၍
ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ ငါ့လက်၌ အပ်ေတာ်မ၏။ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ တိ က်ြခင်းငှ ါ
အဘယ်ေ ကာင့် ယေန့ လာ ကသနည်းဟ ေြပာဆိ ပီ းလ င်၊ ၄ ဂိ လဒ်ြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိ
စေဝးေစ၍ ဧဖရိ မ်အမျိုးကိ တိ က် က၏။ ဧဖရိ မ်လတိ ့က၊ သင်တိ့သည် ဧဖရိ မ်အမျိုး၊
မနာေ ှ အမျိုးထဲ က ထွ က်ေြပး၍ အမျိုးမစစ်ေသာသ ြဖစ်သည်ဟ ဂိ လဒ်ြပည်သားတိ ့ကိ
ကဲ့ ရဲ ့ဘးေသာေ ကာင့်၊ ဧဖရိ မ်လတိ ့ကိ လပ် ကံ က၏။ ၅ ဂိ လဒ်လတိ ့သည် ဧဖရိ မ်လတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ေယာ်ဒန်ြမစ်ကးရာအရပ်တိ့ကိ ဆီ းတား၍ ေြပးလွ တ်ေသာ ဧဖရိ မ်လက၊ ကးပါရေစဟ
အခွ င့ ်ေတာင်းေသာအခါ၊ ဂိ လဒ်လတိ ့က၊ သင်သည် ဧဖရိ မ်အမျိုးသား ြဖစ်သေလာဟ
ေမးစစ်ေသာ်၊ သက မဟတ်ပါဟ ဆိ လ င်၊ ၆ သတိ ့က၊ ှ ိ ေဗာလက်ဟေသာ စကားကိ
ေြပာေတာ့ဟဆိ ေသာ်၊ ဧဖရိ မ်လသည် ထိ စကားကိ ပီ ေအာင် မေြပာတတ်ဘဲ သိ ေဗာလက်ဟ
ေြပာ၏။ ထိ သိ့ေြပာေသာသကိ ဘမ်းဆီ း၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကးရာအရပ် ၌ သတ် က၏။ ထိ အခါ
ဧဖရိ မ်အမျိုးသား ေလးေသာင်း ှ စ်ေထာင် ေသ က၏။ ၇ ဂိ လဒ်ြပည်သားေယဖသသည်
ဣသေရလအမျိုးကိ ေြခာက် ှ စ်အပ်စိး ပီ းမှ ေသ၍ ဂိ လဒ် မိ တ
့ မိ ့၌ သ ဂဟ်ေလ၏။ ၈
ေယဖသေနာက်မှ ဗက်လင် မိ သ
့ ား ဣဗဇန်သည်၊ ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိး၏။ ၉
ထိ မင်းသည် သားသံ းဆယ်၊ သမီ းသံ းဆယ် ှ ိ ၏။ သမီ းများကိ အြခားတပါးသိ ့ ေစလတ်၍
ေခ းမ သံ းဆယ်ကိ သိ မ်းထား၏။ ၁၀ ဣဗဇန်သည် ဣသေရလအမျိုးကိ ခနစ် ှ စ်အပ်စိး ပီ းမှ
ေသ၍ ဗက်လင် မိ ့၌ သ ဂဟ်ေလ၏။ ၁၁ ဣဗဇန်ေနာက်မှ ဇာဗလန်အမျိုးသားဧလန်သည်၊
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ဣသေရလအမျိုးကိ ဆယ် ှ စ်အပ်စိး၏။ ၁၂ ထိ မင်းေသ၍ ဇာဗလန်ခ ိ င်၊ အာဇလန် မိ ့၌
သ ဂဟ်ေလ၏။ ၁၃ ဧလန်ေနာက်မှ ပိ ရသန် မိ ေ့ န

ဟိ ေလလ၏သား အာဗဒန်သည်၊

ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိး၏။ ၁၄ ထိ မင်းသည် သားေလးဆယ်၊ ေြမးသံ းဆယ် ှ ိ ၍
သားေြမးတိ ့သည် ခနစ်ဆယ်ေသာ ြမည်းသငယ်တိ့ကိ စီ း က၏။

၁၅ ပိ ရသန် မိ ့

ေနဟိ ေလလသား အာဗဒန်သည်၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ှ စ် ှ စ်အပ်စိး ပီ းမှ ေသ၍ ဧဖရိ မ်ခ ိ င်၊
ပိ ရသန် မိ ၊့ အာမလက်ေတာင်ေပ မှာ သ ဂဟ်ေလ၏။

၁၃ တဖန်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ

ပေသာေ ကာင့်၊

ထာဝရဘရားသည်

သတိ ့ကိ

ဖိ လိတိ လတိ ့လက်သိ့

အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ းအပ်ေတာ်မ၏။ ၂ ဒန်အမျိုး၊ ေဇာရာ မိ သ
့ ား မာေနာ်အမည် ှ ိ ေသာ
သတေယာက် ှ ိ ၏။

သ၏မယားသည်

မံ ေသာ

ေ ကာင့်

သားမဘွ ား။

၃

ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည် ထိ မိန်းမအား ကိ ယ်ထင် ှ ား၍၊ သင်သည်
မံ ေသာေ ကာင့်
ဘွ ားြမင်လိမ့ ်မည်။

သားမဘွ ားေသာ်လည်း၊
၄

သိ ့ြဖစ်၍

ယခ

ပဋိ သေ ယ၍

သတိ ပေလာ့။

သားေယာက်ျားကိ

စပျစ်ရည်ကိ

မေသာက် ှ င့်။

ေသရည်ေသရက်ကိ မေသာက် ှ င့်။ မစင် ကယ်ေသာ အစာကိ မစား ှ င့်။ ၅ အေ ကာင်းမကား၊
ပဋိ သေ ယ၍ ဘွ ားြမင်လတံ့ ေသာ သားေယာက်ျားသည် ဆံ ပင်ရိတ်ြခင်းကိ မခံ ဘဲ ၊
အမိ ဝမ်းထဲ မှစ၍ ဘရားသခင်၏ နာဇရိ လြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ သသည်လည်း ဣသေရလအမျိုးကိ
ဖိ လိတိ လတိ လ
့ က်မှ ကယ် တ်စ ပလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ၏။ ၆ ထိ မိန်းမသည်လည်း မိ မိခင်ပွန်းထံ သိ ့
သွ ား၍

ဘရားသခင်၏

မျက် ှ ာ ှ ိ ေသာ

ေကာင်းကင်တမန်မျက် ှ ာကဲ့ သိ ့

ဘရားသခင်၏

လတေယာက်သည်

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ
အက ်ပ်ဆီသိ့

လာ၏။

အဘယ်ကလာသနည်းဟ အက ်ပ်လည်း မေမး။ သသည်လည်း မိ မိအမည်ကိ မေြပာ။ ၇
သကလည်း၊ သင်သည် ပဋိ သေ ယ၍ သားေယာက်ျားကိ ဘွ ားြမင်လိမ့ ်မည်။ စပျစ်ရည်ကိ
မေသာက် ှ င့်။ ေသရည်ေသရက်ကိ မေသာက် ှ င့်။ မစင် ကယ်ေသာ အစာကိ မစား ှ င့်။
အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သငယ်သည် အမိ ဝမ်းထဲ မှစ၍ ေသေသာေန့တိင်ေအာင် ဘရားသခင်၏
နာဇရိ လြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်ဟ အက ်ပ်အား မိ န့် မက်ေ ကာင်းကိ ေြပာဆိ ေလ၏။ ၈ ထိ အခါ
မာေနာ်က၊ အိ ဘရား ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ဘွ ားြမင်လတံ့ ေသာ သငယ်၌ အဘယ်သိ့
ပရမည်ကိ ဘရားသခင်၏ တမန်ေတာ်သည် တဖန်လာ၍ သွ န်သင်ေစေတာ်မပါဟ
ထာဝရဘရား အား ေတာင်းေလ ာက်ေသာ်၊

၉ ထာဝရဘရားသည် မာေနာ်စကားကိ

နားေထာင်ေတာ်မ၍၊ ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် လယ်လပ်ရာအရပ်၌
ထိ င်လျက် ှ ိ ေသာ ထိ မိန်းမဆီ သိ့ လာြပန်၏။ ထိ အခါ ခင်ပွန်းမာေနာ်မ ှ ိ ။ ၁၀ မိ န်းမသည်
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မိ မိခင်ပွန်းထံ သိ ့ အလျင်အြမန်ေြပး၍၊ တေန့ကလာေသာသသည် ယခလာေရာက် ပီ ဟ
ကားေြပာလ င်၊ ၁၁ မာေနာ်သည် ထ၍ မယား ှ င့်အတ ထိ သထံ သိ ့ သွ ား ပီ းလ င်၊ သင်သည်
ဤမိ န်းမအား ေြပာေသာ သမှန်သေလာဟ ေမးေသာ်၊ မှန်သည်ဟ ဆိ ၏။ ၁၂ မာေနာ်ကလည်း၊
ကိ ယ်ေတာ်၏စကားြပည့်စံ ပါေစေသာ။ သငယ်သည် အဘယ်သိ့ေသာသ ြဖစ်ပါလိ မ့ ်မည်နည်း။
သ၌ အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၁၃ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်က၊
ငါေြပာသမ ကိ မိ န်းမေ ှ ာင်ရမည်။ ၁၄ စပျစ်ပင်မှ ြဖစ်သမ ကိ မစားရ။ စပျစ်ရည်မှစ၍
ေသရည်ေသရက်ကိ မေသာက်ရ။ မစင် ကယ်ေသာ အရာကိ မစားရ။ ငါမှာထားသမ အတိ င်း
ေစာင့်ေ ှ ာက်ရမည်ဟ မာေနာ်အား ေြပာဆိ ၏။ ၁၅ မာေနာ်ကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်အဘိ ့
ဆိ တ်သငယ်ကိ

မြပင်ဆင်မှီတိင်ေအာင်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ဆီ းတားပါရေစဟ

ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်အား ဆိ လ င်၊ ၁၆ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်က၊
ငါ့ကိ ဆီ းတားေသာ်လည်း သင်၏စားစရာကိ ငါမစား။ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ ပေဇာ်လိလ င်
ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ရမည်ဟ မာေနာ်အား ဆိ ြပန်၏။ သသည် ထာဝရဘရား၏
ေကာင်းကင်တမန်ြဖစ်သည်ကိ မာေနာ် မသိ ေသး။ ၁၇ မာေနာ်ကလည်း ကိ ယ်ေတာ်စကား
ြပည့်စံ ေသာအခါ၊

အက ်ပ်တိ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိချီးမွ မ်းရမည်

အေ ကာင်း၊

ကိ ယ်ေတာ်၏အမည်ကား အဘယ်သိ့နည်းဟ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန် အား
ေမးေသာ်၊ ၁၈ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်က၊ အံ့ သဘွ ယ်ြဖစ်ေသာ ငါ့အမည်ကိ
အဘယ်ေ ကာင့်

ေမးသနည်းဟ

ဆိ ၏။

၁၉

မာေနာ်သည်

ဆိ တ်သငယ် ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ ယ၍ ေကျာက်ေပ မှာ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ေလ၏။ ထိ အခါ
မာေနာ်လင်မယားတိ ့သည် ကည့်၍ ြမင်ရေသာ အံ့ သဘွ ယ်ဟမကား၊ ၂၀ မီ းလံ သည်
ယဇ် ပလင်ေပ က မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ တက်စဥ်တွင်၊ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်
သည် ယဇ် ပလင်မီးလ ံ ၌ တက်ေလ၏။ မာေနာ်လင်မယားတိ ့သည် ကည့်၍ြမင်လ င်
ေြမေပ မှာ

ြပပ်ဝပ်လျက်ေန က၏။

၂၁

ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည်၊

မာေနာ်လင်မယားတိ ့အား တဖန်မေပ လာ။ ထိ အခါ မာေနာ်သည် ထာဝရဘရား၏
ေကာင်းကင်တမန်ြဖစ်သည်ကိ သိ ၏။ ၂၂ မာေနာ်ကလည်း၊ ငါတိ ့သည် ဘရားသခင်ကိ
ြမင်ေသာေ ကာင့်၊ ဆက်ဆက်ေသေတာ့မည်ဟ မယားအား ေြပာေသာ်၊ ၂၃ မယားက၊
ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ အလိ ေတာ် ှ ိ လ င်၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့် ေဘာဇဥ်
ပေဇာ်သကာကိ ငါတိ ့လက်မှ ခံ ယေတာ်မမ။ ဤအြခင်းအရာအလံ းစံ တိ ့ကိလည်း ြပေတာ်မမ။
ယခအခါ၌ ဤသိ ့ေသာ စကားကိ လည်း မိ န့်ေတာ်မမဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၂၄ ထိ မိန်းမသည်
သားေယာက်ျားကိ ဘွ ားြမင်၍၊
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ထာဝရဘရားေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။ ၂၅ ထာဝရဘရား၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်၊ ေဇာရာ မိ ့ ှ င့်
ဧ ှ ေတာလ မိ စ့ ပ် ကား၊ ဒန်အမျိုးတပ်၌ တခါတေလ

ိးေဆာ်စ ပေတာ်မ၏။

၁၄ တရံ ေရာအခါ၊ ှ ံ ဆန်သည် တိမနတ် မိသ့ ိ့ သွား၍၊ ထိ မိ ့၌ ဖိလိတိအမျိုးြဖစ်ေသာ
မိ န်းမတေယာက်ကိ ြမင်လ င်၊ ၂ မိ ဘထံ သိ ့ ြပန်လာ၍၊ တိ မနတ် မိ ့၌ ဖိ လိတိ အမျိုးြဖစ်ေသာ
မိ န်းမတေယာက်ကိ ြမင်ခဲ့ ပီ ။ က ်ပ် ကင်ဘက်ြဖစ်ဘိ့ရာ ေတာင်း၍ ေပးပါဟဆိ ေသာ်၊
၃ မိ ဘတိ ့က၊ သင်သည် အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ ဖိ လိတိ လတိ ့တွင် မယားကိ

သွ ား၍ ယရမည် အေ ကာင်း၊ သင်၏ညီ အစ်ကိသမီ း ငါတိ ့အမျိုးသားချင်းသမီ းတိ ့တွင်
မိ န်းမတေယာက်မ မ ှ ိ ေလာဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊ ှ ံ ဆန်က၊ ထိ မိန်းမကိ ေတာင်း၍ ေပးပါ။
အလွ န် ှ စ်သိမ့ ်ပါသည်ဟ အဘအား ေြပာဆိ ၏။ ၄ ထာဝရဘရားစီ ရင်ေတာ်မေသာအားြဖင့်၊
ှ ံ ဆန်သည် ဖိ လိတိ လတိ ့၌ အမ ှ ာေ ကာင်းကိ မိ ဘတိ ့သည် မရိ ပ်မိ က။ ထိ ကာလ၌
ဖိ လိတိ လတိ သ
့ ည် ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိးသတည်း။ ၅ ထိ အခါ ှ ံ ဆန်သည် မိ ဘ ှ င့်တကွ
တိ မနတ် မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၍၊ တိ မနတ်စပျစ်ဥယျာဥ်များသိ ့ ေရာက်လ င်၊ ြခေသ့ ပျိုတေကာင်သည်
သ့ကိေတွ ့၍ ေဟာက်ေလ၏။ ၆ ထိ အခါ ှ ံ ဆန်လက်၌ တစံ တခမ မပါေသာ်လည်း၊
ထာဝရဘရား၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် သ့အေပ မှာ သက်ေရာက်သြဖင့်၊ သသည် ဆိ တ်သငယ်ကိ
ဆွဲ ြဖတ်သကဲ့ သိ ့ ထိ ြခေသ့ ကိ ဆွဲ ြဖတ်၏။ သိ ့ရာတွ င် မိ မိ ပေသာ အမကိ မိ ဘတိ ့အား
မ ကားမေြပာဘဲ ေန၏။

၇ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်၍ မိ န်းမ ှ င့်

တ်ဆက်သြဖင့် ှ ံ ဆန်သည်

ှ စ်သိမ့ ်၏။ ၈ အချိန်ေစ့၍ ထိ မိန်းမကိ သိ မ်းယြခင်းငှ ါ သွ ားစဥ်အခါ၊ ြခေသ့ အေကာင်ကိ
ကည့် အံ့ ေသာငှ ါ၊ လမ်းမှ လဲ သွား၍ ြခေသ့ အေကာင်ထဲမှာ ပျားအံ ှ င့် ပျားရည် ှ ိ သည်ကိ
ေတွ ့ြမင်လ င်၊

၉

ိက်ယ၍စားလျက် ခရီ းသွ ားေလ၏။ မိ ဘထံ သိ ့ ေရာက်ေသာ်

ေပး၍ သတိ ့သည်လည်း စား က၏။ သိ ့ရာတွ င် ထိ ပျားရည်ကိ ြခေသ့ အေကာင်ထဲက
ိက်ယေ ကာင်းကိ မ ကားမေြပာဘဲ ေန၏။ ၁၀ အဘသည်လည်း၊ မိ န်းမေနရာအရပ်သိ့
သွ ားြပန်၍ ှ ံ ဆန်သည် လပျိုထံ းစံ အတိ င်း ပွဲ လပ်ေလ၏။ ၁၁ ထိ အရပ်သားတိ ့သည် ှ ံ ဆန်ကိ
ြမင်ေသာအခါ၊ သ ှ င့်အတ ပွဲ ခံြခင်းငှ ါ အေပါင်းအေဘာ်သံ းဆယ်တိ့ကိ ေခ ခဲ့ က၏။ ၁၂
ှ ံ ဆန်ကလည်း၊ သင်တိ့အား စကားဝှက်ကိ ငါေြပာမည်။ ပွဲ ခံရာခနစ်ရက်တွင် ေဘာ်ြပ ိင်လ င်
ခံ ထည် သံ းဆယ်၊ အကျသံ းဆယ်ကိ ငါေပးမည်။ ၁၃ မေဘာ်မြပ ိင်လ င် သင်တိ့သည်
ခံ ထည်သံ းဆယ်၊ အကျသံ းဆယ်ကိ ငါ့အား ေပးရမည်ဟဆိ ေသာ် သတိ ့က၊ သင့်စကားဝှက်ကိ
ငါတိ ့အား ကားေြပာပါဟ ဝန်ခံ က၏။ ၁၄ ှ ံ ဆန်ကလည်း၊ စားတတ်ေသာသ၏အထဲ က
အစာ၊ သန်စွမ်းေသာ သ၏အထဲ က အချိုထွ က်ေလစွ ဟ ဆိ ၏။ ထိ စကားဝှက်အနက်ကိ
သတိ ့သည် သံ းရက်ပတ်လံ း ှ ာ၍ မေတွ ့ ိင် က။
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သင်၏လင်သည် စကားဝှက်အနက်ကိ ေဘာ်ြပေစြခင်းငှ ါ သ့ကိ ေချာ့ေမာ့ ရမည်။
သိ ့မဟတ် သင် ှ င့်တကွ သင့်အေဆွ အမျိုးကိ မီ း ိ မည်
့ ။ ငါတိ ့ဥစာကိ လယြခင်းငှ ါ
ငါတိ ့ကိ ေခ ဘိ တ်သေလာဟ

ှ ံ ဆန်၏ မယားကိ ဆိ ေသာေ ကာင့်၊

၁၆ သသည်

လင်ေ ှ မ့ ှ ာ ငိ ေ ကး၍ သင်သည် ငါ့ကိ မချစ် မန်းပါ၏။ ငါ့အမျိုးသားချင်းတိ ့အား
စကားဝှက်ကိ ေြပာေသာ်လည်း၊ အနက်ကိ ငါ့အား မြပပါတကားဟ ဆိ ၏။ ှ ံ ဆန်ကလည်း၊
ငါသည် ကိ ယ်မိဘကိ မ

မြပဘဲ သင့်အား ြပရမည်ေလာဟဆိ ေသာ်လည်း၊

၁၇

ပွဲ ခံရာခနစ်ရက်ေစ့ေအာင် လင်ေ ှ မ့ ှ ာ ငိ ေ ကး၍ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာ ေန့၌ အလွ န်ပဆာေသာ
ေ ကာင့် အနက်ကိ ေဘာ်ြပ၏။ မိ န်းမသည်လည်း အမျိုးသားချင်းတိ ့အား ြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၈
မိ သ
့ ားတိ ့သည် ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့ ေနမဝင်မှီလာ၍ ပျားရည်ထက် အဘယ်အရာ
ချိုသနည်း။ ြခေသ့ ထက် အဘယ်အရာ သန်စွမ်းသနည်းဟ ေဘာ်ြပ က၏။ ှ ံ ဆန်ကလည်း၊
သင်တိ့သည် ငါ့ ွားမပျို ှ င့် မထွ န်လ င် ငါ့စကားဝှက်အနက်ကိ ှ ာ၍ မေတွ ့ဟဆိ ၏။
၁၉ ထာဝရဘရား၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

ှ ံ ဆန်အေပ မှာ သက်ေရာက်သြဖင့်၊ သသည်

အာ ှ ေကလန် မိ ့ သိ ့ သွ ား၍ မိ သ
့ ားသံ းဆယ်ကိ သတ် ပီ းမှ သတိ ့ဥစာကိ လယ၍
စကားဝှက်အနက်ကိ ေဘာ်ြပေသာ သတိ ့အား အဝတ်စံ တိ ့ကိ ေပး ပီ းမှ၊ အမျက်ထွက်၍
မိ မိအဘအိ မ်သိ့ ြပန်သွားေလ၏။ ၂၀ မယားကိ ကား ှ ံ ဆန်ေပါင်းေဘာ်ေသာ အေဆွ ခင်ပွန်းအား
ေပးစားသတည်း။

၁၅ ေနာက်တဖန် ဂျံုစပါးရိတ်ရာ ကာလ၌ ှ ံ ဆန်သည် ဆိတ်သငယ်ပါလျက်၊ မိမိမယားကိ
ကည့် ြခင်းငှ ါ သွ ား၍၊ သ့အခန်းထဲ မှာ သ ှ င့်အတ အိ ပ်မည်ဟ ကံ ေသာ်၊ ေယာကမသည်
ဆီ းတား၍၊ ၂ သင်သည် ငါ့သမီ းကိ ဆက်ဆက် မန်းသည်ဟ ငါအထင်ေရာက်ေသာေ ကာင့်၊
သင့်အေပါင်းအေဘာ် အား ငါေပးစား ပီ ။ သ့ညီမသည် သ့ထက်သာ၍ လှ သည် မဟတ်ေလာ။
အစ်မ၏ကိ ယ်စား ညီ မကိ ယပါေတာ့ဟ ဆိ ၏။

၃ ထိ အမကိ ေထာက်၍

ှ ံ ဆန်က၊

ငါသည် ဖိ လိတိ လတိ ့၌ အြပစ် ပေသာ်လည်း၊ သတိ ့သည် ငါ့ကိ အြပစ်တင်စရာမ ှ ိ ဟ
ဆိ သည် ှ င့်အညီ ၊

၄ သွ ား၍ ေြမေခွ းသံ းရာတိ ့ကိ ဘမ်း ပီ းမှ၊ ေြမေခွ းအ မီ းတခ ှ င့်

တခကိ ေပါင်းလျက်၊ အ မီ း ှ စ်ခ ကား၌ မီ း းကိ စည်း၍၊ ၅ မီ း းတိ ့ကိ မီ း ှ ိ သြဖင့်
ဖိ လိတိ လတိ ့ စပါးလယ်ထဲသိ့ လတ်လိက်၍ စပါးပင်ကိ၎င်း၊ ေကာက်လိ င်းကိ ၎င်း၊
စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သံ လွ င်ဥယျာဥ်တိ့ကိ၎င်း မီ းေလာင်ေလ၏။ ၆ ဖိ လိတိ လတိ က
့ လည်း၊ ဤအမကိ
အဘယ်သ ပသနည်းဟ ေမးြမန်းေသာ်၊ တိ မနတ် မိ သ
့ ား၏ သားမက် ှ ံ ဆန် ပ ပီ ။ သ၏မယားကိ
သ၏အေပါင်းအေဘာ်အား ေပးစား ပီ တကားဟ ြပန်ေြပာလ င်၊ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် လာ၍
ထိ မိန်းမ ှ င့် သ၏အဘကိ မီ း ိ ့ က၏။ ၇ ှ ံ ဆန်ကလည်း၊ ထိ သိ့ ပေသာေ ကာင့် ငါသည်
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စိ တ်ေြပေအာင် ပမည်။ စိ တ်ေြပ ပီ းမှ ငိ မ်သက်စွာ ေနမည်ဟ ဆိ လျက်၊ ၈ သတိ ့ကိ
ကီ းစွ ာေသာ လပ် ကံ ြခင်းအားြဖင့် တ ပိ င်နက် ိ က်သတ် ပီ းလ င် ဧတံ ေကျာက်ထိပ်သိ့ သွ ား၍
ေန၏။ ၉ တဖန် ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ယဒြပည်သိ့ ချီသွား၍ တပ်ချသြဖင့်၊ ေလဟိ အရပ်၌
အ ှ ံ ့အြပားေန က၏။
ေမးေသာ်၊ ငါတိ ့၌

၁၀ ယဒလတိ ့ကလည်း၊ အဘယ်ေ ကာင့် ချီလာ ကသနည်းဟ

ှ ံ ဆန် ပသကဲ့ သိ ့ သ့ကိ ချည်ေ ှ ာင်၍ ပြခင်းငှ ါ ချီလာသည်ဟ

ြပန်ေြပာ က၏။ ၁၁ ထိ အခါ ယဒလသံ းေထာင်တိ့သည် ဧတံ ေကျာက်ထိပ်သိ့ သွ ား၍၊
ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ငါတိ ့သခင် ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်မသိ သေလာ။ သင်သည် ငါတိ ့၌
အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ ေမးေသာ်၊ ငါ၌ သတိ ့ ပသကဲ့ သိ ့ သတိ ့၌ ငါ ပ ပီ ဟ ြပန်ေြပာ၏။
၁၂ သတိ ့ကလည်း၊ သင့်ကိ ချည်ေ ှ ာင်၍ ဖိ လိတိ လတိ ့လက်သိ့ အပ်ြခင်းငှ ါ ယခ

ငါတိ ့ လာ က ပီ ဟဆိ ေသာ်၊ ှ ံ ဆန်က၊ သင်တိ့သည် ကိ ယ်တိင် ငါ့ကိ မလပ် ကံ ပါဟ
ကျိန်ဆိ ကေလာ့ဟ ဆိ လ င်၊ ၁၃ သတိ ့က၊ ငါတိ ့သည် မလပ် ကံ ပါ။ ကျပ်ကျပ်ချည်ေ ှ ာင်၍
သတိ ့လက်၌

အပ်မည်။

အကယ်စင်စစ်

ကိ ယ်တိင်သင့်ကိ

မသတ်ပါဟဆိ လျက်

ကိ းသစ် ှ စ်စင်းြဖင့် ချည်ေ ှ ာင်၍ ေကျာက်ေပ က ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၁၄ ေလဟိ အရပ်သိ့
ေရာက်ေသာအခါ၊ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ေ ကးေ ကာ် က၏။ ထာဝရဘရား၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်
သ့အေပ မှာ သက်ေရာက်သြဖင့်၊ သ့လက်၌ ချည်ေသာ ကိ းတိ ့သည် မီ းထိ ေသာ ပိ က်ဆန်ကဲ့သိ ့
ြဖစ်၍ အချည်အေ ှ ာင်က တ်ေလ၏။ ၁၅ သသည်လည်း ြမည်းေမး ိ းလတ်လတ်ကိ ေတွ ့၍
ကိ င်ယ ပီ းလ င် လတေထာင်တိ့ကိ သတ်ေလ၏။ ၁၆ သတ် ပီ းလ င် ြမည်းေမး ိ းြဖင့် အပံ ပံ ၊
ြမည်းေမး ိ းြဖင့် လတေထာင်ကိ ငါသတ်ေလ ပီ ဟ ဆိ ေသာေနာက်၊ ၁၇ ြမည်းေမး ိ းကိ
ပစ်လိက်၍၊ ထိ အရပ်ကိ ရာမတ်ေလဟိ အမည်ြဖင့် တွ င်ေလ၏။ ၁၈ အလွ န်ေရငတ်၍
ထာဝရဘရားကိ ဆေတာင်းလျက်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဤ ကီ းစွ ာေသာ ကယ်တင်ြခင်း ကိ
ကိ ယ်ေတာ်၏က န်လက်၌ ေပးေတာ်မ ပီ းမှ၊ ယခ အက ်ပ်သည် ေရငတ်သြဖင့် ေသ၍
အေရဖျား လှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ လတိ ့လက်သိ့ ေရာက်ရပါမည်ေလာဟ ေလ ာက်ေသာ်၊
၁၉ ေလဟိ အရပ်၌ ချိုင့်ဝှမ်းရာကိ ဘရားသခင်ေဖာက်ေတာ်မ၍ ေရထွ က်ေလ၏။ သသည်

ေရကိ ေသာက်သြဖင့် အသက် ြပန်၍ အားြဖည့်ေလ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ ထိ ချိုင့်ဝှမ်းရာကိ
အဟေကာရအမည်ြဖင့် တွ င်၍ ယေန့တိင်ေအာင် ေလဟိ အရပ်၌

ှ ိ သတည်း။

၂၀

ှ ံ ဆန်သည်လည်း ဖိ လိတိ လတိ ့လက်ထက် ဣသေရလအမျိုးကိ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ် အပ်စိးေလ၏။

၁၆ ေနာက်တဖန်

ှ ံ ဆန်သည် ဂါဇ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၍ ြပည်တန်ဆာမိ န်းမကိ ေတွ ့ ပီ းလ င်

သ့ဆီသိ့ ဝင်၍ ေန၏။

၂

ှ ံ ဆန်ေရာက်ေ ကာင်းကိ ဂါဇ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ကားလ င်

ဝိ င်းထားလျက်၊ မိ တ
့ ံ ခါးဝ၌ တညဥ့်လံ း ေချာင်းေြမာင်းလျက်၊ နံ နက်မိဃ်းလင်းေသာအခါ
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သ့ကိ သတ်မည်ဟ ဆိ ၍ တညဥ့်လံ း

ငိ မ်သက်စွာ ေန က၏။

၃

ှ ံ ဆန်သည်

သန်းေခါင်တိင်ေအာင် အိ ပ် ပီ းမှ၊ သန်းေခါင်အချိန်၌ ထ၍ မိ တ
့ ံ ခါး ွက်တိ့ကိ၊ တံ ခါးတိ င်
ကန့်လန့်ကျင် ှ င့်တကွ ယ၍ ပခံ းေပ မှာ တင်လျက် ထမ်းသွ ား၍၊ ေဟ ဗန် မိ ေ့ ှ ၊့ ေတာင်ေပ ၌
ပစ်ထားေလ၏။

၄ ေနာက်တဖန်

ေစာရက်ချိုင့်၌ေနေသာ ေဒလိ လအမည် ှ ိ ေသာ

မိ န်းမတေယာက်ကိ ချစ်ြပန်၏။ ၅ ဖိ လိတိ မင်းတိ ့သည် ထိ မိန်းမဆီ သိ့ လာ၍၊ ှ ံ ဆန်၌
ကီ းေသာ ခွ န်အားသည် အဘယ်အရာအားြဖင့် တည်သနည်း၊ သ့ကိ ချည်ေ ှ ာင်၍
ှ ိပ်စက်ြခင်းငှ ါ အဘယ်သိ့ တတ် ိင်မည်နည်းဟ သ့ကိ ေချာ့ေမာ့၍ စးစမ်းပါ။ ငါတိ ့သည်
ဝိ င်း၍ ေငွ ဆယ်တပိ ဿာကိ ေပးမည်ဟ ဆိ က၏။ ၆ ေဒလိ လကလည်း၊ သင်၌ ကီ းေသာ
ခွ န်အားသည် အဘယ်အရာအားြဖင့် တည်သည်ကိ၎င်း၊ သင့်ကိ ှ ိပ်စက်ြခင်းငှ ါ အဘယ်သိ့
ချည်ေ ှ ာင်ရမည်ကိ၎င်း ေြပာပါဟ ှ ံ ဆန်အား ေတာင်းပန်ေသာ်၊ ၇ ှ ံ ဆန်က၊ တခါမ
မေသွ ့ေြခာက်ေသာ ေလ ာ် ကိ းစိ မ်းခနစ်စင်း ှ င့် ငါ့ကိ ချည်ေ ှ ာင်လ င် ငါ၌ ခွ န်အားေလျာ့၍
အြခားေသာသကဲ့ သိ ့ ငါြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ ေြပာဆိ ၏။

၈ ထိ အခါ ဖိ လိတိ မင်းတိ ့သည်

တခါမ မေသွ ့ေြခာက်ေသာ ေလ ာ် ကိ းစိ မ်းခနစ်စင်းတိ ့ကိ ယခဲ့ ၍၊ ထိ မိန်းမသည် ှ ံ ဆန်ကိ
ချည်ေ ှ ာင်ေလ၏။ ၉ ေယာက်ျားအချို တ
့ ိ ့သည် ထိ မိန်းမ၏ အိ ပ်ခန်းထဲ မှ ေချာင်းေြမာင်းလျက်
ေနသည်ြဖစ်၍ မိ န်းမက၊ ှ ံ ဆန်၊ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် သင့်ကိ တိ က်လာ ကသည်ဟဆိ ေသာ်၊
သသည် မီ းထိ ေသာ ပိ က်ဆန်ချည်ကဲ့သိ ့ ထိ ကိ းတိ ့ကိ ြဖတ်ေလ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ သ၏ခွ န်အားကိ
မသိ ရ က။

၁၀ ေဒလိ လကလည်း၊ သင်သည် ငါ့ကိ ကျီစား၍ မသာကိ သာ ေြပာ ပီ ။

သင့်ကိ အဘယ်သိ့ ချည်ေ ှ ာင် ရမည်ကိ ယခေြပာပါဟ ှ ံ ဆန်အား ေတာင်းပန်ေသာ်၊
၁၁ သက၊ မသံ းဘးေသာ ကိ းသစ် ှ င့် ကျပ်ကျပ်ချည်ေ ှ ာင်လ င် ငါ၌ ခွ န်အားေလျာ့၍

အြခားေသာ သကဲ့ သိ ့ ငါြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ ေြပာဆိ သည်အတိ င်း၊

၁၂ ေဒလိ လသည်

ကိ းသစ်တိ့ကိ ယ၍ ချည်ေ ှ ာင် ပီ းမှ၊ ထိ အခန်း၌ ေချာင်းေြမာင်းေသာ သအချို ့ ှ ိ ေနလျက်၊
ှ ံ ဆန်၊ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် သင့်ကိ တိ က်လာ ကသည်ဟဆိ ေသာ်၊ ှ ံ ဆန်သည် လက် ံ း၌
ချည်ေသာ ကိ းတိ ့ကိ အပ်ချည်ကဲ့သိ ့ ြဖတ်ေလ၏။ ၁၃ ေဒလိ လကလည်း၊ ယခတိ င်ေအာင်
သင်သည် ငါ့ကိ ကျီစား၍ မသာကိ သာ ေြပာ ပီ ။ အဘယ်သိ့ ချည်ေ ှ ာင်ရမည်ကိ ေြပာပါဟ
ှ ံ ဆန်အား ေတာင်းပန်ေသာ်၊ သက၊ ငါ့ဆံပင် ခနစ်စတိ ့ကိ ရက်ကန်းသား၌ ရက်သွင်း၍
ထရံ တွ င်စိ့ ှ င့် ိ က်ထားလ င် ငါ၌ ခွ န်အားေလျာ့၍ အြခားေသာ သကဲ့ သိ ့ ငါြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ
ေြပာဆိ သည်အတိ င်း၊ ၁၄ ေဒလိ လသည် သ၏ဆံ ပင်ခနစ်စတိ ့ကိ ရက်ကန်းသား၌ ရက်သွင်း၍
ထရံ တွ င်စိ့ ှ င့် ိ က်ထား ပီ းမှ၊ ှ ံ ဆန်၊ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် သင့်ကိ တိ က်လာ ကသည်ဟဆိ ေသာ်၊
ှ ံ ဆန် ိး၍ ရက်ကန်းလက်လိပ်၊ စိ ့၊ ရက်ကန်းသားပါလျက် သွ ား၏။ ၁၅ ေဒလိ လကလည်း၊
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သင်သည် ငါ့ကိ ချစ်သည်ဟ စိ တ် ှ လံ းမပါဘဲ လျက် အဘယ်သိ့ ေြပာ ိင်သနည်း။ သင့်၌
ကီ းေသာ ခွ န်အားသည် အဘယ်အရာအားြဖင့် တည်သည်ကိ မေြပာ။ သံ း ကိ မ်တိင်ေအာင်
ငါ့ကိ ကျီစား ပီ ဟ ဆိ ၏။ ၁၆ ထိ သိ့ ေဒလိ လသည် ေန့တိင်း ပဆာ၍ သအသက် ေသလေအာင်
ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာေ ကာင့်၊‐ ၁၇ ှ ံ ဆန်သည် မိ မိစိတ် ှ လံ း၌ ှ ိ သမ အတိ င်းေြပာ၍၊ ငါ့ဆံပင်ကိ
တခါမ မရိ တ်ေသး။ အမိ ဝမ်းထဲ မှစ ၍ ဘရားသခင်၏ နာဇရိ လြဖစ်၏။ ငါ့ဆံပင်ကိ ရိ တ်လ င်
ငါ၌ ခွ န်အားေလျာ့၍ အြခားေသာသ ကဲ့ သိ ့ ငါြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ ေြပာဆိ ၏။ ၁၈ ထိ သိ့
မိ မိစိတ် ှ လံ းထဲ မှာ ှ ိ သမ အတိ င်း ေြပာေ ကာင်းကိ ေဒလိ လ သိ လ င်၊ ဖိ လိတိ မင်းတိ ့ကိ
တဖန်ေခ ၍၊ ယခတခါ လာ ကပါဦ း။ သသည် မိ မိစိတ် ှ လံ း ှ ိ သမ အတိ င်း ေြပာ ပီ ဟ
မှာလိ က်သြဖင့်၊ သတိ ့သည် ေငွ ကိ ေဆာင်ယခဲ့ လျက် လာ က၏။ ၁၉ ေဒလိ လသည်
ှ ံ ဆန်ေခါင်းကိ မိ မိဒးေပ မှာ တင်လျက် သကိ အိ ပ်ေစသြဖင့်၊ လတေယာက်ကိ ေခ ၍
သ၏ ဆံ ပင်ခနစ်စတိ ့ကိ ရိ တ်ေစ ပီ းမှ၊ သကိ ေ ှ ာင့် ှ က်စ ပ၍ သ၏ ခွ န်အားသည် ေလျာ့
ေပျာက်၏။ ၂၀ မိ န်းမကလည်း၊ ှ ံ ဆန်၊ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် သင့်ကိ တိ က်လာ ကသည်ဟ
ဆိ ေသာ်၊ ှ ံ ဆန် ိး၍ ထာဝရ ဘရား စွ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ မရိ ပ်မိေသာေ ကာင့်၊ အရင်ကဲ့သိ ့
ငါထွ က်၍ အားထတ်မည်ဟ အ ကံ ှ ိ ေသာ်လည်း၊‐ ၂၁ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ဘမ်းဆီ း၍
သ့မျက်စိကိ ေဖာက် ပီ းမှ ဂါဇ မိ သ
့ ိ ့ ယသွ ား ပီ းလ င် ေ ကးဝါ ကိ း ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်၍ ေထာင်အိမ်၌
ကိ တ်ဆံ ှ င့် ကိ တ်ေစ က၏။ ၂၂ ှ ံ ဆန် ဆံ ပင်ရိတ်ေသာေနာက်၊ တဖန် ေပါက်ြပန်ေသာအခါ၊‐
၂၃ ဖိ လိတိ မင်းတိ ့ကိ၊ ငါတိ ့ဘရားသည် ငါတိ ့ ရန်သကိ ငါတိ ့လက်သိ့ အပ်ေတာ်မ ပီ ဟ

ဆိ လျက်၊ သတိ ့ ဘရား ဒါဂန်အားယဇ် ကီ းကိ ပေဇာ်၍ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ
စည်းေဝး က၏။ ၂၄ လများတိ ့သည် ှ ံ ဆန်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ငါတိ ့ဘရားသည် ငါတိ ့ြပည်ကိ
ဖျက်ဆီး၍၊ ြပည်သားအများ တိ ့ကိ သတ်ေသာ ငါတိ ့၏ ရန်သကိ ၊ ငါတိ ့လက်သိ့
အပ်ေတာ်မ ပီ ဟ မိ မိတိ့ဘရားကိ ချီးမွ မ်း က၏။ ၂၅ စိ တ် ှ လံ း င်လန်းေသာအခါ၊ ှ ံ ဆန်ကိ
ေခ ခဲ့ ။ ငါတိ ့အဘိ ့ ကစားပါေလေစဟ ဆိ သြဖင့်၊

ှ ံ ဆန်ကိ ေထာင်အိမ်မှ ေခ ခဲ့ ၍

သသည် ကစားရ၏။ သကိ လည်း စရပ်တိင် ကားမှာ ထား က၏။ ၂၆ ှ ံ ဆန်ကလည်း၊
စရပ်တိင်တိ့ကိ ငါမှီ၍ ေနရေအာင် လက် ှ င့်ေတွ ့ပါရေစဟ လက်ဆွဲေသာ လကေလး
ကိ အခွ င့ ်ေတာင်း၏။‐

၂၇ ထိ စရပ်၌ ေယာက်ျားမိ န်းမတိ ့သည် အြပည့် ှ ိ က၏။

ဖိ လိတိ မင်းအေပါင်းတိ ့လည်း ပါ က၏။ စရပ်မိး ေပ မှာလည်း သံ းေထာင်မ ေလာက်ေသာ
ေယာက်ျားမိ န်းမတိ ့သည် ှ ံ ဆန်ကစားသည်ကိ ကည့် လျက် ှ ိ က၏။‐ ၂၈ ှ ံ ဆန်ကလည်း၊
အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်မျက်စိ ှ စ် ဘက်ကိ
ေဖာက်ေသာ ဖိ လိတိ လတိ ့၌ တ ပိ င်နက်အြပစ်ဒဏ် ေပး ိင်မည်အေ ကာင်း၊ ယခတ ကိ မ်မ
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သာ ခွ န်အားကိ ြပန်ေပးေတာ်မပါဘရားဟ ထာဝရဘရားအား ဆေတာင်း ပီ းမှ၊‐ ၂၉
စရပ်ေခါင်တိင် ှ စ်တိင်တိ့ကိ လက်ျာလက်၊ လက်ဝဲလက် ှ စ်ဘက် ှ င့်ကိ င်၍ မှီေနလျက်၊‐
၃၀ အက ်ပ်သည်

ဖိ လိတိ လတိ ့ ှ င့် အတေသပါရေစဟ ဆိ လျက်၊ အားထတ်၍

ကိ ယ်ကိ တ်ချသြဖင့်၊ စရပ်သည် မင်းများ၊ လများအေပါင်းတိ ့အေပ မှာ လဲ ၍ ဖိ ေလ၏။ ထိ သိ့
အသက် ှ င်စဥ်အခါ သတ်ခဲ့သည်ထက် ေသစဥ်အခါ သာ၍များေသာ သတိ ့ကိ သတ်ေလ၏။ ၃၁
သ့ညီများ၊ အေဆွ အမျိုးများ အေပါင်းတိ ့သည် လာ၍ အေလာင်းေကာင်ကိ ထမ်းသွ ား ပီ းလ င်၊
ေဇာရာ မိ ့ ှ င့် ဧ ှ ေတာလ မိ စ့ ပ် ကားတွ င် အဘမာေနာ်၏ သချုင်း၌ သ ဂလ် က၏။ သသည်
ဣသေရလအမျိုးကိ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ် အပ်စိးသတည်း။

၁၇ မိကာအမည် ှ ိေသာ ဧဖရိမ်ေတာင်သား တေယာက် ှ ိ၏။

၂ သသည် အမိ အား၊

အိ အေမ၊ ေပျာက်ေသာေငွ ၊ အက ်ပ်ေ ှ မ့ ှ ာ ကျိန်ဆဲေသာ စကားကိ

ေြပာေသာ

ေငွ ဆယ်တပိ ဿာသည် အက ်ပ်၌ ှ ိ ပါ၏။ အက ်ပ်ယမိ ပီ ဟ ဆိ ေသာ်၊ အမိ က၊ ငါ့သား၊
ထာဝရ ဘရားေကာင်း ကီ း ေပးေတာ်မပါေစေသာဟ ဆိ ၏။‐ ၃ ထိ ေငွ ဆယ်တပိ ဿာကိ
အမိ အား ြပန်ေပးေသာအခါ၊ အမိ က၊ ငါ့သားသည် ထေသာ ပ်တ ှ င့် သွ န်းေသာ
ပ်တကိ လပ်စရာဘိ ့ ဤေငွ ှ ိ သမ ကိ ထာဝရဘရားအား ငါပေဇာ် ှ င့် ပီ ။ ၄ သိ ့ြဖစ်၍
ငါ့သားအား ယခ ငါြပန်ေပးမည်ဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊ သားသည် ထိ ေငွ ကိ အမိ အား ြပန်ေပး၏။
အမိ သည်လည်း ှ စ်ပိဿာကိ ယ၍ ပန်းတိ မ်သမား၌ အပ်သြဖင့်၊ သသည် ထေသာ ပ်တ ှ င့်
သွ န်းေသာ

ပ်တကိ လပ်၍

ပ်တတိ ့သည် မိ ကာအိ မ်၌ ှ ိ ၏။

၅ ထိ လမိ ကာသည်

ဘရားေကျာင်း ှ ိ ၍၊ သင်တိင်းေတာ် ှ င့် ေတရပ် ပ်တကိ လပ် ပီ းမှ၊ မိ မိ သားတေယာက်ကိ
မိ မိယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ၌ ခန့်ထားေလ၏။ ၆ ထိ ကာလ၌ ဣသေရလ ှ င် ဘရင်မ ှ ိ ။
လတိ င်း မိ မိစိတ် အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း ပသတည်း။

၇ ယဒအမျိုး ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ

ဗက်လင် ယဒ မိ သ
့ ား ေလဝိ အမျိုး လလင်တေယာက်သည်၊ ဗက်လင် မိ မ့ ှ ာ တည်းခိ ၍
ေန ပီ းလ င်၊‐ ၈ တဖန် ထွ က်သွား၍ တည်းခိ စရာအရပ်ကိ ှ ာလျက် ခရီ းသွ ားသြဖင့်၊
ဧဖရိ မ်ေတာင်၊ မိ ကာအိ မ်သိ့ ေရာက်ေလ၏။ ၉ မိ ကာကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်က
လာသနည်းဟ ေမးေသာ်၊ လလင်က၊ ငါသည် ယဒခ ိ င် ဗက်လင် မိ သ
့ ား ေလဝိ လြဖစ်၏။
တည်းခိ စရာအရပ်ကိ ှ ာ၏ဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊‐ ၁၀ မိ ကာက၊ အက ်ပ် ှ င့်အတ ေနပါ။
အက ်ပ်၏အဘ၊ အက ်ပ်၏ ယဇ် ပေရာဟိ တ်လပ်ပါ။ အက ်ပ်သည် တ ှ စ်တ ှ စ်လ င်
ေငွ အကျပ်တဆယ် ှ င့် အဝတ်စံ ကိ ၎င်း၊ စားစရာကိ ၎င်း ေပးပါမည် ဟ ပင့်ဘိ တ်ေသာအခါ၊
ေလဝိ ဘသည် ဝင်၍၊‐ ၁၁ ထိ သ ှ င့်အတေနြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ သြဖင့် သားကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ေလ၏။
၁၂ မိ ကာသည်လည်း၊ ထိ ေလဝိ လလင်ကိ မိ မိယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ၌ ခန့်ထားသည်အတိ င်း၊
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လလင်သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ် လပ်၍ မိ ကာအိ မ်၌ ေန၏။

၁၃ မိ ကာကလည်း၊

ယခမှာ ေလဝိ လသည် ငါ၏ယဇ် ပေရာဟိ တ် ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ၌
ေကျးဇး ပေတာ်မမည်ကိ ငါသိ သည်ဟ ဆိ ၏။

၁၈ ထိကာလအခါ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် မ ှ ိစဥ်၊ ဒန်အမျိုးသားတိ့သည် အေမွခံစရာေြမကိ
ှ ာ က၏။ ထိ ကာလတိ င်ေအာင် အြခားေသာ ဣသေရလအမျိုးတိ ့တွင်၊ အေမွ ခံထိ က်သည်
အတိ င်းမခံ ရေသး။ ၂ သိ ့ြဖစ်၍ ဒန်အမျိုးသားတိ ့သည် ြပည်ကိ ကည့် စးစမ်းေစြခင်းငှ ါ
မိ မိတိ့ အမျိုးသား ခွ န်အား ကီ း ေသာ သရဲ ငါးေယာက်တိ့ကိ သတိ ့ေနရာအရပ် ေဇာရာ မိ ၊့
ဧ ှ ေတာလ မိ မ့ ှ ေစလတ်လျက်၊ ြပည်ကိ သွ ား၍ စးစမ်း ကေလာ့ဟ မှာလိ က် ကသည်အတိ င်း၊
သတိ သ
့ ည် ဧဖရိ မ်ေတာင်၊ မိ ကာအိ မ်သိ့ ေရာက် ပီ းလ င် တည်းခိ ၍ ေန က၏။ ၃ မိ ကာအိ မ်၌
ှ ိ စဥ်အခါ၊ ေလဝိ လလင်၏ စကားသံ ကိ မှတ်မိ၍၊ သ့ေနရာသိ ့ ဝင်လ င်၊ သင်သည် ဤအရပ်သိ့
အဘယ်ေ ကာင့် ေရာက်သနည်း။ ဤသ ှ င့် အဘယ်သိ့ ဆိ င်သနည်း။ အဘယ်သိ့ လပ်၍
ေနသနည်းဟ ေမးေသာ်၊‐ ၄ ထိ သက၊ မိ ကာသည် ဤမည်ေသာအမ ဤမည်ေသာ အရာကိ
ေပး၍ ငါ့ကိ ငှ ါးသြဖင့်၊ ငါသည် သ၏ ယဇ် ပေရာဟိ တ် လပ်ေနသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၅
သတိ ့ကလည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည် ယခ ခရီ းသွ ားရာတွ င် အ ကံ ေြမာက်မည် မေြမာက်မည်ကိ
သိ မည် အေ ကာင်း ဘရားသခင်ကိ ေမးြမန်းပါေလာ့ဟ ေတာင်းပန်သည်အတိ င်း၊‐ ၆
ယဇ် ပေရာဟိ တ်က ငိ မ်ဝပ်စွာသွ ား ကေလာ့။ သင်တိ့ သွ ားရာလမ်းကိ ထာဝရဘရား
ကည့် ေတာ် မသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။

၇ ထိ လ ငါးေယာက်တိ့သည် ထွ က်သွား၍

လဲ ှ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်သြဖင့်၊ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ဇိ ဒန် အမျိုးသား တိ ့ သတိ မ ှ ိ သကဲ့ သိ ့
သတိ မ ှ ိ ၊ မစိ းရိ မ်ဘဲ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ဆံ းမပိ င်ေသာ မင်းမ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊
ဇိ ဒန်အမျိုးသားတိ ့ ှ င့် ေဝး၍ အဘယ်သ ှ င့်မ အမမဆိ င်ေ ကာင်းကိ ၎င်း ကည့်

ပီ းမှ၊‐ ၈

အမျိုးသားချင်း ှ ိ ရာ ေဇာရာ မိ ၊့ ဧ ှ ေတာလ မိ သ
့ ိ ့ ြပန်လာ၍ အမျိုးသားချင်းတိ ့က၊ သင်တိ့သည်
အဘယ်သိ့ ေြပာ ကမည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊‐ ၉ သတိ ့က၊ ထ၍ သွ ားတိ က် ကကန်အ့ံ ၊
ထိ ြပည်သည် ေကာင်းမွ န်ေသာ ြပည်ြဖစ်သည်ကိ ငါတိ ့ ြမင် ပီ ။ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေန ကေသးသေလာ။
ထိ ြပည်ကိ သိ မ်းယဝင်စားြခင်းငှ ါ မဖင့် ဲ က ှ င့်။ ၁၀ သွ ားလ င် သတိ မ ှ ိ ေသာလမျိုး ျင့်
ကျယ်ဝန်းေသာ ြပည်ကိ ေတွ ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ဘရားသခင်သည် သင်တိ့လက်၌ အပ်ေတာ်မမည်။
ထိ ြပည်၌ ေြမ ကီ းဥစာ စံ လင်လျက် ှ ိ သည်ဟ ေြပာဆိ က၏။ ၁၁ ထိ အခါ ေဇာရာ မိ ၊့
ဧ ှ ေတာလ မိ မ့ ှ ဒန်အမျိုးသား လေြခာက်ရာတိ ့သည် စစ်တိက်လက်နက် ပါလျက်
ချီသွား က၏။

၁၂ သွ ားရာတွ င်၊ ယဒခ ိ င် ကိ ရယတ်ယာရိ မ် မိ မ
့ ှ ာ စားခန်းချ က၏။

ထိ အရပ်ကိ ယေန့တိင်ေအာင် ဒန်အမျိုးတပ်ဟ၍ တွ င်သတည်း။ ကိ ရယတ်ယာရိ မ် မိ ့
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ေနာက်မှာ ှ ိ ၏။

၁၃ ထိ အရပ်မှ သွ ား၍ ဧဖရိ မ်ေတာင်၌ မိ ကာအိ မ်သိ့ ေရာက် က၏။

၁၄ ထိ အခါ လဲ ှ မိ က
့ ိ စးစမ်းြခင်းငှ ါ သွ ားေသာ သငါးေယာက်တိ့က၊ ဤအိ မ်တိ့၌

သင်တိင်းေတာ်၊ ေတရပ် ပ်တ၊ ထေသာ ပ်တ၊ သွ န်းေသာ ပ်တ ှ ိ ေ ကာင်းကိ သိ သေလာ။
အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ ဆင်ြခင် ကေလာ့ဟ အမျိုးသားချင်းတိ ့အားဆိ ေသာ်၊‐

၁၅

သတိ ့သည် ထိ အရပ်သိ့ လှ ည့်သွ ားသြဖင့်၊ ေလဝိ လလင်ေနရာ မိ ကာအိ မ်သိ့ေရာက်၍ သ့ကိ
တ် ဆက် က၏။

၁၆ စစ်တိက်လက်နက်ပါေသာ ဒန်အမျိုးသား ေြခာက်ရာတိ ့သည်

တံ ခါးဝ၌ ေန က၏။ ၁၇ လဲ ှ မိ က
့ ိ စးစမ်းေသာ လငါးေယာက်တိ့သည် မိ ကာအိ မ်သိ့
ဝင်၍၊

၁၈ ထေသာ ပ်တ၊ သင်တိင်းေတာ်၊ ေတရပ် ပ်တ၊ သွ န်းေသာ ပ်တတိ ့ကိ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေ ှ မ့ ှ ာ ယ က၏။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ကလည်း၊ အဘယ်သိ့ ပ ကသနည်းဟ
ေမးေသာ်၊‐

၁၉ သတိ ့က တိ တ်ဆိတ်စွာေနပါ။ ကိ ယ်ေတာ် တ်ကိ လက် ှ င့်ပိ တ်၍

အက ်ပ်တိ့ ှ င့် ကပါ။ အက ်ပ်တိ့ အဘလပ်ပါ။ ယဇ် ပေရာဟိ တ် လပ်ပါ။ တအိ မ်ေထာင်၌သာ
ယဇ် ပေရာဟိ တ် လပ်ေကာင်းသေလာ။ ဣသေရလအမျိုးအ ယ်တိ့တွင် တမျိုးတ ွယ်
လံ း၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ် မလပ်ေကာင်းသေလာဟ ဆိ ကေသာ်၊ ၂၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်
ဝမ်းေြမာက်၍ သင်တိင်းေတာ်၊ ေတရပ် ပ်တ၊ ထေသာ ပ်တကိ ယလျက်၊ ထိ လစထဲ သိ့
ဝင်သွားေလ၏။

၂၁ ထိ သတိ ့သည် သငယ်များ၊ တိ ရ စာန်များ၊ ဝန်စလယ်များကိ

အဦ းသွ ားေစသြဖင့် ကိ ယ်တိင် လိ က်လျက် လှ ည့်သွ ား က၏။

၂၂ မိ ကာအိ မ် ှ င့်

ေဝးေသာအခါ၊ မိ ကာ၏ အိ မ်နီးချင်းတိ ့သည် စည်းေဝး၍၊ ဒန်အမျိုးသားတိ ့ကိ မှီ ေအာင်
လိ က် က၏။ ၂၃ ေ ကးေ ကာ်ေသာအခါ၊ ဒန်အမျိုးသားတိ ့သည် လှ ည့် ကည့်လျက် သင်သည်
အဘယ်အခင်း ှ ိ ၍ လအေပါင်းတိ ့ ှ င့် လိ က်လာသနည်းဟ မိ ကာအားေမးေသာ်၊‐ ၂၄
မိ ကာက၊ သင်တိ့သည် ငါလပ်ေသာ ဘရားတိ ့ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်ကိ ယသွ ား ကသည်တကား။
ထိ အရာမှတပါး ငါ၌ အဘယ်အရာ ှ ိ သနည်း။ သိ ့ေသာ်လည်း သင်တိ့က၊ အဘယ်အခင်း
ှ ိ သနည်း ဟ ငါ့ကိ ေမး ကသည်တကားဟ ဆိ ေသာ်၊‐
ငါတိ ့တွင် သင့်စကားကိ မ ကားပါေစ ှ င့်။ သိ ့မဟတ်

၂၅ ဒန်အမျိုးသားတိ ့က၊

စိ တ်ဆိးေသာ သတိ ့သည်

သင့်ကိ တိ က်၍ သင့်အသက် ှ င့်သင့်အိ မ်သားတိ ့ အသက်ဆံ းေကာင်းဆံ းလိ မ့ ်မည်ဟ
ဆိ လျက် ခရီ းသွ ား က၏။ ၂၆ မိ ကာသည် သတိ ့ကိ မိ မိမ ိင်သည်ကိသိ၍ မိ မိအိမ်သိ့
ြပန်သွားေလ၏။ ၂၇ ဒန်အမျိုးသားတိ ့သည်၊ မိ ကာလပ်ေသာ အရာတိ ့ ှ င့် သ၌ေနေသာ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်ကိ

ယသွ ား၍၊

သတိ မ ှ ိ

ငိ မ်ဝပ်စွာေနေသာ

လဲ ှ မိ သ
့ ားတိ ့ဆီသိ့

ေရာက်သြဖင့် ထား ှ င့်လပ် ကံ ၍ မိ က
့ ိ မီ း ိ ့ က၏။ ၂၈ ဇိ ဒန် မိ ့ ှ င့်ေဝးေသာေ ကာင့်၎င်း၊
အဘယ်သ ှ င့်မ

အမမဆိ င်ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ကယ် တ်ေသာ သမ ှ ိ ။ ထိ မိ သ
့ ည်
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ဗက်ရေဟာဘ မိ အ
့ နားမှာ ှ ိ ေသာ ချိုင့်၌ တည်၏။ ထိ အရပ်၌ မိ သ
့ စ်ကိတည်၍ ေန က၏။ ၂၉
ထိ မိ က
့ ိ သတိ ့အမျိုး၏ အဘဣသေရလ၏ သားဒန်အမည်ကိ မှီသြဖင့် ဒန် မိ ဟ
့ ၍ တွ င် က၏။
ထိ မိ ့ အမည်ေဟာင်းကား လဲ ှ တည်း။ ၃၀ ဒန်အမျိုးသားတိ ့သည် မိ ကာထေသာ ပ်တကိ
တည်ေထာင်၍ မနာေ ှ သား ေဂရ ံ ၏သား ေယာနသန် ှ င့် သ၏သားတိ ့သည် ေသတာေတာ်ကိ
သိ မ်းသွ ားသည့်ေန့တိင်ေအာင် ဒန်အမျိုး၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ် လပ် က၏။ ၃၁ ဘရားသခင်၏
အိ မ်ေတာ်သည်

ှ ိ ေလာ မိ ့၌ ှ ိ သည်ကာလပတ်လံ း၊ မိ ကာသွ န်းေသာ

ပ်တကိ လည်း

တည်ေထာင် က၏။

၁၉ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

မ ှ ိ သည်ကာလ၊ ဧဖရိ မ်ေတာင်ခါးပန်း၌ တည်းခိ ေသာ

ေလဝိ လတေယာက် သည်၊ ယဒခ ိ င် ဗက်လင် မိ သ
့ မိ န်းမတေယာက်ကိ သိ မ်းယ၏။ ၂
ထိ မိန်းမသည် လင်ကိ ြပစ်မှား၍ ဗက်လင် မိ ့ မိ မိအဘအိ မ်သိ့ သွ ားသြဖင့် ေလးလ ေနေလ၏။
၃ လင်သည် သ့ကိ ေချာ့ေမာ့၍ ေဆာင်ခဲ့ြခင်းငှ ါ ငယ်သားတေယာက် ှ င့် ြမည်း ှ စ်စီးပါလျက်

ထသွ ား ၍ ေရာက်ေသာအခါ၊ မယားငယ်သည် မိ မိအဘ အိ မ်ထဲသိ့ ေခ သွ င်း၍၊ အဘသည်
သမက်ကိ ေတွ ့ြမင်လ င် ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိ တ် ှ ိ ၍ သိ မ်းဆည်းေလ၏။ ၄ ထိ ေ ကာင့်
သမက်သည် စားေသာက်လျက်၊ အိ ပ်လျက်၊ သံ းရက်ပတ်လံ း ေယာကမအိ မ်၌ ေန၏။ ၅
စတတေန့ရက် နံ နက်ေစာေစာထ၍ ထွ က်သွားအံ့ ေသာငှ ါ ြပင်ဆင်ေသာအခါ၊ ေယာကမက၊
မန့် အနည်းငယ်ကိ စား၍ အားြဖည့် ပီ းမှ သွ ား ကပါဟ သမက်အား ဆိ သည့်အတိ င်း၊ ၆
ှ စ်ေယာက်လံ းထိ င်၍ စားေသာက်လျက် ေန က၏။ ေယာကမကလည်း၊ သေဘာကျပါေတာ့။
ယေန့ ညဥ့်ကိ လည်း လွ န်ေစသြဖင့် ေပျာ်ေမွ ့လျက်ေနပါေတာ့ဟ သမက်အားဆိ ြပန်၍၊ ၇
သမက်သည် သွ ားအံ့ ေသာငှ ါ ထေသာ်လည်း၊ ေယာကမေသွ းေဆာင်သြဖင့် သမက်သည်
ထိ အရပ်၌ အိ ပ်ြပန်ေလ၏။ ၈ ပဥမေန့ရက် နံ နက်ေစာေစာ သွ ားအံ့ ေသာငှ ါ ထေသာအခါ၊
ေယာကမက၊ အားြဖည့်ပါဦ းေတာ့ဟ ဆိ ၍ မွ န်းလွဲ သည်တိင်ေအာင်
စားေသာက်လျက်ေန က၏။

၉ ထိ သသည်

ှ စ်ေယာက်လံ း

မယားငယ် ှ င့် ငယ်သားကိ ေခ ၍

သွ ားအံ့ ေသာငှ ါ ထြပန်ေသာအခါ၊ သ၏ ေယာက မြဖစ်ေသာ ထိ မိန်းမ၏ အဘက၊ ကည့်ပါ၊
မိ ဃ်းချုပ်လ ပီ ။ ယေန့ညဥ့်ကိ လည်း လွ န်ေစပါေတာ့။ ေန့အချိန် ကန်လ ပီ ။ ဤအရပ်၌
အိ ပ်၍ ေပျာ်ေမွ ့လျက်ေနပါေတာ့။ နက်ြဖန် နံ နက် ေစာေစာထ၍ ကိ ယ်ေနရာအရပ်သိ့
သွ ားေတာ့ဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊‐

၁၀ သမက်သည် ထိ ညဥ့်ကိ မလွ န်ေစဘဲ ထသွ ား၍

ကန်း ှ ီးတင်ေသာ ြမည်း ှ စ်စီး ှ င့် မယားငယ်လည်း ပါလျက် ေယ ှ လင် မိ တ
့ ည်းဟေသာ
ေယဗတ် မိ အ
့ နီးသိ ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၁ ထိ မိ အ
့ နီးသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ မိ ဃ်းချုပ်ေသာေ ကာင့်
ငယ်သားက၊ နားေထာင်ပါေတာ့။ ေယဗသိ လေနရာ ဤ မိ သ
့ ိ ့ ဝင်၍ အိ ပ် ကကန်အ့ံ ဟ
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သခင်အားဆိ ေသာ်၊‐ ၁၂ သခင်က၊ ဣသေရလ အမျိုးမဟတ်၊ တပါးအမျိုးသားေနေသာ
မိ သ
့ ိ ့ မဝင်၊ ဂိ ဗာ မိ သ
့ ိ ့ သွ ားဦ းမည်။ ၁၃ ဂိ ဗာ မိ ၊့ ရာမ မိ ့ အစ ှ ိ ေသာ တစံ တခေသာအရပ်၌
ညဥ့်ကိ လွန်ေစြခင်းငှ ါ သွ ား ကကန်အ့ံ ဟ ငယ်သားအားဆိ လျက်၊‐ ၁၄ ခရီ းသွ ားြပန်၍
ဗယာမိ န်ခ ိ င် ဂိ ဗာ မိ အ
့ နီးသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ေနဝင်ေလ၏။

၁၅ ဂိ ဗာ မိ မ
့ှာ

ညဥ့်ကိ လွ န်ေစမည်အ ကံ ှ င့် မိ ထ
့ ဲ သိ့ဝင်၍ အဘယ်သ မ ဧည့်မခံ ေသးေသာေ ကာင့်
လမ်းမှာထိ င်ေန၏။ ၁၆ ဂိ ဗာ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ဗယာမိ န်အမျိုးသားြဖစ် က၏။ သိ ့ရာတွ င်
တည်းခိ ေသာ ဧဖရိ မ်ေတာင်သား လအိ တေယာက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ထိ သသည် ညဦ းယံ ၌
လယ်လပ်ရာမှလာစဥ်၊‐ ၁၇ ေြမာ် ကည့်၍၊ မိ လ
့ မ်းမှာ ဧည့်သည်တေယာက် ှ ိ သည်ကိြမင်လ င်၊
သင်သည် အဘယ်အရပ်သိ့ သွ ားသနည်း၊ အဘယ်အရပ်ကလာသနည်းဟ ေမးေသာ်၊‐
၁၈ က ်ပ်တိ့သည် ယဒခ ိ င်ဗက်လင် မိ မ
့ ှ ဧဖရိ မ်ေတာင်ခါးပန်းသိ ့ သွ ား၏။ က ်ပ်သည်

ဧဖရိ မ်ေတာင် သားြဖစ်၏။ ဗက်လင် မိ သ
့ ိ ့ ခဏသွ ား ပီ းမှ ယခထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်သိ့
သွ ား၏။ အဘယ်သ မ

ဧည့်မခံ ေသး။

၁၉ သိ ့ရာတွ င် ြမည်းဘိ ့ ြမက်ေ ြခာက် ှ င့်

အြခားေက းစရာ ှ ိ ၏။ ကိ ယ် ှ င့် ကိ ယ်ေတာ် က န်မလိ က်လာ ေသာ ငယ်သားဘိ ့
မန့် ှ င့်စပျစ်ရည် ှ ိ ၏။

တစံ တခမ

မလိ ပါဟ

ေြပာဆိ ၏။

သင်၌ ချမ်းသာ ှ ိ ပါေစေသာ။ သင်လိသမ သည် ငါ့တာ

၂၀

လအိ ကလည်း၊

ှ ိ ေစေတာ့။ လမ်းမှာညဥ့်ကိ

မလွ န်ေစ ှ င့်ဟဆိ လျက်၊‐ ၂၁ မိ မိအိမ်သိ့ ေခ သွ င်း၍ ြမည်းတိ ့ကိ ေက းေလ၏။ သတိ ့သည်
ေြခကိ ေဆး၍ စားေသာက် က၏။ ၂၂ ထိ သိ့ ေပျာ်ေမွ ့လျက်ေန ကေသာအခါ၊ ထိ မိ သ
့ ား
အဓမလအချို ့တိ့သည် အိ မ်ကိ ဝိ င်း၍ တံ ခါးကိ ိ က် က၏။ အိ မ် ှ င် လအိ ကိလည်းေခ ၍၊
သင့်အိ မ်သိ့ ဝင်ေသာေယာက်ျား ှ င့် ငါတိ ့သည် ဆက်ဆံ လိ သည်ြဖစ်၍၊ ထတ်ခဲ့ေလာ့ဟ
ဆိ က၏။ ၂၃ အိ မ် ှ င်သည်လည်း ထွ က်၍၊ ညီ အစ်ကိတိ့၊ ဆိ းေသာအမကိ မ ပပါ ှ င့်။
ဤသသည် အက ်ပ်အိမ်၌ တည်းခိ ေသာသြဖစ်၍ အဓမမ ပ ကပါ ှ င့်။ ၂၄ အက ်ပ်၌
သမီ းကညာ ှ ိ ပါ၏။ သ၏မယားငယ်လည်း ှ ိ ပါ၏။ သတိ ့ကိ ထတ်၍ ေပးပါမည်။ သတိ ့ကိ
တ်ချ ကပါ။ အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း ပ ကပါ။ ဤေယာက်ျား၌ ဤမ ေလာက် ဆိ းေသာအမကိ
မ ပပါ ှ င့်ဟ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း၊‐ ၂၅ သတိ ့သည် နားမေထာင်ေသာေ ကာင့်၊ ေလဝိ လသည်
မိ မိမယားငယ်ကိ ထတ် အပ်သြဖင့်၊ သတိ ့သည် တညဥ့်လံ း အဓမ ပ၍ နံ နက်တိင်ေအာင်
တ်ချ ပီ းမှ အာ ဏ်တက်မှ လတ်လိက် က၏။ ၂၆ အာ ဏ်တက်ေသာအခါ၊ မိ န်းမသည်
လာ၍ မိ မိသခင်ေနရာ အိ မ်တံခါးေ ှ မ့ ှ ာ မိ ဃ်းလင်းသည် တိ င်ေအာင် လဲ ေန၏။

၂၇

နံ နက်အချိန်ေရာက်မှ သ၏ သခင်သည် ထ၍ အိ မ်တံခါးကိ ဖွ င့ ်သြဖင့်၊ ခရီ းသွ ားအံ့ ေသာငှ ါ
ထွ က်ေသာအခါ၊ မယားငယ်သည် အိ မ်တံခါးေ ှ မ့ ှ ာလဲ ၍ တံ ခါးခံ ကိ လက်တင်လျက် ှ ိ သည်
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ြမင်ေသာ်၊ ၂၈ ထေလာ့။ သွ ား ကကန်အ့ံ ဟ ဆိ ေသာ်လည်း သသည် ြပန်မေြပာဘဲ ေန၏။ ထိ အခါ
ေယာက်ျားသည် သ့ကိ ြမည်းေပ မှာ တင်သြဖင့် မိ မိေနရာသိ ့ သွ ားေလ၏။ ၂၉ မိ မိအိမ်သိ့
ေရာက်ေသာအခါ ထားကိ ယ၍ မယားငယ်အေကာင်ကိ အ ိ း ှ င့်တကွ ဆယ် ှ စ်ပိင်းပိ င်း၍
ဣသေရလြပည် တေ ှ ာက်လံ းသိ ့ ေပးလိ က်ေလ၏။ ၃၀ သိ ြမင်ေသာသ အေပါင်းတိ ့က၊
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် အဲ ဂတုြပည်က ထွ က်ေသာေန့မှစ၍ ယေန့တိင်ေအာင်
ဤကဲ့ သိ ့ေသာအမကိ အဘယ်သမ မ ပ၊ တခါမ မြဖစ်စဖး။ ဆင်ြခင်၍ တိ င်ပင် စီ ရင် ကေလာ့ဟ
ေြပာဆိ က၏။

၂၀ ထိအခါ
ထလျက်၊

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်၊ ဂိ လဒ်ြပည်သားတိ ့ ှ င့်တကွ

ဒန် မိ မ့ ှ စ၍

ေဗရေ ှ ဘ မိ တ
့ ိ င်ေအာင်

ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည်

တေယာက်ေသာသကဲ့ သိ ့ မိ ဇပါ မိ ၊့ ထာဝရဘရား ထံ ေတာ်၌ စည်းေဝး က၏။ ၂ ဣသေရလ
အမျိုးအ ွယ်အေပါင်း၊ ြပည်သားအေပါင်းတိ ့၏ အ ကီ းအကဲ တိ့သည် စည်းေဝး ကေသာ်၊
ဘရားသခင်၏လ၊
ချဥ်းကပ် က၏။

ထားလက်နက်စွဲကိင်ေသာ

ေြခသည်သရဲ

၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ေလးသိ န်း ှ င့်တကွ

မိ ဇပါ မိ သ
့ ိ ့ သွ ားေ ကာင်းကိ

ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့သည် ကားသိ က၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့က၊ ထိ အဓမအမကား
အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးြမန်းလ င်၊‐

၄ အေသခံ ရေသာ မိ န်းမ၏လင် ေလဝိ လက၊

အက ်ပ်သည် မယားငယ် ှ င့်အတလာ၍ ဗယာမိ န် ခ ိ င်၊ ဂိ ဗာ မိ မ့ ှ ာ ညဥ့်ကိ လွ န်ေစပါ၏။ ၅
ညဥ့်အခါ ဂိ ဗာ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ထ၍ အက ်ပ်တည်းခိ ေသာအိ မ်ကိ ဝိ င်းလျက်၊ အက ်ပ်ကိ
တိ က် သတ်မည် အားထတ် ကပါ၏။ မယားငယ် ေသသည်တိင်ေအာင် တ်ချ ကပါ၏။ ‐ ၆
အက ်ပ်သည်လည်း မယားငယ်အေကာင်ကိယ၍ အပိ င်းပိ င်းြဖတ် ပီ းမှ၊ ဣသေရလအမျိုး
အေမွ ခံ ရာ ြပည်တေ ှ ာက်လံ းသိ ့ ေပးလိ က်ပါ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည်
ဣသေရလအမျိုး၌ ဆိ းညစ် ေသာအမ၊ အဓမအမကိ ပ ကပါ ပီ ။‐ ၇ သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်
ဣသေရလအမျိုး ြဖစ် ကပါ၏။ ဤအရပ်၌ တိ င်ပင်စီရင် ကပါေလာ့ဟ ေြပာဆိ ေလ၏။‐ ၈
လအေပါင်းတိ ့သည် တေယာက်ေသာသကဲ့ သိ ့ ထ၍ ငါတိ ့သည် တေယာက်မ မိ မိတဲသိ့မသွ ား၊
မိ မိ အိ မ်သိ့မြပန်။‐

၉ ဂိ ဗာ မိ ့၌ အဘယ်သိ့ ပမည်နည်း ဟမကား၊ စာေရးတံ ချ၍

အတိ က်သွားမည်။ ၁၀ ဗယာမိ န်ခ ိ င် ဂိ ဗာ မိ သ
့ ားတိ ့သည်၊ ဣသေရလအမျိုးတိ ့၌ ပသမ ေသာ
အဓမအမ ှ င့် ညီ ေလျာ်စွာ လများတိ ့သည် ထိ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်၍ အြပစ်ဒဏ်ေပးမည်အေ ကာင်း၊
သတိ ့စားစရိ တ်ကိ ပိ ့ေစြခင်းငှ ါ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ ့၌ လတရာတွ င် တဆယ်၊
တေထာင်တွင်တရာ၊ တေသာင်းတွ င် တေထာင်တိ့ကိ ေ ွးေကာက် ကကန်အ့ံ ဟ ဆိ လျက်၊
၁၁

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်
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တေယာက်ေသာသကဲ့ သိ ့ သင်းဖွဲ ့လျက်ေန က၏။

၁၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊

ဗယာမိ န်ခ ိ င်တေ ှ ာက်လံ းသိ ့ ေစလတ်၍၊ သင်တိ့တွင် ပေသာ ဤအဓမအမကား
အဘယ်သိ့နည်း။
သတ်သြဖင့်

၁၃

ယခမှာ

ဣသေရလအမျိုးထဲ က

ဂီ ဗာ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ
ဒစ ိ က်

ထိ အဓမလတိ ့ကိ

အြပစ်ကိ

ငါတိ ့ယ၍

ပယ် ှ ားမည်အေ ကာင်း

ထိ လတိ ့ကိအပ် ကပါဟ မှာလိ က် က၏။ သိ ့ရာတွ င် ဗယာမိ န် အမျိုးသားတိ ့သည်၊ ညီ အစ်ကိ
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ၊ ၁၄ ထိ အမျိုးသားတိ ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ၊
အ မိ ့ မိ အ
့ ွာ ွာက ထွ က်၍ ဂိ ဗာ မိ ့၌ စည်းေဝး က၏။‐

၁၅ ထိ အခါ ဂိ ဗာ မိ သ
့ ား

ေယာက်ျားေကာင်း ခနစ်ရာမှတပါး အ မိ ့ မိ အ
့ ွာ ွာက လာေသာ ဗယာ မိ န် အမျိုးသား
အေရအတွ က်ကား၊
၁၆

ထားလက်နက်စွဲကိင်ေသာသ

ထိ လအေပါင်းတိ ့တွင်

လက်ဝဲလက်ကိ

ှ စ်ေသာင်းေြခာက်ေထာင်တည်း။

သံ းတတ်သြဖင့်၊

ဆံ ြခည်တပင်ကိ

ေလာက်လဲ ှ င့်မှန်ေအာင် ပစ် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေကာင်း ခ ှ စ်ရာပါသတည်း။

၁၇

ဗယာမိ န်အမျိုးသားမှတပါး ထားလက်နက်စွဲကိင်၍ စစ်သရဲ ြဖစ်ေသာ ဣသေရလအမျိုးသား
အေရ အတွ က်ကား ေလးသိ န်းတည်း။ ၁၈ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့သည် ဘရားသခင်၏
အိ မ်ေတာ်သိ့
အမျိုးကိ

ထ၍

အဦ း

သွ ား ပီ းလ င်၊

အက ်ပ်တိ့တွင်

ချီသွားရပါမည်နည်းဟ

အဘယ်သသည်

ဘရားသခင်ထံေတာ်၌

ဗယာမိ န်

ေမးေလ ာက်

ကေသာ်၊ ထာဝရဘရားက၊ ယဒသည် အဦ းချီသွားရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၉

နံ နက်ေစာေစာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ထ၍ ဂိ ဗာ မိ အ
့ နား၌ တပ်ချ ပီ းမှ၊ ၂၀
ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့ကိ တိ က်ြခင်းငှ ါ ချီသွား၍ ဂိ ဗာ မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာ စစ်ခင်းကျင်းလျက် ေန က၏။
၂၁ ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့သည် ဂိ ဗာ မိ ထ
့ ဲ က ထွ က် ပီ းလ င်၊ ထိ ေန့တွင် ဣသေရလ

လတေသာင်း

ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ ေြမေပ မှာ လှ ဲ ၍ သတ် က၏။

၂၂ သိ ့ရာတွ င်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ရဲ ရင့်ေသာစိ တ်ကိယ၍ ပဌမေန့တွင် စစ်ခင်းကျင်းေသာ
အရပ်၌ တဖန်ခင်းကျင်း က၏။ ၂၃ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ သွ ား၍ ညဦ းယံ တိ င်ေအာင်
ငိ ေ ကးလျက်၊ အက ်ပ်တိ့ညီ ဗယာမိ န်အမျိုး သားတိ ့ကိ တဖန်စစ်တိက်ရပါမည်ေလာဟ
ထာဝရဘရားအား ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ ထာဝရဘရားက ချီသွား ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၄
ဒတိ ယေန့တွင် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ဗယာမိ န်အမျိုးတိ ့အနီးသိ ့ ချဥ်း ကေသာအခါ၊
၂၅ ဗယာမိ န် အမျိုးသားတိ ့သည် ဂိ ဗာ မိ ထ
့ ဲ က ထွ က် ပီ းလ င်၊ ထားလက်နက်စွဲကိင်ေသာ

ဣသေရလ လတေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ ေြမေပ ၌ လှ ဲ ၍ သတ် က၏။ ၂၆ ထိ အခါ
ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့သည် ဘရားသခင်အိမ်ေတာ်သိ့သွား၍ ငိ ေ ကးလျက်၊
ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၌ ဝပ်လျက်၊ တေန့လံ း ညဦ းယံ တိ င်ေအာင် အစာကိ ေ ှ ာင်၍
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ထာဝရဘရားအား မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ မိ ဿဟာယယဇ် တိ့ကိ ပေဇာ် က၏။ ၂၇ ထိ ကာလ၌
ဘရားသခင်၏ ပဋိ ညာဥ် ေသတာေတာ်ပါလျက်၊ အာ န်၏သားြဖစ်ေသာ ဧလာဇာ၏ သား
ဖိ နဟတ်သည်၊ ေသတာေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ အမေစာင့်သည် ြဖစ်၍၊‐ ၂၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့က၊
အက ်ပ်တိ့

ညီ ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့ကိ

တဖန်သွား၍

တိ က်ရပါမည်ေလာ၊

မသွ ားဘဲ ေနရပါမည်ေလာဟ ထာဝရဘရားအား ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ ထာဝရ ဘရားက
သွ ား ကေလာ့။ နက်ြဖန်ေန့တွင် သတိ ့ကိ သင်တိ့လက်၌ ငါအပ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၉
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ဂိ ဗာ မိ ပ့ တ်လည်၌ ကင်းေစာင့်လတိ ့ကိ ထား ပီ းမှ၊ ၃၀
တတိ ယေန့တွင် ဗယာမိ န် အမျိုးသားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ချီသွား၍၊ ယမန်ကဲ့သိ ့ ဂိ ဗာ မိ အ
့ နား၌
စစ်ခင်းကျင်း လျက် ေန က၏။

၃၁ ဗယာမိ န် အမျိုးသားတိ ့သည် အတိ က်ထွက်၍

မိ ့ ှ င့်ကွ ာသွ ား က၏။ ေဗသလ မိ သ
့ ိ ့ သွ ားေသာလမ်း၊ ဂိ ဗာေတာ ွာသိ ့ သွ ားေသာလမ်းတွ င်
ယမန်ကဲ့သိ ့ ဣသေရအလအမျိုးသရဲ တိ့ကိ လပ် ကံ စ ပ၍ လသံ းဆယ်ခန့်မ ေသ က၏။ ၃၂
ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့က၊ သတိ ့သည် ယမန်ကဲ့သိ ့ ငါတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ံ း က ပီ ဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊
ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့က ေြပး ကကန်အ့ံ ၊ သတိ ့ကိ မိ ့ ှ င့်ေဝးေသာ လမ်းတိ ့သိ့
ေသွ းေဆာင် ကကန်အ့ံ ဟ ဆိ လျက်၊

၃၃ ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့သည်

ေနရာအရပ်မှထ၍

စစ်ခင်း က၏။

ဗာလတာမာ မိ ့၌

ဣသေရလလတိ ့သည်လည်း

မိ မိတိ့ေနရာ

ကင်း

ဂိ ဗာလွ င်ြပင်မှ

မိ မိတိ့

ေစာင့်လျက်ေနေသာ
ထ ကသြဖင့်၊

၃၄

ဣသေရလအမျိုးသား ေယာက်ျားေကာင်း တေသာင်းတိ ့သည် ဂိ ဗာ မိ သ
့ ိ ့ ချီလာ၍၊ ဗယာမိ န်
အမျိုး သားတိ ့သည် ေဘးေရာက်လနီးသည်ကိ မရိ ပ်မိေသာေ ကာင့်၊ ကျပ်တည်းစွ ာ ဆီ း၍
တိ က် က၏။ ၃၅ ထိ အခါ ထာဝရဘရားသည် ဗယာမိ န်လတိ ့ကိ ဣသေရလလတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ံ းေစေတာ်မသြဖင့်၊ ထိ ့ေန့ တွ င် ဣသေရလ လတိ ့သည် ထားလက်နက်စွဲကိင်ေသာ
ဗယာမိ န်လ ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်တရာ တိ ့ကိ ပယ် ှ င်း က၏။ ၃၆ ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ သ
့ ည်
မိ မိတိ့ ံ းသည်ကိ သိ ြမင် က၏။ ဣသေရလတိ ့သည်၊ ဂိ ဗာ မိ အ
့ နား၌ ထားေသာ ကင်းတပ်ကိ
ကိ းစားေသာေ ကာင့်၊ အစက ဗယာမိ န်လတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဆတ် က၏ ၃၇ ကင်းတပ်သားတိ ့သည်
ဂိ ဗာ မိ သ
့ ိ ့ တဟန်တည်းေြပးဝင်၍ အ ှ ံ ့အြပား တိ က်သြဖင့် တ မိ လ
့ ံ းကိ ထား ှ င့်လပ် ကံ က၏။
၃၈

မိ ထ
့ ဲ မှာ

ကီ းစွ ာေသာ

မီ းခိ းတက်ေစရမည်အေ ကာင်း

ဣသေရလလတိ ့သည်

ကင်းေစာင့်လတိ ့အား အ ကံ ေပး ှ င့် က ပီ ြဖစ်၍၊ ၃၉ ဣသေရလလတိ ့သည် စစ်တိက်ရာတွ င်
ဆတ်ေသာအခါ၊ ဗယာမိ န်လတိ ့က၊ အကယ်၍ သတိ ့သည် ယမန်စစ် ံ းသကဲ့ သိ ့ ငါတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ံ း က ပီ ဟ ဆိ လျက် သရဲ တိ့ကိ လပ် ကံ စ ပ၍ လသံ းဆယ်ခန့်မ ေသ က၏။ ၄၀ တဖန်
မီ းေလာင်၍ ထထပ်ေသာ မီ းခိ းသည် မိ ထ
့ ဲ မှာ တက်စ ှ ိ ေသာအခါ၊ ဗယာမိ န်လတိ ့သည်
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ြပန် ကည့်၍ မိ က
့ ိ ေလာင်ေသာ မီ းလံ သည် မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ တက်သည်ကိ ြမင် က၍၊ ၄၁
ဣသေရလလတိ ့သည် လှ ည့်၍ ြပန်ေသာအခါ၊ ဗယာမိ န်လတိ ့သည် ေဘးေရာက်ေ ကာင်းကိ
သိ ြမင်လ င်၊‐ ၄၂ မိ န်းေမာေတွ ေဝ၍ ဣသေရလလတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေတာလမ်းသိ ့ ေြပးေသာ်လည်း၊
စစ်တိက်လိက်လာ ေသာ သတိ ့သည် မှီသြဖင့် ေြပးေသာ သတိ ့ကိ၎င်း၊ မိ ့ ွာများထဲ က
ထွ က်လာေသာသတိ ့ကိ၎င်း၊

တ ပိ င်နက်ဖျက်ဆီး က၏။

၄၃

ဗယာမိ န်လတိ ့ကိ

ဝိ င်းလျက်လိက်လျက်၊ ခါ ွာမှစ၍ ေနထွ က်ရာဘက်၊ ဂိ ဗာ မိ အ
့ နားတိ င်ေအာင် ှ ိပ်နင်း က၏။
၄၄ ထိ အခါ ဗယာမိ န်သရဲ တေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့သည် လဲ ၍ ေသ က၏။ ၄၅ ကင်းေသာ

သတိ ့သည် လှ ည့်၍ ေတာအရပ် ရိ မုန်ေကျာက်သိ့ ေြပး ကစဥ်တွင်၊ လိ က်ေသာ သတိ ့သည်
လငါးေထာင်တိ့ကိ

လမ်းမှာဖမ်းမိ က၏။

ဂိ ဒံ မိ တ
့ ိ င်ေအာင်

အြပင်းလိ က်၍

လ ှ စ်ေထာင်တိ့ကိလည်း သတ် က၏။ ၄၆ ထိ ေန့တွင် လဲ ၍ ေသေသာ ဗယာမိ န် ထားစွဲ သရဲ တိ့
အေရအတွ က်ကား၊ ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်တည်း။

၄၇ လေြခာက်ရာတိ ့သည် လှ ည့်၍

ေတာအရပ်ရိမုန်ေကျာက်ကိ မှီေအာင်ေြပးသြဖင့်၊ ထိ ေကျာက် ေအာက်မှာ ေလးလေန က၏။
၄၈ ဣသေရလလတိ ့သည် တဖန် လှ ည့်၍၊ ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့ကိ တိ က်လျက် မိ ့ ွာ၌

ှ ိ ေသာလ၊ တိ ရ စာန်ေတွ ့သမ တိ ့ကိ ထား ှ င့်လပ် ကံ ၍၊ ေတွ ့သမ ေသာ မိ ့ ွာတိ ့ကိ မီ း ိ ့ က၏။

၂၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အဘယ်သမ

မိ မိသမီ းကိ ဗယာမိ န်အမျိုးသား၌

မေပးစားရမည် အေ ကာင်း၊ မိ ဇပါ မိ မ့ ှ ာ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပ ှ င့် က ပီ ။ ၂ လများတိ ့သည်
ဘရားသခင့် အိ မ်ေတာ်သိ့ လာ၍ ဘရားသခင့် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ညဦ းတိ င်ေအာင် ေနလျက်၊ အသံ ကိ
လင့်၍ ငိ ေ ကးလျက်၊‐

၃ အိ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊

ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်တိ့တွင် ယေန့တမျိုး ချို ့တဲ့ရေသာ အမသည် အဘယ်ေ ကာင့်
ြဖစ်ရပါသနည်းဟ ေလ ာက်ဆိ က၏။ ၄ နက်ြဖန်နံနက်ေစာေစာ လများတိ ့သည် ထ ပီ းလ င်၊
ယဇ် ပလင်ကိတည်၍

မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊

မိ ဿဟာယ

ယဇ် တိ့ကိ

ပေဇာ် က၏။

၅

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ ့တွင် အဘယ်သသည်
ပရိ သတ်အေပါင်း ှ င့်အတ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ မလာဘဲ ေနသနည်းဟ ေမး က၏။
အေ ကာင်း မကား၊ မိ ဇပါ မိ ထ
့ ာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ မလာဘဲ ေနေသာသသည် ဧကန်အမှန်
အေသသတ်ြခင်းကိ

ခံ ေစဟ

ကီ းစွ ာေသာ

ကျိန်ဆိြခင်းကိ

ပ ှ င့် က ပီ ။

၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်လည်း၊ ညီ ဗယာမိ န်အတွ က် ေနာင်တရလျက်၊ ဣသေရလ
အမျိုးအ ွယ် တိ ့တွင် ယေန့တမျိုးဆံ း ပီ ။
မေပးစားရမည်အေ ကာင်း၊

၇ ငါတိ ့သည် ကိ ယ်သမီ းကိ သတိ ့အား

ထာဝရဘရားကိ

တိ င်တည်၍

ကျိန်ဆိေသာေ ကာင့်၊

ကျန် ကင်းေသာ သတိ ့အဘိ ့ မိ န်းမတိ ့ကိ အဘယ်သိ့ ရ ိင်သနည်းဟ၍၎င်း၊
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၈

ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်တိ့တွင် အဘယ်သသည် မိ ဇပါ မိ ့ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ မလာဘဲ
ေနသနည်းဟ၍၎င်း ေမးြမန်းလ င်၊ ဂိ လဒ်ြပည်ယာ ဗက် မိ သ
့ ားတေယာက်မ စေဝးရာ တပ်သိ့
မေရာက်မလာေ ကာင်းကိ

သိ က၏။

ဂိ လဒ်ြပည်ယာဗက် မိ သ
့ ားတေယာက်မ မပါ။

လများတိ ့ကိ

၉

ေရတွ က်ေသာအခါ၊

၁၀ ထိ အခါ စေဝးေသာ သတိ ့သည်

စစ်သရဲ တေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ ေစလတ်လျက်၊ သင်တိ့သည် သွ ား၍ ဂိ လဒ်ြပည်
ယာဗက် မိ သ
့ ားေယာက်ျား မိ န်းမသငယ်တိ့ကိ ထား ှ င့်လပ် ကံ ကေလာ့။ ၁၁ သိ ့ဆိေသာ်၊
ေယာက်ျားအေပါင်းကိ ၎င်း၊ ေယာက်ျား ှ င့်ဆက်ဆံေသာ မိ န်းမအေပါင်းကိ ၎င်း၊ ှ င်း ှ င်း
ပယ် ှ ား ကေလာ့ဟ

မှာထားသည်အတိ င်း၊‐

၁၂

စစ်သရဲ တိ့သည်

ဂိ လဒ်ြပည်

ယာဗက် မိ သ
့ ားတိ ့တွင်၊ ေယာက်ျား ှ င့် မဆက်ဆံေသးေသာ ကညာ မိ န်းမပျိုေလးရာတိ ့ကိ
ေတွ ့၍ ခါနာန်ြပည်၌ တပ်ချရာ၊ ှ ိ ေလာ မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်ခဲ့ က၏။
သအေပါင်းတိ ့သည်၊

ရိ မုန်ေကျာက်၌ေနေသာ

၁၃ တဖန်စေဝးေသာ

ဗယာမိ န်လတိ ့ကိ

တ်ဆက်၍

အသင့်အတင့်ေခ ြခင်းငှ ါ လတိ ့ကိ ေစလတ် က၏။ ၁၄ ထိ အခါ ဗယာမိ န်လတိ ့သည်
လာြပန်၍၊ ဣသေရလလတိ ့သည် အ ှ င်ချန်ထားေသာ ဂိ လဒ်ြပည် ယာဗက် မိ သ
့ မိ န်းမတိ ့ ှ င့်
ေပးစား က၏။ သိ ့ေသာ်လည်း မိ န်းမတိ ့သည် မေလာက်မေ က။ ၁၅ ထိ သိ့ ထာဝရဘရားသည်
ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်တိ့တွင် ပိ ပျက်ရာကိ ပေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ဣသေရလလတိ ့သည်
ဗယာမိ န်အတွ က် ေနာင်တရ က၏။ ၁၆ စေဝးရာ ပရိ သတ် အသက် ကီ းသတိ ့ကလည်း၊
ဗယာမိ န် အမျိုးထဲ က မိ န်းမတိ ့ကိ ပယ် ှ င်း ေသာေ ကာင့်၊ ကျန် ကင်းေသာ သတိ ့အဘိ ့
မိ န်းမတိ ့ကိ အဘယ်သိ့ ရ ိင်သနည်းဟ၍၎င်း၊‐ ၁၇ ဣသေရလအမျိုးတိ ့တွင် တမျိုးကိ
မေပျာက်ေစြခင်းငှ ါ ေသေဘးမှ လတ်ေသာ ဗယာမိ န်လတိ ့ အေမွ ခံ စရာေြမ ှ ိ ရမည်။ ၁၈
သိ ့ေသာ်လည်း အ ကင်သသည်

ဗယာမိ န်လ၌ သမီ းကိ

ေပးစား၏။ ထိ သသည်

ကျိန်အပ်ေသာသ ြဖစ်ေစဟ ဣသေရလလတိ ့သည် ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေသာေ ကာင့်
ငါတိ သ
့ ည် ကိ ယ်သမီ းတိ ့ကိ မေပး စားရဟ၍၎င်း၊ ၁၉ ေဗသလ မိ ့ ေြမာက်ဘက်၊ ေဗသလ မိ မ့ ှ
ေ ှ ခင် မိ သ
့ ိ ့သွားေသာလမ်း အေ ှ ဘက်
့
၊ ေလေဗာန မိ ေ့ တာင် ဘက်၊ ှ ိ ေလာ မိ န့ ယ်တွင်
ထာဝရဘရားအဘိ ့
၂၀

ှ စ်စဥ်

ဗယာမိ န်လတိ ့ကိ

ပွဲ ခံတတ်သည်ဟ၍၎င်း၊ တိ င်ပင် ကသည် ှ င့်

ေခ ၍

သင်တိ့သည်

သွ ား ကေလာ့။

ှ ိ ေလာ မိ သ
့ မီ းတိ ့သည်

အညီ ၊‐

စပျစ်ဥယျာဥ်တိ့၌

ေချာင်းေြမာင်းလျက်ေန

ကေလာ့။

ပွဲ ခံအံ့ ေသာငှ ါ

ကလျက်လာ ကေသာအခါ၊‐

၂၁ စပျစ်ဥယျာဥ်ထဲက ထွ က် ပီ းလ င်၊ ထိ မိ သ
့ မီ းတိ ့ကိ

အသီ းအသီ း ကိ ယ်မယားြဖစ်ေစဘိ ့ ဘမ်းဆီ း၍ ဗယာမိ န်ြပည်သိ့ ေဆာင်သွား ကေလာ့။ ၂၂
သတိ ့အဘ ှ င့်ေမာင်တိ့သည် ငါတိ ့ထံသိ ့လာ၍ အမလပ်ေသာအခါ၊ ငါတိ ့က ငါတိ ့မျက် ှ ာကိ
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ေထာက်၍ သတိ ့ကိ သနား ကပါ။ စစ်တိက်ရာတွ င် သတိ ့ အသီ းအသီ းဆိ င်ေသာ မယားတိ ့ကိ
သတိ ့

အဘိ ့

ငါတိ ့သည်

မချန်မထားမိ ပါ။

သင်တိ့၌

အြပစ်ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ

ယခေပးစား ကသည် မဟတ်ဟ သတိ ့အား ြပန်ေြပာမည်ဟ မှာထား ကသည်အတိ င်း၊‐ ၂၃
ဗယာမိ န်လတိ ့သည် ပ၍ ပွဲ ခံလျက်ကေသာ မိ န်းမတိ ့ကိ ကိ ယ်အေရအတွ က်အတိ င်း
မယားြဖစ်ဘိ့ ရာ ဘမ်းဆီ း၍ ယသွ ား က၏။ ကိ ယ်အေမွ ခံရာေြမသိ ့ ြပန်ေရာက် ပီ းလ င်၊
မိ တ
့ ိ ့ကိ အသစ်ြပင်ဆင်၍ ေန က၏။ ၂၄ ထိ အခါ ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့သည်လည်း
ကိ ယ်အမျိုး၊ ကိ ယ်အေဆွ ေနရာ ကိ ယ်အေမွ ခံရာေြမ သိ ့ ြပန်သွား က၏။ ၂၅ ထိ ကာလ၌
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်မ ှ ိ ၊ လတိ င်း မိ မိစိတ်အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း ပသတည်း။
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သ

၁ တရားသ ကီးအပ်စိးေသာကာလ၊

တရံ ေရာအခါဣသေရလြပည်၌

အစာအာဟာရေခါင်းပါး၍ယဒြပည်

ဗက်လင်

မယား ှ င့်သား ှ စ်ေယာက်ပါလျက်

ေမာဘြပည်၌

ထိ သ၏အမည်ကား

၂

ဧလိ မလက်။

သား ှ စ်ေယာက်အမည်ကား
ဗက်လင် မိ ၊့

မဟာလန် ှ င့်

ဧဖရတ်အရပ်သားြဖစ်လျက်၊

မိ သ
့ ား

တေယာက်သည်၊

တည်းခိ ြခင်းငှ ါ

သွ ား၏။

မယားအမည်ကား

ေနာမိ ။

ခိ လျုန်တည်း။

သတိ ့သည်ယဒြပည်၊

ေမာဘြပည်သိ့သွား

၍ေန က၏။

၃

ေနာမိ ၏ခင်ပွန်းဧလိ မလက်သည်ေသ၍မယား ှ င့်သား ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ကျန်ရစ် က၏။ ၄
သားတိ ့သည်ေမာဘြပည်သ သရပ ှ င့် သအမည် ှ ိ ေသာ မိ န်းမ
စံ ဘက်ြခင်းကိ ပ၍၊ ထိ ြပည်မှာ ဆယ် ှ စ်ခန့်မ

ေန ပီ းမှ၊

ှ စ်ေယာက် တိ ့ ှ င့်
၅ ထိ သား ှ စ်ေယာက်

မဟာလန် ှ င့်ခိ လျုန်တိ့သည် ေသ၍ ေနာမိ သည်သားမ ှ ိ ၊ ခင်ပွန်းလည်းမ ှ ိ ကျန်ရစ်ေလ၏။ ၆
တဖန်ထာဝရဘရားသည်မိမိလတိ ့ကိအ ကည့်အ က၍ မန့်ကိေပးသနားေတာ်မေ ကာင်းကိ
ထိ မိန်းမသည်

ေမာဘြပည်၌ ကားေသာအခါ၊

ေခ းမ ှ စ်ေယာက် ှ င့်အတထ၍၊

သင်တိ့သည်

တည်းခိ ရာအရပ်က

၇

ယဒြပည်သိ့ေရာက်လိေသာငှ ါသွ ား က၏။

ေမာဘြပည်မှြပန်သွားမည်ဟ

၈ သိ ့ရာတွ င်

ကိ ယ်အမိ အိမ်သိ့ြပန် ကေလာ့။

ထွ က် ပီ းလ င်

ေခ းမ ှ စ်ေယာက်တိ့အား၊

ေသလွ န်ေသာသ၌

၎င်း၊

ငါ၌၎င်း၊

ေကျးဇး ပသည် ှ င့်အညီ ၊ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့၌ ေကျးဇး ပေတာ်မပါေစေသာ။ ၉
သင်တိ့ ှ စ်ေယာက်သည်
ထာဝရဘရား

ေနာက်ရေသာလင်အိမ်၌ချမ်းသာစွ ာေနရမည်အေ ကာင်း

ကယ်မသနားေတာ်မပါေစေသာဟဆိ လျက်သတိ ့ကိ

နမ်းေလ၏။

သတိ ့သည်လည်း၊ အသံ ကိ လင့်၍ငိ ေ ကး လျက်၊ ၁၀ အကယ်စင်စစ်အက ်ပ်တိ့သည်
ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတ၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ အမျိုးထံ သိ ့ လိ က်သွားပါမည်ဟ ဆိ က၏။

၁၁

ေနာမိ ကလည်း၊ငါ့သမီ းတိ ့ြပန်သွား ကေလာ့။ ငါ ှ င့်အတအဘယ်ေ ကာင့် လိ က်ရမည်နည်း။
သင်တိ့လင် လ ာဘိ ့ငါ၏ဝမ်း၌ သား ှ ိ ေသး သေလာ။ ၁၂ ငါ့သမီ းတိ ့ြပန်သွား ကေလာ့။
ငါသည်အသက်အ ွယ်လွန်၍လင် ှ င့်မေနသင့်။

သိ ့မဟတ်ေြမာ်လင့်စရာ ှ ိ

ေသးသည်ဟငါဆိ လ င်၎င်း၊ ယေန့ညမှာလင်ေနလ င်၎င်း၊ သားတိ ့ကိလည်းဘွ ားြမင်လ င်၎င်း၊
၁၃ ထိ သားတိ ့သည် ကီ းပွ ားသည်တိင်ေအာင်င့ံ ေနလိ မ့ ်မည်ေလာ။ လင်မေနဘဲ သတိ ့ကိ

ေြမာ်လင့်လိ မ့ ်မည် ေလာ။ ငါ့သမီ းတိ ့ထိသိ့မြဖစ်ရ။ ထာဝရဘရား လက်ေတာ်သည်
ငါ၌

ကန့်လန့် ှ ိ သည်ကိ

စိ တ် ှ ိ သည်ဟဆိ ေလေသာ်၊

သ

သင်တိ့အတွ က်
၁၄

ငါအလွ န် ကင်နာေသာ

သတိ ့သည်တဖန်အသံ ကိ လင့်၍ငိ ေ ကး က၏။
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ထိ အခါ သရပသည်ေယာကမကိ နမ်း၍မိ မိအမျိုးသား
သမကား၊

တိ ့ထံသွ ားသိ ့ြပန်သွား၏။

ေယာကမ၌မှီဝဲဆည်းကပ်လျက်ေနေသး၏။

ေနာမိ ကလည်း၊

၁၅

သင့်အစ်မသည်အမျိုးသားရင်းဘရားရင်းတိ ့ထံသိ ့ြပန်သွား ပီ ။
အစ်မေနာက်သိ့

လိ က်သွားပါဟဆိ ေသာ်၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိမစွ န့်ပါရေစ ှ င့်။

၁၆

သက၊

ေနာက်ေတာ်သိ့မလိ က်ဘဲ

မ ပပါ ှ င့်။

က န်မသည်

ြပန်သွားေစြခင်းငှ ါ

ကိ ယ်ေတာ်သွားေလရာရာသိ ့က န်မလိ က်ပါမည်။

ကိ ယ်ေတာ်အိပ်ေလရာရာ၌က န်မအိ ပ်ပါမည်။

ကိ ယ်ေတာ်အမျိုးသည်

က န်မအမျိုး၊

ကိ ယ်ေတာ်ဘရားသည်က န်မဘရားြဖစ်ပါေစ။ ၁၇ ကိ ယ်ေတာ်ေသရာအရပ်၌ က န်မေသ၍
သ ဂဟ်ခံပါမည်။ ေသြခင်းမှတပါး၊ အြခားေသာအမေ ကာင့် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်က န်မကွ ာလ င်၊
ထာဝရဘရားသည်

က န်မ၌ထိ မ မက ပေတာ်

မပါေစေသာဟြပန်ဆိ၏။

၁၈

သသည်လိက်ြခင်းငှ ါခိ င်ခ့ံ ေသာစိ တ် ှ ိ သည်ကိေနာမိ သည်သိြမင်ေသာ်တိတ်ဆိတ်စွာေနေလ၏။
၁၉

ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်ခရီ းသွ ား၍ဗက်လင် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊

တ မိ လ
့ ံ းအတ်အတ်ကျက်ကျက် ြဖစ်၍၊ ဤသကားေနာမိ ဟတ်သေလာဟေမး က၏။ ၂၀
သကလည်းေနာမိ ဟ၍ မေခ ပါ ှ င့်။ မာရဟ၍ေခ ပါ။ အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါ့အားအလွ န်
ခါးေသာအရာကိ ေပးေတာ်မ ပီ ။

၂၁

ငါသည် ကယ်ဝြပည့်စံ လျက်ထွက်သွား၏။

ယခမကားဆင်းရဲ လျက် တကိ ယ်တည်း ှ ိ မှ၊ ထာဝရဘရား သည် ငါ့ကိပိ့ြပန်ေတာ်မ ပီ ။
ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိ ှ ိမ့ ်ချ၍အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါ့ကိဆင်းရဲ ေစေတာ်မသည် ြဖစ်၍၊
ေနာမိ အမည်ြဖင့်အဘယ်ေ ကာင့် ငါ့ကိေခ ကသနည်းဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၂၂ ထိ သိ့ေမာဘြပည်မှ
လိ က်လာေသာ

ေမာဘြပည်သေခ းမ သ ှ င့်အတေနာမိ သည်ြပန်လာ၍၊

မေယာ

စပါးကိ ရိတ်စကာလ၌ဗက်လင် မိ သ
့ ိ ့ေရာက် က၏။

၂ ေနာမိ၏လင်ဧလိမလက်၏
အေဆွ အမျိုးတွ င်အလွ န်ရတတ်ေသာေပါက်ေဘာ်တေယာက် ှ ိ ၏။
ေဗာဇတည်း။

၂

ေမာဘြပည်သ သက၊

က န်မသည်

သ၏အမည်ကား
လယ်ြပင်သိ့သွား၍

စိ တ် ှ င့်ေတွ ့ေသာသေနာက်မှာစပါးကျန်ကိ ေကာက်ပါရေစဟ ေနာမိ ၌အခွ င့ ်ပန်လ င်၊ ေနာမိ က၊
သွ ားေတာ့ငါ့သမီ းဟဆိ ၏။

၃

သသည်သွား၍စပါးရိ တ်ေသာသတိ ့ေနာက်မှာ၊

စပါးကျန်ကိ ေကာက်သည်တွင်၊ ဧလိ မလက်၏ အေဆွ အမျိုး ေဗာဇပိ င်ေသာလယ်၌
အမှတ်တမဲ့

ေနရာကျ၏။

၄

ထိ အခါေဗာဇသည်

ဗက်လင် မိ က
့

လာ၍၊

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါေစေသာဟ ရိ တ်ေသာသတိ ့အားဆိ လ င်၊
သတိ ့က၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိထာဝရဘရားေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မပါေစေသာဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ၅
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ေဗာဇကလည်း၊ ထိ မိန်းမငယ်သည် အဘယ်သ ှ င့်ဆိ င်သနည်းဟ လယ်ေခါင်းအားေမးေသာ်၊
၆ လယ်ေခါင်းက၊ ေမာဘြပည်မှေနာမိ ှ င့်အတလိ က်လာေသာ ေမာဘအမျိုးသမီ းြဖစ်ပါ၏။ ၇

သကလည်း၊ က န်မသည် စပါးရိ တ်ေသာသတိ ့ေနာက်၌ ေကာက်လိ င်းစထဲ မှာ ကျန်ေသာ
စပါးကိ

ေကာက်သိမ်းပါရေစဟ

အခွ င့ ်ေတာင်းလျက်ဝင်သြဖင့်၊

နံ နက်မှစ၍

ယခခဏတဲ ၌ေနေသာအချိန် တိ င်ေအာင် လပ်ေနပါ ပီ ဟေြပာဆိ လ င်၊ ၈ ေဗာဇသည်
သကိ ေခ ၍၊
မေကာက် ှ င့်။

နားေထာင်ပါ၊

ငါ့သမီ း။

ဤအရပ်ကမထွ က်ဘဲ၊

အြခားေသာလယ်သိ့သွား၍စပါးကျန်ကိ

ငါ့က န်မတိ ့၌

သတိ ့ရိတ်ေသာလယ်ကွက်ကိ ကည့်မှတ်၍

မှီဝဲလျက်ေနေတာ့။

သတိ ့ေနာက်၌

၉

လိ က်ေလာ့။

လလင်တိ့သည်သင့်ကိ မေ ှ ာင့် ှ က်ရမည်အေ ကာင်း ငါမှာထား ပီ ။ ေရငတ်ေသာအခါ၊
အိ းထားရာသိ ့သွား၍လလင်ခပ်ေသာေရကိ

ေသာက်ေတာ့ဟဆိ ေလေသာ်၊

၁၀

သသည်ေြမေပ မှာဦ းချြပပ်ဝပ်လျက်၊ က န်မသည်တပါးအမျိုးသားြဖစ်၍ ကိ ယ်ေတာ်သည်
က န်မကိ သိ မှတ်မည်အေ ကာင်း၊ အဘယ်သိ့စိတ်ေတာ် ှ င့်ေတွ ့ရပါသနည်းဟေလ ာက်ေလ၏။
၁၁ ေဗာဇကလည်း၊ သင်၏လင်ေသသွ ားေနာက်၊ သင်သည်ေယာကမအား ပစသမ ကိ ၎င်း၊

သင်သည်မိဘ ှ င့်ေမွ းဘွ ားရာဌာနြပည်ကိစွန့်၍အထက်က
မသိ ဘးေသာြပည်သိ့လာေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

ငါ့အားေသချာစွ ာေြပာ က ပီ ။

၁၂

သင့်အမ၏အကျိုးကိ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မပါေစေသာ။ သင်သည်အေတာင်ေတာ်ေအာက်၌
ခိ လံ ြခင်းငှ ါ ချဥ်းကပ်ေသာ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်
စံ လင်ေသာဆကိ ချေတာ်မပါေစေသာဟ ဆိ ေသာ်၊ ၁၃ သကလည်း သခင်က န်မသည်
ေ ှ ေတာ်
့
၌မျက် ှ ာရပါေစ။

က န်မသည်ကိယ်ေတာ်က န်မတိ ့ ှ င့်

မတေသာ်လည်း၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် ေလာကဝတ် စကားကိ ေြပာ၍က န်မကိ ှ စ်သိမ့ ်ေစပါ ပီ ဟ ေလ ာက်ေလ၏။
၁၄ ေဗာဇကလည်း၊ စားေသာက်ေသာအချိန် ှ ိ ပီ ။ လာ၍မန့်ကိ စားေလာ့။ ပံ းရည်၌ စားစရာကိ

ျစ်ေလာ့ ဟ ေခ ဆိ သည်အတိ င်း၊ သသည် စပါးရိ တ်ေသာ သတိ ့ ှ င့်အတ ထိ င်လ င်၊
ေဗာဇသည် ေပါက်ေပါက်ကိလှမ်း၍ ေပးသြဖင့်၊ သသည် ဝစွ ာစား ပီ းမှချန်ထားေသး၏။ ၁၅
စပါးကျန်ကိ ေကာက်ြခင်းငှ ါထသွ ားေသာအခါ၊ ေဗာဇသည်လလင်တိ့အား၊ ထိ မိန်းမသည်
ေကာက်လိ င်း စထဲ မှာကျန်ေသာစပါးကိ ေကာက်သိမ်း ပါေစ၊ အ ှ က်မခွဲ က ှ င့်။
ရိ တ် ပီ းေသာစပါးအချို ့ကိလည်း
အြပစ်မတင် က ှ င့်ဟ

မှာထား၏။

သအဘိ ့ချထားေလာ့။
၁၇

သသည်ထိလယ်၌

၁၆

ေကာက်ယပါေစ။
ညဦ းတိ င်ေအာင်

စပါးကျန်ကိေကာက်၍ ရေသာစပါးကိ နယ် ပီ းလ င် မေယာဆန်တဧဖာခန့်မ ှ ိ ၏။

၁၈

ထိ ဆန်ကိယ၍ မိ ထ
့ ဲ သိ့ ဝင်သြဖင့်၊ ေကာက်၍ရေသာဆန်ကိလည်း ေယာကမအားြပ၏။
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ဝစွ ာစား ပီ းမှ ချန်ထားေသာ အရာကိ လည်း ထတ်၍ ေပးေသး၏။ ၁၉ ေယာကမကလည်း၊
ယေန့အဘယ်မှာလပ်သနည်း။ သင်သိမှတ် ေသာသသည်မဂလာ ှ ိ ပါေစေသာ ဟ မက်ဆိလ င်၊
သက ယေန့က န်မလပ်ေသာသ၏အမည်ကား၊ ေဗာဇြဖစ်ပါသည်ဟေယာကမအား
ကားေြပာေသာ်။ ၂၀ ေယာကမက၊ အသက် ှ င်ေသာသ၊ ေသေသာ သတိ ့၌ ေကျးဇးမြပတ်
ပေတာ်မေသးေသာထာဝရဘရား သည်သက
့ ိ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မပါေစေသာဟ၍၎င်း၊
ထိ သသည်ငါတိ ့ ှ င့်ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာသ၊

နီးစပ်ေသာ

အမျိုးသားချင်း

အဝင်

ြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ ေခ းမအားေြပာဆိ ၏။ ၂၁ ထိ သက၊ ငါ့စပါးရိ တ်ြခင်းအမ မ ပီ းမှီတိင်ေအာင်၊
ငါ့လတိ ့၌မှီဝဲလျက်ေနေတာ့ဟ

ဆိ ေ ကာင်းကိ လည်း

ေမာဘအမျိုးသမီ း

သသည်

ကားေြပာေသာ်၊ ၂၂ ေနာမိ က၊ ငါ့သမီ း၊ သင်သည် သ၏က န်မတိ ့ ှ င့်ေပါင်းေဘာ်ေကာင်း၏။
အြခားေသာလယ်၌သတိ ့သည် သင့်ကိ မေတွ ့ေစေကာင်းဟ၊ ေခ းမ သအားေြပာသည်အတိ င်း၊
၂၃ သသည် မေယာစပါး၊ ဂျံုစပါးရိ တ်ြခင်းအမ ပီ းသည်တိင်ေအာင်ေဗာဇ၏ က န်မတိ ၌

မှီဝဲလျက်၊ စပါးကျင်ကိေကာက်၍ ေယာကမထံ မှာေနေလ၏။

၃ တဖန်ေယာကမေနာမိက၊

ငါ့သမီ း၊ သင့်ကိ ချမ်းသာေစြခင်းငှ ါ ငိ မ်ဝပ်ရာအရပ်ကိ

သင့်အဘိ ့ငါမ ှ ာရသ ေလာ။

၂ သင်ေပါင်းေဘာ်ေသာ က န်မတိ ့၏သခင်ေဗာဇသည်

ငါတိ ့ေပါက်ေဘာ်ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။

ယေန့ညမှာ

မေယာစပါးကိ ေလှ့လျက်ေန၏။
အဝတ်တန်ဆာ

ဆင်ြခင်းကိ ပ ပီ းလ င်

သသည်စားေသာက်ြခင်း

သင်သည်ေရချိုးြခင်း၊

သ့ေြခ၌ဖံ းေသာ

အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ

င်လန်းလျက်၊

မြပ ှ င့်။

အဝတ်ကိဖွင့ ် ပီ းလ င်

အိ ပ်ေတာ့။
သက၊

၅

၆ ေကာက်နယ်တလင်းသိ ့သွား၍

အတိ င်း ပေလ၏။

စပါးပံ အနားသိ ့သွား၍

သွ ားေတာ့။

သအိ ပ်ေသာအခါ၊

၄

သေြပာလိ မ့ ်မည်ဟဆိ ေသာ်၊

မိ ခင်မှာထားသမ တိ ့ကိ ပပါမည်ဟ ဝန်ခံလျက်၊
ေယာကမမှာထားသမ

ဆီ လိမ်းြခင်း၊

ေကာက်နယ်တလင်းသိ ့

အမကိ မ ပီ းမှီကိယ်ကိ

အိ ပ်ရာအရပ်ကိမှတ် ပီ းမှဝင်၍
သင်သည်

၃

ေကာက်နယ်တလင်း၌

၇

ေဗာဇသည်စားေသာက်၍

အိ ပ်ေသာအခါ၊

သသည်တိတ်ဆိတ်

စွ ာချဥ်းကပ်၍သ့ေြခ၌ဖံ းေသာအဝတ်ကိဖွင့ ် ပီ းလ င် အိ ပ်ေလ၏။ ၈ သန်းေခါင်အချိန်၌
ေယာက်ျားသည်လန့်၍ လှ ည့်သြဖင့်၊ မိ န်းမသည်ေြခရင်း၌ ှ ိ သည်ကိသိလျက်၊

၉

သင်သည်အဘယ်သနည်းဟေမးလ င်၊ က န်မသည်ကိယ်ေတာ်၏ က န်မ သြဖစ်ပါ၏။
ကိ ယ်ေတာ်သည်ေ ွးပိ င်ေသာ

အမျိုးသားချင်းြဖစ်ေသာ

က န်မကိ အဝတ်ေတာ်စွန်း ှ င့်

ဖံ းပါေတာ့ဟဆိ ေသာ်၊

ထာဝရဘရားေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မပါေစေသာ။

သ

ေ ကာင့်၊
၁၀

သင်သည်ေငွ ရ

ကိ ယ်ေတာ်၏

သက၊

ငါ့သမီ း၊

တတ်ေသာလပျို၊
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ဆင်းရဲ ေသာလပျို

တစံ တေယာက်ကိ

မမှီဝဲဘဲေန၍၊

အရင် ပေသာေကျးဇးထက်

ေနာက် ပေသာေကျးဇး သာ၍ ကီ း၏။ ၁၁ မစိ းရိ မ် ှ င့်ငါ့သမီ း။ ေတာင်းသမ ကိ ငါ ပမည်။
သင်သည်သီလ ှ င့်ြပည့်စံ ေသာမိ န်းမြဖစ်ေ ကာင်းကိ ငါ့လမျိုးေနေသာ တ မိ လ
့ ံ းသိ ၏။ ၁၂
ငါသည်ေ ွးပိ င်ေသာ
ေ ွးပိ င်ေသာ

အမျိုးသားချင်းမှန်ေပ၏။

သိ ့ေသာ်လည်းငါ့ထက်သာ၍

အမျိုးသားချင်းတေယာက် ှ ိ ေသး၏။

၁၃

ယေန့ညမှာေနဦ းေတာ့၊

ထိ သသည်ေ ွးပိ င်ေသာ အမျိုးသားချင်း ဝတ်ကိ ပလိ လ င် ပပါေလေစ။ ေကာင်း၏။
မ ပလ င်ထာဝရဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း
အိ ပ်ဦးေတာ့ ဟဆိ ၏။

ငါ ပမည်။

နံ နက်တိင်ေအာင်

သသည်နံနက်တိင်ေအာင်သေ
့ ြခရင်းနားမှာအိ ပ် ပီ းမှ၊

၁၄

တေယာက်ကိ တေယာက် သိ ိင်ေသာ အချိန်မေရာက်မှီထေလ၏။ ေယာက်ျားကလည်း၊
မိ န်းမသည် ဤေကာက်နယ် တလင်းသိ ့လာသည်ကိ အဘယ်သမ မသိ ေစ ှ င့်ဟဆိ ၏။
တဖန်သင်၌ပါေသာ

၁၅

သြဖန့်လျက်
သသည် မိ ထ
့ ဲ သိ့

တင်းတိ မ်ကိယခဲ့ ၍ြဖန့်ခင်းေတာ့ဟဆိ သည်အတိ င်း၊

မေယာစပါးေြခာက် သမဲ ကိြခင်၍
သွ ားေလ၏။

သက၊

၁၇

ေယာကမထံ သိ ့

၁၆

ေယာကမကအဘယ်သိ့နည်းဟ

သ့အေပ မှာတင်သြဖင့်၊

ေမးလ င်၊

ေရာက်ေသာအခါ၊

မိ မိ၌ထိ သ ပသမ ကိ ၎င်း၊

သင်သည်ေယာကမထံ သိ ့လက်ချည်းမသွ ား ှ င့်ဟဆိ လျက်

မေယာစပါးေြခာက် သမဲ ေပးေ ကာင်း ကိ ၎င်း ကားေြပာေလ၏။ ၁၈ ေယာကမာလည်း၊
ငါ့သမီ း၊

ဤအမသည်အဘယ်သိ့ ပီ းလိ မ့ ်မည်ကိမသိ မှီတိင်ေအာင်

ထိ င်ေနေလာ့။

ေယာက်ျားသည် ယေန့ ဤအမကိ မ ပီ းစီ းမှီ ငိ မ်ဝင်စွာမေနဟေြပာဆိ ၏။

၄ ထိအခါေဗာဇသည် မိတ့ ံ ခါးဝသိ့
အမျိုးသားချင်းေ ှ ာက်သွား

သွ ား၍ထိ င်သြဖင့်၊

မေန့ကေြပာေသာ

သည်ကိြမင်လ င်၊

အိ မည်သလှ ည့်၍

ထိ င်ပါေတာ့ဟေခ သည်အတိ င်း သသည် လှ ည့်၍ထိ င်ေလ၏။ ၂ တဖန် မိ သ
့ ားအသက် ကီ းသ
တကျိပ်တိ့ကိေခ ၍၊ သည်မှာထိ င်ပါေတာ့ဟ ဆိ သည် အတိ င်းသတိ ့သည် လည်းထိ င် က၏။
၃

အမျိုးသားချင်းကိ လည်း၊

ဧလိ မလက်ပိင်ေသာ ေြမ

ေမာဘြပည်မှြပန်လာေသာေနာမိ သည်

ငါတိ ့အစ်ကိ

အကွ က်ကိေရာင်းမည်ြဖစ်၍၊ ၄ သင့်ကိ ငါတိ င် ကားလျက်၊

ြပည်သားများ၊ ငါတိ ့အမျိုး၌ အသက် ကီ းသ များေ ှ မ့ ှ ာဝယ်ပါေတာ့ဟ ေြပာမည်အ ကံ ှ ိ ပါ၏။
သင်သည် ေ ွးလိ လ င် ေ ွးပါေတာ့၊ မေ ွးလိ လ င် က ်ပ် အား ကားေြပာပါေတာ့။ သင်မှ
တပါးေ ွးပိ င်ေသာသမ ှ ိ ။
အမျိုးသားချင်းက၊

သင့်ေနာက်မှာ

က ်ပ်ေ ွးမည်ဟ

က ်ပ်ေနရာကျသည်ဟဆိ ေသာ်၊

ြပန်ေြပာ၏။

၅

ေဗာဇကလည်း၊

ထိ လယ်ကွက်ကိေနာမိ လက်မှဝယ်ေသာေန့ရက်တွင်၊ ေသေသာသ၏ အေမွ ဥစာအားြဖင့်

သ
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သ၏နာမည်ကိေထာက်မြခင်းငှ ါ၊ သ၏မယားေမာဘအမျိုးသမီ း သကိ လည်း ဝယ်ရေသး
သည်ဟ ဆိ ေသာ်၊ ၆ အမျိုးသားချင်းက၊ က ်ပ်သည် ကိ ယ်အဘိ ့မေ ွး ိင်ပါ။ ေ ွးလ င်
ကိ ယ်အေမွ ဥစာကိ ဖျက်မည်

စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။

က ်ပ်ေ ွးပိ င်ေသာအရာကိ ကိယ်အဘိ ့
ဣသေရလေ ှ းထံ းစံ

ဟမကား၊

က ်ပ်မေ ွး ိင်ေသာေ ကာင့်၊

ေ ွးပါေတာ့ဟြပန်ေြပာ၏။

ေ ွးြခင်းအမ၊

၇

ဥစာလဲ ြခင်းအမကိ မဲ ြမံ ေစြခင်းငှ ါ

တေယာက်ေသာသသည် မိ မိ ေြခနင်းကိ ခ တ်၍ တေယာက်ေသာသအားအပ်ေလ့ ှ ိ ၏။
ထိ သိ့ ပေသာအားြဖင့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့တွင်

သိ ့ြဖစ်၍အမျိုးသားချင်းက၊

၈

မိ မိေြခနင်းကိ ခ တ်၏။
မဟာလန်ဥစာ

စထဲ က၎င်း၊

သ၏အေမွ အားြဖင့်

၁၀

ေသေသာသ၏နာမည်ကိ

ေထာက်မမည်

မယားေမာဘအမျိုးသမီ း

သကိ

၁၁

အေ ကာင်း၊

ငါ၏မယားြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ

ယေန့သက်ေသြဖစ် ကပါ၏ဟ

လများအေပါင်းတိ ့အားေြပာဆိ ၏။

ခိ လျုန်ဥစာ၊

သေနရာ မိ တ
့ ံ ခါးထဲ က၎င်းမြပတ်ေစြခင်းငှ ါ၊

သ၏နာမည်ကိ

ငါဝယ်သည်ကိသင်တိ့သည်

ေဗာဇအားဆိ ၍

ဧလိ မလက်ဥစာ၊

ဟသမ ကိ ေနာမိ လက်မှငါဝယ်၍၊

သ၏ညီ အစ်ကိ

မဟာလန်၏

ကိ ယ်အဘိ ့ဝယ်ပါေတာ့ဟ
ေဗာဇကလည်း၊

၉

သက်ေသတည်ရ၏။

အသက် ကီ းသများ၊

တံ ခါးဝ၌ ှ ိ ေသာအသက် ကီ းသများ၊

လများအေပါင်းတိ ့ကလည်း၊ ငါတိ ့သည်သက်ေသြဖစ် က၏။ သင့်အိ မ်သိ့ေရာက်ေသာ
ဤမိ န်းမသည်၊

ဣသေရလအမျိုးကိ တည်ေထာင်ေသာမိ န်းမ ှ စ်ေယာက်၊

ရာေခလ ှ င့်

ေလအာကဲ့ သိ ့ြဖစ်မည်အေ ကာင်း

မပါေစေသာ။

သင်သည်လည်း

ထာဝရဘရား

ဧဖရတ်အရပ်၌

ပေတာ်

အစွ မ်းသတိ ှ င့်ြပည့်စံ ၍

ဗက်လင် မိ ့၌အသေရေကျာ်ေစာြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။ ၁၂ အသက်ပျိုေသာ ဤမိ န်းမတွ င်၊
ထာဝရဘရားေပးေတာ်မလတံ့ ေသာမျိုးေစ့အားြဖင့်သင်၏

အမျိုးအ ွယ်

သည်

ယဒမယားတာမာ ဘွ ားြမင်ေသာ ဖာရက် အမျိုးအ ွယ်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ပါေစေသာဟေြပာဆိ က၏။
၁၃ ေဗာဇသည်

သကိ သိမ်း၍ စံ ဘက်လျက်ဆက်ဆံေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏

ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့် သ သည်ပဋိ သေ ယ၍ သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်ေလ၏။ ၁၄
မိ န်းမတိ ့သည်လည်း

ေနာမိ အား၊

သင့်ကိ ပစေသာ

အမျိုးသားချင်းကိ

ယေန့ြဖတ်ေတာ်မမေသာ ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မပါေစေသာ။ ယခရေသာ
အမျိုးသားချင်းသည်လည်း ဣသေရလအမျိုး၌ အသေရေကျာ်ေစာပါေစေသာ။

၁၅

သသည်သင်၏အသက်ကိ ပြပင်ေသာသ၊ သင်အသက် ကီ းေသာအခါ သင့်ကိ ေကာင်းမွ န်စွာ
ပစေသာသြဖစ်ပါေစေသာ။

သ

သင့်ကိ ချစ်၍

သားခနစ်ေယာက်ထက်သင့်အဘိ ့
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သာ၍ေကာင်းေသာသင်၏ ေခ းမသည်သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင် ပီ ဟေြပာဆိ က၏။ ၁၆
ေနာမိ သည်ထိသငယ်ကိယ၍ပိ က်ချီလျက်ထိန်းေလ၏။ ၁၇ အိ မ်နီးချင်းမိ န်းမတိ ့ကလည်း၊
ေနာမိ သည်

သားေယာက်ျားကိ ရ ပီ ဟဆိ လျက်၊

ထိ သငယ်ကိ သဗက်

အမည်ြဖင့်မှည့် က၏။ သဗက် သားကားေယ ှ ဲ ။ ေယ ှ ဲ သားကား ဒါဝိ ဒ်တည်း။

၁၈

ဖာရက်၏သားစဥ်ေြမးဆက်ဟမကား၊ ဖာရက်သားေဟဇ ံ ၊ ၁၉ ေဟဇ ံ သားအာရံ ၊ အာရံ သား
အမိ နဒပ်၊

၂၀ အမိ နဒပ်သားနာ န်၊ နာ န်သား စာလမန်၊

၂၁ စာလမန်သားေဗာဇ၊

ေဗာဇသား သဗက်၊ ၂၂ သဗက်သားေယ ှ ဲ ၊ ေယ ှ ဲ သားဒါဝိ ဒ်တည်း။

သ
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၁ ဓမရာဇဝင်

၁ ဧဖရတ် မိသ့ ားဇဖ၊ ေတာဟ၊ ဧလိဟ၊ ေယေရာဟံ မှ ဆင်းသက်၍ ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ မှာ
ရာမသိ မ် ဇဖိ မ် မိ ့၌ေနေသာ ဧလကာနအမည် ှ ိ ေသာ သတေယာက် ှ ိ ၏။ ၂ ထိ သသည်
မယား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ တေယာက်ကား၊ ဟ ၊ တေယာက်ကား ေပနိ အမည်

ှ ိ ၏။

ေပနိ ၌ သားသမီ း ှ ိ ၏။ ၃ ဧလကာနသည် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားကိ
ကိ းကွ ယ်၍ ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းငှ ါ၊ မိ မိေနရာ မိ မ့ ှ ှ ိ ေလာ မိ သ
့ ိ ့ ှ စ်တိင်းသွ ား မဲ ၏။ ထာဝရဘရား၏
ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလိ ၏သား ေဟာဖနိ ှ င့် ဖိ နဟတ်သည်
၄

ဧလကာနသည်

ယဇ် ပေဇာ်အချိန်

ေရာက်ေသာအခါ၊

ှ ိ ေလာ မိ ့၌ ေနသတည်း။
မယားေပနိ ှ င့်

သ၏

သားသမီ းအေပါင်းတိ ့ အား ေဝမ ၏။ ၅ ဟ ကိ ချစ်ေသာေ ကာင့် ှ စ်ဆေသာအဘိ ့ကိ
ေပး၏။ သိ ့ရာတွ င် ထာဝရဘရားသည် ဟ အား သားဘွ ားေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မမ။ ၆
ထိ သိ့ ထာဝရဘရားသည် အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မမေသာေ ကာင့်၊ ဟ စိ တ်ဆိးညစ်ေအာင်
ရန်သသည် အလွ န်ေ ှ ာင့်ယှက်တတ်၏။ ၇ ှ စ်စဥ်မြပတ် ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်သိ့
သွ ားေသာအခါ၊ ရန်သေ ှ ာင့် ှ က်သြဖင့် ဟ သည် အစာမစား ိင်၊ ငိ လျက် ေနတတ်၏။
၈ သ၏ ခင်ပွန်း ဧလကာနက၊ ဟ

အဘယ်ေ ကာင့် ငိ သနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့်

မစားဘဲ ေနသနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့် စိ တ် ိ းငယ်သနည်း။ သားတကျိပ်ထက် သင်၌
ငါသာ၍ ေကာင်းသည် မဟတ် ေလာဟဆိ ၏။ ၉ ှ ိ ေလာ မိ ့၌ စားေသာက် ကေသာေနာက်၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလိ သည် ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ် တိ င်နားမှာ ထိ င်စဥ်၊‐ ၁၀ ဟ သည်
ိ းငယ်ေသာစိ တ် ှ င့် ထ၍၊ မျက်ရည်များစွ ာကျလျက် ထာဝရဘရားကိ ဆေတာင်းသည်
ကား၊‐

၁၁ အိ ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေ ြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်မကိ

ေမ့ေလျာ့ေတာ်မမဘဲ ၊ ကိ ယ်ေတာ် က န်မ၏ ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ကည့် ေအာက်ေမ့သြဖင့်၊
သားေယာက်ျားကိ ေပးသနားေတာ်မလ င်၊ သ၏ ဆံ ပင်ရိတ်ြခင်းကိ အလ င်းမ ပ။ တသက်လံ း
ထာဝရဘရား၏ က န်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ က န်မအပ်ပါ မည်ဟ သစာဂတိ ပေလ၏။
ဟ သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

၁၂

ကာြမင့်စွ ာ ဆေတာင်းစဥ်၊ ဧလိ သည် သ၏

တ်ကိ ကည့်မှတ် ေလ၏။ ၁၃ စိ တ် ှ လံ း ှ င့် ဆေတာင်း၍

တ်ခမ်းလပ်ေသာ်လည်း၊

စကားသံ မထွ က်ေသာေ ကာင့်၊ ယစ်မးသည်ဟ ဧလိ ထင်လျက်၊ ၁၄ သင်သည် အဘယ်မ
ကာလပတ်လံ း ယစ်မးလိ မ့ ်မည်နည်း။ သင်၏ စပျစ်ရည်ကိ ပယ်ေ ှ ာင်ေလာ့ ဟ ဆိ ၏။ ၁၅
ဟ ကလည်း၊ မဟတ်ပါအ ှ င်။ က န်မသည်

ိ းငယ်ေသာ မိ န်းမြဖစ်ပါ၏။ စပျစ်ရည်ကိ

မေသာက် ပါ၊ ေသရည်ေသရက်ကိ မေသာက်ပါ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ စိ တ် ှ လံ းကိ
သွ န်းေလာင်းလျက် ေနပါ၏။ ၁၆ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်မကိ အဓမ မိ န်းမဟ၍ မမှတ်ပါ ှ င့်။
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ြမည်တမ်းစရာ အေ ကာင်း၊ ဝမ်းနည်းစရာ အေ ကာင်းများသည်ြဖစ်၍၊ ယခတိ င်ေအာင်
ေလ ာက်ေနပါသည်ဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ဧလိ က၊ ငိ မ် ဝပ်စွာသွ ားေလာ့။

၁၇ ယခ

ဆေတာင်းသည်အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ေပးသနားေတာ် မပါေစေသာဟ
မက်ဆိ၏။ ၁၈ ဟ ကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်မသည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ မျက် ှ ာရပါေစေသာဟ
ေလ ာက် ပီ းမှ၊ ြခားနား ေသာ မျက် ှ ာ ှ င့် သွ ား၍ အစာစားေလ၏။ ၁၉ ထိ သတိ ့သည်
နံ နက်ေစာေစာထ၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ကိ းကွ ယ် ပီ းလ င်၊ ရာမ မိ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာ မိ မိတိ့အိမ်သိ့
ြပန်သွား က၏။ ထိ အခါ ဧလကာနသည် မယားဟ ှ င့် ဆက်ဆံ၍ ထာဝရဘရား
ေအာက်ေမ့ေတာ်မသြဖင့်၊‐ ၂၀ ဟ သည် ပဋိ သေ ယ၍ ကာလအချိန်ေစ့ေသာအခါ၊
သားေယာက်ျားကိ ဘွ ားြမင် ပီ းလ င်၊ ထိ သားကိ ထာဝရဘရားထံ ၌ ဆေတာင်းေသာေ ကာင့်၊
ှ ေမွ လအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၂၁ ဧလကာနသည် အိ မ်သအိ မ်သားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်အတ
ှ စ်စဥ် ပရေသာ ယဇ် ကိ၎င်း၊ သစာဂတိ ှ င့်ဆိ င်ေသာ ပေဇာ်သကာကိ ၎င်း၊ ထာဝရဘရားအား
ပေဇာ်ြခင်းငှ ါ တက်သွားေသာအခါ၊‐ ၂၂ ဟ က၊ ိ ့ ှ င့်ကွ ာ ပီ းမှ သငယ်ကိ ေဆာင်သွားပါမည်။
ထိ အခါ သသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
သိ့ ေရာက်၍ အ မဲ ေနရလိ မ့ ်မည်ဟဆိ လ င်၊‐
၂၃ ခင်ပွန်းဧလကာနက၊ စိ တ် ှ ိ သည် အတိ င်း ပေလာ့။ ိ ့ ှ င့်မကွ ာမှီတိင်ေအာင် ေနေလာ့။

ထာဝရဘရား ၏ ဂတိ ေတာ်သာ တည်ပါေစေသာဟ ဝန်ခံ၍၊ မယားသည် သငယ်ကိ
ိတ
့ ိ က်လျက် ိမ
့ ကွ ာမှီတိင် ေအာင် မသွ ားဘဲ ေန၏။ ၂၄ ိက
့ ွ ာ ပီ းမှ၊ အသက်သံ း ှ စ် ှ ိ ေသာ
ွားတေကာင်၊ မန့်ညက် တဧဖာ၊ စပျစ်ရည်တဘး ှ င့်တကွ သငယ်ကိ ေဆာင်သွား၍၊
ှ ိ ေလာ မိ ့၌ ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်သိ့ ေရာက်ေလ၏။ ထိ အခါ သငယ်သည်
အသက် ေသး၏။

၂၅

ွားကိ သတ်၍ သငယ်ကိ ဧလိ ထံသိ ့ သွ င်းလျက်၊ ဟ က၊

က န်မ၏သခင်၊‐ ၂၆ ကိ ယ်ေတာ် အသက် ှ င်သည်အတိ င်း၊ က န်မသည် ယမန်တခါ
ဤအရပ်၌ ကိ ယ်ေတာ်အနားမှာ ရပ်လျက် ဆေတာင်းေသာ မိ န်းမြဖစ်ပါ၏။ ၂၇ ထိ အခါ
ဤသငယ်ကိ ရမည်အေ ကာင်း ဆေတာင်းပါ၏။ ေတာင်းသည်အတိ င်း ထာဝရဘရားသည်
ေပးသနားေတာ်မ ပီ ။ ၂၈ ထိ ေ ကာင့် က န်မသည် သ့ကိ ထာဝရဘရားအား ငှ ါးပါ ပီ ။ သသည်
တသက်လံ း ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၌ အငှ ါးခံ ၍ ေနရပါမည်သခင်ဟ ေလ ာက် ပီ းမှ၊ ထိ အရပ်၌
ထာဝရဘရားကိ ကိ းကွ ယ် က၏။

၂ တဖန် ဟ သည် ပဌနာစကားကိ မက်ဆိသည်ကား၊ ငါ့စိတ် ှ လံ းသည် ထာဝရဘရားကိ
အမှီ ပ၍

င်လန်းလျက်၊ ထာဝရဘရားေ ကာင့် ငါ့ဦးချိုြမင့်လျက် ှ ိ ၏။ ကယ်တင်ြခင်း

ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့် ဝမ်းေြမာက်၍၊ ရန်သတိ ့အား ဝါ ကားေသာစကားကိ ေြပာရ၏။
၂ ထာဝရဘရား သန့် ှ င်းေတာ်မသကဲ့ သိ ့ အဘယ်သမ မသန့် ှ င်း။ ကိ ယ်ေတာ်မှတပါး
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အြခားေသာ ဘရားမ ှ ိ ။ ၃ ငါတိ ့ ဘရားသခင်ကဲ့သိ ့ေသာ ခိ လံ စရာမ ှ ိ ။ ကိ ယ့ ်ကိ ကိယ်
မချီးေြမာက် က ှ င့်။ ဝါ ကားေစာ်ကားေသာ စကားကိ မေြပာ က ှ င့်။ အဓမစကားကိ
တ်ထဲက မထွ က်ေစ က ှ င့်။ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် သဗ
ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အမအရာတိ ့ကိ

ှိ

တ်ေတာ်မ၏။

တဘရား

၄ သရဲ တိ့ ကိ င်ေသာေလးများ

ကျိုးလျက်၊ လဲ တတ်ေသာ သတိ ့သည် ခွ န်အား ှ င့် ြပည့်စံ လျက်

ှ ိ က၏။

၅

ဝစွ ာစားေသာသတိ ့သည် စားစရာကိ ရြခင်းငှ ါ၊ သငှ ါး လပ် ကရ ပီ ။ ငတ်မွတ်ေသာ
သတိ ့မကား၊ တဖန် ဝ က ပီ ။

မံ ေသာသသည် ခ ှ စ် ကိ မ်တိင်ေအာင် ဘွ ားြမင် ပီ ။

သားများေသာသမကား၊ တဖန် အားေလျာ့ ပီ ။ ၆ ထာဝရဘရားသည် ေသေစေသာ အခွ င့ ်၊
အသက် ှ င်ေစေသာအခွ င့ ်၊ မရဏာ ိင်ငံသိ ့ ှ ိမ့ ်ချေသာအခွ င့ ်၊ ထေြမာက်ေစေသာအခွ င့ ်
ှ ိ ေတာ်မ၏။ (Sheol h7585) ၇ ဆင်းရဲ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ရတတ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ထာဝရဘရား ပ၍၊
ှ ိမ့ ်ချေသာအခွ င့ ်၊ ချီးေြမာက်ေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၈ ဆင်းရဲ ေသာသကိ ေြမမန့်ထဲက၎င်း၊
ငတ်မွတ်ေသာသကိ ေနာက်ေချးပံ ထဲ က၎င်း ချီးေြမာက်၍၊ မင်းသားတိ ့ ှ င့် ထိ င်ရေသာအခွ င့ ်၊
ဘန်း ကီ းေသာပလင်ကိ အေမွ ခံရေသာအခွ င့ ်ကိ

ေပးေတာ်မ၏။ အေ ကာင်းမကား၊

ေြမ ကီ းတိ င်တိ့ကိ ထာဝရဘရားပိ င်၍ ထိ တိင်တိ့အေပ မှာ ေလာကဓာတ်ကိ တည်ေတာ်မ ပီ ။
၉ မိ မိသန့် ှ င်းသတိ ့ေ ြခကိ ေစာင့်မေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ မတရားေသာသတိ ့သည် ေမှာင်မိက်၌

တိ တ်ဆိတ် စွ ာ ေနရ ကလိ မ့ ်မည်။ ကိ ယ်အစွ မ်းသတိ အားြဖင့် အဘယ်သမ မ ိင်ရာ။ ၁၀
ထာဝရဘရားသည် ရန်သတိ ့ကိ ချိုးဖဲ့ ေတာ်မမည်။ သတိ ့အေပ ၌ မိ ဃ်းေကာင်းကင်မှ
မိ ဃ်းချုန်း ေစေတာ်မမည်။ ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင် တရားစီ ရင်သြဖင့်၊
ခန့်ထားေတာ်မေသာ ှ င်ဘရင်ကိ ခွ န်အား ှ င့် ြပည့်စံ ေစ၍ အထံ ေတာ်၌ ဘိ သိက်ခံေသာသကိ
ချီးေြမာက်ေတာ်မမည်ဟ မက်ဆိ၏။ ၁၁ ထိ ေနာက်မှ၊ ဧလကာနသည် ရာမ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ
မိ မိအိမ်သိ့သွား၍၊ သငယ်သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧလိ ေ ှ တွ
့ င် အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ေလ၏။
၁၂ ဧလိ ၏သားတိ ့သည် ထာဝရဘရားကိ မသိ ၊ အဓမလြဖစ် က၏။ ၁၃ လများတိ ့တွင်

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ပေသာ ထံ းစံ ဟမကား၊ ယဇ် ပေဇာ်၍ အမဲ သားကိ

ပတ်စဥ်အခါ၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်၏ အေစအပါတေယာက်သည်လာ၍ သံ းေချာင်း ှ ိ ေသာ အမဲ ချိတ်ကိ
ကိ င်လျက်၊‐ ၁၄ အိ းအစ ှ ိ သည်တိ့၌ ထိ းခပ်၍၊ အမဲ ချိတ်တွင် ပါသမ ကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်
သိ မ်းယတတ်၏။ ှ ီ ေလာ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်လာေသာ ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့အား ထိ သိ့ ပ က၏။
၁၅ ဆီ ဥကိ မီ းမ ိ မ့ ှ ီ ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၏ အေစအပါသည်လာ၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဘိ့

ကင်စရာအမဲ သား ကိ ေပးပါ။ ပတ်ေသာ အမဲ သားကိ မယ။ စိ မ်းေသာ အမဲ သားကိ သာ
ယမည်ဟ ယဇ် ပေဇာ်ေသာ သအား ဆိ တတ်၏။ ၁၆ ထိ သက၊ ဆီ ဥကိ အရင် မီ း ိ ပါရေစ။
့
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ေနာက်မှ ယချင်တိင်းယပါဟဆိ လ င်၊ မဟတ်ဘး ယခေပးရမည်။ သိ ့မဟတ် အ ိင်ယမည်ဟ
ေြပာဆိ တတ်၏။

၁၇ ထိ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ပျိုတိ ့သည်၊ ထာဝရဘရားဝတ်ကိ လများ

ွံ စရာ ပေသာေ ကာင့်၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ အလွ န်အြပစ် ကီ းေသာသ ြဖစ် က၏။

၁၈ သငယ်

ှ ေမွ လသည် ပိ တ်သင်တိင်းကိ ဝတ်စည်းလျက်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ့၌ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်
ေလ၏။ ‐ ၁၉ ှ စ်စဥ် ပရေသာ ယဇ် ကိ ပေဇာ်ြခင်းငှ ါ၊ သ၏ မိ ဘသည် ေရာက်လာေသာအခါ၊
အမိ သည် တ ှ စ် မြပတ်သားအဘိ ့ အကျငယ်ကိ ချုပ်၍ ေဆာင်ခဲ့တတ်၏။ ၂၀ တရံ ေရာအခါ၊
ဧလိ က၊ သင်သည် ထာဝရဘရား၌ ငှ ါးထားေသာ သားအတွ က်၊ ဤမိ န်းမတွ င် အမျိုး အ ယ်ကိ
ေပးေတာ်မပါေစေသာဟ ဧလကာနလင်မယားကိ ေကာင်း ကီ းေပး၏။ ထိ သတိ ့သည် ေနရာ
အိ မ်သိ့ ြပန်သွားေသာေနာက်၊ ၂၁ ထာဝရဘရားသည် ဟ ကိ အ ကည့်အ ကေတာ်မသြဖင့်၊
သသည် ပဋိ သေ ယ၍၊ သားသံ းေယာက်၊ သမီ း ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ဘွ ားြမင်ေလ၏။
သငယ် ှ ေမွ လသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ကီ းပွ ား သတည်း။

၂၂ ဧလိ သည်

အသက်အ ွယ်လွန်ေသာအခါ၊ သ၏သားတိ ့သည် ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့၌ ပသမ ကိ ၎င်း၊
ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးနားမှာ စည်းေဝးေသာမိ န်းမ ှ င့် မှားယွ င်းေ ကာင်းကိ
၎င်း ကားသိ လ င်၊ ၂၃ သင်တိ့သည် အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့ ပ ကသနည်း။ သင်တိ့ ပေသာ
ဒစ ိ က်တိ့ကိ လအေပါင်းတိ ့ သည် ေြပာ၍ ငါ ကားရ၏။ ၂၄ မေကာင်းဘးငါ့သားတိ ့။
ငါ ကားေသာ သိ တင်းသည် ေကာင်းေသာ သိ တင်းမဟတ်။ ထာဝရဘရား ၏ လတိ ့သည်
ြပစ်မှားရမည်အေ ကာင်း၊ သင်တိ့ ပ ကသည် တကား။

၂၅ လချင်းတေယာက်ကိ

တေယာက်ြပစ်မှားလ င်၊ တရားသ ကီ း စစ်ေ ကာစီ ရင်ရ၏။ လသည် ထာဝရ ဘရားကိ
ြပစ်မှားလ င်၊ သ့အတွ က် အဘယ်သ ေတာင်းပန်လိမ့ ်မည်နည်းဟ ဆံ းမေသာ်လည်း၊ သ
တိ ့သည် အဘ၏ စကားကိ နားမေထာင် က။ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည်
ကွ ပ်မျက်ြခင်း ငှ ါ အလိ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၂၆ သငယ် ှ ေမွ လသည် ကီ းပွ ား၍၊ ထာဝရဘရားေ ှ ၊့
လတိ ့ေ ှ ့၌ မျက် ှ ာရေလ၏။ ၂၇ ဘရားသခင်၏ လတေယာက်သည် ဧလိ ထံသိ ့လာ၍
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အဲ ဂတု ြပည်၊ ဖာေရာဘရင်ထံ၌ေနရေသာ သင့်အဘ၏
အမျိုးအား ငါ ထင် ှ ားသည် မဟတ်ေလာ။ ‐ ၂၈ ငါ၏ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ပေဇာ်ြခင်း၊
နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့ြခင်း၊ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ သင်တိင်းကိ ဝတ်ြခင်း အမကိ ေစာင့်ရေသာ
ငါ၏ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ သ့ကိ ဣသေရလအမျိုးအေပါင်းတိ ့ အထဲ က
ငါေ ွးေကာက်သည် မဟတ်ေလာ။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် မီ းြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာ
ှ ိ သမ တိ က
့ ိ ၊ သင့်အဘ၏ အမျိုးအား ငါေပးသည်မဟတ်ေလာ။‐ ၂၉ ငါ့အိမ်၌ ငါစီ ရင်ေသာယဇ် ၊
ငါ့ပေဇာ်သကာကိ အဘယ်ေ ကာင့် ေြခ ှ င့်ကန်သနည်း။ ငါ၏လ ဣ သေရလအမျိုးသား
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တင်လေသာ ပေဇာ်သကာ ှ ိ သမ တိ ့တွင်၊ အြမတ်ဆံ းေသာ အရာကိ ဝစွ ာစား ေစ၍၊
သင်၏သားတိ ့ကိ ငါ့အေပ မှာ အဘယ်ေ ကာင့် ချီးေြမာက်သနည်း။ ၃၀ ထိ သိ့ ပေသာေ ကာင့်၊
ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင့် အမျိုး၊
သင့်အဘ၏အမျိုးသည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာအစဥ် သွ ားလာရလိ မ့ ်မည်ဟ ငါဆိ မိေသာ်လည်း၊ တဖန်
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ ဂတိ သည် ငါ ှ င့်ေဝးပါေစ။ ငါ့ကိ ချီးေြမာက်ေသာ သတိ ့
ကိ ငါချီးေြမာက်မည်။ ငါ့ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ သတိ ့သည် ဂဏ်သေရ ပျက် ကလိ မ့ ်မည်။‐
၃၁ သင်၏ အမျိုးတွ င် အိ ေသာသတေယာက်မ

မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ သင်၏ လက် ံ း ှ င့်

သင့်အေဆွ အမျိုး ၏ လက် ံ းကိ ငါြဖတ်ေသာ အချိန်ကာလေရာက်လိမ့ ်မည်။‐

၃၂

ဣသေရလအမျိုးအား ငါေပးေသာ စည်းစိ မ် ှ ိ ရာ အိ မ်ေပ မှာ ေဘးဥပဒ်ေရာက်ေ ကာင်းကိ
သင် ြမင်ရလိ မ့ ်မည်။ သင်၏ အမျိုးတွ င် အိ ေသာသတေယာက်မ

အစဥ်မ ှ ိ ရ။‐

၃၃ ငါ၏ယဇ် ပလင်မှ ငါမပယ်မြဖတ်ေသာ သင်၏အမျိုးသားသည်၊ သင့်မျက်စိပျက်၍

စိ တ် ကင်နာဘိ ့ ရာြဖစ်လိမ့ ်မည်။ သင်၏ သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် အသက်ပျိုစဥ်ပင်
ေသရ ကလိ မ့ ်မည်။‐ ၃၄ သင်၏သား ေဟာဖနိ ှ င့် ဖိ နဟတ် ှ စ်ေယာက်တိ့၌ ြဖစ်ေစ၍၊ သင့်အား
ငါေပးေသာ ပပနိမိတ် ဟမကား၊ ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် တေန့ြခင်းတွ င် ေသလိ မ့ ်မည်။ ‐ ၃၅
တဖန် ငါ့စိတ် ှ လံ းအလိ သိ့ လိ က်၍ သစာေစာင့်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ကိ ငါေပ ထွ န်းေစမည်။
မဲ ေသာအိ မ်ကိ သ့အဘိ ့ ငါေဆာက်ေပးသြဖင့်၊ သသည် ငါ့ထံ၌ ဘိ သိက်ခံေသာသေ ှ မ့ ှ ာ
အစဥ် သွ ားလာရလိ မ့ ်မည်။ ၃၆ သင်၏ အမျိုး၌ ကျန် ကင်းေသာ သတိ င်းသ့ထံသိ ့လာ၍၊
က န်ေတာ်သည် မန့်အနည်းငယ်ကိ စားရ မည်အေ ကာင်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ ှ င့်ဆိ င်ေသာ
အမတစံ တခ၌ က န်ေတာ်ကိ ေစခိ င်းပါေလာ့ ဟ ေငွ စ၊ မန့်စကိ ရလိ ေသာငှ ါ၊ ှ ိ ခိးလျက်
ေတာင်းပန်လိမ့ ်မည်ဟ အမိ န့်ေတာ်ကိ ြပန်ေလ၏။

၃ သငယ် ှ ေမွလသည်၊ ဧလိေ ှ တွ့ င် ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ေလ၏။
ထိ ကာလ၌ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် နည်းပါး၏။ ထင် ှ ားေသာ ပါ ံ မ ှ ိ ။ ၂
တရံ ေရာအခါ ဧလိ သည်

မိ မိေနရာ၌ အိ ပ်လျက်၊ သ၏ မျက်စိမန်ေသာေ ကာင့်

မြမင် ိင်သည်ကာလ၊‐ ၃ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ် ှ ိ ရာ ထာဝရဘရားအိ မ်ေတာ်၌
မီ းခွ က်မေသမှီ၊ ှ ေမွ လသည်လည်း အိ ပ်လျက် ှ ိ ေသာအခါ၊‐ ၄ ထာဝရဘရားသည် ှ ေမွ လကိ
ေခ ေတာ်မ၍၊ ှ ေမွ လက အက ်ပ် ှ ိ ပါသည်ဟ ထးသြဖင့်၊‐

၅ ဧလိ ထံသိ ့ ေြပး၍၊

ကိ ယ်ေတာ်ေခ ေသာေ ကာင့် အက ်ပ်လာပါသည်ဟ ဆိ လ င်၊ ဧလိ က ငါမေခ ၊ အိ ပ်ေတာ့ဟ
ဆိ သည်အတိ င်း၊ ှ ေမွ လသွ ား၍ အိ ပ်ြပန်ေလ၏။ ၆ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ ှ ေမွ လဟ
ေခ ေတာ်မလ င်၊ ှ ေမွ လသည် ထ ပီ းလ င်၊ ဧလိ ထံသိ ့ သွ ား၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ေခ ေသာေ ကာင့်
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အက ်ပ်လာပါသည်ဟ ဆိ ေသာ်၊ ဧလိ က ငါမေခ ငါ့သား၊ အိ ပ်ေတာ့ဟ ဆိ ၏။ ‐ ၇
ှ ေမွ လသည် ထာဝရဘရားကိ မသိ ေသး။ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ မခံ ရေသး။ ၈ တတိ ယအ ကိ မ်
ထာဝရဘရားက၊ ှ ေမွ လဟ ေခ ေတာ်မလ င်၊ ှ ေမွ လ ထ ပီ းလ င် ဧလိ ထံသိ ့ သွ ား၍
ကိ ယ်ေတာ်ေခ ေသာေ ကာင့် အက ်ပ်လာပါသည်ဟဆိ ေသာ်၊ ထာဝရဘရားသည် ထိ သ
ငယ်ကိ ေခ ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဧလိ သည် ရိ ပ်မိလ င်၊‐

၉ သင်သွား၍ အိ ပ်ဦးေတာ့၊

ေနာက်တဖန်ေခ လ င်၊ အိ ထာဝရဘရား အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ် က န် ကားပါသည်ဟ
ေလ ာက်ရမည်အေ ကာင်း ှ ေမွ လကိ မှာထားသည်အတိ င်း၊ ှ ေမွ လသွ ား၍ မိ မိ ေနရာ၌
အိ ပ်ေလ၏။‐
ှ ေမွ လဟ

၁၀ ထာဝရဘရားသည်လည်း ေ ှ နည်
့ းတ လာရပ်လျက်၊

ေခ ေတာ်မလ င်၊

ကိ ယ်ေတာ်က န် ကားပါသည်ဟ

ှ ေမွ လက၊

အိ ထာဝရဘရား

ေလ ာက်ေလေသာ်၊‐

၁၁

ှ ေမွ လ၊

အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါ။
ထာဝရဘရားက၊

သိ တင်း ကားေသာသတိ င်း နား ှ စ်ဘက်ခါးေစြခင်းငှ ါ၊ ငါသည် ဣသေရလ အမျိုး၌
တစံ တခကိ ပမည်။ ၁၂ ဧလိ အိမ်သားတိ ့တဘက်၌ ငါေြပာသမ အတိ င်း ထိ ေန့တွင် ငါ ပမည်။
ပစ ှ ိ ပီ းမှ လက်စသတ်မည်။‐ ၁၃ ထိ သ၏သားတိ ့သည် ကိ ယ်ယတ်မာသည်တိင်ေအာင်၊
ကိ ယ် ပေသာ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ သသိ ေသာ် လည်း ကျပ်တည်းစွ ာ မဆံ းမဘဲ ေနေသာေ ကာင့်၊
သ၏ အိ မ်သားတိ ့၌ ငါသည် အစဥ်အ မဲ ဒဏ်ေပး မည်ဟ ငါေြပာ ပီ ။‐ ၁၄ ထိ ေ ကာင့်
ဧလိ ၏အိ မ်သားတိ ့ အြပစ်သည် ယဇ် ှ င့်ပေဇာ်သကာအားြဖင့် မေြဖ၊ အစဥ်အ မဲ တည်ရ
မည်အေ ကာင်း သတိ ့အား ငါ ကျိန်ဆိ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ှ ေမွ လသည် နံ နက်တိင်ေအာင်
အိ ပ် ပီ းမှ၊ ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်တံခါးတိ ့ကိ ဖွ င့ ်ေလ၏။ ြမင်ရ ေသာ ပါ ံ ကိ ဧလိ အား
မ ကားမေြပာဝံ့ ။ ၁၆ ဧလိ က၊ ငါ့သား ှ ေမွ လဟေခ လ င်၊ ှ ေမွ လက အက ်ပ် ှ ိ ပါသည်ဟ
ထးေလ၏။ ၁၇ ဧလိ ကလည်း၊ အဘယ်သိ့ မိ န့်ေတာ်မသနည်း။ ငါ့အား ဝှက်မထားပါ ှ င့်။
မိ န့်ေတာ်မသမ

တစံ တခ ကိ ငါ့အား ဝှက်ထားလ င်၊ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်းမက

သင်၌ ပေတာ်မပါေစေသာဟ ဆိ ေလေသာ်၊‐ ၁၈ ှ ေမွ လသည် တစံ တခကိ မ ဝှက်မထား
အလံ းစံ တိ ့ကိ ြပန် ကား၏။ ဧလိ ကလည်း၊ ထာဝရဘရားြဖစ် လ င် အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း
ပေတာ်မပါေစေသာဟ ဝန်ခံေလ၏။

၁၉

ှ ေမွ လသည်

အစဥ်အတိ င်း

ကီ း၍၊

ထာဝရဘရားသည် သ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသြဖင့်၊ သ၏ စကား တခွ န်းမ ပျက်ေစြခင်းငှ ါ
အခွ င့ ်ေပးေတာ်မမ။‐

၂၀ သသည် ထာဝရဘရား၏ ပေရာဖက်စစ် ြဖစ်ေ ကာင်းကိ

ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်၊ ဒန် မိ မ့ ှ စ၍ ေဗရေ ှ ဘ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် သိ က၏။ ၂၁
ထာဝရဘရားသည်
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တ်ကပတ်ေတာ် အားြဖင့် ှ ေမွ လအား ဗျာဒိ တ်ေပးေတာ်မ၏။ ှ ေမွ လ စကားသည်လည်း၊
ဣသေရလအမျိုးတေ ှ ာက် လံ းကိ ှ ံ ့ြပားေလ၏။

၄ တဖန်

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့သည် ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ တိ က်ြခင်းငှ ါ ချီသွား၍၊

ဧဗေနဇာ မိ န့ ားမှာ တပ်ချလျက်၊ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် အာဖက် မိ ့၌ တပ်ချလျက်ေန က၏။ ၂
ဖိ လိတိ လတိ ့သည်

ဣသေရလအမျိုးကိ

ဣသေရလအမျိုးသည်
ေသ က၏။

စစ် ံ း၍

၃ လများတိ ့သည်

စစ်ခင်းကျင်း၍

တိ က် ကေသာအခါ၊

ရန်သလက်တွင်

သရဲ ေလးေထာင်ခန့်မ

တပ်ထဲသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုး

အသက် ကီ းသတိ က
့ ၊ ယေန့ ထာဝရ ဘရားသည် ငါတိ ့ကိ ဖိ လိတိ လတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ အဘယ်ေ ကာင့်
ံ းေစေတာ်မသနည်း။

ထာဝရဘရား၏

ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်သည်

ငါတိ ့ကိ ရန်သလက်မှ ကယ်တင်ေစြခင်းငှ ါ၊
ဆိ ကသည်အတိ င်း၊

၄

လများတိ ့သည်

ေခ ဗိ မ်စပ် ကားမှာေနေသာ

ှ ိ ေလာ မိ မ့ ှ ေဆာင်ခဲ့
ှ ိ ေလာ မိ သ
့ ိ့

လကိ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

လာ၍၊

ကကန်အ့ံ ဟ
ေစလတ်၍၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ ေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊ ဘရားသခင်၏ ပဋိ ညာဥ်ေသတာ ေတာ် ှ င့်အတ
ဧလိ ၏ သားေဟာဖနိ ှ င့်ဖိ နဟတ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ပါ က၏။
ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်သည်

တပ်ထဲသိ့

ေရာက်ေသာအခါ၊

၅ ထာဝရဘရား၏

ေြမ ကီ း

အသံ ြမည်

သည်တိင်ေအာင် တပ်သားအေပါင်းတိ ့သည် ေ ကးေ ကာ် က၏။ ၆ ေ ကးေ ကာ်သံကိ
ဖိ လိတိ လတိ ့သည်

ကားလ င်၊

ေဟ ဗဲ တပ်၌

ပေသာ

ေ ကးေ ကာ်သံ ကီ းကား

အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးလျက်၊ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်သည် ထိ တပ်ထဲသိ့
ေရာက်ေ ကာင်း ကိ သိ က၏။ ၇ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ေ ကာက်၍၊ ဘရားသခင်သည်
ေဟ ဗဲ တပ်ထဲသိ့ ေရာက်ေလ ပီ တကား။ ငါတိ ့ သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ တခါမ ဤသိ ့
မြဖစ်စဖး။ ၈ ငါတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ တန်ခိး ကီ းေသာ ဤဘရားသခင်၏လက်မှ
ငါတိ ့ကိ အဘယ်သ ကယ် တင်လိမ့ ်မည်နည်း။ ေတာ၌ အဲ ဂတုလတိ ့ကိ ေဘးအေပါင်း ှ င့်
ဒဏ်ခတ်ေသာ ဘရားကား၊ အြခား မဟတ် ဤဘရားေပတည်း။ ၉ အိ ဖိ လိတိ လတိ ့၊
ဣသေရလလတိ ့သည် သင်တိ့ထံ၌ က န်ခံရသကဲ့ သိ ့၊ သတိ ့ထံ၌ ငါတိ ့သည် က န်
မခံ ရမည်အေ ကာင်း၊ အားယ၍ ေယာက်ျား ပ ကေလာ့။ ေယာက်ျား ပ၍ တိ က် ကေလာ့ဟ
ေြပာဆိ က၏။ ၁၀ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် စစ်တိက်သြဖင့်၊ ဣသေရလအမျိုး ံ းြပန်၍၊ လတိ င်း
မိ မိေနရာသိ ့ ေြပးေလ၏။ ကီ းစွ ာေသာ လပ် ကံ ြခင်းြဖစ်၍၊ ဣသေရလေြခသည် သရဲ
သံ းေသာင်းတိ ့သည် ေသ က၏။ ၁၁ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်သည် ရန်သလက်သိ့
ေရာက်၍၊ ဧလိ ၏သား ေဟာဖနိ ှ င့် ဖိ နဟတ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် အသက်ဆံ းေလ၏။ ၁၂
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ဗယာမိ န် အမျိုးသားတေယာက်သည်၊ စစ်တိက်ရာထဲ က ေြပးလာ၍၊ မိ မိအဝတ်ကိ
ဆတ်လျက်၊

မိ မိေခါင်းေပ မှာ

ေြမမန့်ကိတင်လျက်၊

ထိ ေန့ြခင်းတွ င်

ှ ိ ေလာ မိ သ
့ ိ့

ေရာက်ေလ၏။ ၁၃ ေရာက်ေသာအခါ၊ ဧလိ သည် လမ်းနား၌ ခံ ေပ မှာထိ င်၍၊ ဘရားသခင်၏
ေသတာေတာ်အတွ က်

စိ တ် ှ လံ းတန်လပ်လျက်

ေစာင့်ေန၏။

ေြပးေသာသသည်

မိ ထ
့ ဲ သိ့ေရာက်၍ သိ တင်းေြပာသြဖင့်၊ တ မိ လ
့ ံ း ေအာ်ဟစ် က၏။ ၁၄ ေအာ်ဟစ်သံကိ
ဧလိ ကားေသာ်၊ အတ်အတ်ကျက်ကျက်ေသာ အသံ ကား၊ အဘယ်သိ့နည်းဟေမးလ င်၊
ထိ သသည် အလျင်အြမန်လာ၍ ဧလိ အား ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၅ ထိ အခါ ဧလိ သည် အသက်
ကိ းဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ၍ မျက်စိမြမင် ိင်ေအာင် မျက်ေ ကာေသ ှ င့် ပီ ။ ၁၆ ေြပးေသာသက၊
အက ်ပ်သည် စစ်တိက်ရာမှ ေရာက်လာေသာသ ြဖစ်ပါ၏။ စစ်တိက်ရာထဲ က ယေန့
အက ်ပ်ေ ြပး၍ လာပါ၏ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ဧလိ က၊ ငါ့သား၊ အမကားအဘယ်သိ့နည်းဟ
ေမးေလေသာ်၊ ၁၇ တမန်က၊ ဣသေရလအမျိုးသည် ဖိ လိတိ လတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာေြပး၍ ကီ းစွ ာေသာ
လပ် ကံ ြခင်းကိ ခံ ရ ကပါ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ်၏သား၊ ေဟာဖနိ ှ င့် ဖိ နဟတ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်
ေသပါ ပီ ။ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ် သည်လည်း ရန်သလက်သိ့ ေရာက်ပါ ပီ ဟ
ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၈ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ် သိ တင်းကိ ကားေသာအခါ၊ ဧလိ သည်
တံ ခါးနားမှာ ထိ င်ေသာခံ ေပ က ေနာက်သိ့လန်ကျသြဖင့်၊ လည်ပင်းကျိုး၍ေသေလ၏။
အသက် ကီ း၍ ကိ ယ်ေလးေသာသ ြဖစ်၏။ ထိ သသည် ဣသေရလအမျိုးကိ အ ှ စ်ေလးဆယ်
အပ်စိးသတည်း။

၁၉ သ၏ ေခ းမဖိ နဟတ်၏ မယားသည် ပဋိ သေ အရင့်အမာ ှ ိ ၍

အချိန်နီးလျက်၊ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်သည် ရန်သလက်သိ့ ေရာက်ေ ကာင်း၊
ေယာကမ ှ င့် လင်ေသေ ကာင်းကိ ကားေသာအခါ၊ ေကျာကန်း၍ သားဘွ ားြခင်း ေဝဒနာကိ
ချက်ြခင်းခံ ရ၏။

၂၀ ေသလေသာအခါ အနားမှာ ှ ိ ေသာ မိ န်းမတိ ့က၊ မစိ းရိ မ် ှ င့်။

သားေယာက်ျားကိ ဘွ ားြမင် ပီ ဟ ဆိ ေသာ်လည်း ြပန်မေြပာ၊ အမမထားဘဲ ေန၏။ ၂၁ တဖန်
ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်သည် ရန်သလက်သိ့ ေရာက်ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ မိ မိေယာကမ
ှ င့် လင်အမေ ကာင့်၎င်း၊ ဣသေရလဘန်းအသေရ ေပျာက်ခဲ့ ပီ ဟဆိ လျက်၊ ထိ သငယ်ကိ
ဣခဗဒ် အမည်ြဖင့် မှည့်၍၊‐ ၂၂ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင့် ေသတာေတာ်သည်
ရန်သလက်သိ့ ေရာက်ေသာေ ကာင့်၊ ဣသေရလ ဘန်းအသေရ ေပျာက်ခဲ့ ပီ ဟ ဆိ ေလ၏။

၅ ဖိလိတိလတိ့သည် ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ယ၍ ဧဗေနဇာ မိမ့ ှ အာဇတ် မိသ့ ိ့
ေဆာင်သွား က၏။ ၂ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ဒါဂန်ေကျာင်းထဲ သိ့ သွ င်း၍
ဒါဂန်အနားမှာ ထား က၏။ ၃ အာဇတ် မိ သ
့ ားတိ ့သည် နံ နက်ေစာေစာ ထ ကေသာအခါ၊
ဒါဂန်သည် ထာဝရဘရား၏ ေသတာ ေတာ်ေ ှ ့၌ ေြမေပ မှာလဲ ၍ ြပပ်ဝပ်လျက် ှ ိ သည်ကိ

၁ ဓမရာဇဝင်
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ေတွ သြဖင့်၊ သ့ကိယ၍ သ၏ေနရာ၌ တင်ထား ြပန် က၏။ ၄ တဖန် နက်ြဖန်နံနက်
ေစာေစာထ ကေသာအခါ၊ ဒါဂန်သည် ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ေ ှ ့၌ ေြမေပ မှာ လဲ ၍
ြပပ်ဝပ်လျက်၊ ေခါင်း ှ င့် လက်ဝါး ှ စ်ဘက် ြပတ်၍ တံ ခါးခံ ေပ မှာတင်လျက်၊ ဒါဂန်၌
ကိ ယ်တိတိ ှ ိ သည်ကိ ေတွ ့ က၏။

၅ ထိ ေ ကာင့်

ဒါဂန်၏ ယဇ် ပေရာဟိ တ်များ၊

ဒါဂန်ေကျာင်းသိ ့ ဝင်ေသာသများတိ ့သည်၊ အာဇတ် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ ဒါဂန်ေကျာင်းတံ ခါးခံ ကိ
ယေန့တိင်ေအာင် ေကျာ်နင်းေလ့မ ှ ိ က။ ၆ အာဇတ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၌ေနေသာ သတိ ့အေပ မှာ၊
ထာဝရဘရားသည် ေလးေသာလက်ေတာ် ှ င့် ဖျက်ေတာ်မ၏။ ြမင်းသ ိ က် အနာ ှ င့်လည်း
ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၇ အာဇတ် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ထိ အမကိ ြမင်လ င်၊ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင်သည်

ငါတိ ့ ှ င့်

ငါတိ ့ဘရား ဒါဂန်အေပ မှာ ေလးေသာလက်ေတာ်ကိ

တင်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ထိ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ငါတိ ့တွင် မ ှ ိ ေစရဟ ဆိ လျက်၊
၈ လကိ ေစလတ်၍ ဖိ လိတိ မင်းအေပါင်းတိ ့ကိ စေဝးေစ ပီ းလ င်၊ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင့် ေသတာေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ ေမး က၏။ မင်းများကလည်း၊
ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင့်ေသတာေတာ်ကိ

ဂါသ မိ သ
့ ိ့

ေဆာင်သွားေစဟ

စီ ရင်သည်အတိ င်း ေဆာင်သွား က၏။ ၉ ထိ မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်သွားေသာေနာက်၊ ထာဝရဘရား၏
လက်ေတာ်သည် ထိ မိ ့၌ ကီ းစွ ာေသာ ဖျက်ဆီးြခင်းကိ ပ၍၊ မိ သ
့ မိ သ
့ ား အ ကီ းအငယ်တိ့ကိ
ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ကိ ယ်အတွ င်း၌ ြမင်းသ ိ က်အနာကိ ခံ ရ က၏။

၁၀ တဖန်

ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ဧ ကန် မိ သ
့ ိ ့ ပိ ့လိက်သြဖင့်၊ ထိ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊
မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့က၊ ငါတိ ့ ှ င့် ငါတိ ့လများကိ သတ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင့်
ေသတာေတာ်ကိ ေဆာင်ခဲ့ပါသည်တကားဟ ဟစ်ေ ကာ်လျက်၊
ဖိ လိတိ မင်းအေပါင်းတိ ့ကိ

စေဝးေစ ပီ းလ င်၊

၁၁ လကိ ေစလတ်၍

ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင့်

ေသတာေတာ်သည် ငါတိ ့ ှ င့်ငါတိ ့လများကိ မသတ်ေစြခင်းငှ ါ လတ်လိက် ကကန်အ့ံ ၊
မိ မိေနရင်း အရပ်သိ့ သွ ားပါေလေစဟ ဆိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည်
အလွ န်ေလးေသာ လက်ေတာ်ကိ တင်ေတာ်မသြဖင့်၊ တ မိ လ
့ ံ းေသေစတတ်ေသာ အနာေရာဂါ
ှ ံ ့ြပားေလ၏။ ၁၂ ေသေဘး ှ င့်လွ တ်ေသာ်လည်း ြမင်းသ ိ က်နာြဖင့် ဒဏ်ခတ်ြခင်းကိ ခံရ၍၊
ထိ မိ ေ့ အာ်ဟစ်ေသာ အသံ သည် မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ တက်ေလ၏။

၆ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်သည် ဖိလိတိြပည်၌ ခ ှ စ်လေန ပီးမှ၊

၂ ဖိ လိတိ လတိ ့သည်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်များ၊ ပေရာဖက်လပ်သများတိ ့ကိ ေခ ၍ ထာဝရဘရား၏ ေသတာ ေတာ်ကိ
အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်း။ သေနရင်းအရပ်သိ့ အဘယ်သိ့ေသာ ပေဇာ်သကာ ှ င့် လတ်
လိ က်ရပါမည်နည်းဟ
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ေမးြမန်း က၏။

၃

သတိ ့ကလည်း၊

ဣသေရလအမျိုး၏
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ဘရားသခင့်ေသတာေတာ်ကိ လတ်လိက်လ င်

ကိ ယ်ချည်း မလတ်

လိ က် က ှ င့်။

ဒစ ိ က်ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ဆက် ေပးလိ က်ရမည်။ သိ ့ ပလ င် ေရာဂါ ငိ မ်းလိ မ့ ်မည်။
အဘယ်ေ ကာင့်

လက်ေတာ်မေ ွေသးသည်
့
ကိ သိ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ က၏။

၄

အဘယ်အရာကိ ဒစ ိ က်ေြဖရာ ပေဇာ်သကာဘိ ့ ြပန်ေပးလိ က်ရပါမည်နည်းဟ ေမးလ င်၊
ဖိ လိတိ မင်း အေရအတွ က်အတိ င်း ေ ြမင်းသ ိ က်ပံ ငါးခ ှ င့် ေ ကက်ငါးေကာင်ကိ
ေပးလိ က်ရမည်။ သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့မင်းများ၌ ေရာဂါတပါးတည်း စွဲ လျက် ှ ိ ၏။ ၅ ထိ ေ ကာင့်
ြမင်းသ ိ က်ပံ ၊ ေြမကိ ဖျက်တတ်ေသာ

ကက်ပံ တိ ့ကိ လပ်၍ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းရ ကမည်။ လက်ေတာ်သည် သင်တိ့ ှ င့် သင်တိဘ
့ ရားအေပ ၊
သင်တိ့ေြမအေပ မှာ

ေပါ့ေကာင်းေပါ့လိမ့ ်မည်။

၆

သိ ့ြဖစ်၍

ဖာေရာဘရင် ှ င့်

အဲ ဂတုလတိ ့သည် ခိ င်မာေသာ စိ တ် ှ လံ း ှ ိ သကဲ့ သိ ့ အဘယ်ေ ကာင့် ခိ င်မာေသာ
စိ တ် ှ လံ း ှ ိ ကသနည်း။ သတိ ့တွင် အထးသြဖင့် ပေတာ်မေသာအခါ၊ သတိ ့သည် လတ်
လိ က်၍ ဣသေရလလတိ ့သည် သွ ား က၏။ ၇ ယခမှာ လှ ည်းသစ်ကိလပ် ပီ းမှ ထမ်းပိ းမတင်၊
သားငယ် ှ ိ ေသာ ွားမ ှ စ်ေကာင်ကိ လှ ည်း၌ က၍၊ ွားသငယ်တိ့ကိ သ့ေနရာသိ ့ ပိ ့ ကေလာ့။
၈ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ကိ လှ ည်းေပ မှာ တင်၍ ြပန်ေပးလိ က်ေသာ ဒစ ိ က်ေ ြဖရာ

ပေဇာ် သကာတည်းဟေသာ ေ တန်ဆာတိ ့ကိ ေသတာေတာ်နားမှာ အြခားေသာေသတာ၌
ထား ပီ းလ င် လတ်လိက်၍ သွ ားပါေလေစ။ ၉ ေသတာေတာ်သည် မိ မိြပည်သိ့ သွ ားေသာလမ်း
ဗက်ေ ှ မက် မိ သ
့ ိ ့လိက်လ င်၊ ထိ ဘရားသခင်သည် ဤေဘး ကီ းကိ ငါတိ ့၌ ြဖစ်ေစ ပီ ။
သိ ့မဟတ် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာေ ကာင့် ငါတိ ့မခံ ၊ အလိ လိ ခံ ရ သည်ကိ သိ ရ ကမည်ဟ
စီ ရင်သည်အတိ င်း၊‐ ၁၀ လများတိ ့သည် ပသြဖင့်၊ သားငယ် ှ ိ ေသာ ွားမ ှ စ်ေကာင်ကိ
လှ ည်း၌ က၍၊

ွားသငယ်တိ့ကိ သ့ ေနရာ၌ ချုပ်ထား က၏။

၁၁ ထာဝရဘရား၏

ေသတာေတာ် ှ င့်တကွ ေ ကက်များ၊ မင်းသ ိ က်ပံ များပါေသာ ေသတာေတာ်ကိ လှ ည်းေပ မှာ
တင် က၏။ ၁၂ ွားမတိ ့သည် ဗက်ေ ှ မက်လမ်းသိ ့ တည့်တည့်လိ က်၍ ြမည်တွန်လျက်
သွ ား က၏။ လက်ျာဘက် လက်ဝဲဘက်သိ့မလဲ လမ်းမသိ ့သာ လိ က် က၏။ ဖိ လိတိ မင်းတိ သ
့ ည်
ဗက်ေ ှ မက် မိ န့ ယ်တိင်ေအာင် လိ က် က၏။ ၁၃ ဗက်ေ ှ မက် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ချိုင့်၌ ဂျံု၊
စပါးကိ ရိတ်လျက် ေြမာ် ကည့်၍ ေသတာေတာ်ကိ ြမင်ေသာ အခါ ဝမ်းေြမာက် က၏။ ၁၄
လှ ည်းသည် ဗက်ေ ှ မက် မိ သ
့ ား ေယာ ၏ လယ်ကွက်ထဲသိ့ ဝင်၍ ေကျာက် ကီ းအနားမှာ
ရပ်ေန၏။ ထိ သတိ ့သည် လှ ည်းကိ ချိုးခွဲ ပီ းလ င်
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပ၍ ပေဇာ် က၏။

ွားမတိ ့ကိ ထာဝရဘရားအား

၁၅ ထိ အခါ ေလဝိ သားတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏

ေသတာေတာ် ှ င့် ေ တန်ဆာပါေသာေသတာကိ ချ၍ ေကျာက် ကီ းေပ မှာ တင်ထား ပီ းလ င်၊
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ဗက်ေ ှ မက် မိ သ
့ ားတိ ့သည်

ထိ ေန့ြခင်းတွ င်

ထာဝရဘရားအား ပေဇာ် က၏။
ြမင် ပီ းမှ၊ ထိ ေန့ြခင်းတွ င်

မီ း ိ ရာယဇ်
့
မှ

၁၆ ထိ အမကိ

စ၍

ယဇ် မျိုးကိ

ဖိ လိတိ မင်းငါးေယာက်တိ့သည်

ဧ ကန် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်သွား က၏။

၁၇ ထာဝရဘရားအား

ြပန်ေပးေသာ ဒစ ိ က်ေြဖရာ ပေဇာ်သကာတည်းဟေသာ ေ ြမင်းသ ိ က်ပံ တိ ့ကား၊
အာဇတ် မိ ဘ
့ ိ ့တခ၊

ဂါဇ မိ ဘ
့ ိ ့တခ၊

အာ ှ ေကလန် မိ ဘ
့ ိ ့တခ၊

ဂါသ မိ ဘ
့ ိ ့တခ၊

ဧ ကန် မိ ဘ
့ ိ ့တခ ြဖစ်သတည်း။ ၁၈ ေ ကက်တိ့ကား၊ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ကိ
တင်ထားေသာ

ေကျာက် ကီ းတိ င်ေအာင်

ဖိ လိတိ မင်းငါးပါးဆိ င်သမ ေသာ

ခိ င်ခ့ံ ေသာ

မိ ့ြဖစ်ေစ၊

မိ ့ ွာအေရအတွ က်အတိ င်း

ေတာ ွာြဖစ်ေစ၊
ြဖစ်သတည်း။

ထိ ေကျာက်ကား ယေန့တိင်ေအာင် ဗက်ေ ှ မက် မိ သ
့ ား ေယာ ၏ လယ်ကွက်၌ ှ ိ ၏။ ၁၉
ဗက်ေ ှ မက် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ထဲသိ့ ကည့် မိ ေသာေ ကာင့်၊
လခနစ်ဆယ် ှ င့်လငါးေသာင်းတိ ့သည်

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မြခင်းကိ

ခံ ရ က၏။

ထိ သိ့

ထာဝရဘရားသည် ကီ းစွ ာေသာ လပ် ကံ ြခင်းအားြဖင့် ဒဏ်ေပးေတာ်မေသာေ ကာင့်၊
လများတိ ့သည် ငိ ေ ကးြမည်တမ်း က၏။ ၂၀ ဗက်ေ ှ မက် မိ သ
့ ားတိ ့က၊ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ
ဤဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ အဘယ်သ ရပ်ေန ိင်သနည်း။ ငါတိ ့အရပ်က၊
အဘယ်သ ှ ိ ရာသိ ့

ကသွ ားေတာ်မမည်နည်းဟ

ဆိ သြဖင့်၊‐

၂၁

ကိ ရယတ်

ယာရိ မ် မိ သ
့ ားတိ ့ထံသိ ့ လကိ ေစလတ်၍ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ ေသတာ
ေတာ်ကိ တဖန်ပိ့ က ပီ ။ သင်တိ့လာ၍ ေဆာင်သွား ကပါေတာ့ဟ မှာလိ က် က၏။

၇ ကိရယတ်ယာရိမ် မိသ့ ားတိ့သည်

လာ၍

ထာဝရဘရား၏

ေသတာေတာ်ကိ

ေဆာင်သွားသြဖင့်၊ ေတာင်ေပ မှာ ှ ိ ေသာ အမိ နဒပ်အိမ်၌ ထား၍ ေသတာေတာ်ကိ
ေစာင့်ေစြခင်းငှ ါ၊ သ၏သား ဧလာဇာကိ သန့် ှ င်းေစ က၏။

၂ ေသတာေတာ်သည်

အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ပတ်လံ း ကာြမင့်စွ ာ ကိ ရယတ်ယာရိ မ် မိ ့၌ ှ ိ စဥ်အခါ၊ ဣသေရလ အမျိုးသား
အေပါင်းတိ ့သည် ထာဝရဘရားကိ ေအာက်ေမ့၍ ြမည်တမ်း က၏။ ၃ တဖန် ှ ေမွ လက၊
သင်တိ့သည် အြခားတပါးေသာ ဘရားတည်းဟေသာ ဗာလဘရား၊ အာ ှ တရက် ဘရားတိ ့ကိ
ပယ်၍ ထာဝရဘရားအဘိ ့ သင်တိ့စိတ် ှ လံ းကိ ြပင်ဆင်လျက်၊ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့
စိ တ် ှ လံ း အ ကင်းမဲ့ ြပန်လာသြဖင့်၊ ထိ ဘရားကိ သာ ဝတ် ပ ကလ င်၊ ဖိ လိတိ လတိ ့လက်မှ
ကယ်တင် ေတာ်မမည်ဟ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့အား ဆံ းမသည်အတိ င်း၊‐ ၄
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ဗာလဘရား၊

အာ ှ တရက်ဘရားတိ ့ကိ

ပယ်၍

ထာဝရဘရားကိ သာ ဝတ် ပ က၏။ ၅ ှ ေမွ လကလည်း ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ
မိ ဇပါ မိ ့၌ စေဝးေစ ကေလာ့။ သင်တိ့အဘိ ့ ထာဝရဘရားကိ ငါဆေတာင်းမည်ဟ
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မှာခဲ့ သည်အတိ င်း၊

၆

သတိ ့သည်

မိ ဇပါ မိ ့၌

စည်းေဝးသြဖင့်၊

ေရကိ

ခပ်၍

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ သွ န်းေလာင်းြခင်း၊ အစာေ ှ ာင်ြခင်း အကျင့်တိ ့ကိ ကျင့်လျက်၊
အက ်ပ်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားပါ ပီ ဟ ဝန်ခံ က၏။ ှ ေမွ လသည် မိ ဇပါ မိ ့၌
ဣသေရလအမျိုးသားတရားမတိ ့ကိ စစ်ေ ကာစီ ရင်ေလ၏။ ၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
မိ ဇပါ မိ ့၌ စည်းေဝးေ ကာင်းကိ ဖိ လိတိ လတိ ့သည်

ကားလ င်၊ ဖိ လိတိ မင်းတိ ့သည်

ဣသေရလအမျိုး ှ ိ ရာသိ ့ စစ်ချီ က၏။ ထိ သိတင်းကိ ဣသေရလလတိ ့သည် ကားလ င်၊
ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ

ေ ကာက်၍၊

၈

ှ ေမွ လအား၊

အက ်ပ်တိ့၏

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်တိ့ကိ ဖိ လိတိ လတိ ့လက်မှ ကယ်တင်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း
အက ်ပ်တိ့အဘိ ့ အစဥ်မြပတ် ဆေတာင်းပါေလာ့ဟ ဆိ က၏။ ၉ ှ ေမွ လသည်လည်း
ိစ
့ ိ ့သိးသငယ်ကိယ၍

ထာဝရဘရားအား

တေကာင်လံ း

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပေဇာ်လျက်၊

ဣသေရလအမျိုးအဘိ ့ ဆေတာင်း၍ ထာဝရဘရား နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ှ ေမွ လသည်
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ ပေဇာ်စဥ်အခါ၊ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ဣသေရလအမျိုးကိ တိ က်ြခင်းငှ ါ
ချဥ်းလာ က၏။ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ထိ ေန့၌ ဖိ လိတိ လတိ ့အေပ မှာ ြပင်းစွ ာ
မိ ဃ်းချုန်းေစ၍၊ သတိ ့တပ်ကိ ဖျက်ေတာ်မသြဖင့်၊ ဣသေရလအမျိုးေ ှ မ့ ှ ာ
၁၁

ဣသေရလလတိ ့သည်

မိ ဇပါ မိ မ
့ ှ ထွ က်၍

ဗက်ကာ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် လိ က် က၏။

ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ

၁၂ ထိ အခါ

ံ း က၏။

လပ် ကံ လျက်၊

ှ ေမွ လသည် ေကျာက်ကိ ယ၍

မိ ဇပါ မိ ့ ှ င့် ှ င် မိ စ့ ပ် ကားမှာ ထေထာင်သြဖင့်၊ ထာဝရ ဘရားသည် ငါတိ ့ကိ ယခတိ င်ေအာင်
မစေတာ်မ ပီ ဟဆိ လျက်၊ ထိ ေကျာက်ကိ ဧဗေနဇာအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၁၃ ထိ သိ့
ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ံ းသြဖင့်၊ ေနာက်တဖန် ဣသေရလအမျိုးေနရာအရပ်သိ့ မလာ က။
ှ ေမွ လလက်ထက် ကာလပတ်လံ း ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်သည် ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ ဆီ းတား
ေတာ်မ၏။ ၁၄ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် သိ မ်းယေသာ ဣသေရလ မိ ့ ွာတိ ့ကိ ဧ ကန် မိ မ့ ှ စ၍
ဂါသ မိ တ
့ ိ င်ေအာင်

ြပန်ေပးရ က၏။

မိ န့ ယ်တိ့ကိလည်း

ဣသေရလလတိ ့သည်

ဖိ လိတိ လတိ ့လက်မှ တ်ယ က၏။ ဣသေရလလ ှ င့် အာေမာရိ လတိ ့သည်လည်း စစ်မ ှ ိ
အသင့်အတင့် ေန က၏။ ၁၅ ှ ေမွ လသည် တသက်လံ း ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိးေလ၏။
၁၆

ေဗသလ မိ ၊့

ဂိ လဂါလ မိ ၊့

မိ ဇပါ မိ တ
့ ိ ့ကိ

ှ စ်တိင်းလှ ည့်ပတ်၍

အရပ်ရပ်တွင်

ဣသေရလအမျိုး၌ စီ ရင်ရန် အမတိ ့ကိ စစ်ေ ကာစီ ရင်ေလ့ ှ ိ ၏။ ၁၇ ြပန်လာေသာအခါ၊
မိ မိအိမ် ှ ိ ေသာ ရာမ မိ သ
့ ိ ့ ြပန်လာ၍ ထိ မိ မ့ ှ ာလည်း ဣသေရလအမျိုး၌ စီ ရင် ရန် အမတိ ့ကိ
စစ်ေ ကာစီ ရင်လျက်၊ ထာဝရဘရားဘိ ့ ယဇ် ပလင်ကိတည်လျက် ေနေလ၏။
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၈ ှ ေမွလသည် အသက် ကီးေသာအခါ၊ မိမိသားတိ့ကိ ဣသေရလအမျိုး၌ အပ်စိးရေသာ
အခွ င့ ် ှ င့် ခန့်ထား၏။ ၂ သားဦ းအမည်ကား ေယာလ၊ ဒတိ ယသားအမည်ကား အဘိ ရတည်း။
ထိ သတိ ့သည် ေဗရေ ှ ဗ မိ ့၌ တရားသ ကီ းလပ် က၏။ ၃ သိ ့ရာတွ င် အဘလမ်းသိ ့မလိ က်။
ေငွ ကိ တပ်မက်ေသာ စိ တ် ှ င့် လွဲ သွား၍ တံ စိ းစားလျက် တရားကိ ဖျက် က၏။

၄

ထိ အခါ ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီ းသအေပါင်းတိ ့သည် စည်းေဝး၍၊ ှ ေမွ လ ှ ိ ရာ အရပ်
ရာမ မိ သ
့ ိ ့လာ ပီ းလ င်၊ ၅ ကိ ယ်ေတာ်သည် အသက် ကီ းပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်၏သားတိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်လမ်းသိ ့ မလိ က် ကပါ။ လမျိုးအေပါင်းတိ ့၏ ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း အက ်ပ်တိ့ကိ
အပ်စိးရေသာ

ှ င်ဘရင်ကိ ချီးေြမာက်ပါ ေလာ့ဟ ေလ ာက် က၏။

၆ ထိ သိ့

အက ်ပ်တိက
့ ိ အပ်စိးရေသာ ှ င်ဘရင်ကိ ေပးပါေလာ့ဟ ေလ ာက်ေသာအမကိ ှ ေမွ လသည်
မ ှ စ်သက်ေသာေ ကာင့် ထာဝရဘရားအား ဆေတာင်းေလ၏။ ၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊
သင့်အား လများတိ ့ ေြပာဆိ သမ ေသာ စကားကိ နားေထာင်ေလာ့။ သတိ ့ သည်
သင့်ကိ သာမပယ်၊ ငါသည် သတိ ့ကိ မအပ်စိးေစြခင်းငှ ါ ငါ့ကိလည်းပယ် က ပီ ။ ၈ သတိ ့ကိ
အဲ ဂတုြပည်မှ ငါေဆာင်ခဲ့ေသာေန့မှစ၍ ယေန့တိင်ေအာင် ငါ့ကိစွန့်၍ အြခားတပါးေသာ
ဘရားတိ ့ကိ ဝတ် ပသြဖင့် ကျင့်မိ သမ ေသာ အကျင့်အတိ င်း သင်၌လည်း ပ က၏။ ၉
ယခမှာ သတိ ့စကားကိ နားေထာင်ေလာ့။ သိ ့ရာတွ င် သတိ ေပး၍ သတိ ့ကိ အပ်စိးေသာ
ှ င်ဘရင် ၏ ထံ းစံ ကိ ြပေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ှ ေမွ လသည်လည်း၊ ှ င်ဘရင်ကိ
ေတာင်းေသာသတိ ့အား ထာဝရဘရား အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သမ ကိ ြပန်ေြပာ၍၊‐ ၁၁ သင်တိ့ကိ
အပ်စိးေသာ ှ င်ဘရင်၏ ထံ းစံ ဟမကား၊ သင်တိ့သားများကိ ယ၍ မိ မိရထားထိ န်း၊ ြမင်း
ထိ န်းအရာ၌ ခန့်ထား၍၊ အချို ့တိ့သည်လည်း သ၏ရထားေ ှ မ့ ှ ာ ေြပးရ ကမည်။

၁၂

လတေထာင်အပ်၊ တရာအပ်၊ ငါးဆယ်အပ်၊ တဆယ်အပ်အရာ၌ ခန့်ထား၍၊ လယ်လပ်ြခင်း၊
စပါး ရိ တ်ြခင်း၊ စစ်တိက်တန်ဆာ၊ ရထားတန်ဆာကိ လပ်ြခင်း အမများကိ ေဝဖန်လိမ့ ်မည်။ ၁၃
သင်တိ့သမီ းများကိ လည်း ယ၍၊ ခဲ ဘွယ်စားဘွ ယ်တိ့ကိ ြပင်ဆင်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ စားေတာ်ကဲ၊
မန့်သည် ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း ခန့်ထားလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ သင်တိ့လယ်ကွက်၊ စပျစ်ဥယျာဥ်၊
သံ လွ င်ဥယျာဥ် အေကာင်းဆံ းတိ ့ကိ ယ၍ မိ မိက န်တိ့အား ေပးလိ မ့ ် မည်။ ၁၅ သင်တိ့မျိုးေစ့
စပျစ်သီးဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ ယ၍ သ၏အရာ ှ ိ အမထမ်းတိ ့အား ေပးလိ မ့ ်မည်။

၁၆

သင်တိ့က န်၊ က န်မ၊ အေကာင်းဆံ းေသာ လလင်၊ ြမည်းများကိ ယ၍ သ၏ အမကိ
လပ်ကိင်ေစ

လိ မ့ ်မည်။ ၁၇ သင်တိ့သိးစဆယ်ဘိ့ တဘိ ့ကိလည်းယ၍ သင်တိ့သည်

သ၏ က န်ခံရ ကမည်။ ၁၈ သင်တိ့ ေ ွးယေသာ ှ င်ဘရင်ေ ကာင့်၊ ထိ ေန့၌ သင်တိ့
ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် နားေထာင်ေတာ်မမဟ သတိ ေပးေလ၏။ ၁၉

၁ ဓမရာဇဝင်

480

သိ ့ေသာ်လည်း လများတိ ့က၊ မဟတ်ပါ။ အပ်စိးေသာ ှ င်ဘရင်ကိ လိ ချင်ပါ၏။

၂၀

အက ်ပ်တိ့သည် တပါးအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ ှ င့် တမည်အေ ကာင်း အက ်ပ်တိ့ကိ
အပ်စိးေသာ ှ င်ဘရင် ှ ိ ရမည်။ အက ်ပ်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ ထွ က် က၍ စစ်တိက်ရမည်ဟ ှ ေမွ လ၏
စကားကိ နားမေထာင် ဘဲ ဆိ က၏။ ၂၁ ထိ သတိ ့၏ စကားများကိ ှ ေမွ လသည် ကားလ င်၊
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ေလ ာက်ေလ၏။ ၂၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သတိ ့စကားကိ
နားေထာင်၍ သတိ ့အဘိ ့ ှ င်ဘရင်ကိ ချီးေြမာက်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသြဖင့်၊ ှ ေမွ လက၊
သင်တိ့အသီ းအသီ း ေနရာ မိ ့ ွာသိ ့ ြပန်သွား ကေလာ့ဟ ဣသေရလ လတိ ့အား ေြပာဆိ ေလ၏။

၉
ပေ ျ ာက်ဆံ း
၁၀ ဆီဘးကိယ၍ ေ ှ ာလ၏ေခါင်းေပ မှာ ေလာင်းေလ၏။ တဖန် သ့ကိနမ်းသြဖင့်၊
(note: verses missing)

ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ အေမွ ေတာ်လမျိုး၏ မင်းအရာ၌ ခန့်ထား၍ ဆီ ေလာင်ြခင်း
ဘိ သိက်ကိေပးေတာ်မ၏။

၂ ယေန့ ငါ ှ င့်ကွ ာ၍ သွ ားေသာအခါ၊ ဗယာမိ န်ခ ိ င်စွန်း၊

ေဇလဇ ွာ၊ ရာေခလသချုင်းအနားမှာ လ ှ စ်ေယာက်ကိ ေတွ ့လိ မ့ ်မည်။ သတိ ့က၊ သင်သွား၍
ှ ာေသာြမည်းတိ ့ကိ ေတွ ့ ပီ ။ သင်၏ အဘသည် ြမည်းတိ ့ကိ အမမထား၊ ငါ့သားအဘိ ့
အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ ဆိ လျက် စိ းရိ မ်ေ ကာင်းကိ ေြပာ ကလိ မ့ ်မည်။
ထိ အရပ်မှ

လွ န်၍

ေဆာင်ေသာသ

တာေဗာ်လွင်ြပင်သိ့
တေယာက်၊

ေရာက်လ င်၊

မန့်သံ းလံ းကိ

၃

ဆိ တ်သငယ်သံ းေကာင်ကိ

ေဆာင်ေသာ

သတေယာက်၊

စပျစ်ရည်ဘးကိ ေဆာင်ေသာသ တေယာက်တည်းဟေသာ ေဗသလ မိ ့ ဘရားသခင့်
ထံ ေတာ်သိ့ သွ ားေသာသသံ းေယာက်တိ့ ှ င့် သင်သည် ေတွ ့ ကံ လိ မ့ ်မည်။ ၄ ထိ သတိ ့သည်
တ်ဆက် ပီ းလ င် မန့် ှ စ်လံ းကိ ေပး၍၊ သင်သည် သတိ ့လက်မှ ခံ ယရလိ မ့ ်မည်။

၅

ထိ ေနာက်မှ ဖိ လိတိ တပ် ှ ိ ရာ ဘရားသခင်၏ ေတာင်သိ့ ေရာက်၍ မိ သ
့ ိ ့ ချဥ်းကပ်ေသာအခါ၊
ပေရာဖက်

အေပါင်းအသင်းသည်

တေယာ၊

ပတ်သာ၊

ပေလွ ၊

ေစာင်းပါလျက်

ပေရာဖက် ပလျက်၊ ြမင့်ေသာအရပ်မှ ဆင်းလာ ကသည်ကိ ေတွ ့လိ မ့ ်မည်။ ၆ ထိ အခါ
ထာဝရဘရား၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် သင့်အေပ မှာ သက်ေရာက်သြဖင့်၊ သင်သည် သတိ ့ ှ င့်
အတ ပေရာဖက် ပ၍ ြခားနားေသာသ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၇ ဤနိမိတ်လကဏာတိ ့သည် သင်၌
ြဖစ်ေသာအခါ၊ အဆင်သင့်သည်အတိ င်း ပေလာ့။ ဘရားသခင် သည် သင် ှ င့်အတ
ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၈ သင်သည်လည်း ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဂိ လဂါလ မိ သ
့ ိ ့ သွ ားရမည်။ ငါသည်လည်း
မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ မိ ဿဟာယယဇ် တိ ့ကိ ပေဇာ်ြခင်းငှ ါ သင် ှ ိ ရာသိ ့ လာမည်။ ငါလာ၍
သင် ပရေသာ အမကိ မြပမှီတိင်ေအာင် သင်သည် ငံ့ ေနရမည်ဟ ဆိ ၏။ ၉ ေ ှ ာလသည်
ှ ေမွ လထံ မှ ထွ က်သွားမည်ဟ လှ ည့်ေသာအခါ၊ ြခားနားေသာ စိ တ် ှ လံ းကိ ဘရားသခင်
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ေပးေတာ်မ၍၊ ထိ နိမိတ်လကဏာ အလံ းစံ တိ ့သည် ထိ ေန့ြခင်းတွ င် ြဖစ်ေလ၏။

၁၀

ေတာင်ေတာ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ပေရာဖက် အေပါင်းအသင်းတိ ့သည် ဆီ း၍ ကိ ကစဥ်တွင်၊
ဘရားသခင်၏

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

သတိ ့ ှ င့်အတ ပေရာဖက်

ေ ှ ာလအေပ သိ ့

ပေလ၏။

သက်ေရာက်ေတာ်မသြဖင့်၊

၁၁ ေ ှ ာလသည်

ပေရာဖက်တိ့ ှ င့်အတ

ပေရာဖက် ပသည်ကိ အထက်က သိ က မ်းေသာသတိ ့သည် ြမင်ေသာအခါ၊ ကိ ှ ၏သား၌
အဘယ်သိ့

ြဖစ်သနည်း။

ေ ှ ာလသည်လည်း

ပေရာဖက်တိ့၌

ပါသေလာ

ဟ

တေယာက်ကိတေယာက် ေမးြမန်း က၏။ ၁၂ ထိ အရပ်သား တေယာက်က၊ သတိ ့အဘကား
အဘယ်သနည်းဟဆိ ၍၊ ေ ှ ာလသည်လည်း ပေရာ ဖက်တိ့၌ ပါသေလာဟေသာ စကားသည်
ပံ စကားြဖစ်ေလ၏။ ၁၃ ေ ှ ာလသည် ပေရာဖက် ပ ပီ းမှ ြမင့်ေသာအရပ်သိ့ သွ ား၏။ ၁၄
ေ ှ ာလ၏ ဘေထွ းက၊ သင်တိ့သည် အဘယ်အရပ်သိ့ သွ ားသနည်းဟ ေ ှ ာလ ှ င့် ငယ်သားကိ
ေမးလ င်၊ ေ ှ ာလက၊ ြမည်းတိ ့ကိ ှ ာရေအာင် သွ ား၏။ မေတွ ့ေသာအခါ ှ ေမွ လထံ သိ ့
ေရာက်သည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၅ ဘေထွ းကလည်း၊ ှ ေမွ လသည် အဘယ်သိ့ ေြပာသနည်း။
ငါ့အား ြပန်ေြပာပါဟ ေတာင်းပန်ေသာ်၊

၁၆ ြမည်းတိ ့ကိ ေတွ ့ ပီ ဟ

ှ ေမွ လသည်

အတပ်ေြပာေ ကာင်းကိ သာ ေ ှ ာလသည် ဘေထွ းအာ ြပန်ေြပာ ၍၊ ှ ေမွ လေြပာေသာ
ိင်ငံအမအေရးကိ ဘေထွ းအား မ ကားမေြပာဘဲ ေန၏။ ၁၇ တဖန် ှ ေမွ လသည် လများတိ ့ကိ
မိ ဇပါ မိ ့ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ေခ ၍ စည်းေဝးေစ ပီ းလ င်၊ ၁၈ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးြဖစ်ေသာ သင်တိ့ကိ
အဲ ဂတုြပည်မှ ငါေဆာင်ခဲ့၍၊ အဲ ဂတုမင်းအစ ှ ိ ေသာ သင်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ေသာ မင်းအေပါင်း တိ ့
လက်မှ ကယ် တ်ေသာ်လည်း၊ ၁၉ သင်တိ့ကိ ဒကဆင်းရဲ ေဘးဥပဒ် ှ ိ သမ တိ ့အထဲ က
ကယ်တင်ေသာ

သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ကိ

ယေန့

သင်တိ့သည်

ပယ် က ပီ ။

အက ်ပ်တိ့အေပ မှာ ှ င်ဘရင် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ ချီးေြမာက်ေတာ်မပါဟ ေလ ာက် က

ပီ ။

သိ ့ြဖစ်၍ အမျိုးအသီ းအသီ း၊ အေဆွ အသီ းအသီ းအလိ က် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
သိ့ ချည်းကပ်
ကေလာ့ဟ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့အား ဆိ သြဖင့်၊ ၂၀ အမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ ့ကိ
ချဥ်းကပ်ေစ ပီ းမှ၊ ဗယာမိ န်အမျိုးကိ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ဗယာမိ န်အေဆွ အမျိုးအလိ က်
ချည်းကပ်ေစ ပီ းမှ၊

မာတရိ

အေဆွ အမျိုးကိ ၎င်း၊

မှတ်ေတာ်မသြဖင့် သ့ကိ ှ ာ၍ မေတွ ့ က။

ကိ ှ ၏သား

၂၂ ထိ သသည်

ေ ှ ာလ

ကိ ၎င်း

လာရပါမည်ေလာဟ

ထာဝရဘရားအား ေမးေလ ာက်လ င်၊ ထာဝရဘရားက၊ လှ ည်းများ အစ ှ ိ သည်တိ့၌
ပန်း၍ေနသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ သတိ ့သည် ေြပး၍ ေခ ခဲ့ က၏။ ေ ှ ာလသည်
လများတိ ့တွင် ရပ်ေသာအခါ၊ ပခံ းအထက်မှာ အြခား ေသာသထက် အရပ်သာ၍ြမင့်၏။ ၂၄
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ှ ေမွ လကလည်း၊

ထာဝရဘရား

လခပ်သိမ်းတိ ့တွင်

သ ှ င့်တေသာ

ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာသကိ
သတစံ တေယာက်မ မ ှ ိ ဟ

ကည့် ကေလာ့။
လအေပါင်းတိ ့အား

ေြပာဆိ လ င်၊ လအေပါင်းတိ ့က၊ ှ င်ဘရင် အသက်ေတာ် မဲ ပါေစဟ ေ ကးေ ကာ် က၏။ ၂၅
ှ ေမွ လသည်လည်း မင်းကျင့်တရားကိ လများတိ ့အား ေဟာေြပာ၍ စာ၌ ေရးမှတ်သြဖင့်၊
ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ထား ပီ းမှ၊ လအေပါင်းတိ ့ကိ အသီ းအသီ း မိ မိတိ့အိမ်သိ့
လတ်လိက်ေလ၏။

၂၆ ေ ှ ာလသည်လည်း ဂိ ဗာ မိ ့ မိ မိအိမ်သိ့သွား၍၊ ဘရားသခင်

ေသွ းေဆာင်ေတာ်မေသာ လအေပါင်း အသင်းသည် သ ှ င့်အတ လိ က်သွား က၏။ ၂၇
အဓမလတိ ့က၊ ဤသသည် ငါတိ ့ကိ အဘယ်သိ့ ကယ်တင်လိမ့ ်မည်နည်းဟ ဆိ လျက်၊
လက်ေဆာင်ကိ မဆက်ဘဲ မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ်လည်း၊ ေ ှ ာလသည် အမမထားဘဲ ေန၏။

၁၁ ထိေနာက်မှ အမုန်အမျိုးသား နာဟတ်သည်လာ၍ ဂိလဒ်ြပည်ယာဗက် မိအ့ နားမှာ
တပ်ချလ င်၊ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့က အက ်ပ်တိ့ ှ င့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ်ထံ၌
က န်ခံပါမည်ဟ နာဟတ်မင်းအားေလ ာက်ေသာ်လည်း၊ ၂ အမုန်အမျိုးသား နာဟတ်က၊
သင်တိ့၌ လက်ျာမျက်စိ ှ ိ သမ ကိ ေဖာက်၍ ဣသေရလအမျိုးတမျိုး လံ း၌ ငါကဲ့ ရဲ ့ရေသာ
အခွ င့ ်ကိ

ေပးမှသာ

မိ ဿဟာယဖွဲ ့မည်ဟ

ြပန်ေြပာေသာ်၊

၃

ယာဗက် မိ သ
့ ား

အသက် ကီ းသတိ ့က၊ အက ်ပ်တိ့သည် ဣသေရလြပည်တေ ှ ာက်လံ းသိ ့ တမန် တိ ့ကိ
ေစလတ်ြခင်းငှ ါ ခ ှ စ်ရက်မ

ငံ့ လင့်ပါ။ ထိ အခါ ကယ်တင်ေသာသ မေပ မ ှ ိ လ င်

မင်း ကီ းထံ သိ ့ ထွ က်ပါမည်ဟ ဆိ က၏။ ၄ တမန်တိ့သည် ေ ှ ာလေနရာ ဂိ ဗာ မိ သ
့ ိ ့လာ၍
လများတိ ့အား သိ တင်း ကားေြပာေသာ်၊ လအေပါင်းတိ ့သည် အသံ ကိ လင့်၍ ငိ ေ ကး က၏။
၅ ေ ှ ာလသည်

ွားစေနာက်သိ့ လိ က်လျက် လယ်လပ်ရာမှ ေရာက်လာေသာအခါ၊

လတိ ့သည် အဘယ်ေ ကာင့် ငိ ေ ကး ကသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ယာဗက် မိ သ
့ ားတိ ့၏
သိ တင်းကိ ေြပာ က၏။

၆ ထိ သိတင်းကိ ေ ှ ာလ ကားေသာအခါ၊ ဘရားသခင်၏

ဝိ ညာဥ်ေတာ် သက်ေရာက်၍ ထိ သသည် ြပင်းစွ ာ အမျက်ထွက်လျက်၊ ၇ ွားတ ှ ဥ်းကိ
ယ၍ ခတ်ြဖတ် ပီ းမှ၊ သံ တမန်တိ့လက်တွင် ဣသေရလြပည် တေ ှ ာက်လံ းသိ ့ ေပးလိ က်
၍၊ ေ ှ ာလ ှ င့် ှ ေမွ လေနာက်သိ့ ထွ က်၍မလိ က်ေသာသ၏ ွားတိ ့ကိ ဤကဲ့ သိ ့ ပမည်ဟ
ေ ကာ်ြငာေစသ ြဖင့်၊ လတိ ့သည် ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက်၍ တညီ တ ွ တ်တည်း
ထွ က်လာ က၏။

၈ ေဗဇက် မိ ့၌ တပ်စာရင်းယေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသား

သံ းသိ န်း၊ ယဒအမျိုးသား သံ းေသာင်း ှ ိ က၏။ ၉ ဂိ လဒ်ြပည်ယာဗက် မိ မ့ ှ လာေသာ
တမန်တိ့အား နက်ြဖန်ေန့ ေနပချိန် ေရာက်ေသာအခါ ချမ်းသာ ရမည် အေ ကာင်းကိ ၊
မိ သ
့ ားတိ ့အား

၁ ဓမရာဇဝင်

ကားေြပာေလာ့ဟ မှာလိ က်သည်အတိ င်း၊ တမန်တိ့သည်

သွ ား၍

483

သိ တင်း ကားေြပာသြဖင့် ယာဗက် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက် က၏။ ၁၀ အက ်ပ်တိ့သည်
နက်ြဖန်ေန့၌ ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ ထွ က်ပါမည်။ ကိ ယ်ေတာ်အလိ ှ ိ သမ အတိ င်း ပေတာ် မပါဟ
နာဟတ်မင်းအား ေလ ာက် က၏။ ၁၁ နက်ြဖန်ေန့၌ ေ ှ ာလသည် လတိ ့ကိ သံ းတပ်ခွဲ ပီ းမှ၊
နံ နက်ယံအချိန်၌ ရန်သအလံ းအရင်းထဲ သိ့ ဝင်၍ ေနပချိန်တိင်ေအာင် အမုန်အမျိုးသားတိ ့ကိ
လပ် ကံ သြဖင့်၊ ကျန် ကင်းေသာသတေယာက် ှ င့် တေယာက်ေပါင်း၍ မေနရသည်တိင်ေအာင်
လအေပါင်းတိ ့သည်

ကွဲ ြပားလျက်

ှ ိ က၏။

၁၂

ဣသေရလလတိ ့ကလည်း၊

ေ ှ ာလသည် ငါတိ ့ကိ အပ်စိးရမည်ေလာဟ ဆိ မိေသာသကား အဘယ် သနည်း။
ထိ သိ့ဆိမိေသာသတိ ့ကိေခ ၍ သတ် ကကန်အ့ံ ဟ ှ ေမွ လအားဆိ ကေသာ်၊ ၁၃ ေ ှ ာလက၊
လတေယာက်ကိမ

ယေန့မသတ်ရ၊ ထာဝရဘရားသည် ယေန့ဣသေရလအမျိုးကိ

ကယ်တင်ေတာ်မ ပီ ဟ ဆိ ၏။ ၁၄ ှ ေမွ လကလည်း၊ ဂိ လဂါလ မိ သ
့ ိ ့သွား၍ ိင်ငံေတာ်ကိ
ပြပင် ကကန်အ့ံ ဟ လများတိ ့အား ေြပာဆိ သည်အတိ င်း၊

၁၅ လအေပါင်းတိ ့သည်

ဂိ လဂါလ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၍၊ ထိ မိ ့၌ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
မှာ ေ ှ ာလကိ ှ င်ဘရင် အရာ၌
ချီးေြမာက် က၏။ ထိ မိ ့၌လည်း၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
မှာ မိ ဿဟာယယဇ် ကိ ပေဇာ်သြဖင့်၊
ေ ှ ာလ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် အလွ န်ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပ က၏။

၁၂ ှ ေမွလကလည်း၊ သင်တိ့ေြပာသမ ေသာ စကားကိ ငါနားေထာင်၍၊ သင်တိ့အေပ မှာ
ှ င်ဘရင်ကိ ငါချီးေြမာက်ေလ ပီ ။ ၂ ယခမှာ ှ င်ဘရင်သည် သင်တိ့ေ ှ ့၌ ကေနေတာ်မ၏။
ငါသည် အသက် ကီ း၍ ဆံ ပင်ြဖူ ပီ ။ ငါ့သားတိ ့ သည် သင်တိ့၌ ှ ိ က၏။ ငါသည် ငယ်ေသာ
အ ွယ်မှ စ၍ ယေန့တိင်ေအာင် သင်တိ့ေ ှ ့၌ သွ ား ပီ ။

၃ ဤအရပ်၌ ယခ ငါ ှ ိ ၏။

အဘယ်သ၏ ွားကိ ငါယဘး ပီ နည်း။ အဘယ်သ၏ ြမည်းကိ ယဘး ပီ နည်း။ အဘယ်သကိ
လှ ည့်စားဘး ပီ နည်း။ အဘယ်သကိ

ှ ဥ်းဆဲ ဘး ပီ နည်း။ ကိ ယ်မျက်စိကိ ကွ ယ် ေစြခင်းငှ ါ

အဘယ်သလက်မှ တံ စိ းကိ ခံ ဘး ပီ နည်း။ ထာဝရဘရားေ ှ ၊့ ဘိ သိက်ေတာ်ကိ ခံ ေသာ သေ ှ မ့ ှ ာ
ငါ့တဘက်၌ သက်ေသခံ ကေလာ့။ သ့ဥစာကိ ငါယမိ လ င် ြပန်ေပးပါမည်ဟ ဣသေရလ
လအေပါင်းတိ ့အား ေြပာဆိ ေသာ်၊ ၄ သတိ ့က၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့ကိ မလှ ည့်စားပါ။
မ ှ ဥ်းဆဲ ပါ။ အဘယ်သ၏ ဥစာကိ မ မယပါဟ ေြပာဆိ က၏။ ၅ ှ ေမွ လကလည်း၊
သင်တိ့သည် ငါ့လက်၌ သတပါး၏ ဥစာကိ

ှ ာ၍ မေတွ ့ေ ကာင်းကိ ထာဝရဘရား

သည် သင်တိ့တဘက်၌ သက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဘိ သိက်ေတာ်ကိ ခံ ေသာသလည်း
သက်ေသြဖစ်၏ ဟ ဆိ လ င်၊ သတိ ့က၊ သက်ေသြဖစ်ပါသည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ၆ တဖန်
ှ ေမွ လက၊ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိ ချီးေြမာက်၍၊ သင်တိ့ဘိးေဘးများကိ
အဲ ဂတုြပည်မှ ေဆာင်ခဲ့ေတာ်မ၏။ ၇ ယခတွ င် တိ တ်ဆိတ်စွာေန ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်
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သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့ဘိးေဘးများ၌ တရား သြဖင့် ပေတာ်မေသာအမတိ ့ကိ ထာဝရဘရား
ေ ှ ေတာ်
့
မှာ သင်တိ့အား ငါေဆွ းေ ွး ေဟာေြပာမည်။ ၈ ယာကပ်သည် အဲ ဂတုြပည်သိ့
ေရာက်၍၊ သင်တိ့ဘိးေဘးတိ ့သည် ထာဝရဘရားအား ေအာ်ဟစ်ေသာ အခါ၊ ေမာေ ှ ှ င့်
အာ န်ကိ ေစလတ်သြဖင့် ဘိ းေဘးတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ
ေနရာချေတာ်မ၏။

တ်ေဆာင်၍ ဤြပည်၌

၉ သတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေမ့ေလျာ့ေသာအခါ၊

ဟာေဇာ် ဗိ လ်ချုပ်မင်း သိ သရလက်သိ့ ၎င်း၊ ဖိ လိတိ လတိ ့ လက်သိ့၎င်း၊ ေမာဘ ှ င်
ဘရင်လက်သိ့၎င်း ေရာက်ေစေတာ်မသြဖင့်၊ ထိ ရန်သတိ ့၏ တိ က်ဖျက်ြခင်းကိ ခံ ရ က၏။
၁၀ တဖန်သတိ ့သည် ထာဝရဘရားအား ေအာ်ဟစ်လျက်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ

စွ န့်၍၊ ဗာလ ဘရား ှ င့် အာ ှ တရက်ဘရားတိ ့ကိ ဝတ် ပသြဖင့် ြပစ်မှားပါ ပီ ။ သိ ့ရာတွ င်
ရန်သလက်မှ ကယ်ခ တ် ေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဝတ် ပပါမည်ဟ ေလ ာက် ကေသာအခါ၊‐
၁၁ ထာဝရဘရားသည် ေယ ဗာလ၊ ဗာရက်၊ ေယဖသ၊

ှ ေမွ လတိ ့ကိ ေစလတ်၍၊

ပတ်ဝန်းကျင် ရန်သတိ ့ လက်မှ ကယ် တ်ေတာ်မသြဖင့် သင်တိ့သည် ေဘးလွ တ်ရ က၏။
၁၂ ေနာက်တဖန် အမုန်အမျိုးသား ှ င်ဘရင် နာဟတ်သည် စစ်ချီမည်အေ ကာင်းကိ

သိ ေသာအခါ၊ အက ်ပ်တိ့သည် အရင်ကဲ့သိ ့မဟတ်၊

ှ င်ဘရင်သည် အက ်ပ်တိ့ကိ

အပ်စိးရမည်ဟ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ှ င်ဘရင် လပ်လျက်ပင် ငါ့အား
ေလ ာက်ထား က၏။ ၁၃ ယခမှာ သင်တိ့လိချင်၍ ေ ွးချယ်ေသာ ှ င်ဘရင်ကိ ကည့် ကေလာ့။
ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ အေပ မှာ ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ချီးေြမာက်ေတာ်မ ပီ ။‐ ၁၄
သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ့၍ ဝတ် ပြခင်း ှ င့်တကွ အာဏာေတာ်ကိ မဆန်၊
စကား ေတာ်ကိ နားေထာင်လ င် သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့ကိ အပ်စိးေသာ ှ င်ဘရင်သည်
သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ အ မဲ လိက် ကလိ မ့ ်မည်။

၁၅

သိ ့မဟတ် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားမေထာင်၊ အာဏာေတာ်ကိ ဆန်လ င်၊
ထာဝရ ဘရား၏ လက်ေတာ်သည်

ဘိ းေဘးတိ ့ကိ ဆီ းတားသကဲ့ သိ ့ သင်တိ့ကိ

ဆီ းတားေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ယခမှာ သင်တိ့ မျက်ေမှာက်၌ ထာဝရဘရား ပေတာ်မ
လတံ့ ေသာ အမ ကီ းကိ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေန၍ ကည့် ေလာ့။

၁၇ ယေန့ ဂျံုစပါးရိ တ်ရာ

ကာလြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။ သိ ့ေသာ်လည်း ထာဝရဘရားကိ ငါဆေတာင်း ၍
မိ ဃ်းချုန်းြခင်း ှ င့်တကွ မိ ဃ်း ွာေစေတာ်မမည်။ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ှ င်ဘရင်ကိ
ေတာင်း ေသာအားြဖင့် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ြပစ်မှားမိ ေသာအြပစ်သည် ကီ းေ ကာင်းကိ
ရိ ပ်မိသိြမင်ရ

ကမည်ဟ လများတိ ့အား ေြပာဆိ ပီ းလ င်၊‐

ဆေတာင်း၍၊ ထိ ေန့၌ ထာဝရဘရားသည်

၁ ဓမရာဇဝင်

၁၈ ထာဝရဘရားကိ

မိ ဃ်းချုန်းြခင်း ှ င့်တကွ

မိ ဃ်း ွာေစ
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ေတာ်မ၍၊ လအေပါင်းတိ ့သည် ထာဝရဘရား ှ င့် ှ ေမွ လကိ အလွ န်ေ ကာက် ွံ ့ က၏။
၁၉ လအေပါင်းတိ ့က၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်တိ့သည် မေသရမည်ေ ကာင်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၏

ဘရားသခင်

ထာဝရ

ဘရားအား

ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့အဘိ ့

ဆေတာင်းေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့သည် ှ င်ဘရင်ကိ ေတာင်း ေသာအားြဖင့် အထက်အြပစ်များတိ ့အေပ မှာ ထပ်၍
ဒစ ိ က်ကိ ပမိ ပါ ပီ ဟ ှ ေမွ လအား ေတာင်း ပန် က၏။ ၂၀ ှ ေမွ လကလည်း မစိ းရိ မ် က ှ င့်။
ဤဒစ ိ က်အေပါင်းကိ ပမိ ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားေနာက် ေတာ်သိ့ လိ က်ရာမှ မလဲ က ှ င့်။
ထာဝရဘရားကိ စိ တ် ှ လံ း အ ကင်းမဲ့ ဝတ် ပ ကေလာ့။ ၂၁ ေကျးဇးမ ပ မကယ်တင် ိင်၊
အချည်း ှ ီးြဖစ်ေသာ အရာတိ ့ေနာက်သိ့ လမ်းလဲ ၍ မလိ က် က ှ င့်။ ထိ သိ့ေသာအရာသည်
အချည်း ှ ီး သက်သက်ြဖစ်၏။ ၂၂ ထာဝရဘရားသည် မဟာနာမေတာ်ကိ ေထာက်၍
မိ မိလတိ ့ကိ စွ န့်ေတာ်မမ။ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ မိ မိလအရာ၌ ခန့်ထားြခင်းငှ ါ
အလိ ှ ိ ေတာ်မ ပီ ။ ၂၃ ငါမကား သင်တိ့အဘိ ့ ဆမေတာင်းဘဲ ေနသြဖင့်၊ ထာဝရဘရားကိ
ြပစ်မှားြခင်းအမသည် ငါ ှ င့် ေဝးပါေစေသာ။ ေကာင်းမွ န်ေြဖာင့်မတ်ေသာ လမ်းကိ လည်း
သင်တိ့အား ငါြပသဦ းမည်။ ၂၄ သိ ့ရာတွ င် ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ့၍ သစာ ှ င့်တကွ
စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ဝတ် ပ ကေလာ့။ သင်တိ့အဘိ ့ အဘယ်မ ေလာက် ပေတာ်မ ပီ းသည်တိ
ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။ ၂၅ သိ ့မဟတ် သင်တိ့သည် ဒစ ိ က် ပ မဲ ပလ င်၊ ှ င်ဘရင် ှ င့်တကွ
ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ ကလိ မ့ ် မည်ဟ လများတိ ့အား ေြပာဆိ ေလ၏။

၁၃ ေ ှ ာလသည် တ ှ စ်ေကျာ်
ဣသေရလအမျိုးသား

ှ စ် ှ စ်ခန့်ေလာက် ဣသေရလအမျိုး၌ မင်း ပ ပီ းမှ၊

သံ းေထာင်တိ့ကိ

ေ ွးေကာက် ပီ းလ င်၊

ကိ ယ်တိင်ေနေသာ

မိ တ်မတ် မိ ့ ှ င့် ေဗသလေတာင်ေပ မှာ လ ှ စ်ေထာင်၊ ဗယာမိ န်ခ ိ င်၊ ဂိ ဗာ မိ ၊့ ေယာနသန်ထံမှာ
တေထာင်ကိထား၍၊

အြခားေသာ

သတိ ့ကိ

မိ မိတိ့

အသီ းအသီ းေရာအရပ်သိ့

လတ်လိက်ေလ၏။ ၃ ေယာနသန်သည် ဂိ ဗာ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ ဖိ လိတိ တပ်ကိ လပ် ကံ သြဖင့်
ဖိ လိတိ လတိ ့သည် သိ တင်း ကား ၏။ ေ ှ ာလကလည်း ြမစ်တဘက်၌ ေနေသာသတိ ့သည်
ကားသိ ေစဟ

တြပည်လံ း

လပ် ကံ ေ ကာင်း ှ င့်

တံ ပိ းမတ်ေစ၏။

ဖိ လိတိ လတိ ့သည်

၄

ေ ှ ာလသည်

ဣသေရလလတိ ့ကိ

ဖိ လိတိ တပ်ကိ
ွံ ့ ှ ာေ ကာင်း

ကိ

ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့သည် ကားသိ ၍၊ လများတိ ့သည် ေ ှ ာလေနာက် ဂိ လဂါလ
မိ ့၌ စည်းေဝး က၏။

၅ ဖိ လိတိ လတိ ့သည်လည်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ

စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ၊ ရထားသံ းေထာင် ှ င့် ြမင်း ေြခာက်ေထာင်ကိ၎င်း၊ သမဒရာသဲ လံ း ှ င့်အမ
ှ ိ ေသာလများကိ ၎င်း စေဝးေစ ပီ းလ င်၊ စစ်ချီေဗသဝင် မိ အ
့ ေ ှ ၊့ မိ တ်မတ် မိ ့၌ တပ်ချ က၏။ ၆
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် အလွ န် ဆင်းရဲ ခံရသြဖင့်၊ မိ မိတိ့ ကျဥ်းေြမာင်းလျက် ှ ိ သည်ကိ

၁ ဓမရာဇဝင်
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သိ ြမင်ေသာအခါ၊ ဥမင်၊ ေတာအံ ၊ ေကျာက် ကား၊ ေတာင်ထိပ်၊ ေြမတွ င်းတိ ့၌ ပန်းေ ှ ာင်၍
ေန က၏။

၇ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ ေနေသာသအချို ့တိ့သည် ကးြပန်၍၊ ဂဒ်ြပည်၊

ဂိ လဒ်ြပည်သိ့ သွ ား က၏။ ေ ှ ာလသည် ဂိ လဂါလ မိ ့၌ ေနေသး၍၊ လအေပါင်းတိ ့သည်
သ့ေနာက်၌ တန်လပ်လျက် ှ ိ က၏။ ၈ ှ ေမွ လ ချိန်းချက်သည်အတွ င်း ေ ှ ာလသည် ခနစ်ရက်
ငံ့ လင့်၍၊ ှ ေမွ လသည် ဂိ လဂါလ မိ သ
့ ိ ့ မေရာက်၊ လများတိ ့လည်း ထွ က်ေြပး က၏။ ၉
ေ ှ ာလကလည်း၊

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်

မိ ဿဟာယ

ယခဲ့ ကဟဆိ သြဖင့်၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ ပေဇာ်ေလ၏။

ပေဇာ်သကာတိ ့ကိ

ငါ့ထံသိ ့

၁၀ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပေဇာ်ြခင်းအမ

ပီ းသည်အဆံ း၌ ှ ေမွ လသည် လာ၏။ ေ ှ ာလသည် ေကာင်း ကီ းေပး၍ ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ
ထွ က်သွားလ င်၊ ၁၁ ှ ေမွ လက၊ သင်သည် အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ ေမးေသာ်၊ ေ ှ ာလက၊
လများတိ ့သည် အက ်ပ်ထံ မှ ထွ က်ေြပးေ ကာင်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ချိန်းချက်ေသာ အချိန်၌
မေရာက်ေ ကာင်း၊ ဖိ လိတိ လတိ ့ သည် မိ တ်မတ် မိ ့၌ စေဝးေ ကာင်းများကိ သိ ြမင်ေသာအခါ၊ ‐
၁၂ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ငါ ှ ိ ရာ ဂိ လဂါလ မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီ ကလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရားကိ

ငါမေတာင်းပန်ေသး ဟ အက ်ပ်ေအာက်ေမ့သြဖင့်၊ ကိ ယ်ကိ အ ိင် ပ၍ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ
ပေဇာ်မိ ပီ ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၃ ှ ေမွ လကလည်း သင်သည် မှား ပီ ။ သင်၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား ထားေတာ်မေသာ ပညတ်တရားကိ မေစာင့်ပါတကား။ ေစာင့်မိ လ င်၊
ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး၌ သင်၏ အာဏာကိ ယခမှစ၍ အစဥ်အ မဲ
တည်ေစေတာ်မ ပီ ။
စိ တ် ှ လံ းေတာ် ှ င့် ညီ

၁၄ ယခမကား သင်၏ အာဏာမတည်ရ။ ထာဝရဘရားသည်

ွ တ်ေသာ သကိ ှ ာေတာ်မ၏။ ထိ သသည် လမျိုးေတာ်အေပ မှာ

မင်းြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ ပီ ။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်သည် ထာဝရဘရား
မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း မကျင့်ဟ ေ ှ ာလအား ဆိ ပီ းလ င်၊ ၁၅ ထ၍ ဂိ လဂါလ မိ မ့ ှ
ဗယာမိ န်ခ ိ င်၊ ဂိ ဗာ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၏။ ေ ှ ာလသည် မိ မိ၌

ှ ိ ေသာလတိ ့ကိ ေရတွ က်၍

ေြခာက်ရာခန့်မ ှ ိ ၏။ ၁၆ သ ှ င့် သားေတာ် ေယာနသန်၊ သတိ ့၌ ှ ိ ေသာ လအေပါင်းတိ ့သည်
ဗယာမိ န်ခ ိ င်၊ ဂိ ဗာ မိ တ
့ ွ င် ေန က၏။ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် မိ တ်မတ် မိ တ
့ ွ င် တပ်ချ က၏။ ၁၇
လယေသာ တပ်သံ းတပ်တိ့သည်၊ ဖိ လိတိ တပ်မထဲ ကထွ က်၍ တတပ်သည်

ွာလြပည်

သဖရ မိ ့ လမ်းသိ ့လိက်၏။ ၁၈ တတပ်သည် ေဗေသာ န် မိ လ
့ မ်းသိ ့ လိ က်၏။ တတပ်သည်
ေတာဘက်မှာ ေဇဘိ င်ချိုင့်ကိ မျက် ှ ာ ပေသာ ြပည်စွန်းလမ်းသိ ့ လိ က်၏။ ၁၉ ဖိ လိတိ လတိ က
့ ၊
ေဟ ဗဲ လတိ ့သည် ထားလှ ံ တိ ့ကိ မလပ်ေစ ှ င့်ဟ စီ ရင် မဲ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ဣသေရလ
ြပည်တေ ှ ာက်လံ းတွ င် ပန်းပဲ တေယာက်မ မ ှ ိ ။ ၂၀ ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့သည် ထွ န်သွား၊
ေပါက်တး၊ ပဆိ န်၊ တး ွင်းကိ ထက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဖိ လိတိ လတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ သွ ားရ က၏။ ၂၁
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ေနာက်တဖန် ထွ န်သွား၊ ေပါက်တး၊ သံ းခွ ခက်ရင်း၊ ပဆိ န်၊ ထိ းတံ ခ န် တံ းလျက် ှ ိ က၏။ ၂၂
သိ ့ြဖစ်၍ စစ်တိက်ရာကာလ ေ ှ ာလ ှ င့်သားေတာ် ေယာနသန်မှတပါး အဘယ်သ၌မ
ထားလှ ံ မ ှ ိ ။

၂၃ တဖန် ဖိ လိတိ တပ်သားတိ ့သည် မိ တ်မတ် မိ ့ လမ်းဝသိ ့ ထွ က်၍

ေန ကစဥ်တွင်၊

၁၄ တေန့သ၌ ေ ှ ာလ၏ သားေယာနသန်သည်

ခမည်းေတာ်ထံ၌ အခွ င့ ်မပန်ဘဲ၊

လက်နက်ေဆာင် လလင်ကိ ေခ ၍၊ တဘက်၌ ေနေသာ ဖိ လိတိ တပ်သိ့ သွ ား ကကန်အ့ံ ဟ
ဆိ ေလ၏။ ၂ ေ ှ ာလသည် ဂိ ဗာ မိ စ့ ွ န်း၊ မိ ဂန် ွာ၊ ရိ မုန်ေကျာက်ေဆာင်နားမှာ ေန၍၊
အထံ ေတာ်၌ လေြခာက် ရာခန့်မ ှ ိ ၏။ ၃ သင်တိင်းဝတ်၍ ှ ိ ေလာ မိ ့၌ ထာဝရဘရား၏
ယဇ် ပေရာဟိ တ်ြဖစ်ေသာသ ဧလိ ှ င့် ဖိ နဟတ်တိ့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဣခဗဒ်၏အစ်ကိ
အဟိ တပ်၏သား အဟိ ယလည်း ှ ိ ၏။ ေယာနသန်သွားေ ကာင်း ကိ လများ မသိ က။ ၄
ေယာနသန်သည် ဖိ လိတိ တပ်သိ့ သွ ားစမ်းေသာ လမ်း ကားမှာ၊ တဘက်တချက်၌
ေကျာက်င ှ ိ ၏။ ေကျာက်ငတခသည် ေဗာဇက်၊ တခသည် ေသနအမည် ှ ိ ၏။ ၅ တခကား
ေြမာက်ဘက်၌ မိ တ်မတ် မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊ တခကား ေတာင်ဘက်၌ ဂိ ဗာ မိ သ
့ ိ ့၎င်း မျက် ှ ာ ပ
သတည်း။

၆ ေယာနသန်က၊

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ တပ်သားတိ ့ဆီသိ့

သွ ား ကကန်အ့ံ ။ ထာဝရဘရား သည် ငါတိ ့အမကိ ေစာင့်ေကာင်း ေစာင့်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
လများေသာ်၎င်း၊ နည်းေသာ်၎င်း၊ ထာဝရ ဘရား ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းကိ အဆီ းအတား
မ ှ ိ ိင်ဟ လက်နက်ေဆာင် လလင်အား ေြပာဆိ လ င်၊ ၇ လလင်က၊ စိ တ်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း
ပပါ။ လှ ည့်သွ ားပါ။ အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း က န်ေတာ်လိက် ပါမည်ဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ‐ ၈
ေယာနသန်က၊ ထိ လတိ ့ဆီသိ့ သွ ား၍ ကိ ယ်ကိ ြပ ကကန်အ့ံ ။

၉ သတိ ့ကေန က။

ငါတိ ့လာမည်ဟဆိ လ င် သတိ ့ဆီသိ့မသွ ားဘဲ ေန ကမည်။ ၁၀ သိ ့မဟတ်၊ လာ ကဟဆိ လ င်
သွ ား ကမည်။ ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ ငါတိ ့လက်သိ့ အပ်ေတာ် မ၏။ ထိ သိ့ေသာ
ပပနိမိတ် ှ ိ ရ၏ဟ ဆိ သည် ှ င့်အညီ ၊ ၁၁ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ဖိ လိတိ တပ်သားတိ ့အား
ကိ ယ်ကိြပေသာ အခါ၊ ဖိ လိတိ လတိ ့က၊ ေဟ ဗဲ လတိ ့ သည် ပန်းေ ှ ာင်ရာတွ င်းထဲ က
ထွ က်လာပါသည်တကား ဟဆိ လျက်၊ ၁၂ တပ်သားတိ ့က၊ လာ က။ တစံ တခကိ ြပမည်ဟ
ေယာနသန် ှ င့် လက်နက်ေဆာင်လလင်အားဆိ လ င်၊ ေယာနသန်က၊ ငါ့ေနာက်သိ့ လိ က်ေလာ့။
ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ ဣသေရလလတိ ့ လက်သိ့ အပ်ေတာ်မ ပီ ဟ လအင်အား
ဆိ သြဖင့်၊ ၁၃ ေလးဘက်တွားလျက် တက်၍၊ လလင်လည်းလိ က်၏။ ေယာနသန်ေ ှ မ့ ှ ာ
ဖိ လိတိ လတိ ့သည် လဲ ၍ လလင်သည် သ့သခင့် ေနာက်မှာ လပ် ကံ ေလ၏။

၁၄

ေယာနသန် ှ င့်လလင် ပေသာ ပဌမ လပ် ကံ ြခင်းအားြဖင့် ွားတ ှ ဥ်းထွ န် ိင်ေသာ ေြမကွ က်
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အတွ င်း တွ င် လ ှ စ်ဆယ်ခန့်မ

ေသ က၏။

၁၅ စစ်သရဲ များ၊ လယ်လပ်သများ၊

အြခားသများအေပါင်းတိ ့သည် တပ်သားများ၊ လယေသာသများ ှ င့် တကွ တန်လပ် က၍၊
ေြမ ကီ းလည်း လပ်သြဖင့်၊ အလွ န် ကီ းေသာ တန်လပ်ြခင်း ှ ိ ၏။ ၁၆ ဗယာမိ န်ခ ိ င် ဂိ ဗာ မိ ့၌
ေ ှ ာလ၏ ကင်းေစာင့်တိ ့သည် ကည့် ေသာအခါ၊ ဖိ လိတိ လအလံ းအရင်း သည် ေလျာ့၍
တေယာက်ကိတေယာက် ထိ း ိ က်လျက်သွား က၏။ ၁၇ ေ ှ ာလကလည်း၊ အဘယ်သ
ထွ က်သွားသည်ကိ သိ ြခင်းငှ ါ လများကိ ေရတွ က် ကေလာ့ဟ အထံ ေတာ်၌ ှ ိ ေသာသတိ ့အား
စီ ရင်သည်အတိ င်း ေရတွ က်၍၊ ေယာနသန် ှ င့် သ၏လက်နက်ေဆာင် လလင် မ ှ ိ ။ ၁၈
ထိ ကာလအခါ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊
ေ ှ ာ လက၊ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိယခဲ့ ပါဟ အဟိ ယအား ဆိ ၏။ ၁၉ ေ ှ ာလသည်
ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ င့် စကားေြပာစဥ်တွင်၊ ဖိ လိတိ တပ်၌ အတ်အတ်ကျက်ကျက်ေသာ
အသံ တိ းပွ ားေသာေ ကာင့်၊ ေ ှ ာလက ေနဦ းေတာ့ဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အား ဆိ သြဖင့်၊ ၂၀
မိ မိ ှ င့်လအေပါင်းတိ ့သည် တေယာက်ကိတေယာက် ိးေဆာ်လျက် စစ်ချီ၍ ေရာက်ေသာအခါ၊
ဖိ လိတိ လတိ ့သည် တေယာက်ကိတေယာက် ခတ်သြဖင့် အလွ န် တပ်ပျက်ေလ၏။ ၂၁
အထက်ကာလ၌ ဖိ လိတိ လတိ ့ဘက်မှာေန၍ အရပ်ရပ်တိ့က တပ်သိ့ လိ က်လာေသာ
ေဟ ဗဲ လတိ ့ သည်လည်း ေ ှ ာလ ှ င့် ေယာနသန်၌ ပါေသာဣသေရလလတိ ့ဘက်သိ့
ဝင် က၏။ ၂၂ ဧဖရိ မ်ေတာင်၌ ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနေသာ ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့သည်လည်း၊
ဖိ လိတိ လ ေြပးေ ကာင်း ကိ ကားေသာအခါ စစ်ချီ၍ ကျပ်ကျပ်လိက် က၏။ ၂၃ ထိ သိ့
ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးကိ ထိ ေန့၌ ကယ်တင်ေတာ်မသြဖင့်၊ စစ်မသည် ေဗသ
ဝင် မိ သ
့ ိ ့ လွ န်သွားေလ၏။
အေ ကာင်းမကား၊
ညဦ းချိန်မေရာက်မှီ

၂၄ ထိ ေန့၌ ဣသေရလလတိ ့သည် ဆင်းရဲ ခံရ က၏။

ေ ှ ာလက၊

ငါသည်

ငါ့ရန်သတိ ့၌

အစာစားေသာသတိ င်း

အကျိန်ေပးေသာေ ကာင့်

အဘယ်သမ

ကျိန်ဆဲအပ်ေစဟ

အစာမစားရ။

ေြမေပ ၌ ပျားရည် ှ ိ ရာေတာသိ ့ ေရာက်သြဖင့်၊
ပျားရည်စက်စက်ကျလျက် ှ ိ ေသာ်လည်း၊

အကျိန်ေပးသည်ကိ

လတိ ့

အား

၂၅ လအေပါင်းတိ ့သည်

၂၆ ေတာထဲ သိ့

အကျိန်ေတာ်ကိ

အဘယ်သမ မိ မိလက်ကိ မိ မိ ပါးစပ်၌ မထည့်။
လများတိ ့အား

ငါ့စိတ်ေြပမည်အေ ကာင်း၊

ဝင်ေသာအခါ

ေ ကာက်ေသာ

ေ ကာင့်၊

၂၇ သိ ့ရာတွ င် ခမည်းေတာ်သည်

ေယာနသန်မ ကားေသာေ ကာင့်၊

မိ မိကိင်ေသာ

လှ ံ တံ ဖျားကိ ပျားလပိ ့၌ ှ စ်၍ မိ မိလက် ှ င့် ယစားသြဖင့် မျက်စိ ကည်လင်ေလ၏။ ၂၈
ခမည်းေတာ်က၊ ယေန့ အစာစားေသာသတိ င်း ကျိန်ဆဲအပ်ေစဟ လများတိ ့အား ကျပ်ကျပ်
အကျိန်

ေပးေတာ်မ ပီ ဟ
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ေမာလျက်ေန က၏။
ေ ှ ာင့် ှ က်ေလ ပီ ။

၂၉

ေယာနသန်ကလည်း၊

ဤပျားရည်

အနည်းငယ်ကိ

ငါ့အဘသည်

ြပည်သားတိ ့ကိ

ငါစားေသာေ ကာင့်

ငါ့မျက်စိ

ကည်လင်သည်ကိ ကည့်ပါေတာ့။ ၃၀ လများတိ ့သည် ယေန့ ေတွ ့မိ ေသာ ရန်သ၏ ဥစာကိ
စားချင်တိင်းစားလ င်၊ အဘယ်မ ေလာက် အကျိုး ကီ းလိ မ့ ်မည်တကား။ ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ သာ၍
လပ် ကံ ကလိ မ့ ်မည်တကားဟ ဆိ ေလ၏။ ၃၁ ထိ ေန့၌ ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ မိ တ်မတ် မိ မ့ ှ
အာဇလန် မိ တ
့ ိ င်ေအာင် လပ် ကံ က၏။ ဣသေရလလတိ ့ သည် အလွ န်ပင်ပန်းသြဖင့်၊‐ ၃၂
ရန်သ၏ ဥစာကိ လယ၍၊ သိ း၊
အေသွ း ှ င့်တကွ စား က၏။

ွား၊

ွားသငယ်တိ့ကိ ေြမေပ မှာ သတ် ပီ းလ င်

၃၃ ထိ သိ့

လများတိ ့သည် အေသွ း ှ င့်တကွ စား၍

ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားသည်ဟ ေ ှ ာလအား

ကား ေလ ာက်လ င်၊ သင်တိ့သည်

သစာပျက် က ပီ ။ ကီ းစွ ာေသာ ေကျာက်ကိ ငါ့ထံသိ ့ ယေန့ လှ ိ မ့ ်ခဲ့ ။ ၃၄ လများတိ ့တွင်
အရပ်ရပ်သွား၍ လအသီ းအသီ း မိ မိတိ့ သိ း ွားကိ ဤအရပ်သိ့ ယခဲ့ ပီ းလ င်၊ ဤ အရပ်၌
သတ်စား ကေစ။ အေသွ း ှ င့်တကွ စား၍ ထာဝရဘရားကိ မြပစ်မှားေစ ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်
မသည်အတိ င်း၊ လများတိ ့သည် အသီ းအသီ း မိ မိတိ့ သိ း ွားကိ ထိ ညဥ့်၌ ယခဲ့ ၍ ထိ အရပ်၌
သတ် က၏။ ၃၅ ေ ှ ာလသည်လည်း ထာဝရဘရားအဘိ ့ ယဇ် ပလင်ကိ တည်ေလ၏။
ထိ ပလင်ကား ထာဝရ ဘရားအဘိ ့ တည်ေသာ ပဌမပလင် ြဖစ်သတည်း။ ၃၆ တဖန်ေ ှ ာလက၊
ညဥ့်အခါ ငါတိ ့သည် ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ လိ က်၍ တေယာက်ကိမ မကျန် ကင်းေစ ဘဲ ၊
မိ ဃ်းလင်းသည်တိင်ေအာင် ဖျက်ဆီး ကကန်အ့ံ ဟ စီ ရင်၍၊ လများတိ ့က စိ တ်ေတာ် ှ ိ သည်
အတိ င်း ပေတာ်မပါဟ ဝန်ခံ ကေသာ်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်က၊ ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်သိ့
ချည်းကပ် ကကန်အ့ံ ဟ ဆိ ေလ၏။ ၃၇ ေ ှ ာလကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ
လိ က်ရပါမည်ေလာ။ သတိ ့ကိ ဣသေရလလတိ ့ လက်သိ့ အပ်ေတာ်မမည်ေလာဟ
ဘရားသခင့်ထံ အခွ င့ ်ပန်ေသာ်လည်း၊ ထိ ေန့တွင် ြပန်ေတာ်မမ။ ၃၈ ေ ှ ာလကလည်း၊
လတိ ့တွင် အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့၊ ယေန့ အဘယ်သ ြပစ်မှားမိ သည်ကိ သိ ြမင်အ့ံ ေသာ ငှ ါ
ချဥ်း၍ လာ ကေလာ့။

၃၉ ဣသေရလအမျိုးကိ

ကယ်တင်ေသာ ထာဝရဘရား

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ငါ့သား ေယာ နသန် ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ဆက်ဆက်
ေသရမည်ဟဆိ ေသာ်၊ အဘယ်သမ ြပန်၍မေလ ာက်ဝ့ံ ။ ၄၀ ေ ှ ာလကလည်း၊ သင်တိ့သည်
တဘက်၊ ငါ ှ င့်ငါ့သား ေယာနသန်သည် တဘက်ေနရ ကမည်ဟ ဆိ လ င်၊ လများတိ ့က
စိ တ်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ပေတာ်မပါဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၄၁ ေ ှ ာလက၊ ေြဖာင့်မတ်စွာ
စီ ရင်ေတာ်မပါဟ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ဆေတာင်းသြဖင့်၊
လများတိ ့သည် လွ တ် က၍၊ ေ ှ ာလ ှ င့် ေယာနသန်ကိ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၄၂ ေ ှ ာလကလည်း၊
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ငါ ှ င့် ငါ့သား ေယာနသန်အိ့ စာေရးတံ ပေလာ့ဟ ဆိ သြဖင့်၊ ေယာနသန်ကိ မှတ်ေတာ်မ၏။ ‐
၄၃ ေ ှ ာလကလည်း၊ သင် ပေသာ အမကိ

ေြပာေလာ့ဟ ေယာနသန်အားဆိ လ င်၊

ေယာနသန်က၊ အက ်ပ်ကိင်ေသာ လှ ံ ဖျား ှ င့် ပျားရည်အနည်းငယ်ကိ ယ၍ ြမည်းစမ်းမိ ပါ ပီ ။
ထိ အမေ ကာင့်သာ ေသရပါမည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၄၄ ေ ှ ာလကလည်း၊ ေယာနသန်၊ သင်သည်
ဆက်ဆက်မေသလ င်၊ ဘရားသခင်သည်

ထိ မ မက ငါ၌

ပေတာ်မပါေစေသာဟ

ဆိ ေသာ်လည်း၊‐ ၄၅ လများတိ ့က၊ ဣသေရလအမျိုး၌ ဤကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇးကိ
ပ ပီ းေသာ ေယာနသန်သည် ေသရမည်ေလာ။ ထိ သိ့ မြဖစ်ပါေစ ှ င့်။ ထာဝရဘရား
အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း သ၏ ဆံ ြခည်တပင်မ ေြမေပ မှာ မကျရ။ သသည်
ဘရားသခင် ှ င့်အတ ယေန့ ဝိ င်း၍ ပပါ ပီ ဟ ဆိ သြဖင့်၊ အသက်ချမ်းသာေစြခင်းငှ ါ
ေယာနသန်ကိ ကယ် တ် က၏။ ၄၆ ထိ ေနာက် ေ ှ ာလသည် ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ မလိ က်။
သတိ ့သည် ေနရင်းအရပ်သိ့ ြပန်သွား က၏။ ၄၇ ထိ သိ့ ေ ှ ာလသည် ဣသေရလအမျိုးကိ
စိ းစံ ၍ ပတ်ဝန်းကျင် ရန်သ၊ ေမာဘြပည်သား၊ အမုန်ြပည် သား၊ ဧဒံ ြပည်သား၊ ေဇာဘမင်းများ၊
ဖိ လိတိ လများတိ ့ကိ စစ်တိက်၍ စစ်ချီေလရာရာ၌ သတိ ့ကိ ေအာင်ေလ၏။ ၄၈ ဗိ လ်ေြခများကိ
ိးေဆာ်၍ အာမလက်အမျိုးသားတိ ့ကိ လပ် ကံ သြဖင့်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ
လယက်ဖျက်ဆီးေသာ သတိ ့လက်မှ ကယ် တ်ေလ၏။ ၄၉ သားေတာ် ကားေယာနသန်၊ ဣ ိ ၊
ေမလခိ တည်း။ သမီ းေတာ် ှ စ်ေယာက်တွင် အ ကီ းကားေမရပ်။ အငယ်ကား၊ မိ ခါလတည်း။
၅၀ ေြမာက်သားေတာ်ကား အဟိ မတ်၏ သမီ းအဟိ ေနာင်တည်း။ ဗိ လ်ချုပ်မင်းကား၊

ဘေထွ းေတာ် ေနရသား အာဗနာတည်း။ ၅၁ ခမည်းေတာ် ကိ ှ ှ င့် အာဗနာ၏ အဘေနရသည်
အေဗျလ၏ သား ြဖစ်၏။

၅၂ ေ ှ ာလလက်ထက် ကာလပတ်လံ း၊ ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ

ကျပ်ကျပ်စစ်တိက်ရ က၏။ ခွ န်အား ကီ းေသာ သ၊ ရဲ ရင့်ေသာသ ေတွ ့သမ တိ ့ကိ ေ ှ ာလသည်
ေ ွးေကာက်ခန့်ထားေလ့ ှ ိ ၏။

၁၅ တဖန် ှ ေမွလက၊ ထာဝရဘရား၏လ ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိးေစြခင်းငှ ါ သင့်ကိ
ဘိ သိက်ေပးမည်

အေ ကာင်း၊ ငါ့ကိ အထက်ေစလတ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ယခမှာ

ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်ေလာ့။ ၂ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

အဲ ဂတုြပည်မှ

ထွ က်လာေသာ

ဣသေရလအမျိုး၌၊

အာမလက်အမျိုး ပေသာ ဆီ းတားြခင်းအမကိ ငါမှတ်လျက် ှ ိ ၏။‐ ၃ ယခသွ ား၍ ထိ အမျိုးကိ
လပ် ကံ ေလာ့။ ှ ေြမာြခင်းမ ှ ိ ဘဲ၊ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး၍၊ ေယာက်ျား၊ မိ န်းမ၊ သငယ်၊ ိစ
့ ိ ့မှစ၍၊ သိ း၊
ွား၊ ကလားအပ်၊ ြမည်းတိ ့ကိ သတ်ေလာ့ဟ ေ ှ ာလအား ဆင့်ဆိ သည် အတိ င်း၊

၄

ေ ှ ာလသည် လတိ ့ကိ စေဝးေစ၍ ေတလိ မ် မိ မ့ ှ ာ စာရင်းယသြဖင့်၊ ေြခသည်သရဲ ှ စ်သိန်း၊ ယဒ
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စစ်သရဲ တေသာင်း ှ ိ က၏။ ၅ ေ ှ ာလသည်လည်း အာမလက် မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီ၍ ချိုင့်၌ တပ်ချ ပီ းမှ၊
၆ ေကနိလတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေစလတ်လျက်၊ သင်တိ့ကိ အာမလက်လတိ ့ ှ င့်အတ ငါဖျက်ဆီးမည်ဟ

စိ းရိ မ် စရာ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့အထဲ က ထွ က်သွား၍ ေနရာ ေြပာင်း ကေလာ့။
ဣသေရလအမျိုးသား တိ ့သည် အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်လာေသာအခါ သင်တိ့သည်
ေကျးဇး ပ က ပီ ဟ မှာလိ က်သည် အတိ င်း၊ ေကနိလတိ ့သည် အာမလက်လတိ ့အထဲ က
ထွ က်သွား က၏။ ၇ ေ ှ ာလသည် ဟဝိ လ မိ မ့ ှ စ၍ အဲ ဂတုြပည် တဘက်တချက်၌ေနေသာ
ရ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် အာမလက် လတိ ့ကိ လပ် ကံ ေလ၏။ ၈ အာမလက် ှ င်ဘရင်အာဂတ်ကိ
အ ှ င်ဘမ်းမိ ၏။ လအေပါင်းတိ ့ကိ ထားြဖင့် ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေလ၏။ ၉ သိ ရ
့ ာတွ င် ေ ှ ာလ ှ င့်
လများတိ ့သည် အာဂတ်မင်း ှ င့်တကွ ၊ သိ း

ွားအြမတ်အလတ်၊ ဆေသာ သိ းသငယ်၊

ေကာင်းေသာ ဥစာ ှ ိ သမ ကိ ှ ေြမာ၍ ှ င်း ှ င်း မဖျက်ဆီး က။ အသံ းမဝင် ယတ်မာ ေသာ
ဥစာ ှ ိ သမ ကိ သာ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ ၁၀ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်
ှ ေမွ လသိ ့ ေရာက်လာ၍၊ ‐ ၁၁ ငါသည် ေ ှ ာလကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထားသည်အမေ ကာင့်
ေနာင်တရ၏။ သသည် ငါ၏ ပညတ်တိ့ကိ မကျင့်၊ ငါ့ေနာက်သိ့မလိ က်၊ လမ်းလဲ ပီ ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ှ ေမွ လသည် ဝမ်းနည်း၍ တညဥ့်လံ း ထာဝရဘရားအား ဟစ်ေ ကာ် ပီ းလ င်၊ ၁၂
နံ နက်ေစာေစာထ၍

ေ ှ ာလကိ

ကိ ဆိြခင်းငှ ါ

သွ ားေသာအခါ၊

ေ ှ ာလသည်

ကရေမလ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်၍ ေအာင်တိင်ကိ စိ က် ပီ းမှ၊ လှ ည့်လည်သြဖင့် ဂိ လဂါလ မိ သ
့ ိ့
လွ န်သွားေ ကာင်းကိ ကားေသာေ ကာင့်၊ ေ ှ ာလ ှ ိ ရာသိ ့ သွ ားေလ၏။ ၁၃ ေ ှ ာလကလည်း၊
ထာဝရဘရားသည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မပါေစေသာ။ အက ်ပ် သည်
ထာဝရဘရားအမိ န့်ေတာ်အတိ င်း ပပါ ပီ ဟ ဆိ ၏။ ၁၄ ှ ေမွ လကလည်း၊ သိ ့ြဖစ်လ င်
ငါ ကားရေသာ သိ းြမည်သံ၊ ွားြမည်သံကား အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၁၅ ေ ှ ာလက၊
အာမလက်ြပည်မှ ေဆာင်ခဲ့ပါ ပီ ။ လများတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
အား ယဇ် ပေဇာ်လိေသာငှ ါ အေကာင်းဆံ းေသာ သိ း ွားတိ ့ကိ
အရာ ှ ိ သမ

တိ ့ကိ

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးပါ ပီ ဟ

ဆိ ၏။

ှ ေြမာ၍၊ ကင်းေသာ
၁၆

ှ ေမွ လကလည်း၊

ေနပါဦ းေလာ့။ မေန့ညမှာ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မေသာစကားကိ ြပန်ေြပာပါ မည်ဟ
ေ ှ ာလအားဆိ လ င်၊ ေ ှ ာလက ေြပာပါေတာ့ဟဆိ ၏။ ၁၇ ှ ေမွ လကလည်း၊ သင်သည်
ကိ ယ်အထင်အတိ င်း ငယ်ေသာသြဖစ်လျက်ပင်၊ ဣသေရလအမျိုးတိ ့ ၏ အထွ ဋ်သိ့ ေရာက်၍၊
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ ှ င့် ထာဝရဘရား ဘိ သိက် ေပးေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ ၁၈
ထာဝရဘရားက၊ သွ ားေလာ့။ အြပစ်များေသာ အာမလက်အမျိုးသားတိ ့ကိ

ှ င်း ှ င်း

ဖျက်ဆီးေလာ့။ မဖျက်ဆီးမှီ တိ င်ေအာင် စစ်တိက်ေလာ့ဟ သင့်ကိ ေဝးေသာ အရပ်သိ့

၁ ဓမရာဇဝင်

492

ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၁၉ သိ ့ြဖစ်၍ သင်သည် ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲ၊
ရန်သ၏ ဥစာကိ လယ၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဤဒစ ိ က်ကိ အဘယ်ေ ကာင့်
ပဘိ သနည်းဟ ေြပာဆိ ေသာ်၊ ၂၀ ေ ှ ာလက၊ အက ်ပ်သည် ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ
ဧကန်အမှန် နားေထာင်ပါ ပီ ။ ထာဝရ ဘရား ေစခိ င်းေတာ်မေသာ လမ်းသိ ့ လိ က်ပါ ပီ ။
အာမလက် ှ င်ဘရင် အာဂတ်ကိ ေဆာင်ခဲ့၍၊ အာမလက် အမျိုးသားတိ ့ကိ

ှ င်း ှ င်း

ဖျက်ဆီးပါ ပီ ။ ၂၁ သိ ့ရာတွ င် လများတိ ့သည် ဂိ လဂါလ မိ ့၌ ကိ ယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားအား ယဇ် ပေဇာ် လိ ေသာငှ ါ လယေသာ သိ း ွား၊ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးအပ်ေသာအရာ
အေကာင်းဆံ းတိ ့ကိ သိ မ်းယ

ကပါ ပီ ဟ ေြပာဆိ ြပန်၏။

ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ

နားေထာင်ြခင်း၌

၂၂

ှ ေမွ လကလည်း၊

အားရေတာ်မသကဲ့ သိ ့၊

မီ း ိ ရာ
့

ယဇ် အစ ှ ိ ေသာ ယဇ် မျိုးတိ ့ကိ ပေဇာ်ြခင်း၌ အားရေတာ်မမည်ေလာ။ အလိ ေတာ်သိ့
လိ က်ြခင်းသည် ယဇ် မျိုးထက်သာ၍ ေကာင်း၏။ နားေထာင်ြခင်းသည် သိ းထီ းဆီ ဥထက်သာ၍
ေကာင်း၏။ ၂၃ ြငင်းဆန်ေသာ သေဘာသည် နတ်ဆိး ှ င့်ေပါင်းြခင်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ခိ င်မာေသာ
သေဘာသည် ေဗဒင်တန် ဆာကိ သံ းြခင်းကဲ့ သိ ့၎င်း အြပစ် ကီ း၏။ သင်သည် ထာဝရဘရား၏
စကားေတာ်ကိ ပယ်ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားသည် ှ င်ဘရင်အရာကိ တ်၍ သင့်ကိ
ပယ်ေတာ်မ ပီ ဟ ဆိ ၏။ ၂၄ ေ ှ ာလကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ြပစ်မှားပါ ပီ ။ လများကိ
ေ ကာက်၍ သတိ ့စကားကိ နားေထာင်ေသာ ေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ၎င်း၊
ကိ ယ်ေတာ်၏ စကားကိ ၎င်း လွ န်ကျူးပါ ပီ ။ ၂၅ အက ်ပ်အြပစ်ကိ သည်းခံ ေတာ်မပါ။
အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ကိ းကွ ယ်မည်အေ ကာင်း၊
အက ်ပ် ှ င့်အတ ြပန်လာပါဟ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း၊ ၂၆ ှ ေမွ လက၊ သင် ှ င့်အတ ငါမြပန်။
သင်သည် ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ပယ်ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ
ှ င်ဘရင်အရာကိ

တ်၍ သင့်ကိ ပယ်ေတာ်မ ပီ ဟ ေ ှ ာလအား ဆိ ပီ းမှ၊

၂၇

လှ ည့်သွ ားေသာအခါ ေ ှ ာလသည် ှ ေမွ လ၏ ဝတ်လံ စွ န်းကိ ကိ င်ဆွဲ၍ ဝတ်လံ စတ်ေလ၏။ ၂၈
ှ ေမွ လကလည်း၊ ယေန့ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ ိင်ငံကိ သင်မှ ဆတ်ယ၍၊
သင့်ထက်ေကာင်း ေသာ သင်၏ အိ မ်နီးချင်းအား ေပးေတာ်မ ပီ ။

၂၉ ထိ မှတပါး

ဣသေရလအမျိုး၏ အစွ မ်းသတိ ြဖစ်ေသာ ဘရားသည် မသာသံ းြခင်း၊ ေနာင်တရြခင်း ှ င့်
ကင်းလွ တ်ေတာ်မ၏။ ေနာင်တရအံ့ ေသာငှ ါ လြဖစ်ေတာ်မမဟဆိ ေသာ်၊ ၃၀ ေ ှ ာလက
အက ်ပ်ြပစ်မှားပါ ပီ ။ သိ ့ေသာ်လည်း အက ်ပ်အမျိုးသားချင်း အသက် ကီ းသတိ ့ ေ ှ ့၌၎င်း၊
ဣသေရလအမျိုးေ ှ ့၌၎င်း၊ အက ်ပ်၏ ဂဏ်အသေရကိ မဖျက်ပါ ှ င့်။ အက ်ပ်သည်
ကိ ယ်ေတာ် ၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ ကိ းကွ ယ်ရမည်အေ ကာင်း၊ အက ်ပ် ှ င့်အတ

၁ ဓမရာဇဝင်

493

ြပန်လာပါဟ

ေတာင်းပန်သည်အတိ င်း၊

၃၁

ှ ေမွ လသည်

လိ က်၍၊ ေ ှ ာလသည် ထာဝရဘရားကိ ကိ းကွ ယ်ေလ၏။

ေ ှ ာလေနာက်သိ့

၃၂ ထိ အခါ

ှ ေမွ လက၊

အာမလက် ှ င်ဘရင် အာဂတ်ကိ ငါ့ထံသိ ့ေခ ခဲ့ ကဟ ဆိ သည်အတိ င်း၊ အာဂတ် က
ေသေဘးသည် စင်စစ်လွန်သွား ပီ ဟ ဆိ လျက်

င်လန်းစွ ာလာ၏။

၃၃

ှ ေမွ လက၊

မိ န်းမများတိ ့သည် သင်၏ထားေ ကာင့် သားဆံ းသကဲ့ သိ ့၊ သင်၏ အမိ သည် သားဆံ း ေသာ
မိ န်းမြဖစ်ရမည်ဟဆိ လျက်၊ ဂိ လဂါလ မိ မ့ ှ ာ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ အာဂတ်ကိ အပိ င်းပိ င်း
ြဖတ်ေစ၏။ ၃၄ ထိ ေနာက် ှ ေမွ လသည် ရာမ မိ သ
့ ိ ့သွား၍ ေ ှ ာလသည် မိ မိေနရာ ဂိ ဗာ မိ ၊့
နန်းေတာ်သိ့ ြပန်သွား ေလ၏။ ၃၅ ေ ှ ာလ အနိစမေရာက်မှီတိင်ေအာင်၊ ှ ေမွ လသည်
ေနာက်တဖန် အ ကည့်အ မလာ။ သိ ့ရာတွ င် ှ ေမွ လသည် ေ ှ ာလအတွ က် စိ တ်မသာ
ညည်းတွ ားလျက်ေန၏။ ထာဝရဘရားသည် ေ ှ ာလကိ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌
ခန့်ထားေသာ အမကိ ေနာင်တရေတာ်မ၏။

၁၆ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ ေ ှ ာလကိ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာမှ ငါပယ်ေသာေ ကာင့်၊
သင်သည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း စိ တ်မသာ ညည်းတွ ားလျက် ေနလိ မ့ ်မည်နည်း။
သင်၏ဘးကိ ဆီ ှ င့် ြပည့်ေစေလာ့။ ဗက်လင် မိ သ
့ ား ေယာ ှ ဲ ှ ိ ရာသိ ့ ငါေစလတ်မည်။
သ၏သားတိ ့တွင် ငါ့အဘိ ့ ှ င်ဘရင် တပါးကိ ငါြပင်ဆင် ပီ ဟ ှ ေမွ လအား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၂

ှ ေမွ လက၊ အက ်ပ်သည် အဘယ်သိ့ သွ ား ိင်ပါမည်နည်း။ ေ ှ ာလ ကားလ င်

သတ်ပါလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ထာဝရဘရားက၊

ွားမတန်းကိ ယ၍ ငါသည်

ထာဝရဘရားအား ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းငှ ါ လာ ပီ ဟ ေြပာေလာ့။ ၃ ေယ ှ ဲ ကိလည်း ယဇ် ပွဲသိ့
ေခ ဘိ တ်ေလာ့။ ထိ အခါ သင်သည် အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ ငါြပမည်။ ငါသည် နာမြဖင့်
ထတ်ြပေသာသကိ ငါ့အဘိ ့ ဘိ သိက်ေပးရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊‐ ၄ ှ ေမွ လ ပ၍
ဗက်လင် မိ သ
့ ိ ့ သွ ားေလ၏။ ဗက်လင် မိ ့သားအသက် ကီ းသတိ သ
့ ည် ှ ေမွ လ ှ င့် ေတွ ့ေသာအခါ
တန်လပ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ချမ်းသာေပးလျက် လာေတာ်မသေလာဟ ေမးေလ ာက်
ကေသာ်၊ ၅ ချမ်းသာေပးလျက် ထာဝရဘရားအား ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းငှ ါ ငါလာ ပီ ။ မိ မိတိ့ကိ
သန့် ှ င်းေစ ပီ းမှ ငါ ှ င့်အတ ယဇ် ပွဲသိ့လာ ကဟ ဆိ သြဖင့်၊ ေယ ှ ဲ ှ င့် သ၏သားတိ ့ကိ
သန့် ှ င်းေစ၍ ယဇ် ပွဲသိ့ ေခ ေလ၏။ ၆ သတိ ့သည် ေရာက်လာေသာအခါ ဧလျာဘကိ
ကည့် ၍၊ စင်စစ်ထာဝရဘရားအခွ င့ ် ှ င့် ဘိ သက်ခံရေသာ သသည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ၏ဟ
ဆိ ေလေသာ်၊ ၇ ထာဝရဘရားက၊ သ၏မျက် ှ ာ၊ သ၏အရပ်ကိ မ ကည့်မ ှ င့်။ သ့ကိ ငါပယ် ပီ ။
ထာဝရဘရားသည် လြမင်သကဲ့ သိ ့ ြမင်ေတာ်မသည် မဟတ်။ လသည် အဆင်းသဏာန်ကိ
ကည့် တတ်၏။ ထာဝရဘရား မကား ှ လံ းကိ ကည့် တတ်သည်ဟ ှ ေမွ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
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၈ တဖန် ေယ ှ ဲ သည် အဘိ နဒပ်ကိ ေခ ၍ ှ ေမွ လေ ှ မ့ ှ ာ သွ ားေစသြဖင့်၊ ှ ေမွ လက၊

ဤသကိ လည်း ထာဝရဘရား ေ ွးေတာ်မမဟဆိ ၏။

၉ တဖန်ေယ ှ ဲ သည်

ှ ိ မာကိ

သွ ားေစသြဖင့်၊ ဤသကိ လည်း ထာဝရဘရားေ ွးေတာ်မမဟ ဆိ ၏။ ၁၀ တဖန်ေယ ှ ဲ သည်
သားခနစ်ေယာက်တိ့ကိ ှ ေမွ လေ ှ မ့ ှ ာ သွ ားေစသြဖင့်၊ ှ ေမွ လက၊ ဤသတိ ့ကိ လည်း
ထာဝရဘရား ေ ွးေတာ်မမ။

၁၁ သင်၌ သားမ ှ ိ ပီ ေလာဟ ေယ ှ ဲ အား ေမးလ င်၊

ေယ ှ ဲ က အငယ်ဆံ းေသာ သား ှ ိ ပါေသး၏။ သိ းတိ ့ကိ ထိ န်းေကျာင်းလျက် ေနပါသည်ဟ
ေြပာဆိ ေသာ်၊ ှ ေမွ လက သ့ကိ ေခ ေစြခင်းငှ ါ လကိ ေစလတ် ပါ။ သမေရာက်မှီ ပွဲ သိ့ ဝင်၍
မထိ င်ရဟ ဆိ သည်အတိ င်း၊ ၁၂ ေစလတ်၍ သ့ကိ ေခ ခဲ့ ၏။ သသည် နီေသာဆံ ပင် ှ ိ ၏။
လှ ေသာအဆင်း ှ င့် ချစ်ဘွယ်ေသာ မျက် ှ ာ လည်း ှ ိ ၏။ ထာဝရဘရားက ဤသေပတည်း။
ထ၍ ဘိ သိက်ေပးေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ှ ေမွ လသည်လည်း၊ ဆီ ဘးကိ ယ၍ သ၏
အစ်ကိစထဲ မှာ သ့ကိ ဘိ သိက်ေပးေလ၏။ ထိ ေန့မှစ၍ ထာဝရဘရား၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်
ဒါဝိ ဒ်အေပ မှာ သက်ေရာက်ေလ၏။ ှ ေမွ သည် ထ၍ ရာမ မိ သ
့ ိ ့ ြပန်သွား၏။

၁၄

ထာဝရဘရား၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ေ ှ ာလမှ ထွ က်သွား၍၊ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်က
ဆိ းေသာ ဝိ ညာဥ်သည် ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်၏။ ၁၅ ေ ှ ာလ၏ က န်တိ့ကလည်း၊ ယခမှာ
ဘရားသခင်ထံေတာ်က ဆိ းေသာ ဝိ ညာဥ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်ပါ၏။ ၁၆
ခစားေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်တိ့သည်၊ သာယာစွ ာ ေစာင်းတီ းတတ်ေသာသကိ ှ ာေဖွ ရမည်
အေ ကာင်း အ ှ င်အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါ။ ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်က ဆိ းေသာဝိ ညာဥ် လာေသာအခါ၊
သသည် ေစာင်းတီ းသြဖင့် ကိ ယ်ေတာ်သည် ချမ်းသာရေတာ်မမည်ဟ ေလ ာက်လ င်၊
၁၇ ေ ှ ာလက၊ သာယာစွ ာ တီ းတတ်ေသာသကိ ငါ့အဘိ ့ ှ ာေဖွ ၍ ငါ့ထံသိ ့ ေခ ခဲ့ ကဟ

က န်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မေသာ်၊ ၁၈ က န်တေယာက်က၊ က န်ေတာ်ေတွ ့ဘးေသာ ဗက်လင် မိ သ
့ ား
ေယ ှ ဲ သားသည် ေစာင်းတီ းေသာအတတ်၊ ရဲ ရင့်ြခင်းအစွ မ်းသတိ ှ င့် ြပည့်စံ ၍၊ စစ်မ၌၎င်း၊
ပညာစကား၌၎င်း ေလ့ကျက်ပါ၏။ အဆင်းလည်း လှ ပါ၏။ ထာဝရဘရားသည်သ ှ င့်အတ
ှ ိ ေတာ်မ၏ဟ ေလ ာက်ေသာေ ကာင့်၊ ၁၉ ေ ှ ာလက၊ ေယ ှ ဲ ှ ိ ရာသိ ့ လကိ ေစလတ်၍၊
သိ းထိ န်းြဖစ်ေသာ သင်၏သားဒါဝိ ဒ်ကိ ငါ့ထံသိ ့ ေစလတ် ရမည်ဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၂၀
ေယ ှ ဲ သည် မန့်တင်ေသာ ြမည်း၊ စပျစ်ရည်ဘး၊ ဆိ တ်သငယ်ကိ ယ၍ မိ မိသားဒါဝိ ဒ်တွင်
ေ ှ ာလထံ သိ ့ ေပးလိ က်ေလ၏။ ၂၁ ဒါဝိ ဒ်သည် ေ ှ ာလထံ သိ ့ ေရာက်၍ ခစားသြဖင့်၊
ေ ှ ာလသည် အလွ န်ချစ်၍ လက်နက်ေတာ်ေဆာင် အရာ၌ ခန့်ထား၏။ ၂၂ ေ ှ ာလသည်လည်း
ေယ ှ ဲ ှ ိ ရာသိ ့ လကိ ေစလတ်၍၊ ဒါဝိ ဒ်ကိ ငါ့စိတ် ှ င့်ေတွ ့ေသာေ ကာင့် ငါ့ထံ၌ ခစားပါေစဟ
အခွ င့ ်ေတာင်းေလ၏။ ၂၃ ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်က ဆိ းေသာဝိ ညာဥ်သည် ေ ှ ာလအေပ မှာ

၁ ဓမရာဇဝင်

495

ေရာက်ေသာအခါ၊ ဒါဝိ ဒ်သည် ေစာင်းကိ ယ၍ တီ းသြဖင့် ဆိ းေသာဝိ ညာဥ်ထွက်သွား၍၊
ေ ှ ာလသည် သက်သာလျက် ပကတိ ကျန်းမာ လျက် ှ ိ တတ်၏။

၁၇ ဖိလိတိ လတိ့သည် ဗိလ်ေြခများကိ

ိးေဆာ်၍ ယဒခ ိ င် ေ ှ ာေခါ မိ ့၌ စေဝးသြဖင့်၊

ေ ှ ာေခါ မိ ့ ှ င့် အေဇကာ မိ စ့ ပ် ကား ဒမိ မ်အရပ်မှာ တပ်ချ က၏။ ၂ ေ ှ ာလ ှ င့်ဣသေရလ
လတိ ့သည်

စေဝး၍

ဧလာချိုင့်နားမှာ

တပ်ချ၍

ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ

တိ က်မည်ဟ

စစ်ခင်းကျင်း က၏။ ၃ ဖိ လိတိ လအချို ့တိ့သည် ချိုင့်တဘက်၌ ေတာင်ေပ မှာရပ်လျက်၊
ဣသေရလလအချို ့တိ့သည် ချိုင့်တဘက်၌ ေတာင်ေပ မှာ ရပ်လျက် ှ ိ က၏။

၄

ေြခာက်ေတာင် ှ င့်တထွ ာ အရပ်ြမင့်ေသာ ဂါသ မိ သ
့ ားေဂါလျတ် အမည် ှ ိ ေသာ သရဲ သည်
ဖိ လိတိ တပ်ထဲက ထွ က်လာ၏။ ၅ သသည် ေခါင်းေပ မှာ ေ ကးဝါခေမာက်လံ းကိ ေဆာင်း၍
အခွ က်ငါးဆယ် အချိန် ှ ိ ေသာ ေ ကးဝါ ချပ်အကျကိ ဝတ်၏။ ၆ ေ ကးဝါေြခစွ ပ်ကိ စွ ပ်လျက်
ပခံ း ကားမှာ ေ ကးဝါကိ ဒန် လက်နက်ကိ ဆွဲ လျက် ှ ိ ၏။ ၇ လှ ံ ိ းကား ရက်ကန်းလက်လိပ် ှ င့်
အမ ကီ း၏။ လှ ံ ကိ ယ်ကား သံ ေြခာက်ပိဿာ အချိန် ှ ိ ၏။ သ့ေ ှ ့ မှာ ဒိ င်းလားကိ
ေဆာင်ေသာသတေယာက်သည် သွ ားရ၏။

၈ ထိ သရဲ သည် ရပ်လျက် သင်တိ့သည်

စစ် ပိ င်ြခင်းငှ ါ အဘယ်ေ ကာင့် ထွ က်လာ ကသနည်း။ ငါသည် ဖိ လိတိ လ၊ သင်တိ့သည်
ေ ှ ာလ၏

က န်ြဖစ် ကသည်

မဟတ်ေလာ။

လတေယာက်ကိ

ေ ွးေကာက်

၍

ငါ ှ င့်တိ က်ြခင်းငှ ါ လာပါေစ။ ၉ သသည် ငါ့ကိ တိ က်၍ သတ် ိင်လ င် ငါတိ ့သည် သင်တိ့၏
က န်ခံမည်။ သိ ့မဟတ် ထိ သကိ ငါ ိင် ၍ သတ်လ င်၊ သင်တိ့သည် ငါတိ ့၏ က န်ခံ၍
ငါတိ အ
့ မကိ ေဆာင် ွက်ရ ကမည်ဟ ဣသေရလ ဗိ လ်ေြခတိ ့ကိ ဟစ်၍ ေြပာဆိ ၏။ ၁၀ တဖန်
ထိ ဖိလိတိ လက၊ ဣသေရလဗိ လ်ေြခတိ ့ကိ ယေန့ ငါ ကိ မ်းပ၏။ လချင်းတိ က်ေစြခင်းငှ ါ
လတေယာက်ကိ ေပး ကေလာ့ဟ ဆိ ၏။ ၁၁ ဖိ လိတိ လေြပာေသာ ထိ စကားကိ ေ ှ ာလ ှ င့်
ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့သည် ကားလ င် စိ တ်ပျက်၍ အလွ န်ေ ကာက် ွံ ့ က၏။ ၁၂
ယဒြပည်၊ ဗက်လင် မိ ၊့ ဧဖရတ်အရပ်သားြဖစ်ေသာ ဒါဝိ ဒ်၏ အဘေယ ှ ဲ သည် သား ှ စ်ေယာက်
ှ ိ ၏။ ေ ှ ာလလက်ထက်၌ ထိ သသည် အသက် ကီ းေသာ သ၏ အရာ ှ ိ ၏။
ေယ ှ ဲ ၏သားတိ ့တွင်
ထမ်း၍

အသက်

ေ ှ ာလေနာက်

သိ ့

အ ကီ းဆံ းေသာသ
လိ က် က၏။

သံ းေယာက်တိ့သည်

သတိ ့အမည်ကား

၁၃

စစ်မကိ

သားဦ းဧလျာဘ၊

ဒတိ ယသားအဘိ နဒပ်၊ တတိ ယသား ှ ိ မာတည်း။ ၁၄ ဒါဝိ ဒ်သည် အငယ်ဆံ းေသာ သားြဖစ်၏။
သား ကီ းသံ းေယာက်တိ့သည် ေ ှ ာလေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က် ကေသာ်လည်း၊ ‐ ၁၅ ဒါဝိ ဒ်သည်
မလိ က်၊ ဗက်လင် မိ မ့ ှ ာ မိ မိအဘ၏ သိ းတိ ့ကိ ထိ န်းေကျာင်းြခင်းငှ ါ ြပန်သွားေလ၏။ ၁၆
ဖိ လိတိ လသည် အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ း၊ နံ နက်တခါ၊ ညဦ းတခါ ချဥ်းကပ်၍ ကိ ယ်ကိ ြပ၏။
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၁၇ ထိ အခါ ေယ ှ ဲ သည် မိ မိသား ဒါဝိ ဒ်ကိ ေခ ၍၊ သင့်အစ်ကိတိ့အဘိ ့ ဤေပါက်ေပါက်

တဧဖာ ှ င့် ဤမန့်ဆယ်လံ းတိ ့ကိ ယ၍ အစ်ကိတိ့ ှ ိ ရာ တပ်ေတာ်သိ့ ေြပးသွ ားေလာ့။ ၁၈
ဤဒိ န်ခဲဆယ်လံ းကိ လည်း ယ၍ သတိ ့တပ်မးအား ဆက်ေလာ့။ သင့်အစ်ကိတိ့သည်
ကျန်းမာြခင်း

ှ ိ သည် မ ှ ိ သည်ကိ ကည့် ပီ းမှ၊ သတိ ့ထံမှာ သက်ေသတစံ တခကိ

ခံ ယေလာ့ဟမှာလိ က်ေလ၏။

၁၉

ထိ ကာလ၌

ေ ှ ာလမှစ၍

ဒါဝိ ဒ်အစ်ကိတိ့ ှ င့်

ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့သည် ဧလာချိုင့်မှာ ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ စစ်တိက်လျက် ှ ိ က၏။ ၂၀
ဒါဝိ ဒ်သည် နံ နက်ေစာေစာထ၍ သိ းတိ ့ကိ သိ းထိ န်း၌ အပ် ပီ းလ င်၊ အဘမှာလိ က်သည်
အတိ င်း စားစရာကိ ယသွ ား၍၊ ရိ ကာလှ ည်းထားရာသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ‐ ၂၁ ဣသေရလ
တပ်သားတိ ့ ှ င့် ဖိ လိတိ တပ်သားတိ ့သည် စစ်ခင်းကျင်း၍ စစ်တလင်းသိ ့ ချီလျက်၊ စစ်
တိ က်မည်အသံ ှ င့်

ေ ကးေ ကာ် က၏။

၂၂ ဒါဝိ ဒ်သည်

မိ မိ၌ပါေသာအရာတိ ့ကိ

ရိ ကာေစာင့်လက်၌ အပ်ထား ပီ းလ င်၊ တပ်သားစထဲ သိ့ ေြပး၍ မိ မိအစ်ကိတိ့ကိ တ်ဆက်၏။
၂၃ သတိ ့ ှ င့် ေြပာစဥ်တွင်၊ ဖိ လိတိ လ၊ ဂါသ မိ သ
့ ား ေဂါလျတ်အမည် ှ ိ ေသာ သရဲ သည်

ဖိ လိတိ တပ်ထဲ က ထွ က်လာ၍ ယမန်ကဲ့သိ ့ ေြပာဆိ သည်ကိ ဒါဝိ ဒ်သည် ကားေလ၏။ ၂၄
ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့သည် ထိ သကိ ြမင်ေသာအခါ အလွ န်ေ ကာက် ွံ ့၍ ေြပး က၏။ ၂၅
အချို ့တိ့ကလည်း၊

ထိ လထွ က်လာသည်ကိ

ြမင်သေလာ။

ဣသေရလအမျိုးကိ

ကိ မ်းပလျက်ထွက်လာ ပါသည်တကား။ သ့ကိ သတ်ေသာသအား ှ င်ဘရင်သည် ကီ းေသာ
စည်းစိ မ် ှ င့်

ချီးေြမာက်၍

သမီ းေတာ်ကိလည်း

ေပးစားေတာ်မမည်။

ထိ သ၏

အေဆွ အမျိုးကိ လည်း ဣသေရလ ိင်ငံတွ င် မင်းမ လတ်ေတာ်မမည်ဟ ေြပာဆိ က၏။ ၂၆
ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ထိ ဖိလိတိ လကိ သတ်၍ ဣသေရလအမျိုးခံ ေသာ အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ
ပယ် ှ င်းေသာ သသည် အဘယ်အကျိုးကိ ရလိ မ့ ်မည်နည်း။ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်၏ ဗိ လ်ေြခ တိ ့ကိ ကိ မ်းပရမည်အေ ကာင်း၊ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ
ထိ ဖိလိတိ လသည် အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်သနည်းဟ မိ မိအနားမှာ ှ ိ ေသာ သတိ ့အား
ေမးြမန်းလ င်၊‐ ၂၇ သတိ ့က၊ ထိ လကိ သတ်ေသာသသည် ဤမည်ေသာ အကျိုးကိ
ရလိ မ့ ်မည်ဟ ယမန်ကဲ့သိ ့ ြပန်ေြပာ က၏။ ၂၈ ထိ သတိ ့ ှ င့် ဒါဝိ ဒ်ေြပာသည်ကိ အစ်ကိအ ကီ း
ဧလျာဘ ကားလ င် ဒါဝိ ဒ်ကိ အမျက်ထွက်၍၊ သင်သည် အဘယ်ေ ကာင့် ဤအရပ်သိ့
လာသနည်း။ ထိ နည်းေသာ သိ းတိ ့ကိ ေတာတွ င် အဘယ်သလက်၌ အပ်ခဲ့သနည်း။
သင့်မာန ကီ းြခင်း၊ သင့်စိ တ် ှ လံ းဆိ းညစ်ြခင်းကိ ငါသိ ၏။ စစ်ပွဲကိ ကည့် ြခင်းငှ ါ သာလာ ပီ ဟ
ဆိ ၏။ ၂၉ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ အက ်ပ်သည် အဘယ်အမကိ ပမိ သနည်း။ ယခေြပာစရာ
အေ ကာင်းမ ှ ိ ေလာဟ ဆိ ေသာေနာက်၊ ၃၀ အြခားေသာသတိ ့ထံသိ ့ လှ ည့်၍ ယမန်ကဲ့သိ ့
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ေမးြမန်းလ င်၊ သတိ ့သည် ေ ှ အတ
့
ြပန်ေြပာ က၏။ ၃၁ ထိ သိ့ ဒါဝိ ဒ်ေြပာေသာ စကားကိ
ကားေသာ သတိ ့သည် ေ ှ ာလထံ ေတာ်၌ ကားေလ ာက်ေသာ်၊ ဒါဝိ ဒ်ကိ ေခ ေတာ်မ၏။ ၃၂
ဒါဝိ ဒ်ကလည်း ထိ လေ ကာင့် အဘယ်သမ စိ တ်မပျက်ပါေစ ှ င့်။ ကိ ယ်ေတာ်က န်သွား၍
ထိ ဖိလိတိ လကိ တိ က်ပါမည်ဟ ေ ှ ာလအား ေလ ာက်လ င်၊‐ ၃၃ ေ ှ ာလက၊ သင်သည်
ထိ ဖိလိတိ လကိ သွ ား၍ မတိ က် ိင်။ သင်သည်
ပျိုေသာအ ွယ်မှစ၍

စစ်သရဲ ြဖစ်ခဲ့ ပီ ဟ

ဒါဝိ ဒ်အား

ပျိုေသာသြဖစ်၏။ ထိ သသည်
ဆိ ေသာ်၊‐

၃၄

ဒါဝိ ဒ်က၊

ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် အဘ၏ သိ းတိ ့ကိ ထိ န်းေကျာင်းစဥ်အခါ၊ ြခေသ့ ှ င့်ဝံ သည်လာ၍
သိ းသငယ်ကိ သိ းစထဲ က ကိ က်ချီပါ၏။ ၃၅ က န်ေတာ်လိက်၍ သတ်သြဖင့် သိ းသငယ်ကိ
သ့ပစပ်ထဲက တ်ပါ၏။ ဝံ သည် က န်ေတာ်ကိ ြပန်၍ ကိ က်ေသာအခါ၊ ဝံ ၏မတ်ဆိတ်ကိ
ကိ င်၍ ိ က်သတ်ပါ၏။ ၃၆ ကိ ယ်ေတာ် က န်သည် ြခေသ့ ှ င့်ဝံ ှ စ်ေကာင်လံ းကိ သတ်ပါ၏။
အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ ထိ ဖိလိတိ လသည် အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏
ဗိ လ်ေြခတိ ့ကိ ကိ မ်းပေသာေ ကာင့်၊ ထိ အေကာင် တေကာင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ပါလိ မ့ ်မည်။ ၃၇
ြခေသ့ လက်၊ ဝံ လက်မှ က န်ေတာ်ကိ ကယ် တ်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားသည်၊
ထိ ဖိလိတိ လလက်မှ ကယ် တ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ ေ ှ ာလအား ေလ ာက်ေလေသာ်၊
ေ ှ ာလကသွ ားေလာ့။ ထာဝရဘရား သည် သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါေစေသာဟ ဒါဝိ ဒ်အား
ဆိ ေလ၏။ ၃၈ ေ ှ ာလသည်လည်း ဒါဝိ ဒ်ကိ မိ မိအဝတ် ှ င့်ဝတ်ေစသြဖင့်၊ သ၏ေခါင်းေပ မှာ
ေ ကးဝါခေလာက်လံ း ကိ တင်၍၊ သံ ချပ်အကျကိ လည်း ဝတ်ေစ၏။

၃၉ ဒါဝိ ဒ်သည်

ထားေတာ်ကိ အဝတ်ေပ မှာ စည်း၍ သွ ားမည်ဟ အားထတ်ေသာ်လည်း၊ ထိ လက်နက် များကိ
မစံ စမ်းေသး။ သိ ့ြဖစ်၍ ဒါဝိ ဒ်က ဤလက်နက်တိ့ ှ င့် က န်ေတာ် မသွ ား ိင်ပါ၊ မစံ စမ်းပါေသး
ဟ ေ ှ ာလအား ေလ ာက်၍ ခ တ်ြပန်ေလ၏။ ၄၀ တဖန် မိ မိေတာင်ေဝးကိ ကိ င်လျက်၊
ေချာေသာေကျာက်ငါးလံ းကိ ေချာင်းထဲ က ေ ွး၍၊ သိ းထိ န်း တန်ဆာတည်းဟေသာ
လွ ယ်အိတ်၌ ထည့် ပီ းမှ၊ ေလာက်လဲ ကိလည်းကိ င်၍ ဖိ လိတိ လ ှ ိ ရာသိ ့ ချဥ်းေလ၏။ ၄၁
ဖိ လိတိ လသည်လည်း ဒါဝိ ဒ် ှ ိ ရာသိ ့ ချဥ်း၍ သ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဒိ င်းလားကိ ေဆာင်ေသာသလည်း
သွ ား၏။

၄၂ ဖိ လိတိ လသည်

အေ ကာင်းမကား၊ သသည်

ကည့်၍ ဒါဝိ ဒ်ကိ ြမင်ေသာအခါ မထီ မဲ့ြမင် ပ၏။

ပျိုေသာသ၊ ဆံ ပင်နီ၍ မျက် ှ ာလှ ေသာသ ြဖစ်၏။ ၄၃

ဖိ လိတိ လက၊ သင်သည် ေတာင်ေဝး ှ င့် ငါ့ထံသိ ့ လာရမည်အေ ကာင်း၊ ငါသည်
ေခွ းြဖစ်သေလာဟ ေမးလျက်၊ မိ မိဘရားတိ ့ကိ တိ င်တည်၍ ဒါဝိ ဒ်ကိ ကျိန်ဆဲေလ၏။ ၄၄
တဖန် ဖိ လိတိ လက လာခဲ့ ။ သင့်အသားကိ မိ ဃ်းေကာင်းကင် ငှ က် ှ င့်ေတာသားရဲ တိ့အား
ငါေပးမည်ဟ ဒါဝိ ဒ်ကိဆိ၏။ ၄၅ ဒါဝိ ဒ်ကသင်သည် ထား၊ လှ ံ ၊ ကိ ဒန်ပါလျက် ငါ့ထံသိ ့ လာ၏။
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ငါသည် သင် ကိ မ်းပေသာ ဣသေရလ ဗိ လ်ေြခတိ ့၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ
အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ပါလျက် သင် ှ ိ ရာသိ ့လာ၏။ ၄၆ ထာဝရဘရားသည်
သင့်ကိ

ငါ့လက်၌

ြဖတ်မည်။

ယေန့ အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊

ဖိ လိတိ ဗိလ်ေြခ

သင့်ကိ

အေသေကာင်များကိ

ငါသတ်၍

လည်ပင်းကိ

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ှ င့်

ေတာသားရဲ တိ့အား ယေန့ ငါေပးမည်။ ဣသေရလအမျိုး၌ ဘရားသခင် ှ ိ ေတာ်မသည်ကိ
ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့ သည်သိရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၄၇ ထာဝရဘရားသည် ထားလှ ံ အားြဖင့်
ကယ်တင်ေတာ်မမေ ကာင်းကိ ၊

ဤပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည်

သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် စစ်မကိ ပိ င်၍၊ ငါတိ ့လက်သိ့ အပ် ှ ံ ေတာ် မမည်ဟ
ဖိ လိတိ လအား ဆိ ၏။ ၄၈ ဖိ လိတိ လသည် ထ၍ ဒါဝိ ဒ် ှ င့်ေတွ ့ြခင်းငှ ါ ချဥ်းလာေသာအခါ၊
ဒါဝိ ဒ်သည်လည်း ဖိ လိတိ လ ှ င့် ေတွ ့ြခင်းငှ ါ ဗိ လ်ေြခ ှ ိ ရာသိ ့ အလျင်အြမန် ေြပး ပီ းမှ၊‐ ၄၉
လွ ယ်အိတ်ထဲက ေကျာက်တလံ းကိ ိက်ယ၍ လဲ ပစ်၏။ ဖိ လိတိ လ၏ နဖးကိ မှန်၍ နဖးေပါက်
သြဖင့် သသည် ေြမေပ မှာ ငိ က်စိက်လဲေလ၏။ ၅၀ ထိ သိ့ ဒါဝိ ဒ်သည် ေလာက်လဲ ှ င့်
ေကျာက်တလံ းအားြဖင့်

ိင်လျက် ထိ ခိက်၍ သတ်ေလ၏။

၅၁ ထိ အခါ ဒါဝိ ဒ်သည်

ထားမပါေသာေ ကာင့် ေြပး၍ ဖိ လိတိ လကိ နင်းလျက်၊ သ၏ ထားကိ ထားအိ မ်မှ
တ်ဆွဲ ပီ းလ င် လည်ပင်းကိ ြဖတ်၍ အ ပီ းသတ်ေလ၏။ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် သတိ ့၏
သရဲ ေသေ ကာင်းကိ ြမင်ေသာအခါ ေြပး က၏။
ယဒအမျိုးသားတိ ့သည်

ထ၍

၅၂ ထိ အခါ ဣသေရလအမျိုး၊

ေ ကးေ ကာ်လျက်

ချိုင့်တိ င်ေအာင်၎င်း၊

ဧ ကန် မိ ့

တံ ခါးတိ င်ေအာင်၎င်း၊ ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ လိ က် က၏။ ထိ ခိက်ေသာ ဖိ လိတိ လတိ ့သည်
ှ ာရိ မ် မိ ့ လမ်းနားမှစ၍ ဂါသ မိ ၊့ ဧ ကန် မိ တ
့ ိ င်ေအာင် လဲ က၏။

၅၃ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့သည် ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ လိ က်ရာမှ ြပန်လာ၍ သတိ ့တဲများကိ လယ က၏။ ၅၄
ဒါဝိ ဒ်သည်

ဖိ လိတိ လ၏

ဦ းေခါင်းကိ

ယ၍

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့

ေဆာင်သွား၏။

သ၏လက်နက်များ ကိ မိ မိတဲ၌ ထား၏။ ၅၅ ဒါဝိ ဒ်သည် ဖိ လိတိ လကိ တိ က်ြခင်းငှ ါ
ထွ က်သွားသည်ကိ ေ ှ ာလသည်ြမင်လ င်၊ ထိ လလင်ကား အဘယ်သ၏ သာြဖစ်သနည်းဟ
ဗိ လ်ချုပ်မင်းအာဗနာကိ

ေမး၏။ အာဗနာကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီ း အသက်ေတာ်

ှ င်သည်အတိ င်း က န်ေတာ် မသိ ပါဟ ေလ ာက်လ င်၊‐ ၅၆ ှ င်ဘရင်က၊ ထိ လလင်သည်
အဘယ်သ၏ သားြဖစ်လိမ့ ်မည်ကိ ေမးစစ်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၅၇ ဒါဝိ ဒ်သည်

ဖိ လိတိ လကိ သတ် ပီ းမှ၊ သ၏ ဦ းေခါင်းကိ ကိ င်လျက် ြပန်လာေသာအခါ၊ အာဗနာသည်
ေခ ၍ ေ ှ ာလထံ သိ ့ ေဆာင်သွား ပီ းလ င်၊‐ ၅၈ ေ ှ ာလက၊ အချင်း လလင်၊ သင်သည်
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အဘယ်သ၏ သားြဖစ်သနည်းဟ ေမးေတာ်မ၏။ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း က န်ေတာ်သည်
ကိ ယ်ေတာ်က န်၊ ဗက်လင် မိ သ
့ ား ေယ ှ ဲ ၏သား ြဖစ်ပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။

၁၈ ထိသိ့

ေလ ာက် ပီ းသည်ေနာက်၊ ေ ှ ာလ၏ သားေယာနသန် စိ တ် ှ လံ းသည်

ဒါဝိ ဒ်စိတ် ှ လံ း ှ င့် စွဲ ကပ်လျက်

ှ ိ ၍ ဒါဝိ ဒ်ကိ ကိ ယ် ှ င့်အမ ချစ်ေလ၏။

၂ ထိ ေန့၌

ေ ှ ာလသည် ဒါဝိ ဒ်ကိ သိ မ်းဆည်း၍ သ့အဘ၏အိ မ်သိ့ ေနာက်တဖန် သွ ားေနရေသာ အခွ င့ ်ကိ
ေပးေတာ်မမ။
သ ှ င့်အတ

၃ ေယာနသန်သည်လည်း၊ ဒါဝိ ဒ်ကိ ကိ ယ် ှ င့်အမ

မိ ဿဟာယ

ဖွဲ ့ ပီ းလ င်၊‐

၄

မိ မိဝတ်ေသာ

ချစ်ေသာေ ကာင့်

ဝတ်လံ ကိ

ခ တ်၍

မိ မိအဝတ်တန်ဆာများ ှ င့် ထား၊ ေလး၊ ခါးစည်းတိ ့ကိပင် ဒါဝိ ဒ်အား ေပးေလ၏။ ၅ ဒါဝိ ဒ်သည်
ေ ှ ာလေစခိ င်းသမ ကိ သွ ား၍ သတိ ပညာ ှ င့် ပမေသာေ ကာင့်၊ စစ်သရဲ အပ်အရာ၌
ခန့်ထားေတာ်မသြဖင့်၊ ဒါဝိ ဒ်သည် က န်ေတာ်မျိုးမှစ၍ လအေပါင်းတိ ့တွင် မျက် ှ ာရ၏။ ၆
ဒါဝိ ဒ်သည် ဖိ လိတိ လကိ သတ် ပီ းမှ ြပန်လာ၍၊ ေရာက်ေလရာရာ၌ မိ န်းမများတိ ့သည်
ေ ှ ာလမင်း ကီ းကိ ခရီ းဦ း ကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ င်လန်းေသာစိ တ် ှ င့် သီ ချင်းဆိ လျက်၊ ကလျက်၊
ပတ်ေသာအစ ှ ိ သည်တိ့ကိ တီ းလျက်၊ ဣသေရလ မိ ့ ွာများထဲ က ထွ က်လာသြဖင့်၊ ၇ ေ ှ ာလ
အေထာင်ေထာင်၊ ဒါဝိ ဒ်
သီ ချင်းဆိ က၏။

အေသာင်းေသာင်း သတ်ေလစွ တကားဟ အလှ ည့်လှ ည့်

၈ ေ ှ ာလက၊ သတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်အား အေသာင်းေသာင်း၊ ငါ့အား

အေထာင်ေထာင်သာ ေပး က ပီ ။ ိင်ငံေတာ်မှတပါး အဘယ်အရာကိ ေပး ိင်ေသးသနည်းဟ
အလွ န်အမျက်ထွက်၍ ထိ စကားေ ကာင့် စိ တ်ပျက်ေလ၏။
အစဥ်ေချာင်းေြမာင်းလျက်

ေန၏။

၁၀

၉ ထိ ေန့မှစ၍ ဒါဝိ ဒ်ကိ

နက်ြဖန်ေန့ထာဝရဘရားထံ ေတာ်က၊

ဆိ းေသာဝိ ညာဥ်သည် ေ ှ ာလအေပ မှာေရာက်သြဖင့်၊ ေ ှ ာလ သည် နန်းေတာ်အလယ်၌
ပေရာဖက် ပေသာေ ကာင့်၊ ဒါဝိ ဒ်သည် အရင်ကဲ့သိ ့ ေစာင်းတီ းေလ၏။ ေ ှ ာလသည် လှ ံ တိ ့ကိ
ကိ င်လျက် ှ ိ ၍၊‐

၁၁ ဒါဝိ ဒ်ကိ ထရံ နားမှာထိ းမည်ဟ အ ကံ ှ ိ သည်အတိ င်း လှ ံ တိ ့ကိ

ထိ းပစ်ေသာ်လည်း၊ ဒါဝိ ဒ်သည် အထံ ေတာ်မှ

ှ စ် ကိ မ်ေ ှ ာင်လဲ ေလ၏။

၁၂ ထိ သိ့

ထာဝရဘရားသည် ေ ှ ာလထံ မှထွ က်၍ ဒါဝိ ဒ် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ေ ှ ာလသည်
ဒါဝိ ဒ်ကိ ေ ကာက် ွံ သြဖင်
့
့ ၊‐
ေပး၏။

ဒါဝိ ဒ်သည်

၁၃ အထံ ေတာ်မှ ေ ့၍ လတေထာင်အပ်အရာကိ

လများေ ှ ့၌

ထွ က်ဝင်ရ၏။

၁၄

ဒါဝိ ဒ်သည်

အရာရာ၌

သတိ ပညာ ှ င့် ပမ၍ သ ှ င့်အတ ထာဝရဘရား ှ ိ ေတာ်မ၏ ၁၅ ထိ သိ့ အလွ န်သတိ ပညာ ှ င့်
ပမသည်ကိ ေ ှ ာလသည် ြမင်လ င် သာ၍ ေ ကာက် ွံ ေလ၏။
့
၁၆ ဣသေရလအမျိုး၊
ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်ကိ ချစ် က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့ ေ ှ ့၌
ဒါဝိ ဒ်သည် ထွ က်ဝင်တတ်၏။ ၁၇ တဖန်ေ ှ ာလသည် ဒါဝိ ဒ်ကိေခ ၍ ငါ့သမီ း ကီ း ေမရပ်ကိ
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သင့်အား ငါေပးစားမည်။ သင်သည် ငါ့အဘိ ့ ရဲ ရင့်၍ ထာဝရဘရားအဘိ ့ စစ်တိက်ြခင်းကိ သာ
ပေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါ့လက်သည် သ့အေပ သိ ့ မေရာက်ေစ ှ င့်။
ဖိ လိတိ လတိ ့ လက်သည် ေရာက်ပါေစေသာဟ ေ ှ ာလ အ ကံ ှ ိ ၏။ ၁၈ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊
က န်ေတာ်သည်

ှ င်ဘရင်၏ သမက်ေတာ်ြဖစ်ရပါမည်အေ ကာင်း အဘယ်သိ့ေသာ

သြဖစ်ပါသနည်း။ က န်ေတာ်အသက် ှ င့် က န်ေတာ် အေဆွ အမျိုးသည်၊ ဣသေရလ ိင်ငံ၌
အဘယ်သိ့ ြမတ်ပါသနည်းဟ ေ ှ ာလအား ေလ ာက်၏။ ၁၉ သိ ့ရာတွ င်၊ ေ ှ ာလ၏သမီ း
ေမရပ်ကိ ဒါဝိ ဒ်အား ေပးစားရေသာ အချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ ေမေဟာ လသိ အမျိုး
အေြဒလအား ေပးစားေလ၏။ ၂၀ တဖန် ေ ှ ာလသမီ း မိ ခါလသည် ဒါဝိ ဒ်ကိ ချစ်၏။
ထိ အေ ကာင်းကိ ေလ ာက်ေသာအခါ၊ ေ ှ ာလ သည် အားရလျက်၊‐ ၂၁ ငါ့သမီ းသည်
ဒါဝိ ဒ်ကိေကျာ့မိ ၍ ဖိ လိတိ လတိ ့ လက်သိ့ ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ ေပးစားမည်ဟ အ ကံ ှ ိ ၏။ ၂၂
နန်းေတာ်သားအချို ့ကိ ေခ ၍၊ သင်တိ့သည် ဒါဝိ ဒ် ှ င့် တိ တ်ဆိတ်စွာ စကားေြပာရမည်မှာ၊
ှ င်ဘရင် သည် သင့်ကိ စံ မက်၍၊ ှ င်ဘရင်၏ က န်အေပါင်းတိ ့သည်လည်း ချစ် က၏။
သိ ့ြဖစ်၍ ှ င်ဘရင်၏ သမက်ေတာ်ြဖစ်ေကာင်းပါ၏ဟ မှာထားသည်အတိ င်း၊‐ ၂၃ ေ ှ ာလ၏
က န်တိ့သည် ဒါဝိ ဒ်အား ေြပာ က၏။ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ က ်ပ်သည် အသေရမ ှ ိ ေသာ
ဆင်းရဲ သားြဖစ်လျက် ှ င့် ှ င်ဘရင်၏ သမက်ေတာ်လပ်ရေသာအမသည် သာမညအမ ထင်
သေလာဟ ေြပာဆိ ၏။ ၂၄ ေ ှ ာလက န်တိ့ကလည်း၊ ဒါဝိ ဒ်သည် ဤသိ ့ေြပာဆိ ပါသည်ဟ
ေလ ာက်လ င်၊‐

၂၅ သင်တိ့သည် တဖန်ေ ြပာရမည်မှာ၊

ှ င်ဘရင်သည် ရန်သတိ ့၌

စိ တ်ေတာ်ေြပမည်အေ ကာင်း၊ ဖိ လိတိ လတိ ့၏ အေရဖျားတရာမှ တပါးအြခားေသာ
လက်ဖွဲ ့ရာကိ အလိ ေတာ်မ ှ ိ ဟ မှာထား၏။ သိ ့ရာတွ င် ဒါဝိ ဒ်ကိ ဖိ လိတိ လတိ ့လက်ြဖင့်
ဆံ းေစမည်ဟ ေ ှ ာလအ ကံ ှ ိ ၏။

၂၆ ေ ှ ာလ က န်တိ့သည် ထိ စကားကိ ဒါဝိ ဒ်အား

ြပန်ေြပာေသာအခါ၊ ဒါဝိ ဒ်သည် ှ င်ဘရင်၏ သမက် ေတာ်ြဖစ်ြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ၏။ ထိ ့ေ ကာင့်
ချိန်းချက်ေသာ အချိန်မေစ့မှီထ၍၊‐ ၂၇ မိ မိလတိ ့ ှ င့်အတသွ ားသြဖင့်၊ ဖိ လိတိ လ ှ စ်ရာတိ ့ကိ
သတ် ပီ းမှ၊ ှ င်ဘရင်၏ သမက်ေတာ် ြဖစ်လိ ေသာငှ ါ၊ သတိ ့အေရဖျားများကိ ယခဲ့ ၍၊
စံ လင်ေသာ အေရအတွ က်အားြဖင့် ှ င်ဘရင်အား ဆက် ေလ၏။ ေ ှ ာလသည်လည်း
သမီ းေတာ်မိခါလကိ

ေပးစားရ၏။

၂၈

ထာဝရဘရားသည်

ဒါဝိ ဒ် ှ င့်အတ

ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ မိ မိသမီ းသည် ချစ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ေ ှ ာလသည် ြမင်၍၊‐ ၂၉
ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
စိ တ်စွဲလမ်းလျက် အစဥ်အ မဲ ရန် ငိ းဖွဲ ့ေလ၏။ ၃၀ တဖန် ဖိ လိတိ မင်းတိ ့သည်
ချီသွား က၏။ ချီသွား ကသည်ေနာက် ဒါဝိ ဒ်သည် ေ ှ ာလ၏ က န်အေပါင်း တိ ့ထက်သာ၍
သတိ ပညာ ှ င့် ပမသြဖင့် အလွ န်ဂဏ်အသေရ ှ င့် ြပည့်စံ ၏။
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၁၉ ထိ့ေ ကာင့် ေ ှ ာလသည် ဒါဝိဒ်ကိ သတ်ေစြခင်းငှ ါ၊ သားေတာ် ေယာနသန် ှ င့်
မိ မိက န်အေပါင်း တိ ့ကိ မှာထားေလ၏။

၂ သားေတာ် ေယာနသန်သည် ဒါဝိ ဒ်ကိ

အလွ န်ချစ်၍၊ ငါ့အဘေ ှ ာလသည် သင့်ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ ှ ာ ကံ ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ နံ နက်တိင်ေအာင်
ကိ ယ်ကိ သတိ ပသြဖင့် ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနပါေလာ့။ ၃ ငါထွ က်၍
သင် ှ ိ ရာေတာ၌ ငါ့အဘထံ ခစားလျက်၊ သင့်အမ၌ စကားေြပာမည်။ ေတွ ြမင်သမ ကိ
သင့်အား ငါြပန် ကားမည်ဟ ဒါဝိ ဒ်အား ေြပာဆိ ၏။ ၄ ေယာနသန်သည် အဘေ ှ ာလထံ ၌၊
ဒါဝိ ဒ်ဘက်မှာေြပာ၍၊ ှ င်ဘရင်သည် က န်ေတာ်ဒါဝိ ဒ်ကိ မြပစ်မှားပါေစ ှ င့်။ သသည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ မြပစ်မှားပါ။ ကိ ယ်ေတာ်၌ အလွ န်ေကျးဇး ပပါ ပီ ။ ၅ မိ မိအသက်ကိ မ ှ ေြမာဘဲ
ဖိ လိတိ လကိ သတ်၍ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးတမျိုးလံ းအဘိ ့ ကီ းစွ ာေသာ
ကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇးကိ ပေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ြမင်၍ ဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ သိ ့ြဖစ်၍
အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ ဒါဝိ ဒ်ကိ သတ်သြဖင့် အဘယ်ေ ကာင့် အြပစ်မ ှ ိ ေသာသ၏ အသက်ကိ
သတ်ေသာအြပစ် သင့်ေရာက်ေစချင်ပါသနည်းဟ အဘေ ှ ာလအားဆိ ေသာ်၊ ၆ ေ ှ ာလသည်
ေယာနသန်၏ စကားကိ နားေထာင်၍၊ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
သသည် အေသမခံ ရဟ ကျိန်ဆိေလ၏။ ၇ ေယာနသန်သည် ဒါဝိ ဒ်ကိ ေခ ၍ အေ ကာင်းအရာ၊
အလံ းစံ တိ ့ကိ ေြပာ ပီ းမှ၊ ေ ှ ာလထံ သိ ့သွင်းြပန်၍ အထံ ေတာ်၌ အရင်ေနသကဲ့ သိ ့ ေနရ၏။
၈ တဖန်စစ်မေပ ြပန်ေသာအခါ၊ ဒါဝိ ဒ်ထွက်၍ ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ တိ က်လျက်၊ ကီ းစွ ာေသာ

လပ် ကံ ြခင်းအားြဖင့် သတ်၍ သတိ ့သည် ေြပး က၏။

၉ ေ ှ ာလသည် လှ ံ တိ ့ကိ

ကိ င်၍နန်းေတာ်၌ ထိ င်စဥ်တွင်၊ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ ဆိ းေသာဝိ ညာဥ် သက်ေရာက်၍၊
ဒါဝိ ဒ်သည် ေစာင်းတီ းလျက်ေနေသာအခါ၊ ၁၀ သ့ကိလှံတိ ှ င့် ထရံ နားမှာ ထိ းစမ်းေသာ်လည်း၊
အထံ ေတာ်မှ ေ ှ ာင်ေြပးသြဖင့် လှ ံ တိ သည် ထရံ ကိ စးလျက် ေန၏။ ဒါဝိ ဒ်သည် ေြပး၍
ထိ ညဥ့်ကိ လွ တ်ရ၏။ ၁၁ ေ ှ ာလသည် သ့ကိ ေစာင့်၍ နံ နက်ချိန်၌ သတ်ေစြခင်းငှ ါ
သ့အိမ်သိ့လကိ လတ်ေစ၏။ ဒါဝိ ဒ်မယား မိ ခါလက၊ သင်သည် ယေန့ညမှာ ကိ ယ်အသက်ကိ
မကယ်မလ င်၊ နက်ြဖန်ေန့၌ အေသခံ ရလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ လျက်၊ ၁၂ ဒါဝိ ဒ်ကိ ြပတင်းေပါက်မှ
ေလ ာ့ချ၍ သသည် အလွ တ်ထွက်ေြပးေလ၏။ ၁၃ မိ ခါလသည်လည်း၊ ေတရပ် ပ်တကိ
ယ၍ ခတင်ေပ မှာ ထား ပီ းလ င်၊ ဆိ တ်ေမွ းြဖင့်ရက်ေသာ ကလားကာ ှ င့် ေခါင်းရင်းေ ှ ့၌
ကာ၍ ေစာင် ှ င့် ခံ ေလ၏။ ၁၄ ဒါဝိ ဒ်ကိ ဘမ်းဆီ းေစြခင်းငှ ါ ေ ှ ာလ ေစလတ်ေသာလလင်
ေရာက်ေသာအခါ၊ ဒါဝိ ဒ်နာ၍ ေနပါသည်ဟ မယားေြပာဆိ ၏။ ၁၅ ေ ှ ာလကလည်း၊ သ့ကိ
ငါသတ်မည်အေ ကာင်း ခတင် ှ င့်တကွ ေဆာင်ခဲ့ ကဟ ဒါဝိ ဒ်ကိ အ ကည့်အ ေစလတ်၍၊ ၁၆
တမန်တိ့သည်ဝင် ကေသာအခါ ဆိ တ်ေမွ း ှ င့် ရက်ေသာ ကလားကာ ှ င့် ေခါင်းရင်းေ ှ ့၌
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ကာလျက်၊ ခတင်မှာ ေတရပ် ပ်တ ှ ိ ပါသည်တကား။ ၁၇ ေ ှ ာလကလည်း ငါ့ကိ လှ ည့်စား၍
အဘယ်ေ ကာင့် ရန်သကိ လတ်လိက်သနည်း။ ယခလွ တ်ေအာင် ေြပးပါ ပီ တကားဟ
မိ ခါလအားေြပာဆိ လ င်၊ မိ ခါလက ငါသွ ားမည်။ သိ ့မဟတ် သင့်ကိ ငါသတ်မည်ဟ
သေြပာပါသည်ဟ ေ ှ ာလအား ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၈ ထိ သိ့ ဒါဝိ ဒ် ေြပး၍ ေ ှ ာလလက်မှ
လွ တ်သြဖင့်၊ ှ ေမွ လ ှ ိ ရာ ရာမ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေလ၏။ ေ ှ ာလ ပေလသမ တိ ့ကိ ြပန် ကား ပီ းမှ၊
ှ ေမွ လသည် သွ ား၍ နာယတ် ွာမှာ ေန၏။ ၁၉ ဒါဝိ ဒ်သည် ရာမ မိ န့ ယ်၊ နာယတ် ွာမှာ
ှ ိ ေ ကာင်းကိ ေ ှ ာလသည် ကား၍၊ ၂၀ ဒါဝိ ဒ်ကိ ဘမ်းဆီ းေစြခင်းငှ ါ ေစလတ်ြပန်၏။
ပရာဖက် အေပါင်းအသင်းတိ ့သည် ပေရာဖက် ပလျက်၊ ှ ေမွ လစီ ရင်လျက်ေနသည်ကိ
တမန်တိ့သည် ေတွ ့ြမင်ေသာအခါ၊ ဘရားသခင်၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ေ ှ ာလ၏
တမန်ေတာ်တိ့အေပ မှာ သက်ေရာက်၍၊ သတိ ့သည်လည်း ပေရာဖက် ပရ က၏။ ၂၁
ထိ သိတင်းကိ ေ ှ ာလသည် ကားလ င် အြခားေသာသတိ ့ကိ ေစလတ်၍၊ သတိ ့သည်လည်း
ပေရာဖက် ပရ က၏။တတိ ယအ ကိ မ် ေ ှ ာလသည် ေစလတ်၍၊ ထိ ့အတ ပ ကရ၏။ ၂၂
ထိ အခါ ကိ ယ်တိင်ရာမ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၍၊ ေစခ ွာ၌ ှ ိ ေသာ ေရတွ င်း ကီ းသိ ့ေရာက်ေသာ်၊ ှ ေမွ လ ှ င့်
ဒါဝိ ဒ်တိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ ေမးလ င်၊ ရာမ မိ န့ ယ်၊ နာယတ် ွာမှာ ှ ိ ပါသည်ဟ
ကားေလ ာက်ေလေသာ်၊

၂၃ ထိ အရပ်သိ့သွား၍၊ ဘရားသခင်၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

သ့အေပ မှာ သက်ေရာက်သြဖင့်၊ နာယတ် ွာ တိ င်ေအာင် ပေရာဖက် ပလျက်သွားေလ၏။
၂၄ အဝတ်ေတာ်ကိလည်း ခ တ်၍၊ ှ ေမွ လေ ှ မ့ ှ ာ ထိ အတပေရာဖက် ပလျက်၊ အဝတ်မပါဘဲ

တေန့ ှ င့် တညဥ့် လဲ လျက်ေန၏။ ထိ ေ ကာင့် ေ ှ ာလသည်လည်း ပေရာဖက်တိ့၌ ပါသေလာဟ
ဆိ ေလ့ ှ ိ က၏။

၂၀ ဒါဝိဒ်သည်

ရာမ မိ ၊့ နာယတ် ွာမှေြပး၍ ေယာနသန်ထံသိ ့ ေရာက် ပီ းလ င်၊

က ်ပ်သည် အဘယ်သိ့ ပဘိ သနည်း။ အဘယ်အြပစ် ှ ိ သနည်း။ ခမည်းေတာ်သည်
က ်ပ်အသက်ကိ ှ ာမည်အေ ကာင်း၊ က ်ပ်သည် အဘယ်ဒစ ိ က်ကိ ပဘိ သနည်းဟ
ေမးေသာ်၊ ၂ ေယာနသန်က၊ ဤအမေဝးပါေစေသာ။ သင်သည် မေသရ။ က ်ပ်အဘသည်
က ်ပ်အား မေြပာဘဲ အမအ ကီ းအငယ် တစံ တခကိ မ မ ပတတ်။ ဤအမမှန်လ င်
က ်ပ်မသိ ေစြခင်းငှ ါ အဘယ်ေ ကာင့် ဝှက်ထားမည်နည်း။ ဤအမမမှန်ဘးဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၃
ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ က ်ပ်သည် သင်၏ မိ တ်ေဆွ ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်၏ အဘသည်
အမှန်သိသြဖင့်၊ ေယာနသန်စိတ်မသာ ှ ိ မည်စိးရိ မ်၍ သသည် ဤအမကိ မသိ ေစ ှ င့်ဟ
ေြပာဆိ ပါ ပီ ။

အကယ်စင်စစ်

ထာဝရဘရား

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

သင့်အသက်လည်း ှ င်သည်အတိ င်း၊ က ်ပ် ှ င့် ေသေဘးစပ် ကားမှာ အသွ ားတလှ မ်းသာ
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ှ ိ ပါသည်ဟ အကျိန် ှ င့် ဆိ ၏။ ၄ ေယာနသန်ကလည်း၊ သင့်စိ တ် ှ လံ း အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း
က ်ပ် ပပါမည်ဟ ဒါဝိ ဒ်အားဆိ လ င်၊ ၅ ဒါဝိ ဒ်က၊ နက်ြဖန်ေန့သည် လဆန်းေန့ြဖစ်၍၊
က ်ပ်သည် ှ င်ဘရင် ှ င့်အတ စားေတာ်ပွဲနားမှာ မထိ င်ဘဲ မေနသင့်။ သိ ့ေသာ်လည်း
က ်ပ်သွား၍ သံ းရက်ေန့ ညဦ းတိ င်ေအာင် ေတာ၌ ပန်းေ ှ ာင်လျက် ေနပါရေစ။ ၆ သင်၏
အဘသည် က ်ပ်မ ှ ိ သည်ကိ မှတ်မိလ င်၊ ဒါဝိ ဒ်၏ အေဆွ အမျိုးအေပါင်းတိ ့သည်
ှ စ်စဥ်ပွဲ

ခံ ချိန် ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊

ကျပ်ကျပ်အခွ င့ ်ပန်ပါ၏ဟ

မိ မိေနရာ

ဗက်လင် မိ သ
့ ိ့

ေလ ာက်ပါ။

အဘက

၇

သွ ားရမည်အေ ကာင်း၊
ေကာင်း ပီ ဟဆိ လ င်၊

ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် ချမ်းသာရ ပီ ။ သိ ့မဟတ် အလွ န်စိတ်ဆိးလ င်၊ ေဘး ပမည်
အ ကံ ှ ိ သည်ကိ သေဘာကျပါ။ ၈ ကိ ယ်ေတာ်က န်၌ ေကျးဇး ပပါ။ ထာဝရဘရား၏
ပဋိ ညာဥ်ကိ ကိ ယ်ေတာ်က န် ှ င့် ဖွဲ ့ပါ ပီ ။ သိ ့ေသာ်လည်း က ်ပ်၌ အြပစ် ှ ိ လ င် ကိ ယ်ေတာ်တိင်
သတ်ပါ။ အဘယ်ေ ကာင့် အဘထံ သိ ့ ေဆာင်သွားရပါမည်နည်းဟ ေယာနသန်အားဆိ ၏။ ၉
ေယာနသန်က ထိ သိ့ေသာအမ ေဝးပါေစေသာ။ က ်ပ်အဘသည် သင်၌ ေဘး ပမည်ဟ အ ကံ
ှ ိ သည်ကိ က ်ပ်သည် အမှန်သိလ င် သင့်အား မေြပာဘဲ ေနလိ မ့ ်မည်ေလာဟ ဆိ ၏။ ၁၀
ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ခမည်းေတာ်သည် ကမ်းတမ်းစွ ာ ြပန်ေြပာလ င်၊ က ်ပ်အား အဘယ်သ
ကားေြပာလိ မ့ ်မည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊

၁၁ ေယာနသန်က၊

ငါတိ ့သည် ေတာသိ ့

သွ ား ကကန်အ့ံ ဟ ဒါဝိ ဒ်အား ဆိ လျက်၊ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေတာသိ ့ထွက်သွား က၏။
၁၂

ေယာနသန်ကလည်း၊

ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ နက်ြဖန်ေန့၊ သဘက်ေန့၌ က ်ပ်အဘကိ စံ စမ်းေသာအခါ
သသည် ဒါဝိ ဒ်၌ ေကာင်းေသာ အ ကံ ှ ိ ၍ သင့်ကိ က ်ပ်မ ကားလိ က်ဘဲ ေနေသာ်၎င်း၊ ၁၃
သိ ့မဟတ်

က ်ပ်အဘသည်

ေဘး ပြခင်းငှ ါ

အလိ ှ ိ ၍

သင်သည်

ငိ မ်ဝပ်စွာ

သွ ားရမည်အေ ကာင်း၊ က ်ပ် သတိ မေပး မလတ်လိက်ဘဲ ေနေသာ်၎င်း၊ ထာဝရဘရားသည်
ထိ မ မက ေယာနသန်ကိ ပေတာ်မေစသတည်း။ ထာဝရဘရားသည် က ်ပ်အဘ ှ င့်
အတ ှ ိ ခဲ့ ပီ းသကဲ့ သိ ့ သင် ှ င့်အတ ှ ိ ပါေစေသာ။ ၁၄ သင်သည် က ်ပ်အသက် ှ င်စဥ်
အခါ၌သာ အသက်ချမ်းသာေစြခင်းငှ ါ ထာဝရဘရား အလိ ေတာ် အတိ င်း ေကျးဇး ပရမည်မက၊
၁၅ ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိ ဒ်၏ ရန်သအေပါင်းတိ ့ကိ ေြမ ကီ းေပ က ပယ် ှ င်းေတာ်မေသာ

ေနာက်မှာလည်း၊ က ်ပ်အမျိုးအ ွယ်၌ အစဥ်အ မဲ ေကျးဇး ပရမည်ဟ ဒါဝိ ဒ်အားဆိ သြဖင့်၎င်း၊
၁၆ သစာပျက်လ င် ဒါဝိ ဒ်၏ ရန်သတိ အ
့ ားြဖင့် ထာဝရဘရား အြပစ်ေပးေတာ်မေစသတည်းဟ

ဒါဝိ ဒ်၏ အမျိုးအ ွယ် ှ င့် ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့သြဖင့်၎င်း၊ ၁၇ ကိ ယ်ဝိညာဥ်ကိ ချစ်သကဲ့ သိ ့ ဒါဝိ ဒ်ကိ
ချစ်ေသာေ ကာင့်၊ ချစ်ေသာစိ တ်အား ကီ း၍ ဒါဝိ ဒ်အား အထပ်ထပ်ကျိန်ဆိ၏။ ၁၈ တဖန်
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ေယာနသန်က၊

နက်ြဖန်ေန့သည်

သင်မ ှ ိ ေ ကာင်း ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။

လဆန်းေန့ြဖစ်၍၊

သင်ထိင်ရာအရပ်

လပ်လ င်

၁၉ သင်သည် သံ းရက်ေန ပီ းမှ အလျင်အြမန်

ဆင်းလာသြဖင့်၊ အရင်အမ ှ ိ စဥ် ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနရာအရပ်သိ့ ေရာက်လ င်၊ ဧေဇလ
ေကျာက်နားမှာ ေနရမည်။ ၂၀ က ်ပ်သည်လည်း၊ စက်ကိ ပစ်ဟန် ပ၍၊ ထိ ေကျာက်နားသိ ့
ြမားသံ းစင်းပစ်မည်။ ၂၁ ြမားတိ ့ကိ သွ ား၍ ှ ာေချဟ လကေလးကိ ေစခိ င်းေသာအခါ၊
ြမားတိ ့သည် နင့်အနားမှာ ှ ိ ၏။ ေကာက်ေတာ့ဟ ေသချာစွ ာ ေြပာလ င်လာခဲ့ ပါ။ ထာဝရဘရား
အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း ေဘးမ ှ ိ ၊ ချမ်းသာရ ပီ ။ ၂၂ သိ ့မဟတ်၊ ြမားတိ ့သည် နင့်ကိ
လွ န် ပီ ဟ လလင်အား ဆိ လ င် သွ ားေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ လတ်လိက်ေတာ်မ၏။
၂၃ ယခ ငါတိ ့ ှ စ်ေယာက် ေြပာေသာ အမသည်ကား၊ ထာဝရဘရားသည် သင် ှ င့်

က ်ပ်စပ် ကားမှာ အစဥ် ှ ိ ေတာ်မေစသတည်းဟ ဒါဝိ ဒ်အား ေြပာဆိ ေလ၏။ ၂၄ ဒါဝိ ဒ်သည်
ေတာ၌ ပန်းေ ှ ာင်၍ ေန၏။ လဆန်းေန့ေရာက်မှ ှ င်ဘရင်သည် စားေတာ်ေခ ြခင်းငှ ါ ထိ င်၏။
၂၅

ထံ းစံ အတိ င်းထရံ နားမှာ

ှ င်ဘရင်ထိင်လ င်၊

ေယာနသန်ထ၍

အာဗနာသည်

ေ ှ ာလအနားမှာ ထိ င်၏။ ဒါဝိ ဒ်၏ ေနရာ ထိ င်ရာသည် လပ်၏။ ၂၆ သိ ့ရာတွ င် ေ ှ ာလက
အေ ကာင်းတစံ တခ ှ ိ လိမ့ ်မည်။ သသည် မစင် ကယ်။ အကယ်၍ သသည် မစင် ကယ်ဟ
ထင်မှတ်၍ ထိ ေန့၌ တိ တ်ဆိတ်စွာေန၏။ ၂၇ နက်ြဖန်ေန့ လဆန်း ှ စ်ရက်ေန့၌ ဒါဝိ ဒ်၏
ေနရာထိ င်ရာသည် လပ်ေသာေ ကာင့် ေ ှ ာလက၊ ေယ ှ ဲ သားသည် စားပွဲ ေတာ်သိ့
မေန့ကမလာ၊ ယေန့လည်း မလာဘဲ အဘယ်ေ ကာင့်ေနသနည်းဟ သားေတာ် ေယာနသန်အား
ေမးလ င်၊

၂၈ ေယာနသန်က၊ ဒါဝိ ဒ်သည်

ဗက်လင် မိ သ
့ ိ ့ သွ ားရမည်အေ ကာင်း

ကျပ်ကျပ်အခွ င့ ်ပန်လျက်၊ ၂၉ အက ်ပ် သွ ားရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးပါေလာ့။ အက ်ပ်
အေဆွ အမျိုးတိ ့သည် ထိ မိ ့၌ ယဇ် ပွဲကိ ေဆာင် ကပါ၏။ အက ်ပ် အစ်ကိလည်းမှာလိ က်ပါ ပီ ။
စိ တ်ေတာ် ှ င့် ေတွ ့သည်မှန်လ င် အက ်ပ်သွား၍ အစ်ကိတိ့ကိ ြမင်ရမည်အေ ကာင်း
အခွ င့ ်ေပးပါေလာ့ဟ ေတာင်းပန်ပါ၏။ ထိ ့ေ ကာင့် စားပွဲ ေတာ်သိ့ မလာပါဟ ေ ှ ာလအား
ေလ ာက်ေလ၏။ ၃၀ ထိ အခါေ ှ ာလသည် ေယာနသန်ကိ အမျက်ထွက်၍၊ ေြမာက်မထားေသာ
မိ န်းမ၏သား၊ သင်သည် ကိ ယ်တိင် အ ှ က်ကွဲသည်တိင်ေအာင်၎င်း၊ သင့်အမိ အဝတ်က တ်၍
အ ှ က်ကွဲသည့်တိ င်ေအာင်၎င်း၊ ေယ ှ ဲ ၏သား ဘက်၌ ေနသည်ကိ ငါမသိ သေလာ။ ၃၁
ေယ ှ ဲ ၏သားသည် ေြမ ကီ းေပ မှာ အသက် ှ င်သည်ကာလပတ်လံ း သင် ှ င့် သင်၏ ိင်ငံ
မတည်ရ။ ယခေစလတ်၍ သကိ ေခ ခဲ့ ။ သသည် အေသခံ ရမည်ဟဆိ လ င်၊

၃၂

ေယာနသန်က၊ ဒါဝိ ဒ်သည် အဘယ်ေ ကာင့် အေသခံ ရမည်နည်း။ အဘယ်သိ့ ပဘိ သနည်းဟ
အဘေ ှ ာလအား ေမးေလေသာ်၊ ၃၃ ေ ှ ာလသည် ေယာနသန်ကိ မှန်ေစြခင်းငှ ါ လှ ံ တိ ့ကိ
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လက်လတ်၍ ထိ းေလ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ အဘသည် ဒါဝိ ဒ်ကိ သတ်မည်အ ကံ ှ ိ သည်ကိ
ေယာနသန်သည် သိ သြဖင့်၊ ၃၄ အမျက်ထွက်၍၊ ထိ လဆန်း ှ စ်ရက်ေန့၌ အစာမစားဘဲ
ထသွ ား၏။ မိ မိအဘသည် ဒါဝိ ဒ်ကိ အ ှ က်ခွဲေသာေ ကာင့် ဒါဝိ ဒ်အတွ က်

ိ းငယ်ေသာစိ တ်

ှ ိ ၏။ ၃၅ နံ နက်ေရာက်မှ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် ချိန်းချက်ေသာ အချိန်၌၊ ေယာနသန်သည် လကေလးကိ
ေခ ၍ ေတာသိ ့ သွ ား၏။ ၃၆ လကေလးအား လည်းေြပးေတာ့။ ငါပစ်ေသာ ြမားတိ ့ကိ
ှ ာေတာ့ဟဆိ ၍ လကေလးသည် ေြပးေသာအခါ သ့ကိ လွ န်ေအာင်ြမားတစင်းကိ ပစ်ေလ၏။
၃၇ ေယာနသန်ပစ်ေသာ ြမားကျရာ အရပ်သိ့ လကေလးေရာက်ေသာအခါ၊ ေယာနသန်က၊

ြမားတစင်းသည် နင့်ကိ လွ န် ပီ မဟတ်ေလာ။ ၃၈ ကိ းစား၍ အလျင်အြမန်ေြပးေတာ့။
မေန ှ င့်ဟ လကေလးေနာက်မှာ ဟစ်ေလ၏။ လကေလးသည်လည်း ြမားတိ ့ကိ ေကာက်၍
မိ မိသခင့်ထံ သိ ့ ြပန်လာ၏။

၃၉ သိ ့ရာတွ င် လကေလးသည် ထိ အမကိ နားမလည်။

ေယာနသန် ှ င့် ဒါဝိ ဒ်သာ နားလည် က၏။

၄၀ ေယာနသန်သည် မိ မိလက်နက်တိ့ကိ

လကေလး၌ အပ်၍ မိ ထ
့ ဲ သိ့ယသွ ားေတာ့ဟ ဆိ ၏။ ၄၁ လကေလးသွ ားေသာေနာက်၊
ဒါဝိ ဒ်သည် ေတာင်မျက် ှ ာ အရပ်က ထ၍ ေြမေပ မှာ ြပပ်ဝပ်လျက် သံ း ကိ မ်တိင်ေအာင်
ဦ း

တ် ပီ းလ င်၊ သတိ ့သည် တေယာက်ကိ တေယာက်နမ်းလျက် မျက်ရည် ကျလျက်၊

ဒါဝိ ဒ်သည်သာ၍ ပသည်တိင်ေအာင် ပ က၏။ ၄၂ ေယာနသန်ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည်
သင် ှ င့် က ်ပ်စပ် ကား၊ သင့်အမျိုးအ ွယ် ှ င့် က ်ပ် အမျိုးအ ွယ်စပ် ကားမှာ အစဥ်အ မဲ
ှ ိ ေတာ်မေစသတည်းဟ၍

ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ်ကိ

တိ င်တည်သြဖင့်၊

ငါတိ ့ ှ စ်ေယာက်သည် ကျိန်ဆိ ကသည်ကိ ေထာက်၍၊ ငိ မ်ဝပ်စွာ သွ ားေတာ့ဟ ဒါဝိ ဒ်အား
ဆိ လ င်၊ ဒါဝိ ဒ်သည် ထသွ ား၍ ေယာနသန်လည်း မိ ထ
့ ဲ သိ့ ဝင်ေလ၏။

၂၁ ဒါဝိဒ်သည်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

အဟိ မလက်

ှ ိ ရာ

ေနာဗ မိ သ
့ ိ့

ေရာက်၍၊

အဟိ မလက်သည် ဒါဝိ ဒ် ှ င့် ေတွ ့ေသာအခါ ေ ကာက်၍၊ သင်သည် လတေယာက်မ
မပါဘဲ အဘယ်ေ ကာင့် တကိ ယ်တည်း လာသနည်းဟ ေမးေသာ်၊

၂ ဒါဝိ ဒ်က၊

ှ င်ဘရင် အမေတာ်တခကိ အပ်၍၊ ငါေစခိ င်းမှာထားေသာ အမကိ အဘယ်သမ
မသိ ေစ ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ငါ့က န်တိ့ကိ ဤမည်ေသာအရပ် ဤမည်ေသာအရပ်၌
ဆိ င်းလင့်ေစြခင်းငှ ါ အရင်ေစလတ်ေလ ပီ ။

၃ သိ ့ြဖစ်၍ ကိ ယ်ေတာ်လက်၌

ှ ိ ေသာ

မန့်ငါးလံ းကိ ေသာ်၎င်း၊ ေတွ ့သမ ကိ ေသာ်၎င်း၊ က ်ပ်လက်သိ့ အပ်ေပးပါဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
အဟိ မလက်အား ေတာင်း၏။ ၄ ယဇ် ပေရာဟိ တ်က၊ ငါ့လက်၌ လတိ င်းစားရေသာ မန့်မ ှ ိ ။
လလင်တိ့သည် မိ န်းမကိ သာ ေ ှ ာင်လ င်၊ သန့် ှ င်းေသာ မန့် ှ ိ သည်ဟ ဒါဝိ ဒ်အားဆိ ၏။ ၅
ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ က ်ပ်ထွက်ကတည်းက အဘယ်သမ မိ န်းမ ှ င့် မေပါင်းေဘာ်၊ လလင်တန်ဆာ
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တိ သ
့ ည် သန့် ှ င်းပါ၏။ ထိ မန့်လည်း လတိ င်းစားရေသာ မန့်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ပါ၏။ အေ ကာင်းမကား၊
ယေန့ သန့် ှ င်းေသာမန့်သစ်ကိ တင်ထားလျက် ှ ိ ပါ၏ဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အား ြပန်ေြပာေသာ်၊
၆ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ေ ှ ေတာ်
့
မန့်မှ တပါးအြခားေသာ မန့်မ ှ ိ ေသာေ ကာင့် သန့် ှ င်းေသာ

မန့်ကိေပး၏။ ထိ ေ ှ ေတာ်
့
မန့်စား၌ မန့်သစ်ကိ တင်ထားအံ့ ေသာငှ ါ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
မှ
တ်ပယ် ှ င့် ပီ ။ ၇ ထိ ေန့၌ အမေတာ်ထမ်းအဝင် သိ းေတာ်ထိန်းအပ် ဧဒံ အမျိုးသား၊
ေဒါဂအမည် ှ ိ ေသာ သသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ေစာင့်ေနရ၏။ ၈ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊
ကိ ယ်ေတာ်၌ ထားလှ ံ ှ ိ သေလာ။ အမေတာ်ကိ အလျင်အြမန် ေဆာင်ရေသာေ ကာင့်၊
ထား အစ ှ ိ ေသာ လက်နက်တစံ တခမ မပါဟ အဟိ မလက်အား ေြပာေလေသာ်၊ ၉
ယဇ် ပေရာဟိ တ်က၊ ဧလာချိုင့်၌ သင်လပ် ကံ ခဲ့ ေသာ ဖိ လိတိ လ ေဂါလျတ်၏ ထားသည်
အဝတ် ှ င့် ထပ်ရစ်လျက် သင်တိင်းေတာ်ေနာက်မှာ ှ ိ ၏။ ယချင်လျင် ယေတာ့။ အြခားေသာ
ထားမ ှ ိ ဟ ဆိ လ င်၊ ဒါဝိ ဒ်က ထိ ထား ှ င့်တေသာ ထားမ ှ ိ ။ ေပးပါေတာ့ဟ ဆိ ၏။ ၁၀ ထိ ေန့၌
ဒါဝိ ဒ်သည် ေ ှ ာလကိ ေ ကာက်ေသာေ ကာင့် ထ၍ ဂါသမင်း ကီ းအာခိ တ်ထံသိ ့ ေြပးသွ ား၏။
၁၁ အာခိ တ်မင်း၏ က န်တိ့က၊ ဒါဝိ ဒ်သည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။

ေ ှ ာလ အေထာင်ေထာင်၊ ဒါဝိ ဒ် အေသာင်းေသာင်း သတ်ေလစွ တကားဟ ဤသေ ှ မ့ ှ ာ
အလှ ည့်လှ ည့်ကလျက် သီ ချင်းဆိ ကသည် မဟတ်ေလာဟ ေလ ာက် က၏။ ၁၂ ထိ စကားကိ
ဒါဝိ ဒ်သည် မှတ်မိ၍၊ ဂါသမင်း ကီ း အာခိ တ်ကိ အလွ န်ေ ကာက်ေသာေ ကာင့်၊‐

၁၃

းသွ ပ်ဟန်ေဆာင်၍ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ အ းကဲ့ သိ ့ ပလျက်၊ တံ ခါး ွက်ေပ ၌ ေရးသား၍ မိ မိ
တံ ေထွ းကိ မတ်ဆိတ်တွင် ယိ ေစ၏။ ၁၄ အာခိ တ်မင်းကလည်း ကည့် ကေလာ့။ ဤသသည်
အ းြဖစ်၏။ အဘယ်ေ ကာင့် ငါ့ထံသိ ့ သွ င်း က

သနည်း။ ၁၅ အ းကိ ငါအသံ းလိ သည်ဟ

သင်တိ့သည် ထင်လျက် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ အ းလပ်ေစြခင်းငှ ါ ဤသကိ သွ င်း ကသေလာ။ ဤသသည်
နန်းေတာ်ထဲသိ့ ဝင်ရမည်ေလာဟ က န်တိ့အား ဆိ ၏။

၂၂ ဒါဝိဒ်သည် ထိအရပ်မှေြပး၍ အဒလံ ဥမင်သိ့ ေဘးလွတ်လျက် ေရာက်ေလ၏။
သအစ်ကိများ၊ အေဆွ အမျိုးများအေပါင်းတိ ့သည် ကားလ င် သ့ထံသိ ့ သွ ား က၏။ ၂
အမေရာက်ေသာသ၊ ေ ကးတင်ေသာသ၊ စိ တ်ညစ်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်၊ သ့ထံမှာ
စေဝး က၍ လေလးရာခန့် ှ ိ သြဖင့်၊ ဒါဝိ ဒ်သည် သတိ ့ကိ အပ်ရ၏။

၃ ထိ အရပ်မှ

ေမာဘြပည် မိ ဇပါ မိ သ
့ ိ ့သွား၍၊ ေမာဘ ှ င်ဘရင်အား၊ ဘရားသခင်သည် က န်ေတာ်၌
အဘယ်သိ့ ပေတာ်မမည်ကိ က န်ေတာ်မသိ ဘဲေနစဥ်တွင်၊ က န်ေတာ်မိဘသည် ထွ က်လာ၍
ကိ ယ်ေတာ်

ထံ ၌

ေနရေသာအခွ င့ ်ကိ

ေပးေတာ်မပါဟ

ေလ ာက်သြဖင့်၊

၄

ေမာဘ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ သွ င်း၍၊ ဒါဝိ ဒ်သည် ခိ င်ခ့ံ ေသာ ဥမင်၌ ေနသည်ကာလပတ်လံ း၊
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မိ ဘတိ ့သည် ေမာဘ ှ င်ဘရင်ထံမှာ ေန က၏။ ၅ တဖန် ပေရာဖက်ဂဒ်က၊ ခိ င်ခ့ံ ေသာ ဥမင်၌
မေန ှ င့်။ ထွ က်၍ ယဒြပည်သိ့ သွ ားေလာ့ဟ ဒါဝိ ဒ်အား ဆိ သည်အတိ င်း ဒါဝိ ဒ်သွား၍
ဟာရက်ေတာ၌ ေန၏။ ၆ ထိ အခါ ေ ှ ာလသည် ဂိ ဗာ မိ ့၌ ကန်းေပ တွ င် သစ်ပင်ေအာက်မှာ
လှ ံ ကိ ကိ င်လျက်၊ က န်အေပါင်းတိ ့ သည် ြခံ ရံ လျက်ေနစဥ်တွင်၊ ဒါဝိ ဒ် ှ င့်သ၏ လတိ ့သည်
ေပ ေ ကာင်းကိ ေ ှ ာလ ကား၍၊ ၇ အိ ဗယာမိ န် အမျိုးသားတိ ့၊ ေယ ှ ဲ ၏သားသည် လယ်များ၊
စပျစ်ဥယျာဥ်များကိ သင်တိ့ ှ ိ သမ ၌ ေဝေပး ိင်သေလာ။ သင်တိ့ ှ ိ သမ ကိ လတေထာင်အပ်၊
တရာအပ်အရာ၌ ခန့်ထား ိင်သေလာ။ ၈ ထိ သိ့ ပ ိင်ေသာေ ကာင့် သင်တိ့အေပါင်းသည်
ငါ့တဘက်၌ သင်းဖွဲ ့ ကသေလာ။ ငါ့သားသည် ေယ ှ ဲ ၏သား ှ င့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေ ကာင်းကိ
တေယာက်မ မေြပာ။ ငါ့အတွ က် တေယာက်မ ဝမ်းမနည်း။ ငါ့က န်သည် ယေန့ ပသည်
အတိ င်း၊ ငါ့ကိ ေချာင်းေြမာင်းေစြခင်းငှ ါ၊ ငါ့သား ိးေဆာ် ေ ကာင်းကိ တေယာက်မ မေြပာဘဲ
ေန ကသည်တကားဟ အြခံ အရံ တိ ့အား ဆိ ေလေသာ်၊
အမျိုးသား

ေဒါဂက၊

ေယ ှ ဲ ၏သားသည်

၉ ေ ှ ာလ၏ က န်အပ် ဧဒံ

အဟိ တပ်၏သား

အဟိ မလက် ှ ိ ရာ

ေနာဗ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေ ကာင်းကိ က န်ေတာ်ြမင်ပါ၏။ ၁၀ အဟိ မလက်သည် ေယ ှ ဲ ၏သားအဘိ ့
ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၌

ေမးြမန်း၍

စားစရိ တ်ကိ၎င်း၊

ထားကိ ၎င်း ေပးပါ၏ဟ ကားေလ ာက်လ င်၊

၁၁

ဖိ လိတိ လ

ေဂါလျတ်၏

ှ င်ဘရင်သည် အဟိ တပ်၏သား

ယဇ် ပေရာဟိ တ် အဟိ မလက် ှ င့် သ၏အေဆွ အမျိုးတည်းဟေသာ ေနာဗ မိ ့၌ ေနေသာ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အေပါင်းတိ ့ကိ ေခ ၍၊ သတိ ့သည် အထံ ေတာ်သိ့ ေရာက်လာ က၏။ ၁၂
ေ ှ ာလကလည်း၊ အဟိ တပ်၏သား နားေထာင်ေလာ့ဟ ဆိ လ င်၊ အဟိ မလက်က
အက ်ပ် ှ ိ ပါသည် သခင်ဟေလ ာက်၏။ ၁၃ ေ ှ ာလကလည်း၊ သင် ှ င့် ေယ ှ ဲ ၏သားသည်
အဘယ်ေ ကာင့် ငါ့တဘက်၌ သင်းဖွဲ ့ ကသနည်း။သသည် ယေန့ ပသည့်အတိ င်း ငါ့ကိ
ပန်ကန်ေစြခင်းငှ ါ သင်သည် မန့် ှ င့်ထားကိ ေပး၍ သအဘိ ့ ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်၌
ေမးြမန်း ပီ တကားဟ ဆိ ေသာ်၊ ၁၄ အဟိ မလက်က၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်တိ့တွင် ဒါဝိ ဒ်ကဲ့သိ ့
အဘယ်သသည်

သစာ ှ ိ သနည်း။

သမက်ေတာ်ြဖစ်ပါ၏။

ေစခိ င်းေတာ်မေသာသ၊

နန်းေတာ်၌ အသေရ ှ ိ ေသာသ ြဖစ်ပါ၏။ ၁၅ ထိ ကာလ၌ အက ်ပ်သည် ဒါဝိ ဒ်အဘိ ့
ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်၌ ေမးြမန်းစ ပသေလာ။ ထိ အမ ေဝးပါေစေသာ။ ှ င်ဘရင်သည်
ကိ ယ်ေတာ်က န် ှ င့် က န်ေတာ်၏အေဆွ အမျိုး တစံ တေယာက်၌မ အြပစ်တင်ေတာ်မမပါ ှ င့်၊
ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် ဤအမကိ အ ကီ းအငယ်အားြဖင့်မ

မသိ ပါဟ ှ င်ဘရင်အား

ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၆ ှ င်ဘရင်က၊ အဟိ မလက်၊သင် ှ င့် သင်၏အေဆွ အမျိုးအေပါင်းတိ ့သည်
ဧကန်အမှန်အေသခံ ရမည်ဟ ဆိ လျက်၊ ၁၇ ထာဝရဘရား၏ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်
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ဒါဝိ ဒ်ဘက်မှာ ေန၍၊ သေြပးေ ကာင်းကိ သိ ေသာ်လည်း ငါ့အားမ ကားမေြပာေသာေ ကာင့်၊
သတိ ့ကိ လှ ည့်၍ သတ် ကဟ ြခံ ရံ လျက် ှ ိ ေသာ ေြခသည်တိ့အား အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ေသာ်လည်း၊
ှ င်ဘရင်၏ က န်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိ မလပ် ကံ ဘဲ ေန က၏။ ၁၈
တဖန် ှ င်ဘရင်က၊ သင်သည်လှည့်၍ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိ လပ် ကံ ေတာ့ဟ ေဒါဂအား
မိ န့်ေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ ဧဒံ အမျိုးသား ေဒါဂသည် လှ ည့်၍ ပိ တ်သင်တိင်းကိ ဝတ်ေသာ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ှ စ်ဆယ့်ငါးပါးတိ ့ကိ လပ် ကံ သြဖင့် ထိ ေန့၌ သတ်ေလ၏။

၁၉

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ပိ င်ေသာ ေနာဗ မိ က
့ ိ လည်း တိ က်၍ ေယာက်ျား၊ မိ န်းမ၊ သငယ်၊ ိစ
့ ိ ့မှစ၍ ွား၊
ြမည်း၊

သိ းတိ ့ကိ

ထား ှ င့်လပ် ကံ ေလ၏။

အဟိ မလက်၏သားတိ ့တွင်၊

အဗျာသာ

လွ တ်၍ ဒါဝိ ဒ် ှ ိ ရာသိ ့ ေြပးေလ၏။

၂၀

အဟိ တပ်၏

အမည် ှ ိ ေသာ

၂၁ ထာဝရဘရား၏

သားြဖစ်ေသာ

သတေယာက်သည်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိ

ေ ှ ာလသတ်ေ ကာင်းကိ ၊ အဗျာသာသည် ဒါဝိ ဒ်အား ကားေြပာေသာအခါ၊ ၂၂ ဒါဝိ ဒ်က၊
ဧဒံ အမျိုးသား ေဒါဂသည် ေ ှ ာလအားေြပာမည်ဟ သ့ကိေတွ ့ေသာေန့၌ ငါရိ ပ်မိ၏။ ငါသည်
သင်၏ အေဆွ အမျိုးအေပါင်းတိ ့ကိ ေသေစြခင်းငှ ါ ပမိ ပါ ပီ တကား။ ၂၃ ငါ ှ င့် အတေနပါေလာ့။
မစိ းရိ မ် ှ င့်။ ငါ့အသက်ကိ ှ ာေသာသသည် သင့်အသက်ကိ ှ ာ၏။ ငါ ှ င့်အတ ေနပါေလာ့။
မစိ းရိ မ် ှ င့်။ ငါ ှ င့်အတေနလ င် ေဘးလွ တ်ပါလိ မ့ ်မည်ဟ အဗျာသာအား ေြပာဆိ ၏။

၂၃ ဖိလိတိလတိ့သည် ကိလ မိက့ ိ တိက်၍ ေကာက်နယ်တလင်းတိ့ကိ လယေ ကာင်းကိ
ဒါဝိ ဒ်သည်

ကားေသာအခါ

လပ် ကံ ရပါမည်ေလာဟ

၂

အက ်ပ်သည်

ထာဝရဘရားအား

ထိ ဖိလိတိ လတိ ့ကိ

ေမးေလ ာက်လ င်၊

သွ ား၍

ထာဝရဘရားက

သွ ားေလာ့။ ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ လပ် ကံ ၍ ကိ လ မိ က
့ ိ ကယ်တင် ေလာ့ဟ ဒါဝိ ဒ်အား
မိ န့်ေတာ်မ၏။
ထိ မ မက

၃ ဒါဝိ ဒ်၏လတိ ့ကလည်း၊ ငါတိ ့သည် ယဒြပည်၌ပင် ေ ကာက် က၏။

ကိ လ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်၍

ဖိ လိတိ ဗိလ်ေြခတိ ့ ှ င့်

စစ် ပိ င်ေသာအခါသာ၍

ေ ကာက်စရာ ှ ိ ပါသည်တကားဟ ဆိ က၏။ ၄ တဖန်ဒါဝိ ဒ်သည် ထပ်၍ ထာဝရဘရားအား
ေမးေလ ာက်လ င်၊ ထာဝရဘရားက၊ ထ၍ ကိ လ မိ သ
့ ိ ့ သွ ားေလာ့။ ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ သင့်လက်၌
ငါအပ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၅ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် သ၏လတိ ့သည် ကိ လ မိ သ
့ ိ ့သွား၍
ဖိ လိတိ လတိ ့ ှ င့် တိ က်သြဖင့်၊ ထိ သတိ ့၏ တိ ရ စာန်များကိ ယ၍ သတိ ့ကိ ကီ းစွ ာေသာ
လပ် ကံ ြခင်းအားြဖင့် သတ် က၏။ ထိ သိ့ဒါဝိ ဒ်သည် ကိ လ မိ က
့ ိ ကယ်တင်ေလ၏။ ၆
အဟိ မလက်၏သား အဗျာသာသည်၊ ဒါဝိ ဒ် ှ ိ ရာ ကိ လ မိ သ
့ ိ ့ ေြပးလာေသာအခါ သင်တိင်းေတာ်
ပါလျက်ေရာက်လာသတည်း။ ၇ ဒါဝိ ဒ်သည် ကိ လ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေ ကာင်းကိ ေ ှ ာလ ကားလ င်၊
ဘရားသခင်သည် သ့ကိ ငါ့လက်သိ့ အပ်ေတာ်မ ပီ ။ တံ ခါး ှ င့် ကန့်လန့်ကျင် ှ ိ ေသာ မိ ထ
့ ဲ သိ့
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ဝင်သြဖင့်၊ အချုပ်ခံလျက် ေနရသည်ဟ ဆိ လျက်၊

၈ ကိ လ မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီ၍ ဒါဝိ ဒ် ှ င့်

သ၏လတိ ့ကိ ဝိ င်းထားြခင်းငှ ါ မိ မိလအေပါင်းတိ ့ကိ စေဝးေစ၏။

၉ ေ ှ ာလသည်

မေကာင်းေသာ အ ကံ ှ င့် ကိ းစားသည်ကိ ဒါဝိ ဒ်သည် သိ ၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အဗျာသာအား၊
သင်တိင်းေတာ်ကိ ယခဲ့ ပါဟ ဆိ ၏။

၁၀ ထိ အခါ ဒါဝိ ဒ်က၊ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ေ ှ ာလသည် ကိ လ မိ သ
့ ိ ့ လာ၍ ကိ ယ်ေတာ်က န်အတွ က်
ဖျက်ဆီးမည်ဟ အ ကံ ှ ိ သည်ကိ ဆက်ဆက် ကားပါ၏။ ၁၁ ကိ လ မိ သ
့ ားတိ သ
့ ည် အက ်ပ်ကိ
သ၏လက်၌

အပ် ကပါလိ မ့ ်မည်ေလာ။

ကိ ယ်ေတာ်၏

က န် ကားသည်အတိ င်း

ေ ှ ာလသည် လာပါလိ မ့ ်မည်ေလာ။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊
ကိ ယ်ေတာ်၏က န်အား အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မမည်အေ ကာင်း ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ ေမးေလ ာက်ေသာ်၊
ထာဝရဘရားက၊

ေ ှ ာလသည်

လာလိ မ့ ်မည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၂

တဖန်

ဒါဝိ ဒ်က၊ ကိ လ မိ သ
့ ားတိ ့သည် အက ်ပ် ှ င့် အက ်ပ်၏လတိ ့ကိ ေ ှ ာလလက်သိ့
အပ် ကလိ မ့ ်မည်ေလာဟ ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ ထာဝရဘရားက၊ အပ် ကပါလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိ အခါ ဒါဝိ ဒ်သည် ေြခာက်ရာခန့် ှ ိ ေသာ မိ မိလတိ ့ ှ င့် ထ၍ ကိ လ မိ မ့ ှ
ထွ က် ပီ းလ င်၊

သွ ား ိင်

ရာအရပ်ရပ်သိ့

သွ ား က၏။

ဒါဝိ ဒ်သည်

ကိ လ မိ မ့ ှ

အလွ တ်ေြပးေ ကာင်းကိ ေ ှ ာလသည် ကား၍ ကိ ယ်တိင်မသွ ားဘဲ ေန၏။ ၁၄ ဒါဝိ ဒ်သည်
ဇိ ဖေတာင်အစ ှ ိ ေသာ ေတာ ကိ ေတာင် ကားတိ ့၌ ေန၍၊ ေ ှ ာလသည် ေန့တိင်း ှ ာေသာ်လည်း
သ၏လက်၌ ဒါဝိ ဒ်ကိ ဘရားသခင် အပ်ေတာ်မမ။

၁၅ တရံ ေရာအခါ ဒါဝိ ဒ်သည်

ဇိ ဖေတာအပ်၌ ှ ိ ၍၊ သ၏ အသက်ကိ သတ်မည်ဟ ေ ှ ာလလာသည်ကိ သိ ေသာအခါ၊ ၁၆
ေ ှ ာလ၏ သားေယာနသန်သည် ထ၍ဒါဝိ ဒ် ှ ိ ရာ ေတာအပ်သိ့သွား ပီ းလ င်၊ ဘရားသခင်၌
ခိ လံ အား ကီ းေစြခင်းငှ ါ ေထာက်မလျက်၊ ၁၇ မစိ းရိ မ် ှ င့်။ သင်သည် က ်ပ်အဘ ေ ှ ာလ၏
လက်မှလွ တ်၍ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ က ်ပ်သည်လည်းသင့်ေအာက်မှာ
အရာ ကီ းလိ မ့ ်မည်။ ထိ သိ့ြဖစ်မည်ကိ က ်ပ်အဘေ ှ ာလသိ သည်ဟ ဆိ သြဖင့်၊

၁၈

ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့ က ပီ းမှ၊ ဒါဝိ ဒ်သည်
ေတာအပ်၌ ေန၍ ေယာနသန်သည် မိ မိအိမ်သိ့သွား၏။ ၁၉ တဖန် ဇိ ဖသားတိ ့သည်
ေ ှ ာလ ှ ိ ရာ ဂိ ဗာ မိ သ
့ ိ ့လာ၍၊ ဒါဝိ ဒ်သည် က န်ေတာ်တိ့ေနရာ ေယ ှ ိ မန် မိ ့ ေတာင်ဘက်မှာ၊
ဟခိ လေတာ ကိ ေတာင် ကား၌ ပန်းလျက်ေနသည်ြဖစ်၍၊ ၂၀ အ ှ င်မင်း ကီ း ကချင်ေသာ
စိ တ်အား ကီ းသည် အတိ င်း ကေတာ်မပါ။ ထိ သကိ အ ှ င်မင်း ကီ း လက်ေတာ်သိ့အပ်ေသာ
အမသည် က န်ေတာ်တိ့တာ ှ ိ ပါေစဟ ေလ ာက်လ င်၊

၂၁ ေ ှ ာလက၊ သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရား ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မေသာသ ြဖစ်ပါေစေသာ။ သင်တိ့သည် ငါ့ကိသနား က ပီ ။
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၂၂ ယခသွ ား၍

ြပင်ဆင် ကေလာ့။ သ ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနရာကိ ၎င်း၊ အဘယ်သ

ြမင် ပီ းသည်ကိ၎င်း၊ စးစမ်း ကေလာ့။ သသည် အလွ န်လိမာသည်ကိ ငါ ကား၏။

၂၃

ထိ ေ ကာင့် သပန်းေ ှ ာင်ခိလံ ရာ အရပ်ရပ်တိ့ကိ ေသချာစွ ာ ကည့် သိ မှတ် ပီ းမှ၊ ငါ့ထံသိ ့
တဖန်လာ ကလ င်၊ သင်တိ့ ှ င့် အတငါလိ က်မည်။ သသည်ထိြပည်၌ ှ ိ လ င်၊ ယဒအမျိုးသား
အေထာင်အေသာင်းတိ ့တွင် ငါ ှ ာ၍ ထတ်မည်ဟ မှာထားသည်အတိ င်း၊ ၂၄ သတိ ့သည် ထ၍
ေ ှ ာလအရင် ဇိ ဖေတာသိ ့သွား က၏။ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် သ၏လတိ ့သည် ေမာနေတာ၊ ေယ ှ ိ မန် မိ ့
ေတာင်ဘက်လွင်ြပင်၌ ှ ိ က၏။ ၂၅ ေ ှ ာလသည်လည်း လများ ှ င့်တကွ လာ၍ ှ ာသည်ကိ
ဒါဝိ ဒ်သည်

ကားြပန်လ င်၊

ေကျာက် ကားမှ

ထွ က်သွား၍

ေ ှ ာလ ကားြပန်ေသာ်၊ ေမာနေတာ၌ ဒါဝိ ဒ်ကိ လိ က်၍

ေမာနေတာ၌

ှ ာ၏။

ေန၏။

၂၆ ေ ှ ာလသည်

ေတာင်တဘက်၌၎င်း၊ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် သ၏လတိ ့သည် တဘက်၌၎င်း၊ သွ ား က၍ ေ ှ ာလကိ
ေ ကာက်သြဖင့်၊ လွ တ်ေအာင် ကိ းစားစဥ်တွင်၊ ေ ှ ာလ ှ င့် သ၏လတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ် ှ င့်
သ၏လတိ ့ကိ ဝိ င်း၍ ဘမ်းမိ လ က ပီ ။ ၂၇ ထိ အခါ တမန်ေရာက်လာ၍၊ အလျင်အြမန်
ကလာေတာ်မပါ။ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ြပည်ေတာ်ကိ တိ က်လာ ကပါ ပီ ဟ ေ ှ ာလအား
ကားေလ ာက်ေသာေ ကာင့်၊

၂၈

ေ ှ ာလသည်

ဒါဝိ ဒ်ကိ

လိ က် ှ ာရာမှ

ြပန်၍

ဖိ လိတိ လတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ချီသွားေလ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ ထိ အရပ်ကိ ေသလဟမေလကပ်အမည်ြဖင့်
သမတ်သတည်း။ ၂၉ ဒါဝိ ဒ်သည် ထိ အရပ်မှ သွ ား၍ အေဂဒိ မိ န့ ယ်၊ ခိ င်ခ့ံ ေသာ အရပ်တိ့၌
ေနေလ၏။

၂၄ ေ ှ ာလသည်လည်း ဖိလိတိလတိ့ကိ လိက်ရာမှ ြပန်လာေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည်
အေဂဒိ ေတာ၌ ှ ိ ပါ၏ဟ ကားေလ ာက် ကလ င်၊ ၂ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့တွင်
ေ ွးေကာက်ေသာ လသံ းေထာင်တိ့ကိ ေခ ၍၊ ေတာဆိ တ်ေနရာ ေကျာက်ေတာင်တိ့အေပ မှာ
ဒါဝိ ဒ် ှ င့် သ၏လတိ ့ကိ ှ ာအံ့ ေသာငှ ါ သွ ားေလ၏။ ၃ လမ်းနားမှာ သိ းြခံ ှ ိ ရာသိ ့ေရာက်၍
ဥမင်ကိ ေတွ ့သြဖင့်၊ ေ ှ ာလသည် အိ ပ်မည်ဟ ဝင်ေလ၏။ ဒါဝိ ဒ် ှ င့်သ၏လတိ ့သည်
ထိ ဥမင်နံေဖး တဘက်တချက်၌ ေန က၏။ ၄ ဒါဝိ ဒ်၏လတိ ့ကလည်း၊ ထာဝရဘရားက၊
သင်၏ရန်သကိ သင့်လက်၌ ငါအပ်မည်။ သ၌ သင် ပချင်တိင်း ပရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ်မည်ဟ
ကိ ယ်ေတာ်အား

အမိ န့်ေပးေတာ်မေသာ

ေန့ရက်

ေရာက်ပါ ပီ ဟ

ဆိ ကလ င်၊

ဒါဝိ ဒ်သည် ထ၍ ေ ှ ာလ ဝတ်လျက် ှ ိ ေသာ အကျေအာက်ပိင်းကိ တိ တ်ဆိတ်စွာ
လှ ီ းြဖတ်ေလ၏။ ၅ ထိ သိ့ ေ ှ ာလ၏ အကျကိ လှ ီ းြဖတ် မိ ေသာေ ကာင့်၊ ဒါဝိ ဒ်သည်
ေနာက်တဖန် ေနာင်တရ၍၊
ငါအ ှ င်သည်၊

၁ ဓမရာဇဝင်

၆ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ဘိ သိက်ကိခံရေသာ

ထာဝရဘရားအခွ င့ ် ှ င့်

ဘိ သိက်ခံသြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊

ထိ အ ှ င်ကိ

511

ထိ ခိက်ြခင်းငှ ါ ငါလက်ဆန့်ေသာ အမကိ ထာဝရဘရား ဆီ းတားေတာ်မပါေစေသာဟ
မိ မိလတိ ့အားဆိ သြဖင့်၊ ၇ ေ ှ ာလကိ ထိ ခိက်ေစြခင်းငှ ါ အခွ င့ ်မေပး ြမစ်တားေလ၏။
ေ ှ ာလသည်လည်း ထ၍ ဥမင်ထဲက ထွ က်သွားေလ၏။ ၈ ထိ ေနာက် ဒါဝိ ဒ်သည် ထ၍
ဥမင်ထဲက ထွ က်လျက်၊ က န်ေတာ်၏ သခင်အ ှ င်းမင်း ကီ းဟ ေ ှ ာလ ေနာက်၌
ဟစ်သြဖင့်၊
ဦ းချ၍

ေ ှ ာလသည်

ြပပ်ဝပ်လျက်၊

ေနာက်သိ့ ကည့်ေသာအခါ၊
၉

ဒါဝိ ဒ်သည်

ဒါဝိ ဒ်သည်

ကိ ယ်ေတာ်၏အကျိုးကိ

ေြမေပ ၌
ဖျက်ြခင်းငှ ါ

ှ ာ ကံ သည်ဟ လအချို ့ေြပာေသာစကားကိ အဘယ်ေ ကာင့် နားေထာင်ေတာ်မသနည်း။
၁၀

ယေန့

ထာဝရဘရားသည်

ဥမင်ထဲမှာ

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

က န်ေတာ်လက်၌

အပ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ကည့် ေတာ်မပါ။ အသက်ေတာ်ကိ သတ်ေစြခင်းငှ ါ အချို တ
့ ိ ့သည်
တိ က်တွန်းေသာ်လည်း၊ က န်ေတာ်သည် ှ ေြမာေသာ စိ တ် ှ ိ ၍၊ ငါ့အ ှ င်သည် ထာဝရဘရား၏
ဘိ သိက်ခံသ ြဖစ်ေတာ်မ ေသာေ ကာင့်၊ ထိ အ ှ င်ကိ ထိ ခိက်ြခင်းငှ ါ ငါသည် လက်ကိ
မဆန့်ဟ

အ ကံ ှ ိ ပါ၏။

၁၁

ထိ မှတပါး

က န်ေတာ်အဘ ကည့် ေတာ်မပါ။

က န်ေတာ်လက်၌ အကျေတာ်ေအာက်ပိင်းကိ ကည့် ေတာ်မပါ။ အသက်ေတာ်ကိ မသတ်၊
အကျေတာ်ေအာက်ပိင်းကိ လှ ီ းြဖတ် ံ မ သာ ပေသာေ ကာင့်၊ က န်ေတာ်၌ ဒစ ိ က်အြပစ်မ ှ ိ ၊
လွ န်ကျူးြခင်းအြပစ်မ ှ ိ ေ ကာင်းကိ

သိ ြမင်ေတာ်မပါ။

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

မြပစ်မှားပါ။

သိ ့ေသာ်လည်း က န်ေတာ်အသက်ကိ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ လိ က်၍ ှ ာေတာ်မပါသည်တကား။ ၁၂
ထာဝရဘရားသည်
က န်ေတာ်အား
သိ ့ရာတွ င်

က န်ေတာ် ှ င့်

ကိ ယ်ေတာ်စပ် ကားမှာ စီ ရင်ေတာ်မပါေစေသာ။

ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ

က န်ေတာ်လက်သည်

ထာဝရဘရား

ကိ ယ်ေတာ်အေပ သိ ့

ဆပ်ေပးေတာ်မပါေစေသာ။
မေရာက်ပါေစ ှ င့်။

၁၃

ေ ှ းပံ စကားလာသည်အတိ င်း၊ ဆိ းေသာသလက်မှ ဆိ းေသာအမထွ က်တတ်၏။ သိ ့ရာတွ င်
က န်ေတာ်လက်သည် ကိ ယ်ေတာ်အေပ သိ ့ မေရာက်ပါေစ ှ င့်။ ၁၄ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည်
အဘယ်သ၏အတွ က်ေ ကာင့် ကလာေတာ်မသနည်း။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်သကိ
လိ က်၍
ေခွ းေလှးကိ

ှ ာေတာ်မသနည်း။

ေခွ းေသေကာင်ကိ

လိ က်၍ ှ ာေတာ်မသေလာ။

တရားသ ကီ းလပ်ေတာ်မပါေစေသာ။
စီ ရင်ေတာ်မပါေစေသာ။

၁၅

က န်ေတာ် ှ င့်

လိ က်၍

ှ ာေတာ်မသေလာ။

သိ ့ြဖစ်၍

ထာဝရဘရားသည်

ကိ ယ်ေတာ်

စပ် ကားမှာ

ကည့် ၍ က န်ေတာ်အမကိ ေစာင့်သြဖင့်၊ က န်ေတာ်ကိ

ကိ ယ်ေတာ်လက်မှ ကယ်လတ်ေတာ်မပါေစေသာဟ ေ ှ ာလအား ေလ ာက်ဆိ၏။

၁၆

ထိ သိ့ဒါဝိ ဒ်သည် ေ ှ ာလအား အကန်အစင် ေလ ာက်ဆိ ပီ းမှ၊ ေ ှ ာလက ငါ့သားဒါဝိ ဒ်၊
ငါ ကားေသာ စကားသံ သည် သင့်စကားသံ ေလာဟေမးလ င် အသံ ကိ လင့်၍ ငိ ေ ကးေလ၏။

၁ ဓမရာဇဝင်
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၁၇ တဖန်လည်း၊ သင်သည် ငါ့ထက်သာ၍ တရားေစာင့်၏။ သင့်အကျိုးကိ ငါဖျက်ေသာ်လည်း၊

သင်သည် ငါ၌ အကျိုးေကျးဇး ပ ပီ ။ ၁၈ ငါ၌ အဘယ်သိ့ေကျးဇး ပသည်ကိ သင်သည်
ယေန့ြပ ပီ ။ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ သင့်လက်၌ အပ်ေတာ်မေသာ်လည်း၊
သင်သည် မသတ်ဘဲေနပါသည်တကား။ ၁၉ လသည် ရန်သကိ ေတွ ့လ င် ချမ်းသာစွ ာ
လတ်လိမ့ ်မည်ေလာ။ သိ ့ြဖစ်၍ သင်သည် ငါ၌ယေန့ ပေသာ ေကျးဇးကိ ထာဝရဘရား
ဆပ်ေတာ်မပါေစေသာ။ ၂၀ ယခမှာ သင်သည် စင်စစ် ှ င်ဘရင်ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ၍၎င်း၊
ဣသေရလ ိင်ငံသည် သင့်လက်၌ တည်လိမ့ ်မည်ဟ၍၎င်း၊ ငါအမှန်သိ၏။ ၂၁ သိ ့ြဖစ်၍
သင်သည် ငါ၏သားစဥ်ေ ြမးဆက်တိ့ကိ မသတ်သင်၊ ငါ့အေဆွ အမျိုးထဲ က ငါ၏နာမကိ
မပယ် ှ င်းမည်အေ ကာင်း ထာဝရဘရားကိ တိ င်တည်၍ ငါ့အားကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေလာ့ဟ
ဒါဝိ ဒ်အားဆိ ပီ းမှ၊ ၂၂ ဒါဝိ ဒ်သည် ေ ှ ာလအား ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပ၍ ေ ှ ာလသည် မိ မိေနရာသိ ့
သွ ား၏။ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် သ၏လတိ ့သည်လည်း ခိ င်ခ့ံ ေသာအရပ်သိ့ သွ ား က၏။

၂၅ ထိေနာက် ှ ေမွလေသေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် စည်းေဝး၍
ငိ ေ ကး ြမည်တမ်းြခင်းကိ ပသြဖင့်၊ ရာမ မိ တ
့ ွ င် သ၏အိ မ်၌ သ ဂဟ် က၏။ ဒါဝိ ဒ်သည် ထ၍
ပါရန်ေတာသိ ့ သွ ားေလ၏။ ၂ ထိ အခါ ေမာနအရပ်၌ ေန၍ ကရေမလ မိ ့၌ ဥစာများေသာ
သတဦ း ှ ိ ၏။ ထိ သသည် လ ကီ းြဖစ်၍၊ သိ းသံ းေထာင်၊ ဆိ တ်တေထာင်ကိ ရတတ်၏။
ကရေမလ မိ မ့ ှ ာ

သိ းေမွ းကိ

ှ ပ်၍ေန၏။

၃

ထိ သ၏အမည်ကား

နာဗလ၊

သ၏မယားအမည်ကား အဘိ ဂဲလတည်း။ ထိ မိန်းမသည် ဥာဏ်ေကာင်း၍ အဆင်းလည်းလှ ၏။
ေယာက်ျားမကား ခက်ထန်ေသာ သေဘာ ှ ိ ၏။ ဆိ းေသာ အမကိ လည်း ပတတ်၏။
ကာလက်အေဆွ အမျိုးြဖစ်၏။ ၄ နာဗလသည် သိ းေမွ း ှ ပ်၍ ေနေ ကာင်းကိ ဒါဝိ ဒ်သည်
ေတာ၌ ကားလ င်၊ ၅ လလင်တကျိပ်တိ့ကိ ေခ ၍ နာဗလ ှ ိ ရာ ကရေမလ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား ကေတာ့။
၆ စည်းစိ မ် ကီ းေသာ ထိ သကိ ငါ့ကိယ်စား

တ်ဆက်၍ေြပာရမည်မှာ၊ ကိ ယ်ေတာ်မှစ၍

ကိ ယ်ေတာ်၏အိ မ်၊ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် ဆိ င်သမ တိ ့၌ ချမ်းသာ ှ ိ ပါေစေသာ။ ၇ ကိ ယ်ေတာ်၌
သိ းေမွ း ှ ပ်ေသာ သများ ှ ိ ေ ကာင်းကိ အက ်ပ် ကားပါ၏။ အက ်ပ်တိ့ ှ င့် အတေနေသာ
ကိ ယ်ေတာ်၏ သိ းထိ န်းတိ ့ကိ အက ်ပ်တိ့သည် မြပစ်မှားပါ။ သတိ ့သည် ကရေမလ မိ မ့ ှ ာ
ေနေသာ ကာလပတ်လံ း၊ သတိ ့ဥစာ တစံ တခမ မေပျာက်ပါ။ ၈ ကိ ယ်ေတာ်၏ လလင်တိ့ကိ
ေမးြမန်းပါေတာ့။ သတိ ့သည် ေြပာ ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ ့ေ ကာင့် က ်ပ်၏ လလင်တိ့သည်
ေ ှ ေတာ်
့
၌ မျက် ှ ာရ ကပါေစ။ အက ်ပ်တိ့သည် မဂလာေန့၌ ေရာက်ပါ၏။ လက်ေတာ်၌
ှ ိ သမ ကိ

ကိ ယ်ေတာ်က န်များ၊ ကိ ယ်ေတာ်၏သား ဒါဝိ ဒ်အား သနားေတာ်မပါဟ

တ်ဆက်ရမည်အေ ကာင်းမှာထား၍ လတ်လိက်၏။ ၉ ဒါဝိ ဒ်၏ လလင်တိ့သည် နာဗလထံ သိ ့
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ေရာက်ေသာအခါ၊ ဒါဝိ ဒ်မှာထားသမ ေသာ စကားတိ ့ကိ ြပန်ေြပာ ပီ းလ င် တိ တ်ဆိတ်စွာ
ေန က၏။

၁၀ နာဗလကလည်း၊ ဒါဝိ ဒ်ကား အဘယ်သနည်း။ ေယ ှ ဲ ၏သားကား

အဘယ်သနည်း။ ယခကာလ သခင်ကိ ပန်ကန်ေသာ က န်များပါတကား။ ၁၁ ငါသည်
ငါ့သိးေမွ းကိ

ှ ပ်ေသာသတိ ့အဘိ ့ ြပင်ဆင်ေသာ ငါ့မန့်၊ ငါ့ေရ၊ ငါ့အမဲ သားကိ ယ၍

ငါမသိ ေသာ လတိ ့အားေပးရမည်ေလာဟ ဒါဝိ ဒ်၏ လလင်တိ့အားေြပာဆိ ၏။ ၁၂ ဒါဝိ ဒ်၏
လလင်တိ့သည် လှ ည့်သွ ား၍ ထိ စကားအလံ းစံ တိ ့ကိ ဒါဝိ ဒ်အားြပန်ေလ ာက် က၏။ ၁၃
ဒါဝိ ဒ်ကလည်း လတိ င်း မိ မိထားကိ ခါး၌စည်းေစဟ မိ မိလတိ ့အားဆိ လျက် မိ မိထားကိ
စည်းေလ၏။ လေလးရာတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ် ေနာက်သိ့လိက် က၏။
ပစည်းများကိ

ေစာင့်၍ ေန က၏။

ှ စ်ရာတိ ့သည် ဥစာ

၁၄ လလင်တေယာက်သည်

နာဗလမယား

အဘိ ဂဲလထံ သိ ့သွား၍၊ ဒါဝိ ဒ်သည် အက ်ပ်တိ့သခင်ကိ တ်ဆက်အ့ံ ေသာငှ ါ တမန်တိ့ကိ
ေတာမှေစလတ်၍၊ အက ်ပ်တိ့သခင်သည် သတိ ့ကိ ဆဲ ပါ၏။
က န်ေတာ်တိ့၌

အလွ န်ေကျးဇး ပပါ ပီ ။

က န်ေတာ်တိ့သည်

၁၅ ထိ သတိ ့သည်

ေတာမှာ

ေန၍

သတိ ့ ှ င့်ေပါင်းေဘာ်ေသာ ကာလပတ်လံ းအ ံ းမခံ ၊ ဥစာတစံ တခမ မေပျာက်ပါ။ ၁၆
က န်ေတာ်တိ့သည်

သိ းထိ န်း၍

သတိ ့ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်ေသာ

သတိ ့သည် ေန့ညဥ့်အစဥ်ကွယ်ကာလျက် ေန ကပါ၏။

ကာလပတ်လံ း၊

၁၇ သိ ့ြဖစ်၍ သခင်မသည်

အဘယ်သိ့ ပသင့်သည်ကိ ကည့် ဆင်ြခင်ပါေတာ့။ အက ်ပ်တိ့ သခင် ှ င့် အိ မ်သအိ မ်သား
အေပါင်းတိ ့၌ ေဘး ပမည်ဟ စီ ရင်ပါ ပီ ။ သခင်သည် အဓမလြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ အဘယ်သမှ၊
မေြပာမေလ ာက်ဝ့ံ ပါဟ ဆိ ေလေသာ်၊ ၁၈ အဘိ ဂဲလသည် မန့်လံ း ှ စ်ရာ၊ စပျစ်ရည်ဘး ှ စ်လံ း၊
ချက် ပီ းေသာ သိ းငါးေကာင်၊ ေပါက်ေပါက်ငါးဧဖာ၊ စပျစ်သီးေြခာက် အ ပတ်တရာ၊
သေဘာသဖန်းသီ း ပျဥ်အြပား ှ စ်ရာတိ ့ကိ အလျင်အြမန် ယ၍ ြမည်းတိ ့အေပ ၌တင် ပီ းလ င်၊
၁၉ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ သွ ား က။ ငါလိ က်မည်ဟ က န်တိ့အား ဆိ ၏။ လင်နာဗလကိ အလ င်းမေြပာ။ ၂၀

ြမည်းကိ စီ းလျက်သွား၍ ေတာင်ေြခရင်း၌ ဆင်းလှ ည့်စဥ်တွင်၊ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် သ၏လတိ ့သည်
တဘက် တချက် ဆင်းလာ၍ တေယာက် ှ င့် တေယာက် ေတွ ့ ကံ က၏။ ၂၁ ထိ သိ့မေတွ ့မှီ
ဒါဝိ ဒ်က၊ အကယ်စင်စစ် ထိ သ၏ ဥစာ တစံ တခကိ မ

မေပျာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ေတာ၌

သပိ င်သမ တိ ့ကိ ငါသည် အချည်း ှ ီးေစာင့် ပါ ပီ တကား။ ငါေကာင်းေသာ အမအတွ က်၊
မေကာင်း ေသာ အမကိ သ ပပါ ပီ တကား။ ၂၂ နက်ြဖန် မိ ဃ်းလင်းေသာအခါ၊ နာဗလ ှ င့်
ဆိ င်ေသာ သအေပါင်းတိ ့တွင် ေယာက်ျားတစံ တေယာက်ကိ ငါချန်ထားလ င်၊ ထိ မ မက
ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိ ဒ်၏ ရန်သတိ ့အား ပေတာ်မေစသတည်းဟ ဆိ ှ င့် ပီ ။

၂၃

အဘိ ဂဲလသည် ဒါဝိ ဒ်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ြမည်းေပ က အလျင်အြမန်ဆင်း ပီ းလ င် ဒါဝိ ဒ်ေ ှ တွ
့ င်

၁ ဓမရာဇဝင်

514

ေြမေပ မှာ ဦ း တ်ချ၍၊ ၂၄ သ၏ ေြခရင်း၌ ဝပ်တွားလျက်၊ က န်မသခင်၊ အြပစ် ှ ိ သမ ကိ
က န်မခံ ပါမည်။ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်မသည် နားေတာ်ေလ ာက်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မပါ။
၂၅ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်မစကားကိ နားေညာင်းေတာ်မပါ။ ထိ အဓမလ နာဗလကိ က န်မသခင်

မှတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ သ၏အမည်သည် သ၏သေဘာ ှ င့် ညီ ွ တ်ပါ၏။ သ၏အမည်ကား
နာဗလ။ သ၏ သေဘာကား မိ က်ြခင်းြဖစ်သတည်း။ သခင်ေစလတ်ေတာ်မေသာ လလင်တိ့ကိ
ကိ ယ်ေတာ် က န်မသည် မြမင်ရပါ။ ၂၆ ယခမှာ က န်မသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် လအသက်ကိ
သတ်ြခင်းငှ ါ

မသွ ားမည်အေ ကာင်း

ကိ ယ်လက် ှ င့်

ကိ ယ်အမကိ

ေစာင့်၍

အြပစ်ဒဏ်မေပးမည်အေ ကာင်း၊ ထာဝရဘရား ဆီ းတားေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား
အသက်ေတာ်

ကိ ယ်ေတာ်အသက်လည်း

ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ အကျိုးေတာ်ကိ

ဖျက်ဆီးလိ ေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏ ရန်သတိ ့သည် နာဗလကဲ့ သိ ့ ြဖစ် ကပါေစေသာ။ ၂၇
ယခမှာ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်မသည် သခင့်ထံ သိ ့ ေဆာင်ခဲ့ေသာ လက်ေဆာင်ကိ
က န်မသခင်ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က်ေသာ လလင်တိ့ အားေပးေစေတာ်မပါ။ ၂၈ ကိ ယ်ေတာ်၏
က န်မအြပစ်ကိသည်းခံ ေတာ်မပါ။

က န်မသခင်သည်

စစ်တိက်ေသာေ ကာင့်၎င်း၊

ထာဝရဘရားဘက်မှာ

တသက်လံ းကိ ယ်ေတာ်၌အြပစ်တင်စရာ

အခွ င့ ်မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ထာဝရဘရားသည် က န်မ၏သခင်အဘိ ့ ခိ င်ခ့ံ မဲ ြမံ ေသာ အိ မ်ကိ
တည်ေဆာက်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၂၉ ကိ ယ်ေတာ်၏

အသက်ကိ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ

လအချို ့တိ့သည် ထ၍ ှ ာေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်
က န်မသခင်၏ အသက်ကိ အသက်ထပ်၌ ေ ှ ာင်ဖွဲ ့ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ကိ ယ်ေတာ်၏
ရန်သတိ ့အသက်ကိမကား၊ ေလာက်လဲ ထဲက ပစ်သကဲ့ သိ ့ ပစ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၃၀

ထာဝရဘရား ဂတိ ထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၌ ေကျးဇး ပ၍ ဣသေရလအမျိုးကိ
အပ်စိးေစြခင်းငှ ါ ခန့်ထားေတာ်မေသာအခါ၊

၃၁ က န်မ၏ သခင်ကိယ်ေတာ်သည်

အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ လအသက်ကိ သတ်မိေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ကိ ယ်အမကိ ေစာင့်၍၊
အြပစ်ဒဏ်ေပးမိ ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ က န်မ၏ သခင်ကိယ်ေတာ်သည် စိ တ် ိ းငယ်ြခင်း၊
ကိ ယ်တိင်ကိယ်အြပစ်တင်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်ေတာ်မပါေစေသာ။ ထာဝရဘရား သည်
က န်မ၏ သခင်၌ ေကျးဇး ပေတာ်မ ပီ းမှ၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်မကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါဟ
ေလ ာက်ေလ၏။ ၃၂ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ယေန့ငါ ှ င့် ေတွ ့ေစြခင်းငှ ါ၊ သင့်ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာ
ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ ၃၃
သင်ေပးေသာအ ကံ လည်း
သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ၊
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မဂလာ ှ ိ ေစသတည်း။

မသွ ားရမည်အေ ကာင်း၊

ယေန့ငါသည်

ကိ ယ်လက် ှ င့်

လအသက်ကိ

ကိ ယ်အမကိ
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အြပစ်ဒဏ်မေပးရမည်အေ ကာင်း ဆီ းတားေသာသင်သည်လည်း မဂလာ ှ ိ ေစသတည်း။ ၃၄
အကယ်စင်စစ်

သင့်ကိ

ဣသေရလအမျိုး၏
သင်သည်ငါ ှ င့်

ငါမ ှ င်းဆဲ ရမည်အေ ကာင်း၊

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား
ေတွ ့ြခင်းငှ ါ

ဆီ းတားေတာ်မေသာ

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

အလျင်အြမန်မလာလ င်၊

အကယ်စင်စစ်

နက်ြဖန်မိဃ်းလင်းေသာအခါ၊ နာဗလ၏ လေယာက်ျား တစံ တေယာက်ကိမ ငါချန်၍မထားဟ
အဘိ ဂဲလအား ေြပာဆိ လျက်၊ ၃၅ သေဆာင်ခဲ့ေသာ လက်ေဆာင်ကိ သ၏လက်မှခံ ယ၍၊
သင်သည် ေနရာအိ မ်သိ့ ငိ မ်ဝပ်စွာသွ ားေလာ့။ သင်၏စကားကိ ငါနားေထာင် ပီ ။ သင်၏
မျက် ှ ာကိ လည်း ေထာက်၍ ေနမည်ဟဆိ ေလ၏။ ၃၆ အဘိ ဂဲလသည်လည်း နာဗလထံ သိ ့
ြပန်သွား၍၊ သသည်

ှ င်ဘရင်၏ ပွဲ ကဲ့သိ ့ေသာ ပွဲ ကိ မိ မိအိမ်၌ ခံ သြဖင့်၊ ယစ်မး၍

စိ တ် င်လန်းလျက်ေနေသာေ ကာင့်၊ မိ ဃ်းမလင်းမှီ မယားသည် အလ င်းမေြပာ။
မိ ဃ်းလင်း၍

နာဗလေသာက်ေသာ

စပျစ်ရည်အ ှ ိ န်ကန်ေသာအခါ၊

၃၇

ထိ အမများကိ

မယားေြပာသြဖင့် သသည် ှ လံ းေသ၍ ေကျာက်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၏။ ၃၈ ဆယ်ရက်ေလာက်လွန်မှ
ထာဝရဘရားသည် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် နာဗလေသ၏။ ၃၉ နာဗလေသေ ကာင်းကိ
ဒါဝိ ဒ် ကားေသာအခါ၊ ငါခံ ရေသာ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းအမကိ ေစာင့်၍ နာဗလလက်မှ တ်ေတာ်မ၍၊
ကိ ယ်ေတာ်က န်ကိ

ဒစ ိ က် ှ င့်

ကင်းလတ်ေစေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရားသည်

မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ ထာဝရဘရားသည် နာဗလ ပေသာ ဒစ ိ က်ကိ သ့ေခါင်းေပ သိ ့
ြပန်ေရာက်ေစေတာ်မ ပီ ဟ ဆိ ၏။ တဖန်လကိ ေစလတ်၍ အဘိ ဂဲလ ှ င့် လက်ထပ်ြခင်းငှ ါ
တ်ဆက်ေလ၏။ ၄၀ ဒါဝိ ဒ်၏ က န်တိ့သည် အဘိ ဂဲလ ှ ိ ရာ ကရေမလ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊
ဒါဝိ ဒ်သည် သခင်မ ှ င့် လက်ထပ်ြခင်းငှ ါ က န်ေတာ်တိ့ကိ ေစလတ်ပါ ပီ ဟ ေြပာဆိ လ င်၊ ၄၁
အဘိ ဂဲလသည် ထ၍ ေြမေပ မှာ ြပပ်ဝပ်လျက်၊ က န်မသည် က န်မသခင်၏ က န်တိ့ ေြခကိ
ေဆးေသာ က န်မိန်းမြဖစ်ေစေသာဟ ဆိ ပီ းမှ၊ ၄၂ အလျင်အြမန်ထ၍ မိ မိေနာက်လိက်
က န်မငါးေယာက်ပါလျက် ြမည်းစီ းသြဖင့်၊ ဒါဝိ ဒ်ေစလတ်ေသာ လတိ ့ ှ င့် တကွ လိက်၍
ဒါဝိ ဒ်၏ခင်ပွန်း ြဖစ်ေလ၏။ ၄၃ ဒါဝိ ဒ်သည် ေယဇေရလ မိ သ
့ အဟိ ေနာင်ကိလည်း သိ မ်း၍
ထိ မိန်းမ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် သ၏ ခင်ပွန်းြဖစ် က၏။ ၄၄ ေ ှ ာလသည် မိ မိသမီ းြဖစ်ေသာ
ဒါဝိ ဒ်၏ မယားမိ ခါလကိ ၊ ဂလိ မ် မိ သ
့ ားြဖစ်ေသာ လဲ ှ ၏သား ဖာလတိ အားေပးစား ှ င့် ပီ ။

၂၆ တဖန်ဇိဖသားတိ့သည် ေ ှ ာလ ှ ိရာ ဂိဗာ မိသ့ ိ့လာ၍၊ ဒါဝိဒ်သည် ေယ ှ ိမန် မိေ့ ှ မ့ ှ ာ
ဟခိ လေတာင်၌ ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနပါသည်မဟတ်ေလာဟ ေလ ာက်လ င်၊

၂

ေ ှ ာလသည် ထ၍ ေ ွးေကာက်ေသာ ဣသေရလလသံ းေထာင်ပါလျက်၊ ဇိ ဖေတာ၌ ဒါဝိ ဒ်ကိ
ှ ာြခင်းငှ ါသွ ားေလ၏။ ၃ ေ ှ ာလသည် ေယ ှ ိ မန် မိ ေ့ ှ ၊့ ဟခိ လေတာင်ေပ လမ်းနားမှာ
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တပ်ချ၏။ ဒါဝိ ဒ်သည် ေတာ၌ေန၍ ေ ှ ာလလိ က် ှ ာေ ကာင်းကိ သိ ြမင်ေသာအခါ၊ ၄
သလ ိုတိ ့ကိ ေစလတ်၍ ေ ှ ာလေရာက်ေ ကာင်းကိ အတပ်သိ၏။ ၅ ထိ အခါ ဒါဝိ ဒ်သည်
ထသွ ား၍၊ ေ ှ ာလ တပ်ချရာအရပ်သိ့ေရာက်သြဖင့်၊ ေ ှ ာလ ှ င့် ဗိ လ်ချုပ်မင်း ေနရ၏သား
အာဗနာ အိ ပ်ရာအရပ်ကိ ကည့် ေလ၏။ ေ ှ ာလသည် ရထားတပ်အလယ်၌ အိ ပ်လျက်၊
တပ်သားတိ ့သည် ပတ်လည်၌ ေနရာကျ က၏။ ၆ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ေ ှ ာလ ှ ိ ရာ တပ်သိ့ ငါ ှ င့်
အတ အဘယ်သလိ က်မည်နည်းဟ ဟိ တိ အမျိုးသား အဟိ မလက် ှ င့် ေဇ ယာ၏သား
ယွ ာဘညီ အဘိ ှ ဲ တိက
့ ိ ေမးလ င်၊ အဘိ ှ ဲ က က န်ေတာ် လိ က်ပါမည်ဟ ေလ ာက်သည်အတိ င်း၊
၇ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် အဘိ ှ ဲ တိ့သည် ညဥ့်အခါ တပ်သားများ ှ ိ ရာသိ ့ သွ ား၍ ေ ှ ာလသည်

ရထားတပ်အလယ်၌ အိ ပ်ေပျာ်လျက်၊ လှ ံ ေတာ်သည် ေခါင်းရင်းအနား ေြမ၌ စိ က်လျက်၊
အာဗနာ ှ င့် တပ်သားများတိ ့သည် ပတ်လည်၌အိ ပ်လျက် ှ ိ က၏။ ၈ အဘိ ှ ဲ ကလည်း၊
ဘရားသခင်သည် ကိ ယ်ေတာ်၏ ရန်သကိ ကိ ယ်ေတာ်လက်၌ ယေန့အပ်ေတာ်မ ပီ ။ ထိ ေ ကာင့်
က န်ေတာ်သည်

ေြမတိ င်ေအာင်လှံ ှ င့်

တချက်တည်းထိ းပါရေစဟ

က န်ေတာ်

ေတာင်းပန်ပါ၏။

ှ စ်ချက်တိင်ေအာင် မထိ းပါဟ ဒါဝိ ဒ်ကိ ေလ ာက်ေသာ်လည်း၊

၉

ဒါဝိ ဒ်ကသ့ကိ မ ပ ှ င့်။ ထာဝရဘရားအခွ င့ ် ှ င့် ဘိ သိက်ခံေသာ သကိ အဘယ်သ
အြပစ်လတ်လျက် ထိ ခိက် ိင်သနည်းဟ အဘိ ှ ဲ အား ြပန်ဆိ၏။
ထာဝရဘရားအသက်

ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၁၀ တဖန်ဒါဝိ ဒ်က၊

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။

သိ ့မဟတ်

သေသချိန်ေရာက်လိမ့ ်မည်။ သိ ့မဟတ် စစ်တိက်ရာ၌ အသက်ဆံ းလိ မ့ ်မည်။

၁၁

ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မေသာ ဘိ သိက်ခံသကိ ငါမထိ ခိက်မည်အေ ကာင်း ထာဝရဘရား
ဆီ းတားေတာ်မပါေစေသာ။ သိ ့ရာတွ င် ေခါင်းရင်းေတာ်နားမှာ ှ ိ ေသာ လှ ံ ေတာ် ှ င့် ေရဘးကိ
ယ၍ သွ ား ကကန်အ့ံ ဟ ဆိ လျက်၊ ၁၂ လှ ံ ေတာ် ှ င့် ေရဘးကိ ေ ှ ာလေခါင်းရင်းနားက
ယ၍ သွ ား က၏။ အဘယ်သမ
အိ ပ်ြခင်းြဖင့်

ထာဝရဘရား

မသိ မြမင်၊ အဘယ်သမ

အိ ပ်ေစေတာ်မေသာေ ကာင့်၊

မ ိး၊

ကီ းစွ ာေသာ

ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်

အိ ပ်ေပျာ် က၏။ ၁၃ ထိ အခါ ဒါဝိ ဒ်သည် ကျယ်ေသာချိုင့် တဘက်သိ့ကး၍၊ ေဝးေသာ
ေတာင်ထိပ် အေပ မှာရပ်လျက်၊ ၁၄ အိ အာဗနာ၊ သင်သည် မထးသေလာဟ လများ ှ င့်
ေနရသား အာဗနာကိ ဟစ်ေလ၏။ အာဗနာက၊
အဘယ်သနည်းဟ ြပန်၍ေမးလ င်၊
ဣသေရလအမျိုး၌
ှ င်ဘရင်ကိ

ှ င်ဘရင်ကိ ဟစ်ေသာသင်ကား

၁၅ ဒါဝိ ဒ်က၊ သင်သည်ေယာက်ျားမဟတ်ေလာ။

သင် ှ င့်အဘယ်သ

တသနည်း။

အဘယ်ေ ကာင့်မေစာင့်သနည်း။

သိ ့ြဖစ်၍

သင်၏သခင်

သင်၏သခင် ှ င်ဘရင်ကိ

သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ လတေယာက်ဝင်ေလ ပီ ။ ၁၆ သင် ပေသာအမသည် မေလျာက်ပတ်။
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ထာဝရဘရားအခွ င့ ် ှ င့် ဘိ သိက်ခံေသာ သင်၏သခင်ကိ မေစာင့်ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရား
အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း သင်သည် အေသခံ ထိ က်ေပ၏။ ေခါင်းရင်းေတာ်နားမှာ
ထားေသာ ှ င်ဘရင်၏ လှ ံ ေတာ် ှ င့် ေရဘးေတာ် ှ ိ သည် မ ှ ိ သည်ကိ ကည့် ေလာ့ဟ
အာဗနာအားေြပာဆိ ၏။ ၁၇ ေ ှ ာလသည် ဒါဝိ ဒ်စကားသံ ကိ သိ ၍ ငါ့သားဒါဝိ ဒ်၊ ငါ ကားေသာ
စကားသံ သည် သင့်စကားသံ ေလာဟ ေမးလ င် ဒါဝိ ဒ်က က န်ေတာ်စကားသံ မှန်ပါ၏။
က န်ေတာ်သခင်အ ှ င်မင်း ကီ းဟ ေလ ာက်ေလ၏။

၁၈ တဖန်ဒါဝိ ဒ်က၊ သခင်သည်

ကိ ယ်ေတာ်က န်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့လိက်၍ ှ ာေတာ်မသနည်း။ က န်ေတာ်သည်
အဘယ်သိ့ ပပါသနည်း။

က န်ေတာ်အဘယ်အြပစ်

က န်ေတာ်သခင် ှ င်ဘရင်၊
ထာဝရဘရားသည်
မှန်လ င်၊

ကိ ယ်ေတာ်က န်ေတာ်စကားကိ

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းကိ

ှ ိ ပါသနည်း။

က န်ေတာ်တဘက်၌

လက်ခံေတာ်မပါေစေသာ။

၁၉

ယခမှာ

နားေညာင်းေတာ်မပါ။
ိးေဆာ်ေတာ်မသည်
သိ ့မဟတ်

လသားတိ ့

ိးေဆာ်သည် မှန်လ င်၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ကျိန်ြခင်းကိ ခံ ကပါေစေသာ။
အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့က သွ ားေတာ့။ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ကိ ဝတ် ပေတာ့ဟ
ဆိ လျက် က န်ေတာ်ကိ ထာဝရဘရား၏ အေမွ ေတာ်ေြမ၌ မေနေစြခင်းငှ ါ ယေန့ပင်
ှ င်ထတ် ကပါသည်တကား။ ၂၀ သိ ့ြဖစ်၍ က န်ေတာ်အေသွ းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ေြမသိ ့ မကျပါေစ ှ င့်။ အေ ကာင်းမကား၊ လသည် ငံ းကိ ေတာင်ေပ မှာလိ က်၍ ှ ာသကဲ့ သိ ့
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ေခွ းေလှးကိ ှ ာြခင်းငှ ါ ထွ က်ေတာ်မပါ ပီ တကားဟ ေလ ာက်ဆိ၏။
၂၁ ေ ှ ာလကလည်း ငါြပစ်မှားပါ ပီ ။ ငါ့သားဒါဝိ ဒ် ြပန်လာပါ။ သင်သည် ယေန့ငါ့အသက်ကိ

ှ ေြမာေသာေ ကာင့်၊ ေနာက်တဖန် သင့်ကိ ငါမ ှ ဥ်းဆဲ ။ ငါသည် လမိ က်ြဖစ်၏။ အလွ န်
မှားယွ င်း ပီ ဟ ဆိ ေသာ်၊ ၂၂ ဒါဝိ ဒ်က၊ ှ င်ဘရင်လှံေတာ် ှ ိ ပါ၏။ လလင်တေယာက်လာ၍
ယေစေတာ်မပါ။ ၂၃ လအသီ းအသီ းတိ သ
့ ည် ေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊ သစာေစာင့်ြခင်း ှ ိ သည်အတိ င်း၊
ထာဝရဘရားသည် အကျိုးကိ ဆပ်ေပးေတာ်မပါေစေသာ။ ထာဝရဘရားသည် ယေန့
ကိ ယ်ေတာ်ကိ က န်ေတာ်လက်၌ အပ်ေတာ်မေသာ်လည်း ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ
ဘိ သိက်ခံသကိ က န်ေတာ်မထိ ခိက်ပါ။ ၂၄ ယေန့ ကိ ယ်ေတာ်အသက်ကိ က န်ေတာ်
ှ ေြမာသည် နည်းတ က န်ေတာ်အသက်ကိ ထာဝရဘရား ှ ေြမာ၍ က န်ေတာ်ကိ
ခပ်သိမ်းေသာ ဒကထဲ က ကယ် တ်ေတာ်မပါေစေသာဟ ြပန်ေလ ာက်လ င်၊ ၂၅ ေ ှ ာလက၊
ငါ့သားဒါဝိ ဒ်၊ သင်သည် မဂလာ ှ ိ ပါေစေသာ။ ပေလရာရာ၌ ေအာင်ြမင်ပါေစေသာဟ
ဒါဝိ ဒ်အားဆိ ပီ းမှ ဒါဝိ ဒ်သည် ထွ က်သွား၍ ေ ှ ာလသည်လည်း မိ မိေနရာသိ ့ ြပန်ေလ၏။
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၂၇ တဖန်ဒါဝိဒ်က၊ ငါသည် ေ ှ ာလလက်ြဖင့် ဆံ း ံ းရေသာ အချိန်ေရာက်လိမ့ ်မည်။
သိ ့ြဖစ်၍ ဖိ လိတိ ြပည်သိ့ အလျင်အြမန် ေြပးေကာင်း၏။ သည်ထက်ေကာင်းေသာ အရာမ ှ ိ ။
သိ ့ ပလ င် ေ ှ ာလသည် ဣသေရလြပည်နယ်တွင် ငါ့ကိ

ှ ာ၍မေတွ ့ ိင်ေ ကာင်းကိ

သိ လျက်၊ အားေလျာ့၍ သ့လက်မှ ငါလွ တ်လိမ့ ်မည်ဟ အ ကံ ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ၂ မိ မိ၌
ပါေသာ လေြခာက်ရာ ှ င့်တကွ ထ၍ ဂါသမင်းေမာခသားအာခိ တ် ထံ သိ ့ကးသွ ား က၏။
ဒါဝိ ဒ် ှ င့်

၃

သ၏လများတိ ့သည်

အသီ းအသီ း

မိ မိသားမယားပါလျက်

ဂါသ မိ ၊့

အာခိ တ်မင်းထံ မှာ ေန က၏။ ဒါဝိ ဒ်မယား ှ စ်ေယာက်၊ ေယဇေရလ မိ သ
့ အဟိ ေနာင် ှ င့်
နာဗလမယား၊ ကရေမလ မိ သ
့
အဘိ ဂဲလပါသတည်း။

၄ ဒါဝိ ဒ်သည်

ဂါသ မိ သ
့ ိ့

ေြပးသွ ားေ ကာင်းကိ ေ ှ ာလသည် ကား၍ ေနာက်တဖန်မလိ က်မ ှ ာဘဲ ေန၏။

၅

ဒါဝိ ဒ်သည် အာခိ တ်မင်းထံ သိ ့ဝင်၍၊ က န်ေတာ်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌မျက် ှ ာရသည်မှန်လ င်
က န်ေတာ်ေနစရာ ေတာ ွာတ ွာကိ သနားေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ် က န်သည် မိ ေ့ တာ်၌
ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတ အဘယ်ေ ကာင့် ေနရပါသနည်းဟ ေလ ာက်ေလေသာ်၊ ၆ ထိ ေန့၌
အာခိ တ်မင်းသည် ဇိ ကလတ် မိ က
့ ိ ေပး၏။ ထိ ့ေ ကာင့် ယေန့တိင်ေအာင် ယဒ ှ င်ဘရင်တိ့သည်
ဇိ ကလတ် မိ က
့ ိ ပိ င် က၏။ ၇ ဒါဝိ ဒ်သည် ဖိ လိတိ ြပည်၌ ေနေသာ ေန့ရက်ေပါင်းကား
တ ှ စ် ှ င့် ေလးလေစ့သတည်း။

၈ တရံ ေရာအခါ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် သ၏လတိ ့သည် သွ ား၍

ေဂ ရိ လ၊ ေဂရဇိ လ၊ အာမလက်လတိ ့ကိ တိ က် က၏၊၊ ထိ လမျိုးတိ ့သည် ေ ှ းကာလ၌
ရ မိ လ
့ မ်းမှစ၍ အဲ ဂတုြပည်တိင်ေအာင် အ မဲ ေနေသာသ ြဖစ်သတည်း။ ၉ ထိ ြပည်ကိ
ဒါဝိ ဒ်သည် လပ် ကံ ၍ ေယာက်ျားမိ န်းမ တစံ တေယာက်ကိမ အသက်ချမ်းသာမေပး။
သိ း၊

ွား၊ ြမည်း၊ ကလားအပ်၊ အဝတ်တန်ဆာတိ ့ကိ သိ မ်းယ၍ အာခိ တ်မင်းထံ သိ ့

ြပန်သွားေလ၏။

၁၀ အာခိ တ်မင်းက၊ သင်တိ့သည် ယေန့အဘယ်အရပ်သိ့ သွ ား၍

တိ က်သနည်းဟ ေမးေသာ်၊ ဒါဝိ ဒ်က၊ ယဒြပည်ေတာင်ဘက်၊ ေယရေမလြပည်ေတာင်ဘက်၊
ေကနိြပည်ေတာင်ဘက်သိ့ သွ ား၍ တိ က်ပါသည်ဟ ေလ ာက်၏။ ၁၁ ထိ သိ့ ဒါဝိ ဒ် ပ ပီ ဟ
ဂါသ မိ သ
့ ိ ့လာ၍ သိ တင်း ကားေြပာမည့်သမ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ ေယာက်ျားမိ န်းမ တစံ တေယာက်ကိမ
အသက်ချမ်းသာ မေပး။ ဒါဝိ ဒ်သည် ဖိ လိ တိပည်၌ေနေသာ ကာလပတ်လံ း ထိ သိ့ ပေလ့ ှ ိ ၏။
၁၂ အာခိ တ်မင်းက၊ ဒါဝိ ဒ်သည် မိ မိကိ မိ မိလမျိုး အလွ န်စက်ဆပ် ွံ ှ ာသည်တိင်ေအာင် ပ ပီ ။

သိ ့ြဖစ်၍ ငါ့ထံ၌ အစဥ်က န်ခံလိ မ့ ်မည်ဟ ဒါဝိ တ်စကားကိ ယံ လျက်ဆိ၏။

၂၈ ထိကာလ၌

ဖိ လိတိ လတိ ့သည်၊ ဣသေရလ အမျိုးကိ စစ်တိက်အ့ံ ေသာငှ ါ

ဗိ လ်ေြခများကိ စေဝး က၏။ အာခိ တ်မင်းကလည်း၊ သင်သည် လများပါလျက် ငါ ှ င့်
လိ က်၍စစ်တိက်သွားရမည်ကိ ဆက်ဆက် သေဘာကျေလာ့ဟ ဒါဝိ ဒ်အားဆိ လ င်၊ ၂ ဒါဝိ ဒ်က၊
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အကယ်စင်စစ်

ကိ ယ်ေတာ်က န်သည်

အဘယ်သိ့ ပ ိင်သည်ကိ

ကိ ယ်ေတာ်သည်

သိ ေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ အာခိ တ်မင်းက၊ သိ ့ြဖစ်၍သင့်ကိ ငါ့အသက်ေစာင့်
ဗိ လ်ချုပ် အရာ၌ ငါခန့်မည်ဟြပန်ေြပာ၏။

၃ ထိ ကာလ၌

ှ ေမွ လမ ှ ိ ေသလွ န် ပီ ။

ဣသေရလအမျိုးသားေပါင်းတိ ့သည် ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပလျက်၊ သ့ကိသေနရင်း
ရာမ မိ ့၌ သ ဂဟ် က ပီ ။ ေ ှ ာလသည် စန်း ှ င့် နတ်ဝင်ေပါင်းတိ ့ကိ တြပည်လံ းတွ င်
သတ်သင်ပယ် ှ င်း ှ င့် ပီ ။ ၄ ထိ အခါ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် စေဝး၍ နင် မိ မ့ ှ ာ တပ်ချ က၏။
ေ ှ ာလသည်လည်း ဣသရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ က
့ ိ စေဝးေစ၍ သတိ ့သည် ဂိ လေဗာ မိ မ့ ှ ာ
တပ်ချ က၏။

၅ ေ ှ ာလသည် ဖိ လိတိ လအလံ းအရင်းကိ ြမင်ေသာအခါ ေ ကာက်၍

အလွ န်တန်လပ်ေသာ စိ တ် ှ လံ း ှ ိ ၏။
ထာဝရဘရားသည်

ထးေတာ်မမ။

၆ ထာဝရဘရားကိ ေမးေလ ာက်ေသာ်လည်း

အိ ပ်မက်အားြဖင့်၎င်း၊

ဥရိ မ်အားြဖင့်၎င်း၊

ပရာဖက်အားြဖင့်၎င်း ထးေတာ်မ။ ၇ ထိ အခါေ ှ ာလက၊ နတ်ဝင်မိန်းမကိ ှ ာ ကေလာ့။
ငါသွ ား၍ ေမးြမန်းမည်ဟ က န်တိ့အား ဆိ သည်အတိ င်း၊ က န်တိ့က အေဒ ါရ မိ မ့ ှ ာ
နတ်ဝင်မိန်းမတေယာက် ှ ိ ပါ၏ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၈ ေ ှ ာလသည် အဝတ်လဲ၍ ထးြခားေသာ
အေယာင်ကိ ေဆာင်လျက်၊ ညဥ့်အခါ လ ှ စ်ေယာက် ှ င့်တကွ ထိ မိန်းမဆီ သိ့သွား၍
ေရာက် ပီ းလ င်၊ သင်ေပါင်းေသာ နတ်ကိ အမှီ ပ၍ သင့်အားငါေြပာမည့်သကိ ေဘာ်ပါေလာ့ဟ
ေတာင်းပန်ေလ၏။

၉ မိ န်းမကလည်း၊ ေ ှ ာလ ပေသာအမ၊ စန်း ှ င့် နတ်ဝင်တိ့ကိ

တြပည်လံ းတွ င် သတ်သင်ဖယ် ှ င်းေသာ အမကိ သင်သည် သိ လျက် ှ င့် ငါ့ကိ ေသေစြခင်းငှ ါ
အဘယ်ေ ကာင့် ငါ့အသက်ကိ ေကျာ့စမ်းသနည်းဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊
ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဤအမေ ကာင့်
မေရာက်ရဟ ထာဝရဘရားကိ တိ င်တည်၍ ကျိန်ဆိေလ၏။

၁၀ ေ ှ ာလက၊

အဘယ်အြပစ်မ
၁၁ မိ န်းမကလည်း၊

အဘယ်သကိ ငါေဘာ်ရမည်နည်းဟ ေမးလ င်၊ ေ ှ ာလက၊ ှ ေမွ လကိ ေဘာ်ပါဟ ဆိ ၏။ ၁၂
မိ န်းမသည် ှ ေမွ လကိ ြမင်ေသာအခါ ကီ းေသာအသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
က န်မကိ အဘယ်ေ ကာင့် လှ ည့်စားသနည်း။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေ ှ ာလြဖစ်ပါ၏ဟ
ေ ှ ာလအားဆိ လ င်၊ ၁၃ ှ င်ဘရင်က မစိ းရိ မ် ှ င့်။ အဘယ်အရာကိ ြမင်သနည်းဟ ေမးေသာ်၊
မိ န်းမက၊ ေြမ ကီ းထဲ က ဘရားတက်လာသည်ကိ က န်မြမင်ပါသည်ဟ ေလ ာက်၏။ ၁၄
အဘယ်သိ့ေသာ

အေယာင်ေဆာင်သနည်းဟ

ေမးြပန်ေသာ်၊

လအိ တက်လာပါ၏။

ဝတ်လံ ခံ လျက် ှ ိ ပါ၏ဟ ေလ ာက်ြပန်လ င်၊ ှ ေမွ လြဖစ်ေ ကာင်းကိ ေ ှ ာလသည် ရိ ပ်မိလ င်
ေြမေပ ၌ ဦ း

တ်ြပပ်ဝပ် လျက်ေန၏။

၁၅

ှ ေမွ လကလည်း၊ သင်သည် ငါ့ကိ

ေ ှ ာက် ှ က်လျက် အဘယ်ေ ကာင့် ေဘာ်သနည်းဟ ေ ှ ာလကိ ေမးေသာ်၊ ေ ှ ာလက၊
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အက ်ပ်သည်
ကပါ၏။

အလွ န်ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့ေရာက်ပါ ပီ ။

ဘရားသခင်သည်

အက ်ပ်ကိ

ဖိ လိတိ လတိ ့သည်

စွ န့်ေတာ်မ ပီ ။

စစ်တိက်

ပေရာဖက်အားြဖင့်

ထးေတာ်မမ။ အိ ပ်မက်အားြဖင့် ထးေတာ်မမ။ အက ်ပ် သည် အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ၊
ကိ ယ်ေတာ်ြပေစြခင်းငှ ါ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ေခ ပါ ပီ ဟ ေြပာဆိ ၏။ ၁၆ ှ ေမွ လကလည်း၊
ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ စွ န့်၍ သင့်ရန်ဘက် ြဖစ်ေတာ်မသည် မှန်လ င်၊ ငါ့ကိ
အဘယ်ေ ကာင့်

ေမးြမန်းေသးသနည်း။

၁၇

ထာဝရဘရားသည်

ငါ့အားြဖင့်

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း သင်၌ ပေတာ်မ ပီ ။ ထာဝရဘရားသည် ဤ ိင်ငံကိ သင့်လက်မှ တ်၍၊
သင့်အိ မ်နီးချင်း ဒါဝိ ဒ်အားေပးေတာ်မ ပီ ။ ၁၈ အေ ကာင်းမကား၊ သင်သည် ထာဝရဘရား၏
စကားေတာ်ကိ နားမေထာင်။ ြပင်းစွ ာေသာ အမျက်ကိ အာမလက်အမျိုး၌ မစီ ရင်ေသာေ ကာင့်၊
ထာဝရဘရားသည် ဤအမကိ ယေန့ သင်၌ ေရာက်ေစေတာ် မ ပီ ။ ၁၉ ထိ မှတပါးသင် ှ င့်
ဣသေရလအမျိုးကိ ဖိ လိတိ လတိ ့ လက်၌ အပ်ေတာ်မမည်။ နက်ြဖန်ေန့ သင် ှ င့်
သင်၏သားတိ ့သည်

ငါ ှ င့်အတ ှ ိ လိမ့ ်မည်။

ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလလ

အလံ းအရင်းကိ ဖိ လိတိ လတိ ့လက်၌ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ဆိ ၏။ ၂၀ ထိ အခါ ေ ှ ာလသည်
ေြမေပ မှာ အလျားြပပ်ဝပ်လဲေန၍၊ ှ ေမွ လစကားေ ကာင့် အလွ န် ေ ကာက် ွံ ၏။
့ တေန့ ှ င့်
တညဥ့်လံ း အဘယ်အစာကိ မ မစားဘဲ ေနေသာေ ကာင့် အားကန် ပီ ။ ၂၁ ထိ မိန်းမသည်လာ၍
ေ ှ ာလ အလွ န်စိတ်ညစ်သည်ကိ ြမင်လ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်မသည် ကိ ယ်ေတာ်စကားကိ
နားေထာင်ပါ ပီ ။ ကိ ယ်အသက်ကိ မ ှ ေြမာဘဲ ကိ ယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မေသာ စကားကိ
နားေထာင်ပါ ပီ ။ ၂၂ သိ ့ြဖစ်၍ ယခကိ ယ်ေတာ် က န်မ၏ စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။
စားစရာအနည်းငယ်ကိ

ေ ှ ေတာ်
့
၌

တင်ပါရေစ။

ကိ ယ်ေတာ် ကသွ ားေသာအခါ

အားြပည့်ေစြခင်းငှ ါ စားေတာ်ေခ ပါဟ ေလ ာက် ေသာ်လည်း၊ ၂၃ ေ ှ ာလက ငါမစားဟ
ြငင်းပယ်ေလ၏။ သိ ့ရာတွ င် က န်တိ့သည် မိ န်းမ ှ င့် ဝိ င်း၍ အ ိင် ပ ကသြဖင့်၊ ေ ှ ာလသည်
သတိ ့စကားကိ နားေထာင်၍ ေြမေပ ကထ ပီ းလ င် ခတင်ေပ မှာ ထိ င်ေလ၏။
ထိ မိန်းမသည်

မိ မိအိမ်၌

ဆေအာင်ေက းေသာ

၂၄

ွားကေလးတေကာင် ှ ိ သည်ြဖစ်၍

အလျင်အြမန် သတ်ေလ၏။ မန့်ညက်ကိလည်း ယ၍ နယ်သြဖင့်၊ တေဆးမဲ့ မန့်ကိ ဖတ် ပီ းမှ၊
၂၅ ေ ှ ာလ ှ င့် က န်များတိ ့ ေ ှ ့၌ တင်ေလ၏။ သတိ ့သည် စား၍ ထိ ညဥ့်တွ င် ထသွ ား က၏။

၂၉ ဖိလိတိလတိ့သည် ဗိလ်ေြခအေပါင်းတိ့ကိ အာဖက် မိမ့ ှ ာ စေဝးေစ က၏။ ဣသေရလ
လတိ ့သည်

ေယဇေရလ မိ မ့ ှ ာ

ှ ိ ေသာ

စမ်းေရတွ င်းအနား၌

တပ်ချ က၏။

၂

ဖိ လိတိ မင်းတိ ့သည် လတရာတပ်၊ တေထာင်တပ်အစဥ်အတိ င်း ချီသွားသြဖင့်၊ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် သ၏
လတိ ့သည် ေနာက်တပ်၌ အာခိ တ်မင်း ှ င့်အတ လိ က် က၏။ ၃ ဖိ လိတိ မင်းတိ ့ကလည်း၊
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သင် ှ င့်လိ က်ေသာ

ထိ သတိ ့သည်

ဤသသည်

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

ကာြမင့်စွ ာ

ငါ့ထံမှာေန ပီ ။

အဘယ်သနည်းဟေမးလ င်၊
ေ ှ ာလ၏က န်

ငါ့ထံသိ ့

ဒါဝိ ဒ်

အာခိ တ်မင်းက၊

ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။

ေရာက်ေသာေန့မှစ၍

ယေန့တိင်ေအာင်

သ၌အြပစ်တင်စရာ တစံ တခကိ မ မေတွ ့ဟ ဖိ လိတိ မင်းတိ ့အား ေြပာဆိ ေသာ်လည်း၊ ၄
ဖိ လိတိ မင်းတိ ့သည် စိ တ်ဆိးလျက် ဤသ ြပန်ပါေစ။ မင်းေနရာချေသာ အရပ်သိ့
သွ ား၍ေနပါေစ။

ငါတိ ့ ှ င့်အတ

စစ်တိက်မလိ က်ေစ ှ င့်။

စစ်တိက်ရာတွ င်

ငါတိ ့

ရန်ဘက်၌ ေနမည်ကိ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။ သသည် သ့သခင်၏ စိ တ်ကိ ေြပေစြခင်းငှ ါ
အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်း။ ငါတိ ့လများ၏ အသက်ကိ အပ်၍ ပ ိင်သည်မဟတ်ေလာ။ ၅
ေ ှ ာလအေထာင်ေထာင်၊
အလှ ည့်လှ ည့်ကလျက်

ဒါဝိ ဒ်

အေသာင်းေသာင်း

သီ ချင်းဆိ ကေသာအခါ၊

သတ်ေလစွ တကားဟ

ဤဒါဝိ ဒ်ကိ

ရည်ေဆာင်၍

သီ ချင်းဆိ ကသည်မဟတ်ေလာဟ အြပစ်တင်ေသာေ ကာင့်၊ ၆ အာခိ တ်မင်းသည် ဒါဝိ ဒ်ကိ
ေခ ၍၊ အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည့်အတိ င်း သင်သည်
ေြဖာင့်မတ်စွာ ပ ပီ ။ ငါ ှ င့်အတ တပ်မတပ်ရင်း၌ သင်သွားလာ ပမြခင်းကိ ငါအားရ ပီ ။
သင်သည် ငါ့ထံသိ ့ေရာက်ေသာ ေန့မှစ၍ ယေန့တိင်ေအာင် သင်၌ အြပစ်ကိ မေတွ ့။ သိ ့ေသာ်
ဖိ လိတိ မင်းတိ ့သည် သင့်ကိ အလိ မ ှ ိ က။ ၇ သိ ့ြဖစ်၍ ယခ ငိ မ်ဝပ်စွာ ြပန်သွားေတာ့။
ဖိ လိတိ မင်းတိ ့ကိ စိ တ်ဆိးေစြခင်းငှ ါ မ ပပါ ှ င့်ဟဆိ ေသာ်၊ ၈ ဒါဝိ ဒ်က က န်ေတာ်သည်
က န်ေတာ်သခင် ှ င်ဘရင်၏ ရန်သတိ ့ကိ စစ်တိက်မသွ ားေစြခင်းငှ ါ အဘယ်သိ့ ပဘိ သနည်း။
ကိ ယ်ေတာ်ထံမှာ

ေနသမ

ကာလပတ်လံ း

ယေန့တိင်ေအာင်

အဘယ်အြပစ်ကိ

ေတွ ့ေတာ်မသနည်းဟ အာခိ တ်မင်းအား ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ ၉ အာခိ တ်မင်းက၊ သင်သည်
ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်ကဲ့သိ ့ ေကာင်းသည်ကိ ငါသိ ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း
ငါတိ ့ ှ င့်အတ စစ်တိက်မလိ က်ေစ ှ င့်ဟ ဖိ လိတိ မင်းတိ ့သည် စီ ရင် က ပီ ။ ၁၀ သိ ့ြဖစ်၍
သင် ှ င့်လိ က်လာေသာ

သင့်သခင်၏

က န်တိ့ ှ င့်အတ

နံ နက်ေစာေစာထ၍

မိ ဃ်းလင်းေသာအခါ ြပန်သွားေတာ့ဟ ဒါဝိ ဒ်အား ဆိ သည်အတိ င်း၊ ၁၁ ဒါဝိ ဒ ှ င့် သ၏
လတိ ့သည် နံ နက်ေစာေစာထ၍ ဖိ လိတိ ြပည်သိ့ ြပန်သွား က၏။ ဖိ လိတိ လတိ ့သည်လည်း၊
ေယဇေရလ မိ သ
့ ိ ့ ချီသွား က၏။

၃၀ သံ းရက်လွန်၍ ဒါဝိဒ် ှ င့်

သ၏ လတိ ့သည် ဇိ ကလတ် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊

အာမလတ် လတိ ့သည် ေတာင်ြပည် ှ င့် ဇိ ကလတ် မိ က
့ ိ တိ က်သြဖင့်၊ ဇိ ကလတ် မိ က
့ ိ
လပ် ကံ ၍ မီ း ိ ့ ှ င့် က ပီ ။ ၂ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ မိ န်းမအ ကီ းအငယ် တေယာက်ကိမ မသတ်၊
ှ ိ သမ တိ ့ကိ

သိ မ်းသွ ား ှ င့် က ပီ ။
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မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊ မိ က
့ ိ မီ း ိ ့၍ မယားသားသမီ းများကိ သိ မ်းသွ ားေ ကာင်းကိ
ေတွ ့သြဖင့်၊

၄ ငိ သံကိ လင့်၍ အားကန်သည် တိ င်ေအာင် ငိ ေ ကး က၏။

၅

ဒါဝိ ဒ်မယား ှ စ်ေယာက် ေယဇေရလ မိ သ
့ အဟိ ေနာင် ှ င့် နာဗလ မယားက ေရေမလ မိ သ
့
အဘိ ဂဲလတိ ့သည်လည်း ပါသွ ား က ပီ ။

၆ ဒါဝိ ဒ်သည် အလွ န်စိတ် ငိ ြငင်ဆင်းရဲ ၏။

လများတိ ့သည် မိ မိတိ့ သားသမီ းများေ ကာင့် စိ တ် ိ းငယ်သြဖင့်၊ ဒါဝိ ဒ်ကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့်
ပစ် ကမည်ဟ ဆိ က၏။ ဒါဝိ ဒ်မကား မိ မိထာဝရဘရားကိ ကိ းစားလျက်ေန၍၊

၇

သင်တိင်းေတာ်ကိ ငါ့ထံသိ ့ေဆာင်ခဲ့ပါေလာ့ဟ အဟိ မလက်၏သား အဗျာသာကိ ဆိ လ င်၊
အဗျာသာသည် သင်တိင်းေတာ်ကိ ဒါဝိ ဒ်ထံသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ေလ၏။

၈ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊

အက ်ပ်သည် ထိ အလံ းအရင်းကိ လိ က်ရပါမည်ေလာ။ လိ က်လ င် မှီ ိင်ပါမည်ေလာဟ
ထာဝရဘရားကိ ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ လိ က်ေလာ့။ ဆက်ဆက်မှီ၍ အလံ းစံ တိ ့ကိ ရြပန်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၉ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် သ၌ ပါေသာ လေြခာက်ရာတိ ့သည် သွ ား၍

ေဗေသာ်ေချာင်းသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ အချို ့တိ့သည် ထိ ေချာင်းနားမှာ ေနရစ် က၏။ ၁၀
ဒါဝိ ဒ် ှ င့် လေလးရာတိ ့သည် လိ က် က၏။ ၁၁ လွ င်ြပင်၌ အဲ ဂတု လတေယာက်ကိ ေတွ ့၍
ဒါဝိ ဒ်ထံသိ ့ ေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊ မန့်ကိေပး၍ ထိ သသည် စား၏။ ေရကိ လည်းေသာက်ေစ က၏။
၁၂ သေဘာသဖန်းသီ း ပျဥ်တဖဲ့ ၊ စပျစ်သီး ှ စ် ပတ်ကိလည်း ေပး၍ သသည် စားသြဖင့်

အားြပည့်ြပန်၏။ သံ းရက်ပတ်လံ း မစားမေသာက်ဘဲ ငတ်မွတ်ခဲ့ ပီ ။ ၁၃ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊
သင်သည် အဘယ်သ ှ င့် ဆိ င်သနည်း။ အဘယ်အရပ်က လာသနည်းဟ ေမးလ င်၊
က န်ေတာ်သည်

အာမလက်လထံ ၌

သံ းရက်အထက်က

က န်ခံရေသာ

အနာေရာက်ေသာေ ကာင့်

အဲ ဂတုလကေလးြဖစ်ပါ၏။

သခင်သည်

ပစ်ထားပါ၏။

၁၄

ေခရသိ ြပည်ေတာင်ပိင်း၊ ယဒြပည် ှ င့် ကာလက်ြပည်ေတာင်ပိင်းကိ တိ က်၍ ဇိ ကလတ် မိ က
့ ိ
မီ း ိ ပါ
့ ပီ ဟေြပာဆိ ၏။ ၁၅ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ထိ အလံ းအရင်း ှ ိ ရာသိ ့ လမ်းြပ ိင်သေလာဟ
ေမးလ င် သက၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် က န်ေတာ့်ကိ မသတ်၊ သခင့်လက်သိ့ မအပ်မည်အေ ကာင်း
ဘရားသခင်ကိ

တိ င်တည်၍

ကျိန်ဆိပါေတာ့။သိ ့ြဖစ်လ င်

လမ်းြပပါမည်ဟ ဆိ သည်အတိ င်း၊ ဒါဝိ ဒ်သည်

ထိ အလံ းအရင်း ှ ိ ရာသိ ့

ကျိန်ဆိြခင်းကိ

ပေလ၏။

၁၆

လကေလးသည်လမ်းြပ၍ ဒါဝိ ဒ်ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိ လများတိ ့သည် ဖိ လိတိ ြပည် ှ င့်
ယဒြပည်ထဲက သိ မ်းယေသာ ဥစာ ပစည်းများအေပါင်းတိ ့ေ ကာင့် စားေသာက်လျက်၊
ကခန်လျက် ေြမတြပင်လံ း၌ အ ှ ံ ့အြပား ှ ိ က၏။
နက်ြဖန်ညဦ းတိ င်ေအာင်
လလင်ေလးရာမှ

၁ ဓမရာဇဝင်

၁၇ ဒါဝိ ဒ်သည်လည်း ညဦ းမှစ၍

သတိ ့ကိ လပ် ကံ သြဖင့်၊ ကလားအပ်ကိ စီ း၍ေြပးေသာ

တပါးလတေယာက်မှ

မလွ တ်။

၁၈

အာမလက်လတိ ့သည်
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သိ မ်းသွ င်းသမ တိ ့ကိ ဒါဝိ ဒ်သည် ရြပန်၍၊ မိ မိမယား ှ စ်ေယာက်ကိလည်း ကယ် တ်ေလ၏။
၁၉

လအ ကီ းအငယ်၊

သားသမီ း၊

ဥစာပစည်း၊

လယသိ မ်းသွ ားသမ တိ ့တွင်

တစံ တခမ မကျန်၊ အလံ းစံ တိ ့ကိ ဒါဝိ ဒ်သည် ရြပန်ေလ၏။

၂၀ ဒါဝိ ဒ်သည်လည်း

ထိ သိး ွားများေ ှ မ့ ှ ာ အရင် ှ င်ေသာ သိ း ွားအေပါင်းတိ ့ကိလည်း ယ၍၊ ဤဥစာသည်
ဒါဝိ ဒ်ပိင်ေသာ လက်ရဥစာ ြဖစ်သည်ဟဆိ ၏။ ၂၁ ေမာ၍ ဒါဝိ ဒ်ေနာက်သိ့ မလိ က် ိင်၊
ေဗေသာ်ေချာင်းနားမှာ

ေနရစ်ေသာ

လ ှ စ်ရာ ှ ိ ရာသိ ့

ဒါဝိ ဒ်ေရာက်၍၊

သတိ ့သည်

ဒါဝိ ဒ် ှ င့်သ့၌ ပါေသာလတိ ့ကိ ခရီ းဦ း ကိ ပလိ ေသာငှ ါ ထွ က်လာသြဖင့်၊ ဒါဝိ ဒ်သည်
အနီးသိ ့ေရာက်ေသာအခါ သတိ ့ကိ တ်ဆက်ေလ၏။ ၂၂ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် လိ က်သွားေသာသတိ ့တွင်
အဓမလဆိ းများတိ ့က၊ ဤသတိ ့သည် ငါတိ ့ ှ င့်မလိ က်ေသာေ ကာင့်၊ ငါတိ ့ရေသာ ဥစာတိ ့တွင်
သတိ ့သားမယားမှတပါး အြခားေသာ ဥစာကိ သတိ ့အားမေပးရ။ ကိ ယ်သားမယားကိ ယ၍
ထွ က်သွား ကေစဟ

ဆိ က၏။

၂၃

ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊

ငါ့ညီအစ်ကိတိ့

ငါတိ ့ကိ

ေစာင့်မ၍ ငါတိ ့ကိ တိ က်လာေသာ အလံ းအရင်းကိ ငါတိ ့လက်သိ့ အပ်ေတာ်မေသာ
ထာဝရဘရားေပးသနားေတာ်မေသာ ဥစာကိ ထိ သိ့ မ ပရ။ ၂၄ ဤအမ၌ သင်တိ့စကားကိ
အဘယ်သ နားေထာင်လိမ့ ်မည်နည်း။ စစ်တိက်သွားေသာ သရသည်အတိ င်း၊ ဥစာကိ
ေစာင့်လျက် ေနရစ်ေသာသရေစ။ ှ စ်ပါးစလံ းတိ ့သည် အညီ အမ ခံ ေစဟ စီ ရင်၏။ ၂၅
ထိ ေန့မှစ၍ ယေန့တိင်ေအာင် ဣသေရလအမျိုး၌ ထိ သိ့ေသာ ထံ းစံ ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ
စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့သတည်း။ ၂၆ ဒါဝိ ဒ်သည် ဇိ ကလတ် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ လက်ရဥစာ အချို က
့ ိ
မိ မိအေဆွ ခင်ပွန်း၊ ယဒအမျိုး အသက် ကီ းသတိ ့ထံသိ ့ ေပးလိ က်၍၊ ထာဝရဘရား၏
ရန်သလက်မှရခဲ့ ေသာ ဥစာထဲ က သင်တိ့ အဘိ ့ လက်ေဆာင်ကိ ကည့်ေလာ့ဟမှာလိ က်၏။
၂၇ ေဗသလ မိ ၊့ ေတာင်ရာမတ် မိ ၊့ ၂၈ အာေရာ် မိ ၊့ ှ ိ ဖမတ် မိ ၊့ ဧ ှ တေမာ မိ ၊့ ၂၉ ရာခလ မိ ၊့

ေယရေမလလ ေနရာ မိ မ့ ျား၊ ေကနိလ ေနရာ မိ မ့ ျား၊ ၃၀ ေဟာမာ မိ မ့ ျား၊ ေခါရာ ှ န် မိ ၊့
အာသက် မိ ၊့

၃၁ ေဟ ဗန် မိ မ
့ ှ စ၍ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် သ၏လတိ ့သည် တည်းခိ တတ်ေသာ

မိ ့ ွာအရပ်ရပ်သိ့ ေပးလိ က်သတည်း။

၃၁ ဖိလိတိလတိ့သည်

ဣသေရလလတိ ့ကိ စစ်တိက်၍၊ ဣသေရလလတိ ့သည်

ရန်သေ ှ မ့ ှ ာ ေြပးသြဖင့်၊ ဂိ လေဗာေတာင်ေပ မှာ အထိ အခိ က် ှ င့် လဲ ၍ေသ က၏။ ၂
ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ေ ှ ာလမင်း ှ င့် သ၏သားတိ ့ကိ ြပင်းထန်စွာ လိ က်၍၊ ေ ှ ာလ၏သား
ယနသန်၊ အဘိ နဒပ်၊ ေမလခိ
အလွ န်ခံရ၏။

ေလးသမားတိ ့

တိ ့ကိ သတ် က၏။ ၃ စစ်တိက်ရာတွ င် ေ ှ ာလသည်
ပစ်ေသာ

လက်နက်ေဆာင်လလင်ကိ ေခ ပီ းလ င်

၁ ဓမရာဇဝင်

ြမားမှန်၍
သင့်ထားကိ

အလွ န်နာေသာေ ကာင့်၊

၄

ထတ်၍ ငါ့ကိ ထိ းေလာ့။
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သိ ့မဟတ် အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာလတိ ့သည်လာ၍ ငါ့ကိထိး ပီ းမှ မ ိ မေသ
ှ ဥ်းဆဲ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊ လက်နက်ေဆာင်လလင်သည် အလွ န်ေ ကာက်၍
မ ပဘဲ ေနေသာေ ကာင့်၊ ေ ှ ာလသည် ထိ ထားကိ ယ၍ ေထာင် ပီ းလ င်၊ ထားဖျားေပ မှာ
လှ ဲ ၍ ေသေလ၏။

၅ ေ ှ ာလ ေသသည်ကိ လက်နက်ေဆာင်လလင်

ြမင်လ င်၊

သသည်လည်း ထိ ထားကိ ေထာင်၍ ေ ှ ာလ ှ င့်အတ ထားဖျားေပ မှာ လှ ဲ ၍ ေသ၏။
၆ ထိ သိ့ေ ှ ာလမှစ၍ သ၏ သားသံ းေယာက်၊ သ၏ လက်နက်ေဆာင်လလင်၊ သ၏

လအေပါင်းတိ ့သည် ထိ ေန့ြခင်းတွ င် အတေသ က၏။ ၇ ဣသေရလလ ေြပးေ ကာင်း၊
ေ ှ ာလ ှ င့် သ၏သားေသေ ကာင်းကိ ချိုင့်တဘက်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ ေနေသာ
ဣသေရလလတိ ့သည် သိ ြမင်လ င်၊ မိ ့ ွာတိ ့ကိ စွ န့်ေြပးသြဖင့်၊ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် လာ၍
ေန က၏။ ၈ နက်ြဖန်ေန့၌ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် အေသေကာင်တိ့၌ အဝတ်တန်ဆာကိ
ခ တ်ြခင်းငှ ါလာေသာအခါ၊ ဂိ လေဗာေတာင်ေပ မှာ၊ ေ ှ ာလ ှ င့် သ၏သားသံ းေယာက်တိ့သည်
လဲ ေသလျက် ှ ိ သည်ကိ ေတွ ့ြမင် က၏။ ၉ ေ ှ ာလ၏ ေခါင်းကိ ြဖတ်၍ လက်နက်ေတာ်ကိ
ခ တ် ပီ းမှ သတိ ့ ပ်တေကျာင်းများ၌၎င်း၊ လများတိ ့၌၎င်း၊ သိ တင်းေကျာ်ေစာေစြခင်းငှ ါ
ဖိ လိတိ ြပည် အရပ်ရပ်သိ့ ေပးလိ က် က၏။ ၁၀ လက်နက်ေတာ်ကိလည်း အာ ှ တရက်ေကျာင်း၌
ထား၍ အေလာင်းေတာ်ကိ ဗက် ှ န် မိ ့ ိ း၌ ဆွဲ ထား က၏။ ၁၁ ေ ှ ာလ၌ ဖိ လိတိ လတိ ့
ပေသာအမကိ ဂိ လဒ်ြပည် ယာဗက် မိ သ
့ ားများ ကားလ င်၊

၁၂ သရဲ အေပါင်းတိ ့သည်

ညဥ့်အခါ ထသွ ား၍၊ ေ ှ ာလ၏အေလာင်း ှ င့် သ၏သားအေလာင်းတိ ့ကိ ဗက် ှ န် မိ ့ ိ းမှ
ချ ပီ း လ င်၊ ယာဗက် မိ သ
့ ိ ့ေဆာင်ခဲ့၍ မီ း ိ ့ က၏။ ၁၃ အ ိ းတိ ့ကိ လည်းယ၍ ယာဗက် မိ မ့ ှ ာ
သစ်ပင်ေအာက်၌ သ ဂဟ် ပီ းမှ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း အစာေ ှ ာင် ကသည်

၁ ဓမရာဇဝင်
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၂ ဓမရာဇဝင်

၁ ေ ှ ာလေသေသာေနာက်၊

ဒါဝိ ဒ်သည် အာမလတ်လတိ ့ကိ လပ် ကံ ရာမှြပန်လာ၍၊

ဇိ ကလတ် မိ ့၌ ှ စ်ရက်ေန ပီ းလ င်၊ ၂ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့တွင် လတေယာက်သည်
မိ မိအဝတ်ကိဆတ်လျက်၊ မိ မိေခါင်းေပ မှာ ေြမမန့်ကိ တင်လျက်၊ ေ ှ ာလတပ်ကလာ၍၊
ဒါဝိ ဒ်ထံသိ ့ေရာက်ေသာ်၊

ေြမေပ မှာ

ြပပ်ဝပ်လျက် ှ ိ ခိး၏။

၃

ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊

အဘယ်အရပ်ကလာသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ထိ သက က န်ေတာ်သည် ဣသေရလတပ်က
ေြပး၍လာပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။

၄ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ အမကားအဘယ်သိ့နည်း။

ငါ့အားေြပာပါေလာ့ဟေမးလ င်၊

ဣသေရလလတိ ့

ေြပး၍အများတိ ့သည်
ေသပါ ပီ ဟ

သက

လဲ လျက်ေသပါ ပီ ။

ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။

၅

ေ ှ ာလ ှ င့်

သည်

စစ်တိက်ရာတွ င်

သားေတာ်ေယာနသန်လည်း

ထိ သိတင်းကိ ကားေြပာေသာလလင်အား

ဒါဝိ ဒ်က၊ ေ ှ ာလ ှ င့် သားေတာ်ေယာနသန် ေသေ ကာင်းကိ သင်သည်အဘယ်သိ့
သိ သနည်းဟေမးြပန်လ င်၊

၆ ထိ လလင်က၊ က န်ေတာ်သည် ဂိ လေဗာေတာင်ေပ သိ ့

အလိ လိေရာက်ေသာအခါ၊ ေ ှ ာလသည် လှ ံ ေတာ်ကိ ေထာင်၍ေနပါ၏။ ရထားစီ းသရဲ
ြမင်းစီ းသရဲ တိ့သည် ြပင်းထန်စွာလိ က် က၏။ ၇ ေ ှ ာလသည် ေနာက်ေတာ်သိ့ ကည့်သြဖင့်
က န်ေတာ်ကိြမင်၍ေခ ပါ၏။ ၈ က န်ေတာ် ှ ိ ပါသည်ဟ ေလ ာက်ေသာအခါ၊ သင်သည်
အဘယ်သနည်းဟေမးလ င်၊ က န်ေတာ်သည် အာမလက်လြဖစ်ပါသည်ဟ ြပန်ေလ ာက်ပါ၏။
၉ ေ ှ ာလကလည်း၊ ငါ့ထံသိ ့လာ၍ ငါ့ကိသတ်ပါေတာ့။ ငါ့အသက်မေသ ိင်ေသာေ ကာင့်

ြပင်းစွ ာေသာ

ေဝဒနာကိ

ခံ ရ၏ဟဆိ သည်အတိ င်း၊

၁၀

လဲ ေသာေနာက်

အသက်မ ှ င် ိင်သည်ကိ က န်ေတာ်သိလ င် သ့ထံသိ ့သွား၍သတ်ပါ၏။ ေခါင်းေတာ်
၌ေဆာင်းေသာဦ းရစ် ှ င့်လက် ံ းေတာ်၌ဝတ်ေသာလက်ေကာက်ကိ

ခ တ်ယ ပီ းလ င်၊

က န်ေတာ်သခင့်ထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၁ ထိ အခါ ဒါဝိ ဒ်သည်
မိ မိအဝတ်ကိဆွဲဆတ်၍၊ သ၏လအေပါင်းတိ ့သည် ထိ နည်းတ ပ က၏။ ၁၂ ေ ှ ာလမှစ၍
သားေတာ်ေယာနသန်၊ ထာဝရဘရား၏လများ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ထားြဖင့်
လဲ ေသေသာေ ကာင့်၊

သတိ ့အတွ က်

ညဦ းတိ င်ေအာင်

ငိ ေ ကးြမည်တမ်း၍

အစာကိ ေ ှ ာင် က၏။ ၁၃ ထိ သိတင်းကိ ကားေြပာေသာ လလင်အား ဒါဝိ ဒ်က၊ သင်သည်
အဘယ်အရပ်ကလာသနည်းဟေမးလ င်၊ ထိ သက က န်ေတာ်သည် တပါးအမျိုးသား
အာမလက်လ ြဖစ်ပါ၏ဟြပန်ေလ ာက်ေသာ်၊

၁၄ ဒါဝိ ဒ်က၊ ထာဝရဘရားအခွ င့ ် ှ င့်

ဘိ သိက်ခံေသာသကိ သတ်ြခင်းငှ ါ သင့်လက်ကိအဘယ်သိ့ ဆန့်ဝ့ံ သနည်းဟဆိ လျက်၊ ၁၅
လလင်တေယာက်ကိေခ ၍၊ သ့ကိ သွ ားသတ်ေတာ့ဟဆိ သည်အတိ င်း၊ လလင်သည်

၂ ဓမရာဇဝင်
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လပ် ကံ ၍ သတ် ေလ၏။ ၁၆ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ သင်၏အေသွ းသည် သင့်ေခါင်းေပ မှာတည်ေစ။
ထာဝရဘရားအခွ င့ ် ှ င့် ဘိ သိက်ခံေသာသကိ က န်ေတာ်သတ်ပါ ပီ ဟ သင့် တ်သည်
သင့်ဘက်၌

သက်ေသခံ ေလ ပီ ဟဆိ ၏။

၁၇

ေယာနသန်ေ ကာင့် ငိ ေ ကးမည်တမ်း၍၊

ဒါဝိ ဒ်သည်

ေ ှ ာလ ှ င့်သားေတာ်

၁၈ ယဒအမျိုးသားတိ ့အား သင်ေစေသာ

ေလး သီ ချင်းတည်းဟေသာ ယာ ှ ာစာ၌ပါေသာ သီ ချင်းစကား ဟမကား၊

၁၉

အိ ဣသေရလဂဏ်အသေရ၊ သင်၏ြမင့်ေသာအရပ်တိ့၌ သင်သည် အေသခံ ေလ ပီ ။
သရဲ တိ့သည်

လဲ ေသ က ပီ တကား။

ထိ သိတင်းကိ

၂၀

ဂါသ မိ ့၌မေြပာ က ှ င့်။

အာ ှ ေကလန် မိ လ
့ မ်းတိ ့၌ မ ကားမေြပာ က ှ င့်။ ဖိ လိတိ အမျိုး သမီ းတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက်၍
အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ အမျိုးသမီ းတိ ့သည် င်လန်း ကလိ မ့ ်မည်ဟ စိ းရိ မ် စရာ ှ ိ ၏။
၂၁

အိ ဂိလေဗာေတာင်တိ့၊

သင်တိ့အေပ မှာ

ပေဇာ်စရာအသီ းကိ သီးေသာ

ှ င်းမကျေစ ှ င့်။

လယ်ကွက်မ ှ ိ ေစ ှ င့်။

မိ ဃ်းမ ွာေစ ှ င့်။

အေ ကာင်းမကား၊

ထိ အရပ်၌

သရဲ ေဆာင်ေသာ ဒိ င်းတည်းဟေသာေ ှ ာလ ေဆာင်ေသာဒိ င်းလား၊ ဆီ ှ င့်လိ မ်း ပီ းေသာ
လက်နက်ေတာ်ကိ တ်ချေလ ပီ တကား။ ၂၂ သရဲ တိ့၏အေသွ း၊ ခွ န်အား ကီ းေသာ သတိ ့၏
ဆီ ဥမှ

ေယာနသန်၏ေလးသည်

ေနာက်သိ့မလှ န်။

ေ ှ ာလ

၏ထားေတာ်သည်

ကိ ယ်ချည်းြပန်၍ မလာတတ်။ ၂၃ ေ ှ ာလ ှ င့်ေယာနသန်သည် ချစ်တတ်ေသာသေဘာ ှ ိ ၍
အသက် ှ င်စဥ်အခါ

မိ တ်ေဆွ ြဖစ်လျက်၊

အသက်ေသေသာအခါ

တေယာက် ှ င့်

တေယာက်မကွ ာ ဘဲ လျက်ေန က၏။ သတိ ့သည် ေ လင်းတထက်ြမန်၍ ြခေသ့ ထက်
ခွ န်အား ကီ း က၏။ ၂၄ အိ ဣသေရလအမျိုးသမီ းတိ ့၊ ေ ှ ာလကိ ငိ ေ ကး ကေလာ့။ သင်တိ့ကိ
လှ ေသာ ကမလာနီ ှ င့် ဝတ်ေစ၍၊ သင်တိ့အဝတ်၌လည်း ေ တန်ဆာ ှ င့် ဆင်ေစေတာ်
မ၏။

၂၅ စစ်တိက်ပွဲ၌

သရဲ တိ့သည် လဲ ေသ က ပီ ။ အိ ေယာနသန်၊ သင်၏

ြမင့်ေသာအရပ်တိ့၌သင်သည်

အေသခံ

ေလ ပီ တကား။

၂၆

ငါ့ညီေယာနသန်၊

သင့်ေ ကာင့် ငါ ိ းငယ်ြခင်း ှ ိ ၏။ သင်သည် ငါ့မိတ်ေဆွ ကီ းြဖစ်၍၊ ငါ့ကိချစ်ေသာ
ေမတာသည် အံ့ သဘွ ယ်ေသာေမတာ၊ မိ န်းမကိ ချစ်တတ်ေသာ ေမတာထက်သာ၍၊
အား ကီ းေသာေမတာြဖစ်၏။

၂၇

သရဲ တိ့သည်းေသ က ပီ တကား။

စစ်တိက်

လက်နက်တိ့သည် ဆံ က ပီ းတကားဟ ပါသတည်း။

၂ ထိေနာက်

ဒါဝိ ဒ်က၊ အက ်ပ်သည် ယဒ မိ ့ တစံ တ မိ သ
့ ိ ့ သွ ားရပါမည်ေလာဟ

ထာဝရဘရား ထံ ေတာ်၌ ေမးေလ ာက်လ င်၊ ထာဝရဘရားက သွ ားေလာ့ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။
ဒါဝိ ဒ်ကလည်း အဘယ် မိ သ
့ ိ ့ သွ ားရပါမည်နည်းဟေမးေလ ာက်ေသာ်၊ ေဟ ဗန် မိ သ
့ ိ့
သွ ားေလာ့ဟ

၂ ဓမရာဇဝင်

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၂

ဒါဝိ ဒ်သည်

မယား ှ စ်ေယာက်၊
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ေယဇေရလ မိ သ
့ အဟိ ေနာင်၊
သွ ားေလ၏။

နာဗလမယား

မိ မိ၌ပါေသာလများ၊

၃

ေခ ခဲ့ ၍သတိ ့သည်

ေဟ ဗန် မိ ့ ွာတိ ့၌

ကရေမလ မိ သ
့

အဘိ ဂဲလတိ ့ ှ င့်တကွ

အိ မ်ေထာင်များတိ ့ကိလည်း
ေန က၏။

ဒါဝိ ဒ်သည်

တဖန်ယဒလတိ ့သည်

၄

လာ၍ဘိ သိက်ေပးသြဖင့် ဒါဝိ ဒ်ကိ ယဒ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။ ၅ ဂိ လဒ်ြပည်
ယာဗက် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ေ ှ ာလကိ သ ဂဟ်ပါ ပီ ဟ ဒါဝိ ဒ်အား ကားေလ ာက်ေသာ်၊ ဂိ လဒ်ြပည်
ယာဗက် မိ သ
့ ားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ တမန်တိ့ကိေစလတ်၍၊ သင်တိ့သည် သင်တိ့အ ှ င်ေ ှ ာလ၌
က ဏာ ေကျးဇး ပ၍ အေလာင်းေတာ်ကိသ ဂဟ်ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ
ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ
က ဏာေကျးဇး၊

ခံ ရ ကပါေစ

ေသာ။

၆ ထာဝရဘရားသည်

သစာေကျးဇး ပေတာ်မပါေစေသာ။

ပေသာေ ကာင့်

သင်တိ့ေကျးဇးကိ

ရဲ ရင့်ြခင်းသတိ ှ ိ ကေလာ့။

ငါလည်းဆပ်မည်။

သင်တိ့အ ှ င်ေ ှ ာလေသ ပီ ။

သင်တိ့သည်
၇

သင်တိ့၌
ဤအမကိ

ယခမှာ

အားယ၍

ယဒအမျိုးသားတိ ့သည်

ဘိ သိတ်ေပးသြဖင့် ငါ့ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက် က ပီ ဟ မှာလိ က်ေလ၏။ ၈ သိ ့ရာတွ င်
ေ ှ ာလ၏ဗိ လ်ချုပ်မင်းေနရသား အာဗနာသည်၊ ေ ှ ာလသားဣ ှ ေဗာ ှ က်ကိယ၍ မဟာနိမ်
မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်သွား ပီ းလ င်၊ ၉ ဂိ လဒ်ြပည်၊ အာ ှ ာအမျိုးသားများ၊ ေယဇေရလ မိ သ
့ ားများ၊
ဧဖရိ မ်ခ ိ င်၊

ဗယာမိ န်ခ ိ င်အစ ှ ိ ေသာ

ှ င်ဘရင်အရာ၌

ချီးေြမာက်ေလ၏။

ဣသေရလ ိင်ငံလံ းကိ
ေ ှ ာလ၏သား

၁၀

အစိ းရေသာ

ဣ ှ ေဗာ ှ က်သည်

အသက်ေလးဆယ် ှ ိ ေသာ်၊ ဣသေရလ ိင်ငံကိ အစိ းရ၍ ှ စ် ှ စ် စိ းစံ ေလ၏။ ယဒအမျိုးမကား
ဒါဝိ ဒ်ေနာက်သိ့ လိ က် က၏။

၁၁ ဒါဝိ ဒ်သည်

ေဟ ဗန် မိ ့၌ေန၍ ယဒအမျိုးကိ

အစိ းရေသာ ှ စ်ေပါင်းကား ခနစ် ှ စ် ှ င့်ေြခာက်လြဖစ် သတည်း။
အာဗနာသည်

ေ ှ ာလသား

၁၂ တဖန်ေနရသား

ဣ ှ ေဗာ ှ က်၏က န်များ ှ င့်တကွ ၊

မဟာနိမ် မိ မ
့ှ

ဂိ ေဗာင် မိ သ
့ ိ ့သွား၍၊ ၁၃ ေဇ ယာသားယွ ာဘ ှ င့် ဒါဝိ ဒ်၏က န်တိ့သည် ဆီ း ကိ သြဖင့်၊
ဂိ ေဗာင်ေရကန်အနားမှာဆံ မိ လျက်
အာဗနာကလည်း၊

ေရကန်

လလင်တိ့သည်ထ၍

တဘက်တချက်၌ ထိ င် က၏။

၁၄

ငါတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာကစား ကပါေလေစဟဆိ ေသာ်၊

ယွ ာဘက ထ ကပါ ေလေစဟဆိ သည်အတိ င်း၊

၁၅ ေ ှ ာလသားဣ ှ ေဗာ ှ က်၏

လဗယာမိ န်အမျိုးသားတကျိပ် ှ စ်ေယာက် ှ င့် ဒါဝိ ဒ်၏က န်တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်
ထ၍ကးလာ က၏။
ေခါင်းကိ ကိင်လျက်၊

၁၆

သတိ ့သည်လချင်းတိ က်၍

နံ ေဖးကိ ထား ှ င့်ထိ းလျက်

လတိ င်း

မိ မိတိက်ဘက်၏

တစတည်းလဲ ေသ က၏။

သိ ့ြဖစ်၍

ဂိ ေဗာင် မိ န့ ယ်၌ ှ ိ ေသာ ထိ အရပ်ကိ ေဟလကသဇုရိ မ်ဟေသာ အမည်ြဖင့် သမတ် က၏။ ၁၇
ထိ ေန့၌ ြပင်းစွ ာစစ်တိက်၍ အာဗနာ ှ င့် ဣသ ေရလလတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်၏က န်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ
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ံ း ကေလ၏။ ၁၈ ေဇ ယာသားသံ းေယာက်၊ ယွ ာဘ၊ အဘိ ှ ဲ ၊ အာသေဟလပါ က၏။
အာသေဟလသည်ေတာ၌ ကျင်လည်ေသာဒရယ်ကဲ့သိ ့ လျင်ြမန်၏။ ၁၉ အာသေဟလသည်
လက်ျားလက် လက်ဝဲဘက် သိ ့မလဲ အာဗနာကိ လိ က်၏။ ၂၀ အာဗနာသည်ေနာက်သိ့ ကည့်၍၊
သင်သည်

အာသေဟလမှန်သေလာဟေမးေသာ်၊ မှန်သည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။

၂၁

အာဗနာကလည်း၊ လက်ျာဘက်ေသာ်၎င်း၊ လက်ဝဲဘက်ေသာ်၎င်း လှ ည့်သွ ားလျက်၊ လလင်
တေယာက်ကိ

ဘမ်းဆီ း၍

သ၏လက်နက်စံ ကိ

လယေတာ့ဟဆိ ေသာ်လည်း၊

အာသေဟလသည် မလှ ည့်ဘဲ လိ က်ေသး၏။ ၂၂ တဖန်အာဗနာက ငါ့ကိမလိ က် ှ င့်။
လှ ည့်သွ ားေတာ့။ သင့်ကိ ေြမေပ သိ ့အဘယ်ေ ကာင့် ငါလှ ဲ ရမည် နည်း။ သိ ့ ပလ င်
သင့်အစ်ကိယွာဘေ ှ မ့ ှ ာ ငါ့မျက် ှ ာကိ အဘယ်သိ့ ငါြပ ိင်မည်နည်းဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊ ၂၃
အာသေဟလသည် နားမေထာင်ေသာေ ကာင့်၊ အာဗနာသည် ေနာက်သိ့လှံ ှ င့်ထိ းလ င်၊
ဝမ်း၌လှ ံ ဖျား

ဝင်၍

ေကျာကိ ထတ်ချင်းေဖာက်သြဖင့်၊

အာသေဟလသည်

လဲ ၍

ထိ အရပ်၌ေသ၏။ အာသေဟလလဲ ၍ ေသေသာ ထိ အရပ်သိ့ေရာက်ေသာ သအေပါင်းတိ သ
့ ည်
ရပ်ေန က၏။

၂၄ ယွ ာဘ ှ င့်

အဘိ ှ ဲ သည် အာဗနာကိ လိက်၍ ဂိ ေဗာင်ေတာသိ ့

သွ ာေသာလမ်းနား၊ ဂိ အာ မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာ အမေတာင်သိ့ေရာက်ေသာအခါ ေနဝင်၏။ ၂၅
ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့သည် အာဗနာေနာက်၌ စေဝး၍ တတပ်တည်းဖွဲ ့လျက် ေတာင်ေပ မှာ
ရပ်ေန

က၏။

အစဥ်မြပတ်

၂၆

ထိ အခါအာဗနာက၊

ကိ က်စားရမည်ေလာ။

ယွ ာဘကိ ဟစ်၍၊

ေနာက်ဆံ း၌

ထားသွ ားသည်

ခါးေသာအရသာကိ

ေတွ ့လိ မ့ ်မည်ဟမသိ ေသာ။ လများတိ ့သည် ညီ အစ်ကိတိ့ကိမလိ က်၊ ြပန်ေစမည်အေ ကာင်း
သင်သည်အဘယ်မ
ယွ ာဘက၊

ေနမည်

နည်းဟဆိ လ င်၊

ဘရားသခင်အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း

မိ ဃ်းလင်းမှသာ
ဆိ လျက်၊

ကာလပတ်လံ းမစီ ရင်ဘဲ

လများတိ ့သည်

၂၇

သင်မေြပာလ င်၊

ညီ အစ်ကိတိ့ကိမလိ က်ဘဲေန ကလိ မ့ ်မည်ဟ

၂၈ တံ ပိ းမတ်၍ လများတိ ့သည် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့ကိ မလိ က်၊

စစ်မတိ က်ဘဲရပ်ေန က၏။

၂၉

အာဗနာ ှ င့်သ၏လတိ ့သည်

တညဥ့်လံ းလွ င်ြပင်

သိ ့ေ ှ ာက်သွား၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး ပီ းလ င်၊ ဗိ သ န် ြပည်ကိလွန်၍ မဟာနိမ် မိ သ
့ ိ့
ေရာက် က၏။ ၃၀ ယွ ာဘသည်လည်း အာဗနာကိ လိက်ရာမှ ြပန်၍ လအေပါင်းတိ ့ကိ
စေဝးေစေသာအခါ၊ အာသေဟလ ှ င့် ဒါဝိ ဒ်၏က န်တကျိပ်ကိးေယာက်တိ့သည် မ ှ ိ ဆံ း က ပီ ။
၃၁ ဒါဝိ ဒ်၏က န်တိ့သည် ဗယာမန်အမျိုးသား၊ အာဗနာ၏လသံ းရာေြခာက်ဆယ်တိ့ကိ

ေသေအာင်

လပ် ကံ က ပီ ။
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ဗက်လင် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ သ့အဘ၏သချုင်းတွ င် သ ဂဟ် က၏။ ယွ ာဘ ှ င့် သ၏လတိ ့သည်
တညဥ့်လံ းသွ ား၍၊ မိ ဃ်းလင်းစတွ င်ေဟ ဗန် မိ သ
့ ိ ့ေရာက် က၏။

၃ ေ ှ ာလအမျိုး ှ င့် ဒါဝိဒ်အမျိုးတိ့သည် ကာြမင့်စွာစစ်တိက်၍၊ ဒါဝိဒ်သည်အားတိးပွားလျက်၊
ေ ှ ာလ အမျိုးသည် အားေ ွေလျာ
့
့ လျက် ှ ိ က၏။ ၂ ေဟ ဗန် မိ ့၌ ဒါဝိ ဒ်ြမင်ေသာသားတိ ့တွင်
သားဦ းကား၊
၃

ေယဇေရလ မိ သ
့

ဒတိ ယသားကား၊

ခိ လပ်တည်း။

အဟိ ေနာင်တွင်

နာဗလမယား၊

တတိ ယသားကား၊

ကရေမလ မိ သ
့

ြမင်ေသာသားအာမ န်တည်း။
အဘိ ဂဲလတွ င်ြမင်ေသာသား

ေဂ ရိ ှ င်ဘရင်တာလမဲ

သမီ းမာခါ၏သား

အဗ ှ လံ တည်း။ ၄ စတတသားကား၊ ဟဂိ တ်၏ သားအေဒါနိယ တည်း။ ပဥမသားကား၊
အဘိ တလနသား ေ ှ ဖတိ တည်း။ ၅ ဆ မသားကား၊ ေြမာက်သားေတာ် ဧဂလာ တွ င်
ြမင်ေသာသား ဣသရံ တည်း။ ဤေ ွကား၊
့
ေဟ ဗန် မိ ့၌ ဒါဝိ ဒ်ြမင်ေသာသားတည်း။ ၆
ေ ှ ာလအမျိုး ှ င့်ဒါဝိ ဒ်အမျိုး စစ်တိက် ကစဥ်အခါ၊ အာဗနာသည် ေ ှ ာလအမျိုးဘက်မှာ
ကိ ယ်ကိ ခိ င်မာေစ၏။ ၇ ေ ှ ာလ၌ အဲ အာ၏သမီ းရိ ဇပမည်ေသာ မယားငယ်တေယာက် ှ ိ ၏။
ဣ ှ ေဗာ ှ က်က၊ သင်သည် ငါ့အဘ၏ မယားငယ်ကိအဘယ်ေ ကာင့် သိ မ်းသနည်းဟ
အာဗနာအားဆိ လ င်၊ ၈ ထိ စကားေ ကာင့် အာဗနာသည် အလွ န်စိတ်ဆိးလျက်၊ ငါသည်
ယဒအမျိုးကိ ဆီ းတား၍ သင့်အဘေ ှ ာလ အမျိုး ှ င့် ညီ အစ်ကိအေဆွ ခင်ပွန်းတိ ့အား
ယေန့တိင်ေအာင်

ေကျးဇး ပသြဖင့်

သင့်ကိ ဒါဝိ ဒ်လက်သိ့

မအပ် ှ ံ ဘဲ ေနေသာ်၊

သင်သည်ငါ့ကိ ေခွ း၏ဦ းေခါင်းကဲ့ သိ ့ သာမှတ်၍ ထိ မိန်းမအတွ က် ယေန့အြပစ်တင်ရမည်
ေလာ။

၉ ထာဝရဘရားသည်

ိင်ငံေတာ်ကိ ေ ှ ာလအမျိုးမှ

တ်၍

၁၀ ဒါဝိ ဒ်၏

အာဏာေတာ်ကိဒန် မိ မ့ ှ စ၍ ေဗရ ေ ှ ဘ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် ဣသေရလြပည်၊ ယဒြပည်အရပ်
ရပ်တိ့၌ တည်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဒါဝိ ဒ်အား ပမည်ဟ ကျိန်ဆိ ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ငါလည်း
ဒါဝိ ဒ်အားမ ပဘဲ ေနလ င်၊ ထိ မ မက ဘရားသခင်သည် အာဗနာအား ပေတာ်မပါေစေသာဟ
ဆိ ေသာေ ကာင့်၊ ၁၁ ဣ ှ ေဗာ ှ က်သည် ေ ကာက်၍ စကားတခွ န်း ကိ မ မြပန်ဝ့ံ ။ ၁၂
ထိ ေနာက်အာဗနာသည် မိ မိအတွ က် သံ တမန်တိ့ကိ ဒါဝိ ဒ်ထံသိ ့ေစလတ်၍၊ ြပည် ှ င်မင်းကား
အဘယ်သနည်း။ က န်ေတာ် ှ င့်မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေတာ်မပါ။ ဣသေရလအမျိုးအေပါင်းတိ ့ကိ
ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ ေြပာင်းလဲ ေစြခင်းငှ ါ၊ က န်ေတာ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ဘက်သိ့ ဝင်စားပါမည်ဟ
ေလ ာက်ဆိ၏။ ၁၃ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း ေကာင်း ပီ ။ သင် ှ င့်ငါ မိ ဿဟာယဖွဲ ့မည်။ သိ ့ရာတွ င်
ငါေတာင်းစရာတခ ှ ိ ၏။

ငါ့မျက် ှ ာကိ ြမင်အ့ံ ေသာငှ ါ

လာေသာအခါ၊

ေ ှ ာလသမီ း

မိ ခါလကိ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။ သိ ့မဟတ် ငါ့မျက် ှ ာကိ မြမင်ရဟ ြပန်ဆိ၏။

၁၄

ဒါဝိ ဒ်သည်လည်း သံ တမန်တိ့ကိ ေ ှ ာလသား ဣ ှ ေဗာ ှ က်ထံသိ ့ေစလတ်၍၊ ငါသည်

၂ ဓမရာဇဝင်

530

ဖိ လိတိ လ အေရဖျားတရာ ှ င့် ဝယ်ယေသာ ငါ့မယားမိ ခါလကိ အပ်လိက်ရမည်ဟ
မှာလိ က်သည်အတိ င်း၊ ၁၅ ဣ ှ ေဗာ ှ က်သည် ေစလတ်၍ ထိ မိန်းမကိ သ၏လင်လဲ ှ ၏
သားဖာလတိ လက်မှ

တ်ယေလ၏။ ၁၆ သ၏လင်သည် ငိ ေ ကးလျက် သ့ေနာက်သိ့

ဗာဟရိ မ် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်လိက်ေလ၏။ အာဗနာကလည်း ြပန်သွားေတာ့ဟဆိ ေသာ် ြပန်သွားရ၏။
၁၇ အာဗနာသည်လည်း၊ ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီ းသတိ ့ ှ င့် တိ င်ပင်လျက်၊ သင်တိ့သည်

အထက်က ဒါဝိ ဒ်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက်ချင်ေသာ စိ တ် ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊

၁၈

ယခချီးေြမာက် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားက၊ ငါ့က န်ဒါဝိ ဒ်လက်ြဖင့် ငါ၏လ ဣသေရလအမျိုးကိ
ဖိ လိတိ လတိ ့လက်မှ၎င်း၊ ရန်သအေပါင်းတိ ့လက်မှ၎င်း၊ ငါကယ် တ်မည်ဟ ဒါဝိ ဒ်အဘိ ့
မိ န့်ေတာ်မ ပီ ဟ

ဆိ ေလ၏။

၁၉

တဖန်အာဗနာသည်

လည်း ေသွ းေဆာင်ေလ၏၊ ေနာက်တဖန်
ဗယာမိ န်အမျိုး တညီ

ဗယာမိ န်အမျိုးသားတိ ့ကိ

ဣသေရလ အမျိုး အလိ ှ ိ သမ အရာ၊

ွ တ် တည်း အလိ ှ ိ သမ ေသာအရာတိ ့ကိ ေဟ ဗန် မိ ့၌ ဒါဝိ ဒ်

အား ြပန်ေလ ာက်ြခင်းငှ ါ သွ ား၍၊

၂၀ လ ှ စ်ကျိပ်ပါလျက် ဒါဝိ ဒ် ှ ိ ရာ ေဟ ဗန် မိ သ
့ ိ့

ေရာက်သြဖင့်၊ ဒါဝိ ဒ်သည် ပွဲ လပ်၍ အာဗနာ ှ င့် သ၏ လတိ ့ကိေက း၏။ ၂၁ အာဗနာကလည်း၊
ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေစြခင်းငှ ါ ၎င်း၊
ကိ ယ်ေတာ်သည်အလိ ေတာ် ှ ိ သမ အတိ င်း

စိ းစံ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

က န်ေတာ်ထသွ ား၍

ထိ သအေပါင်းတိ ့ကိ က န်ေတာ်သခင်၊ က န်ေတာ် ှ င်ဘရင် ထံ ေတာ်၌စေဝး ေစပါမည်ဟ
ေလ ာက် ပီ းမှ၊ ဒါဝိ ဒ်လတ်လိက်၍ သသည် ငိ မ်ဝပ်စွာ သွ ားေလ၏။

၂၂ ထိ အခါ

ယွ ာဘ ှ င့်ဒါဝိ ဒ်၏က န်တိသ
့ ည် ရန်သအလံ းအရင်းကိ လိ က်ရာမှြပန်လာ၍၊ လက်ရဥစာများကိ
ယခဲ့ က၏။ အာဗနာသည် ဒါဝိ ဒ် ှ င့်အတေဟ ဗန် မိ ့၌ မ ှ ိ ။ ဒါဝိ ဒ်သည် လတ်လိက်၍
သသည် ငိ မ်ဝပ်စွာ သွ ား ှ င့် ပီ ။
ေရာက် ကေသာအခါ၊

၂၃ ယွ ာဘ ှ င့် သ၌ပါေသာစစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့သည်

ေနရ၏သားအာဗနာသည်

ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့လာ ပီ ။

ှ င်ဘရင်သည်လည်း လတ်လိက်၍၊ သသည် ငိ မ်ဝပ်စွာသွ ား ပီ ဟ ယွ ာဘအား ကားေြပာလ င်၊
၂၄ ယွ ာဘသည် ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ဝင်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်သိ့ ပေတာ်မသနည်း။

အာဗနာ သည်အထံ ေတာ်သိ့လာ ပီ းမှ တဖန်အလွ တ်သွားေစြခင်းငှ ါ အဘယ်ေ ကာင့်
လတ်လိက်ေတာ်မသနည်း။ ၂၅ ေနရ၏သား အာဗနာသည် ကိ ယ်ေတာ်ကိလှည့်စား၍
ကိ ယ်ေတာ်ထွက်ဝင်ေတာ်မြခင်း၊ စီ ရင်ေတာ်မ ြခင်းအလံ းစံ ကိ သိ အ့ံ ေသာငှ ါသာ လာသည်ကိ
ကိ ယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏ဟ ေလ ာက် ပီ းလ င်၊ ၂၆ အထံ ေတာ်ကထွ က်၍ အာဗနာေနာက်သိ့
တမန်တိ့ကိေစလတ်လျက်၊ သိ ရေရတွ င်းမှ ေခ ေလ၏။ ထိ အမကိ ဒါဝိ ဒ်မသိ ။ ၂၇ အာဗနာသည်
ေဟ ဗန် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ယွ ာဘသည် သင့်အတင့် တ်ဆက်ြခင်ငှါ၊ မိ တ
့ ံ ခါးနားသိ ့
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ေခ ပီ းလ င်၊ ညီ အာသေဟလ ေသသည်အတွ က် သ၏ ဝမ်းကိ ထိး၍ သသည်လည်း ေသ၏။
၂၈ ထိ ေနာက်ဒါဝိ ဒ်သည် ကားေသာအခါ၊ ေနရ၏သား အာဗနာကိ သတ်ေသာအြပစ် ှ င့်

ငါသည် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ လွ တ်ပါေစ။ ငါ့ ိင်ငံလွ တ်ပါေစ။ ၂၉ ယွ ာဘေခါင်း၊
သ့အေဆွ အမျိုးအေပါင်းတိ ့၏

ေခါင်းေပ သိ ့ေရာက်ပါေစ။

ယွ ာဘ၏အေဆွ အမျိုး၌

ရိ နာစွဲ ေသာသ၊ နာစွဲ ေသာသ၊ ေကျာကန်းေသာသ။ ထားြဖင့် ေသေသာသ၊ ငတ်မွတ်ေသာသ
မြပတ်ေစ ှ င့်ဟ မက်ဆိ၏။ ၃၀ ထိ သိ့ယွာဘ ှ င့်ညီ အဘိ ှ ဲ သည်အာဗနာကိ သတ်၏။
အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့ညီ အာသေဟလကိ ဂိ ေဗာင်စစ်တိက်ပွဲ၌ အာဗနာသတ်သတည်း။
၃၁ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ယွ ာဘ ှ င့်မိ မိ၌ ှ ိ ေသာသ အေပါင်းတိ ့အား၊ သင်တိ့အဝတ်ကိဆတ်၍

ေလ ာက်ေတ

အဝတ်ကိဝတ်လျက်၊ အာဗနာအတွ က် ငိ ေ ကးြမည်တမ်း ြခင်းကိ

ပ ကေလာ့ဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၍ ကိ ယ်ေတာ်တိင် မသာလိ က်ေလ၏။ ၃၂ အာဗနာကိ ေဟ ဗန် မိ ့၌
သ ဂဟ် က၏။

သချုင်းအနားမှာ

ှ င်ဘရင်သည်

အသံ ကိ လင့်၍

ငိ ေ ကး

၏။

လအေပါင်းတိ ့သည်လည်း ငိ ေ ကး က၏။ ၃၃ ှ င်ဘရင်သည် အာဗနာအတွ က် ြမည်တမ်း
သည်ကား၊ အာဗနာသည် လမိ က်ကဲ့သိ ့ေသသေလာ။
သံ ေချချင်းမခတ်ဘဲ

လဆိ းလက်ြဖင့်

ေသသကဲ့ သိ ့

ဆိ ၏။ လအေပါင်းတိ ့သည်လည်း တဖန်ငိေ ကး က၏။

၃၄ သင်၏လက်ကိမချည်၊

ေသ ှ ာပါ ပီ တကားဟ

မက်

၃၅ မိ ဃ်းမချုပ်မှီ ဒါဝိ ဒ်သည်

စားေတာ်ေခ မည် အေ ကာင်း လအေပါင်းတိ ့သည် ချဥ်းကပ် ကေသာ်လည်း၊ ဒါဝိ ဒ်က၊ ေနမဝင်မှီ
မန့်အစ ှ ိ ေသာ စားစရာတစံ တခကိ ငါြမည်းစမ်းလ င်၊ ထိ မ မကငါ၌ ဘရားသခင် ပေတာ်
မေစသတည်းဟ ကျိန်ဆိ၏ ၃၆ ထိ အမကိ လအေပါင်းတိ ့သည် မှတ်၍ ှ စ်သက် က၏။
ပေတာ်မသမ တိ ့ကိလည်း လအေပါင်းတိ ့သည်

ှ စ်သက် က၏။

၃၇

ှ င်ဘရင်သည်

ေနရ၏သားအာဗနာကိ သတ် ေစြခင်းငှ ါအလိ မ ှ ိ ဟ ထိ ေန့၌ဣသေရလအမျိုးသားများ ှ င့်
လများအေပါင်းတိ ့သည် သိ နားလည် က၏။ ၃၈ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုး၌
မင်းသားြဖစ်ေသာသ၊ ကီ းြမတ်ေသာသတပါးသည် ယေန့ဆံ းေ ကာင်းကိ သင်တိမ
့ သိ သေလာ။
၃၉ ငါသည်ဘိသိတ်ခံရ၍ ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေသာ်လည်း ယေန့အားနည်း၏။ ေဇ သားြဖစ်ေသာ

ဤသတိ ့သည်

ငါ့ထက်လွန်၍

အား ကီ း က၏။

မတရားသြဖင့်

ပေသာ

သကိ

မိ မိအြပစ် ှ င့်အေလျာက် ထာဝရဘရား ေပးဆပ် ေတာ်မေစသတည်းဟ မိ မိက န်တိ့အား
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄ အာဗနာသည်

ေဟ ဗန် မိ ့၌ ေသေ ကာင်းကိ ေ ှ ာလ၏သားသည်

ကားေသာ်

အားေလျာ့၏။ ဣသ ေရလလအေပါင်းတိ ့သည် ပပန်ေသာစိ တ် ှ ိ က၏။ ၂ ေ ှ ာလ၏သား၌
ဗာနာ ှ င့် ေရခပ်အမည် ှ ိ ေသာ သတည်းဟေသာ တပ်မး ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သတိ ့ သည်
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ဗယာမိ န်အမျိုးေဗရာသိ အ ွယ်

ရိ မုန်၏သား

ဗယာမိ န်ခ ိ င်အဝင်ြဖစ်ေသာ် လည်း၊

ြဖစ် က

၏။

၃ ေဗေရာသိ လတိ ့သည်

ေဗ တ် မိ သ
့ ည်
ဂိ တိ မ် မိ သ
့ ိ ့ေြပး၍

ယေန့တိင်ေအာင် တည်းခိ လျက် ေန ကသတည်း။ ၄ ေ ှ ာလ၏သား ေယာနသန်၌ ေြခဆွံ ့ေသာ
သားတေယာက် ှ ိ ရစ်၏။

သသည်

အသက်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ

အခါ၊

ေယဇေရလ မိ မ့ ှ

ေ ှ ာလ ှ င့်ေယာန သန်တိ့၏ သိ တင်းကိ ကားလ င်၊ အထိ န်းသည် သ့ကိချီ၍ ေြပးစဥ် တွ င်၊
အလျင်အြမန်ေြပးေသာေ ကာင့်၊ သငယ်သည် ကျ၍ ေြခဆွံ ့၏။ ထိ သငယ်၏အမည်ကား
ေမဖိ ေဗာ ှ က်တည်း။
သည်

၅

ေဗေရာသိ အမျိုး

ဣ ှ ေဗာ ှ က်အိမ်သိ့သွား၍

ဣ ှ ေဗာ ှ က်သည် အိ ပ်တတ်၏။

ရိ မုန်၏သားေရခပ် ှ င့်

မွ န်းတည့်အချိန်၌

ေရာက်၏။

ထိ အချိန်၌

၆ ထိ ညီအစ်ကိေရခပ် ှ င့် ဗာနာတိ ့သည် စပါးကိ

ထတ်ဟန်ေဆာင်၍ အိ မ်အလယ်သိ့ ဝင် ပီ းလ င်၊
အိ ပ်လျက်ေနေသာ

ဗာနာတိ ့

ဣ ှ ေဗာ ှ က်၏ဝမ်းကိ

၇ အိ ပ်ခန်းထဲ

အိ ပ်ရာေပ မှာ

ထိ း၍သတ်သြဖင့်၊

ဦ းေခါင်းကိ

ြဖတ်ယ ပီ းမှ တညဥ့်လံ းလွ င်ြပင်လမ်းြဖင့်ေြပး၍ လွ တ် က

၏။ ၈ ဣ ှ ေဗာ ှ က်၏

ဦ းေခါင်းကိ ေဟ ဗန် မိ ဒ့ ါဝိ ဒ် ထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့၍၊ ကိ ယ်ေတာ်အသက်ကိ ှ ာေသာ
ကိ ယ်ေတာ်ရန်သေ ှ ာလ၏

သားဣ ှ ေဗာ ှ က်၏

က န်ေတာ်သခင်

မင်း ကီ းခံ ရေတာ်မေသာ

အ ှ င်

ဦ းေခါင်းကိ

ကည့် ေတာ်မပါ။

အြပစ်ကိထာဝရဘရားသည်

ေ ှ ာလ၌၎င်း၊ သ၏အမျိုးအ ွယ်၌၎င်း၊ ယေန့ဆပ်ေပး ေတာ်မ ပီ ဟ အထံ ေတာ်တွင်
ေလ ာက်ဆိေသာ်၊ ၉ ဒါဝိ ဒ်က၊ ငါ့အသက်ကိ ေဘးဥပဒ်အေပါင်းတိ ့မှ ေ ွးေတာ်မေသာ
ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မ သည်အတိ င်း၊
လာ၍

၁၀ အရင်တခါလတေယာက်သည်

ဝမ်းေြမာက်စရာသိ တင်းကိ ေြပာမည်အ ကံ ှ ိ လျက်၊

ငါ့အား ကားေြပာေသာအခါ၊

ထိ သိတင်းကိ

ေ ှ ာလ

ေြပာေသာေ ကာင့်

ေသပါ ပီ ဟ
ဆကိ ရမည်ဟ

ထင်ေသာထိ သကိ ၊ ဇိ ကလတ် မိ ့၌ ငါကိ င်ဆွဲ၍သတ်၏။ ၁၁ ထိ မ မက လဆိ းတိ ့သည်
ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ သ၏

အိ မ်အတွ င်း

အိ ပ်ရာေပ မှာသတ်လ င်၊

ပသင့်သည်မဟတ်ေလာ။

ယခပင်သ၏

သင်တိ့ကိေြမ ကီ းေပ က

ပယ် ှ ားသင့်သည်မဟတ်ေလာဟ

ရိ မုန်၏သားေရခပ် ှ င့်

အေသွ းကိ

ညီ ဗာနာအားဆိ ပီ းလ င်၊

သင်တိ့၌

သာ၍

ငါေတာင်း၍

ေဗေရာသိ အမျိုး၊

၁၂ လလင်တိ့ကကိ မိန့်ေတာ်မ၍

ထိ သ ှ စ်ေယာက် ကိ က်သတ် က၏။ လက်ေြခတိ ့ကိြဖတ်၍ ေဟ ဗန် ေရကန်အနားမှာ
ဆွဲ ထား က၏။ ဣ ှ ေဗာ ှ က်၏ ဦ းေခါင်းကိ ကားယ၍ ေဟ ဗန် မိ တ
့ ွ င် အားဗနာသချုင်း၌
သ ဂဟ် က၏။
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၅ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ့ သည် ဒါဝိဒ် ှ ာရာ ေဟ ဗန် မိသ့ ိ့လာ၍၊
က န်ေတာ်တိ့ သည် ကိ ယ်ေတာ်အ ိ း၊ ကိ ယ်ေတာ်အသားြဖစ် ကပါ၏။ ၂ အထက်က
ေ ှ ာလသည် က န်ေတာ်တိ့၌ ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေသာအခါ၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဣသေရလ အမျိုးကိ
ေဆာင်သွားလျက်၊ သွ င်းြပန်လျက်ေနေတာ်မ ပီ ။ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည်ငါ၏လ
ဣသေရလအမျိုး ကိ လပ်ေက းအပ်စိးရမည်ဟ ကိ ယ်ေတာ်အား မိ န့်ေတာ် မ ပီ ဟ
ေလ ာက်ဆိ က၏။
ှ င်ဘရင် ှ ိ ရာ

၃ ထိ သိ့

ေဟ ဗန် မိ သ
့ ိ့

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
မှာ

ဣသေရလအမျိုးအသက် ကီ းသအေပါင်း တိ ့သည်
ေရာက်လာလ င်၊

သတိ ့ ှ င့်

ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည်

မိ ဿဟာယဖွဲ ့ြခင်း၊

ဘိ တ်သိတ်ေပး၍ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက်

ေဟ ဗန် မိ ့၌

သတိ ့သည်
က၏။

ဒါဝိ ဒ်ကိ

၄ ဒါဝိ ဒ်သည်

နန်းထိ င်သည့်အခါ အသက်သံ းဆယ် ှ ိ ၏။ အ ှ စ်ေလးဆယ်စိးစံ ေလ၏။ ၅ ေဟ ဗန် မိ ့၌ေန၍
ယဒြပည်ကိ ခနစ် ှ စ် ှ င့် ေြခာက်လမင်း ပ၏။ ေယ ှ လင် မိ ့၌ေန၍ ယဒြပည် ှ င့်
ဣသေရလြပည်တေ ှ ာက်လံ းကိ အ ှ စ်သံ းဆယ်သံ း ှ စ် မင်း ပ၏။ ၆ တဖန် ှ င်ဘရင်သည်
မိ မိလတိ ့ကိေခ ၍၊ ြပည်သားရင်းေယဗသိ လတိ ့ ှ ိ ရာ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ချီသွားလ င်၊
ဒါဝိ ဒ်သည်ဤ မိ ထ
့ ဲ သိ့မဝင်ရ။

မျက်စိကန်းေသာသ ှ င့်

ေြခဆွံ ့ေသာသတိ ့ကလည်း၊

ဒါဝိ ဒ်သည်ဤ မိ ထ
့ ဲ သိ့ မဝင်ရဟ ဆိ ကာမ ှ င့် သင့်ကိ ဆီ းတားလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ က၏။ ၇
သိ ့ရာတွ င် ဒါဝိ ဒ်သည် ဒါဝိ ဒ် မိ တ
့ ည်းဟေသာ ဇိ အန်ရဲတိက်ကိ တိ က်ယေလ၏။ ၈ ထိ ေန့၌
ဒါဝိ ဒ်က၊ အ ကင်သသည် ေယဗသိ လတိ ့ကိ တိ က်ဖျက် ပီ းမှ ကျံုးကိ လွန်၍၊ ဒါဝိ ဒ်သည်
ဤေနရာသိ ့မဝင်ရဟ

ဒါဝိ ဒ်အသက်ကိ

မန်းလျက်ေြပာဆိ ေသာမျက်စိကန်း ှ င့်

ေြခဆွံ ့ေသာသတိ ့ကိ လပ် ကံ ၏။ ထိ သသည် ဗိ လ်ချုပ်ြဖစ်ေစဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊
ေဇ ယာသားယွ ာဘသည် အဦ းတက်၍ ဗိ လ်ချုပ်အရာကိ ခံရ၏။ ၉ ထိ ေနာက် ဒါဝိ ဒ်သည်
ရဲ တိက်၌ေန၍ ဒါဝိ ဒ် မိ ့ ဟေသာအမည်ြဖင့် သမတ်ေလ၏။ မိ ေလာအရပ် ပတ်လည်၌၎င်း၊
အတွ င်းဘက်၌၎င်း တည်ေဆာက်ေလ၏။ ၁၀ ဒါဝိ ဒ်တိးပွ ား၍ အား ကီ းသြဖင့် ေကာင်းကင်
ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သ ှ င့် အတ

ှ ိ ေတာ်မ၏။

၁၁

တ မင်း ကီ းဟိ ရံသည် သံ တမန် ှ င့်တကွ အာရဇ် သစ်သား၊ လက်သမား၊ ပန်းရန်သမားတိ ့ကိ
ဒါဝိ ဒ်

ထံ သိ ့ေစလတ်၍

သတိ ့သည်

နန်းေတာ်ကိတည်ေဆာက် က၏။

၁၂

ထာဝရဘရားသည် ဒါဝဒ်ကိ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မေ ကာင်း ှ င့် မိ မိလ
ဣသေရလအမျိုးအဘိ ့ အလိ ငှါ၊ ိင်ငံကိ ချီးေြမာက်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဒါဝိ ဒ်သိြမင်၏။ ၁၃
ဒါဝိ ဒ်သည် ေဟ ဗန် မိ မ့ ှ ေြပာင်းေသာေနာက်၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ မယား ကီ းမယားငယ်တိ့ကိ
ထပ်၍ သိ မ်းယသြဖင့် သားသမီ းများတိ ့ကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၄ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဒါဝိ ဒ်ြမင်ေသာ
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သားတိ ့ အမည်ကား၊ ှ မွ ာ၊ ေ ှ ာဗပ်၊ နာသန်၊ ေ ှ ာလမန်၊ ၁၅ ဣဗဟာ၊ ဧလိ ၊ ေနဖက်၊ ယာဖျာ၊
၁၆ ဧလျာဒ၊ ဧလိ ဖလက်တည်း။

၁၇ ဒါဝိ ဒ်ကိ ဘိ သိက်ေပး၍ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

အရာ၌ခန့်ထား ေ ကာင်းကိ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ကားလ င်၊ ထိ လအေပါင်းတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်ကိ
ှ ာ၍လာ က၏။ ထိ သိတင်းကိ ဒါဝိ ဒ်သည် ကားေသာအခါ ရဲ တိက်သိ့ သွ ား၏။
ဖိ လိတိ လတိ ့သည်

လာ၍ေရဖိ မ်ချိုင့်၌ အ ှ ံ ့အြပားေန က၏။

၁၈

၁၉ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊

အက ်ပ်သည် ဖိ လိတိ လတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ သွ ားရပါမည်ေလာ။ အက ်ပ်လက်၌ အပ်ေတာ်
မမည်ေလာဟ ထာဝရဘရားကိ ေမးေလ ာက်လ င်၊ ထာဝရဘရားကသွ ားေလာ့။ ငါသည်
ဖိ လိတိ လတိ က
့ ိ သင့်လက်သိ့ ဆက်ဆက်အပ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၂၀ ဒါဝိ ဒ်သည်
ဗာလေပရဇိ မ် မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၍ သတိ က
့ ိ လပ် ကံ ပီ းမှ၊ ထာဝရဘရားသည် ေရထ၍ ဖိ ဖျက်သကဲ့ သိ ့၊
ငါ့ရန်သတိ ့ကိ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဖိ ဖျက်ေတာ်မ ပီ ဟဆိ လျက်၊ ထိ အရပ်ကိ ဗာလေပရဇိ မ်အမည်ြဖင့်
တွ င်ေစသတည်း။

ထိ အရပ်၌

၂၁

ဒါဝိ ဒ် ှ င့်သ၏လတိ ့သည်

ဖိ လိတိ လများ

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။

လာ၍ေရဖိ မ်ချိုင့်၌ အ ှ ံ ့အြပားေန က၏။

ပစ်ထားေသာ ပ်တများကိ ၊
၂၂

တဖန်ဖိလိတိ လတိ ့သည်

၂၃ ဒါဝိ ဒ်သည်လည်း ေမးေလ ာက်ေသာ်၊

ထာဝရဘရားက၊ တည့်တည့်မတက်ရ။ သတိ ့ေနာက်သိ့ဝိင်း၍ ပိ းစာေတာတဘက်၌ ချီရမည်။
၂၄ ပိ းစာပင်ဖျား၌ စစ်ချီသံကိ ကားေသာအခါ ကိ းစားေလာ့။ ထိ အခါ ထာဝရဘရားသည်

ဖိ လိတိ တပ် ကိ လပ် ကံ ြခင်းငှ ါ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ကသွ ားလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၂၅
ဒါဝိ ဒ်သည် ပ၍ဖိ လိတိ လတိ ့ကိေဂဗ မိ မ့ ှ သည် ဂါေဇရ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် လပ် ကံ ေလ၏။

၆ တဖန်ဒါဝိဒ်သည် ေ ွးချယ်ေသာဣသေရလ လသံ းေသာင်းတိ့ကိ စေဝးေစ ပီးလ င်၊
ေခ ဗိ မ် ကားမှာကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

၂

ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ် ှ င့် ဆိ င်ေသာ ဘရားသခင်၏ေသတာေတာ်ကိ ယဒြပည် ဗာလာ မိ မ့ ှ ေဆာင်ခဲ့ြခင်းငှ ါ၊
မိ မိ၌ပါေသာ သအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ထသွ ားေလ၏။ ၃ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ
လှ ည်းသစ် ေပ မှာတင်၍ ေတာင်ေပ အဘိ နဒပ်အိမ်ထဲက ထတ် က
သဇ ှ င့်အဟိ သတိ ့သည်

လှ ည်းသစ်ကိ ှ င်ရ က၏။

၄

၏။ အဘိ နဒပ်၏သား

သဇသည်ဘရားသခင်၏

ေသတာေတာ်အနား၌၎င်း၊ အဟိ သသည် ေသတာေတာ်ေ ှ ့၌၎င်း သွ ား က၏။ ၅ ဒါဝိ ဒ် ှ င့်
ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်

ေစာင်း၊

တေယာ၊

ပတ်သာ၊

ှ ဲခရာ၊

ခွ က်ကွင်းတိ ့ကိ ကိ င်လျက်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ အားထတ်၍ တီ းမတ် က၏။ ၆
နာခန်ေကာက်နယ်သလင်းသိ ့

ေရာက်ေသာအခါ၊

ွားတိ ့သည်

ဘရားသခင်၏

ေသတာေတာ်ကိ လပ် ှ ားေသာေ ကာင့်၊ သဇသည် လက်ကိဆန့်၍ ေသတာေတာ်ကိ
ကိ င်၏။

၇

၂ ဓမရာဇဝင်

ထာဝရဘရားသည်

သဇကိ အမျက်ထွက်၍

သ၏အြပစ်ေ ကာင့်
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ဘရားသခင်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့်၊ သသည် ေသတာေတာ်နားမှာ ေသေလ၏။ ၈ သဇကိ
ထာဝရဘရား ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ဒါဝိ ဒ်သည်

ိ းငယ်ေသာစိ တ် ှ ိ ၏။ ထိ အရပ်

သည် ယေန့တိင်ေအာင် ေပရဇာဇအမည်ြဖင့်တွ င် သတည်း။ ၉ ထိ ေန့၌ ဒါဝိ ဒ်သည်
ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက်၍၊ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်သည် အဘယ်သိ့ ငါ့ထံသိ ့
ေရာက်ရမည်နည်းဟ
မေဆာင်ဘဲ

ဆိ လျက်၊

၁၀

ဂိ တိ လ သဗေဒဒံ အိ မ်သိ့

လမ်းလွဲ ၍

ထာဝရဘရား၏ေသတာေတာ်သည်
ထာဝရဘရားသည်

လည်း၊

မိ မိေနရာဒါဝိ ဒ် မိ ထ
့ ဲ သိ့
ေဆာင်

သံ းလပတ်လံ း
သဗေဒဒံ ှ င့်

ေသတာေတာ်ကိ

သွ ားေလ၏။

၁၁

ဂိ တိလ သဗေဒဒံ အိ မ်၌ ှ ိ ၏။
အိ မ်သအိ မ်သားအေပါင်းတိ ့ကိ

ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည် ေသတာေတာ်ေ ကာင့် သဗေဒဒံ ှ င့်
သ၌ ှ ိ သမ ကိ

ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မေ ကာင်း

တဖန်သွား၍

ဘရားသခင်၏

ကိ

ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း ကားေသာအခါ၊

ေသတာေတာ်ကိ သဗေဒဒံ အိ မ်မှ

ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့် ေဆာင်ခဲ့ေလ၏။
ထမ်းေသာသတိ ့သည်ေြခာက်လှမ်းသွ ား ပီ းမှ၊

ဒါဝိ ဒ် မိ သ
့ ိ့

၁၃ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ကိ

ွား ှ င့်ဆ ဖိ းေသာ

အေကာင်တိ့ကိ

ယဇ် ပေဇာ်ေလ၏။ ၁၄ ဒါဝိ ဒ်သည်လည်း ပိ တ်သင်တိင်းကိ ဝတ်လျက်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
အားထတ်၍ကေလ၏။

၁၅ ထိ သိ့ဒါဝိ ဒ် ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်

ေ ကးေ ကာ်လျက်၊ တံ ပိ းမတ်လျက်၊ ထာဝရ ဘရား၏ေသတာေတာ်ကိ ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၁၆
ထာဝရဘရား၏ေသတာေတာ်သည် ဒါဝိ မိ ထ
့ ဲ သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ေ ှ ာလ၏သမီ းမိ ခါလသည်
ြပတင်းေပါက်ြဖင့်

ကည့်၍၊

ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ကလျက်ခန်လျက်လာသည်ကိြမင်၍ စိ တ် ှ လံ းထဲ ၌ မထီ မဲ့ြမင် ပ၏။ ၁၇ ထာဝရဘရား၏
ေသတာေတာ်ကိသွင်း၍ ဒါဝိ ဒ် ေဆာက် ှ င့်ေသာတဲ အလယ်တွင် သ့ေနရာ၌ ထား က ပီ းမှ၊
ဒါဝိ ဒ်သည်မီး ိ ရာယဇ်
့
ှ င့် မိ ဿဟာယယဇ် တိ့ကိ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ပေဇာ်ေလ၏။ ၁၈
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်မိ ဿဟာယ ယဇ် ပေဇာ်ြခင်း အမကိ ပီ းစီ းေသာအခါ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ
အ ှ င် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ မက်၍ ပရိ သတ်တိ့ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေလ၏။ ၁၉
ဣသေရလပရိ သတ် ေယာက်ျားမိ န်းမအေပါင်းတိ ့အား မန့်တြပား၊ အမဲ သားတတစ်၊ စြပစ်သီး
ပျဥ် တြပားစီ ေဝငှ ပီ းမှ၊ လအေပါင်းတိ ့သည် မိ မိတိ့ေနရာသိ ့ ြပန်သွား က၏။ ၂၀ ထိ ေနာက်
ဒါဝိ ဒ်သည် နန်းေတာ်သားတိ ့ကိ ေကာင်း ကီ းေပးြခင်းငှ ါ သွ ား၍ေရာက်ေသာအခါ၊ ေ ှ ာလ
၏သမီ း

မိ ခါလသည်

ဆီ း၍ ကိ လျက်၊

ကိ ယ်အဝတ်ကိခ တ်သကဲ့ သိ ့၊
အဝတ်ေတာ်ကိခ တ်ေသာ

၂ ဓမရာဇဝင်

ယေန့

လ ပ်ေပ ေသာသသည်
က န်ေယာက်ျား

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည်၊

အ ှ က်မ ှ ိ ဘဲ

က န်မိန်းမများေ ှ တွ
့ င်

ယေန့

အဘယ်မ ေလာက်

536

ဘန်း ကီ းေတာ်မပါသည်တကားဟဆိ ၏။ ၂၁ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ သင့်အဘ ှ င့်သ၏ အေဆွ အမျိုး
အေပါင်းတိ ့၏ကိ ယ်စား၊ ငါ့ကိေ ွးေကာက်၍ ထာဝရ ဘရား၏လ၊ ဣသေရလအမျိုးကိ
အပ်စိးေသာ

မင်းအရာ၌

ခန်းထားေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
တွင်

ပသည်မဟတ်ေလာ။ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
တွင် ငါ ကခန်မည်။

၂၂ ထိ မ မက၊

ငါသာ၍ယတ်မာမည်။ ကိ ယ် အထင်အတိ င်းကိ ယ်ကိသာ၍ ှ ိမ့ ်ချမည်၊ သင်ေြပာေသာ
က န်မများမကား၊

ငါ့ကိချီးမွ မ်း ကလိ မ့ ်မည်ဟ

မိ ခါလကိ

ြပန်ေြပာ၏။

၂၃

ေ ှ ာလ၏သမီ းမိ ခါလသည် တသက်လံ းသားကိ မဘွ ားမြမင်ရ။

၇ ထာဝရဘရားသည်

အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ိ ေသာ

ကယ်လတ်ေတာ်မေသာ ေကျးဇးကိ
ေနရေသာအခါ။

၂

ရန်သအေပါင်းတိ ့လက်မှ

ှ င်ဘရင်သည်

ပေရာဖက်နာသန်ကိ

ခံ ရ၍၊ နန်းေတာ်၌ ငိ မ်ဝပ်စွာ

ေခ ၍၊

ကည့် ေလာ့။

ငါသည်

အာရဇ် သစ်သားအိ မ် ှ င့်ေန၏။ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်မကား၊ ကလားကာြဖင့်သာ
ကွ ယ်ကာလျက် ေနရသည်ဟဆိ ေသာ်၊ ၃ နာသန်က၊ အ ကံ ေတာ် ှ ိ သမ အတွ င်း ပေတာ် မပါ။
ထာဝရဘရားသည် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် အတ ှ ိ ေတာ်မ သည်ဟ ြပန်ေလ ာက်၏။

၄

ထိ ညဥ့်တွ င် ထာဝရဘရား၏

၅

ငါ့က န်ဒါဝိ ဒ်ထံသိ ့
ငါေနစရာဘိ ့

သွ ားေလာ့။

အိ မ်ကိ

အဲ ဂတုြပည်မှ

တ်ကပတ်ေတာ် သည် နာသန်သိ့ ေရာက်၍၊
ထာဝရဘရား

ေဆာက်ရမည်ေလာ။

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ

တ်ေဆာင်ေသာေန့ကစ၍ယေန့တိင်ေအာင်

တဲ အမျိုးမျိုး ှ င့်ငါလှ ည့်လည် ပီ ။

၇

သင်သည်

အိ မ် ှ င့်ငါ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်

အရပ်ရပ်တိ့၌၊ ငါ၏လဣသေရလအမျိုးကိ ေက းေမွ းေစ

မေန။

ငါလှ ည့်လည်ရာ

ြခင်းငှ ါ၊ ငါေစခိ င်းေသာ

ဣသေရလတရားသ ကီ း တစံ တေယာက်အား၊ သင်သည် ငါ့အဘိ ့အာရဇ် သစ်သားအိ မ် ကိ
အဘယ်ေ ကာင့် မေဆာက်သနည်းဟ ငါဆိ ဘးသေလာ။ ၈ ယခမှာ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ငါ၏လဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ

သိ းထိ န်းရာသိ းြခံ ထဲ က
အပ်စိးေသာမင်းအရာ၌

သင့်ကိ ငါ တ်ယ၍၊
ငါခန့်ထား ပီ ။

၉

သင်သွားေလရာရာ၌ ငါလိ က်၍သင်၏ ရန်သအေပါင်းတိ ့ကိ သင့်ေ ှ မ့ ှ ပယ် ှ ားသြဖင့်၊
ေြမ ကီ းသား တိ ့တွင် လ ကီ း၏ဂဏ်အသေရကဲ့ သိ ့ သင်၌ ကီ းစွ ာေသာ ဂဏ်အသေရကိ
ငါေပး ပီ ။

၁၀ ထိ မှတပါး ငါ၏လ ဣသေရလအမျိုးေနရာ အရပ်ကိ ငါြပင်ဆင် ပီ ။

သတိ ့သည် ေနာက်တဖန် မေြပာင်းမလဲ မိ မိတိ့ေနရာ၌ ေနေစြခင်းငှ ါ ငါ မဲ ြမံ ေစမည်။
မတရားေသာသတိ ့သည် ေ ှ းကာလ၌၎င်း၊ ၁၁ ငါ၏လဣသေရလအမျိုးတွ င် တရားသ ကီ း
တိ ့ကိ ခန့်ထားေသာကာလ၌၎င်း၊

၂ ဓမရာဇဝင်

ှ ဥ်းဆဲ သကဲ့ သိ ့ ေနာက် တဖန်မ ှ ဥ်းဆဲ ရ။ သင့်ကိ လည်း
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ရန်သအေပါင်းတိ ့ လက်မှ ကယ်လတ်၍ ချမ်းသာေပး ပီ ။ သင်၏အမျိုး အ ွယ်ကိလည်း
ငါတည်ေစမည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ ပီ ။

၁၂ သင်သည် အသက်ကာလေစ့၍

ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အတ အိ ပ်ေပျာ်ေသာအခါ သင်၏ရင်ေသွ း၊ သင်မှ ဆင်းသက်ေသာ
သားကိ ငါချီးေြမာက်၍ သ၏ ိင်ငံကိ တည်ေထာင်မည်။ ၁၃ ထိ သားသည် ငါ၏နာမအဘိ ့
အိ မ်ကိ ေဆာက်လိမ့ ်မည်။ သထိ င်ေသာ ရာဇပလင်ကိ အစဥ်အ မဲ ငါတည်ေစမည်။ ၁၄ ငါသည်
သ၏အဘြဖစ်မည်။ သသည်လည်း ငါ၏သားြဖစ်လိမ့ ်မည်။ သသည် ဒစ ိ က်ကိ ပလ င်
လသံ းတတ်ေသာ ကိ မ်လံ း ှ င့် ငါဆံ းမမည်။ ၁၅ သိ ့ရာတွ င် သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ငါပယ် ှ ားေသာ
ေ ှ ာလ၌ ငါ၏က ဏာကိ တ်သကဲ့ သိ ့ သင်၏သား၌ ငါမ တ်။ ၁၆ သင်၏အမျိုးအ ွယ် ှ င့်၊
သင်၏ ိင်ငံသည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ အစဥ်အ မဲ တည်လိမ့ ်မည်။ သင်၏ရာဇပလင် သည်လည်း
အစဥ်အ မဲ တည်လိမ့ ်မည်ဟ ငါ့က န်ဒါဝိ ဒ်အား ေြပာေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၇

ထိ ဗျာဒိ တ်ေတာ်စကားအလံ းစံ တိ ့ကိ နာသန် သည် ဒါဝိ ဒ်အား ြပန်ေြပာေလ၏။

၁၈

ထိ အခါဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည် အထဲ သိ့ဝင်၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ထိ င်ေနလျက်၊ အိ အ ှ င်
ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ ဤမ ေလာက်ချီးေြမာက်ေတာ် မမည်အေ ကာင်း၊ အက ်ပ်သည်
အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်ပါသနည်း။ အက ်ပ်အမျိုးသည် အဘယ်သိ့ေသာ အမျိုး
ြဖစ်ပါသနည်း။ ၁၉ သိ ့ရာတွ င် အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ထိ ေကျးဇးေတာ်ကိ သာမညေကျးဇးဟ
ထင်မှတ်ေတာ်မေသာ ေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်၏ အမျိုးအ ွယ်ကိ ကာြမင့်စွ ာေသာကာလ ှ င့်
ယှဥ်လျက်မိန့်ေတာ်မပါသည်တကား။

အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊

လတိ ့သည်

ထိ သိ့စီရင်ေလ့ ှ ိ ပါ သေလာ။ ၂၀ ဒါဝိ ဒ်သည် အဘယ်သိ့တိးတက်၍ ေလ ာက်ရပါမည်နည်း။
အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်ကိ သိ ေတာ်မ၏။
တ်ကပတ်ေတာ်ကိ

ေထာက်၍၊

အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း

၂၁

ကိ ယ်ေတာ်၏

က န်သိရမည်အေ ကာင်း၊ ဤ ကီ းစွ ာေသာ အမအလံ းစံ တိ ့ ကိ ပေတာ်မ ပီ ။ ၂၂ သိ ့ြဖစ်၍
အိ ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ကီ းြမတ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်တိ့

ကားသမ အတိ င်း

ကိ ယ်ေတာ်မှတပါး

ဘရားမည်မ မ ှ ိ ပါ။

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်တေသာဘရား၊
၂၃ နာမေတာ်ကိ

အြခားေသာ

ထင် ှ ားေစ၍ အဲ ဂတုြပည်အစ

ှ ိ ေသာ

အြခားေသာြပည်များ၊ သတိ ့ဘရားများတိ ့မှ ေ ွး တ်ေတာ်မေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏ လမျိုးေ ှ တွ
့ င်
လမျိုးေတာ်အဘိ ့ ှ င့်ြပည်ေတာ်အဘိ ့ ေ ကာက်မက်ဘွယ် ေသာ အမ ကီ းတိ ့ကိ ပြခင်းငှ ါ၊
ဘရားသခင် က၍

ကိ ယ်ေတာ်အဘိ ့ေ ွး

တ်ေတာ်မေသာ

ကိ ယ်ေတာ်၏လ

ဣသေရလအမျိုး ှ င့်တေသာ လမျိုးတစံ တမျိုးသည် ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ ပါသေလာ။ ၂၄
အေ ကာင်းမကား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ လဣသေရလအမျိုးကိ အစဥ်အ မဲ ကိ ယ်ေတာ်၏လ
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ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်အဘိ ့ ခိ င်ခ့ံ မဲ ြမံ ေစ၍၊ ကိ ယ်ေတာ် ထာဝရဘရားသည်
သတိ ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ယခမှာအိ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊

၂၅

ကိ ယ်ေတာ်က န်၌၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်၏အမျိုးအ ွယ်၌၎င်း၊ မိ န့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်ကိ
အစဥ်အ မဲ

တည်ေစေတာ်မပါ။

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း

ပေတာ်မပါ။

၂၆

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးကိ အစိ းရေသာဘရားသခင်
ြဖစ်ေတာ်မ

သည်ဟ၍

ကိ ယ်ေတာ်က န်ဒါဝိ ဒ်၏

နာမေတာ်သည်
အမျိုးအ ွယ်

အစဥ်အ မဲ ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။

သည်

ေ ှ ေတာ်
့
၌တည်ပါေစေသာ။

၂၇

အေ ကာင်းမကား၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၊
ကိ ယ်ေတာ်က၊

သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ

ငါတည်ေစမည်ဟ

ကိ ယ်ေတာ်က န်အား

ဗျာဒိ တ်ေပးေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် ဤပဌနာကိ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ပချင်
ေသာစိ တ် ှ ိ ပါ၏။ ၂၈ ယခလည်းအိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်
မှန်ေတာ်မ၏။

စကားေတာ်လည်း

ဂတိ ထားေတာ်မ ပီ ။

မှန်ပါ၏။

ဤေကျးဇးကိ ကိယ်ေတာ်က န်၌

၂၉ သိ ့ြဖစ်၍ ကိ ယ်ေတာ်က န်၏အမျိုးအ ွယ်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌

အစဥ်အ မဲ တည်ပါမည်အေ ကာင်း၊ ေကာင်း ကီ းေပးြခင်းငှ ါ း ွ တ်ေသာစိ တ် ှ ိ ေတာ်မပါ။
အိ အ ှ င် ထာဝရဘရား၊အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်းေကာင်း ကီ းေပး ေတာ်မေသာမဂလာကိ ၊
ကိ ယ်ေတာ်က န်၏အမျိုးအ ွယ်သည် အစဥ်အ မဲ ခံရပါေစေသာဟ ဆေတာင်းသတည်း။

၈ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတိလတိ့ကိ လပ် ကံ ၍ ေအာင်ြမင်သြဖင့်၊ ေမေသဂမာ မိက့ ိ
သိ မ်းယေလ၏။ ၂ ေမာဘြပည်ကိလည်းလပ် ကံ ၍ ြပည်သားတိ ့ကိ ေြမေပ မှာ လှ ဲ ချသြဖင့်၊
ကိ း ှ င့်တိ င်းလျက် သံ းစတွ င်

ှ စ်စကိ သတ်၏။ တစကိ ချမ်းသာေပး၏။ ထိ သိ့ေမာဘ

အမျိုးသားတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်၌ က န်ခံ၍ အခွ န်ဆက်ရ က၏။ ၃ ေဇာဘမင်း ကီ းရေဟာဘ၏
သားဟာဒေဒဇာသည် ဥဖရတ်ြမစ်နားေြမကိ သိမ်းယြခင်းငှ ါ သွ ားေသာ အခါ၊ ဒါဝိ ဒ်သည်
တိ က်ဖျက်၍၊ ၄ ရထားတေထာင်၊ ြမင်းစီ းသရဲ ခနစ်ေထာင်၊ ေြခသည် သရဲ ှ စ်ေသာင်းကိ
ဘမ်းဆီ း၍

ရထားတရာတိ ့ကိသိမ်းထား ပီ းမှ၊

ဖျက်ဆီးေလ၏။

၅ ဒမာသက် မိ ေ
့ န

စစ်ကေသာအခါ၊ ဒါဝိ ဒ်သည်

ရိ လ

အြခားေသာြမင်းရထား ိ သမ တိ ့ကိ

ရိ လတိ ့သည် ေဇာဘမင်း ကီ း ဟာဒေဒဇာကိ
ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ သတ် ပီ းမှ၊

ရိ ြပည် ဒမာသက် မိ ့၌ မိ ေ့ စာင့်တပ်ကိ ထားသြဖင့်၊

၆

ရိ လတိ ့သည်ဒါဝိ ဒ်၌ က န်ခံ၍

အခွ န်ဆက်ရ က၏။ ဒါဝိ ဒ်သွားေလရာရာ၌ ထာဝရဘရား ေစာင့်မ ေတာ်မ၏။ ၇ ဟာဒေဒဇာ၏
က န်တိ့စွဲကိင်ေသာ ေ ဒိ င်းလားများကိ ဒါဝိ ဒ်သည်သိမ်း၍ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်
သွ ား၏။

၈ ဟာဒေဒဇာအစိ းရေသာ ေဘတ မိ ့ ှ င့် ေဗေရာသဲ မိ မ
့ ှ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည်
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များစွ ာေသာေ ကးဝါကိ သိ မ်းသွ ား၏။

၉ ဟာဒေဒဇာ၏ တပ်အလံ းအရင်းကိ ဒါဝိ ဒ်

လပ် ကံ ေ ကာင်းကိ ၊ ဟာမတ်မင်း ကီ းေတာဣသည် ကားလ င်၊ ၁၀ မိ မိရန်သဟာဒေဒဇာကိ
ဒါဝိ ဒ်သည် စစ်တိက်၍ လပ် ကံ ေသာေ ကာင့်၊ မိ ဿဟာယဖွဲ ့၍ ေကာင်း ကီ း ေပးေစြခင်းငှ ါ၊
မိ မိသားေယာရံ ကိ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းထံ သိ ့ ေစလတ်၍၊ ေယာရံ သည် ေငွ ဖလား၊ ေ ဖလား၊
ေ ကးဝါ ဖလားတိ ့ကိ ေဆာင်လျက်လာ၏။

၁၁ ထိ ဖလားတိ ့ကိ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည်

ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်၏။ ထိ အတေအာင်ြမင်ေသာ ရိ ြပည်၊ ေမာဘြပည်၊ အမုန်ြပည်၊
ဖိ လိတိ ြပည်၊ အာမလက်ြပည်၌ သိ မ်းယေသာ ေ ေငွ ကိ၎င်း၊
ရေဟာဘသား ဟာဒေဒဇာ၏ ဘ

၁၂ ေဇာဘမင်း ကီ း

ာကိ လယ၍ ရေသာေ ေငွ ကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရား အား

ပေဇာ်၏။ ၁၃ ဆားချိုင့်တွ င် ဧဒံ လတေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ လပ် ကံ ရာမှ၊ ဒါဝိ ဒ်သည်
ြပန်လာေသာအခါ ဂဏ်အသေရ

ကီ း၏။ ၁၄ ဧဒံ ြပည်အရပ်ရပ်၌ မိ ေ့ စာင့်တပ်တိ့ကိထား၍၊

ဧဒံ ြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်၌ က န်ခံ က၏။ ဒါဝိ ဒ်သွားေလရာရာ၌ ထာဝရဘရား
ေစာင့်မေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိ သိ့ ဒါဝိ ဒ်သည် ဣသေရလ ိင်ငံလံ းကိ စိ းစံ ၍၊ ိင်ငံေတာ်သားတိ ့တွင်
တရားမကိ စီ ရင်ဆံ းြဖတ် ေတာ်မ၏။ ၁၆ ေဇ ယာ၏သားယွ ာဘသည် ဗိ လ်ချုပ်မင်း
ြဖစ်၏။ အဟိ လပ်၏ သားေယာ ှ ဖတ်သည် အတွ င်းဝန် ြဖစ်၏။ ၁၇ အဟိ တပ်သား
ဇာဒတ် ှ င့် အဗျာသာ၏သား အဟိ မလက်သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်ြဖစ်၏။ စရာယသည်
စာေရးေတာ် ကီ းြဖစ်၏။ ၁၈ ေယာယဒ၏သား ေဗနာယသည် ေခရသိ လ ှ င့် ေပလသိ
လတိ ့ကိအပ်ရ၏။ ဒါဝိ ဒ်၏သားေတာ်တိ့ သည်လည်း မင်းသားအရာ ှ င့် ေန က၏။

၉ တဖန်ဒါဝိဒ်က၊

ငါသည် ေယာနသန်အတွ က် ေကျးဇး ပစရာ အခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊

ေ ှ ာလအေဆွ အမျိုး

တစံ တေယာက်

ဇိ ဘအမည် ှ ိ ေသာ

ေ ှ ာလ၏

အထံ ေတာ်သိ့သွင်း၍

အေဆွ အမျိုး ှ င့်ဆိ င်ေသာ

ှ င်ဘရင်က၊

ကိ ယ်ေတာ်က န်မှန်ပါသည်ဟ

ကျန် ကင်းေသးသေလာဟ

သင်သည်

ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။

ေမးေသာ်၊

၂

က န်တေယာက်ကိ

ဇိ ဘမှန်သေလာဟေမးလ င်၊
၃

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

ဘရားသခင့်အလိ ေတာ်အတိ င်း ငါေကျးဇး ပစရာ အခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ေ ှ ာလအေဆွ အမျိုးတစံ
တေယာက်မ မ ှ ိ သေလာဟ ေမးလ င် ဇိ ဘက၊ ေယာနသန်၌ ေြခဆွံ ့ေသာသားတေယာက်
ှ ိ ပါေသး၏ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၄ ှ င်ဘရင်က၊ သသည်အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ ေမးြပန်လ င်၊
ဇိ ဘက၊ ေလာေဒဗာ ွာ၊ အေမျလသား မာခိ ရအိ မ်၌ ှ ိ ပါသည်ဟ ေလ ာက်၏။ ၅ ထိ အခါ
ဒါဝိ ဒ်သည် ေစလတ်၍ ေ ှ ာလ၏သားြဖစ်ေသာ ေယာနသန်၏သား ေမဖိ ေဗာ ှ က်ကိ၊
ေလာေဒဗာ ွာ၊ အေမျလသားမာခိ ရ အိ မ်မှေခ ခဲ့ ၍၊

၆ သသည်

အထံ ေတာ်သိ့

ေရာက်ေသာအခါ ြပပ်ဝပ်လျက် ှ ိ ခိးေလ၏။ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ေမဖိ ေဗာ ှ က်ဟေခ လ င်၊
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ကိ ယ်ေတာ်က န် ှ ိ ပါသည်ဟေလ ာက်ေလ၏။
သင်၏အဘ

ေယာနသန်အတွ က်

၇

ငါသည်သင်၌

ဒါဝိ ဒ်ကလည်း

မစိ းရိ မ် ှ င့်။

ဆက်ဆက်ေကျးဇး ပမည်။

သင့်အဘိ ့ေ ှ ာလပိ င်သမ ေသာ ေြမကိ ငါြပန်ေပးမည်။ သင်သည် ေန့တိင်းအစဥ်ငါ့စားပွဲ ၌
စားရမည်ဟဆိ ေသာ်၊ ၈ ေမဖိ ေဗာ ှ က်က၊ က န်ေတာ်ကဲ့သိ ့ြဖစ်ရေသာ ေခွ းေသေကာင်ကိ
ကိ ယ်ေတာ် ကည့် ရမည်အေ ကာင်း၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်ပါသနည်း
ဟ ဦ းချ၍ြပန်ေလ ာက်၏။ ၉ ထိ အခါ ှ င်ဘရင်သည် ေ ှ ာလ၏က န်ဇိဘကိ ေခ ၍၊ ေ ှ ာလ ှ င့်
သ၏အေဆွ အမျိုးများ ပိ င်ထိက်သမ
သင်သည်သင်၏သားက န်တိ့ ှ င့်တကွ

တိ ့ကိ သင့်သခင်၏သားအား ငါေပး ပီ ။
လယ်လပ်၍

၁၀

သင့်သခင်၏သားစားစရာဘိ ့

အသီ းအ ှ ံ ကိ သွ င်းရမည်။ သိ ့ရာတွ င် သင့်သခင်၏သား ေမဖိ ေဗာ ှ က်သည် ေန့တိင်းအစဥ်
ငါ့စားပွဲ ၌

အစာစားရမည်ဟ

က န် ှ စ်ဆယ် ှ ိ ၏။
ကိ ယ်ေတာ်က န်ကိ

၁၁

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ဇိ ဘ၌

ဇိ ဘကလည်း၊

က န်ေတာ်သခင်အ ှ င်မင်း ကီ းသည်

မှာထားေတာ်မသမ အတိ င်း၊

သားတဆယ်ငါးေယာက် ှ င့်

ကိ ယ်ေတာ်က န် ပပါမည်ဟ

နားေတာ်ေလ ာက်၏။ ထိ ေနာက်၊ ေမဖိ ေဗာ ှ က်သည် ှ င်ဘရင်၏သားရင်းကဲ့ သိ ့ စားပွဲ ေတာ်၌
အစာစားရ၏။ ၁၂ ေမဖိ ေဗာ ှ က်၌ မိ ကာအမည် ှ ိ ေသာ သားငယ်တေယာက် ှ ိ ၏။ ဇိ ဘအိ မ်၌
ေနေသာသအေပါင်း တိ ့သည်လည်း ေမဖိ ေဗာ ှ က်၏ က န်ြဖစ် က၏။

၁၃ ထိ သိ့

ေမဖိ ေဗာ ှ က်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ေန၍ ှ င်ဘရင်၏စားပွဲ ေတာ်၌ ေန့တိင်းအစဥ်စားရ၏။
ေြခ ှ စ်ဘက်ဆွံ ့ေသာသြဖစ်၏။

၁၀ ထိေနာက် အမုန် ှ င်ဘရင်သည် ေသ၍ သားေတာ်ဟာ န်သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌
နန်းထိ င်၏။ ၂ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ဟာ န်အဘနာဟတ်သည် ငါ့အား ေကျးဇး ပေသာေ ကာင့်၊
သ၏သား၌ ေကျးဇး ပမည်ဟဆိ လျက်၊ သ၏အဘေသရာတွ င် ှ စ်သိမ့ ်ေစြခင်းငှ ါ က န်တိ့ကိ
ေစလတ်၍၊ ဒါဝိ ဒ်၏က န်တိ့သည် အမုန်ြပည်သိ့ေရာက် က၏။ ၃ အမုန်အမျိုး မးမတ်တိ့သည်
မိ မိတိ့အ ှ င်

ဟာ န်ထံသိ ့ဝင်၍၊

ဒါဝိ ဒ်သည်

စိ တ်ေတာ်ကိ

ှ စ်သိမ့ ်ေစ

ေသာ

သတိ ့ကိေစလတ်ရာတွ င် ခမည်းေတာ်ကိ ိ ေသစွ ာ ပသည်ဟ ထင်မှတ်ေတာ်မသေလာ။
မိ ေ့ တာ်ကိစစ်ေဆးစစမ်း၍

ဖျက်ဆီးြခင်း

ငှ ာသာသ၏က န်တိ့ကိေစလတ်သည်

မဟတ်ေလာဟ ေလ ာက် က

ေသာ်။ ၄ ဟာ န်သည် ဒါဝိ ဒ်၏က န်တိ့ကိ ယ ပီ းလ င်၊

မတ်ဆိတ်တြခမ်းကိ ရိတ်၍ အဝတ်ကိတင်ပါးတိ င်ေအာင် ြဖတ် ပီ းမှ လတ်လိက်ေလ၏။ ၅
ထိ သိတင်းကိ ဒါဝိ ဒ်သည် ကားေသာအခါ၊ ထိ လတိ ့သည် အလွ န် ှ က်ေသာေ ကာင့် သတိ ့ကိ
ဆီ း ကိ ေစြခင်းငှ ါ ေစလတ်၍၊ သင်တိ့သည် မတ်ဆိတ်မ ှ ည်မှီတိင်ေအာင် ေယရိ ေခါ မိ မ့ ှ ာ
ေန ကေလာ့။ ထိ ေနာက်မှြပန်လာ ကေလာ့ဟ မှာထားေတာ်မ၏။ ၆ အမုန်အမျိုးသားတိ ့က၊
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ငါတိ ့သည်ဒါဝိ ဒ်ေ ှ မ့ ှ ာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ် ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ သိ လ င်၊ လကိ ေစလတ်၍
ဗက်ရေဟာဘ မိ ့ ှ င့် ေဇာဘ မိ ့၌ေနေသာ ရိ လေြခသည် သရဲ ှ စ်ေသာင်း၊ မာခမင်း ကီ း၏ လ
တေထာင်၊ ေတာဘ မိ သ
့ ား တေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ ငှ ား က၏။

၇ ထိ သိတင်းကိ

ဒါဝိ ဒ်သည် ကားလ င် ယွ ာဘ ှ င့် ခွ န်အား ကီ းေသာသရဲ အလံ းအရင်းအေပါင်းကိ ေစလတ် ၏။
၈ အမုန်အမျိုးသားတိ ့သည် ထွ က်၍ မိ တ
့ ံ ခါးဝမှာ စစ်ခင်းကျင်း က၏။ ေဇာဘ မိ ၊့ ရေဟာဘ မိ ၊့

ေတာဘ မိ မ့ ှ လာေသာ ရိ လ ှ င့် မာခါမင်း ကီ း၏ လတိ ့သည် လွ င်ြပင်၌ တြခားစီ ေန က၏။ ၉
ယွ ာဘသည်လည်း၊ ေ ှ ့၌၎င်း၊ ေနာက်၌၎င်း စစ်မျက် ှ ာ ှ စ်ဘက် ှ ိ သည်ကိြမင်လ င်၊
ဣသေရလလတိ ့ တွ င်
တဘက်၌စစ်ခင်းကျင်း၏။

သန်ြမန်ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေ ွးေကာက်၍
၁၀

ရိ လ တိ ့

ကင်းေသာသတိ ့ကိ အမုန်အမျိုးသားတိ ့တဘက်၌

စစ်ခင်းကျင်း ေစြခင်းငှ ါ၊ ညီ အဘိ ှ ဲ လက်သိ့ အပ်လျက်၊ ၁၁ ရိ လတိ ့သည် ငါ့ကိ ိင်လ င်
ငါအားကရမည်။ အမုန်အမျိုးသားတိ ့သည် သင့်ကိ ိင်လ င် သင့်အား ငါကမည်။ ၁၂
ရဲ ရင့်ေသာစိ တ် ှ ိ ၍ ငါတိ ့လမျိုး၊ ငါတိ ့ဘရားသခင့် မိ ့ ွာတိ ့အဘိ ့ အားထတ်၍ တိ က် ကကန်အ့ံ ။
ထာဝရဘရားသည် အလိ ေတာ် ှ ိ သည် အတိ င်းစီ ရင်ေတာ် မေစသတည်းဟ ဆိ ပီ းမှ၊ ၁၃
သ၌ပါေသာလများ ှ င့်တကွ ရိ လတိ ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ချဥ်းသွ ားေသာအခါ၊ ရိ လတိ ့သည်
ေြပး က၏။ ၁၄ ရိ လတိ ့ေြပးသည်ကိ အမုန်အမျိုးသားတိ ့သည် ြမင်လ င်၊ သတိ ့သည်လည်း
အဘိ ှ ဲ ေ ှ မ့ ှ ာေြပး၍ မိ ထ
့ ဲ သိ့ ဝင် က၏။ ယွ ာဘသည်လည်း အမုန်ြပည်မှ ထွ က်၍
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်သွားေလ၏။

၁၅

ရိ လတိ ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မ့ ှ ာ

မိ မိတိ့ ံ းသည်ကိ သိ ြမင်လ င် တဖန်စည်းေဝး က၏။ ၁၆ ဟာဒေဒဇာမင်းသည်လည်း
ေစလတ်၍၊

ြမစ်တဘက်၌ေနေသာ

ရိ လတိ ့ကိေခ သြဖင့်၊

သတိ ့သည်

ေဟလံ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်လာ က၏။ ဟာဒေဒဇာခန့်ထားေသာ ဗိ လ်ချုပ်မင်းေ ှ ာဗက်သည်လည်း
အပ်ရ၏။ ၁၇ ထိ သိတင်းကိ ကားလ င်၊ ဒါဝိ ဒ်သည် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ
စေဝးေစ၍၊ ေယာ်ဒန်ြမစ် ကိ ကးသြဖင့် ေဟလံ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေလ၏။

ရိ လတိ ့သည်

ဒါဝိ ဒ်တဘက်၌ စစ်ခင်းကျင်း၍ တိ က်ေသာအခါ၊ ၁၈ ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မ့ ှ ာ ေြပး က၏။
ဒါဝိ ဒ်သည်လည်း ရိ ြမင်းရထားစီ းသရဲ ခနစ်ေထာင်၊ ေြခသည် သရဲ ေလးေသာင်းတိ ့ကိ သတ်၍၊
ဗိ လ်ချုပ်မင်းေ ှ ာဗက် ကိ လည်း ထိ ခိက်သြဖင့် သသည် ထိ အရပ်၌ ေသ၏။ ၁၉ ဟာဒေဒဇာ၌
က န်ခံေသာမင်း ကီ းအေပါင်းတိ ့သည် ဣသေရလအမျိုး ှ င့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့၍ က န်ခံ က၏။
ထိ သိ့ ရိ လတိ ့သည် ေနာက်တဖန် အမုန်အမျိုးသားတိ ့ကိ စစ်မကဝံ့ က။

၁၁ အခါလည်၍

ှ င်ဘရင်တိ့သည် စစ်တိက်ချိန် ေရာက်ေသာအခါ၊ ဒါဝိ ဒ်သည်

ယွ ာဘ ှ င့်က န်များ၊

ဣသေရလ
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သတိ ့သည်

အမုန်အမျိုးသားတိ ့ကိ

ဒါဝိ ဒ်သည်

ကိ ယ်တိင်ေယ ှ လင် မိ ့၌

ဒါဝိ ဒ်သည်

တိ က်ဖျက်၍

ရဗာ

ေနေလ၏။

ေလျာင်းစက်ရာမှထ၍

မိ က
့ ိ

ဝိ င်းထား က၏။

ေနာက်တေန့ညဦ းယံ ၌

၂

နန်းေတာ်မိးေပ မှာ

စ ကသွ ာစဥ်တွင်၊

အလွ န်အဆင်းလှ ေသာမိ န်းမတေယာက် ေရချိုးသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ၃ ထိ မိန်းမကား
အဘယ်သနည်းဟေစလတ်၍

ေမးြမန်းလ င်၊

ဗာသ

ေလ ာက်ေလ၏။

ေ ှ ဘြဖစ်ပါသည်ဟ

ထိ မိန်းမကိ

အထံ ေတာ်သိ့

ေခ ခဲ့ ၍

ဧလျံသမီ း၊

ဟိ တိ လဥရိ ယ၏မယား

တဖန်လကိ ေစလတ်သြဖင့်၊

၄

ှ က်တင်ေလ၏။

ထိ မိန်းမသည်

မိ မိအညစ်အေ ကး ှ င့် စင် ကယ်ေအာင် ပ၍ မိ မိအိမ်သိ့ ြပန် ပီ းမှ၊ ၅ ပဋိ သေ ှ ိ သြဖင့်
ဒါဝိ တ်ထံသိ ့လကိ ေစလတ်၍၊က န်မ၌ ပဋိ သေ ှ ိ ပါ၏ဟ ေလ ာက်ေစေသာ်၊ ၆ ဒါဝိ ဒ်သည်
ယွ ာဘဆီ သိ့ လကိ ေစလတ်၍ ဟိ တိ လ ဥရိ ယကိ ငါ့ထံသိ ့ ေစလတ်ရမည်ဟ မှာလိ က်သည်
အတိ င်း၊ ယွ ာဘသည်ေစလတ်၍၊

၇ ဥရိ ယေရာက်လာေသာအခါ ဒါဝိ ဒ်က၊ ယွ ာဘ

ကျန်းမာ၏ေလာ။ လများကျန်းမာ၏ေလာ။ စစ်တိက်၍ ေအာင်ြမင်သေလာဟေမးြမန်း ပီ းမှ၊ ၈
သင့်အိ မ်သိ့သွား၍ ေြခေဆးေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဥရိ ယသည် နန်းေတာ်မှထွ က်၍
သ ေနာက်မှ ခဲ ဘွယ်စားဘွ ယ်ကိ ှ င်ဘရင် ေပးလိ က်ေလ၏။ ၉ သိ ့ရာတွ င် ဥရိ ယသည်
မိ မိအိမ်သိ့မသွ ားဘဲ ၊ မိ မိအ ှ င်၏က န်အေပါင်းတိ ့ ှ င့်အတ နန်းေတာ်တံခါးဝ၌ အိ ပ်ေလ၏။ ၁၀
ဥရိ ယသည်

မိ မိအိမ်သိ့

မသွ ားေ ကာင်းကိ

နားေတာ်ေလ ာက်လ င်

ဒါဝိ ဒ်က၊

သင်သည်ခရီ းသွ ားရာမှ ေရာက်လာသည်မဟတ်ေလာ။ သင့်အိ မ်သိ့ အဘယ်ေ ကာင့်
မသွ ားဘဲ ေနသနည်းဟ ဥရိ ယကိ ေမးေသာ်၊ ၁၁ ဥရိ ယက၊ ေသတာေတာ် ှ င့်ဣသေရလအမျိုး၊
ယဒအမျိုးသားတိ ့သည် တဲ ၌ေန ကပါ၏။ သခင်ယွာဘ ှ င့် သခင်၏က န်များတိ ့သည်
လွ င်ြပင်၌တည်းရ ကပါ၏။ က န်ေတာ်သည် ကိ ယ်အိမ်သိ့သွား၍ စားေသာက်လျက် မယား ှ င့်
ေပျာ်ေမွ ့လျက်ေနသင့်ပါမည်ေလာ။

ကိ ယ်ေတာ်

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

ထိ သိ့က န်ေတာ် မ ပပါဟ ဒါဝိ ဒ်အား ေလ ာက်ေလ၏။

၁၂ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ဤ မိ ့၌

ယေန့ေနဦ းေလာ့။ နက်ြဖန်ေန့ ငါလတ်လိက်မည်ဟမိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဥရိ ယသည်ထိေန့၊
နက်ြဖန်ေန့၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ေန၏။ ၁၃ ဒါဝိ ဒ်သည်လည်း ဥရိ ယကိ ေခ ၍ ေ ှ ေတာ်
့
၌
စားေသာက်လျက် ယစ်မးသည်တိင်ေအာင်ေသာက်ရ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ညဦ းမှာမိ မိအိမ်သိ့
မသွ ားဘဲ ၊ အ ှ င်၏ က န်တိ့ ှ င့်အတ အိ ပ်ြခင်းငှ ါ ထွ က်သွားေလ၏။ ၁၄ နံ နက်မှာ ဒါဝိ ဒ်သည်
မှာစာကိ ေရး၍ ဥရိ ယ လက်တွင် ယွ ာဘသိ ့ ေပးလိ က်၏။

၁၅ မှာစာချက်ဟမကား၊

ကျပ်တည်းစွ ာစစ်တိက်ရာ တပ်ဦး၌ ဥရိ ယကိ ခန့်ထား ပီ းမှ၊ သသည် ရန်သလက်သိ့ ေရာက်၍
ေသေစြခင်းငှ ါ တပ်များကိ

၂ ဓမရာဇဝင်

ပ်သိမ်းေလာ့ဟ ပါသတည်း။

၁၆ အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း
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ယွ ာဘသည် မိ က
့ ိ ကည့် ပီ းမှ၊ ခွ န်အား ကီ းေသာ သရဲ ှ ိ ရာအရပ်၌ ဥရိ ယကိ ခန့်ထားေလ၏။
၁၇ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ထွ က်၍ယွ ာဘ ှ င့် စစ် ပိ င်ေသာအခါ၊ ဒါဝိ ဒ်၏က န်အချို ့တိ့သည်

ေသ က၏။

ဟိ တိ လဥရိ ယသည်လည်း

စစ်သိတင်းအလံ းစံ ကိ

ဒါဝိ ဒ်အား ကား

ေသ၏။

ထိ ေနာက်ယွာဘသည်

၁၈

ေလ ာက်ေစြခင်းငှ ါ

လကိ ေခ ၍၊

၁၉

သင်သည် ှ င်ဘရင်ထံေတာ်၌ စစ်သိတင်းကိ အကန်အစင် ကား ေလ ာက် ပီ းလ င်၊ ၂၀
ှ င်ဘရင်သည် အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ သင်တိ့သည် စစ် ပိ င်ေသာအခါ၊
အဘယ်ေ ကာင့် ချဥ်းကပ် ကသနည်း။
ေယ ေဗ ှ က်သား

အဘိ မလက်ကိ

မိ န်းမတေယာက်သည်

မိ အ
့ နီးသိ ့

မိ ့ ိ းေပ က ပစ်မည်ကိ မသိ ေလာ။
အဘယ်သ

ကိ တ်ဆံ ေကျာက်တဖဲ့ ကိ

လပ် ကံ သနည်း။

၂၁

ေသဗက် မိ မ့ ှ ာ

မိ ့ ိ းေပ ကပစ်ချ၍

အဘိ မ

လက်ေသသည်မဟတ်ေလာ။ မိ ့ ိ းအနီးသိ ့ အဘယ် ေ ကာင့် ချဥ်းကပ် ကသနည်းဟ
မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်ဟိတိ လ၊ ဥရိ ယေသေ ကာင်းကိ ေလ ာက်ရ မည်ဟ
မှာထား၍ ေစလတ်ေလ၏။ ၂၂ ယွ ာဘမှာထားသည်အတိ င်း ထိ တမန်သည် သွ ား၍ ဒါဝိ ဒ်အား
ကားေလ ာက်သည်ကား၊ ၂၃ ရန်သတိ ့သည် အမှန်စင်စစ် က န်ေတာ်တိ့ကိ ိင်သြဖင့်၊
လွ င်ြပင်တိင်ေအာင်လိက်၍ တိ က် ကပါ၏။ က န်ေတာ်တိ့သည်လည်း မိ တ
့ ံ ခါးဝတိ င်ေအာင်
လှ န်၍ တိ က် ကပါ၏။ ၂၄ ေလးသမားတိ ့သည် မိ ့ ိ းေပ က ကိ ယ်ေတာ် က န်တိ့ကိ ပစ်၍
ကိ ယ်ေတာ်က န်အချို ့ေသ ကပါ၏။
ေသပါ၏ဟ ေလ ာက်လ င်၊
စစ်တိက်ပွဲတွင်

ကိ ယ်ေတာ်က န်ဟိတိ လ၊

ဥရိ ယသည်လည်း

၂၅ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ဤအမေ ကာင့်

တေယာက်တလှ ည့်ေသတတ်၏။ အားယ ၍

စိ တ်မပျက် ှ င့်။

မိ က
့ ိ ကျပ်တည်းစွ ာ

တိ က်လျက်လပ် ကံ တိ က်ဖျက် ကေလာ့ဟ တမန်အားြဖင့် ယွ ာဘကိ မှာလိ က်ေလ၏။ ၂၆
ဥရိ ယေသေ ကာင်းကိ သ၏မယား ကားေသာအခါ၊ ခင်ပွန်းေ ကာင့် ငိ ေ ကးြမည်တမ်းလျက်
ေန၏။

၂၇ ငိ ေ ကးြမည်တမ်းချိန် လွ န်မှ၊ ဒါဝိ ဒ်သည် လကိ ေစလတ၍ ထိ မိန်းမကိ

နန်းေတာ်သိ့ေခ ေစသြဖင့်၊ သသည် မိ ဖရားအြဖစ်သိ့ ေရာက်၍ သားေယာက်ျားကိ
ဘွ ားြမင်ေလ၏။

သိ ့ရာတွ င်

ဒါဝိ ဒ် ပေသာအမသည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ဆိ းေသာအမြဖစ်သတည်း။

၁၂ ေနာက်တဖန်
ေစလတ်ေတာ်မသြဖင့်၊

ထာဝရဘရားသည်
နာသန်

သည်ဝင်၍၊

သေဌးတဦ း၊ ဆင်းရဲ သားတဦ း ှ ိ ပါ၏။
စသည်တိ့ ှ င့် ကယ်ဝြပည့်စံ ပါ၏။

ပေရာဖက်

နာသန်ကိ

အ ှ င်မင်း ကီ း၊

ဒါဝိ ဒ်ထံသိ ့

ဤမည်ေသာ မိ တ
့ ွ င်

၂ သေဌးသည် အလွ န်များစွ ာေသာ သိ း ွားမှ
၃ ဆင်းရဲ သားမကား၊ မိ မိဝယ်၍ ေမွ းစားေသာ

သိ းမကေလးတေကာင်တည်းမှ တပါးတြခားေသာ ဥစာ မ ှ ိ ပါ။ ထိ သိးမကေလးသည်

၂ ဓမရာဇဝင်
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အ ှ င် ှ င့်၎င်း၊ အ ှ င်၏ သားသမီ းတိ ့ ှ င့်၎င်း ေပါင်း၍ ကီ းပွ ား၏။ အ ှ င်၏ အစာကိ
စားတတ်၏။ အ ှ င်၏ေရခွ က်၌ေသာက်တတ်၏။ အ ှ င်၏ ရင်ခွင်၌ အိ ပ်၍ သမီ းကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၏။
၄ သေဌးအိ မ်သိ့ ဧည့်သည်တဦ းေရာက်၍ သေဌးသည် ဧည့်သည်ကိ လပ်ေက းဘိ ့

မိ မိသိး ွားများကိ

ှ ေြမာ ေသာေ ကာင့်

မယ၊ ဆင်းရဲ သား၏သိ းမကေလးကိ ယ၍

ဧည့်သည်ကိ လပ်ေက းဘိ ့ ချက်ပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလေသာ်၊

၅ ဒါဝိ ဒ်သည်

ထိ သေဌးကိ ြပင်းစွ ာအမျက်ထွက်၍၊ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း ထိ သိ့
ပေသာသသည် အမှန်ေသရမည်။

၆ က ဏစိ တ်မ ှ ိ ဘဲထိအမကိ ပေသာေ ကာင့်၊

ထိ သိးမကေလးအတွ က် ေလးဆြပန်ေပးရမည်ဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။ ၇ နာသန်ကလည်း၊
ထိ သသည်ကား အြခားသမဟတ်။ ကိ ယ်ေတာ်ပင် ြဖစ်ပါ၏။ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရးသခင်ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ငါသည်

ဘိ သိက်ေပး၍

သင့်ကိ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထား ပီ ။ ေ ှ ာလလက်မှလည်း ကယ်လတ် ပီ ။ ၈ သင့်သခင်၏
အေဆွ အမျိုးကိ ၎င်း၊ သင့်သခင်၏ မယားတိ ့ကိ၎င်း၊ သင်၏ရင်ခွင်၌ ငါအပ်ေပး ပီ ။
ဣသ

ေရလအမျိုး ှ င့်

ယဒအမျိုးကိ

ငါေပး ပီ ။

ထိ အရာများ

မေလာက်လ င်

အြခားတပါးေသာအရာရာတိ ့ကိ ေပးြခင်း ငှ ါ ငါအလိ ှ ိ ၏။ ၉ သင်သည်ထာဝရဘရား၏
ပညတ်တရားေတာ်ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပ၍ ေ ှ ေတာ်
့
၌ဒစ ိ က်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ပဘိ သနည်း။
ဟိ တိ လ၊ ဥရိ ယ၏အသက်ကိ ထားြဖင့်သတ်၍ သ၏မယားကိ သိ မ်းေလ ပီ တကား။ ထိ သကိ
အမုန်အမျိုးသား ထား ှ င့်သတ်ေလ ပီ တကား။ ၁၀ ယခမှာသင်သည် ငါ့ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပ၍
ဟိ တိ လ၊

ဥရိ ယ၏မယားကိ

သိ မ်းေသာေ ကာင့်၊

ထားေဘး ှ င့်အစဥ် ေတွ ့ ကံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
သင်၌

ရန်ဘက် ပေသာ

သင့်မျက်ေမှာက်တွင်
သသည်

ေနေ ှ မ့ ှ ာ

သကိ

သင့်အေဆွ အမျိုးတိ ့သည်

၁၁ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်၏အေဆွ အမျိုးတိ ့အထဲ က

သင်၏မယားတိ ့ကိ
သင်၏မယားတိ ့ ှ င့်

ငါယ၍

ငါေပ ေစမည်။

သင့်အိ မ်နီးချင်း၌အပ်သြဖင့်၊

ေပါင်းေဘာ်လိမ့ ်မည်။

၁၂

သင်သည်

ဤအမကိ မထင်မ ှ ား ပေသာ်လည်း၊ ေနေ ှ မ့ ှ ာ ငါလှ န်ြပမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ် မေသာ
စကားကိ ြပန် ကားေလ၏။ ၁၃ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ငါသည် ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားပါ ပီ ဟ
နာသန်အား ဝန်ချ၍ နာသန်က၊ အသက် ေတာ်ကိ ချမ်းသာေစြခင်းငှ ါ၊ တာဝရဘရားသည်
ကိ ယ်ေတာ်အြပစ်ကိ ပယ်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၄ သိ ့ေသာ်လည်း ကိ ယ်ေတာ်သည် ထိ သိ့ြပစ်မှား
ေသာအားြဖင့်၊ ကဲ့ ရဲ ့စရာအခွ င့ ် ကီ းကိ ထာဝရဘရား၏ ရန်သတိ ့အားေပးေသာေ ကာင့်၊
ယခြမင်ေသာသားသည် ဆက်ဆက်ေသရမည်ဟ ဒါဝိ ဒ်အားေလ ာက် ဆိ ပီ းလ င်၊ ၁၅
နန်းေတာ်မှ

ထွ က်သွားေသာေနာက်၊

၂ ဓမရာဇဝင်

ထာဝရဘရားသည်

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့်၊
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ဥရိ ယမယားတွ င်
ခံ ရ၏။

ဘွ ားြမင်ေသာ

၁၆ ဒါဝိ ဒ်သည်

ဒါဝိ ဒ်၏သားသည်

ြပင်းစွ ာေသာ

ေဝဒနာကိ

သငယ်အတွ က် ထာဝရဘရားအား ေတာင်းပန်ေလ၏။

အစာကိ ေ ှ ာင်လျက်၊ အထဲ သိဝ
့ င်၍ တညဥ့်လံ းေြမေပ မှာ အိ ပ်လျက်ေန၏။ ၁၇ နန်းေတာ်သား
အသက် ကီ းသတိ ့သည်ထ၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီ ကအံ့ ေသာငှ ါ ချဥ်းကပ် ကေသာ်လည်း၊
ဒါဝိ ဒ်သည် ြငင်းပယ်၍ သတိ ့ ှ င့်အတ အစာမစားဘဲ ေန၏။

၁၈ ခနစ်ရက်ေစ့ေသာ်

သငယ်ေသ၏။ ဒါဝိ ဒ်၏ က န်တိ့ကလည်း၊ သငယ်အသက် ှ င်စဥ်အခါ ငါတိ ့ ေလ ာက်ေသာ
စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မမသည်ြဖစ်၍၊

သငယ်ေသေ ကာင်းကိ

ေလ ာက်လ င်

အလွ န်ကိယ်ကိ ကိ ယ် ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟဆိ လ က် သငယ် ေသေ ကာင်းကိ
မေလ ာက်ဝ့ံ က။ ၁၉ သိ ့ရာတွ င် က န်တိ့သည် တိ းတိ းေြပာေသာစကားကိ ဒါဝိ ဒ်သည်
ကားလ င်၊ သငယ်ေသေ ကာင်းကိ ရိ ပ်မိသြဖင့်၊ သငယ်ေသ ပီ ေလာဟ က န်တိ့ကိ
ေမးေတာ်မ၏။ သတိ ့ကလည်းေသပါ ပီ ဟ ေလ ာက် က၏။ ၂၀ ထိ အခါ ဒါဝိ ဒ်သည် ေြမမှထ၍
ေရချိုးြခင်း၊ ဆီ လိမ်းြခင်း၊ အဝတ်လဲြခင်းကိ ပ ပီ းလ င်၊ ထာဝရဘရား ၏ အိ မ်ေတာ်သိ့သွား၍
ကိ းကွ ယ်၏။ ထိ ေနာက် နန်းေတာ်သိ့ ြပန်လာ၍ စားစရာကိ ေတာင်းေသာအခါ၊ က န်တိ့ သည်
စားပွဲ ေတာ်ကိြပင်၍ မင်း ကီ းသည် စားေတာ်မ၏။ ၂၁ က န်တိ့ကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အဘယ်သိ့ ပေတာ်မသနည်း။ သငယ်အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊ သငယ် အတွ က် အစာေ ှ ာင်လျက်
ငိ ေ ကးလျက် ေနေတာ်မ၏။ သငယ်ေသေသာအခါထ၍ စားေတာ်ေခ ပါသည်တကားဟ
ေလ ာက်လ င်၊

၂၂ ဒါဝိ ဒ်က၊ သငယ်အသက် ှ င်စဥ်အခါ ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိ

သနားေတာ်မ၍၊ သငယ်အသက်ကိ ချမ်းသာေပးေတာ်မမမည်ကိ အဘယ်သ ဆိ ိင်သနည်းဟ
ေအာက်ေမ့လျက် ငါသည် အစာေ ှ ာင်၍ ငိ ေ ကး လျက်ေန၏။ ၂၃ ယခမှာသငယ်ေသ ပီ ။
အဘယ်ေ ကာင့် အစာေ ှ ာင်ရမည်နည်း။ သငယ်ကိြပန်၍ ေဆာင်ခဲ့ ိင်သေလာ။ သ ှ ိ ရာသိ ့
ငါသွ ားရမည်။ သသည် ငါ ှ ိ ရာသိ ့ မြပန်မလာ ရဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ တဖန်ဒါဝိ ဒ်သည်
ခင်ပွန်းဗာသေ ှ ဘကိ ှ စ်သိမ့ ်ေစသြဖင့်၊ သ့ထံသိ ့ဝင်၍ ဆက်ဆံေလ၏။ သ သည်လည်း
သားေယာက်ျားကိ

ဘွ ားြမင်၍

ေ ှ ာလမန်အမည်ြဖင့်

အဘမှည့်ေလ၏။

၂၅

ထာဝရဘရားသည် ထိ သငယ်ကိချစ်၍ ေကျးဇး ပေတာ်မသြဖင့်၊ ပေရာဖက်နာသန်ကိ
ေစခိ င်း၍ ေယဒိ ဒိ အမည်ြဖင့် မှည့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ ယွ ာဘသည်လည်း အမုန်ြပည်၊ ရဗာ မိ က
့ ိ
တိ က်၍ မိ ေ့ တာ်ကိ ရ ပီ းမှ၊ ၂၇ ဒါဝိ ဒ်ထံေတာ်သိ့လကိ ေစလတ်၍၊ က န်ေတာ်သည် ရဗာ မိ က
့ ိ
တိ က်၍ ကန်ေတာ် ှ ိ ရာ မိ က
့ ိ ရပါ ပီ ။ ၂၈ ယခမှာ ကင်းေသာ လတိ ့ကိ စေဝးေစသြဖင့်၊ မိ န့ ားမှာ
တပ်ေတာ်ချ၍ တိ က်ယေတာ်မပါ။ သိ ့မဟတ် က န်ေတာ်ယ၍ က န်ေတာ်အမည်ြဖင့် မိ က
့ ိ
သမတ် က

လိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၂၉ ဒါဝိ ဒ်သည် လအေပါင်းတိ ့ကိ စေဝးေစသြဖင့်၊

၂ ဓမရာဇဝင်
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ရဗာ မိ သ
့ ိ ့ ချီသွား၍ တိ က်ယေလ၏။ ၃၀ မင်း ကီ း၏သရဖကိ ခ တ်ယ၍ ေခါင်းေတာ်ေပ
မှာတင် က၏။ သရဖအချိန်ကား ေကျာက်ြမတ်ကိ မဆိ ဘဲ ေ အခွ က်တဆယ် ှ ိ သတည်း။
မိ ့၌လယေသာ ဥစာ အများကိ လည်း ထတ်ေလ၏။ ၃၁ မိ သ
့ ားတိ ့ကိလည်း ထတ်ေဆာင်၍
လတိ က်မ၊ သံ ထွ န်၊ သံ ပဆိ န် ှ င့်အလပ်မကိ လပ်ေစ၍ အတ်ဖိ၌ လည်း ကျင်လည်ေစ၏။ ထိ သိ့
ဒါဝိ ဒ်သည်

အမုန် မိ သ
့

ွာသားအေပါင်းတိ ့၌

ပ ပီ းမှ၊

လအေပါင်းတိ ့ ှ င့်အတ

ေယ ှ င်လင် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်ေလ၏။

၁၃ ဒါဝိဒ်၏သား အဗ ှ လံ ၌ တာမာအမည် ှ ိေသာ အဆင်းလှ ေသာ ှ မတေယာက် ှ ိ၏။
ဒါဝိ ဒ်၏သား အာမ န်သည် ထိ ှ မကိ ချစ်ေလ၏။ ၂ ချစ်အား ကီ းေသာေ ကာင့် နာ၍ေန၏။
ှ မေတာ်သည် အပျိုကညာြဖစ်၏။ သ၌အဘယ်သိ့ အလိ ြပည့်စံ မည်ကိ အာမ န်သည်
ကံ ၍မရ ိင်။ ၃ ဒါဝိ ဒ်အစ်ကိ ှ ိ မာသား ေယာနဒပ်သည် အာမ န်၏ အေဆွ ခင်ပွန်းြဖစ်၏။
ထိ ေယာနဒပ်သည်

လိ မာေသာသြဖစ်၏။

၄

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ှ င်ဘရင်၏

သားေတာ်ြဖစ်လျက် အဘယ်ေ ကာင့် တေန့ထက်တေန့ ပိ န်ချံုးေတာ်မ သနည်း။ က န်ေတာ်ကိ
မေြပာချင်သေလာဟ ေမးလ င်၊ အာမ န်က၊ ငါ့ညီအဗ ှ လံ ၏ ှ မတာမာကိ တပ်ေသာ
စိ တ် ှ ိ သည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။
နာဟန်ေဆာင်ပါ။

၅ ေယာနဒပ်ကလည်း၊

ခမည်းေတာ်သည်

အ ကည့်အ

ခတင်ေပ မှာ တံ းလံ းေန၍
ကလာေတာ်မေသာအခါ၊

အက ်ပ် ှ မတာမာလာ၍ ေက းေမွ းပါေစ။ သချက်ေသာ စားစရာကိ အက ်ပ်သည် ြမင်၍
သလက်၌စားရမည်အေ ကာင်း၊ အက ်ပ်ေ ှ မ့ ှ ာ ချက်ပါေစဟ အခွ င့ ်ေတာင်းရမည်ဟ
အ ကံ ေပးသည် အတိ င်း၊ ၆ အာမ န်သည် တံ းလံ းေန၍ နာဟန် ပ၏။ ှ င်ဘရင်သည်
အ ကည့်အ ကလာေတာ်မေသာအခါ၊ အာမ န်က၊ အက ်ပ် ှ မတာမာလာပါေစ။ သလက်၌
အက ်ပ်သည် စားရမည်အေ ကာင်း၊ အက ်ပ်ေ ှ မ့ ှ ာ မန့်ြပား ှ စ်ြပားကိ လပ်ပါေစဟ
ှ င်ဘရင်အား အခွ င့ ်ေတာင်းေလ၏။ ၇ ဒါဝိ ဒ်သည်လည်း တာမာအိ မ်သိ့ လကိ ေစလတ်၍၊
သင်၏ေမာင် အာမ န်အိမ်သိ့ သွ ား ပီ းလ င် စားစရာကိ ချက်ေပးပါဟ မှာလိ က်သည်အတိ င်း၊
၈ တာမာသည် ေမာင်အာမ န်အိမ်သိ့ သွ ား၍ အာမ န်သည် တံ းလံ းေန၏။ တာမာသည်

မန့်ညက်ကိ ယ၍ နယ် ပီ းမှ၊ ေမာင်ေ ှ မ့ ှ ာ မန့်ြပားတိ ့ကိ လပ်၍ ဖတ် ေလ၏။

၉

ပကန်ြပားကိ လည်းယ၍ အာမ န်ေ ှ မ့ ှ ာ ေလာင်းထားေသာ်လည်း သသည်မစားဘဲ လအေပါင်း
တိ ့ကိ ငါ့ထံမှ ထွ က်သွားေစဟဆိ သြဖင့်၊ လအေပါင်းတိ ့သည် ထွ က်သွား က၏။

၁၀

တာမာအားလည်း၊ သင့်လက်၌ ငါစားရေအာင် အခန်းထဲ သိ့ ယခဲ့ ေလာ့ဟဆိ သည်အတိ င်း၊
တာမာသည် မိ မိလပ်ေသာ မန့်ြပားတိ ့ကိ ယ၍ ေမာင်အာမ န် ှ ိ ရာ အခန်းထဲ သိဝ
့ င်ေလ၏။ ၁၁
ထိ သိ့အာမ န်စားစရာဘိ ့

၂ ဓမရာဇဝင်

ယခဲ့ ေသာအခါ၊

သသည်

ှ မလက်ကိ

ဆွဲ ၍၊

ငါ့ ှ မ၊
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ငါ ှ င့်အိ ပ်ပါဟ ဆိ ၏။

၁၂ တာမာကလည်းမ ပပါ ှ င့် ငါ့ေမာင်။ ငါ့ကိမ တ်ချပါ ှ င့်။

ဣသေရလအမျိုး၌ ဤသိ ့ေသာအမကိ မ ပ
ပလ င်ငါသည်

ှ က်ြခင်း ှ င့်

အဘယ်သိ့

သင့်၊ ဤအမဆိ းကိ မ ပပါ ှ င့်။
ကင်းလွ တ်မည်နည်း။

၁၃

သင်သည်လည်း

ဣသေရလအမျိုး၌ လမိ က်ကဲ့သိ ့ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ သိ ့ြဖစ်၍ ှ င်ဘရင်ကိ ေလ ာက်ပါေလာ့။
ေလ ာက်လ င်မေပးစားဘဲ ေနေတာ် မမပါဟ ေြပာဆိ ေသာ်လည်း၊ ၁၄ အာမ န်သည်
နားမေထာင်။ ှ မထက်အား ကီ းသြဖင့် အ ိင် ပ၍ အိ ပ်ေလ၏။ ၁၅ တဖန်အာမ န်သည်
ှ မကိ အလွ န်မန်းြပန်၏။ အရင်ချစ်အား

ကီ းသည်ထက်

မန်းအားသာ၍ ကီ းသြဖင့်၊

သင်ထ၍သွ ားေတာ့ဟဆိ ၏။ ၁၆ ှ မကလည်း အေ ကာင်းမ ှ ိ ပါ။ ငါ၌ ပဘးေသာအြပစ်ထက်
ယခ ှ င်ထတ်ေသာ အြပစ်သာ၍ ကီ းသည် ဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊ အာမ န်သည် နားမေထာင်။
၁၇ အေစခံ က န်တေယာက်ကိ

ေခ ၍ ဤမိ န်းမကိ

တံ ခါးကျင်ထိးေလာ့ဟ စီ ရင်၏။
ဝတ်တတ်သည်အတိ င်း၊

၁၈ အပျိုကညာြဖစ်ေသာ

အဆင်းအေရာင်ထးြခားေသာ

တာမာကိ အေစခံ က န်သည်
တာမာသည်လည်း

ှ င်ထတ်ေလာ့။ သေနာက်မှာ
ှ င်ဘရင်၏ သမီ းေတာ်

အဝတ်ကိဝတ်လျက် ှ ိ ေသာ

ှ င်ထတ်၍ သေနာက်မှာ တံ ခါးကျင်ထိးေလ၏။

ေခါင်းေပ မှာ

ြပာကိ တင်၍

၁၉

အဆင်းအေရာင်ထးြခားေသာ

အဝတ်ကိဆတ် ပီ းမှ၊ ေခါင်းေပ ၌ လက်တင်၍ ငိ ေ ကးလျက် ြပန်သွား၏။

၂၀

ေမာင်ရင်းအဗ ှ လံ ကလည်း၊ ငါ့အစ်ကိအာမ န်သည် သင် ှ င့်အတ ှ ိ ပီ ေလာ။ သိ ့ေသာ်လည်း
ငါ့ ှ မ တိ တ်ဆိတ်စွာ ေနေလာ့။ သသည် သင်၏ေမာင်ြဖစ်၏။ ဤအမကိ မမှတ် ှ င့်ဟဆိ ေသာ်၊
တာမာသည် မိ မိေမာင် အဗ ှ လံ အိ မ်၌ ဆိ တ်ညံစွ ာေန၏။
ထိ အမအလံ းစံ ကိ

၂၁ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည်

ကားသိ ေသာအခါ၊ အလွ န်အမျက်ထွက်၏။

၂၂ အဗ ှ လံ သည်

အစ်ကိအာမ န်အား ေကာင်းေသာစကား၊ မေကာင်းေသာစကားကိ မေြပာ။ သိ ့ရာတွ င်
ှ မတာမာကိ

တ်ချေသာေ ကာင့် အ ငိ းထား၏။

အဗ ှ လံ သည်

ဧဖရိ မ် မိ အ
့ နား၊

ှ င်ဘရင်၏သားေတာ်အေပါင်းတိ ့ကိ

၂၃ ထိ ေနာက်

ဗာလဟာေဇာ် ွာမှာ
ေခ ဘိ တ်ေလ၏။

ှ စ် ှ စ်ေစ့ေသာအခါ

သိ းေမွ း ှ ပ်ပွဲကိ
၂၄

ခံ ၍

အဗ ှ လံ သည်လည်း

ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့သွား၍၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် သိ းေမွ း ှ ပ်ပွဲကိ ခံ ပါ၏။ က န်များ တိ ့ကိ
ေခ ၍ကိ ယ်ေတာ်က န် ှ င့်အတ ကိ ယ်ေတာ်တိင် ကေတာ်မပါဟ ေလ ာက်လ င်၊
ှ င်ဘရင်ကမသွ ားသင့်ငါ့သား၊

လအေပါင်းတိ ့ကိ

မသွ ားေစ ှ င့်။

၂၅

စရိ တ်များမည်ကိ

စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ သည်ဟ ဆိ သြဖင့်၊ အဗ ှ လံ ေသွ းေဆာင်ေသာ်လည်း ကိ ယ်ေတာ်တိင် မလိ က်ဘဲ
ေကာင်း ကီ းေပး၏။

၂၆ အဗ ှ လံ ကလည်း၊ လိ က်ေတာ်မမလ င်၊ ေနာင်ေတာ်အာမ န်

လိ က်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ြပန်ေသာ်၊ ှ င်ဘရင်က အဘယ်ေ ကာင့်
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လိ က်ေစရမည်နည်းဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊ ၂၇ အဗ ှ လံ ပဆာေသာေ ကာင့် အာမ န်မှစ၍
သားေတာ် ှ ိ သမ လိ က်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၂၈ အဗ ှ လံ ကလည်း၊ အာမ န်သည်
စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်၍

င်လန်းေသာအခါ ေစာင့်ေန က။ အာမ န် ကိ ထိ းခတ် ကဟ

ငါဆိ ေသာအခါ၊ ေသေအာင်လပ် ကံ က။ မစိ းရိ မ် က ှ င့်။ ငါစီ ရင်သည်မဟတ်ေလာ။ အားယ၍
ရဲ ရင့်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့ဟ မိ မိက န်တိ့အား မှာထား ှ င့်သည် အတိ င်း၊ ၂၉ သတိ သ
့ ည် အာမ န်ကိ
ပ က၏။
စီ းလျက်

ထိ အခါ

ှ င်ဘရင်၏

ေြပးသွ ား က၏။

၃၀

သားေတာ်အေပါင်းတိ ့သည်

ထ၍

သတိ ့မေရာက်မှီအြခားသလာ၍၊

လားကိ

အဗ ှ လံ သည်

အ ှ င်မင်း ကီ း၏သားေတာ်အေပါင်းတိ ့ကိ သတ်ပါ ပီ ။ တေယာက်မ မကျန် ကင်းပါဟ
နားေတာ်ေလ ာက်ေလ၏။

၃၁

ေြမေပ မှာ

က န်ေတာ်အေပါင်းတိ ့

တံ းလံ းေန၏။

ှ င်ဘရင်သည်ထ၍ အဝတ်ေတာ်ကိ ဆတ်လျက်

ဆတ်လျက် အနားေတာ်၌ ေန က၏။
အ ှ င်မင်း ကီ း၏

အာမ န်သည်

မိ မိတိ့အဝတ်ကိ

၃၂ ဒါဝိ ဒ်အစ်ကိ ှ ိ မာ၏ သားေယာနဒပ်က၊

သားေတာ်အေပါင်းတိ ့ကိ

ယံ ေတာ်မမပါ ှ င့်။

သည်လည်း၊

အာမ န်တေယာက်တည်းသာ

သတ်ေလ ပီ ဟေသာ
ေသပါ ပီ ။

စကားကိ

အဗ ှ လံ ှ မတာမာကိ

တ်ချေသာေန့မှစ၍ ဤအမကိ သ၏ ေမာင်စီရင်ပါ ပီ ။

၃၃ ယခမှာ

က န်ေတာ်သခင်အ ှ င်မင်း ကီ း၏ သားေတာ်အေပါင်းတိ ့သည် ေသ က ပီ ဟထင်လျက် စိ တ်
ိ းငယ်ေတာ်

မမပါ ှ င့်။

အာမ န်တေယာက်တည်းသာ

ေြပးပါလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်ေလ

ေသ၍

အဗ ှ လံ လည်း

၏။ ၃၄ ထိ အခါကင်းေစာင့်လလင်သည် ေြမာ် ကည့်၍၊ မိ မိ

ေနာက်၌ ေတာင်ေြခရင်းလမ်းမှာ လများလာသည်ကိ ြမင်၏။ ၃၅ ေယာနဒပ်ကလည်း၊
အ ှ င်မင်း ကီ း၏သားေတာ်တိသ
့ ည် လာ ကပါ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ်က န်ေြပာေသာစကား မှန်ပါ၏ဟ
ေလ ာက်သည် အဆံ း၌၊ ၃၆ ှ င်ဘရင်၏သားေတာ်တိ့သည် ေရာက်လာ၍ အသံ ကိ လင့်လျက်
ငိ ေ ကး က၏။ ှ င်ဘရင် ှ င့် က န်ေတာ် အေပါင်းတိ ့သည် ြပင်းစွ ာ ငိ ေ ကး က၏။ ၃၇
အဗ ှ လံ သည် ေြပး၍ ေဂ ရမင်း ကီ းအမိ ဟဒ်သားတာလမဲ ထံသိ ့ သွ ား၏။ ဒါဝိ ဒ်သည်
မိ မိသား ေ ကာင့် ေန့တိင်းငိ ေ ကးြမည်တမ်းေလ၏။ ၃၈ အဗ ှ လံ သည် ေဂ ရ မိ သ
့ ိ ့ ေြပး ပီ းမှ
သံ း ှ စ် ေန၏။

၃၉ တဖန်ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည် အာမ န်ေသေသာေ ကာင့်၊ ထိ သကိ

ေအာက်ေမ့ေသာစိ တ်အား ေလျာ့သြဖင့် အဗ ှ လံ ကိ လွမ်းဆွ တ်လျက်ေန၏။

၁၄

(note: verses missing) ပေ ျ ာက်ဆံ း

၁၅ ထိေနာက်မှအဗ ှ လံ သည်

ရထားများ ှ င့်ြမင်းများကိ ၎င်း၊

မိ မိေ ှ မ့ ှ ာ

ေြပးရေသာလငါးဆယ်ကိ၎င်း ြပင်ဆင်ေလ၏။ ၂ အဗ ှ လံ သည် ေစာေစာထ၍ တံ ခါးဝမှာ
ရပ်ေနတတ်၏။ အမ ှ ိ ေသာသသည် စီ ရင်ေတာ်မြခင်းကိ ခံ အံ့ ေသာငှ ါ၊ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့
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လာေသာအခါ အဗ ှ လံ က၊ သင်သည်အဘယ် မိ သ
့ ားြဖစ်သနည်းဟ ေမးလ င်၊ ထိ သက
ကိ ယ်ေတာ်က န်သည်
ြပန်ေလ ာက်ေသာ်၊

ဤမည်ေသာ

ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်သားြဖစ်ပါ၏ဟ

၃ အဗ ှ လံ က၊ သင့်အမသည် ဟတ်မှန်ေလျာက် ပတ်ေပ၏။

သိ ့ေသာ်လည်း သင့်အမကိ ှ င်ဘရင်မှစ၍ အဘယ်သမ နားမေထာင်ဟ ေြပာဆိ တတ်၏။ ၄
တဖန်တံ ၊ ငါသည်ဤြပည်၌ တရားစီ ရင်ေသာ မင်းြဖစ်ပါေစေသာ။ သိ ့ြဖစ်လ င် တရားမ ှ ိ ေသာ
အမသည် အေပါင်းတိ ့သည် ငါ့ထံသိ ့ လာ၍ ငါသည် တရားသြဖင့် စီ ရင်မည်ဟဆိ တတ်၏။ ၅
လတစံ တေယာက်သည် ိ ေသစွ ာ ပ၍ ချဥ်းကပ်ေသာအခါ၊ အဗ ှ လံ သည် လက်ကိဆန့်၍
ထိ သကိ

ကိ င်လျက်

နမ်းေလ့ ှ ိ ၏။

၆

ထိ သိ့စီရင်ေတာ်မြခင်းကိ

ခံ အံ့ ေသာငှ ါ၊

ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့လာေသာ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့အား အဗ ှ လံ ပ၍
သတိ ့စိတ် ှ လံ းကိ ခိ းေလ၏။ ၇ ေလး ှ စ်လွန်ေသာအခါ အဗ ှ လံ သည် ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့
ဝင်၍၊ ၈ ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်ကိ တဖန်ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်ေတာ်မလ င်၊
ထာဝရဘရားဝတ်ကိ

အက ပ် ပပါမည်ဟ

ကိ ယ်ေတာ်က န်သည်

ရိ ြပည်

ေဂ ရ မိ ့၌ေနေသာအခါ သစာဂတိ ပပါ ပီ ။ သိ ့ြဖစ်၍ က န်ေတာ်သည် ထာဝရဘရားအား
သစာဂတိ ပသည်အတိ င်း၊ ေဟ ဗန် မိ သ
့ ိ ့သွား၍ သစာဝတ်ကိေ ြဖရမည် အေ ကာင်း
အခွ င့ ်ေပးေတာ်မပါဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၉ ှ င်ဘရင်က၊ ငိ မ်ဝပ်စွာသွ ားေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
ထိ အခါ အဗ ှ လံ သည်ထ၍ ေဟ ဗန် မိ သ
့ ိ ့သွား၏။ ၁၀ သိ ့ရာတွ င် လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ ့ကိ
ဣသေရလအမျိုးအ ွယ် ှ ိ သမ သိ ့ အ ှ ံ ့အြပားေစလတ်သြဖင့်၊ သင်တိ့ သည် တံ ပိ းမတ်သံကိ
ကားေသာအခါ အဗ ှ လံ သည် ေဟ ဗန် မိ ့၌ နန်းထိ င်ေတာ်မ ပီ ဟ ေြပာဆိ ကေလာ့ဟ
မှာထားေလ၏။

၁၁

အဗ ှ လံ ေခ ေသာ

လ ှ စ်ရာတိ ့သည်

ေယ ှ လင် မိ ထ
့ ဲက

ထွ က်သွား က၏။ သတိ ့သည် အဘယ် အမကိ မ မသိ ဘဲေကာင်းေသာ စိ တ် ှ င့်လိ က် က၏။
၁၂ ဒါဝိ ဒ်၏တိ င်ပင်မတ်၊ ဂိ ေလာ မိ သ
့ ားအဟိ ေသာ ေဖလသည် မိ မိေနရာဂိ ေလာ မိ ့၌

ယဇ် ပေဇာ်လျက် ှ ိ ၍
သတိ ့သည်

အဗ ှ လံ ေခ ေလ၏။

တိ းပွ ားများြပားသြဖင့်

အဗ ှ လံ ေနာက်သိ့

ပန်ကန်ြခင်းအမ

လိ က်ေသာ

အား ကီ းေလ၏။

၁၃

သိ တင်းေြပာေသာသတေယာက်သည် ဒါဝိ ဒ်ထံ သိ ့လာ၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၏
စိ တ် ှ လံ းသည် အဗ ှ လံ ဘက်သိ့ ပါသွ ားပါ ပီ ဟ ကားေလ ာက်ေလ၏။ ၁၄ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊
ငါတိ ့သည် ထ၍ေြပး ကကန်အ့ံ ၊ မေြပးလ င် အဗ ှ လံ လက် ှ င့်မလွ တ်၊ အလျင်အြမန်
ထွ က် ကကန်အ့ံ ။ သိ ့မဟတ်လ င် သသည် ချက်ြခင်းတိ က်လာသြဖင့်၊ ငါတိ ့ကိ ေဘး ပ၍
မိ က
့ ိ လည်း ထား ှ င့် လပ် ကံ လိ မ့ ်မည်ဟ ေယ ှ လင် မိ တ
့ ွ င် အထံ ေတာ်၌ ှ ိ ေသာ
က န်အေပါင်းတိ ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ှ င်ဘရင်၏ က န်တိ့ကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီ း

၂ ဓမရာဇဝင်
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စီ ရင်ေတာ်မသမ တိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့သည် ပပါမည် ဟေလ ာက် ကလ င်၊

၁၆

ှ င်ဘရင်သည် နန်းေတာ်သားအေပါင်း တိ ့ ှ င့်တကွ ထွ က်သွား၏။ သိ ့ရာတွ င် နန်းေတာ်ကိ
ေစာင့်ေစြခင်းငှ ါ၊ ကိ ယ်လပ်ေတာ် မိ န်းမတကျိပ်တိ့ကိ ထားခဲ့ ေလ၏။ ၁၇ ထိ သိ့ ှ င်ဘရင် ှ င့်
ကိ ယ်ေတာ်၌ပါေသာသ အေပါင်းတိ ့သည် ထွ က်သွား၍ ေဗသာေမရက် ွာမှာ စားခန်းချ က၏။
၁၈ က န်ေတာ်မျိုးအေပါင်းတိ ့သည် ြခံ ရံ လျက် လိ က် က၏။ ဂါသ မိ မ
့ ှ လိ က်လာေသာ

သေြခာက်ရာ တည်းဟေသာ ဂိ တိ လအေပါင်း ှ င့် ေခရသိ လ၊ ေပလသိ လအေပါင်းသည်
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ချီသွား က၏။ ၁၉ ထိ အခါ ှ င်ဘရင်သည် ဂိ တိ လအိ တဲ အားလည်း၊ ငါတိ ့ ှ င့်
အဘယ်ေ ကာင့် လိ က်သနည်း။ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ ြပန်၍ေနေလာ့။ သင်သည် တပါးအမျိုးသား၊
ေနရာမကျ ေသာ ဧည့်သည်ြဖစ်၏။ ၂၀ မေန့ကသာေရာက်လာသည်ြဖစ်၍၊ ယေန့ငါတိ ့
ှ င့်အတ အရပ်ရပ်လှည့်လည်ရမည်ေလာ။ ငါသည် သွ ားရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ သည်အတိ င်း
သွ ားရေသာေ ကာင့်၊ သင်သည် အမျိုးသားချင်းတိ ့ကိ ေခ ၍ ြပန်ေလာ့။က ဏာ ှ င့်
သစာ ှ ိ ပါေစေသာဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
အ ှ င်

မင်း ကီ းအသက်

၂၁ အိ တဲ ကလည်း၊

ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

ထာဝရဘရားအသက်၊

အကယ်၍

အ ှ င်မင်း ကီ း

အသကေတာ်ဆံ းသည်ြဖစ်ေစ၊ ချမ်းသာသည်ြဖစ်ေစ၊ ှ ိ ေတာ်မရာအရပ်၌ ကိ ယ်ေတာ်က န် ှ ိ ပါ
လိ မ့ ်မည်ဟ ှ င်ဘရင်အား ြပန်ေလ ာက်ေသာ်၊ ၂၂ ဒါဝိ ဒ်က၊ ချီသွားေလာ့ဟ အိ တဲ အား
မိ န့်ေတာ်မသြဖင့်၊ ဂိ တိ လအိ တဲ သည် မိ မိ၌ပါေသာ လ ကီ းလငယ် အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ
ချီသွားေလ၏။ ၂၃ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် ြပင်းစွ ာငိ ေ ကး က၏။ ေနာက်ေတာ်၌
လိ က်ေသာသအေပါင်းတိ ့

သည်

ချီးသွ ား၍၊

ှ င်ဘရင်သည်

ကိ ယ်ေတာ်တိင်

ေက ဒန်ေချာင်းကိ ကးလ င်၊ လအေပါင်းတိ ့သည် က၍ေတာလမ်း သိ ့ လိ က်သွား က၏။ ၂၄
ဇာဒတ် ှ င့် ေလဝိ လအေပါင်းတိ ့သည်လည်း ဘရားသခင်၏ ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ
ထမ်းလျက်

ေရာက်လာ၍

ေသတာေတာ်ကိ

ချထား က၏။

လအေပါင်းတိ ့သည်

မိ ထ
့ ဲ ကထွ က်၍ မကန်မှီတိင်ေအာင် အဗျာသာသည် ယဇ် ပေဇာ်လျက် ေန၏။

၂၅

ှ င်ဘရင်သည် ဇာဒတ်ကိေခ ၍၊ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ မိ ထ
့ ဲ သိ့ ြပန်ပိ့ေလာ့။
ထာဝရ ဘရားသည် ငါ့ကိ စိ တ်ေတာ် ှ င့်ေတွ ့လ င် ငါ့ကိပိ့ြပန်၍ ေသတာေတာ်ကိ၎င်း၊
ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ အရပ်ကိ၎င်း ြပေတာ်မမည်။ ၂၆ သိ ့မဟတ် သင့်ကိ ငါအလိ မ ှ ိ ဟ
ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မလ င် ငါ ှ ိ ပါ၏။ အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ပေတာ်မေစသတည်းဟ၍၎င်း၊
၂၇ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဇာဒတ်အားလည်း သင်သည် ပေရာဖက်ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။

သင်၏သား အဟိ မတ် ှ င့် အဗျာသာ၏သား ေယာနသန်၊ ထိ သား ှ စ်ေယာက်ကိ ေခ ၍
မိ သ
့ ိ ့ ငိ မ်ဝပ်စွာ ြပန်သွားေလာ့။

၂ ဓမရာဇဝင်
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ငါသည်ေတာ လွ င်ြပင်၌ ဆိ င်းလင့်၍ေနမည်ဟ မိ န့်ေတာ် မသည်အတိ င်း၊ ၂၉ ဇာဒတ် ှ င့်
အဗျာသာတိ ့သည် ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်ပိ့၍ ထိ မိ ့၌
ေန က၏။ ၃၀ ဒါဝိ ဒ်သည်လည်း ငိ လျက်၊ ဦ းေခါင်းကိ ခံ လျက်၊ ေြခနင်းကိ ခ တ်လျက်
သံ လွ င်ေတာင်ေပ သိ ့ တက်ေလ

၏။ ေနာက်ေတာ်၌ လိ က်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်လည်း

ဦ းေခါင်းကိ ခံ လျက် ငိ ေ ကးလျက် တတ် က၏။ ၃၁ အဗ ှ လံ ှ င့်ဝိ င်း၍ ပန်ကန်ေသာ
လစထဲ မှာ၊ အဟိ ေသာေဖလလည်း ပါေ ကာင်းကိ ဒါဝိ ဒ်သည် ကား လ င်၊ အိ ထာဝရဘရား၊
အဟိ ေသာ ေဖလေပးေသာအ ကံ ကိ မိ က်ေသာအ ကံ ြဖစ်ေစေတာ်မပါဟ ဆေတာင်းေလ၏။
၃၂

ေတာင်ေပ သိ ့

ေရာက်ေသာအခါ

ဒါဝိ ဒ်သည်

ဘရားသခင်ကိ

ကိ းကွ ယ်၏။

အာခိ မိ သ
့ ားဟ ှ ဲ သည် လည်း အကျကိ ဆတ်လျက် ေခါင်းေပ မှာ ေြမမန့်ကိ တင်လျက်
ခရီ းဦ း ကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ လာ၏။ ၃၃ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ သင်သည်ငါ ှ င့်အတ လိ က်လ င် ငါ့ကိ
ေ ှ ာက် ှ က်လိမ့ ်မည်။ ၃၄ မိ သ
့ ိ ့ြပန်၍ အဗ ှ လံ အား၊ အ ှ င်မင်း ကီ း၊ က န်ေတာ်သည်
ခမည်းေတာ်ထံ၌ က န်ခံဘးသည်နည်းတ ကိ ယ်ေတာ်ထံ၌ က န်ခံပါမည်ဟ ေလ ာက်လ င်၊
အဟိ ေသာေဖလ ေပး ေသာ အ ကံ ကိ ငါ့ဘက်မှာေန၍ ဖျက် ိင်လိမ့ ်မည်။

၃၅

မိ တ
့ ွ င်သင် ှ င့်အတ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဇာဒတ် ှ င့် အဗျာသာတိ ့သည် ှ ိ ကသည်မဟတ်ေလာ။
သိ ့ြဖစ်၍ နန်းေတာ်၌ ကားသမ ကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့အား ြပန် ေြပာရမည်။ ၃၆ သတိ ့၌
ဇာဒတ်၏သား အဟိ မတ် ှ င့် အဗျာသာ၏သား ေယာနသန်သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ က၏။
ကား ိင်သမ ကိ ထိ သားတိ ့တွင် ငါ့ထံသိ ့ ေပးလိ က်ရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ ၃၇
ဒါဝိ ဒ်၏ အေဆွ ခင်ပွန်းဟ ှ ဲ သည် မိ သ
့ ိ ့ြပန်သွား၏။ အေဗ ှ လံ သည်လည်း ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့
ဝင်ေလ၏။

၁၆ ဒါဝိဒ်သည်
က န်ဇိဘသည်

ေတာင်ထိပ်ကိ

ကန်း ှ ီး

အနည်းငယ်လွန်ေသာအခါ၊

တင်ေသာြမည်း ှ စ်စီး ှ င့်တကွ ၊

ေမဖိ ေဗာ ှ က်၏

မန့်လံ း ှ စ်ရာ၊

စပျစ်သီး

ေြခာက်အ ပတ်တရာ၊ သေဘာသဖန်းသီ းပျဥ်အြပားတရာ စပျစ်ရည်ဘတလံ းကိ ြမည်းေပ မှာ
တင်ေဆာင်လျက် ခရီ းဦ း ကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ လာ၏။ ၂ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ အဘယ်သိ့ ပြခင်းငှ ါ
ဤဥစာ ကိ ေဆာင်ခဲ့သနည်းဟ ဇိ ဘအားေမးလ င်၊ ဇိ ဘက၊ ြမည်း တိ ့သည် နန်းေတာ်သားများ
စီ းဘိ ့၊ မန့် ှ င့်သစ်သီးတိ ့သည် လလင်များစားဘိ ့၊ စပျစ်ရည်သည်လည်း ေတာ၌ေမာ
ေသာသများေသာက်ဘိ့ ြဖစ်ပါသည်ဟ ေလ ာက်၏။ ၃ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ သင့်သခင်၏
သားသည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟေမးလ င် ဇိ ဘက၊ ေယ ှ လင် မိ ့ ၌ ေနရစ်ပါ၏။ ယေန့မှာ
ဣသေရလအမျိုးသည် ငါ့အဘ၏
ေလ ာက်ေလေသာ်၊

၂ ဓမရာဇဝင်

၄

ိင်ငံကိ ငါ့အား ြပန်ေပးလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ေ ကာင်းကိ

ှ င်ဘရင်က၊ ေမဖိ ေဗာ ှ က် ှ င့် ဆိ င်သမ ေသာ ဥစာသည်
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သင့်ဥစာြဖစ်ေစဟ

ဇိ ဘအား

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ဇိ ဘကလည်း၊

အ ှ င်မင်း ကီ း

က န်ေတာ်သည်ေ ှ ေတာ်
့
၌ မျက် ှ ာရပါမည်အေ ကာင်း ှ ိ ခိးအသနားေတာ် ခံ ပါသည်ဟ
ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။

၅

ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည်

ဗာဟရိ မ် မိ သ
့ ိ့

ေရာက်ေသာအခါ၊

ေ ှ ာလ၏အေဆွ အမျိုး ေဂရသား ှ ိ မိအမည် ှ ိ ေသာသသည် ကျိန်ဆဲလျက် ထွ က်လာ၏။ ၆
ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း ှ င့် က န်ေတာ်မျိုးအေပါင်းတိ ့ကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်ေလ၏။ လများအေပါင်း ှ င့်
မးေတာ် မတ်ေတာ်အေပါင်းတိ ့သည် လက်ျာေတာ်ဘက်၊ လက်ဝဲေတာ်ဘက်၌ ှ ိ က၏။ ၇
ှ ိ မိကျိန်ဆဲေသာစကားဟမကား၊ သွ ားဟဲ့ ၊ သွ ားဟဲ့ ။ လ့အသက်ကိ သတ်ေသာအဓမလ၊ ၈
ေ ှ ာလ၏ ိင်ငံကိ လယ၍ သ၏အေဆွ အမျိုးကိ သတ်ေသာအြပစ်အလံ းစံ ကိ သင့်ေခါင်းေပ မှာ
ထာဝရ သက်ေရာက်ေစ၍၊

ိင်ငံေတာ်ကိ သင်၏သား အဗ ှ လံ လက်၌အပ်ေတာ်မ ပီ ။

သင်သည်လအသက်ကိ

သတ်

ေသာသြဖစ်ေသာေ ကာင့် ကည့်ပါ။

အမ ကီ းေရာက်ေလ ပီ ဟဆိ ၏။ ၉ ေဇ ယာသား အဘိ ှ ဲ ကလည်း၊ ထိ ေခွ းေသေကာင်သည်
အ ှ င်မင်း ကီ းကိ
ြဖတ်ပါရေစဟ

ကျိန်ဆဲရမည်ေလာ။
နားေတာ်ေလ ာက်လ င်၊

က န်ေတာ်သွား၍

သ၏လည်ပင်းကိ

ှ င်ဘရင်က

အိ ေဇ ယာသားတိ ့၊

၁၀

သင်တိ့သည်ငါ ှ င့်အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ ထိ သသည် ကျိန်ဆဲပါေလ

ေစ။ ဒါဝိ ဒ်ကိ

ကျိန်ဆဲေလာ့ဟ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မ ပီ ။ သိ ့ြဖစ်၍ သင်သည် အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့
ပသနည်းဟ အဘယ်သဆိ ရမည်နည်းဟ၍၎င်း၊ ၁၁ ကည့်ပါ။ ငါ့ကိယ်ထဲကထွ က်ေသာ
ငါ့သားရင်းသည်

ငါ့အသက်ကိ

ှ ာ၏။

ထိ ဗယာမိ န်အမျိုးသားသည်

ထိ မ မက

အခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ သ့ကိ ှ ိ ပါေလေစ။ ကျိန်ဆဲပါေလေစ။ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ ပီ ။ ၁၂
ထာဝရဘရားသည်

ငါ၏ဒကကိ

ကည့် ၍

ယေန့ထိသကျိန်ဆဲသည်အတွ က်

ေကာင်းေသာအကျိုး ကိ ြပန်ေပးေကာင်း ေပးေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ၍၎င်း၊ အဘိ ှ ဲ ှ င့်
က န်ေတာ်မျိုးအေပါင်းတိ ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ဒါဝိ ဒ်သည် ေနာက်ေတာ်လိက်သတိ ့ ှ င့်တကွ
လမ်း၌သွ ားစဥ်တွင်၊ ှ ိ မိသည် ဒါဝိ ဒ်တဘက်တချက်၊ ေတာင်ခါးပန်းနားမှာ ေ ှ ာက်သွားသြဖင့်၊
ကျိန်ဆဲလျက် ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်၍ ေြမမန့်ကိလည်း ပက်ေလ၏။ ၁၄ ှ င်ဘရင်မှစ၍
ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ေမာလျက်၊ ဗာဟရိ မ် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်၍
အေမာအပန်းေြဖ က၏။ ၁၅ အဗ ှ လံ ှ င့် လအေပါင်းတိ ့သည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်၍
အဟိ ေသာေဖလလည်း ပါ၏။
အဗ ှ လံ ထံ သိ ့

ေရာက်လာ၍၊

၁၆ ဒါဝိ ဒ်၏ အေဆွ ခင်ပွန်းအာခိ လဟ ှ ဲ သည်လည်း

ှ င်ဘရင်

အသက်

ေတာ် ှ င်ေစသတည်း၊

ှ င်ဘရင်အသက်ေတာ် ှ င်ေစသတည်းဟ ေကာင်း ကီ းေပး၏။ ၁၇ အဗ ှ လံ ကလည်း၊
သင်၏အေဆွ ခင်ပွန်း၌

၂ ဓမရာဇဝင်

ဤသိ ့ေကျးဇး ပသေလာ။

သင်၏အေဆွ ခင်ပွန်း ှ င့်အတ
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အဘယ်ေ ကာင့် မလိ က်သနည်းဟ ဟ ှ ဲ အားဆိ လ င်၊ ၁၈ ဟ ှ ဲ က၊ ထိ သိ့မိန့်ေတာ်မမပါ ှ င့်။
ထာဝရဘရားမှစ၍ ဤလများ ှ င့် ဣသေရလလများအေပါင်းတိ ့သည် ေ ွးချယ်ေသာသထံ မှာ
က န်ေတာ်က န်ခံပါမည်။ ထိ သထံ မှာ ေနပါမည်ဟ၍၎င်း၊
က န်ခံရ၏။

ထိ သ၏သားထံ ၌

က န်ခံရသည်

၁၉ တဖန်အ ကင်သထံ ၌

မဟတ်ပါေလာ။

က န်ေတာ်သည်

ခမည်းေတာ်ထံ၌ က န်ခံရတနည်းတ ကိ ယ်ေတာ်ထံ၌လည်း က န်ခံပါမည်ဟ၍၎င်း၊
အဗ ှ လံ အား ေလ ာက်ဆိ၏။ ၂၀ အဗ ှ လံ ကလည်း၊ ငါတိ ့သည်အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ
အ ကံ ေပးပါဟ အဟိ ေသာေဖလအား ဆိ လ င်၊ ၂၁ အဟိ ေသာေဖလက၊ နန်းေတာ်ကိ
ေစာင့်ေစြခင်းငှ ါ ခမည်းေတာ်ထားခဲ့ ေသာ ကိ ယ်လပ်ေတာ်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ဝင်ေတာ်မပါ။
ခမည်းေတာ်သည်ကိယ်ေတာ်အား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေ ကာင်းကိ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း
တိ ့သည် ကား၍၊

ကိ ယ်ေတာ်ဘက်၌ေနေသာ

သအေပါင်းတိ ့သည်

လက်အား ကီ း ကပါလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်သည် အတိ င်း၊ ၂၂ နန်းေတာ်ေပ မှာ အဗ ှ လံ အဘိ ့
မျက် ှ ာ ကက်ကိမိး၍၊ သသည် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ ခမည်းေတာ်၏
ကိ ယ်လပ်ေတာ်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ဝင်ေလ၏။ ၂၃ ထိ ကာလ၌ အဟိ ေသာေဖလ ေပးေသာအ ကံ သည်
ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်၌

ေမးေလ ာက်၍ခံ ရေသာ

ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကဲ့သိ ့

ြဖစ်၏။

သေပးသမ ေသာအ ကံ ကိ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် အဗ ှ လံ သည် ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကဲ့သိ ့ မှတ်တတ် သတည်း။

၁၇ တဖန်အဟိေသာေဖလက၊
ေ ွေကာက်ပါရေစ။
၂

ယေန့

သသည်ေမာလျက်

က န်ေတာ်သည်
ညဥ့်ပင်

လတေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ

က န်ေတာ်ထ၍

လက်အားနည်းလျက်

ဒါဝိ ဒ်ကိလိက်ပါမည်။

ေနစဥ်အခါ

က န်ေတာ်တိက်၍

သ့ကိထိတ်လန့်ေစမည်။ သ၌ ပါေသာ လအေပါင်းတိ ့သည် ေြပး က၍၊ ှ င်ဘရင်ကိသာ
က န်ေတာ်လပ် ကံ ပါမည်။

၃ လအေပါင်းတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ပါမည်။

ကိ ယ်ေတာ် ှ ာေသာသတေယာက်တည်းကိ ရလ င်၊

လအေပါင်းတိ ့သည်

ြပန်လာ၍

ငိ မ်ဝပ် ကပါလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၄ ထိ စကားကိ အဗ ှ လံ ှ င့် ဣသေရလအမျိုး
အသက် ကီ းသတိ ့သည် ှ စ်သက် က၏။ ၅ ထိ အခါ အဗ ှ လံ က၊ အာခိ လ ှ ဲ ကိလည်းေခါခဲ့ ။
ငါတိ ့သည် သ၏စကားကိ နာ ကား ကကန်အ့ံ ဟဆိ သည် အတိ င်း၊ ၆ ဟ ှ ဲ သည်လာ၍
အဗ ှ လံ က၊ အဟိ ေသာေဖလသည် ဤမည်ေသာအ ကံ ကိ ေပး ပီ ။ သ၏စကားကိ နားေထာင်
သင့်သေလာ။ သိ ့မဟတ် သင်ေြပာေလာ့ဟဆိ လ င်၊ ၇ ဟ ှ ဲ က အဟိ ေသာေဖလေပးေသာ
အ ကံ သည်

ယခကာလ၌

မေလျာ်ပါ။

၈

ခမည်းေတာ် ှ င့်

သ၏လတိ ့သည်

ခွ န်အား ကီ းေသာသြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ယခမကား ေတာ၌ သားငယ်ေပျာက်ေသာ ဝံ မကဲ့ သိ ့
ြပင်းထန်ေသာစိ တ် ှ ိ ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏။ ခမည်းေတာ် သည်လည်း

၂ ဓမရာဇဝင်

554

စစ်သရဲ ြဖစ်၍ လများတိ ့ ှ င့်အတ မအိ ပ်တတ်။ ၉ ယခမှာသသည် ေြမတွ င်းတစံ တခ၌
ပန်းလျက်ေနပါလိ မ့ ်မည်။ သိ ့မဟတ်အြခားေသာအရပ်၌ ပန်းလျက်

ေနပါလိ မ့ ်မည်။

လအချို ့တိ့သည် အဦ းလဲ ၍ေသလ င် ထိ သိတင်းကိ ကားေသာသက၊ အဗ ှ လံ ေနာက်သိ့
လိ က်ေသာသသည်
ရဲ ရင့်ေသာသ၊

ဆံ း ံ း က ပီ ဟ

ြခေသ့ ှ လံ းကဲ့ သိ ့

ကားေြပာ ကပါလိ မ့ ်မည်။
ှ လံ း ှ ိ ေသာသသည်

၁၀

ထိ အခါ

စိ တ်ပျက်ပါလိ မ့ ်မည်။

ခမည်းေတာ်သည် ခွ န်အား ကီ းေသာသြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ သ၌ပါေသာ သတိ ့သည်
ရဲ ရင့်ြခင်းသတိ ှ ိ ေသာသြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊
သိ ကပါ၏။

၁၁

သိ ့ြဖစ်၍

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်

က န်ေတာ်သည်

အ ကံ ေပးပါမည်။

ဒန် မိ မ့ ှ စ၍

ေဗရေ ှ ဘ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် အေရအတွ က်အားြဖင့်
သမဒရာသဲ လံ း ှ င့်အမ ကိ ယ်ေတာ်ထံ၌ စည်းေဝး၍ ကိ ယ်ေတာ်တိင် စစ်ချီေတာ်မရမည်။ ၁၂
ထိ သိ့ခမည်းေတာ်ကိေတွ ့ေသာ

အရပ်တစံ တခ၌

သ့ထံသိ ့ေရာက်လ င်၊

ေြမေပ မှာ

ှ င်းကျကဲ့ သိ ့ သ့ကိလမ်းမိ း၍ သ ှ င့်သ၌ ှ ိ ေသာသတေယာက်မ မကျန် ကင်းရ။

၁၃

၎င်းနည်းခမည်းေတာ်သည် မိ တ
့ မိ ထ
့ ဲ သိ့ ဝင်လ င်၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်
ကိ းများကိ ယခဲ့ ၍ ထိ မိ ့၌ ေကျာက်စရစ်တခကိ မ

မကျန်ေစြခင်းငှ ါ ချိုင့်ထဲ သိ့

ဆွဲ ချရ ကမည်ဟ ေလ ာက်ေလေသာ်၊ ၁၄ အဗ ှ လံ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့က၊
အာခိ လဟ ှ ဲ ေပးေသာ အ ကံ ထက်သာ၍ေကာင်း သည်ဟ ေြပာဆိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊
ထာဝရဘရားသည် အဗ ှ လံ ၌ ေဘးေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ အဟိ ေသာ ေဖလေပးေသာ
အ ကံ ေကာင်းကိ ဖျက်ေစမည်အေ ကာင်း စီ ရင်ေတာ်မ၏။

၁၅ ထိ အခါ ဟ ှ ဲ သည်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဇာဒတ် ှ င့် အဗျာသာတိ ့အား၊ အဟိ ေသာေဖလသည် ဤမည်ေသာ အ ကံ ကိ
အဗ ှ လံ ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးအသက် ကီ းသတိ ့

ဤမည်ေသာအ ကံ ကိ ေပး ပီ ။

အားေပး ပီ ။

က ်ပ်သည်လည်း

၁၆ သိ ့ြဖစ်၍ ဒါဝိ ဒ်ထံသိ ့အလျင်အြမန်ေစလတ်၍

ယေန့ညမှာ ေတာလွ င်ြပင်၌ မေနပါ ှ င့်။ အလျင်အြမန် ကးသွ ားပါ။ သိ ့မဟတ်လ င်
ှ င်ဘရင် ှ င့်လအေပါင်းတိ ့ သည် ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်ဟ ကားေလ ာက်
မည်အေ ကာင်း မှာလိ က်သြဖင့်၊ ၁၇ ေယာနသန် ှ င့် အဟိ မတ်သည် မိ ထ
့ ဲ သိ့ဝင်လ င်
သတပါးြမင်မည်စိးေသာေ ကာင့်၊

အေရာေဂလ ွာ

နားမှာ

ေနရစဥ်တွင်၊

မိ န်းမကေလးတေယာက်သွား၍ ေြပာသည်အတိ င်းသတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းထံ သိ ့ သွ ား၍
ေလ ာက် က၏။ ၁၈ သိ ့ရာတွ င် လကေလးတေယာက်သည် ထိ သတိ ့ကိြမင်၍ အဗ ှ လံ အား
ေလ ာက်ေလ၏။ သတိ ့သည် အလျင်အြမန်သွား၍ ဗာဟရိ မ် မိ တ
့ ွ င် အိ မ်တအိ မ်သိ့ဝင်သြဖင့်
ထိ အိမ်ဝင်းထဲ မှာ ှ ိ ေသာ ေရတွ င်းသိ ့ ဆင်း၍၊

၂ ဓမရာဇဝင်
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ဆန်ကိလှန်း၍

ထားေသာေ ကာင့်

ထိ အမသည်

မထင် ှ ား။

၂၀

အဗ ှ လံ ၏

က န်တိ့သည်ထိအိမ်သိ့ေရာက်၍ အဟိ မတ် ှ င့်ေယာနသန်တိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ
မိ န်းမအားေမးလ င်၊ မိ န်းမက၊ ေချာင်းတဘက်သိ့ ကး က ပီ ဟ ေြပာသြဖင့် သတိ ့သည်
ှ ာ၍မေတွ ့ေသာအခါ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ြပန်သွား က၏။

၂၁ ြပန်သွားေသာေနာက်

အဟိ မတ် ှ င့် ေယာနသန်သည် ေရတွ င်းထဲ ကတက်၍ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းထံ သိ ့ သွ ား ပီ းလ င်၊
ြမစ်တဘက်သိ့ အလျင်အြမန်ထ၍ ကေတာ်မပါ။ အဟိ ေသာေဖလသည် ကိ ယ်ေတာ်တဘက်၌
ဤမည်ေသာ အ ကံ ကိ ေပးပါ ပီ ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၂၂ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် လအေပါင်းတိ ့သည် ထ၍
ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး က၏။ မိ ယ်းလင်းေသာအခါ မကးေသာသတေယာက် မ မ ှ ိ ။

၂၃

အဟေသာေဖလသည် မိ မိေပးေသာအ ကံ သိ ့ မလိ က် ကသည်အေ ကာင်းကိ သိ ြမင်ေသာအခါ၊
ြမည်းကိ

ကန်း ှ ီးတင်ေစ ပီ းလ င်ထ၍

မိ မိေနရင်း မိ ့

မိ မိအိမ်သိ့

သွ ားသြဖင့်

အိ မ်မအိ မ်ေရးများကိ စီ ရင် ပီ းမှ လည် ကိ း တပ်၍ ေသေလ၏။ ဘိ းေဘးတိ ့သချုင်း၌
သ ဂိ ဟ် က၏။

၂၄ ဒါဝိ ဒ်သည် မဟာနိမ် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေလ၏။ အဗ ှ လံ သည်လည်း

ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့ ှ င့်အတ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးေလ၏။

၂၅ အဗ ှ လံ သည်

ဗိ လ်ချုပ်မင်းယွ ာဘ အရာ၌ အာမသကိ ခန့်ထား၏။ အာမသကား၊ ယွ ာဘ အမိ ေဇ ယာ၏
ညီ မနာဟတ်သမီ းအဘိ ဂဲလ ှ င့် စံ ဘက်ေသာ ဣ ှ ေမလအမျိုး ေယသာ၏သား ြဖစ်သတည်း။
၂၆ ဣသေရလအမျိုးတိ ့ ှ င့် အဗ ှ လံ သည် ဂိ လဒ်ြပည်၌ တပ်ချ က၏။ ၂၇ ဒါဝိ ဒ်သည်

မဟာနိမ် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ အမုန်ြပည် ရဗာ မိ သ
့ ားနာဟတ်၏သား ေ ှ ဘိ ၊ ေလာ
ေဒဗာ မိ သ
့ ား အေမျလ၏သား မာခိ ရ၊ ဂိ လဒ်အမျိုး ေရာေဂလိ မ် မိ သ
့ ား ဗာဇိ လဲတိ့က၊ ၂၈
ထိ လတိ ့သည် ေတာ၌ေရစာ ငတ်မွတ်လျက် ပင်ပန်းလျက် ေနရပါသည်တကားဟဆိ ၍၊
ဒါဝိ ဒ် ှ င့် သ၏လများ စားစရာဘိ ့ ဂျံုဆန်၊ မေယာဆန်၊ မန့်ညက်၊ ေပါက်ေပါက်မျိုး၊ ပဲ မျိုး၊ ၂၉
ပျားရည်၊ ိဓ
့ မ်း၊ သိ း၊ ဒိ န်ခဲ ှ င့်တကွ အိ ပ်ရာ၊ လင်ပန်း၊ ေြမခွ က်များကိ ေဆာင်ခဲ့ ကသည်။

၁၈ ဒါဝိဒ်သည် မိမိ၌ပါေသာ လတိ့ကိေရတွက်၍ တေထာင်အပ်၊ တရာအပ်တိ့ကိ
ခန့်ထား၏။ ၂ လသံ းစတစကိ ယွ ာဘ၌၎င်း၊ တစကိ ေဇ ယာ သား ယွ ာဘညီ အဘိ ှ ဲ ၌၎င်း၊
တစကိ ဂိတိ လ အိ တဲ ၌၎င်း အပ်၍၊ ငါ့ကိယ်တိင်ချီသွားမည်ဟ လများတိ ့အား မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၃
လများတိ ့ကလည်း၊

ကိ ယ်တိင် ကေတာ်မမပါ ှ င့်။

သတိ ့သည်အမမထား
သတိ ့သည်အမမထား ကပါ။

ကပါ။

က န်ေတာ်တိ့ေြပးေသာ်လည်း

က န်ေတာ်တိ့

ကိ ယ်ေတာ်မကား၊

တဝက်ေသေသာ်လည်း

က န်ေတာ်တိ့

တေသာင်းထက်

ြမတ်ေတာ်မ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ က န်ေတာ် တိ ့ကိ မိ ထ
့ ဲ က မစေတာ်မလ င်သာ၍ ေကာင်းပါလိ မ့ ်မည်
ဟ ေလ ာက် က၏။ ၄ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါသည်သင်တိ့အလိ သိ့ လိ က်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၍

၂ ဓမရာဇဝင်

556

တံ ခါးဝနားမှာ ရပ်ေတာ်မ လ င်၊ လအေပါင်းတိ ့သည် တရာတပ်၊ တေထာင်တပ်အား ြဖင့်
ချီသွား က၏။ ၅ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါ့မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍ ငါ့သားအဗ ှ လံ ကိ ြဖည်း ှ င်းစွ ာ
ပ ကေလာ့ဟ ယွ ာဘ၊ အဘိ ှ ဲ ၊ အိ တဲ တိ့ကိ မှာထားေတာ်မ၏။ ထိ သိ့ ှ င်ဘရင် သည်
အဗ ှ လံ အတွ က် ဗိ လ်မင်းအေပါင်းတိ ့ကိ မှာထား ေတာ်မေသာအခါ၊ လအေပါင်းတိ ့သည်
ကား က၏။

၆ ထိ သိ့

မိ ့ြပင်သိ့ထွက်၍
ဒါဝိ ဒ်၏က န်တိ့

လများတိ ့သည် ဣသေရလလတိ ့ကိ စစ်တိက်အ့ံ ေသာငှ ါ

ဧဖရိ မ်ေတာ၌
ေ ှ မ့ ှ ာ

ံ း၍

စစ် ပိ င် က၏။
ထိ ေန့ြခင်းတွ င်

၇

ဣသေရလလတိ ့သည်

ကီ းစွ ာေသာလပ် ကံ ြခင်းအားြဖင့်

လ ှ စ်ေသာင်းေသ က၏။ ၈ ေြမတြပင်လံ းအ ှ ံ ့အြပား တိ က် ကသြဖင့် ထိ ေန့ ၌ လချင်းသတ်၍
ေသသည်ထက် ေတာ၌ ဆံ း ံ းေသာ သသာ၍ များ က၏။ ၉ ဒါဝိ ဒ်၏ က န်တိ့သည်
အဗ ှ လံ ကိ ေတွ ့ က၏။

သသည်ြမည်းကိ

စီ းလျက်ပင်

ြမည်းသည်

ကီ းေသာ

သပိ တ်ပင်အကိ င်းအခက်ေအာက်သိ့ဝင်၍၊ အဗ ှ လံ ၏ ေခါင်းသည်သပိ တ်ပင်၌ ငိ သြဖင့်၊
မိ ဃ်း ှ င့်ေြမ ကီ း စပ် ကားမှာ တွဲ လွဲဆွဲလျက်ေန၍၊ ြမည်းသည် အလိ အေလျာက် သွ ားေလ၏။
၁၀ ြမင်ေသာ သတေယာက်သည် ယွ ာဘထံ သိ ့ သွ ား၍၊ သပိ တ်ပင်၌ အဗ ှ လံ ဆွဲ ေနသည်ကိ

က န်ေတာ် ြမင်ခဲ့သည်ဟ ကားေြပာလ င်၊ ၁၁ ယွ ာဘက၊ သင်သည် ြမင်ခဲ့သည်မှန်လ င်
အဘယ်ေ ကာင့်

သ့ကိ

ထိ း၍

ေြမ ကီ းေပ သိ ့

မချခဲ့

သနည်း။

ထိ သိ့ ပလ င်

ေငွ ကျပ်တဆယ် ှ င့်ခါးစည်းကိ ငါေပး ပီ ဟ ေြပာဆိ ေသာ်၊ ၁၂ ထိ သက က န်ေတာ်သည်
ကိ ယ်လက်၌ ေငွ အခွ က်တဆယ်ကိ ပင်ခံရေသာ်လည်း ှ င်ဘရင်၏သားကိ မ ပ ိင်ပါ။
အေ ကာင်းမကား၊ က န်ေတာ်တိ့ ကားသည့် အတိ င်း ှ င်ဘရင်က၊ ငါ့မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍
ငါ့သား အဗ ှ လံ ကိ ေစာင့်မ ကေလာ့ဟ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အဘိ ှ ဲ ၊ အိ တဲ တိ့ကိ မှာထားေတာ်မ ပီ ။
၁၃ က န်ေတာ် ပမိ လ င် ကိ ယ်ကိလှည့်စား၍ ကိ ယ် အသက် ံ းပါ ပီ ။ ှ င်ဘရင်မသိ ေသာ

အမတစံ တခမ မ ှ ိ ။ ကိ ယ်ေတာ်သည်လည်း က န်ေတာ်တဘက်၌ ေနပါလိ မ့ ် မည်ဟ
ေြပာဆိ ေသာ်၊

၁၄ ယွ ာဘက၊ သင် ှ င့်အတ ငါမေနအားဟ ဆိ လျက်လှံယဥ်သံ းစင်း

ကိ ကိင်ယ၍ သပိ တ်ပင်အလယ်၌ အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေသာ အဗ ှ လံ ၏ ှ လံ းကိ ထတ်ချင်း
ခပ်ထိးေလ၏။ ၁၅ လက်နက်ေဆာင်လလင် တကျိပ်တိ့သည်လည်း ဝိ င်း၍ အဗ ှ လံ ကိ
အေသသတ် က၏။

၁၆ ယွ ာဘသည်လည်း တံ ပိ းမတ်၍ လတိ ့ကိ ဆီ း တားသြဖင့်

ဣသေရလလတိ ့ကိ လိ က်ရာမှြပန်လာ က၏။ ၁၇ အဗ ှ လံ ကိ လည်း ယ၍ ေတာ၌နက်ေသာ
ေြမတွ င်းထဲ သိ့ ချ ပီ းမှ ေကျာက်ပံ ကီ းကိ ပံ ထား က၏။ ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့သည်
အသီ းအသီ း မိ မိတိ့ အိ မ်သိ့ေြပး က၏။ ၁၈ အဗ ှ လံ သည် အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊ ငါ၏နာမ
သည် မေပျာက်အ မဲ တည်မည်အေ ကာင်း၊ သားမ ှ ိ ဟ ဆိ လျက်

၂ ဓမရာဇဝင်

ှ င်ဘရင်ချိုင့်တွ င်

557

ကိ ယ်အဘိ ့ ေကျာက်တိင်ကိ စိ က်၍ မိ မိနာမြဖင့်သမတ်ေသာေ ကာင့်၊ ယေန့တိင် ေအာင်
အဗ ှ လံ ေအာင်တိင်ဟ၍ တွ င်သတည်း၊ ၁၉ ထိ အခါ ဇာဒတ်၏သား အဟိ မတ်က၊ ထာဝရ
ဘရားသည်

ှ င်ဘရင်၏ ရန်သတိ ့ကိ အြပစ်အေလျာက် စီ ရင်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

က န်ေတာ်ေြပး၍
ယွ ာဘက၊

သိ တင်း

ယေန့သင်သည်

ကားေလ ာက်ရမည်။

ကားေလ ာက်ပါရေစဟ
သိ တင်းမ ကား

ှ င်ဘရင်၏

အခွ င့ ်ေတာင်းလ င်၊

မေလ ာက်ရ။

၂၀

အြခားေသာေန့၌

သားေတာ်ေသေသာေ ကာင့်

ယေန့သင်သည်

သိ တင်းမ ကားမေလ ာက်ရဟ ဆိ ပီ းမှ၊ ၂၁ က ှ ိ အား သင်ြမင်သမ ကိ သွား၍ ှ င်ဘရင် အား
ကားေလ ာက်ေလာ့ဟဆိ သည်အတိ င်း၊
ေြပးေလ၏။

က ှ ိ သည်

ယွ ာဘအား

ဦ း

တ်၍

၂၂ တဖန် ဇာဒတ်သားအဟိ မတ်က၊ သိ ့ေသာ်လည်း က န်ေတာ်သည်

က ှ ိ ေနာက်မှာ ေြပးပါရေစဟ ခွ င်း ေတာင်းြပန်လ င်၊ ယွ ာဘက ငါ့သား ဝမ်းေြမာက်စရာ
သိ တင်းမဟတ်သည်ြဖစ်၍ အဘယ်ေ ကာင့်ေြပးသွ ားချင် သနည်းဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊ ၂၃
ေြပးပါရေစဟ တဖန် အခွ င့ ်ေတာင်းေသာေ ကာင့် ေြပးေလာ့ဟအခွ င့ ်ေပး၏။ ထိ အခါ
အဟိ မတ်သည်

လွ င်ြပင်လမ်း၌ေြပး၍

က ှ ိ ကိလွန်ေလ၏။

၂၄

ဒါဝိ ဒ်သည်

မိ တ
့ ံ ခါး ှ စ်ထပ် ကား မှာထိ င်၍ေန၏။ ကင်းေစာင့်တေယာက်သည် မိ ့ ိ းတံ ခါးအေပ
ြပအိ းမိ းေအာက်သိ့ တက်၍ ေြမာ် ကည့်သြဖင့် လ တေယာက်တည်းေြပးလာသည်ကိ
ြမင်ေသာအခါ၊

၂၅

ှ င်ဘရင်အား ဟစ်၍ ေလ ာက်ေလ၏။

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

တေယာက်တည်းြဖစ်လ င် သိ တင်း ပါလိ မ့ ်မည်ဟ အမိ န့် ှ ိ ၏။ ထိ သသည် ေြပးလာ၍ အနီးသိ ့
ေရာက်ေသာအခါ၊ ၂၆ ကင်းေစာင့်သည်လည်း အြခားေသာ သေြပးလာသည်ကိြမင်၍၊
အြခားေသာသတေယာက်တည်း ေြပးလာပါသည်ဟ တံ ခါးသိ ့လှည့်၍ ဟစ်လ င်၊ ှ င်ဘရင်က
ထိ သ၌လည်း

သိ တင်းပါလိ မ့ ်မည်ဟ

အမိ န့် ှ ိ ၏။

၂၇

ကင်ေစာင့်ကလည်း၊

ေ ှ လာေသာ
့
သ၏ေြပးြခင်းသည် ဇာဒတ်သား အဟိ မတ်ေြပးြခင်း ှ င့် တသည် ကိ
က န်ေတာ်ထင်ပါသည်ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊
ေကာင်းေသာ သိ တင်းပါလိ မ့ ်

ှ င်ဘရင်က သသည် လေကာင်းြဖစ်၏။

မည်ဟ အမိ န့် ှ ိ ြပန်၏။

၂၈ အဟိ မတ်ကလည်း၊

ချမ်းသာရပါ၏ဟဟစ်လျက် ှ င်ဘရင်ေ ှ ေြမေပ
့
မှာ ြပပ်ဝပ်လျက်၊ အ ှ င်မင်း ကီ း ကိ
ပန်ကန်ေသာလတိ ့ကိ အပ်ေတာ်မေသာကိ ယ်ေတာ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် မဂလာ
ှ ိ ေတာ်မေစသတည်းဟ

ေလ ာက်ေလ၏။

၂၉

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

ငါ့သား

အဗ ှ လံ သည် ေဘးလွ တ်၏ေလာဟ ေမးေတာ်မလ င် အဟိ မတ်က၊ အ ှ င်မင်း ကီ း၏
က န်ယွာဘသည် ကိ ယ်ေတာ်က န် ကိ ေစလတ်ေသာအခါ န်းရင်းခတ်ြခင်းအမကိ က န်
ေတာ်ြမင်ေသာ်လည်း ေသချာစွ ာမသိ ရပါဟ ေလ ာက် ေသာ်၊ ၃၀ ှ င်ဘရင်က၊ ဤအနားမှာ
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ေ ့၍ေနေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း သသည်ေ ့၍ ေနေလ၏။

၃၁ တဖန်

က ှ ိ ေရာက်လာ၍ အ ှ င်မင်း ကီ း၊ သိ တင်းပါပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ပန်ကန်ေသာ သအေပါင်း
တိ ့ကိ

ထာဝရဘရားသည်

ေလ ာက်လ င်၊

၃၂

ထိ သ၏

အြပစ်အေလျာက်

ယေန့စီရင်ေတာ်မ ပီ ဟ

ှ င်ဘရင်က၊ ငါ့သားအဗ ှ လံ သည် ေဘးလွ တ် ၏ေလာဟ

ေမးေတာ်မေသာ်၊ က ှ ိ က အ ှ င်မင်း ကီ း၏ ရန်သများ၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းငှ ါ

ပန်ကန်ေသာသများအေပါင်းတိ ့သည်

ေစေသာဟ

ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။

၃၃

ထိ လလင်ကဲ့သိ ့ြဖစ် ကပါ

ှ င်ဘရင်သည်

အလွ န် ကင်နာေသာစိ တ်

ှ ိ သြဖင့်

မိ တ
့ ံ ခါးအေပ ၌ ှ ိ ေသာ တဲ သိ့တက်၍ တက်စဥ် တွ င်၊ အိ ငါ့သားအဗ ှ လံ ၊ ငါ့သား၊
ငါ့သားအဗ ှ လံ ၊ သင့်ကိ ယ်စား ငါမေသပါေလတကား။ အိ အဗ ှ လံ ၊ ငါ့သား၊ ငါ့သားဟ
ငိ ေ ကးေလ၏။

၁၉ ှ င်ဘရင်သည်
ယွ ာဘအား

အဗ ှ လံ ေ ကာင့်

ကားေြပာေလ၏။

၂

ငိ ေ ကးြမည်

ထိ ေန့၌ေအာင်ပွဲသည်

ဝမ်းနည်းစရာအေ ကာင်းြဖစ်ြပန်၏။

ှ င်ဘရင်သည်

တမ်းေတာ်မသည်ဟ
လအေပါင်းတိ ့တွင်
သားေတာ်ေ ကာင့်

စိ တ် ကင်နာေတာ်မသည်ကိ လအေပါင်းတိ ့သည် ထိ ေန့၌ ကား၍၊ ၃ စစ်တိက်ရာမှေြပးေသာ
သတိ ့သည် ှ က်၍ တိ တ်ဆိတ်စွာ ေြပးတတ်သကဲ့ သိ ့ မိ ထ
့ ဲ သိ့ တိ တ်ဆိတ်စွာ ေြပးဝင် က၏။
၄ ှ င်ဘရင်သည်လည်း မျက် ှ ာကိ ဖံ း၍၊ အိ ငါ့သား အဗ ှ လံ ၊ အိ အဗ ှ လံ ၊ ငါ့သား၊ ငါ့သားဟ

ကီ းေသာအသံ

ှ င့် ငိ ေ ကးေတာ်မ၏။ ၅ ယွ ာဘသည် ှ င်ဘရင်ထံ အိ မ်ထဲသိ့ဝင်၍၊

ကိ ယ်ေတာ်၏ အသက်မှစ၍ သားေတာ် သမီ းေတာ်၊ မိ ဖရားေမာင်းမမိ ဿံတိ ့၏ အသက်ကိ
ကယ်တင်ေသာ ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့ကိ ယေန့အ ှ က်ကွဲေစေတာ်မ ပီ ။ ၆ ရန်သတိ ့ကိချစ်၍
အေဆွ ခင်ပွန်းတိ ့ကိ မန်းေတာ်မ၏။ မးမတ်များ၊ က န်များတိ ့ကိ ပမာဏ ပေတာ် မမေ ကာင်းကိ
ယေန့ထင် ှ ားစွ ာြပေတာ်မ ပီ ။ အဗ ှ လံ သည် အသက် ှ င်၍ က န်ေတာ်မျိုးအေပါင်းတိ ့သည်
ယေန့ေသလ င်

အားရေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ

ယေန့

က န်ေတာ်သိြမင်ပါ၏။

၇

ယခမှာထေတာ်မပါ။ က၍ကိ ယ်ေတာ်က န် တိ ့အား ှ စ်သိမ့ ်စကားကိ ေြပာေတာ်မပါ။
ကေတာ်မမ လ င် ယေန့ညမှာ အထံ ေတာ်၌ လတေယာက်မ မေနပါ။ ထိ အမသည်
ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍ ယခတိ င်ေအာင် ကိ ယ်ေတာ်၌ ြဖစ်ေလသမ ေသာ အမထက်သာ၍
ဆိ းပါလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရားကိ တိ င်တည်၍ က န်ေတာ်ကျိန်ဆိပါသည်ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊
၈ ှ င်ဘရင်သည် ထ၍တံ ခါးဝ၌ထိ င်ေတာ်မ၏။ ှ င်ဘရင်သည် တံ ခါးဝ၌ထိ င်ေတာ်မသည်ကိ

လအေပါင်း တိ ့သည် ကားေသာအခါ အထံ ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ် က၏။ ဣသေရလလများမကား
မိ မိတိ့ေနရာသိ ့ ေြပးသွ ား က ပီ ။ ၉ ထိ ေနာက်၊ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ ့က၊
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ှ င်ဘရင်သည် ဖိ လိတိ လအစ ှ ိ ေသာ ရန်သ တိ ့လက်မှ ငါတိ ့ကိကယ် တ်ေတာ်မ ပီ ။ယခမှာ
အဗ ှ လံ ေ ကာင့်

ိင်ငံေတာ်မှ ထွ က်ေြပးေတာ်မရ၏။

ချီးေြမာက်ေသာ

အဗ ှ လံ

တဖန်

သည်

ေဆာင်ခဲ့ရမည်ဟမဆိ ၊

၁၀ ငါတိ ့

စစ်တိက်ပွဲ၌ေသ ပီ ။

အဘယ်ေ ကာင့်

ဘိ သိက်ေပး၍

ယခမှာ

တိ တ်ဆိတ်စွာ

ှ င်ဘရင်ကိ

ေန ကသနည်းဟ

အချင်းချင်းအြပစ်တင် က၏။ ၁၁ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည်လည်း ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဖာဒတ် ှ င့်
အဗျာသာတိ ့ထံသိ ့ လကိ ေစလတ်၍၊ ယဒ အမျိုးသက် ကီ းသတိ ့ထံသိ ့ သွ ား၍ေြပာရမည်ကား၊
ှ င်ဘရင်ကိ

နန်းေတာ်သိ့

ြပန်ပိ့ရမည်အမမှာ

သင်တိ့သည်

အဘယ်ေ ကာင့်

ေနာက်ကျ ကသနည်း။ ှ င်ဘရင်သည် စံ နန်းေတာ်၌ ေနစဥ်အခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသား
အေပါင်းတိ ့ ေြပာတတ်ေသာစကားကိ ကားေတာ်မ ပီ ။ ၁၂ သင်တိ့သည် ငါ့ညီအစ်ကိ၊
ငါ့အ ိ း၊

ငါ့အသား

ြဖစ်၍၊

ှ င်ဘရင်ကိ

ြပန်ပိ့မည့်အမမှာ

အဘယ်ေ ကာင့်

ေနာက်ကျ ကသနည်းဟ၍၎င်း၊ ၁၃ အာမသအားလည်း၊ သင်သည် ငါ့အသား ငါ့အ ိ းတိ ့
အဝင်ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။

သင်သည်

ငါ့ေ ှ ့

မှာ

ယွ ာဘ၏ကိ ယ်စားအစဥ်

ဗိ လ်ချုပ်မင်းမြဖစ်လ င် ထိ မ မက ဘရားသခင်သည် ငါ၌ ပေတာ်မေစသတည်း ဟ၍၎င်း၊
ေြပာ ကေလာ့ဟ မှာလိ က်ေတာ်မ၏။

၁၄ ထိ သိ့ယဒအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့ကိ တညီ

တ ွ တ်တည်း ှ လံ း ွ တ်ေစေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့က ကိ ယ်ေတာ်က န်အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ
ကိ ယ်ေတာ်တိင် ြပန်လာေတာ်မပါဟ ှ င်ဘရင်အား ေလ ာက်ေစ က၏။

၁၅ ထိ အခါ

ှ င်ဘရင်သည် ြပန်၍ေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ ေရာက်ေတာ်မ၏။ ယဒအမျိုးသည် ှ င်ဘရင်ကိ ခရီ း
ဦ း ကိ ပ၍

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ပိ့ြခင်းငှ ါ

ဂိ လဂါလ

မိ သ
့ ိ့

သွ ား က၏။

၁၆

ဗယာမိ န်အမျိုးြဖစ်ေသာ ဗာဟရိ မ် မိ သ
့ ား ေဂရ၏သား ှ ိ မိသည် ယဒအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်အတ
ဒါဝိ ဒ် မင်း ကီ းကိ ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ အလျင်အြမန် လိ က်လာ၏။

၁၇ သ ှ င့်အတ

ဗယာမိ န်အမျိုးသားတေထာင်၊ ေ ှ ာလအေဆွ အမျိုး၏ က န်ဇိဘ ှ င့် သ၏သားတကျိပ်
ငါးေယာက်၊

က န် ှ စ်ဆယ်တိ့သည်လည်း

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး က၏။

လိ က်လာ၍

ှ င်ဘရင်ေ ှ ေတာ်
့
၌

၁၈ ကတိ ့ေလှသည် နန်းေတာ်သားများကိ ပိ ့ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

အလိ ေတာ်ကိေဆာင်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သွ ားလာလျက် ှ ိ ၏။ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးေတာ်မေသာအခါ၊
ေဂရ၏သား ှ ိ မိသည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ြပပ်ဝပ်၍၊ ၁၉ က န်ေတာ်အ ှ င်သည် က န်ေတာ်ကိ အြပစ်
ေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။

အ ှ င်မင်း ကီ းသည်

ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ

ထွ က်ေတာ်မေသာေန့၌

ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် လွ န်ကျူး စွ ာ ပမိ ေသာအမကိ မှတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ှ လံ းသွ င်း
ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၀ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် ြပစ်မှားမိ သည်ကိ ကိ ယ် ေတာ်က န်သိပါ၏။
သိ ့ေသာ်လည်း ေယာသပ်အမျိုးသား အေပါင်းတိ ့အရင်၊ က န်ေတာ်သည် ယေန့အ ှ င်
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မင်း ကီ းကိ ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ လာပါ ပီ ဟ ေလ ာက် ေလ၏။
အဘိ ှ ဲ ကလည်း၊

၂၁ ေဇ ယာသား

ှ ိ မိသည် ထာဝရဘရားအခွ င့ ် ှ င့် ဘိ သိက်ခံေသာအ ှ င်ကိ ကျိန်ဆဲ

ေသာေ ကာင့် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရမည် မဟတ်ေလာ ဟဆိ ေသာ်၊

၂၂ ဒါဝိ ဒ်က၊

အိ ေဇ ယာသားတိ ့၊ သင်တိ့သည် ယေန့ ငါ့ရန်သလပ်မည်အေ ကာင်း ငါ ှ င့်အဘယ်သိ့
ဆိ င် ကသနည်း။ ဣသေရလအမျိုးသားတစံ တေယာက် သည် ယေန့အေသသတ်ြခင်းကိ
ခံ ရမည်ေလာ။

ငါသည်

ယေန့ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ြဖစ်သည်ကိ

ငါသိ သည်

မဟတ်ေလာဟမိ န့်ေတာ်မ၍၊ ၂၃ ှ ိ မိအားလည်း၊ သင်သည် အေသသတ်ြခင်းကိ မခံ ရဟ
ကျိန်ဆိေတာ်မ၏။

၂၄

ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ လာ၏။

ေ ှ ာလ၏သားေမဖိ ေဗာ ှ က်သည်လည်း

ှ င်

ဘရင်ကိ

ှ င်ဘရင်ထွက် ေသာေန့မှစ၍ ငိ မ်ဝပ်စွာ ြပန်လာေတာ်

မမမှီတိင်ေအာင်၊ သသည် ေြခတိ ့ကိမ ပစ၊ မတ်ဆိတ်ကိ မြပင်ဆင်၊ အဝတ် ကိ
မေလ ာ်ဘဲေန ပီ ။ ၂၅ ှ င်ဘရင်ကိ ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ ေယ ှ လင် မိ ့ သိ ့ ေရာက်လာေသာအခါ၊
ှ င်ဘရင်က ေမဖိ ေဗာ ှ က် ငါ ှ င့်အတ အဘယ်ေ ကာင့် မလိ က်သနည်းဟ ေမးေတာ် မလ င်၊
၂၆

အ ှ င်မင်း ကီ း၊

ကိ ယ်ေတာ်က န်သည်

ေြခဆွံ ့

ေသာေ ကာင့်

ြမည်းစီ း

၍

ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့သွားြခင်းငှ ါ ြမည်းကိ ကန်း ှ ီးတင်မည်ဟ ကံ စဥ်အခါ၊ က န်ေတာ်က န် သည်
က န်ေတာ်ကိ လှ ည့်စားပါ၏။ ၂၇ အ ှ င်မင်း ကီ းထံ ေတာ်၌ ကိ ယ်ေတာ်က န်ကိ ကန်းတိ က်ပါ ပီ ။
သိ ့ရာတွ င် အ ှ င်မင်း ကီ းသည် ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ေတာ်မ၏။
စိ တ်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ပေတာ်မပါ။ ၂၈ က န်ေတာ်အေဆွ အမျိုးအေပါင်းတိ ့သည် အ ှ င်
မင်း ကီ းေ ှ ေတာ်
့
မှာ

လေသြဖစ် ကေသာ်လည်း၊

အတကိ ယ်ေတာ်က န်ကိ

ေနရာေပးေတာ်မ ပီ ။

စားပွဲ

ေတာ်၌

သိ ့ြဖစ်၍

စားေသာသတိ ့ ှ င့်
ှ င်ဘရင်ထံေတာ်၌

က န်ေတာ်ြမည်တမ်းရေသာ အခွ င့ ်သည် အဘယ်သိ့ ှ ိ ပါသနည်းဟ ြပန်ေလ ာက်ေသာ်၊ ၂၉
ှ င်ဘရင်က သင်၏အမအရာတိ ့ကိ အဘယ် ေြပာစရာ ှ ိ သနည်း။ သင် ှ င့်ဇိ ဘသည်ေြမကိ
ေဝ၍ ယရ ကမည်ငါစီ ရင် ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ေမဖိ ေဗာ ှ င်ကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီ းသည်
နန်းေတာ်သိ့တဖန်

ငိ မ်ဝပ်စွာေရာက်ေတာ်မေသာ ေ ကာင့်၊ သသည်အလံ စံ တိ ့ကိပင်

ယပါေစဟ ေလ ာက် ေလ၏။ ၃၁ ဂိ လဒ်ြပည်သား ဗာဇိ လဲသည်လည်း ေရာေဂလိ မ် မိ မ့ ှ လာ၍
ှ င်ဘရင်ကိ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ ပိ ့ြခင်းငှ ါ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတ ကးေလ၏။

၃၂

ဗာဇိ လဲသည် အသက် ှ စ်ဆယ် ှ ိ ၍ အိ ေသာ သြဖစ်၏။ ှ င်ဘရင်သည်မဟာနိမ် မိ မ့ ှ ာ
တပ်ချေသာ

ကာလပတ်လံ း ှ င်ဘရင်ကိ

သလည်းြဖစ်၏။

၃၃

လပ်ေက း၏။

အလွ န်ရတတ်

ှ င်ဘရင်ကလည်း ငါ ှ င့်အတ လိ က်ေလာ့။ ေယ ှ လင် မိ ့၌

သင့်ကိ ငါ ှ င့်အတ ငါလပ်ေက းမည်ဟ ဗာဇိ လဲအား အမိ န့် ှ ိ လ င်၊
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အ ှ င်မင်း ကီ း ှ င့်အတ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ သွ ားရမည်အေ ကာင်း က န်ေတာ်အသက်သည်
အဘယ်မ ေလာက်ကျန် ကင်းပါေသးသနည်း။

ယေန့က န်ေတာ်အသက်

၃၅

ှ စ်ဆယ် ှ ိ ပါ ပီ ။ ေကာင်းမေကာင်းကိ က န်ေတာ် ပိ င်းြခား၍ သိ ိင်ပါ မည်ေလာ။
ကိ ယ်ေတာ်က န်သည်
သီ ချင်းသည်

အစားအေသာက်

ေယာက်ျား၊

ြမည်း ိင်ပါမည်ေလာ။

သီ းချင်းသည်မိန်းမဆိ ေသာအသံ ကိ ကား ိင်ပါမည်ေလာ။

ကိ ယ်ေတာ်က န်သည်အ ှ င်မင်း ကီ းကိ
၃၆

အရသာကိ

ကိ ယ်ေတာ်က န်သည်

အဘယ်ေ ကာင့်

အ ှ င်မင်း ကီ း ှ င့်

ေ ှ ာင့် ှ က်ရပါမည်နည်း။

အတ

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့

အနည်းငယ်လိက်ပါမည်။ ှ င်ဘရင်သည် ဤမ ေလာက် ကီ းစွ ာေသာ ဆကိ အဘယ် ေ ကာင့်
ချေပးေတာ်မမည်နည်း။ ၃၇ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် ေနရင်း မိ တ
့ ွ င် မိ ဘသချုင်းနားမှာ
ေသရမည်အေ ကာင်း၊

ြပန်သွားရေသာ

ကိ ယ်ေတာ်က န်ခိမဟံ

ှ ိ ပါ၏။

အခွ င့ ်ကိ

အ ှ င်မင်း ကီ း ှ င့်အတ

ေပးေတာ်မပါ။

လိ က်ေစေတာ်မပါ။

ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်းသ၌ ပေတာ်မပါဟ ေလ ာက် ေလ၏။
ခိ မဟံ သည်

ငါ ှ င့်အတ လိ က်ရမည်။ သင်

သင်ေတာင်းသမ ကိ လည်း

သင့်အဘိ ့

သိ ့ရာတွ င်

၃၈

စိ တ်

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

အလိ ှ ိ သည်အတိ င်းသ၌ ငါ ပမည်။

ငါ ပမည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၉

လအေပါင်းတိ ့သည်လည်း ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး က၏။ ှ င်ဘရင်သည် ကိ ယ်တိင်ကး ပီ းမှ၊
ဗာဇိ လဲကိ နမ်း၍ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မသြဖင့်၊ သသည် မိ မိေနရာ သိ ့ ြပန်သွား၏။ ၄၀
ှ င်ဘရင်သည်

ဂိ လဂါလ မိ သ
့ ိ့

ကေတာ်မ၏။

ခိ မဟံ သည်လည်း

လိ က်ေလ၏။

ယဒအမျိုးသား ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့် ဣသေရလအမျိုး သားတဝက်တိ့သည် ှ င်ဘရင် ကိ ပိ ့ က၏။
၄၁ တဖန်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့လာ၍၊ က န်ေတာ်တိ့

ညီ အစ်ကိြဖစ် ေသာ ယဒအမျိုးသားတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ခိ းယ၍ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်တကွ
နန်းေတာ်သားကိ ယ်ေတာ်၏ လအေပါင်းတိ ့ကိ အဘယ်ေ ကာင့်ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့
ပိ ့ရ ကမည် နည်းဟေလ ာက် ကေသာ်၊ ၄၂ ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့က၊ ှ င်ဘရင်သည်
ငါတိ ့ ှ င့် ေပါက်ေဘာ်ေတာ်သည်ြဖစ်၍၊ ဤအမ၌ သင်တိ့ သည် အဘယ်ေ ကာင့်
စိ တ်ဆိး ကသနည်း။ ှ င်ဘရင်၏ ရိ ကာေတာ်ကိ ငါတိ ့စား ကသေလာ။ ငါတိ ့အား တစံ တခ
ေသာ ဆကိ ေပးေတာ်မသေလာဟ ဣသေရလအမျိုး သားတိ ့အား ြပန်ေြပာ က၏။ ၄၃
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကလည်း၊ ငါတိ ့သည်
ဒါဝိ ဒ်အမျိုးကိ

သင်တိ့ဆိင်သည်ထက်

ြပန်ပိ့ြခင်းအမတွ င်
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ငါတိ ့ ှ င့်ေ ှ းဦ းစွ ာ

ငါတိ ့

ှ င်ဘရင်၌ ဆယ်ဘိ့တိ့ကိဆိင် က၏။
သာ၍ဆိ င် က၏။

မတိ င်ပင်ဘဲ

အဘယ်ေ ကာင့်

ှ င်ဘရင်ကိ
ငါတိ ့ကိ
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မထီ မဲ့ြမင် ပ ကသနည်းဟ ယဒအမျိုးသားတိ ့ကိ ြပန်ေြပာ က၏။ သိ ့ရာတွ င် ဣသေရလ
အမျိုးသားတိ ့ စကားထက် ယဒအမျိုးသားတိ ့ စကားသည်သာ၍ ခိ င်ခ့ံ ၏။

၂၀ ထိအခါ ဗယာမိန်အမျိုးဗိခရိ၏သားေ ှ ဘ အမည် ှ ိေသာ အဓမလတေယာက် ှ ိ၏။
ထိ သသည် တံ ပိ းမတ်၍၊ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ ငါတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်၌ တဘိ ့ကိမ မဆိ င်။
ေယ ှ ဲ ၏သားကိ အေမွ မခံ ထိ က်။ လအေပါင်းတိ ့၊ ကိ ယ်ေနရာသိ ့ သွ ား ကဟဆိ သြဖင့်၊ ၂
ဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်

ေ ှ ဘေနာက်သိ့

လိ က် က

၏။

ဒါဝိ ဒ်ထံေတာ်မှ

ထွ က်၍ဗိ ခရိ သား

ယဒအမျိုးသားတိ ့မကား၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်မှသည်

ေယ ှ လင် မိ တ
့ ိ င်ေအာင် ှ င်ဘရင်၌ ဆည်းကပ် က၏။ ၃ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည် ေယ ှ လင် မိ ့
နန်းေတာ်သိ့

ေရာက်ေသာအခါ၊

နန်းေတာ်ကိ

ေစာင့်ေစြခင်းငှ ါ

ထားခဲ့

ေသာ

ကိ ယ်လပ်ေတာ်တကျိပ်တိ့ကိယ၍ ေလှာင်အိမ်၌ ထား၏။ ထိ သတိ ့ကိ ေက းေမွ းေသာ်လည်း
မေပါင်းေဘာ်။ သတိ ့သည် ေသသည်တိင်ေအာင် အချုပ်ခံ၍ မတ်ဆိးမ ကဲ့ သိ ့ ေနရ က၏။ ၄
ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ သံ းရက်အတွ င်းတွ င် ယဒလတိ ့ကိ စေဝးေစ ပီ းလ င်၊ ထိ သတိ ့ ှ င့်အတ
ကိ ယ်တိင် လာရမည်ဟ အာမသအား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ အာမသသည်သွား၍ ယဒလတိ ့ကိ
ိးေဆာ်သြဖင့်၊ ချိန်းချက်ေသာအချိန်ကိ လွ န်ေစ၏။ ၆ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ အဗ ှ လံ ပသည်ထက်
ဗိ ခရိ သားေ ှ ဘသည်သာ၍

အြပစ် ပလိ မ့ ်မည်။

သင့်သခင်၏

က န်တိ့ကိေခ ၍

ထိ သကိ လိက်ေလာ့။ သိ ့မဟတ်သသည် ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ တ
့ စံ တ မိ ထ
့ ဲ သိ့ ဝင်၍ ငါတိ ့ လက်မှ
လွ တ်လိမ့ ်မည်ဟ

အဘိ ှ ဲ အား

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၇

အဘိ ှ ဲ ေနာက်မှာ

ယွ ာဘ၏လများ ှ င့်ေခရသိ လ၊ ေပလသိ လများမှစ၍ ခွ န်အား ကီ းေသာသအေပါင်း တိ ့သည်
ဗိ ခရိ သားေ ှ ဘကိ လိ က်အ့ံ ေသာငှ ါ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ထွ က်သွား က၏။ ၈ ဂိ ေဗာင် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ
ေကျာက် ကီ းသိ ့
ယွ ာဘသည်

ေရာက် ကေသာအခါ၊

မိ မိဝတ်ေသာ

အာမသသည်သတိ ့

အဝတ်ကိ

ခါး၌စည်းလျက်၊

ေ ှ သိ
့ ့ချီသွားေလ၏။
ထိ ခါးစည်းေပ မှာလည်း

ထားကိ အိမ် ှ င့်တကွ ဆွဲ လျက် ထား၏။ သွ ားစဥ်တွင်ထားသည် ေလ ာ၍ကျ၏။
ယွ ာဘကလည်း၊

မာ၏လားငါ့ညီဟ

အာမသကိ

ေမး၍

၉

နမ်းဟန်ေဆာင်လျက်

လက်ျာလက် ှ င့် အာမသ ၏မတ်ဆိတ်ကိ ကိ င်၏။ ၁၀ လက်ဝဲလက်၌ကိ င်ေသာထားကိ
အာမသသည်သတိ မ ပေသာေ ကာင့်၊ ဝမ်းကိ ထိး၍ အအကိ ေ ြမေပ မှာ ချ၏။ ထပ်၍
မထိ းေသာ်လည်း အာမသေသေလ၏။ ယွ ာဘ ှ င့်ညီ အဘိ ှ ဲ သည် ဗိ ခရိ သား ေ ှ ဘကိ
လိ က်

က၏။

၁၁ သအနားမှာ ယွ ာဘ၏ လတေယာက်သည် ရပ်၍ ယွ ာဘ ှ င့်

ဒါဝိ ဒ်ဘက်၌ေနေသာသြဖစ်လ င် ယွ ာဘေနာက်သိ့ လိ က်ေတာ့ဟဆိ ၏။ ၁၂ အာမသသည်
လမ်းမအလယ်တွင် မိ မိအေသွ း ၌ လးလျက် ှ ိ ၏။ လမ်း၌ သွ ားလာေသာသအေပါင်းတိ ့ သည်
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ရပ်၍ ေန ကသည်ကိ ယွ ာဘ၏ လြမင်ေသာအခါ၊ အာမသကိ လမ်းမကယ၍ လယ်ြပင်သိ့
ေ ့ ပီ းလ င် အဝတ် ှ င့်ဖံ းေလ၏။

၁၃ ထိ သိ့လမ်းမကေ ွ ့ ပီ းမှ၊ လအေပါင်းတိ ့သည်

ယွ ာလ ှ င့်အတ ဗိ ခရိ သားေ ှ ဘကိ လိ က်သွား က၏။ ၁၄ ယွ ာဘသည် ဗက်မာခြပည်၊
အာေဗလ မိ ့

တိ င်ေအာင်

ေဗရိ လအေပါင်းတိ ့သည်လည်း

ဣသေရလတိ င်းခ ိ င် ှ ိ သမ ကိ
စေဝး၍

ယွ ာဘ

ေနာက်သိ့

ေ ှ ာက်သွား

၏။

လိ က် က၏။

၁၅

ေ ှ ဘတည်းခိ ေသာဗက်မာခြပည်၊ အာေဗလ မိ ့ ကိ ဝိ င်းထား၍၊ ြပင် မိ ့ ိ းတဘက်တချက်၌
ေြမ ိ းကိ ဖိ ့ က၏။ ယွ ာဘ ှ င့်သ၏ လအေပါင်းတိ ့သည် မိ ့ ိ းကိ ဖိ ြခင်းငှ ါ ထိ းေဖါက် က၏။
၁၆ ထိ အခါပညာ ှ ိ ေသာ မိ န်းမတေယာက်သည် မိ ထ
့ ဲ ကဟစ်၍ ဆိ သည်ကား၊ နားေထာင် က၊

နားေထာင် က၊

ငါသည်ယွာဘ ှ င့်

စကားေြပာ ိင်မည်အေ ကာင်း

ချဥ်းလာပါဟ

ယွ ာဘအားေလ ာက် ကေလာ့ ဟဆိ သည်အတိ င်း၊ ၁၇ ယွ ာဘသည် ချဥ်းလာေသာအခါ
မိ န်းမက၊ သင်သည်ယွာဘဟတ်သေလာဟေမးလ င်၊ ငါဟတ်သည် ဟဆိ ေသာ်၊ မိ န်းမက၊
ကိ ယ်ေတာ်က န်မ၏ စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မပါဟဆိ ၏။ ယွ ာဘကလည်း၊ ငါနား
ေထာင်လျက် ေနသည်ဟ ဆိ ေသာ်၊ ၁၈ မိ န်းမက၊ အကယ်စငင်စစ် အာေဗလ မိ မ့ ှ ာ တိ င်ပင်၍
အမကိ

ဆံ းြဖတ်ပါေလေစဟ

ေ ှ းကာလ၌

ဆိ တတ် က၏။

၁၉

က န်မသည်

ဣသေရလအမျိုး၌ အမမလပ်ပါ။ သစာေစာင့်ေသာသြဖစ်ပါ၏။ကိ ယ်ေတာ်သည် မိ တ
့ မိ ့
တည်းဟေသာ ဣသေရလအမျိုးတွ င် အမိ တေယာက်ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ ှ ာေတာ်မ၏။
ထာဝရဘရား၏ အေမွ ေတာ်ကိ မျိုြခင်းငှ ါ အဘယ်ေ ကာင့် အလိ ှ ိ ေတာ်မ သနည်းဟ
ေလ ာက်လ င်၊ ၂၀ ယွ ာဘက၊ မျိုြခင်းအမ၊ ဖျက်ဆီးြခင်းအမသည် ငါ ှ င့် ေဝးပါေစေသာ။
ေဝးပါေစေသာ။

၂၁

ထိ သိ့မဟတ်ပါ။

ဧဖရိ မ်ေတာင်သားြဖစ်ေသာ

ဗိ ခရိ ၏သား

ေ ှ ဘအမည် ှ ိ ေသာ သသည် ှ င်ဘရင် ဒါဝိ ဒ်ကိ ပန်ကန် ပီ ။ ထိ သကိ အပ်ေလာ့။ အပ်လ င်
ဤ မိ ့ မှ ငါထွ က်သွားမည်ဟ ေြပာဆိ ေသာ်၊ မိ န်းမက၊ သ၏ ဦ းေခါင်းကိ ကိယ်ေတာ်ေ ှ သိ
့ ့
ပစ်ချပါမည်ဟ ဆိ ပီ းမှ၊

၂၂ ထိ မိန်းမသည် ပညာ ှ ိ သည်အတိ င်း မိ သ
့ ားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့

သွ ား ပီ းလ င်၊ သတိ ့သည် ဗိ ခရိ သားေ ှ ဘ၏ ဦ းေခါင်းကိ ြဖတ်၍ ယွ ာဘေ ှ သိ
့ ့ ပစ်ချ က၏။
ယွ ာဘသည်လည်း တံ ပိ းမတ်သြဖင့်၊ လများတိ ့သည် ထိ မိ မ့ ှ မိ မိတိ့ ေနရာသိ ့ ြပန်သွား က၏။
ယွ ာဘသည်လည်း ေယ ှ လင် မိ ၊့ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ ြပန်သွား၏။ ၂၃ ယွ ာဘသည်
ဣသေရလတပ်သားအေပါင်းတိ ့ကိအပ်ေသာ
ေဗနာယသည်

ေခရသိ လ ှ င့်

ဗိ လ်ချုပ်မင်းြဖစ်၏။

ေပလသိ လတိ ့ကိ အပ်ရ၏။

ေယာယဒသား

၂၄ အေဒါနိရံသည်

အခွ န်ေတာ်ဝန်ြဖစ်၏။ အဟိ လပ်သားေယာ ှ ဖတ်သည် အတွ င်းဝန်ြဖစ်၏။ ၂၅ ေ ှ ဝသည်
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စာေရးေတာ် ကီ းြဖစ်၏။ ဇာဒတ် ှ င့် အဗျာသာသည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်ြဖစ်၏။

၂၆

ယဣရ မိ သ
့ ား ဣရသည်နန်းေတာ်အပ်ြဖစ်၏။

၂၁ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်လက်ထက်၌ သံ း ှ စ်ပတ်လံ း အစာအာဟာရ ေခါင်းပါးြခင်းြဖစ်၍၊
ဒါဝိ ဒ်သည်ထာဝရ ဘရားကိ ေမးေလ ာက်လ င်၊ ထာဝရဘရားက၊ ဂိ ေဗာင် လတိ ့ကိ
သတ်ေသာေ ှ ာလ ှ င့်

လအသက်ကိ

သတ်တတ်

ေသာ

ေ ှ ာလအမျိုးေ ကာင့်

ဤအမေရာက်ေလ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂ ဂိ ေဗာင်လတိ ့သည် ဣသေရလအမျိုးအဝင်
မဟတ်၊

ကျန် ကင်းေသာ

အာေမာရိ အမျိုးြဖစ် က၏။

သတိ ့အား သစာဂတိ ထား က
ယဒ

အမျိုး၏

သတည်း။

ေသာ်လည်း၊ ေ ှ ာလသည်

အကျိုးကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍

၃ ထိ အခါ

ဂိ ေဗာင်လတိ ့က၊

သတိ ့ကိ

ဣသေရလအမျိုး ှ င့်

သတ်မည်ဟ

သင်တိ့သည်
ငှ ါ

ထာဝရဘရား၏

အဘယ်သိ့အြပစ်ေြဖရမည်နည်းဟ

က န်ေတာ်တိ့သည်ေ ှ ာလ ှ င့်

ငါ ပမည်ဟ

ြပန်ေလ ာက် ကေသာ်၊
မိ န့်ေတာ်မ၏။

ဣသေရလ ိင်ငံအတွ င်း၌

၅

အေမွ ေတာ်ကိ
ေမးလ င်၊

၄

သ၏အမျိုး၌ေ ေငွ ကိမေတာင်းပါ။

က န်ေတာ်တိ့ အတွ က် ဣသေရလအမျိုးသားတစံ တေယာက်ကိမ
မသတ်ရဟ

အားထတ်

ှ င်ဘရင်သည် ဂိ ေဗာင်လတိ ့ကိ ေခ ၍၊ သင်တိ့အဘိ ့

အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။
ေကာင်း ကီ းေပးေစြခင်း

ဣသေရလအမျိုးတိ ့သည်

သင်တိ့

သတိ ့ကလည်း၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ေတာင်း
က န်ေတာ်တိ့ကိ

အလ င်းမေနရမည်အေ ကာင်း

သည်အတိ င်း
ှ ဥ်းဆဲ ၍

သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းငှ ါ

ကိ းစားေသာသ၏။ ၆ သားခနစ်ေယာက်တိ့ကိ က န်ေတာ်တိ့လက်သိ့ အပ်ေတာ်မပါ။
ထာဝရဘရားေ ွးချယ်ေတာ်မေသာ ေ ှ ာလေနရာ ဂိ ဗာ မိ ့၌ ထိ သတိ ့ကိ က န်ေတာ်တိ့သည်
ထာဝရဘရားအဘိ ့ ဆွဲ ထားပါမည်ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊
မိ န့်ေတာ်မ၏။

ှ င်ဘရင်က ငါအပ်မည်ဟ

၇ သိ ့ေသာ်လည်း ဒါဝိ ဒ် ှ င့် ေ ှ ာလ၏သား ေယာန သန်တိ့သည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

တေယာက် ှ င့်

တေယာက်

သစာဂတိ ထားေသာေ ကာင့်၊

ှ င်ဘရင်သည် ေ ှ ာလ၏သားေယာနသန်ြမင်ေသာေမဖိ ေဗာ ှ က်ကိ ှ ေြမာေတာ်မ၏။ ၈
သိ ့ြဖစ်၍ ှ င်ဘရင်သည် အဲ အာသမီ းရိ ဇပ ဘွ ားြမင်ေသာ ေ ှ ာလ၏ သားအာေမာနိ ှ င့် ေမဖိ
ေဗာ ှ က် ှ စ်ေယာက်မှစ၍၊ ေ ှ ာလ၏ သမီ းေမရပ်တွင် ေမေဟာလသိ အမျိုး ဗာဇိ လဲ၏
သားအေြဒလြမင်ေသာ သားငါးေယာက်တိ့ကိ ယ၍၊ ၉ ဂိ ေဗာင်လတိ ့လက်သိ့အပ်သြဖင့်၊
သတိ ့သည် ေတာင်ေပ တွ င် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆွဲ ထား၍၊ ထိ သခနစ်ေယာက်တိ့သည်
မေယာစပါး ရိ တ်စကာလ၊ တေန့ြခင်းတွ င် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရ၍ တ ပိ င်နက် ေသ က၏။
၁၀

အဲ အာသမီ း
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ေလ ာ်ေတကိ ယ၍ ေကျာက်ေပ မှာ အိ ပ်စရာဘိ ့ခင်းလျက်၊ ေန့အချိန်တွင် အေလာင်း
ေကာင်အေပ ၌ငှ က်မနား၊ ညဥ့်အချိန်တွင် သားရဲ မကိ က် ေစြခင်းငှ ါ ေစာင့်ေ ှ ာက်လျက်ေန၏။
၁၁ ေ ှ ာလ၏ကိ ယ်လပ်ေတာ်အဲ အာသမီ း ရိ ဇပ ပ ေသာ အမကိ ဒါဝိ ဒ်သည် ကားေသာအခါ၊
၁၂ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ဂိ လေဗာေတာင်၌ ေ ှ ာလကိ သတ်၍၊ အေလာင်းေတာ်ကိဆွဲထားရာ

ဇက် ှ မ်လမ်းမှ ခိ းသွ ားေသာဂိ လဒ်ြပည်ယာဗက် မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ှ င်ဘရင်သွား၍၊
ေ ှ ာလအ ိ း ှ င့် သားေတာ် ေယာနသန်အ ိ းတိ ့ကိယ၍၊ ၁၃ ထိ အရပ်မှေဆာင်သွားသြဖင့်၊
ဆွဲ ထားေသာ သတိ ့၏ အ ိ းများကိ လည်း စသိ မ်း ပီ းလ င်၊ ၁၄ ဗယာမိ န်ြပည်။ ေဇလ ှ ာ၊
ေ ှ ာလအဘ ကိ ှ ၏ သချုင်း၌ သ ဂဟ်၍၊
ပီ းသည်ေနာက်၊

ိင်ငံေတာ်အဘိ ့

ှ င်ဘရင်မှာထားသမ အတိ င်း ပ က

ဆေတာင်းေသာ

စကားကိ

ဘရားသခင်

နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေနာက်တဖန် ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့ကိ
စစ်တိက်၍ ၊ ဒါဝိ ဒ် ှ င့်သ၏ က န်တိ့ သည် ဆီ း ကိ ၍ တိ က်လှန် ကစဥ်၊ ဒါဝိ ဒ်သည် ေမာပန်း
လျက်ေနေလ၏။ ၁၆ ေရဖိ မ်အမျိုး ဣ ှ ဗိ ေဗ ပ်သည် အချိန်သံ း ပိ ဿာ ှ ိ ေသာ ေ ကးဝါလှ ံ ကိ
ကိ င်၍၊ အသစ်ေသာ စစ်တန်ဆာကိ ဝတ်ဆင်လျက်ဒါဝိ ဒ်ကိ သတ်မည်ဟ ကံ ေလ၏။ ၁၇
ေဇ ယာသားအဘိ ှ ဲ သည် ကညီ ၍ ဖိ လိတိ လကိ တိ က်သတ်ေလ၏။ ထိ အခါ ဒါဝိ ဒ်၏
လတိ ့က၊ ဣသေရလအလင်းကွ ယ်မည်ဟ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ေသာ ေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
က န်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ေနာက် တဖန် စစ်ချီ ကေတာ်မမရာဟ ကျိန်ဆိလျက် ေလ ာက် က၏။
၁၈ ေနာက်တဖန် ေဂါဘ မိ မ
့ ှ ာ ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ စစ်တိက် ကစဥ်၊ ဟ ှ သိ လသိ ေဗခဲ သည်

ေရဖိ မ်အမျိုးသာဖ ကိ သတ်ေလ၏။
စစ်တိက် ကစဥ်၊

၁၉ ေနာက်တဖန် ေဂါဘ မိ မ
့ ှ ာ ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ

ဗက်လင် မိ သ
့ ားြဖစ်ေသာ

ယဣရ၏သား

ဧလဟာနန်သည်

ရက်ကန်းလက်လိပ် ှ င့် အမ ကီ းေသာလှ ံ ိ းကိ သံ းစွဲ ေသာ ဂိ တိ အမျိုး ေဂါလျက်၏ ညီ လာခမိ
ကိ သတ်ေလ၏။ ၂၀ ေနာက်တဖန် ဂါသ မိ မ့ ှ စစ်တိက် ကစဥ်၊ အရပ်ြမင့်၍ လက်တဘက်၌
လက်ေြခာက်ေချာင်းစီ ၊ ေြခ
ေချာင်း ှ ိ ေသာ

တဘက်၌ ေြခေြခာက်ေချာင်းစီ ၊ ေပါင်း ှ စ်ဆယ်ေလး

ေရဖိ မ်အမျိုးသားတေယာက်သည်။

၂၁

ဣသေရလအမျိုးကိ

ကိ မ်းပေသာအခါ၊ ဒါဝိ ဒ်အစ်ကိ ှ ိ မာ၏ သားေယာနသန်သည် ထိ သကိ သတ် ေလ၏။ ၂၂
ထိ သေလးေယာက်တိ့သည်

ဂါသ မိ ့၌ေနေသာ

ေရဖိ မ်လ ကီ း၏သားြဖစ်၍၊

ဒါဝိ ဒ် ှ င့်သ၏က န်တိ့ လက်ြဖင့် ေသ က၏။

၂၂ ဒါဝိဒ်သည်

ေ ှ ာလမင်းမှစ၍

ရန်သအေပါင်းတိ ့

လက်မှ

ထာဝရဘရားကယ်လတ်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ ခံ ရေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
တွင်
မက်ဆိေသာ သီ ချင်းစကားဟမကား၊ ၂ ထာဝရဘရားသည်ငါ၏ေကျာက်၊ ငါ၏ မိ ့ ိ း၊ ငါ့ကိ

၂ ဓမရာဇဝင်

566

ကယ်လတ်ေသာ သခင်၊ ၃ ငါ၏ဘရား၊ ငါကိ းစားေသာ အစွ မ်းသတိ ၊ ငါ၏အကွ ယ်အကာ၊
ငါ့ကိကယ်တင်ေသာဦ းချို၊ ငါ၏ ရဲ တိက်၊ ငါခိ လံ ရာ၊ ငါ့ကိကယ်တင်ေသာ အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။
ကိ ယ်ေတာ်သည်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းထဲ က အက ်ပ်ကိ ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ၄ ချီးမွ မ်းအပ်ေသာ

ထာဝရဘရားကိ ငါေတာင်းေလ ာက်၍၊ ရန်သတိ ့လက်မှ ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်၏။ ၅
ေသြခင်းလိ င်းတံ ပိ းတိ ့သည် ငါ့ကိ ဝိ င်းမိ ၍ ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ ေရစီ းြခင်းေ ကာင့်
ငါေ ကာက်လန့် ရ၏။ ၆ မရဏာ ိင်ငံ၏ ကိ းတိ ့သည် ဝိ င်း၍ ေသမင်း၏ ေကျာ့ကွ င်းသည်
ှ ိ ၏။ (Sheol h7585)

ငါ့ကိ ေကျာ့မိ လျက်

၇ ထိ သိ့ငါသည် ဆင်းရဲ ငိ ြငင်ေသာအခါ၊

ထာဝရဘရားကိ ေခ ၍ ငါ၏ဘရားသခင်ကိ ေအာ်ဟစ်ေလ၏။ ေခ ေသာအသံ ကိ
ဗိ မာန်ေတာ်ထဲ
ဝင်ေလ၏။

မှာ ကားေတာ်မ၍၊
၈

ထိ အခါ

ေအာ်ဟစ်ေသာအသံ သည်

အမျက်ေတာ်ထွက်ေသာအားြဖင့်

မိ ဃ်းေကာင်းကင်အြမစ်တိ့သည် တေ ွေ့ ွလပ်
့
ှ ား က၏။
မီ းခိ းထွ က်၍၊

နားေတာ်ထဲသိ့
ေြမ ကီ းတန်လပ်၍၊
ှ ာေခါင်းေတာ်ထဲက

၉

တ်ေတာ်ထဲက မီ းေလာင်ေသာအားြဖင့် မီ းခဲ ေတာက်ေလ၏။

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ

တ်သြဖင့်

ဆင်းသက်ေတာ်မ၍၊

၁၀

ေြခဘဝါးေတာ်ေအာက်၌

ေမှာင်မိက်ြဖစ် ေလ၏။ ၁၁ ေခ ဗိ မ်ကိ စီ းလျက်ပျံေတာ်မ၏။ ေလ၏ အေတာင်တိ့အေပ မှာ
ထင် ှ ားေတာ်မ၏။

ထထပ်ေသာမိ ဃ်းတိ မ်တိ့ကိ
ေရာင်ြခည်ေ ကာင့်

ေမှာင်မိက်တည်းဟေသာ

၁၂

ကိ ယ်ေတာ်၌

မီ းခဲ ေတာက်လျက်

တခဲ နက်ေသာ

ကာရံ ေစေတာ်မ၏။
ှ ိ ၏။

၁၄

၁၃

ေရ ှ င့်
ေ ှ ေတာ်
့
၌

ထာဝရဘရားသည်လည်း၊

ေကာင်းကင်ေပ မှာမိ ဃ်းချုန်း၍၊ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရားသည် အသံ ေတာ်ကိ လင့်ေတာ်မ၏။
၁၅ ေလးြမားတိ ့ကိပစ်၍

လ ပ်စစ်ြပက်ေစသြဖင့်၊ ရန်သတိ ့ကိ အရပ်ရပ်သိ့ ခွဲ ၍

ံ းေစေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိ အခါ ထာဝရဘရားသည် အြပစ်တင်၍၊ ှ ာေခါင်းေတာ်ထဲက
အသက် ေတာ်မေသာအားြဖင့်

သမဒရာေအာက်ြပင် ှ င့်

ေလာကတိ က်ြမစ်တိ့သည်

ဖွ င့ ်လှ စ်ထင်ေပ လျက် ှ ိ က၏။ ၁၇ အထက်အရပ်က လက်ေတာ်ကိဆန့်၍၊ တခဲ နက်ေသာ
ေရထဲ က ငါ့ကိ ဆယ်ယေတာ်မ၏။

၁၈ ငါ့ကိမန်းေသာ သတည်းဟေသာ ငါ ပိ င်၍

မ ိင် ိင်ေအာင် ခွ န်အား ကီ းေသာ ရန်သတိ ့လက်မှ ငါ့ကိ ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။

၁၉

ေဘးဥပဒ်ေရာက်ေသာကာလ၌ သတိ ့သည် ဆီ းထားေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ငါမှီခိရာ
ြဖစ်၍၊ ၂၀ ငါ့ကိကျယ်ဝန်းရာအရပ်သိ့ ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ငါ့ကိ ှ စ်သက်ေသာေ ကာင့်
ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။

၂၁ ငါေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ ိ သည်အေလျာက် ထာဝရဘရားသည်

အကျိုးကိ ေပး၍၊ ငါ့လက်စင် ကယ်ြခင်း၏ အကျိုးကိ စီ ရင်ေတာ်မ၏။ ၂၂ အေ ကာင်းမကား၊
ငါသည်ထာဝရဘရား၏

၂ ဓမရာဇဝင်

လမ်းေတာ်သိ့အစဥ်လိက်၏။

ငါ၏ဘရားသခင့်ထံ မှ
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ြပစ်မှား၍ မသွ ား။

၂၃ စီ ရင်ေတာ်မချက် ှ ိ သမ ကိ

အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့မှမလဲ ။
ကဥ်ေ ှ ာင်၏ ။

၂၄

ငါသည်

မျက်ေမှာက် ပ၏။

ေ ှ ေတာ်
့
မှာေြဖာင့်မတ်၍

ကိ ယ်ဒစ ိ က်ကိ

၂၅ ထိ ေ ကာင့်ေ ှ ေတာ်
့
မှာ ထင် ှ ားေသာ ငါ၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊

စင် ကယ်ြခင်း ှ ိ သည် ှ င့်အေလျာက် ထာဝရဘရားသည် ငါ၌အကျိုးကိ ေပးေတာ်မ ပီ ။ ၂၆
သနားတတ်ေသာသအား ကိ ယ်ေတာ်သည်သနားြခင်းသေဘာကိ ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာသအား
ေြဖာင့်မတ်ြခင်းသေဘာကိ ၎င်း၊

၂၇ သန့် ှ င်းေသာသအား သန့် ှ င်းြခင်းသေဘာကိ

၎င်း၊ ဆန့်ကျင်ေသာသအား ဆန့်ကျင်ေသာ သေဘာကိ ၎င်း ြပေတာ်မ၏။

၂၈

ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ေသာသတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကယ်တင်၍၊ မာနေထာင်လားေသာ သတိ ့ကိ
ကား တ်ချ ြခင်းငှ ါ ကည့်မှတ်ေတာ်မ၏။ ၂၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏
မီ းခွ က်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်၏ ေမှာင်မိက်ကိ လင်းေစေတာ်မ၏။ ၃၀
အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်ကိ အမှီ ပ၍ တပ်ကိ ဖျက်ပါ ပီ ။ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်ကိ
အမှီ ပလျက် မိ ့ ိ းကိ ေကျာ်၍ဝါပ ပီ ။ ၃၁ ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မေသာ အမသည် စံ လင်၏။
ထာဝရဘရား၏ သစာေတာ်သည် အစစ်ခံ၍ တည်၏။ ခိ လံ ေသာသအေပါင်းတိ ့၏
အကွ ယ်အကာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ထာဝရဘရားမှတပါး အဘယ်ဘရားသခင် ှ ိ သနည်း။
ငါတိ ့ ဘရားသခင်မှ တပါးအဘယ်မည်ေသာ ေကျာက် ှ ိ သနည်း။ ၃၃ ထိ ဘရားသခင်သည်
ငါ၏ခွ န်အား၊ ငါ၏တန်ခိး ြဖစ်၍ ငါသွ ားရာလမ်းကိ

ေြဖာင့်ေစေတာ်မ၏။

၃၄

ငါ့ေြခကိ သမင်ေြခကဲ့ သိ ့ လျင်ြမန်ေစ၍၊ ငါ၏ ြမင့်ရာအရပ်ေပ မှာ ငါ့ကိတင်ထားေတာ်မ၏။
၃၅ ငါ့လက်ကိ စစ်မ၌ ေလ့ကျက်ေစြခင်းငှ ါ သွ န် သင်ေတာ်မ၍၊ ေ ကးဝါေလးကိ

ငါ့လက် ံ း ှ င့်

ငါတင် ိင်

ဒိ င်းလားကိ အပ်၍၊
ေရာက်ပါ၏။

၏။

၃၆

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း

သည်းခံ ေတာ်မြခင်းအားြဖင့်အက ်ပ်သည်

၃၇ အက ်ပ်သွားေသာ လမ်းကိ

ှ င်းလင်း၍ ေြခ

ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့
မေချာ်ေစြခင်းငှ ါ

ပေတာ်မေသာအားြဖင့်၊ ၃၈ အက ်ပ်သည် ရန်သတိ ့ကိ လိ က်ဖျက်၍၊ သတိ ့ကိ မပယ် ှ င်းမှီ
တိ င်ေအာင်မြပန်ပါ။ ၃၉ သတိ ့သည် အက ်ပ် ေြခေအာက်မှာ လဲ လျက် ှ ိ ၍၊ မထ ိင်ေအာင်
အက ်ပ်သည်

ှ ိပ်နင်းပယ် ှ င်း ပါ၏။

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိ

၄၀ အေ ကာင်းမကား၊ စစ်တိက်ေစြခင်းငှ ါ

ခွ န်အားခါးပန်း ှ င့်စည်း၍၊

ထေသာသတိ ့ကိ အက ်ပ်ေအာက်မှာ လှ ဲ ေတာ်မ၏။

အက ်ပ်တဘက်၌

၄၁ အက ်ပ်ကိ မန်းေသာ

ရန်သတိ ့၏လည်ပင်းကိ အက ်ပ်၌အပ်၍ ဖျက်ဆီးရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ် မ၏။ ၄၂
သတိ ့သည်

ေအာ်ဟစ် ကေသာအခါ

ကယ်တင်ေသာ

သမ ှ ိ ။

ထာဝရဘရားကိ

ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း ထးေတာ်မမ။ ၄၃ ထိ အခါအက ်ပ်သည်သတိ ့ကိ ေြမမန့်ကိကဲ့သိ ့

၂ ဓမရာဇဝင်
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ညက်ညက်ေချ ပီ းမှ၊ လမ်း၌ အမိ က်ကိကဲ့သိ ့နင်း၍ ြဖန့် ကဲ ေလ၏။ ၄၄ လစတိ ့သည်
ဆိ င် ပိ င်တိက်လှန်ြခင်းမှ အက ်ပ်ကိ ကယ်လတ်၍၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့၏ အကဲ အမး
ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာအားြဖင့်၊ အက ်ပ်မသိ ဘးေသာ လစသည်
အက ်ပ်ထံ၌ က န်ခံ ပါ၏။ ၄၅ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် အက ်ပ်ကိ ေတာင်းပန်၍
အက ်ပ်စကားသံ ကိ ကားသည် ခဏြခင်းတွ င် နားေထာင် ကပါ၏။ ၄၆
ခိ လံ ရာအရပ်ထဲက

တန်လပ်လျက်

ထွ က် ကပါ၏။

၄၇

ိ း ွမ်းသည်ြဖစ်၍

ထာဝရဘရားသည်

အသက် ှ င်ေတာ်မသည် ြဖစ်၍ ငါ၏ေကျာက်၌ မဂလာ ှ ိ ပါေစသတည်း။ ငါ့ကိ ကယ်တင်ေသာ
ေကျာက်၏ဘရားသခင်၌

ချီးေြမာက်ြခင်း

ှ ိ ပါေစသတည်း။

၄၈

ငါ့ဘက်၌

တရားသြဖင့်စီ ရင်၍၊ လစတိ ့ကိ ငါ့ေအာက်မှာ ှ ိမ့ ်ချေသာ သကား ဘရားသခင်ေပတည်း။
၄၉

ရန်သတိ ့လက်မှ

ငါ့ကိကယ်လတ်ေတာ်မ၏။

အက ်ပ်တဘက်၌ထေသာ

သတိ ့အေပ သိ ့ ကိ ယ်ေတာ် သည် အက ်ပ်ကိ ေြမာက်တင်၍၊ လယဖျက်ဆီးတတ်ေသာ
သ၏လက်မှ ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ၅၀ ထိ ေ ကာင့် အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည်
တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း၍ နာမ ေတာ်ကိ ေထာမနာသီ ချင်းဆိ ပါမည်။
၅၁ ဘရားသခင်သည် မိ မိခန့်ထားေသာမင်း ကီ းကိ ကယ်တင်ေသာ ရဲ တိက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ဘိ သိက်ေတာ်ကိ

ခံ ရေသာဒါဝိ ဒ်မှစ၍

အမျိုးအ ွယ်အား၊

ကာလအစဥ်အဆက်

က ဏာေကျးဇးကိ ပေတာ်မ၏။

၂၃ ဒါဝိဒ် မက်ဆိေသာ ေနာက်ဆံ းစကားတည်းဟေသာ၊ ယာကပ်အမျိုး၏ဘရားသခင့်အခွင့ ် ှ င့်
ဘိ သိက်

ခံ ရ၍

ဘန်း ကီ းေသာသ၊

ဣသေရလအမျိုး၌ချို မိ န်စွာ

ေယ ှ ဲ ၏သား ဒါဝိ ဒ် မက်ဆိေသာ ပေရာ ဖက်စကားဟမကား၊

သီ ချင်းဆိ ေသာ

၂ ထာဝရဘရား၏

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်ငါ့အားြဖင့် မိ န့်ေတာ်မ၏။ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့လ ာ၌ တည်၏။
၃ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ဣသေရလ အမျိုး၏ေကျာက်သည် ငါ့အားြဖင့်

မိ န့် မက်ေတာ်မသည် ကား၊ လတိ ့ကိ အပ်စိးေသာ သသည်တရားသြဖင့် စီ ရင်၍
ဘရားသခင်ကိ

ေ ကာက် ွံ လျက်
့

အပ်စိးရမည်။

၄

မိ ဃ်းမအံ ့၊

ေနထွ က်ေသာ

နံ နက်အလင်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ မိ ဃ်း ွာ ပီ းမှ ေနေပ ထွ န်းသြဖင့် ေြမ၌ေပါက်ေသာ ြမက် ကဲ့ သိ ့၎င်း
ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၅ ငါ့အမျိုးအ ွယ်သည် ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌ မဲ ြမံ သည်မဟတ်ေလာ။
ေသချာစွ ာ စီ ရင်၍ မပျက်
ထိ ပဋိ ညာဥ်သည်

ချက်ြခင်းမြပည့်စံ ေသာ်လည်း၊

ငါအားရ ှ စ်သက်ရာအေ ကာင်း
မကိ င်သာ၊

ပယ် ှ ားရေသာ

၂ ဓမရာဇဝင်

ိင်ေသာ နိစထာဝရပဋိ ညာဥ်ကိ ငါ ှ င့် ဖွဲ ့ေတာ်မ ပီ ။

ြဖစ်၏။

၆

ငါ့ကိ

ကယ်တင်ရာအေ ကာင်း၊

အဓမလအေပါင်းတိ ့မကားလက် ှ င့်

ဆးပင်ကဲ့သိ ့ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၇

ပယ် ှ ားရေသာ
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သသည်သံချပ်အကျ ှ င့် လှ ံ တံ ကိ သံ းေဆာင်သြဖင့်၊ ဆးပင်ေပါက်ေသာအရပ်၌ပင်
ှ င်း ှ င်းမီ း ိ ရသတည်
့
း။ ၈ ဒါဝိ ဒ်၏အမေတာ်ထမ်းသရဲ ကီ းတိ ့၏ အမည်များဟမကား၊
ဟေပါနိအမျိုးယာဧ ှ ာဘံ သည် ဗိ လ်ချုပ် ြဖစ်၏။ ထိ သသည် လှ ံ ကိ ကိင်လျက် လသံ းရာကိ
တခါ တည်းတိ က်၍ လပ် ကံ ေလ၏။

၉ သေနာက်မှာ အေဟာဟိ အမျိုးေဒါေဒါသား

ဧလာဇာသည် ဒါဝိ ဒ် ှ င့်အတလိ က်ေသာ သရဲ သံ း ေယာက်အဝင်ြဖစ်၏။ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ
စေဝးေသာ ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ ကိ မ်းပ၍ ဣသေရလလတိ ့သည် ဆတ် သွ ားေသာအခါ၊ ၁၀
ထိ သသည် လက်ေညာင်း၍ထား၌မှီလျက်ေနရ သည်တိင်ေအာင် ထ၍ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ
လပ် ကံ သြဖင့်၊ ထာဝရဘရားသည် ထိ ေန့၌ ကီ းစွ ာေသာ ေအာင်ြမင်ြခင်း ကိ ပေတာ်မ၍၊
သတိ ့သည် ရန်သတိ ့၏ ဥစာကိ လယြခင်းငှ ါသာ ြပန်လာ က၏။
ဟရရိ အမျိုးအာဂိ ၏သား ှ မ

သည် ှ ိ ၏။

ဖိ လိတိ လတိ ့သည်

လယ်ကွက်၌ စေဝး၍၊ ဣသေရလလတိ ့သည် ေြပး က

၁၁ သ့ေနာက်မှာ

ေြပာင်းစပါးစိ က်ေသာ

ေသာအခါ၊ ၁၂ ထိ သသည်

လယ်ကွက်အလယ်၌ရပ်၍ ေစာင့်မ လျက် ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ လပ် ကံ သြဖင့်၊ ထာဝရဘရားသည်
ကီ းစွ ာေသာ ေအာင်ြခင်းကိ

ပေတာ်မ၏။

၁၃ ဗိ လ်စအဝင်သံ းေယာက်တိ့သည်

စပါးရိ တ်ရာ ကာလ၌၊ ဒါဝိ ဒ် ှ ိ ရာ အဒလံ ဥမင်သိ့ ဆင်းသွ ား၍၊ ဖိ လိတိ လတိ ့သည်
ေရဖိ မ်ချိုင်၌တပ်ချလျက် ှ ိ က၏။ ၁၄ ထိ အခါဒါဝိ ဒ်သည် ရဲ တိက်တွင်ေန၍၊ ဖိ လိတိ
လတိ ့သည် ဗက်လင် မိ ့၌ တပ်ချ က၏။ ၁၅ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ တစံ တေယာက်ေသာ သသည်
ဗက်လင် မိ တ
့ ံ ခါးနားမှာ ှ ိ ေသာ ေရတွ င်းထဲ က ေရကိ ခပ်၍ ငါ့အားေပးပါေစေသာဟ
ေတာင့်တေသာ စိ တ် ှ င့် ဆိ ေသာ်၊ ၁၆ ထိ သရဲ သံ းေယာက်တိ့သည် ဖိ လိတိ တပ်ကိ ဖျက်၍
ဗက်လင် မိ ့ တံ ခါးနားမှာ ှ ိ ေသာ ေရတွ င်းထဲ က ေရကိ ခပ်ယ ပီ းလ င် ဒါဝိ ဒ်ထံေတာ်သိ့
ေဆာင်ခဲ့ က၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ဒါဝိ ဒ်သည်မေသာက်ဘဲ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌သွ န်းလျက်၊
၁၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ဤေရကိ ေသာက်ေသာအမ သည် အက ်ပ် ှ င့်ေဝးပါေစေသာ။

ဤေရသည်

ကိ ယ်

အသက်ကိမ ှ ေြမာဘဲ သွားေသာ

သတိ ့၏အေသွ းြဖစ်ပါ

သည်မဟတ်ပါေလာဟ ေလ ာက်၍ မေသာက်ဘဲေန၏။ ထိ သရဲ သံ းေယာက်တိ့သည်
ထိ သိ့ေသာအမတိ ့ကိ ပ က၏။
သရဲ

သံ းေယာက်တွင်

ေဇ ယာသားယွ ာဘညီ အဘိ ှ ဲ သည်လည်း

၁၈

အ ကီ းြဖစ်၏။

တိ က်ဖျက်လပ် ကံ ေသာေ ကာင့်၊

သရဲ

သသည်လှံကိ ကိင်၍

လသံ းရာတိ ့ကိ

သံ းေယာက်အဝင်ေနရာရသတည်း။

၁၉

သရဲ သံ းေယာက်တွင် အြမတ်ဆံ းြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။ ထိ ေ ကာင့် ဗိ လ်ချုပ်အရာကိ ရ၏။
သိ ေ
့ သာ် လည်း ပဌမသရဲ သံ းေယာက်တိ့ကိမမှီ။ ၂၀ အထးသြဖင့် ပဘးေသာကပ်ေဇလ မိ သ
့ ား
သရဲ ေယာယဒ၏ သားေဗနာယသည်လည်း ြခေသ့ ှ င့် တေသာ ေမာဘလ ှ စ်ေယာက်ကိ

၂ ဓမရာဇဝင်
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သတ်၏။ ေဆာင်း ကာလ၌လည်း အြခားသိ ့သွား၍ ေြမတွ င်း၌ ှ ိ ေသာ ြခေသ့ ကိ သတ်၏။
၂၁ ထးြခားေသာအဲ ဂတုလကိ လည်း သတ်၏။ အဲ ဂတုလသည်လှံကိ ကိ င်ေသာ်လည်း၊

ေဗနာယသည် ေတာင်ေဝးကိ သာ ကိ င်လျက်သွား၍ အဲ ဂတုလလက်မှ လှ ံ ကိ လယ ပီ းလ င်၊
ထိ လှံ ှ င့်သ့ကိ သတ်၏။

၂၂ ထိ သိ့ေသာအမတိ ့ကိ

ေယာယဒသားေဗနာယ ပ၍

သရဲ သံ းေယာက်အဝင်ေနရာကိ ရ၏။ ၂၃ ဗိ လ်များထက်သာ၍ ြမတ်ေသာ်လည်း၊ ပဌမ
သရဲ သံ းေယာက်တိ့ကိ မမှီ။ ဒါဝိ ဒ်သည် အတွ င်းဝန်ချုပ် အရာကိ လည်းေပး၏။

၂၄

ယွ ာဘညီ အာသေဟလသည်လည်း ဗိ လ်စအဝင်ြဖစ်၏။ ထိ အတဗက်လင် မိ ေ့ န၊ ေဒါေဒါ၏သား
ဧလဟာနန်၊ ၂၅ ဟေရာဒိ အမျိုး ှ မ၊ ဟေရာဒိ အမျိုးဧလိ က၊ ၂၆ ဖာလတိ အမျိုးေဟလက်၊
ေတေကာအမျိုး ဣေက ှ ၏သား ဣရ၊ ၂၇ အေနေသာသိ အမျိုးအေဗျဇာ၊ ဟ ှ သိ အမျိုး
ေမဗ ဲ၊

၂၈ အေဟာဟိ အမျိုးဇာလမန်၊

ေနေတာ ဖာသိ အမျိုး မဟာရဲ ၊

၂၉

ေနတာဖာသိ အမျိုးဗာနာသားေဟလက်၊ ဗယာမိ န်အမျိုးဂိ ဗာ မိ ေ့ န၊ ရိ ဘဲ၏ သားအိ တဲ ၊
၃၀ ပိ ရေသာနိအမျိုးေဗနာယ၊ ဂါ ှ ချိုင့် သားဟိ ဒဲ၊

၃၁ အာဗသိ အမျိုး အဗျာလဗန်၊

ဗာဟမိ အမျိုး အာဇမာဝက်၊ ၃၂ ှ ာလေဗာနိ အမျိုးဧလျာဘ၊ ယာ ှ င်၏သား တိ ့တွင်
ေယာနသန်၊

၃၃ ဟာရရိ အမျိုး ှ မ၊

ဟာရရိ အမျိုး ှ ာရ၏ သား အဟိ အံ၊

၃၄

မာခါသိ အမျိုးအဟသဘဲ ၏သား ဧလိ ဖလက်၊ ဂိ ေလာနိအမျိုး အဟိ ေသာေဖလ၏သားဧလျံ၊
၃၅ ကရေမလ အမျိုးေဟဇရဲ ၊ အာဘိ အမျိုးဖာရဲ ၊ ၃၆ ေဇာဘအမျိုးနာသန်၏သား ဣဂါလ၊

ဂဒ်အမျိုး ဗာနိ၊ ၃၇ အမုန်အမျိုးေဇလက်၊ ေဇ ယာ၏သားယွ ာဘ ၏ လက်နက်ေဆာင်လလင်
ေဗေရာသိ အမျိုးနဟာရဲ ၊ ၃၈ ဣသရိ အမျိုးဣရ၊ ဣသရိ အမျိုးဂါရက်၊ ၃၉ ဟိ တိ အမျိုးဥရိ ယ၊
ေပါင်းသံ းဆယ်ခနစ်ေယာက် တည်း။

၂၄ ေနာက်တဖန်ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ အမျိုးကိ အမျက်ထွက်ေတာ်မလ င်၊
စာတန်သည် ရန်ဘက် ပ၍ ဣသေရလလ ှ င့် ယဒလတိ ့ကိ ေရတွ က် ေစြခင်းငှ ါ
ဒါဝိ ဒ်ကိတိက်တွန်းေလ၏။

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

၂

လေပါင်းမည်မ ှ ိ သည်ကိ

ငါသိ မည်အေ ကာင်း၊ ဒန် မိ မ့ ှ သည် ေဗရေ ှ ဘ မိ ့ တိ င်ေအာင် ဣသေရလခ ိ င် ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ေ ှ ာက်သွား၍၊

လတိ ့ကိ

ေရတွ က်ေလာ့ဟ

မင်းယွ ာဘအားမိ န့်ေတာ်မ၏။

အထံ ေတာ်၌ ှ ိ ေသာ

ယွ ာဘကလည်း၊

၃

ဗိ လ်ချုပ်

ကိ ယ်ေတာ်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် လတိ ့ကိထပ်၍ အဆတရာတိ းပွ ါး ေစသြဖင့်၊ က န်ေတာ်သခင်
အ ှ င်မင်း ကီ းြမင်မည်

အေ ကာင်း

သခင်အ ှ င်မင်း ကီ းသည်
ှ င်ဘရင်အား

၂ ဓမရာဇဝင်

ပေတာ်မပါေစေသာ။

ဤအမကိ

ေလ ာက်ေလ

၏။

အဘယ်ေ ကာင့်
၄

သိ ့ရာတွ င်

က န်ေတာ်

ှ စ်သက်ေတာ်မသနည်းဟ

သိ ့ေသာ်လည်း

အမိ န့်ေတာ်သည်
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ယွ ာဘစကား

ှ င့်

ဗိ လ်များ စကားကိ ိင်သြဖင့်၊ ယွ ာဘ ှ င့်

ဗိ လ်များ တိ ့သည်

လတိ ့ကိေရတွ က်အ့ံ ေသာငှ ါ အထံ ေတာ်မှ ထွ က် သွ ား က၏။ ၅ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး၍
ဂဒ်ချိုင့်၌ ှ ိ ေသာ အာေရာ် မိ အ
့ ေ ှ ဘက်
့
၊ ယာဇာ မိ အ
့ နားမှာ တပ်ချ
ဂိ လဒ်ြပည်၊ ေနာက်သိမ်းေသာြပည်၊ ဒန်ယန်

က၏။

၆

ြပည်တိ့ကိ လွ န် ပီ းမှ ဇိ ဒန်ြပည်သိ့

ဝိ င်းသွ ား၍၊ ၇ တ ရဲ တိက်သိ့၎င်း၊ ဟိ ဝိ မိ မ့ ျား၊ ခါနာနိ မိ မ့ ျား အလံ းစံ တိ ့သိ့၎င်း ေရာက်၍၊
ယဒြပည်ေတာင်ပိင်း၊ ေဗရ ေ ှ ဘ မိ ့၌ လက်စသတ် က၏။

၈ ထိ သိ့တြပည်လံ း

ေ ှ ာက်သွား၍ ကိ းလ ှ င့် အရက် ှ စ်ဆယ်လွန်မှ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် က၏။
ယွ ာဘသည်လည်းလေပါင်းစာရင်းကိ

ှ င်ဘရင်အား

ဆက်၍၊

ထားကိ င် သရဲ ှ စ်သိန်း၊ ယဒအမျိုး၌ ငါသိ န်း ှ ိ က၏။

၉

ဣသေရလအမျိုး၌

၁၀ ဒါဝိ ဒ်သည် လတိ ့ကိ

ေရတွ က် ပီ းမှ ေနာင်တရ၍၊ အက ်ပ် ပမိ ေသာအမ၌ အလွ န်ြပစ်မှားပါ ပီ ။ အိ ထာဝရ ဘရား၊
ကိ ယ်ေတာ်က န်၏အြပစ်ကိ ေြဖ ှ င်းေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် အလွ န်မိက်ေသာအမကိ
ပမိ ပါ ပီ ဟ ထာဝရဘရားအား ေတာင်းပန်ေလ၏။
ထေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏
ေရာက်လာ၍၊

၁၁ ဒါဝိ ဒ်သည် နံ နက်အချိန်၌

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဒါဝိ ဒ်၏ ပေရာဖက်ဂဒ်သိ့

၁၂ ဒါဝိ ဒ်ထံသိ ့သွားေလာ့။ အရာသံ းပါးကိ သင့်အား ငါြပ၏။ သင်၌

ငါ ပစရာဘိ ့ တပါးပါးကိ ေ ွးရမည်ဟ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၁၃ ဂဒ်သည် ဒါဝိ ဒ်ထံသိ ့သွား၍၊ ြပည်ေတာ်၌ သံ း ှ စ်ပတ်လံ း
အစာအာဟာရ ေခါင်းပါးေစရမည်ေလာ။ သိ ့မဟတ် ရန်သတိ ့သည် သံ းလပတ်လံ းလိ က်၍
ကိ ယ်ေတာ်ေြပးေတာ်မရမည်ေလာ။ သိ ့မဟတ် ြပည်ေတာ်၌ သံ းရက်ပတ်လံ းကာလနာ
ေရာက်ေစရမည်ေလာ။ အက ်ပ်ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာသအား အက ်ပ်သည် အဘယ်သိ့
ြပန်ေလ ာက်ရမည်ကိ စဥ်းစားဆင်ြခင်ေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၄ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊
ငါသည် ကျဥ်းေြမာင်းရာသိ ့ ေရာက်ေလ ပီ တကား။ ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်သိ့
ေရာက်ပါေစ။ က ဏေတာ် ကီ းလှ ၏။ လလက်သိ့ မေရာက်ပါေစ ှ င့်ဟ ဂဒ်အားြပန်ေြပာ၏။
၁၅

ထိ ေန့နံနက်မှစ၍

ချိန်းချက်ေသာ

အချိန်တိင်ေအာင်

ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုး၌ ကာလ နာကိ လတ်လိက်ေတာ်မ၍၊ ဒန် မိ မ့ ှ သည် ေဗရေ ှ ဘ မိ ့ တိ င်ေအာင်
လခနစ်ေသာင်းေသ က၏။ ၁၆ ေကာင်းကင်တမန်သည် ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ဖျက်ဆီးမည်ဟ
လက်ကိဆန့်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား သည် ထိ ေဘးေ ကာင့် ေနာင်တရေတာ်မ၍၊
တန် ပီ ။ သင့်လက်ကိ

ပ်သိမ်းေလာ့ဟ လတိ ့ကိဖျက်ဆီးေသာ ေကာင်းကင်တမန်အား

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ထိ အခါ ထာဝရ ဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် ေယဗသိ လအေရာန၏
ေကာက်နယ်တလင်းအနားမှာ ှ ိ ၏။ ၁၇ လတိ ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေသာ ေကာင်းကင်တမန်ကိ
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ဒါဝိ ဒ်သည်ြမင်ေသာအခါ၊ အက ်ပ်ြပစ်မှားပါ ပီ ။ ဒစ ိ က်ကိ ပမိ ပါ ပီ ။ ဤသိ းတိ ့မကား
အဘယ်သိ့ ပမိ ပါ သနည်း။ လက်ေတာ်သည် အက ်ပ် ှ င့် အက ်ပ် အေဆွ အမျိုး၌
ေရာက်ေစေတာ်မပါဟ ထာဝရဘရားအား ေတာင်းပန်ေလ၏။

၁၈ ထိ ေန့ြခင်းတွ င်

ဂဒ်သည် ဒါဝိ ဒ်ထံသိ ့လာ၍၊ ကိ ယ်ေတာ် ကပါ။ ေယဗသိ လအေရာန၏ ေကာက်နယ်
တလင်း၌ထာဝရဘရားအဘိ ့ ယဇ် ပလင်ကိ တည်ရမည် ဟ၊

၁၉ ထာဝရဘရား၏

အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ သည်အတိ င်း ဒါဝိ ဒ်သည် သွ ားေလ၏။ ၂၀ ထိ သိ့ ှ င်ဘရင်သည်
အြခံ အရံ ေတာ် ှ င့်တကွ ကလာသည်ကိ အေရာနသည် ကည့်၍ြမင်လ င်၊ ြပင်သိ့ ထွ က်၍
ှ င်ဘရင်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဦ းချြပပ်ဝပ်လျက်၊

၂၁ က န်ေတာ်သခင် အ ှ င်မင်း ကီ းသည်

ကိ ယ်ေတာ်က န် ှ ိ ရာသိ ့ အဘယ်ေ ကာင့် ကလာေတာ်မသနည်း ဟ ေမးေလ ာက်လ င်၊
ဒါဝိ ဒ်က၊ လတိ ့တွင် ကာလနာေဘးကိ

ငိ မ်းေစမည်အေ ကာင်း ထာဝရဘရားအဘိ ့

ယဇ် ပလင်ကိ တည်လိ၍၊ သင်၏ေကာက်နယ်တလင်းကိ ဝယ်အ့ံ ေသာငှ ါ လာသည်ဟ
အမိ န့် ှ ိ ေသာ်၊ ၂၂ အေရာနက၊ က န်ေတာ်သခင်အ ှ င်မင်း ကီ း သည် စိ တ်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း
ယ၍ ပေဇာ်ေတာ်မပါ။ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့

ွားများ ှ ိ ပါ၏။ ထင်းဘိ ့ေကာက်နယ်တန်ဆာ၊

ွား ှ င့်ဆိ င်ေသာ တန်ဆာများ ှ ိ ပါ၏ဟ ဒါဝိ ဒ် အား ေလ ာက်လျက်၊ ၂၃ အလံ းစံ တိ ့ကိ
ှ င်ဘရင်အား ဆက်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ
လက်ခံေတာ်မပါေစေသာဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၂၄ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ထိ သိ့ငါမယရ။
စင်စစ်အဘိ းေပး၍ ငါဝယ်မည်။ ကိ ယ်ေငွ မကန်ဘဲငါ၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ ငါမပေဇာ်လိဟ အေရာနအား ဆိ သြဖင့်၊ ေငွ အကျပ်ငါးဆယ်ကိ ေပး၍၊
ထိ ေကာက်နယ်တလင်း ှ င့်
ယဇ် ပလင်ကိ

တည်၍

ွားတိ ့ကိ ဝယ် ပီ းမှ၊
မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊

၂၅ ထိ အရပ်၌ ထာဝရဘရားအဘိ ့

မိ ဿဟာယယဇ် တိ့ကိ

ပေဇာ်

ေလ၏။

ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ဣသေရလြပည်အဘိ ့ ဆေတာင်းေသာစကားကိ နားေထာင်၍
ကာလနာ ေဘးကိ ငိ မ်းေစေတာ်မ၏။
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၃ ဓမရာဇဝင်

၁ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် အသက် ကီးရင့်၍ အိေသာအခါ အဝတ် ခံ ၍ မေ ွး ိင်။

၂ သိ ့ြဖစ်၍

က န်တိ့က၊ အသက်ပျိုေသာ ကညာကိ အ ှ င်မင်း ကီ းအဘိ ့ ှ ာပါရေစ။ သသည်မင်း ကီ းကိ
ခစား၍ ပစပါေစ။ အ ှ င်မင်း ကီ းကိ ေ ွးေစြခင်းငှ ါ ရင်ခွင်ေတာ်၌ အိ ပ်ပါေစဟေလ ာက် က၏။
၃ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ အဆင်းလှ ေသာအပျိုမကိ ဣသ ေရလြပည် တေ ှ ာက်လံ းတွ င် ှ ာ၍၊

နင် မိ သ
့ အဘိ ှ က် ကိ ေတွ ့သြဖင့် အထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၄ ထိ မိန်းမသည်
အလွ န်အဆင်းလှ ၏။ ှ င်ဘရင် ကိ လည်း လပ်ေက း ပစေလ၏။ သိ ့ရာတွ င် ှ င်ဘရင်
သိ မ်းေတာ်မမ။

၅ ထိ ေနာက် ဟဂိ တ်သားအေဒါနိယသည်

ှ င် ဘရင်လပ်မည်ဟ

အ ကံ ှ ိ လျက်၊ ကိ ယ်ကိချီးေြမာက်၍ ရထားများ ှ င့် ြမင်းများကိ ၎င်း၊ မိ မိေ ှ ့၌ေြပးရေသာ
လငါးဆယ်ကိ၎င်း၊ ြပင်ဆင်ေလ၏။

၆ ခမည်းေတာ်က၊ သင်သည် အဘယ်ေ ကာင့်

ဤသိ ့ ပသနည်းဟ သ့စိတ်နာေအာင် တခါမ မေြပာစဖး။ ထိ သသည် အဆင်းလည်း
အလွ န်လှ၏။ ၇ အဗ ှ လံ ညီ လည်း ြဖစ်၏။ သသည်ေဇ ယာသား ယွ ာဘ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
အဗျာသာ ှ င့် တိ င်ပင်၍ သတိ ့သည် အေဒါနိယဘက်မှာ ေန က၏။ ၈ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဇာဒတ်၊
ေယာယဒသားေဗနာ

ယ၊

မး ကီ းမတ် ကီ းများမကား၊

ပေရာဖက်နာသန်၊

ှ ိ မိ၊

အေဒါနိယဘက်သိ့

အေရာေဂလ မိ န့ ယ်အတွ င်း၊

ေရဣအစ ှ ိ ေသာ

မဝင် က။

၉

ေဇာေဟလက်ေကျာက်နားမှာ

ဒါဝိ ဒ်၏

အေဒါနိယသည်
သိ း၊

ွားမှစ၍

ဆ ဖိ းေသာ အေကာင်တိ့ကိ သတ် ပီ းလ င်၊ ှ င်ဘရင်သား မိ မိညီ များ ှ င့် ှ င်ဘရင်၏
က န်ယဒလများအေပါင်းတိ ့ကိ ေခ ဘိ တ်ေလ၏။

၁၀ ပေရာဖက်နာသန်၊ ေဗနာယ၊

မး ကီ းမတ် ကီ းမှ စေသာ ညီ ေ ှ ာလမန်ကိကား မေခ မဘိ တ်။ ၁၁ ထိ အခါနာသန်သည်
ေ ှ ာလမန်

အမိ ဗာသေ ှ ဘထံ သိ ့သွား၍၊

ဟဂိ တ်၏သား

အေဒါနိယသည်

ှ င်ဘရင်လပ်ေ ကာင်းကိ ကား ပီ ေလာ။ တိ ့အ ှ င်ဒါဝိ ဒ် သည် မသိ ပါတကား။

၁၂

ယခမှာသင်၏ အသက် ှ င့် ေ ှ ာလမန်၏ အသက်ကိ ချမ်းသာေစြခင်းငှ ါ က ်ပ်သည်
အ ကံ ေပးပါ ရေစ။ ၁၃ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းထံ ေတာ်သိ့ဝင်၍၊ အိ အ ှ င် မင်း ကီ း၊ ကိ ယ်ေတာ်က
သင်၏သားေ ှ ာလမန်သည် ငါ့အရာ၌ စိ းစံ ၍ နန်းထိ င်ရမည်ဟ ကိ ယ်ေတာ် က န်မ အား
ကျိန်ဆိေတာ်မ ပီ မဟတ်ေလာ။
စိ းစံ ရပါသနည်းဟ ေလ ာက်

သိ ့ြဖစ်လ င်
ေလာ့။

အေဒါ

နိယသည်

အဘယ်ေ ကာင့်

၁၄ ထိ သိ့အထံ ေတာ်၌

ေလ ာက်စဥ်တွင်၊

က ်ပ် ဝင်၍ သင်၏စကားကိ ေထာက်မမည်ဟ အ ကံ ေပးသည် အတိ င်း၊

၁၅

ဗာသေ ှ ဘသည် ှ င်ဘရင် ှ ိ ရာ အခန်းထဲ သိ့ ဝင်ေလ၏။ ှ င်ဘရင်သည်အလွ န်အိ၍ နင် မိ သ
့
အဘိ ှ က်သည် လပ်ေက းလျက်ေန၏။ ၁၆ ဗာသေ ှ ဘသည်ဦးချ၍ ှ င်ဘရင်အား ှ ိ ခိးလ င်။
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ှ င်ဘရင်က အဘယ်အလိ ှ ိ သနည်းဟ ေမးေတာ် မ၏။

၁၇ ဗာသေ ှ ဘကလည်း၊

က န်မသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ် က သင်၏သား ေ ှ ာလမန်သည်ငါ့အရာ၌ စိ းစံ ၍နန်းထိ င် ရမည်ဟ
ကိ ယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ တိ င်တည်၍ ကိ ယ်ေတာ်က န်မအား
ကျိန်ဆိေတာ်မ ပီ ။ ၁၈ ယခမှာ အေဒါနိယသည်စိးစံ ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ် အ ှ င်မင်း ကီ းလည်း
သိ ေတာ်မမ။ ၁၉ အေဒါနိယသည် သိ း ွားမှစ၍ ဆ ဖိ းေသာ အေကာင်များတိ ့ကိ သတ် ပီ းလ င်၊
မင်း ကီ း၏ သားေတာ်

အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အဗျာသာ၊ ဗိ လ်ချုပ်

မင်းယွ ာဘတိ ့ကိ ေခ ဘိ တ်ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ် က န် ေ ှ ာလမန်ကိကား မေခ မဘိ တ်ပါ။ ၂၀
အိ အ ှ င်မင်း ကီ း၊

က န်မအ ှ င်မင်း ကီ း၏

နန်းထိ င်ရမည်ကိ

မိ န့်

ေတာ်မမည်ဟ

အရာ၌စိ းစံ ၍

အဘယ်သသည်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေြမာ် ကည့်လျက်ေန ကပါ၏။ ၂၁ သိ ့မဟတ်က န်မအ ှ င်မင်း ကီ းသည်
ဘိ းေတာ်

ေဘးေတာ်တိ့ ှ င့်အတ

သားေ ှ ာလမန်သည်
၂၂

ထိ သိ့အထံ ေတာ်၌

ကျိန်းစက်ေတာ်မေသာအခါ၊

ရာဇဝတ်ခံရေသာ
ေလ ာက်စဥ်တွင်၊

သြဖစ်ပါလိ မ့ ်မည်ဟ
ပေရာဖက်

က န်ေတာ်မ ှ င့်
ေလ ာက်ေလ၏။

နာသန်သည်

ဝင်လ င်

ပေရာဖက်နာသန်လာပါသည်ဟ ေလ ာက် က၏။ ၂၃ နာသန်သည်လည်း ေ ှ ေတာ်
့
သိ့
ေရာက်ေသာ အခါ ဦ းချြပပ်ဝပ်လျက်၊ ၂၄ အိ အ ှ င်မင်း ကီ း၊ ကိ ယ်ေတာ်က ငါ့အရာ၌
အေဒါနိယစိ းစံ ၍ နန်းထိ င်ရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသေလာ။ ၂၅ သသည် ယေန့ဆင်းသွ ား၍၊
ဆ ဖိ းေသာ သိ း ွား များတိ ့ကိ သတ် ပီ းလ င် မင်း ကီ း၏သားေတာ်အေပါင်း တိ ့ကိ၎င်း၊
ဗိ လ်များ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်အဗျာသာကိ ၎င်း ေခ ဘိ တ်ပါ ပီ ။ သတိ ့သည် အေဒါနိယေ ှ မ့ ှ ာ
စား

ေသာက်လျက်၊

အေဒါနိယမင်း ကီ းသည်

အသက် ှ င်ေစ

သတည်းဟ

ေ ကးေ ကာ်လျက်ယခ ှ ိ ကပါ၏။ ၂၆ ကိ ယ်ေတာ်က န်အက ်ပ်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဇာဒတ်၊
ေယာယဒသား ေဗနာယ၊ ကိ ယ်ေတာ်က န် ေ ှ ာလမန်တိ့ကိကား မေခ မဘိ တ်ပါ။ ၂၇
အ ှ င်မင်း ကီ း၏အရာ၌ အဘယ်သနန်းထိ င် ရမည်ကိ ကိ ယ်ေတာ် က န်အားြပေတာ်မမဘဲ
ဤအမကိ အ ှ င်မင်း ကီ းစီ ရင်ေတာ်မ ပီ ေလာဟ ေလ ာက်၏။ ၂၈ ထိ အခါဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းက၊
ဗာသေ ှ ဘကိ ေခ ခဲ့ ပါဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဗာသေ ှ ဘသည်လာ၍ ေ ှ ေတာ်
့
၌
ရပ်ေန၏။

၂၉

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါ့အသက်ဝိညာဥ်ကိ ခပ် သိ မ်းေသာ ဒကထဲ က

ကယ် တ်ေတာ်မေသာ

ထာဝရ

ဘရား

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၃၀

သင်၏သားေ ှ ာလမန်သည် ငါ့အရာ၌စိ းစံ ၍ ငါ့ကိယ်စားနန်းထိ င်ရမည်ဟ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရား သခင်ထာဝရဘရားကိ

ငါတိ င်တည်၍ သင့်အား ကျိန်ဆိ သည် ှ င့်အညီ

ယေန့ငါ ပမည်ဟ တဖန်ကျိန်ဆိေတာ်မ၏။ ၃၁ ဗာသေ ှ ဘသည် ဦ းချြပပ်ဝပ်လျက်၊ ှ င်ဘရင်
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အား ှ ိ ခိးလျက်၊ အ ှ င်ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည် အသက်ေတာ် အစဥ်အ မဲ ှ င်ေစသတည်းဟ
မက်ဆိ၏။ ၃၂ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းကလည်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဇာဒတ်၊ ပေရာဖက် နာသန်၊
ေယာယဒသား ေဗနာယ တိ ့ကိ ေခ ခဲ့ ပါဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ သတိ ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
သိ့
ဝင်လာ က၏။

၃၃

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

သင်တိ့အ ှ င်၏

က န်များကိ

ေခ ၍

ငါသားေ ှ ာလမန်ကိ ငါ၏ြမင်းလားေတာ်ေပ မှာ စီ းေစလျက်၊ ဂိ ဟန် မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်သွား ကေလာ့။
၃၄ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဇာဒတ် ှ င့် ပေရာဖက် နာသန် သည် ထိ မိ မ
့ ှ ာ ဘိ သိက်ေပး၍

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် အရာ၌ ချီးေြမာက် ပီ းလ င်၊ တံ ပိ းမတ်၍ ေ ှ ာလမန် မင်း ကီ းသည်
အသက်ေတာ် ှ င်ေစသတည်းဟ ေ ကး ေ ကာ် ကေလာ့။ ၃၅ ထိ ေနာက်သင်တိ့လိက်လျက်
ငါ့သားသည်လာ၍ နန်းထိ င် ရမည်။ ငါ့ကိယ်စား ှ င်ဘရင်ြဖစ်ရမည်။ ထိ သကိ ဣသေရလမင်း၊
ယဒမင်းအရာ၌ ငါခန့်ထားသည်ဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။
အာမင်။

အ ှ င်

မင်း ကီ းကိ းကွ ယ်ေသာ

ထိ သိ့မိန့်ေတာ်မပါေစေသာ။

၃၇

၃၆ ေယာယဒသား ေဗနာယက

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

ထာဝရဘရားသည်

လည်း

အ ှ င်မင်း ကီ းဘက်မှာ

ှ ိ ေတာ်မသည်နည်းတ ေ ှ ာလမန်ဘက်မှာ ှ ိ ေတာ်မပါ ေစေသာ။ အ ှ င်မင်း ကီ းဒါဝိ ဒ်၏
ရာဇပလင်ထက်

သားေတာ်၏

စီ ရင်ေတာ်မပါေစေသာဟ

ရာဇပလင်သည်သာ၍

ှ င်ဘရင်ကိ

ဘန်း ကီ းမည်

ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။

အေ ကာင်း
၃၈

ထိ အခါ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဇာဒတ်၊ ပေရာဖက် နာသန်၊ ေယာယံ ဒ သားေဗနာယ၊ ေခရသိ လ၊
ေပလသိ

လတိ ့သည်

ထွ က်၍

ေ ှ ာလမန်ကိ

စီ းေစလျက် ဂိ ဟန် မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်သွား

က၏။

ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း၏

ြမင်းလားေပ မှာ

၃၉ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဇာဒတ်သည်

တဲ ေတာ်ထဲက ဆီ ဘးကိ ယ၍ ေ ှ ာလမန်ကိဘိသိက်ေပး ပီ းမှ၊ သတိ ့သည် တံ ပိ းမတ်၍၊
ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းသည်
ဟစ်ေ ကာ် က၏။

အသက်ေတာ် ှ င်

ေစသတည်းဟ

လအေပါင်းတိ ့သည်

၄၀ လအေပါင်းတိ ့သည် တီ းမတ်လျက် ေနာက် ေတာ်သိ့လိက်၍၊

ေြမ ကီ းကွဲ မတတ် ှ ိ သည်တိင်ေအာင် အလွ န်ဝမ်းေြမာက်ေသာအသံ ကိ ပ က၏။

၄၁

အေဒါနိယ ှ င့် သ၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည် စားေသာက်ပွဲ ပီ းေသာအခါ ထိ အသံ ကိ
ကား က၏။ တံ ပိ းမတ်သံကိ ယွာဘ ကားလ င်၊ တ မိ လ
့ ံ း အတ်အတ် ကျက်ကျက် ပသံ ကား၊
အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးစဥ်ပင်၊

၄၂ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အဗျာသာ၏သား ေယာနသန်

သည်လာလ င်၊ အေဒါနိယကဝင်ပါ။ သင်သည် လေကာင်းြဖစ်၍၊ ေကာင်းေသာသိ တင်းကိ
ကားေြပာ လိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ လ င်၊
ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည်

ေ ှ ာလမန်ကိ

၄၃ ေယာနသန်က၊ အကယ်စင်စစ် ငါတိ ့အ ှ င်

ှ င်ဘရင်အရာ၌

ခန့်ထားေတာ်မ ပီ ။

၄၄

ှ င်ဘရင်သည်လည်း ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဇာဒတ်၊ ပေရာဖက်နာသန်၊ ေယာယဒသားေဗနာယ၊
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ေခရသိ လ၊ ေပလသိ လတိ ့ကိ ေ ှ ာလမန် ှ င့်အတ ေစလတ်ေတာ်မ၍ ြမင်းလားေတာ်ေပ မှာ
စီ းေစ ကပါ ပီ ။ ၄၅ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဇာဒတ် ှ င့် ပေရာဖက်နာသန် တိ ့သည် ေ ှ ာလမန်ကိ
ဂိ ဟန် မိ ့၌ ရာဇဘိ သိက်ေပးပါ ပီ ။ ထိ မိ မ့ ှ ဝမ်းေြမာက်စွာ လာြပန်၍၊ တ မိ လ
့ ံ းအတ်အတ်
ကျက်ကျက်ေသာအသံ ကိ

ကိ ယ်ေတာ် ကားရပါ၏။

ရာဇပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိ င်ပါ၏။

၄၇

၄၆

ေ ှ ာလမန်သည်လည်း

ှ င်ဘရင်၏ က န်တိ့သည်လည်း တိ ့အ ှ င်

ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းကိ ေကာင်း ကီ းေပးြခင်းငှ ါ သွ ား၍ဘရား သခင်သည် ေ ှ ာလမန်၏နာမကိ
ခမည်းေတာ်၏နာမ ထက်သာ၍ ချီးေြမာက်ေတာ်မပါေစေသာ။ သ၏ရာဇ ပလင်ကိ
ခမည်းေတာ်၏ ရာဇပလင်ထက်သာ၍ ဘန်း ကီ းမည်အေ ကာင်း စီ ရင်ေတာ်မပါေစေသာဟ
ေလ ာက်လ င်၊

ှ င်ဘရင်သည်

သာလွ န်ေတာ်ေပ မှာ

ဦ းချလျက်၊

၄၈

ငါသည်

ကိ ယ်မျက်စိ ှ င့်ြမင်ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါ့နန်း ေပ မှာ ထိ င်ရေသာ သကိ ယေန့ေပးသနားေတာ်မေသာ
ဣသေရလအမျိုး၏ ှ င်ဘရင်

ထာဝရဘရားသည်

မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်းဟ

မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ အေဒါနိယအား ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။ ၄၉ ထိ အခါ အေဒါနိယ ှ င့်
ေပါင်းေဘာ်ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် ေ ကာက် ွံ သြဖင်
့
့ ထ၍ တေယာက် တြခားစီ
သွ ား က၏။

၅၀ အေဒါနိယသည်လည်း ေ ှ ာလမန်ကိ ေ ကာက် သြဖင့် ထသွ ား၍

ယဇ် ပလင်ဦးချိုတိ ့ကိ ကိ င်လျက်ေန၏။ ၅၁ အေဒါနိယသည် ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းကိ ေ ကာက်၍
ယဇ် ပလင်ဦးချိုတိ ့ကိ

ကိ င်လျက်၊

မကွ ပ်မျက်မည်အေ ကာင်း

ေ ှ ာလမန်

မင်း ကီ းသည်

က န်ေတာ်ကိ

ယေန့ကျိန်ဆိေတာ်မပါေစဟဆိ ေ ကာင်းကိ

ေ ှ ာလမန်

အားေလ ာက်ေလေသာ်၊ ၅၂ ေ ှ ာလမန်က၊ သသည်လေကာင်းြဖစ်လ င်၊ ဆံ ြခည်တပင်မ
ေြမသိ ့မကျရ။ အြပစ် ှ ိ လ င် အေသခံ ရ မည်ဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၍၊ ၅၃ လကိ ေစလတ်သြဖင့်၊
အေဒါနိယကိ ယဇ် ပလင် မှ ေခ ခဲ့ သည်အတိ င်း၊ သသည်လာ၍ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ း ေ ှ မ့ ှ ာ
ဦ းချေလ၏။ ေ ှ ာလမန်ကလည်း၊ သင့်အိ မ်သိ့ သွ ားေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂ ဒါဝိဒ်သည်အနိစေရာက်ရေသာ

အချိန်နီးေသာ

အခါ၊

သားေတာ်ေ ှ ာလမန်ကိ

ပညတ်ထားေတာ်မသည် ကား၊ ၂ ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့၏ သွ ားရာလမ်းသိ ့ ငါသွ ားရမည်။
သိ ့ြဖစ်၍အားယေလာ့။ ေယာက်ျား၏ ဂဏ်သတိ ှ ိ ေလာ့။

၃ ထာဝရဘရားသည်

ငါ့အားဗျာဒိ တ်ေပးေတာ် မသည်ကား၊ ၄ သင်၏သားေြမးတိ ့သည် စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့
ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ဣသေရ
မိ န့်ေတာ်

သမာတရား၌

ကျင်လည်ြခင်းငှ ါ

လ ိင်ငံရာဇပလင်ေပ
မေသာ

မိ မိတိ့သွားရာ

လမ်းကိ

သတိ ပလ င်၊

မှာ ထိ င်ရေသာ သင်၏အမျိုးမင်း ိ းမြပတ်ရဟ

စကားေတာ်တည်၍၊

သင်သည် ပေလရာရာ၊

သွ ားေလရာရာ၌

ေအာင်ြမင်မည်အေ ကာင်းသင်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ လမ်းေတာ်သိ့ လိ က်၍၊
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ေမာေ ှ ၏ပညတိ ကျမ်း၌ပါေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်၊ သက်ေသခံ ချက်၊ ပညတ်တရားေတာ်တိ့ကိ
ေစာင့်ေ ှ ာက် ေစြခင်းငှ ါ မှာထားေတာ်မေသာ စကားကိ နားေထာင် ေလာ့။

၅

ေဇ ယာသားယွ ာဘသည် ငါ၌ ပေသာအမ၊ ဣသေရလဗိ လ်ချုပ် ှ စ်ပါးေနရ၏သားအာဗနာ၊
ေယသာ ၏ သားအာမသ၌ ပေသာအမတည်းဟေသာ သတိ ့ကိ သတ်၍ စစ်မတိ က်ဘဲ
စစ်အေသွ းကိ သွ န်းေလာင်း သြဖင့်၊ မိ မိဝတ်ေသာခါးစည်း၊ မိ မိနင်းေသာေြခနင်းတိ ့ကိ
စစ်အေသွ း ှ င့် လးေသာအမကိ သင်သိသည်ြဖစ်၍၊ ၆ သင်၌ပညာ ှ ိ သည်အတိ င်း စီ ရင်လျက်၊
ဆံ ပင် ြဖူေသာ ထိ သ၏ဦ းေခါင်းကိ မရဏာ ိင်ငံသိ ့ ငိ မ်ဝပ်စွာ မဆင်းေစ ှ င့်။ (Sheol h7585) ၇
ဂိ လဒ်ြပည်သားဗာဇိ လဲ၏သားတိ ့ကိကား ေကျးဇး ပ၍ စားပွဲ ေတာ်၌ စားေသာလစထဲ သိ့
ဝင်ေစ

ေလာ့။

သင့်အစ်ကိအဗ ှ လံ ေ ကာင့်

ငါေြပးရေသာအခါ၊

သတိ ့သည်

ထိ သိ့ေသာေကျးဇးကိ ပ၍ ငါ့ထံသိ ့ လာ က၏။ ၈ ငါသည်မဟာနိမ် မိ သ
့ ိ ့သွားေသာ ေန့၌ ငါ့ကိ
ကမ်းတမ်းစွ ာ ကျိန်ဆဲေသာသ၊ ဗယာမိ န်အမျိုးဗာဟ ရိ မ် ွာသား၊ ေဂရ၏သား ှ ိ မိသည်
သင့်လက်၌ ှ ိ ၏။ သသည်ငါ့ကိခရီ းဦ း ကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ ေယာ်ဒန်ြမစ်နားသိ ့ လာေသာအခါ၊
သင့်ကိ ငါမကွ ပ်မျက်ဟ ထာဝရဘရားကိ တိ င်တည်၍ ငါကျိန်ဆိေသာ်လည်း၊
ထိ သကိ

အြပစ်မ ှ ိ ေသာ

သကဲ့ သိ ့မမှတ်ရဘဲ ၊

သင်သည်

လိ မာေသာ

၉

သြဖစ်၍

သ၌အဘယ်သိ့ စီ ရင် သင့်သည်ကိ သိ သည် ှ င့်အညီ ၊ ဆံ ပင်ြဖူေသာ ထိ သ၏ ေခါင်းကိ
အေသသတ်ြခင်းအားြဖင့် မရဏာ ိင်ငံသိ ့ ဆင်းေစေလာ့ဟ မှာထားေတာ်မ ပီ းမှ၊ (Sheol h7585)
၁၀ ဒါဝိ ဒ်သည်ဘိးေတာ်ေဘးေတာ်တိ့ ှ င့် အိ ပ်ေပျာ် ၍ ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ေတာ်မ၏။
၁၁ ေဟ ဗန် မိ ့၌ခနစ် ှ စ်၊ ေယ

ှ လင် မိ ့၌ သံ း ဆယ်သံ း ှ စ် မင်း ပ၍ ဣသေရလ ိင်ငံကိ

အ ှ စ် ေလးဆယ်စိးစံ ေတာ်မ၏။ ၁၂ ေ ှ ာလမန်သည် ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်၏ ရာဇ ပလင်ေပ မှာ
ထိ င်ေတာ်မ၍၊ အာဏာေတာ်သည် အ မဲ တည်၏။
အေဒါနိယသည်

ေ ှ ာလမန်၏

၁၃ ထိ ေနာက် ဟဂိ တ်၏သား

မယ်ေတာ်ဗာသေ ှ ဘထံ သိ ့သွား၍၊

ဗာသေ ှ ဘက

သင်သည်မိတ်ေဆွ ဖွဲ ့လျက် လာသေလာ ဟေမးလ င်၊ မိ တ်ေဆွ ဖွဲ ့လျက် လာပါ၏။ ၁၄
ေြပာစရာတစံ တခ ှ ိ ပါသည်ဟ ဆိ ေသာ်၊ မယ်ေတာ်က ေြပာပါဟ ြပန်ဆိ၏။
အေဒါနိယကလည်း၊

၁၅

ိင်ငံေတာ်သည်

က ်ပ်

လက်သိ့ေရာက်သည်ကိ၎င်း၊

ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့သည်

က ်ပ်ကိ

ှ င်ဘရင်အြဖစ်၌ ချီးေြမာက်

ချင်သည်အေ ကာင်းကိ ၎င်း

မယ်ေတာ်သိပါ၏။

သိ ့ေသာ်

လည်း ိင်ငံေတာ်သည်

က ်ပ်လက်မှလွဲ ၍ ညီ ေတာ်လက် သိ ့ ေရာက်ပါ ပီ ။ ထိ သိ့ထာဝရဘရားအလိ ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၆
ယခမှာ တစံ တခေသာ ဆကိ မယ်ေတာ်၌ ေတာင်းချင်ပါ၏။ မြငင်းပါ ှ င့်ဟဆိ လ င်၊
မယ်ေတာ်က ေြပာပါဟဆိ ၏။
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အဘိ ှ က်ကိ

က ်ပ်အား

ေပးစားေတာ်မမည်အေ ကာင်း

မင်း ကီ းသည်

မယ်ေတာ်ကိ

ြငင်းေတာ်

မမ ိင်ဟ

ေလ ာက်ပါေတာ့။

ဆိ ေလေသာ်၊

၁၈

ဗာသေ ှ ဘကေကာင်း ပီ ။ သင့်အဘိ ့နားေတာ် ေလ ာက်မည်ဟ ဆိ ပီ းမှ၊ အေဒါနိယအဘိ ့
နားေတာ် ေလ ာက်မည်ဟဆိ ပီ းမှ၊ အေဒါနိယအဘိ ့ နားေတာ် ေလ ာက်အ့ံ ေသာငှ ါ
ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းထံ ေတာ်သိ့သွား၏။ ၁၉ ှ င်ဘရင်သည် မယ်ေတာ်ကိ ခရီ းဦ း ကိ ပအံ့
ေသာငှ ါ ထ၍ ဦ းချ ပီ းမှ၊ ပလင်ေတာ်ေပ မှ ထိ င်ေတာ် မ၏။ မယ်ေတာ်ထိင်စရာဘိ ့
စီ ရင်၍ သသည် လက်ျာ ေတာ်ဘက်မှာ ထိ င်ေလ၏။
ငယ်ေသာဆ

တစံ တခကိ

ေတာင်းချင်သည်ြဖစ်၍

၂၀ ထိ အခါ မယ်ေတာ်က၊

မြငင်းပါ ှ င့်ဟ

ေလ ာက်လ င်၊

ှ င်ဘရင်ကမိ ခင်၊ ေတာင်းပါ၊ က ်ပ်မြငင်းပါဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၂၁ မယ်ေတာ်ကလည်း၊
နင် မိ သ
့
အဘိ ှ က်ကိ ေနာင်ေတာ်အေဒါနိယအား ေပးစားေတာ်မပါဟ ေတာင်း
ေလေသာ်၊

၂၂ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းက၊ အေဒါနိယအဘိ ့

အဘယ်ေ ကာင့် ေတာင်းရ သနည်း။
သသည်က ်ပ်ေနာင်ေတာ်ြဖစ်၏။

နင် မိ သ
့ အဘိ ှ က်ကိသာ

ိင်ငံေတာ်ကိလည်း သအဘိ ့ ေတာင်းပါေလာ့။

သ ှ င့်ယဇ် ပေရာဟိ တ်

အဗျာသာ၊

ေဇ ယာ၏

သားယွ ာဘအဘိ ့ ေတာင်းပါေလာ့ ဟ မယ်ေတာ်အား ြပန်ေြပာ ပီ းမှ၊ ၂၃ တဖန်အေဒါနိယသည်
ထိ သိ့ေတာင်းေသာ်၊ မိ မိ အသက်ေသေစြခင်းငှ ါ မေတာင်းမိ လ င်၊ ဘရားသခင် သည်
ငါ့အားထိ မ မက
ဒါဝိ ဒ်၏

ပေတာ်မေစသတည်း။

ရာဇပလင်ေတာ်ေပ မှာ

၂၄ ငါ့ကိ မဲ ြမံ ေစသြဖင့်၊

တင်၍ဂတိ ေတာ် ှ င့်အညီ

ငါ့ခမည်းေတာ်

ငါ့ေနရာနန်းေတာ်ကိ

ေပးေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ အေဒါနိယသည် ယေန့
အေသခံ ရမည်ဟ ထာဝရဘရားကိ တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိ ပီ းမှ၊

၂၅ ေယာယဒသား

ေဗနာယကိ ေစလတ်၍၊ အေဒါ နိယကိ ေသေအာင်လပ် ကံ ေလ၏။ ၂၆ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
အဗျာသာကိ လည်း ှ င်ဘရင် ေခ ၍၊ သင်သည် အာနသတ် မိ ၊့ သင်ပိင်ေသာ ေြမသိ ့
သွ ားေလာ့။ သင်သည် အေသခံ ထိ က်ေသာ်လည်း ယခ ငါမစီ ရင်။ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရ
အ ှ င်ဘရားသခင် ၏ေသတာေတာ်ကိ ငါ့ခမည်းေတာ် ဒါဝိ ဒ်ေ ှ မ့ ှ ာ ထမ်း ေလ ပီ ။
ငါ့ခမည်းေတာ်ဆင်းရဲ ခံေလရာရာ၌ သင်သည် ဆင်းရဲ ခံေလ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
ထာဝရဘရားသည် ဧလိ အမျိုးကိ အေ ကာင်း

ပ၍၊

၂၇

ှ ိ ေလာ မိ ့၌ မိ န့်ေတာ်မေသာ

စကားြပည့်စံ မည် အေ ကာင်း၊ ေ ှ ာလမန်သည် အဗျာသာကိ ထာဝရဘရား ထံ ေတာ်၌
ယဇ် ပေရာဟိ တ်မြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ

ှ င်ထတ်ေတာ် မ၏။

၂၈ ယွ ာဘမကား၊ အဗ ှ လံ

ေနာက်သိ့မလိ က်ေသာ် လည်း၊ အေဒါနိယေနာက်သိ့ လိ က်ေသာသြဖစ်၍၊ ထိ သိ တင်းကိ
ကားေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏ တဲ ေတာ်သိ့ ေြပး၍ ယဇ် ပလင်ဦးချိုတိ ့ကိ ကိ င်လျက်ေန၏။
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၂၉ ယွ ာဘသည် ထာဝရဘရား၏ တဲ ေတာ်သိ့ ေြပးပါ ပီ ။ ယဇ် ပလင် အနားမှာ ှ ိ ပါသည်ဟ

ေ ှ ာလမန် မင်း ကီ းအား ေလ ာက်ေသာအခါ၊ ယွ ာဘကိ လပ် ကံ ေလာ့ဟ ေယာယဒသား
ေဗနာယကိ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ေဗနာယသည် ထာဝရဘရား၏ တဲ ေတာ်သိ့ သွ ား၍၊
ှ င်ဘရင်ေခ ေတာ်မသည်ဟဆိ လ င်၊ ယွ ာဘက ငါမသွ ား၊ ဤအရပ်မှာ အေသခံ မည်ဟဆိ ၏။
ေဗနာယ ကလည်း၊ ယွ ာဘသည်ဤသိ ့ြပန်ေြပာပါ၏ဟ နားေတာ် ေလ ာက်ေလေသာ်၊ ၃၁
ှ င်ဘရင်က၊ အြပစ်မ ှ ိ ေသာ သ၏အသက်ကိ ယွ ာဘသတ်ေသာအြပစ် ှ င့် ငါမှစ၍
ငါ့အေဆွ အမျိုး ကင်းစင်မည်အေ ကာင်း သ့စကားအတိ င်း ပေလာ့။ သ့ကိ လပ် ကံ ၍
သ ဂဟ်ေလာ့။

၃၂ သသည် မိ မိထက်သာ၍ ေြဖာင့်မတ် ေကာင်း ြမတ်ေသာသ၊

ဣသေရလဗိ လ်ချုပ်ေနရ၏သား အာဗနာ

ှ င့်ယဒဗိ လ်ချုပ်ေယသာ၏သားအာမသကိ

ငါ့ခမည်း ေတာ် ဒါဝိ ဒ်မသိ ဘဲ တိ က်၍ထား ှ င့် သတ်ေသာ အြပစ် ကိ ထာဝရဘရားသည်
သ၏ေခါင်းေပ သိ ့ သက်ေရာက် ေစေတာ်မမည်။ ၃၃ ထိ သတိ ့၏ အေသွ းသည် ယွ ာဘေခါင်း၊
သားေြမးတိ ့၏ ေခါင်းေပ မှာ အစဥ်သက်ေရာက်ပါေစ။ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် သ၏ေဆွ ေတာ်မျိုးေတာ်၊
နန်းေတာ်၊

ရာဇပလင်

ေတာ်၌

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ

ငိ မ်ဝပ်ြခင်း

အ မဲ သက်ေရာက်ပါေစဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၃၄ ေယာယဒသား ေဗနာယသည်
သွ ား ပီ းလ င်၊ ယွ ာဘကိ တိ က်သတ်၍ ေတာအရပ်၊ ယွ ာဘေနရာအိ မ်၌ သ ဂဟ်ေလ၏။ ၃၅
ဗိ လ်ချုပ်ယွာဘအရာ၌ ေယာယဒသား ေဗနာယကိ ၎င်း၊ အဗျာသာအရာ၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
ဇာဒတ်ကိ၎င်း ှ င်ဘရင်ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၃၆ တဖန် ှ င်ဘရင်သည် ှ ိ မိကိ ေခ ပီ းလ င်၊
သင်သည် ေယ ှ လင် မိ ထ
့ ဲ မှာ အိ မ်ကိေဆာက်၍ ေနရ မည်။
အဘယ်အရပ်ကိ မ မသွ ား ှ င့်။

မိ ့ြပင်သိ့ထွက်၍

၃၇ မိ ့ြပင်သိ့ထွက်၍ ေက ဒန်ေချာင်းကိ ကးလ င်၊

ကးေသာေန့၌ အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်ဟ သတိ ှ င့်မှတ်ေလာ့။ သင့်အေသွ းသည်
သင့်ေခါင်းေပ မှာ သက်ေရာက်ေစဟ မိ န့်ေတာ်မေသာ်၊ ၃၈ ှ ိ မိက၊ အမိ န့်ေတာ်ေကာင်းပါ၏။
အ ှ င်မင်း ကီ း မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ကိ ယ်ေတာ်က န် ပပါမည်ဟ ြပန် ေလ ာက်၍
ေယ ှ လင် မိ ့၌ ကာြမင့်စွ ာေနေလ၏။ ၃၉ သိ ့ရာတွ င် သံ း ှ စ်လွန်ေသာအခါ၊ ှ ိ မိ၏က န်
ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ဂါသမင်း ကီ းမာခါသား အာခိ တ်ထံ သိ ့ေြပး၍ ဂါသ မိ ့၌ ှ ိ ေ ကာင်းကိ
ှ ိ မိသည် ကားေလေသာ်၊ ၄၀ ထ၍ြမည်းကိ ကန်း ှ ီးတင် ပီ းလ င်၊ က န်တိ့ကိ ှ ာအံ့ ေသာငှ ါ
ဂါသ မိ ၊့ အာခိ တ်ထံသိ ့သွား၍ က န်တိ့ကိ ေခ ေလ၏။ ၄၁ ထိ သိ့ ှ ိ မိသည် ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ
ဂါသ မိ သ
့ ိ့
၄၂

ှ ိ မိကိ

သွ ား၍

ြပန်လာေ ကာင်းကိ

ေခ ပီ းလ င်၊

သင်သည်

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ း
မိ ့ြပင်သိ့

ထွ က်

၍

ကား

ေလေသာ်၊

အြခားတပါးေသာ

အရပ်သိ့သွားလ င်၊ သွ ားေသာေန့၌ အေသသတ်ြခင်းအမှန်ခံရမည်ကိ သတိ ှ င့်မှတ်ေလာ့ဟ
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ထာဝရဘရားကိ တိင်တည်လျက် သင့်ကိ ငါကျိန်ဆိေစ၍ သတိ ေပးသည်မဟတ်ေလာ။
သင်ကလည်း က န်ေတာ်

ကားရေသာ အမိ န့်ေတာ်ေကာင်းပါသည်ဟ ဝန်ခံသည်

မဟတ်ေလာ။ ၄၃ သိ ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရား၏သစာေတာ်ကိ၎င်း၊ ငါမှာထားေသာ ပညတ်ကိ၎င်း၊
ငါမှာထားေသာ ပညတ် ကိ ၎င်း အဘယ်ေ ကာင့် မေစာင့်သနည်းဟ မိ န့်ေတာ် မ ပီ းမှ၊ ၄၄
တဖန်သင်သည်

ကိ ယ် ှ စ်သက်သည်အတိ င်း

ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်၌

ပဘးေသာ

ဒစ ိ က် ှ ိ သမ ကိ သင်သိ၏။ သင်၏ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ ထာဝရဘရားသည် သင့်ေခါင်းေပ သိ ့
ေရာက်ေစေတာ်မ၏။ ၄၅ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းသည် မဂလာ ှ ိ ၍ ဒါဝိ ဒ်၏ ရာဇပလင်ေတာ်သည်
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
၄၆

ေယာယဒသား

အစဥ်

အ မဲ တည်ပါေစသတည်းဟ

ေဗနာယသည်

အမိ န့်ေတာ်ကိ

ခံ ၍

မိ န့်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊
ြပင်သိ့ထွက် ပီ းလ င်

ှ ိ မိကိေသေအာင်လပ် ကံ ေလ၏။ ထိ သိ့ ိင်ငံေတာ်သည် ေ ှ ာလမန်လက်၌ တည်၏။

၃ ေ ှ ာလမန်သည် အဲဂတုဖာေရာဘရင် ှ င့် မိတ်ေဆွဖွဲ ့လျက်၊ သမီးေတာ် ှ င့်စံ ဘက်၍
နန်းေတာ်၊ ဗိ မာန်ေတာ်၊ ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းကိ မ ပီ းမှီတိင်ေအာင် ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ ေနရာေပးေတာ်မ၏။
၂ ထိ ကာလ၌ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်အဘိ ့ အိ မ်ေတာ်ကိ မတည်ေသးေသာေ ကာင့်၊

လများတိ ့သည် ြမင့်ေသာအရပ်တိ့၌ ယဇ် ပေဇာ်တတ် က၏။

၃ ေ ှ ာလမန်သည်

ထာဝရဘရားကိ ချစ်၍ ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်၏စီ ရင်ချက်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက် တတ်၏။
သိ ့ရာတွ င် ြမင့်ေသာအရပ်တိ့၌ ယဇ် ပေဇာ်၍ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ၏။
့
၄ တရံ ေရာအခါ၊
ှ င်ဘရင်သည် ယဇ် ပေဇာ်ြခင်း ငှ ါ အလွ န်ြမင့်ြမတ်ေသာ အရပ်တည်းဟေသာ ဂိ ေဗာင်
မိ သ
့ ိ ့သွား၍ ထိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
တေထာင်

ကိ

ပေဇာ်ေလ၏။

၅

ထိ မိ ့၌ထာဝရဘရားသည် ညဥ့်အခါ အိ ပ်မက် တွ င် ေ ှ ာလမန်အား ထင် ှ ားလျက်၊
ငါေပးရမည်ဆကိ ေတာင်းေလာ့ဟ ဘရားသခင် မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ ေ ှ ာလမန်ကလည်း၊
ကိ ယ်ေတာ်၏ က န် အက ်ပ်၏အဘဒါဝိ ဒ်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ သေဘာေြဖာင့် ၍ သမာတရား၊
ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားအတိ င်း ကျင့် သည် ှ င့်အညီ ၊ သ၌များစွ ာေသာ ေကျးဇးကိ ပေတာ်မ ပီ ။
ယေန့တွင် ှ ိ သည်အတိ င်း၊

သ၏ရာဇပလင်ေပ မှာ

ထိ င်ရေသာ

သားကိ သအ
့ ား

ေပးသနားေတာ်မသြဖင့်၊ သ့အဘိ ့ေကျးဇးတရားကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ ပီ ။ ၇ ယခမှာ
အက ်ပ်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်ကိ အဘဒါဝိ ဒ်၏ကိ ယ်စား ှ င်ဘရင်
အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မ ပီ ။ သိ ့ရာတွ င် အက ်ပ်သည် သငယ်ြဖစ်ပါ၏။ ထွ က်ဝင်ြခင်းငှ ါ
မတတ် ိင်ပါ။ ၈ ေ ွးချယ်ေတာ်မ၍ အေရအတွ က်အားြဖင့် အတိ င်းမသိ များြပားစွ ာေသာ
ကိ ယ်ေတာ်၏လမျိုး ကီ း အလယ်၌ ကိ ယ်ေတာ်က န် ှ ိ ပါ၏။ ၉ သိ ့ြဖစ်၍ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည်
ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့ကိ တရားစီ ရင် ိင်မည်အေ ကာင်း ေကာင်းမေကာင်း ကိ ပိ င်းြခား၍
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သိ တတ်ေသာဥာဏ်ကိ ေပးသနားေတာ် မပါ။ ဤမ ေလာက်များစွ ာေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏
လတိ ့ကိ အဘယ်သသည်
ေတာင်းေလ ာက်၏။

ကိ ယ်အလိ အေလျာက်

တရားစီ ရင် ိင်ပါ မည်နည်းဟ

၁၀ ထိ သိ့ေ ှ ာလမန်ေတာင်းေလ ာက်ေသာ ပဌနာ စကားကိ

ထာဝရဘရားသည် ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဘရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည်တာ ှ ည်ေသာ
အသက်ကိ မေတာင်း၊ စည်းစိ မ်ကိလည်းမေတာင်း၊ ရန်သ တိ ့၏အသက်ကိလည်း မေတာင်း၊
တရားစီ ရင်ြခင်းငှ ါ တတ် ိင်ေသာဥာဏ်ကိသာ ကိ ယ်အဘိ ့ ေတာင်းေလ ာက် ေသာေ ကာင့်၊ ၁၂
သင်ေတာင်းေလ ာက်သည်အတိ င်း

ငါေပး၏။

၁၃

ထိ မှတပါးသင် ှ င့်တေသာ

ှ င်ဘရင်တေယာက် ကိ မ သင့်လက်ထက်၌ မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ သင်မေတာင်းေသာ ဆ၊
စည်းစိ မ်ဥစာ၊ ဂဏ်အသေရကိ ငါေပး၏။ ၁၄ သင့်အဘဒါဝိ ဒ်ကျင့်သည်အတိ င်း ငါ့လမ်းသိ ့
လိ က်၍ ငါစီ ရင်ချက်ပညတ်တရားတိ ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက် လ င်၊ တာ ှ ည်ေသာ အသက်ကိလည်း
ငါေပးမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေ ှ ာလမန်သည် ိး၍အိ ပ်မက်ြဖစ်မှန်းကိ သိ၏။ တဖန်
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိသ
့ ွ ား၍ ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ရပ်လျက်၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊
မိ ဿဟာယယဇ် တိ့ကိ ပေဇာ်၍ က န်အေပါင်းတိ ့အဘိ ့ ပွဲ ကိ စီ ရင်ေတာ်မ၏။

၁၆

ထိ အခါ ြပည်တန်ဆာမိ န်းမ ှ စ်ေယာက်သည် လာ၍ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ရပ်လျက်၊

၁၇

မိ န်းမတေယာက်က အိ အ ှ င်၊ က န်ေတာ်မ ှ င့် ဤမိ န်းမသည် တအိ မ်တည်းေန ကပါ၏။
တအိ မ်တည်း ေနလျက် က န်ေတာ်မသည် သားမျက် ှ ာကိ ြမင်ပါ၏။ ၁၈ သံ းရက်လွန်မှ
တဖန်ဤမိ န်းမသည် သား မျက် ှ ာကိ ြမင်ပါ၏။ ထိ အိမ်၌ အဘယ်ဧည့်သည်မ
သ ှ င့်က န်ေတာ်မ ှ စ်ေယာက်တည်းသာ

ှ ိ ပါ၏။

၁၉

ဤမိ န်းမသည်

မ ှ ိ။

ညဥ့်အခါ

မိ မိသားငယ်ကိဖိ၍ အိ ပ်မိေသာေ ကာင့် သားငယ်ေသပါ၏။ ၂၀ သန်းေခါင်ယံ၌ သသည်ထ၍
က န်ေတာ်မ အိ ပ် ေပျာ်စဥ်အခါ က န်ေတာ်မသားငယ်ကိယ၍ မိ မိရင်ခွင်၌ ထားပါ၏။
သ၏သားငယ် အေသေကာင်ကိမကား၊ က န်မ၏ရင်ခွင်၌ ထားပါ၏။ ၂၁ နံ နက်အချိန်၌
က န်ေတာ်မသည်သားငယ်ကိ ိတ
့ ိ က်မည်ထေသာအခါ၊ သားငယ်သည် ေသလျက် ှ ိ ပါ၏။
သိ ့ရာတွ င် က န်ေတာ်မသည် ေသေသာသငယ်ကိ ေစ့ေစ့ ကည့် ေသာအခါ၊ က န်ေတာ်မ
ဘွ ားြမင်ေသာ သားမဟတ်ပါဟေလ ာက်၏။ ၂၂ အြခားေသာ မိ န်းမကလည်း မဟတ်ဘး။
အသက် ှ င်ေသာ သငယ်သည် ငါ့သား၊ ေသေသာသငယ် သည် သင်၏သားြဖစ်၏ဟ
ြငင်းေလ၏။ အရင်မိန်းမ ကလည်း ထိ သိ့မဟတ်။ ေသေသာသငယ်သည် သင်၏သား၊
အသက် ှ င်ေသာသငယ်သည်

ငါ့သား

ြဖစ်၏ဟဆိ ေလ၏။

ထိ သိ့ေ ှ ေတာ်
့
၌

ေလ ာက်ဆိ ကလ င်၊ ၂၃ ှ င်ဘရင်က၊ မိ န်းမတေယာက်က အသက် ှ င် ေသာ သငယ်သည်
ငါ့သား၊ ေသေသာ သငယ်သည် သင်၏သားြဖစ်၏ဟဆိ လျက်၊ တေယာက်ကထိ သိ့မဟတ်။
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သင်၏သားေသ ပီ ။ ငါ့သားအသက် ှ င်သည်ဟ ဆိ သည် ြဖစ်၍၊
မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ထားကိ ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ ယခဲ့ က၏။

၂၅

၂၄ ထားယခဲ့ ဟ

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

အသက် ှ င်ေသာ သငယ်ကိ ခွဲ ၍ ထိ မိန်းမတိ ့အား တေယာက်တဝက်စီေပးေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မေသာ်၊ ၂၆ အသက် ှ င်ေသာသငယ်၏ အမိ သည် မိ မိသား ကိ အလွ န်သနား၍၊
အိ အ ှ င်၊ အသက် ှ င်ေသာသငယ်ကိ မသတ်ပါ ှ င့်။ ဤမိ န်းမအား ေပးေတာ်မပါဟ
ေတာင်းပန်

ေလ၏။

အြခားမိ န်းမက

ငါမပိ င်ေစ ှ င့်။

သင်လည်း

မပိ င်ေစ ှ င့်။

ခွဲ ပါေလေစဟဆိ ၏။ ၂၇ ထိ အခါ ှ င်ဘရင်က၊ အသက် ှ င်ေသာ သငယ် ကိ မသတ် ှ င့်။
အရင်မိန်းမအား

ေပးေလာ့။

သသည်

ထိ သိ့ ှ င်ဘရင်စီရင်ေတာ်မသည်

အမိ မှန်သည်ဟ

အရာကိ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၈

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်

ကားသိ ကေသာ အခါ၊ တရားစီ ရင်ေစြခင်းငှ ါ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မ ေသာ ဥာဏ် ှ င့်
ှ င်ဘရင်ြပည့်စံ ေ ကာင်းကိ သိ ြမင်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ က၏။

၄ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည်

ဣသေရလ ိင်ငံလံ းကိ စိ းစံ လျက် ေနေတာ်မ၏။

၂

မးေတာ်မတ်ေတာ်ဟမကား၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဇာဒတ်သားအာဇရိ ၊ ၃ ှ ိ ှ သားဧလိ ေဟာရပ် ှ င့်
အဟိ ယတိ သ
့ ည် စာေရးေတာ် ကီ းြဖစ်၏။ အဟိ လပ်သား ေယာ ှ ဖတ်သည် အတွ င်းဝန်ြဖစ်၏။
၄ ေယာယဒသား ေဗနာယသည် ဗိ လ်ချုပ်မင်း ြဖစ်၏။ ဇာဒတ် ှ င့် အဗျာသာတိ ့သည်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ြဖစ်၏။

၅

နာသန်သားအာဇရိ သည်

ဝန်စာေရးအပ်ြဖစ်

နာသန်သားဇာဗဒ်သည် မင်းသားအရာ ှ င့် တိ င်ပင် မတ်ြဖစ်၏။

၏။

၆ အဟိ ှ ာသည်

နန်းေတာ်အပ်ြဖစ်၏။ အာဗဿားအေဒါနိရံသည် အခွ န်ေတာ်ဝန်ြဖစ်၏။ ၇ ေ ှ ာလမန်သည်
ဣသေရလ ိင်ငံအရပ်ရပ်၌

ခန့်ထားေသာ

ဝန်စာေရးတကျိပ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

တေယာက်တလစီ ှ င်ဘရင် ှ င့်နန်းေတာ်သားတိ ့ အဘိ ့ စားစရာကိ ြပင်ဆင်ရ က၏။ ၈
သတိ ့အမည်ဟမကား၊ ဧဖရိ မ်ေတာင်ရပ်မှာ ဟရ၏သား၊

၉ မာကတ် မိ ၊့

ှ ာလဗိ မ် မိ ၊့

ဗက်ေ ှ မက် မိ ၊့ ဧလေမသနန် မိ မ့ ှ ာ ေဒကာ၏သား၊ ၁၀ ေစာေခါ မိ ၊့ ေဟဖာြပည်လံ း ှ င့်တကွ
အ ဗတ် မိ မ့ ှ ာ ေဟသက်၏သား၊

၁၁ ေဒါရြပည်လံ းကိ စီရင်ေသာသ ေ ှ ာလမန်၏

သမီ းေတာ်တာဖတ် ှ င့်စံ ဘက်ေသာ အဘိ နဒပ်၏သား၊ ၁၂ တာနက် မိ ၊့ ေမဂိ ေဒါ မိ ့ ှ င့်
တကွ ဗက် ှ န် မိ မ့ ှ အာေဗလမေဟာလ မိ တ
့ ိ င်ေအာင်မက၊ ယတ်နန် မိ ့ အလွ န်၊ ေယဇေရလ မိ ့
ေအာက်ဇာတန မိ ့ ှ င့်နီးစပ် ေသာ ဗက် ှ န် မိ န့ ယ်လံ းကိ စီ ရင်ေသာ အဟိ လပ်၏သား ဗာန၊ ၁၃
ဂိ လဒ်ြပည်၌ မနာေ ှ ၏သားယာ ဣရပိ င်ေသာ မိ မ့ ျား၊ ဗာ ှ န်ြပည်၊ အာေဂါဘအရပ်၌ မိ ့ ိ း၊
ေ ကးဝါ တံ ခါးကျင် ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ မိ ့ ကီ းေြခာက်ဆယ်ကိ စီ ရင် ေသာ ဂိ လဒ်ြပည်ရာမတ် မိ မ့ ှ
ေဂဗာ၏သား၊ ၁၄ မဟာနိမ် မိ မ့ ှ ာ ဣေဒါ၏သားအဟိ နဒပ်၊ ၁၅ နဿလိ ခ ိ င်ကိစီရင်ေသာသ၊
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ေ ှ ာလမန်၏ သမီ းေတာ် ဗာသမတ် ှ င့်စံ ဘက်ေသာအဟိ မတ်၊
အာလပ် မိ မ့ ှ ာ ဟ ှ ဲ ၏သား ဗာနာ၊

၁၆ အာ ှ ာခ ိ င် ှ င့်

၁၇ ဣသခါခ ိ င်မှာပါ ွာ၏သားေယာ ှ ဖတ်၊

ဗယာမိ န်ခ ိ င်မှာ ဧလာ၏သား ှ ိ မိ၊

၁၉ အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန်၏ ိင်ငံ၊

၁၈

ဗာ ှ န်

ှ င်ဘရင် သဃ၏ ိင်ငံ၊ ဂိ လဒ်ြပည်မှာအြခားေသာမင်း မ ှ ိ ။ တပါးတည်းစီ ရင်ေသာ
ဥရိ ၏သားေဂဗတည်း။ ၂၀ ထိ ကာလ၌၊ ယဒအမျိုး ှ င့် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့သည်
အေရအတွ က်အားြဖင့် သမဒရာ သဲ လံ း ှ င့်အမ များြပား၍ စားေသာက်ေပျာ်ေမွ ့လျက်
ေန က၏။ ၂၁ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း ြမစ် ကီ းမှ စ၍ဖိ လိတိ ြပည်၊ အဲ ဂတုြပည်တိင်ေအာင်
တိ င်း ိင်ငံလံ းကိ အစိ းရ သြဖင့်၊ အရပ်ရပ်သားတိ ့သည် လက်ေဆာင်ပဏာတိ ့ကိ ဆက်၍၊
ေ ှ ာလမန်လက်ထက်ကာလပတ်လံ း မင်းမကိ ေဆာင် ွက်ရ က၏။ ၂၂ တေန့တေန့လ င်
နန်းေတာ်၌

ကန်ေသာရိ ကာ

ဟမကား၊

ဂျံုမန့်ညက်ေကာရသံ းဆယ်၊

မေယာ

မန့်ညက်ေကာရေြခာက်ဆယ်၊ ၂၃ ဆ ဖိ းေအာင်ေက းေသာ ွားတဆယ်၊ ကျက်စား ရာထဲ က
ွား ှ စ်ဆယ်၊ ဆတ်သမင်ဒရယ်အမျိုးမျိုးကိ မဆိ ဘဲသိးတရာ၊ ဆ ဖိ းေအာင် ေက းေသာငှ က်မျိုး
တည်း။

၂၄ ေ ှ ာလမန်သည် ြမစ် ကီ းအေနာက်ဘက်၊ တိ ဖသ မိ မ
့ ှ အဇာ မိ တ
့ ိ င်ေအာင်

ှ င်ဘရင်အေပါင်းတိ ့ကိ အစိ းရသြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့၌ စစ်မစစ်ေရးမ ှ ိ ။

၂၅

လက်ထက်ေတာ်ကာလပတ်လံ း၊ ယဒအမျိုး ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်ဒန် မိ မ
့ ှ စ၍
ေဗရေ ှ ဘ မိ ့ တိ င်ေအာင် အသီ းအသီ းမိ မိစပျစ်ပင်၊ မိ မိသေဘာသဖန်း ပင်ေအာက်မှာ
ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနရ က၏။

၂၆ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊ ရထားေတာ်များ ှ င့် ဆိ င်ေသာ

ြမင်းတင်းကပ်ေလးေထာင်၊

ြမင်းစီ းသရဲ

တေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိ ၏။

၂၇

ဝန်စာေရးတိ ့သည်လည်း ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ း ှ င့် စားပွဲ ေတာ်သိ့ ဝင်ေသာသအေပါင်းတိ ့အဘိ ့
တေယာက် တလစီ စံ လင်စွာ ြပင်ဆင်ရ က

၏။ ၂၈ မေယာစပါးကိ ၎င်း၊ ြမင်းေတာ်များ၊

လားေတာ် များဘိ ့ ြမက်ေြခာက်ကိ၎င်း၊ အလှ ည့်သင့်သည်အတိ င်း ေနရာအရပ်သိ့
ေဆာင်ခဲ့ရ က၏။

၂၉

သမဒရာသဲ လံ း ှ င့်အမ

ဘရားသခင်သည်

ကျယ်ဝန်းေသာ

များစွ ာေသာ

ဥာဏ်ပညာကိ

ှ လံ းကိ ၎င်း ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

၎င်း၊
၃၀

ပညာေတာ်သည် အေ ှ ့ြပည်သားပညာ ှ င့် အဲ ဂတုြပည်သား ပညာကိ လွ န်ကဲ၏။ ၃၁
ေ ှ ာလမန်သည်
ဒါရဒအစ ှ ိ ေသာ

ဧဇရဟိ တ်အမျိုးဧသန်၊

မေဟာလသားေဟမန်၊

လအေပါင်းတိ ့ထက်သာ၍

ပညာ ှ ိ သြဖင့်၊

ခါလေကာလ၊
ခပ်သိမ်းေသာ

တိ င်း ိင်ငံအရပ်ရပ်၌ ေကျာ်ေစာေလ၏။ ၃၂ စီ ရင်ေတာ်မေသာ သတံ စကားသံ းေထာင် ှ င့်
သီ ချင်းတေထာင်

ငါးခ ှ ိ ၏။

၃၃

ေလဗ န်အာရဇ် ပင်မှစ၍

အတ် ိ းနားမှာ

ေပါက်တတ်ေသာဟဿပ်ပင်တိင်ေအာင် မက်ဆိ၏။ သားမျိုး၊ ငှ က်မျိုး၊ ပိ းေကာင်မျိုး၊

၃ ဓမရာဇဝင်

584

ငါးမျိုးတိ ့၏ အေ ကာင်းကိ လည်း မက်ဆိ၏။ ၃၄ ေ ှ ာလမန်မင်း၏ ပညာသိ တင်းကိ
ကားေသာ

ှ င်ဘရင်အမျိုးမျိုးေစလတ်ေသာ

သတိ ့သည်

ပညာစကား

ေတာ်ကိ

နားေထာင်ြခင်းငှ ါ လာ က၏။

၅ ေ ှ ာလမန်ကိ ခမည်းေတာ်အရာ၌ ဘိသိက်ေပး ေ ကာင်းကိ တ မင်း ကီးဟိရံသည်
ကားလ င်၊ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် အစဥ်မိတ်ေဆွ ဖွဲ ့ေသာ သြဖစ်၍၊ မိ မိက န်တိ့ကိ ေစလတ် ေလ၏။ ၂
တဖန်ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊ ဟိ ရံထံ သိ ့ ေစ လတ်လျက်၊ ၃ ငါ့အဘဒါဝိ ဒ်သည် အရပ်ရပ်၌
စစ်တိက်ရ ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားသည် ရန်သတိ ့ကိ အဘေြခ ဘဝါးေတာ်ေအာက်သိ့
ှ ိမ့ ်ချေတာ်မမမှီတိင်ေအာင်၊ မိ မိဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်အဘိ ့ အိ မ်ေတာ်ကိ
မတည်မေဆာက်ရဟ မင်း ကီ းသိ ၏။ ၄ ယခမကား၊ ငါ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်
အရပ်ရပ်၌

ငိ မ်ဝပ်မည်အေ ကာင်း

စီ ရင်ေတာ်မ

သြဖင့်၊

ရန်ဘက် ပေသာသ၊

ဆီ းတားေသာသ မ ှ ိ သည် ြဖစ်၍၊ ၅ ထာဝရဘရားက၊ ငါ့အဘဒါဝိ ဒ်အား သင့် ကိ ယ်စား
သင်၏ရာဇပလင်ေပ မှာ

ငါတင်ေသာ

သင်၏

သားသည်

ငါ့နာမအဘိ ့

အိ မ်ကိ

တည်ေဆာက်ရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ငါ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ၏
နာမေတာ်အဘိ ့ အိ မ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်မည်ဟ ငါအ ကံ ှ ိ ၏။ ၆ မင်း ကီ း၏ က န်တိ့သည်
ငါ့အဘိ ့ ေလဗ န် ေတာင်ေပ မှာ အာရဇ် ပင်တိ့ကိ ခတ်လှဲေစြခင်းငှ ါ စီ ရင် ပါ။ ငါ့က န်တိ့သည်
မင်း ကီ းက န်တိ့ ှ င့်ဝိ င်း၍ လပ်ကိင် ကလိ မ့ ်မည်။ မင်း ကီ းစီ ရင်သည်အတိ င်း၊ မင်း ကီ း၏
က န်တိ့အား အခကိ ေပးပါမည်။ ဇိ ဒန်အမျိုးသားတိ ့သည် သစ်ခတ်တတ်သကဲ့ သိ ့ ငါ့တိ့တွင်
အဘယ်သမ

ခတ်တတ်

ေ ှ ာလမန်မင်း၏စကားကိ

သည်ကိ

မင်း ကီ းသိ သည်ဟ

ဟိ ရံမင်းသည်

ကား

လ င်

မှာလိ က်ေလ၏။

၇

အလွ န်ဝမ်းေြမာက်၍၊

ထိ လမျိုး ကီ းကိ အစိ းရေသာ သားကိ ဒါဝိ ဒ်အားေပးေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားသည်
ယေန့မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်းဟ ဆိ လျက်၊

၈ မင်း ကီ းမှာလိ က်ေသာ အမကိ

ငါဆင်ြခင် ပီ ။ အာရဇ် သစ်သား၊ ထင် းသစ်သားလိ သမ ကိ ေပးပါမည်။ ၉ ငါ့က န်တိ့သည်
ေလဗ န်ေတာင်မှ ပင်လယ်သိ့ ချ ပီ းလ င်၊ ေဘာင်လပ်၍ မင်း ကီ းစီ ရင်ေသာအရပ်သိ့
ပင်လယ်လမ်းြဖင့် ေဆာင်ခဲ့၍၊ ထိ အရပ်၌အပ်သြဖင့် မင်း ကီ းခံ ယရမည်။ မင်း ကီ းသည်လည်း၊
ငါ၏နန်းေတာ်

သားစားစရာရိ ကာကိ ေပး၍ ငါ့အလိ ကိလည်း ြပည့်စံ ေစရမည်ဟ

ေ ှ ာလမန်ထံသိ ့ လကိ ေစလတ်၍ ြပန်ေြပာ ၏။

၁၀ ထိ သိ့ဟိရံသည် ေ ှ ာလမန်

အလိ ှ ိ သမ ေသာ အာရဇ် သစ်သား၊ ထင်း းသစ်သားကိ ေပး၏။ ၁၁ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊
ဟိ ရံ၏နန်းေတာ်သား များ စားစရာဘိ ့ တ ှ စ်တ ှ စ်လ င် ဂျံုဆန်ေကာရ

ှ စ်ေသာင်း၊

စစ် ပီ းေသာ ဆီ ေကာရ ှ စ်ဆယ်ကိ ေပး၏။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ဂတိ ေတာ် ှ ိ သည်
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အတိ င်း၊ ေ ှ ာလမန်အား ပညာကိ ေပးေတာ်မ၏။ ဟိ ရံမင်း ှ င့်ေ ှ ာလမန်မင်း ှ စ်ပါးတိ ့သည်
စစ်တိက်ြခင်း မ ှ ိ ။ မိ ဿဟာယဖွဲ ့ က၏။ ၁၃ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းသည်လည်း၊ ဣသေရလလ
အေပါင်းတိ ့တွင် လသံ းေသာင်းတိ ့ကိ ခွဲ ခန့်၍၊ ၁၄ အလှ ည့်အလှ ည့်တလလ င်တေသာင်းစီ ၊
ေလဗ န် ေတာင်သိ့ ေစလတ်သြဖင့်၊ ထိ လတိ ့သည် ေလဗ န်ေတာင် ေပ မှာတလ၊
ကိ ယ်ေနရာအရပ်၌

ှ စ်လေနရ က၏။

ထိ လ

တိ ့ကိ

အေဒါနိရံအပ်ရ၏။

၁၅

ထမ်း ွက်ေသာသခနစ်ေသာင်း၊ ေတာင် ိ းေပ မှာ သစ်ခတ်ေသာသ ှ စ်ေသာင်းတိ ့ကိလည်း
ေစခိ င်းေတာ် မ၍၊

၁၆ အပ်ချုပ်ေသာမင်းအရာ ှ ိ မှတပါး လပ်ေဆာင်ေသာ သတိ ့ကိ

စီ ရင်ေသာသ သံ းေထာင်သံ းရာ ှ ိ ၏။ ၁၇ ှ င်ဘရင်၏ အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း အိ မ်ေတာ်
တိ က်ြမစ်အဘိ ့ ကီ းေသာေကျာက်၊ အဘိ းထိ က်ေသာ ေကျာက်၊ ဆစ် ပီ းေသာေကျာက်တိ့ကိ
ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၁၈ ထိ သိေ
့ ှ ာလမန်မင်း၏ လက်သမားတိ ့ ှ င့် ဟိ ရံမင်း၏လက်သမားတိ သ
့ ည်
ေဂဗာလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ အိ မ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်စရာဘိ ့ သစ်သား များ၊
ေကျာက်များတိ ့ကိ ြပင်ဆင် က၏။

၆ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့သည်

သကရာဇ် ေလးရာ ှ စ်ဆယ်ြပည့်၊
ဒတိ ယလတွ င်၊

ေ ှ ာလမန်

အဲ ဂတုြပည်မှ

ထွ က်ေသာ

မင်းနန်းစံ ေလး ှ စ်၊

ဇိ ဖအမည် ှ ိ ေသာ

ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်ကိ

ထိ အိမ်ေတာ်အလျားသည်

အေတာင်ေြခာက်

တည်စ ပေတာ်မ၏။
ဆယ်၊

၂

အနံ အေတာင် ှ စ်ဆယ်၊

အြမင့်အေတာင်သံ းဆယ် ှ ိ ၏။ ၃ အိ မ်ေတာ်ဦးသည်လည်း အိ မ်ေတာ်အနံ ှ င့် ညီ ၍အလျား
အေတာင် ှ စ်ဆယ်၊ အနံ ဆယ်ေတာင် ှ ိ ၏။ ၄ အိ မ်ေတာ်လင်းစရာဘိ ့ ကျဥ်းေသာ ြပတင်း
ေပါက်တိ့ကိ လပ်ေလ၏။ ၅ အိ မ်ေတာ်ြပင်ထရံ ှ င့်ဗျာဒိ တ်ဌာနေတာ်ြပင် ထရံ ပတ်လည်၌
အခန်းတိ ့ကိလည်း လပ်ေလ၏။ ၆ ေအာက်အခန်းသည် အနံ ငါးေတာင်၊ အလယ် အခန်း
အနံ ေြခာက်ေတာင်၊ အထက်အခန်းအနံ ခနစ် ေတာင် ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ အခန်းတိ ့သည်
အိ မ်ေတာ်ထရံ ကိ ယ်ထဲသိ့ မဝင်။ ထရံ ဆတ်လျက် ဆတ်လျက် တက်၏။ ၇ ထိ အိမ်ေတာ်ကိ
တည်လပ်ေသာအခါ၊ ထိ အရပ်

သိ ့မေဆာင်ခဲ့မှီ ဆစ် ပီ းေသာ ေကျာက်တိ့ြဖင့်သာ

တည်လပ်ေသာေ ကာင့်၊ သံ တ၊ ပဆိ န်၊ သံ တန်ဆာ ှ င့် လပ်ေသာ အသံ မြမည်ရ။

၈

ေအာက်အခန်းထဲ သိ့ဝင်ေသာ တံ ခါးဝသည် အိ မ်ေတာ်လက်ျာဘက်မှာ ှ ိ ၏။ လိ မ်ေသာ
ေလှကားြဖင့် အလယ်အခန်းသိ ့၎င်း၊ အလယ်အခန်းမှ အထက်အခန်း သိ ့၎င်း၊ တက်ရ၏။ ၉
အိ မ်ေတာ်ကိ တည် ပီ းမှ ထပ်များတိ င်များကိ အာရဇ် ပျဥ်ြပား ှ င့် ဖံ းအပ်ေလ၏။

၁၀

ထရံ အခန်းတိ သ
့ ည်လည်း အြမင့်ငါးေတာင်စီ ှ ိ ၏။ အာရဇ် ရက်မတိ ့သည်အိမ်ေတာ်ကိမှီလျက်
ှ ိ က၏။ ၁၁ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေ ှ ာလမန်သိ့ ေရာက်လာသည်ကား၊ ၁၂
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ယခတည်ေဆာက်ေသာအိ မ်ေတာ်အရာမှာ၊ သင်သည် ငါသွ န်သင်ေသာ လမ်းသိ ့ လိ က်လျက်၊
ငါစီ ရင် ချက်အတိ င်းစီ ရင်၍၊ ငါပညတ်သမ တိ ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက် လ င်၊ သင်၏အဘဒါဝိ ဒ်အား
ငါဂတိ ထားသည်အတိ င်း သင်၌ငါ ပမည်။ ၁၃ ငါ၏လဣသရလအမျိုးကိ ငါမစွ န့်။ သတိ ့
အလယ်၌ ေနမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိ သိ့ေ ှ ာလမန်သည် အိ မ်ေတာ်ကိ တည်၍
ပီ းေလ၏။ ၁၅ ကမ်းမှသည်အမိ းတိ င်ေအာင်အတွ င်းထရံ ကိ အာရဇ် ပျဥ်ြပား ှ င့် ဖံ းအပ်၍၊
ကမ်းကိ လည်း ဒ ကီ းေသာ ထင်း းပျဥ်ြပားြဖင့် ပီ းေစ၏။ ၁၆ အလွ န်သန့် ှ င်းရာဌာန၊
ဗျာဒိ တ်ဌာနေတာ် အဘိ ့ အလျားအနံ အေတာင် ှ စ်ဆယ်စီကျယ်ေသာ အိ မ်ေတာ်တပိ င်းကိ
အခန်းကာ၍ ကမ်း ှ င့်ထရံ ကိ အာရဇ် ပျဥ်ြပားြဖင့် ပီ းေစ၏။ ၁၇ ထိ အခန်းေ ှ မ့ ှ ာတည်ေသာ
ဗိ မာန်ေတာ်

အလျားသည်

အာရဇ် ပျဥ်ြပားတိ ့သည်

အေတာင်ေလးဆယ် ှ ိ ၏။
ဘးသီ းအေြပာက်၊

၁၈

အိ မ်ေတာ်အတွ င်း၌

ပန်းပွ င့ ်အေြပာက် ှ င့်ြပည့်စံ က၏။

ေကျာက်မေပ ေစြခင်းငှ ါ အာရဇ် သား ှ င့်ဖံ းအပ်လျက် သာ ှ ိ ၏။ ၁၉ ထိ သိ့ ထာဝရဘရား၏
ပဋိ ညာဥ် ေသတာေတာ် ကိ တင်ထားရန်၊ အိ မ်ေတာ်အတွ င်း၌ ဗျာဒိ တ်ဌာနေတာ် ကိ
ြပင်ဆင်ေလ၏။

၂၀ ဗျာဒိ တ်ဌာနေတာ်အခန်းသည်

အနံ အေတာင် ှ စ်ဆယ်၊

အြမင့်

အလျား အေတာင် ှ စ်ဆယ်၊

အေတာင် ှ စ်ဆယ် ှ ိ ၏။

ထိ အခန်းကိ ၎င်း၊

အာရဇ် သစ်သား ှ င့်လပ်ေသာ ယဇ် ပလင်ကိ၎င်း၊ ေ စင် ှ င့် မွ မ်းမံ ေလ၏။

၂၁

ထိ သိ့အိမ်ေတာ်အတွ င်းကိ ေ စင် ှ င့်မွ မ်းမံ ပီ းမှ၊ ဗျာဒိ တ်ဌာနေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ေ ကိ းြဖင့်
အကွ ယ်အကာကိ ဆွဲ ထား၍၊ ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ေလ၏။

၂၂ အိ မ်ေတာ်တအိ မ်လံ းကိ ၎င်း၊

ဗျာဒိ တ်ဌာနေတာ် နားမှာ ှ ိ ေသာ ယဇ် ပလင်ကိ၎င်း၊ ေ ှ င့် အကန်အစင် မွ မ်းမံ ေလ၏။
၂၃

ဗျာဒိ တ်ဌာနေတာ်ထဲမှာ

သံ လွ င်သား ှ င့်လပ်ေလ၏။

အြမင့်ဆယ်ေတာင်
၂၄

ှ ိ ေသာ

ေခ ဗိ မ်အေတာင်တိ့သည်

ေခ ဗိ မ် ှ စ်ပါးကိ
တဘက်တချက်

အလျားငါးေတာင်စီ ှ ိ ၍၊ အေတာင်ဖျားတခမှတခ တိ င်ေအာင် ဆယ်ေတာင် ှ ိ ၏။ ၂၅
အြမင့်ဆယ်ေတာင် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ေခ ဗိ မ် ှ စ်ပါးသည် အလံ းအရပ်ပမာဏတ၏။ ၂၆
ထိ ေခ ဗိ မ်တိ့ကိ အတွ င်းအိ မ်ေတာ်ထဲမှာ တင်ထားသြဖင့်၊ ေခ ဗိ မ်အေတာင်တိ့သည်
ြဖန့်လျက်၊

၂၇

အေတာင်ဖျားတဘက်တချက်၌

ထရံ ကိ မှီလျက်၊

အလယ်မှာ

အေတာင်ဖျားတခ ှ င့်တခထိ လျက် ှ ိ က၏။ ၂၈ ေခ ဗိ မ်တိ့ကိလည်း ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ေလ၏။ ၂၉
အိ မ်ေတာ်ထရံ အတွ င်းဘက် ှ င့် ြပင်ဘက်၌ ထေသာ ေခ ဗိ မ်အ ပ် ှ င့်အပွ င့ ်ပွ င့ ်ေသာ
စွ န်ပလွံ ပင် အ ပ်များ ှ ိ က၏။

၃၀ အိ မ်ေတာ်အတွ င်း

ကမ်း ှ င့်ြပင် ကမ်းကိ လည်း

ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ေလ၏။ ၃၁ ဗျာဒိ တ်ဌာနေတာ် ဝင်ဝဘိ ့သံလွ င်သား တံ ခါး ွက် ှ စ် ွက်ကိ လပ်၍၊
တံ ခါးထပ် ှ င့်တံ ခါးတိ င်တိ့သည် ထရံ ငါးစတစကိ စား က၏။ ၃၂ သံ လွ င်သားတံ ခါး ွက်တိ့၌

၃ ဓမရာဇဝင်
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ေခ ဗိ မ်အ ပ်၊ အပွ င့ ်ပွ င့ ်ေသာ စွ န်ပလွံ ပင်အ ပ်များကိ ထလပ်၍၊ တံ ခါး ွက် ှ င့်ေခ ဗိ မ်အ ပ်၊
စွ န်ပလွံ ပင်အ ပ်တိ့ကိ ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ေလ၏။ ၃၃ ထိ အတ အိ မ်ေတာ်ြပင်ထရံ ေလးစတစ
ကျယ်ေသာဝင်ဝဘိ ့ သံ လွ င်တံခါးတိ င်တိ့ကိ၎င်း၊ ၃၄ တံ ခါး ွက်တ ွက်လ င် ပတာ ှ စ်ခစီ ြဖင့်
လည်တတ်ေသာ ထင် းသား တံ ခါး ွက် ှ စ် ွက်တိ့ကိ၎င်း လပ်ေလ၏။ ၃၅ တံ ခါး ွက်၌
ေခ ဗိ မ်အ ပ် ှ င့် အပွ င့ ်ပွ င့ ်ေသာ စွ န်ပလွံ ပင်အ ပ်များကိ ထလပ်၍ အေြပာက်ကိ ေ ှ င့်
မွ မ်းမံ ေလ၏။

၃၆ အတွ င်းတန်တိင်းကိ လည်း ဆပ်ေသာ ေကျာက် တန်းသံ းဆင့်၊

အာရဇ် သစ်သားတန်းတဆင့် ှ င့်

အထပ်

ထပ်တည်ေလ၏။

နန်းစံ ေလး ှ စ်၊

၃၇

ဇိ ဖလတွ င်ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်တိက်ြမစ်ကိ ချ က၍၊

၃၈ နန်းစံ ဆယ်တ ှ စ်၊

ဗလအမည် ှ ီ ေသာ အ မလ တွ င် အိ မ်ေတာ်အခန်း ကီ းအခန်းငယ်တိ့ ှ င့် ဆိ င်သမ တိ ့ကိ
လက်စသတ်၍ ခနစ် ှ စ်ပတ်လံ းအိ မ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်သတည်း။

၇ တဖန်ေ ှ ာလမန်သည်
လက်စသတ်ေလ၏။

တဆယ်သံ း ှ စ်ပတ်လံ း
၂

နန်းေတာ်ကိ

နန်းေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်၍

ေလဗ န်ေတာသစ်သားြဖင့်

ေဆာက်၍၊

အလျားအေတာင်တရာ၊ အနံ အေတာင် ငါးဆယ်၊ အြမင့်အေတာင်သံ းဆယ် ှ ိ ၏။ အာရဇ် တိင်
ေလးစဥ်၊ အာရဇ် ရက်မများ ှ င့် ေဆာက်၏။ ၃ တိ င်တစဥ်လ င် ဆယ်ငါးတိ င်စီ ှ ိ ၍ တိ င်
ေပါင်းေြခာက်ဆယ်အေပ မှာ အြခင်တိ့ကိ တင်လျက်၊ အာရဇ် ပျဥ်ြပား ှ င့်မိ းေလ၏။ ၄
အလင်းဝင်စရာြပတင်းေပါက်သံ းတန်စီ အဆင့် ဆင့်မျက် ှ ာချင်းဆိ င်လျက် တဘက်တချက်၌
ှ ိ က၏။ ၅ တံ ခါးေပါက် ှ ိ သမ တံ ခါးတိ င် ှ ိ သမ တိ ့သည် စတရန်း ေလးေထာင့်ြဖစ် က၏။ ၆
တိ င်များ၊ ထပ် ကီ းများ ှ င့်ြပည့်စံ ၍ အလျား အေတာင်ငါးဆယ်၊ အနံ အေတာင်သံ းဆယ် ှ ိ ေသာ
ကနားြပင်ကိလည်း လပ်ေလ၏။
ပလင်တည်ရာ

ကနားြပင်ကိလည်းလပ်၍၊

အာရဇ် ပျဥ်ြပားတိ ့ ှ င့်မိ းေလ၏။
စပ် ကားမှာ

၇ တရားစီ ရင်ရာ ကနားြပင်တည်းဟေသာ တရား

ကမ်းတဘက်

၈ နန်းေတာ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ

တန်တိင်းလည်း ှ ိ ၏။

တဘက်တိင်ေအာင်

ထိ ကနားြပင် ှ စ်ေဆာင်

ေ ှ ာလမန်စံ ဘက်ေသာ

သမီ းစံ နန်းကိ လည်း တရားစီ ရင်ရာ ကနားြပင် ှ င့်တေအာင်
တန်တိင်း ကီ း

မှ

ြပင်ဘက်တိင်ေအာင်၎င်း၊

အြမစ်မှစ၍

ဖာေရာဘရင်၏

ေဆာက်ေလ၏။

၉

ထိ ပ်တိင်ေအာင်၎င်း၊

ေကျာက်ဆစ်ပမာဏ ှ င့်အညီ ၊ ှ စ်ဘက်စလံ းလ ှ င့်တိ က်ေသာ ေကျာက်၊ ထးဆန်းေသာ
ေကျာက်တိ့ြဖင့် ပီ း က၏။ အြမစ်သည်လည်း အလျား ှ စ်ေတာင်၊ ဆယ်ေတာင် ှ ိ ေသာ
ေကျာက်၊ ထးဆန်းေသာ ေကျာက်တိ့ြဖင့် ပီ း က၏။ ၁၀ အြမစ်သည်လည်း အလျား ှ စ်ေတာင်၊
ဆယ်
၁၁

ေတာင် ှ ိ ေသာ
အြမစ်ေပ မှာလည်း

၃ ဓမရာဇဝင်

ေကျာက်၊

ထးဆန်းေသာေကျာက် ကီ းတိ ့

ေကျာက်ဆစ်ပမာဏ ှ င့်

အညီ

ြဖင့်

လပ်ေသာ

ပီ း၏။
ေကျာက်၊
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ထးဆန်းေသာ

ေကျာက် ှ င့်

အာရဇ် သစ်သား ှ ိ ၏။

၁၂

တန်တိင်း ကီ းသည်

ဆစ်ေသာေကျာက်သံ းတန်း၊ အာရဇ် သစ် ကီ းတတန်းြဖင့် ပီ း၏။ ဗိ မာန်ေတာ်အတွ င်း တန်တိင်း၊
နန်းေတာ်ကနားြပင်တန်တိင်းတိ ့သည် ထိ အတ ပီ း က၏။ ၁၃ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊
လကိ ေစလတ်၍ တ မိ ့ မှ ဟိ ရံကိ ေခ ေလ၏။ ၁၄ ထိ ဟိရံကား၊ နဿလိ အမျိုးမတ်ဆိးမသား
ြဖစ်၏။ သ၏အဘကား၊ တ အမျိုးသားပန်းတဥ်းသမား ြဖစ်၏။ သားသည်လည်း
ေ ကးဝါအလပ်ခပ်သိမ်းကိ လပ်တတ်ေသာ ဥာဏ်ပညာ ှ င့်ြပည့်စံ သြဖင့်၊ ေ ှ ာလမန်
မင်း ကီ းထံ သိ ့လာ၍ အလပ် ှ ိ သမ ကိ ပီ းစီ းေစ၏။ ၁၅ ထိ သသည်အြမင့်တဆယ် ှ စ်ေတာင်၊
လံ းပတ် တဆယ် ှ စ်ေတာင် ှ ိ ေသာ ေ ကးဝါတိ င် ှ စ်တိင်ကိ သွ န်းေလ၏။ ၁၆ တိ င်အေပ မှာ
တင်စရာဘိ ့ အြမင့်ငါးေတာင် ှ ိ ေသာ ေ ကးဝါတိ င်ထိပ် ှ စ်ခကိ လည်း သွ န်းေလ၏။
၁၇

ေ ကးဝါကွ န် ွက် ှ င့်ေ ကးဝါ ကိ းတိ ့ကိလည်း

လပ်၍၊

တိ င်တတိ င်လ င်

ကွ န် ွက်ခနစ်ခစီ ြဖင့် တိ င်ထိပ် ေပ မှာ ဖံ းလမ်းေလ၏။ ၁၈ ေ ကးဝါသလဲ သီးတိ ့ကိလည်း
လပ်၍၊

တိ င်ထိပ်

တန်ဆာဆင်ေလ၏။

ကွ န် ွက်အေပ မှာ

ထိ ပ်တခလ င်

သလဲ သီး ှ စ်တန်းစီ ြဖင့်

၁၉ ကနားြပင်ထဲမှာ စိ က်ထားေသာ ထိ တိင်ထိပ်တိ့ သည်

ကာပွ င့ ် ှ င့် ပံ တ၍ အချင်းေလးေတာင် ှ ိ ၏။ ၂၀ တိ င်ထိပ် ှ စ်ခတိ ့သည် ကွ န် ွက် ှ င့်
နီးစပ်ေသာ ထပိ ကာအေပ မှာ တည်လျက်၊ တိ င်ထိပ်တခ၌သလဲ သီး
အလံ း ှ စ်ရာစီ ှ ိ က၏။

ှ စ်တန်းစီ ှ င့်

၂၁ ထိ တိင်တိ့ကိ ဗိ မာန်ေတာ်ကနားြပင်ထဲမှာ စိ က် ထား၍

လက်ျာတိ င်ကိယာခိ န်၊ လက်ဝဲတိင်ကိ ေဗာဇ အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၂၂ တိ င်ထိပ်အေပ မှာ
ကာပွ င့ ်အေြပာက် ှ ိ သည် ြဖစ်၍ တိ င်တိ့သည် ေစ့စံ က၏။ ၂၃ အချင်းဆယ်ေတာင်၊
အဝန်းအေတာင်သံ းဆယ်၊
လပ်ေလ၏။

အေစာက်ငါးေတာင် ှ ိ ေသာ

ေ ကးဝါေရကန်ကိလည်း

၂၄ ေရကန်အနားပတ် ေအာက်ပတ်လည်၌ အေတာင်တေတာင်လ င်

ဘးသီ းဆယ်လံ းစီ ေစ့ေအာင် ဘးသီ း ှ စ်ပတ်ကိ ေရကန် ှ င့်တစပ်တည်း သွ န်းေလ၏။ ၂၅
ထိ ေရကန်သည်

ွားတဆယ် ှ စ်ခအေပ မှာ

တည်လျက် ှ ိ ၏။

ွားတိ ့သည်

အတွ င်းသိ ့ေနာက်ခိင်း၍ အေ ှ အေနာက်
့
ေတာင်ေြမာက်အရပ်ေလးမျက် ှ ာသိ ့ တမျက် ှ ာလ င်
သံ းခစီ မျက် ှ ာ ပ က၏။ ၂၆ ေရကန်သည် ဒလက်တဝါး ှ ိ ၏။ အေပ အနား ပတ်လည်ဖလား
အနားပတ်ကဲ့သိ ့

ကာပွ င့ ်အေြပာက် ှ င့် ြပည့်စံ ၏။ ေရဗတ် ှ စ်ေထာင်ဝင်၏။

တဖန်အလျားေလးေတာင်၊

အနံ ေလးေတာင်

အြမင့်သံ းေတာင်

၂၇

ပမာဏ ှ ိ ေသာ

ေ ကးဝါခံ တဆယ်ကိ လပ်ေလ၏။ ၂၈ ထိ ခံ ပံ သဏာန်ဟမကား၊ ခံ ပတ်လည်၌ အနား
ရစ်အဆင့်ဆင့် ှ ိ ၍ အနားရစ် ကားမှာ၊ ၂၉ ြခေသ့ ၊ ွား၊ ေခ ဗိ မ်အေြပာက် ှ ိ ၏။ အနားရစ်
အေပ မှာ ခံ တခတင်လျက် ှ ိ ၏။ ြခေသ့ ှ င့် ွားေအာက် ၌လည်း အေြပာက်မျိုး ှ ိ ၏။ ၃၀
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ခံ တခ၌ေ ကးဝါလှ ည်းဘီ းေလးခစီ ၊ ေ ကးဝါဝင် ိ း

ှ င့်တကွ ှ ိ ၏။ အင်တံ တင်စရာဘိ ့

ခံ ေလးေထာင့်၌ပခံ း တိ ့ကိ ခံ ှ င့်တစပ်တည်း သွ န်းေလ၏။
အကွ ပ်သည်
ှ ိ ၏။

အကျယ်တေတာင် ှ ိ ၏။

စတရန်းေလးေထာင့်၌

ခံ မျက် ှ ာေအာက်မှာေနရာ
တေတာင်ထွာ ှ ိ ၏။

အဝသည်

ဝိ င်း၍

အေြပာက် ှ င့်ြပည့်စံ ၏။

ကျလျက်၊

၃၁ အင်တံ ဝ၌ပါေသာ

ဝင် ိ းတိ ့သည်

အချင်းတေတာင်ထွာ
၃၂

ဘီ းေလးခတိ ့သည်

ခံ ှ င့်စပ်လျက်၊

ဘီ းအြမင့်

၃၃ ဘီ းပံ ကား ရထားဘီ း ှ င့်တ၏။ ဝင် ိ း၊ ဝင် ိ း အိ မ်၊ အကန့်၊

အကွ ပ်များကိ သွ န်းေလ၏။ ၃၄ ခံ ေလးေထာင့်၌ တစပ်တည်းသွ န်းေသာ ပခံ း ေလးခ ှ ိ သြဖင့်၊
၃၅ ထိ ပခံ းေပ မှာလံ းပတ်တထွ ာ ှ ိ ေသာ

ကွ င်းကိ

တပ်၍၊ ခံ ေပ မှာ အနားရစ် ှ င့်

ကိ င်စရာများတိ ့ကိ ခံ ှ င့် တစပ်တည်း သွ န်းေလ၏။ ၃၆ ကိ င်စရာမျက် ှ ာ ှ င့် ခံ မျက် ှ ာြပင်၌
ေခ ဗိ မ်၊ ြခေသ့ ၊ စွ န်ပလွံ ပင်အစ ှ ိ ေသာ အေြပာက်မျိုး အသီ း အသီ းထင်ေပ လျက် ှ ိ ၏။ ၃၇
ထိ သိ့ပံ သဏာန်အလံ းအရပ်တေအာင်၊ အင်တံ တင်ရာခံ တဆယ်ကိ သွ န်း၍ ပီ းေလ၏။ ၃၈
အဝန်းေလးေတာင်ကျယ်၍၊ ေရဗတ်ေလးဆယ် ဝင် ိင်ေသာ ေ ကးဝါအင်တံ တဆယ်ကိလည်း
လပ်၍၊ ခံ တခေပ မှာ အင်တံ တလံ းစီ တင်ထားေလ၏။ ၃၉ အိ မ်ေတာ်လက်ျာဘက်၌ ခံ ငါးခ၊
လက်ဝဲဘက်၌ ငါးခကိ ထား၍ ေရကန်ကိကား၊ အိ မ်ေတာ်လက်ျာဘက် အေ ှ ေတာင်
့
ေထာင့်၌
ေနရာချ၏။ ၄၀ ဟိ ရံသည်အိးများ၊ ေရမတ်များ၊ အင်တံ ငယ်များ ကိ လည်း လပ်သြဖင့်၊
ေ ှ ာလမန် မင်း ကီ းအဘိ ့ ထာဝရ ဘရား၏အိ မ်ေတာ်၌ လက်စသတ်ေသာအရာများဟမ ကား၊
၄၁ တိ င် ှ စ်တိင်၊ တိ င်ထိပ်အထွ ဋ် ှ စ်ခ၊ တိ င်ထိပ် အထွ ဋ်ကိ ဖံ းလမ်းစရာကွ န် ွက် ှ စ် ွက်၊ ၄၂

ဖံ းလမ်းစရာကွ န် ွက် တ ွက်အဘိ သ
့ လဲ သီး ှ စ်တန်းစီ ၊ သလဲ သီးေပါင်းေလးရာ၊ ၄၃ ခံ ဆယ်ခ၊
ခံ ေပ မှာ တင်ထားေသာ အင်တံ ဆယ်လံ း၊ ေရကန်တကန်၊ ေရကန်ကိ ေထာက်ေသာ
ွားတဆယ် ှ စ်ခ၊ အိ းများ၊ ေရမတ်များ၊ အင်တံ ငယ်များ တည်း။ ၄၅ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းအဘိ ့
ဟိ ရံလပ်သမ ေသာ ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်တန်ဆာတိ ့သည် ေြပာင် ေြပာင်ေတာက်ေသာ
ေ ကးဝါြဖင့် ပီ း က၏။

၄၆ ေယာ်ဒန်ချိုင့်၊ သကတ် မိ ့ ှ င့် ဇာသန် မိ ့ စပ် ကားတွ င်

သ ွတ်လပ်စရာေကာင်းေသာ ေြမ၌ ှ င်ဘရင်သွန်းေလ၏။
အလွ န်များေသာေ ကာင့်၊

ေ ှ ာလမန်သည်

၄၇ ထိ တန်ဆာတိ ့သည်

မချိန်ဘဲသွန်းထား၏။

ေ ကးဝါအချိန်ကိ

အဘယ်သမ မသိ ။ ၄၈ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ် ှ င့် ဆိ င်သမ ေသာ
တန်ဆာများတည်းဟေသာ ေ ယဇ် ပလင်၊ ေ ှ ေတာ်
့
မန့်တင်စရာ ေ စားပွဲ ၊

၄၉

ဗျာဒိ တ်ဌာနေတာ်ေ ှ ၊့ လက်ျာဘက်၌ ေ စင် မီ းခံ ငါးခ၊ လက်ဝဲဘက်၌ငါးခ၊ ေ ပန်းပွ င့ ်၊
ေ မီ းခွ က်၊ မီ းကိ င်တန်ဆာ၊

၅၀ ေ စင်ြဖင့် ပီ းေသာခွ က်များ၊ မီ း ှ ပ်၊ လင်ပန်း၊ ဇွ န်း၊

ြပာခံ စရာအိ းများ၊ အလွ န်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် အတွ င်းခန်းတံ ခါး ှ င့် ဗိ မာန်ေတာ်ြပင်ခန်းတံ ခါး
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ဆွဲ ထား ေသာ ေ ပတာများတိ ့ကိ လပ်ေလ၏။

၅၁ ထိ သိ့ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းသည်

ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်အဘိ ့ ပလပ်စီရင်သမ အလံ းစံ တိ ့ကိ လက် စသတ် ပီ းမှ၊
ခမည်းေတာ် ဒါဝိ ဒ်လေသာ ေ ေငွ တန်ဆာများကိ ေဆာင်ခဲ့၍၊ ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်
ဘ

ာစထဲ မှာ သွ င်းထားေလ၏။

၈ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်သည် ေသတာေတာ်ကိ ဇိ အန်မည်ေသာ ဒါဝိဒ် မိမ့ ှ
ေဆာင်ခဲ့ လိ ေသာငှ ါ၊ ေ ှ ာလမန်သည် ဣသေရလအမျိုးအသက် ကီ းသအေပါင်းတိ ့ ှ င့်
ဣသေရလအေဆွ အမျိုးအသီ း အသီ းကိ အပ်ေသာ ေခါင်းမင်းအေပါင်းတိ ့ကိ ေယ
ှ င်ဘရင်ထံသိ ့

ေခ ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၂

ှ လင် မိ ၊့

ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့သည်

ဧသနိမ်အမည် ှ ိ ေသာ သတမလ၌လပ်ေသာပွဲ အတွ င်းတွ င် ေ ှ ာလမန် မင်း ကီ းထံ သိ ့
စေဝးေရာက်လာ က၏။ ၃ ဣသေရလအမျိုးတွ င် အသက် ကီ းသအေပါင်း တိ ့သည်လာ၍၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်လည်း ထာဝရ ဘရား၏ ေသတာေတာ်ကိ ထမ်းလျက်၊

၄

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်၊ တဲ ေတာ် ှ င့် ဆိ င်၍ သန့် ှ င်းေသာ တန်ဆာအလံ းစံ တိ ့ကိ
ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်များ ှ င့် ေလဝိ သားများတိ ့သည် ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၅ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းမှစ၍
စည်းေဝးေသာ ဣသေရလပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် မေရတွ က် ိင်။ အတိ င်းမသိ များစွ ာေသာ
သိ း ွားတိ ့ကိ ေသတာေတာ်ေ ှ ့ မှာ ယဇ် ပေဇာ် က၏။ ၆ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်လည်း
ထာဝရဘရား၏

ပဋိ ညာဥ်

ေသတာေတာ်ကိ

အိ မ်ေတာ်အတွ င်းသိ ့သွင်း၍၊

အလွ န်သန့် ှ င်းရာဌာနတည်းဟေသာ ဗျာဒိ တ်ဌာနေတာ် ထဲ မှာ ေခ ဗိ မ်အေတာင်တိ့ေအာက်၊
သ့ေနရာ၌

ထား က

၏။

၇

ေခ ဗိ မ်တိ့သည်

မိ မိအေတာင်

ှ စ်ဘက်ကိ

ေသတာေတာ်ေနရာအေပ မှာြဖန့်၍၊ ေသတာေတာ် ှ င့် ထမ်းဘိ းတိ ့ကိ လမ်းမိ းလျက် ှ ိ က၏။
၈ ထမ်းဘိ းတိ ့ကိ ဆွဲ ထားသြဖင့် ထမ်းဘိ းဖျားတိ ့ သည် ြပင်ခန်း၌ မထင်။ သန့် ှ င်းရာဌာန၊

ဗျာဒိ တ်ဌာန ေတာ်၌သာထင်၍ ယေန့တိင်ေအာင် ှ ိ က၏။ ၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်၍၊ ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ ှ င့် ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့ေတာ်မ ေသာအခါ၊
ေမာေ ှ သည် ေဟာရပ်အရပ်၌ ှ ိ စဥ် သွ င်း ထားေသာ ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားမှတပါး
ေသတာေတာ်ထဲ ၌ အဘယ်အရာမ မ ှ ိ ။ ၁၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် သန့် ှ င်းရာ ဌာနထဲ က
ထွ က် ကေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်သည် မိ ဃ်းတိ မ် ှ င့်ြပည့်၏။ ၁၁ ထိ သိ့
ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်သည် ဘန်းေတာ် ှ င့်ြပည့်လျက်၊ မိ ဃ်းတိ မ်ေတာ်ေ ကာင့် ယဇ်
ပေရာဟိ တ်တိ့သည်

အမေတာ်ကိ

ေဆာင် ွက်လျက်

ရပ်၍

မေန ိင် က။

၁၂

ေ ှ ာလမန်ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက်ထဲမှာေနေတာ်မသည်ဟ
စကား

ေတာ် ှ ိ ၏။

၃ ဓမရာဇဝင်

၁၃

အကယ်စင်စစ်

ကိ ယ်ေတာ်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ

အိ မ်၊
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အစဥ်အ မဲ ေနေတာ်မရာ ဌာနေတာ်ကိ အက ်ပ် တည်ေဆာက်ပါ ပီ ဟ မက်ဆိ၏။ ၁၄
တဖန် ှ င်ဘရင်သည်

လှ ည့် ကည့်၍

ဣသေရလ

အမျိုး

ပရိ သတ်အေပါင်းကိ

ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုးပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် မတ်တပ် ေန က၏။
၁၅

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိ တ် ေတာ်စကားဟမကား၊

၁၆ ငါ၏

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာ ေန့ကစ၍ ငါ့နာမတည်ရာအိ မ်ကိ
ေဆာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဣသေရလခ ိ င်များတိ ့တွင် မိ တ
့ စံ တ မိ က
့ ိ ငါမေ ွးေသးေသာ်လည်း၊
ငါ၏လ

ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့ကိ

အပ်စိးေစြခင်းငှ ါ၊

ဒါဝိ ဒ်ကိ

ငါေ ွး ပီ ဟ

ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်အား ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ပေတာ်မေသာ ဣသေရလအမျိုး
၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ ၁၇ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

၏နာမေတာ်အဘိ ့

အိ မ်ေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်ြခင်းငှ ါ၊

ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်သည် အ ကံ ှ ိ ေသာအခါ၊ ၁၈ ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ငါ့နာမအဘိ ့
အိ မ်ေတာ်တည်ေဆာက်ြခင်းငှ ါ အ ကံ ှ ိ ေသာေ ကာင့် ေကာင်းေသာအမကိ ပ ပီ ။

၁၉

သိ ့ေသာ်လည်းသင်သည် အိ မ်ေတာ်ကိ မေဆာက်ရ။ သင်၏သားရင်းသည် ငါ့နာမအဘိ ့
အိ မ်ေတာ်ကိ

ေဆာက်ရမည်ဟ

ထာဝရဘရားသည်

ငါ့ခမည်းေတာ်

ဒါဝိ ဒ်အား

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ပေတာ်မသြဖင့်၊

၂၀

ငါသည်

ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်၏ အရိ ပ် အရာကိ ခံရ၍၊ ထာဝရဘရားဂတိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း
ဣသေရလ ိင်ငံ၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိ င်လျက်၊ ဣသ ေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ် အဘိ အ
့ ိ မ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ေလ ပီ ။ ၂၁ ငါတိ ့ ဘိ းေဘးများကိ
အဲ ဂတုြပည်မှ၊

ထာဝရ

ဘရား တ်ေဆာင်ေသာအခါ၊

ပဋိ ညာဥ်ေကျာက်စာပါေသာ

ေသတာေတာ်ထားရာ

လပ်ေလ ပီ ဟ

၂၂

မက်ဆိ၏။

သတိ ့ ှ င့်
အရပ်ကိ

တဖန်ေ ှ ာလမန်သည်

ဖွဲ ့ေတာ်မေသာ
ထိ အိမ်ေတာ်၌

ထာဝရဘရား၏

ယဇ်

ပလင်ေ ှ ၊့ ဣသေရလအမျိုး ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ အလယ်မှာ ေန၍၊ လက်ဝါးတိ ့ကိ
ေကာင်းကင်သိ့ ြဖန့်လျက်၊ ၂၃ အိ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊
အထက်ေကာင်းကင်ဘံ ှ င့်ေအာက်အရပ်ေြမ ကီ း

ေပ မှာ

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်တေသာ

ဘရားတဆမ မ ှ ိ ပါ။ ေ ှ ေတာ်
့
၌ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ကျင့်ေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်တိ့အဘိ ့
ပဋိ ညာဥ်တရား ှ င့် က ဏာတရားကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ ပီ ။ ၂၄ အက ်ပ်အဘဒါဝိ ဒ်၌
ထားေတာ်မေသာ ဂတိ ေတာ်ကိမဖျက်၊ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ယေန့ ပေတာ် မ ပီ ။ ၂၅ အိ
ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၊

ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာကျင့်သကဲ့ သိ ့ သင်၏သားေြမးတိ ့သည်

၃ ဓမရာဇဝင်

ကိ ယ်ေတာ်က၊

သင်သည်

ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကျင့်လိ ေသာငှ ါ၊ မိ မိတိ့
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သွ ားရာလမ်းကိ သတိ ပလ င်၊ ငါ့မျက်ေမှာက်၌ ဣသ ေရလ ိင်ငံ၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ
ထိ င်ရေသာ သင်၏ အမျိုးမင်း ိ းမြပတ်ရဟ ကိ ယ်ေတာ်က န် အက ်ပ်အဘ ဒါဝိ ဒ်၌
ထားေတာ်မေသာ ဂတိ ေတာ်ကိ ယခေစာင့်ေတာ် မပါ။

၂၆ အိ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်က န် အက ်ပ်အဘဒါဝိ ဒ်အား မိ န့်ေတာ်မေသာ
စကားေတာ်ကိ ယခြပည့်စံ ေစေတာ်မပါ။ ၂၇ သိ ့ရာတွ င် ဘရားသခင်သည် ေြမ ကီ းေပ မှာ
ဧကန်အမှန်

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်ေလာ။ ေကာင်းကင် ှ င့်

ေကာင်းကင်တကာတိ ့၏

အထွ ဋ်အြမင့်ဆံ းေသာ ေကာင်း ကင်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ မဆံ့ မခံ ိင်သည် ြဖစ်၍၊
အက ်ပ်တည်ေဆာက်ေသာ ဤအိ မ်ကိ အဘယ်ဆိဘွယ် ရာ ှ ိ ပါသနည်း။ ၂၈ သိ ့ေသာ်လည်း
အိ အက ်ပ် ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ယေန့
ေ ကးေ ကာ်လျက် ပဌနာ ပ၍ ေတာင်းေလ ာက်ေသာ စကားကိ နားခံ နာယေတာ်မပါ။ ၂၉
ဤမည်ေသာ အရပ်၌ ငါ့နာမတည်ရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဤအရပ်ဌာန ှ င့်
ဤအိ မ် ေတာ်ကိ ေန့ညဥ့်မြပတ် ကည့် ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် ဤအရပ်ဌာန၌
ဆေတာင်းေသာစကားကိ နားေထာင် ေတာ်မပါ။ ၃၀ ကိ ယ်ေတာ်က န်မှစ၍ ကိ ယ်ေတာ်၏လ
ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ဤအရပ်ဌာန၌ ဆေတာင်း ပဌနာ ပ ကေသာအခါ၊
ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ေကာင်းကင် ဘံ ၌နားေထာင်၍ အြပစ်မှလတ်ေတာ်မပါ။ ၃၁ လသည်
မိ မိအိမ်နီးချင်းကိ ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊

အကျိန်ခံရမည်ဟ

အိ မ်နီးချင်းဆိ လျက်၊

ဤအိ မ်ေတာ်၌ ကိ ယ်ေတာ်၏ယဇ် ပလင်ေ ှ မ့ ှ ာ အကျိန်တိက်လ င်၊ ၃၂ ေကာင်းကင်ဘံ ၌
နားေထာင်ေတာ်မပါ။ မတရားေသာသသည် မိ မိအြပစ် ှ င့်အေလျာက် ံ းေစ ြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်

မိ မိေ ြဖာင့်မတ်ြခင်း

ှ င့်အေလျာက်

အကျိုးကိ ခံရ၍

အြပစ်မှလွ တ်ေစြခင်းငှ ါ ၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့ကိ တရားစီ ရင်ေတာ်မပါ။

၃၃

ကိ ယ်ေတာ်၏လ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ေ ကာင့်
ရန်သေ ှ မ့ ှ ာ

ံ းရေသာအခါ၊ ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ ြပန်လာ၍၊ နာမေတာ် ကိ ဝန်ခံလျက်၊

ဤအိ မ်ေတာ်ကိ မှီခိလျက် ဆေတာင်း ပဌနာ ပလ င်၊ ၃၄ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ နားေထာင်၍၊
ကိ ယ်ေတာ်၏ လ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ အြပစ်မှလတ်ေတာ်မပါ။ ဘိ းေဘးတိ ့အား
ေပးသနားေတာ်မေသာြပည်သိ့ တဖန် ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။ ၃၅ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားေသာ
အြပစ်ေ ကာင့် မိ ဃ်းမ ွာ၊ မိ ဃ်းေခါင်သြဖင့် ကိ ယ်ေတာ်သည် ဆံ းမေတာ် မေသာအခါ၊
သတိ ့သည် ဤအရပ်ဌာနေတာ်ကိ မှီခိလျက် ဆေတာင်း၍၊ နာမေတာ်ကိဝန်ခံလျက်
မိ မိဒစ ိ က်ကိ စွ န့်ပယ်လ င်၊

၃၆ ေကာင်းကင်ဘံ ၌နားေထာင်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်၊

ကိ ယ်ေတာ်၏လ ဣသေရလအမျိုးတိ ့ကိ အြပစ်မှ လတ်ေတာ်မပါ။ သတိ ့လိက်ရေသာ

၃ ဓမရာဇဝင်
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လမ်းေကာင်းကိ

ြပ န်၍၊

မိ ဃ်း ွာေစေတာ်မပါ။
ေလထိ ၍

ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့အား
၃၇

အပင်ေသေသာ်၎င်း၊

အနာေရာဂါတစံ တခ

ေြမေပ မှာ

ြပည်ေတာ်၌

အစာအာဟာရေခါင်းပါးေသာ်၎င်း၊

အရည်ယိ၍

ေသေသာ်၎င်း၊

ခါသိ လ ကျိုင်း ကိ က်စားေသာ်၎င်း၊ ရန်သတိ က်လာ၍
ေဘးဥပဒ်၊

အေမွ ေပးေသာ

အရာဘကျိုင်း၊

မိ က
့ ိ ဝိ င်းထားေသာ်၎င်း၊

ေရာက်ေသာအခါ၊

၃၈

ကိ ယ်ေတာ်၏လ

ဣသေရလအမျိုးသားအချို ့တိ့သည် အသီ းအသီ းခံ ရေသာေဘးဒဏ်ကိသိလျက်၊ ဤအိ မ်
ေတာ်သိ့ မိ မိတိ့လက်ဝါးကိ ြဖန့်၍၊ တစံ တခေသာ ပဌနာ စကားအားြဖင့် ဆေတာင်းလ င်၊ ၃၉
ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ နား ေထာင်ေတာ်မပါ။

၄၀ ဘိ းေဘးတိ ့အား

ေပးသနားေတာ်မေသာ ြပည်၌ သတိ ့သည် အသက် ှ င်ေသာ ကာလပတ်လံ းကိ ယ်ေတာ် ကိ
ေ ကာက် ွံ ပါမည်အေ ကာင်း၊

ကိ ယ်ေတာ်သာလ င်

လသတဝါအေပါင်းတိ ့၏

စိ တ် ှ လံ းသေဘာကိ သိ ေတာ် မသည်ြဖစ်၍၊ ဆေတာင်းေသာ သတိ ့၏ စိ တ် ှ လံ း
သေဘာကိ သိလျက်၊ သတိ ့အြပစ်ကိလတ်ေတာ်မပါ။ အသီ းအသီ း ပ ကသည်အတိ င်း
စီ ရင်ေတာ်မပါ။ ၄၁ ကိ ယ်ေတာ်၏လ ဣသေရလအမျိုးမဟတ်၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်
ကီ းြမတ်ေသာ နာမေတာ်၏ သိ တင်း ှ င့်တန်ခိး ကီ း၍၊ ဆန့်ေတာ်မေသာ လက် ံ းေတာ်
၏သိ တင်းကိ ကားေသာေ ကာင့်၊ နာမေတာ်ကိ ေထာက် သြဖင့် ေဝးေသာြပည်မှ ေရာက်လာ၍၊
ဤအိ မ်ေတာ်ကိ မှီခိလျက် ဆေတာင်းလ င်၊ ၄၃ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ နား
ေထာင်ေတာ်မပါ။

ကိ ယ်ေတာ်၏လဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ေ ကာက် ွံ သကဲ့
့
သိ ့ ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့သည် ေ ကာက် ွံ လျက်
့
၊ နာမ ေတာ်ကိ
သိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

အက ်ပ်တည်ေဆာက်ေသာ

ဤအိ မ်ေတာ်ကိ

နာမေတာ်ြဖင့်

သမတ်ေ ကာင်းကိ သိ ေစ ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ထိ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် ဆေတာင်းသမ အတိ င်း
ေကျးဇး ပေတာ်မပါ။ ၄၄ ကိ ယ်ေတာ်ေစခိ င်းေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့သည်
ရန်သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့

စစ်ချီေသာအခါ၊

ေ ွးေတာ်မေသာ မိ ၊့

နာမေတာ်အဘိ ့

အက ်ပ်

တည်ေဆာက်ေသာ အိ မ်ေတာ်ကိ မှီခိလျက်၊ ထာဝရဘရားအား ဆေတာင်း ကလ င်၊ ၄၅ သတိ ့
ဆေတာင်းပဌနာ ပေသာ စကားကိ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ နားေထာင်၍ သတိ ့အမကိ ေစာင့်ေတာ်
မပါ။ ၄၆ မြပစ်မှားတတ်ေသာ လတေယာက်မ မ ှ ိ သည် ြဖစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှား ေသာေ ကာင့်၊ အမျက်ေတာ်ထွက်၍ ရန်သလက်သိ့ အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊
ရန်သတိ ့သည် ေဝးေသာြပည်၊ နီးေသာြပည်၊ အြခားတပါးေသာြပည်သိ့ သိ မ်းသွ ားလ င်၎င်း၊
၄၇ ထိ ြပည်၌ အချုပ်ခံစဥ်၊ သတိ ့သည် သတိ ရ၍၊ အက ်ပ်တိ့သည် ြပစ်မှားပါ ပီ ။

မေြဖာင့်ေသာအမ၊ ဆိ း ညစ်ေသာအမကိ ပမိ ပါ ပီ ဟ စိ တ်ေြပာင်းလဲ ၍ ေတာင်းပန်သြဖင့်၊ ၄၈
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သိ မ်းသွ ားေသာ ရန်သတိ ့၏ ြပည်၌ေနစဥ်၊ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ အထံ ေတာ်သိ့ ြပန်လာ၍၊
ဘိ းေဘးတိ ့

အား

ေပးေတာ်မေသာြပည်၊

အက ်ပ်တည်ေဆာက်ေသာ

အိ မ်ေတာ်ကိ

ေ ွးေတာ်မေသာ မိ ၊့
မှီခိလျက်

နာမေတာ်အဘိ ့

ဆိ ေတာင်းလ င်၎င်း၊

၄၉

သတိ ့ဆေတာင်းပဌနာ ပေသာ စကားကိ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ေကာင်းကင်ဘံ ၌နားေထာင်၍
သတိ ့ အမကိ ေစာင့်ေတာ်မပါ။

၅၀ ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိြပစ်မှား

ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားလွ န်ကျူးြခင်းအြပစ် အလံ းစံ တိ ့ကိ ေြဖ ှ င်းေတာ်မပါ။
သိ မ်းသွ ားေသာ

သတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့ကိ

စိ တ်သေဘာကိ ေပးေတာ်မပါ။

သနားေစြခင်းငှ ါ၊

က ဏာ

၅၁ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် အဲ ဂတုြပည်၏

သံ မီ းဖိ ထဲက တ်ယေတာ်မေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏လ၊ အေမွ ခံရေတာ်မေသာ အမျိုးြဖစ်ပါ၏။ ၅၂
ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်မှစ၍ ကိ ယ်ေတာ်၏လ ဣသေရလအမျိုးသား ဆေတာင်းပဌနာ ပေသာ
စကား အလံ းစံ တိ ့ကိ နားေထာင်ြခင်းငှ ါ ကည့် မှတ်ယ ေတာ်မပါ။ ၅၃ အေ ကာင်းမကား၊
အက ်ပ်တိ့

ဘိ းေဘးများကိ

ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်ေမာေ ှ အားြဖင့်

အဲ ဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေတာ်မေသာအခါ၊

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုးကိ

ကိ ယ်ေတာ်အေမွ ခံရာြဖစ်ေစ ြခင်းငှ ါ၊ ေြမ ကီ းသားအမျိုးမျိုးထဲ က ေ ွး တ်ခွဲထားေတာ်မ
ပီ အ ှ င် ထာဝရဘရားဟ ပဌနာ ပေလ၏။ ၅၄ ထိ သိေ
့ ှ ာလမန်သည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌
ဆေတာင်းပဌနာ ပ၍ ပီ းေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏ ယဇ် ပလင်ေ ှ မ့ ှ ာ ဒးေထာက်လျက်၊
လက်ဝါးတိ ့ကိ

ေကာင်းကင်သိ့ြဖန့်လျက်ေနရာမှထ၍၊

၅၅

မတ်တတ်ေန ပီ းလ င်၊

ဣသေရလအမျိုး ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ကိ ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေကာင်း ကီ းေပးေသာ
စကားဟမကား၊ ၅၆ ဂတိ ေတာ် ှ ိ သမ အတိ င်း မိ မိလ ဣသေရလအမျိုးကိ ငိ မ်ဝပ်ေစြခင်းငှ ါ
စီ ရင်ေတာ်မေသာ

ထာဝရ

ဘရားသည်

မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။

မိ မိက န်

ေမာေ ှ အားြဖင့် ထားေတာ်မေသာ ဂတိ ေတာ်ေကာင်း တခွ န်းမ မပျက်၊ ၅၇ ငါတိ ့ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ ဘိ းေဘးများ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသည်နည်းတ ငါတိ ့ ှ င့် အတ
ှ ိ ေတာ်မပါေစေသာ။ ငါတိ ့ကိ အလ င်းစွ န့်ပစ်ေတာ် မမပါေစ ှ င့်။ ၅၈ လမ်းေတာ်တိ့သိ့
လိ က်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ဘိ းေဘးတိ ့အား မှာထားေတာ်မေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်ပညတ် တရားတိ ့ကိ
ေစာင့်ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါတိ ့စိတ် ှ လံ းကိ အထံ ေတာ်သိ့ ေသွ းေဆာင်ေတာ်မပါေစေသာ။
၅၉

ထာဝရဘရားသည်

ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

အြခားတပါးေသာ

ဘရားသခင်မ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့သည် သိ ကမည်အေ ကာင်း
ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် မိ မိ က န် ှ င့် မိ မိလဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၏အမကိ
ေစာင့်စရာအေ ကာင်း ှ ိ သည်အတိ င်း၊ အစဥ်ေစာင့်ေတာ် မေစြခင်းငှ ါ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
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ငါဆေတာင်းေသာ ဤပဌနာစကားသည် ေန့ညဥ့်မြပတ် အနီးေတာ်၌ ှ ိ ပါ ေစေသာ။ ၆၁
သင်တိ့သည် ယေန့ကျင့်သကဲ့ သိ ့၊ ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား စီ ရင်ေတာ်မေသာ
လမ်းသိ ့လိက်၍

ပညတ်တရားေတာ်ကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းငှ ါ၊

အထံ ေတာ်၌

စိ တ် ှ လံ းစံ လင်ပါေစေသာဟ မက်ဆိေလ၏။ ၆၂ ထိ အခါ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ း ှ င့်တကွ ဣသ
ေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ယဇ် ပေဇာ် က၏။
ွား ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊

သိ းတသိ န်း

ှ စ်ေသာင်းတိ ့ကိ

ထာဝရဘရားအား

မိ ဿဟာယ ယဇ် ပေဇာ်သြဖင့်၊ ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်ကိ အ
၆၄

ထိ ေန့၌လည်း၊

ှ င်ဘရင်သည်

ထာဝရဘရား၏

၆၃

ေမာဒနာ ပ က၏။

အိ မ်ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာ

တန်တိင်းအတွ င်း အရပ်ကိ သန့် ှ င်းေစ၍၊ ထိ အရပ်၌ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊
မိ ဿဟာယယဇ် ေကာင်ဆီဥကိ ပေဇာ်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိ ေသာ
ေ ကးဝါယဇ် ပလင်သည် မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ မိ ဿဟာယယဇ် ေကာင်ဆီဥကိ
မခံ ေလာက်။ ၆၅ ထိ အခါ ေ ှ ာလမန်သည် အလွ န်များစွ ာေသာ ပရိ သတ်တည်းဟေသာ
ဟာမတ် မိ ဝ့ င်ဝမှစ၍ အဲ ဂတု ြမစ်တိင်ေအာင် အ ှ ံ ့အြပား အရပ်ရပ်ကလာ ကေသာ
ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ငါတိ ့ဘရား သခင်ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ခနစ်ရက် ှ စ်လီ၊ တဆယ် ေလးရက်ပတ်လံ း ပွဲ ခံေတာ်မ၏။ ၆၆ ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌
လများတိ ့ကိ လတ်လိက်ေတာ်မ၏။ သတိ ့သည် ှ င်ဘရင်ကိ ေကာင်း ကီ း ေပးလျက်၊
ထာဝရဘရားသည် မိ မိက န်ဒါဝိ ဒ် ှ င့် မိ မိလ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌ ပေတာ်မသမ ေသာ
ေကျးဇး ေတာ်ေ ကာင့်၊ ဝမ်းေြမာက် င်လန်းလျက် မိ မိတိ့ေနရာသိ ့ ြပန်သွား က၏။

၉ ေ ှ ာလမန်သည် ဗိမာန်ေတာ် ှ င့် နန်းေတာ်ကိ လက်စသတ်၍၊ မိမိအလိဆ
ြပည့်စံ ေသာအခါ၊

၂ ထာဝရဘရားသည်

ှ ိ သမ

ဂိ ေဗာင် မိ ့၌ ထင် ှ ားေတာ် မသကဲ့ သိ ့၊

ဒတိ ယအ ကိ မ်၌ ထင် ှ ားေတာ်မလျက်၊ ၃ သင်သည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာဆေတာင်းပဌနာ ပေသာ
စကားကိ ငါ ကား ပီ ။ သင်တည်ေဆာက်ေသာ ဤအိ မ်ကိ သန့် ှ င်းေစ၍၊ ငါ့နာမကိ
အစဥ်တည်ေစ မည်။ အစဥ်ငါ ကည့် လျက် ှ လံ းစွဲ လမ်းလျက် ေနမည်။ ၄ သင်သည်
ငါမှာထားသမ ကိ ပ၍၊ ငါစီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းငှ ါ၊ သင့်အဘဒါဝိ ဒ်ကဲ့သိ ့
ေြဖာင့်မတ်စံ လင်ေသာ စိ တ်သေဘာ ှ င့် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကျင့်ေနလ င်၊ ၅ ဣသေရလ ိင်ငံ၏
ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိ င်ရေသာ သင်၏အမျိုးမင်း ိ းမြပတ်ရဟ သင့်အဘဒါဝိ ဒ် အား
ငါဂတိ ှ ိ သည်အတိ င်း၊

သင်ထိင်ရေသာ

ဣသေရလ

ိင်ငံ၏ရာဇပလင်ကိ

အစဥ်ငါတည်ေစမည်။ ၆ သိ ့မဟတ်သင် ှ င့် သင်၏သားေြမးတိ ့သည် ငါ့ေနာက်သိ့မလိ က်၊
လမ်းလဲ လျက် ငါမှာထားေသာ စီ ရင် ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ မေစာင့်၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားထံ သိ ့
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သွ ား၍ ဝတ် ပကိ းကွ ယ်လ င်၊ ၇ ဣသေရလအမျိုးကိ ငါေပးေသာြပည်မှ ငါပယ်ြဖတ်မည်။
ငါ့နာမဘိ ့

ငါသန့် ှ င်းေစေသာ

ဤအိ မ်ေတာ်ကိ

ငါ့မျက်ေမှာက်မှ

ပယ် ှ ားမည်။

ဣသေရလအမျိုးသည် လည်း တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင် ပံ ခိ င်းရာ ကဲ့ ရဲ ့ရာြဖစ်ရ လိ မ့ ်မည်။ ၈
အရပ်ြမင့်ေသာ ဤအိ မ်ေတာ်ကိလည်း လမ်း၌ ေ ှ ာက်သွားေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် အံ့ သ၍၊
ထာဝရ ဘရားသည် ဤြပည် ှ င့်ဤအိ မ်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့ ပေတာ်မသနည်းဟ
ကဲ့ ရဲ ့သံ ကိ ပလျက် တေယာက် ေမးြမန်းေသာ်၊ ၉ တေယာက်က၊ သတိ ့၏ ဘိ းေဘးများကိ
အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာ သတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားကိ သတိ ့သည်စွန့်၍
အြခားတပါးေသာဘရားကိ မှီဝဲလျက် ဝတ် ပကိ းကွ ယ် ကေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရား
သည်

ဤအမအလံ းစံ ကိ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၀

အိ မ်ေတာ် ှ စ်ေဆာင်ကိ

ေရာက်ေစေတာ်မေ ကာင်းကိ

ေ ှ ာလမန်သည်

ဗိ မာန်ေတာ် ှ င့်

တည်ေဆာက်၍

ြပန်ေြပာလိ မ့ ်မည်ဟ
နန်းေတာ်တည်းဟေသာ

အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ေစ့ေသာအခါ၊

၁၁

တ မင်း ကီ းဟိ ရံသည် ေ ှ ာလမန်လိချင်သမ အတိ င်း အာရဇ် သစ်သား၊ ထင်း းသစ်သား ှ င့်
ေ အခွ က်တရာ ှ စ်ဆယ်ကိ ေပး ှ င့်သည် ြဖစ်၍၊ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းသည် ဂါလိ လဲြပည်၌
မိ ့ ှ စ်ဆယ်ကိ ဟိ ရံမင်း ကီ း အားေပး၏။ ၁၂ ေ ှ ာလမန်ေပးေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ ဟိ ရံသည် တ မိ ့
မှလာ၍

ကည့် ေသာအခါ အားမရ။

၁၃ ငါ့ညီ၊

ငါ့အားေပးေသာ

မိ တ
့ ိ ့သည်

အဘယ်သိ့ေသာ မိ န့ ည်းဟ ဆိ လျက်၊ ၁၄ ထိ အရပ်ကိ တာဗလဟ၍ ယေန့တိင်ေအာင်
သမတ်သတည်း။ ၁၅ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းသည် ေငွ ခွဲရေသာအေ ကာင်းဟမကား၊ ဗိ မာန်ေတာ်၊
နန်းေတာ်၊

မိ ေလာ မိ ၊့

ေယ ှ လင် မိ ့ ိ း၊

ဟာေဇာ် မိ ၊့

ေမဂိ ေဒါ မိ ့

ေဂဇာ မိ တ
့ ိ ့ကိ

တည်ေဆာက်ြခင်းငှ ါ ေငွ ခွဲရသတည်း။ ၁၆ ေဂဇာ မိ က
့ ိ ကား၊ အဲ ဂတုဖာေရာဘရင်သည်
စစ်ချီ၍ တိ က်ယ မီ း ိ သြဖင်
့
့ ၊ မိ သ
့ ားခါနာနိလတိ ့ကိ လပ် ကံ ပီ းမှ၊ မိ မိသမီ း၊ ေ ှ ာလမန်၏
ခင်ပွန်းအား လက်ေဆာင်ေပး ှ င့်ေလ ပီ ။ ၁၇ သိ ့ြဖစ်၍ ေဂဇာ မိ က
့ ိ ေ ှ ာလမန်တည်ေလ၏။
ထိ မှတပါး၊

ေအာက်ေဗေသာ န် မိ ၊့

တာဒေမာ် မိ တ
့ ိ ့ကိလည်း

တည်ေလ၏။

ရထားေတာ်ထိန်းေသာ မိ မ
့ ျား၊
ေလဗ န်ေတာင်ေပ ၊

ဗာလက် မိ ၊့

၁၈

၁၉

ဘ

ာေတာ်

ြမင်းေတာ်ေက းေသာ မိ မ
့ ျား၊

ိင်ငံေတာ်အရပ်ရပ်၌

ေတာအရပ်၊

ြပည်ထဲမှာ

သိ ထားေသာ မိ မ့ ျား၊

ေယ ှ လင် မိ ပ့ တ်လည်၊

တည်ချင်ေသာ မိ မ
့ ျားတိ ့ကိလည်း

တည်ေလ၏။ ၂၀ ဣသေရလအမျိုးသား အကန်အစင် မဖျက်ဆီး ိင်ေသာေ ကာင့်၊ ၂၁
ြပည်ေတာ်၌ကျန် ကင်းေသာ

တပါးအမျိုးသား၊

အာေမာရိ ၊

ဟိ တိ ၊

ေဖရဇိ ၊

ဟိ ဝိ၊

ေယဗသိ အမျိုးအ ွယ် သားစဥ်ေြမးဆက်အေပါင်းတိ ့ကိ ေ ှ ာလမန်သည် ယေန့တိင်ေအာင်
လခွဲ ၍ က န်ခံေစ၏။ ၂၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိကား၊ ေ ှ ာလမန်သည် က န်မခံ ေစ။
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စစ်သရဲ ၊ အမေတာ်ေစာင့်၊ မးမတ်၊ စစ်ကဲ၊ ရထားေတာ်အပ်၊ ြမင်းေတာ်အပ်အရာ၌ ခန့်ထား
ေတာ်မ၏။

တည်ေဆာက်ြခင်းအမေတာ်ကိ

၂၃

စီ ရင်ေသာသ

အမေတာ်အပ်

ငါးရာငါးဆယ် ှ ိ ၏။ ၂၄ ဖာေရာ ှ င်ဘရင်၏ သမီ းေတာ်သည် ဒါဝိ ဒ် မိ မ့ ှ ထွ က်၍၊ သ့အဘိ ့
ေ ှ ာလမန်တည်ေဆာက်ေသာ နန်း ေတာ်သိ့ ေြပာင်း ပီ းမှ၊ ေ ှ ာလမန်သည် မိ ေလာ မိ က
့ ိ
ပြပင်ေလ၏။

၂၅ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိ ေသာ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ

မီ း ိ သြဖင်
့
့ အိ မ်ေတာ်ကိ လက်စသတ်ေလ၏။

၂၆ တဖန်ေ ှ ာလမန် မင်း ကီ းသည်

ဧဒံ ြပည်တွင်၊ ဧဒံ ပင်လယ်ကမ်းနား၌၊ ဧလတ် မိ ့ ှ င့် နီးစပ်ေသာ ဧဇယန်ဂါဗာ မိ မ့ ှ ာ သေဘာတိ ့ကိ
တည်လပ်၏။ ၂၇ ပင်လယ်ကးေသာ အမကိ နားလည်ေသာ မိ မိက န်၊ သေဘာသားတိ ့ကိ
ဟိ ရံမင်းသည် ထိ သေဘာ ေပ မှာ ေ ှ ာလမန်၏ လတိ ့ ှ င့်အတ စီ းေစ၏။ ၂၈ သတိ ့သည်
သဖိ ရ မိ သ
့ ိ ့သွား၍ ေ အခွ က်ေလးရာ ှ စ်ဆယ်ကိ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းထံ သိ ့ ေဆာင်ခဲ့ က၏။

၁၀ ေ ှ ဘြပည်ကိ

အစိ းရေသာ

ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ်

မိ ဖရားသည်

ဂဏ်အသေရ ှ င့်

သိ တင်းကိ ကားလ င်၊

ြပဿနာအားြဖင့် သ့ကိ စံ စမ်းြခင်းငှ ါ လာ၏။
အဘိ းထိ က်ေသာ

ေ ှ ာလမန်၏

ေကျာက်တိ့ကိေဆာင်ေသာ

နက်နဲခက်ခဲေသာ

၂ နံ သ
့ ာမျိုး ှ င့်

များစွ ာေသာေ ၊

ကလားအပ်များ၊

လိ က်ေသာ

သများ ှ င့်တကွ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်၍၊ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းထံ ေတာ်သိ့ ဝင်ေသာအခါ၊
မိ မိအလိ ဆ ှ ိ သမ ကိ ေဆွ းေ ွးေမးြမန်းေလ၏။ ၃ သေမးြမန်းေသာ ြပဿနာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းသည် ေြဖေလ၏။ နားမလည်၍ မေြဖ ိင် ေသာအရာ တစံ တခမ မ ှ ိ ။ ၄
ေ ှ ဘမိ ဖရားသည် ေ ှ ာလမန်၏ ပညာအလံ းစံ ကိ ၎င်း၊ တည်ေဆာက်ေသာအိ မ်ေတာ်ကိ၎င်း၊ ၅
စားပွဲ ေတာ်တန်ဆာကိ ၎င်း၊ အမေတာ်ေစာင့်တိ ့ေနရာထိ င်ရာကိ ၎င်း၊ လလင်တိ့ ခစားသည်
အြခင်းအရာ ကိ ၎င်း၊ သတိ ့ဝတ်ေသာအဝတ်တန်ဆာကိ ၎င်း၊ ဝန်စာေရးများကိ ၎င်း၊
ထာဝရဘရား၏

အိ မ်ေတာ်၌

မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက် ှ ိ ၍၊

မီ း ိ ရာ
့

ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းကိ ၎င်း

ြမင်ေသာအခါ

၆ ကိ ယ်ေတာ်၏ အြခင်းအရာ ှ င့်ကိ ယ်ေတာ်၏ပညာကိ

အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ြပည်၌ ကားရေသာ သိ တင်းစကားမှန်ပါ၏။

၇ သိ ့ေသာ်လည်း၊

ကိ ယ်တိင်ေရာက်၍မြမင်မှီ ထိ စကားကိ မယံ ။ ယခမကား၊ အရင် ကားေသာ စကား သည်
တဝက်ကိမ မမှီ။ ကိ ယ်ေတာ်၏ ပညာ ှ င့်ကိ ယ်ေတာ်၏စည်းစိ မ်သည် အက ်ပ် ကားရေသာ
သိ တင်းကိ လွ န်ကဲ ပါ၏။

၈ ေ ှ ေတာ်
့
၌ အစဥ်ေန၍ ပညာေတာ်ကိ ကားရေသာ

ကိ ယ်ေတာ်၏လ၊ ကိ ယ်ေတာ်၏က န်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ ကပါ၏။

၉ ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ှ စ်သက်၍၊ ဣသေရလ ိင်ငံ၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ တင်ေတာ်မေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏
ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်
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ဣသေရလအမျိုးကိ

အစဥ်ချစ်ေသာေ ကာင့်၊

ေြဖာင့်မတ်စွာတရားစီ ရင်ေစြခင်းငှ ါ

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မ ပီ ဟ ှ င်ဘရင်အား ေြပာဆိ ၍၊ ၁၀
ေ အခွ က်တရာ ှ စ်ဆယ်၊

နံ သ
့ ာမျိုးအများ၊

ေကျာက်ြမတ်တိ့ကိ

ဆက်ေလ၏။

ေ ှ ဘမိ ဖရားသည် ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းအား ဆက်ေသာ နံ သ
့ ာမျိုးအများ၊ ေကျာက်ြမတ်တိ့ကိ
ဆက်ေလ၏။ ေ ှ ဘမိ ဖရားသည် ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းအား ဆက်ေသာနံ သ
့ ာမျိုး ှ င့်အမ
များြပားေသာ နံ သ
့ ာမျိုးသည် ေနာက်တဖန်မေရာက်။ ၁၁ သဖိ ရ မိ မ့ ှ ေ ကိ ေဆာင်ခဲ့ေသာ
ဟိ ရံသေဘာတိ ့သည်

အာလဂံ သစ်သားများ၊

ေကျာက်ြမတ်များကိ

လည်း

ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၁၂ ထိ အာလဂံ သစ်သားြဖင့် ှ င်ဘရင်သည် ဗိ မာန်ေတာ်ပွတ်လံ းတန်း ှ င့်
နန်းေတာ်ပွတ်လံ းတန်းကိ ၎င်း၊ သီ ချင်းဆိ ေသာ သတိ ့ေစာင်း ှ င့် တေယာတိ က
့ ိ ၎င်း လပ်ေလ၏။
ထိ သိ့ေသာ အာလဂံ သစ်သားသည်ေနာက် တဖန်မေရာက်၊ ယေန့တိင်ေအာင် မေပ လာ။ ၁၃
ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းသည်
အလိ ဆ ြပည့်စံ ေစ

အလိ လိေပးေသာ

လက်ေဆာင်မှတပါး၊

ေ ှ ဘမိ ဖရား၏

ြခင်းငှ ါ၊ သေတာင်းသမ ကိ လည်း ေပးေတာ်မ၏။ ထိ ေနာက်မှ

မိ ဖရားသည် မိ မိက န်တိ့ ှ င့်တကွ မိ မိြပည်သိ့ ြပန်သွားေလ၏။

၁၄ ေ ှ ာလမန်ထံသိ ့

တ ှ စ်တ ှ စ်လ င် ေရာက်ေသာ ေ အချိန်ကား အခွ က်ေြခာက်ရာေြခာက်ဆယ်ေြခာက်
ပိ ဿာြဖစ်သတည်း။ ၁၅ ထိ မှတပါးကန်သည်များ၊ လှ ည်းသမားများ၊ အာရပ်မင်း ကီ း ှ ိ သမ ၊
မိ ဝ့ န်များဆက်ေသာ ေ ှ ိ ေသး ၏။ ၁၆ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းသည် ေ ေြခာက်ပိဿာစီ ြဖင့်
ဒိ င်း ကီ း ှ စ်ရာ၊ သံ းပိ ဿာစီ ြဖင့် ဒိ င်းငယ်သံ းရာတိ ့ကိ ထတ်လပ်၍ ေလဗ န်ေတာသစ်သား ှ င့်
တည်ေဆာက်ေသာနန်းေတာ်၌

ထားေတာ်မ၏။

၁၈

ှ င်ဘရင်သည်လည်း၊

ဆင်စွယ်ရာဇပလင် ကီ း ကိ လပ်၍ေ စင် ှ င့်မွ မ်းမံ ေလ၏။ ၁၉ ရာဇပလင်ေတာ်သည်
ေလှကားေြခာက်ထစ်

ှ ိ ၏။

ေနာက်ေဖးဝိ င်း၏။

ထိ င်ရာတဘက်တချက်၌

မှီစရာလက် ံ းတန်း ှ င့်ြပည့်စံ ၍၊ လက် ံ းတန်းအနားမှာ ြခေသ့ ှ စ်ေကာင်ရပ်ေန၏။ ၂၀
ေလှကားေြခာက်ထစ်အေပ တွ င် တဘက်တချက်၌လည်း ြခေသ့ တဆယ် ှ စ်ေကာင်ရပ်ေန၏။
ထိ သိ့ေသာ ရာဇပလင်သည် အဘယ်တိင်း ိင်ငံ၌မ မ ှ ိ ။ ၂၁ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းေသာက်ေသာ
ဖလားေတာ်

ှ ိ သမ ှ င့် ေလဗ န်နန်းေတာ်၌ သံ းေသာဖလားေတာ်

ှ ိ သမ တိ ့သည်

ေငွ ဖလားမဟတ် ေ ဖလားသက်သက် ြဖစ်၏။ ေ ှ ာလမန်လက်ထက်၌ ေငွ ကိ အလ င်းပမာဏ
မ ပတတ် က။

၂၂

ှ င်ဘရင်သည် တာ သေဘာကိ ဟိ ရံမင်း သေဘာ ှ င့်အတ

ေစလတ်သြဖင့်၊ သံ း ှ စ်တခါ တာ သေဘာသည် ြပန်လာ၍ ေ ၊ ေငွ ၊ ဆင်စွယ်၊ ေမျာက်များ၊
ေဒါင်းများကိ ေဆာင်ခဲ့တတ်၏။ ၂၃ ထိ သိ့ေ ှ ာလမန်သည် ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ သမ ေသာ
ှ င်ဘရင်တိ့ထက် ပညာ ှ င့် စည်းစိ မ်အားြဖင့် လွ န်ကဲ၏။
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ဘရားသခင် သွ င်းေပးေတာ်မေသာ ပညာကိ ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့သည် ကားရအံ့ ေသာငှ ါ၊
မျက် ှ ာေတာ်ကိ ဖးလာ က၏။ ၂၅ လာေသာသအသီ းအသီ းတိ ့သည် ေ ဖလား၊ ေငွ ဖလား၊
အဝတ်တန်ဆာ၊ စစ်တိက်လက်နက်၊ နံ သ
့ ာမျိုး၊ ြမင်း၊ လားတိ ့ကိ ှ စ်တိင်းအခွ န် ဆက်ရ က၏။
၂၆ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊ ရထားများ၊ ြမင်းစီ းသရဲ များကိ ဆည်းဖး၍၊ ရထားတေထာင် ှ င့်

ေလးရာ၊ ြမင်းစီ းသရဲ တေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိ ၏။ ရထားထိ န်း မိ တ
့ ိ ့၌ ၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့
အထံ ေတာ်၌၎င်းထား၏။ ၂၇ ှ င်ဘရင်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေငွ ကိ ေကျာက်ခဲကဲ့သိ ့၎င်း၊
အာရဇ် ပင်တိ့ကိ လွ င်ြပင်၌ ေပါက် ေသာ သဖန်းပင်ကဲ့သိ ့၎င်း များြပားေစ၏။
ေ ှ ာလမန်ထံသိ ့

ြမင်းများကိ

အဲ ဂတုြပည်၊

ေကာ မိ မ့ ှ ေဆာင်ခဲ့ရ၏။

၂၈

ှ င်ဘရင်၏

ကန်သည်တိ့သည် အဘိ းေပးလျက် ေကာ မိ ့၌ ခံ ယရ က၏။ ၂၉ အဲ ဂတုြပည်မှ ရထားတခကိ
ေငွ ေြခာက်ပိဿာ

ှ င့်၎င်း၊ ြမင်းတစီ းကိ တပိ ဿာငါးဆယ် ှ င့်၎င်း ေရာင်း မဲ

ထိ သိ့ဟိတိ မင်း ကီ း ှ င့်

ရိ မင်း ကီ းအေပါင်းတိ ့သည်

အဲ ဂတုရထား ှ င့်

ှ ိ ၏။

ြမင်းတိ ့ကိ

ရတတ် က၏။

၁၁ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည်

ဖာေရာဘရင်၏

ဣသေရလအမျိုးသားမဟတ်ေသာ

ေမာဘအမျိုး၊

သမီ းမှတပါး၊

အမုန်အမျိုး၊

ဇိ ဒန်အမျိုး၊ ဟိ တိ အမျိုးသား မိ န်းမအများတိ ့ကိ ချစ်တတ်၏။
သင်တိ့သည်

ဧဒံ အမျိုး၊

၂ ထာဝရဘရားက၊

တပါးအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်စံ ဘက်ြခင်းကိ မ ပရ။ အကယ်စင်စစ်သတိ ့သည်

မိ မိတိ့ဘရားများေနာက်သိ့

သင်တိ့၏

စိ တ် ှ လံ းကိ

လွဲ ေစ ကလိ မ့ ်မည်ဟ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား မိ န့်ေတာ် မေသာ်လည်း၊ ေ ှ ာလမန်သည် တပါးအမျိုးသား
မိ န်းမတိ ့ကိ တပ်မက်ေသာစိ တ် ှ ိ ၏။

၃ မင်းသမီ းြဖစ်ေသာ ခင်ပွန်းခနစ်ရာ၊ ေမာင်းမ

မိ ဿံသံ းရာ ှ ိ ၍၊ သတိ ့သည် စိ တ် ှ လံ းေတာ်ကိ လွဲ ေစ
အသက် ကီ းေသာအခါ၊
ဘရား

ေနာက်သိ့

စိ တ် ှ လံ းကဲ့ သိ ့

မိ န်းမများတိ ့သည်
လွဲ ေစသြဖင့်၊

မိ မိဘရားသခင်

က၏။

၄ ေ ှ ာလမန်သည်

စိ တ် ှ လံ းေတာ်ကိ

အြခားတပါးေသာ

စိ တ် ှ လံ းေတာ်သည်

ခမည်းေတာ်

ဒါဝိ ဒ်၏

ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ စံ လင်ြခင်းမ ှ ိ ။

၅

ဇိ ဒန်နတ်သမီ းအာ ှ တရက်၊ ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အမုန်ဘရား မိ လကံ ေနာက်သိ့ လိ က်၍၊ ၆
ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်ကဲ့သိ ့ ထာဝရဘရား၌ လံ းလံ း မဆည်းကပ်၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ဒစ ိ က်ကိ ပေလ၏။
၇

ထိ အခါေ ှ ာလမန်သည်

ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာေမာဘဘရားေခမ ှ ှ င့်

ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ

အမုန်ဘရားေမာလတ်အဘိ ့၊ ေယ ှ လင် မိ ့ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိ ေသာ ေတာင်ေပ တွ င် ကန်းတိ ့ကိ
တည်ေလ၏။

၈

မိ မိတိ့ဘရားအား

နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီး ိ ့၍၊

ယဇ်

ပေဇာ်ေသာ

တပါးအမျိုးသားခင်ပွန်းအေပါင်းတိ ့အဘိ ့ ထိ သိ့ ပ၏။ ၉ အြခားတပါးေသာ ဘရားေနာက်သိ့

၃ ဓမရာဇဝင်
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မလိ က်ရ မည်အေ ကာင်း ပညတ်ေတာ်မေသာဘရား၊ ှ စ် ကိ မ် ထင် ှ ားေတာ်မေသာ
ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ၊

ေ ှ ာလမန်သည်

၁၀

စိ တ် ှ လံ းလဲ သွား၍၊ မှာထားေတာ်မေသာ စကားကိ နားမေထာင်ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရ
ဘရားအမျက်ထွက်ေတာ်မလျက်၊
ငါမှာထားေသာ

၁၁ သင်သည်ဤသိ ့ ပ၍ ငါဖွဲ ့ေသာ ပဋိ ညာဥ် ှ င့်

တရားကိ မေစာင့်ဘဲ ေနေသာေ ကာင့်၊

ိင်ငံေတာ်ကိ

သင့်လက်မှ

ငါဆက်ဆက် တ်၍ သင့်က န် အား ေပးမည်။ ၁၂ သိ ့ရာတွ င် သင့်အဘဒါဝိ ဒ်၏မျက် ှ ာကိ
ေထာက်၍၊ သင့်လက်ထက်၌ ငါသည်းခံ ဦ းမည်။ သင်၏ သားလက်မှ ိင်ငံေတာ်ကိ တ်မည်။
၁၃

သိ ့ေသာ်လည်း

ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ

တ ိင်ငံလံ းကိ မ တ်။
ေထာက်၍၊

သင့်သားအား

ေ ှ ာလမန်အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
ရန်ဘက် ပေသာသ

ငါ့က န်

၁၄ ထိ ေနာက်

ဧဒံ အမျိုးသားဟာဒဒ်ကိ

ဒါဝိ ဒ် ှ င့်ငါ

ေ ွးေကာက်ေသာ

ခ ိ င်တခ ိ င်ကိ

ငါေပးမည်ဟ

ထာဝရဘရားသည် ေ ှ ာလမန်၌
ိးေဆာ်

ေတာ်မ၏။

ထိ သသည်

ဧဒံ ှ င်ဘရင်အမျိုးြဖစ်၏။ ၁၅ အထက်က ဒါဝိ ဒ်သည် ဧဒံ ြပည်၌ ှ ိ ၍၊ ဗိ လ် ချုပ်ယွာဘသည်
ဧဒံ အမျိုးသားေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့ကိ ပယ်ြဖတ်မည်ဟ ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့ ှ င့်
ဧဒံ ြပည်၌ ေြခာက်လေန ပီ းမှ၊ အေသေကာင်များကိ ေြမ၌ြမုပ်ေစ ြခင်းငှ ါ သွ ားစဥ်အခါ၊ ၁၇
ဟာဒဒ်သည်

အသက်ငယ်လျက်ပင်

အဘ၏က န်ဧဒံ အမျိုးသားအချို ့တိ့ ှ င့်အတ

အဲ ဂတုြပည်သိ့ ေရာက်ေအာင်ေြပး၏။ ၁၈ မိ ဒျန်ြပည်မှထွ က်၍ မါရန်ြပည်သိ့ ေရာက်ေလ၏။
တဖန်ပါရန်ြပည်သားအချို ့တိ့ကိ
ေရာက်ေလေသာ်၊

ထိ မင်း

ေခ ၍

သည်

အဲ ဂတုြပည်၊

အိ မ် ှ င့်ေြမကိ ေပး၍

အဲ ဂတုဖာေရာဘရင်ထံသိ ့
ေက းေမွ းေလ၏။

၁၉

ဖာေရာဘရင်သည် ဟာဒဒ်ကိ အလွ န်ချစ်၍ မိ မိခင်ပွန်းမိ ဖရားတာပနက်၏ညီ မကိ ေပးစား၏။
၂၀ တာပနက်၏ ညီ မသည်သား ေဂ ဗက်ကိ ဘွ ားြမင်၍၊ တာပနက်သည်နန်းေတာ်၌ ိခ
့ ွ ါသြဖင့်၊

ေဂ ဗတ်သည် နန်းေတာ်၌ ဖာေရာဘရင်၏ သားများ ှ င့်အတေန၏။ ၂၁ ဒါဝိ ဒ်သည်
ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အိ ပ်ေပျာ်ေ ကာင်း ှ င့် ဗိ လ်ချုပ်မင်းယွ ာဘေသေ ကာင်းကိ ဟာဒဒ်သည်
အဲ ဂတုြပည်၌ ကားေသာအခါ၊ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ြပည်သိ့ြပန်သွားရေသာ အခွ င့ ်ကိ
ေပးေတာ်မပါဟ

ဖာေရာဘရင်အား

သင်သည်ကိယ်ြပည်သိ့

ေတာင်းပန်ေလ၏။

ြပန်ချင်ေသာစိ တ် ှ ိ မည်အေ ကာင်း

၂၂

ဖာေရာဘရင်က၊

ငါ့ထံမှာအဘယ်အရာ

လိ ေသးသနည်းဟေမးေသာ်၊ အဘယ်အရာမ မလိ ပါ။ သိ ့ေသာ်လည်း သွ ားရေသာအခွ င့ ်ကိ
ေပးေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ြပန်ေလ၏။

၂၃ ေ ှ ာလမန်၌ ရန်ဘက် ပေသာသတြခား၊

ဧလျာဒသားေရဇန်ကိ ဘရားသခင် ိးေဆာ်ေတာ်မ၏။ ထိ သ သည် မိ မိသခင်ေဇာဘမင်း ကီ း
ဟာဒေဒဇာထံ မှေြပး၍၊

၃ ဓမရာဇဝင်
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ဗိ လ်ချုပ်

လပ်ေလ၏။

ဟာဒဒ်ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာအမမှတပါး

၂၅

ထိ သသည်

ေ ှ ာလမန်လက်ထက်ကာလပတ်လံ း ဣသေရလအမျိုးကိ ရန်ဘက် ပ၏။ ရိ ြပည်ကိ အစိ းရ၍
ဣသေရလအမျိုးကိ စက်ဆပ် ွံ ှ ာ၏။

၂၆ ထိ မှတပါးေ ှ ာလမန်၏ က န်တေယာက်၊

ဧဖရိ မ်အမျိုး၊ ေဇရဒ ွာသား၊ ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင် သည်လည်း ှ င်ဘရင်ကိ
ပန်ကန်၏။ သ၏အမိ ကား၊ ေဇ ွာအမည် ှ ိ ေသာ မတ်ဆိးမတည်း။

၂၇

ှ င်ဘရင်ကိ

ပန်ကန်ေသာ အေ ကာင်းဟမကား၊ ေ ှ ာလမန်သည် မိ ေလာ မိ က
့ ိ တည်၍၊ ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်
၏ မိ ့ ိ းပျက်ကိ ပြပင်ေသာအခါ၊ ၂၈ ေယေရာေဗာင်သည် ခွ န်အား ကီ းေသာ သရဲ ြဖစ်၏။
ကိ းစားအားထတ်တတ်ေသာ

လလင်ြဖစ်ေ ကာင်း

ကိ

ေ ှ ာလမန်သည်ြမင်လ င်၊

ေယာသပ်အမျိုးေဆာင် ွက် ရေသာအမ ှ ိ သမ ကိ အပ်ေစြခင်းငှ ါ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၂၉
တရံ ေရာအခါ

ေယေရာေဗာင်သည်

ေယ ှ လင် မိ ့ြပင်သိ့

ထွ က်သွားသည် ှ ိ ေသာ်၊

ှ ိ ေလာ မိ သ
့ ား အဟိ ယသည် ဝတ်လံ သစ် ှ င့် ကိ ယ်ကိ ခံ လျက်၊ ေယေရာ ေဗာင်ကိ ကိ ဆိ၍
လယ်ြပင်၌ ထိ သ ှ စ်ေယာက်တည်း ှ ိ စဥ်အခါ၊ ၃၀ အဟိ ယသည် မိ မိဝတ်ေသာ ဝတ်လံ သစ်ကိ
ကိ င်၍ ဆယ် ှ စ်ပိင်းဆတ်ြဖတ် ပီ းလ င်၊ ၃၁ ေယေရာေဗာင်အား၊ ဤဆယ်ပိင်းကိ ယေလာ့။
ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ိင်ငံေတာ်ကိ

ေ ှ ာလမန်လက်မှ ငါ တ်၍ ခ ိ င်ဆယ်ခ ိ င်ကိ သင့်အားေပးမည်။ ၃၂ ငါ့က န်ဒါဝိ ဒ်အတွ က်
ဣသေရလခ ိ င်များတိ ့တွင်၊ ငါေ ွးေကာက်ေသာ ေယ ှ လင် မိ အ
့ တွ က် ေ ှ ာလမန်သည်
တခ ိ င်ကိ ယရ၏။
ဇိ ဒန်နတ်သမီ း

၃၃ ဆယ်ခ ိ င်ကိ

အာ ှ တရက်၊

တ်ရေသာ အေ ကာင်းဟမကား၊ ငါ့ကိစွန့်၍

ေမာဘဘရား

ေခမ ှ ၊

အမုန်ဘရားမိ လကံ တိ ့ကိ

ကိ းကွ ယ်သြဖင့်၊ အဘ ဒါဝိ ဒ်ကဲ့သိ ့ ငါ့ေ ှ ့၌ မှန်ေသာတရား၊ ငါစီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက် တိ ့ကိ
ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းငှ ါ ငါ့လမ်းတိ ့သိ့ မလိ က်။ ၃၄ သိ ့ရာတွ င် ိင်ငံေတာ်ကိ သ၏လက်မှ
ငါမ တ်ေသး။

ငါေ ွးေကာက်၍

ငါ့ပညတ်တရားတိ ့ကိ

ေစာင့်

ေ ှ ာက်ေသာ

ငါ့က န်ဒါဝိ ဒ်အတွ က်၊ သားေ ှ ာလမန်သည် တသက်လံ းစိ းစံ ေစြခင်းငှ ါ ငါအခွ င့ ်ေပး၏။ ၃၅
ေ ှ ာလမန်၏သားလက်မှ ိင်ငံေတာ်ကိ တ်၍ ဆယ်ခ ိ င်ကိ သင့်အား ငါေပးမည်။ ၃၆
ငါ့နာမတည်ရာဘိ ့ ငါေ ွးေကာက်ေသာ ေယ ှ လင် မိ တ
့ ွ င်၊ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါ့က န်ဒါဝိ ဒ်၏
မီ းခွ က်သည်
ငါေပး၏။

အစဥ်ထွန်းလင်းလျက် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊
၃၇ သင့်ကိ ငါေ ွးယ၍၊

ေ ှ ာလမန်သားအား

သင်သည် ကိ ယ်အလိ ဆ

တခ ိ င်ကိ

ြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ၊

စိ းစံ လျက်ဣသေရလအမျိုးတွ င် မင်း ပ ရ၏။ ၃၈ သင်သည် ငါမှာထားသမ ကိ နားေထာင်၍၊
ငါ့က န်ဒါဝိ ဒ် ပသကဲ့ သိ ့

ငါ၏လမ်းတိ ့သိ့

လိ က်လျက်၊

ငါ့ေ ှ ့၌

မှန်ေသာတရား၊

ငါစီ ရင်ချက်ပညတ်များကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်လ င်၊ သင် ှ င့်အတငါ ှ ိ ၍ ဒါဝိ ဒ်အဘိ ့ မဲ ြမံ
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ေသာအိ မ်ကိ

ေဆာက်သည်နည်းတ၊

သင့်အဘိ ့ေဆာက်၍

ဣသေရလ ိင်ငံကိ

ငါေပးမည်။ ၃၉ ဤအေ ကာင်းေ ကာင့် ဒါဝိ ဒ်မင်းမျိုးကိ ငါေ ှ ာင့် ှ က်မည်။ သိ ့ရာတွ င်
အစဥ်ေ ှ ာင့် ှ က်မည်မဟတ်ဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ ၏။ ၄၀ ေ ှ ာလမန်သည်
ေယေရာေဗာင်ကိသတ်မည်ဟ အားထတ်သည် ှ ိ ေသာ်၊ ေယေရာေဗာင်သည်

ထ၍

အဲ ဂတုြပည်၊ အဲ ဂတု ှ င်ဘရင် ှ ိ ရက်ထံသိ ့ေြပးသြဖင့်၊ ေ ှ ာလမန်ေသသည်တိင်ေအာင်
အဲ ဂတုြပည်၌ ေနေလ

၏။

၄၁ ေ ှ ာလမန် ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ ှ င့်၊

သ၏ပညာစကားသည် ေ ှ ာလမန်ဝတု၌ ေရးထား လျက် ှ ိ ၏။

၄၂ ေ ှ ာလမန်သည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌ေန၍ ဣသေရလ ိင်ငံလံ းကိ အ ှ စ်ေလးဆယ်စိးစံ ပီ းမှ၊ ၄၃ ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်
အိ ပ်ေပျာ်၍ ခမည်းေတာ် ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ေလ၏။ သားေတာ်ေရာေဗာင် သည်
ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။

၁၂ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

ေရာေဗာင်ကိ

ှ င်ဘရင်အရာ၌

ချီးေြမာက်ြခင်းငှ ါ၊ ေ ှ ခင် မိ သ
့ ိ ့သွား က၍ သသည်လည်း သွ ား၏။ ၂ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းထံ မှ
အဲ ဂတုြပည်သိ့ ေြပးေသာ ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်သည် ထိ သိတင်း ကိ ကား၍
အဲ ဂတုြပည်မှ ြပန်လာ၏။ ၃ ဣသေရလလတိ ့သည် သ့ထံသိ ့လကိ ေစလတ်၍ ေခ သြဖင့်၊
စည်းေဝးေသာ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် သ ှ င့်အတ ေရာေဗာင်ထံသိ ့ ဝင်လျက်၊ ၄
ခမည်းေတာ်သည် က န်ေတာ်တိ့၌ ေလးေသာထမ်းဘိ းကိ တင်ပါ ပီ ။ ခမည်းေတာ်ထံမှာ
ပင်ပန်းစွ ာ ေဆာင် ွက်ရေသာအမ၊ တင်ေတာ်မေသာ ထမ်းဘိ းေလး ကိ ေပါ့ေစေတာ်မပါ။
ထိ သိ့ ပေတာ်မလ င်၊ က န်ေတာ် တိ ့သည် အမေတာ်ကိ ထမ်းပါမည်ဟ ေလ ာက်ဆိ က၏။ ၅
ေရာေဗာင်ကလည်း၊ သင်တိ့သွား ကဦ းေလာ့။ သံ းရက်လွန်မှ တဖန်လာ ကဦ းေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ သတိ ့သည်

သွ ား က၏။

၆ ထိ အခါ

ေရာေဗာင်မင်း ကီ းသည်

ခမည်းေတာ်ေ ှ ာလမန် အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊ အထံ ေတာ်၌ ခစားေသာ အသက် ကီ းသတိ ့ ှ င့်
တိ င်ပင်၍၊ ဤသတိ ့အား ငါြပန်ေြပာရမည်အေ ကာင်း အဘယ်သိ့အ ကံ ေပး ကမည်နည်းဟ
ေမးေသာ်၊ ၇ သတိ ့က၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ယေန့ဤသတိ ့၏ က န်ခံလျက်၊ သတိ ့အမကိ
ေစာင့်၍ ေကာင်းေသာ စကား ှ င့်ြပန်ေြပာေတာ်မလ င်၊ သတိ ့သည် အစဥ်ကိယ်ေတာ်၏
က န်ခံ ကပါလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်ထား က၏။ ၈ အသက် ကီ းသတိ ့ေပးေသာ အ ကံ ကိ
ေရာေဗာင်သည်မလိ က်။ ခစား မဲ ခစားေသာ မိ မိသငယ်ချင်း တိ ့ ှ င့် တိ င်ပင်လျက်၊
၉

ြပည်သားတိ ့က၊

ခမည်းေတာ်တင်ေသာထမ်းဘိ းကိ

ေပါ့ေစေတာ်မပါဟ

ေလ ာက်ဆိ ကသည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့ အား ငါြပန်ေြပာရမည်အေ ကာင်း အဘယ်သိ့ အ ကံ ေပး
ကမည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၁၀ ထိ သငယ်ချင်းလလင်တိ့က၊ ခမည်းေတာ်သည် က န်ေတာ်တိ့၌
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ထမ်းဘိ းကိ

ေလးေစပါ ပီ ။

ေပါ့ေစေတာ်

မပါဟ

ေလ ာက်ေသာြပည်သားတိ ့အား၊

ကိ ယ်ေတာ်က၊ ငါ့လက်သန်းသည် ငါ့ခမည်းေတာ်ခါးထက်သာ၍ ကီ းလိ မ့ ် မည်။

၁၁

ငါ့ခမည်းေတာ်သည် သင်တိ့အေပ မှာ ေလးေသာထမ်းဘိ းကိ တင်ေလ ပီ ။ ငါသည်လည်းထပ်၍
တင်ဦးမည်။ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် သင်တိ့ကိ ကိ မ်လံ း ှ င့်
ကင်း မီ းေကာက် ှ င့်
ှ င်ဘရင်က၊

ိ က်ေလ ပီ ။ ငါသည်လည်း

ိ က်ဦး မည်ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ထား က၏။

သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

တဖန်

လာ ကဦ းေလာ့ဟ

၁၂

ေန့ရက်ကိ

ချိန်းချက်သည်အတိ င်း၊ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ေယေရာေဗာင် ှ င့် လအေပါင်းတိ ့သည်
ေရာေဗာင်ထံသိ ့ ေရာက်လာ က၏။

၁၃

ှ င်ဘရင်သည် အသက် ကီ းသတိ ့ေပးေသာ

အ ကံ ကိ မလိ က်။ လပျိုတိ ့ေပးေသာအ ကံ ကိ လိ က်လျက်၊

၁၄ ငါ့ခမည်းေတာ်သည်

သင်တိ့အေပ မှာ ေလးေသာ ထမ်းဘိ းကိ တင်ေလ ပီ ။ ငါသည်လည်းထပ်၍ တင်ဦးမည်။
ငါ့ခမည်းေတာ်သည် သင်တိ့ကိ ကိ မ်လံ း ှ င့် ိ က်ေလ ပီ ။ ငါသည်လည်း ကင်း မီ းေကာက် ှ င့်
ိ က်ဦးမည်ဟ ကမ်းတမ်းစွ ာ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၁၅ ှ င်ဘရင်သည် ြပည်သားတိ ့၏
စကားကိ နားမေထာင်ရသည်အေ ကာင်းကား၊

ထာဝရဘရားသည်

ှ ိ ေလာ မိ သ
့ ား

အဟိ ယအားြဖင့် ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်အား မိ န့်ေတာ်မေသာစကားကိ ြပည့်စံ ေစ
ေတာ်မမည်အေ ကာင်းတည်း။

၁၆ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်

ှ င်ဘရင်

နားမေထာင်ေ ကာင်းကိ သိ ြမင်လ င်၊ ငါတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ် ှ င့်အဘယ်သိ့ဆက်ဆံသနည်း။
ေယ ှ ဲ ၏သား ှ င့် အဘယ်သိ့ အေမွ ခံရေသးသနည်း။ အိ ဣသ ေရလအမျိုး၊ သင်တိ့ေနရာသိ ့
သွ ား က။ အိ ဒါဝိ ဒ်၊ သင်၏ အိ မ်ကိ ကည့် ေလာ့ဟ

ှ င်ဘရင်အားြပန်ေြပာလျက်၊

ဣသေရလလတိ ့သည် မိ မိတိ့ေနရာသိ ့ြပန်သွား က၏။ ၁၇ သိ ့ရာတွ င် ယဒ မိ ့ ွာတိ ့၌ေနေသာ
ဣသေရလ လတိ ့ကိ ေရာေဗာင်သည် အပ်စိးရေသး၏။ ၁၈ ထိ အခါ ေရာေဗာင်မင်း ကီ းသည်
အခွ န်ေတာ်ဝန် အေဒါနိရံကိ ေစလတ်၍ ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့ သည် သ့ကိေသေအာင်
ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် က၏။ ၁၉ ေရာေဗာင်မင်း ကီ းသည် ရထားေတာ်ကိ အလျင်အြမန်တက်၍
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေြပးေလ၏။ ထိ သိ့ ဣသေရလအမျိုးသည် ယေန့တိင်ေအာင် ဒါဝိ ဒ်
မင်းမျိုးကိ

ပန်ကန် က၏။

၂၀

ေယေရာေဗာင်ြပန်လာေ ကာင်းကိ

ဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် ကားေသာအခါ၊ လကိ ေစလတ်၍၊ ေယေရာေဗာင်ကိ စည်းေဝးရာ
ပရိ သတ်ထံသိ ့

ေခ ပီ းလ င်၊

ဣသေရလအမျိုးကိ

အပ်စိးေသာ

ှ င်ဘရင်အရာ၌

ချီးေြမာက် က၏။ ယဒအမျိုးမှတပါး အဘယ်အမျိုးမ ဒါဝိ ဒ်မင်းမျိုးသိ ့ မဆည်းကျပ်။ ၂၁
ေရာေဗာင်သည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးကိ စစ်တိက်၍
ိင်ငံေတာ်ကိ ေ ှ ာလမန်သား ေရာေဗာင်လက်သိ့ေရာက်ြပန်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဗယာမိ န်အမျိုး ှ င့်တကွ
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ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ ှ င့် ေ ွးချယ်ေသာ စစ်သရဲ တသိ န်း ှ စ်ေသာင်းတိ ့ကိ စေဝး ေစ၏။
၂၂ သိ ့ရာတွ င် ဘရားသခင်၏

ေရာက်၍၊

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်၏လေ ှ မာယသိ ့

၂၃ သင်သည် ေ ှ ာလမန်သား၊ ယဒ ှ င်ဘရင် ေရာေဗာင် ှ င့် ယဒအမျိုး၊

ဗယာမိ န်အမျိုးသားများ၊

ကျန် ကင်းေသာ

အမိ န့် ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

သများတိ ့အား

ထာဝရဘရား၏

၂၄ သင်တိ့ညီအစ်ကိြဖစ်ေသာ

ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ချီ၍မသွ ား က ှ င့်။ လအေပါင်းတိ ့၊ ကိ ယ်ေနရာသိ ့
ြပန်သွား ကေလာ့။

ဤအမသည်

ငါအခွ င့ ်ေပးေ ကာင့်

ြဖစ်၏ဟ

မိ န့်ေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရား၏စကားေတာ်ကိ နားေထာင်၍ စကား ေတာ်အတိ င်း ြပန်သွား က၏။ ၂၅
ထိ ေနာက် ေယေရာေဗာင်သည် ဧဖရိ မ်ေတာင်ေပ မှာ ေ ှ ခင် မိ က
့ ိ တည်၍ ေနရာချ၏။
ထိ မိ မ့ ှ သွ ား၍ ေပေ ွလ မိ က
့ ိ လည်း တည်၏။

၂၆ ေယေရာေဗာင်က၊ ဤ ိင်ငံသည်

ဒါဝိ ဒ်မင်းမျိုး လက်သိ့ ြပန်ေကာင်းြပန်လိမ့ ်မည်။ ၂၇ ြပည်သားတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏
ဗိ မာန်ေတာ်၌ ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းငှ ါ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့သွားလ င်၊ သတိ ့ စိ တ် ှ လံ းသည်
မိ မိတိ့သခင် ယဒ ှ င်ဘရင် ေရာေဗာင်ဘက်သိ့ေြပာင်းလဲ ၍၊ ငါ့ကိသတ် ပီ းမှ ယဒ ှ င်ဘရင်
ေရာေဗာင်ဘက်သိ့ တဖန် ဝင်စား ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေအာက် ေမ့ေသာေ ကာင့်၊
သတပါး ှ င့်တိ င်ပင်၍

ေ

ွားသငယ် ှ စ်ေကာင်

ကိ

လပ် ပီ းလ င်၊

၂၈

သင်တိ့သည်

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ သွ ားရ ေသာ အမခက်လှ၏။ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သင်တိ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ
တ်ေဆာင်ေသာ ဘရားတိ ့ကိ ကည့် က
ဒန် မိ ့၌တေကာင်ကိ

ထားသြဖင့်၊

ေလာ့ဟ ဆိ လျက်၊ ၂၉ ေဗသလ မိ ့၌တေကာင်၊
၃၀

ြပစ်မှားစရာအေ ကာင်းကိ

ပေလ၏။

ြပည်သားတိ ့သည် ွားသငယ်ကိ ကိ းကွ ယ်ြခင်းငှ ါ၊ ဒန် မိ တ
့ ိ င်ေအာင် သွ ားတတ် က၏။ ၃၁
ေယေရာေဗာင်သည်လည်း၊ ြမင့်ေသာအရပ်ေပ မှာ အိ မ်ကိေဆာက်၍၊ ေလဝိ သားမဟတ်ေသာ
သာမညလတိ ့ကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ၌ ခန့်ထားေလ၏။ ၃၂ ယဒြပည်၌ခံ ေသာ ပွဲ ကဲ့သိ ့
အ မလတဆယ်

ငါးရက်ေန့တွင်

ပွဲ ကိစီရင်၍၊

ယဇ် ပလင်ေပ မှာ

ပေဇာ်၏။

ထိ သိ့ေဗသလ မိ ့၌စီ ရင်၍၊ မိ မိလပ်ေသာ ွားသငယ်တိ့အား ယဇ် ပေဇာ်၏။ ြမင့်ေသာအရပ်၌
ခန့်ထားေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိလည်း

ေဗသလ မိ မ့ ှ ာေနရာချ၏။

၃၃

ထိ သိ့ကိယ်အလိ အေလျာက် ချိန်းချက်ေသာ အ မလတဆယ်ငါးရက်ေန့တွင် ေဗသလ မိ ့၌
မိ မိလပ် ေသာ ယဇ် ပလင်ေပ မှာပေဇာ်၏ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ပွဲ ကိလည်းစီ ရင်၏
ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ယဇ် ပေဇာ်၍ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ၏။
့

၁၃ ထိအခါ

ေယေရာေဗာင်သည်

နံ သ
့ ာေပါင်းကိ

မီ း ိ ့ြခင်းငှ ါ

ယဇ် ပလင်နားမှာရပ်ေနစဥ်တွင်၊ ဘရား သခင်၏ လတေယာက်သည် ထာဝရဘရား၏
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တ်ကပတ်ေတာ်အတိ င်း၊ ယဒြပည်မှ ေဗသလ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် လာ၍၊ ၂ ထာဝရဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ်အတိ င်း ယဇ် ပလင်တဘက်၌ ေ ကးေ ကာ်လျက်၊ အိ ယဇ် ပလင်၊ ယဇ် ပလင်၊
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ဘွ ားြမင်လိမ့ ်မည်။

ဒါဝိ ဒ်မင်း

သင့်အေပ မှာ

မျိုး၌

နံ သ
့ ာေပါင်းကိ

ေယာ ှ ိ အမည် ှ ိ ေသာ
မီ း ိ ့၍၊

သကိ

ြမင့်ေသာအရပ်၌

ယဇ် ပေရာဟိ တ်လပ်ေသာသတိ ့ကိ ထိ သသည် သင့် အေပ မှာပေဇာ်၍၊ လေသအ ိ းတိ ့ကိ
မီ း ိ လိ
့ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ ၏။ ၃ ထိ ေန့ြခင်းတွ င် ပပနိမိတ်ကိလည်း
ေပး၍

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မေသာ

ပပနိမိတ်ဟမကား၊

ယဇ်

ကွဲ ၍ပလင်ေပ မှာ ှ ိ ေသာ ြပာလည်း ယိ ကျလိ မ့ ်မည်ဟ ေဟာေလ၏။

ပလင်သည်
၄ ထိ သိ့

ဘရားသခင်၏ လသည် ေဗသလ မိ ့ ယဇ် ပလင်တဘက်၌ ေ ကးေ ကာ်ေသာ စကားကိ
ေယေရာေဗာင်မင်း ကီ းသည် ကားလ င်၊ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ှ ိ ေသာ မိ မိလက်ကိဆန့်၍ ထိ သကိ
ဘမ်းဆီ း ကဟဆိ လျက်၊ ဆန့်ေသာလက်သည် ေသွ ့ေြခာက်၍ ေနာက်တဖန် မ ပ် ိင်။ ၅
ဘရားသခင်၏ လသည်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်အတိ င်း ေပးေသာပပနိမိတ် ှ င့်အညီ
ယဇ် ပလင်ကွဲ၍၊ ြပာသည်လည်း ပလင်ေပ က ယိ ကျေလ၏။ ၆ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါ့လက်၌
ေရာက်ေသာေရာဂါကိ ေပျာက်ေစမည်အေ ကာင်း၊ ငါ့အတွ က် ပဌနာ ပ၍ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ဘရားသခင်၏လသည်

ေတာင်းပန်ပါေလာ့ဟဘရားသခင်၏
ထာဝရဘရားကိ

ေတာင်းပန်သြဖင့်၊

လကိ ေ ြပာဆိ ၏။
ှ င်ဘရင်လက်သည်

ေရာဂါေပျာက်၍ ပကတိ အတိ င်း ြဖစ်ေလ၏။ ၇ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါ ှ င့်အတ လိ က်၍
အားြဖည့်ေလာ့။ လက်ေဆာင်ေပးမည်ဟ ဘရားသခင်၏ လအား ဆိ လ င်၊

၈

ဘရားသခင်၏လက၊ နန်းေတာ်တဝက်ကိ ေပးေသာ်လည်း သင် ှ င့်အတ ငါမလိ က်။ ဤအရပ်၌
မန့်ကိမစား၊ ေရကိ လည်းမေသာက်ရ။ ၉ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်က၊ မန့်ကိ
မစား ှ င့်။ ေရကိ မေသာက် ှ င့်။ လာေသာလမ်းြဖင့် မြပန် ှ င့်ဟ ငါ့အား ပညတ်ေတာ်မ ပီ ဟ
ှ င်ဘရင်အား ေြပာဆိ ၏။

၁၀ ထိ ေနာက် ေဗသလ မိ သ
့ ိ ့ လာေသာလမ်းကိ ေ ှ ာင်၍

အြခားေသာလမ်းြဖင့် ြပန်သွား၏။ ၁၁ ထိ ကာလ၌ ေဗသလ မိ တ
့ ွ င် အသက် ကီ းေသာ
ပေရာဖက် တေယာက် ှ ိ ၏။ သ၏သားတိ ့သည်လာ၍ ဘရားသခင်၏လသည် ထိ ေန့၌
ေဗသလ မိ မ့ ှ ာ ပေသာအမ ှ ိ သမ ှ င့် ှ င်ဘရင်အားေြပာေသာ စကားများကိ အဘအား
ြပန် ကားလ င်၊
ြပန်သွားသည်ကိ

၁၂ ယဒြပည်မှ လာေသာဘရားသခင်၏ လသည် အဘယ်လမ်းြဖင့်

ြမင် ကေသာေ ကာင့်၊

အဘက

ထိ သသည်

အဘယ်လမ်း

ြဖင့်ြပန်သွားသနည်းဟ ေမး ပီ းလ င်၊ ၁၃ ြမည်းကိ ကန်း ှ ီးတင် ကေလာ့ဟ ဆိ သည် အတိ င်း၊
သားတိ ့သည် ြမည်းကိ ကန်း ှ ီးတင်၍ အဘသည် စီ းသွ ားလျက်၊
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လကိ လိက်ေလ၏။ သပိ တ်ပင် ေအာက်မှာထိ င်လျက်

ှ ိ သည်ကိေတွ ့လျင်၊ သင်သည်

ယဒြပည်မှလာေသာ ဘရားသခင်၏ လမှန်သေလာဟ ေမးေသာ်၊ ငါမှန်သည်ဟ ြပန်ဆိ၏။ ၁၅
ပေရာဖက်ကလည်း၊ ငါ ှ င့်အတ ငါ့အိမ်သိ့ လိ က်၍ မန့်ကိ စားပါေလာ့ဟ ေခ ပင့်လ င်၊ ၁၆
ငါသည် သင် ှ င့်အတ မလိ က်ရ၊ သင့်အိ မ်သိ့မဝင်ရ။ ဤအရပ်၌ မန့်ကိမစား၊ ေရကိ လည်း
မေသာက်ရ။

၁၇ ထာဝရဘရားက၊ ထိ အရပ်၌ မန့်ကိမစား ှ င့်။ ေရကိ မေသာက် ှ င့်။

လာေသာလမ်းြဖင့်မြပန် ှ င့်ဟ

ငါ့အား

မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ေြပာဆိ ၏။

၁၈

ပေရာဖက်ကလည်း၊ ငါသည် သင်ကဲ့သိ ့ ပေရာဖက်ြဖစ်၏။ သင်သည်မန့်ကိစား၍
ေရကိ ေသာက်ေစ ြခင်းငှ ါ သင့်ကိ ငါ့အိမ်သိ့ ေခ ရမည်အေ ကာင်း၊ ေကာင်းကင်တမန်သည်
ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် အားြဖင့် မှာထား ပီ ဟ မသာသံ း၍ ေြပာဆိ ၏။ ၁၉
ထိ ေ ကာင့် ဘရားသခင်၏လသည် ပေရာဖက် ှ င့်အတ ြပန်လာ၍၊ သ၏အိ မ်မှာ မန့်ကိစား၏။
ေရကိ လည်း ေသာက်၏။ ၂၀ ထိ သ ှ စ်ပါးတိ ့သည် စားပွဲ နားမှာ ထိ င်စဥ်တွင်၊ ေခ ခဲ့ ေသာ
ပေရာဖက်သိ့ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေရာက်၍၊

၂၁ ယဒြပည်မှ

လာေသာဘရားသခင်၏လအား၊ သင်သည် ထာဝရဘရား၏ တ်ေတာ်ထွက်ကိ နား မေထာင်၊
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထားေတာ်မ ေသာ ပညတ်ေတာ်ကိ မေစာင့်၊

၂၂

ဤမည်ေသာ အရပ်၌ မန့်ကိမစား ှ င့်။ ေရကိ မေသာက် ှ င့်ဟ ပညတ်ေတာ်မေသာ
အရပ်သိ့ြပန်လာ၍

မန့် ှ င့်ေရကိ စားေသာက်ေသာေ ကာင့်၊

သင်၏အေလာင်းသည်

ဘိ းေဘးတိ ့၏ သချုင်းသိ ့မေရာက်ရဟ ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ေအာ်ဟစ်၍
ဆင့်ဆိ ၏။

၂၃ မန့် ှ င့်ေရကိ စားေသာက် ပီ းမှ၊ ထိ ပေရာဖက်သည် ြပန်လာေသာ

ပေရာဖက်အဘိ ့ မိ မိြမည်းကိ ကန်း ှ ီး တင်၍ လတ်လိက်ေလ၏။ ၂၄ လမ်းမှာြခေသ့ ေတွ ့၍
သတ်၏။ အေသေကာင်သည် လမ်း၌ လဲ ၍၊ ြမည်း ှ င့်ြခေသ့ သည် အနားမှာ ရပ်ေန၏။ ၂၅
အေသေကာင်သည် လမ်း၌လဲ ၍ မည်း ှ င့်ြခေသ့ သည် အနားမှာ ရပ်ေနသည်ကိ ခရီ းသွ ားေသာ
သတိ ့သည် ြမင်လ င်၊ အသက် ကီ းေသာ ပေရာဖက်ေနေသာ မိ သ
့ ိ ့လာ၍ သိ တင်းေြပာ က၏။
၂၆ ေခ ခဲ့ ေသာပေရာဖက်သည် ထိ သိတင်းကိ ကားလ င်၊ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ

နားမေထာင်ေသာ ဘရားသခင်၏ လြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ထာဝရဘရားသည် ထိ သအား
မိ န့်ေတာ်မေသာ

စကားအတိ င်း၊

သ့ကိြခေသ့ ၌

အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊

ြခေသ့ သည်

ကိ က်သတ်ေလ ပီ တကား ဟ ဆိ လျက်၊ ၂၇ ြမည်းေပ မှာ ကန်း ှ ီးကိ တင် ကေလာ့ဟ
သားတိ ့အား ဆိ သည်အတိ င်း သတိ ့သည် ကန်း ှ ီးတင် က၏။

၂၈ ပေရာဖက်သွား၍

အေသေကာင်သည် လမ်း၌ လဲ လျက်၊ ြမည်း ှ င့် ြခေသ့ သည် အနားမှာ ရပ်ေနလျက်
ှ ိ သည်ကိေတွ ့၏။ ြခေသ့ သည် အေသေကာင်ကိမစား၊ ြမည်းကိ လည်း မကိ က်။
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၂၉

အသက် ကီ းေသာ ပေရာဖက်သည် ဘရားသခင်၏လအေလာင်းေကာင်ကိ ြမည်းေပ သိ ့ ချီ၍
တင် ပီ းလ င် ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပ၍၊ သ ဂဟ်ြခင်း ငှ ါ မိ မိ မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်သွား၏။ ၃၀
အေလာင်းေကာင်ကိ မိ မိသချုင်းတွ င်း၌ ထားလျက်၊ အိ ငါ့ညီဟ၍ ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ
ပ၏။

သ ဂဟ် ပီ းမှ

၃၁

သားတိ ့ကိေခ ၍၊

ငါေသေသာအခါ

ဘရားသခင်၏

လသချုင်းတွ င်း၌ သ ဂဟ် ကေလာ့။ ငါ့အ ိ းတိ ့ကိ သ့အ ိ းတိ ့အနားမှာ ထား ကေလာ့။ ၃၂
ေဗသလ မိ ယ
့ ဇ် ပလင်တဘက် ှ မာရိ မိ ့ ွာတွ င်၊ ြမင့်ေသာအရပ်ေပ မှာ ေဆာက်ေသာအိ မ်များ
တဘက်၊

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်အတိ င်း

စင်စစ်ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်ဟ မှာထားေလ၏။

ေ ကးေ ကာ်ေသာစကားသည်

၃၃ ထိ ေနာက်မှ

ေယေရာေဗာင်သည်

မိ မိအဓမလမ်းကိ မေ ှ ာင်။ သာမညလတိ ့ကိ ြမင့်ေသာအရပ်တွင် ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ၌
ထပ်၍ ခန့်ထား၏။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်လပ်ချင်ေသာသ ှ ိ သမ ကိ ချီးေြမာက်သြဖင့်၊ သတိ ့သည်
ြမင့်ေသာအရပ်တွင်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ြဖစ် က၏။

ထိ သိ့ ပေသာေ ကာင့်

၃၄

ေယေရာေဗာင်အမျိုးကိ ေြမ ကီ းြပင်မှ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေစေသာ အြပစ်ေရာက် သတည်း။

၁၄ ထိအခါ

ေယေရာေဗာင်၏သား

အဘိ ယသည်

နာေသာေ ကာင့်၊

၂

ေယေရာေဗာင်သည် မိ မိမယားကိ ေခ ၍၊ သင်သည် ေယေရာေဗာင်၏ မယားြဖစ်သည်ကိ
အဘယ်သမ မသိ ေစြခင်းငှ ါ ြခားနားေသာ အဆင်းအေရာင်ကိ ေဆာင် ပီ းလ င်၊ ှ ိ ေလာ မိ သ
့ ိ့
ထသွ ားပါေလာ့။ ငါသည် ဤလမျိုးကိ စိ းစံ ရမည်အေ ကာင်းကိ ြပေသာ ပေရာဖက်
အဟိ ယသည်

ထိ မိ ့၌ ှ ိ ၏။

ေဆာင်လျက်

ပေရာဖက်ထံသိ ့

၃

မန့်ဆယ်လံ း၊

သွ ားပါေလာ့။

မန့်ြပားအချို ့၊
သငယ်၌

ပျားရည်ဘးကိ

အဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ကိ

သေဟာလိ မ့ ်မည်ဟ မှာထားသည် အတိ င်း၊ ၄ ေယေရာေဗာင်မယားသည် ထ၍ ှ ိ ေလာ မိ ့၌
အဟိ ယအိ မ်သိ့

သွ ားေလ၏။

မျက်စိမြမင်၊ မန်လျက် ှ ိ ၏။

ထိ အခါ

အဟိ ယသည်

အသက် ကီ းေသာေ ကာင့်

၅ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ေယေရာေဗာင်မယားသည်

သားနားေသာေ ကာင့်၊ သားအတွ က်တစံ တခကိ ေတာင်းအံ့ ေသာငှ ါ သင့်ဆီ သိ့ ယခလာ၏။
ဤမည်ေသာ စကားြဖင့်

ြပန်ေြပာရမည်။ သသည်

လာေသာအခါ အြခားေသာ

မိ န်းမြဖစ်ေယာင်ေဆာင်လိမ့ ်မည်ဟ အဟိ ယအား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၆ ထိ မိန်းမသည်

တံ ခါးအထဲ သိ့ ဝင်၍၊ နင်းသံ ကိ အဟိ ယသည် ကားလ င်၊ အိ ေယေရာေဗာင်မယား
ဝင်ေလာ့။

အဘယ်ေ ကာင့်

အြခားေသာ

သ၏အေယာင်ကိ

ေဆာင်သနည်း။

ဝမ်းနည်းစရာသိ တင်းကိ ကား ေြပာေစြခင်းငှ ါ သင့်ဆီ သိ့ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၇
သင်သည်

ဣသေရလအမျိုး၏

ေယေရာေဗာင်ထံသိ ့

၃ ဓမရာဇဝင်

သွ ား၍

ဘရားသခင်
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ၊
သင့်ကိ လစထဲ က

ငါေ ွး၍
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ငါ၏လဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိးေစြခင်းငှ ါ ချီးေြမာက် လျက်၊

၈

ိင်ငံေတာ်ကိ

ဒါဝိ ဒ်မင်းမျိုးလက်မှ တ်၍ သင့်အားေပးေသာ်လည်း၊ သင်သည် ငါ့က န်ဒါဝိ ဒ်ကဲ့သိ ့ မဟတ်။
သသည် ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်၏။ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ သာ ကျင့်မည်ဟ
စိ တ် ှ လံ း အ ကင်းမဲ့ ငါ့ကိ ဆည်းကပ်၏။ ၉ သင်မကား သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ြဖစ်ဘးေသာသ
အေပါင်းတိ ့ကိ လွ န်၍ ဒစ ိ က်ကိ ပေလ ပီ ။ ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါ အြခားတပါးေသာ
ဘရား ှ င့်သွ န်းေသာ ပ်တတိ ့ကိလပ်၍ ငါ့ကိသင့်ေကျာေနာက်သိ့ ပစ်ထား ပီ ။ ၁၀ ထိ ေ ကာင့်
ေယေရာေဗာင်အမျိုးအေပ သိ ့ ေဘးဥပဒ်ေရာက်ေစမည်။ ဣသေရလ မိ ့ ွာ၌ အချုပ်
ခံ ေသာသြဖစ်ေစ၊ အလွ တ်ေြပးေသာသြဖစ်ေစ၊ ေယေရာေဗာင်အမျိုးေယာက်ျားများကိ
ပယ်ြဖတ်မည်။ လသည် ေနာက်ေချးကိ အကန်အစင်ကျံုးသွ ားသကဲ့ သိ ့၊ ကျန် ကင်းေသာ
ေယေရာေဗာင်အမျိုးသားကိ
မိ ထ
့ ဲ မှာ

ပယ်သွားမည်။

ေသလ င်အေသေကာင်ကိ

၁၁

ေယေရာေဗာင်အမျိုးသားသည်

ေခွ းစားလိ မ့ ်မည်။

မိ ့ြပင်မှာ

ေသလ င်

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်စားလိ မ့ ်မည်အေ ကာင်း ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၂ သင်ထ၍
ကိ ယ်အိမ်သိ့ သွ ားေလာ့။
၁၃

မိ တ
့ ံ ခါး အထဲ သိ့ ဝင်ေသာအခါ သငယ်ေသလိ မ့ ်မည်။

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်

ငိ ေ ကး

ြမည်တမ်းြခင်းကိ

ပ၍

သ ဂဟ် ကလိ မ့ ်မည်။ ေယေရာ ေဗာင်အမျိုးသားစတွ င်၊ ထိ သငယ်တေယာက်တည်းသာ
သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ေယေရာ ေဗာင်အမျိုးသားစတွ င်
ထိ သငယ်တေယာက်သည် ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၌ ကည် ိ ေသာ
စိ တ် ှ ိ ၏။

၁၄

အချိန်ေရာက်မှ

ေယေရာေဗာင်အမျိုးကိ

ပယ်ြဖတ်လတံ့ ေသာ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တပါးကိ ထာဝရ ဘရားသည် မိ မိတိ့အဘိ ့ ေပ ထွ န်းေစေတာ်မမည်။
အဘယ်အချိန်နည်းဟေမးေသာ်၊ ယခပင်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၁၅ အာ ှ ရပင်တိ့ကိ

ပစ၍

ထာဝရဘရား၏ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ် ကေသာေ ကာင့်၊ ကျူပင်ကိ ေရ၌လပ် ှ ားသကဲ့ သိ ့
ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ အမျိုးကိ ဒဏ်ခတ်၍၊ ဘိ းေဘးတိ ့အား ေပးေတာ်မေသာ
ဤြပည်ေကာင်းမှ တ်ပယ် ပီ းလ င်၊ ြမစ် ကီ းတဘက်၌ အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပားေစေတာ်မမည်။
၁၆ ကိ ယ်တိင်ြပစ်မှား၍ ဣသေရလအမျိုးကိ လည်း ြပစ်မှားေစေသာ ေယေရာေဗာင်၏

အြပစ်တိ့ေ ကာင့် ဣသေရလအမျိုးကိ စွ န့်ပစ်ေတာ်မမည်ဟ ဆင့်ဆိ ေလ

၏။ ၁၇

ေယေရာေဗာင် မယားသည် ထသွ ား၍၊ တိ ရဇ မိ တ
့ ံ ခါးခံ သိ ့ေရာက်ေသာအခါ သငယ်ေသ၏။
၁၈ ထာဝရဘရားသည် မိ မိက န် ပေရာဖက် အဟိ ယအားြဖင့် မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

ထိ သငယ်ကိ သ ဂဟ်၍ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ
ပ က၏။

၁၉ ေယေရာေဗာင် ပမေသာ အမအရာ ကင်းသမ ၊ စစ်တိက်ြခင်း အမ၊

၃ ဓမရာဇဝင်
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မင်း ပြခင်းအမတိ ့သည် ဣသေရလ ရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၂၀ ေယေရာေဗာင်သည်
အ ှ စ် ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ်
သည်

စိ းစံ ပီ းမှ

ခမည်းေတာ်အရာ၌

ယဒြပည်ကိ

စိ းစံ ေလ၏။

ထာဝရဘရားသည်
ေ ွးေကာက်ေသာ

ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်

နန်းထိ င်၏။

၂၁

နန်းထိ င်ေသာအခါ

ှ လင် မိ ့၌

သားေတာ်နာဒဒ်

ေ ှ ာလမန်သားေရာေဗာင်သည်
အသက်ေလးဆယ်

နာမေတာ်တည်ေစရာဘိ ့
ေယ

အိ ပ်ေပျာ်၍၊

တ ှ စ် ှ ိ ၏။

ဣသေရလခ ိ င်များတိ ့အထဲ က

ဆယ်ခနစ် ှ စ်စိးစံ ေလ၏။

မယ်ေတာ်ကား

အမုန်အမျိုးသား၊ ေနမအမည် ှ ိ ၏။ ၂၂ ယဒအမျိုးသားတိ ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ဒစ ိ က်ကိ ပ၍၊ ဘိ းေဘးတိ ့ြပစ်မှားသမ ထက်

ြပစ်မှား ေသာ အြပစ်များအားြဖင့်

အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ် က၏။ ၂၃ ြမင့်ေသာေတာင် ှ ိ သမ တိ ့အေပ ၌၎င်း၊ စိ မ်း ေသာ
သစ်ပင် ှ ိ သမ တိ ့ေအာက်၌၎င်း၊ ကန်းများ၊ ပ်တ များ၊ အာ ှ ရပင်များကိ တည် က၏။ ၂၄
ယဒြပည်၌ ေယာက်ျားအလိ သိ့ လိ က်တတ်ေသာ မိ န်းမလ ာများ ှ ိ ၍၊ ထာဝရဘရားသည်
ဣသေရလ အမျိုးေ ှ မ့ ှ ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာ ြပည်သားမျိုး ပေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ရာ
အမအလံ းစံ တိ ့ကိ
အဲ ဂတု
ဘ

ပ ကသည်

ှ င်ဘရင် ှ ိ ှ က်သည်

ာ ှ င့်နန်းေတာ်ဘ

တကား။

၂၅ ေရာေဗာင်မင်း ကီ းနန်းစံ ငါး ှ စ်တွင်၊

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့

စစ်ချီ၍၊

၂၆

ဗိ မာန်ေတာ်

ာ ှ ိ သမ ကိ သိ မ်းသွ ား၏။ ေ ှ ာလမန်လပ်ေသာ ေ ဒိ င်း ှ ိ သမ ကိ

လည်း ယသွ ား၏။ ေ ှ ာလမန်လပ်ေသာ ေ ဒိ င်း ှ ိ သမ ကိ လည်း ယသွ ား၏။

၂၇

ေရာေဗာင်မင်း ကီ းသည် ေ ဒိ င်းအစား ေ ကးဝါ ဒိ င်းတိ ့ကိလပ်၍ နန်းေတာ်တံခါးေစာင့်
ကိ ယ်ရံေတာ်မး၌ အပ်ေလ၏။ ၂၈ ှ င်ဘရင်သည် ဗိ မာန်ေတာ်သိ့သွားေသာအခါ၊ ကိ ယ်ရံေတာ်
သားတိ ့သည် ဒိ င်းတိ ့ကိထား၍ ေနာက် တဖန်မိမိတိ့ေစာင့်ရာအခန်းမှာ ြပန်ထား က၏။ ၂၉
ေရာေဗာင် ပမေသာ အမအရာ ကင်းသမ တိ ့ သည် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၃၀
ေရာေဗာင် ှ င့်ေယေရာေဗာင်တိ့သည် အသက် ှ ည်သမ ကာလပတ်လံ းရန်ဘက် ပ က၏။ ၃၁
ေရာေဗာင်သည်လည်း ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့် အိ ပ်ေပျာ်၍၊ ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ သတိ ့ ှ င့်အတ သ ဂဟ်ြခင်းကိ
ခံ ေလ၏။ သားေတာ်အဘိ ယသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။

၁၅ ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်မင်း ကီး နန်းစံ တဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊ အဘိယသည်
ေယ ှ လင် မိ ့၌ မင်း ပ၍၊ ယဒြပည်ကိ သံ း ှ စ်စိးစံ ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ အဘ ှ လံ ၏ သမီ းမာခါ
အမည် ှ ိ ၏။

၃ ခမည်းေတာ် ပေသာ ဒစ ိ က်ကိ

ပ မဲ ပ၍၊ ေဘးေတာ်ဒါဝိ ဒ်ကဲ့သိ ့

မိ မိဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ စိ တ် ှ လံ းစံ လင်သည်မဟတ်။ ၄ သိ ့ေသာ်လည်း
ဒါဝိ ဒ်၏မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍၊ သ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေဆွ ေတာ်မျိုးေတာ် ကိ
ချီးေြမာက်၍၊

၃ ဓမရာဇဝင်

ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ

တည်ေစသြဖင့်၊

ထိ မိ ့

၌

ဒါဝိ ဒ်၏မီ းခွ က်ကိ
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ထွ န်းလင်းေစေတာ်မ၏။ ၅ အေ ကာင်းမကား၊ ဒါဝိ ဒ်သည် ဟိ တိ အမျိုး ဥရိ ယအမကိ ထားလ င်၊
တသက်လံ းထာဝရဘရားမှာ ထားေတာ်မေသာ အမတစံ တခကိ မ မေ ှ ာင်၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌
တရားသြဖင့်

ကျင့်ေသာအေ ကာင်းတည်း။

ေယေရာေဗာင်တိ့သည် အသက် ှ ည်သမ

ေရာေဗာင်သား

၆

အဘိ ယ ှ င့်

ကာလပတ်လံ း ရန်ဘက် ပ က၏။

၇

အဘိ ယ ပမေသာအမအရာ ကင်းသမ တိ ့သည် ယဒရာဇဝင် ၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၈
အဘိ ယသည်ဘိးေဘးတိ ့ ှ င့်

အိ ပ်ေပျာ်၍ ဒါဝိ ဒ်

မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ

သားေတာ်အာသသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။

ခံ ေလ၏။

၉ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

ေယေရာေဗာင် နန်းစံ ှ စ်ဆယ်တွင်၊ အာသသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေလးဆယ် တ ှ စ်မင်း ပ၍
ယဒြပည်ကိ စိ းစံ ေလ၏။ ၁၀ အဘွ ားေတာ်ကား၊ အဘ ှ လံ ၏သမီ း မာခါ ြဖစ်၏။ ၁၁
အာသသည် အဘိ ေတာ်ဒါဝိ ဒ် ပသကဲ့ သိ ့ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ တရားသြဖင့် ပ၏။ ၁၂
ေယာက်ျားအလိ သိ့ လိ က်တတ်ေသာမိ န်းမလ ာ တိ ့ကိ၎င်း၊ ဘိ းေတာ်ေဘးေတာ်လပ်ေသာ
ပ်တ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း၊ ြပည်ေတာ်ထဲက ပယ် ှ ားေတာ်မ၏။ ၁၃ အဘွ ားေတာ်မာခါသည်
အာ ှ ရပင်အဘိ ့ ပ်တကိ လပ်ေသာေ ကာင့်၊ မိ ဖရားအရာကိ တ်၍၊ ပ်တကိ ဖျက်ဆီး ပီ းလ င်၊
ေက ဒန်ေချာင်းနားမှာ မီ း ိ ေတာ်
့
မ၏။ ၁၄ ြမင့်ေသာအရပ်တိ့ကိ မပယ် ှ ားေသာ်လည်း၊
လက်ထက်ေတာ်

ကာလပတ်လံ း၊

အာသစိ တ် ှ လံ းသည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

စံ လင်ြခင်း ှ ိ ၏။ ၁၅ ခမည်းေတာ်လေသာဥစာ၊ ကိ ယ်တိင်လေသာ ဥစာ၊ ေ ၊ ေငွ တန်ဆာများကိ
ဗိ မာန်ေတာ်ထဲသိ့ သွ င်းေတာ်မ၏။ ၁၆ အာသ ှ င့် ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ဗာ ှ ာတိ ့သည်
အသက် ှ ည်သမ

ကာလပတ်လံ း ရန်ဘက် ပ က၏။

၁၇ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

ဗာ ှ ာသည် ယဒြပည်သိ့ စစ်ချီ၍၊ ယဒ ှ င်ဘရင်အာသထံ သိ ့ အဘယ်သမ

မထွ က်

မဝင်ေစြခင်းငှ ါ ရာမ မိ က
့ ိ တည်၏။ ၁၈ ထိ အခါ ကျန် ကင်းေသာ ဗိ မာန်ေတာ်ဘ
နန်းေတာ်ဘ

ာတည်းဟေသာ ေ ေငွ ှ ိ သမ ကိ

အာသ သည်ယ၍ မိ မိက န်တိ့၌

အပ်သြဖင့်၊ ဒမာသက် မိ မ့ ှ ာ ေနေသာ ရိ ှ င်ဘရင်
ဗဟာဒဒ်ထံသိ ့ေပးလိ က်၍၊

၁၉

ာ ှ င့်

ေရဇန်သား တာဗရိ မန်၏သား

ငါသည်သင် ှ င့်၎င်း၊

ငါ့ခမည်းေတာ်သည်

သင့်

ခမည်းေတာ် ှ င့်၎င်း၊ မိ ဿဟာယဖွဲ ့ြခင်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ေ ေငွ ကိ ငါလက်ေဆာင်ေပးလိ က်၏။
ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ဗာ ှ ာသည် ငါ့ထံမှ ထွ က်သွားေစြခင်းငှ ါ၊ သ ှ င့် ဖွဲ ့ေသာ မိ ဿဟာယကိ
ဖျက်၍လာပါဟ မှာလိ က်ေလ၏။

၂၀ အာသမင်း ကီ း၏ စကားကိ ဗဟာဒဒ်သည်

နားေထာင်၍၊ ဣသေရလ မိ ့ ွာတိ ့ကိ စစ်ချီေစြခင်းငှ ါ မိ မိဗိလ်များကိ ေစလတ်သြဖင့်၊
သတိ ့သည်

ဣယန် မိ ၊့

ဒန် မိ ၊့

အာေဗလဗက်မာခါ မိ မ့ ှ စ၍ဂေနသရက်ြပည်လံ း၊

နဿလိ ြပည်လံ းကိ လပ် ကံ က၏။ ၂၁ ထိ သိတင်းကိ ဗာ ှ ာသည် ကားေသာအခါ၊ ရာမ မိ က
့ ိ
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လက်စမသတ်ဘဲ တိ ရဇ မိ ့၌ ေနရ၏။

၂၂ ထိ အခါ အာသမင်း ကီ းသည် ယဒြပည်

တေ ှ ာက်လံ းတွ င် အမိ န့်ေတာ်ကိ ေ ကာ်ြငာေစသြဖင့်၊ ြပည်သားတေယာက်မ မလွ တ်၊
ှ ိ သမ တိ ့သည် ရာမ မိ ့၌ ဗာ ှ ာမင်းသွ င်းေသာ ေကျာက် ှ င့် သစ်သားကိ ယသွ ား က၍၊
အာသမင်း ကီ းသည်

ဗယာမိ န်ခ ိ င်၌

ေဂဘ မိ ့ ှ င့်

မိ ဇပါ မိ က
့ ိ

တည်၏။

၂၃

အာသမင်း ပမေသာအမအရာ ကင်းသမ ှ င့် တန်ခိး ကီ းြခင်း၊ မိ မ့ ျားကိ တည်ြခင်းအရာတိ ့သည်
ယဒ ရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ သိ ့ရာတွ င် အသက် ကီ း ေသာအခါ ေြခေတာ်၌
အနာေရာဂါစွဲ သြဖင့်၊

၂၄

ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အိ ပ်ေပျာ်၍

အဘိ ေတာ်ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌

သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။ သားေတာ်ေယာ ှ ဖတ်သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။ ၂၅
ယဒ ှ င်ဘရင် အာသနန်းစံ ှ စ် ှ စ်တွင်၊ ေယေရာေဗာင်သား နာဒဒ်သည် ဣသေရလ ိင်ငံ၌
မင်း ပ၍

ှ စ် ှ စ်စိးစံ ၏။

၂၆ ထိ မင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပ၍၊

ခမည်းေတာ်လိက်ေသာလမ်း၊
လိ က်ေလ၏။

ဣသေရလ

အမျိုးကိ

ြပစ်မှားေစေသာ

လမ်းသိ ့

၂၇ ဣသခါအမျိုး၊ အဟိ ယသားဗာ ှ ာသည် သင်းဖွဲ ့၍၊ နာဒဒ်မင်း ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ ့သည် ဖိ လိတိ ြပည် ဂိ ေဗသန် မိ က
့ ိ ဝိ င်းထား ကစဥ်၊ ၂၈
ယဒ ှ င်ဘရင်အာသ နန်းစံ သံ း ှ စ်တွင်၊ ဗာ ှ ာသည် နာဒဒ်မင်းကိ လပ် ကံ ၍ နန်းထိ င်ေလ၏။
၂၉ နန်းထိ င်ေသာအခါ ေယေရာေဗာင်အမျိုး ှ ိ သမ ကိ လည်း လပ် ကံ ၏။ ထာဝရဘရားသည်

မိ မိက န်၊ ှ ိ ေလာ မိ သ
့ ား အဟိ ယအားြဖင့် မိ န့်ေတာ်မသည် အတိ င်း၊ ေယေရာေဗာင်အမျိုးကိ
မဖျက်မှီတိင်ေအာင်၊ အသက် ေသာသတေယာက်ကိမ မချန်မထား။ ၃၀ အေ ကာင်းမကား၊
ေယေရာေဗာင်သည် ကိ ယ်တိင်ြပစ်မှားေသာ အြပစ် ှ င့်ဣသေရလအမျိုးကိ လည်းြပစ်မှား
ေစေသာ အြပစ်အားြဖင့်၊ ဣသေရလအမျိုး ၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိ
ိးေဆာ် ေသာအေ ကာင်းတည်း။ ၃၁ နာဒဒ်မင်း ပမေသာ အမအရာ ကင်းသမ တိ ့ သည်
ဣသေရလရာဇဝင်၌ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၃၂ အာသ ှ င့်ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ဗာ ှ ာတိ ့သည်
အသက် ှ ည်သမ

ကာလပတ်လံ း

ရန်ဘက် ပ က၏။

၃၃

ယဒ ှ င်ဘရင်

အာသနန်းစံ သံ း ှ စ်တွင်၊ အဟိ ယသားဗာ ှ ာသည် တိ ရဇ မိ မ့ ှ ာမင်း ပ၍၊ ဣသေရလ ိင်ငံ ကိ
ှ စ်ဆယ်ေလး ှ စ်စိးစံ ၏။

၃၄ ထိ မင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပ၍၊

ေယေရာေဗာင်လိက်ေသာလမ်း၊ ဣသေရလ အမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာလမ်းသိ ့ လိ က်ေလ၏။

၁၆ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ဟာနန်၏သားေယဟသိ ့ ေရာက်လာ သည်ကား၊
ငါ၏လဣသေရလအမျိုးကိ

အပ်စိးေစြခင်းငှ ါ

ဗာ ှ ာကိ

အေ ကာင်း ပ၍၊

၂ သင့်ကိ ေြမမန့်ထဲကငါ က၍၊

ချီးေြမာက်ေသာ်လည်း၊

သင်သည်

ေယေရာေဗာင်၏လမ်းသိ ့လိက်လျက်၊ ဣသေရလအမျိုးသည် ြပစ်မှား၍၊ ငါ့အမျက်ကိ

၃ ဓမရာဇဝင်

612

ိးေဆာ်ေစြခင်းငှ ါ ပေသာေ ကာင့်၊

၃ သင်၏အမျိုးအ ွယ်သားစဥ် ေြမးဆက်တိ့ကိ

ငါပယ် ှ ား၍၊ သင်၏အမျိုးကိ ေနဗတ်၏သား ေယေရာ ေဗာင်၏ အမျိုးကဲ့ သိ ့ ငါြဖစ်ေစမည်။ ၄
ဗာ ှ ာ၏အမျိုးသားသည်

မိ ထ
့ ဲ မှာေသလ င်၊

အေသေကာင်ကိ

ေခွ းစားလိ မ့ ်မည်။

မိ ့ြပင်မှာေသလ င် မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက် စားလိ မ့ ်မည် ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ ဗာ ှ ာ ပမေသာ
အမအရာ ကင်းသမ တိ ့ ှ င့်

သ၏တန်ခိး ကီ းြခင်းအရာသည်

ဣသေရလရာဇဝင်၌

ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၆ ဗာ ှ ာသည် ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့် အိ ပ်ေပျာ်၍ တိ ရဇ မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ
ခံ ေလ၏။ သားေတာ်ဧလာသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။

၇ ဗာ ှ ာသည်

ေယေရာေဗာင်အမျိုး ှ င့်တ၍ ထိ အမျိုးကိ လပ် ကံ ေသာအြပစ်၊ မိ မိ ပမေသာအားြဖင့်၊
ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိ

ိးေဆာ်၍၊

အြပစ်ေ ကာင့် ထာဝရဘရား၏

ေ ှ ေတာ်
့
၌

ြပစ်မှားသမ ေသာ

တ် ကပတ်ေတာ်သည် ဗာ ှ ာကိ အေ ကာင်း ပ၍၊

ဟာနန်၏ သားေယဟအားြဖင့် ေရာက်လာသည် ှ င့်အညီ ၊

၈ ယဒ ှ င်ဘရင်အာသ

နန်းစံ ှ စ်ဆယ်ေြခာက် ှ စ်တွင်၊ ဗာ ှ ာသားဧလာသည် တိ ရဇ မိ ့၌ေန၍ ဣသေရလ ိင်ငံကိ
ှ စ် ှ စ်စိးစံ သည် ှ ိ ေသာ်၊

ရထားစီ းသရဲ တဝက်ကိအပ်ေသာသ၊

၉

မိ မိက န်

ဇိ မရိ သည်သင်းဖွဲ ့၍၊ ဧလာသည် တိ ရဇ မိ တ
့ ွ င် နန်းေတာ် အပ်အာဇ၏ အိ မ်၌ယစ်မးေအာင်
ေသာက်လျက်ေနစဥ်

အခါ၊

၁၀

ဇိ မရိ သည်ဝင်၍

ယဒ ှ င်ဘရင်

အာသနန်းစံ

ှ စ်ဆယ်ခနစ် ှ စ်တွင်၊ ဧလာကိ ေသေစြခင်းငှ ါလပ် ကံ ၍ နန်းထိ င်ေလ၏။ ၁၁ နန်းထိ င်စက၊
ဗာ ှ ာအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိသတ်၏။ ဗာ ှ ာ ှ င့် ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာ ေယာက်ျား၊
အေဆွ ဖွဲ ့ေသာ ေယာက်ျားတေယာက်ကိမ မချန်မထား။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည် ဗာ ှ ာကိ
အေ ကာင်း ပ၍ ပေရာဖက်ေယဟအားြဖင့် မိ န့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ် ှ င့်အညီ ၊ ဇိ မရိ သည်
ဗာ ှ ာအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ ဖျက်ဆီး၏။

၁၃ အေ ကာင်းမကား၊ ဗာ ှ ာ ှ င့်သား

ဧလာတိ ့သည် ကိ ယ်တိင်ြပစ်မှားေသာ အြပစ် ှ င့် ဣသေရလ အမျိုးကိ လည်း ြပစ်မှားေစေသာ
အြပစ်အားြဖင့်၎င်း၊

မိ စာဒိ ဌိအားြဖင့်၎င်း၊

ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ေသာ အေ ကာင်းတည်း။ ၁၄ ဧလာ ပမေသာ
အမအရာ ကင်းသမ တိ ့သည်

ဣသေရလရာဇဝင်၌ေရးထားလျက်

ှ ိ ၏။

၁၅

ယဒ ှ င်ဘရင်အာသနန်းစံ ှ စ်ဆယ် ခနစ် ှ စ် တွ င်၊ ဇိ မရိ သည် တိ ရဇ မိ ့၌ ခနစ်ရက်စိးစံ ၏။ ၁၆
ထိ သိ့ ဇိ မရိ သည် သင်းဖွဲ ့၍ ှ င်ဘရင်ကိ သတ်သည်ဟ ဖိ လိတိ ြပည်ဂိေဗသန် မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာ
တပ်ချေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် သိ တင်း ကားလ င်၊ ထိ ေန့ြခင်းတွ င် ဗိ လ်ချုပ်မင်း သမရိ ကိ
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌

တပ်ထဲမှာ

ချီးေြမာက် က၏။

၁၇

သမရိ သည်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ဂိ ေဗသန် မိ မ့ ှ ထွ က်၍၊ တိ ရဇ မိ က
့ ိ ဝိ င်းထား

၃ ဓမရာဇဝင်
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က၏။

၁၈ မိ က
့ ိ တိက်၍ ရမည်ဟဇိ မရိ သည် သိ ေသာအခါ၊ နန်းေတာ်ထဲသိ့ဝင်၍

မိ မိအေပ မှာ နန်းေတာ်ကိ မီ း ိ ့ သြဖင့် ကိ ယ်တိင်ေသေလ၏။ ၁၉ အေ ကာင်းမကား၊
ေယေရာေဗာင်လိက်ေသာလမ်း၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ လမ်းသိ ့ လိ က်၍
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပေသာ အေ ကာင်းတည်း။ ၂၀ ဇိ မရိ ပမေသာအမအရာ
ကင်းသမ တိ ့ ှ င့် ပန်ကန်ြခင်းအရာသည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထား လျက် ှ ိ ၏။ ၂၁
ထိ အခါ ြပည်သားတိ ့သည် ကွဲ ြပား၍၊ အချို တ
့ ိ ့သည် ဂိ နတ်၏သားတိ ဗနိကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌
ချီးေြမာက် ြခင်းငှ ါ သ့ေနာက်သိ့ လိ က် က၏။ အချို တ
့ ိ ့သည် သမရိ ေနာက်သိ့လိက် က၏။
၂၂

သမရိ ေနာက်သိ့လိက်ေသာ

သတိ ့သည်

ဂိ နတ်၏

သားတိ ဗနိေနာက်သိ့

လိ က်ေသာသတိ ့ကိ ိင်သြဖင့်၊ တိ ဗနိေသ၍ သမရိ သည် နန်းထိ င်ေလ၏။ ၂၃ ယဒ ှ င်ဘရင်
အာသနန်းစံ သံ းဆယ်တ ှ စ်တွင်၊ သမရိ သည် နန်းထိ င်၍ ဣသေရလ ိင်ငံကိ တဆယ် ှ စ်
ှ စ်စိးစံ ၏။ တိ ရဇ မိ ့၌ ေြခာက် ှ စ်စိးစံ ပီ းမှ၊ ၂၄ ှ မာရိ ေတာင်ကိ ေတာင် ှ င် ှ ေမရ၌ ေငွ အခွ က်
ှ စ်ဆယ် ှ င့် ဝယ်၍ ေတာင်ေပ မှာ မိ က
့ ိ တည်၏။ ထိ မိ ့ ကိ ေတာင် ှ င် ှ ေမရအမည်ကိ
အစွဲ ပသြဖင့်၊ ှ မာရိ မိ ့ ဟ၍ သမတ်ေလ၏။ ၂၅ သမရိ သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ဒစ ိ က်ကိ ပသြဖင့်၊ မိ မိေ ှ မ့ ှ ာ ြဖစ်ဘးေသာသအေပါင်း ထက်သာ၍ ဆိ းညစ်၏။ ၂၆
ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်လိက်ေသာလမ်း၊ ဣသေရလအမျိုးသည် မိ စာဒိ ဌိအားြဖင့်
မိ မိတိ့ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိ

ိးေဆာ်၍၊ ြပစ်မှားေစေသာ

ဒစ ိ က်အြပစ်လမ်းသိ ့ လိ က်ေလ၏။ ၂၇ သမရိ ပမေသာ အမအရာ ကင်းသမ တိ ့ ှ င့်
တန်ခိး ကီ းြခင်းအရာသည်
သမရိ သည်

ဣသေရလရာဇဝင်၌

ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အိ ပ်ေပျာ်၍၊

ေရးထားလျက်

ှ မာရိ မိ ့၌

ှ ိ ၏။

သ ဂဟ်ြခင်းကိ

၂၈

ခံ ေလ၏။

သားေတာ်အာဟပ်သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌နန်းထိ င်၏။ ၂၉ ယဒ ှ င်ဘရင်အာသနန်းစံ
သံ းဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊

သမရိ သားအာဟပ်သည်

ှ မာရိ မိ ့၌ ဣသေရလမင်း

ပ၍၊

ဣသေရလ ိင်ငံကိ ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ် စိ းစံ ၏။ ၃၀ သမရိ သားအာဟပ်သည် မိ မိေ ှ မ့ ှ ာ
ြဖစ်ဘးေသာသအေပါင်းတိ ့ထက် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌သာ၍ ဒစ ိ က်ကိ ပ၏။ ၃၁
ေနဗတ်၏သားေယေရာေဗာင် ပေသာ
သာမညအြပစ်ေရာက်မည်

ဟ

ဒစ ိ က်

ထင်မှတ်လျက်၊

အြပစ်လမ်းသိ ့သာလိ က်လ င်၊
ဇိ ဒန်မင်း ကီ း

ဧသဗာလသမီ း

ေယဇေဗလ ှ င့်စံ ဘက်၍၊ ဗာလဘရားကိ ဝတ် ပကိ းကွ ယ်၏။ ၃၂ ှ မာရိ မိ တ
့ ွ င် ဗာလဘရား၏
ဗိ မာန်၌ ဗာလဘရားအဘိ ့ ယဇ် ပလင်ကိတည်၏။ ၃၃ အာ ှ ရပင်ကိလည်း ပစ၍၊ မိ မိေ ှ မ့ ှ ာ
ြဖစ်ဘးေသာ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အေပါင်းတိ ့ထက် ဣသေရလ အမျိုး၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိ

၃ ဓမရာဇဝင်
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ေဗသလ မိ သ
့ ားဟိ ဧလသည်

ေယရိ ေခါ မိ က
့ ိ

တည်၏။

ထာဝရဘရားသည်

န်၏သားေယာ အားြဖင့် မိ န့်ေတာ်မေသာ စကား ှ င့် အညီ ၊ သားဦ းအဘိ ရံလက်ထက်၌
မိ ့ ိ းအြမစ်ကိတည်၍၊ သားေထွ း ေစရပ်လက်ထက်၌ မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့ကိ ေထာင်၏။

၁၇ ဂိလဒ်ြပည်

တိ ှ ဘိ မိ သ
့ ားဧလိ ယက၊ ငါကိ းကွ ယ်ေသာ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

အင်တန်ကာလပတ်လံ းမိ ဃ်းမ ွာ၊

ငါ့အခွ င့ ်မ ှ ိ ဘဲ

ှ င်းမကျရဟ အာဟပ် မင်းအား မက်ဆိ၏။

၂

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဧလိ ယသိ ့ ေရာက်လာသည်ကား၊ ၃ သင်သည်
ဤအရပ်မှ ထွ က်သွားေလာ့။ အေ ှ သိ
့ ့ေြပာင်း၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၊ ေခရိ တ်ေချာင်းနားမှာ
ပန်းေ ှ ာင်၍ေနေလာ့။

၄ ထိ ေချာင်းေရကိ ေသာက်ရမည်။ ကျီးအတိ ့သည် သင့်ကိ

ေက းေမွ းမည်အေ ကာင်း ငါမှာထား ပီ ဟ မိ န့် ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၅ ဧလိ ယသည်သွား၍
ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၊ ေခရိ တ်ေချာင်းနားမှာ ေနေလ၏။ ၆ ကျီးအတိ သ
့ ည် ေန့တိင်းနံ နက်တခါ၊
ညဦ းတခါ မန့် ှ င့်အမဲ သားကိ ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ေချာင်းေရကိ လည်း ေသာက်ရ၏။
ေနာက်တဖန် မိ ဃ်းမ ွာေသာေ ကာင့် ေချာင်းေရခန်းေြခာက်ေလ၏။

၇

၈ ထိ အခါ

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ေရာက်လာသည်ကား၊ ၉ သင်ထေလာ့။ ဇိ ဒန်ြပည်၊
ဇရတ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၍ ေနေလာ့။ ထိ မိ ့၌ ေနေသာမတ်ဆိးမတေယာက်သည် သင့်ကိ
ေက းေမွ းမည်အေ ကာင်း ငါမှာထား ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၁၀ ဧလိ ယသည်ထ၍
ဇရတ မိ သ
့ ိ ့သွား၏။ မိ တ
့ ံ ခါး သိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊ မတ်ဆိးမသည် ထင်းေခွ လျက် ှ ိ ၏။
ဧလိ ယက၊ ငါေသာက်စရာ ေရအနည်းငယ်ကိ ခွ က် ှ င့် ယခဲ့ ပါေလာ့ဟ ဟစ်၍ဆိ ၏။
၁၁

မိ န်းမသည်ေရကိ ယြခင်းငှ ါ

သင့်လက်၌

ယခဲ့ ပါေလာ့ဟ

ထာဝရဘရား

သွ ားစဥ်တွင်၊

ဆိ ြပန်လ င်၊

တဖန်ဟစ်၍
မိ န်းမက၊

၁၂

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

မန့်တဖဲ့ ကိ လည်း
သင်၏ဘရားသခင်

မန့်ြပားတြပားမ မ ှ ိ ။

အိ းထဲ မှာ

မန့်ညက်တလက်ဆပ်၊ ဘး၌ ဆီ အနည်းငယ်သာ ှ ိ ၏။ က န်မ ှ င့်သားငယ်အဘိ ့ဖတ်၍
စားလိ ေသာ ငှ ါ၎င်း၊ စား ပီ းမှ ေသလိ ေသာငှ ါ၎င်း၊ ထင်းစ ှ စ်ခကိ ယခေခွ ပါ၏ဟ
ြပန်ေြပာ၏။

၁၃

ပေလာ့။ သိ ့ရာတွ င်
ေနာက်မှ

သင် ှ င့်

ဧလိ ယကလည်းမစိ းရိ မ် ှ င့်။
ငါ့အဘိ ့ မန့်ြပားငယ်

တြပားကိ

သင်၏သားငယ်အဘိ ့လပ်ေလာ့။

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်ဆိသည်အတိ င်းသွ ား၍
အရင်လပ်၍ ယခဲ့ ေလာ့။
၁၄

ဣသေရလအမျိုး၏

ထာဝရဘရားသည်

ေြမေပ မှာ

မိ ဃ်း ွာေစေတာ်မမမှီတိင်ေအာင်၊ အိ း၌ ှ ိ ေသာမန့်ညက်မကန်။ ဘး၌ ှ ိ ေသာ ဆီ မေလျာ့ရဟ
မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်း ကိ ဆင့်ဆိ ၏။ ၁၅ ထိ မတ်ဆိးမသည်သွား၍ ဧလိ ယစကားအတိ င်း
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ပသြဖင့်၊ ဧလိ ယ ှ င့်တကွ ကိ ယ်တိင်မှစ၍၊ အိ မ်သားတိ ့ သည် အင်တန်ကာလပတ်လံ း
စားရ က၏။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည် ဧလိ ယအားြဖင့် မိ န့်ေတာ် မေသာစကားအတိ င်း၊
အိ း၌ ှ ိ ေသာ မန့်ညက်မကန်၊ ဘး၌ ှ ိ ေသာ ဆီ မေလျာ့။ ၁၇ ထိ ေနာက်မှ အိ မ် ှ င်မ၏သားသည်
ြပင်းြပစွ ာ ေသာ အနာေရာဂါစွဲ ေသာေ ကာင့် အသက်ချုပ်၏။ ၁၈ မိ န်းမကလည်း၊ အိ
ဘရားသခင်၏လ၊ ကိ ယ် ေတာ်သည် က န်မ ှ င့် အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ က န်မ အြပစ်တိ့ကိ
ေအာက်ေမ့ေစ၍၊ က န်မသားကိ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ က န်မဆီ သိ့ ကလာေတာ်မသေလာဟ
ဧလိ ယ အားဆိ ေသာ်၊ ၁၉ သင်၏သားကိ ငါ့အားေပးေလာ့ဟဆိ လျက်၊ မိ န်းမရင်ခွင်ထဲက
ယ၍မိ မိေနရာအထက်အခန်းသိ ့ ေဆာင် သွ ားသြဖင့်၊ မိ မိအိပ်ရာေပ မှာ ထား ပီ းလ င်၊ ၂၀
အက ်ပ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တည်းခိ ေသာ ဤမတ်ဆိးမ၌ ေဘးဥပဒ် ပ၍၊
သ၏သားကိ ေသေစေတာ်မမည်ေလာဟ ထာဝရဘရား ကိ ေ ကးေ ကာ်ေလ၏။ ၂၁
တဖန်သငယ်အေပ မှာ မိ မိကိယ်ကိ သံ း ကိ မ် လှ န်လျက်၊ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား၊

ဤသငယ်၏ဝိ ညာဥ်ကိ

ဘရားကိ ေ ကးေ ကာ်ြပန်၏။

တဖန်

ဝင်ေစေတာ်မပါဟ

ထာဝရ

၂၂ ဧလိ ယ စကားကိ ထာဝရဘရား ကားေတာ်မ၍၊

သငယ်၏ ဝိ ညာဥ်သည်ဝင်သြဖင့်၊ သသည် အသက်

ှ င်ြပန်၏။

၂၃ ဧလိ ယသည်

သငယ်ကိအထက်အခန်းမှ ေအာက် သိ ့ယသွ ား၍ ကည့်ေလာ့။ သင်၏သားအသက် ှ င် ပီ ဟ
ဆိ လျက်အမိ ၌အပ်ေလ၏။ ၂၄ မိ န်းမကလည်း၊ ဤအမကိ ေထာက်၍ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ဘရားသခင်၏ လြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်ဆင့်ဆိ ေသာ ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်
ဟတ်မှန်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ က န်မသိ ပါသည်ဟ ဧလိ ယ အား ဆိ ၏။

၁၈ ကာလအင်တန် ကာ၍

သံ း ှ စ်ေစ့ေသာအခါ၊

ဧလိ ယသိ ့ေရာက်လာေသာ

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် ေတာ်က၊ သင်သည် အာဟပ်မင်းအားသွ ား၍ ကိ ယ်ကိ ြပေလာ့။
ငါသည်လည်း ေြမေပ မှာ မိ ဃ်း ွာေစမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၂ ဧလိ ယသည်
အာဟပ်မင်းအား ကိ ယ်ကိြပအံ့

ေသာငှ ါသွ ား၏။ ထိ အခါ

ှ မာရိ မိ ့၌ြပင်းစွ ာေသာ

အစာအာဟာရေခါင်းပါးြခင်းေဘး ှ ိ ၍၊ ၃ အာဟပ်မင်းသည် နန်းေတာ်အပ် သဗဒိ ကိေခ ၏။
ထိ သဗဒိ သည် ထာဝရဘရားကိ အလွ န်

ိ ေသေသာသ ြဖစ်၏။ ၄ ေယဇေဗလသည်

ထာဝရဘရား၏ပေရာဖက်တိ့ကိပယ်ြဖတ်ေသာအခါ၊ သဗဒိ သည် ပေရာဖက်တရာကိ
ေြမတွ င်းထဲ မှာ ငါးဆယ်စီဝှက်ထား ပီ းလ င်၊ မန့် ှ င့်ေရကိ ေပး၍ ေက းေလ၏။

၅

အာဟပ်ကလည်း၊ တြပည်လံ းသိ ့လှည့်လည်၍ စမ်းေရတွ င်းများ၊ ေချာင်းများ ှ ိ ရာအရပ်ရပ်သိ့
သွ ားေလာ့။

တိ ရ စာန်အေပါင်းတိ ့သည်

မေသ၊

ြမင်း ှ င့်လားတိ ့သည်

အသက်လွတ်မည်အေ ကာင်း၊ ြမက်ပင်ကိ ေတွ ့ေကာင်းေတွ ့လိ မ့ ်မည်ဟ သဗဒိ အားဆိ လျက်၊
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၆ သတိ ့သည်

တြပည်လံ းကိ

လမ်းတြခားစီ

ထွ က်သွား

ဆီ း၍ ကိ ၏။

သဗဒိ သည်

ှ ံ ့ြပားေအာင် ေဝဖန်၍၊ အာဟပ် ှ င့်

က၏။

၇

သဗဒိ သည်သွားစဥ်အခါ၊

ဧလိ ယကိ သိ၍

ြပပ်ဝပ်လျက်၊

သဗဒိ သည်
ဧလိ ယသည်

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်သခင် ဧလိ ယမှန်ပါသေလာဟ ေမးလ င်၊ ၈ ဧလိ ယက ငါမှန်၏။ ဧလိ ယသည်
ဤမည်ေသာအရပ်၌ ှ ိ ပါ၏ဟ သင့်သခင်ထံသိ ့သွား၍ ေလ ာက်ေလာ့ ဟ ေြပာဆိ ေသာ်၊ ၉
သဗဒိ ကလည်း၊

ကိ ယ်ေတာ်က န်၏

အသက်ကိ

သတ်ေစြခင်းငှ ါ

အာဟပ်၌

အပ်ရမည်အေ ကာင်း၊ ကိ ယ် ေတာ်က န်သည် အဘယ်သိ့ ြပစ်မှားဘိ သနည်း။
ကိ ယ်ေတာ်၏

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

၁၀

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ှ ာေစ ြခင်းငှ ါ အက ်ပ်သခင်မေစလတ်ေသာ တိ င်း ိင်ငံတခမ မ ှ ိ ပါ။
တက န်းတ ိင်ငံသားက၊ ဧလိ ယမ ှ ိ ပါဟ ေလ ာက်ေသာအခါ၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ှ ာ၍မေတွ ့ ိင်ဟ
ထိ တိင်း ိင်ငံသားတိ ့သည် အကျိန်ကိခံရ ကပါ၏။
ဤမည်ေသာအရပ်၌

ှ ိ ပါ၏ဟ

၁၁ ယခမကား၊

သင့်သခင်ထံသိ ့သွား၍

ဧလိ ယသည်

ေလ ာက်ေလာ့ဟ

မိ န့်

ေတာ်မပါသည်တကား။ ၁၂ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ထံမှ ထွ က်သွား၍ အာဟပ်မင်းထံ မှာ
ေလ ာက်စဥ်တွင်၊ ထာဝရဘရား၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် အက ်ပ်မသိ ေသာအရပ်သိ့
ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ေဆာင်သွားေတာ်မလ င်၊

မေတွ ့ ိင်ေသာအခါ

အက ်ပ်ကိ

အာဟပ်မင်းသည်

သတ်ပါလိ မ့ ်မည်။

အသက်ငယ်စဥ်ကာလ မှစ၍ ထာဝရဘရားကိ

ိ ေသပါ ပီ ။

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ကိ ယ်ေတာ်က န်မကား၊
၁၃ ေယဇေဗလသည်

ထာဝရဘရား၏ ပေရာဖက် တိ ့ကိ သတ်ေသာအခါ၊ အက ်ပ် ပေသာအမတည်း ဟေသာ
ထာဝရဘရား၏ပေရာဖက်တရာကိ

ေြမတွ င်းထဲ မှာ

ငါးဆယ်စီ

ဝှက်ထား ပီ းလ င်၊

မန့် ှ င့်ေရကိ ေပး၍ ေက းေ ကာင်းကိ အက ်ပ်သခင် ကားေတာ်မမသေလာ။ ၁၄ ယခမကား၊
ဧလိ ယသည် ဤမည်ေသာအရပ်၌ ှ ိ ပါ၏ဟ သင့်သခင်ထံသိ ့သွား၍ ေလ ာက်ေလာ့ဟ
ကိ ယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊
ြပန်ဆိ၏။

၁၅ ဧလိ ယကလည်း၊

အာဟပ်သည်

အက ်ပ်ကိ

သတ်ပါလိ မ့ ်မည်ဟ

ငါကိ းကွ ယ်ေသာ ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မသည် အတိ င်း၊ ငါသည် ယေန့အာဟပ်မင်းအား ကိ ယ်ကိ
အမှန်ြပမည်ဟ ဆိ ြပန်ေသာ်၊ ၁၆ သဗဒိ သည် အာဟပ်မင်းထံ သိ ့သွား၍ ေလ ာက်သြဖင့်၊
အာဟပ်သည် ဧလိ ယကိ ကိ ဆိအ့ံ ေသာငှ ါ သွ ား၍၊ ၁၇ ေတွ ့ြမင်ေသာအခါ၊ သင်သည်
ဣသေရလ အမျိုးကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာသမှန်သေလာဟ ေမးလ င်၊
ငါသည်ဣသေရလအမျိုးကိ
ထာဝရဘရား၏
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မေ ှ ာင့် ှ က်၊

ပညတ်တရားကိ စွန့်၍

သင် ှ င့်

၁၈ ဧလိ ယက၊

သင့်အေဆွ အမျိုးတိ ့သည်

ဗာလဘရားတိ ့ကိဆည်းကပ်သြဖင့်၊
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ဣသေရလအမျိုးကိ

ေ ှ ာင့် ှ က် က ပီ ။

၁၉

သိ ့ရာတွ င်လကိ

ယခေစလတ်၍

ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ ဗာလပေရာဖက်ေလးရာ ငါးဆယ်ကိ၎င်း၊
ေယဇေဗလစားပွဲ ၌ စားေသာအာ ှ ရပေရာဖက်ေလးရာကိ ၎င်း၊ ကရေမလေတာင်၊ ငါ့ထံသိ ့
စေဝးေစေလာ့ဟဆိ သည်အတိ င်း၊

၂၀ အာဟပ်သည် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း

တိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေစလတ်၍၊ ပေရာဖက်တိ့ကိ ရေမလေတာင် ေပ မှ စေဝးေစ၏။ ၂၁ ဧလိ ယသည်
လများ ှ ိ ရာသိ ့ လာ၍၊ သင်တိ့ သည် ဘာသာ ှ စ်ပါးစပ် ကားမှာ အဘယ်မ ကာလ ပတ်လံ း
ယံ မှားေသာစိ တ် ှ င့် ေန ကလိ မ့ ်မည်နည်း။ ထာဝရဘရားသည် ဘရားသခင်မှန်လ င်
ထိ ဘရားကိ

ဆည်းကပ် ကေလာ့။ ဗာလသည်

ဘရားသခင်မှန်လ င်

ထိ ဘရားကိ

ဆည်းကပ် ကေလာ့ဟဆိ လ င်၊ လများတိ ့ သည် တိ တ်ဆိတ်စွာ ေန က၏။ ၂၂ တဖန်
ဧလိ ယက၊ ထာဝရဘရား၏ ပေရာဖက်ကား ငါတေယာက်တည်း ကျန်ရစ်၏။ ဗာလ၏ပေရာ
ဖက်ကား ေလးရာငါးဆယ် ှ ိ က၏။ ၂၃ ွား ှ စ်ေကာင်ကိ ေပး ကေလာ့။ သတိ ့သည်
တေကာင်ကိေ ွး၍ အပိ င်းပိ င်းြဖတ် ပီ းလ င် ထင်းေပ မှာ တင်ပါေလေစ။ မီ းမထည့်ေစ ှ င့်။
ငါလည်း ွားတေကာင်ကိ လပ်၍ထင်းေပ မှာ တင်မည်။ မီ းကိ မထည့်။ ၂၄ သင်တိ့သည်
သင်တိ့ဘရားများ၏ နာမကိ ဟစ်ေခ ကေလာ့။ ငါလည်း ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ် ကိ
ဟစ်ေခ မည်။ မီ းြဖင့် ထးေတာ်မေသာဘရားသည် ဘရားသခင်မှန်ပါေစဟ လများတိ ့အား
ေြပာဆိ လ င်၊ လအေပါင်းတိ ့က၊ ဧလိ ယ၏စကားသည် ေလျာက်ပတ်ေပသည်ဟ ဆိ က၏။
၂၅ တဖန်ဧလိ ယက၊ သင်တိ့သည် များေသာေ ကာင့်

လပ် ကေလာ့။

မီ းမထည့်ဘဲ

ွားတေကာင်ကိ အရင်ေ ွး၍

သင်တိ့ဘရားများ၏နာမကိ

ဟစ်ေခ

ကေလာ့ဟ

ဗာလ၏ပေရာဖက်တိ့အားဆိ သည်အတိ င်း၊ ၂၆ သတိ ့သည် လများေပးေသာ ွားကိ ယ၍
လပ် ပီ းလ င်၊ အိ ဗာလဘရား၊ အက ်ပ်တိ့အား ထးေတာ်မပါဟ နံ နက်အချိန်မှစ၍
မွ န်းတည့်အချိန်တိင်ေအာင် ဗာလ၏ နာမကိ ဟစ်ေခ က၏။ သိ ့ရာတွ င် ဗျာဒိ တ်သံမ ှ ိ ။
ထးေသာသလည်းမ ှ ိ ။ သတိ သ
့ ည် ကိ ယ်တည်ေသာ ယဇ် ပလင်ေ ှ မ့ ှ ာ ကခန် က၏။ သိ ့ရာတွ င်
ဗျာဒိ တ်သံမ ှ ိ ။ ထးေသာသလည်းမ ှ ိ ။ သတိ ့သည် ကိ ယ်တည်ေသာ ယဇ် ပလင်ေ ှ မ့ ှ ာ
ကခန် က၏။ ၂၇ မွ န်းတည့်အချိန်၌ ဧလိ ယက၊ ကျယ်ေသာအသံ
ဗာလသည်

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

ဆင်ြခင်လျက်

တစံ တခကိ

လိ က်၍ ှ ာေတာ်မ၏။

သိ ့မဟတ်

ကျိန်းစက်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊

တစံ တေယာက်

ှ င့် ဟစ် ကေလာ့။

ေနေတာ်မ၏။

သိ ့မဟတ်

ခရီ းသွ ားေတာ်မ၏။

သိ ့မဟတ်

ေသာသသည်

ိးရမည်ဟ

ြပက်ယယ် ပ၍ဆိ ၏။ ၂၈ သတိ ့သည်လည်း ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ဟစ်၍ ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း၊
ကိ ယ်အေသွ း ှ င့် ကိ ယ်ကိလးြခင်းငှ ါ ထား၊ သံ စး ှ င့်ကိ ယ်ကိ ှ ေစ က၏။ ၂၉ မွ န်းလဲ ၍
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ညဦ းယံ ယဇ် ပေဇာ်ချိန်တိင်ေအာင် ပေရာဖက် ပ ကေသာ်လည်း၊ ဗျာဒိ တ်သံမ ှ ိ ။ ထးေသာသ၊
အမထားေသာသလည်း မ ှ ိ ေသာအခါ၊

၃၀ ဧလိ ယက၊ ငါ့အနီးသိ ့လာ ကေလာ့ဟ

လများတိ ့ကိေခ သည်အတိ င်း၊ လအေပါင်းတိ ့သည် အနီးသိ ့လာ က၏။ ထိ အခါဧလိ ယသည်
ပိ ပျက်ေသာ ထာဝရဘရား၏ယဇ် ပလင်ကိ

ှ င်းလင်း ပီ းမှ၊

၃၁ သင်၏အမည်ကား

ဣသေရလြဖစ်ရမည်ဟေသာ ထာဝရဘရား၏ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိခံရေသာ ယာကပ်သား
အမျိုးအ ွယ် အေရအတွ က်အတိ င်း၊ ေကျာက်တဆယ် ှ စ်လံ းကိ ယ၍၊ ၃၂ ထာဝရဘရား၏
နာမေတာ်အဘိ ့ ယဇ် ပလင်ကိ တည် ပီ းမှ၊ မျိုးေစ့ ှ စ်တင်းေလာက်ဝင် ိင်ေသာ ကျံုးကိ
ယဇ် ပလင်ပတ်လည်၌ တးေလ၏။ ၃၃ ထင်းကိ စီ၍ ွားကိ လည်း အပိ င်းပိ င်းြဖတ် ပီ းလ င်
ထင်းေပ မှာ တင်ေလ၏။

၃၄ အိ းေလးလံ းကိ ေရ ှ င့်

အြပည့်ထည့်၍၊ မီ း ိ စရာ
့

ယဇ် ှ င့်ထင်းေပ မှာေလာင်း ကေလာ့ဟ ဆိ သည်အတိ င်း သတိ ့သည်
တဖန်ေလာင်း ကဦ းေလာ့ဟ
တိ င်ေအာင်

ဆိ သည်အတိ င်း

ေလာင်း ပီ းမှ၊

သတိ ့သည်ေလာင်း ပီ းမှ၊

ေလာင်း ကေလာ့ဟဆိ သည်အတိ င်း၊

သတိ ့သည်

သံ း ကိ မ်

သံ း ကိ မ်တိင်ေအာင်

ေလာင်း က၏။ ၃၅ ေရသည် ယဇ် ပလင်ပတ်လည်၌ စီ း၍ကျံုးသည်လည်း ေရ ှ င့်ြပည့်
ေလ၏။

၃၆

ချဥ်းလာ၍၊

ညဦ းယံ

အာြဗဟံ ၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်
အက ်ပ်သည်

ယဇ် ပေဇာ်ချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊
ဣဇာက်၊

ပေရာဖက်ဧလိ ယသည်

ဣသေရလတိ ့၏ဘရားသခင်

ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်
ကိ ယ်ေတာ်က န်ြဖစ်၍

ြဖစ်ေတာ်မ

အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း

ပေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ယေန့သိ ကပါေစေသာ။

ထာဝရဘရား၊
ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

ဤအမအလံ းစံ တိ ့ကိ

၃၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

ဤလတိ ့

စိ တ်သေဘာကိ

ေြပာင်းလဲ ေစေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ သတိ ့သည် သိ ေစြခင်းငှ ါ အက ်ပ်စကားကိ နားေထာင်
ေတာ်မပါ။ နားေထာင်ေတာ်မပါဟ ဆေတာင်းေလ၏။ ၃၈ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏မီ းသည်
ကျသြဖင့်၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
အစ ှ ိ ေသာ ထင်း၊ ေကျာက်၊ ေြမမန့်ကိ ေလာင်၍ကျံုး၌ ှ ိ ေသာ
ေရကိ လည်း ခန်းေြခာက်ေစ၏။
ထာဝရဘရားသည်

၃၉ လအေပါင်းတိ ့သည်

ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ြမင်လ င်

ြပပ်ဝပ်၍၊

ထာဝရဘရား

သည်

ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ ဝန်ခံ က၏။ ၄၀ ဧလိ ယကလည်း၊ ဗာလ၏ပေရာဖက်တိ့ကိ
ဘမ်းဆီ း ကေလာ့။ တေယာက်ကိမ မလွ တ်ေစ ှ င့်ဟစီ ရင် သည်အတိ င်း၊ သတိ ့ကိ ဘမ်းဆီ း၍
ဧလိ ယသည် ကိ န်ေချာင်းသိ ့ ယသွ ား ပီ းလ င် ကွ ပ်မျက်ေလ၏။ ၄၁ ထိ ေနာက်မှ ဧလိ ယက၊
မင်း ကီ းသည်

စား

ေသာက်ြခင်းငှ ါ

တက်သွားပါေလာ့။

များစွ ာေသာ

မိ ဃ်း ွာ

မည့်အသံ ှ ိ သည်ဟ အာဟပ်အား ေြပာဆိ လ င်၊ ၄၂ အာဟပ်သည်စားေသာက်ြခင်းငှ ါ
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တက်သွား၏။

ဧလိ ယသည်

ကရေမလေတာင်ေပ သိ ့

တက်၍၊

ေြမ၌

ြပပ်ဝပ်လျက်မျက် ှ ာကိ ဒး ကားမှာ ထားလျက်၊ ၄၃ မိ မိက န်အားသင်တက်၍ ပင်လယ်သိ့
ကည့် ေလာ့ဟဆိ သည်အတိ င်း၊ က န်သည်တက်၍ ကည့် လ င်၊ အဘယ်အရာမ မ ှ ိ ပါဟ
ေြပာဆိ ၏။ ဧလိ ယက၊ ခနစ် ကိ မ်တိင်ေအာင်သွား၍ ကည့် ဦ းေလာ့ဟ ဆိ ၏။ ၄၄
ခနစ် ကိ မ်ေ ြမာက်ေသာအခါ၊

လလက် ှ င့်

တေသာ

မိ ဃ်းတိ မ်ငယ်တခသည်

ပင်လယ်ထဲက တက်ပါ ၏ဟဆိ ေသာ်၊ အာဟပ်မင်းထံ သိ ့ သွ ားေလာ့။ မိ ဃ်း ွာ၍
ဆီ းတားမည်ကိစိးရိ မ်စရာ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ မင်း ကီ း ြပင်ဆင်၍ ြပန်သွားမည်အေ ကာင်း
ေလ ာက်ထားေလာ့ ဟ မှာလိ က်ေလ၏။
မိ ဃ်းသက်မန်တိင်း ှ င့်

၄၅ မ ကာမြမင့်မှီ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သည်

မည်း၍ ြပင်းစွ ာမိ ဃ်း ွာ၏။ အာဟပ်

သည်

ရထားစီ း၍

ေယဇေရလ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၏။ ၄၆ ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်သည် ဧလိ ယအေပ မှာ ှ ိ ၍၊
သသည် ခါးပန်းကိ စည်းလျက် အာဟပ်မင်း အရင် ေယဇရလ မိ ့ တံ ခါးဝသိ ့ ေြပးေလ၏။

၁၉ ဧလိယ ပေသာ အမ ှ င့် ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့ကိ ထား ှ င့် ကွပ်မျက်ေသာအမကိ၊
အာဟပ်သည်

ေယဇေဗလအား

အကန်အစင် ကားေြပာ၏။

၂

ေယဇေဗလက၊

နက်ြဖန်ေန့ယခအချိန်ေရာက်မှ၊ သင့်အသက်သည် ထိ ပေရာဖက်တိ့၏ အသက်ကဲ့သိ ့
ငါမြဖစ်ေစလ င်၊

ဘရားတိ ့သည်

ငါ၌ထိ မ မက ပပါေစ

ေသာဟ

တမန်ကိ

ဧလိ ယထံ သိ ့ေစလတ်၍ ကား လိ က်၏။ ၃ ထိ အခါ ဧလိ ယသည်ေ ကာက်သြဖင့်၊ ထ၍
အသက်လွတ်ေအာင် ယဒခ ိ င် ေဗရေ ှ ဘ မိ သ
့ ိ ့သွား၏။ ထိ မိ ့၌ က န်ကိ ထားခဲ့ ၍၊ ၄
သ့ကိယ်တိင်သည် ေတာသိ ့ တေန့ခရီ းသွ ား ပီ းလ င်၊ ရသမ်ပင်ေအာက်သိ့ေရာက်၍
ထိ င်ေလ၏။ ထိ အခါကိ ယ်အသက် ေသရမည်အေ ကာင်း ဆေတာင်းလျက်၊ အိ ထာဝရဘရား၊
ယခတန်ပါ၏။ အက ်ပ် အသက်ကိ သိ မ်းယေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် ဘိ းေဘးတိ ့
ထက်သာ၍ မေကာင်းပါဟ ြမည်တမ်း ပီ းလ င်၊ ၅ ရသမ်ပင်ေအာက်မှာ အိ ပ်ေပျာ်၏။
ထိ အခါ

ေကာင်းကင်တမန်က၊

ဧလိ ယသည်

ထ၍စားေလာ့ဟ

ေမ ာ် ကည့်ေသာအခါ၊

သ့ကိ

မီ း ှ င့်ဖတ်ေသာ

တိ ့လျက်
မန့်ြပား ှ င့်

ေရဘး ှ ိ သည်ကိ ြမင်၍ စားေသာက် ပီ းမှ တဖန်အိပ်ေပျာ်၏။

ဆိ ၏။

၆

ေခါင်းရင်း၌

၇ ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်သည် ဒတိ ယအ ကိ မ်လာ၍ သ့ကိတိ့လျက်၊ သွ ားရမည့်ခရီ းသည်
အလွ န်ေဝးေသာေ ကာင့်၊ ထ၍စားဦ းေလာ့ဟဆိ သည် အတိ င်း၊

၈ ဧလိ ယသည်ထ၍

စားေသာက်ြပန်၏။ ထိ အစာအာဟာရကိ အမှီ ပလျက်၊ အရက်ေလးဆယ်ခရီ းသွ ား၍
ဘရားသခင် ှ င့်ဆိ င်ေသာ ေဟာရပ်ေတာင်သိ့ ေရာက် သြဖင့်၊ ၉ ဥမင်ထဲသိ့ဝင်၍ ေန၏။
ထာဝရဘရား၏
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ဤအရပ်၌ အဘယ်သိ့ ပလျက်ေနသနည်းဟ ေမးေတာ်မ၏။
အက ်ပ်သည်
အလွ န်

ေကာင်းကင်

ဗိ လ်ေြခအ ှ င်

စိ တ်အား ကီ းပါ ပီ ။

၁၀ ဧလိ ယကလည်း၊

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားဘက်၌

အေ ကာင်းမကား၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်၏ပဋိ ညာဥ်တရားကိ စွ န့် ပီ းလ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ယဇ် ပလင်များကိ ဖိ ဖျက်၍
ကိ ယ်ေတာ်၏ပေရာဖက်များကိ ထား ှ င့်သတ် ကပါ ပီ ။ အက ်ပ်တေယာက်တည်း ကျန်ရစ်၍၊
အက ်ပ်တေယာက်တည်းကျန်ရစ်၍၊ အက ်ပ်အသက်ကိ ပင်သတ်ြခင်းငှ ါ ှ ာ ကပါသည်ဟ
ေလ ာက်ေလ၏။

တ်ကပတ်ေတာ်ကလည်း

၁၁

ထွ က်ေလာ့။

ထာဝရဘရား

ေ ှ ေတာင်
့
ေပ မှာရပ်ေနေလာ့။ ထာဝရဘရား ေ ှ ာက်သွားမည်ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ထိ အခါ
အား ကီ းေသာ

ေလြပင်းသည်

ေတာင်ထိပ်တိ့ကိခွဲ၍၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ေကျာက်တိ့ကိချိုးဖဲ့ ၏။ သိ ့ရာတွ င်ထာဝရဘရားသည် ေလ၌ ှ ိ ေတာ်မမ။ ေလေနာက်မှာ
ေြမလပ်ြခင်း ှ ိ ၏။ သိ ့ရာတွ င် ထာဝရဘရား သည် ေြမလပ် ှ ားြခင်း၌လည်း ှ ိ ေတာ်မမ။ ၁၂
ေြမလပ်ြခင်းေနာက်မှာမီ း ှ ိ ၏။ သိ ့ရာတွ င် ထာဝရဘရားသည် မီ း၌လည်း ှ ိ ေတာ်မမ၊
မီ းေနာက်မှာ ြဖည်း ှ င်းေသာ အသံ ှ ိ ၏။ ၁၃ ထိ အသံ ကိ ဧလိ ယသည် ကားလ င်၊ မျက် ှ ာကိ
ဝတ်လံ ှ င့် ဖံ းအပ်လျက် ထွ က်၍ဥမင်ဝ၌ရပ်ေန၏။ ထိ အခါ ဧလိ ယ၊ သင်သည်ဤအရပ်၌
အဘယ်သိ့ ပလျက် ေနသနည်းဟ အသံ လာ၏။ ၁၄ ဧလိ ယကလည်း၊ အက ်ပ်သည်
ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်ထာဝရဘရားဘက်၌ အလွ န် စိ တ်အား ကီ းပါ ပီ ။
အေ ကာင်းမကား၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်၏ပဋိ ညာဥ်တရားကိ

စွ န့် ပီ းလ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ယဇ် ပလင်များကိ ဖိ ဖျက်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ ပေရာဖက် များကိ
ထား ှ င့်သတ် ကပါ ပီ ။ အက ်ပ်တေယာက် တည်းကျန်ရစ်၍၊ အက ်ပ်အသက်ကိပင်
သတ်ြခင်းငှ ါ ှ ာ ကပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလေသာ်၊ ၁၅ ထာဝရဘရားက၊ ဒမာသက်ေတာသိ ့
ြပန်၍ ခရီ းသွ ားေလာ့။ ေရာက်ေသာအခါ ဟာေဇလကိ
ဘိ သိက်ေပးေလာ့။
ခန့်ထား၍

၁၆

ဘိ သိက်ေပးေလာ့။

နိမ် ှ ိ သား

ေယဟကိ

အာေဗလ

ရိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထား၍
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌

မေဟာလ မိ ေ့ န၊

ှ ာဖတ်သားဧလိ ှ ဲ ကိ

သင့်ကိ ယ်စား ပေရာဖက်အရာ၌ ခန့်ထား၍ ဘိ သိက်ေပးေလာ့။

၁၇ သိ ့ြဖစ်၍

ဟာေဇလထား ှ င့်လွ တ်ေသာသကိ ေယဟသတ်လိမ့ ်မည်။ ေယဟထား ှ င့်လွ တ်ေသာသကိ
ဧလိ ှ ဲ သတ်လိမ့ ်မည်။

၁၈ သိ ့ရာတွ င်

ဗာလေ ှ ့၌ ဒေထာက်ြခင်း၊ နမ်းြခင်း ကိ

မ ပေသာသအေပါင်းတည်းဟေသာ ဣသေရလ အမျိုးသားခနစ်ေထာင်တိ့ကိ ငါ့အဘိ ့
ငါကျန် ကင်းေစ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိ အရပ်မှ ဧလိ ယသည် သွ ား ပီ းလ င်၊ ွား
ငါးယှဥ်း ှ င့်လယ်ထွန်လျက်၊ ေနာက်ဆံ း ွားယှဥ်း၌ ကိ ယ်တိင်လိက်ေသာ ှ ာဖတ်သားဧလိ ှ ဲ ကိ
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ေတွ ့၍အနား၌ ေ ှ ာက်စဥ်တွင်၊ မိ မိဝတ်လံ ကိ သ့အေပ မှာ တင်ေလ၏။ ၂၀ ဧလိ ှ ဲ သည်
ွားတိ ့ကိ ပစ်ထား၍ ဧလိ ယ ေနာက်သိ့လိက်လျက်၊ အက ်ပ်သည်မိဘကိ နမ်ပါးရေစ။ သိ ့ ပီ းမှ
ကိ ယ်ေတာ်ေနာက်သိ့ လိ က်ပါမည်ဟ အခွ င့ ် ေတာင်းလ င်၊ ဧလိ ယကြပန်သွားေလာ့။ ငါသည်
သင်၌ အဘယ်သိ့ ပဘိ သနည်းဟဆိ ေသာ်၊ ၂၁ ဧလိ ှ ဲ သည်ြပန်သွား၍ ွားယှဥ်းကိ သတ် ပီ းမှ၊
ွားသားကိ လယ်ထွန်ေသာ တန်ဆာ ှ င့် ပတ်၍ လများ တိ ့အား ေက းေလ၏။ သိ ့ ပီ းမှထ၍
ဧလိ ယေနာက်သိ့ လိ က်လျက် လက်ေထာက်ြဖစ်ေလ၏။

၂၀

ရိ ှ င်ဘရင်

ဗဟာဒဒ်သည်

မိ မိဗိလ်ေြခ

အေပါင်းတိ ့ကိ

စေဝးေစ၍၊

မင်း ကီ းသံ းကျိပ် ှ စ်ပါး ှ င့် တကွ ြမင်းစီ းသရဲ ၊ ရထားစီ းသရဲ များပါလျက် စစ်ချီ ပီ း လ င်
ှ မာရိ မိ က
့ ိ ဝိ င်းထား၍ တိ က်ေလ၏။ ၂ သံ တမန်တိ့ကိ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် အာဟပ် ထံ ၊
မိ ထ
့ ဲ သိ့ ေစလတ်၍၊ ဗဟာဒဒ်၏အမိ န့်ေတာ်ကား၊ ၃ သင့်ေ ေငွ သည် ငါ့ဥစာြဖစ်၏။
သင့်သားမယား

အေကာင်းဆံ းတိ ့ကိလည်း

ငါပိ င်၏ဟ

မှာလိ က်သတည်း။

၄

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က အ ှ င်မင်း ကီ း၊ အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း ငါ ှ င့်ငါ့ဥစာ ှ ိ သမ သည်
ကိ ယ်ေတာ်၏ ဥစာြဖစ်ပါသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၅ သံ တမန်တိ့သည် တဖန်လာ၍ ဗဟာဒဒ်၏
အမိ န့်ေတာ်ကား၊ သင်ပိင်ေသာ ေ ေငွ သားမယားတိ ့ကိ ငါ၌အပ်ရမည်ဟ ငါမှာလိ က်သည်
အမမှာ၊ ၆ နက်ြဖန်ေန့ယခအချိန်ေရာက်ေသာအခါ ငါ့က န်တိ့ကိ ငါေစလတ်မည်။ သတိ ့သည်
သင်ေနေသာ

အိ မ် ှ င့်

သင့်က န်ေနေသာ

ယေစရမည်ဟ မှာလိ က်သတည်း။

အိ မ်တိ့ကိစစ်၍

အလိ ှ ိ သမ

တိ ့ကိ

၇ ထိ အခါ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ြပည်သား

အသက် ကီ းသအေပါင်းတိ ့ကိ ေခ ၍၊ ဤသသည် အဘယ်မ ေလာက် ရန် ှ ာချင်သည်ကိ
ကည့်မှတ် ကပါ
အခါ

ေလာ့။

ငါ့ေ ေငွ သားမယားတိ ့ကိ

ငါမြငင်းပါတကားဟ

ြပည်သား

အေပါင်းတိ ့က၊

ကားေြပာ၏။
ထိ သ၏

ေတာင်း၍

၈

မှာလိ က်

ေသာ

အသက် ကီ းသအေပါင်းတိ ့ ှ င့်

စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မမပါ

ှ င့်။

ဝန်ခံေတာ်မမပါ ှ င့်ဟ ြပန်ေလ ာက် က၏။ ၉ သိ ့ြဖစ်၍ ှ င်ဘရင်က၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အထက်မိန့်ေတာ်မသမ အတိ င်း ကိ ယ်ေတာ်က န် ပပါမည်။ ေနာက် မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း
မ ပသင့်ဟ ငါအ ှ င်မင်း ကီ းအား ြပန်ေလ ာက် ကေလာ့ဟ ဗဟာဒဒ်၏သံ တမန်တိ့ အား
မှာလိ က်လ င်၊ ထိ သတိ ့သည် သွ ား၍ေလ ာက် က၏။ ၁၀ တဖန်ဗဟာဒဒ်သည် ေစလတ်၍၊
ှ မာရိ မိ ့၌

ှ ိ ေသာ

ေြမမန့်သည်

ငါ့ေနာက်သိ့

လိ က်ေသာသအေပါင်း

တိ ့တွင်၊

တေယာက်တလက်ဆပ်စီေစ့ငေလာက်လ င်၊ ဘရားတိ ့သည် ငါ၌ ထိ မ မက ပပါေစေသာဟ
မှာလိ က် ေလေသာ်၊

၁၁ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊ လက်နက်စံ ကိ ခ တ်ေသာသသည်

ဝါ ကားသကဲ့ သိ ့ ဝတ်ဆင်ေသာသသည် မဝါ ကားေစ ှ င့်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၂ ဗဟာဒဒ်သည်
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မင်း ကီ းတိ ့ ှ င့်တကွ တဲ ေတာ်၌ ေသာက်စဥ်၊ ထိ စကားကိ ကားလ င် စစ်ခင်းကျင်း ကဟ
မိ မိက န်တိအ
့ ား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ သတိ ့သည် မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာစစ်ခင်းကျင်း က၏။ ၁၃ ထိ အခါ
ပေရာဖက်တပါးသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အာဟပ်ထံသိ ့လာ၍၊ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ
သည်ကား၊

ထိ ကီ းစွ ာေသာ

အလံ းအရင်းအေပါင်းကိ

ြမင် ပီ ေလာ။

သင့်လက်၌

ယေန့ငါအပ်မည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်သိရလိ မ့ ်မည်ဟ အမိ န့်ေတာ်ကိ
ဆင့်ဆိ ၏။ ၁၄ အာဟပ်ကလည်း၊ အဘယ်သအားြဖင့် အပ်ေတာ်မမည်နည်းဟ ေမးလ င်၊
မိ ဝ့ န်များ၏လလင်တိ့ အားြဖင့် အပ်မည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ ၏။
စစ်မကိ အဘယ်သစီ ရင်ရမည်နည်းဟ ေမးြပန်ေသာ်၊ မင်း ကီ းကိ ယ်တိင်စီရင်ရမည်ဟ
ဆိ ၏။

အာဟပ်မင်းသည် မိ ဝ့ န်များ၏

၁၅

လလင်တိ့ကိ

ေရတွ က်၍

ှ စ်ရာသံ းဆယ် ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ ေရတွ က်ြပန်ေသာ်
ခနစ်ေထာင် ှ ိ ၏။ ၁၆ မွ န်းတည့်အချိန်၌ ထွ က် က၏။ ဗဟာဒဒ်မင်းမကား၊ ဝိ င်းေသာ
မင်း ကီ းသံ းဆယ် ှ စ်ပါးတိ ့ ှ င့်တကွ တဲ ေတာ်၌ ယစ်မးေအာင် ေသာက်လျက် ေန က၏။ ၁၇
မိ ဝ့ န်များ၏ လလင်တိ့သည် အရင်ထွက် က၏။

ှ မာရိ မိ ထ
့ ဲ က လထွ က်ပါသည်ဟ

ဗဟာဒဒ်မင်းထံ သိ ့ ေစလတ်၍ ကားေလ ာက်လ င်၊ ၁၈ စစ် ငိ မ်းေစြခင်းငှ ါ ထွ က်သည်ြဖစ်ေစ၊
စစ်တိက် ြခင်းငှ ါ ထွ က်သည်ြဖစ်ေစ၊ အ ှ င်ဘမ်းဆီ း ကဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။

၁၉

ထိ သိ့ မိ ဝ့ န်များ၏ လလင်တိ့သည် လိ က်ေသာ ဗိ လ်ေြခ ှ င့်တကွ မိ ထ
့ ဲ ကထွ က်၍၊ ၂၀
ရန်သတိ ့ကိ

လတိ င်းတေယာက်စီ

ဣသေရလလတိ ့သည်

သတ် ကသြဖင့်

လိ က် ကသြဖင့်

ရိ လတိ ့သည်

ရိ ှ င်ဘရင်ဗဟာဒဒ်သည်

ေြပး က၏။
ြမင်းစီ း၍

ြမင်းစီ းသရဲ တိ့ ှ င့်အတ အလွ တ်ေြပး၏။ ၂၁ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည်လည်း ထွ က်၍
ြမင်းတပ်၊ ရထားတပ်များကိ ဖျက်၍
သတ်ေလ၏။

၂၂

ရိ လတိ ့ကိ ကီ းစွ ာေသာ လပ် ကံ ြခင်းအားြဖင့်

တဖန်ပေရာဖက်သည်

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့လာ၍၊

ကိ ယ်ကိခိင်ခ့ံ ေစေလာ့။ အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ သတိ ှ င့်ဆင်ြခင်ေလာ့။ ှ စ်လည်ေသာအခါ ရိ
ှ င်ဘရင်သည် စစ်ချီ၍ လာေလဦ းမည်ဟဆိ ၏။ ၂၃ ရိ ှ င်ဘရင်၏ က န်တိ့ကလည်း၊
သတိ ့၏ဘရား သည် ေတာင်ကိသာ အစိ းရေသာ ဘရားြဖစ်၏။ ထိ ေ ကာင့် သတိ ့သည်
ငါတိ ့ကိ ိင်ပါ၏။ ငါတိ ့သည် လွ င်ြပင်၌ တခါတိ က် ကကန်အ့ံ ။ ထိ သိ့တိက်လ င် စင်စစ်
ိင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၄ မင်း ကီ းအေပါင်းတိ ့ကိလည်း ပယ်၍ သတိ ့ အရာ၌ ဗိ လ်ချုပ်တိ့ကိ
ခန့်ထားေတာ်မပါ။

၂၅

ံ းေသာြမင်းတပ်၊ ရထားတပ် ှ င့်အမ

များေသာ တပ်ကိ

ခင်းကျင်းေတာ်မပါ။ လွ င်ြပင်၌ တိ က်၍ ဆက်ဆက် ိင် ကပါလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်ထားေသာ
စကားကိ ှ င်ဘရင်သည် နားေထာင်၍ စီ ရင်ေလ၏။ ၂၆ ှ စ်လည်ေသာအခါ ဗဟာဒဒ်မင်းသည်
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ရိ လတိ ့ကိ ေရတွ က်၍ ဣသေရလြပည်သားတိ ့ကိ စစ်တိက်အ့ံ ေသာ ငှ ါ၊ အာဖက် မိ သ
့ ိ့
ချီသွား၏။ ၂၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် စာရင်းဝင်၍ ရိ ကာကိ ြပင်ဆင် ပီ းမှစစ်ချီ က၏။
ရိ လတိ ့သည် တြပည် လံ းအ ှ ံ ့ အြပားေနလျက်၊ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဣသေရလ လတိ ့သည်
ငယ်ေသာဆိ တ်သငယ် ှ စ်စကဲ့ သိ ့တပ်ချ က

၏။ ၂၈ ဘရားသခင်၏ လတေယာက်သည်

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ လာ၍ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊

ရိ လတိ ့က

ထာဝရဘရားသည် ေတာင်ကိသာအစိ းရေသာ ဘရားြဖစ်၏။ လွ င်ြပင်ကိအစိ းရေသာ
ဘရားမဟတ်ဟ ဆိ မိေသာေ ကာင့်၊ ထိ ကီ းစွ ာေသာ အလံ းအရင်းအေပါင်းကိ သင့်လက်သိ့
ငါအပ်မည်။

ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ

သင်တိ့သိရ ကလိ မ့ ်

မည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ ၏။ ၂၉ ထိ သတိ ့သည် ခနစ်ရက်ပတ်လံ းတဘက်တချက်တွင်
တပ်ချလျက် ေန ပီ းမှ၊ သတမေန့၌ စစ် ပိ င်၍ ဣသေရလလတိ ့သည် တေန့ြခင်းတွ င်
ရိ ေြခသည် သရဲ တသိ န်းကိ သတ် က၏။ ၃၀ ကျန်ေသာသတိ ့သည် အာဖက် မိ သ
့ ိ ့ ေြပး၍
မိ ့ ိ းလဲ သြဖင့် ှ စ်ေသာင်းခနစ်ေထာင်ကိ ဖိ ေလ၏။ ဗဟာဒဒ်သည် ေြပး၍ မိ ထ
့ ဲ အတွ င်း
အခန်း၌

ပန်းလျက်

ေန၏။

အမျိုးသား ှ င်ဘရင်တိ့သည်

၃၁

ဗဟာဒဒ်၏

က န်တိ့ကလည်း၊

သနားတတ်ေသာမင်းြဖစ်

ေ ကာင်းကိ

ဣသေရလ
က န်ေတာ်တိ့

ကားပါ ပီ ။ က န်ေတာ်တိ့သည် ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်၍၊ ေခါင်းေပ မှာ
ွက်လျက်၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့

ထွ က်ရေသာအခွ င့ ်

ကိ

ကိ းကိ

ေပးေတာ်မ

ပါ။

အသက်ေတာ်ကိ ချမ်းသာေပးေကာင်း ေပးပါလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်သည်အတိ င်း၊ ၃၂
ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်၍၊ ေခါင်းေပ မှာ ကိ းကိ ွက်လျက်၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့
ေရာက် လ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်ဗဟာဒဒ်က၊ က န်ေတာ်အသက်ကိ ချမ်းသာေပးေတာ်မပါဟ
ေတာင်းပန်ေ ကာင်းကိ

ေလ ာက် ကေသာ်၊

အာဟပ်မင်းက၊

ငါ့အစ်ကိသည်

အသက် ှ င်ေသးသေလာဟေမး၏။ ၃၃ ထိ သတိ ့သည် အာဟပ်မင်း၏ စကားကိ ေစ့ေစ့
နားေထာင်၍၊ ချက်ြခင်းစကားအရိ ပ်ကိ ဘမ်းလျက်၊ ကိ ယ်ေတာ်အစ်ကိဟ၍ မိ မိတိ့သခင်ကိ
ေခ က၏။ အာဟပ်ကလည်းသွ ား၍ ေခ ကေလာ့ဟ ေစလတ်သည် အတိ င်း ဗဟာဒဒ်သည်
ထွ က်လာ၍၊ အာဟပ်မင်းအခွ င့ ် ှ င့် ရထားေတာ်ေပ သိ ့ တက်ရ၏။ ၃၄ ဗဟာဒဒ်ကလည်း၊
ငါ့အဘသည် ကိ ယ်ေတာ် အဘ၏ လက်မှ လယေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ ငါြပန်ေပးပါမည်။
ငါ့အဘသည်

ှ မာရိ မိ ့၌

ရိ တန်းကိ လပ်သကဲ့ သိ ့ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဒမာသက် မိ ့၌

ဣသေရလတန်းကိ လပ်ရပါသည်ဟဆိ လျက်၊ အာဟပ်ကထိ သိ့ မိ ဿဟာယ ဖွဲ ့လျက်၊
သင့်ကိ ငါလတ်လိက်မည်ဟဆိ ၍ မိ ဿဟာယ ဖွဲ ့လျက် လတ်လိက်ေလ၏။

၃၅

ပေရာဖက်အမျိုးသားတေယာက်က၊ ငါ့ကိ ိ က်ပါေလာ့ဟ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်
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အတိ င်း အိ မ်နီးချင်းအားဆိ ၏။ ထိ သက ငါမ ိ က်ပါဟ ြငင်းပယ်၏။ ၃၆ ပေရာဖက်ကလည်း၊
ထာဝရဘရား၏

အမိ န့်

ေတာ်ကိ

နားမေထာင်ေသာေ ကာင့်

ငါ့ထံမှသွ ားစဥ်တွင်၊

ြခေသ့ သတ်လိမ့ ်မည်ဟဆိ သည်အတိ င်း၊ ထိ သသွ ားစဥ် တွ င် ြခေသ့ ေတွ ့၍ သတ်၏။ ၃၇
အြခားေသာသကိ ေတွ ့၍ ငါ့ကိ ိ က်ပါေလာ့ဟ ဆိ ြပန်လ င်၊ ထိ သသည် နာကျင်စွာ ိ က်ေလ၏။
၃၈ ထိ ပေရာဖက်သည်သွား၍ မိ မိမျက် ှ ာကိ ပဝါ ှ င့် ဖံ းအပ်လျက် ှ င်ဘရင်ကိ ငံ့ လင့်၏။ ၃၉

ှ င်ဘရင်သည် ေ ှ ာက်သွားေသာအခါ ထိ သက၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် စစ်တိက်သွားပါ၏။
လတေယာက်

သည်

စစ်ပွဲထဲက ထွ က်လာ၍ က န်ေတာ်၌ လတေယာက်

ကိ

အပ်သြဖင့် ဤလကိ ေစာင့်ေလာ့။ တစံ တခအားြဖင့် ေပျာက်လ င်သအ
့ သက်အတွ က်
သင့်အသက်ေသရမည်။
ေသာ်လည်း၊

သိ ့မဟတ်ေငွ အခွ က်တဆယ်

၄၀ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည်

ေလျာ်ရမည်ဟ

မှာထား

အရပ်ရပ်၌ အမများေသာအခါ၊ ထိ သ

ေပျာက်ပါသည်ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊ သင့်အမကိ ထိ သိ့ပင်
စီ ရင်ရ မည်။ သင့်ကိ ယ်တိင်လည်း စီ ရင် ပီ းြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။

၄၁

ထိ ပေရာဖက်သည်မျက် ှ ာဖံ းပဝါကိ ချက်ြခင်းပယ်သြဖင့်၊ ပေရာဖက်တစံ တပါးြဖစ်ေ ကာင်းကိ
ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင်သိ၏။ ၄၂ ပေရာဖက်ကလည်း၊ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ငါကျိန်ေသာသကိ သင်လတ်ေသာေ ကာင့်၊ သင့်အသက်သည် သ့အသက်အတွ က်၊
သင့်လတိ ့သည် သ့လတိ ့အတွ က် အ ံ းခံ ရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ ၏။ ၄၃
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည်

ညစ်

းေသာ

စိ တ် ှ င့် ိ းငယ်လျက်

ှ မာရိ မိ ၊့

နန်းေတာ်သိ့သွား၏။

၂၁ ထိေနာက်မှ

ေယဇေရလ မိ သ
့ ား

ေယဇေရလ မိ တ
့ ွ င်၊

ှ မာရိ

၂

အာဟပ်မင်းက၊

စပျစ်ဥယျာဥ်သည်

မင်း ကီ းအာဟပ်၏နန်းေတာ်နားမှာ

သင့်စပျစ်ဥယျာဥ်သည်

ယာလပ်စရာဘိ ့ေပးပါ။
သင်အလိ ှ ိ လ င်

နာဗတ်ပိင်ေသာ

သာ၍ေကာင်းေသာ

အဘိ းကိ ေပးမည်ဟ

ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

နန်းေတာ်နားမှာ ှ ိ ေသာေ ကာင့်

ဥယျာဥ်ကိ

နာဗတ်အား

ငါေပးမည်။

ဆိ လ င်၊

၃

သိ ့မဟတ်
နာဗတ်က၊

ဘိ းေဘးလက်မှ အေမွ ခံေသာေြမကိ ကိ ယ်ေတာ်အား ေပးရေသာအမကိ ထာဝရဘရား
ဆီ းတားေတာ်မပါေစေသာဟ ြပန်ေလ ာက်၏။ ၄ ဘိ းေဘးမှ အေမွ ခံေသာ ေြမကိ မေပးရဟ
ေယဇေရလ မိ သ
့ ား နာဗတ်ေလ ာက်ေသာ စကား ေ ကာင့် အာဟပ်မင်းသည် ညစ် းေသာ
စိ တ် ှ င့်

ိ းငယ်လျက်၊ နန်းေတာ်သိ့သွား၍ အစာကိ မစား၊ မျက် ှ ာကိ လဲ ၍သာလွ န်ေပ မှာ

အိ ပ်လျက်ေန၏။

၅

ခင်ပွန်းေယဇေဗလသည်လာ၍၊

စိ တ်ေတာ်သည် အဘယ်ေ ကာင့်
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ေယဇေရလ မိ သ
့ ားနာဗတ်ကိ ငါေခ ၍ သင့်စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ ေရာင်းပါ။ သိ ့မဟတ် သင်အလိ
ှ ိ လ င် အြခားေသာဥယျာဥ်ကိ ငါေပးမည်ဟဆိ ေသာ်၊ ထိ ဥယျာဥ်ကိ ကိ ယ်ေတာ်အားမေပးရဟ
ြပန်ေြပာ

ေသာေ ကာင့်

စိ တ် ိ းငယ်သည်ဟဆိ ၏။

၇

ခင်ပွန်းေယဇေဗလက၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် ဣသ ေရလ ိင်ငံကိ အစိ းရေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ ထ၍ င်လန်းေသာ
စိ တ် ှ င့် စားေတာ်ေခ ပါ။ က န်မသည် ေယဇေရလ မိ သ
့ ားနာဗတ်၏ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ ဆက်ပါ
မည်ဟဆိ သည်အတိ င်း၊ ၈ အာဟပ်မင်း၏ အခွ င့ ် ှ င့်စာေရး၍ တံ ဆိ ပ် ေတာ် ှ င့် ခတ် ပီ းမှ၊
နာဗတ်ေနရာ မိ ့၌ သ ှ င့်အတ ေနေသာ အသက် ကီ းသ ှ င့်မးမတ်များထံ သိ ့ ေပးလိ က် ေလ၏။
၉ စာချက်ဟမကား၊ အစာေ ှ ာင်ရာအချိန်ကိ ေ ကးေ ကာ်၍၊ နာဗတ်ကိ လများေ ှ မ့ ှ ာ

ေြမာက်ထား

ကေလာ့။

၁၀ သ့ေ ှ မ့ ှ ာ အဓမလ ှ စ်ေယာက်ကိထား၍၊ သင်သည်

ဘရားသခင် ှ င့် ှ င်ဘရင်ကိစွန့်ပယ် ပီ ဟ သက်ေသခံ ပါေလေစ။ သိ ့ ပီ းမှ သ့ကိ ထတ်၍
ေသေစြခင်း ငှ ါ ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ် ကေလာ့ဟ ပါသတည်း။ ၁၁ ေယဇေဗလေပးလိ က်ေသာ စာ၌
ပါသည်
ပလျက်၊

အတိ င်း၊

နာဗတ်ေနေသာ မိ သ
့ ား

အသက် ကီ းသ ှ င့်

၁၂ အစာေ ှ ာင်ရာအချိန်ကိ ေ ကးေ ကာ်၍ နာဗတ်

မးမတ်တိ့သည်
ကိ လများေ ှ မ့ ှ ာ

ေြမာက်ထား က၏။ ၁၃ အဓမလ ှ စ်ေယာက်သည် လာ၍သ့ေ ှ မ့ ှ ာ ထိ င်လျက်၊ နာဗတ်သည်
ဘရားသခင် ှ င့် ှ င်ဘရင်ကိ စွ န့်ပယ် ပီ ဟ လများေ ှ တွ
့ င် နာဗတ်တဘက်၌ သက်ေသ
ခံ ကလ င်၊ နာဗတ်ကိ မိ ့ြပင်သိ့ ထတ်၍ ေသေအာင် ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ် က၏။ ၁၄ ထိ အခါ
နာဗတ်သည် ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်ြခင်း ကိ ခံရ၍ ေသပါ ပီ ဟ ေယဇေဗလထံ သိ ့ ေစလတ်၍
ကားေလ ာက် က၏။ ၁၅ ထိ အေ ကာင်းကိ ေယဇေဗလသည် ကားလ င်၊ ေယဇေရလ မိ ့
သားနာဗတ် မေရာင်းလိ ေသာ စပျစ် ဥယျာဥ်ကိ ထ၍ သိ မ်းယေတာ်မပါ။ နာဗတ်အသက်မ ှ ိ ၊
ေသပါ ပီ ဟ

ဆိ ၏။

၁၆

နာဗတ်ေသေ ကာင်းကိ

အာဟပ်သည်

ကားလ င်၊

ေယဇေရလ မိ ့ သားနာဗတ်၏ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ သိ မ်းယြခင်းငှ ါ ထသွ ား၏။

၁၇

ထိ အခါတိ ှ ဘိ မိ သ
့ ား ဧလိ ယသိ ့ ေရာက်လာေသာ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်က၊ ၁၈
သင်သည် ှ မာရိ မိ ့၌ေနေသာ

ဣသေရလ

ှ င်ဘရင်အာဟပ်ကိ

ကိ ဆိအ့ံ ေသာငှ ါ

ထသွ ားေလာ့။ သသည်နာဗတ်၏ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ သိ မ်းယြခင်းငှ ါ သွ ား၍ ယခဥယျာဥ်၌ ှ ိ ၏။
၁၉ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် လအသက်ကိ သတ်၍သ့ဥစာကိ

သိ မ်းယ ပီ ေလာ။

တဖန်

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ေခွ းတိ ့သည်

နာဗတ်အေသွ းကိ

လျက်ေသာအရပ်၌ သင့်အေသွ းကိ ပင် လျက် ကလိ မ့ ် မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ
ဆင့်ဆိ ေလာ့ဟ မှာထား ေတာ်မ၏။ ၂၀ အာဟပ်ကလည်း၊ အချင်းရန်သ၊ ငါ ှ င့်ေတွ ့ ပီ
ေလာဟ ဧလိ ယအားဆိ လ င်၊ ဧလိ ယကသင်သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပလိ ၍
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ကိ ယ်ကိ ေရာင်းေသာေ ကာင့် သင် ှ င့်ငါေတွ ့ ပီ ။ ၂၁ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
သင့်အေပ သိ ့ ေဘးဥပဒ်ေရာက်ေစမည်။ ဣသေရလ မိ ့ ွာ၌ ချုပ်ထားေသာသြဖစ်ေစ၊
အလွ တ်ေြပးေသာသြဖစ်ေစ၊ အာဟပ်အမျိုး ေယာက်ျားများကိ ပယ်ြဖတ်မည်။ ၂၂ ငါ့အမျက်ကိ
ိးေဆာ်ေသာအြပစ် ှ င့် ဣသ ေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာအြပစ်ေ ကာင့်၊ သင့်အမျိုး ကိ
ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်အမျိုး ှ င့် အဟိ ယ၏ သားဗာ ှ ာအမျိုးကဲ့ သိ ့ ငါြဖစ်ေစမည်။ ၂၃
ေယဇေဗလအမမှာ

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ

သည်ကား၊

ေခွ းတိ ့သည် ေယဇ ေဗလကိ စား ကလိ မ့ ်မည်။

ေယဇေရလ မိ ့ ိ းနားမှာ

၂၄ အာဟပ်အမျိုးသည်

မိ ထ
့ ဲ မှာ

ေသလ င်ေခွ းစား လိ မ့ ်မည်။ မိ ့ြပင်မှာေသလ င် မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက် စားလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ အာဟပ်အား ဆင့်ဆိ ၏။ ၂၅ အာဟပ် ှ င့်တေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ ။
ခင်ပွန်းေယဇေဗလသည် တိ က်တွန်းသြဖင့်၊ ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပလိ ၍
ကိ ယ်ကိ ေရာင်း ေသာသြဖစ်၏။

၂၆ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးေ ှ မ့ ှ

ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာအာေမာရိ အမျိုးသား ပသမ အတိ င်း၊ ပ်တဆင်းတကိ ဆည်းကပ်၍
စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ဘွ ယ် အမကိ ပ၏။ ၂၇ သိ ့ရာတွ င် ဧလိ ယဆင့်ဆိ ေသာ စကားေတာ်ကိ
ကားလ င်၊

မိ မိအဝတ်ကိ

ဆတ်၍ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ

ဝတ်၏။

ေလ ာ်ေတအဝတ်၌ အိ ပ်ြခင်း ကိ ပ၍ ြဖည်းြဖည်းသွ ားလာ၏။

အစာေ ှ ာင်ြခင်း၊

၂၈ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် တိ ှ ဘိ မိ သ
့ ား ဧလိ ယသိ ့ ေရာက်လာသည်ကား၊ ၂၉ အာဟပ်သည်
ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိမ့ ်ချသည်ကိ ြမင် ပီ ေလာ။ ထိ သိ့ငါ့ေ ှ ့ မှာ ှ ိမ့ ်ချေသာေ ကာင့်၊ သ့လက်ထက်၌
ထိ ေဘးဥပဒ်ကိ ငါမေရာက်ေစ။ သ့သားလက်ထက်၌ အမျိုးအေပ သိ ့ေရာက်ေစမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၂

ရိ ြပည် ှ င့်

တတိ ယ ှ စ်တွင်၊
လာ၏။

၃

ဣသေရလြပည်သည်

စစ်မတိ က်

ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်သည်
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

ဘဲ

သံ း ှ စ်ေန ပီ းမှ၊

၂

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့

ဂိ လဒ်ြပည်

ရာမတ် မိ သ
့ ည်

ငါတိ ့

ိင်ငံအဝင်ြဖစ်သည်ကိ သင်တိ့ မသိ ေလာ။ ငါတိ ့သည် ရိ ှ င်ဘရင်လက်မှ မ တ်မယဘဲ
ငိ မ်သက်စွာ ေန က ပီ တကားဟ မိ မိက န်တိ့အားဆိ ၏။ ၄ ေယာ ှ ဖတ်မင်းအားလည်း၊
ဂိ လဒ်ြပည်

ရာမတ် မိ သ
့ ိ ့ ငါ ှ င့်အတ စစ်ချီမည်ေလာဟေမးလ င်၊ ေယာ ှ ဖတ်က၊

ငါသည်မင်း ကီ းကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ငါ့လတိ ့သည် မင်း ကီ း၏လကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ငါ့ြမင်းတိ ့သည်
မင်း ကီ း၏ ြမင်းကဲ့ သိ ့၎င်းြဖစ် ကသည်ဟ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အား ြပန် ေြပာ၏။ ၅
တဖန်ေယာ ှ ဖတ်က၊ ထာဝရဘရား၏

တ် ကပတ်ေတာ်ကိ ယေန့ေမးြမန်းပါေလာ့ဟ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အားဆိ ေသာ်၊ ၆ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ပေရာဖက်ေလးရာ တိ ့ကိ
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စေဝးေစ ပီ းလ င်၊ ငါသည်ဂိလဒ်ြပည်
ေနေကာင်းသေလာဟ

ရာမတ် မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီေကာင်းသေလာ။ မချီဘဲ

ေမးေသာ်၊

သတိ ့ကချီေတာ်မပါ။

ထာဝရဘရားသည်

အ ှ င်မင်း ကီ း၏လက်ေတာ်သိ့ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ေလ ာက် က၏။ ၇ ေယာ ှ ဖတ်ကလည်း၊
ငါတိ ့ေမးြမန်းစရာ ထာဝရဘရား၏ ပေရာဖက် တစံ တပါးမ မ ှ ိ သေလာဟ ေမးေသာ်၊ ၈
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊ ထာဝရဘရားကိ ေမးြမန်းရေသာ သတေယာက်ဣမလသား
မိ ကာ ှ ိ ေသး ၏။ သိ ့ရာတွ င် ထိ သကိ ငါမန်း၏။ ငါ၌ မဂလာစကားကိ မေဟာ။
အမဂလာစကားကိ သာ ေဟာတတ်သည်ဟ ေယာ ှ ဖတ်အားဆိ လ င်၊ ေယာ ှ ဖတ်က
ထိ သိ့မင်း ကီ း မေြပာပါ ှ င့်ဟ ြပန်ဆိ၏။ ၉ ထိ အခါ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် အရာ ှ ိ
တေယာက်ကိေခ ၍၊ ဣမလသားမိ ကာကိ အလျင်အြမန် ေခ ခဲ့ ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀
ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ှ င့် ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ ဖတ်တိ့သည် မင်းေြမာက်တန်ဆာကိ
ဝတ်ဆင်လျက် ှ မာရိ မိ တ
့ ံ ခါးဝေ ှ ၊့ ဟင်းလင်းေသာ အရပ်၌ ရာဇ ပလင်တိ့အေပ မှာထိ င်၍၊
ပေရာဖက်အေပါင်းတိ ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေဟာေြပာ က၏။ ၁၁ ေခနာနာသားေဇဒကိ သည်
သံ ဦ းချိုတိ ့ကိ လပ်၍၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ကိ ယ်ေတာ် သည် ရိ လတိ ့ကိ
မဖျက်ဆီးမှီ တိ င်ေအာင် ဤဦ းချိုတိ ့ ှ င့် တိ းရမည်ဟမိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ ၏။ ၁၂
ပေရာဖက်အေပါင်းတိ ့ကလည်း၊ ဂိ လဒ်ြပည် ရာမတ် မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီ၍ ေအာင်ေတာ်မပါ။
ထာဝရဘရား သည် အ ှ င်မင်း ကီ း၏ လက်ေတာ်သိ့ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ပေရာဖက် ပ၍
ေဟာ က၏။

၁၃

မိ ကာကိ ေခ ေသာတမန်က၊

ပေရာဖက်

အေပါင်းတိ ့သည်

မဂလာစကားကိ သာ ှ င်ဘရင်အား တညီ တ ွ တ်တည်းေဟာ က၏။ ကိ ယ်ေတာ်လည်း သတိ ့
ေဟာ ကသည်နည်းတ မဂလာစကားကိ သာ ေဟာေတာ် မပါဟဆိ လ င်၊ ၁၄ မိ ကာတ၊
ထာဝရဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မ သည်အတိ င်း ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မေသာ စကားကိ သာ
ငါြပန်ေြပာရမည်ဟဆိ ၏။
အချင်းမိ ကာ၊

၁၅

ငါတိ ့သည်

ှ င်ဘရင်ထံသိ ့

ေရာက်ေသာအခါ

ဂိ လဒ်ြပည်ရာမတ် မိ သ
့ ိ့

စစ်ချီ

ှ င်ဘရင်က၊

ေကာင်းသေလာ။

မချီဘဲေနေကာင်းသေလာဟေမးလ င်၊ မိ ကာက၊ စစ်ချီ၍ ေအာင်ေတာ်မပါ။ ထာဝရဘရားသည်
အ ှ င်မင်း ကီ း၏ လက်ေတာ်သိ့ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ြပန်ေလ ာက်၏။ ၁၆ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊
မှန်ေသာစကားမှတပါး

အြခားေသာစကားကိ

ငါ့အားမေဟာမည်အေ ကာင်း၊

ငါသည်

ထာဝရဘရားအခွ င့ ် ှ င့်

ဘယ် ှ စ် ကိ မ်

တိ င်ေအာင်

သင်သည်
သင့်အား

အကျိန်ေပးရမည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၁၇ မိ ကာက၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ သည်
သိ းထိ န်းမ ှ ိ ေသာသိ းကဲ့ သိ ့၊ ေတာင်များအေပ မှာ အရပ်ရပ်ကွဲြပားလျက် ှ ိ ကသည်ကိ
ငါြမင် ပီ ။ ထာဝရ ဘရားကလည်း၊ ဤသအေပါင်းတိ ့သည် အ ှ င်မ ှ ိ ေသာ ေ ကာင့်
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အသီ းအသီ းကိ ယ်ေနရာသိ ့ ြပန် ကပါေလေစဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၁၈
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ သသည်ငါ၌ မဂလာစကားကိ မေဟာ၊ အမဂလာစကားကိ သာ
ေဟာတတ်သည်ဟ မင်း ကီ းအား ငါမေြပာသေလာဟ ေယာ ှ ဖတ်အားဆိ ၏။

၁၉

မိ ကာကလည်း၊ သိ ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ နားေထာင်ပါ။ ထာဝရဘရားသည်
ပလင် ေတာ်ေပ မှာ ထိ င်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအေပါင်းတိ ့သည်
လက်ျာေတာ်ဘက် လက်ဝဲ ေတာ်ဘက်၌ ရပ်ေန ကသည်ကိ၎င်း ငါြမင် ပီ ။

၂၀

ထာဝရဘရားကလည်း၊ အာဟပ်သည် ဂိ လဒ် ြပည်ရာမတ် မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီ၍ ဆံ းေစြခင်းငှ ါ
အဘယ်သ

ေသွ းေဆာင်မည်နည်းဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊

အြခံ အရံ

ေတာ်တိ့သည်

တေယာက်တနည်းစီ ြပန်ေလ ာက် က၏။ ၂၁ တဖန်ဝိညာဥ်တပါးသည် လာ၍ ထာဝရဘရား
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ရပ်လျက်၊ အက ်ပ်ေသွ းေဆာင်ပါမည်ဟ ေလ ာက် လ င်၊ ၂၂ ထာဝရဘရားက
အဘယ်သိ့ေသွ းေဆာင်မည် နည်းဟ ေမးေတာ်မေသာ်၊ အက ်ပ်သွား၍ ထိ မင်း ကီ း၏
ပေရာဖက်အေပါင်းတိ ့ထဲမှာ မသာစကားကိ ေြပာတတ် ေသာ စိ တ်ဝိညာဥ်ြဖစ်ပါမည်ဟ
ြပန်ေလ ာက်ေသာ်၊ သင်သည် ေသွ းေဆာင်၍
မိ န့်ေတာ်မ၏။

ိင်လိမ့ ်မည်။ ထိ သိ့သွား၍ ပေလာ့ဟ

၂၃ သိ ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားသည် မသာစကားကိ ေြပာတတ်ေသာ

စိ တ်ဝိညာဥ်ကိ မင်း ကီ း၏ ပေရာဖက် အေပါင်းတိ ့၌ သွ င်းေတာ်မ ပီ ။ မင်း ကီ း၏အမမှာ
အမဂလာစကားကိ ေြပာေတာ်မ ပီ ဟ ေဟာေလ၏။ ၂၄ ထိ အခါေခနာနာ၏ သားေဇဒကိ သည်
ချဥ်းလာ

၍

မိ ကာ၏

ပါးကိ ပတ်လျက်၊

ထာဝရဘရား၏

ဝိ ညာဥ်

ေတာ်သည်

သင် ှ င့် တ်ဆက်ြခင်းငှ ါ အဘယ်လမ်းြဖင့် ငါမှထွ က်ေတာ်မသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ၂၅
မိ ကာက၊

သင်သည်

ပန်းေ ှ ာင်၍

ေနြခင်းငှ ါ

အတွ င်းခန်းထဲ သိ့

ဝင်ေသာေန့၌

သင်ြမင်လိမ့ ်မည်ဟ ဆိ ၏။ ၂၆ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊ မိ ကာကိ မိ ဝ့ န်မင်း အာမန်ထံ၊
သားေတာ်ေယာ ှ ထံ သိ ့
ငါသည်

ငိ မ်ဝပ်စွာ

ယသွ ား၍၊
ြပန်၍

၂၇

ဤသကိ ေထာင်ထဲမှာ

မလာမှီတိင်ေအာင်

ဆင်းရဲ စွာ

စား

ေလှာင်ထား က။
ေသာက်ေစဟ

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ ေလာ့ဟ စီ ရင်၏။ ၂၈ မိ ကာကလည်း၊ မင်း ကီ းသည်
ငိ မ်ဝပ်စွာ ြပန်လာရလ င် ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားြဖင့် မိ န့်ေတာ် မမ၊ အိ လများအေပါင်းတိ ့၊
နားေထာင် ကေလာ့ဟဆိ ၏။

၂၉ ထိ သိ့

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ှ င့် ယဒ ှ င်ဘရင်

ေယာ ှ ဖတ်တိ့သည် ဂိ လဒ်ြပည်ရာမတ် မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီ က၏။ ၃၀ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊
ငါသည်ြခားနားေသာ
မကား

အေယာင်ကိ

မင်းေြမာက်တန်ဆာကိ

ေဆာင်၍စစ်ပွဲထဲသိ့
ဝတ်ဆင်ပါေလာ့ဟ

ဝင်မည်။

မင်း ကီ း

ေယာ ှ ဖတ်အားဆိ ပီ းမှ၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ြခားနားေသာ အေယာင်ကိ ေဆာင်လျက် စစ်ပွဲထဲသိ့ ဝင်၏။ ၃၁

၃ ဓမရာဇဝင်

629

ရိ ှ င်ဘရင်က၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်မှတပါး အြခားေသာ လ ကီ းလငယ်ကိ မတိ က် ှ င့်ဟ
ရထားစီ း သရဲ များကိ အပ်ေသာ ဗိ လ်သံ းကျိပ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိမှာ ထား ှ င့်ေသာေ ကာင့်၊ ၃၂
ရထားစီ းသရဲ အပ်ဗိလ်မင်းတိ ့သည် ေယာ ှ ဖတ် ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ အကယ်စင်စစ်ထိသသည်
ဣသေရလ

ှ င်ဘရင်ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ ဆိ လျက်သက
့ ိ တိ က်အ့ံ ေသာငှ ါ လမ်းလဲ က၍၊

ေယာ ှ ဖတ်လည်း ေ ကးေ ကာ်ေလ၏။
ရထား

၃၃ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် မဟတ်ေ ကာင်းကိ

စီ းသရဲ အပ်ဗိလ်မင်းတိ ့သည်

ရိ ပ်မိေသာအခါ၊

မလိ က်ဘဲ

အြခားသိ ့

ေ ှ ာင်သွား က၏။ ၃၄ လတေယာက်သည် မ ွယ်ဘဲေလး ှ င့်ပစ်၍၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကိ
သံ ချပ်အကျအဆစ် ကားမှာ မှန်ေလေသာ်၊ ငါ့ကိစစ်ပွဲထဲက လှ ည့်၍ ထတ်ေဆာင် ေလာ့။
ငါနာသည်ဟ မိ မိရထားေတာ်ထိန်းကိ ဆိ ၏။ ၃၅ ထိ ေန့၌တိ း၍ တိ က် က၏။ ှ င်ဘရင်သည်
ရိ လတဘက်တချက်၌ရထားေတာ်ထဲမှာ

လကိ မှီ၍

ထိ င်ေန၏။

ညဦ းယံ ၌

အသက်ေတာ်ကန်၏။ ထိ ခိက်ရာ အနာမှ အေသွ းသည်ရထားထဲ သိ့ယိ၏။ ၃၆ လအေပါင်းတိ ့၊
ကိ ယ်ေနေသာ

မိ ့ြပည်သိ့ ြပန်သွား ကဟ ေနဝင်ေသာအခါ တတပ်လံ းကိ ေ ကး

ေ ကာ်ေလ၏။ ၃၇ ထိ သိ့ ှ င်ဘရင်ေသ၍ ှ မာရိ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် သြဖင့် သ ဂဟ်ြခင်းကိ
ခံ ရ၏။

၃၈ ရထားေတာ် ှ င့် လက်နက်ေတာ်ကိ

ှ မာရိ မိ ့ ေရကန်၌ ေဆးသြဖင့်၊

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မေသာ စကား ှ င့်အညီ ေခွ းတိ ့သည် အေသွ းကိ လျက် က၏။ ၃၉
အာဟပ် ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့ ှ င့် တည်ေဆာက်ေသာ ဆင်စွယ်နန်း၊
ပစေသာ မိ တ
့ ိ ့ သည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။

၄၀ အာဟပ်သည်

ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အိ ပ်ေပျာ်၍၊ သားေတာ်အာခဇိ သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။ ၄၁
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်
အသက်သံ းဆယ်

အာဟပ်နန်းစံ ေလး ှ စ်

ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်

ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ်စိးစံ ေလ၏။

ယဒ ိင်ငံကိ

မယ်ေတာ်ကား

တွ င်

အာသသား ေယာ ှ ဖတ်သည်

အစိ းရ၍၊

၄၂

ေယ ှ လင် မိ ့၌

ှ ိ လဟိ သမီ းအဇဘအမည် ှ ိ ၏။

၄၃

ထိ မင်းသည်ခမည်းေတာ် အာသလိ က်ေသာ လမ်းကိ မလဲ ၊ အကန်အစင်လိက်၍ ထာဝရဘရား
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေြဖာင့်မတ်ေသာ အကျင့်ကိ သာ ကျင့်၏။ သိ ့ရာတွ င် ြမင့်ေသာအရပ်တိ့ကိ
မပယ် ှ ားေသာေ ကာင့်၊
မီ း ိ ့ က၏။

၄၄

မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေလ၏။

လတိ ့သည်

ထိ အရပ်တိ့၌

ေယာ ှ ဖတ်မင်းသည်

ယဇ် ပေဇာ်၍

နံ သ
့ ာေပါင်းကိ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ှ င့်

စစ်မတိ က်

၄၅ ေယာ ှ ဖတ် ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ

တိ ့ ှ င့်

တန်ခိး ကီ းြခင်း၊ စစ်တိက်ြခင်းအရာတိ ့သည် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၄၆
ခမည်းေတာ်အာသလက်ထက်၌ ကျန် ကင်းေသး ေသာ ေယာက်ျားအလိ သိ့ လိ က်တတ်ေသာ
မိ န်းမလ ာ တိ ့ကိ ြပည်ေတာ်မှ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေလ၏။

၃ ဓမရာဇဝင်

၄၇ ထိ ကာလ၊ ဧဒံ ြပည်၌
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ှ င်ဘရင်မ ှ ိ ။ ယဒ ှ င်ဘရင်ခန့်ထားေသာ မိ ဝ့ န်မင်း စီ ရင်ရ၏။ ၄၈ ေယာ ှ ဖတ်သည်
သဖိ ရြပည်သိ့ ေစလတ်၍၊ ေ ကိ ယေစြခင်းငှ ါ တာ သေဘာတိ ့ကိ ဧဇယန်ဂါဗာ မိ ့ မှာ
တည်၏။ ၄၉ အာဟပ်သား အာခဇိ က၊ ငါ့က န်တိ့သည် မင်း ကီ းက န်တိ့ ှ င့် သေဘာစီ းဝါေစဟ
ေယာ ှ ဖတ်၌ အခွ င့ ်ေတာင်း၍ ေယာ ှ ဖတ်သည် အခွ င့ ်ေပး၏။ သိ ့ေသာ် လည်း
သေဘာတိ ့သည် ဧဇယန်ဂါဗာ မိ မ
့ ှ ာ ကျိုးပဲ့ ေသာ ေ ကာင့်၊ သဖိ ရ မိ သ
့ ိ ့ မသွ ားရ။ ၅၀
ေယာ ှ ဖတ်သည်

ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်

အိ ပ်ေပျာ်၍

သတိ ့ ှ င့်အတ

အဘဒါဝိ ဒ် မိ ့၌

သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။ သားေတာ်ယေဟာရံ သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င် ၏။ ၅၁
ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်နန်းစံ ဆယ်ခနစ် ှ စ် တွ င်၊ အာဟပ်သားအာခဇိ သည် ှ မာရိ မိ ့၌
မင်း ပ၍ ဣသေရလ ိင်ငံကိ ှ စ် ှ စ်စိးစံ ၏။

၅၂ ထိ မင်းသည်ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ဒစ ိ က်ကိ ပ၍၊ မိ ဘလိ က်ေသာလမ်း၊ ဣသေရအမျိုးကိ ြပစ်မှား ေစေသာ ေနဗတ်၏သား
ေယေရာေဗာင်လိက်ေသာလမ်းသိ ့ လိ က်ေလ၏။ ၅၃ ဗာလဘရားကိ ဝတ် ပကိ းကွ ယ်၍၊
အဘကျင့်ေလသမ အတိ င်း

ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏

အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်သတည်း။
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631

၄ ဓမရာဇဝင်

၁ အာဟပ်မင်း

ေသေသာေနာက်၊

ပန်ကန်ေလ၏။

၂ အာခဇိ မင်းသည်

ေမာဘြပည်

သည်

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကိ

ှ မာရိ မိ ့၌ အထက်အခန်း ြပတင်းေပါက်မှ

ကျ၍နာေနေသာေ ကာင့်၊ ငါသည် ဤအနာမှာ ထေြမာက်မည်ေလာဟ ဧ ကန် မိ ၏
့ ဘရား
ဗာလေဇဗပ်သိ့ သွ ား၍ ေမးြမန်း ကဟ မှာထား၍ သံ တမန်တိ့ကိ ေစလတ်ေလ၏။ ၃
ထာဝရဘရား၏
ှ မာရိ ှ င်ဘရင်

ေကာင်းကင်တမန်သည်
ေစလတ်ေသာ

တိ ှ ဘိ မိ သ
့ ား

သံ တမန်တိ့ကိ

ဧလိ ယအားလည်း၊

ကိ ဆိြခင်းငှ ါ

ထသွ ားေလာ့။

ဣသေရလြပည်၌ ဘရားသခင်မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ဧ ကန် မိ ၏
့ ဘရားဗာလေဇဗပ်သိ့သွား၍
ေမးြမန်းရသေလာ။
ယခ

၄

ထိ ေ ကာင့်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

တက်ေသာသာလွ န်ေပ က

ေနာက်တဖန်

မဆင်းရ၊

သင်သည်

စင်စစ်ေသရမည်ဟ

သတိ ့အားဆင့်ဆိ ရမည် အေ ကာင်းမိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဧလိ ယသွ ားေလ၏။

၅

သံ တမန်တိ့သည် ြပန်လာေသာအခါ ှ င်ဘရင်က၊ အဘယ်ေ ကာင့်ယခြပန်လာ ကသနည်းဟ
ေမးလ င်၊

၆ သတိ ့က၊ လတေယာက်သည် က န်ေတာ်တိ့ကိ

ကိ ဆိြခင်းငှ ါ လာ၍

သင်တိ့ကိေစလတ်ေသာ ှ င်ဘရင် ထံ သိ ့ ြပန် က။ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ဣသရလြပည်၌ ဘရားသခင် မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ဧ ကန် မိ ၏
့ ဘရားဗာလေဇဗပ်သိ့သွား၍
ေမးြမန်းရသေလာ။

ထိ ေ ကာင့်

သင်သည်ယခတတ်ေသာ

သာလွ န်ေပ က

ေနာက်တဖန်မဆင်းရ။ စင်စစ်ေသရမည်ဟ ေြပာရမည် အေ ကာင်း မှာထားပါသည်ဟ
ေလ ာက် က၏။ ၇ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ သင်တိ့ကိ ကိ ဆိြခင်းငှ ါ လာ၍ ဤသိ ့ေြပာေသာသကား
အဘယ်သိ့ေသာ သနည်းဟ ေမးလ င်၊ ၈ သတိ ့က၊ ထိ သသည် ကိ ယ်၌အေမွ းများ၍
သားေရခါးပန်းကိ စည်းေသာသ ြဖစ်ပါသည်ဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ ထိ သသည် တိ ှ ဘိ မိ သ
့ ား
ဧလိ ယြဖစ်လိမ့ ်မည် ဟ ှ င်ဘရင်ဆိလျက်၊ ၉ လငါးကျိပ်အပ်ေသာ တပ်မးကိ ေစလတ်၍၊
တပ်မးသည် ေတာင်ေပ မှာထိ င်ေသာ ဧလိ ယထံ သိ ့ ေရာက် ပီ းလ င်၊ အိ ဘရားသခင်၏လ၊
သင်သည် ဆင်းရ မည်အေ ကာင်း၊ ှ င်ဘရင်အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်ဟဆိ ၏။ ၁၀ ဧလိ ယကလည်း၊
ငါသည် ဘရားသခင်၏လမှန်လ င်၊ ေကာင်းကင်ကမီ းကျ၍ သင် ှ င့်သင်၏လ ငါးကျိပ် တိ ့ကိ
ေလာင်ပါေစဟ လငါးကျိပ်အပ်ေသာ တပ်မးအားဆိ သည်အတိ င်း၊ ေကာင်းကင်က မီ းကျ၍
သ ှ င့်သ၌ ပါေသာလငါးကျိပ်တိ့ကိ ေလာင်ေလ၏။

၁၁ တဖန်လငါးကျိပ်အပ်ေသာ

တပ်မးတေယာက်ကိ ှ င်ဘရင်ေစလတ်၍၊ ထိ တပ်မးက၊ အိ ဘရားသခင်၏ လ၊ သင်သည်
အလျင်အြမန် ဆင်းရမည်အေ ကာင်း
ဧလိ ယကလည်း၊
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ှ င်ဘရင် အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်ဟဆိ ၏။

ငါသည်ဘရားသခင်၏

လမှန်လ င်

ေကာင်းကင်က

၁၂

မီ းကျ၍
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သင် ှ င့်သင်၏လငါးကျိပ်
ဘရားသခင်၏မီ းသည်

တိ ့ကိ

ေလာင်ပါေစဟ

ေကာင်းကင်ကကျ၍

သတိ ့အား

သ ှ င့်သ၌

ဆိ သည်အတိ င်း၊

ပါေသာလငါးကျိပ်တိ့ကိ

ေလာင်ေလ၏။ ၁၃ တဖန်လငါးကျိပ်အပ်ေသာ တတိ ယတပ်မးကိ ှ င်ဘရင်ေစလတ်သြဖင့်၊
ထိ တပ်မးသည်

တက်၍

ဧလိ ယေ ှ မ့ ှ ာဒးေထာက်လျက်၊

အိ ဘရားသခင်၏လ၊

က န်ေတာ်အသက် ှ င့် ကိ ယ်ေတာ် က န် ဤလငါးကျိပ်တိ့၏ အသက်ကိ ှ ေြမာေတာ်မပါ။ ၁၄
ေကာင်းကင်က မီ းကျ၍ အြခားေသာ တပ်မး ှ စ်ေယာက် ှ င့် သတိ ့၌ ပါေသာလတရာကိ
ေလာင် ေသာ်လည်း၊ က န်ေတာ်အသက်ကိ ှ ေြမာေတာ်မပါဟ ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၅
ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သ ှ င့်အတ ဆင်းသွ ားေလာ့။ သ့ကိ
မေ ကာက် ှ င့်ဟ ဧလိ ယအားဆိ သည်အတိ င်း၊ ဧလိ ယသည်ထ၍
ေရာက်လ င်၊

၁၆ ထာဝရဘရား

ှ င်ဘရင် ထံ သိ ့

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည်

ဧ ကန် မိ ၏
့

ဘရားဗလေဇဗပ်၌ ေမးြမန်းြခင်းငှ ါ အဘယ်ေ ကာင့် သံ တမန်တိ့ကိေစလတ်သနည်း။
ေမးြမန်းစရာဘိ ့ ဣသေရလြပည်၌ ဘရားသခင်မ ှ ိ ေသာေ ကာင့် ထိ သိ့ ပသေလာ။ သိ ့ြဖစ်၍
သင်သည် ယခတက်ေသာ သာလွ န်ေပ က ေနာက်တဖန်မဆင်းရ။ စင်စစ်ေသရ မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ဆင့်ဆိ ၏။

၁၇

ဧလိ ယ

ဆင့်ဆိ ေသာထာဝရဘရား၏

စကားေတာ်အတိ င်း ှ င်ဘရင်ေသ၍၊ သားေတာ်မ ှ ိ ေသာ ေ ကာင့် ညီ ေတာ်ေယာရံ သည်
ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်သား
အာဇခိ ပမေသာ

ယေဟာရံ နန်းစံ ှ စ် ှ စ်တွင်

အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့သည်၊

နန်းထိ င်ေလ၏။
ဣသေရလ

၁၈

ရာဇဝင်၌

ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။

၂ ထာဝရဘရားသည်

ဧလိ ယကိ

ေလေဘွ အားြဖင့်

ေကာင်းကင်သိ့

ချီေတာ်မချိန်နီးေသာအခါ၊ ဧလိ ယသည် ဧလိ ှ ဲ ှ င့်အတ ဂိ လဂါလ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၏။

၂

ဧလိ ယကလည်း၊ ဤအရပ်၌ ေနရစ်ပါေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ ေဗသလ မိ သ
့ ိ့
ေစလတ်ေတာ်မ

သည်ဟ

ဧလိ ှ ဲ အားဆိ လ င်၊

ကိ ယ်ေတာ်အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ြပန်ေြပာလျက်၊

ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့

ဧလိ ှ ဲ က

ထာဝရဘရားအသက်၊

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်

အက ်ပ်မကွ ာရပါဟ

သည်

ေဗသလ မိ သ
့ ိ ့သွား က၏။

၃

ထိ မိ ့၌ ှ ိ ေသာပေရာဖက်အမျိုးသားတိ ့သည် ဧလိ ှ ဲ ကိ ခရီ းဦ း ကိ ပအံ့ ေသာငှ ါထွ က်လာ၍၊
ထာဝရ ဘရားသည် ကိ ယ်ေတာ်သခင်ကိ ကိ ယ်ေတာ်ေခါင်းမှ ယေန့ တ်သွားေတာ်မမည်ကိ
သိ ေတာ်မသေလာဟ ေမးလ င်၊ ဟတ်ကဲ့ငါသိ ၏။ တိ တ်ဆိတ်စွာ ေန ကပါဟေြပာဆိ ၏။ ၄
ဧလိ ယကလည်း၊

အိ ဧလိ ှ ဲ ၊

ဤအရပ်၌

ေနရစ်ပါေလာ့။

ထာဝရဘရားသည်

ငါ့ကိေယရိ ေခါ မိ သ
့ ိ ့ ေစလတ်ေတာ်မသည်ဟဆိ လ င်၊ ဧလိ ှ ဲ က၊ ထာဝရဘရားအသက်၊
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ကိ ယ်ေတာ်အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် အက ်ပ်မကွ ာရပါဟ ြပန်ေြပာ
လျက်၊ ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေယရိ ေခါ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား က

၏။

၅ ထိ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ

ပေရာဖက်အမျိုးသားတိ ့သည် ဧလိ ှ ဲ ထံသိ ့လာ၍ ထာဝရဘရားသည် ကိ ယ်ေတာ်သခင် ကိ
ကိ ယ်ေတာ်ေခါင်းမှ၊

ယေန့ တ်သွားေတာ်မမည်ကိ

သိ ေတာ်မသေလာဟေမးလ င်၊

ဟတ်ကဲ့ငါသိ ၏။ တိ တ်ဆိတ်စွာ ေန ကပါဟ ေြပာဆိ ၏။ ၆ ဧလိ ယကလည်း ဤအရပ်၌
ေနရစ်ပါေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ ေစလတ်ေတာ် မသည်ဟဆိ လ င်၊
ဧလိ ှ ဲ က၊ ထာဝရဘရားအသက်၊ ကိ ယ်ေတာ်အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်
ှ င့်အက ်ပ်မကွ ာရပါဟ ြပန်ေြပာလျက်၊ ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် အတသွ ား က၏။ ၇
ပေရာဖက်အမျိုးသားငါးကျိပ်တိ့သည်
ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့ သည်

အေဝးက ကည့် ြခင်းငှ ါ

ေယာ်ဒန်ြမစ်နားမှာ ရပ်ေန က၏။

သွ ား၍ရပ်ေန က၏။
၈ ဧလိ ယသည်

မိ မိဝတ်လံ ကိ ယ၍ လိ ပ် ပီ းမှ၊ ေရကိ ိ က်သြဖင့် ေရသည် တဘက်တချက်ကွဲ၍ ၊ ထိ သ
ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေြမေပ မှာ ေ ှ ာက်သွား က၏။ ၉ ြမစ်တဘက်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ ၊
ဧလိ ယက၊ သင် ှ င့်ငါမကွ ာမှီ ငါ၌တစံ တခေသာ ဆကိ ေတာင်းေလာ့ဟ ဧလိ ှ ဲ အားဆိ လ င်၊
ဧလိ ှ ဲ က၊ ကိ ယ်ေတာ်ဝိညာဥ် ှ စ်ဆ ေသာအဘိ ့ကိ အက ်ပ်အေပ မှာ ှ ိ ပါေစေသာဟ
ေတာင်းေသာ်၊ ၁၀ ဧလိ ယကသင်သည်ရခဲ ေသာဆကိ ေတာင်း၏ သင် ှ င့်ငါကွ ာသည်ကိ
ြမင်လ င်ရမည်။ သိ ့မဟတ် မရဟ ေြပာဆိ ၏။ ၁၁ ထိ သိ့ တ်ဆက်လျက်သွား ကစဥ်တွင်၊
မီ းရထား ှ င့် မီ းြမင်းတိ ့သည် ေပ လာ၍ ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ခွဲ ခွါသြဖင့်၊ ဧလိ ယသည်
ေလေတွ အားြဖင့် ေကာင်းကင်သိ့ တက်ေလ၏။ ၁၂ ဧလိ ှ ဲ သည် ကည့်ြမင်လ င် ငါ့အဘ၊
ငါ့အဘ၊ ဣသေရလရထား၊ ဣသေရလြမင်းပါတကားဟ ဟစ် ေသာ်လည်း၊ ေနာက်တဖန်
ဧလိ ယကိ မြမင်ရ။ မိ မိအဝတ်ကိ ကိ င်၍ ှ စ်ပိင်းဆတ်ေလ၏။ ၁၃ ေအာက်သိ့ကျေသာ
ဧလိ ယဝတ်လံ ကိ ေကာက်၍ ြပန်ေလ၏။ ေယာ်ဒန်ြမစ်နားမှာ ရပ်၍၊ ၁၄ ေရကိ ဝတ်လံ ှ င့်
ိ က်လျက်၊ ဧလိ ယ ကိ းကွ ယ် ေသာ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် အဘယ်မှာ
ှ ိ ေတာ်မသနည်းဟ၍ တဖန် ိ က်ေသာအခါ၊ ေရသည် တဘက်တချက်ကွဲသြဖင့် ဧလိ ှ ဲ သည်
ကးသွ ား၏။ ၁၅ ေယရိ ေခါ မိ မ
့ ှ ာ ကည့် ေသာ ပေရာဖက် အမျိုးသားတိ ့သည် ဧလိ ှ ဲ ကိ
ြမင်လ င်၊

ဧလိ ယ၏

ဝိ ညာဥ်

သည်

ဧလိ ှ ဲ အေပ မှာ

ကျိန်းဝပ်သည်ဟဆိ လျက်

ခရီ းဦ း ကိ ပအံ့ ေသာငှ ါသွ ား၍ သ့ေ ှ ့၌ ေြမေပ မှာ ြပပ်ဝပ် က၏။ ၁၆ သတိ ့ကလည်း၊
ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့၌

ခွ န်အား ကီ းေသာသ

ငါးကျိပ် ှ ိ ပါ၏။

သတိ ့သည်သွား၍

ကိ ယ်ေတာ်၏ သခင်ကိ ှ ာမည်အေ ကာင်း၊ အခွ င့ ် ေပးေတာ်မပါ။ ထာဝရဘရား၏
ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်သက
့ ိ ချီယ၍ တစံ တခေသာ ေတာင်ေပ ၌ြဖစ်ေစ၊ ချိုင့်ထဲ သိ့ ြဖစ်ေစ
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ချေကာင်းချေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ အခွ င့ ်ေတာင်း လ င်၊ မေစလတ် က ှ င့်ဟ ဧလိ ှ ဲ သည်
ြမစ်တားေသာ် လည်း၊

၁၇ သတိ ့သည် ဧလိ ှ ဲ စိ တ်အားေလျာ့သည် တိ င်ေအာင်

အလွ န်ေတာင်းပန်ေသာအခါ၊ ေစလတ် ကဟ ဆိ ၏။ သတိ ့သည် လငါးကျိပ်ကိ ေစလတ်သြဖင့်၊
သံ းရက် ပတ်လံ း ှ ာ၍ မေတွ ့ ိင် က။ ၁၈ ဧလိ ှ ဲ သည် ေယရိ ေခါ မိ မ့ ှ ာ ေနေသးသည် ြဖစ်၍၊
လတိ ့သည် ြပန်လာေသာအခါ၊ မသွ ား က ှ င့်ဟ ငါြမစ်ထားသည် မဟတ်ေလာဟ
ဆိ ၏။

၁၉ ထိ မိ သ
့ ားတိ ့က၊

ကိ ယ်ေတာ်ြမင်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဤ မိ တ
့ ည်ရာ

အရပ်သည်သာယာပါ၏။ သိ ့ရာတွ င် ေရမေကာင်း၊ ေြမလည်းကိ ယ်ဝန်ပျက်ေစတတ်
ပါသည်ဟ ဧလိ ှ ဲ အား ေလ ာက် ကလ င်၊ ၂၀ ဧလိ ှ ဲ က၊ ဘးသစ်တလံ းကိ ဆားထည့်၍ ယခဲ့
ကေလာ့ဟဆိ သည်အတိ င်း ယခဲ့ က၏။ ၂၁ ဧလိ ှ ဲ သည် စမ်းေရတွ င်းသိ ့သွား၍ ဆားကိ ခတ်
လျက်၊

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား

ဤေရကိ

ငါချိုေစ၏။

ေနာက်တဖန်

ေသေစမည်အေ ကာင်း၊ ကိ ယ်ဝန်ပျက်ေစမည်အေ ကာင်းကိ မ ပရဟ၊ ၂၂ ဧလိ ှ ဲ ဆင့်ဆိ ေသာ
အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း ထိ ေရ

သည် ယေန့တိင်ေအာင် ချိုေလ၏။

၂၃ ထိ မိ မ
့ှ

ေဗသလ မိ သ
့ ိ ့ြပန်၍ ခရီ းသွ ားစဥ်တွင်၊ လလင်ပျိုတိ ့သည် မိ ထ
့ ဲ ကထွ က်၍၊ ေဟဦ းြပည်း၊
တက်ဦး ေလာ့။ ေဟဦ းြပည်း၊ တက်ဦးေလာ့ဟ ကဲ့ ရဲ ့ က၏။

၂၄ ဧလိ ှ ဲ သည်

လှ ည့် ကည့် ပီ းလ င်၊ ထာဝရဘရား၏ အခွ င့ ် ှ င့် ကျိန်ဆိသြဖင့်၊ ဝံ မ ှ စ်ေကာင်တိ့သည်
ေတာထဲ ကထွ က်၍ လလင်ပျို ေလးကျိပ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ကိ က်သတ်ေလ၏။ ၂၅ ထိ မိ မ့ ှ
ကရေမလေတာင်သိ့၎င်း၊ ထိ ေတာင်မှ ှ မာရိ မိ သ
့ ိ ့၎င်း အစဥ်အတိ င်းသွ ား၏။

၃ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်နန်းစံ ဆယ် ှ စ် ှ စ် တွင်၊ အာဟပ်သား ေယာရံ သည် ှ မာရိ မိ ့၌
မင်း ပ၍ ဣသေရလ ိင်ငံကိ စိ းစံ ၏။ ၂ ထိ မင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က် ကိ
ပ၏။ သိ ့ရာတွ င် မိ ဘကဲ့ သိ ့မ ပ။ ခမည်းေတာ်လပ် ေသာ ဗာလ ပ်တကိ ပယ် ှ ား၏။ ၃
သိ ့ေသာ်လည်း ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစ ေသာ ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင် ပေသာ
ဒစ ိ က် အြပစ်ကိ မေ ှ ာင်မှီဝဲ၏။ ၄ ေမာဘမင်း ကီ း ေမ ှ ာသည် သိ းထိ န်း ကီ း ြဖစ်၍၊
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အား သိ းသငယ်တသိ န်း ှ င့် အေမွ း ပါေသာ သိ းထီ းတသိ န်းကိ ဆက်ရ၏။
၅ အာဟပ်ေသေသာအခါ၊ ေမာဘမင်း ကီ းသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကိ ပန်ကန်ေလ၏။ ၆

ထိ အခါ ေယာရံ မင်း ကီ းသည် ှ မာရိ မိ ထ
့ ဲ က ထွ က်၍ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ
စာရင်း ယ၏။ ၇ ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ ဖတ်ထံသိ ့ လကိ ေစလတ် ၍၊ ေမာဘမင်း ကီ းသည်
ငါ့ကိပန်ကန် ပီ ။ ေမာဘြပည်ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ငါ ှ င့်အတ လိ က်မည်ေလာဟ ေမးလ င်၊
ေယာ ှ ဖတ်က ငါလိ က်မည်။ ငါသည် မင်း ကီ း ကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၏။ ငါ့လတိ ့သည် မင်း ကီ း၏
လကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ငါ့ြမင်းတိ ့သည် မင်း ကီ း၏ ြမင်းကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ် ကသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၈
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အဘယ်လမ်းြဖင့် စစ်ချီရမည်နည်းဟေမးေသာ်၊ ဧဒံ ေတာလမ်းြဖင့် ချီရမည်ဟြပန်ေြပာ၏။ ၉
ထိ သိ့ဣသေရလ ှ င်ဘရင်၊ ယဒ ှ င်ဘရင်၊ ဧဒံ

ှ င်ဘရင်တိ့သည် ဝိ င်း၍ခ ှ စ်ရက်

ခရီ းသွ ား က၏။ ဗိ လ်ေြခများ ေသာက်စရာ၊ ပါေသာ တိ ရ စာန် များေသာက်စရာ ေရမ ှ ိ ။ ၁၀
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊ ခက်လှ ပီ ။ ထာဝရ ဘရားသည် ဤ ှ င် ဘရင်သံ းပါးတိ ့ကိ
ေမာဘလတိ ့

လက်သိ့အပ်ြခင်းငှ ါ

စေဝးေစေတာ်မသည်တကားဟ

ဆိ ၏။

၁၁

ေယာ ှ ဖတ်ကလည်း၊ ထာဝရဘရား၌ ေမး ေလ ာက်မည်အေ ကာင်း၊ ထာဝရဘရား၏
ပေရာဖက် တေယာက်မ မ ှ ိ သေလာဟေမးလ င်၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်၏ က န်တေယာက်က၊
ဧလိ ယလက်ေထာက် ှ ာဖတ်သားဧလိ ှ ဲ ှ ိ ပါ၏ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၁၂ ေယာ ှ ဖတ်က၊
ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် ေတာ်သည် သ၌ ှ ိ ေတာ်မသည်ဟဆိ လျက်၊

ှ င်ဘရင်

သံ းပါးတိ ့သည် ဧလိ ှ ဲ ထံသိ ့သွား က၏။ ၁၃ ဧလိ ှ ဲ သည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အားလည်း၊
ငါသည်သင် ှ င့် အဘယ်သိ့ ဆိ င်သနည်း။ သင့်အဘ၏ ပေရာဖက်၊ သင့်အမိ ၏
ပေရာဖက်တိ့ထံသိ ့

သွ ားေလာ့ဟ

ဆိ လ င်၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊

မဆိ ပါ ှ င့်။

ထာဝရ ဘရားသည် ဤ ှ င်ဘရင်သံ းပါးတိ ့ကိ ေမာဘလတိ ့ လက်သိ့ အပ်ြခင်းငှ ါ
စေဝးေစေတာ်မသည်တကားဟ

ဆိ ေသာ်၊

၁၄

ဧလိ ှ ဲ က၊

ငါကိ းကွ ယ်ေသာ

ေကာင်းကင်ဗိလ် ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည် အတိ င်း၊ အကယ်၍
ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်၏ မျက် ှ ာ ကိ ငါမေထာက်လ င်၊ သင့်ကိ ငါမ ကည့်မြမင်လိ။ ၁၅
ေစာင်းသမားကိ ေခ ခဲ့ ဟဆိ ၍ ေစာင်းသမား သည် တီ းေသာ အခါ၊ ထာဝရဘရား၏
လက်ေတာ်သည် ဧလိ ှ ဲ အေပ သိ ့ ေရာက်၍၊
ဤချိုင့်ပတ်

လည်၌

ဆယ်ေပါင်းတိ ့ကိ

၁၆ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

လပ် ကေလာ့။

၁၇

အေ ကာင်းမကား၊

သင်တိ့ ှ င့်တိ ရ စာန်တိ့သည် ေသာက်စရာဘိ ့ ေလမလာ၊ မိ ဃ်းမ ွာဘဲ ဤချိုင့်သည်
ေရ ှ င့်ြပည့်လိ မ့ ်မည်။ ၁၈ ထိ အမသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ သာမည အမြဖစ်ေသး၏။
ေမာဘလတိ ့ကိလည်း သင်တိ့လက်သိ့ အပ်ေတာ်မမည်။ ၁၉ သင်တိ့သည် ခိ င်ခ့ံ ထးဆန်းေသာ
မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့ကိ လပ် ကံ ကလိ မ့ ်မည်။ အသံ းဝင်ေသာ သစ်ပင် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ခတ်လှဲ ကလိ မ့ ်မည်။
ေရတွ င်း ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေြမဖိ ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ေကာင်း ေသာ ေြမကွ က် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့်
ဖျက် ကလိ မ့ ် မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ နံ နက်အချိန် ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ ပေဇာ်
ေသာအခါ၊ ေရသည် ဧဒံ လမ်းြဖင့်လာ၍ တြပည်လံ းကိ လမ်းေလ၏။ ၂၁ ှ င်ဘရင်တိ့သည်
စစ်ချီ၍

လာေ ကာင်းကိ

ေမာဘြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည်

ကားေသာအခါ၊

လက်နက်ေဆာင်ေသာသ အ ကီ းအငယ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ စေဝးေစ၍၊ ြပည်စွန်းနားမှာ တပ်ချ က၏။
၂၂

နံ နက်ေစာေစာထေသာအခါ၊
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ေရသည်အေသွ းကဲ့ သိ ့ နီသည်ကိ ေမာဘြပည်သားတိ ့သည် ြမင် ကလ င်၊ ၂၃ အေသွ းြဖစ်၏။
စင်စစ် ှ င်ဘရင်တိ့သည်

တေယာက်ကိတေယာက်လပ် ကံ ၍

ေသ က ပီ ။

သိ ့ြဖစ်၍

ေမာဘြပည်သားတိ ့၊ လယ ကေလာ့ဟ ဆိ က၏။ ၂၄ ဣသေရလတပ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊
ဣသ ေရလလတိ ့သည် ထ၍ ေမာဘြပည်သားတိ ့ကိ လိ က် သြဖင့် သတိ ့သည် ေြပး က၏။
ဣသေရလလတိ ့သည် ေမာဘြပည်ထဲသိ့တိင်ေအာင် လိ က်၍ လပ် ကံ က၏။

၂၅

မိ တ
့ ိ ့ကိ ဖိ ဖျက် က၏။ ေကာင်းေသာ ေြမကွ က် ှ ိ သမ တိ ့အေပ မှာ လအေပါင်းတိ ့သည်
ေကျာက်ခဲ ပစ်ချ၍ ဖံ းလမ်း က၏။ ေရတွ င်း ှ ိ သမ တိ ့ကိလည်း ေြမဖိ ့ ၍၊ အသံ းဝင်ေသာ
သစ်ပင် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ခတ်လှဲ က၏။ ကိ ရဟရက် မိ ့၌သာ မိ ့ ိ းကိ ချန်ထားရာတွ င်၊ေလာက်လဲ
သမားတိ ့သည် ဝိ င်း၍ ပစ် က၏။

၂၆ ေမာဘမင်း ကီ းသည် အတိ က်မခံ ိင်သည်ကိ

သိ ေသာအခါ၊ ထားကိ င်ေသာသခနစ်ရာကိ ေခ ၍ ဧဒံ ှ င်ဘရင်၏ တပ်ကိဖျက်မည်ဟ
အားထတ်ေသာ် လည်း မဖျက် ိင်။
သားဦ းကိ ယ၍

၂၇ ေနာက်မှမိ မိကိယ်စား နန်းထိ င်ထိက်ေသာ

မိ ့ ိ းေပ မှာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပေလ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

သတပါးအမျက်ထွက်ြခင်း ကိ ခံ ရေသာေ ကာင့်၊ ထိ ြပည်ကိ ထား၍ ကိ ယ်ြပည်သိ့
ြပန်သွား က၏။

၄ ပေရာဖက်အမျိုးသား၏ မယားတေယာက် သည် ဧလိ ှ ဲထံသိ့လာ၍၊ ကိယ်ေတာ်က န်၊
က န်မ၏ ခင်ပွန်းေသပါ ပီ ၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် ထာဝရဘရားကိ ိ ေသေသာသြဖစ်သည်ကိ
ကိ ယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏။ ယခမှာ ေ ကး ှ င်သည် က န်မ၏သား ှ စ်ေယာက်ကိ က န်ခံေစြခင်းငှ ါ
လာပါ ပီ ဟ ေ ကးေ ကာ်ေလ၏။ ၂ ဧလိ ှ ဲ ကလည်း၊ သင့်အဘိ ့အဘယ်သိ့ ငါ ပရ မည်နည်း။
သင့်အိ မ်၌ အဘယ်ဥစာ ှ ိ သနည်းဟ ေမးလ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်မအိ မ်၌ ဆီ အိးတလံ းမှတပါး
အဘယ်ဥစာမ မ ှ ိ ပါဟ ေြပာဆိ ေသာ်၊ ၃ ဧလိ ှ ဲ က သွ ားေလာ့။ အိ မ်နီးချင်း ှ ိ သမ တိ ့တွင်
လပ်ေသာအိ းတိ ့ကိ ငှ ါးယေလာ့။ များစွ ာေသာ အိ းတိ ့ကိ ငှ ားယေလာ့။ ၄ ကိ ယ်အိမ်သိ့
ေရာက်ေသာအခါ၊ သားတိ ့ကိ ေခ ၍ တံ ခါးကိ ပိ တ် ပီ းမှ ငှ ါးယေသာ အိ းများအထဲ သိ့ ဆီ ကိ
အြပည့်ေလာင်း၍ ထားေလာ့ ဟစီ ရင်သည်အတိ င်း၊ ၅ ထိ မိန်းမသည် သွ ား၍သားတိ ့သည်
အိ းများကိ ယခဲ့ ပီ းမှ၊ မိ န်းမသည် သားတိ ့ ှ င့်အတ အိ မ်ထဲသိ့ဝင်၍ တံ ခါးကိ ပိတ်လျက် ဆီ ကိ
ေလာင်းေလ၏။ ၆ အိ းများ၌ ဆီ ြပည့်ေသာအခါ၊ အိ းတလံ းကိ ယခဲ့ ဦ းဟသားအားဆိ လ င်၊
အိ းလပ်မ ှ ိ ပါဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ဆီ သည် တန့်လျက် ေန၏။ ၇ ထိ မိန်းမသည်လာ၍
ဘရားသခင်၏ လကိ ကားေြပာလ င်၊ သက ထိ ဆီကိသွား၍ ေရာင်း ပီ းလ င် ေ ကးကိ
ဆပ်ေလာ့။ ကင်းေသာဆီ ကိ အမှီ ပ၍ သင် ှ င့် သားတိ ့သည် အသက်ေမွ း ကေလာ့ဟ ဆိ ၏။
၈ တေန့သ၌ ဧလိ ှ ဲ သည် နင် မိ သ
့ ိ ့ သွ ားရာတွ င်၊ ထိ မိ ့၌ ထင် ှ ားေသာမိ န်းမတေယာက်သည်

၄ ဓမရာဇဝင်
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ဧလိ ှ ဲ ကိ ေက းြခင်းငှ ါ ေခ ပင့်ေလ၏။ ေနာက်မှထိ လမ်းသိ ့ သွ ား ေသာအခါ၊ ေက းြခင်းကိ
ခံ အံ့ ေသာငှ ါ ထိ အိမ်သိ့ ဝင်တတ်၏။

၉ မိ န်းမကလည်း၊ ငါတိ ့ေနရာလမ်းြဖင့် အစဥ်

သွ ားလာေသာ ဤသသည် ဘရားသခင်၏ သန့် ှ င်းသ ြဖစ်သည်ကိ က ်ပ်ရိပ်မိ၏။ ၁၀
ဝင် ိ းအေပ မှာ အခန်းငယ်တခကိ လပ် က
ထား က

ကန်အ့ံ ။ သ့အဘိ ့ ခတင်၊ စားပွဲ ၊ ထိ င်ခံ ၊ မီ းခံ တိ ့ကိ

ကန်အ့ံ ။ သိ ့ြဖစ်၍၊ သသည် ငါတိ ့ ဆီ သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိ အခန်းထဲ သိ့

ဝင်လိမ့ ်မည်ဟ မိ မိခင်ပွန်းအား ဆိ ၏။
ထိ အခန်း ထဲ သိ့ဝင်၍ အိ ပ်ေန၏။

၁၁ တေန့သ၌ ဧလိ ှ ဲ သည် ေရာက်သြဖင့်၊

၁၂ ထိ နင် မိ သ
့ မိ န်းမကိ ေခ ေလာ့ဟ မိ မိက န်

ေဂဟာဇိ အားဆိ သည်အတိ င်းေခ ၍၊ မိ န်းမသည် ဧလိ ှ ဲ ေ ှ မ့ ှ ာ ရပ်ေန၏။ ၁၃ ဧလိ ှ ဲ က၊
သင်သည်ငါတိ ့အဘိ ့ ဤမ ေလာက် လပ်ေ ကး ပစသည်အတွ က်၊ သင့်အဘိ ့အဘယ်သိ့ ပရ
မည်နည်း။

သင့်အဘိ ့

ှ င်ဘရင်ထံ၊

ဗိ လ်ချုပ်မင်းထံ ၌

ငါေြပာရမည်ေလာဟ

ေဂဟာဇိ ေမးမည်အေ ကာင်း စီ ရင် ေသာ်၊ မိ န်းမက၊ က န်မသည် ကိ ယ်အေဆွ အမျိုးတိ ့တွင်
ေနပါဦ းမည်ဟ

ြပန်ေြပာ၏။

၁၄

ဧလိ ှ ဲ ကလည်း၊

ဤမိ န်းမအဘိ ့

အဘယ်သိ့

ပစရာ ှ ိ သနည်းဟ ေမးြပန်လ င်၊ ေဂဟာဇိ က၊ ဤမိ န်းမ ၌ သားသမီ းမ ှ ိ ပါ။ သ့ခင်ပွန်းလည်း
အိ လှ ပီ ဟ ဆိ ေသာ်၊

၁၅ တဖန်ေခ ဦ းေလာ့ဟဆိ သည်အတိ င်း ေခ ၍၊ မိ န်းမသည်

တံ ခါးဝမှာရပ်ေန၏။ ၁၆ ဧလိ ှ ဲ ကလည်း၊ သင်သည် ေနာင် ှ စ်အချိန် အ ွယ်ေစ့ေသာအခါ
သားကိ ဘက်ယမ်းရလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ လ င်၊ မိ န်းမက အိ အ ှ င်၊ဘရားသခင်၏လ၊ ကိ ယ်ေတာ်
က န်မကိ မသာမသံ းပါ ှ င့်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၇ ထိ ေနာက်မိန်းမသည် ပဋိ သေ ယ၍ ဧလိ ှ ဲ
ချိန်းချက်ေသာ အချိန်အ ွယ်ေစ့ေသာအခါ သားကိ ဘွ ားြမင်ေလ၏။ ၁၈ ထိ သားသည်
ိက
့ ွ ာ ပီ းမှ၊

တေန့သ၌

စပါးရိ တ်

ေသာသတိ ့ ှ ိ ရာ

မိ မိအဘထံ သိ ့သွား၍၊

၁၉

ငါသည်ေခါင်းနာ၏။ ေခါင်းနာ၏ဟ အဘအား ေြပာဆိ လ င်၊ အဘက၊ သငယ်ကိ အမိ ထံသိ ့
ယသွ ားဟ လလင်အားေြပာ၏။

၂၀ လလင်သည်အမိ ထံသိ ့ယသွ ား၍၊ သငယ်သည်

အမိ ရင်ခွင်၌ ထိ င်၍မွ န်းတည့်အချိန် ှ ိ ပီ းမှ ေသ၏။ ၂၁ အမိ သည် မိ ့ ိ းေပ သိ ့တက်၍
အေလာင်းကိ ဘရားသခင့် လ၏ခတင်ေပ မှာ ထား ပီ းလ င်၊ တံ ခါးကိ ပိ တ်ခဲ့၍ သွ ားေလ၏။
၂၂

ခင်ပွန်းကိ လည်းေခ ၍၊

က ်ပ်သည်

ဘရား

သခင်၏လထံ သိ ့

ေြပး၍

တဖန်ြပန်လာဦ းမည်။ လလင် တေယာက် ှ င့်ြမည်းတစီ းကိ ထည့် လိ က်ပါဟဆိ လ င်၊
၂၃

ခင်ပွန်းက၊

အဘယ်ေ ကာင့်

ယေန့သွားချင်

သနည်း။

လဆန်းေန့မဟတ်၊

ဥပသ်ေန့လည်းမဟတ်ဟ ဆိ ေသာ်၊ မိ န်းမက၊ ေကာင်းပါလိ မ့ ်မည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၂၄ ြမည်းကိ
ကန်း ှ ီးတင် ပီ းမှ က န်ကိေခ ၍ ှ င်သွားေလာ့။ ငါမေြပာလ င် ငါ့ေ ကာင့်အသွ ား မေ ှ းေစ
ှ င့်ဟ က န်အား မှာထားသြဖင့်၊ ၂၅ ခရီ းသွ ား၍ ဘရားသခင်၏ လ ှ ိ ရာ၊ ကရေမလ
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ေတာင်ေပ သိ ့ ေရာက်သည်ကိ ဘရားသခင်၏ လသည် အေဝးကြမင်ေသာအခါ၊ မိ မိက န်
ေဂဟာဇိ ကိေခ ၍၊ နင် မိ သ
့ မိ န်းမလာ၏။ ၂၆ သင်ေြပး၍ ခရီ းဦ း ကိ ပ ပီ းလ င်၊ ကိ ယ်တိင်မာ
၏ေလာ။ ခင်ပွန်းမာ၏ေလာ။ သငယ်မာ၏ေလာဟ ေစလတ်၍ ေမးေစေသာ်၊ မိ န်းမ ကမာပါ၏
ဟဆိ ၏။ ၂၇ ဘရားသခင်၏ လ ှ ိ ရာေတာင်ေပ သိ ့ ေရာက် ေသာအခါ၊ သ၏ ေြခတိ ့ကိ
ဘက်ေလ၏။ ေဂဟာဇိ သည် ဆီ းတားြခင်းငှ ါ ချဥ်းလာလ င်၊ ဘရားသခင်၏ လကသ့ကိ
မဆီ းတား ှ င့်။ သသည် စိ တ် ိ းငယ်ြခင်း ှ ိ ၏။ ထိ အေ ကာင်းကိ ထာဝရဘရားသည်
ငါ့အားမြပ၊ ဝှက်ထား ေတာ်မ ပီ ဟဆိ ၏။ ၂၈ မိ န်းမကလည်း၊ က န်မသည် က န်မသခင်ထံမှာ
သားဆကိ ေတာင်းပါသေလာ။ က န်မကိ မသာမသံ းပါ ှ င့်ဟ ေလ ာက်ဆိသည်မဟတ်ေလာဟ
ဆိ ၏။ ၂၉ ဧလိ ှ ဲ သည် ေဂဟာဇိ ကိ ေခ ၍သင်၏ခါးကိ စည်းေလာ့။ ငါ့ေတာင်ေဝးကိ ကိ င်၍
သွ ားေလာ့။ လမ်းမှာ သတပါးေတွ ့လ င် တ်မဆက် ှ င့်။ သင့်ကိ သတပါး တ်ဆက်လ င်
ြပန်၍ မေြပာ ှ င့်။ ငါ့ေတာင်ေဝးကိ သငယ် ၏မျက် ှ ာေပ မှာ တင်ေလာ့ဟ မှာထားေလ၏။ ၃၀
အမိ ကလည်း၊

ထာဝရဘရားအသက်၊ကိ ယ်ေတာ်

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

က န်မသည် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်ကွ ာ၍ မသွ ား ိင်ပါဟ ဆိ လ င်၊ ဧလိ ှ ဲ သည် ထ၍ လိ က် ေလ၏။
၃၁ ေဂဟာဇိ သည်အရင်သွား၍၊ ေတာင်ေဝးကိ သငယ်၏မျက် ှ ာေပ မှာတင်ေသာ်လည်း၊

သငယ်သည် အသံ မ ပအမမထား။ ထိ ေ ကာင့် ေဂဟာဇိ သည်ဧလိ ှ ဲ ကိ ခရီ းဦ း ကိ ပ၍၊
သငယ်သည် မ ိးပါဟ ြပန်ေြပာ၏။

၃၂ ဧလိ ှ ဲ သည်

အိ မ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊

သငယ် ေသလျက်၊ မိ မိခတင်ေပ မှာ တင်ထားလျက် ှ ိ သည်ကိ ေတွ ့သြဖင့်၊
အထဲ သိ့ဝင်၍

ှ စ်ေယာက်တည်း ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ

တံ ခါးကိ ပိတ်လျက်

၃၃

ထာဝရဘရားကိ

ဆေတာင်းေလ၏။ ၃၄ သငယ်၏အနီးအပါးသိ ့ ချဥ်း၍၊ သ့အေပ မှာအိ ပ်လျက် တ်ချင်း၊
မျက်လံ းချင်း၊လက်ချင်းထပ်လျက်၊ သငယ်အေပ မှာ ကိ ယ်ကိလှန်သြဖင့် သငယ် အသားသည်
ေ ွးစ ှ ိ ၏။ ၃၅ တဖန်ဆင်း၍ အခန်းထဲ မှာစ ကသွ ား ပီ းလ င်၊ ချဥ်းြပန်၍ သငယ်အေပ မှာ
ကိ ယ်ကိ လှ သြဖင့်၊ သငယ် သည် ခနစ် ကိ မ် ေချာေဆး၍ မျက်စိကိဖွင့ ်၏။ ၃၆ ဧလိ ှ ဲ သည်
ေဂဟာဇိ ကိေခ ၍၊
ေရာက်လာေသာအခါ၊

နင် မိ သ
့
မိ န်းမကိ ေခ လိ က်ဟဆိ သည်အတိ င်းေခ ၍ သသည်
ဧလိ ှ ဲ က

သင်၏သားကိ

ချီယ

ေလာ့ဟ

ဆိ ၏။

၃၇

မိ န်းမသည်အထဲ သိ့ဝင်၍၊ ေြမေပ မှာ ြပပ်ဝပ် ဦ းချ ပီ းလ င် သားကိ ချီယ၍ထွ က်သွား၏။ ၃၈
တဖန်ဧလိ ှ ဲ သည် ဂိ လဂါလ မိ သ
့ ိ ့သွား၍၊ ထိ ြပည်၌ အစာေခါင်းပါး၏။ ပေရာဖက်အမျိုးသားတိ ့
သည် ဧလိ ှ ဲ ေ ှ မ့ ှ ာထိ င် ကစဥ်၊ ပေရာဖက်အမျိုးသားတိ ့ အဘိ ့ ကီ းေသာ အိ းကင်းကိ ြပင်၍
ဟင်းချက်ေလာ့ဟ မိ မိ က န်အားဆိ ၏။ ၃၉ တစံ တေယာက်ေသာ သသည် ဟင်းသီ း
ဟင်း ွက်ကိ

ဆွ တ်ြခင်းငှ ါ
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ေတာဘးသီ းပိ က် ိင်သမ ကိ ဆွ တ်ယ ပီ းမှ၊

၄၀ ထိ ဘးမျိုးကိ မသိ ဘဲဟင်းအိ းထဲ သိ့

ခတ်ေလ၏။ ဟင်းအိ းစားအံ့ ဟ ေလာင်း ပီ းမှ ဝိ င်း၍စား ကစဥ်တွင်၊ အိ ဘရားသခင်၏လ၊
အိ းထဲ ၌ေသေဘး ှ ိ ပါသည်ဟ ေအာ်ဟစ်၍ မစား ိင်ဘဲ ေန က၏။ ၄၁ ဧလိ ှ ဲ ကလည်း၊
မန့်ညက်ကိ ယခဲ့ ဟဆိ ၍ အိ းထဲ မှာ ခတ် ပီ းလ င်၊ လများစားစရာဘိ ့ေလာင်းဦ းေလာ့ဟ
ဆိ ြပန်ေသာ်၊ အိ း၌ေဘးမ ှ ိ ။

၄၂ တဖန်ဗာလ ှ လိ ှ မိ မ
့ ှ လတေယာက်သည် လာ၍၊

အဦ းသီ းေသာ မေယာဆန်ြဖင့် လပ်ေသာ မန့်လံ း

ှ စ်ဆယ် ှ င့် အိ တ်၌ထည့်ေသာ

အသီ းအ ှ ံ များကိ ဘရား သခင်၏ လထံ သိ ့ ေဆာင်ခဲ့၏။ ဧလိ ှ ဲ ကလည်း၊ ဤလများ ကိ
ေက းေလာ့ဟဆိ လ င်၊ ၄၃ က န်ကအဘယ်သိ့နည်း။ က န်ေတာ်သည် လတရာကိ ဤမ ှ င့်
ေက း ိင်ပါမည်ေလာဟေမးလ င်၊ ဧလိ ှ ဲ က ဤလများကိ ေက းေလာ့။ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ သတိ ့သည် ဝစွ ာ စား ကေသာ် လည်း စားစရာကျန် ကင်းလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်း ကိ ေြပာဆိ ေသာ်၊ ၄၄ က န်သည်လများေ ှ မ့ ှ ာထည့်၍ ထာဝရဘရား ၏
စကားေတာ် ှ င့်အညီ ထိ သတိ ့သည် ဝစွ ာစား က၍၊ စားစရာကျန် ကင်းလျက် ှ ိ ၏။

၅

ရိ ှ င်ဘရင်၏ ဗိ လ်ချုပ်မင်းေနမန်သည် မိ မိ သခင်ထံမှာ မျက် ှ ာရေသာသ၊

ဘန်း ကီ းေသာသြဖစ်၏။ အေ ကာင်းမကား၊

ရိ ြပည်သည် ထိ သအားြဖင့် ေအာင်ရ

ေသာအခွ င့ ်ကိ ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မ ပီ ။ ထိ သသည် ခွ န်အား ကီ းေသာ စစ်သရဲ ြဖစ်၏။
သိ ့ရာတွ င်

နာစွဲ ၏။

၂

ရိ လတိ ့သည် အလိ အေလျာက်တပ်ဖွဲ ့၍ ချီသွား စဥ်တွင်၊

ဣသေရလြပည်မှ ဘမ်းခဲ့ ေသာ မိ န်းမငယ် တေယာက်သည် ေနမန်၏မယားထံ ၌ က န်ခံရ၏။ ၃
ထိ က န်မကလည်း၊ က န်မသခင်သည် ှ မာရိ မိ ့ ၌ ှ ိ ေသာ ပေရာဖက်ထံသိ ့ ေရာက်ပါေစေသာ။
ထိ ပေရာ ဖက်သည် သခင်၌ စွဲ ေသာ နာကိ ေပျာက်ေစလိ မ့ ်မည်ဟ မိ မိသခင်မအားဆိ ၏။ ၄
ေနမန်သည် မိ မိအ ှ င်ထံသိ ့ ဝင်၍ဣသေရလ အမျိုးမိ န်းမငယ်စကားကိ ြပန်ေလ ာက်၏။ ၅
ရိ ှ င်ဘရင်ကလည်း သွ ားေလာ့။ သွ ားေလာ့။ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ စာေပးလိ က်မည်ဟ
အမိ န့် ေတာ်အတိ င်း၊ ေနမန်သည် ေငွ အခွ က်တရာ၊ ေ အခွ က် ေြခာက်ဆယ်၊ အဝတ်ဆယ်စံ ကိ
ယသွ ား၍၊ ၆ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ မိ မိအ ှ င်၏စာကိ သွ င်းေလ၏။ စာ၌ပါေသာ
အချက်ဟမကား၊ ကိ ယ်ေတာ် သည် ငါ့က န်ေနမန်၏ နာကိ ေပျာက်ေစြခင်းငှ ါ သ့ကိ
ဤစာ ှ င့်

အတငါေစလတ်သည်ဟ ပါသတည်း။

၇ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည်

ထိ စာကိ ကည့် ပီ းမှ၊ မိ မိအဝတ်ကိ ဆတ်၍၊ ငါသည်အသက်ေပးပိ င်၊

တ်ပိင် ေသာ

ဘရားြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ဤသသည် လ ကိ ချမ်းသာေပးေစြခင်းငှ ါ ငါ့ထံသိ ့ေစလတ်သေလာ။
ကည့် ကေလာ။ ဤသသည် ငါ့ကိ အဘယ် မ ေလာက်ရန် ှ ာချင်သည်ကိ ကည့် ကေလာ့ဟ
ဆိ ၏။

၈ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် မိ မိအဝတ်ကိ ဆတ် သည်ဟ ဘရားသခင်၏
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လဧလိ ှ ဲ သည် ကားလ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်ေ ကာင့် အဝတ်ကိ ဆတ် သနည်း။
ထိ သသည် ငါ့ထံသိ ့ လာပါေလေစ။ ဣသေရလ ြပည်၌ ပေရာဖက် ှ ိ သည်ကိသိလိမ့ ်မည်ဟ
ှ င်ဘရင်ကိ မှာလိ က်ေလ၏။
ဧလိ ှ ဲ အိမ်ေ ှ ့ မှာ ရပ်ေန၏။

၉ ထိ ေ ကာင့်၊ ေနမန်သည် ြမင်းရထားကိ စီ းသွ ား၍
၁၀ ဧလိ ှ ဲ က၊

သင်သည်သွား၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်၌

ခနစ် ကိ မ်တိင် ေအာင်ေရချိုးေလာ့။ အသားေြပာင်း၍ သန့် ှ င်းလိ မ့ ်မည်ဟ လကိ ေစလတ်
၍ ေြပာေစ၏။

၁၁ ေနမန်ကလည်း၊ အကယ်၍ ပေရာဖက်သည် ထွ က်လာမည်။

ငါ့အနားမှာ ရပ်လျက် မိ မိဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏နာမကိ ေခ ၍ မိ မိလက် ှ င့်သံ းသပ်
သြဖင့်

နာကိ ေပျာက်ေစမည်ဟ ငါထင်၏။

၁၂ ဒမာသက်ြပည်၌အာဗနြမစ်၊

ဖာဖာြမစ်တိ့သည် ဣသေရလြမစ်အလံ းစံ ထက်သာ၍ ေကာင်းသည် မဟတ် ေလာ။
ထိ ြမစ်၌ ငါေရချိုး၍ မသန့် ှ င်းရသေလာဟ ဆိ လျက် အမျက်ထွက်၍ ြပန်သွား၏။ ၁၃
က န်တိ့သည် ချဥ်းလာ၍ အဘ၊ ခက်ေသာအမ ကိ ပရမည်ဟ ပေရာဖက်စီရင်လ င်
ပေတာ်မမည် မဟတ်ေလာ။ ေရချိုး၍သာ သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့ ေရာက် ေလာ့ဟ စီ ရင်လ င်
အဘယ်မ ေလာက်သာ၍ ပေတာ်မ သင့်ပါသည်တကားဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၁၄ ေနမန်သည်
သွ ား၍ ဘရားသခင်၏ လစီ ရင် သည်အတိ င်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်၌ ကိ ယ်ကိခနစ် ကိ မ် ှ စ်
သြဖင့်၊ သ၏အသားသည် သငယ်၏အသားကဲ့ သိ ့ ေြပာင်း၍ သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့ ေရာက်၏။
၁၅ သိ ့ ပီ းမှ လိ က်ေသာ သအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ဘရားသခင်၏ လထံ သိ ့ြပန်လာ၍

သ့ေ ှ ့၌ရပ်လျက်၊ ဣသေရလြပည်မှတပါး အဘယ်ြပည်၌မ ဘရားသခင် မ ှ ိ သည်ကိ
ယခအက ်ပ်သိပါ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ ကိ ယ်ေတာ် ၏က န်လေသာ အလလက်ေဆာင်ကိ
ခံ ယေတာ်မပါဟ ေတာင်းေလ ာက်ေလ၏။

၁၆ ဧလိ ှ ဲ ကလည်း၊ ငါကိ းကွ ယ်ေသာ

ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း မခံ မယရဟဆိ လ င်၊ ခံ ယေစြခင်းငှ ါ တဖန်
တိ က်တွန်းေသာ်လည်း ြငင်းပယ် လျက်ေန၏။ ၁၇ ေနမန်ကလည်း၊ သိ ့ြဖစ်လ င် ကိ ယ်ေတာ်က န်
သည် ြမည်း ှ စ်စီး ှ င့် တင်၍ေြမအနည်းငယ်ကိ ယပါရ ေစ။ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည်
မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် အစ ှ ိ ေသာ အဘယ်ယဇ် ကိမ ထာဝရဘရားမှ တပါးအြခားေသာ ဘရားအား
ေနာက်တဖန်

မပေဇာ်ပါ။

၁၈ သိ ့ေသာ်လည်း

အက ်ပ်သခင်သည်

ကိ းကွ ယ်

အံ့ ဟ ရိ မုန်ဘရား၏ေကျာင်းသိ ့သွား၍ အက ်ပ်ကိ မှီလျက်ရိမုန်ေကျာင်း၌ ကိ ယ်ကိ
တ်ေသာအခါ၊ အက ်ပ်ကိယ်သည်လည်း ွ တ်လ င်၊ ထာဝရဘရားသည် ကိ ယ်ေတာ်က န်ကိ
အြပစ်လတ်ေတာ်မပါေစေသာဟ ဆိ လ င်၊ ၁၉ ဧလိ ှ ဲ က၊ ငိ မ်ဝပ်စွာသွ ားေလာ့ဟ ဆိ ၏။
ေနမန် သည် သွ ား၍ အေဝးသိ ့မေရာက်မှီ၊ ၂၀ ဘရားသခင်၏လဧလိ ှ ဲ ၏က န်ေဂဟာဇိ က၊
ဤ ရိ လေနမန်ေဆာင်ခဲ့ေသာ ဥစာကိ ငါ့သခင်သည် မခံ မယ။ သ့ကိ အလွ န်သနား ပီ ။

၄ ဓမရာဇဝင်

641

ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ သ့ေနာက်သိ့ ငါလိ က်၍ တစံ တခကိ
ယမည်ဟ အ ကံ ှ ိ လျက်၊

၂၁ ေနမန်ေနာက်သိ့ လိ က်ေလ၏။ လိ က်ေ ကာင်း ကိ

ေနမန်သည် ြမင်လ င်၊ ကိ ဆိအ့ံ ေသာငှ ါ ရထားမှ ဆင်း၍၊ ှ ိ သမ ေကာင်းသေလာဟေမးေသာ်၊
၂၂ ေဂဟာဇိ ကေကာင်းပါ၏။ ယခတွ င် ပေရာဖက် အမျိုးသားလလင် ှ စ်ေယာက်သည်

ဧဖရိ မ်ေတာင်မှ ေရာက်လာ ပီ ။ ေငွ အခွ က်တဆယ် ှ င့်အဝတ် ှ စ်စံ ကိ သတိ ့အဘိ ေ
့ ပးပါေလာ့ဟ
ေတာင်းေစြခင်းငှ ါ၊ က န်ေတာ် သခင်သည် က န်ေတာ်ကိေစလတ်ပါ ပီ ဟ ဆိ လ င်၊ ၂၃
ေနမန်က၊ အခွ က် ှ စ်ဆယ်ကိ မြငင်းယပါေလာ့ ဟ တိ က်တွန်းလျက်၊ ေငွ အခွ က် ှ စ်ဆယ်ကိ
အိ တ် ှ စ်လံ း၌ အဝတ် ှ စ်စံ ှ င့်တကွ စည်း၍ မိ မိက န် ှ စ်ေယာက်အေပ မှာ တင်သြဖင့်၊
သတိ ့သည်ေဂဟာဇိ ေ ှ ့၌ ထမ်းသွ ားရ၏။ ၂၄ မိ ့ ိ းသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိ ဥစာကိ ေဂဟာဇိ
သည် ယ၍ အိ မ်၌သိ ထားသြဖင့်၊ ထမ်းေသာသတိ ့ကိ လတ်လိက် ပီ းမှ၊ ၂၅ ကိ ယ်တိင်ဝင်၍
မိ မိသခင့်ေ ှ ့၌ ရပ်ေန၏။ဧလိ ှ ဲ ကလည်း၊ ေဂဟာဇိ ၊ အဘယ်အရပ်သိ့ သွ ားဘိ သနည်းဟ
ေမးလ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် အဘယ်အရပ် ကိ မ မသွ ားပါဟြပန်ေြပာေသာ်၊ ၂၆ ဧလိ ှ ဲ က၊
ထိ လသည်သင့်ကိ ကိ ဆိအ့ံ ေသာငှ ါ၊ ရထားေပ မှ လှ ည့်ေသာအခါ၊ ငါ့စိတ်ဝိညာဥ်သည်
သင် ှ င့်အတ မလိ က်သေလာ။ ေငွ ကိခံယချိန် ှ ိ သေလာ။ အဝတ်၊ သံ လွ င်ဥယျာဥ်၊ စပျစ်ဥယျာဥ်၊
သိ း ွား၊ က န် ေယာက်ျား၊ က န်မိန်းမကိ သိ မ်းယချိန် ှ ိ သေလာ။ ၂၇ သိ ့ြဖစ်၍ေနမန်၏
နာသည်သင်၌၎င်း၊ သင်၏ သားေြမး၌၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ စွဲေစဟ ဆိ သည်အတိ င်း၊
ေဂဟာဇိ သည် နာစွဲ ၍ မိ ဃ်းပွ င့ ်ကဲ့ သိ ့ြဖူလျက်၊ သခင်ထံ မှ ထွ က်သွား၏။

၆ ပေရာဖက်အမျိုးသားတိ့က၊

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတ

ယခေနေသာ

အရပ်သည်

ကျဥ်းေြမာင်းပါ၏။ ၂ အက ်ပ်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်နားသိ ့ သွ ားပါ ရေစ။ ထိ အရပ်၌ဝိ င်း၍
သစ်သားကိ ခတ် ပီ းလ င်၊ ကိ ယ်ေနစရာဘိ ့ လပ်ပါရေစဟ ဧလိ ှ ဲ ထံ၌ အခွ င့ ်ေတာင်း လ င်၊
သွ ား ကေလာ့ဟ အခွ င့ ်ေပး၏။ ၃ အချို ့ကလည်း မြငင်းပါ ှ င့်။ ကိ ယ်ေတာ် က န် တိ ့ ှ င့်
ကေတာ်မပါဟ ေတာင်းပန်လ င်၊ ငါသွ ားမည်ဟ ဝန်ခံသည်အတိ င်း၊ ၄ သတိ ့ ှ င့်အတ
လိ က်ေလ၏။ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား သိ ့ ေရာက်ေသာအခါ သစ်သားကိ ခတ် က၏။

၅

တေယာက်ေသာသသည် ခတ်စဥ်တွင်၊ ေရထဲ သိ့ ပဆိ န်ကျ၏။ ခတ်ေသာသကလည်း၊
ခက်လှ ပီ သခင်။ ထိ ပဆိ န်သည် ငှ ါးခဲ့ ေသာဥစာ ြဖစ်ပါ၏ဟ ေအာ်ဟစ် လ င်၊

၆

ဘရားသခင်၏လက၊ အဘယ်မှာ ကျသနည်းဟ ေမးေသာ်၊ ကျရာအရပ်ကိြပ ပီ းမှ၊
ဒတ်ကိခတ်၍ ထိ အရပ်၌ချသြဖင့် ပဆိ န်သည် ေပါေလာေန၏။

၇ ဆယ်ယေလာ့ဟ

ဧလိ ှ ဲ ဆိသည်အတိ င်း၊ တပည့် သည် လက်ကိ ဆန့်၍ ဆယ်ယ၏။

၈ တဖန်

ရိ ှ င်ဘရင်သည် ဣသေရလြပည်ကိ စစ်တိက်၍၊ ဤမည်ေသာအရပ်၊ ဤမည်ေသာအရပ်၌
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ငါတိ ့သည် တပ်ချ က

ကန်အ့ံ ဟ က န်တိ့ ှ င့် တိ င်ပင်ေသာအခါ၊ ၉ ဘရားသခင်၏လသည်

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ထံ သိ ့ လကိ ေစလတ်၍၊ဤမည်ေသာအရပ်ကိ သတိ ပပါ။ ထိ အရပ်သိ့
ရိ လတိ ့သည် လာ က ပီ ဟ၊ ၁၀ သတိ ေပးေသာအရပ်သိ့ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် သည်
လကိ ေစလတ်၍ တ ကိ မ် ှ စ် ကိ မ်မက ရန်သတိ ့ကိ ေ ှ ာင်ေလ၏။ ၁၁ ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့်
ရိ ှ င်ဘရင်သည် စိ တ် ပပန်၍ က န်တိ့ကိ ေခ ပီ းလ င်၊ ငါတိ ့တွင် အဘယ်သ သည်
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ဘက်၌ ေနသည်ကိ ငါ့အား မြပဘဲ ေန ကသနည်းဟေမးေသာ်၊ ၁၂
က န်တေယာက်က၊ ထိ သိ့မဟတ်ပါ အ ှ င် မင်း ကီ း၊ ကိ ယ်ေတာ်စက်ေတာ်မခန်းထဲ ၌
မိ န့်ေတာ်မေသာ စကားကိ ပင်၊ ဣသေရလြပည်၌ ှ ိ ေသာ ပေရာဖက်ဧလိ ှ ဲ

သည်၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အား ြပန်ေြပာတတ်ပါသည် ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၃ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊
သသည်အဘယ်အရပ်၌ ှ ိ သည်ကိ သွ ား၍ ေချာင်း ကည့်ေလာ့။ သ့ကိ ဘမ်းဆီ း ေစြခင်းငှ ါ
ငါေစလတ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ေဒါသန် မိ ့ ၌ ှ ိ ပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။

၁၄

ထိ မိ သ
့ ိ ့ြမင်းစီ းသရဲ ၊ ရထားစီ းသရဲ ၊ ဗိ လ်ေြခများ ကိ ေစလတ်သြဖင့်၊ ညဥ့်အခါေရာက်၍
မိ က
့ ိ ဝိင်း က၏။

၁၅ နံ နက် ေစာေစာဘရားသခင့်လ၏ က န်သည် ထ၍ ြပင်သိ့

ထွ က်ေသာအခါ၊ ြမင်းစီ းသရဲ ၊ ရထားစီ းသရဲ ၊ ဗိ လ်ေြခတိ ့သည် မိ က
့ ိ ဝိ င်းလျက် ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊
အိ သခင်၊ အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ မိ မိသခင်အား ဆိ ၏။ ၁၆ ဧလိ ှ ဲ ကမစိ းရိ မ် ှ င့်။
ငါတိ ဘ
့ က်၌ ေနေသာ သတိ ့သည် ရန်သတိ ့ဘက်၌ ေနေသာသတိ ့ထက်သာ၍ များ ကသည်ဟ
ဆိ လျက်၊ ၁၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ဤသသည် ြမင် ိင်မည် အေ ကာင်း သ၏မျက်စိကိ
ဖွ င့ ်ေတာ်မပါဟ ဆေတာင်း သည်အတိ င်း၊၊ ထာဝရဘရားသည် ထိ လလင်၏ မျက်စိကိ
ဖွ င့ ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ဧလိ ှ ဲ ပတ်လည်၌ တေတာင်လံ း သည်မီးြမင်း၊ မီ းရထား ှ င့်ြပည့်သည်ကိ
ြမင်ေလ၏။

၁၈

ရိ လတိ ့သည် ေရာက်လာေသာအခါ၊ ဧလိ ှ ဲ က၊ အိ ထာဝရ ဘရား၊

ဤသတိ ့၏ မျက်စိမြမင်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မပါဟ ဆေတာင်းသည်အတိ င်း၊ ဒဏ်ခတ်
ေတာ်မ၏။ ၁၉ ဧလိ ှ ဲ ကလည်း၊ ဤလမ်းမဟတ်။ ဤ မိ လ
့ ည်း မဟတ်။ ငါ့ေနာက်သိ့လိက် က။
သင်တိ့ ှ ာေသာသ ှ ိ ရာသိ ့ ငါပိ ့မည်ဟ ဆိ လျက် ှ မာရိ မိ သ
့ ိ ့ ပိ ့ေလ၏။ ၂၀ မိ ထ
့ ဲ သိ့ေရာက် ပီ းမှ
ဧလိ ှ ဲ က၊ အိ ထာဝရဘရား၊ ဤသတိ ့သည် ြမင် ိင်မည်အေ ကာင်း သတိ ့၏ မျက်စိကိ
ဖွ င့ ်ေတာ်မပါဟ ဆေတာင်းသည်အတိ င်း၊ သတိ ့၏မျက်စိ ကိ ဖွ င့ ်ေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့သည်
ြမင်၍ ှ မာရိ မိ ထ
့ ဲ မှာ ှ ိ သည်ဟ သိ က၏။ ၂၁ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ အဘ၊
ထိ သတိ ့ကိထား ှ င့် သတ်ရပါမည်ေလာဟ ဧလိ ှ ဲ အားေမးလ င်၊

၂၂ မသတ်ပါ ှ င့်။

ထား ှ င့်ခတ်လျက်၊ ေလး ှ င့် ပစ်လျက်စစ်တိက်၍ ဘမ်းမိ ေသာသတိ ့ကိ သတ်ရမည် ေလာ။
သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ မန့် ှ င့်ေရကိ ထည့် ၍သတိ ့သည် စားေသာက် ပီ းမှ၊ မိ မိတိ့သခင်ထံသိ ့
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သွ ားပါေစဟ ဆိ လ င်၊ ၂၃ များစွ ာေသာ စားစရာကိ ြပင်ဆင်၍ စား ေသာက်ေစ ပီ းမှ
လတ်လိက်သြဖင့်၊ သတိ ့သည် မိ မိတိ့ သခင်ထံသိ ့ ြပန်သွား က၏။ ထိ ေနာက်မှ ရိ လတိ ့သည်
အလိ အေလျာက်တပ်ဖွဲ ့၍ ဣသေရလြပည်သိ့ မလာ က။ ၂၄ ေနာက်တဖန် ရိ ှ င်ဘရင်
ဗဟာဒဒ်သည် ဗိ လ်ေြခအေပါင်းကိ စေဝးေစသြဖင့် စစ်ချီ၍ ှ မာရိ မိ က
့ ိ ဝိ င်းထား၏။ ၂၅
ကာြမင့်စွ ာဝိ င်းထားေသာေ ကာင့်၊ ှ မာရိ မိ ့၌ အလွ န်အစာေခါင်းပါး၍၊ ြမည်းေခါင်းတလံ းကိ
ေငွ

ှ စ်ဆယ် ှ င့်၎င်း၊

ပဲ ကမ်းတြပည်ကိ

ေငွ ငါးကျပ် ှ င့်၎င်း

ေရာင်းရ၏။

၂၆

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် မိ ့ ိ းေပ မှာ ေ ှ ာက်သွားစဥ်၊ မိ န်းမတေယာက်ကအ ှ င်မင်း ကီ း၊
ကယ်မေတာ်မပါဟ ေအာ်ဟစ်၏။ ၂၇ ှ င်ဘရင်က၊ ထာဝရဘရားကယ်မေတာ်မမ လ င်၊
ငါသည် အဘယ်သိ့ ကယ်မ ိင်မည်နည်း။ စပါးနယ်ရာတလင်း၊ စပျစ်သီးနယ်ရာ ကျင်းထဲ က
ကယ်မ ိင်မည်ေလာဟ၍၎င်း၊ ၂၈ သင်၌ အဘယ်သိ့ ြဖစ်သနည်းဟ၍၎င်း ေမးလ င်၊ မိ န်းမက၊
ဤမိ န်းမသည်က န်မဆီ သိ့လာ၍၊ သင့်သားကိ ယေန့ငါတိ ့စားဘိ ့အပ်ပါ။ နက်ြဖန်ေန့၌
ငါ့သားကိ စားရမည်ဟဆိ သည်အတိ င်း၊ ၂၉ က န်မ၏သားကိ ပတ်၍စား ကပါ၏။ နက်ြဖန်
ေန့၌ က န်မက၊ သင်၏သားကိ ငါတိ ့စားဘိ ့ အပ်ပါဟ ေတာင်းေသာ်၊ သသည် မိ မိသားကိ
ဝှက်ထားပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၃၀ ှ င်ဘရင်သည် ထိ မိန်းမ၏စကားကိ ကားလ င်၊
မိ မိအဝတ်ကိ ဆတ်ေလ၏။ မိ ့ ိ းေပ မှာ ေ ှ ာက်သွားစဥ် လတိ ့သည် ကည့်၍၊ အတွ င်း၌
ေလ ာ်ေတအဝတ်ြဖင့် ဝတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ သိြမင်ရ က၏။

၃၁

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

ှ ာဖတ်သားဧလိ ှ ဲ ၏ ဦ းေခါင်းသည် ယေန့ သ့ကိယ် ှ င့် မကွ ာဘဲ ေနလ င်၊ ထာဝရဘရားသည်
ထိ မ မက၊ ငါ၌ ပေတာ်မပါေစေသာ ဟ ဆိ ၏။

၃၂ ဧလိ ှ ဲ သည် မိ မိအိမ်၌ထိ င်၍

အသက် ကီ းသတိ ့ သည် သ ှ င့်အတ ထိ င် ကစဥ်၊ ှ င်ဘရင်သည် မိ မိေ ှ မ့ ှ ာ လတေယာက်ကိ
ေစလတ်၏။ ထိ တမန်မေရာက်မှီ ဧလိ ှ ဲ က၊ လသတ်၏သားသည် ငါ့လည်ပင်းကိ ြဖတ်ေစ
ြခင်းငှ ါ၊ ေစလတ်သည်ကိ သိ ြမင် ကသေလာ။ ထိ တမန် ေရာက်ေသာအခါ၊ တံ ခါးကိ ပိတ်၍၊
တံ ခါးနားမှာသ့ကိ ဆီ းတား ကေလာ့။ သ့ေနာက်မှာသ့သခင် ေြခသံ မြမည် သေလာဟ၊ ၃၃
အသက် ကီ းသတိ ့အား ေြပာစဥ်တွင်၊ ထိ တမန် သည် ေရာက်လာ၏။ ှ င်ဘရင်ကိယ်တိင်
ေရာက်လ င်၊ ဤအမသည် ထာဝရဘရားစီ ရင်ေသာ အမြဖစ်၏။ ထာဝရဘရားေကျးဇးကိ
အဘယ်ေ ကာင့် ေြမာ်လင့် ရေသးသနည်းဟဆိ ေသာ်၊

၇ ဧလိ ှ ဲက၊

ထာဝရဘရား၏

စကားေတာ်ကိ

နားေထာင် ကေလာ့။

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ နက်ြဖန်ေန့ယခအချိန်ေရာက်လ င်၊ ဂျံုမန့်ညက်တစိ တ်ကိ
ေငွ တကျပ်၊ မေယာဆန်တခွဲ ကိ တကျပ် ှ င့် ှ မာရိ မိ တ
့ ံ ခါးဝ၌ ေရာင်းရလိ မ့ ်မည်ဟ ဆင့်ဆိ ၏။
၂

ှ င်ဘရင်မှီြခင်းကိ ခံ ရေသာအမတ်က၊ ထာဝရ ဘရားသည် မိ ဃ်းေကာင်းကင်၌
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ြပတင်းေပါက်တိ့ကိ

ဖွ င့ ်လှ စ်ေတာ်မလ င်၊

သခင်၏လအားဆိ ေသာ်၊

ထိ သိ့ြဖစ် ိင်ေကာင်းသည်ဟ

ဘရားသခင်၏လက၊

သင်သည်

ဘရား

ကိ ယ်မျက်စိ ှ င့်

ြမင်ရေသာ်လည်း မစားရဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၃ ထိ အခါ မိ တ
့ ံ ခါးဝ၌ ထိ င်လျက် ှ ိ ေသာလ
ေလးေယာက်တိ့က၊ ငါတိ ့သည် ေသသည်တိင်ေအာင် အဘယ်ေ ကာင့် ဤအရပ်၌
ထိ င်ရမည်နည်း။ ၄ မိ ထ
့ ဲ သိ့ဝင်လ င် အစာေခါင်းပါးေသာေ ကာင့် ေသရမည်။ ဤအရပ်၌
ထိ င်လျက်ေနလ င်လည်း ေသရ မည်။ သိ ့ြဖစ်၍ ရိ တပ်သိ့ ဝင်စား ကကန်အ့ံ ။ သတိ ့သည်
အသက် ှ င်ေစလ င် ှ င်ရမည်။ သတ်လ င် ေသရမည်ဟ တိ င်ပင် ပီ းလ င်၊ ၅ မိ ဃ်းမလင်းမှီထ၍
ရိ တပ်သိ့သွား က၏။ တပ်ဦးသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ အဘယ်သကိ မ မေတွ ့ က။
အေ ကာင်းမကား၊

ရိ လတိ ့သည်ရထားစီ းသရဲ ၊

ြမင်းစီ းသရဲ ၊

၆

များစွ ာေသာ

ဗိ လ်ေြခအသံ ကိ ကားေစြခင်း ငှ ါ၊ ထာဝရဘရား ပေတာ်မသြဖင့် သတိ ့ကဣသေရလ
ှ င်ဘရင်သည် ငါတိ ့ကိတိက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဟိ တိ မင်းများ၊ အဲ ဂတုမင်းများတိ ့ကိ ငှ ါး ပီ ဟ
တေယာက်ကိတေယာက် ဆိ လျက်၊ ၇ မိ ဃ်းမလင်းမှီထ၍သတိ ့တဲ၊ ြမင်း၊ ြမည်းအစ ှ ိ ေသာ
တတပ်လံ းကိ စွ န့်ပစ်၍ ကိ ယ်အသက်လွတ် ေအာင် ေြပး က၏။ ၈ လ တိ ့သည် တပ်ဦးသိ ့
ေရာက်ေသာအခါ၊ တဲ တခထဲ သိ့ဝင်၍ စားေသာက် ပီ းမှ၊ ေ ေငွ အဝတ် တန်ဆာများကိ
ယသွ ား ပီ းလ င် ဝှက်ထား က၏။ ေနာက် တဖန် အြခားေသာတဲ သိ့ဝင်၍၊ ဥစာများကိ
ယသွ ား ပီ း လ င် ဝှက်ထား က၏။ ၉ သိ ့ရာတွ င်၊ ငါတိ ့သည်ေကာင်းမွ န်စွာ မ ပပါ တကား။
ယခေန့သည် ေကာင်းေသာ သိ တင်းကိ ကားေြပာရေသာ ေန့ြဖစ်လျက်၊ ငါတိ ့သည်
မ ကားမေြပာ ဘဲ ေနပါ ပီ တကား။ မိ ဃ်းလင်းသည်တိင်ေအာင် မေြပာဘဲ ေနလ င်
အမတစံ တခေရာက်လိမ့ ်မည်။ သိ ့ြဖစ်၍ နန်းေတာ်၌ သိ တင်း ကားေြပာအံ့ ေသာငှ ါ ငါတိ ့သည်
သွ ား ကကန်အ့ံ ဟ တိ င်ပင် ပီ းမှ၊ ၁၀ မိ သ
့ ိ ့သွား၍ တံ ခါးြပင်၌ ဟစ်ေခ လျက်၊ ငါတိ ့ သည်
ရိ တပ်သိ့ ေရာက်၍ အဘယ်သကိ မ

မေတွ ့။ လသံ ကိ မ ကား။ ြမင်း၊ ြမည်းတိ ့ကိ

ချည်ေ ှ ာင်လျက်၊ တဲ များလည်း တတ်တိင်း ှ ိ သည်ကိေတွ ့ပါ၏ဟ ကားေြပာ သည်အတိ င်း၊
၁၁ တံ ခါးေစာင့်တိ ့သည် တေယာက်ကိတေယာက် ဟစ်၍၊ ထိ သိတင်းသည် နန်းေတာ်ထဲသိ့

ေရာက်ေလ၏။ ၁၂ မိ ဃ်းမလင်းမှီ ှ င်ဘရင်သည်ထ၍၊ ရိ လတိ ့ သည် ငါတိ ့၌ အဘယ်သိ့
ပလိ သည်ကိ

ငါေြပာမည်။

သတိ ့က

မိ ့ြပင်သိ့ထွက်ေသာ

မိ သ
့ ားတိ ့ကိ

အ ှ င်

ဘမ်း ပီ းမှ၊ မိ ထ
့ ဲ သိ့ ဝင်မည်အ ကံ ှ ိ ၍၊ ငါတိ ့ငတ်မွတ် ေ ကာင်းကိ သိ ေသာေ ကာင့်၊
မိ မိတိ့တပ်ြပင်သိ့ထွက်၍ ေတာ၌ ပန်းေ ှ ာင်လျက်

ေန ကသည်ဟဆိ လ င်၊

၁၃

က န်တေယာက်က၊ မိ ့၌ ကျန် ကင်းေသာ ြမင်း ငါးစီ းကိ ေပးေတာ်မပါ။ ထိ ြမင်းမကား
ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်ေသာ ဣသေရလအမျိုးအလံ းအရင်းကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ပါ ၏။ ထိ ြမင်းတိ ့ကိ
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စီ းလျက်သွား၍

ကည့် ရေသာ

အခွ င့ ်ကိ

ေပးေတာ်မပါဟေလ ာက် ပီ းမှ၊

၁၄

ရထားြမင်း ှ စ်စီးကိ ယ ပီ းလ င် သွ ား၍ ကည့် ေလာ့ဟ ှ င်ဘရင်သည် ရိ ဗိလ်ေြခေနာက်သိ့
ေစလတ် သည်အတိ င်း၊

၁၅ ေယာ်ဒန်ြမစ်တိင်ေအာင် လိ က် က၏။

ရိ လတိ ့ သည်

အလျင်အြမန်၊ ေြပးရာတွ င်၊ ပစ်ခဲ့ေသာ အဝတ် တန်ဆာတိ ့သည် လမ်း၌ြပည့်လျက် ှ ိ က၏။
ေစလတ် သတိ ့သည် ြပန်လာ၍ နားေတာ်ေလ ာက် က၏။ ၁၆ ထိ အခါ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ထွ က်၍
ရိ တဲတိ့ကိ လယ က၏။ ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်အတိ င်း၊ ဂျံုမန့်ညက်တစိ တ်ကိ
ေငွ တကျပ်၊ မေယာဆန်တခွဲ ကိ တကျပ် ှ င့် ေရာင်း က၏။ ၁၇ ှ င်ဘရင်မှီြခင်းကိ ခံရေသာ
အမတ်သည်၊ အမိ န့်ေတာ်တိင်း တံ ခါးေတာ်ကိ ေစာင့်သည်တွင်၊ ထွ က်ဝင်ေသာသတိ ့ နင်းမိ ၍
ဘရားသခင်၏လသည်

ှ င်ဘရင် ေရာက်လာေသာအခါ ေြပာဆိ ှ င့်သည် အတိ င်း၊

ထိ အမတ်ေသေလ၏။ ၁၈ ဘရားသခင်၏ လက၊ နက်ြဖန်ေန့ယခအချိန် ေရာက်လ င်၊
ဂျံုမန့်ညက်တစိ တ်ကိ ေငွ တကျပ်၊ မေယာ ဆန်တခွဲ ကိ တကျပ် ှ င့် ှ မာရိ မိ တ
့ ံ ခါးဝ၌
ေရာင်းရလိ မ့ ် မည်ဟ ှ င်ဘရင်အား ဆင့်ဆိ သည်အတိ င်း ြဖစ်၏။ ၁၉ အမတ်ကလည်း၊
ထာဝရဘရားသည် မိ ဃ်း ေကာင်းကင်၌ ြပတင်းေပါက်တိ့ကိ ဖွ င့ ်လှ စ်ေတာ်မလ င်၊
ထိ သိ့ြဖစ် ိင်ေကာင်းသည်ဟ ဘရားသခင်၏ လအား ဆိ ၍၊ ဘရားသခင်၏လက
သင်သည်ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်ရေသာ်လည်း မစားရဟြပန်ေြပာသည် အတိ င်း၊ ၂၀ ထိ အမတ်၌
ြဖစ်၏။ မိ တ
့ ံ ခါးဝမှာ မိ သ
့ ားတိ ့ နင်းြခင်းကိ ခံ ရ၍ေသေလ၏။

၈ တဖန်ဧလိ ှ ဲသည် အထက်က အသက် ှ င်ေစ

ေသာ သငယ်၏အမိ ကိေခ ၍၊ သင်သည်

အိ မ်သ အိ မ်သား ှ င့်တကွ ထသွ ားေလာ့။ တည်းခိ ၍ ေန ိင်ေသာ အရပ်တစံ တရပ်၌
တည်းခိ ၍ေနေလာ့။ ထာဝရဘရား သည် အစာေခါင်းပါးရာကာလကိ မှာလိ က်ေတာ်မ ပီ ။
တြပည်လံ း၌

ခနစ် ှ စ်ေခါင်းပါးလိ မ့ ်မည်ဟ

သတိ ေပး၏။

၂

ထိ မိန်းမသည်

ဘရားသခင့်လ၏စကားကိ နား ေထာင်သြဖင့်၊ အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့ ှ င့်တကွ သွ ား၍
ဖိ လိတိ ြပည်၌ ခနစ် ှ စ်ေန၏။ ၃ ခနစ် ှ စ်ေစ့ေသာအခါ၊ ဖိ လိတိ ြပည်မှ ြပန်လာ၍ ကိ ယ်အိမ်၊
ကိ ယ်ေြမကိ ရအံ့ ေသာငှ ါ အသနားေတာ်ခံမည့် အ ကံ ှ င့် ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ သွ ား၏။ ၄
ထိ အခါ ှ င်ဘရင်သည်

ဘရားသခင့်လ၏

က န်

ေဂဟာဇိ ှ င့်

တ်ဆက်လျက်၊

ဧလိ ှ ဲ ပေသာအံ့ သဘွ ယ် ေသာ အမအလံ းစံ တိ ့ကိ ေြပာပါေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၍၊

၅

ဧလိ ှ ဲ သည် ေသေသာသ အသက် ှ င်ေစ ေ ကာင်းကိ ေဂဟာဇိ သည် ြပန်ေလ ာက်စဥ်တွင်၊
အသက်

ှ င်ေစေသာသငယ်၏

အမိ သည်ကိယ်အိမ်၊

ကိ ယ်ေြမကိ

ရအံ့ ေသာငှ ါ

အသနားေတာ်ခံေလ၏။ ေဂဟာဇိ ကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီ း၊ ဤမိ န်းမကား ယခေြပာေသာ
မိ န်းမ၊ ဤ သငယ်ကား ဧလိ ှ ဲ အသက် ှ င်ေစေသာ သငယ်ြဖစ်ပါ သည်ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၆

၄ ဓမရာဇဝင်

646

ှ င်ဘရင်သည်

မိ န်းမကိ ေမး၍ မိ န်းမလည်း သက်ေသခံ ၏။ ထိ အခါ ှ င်ဘရင်က၊

သ၏ဥစာ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ ြပည်ေတာ်ကထွ က်ေသာ ေန့မှစ၍ ယခတိ င်ေအာင် သ့ေြမ၌
ြဖစ်သမ ကိ ၎င်း

ြပန်ေပးေစဟ

မိ န့်ေတာ်မလျက်၊

သ၏အမကိ

ေစာင့်ေစြခင်းငှ ါ

အရာ ှ ိ ၏တေယာက်ကိ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၇ တဖန်ဧလိ ှ ဲ သည် ဒမာသက် မိ သ
့ ိ ့သွား၏။
ထိ အခါ

ရိ ှ င်ဘရင်ဗဟာဒဒ်သည် နာေန၏။ ဘရား သခင်၏လေရာက်ေ ကာင်းကိ

နားေတာ်ေလ ာက်ေလ
ေဆာင်လျက်

ေသာ်။

ဘရားသခင်၏

ထေြမာက်မည်ေလာဟ
ေစလတ်သည်

၈ ဟာေဇလကိ ေခ ၍၊ သင်သည်လက်ေဆာင်ကိ

လကိ ခရီ းဦ း ကိ ပ ပီ းလ င်၊

သအားြဖင့်

အတိ င်း၊

ထာဝရဘရားကိ

၉ ဟာေဇလသည်

ငါသည်ဤအနာမှ
ေမးေလ ာက်ေလာ့ဟ

ကလားအပ်ေလးဆယ်အေပ

မှာ

ဒမာသက်ဥစာများကိ တင်၍၊ လက်ေဆာင်ကိ ေဆာင် သြဖင့်၊ ဘရားသခင်၏လကိ ခရီ းဦ း ကိ
ပြခင်းငှ ါသွ ား၍ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ရပ်လျက်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏သား
ငါသည်ဤအနာမှထေြမာက်ရမည်ေလာဟ
ေစလတ်ပါသည်ဟ ဆိ ၏။

ရိ ှ င်ဘရင် ဗဟာဒဒ်က၊

ေမးြမန်းေစြခင်းငှ ါ၊

က န်ေတာ်ကိ

၁၀ ဧလိ ှ ဲ ကလည်း၊ အကယ်စင်စစ် ကိ ယ်ေတာ် သည်

ထေြမာက် ိင်ပါ၏ဟ ြပန်ေလ ာက်ေလာ့။ သိ ့ေသာ် လည်း ဆက်ဆက်ေသရမည်အေ ကာင်းကိ
ထာဝရဘရား သည် ငါ့အားြပေတာ်မ ပီ ဟဆိ လျက်၊ ၁၁ ေစ့ေစ့ ကည့် ၍ ဟာေဇလသည်
မျက် ှ ာပျက် ေလ၏။ ဘရားသခင်၏ လသည်လည်း မျက်ရည်ကျ၏။ ၁၂ ဟာေဇလကလည်း၊
သခင်သည် အဘယ် ေ ကာင့် မျက်ရည်ကျေတာ်မသနည်းဟ ေမးလ င် ဧလိ ှ ဲ က၊ သင်သည်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌ ပလတံ့ ေသာ ေဘးဥပဒ်တည်းဟေသာ သတိ ့၏ ရဲ တိက်များကိ
မီ း ိ ့ ြခင်း၊ လလင်များကိ ထား ှ င့်သတ်ြခင်း၊ သငယ်များကိ ေြမေပ မှာ ေဆာင့်ဖွ ပ်ြခင်း၊
ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ေသာ မိ န်းမ များ၌ ဝမ်းခွဲ ြခင်းကိ ပလိ မ့ ်မည်ဟ ငါသိ ြမင်ေသာေ ကာင့်
မျက်ရည်ကျသည်ဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ၁၃ ဟာေဇလက၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် ေခွ းြဖစ်လျက်
ှ င့် ဤမ ေလာက် ကီ းေသာ အမကိ ပရပါလိ မ့ ်မည် ေလာဟ ေမးြပန်ေသာ်၊ ဧလိ ှ ဲ က၊
သင်သည်

ရိ ိင်ငံကိ

စိ းစံ ရလိ မ့ ်မည်အေ ကာင်းကိ

ထာဝရဘရားသည်

ငါ့အား

ြပေတာ်မ ပီ ဟဆိ ၏။ ၁၄ ဟာေဇလသည်သွား၍ မိ မိသခင့်ထံ သိ ့ ေရာက် ေသာအခါ၊ သခင်က၊
ဧလိ ှ ဲ သည် အဘယ်သိ့ဆိသနည်း ဟ ေမးလ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အနာမှ ဆက်ဆက်
ထေြမာက်ေတာ်မမည်ဆိပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၅ နက်ြဖန်ေန့၌ ဟာေဇလသည်
သိ းေမးအဝတ်ကိ ေရ၌ ှ စ် ပီ းလ င်၊ ှ င်ဘရင်၏ မျက် ှ ာကိ ဖံ းအပ်သြဖင့်၊ ှ င်ဘရင်ေသ၍
ဟာေဇလသည် နန်းထိ င်ေလ၏။

၁၆ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် အာဟပ်သား ေယာရံ

နန်းစံ ငါး ှ စ်တွင်၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်သား ယေဟာ ရံ သည် နန်းထိ င်ေလ၏။ ၁၇
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အသက်သံ းဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊ ေယ ှ လင်
အာဟပ်သမီ း ှ င့်စံ ဘက်သြဖင့်၊

မိ ့၌ မင်း ပ၍

ဣသေရလ

ှ စ် ှ စ်စိးစံ ၏။

ှ င်ဘရင်တိ့လိက်ရာ

၁၈

လမ်းသိ ့

အာဟပ်အမျိုးကဲ့ သိ ့ လိ က်၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပ၏။ ၁၉ သိ ့ရာတွ င်
ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိ ဒ်အစ ှ ိ ေသာ သားေြမးတိ ့ ၏မီ းခွ က်ကိ အစဥ်ထွန်းလင်းေစမည် ဟ
ဂတိ ေတာ် ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ဒါဝိ ဒ်၏ မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍၊ ယဒြပည်ကိ မဖျက်ဆီးဘဲ
ထားေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိ မင်းလက်ထက်၌၊ ဧဒံ ြပည်သည် ယဒ ှ င် ဘရင်ကိ ပန်ကန်၍
ကိ ယ်အမျိုးသားကိ

ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။

၂၁ ယေဟာရံ မင်းသည်

ရထားစီ းသရဲ အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ဇာဣရ မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီ၍ ညဥ့်အခါဝိ င်းေသာ ဧဒံ လများ၊
ရထားအပ်များကိ လပ် ကံ သြဖင့်၊ ဧဒံ လတိ ့သည် မိ မိတိ့ေနရာသိ ့ ေြပး က၏။

၂၂

သိ ့ေသာ်လည်း၊ ဧဒံ ြပည်သည်ယေန့တိင်ေအာင် ယဒ ှ င်ဘရင်ကိ ပန်ကန်၏။

၂၃

ယေဟာရံ ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့သည် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၂၄
ယေဟာရံ သည် ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အိ ပ်ေပျာ်၍၊ သတိ ့ ှ င့်အတ ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ သ ဂလ်ြခင်းကိ ခံ ေလ၏။
သားေတာ်အာခဇိ သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌နန်းထိ င်၏။

၂၅ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

အာဟပ်သား ေယာရံ နန်းစံ ဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ယေဟာရံ သား အာခဇိ သည်
နန်းထိ င်ေလ၏။ ၂၆ အသက် ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊မင်း ပ၍ ေယ

ှ လင် မိ ့၌ တ ှ စ်စိးစံ ၏။

မယ်ေတာ်ကား၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် သမရိ ေြမးအာသလိ အမည် ှ ိ ၏။ ၂၇ အာခဇိ သည်
အာဟပ်၏သမက်ြဖစ်သြဖင့်၊ အာဟပ်အမျိုးလိ က်ရာလမ်းသိ ့လိက်၍၊ အာဟပ်အမျိုး ကဲ့ သိ ့
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပ၏။

၂၈ အာဟပ်၏သားေယာရံ ှ င့်ဝိ င်းလျက်၊

ဂိ လဒ်

ရိ ှ င်ဘရင်ဟာေဇလကိ

ြပည်

ရာမတ် မိ သ
့ ိ့

စစ်ချီ၍၊

တိ က်ရာတွ င်

ရိ လတိ ့သည်ေယာရံ ကိ တိခိက် က၏။ ၂၉ ထိ သိ့ရာမတ် မိ ့၌ ရိ ဘရင်ဟာေဇလကိ တိက်၍၊
ရိ လထိ ခိက်ေသာ အနာေပျာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ေယာရံ မင်း ကီ းသည် ေယဇေရလ မိ သ
့ ိ ့ ြပန်သွား၍
နာလျက်ေနစဥ်တွင်၊ ယဒ ှ င်ဘရင် ယေဟာရံ သား အာခဇိ သည်လည်း၊ အာဟပ်သားေယာရံ ကိ
ကည့် ြခင်း ငှ ါ ထိ မိ သ
့ ိ ့ ဆင်းသွ ားေလ၏။

၉ ထိအခါပေရာဖက် ဧလိ ှ ဲသည် ပေရာဖက် အမျိုးသားတေယာက်ကိ ေခ ၍၊ သင်၏ခါးကိ
စည်း ေလာ့။ ဤဆီ ဘးကိ ယ၍ ဂိ လဒ်ြပည် ရာမတ် မိ သ
့ ိ ့ သွ ားေလာ့။ ၂ ေရာက်ေသာအခါ၊
နိမ် ှ ိ သားေယာ ှ ဖတ်၏သား ေယဟကိ ှ ာ၍သ့ထံသိ ့ ဝင်လျက်၊ သ့ကိသ၏အေပါင်း
အေဘာ်စထဲ က ထွ က်ေစ၍၊ အတွ င်းအခန်းထဲ သိ့ ေခ ပီ း လ င်၊ ၃ ဤဆီ ဘးကိ ကိင်၍
သ၏ေခါင်းေပ ၌ ဆီ ကိ ေလာင်းလျက်၊ ထာဝရဘရားက၊ ငါသည်သင့်ကိ ဣသ
ေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌
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ခန့်ထား၍

ဘိ သိက်ေပးသည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ
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ဆင့်ဆိ ပီ းမှ၊ တံ ခါးကိ ဖွင့ ်၍ မဆိ င်း မလင့်ဘဲ ေြပးေလာ့ဟ မှာထားေလ၏။

၄

ထိ ပေရာဖက်အမျိုးသားလလင်သည် ဂိ လဒ် ြပည် ရာမတ် မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၏။ ၅ ေရာက်ေသာအခါ၊
ဗိ လ်မင်းတိ ့သည်အတ ထိ င်လျက် ှ ိ က၏။ ပေရာဖက်က၊ အိ ဗိလ်မင်း၊ ကိ ယ်ေတာ်အား
ေြပာစရာ ှ ိ သည်ဟ

ဆိ လ င်၊

ေယဟက၊

ငါတိ ့အေပါင်းတွ င်

အဘယ်သအား

ေြပာစရာ ှ ိ သနည်းဟ ေမးေသာ်၊ အိ ဗိလ်မင်း၊ ကိ ယ်ေတာ်အား ေြပာစရာ ှ ိ သည် ဟ ြပန်ဆိ၏။
၆ ထိ အခါ ေယဟသည် ထ၍အိ မ်ထဲသိ့ ဝင်သြဖင့်၊ ပေရာဖက်သည် သ၏ေခါင်းေပ ၌

ဆီ ကိေလာင်းလျက်၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက၊ ငါသည် သင့်ကိ
ထာဝရဘရား၏လ ဣသေရလအမျိုး၏ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထား၍ ဘိ သိက်ေပး၏။ ၇
ငါ့က န်ပေရာဖက်တိ့ကိ သတ်ေသာအြပစ်၊ ထာဝရဘရား၏ ပေရာဖက်အေပါင်းကိ
သတ်ေသာ အြပစ်အေလျာက်၊ ေယဇေဗလ၌ ငါဒဏ်ေပးမည် အေ ကာင်း၊ သင်သည်
သင့်သခင်အာဟပ်အမျိုးကိ လပ် ကံ ရမည်။ ၈ အာဟပ်အမျိုးသား ှ ိ သမ တိ က
့ ိ ပျက်စီးေစြခင်း
ငှ ါ၊

ဣသေရလ

အာဟပ်အမျိုးသား

မိ ့ ွာ၌

အချုပ်ခံေသာသြဖစ်ေစ၊

ေယာက်ျားများကိ

အလွ တ်ေြပးေသာသြဖစ်ေစ၊

ငါပယ်ြဖတ်မည်။

၉

အာဟပ်အမျိုးကိ

ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်အမျိုးကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အဟိ ယ၏သား ဗာ ှ ာအမျိုးကဲ့ သိ ့၎င်း
ြဖစ်ေစမည်။

၁၀ ေယဇေဗလကိ

သ ဂလ်ေသာသမ ှ ိ ။ ေယဇ ေရလေြမကွ က်၌၊

ေခွ းတိ ့သည်သက
့ ိ စား ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ ပီ းမှ တံ ခါးကိ ဖွင့ ်၍
ေြပး၏။ ၁၁ ထိ အခါ ေယဟသည် မိ မိသခင်၏ က န်တိ့ ှ ိ ရာ သိ ့ ထွ က်၍၊ တေယာက်က၊
ှ ိ သမ ေကာင်းသေလာ။ ထိ အ းသည် အဘယ်ေ ကာင့် လာသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ေယဟက၊
သင်တိ့သည် ထိ သကိ ၎င်း၊ သေြပာေသာ စကားကိ ၎င်း သိ က၏ဟဆိ ေသာ်၊ ၁၂ သတိ ့က
ငါတိ ့မသိ ။ ေြပာပါေလာ့ဟ ဆိ ြပန် ေသာ်၊ ေယဟက၊ ထိ သသည်ဤမည်ေသာ စကားကိ
ေြပာ၏။ ထာဝရဘရားက၊ ငါသည်သင့်ကိ ဣသေရလ

ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထား၍

ဘိ သိက်ေပးသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ သည်ဟ ြပန်ေြပာေသာအခါ၊

၁၃

သတိ ့သည် အလျင်အြမန်ထသြဖင့်၊ အသီ း အသီ းမိ မိတိ့ ဝတ်လံ ကိ ယ၍ ေလှကားထိ ပ်ေပ
ေယဟ ေအာက်မှာခင်းလျက်၊ ေယဟသည်
ဟစ်ေ ကာ် က၏။

ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ ၏ဟ တံ ပိ းမတ်၍

၁၄ ထိ သိ့နိမ် ှ ိ သားေယာ ှ ဖတ်၏ သားေယဟသည် ေယာရံ မင်း

တဘက်သင်းဖွဲ ့ေလ၏။

ထိ အခါ

ရိ ှ င်ဘရင်

ဟာေဇလေ ကာင့်၊

ေယာရံ မင်း ှ င့်

ဣသေရလလ အေပါင်းတိ ့သည် ဂိ လဒ်ြပည်ရာမတ် မိ က
့ ိ ေစာင့်ေ ှ ာက် က၏။ ၁၅ သိ ့ရာတွ င်
ေယာရံ မင်းသည် ရိ ှ င်ဘရင် ဟာေဇလကိ စစ်တိက်ေသာအခါ၊ ရိ လထိ ခိက်ေသာ အနာကိ
ေပျာက်ေစြခင်းငှ ါ ေယဇေရလ မိ သ
့ ိ ့ ြပန်သွား ှ င့် ပီ ။ ေယဟကလည်း၊ သင်တိ့အလိ ှ ိ လ င်၊

၄ ဓမရာဇဝင်
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ေယဇေရလ မိ သ
့ ိ ့သွား၍ သိ တင်း ကားေြပာရေသာ သတစံ တေယာက်ကိမ
မထွ က်မသွ ားေစ ှ င့်ဟစီ ရင်၏။

မိ ထ
့ ဲက

၁၆ ထိ သိ့ေယာရံ မင်းသည် ေယဇေရလ မိ ့၌

ှ ိ ေန

ေသာေ ကာင့်၊ ေယဟသည် ရထားကိ စီး၍ ထိ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၏။ ထိ အခါ ယဒ ှ င်ဘရင်အာ
ခဇိ သည်လည်း၊ ေယာရံ မင်းကိ ကည့် အံ့ ေသာငှ ါ ေရာက်လာ ပီ ။ ၁၇ ေယဇေရလ မိ ့၌
ေမ ာ်စင်ေပ မှာ ေစာင့်ေသာ သသည်ရပ်လျက်၊ ေယဟ ှ င့် လိ က်လာေသာ အလံ း အရင်းကိ
ြမင်ေသာအခါ၊ လအလံ းအရင်းကိ ငါြမင် သည်ဟ ဆိ လ င်၊ ဆီ း ကိ ြခင်းငှ ါ သွ ား၍
ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ သေလာဟ ေမးမည်အေ ကာင်း၊ ေယာရံ သည် ြမင်းစီ း သရဲ တေယာက်ကိ
ေစလတ်သည်အတိ င်း၊ ၁၈ ြမင်းစီ းသရဲ သည် ဆီ း ကိ ြခင်းငှ ါသွ ား၍၊ ငိ မ် သက်ြခင်း ှ ိ သေလာဟ
ှ င်ဘရင်ေမးေတာ်မေ ကာင်းကိ ေြပာဆိ ေသာ်၊ ေယဟက၊ သင်သည် ငိ မ်သက်ြခင်း ှ င့်
အဘယ်သိ့ ဆိ င်သနည်း။ ငါ့ေနာက်သိ့လှည့်၍ လိ က်ေလာ့ ဟဆိ ၏။ ေစာင့်ေသာသကလည်း၊
ြမင်းစီ းသရဲ သည် အလံ းအရင်းသိ ့ ေရာက်၍ ြပန်မလာပါဟဆိ ေသာ်၊ ၁၉ ှ င်ဘရင်သည်
အြခားေသာ ြမင်းစီ းသရဲ တေယာက်ကိ ေစလတ်ြပန်၍၊ သသည်ေရာက်ေသာအခါ၊
ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ သေလာဟ ှ င်ဘရင် ေမးေတာ်မေ ကာင်း ကိ ေြပာဆိ ေသာ်၊ ေယဟက၊
သင်သည် ငိ မ်သက်ြခင်း ှ င့် အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ ငါ့ေနာက်သိ့လှည့်၍ လိ က် ေလာ့ဟ
ဆိ ၏။

၂၀ ေစာင့်ေသာသကလည်း၊

ြမင်းစီ းသရဲ သည်

ေရာက်၍ ြပန်မလာပါ။

လာေသာသသည် နိမ် ှ ိ သား ေယဟ ှ င့် တတ်သကဲ့ သိ ့ အလွ န်ြပင်းထန်စွာ ှ င်၍ လာပါ
သည်ဟဆိ ၏။ ၂၁ ေယာရံ မင်းကလည်း၊ ြမင်းရထားကိ ြပင်ဆင် ေလာ့ဟဆိ သည်အတိ င်း၊
ြမင်းရထားကိ ြပင်ဆင် က၏။ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေယာရံ ှ င့် ယဒ ှ င်ဘရင် အာခဇိ တိ့ သည်
ရထားေတာ်တခစီ စီးလျက်ေယဟကိ ဆီ း ကိ မည်ဟ ထွ က်သွား၍၊ ေယဇေရလ မိ သ
့ ား
နာဗတ်၏ ေြမကွ က်တွင် ေတွ ့ က၏။ ၂၂ ေယာရံ သည် ေယဟကိ ြမင်လ င်၊ ေယဟ
ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ သေလာဟ

ေမးေသာ်၊

ေယဟက။

သင့်အမိ ေယဇ

ေဗလ ပေသာ

အဓမေမထန်အမ၊ ပစားေသာ အမများ ေသာ ကာလအတွ င်းတွ င်၊ အဘယ်သိ့ေသာ ငိ မ်သက်
ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်နည်းဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ၂၃ ေယာရံ က၊ အိ အာခဇိ ၊ ပန်ကန်မပါတကားဟ
ဆိ လျက် လှ ည့်၍ ေြပး၏။ ၂၄ ေယဟသည်လည်း ေလးကိ တင်၍ ပစ်သြဖင့်၊ ေယာရံ ကိ
ပခံ း ကားမှာမှန်၏။

ြမားသည်လည်း

ရထားေတာ်ေပ မှာ လဲ ေန၏။

ှ လံ းကိ

ထတ်ချင်းေဖာက်၍၊

၂၅ ေယဟကလည်း၊

ေယာရံ သည်

သ့ကိဆွဲ၍ ေယဇေရလ မိ ့

သားနာဗတ်ေြမကွ က်၌ ချပစ်ေလာ့။ သင် ှ င့်ငါသည် သ့အဘအာဟပ်ေနာက်သိ့ ြမင်းစီ း၍
လိ က်ေသာအခါ၊ ဤအမကိ ထာဝရဘရား ဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မသည်ကိ မမှတ်မိသေလာ။ ၂၆
အကယ်စင်စစ်နာဗတ်အေသွ း၊ သ့သားတိ ့၏ အေသွ းကိ မေန့က ငါ ကည့်ြမင် ပီ ဟ
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ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ဤေြမကွ က်၌ သင့်ကိ အြပစ် ှ င့် အေလျာက် ငါဒဏ်ေပးမည်ဟ
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ် မ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည် အတိ င်း၊
ဤေြမကွ က်၌ အေလာင်းကိ ချပစ်ေလာ့ဟ မိ မိရထားမဗိ ဒကကိ ဆိ ၏။ ၂၇ ထိ အမကိ
ယဒ ှ င်ဘရင် အာခဇိ သည်ြမင်လ င်၊ ဥယျာဥ်စံနန်းလမ်းြဖင့် ေြပး၏။ ေယဟကလည်း၊
သ့ကိ

ရထားေပ မှာ

ထိ းေတာ့ဟ

လိ က်လျက်ဆိသည်အတိ င်း၊

ဣဗလံ မိ န့ ား၊

ဂရ မိ သ
့ ိ ့သွားေလာလမ်းတွ င် ပ ကသြဖင့်၊ သသည်ေမဂိ ေဒါ မိ သ
့ ိ ့ေြပး၍ ေသ၏။

၂၈

သ၏က န်တိ့သည် အေလာင်းကိ ရထားေပ သိ ့ တင် ပီ းလ င်၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်သွား၍၊
ဒါဝိ ဒ် မိ ့ တွ င် မိ မိသချုင်း၌ ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အတ သ ဂဟ် က၏။ ၂၉ ထိ မင်းအာခဇိ သည်
အာဟပ်သား ေယာရံ နန်းစံ ဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင် ယဒ ိင်ငံ၌ နန်းထိ င်၏။ ၃၀ ေယဟသည်
ေယဇေရလ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်သည်ကိ ေယဇေဗလသည် ကားလ င်၊ မျက်ခမ်းတိ ့ကိ ေဆးသတ်၍
ဆံ ပင်ကိတန်ဆာဆင် ပီ းမှ၊ ြပတင်းေပါက်ဝ၌ ကည့်

လျက် ေန၏။ ၃၁ ေယဟသည်

တံ ခါးဝသိ ့ဝင်ေသာအခါ ေယဇ ေဗလက၊ မိ မိသခင် ကိ သတ်ေသာဇိ မရိ သည် ချမ်းသာ
ရသေလာဟ ေမးလ င်၊ ၃၂ ေယဟသည် ေမ ာ် ကည့်၍၊ ငါ့ဘက်မှာ အဘယ် သေနသနည်း။
အဘယ်သဟေမးေလေသာ်၊ မိ န်းမစိ း ှ စ်ေယာက်သံ းေယာက်တိ့သည် ြပတင်းေပါက်ထဲက
ကည့် က၏။ ၃၃ ေယဟက၊ သ့ကိ တွ န်းချလိ က်ဟဆိ သည် အတိ င်း တွ န်ချသြဖင့်၊
သ၏အေသွ းသည် နန်းေတာ်ထရံ အေပ ၌၎င်း၊ ြမင်းတိ ့အေပ ၌၎င်း စဥ်၏။ ေယဟသည်
သ့ကိယ်ကိ နင်းေလ၏။ အထဲ သိ့ဝင်၍၊ ၃၄ စားေသာက် ပီ းမှ၊ ထိ ကျိန်အပ်ေသာ မိ န်းမသည်
ှ င်ဘရင် သမီ းြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ သွ ား ကည့်၍သ ဂဟ် ေလာ့ဟ ဆိ သည်အတိ င်း၊ ၃၅
သ ဂဟ်ြခင်းငှ ါသွ ားေသာအခါ၊ ဦ းေခါင်းခွံ ၊ ေြခဖျား၊ လက်ဝါးတိ ့ကိသာ ေတွ ့ေသာေ ကာင့်၊
တဖန်

လာ၍

ေခွ းတိ ့သည်

ကားေလ ာက် က၏။
ေယဇေဗလ၏အသားကိ

၃၆

ေယဟက၊

ေယဇေရေလေြမကွ က်၌

စား ကလိ မ့ ်မည်ဟ

ထာဝရ

ဘရားသည်

မိ မိက န်တိ ှ ဘိ မိ သ
့ ားဧလိ ယအားြဖင့် မိ န့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်သည် ဤသိ ့ ြပည့်စံ ပီ ။
၃၇

သိ ့ြဖစ်၍

ဤသချုင်းသည်

ေယဇေဗလသချုင်း

ြဖစ်၏ဟ

အဘယ်သမ

မေြပာ ိင်မည်အေ ကာင်း၊ သ၏ အေလာင်းေကာင်သည် ေယဇေရလေြမကွ က်တွင်၊
လယ်ြပင်၌ ေနာက်ေချးကဲ့ သိ ့ ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ၏။

၁၀ အာဟပ်၏သားခနစ်ကျိပ်တိ့သည်

ှ ာမရိ မိ ့၌

ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

ေယဟသည်

ေယဇေရလ မိ အ
့ ပ်များ၊ အသက် ကီ းသများ၊ အာဟပ်သားတိ ့ ကိ လပ်ေက းေသာ သများ ှ ိ ရာ၊
ှ မာရိ မိ သ
့ ိ ့ စားေရး၍ ေပးလိ က်ေလ၏။ ၂ မှာလိ က်ေသာစာချက်ဟမကား၊ သင်တိ့၌သင်တိ့
သခင်၏သားများ၊ စစ်သရဲ ၊ ြမင်းစီ းသရဲ များ၊ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ၊့ လက်နက်စံ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊
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ဤစာေရာက်ေသာအခါ၊

၃

သင်တိ့သခင်၏သားတိ ့တွင်သာ၍

ေကာင်းြမတ်

ေတာ်သင့်ေသာသကိ ေ ွးေကာက်၍ ခမည်းေတာ်၏ရာဇ ပလင်ေပ မှာတင် ပီ းလ င်၊
သခင်အမျိုးအဘိ ့ စစ်တိက် က

ေလာ့ဟ မှာလိ က်သတည်း။

၄ ထိ သတိ ့က၊

ှ င်ဘရင် ှ စ်ပါးတိ ့သည် သ့ေ ှ မ့ ှ ာ မခံ မရပ် ိင်သည် ြဖစ်၍၊ ငါတိ ့သည် အဘယ်သိ့ ခံ ရပ် ိင်
မည်နည်းဟ အလွ န်ေ ကာက်လျက် ဆိ က၏။ ၅ နန်းေတာ်အပ်၊ မိ အ
့ ပ်၊ အသက် ကီ းသ၊
အာဟပ်

သားတိ ့ကိ

လပ်ေက းေသာ

သတိ ့ကလည်း၊

က န်ေတာ်တိ့

သည်

ကိ ယ်ေတာ်က န်ြဖစ်ပါ၏။ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ပပါမည်။ က န်ေတာ်တိ့သည် ှ င်ဘရင်
ကိ မချီးေြမာက်ပါ။ အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ပေတာ်မပါဟ ေယဟထံ သိ ့ ြပန်စာကိ
ေပးလိ က် က၏။ ၆ ေယဟကလည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ၏လြဖစ်၍ ငါ့စကားကိ နားေထာင်လ င်၊
သင်တိ့သခင့်သားတိ ့၏

ဦ းေခါင်းများကိ ယ၍

ေယဇရေလ မိ ၊့

ငါ ှ ိ ရာသိ ့

နက်ြဖန်

ေန့ယခအချိန်၌ လာ ကေလာ့ဟ တဖန်စားေပး လိ က်ေလ၏။ ှ င်ဘရင်၏သားေတာ်ေပါင်း
ခနစ်ကျိပ်

ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

ထိ စာေရာက်ေသာအခါ၊

လပ်ေက းေသာ မိ သ
့ ားအ ကီ းအကဲ တိ့၌

ှ ိ က၏။

၇

ှ င်ဘရင်၏ သားေတာ် ခနစ်ကျိပ်တိ့ကိယ၍ သတ်သြဖင့်၊

ဦ းေခါင်းများကိ ေတာင်း တိ ့၌ ထည့် ပီ းလ င်၊ ေယဇေရလ မိ ၊့ ေယဟထံ သိ ့ ေပးလိ က် ေလ၏။
၈ လလင်တေယာက်သည် လာ၍ ှ င်ဘရင်သားတိ ့ ၏ ဦ းေခါင်းများကိ ေဆာင်ခဲ့ပါ ပီ ဟ

ေလ ာက်လ င်၊ ေယဟ က၊ မိ တ
့ ံ ခါးဝမှာ နံ နက်တိင်ေအာင် ှ စ်စပံ ထားေတာ့ဟ ဆိ ၏။ ၉
နံ နက်ေရာက်မှေယဟသည် ထွ က်၍ရပ်လျက် လများတိ ့အား၊ အိ ေ ြဖာင့်မတ်ေသာလတိ ့၊
ငါသည် ငါ့သခင် တဘက်၌ သင်းဖွဲ ့၍ သတ်ေလ ပီ ။ ဤသအေပါင်းတိ ့ကိ ကား
အဘယ်သသတ်သနည်း။ ၁၀ ထာဝရဘရားသည် အာဟပ်အမျိုး၌ မိ န့်ေတာ် မေသာ
စကားေတာ်တခွ န်းမ ေြမသိ ့ မကျရသည်ကိ သင်တိ့ သိ မှတ် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်
မိ မိက န်ဧလိ ယ အားြဖင့် မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ပေတာ်မမည်ဟ ဆိ သြဖင့်၊
ေယဇေရလ မိ ့၌

ကျန် ကင်းေသာ

အာဟပ်

အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်

၁၁

သ၏

လ ကီ းေပါက်ေဘာ်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အေပါင်းတိ ့ကိ တေယာက်မ မကျန်ေစဘဲ သတ်ေလ၏။
၁၂ ေနာက်မှထ၍

ှ မာရိ မိ သ
့ ိ ့သွား၏။ လမ်းနားမှာ

ှ ိ ေသာ သိ းေမွ း ှ ပ်ရာစရပ်သိ့

ေရာက်ေသာအခါ၊ ၁၃ ယဒ ှ င်ဘရင်အာခဇိ ၏ ေပါက်ေဘာ်တိ့ကိ ေတွ ့လ င်၊ သင်တိ့သည်
အဘယ်သနည်းဟ ေမးေသာ်၊ ငါတိ ့သည် အာခဇိ မင်း၏ ေဆွ ေတာ်မျိုးေတာ်ြဖစ်၏။
ှ င်ဘရင်၏ သားေတာ်တိ့ ှ င့် မိ ဖရား၏ သားေတာ်တိ့ကိ တ်ဆက်အ့ံ ေသာငှ ါ သွ ားသည်ဟ
ဆိ က၏။ ၁၄ ေယဟကလည်း၊ အ ှ င်ဘမ်း ကဟ စီ ရင်သည် အတိ င်း၊ အ ှ င်ဘမ်း၍
သိ းေမွ းစရပ်တွင်းနားမှာ ေလးကျိပ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ တေယာက်မ မကျန်ေစဘဲ သတ် က၏။
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၁၅ ထိ စရပ်မှထွ က်ေသာအခါ ခရီ းဦ း ကိ ပအံ့ ဟ လာေသာ ေရခပ်သားေယာနဒပ်ကိ

ေတွ ့၍ တ်ဆက် သြဖင့်၊ ငါ့စိတ် ှ လံ းသည် သင့်စိ တ် ှ လံ း ှ င့် သင့်၍ သေဘာေြဖာင့်သကဲ့ သိ ့
သင့်စိ တ် ှ လံ းသည် သေဘာေြဖာင့် သေလာဟေမးလ င်၊ ေြဖာင့်ပါသည်ဟေလ ာက်ဆိေသာ်၊
ထိ သိ့မှန်လ င်

သင့်လက်ကိေပးပါဟဆိ သည်အတိ င်း၊

လက်ကိေပး၍ေယဟသည်

မိ မိအနားသိ ့ ရထားေပ မှာ ဆွဲ တင်လျက်၊ ၁၆ ငါ ှ င့်အတလိ က်၍ ထာဝရဘရားဘက်၌
ငါ့စိတ်အား ကီ းေ ကာင်းကိ

ကည့် ေလာ့ဟဆိ သြဖင့် မိ မိရထားကိ စီ းေစ၏။

ှ မာရိ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊
စကားေဘာ်အတိ င်း၊

ထာဝရဘရား

သည်

အာဟပ်အမျိုး

ဧလိ ယအား

၁၇

မိ န့်ေတာ်မေသာ

အကန်အစင်ပျက်စီးသည်တိင်ေအာင်

ထိ မိ ့၌အကန်အစင်ပျက်စီးသည်တိင်ေအာင် ထိ မိ ့၌ ကျန် ကင်းေသမ တိ ့ကိ သတ်ေလ၏။ ၁၈
တဖန်ေယဟသည် လအေပါင်းတိ ့ကိ စေဝး ေစ၍၊ အာဟပ်သည် ဗာလဘရားကိ
အနည်းငယ်သာ ဝတ် ပ၏။ ငါေယဟမကား များစွ ာ ပမည်။ ၁၉ သိ ့ြဖစ်၍ ဗာလဘရား၏
ပေရာဖက်များ၊

အမေစာင့်များ၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်များ

အေပါင်းတိ ့ကိ

ေခ က။

တေယာက်မ မ ကင်းေစ ှ င့်။ ငါသည် ဗာလ ဘရားအား ယဇ် ကီ းကိ ပေဇာ်မည်။ ကင်းေသာသ
မည်သည်ကား

အသက်မ ှ င်ရဟဆိ ၏။

ထိ သိ့ဆိေသာ်၊

သတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးမည် အ ကံ ှ င့် ပရိ ယာယ်
ဓမပွဲ ကိ

ြပင်ဆင် ကဟ

ေ ကာ်ြငာ က၏။

တဖန်

ပ၍ဆိ ၏။

စီ ရင်သည်အတိ င်း

ဗာလကိ

ကိ းကွ ယ်ေသာ

၂၀ ဗာလဘရားအဘိ ့

ဓမပွဲ ကိ

ေစာင့်ရမည်ဟ

၂၁ ဣသေရလြပည်တေ ှ ာက်လံ းသိ ့ ေစလတ်၍၊ ဗာလတပည့်

ှ ိ သမ ုတိ ့သည် တေယာက်မ မ ကင်းလာ က၏။ ဗာလ ေကျာင်းထဲ သိ့ ဝင် ကသြဖင့်
တေကျာင်းလံ းြပည့်လျက် ှ ိ ၏။

၂၂ ေယဟသည် အဝတ်တန်ဆာတိ က်စိးကိ ေခ ၍၊

ဗာလဘရားတပည့်တိ ့အဘိ ့ အဝတ်တန်ဆာကိ ထတ် က

ဟဆိ သည်အတိ င်း ထတ်ေလ၏။

၂၃ တဖန်ေရခပ်သားေယာနဒပ် ှ င့်အတ ဗာလ ေကျာင်းထဲ သိ့ ဝင်၍၊ သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားတပည့်
မည်အေ ကာင်း
၂၄

တေယာက်မ မပါ၊

ဗာလဘရားတပည့်

ကည့် စစ်ေ ကာ ကေလာ့ဟ

မီ း ိ ရာယဇ်
့
အစ ှ ိ ေသာ

ဗာလ

ယဇ် မျိုးကိ ပေဇာ်ြခင်းငှ ါ

သက်သက် ှ ိ ေစ

တပည့်တိ ့အား

ဆိ ၏။

အထဲ သိ့ဝင်ေသာအခါ၊

ေယဟသည် ေကျာင်းြပင်၌ လ ှ စ်ကျိပ်ကိထား၍၊ သင်တိ့ လက်သိ့ငါေဆာင်ခဲ့ေသာ
ဤသတစံ တေယာက်မ လွ တ်လ င်၊ လွ တ်ေစေသာ သသည် အသက်ေသရမည်ဟ စီ ရင်၍၊ ၂၅
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ ပေဇာ်မ ပီ းေသာအခါ၊ ေယဟက ဝင်၍ သတ် ကေလာ့။ တေယာက်ကိမ
မထွ က်ေစ ှ င့်ဟ တပ်သား ှ င့် တပ်မးတိ ့အားဆိ သည်အတိ င်း၊တပ်သား ှ င့် တပ်မးတိ ့ သည်
ထား ှ င့်လပ် ကံ ၍ အေသေကာင်များကိ ထတ်ပစ် ပီ းမှ၊ ၂၆ ဗာလေကျာင်း ှ င့်ဆိ င်ေသာ
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မိ သ
့ ိ ့သွား၍ ဗာလေကျာင်းထဲ က ပ်တများကိ ထတ် ပီ းလ င် မီ း ိ ့ က၏။

၂၇ ဗာလ

ဆင်းတကိ ၎င်း၊ ေကျာင်းကိ ၎င်း ဖိ ဖျက် ၍ ယေန့တိင်ေအာင် ကိ ယ်သတ်သင်ရာ အိ မ်ြဖစ်ေစ
က၏။ ၂၈ ထိ သိ့ေယဟသည် ဗာလကိ ဣေရလြပည်မှ ပယ် ှ ားဖျက်ဆီးေလ၏။ ၂၉
သိ ့ရာတွ င်

ဣသေရလအမျိုးကိ

ြပစ်မှားေစေသာ

ေနဗတ်သား

ဒစ ိ က်တည်းဟေသာ၊ ေဗသလ မိ ့ ှ င့် ဒန် မိ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာ ေ

ေယေရာေဗာင်၏

ွားသငယ်တိ့ကိ မစွ န့်။ ၃၀

ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည်ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေြဖာင့်ေသာအကျင့်ကိ ကျင့်၍ ေကာင်းမွ န်စွာ
ပေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ငါအလိ ှ ိ သမ အတိ င်း အာဟပ် အမျိုး၌ စီ ရင်ေသာေ ကာင့်၎င်း၊
သင့်သားေြမးေလးဆက် တိ င်ေအာင် ဣသေရလ ိင်ငံရာဇပလင်ေပ မှာ ထိ င်ရ မည်ဟ
ေယဟအား မိ န့်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ ၃၁ ေယဟသည် ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား

တရားေတာ်လမ်းသိ ့

စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့

လိ က်ြခင်းငှ ါ

သတိ မ ပ၊

ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှား ေစေသာ ေယေရာေဗာင်၏ ဒစ ိ က်တိ့ကိ မစွ န့်။

၃၂

ထိ ကာလတွ င်၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ ြပည် စွ န်းတိ ့ကိ ြဖတ်ေတာ်မ၏။ ၃၃
ဟာေဇလသည် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘက်
့
၊ ဂဒ်အမျိုး၊

ဗင်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးေနရာ၊

အာ န်ြမစ် နား၌ ှ ိ ေသာ အာေရာ် မိ မ့ ှ စ၍ ဂိ လဒ်ြပည်၊ ဗာ ှ န်ြပည် တေ ှ ာက်လံ း
အရပ်ရပ်တိ့ကိ လပ် ကံ ေလ၏။ ၃၄ ေယဟ ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့ ှ င့်
တန်ခိး ကီ းြခင်းအရာသည်၊ ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၃၅ ေယဟသည်
ှ မာရိ မိ ့၌ မင်း ပ၍၊ ဣသေရလ ိင်ငံကိ ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ်စိးစံ ပီ းမှ၊ ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့် အိ ပ်ေပျာ်၍၊
ှ မာရိ မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ေလ၏။ သားေတာ်ေယာခတ်သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌
နန်းထိ င်၏။

၁၁ အာခဇိ ၏မယ်ေတာ် အာသလိသည် မိမိသား ေသေ ကာင်းကိ သိြမင်ေသာ်၊ ထ၍
ေဆွ ေတာ်မျိုးေတာ်

အေပါင်းတိ ့ကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်းေလ၏။

၂

သိ ့ရာတွ င်

အာခဇိ ၏ ှ မယေဟာရံ မင်း ကီ း သမီ းေယာေ ှ ဘသည် အာခဇိ ၏သား ေယာ ှ ကိ အေသ
ခံ ရေသာ ေဆွ ေတာ်မျိုးေတာ်ထဲက ခိ းယ၍ အာသလိ လက်မှ သ၏အသက် လွ တ်ေစြခင်းငှ ါ၊
သ ှ င့်သ၏ ိထ
့ ိ န်းကိ အိ ပ်ခန်းထဲ ၌ဝှက်ထား၏။ ၃ ထိ ေနာက်ေယာ ှ သည် ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံ း
အရီ း ှ င့်အတ ဗိ မာန်ေတာ်၌ပန်းေ ှ ာင်လျက်ေန၍၊ အာသလိ သည် စိ းစံ ေလ၏။

၄

ခနစ် ှ စ်ေြမာက်ေသာအခါ၊ ေယာယဒသည် ေစလတ်၍၊ လတရာအပ်၊ တပ်မး၊ တပ်သားတိ ့ကိ
ေခ ေလ၏။ ဗိ မာန်ေတာ်ထဲသိ့ သွ င်း၍ ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့ြခင်း၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌ သစာတိ က်ြခင်းကိ
ပ ပီ းမှ၊ ှ င်ဘရင်၏ သားေတာ်ကိြပေလ၏။ ၅ ေယာယဒကလည်း၊ သင်တိ့ ပရေသာ အမဟ
မကား၊ ဥပသ်ေန့၌ဝင်ေသာလသံ းစတစသည် နန်းေတာ် တံ ခါးကိ ေစာင့်ရမည်။ ၆ တစသည်
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သရတံ ခါးကိ ေစာင့်ရမည်။ တစ သည် ကင်းေနာက် တံ ခါးကိ ေစာင့်ရမည်။ ထိ သိ့ ဗိ မာန်
ေတာ်ကိ မ ဖိ မဖျက်ေစြခင်းငှ ါ ေစာင့်ရမည်။ ၇ ဥပသ်ေန့၌ ထွ က်ေသာလသံ းစတွ င် ှ စ်စသည်
ှ င်ဘရင်ပတ်လည် ဗိ မာန်ေတာ်၌ေစာင့်ရမည်။ ၈ လတိ င်းမိ မိလက်နက်ကိ ကိ င်လျက်
ကိ ယ်ေတာ် ြမတ်ကိ ဝိ င်း၍၊ တပ်ထဲသိ့ဝင်သမ ေသာသတိ ့ကိ သတ်ရ မည်။ ှ င်ဘရင်
ထွ က်ဝင်ေတာ်မေသာအခါ၊ ေနာက်ေတာ် သိ ့ လိ က်ရမည်ဟမှာထားေလ၏။ ၉ ထိ သိ့
ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေယာယဒမှာထားသမ

အတိ င်း

လတရာအပ်တိ့သည် ပ၍၊

ဥပသ်ေန့၌ထွ က်ရေသာ သ ှ င့်ဝင်ရေသာသအသီ းအသီ းတိ ့ကိ ေခ ၍ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်
ေယာယဒထံ သိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ၁၀ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ှ ိ ေသာ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း၏လှ ံ များ ှ င့်
ဒိ င်းများကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်ထတ်၍ လတရာ အပ်တိ့အား အပ်ေလ၏။
ေစာင့်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်

လက်နက်ကိ

ကိ င်လျက်၊

ှ င်ဘရင်ကိ

၁၁

ဝိ င်း၍

ယဇ် ပလင်အနား ှ င့် ဗိ မာန်ေတာ်အနား၌ လက်ျာေထာင့်မှစ၍ လက်ဝဲေထာင့် တိ င်ေအာင်
ရပ် က၏။ ၁၂ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ှ င်ဘရင်သားေတာ်ကိ ြပင်သိ့ထတ်၍၊ ရာဇသရဖ ှ င့်
ပညတိ ကျမ်းကိ

တင်လျက်၊

ဘိ သိတ်ေပးလျက်၊

ှ င်ဘရင်အရာ၌ချီးေြမာက် ပီ းမှ

ှ င်ဘရင်အသက်ေတာ် ှ င်ေစသတည်းဟ လက်ခပ်တီး၍ ေ ကးေ ကာ် က၏။

၁၃

အာသလိ သည် တပ်သား ပေသာအသံ ှ င့် လများ ပေသာ အသံ ကိ ကားလ င်၊ လများ ှ ိ ရာ
ဗိ မာန် ေတာ်သိ့သွား၍၊ ၁၄ ှ င်ဘရင်သည် ယဒမင်းထံ းစံ အတိ င်း တိ င်နား မှာရပ်လျက်၊
မးေတာ်မတ်ေတာ်များ ှ င့် တံ ပိ းမတ်ေသာ သများတိ ့သည် ှ င်ဘရင်အနားေတာ်၌ ရပ်လျက်၊
ြပည်သြပည်သားများတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက်၍ တံ ပိ းမတ် လျက် ှ ိ ကသည်ကိြမင်လ င်၊
မိ မိအဝတ်ကိ
ေလ၏။

ဆတ်၍

ပန်ကန်မပါတကား၊

ပန်ကန်မပါတကားဟ

၁၅ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေယာယဒကလည်း၊ ဗိ မာန်

ေအာ်ဟစ်

ေတာ်ထဲမှာမေသေစ ှ င့်၊

တပ်ြပင်သိ့ထတ် က။ သ့ဘက်မှာ ေနေသာသကိ ထား ှ င့်သတ် ကဟ လတရာအပ်၊ တပ်မး
တိ ့ကိ

မှာထား ှ င့်သည်အတိ င်း၊

သွ ား

ေသာြမင်းလမ်းြဖင့်

ထတ်၍

၁၆

အာသလိ ကိဘမ်းဆီ းလျက်၊

သတ် က၏။

၁၇

နန်းေတာ်သိ့

ေယာယဒသည်လည်း

ှ င်ဘရင် ှ င့်လများတိ ့ သည် ထာဝရဘရား၏လြဖစ်ရမည်အေ ကာင်း ထာဝရ ဘရား ှ င့်
ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့ေစ၏။ တဖန် ှ င်ဘရင် ှ င့်လများ တိ ့ကိ တဦ း ှ င့်တဦ း ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့ေစ၏။ ၁၈
ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည်
ယဇ် ပလလင်များ ှ င့်

ဗာလ

ေကျာင်းသိ ့သွား၍

ပ်တများကိ အကန်အစင်ချိုးဖဲ့ ၍၊

ဖိ ဖျက် က၏။

ယဇ် ပလင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ဗာလယဇ် ပေရာဟိ တ် မဿန်ကိ သတ် က၏။ ၁၉ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေယာယဒသည်လည်း၊
ဗိ မာန်

ေတာ်အပ်များကိ

၄ ဓမရာဇဝင်

ခန့်ထား ပီ းမှ

လတရာအပ်၊

တပ်မး၊

တပ်သား၊
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ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိေခ လျက်၊ ကင်းတံ ခါးလမ်းြဖင့် ှ င်ဘရင်ကိ ဗိ မာန်ေတာ်မှ နန်း
ေတာ်သိ့ပိ့ေဆာင်၍ ရာဇပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိ င်ေစ၏။ ၂၀ နန်းေတာ်နားမှာ အာသလိ ကိ
သတ် ပီ းမှ၊

ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည်

ဝမ်းေြမာက်၍

တ မိ လ
့ ံ း၌လည်း

ငိ မ်ဝပ်ြခင်း ှ ိ ၏။

၁၂ ေယဟနန်းစံ

ခနစ် ှ စ်တွင် ေယာ ှ သည် အသက်ခနစ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊ နန်းထိ င်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌ အ ှ စ်ေလးဆယ်စိးစံ ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ေဗရေ ှ ဘ မိ သ
့ ဇိ ဗိအမည် ှ ိ ၏။ ၂
ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေယာယဒသွ န်သင်ေသာ ကာလပတ်လံ းေယာ ှ သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
တရားေသာအမကိ

ပ၏။

၃ သိ ့ရာတွ င်

ြမင့်ေသာအရပ်တိ့ကိ မပယ် ှ ားေသာ

ေ ကာင့်၊ လတိ ့သည် ထိ အရပ်တိ့၌ ယဇ် ပေဇာ်၍နံ သ
့ ာ ေပါင်းကိ မီ း ိ ့ က၏။

၄

ေယာ ှ မင်းကလည်း၊ ဗိ မာန်ေတာ်ထဲသိ့ သွ င်း ေသာ အလဥစာကိ ေရာင်း၍ရေသာေငွ ၊
စာရင်းဝင် ေသာသတိ င်းကိ ယ်အတွ က်ေပးေသာေငွ ၊ ကိ ယ်ဘိးြပတ်၍ ရေသာေငွ ၊ အလိ လိ
လေသာေငွ ှ ိ သမ ကိ ၊ ၅ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် မိ မိတိ့အသိ အက မ်း လသည်အတိ င်း
ခံ ယ၍၊ ဗိ မာန်ေတာ် ပိ ပျက်ရာ ှ ိ သမ
မိ န့်ေတာ်

မ၏။

၆

တိ ့ကိ ပြပင် ကေစဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့အား

သိ ့ေသာ်လည်း

ေယာ ှ မင်း ကီ းနန်းစံ ှ စ်ဆယ်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ဗိ မာန်ေတာ် ပိ ပျက် ရာတိ ့ကိ မ ပြပင် ကေသး။

သံ း ှ စ်တွင်၊
၇ ထိ အခါ

ေယာ ှ မင်း ကီ းသည် ယဇ် ပေရာဟိ တ် ေယာယဒ ှ င့်အြခားေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ် တိ ့ကိေခ ၍၊
သင်တိ့သည် ဗိ မာန်ေတာ် ပိ ပျက်ရာတိ ့ကိ အဘယ်ေ ကာင့် မ ပြပင်ဘဲ ေန ကသနည်း။
ေနာက်တဖန် အသိ အက မ်းလေသာ ေငွ ကိကိယ်တိင် မယ က ှ င့်။ ဗိ မာန်ေတာ် ပိ ပျက်ရာတိ ့ကိ
ပြပင်ဘိ့ရာအပ် ကေလာ့ဟ ဆိ သည်အတိ င်း၊ ၈ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ေနာက်တဖန်
လများ လေသာေငွ ကိ မခံ ရ။ ဗိ မာန်ေတာ် ပိ ပျက်ရာကိ လည်း မ ပြပင်ရဟဝန်ခံ က၏။ ၉
ယဇ် ပေရာဟိ တ် ေယာယဒသည် ေသတာကိ ယ၍အဖံ းကိ ေဖာက် ပီ းလ င်၊ ဗိ မာန်ေတာ်အထဲ သိ့
ဝင်ေသာလမ်းလက်ျာဘက် ယဇ် ပလင် နားမှာထားေလ

၏။ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ေဆာင်ခဲ့ေသာ

ေငွ ှ ိ သမ ကိ တံ ခါး ေစာင့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ေသတာထဲ မှာထား က၏။

၁၀

ေငွ များသည်ကိသိြမင်လ င်၊ ှ င်ဘရင်၏ စာေရး ေတာ် ကီ း ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းသည်
လာ၍ဗိ မာန် ေတာ်၌စေသာေငွ ကိ ထတ်ထားလျက် စာရင်းယ၏။ ၁၁ ထိ သိ့ ချိန်ထားေသာ
ေငွ ကိ ဗိ မာန်ေတာ်အပ် အမေတာ်ေစာင့်တိ ့၌အပ်၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌ အလပ်လပ် ေသာ
လက်သမား၊ ၁၂ ပန်းရန်သမား၊ ေကျာက်ဆစ်သမားတိ ့အတွ က် ဗိ မာန်ေတာ် ပိ ပျက်ရာကိ
ပြပင်စရာေကျာက် ှ င့် သစ်သားကိ ဝယ်၍ ကန်သမ ေသာ အတွ က်ေပးေဝ က၏။ ၁၃
ဗိ မာန်ေတာ်အဘိ ့ေငွ ဖလား၊ မီ း ှ ပ်၊ အင်တံ ၊ တံ ပိ း၊ ေ တန်ဆာ၊ ေငွ တန်ဆာတိ ့ကိ

၄ ဓမရာဇဝင်
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ထိ ေငွ ှ င့်မလပ် ေသး။
ပြပင် က၏။

၁၄ အလပ်လပ်ေသာသတိ ့အားသာ ေပး၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ

၁၅ အလပ်လပ်ေသာ သတိ ့အား ေပးေစြခင်းငှ ါ၊ ေငွ ကိ လက်ခံေသာ

သတိ ့သည် သစာေစာင့်ေသာသ ြဖစ်ေသာေ ကာင့် စာရင်းမေပး က။ ၁၆ ဒစ ိ က်ေငွ ၊
အြပစ်ေငွ ကိမကား၊ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ မသွ င်းဘဲ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ယ က၏။ ၁၇ ထိ အခါ
ရိ ှ င်ဘရင်ဟာေဇလသည် ဂါသ မိ ့ ကိ စစ်ချီ၍ တိ က်ယ ပီ းမှ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ချီအ့ံ ေသာငှ ါ
အားထတ်ေလ၏။ ၁၈ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ သည် ဘိ းေတာ်ေဘးေတာ် တည်းဟေသာ
ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်၊ ယေဟာရံ ၊ အာခဇိ လသမ ေသာ တန်ဆာ ှ င့် ကိ ယ်တိင်သန့် ှ င်း
သမ ေသာ တန်ဆာများ၊ ဗိ မာန်ေတာ်ဘ
ေ ကိ ယ၍

ာ၊ နန်းေတာ် ဘ

ာတွ င် ေတွ ့သမ ေသာ

ရိ ှ င်ဘရင် ဟာေဇလ ထံ သိ ့ေပးလိ က်ေသာေ ကာင့်၊ ဟာေဇလသည်

ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ထား၍ သွ ား၏။

၁၉ ေယာ ှ ပမေသာအမအရာ

ကင်းေလသမ

တိ ့သည် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၂၀ ထိ မင်း၏က န် ှ ိ မတ်သား ေယာဇဗဒ် ှ င့်
ှ ိ မရိ တ်သား ယေဟာဇဗပ်တိ့သည် ထ၍ သင်းဖွဲ ့ ပီ းလ င်၊ သိ လ ွာသိ ့ သွ ားေသာလမ်း၊
မိ ေလာစံ နန်းတွ င်ေယာ ှ ကိ ေသေအာင်လပ် ကံ ၍၊ ၂၁ ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အတ ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌
သ ဂဟ် က၏။ သားေတာ်အာ မဇိ သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌နန်းထိ င်၏။

၁၃ ယဒ ှ င်ဘရင်အာခဇိ သား

ေယာ ှ နန်းစံ ှ စ်

ဆယ်သံ း ှ စ်တွင်၊

ေယဟသားေယာခတ်သည် ှ မာရိ မိ ့၌ မင်း ပ၍ ဣသေရလ ိင်ငံကိ ဆယ်ခနစ် ှ စ်စိးစံ ၏။ ၂
ထိ မင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က် ကိ ပ၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ
ေနဗတ် သား ေယေရာေဗာင်၏ ဒစ ိ က်အြပစ်တိ့ကိ မေ ှ ာင်၊ လိ က်ေလ၏။ ၃ ထိ ေ ကာင့်
ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလ

လက်ထက် ကာလပတ်လံ း၊
ဣသေရလအမျိုးကိ

အမျိုးကိ

အမျက်ထွက်၍၊

ေယာခတ်မင်း

ရိ ှ င်ဘရင် ဟာေဇလ ှ င့်သ၏သား ဗယာဒဒ်လက်သိ့

အပ်ေတာ်မ၏။

၄ တဖန်ေယာခတ်သည်

ထာဝရဘရားကိ

ေတာင်းပန်ေလ၏။ ရိ ှ င်ဘရင် ှ ဥ်းဆဲ ၍ ဣသေရလ အမျိုးသည် အလွ န်ခံရေ ကာင်းကိ
ထာဝရဘရားသည် ြမင်၍ေယာခတ်စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၅ ရိ ှ င်ဘရင်သည်
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ဖျက်ဆီး၍၊ စပါးနင်းရာတွ င် လွ င့ ်ေသာအမန့်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်စသြဖင့်၊
ြမင်းစီ းသရဲ ၊ ငါးကျိပ်၊ ရထားတဆယ်၊ ေြခသည်သရဲ တေသာင်းကိ သာေယာခတ်၌ ကင်းေစ၏။
၆ ထိ ့ေ ကာင့်

ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ သည်
မိ မိတိ့ေနရာ၌ ေနရ က၏။

ကယ်တင်ေသာ သခင်ကိ ေပးေတာ်မသြဖင့်၊
ရိ လတိ ့လက်မှထွ က်ေြမာက်၍ အထက်ကနည်းတ

၇ သိ ့ရာတွ င်

ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ

ေယေရာေဗာင်မင်းမျိုး၏ ဒစ ိ က်အြပစ်တိ့ကိ မေ ှ ာင် လိ က် က၏။ ှ မာရိ မိ ့၌လည်း

၄ ဓမရာဇဝင်
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အာ ှ ရပင်

ှ ိ ေသး၏။

၈ ေယာခတ် ပမေသာ

အမအရာ ကင်းေလသမ

တိ ့ ှ င့်

တန်ခိး ကီ းြခင်းအရာသည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၉ ေယာခတ်သည်
ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အိ ပ်ေပျာ်၍၊ ှ မာရိ မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ေလ၏။ သားေတာ် ယေဟာ ှ သည်
ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။
တွ င်၊

ေယာခတ်သား

၁၀ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ

ယေဟာ ှ သည်

နန်းစံ သံ းဆယ်ခနစ် ှ စ်

ှ မာရိ မိ ့၌မင်း ပ၍

ဣသေရလ ိင်ငံကိ

ဆယ်ေြခာက် ှ စ်စိးစံ ၏။ ၁၁ ထိ မင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က် ကိ ပ၍
ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ် သားေယေရာေဗာင်၏ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိမေ ှ ာင်၊
အကန်

အစင်လိက်ေလ၏။

ယေဟာ ှ ပမေသာ

၁၂

အမအရာ ကင်းေလသမ ၊

ယဒ ှ င်ဘရင်အာမဇိ ကိ စစ်တိက်ရာတွ င်၊ တန်ခိး ကီ းြခင်း အရာသည် ဣသေရလရာဇဝင်၌
ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။

၁၃ ယေဟာ ှ သည်

ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အိ ပ်ေပျာ်၍၊ ဣသေရလ

ှ င်ဘရင်တိ့ ှ င့်အတ ှ မာရိ မိ ့၌သ ဂဟ်ြခင်း ကိ ခံ ေလ၏။ သားေတာ်ေယေရာေဗာင်သည်
ခမည်း ေတာ်အရာ၌နန်းထိ င်၏။ ၁၄ ထိ အခါ ဧလိ ှ ဲ သည် ေသနာစွဲ ၍ နာေနစဥ် တွ င်၊
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ယေဟာ ှ သည်လာ၍ သ့ေ ှ ့ မှာ ငိ ေ ကးလျက် ငါ့အဘ၊ ငါ့အဘ၊
ဣသေရလရထား၊ ဣသေရလြမင်းပါတကားဟ ဆိ ၏။ ၁၅ ဧလိ ှ ဲ ကလည်း၊ ေလး ှ င့်ြမားတိ ့ကိ
ယေလာ့ဟ ဆိ သည်အတိ င်း ှ င်ဘရင်ယ၏။ ၁၆ ေလးကိ တင်ေလာ့ဟ တဖန်ဆိသည်အတိ င်း
ေလးကိ တင်၍၊ ဧလိ ှ ဲ သည် မိ မိလက်ကိ

ှ င်ဘရင် လက်ေပ မှာ တင်လျက်၊

၁၇

အေ ှ ့ြပတင်းေပါက်ကိ ဖွ င့ ်ေလာ့ဟဆိ ၍ ဖွ င့ ် ေလ၏။ ပစ်ေလာ့ဟဆိ သည်အတိ င်း
ှ င်ဘရင်သည် ပစ်ေလ၏။ ဧလိ ှ ဲ ကလည်း၊ ထာဝရ ဘရားကယ်တင် ေတာ်မရာြမား၊
ရိ မင်းလက်မှ ကယ် တ်ရာြမားြဖစ်၏။ အာဖက် မိ ့၌ ရိ လတိ ့ကိ အကန်အစင်လပ် ကံ ရလိ မ့ ်
မည်ဟ ဆိ ၏။ ၁၈ ြမားတိ ့ကိယဦ းေလာ့ဟ တဖန်ဆိသည်အတိ င်း၊ ှ င်ဘရင်သည် ယ၏။
ေြမေပ သိ ့ ိ က်ေလာ့ဟဆိ ၍ သံ း ကိ မ် ိ က်ေလ၏။ ၁၉ ထိ အခါဘရားသခင်၏လသည်
အမျက်ထွက်၍၊ အဘယ်ေ ကာင့် ငါး ကိ မ်ေြခာက် ကိ မ်မ ိ က်သနည်း။ ထိ သိ့ ိ က်လ င်၊
ရိ လတိ ့ကိ အကန်အစင်လပ် ကံ ရလိ မ့ ် မည်။ ယခမကား၊ သံ း ကိ မ်သာ လပ် ကံ ရလိ မ့ ်မည်ဟ
ဆိ ၏။ ၂၀ ဧလိ ှ ဲ ေသ၍ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ပီ းမှ၊ ေနာင် ှ စ် တွ င် ေမာဘတပ်သားတိ ့သည်
ဣသေရလြပည်ကိ တိ က်လာ က၏။ ၂၁ ဣသေရလလတိ ့သည် လတေယာကိ သ ဂဟ်
စဥ်တွင်၊

ေမာ်ဘတပ်လာသည်ကိ

ြမင်၍၊

အေလာင်းကိ

ဧလိ ှ ဲ သချုင်းတွ င်း၌

ချထား က၏။ ေသေသာသသည် ေအာက်သိ့ေရာက်၍၊ ဧလိ ှ ဲ အ ိ းတိ ့ကိ ထိ ေသာအခါ၊
အသက် ှ င်ြပန်သြဖင့် မတ်တတ်ထ၏။

၂၂

လက်ထက်ကာလပတ်လံ း ဣသေရလအမျိုးကိ

၄ ဓမရာဇဝင်

ရိ ှ င်ဘရင်ဟာေဇလသည် ေယာခတ်
ှ ဥ်းဆဲ ၏။ ၂၃ ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ
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သနားစံ မက်၍ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့ ှ င့် ဖွဲ ့ေတာ်မခဲ့ ေသာ ပဋိ ညာဥ်ကိ
ေအာက်ေမ့လျက် သတိ ့ကိ မဖျက်ဆီး၊ အထံ ေတာ်မှမ ှ င်ထတ်ေသးဘဲ ကည့် ပစေတာ်မ၏။
၂၄ ရိ ှ င်ဘရင် ဟာေဇလေသ၍၊ သားေတာ် ဗဟာဒဒ်သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။
၂၅ ဟာေဇလသည် စစ်တိက်၍ ေယာခတ်မင်း လက်မှ တ်ယေသာ မိ ့ ွာတိ ့ကိ ေယာခတ်သား

ယေဟာ

ှ သည်

ဟာေဇလသားဗဟာဒဒ်လက်မှ

တ်ယ၏။ သံ း ကိ မ်တိင်ေအာင်

ယေဟာ ှ သည် ိင်၍ ဣသေရလ မိ ့ ွာတိ ့ကိ ရြပန်ေလ၏။

၁၄ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေယာခတ်သား ယေဟာ ှ နန်းစံ ှ စ် ှ စ်တွင်၊

၂ ယဒ ှ င်ဘရင်

ေယာ ှ သားအာမဇိ သည် အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ် နန်းထိ င်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌
ှ စ်ဆယ်ကိး ှ စ်စိးစံ ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ေယ ှ လင် မိ ့ သ ယဒန်အမည် ှ ိ ၏။ ၃ ထိ မင်းသည်
ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌တရား ေသာ အမကိ ပေသာ်လည်း၊ အဘဒါဝိ ဒ်၏ အကျင့်ကိ မမှီ၊
ခမည်းေတာ်ေယာ ှ ပသမ အတိ င်း ပ၏။ ၄ သိ ့ရာတွ င် ြမင့်ေသာအရပ်တိ့ကိ မပယ် ှ ားေသာ
ေ ကာင့်၊ လတိ ့သည် ထိ အရပ်တိ့၌ ယဇ် ပေဇာ်၍ နံ သ
့ ာ ေပါင်းကိ မီ း ိ ့ က၏။ ၅ အာမဇိ သည်
မင်းအာဏာတည်ေသာအခါ၊ ခမည်းေတာ်မင်း ကီ းကိ သတ်ေသာ က န်တိ့ကိ သတ်ေလ
၆ သားအတွ က်အဘသည်

၏။

အေသမခံ ရ။အဘ အတွ က် သားသည် အေသမခံ ရ။

လတိ င်းမိ မိအြပစ် ေ ကာင့် အေသခံ ရ၏ဟ ေမာေ ှ ပညတိ ကျမ်းစာ၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ေသာ
ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍ ခမည်းေတာ်ကိသတ်ေသာသတိ ့၏
သားများကိ မသတ်ဘဲ

ေန၏။

အာမဇိ မင်းသည်

၇

ဧဒံ အမျိုးသားတေသာင်းကိ

ဆားချိုင့်၌ သတ်၍ ေသလ မိ က
့ ိ တိ က်သြဖင့်၊ ယေန့ တိ င်ေအာင် ယေဿလဟ၍
သမတ်ေလ၏။

၈

ထိ အခါ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေယဟသား

ေယာခတ်၏

သားယေဟာ ှ ထံ သိ ့ သံ တမန်ကိ ေစလတ် ၍၊ ငါတိ ့သည် မျက် ှ ာချင်းဆိ င်မိ ကကန်အ့ံ ဟ
မှာလိ က် လ င်၊

၉ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

ယေဟာ ှ က၊ ေလဗ န် ဆးပင်သည်

ေလဗ န်အာရဇ် ထံသိ ့ ေစလတ်၍၊ သင့် သမီ းကိ ငါ့သား ှ င့် ေပးစားပါဟ ဆိ စဥ်တွင်၊ ေလဗ န်
သားရဲ တေကာင်သည် ေ ှ ာက်သွား၍ ဆးပင်ကိ နင်းမိ ၏။ ၁၀ သင်သည် ဧဒံ ြပည်ကိ
လပ် ကံ ေသာေ ကာင့်
ေနေလာ့။

စိ တ်ြမင့်လှ ၏။

သင့်ကိ ယ်တိင် ှ င့်

ကိ ယ်ေနရာ၌

ယဒြပည်သည်

တတ်တိင်းဝါ ကားလျက်

ေဘးေရာက်

၍

ဆံ း ံ းေစြခင်းငှ ါ

အဘယ်ေ ကာင့်အမ ှ ာသနည်းဟ ယဒ ှ င်ဘရင် အာမဇိ ကိြပန်၍ မှာလိ က်ေလ၏။ ၁၁
ထိ စကားကိ အာမဇိ သည် နားမေထာင်ေသာ ေ ကာင့်၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် စစ်ချီ၍
ှ င်ဘရင်
၁၂

ှ စ်ပါးတိ ့သည် ယဒြပည် ဗက်ေ ှ မက် မိ ့၌ မျက် ှ ာချင်း ဆိ င်မိ ကသြဖင့်၊

ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မ့ ှ ာ

၄ ဓမရာဇဝင်

ယဒအမျိုးသား

ံ း၍

အသီ းအသီ းတိ ့သည်
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မိ မိတိ့ေနရာသိ ့ ေြပး က၏။ ၁၃ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ယေဟာ ှ သည်၊ ယဒ ှ င်ဘရင်
အာခဇိ သားြဖစ်ေသာ

ေယာ ှ ၏

သားအာမဇိ

ကိ

ဗက်ေ ှ မက် မိ မ့ ှ ာ

ဘမ်းမိ ၍၊

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ သွ ား ပီ းလ င် ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းအေတာင်ေလးရာကိ ဧဖရိ မ်တံခါးမှသည်
ေထာင့်တံ ခါးတိ င်ေအာင် ဖိ ဖျက် ေလ၏။ ၁၄ ဗိ မာန်ေတာ်၌၎င်း၊ နန်းေတာ်ဘ ာတိ က်၌၎င်း၊
ှ ိ သမ ေသာ ေ ေငွ မှစ၍ တန်ဆာအလံ းစံ ှ င့် အာမခံ ေသာသအချို ့တိ့ကိ ယ ပီ းမှ
ှ မာရိ မိ သ
့ ိ ့ြပန်သွား၏။ ၁၅ ယေဟာ ှ ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ ၊ တန်ခိး ကီ းြခင်း၊
ယဒ ှ င်ဘရင်အာမဇိ ကိ စစ်တိက်ြခင်း အရာသည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။
၁၆ ယေဟာ ှ သည် ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့် အိ ပ်ေပျာ်၍၊ ဣသေရလ

ှ မာရိ မိ ့၌

သ ဂဟ်

ြခင်းကိ

ခမည်းေတာ်အရာ၌နန်းထိ င်၏။

ခံ ေလ၏။

သားေတာ်ေယ

ှ င်ဘရင်တိ့ ှ င့်အတ
ေရာေဗာင်သည်

၁၇ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေယာခတ်သားယေဟာ ှ

ေသသည်ေနာက်၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ သား အာမဇိ သည် တဆယ်ငါး ှ စ် အသက် ှ င်ေသး၏။
၁၈ အာမဇိ ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့သည် ယဒရာဇဝင်၌ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။
၁၉ ထိ မင်းတဘက် ေယ

ှ လင် မိ ့၌ သင်းဖွဲ ့ က၍၊ သသည် လာခိ ှ မိ သ
့ ိ ့ ေြပးသည်တွင်၊

ထိ မိ သ
့ ိ ့ ေစလတ် ၍ သတ်ေစ ပီ းမှ၊ ၂၀ ြမင်းေပ ၌တင်လျက် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင် ခဲ့ ၍
ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အတ ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ် က၏။ ၂၁ ယဒြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည်
အသက် တဆယ်ေြခာက် ှ စ် ှ ိ ေသာ သားေတာ် သဇိ ကိယ၍ ခမည်းေတာ် အာမဇိ အရာ၌
နန်းတင် က၏။

၂၂ ထိ မင်းသည် ခမည်းေတာ်ေသသည်ေနာက်၊ ဧလတ် မိ က
့ ိ ပစ၍

ယဒ ိင်ငံထဲ သိ့ သွ င်းြပန်၏။ ၂၃ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ သား အာမဇိ နန်းစံ ဆယ်ငါး ှ စ်တွင်၊
ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ယေဟာ ှ သား ေယေရာေဗာင်သည် ှ မာရိ မိ ့၌ မင်း ပ၍ ေလးဆယ်
တ ှ စ်စိးစံ ၏။ ၂၄ ထိ မင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က် ကိ ပ၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ
ြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ် သား ေယေရာေဗာင်၏ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ မစွ န့်ဘဲေန၏။ ၂၅
ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည် မိ မိက န် ဂါေသဖာ မိ ေ့ န၊ အမိ တဲ ၏ သား
ပေရာဖက်ေယာနအားြဖင့်

မိ န့်ေတာ်မ

ေသာစကားေတာ်

အတိ င်း၊

ထိ မင်းသည်

ဣသေရလ ိင်ငံကိ ဟာမက် မိ ့ ဝင်ဝမှသည် ချိုင့်ပင်လယ်တိင်ေအာင် ရန်သလက်မှ
တ်၍ ပစေလ၏။

၂၆ အေ ကာင်းမကား၊ ဣသေရလအမျိုးခံ ရေသာ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း

အလွ န်ေလးလံ သည်ကိ၎င်း၊ မိ ့၌ အချုပ် ခံ ရေသာသြဖစ်ေစ၊ အလွ တ်ေြပးေသာသြဖစ်ေစ၊
ဣသ ေရလအမျိုး၌ မစ ိင်ေသာသ မ ှ ိ သည်ကိ၎င်း၊ ထာဝရ ဘရားသည်ြမင်လ င်၊ ၂၇
ဣသေရလအမျိုး၏ နာမကိ မိ ဃ်းေကာင်းကင် ေအာက်၌ မေပျာက်ေစမည်အေ ကာင်း
ကံ ေတာ်မ၍၊ ယေဟာ ှ သား ေယေရာေဗာင်အားြဖင့် ကယ်တင်ေတာ် မ၏။
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၂၈

ေယေရာေဗာင် ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလ

သမ တိ ့ ှ င့် တန်ခိး ကီ းြခင်း၊ စစ်တိက်ြခင်း၊

အထက်က ယဒ ိင်ငံအဝင်ြဖစ်ေသာ ဒမာသက် မိ ့ ှ င့် ဟာမက် မိ က
့ ိ ဣသေရလအမျိုးအဘိ ့၊
ရန်သလက်မှ တ်ယြခင်း အရာ တိ ့သည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၂၉
ေယေရာေဗာင်သည် ဘိ းေတာ်ေဘးေတာ် ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင်တိ့ ှ င့်အိ ပ်ေပျာ်၍ သားေတာ်
ဇာခရိ သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌နန်းထိ င်၏။

၁၅ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေယေရာေဗာင် နန်းစံ ှ စ် ဆယ်ခနစ် ှ စ်တွင်၊

၂ ယဒ ှ င်ဘရင်

အာမဇိ သား သဇိ သည် အသက် တဆယ်ေြခာက် ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊ နန်းထိ င်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌
ငါးဆယ် ှ စ် ှ စ်စိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ေယေခါလိ အမည် ှ ိ ၏။ ၃
ထိ မင်းသည် ခမည်းေတာ်အာမဇိ ပသမ အတိ င်း ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ တရားေသာအမကိ
ပ၏။

၄ သိ ့ရာတွ င် ြမင့်ေသာအရပ်တိ့ကိ မပယ် ှ ားေသာ ေ ကာင့်၊ လတိ ့သည်

ထိ အရပ်တိ့၌ယဇ် ပေဇာ်၍ နံ သ
့ ာ ေပါင်းကိ မီ း ိ ့ က၏။
ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ှ င်ဘရင်သည် ေသသည်တိင်ေအာင်

၅ ထာဝရဘရားသည်

နာစွဲ ၍ ြခားနား ေသာ

နန်း၌ေနရ၏။ သားေတာ် ေယာသံ သည် နန်းေတာ် ကိ အပ်၍ ိင်ငံေတာ်မကိ စီ ရင်ရ၏။ ၆
သဇိ ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့သည် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။
၇ သဇိ သည် ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့် အိ ပ်ေပျာ်၍၊ သတိ ့ ှ င့် အတ ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ

ခံ ေလ၏။ သားေတာ် ေယာသံ သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။ ၈ ယဒ ှ င်ဘရင်
သဇိ နန်းစံ သံ းဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊

ေယေရာေဗာင်သားဇာခရိ သည်

ှ မာရိ မိ ့၌မင်း ပ၍

ဣသေရလ ိင်ငံကိ စိးစံ ၏။ ၉ ထိ မင်းသည် ဘိ းေဘး ပသည်အတိ င်း၊ ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ဒစ ိ က်ကိ ပ၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာေနဗတ်သား ေယေရာေဗာင်၏ ဒစ ိ က်
အြပစ်တိ့ကိ မစွ န့်ဘဲေန၏။ ၁၀ ယာဖက်သား ှ လံ ုသည် ဇာခရိ မင်းတဘက်၌ သင်းဖွဲ ့၍
လများေ ှ မ့ ှ ာ ေသေအာင်လပ် ကံ ပီ းလ င် သ၏ အရာ၌ နန်းထိ င်၏။ ၁၁ ဇာခရိ ပမေသာ
အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့ သည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၁၂ ထိ သိ့
ထာဝရဘရားက၊ သင်၏သားေြမးေလး ဆက်တိင်ေအာင် ဣသေရလ ိင်ငံရာဇပလင်ေပ မှာ
ထိ င်ရမည်ဟ ေယဟအား မိ န့်ေတာ်မ ေသာစကားေတာ် ြပည့်စံ သတည်း။ ၁၃ ယဒ ှ င်ဘရင်
သဇိ နန်းစံ သံ းဆယ်ကိး ှ စ်တွင် ှ လံ ုသည် နန်းထိ င်၍၊ ှ မာရိ မိ ့၌ တလစိ းစံ ေလ၏။ ၁၄
ဂါဒိ သားေမနဟင်သည် တိ ရဇ မိ မ့ ှ ှ မာရိ မိ ့ သိ ့သွား၍၊ ယာဖက်သား ှ လံ ုကိ ေသေအာင်
လပ် ကံ ပီ း လ င်၊ သ၏အရာ၌ နန်းထိ င်၏။ ၁၅ ှ လံ ု ပမေသာအမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့ ှ င့်
သင်းဖွဲ ့ြခင်းအရာသည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထား လျက် ှ ိ ၏။ ၁၆ ထိ အခါ ေမနဟင်သည်
တိ ဖသ မိ ့ ှ င့် မိ သ
့ ား များ၊ တိ ရဇ မိ ့ အလွ န်တိဖသ မိ န့ ယ်များတိ ့ကိ လပ် ကံ ၏။ မိ တ
့ ံ ခါးကိ
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သ့အား မဖွ င့ ်ေသာေ ကာင့် လပ် ကံ ၍ ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ေသာ မိ န်းမအေပါင်းတိ ့၏ ဝမ်းကိ
ခွဲ ေလ၏။

၁၇ ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိ နန်းစံ သံ းဆယ်ကိး ှ စ်တွင်၊ ဂါဒိ သားေမနဟင်သည်

နန်းထိ င်၍၊ ှ မာရိ မိ ့၌ ဣသ ေရလ ိင်ငံကိ ဆယ် ှ စ်စိးစံ ေလ၏။

၁၈ ထိ မင်းသည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က် ကိ ပ၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ် သား
ေယေရာေဗာင်၏ ဒစ ိ က်အြပစ်တိ့ကိ မစွ န့်ဘဲ ေန၏။ ၁၉ အာ ရိ ှ င်ဘရင် ပလသည်
ဣသေရလြပည်ကိ တိ က်လာ၏။ ေမနဟင်သည် မိ မိအာဏာတည်ေစမည် အေ ကာင်း၊
ပလမင်းမစေစြခင်းငှ ါ၊ ေငွ အခွ က်တေသာင်း ကိ ဆက်ရ၏။ ၂၀ အာ ရိ ှ င်ဘရင်အား
ဆက်စရာဘိ ့၊ ေမနဟင် သည် ဣသေရလ အမျိုး၌ေငွ ခွဲ၍၊ ရတတ်ေသာ သတိ င်း
အကျပ်ငါးဆယ်စီေပးရ၏။ ထိ ေ ကာင့် အာ ရိ ှ င်ဘရင် သည် မေန၊ မိ မိြပည်သိ့
ြပန်သွား၏။ ၂၁ ေမနဟင် ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့သည် ဣသေရလရာဇဝင်၌
ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၂၂ ေမနဟင်သည် ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့် အိ ပ်ေပျာ်၍၊ သားေတာ်ေပကတိ သည်
ခမည်းေတာ်အရာ၌နန်းထိ င်၏။

၂၃

ယဒ ှ င်ဘရင်

သဇိ နန်းစံ ငါးဆယ်တွင်၊

ေမနဟင်သားေပကတိ သည် နန်းထိ င်၍၊ ှ မာရိ မိ ့၌ ဣသေရလ ိင်ငံကိ ှ စ် ှ စ်စိးစံ ေလ၏။ ၂၄
ထိ မင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က် ကိ ပ၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ
ေနဗတ်

သား

ေယေရာေဗာင်၏

ဒစ ိ က်အြပစ်တိ့ကိ

မစွ န့်ဘဲ

ေန၏။

၂၅

အမေတာ်ထမ်းတပ်မး၊ ေရမလိ သားေပကာသည် ေပကဟိ မင်းတဘက်၌ သင်းဖွဲ ့၍၊
အာေဂါဘ ှ င့် အေရဟအစ ှ ိ ေသာ ဂိ လဒ်ြပည်သား ငါးကျိပ်ပါလျက်၊ ှ မာရိ မိ ့၌နန်းေတာ်ထဲမှာ
ေသေအာင်လပ် ကံ ၍

သ၏

အရာ၌

နန်းထိ င်၏။

၂၆

ေပကတိ ပမေသာ

အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့ သည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။

၂၇

ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိ နန်းစံ ငါးဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊ ေရမလိ သားေပကာသည် နန်းထိ င်၍ ှ မာရိ မိ ့၌
ဣသ ေရလ ိင်ငံကိ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ် စိ းစံ ေလ၏။ ၂၈ ထိ မင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ဒစ ိ က် ကိ ပ၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ် သား ေယေရာေဗာင်၏
ဒစ ိ က်ကိ ပ၍၊ ဣသေရလ အမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ်သား ေယေရာေဗာင်၏
ဒစ ိ က် အြပစ်တိ့ကိ မစွ န့်ဘဲေန၏။ ၂၉ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေပကာလက်ထက်၊ အာ
ရိ ှ င်ဘရင် တိ ဂလတ်ပိေလသာသည်လာ၍ ဣယန် မိ ၊့ အေဗလဗက်မာခါ မိ ၊့ ယာေနာ မိ ၊့
ေကေဒ ှ မိ ၊့ ဟာေဇာ် မိ ့ ှ င့်တကွ ဂိ လဒ်ြပည်၊ ဂါလိ လဲြပည်၊ နဿလိ ြပည်သား အေပါင်းတိ ့ကိ
လပ် ကံ ၍၊ အာ ရိ ြပည်သိ့သိမ်းသွ ား၏။ ၃၀ သဇိ သား ေယာသံ နန်းစံ ှ စ်ဆယ်တွင်၊ ဧလာ
သားေဟာေ ှ သည် ေရမလိ သား ေပကာမင်းတဘက်၌ သင်းဖွဲ ့၍ ေသေအာင်လပ် ကံ ပီ းမှ၊
သ၏အရာ၌ နန်းထိ င် ၏။

၄ ဓမရာဇဝင်
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ဣသေရလရာဇဝင်၌ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၃၂ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေရမလိ သား ေပကာ
နန်းစံ ှ စ် ှ စ်တွင်၊ ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိ သား ေယာသံ သည် အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်
နန်းထိ င်၍၊ ၃၃ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဣသေရလ ိင်ငံကိ တဆယ် ေြခာက် ှ စ်စိးစံ ေလ၏။
မယ်ေတာ်ကား၊ ဇာဒတ်သမီ း ေယ ှ ာအမည် ှ ိ ၏။

၃၄ ထိ မင်းသည် ခမည်းေတာ်

သဇိ ကျင့်သမ အတိ င်း၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ တရားေသာ အမကိ ပ၏။

၃၅

သိ ့ရာတွ င် ြမင့်ေသာအရပ်တိ့ကိ မပယ် ှ ားေသာ ေ ကာင့်၊ လတိ ့သည် ထိ အရပ်တိ့၌
ယဇ် ပေဇာ်၍၊ နံ သ
့ ာ ေပါင်းကိ မီး ိ ့ က၏။ ထိ မင်းသည် ဗိ မာန်ေတာ်အထက် တံ ခါးကိ
လပ်ေလ၏။ ၃၆ ေယာသံ ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့သည် ယဒရာဇဝင်၌
ေရးထားလျက် ှ ိ ၏၊

၃၇ ထိ ကာလတွ င် ထာဝရဘရားသည်

ရိ ှ င်ဘရင် ေရဇိ န် ှ င့်

ေရမလိ သားေပကာကိ ယဒြပည်သိ့ ေစလတ် ေတာ်မ၏။ ၃၈ ေယာသံ သည် ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်
အိ ပ်ေပျာ်၍၊ သတိ ့ ှ င့်အတ အဘဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။ သားေတာ်အာခတ်သည်
ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င် ၏။

၁၆ ေရမလိသား ေပကာနန်းစံ ဆယ်ခနစ် ှ စ်တွင် ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာသံ သားအာခတ်သည်
အသက် ှ စ်ဆယ် ှ ိ ေသာ် နန်းထိ င်၍၊ ၂ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဆယ်ေြခာက် ှ စ်စိးစံ ေလ၏။
ထိ မင်းသည် အဘဒါဝိ ဒ်ကဲ့သိ ့မကျင့်၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ တရားေသာ အမကိ မ ပ၊
၃ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့ လိ က်ေသာလမ်းသိ ့ လိ က်၍၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ၊ ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာ တပါးအမျိုးသားတိ ့၏ ွံ ှ ာဘွ ယ် ထံ းစံ အတိ င်း၊
မိ မိသားကိ မီ းြဖင့်ပေဇာ်၏။ ၄ ြမင့်ေသာအရပ်၊ ေတာင်ေပ ၊ သစ်ပင်ေအာက် တိ ့၌ပေဇာ်၍
နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ တတ်
့
၏။ ၅ ထိ အခါ ရိ ှ င်ဘရင် ေရဇိ န် ှ င့် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်
ေရမလိ သားေပကာသည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီ၍ အာခတ်မင်းကိ ဝိ င်းထားေသာ်လည်း
မ ိင်ရ။ ၆ သိ ့ရာတွ င်၊ ရိ ှ င်ဘရင် ေရဇိ န်သည် ဧလတ် မိ ့ ကိ ရိ ိင်ငံ သိ ့သွင်းြပန်၍၊
ယဒလတိ ့ကိ
ေန က၏။

ှ င်ထတ်သြဖင့်၊

ရိ လတိ ့သည်လာ၍ ယေန့တိင်ေအာင် ဧလတ် မိ ့၌

၇ ထိ ေ ကာင့်အာခတ်သည် အာ ရိ ှ င်ဘရင် တိ ဂလတ်ပိေလသာထံ သိ ့

သံ တမန်ကိ ေစလတ်၍၊ က ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်သား၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်ြဖစ်ပါ၏။ လာပါ။
က ်ပ်ကိ ရန်ဘက် ပေသာ ရိ ှ င်ဘရင် ှ င့် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်လက်မှ ကယ်ယပါဟ
ေတာင်းပန်၏။ ၈ တဖန်ဗိမာန်ေတာ်၌၎င်း၊ နန်းေတာ်ဘ

ာတိ က် ၌၎င်း ှ ိ ေသာ ေ ေငွ ကိ

ယ၍ အာ ရိ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ လက်ေဆာင်ေပးလိ က်ေလ၏။ ၉ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည်
နားေထာင်၍ ဒမာ သက် မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီ၍ တိ က်ယ ပီ းလဆင်၊ ြပည်သားတိ ့ကိ ကိ ရ မိ သ
့ ိ့
သိ မ်းသွ ား၏။ ေရဇိ န်မင်းကိ လည်း သတ်၏။ ၁၀ အာခတ်မင်း ကီ းသည် အာ ရိ ှ င်ဘရင်ကိ

၄ ဓမရာဇဝင်
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ခရီ း ဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ ဒမာသက် မိ သ
့ ိ ့သွား၏။ ထိ မိ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာ ယဇ် ပလင်ကိြမင်လ င်၊ ပလင်ပံ ၊
အတိ င်းအ ှ ည်၊ တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ ေရး၍ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဥရိ ယထံ သိ ့ ေပးလိ က်၏။ ၁၁
ထိ သိ့ ဒမာသက် မိ မ့ ှ အာခတ်မင်းေပးလိ က် သမ အတိ င်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဥရိ ယသည်
အာခတ်မင်း မေရာက်မှီ လပ် ှ င့် ပီ ။ ၁၂ ှ င်ဘရင်သည် ဒမာသက် မိ မ့ ှ ေရာက်လာေသာ အခါ၊
ထိ ယဇ် ပလင်ကိ ြမင်၍ ချဥ်းကပ်သြဖင့်၊ ၁၃ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ မီ း ိ ၏။
့
သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာ ကိ လည်း သွ န်းေလာင်း၏။ မိ ဿဟာယယဇ် အေသွ းကိ လည်း
ယဇ် ပလင်ေပ မှာြဖန်းေလ၏။

၁၄ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိ ေသာ ေ ကးဝါယဇ်

ပလင်ကိ ဗိ မာန်ေတာ်ေ ှ ၊့ ယဇ် ပလင် ကီ း ှ င့် ဗိ မာန်ေတာ် စပ် ကားအရပ်မှ ေ ွ ့၍
ယဇ် ပလင် ကီ း
မှာထားသည်

ေြမာက်ဘက်၌
ကား၊

ှ င်ဘရင်မီး ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်

နံ နက်

ထား၏။
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊

၁၅

တဖန်ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဥရိ ယကိ

ညဦ းယံ ေဘာဇဥ်

ပေဇာ်

သကာ၊

သွ န်းေလာင်းရာပေဇာ်သကာတိ ့ကိ

ယဇ် ပလင် ကီ းေပ မှာ မီ း ိ ေလာ
့
့ ။ မီ း ိ ရာယဇ်
့
အစ ှ ိ ေသာ ယဇ် မျိုးအေသွ းကိ လည်း
ထိ ပလင်ေပ မှာြဖန်းေလာ့။ ေ ကးဝါယဇ် ပလင် သည် ငါေမးြမန်းစရာဘိ ့ ှ ိ ရမည်ဟ၊ ၁၆
အာခက်မင်း ကီ းမှာထားသမ အတိ င်း ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဥရိ ယ ပ၏။ ၁၇ အာခတ်မင်း ကီ းသည်
ေ ကးဝါခံ တန်ဆာတိ ့ကိ ပယ်၍ အင်တံ ကိ လည်းေ ွ၏။
့
ေ ကးဝါေရကန်ကိလည်း
ေ ကးဝါ ွားတိ ့အေပ ကချ၍ ေကျာက်ခင်းေပ မှာ တင်ထား၏။
ဥပသ်ေစာင့်စရာဘိ ့ ေဆာက် ေသာမ

၁၈ ဗိ မာန်ေတာ်၌

ပ်ကိ၎င်း၊ ှ င်ဘရင်တက်ရာေစာင်းတန်းကိ ၎င်း၊

အာ ရိ ှ င်ဘရင်ေ ကာင့် ပယ်၏။ ၁၉ အာခတ် ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့သည်
ယဒရာဇဝင်၌ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၂၀ အာခတ်သည်ဘိးေဘးတိ ့ ှ င့် အိ ပ်ေပျာ်၍၊ သတိ ့
ှ င့်အတ ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။ သားေတာ် ေဟဇကိ သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌
နန်းထိ င်၏။

၁၇ ယဒ ှ င်ဘရင်အာခတ် နန်းစံ ဆယ် ှ စ် ှ စ် တွင် ဧလာသားေဟာေ ှ သည် နန်းထိင်၍
ှ မာရိ မိ ့၌ ဣသေရလ ိင်ငံကိ ကိ း ှ စ်စိးစံ ေလ၏။ ၂ ထိ မင်းသည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌
ဒစ ိ က် ကိ ပ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း သ့ေ ှ မ့ ှ ာ ြဖစ်ဘးေသာ ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင်တိ့ ပေသာ
ဒစ ိ က်ကိမမှီ။ ၃ ထိ မင်းကိ အာ ရိ ှ င်ဘရင် ှ ာလမေနဇာသည် စစ်ချီ၍ ေဟာေ ှ သည်
က န်ခံသြဖင့်
မဆက်။

အခွ န်ဆက်ရ၏။
သွ ာအမည် ှ ိ ေသာ

၄

ေနာက်တဖန် ှ စ်တိင်းဆက်ရေသာ

အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်ထံသိ ့

အခွ န်ကိ

သံ တမန်ကိေစလတ်၍၊

ပန်ကန်မည့်အ ကံ ှ ိ သည်ကိ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သိသြဖင့်၊ ေဟာေ ှ ကိ ဘမ်းဆီ း၍ ေထာင်ထဲမှာ
ချုပ်ထား ပီ းလ င်၊ ၅ ဣသေရလြပည်တေ ှ ာက်လံ းသိ ့စစ်ချီ၍၊ ှ မာရိ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေသာ်
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သံ း ှ စ်ဝိင်းထား၏။ ၆ ေဟာေ ှ နန်းစံ ကိ း ှ စ်တွင်၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင် သည် ှ မာရိ မိ က
့ ိ
ရ ပီ းလ င်၊ ဣသေရလအမျိုးကိ အာ ရိ ြပည်သိ့သိမ်းသွ ား၍ ေဂါဇန်ြမစ်နား၊ ဟာလ မိ ၊့
ဟာေဗာ် မိ အ
့ စ ှ ိ ေသာ ေမဒိ ိင်ငံ မိ ့ ွာတိ ့၌ထား၏။ ၇ အေ ကာင်းမကား၊ အဲ ဂတုြပည် ှ င့်
အဲ ဂတုဖာ

ေရာဘရင်

လက်ထဲက

ကယ် တ်ေတာ်မေသာ

မိ မိတိ့

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ သည် ြပစ်မှား၍ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ကိ
ိ ေသ

က၏။ ၈ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ထာဝရဘရား ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာ တပါးအမျိုးသားတိ ့

ထံ းစံ ှ င့်

မိ မိတိ့ချီးေြမာက်ေသာ

ှ င်ဘရင်တိ့

ထံ းစံ သိ ့လိက် က၏။

၉

မိ မိတိ့

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားတဘက်၌ မတရားေသာအမကိ မထင်မ ှ ား ပ က၏။ ကင်းေစာင့်
ေသာ ေမ ာ်စင်ြဖစ်ေစ၊ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့ြဖစ်ေစ၊ မိ ့ ွာ အလံ းစံ တိ ့၌ ြမင့်ေသာအရပ်ကိ တည် က၏။
၁၀

ပ်တဆင်းတ ှ င့်အာ ှ ရပင်တိ့ကိ

ြမင့်ေသာ

ကန်း ှ ိ သမ တိ ့

စိ မ်းေသာသစ်ပင် ှ ိ သမ ေအာက်မှား၎င်း၊တည်ေထာင် ပစ က၏။

အေပ မှာ၎င်း၊၊
၁၁

သတိ ့ေ ှ မ့ ှ

ထာဝရဘရား ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာ တပါးအမျိုးသား ပသကဲ့ သိ ့ ြမင့်ေသာအရပ် ှ ိ သမ အေပ
မှာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီး ိ ့၍ ထာဝရဘရား၏ အမျက်ေတာ် ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါ အဓမအမတိ ့ကိ
ပ က၏။ ၁၂ ထာဝရဘရား ပညတ်ေတာ်မေသာအမ၊ ပ်တ ဆင်းတတိ ့၌ ပေဇာ်ြခင်းအမကိ
ပ က၏။

၁၃ သိ ့ရာတွ င်ထာဝရဘရားက အဓမလမ်းတိ ့ကိ ေ ှ ာင် ကေလာ့။ ငါသည်

သင်တိ့ဘိးေဘးတိ ့၌ ထားေသာ တရား၊ ငါ့က န်ပေရာဖက်တိ့ြဖင့် ေပးလိ က်ေသာတရားကိ
အကန်အစင်ကျင့်၍၊ ငါ့စီရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက် ကေလာ့ဟ ပေရာဖက်များ ှ င့်
အနာဂတ်ေဟာ

ဆရာများတိ ့

ြဖင့်ဣသေရလအမျိုး၊

ယဒအမျိုး၌

သက်ေသ

ခံ ေတာ်မေသာ်လည်း၊ ၁၄ သတိ ့သည်နားမေထာင်။ မိ မိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ
မယံ ကည်ေသာ ဘိ းေဘးတိ ့ လည်ပင်း ကဲ့ သိ ့ မိ မိတိ့လည်ပင်းကိ ခိ င်မာေစ က၏။ ၁၅
စီ ရင်ေတာ်မချက်၊ ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်ဖွဲ ့ေတာ်မေသာ ပဋိ ညာဥ်၊ သတိ ့၌ သက်ေသခံ ေတာ်မေသာ
သက်ေသတိ ့ကိ ပယ်၍အနတတရားကိ ကျင့်လျက် အချည်း ှ ီးသက်သက်ြဖစ် က၏။
အ ကင်တပါးအမျိုးသား ကျင့်သကဲ့ သိ ့ မကျင့် က ှ င့်ဟ ထာဝရဘရား ပညတ်ေတာ် မ၏၊
ပတ်လည်၌ေနေသာ ထိ အမျိုးသားေနာက်သိ့ လိ က် က၏။

၁၆ မိ မိတိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏

ွားသငယ်တည်းဟေသာ

ပညတ်

ေတာ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ

စွ န့်၍

သွ န်းေသာ ပ်တ ှ င့် အာ ှ ရပင်ကိ လပ် က၏။ မိ ဃ်း ေကာင်းကင်တန်ဆာများကိ ကိ းကွ ယ်၍
ဗာလဘရားကိ လည်းဝတ် ပ က၏။ ၁၇ သားသမီ းတိ ့ကိ မီ းြဖင့်ပေဇာ် က၏။ နတ်ဝိဇာ
အတတ် ပစားေသာ အတတ်ကိ သံ းေဆာင်၍ ထာဝရ ဘရား၏ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါ၊
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပမည်ဟ ကိ ယ်ကိေရာင်း က၏။ ၁၈ ထိ ေ ကာင့် ထာဝရဘရားသည်
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ဣသေရလ အမျိုးကိ ြပင်းစွ ာ အမျက်ထွက်၍ မျက်ေမှာက်ေတာ်မှ ပယ် ှ ားေတာ်မ၏။
ယဒအမျိုးမှတပါး အြခားေသာ အမျိုးမကျန် ကင်းရ။ ၁၉ ယဒအမျိုးမကား၊ မိ မိတိ့ဘရားသခင်
ထာဝရ ဘရား၏ပညတ်တရားေတာ်ကိမေစာင့်၊ ဣသေရလအမျိုးလိ က် ေသာ ထံ းစံ ဓေလ့သိ ့
လိ က် က၏။

၂၀ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ဣသေရလအမျိုး

ှ ိ သမ ကိ

ွံ ှ ာ၍

မျက်ေမှာက်ေတာ်မှ မ ှ င်ထတ်မှီ တိ င်ေအာင် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ လယက်ေသာ သတိ ့
လက်၌အပ်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ဣသေရလအမျိုးကိ ဒါဝိ ဒ်မင်းမျိုးမှ ဆတ်ဖဲ့၍၊ သတိ ့သည်
ေနဗတ်၏ သားေယေရာေဗာင်ကိ ှ င်ဘရင် အရာ၌ခန့်ထား က၏။ ေယေရာေဗာင်သည်လည်း
ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့
ဒစ ိ က် ကီ းကိ

ပေစ၏။

လိ က်ရာလမ်းမှ

ဣသ

ေရလအမျိုးကိ

လဲ ေစ၍

၂၂ သိ ့ြဖစ်၍ ေယေရာေဗာင် ပေသာ ဒစ ိ က်လမ်း သိ ့

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် အစဥ်တစိ က် လိ က် က၏။

၂၃ ထာဝရဘရားသည်

မိ မိက န်ပေရာဖက် အေပါင်းတိ ့ြဖင့် မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဣသေရလ အမျိုးကိ
မျက်ေမှာက်ေတာ်မှ ပယ် ှ ားေတာ်မမမှီ တိ င်ေအာင် သတိ ့သည် ထိ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ မေ ှ ာင်
ဘဲ လိက် က၏။ ထိ ေ ကာင့်ေနရင်းြပည်မှ အာ ရိ ြပည်သိ့ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ယေန့တိင်ေအာင်
ခံ ရ က၏။ ၂၄ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည်လည်း၊ ဗာဗလန် မိ သ
့ ား၊ ကသ မိ သ
့ ား၊ အာဝ မိ သ
့ ား၊
ဟာမတ် မိ သ
့ ား၊ ေသဖရဝိ မ် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ ေဆာင်ခဲ့၍၊ ှ မာရိ မိ ့ ွာတိ ့တွင် ဣသေရလ
အမျိုးသား ကိ ယ်စားထားသြဖင့် ထိ လတိ ့သည် ှ မာရီ မိ ့ ွာတိ ့ကိ သိ မ်းယ၍ ေနရာကျ က၏။
၂၅ ေနရာကျစက ထာဝရဘရားကိ မ ိ ေသေသာ ေ ကာင့်၊ ြခေသ့ တိ က
့ ိ ေစလတ်၍ အချို တ
့ ိ ့ကိ

ကိ က်ေစ ေတာ်မ၏။ ၂၆ ထိ ေ ကာင့်အချို တ
့ ိ ့က၊ ကိ ယ်ေတာ်ေြပာင်းေစ၍၊ ှ မာရိ မိ ့ ွာတိ ့၌
ထားေတာ်မေသာလအမျိုးမျိုးတိ ့သည် ထိ ြပည်ေစာင့်ဘရား၏တရားကိ နားမလည်ေသာ
ေ ကာင့်၊ ထိ ဘရားသည် ြခေသ့ တိ ့ကိေစလတ်၍ ေနရာကျ ေသာ သတိ ့ကိ သတ်ပါသည်ဟ
အာ ရိ ှ င်ဘရင်အား ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၂၇ အာ ရိ ှ င်ဘရင်က၊ ထိ ြပည်မှသိ မ်းခဲ့ ေသာ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တေယာက်ကိ ြပန်ပိ့ က။ သသည်သွား၍ ထိ ြပည်ေစာင့်ဘရား၏တရားကိ
သွ န်သင်လျက်ေနပါေလ

ေစဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၂၈ ှ မာရိ မိ မ့ ှ သိ မ်းခဲ့ ေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ် တေယာက်သည် ြပန်၍ ေဗသလ မိ ့၌ေနလျက်၊ ထာဝရ ဘရားကိ အဘယ်သိ့
ိ ေသရမည်ကိ သွ န်သင်ေလ၏။

၂၉ သိ ့ေသာ်လည်း ထိ လမျိုးအသီ းအသီ းတိ ့သည်

မိ မိတိ့ဘရားကိ လပ်၍ ေနရာကျေသာ မိ ့ ွာတွ င် ြမင့် ေသာအရပ်ေပ မှာ ှ မာရိ မိ သ
့ ား
လပ် ှ င့်ေသာ အိ မ်တိ့ ၌ တင်ထား က၏။ ၃၀ ဗာဗလန် မိ သ
့ ားတိ ့သည် သကတ်ေဗ တ် ဘရား၊
ကသ မိ သ
့ ားတိ ့သည်
၃၁

ေနရဂါလဘရား၊

အာဝ မိ သ
့ ားတိ ့သည်
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ဟာမတ်

နိဗဟာဇဘရား ှ င့်

မိ သ
့ ားတိ ့သည်
တာတက်ဘရားကိ

အ ှ ိ မဘရား၊
လပ် က၏။
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ေသဖရဝိ မ် မိ သ
့ ားတိ ့

သည်လည်း

ေသဖရဝိ မိ ေ့ စာင့်ဘရား

အာြဒဓမလက် ှ င့်

အာနေမလက်ဘရားတိ ့အား သားသမီ းကိ မီး ိ ့၍ ပေဇာ် က၏။ ၃၂ ထာဝရဘရားကိ လည်း
ိ ေသ၍ သာမည လတိ ့ကိ ြမင့်ေသာ အရပ်ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ၌ ခန့်ထား သြဖင့်၊
သတိ ့သည်

ြမင့်ေသာအရပ်

ထိ သိ့ထာဝရဘရားကိ

အိ မ်တိ့၌

လများအဘိ ့

ယဇ် ပေဇာ် က၏။

၃၃

ိ ေသ က၏။ သိ မ်းသွ ား ြခင်းကိ ခံ ရေသာ လမျိုး ပသကဲ့ သိ ့

မိ မိတိ့ဘရားကိ လည်း ဝတ် ပ က၏။ ၃၄ ယေန့တိင်ေအာင် ေ ှ းထံ းစံ ဓေလ့သိ ့ လိ က် က
သည်ြဖစ်၍၊

ထာဝရဘရားကိ

စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိမေစာင့်။

ိ ေသရာမေရာက်။

ဣသေရလအမျိုးခံ ရေသာ

ဣသေရလအမည်ြဖင့်

သမတ်ေသာ

ယာကပ်

အမျိုးသားတိ ့၌ ထာဝရဘရားထားေတာ်မေသာ ပညတ်တရားတိ ့ကိမကျင့်ဘဲ ေန က၏။
ထာဝရဘရားသည်ထိအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့၍၊

၃၅

သင်တိ့သည်အြခားတပါးေသာဘရားတိ ့ကိ မ ိ ေသ၊ ဦ းမ တ်၊ ဝတ်မ ပ၊ ယဇ် မပ ေဇာ်ရ။ ၃၆
သင်တိ့ကိ

ကီ းေသာတန်ခိး၊

ဆန့်ေသာလက် ံ း

ကယ် တ်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိ သာ

ေတာ်အားြဖင့်

အဲ ဂတုြပည်မှ

ိ ေသကိ းကွ ယ်၍ ယဇ် ပေဇာ်ရမည်။ ၃၇

သင်တိ့အဘိ ့ ေရးထားေတာ်မေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ ချက်ပညတ်တရားတိ ့ကိ အစဥ်အ မဲ
ေစာင့်ေ ှ ာက်ရမည်။ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ကိမ ိ ေသရ။

၃၈ သင်တိ့ ှ င့်ငါ

ဖွဲ ့ေသာပဋိ ညာဥ်ကိ မေမ့ေလျာ့ရ။ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ကိမ ိ ေသရ။
သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ သာ

ိ ေသရမည်။

၃၉

သိ ့ ပလ င်

ရန်သအေပါင်းတိ ့လက်မှ ကယ် တ်ေတာ် မမည်ဟ မှာထားေတာ်မ ေသာ်လည်း၊ ၄၀
သတိ ့သည်နားမေထာင်ေ ှ းထံ းစံ ဓေလ့သိ ့လိက် က၏။ ၄၁ ထိ လအမျိုးမျိုး ကိ ယ်တိင်မှစ၍၊
သားေြမး ြမစ်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ိ ေသ က၏။ ပ်တဆင်းတတိ ့ကိလည်းဝတ် ပ က၏။
မိ ိ းဘလာသိ ့လိက်၍ယေန့တိင်ေအာင်ကျင့်ေန က၏။

၁၈ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ဧလာသား
အာခတ်သား

ေဟဇကိ သည်

ေဟာေ ှ နန်းစံ သံ း ှ စ်တွင်၊

အသက် ှ စ်

၂ ယဒ ှ င်ဘရင်

ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်

နန်းထိ င်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ စ်ဆယ်ကိး ှ စ်စိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ဇာခရိ သမီ းအာဘိ အမည် ှ ိ ၏။ ၃
ထိ မင်းသည်အဘဒါဝိ ဒ်ကျင့်သမ အတိ င်း၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

တရားေသာအမကိ ပ၏။ ၄ ြမင့်ေသာအရပ်တိ့ကိပယ်၏။
အာ ှ ရပင်တိ့ကိ
ြဖတ်၏။

ခတ်လှဲ၏။

အေ ကာင်းမကား၊

ထိ ေ မေ ှ မ့ ှ ာ

၄ ဓမရာဇဝင်

နံ သ
့ ာေပါင်းကိ

ေမာေ ှ လပ်ေသာ

ပ်တဆင်းတတိ ့ကိချိုးဖဲ့ ၏။

ေ ကးဝါေ မကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
မီ း ိ တတ်
့
က၏။

အပိ င်းပိ င်း

ထိ ကာလတိ င်ေအာင်၊

ထိ ေ မကိ နဟတန်အမည်ြဖင့်

667

မှည့်သတည်း။ ၅ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ ထိ မင်းခိ လံ သကဲ့ သိ ့၊
သ့ေနာက်မှာခိ လံ ေသာ ယဒ ှ င်ဘရင် တေယာက်မ မ ှ ိ ။ ေ ှ ကာလ၌လည်
့
းမ ှ ိ ။

၆

ထာဝရဘရား၌ဆည်းကပ်၍ေနာက်ေတာ်သိ့အစဥ်အ မဲ လိက်သြဖင့်
ေမာေ ှ ၌ထာဝရဘရားထားေတာ်မ ေသာပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလ၏။
ထာဝရဘရားသည် သ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသြဖင့်သသည်

၇

ပေလရာရာ၌ေအာင်ေလ၏။

အာ ရိ ှ င်ဘရင်၏က င်မခံ ။ ပန်ကန်ေလ၏။ ၈ ဖိ လိတိ လတိ က
့ ိ တိက်၍ ဂါဇ မိ န့ ယ်တိင်ေအာင်
ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ မ့ ျား ှ င့်

ကင်းေစာင့်ေသာေမ ာ်စင်များကိ

လပ် ကံ ေလ၏။

၉

ေဟဇကိ မင်း ကီ းနန်းစံ ေလး ှ စ်၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ဧလာသားေဟာေ ှ နန်းစံ ခနစ် ှ စ်တွင်၊
အာ ရိ ှ င်ဘရင်

ှ ာလမေနဇာသည်

ှ မာရိ မိ သ
့ ိ့

သံ း ှ စ်ေစ့ေသာအခါ၊

၁၀

စစ်ချီ၍ဝိ င်းထား၏။
ေဟဇကိ နန်းစံ ေြခာက် ှ စ်၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေဟာေ ှ နန်းစံ ကိ း ှ စ်တွင်

ှ မာရိ မိ က
့ ိ တိက်၍ရ က၏။

၁၁

အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည် ဣသေရလအမျိုးကိ အာ ရိ ြပည်သိ့သိမ်းသွ ား၍ ေဂါဇန်ြမစ်နား၊
ဟာလ မိ ၊့ ဟာေဗာ် မိ အ
့ စ ှ ိ ေသာေမဒိ ိင်ငံ မိ ့ ွာတိ ့၌ထား၏။
သတိ ့သည်မိမိတိ့ဘရား

သခင်ထာဝရဘရား၏

ဖွဲ ့ေတာ်မေသာပဋိ ညဥ်ကိ၎င်း၊
အမမထားလွ န်ကျူး က၏။

၁၂ အေ ကာင်းမကား၊

စကားေတာ်ကိ

နားမေထာင်၊

ထာဝရဘရား၏က န်ေမာေ ှ မှာထားသမ ကိ ၎င်း၊
၁၃

ေဟဇကိ မင်း ကီ းနန်းစံ

အာ ရိ ှ င်ဘရင်သနာခရိ ပ်သည်ယဒြပည်၌

ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့

ဆယ်ေလး ှ စ်တွင်၊
ှ ိ သမ တိ ့ကိ

စစ်ချီ၍

လပ် ကံ ေလ၏။ ၁၄ ယဒ ှ င်ဘရင်ေဟဇကိ သည်အာ ရိ ှ င်ဘရင် ှ ိ ရာလာခိ ှ မိ သ
့ ိ ့ေစလတ်၍၊
အက ်ပ်မှားပါ ပီ ။

ြပန်သွားေတာ်မပါ။

ကိ ယ်ေတာ်တင်သမ ကိ ထမ်းပါမည်ဟ

ေလ ာက်ေစေသာ်၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည်ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိ ၌ ေငွ အခွ က်သံ းေထာင်၊
ေ အခွ က်သံ းရာကိ ေတာင်း၏။
ဘ

၁၅

ေဟဇကိ သည်ဗိမာန်ေတာ်၌၎င်း၊

ာတိ က်၌၎င်း၊ ေတွ ့သမ ေသာေငွ ကိေပး၏။

နန်းေတာ်

၁၆ ဗိ မာန်ေတာ်တံခါး၊ တန်ဆာများ၊

ကိ ယ်တိင်အရင်မွမ်းမံ ေသာ တိ င်တန်ဆာများကိ လည်းခ တ်၍ အာ ရိ ှ င်ဘရင်အားေပး၏။
၁၇ ေနာက်တဖန် အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည် တာတန်၊ ရာဗသာရိ တ်၊ ရာဗ ှ ာခတိ ့ကိ များစွ ာေသာ

ဗိ လ်ေြခ ှ င့်တကွ ၊ လာခိ ှ မိ မ့ ှ ေယ ှ လင် မိ ၊့ ေဟဇကိ မင်း ကီ းထံ သိ ့ေစလတ်သြဖင့်၊
သတိ ့သည်ေရာက်ေသာအခါ၊

ခဝါသည်၏

လယ်နားမှာေ ှ ာက်ေသာလမ်း၊

အထက်ေရကန် ပန်ဝ၌ရပ်ေန က၏။ ၁၈ ှ င်ဘရင်ကိ ေခ ေသာအခါ၊ ဟိ လခိ သားြဖစ်ေသာ
နန်းေတာ်အပ် ဧလျာကိ မ်၊ စာေရးေတာ် ကီ းေ ှ ဗန၊ အာသပ်သား အတွ င်းဝန်ေယာအာတိ ့သည်
သတိ ့ထံသိ ့ ထွ က် ပီ းလ င်၊ ၁၉ ရာဗ ှ ာခက၊ မဟာအ ှ င်မင်း ကီ း၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည်

၄ ဓမရာဇဝင်
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ေဟဇကိ ကိ မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်ခိလံ သြဖင့်ခိ လံ ရာကား အဘယ်သိ့နည်း။ ၂၀
စစ်တိက်ေလာက်ေအာင် ဥာဏ်သတိ ၊ အစွ မ်းသတိ ှ င့် ငါြပည့်စံ သည်ဟ အချည်း ှ ီးေသာ
စကားကိ သင်ဆိပါသည်တကား။ ငါ့ကိပန်ကန်ြခင်းငှ ါအဘယ်သကိ ကိးစားသနည်း။ ၂၁
ကျိုးေသာကျူလံ းေတာင်ေဝးတည်းဟေသာ

အဲ ဂတုြပည်ကိ

ကိ းစားပါသည်တကား။

ထိ ကျူလံ းသည် မှီေသာသ၏လက်ကိေဖာက်၍ လ ိုသွ ားလိ မ့ ်မည်။ ထိ သိ့အဲဂတုမင်း ကီ း
ဖာေရာဘရင်သည်

မိ မိ၌မှီေသာ

သင်တိ့က၊

ငါတိ ့သည်

ဆိ ြပန်လ င်၊

ေဟဇကိ သည်

ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ာ

သအေပါင်းတိ ့ကိ ပလိ မ့ ်မည်။

ငါတိ ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ ကိးစားသည်ဟ

ြမင့်ေသာအရပ်ဌာန ှ င့်

ဤမည်ေသာယဇ် ပလင်ေ ှ ့၌သာ

၂၂

ယဇ် ပလင်တိ့ကိ

ပယ်၍၊

ကိ းကွ ယ်ရမည်ဟယဒြပည်သ

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ကိမှာထားသြဖင့်၊ သင်တိ့ြပစ်မှားေသာဘရားြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။
၂၃

သိ ့ြဖစ်၍ယခတွ င်

ငါ့သခင်

အာ ရိ ှ င်ဘရင်၌

အာမခံ တိ ့ကိအပ်ပါေလာ့။

သင်၌ြမင်းစီ းသရဲ လံ ေလာက်ေအာင် ှ ိ လ င်ြမင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိငါေပးမည်။ ၂၄ သင်သည်
ငါ့သခင်၏က န်တိ့တွင်

အငယ်ဆံ းေသာဗိ လ်ကိအဘယ်သိ့လှန် ိင်မည်နည်း။

အဲ ဂတုြပည်မှ

ြမင်းစီ းသရဲ များကိ

၂၅

ရထားများ၊

ထာဝရဘရား၏အခွ င့ ်မ ှ ိ ဘဲ

ထိ ြပည်ကိ

သွ ား၍

ရမည်ဟယံ ပါသည်တကား။

ဤြပည်ကိဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ

ဖျက်ဆီးေလာ့ဟ

ထာဝရဘရားသည်

ငါလာသေလာ။
ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မ ပီ ။

ဤအေ ကာင်းအရာများကိ ြပန်ေြပာ ကေလာ့ဟ ေြပာဆိ ၏။ ၂၆ ထိ အခါ ဟိ လခိ သား
ဧလျာကိ မ်၊ ေ ှ ဗန၊ ေယာအာတိ ့က၊

ရိ ဘာသာစကားအားြဖင့် က န်ေတာ်တိ့အား

အမိ န့် ှ ိ ပါေလာ့။ ထိ စကားကိ က န်ေတာ်တိ့သည်နားလည်ပါ၏။ မိ ့ ိ းေပ မှာ ှ ိ ေသာသတိ ့သည်
ကားရေအာင် ယဒ ဘာသာစကားအားြဖင့် အမိ န့်မ ှ ိ ပါ ှ င့်ဟ ရာဗ ှ ာခ ကိ ဆိ ကလ င်၊ ၂၇
ရာဗ ှ ာခက၊ ငါ့သခင်သည် သင်၏သခင် ှ င့်သင့်အား သာဤစကားကိ ေ ြပာေစြခင်းငှ ါ ငါ့ကိ
ေစလတ်ေတာ်မသေလာ။ မိ ့ ိ းေပ မှာ ထိ င်လျက် သင်တိ့ ှ င့်အတ မိ မိတိ့မစင်ကိစား၍၊
မိ မိတိ့ေရေဟာင်းကိ
မဟတ်ေလာဟဆိ ပီ းလ င်၊

ေသာက်ရေသာသတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ေစလတ်ေတာ်မသည်
၂၈

ရာဗ ှ ာခသည်ထ၍

ယဒဘာသာ

စကားအားြဖင့်ကျယ်ေသာအသံ ှ င့်ေ ကးေ ကာ်လျက်၊ မဟာအ ှ င်မင်း ကီ းအာ ရိ ှ င်ဘရင်၏
အမိ န့်ေတာ်ကိနားေထာင် ကေလာ့။ ၂၉ ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေဟဇကိ သည်
သင်တိ့ကိမလှ ည့်စားေစ ှ င့်။ သသည်သင်တိ့ကိငါ့လက်မှ ကယ်ယြခင်းငှ ါမတတ် ိင်။ ၃၀
ေဟဇကိ က၊ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ကိဧကန်အမှန်ကယ်ယေတာ်မမည်။ ဤ မိ သ
့ ည်
အာ ရိ ှ င်ဘရင် လက်သိ့မေရာက်ရဟ ဆိ သြဖင့်၊ ထာဝရဘရားကိ မကိ းစားေစ ှ င့်။ ၃၁
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ေဟဇကိ စကားကိ နားမေထာင် က ှ င့်။
ငါ ှ င့်မိ ဿဟာယဖွဲ ့ က။

၃၂ အာ ရိ ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ငါ့ထံသိ ့ထွက်လာ က။

သင်တိ့သည်မေသ

အသက် ှ င်မည်အေ ကာင်း၊ သင်တိ့ြပည် ှ င့်တေသာ ြပည်တည်းဟေသာ၊ ဆန်စပါး
စပျစ်ရည် ှ င့် ြပည့်စံ ေသာြပည်၊ မန့် ှ င့်စပျစ်ဥယျဥ်၊ သံ လွ င်ဆီ၊ ပျားရည်များေသာြပည်သိ့
ပိ ့ြခင်းငှ ါ

ငါမလာမှီတိင်ေအာင်

သင်တိ့သည်

ကိ ယ်သေဘာသဖန်းပင်၏အသီ းကိ စား၍၊
ေန ကဦ းေလာ့။

ကိ ယ်စပျစ်ပင်၏အသီ း၊

ကိ ယ်ေရကန်ကေရကိ

ေသာက်လျက်

၃၃ ေဟဇကိ က၊ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ကိကယ်ယေတာ်မမည်ဟ

မြဖားေယာင်းေစ ှ င့်။

အြပည်ြပည်ေသာ

ဘရားတိ ့သည်

မိ မိတိ့ြပည်များကိ

အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်မှ ကယ်လတ် က ပီ ေလာ။ ၃၄ ဟာမတ်ြပည်၏ဘရား၊ အာပဒ်ြပည်၏
ဘရားတိ ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ ေသဖရဝိ မ်ြပည်၊ ေဟနြပည်၊ ဣဝါြပည်၏
ဘရားတိ ့သည်

အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။

ကယ်လတ် က ပီ ေလာ။
ဘရားသည်

သတိ ့သည်

ှ မာရိ ြပည်ကိ

၃၅ ထိ အြပည်ြပည်ေသာဘရားတိ ့တွင်

မိ မိြပည်ကိငါ့လက်မှ

ကယ်လတ်ဘးသနည်း။

ငါ့လက်မှ

အဘယ်မည်ေသာ
ထာဝရဘရားသည်

ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ငါ့လက်မှ အဘယ်သိ့ကယ်လတ် ိင်မည်နည်းဟ ဆိ ေလ၏။

၃၆

ယဒသတိ ့လည်းစကားတခွ န်းကိ မ မြပန်ဘဲ တိ တ်ဆိတ်စွာေန က၏။ အေ ကာင်းမကား၊
ြပန်မေြပာ ှ င့်ဟ

ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ် ှ ိ သတည်း။

၃၇ ထိ အခါ ဟိ လခိ သားြဖစ်ေသာ

နန်းေတာ်အပ် ဧလျာကိ မ်၊ စာေရးေတာ် ကီ း ေ ှ ဗန၊ အာသပ်သားအတွ င်းဝန်ေယာအာတိ ့သည်
မိ မိတိအ
့ ဝတ်ကိ ဆတ်လျက်၊ ေဟဇကိ မင်းထံ သိ ့လာ၍ ရာဗ ှ ခ စကားကိ ကားေလ ာက် က၏။

၁၉ ထိစကားကိ
ဆတ်၍

ေဟဇကိ မင်း ကီ းသည်

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ခံ လျက်

ကားလ င်၊

မိ မိအဝတ်ကိ

ဗိ မာန်ေတာ်သိ့သွားေလ၏။

၂

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်လျက် ှ ိ ေသာနန်းေတာအပ် ဧလျာကိ မ်၊ စာေရးေတာ် ကီ းေ ှ ဗန၊
အသက် ကီ းေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိ အာမတ်သား ပေရာဖက် ေဟ ှ ာလထံ သိ ့
ေစလတ်ေလ၏။ ၃ ေဟဇကိ မင်းမှာထားေသာ စကားဟမကား၊ ယေန့သည် ဒကေန့၊
ဆံ းမေသာေန့၊ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ခံရေသာ ေန့ြဖစ်၏။ သားဘွ ားချိန်ေရာက်၍ သားကိ ဘွ ား ိင်
ေအာင် ခွ န်အားမ ှ ိ ။

၄ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ ကဲ့ ရဲ ့ ေစြခင်းငှ ါ

အာ ရိ ှ င်ဘရင်ေစလတ်ေသာ မိ မိက န် ှ ဗ ှ ာခစကားကိ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
ကားေတာ်မပါေစေသာ။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည် ကိ ယ်ေတာ်တိင် ကားေသာ
စကားကိ

ေချေတာ်မပါေစေသာ။

သင်သည်လည်းကျန် ကင်းေသာ

လတိ ့အဘိ ့

ဆေတာင်းပဌနာ ပပါဟ ေြပာေစြခင်းငှ ါ၊ ၅ ေဟဇကိ မင်းေစလတ်ေသာ က န်တိ့သည်
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ေဟ ှ ာယထံ သိ ့ ေရာက်လာ က၏။

၆ ေဟ ှ ာယကလည်း၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ

သည်ကား၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်၏ က န်တိ့သည် ငါ့ကိကဲ့ရဲ ့ ၍၊ သင်သည် ကားရေသာ
စကားေ ကာင့် မေ ကာက် ှ င့်။ ၇ ထိ မင်း၌ အြခားေသာ စိ တ်သေဘာကိ ငါသွ င်း ေပးမည်။
သသည်

သိ တင်း ကား၍ မိ မိြပည်သိ့ ြပန်သွား လိ မ့ ်မည်။ ထိ ြပည်၌ ထားြဖင့်

ငါဆံ းေစမည်ဟေသာ စကားေတာ်ကိ သင်တိ့၏ သခင်အား ြပန် ကား ကေလာ့ ဟေြပာဆိ ၏။
၈ ထိ အခါ အာ ိ ရိ ှ င်ဘရင်သည် လာခိ ှ မိ မ
့ ှ ထွ က်သွားေ ကာင်းကိ ရာဗ ှ ာခ ကားလ င်

ြပန်သွား၍ လိ ဗန မိ က
့ ိ ှ င်ဘရင်တိက်ေနသည်ကိ ေတွ ့ေလ၏။ ၉ ေနာက်တဖန်က ှ မင်း ကီ း
တိ ရကသည် စစ်ချီ ၍လာ ပီ ဟ သိ တင်း ကားေသာအခါ၊ ေဟဇကိ မင်းထံ သိ ့ တမန်တိ့ကိ
ေစလတ်ြပန်၍၊ ၁၀ သင်တိ့သည် ယဒမင်း ကီ း ေဟဇကိ ကိ ေြပာရ ေသာ စကားဟမကား၊
သင်ကိးစားေသာ ဘရားသခင်က၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ည် အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်သိ့ မေရာက်
ရဟ၍ သင့်ကိ မလှ ည့်စားေစ ှ င့်။ ၁၁ အာ ရိ ှ င်ဘရင်တိ့သည် ခပ်သိမ်းေသာ ြပည် တိ ့ကိ
လပ် ကံ ၍ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေ ကာင်းကိ သင်သည် ကားရ ပီ ။ ကိ ယ်တိင်လွတ်လိမ့ ်မည်ေလာ။
၁၂ ငါ့ဘိးေဘးတိ ့သည် ဖျက်ဆီးေသာ အမျိုးသား၊ ေဂါဇန်အမျိုးသား၊ ခါရန်အမျိုးသား၊

ေရဇပ်အမျိုးသား၊ ေတလသာ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ ဧဒင်အမျိုးသားတိ ့ကိ သတိ ့၏ ဘရားများတိ ့သည်
ကယ်ယ က ပီ ေလာ။ ၁၃ ဟာမတ်မင်း ကီ း၊ အာပဒ်မင်း ကီ း ှ င့် ေသဖရ ဝိ မ် မိ ၊့ ေဟန မိ ၊့
ဣဝါ မိ က
့ ိ စိးစံ ေသာ မင်း ကီ းတိ ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်းဟ မှာလိ က်ေလ၏။ ၁၄
ထိ မှာစာကိ ေဟဇကိ မင်းသည် သံ တမန် လက်မှခံ ယ၍ ကည့် ပီ းလ င် ဗိ မာန်ေတာ်သိ့သွား၍
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ြဖန့်ထားေလ၏။ ၁၅ ထိ အခါေဟဇကိ မင်းသည် ထာဝရဘရား
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေလ ာက်ဆိသည်ကား၊ ေခ ဗိ မ်ေပ မှာ ထိ င်ေတာ်မေသာ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်

မ၏။

ကိ ယ်ေတာ်တပါးတည်းသာလ င် ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ သမ ေသာ အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်တိ့၏
ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ း ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။
၁၆ အိ ထာဝရဘရား၊ နားေတာ်ကိ လှ ည့်၍ နား ေထာင်ေတာ်မပါ။ အိ ထာဝရဘရား၊

မျက်စိေတာ်ကိဖွင့ ်၍ ကည့် ေတာ်မပါ။ သနာခရိ ပ်မင်းသည် အသက် ှ င်ေတာ် မေသာ
ဘရားသခင်ကိ ကဲ့ ရဲ ့၍ေြပာေစေသာ စကား အလံ းစံ တိ ့ကိ မှတ်ေတာ်မပါ။

၁၇

အိ ထာဝရဘရား၊ အကယ်စင်စစ် အာ ရိ ှ င်ဘရင်တိ့သည် အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်တိ့ကိ
ဖျက်ဆီး၍၊ ၁၈ သတိ ့၏ဘရားများကိ မီ းထဲ သိ့ချပစ် ကပါ ပီ ။ ထိ ဘရားတိ ့သည် ဘရားမဟတ်၊
လလက်ြဖင့်လပ်ေသာ

သစ်သား ှ င့်

ေကျာက်ြဖစ်ေသာေ ကာင့်

ပျက်စီးြခင်းသိ ့

ေရာက် ကပါ ပီ ။ ၁၉ အိ အက ်ပ်တိ့ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ် ထာဝရဘရား
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တပါးေသာဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ သမ ေသာ တိ င်း ိင်ငံတိ ့သည်
သိ မည်အေ ကာင်း၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ထိ မင်းလက်မှ ယခကယ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ေတာင်းပန်
ပါသည်ဟ ပဌနာ ပေလ၏။ ၂၀ ထိ အခါ အာမတ်သားေဟ ှ ာယသည် ေဟဇကိ မင်းထံ သိ ့
ေစလတ်၍၊

ဣသေရလအမျိုး၏

သင်သည်အာ ရိ
ပဌနာစကားကိ

ှ င်ဘရင်
ငါ ကားရ ပီ ။

ေသာစကားဟမကား၊
ြပက်ယယ်၏။
၂၂

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သနာခရိ ပ်အေ ကာင်းေ ကာင့်
၂၁

ထိ မင်း၏အမမှာ

သတိ ့သမီ းသည်

ဣသေရလအမျိုး၏

ပေသာ
မိ န့်ေတာ်မ

သင့်ကိ

မထီ မဲ့ြမင် ပ၍

သင့်ေနာက်၌

ေခါင်း ှ ိ တ်၏။

အဘယ်သကိ ကဲ့ရဲ ့ဆဲ ေရးသနည်း။

မျက် ှ ာေထာင်လားသနည်း။

ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ထာဝရဘရား

ဇိ အန်သတိ ့သမီ းကညာသည်

ေယ ှ လင်

သင်သည်

ဘရားသခင်

အဘယ်သကိ

ေအာ်ဟစ်၍

သန့် ှ င်းေသာဘရားကိ ပင်

ပပါ

သည်တကား။ ၂၃ သင်သည် တမန်များအားြဖင့် ထာဝရဘရားကိ ကဲ့ ရဲ ့၍၊ ငါသည်
ရထားများြပားသြဖင့် ေတာင်ထိပ်သိ့ ၎င်း၊ ေလဗ န်ေတာင် အထွ ဋ်သိ့၎င်း တက်လာ ပီ ။ အရပ်
ြမင့်ေသာအာရဇ် ပင် ှ င့်အေကာင်းဆံ းေသာ ထင် းပင် တိ ့ကိ ငါခတ်လှဲ ပီ ။ အေဝးဆံ းေသာ
ခိ လံ ရာအသီ းများ ေသာ ေတာထဲ သိ့ ငါဝင် ပီ ။ ၂၄ ငါသည် တွ င်းတး၍ မြမည်းဘးေသာ ေရကိ
ေသာက်ရ ပီ ။ ငါ၏ ေြခဘဝါးအားြဖင့် အဲ ဂတုြမစ် လက် ကားေရ ှ ိ သမ ကိ ခန်းေြခာက်ေစ ပီ ဟ
သင်ဆိမိ ပီ တကား။ ၂၅ ငါသည်အထက်ကဤအမကိ စီ ရင်ေ ကာင်း ှ င့် ေ ှ းကာလ၌
ပြပင်ေ ကာင်းကိ သင်သည် မ ကား သေလာ။ ယခမှာလည်း သင်သည် ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ
ဖျက်ဆီး၍၊ ေကျာက်ပံ ြဖစ်ေစေသာသြဖစ်မည်အေ ကာင်း ငါစီ ရင်ခန့်ထားေလ ပီ ။
ထိ ေ ကာင့် မိ သ
့ ားတိ ့သည်

အားနည်း က၏။

မိ င်ေတွ ၍

၂၆

စိ တ်ပျက်လျက် ှ ိ က၏။

ေတာြမက်ပင် ှ င့် စိ မ်းေသာ စပါးပင်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ အိ မ်မိးေပ မှာ ေပါက်ေသာ ြမက်ပင် ှ င့်
မ ကီ းမှီ ိ း ွမ်းေသာ စပါးပင်ကဲ့သိ ့၎င်း ြဖစ် က၏။ ၂၇ သင်၏ေနထိ င်ြခင်း၊ ထွ က်ဝင်ြခင်း၊ ငါ၌
အမျက် ဟန်းြခင်းတိ ့ကိ ငါသိ ၏။ ၂၈ ငါ၌သင်၏အမျက်ဟန်းြခင်း၊ ေစာ်ကားြခင်းကိ
ငါ ကားရေသာေ ကာင့်၊ သင့်ကိ ှ ာ တ်တပ်၍ ဇက်ခွံ ့ ပီ းမှ၊ သင်လာေသာလမ်းြဖင့် ြပန်ေစမည်။
၂၉ သင်မှတ်ရေသာနိမိတ်လကဏာဟမကား၊

အသီ းအ ှ ံ ကိ ၎င်း၊ ဒတိ ယ
သည်

စားရမည်။

ယခ

ှ စ်တွင်

အလိ လိ ကီ းရင့်ေသာ

ှ စ်တွင် ထိ အတေပါက်ေသာ အရာများကိ ၎င်း သင်တိ့

တတိ ယ ှ စ်တွင်

မျိုးေစ့ကိ ကဲ ၍

စပါးကိ

ရိ တ် ကေလာ့။

စပျစ်ဥယျာဥ်ကိလည်းစိ က်၍ အသီ းကိ စား ကေလာ့။ ၃၀ ေဘးလွ တ်၍ ကျန် ကင်းေသာ
ယဒအမျိုးသား တိ ့သည် တဖန် ေအာက်မှာအြမစ်စွဲ၍ အထက်မှာ အသီ းသီ း ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၁
ကျန် ကင်းေသာသတိ ့သည်

၄ ဓမရာဇဝင်

ေယ ှ လင် မိ ထ
့ ဲ

က၎င်း၊

ေဘးလွ တ်ေသာသတိ ့သည်
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ဇိ အန်ေတာင်ေပ ၎င်း ေပ လာ ကလိ မ့ ်မည်။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်
အလိ ေတာ်အား ကီ း၍ ထိ အမကိ စီ ရင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၃၂ သိ ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားသည်
အာ ရိ ှ င်ဘရင် ကိ ရည်မှတ်၍ မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သသည် ဤ မိ သ
့ ိ ့ မဝင်ရ။
မိ ထ
့ ဲ သိ့ြမားကိ မပစ်ရ။ မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာ ဒိ င်းလားကိ မြပရ။ မိ ့ြပင်မှာ ေြမ ိ းကိ မဖိ ့ရ။

၃၃

လာေသာလမ်းြဖင့် ြပန်သွားရမည်။ ဤ မိ ထ
့ ဲ သိ့ မဝင်ရ။ ၃၄ ငါသည် ကိ ယ်မျက် ှ ာကိ ၎င်း၊
ငါ့က န် ဒါဝိ ဒ်၏ မျက် ှ ာကိ ၎င်း ေထာက်၍ ဤ မိ က
့ ိ ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ ေစာင့်မမည်ဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၅ ထိ ညဥ့်တွ င် ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင် တမန်သည်
ထွ က်၍ အာ ရိ တပ်တွင် လတသိ န်း ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်တိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေလ၏။ နံ နက်
ေစာေစာထချိန် ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် အေသေကာင်ြဖစ် က၏။ ၃၆
အာ ရိ ှ င်ဘရင်သနာခရိ ပ်သည်လည်း ထိ အရပ်မှ ထွ က်၍ြပန် သွ ား ပီ းလ င် နိေနေဝ မိ ့၌
ေနေလ၏။ ၃၇ ေနာက်တဖန်သသည် မိ မိဘရားနိသ တ်၏ ဗိ မာန်၌ ကိ းကွ ယ်စဥ်တွင်၊
သားေတာ်အာြဒေမလက် ှ င့်

ှ ေရဇာသည်ခမည်းေတာ်ကိ

ထား ှ င့်

သတ် ပီ းလ င်၊

အာရမနိြပည်သိ့ ေြပး က၏။ သားေတာ် ဧသရ ဟဒုန် သည်လည်း ခမည်းေတာ်အရာ၌
နန်းထိ င်၏။

၂၀ ထိကာလအခါ

ေဟဇကိ မင်းသည်

ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည်

ေသနာစွဲ သြဖင့်၊

လာ၍ထာဝရ

အာမတ်သား

ဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ကိ ယ်အိမ်အမကိ စီရင်ေလာ့။ သင်သည် အသက်မ ှ င်ေသရမည်ဟ အမိ န့်ေတာ်ကိ ြပန်ေလ၏။
၂ ေဟဇကိ မင်းသည်လည်း ထရံ သိ ့မျက် ှ ာ လှ ည့်၍၊ ၃ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည်

ေ ှ ေတာ်
့
၌ သစာေစာင့်လျက်၊ စံ လင်ေသာ စိ တ် ှ လံ း ှ င့်ကျင့်၍ ှ စ်သက်ေတာ်မသည်အတိ င်း
ပေ ကာင်းကိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ အလွ န်ငိေ ကး လျက်
ထာဝရဘရားကိ ဆေတာင်းေလ၏။ ၄ ေဟ ှ ာယသည် နန်းေတာ်အလယ်တန်တိင်းသိ ့
မေရာက်မှီ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ေရာက်၍၊

၅ သင်သည် ငါ့လတိ ့၏

ဗိ လ်ချုပ်ေဟဇကိ မင်းထံ သိ ့ တဖန်သွား ပီ းလ င်၊ သင့်အဘဒါဝိ ဒ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်၏ပဌနာ စကားကိ ငါ ကား ပီ ။ သင်၏မျက်ရည်ကိလည်း ငါြမင် ပီ ။
သင်၏အနာကိ ငါေပျာက်ေစသြဖင့်၊ သင်သည်သံ းရက် လွ န်လ င် ဗိ မာန်ေတာ်သိ့
တက်ရလိ မ့ ်မည်။ ၆ သင့်အသက်၌ တဆယ်ငါး ှ စ်ကိ ငါဆက်၍ ေပးမည်။ သင် ှ င့် ဤ မိ က
့ ိ
အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်မှ

ငါကယ်လတ်မည်။

ငါ့မျက် ှ ာကိ ၎င်း၊

မျက် ှ ာကိ ၎င်းေထာက်၍ ဤ မိ က
့ ိ ကွ ယ်ကာေစာင့်မမည်
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄ ဓမရာဇဝင်

၇

ေဟ ှ ာယကလည်း၊

ငါ့က န်ဒါဝိ ဒ်၏

အရာကိ

သေဘာသဖန်းသီ းအလံ း

ေြပာေလာ့ဟ
အေထွ းကိ
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ယခဲ့ ေလာ့ဟဆိ သည်အတိ င်း ယခဲ့ ၍အနာကိ အံ ပီ းမှ မင်း ကီ းသက်သာေလ၏။

၈

ေဟဇကိ မင်းကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အနာကိ ေပျာက်ေစ၍ သံ းရက်လွန်လ င်
ငါသည် ဗိ မာန်ေတာ်သိ့တက်လိမ့ ်မည်ဆိေသာ်၊ အဘယ်လကဏာ သက်ေသ ှ ိ သနည်းဟ
ေမးလ င်၊ ၉ ေဟ ှ ာယက၊ ထာဝရဘရား အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည် အတိ င်း ပေတာ်မမည်ဟ
ထာဝရဘရားသည် သင့်အား ေပးေတာ်မေသာ လကဏာသက်ေသဟမကား၊ အရိ ပ် သည်
ဆယ်ချက်တိးရမည်ေလာ။ ဆယ်ချက်ဆတ်ရမည် ေလာဟ ေမးေသာ်၊ ၁၀ ေဟဇကိ က၊
အရိ ပ်သည် ဆယ်ချက်တိးလွ ယ်၏။ ထိ သိ့အလိ မ ှ ိ ။ ဆယ်ချက်ဆတ်ပါေစဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၁
ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည်လည်း၊

ထာဝရ

ဘရားအား

ဆေတာင်းေသာအခါ၊

အာခတ်၏ေနတိ င်း နာရီ ေပ မှာဆယ်ချက်ေ ွ ့ ပီ းေသာ အရိ ပ်ကိ ဆယ်ချက် ြပန်ေစေတာ်မ၏။
၁၂ ထိ ကာလအခါ ဗာလဒန်သား ဗာဗလန်မင်း ကီ း ေမေရာဒဗာလဒန်သည်၊ ေဟဇကိ မင်းနာ၍

အနာ ေပျာက်သည်ကိ ကားေသာေ ကာင့်၊ ေမတာစာ ှ င့် လက်ေဆာင်ပါလျက် တမန်တိ့ကိ
ေစလတ်ေလ၏။ ၁၃ ေဟဇကိ မင်းသည် သတိ ့ေရာက်ေသာေ ကာင့် ဝမ်းေြမာက်၍ ေ တိ က်မှ
စေသာ ေ ၊ ေငွ ၊ နံ သ
့ ာမျိုး၊ အဘိ းထိ က်ေသာ နံ သ
့ ာဆီ ၊ လက်နက်တိက် ှ င့် ဘ
ေတာ်အလံ းစံ တိ ့ကိြပေလ၏။

နန်းေတာ်မှစ၍

ိင်ငံေတာ်

အရပ်ရပ်၌

ာ

မြပေသာ

အရာတစံ တခမ မ ှ ိ ။ ၁၄ ထိ အခါပေရာဖက် ေဟ ှ ာယသည် ေဟဇကိ မင်း ကီ း ထံ ေတာ်သိ့
သွ ား၍၊ ထိ လတိ ့သည် အဘယ်သိ့ ေြပာ ကပါသနည်း။ အဘယ်ြပည်မှ အထံ ေတာ်သိ့
လာ က

ပါသနည်းဟ ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ ေဟဇကိ မင်းက၊ ေဝးေသာအရပ် ဗာဗလန်ြပည်မှ

ေရာက်လာ ကသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၅ နန်းေတာ်၌အဘယ်အရာကိ ြမင် က ပီ နည်းဟ
ေမးြပန်လ င်၊ ေဟဇကိ မင်းက၊ နန်းေတာ်၌ ှ ိ သမ ကိ ြမင်ရ က ပီ ။ ဘ
ငါမြပေသာအရာ တစံ တခမ

မ ှ ိ ဟ ြပန်ေြပာ၏။

၁၆ ထိ အခါ

ာေတာ်တွင်
ေဟ ှ ာယက၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နားေထာင်ေလာ့။ ၁၇
နန်းေတာ်၌ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ ယေန့တိင်ေအာင် ဘိ းေဘးတိ ့သည် ဆည်းဖးသမ ကိ ၎င်း၊
ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ ယသွ ားရေသာ ကာလသည် ေရာက်လိမ့ ်မည်။ တစံ တခမ မကျန် ကင်းရဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ သင် ှ င့်

ယ်၍ရေသာသင်၏ သားေြမးတိ ့ကိ လည်း

ယသွ ား၍၊ သတိ ့သည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ နန်းေတာ်၌ လပျိုေတာ်လပ်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ
ေဟဇကိ မင်း အား ေြပာဆိ ေလ၏။ ၁၉ ေဟဇကိ မင်းကလည်း၊ သင်ြပန်ရေသာ ထာဝရ
ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ေကာင်းပါ၏ဟ၍၎င်း၊ အကယ်၍ငါ့လက်ထက်၌ ငိ မ်သက်ြခင်း ှ င့်
သစာေစာင့် ြခင်း ှ ိ လ င် ေကာင်းပါသည် မဟတ်ေလာဟ၍၎င်း၊ ေဟ ှ ာယအား ဆိ ေလ၏။ ၂၀
ေဟဇကိ ပမေသာ အမအရာ
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ေရ ပန်ကိ

လပ်၍

မိ ထ
့ ဲ သိ့ေရကိ

ေဆာင်ြခင်းအရာတိ ့သည်

ယဒရာဇဝင်၌

ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၂၁ ေဟဇကိ သည် ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့် အိ ပ်ေပျာ်၍ သားေတာ်မနာေ ှ သည်
ခမည်းေတာ်အရာ၌နန်းထိ င်၏။

၂၁ မနာေ ှ သည်

အသက်တဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်

နန်းထိ င်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌

ငါးဆယ်ငါး ှ စ်စိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ဟဇိ ဘအမည် ှ ိ ၏။

၂ ထိ မင်းသည်

ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မ့ ှ

တပါးအမျိုးသား

ထာဝရဘရား ှ င့်

ထတ်ေတာ်မေသာ

ွံ ှ ာဘွ ယ်ထံ းစံ အတိ င်း၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပ၏။ ၃ ခမည်းေတာ်ေဟဇကိ
ဖျက်ဆီးေသာကန်းတိ ့ကိ ပြပင်၍၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် အာဟပ် ပသကဲ့ သိ ့ ဗာလအဘိ ့
ယဇ် ပလင်တိ့ကိ

တည်၏။

အာ ှ ရပင်ကိ

လည်း

ပစ၏။

မိ ဃ်းေကာင်းကင်

တန်ဆာများကိ လည်း ဝတ် ပကိ းကွ ယ်၏။ ၄ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ငါ့နာမကိ ငါတည်ေစမည်ဟ
ထာဝရဘရား
၅

မိ န့်ေတာ်မေသာ မိ ၊့

ဗိ မာန်ေတာ်၌

ဗိ မာန်ေတာ်တန်တိင်း ှ စ်ရပ်တွင်

မိ ဃ်း

ယဇ်

ပလင်တည်းဟေသာ၊

ေကာင်းကင်တန်ဆာများ

အဘိ ့

ယဇ် ပလင်တိ့ကိတည်၏။ ၆ မိ မိသားကိ မီ းြဖင့်ပေဇာ်၏။ ကာလေဗဒင်ကိ ကည့်တတ်၏။
ပစားေသာ

အတတ်ကိ

ထာဝရဘရား

၏

သံ းေဆာင်၍

အမျက်ေတာ်ကိ

စန်း ှ င့်နတ်ဝင်တိ့ကိလည်း
ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါ

ေ ှ ေတာ်
့
၌

အခွ င့ ်ေပး၏။
များစွ ာ

ေသာ

ဒစ ိ က်ကိ ပ၏။ ၇ ဤဗိ မာန်၌၎င်း၊ ဣသေရလခ ိ င်များတိ ့တွင် ငါေ ွးေကာက်ေသာ
ေယ ှ လင် မိ ့၌၎င်း၊ ငါ့နာမကိ အစဥ်အ မဲ ငါတည်ေစမည်ဟ ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိ ဒ် ှ င့်
သားေတာ်ေ ှ ာလမန်အား မိ န့်ေတာ်မရာ၌၊ ရည် ေဆာင်ေသာ ဗိ မာန်ေတာ်ထဲမှာ မိ မိ ပစေသာ
အာ ှ ရ ပင် ှ င့်တေအာင် လပ်ေသာ ပ်တကိ တင်ထား၏။

၈ ငါမှာထားသမ အတိ င်း

ငါ့က န်ေမာေ ှ မှာထား သမ ေသာ တရားအတိ င်း ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ကျင့်ြခင်းငှ ါ
ေစာင့်ေ ှ ာက်လ င်၊ သတိ ့ဘိးေဘးတိ ့အား ငါေပးေသာ ြပည်မှ သတိ ့ကိ ေနာက်တဖန် ငါမေ ့
မေြပာင်းေစဟ မိ န့်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ ၉ သတိ ့သည် နားမေထာင်၊ ဣသေရလအမျိုးသား
တိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ထာဝရဘရား

ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာ

လမျိုးတိ ့

ပသည်ထက်

သာ၍

ဒစ ိ က်ကိ ပေစြခင်းငှ ါ မနာေ ှ သည် ေသွ းေဆာင်ေလ၏။ ၁၀ ထိ ေ ကာင့် ထာဝရဘရားသည်
မိ မိက န်ပေရာ ဖက်တိ့ြဖင့် မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၁ ယဒ ှ င်ဘရင် မနာေ ှ သည် သ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ြဖစ်ဘး ေသာ အာေမာရိ လတိ ့ ပသမ ထက် သာ၍ ွံ ှ ာဘွ ယ် ေသာ ဤဒစ ိ က်တိ့ကိ
ပေသာေ ကာင့်၎င်း၊ မိ မိ ပ်တ ဆင်းတအားြဖင့် ယဒအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာေ ကာင့် ၎င်း၊
၁၂

ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သိ တင်း ကားေသာသတိ င်း နား ှ စ်ဘက်ခါးေစြခင်းငှ ါ ငါသည် ေယ ှ လင် မိ ၊့ ယဒ ြပည်၌
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ေဘးေရာက်ေစမည်။ ၁၃ ေယ ှ လင် မိ ့ အေပ မှာ ှ မာရိ မျဥ်း ကိ း ှ င့် အာဟပ်အမျိုး၏
ချိန် ကိ းကိ ငါတန်းချမည်။ ပကန်ကိ သတ်၍ သတ် ပီ းမှ ေမှာက်ထားသကဲ့ သိ ့ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ
ငါ ပမည်။

၁၄ ကျန် ကင်းေသာငါ့အေမွ လတိ ့ကိငါစွ န့်၍ရန်သလက်သိ့ အပ်သြဖင့်၊

သတိ ့သည်ရန်သအေပါင်းတိ ့၏ လယက် ှ ိပ်စက် ရာြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ အေ ကာင်းမကား
ဘိ းေဘးတိ ့သည် အဲ ဂတု ြပည်က ထွ က်ေသာ ေန့မှစ၍ ယေန့တိင်ေအာင် အစဥ်
အဆက်တိ့သည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဒစ ိ က်ကိ ပ၍ ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ် က ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆
မနာေ ှ သည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပ၍ ယဒအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာအြပစ်မှ
တပါးအြပစ်မ ှ ိ ေသာ သအများတိ ့ကိ သတ်၍ ေယ

ှ လင် မိ တ
့ ဘက်မှ တဘက်တိင်ေအာင်

သတိ ့အေသွ း ှ င့် ြပည့်ေစြခင်းငှ ါ ပ၏။ ၁၇ မနာေ ှ ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့ ှ င့်
ြပစ်မှားေသာ အြပစ်တိ့သည် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။

၁၈ မနာေ ှ သည်

ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့် အိ ပ်ေပျာ်၍၊ သဇဥယျာဥ်တည်းဟေသာ မိ မိအိမ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ ဥယျာဥ်၌
သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ေလ၏။ သားေတာ်အာမန် သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။ ၁၉
အာမန်သည် အသက် ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ် နန်းထိ င်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ စ် ှ စ်စိးစံ ေလ၏။
မယ်ေတာ်ကား ယပါ မိ သ
့ ဟာ ပ်သမီ း ေမ လမက် အမည် ှ ိ ၏။

၂၀ ထိ မင်းသည်

ခမည်းေတာ် မနာေ ှ ပသကဲ့ သိ ့ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ

ပ၏။

၂၁

ခမည်းေတာ်လိက်သမ ေသာလမ်းသိ ့ လိ က်၏။ ခမည်းေတာ်ဝတ် ပေသာ ပ်တဆင်းတတိ ့ကိ
ဝတ် ပ ကိ းကွ ယ်၏။ ၂၂ ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စွ န့်၍ ထာဝရဘရား၏
လမ်းေတာ်ကိလဲ ေ ှ ာင်၏။
လပ် ကံ က၏။

၂၃ မိ မိက န်တိ့သည် သင်းဖွဲ ့၍

၂၄ အာမန်မင်း ကီ းတဘက်၌

ြပည်သြပည်သားတိ ့သည်

ကွ ပ်မျက်၍

ှ င်ဘရင်ကိ နန်းေတာ်၌

သင်းဖွဲ ့ေသာ သ အေပါင်းတိ ့ကိ

သားေတာ်ေယာ ှ ိ ကိ

ခမည်းေတာ်အရာ၌

နန်းတင် က၏။ ၂၅ အာမန် ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့ သည် ယဒရာဇဝင်၌
ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။

၂၆ သဇဥယျာဥ်တွင် မိ မိသချုင်းတွ င်း၌ သ ဂဟ် ြခင်းကိ ခံ၍၊

သားေတာ်ေယာ ှ ိ သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။

၂၂ ေယာ ှ ိသည်

အသက် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်

နန်းထိ င်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌

သံ းဆယ်တ ှ စ်စိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား၊ ေဗာဇကတ် မိ သ
့ ားအဒါယ၏သမီ း ေယဒိ ဒ
အမည် ှ ိ ၏။

၂ ထိ မင်းသည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ တရား ေသာအမကိ ပ၍

လက်ျာဘက်လက်ဝဲဘက်သိ့မလဲ ၊ အဘဒါဝိ ဒ်လိက်သမ ေသာလမ်းသိ ့ လိ က်ေလ၏။ ၃
ေယာ ှ ိ မင်း ကီ းနန်းစံ ဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊

ေမ လံ

သားြဖစ်ေသာ

အာဇလိ ၏သား

စာေရးေတာ် ှ ာဖန်ကိ ေခ ၍ သင်သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ဟိ လခိ ထံသိ ့ သွ ားေလာ့။ ၄
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ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ေဆာင်ခဲ့၍ လများလက်မှ တံ ခါး ေစာင့်ခံ ယေသာ ေငွ ကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း
ေရတွ က် သြဖင့်၊ ၅ ဗိ မာန်ေတာ်အပ်၊ အမေတာ်ေစာင့်တိ ့၌အပ်၍၊ ဗိ မာန်ေတာ် ပိ ပျက်ရာကိ
ပြပင်ြခင်းငှ ါ လပ်ေဆာင်ေသာ သ၊ ၆ လက်သမား ှ င့် ပန်းရန်သမားလပ်သည် အတွ က်၊
ဗိ မာန်ေတာ် ပြပင်စရာ ေကျာက် ှ င့် သစ်သားကိ ဝယ်သည်အတွ က် ေဝေပးရမည်အေ ကာင်း
မှာထား၍ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ ေစလတ်ေတာ်မ၏။
သတိ ့သည်

သစာေစာင့်ေသာ

၇ သိ ့ရာတွ င် ထိ ေငွ ကိ လက်ခံေသာ

သြဖစ်ေသာေ ကာင့်

စာရင်းမေပး

ရ က။

၈

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းဟိ လခိ ကလည်း၊ ပညတိ ကျမ်းစာေစာင်ကိ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ငါေတွ ့ ပီ ဟ
စာေရး ေတာ် ှ ာဖန်အားဆိ လျက်၊ ကျမ်းစာကိ အပ်၍ စာေရး ေတာ်ဘတ်၏။

၉

တဖန်စာေရးေတာ် ှ ာဖန်သည် ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ သွ ား၍၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့သည် ဗိ မာန်ေတာ်၌
ေတွ ့ေသာ ေငွ ကိမတ် ပီ းမှ၊ ဗိ မာန်ေတာ်အပ်၊ အမေတာ်ေစာင့်တိ ့၌ အပ်ပါ ပီ ဟ၍၎င်း၊ ၁၀
ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဟိလခိ သည် က န်ေတာ်၌ စာေစာင်ကိအပ်ပါ ပီ ဟ၍၎င်း ကားေလ ာက်လျက်၊
ှ င်ဘရင်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဘတ် ွတ်ေလ၏။ ၁၁ ှ င်ဘရင်သည် ပညတိ ကျမ်းစကားကိ ကားလ င်၊
မိ မိအဝတ်ကိ ဆတ်၍၊ ၁၂ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဟိလခိ ၊ ှ ာဖန်သားအဟိ ကံ၊ မိ ကာသား အာခေဗာ်၊
စာေရးေတာ် ှ ာဖန်၊ မိ မိက န် အသဟိ ကိေခ ၍၊ ၁၃ ယခေတွ ့ေသာ ကျမ်းစကားေ ကာင့်
ငါ့အတွ က်၊

လများအတွ က်၊

ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့အတွ က်

ထာဝရဘရား၌

ေမးေလ ာက် ကပါ။ ငါတိ ့အဘိ ့ ဤကျမ်း စာ၌ ေရးထားသမ ေသာ စကားတိ ့ကိ
ဘိ းေဘးတိ ့သည် နားမေထာင်မကျင့်ဘဲ ေနေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရား သည် ငါတိ ့၌
ြပင်းစွ ာ

အမျက်ထွက်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ထိ ကာလတွ င်၊

၁၄

ဟရဟတ်သားြဖစ်ေသာ တိ ကဝ ၏သား၊ အချုပ်ဝန် ှ လံ ု၏မယား၊ ပေရာဖက်မဟလဒ သည်
ေယ ှ လင်ြပင် မိ ့၌ေနသည် ြဖစ်၍၊ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ် ဟိ လခိ ၊ အဟိ ကံ၊ အာခေဗာ်၊ ှ ာဖန်၊
အသဟိ တိ့

သည်ထိမိန်းမထံ သိ ့သွား၍

ေြပာဆိ က၏။

၁၅

မိ န်းမကလည်း၊

ငါ့ထံသိ ့ေစလတ်ေသာသထံ သိ ့ သင်တိ့ြပန်၍ ဆင့်ဆိ ရေသာ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရား
သခင်ထာဝရဘရား၏
ကျမ်းစကားလာသမ

အမိ န့်ေတာ်ဟမကား၊
အတိ င်း

ငါသည်

၁၆

ယဒ ှ င်ဘရင်

ဤအရပ်၌၎င်း၊

ဘတ်ေသာ

ဤအရပ်သားတိ ့၌၎င်း၊

ေဘးေရာက်ေစမည်။ ၁၇ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် ငါ့ကိစွန့် က ပီ ။ မိ မိလပ်ေသာ
အရာတိ ့ြဖင့် ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ
မီ း ိ ့ က ပီ ။ ထိ ေ ကာင့်ဤအရပ်၌ ငါ့အမျက်မီးသည် မ ငိ မ်းဘဲ ေလာင်ရလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ထာဝရဘရားကိ ေမးေလ ာက်ေစြခင်းငှ ါ သင်တိ့ ကိ ေစလတ်ေသာ
ယဒ ှ င်ဘရင် ကားေသာ ကျမ်းစကား ကိ ရည်ေဆာင်၍၊ ဣသေရလအမျိုး ၏ဘရားသခင်
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ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ထိ ှ င်ဘရင်အား တဖန် ြပန်ေလ ာက်ရမည်ကား၊ ၁၉
ဤအရပ်သားတိ ့သည် ဖျက်ဆီးရာ ှ င့်ကျိန်ဆဲရာ ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဤအရပ်ကိ၎င်း၊
ဤအရပ်သား တိ ့ကိ၎င်း၊ ငါ ခိ မ်းေချာက်ေသာ စကားကိ သင်သည် ကား ေသာအခါ၊
းညံ့ ေသာစိ တ် ှ ိ ၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ကိ ယ်ကိ ှ ိမ့ ်ချြခင်း၊ ကိ ယ်အဝတ်ကိဆတ်ြခင်း၊
ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငိ ေ ကးြခင်းကိ ပေသာေ ကာင့် သင့်စကားကိ ငါနား ေထာင်၏။ ၂၀ ငါသည်သင့်ကိ
ဘိ းေဘးစေဝးရာသိ ့ပိ့ေဆာင်၍၊ သင်သည်
ဤအရပ်၌

ငါေရာက်ေစအံ့ ေသာ

ငိ မ်ဝပ်စွာသချုင်းသိ ့ ေရာက်ရလိ မ့ ်မည်။

ေဘးကိ

သင့်ကိ ယ်တိင်

မေတွ ့မြမင်ရဟ

မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ သည် အတိ င်း သတိ ့သည် ှ င်ဘရင်အား ြပန်ေလ ာက် က၏။

၂၃ ထိအခါ ှ င်ဘရင်သည် ယဒြပည်သ ေယ
ေခ ၍၊

ှ လင် မိ သ
့ ား အသက် ကီ းသအေပါင်းတိ ့ကိ

ယဒြပည်သေယ ှ လင် မိ သ
့ ား၊

၂

ယဇ် ပေရာ

ဟိ တ်၊

ပေရာဖက်၊

လအ ကီ းအငယ်အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့တက်၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ေတွ ့ေသာ
ပဋိ ညာဥ်ကျမ်းစာ ှ ိ သမ ကိ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဘတ်ေတာ်မ၏။
ထာဝရဘရားကိ

ဆည်းကပ်

ပါမည်။

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

၃

စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်ပညတ်တရားကိ

စိ တ် ှ လံ း

အ ကင်းမဲ့ ေစာင့်ေ ှ ာက်ပါမည်။ ဤကျမ်းစာ၌ပါေသာ ပဋိ ညာဥ်စကားအတိ င်း ကျင့်ပါမည်ဟ
တိ င်နားမှာ ရပ်၍ အဓိ ာန် ပ၏။ လအေပါင်းတိ ့သည်လည်း ထိ အဓိ ာန်ကိဝန်ခံ က၏။
၄

ေနာက်တဖန်ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း

ဟိ လခိ ၊

ဒတိ ယယဇ်

ပေရာဟိ တ်များ ှ င့်

တံ ခါးေစာင့်များတိ ့သည် ဗာလဘရား၊ အာ ှ ရပင်၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင် တန်ဆာအဘိ ့
လပ်သမ ေသာ

အသံ းအေဆာင်တိ့ကိ

ှ င်ဘရင်စီရင်သြဖင့်၊

ဗိ မာန်

ေယ ှ လင်

ေဗသလ မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်သွား က၏။

မိ ့ြပင်၊
၅ ေယ

ေတာ်ထဲက

ထတ်မည်အေ ကာင်း

ေက ဒန်ေတာ၌

မီ း ိ ့၍ြပာကိ

ှ လင် မိ ပ့ တ်လည် အစ ှ ိ ေသာ ယဒ မိ ့

ွာ၌ ြမင့်ေသာ အရပ်တိ့အေပ မှာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့ ေစြခင်းငှ ါ၊ ယဒ ှ င်ဘရင်
ခန့်ထားေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ် တိ ့ကိ၎င်း၊ ဗာလဘရား၊ ေနလရာသီ ေစာင့် အစ ှ ိ ေသာ
မိ ဃ်းေကာင်းကင်တန်ဆာတိ ့အား
သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မ၏။

နံ သ
့ ာေပါင်းကိ
၆

မီ း ိ ့

အာ ှ ရပင်ကိလည်း

ေသာ

သတိ ့ကိ၎င်း၊

ဗိ မာန်ေတာ်ထဲကထတ်၍

ေယ ှ လင် မိ ့ြပင်၊ ေက ဒန်ေချာင်းသိ ့ ယသွ ားသြဖင့်၊ ထိ ေချာင်းနားမှာ မီ း ိ ့ ပီ းလ င်
ညက်ညက်ေချ၍၊
မိ န်းမတိ ့သည်

အမန့်ကိ

ဆင်းရဲ သားသချုင်းေပ မှာ

အာ ှ ရပင်အဘိ ့

ေယာက်ျားအလိ သိ့

ကလားကာကိ

လိ က်တတ်ေသာ

ြဖန့်ြဖူးေတာ်မ၏။

ရက်ရာအရပ်

မိ န်းမလ ာတိ ့

၇

ဗိ မာန်ေတာ်နားမှာ

ေနရာအိ မ်များကိ လည်း

ဖျက်ေတာ်မ၏။ ၈ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အေပါင်းတိ ့ကိ ယဒ မိ ့ ွာတိ ့မှ မေခ ခဲ့ ၍၊ သတိ ့သည်
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နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီး ိ ရာြမင်
့
့ ေသာ အရပ်များကိ ေဂဗ မိ မ့ ှ စ၍ ေဗရေ ှ ဘ မိ တ
့ ိ င်ေအာင်
ညစ် းေစေတာ်မ၏။ ေယ ှ လင် မိ ဝ့ န် ေယာ ၏ တံ ခါးဝလက်ဝဲဘက်နားမှာတည်ေသာ
မိ တ
့ ံ ခါး၏ ကန်း တိ ့ကိလည်း ဖိ ဖျက်ေတာ်မ၏။

၉ ြမင့်ေသာအရပ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ် တိ ့သည်၊ ေယ ှ လင် မိ ဗ
့ ိ မာန်ေတာ် ယဇ် ပလင်နားသိ ့ မချဥ်းရဘဲ ၊
အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့် တေဆးမဲ့ မန့်ကိ စားရ ေသာ အခွ င့ ်သာ ှ ိ က၏။ ၁၀ အဘယ်သမ
မိ မိသားသမီ းကိ ေမာလတ်ဘရား အား မီ းြဖင့် မပေဇာ် ိင်မည်အေ ကာင်း၊ ဟိ ံ ုသား၏
ချိုင့်၌ ှ ိ ေသာ ေတာဖက်အရပ်ကိလည်း ညစ် းေစေတာ် မ၏။ ၁၁ ယဒ ှ င်ဘရင်တိ့သည်
ေနကိ ပေဇာ်၍၊

ဗိ မာန်

ေတာ်ဝင်းြပင်

အရာ ှ ိ နာသေမလက်အိမ်နား၊

ဝင်းေတာ်

တံ ခါးဝ၌ထားေသာ ြမင်းတိ ့ကိလည်း ပယ် ှ ား၍ ေနရထားတိ ့ကိလည်း မီ း ိ ေတာ်
့
မ၏။ ၁၂
ယဒ ှ င်ဘရင်တိ့သည် အာဟပ်မင်းတိ က်ေတာ် အထက်ဆင့် အေပ မှာတည်ထားေသာ
ယဇ် ပလင်တိ့ ှ င့် မနာေ ှ မင်းသည် ဗိ မာန်ေတာ်တန်တိင်း ှ စ်ရပ်တွင် တည်ထားေသာ
ပလင်တိ့ကိ ှ င်ဘရင် ဖိ ချ ေချဖျက်၍ အမန့်ကိ ေက ဒန်ေချာင်းထဲ သိ့ ပစ်ေတာ်မ၏။ ၁၃
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေ ှ ာလမန်သည် ေယ ှ လင် မိ အ
့ ေ ှ ၊့ ဖျက်ဆီးြခင်းေတာင်လက်ျာဘက်၌
ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ ဇိ ဒန်ဘရားအာ ှ တရက်၊

ွံ ှ ာဘွ ယ် ေသာ ေမာဘဘရား ေခမ ှ ၊

ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အမုန်ဘရားမိ လကံ အဘိ ့ တည်ေသာ ကန်းတိ ့ကိ လည်း
ညစ်

းေစေတာ်မ၏။ ၁၄

ှ င်ဘရင်

ပ်တဆင်းတတိ ့ကိ ချိုးဖဲ့ ၍ အာ ှ ရပင်တိ့ကိ ခတ်လှဲ ပီ းမှ၊

သတိ ့တည်ရာအရပ်များကိ လေသအ ိ းတိ ့ ှ င့် ြပည့်ေစေတာ်မ၏။ ၁၅ ဣသေရလအမျိုးကိ
ြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ် ၏သား ေယေရာေဗာင်သည်၊ ေဗသလ မိ ့၌တည်ေသာ ကန်း ှ င့်
ယဇ် ပလင်ကိလည်း ဖိ ချ၍ မီ း ိ ့ ပီ းမှ ညက် ညက်ေြခေတာ်မ၏။ အာ ှ ရပင်ကိလည်း
မီ း ိ ေတာ်
့
မ၏။ ၁၆ ေယာ ှ ိ မင်းသည် လှ ည့်လည်၍ ကည့် လျက်၊ ထိ ေတာင်ေပ မှာ ှ ိ ေသာ
သချုင်းကိ ြမင်ေသာအခါ၊ လကိ ေစလတ်၍ ထိ သချုင်းထဲ က လေသအ ိ းတိ ့ကိ ထတ် ပီ း လ င်၊
ထိ အမကိ အထက်ကေဘာ်ြပေသာ ဘရားသခင် ၏လ ဆင့်ဆိ ေသာ ထာဝရဘရား၏
စကားေတာ်အတိ င်း၊ အ ိ းတိ ့ကိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ့၍ညစ်

းေစေတာ် မ၏။ ၁၇

ေယာ ှ ိ မင်းကလည်း၊ ငါြမင်ေသာ ထိ မှတ် ေကျာက်ကား အဘယ်သိ့နည်းဟေမးလ င်၊
မိ သ
့ ားတိ က
့ ၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေဗသလယဇ် ပလင်၌ ပေတာ်မေသာ အမကိ ၊ ယဒြပည်မှလာ၍
ေဘာ်ြပေသာ ဘရားသခင်၏ လသချုင်းြဖစ်ပါသည်ဟ ြပန်ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၁၈ ှ င်ဘရင်က၊
ှ ိ ေစေလာ့။ ထိ သ၏အ ိ းတိ ့ကိ အဘယ်သမ မေ ေစ
့ ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း
သ၏ အ ိ းတိ ့ ှ င့်

ှ မာရိ မိ မ့ ှ လာေသာပေရာဖက်အ ိ း တိ ့ကိ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့သည်

၄ ဓမရာဇဝင်

အမျက်ေတာ်ကိ

ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါ၊

ှ ိ ေစ က၏။

၁၉

ှ မာရိ မိ ့ ွာတိ ့၌
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ြမင့်ေသာအရပ်ေပ မှာ တည်လပ်ေသာအိ မ် ှ ိ သမ တိ ့ကိလည်း ေယာ ှ ိ မင်းသည် ပယ် ှ ား၍၊
ေဗသလ မိ ့၌ ပသမ အတိ င်း ပေတာ်မ၏။ ၂၀ ြမင့်ေသာ အရပ် ှ င့် ဆိ င်ေသာယဇ် ပေရာဟိ တ်
အေပါင်းတိ ့ကိလည်း ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ကွ ပ်မျက်၍၊ လေသအ ိ းတိ ့ကိ မီ း ိ ့ ပီ းမှ
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်ေတာ် မ၏။ ၂၁ တဖန် ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ဤပဋိ ညာဥ်ကျမ်းစာ
၌လာသည်အတိ င်း၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား အား ပသခါပွဲ ကိ ေဆာင် ကေလာ့ဟ
လအေပါင်းတိ ့ကိ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၂ အကယ်၍ ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိးေသာ

တရားသ ကီ းလက် ထက်မှစ၍၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ှ င့် ယဒ ှ င်ဘရင်လက်ထက်
ကာလပတ်လံ း၊ ထိ သိ့ေသာ ပသခါပွဲ ကိ တခါမ မေဆာင် က။ ၂၃ ေယာ ှ ိ မင်း ကီ းနန်းစံ
ဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင် ထိ ပွဲကိ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ထာဝရဘရားအား ေဆာင် ကသတည်း။
၂၄ ထိ မှတပါး၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဟိ လ ခိ ေတွ ့ေသာ ကျမ်းစာ၌ပါေသာ

စကားအတိ င်း ကျင့်လိ ေသာငှ ါ၊ ေယာ ှ ိ မင်းသည် စန်း၊ နတ်ဝင်၊ ေတရပ်
ပ်တဆင်းတများကိ ၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့် ယဒ ြပည်လံ းတွ င်

ပ်တမှ စ၍

ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာအရာ

ေတွ ့သမ တိ ့ကိ၎င်း၊ သတ်သင် ပယ် ှ င်းေတာ်မ၏။ ၂၅ ေမာေ ှ တရား၌ ပါသမ ကိ ကျင့်သြဖင့်၊
စိ တ် ှ လံ း အ ကင်းမဲ့ အစွ မ်းသတိ ှ ိ သမ ှ င့် ထာဝရဘရား အထံ ေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲ ၍၊
ေယာ ှ ိ မင်း ှ င့်တေသာ ှ င်ဘရင်တေယာက်မ မြဖစ်စဖး။ ေနာင်ကာလ၌လည်း မေပ မ ှ ိ ။ ၂၆
သိ ့ရာတွ င် မနာေ ှ သည် ထာဝရဘရား၏ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါ၊ ြပစ်မှားေသာ
အြပစ် ှ ိ သမ တိ ့ေ ကာင့်၊ ယဒအမျိုး၌ ြပင်းစွ ာ အမျက်ထွက်၍ စိ တ်ေတာ်မေြပ။ ၂၇
ဣသေရလအမျိုးကိ ငါ့မျက်ေမှာက်မှ ပယ် ှ ား သကဲ့ သိ ့ ယဒအမျိုးကိ လည်း ငါပယ် ှ ားမည်။
ငါေ ွးချယ် ေသာ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ၎င်း၊ အ ကင်ဗိမာန်၌ငါ့နာမကိ ငါတည်ေစမည်ဟ
ငါဆိ ေသာ ဗိ မာန်ကိ၎င်း၊ ငါစွ န့်ပစ် မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၈ ေယာ ှ ိ ပမေသာ

အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့ သည် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၂၉ ထိ မင်းလက်ထက်၌
အဲ ဂတု ဖာေရာဘရင် ေနေခါသည် ဥဖရတ်ြမစ်တိင်ေအာင် အာ ရိ ှ င်ဘရင်ကိ စစ်ချီ၍၊
ေယာ ှ ိ မင်း ကီ းသည် ဆီ းတားြခင်းငှ ါ ထွ က်ရာ တွ င်၊ ေမဂိ ေဒါ မိ မ့ ှ ာ မင်းချင်းေတွ ့ေသာအခါ၊
ေယာ ှ ိ မင်း သည် အသက်ဆံ းေလ၏။ ၃၀ က န်တိ့သည် ရထားေတာ်ေပ မှာ တင် ပီ းလ င်၊
မင်း ကီ းေသစဥ်တွင် ေမဂိ ေဒါ မိ မ့ ှ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်သွား၍ သချုင်းေတာ်၌
သ ဂဟ် က၏။ ြပည်သ ြပည်သားတိ ့သည် ေယာ ှ ိ သားေယာခတ်ကိ ယ၍ဘိ သတ် ေပးလျက်
ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းတင် က၏။ ၃၁ ေယာခတ်သည် အသက် ှ စ်ဆယ်သံ း ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊
နန်းထိ င်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ သံ းလစိ းစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ လိ ဗန မိ သ
့ ား ေယရမိ ၏
သမီ းဟာမတာလ အမည် ှ ိ ၏။

၄ ဓမရာဇဝင်

၃၂ ထိ မင်းသည် ဘိ းေဘး ပသမ အတိ င်း ထာဝရ
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ဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပ၏။

၃၃ ဖာေရာေနေခါသည် ထိ မင်းကိ ေယ

ှ လင်

မိ မ့ ှ ာ မင်းမ ပေစြခင်းငှ ါ ဟာမတ်ြပည်၊ ရိ ဗလ မိ မ့ ှ ာ အကျဥ်းထား၍၊ ယဒြပည်၌
ေငွ အခွ က်တေထာင် ှ င့် ေ အခွ က် တဆယ်ကိအခွ န် ေတာင်းေလ၏။

၃၄ ဖာေရာ

ေနေခါသည်လည်း၊ ေယာ ှ ိ သား ဧလျာ ကိ မ်ကိ ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းတင်၍
ေယာယကိ မ် အမည်သစ်ကိေပး၏။ ေယာခတ်ကိ အဲ ဂတု ြပည်သိ့ယသွ ား၍ ထိ ြပည်၌
ေယာခတ်သည်ေသ၏။ ၃၅ ေယာယကိ မ်သည်လည်း ဖာေရာဘရင် အမိ န့် ေတာ်အတိ င်း၊
တြပည်လံ းတွ င် ေ ေငွ ခွဲ၍ ဖာေရာဘရင် အား အခွ န်ဆက်ရ၏။ ြပည်သြပည်သား
အသီ းအသီ း တိ ့ကိ ေ ေငွ ခွဲသည်အတိ င်း၊ ကျပ်တည်းစွ ာ ေတာင်း၍ ဖာေရာေနေခါအား
ဆက်ေလ၏။

၃၆ ေယာယကိ မ်သည် အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ်

ှ ိ ေသာ် နန်းထိ င်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌ တဆယ်တ ှ စ် စိ းစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ မ မိ သ
့ ား ေပဒဲယ၏သမီ း
ေဇဗဒအမည် ှ ိ ၏။ ၃၇ ထိ မင်းသည် ဘိ းေဘး ပသမ အတိ င်း ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ဒစ ိ က်ကိ ပ၏။

၂၄ ေယာယကိမ်မင်းလက်ထက် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ချီလာ၍၊
ေယာယကိ မ်သည် သံ း ှ စ် က န်ခံ ပီ းမှ တဖန်လှန်ြပန်၍ ပန်ကန်ေလ၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည်
မိ မိက န်ပေရာဖက်တိ့ြဖင့်

မိ န့်ေတာ်မေသာ

စကားေတာ်အတိ င်း၊

ယဒြပည်ကိ

ဖျက်သိမ်းေစြခင်းငှ ါ၊ ခါလဒဲတပ်သား၊ ရိ တပ်သား၊ ေမာဘတပ်သား၊ အမုန်တပ်သားတိ ့ကိ
စစ်ချီေစေတာ် မ၏။ ၃ မေနာ ှ မင်း ပမိ သမ ေသာအြပစ်၊ ၄ အေသမခံ ထိ က်ေသာ သတိ ့ကိ
သတ်၍ သတိ ့ အေသွ း ှ င့် ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ြပည့်ေစေသာ အြပစ်များ ကိ ထာဝရဘရားသည်
လတ်ေတာ်မမ။ ယဒအမျိုးကိ မျက်ေမှာက်ေတာ်မှ ပယ် ှ ားလိ ေသာငှ ါ စီ ရင်ေတာ်မသည်
အတိ င်းသာ ထိ အမေရာက်သတည်း။ ၅ ေယာယကိ မ် ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလ
သမ တိ ့သည် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၆ ေယာယကိ မ်သည် ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်
အိ ပ်ေပျာ်၍၊ သားေတာ် ေယေခါနိသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။ ၇ အဲ ဂတုြမစ်မှစ၍
ဥဖရတ်ြမစ်တိင်ေအာင်

အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်ပိင်သမ ေသာ

ေြမကိ

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်

ေသာေ ကာင့်၊ ေနာက်တဖန် အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်သည် မိ မိြပည်မှ မချီမထွ က်ရ။

၈

ေယေခါနိသည် အသက်ဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ် နန်းထိ င်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ သံ းလစိ းစံ ေလ၏။
မယ်ေတာ်ကား၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား ဧလနာ သန်၏သမီ း နဟတအမည် ှ ိ ၏။ ၉ ထိ မင်းသည်
ခမည်းေတာ် ပသမ အတိ င်း ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ဒစ ိ က်ကိ ပ၏။ ၁၀ ထိ ကာလ၌
ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ ၏ က န်တိ့သည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့စစ်ချီ၍ ဝိ င်းထား က
၏။ ၁၁ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ကိ ယ်တိင်ေရာက်၍၊ သ၏က န်တိ့သည် မိ က
့ ိ
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ဝိ င်းထား ကေသာအခါ၊ ၁၂ ယဒ ှ င်ဘရင် ေယေခါနိသည် မယ်ေတာ်မှစေသာ က န်၊ မးမတ်၊
အရာ ှ ိ တိ့ ှ င့်တကွ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ ထွ က်၍ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် နန်းစံ
ှ စ် ှ စ်တွင် ယဒ ှ င်ဘရင်ကိရ၏။

၁၃ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မဘးသည်အတိ င်း

ဗိ မာန်ေတာ်ဘ ာ ှ င့် နန်းေတာ်ဘ ာ ှ ိ သမ ကိ သိ မ်း သွ ား၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်အဘိ ့ ဣသေရလ
ှ င်ဘရင်လပ် ေသာ ေ တန်ဆာအလံ းစံ တိ ့ကိ အပိ င်းပိ င်းြဖတ်ေလ၏။ ၁၄ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား
မးမတ်၊

ခွ န်အား ကီ းေသာ

စစ်သရဲ တေသာင်း၊

အထးထးအြပားြပားေသာ

ဆရာ

သမားအေပါင်းတိ ့ကိ သိ မ်းသွ ား၍၊ သာမညဆင်းရဲ သားမှ တပါးအဘယ်သမ မကျန် ကင်းရ။
၁၅ ေယေခါနိ ှ င့် မယ်ေတာ်အစ ှ ိ ေသာ မိ ဖရား များ၊ အရာ ှ ိ များ၊ အား ကီ းေသာ ြပည်သားများ

အေပါင်း၊ ၁၆ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ တတ်စွမ်း ိင်ေသာသ ှ ိ သမ ၊ ခွ န်အား ကီ းေသာ လခနစ်ေထာင်၊
အထးထးအြပား အြပားေသာ ဆရာသမားတေထာင်တိ့ကိ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ့
လက်ရသိ မ်းသွ ားေလ၏။ ၁၇ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ေယေခါနိ ဘေထွ း ေတာ်မဿနိကိ
ေဇဒကိ အမည်ြဖင့်မှည့်၍

ေယေခါနိ

အရာ၌

နန်းတင်၏။

၁၈

ေဇဒကိ သည်

အသက် ှ စ်ဆယ်တ ှ စ် ှ ိ ေသာ် နန်းထိ င်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌တဆယ်တ ှ စ်စိးစံ ေလ၏။
မယ်ေတာ်ကား၊

လိ ဗန မိ သ
့ ား

ေယရမိ ၏သမီ း

ဟာမ

ဘာလအမည် ှ ိ ၏။

၁၉

ထိ မင်းသည် ေယာယကိ မ် ပသမ အတိ င်း ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပ၏။
၂၀

ထာဝရဘရားသည်

ယဒြပည်သ

ေယ ှ လင်

မိ သ
့ ားတိ ့ကိ

အထံ ေတာ်မှ

မ ှ င့်ထတ်မှီတိင်ေအာင် အမျက်ထွက်ေတာ်မ၍၊ ေဇဒကိ မင်းသည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ကိ
ပန်ကန်ေလ၏။

၂၅ ေဇဒကိမင်းနန်းစံ ကိး ှ စ်၊
ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ဗိ လ်ေြခ
မိ ပ့ တ်လည်၌တပ်ချ၍

ဒသမလဆယ်ရက်

ေန့တွင်

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်

အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီသြဖင့်၊

ေြမကတပ်တိ့ကိ

တးလပ် ပီ းမှ၊

၂

ေဇဒကိ မင်း

နန်းစံ တဆယ်တ ှ စ်တိင်ေအာင် မိ က
့ ိ ဝိင်းထားေလ၏။ ၃ ထိ ှ စ်စတတလကိ းရက်ေန့တွင်၊
မိ ထ
့ ဲ မှာ အလွ န်အစာအာဟာရေခါင်းပါးသြဖင့်၊ မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့ သည် စားစရာမ ှ ိ ေသာအခါ၊
၄

ခါလဒဲ

လတိ ့သည် မိ ့ ိ းကိ

မိ သ
့ ားစစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့

သည်

ဖိ ေဖာက်၍
ညဥ့်အခါ

မိ က
့ ိ

လည်း

ဝိ င်းေနေသာေ ကာင့်၊

ေြပး၍ မိ ့ ိ း ှ စ်ထပ်စပ် ကား

ဥယျာဥ်

ေတာ်နားတံ ခါးဝြဖင့် ထွ က် ပီ းမှ လွ င်ြပင်သိ့ သွ ား က၏။ ၅ ခါလဒဲစစ်သရဲ တိသ
့ ည် ှ င်ဘရင်ကိ
လိ က်၍ ေယရိ ေခါလွ င်ြပင်၌ မှီသြဖင့်၊ ေဇဒကိ မင်း၏ စစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့သည်
လွ င့ ်ေြပး က၏။ ၆ ရန်သတိ ့သည် ှ င်ဘရင်ကိဘမ်းဆီ း၍ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ှ ိ ရာ ရိ ဗလ မိ သ
့ ိ့
ေဆာင်သွား က၏။ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ေဇဒကိ မင်း၏အမကိ စစ်ေ ကာစီ ရင်သည်
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အတိ င်း၊ ၇ ေဇဒကိ မင်း၏ သားတိ ့ကိ အဘမျက်ေမှာက်၌ သတ် က၏။ ေဇဒကိ မျက်စိကိလည်း
ေဖာက် ပီ းမှ၊ သကိ ေ ကးဝါး ကိ း ှ င့်ချည်ေ ှ ာင်၍ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ ယသွ ား က၏။
ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာနန်းစံ

၈

ဆယ် ကိ း ှ စ်၊ ပဥမလ ခနစ်ရက်ေန့တွင်၊

အမေတာ်ထမ်း ကိ ယ်ရံေတာ်မးေနဗဇာရဒန်သည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ လာ၍၊ ၉ ဗိ မာန်ေတာ်၊
နန်းေတာ်၊ မင်းအိ မ်၊ ဆင်းရဲ သား အိ မ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ မီ း ိ ေလ၏။
့
၁၀ ကိ ယ်ရံေတာ်မး၌ပါေသာ
ခါလဒဲစစ်သရဲ
၁၁

အေပါင်းတိ ့သည်

ထိ အခါကိ ယ်ရံေတာ်မး

ေနဗဇာရဒန်သည်

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ဘက်သိ့
သိ မ်းသွ ား ေလ၏။

ေယ ှ လင် မိ ့ ိ း ှ ိ သမ တိ ့ကိ
မိ ထ
့ ဲ မှာ

ကးသွ ား ှ င့်ေသာသ၊

ဖိ ဖျက်

က၏။

ကျန် ကင်းေသာသ၊

ကင်းသမ ေသာသတိ ့ကိ

၁၂ သိ ့ရာတွ င် စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ ပစ၍ လယ်လပ် ေစြခင်းငှ ါ၊

ဆင်းရဲ သားအချို ့တိ့ကိထားခဲ့ ေလ၏။ ၁၃ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ေ ကးဝါတိ င်တိ့ကိ၎င်း၊ ေ ကးဝါ
ေရကန်ကိ၎င်း၊

ေရချိုးအင်တံ အေြခအြမစ်တိ့ကိ၎င်း၊

ခါလဒဲလတိ ့သည်

ချိုးဖဲ့ ၍၊

ေ ကးဝါ ှ ိ သမ ကိ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ ယသွ ား က၏။ ၁၄ အိ းကင်း၊ တး ွင်းြပား၊ မီ း ှ ပ်၊ ဇွ န်းမှစ၍
အမေတာ်ထမ်းစရာ ေ ကးဝါတန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိလည်း ယသွ ား က၏။ ၁၅ ေ တန်ဆာ၊
ေငွ တန်ဆာတည်းဟေသာ လင်ပန်း၊ အိ းအစ ှ ိ ေသာ တန်ဆာများကိ ေ ြဖစ်ေစ၊ ေငွ ြဖစ်ေစ၊
ကိ ယ်ရံေတာ်မးသည် ယသွ ားေလ၏။ ၁၆ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ေ ှ ာလမန်မင်းလပ်ေသာ တိ င် ှ စ်
တိ င်၊ ေရကန်တခ၊ အေြခအြမစ်များ၌ပါေသာ ေ ကးဝါ သည် အချိန်အားြဖင့် အတိ င်းမသိ
များ၏။
ှ ိ ၏။

၁၇

တိ င်အြမင့်ကားတဆယ် ှ စ်ေတာင် ှ ိ ၏။

တိ င်ထိပ်အြမင့်ကား

ေ ကးဝါသလဲ သီးတိ ့ ှ င့်

သံ းေတာင် ှ ိ ၍၊

ြပည့်စံ ၏။

ကွ န် ွက် ှ င့် ြပည့်စံ ၏။

ေ ကးဝါ

ထိ ပ်ပတ်လည်း

ေ ကးဝါကွ န်

အြခားေသာတိ င်သည်လည်း

၁၈ ကိ ယ်ရံေတာ်မးသည်

တိ င်ထိပ်လည်း
ွက်၊

ထိ အတြဖစ်၍

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း စရာယ၊

ဒတိ ယယဇ် ပေရာဟိ တ်ေဇဖနိ၊ ဗိ မာန်ေတာ် တံ ခါးမး သံ းေယာက်တိ့ကိ ဘမ်းဆီ းေလ၏။ ၁၉
စစ်သရဲ တိ့ကိအပ်ေသာ ဗိ လ်တေယာက်၊ မိ ထ
့ ဲ ၌ေတွ ့မိ ေသာ တိ င်ပင်မးမတ်ငါးေယာက်၊
ြပည်သ ြပည်သားများကိ ိးေဆာ်ေသာ တပ်စာေရး ကီ း တေယာက်၊ မိ ထ
့ ဲ ၌ေတွ ့မိ ေသာ
ြပည်သားေြခာက်ဆယ်တိ့

ကိ မိ ထ
့ ဲ ကေခ သွ ား၍၊

ရိ ဗလ မိ သ
့ ိ ့ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င်၊

၂၀

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ှ ိ ရာ

၂၁ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ဟာမတ်ြပည်ရိဗလ မိ ့ ၌

ထိ သတ့ကိ ဒဏ်ေပး၍ ကွ ပ်မျက်ေလ၏။ ထိ သိ့ ယဒအမျိုးသည် မိ မိြပည်မှ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ
ခံ ရ သတည်း။

၂၂ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်

ကျန် ကင်းေသးေသာ

လတိ ့ကိ

ေနဗခဒ်ေနဇာ၏ အခွ င့ ် ှ င့် ယဒြပည်၌

အပ်ရေသာ

မင်းအရာ၌၊

ှ ာဖန်၏သားြဖစ်ေသာ

အဟိ ကံ၏သား ေဂဒလိ ကိ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၂၃ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ေဂဒလိ ကိ
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ြပည်အပ် အရာ၌ခန့်ထားေ ကာင်းကိ တပ်မးတိ ့ ှ င့် စစ်သရဲ များ တိ ့သည် ကားသိ ေသာအခါ၊
နာသနိသားဣ ှ ေမလ၊ ကာရာသားေယာဟနန်၊ ေနေတာဖတ်အမျိုး၊ တာ မက် သားစရာယ၊
မာခလိ အမျိုးသားေယဇနိတိ့သည် မိ မိ လများ ှ င့်တကွ ၊ ေဂဒလိ ှ ိ ရာမိ ဇပါ မိ သ
့ ိ ့လာ၍၊ ၂၄
ေဂဒလိ က၊

ခါလဒဲမင်းအမကိ

ေဆာင် ွက်ရ

မည်အခွ င့ ်ကိ

မစိ းရမ် က ှ င့်။

ဤြပည်၌ေန ကေလာ့။ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏အမကိ ေဆာင် ွက် ကေလာ့။ သိ ့ ပလ င်
ချမ်းသာရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ၍

ထိ သတိ ့အား

ကျိန်ဆိေလ၏။

၂၅

သတမလတွ င်၊

ေဆွ ေတာ်မျိုးေတာ် ဧလိ ှ မာ သားသနိ၏ သားဣ ှ ေမလသည် လတကျိပ် ှ င့်တကွ လာ၍
ေဂဒလိ ကိ၎င်း၊ မိ ဇပါ မိ ့ ၌ ေဂဒလိ ထံမှာ ှ ိ ေသာ ယဒလတိ ့ ှ င့် ခါလဒဲလတိ ့ကိ၎င်း ေသေအာင်
လပ် ကံ ေလ၏။ ၂၆ ထိ အခါ တပ်မးများ ှ င့် ြပည်သြပည်သား အ ကီ းအငယ်အေပါင်းတိ ့သည်
ခါလဒဲလတိ ့ကိ ေ ကာက် ေသာေ ကာင့် ထ၍ အဲ ဂတုြပည်သိ့ သွ ား က၏။ ၂၇ ယဒ ှ င်ဘရင်
ေယေခါနိသည် အချုပ်ခံရေသာ သကရာဇ် သံ းဆယ်ခနစ် ှ စ်၊ ဒွ ါဒသမလ ှ စ်ဆယ် ခနစ်
ရက်ေန့တွင်၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ဧဝိ လေမေရာ ဒက်နန်းစံ စက၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယေခါနိကိ
ေထာင်ထဲက တ်၍ ချမ်းသာေပးေလ၏။ ၂၈ ေကာင်းမွ န်စွာ တ်ဆက်၍ သ၏ပလင်ကိ
ဗာဗလန် မိ မ့ ှ ာ အထံ ေတာ်၌ ှ ိ ေသာမင်း ကီ းများထိ င်ရာ ပလင်တိ့ထက် ချီးြမင့်ေလ၏။ ၂၉
ေယေခါနိမင်းသည် ေထာင်ထဲမှာ ဝတ်ေသာ အဝတ်ကိ လဲ ၍၊ အသက် ှ ည်သမ ကာလပတ်လံ း
အစဥ်မြပတ်အထံ ေတာ်၌ စားေသာက်ရ၏။ ၃၀ အသက် ှ ည်သမ ေန့ရက် အစဥ်မြပတ်သ
စားစရာဘိ ့ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေပးသနားေတာ်မ၏။
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၁ အာဒန်၊ ေ ှ သ၊ ဧ တ်၊

၂ ကာဣနန်၊ မဟာ ေလလ၊ ယာရက်၊ ၃ ဧေနာက်၊ မသ ှ လ၊ လာမက်၊

၄ ေနာဧ၊ ေ ှ မ၊ ဟာမ၊ ယာဖက်တည်း။ ၅ ယာဖက်သားကားေဂါမာ၊ မာေဂါဂ၊ မာဒ်၊ ယာဝန်၊

တဗာလ၊ ေမ ှ က၊ တိ ရတ်တည်း။ ၆ ေဂါမာသားကား အာ ှ ေကနတ်၊ ရိ ဖတ်၊ ေတာဂါမတည်း။
၇ ယာဝန်သားကား ဧလိ ှ ာ၊ တာ ၊ ကိ တိ မ်၊ ေဒါဒါနိမ်တည်း။ ၈ ဟာမသားကားက ှ ၊ မိ ဇ ှ ိ မ်၊

ဖတ၊ ခါနာန်တည်း။ ၉ က ှ သားကား ေသဘ၊ ဟဝိ လ၊ သာဗတ၊ ရာဂမ၊ သေတခါတည်း။
ရာဂမ သားကားေ ှ ဘ၊ ေဒဒန်တည်း။ ၁၀ က ှ သည် သားနိမ်ေရာဒကိ လည်း ရေသး၏။
ထိ သသည် ေြမ ကီ း ေပ မှာ အား ကီ းေသာ မဆိ းြဖစ်၏။ ၁၁ မိ ဇရိ မ်သားကား လဒိ မ်လ၊
အာနမိ မ်လ၊ လဟာ ဗိ မ်လ၊ နတုဟိ မ်လ၊ ၁၂ ပါသ သိ မ်လ၊ ကာသလဟိ မ်လ၊ ကေတာရိ မ်လ
တည်း။ ကာသလဟိ မ်အမျိုးထဲ က ဖိ လိတိ လြဖစ်သတည်း။ ၁၃ ခါနာန်သားအ ကီ းကား ဇိ ဒန်၊
ထိ ေနာက်ေဟသ၊ ၁၄ ထိ ေနာက် ေယဗသိ လ၊ အာေမာရိ လ၊ ဂိ ရဂါ ှ ိ လ၊ ၁၅ ဟိ ဝိလ၊ အာကိ လ၊
သိ နိလ၊ ၁၆ အာဝဒိ လ၊ ေဇမရိ လ၊ ဟာမသိ လြဖစ်သတည်း။ ၁၇ ေ ှ မသားကားဧလံ ၊ အာ ၊
အာဖာဇဒ်၊ လဒ၊ အာရံ ၊ ဥဇ၊ ဟလ၊ ေဂသာ၊ မာ ှ တည်း။ ၁၈ အာဖာဇဒ်သားကား ှ ာလ၊
ှ ာလသားကား ေဟဗာတည်း။ ၁၉ ေဟဗာသည်လည်း သား ှ စ်ေယာက်ကိ ြမင် ေလ၏။
သားတေယာက်ကား ဖာလက်အမည် ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သ၏လက်ထက်၌ ေြမ ကီ းကိ
ခွဲ ေဝ က

၏။ သ၏ညီ ကား ယတန်အမည် ှ ိ ၏။ ၂၀ ယတန်သားကား အာလေမာဒန်၊

ေ ှ လပ်၊ ဟာဇာမာဝက်၊ ေယရ၊ ၂၁ ဟေဒါရံ ၊ ဥဇာလ၊ ဒိ ကလ၊ ၂၂ သဗာလ၊ အဘိ ေမလ၊
ေ ှ ဘ၊ ၂၃ သဖိ ရ၊ ဟဝိ လ၊ ေယာဗပ်၊ ဤသအေပါင်းတိ ့ သည် ယတန်သား ြဖစ် ကသတည်း။
၂၄ ေ ှ မ၊ အာဖာဇဒ်၊ ှ ာလ၊

၂၅ ေဟဗာ၊ ဖာလက်၊ ရာေဂါ၊

၂၆ ေစေရာက်၊ နာေခ ၊

ေတရ၊ ၂၇ အာြဗဟံ အမည် ှ ိ ေသာ အာြဗံ တည်း။ ၂၈ အာြဗ ဟံ သားကား ဣဇာက် ှ င့်
ဣ ှ ေမလတည်း။ ၂၉ ဣ ှ ေမလသားအ ကီ းကားနဗာယတ်၊ နဗာ ယတ်ညီေကဒါ၊ အာဒေဗလ၊
မိ ဗသံ ၊ ၃၀ မိ ှ မ၊ ဒမာ၊ မာစ၊ ဟာဒါ၊ ေတမ၊ ၃၁ ေယတရ၊ နာဖီ ှ ၊ ေကဒမာတည်း
ဟေသာ ဣ ှ ေမလသားတည်း။ ၃၂ အာြဗဟံ မယား ေ ှ ာင်းေကတရသားကားဇိ မရံ ၊ ယတ် ှ န်၊
ေမဒန်၊ မိ ဒျန်၊ ဣ ှ ဘတ်၊ အာတည်း။ ယတ် ှ န် သားကား ှ ာဘ ှ င့် ေဒဒန်တည်း။ ၃၃
မိ ဒျန်သားကား ဧဖာ၊ ဧေဖရ၊ ဟာ တ်၊ အဘိ ဒါဧလဓာတည်းဟေသာ ေကတရ သားေြမးတည်း။
၃၄ အာြဗဟံ သား ကားဣဇာက်၊ ဣဇာက်သားကား ဧေသာ ှ င့် ဣသေရလတည်း။ ၃၅

ဧေသာသားကား ဧလိ ဖတ်၊ ေ ွလ၊ ယ ှ ၊ ယာလံ ၊ ေကာရတည်း။ ၃၆ ဧလိ ဖတ်သားကား
ေတမန်၊ သမရ၊ ေဇေပ ၊ ဂါတံ ၊ ေကနတ်မှစ၍ တိ မနတွ င် ရေသာသား အာမ လက်တည်း။
၃၇ ေ ွလသားကား နာဟတ် ေဇရ၊ ှ မ၊ မိ ဇတည်း။ ၃၈ စိ ရသားကားေလာတန်၊ ေ ှ ာဗလ၊
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ဇိ ေဘာင်၊ အာန၊ ဒိ န်၊ ဧဇာ၊ ဒိ ှ န်တည်း။ ၃၉ ေလာတန်သားကား ေဟာရိ ှ င့်ေဟမံ တည်း။
ေလာတန် ှ မကား တိ မနတည်း။ ၄၀ ေ ှ ာဗလသားကားအာလာဝန်၊ မနာဟတ်၊ ဧဗာလ၊
ေ ှ ေဖာ၊ သနံ တည်း။ ဇိ ေဘာင်သားကား အာယ ှ င့် အာနတည်း။ ၄၁ အာနသားကား ဒိ န်၊
ဒိ န်သားကားဟဒန်၊ ဧ ှ ဗန်၊ ဣသရန်၊ ေခရန်တည်း။ ၄၂ ဧဇာဘသားကား ဗိ လဟန်၊
ဇာဝန်၊ အာကန် တည်း။ ဒိ ှ န်သားကား ဥဇ ှ င့် အာရန်တည်း။ ၄၃ ဣသေရလအမျိုး၌
အစိ းရေသာမင်း ကီ း မ ှ ိ မှီ ဧဒံ ြပည်၌ အစိ းရေသာ မင်း ကီ းဟမကား၊ ေဗာရသား ေဗလသည်
ဒိ ာဗာ မိ ့၌မင်း ပ၏။ ၄၄ ေဗလမင်းေသ၍ သ၏အရာ၌ ေဗာဇရ အရပ် သား ေဇရ၏
သားေယာဗပ်သည် မင်း ပေလ၏။ ၄၅ ေယာဗပ်မင်းေသ၍ သ၏အရာ၌ ေတမာနိ အရပ်သား
ဟ ှ ံ သည် မင်း ပေလ၏။ ၄၆ ဟ ှ ံ မင်းေသ၍ ေမာဘလွ င်ြပင်၌ မိ ဒျန်လတိ ့ကိ လပ် ကံ ေသာသ၊
ေဗဒဒ်သားဟာဒဒ်သည် ဟ ှ ံ အရာ၌ မင်း ပေလ၏။ မိ ေ့ တာ်ကား အာဝိ တ် မိ တ
့ ည်း။ ၄၇
ဟာဒဒ်မင်းေသ၍ သ၏အရာ၌မာသရက် အရပ်သား စာမလသည် မင်း ပေလ၏။ ၄၈
စာမလမင်းေသ၍ သ၏အရာ၌ ြမစ်နားမှာ ေနေသာရေဟာ ဘတ်အရပ်သား ေ ှ ာလသည်
မင်း ပ ေလ၏။ ၄၉ ေ ှ ာလမင်းေသ၍ သ၏အရာ၌ အာခေဗာ်သား ဗာလဟာနန်သည်
မင်း ပေလ၏။ ၅၀ ဗာလဟာနန်မင်းေသ၍ သ၏အရာ၌ ဟာဒါ သည် မင်း ပေလ၏။
မိ ေ့ တာ်ကားေပါ မိ တ
့ ည်း။ ေြမာက် သားေတာ်ကား ေမဇဟပ်သမီ းြဖစ်ေသာ မာတေရဒ၏ သမီ း
မေဟတေဗလတည်း။ ၅၁ ဟာဒါမင်းေသေသာေနာက် ဧဒံ ြပည်၌ ဗိ လ်လပ်ေသာသဟမကား၊
ဗိ လ်တိမနာ၊ ဗိ လ်အာလဝ၊ ဗိ လ် ေယသက်၊ ၅၂ ဗိ လ်အေဟာလိ ဗာမ၊ ဗိ လ်ဧလာ၊ ဗိ လ် ပိ န်၊
၅၃ ဗိ လ်ေကနတ်၊ ဗိ လ်ေတမန်၊ ဗိ လ်မိဗဇ၊ ၅၄ ဗိ လ် မာဂေဒလ၊ ဗိ လ်ဣရံ တည်းဟေသာ

ဤသတိ ့သည် ဧဒံ ဗိ လ်များြဖစ်သတည်း။

၂ ဣသေရလ၏သားများဟမကား၊

ဗင်၊ ှ ိ ေမာင်၊ ေလဝိ ၊ ယဒ၊ ဣသခါ၊ ဇာဗလန်၊ ၂

ဒန်၊ေယာသပ်၊ ဗယာမန်၊ နဿလိ ၊ ဂဒ်၊ အာ ှ ာတည်း။ ၃ ယဒသည် ခါနာန်အမျိုးြဖစ်ေသာ
အာသမီ း တွ င် ြမင်ေသာ သားကား ဧရ၊ သနန်၊ ေ ှ လတည်း။ ယဒသား ကီ းဧရသည်
ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆိ းေသာသြဖစ်၍ ကွ ပ်မျက်ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရ၏။

၄

ေခ းမတာမာတွ င် ြမင်ေသာသားကား ဖာရက် ှ င့် ဇာရတည်း။ ယဒသားေပါင်းကား ငါးေယာက်
တည်း။ ၅ ဖာရက်သားကား ေဟဇ ံ ှ င့် ဟာမလတည်း။ ၆ ဇာရသားကား ဇိ မရိ ၊ ဧသန်၊ ေဟမန်၊
ကာလ ေကာလ၊ ဒါရ၊ ေပါင်းငါးေယာက်တည်း။ ၇ ဇိ မရိ သားြဖစ်ေသာ ကာမိ ၏သားကား ကျိန်ဆဲ
အပ်ေသာအရာကိ ယ၍ ြပစ်မှားသြဖင့်၊ ဣသေရလအမျိုး ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ အာခန်တည်း။
၈ ဧသန်သားကား အဇရိ တည်း။

၉ ေဟဇ ံ ြမင်ေသာ သားကား ေယရေမလ၊ အာရံ ၊

ကာလက်တည်း။ ၁၀ အာရံ သားကား အမိ နဒပ်၊ အမိ နဒပ် သားကား၊ ယဒအမျိုးသားတိ ့တွင်
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ဗိ ပ်လပ်ေသာ နာ န်တည်း။ ၁၁ နာ န်သားစာလမန်၊ စာလမန်သားေဗာဇ၊ ၁၂ ေဇာဇသား
သဗက်၊ သဗက်သားေယ ှ ဲ တည်း။ ၁၃ ေယ ှ ဲ သားဦ းကား ဧလျာဘ၊ ဒတိ ယသား အဘိ နဒပ်၊
တတိ ယသား ှ ိ မာ၊ ၁၄ စတတသား နာသေနလ၊ ပဥမသား ရဒဲ၊ ၁၅ ဆ မသား သဇင်၊
သတမသား ဧလိ ဟ၊ အ မသားဒါဝိ ဒ် တည်း။ ၁၆ သတိ ့ ှ မကား ေဇ ယာ ှ င့် အဘိ ဂဲလတည်း။
ေဇ ယာသားကား အဘိ ှ ဲ ၊ ယွ ာဘ၊ အာသေဟလ၊ ေပါင်း သံ းေယာက်တည်း။

၁၇

အဘိ ဂဲလသားကား အာမသ၊ အာမသအဘ ကား ဣ ှ ေမလအမျိုးေယသာတည်း။ ၁၈
ေဟဇ ံ သား ကာလက်သည် မယားအဇဘ ှ င့် ေယ တ်တွင် ြမင်ေသာသားကား ေယ ှ ာ၊
ေ ှ ာဗပ်၊ အာဒန်တည်း။
ြမင်ြပန်ေလ၏။

၁၉ အဇဘေသေသာေနာက် ဧဖရတ်ကိ သိ မ်း၍ ဟရကိ

၂၀ ဟရသားကား ဥရိ ၊ ဥရိ သားကား ေဗဇေလ

လတည်း။

၂၁

ထိ ေနာက်၊ ေဟဇ ံ သည် အသက်ေြခာက်ဆယ် ှ ိ ေသာ်၊ ဂိ လဒ်အဘမာခိ ရ၏သမီ း ှ င့် စံ ဘက်၍
ေစဂပ် ကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၂ ေစဂပ်သားကား ယာဣရတည်း။ ထိ သသည် ဂိ လဒ်ြပည်၌
မိ ့ ှ စ်ဆယ်သံ း မိ က
့ ိ ပိ င်၏။ ၂၃ ေဂ ရ မိ ၊့ အာရံ မိ ့ ှ င့်တကွ ယာဣရ မိ စ့ ၊ ေကနတ် မိ ့ ှ င့်
ပတ်ဝန်းကျင်ေသာ မိ စ့ မိ ေ့ ပါင်း ေြခာက်ဆယ်တိ့ကိ တိ က်ယ၏။ ထိ မိ အ
့ ေပါင်းတိ ့ကိ
ဂိ လဒ်အဘ မာခိ ရ၏သားေြမးတိ ့သည် ပိ င် က၏။ ၂၄ ေဟဇ ံ သည်က၏ ကာလက်ဧဖရတ် မိ ့၌
ေသေသာေနာက်၊ သ၏မယား အဘိ သည် သ၏သား အာ ရကိ ဘွ ားြမင်၏။ အား ရသား
ကာေတေကာ တည်း။ ၂၅ ေဟဇ ံ ၏ သားဦ းေယရေမလ သားကား သားဦ းအာရံ မှစ၍
ဗန၊ သရင်၊ သဇင်၊ အဟိ ယတည်း။

၂၆ အာတရအမည် ှ ိ ေသာ အြခားမယားတွ င်

သနံ ကိ ြမင်၏။ ၂၇ ေယရေမလ၏ သားဦ း အာရံ သားကားမာဇ၊ ယာမိ န်၊ ဧကာတည်း။
၂၈ သနံ သားကား ှ မဲ ှ င့် ယာဒတည်း။ ှ မဲ သား ကား နာဒပ် ှ င့် အဘိ ရတည်း။ ၂၉

အဘိ ဟဲလ အမည် ှ ိ ေသာ အဘိ ရမယားသည် အာဗန် ှ င့် ေမာလိ ဒ်ကိ ဘွ ားြမင်၏။ ၃၀
နာဒပ်သားကား ေသလက် ှ င့် အပိ မ်တည်း။ ေသလက်၌သားမ ှ ိ ။ ၃၁ အပိ မ်သားကား ဣ ှ ိ ၊
ဣ ှ ိ သားေ ှ ရန်၊ ေ ှ ှ န်သား အာလဲ တည်း။ ၃၂ ှ မဲ ညီယာဒသားကား ေယသာ ှ င့်ေယာနသန်
တည်း။ ေယသာ၌ သားမ ှ ိ ။

၃၃ ေယာနသန်သားကား ေပလက် ှ င့် ဇာဇတည်း။

ဤေ ွကား
့
ေယရေမလအမျိုးအ ွယ်တည်း။ ၃၄ ေ ှ ှ န်၌သားမ ှ ိ ။ သမီ းသက်သက် ှ ိ ၏။
ေ ှ ှ န် ၌ ယာဟအမည် ှ ိ ေသာ အဲ ဂတုအမျိုးသား က န် ေယာက်ျားတေယာက် ှ ိ ၍၊ ၃၅
ထိ က န် ှ င့်သမီ းတေယာက်ကိ ေပးစားသြဖင့်။ သမီ းသည် အဘတိ ့သားအတဲ ကိ ဘွ ားြမင်၏။
၃၆ အတဲ သားကား နာသန်၊ နာသန်သားဇာဗဒ်။ ၃၇ ဇာဗဒ်သားဧဖလလ။ ဧဖလလသား သဗက်၊
၃၈ သဇက်သားေယဟ၊ ေယဟသား အာဇရိ တည်း။ ၃၉ အာဇရိ သားကား ေဟလက်၊

ေဟလက်သား ဧလာသ၊ ၄၀ ဧလာသသားသိ သမဲ ၊ သိ သမဲ သား ှ လံ ု၊ ၄၁ ှ လံ ုသား
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ေယကမိ ၊ ေယကမိ သားဧလိ ှ မာ တည်း။ ၄၂ ေယရေမလ၏ညီ ကာလက်သားဦ းကား ေမ ှ ၊
ေမ ှ သားဇိ ဖ၊ ဇိ ဖသားမေရ ှ ၊ မေရ ှ သား ေဟ ဗန်၊ ၄၃ ေဟ ဗန်သား ေကာရ၊ တာပွ ါ၊ ေရကင်၊
ေ ှ မ တည်း။ ၄၄ ေ ှ မသားကားရာဟံ ၊ ရာဟံ သားေယာ်ေကာင် တည်း။ ေရကင်သားကား ှ မဲ ၊
၄၅ ှ မဲ သား ေမာန၊ ေမာနသားဗက်ဇရတည်း။ ၄၆ ကာလက်မယားငယ်သည် လည်းဟာရန်၊

ေမာဇ၊ ဂါဇက်တိ့ကိ ဘွ ားြမင်၏။ ဟာရန်သားကား ယာဒဲ တည်း။ ၄၇ ယာဒဲသားကားေရဂင်၊
ေယာသံ ၊ ေဂ ှ ံ ၊ ေပလက်၊ ဧဖာ၊ ှ ာဖ တည်း။ ၄၈ ကာလက်မယားငယ်မာခါသည်လည်း၊
ေ ှ ဗာ ှ င့် တိ ရဟာနကိ ၎င်း၊ ၄၉ မာဒေမနအဘ ှ ာဖ၊ မာခေဗနအဘေ ှ ဝ၊ ဂိ အာအဘကိ ၎င်း
ဘွ ားြမင်၏။ ကာလက်သမီ းကား အာခသတည်း။ ၅၀ ဧဖရတ်သားဦ း ဟရ၏သားြဖစ်ေသာ
ကာလက် သားကား၊ ကိ ရယတ်ယာရိ မ် အဘေ ှ ာဗာလ၊
ဗက်ဂါဒါအဘဟာရပ် တည်း။

၅၁ ဗက်လင်အဘစလမ၊

၅၂ ကိ ရယတ်ယာရိ မ်အဘ ေ ှ ာဗာလသားဟမ ကား၊

ဟာေရာ ှ င့်မနေဟသိ အမျိုးတပိ င်း၊ ၅၃ ကိ ရယတ်ယာရိ မ်အမျိုးမျိုး၊ ဣသရိ လ၊ ဖဟိ လ၊
မသိ လ၊ မိ ှ ရိ လတည်း။ ထိ အမျိုးထဲ က ဖာရာသိ လ ှ င့် ဧ ှ ေတာလိ လြဖစ်သတည်း။ ၅၄
စလမသားဟမကား၊ ဗက်လင် ှ င့် ေနေတာ ဖာသိ လ၊ အတ တ်၊ ဗက်ယွာဘ၊ မနေဟသိ
အမျိုးတပိ င်း၊ ေဇာရိ လ၊

၅၅ ယာဗက် မိ ့၌ေနေသာ ေ ှ ာဖရိ လ၊ တိ ရသိ လ၊

ှ ိ မသိ လ၊

စခသိ လတည်း။ ထိ သတိ ့သည် ေရခပ်အမျိုး၏ အဘေဟမတ်မှ ဆင်းသက်ေသာ ကိ နိအမျိုး၏
အဘ ေဟမတ်မှဆင်းသက်ေသာ ကိ နိအမျိုးြဖစ်သတည်း။

၃ ေဟ ဗန် မိ ့၌ ဒါဝိဒ်ြမင်ေသာသားတိ့တွင် သားဦးကား၊ ေယဇေရလ မိသ့ အဟိေနာင်တွင်
ြမင်ေသာသား အာမ န်တည်း။ ဒတိ ယသားကား၊ ကရ ေမလ မိ သ
့ အဘိ ဂဲလတွ င် ြမင်ေသာသား
ဒံ ေယလ တည်း။ ၂ တတိ ယသားကား၊ ေဂ ရ ှ င်ဘရင် တာလမဲ သမီ းမာခါ၏သား
အဗ ှ လံ တည်း။ စတတသားကား၊ ဟဂိ တ်၏သား အေဒါနိယတည်း။ ၃ ပဥမသားကား
အဘိ တလ၏သားေ ှ ဖတိ တည်း။ ဆဌမသားကား၊ ေြမာက်သားေတာ် ဧဂလတွ င် ြမင်ေသာ
သား ဣသရံ တည်း။ ၄ ထိ သားေြခာက်ေယာက်တိ့ကိ ေဟ ဗန် မိ ့၌ ြမင်၏။ ထိ မိ တ
့ ွ င်
ခနစ် ှ စ် ှ င့်ေြခာက်လမင်း ပ၏။ ေယ ှ လင် မိ တ
့ ွ င် အ ှ စ်သံ းဆယ်သံ း ှ စ်မင်း ပ၏။ ၅
ေယ ှ လင် မိ ့၌ြမင်ေသာသားဟမကား၊ ှ မွ ာ၊ ေ ှ ာဗပ်၊ နာသန်၊ ေ ှ ာလမန်တည်းဟေသာ
အေမျလ သမီ း ဗာသေ ှ ဘတွ င် ြမင်ေသာသား ေလးေယာက်။ ၆ ထိ မှတပါး၊ ဣဗဟာ။
ဧလိ ၊ ဧလိ ပလက်။ ၇ ေနာဂ၊ ေနဖက်၊ ယာဖျာ၊ ၈ ဧလိ ှ မာ၊ ဧလျာဒ၊ ဧလိ ဖလက်၊
ေပါင်းကိ း ေယာက်တည်း။ ၉ ဤေ ွကားမယားငယ်
့
တွင်ရေသာသားတိ ့ကိ မဆိ ဘဲ ဒါဝိ ဒ်၏
သားများတည်း။ ှ မသာမာလည်း ှ ိ ၏။ ၁၀ ေ ှ ာလမန်သားကား ေရာေဗာင်၊ ေရာေဗာင်
သားအဘိ ယ၊ အဘိ ယသား ေယာ ှ ဖတ်၊ ၁၁ ေယာ ှ ဖတ်သားေယာရံ ၊ ေယာရံ သားအာခဇိ ၊
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အာခဇိ သာ ေယာ ှ ၊ ၁၂ ေယာ ှ သား အာမဇိ ၊ အာမဇိ သား သဇိ ၊ သဇိ သားေယာသံ ၊ ၁၃
ေယာသံ သား အာခတ်၊ အာခတ်သားေဟဇကိ ၊ ေဟဇကိ သား မနာေ ှ ၊ ၁၄ မနာေ ှ သား အာမန်၊
အာမန်သား ေယာ ှ ိ တည်း။ ၁၅ ေယာ ှ ိ သားဦ းကား ေယာဟာနန်၊ ဒတိ ယသား ေယာယကိ မ်၊
တတိ ယသားေဇဒကိ ၊ စတတသား ှ လံ ု တည်း။ ၁၆ ေယာယကိ မ်သားကား ေယေခါနိ ှ င့်
ေဇဒကိ တည်း။ ၁၇ အကျဥ်းခံ ရေသာ ေယေခါနိသားကား ှ ာလ ေသလ၊ ၁၈ မာလခိ ရံ၊ ေပဒါယ၊
ေ ှ နဇာ၊ ေယကမိ ၊ ေဟာ ှ မ၊ ေနဒဘိ တည်း။ ၁၉ ှ ာလေသလသားကား ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ှ ိ မိ
တည်း။ ေဇ ဗေဗလသားကား ေမ လံ ၊ ဟာနနိ၊ ှ မ ေ ှ ေလာမိ တ် ှ င့်တကွ ၊ ၂၀ ဟ ဘ၊
သေဟလ၊ ေဗရခိ ၊ ဟသဒိ ၊ ယ ှ ေဿ

သက်၊ ေပါင်းငါးေယာက်တည်း။ ၂၁ ဟာနနိသားကား

ေပလတိ ှ င့် ေယ ှ ာယ တည်း။ ေယ ှ ာယသားကား၊ ေရဖာယ။ ေရဖာယသား အာနန်၊
အာနန်သား သဗဒိ ၊ သဗဒိ သားေ ှ ခနိ၊ ၂၂ ေ ှ ခနိသားေ ှ မာယတည်း။ ေ ှ မာယသားကား
ဟတုတ်၊ ဣဂါလ၊ ဗာရိ ၊ နာရိ ၊ အာဇရိ ၊ ှ ာဖတ်၊ ေပါင်း ေြခာက်ေယာက်တည်း။ ၂၃ နာရိ သားကား
ဧလိ သနဲ၊ ေဟဇကိ ၊ အာဇရိ ကံ၊ ေပါင်းသံ းေယာက်တည်း။ ၂၄ ဧေလျာနဲသားကား ေဟာဒါယ၊
ဧလျာ ှ ိ ပ်၊ ေပလာယ၊ အကုပ်၊ ေယာဟန်၊ ဒလာယ၊ အာနနိ၊ ေပါင်း ခနစ်ေယာက်တည်း။

၄ ယဒသားကားဖာရက်၊ ေဟဇ ံ ၊ ကာမိ၊ ဟရ၊ ေ ှ ာဗာလတည်း။

၂ ေ ှ ာဗာလသားကား

ရာယ၊ ရာယသားယာဟတ်၊ ယာဟတ်သား အဟမဲ ှ င့်လာဟဒ်၊ ဤေ ွကား
့
ေဇာရသိ
အမျိုးအ ွယ်တည်း။ ၃ ဧကံ အမျိုးအဘ၏ သားကား ေယဇေရလ၊ ဣ ှ မ၊ ဣဒဗတ်၊
ှ မဟာဇေလလေပါနိ၊ ၄ ေဂေဒ အဘေပေ ွလ၊ ဟ ှ အဘ ဧဇာတည်း။ ဤသတိ ့သည်
ဗက်လင်အဘ၊ ဧဖရတ်သားဦ း ဟရအမျိုး အ ယ်တည်း။ ၅ ေတေကာ အဘ အာ ရသည်
ေဟလ ှ င့် နာရ အမည် ှ ိ ေသာ မယား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ ၆ နာရဘွ ားြမင်ေသာ သားကား
အဟဇံ ၊ ေဟဖာ၊ ေတမနိ၊ ဟာဟ ှ တာရိ တည်း။

၇ ေဟလဘွ ားြမင်ေသာ သားကား

ေဇရက်၊ ေယေဇာ်၊ ဧသနန်၊ ေကာဇတည်း။ ၈ ေကာဇသားကား အာ ပ် ှ င့် ေဇာေဗဒ
အစ ှ ိ ေသာ ဟာ ံ သား အဟာေရလ အေဆွ အမျိုးတည်း။

၉ ထိ အေဆွ အမျိုး၌

ယာဗက်သည် ထးဆန်းေသာ သြဖစ်၏။ သ၏အမိ က၊ ငါသည်ြပင်းစွ ာေသာ ေဝဒနာကိ
ခံ ၍ ဤသားကိ ြမင်ရ ပီ ဟဆိ လျက်၊ ယာဗက်အမည်ြဖင့် မှည့်၏။ ၁၀ ယာဗက်ကလည်း၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ အစဥ်ေကာင်း ကီ းေပး၍၊ အက ်ပ်ေနရာကိ ကျယ်ဝန်း
ေစေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် ေဘးဥပဒ်အေ ှ ာင့် အ ှ က် ှ င့်ကင်းလွ တ်ပါမည်အေ ကာင်း၊
လက်ေတာ်သည် အက ်ပ်ဘက်၌ေန၍ ကွ ယ်ကာေစာင့်မေတာ်မပါဟ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင်အား ဆေတာင်းတတ်၍၊ ေတာင်းေသာဆကိ ဘရားသခင်ေပးသနားေတာ်မ၏။
၁၁

အာေမာင် ကာလက်သားကား မဟိ ရ၊ မဟိ ရ သား ဧ ှ တန်တည်း။ ၁၂ ဧ ှ တန်သားကား
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ဗက်ရာဖ၊ ပါသာ၊ ေတဟိ

တည်း။ ေတဟိ သားကား ဣရနာဟတ်တည်း။ ဤသတိ ့

သည် ေရခါအမျိုးသားြဖစ် က၏။ ၁၃ ေကနတ်သားကား သသံ ေယလ ှ င့်စရာယ တည်း။
သသံ ေယလသားကား ဟာသတ် ှ င့်ေမာေနာသဲ တည်း။

၁၄ ေမာေနာသဲ သားကား

သဖရာတည်း။ စရာယ သားကား ယွ ာဘ၊ ယွ ာဘ၏သားတိ ့သည် ဆရာသမား ြဖစ်၍
ဆရာသမားချိုင့်၌ ေနေသာသတည်း။ ၁၅ ေယဖ သားြဖစ်ေသာကာလက်၏ သားကား ဣ ၊
ဧလာ၊ နာမတည်း။ ဧလာသားကားေကနတ်တည်း။ ၁၆ ေယဟလေလလသားကား ဇိ ဖ၊
ဇိ ဖာ၊ တိ ရိ၊ အာသေရလတည်း။ ၁၇ ဧဇရသားကားေယသာ၊ ေမရက်၊ ဧဖာ၊ ယာလန်တည်း။
ေမရက် ှ င့် စံ ဘက်ေသာဖာေရာသမီ း ဗိ သဟာသည် မိ ရိ၊ ှ မဲ ၊ ဧ ှ တေမာအဘ ဣ ှ ဘကိ
ဘွ ားြမင်၏။ ၁၈ မယား ေယဟဒိ ယသည် ေဂေဒ အဘေယရက်၊ ေစာေခါအဘ ေဟဗာ၊
ဇာေနာ်အဘ ေယကေသလကိ ဘွ ားြမင်၏။ ၁၉ ေယဟဒိ ယသည် နာဟံ ှ မြဖစ်၏။ နာဟံ သည်
ဂါမိ ွာသား ကိ လ၊ မာခ မိ သ
့ ား ဧ ှ တေမာ၏အဘ ြဖစ်သတည်း။ ၂၀ ှ ိ မန်သားကား
အာမ န်၊ ရိ ၊ ဗဟာနန်၊ တိ လန် တည်း။ ဣ ှ ိ သားကား ေဇာဟက်၊ ဗေဇာဟက်တည်း။
၂၁ ယဒသားြဖစ်ေသာ ေ ှ လ၏သားကား ေလက အဘဧရ၊ မေရ ှ အဘ လာဒအစ ှ ိ ေသာ

ပိ တ်ေချာကိ ရက်တတ်ေသာ အာ ှ ဗာအေဆွ အမျိုး၊ ၂၂ ေယာယကိ မ်အစ ှ ိ ေသာ ေခါေဇဘလ၊
ေမာဘ ြပည်၌ အစိ းရေသာ ေယာ ှ ၊ သာရပ်၊ ယာ ဗိ လင်တည်း။ ထိ သိ့ဆိေသာ်
ေ ှ းစကားြဖစ်၏။

၂၃ ထိ သတိ ့သည် အိ းထိ န်း သမား၊ လယ်ယာလပ်သမားြဖစ်၍၊

ှ င်ဘရင်အနားမှာ ေနလျက် အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ရ က၏။ ၂၄ ှ ိ ေမာင်သားကား
ေယေမွ လ၊ ယာမိ န်၊ ယာရိ ပ်၊ ေဇရ၊ ေ ှ ာလတည်း။ ၂၅ ေ ှ ာလသား ှ လံ ု၊ ှ လံ ုသားမိ ဘသံ ၊
မိ ဘသံ သား မိ ှ မ၊ ၂၆ မိ ှ မသား ဟေမွ လ၊ ဟေမွ လသား ဇကုရ၊ ဇကုရသား ှ ိ မိတည်း။ ၂၇
ှ ိ မိသည် သားတဆယ်ေြခာက်ေယာက် ှ င့် သမီ း ေြခာက်ေယာက်တိ့ကိ ြမင်၏။ သိ ့ရာတွ င်
သ၏ညီ အစ်ကိ တိ ့၌ သားမများ။ ှ ိ ေမာင်အမျိုးသားတိ ့သည် ယဒ အမျိုးသားကဲ့ သိ ့
မပွ ါးမများတတ်။

၂၈

ှ ိ ေမာင်အမျိုးတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းလက်ထက် တိ င်ေအာင်

ေဗရေ ှ ဘ မိ ၊့ ေမာလဒါ မိ ၊့ ဟာဇ ွာလ မိ ၊့ ၂၉ ဗိ လဟာ မိ ၊့ ဧဇင် မိ ၊့ ဗတာလဒ် မိ ၊့ ၃၀ ေဗေသွ လ မိ ၊့
ေဟာ်မာ မိ ၊့ ဇိ ကလတ် မိ ၊့ ၃၁ ဗက်မာကဗတ် မိ ၊့ ဟာဇသသိ မ် မိ ၊့ ဗက်ဗိရိ မိ ၊့ ှ ာရိ မ် မိ ့ တိ ့၌
ေန က၏။ ၃၂ ထိ မှတပါး၊ ေတာ မိ ဧ့ တံ ၊ အင်ရိမုန်၊ ေတာခင်၊ ဧသာ၊ အာ ှ န်တည်းဟေသာ
မိ င့ ါး မိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ၃၃ ပတ်လည်၌ ှ ိ ေသာ ွာအေပါင်းတိ ့ကိ ဗာလ မိ ့ တိ င်ေအာင် ပိ င် က၏။
ဤေ ွကား၊
့
ှ ိ ေမာင်အမျိုးသား ေနရာ ှ င့် ေဆွ စဥ်မျိုးဆက်ြဖစ်သတည်း။ ၃၄ ေမေ ှ ာဗပ်၊
ယာမလက်၊ အာမဇိ သားေယာ ှ ၊ ၃၅ ေယာလ၊ အာေသလသား စရာယ၏ သား ေယာ ှ ိ ဘိ၏သား
ေယဟ၊ ၃၆ ဧေလျာနဲ၊ ယာေကာဘ၊ ေယေ ှ ာဟာယ၊ အသာယ၊ အေဒျလ၊ ေယသိ ေမျလ၊
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ေဗနာယ ှ င့်တကွ ၊ ၃၇ ေ ှ မာယ၊ ှ ိ မရိ ၊ ေယဒါယ၊ အလုန်၊ ှ ိ ဖိတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ
ဇိ ဇတည်းဟေသာ၊ ၃၈ နာမအားြဖင့် မှတ်ေသာ သတိ ့သည် အေဆွ အမျိုးသ ကီ းြဖစ်၍၊
သတိ ့အမျိုးသည် အလွ န်ပွားများ သတည်း။ ၃၉ ထိ သတိ ့သည် သိ းကျက်စားရာအရပ်ကိ
ှ ာ၍ ချိုင့်အေ ှ ဘက်
့
၊ ေဂေဒ မိ ဝ့ တိ င်ေအာင် သွ ားေသာ အခါ၊ ၄၀ ြမက်ပင်ေပါများ၍
ေကာင်းေသာကျက်စားရာ ကျယ်ဝန်း ငိ မ်ဝပ်ေသာ အရပ်ကိ ေတွ ့ က၏။ ေ ှ းကာလ တွ င်၊
ဟာမအမျိုးသားတိ ့သည် ထိ အရပ်၌ ေန က၏။ ၄၁ အထက်ဆိခဲ့ ပီ းေသာ သတိ ့သည်
ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိ လက်ထက်၌သွ ား၍၊ သိ းကျက်စားစရာ ေကာင်းေသာအရပ်ကိ
ေတွ ့ေသာေ ကာင့်၊ အရပ်သား ေနရာ ွာတိ ့ကိ လပ် ကံ ၍၊ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ပီ းမှ ယေန့
တိ င်ေအာင်ေန က၏။ ၄၂ တဖန် ှ ိ ေမာင်အမျိုးသားေယာက်ျားငါးရာတိ ့ သည် ဣ ှ ိ သား၊
ဗိ လ်ေပလတိ ၊ နာရိ ၊ ေရဖာယ၊ သေဇလ ှ င့်တကွ ၊ စိ ရေတာင်သိ့ ချီသွား၍၊ ၄၃ အရင်လွတ်ေသာ
အာမလက်အမျိုးသားအကျန် အ ကင်းကိ လပ် ကံ ၍ ထိ အရပ်၌ ယေန့တိင်ေအာင် ေန က၏။

၅
ညစ်

ဗင်သည်

ဣသေရလ၏

သားဦ းြဖစ်ေသာ်

လည်း၊

အဘအိ ပ်ရာကိ

းေစေသာေ ကာင့်၊ သားဦ း အရာကိ တ် ပီ းလ င်၊ ဣသေရလ၏သားြဖစ်ေသာ

ေယာသပ်၏ သားတိ ့အား ေပးသည်ြဖစ်၍၊ သားစဥ် ေြမးဆက်တိ့ကိ မှတ်ေသာအခါ၊
သားဦ းအရာကိ လိ က်၍ မမှတ်ရ။

၂ ယဒသည်လည်း ညီ အစ်ကိတိ့တွင် လွ န်ကဲ၍

သ၏အမျိုးထဲ က မင်းြဖစ်တတ်ေသာ်လည်း၊ သားဦ းအရာ ကိ မရ၊ ေယာသပ်ရ၏။

၃

ဣသေရလ၏ သားဦ း ဗင်သားကား ဟာ တ်၊ ဖာလ၊ ေဟဇ ံ ၊ ကာမိ တည်း။

၄

ေယာလသားကား ေ ှ မာယ၊ ေ ှ မာယသား ေဂါဂ၊ ေဂါဂသား ေ ှ မိ ၊ ၅ ေ ှ မိ သားမိ က၊
မိ ကသားရာယ၊ ရာယသား ဗာလတည်း။ ၆ ဗာလသားကား၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင် တိ ဂလတ်
ပိ ေလသာ သိ မ်းသွ ားေသာ
ဇာခရိ တိ့သည်လည်း၊

ဗင်အမျိုး မင်းေဗရာတည်း။ ၇ သ၏ညီ ေယေယလ ှ င့်

သားစဥ်ေြမးဆက်

သ ကီ းြဖစ်သတည်း။

စာရင်းယေသာအခါ

အေဆွ အမျိုး

၈ ထိ အတ ေယာလ၊ ေ ှ မ၊ အာဇတ်တိ့မှ ဆင်း သက်ေသာ

ေဗလသည်လည်းမင်းြဖစ်လျက်၊ အာေရာ် မိ ့ မှစ၍ ေနေဗာ မိ ၊့ ဗာလေမာင် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်
ေနရာ ကျယ်၏။

၉ ဂိ လဒ်ြပည်၌

သိ း ွားများြပားေသာေ ကာင့်၊ အေ ှ မျက်
့
ှ ာ၌

ဥဖရတ်ြမစ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ ေတာဝင်ဝ တိ င်ေအာင် ေနရာကျယ်၏။ ၁၀ ေ ှ ာလမင်းလက်ထက်
ဟာဂရအမျိုးသားတိ ့ကိ

စစ်တိက်၍

လပ် ကံ သြဖင့်၊

တေ ှ ာက်လံ းတွ င် ဟာဂရ၏ေနရာကိ ယရေနရာကျ က

ဂိ လဒ်ြပည်အေ ှ ပိ့ င်း

၏။ ၁၁ သတိ ့တဘက်တချက်၊

ဗာ ှ န်ြပည်တွင် သလကာ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် ဂဒ်အမျိုးသားတိ ့သည် ေနရာ ကျ က၏။ ၁၂
ဗာ ှ န်ြပည်၌ အ ကီ းအကဲ ကား ေယာလ၊ ထိ ေနာက် ှ ာဖံ ၊ ယာနဲ၊ ှ ာဖတ်တည်း။ ၁၃
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သတိ ့အေဆွ အမျိုးချင်း ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာ သကားမိ ေကလ၊ ေမ လံ ၊ ေ ှ ဘ၊
ေယာရဲ ၊ ယာခန်၊ ဇယာ၊ ေယဗာ၊ ေပါင်းခနစ်ေယာက်တည်း။

၁၄ ထိ သတိ ့သည်

ဂနိ၊ အာဗေဒျလ၊ ဗဇာတိ ၊ ယာေဒါ၊ ေယ ှ ိ ှ ဲ ၊ မိ ေကလ၊ ဂိ လဒ်၊ ယာေရာ်၊ ဟရိ ၊
အဘိ ဟဲလအမျိုးအ ွယ်ြဖစ်သတည်း။ ဂနိကား ထိ အေဆွ အမျိုး၏ သ ကီ ြဖစ်၏။ ၁၆
သတိ ့သည်

ဂိ လဒ်ြပည်၊

ေနရာကျ က၏။

၁၇

ဗာ ှ န်ြပည် မိ ့ ွာ၊

ှ ာ န် မိ ပ့ တ်လည်ြပည်စွန်းတိ င်ေအာင်

ဤသအေပါင်းတိ ့သည်

ယဒ ှ င်ဘရင်

ေယာသံ

ှ င့်

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေယေရာေဗာင်လက်ထက် သားစဥ်ေြမးဆက် စာရင်းဝင် က၏။ ၁၈
ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်တွင် ဒိ င်း ှ င့် ထားကိ ကိ င်၍ ေလး ှ င့်
ပစ်တတ်သြဖင့်၊ စစ်မ စစ်ေရးကိ ေလ့ကျက်၍ စစ်ချီတတ်ေသာ စစ်သရဲ ေပါင်း ကား၊
ေလးေသာင်းေလးေထာင်ခနစ်ရာေြခာက်ဆယ်

တည်း။

ထိ သတိ ့သည်

၁၉

ဟာဂရအမျိုးသားတိ ့ ှ င့် စစ်တိက် က၏။ ၂၀ စစ်တိက်ေသာအခါ ဘရားသခင်ကိ ကိ းစား၍
ဆေတာင်းေသာေ ကာင့်၊ ဘရားသခင် မစေတာ် မြခင်းေကျးဇးအားြဖင့်၊ ဟာဂရလတိ ့ ှ င့်
သတိ ့ဥစာ

ှ ိ သမ ကိ ရ က၏။

ြမည်း ှ စ်ေထာင်၊

၂၁ ကလားအပ်ငါးေထာင်၊ သိ း ှ စ်သိန်းငါးေသာင်း၊

လတသိ န်းတိ ့ကိသိမ်းယ က၏။

ဘရားသခင့်အခွ င့ ် ှ င့်

၂၂

စစ်တိက်ေသာေ ကာင့်၊ ရန်သအများတိ ့သည် လဲ ေသ က၏။ ဣသေရလလတိ ့ သည်
သိ မ်းသွ ားြခင်းအမမေရာက်မှီတိင်ေအာင်၊ ဟာဂရ လတိ ့ေနရာ၌ ေနရာကျ က၏။

၂၃

မနာေ ှ အမျိုးတဝက်သည်၊ ထိ ြပည်တွင် ဗာ ှ န် မိ မ
့ ှ စ၍ ဗာလေဟရမန် မိ ၊့ စနိရ မိ ၊့
ေဟရမန်ေတာင် တိ င်ေအာင် ပွ ားများလျက်ေန၏။ ၂၄ အေဆွ အမျိုးသ ကီ းများဟမကား၊
ခွ န်အား

ကီ း၍

ေယရမိ ၊

ေဟာဒဝိ ၊

ေကျာ်ေစာေသာ

စစ်သရဲ ဧဖာ၊

ယာေဒျလတည်း။

၂၅

ဣ ှ ိ၊

ဧေလျလ၊

သိ ့ရာတွ င်

ဗင်အမျိုး၊

အာဇေရလ၊
ဂဒ်အမျိုး၊

မနာေ ှ အမျိုး တဝက်သည် ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင်ကိ ြပစ်မှား၍၊ မိ မိတိ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ဘရားသခင်ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာြပည်သား တိ ့ ဘရားများ ှ င့် မှားယွ င်း က၏။ ၂၆ သိ ့ြဖစ်၍
ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်သည်

တိ ဂလတ်ပိေလသာ

စိ တ်ကိ

အာ ရိ ှ င်ဘရင်

ိးေဆာ်ေတာ်မသြဖင့်၊

ပလ ှ င့် ှ င်ဘရင်
ေနာက် ှ င်ဘရင်သည်

ထိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ေဂါဇန်ြမစ်နား၊ ေဟလ မိ ၊့ ဟာေဗာ် မိ ၊့ ဟာရ မိ သ
့ ိ ့ သိ မ်းသွ ား၍
ယေန့တိင်ေအာင် ေနရာချထား၏။

၆ ေလဝိသားကားေဂရ ံ ၊ ေကာဟတ်၊ ေမရာရိ တည်း။

၂ ေကာဟတ်သားကား အာမရံ ၊

ဣဇဟာ၊ ေဟ ဗန်၊ သေဇလတည်း။ ၃ အာမရံ သားကားအာ န်၊ ေမာေ ှ ၊ မိ ရိအံ တည်း။
အာ န်သားကား နာဒပ်၊ အဘိ ဟ၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာတည်း။ ၄ ဧလာဇာသားကား ဖိ နဟတ်၊ ၅
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ဖိ နဟတ်သား အဘိ ၊ အဘိ သား ဗကိ ၊ ၆ ဗကိ သား သဇိ ၊ သဇိ သား ေဇရဟိ ၊ ေဇရဟိ သား
ေမရာယတ်၊ ၇ ေမရာယတ်သား အာမရိ ၊ အာမရိ သား အဟိ တပ်၊ ၈ အဟိ တပ်သား ဇာဒတ်၊
ဇာဒတ်သားအဟိ မတ်၊ ၉ အဟိ မတ်သား အာဇရိ ၊ အာဇရိ သား ေယာဟန် တည်း။ ၁၀
ေယာဟန်သားကား၊

ေယ ှ လင် မိ မ
့ှာ

ေ ှ ာလ

မန်တည်ေသာ

ဗိ မာန်ေတာ်၌

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ပေသာ အာဇရိ တည်း။ ၁၁ အာဇရိ သားကား အာမရိ ၊ အာမရိ သား အဟိ တပ်၊
၁၂ အဟိ တပ်သား ဇာဒတ်၊ ဇာဒတ်သား ှ လံ ု၊ ၁၃ ှ လံ ုသား ဟိ လခိ ၊ ဟိ လခိ သား အာဇရိ ၊ ၁၄

အာဇရိ သား စရာယ၊ စရာယသား ေယာဇဒက် တည်း။
ေနဗခဒ်ေနဇာလက်ြဖင့်

ယဒ

ြပည်သ၊

၁၅ ေယာဇဒက်သည်

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ

ထာဝရဘရား

သိ မ်းသွ ားေစေတာ်မေသာအခါ ပါသွ ားသတည်း။ ၁၆ ေလဝိ သား ေဂရ ံ ၊ ေကာဟတ်၊
ေမရာရိ တိ့တွင်၊ ၁၇ ေဂရ ံ သားကား လိ ဗနိ ှ င့် ှ ိ မိတည်း။ ၁၈ ေကာဟတ်သားကားအာမရံ ၊
ဣဇဟာ၊ ေဟ ဗန်၊ သေဇလတည်း။ ၁၉ ေမရာရိ သားကား မဟာလိ ှ င့် မ ှ ိ တည်း ဟေသာ
ေလဝိ အေဆွ အမျိုးအသီ းအသီ းြဖစ်သတည်း။ ၂၀ ေဂရ ံ သားကားလိ ဗနိ၊ လိ ဗနိသားယာဟတ်၊
ယာဟတ်သား ဇိ မ၊

၂၁ ဇိ မသားေယာအာ၊ ေယာအာသား ဣေဒါ၊ ဣေဒါသားေဇရ၊

ေဇရသားယာတရဲ တည်း။ ၂၂ ေကာဟတ်သားကား ဣဇဟာတည်းဟေသာ အမိ နဒပ်၊
အမိ နဒပ်သား ေကာရ၊ ေကာရသားအဿိ ရ၊ ၂၃ အဿိ ရသား ဧလကာန၊ ဧလကာနသား
ဧဗျာသပ်၊ ဧဗျာသပ် သားအဿိ ရ၊ ၂၄ အဿိ ရသားတာဟတ်၊ တာဟတ်သားဥေရလ၊
ဥေရလသား သဇိ ၊ သဇိ သားေ ှ ာလ၊ ၂၅ ေ ှ ာလသား ဧလကာန၊ ဧလကာနသား အာမသဲ ှ င့်
အဟိ မတ်၊ ၂၆ အာမသဲ သား ေဇာဖဲ ၊ ေဇာဖဲ သား နာဟတ်၊ ၂၇ နာဟတ်သား ဧလျာဘ၊
ဧလျာဘသား ေယေရာ ဟံ ၊ ေယေရာဟံ သား ဧလကာန၊ ဧလကာနသား ှ ေမွ လတည်း။ ၂၈
ှ ေမွ လသားဦ းကား ေယာလ၊ ဒတိ ယသား အဘိ ယတည်း။ ၂၉ ေမရာရိ သားကားမဟာလိ ၊
မဟာလိ သား လိ ဗနိ၊ လိ ဗနိသား ှ ိ မိ၊ ှ ိ မိသား သဇ၊ ၃၀ သဇသား ှ ိ မာ၊ ှ ိ မာသား ဟဂျာ၊
ဟဂျာသား အသာယတည်း။ ၃၁ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်သည် ငိ မ်ဝပ် ေသာအခါ၊
အိ မ်ေတာ်၌ သီ ချင်းဆိ ရာ အမေတာ်ကိ ေစာင့်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဒါဝိ ဒ်မင်းခန့်ထား ေသာသတိ ့သည်၊
၃၂ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ ေ ှ ာလမန် မတည်မှီ ကာလပတ်လံ း၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

တဲ ေတာ် တည်ရာအရပ်၌ သီ ချင်းဆိ လျက် အမေတာ်ကိ ေစာင့် က

၏။ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ

တည် ပီ းေသာေနာက်၊ မိ မိတိ့ အလှ ည့် အတိ င်း ေစာင့်ရေသာအမကိ ေစာင့်လျက်ေန က၏။ ၃၃
ထိ အမေတာ်ကိ ေစာင့်ေသာသတိ ့ ှ င့် သားစဥ် ေြမးဆက်ဟမကား၊ ဣသေရလ၊ ေလဝိ ၊
ေကာဟတ်၊ ဣဇဟာ၊ ေကာရ၊ ဧဗျာသပ်၊ အဿိ ရ၊ တာဟတ်၊ ေဇဖနိ၊ အာဇရိ ၊ ေယာလ၊
ဧလကာန၊ အမာသဲ ၊ မာဟတ်၊ ဧလကာန၊ ေဇာဖဲ ၊ ေတာအာ၊ ဧလျာဘ၊ ေယေရာဟံ ၊ ဧလကာန၊
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ှ ေမွ လ၊ ေယာလတိ ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ေကာဟတ်အမျိုး၊ သီ ချင်းသည် ေဟမန်တပါး။ ၃၉
ေလဝိ ၊ ေဂရ ံ ၊ ယာဟတ်၊ ှ ိ မိ၊ ဇိ မ၊ ဧသန်၊ အဒါယ၊ ေဇရ၊ ဧသနိ၊ မာလခိ ၊ ဗာေသယ၊ မိ ေကလ၊
ှ ိ မာ၊ ေဗရခိ တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ အာသပ်၊ ေဟမန် လက်ျာဘက်မှာ ေနရာ ှ ိ ေသာ
အေပါင်းအေဘာ် အာသပ် တပါး၊ ၄၄ ေလဝိ ၊ ေမရာရိ ၊ မ ှ ိ ၊ မဟာလိ ၊ ှ ေမရ၊ ဗာနိ၊ အံ ဇိ ၊
ဟိ လခိ ၊ အာမဇိ ၊ ဟာ ှ ဗိ ၊ မလုတ်၊ အာဖဒိ ၊ ကိ ှ ိ တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ဧသန်တပါးမှစ၍
လက်ဝဲဘက်မှာ ေနရာ ှ ိ ေသာ အေပါင်းအေဘာ်၊ ေမရာရိ အမျိုးသား များတည်း။
သတိ ့၏ညီ အစ်ကိြဖစ်ေသာ

ေလဝိ သားတိ ့သည်

ဘရားသခင်

၄၈

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ

တဲ ေတာ်အမအမျိုးမျိုး ေစာင့်ေသာအရာ၌ ခန့်ထားြခင်းကိ ခံ က၏။ ၄၉ အာ န် ှ င့်သ၏
သားစဥ်ေြမးဆက်မကား၊ ယဇ် ေကာင်ကိ မီ း ိ ရာပလင်
့
ှ င့်၊ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ရာ
့
ပလင်ေပ မှာပေဇာ်လျက်၊

အလွ န်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်

အမအလံ းစံ ကိ ေစာင့်လျက်၊

ဘရားသခင်၏ က န်ေမာေ ှ မှာထားသမ အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုး၏ အြပစ်ကိ ေြဖရေသာ
သြဖစ် က၏။ ၅၀ အာ န်၏ သားေြမးမှာ၊ အာ န်သားကား ဧလာဇာ၊ ဧလာဇာ သား ဖိ နဟတ်၊
ဖိ နဟတ်သား အဘိ ၊ ၅၁ အဘိ သားဗကိ ၊ ဗကိ သား သဇိ ၊ သဇိ သား ေဇရဟိ ၊ ၅၂
ေဇရဟိ သားမရာယတ်၊

မရာယတ်သားအာမရိ ၊

အာမရိ သား

အဟိ တပ်၊

၅၃

အဟိ တပ်သားဇာဒတ်၊ ဇာဒတ်သားအဟိ မတ် တည်း။ ၅၄ အာ န်၏သား ေြမးြဖစ်ေသာ
ေကာဟတ် အေဆွ အမျိုးတိ ့သည်၊ စာေရးတံ ပေသာအားြဖင့် ရ၍ ေနရေသာ မိ ့ ှ င့်
မိ န့ ယ်များဟမကား၊ ၅၅ ယဒခ ိ င်၌ ေဟ ဗန် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်ကိရ က၏။ ၅၆ သိ ့ရာတွ င်
မိ ့ ှ င့်ဆိ င်ေသာလယ်များ၊

ွာများတိ ့ကိ

ေယဖ သား

ကာလက်သည်ရ၏။

၅၇

ေြပး၍မှီခိရာေဟ ဗန် မိ မ့ ှ တပါး၊ ယဒခ ိ င်ထဲက လိ ဗန မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ယတိ ရ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊
ဧ ှ တေမာ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ၅၈ ေဟာလန် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ေဒဗိ ရ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ၅၉ အဣန မိ ့ ှ င့်
မိ န့ ယ်၊ ယတ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ဗက် ေ ှ မက် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်တိ့ကိ၎င်း၊ ၆၀ ဗယာမိ န်ခ ိ င်ထဲက
ဂိ ေဗာင် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ေဂဗ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ အာလမက် မိ ့ ှ င့်

မိ န့ ယ်၊ အာနသတ် မိ ့ ှ င့်

မိ န့ ယ်တိ့ကိ၎င်း၊ အာ န်၏သားေြမးတိ ့သည် အေဆွ အမျိုးအလိ က်ရ၍၊ မိ ေ့ ပါင်းကား
တဆယ်သံ း မိ တ
့ ည်း။

၆၁

ကင်းေသာ

ေကာဟတ်သားအေဆွ အမျိုးတိ ့

သည်

စာေရးတံ အားြဖင့်၊ မနာေ ှ ခ ိ င်ဝက်ထဲက မိ ဆ
့ ယ် မိ တ
့ ိ ့ကိ ရ က၏။ ၆၂ ေဂရ ံ သား
အေဆွ အမျိုးတိ ့သည် ဣသခါခ ိ င်၊ အာ ှ ာခ ိ င်၊ နဿလိ ခ ိ င်၊ ဗာ ှ န်ြပည်မနာေ ှ ခ ိ င်ထဲ က
မိ တ
့ ဆယ်သံ း မိ တ
့ ိ ့ကိ ရ က၏။ ၆၃ ေမရာရိ သားအေဆွ အမျိုးတိ ့သည် ဗင်ခ ိ င်၊ ဂဒ်ခ ိ င်၊
ဇာဗလန်ခ ိ င်ထဲက မိ တ
့ ဆယ် ှ စ် မိ တ
့ ိ ့ကိ ရ က၏။ ၆၄ ဤမည်ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ မိ န့ ယ် ှ င့်တကွ ၊
ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ေလဝိ သားတိ ့အား ေပး က၏။ ၆၅ အထက်ဆိခဲ့ ပီ းေသာ

၁ ရာဇဝင်ချုပ်
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မိ တ
့ ိ ့ကိ

စာေရးတံ ပ၍၊

ယဒအမျိုးသားခ ိ င်၊

ှ ိ ေမာင်အမျိုးသားခ ိ င်၊

ဗယာမိ န်

အမျိုးသားခ ိ င်ထဲကေပး က၏။ ၆၆ ကင်းေသာ ေကာဟတ်သား အေဆွ အမျိုးတိ ့ သည်
ဧဖရိ မ်ခ ိ င်ထဲကရသည်အတိ င်း၊ ၆၇ ေြပး၍ခိ ေနရာ ဧဖရိ မ်ေတာင်ေပ မှာ ေ ှ ခင် မိ ့ ကိ
မိ န့ ယ် ှ င့်တကွ ေပး က၏။ ၆၈ ထိ မှတပါး၊ ေဂဇာ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ေယာကမံ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊
ဗက်ေဟာ န် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်တိ့ကိ၎င်း၊
ဂိ ဗသန်
၇၀

မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊

ဒန်ခ ိ င်ထဲကဧလေတက မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊

၆၉

အာဇလန် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊

မနာေ ှ ခ ိ င်ဝက်ထဲက

ဂါသရိ မုန် မိ ့ ှ င့်

အေနရ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊

မိ န့ ယ်တိ့ကိ၎င်း၊

ဗိ လံ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်တိ့ကိ၎င်း၊

ကင်းေသာေကာဟတ်သား အေဆွ အမျိုးတိ ့အား ေပး က၏။ ၇၁ ေဂရ ံ သားတိ ့အားလည်း၊
မနာေ ှ ခ ိ င်ဝက်ထဲ က ဗာ ှ န်ြပည် ေဂါလန် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ အာ ှ တ တ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်တိ့ကိ၎င်း၊
၇၂ ဣသခါခ ိ င်ထဲက ေကေဒ ှ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ဒါဗရတ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ၇၃ ရာမတ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊

အာနင် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ် တိ ့ကိ၎င်း၊ ၇၄ အာ ှ ာခ ိ င်ထဲက မိ ှ လ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ အာဗ ဒန် မိ ့ ှ င့်
မိ န့ ယ်၊ ၇၅ ဟကတ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ရေဟာဘ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ် တိ ့ကိ၎င်း၊ ၇၆ နဿလိ ခ ိ င်ထဲက
ဂါလိ လဲြပည်ေကေဒ ှ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ဟမုန် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ကိ ရယသိ မ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ် တိ ့ကိ၎င်း
ေပး က၏။ ၇၇ ကင်းေသာေမရာရိ သားတိ ့အားလည်း၊ ဇာဗလန် ခ ိ င်ထဲက ရိ မုန် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊
တာေဗာ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ် တိ က
့ ိ ၎င်း၊ ၇၈ ေယရိ ေခါ မိ အ
့ ေ ှ ၊့ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၊ ဗင် ခ ိ င်ထဲက
ေတာ၌ေဗဇာ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ယာဇ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ၇၉ ေကဒမတ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ေမဖတ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်
တိ ့ကိ၎င်း၊ ၈၀ ဂဒ်ခ ိ င်ထဲက ဂိ လဒ်ြပည်၌ ရာမတ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ မဟာနိမ် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ၈၁
ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၊ ယာဇာ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်တိ့ကိ၎င်း ေပး က၏။

၇ ဣသခါသားကား ေတာလ၊ ဖဝါ၊ ယာ

ပ်၊ ှ ိ မ န်၊ ေပါင်းေလးေယာက်တည်း။ ၂

ေတာလသားကား ေတာလအေဆွ အမျိုးသ ကီ း သဇိ ၊ ေရဖာယ၊ ေယေရလ၊ ယာမဲ ၊
ယိ ဗသံ ၊ ှ ေမွ လတည်း။ ထိ အေဆွ အမျိုးအစဥ်အဆက်တိ့သည် ခွ န်အား ကီ းေသာ သရဲ ြဖစ်၍၊
ဒါဝိ ဒ်မင်းလက်ထက် ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် ေြခာက်ရာ ှ ိ သတည်း။

၃ သဇိ သားကား

ဣဇရဟိ ၊ ဣဇရဟိ သား မေကလ၊ သဗဒိ ၊ ေယာလ၊ ဣ ှ ယ၊ ေပါင်းငါးေယာက် တည်း။
ဤသတိ ့သည် အ ကီ းအကဲ ြဖစ် က၏။ ၄ သတိ ့၌ သားမယားများေသာေ ကာင့်၊ အေဆွ
အမျိုး အသီ းအသီ းအလိ က်၊ စစ်သရဲ တပ်သား သံ းေသာင်း ေြခာက်ေထာင်

ှ ိ က၏။

၅ သတိ ့ညီအစ်ကိ ဣသခါအေဆွ အမျိုးအေပါင်း တိ ့သည် ခွ န်အား ကီ းေသာသရဲ ြဖစ်၍၊

သားစဥ်ေြမးဆက် စာရင်းဝင်သည်အတိ င်း၊
ဗယာမိ န်သားကား
ေဗလသားကား

၁ ရာဇဝင်ချုပ်

ေဗလ၊

ေဗခါ၊

ှ စ်ေသာင်းခနစ်ေထာင်

ေယဒေယလ၊

အေဆွ အမျိုးသ ကီ းဧဇဗန်၊

သဇိ ၊

ှ ိ က၏။

၆

ေပါင်းသံ းေယာက်တည်း။

၇

သေဇလ၊

ေယရိ မတ်၊

ဣရိ ၊
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ေပါင်းငါးေယာက်တည်း။ ဤသတိ ့သည် ခွ န်အား ကီ းေသာ သရဲ ြဖစ်၍၊ သားစဥ် ေြမးဆက်
စာရင်းဝင်သည်အတိ င်း၊

ှ စ်ေသာင်း

ှ စ်ေထာင်သံ းဆယ် ေလးေယာက် ှ ိ က၏။

၈

ေဗခါသားကား ေဇမိ ရ၊ ေယာ ှ ၊ ဧေလျဇာ၊ ဧလိ သနဲ၊ သမရိ ၊ ေယရိ မတ်၊ အဘိ ယ၊
အာနသတ်၊ အာလမက်တည်း။

၉ သားစဥ်ေ ြမးဆက် စာရင်းဝင်၍၊ အေဆွ အမျိုး

သ ကီ းအသီ း အသီ းအလိ က်၊ ခွ န်အား ကီ းေသာ သရဲ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ စ်ရာ ှ ိ က၏။ ၁၀
ေယဒေယလသားကား ဗိ လဟန်၊ ဗိ လဟန်သား ယ ှ ၊ ဗယာမိ န်၊ ဧဟဒ်၊ ေခနာန၊ ေဇသန်၊
သာ ှ ိ ှ ၊ အဟိ ှ ဟာတည်း။ ၁၁ အေဆွ အမျိုးသ ကီ း အသီ းအသီ းအလိ က်၊ ခွ န်အား ကီ း၍
စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ၊ တတ်စွမ်း ိင်ေသာ သရဲ တေသာင်း ခနစ်ေထာင် ှ စ်ရာ ှ ိ က၏။ ၁၂
ထိ မှတပါး၊

ပိ မိ၊ ဟပိ မ် ှ င့်တကွ ဣရဟ ှ ိ မ်သား၊ အာေဟရသား ှ ိ သတည်း။

၁၃

နဿလိ သည် ဗိ လဟာတွ င် ြမင်ေသာသားကား၊ ဟာေဇလ၊ ဂနိ၊ ေယဇ၊ ှ လံ ုတည်း။
၁၄ မနာေ ှ သားဦ းကား အာသေရလ၊ ထိ ေနာက်၊

ရိ အမျိုးြဖစ်ေသာ မယားငယ်တွင်

ြမင်ေသာသား၊ ဂိ လဒ်၏အဘမာခိ ရတည်း။ ၁၅ မာခိ ရသည်မာခါ အမည် ှ ိ ေသာဟပိ မ် ှ င့်
မ်ပိ၏ ှ မ ှ င့်စံ ဘက်၍၊ ှ စ်ဆက်ေြမာက်ေသာသားကား ဇေလာဖတ်အမည် ှ ိ ၏။ ဇေလာဖတ်၌
သမီ းသက်သက် ှ ိ ၏။ ၁၆ မာခိ ရမယားမာခါသည် သားကိ ဘွ ားြမင်၍၊ ေပရက်အမည်ြဖင့်
မှည့်၏။ သ၏ညီ ကား ေ ှ ရက်အမည် ှ ိ ၏။ သ၏သားကား ဥလံ ှ င့် ေရကင်တည်း။ ၁၇
ဥလံ သားကားေဗဒန်တည်း။ ဤေ ွကား
့
မနာေ ှ သား မာခိ ရ၏ သားဂိ လဒ်အမျိုးအ ွယ်တည်း။
၁၈ သ၏ ှ မ ဟေမာေလကက်သည် ဣေ ှ ာဒ၊ အေဗျဇာ၊ မဟာလကိ ဘွ ားြမင်၏။ ၁၉

ှ မိ ဒသးကား အဟိ အန်၊ ေ ှ ခင်၊ လိ ကဟိ ၊ အနိအံတည်း။ ၂၀ ဧဖရိ မ်သားကား ေသလ၊
ေသလသား ေဗရက်၊ ေဗရက်သား တာဟတ်၊ တာဟတ်သား ဧလာဒ၊ ဧလာဒသား
တာဟတ်၊

၂၁ တာဟတ်သား ဇာဗဒ်၊ ဇာဗဒ်သား

ေသလ တည်း။ ထိ မှတပါး၊

ဧဖရိ မ်သားေဇာ ှ င့်ဧလဒ်တိ့သည် ထိ ြပည်၌ေမွ းဘွ ားေသာ၊ ဂါသ မိ သ
့ ားတိ ့ တိ ရ စာန်များကိ
လယေသာေ ကာင့် အသက်ဆံ း က၏။ ၂၂ အဘဧဖရိ မ်သည် အင်တန်ကာလပတ်လံ း စိ တ်
မသာညည်းတွ ားလျက် ေန၏။ ညီ အစ်ကိတိ့သည် ှ စ်သိမ့ ် ေစြခင်းငှ ါ လာ က၏။ ၂၃
ေနာက်တဖန်မယားဆီ သိ့ဝင်သြဖင့် သသည် ပဋိ သေ ယ၍ သားကိ ဘွားြမင်၏။ ထိ သားကိ
ေဗရိ ယ အမည်ြဖင့်မှည့်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ကိ ယ်အိမ်ေထာင်၌ အမဂလာေရာက်သတည်း။
၂၄ သမီ းေ ှ ရကား အထက် ေဗေသာ န် မိ ၊့ ေအာက်ေဗေသာ န် မိ ၊့ သဇင်ေ ှ ရ မိ တ
့ ိ ့ကိ

ပစေသာ သြဖစ်၏။

၂၅ သ၏သားကားေရဖ၊ သ၏သားေရ ှ ပ်၊ သ၏သားေတလ၊

သ၏သားတာဟန်၊ ၂၆ သ၏သား လာဒန်၊ သ၏သား အမိ ဟဒ်၊ သ၏ သား ဧလိ ှ မာ၊
၂၇ သ၏သား န်၊ သ၏သားေယာ တည်း။

၁ ရာဇဝင်ချုပ်

၂၈ သတိ ့ပိင်ထိက်ေသာ ေနရာဟမကား၊
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ေဗသလ မိ ့ ှ င့် ေကျးလက်၊ အေ ှ ဘက်
့
၌ နာရန် မိ ၊့ အေနာက် ဘက်၌ ေဂဇာ မိ ့ ှ င့်ေကျးလက်၊
ေ ှ ခင် မိ ့ ှ င့်ေကျးလက်၊ ဂါဇ မိ ့ ှ င့် ေကျးလက်၊

၂၉ မနာေ ှ အမျိုးသားေနရာအနားမှာ

ဗက် ှ န် မိ ့ ှ င့်ေကျးလက်၊ တာနက် မိ ့ ှ င့်ေကျးလက်၊ ေမဂိ ေဒါ မိ ့ ှ င့်ေကျးလက်၊ ေဒါရ မိ ့ ှ င့်
ေကျးလက်တည်း။ ဤ မိ ့ ွာ တိ ့၌ ဣသေရလ၏သားြဖစ်ေသာ ေယာသပ်၏ သားတိ ့ သည်
ေနရာကျ က၏။ ၃၀ အာ ှ ာသားကား ယိ မန၊ ဣ ွာ၊ ဣ ိ ၊ ေဗရိ ယ၊ ှ မ ေစရတည်း။ ၃၁
ေဗရိ ယသားကား ေဟဗာ ှ င့် မာလေကျလ တည်း။ မာလေကျလသားကား ဗိ ရဇာဝိ တ်၊ ၃၂
ေဟဗာသားကား ယာဖလက်၊ ေ ှ ာမာ၊ ေဟာသံ ၊ ှ မ အာတည်း။ ၃၃ ယာဖလက်သားကား
ပါသက်၊ ဗိ မဟာလ၊ အာ ှ ဝတ်တည်း။ ၃၄ ေ ှ ာေမရသားကား အာဟိ ၊ ေရာဂ၊ ေယဟဗ၊
အာရံ တည်း။ ၃၅ သ၏ညီ ေဟလင်သားကား ေဇာဖ၊ ဣမန၊ ေ ှ လက်၊ အာမလတည်း။ ၃၆
ေဇာဖသားကား သအာ၊ ဟာေနဖာ၊ လ၊ ေဗရိ ၊ ဣမရ၊ ၃၇ ေဗဇာ၊ ေဟာဒ၊ ှ မ၊ ှ ိ လ ှ ၊ ဣသရန်၊
ေဗရ တည်း။ ၃၈ ေယသာသားကား ေယဖ ပိ သပ၊ အာရတည်း။ ၃၉ ဥလသားကား အာရ၊
ဟံ ေယလ၊ ေရဇိ ယတည်း။ ၄၀ ဤသအေပါင်းတိ ့သည် အာ ှ ာအမျိုး၌ အေဆွ အမျိုးသ ကီ း၊
ေ ွးေသာသ၊ ခွ န်အား ကီ းေသာ သရဲ မင်း ြဖစ် က၏။ သားစဥ်ေြမးဆက်စာရင်းဝင်၍
စစ်တိက်ြခင်း ငှ ါ တတ်စွမ်း ိင်ေသာသ ှ စ်ေသာင်းေြခာက်ေထာင် ှ ိ က

၏။

၈ ဗယာမိန်သားဦးကား ေဗလ၊ ဒတိယသား အာ ှ ေဗလ၊ တတိယသားအဟိရံ၊

၂ စတတသား

ေနာဟ၊ ပဥမသား ရာဖတည်း။ ၃ ေဗလသားကား အဒါ၊ ေဂရ၊ အဘိ ဟဒ်၊ ၄ အဘိ ၊
ေနမန်၊ အာေဟာ၊ ၅ ေဂရာ၊ ေ ှ ဖဖံ ၊ ဟရံ တည်း၊ ၆ မာနဟက် မိ သ
့ ိ ့ ေနရာေြပာင်းေသာ
ေဂဗ မိ သ
့ ား အေဆွ အမျိုးသ ကီ း ြဖစ်ေသာ ဧဟဒ်သားကား၊ ေနမန်၊ အဟိ ယ၊ ေဂရတည်း။
၇ ေနရာေြပာင်းေသာေနာက်၊ သဇ ှ င့် အဟိ ဟဒ် ကိ လည်း ြမင်၏။ ၈ ှ ဟာရိ မ်သည်

မယားဟရိ မ် ှ င့် ဗာရာကိ စွန့် ပီ း မှ၊ ေမာဘြပည်၌ ေန၍၊ ၉ မယားေဟာေဒ ှ တွ င် ေယာဗပ်၊ ဇိ ဘိ၊
ေမ ှ ၊ မာလခံ ၊ ၁၀ ယဇ၊ ှ ာခိ ၊ မိ ရမတိ ့ကိ ြမင်၍၊ ဤသတိ သ
့ ည် အေဆွ အမျိုးသ ကီ းြဖစ် က၏။
၁၁ အရင်မယား ဟ ှ ိ မ်တွင်၊ အဘိ တပ် ှ င့် ဧလပါလကိ ြမင်၏။ ၁၂ ဧလပါလသားကား

ဧဗာ၊ မိ ှ ဟံ ၊ ှ ာမက် တည်း။ ှ ာမက်သည် သေနာ မိ ၊့ ေလာဒ မိ ့ ှ င့် ေကျးလက်များကိ
ပစေသာသြဖစ်၏။

၁၃ ေဗရိ ယ ှ င့် ေ ှ မတိ ့သည် ဂါသ မိ သ
့ ားတိ ့ကိ

အာဇလန် မိ သ
့ ား အေဆွ အမျိုးသ ကီ း ြဖစ် က၏။

ှ င်ထတ်ေသာ

၁၄ ထိ မှတပါး၊ အဟိ သ၊

ှ ာ ှ က်၊

ေယရိ မတ်၊ ၁၅ ေဇဗဒိ ၊ အာရဒ်၊ အာဒါ၊ ၁၆ မိ ေကလ၊ ဣ ှ ပ၊ ေယာဟတိ ့သည် ေဗရိ ယသား
ြဖစ် က၏။ ၁၇ ေဇဗဒိ ၊ ေမ လံ ၊ ေဟဇကိ ၊ ေဟဗာ၊ ၁၈ ဣ ှ ေမရဲ ၊ ေယဇလိ ၊ ေယာဗပ်တိ့သည်
ဧလပါလ သားတည်း။ ၁၉ ယာကိ မ်၊ ဇိ ခရိ ၊ ဇာဗဒိ ၊ ၂၀ ဧေလျနဲ၊ ဇိ လသဲ ၊ ဧေလလ၊
၂၁ အဒါယ၊ ေဗရာယ၊

၁ ရာဇဝင်ချုပ်

ှ ိ မရတ်တိ့သည်

ှ ိ မဟိ သားတည်း။

၂၂ ဣ ှ ပန်၊ ေဟဗာ၊
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ဧေလလ၊ ၂၃ အာဗဒန်၊ ဇိ ခရိ ၊ ဟာနန်၊ ၂၄ ဟာနနိ၊ ဧလံ ၊ အေ ာသိ ယ၊ ၂၅ ဣဖဒိ ယ၊
ေပေ ွလတိ ့သည် ှ ာ ှ က်သားတည်း။ ၂၆ ှ ံ ှ ရဲ ၊ ေ ှ ဟာရိ ၊ အာသလိ ၊ ၂၇ ယာရ ှ ိ ၊ ဧလိ ယ၊
ဇိ ခရိ တိ့သည် ေယေရာဟံ သားတည်း။ ၂၈ ဤသတိ ့သည် ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ာေန၍၊ အစဥ်
အဆက်အေဆွ အမျိုးသ ကီ းမင်းြဖစ် က၏။ ၂၉ ဂိ ေဗာင် မိ မ့ ှ ာ ဂိ ေဗါင်အဘေယေဟလေန၏။
သ၏မယားကား မာခါအမည် ှ ိ ၏။ ၃၀ သ၏သားဦ းကား အာဗဒန်၊ သ၏ညီ ကား ဇရ၊
ကိ ှ ၊ ဗာလ၊ ေနရ၊ နာဒပ်၊
မိ ကလပ်သားကား

၃၁ ေဂေဒ ၊ အဟိ သ၊ ဇာခရိ ၊ မိ ကလတ်တည်း။

၃၂

ှ ိ မံတည်း။ ဤသတိ ့သည် ေယ ှ င်လင် မိ ့ မှာညီ အစ်ကိစအနား၊

တဘက်တချက်၌ ေနရာကျ က၏။ ၃၃ ေနရသားကားကိ ှ ၊ ကိ ှ သားေ ှ ာလ၊ ေ ှ ာလ
သား ေယာနသန်၊ ေမလခိ ၊ အဘိ နာဒပ်၊ ဣ ှ ဗာလ တည်း။ ၃၄ ေယာနသန်သားကား
ေမရိ ဗာလ၊ ေမရိ ဗာလ သား မိ ကာ၊ ၃၅ မိ ကာသား ပိ သန်၊ ေမလက်၊ တာရာ၊ အာခတ်
တည်း။ ၃၆ အာခတ်သား ကားယာရ၊ ယာရသားအာလ မက်၊ အာဇမာဝက်၊ ဇိ မရိ တည်း၊
ဇိ မရိ သားကား ေမာဇ၊ ၃၇ ေမာဇသားဗိ နာ၊ ဗိ နာသား ေရဖာယ၊ ေရဖာယ သား ဧလာသ၊
ဧလာသသား အာေဇလ၊ ၃၈ အာေဇလသား ေြခာက်ေယာက်အမည်ကား အာဇရိ ကံ၊
ေဗာေခ ၊ ဣ ှ ေမလ၊ ှ ရိ ယ၊ သဗဒိ ၊ ဟာနန်တည်း။ ၃၉ အာေဇလညီ ဧ ှ က်သားဦ းကား
ဥလံ ၊ ဒတိ ယ သား ေယဟတ်၊ တတိ ယသား ဧလိ ဖလက်တည်း။ ၄၀ ဥလံ သားတိ ့သည်
ခွ န်အား ကီ းေသာ ေလးသရဲ ြဖစ် က၏။ သားေြမးများ၍ ေပါင်းတရာငါးဆယ် ှ ိ က၏။
ဤေ ွကား၊
့
ဗယာမိ န်သားစဥ်ေြမးဆက်ြဖစ်သတည်း။

၉ အထက်ဆိခဲ့ ပီးသည်အတိင်း၊

ဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်

သားစဥ်ေြမးဆက်စာရင်း ဝင်၍၊ ကိ ယ်အြပစ်ေ ကာင့် ဗာဗလန် မိ ့ သိ ့သိမ်းသွ ားြခင်း ကိ
ခံ ရ ှ င့်သာ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ှ င့်

ေနာက်တဖန်ကိယ်ပိင်ထိက်ေသာ

ယဒ ှ င်ဘရင်
မိ ့ ွာတိ ့၌

မှတ်စာ၌

အဦ းဆံ း

ပါသတည်း။

၂

ေနရာကျေသာသကား၊

ဣသေရလအမျိုးသား၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သား၊ ဘရားက န်အသီ းအသီ း ြဖစ် က၏။ ၃
ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ာေနေသာ ယဒအမျိုး၊ ဗယာမိ န် အမျိုး၊ ဧဖရိ မ် ှ င့် မနာေ ှ အမျိုးသားဟမကား၊
၄ ယဒသား ဖာရက်အမျိုးအ ွယ်၊ ဗာနိ၊ ဣမရိ ၊ သမရိ ၊ အမိ ဟဒ်တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ

ဥသဲ တပါး၊

ှ ိ ေလနိအမျိုးြဖစ်ေသာ သားဦ းအသာယ ှ င့် သ၏သားတစ၊

၆

ေဇရအမျိုးေယွ လ ှ င့် သ၏ညီ အစ်ကိတစ ေပါင်းေြခာက်ရာ ကိ းဆယ်တည်း။

၇

၅

ဗယာမိ န်အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်ေသာ ဟာေသ ွာ၊ ေဟာဒဝိ ၊ ေမ လံ တိ ့မှ ဆင်းသက်ေသာ သလု၊ ၈
ေယေရာဟံ သား ဣဗနိယ၊ မိ ခရိ သားြဖစ်ေသာ သဇိ ၏သား ဧလာ ှ င့် ဣဗနိယ၊ ေ ွလ၊
ေ ှ ဖတိ တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ေမ လံ မှစ၍၊ ၉ သားစဥ်ေြမးဆက် စာရင်းဝင်ေသာ အမျိုးသား
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ချင်းေပါင်းကိ းရာငါးဆယ်ေြခာက်ေယာက်တည်း။
အေဆွ အမျိုးသ ကီ းြဖစ် က၏။

ဤသ

အေပါင်းတိ ့သည်

၁၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မကား ေယဒါယ၊ ေယာယရိ ပ်၊

ယာခိ န် ှ င့်တကွ ၊ ၁၁ အဟိ တပ်၊ မရာယတ်၊ ဇာဒတ်၊ ေမ လံ ၊ ဟိ လခိ တိ ့မှ ဆင်းသက်ေသာ
ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်အပ် အာဇရိ တပါး၊

၁၂ မာလခိ ၊ ပါ ရ၊ ေယေရာဟံ တိ ့မှ

ဆင်းသက် ေသာ အဒါယ ှ င့် ဣေမရ၊ ေမ ှ ိ လမတ်၊ ေမ လံ ၊ ယာေဇရ၊ အေဒလတိ ့မှ
ဆင်းသက်ေသာ
တေထာင်

မာ ှ ဲ အစ

ှ ိ ေသာ၊

ခနစ်ရာေြခာက်ဆယ် ှ ိ က၏။

၁၃

အေဆွ အမျိုးသ ကီ း
ဤသတိ ့သည်

အမျိုးသားချင်း

ဘရား

သခင်၏

အိ မ်ေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်ြခင်းငှ ါ တတ်စွမ်း ိင်ေသာသေပတည်း။ ၁၄ ေလဝိ သားမကား၊
ေမရာရိ အမျိုးအ ွယ်ြဖစ် ေသာ ဟာ ှ ဘိ ၊ အာဇရိ ကံ၊ ဟာ ပ်တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ
ေ ှ မာရတပါး၊ ၁၅ ဗာကဗကာ၊ ေဟရက်၊ ဂလာလသံ းပါး၊ အာသပ်၊ ဇိ ခရိ ၊ မိ ကာတိ ့မှ
ဆင်းသက်ေသာ မဿနိတပါး၊ ၁၆ ေယဒသံ ၊ ဂလာလ၊ ေ ှ မာယတိ ့မှ ဆင်းသက် ေသာ
သဗဒိ တပါး၊

ေနေတာ

ဖာသိ ွာတိ ့တွင်ေနေသာ

ဧလကနသား

အာသ၏သား

ေဗရခိ တပါးတည်း။ ၁၇ တံ ခါးေစာင့်မကား ှ လံ ု၊ ့ အကုပ်၊ တာလမန်၊ အဟိ မန်အစ ှ ိ ေသာ
ညီ အစ်ကိတစ၊

၁၈

ှ လံ ုသည်

ှ င်ဘရင်ဝင်ေသာ အေ ှ တံ
့ ခါးတွ င် တံ ခါးမးြဖစ်၏။

ဤသတိ ့သည် ေလဝိ သားအေပါင်း အသင်း၌ပါေသာ တံ ခါးေစာင့်ေပတည်း။ ၁၉ ေကာရသိ
အေဆွ အမျိုး၊ ေကာရ၊ ဧဗျာသပ်၊ ေကာရတိ ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ှ လံ ု ှ င့်မိ မိညီတိ့သည်
အမေတာ်ေစာင့်ရာတွ င် တဲ ေတာ်တံခါးေစာင့်ြဖစ် က၏။ အဘတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏
ဗိ လ်ေြခတပ်ချရာတွ င် တဲ ေတာ်ဦးေစာင့်ြဖစ် က၏။ ၂၀ ေ ှ းကာလဧလာဇာသား ဖိ နဟတ်သည်
ထိ သတိ ့ ကိ အပ်ရ၍၊ ထာဝရဘရားသည် သ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၂၁ ေမ ှ ိ လမိ သား
ဇာခရိ သည် ပရိ သတ်စည်းေဝး ရာ တဲ ေတာ်တံခါးေစာင့်ြဖစ်၏။ ၂၂ တံ ခါးေစာင့်အရာ၌
ခန့်ထားေသာသေပါင်းကား ှ စ်ရာတဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ထိ သတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ် ှ င့်
ပေရာဖက် ှ ေမွ လခန့်ထားေသာ သားစဥ်ေြမးဆက်အသီ း အသီ းေနေသာ ွာ၌စာရင်းဝင် က၏။
၂၃ ထိ သ၏ သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် တဲ ေတာ်တည်းဟေသာ ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်၌

တံ ခါးေစာင့် အမကိ ေဆာင် ွက်ရ က၏။ ၂၄ တံ ခါးေစာင့်တိ ့သည် အေ ှ ၊့ အေနာက်၊ ေတာင်၊
ေြမာက်၊ ေလးမျက် ှ ာ ၌ ေစာင့်ေနရ က၏။ ၂၅ ွာတိ ့၌ေနေသာ အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည်
အလှ ည့်သင့်သည်အတိ င်း ခနစ်ရက်၊ ခနစ်ရက် လာရ က၏။ ၂၆ ထိ ေလဝိ သားတိ ့တွင်
တံ ခါးေစာင့် ကီ း ေလး ေယာက်တိ့သည် အရာကိ ခံရသည်အတိ င်း၊ ဘရားသခင် ၏
အိ မ်ေတာ်အခန်းများ ှ င့် ဘ

ာတိ က်များကိ ေစာင့်ရ

က၏။

၂၇ ထိ သိ့ေစာင့်၍

နံ နက်တိင်းတံ ခါးကိ ဖွ င့ ်ရေသာ ေ ကာင့်၊ ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်ပတ်လည်၌ အိ ပ်ရ က၏။
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၂၈ အချို တ
့ ိ ့သည်လည်း၊ အမေတာ်ေစာင့်တန်ဆာ များကိ အေရအတွ က်အတိ င်း သွ င်းလျက်

ထတ်လျက် ေစာင့် ကရ၏။ ၂၉ အချို ့တိ့သည်လည်း၊ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် တန်ဆာများ၊
အသံ းအေဆာင်များ၊ မန့်ညက်၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ ၊ ေလာဗန်၊ နံ သ
့ ာမျိုးများကိ ပစ ၍ေစာင့်ရ က၏။
၃၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမျိုးသား အချို တ
့ ိ ့သည်လည်း နံ သ
့ ာဆီ ကိ လပ်ရ က၏။ ၃၁ ေလဝိ သား၊

ေကာရသိ အေဆွ အမျိုးြဖစ်ေသာ ှ လံ ု၏သားဦ း မတိ သိသည် သံ ြပားြဖင့်ဖတ်ေသာ မန့်မျိုး ကိ
ေစာင့်ရ၏။ ၃၂ သ၏ညီ အစ်ကိ ှ င့် အြခားေသာေကာရသိ အေဆွ အမျိုးသားတိ ့သည်
ဥပသ်ေန့၌ ေ ှ ေတာ်
့
မန့်ကိ ြပင်ဆင်ရ က၏။ ၃၃ သီ ချင်းဆိ ေသာ သေလဝိ အေဆွ အမျိုး
သ ကီ းတိ ့ သည် မိ မိတိ့အမကိ ေန့ညဥ့်မြပတ်ေစာင့်ရေသာေ ကာင့်၊ အိ မ်ေတာ်အခန်း၌ေန၍
အြခားေသာအမ ှ င့်လွ တ် က၏။

၃၄ ထိ ေလဝိ အေဆွ အမျိုးသ ကီ းတိ ့သည်

အစဥ်

အဆက်အ ကီ းအကဲ ြဖစ်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေနရာ ကျ က၏။

၁၀ ဖိလိတိလတိ့သည် ဣသေရလလတိ့ကိ စစ်တိက် ၍၊ ဣသေရလလတိ့သည်
ရန်သေ ှ မ့ ှ ာ ေြပးသြဖင့်၊ ဂိ လေဗာေတာင်ေပ မှာ အထိ အခိ က် ှ င့် လဲ ၍ေသ က၏။ ၂
ဖိ လိတိ လတိ ့သည်

ေ ှ ာလမင်း ှ င့်

သ၏သား

တိ ့ကိ

ြပင်းထန်စွာ

လိ က်၍၊

ေ ှ ာလ၏သား ေယာနသန်၊ အဘိ နဒပ်၊ ေမလခိ တိ ့ကိ သတ် က၏။ ၃ စစ်တိက်ရာတွ င်
ေ ှ ာလသည်

အလွ န်ခံရ၏။

ေ ကာင့်၊

၄

ငါ့ကိထိးေလာ့။
ငါ့ကိမ ိ မေသ

ေလးသမားတိ ့

လက်နက်ေဆာင်လလင်ကိ
သိ ့မဟတ်

အေရ

ပစ်ေသာြမားမှန်၍
ေခ ပီ းလ င်၊

ဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

အလွ န်နာေသာ

သင့်ထားကိ

ထတ်၍

မခံ ေသာလတိ ့သည်လာ၍၊

ှ ဥ်းဆဲ ကလိ မ့ ်မည်ဟဆိ ေသာ်လည်း၊ လက်နက်ေဆာင် လလင်သည်

အလွ န်ေ ကာက်၍ မ ပဘဲ ေနေသာေ ကာင့်၊ ေ ှ ာလသည် ထိ ထားကိ ယ၍ ေထာင် ပီ းလ င်၊
ထားဖျား ေပ မှာ လှ ဲ ၍ေသ၏။

၅ ေ ှ ာလေသသည်ကိ

လက်နက်ေဆာင်လလင်

ြမင်လ င်၊ သသည်လည်း ထိ ထားကိ ေထာင်၍ထားဖျား ေပ မှာ လှ ဲ ၍ေသ၏။
ထိ သိ့ေ ှ ာလ ှ င့်

သ၏သားသံ းေယာက်မှစ၍

၆

နန်းေတာ်သားအေပါင်းတိ ့သည်

အတေသ က၏။ ၇ ဣသေရလလေြပးေ ကာင်း၊ ေ ှ ာလ ှ င့်သ၏ သားများေသေ ကာင်းကိ ၊
ချိုင့်၌ေနေသာ ဣသေရလ လအေပါင်းတိ ့သည် သိ ြမင်လ င်၊ မိ ့ ွာတိ ့ကိ စွ န့်ပစ် သြဖင့်၊
ဖိ လိတိ လတိ ့သည်လာ၍ ေန က၏။ ၈ နက်ြဖန်ေန့၌ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် အေသေကာင် တိ ့၌၊
အဝတ်တန်ဆာကိ ခ တ်ြခင်းငှ ါ လာေသာအခါ၊ ဂိ လေဗာေတာင်ေပ မှာ ေ ှ ာလ ှ င့် သ၏သား
သံ း ေယာက်တိ့သည် ေသလျက် ှ ိ သည်ကိ ေတွ ့ြမင် က၏။ ၉ အဝတ်တန်ဆာေတာ်ကိ
ခ တ် ပီ းမှ

ေခါင်းေတာ်၊

လက်နက်ေတာ်ကိ

ယ၍

သတိ ့ ပ်တအိ မ်များ၌၎င်း၊

လများတိ ့၌၎င်း၊ သိ တင်းေကျာ်ေစာေစြခင်းငှ ါ၊ ဖိ လိတိ ြပည်အရပ်ရပ်သိ့ ေပးလိ က် က၏။
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၁၀

လက်နက်ေတာ်ကိလည်း

သတိ ့ဘရားေကျာင်း၌

ထား၍၊

ေခါင်းေတာ်ကိ

ဒါဂန်ဗိမာန်၌ ဆွဲ ထား က၏။ ၁၁ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ေ ှ ာလ၌ ပသမ ကိ ဂိ လဒ် ြပည်
ယာဗက် မိ သ
့ ားများ ကားလ င်၊
သ၏သားအေလာင်းတိ ့ကိ

၁၂ သရဲ အေပါင်းတိ ့သည် ေ ှ ာလ၏ အေလာင်း ှ င့်

ယသွ ား၍၊

ယာဗက် မိ သ
့ ိ့

ေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊

အ ိ းတိ ့ကိ

ယာဗက် မိ မ့ ှ ာသပိ တ်ပင် ေအာက်၌ သ ဂဟ် ပီ းမှ ခနစ်ရက်ပတ်လံ းအစာ ေ ှ ာင် က
ထိ သိ့ေ ှ ာလသည်

ထာဝရဘရား၏

စကား

ေတာ်ကိ

နားမေထာင်၊

၏။ ၁၃

လွ န်ကျူး၍

ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ၁၄ ထာဝရဘရားကိ မေမးြမန်းဘဲ နတ်ဝင်မိန်းမကိ
ှ ာေဖွ ေမးြမန်းေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ထာဝရဘရားသည် သ့ကိကွပ်မျက်၍၊

ိင်ငံေတာ်ကိ

ေယ ှ ဲ သားဒါဝိ ဒ်၌ လဲ အပ်ေတာ်မ၏။

၁၁ ထိအခါ
စည်းေဝး၍၊
ပါ၏။

ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ သည် ဒါဝိ ဒ် ှ ိ ရာ ေဟ ဗန် မိ ့၌

က န်ေတာ်

တိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်အ ိ း၊

၂ အထက်က ေ ှ ာလသည်

ကိ ယ်ေတာ်အသားြဖစ် က

ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေသာ အခါ၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ဣသေရလအမျိုးကိ ေဆာင်သွား လျက်၊ သွ င်းြပန်လျက် ေနေတာ်မ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ်၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည်ငါ၏လ ဣသေရလအမျိုးကိ လပ်ေက း
အပ်စိးရမည်ဟ ကိ ယ် ေတာ်အား မိ န့်ေတာ်မ ပီ ဟ ေလ ာက်ဆိ က၏။
ဣသေရလအမျိုးအသက် ကီ းသအေပါင်း
ေရာက်လာလ င်၊
မိ ဿဟာယဖွဲ ့၍၊

ဒါဝိ ဒ်သည်

တိ ့သည်

ေဟ ဗန် မိ ၊့

ှ င်ဘရင် ှ ိ ရာ

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
မှာ

၃ ထိ သိ့

ေဟ ဗန် မိ သ
့ ိ့
သတိ ့

ှ င့်

ှ ေမွ လအားြဖင့် ထာဝရဘရား ဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊

သတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်ကိ ဘိ သိတ်ေပး၍ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။ ၄
တဖန်ဒါဝိ ဒ်သည် ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့ကိ ေခ ၍၊ ြပည်သားရင်း ေယဗသိ လတိ ့ေနရာ
ေယဗတ် မိ ့ တည်းဟေသာ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့သွားလ င်၊ ၅ ေယဗတ် မိ သ
့ ားတိ ့က၊ သင်သည်
ဤ မိ သ
့ ိ ့ မဝင်ရဟ ဆိ ကေသာ်လည်း၊ ဒါဝိ ဒ်သည် ဒါဝိ ဒ် မိ တ
့ ည်း ဟေသာ ဇိ အန်ရဲတိက်ကိ
တိ က်ယေလ၏။

၆ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ေယဗသိ လတိ ့ကိ အဦ းလပ် ကံ ေသာသသည်

ဗိ လ်ချုပ်ြဖစ်ေစဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည် အတိ င်း၊ ေဇ ယာသားယွ ာဘသည် အဦ းတက်၍
ဗိ လ်ချုပ်အရာကိ ခံရ၏။

၇

ထိ ေနာက်

ဒါဝိ ဒ်သည်ရဲတိက်၌ေနေသာေ ကာင့်၊

ဒါဝိ ဒ် မိ ဟ
့ ေသာအမည်ြဖင့် သမတ် က၏။ ၈ မိ ေလာအရပ် ှ င့်တကွ မိ ပ့ တ်လည်၌ တည်
ေဆာက် ပီ းမှ ကျန် ကင်းေသာ မိ က
့ ိ ယွာဘ ပြပင်ေလ၏။

၉ ဒါဝိ ဒ်သည်

တိ းပွ ား၍

အား ကီ းသြဖင့်၊ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားသည် သ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၁၀
ဣသေရလအမျိုး၌ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့် ေတာ်အတိ င်း၊ ဒါဝိ ဒ်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌
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ချီးေြမာက်ြခင်း

ငှ ါ

ဣသေရလအမျိုးအေပါင်းတိ ့ ှ င့်

ကိ းစားအားထတ်ေသာ

အမေတာ်ထမ်းသရဲ ကီ း

ဝိ င်း၍

တိ ့၏

ဒါဝိ ဒ်မင်း

ဘက်မှာ

စာရင်းဟမကား၊

၁၁

ဟခေမာနိအမျိုးယာေ ှ ာဗံ သည် ဗိ လ်ချုပ်ြဖစ် ၏။ ထိ သသည် လှ ံ ကိ ကိင်လျက်၊ လသံ းရာကိ
တခါတည်း တိ က်၍ လပ် ကံ ေလ၏။

၁၂ သ့ေနာက်မှာ အေဟာဟိ အမျိုးေဒါေဒါသား

ဧလာဇာသည် ဒါဝိ ဒ် ှ င့်အတပါ၊ သဒမိ မ် မိ သ
့ ိ ့လိက်ေသာ သရဲ သံ းေယာက် အဝင်ြဖစ်၏။ ၁၃
ဖိ လိတိ လတိ ့သည် စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ မေယာ စပါးစိ က်ေသာ လယ်ကွက်၌ စေဝး၍
ဣသေရလလတိ ့ သည်

ရန်သေ ှ မ့ ှ ာ ေြပး ကေသာ်လည်း၊

၁၄ ထိ သတိ ့သည်

လယ်ကွက်အလယ်၌ရပ်၍ ေစာင့် မလျက် ဖိ လိတိ လတိ ့ကိလပ် ကံ ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား
သည်

ကီ းစွ ာေသာ

ေအာင်ြခင်းအားြဖင့်

သတိ ့ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မ၏။

၁၅

ဗိ လ်စအဝင်သံ းေယာက်တိ့သည် ဒါဝိ ဒ် ှ ိ ရာ ေကျာက် ကား၊ အဒလံ ဥမင်သိ့ ဆင်းသွ ား၍၊
ဖိ လိတိ လတိ ့ သည် ေရဖိ မ်ချိုင့်၌ တပ်ချလျက်

ှ ိ က၏။

၁၆ ထိ အခါ ဒါဝိ ဒ်သည်

ရဲ တိက်တွင်ေန၍၊ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ဗက်လင် မိ ့၌လည်း တပ်ချ က၏။ ၁၇ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း
တစံ တေယာက်ေသာသသည် ဗက်လင် မိ တ
့ ံ ခါးနားမှာ ှ ိ ေသာ ေရတွ င်းထဲ က ေရကိ ခပ်၍
ငါ့အား ေပးပါေစေသာဟ ေတာင့်တေသာစိ တ် ှ င့် ဆိ ေသာ်၊ ၁၈ ထိ သသံ းေယာက်တိ့သည်
ဖိ လိတိ တပ်ကိဖျက်၍၊ ဗက်လင် မိ ့ တံ ခါးနားမှာ ှ ိ ေသာ ေရတွ င်းထဲ ကေရကိ ခပ်ယ ပီ းလ င်
ဒါဝိ ဒ် ထံ ေတာ်သိ့ေဆာင်ခဲ့ က၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ဒါဝိ ဒ် သည် မေသာက်ဘဲ ထာဝရဘရား
ေ ှ ေတာ်
့
၌ သွ န်းလျက်၊ ၁၉ ဤေရကိ ေသာက်ေသာအမသည် ငါ ှ င့်ေဝးပါ ေစေသာ။
ကိ ယ်အသက်ကိ မ ှ ေြမာဘဲ သွားေသာသတိ ့၏ အေသွ းကိ

ငါေသာက်ရမည်ေလာ။

သတိ ့သည် ကိ ယ် အသက်ကိ စွ န့်စား၍ ဤေရကိ ေဆာင်ခဲ့ က

ပီ ဟဆိ လျက်

မေသာက်ဘဲေန၏။ ထိ သရဲ သံ းေယာက်တိ့သည် ထိ သိ့ ေသာ အမတိ ့ကိ ပ က၏။ ၂၀
ယွ ာဘညီ အဘိ ှ ဲ သည်လည်း
လှ ံ ကိ ကိင်၍

လသံ းရာ

သရဲ သံ းေယာက်

တိ ့ကိ

တွ င်

အ ကီ းြဖစ်၏။

တိ က်ဖျက်လပ် ကံ ေသာေ ကာင့်၊

သသည်

သရဲ သံ းေယာက်

အဝင်ေနရာရသတည်း။ ၂၁ သရဲ သံ းေယာက်တွင် ှ စ်ေယာက်ထက်သာ၍ ြမတ်ေသာေ ကာင့်
ဗိ လ်ချုပ်အရာကိ ရ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ပဌမသရဲ သံ းေယာက်တိ့ကိ မမှီ။ ၂၂ အထးသြဖင့်
ပဘးေသာကပ်ေဇလ မိ သ
့ ား၊ သရဲ ေယာယဒ၏သား ေဗနာယသည်လည်း ြခေသ့ ှ င့် တေသာ
ေမာဘလ ှ စ်ေယာက်ကိ သတ်၏။ ေဆာင်း ကာလ၌လည်း၊ အြခားသိ ့သွား၍ ေြမတွ င်း၌ ှ ိ ေသာ
ြခေသ့ ကိ သတ်၏။

၂၃ အရပ်ငါးေတာင်ြမင့်ေသာ အဲ ဂတု လကိ လည်း သတ်၏။

အဲ ဂတုလသည် ရက်ကန်းလက်လိပ် ှ င့်အမ ကီ းေသာ လှ ံ ကိ ကိင်ေသာ်လည်း၊ ေဗနာယသည်
ေတာင် ေဝးကိ သာ ကိ င်လျက်သွား၍၊ အဲ ဂတုလလက်မှလှ ံ ကိ လယ ပီ းလ င် ထိ လှံ ှ င့်သ့ကိ
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သတ်၏။

၂၄ ထိ သိ့ေသာ

အမတိ ့ကိ ေယာယဒသား ေဗနာယ သည်

သရဲ သံ းေယာက်အဝင်ေနရာကိ ရ၏။

ပ၍

၂၅ ဗိ လ်များထက်သာ၍ြမတ်ေသာ်လည်း ပဌမ

သရဲ သံ းေယာက်တိ့ကိမမှီ။ ဒါဝိ ဒ်သည် အတွ င်းဝန်ချုပ် အရာကိ လည်း ေပး၏။ ၂၆ ယွ ာဘညီ
အာသေဟလသည်လည်း ဗိ လ်စ အဝင်ြဖစ်၏။ ထိ အတ၊ ဗက်လင် မိ ေ့ န၊ ေဒါေဒါ၏သား
ဧလဟာနန်၊ ၂၇ ေဟေရာဒိ အမျိုး ှ မ၊ ဖာလတိ အမျိုး ေဟလက်၊ ၂၈ ေတေကာအမျိုး
ဣေက ှ ၏သား ဣရ၊ အေန

ေသာသိ အမျိုး အေဗျဇာ၊ ၂၉ ဟ ှ သိ အမျိုးသိ ေဗကဲ ၊

အေဟာဟိ အမျိုး ဣလဲ ၊ ၃၀ ေနေတာဖာသိ အမျိုး မဟာရဲ ၊ ေနေတာဖာသိ အမျိုး ဗာန၏သား
ေဟလက်၊ ၃၁ ဗယာမိ န်အမျိုး၊ ဂိ ဗာ မိ ေ့ န၊ ရိ ဘဲ၏သားဣတဲ ၊ ပိ ရေသာနိအမျိုး ေဗနာယ၊ ၃၂
ဂါ ှ ချိုင့်သားဟရဲ ၊ အာဗသိ အမျိုးအေဗျလ၊ ၃၃ ဗာဟမိ အမျိုးအာဇမာဝက်၊ ှ ာလေဗာနိအမျိုး
ဧလျာဘ၊ ၃၄ ဂိ ေဇာနိအမျိုးယာ ှ င်၏သားတိ ့တွင် ေယာန သန်၊ ဟာရရိ အမျိုး ှ မ၊ ၃၅
ဟာရရိ အမျိုး ှ ာရ၏ သားအဟိ အံ၊ ဥရ၏သား ဧလိ ဖလ၊ ၃၆ ေမေခရသိ အမျိုးေဟဖာ၊
ေပေလာနိအမျိုး အဟိ ယ၊

၃၇ ကရေမလအမျိုးေဟဇရဲ ၊ ဧဇဗဲ ၏သားနာရဲ ၊

၃၈

နာသန်၏ညီ ေယာလ၊ ဟေဂရိ ၏သား မိ ဗဟာ၊ ၃၉ အမုန်အမျိုးေဇလက်၊ ေဇ ံ ယာသား
ယွ ာဘ၏ လက်နက်ေဆာင် လလင်၊ ေဗေရာသိ အမျိုး နဟာရဲ ၊
ဣရ၊ ဣသရိ အမျိုးဂါရက်၊

၄၀ ဣသရိ အမျိုး

၄၁ ဟိ တိ အမျိုးဥရိ ယ၊ အာလဲ ၏သား ဇာဗဒ်၊

၄၂

ဗင်အမျိုးသားသံ းကျိပ်ကိ အပ်ေသာဗိ လ်၊ ှ ိ ဇ၏သား အဒိ န၊ ၄၃ မာခါ၏သားဟာနန်၊
မိ သနိအမျိုး ေယာ ှ ဖတ်၊ ၄၄ အာ ှ တေယာသိ အမျိုး သဇိ ၊ အာေရာ်အမျိုး ေဟာသန်၏သား
ှ ာမ ှ င့်ေယေဟလ၊ ၄၅ တိ ဇိအမျိုး ှ ိ မရိ ၏သား ေယေဒျလ ှ င့် သ၏ညီ ေယာဟ၊ ၄၆
မဟာဝိ အမျိုးဧေလျလ၊ ဧလနန်၏သား ေယရိ ဗဲ ှ င့် ေယာ ှ ဝိ ၊ ေမာဘအမျိုးဣသမ ှ င့်တကွ ၊
၄၇ ဧေလျလ၊ သဗက်၊ ေမေဇာဗိ တ်အမျိုး ယာေသ

၁၂ ဒါဝိဒ်သည်

ကိ ှ ၏သားေ ှ ာလကိ

လတည်း။

ေ ှ ာင်၍

ဇိ ကလတ် မိ ့၌

ေနစဥ်၊

သ့ဘက်သိ့ဝင်စားေသာသ၊ ၂ ေလး လက်နက်ကိ ေဆာင်၍လက်ျာဘက်လက်ဝဲလက်မေ ွး၊
ေကျာက် ှ င့်ြမားကိ

ပစ်တတ်ေသာ

စစ်သရဲ ကီ း၊

ေ ှ ာလ

ေပါက်ေဘာ်

ဗယာမိ န်အမျိုးသားဟမကား၊ ၃ အ ကီ းအကဲ အေဟဇာ၊ သ့ေနာက်ေယာ ှ ၊ ဂိ ဗာ မိ သ
့ ားေ ှ မာ၊
အာဇမာဝက်သား ေယေဇလ ှ င့် ေပလက်၊ ေဗရာခ၊ အေ ာသိ အမျိုး ေယဟ၊ ၄ ဗိ လ်စတွ င်
ထးဆန်း၍အ ကီ းအကဲ လပ်ေသာ ဂိ ေဗာင် မိ သ
့ ား ဣ ှ မာယ၊ ေယရမိ ၊ ယဟာေဇလ၊
ေယာဟနန်၊ ေဂဒရသိ အမျိုးေယာဇဗဒ်၊ ၅ ဧလဇဲ ၊ ေယရိ မတ်၊ ဗာလျာ၊ ေ ှ မရိ ၊ ဟ ဖိ
အမျိုးေ ှ ဖတိ ၊ ၆ ဧလကာန၊ ေယ ှ ာ၊ အာဇေရလ၊ ေယာဇာ၊ ေကာရသိ အမျိုး ယာေ ှ ာဗ၊ ၇
ေဂေဒ မိ ေ့ န၊ ေယေရာဟံ သား ေယာလာ ှ င့် ေဇဗဒိ တည်း။ ၈ ထိ မှတပါး၊ ဒါဝိ ဒ် ှ ိ ရာ

၁ ရာဇဝင်ချုပ်
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ေတာရဲ တိက်သိ့ ထွ က် သွ ားေသာသ၊ ခွ န်အား ကီ း၍ ဒိ င်းလားေဆာင်လျက် စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ
တတ်စွမ်း ိင်ေသာသ၊ ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့ မျက် ှ ာရဲ ၍ ေတာင်ေပ မှာ ဒရယ်ကဲ့သိ ့ လျင်ြမန်ေသာ
သဂဒ်အမျိုးသားဟမကား၊ ၉ ဧဇာတပါး၊ သဗဒိ တပါး၊ ဧလျာဘတပါး၊ ၁၀ မိ ှ မ တပါး၊
ေယရမိ တပါး၊ ၁၁ အတဲ တပါး၊ ဧေလျလတပါး၊ ၁၂ ေယာဟနန်တပါး၊ ဧလဇာဗဒ်တပါး၊ ၁၃
ေယရမိ တပါး၊ မာခဗာနဲတပါး၊ ေပါင်းတကျိပ် တပါးတည်း။

၁၄ ဤသတိ ့သည်

ဂဒ်အမျိုးသားတွ င် ဗိ လ်လပ်၍၊ အငယ်ကား လတရာ၊ အ ကီ းကားလတေထာင်ကိ
အပ်ေသာသြဖစ် က၏။ ၁၅ ေယာ်ဒန်ြမစ်ေရသည် ကမ်းတေ ှ ာက်လံ းကိ လမ်းမိ းေသာ
ကာလပဌမလတွ င်၊ သတိ ့သည် ကး၍ ေြမညီ ရာအရပ်အေ ှ အေနာက်
့
၌ ေနေသာသအေပါင်း
တိ ့ကိ ေြပးေစ က၏။ ၁၆ ဗယာမိ န်အမျိုးသား ှ င့် ယဒအမျိုးသားအချို ့တိ့ သည် ဒါဝိ ဒ် ှ ိ ရာ
ရဲ တိက်သိ့လာေသာအခါ၊ ၁၇ ဒါဝိ ဒ်သည် ကိ ဆိြခင်းငှ ါ ထွ က်သွား၍၊ ငါ့ကိ မစြခင်းငှ ါ
ေမတာစိ တ် ှ င့်လာလ င် ငါသေဘာတ၏။ သိ ့မဟတ် ငါ့ကိရန်သလက်သိ့ အပ်ြခင်းငှ ါ လာလ င်
ငါ၌

အြပစ်မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊

ဘိ းေဘးတိ ့၏

ဘရားသခင်သည်

ကည့် ၍

ဆံ းမေတာ်မပါေစေသာဟဆိ ေသာ်၊ ၁၈ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ဗိ လ်ချုပ်အာမသဲ အေပ မှာ
သက်ေရာက်၍၊ အိ ဒါဝိ ဒ်၊ က န်ေတာ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ် ၏လ၊ အိ ေယ ှ ဲ ၏သားေတာ်၊
ကိ ယ်ေတာ်ဘက်သိ့ ဝင်စား ေသာသြဖစ်ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်၌ မဂလာ ှ ိ ပါေစေသာ။
မဂလာ ှ ိ ပါေစေသာ။

ကိ ယ်ေတာ်ကိမစေသာသ၌

မဂလာ

ှ ိ ပါေစေသာ။

ကိ ယ်ေတာ်၏ဘရားသခင်သည် ကိ ယ် ေတာ်ကိ မစေတာ်မပါေစေသာဟ ြပန်ေြပာေလေသာ်၊
ဒါဝိ ဒ်သည် သတိ ့ကိ လက်ခံ၍ ဗိ လ်အရာ၌ ခန့်ထား ေလ၏။ ၁၉ ထိ မှတပါး၊ ဒါဝိ ဒ်သည်
ေ ှ ာလကိ စစ်တိက်သွား ေသာ ဖိ လိတိ လတိ ့ ှ င့် လိ က်ေသာအခါ၊ ဖိ လိတိ မင်းတိ ့က၊
ဤသသည် ငါတိ ့ကိအပ်၍ မိ မိသခင်ေ ှ ာလဘက်သိ့ ဝင်စားမည်ဟ တိ င်ပင် ပီ းမှ
ြပန်ေစေသာေ ကာင့်၊ ဒါဝိ ဒ် သည် စစ်မကဘဲ ဇိ ကလတ် မိ သ
့ ိ ့ သွ ားေသာကာလ၊ သ့ဘက်သိ့
ဝင်စားေသာ မနာေ ှ အမျိုးသားဟမကား၊ ၂၀ မိ မိအမျိုးသားတိ ့တွင် လတေထာင်ကိ အပ်
ေသာ ဗိ လ်၊ အာဒန၊ ေယာဇဗဒ်၊ ေယဒေယလ၊ မိ ေကလ၊ ေယာဇဗဒ်၊ ဧလိ ဟ၊ ဇိ လသဲ တည်း။
၂၁ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ခွ န်အား ကီ းေသာ စစ်သရဲ ဗိလ် ကီ းြဖစ်၍၊ ထားြပလပ်ေသာ

သတိ တ
့ ဘက်၌ ဒါဝိ ဒ်ကိ မစ က၏။ ၂၂ ထိ ကာလ၌ဘရားသခင်၏ ဗိ လ်ေြခကဲ့ သိ ့ ကီ းစွ ာေသာ
ဗိ လ်ေြခြဖစ်သည်တိင်ေအာင် တေန့ထက် တေန့ ဒါဝိ ဒ်ကိ ကညီ ၍ဝင်စား က၏။ ၂၃
ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း၊ ေ ှ ာလ၏ ိင်ငံကိ ဒါဝိ ဒ်လက်သိ့လဲ ြခင်းငှ ါ ဒါဝိ ဒ် ှ ိ ရာ
ေဟ ဗန် မိ သ
့ ိ ့ လာေသာသ၊ စစ်တိက်လက်နက်စံ ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ တပ်သားစာရင်းဟမကား၊ ၂၄
ဒိ င်း ှ င့်လှ ံ ကိ ေဆာင်၍
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ေြခာက်ေထာင် ှ စ်ရာ၊ ၂၅ ခွ န်အား ကီ းေသာ စစ်သရဲ ၊ ှ ိ ေမာင်အမျိုးသား ခနစ်ေထာင်တရာ၊
၂၆ ေလဝိ အမျိုးသားေလးေထာင်ေြခာက်ရာ၊ ၂၇ အာ န်အမျိုးအပ်၊ ေယာယဒ ှ င့်အတပါေသာ

အာ န်အမျိုးသား သံ းေထာင်ခနစ်ရာ၊ ၂၈ ခွ န်အား ကီ းေသာသရဲ ၊ လပျိုဇာဒတ် ှ င့် သ၏
အေဆွ အမျိုးတပ်မး ှ စ်ကျိပ် ှ စ်ပါး၊

၂၉ ေ ှ ာလေပါက်ေဘာ်ြဖစ်ေသာ ဗယာမိ န်အမျိုး

သားသံ းေထာင်၊ ထိ အမျိုးသားအများတိ ့သည် ေ ှ ာလ ဘက်မှာေစာင့်ေန က၏။

၃၀

ခွ န်အား ကီ း၍ အေဆွ အမျိုးတိ ့တွင် ထင် ှ ား ေသာ ဧဖရိ မ်အမျိုးသား ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ရာ၊ ၃၁
ဒါဝိ ဒ်ကိ

ှ င်ဘရင်အရာ၌ချီးေြမာက်ြခင်းငှ ါ စာရင်းဝင်ေသာ မနာေ ှ အမျိုးဝက်ထဲက

လတေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ၃၂ ကာလအချိန်တိ့ကိ နားလည်၍ ဣသေရလ အမျိုးသည်
အဘယ်သိ့ ပသင့်သည်ကိ
သတိ ့အမျိုးသားချင်း

အေပါင်းတိ ့သည်

တပ်အခင်းအကျင်းမပျက်၊
တိ က်တတ်

ေသာ

ဗိ လ်တေထာင်၊

သိ တတ်ေသာ

အသင့် ှ ိ က၏။

စစ်တိက်လက်နက်စံ ှ င့်

ဇာဗလန်အမျိုးသား

ဒိ င်း ှ င့်လှ ံ

ဣသခါအမျိုးသားသ ကီ း ှ စ်ရာ၊

ကိ

ြပည့်စံ လျက်

ငါးေသာင်း၊

ေဆာင်ေသာ

စိ တ် ှ စ်ခွမ ှ ိ ၊

၃၃

၃၄

စစ်ချီ၍

နဿလိ အမျိုးသား

သသံ းေသာင်းခနစ်ေထာင်၊

၃၅

ဒန်အမျိုးထဲ က စစ်မးစစ်ေရး၌ ေလ့ကျက်ေသာ သ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်ေြခာက်ရာ၊ ၃၆
အာ ှ ာအမျိုးထဲ က ထိ အတ ေလ့ကျက်၍ စစ်ချီ တတ်ေသာ သေလးေသာင်း၊

၃၇

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက် ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်ထဲက စစ်တိက်လက်နက်စံ
အမျိုးမျိုး ှ င့်ြပည့်စံ ေသာသ တသိ န်း ှ စ်ေသာင်းတည်း၊ ၃၈ စစ်အခင်းအကျင်းမပျက်၊
တိ က်တတ်ေသာသ၊ အထက်ဆိခဲ့ ပီ း ေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌
ချီးေြမာက်ြခင်းငှ ါ

ကည် ိ ေသာ

စိ တ်အား ကီ း၍

ေဟ ဗန် မိ သ
့ ိ့

ကျန် ကင်း ေသာ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်၊ ဒါဝိ ဒ်ကိ

လာ က၏။

ှ င်ဘရင်အရာ၌

ချီးေြမာက်ချင်ေသာ စိ တ်သေဘာ တညီ တ ွ တ်တည်း ှ ိ က၏။ ၃၉ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်
သံ းရက်ပတ်လံ း အထံ ေတာ်၌ စားေသာက်လျက် ေန က၏။ အမျိုးသားချင်းတိ ့ သည်
ြပင်ဆင် ှ င့် က ပီ ။ ၄၀ အနီးအပါး၌ ေနေသာသတိ ့သည်လည်း၊ သိ း ွား ှ င့်တကွ အမဲ သား၊
မန့်ညက်သေဘာသဖန်းသီ း၊ စပျစ် သီ း၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ တည်းဟေသာ ရိ ကာများကိ ြမည်း၊
ကလားအပ်၊ လား၊ ွားအေပ မှာတင်လျက် ဣသခါခ ိ င်၊ ဇာဗလန်ခ ိ င်၊ နဿလိ ခ ိ င်မှ
ပင့်ေဆာင်ခဲ့၍ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ေပျာ်ေမွ ့ က၏။

၁၃ တဖန်ဒါဝိဒ်သည် လတေထာင်အပ်၊ တရာအပ် အစ ှ ိေသာ အ ကီးအကဲအေပါင်းတိ့ ှ င့်
တိ င်ပင် ပီ းလ င်၊ ၂ ဣသေရလအမျိုး ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့အား၊ သင်တိ့သည် အလိ ှ ိ ၍
ငါတိ ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား အခွ င့ ်ေပးေတာ်မလ င်၊ ဣသေရလ ိင်ငံအရပ်ရပ်၌
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ကျန် ကင်းေသးေသာ ငါတိ ့ညီအစ်ကိများ၊ မိ ့ ှ င့် မိ န့ ယ်၌ ေနေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊
ေလဝိ သားများတိ ့သည် ငါတိ ့ ှ င့်အတ စည်းေဝးေစြခင်းငှ ါ အ ှ ံ ့အြပားေစလတ် က
ကန်အ့ံ ။

၃ ငါတိ ့၏ဘရားသခင်

ေသတာေတာ်ကိ တဖန်

ေဆာင်ခဲ့ ကကန်အ့ံ ။

ေ ှ ာလလက်ထက်၌ ထိ ေသတာ ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ေမးြမန်းေလ့မ ှ ိ ပါတကားဟ မိ န့်ေတာ်မ
ေသာစကားကိ ၊

၄ စည်းေဝးေသာ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည်

ှ စ်သက်ေသာေ ကာင့်၊

အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း ပပါမည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ၅ ထိ သိဒ
့ ါဝိ ဒ်သည် ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်
ကိ ၊ ကိ ရယတ်ယာရိ မ် မိ မ့ ှ ေဆာင်ခဲ့ြခင်းငှ ါ အဲ ဂတုြပည် အနား၊
ဟာမတ် မိ လ
့ မ်းဝတိ င်ေအာင်

ှ ိ ေဟာရြမစ်မှစ၍

ေနေသာဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ စေဝး

ေစ ပီ းလ င်၊ ၆ ေခ ဗိ မ် ကားမှာ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ ထာဝရ ဘရား၏နာမေတာ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ
ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ေဆာင်ခဲ့ြခင်းငှ ါ၊ ဣသေရလ အမျိုးသား အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊
ယဒြပည်ကိရယတ်ယာရိ မ် မိ တ
့ ည်းဟေသာ ဗာလာ မိ သ
့ ိ ့ သွ ားေလ၏။ ၇ ဘရားသခင်၏
ေသတာေတာ်ကိ

လှ ည်းသစ်

ေပ မှာတင်၍

အဘိ နဒပ်အိမ်ထဲက

ထတ် က၏။

သဇ ှ င့်အဟိ သသည်လှည်းကိ ှ င် က၏။ ၈ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့
သည် သီ ချင်းဆိ လျက်ေစာင်း၊ တေယာ၊ ပတ်သာ၊ ှ ဲခရာ၊ ခွ က်ကွင်း၊ တံ ပိ းတိ ့ကိ ကိ င်လျက်
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ အားထတ်၍ တီ းမတ် က၏။ ၉ ခိ ဒန်ေကာက်နယ်တလင်းသိ ့
ေရာက်ေသာအခါ၊ ွားတိ ့သည် ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ လပ် ှ ား ေသာေ ကာင့်၊
သဇသည် လက်ကိဆန့်၍ ေသတာေတာ် ကိ ကိ င်၏။

၁၀ ထိ သိ့ေသတာေတာ်ကိ

ကိ င်ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားသည် သဇကိ အမျက်ထွက်၍၊ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မသြဖင့်၊
သဇသည်

ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌

ေသေလ၏။

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာ ေ ကာင့် ဒါဝိ ဒ်သည်

၁၁

သဇကိ ထာဝရဘရား

ိ းငယ်ေသာစိ တ် ှ ိ ၏။ ထိ အရပ် သည်

ယေန့တိင်ေအာင် ေပရေဇာဇအမည်ြဖင့် တွ င် သတည်း။

၁၂ ထိ ေန့၌ဒါဝိ ဒ်သည်

ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက်၍၊ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ငါ့ထံသိ ့
ေဆာင်ခဲ့ရမည်နည်းဟဆိ လျက်၊ ၁၃ မိ မိေနရာဒါဝိ ဒ် မိ ထ
့ ဲ သိ့ ေသတာေတာ်ကိ မေဆာင်ဘဲ
ဂိ တိ လ သဗေဒဒံ အိ မ်သိ့ လဲ ၍ ေဆာင်သွား ေလ၏။ ၁၄ ဘရားသခင်၏ေသတာေတာ်သည်
သံ းလ ပတ်လံ း၊ သေဗဒံ အိ မ်တွင် အိ မ်သအိ မ်သားများဆီ မှာ ှ ိ ၏။ ထာဝရဘရားသည်
သဗေဒဒံ ှ င့် အိ မ်သအိ မ်သား အေပါင်းတိ ့ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။

၁၄ တ မင်း ကီးဟိရံသည်

ဒါဝိ ဒ်အဘိ ့

နန်းေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်ြခင်းငှ ါ၊

သံ တမန် ှ င့်တကွ အာရဇ် သစ်သား၊ လက်သမား၊ ပန်းရန်သမားတိ ့ကိ ေစလတ်ေလ၏။ ၂
ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိ ဒ်ကိ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မေ ကာင်း ှ င့်
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မိ မိလဣသ

ေရလအမျိုးအဘိ ့အလိ ငှါ၊

ိင်ငံကိ

ချီးေြမာက်ေတာ်မ

ေ ကာင်းကိ

ဒါဝိ ဒါသိ ြမင်ေလ၏။ ၃ ဒါဝိ ဒ်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ထပ်၍မယားတိ ့ကိ သိ မ်းယသြဖင့်
သားသမီ းများတိ ့ကိ ြမင်ေလ၏။ ၄ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဒါဝိ ဒ်ြမင်ေသာ သားတိ အ
့ မည် ကား၊ ှ မွ ာ၊
ေ ှ ာဗပ်၊ နာသန်၊ ေ ှ ာလမန်၊ ၅ ဣဗဟာ၊ ဧလိ ၊ ဧလိ ပလက်၊ ၆ ေနာဂ၊ ေနဖက်၊ ယာဖျာ၊ ၇
ဧလိ ှ မာ၊ ဧလျာဒ၊ ဧလိ ဖလက်တည်း။ ၈ ဒါဝိ ဒ်ကိ ဘိ သိက်ေပး၍ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်
အရာ၌ ခန့်ထားေ ကာင်းကိ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် ကားလ င်၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်ကိ
ှ ာ၍ လာ က၏။ ထိ သိတင်းကိ ဒါဝိ ဒ်သည် ကားေသာအခါ ချီသွား၏။ ၉ ဖိ လိတိ လတိ ့သည်
လာ၍ေရဖိ မ်ချိုင့်၌ အ ှ ံ ့ အြပားေန က၏။ ၁၀ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ဖိ လိတိ လတိ ့
ှ ိ ရာသိ ့ သွ ားရပါမည်ေလာ။ အက ်ပ်လက်၌ အပ်ေတာ် မမည်ေလာဟ ဘရားသခင်ကိ
ေမးေလ ာက်လ င်၊

ထာဝရဘရားက

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၁၁

သွ ားေလာ့။

ဒါဝိ ဒ်သည်

သင့်လက်၌

ငါအပ်မည်ဟ

ဗာလေပရဇိ မ် မိ သ
့ ိ ့သွား၍

သတိ ့ကိ

လပ် ကံ ပီ းမှ၊ ဘရားသခင်သည် ေရထ၍ ဖိ ဖျက်သကဲ့ သိ ့ ငါ့ရန်သတိ ့ကိ ငါ့အားြဖင့်
ဖိ ဖျက်ေတာ်မ ပီ ဟဆိ လျက်၊ ထိ အရပ်ကိ ဗာလေပရဇိ မ်အမည်ြဖင့် တွ င်ေစသတည်း။ ၁၂
ထိ အရပ်၌ ဖိ လိတိ လများ ပစ်ထားေသာ ပ်တ များကိ ဒါဝိ ဒ်၏အမိ န့်ေတာ် ှ င့် မီ း ိ ့ က၏။ ၁၃
တဖန်ဖိလိတိ လတိ ့သည် ထိ ချိုင့်၌ အ ှ ံ ့အြပား လာ၍ေန က၏။ ၁၄ ဒါဝိ ဒ်သည်လည်း
ဘရားသခင်ကိ တဖန်ေမးေလ ာက် ေသာ်၊ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ တည့်တည့်မတက်ရ။ သတိ ့မှလဲ ၍
ပိ းစာေတာတဘက်တချက်၌ ချီရမည်။ ၁၅ ပိ းစာပင်ဖျား၌ စစ်ချီသံကိ ကားေသာအခါ၊
တိ က်အ့ံ ေသာငှ ါ ချီေလာ့။ ထိ အခါ ဘရားသခင်သည် ဖိ လိတိ တပ်ကိ လပ် ကံ ြခင်းငှ ါ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ
ကသွ ားမည်ဟ ဘရားသခင် မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၁၆ ဒါဝိ ဒ်သည် ပ၍ ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ
ဂိ ေဗာင် မိ မ့ ှ သည် ဂါေဇရ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် လပ် ကံ ေလ၏။ ၁၇ ဒါဝိ ဒ်သိတင်းသည်အတိ င်းတိ င်း
အြပည်ြပည် တိ ့၌ ှ ံ ့ြပား၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ လမျိုးတိ ့သည် သ့ကိ ေ ကာက် ွံ ေစြခင်
့
းငှ ါ
ထာဝရဘရားစီ ရင်ေတာ်မ၏။

၁၅ ထိေနာက်ဒါဝိဒ် မိ ့၌

အိ မ်ေတာ်တိ့ကိ ေဆာက်

ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်၏

ေသတာေတာ်ဌာနကိ ြပင်၍ တဲ ေတာ်ကိလည်း တည်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ၂ ဒါဝိ ဒ်က၊ ဘရားသခင်၏
ေသတာေတာ်ကိ ထမ်း၍ ေ ှ ေတာ်
့
၌ အမေတာ်ကိ အစဥ်ေစာင့်ေစြခင်းငှ ါ ထာဝရဘရားသည်
ေလဝိ သားတိ ့ကိ ေ ွးချယ်ေတာ်မ ေသာေ ကာင့်၊ အြခားတပါးေသာ သတိ ့သည် ဘရားသခင်
၏ ေသတာေတာ်ကိ မထမ်းရ ကဟဆိ လျက်၊ ၃ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်အဘိ ့
ြပင်ဆင် ေသာ အရပ်ဌာနသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ြခင်းငှ ါ ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ ့ကိ
ေယ ှ လင် မိ ့၌ စေဝးေစေသာအခါ၊ ၄ အာ န်သားတိ ့ ှ င့် ေလဝိ သားတိ ့ကိလည်း စေဝး
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ေစေတာ်မ၍ ေရာက်လာေသာသဟမကား၊ ၅ ေကာဟတ်အမျိုးတွ င် အ ကီ းြဖစ်ေသာ
ဥေရလ
အသာယ

ှ င့် သ၏ညီ အစ်ကိတရာ ှ စ်ဆယ်၊

၆ ေမရာရိ အမျိုးတွ င် အ ကီ းြဖစ်ေသာ

ှ င့်သ၏ညီ အစ်ကိတရာ ှ စ်ဆယ်၊

၇ ေဂရ ံ အမျိုးတွ င် အ ကီ းြဖစ်ေသာ

ေယာလ ှ င့် သ၏ညီ အစ်ကိ တရာသံ းဆယ်၊ ၈ ဧလိ ဇဖန်အမျိုးတွ င် အ ကီ းြဖစ်ေသာ
ေ ှ မာယ ှ င့်သ၏ညီ အစ်ကိ ှ စ်ရာ
ှ င့် သ၏ညီ အစ်ကိ ှ စ်ဆယ်၊

၉ ေဟ ဗန်အမျိုးတွ င် အ ကီ းြဖစ်ေသာ ဧေလျလ

၁၀ သေဇလအမျိုးတွ င် အ ကီ းြဖစ်ေသာ အမိ နဒပ်

ှ င့်သ၏ညီ အစ်ကိ တရာတဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၁ ဒါဝိ ဒ်သည်လည်း ယဇ် ပေရာဟိ တ်
ဇာဒတ် ှ င့် အဗျာသာ၊ ေလဝိ သား သေရလ၊ အသာယ၊ ေယာလ၊ ေ ှ မာယ၊ ဧေလျလ၊
အမိ နဒပ်တိ့ကိ ေခ ၍၊

၁၂ သင်တိ့သည် ေလဝိ သားအေဆွ အမျိုးသ ကီ း ြဖစ် က၏။

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ ေသတာေတာ်အဘိ ့ ငါြပင်ဆင်ေသာ
အရပ် ဌာနသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ြခင်းငှ ါ ကိ ယ်ကိ၎င်း၊ ညီ အစ်ကိတိ့ ကိ ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေစ ကေလာ့။
၁၃ အရင်ကမသန့် ှ င်း၊ တရားလမ်းသိ ့ မလိ က်ဘဲ ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

ှ ာေသာေ ကာင့် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသည်ဟ သတိ ေပး၏။ ၁၄ ထိ အခါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ ှ င့်
ေလဝိ သား တိ ့သည်၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ၏ေသတာေတာ်ကိ
ေဆာင်ခဲ့ြခင်းငှ ါ ကိ ယ်ကိသန့် ှ င်းေစ

က၏။

၁၅ ထာဝရဘရားအမိ န့်ေတာ် ှ င့်အညီ

ေမာေ ှ မှာထားခဲ့ သည်အတိ င်း၊ ေလဝိ သားတိ ့သည် ဘရားသခင် ၏ ေသတာေတာ်ကိ
ေသတာေတာ်ထမ်းဘိ းြဖင့် ထမ်း က
ေစာင်း၊

တေယာ၊

၏။

ခွ က်ကွင်းအစ ှ ိ ေသာ

၁၆ ေလဝိ သားအ ကီ းအကဲ တိ့သည်

တရိ ယာမျိုး ှ င့်

သီ ချင်းဆိ တတ်

ေသာ

ညီ အစ်ကိတိ့ကိ ဝမ်းေြမာက်စွာ အသံ ပိ င် ဆိ ေစြခင်းငှ ါ ခန့်ထားရမည်အေ ကာင်း
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ၁၇ ထိ ေလဝိ သားတိ ့သည် ေယာလသားေဟမန်၊ သ၏ညီ စထဲ က
ေဗရခိ သားအာသပ်၊ မိ မိတိ့ညီစ၊ ေမရာရိ အမျိုးထဲ က က ှ ာယသားဧသန်တိ့ကိ၎င်း၊ ၁၈
မိ မိတိ့ညီဒတိ ယအရာ ှ ိ ြဖစ်ေသာ ဇာခရိ ၊ ဗယာေဇလ၊ ေ ှ မိ ရာမတ်၊ ေယေဟလ၊ ဥ ိ၊
ဧလျာဘ၊ ေဗနာယ၊ မာေသယ၊ မတိ သိ၊ ဧလိ ဖေလ၊ မိ တ်ေနယ၊ တံ ခါးေစာင့် သဗေဒဒံ ၊
ေယလ၊ အာဇဇိ တိ့ကိ၎င်း ခန့်ထား က၏။ ၁၉ သီ ချင်းဆရာေဟမန်၊ အာသပ်၊ ဧသန်တိ့သည်
ေ ကးဝါခွ က်ကွင်းကိ တီ းရ က၏။ ၂၀ ဇာခရိ ၊ ဗယာေဇလ၊ ေ ှ မိ ရာမတ်၊ ေယေဟလ၊
ဥ ိ၊ ဧလျာဘ၊ မာေသယ၊ ေဗနာယတိ ့သည် အာလမတ် တေယာကိ ထိ းရ က၏။ ၂၁
မတိ သိ၊ ဧလိ ဖေလ၊ မိ တ်ေနယ၊ သဗေဒဒံ ၊ ေယလ၊ အာဇဇိ တိ့သည် အသံ စံ လင်စွာ
ေ ှ မိ နိတ်ေစာင်း ကိ တီ းရ က၏။

၂၂ ေလဝိ သားအ ကီ းအကဲ ြဖစ်ေသာ ေခနနိသည်

သီ ချင်းအတတ်၌ ေလ့ကျက်ေသာေ ကာင့် သီ ချင်း ဆရာ ကီ းြဖစ်၏။
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ဧလကာနသည် ေသတာေတာ်တံခါး ေစာင့်ြဖစ်၏။ ၂၄ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေ ှ ဗနိ၊ ေယာ ှ ဖတ်၊
နာသ ေနလ၊ အာမသဲ ၊ ဇာခရိ ၊ ေဗနာယ၊ ဧေလျဇာတိ ့သည် ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ
တံ ပိ းမတ်ရ က၏။ သဗေဒဒံ ှ င့် ေယဟိ သည်လည်း ေသတာေတာ်တံခါး ေစာင့်ြဖစ်၏
။ ၂၅ ထိ သိ့ဒါဝိ ဒ်မင်း ှ င့် ဣသေရလအမျိုးအသက် ကီ းသ၊ လတေထာင်အပ်တိ့သည်
ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ၊ သဗေဒဒံ အိ မ်မှ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိ တ် ှ င့်
ေဆာင်ခဲ့ြခင်းငှ ါ သွ ား က၏။ ၂၆ ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ် ေသတာေတာ် ကိ ထမ်းေသာ
ေလဝိ သားတိ ့ကိ ဘရားသခင် မစေတာ် မသည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့သည်

ွားခနစ်ေကာင် ှ င့်

သိ းခနစ် ေကာင်တိ့ကိ ယဇ် ပေဇာ် က၏။ ၂၇ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် ေသတာေတာ်ကိ ထမ်းေသာ ေလဝိ
သားများ၊ သီ ချင်းဆရာေခနနိ ှ င့် သီ ချင်းဆိ သများတိ ့ သည် ပိ တ်ေချာကိ ဝတ် က၏။ ဒါဝိ ဒ်သည်
ပိ တ်သင်တိင်း ကိ လည်း ထပ်၍ဝတ်၏။ ၂၈ ထိ သိ့ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်
ေ ကးေ ကာ်လျက်၊

ှ ဲခရာ၊ တံ ပိ း၊ ခွ က်ကွင်း၊ တေယာ၊ ေစာင်းတိ ့ကိ တီ းမတ်လျက်၊

ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ် ေသတာေတာ်ကိ ေဆာင်ခဲ့ က၏။

၂၉ ထာဝရဘရား၏

ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်သည်။ ဒါဝိ ဒ် မိ န့ ထဲ သိ့ဝင်ေသာအခါ၊ ေ ှ ာလ၏ သမီ းမိ ခါလ သည်
ြပတင်းေပါက်က ကည့်၍၊ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည် ကလျက်တီးမတ်လျက်လာသည်ကိ ြမင်သြဖင့်
စိ တ် ှ လံ း ထဲ ၌ မထီ မဲ့ြမင် ပ၏။

၁၆ ထိသိ့ဘရားသခင်၏

ေသတာေတာ်ကိ

ေဆာင်ခဲ့၍

ဒါဝိ ဒ်ေဆာက် ှ င့်ေသာ

တဲ အလယ်၌ထား ပီ းမှ၊ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ှ င့် မိ ဿဟာယယဇ် တိ့ကိ ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌
ပေဇာ် က၏။

၂ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့် မိ ဿဟာယယဇ် ပေဇာ်ြခင်း အမကိ ဒါဝိ ဒ်မင်းသည်

ပီ းစီ းေစေသာအခါ၊ ထာဝရ ဘရား၏နာမေတာ်ကိ မက်၍ ပရိ သတ်တိ့ကိ ေကာင်း ကီ း
ေပးေလ၏။ ၃ ဣသေရလ လေယာက်ျားမိ န်းမအေပါင်း တိ ့အား မန့်တြပား၊ အမဲ သားတတစ်၊
စပျစ်သီးပျဥ်တြပား စီ ေဝငှ ေတာ်မ၏။ ၄ တဖန် ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ
အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏
ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ အလှ ည့် အတိ င်း ချီးမွ မ်းေစြခင်းငှ ါ ခန့်ထားေတာ်မေသာ ေလဝိ
သားများဟမကား၊

၅ ခွ က်ကွင်းတီ းေသာ အ ကီ းအကဲ အာသပ်၊ သ့ ေနာက်ေစာင်း

တေယာတီ းေသာ ဇာခရိ ၊ ေယလ၊ ေ ှ မိ ၊ ရာမတ်၊ ေယေဟလ၊ မတိ သိ၊ ဧလျာဘ၊ ေဗနာယ၊
သဗ

ေဒဒံ ၊

ေယလတစ ှ င့်၊

၆

ဘရားသခင်၏ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ

အစဥ်တံပိ းမတ်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေဗနာယ ှ င့် ယဟာေဇလတည်း။ ၇ ထိ ေန့၌ဒါဝိ ဒ်သည်
အာသပ် ှ င့်သ့ညီတိ့အား အပ်ေသာ ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းရာ
ဆာလံ သီ ချင်းသစ်ဟမကား၊ ၈ ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။
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နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပ ကေလာ့။ အမေတာ် တိ ့ကိ လများတိ ့အား ြပသ ကေလာ့။

၉

ထာဝရဘရားကိ သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ ဆာလံ သီ ချင်းကိ ဆိ ကေလာ့။ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ
အမေတာ်အေပါင်း တိ ့ကိ ေဟာေြပာ ကေလာ့။

၁၀ သန့် ှ င်းေသာ

နာမေတာ်၌

ဝါ ကားဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာသတိ ့သည် စိ တ် ှ လံ း င်လန်း ကေစ။
၁၁ ထာဝရဘရား ှ င့် တန်ခိးေတာ်ကိ ှ ာ ကေလာ့။ မျက် ှ ာေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ် ှ ာ ကေလာ့။
၁၂ စီ ရင်ေတာ်မေသာ အံ့ သဘွ ယ်တိ့ကိ၎င်း၊ ထး ဆန်းေသာ အမေတာ်တိ့ ှ င့် တ်ေတာ်ထွက်

ပညတ်တိ့ကိ ၎င်း ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။ ၁၃ ထာဝရဘရား၏က န် ဣသေရလအမျိုး၊
ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ ယာကပ်အ ယ်တိ့၊ ၁၄ ကိ ယ်ေတာ်ြမတ်ထာဝရဘရားသည်
ငါတိ ့ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ေြမ ကီ းတြပင်လံ း၌ စီ ရင် ပိ င်ေတာ်မ၏။

၁၅

ငါသည်သင်တိ့အေမွ ခံရာဘိ ၊့ ခါနာန်ြပည်ကိ သင်၌ေပးမည်ဟ ငါတိ ့အမျိုးသည် အေရအတွ က်
အားြဖင့်မများ၊ အလွ န်နည်း၍၊ ထိ ြပည်၌ ဧည့်သည် ြဖစ်လျက်ေနေသာအခါ၊ အာြဗဟံ ၌
ဂတိ ထား၍

ဣဇာက်

၌

ကျိန်ဆိေတာ်မလျက်၊

ယာကပ်၌

မဲ ြမံ ေသာတရား၊

ဣသေရလ၌ နိစထာဝရပဋိ ညာဥ်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ လမျိုးအဆကတေထာင်တိင်ေအာင်
မိ န့် မက်ေတာ်မေသာ

တ်ကပတ်တည်းဟေသာ

ဝန်ခံြခင်းတရားေတာ်ကိ

အစဥ်အ မဲ ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။ ၂၀ သတိ ့သည် တ မိ မ့ ှ တ မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊ တ ိင်ငံမှ တ ိင်ငံသိ ့၎င်း၊
လှ ည့်လည်၍ သွ ား ကေသာအခါ၊

၂၁ သတိ ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ေစြခင်းငှ ါ အဘယ်သအားမ

အခွ င့ ်ေပးေတာ်မမ။ သတိ ့အတွ က်လည်း
ဘိ သိတ်ခံေသာသတိ ့ကိ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

ှ င်ဘရင်တိ့ကိ ဆံ းမလျက်၊

မထိ မခိ က် ှ င့်။

ငါ့ပေရာဖက်တိ့ကိ

၂၂ ငါ့ထံ၌

အြပစ်မ ပ ှ င့်ဟ

၂၃ ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့၊ ထာဝရဘရားအား သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းတရားကိ တေန့ထက်တေန့

န် ကား ကေလာ့။ ၂၄ ဘန်းေတာ်ကိ

တပါးအမျိုးသားတိ ့၌၎င်း၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမေတာ်တိ့ကိ ခပ်သိမ်းေသာ လမျိုးတိ ့၌ ၎င်း
ေဘာ်ြပ ကေလာ့။ ၂၅ ထာဝရဘရားသည် ကီ းြမတ်၍၊ အလွ န်ချီးမွ မ်း ဘွ ယ် ြဖစ်ေတာ်မ၏။
ဘရားတကာတိ ့ထက် ေ ကာက် ွံ ့ ဘွ ယ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။
ဘရား ှ ိ သမ တိ ့သည်

အချည်း ှ ီးသက်သက်

၂၆ တပါးအမျိုးသားတိ ့၏

ြဖစ် က၏။

ထာဝရဘရားမကား၊

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၂၇ ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိ ၏။
အစွ မ်းသတိ ှ င့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေ ကာင်းလည်း ေနေတာ် မရာ၌ ှ ိ ၏။ ၂၈ လအမျိုးမျိုးတိ ့၊
ထာဝရဘရားသည်ဘန်းတန်ခိး အစွ မ်းသတိ ှ ိ ေတာ်မသည်ဟ ဝန်ခံ ကေလာ့။

၂၉

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်သည် ဘန်း ကီ း ေတာ်မသည်ဟ ဝန်ခံ ကေလာ့။ ပေဇာ်သကာကိ
ေဆာင်ခဲ့လျက် ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ ချဥ်းကပ် ကေလာ့။ သန့် ှ င်း ေသာ တန်ဆာကိ ဆင်၍
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ထာဝရဘရားကိ ကိ းကွ ယ် က

ေလာ့။ ၃၀ ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေ ကာက် ွံ ့

ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ေလာကဓာတ်သည် မလပ်မ ှ ား ိင် ေအာင် မဲ ြမံ စွ ာ တည်လိမ့ ်မည်။ ၃၁
ေကာင်းကင်သည်

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ေစ။

ေြမ ကီ းသည်လည်း

င်လန်းြခင်း ှ ိ ေစ။

ထာဝရဘရား စိ းစံ ေတာ်မသည်ဟ တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင် ေဟာေြပာ ကေစ။
ပင်လယ် ှ င့်

ပင်လယ်တန်ဆာသည်

ှ ိ သမ သည်လည်း ဝမ်းေြမာက်ေစ။
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

အသံ ဗလံ

ပေစ။

၃၃ ထိ အခါေတာ၌

င်လန်းစွ ာသီ ချင်းဆိ ကလိ မ့ ်

၃၂

လယ်ြပင် ှ င့်လယ်ြပင်၌

ှ ိ သမ ေသာ အပင်တိ့သည်
မည်။

ကိ ယ်ေတာ်သည် ေြမ ကီ းသား တိ ့ကိ တရားစီ ရင်ြခင်းငှ ါ

အေ ကာင်းမကား၊

ကလာေတာ်မ၏။

၃၄

ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍၊ က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်ေသာေ ကာင့်၊ ဂဏ်
ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။
အက ပ်တိ့သည်
ေကျးဇးေတာ်ကိ

သန့် ှ င်းေသာနာမေတာ်
ချီးမွ မ်းြခင်း၌

ကယ်တင်ေတာ်မပါ။
မက်ဆိ

၃၅ အက ်ပ်တိ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာဘရား၊

ကေလာ့။

တပါး

ဂဏ်

ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်မည်
အမျိုးသားထဲ က

ေကျးဇးကိ

ဝန်ခံ၍

အေ ကာင်းအက ်ပ်တိ့ကိ

တ်၍

စေဝးေစေတာ်မပါဟ

၃၆ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည်

ကမာအဆက်ဆက်မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်းဟ

သီ ချင်းဆိ ကေသာအခါ၊

လများအေပါင်းတိ ့သည် အာမင် ဟ ဝန်ခံလျက် ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း က
၏။ ၃၇ ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ ့ မှာ၊ ေန့တိင်း ေဆာင် ွက်စရာအမကိ
အစဥ်အ မဲ ေဆာင်

ွက်ေစြခင်းငှ ါ၊ အာသပ် ှ င့် သ၏ညီ တိ့ကိ၎င်း၊ ၃၈ သဗေဒဒံ ှ င့်

ညီ ေြခာက်ကျိပ် ှ စ်ေယာက်၊ တံ ခါး ေစာင့်ေဟာသံ ှ င့် ေယဒသန်သား သဗေဒဒံ တိ ့ကိ၎င်း၊
ေသတာေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ထားေတာ်မ၏။ ၃၉ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပလင်ေပ မှာ ေန့ရက်အစဥ် အတိ င်း၊
နံ နက်တခါ ညဦ းတခါ ထာဝရဘရားအား မီ း ိ ့ရာယဇ် တိ့ကိ ပေဇာ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၌
ထာဝရ ဘရားထားေတာ်မေသာ ပညတိ ကျမ်းစာ၌ပါသမ အတိ င်း ပေစြခင်းငှ ါ၊ ဂိ ေဗာင် မိ ့၌
ြမင့်ေသာအရပ်ေပ
ဟိ တ်ဇာဒတ် ှ င့်

မှာ ှ ိ ေသာ
သ၏ညီ

ထာဝရဘရား

တဲ ေတာ်ေ ှ တွ
့ င်၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်များကိ လည်း

ယဇ် ပေရာ

ထားေတာ်မ၏။

၄၁

ထာဝရဘရား၏က ဏာေတာ်သည် အစဥ် အ မဲ တည်ေသာေ ကာင့် ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်း ေစြခင်းငှ ါ၊

၄၂ သီ ချင်းသည်တိ့၏အေဆာင်၊ တံ ပိ း၊ ခွ က်ကွင်း အစ ှ ိ ေသာ

ဘရားသခင်၏ တရိ ယာမျိုးကိ ကိင်ေသာ ေဟမန် ှ င့်ေယဒသန်အစ ှ ိ ေသာ ေ ွးေကာက်၍
စာရင်း သွ င်းေသာသ အြခားတိ ့ကိလည်း ထားေတာ်မ၏။ ေယဒ သန်သားတိ ့သည်လည်း
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တံ ခါးေစာင့်ြဖစ် က၏။ ၄၃ ထိ ေနာက်မှလအေပါင်းတိ ့သည် မိ မိတိ့ေနရာသိ ့ ြပန်သွား က၏။
ဒါဝိ ဒ်သည်လည်း နန်းေတာ်သားတိ ့ကိ ေကာင်း ကီ းေပးြခင်းငှ ါ သွ ားေတာ်မ၏။

၁၇ ဒါဝိဒ်မင်းသည်

နန်းေတာ်၌

ငိ မ်ဝပ်စွာေနရေသာ

ပေရာဖက်နာသန်ကိေခ ၍ ကည့် ေလာ့။ ငါသည်

အခါ၊

အာရဇ် သစ်သားအိ မ် ှ င့်

ေန၏။

ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်မကား ကလားကာြဖင့်သာ ကွ ယ်ကာလျက်
ေနရသည်ဟဆိ ေသာ်၊

၂

နာသန်ကအ ကံ ေတာ် ှ ိ သမ အတိ င်း

ပေတာ်

မပါ။

ဘရားသခင်သည် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် အတ ှ ိ ေတာ်မ သည်ဟ ြပန်ေလ ာက်၏။ ၃ ထိ ညဥ့်တွ င်
ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ပေရာဖက်နာသန်သိ့ ေရာက်၍၊

၄ ငါ့က န်

ဒါဝိ ဒ်ထံသိ ့သွားေလာ့။ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ငါေနစရာဘိ ့အိမ်ကိ
မေဆာက်ရ။

၅ ဣသေရလအမျိုးကိ အဲ ဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင် ေသာ ေန့ကစ၍

ယေန့တိင်ေအာင်အိမ် ှ င့်ငါမေန။ တဲ တခမှတခသိ ့ေြပာင်း၍ တဲ များတိ ့ ှ င့် ေန ပီ ။

၆

ဣသေရလအမျိုးအေပါင်း ှ င့် ငါလှ ည့်လည်ရာ အရပ်တိ့၌ ငါ၏လမျိုးကိ ေက းေမွ းေစြခင်းငှ ါ၊
ငါေစခိ င်း ေသာ ဣသေရလတရားသ ကီ းတစံ တေယာက်အား၊ သင်သည် ငါ့အဘိ ့
အာရဇ် သစ်သားအိ မ်ကိ အဘယ် ေ ကာင့် မေဆာက်သနည်းဟ ငါဆိ ဘးသေလာ။ ၇ ယခမှာ
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သိ းထိ န်းရာသိ းြခံ ထဲ က သင့်
ကိ ငါ တ်ယ၍၊ ငါ၏လဣသေရလအမျိုးသားတိ က
့ ိ အပ်စိး ေသာ မင်းအရာ၌ ငါခန့်ထား ပီ ။ ၈
သင်သွားေလရာရာ၌ ငါလိ က်၍၊ သင်၏ရန်သ အေပါင်းတိ ့ကိ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ပယ် ှ ားသြဖင့်၊
ေြမ ကီ းသား လ ကီ းဂဏ်အသေရကဲ့ သိ ့ သင်၌ ဂဏ်အသေရကိ ငါေပး ပီ ။ ၉ ထိ မှတပါး၊
ငါ၏လဣသေရလအမျိုးေနရာ အရပ်ကိ ငါြပင်ဆင် ပီ ။ သတိ သ
့ ည်ေနာက်တဖန်မေြပာင်း မလဲ ၊
မိ မိတိ့ေနရာ၌ ေနေစြခင်းငှ ါ ငါ မဲ ြမံ ေစမည်။ မတရားေသာ သတိ ့သည် ေ ှ းကာလ၌၎င်း၊ ၁၀
ငါ၏လ ဣသေရလအမျိုး တရားသ ကီ းတိ ့ကိ ခန့်ထားေသာ ကာလ၌၎င်း၊

ှ ဥ်းဆဲ သကဲ့ သိ ့

ေနာက် တဖန် မ ှ ဥ်းဆဲ ရ။ သင့်ကိ လည်း ရန်သအေပါင်းတိ ့ လက်မှ ကယ်လတ်၍
ချမ်းသာေပး ပီ ။

သင်၏အမျိုး

အ ယ်ကိလည်း

ငါတည်ေစမည်ဟ

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၁ သင်သည် အသက်ကာလေစ့၍ ဘိ းေဘးေနရာ သိ ့ သွ ားရေသာအခါ၊
သင်မှဆင်းသက်ေသာ သားစတွ င်၊ သားတေယာက်ကိ ငါချီးေြမာက်၍ သ၏ ိင်ငံကိ တည်
ေထာင်မည်။

၁၂

ထိ သားသည်ငါ့အဘိ ့

အိ မ်ကိေဆာက်လိမ့ ်မည်။

သထိ င်ေသာ

ရာဇပလင်ကိအစဥ်အ မဲ ငါတည်ေစမည်။ ၁၃ ငါသည်သ၏ အဘြဖစ်မည်။ သသည်လည်း
ငါ၏သားြဖစ်လိမ့ ်မည်။ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာ သ၌ ငါ၏ က ဏာကိ တ်သကဲ့ သိ ့ သင်၏သား၌
ငါမ တ်။ ၁၄ ထိ သားကိ ငါ့အိမ်၊ ငါ့ ိင်ငံ၌ အစဥ်အ မဲ ေနရာ ချမည်။သ၏ ရာဇပလင်သည်လည်း
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အစဥ်အ မဲ တည်ရ လိ မ့ ်မည်ဟ ငါ့က န်ဒါဝိ ဒ်အား ေြပာေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။

၁၅

ထိ ဗျာဒိ တ်ေတာ်စကားအလံ းစံ တိ ့ကိ နာသန် သည် ဒါဝိ ဒ်အားြပန် ေြပာေလ၏။

၁၆

ထိ အခါဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည် အထဲ သိ့ဝင်၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ထိ င်လျက်၊ အိ ထာဝရအ ှ င်
ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ ဤမ ေလာက် ချီးေြမာက်ေတာ် မမည်အေ ကာင်း အက ်ပ်သည်
အဘယ်သိ့ေသာ

သြဖစ်

ပါသနည်း။

အက ်ပ်အမျိုးသည်

အဘယ်သိ့ေသာ

အမျိုးြဖစ်ပါသနည်း။ ၁၇ သိ ့ရာတွ င် အိ ဘရားသခင်၊ ထိ ေကျးဇးေတာ်ကိ သာမညေကျးဇးဟ
ထင်မှတ်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊

ကိ ယ်ေတာ်က န်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ

ကာြမင့်စွ ာေသာ

ကာလ ှ င့်ယှဥ်လျက် မိ န့်ေတာ်မပါသည်တကား။ အိ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ
ဘန်း ကီ းေသာ သကဲ့ သိ ့ မှတ်ေတာ်မပါသည်တကား။ ၁၈ ကိ ယ်ေတာ်က န်ဒါဝိ ဒ်သည်
ကိ ယ်ဘန်း ကီ းေစ ြခင်းငှ ါ၊ အဘယ်သိ့ တိ းတက်၍ ေလ ာက်ရပါမည်နည်း။ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ကိ ယ်ေတာ်က န်ကိ သိ ေတာ်မ၏။ ၁၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်အကျိုးကိ ေထာက်၍
အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ဤ ကီ းစွ ာေသာ အမအလံ းစံ တိ ့ကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ အလံ စံ တိ ့ကိ
ပေတာ်မ ပီ ။ ၂၀ သိ ့ြဖစ်၍ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ ကားသမ အတိ င်း ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်
တေသာဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်မှတပါးအြခားေသာ

အဲ ဂတုြပည်မှေ ွး တ်ေတာ်မေသာ

ကိ ယ်ေတာ်

ဘရားမည်မ
၏

မ ှ ိ ပါ။

၂၁

လမျိုးေ ှ မ့ ှ လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ

ှ င်ထတ်သြဖင့်၊ ကီ းြမတ်၍ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ နာမေတာ်ကိ ကိ ယ်ေတာ်အဘိ ့
ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ၊

ဘရားသခင် က၍

ကိ ယ်ေတာ်၏လဣသေရလအမျိုး
ှ ိ ပါသေလာ။
အစဥ်အ မဲ

၂၂

ကိ ယ်ေတာ်အဘိ ့

ေ ွး တ်ေတာ်မေသာ

ှ င့်တေသာ လမျိုးတစံ တမျိုးသည် ေြမ ကီ းေပ မှာ

အေ ကာင်းမကား၊

ကိ ယ်ေတာ်၏လဣသေရလ

ကိ ယ်ေတာ်၏လြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ

ပ၍၊

အမျိုးသည်

ကိ ယ်ေတာ်ထာဝရဘရား

သည်သတိ ့ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ယခမှာအိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်၌၎င်း၊
ကိ ယ်ေတာ်က န်၏အမျိုးအ ွယ်၌၎င်း၊

မိ န့်ေတာ်မေသာ

စကားေတာ်

အစဥ်အ မဲ

တည်ပါေစေသာ။ မိ န့်ေတာ်မ သည်အတိ င်း ပေတာ်မပါ။ ၂၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ၍ နာမေတာ်သည်
အစဥ်အ မဲ ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိ မည် အေ ကာင်း၊ အမိ န့်ေတာ်သည် အစဥ်အ မဲ တည် ပါေစ
ေသာ။ ကိ ယ်ေတာ်က န်ဒါဝိ ဒ်၏ အမျိုးအ ွယ်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ တည်ပါေစေသာ။ ၂၅
အေ ကာင်းမကား၊ အိ က ်ပ်၏ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်က သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ
ငါတည်ေစမည်ဟ

ကိ ယ်ေတာ်က န်အား

ဗျာဒိ တ်ေပးေတာ်မေသာေ ကာင့်၊

ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ပဌနာ ပချင်ေသာ စိ တ် ှ ိ ပါ၏။

၁ ရာဇဝင်ချုပ်

၂၆ ယခလည်း
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အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်မှန်ေတာ်မ၏။ဤေကျးဇးကိ ကိ ယ်ေတာ်က န်
၌ ဂတိ ထားေတာ်မ ပီ ။ ၂၇ သိ ့ြဖစ်၍ကိ ယ်ေတာ်က န်၏ အမျိုးအ ွယ်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌
အစဥ်အ မဲ တည်ပါမည်အေ ကာင်း ေကာင်း ကီ းေပးြခင်းငှ ါ း ွ တ်ေသာ စိ တ် ှ ိ ေတာ်မပါ။
အိ ထာဝရ ဘရား ကိ ယ်ေတာ်သည်ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မလ င်၊ ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ
အစဥ်အ မဲ ခံရပါလိ မ့ ်မည်ဟ ဆေတာင်းသတည်း။

၁၈ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတိလတိ့ကိ လပ် ကံ ၍ေအာင်ြမင်သြဖင့်၊ ဂါသ မိ ့ ှ င့်
ေကျးလက်များကိ သိ မ်းယေလ၏။ ၂ ေမာဘြပည်ကိလည်း လပ် ကံ ၍ ေမာဘအမျိုး
သားတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်၌ က န်ခံလျက်အခွ န်ဆက်ရ က၏။ ၃ ေဇာဘမင်း ကီ းဟာ ဒေဒဇာသည်၊
ဥဖရတ်ြမစ်

နားမှာ

မိ မိ ိင်ငံကိ

ဟာမတ် မိ တ
့ ိ င်ေအာင် တိ က်ဖျက်၍၊

တည်ေစြခင်းငှ ါ

သွ ားေသာအခါ၊

ဒါဝိ ဒ်သည်

၄ ရထားတေထာင်၊ ြမင်းစီ းသရဲ ခနစ်ေထာင်၊

ေြခသည်သရဲ ှ စ်ေသာင်းကိ ဘမ်းဆီ း၍ ရထားတရာကိ သိ မ်းထား ပီ းမှ အြခားေသာ
ြမင်းရထား ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဖျက်ဆီးေလ၏။ ၅ ဒမာသက် မိ ေ့ န

ရိ လတိ ့သည် ေဇာဘမင်း ကီ း

ဟာဒေဒဇာကိ စစ်ကေသာအခါ၊ ဒါဝိ ဒ်သည် ရိ လ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ သတ် ပီ းမှ၊ ၆
ရိ ြပည်ဒမာသက် မိ ့၌ မိ ေ့ စာင့်တပ်ကိ ထား သြဖင့်၊

ရိ လတိ ့သည်ဒါဝိ ဒ်၌ က န်ခံ၍

အခွ န်ဆက်ရ က၏။ ဒါဝိ ဒ်သွားေလရာရာ၌ ထာဝရဘရားသည် ေစာင့်မေတာ်မ၏။ ၇
ဟာဒေဒဇာ၏က န်တိ့ စွဲ ကိင်ေသာ ေ ဒိ င်းလားများကိ ဒါဝိ ဒ်သည်သိမ်း၍ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့
ေဆာင်သွား၏။ ၈ ဟာဒေဒဇာအစိ းရေသာ တိ ဗဟတ် မိ ့ ှ င့် ခန် မိ မ့ ှ ၊ ဒါဝိ ဒ်သည် များစွ ာေသာ
ေ ကးဝါကိ

သိ မ်းသွ ား

၏။

ေ ှ ာလမန်သည်

ေ ကးဝါေရကန်၊

ေ ကးဝါတိ င်၊

ေ ကးဝါတန်ဆာများကိ ထိ ေ ကးဝါြဖင့် လပ်သတည်း။ ၉ ေဇာဘမင်း ကီ းဟာဒေဒဇာ၏
တပ်အလံ း အရင်းကိ ဒါဝိ ဒ်လပ် ကံ ေ ကာင်းကိ ဟာမတ်မင်း ကီ း ေတာဣသည် ကားလ င်၊ ၁၀
မိ မိရန်သဟာဒေဒဇာကိ ဒါဝိ ဒ်သည် စစ်တိက်၍ လပ် ကံ ေသာေ ကာင့်၊ မိ ဿဟာယဖွဲ ့၍
ေကာင်း ကီ းေပး ေစြခင်းငှ ါ မိ မိသားဟေဒါရံ ကိ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းထံ သိ ့ ေစလတ်၍၊ ဟေဒါရံ သည်
ေ ဖလား၊ ေငွ ဖလား၊ ေ ကးဝါ ဖလားအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ေဆာင်ခဲ့ေလ၏။ ၁၁ ထိ ဖလားတိ ့ကိ
ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည် ထာဝရ ဘရားအား ပေဇာ်၏။ ထိ အတ ရိ ြပည်၊ ေမာဘြပည်၊ အမုန်ြပည်၊
ဖိ လိတိ ြပည်၊ အာမလက်ြပည်၊ အြပည်ြပည် တိ မ
့ ှ ေဆာင်ခဲ့ေသာ ေ ေငွ ကိလည်း ပေဇာ်၏။ ၁၂
ထိ မှတပါး၊ေဇ ယာသားအဘိ ှ ဲ သည် ဆားချိုင့် တွ င် ဧဒံ လတေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ
လပ် ကံ ေလ၏။ ၁၃ ဧဒံ ြပည်၌ မိ ေ့ စာင့်တပ်တိ့ကိ ထား၍၊ ဧဒံ ြပည် သားအေပါင်းတိ ့သည်
ဒါဝိ ဒ်၌ က န်ခံ က၏။ ဒါဝိ ဒ် သွ ားေလရာရာ၌ ထာဝရဘရားသည် ေစာင့်မေတာ်မ၏။ ၁၄
ထိ သိ့ဒါဝိ ဒ်သည်

၁ ရာဇဝင်ချုပ်

ဣသေရလ ိင်ငံလံ းကိ စိးစံ ၍၊

ိင်ငံေတာ်သားတိ ့တွင်

တရားမကိ
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စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ေတာ် မ၏။

၁၅ ေဇ ယာ၏သားယွ ာဘသည် ဗိ လ်ချုပ်မင်း ြဖစ်၏။

အဟိ လဒ်၏သား ေယာ ှ ဖတ်သည် အတွ င်းဝန် ြဖစ်၏။

၁၆ အဟိ တပ်၏သား

ဇာဒတ် ှ င့်အဗျာသာ၏သား အဟိ မလက်သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်ြဖစ်၏။ စရာယသည်
စာေရးေတာ် ကီ းြဖစ်၏။ ၁၇ ေယာယဒ၏သားေဗနာယသည် ေခရသိ လ ှ င့် ေပလသိ လတိ ့ကိ
အပ်ရ၏။ ဒါဝိ ဒ်၏သားေတာ်တိ့သည် လည်း အထံ ေတာ်၌ မင်းသားအရာ ှ င့်ေန က၏။

၁၉ ထိေနာက်

အမုန် ှ င်ဘရင်နာဟတ်သည်

ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။
ငါ့အားေကျးဇး ပေသာေ ကာင့်၊

ေသ၍၊

သားေတာ်ဟာ န်သည်

၂ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ဟာ န်အဘ နာဟတ်သည်

သ၏သား၌

ေကျးဇး ပ

မည်ဟဆိ လျက်၊

သ၏အဘေသရာတွ င် ှ စ်သိမ့ ်ေစြခင်း ငှ ါ သံ တမန်တိ့ကိေစလတ်၍၊ ဒါဝိ ဒ်၏က န်တိ့သည်
ဟာ န်မင်းကိ ှ စ်သိမ့ ်ေစြခင်းငှ ါ သ ှ ိ ရာ အမုန်ြပည်သိ့ ေရာက် က၏။ ၃ အမုန်အမျိုး
မးမတ်တိ့သည် ဟာ န်မင်းထံ သိ ့ ဝင်၍၊ ဒါဝိ ဒ်သည် စိ တ်ေတာ်ကိ ှ စ်သိမ့ ်ေစေသာသတိ ့ကိ
ေစလတ်ရာတွ င်၊ ခမည်းေတာ်ကိ ိ ေသစွ ာ ပသည်ဟ ထင်မှတ်ေတာ်မသေလာ။ ြပည်ေတာ်ကိ
စစ်ေဆးစး စမ်း၍ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါသာ၊ သ၏က န်တိ့သည် အထံ ေတာ် သိ ့ ေရာက်သည်
မဟတ်ေလာဟ ေလ ာက် ကလ င်၊

၄ ဟာ န်သည် ဒါဝိ ဒ်၏ က န်တိ့ကိ ယ ပီ းလ င်၊

မဆိ တ်ကိရိတ်၍ အဝတ်ကိတင်ပါးတိ င်ေအာင်ြဖတ် ပီ းမှ လတ်လိက်ေလ၏။ ၅ ထိ သတိ ့၌
အဘယ်သိ့ ပသည်ကိ ဒါဝိ ဒ်သည် သိ တင်း ကားေသာအခါ၊ သတိ ့သည် အလွ န် ှ က်ေသာ
ေ ကာင့် ဆီ း ကိ ေစြခင်းငှ ါ ေစလတ်၍၊ သင်တိ့သည် မဆိ တ်မ ှ ည်မှီတိင်ေအာင် ေယရိ ေခါ မိ မ့ ှ ာ
ေန ကေလာ့။ ထိ ေနာက်မှ ြပန်လာ ကေလာ့ဟ မှာထားေတာ်မ၏။

၆ ဟာ န်မင်း ှ င့်

အမုန်အမျိုးသားတိ ့က၊ ငါတိ ့ သည် ဒါဝိ ဒ်ေ ှ မ့ ှ ာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ သိ လ င်၊
ေမေသာေပါတာမိ ြပည်၊ ရိ မာခါြပည်၊ ေဇာဘြပည်တိ့၌ ြမင်းရထားတိ ့ကိငှါးြခင်းငှ ါ ေငွ အခွ က်
တေသာင်းကိ ထတ်၍၊ ၇ ြမင်းရထားသရဲ သံ းေသာင်း ှ စ်ေထာင်ကိ၎င်း၊ မာခါမင်း ကီ း ှ င့်
သ၏လတိ ့ကိ၎င်း ငှ ါးသြဖင့်၊ ထိ သတိ ့ သည် ေမဒဘ မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာ တပ်ချ က၏။ အမုန်အမျိုးသား
တိ ့သည်လည်း စေဝး၍ အ မိ ့ မိ တ
့ ိ ့မှ စစ်ချီ က၏။ ၈ ထိ သိတင်းကိ ဒါဝိ ဒ်သည် ကားလ င်
ယွ ာဘ ှ င့်

ခွ န်အား ကီ းေသာ

အမုန်အမျိုးသားတိ ့သည်

သရဲ အလံ းအရင်းအေပါင်းကိ

ထွ က်၍ မိ တ
့ ံ ခါးဝမှာ

ေစလတ်

စစ်ခင်းကျင်း က၏။

၏။

၉

စစ်ကေသာ

မင်း ကီ းတိ ့သည် လွ င်ြပင်၌ တြခားစီ ေန က၏။ ၁၀ ယွ ာဘသည်လည်းေ ှ ့၌၎င်း၊ ေနာက်၌၎င်း၊
စစ်မျက် ှ ာ ှ စ်ဘက် ှ ိ သည်ကိြမင်လ င်၊ ဣသေရလလတိ ့ တွ င် သန်ြမန်ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ေ ွးေကာက်၍

ရိ လ တိ ့တဘက်၌ စစ်ခင်းကျင်း၏။

၁၁

ကင်းေသာသတိ ့ကိ

အမုန်အမျိုးသားတိ ့ တဘက်၌ စစ်ခင်းကျင်းေစြခင်းငှ ါ ညီ အဘိ ှ ဲ လက်သိ့ အပ်လျက်၊ ၁၂

၁ ရာဇဝင်ချုပ်
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ရိ လတိ ့သည် ငါ့ကိ ိင်လ င် ငါ့အားကရမည်။ အမုန်အမျိုးသားတိ ့သည် သင့်ကိ ိင်လ င်
သင့်အား ငါကမည်။ ၁၃ ရဲ ရင့်ေသာ စိ တ် ှ ိ ၍ ငါတိ ့လမျိုး ှ င့် ငါတိ ့ ဘရား သခင့် မိ ့ ွာတိ ့အဘိ ့
အားထတ်၍ တိ က် ကကန်အ့ံ ။ ထာဝရဘရားသည် အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း စီ ရင်
ေတာ်မေစသတည်းဟဆိ ပီ းမှ၊ ၁၄ သ၌ပါေသာလများ ှ င့်တကွ ၊ ရိ လတိ ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ
ချဥ်းသွ ားေသာအခါ၊

ရိ လတိ ့သည်

အမုန်အမျိုးသားတိ ့သည်

ေြပး က၏။

ြမင်လ င်၊

၁၅

သတိ ့သည်လည်း

ရိ လတိ ့ေြပးသည်ကိ
ညီ အဘိ ှ ဲ ေ ှ မ့ ှ ာေြပး၍

မိ ထ
့ ဲ သိ့ဝင် က၏။ ယွ ာဘသည်လည်း ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်သွားေလ၏။ ၁၆ ရိ လတိ ့သည်
ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မ့ ှ ာ မိ မိတိ့ ံ းသည်ကိ သိ ြမင်လ င်၊ သံ တမန်တိ့ကိ ေစလတ်၍
ြမစ်တဘက်၌ေနေသာ

ရိ လတိ ့ကိ

ေခ သြဖင့်၊

ဗိ လ်ချုပ်မင်းေ ှ ာဗက်သည်လည်း အပ်ရ၏။
ဣသေရလ

အမျိုးသား

အေပါင်းတိ ့ကိ

ဟာဒ

ေဒဇာခန့်ထားေသာ

၁၇ ထိ သိတင်းကိ ကားလ င် ဒါဝိ ဒ်သည်

စေဝးေစ၍

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ

ကးသြဖင့်၊

ရန်သတပ်သိ့ေရာက်၍ စစ်ခင်းကျင်းေလ၏။ ထိ သိ့ဒါဝိ ဒ်သည် စစ်ခင်းကျင်း၍ ရိ လတိ ့သည်
တိ က် ေသာအခါ၊

၁၈ ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မ့ ှ ာ ေြပး က၏။ ဒါဝိ ဒ် သည်လည်း

ရိ ြမင်းရထားစီ းသရဲ ခနစ်ေထာင်၊

ေြခသည်

သရဲ ေလးေသာင်းတိ ့ကိ

သတ်၍

ဗိ လ်ချုပ်မင်းေ ှ ာဗက်ကိ လည်း လပ် ကံ ေလ၏။ ၁၉ ဟာဒေဒဇာမင်း၏ က န်တိ့သည်
ဣသေရလ အမျိုးသားေ ှ မ့ ှ ာ မိ မိတိ့ ံ းသည်ကိ သိ ြမင်လ င်၊ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့၍
က န်ခံ က၏။ ေနာက်တဖန် ရိ လတိ ့ သည် အမုန်အမျိုးသားတိ ့ကိ စစ်မက က။

၂၀ အခါလည်၍၊

ှ င်ဘရင်တိ့သည်

စစ်တိက်ချိန်

ေရာက်ေသာအခါ၊

ယွ ာဘသည်ဗိလ်ေြခအလံ း အရင်း ှ င့် ချီသွားသြဖင့်၊ အမုန်ြပည်ကိ တိ က်ဖျက်၍ ရဗာ မိ က
့ ိ
ဝိ င်းထား၏။ ဒါဝိ ဒ်သည် ကိ ယ်တိင်ေယ ှ လင် မိ ့ ၌ေနေလ၏။ ၂ ယွ ာဘသည် ရဗာ မိ က
့ ိ
တိ က်ဖျက် ပီ းမှ၊ ဒါဝိ ဒ် သည် မင်း ကီ း၏ သရဖကိ ခ တ်ယ၍ ေခါင်းေတာ်ေပ မှာ တင် က၏။
သရဖအချိန်ကား၊ ေကျာက်ြမတ်ကိမဆိ ဘဲ ေ အခွ က်တဆယ် ှ ိ သတည်း။ မိ ့၌လယေသာ
ဥစာ အများကိ လည်း ထတ်ေလ၏။ ၃ မိ သ
့ ားတိ ့ကိလည်း ထတ်၍လတိ က်မ၊သံ ထွ န်၊
သံ ပဆိ န် ှ င့် လပ်မကိ လပ်ေစ၏။ထိ သိ့ ဒါဝိ ဒ်သည် အမုန် မိ သ
့ ွာသားအေပါင်းတိ ့၌ ပ ပီ းမှ၊
လအေပါင်းတိ ့ ှ င့် အတ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်ေလ၏။

၄ ေနာက်တဖန် ေဂဇာ မိ မ
့ှ

ဖိ လိတိ လတိ ့ ှ င့် စစ်တိက် ကစဥ်၊ ဟ ှ သိ လသိ ေဗခဲ သည် ေရဖိ မ်အမျိုး သာဖကိ သတ်၍
ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ ေအာင်ြမင်ေလ၏။ ၅ ေနာက်တဖန် ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ စစ်တိက် ကစဥ်၊
ယာဣယသား ဧလဟာနန်သည် ရက်ကန်းလက်လိပ် ှ င့် အမ ကီ းေသာ လှ ံ ိ းကိ သံ းစွဲ ေသာ
ဂိ တိ အမျိုး ေဂါလျတ်၏ ညီ လာခမိ ကိ သတ်ေလ၏။

၁ ရာဇဝင်ချုပ်
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စစ်တိက် ကစဥ်၊ အရပ် ြမင့်၍ လက်တဘက်၌ လက်ေြခာက်ေချာင်းစီ ၊ ေြခ တဘက်၌
ေြခေြခာက်ေချာင်းစီ ၊ ေပါင်း ှ စ်ဆယ်ေလး ေချာင်း ှ ိ ေသာ ေရဖိ မ်အမျိုးသားတေယာက်သည်၊
၇ ဣသေရလအမျိုးကိ ကိ မ်းပေသာအခါ၊ ဒါဝိ ဒ် အစ်ကိ ှ ိ မာ၏ သားေယာနသန်သည် ထိ သကိ

သတ်ေလ

၏။

၈ ဤသတိ ့သည် ဂါသ မိ ့၌ေနေသာ ေရဖိ မ်လ ကီ း သားြဖစ်၍

ဒါဝိ ဒ် ှ င့်သ၏က န်တိ့လက်ြဖင့်ေသ က၏။

၂၁ ေနာက်တဖန်စာတန်သည်

ဣသေရလအမျိုး

တဘက်၌ထ၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ေရတွ က် ေစြခင်းငှ ါ ဒါဝိ ဒ်ကိ တိ က်တွန်းေလ၏။
ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊လေပါင်းမည်မ

၂

ှ ိ သည်ကိ ငါသိ မည်အေ ကာင်း၊ ေဗရေ ှ ဘ မိ မ့ ှ သည်

ဒန် မိ တ
့ ိ င်ေအာင် သွ ား၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ကိ ေရတွ က် ပီ းလ င်၊ စာရင်းကိ ငါ့ထံသိ ့
သွ င်းေလာ့ဟ ဗိ လ်ချုပ်မင်းယွ ာဘ ှ င့် အရာ ှ ိ တိ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃ ယွ ာဘကလည်း၊
ထာဝရဘရားသည် မိ မိလတိ ့ကိ ထပ်၍ အဆတရာ တိ းပွ ါးေစြခင်းငှ ါ ပေတာ်မပါေစ ေသာ။
သိ ့ရာတွ င် အ ှ င်မင်း ကီ း၊ ဣသေရလလအေပါင်း တိ ့သည် သခင်၏က န်ြဖစ်ပါသည်
မဟတ်ေလာ။

သိ ့ြဖစ်

၍

က န်ေတာ်သခင်သည်

ဤအမကိ အဘယ်ေ ကာင့်

စီ ရင်ေတာ်မသနည်း။ ဣသေရလအမျိုး ြပစ်မှားစရာ အေ ကာင်းကိ အဘယ်ေ ကာင့်
ပေတာ်မသနည်းဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၄ သိ ့ေသာ်လည်း အမိ န့်ေတာ်သည် ယွ ာဘစကား ကိ
ိင်သြဖင့်၊ ယွ ာဘသည်ထွက်၍ ဣသေရလြပည် တေ ှ ာက်လံ းသိ ့ သွ ား ပီ းမှ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့
ြပန်လာ၏။

၅

လေပါင်းစာရင်းကိ

ဒါဝိ ဒ်အား

ဆက်၍၊

ဣသ

ေရလအမျိုး၌

ထားကိ င်သရဲ တသန်း ှ င့် တသိ န်း၊ ယဒ အမျိုး၌ ထားကိ င်သရဲ ေလးသိ န်း ှ င့် ခနစ်ေသာင်း ှ ိ ၏။
၆ သိ ့ရာတွ င် ယွ ာဘသည် အမိ န့်ေတာ်ကိ ွံ ေသာ
့
ေ ကာင့်၊ ေလဝိ အမျိုး ှ င့်ဗယာမိ န်အမျိုးကိ

အြခားေသာ အမျိုးထဲ သိ့သွင်း၍ မေရတွ က်။ ၇ ဒါဝိ ဒ် ပေသာအမကိ ဘရားသခင်သည်
အလိ ေတာ်မ ှ ိ သြဖင့်၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ် မမည်ြဖစ်၍၊

၈ ဒါဝိ ဒ်က၊

အက ်ပ် ပမိ ေသာ အမ၌အလွ န် ြပစ်မှားပါ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ်က န်၏ အြပစ်ကိ ေြဖ ှ င်း ေတာ်မပါ။
အက ်ပ်သည် အလွ န်မိက်ေသာ အမကိ ပမိ ပါ ပီ ဟ ဘရားသခင်အား ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၉
ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိ ဒ်၏ ပေရာဖက်ဂဒ်ကိ ေခ ၍၊

၁၀ ဒါဝိ ဒ်ထံသိ ့သွားေလာ့။

အရာသံ းပါးကိ သင့်အား ငါြပ၏။ သင်၌ ငါ ပစရာဘိ ့ တပါးပါးကိ ေ ွးေလာ့ဟ ထာဝရဘရား၏
အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၁၁ ဂဒ်သည်ဒါဝိ ဒ်ထံသိ ့သွား၍
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၂ သံ း ှ စ်ပတ်လံ း အစာအာဟာရေခါင်းပါးေသာ
ေဘး၊

သံ းလပတ်လံ း

သင့်ကိ

ရန်သလိ က်မှီ၍

ထားြဖင့်

လပ် ကံ ေသာေဘး၊

သံ းရက်ပတ်လံ း ြပည်ေတာ် ၌ ကာလနာတည်းဟေသာထာဝရဘရား၏ ထားေတာ် ကိ ၊

၁ ရာဇဝင်ချုပ်
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ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည် ကိ င်၍ ဣသေရလြပည် တေ ှ ာက်လံ းကိ
ဖျက်ဆီးေသာ ေဘးတိ ့တွင် တပါးပါးကိ ေ ွးေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည် ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်ကိ
ေစလတ်ေတာ်မေသာသအား အဘယ်သိ့ ြပန်ေလ ာက်ရမည်ကိ ဆင်ြခင်ေတာ်မပါဟ
ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၃ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ငါသည် ကျဥ်းေြမာင်းရာသိ ့ ေရာက်ေလ ပီ တကား။
ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်သိ့

ေရာက်ပါေစ။

က ဏေတာ် ကီ းလှ ၏။

လလက်သိ့

မေရာက်ပါေစ ှ င့်ဟဂဒ်အားြပန်ေြပာ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ဣသေရလအမျိုး၌
ကာလနာကိ လတ်လိက်ေတာ်မ၍ လခနစ်ေသာင်း ေသ က၏။

၁၅ ေယ

ှ လင် မိ က
့ ိ

ဖျက်ဆီးေစြခင်းငှ ါ ဘရား သခင်သည် ေကာင်းကင်တမန်ကိ ေစလတ်ေတာ်မသည် အတိ င်း၊
ေကာင်းကင်တမန် ဖျက်ဆီးမည်ဟ အားထတ် ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားသည် ကည့် လျက်၊
ထိ ေဘး ေ ကာင့် ေနာင်တရေတာ်မ၍၊ တန် ပီ ။ သင့်လက်ကိ ပ်သိမ်းေလာ့ဟ ဖျက်ဆီးေသာ
ေကာင်းကင်တမန်အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင် တမန်သည်၊
ေယဗသိ လအေရာန၏ ေကာက်နယ်တလင်း အနားမှာ ရပ်ေန၏။

၁၆ ဒါဝိ ဒ်သည်

ေမ ာ် ကည့်၍၊ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည်ေယ ှ လင် မိ အ
့ ေပ မှာထား ကိ
မိ းလျက်မိဃ်းေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီ း ကားမှာ ရပ်ေန သည်ကိြမင်လ င်၊ ကိ ယ်တိင်မှစ၍
ဣသေရလအမျိုးသား အသက် ကီ းသတိ ့သည် ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်လျက် ေြမေပ မှာ
ြပပ်ဝပ်လျက်ေန က၏။ ၁၇ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ြပည်သားတိ ့ကိ ေရတွ က်ေစြခင်း ငှ ါ စီ ရင်ေသာ
သကား အက ်ပ်ြဖစ်ပါသည်မဟတ်ေလာ။ အက ်ပ်ြပစ်မှားပါ ပီ ။ အလွ န်ဒစ ိ က်ကိ
ပမိ ပါ ပီ ။ ဤသိ ့ တိ ့မကား အဘယ်သိ့ ပမိ ပါသနည်း။ အိ အက ်ပ် ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့ကိ ဒဏ် ခတ်ြခင်းငှ ါ လက်ေတာ်ကိသတိ ့အေပ သိ ့
ေရာက်ေစ

ေတာ်မမပါ ှ င့်။

အက ်ပ်

ှ င့်အက ်ပ်အေဆွ အမျိုး

အေပ သိ ့

ေရာက်ေစေတာ်မပါဟ ဘရားသခင်အား ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၈ ထိ အခါဒါဝိ ဒ်သည် သွ ား၍၊
ေယဗသိ လ အေရာ န၏ေကာက်နယ်တလင်း၌ထာဝရဘရား အဘိ ့ယဇ် ပလင် ကိ
တည်ေစြခင်းငှ ါ

ေြပာရမည်အေ ကာင်း၊

ဂဒ်ကိမှာထားသြဖင့်၊

ထာဝရဘရား

၁၉ ဂဒ်ဆင့်ဆိ ေသာ

ဒါဝိ ဒ်သည် သွ ားေလ၏။

၏ေကာင်းကင်တမန်သည်

ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်

အတိ င်း

၂၀ အေရာနသည်စပါးကိ နယ်စဥ်တွင်၊ လှ ည့် ကည့်

ှ င်ဘရင်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ သားေလးေယာက် ှ င့် တကွ ပန်းေ ှ ာင်၍ေန၏။

၍
၂၁

ဒါဝိ ဒ်သည် အေရာန ှ ိ ရာသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ အေရာန ကည့်၍ ဒါဝိ ဒ်ကိြမင်လ င်၊
ေကာက်နယ်တလင်း မှဆင်း၍ ဒါဝိ ဒ်ေ ှ မ့ ှ ာဦ းချြပပ်ဝပ်ေလ၏။ ၂၂ ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ လတိ ့တွင်
ကာလနာေဘးကိ

၁ ရာဇဝင်ချုပ်

ငိ မ်းေစမည်အေ ကာင်း၊

ထာဝရဘရားအဘိ ့

ယဇ် ပလင်
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ကိ

ငါတည်လိသည်ြဖစ်၍၊ ဤေကာက်နယ်တလင်းအရပ် ကိ အဘိ းထိ က်သည်အတိ င်း
ေရာင်းပါဟ အမိ န့် ှ ိ ေသာ်၊ ၂၃ အေရာနက၊ က န်ေတာ်သခင် အ ှ င်မင်း ကီ း ယေတာ်မပါ။
စိ တ်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ပေတာ်မပါ။ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ ွားများ၊ ထင်းဘိ ့ ေကာက်နယ်တန်ဆာ
များ၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့

ဂျံုစပါးများအလံ းစံ ကိ

က န်

ေတာ်ဆက်ပါ၏ဟ

ဒါဝိ ဒ်အားေလ ာက်လ င်၊ ၂၄ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းက၊ ထိ သိ့ငါမယရ။ စင်စစ်အဘိ း ထိ က်သည်အတိ င်း
ေပး၍ငါဝယ်မည်။ သင့်ဥစာကိ ထာဝရဘရားအဘိ ့ ငါမသိ မ်း။ ကိ ယ်ေငွ မကန်ဘဲ မီ း ိ ရာ
့
ယဇ် ကိ မပေဇာ်လိဟ အေရာနအားဆိ သြဖင့်၊ ၂၅ ေ ေြခာက်ပိဿာကိ ချိန်ေပး၍ ထိ အရပ်ကိ
ဝယ် ပီ းမှ၊ ၂၆ ထာဝရဘရားအဘိ ့ ယဇ် ပလင်ကိ တည်၍၊ မီ း ိ ့ရာယဇ် ၊ မိ ဿဟာယယဇ် တိက
့ ိ
ပေဇာ်ေလ၏။ ထိ သိ့ ထာဝရဘရားကိ ပဌနာ ပေသာအခါ၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပလင် ေပ သိ ့
မီ ကျသြဖင့် ေကာင်းကင်ထဲက ထးေတာ်မ၏။ ၂၇ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ေကာင်းကင်တမန်သည် မိ မိထားကိ ထားအိ မ်၌သွ င်းထား ြပန်၏။ ၂၈ ထာဝရဘရားသည်
ေယဗသိ လ အေရာန၏ ေကာက်နယ်တလင်း၌ ထးေတာ်မသည်ကိ ဒါဝိ ဒ်သိြမင် လ င်၊
ထိ အရပ်၌ ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းအမကိ ပေလ၏။ ၂၉ ေတာ၌ေမာေ ှ လပ်ခဲ့ေသာ ထာဝရဘရား၏
တဲ ေတာ် ှ င့် မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပလင်သည်၊ ထိ ကာလ၌ ဂိ ေဗာင် မိ ့၌ ြမင့်ေသာအရပ်ေပ မှာ ှ ိ ၏။ ၃၀
ဒါဝိ ဒ်သည်ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ထားကိ ေ ကာက်ေသာေ ကာင့်၊ ထိ ယဇ်
ပလင်သိ့ သွ ား၍ဘရားသခင်ကိ မေမးမေလ ာက်ဝ့ံ ။

၂၂ သိ့ြဖစ်၍၊ ဒါဝိဒ်က ဤအရပ်သည် ထာဝရ အ ှ င်ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်ြဖစ်၏။
ဤယဇ် ပလင်သည်

ဣသေရလ

အမျိုး၏

ယဇ် ပလင်ြဖစ်၏ဟဆိ လျက်၊

ဣသေရလြပည်၌ ှ ိ ေသာ

တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ

ဘရားသခင်၏အိ မ်ေတာ်

တည်စရာဘိ ့

လည်း

ေစခိ င်းေတာ်မ၏။

၃

စေဝးေစြခင်း

ေကျာက်ဆစ်ရေသာ

တံ ခါးလပ်စရာ

၂

ငှ ါမိ န့်ေတာ်မ၏။
ပန်းရန်သမားတိ ့ကိ

သံ ခ န်အဘိ ့ ှ င့်

သစ်သား

ဆက်စရာအဘိ မ
့ ျားစွ ာေသာသံ ကိ ၎င်း၊ အချိန်မမှတ် ိင်ေအာင် များစွ ာေသာ ေ ကးဝါကိ ၎င်း၊ ၄
များစွ ာေသာ

အာရဇ် သစ်သားကိ ၎င်း၊

ြပင်ဆင်

ေတာ်မ၏။

ဇိ ဒန် မိ သ
့ ား ှ င့်

တ မိ သ
့ ားတိ ့သည်၊ အာရဇ် သစ်သားအများကိ အထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ က၏။

၅

ဒါဝိ ဒ်ကလည်း၊ ငါ့သားေ ှ ာလမန်သည် အသက် ငယ်၍ ေသး၏။ ထာဝရဘရားအဘိ ့
တည်ရေသာ

အိ မ်မကား

အလွ န်ထးဆန်းေသာအိ မ်၊

အတိ င်းတိ င်း

အြပည်ြပည်၌

ဘန်းအသေရေကျာ်ေစာေသာ အိ မ်ြဖစ်ရ မည်။ ယခပင်အိမ်ေတာ်အဘိ ့ ငါြပင်ဆင်မည်ဟ
အ ကံ ှ ိ လျက် အနိစမေရာက်မှီများစွ ာ ြပင်ဆင်ေတာ်မ၏။ ၆ သားေတာ်ေ ှ ာလမန်ကိလည်း
ေခ ၍

ဣသ

၁ ရာဇဝင်ချုပ်

ေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအဘိ ့

အိ မ်ေတာ်ကိ
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တည်ေဆာက်ရမည်အေ ကာင်းမှာ ထားေလ

သည်မှာ၊ ၇ ငါ့သား၊ ငါ၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်အဘိ ့ အိ မ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်မည်ဟ ငါအ ကံ ှ ိ ပီ ။ ၈
သိ ရ
့ ာတွ င် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါသိ ့ေရာက်သည်ကား၊ သင်သည် များစွ ာ
စစ်တိက်

၍

လအများတိ ့ကိ

သတ်ေလ ပီ ။

ေြမ ကီ းေပ မှာ

ငါ့မျက်ေမှာက်၌

များစွ ာေသာအေသွ းကိ သွ န်းေသာ ေ ကာင့်၊ ငါ့နာမအဘိ ့ အိ မ်ကိ မတည်မေဆာက်ရ။ ၉
သင်ြမင်ေသာ သားတေယာက်သည် ငိ မ်ဝပ်ေသာ သြဖစ်လိမ့ ်မည်။ သ၏အမည်ကား
ေ ှ ာလမန် ြဖစ်၍၊ သ့ပတ်လည်၌ ရန်သမ ှ ိ ။ ငိ မ်ဝပ်ေသာအခွ င့ ်ကိ ၎င်း၊ သ၏ လက်ထက်၌
ဣသေရလအမျိုးသည် စစ်တိက်ြခင်းမ ှ ိ ။ ငိ မ်ဝပ်စွာေနရေသာ အခွ င့ ်ကိ ၎င်း၊ ငါေပးမည်။ ၁၀
ထိ သားသည် ငါ့နာမအဘိ ့ အိ မ်ကိ တည် ေဆာက်ရလိ မ့ ်မည်။ သသည် ငါ့သားြဖစ်လိမ့ ်မည်။
ငါသည်လည်း

သ၏အဘြဖစ်မည်။

သထိ င်ေသာ

ဣသေရလ ိင်ငံရာဇပလင်ကိ

အစဥ်အ မဲ ငါတည်ေစမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၁ သိ ့ြဖစ်၍ငါ့သား၊ ထာဝရဘရားသည်
သင့်ဘက် ၌ ေန၍ အ ကံ ထေြမာက်ေစေတာ်မသြဖင့်၊ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်းသင်သည်
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ အိ မ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ သိ ့ရာတွ င်
သင်သည် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ တရားေတာ်ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်မည် အေ ကာင်း၊
ထာဝရဘရားသည် ဥာဏ်ပညာကိ ေပး၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ စီ ရင်ြခင်းအမ၌ မှာထားေတာ်
မပါေစေသာ။

၁၃

ဣသေရလအမျိုး၏

မှာထားေတာ်မေသာစီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ

အမ၌ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အား

ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းငှ ါ

သတိ ပလ င်

အ ကံ ထေြမာက်ရ လိ မ့ ်မည်။ အားယ၍ ရဲ ရင့်ြခင်း ှ ိ ေလာ့။ စိ းရိ မ်ြခင်း၊ စိ တ်ပျက်ြခင်း
မ ှ ိ ေစ ှ င့်။

ငါသည်ဆင်းရဲ ခံစဥ်တွင်၊

၁၄

ထာဝရဘရား၏

အိ မ်ေတာ်အဘိ ့

ေ အခွ က်တေထာင် ှ င့် ေငွ အခွ က် တေသာင်းကိ ၎င်း၊ အချိန်မမှတ် ိင်ေအာင် များစွ ာေသာ
ေ ကးဝါ ှ င့်သံ ကိ ၎င်း၊ သစ်သားများ ှ င့်ေကျာက်များကိ ၎င်းြပင်ဆင် ပီ ။ သင်သည်လည်း ထပ်၍
ြပင်ဆင်ရမည်။

၁၅

ထိ မှတပါးသင်၌များစွ ာေသာ

လက်သမား၊

ပန်းရန်သမား၊

ေကျာက်ဆစ်သမား၊ အမျိုးမျိုးေသာ အတတ်၌ ေလ့ကျက်ေသာ ဆရာသမား ှ ိ က၏။ ၁၆
ေ ေငွ ေ ကးဝါ သံ အတိ င်းမသိ များသည် ြဖစ်၍ ထေလာ့။ ကိ းစားေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်
သင် ှ င့် အတ ှ ိ ေတာ်မပါေစေသာဟ မှာထားေတာ်မ၏။ ၁၇ ဣသေရလမင်းအေပါင်းတိ ့သည်
သားေတာ် ှ င့် ဝိ င်းရမည်အေ ကာင်း မှာထားေလသည်မှာ၊ ၁၈ သင်တိ့၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ အရပ်ရပ်၌ ငိ မ်ဝပ်ရေသာ
အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ြပည်သြပည်သားတိ ့ကိ ငါ့လက်၌အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊
ထာဝရဘရား၏ေ ှ ၊့ ထိ ဘရားသခင်၏ လတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ တြပည်လံ းသည် ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ၏။ ၁၉

၁ ရာဇဝင်ချုပ်
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သိ ့ြဖစ်၍သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ကိ

ှ ာြခင်းငှ ါ

ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းကိ

ိးေဆာ်တွန်း ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်အဘိ ့၊ တည်ရေသာ အိ မ်ေတာ် ထဲ သိ့
ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ် ှ င့် ဘရား သခင်၏ သန့် ှ င်းေသာတန်ဆာတိ ့ကိ
သွ င်းြခင်းငှ ါ ထ က

ေလာ့။ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၏ သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ်ကိ

တည်ေဆာက် ကေလာ့ဟ မှာထားေတာ်မ၏။

၂၃ ဒါဝိဒ်မင်းသည်

အသက် ကီ း၍

ကာလြပည့်စံ ရာ

အချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊

သားေတာ်ေ ှ ာလမန်ကိ ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထား၍၊ ၂ ဣသေရလမင်း
ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သား အေပါင်းတိ ့ကိ စေဝးေစေတာ်မ၏။ ၃ ေလဝိ သားတိ ့တွင်
အသက်သံ းဆယ်
ှ စ်ေထာင်တည်း။

လွ န်၍

စာရင်းဝင်ေသာ

၄ ထိ သတိ ့တွင်

ေယာက်ျားေပါင်းကား၊

သံ းေသာင်း

ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏

အိ မ်ေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်ရ က၏။ ေြခာက်ေထာင်တိ့သည် အရာ ှ ိ ၊ တရားသ ကီ း လပ်ရ
က၏။ ၅ ေလးေထာင်တိ့သည် တံ ခါးကိ ေစာင့်ရ က၏။ ေလးေထာင်တိ့သည် ဂဏ်ေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်းစရာတရိ ယာ တိ ့ ှ င့် ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းရ က၏။ ၆ ေလဝိ သားေဂရ ံ ၊
ေကာဟတ်၊ ေမရာရိ အမျိုး အသီ းအသီ းတိ ့ကိ ဒါဝိ ဒ်ခွဲထား၍ တမျိုးတြခားစီ သင်းဖွဲ ့ ေစ၏။ ၇
ေဂရ ံ အမျိုးသားကား၊ လာဒန် ှ င့် ှ ိ မိတည်း။ ၈ လာဒန်သားအ ကီ းကား၊ ေယေဟလ၊ သ၏ညီ
ေဇသံ ှ င့်

ေယာလ၊

ဟာေဇလ၊

ေပါင်းသံ းေယာက်တည်း။

ဟာရန်၊

၉

ေပါင်းသံ းေယာက်တည်း။

အမျိုးသ ကီ းြဖစ် က၏။

၁၀

ှ ိ မိသားကား

ေ ှ ေလာမိ တ်၊

ဤသတိ ့သည်လာဒန်အေဆွ

ှ ိ မိသားကား ယာဟတ်၊ ဇိ ဇ၊ ယ ှ ၊ ေဗရိ ၊ ေပါင်း

ေလးေယာက်တည်း။ ၁၁ ယာဟတ်ကားအ ကီ းြဖစ်၏။ ဇိ ဇကား ဒတိ ယ အရာကိ ရ၏။
ယ ှ ှ င့်ေဗရိ ၌ကားသားများစွ ာမ ှ ိ ။ သိ ့ြဖစ်၍ အေဆွ အမျိုးအလိ က် စာရင်းတခတည်း၌
ေပါင်း က၏။

၁၂

ေကာဟတ်သားကားအာမရံ ၊

ေပါင်းေလးေယာက်တည်း။

၁၃

ဣဇဟာ၊

အာမရံ သားကား

ေဟ ဗန်၊

သေဇလ၊

အာ န် ှ င့်ေမာေ ှ တည်း။

အာ န် ှ င့်သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ြခင်း၊
အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ြခင်း၊ နာမေတာ်ကိ မက်၍ အစဥ်ေကာင်း ကီ း ေပးြခင်းအမကိ
ပရမည်အေ ကာင်း၊ အလွ န်သန့် ှ င်း ေသာအရာတိ ့ကိ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ အြခားသတိ ့ ှ င့်
ခွဲ ထားေသာသြဖစ် က၏။ ၁၄ ဘရားသခင့်လေမာေ ှ ၏သားကိ ကား၊ ေလဝိ အမျိုးသားတိ ့၏
စာရင်း၌သွ င်းရ၏။ ၁၅ ေမာေ ှ သားကားေဂရ ံ ှ င့် ဧေလျဇာတည်း။ ၁၆ ေဂရ ံ သားတိ ့တွင်၊
ေ ှ ေဗွ လသည် အ ကီ း ြဖစ်၏။ ၁၇ ဧေလျဇာသားအ ကီ းေရဟဘိ တေယာက်တည်း ှ ိ ၏။
ေရဟဘိ ၌ကား သားအလွ န်များ၏။

၁ ရာဇဝင်ချုပ်
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၁၉

ေဟ ဗန်သားအ ကီ းကားေယရိ ၊ ဒတိ ယသား အာမရိ ၊ တတိ ယ သားယဟာေဇလ၊
စတတသားေယကမံ ၊ ၂၀ သေဇလသားအ ကီ းကားမိ ကာ၊ ဒတိ ယသား ေယ ှ ိ တည်း။ ၂၁
ေမရာရိ သားကားမဟာလိ ှ င့် မ ှ ိ တည်း။ မဟာလိ သားကား ဧလာဇာ ှ င့် ကိ ှ တည်း။ ၂၂
ဧလာဇာသည်သားမ ှ ိ ။ သမီ းသက်သက် ှ ိ ၍ ေသ၏။ သ့သမီ းတိ ့ ှ င့်သ့ညီကိ ှ သားတိ ့သည်
စံ ဘက် က၏။ ၂၃ မ ှ ိ သားကား မဟာလိ ၊ ဧဒါ၊ ေယရိ မတ်၊ ေပါင်း သံ းေယာက်တည်း။
၂၄

ဤေ ွကားအသက်
့
ှ စ်ဆယ်လွန်၍

ထာဝရ

ဘရား၏

အိ မ်ေတာ်အမကိ

ေဆာင် ွက်ရေသာ ေလဝိ အမျိုးသား အေဆွ အမျိုးအလိ က် စာရင်းဝင်ေသာ အေဆွ
အမျိုးသ ကီ းြဖစ်သတည်း။ ၂၅ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည်
မိ မိလမျိုးအား

ငိ မ်ဝပ်ေသာအခွ င့ ်ကိ ေပး၍

အစဥ်ေနေတာ်မေသာ ေ ကာင့်၊

ကိ ယ်ေတာ်တိင်

၂၆ ေလဝိ သားတိ ့သည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌

တဲ ေတာ် ှ င့်တဲ ေတာ်အမ

ေဆာင် ွက်ရာ တန်ဆာများကိ ေနာက်တဖန်မထမ်းရဟ ဒါဝိ ဒ်မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၇

ေနာက်ဆံ းအမိ န့်ေတာ်အတိ င်း၊ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်ေသာ ေလဝိ သားတိ ့ကိ စာရင်းယရ၏။
၂၈ အေ ကာင်းမကား၊ ေလဝိ သားတိ ့သည် အာ န် သားတိ ့၏လက်ေထာက်ြဖစ်သည် ှ င့်အညီ ၊

သန့် ှ င်းေသာ အရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ စင် ကယ်ေစ၍၊ ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ် ှ င့်တန်တိင်းများ၊
အခန်းများ၌အမကိ ေဆာင် ွက်ရ ကမည်။ ၂၉ ေ ှ ေတာ်
့
မန့်ကိ၎င်း၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ
မန့်ညက်ကိ၎င်း၊ တေဆးမဲ့ မန့်ြပား၊ သံ ြပား ှ င့်ဖတ်ေသာ မန့်၊ မန့်ဆီေ ကာ်ကိ၎င်းလပ်၍
ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ် အမကိ လည်း ေဆာင် ွက်ရ ကမည်။ တိ င်းတွ ာ၊ ချိန်တွယ်၊
ြခင်တွက်ြခင်းအမအမျိုးမျိုးကိ လည်း စီ ရင်ရ ကမည်။ ၃၀ နံ နက်တိင်း၊ ညဦ းတိ င်းရပ်လျက်၊
ေကျးဇးေတာ်
ချီးမွ မ်းရ ကမည်။

ကီ းလှ ပါ၏ဟ

ဝန်ခံ၍ထာဝရဘရား၏

ဂဏ်ေတာ်ကိ

လည်း

၃၁ ပညတ်တရားေတာ်အတိ င်းဥပသ်ေန့၊ လဆန်း ေန့၊ ဓမပွဲ ေန့၊

အစဥ်မြပတ်ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ မီ း ိ ရာ
့
ယဇ် မျိုးတိ ့ကိ ပေဇာ်ရ ကမည်။

၃၂

ပရိ သတ်စည်းေဝရာတဲ ေတာ်ကိ၎င်း၊ သန့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရားအိ မ်ေတာ်၌
အမ ေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ေသာ ညီ အစ်ကိအာ န်သားတိ ့ကိ ၎င်း ေစာင့်ရ ကမည်။

၂၄ အာ န်အမျိုးသားအသီးအြခားသင်းဖွဲ ့ရာမှာ၊
အဘိ ဟ၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာ တည်း။

အာ န်သားကား

နာဒပ်၊

၂ နာဒပ် ှ င့်အဘိ ဟသည်သားမ ှ ိ ။ အဘ

လက်ထက်တွင် ေသေသာေ ကာင့်၊ ဧလာဇာ ှ င့်ဣသမာ သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ
ေဆာင်ရ၏။ ၃ ဒါဝိ ဒ်သည် ဧလာဇာအမျိုးဇာဒတ် ှ င့် ဣသမာ အမျိုးအဟိ မလက်ကိ
အသီ းအသီ းေဆာင်သင့်သည် အတိ င်းခန့်ထားေလ၏။ ၄ ဣသမာအမျိုးအ ကီ းအကဲ ထက်
ဧလာဇာအမျိုး အ ကီ းအကဲ သာ၍များေသာေ ကာင့်၊ ဧလာဇာအေဆွ အမျိုးအလိ က်
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အ ကီ းအကဲ တကျိပ်ေြခာက်ေယာက်၊ ဣသမာအေဆွ အမျိုးအလိ က် အ ကီ းအကဲ ှ စ်ေယာက်
တိ ့ကိ

အသီ းအသီ းခွဲ ခန့်ေလ၏။

သန့် ှ င်းရာဌာနအပ်၊
ဣသမာအမျိုးထဲ က
ေ ှ မာယသည်

၅

စာေရးတံ ပလျက်

အသီ းအြခား

ဘရားသခင်၏အမေတာ်အပ်တိ့ကိ
ေ ွးယရ၏။

ှ င်ဘရင်၊

၆

မးမတ်၊

ဧလာဇာအမျိုး ှ င့်

ေလဝိ အမျိုးနာသေနလသား
ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ခွဲ ခန့်၍

ဇာဒတ်၊

စာေရးေတာ်
အဗျာသာသား

အဟိ မလက်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ေလဝိ သားအေဆွ အမျိုးသ ကီ းများ ေ ှ မ့ ှ ာနာမများကိ
မှတ်ရ၏။ စာေရးတံ ပ၍ ဧလာဇာအမျိုး ှ င့် ဣသမာ အမျိုးထဲ က အလှ ည့်လှ ည့်
ေ ွးေကာက်ခန့်ထားေသာ သဟမကား၊ ၇ ပဌမသေယာယာရိ ပ်၊ ဒတိ ယသေယဒါယ၊ ၈
တတိ ယသဟာရိ မ်၊ စတတသေစာရိ မ်၊

၉ ပဥမသမာလခိ ယ၊ ဆဌမသမိ ယမိ န်၊

၁၀

သတမသဟကုတ်၊ အ မသအဘိ ယ၊ ၁၁ နဝမသေယ ာ၊ ဒသမသ ေ ှ ကနိ၊ ၁၂ ဧက
ဒသမသဧလျာ ှ ိ ပ်၊ ဒွ ါဒသမသယာကိ မ်၊ ၁၃ တကျိပ်သံ းေယာက်ေြမာက်ေသာ သဟပ၊
တကျိပ်ေလးေယာက်ေြမာက်ေသာသ ေယေ ှ ဗပ်၊ ၁၄ တကျိပ်ငါးေယာက်ေြမာက်ေသာ
သဗိ လဂ၊

တကျိပ်ေြခာက်ေယာက်

ေြမာက်ေသာသဣေမရ၊

၁၅

တကျိပ်ခနစ်ေယာက်ေြမာက်ေသာ သေဟဇိ ရ၊ တကျိပ် ှ စ် ေယာက်ေြမာက်သအပ်ဇဇ် ၊ ၁၆
တကျိပ်ကိးေယာက်ေြမာက်ေသာသေပသဟိ ၊ ှ စ်ကျိပ်ေြမာက်ေသာသ ေယဇေကျလ၊ ၁၇
ှ စ်ကျိပ်တေယာက်ေြမာက်ေသာသ ယာခိ န်၊ ှ စ်ကျိပ် ှ စ်ေယာက်ေြမာက်ေသာသ ဂါမလ၊ ၁၈
ှ စ်ကျိပ်သံ းေယာက်ေြမာက်ေသာ သေဒလာယ၊
မာဇိ တည်း။

ှ စ်ကျိပ်ေလးေယာက်ေြမာက်ေသာသ

၁၉ ထိ သိ့သတိ ့အဘအာ န်အား ဣသေရလအမျိုး ၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ၍၊ အဘ အာ န်စီရင်သည် အတိ င်းသတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏
အိ မ်ေတာ်ကိ ဝင် မဲ ဝင်၍ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက် ေစြခင်းငှ ါ ခွဲ ခန့်ြခင်း ှ ိ သတည်း။ ၂၀
ကင်းေသာ ေလဝိ အမျိုးသားဟမကား၊ အာမရံ သားြဖစ်ေသာ ေဗွ လ၏သားစတွ င် ေယေဒယ၊
၂၁ ေရဟဘိ သားစတွ င် ဣ ှ ယာ၊ ဣဇဟာသား ြဖစ်ေသာ ေ ှ ေလာမိ တ်၏သားစတွ င်

ယာဟတ်၊

၂၃

ေဟ ဗန်သားစတွ င်

တတိ ယသားယဟာေဇလ၊
မိ ကာ၏သားစတွ င်

ှ မိ ရ၊

စတတသား

သားအ ကီ းေယရိ ၊

ဒတိ ယ

ေယကမံ ၊

သေဇလသားြဖစ်ေသာ

၂၄

၂၅ မိ ကာညီ ဣ ှ ယာသားစတွ င်

သားအာမရိ ၊

ဇာခရိ တည်း။

၂၆

ေမရာရိ သားကား မဟာလိ ှ င့် မ ှ ိ ြဖစ်၍၊ ၂၇ ေမရာရိ အမျိုးသားြဖစ်ေသာ ယာဇိ ၏သားကား
ေဗေနာ၊ ေ ှ ာဟံ ၊ ဇကုရ၊ ဣဗရိ တည်း။ ၂၈ မဟာလိ သားဧလာဇာ၌သားမ ှ ိ ။ ၂၉ ကိ ှ သားကား
ေယရေမလတည်း။ ၃၀ မ ှ ိ သားကားမဟာလိ ၊ ဧဒါ၊ ေယရိ မတ်တည်း။ ဤေ ွကား
့
မိ မိတိ့
အေဆွ အမျိုးအလိ က် ေလဝိ အမျိုး သားတည်း။ ၃၁ ဤသတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း၊ ဇာဒတ်၊
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အဟိ မ လက်အစ ှ ိ ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေလဝိ သားအေဆွ

အမျိုးသ ကီ းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

မိ မိတိ့ညီအစ်ကိ အာ န်အမျိုးသား တိ ့က ဘက်တချက်အလှ ည့်လှ ည့်စားေရးတံ ပ က၏။

၂၅ ထိမှတပါးအာသပ်၊
ေစာင်း၊

တေယာ၊

ေဟမန်၊

ေယဒသန်သား

ခွ က်ကွင်းကိ

တီ းမတ်လျက်

ေဆာင် ွက်စရာဘိ ့၊ ဒါဝိ ဒ် ှ င့်ပရိ သတ်ဗိလ်ေြခ

တိ ့ ှ င့်အတ

ဝိ င်း၍

ကိ းကွ ယ်ြခင်းအမကိ

အ ကီ းအကဲ တိ့သည် ခွဲ ခန့် ေသာ

သတိ ့စာရင်းဟမကား၊ ၂ အာသပ်သား ဇကုရ၊ ေယာသပ်၊ ေနသနိ၊ အာ ှ ေရလတစ၊
သတိ ့သည် ှ င်ဘရင်စီရင်သည်အတိ င်း၊ အဘအာသပ်၌ တပည့်ြဖစ်၍ ကိ းကွ ယ်ြခင်းအမကိ
ေဆာင် ွက်ရ က၏။

၃ ေယဒသန်သားေဂဒလိ ၊ ေဇရိ ၊

ှ ိ မိ၊ ေယ ှ ာယ၊ ဟာ ှ ဘိ ၊

မတိ သိေပါင်းေြခာက်ေယာက်၊ သတိ ့သည် အဘေယဒသန်၌ တပည့်ြဖစ်၍ ထာဝရဘရား၏
ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိ ေဘာ်ြပချီးမွ မ်းြခင်းငှ ါ ေစာင်းတီ းလျက် ကိ းကွ ယ်ြခင်းအမကိ
ေဆာင် ွက်ရ က၏။ ၄ ေဟမန်သားဗကိ ၊ မတနိ၊ သေဇလ၊ ေ ှ ေဗွ လ၊ ေယရိ မတ်၊ ဟာနနိ၊
ဟာနန်၊ ဧလျာသ၊ ဂိ ဒါလတိ ၊ ေရာမေ ဇာ၊ ေယာ ှ ေဗက ှ ၊ မေလာသိ ၊ ေဟာသိ ရ၊
မဟာဇတ်တည်းဟေသာ၊ ၅ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် တံ ပိ းမတ်လျက် ဘရား သခင်၏
တရားေတာ်ကိ

ေဟာေြပာေသာ ှ င်ဘရင်၏

ဆရာေတာ်ေဟမန်သားြဖစ် က၏။

ဘရားသခင်သည် ေဟမန်အား သားတကျိပ်ေလးေယာက် ှ င့် သမီ းသံ း ေယာက်တိ့ကိ
ေပးေတာ်မ၏။

၆ ထိ သားအေပါင်းတိ ့သည်

ှ င်ဘရင်စီရင်သည်အတိ င်း

အာသပ်၊ ေယဒသန်၊ ေဟမန်တိ့ကိ

အဘေဟမန်၌

တပည့်ြဖစ်၍၊

ထာဝရအ ှ င်

ဘရားသခင်၏အိ မ်ေတာ်၌ ခွ က်ကွင်း၊ ေစာင်း၊ တေယာကိ တီးလျက်၊ သီ ချင်းဆိ ၍ အမေတာ်ကိ
ေဆာင် ွက်ရ က၏။ ၇ ထိ သတိ ့ ှ င့်တကွ ထာဝရဘရား၏သီ ချင်းကိ သင်၍ ေလ့ကျက်ေသာ
ညီ အစ်ကိေပါင်းတား ှ စ်ရာ ှ စ်ကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၈ ထိ သတိ ့သည်အ ကီ းအငယ်
ဆရာတပည့်

ေရာေ ှ ာလျက်

စာေရးတံ ပ၍

သင်းဖွဲ ့ရာမှာ၊

၉

ပဌမသကား၊

အာသပ်အေပါင်းအသင်းဝင်သ ေယာသပ်တည်း။ ဒတိ ယသေဂဒလိ ၊ သ ှ င့်သ၏သား
ညီ ေပါင်းကားတကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၀ တတိ ယသဇကုရ၊သ ှ င့်သ၏သား ညီ ေပါင်း
ကား တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။
တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။
တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။

၁၁ စတတသဣဇရိ ၊သ ှ င့်သ၏သား ညီ ေပါင်းကား

၁၂ ပဥမသေနသနိ၊
၁၃

ဆဌမသဗကိ ၊

သ ှ င့်သ၏သား ညီ ေပါင်းကား
သ ှ င့်သ၏သားညီ ေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၄ သတမသေယ ှ ေရလ၊ သ ှ င့်သ၏သား ညီ ေပါင်းကား
တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။
တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။
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နဝမသမတနိ၊
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တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။

ဒသမသ ှ ိ မိ၊

၁၇

သ ှ င့်သ၏သားညီ ေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၈ ဧကဒသမသအာေရလ၊ သ ှ င့်သ၏သား ညီ ေပါင်းကား
တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၉ ဒွ ါဒသမသ ဟာ ှ ဘိ ၊ သ ှ င့်သ၏သား ညီ ေပါင်း ကား
တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၂၀ တကျိပ်သံ းေယာက်ေြမာက်ေသာသ ေ ှ ေဗွ လ၊ သ ှ င့်
သ၏သားညီ ေပါင်းကား တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၂၁ တကျိပ်ေလးေယာက်ေြမာက်ေသာ
သမတိ သိ၊

သ ှ င့်သ၏သား

ညီ ေပါင်းကား

တကျိပ်ငါးေယာက်ေြမာက်ေသာသ

ေယရမတ်၊

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်

၂၃

နနိ၊

တည်း။

သ ှ င့်သ၏သား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။
သ ှ င့်

သ၏သား

၂၂

ညီ ေပါင်းကား

တကျိပ်ေြခာက်ေယာက်ေြမာက်ေသာသဟာ

ညီ ေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်

တည်း။

၂၄

တကျိပ်ခနစ်ေယာက်ေြမာက်ေသာ သေယာ ှ ေဗက ှ ၊ သ ှ င့် သ၏သား ညီ ေပါင်းကား
တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၂၅ တကျိပ် ှ စ်ေယာက်ေြမာက်ေသာသ ဟာနန်၊ သ ှ င့်သ၏သား
ညီ ေပါင်းကား တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၂၆ တကျိပ်ကိးေယာက်ေြမာက်ေသာသမေလာသိ ၊
သ ှ င့်သ၏သား

ညီ ေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။

ှ စ်ကျိပ်ေ ြမာက်ေသာသဧလျာသာ၊

သ ှ င့်သ၏

၂၇

သားညီ ေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၂၈ ှ စ်ကျိပ်တေယာက်ေြမာက်ေသာသ ေဟာသိ ရ၊ သ ှ င့်သ၏
သားညီ ေပါင်းကားတကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။
သဂိ ဒါလတိ ၊

သ ှ င့်သ၏သား

၂၉

ှ စ်ကျိပ် ှ စ်ေယာက်ေြမာက်ေသာ

ညီ ေပါင်းကားတကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။

၃၀

ှ စ်ကျိပ်သံ းေယာက်ေြမာက်ေသာသ မဟာဇ ယတ်၊ သ ှ င့်သ၏ သားညီ ေပါင်းကား
တကျိပ် ှ စ်ေယာက် တည်း။

၃၁

ှ စ်ကျိပ်ေလးေယာက်ေြမာက်ေသာသ ေရာမ

ဇာ၊

သ ှ င့်သ၏ သားညီ ေပါင်းကား တကျိပ် ှ စ်ေယာက် တည်း။

၂၆ အသီးအသီးသင်းဖွဲ ့ေသာ တံ ခါးေစာင့်များဟ မကား။ ေကာရဟိအမျိုးဧဗျာသပ်အ ယ်၊
ေကာရသား ေမ ှ ေလမိ ၊ ၂ ေမ ှ ေလမိ ၏သားဦ းဇာခရိ ၊ ဒတိ ယသား ေယေဒျလ၊
တတိ ယ သားေဇဗဒိ ၊ စတတသား ယာသ ေနလ၊ ၃ ပဥမသားဧလံ ၊ ဆ မသားေယဟနန်၊
သတမ

သားဧလဲ သနဲတည်း။

၄

သဗေဒဒံ ၏သားဦ းေ ှ မာယ၊

ဒတိ ယသား

ေယာဇဗပ်၊ တတိ ယသားေယာအာ၊ စတတသားစာကာ၊ ပဥမသားနာ သေနလ၊
ဆ မသားအေမျလ၊

သတမသားဣသခါ၊

အဌမသားပလသဲ တည်း။

ဘရားသခင် သည် ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။
ေရေဖလ၊

၅

သဗေဒဒံ ကိ

၆ သားဦ းေ ှ မာယ၏သား သသနိ၊

သဗက်၊ ဧလာဇာဗဒ် ှ င့် ခွ န်အား ကီ းေသာ ညီ လိဟ၊ ေသမခိ တိ့သည်

ခွ န်အား ကီ းသားသရဲ ၊ မိ မိတိ့အေဆွ အမျိုး ၌ အစိ းရေသာသြဖစ် က၏။ ၈ အမေတာ်ကိ
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ေဆာင် ွက်ြခင်းငှ ါ တတ်စွမ်း ိင် ေအာင်ခွန်အား ကီ း ေသာ သဗေဒဒံ အမျိုးသားချင်း
ေယာက်ျားေပါင်းကား

ေြခာက်ကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။

ခွ န်အား ကီ းေသာ

၉

ေမ ှ ေလမိ သားညီ ေယာက်ျားေပါင်းကား တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၀ ေမရာရိ အမျိုး၊
ေဟာသ၏သားတိ ့တွင် ှ ိ မရိ သည် သားဦ းမဟတ်ေသာ်လည်း၊ အဘခန့်ထားေသာ ေ ကာင့်
သားအ ကီ းြဖစ်သတည်း။ ၁၁ ဒတိ ယသားကားဟိ လခိ ၊ တတိ ယသားေတဗလိ ၊ စတတသား
ဇာခရိ အစ ှ ိ ေသာ ေဟဝသသားညီ ေပါင်း ကား တကျိပ်သံ းေယာက်တည်း။ ၁၂ ဤေ ွကား
့
ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်၌ အလှ ည့်လှ ည့်ေစာင့်ြခင်းငှ ါ သင်းဖွဲ ့ေသာ တံ ခါးေစာင့်
အ ကီ းအကဲ ြဖစ်သတည်း။
အမျိုးအလိ က်

ထိ သအ ကီ းအငယ်တိ့သည်၊

၁၃

တံ ခါးအသီ းအသီ း

ေစာင့်ေစြခင်းငှ ါ

စာေရးတံ

မိ မိတိ့အေဆွ
ပ က၍၊

၁၄

အေ ှ မျက်
့
ှ ာကိ ေ ှ လမိ ရ၏။ ေ ှ လမိ သား ပညာ ှ ိ ဇာခရိ သည် စာေရးတံ အားြဖင့်
ေြမာက်မျက် ှ ာ ကိ ရ၏။ ၁၅ သဗေဒဒံ သည် ေတာင်မျက် ှ ာကိ ၎င်း၊ သ၏ သားတိ ့သည်
အသပိ မ်အိမ်ကိ၎င်း

ရ၏။

ဗိ မာန်ေတာ်သိ့
ေစာင့်ရ၏။

ပိ န် ှ င့်ေဟာသသည်

၁၆

အေနာက်မျက် ှ ာ ှ င့်

တက်ရာလမ်းဝ၌ ှ ေလခက်တံခါးကိ ရ၍

တဘက်တချက်၌

၁၇ ေန့ရက်အစဥ်အတိ င်း အေ ှ မျက်
့
ှ ာ၌ ေလဝိ သားေြခာက်ေယာက်၊

ေြမာက်မျက် ှ ာ၌ေလးေယာက်၊ ေတာင်မျက် ှ ာ၌ေလးေယာက်၊ အသပိ မ်ဘက် မှာ ှ စ်ေယာက်၊
တန်တိင်းေတာ်ြပင်မှာ ှ စ်ေယာက်၊

၁၈ အေနာက်မျက် ှ ာ

လမ်းဝမှာေလးေယာက်၊

တန်တိင်းေတာ်ြပင်မှာ ှ စ်ေယာက်ေစာင့်ရ က၏။ ၁၉ ဤေ ွကား၊
့
တံ ခါးေစာင့်အရာ ှ ိ ေသာ
ေကာရ
၂၀

အမျိုးသား ှ င့်

ေလဝိ သားတိ ့တွင်၊

ပေဇာ်ေသာဘ

ေမရရိ အမျိုးသားဖွဲ ့ေသာ
အဟိ ယသည်

ာများကိ အပ်ရ၏။

အသင်းအသီ း

ဘရားသခင်

၏

အသီ းေပတည်း။

အိ မ်ေတာ်ဘ

ာ ှ င့်

၂၁ အေဆွ အမျိုးသ ကီ းြဖစ်ေသာ ေဂရ ံ အမျိုး

လာဒန်သားတိ ့တွင် ေယေဟလိ ှ င့်၊ ၂၂ သ၏သားေဇသံ ေယာလတိ ့သည်လည်း ဘရား
သခင်၏ အိ မ်ေတာ်ဘ

ာကိ အပ်ရ၏။ ၂၃ အာမရံ အမျိုး၊ ဣဇဟာအမျိုး၊ ေဟ ဗန်အမျိုး၊

သေဇလအမျိုးသားအချို ့ပါ က၏။ ၂၄ ေမာေ ှ သားေဂရ ံ ၏သား ေ ှ ေဗွ လသည် လည်း
ဘ

ာေတာ်တိ့ကိ

အပ်ရ၏။

၂၅

ေဂရ ံ ညီ ဧေလျဇာ၊

ဧေလျဇာသားေရဟဗိ ၊

သ၏သားေယ ှ ာယ၊ သ၏သားေယာရံ ၊ သ၏သားဇိ ခရိ ၊ သ၏သားေ ှ ေလာမိ တ်တည်း။ ၂၆
ထိ ေ ှ ေလာမိ တ် ှ င့်သ၏ညီ တိ့သည် ဒါဝိ ဒ် မင်း ကီ း၊ အေဆွ အမျိုးသ ကီ း၊ လတေထာင်အပ်၊
တရာ အပ်၊ ဗိ လ်မင်းပေဇာ်ေသာ ဘ

ာ ှ ိ သမ ကိ အပ်ရ၏။

၂၇ ထိ မင်းတိ ့သည်

စစ်တိက်၍ရေသာဥစာတိ ့ကိ မသိ မ်း၊ ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်ကိ ပစြခင်းငှ ါ ပေဇာ်
တတ် က၏။ ၂၈ ပေရာဖက် ှ ေမွ လ၊ ကိ ှ သားေ ှ ာလ၊ ေနရသား အာဗနာ၊ ေဇ ယာသား

၁ ရာဇဝင်ချုပ်

726

ယွ ာဘမှစ၍ အြခားေသာသ ပေဇာ်သမ တိ ့ကိ၊ ေ ှ ေလာမိ တ် ှ င့် သ၏ညီ တိ့သည်
ကည့် အပ်စိးရ က၏။
တရားသ ကီ းြဖစ်၍၊

၂၉ ဣဇဟာအမျိုးေခနနိ ှ င့် သ၏သားတိ ့သည် မင်းအရာ ှ ိ ၊

ဣသေရလ ိင်ငံတွ င်

ေဟ ဗန်အမျိုးြဖစ်ေသာ
ေယာ်ဒန်ြမစ်

ြပင်အမကိ

သရဲ ကီ းဟာ ှ ဘိ ှ င့်

အေနာက်ဘက်မှာေနေသာ

ထာဝရဘရား၏အမေတာ် ှ င့်

ေစာင့်ရ က၏။

၃၀

သ၏ညီ တေထာင်ခနစ်ရာတိ ့သည်၊

ဣသေရလလတိ ့တွင်

ှ င်ဘရင်အမအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ

မင်းအရာ ှ ိ ြဖစ်၍၊

ေစာင့်ရ က၏။

၃၁

ေဟ ဗန်အမျိုးသားတိ ့တွင်၊ အေဆွ အမျိုးအလိ က် ေယရိ ယသည် အ ကီ းအကဲ ြဖစ်၏။
ဒါဝိ ဒ်မင်းနန်းစံ ေလးဆယ်တွင်၊ ထိ အမျိုးသားတိ ့ကိ စာရင်းယ၍ ဂိ လဒ် ြပည်ယာဇာ မိ ့၌
ခွ န်အား ကီ းေသာ သရဲ တိ့ကိ ေတွ ့၏။ ၃၂ ေယရိ ယ၏ေပါက်ေဘာ်တည်းဟေသာ သရဲ ကီ း၊
အေဆွ အမျိုး သ ကီ း ှ စ်ေထာင်ခနစ်ရာတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ် မင်း ကီ းခန့်ထာသည်အတိ င်း၊
ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်ကိ အပ်စိး၍ ဘရားသခင်၏ အမေတာ် ှ င့်
ှ င်ဘရင်အမအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ေစာင့်ရ က၏။

၂၇ ှ င်ဘရင်အမေတာ်ကိ

ေစာင့်ေသာဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့သည်

အေဆွ အမျိုးသ ကီ း၊ လတေထာင် အပ်၊ တရာအပ်၊ အရာ ှ ိ တိ့ ှ င့်တကွ ၊ တ ှ စ်တွင်တဆယ်
ှ စ်လအစဥ်အတိ င်း

တပ်ဖွဲ ့၍၊

တလစီ တလစီ အလှ ည့်

လှ ည့်ေစာင့်ရေသာ

တပ်သားအမထမ်း ှ စ်ေသာင်း ေလးေထာင်စီ ှ ိ က၏။ ၂ ပဌမလတွ င် ပဌမတပ်ကိအပ်ေသာ
ဗိ လ်မင်း ကား၊ ဇာဗေဒလသားယာေ ှ ာဗံ ှ င့် တပ်သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၃
ထိ မင်းသည် ဖါရက်အမျိုးသားြဖစ်၍၊ ပဌမလ တွ င် အမေစာင့်ေသာ တပ်မးအေပါင်းတိ ့ကိ
အပ်ရ၏။

၄ ဒတိ ယလတွ င်

အမေစာင့်ေသာတပ်ကိ အပ်

ေသာဗိ လ်မင်းကား၊

အေဟာဟိ အမျိုးသားေဒါဒ ှ င့် စစ်ကဲမိကလပ်၊ တပ်သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်
တည်း။

၅

တတိ ယလ ှ င့်

ဆိ င်ေသာတတိ ယတပ်ဗိလ်မင်း

ကား၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ကီ းေယာယဒသား ေဗနာယ ှ င့် တပ်သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။
၆

ထိ မင်းသည်ဗိလ်စတွ င်

သ၏သား

အမိ ဇဗဒ်

ေကျာ်ေစာေသာသ၊

သည်လည်း

ဗိ လ်ချုပ်အရာ ှ ိ ေသာသြဖစ်၏။

တပ်မးအရာကိ ရ၏။

၇

စတတလတွ င်

စတတဗိ လ်မင်းကား၊ ယွ ာဘ ညီ အာသေဟလ၊ စစ်ကဲကားအာသေဟလသားေဇဗဒိ ၊
တပ်သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။

၈ ပဥမလတွ င်

ပဥမဗိ လ်မင်းကား

ဣဇဟာအမျိုး ှ ံ ဟတ်၊ တပ်သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၉ ဆ မလတွ င်
ဆ မဗိ လ်မင်းကား ေတေကာ မိ ့ သား၊ ဣေက ှ ၏သားဣရ၊ တပ်သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်း
ေလးေထာင်တည်း။

၁ ရာဇဝင်ချုပ်

၁၀

သတမလတွ င်

သတမဗိ လ်မင်းကား

ဧဖရိ မ်

အမျိုး၊
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ေပေလာနိအ ယ်ြဖစ်ေသာ ေဟလက်၊ တပ်သား ေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၁၁
အ မလတွ င်အ မဗိ လ်မင်းကား ဇာရအမျိုး၊ ဟ ှ သိ အ ယ်ြဖစ်ေသာ သိ ေဗကဲ ၊ တပ်သားေပါင်း
ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။

၁၂ နဝမလတွ င် နဝမဗိ လ်မင်းကား ဗယာမိ န် အမျိုး၊

အေနေသာသိ အ ယ်ြဖစ်ေသာအေဗျဇာ၊ တပ်သား ေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၁၃
ဒသမလတွ င်
မဟာရဲ ၊

ဒသမဗိ လ်မင်းကား

တပ်သားေပါင်း

ဧကဒသမဗိ လ်မင်းကား

ဇာရအမျိုး၊

ေနေတာဖာသိ အ ယ်ြဖစ်ေသာ

ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။
ဧဖရိ မ်အမျိုး၊

၁၄

ဧကဒသမလတွ င်

ပိ ရေသာနိအ ယ်ြဖစ်ေသာေဗနာယ၊

တပ်သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၁၅ ဒွ ါဒသမတွ င် ဒွ ါဒသမဗိ လ်မင်းကား
သသေနလ

အမျိုး၊

ေနေတာဖာသိ အ ွယ်ြဖစ်ေသာ

ေဟလဒဲ၊

တပ်

သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၁၆ ဣသေရလအမျိုးအသီ းအသီ းတိ ့ကိ အပ်ေသာ
မင်းဟမကား၊ ဗင်အမျိုးတွ င် ဇိ ခရိ ၏သားဧေလျဇာ၊ ှ ိ ေမာင်အမျိုးတွ င် မာခ၏သား ေ ှ ဖတိ ။
၁၇ ေလဝိ အမျိုးတွ င် ေကေမွ လ၏သားဟာ ှ ဘိ ၊ အာ န်အမျိုးတွ င် ဇာဒတ်၊ ၁၈ ယဒအမျိုးတွ င်

ဒါဝိ ဒ်အစ်ကိဧလိ ဟ၊ ဣသခါ အမျိုးတွ င် မိ ေကလ၏သား သမရိ ၊ ၁၉ ဇာဗလန်အမျိုးတွ င်
သဗဒိ ၏သားဣ ှ မာယ၊ နဿလိ အမျိုးတွ င် အာဇေရလ၏သား ေယရိ မတ်၊

၂၀

ဧဖရိ မ်အမျိုးတွ င် အာဇဇိ ၏သား ေဟာေ ှ ၊ မနာေ ှ အမျိုးတဝက် တွ င်ေပဒါယ၏သား
ေယာလ၊ ၂၁ ဂိ လဒ်ြပည်၌ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်တွင် ဇာခရိ ၏သားဣေဒါ၊ ဗယာမိ န်အမျိုးတွ င်
အာဗနာ၏သား ယာေသလ၊ ၂၂ ဒန်အမျိုးတွ င် ေယေရာဟံ ၏ သားအာဇေရလ၊ ဤေ ွကား
့
ဣသေရလအမျိုးတိ ့ကိ

အပ်ေသာမင်းေပ

တည်း။

၂၃

ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ မိ ဃ်းေကာင်းကင် ကယ် ှ င့်အမ တိ းပွ ါးများြပားေစေတာ်မ
မည်ဟ ဂတိ ေတာ် ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ဒါဝိ ဒ်သည် အသက်

ှ စ်ဆယ်မေစ့ေသာ သတိ ့ကိ

စာရင်းမယဘဲ ေန၏။ ၂၄ ေဇ ယာသားယွ ာဘသည် စာရင်းယစ ပ၍၊ ထိ အြပစ်ေ ကာင့်
အမျက်ေတာ်သည် ဣသေရလအမျိုး အေပ သိ ့ သက်ေရာက်ေသာအခါ လက်စမသတ်။
ေရတွ က်၍ရေသာ လေပါင်းကိ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း၏ မှတ်စာ ၌ မသွ င်းမမှတ်။ ၂၅ အေဒလသား
အာဇိ မာဝက်သည် ဘ

ာေတာ် စိ းြဖစ်၏။ သဇိ သားေယာနသန်သည် လယ်ြပင်၊ မိ ့ ွာ၊

ရဲ တိက်၌ ှ ိ ေသာ ဘ ာတိ က်တိ့ကိ အပ်ရ၏။ ၂၆ ေခလပ်သားဧဇရိ သည် လယ်ယာလပ်ေသာ
သတိ ့ကိ အပ်ရ၏။ ၂၇ ရာမ မိ သ
့ ား ှ ိ မိသည် စပျစ်ဥယျာဥ်ေတာ်ကိ ၎င်း၊ ှ ိ ဖမိ မိ သ
့ ား
ဇဗဒိ သည်စပျစ်သီး ှ င့် စပျစ်ရည် တိ က်တိ့ကိ၎င်း အပ်ရ၏။ ၂၈ ေဂဒရိ လ ဗာလဟာနန်သည်
ချိုင့်တိ ့၌ ှ ိ ေသာ သံ လွ င်ပင် ှ င့် သဖန်းပင်တိ့ကိ၎င်း၊ ေယာ ှ သည် ဆီ တိက် တိ ့ကိ၎င်း
အပ်ရ၏။ ၂၉ ှ ာ န် အရပ်သား ှ ိ တရဲ သည် ှ ာ န်အရပ်၌ ကျက်စားေသာ ွားစကိ ၎င်း၊

၁ ရာဇဝင်ချုပ်
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အာဒလဲ သား

ှ ာဖတ်သည် ချိုင့်တိ ့၌ ကျက်စားေသာ

ွားစကိ ၎င်း အပ်ရ၏။

၃၀

ဣ ှ ေမလအမျိုးသား သဗိ လသည် ကလားအပ် တိ ့ကိ၎င်း၊ ေမေရာနသိ လေယေဒယသည်
ြမည်းတိ ့ကိ၎င်း၊ ၃၁ ဟာဂရိ အမျိုးသားခယာဇဇ် သည် သိ းတိ ့ကိ၎င်း အပ်ရ၏။ ဤသတိ ့သည်
ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း၏

ဥစာဘ

ာ

ေတာ်ကိအပ်ရေသာ

သေပတည်း။

ဒါဝိ ဒ်၏

၃၂

ဘေထွ းေတာ်ေယာနသန်သည်တိင်ပင် မးမတ်ပညာ ှ ိ ကျမ်းတတ်ြဖစ်၏။ ဟခေမာနိသား
ေယေဟလသည်

ှ င်ဘရင်၏သားေတာ်တိ့

အေပါင်း

အေဘာ်

ြဖစ်၏။

၃၃

အဟိ ေသာေဖလသည် ှ င်ဘရင်၏ တိ င်ပင် မးမတ်၊ အာခိ မိ သ
့ ားဟ ှ ဲ သည် ှ င်ဘရင်၏
အေဆွ ခင်ပွန်းြဖစ်၏။

၃၄ အဟိ ေသာေဖလ ေနာက်မှာအဗျာသာ ှ င့် ေဗနာယသား

ေယာယဒသည် ေနရာကျ၏။ ယွ ာဘသည် တပ်ေတာ်ဗိလ်ချုပ်မင်းြဖစ်၏။

၂၈ တဖန်ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဣသေရလမင်းများတည်း ဟေသာ အမျိုးအသီးအသီးကိ
အပ်ေသာမင်း၊ အလှ ည့် လှ ည့်အမေတာ်ကိ ေစာင့်ေသာ တပ်မးဗိ လ်မင်း၊ လ တေထာင်အပ်၊
တရာအပ်၊

ှ င်ဘရင်၏ဘ

ာစိ း၊

သား

ေတာ်၏ဘ

ာစိ း၊

ခွ န်အား ှ ိ ေသာသရဲ

အ ကီ းအကဲ အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့ကိ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ာ စေဝးေစေတာ် မ၏။

၂

ထိ အခါဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည်ရပ်၍၊ ငါ့ညီအစ်ကိ၊ ငါ့လတိ ့ နားေထာင် ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏
ပဋိ ညာဥ် ေသတာေတာ် ငိ မ်ဝပ်ရာ အိ မ်တည်းဟေသာ ဘရားသခင် ၏ ေြခေတာ်တင်ရာခံ ကိ
တည်လပ်မည်ဟ ငါအ ကံ ှ ိ ၍ တည်လပ်ြခင်းငှ ါ ြပင်ဆင် ှ င့် ပီ ။ ၃ သိ ့ရာတွ င် ဘရားသခင်က
သင်သည် စစ်တိက် ေသာသ၊ လအသက်ကိ သတ်ေသာသြဖစ်၍၊ ငါ့နာမ အဘိ ့အိမ်ေတာ်ကိ
မတည်မေဆာက်ရဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်
ငါ့အေဆွ အမျိုးများထဲ က

ငါ့ကိေ ွးေကာက်၍

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌

အ မဲ ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ယဒအမျိုးကိ ေ ွးေကာက်၍ အြခားေသာ အမျိုး တိ ့ကိ
အပ်စိးရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ယဒအမျိုးတွ င် ငါ့အဘ၏ အိ မ်ေထာင်ကိ၎င်း၊
ငါ့အဘ၏သားတိ ့တွင် ငါ့ကိ၎င်း၊ ှ စ်သက်၍ဣသေရ လ ိင်ငံလံ းကိ စိ းစံ ရေသာ အခွ င့ ်ကိ
ေပးေတာ်မ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားများစွ ာေသာ သား တိ ့ကိ ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊
ငါ့သားအေပါင်းတိ ့တွင် သားေ ှ ာလမန်ကိ ေ ွးေကာက်၍ ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိးလျက်၊
ထာဝရဘရား၏

ိင်ငံေတာ်ရာဇပလင် ေပ မှာထိ င်ေစြခင်းငှ ါ ခန့်ထားေတာ်မ ပီ ။

၆

ငါ့အားလည်း သင့်သားေ ှ ာလမန်သည် ငါ့အိမ်

ှ င့်ငါ့တန်တိင်းတိ ့ကိ တည်ရမည်။

ငါသည်ထိသကိ

သား

ေ ွးေကာက် ပီ ။

အဘြဖစ်မည်။

၇

အ မဲ ကျင့်လ င်

အရာ၌ခန့်ထားြခင်းငှ ါ

သသည်

သ၏ ိင်ငံကိ

၁ ရာဇဝင်ချုပ်

ငါစီ ရင်ချက်ပညတ်
ငါတည်ေစမည်ဟ

တရားတိ ့ကိ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

ငါသည်

သ၏

ယေန့

ကဲ့ သိ ့

၈

သိ ့ြဖစ်၍
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သင်တိ့သည် ဤေကာင်းေသာ ြပည်ကိ ပိ င်၍ သင်တိ့၏ သားေြမးအစဥ်အဆက်
အေမွ ခံရာဘိ ့

ချဥ်ထားလိ ေသာငှ ါ၊

ထာဝရဘရား၏ပရိ သတ်တည်း

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ေ ှ ့၌၎င်း၊

ဟေသာ

ငါတိ ့ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်၌၎င်း၊

သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ှ ာ၍ ေစာင့် ေ ှ ာက် ကေလာ့။
၉ ငါ့သားေ ှ ာလမန်၊ သင့်အဘ၏ဘရားသခင်ကိ သိ ေလာ့။ စံ လင်ေသာ ှ လံ း၊ ကည်

စိ တ်သေဘာ

ိ ေသာ

ှ င့် ဝတ် ပေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်းေသာ စိ တ် ှ လံ းတိ ့ကိ

စစ်၍အ ကံ အစည် ှ ိ ေလသမ တိ ့ကိ သိ ေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ှ ာလ င်အေတွ ့ခံ ေတာ်မမည်။
ကိ ယ်ေတာ်ကိစွန့်လ င် သင့်ကိ အစဥ်အ မဲ စွ န့်ေတာ်မမည်။

၁၀ သတိ ပေလာ့။

သန့် ှ င်းရာဌာနအဘိ ့ အိ မ် ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ေစြခင်းငှ ါ သင့်ကိ ထာဝရဘရား
ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ အားယ၍ တည် ေဆာက်ေလာ့ဟမှာထားေတာ်မ၏။ ၁၁
ထိ အခါအိ မ်ေတာ်ဦး၊

အေဆာင် ကီ း၊

ဘ

ာ

တိ က်၊

အထက်ခန်း၊

အတွ င်းခန်း၊

ေသတာေတာ်အဖံ း ထားရာ အခန်း၏ ပံ ကိ ၎င်း၊ ၁၂ ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်တန်တိင်းများ၊
ပတ်

လည်၌ ကာေသာအခန်းများ၊ ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်

ဘ

ာတိ က်များ၊

ပေဇာ်ေသာအရာသိ ထားရာ တိ က်များ တိ ့၏ပံ ကိ ၎င်း၊ မိ မိ ကံ စည်သမ အတိ င်း၊ ဒါဝိ ဒ်သည်
သားေတာေ ှ ာလမန်အား အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သားသင်းဖွဲ ့ြခင်း၊
ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်၌

အမေတာ်ကိ

ေဆာင် ွက်

ြခင်း၊

ေဆာင် ွက်စရာ

တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိလည်း စီ ရင် ေတာ်မ၏။ ၁၄ အမေတာ်အမျိုးမျိုးကိ ေဆာင် ွက်စရာ ေ
တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့အဘိ ့ ေ ကိ ၎င်း၊ ေငွ တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ အဘိ ့ ေငွ ကိ၎င်းချိန်၍
အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေ မီ းခံ ှ င့်ေ မီ းခွ က်အသီ းအသီ းအဘိ ၊့ ေငွ မီးခံ ှ င့် ေငွ မီးခွ က်အသီ းအသီ း
သံ းစရာ ှ ိ သည်အတိ င်း ေ ေငွ ကိ ချိန်၍ အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ေ ှ ေတာ်
့
မန့်တင်စရာေ စားပွဲ ှ င့်
ေငွ စားပွဲ အသီ းအသီ းအဘိ ့ ေ ေငွ ကိချိန်၍ အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ အမဲ သားချိတ်၊ အင်တံ ၊
ဖလားများအဘိ ့ ေ စင် ကိ ၎င်း၊ ေ လင်ပန်း ှ င့် ေငွ လင်ပန်းအသီ းအသီ းအဘိ ့ ေ ေငွ ကိ၎င်း၊
ချိန်၍အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၈ နံ သ
့ ာေပါင်းမီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ပလင်အဘိ ့ ေ စင်ကိ ၎င်း၊ အေတာင်တိ့ကိ
ြဖန့်၍ ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ် ေသတာေတာ်ကိ လမ်းမိ းေသာ ေခ ဗိ မ်ရထားေတာ်ပံ
အဘိ ့ေ ကိ ၎င်း၊ ချိန်၍အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိ ပံ များ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေရးထားသည်အတိ င်း၊
နားလည် ိင်ေသာ

ဥာဏ်ပညာကိ

ထာဝရဘရားသည်

ေပးေတာ်မ၏။

၂၀

သားေတာ်ေ ှ ာလမန်အားလည်း၊ သင်သည် အားယ၍ ရဲ ရင့်ေသာ စိ တ် ှ င့်လပ်ေဆာင်ေလာ့။
မစိ းရိ မ်

ှ င့်။ စိ တ်မပျက် ှ င့်။ ငါ၏ဘရားသခင် ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်သည်

သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်မကိ ေဆာင် ွက်ရာဘိ ့ လပ်

၁ ရာဇဝင်ချုပ်
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ေဆာင်၍ လက်စမသတ်မှီတိင်ေအာင် သင့်ကိ စွ န့်ေတာ် မမ။ ပစ်ထားေတာ်မမ။ ၂၁
သင်းဖွဲ ့ေသာယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သားတိ ့ သည်လည်း ဘရားသခင်၏အိ မ်ေတာ်မကိ
ေဆာင် ွက် ရာဘိ ့ ှ ိ က၏။ လိ မာေသာ ဆရာသမားအမျိုးမျိုးတိ ့ သည်လည်း အရာရာတိ ့ကိ
လပ်ေဆာင်ေစဘိ ့ ှ ိ က၏။

မင်းများ ှ င့်

ြပည်သြပည်သားများအေပါင်းတိ ့သည်လည်း

သင့်လက်၌ ှ ိ ကသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၉ တဖန်

ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းက၊

ဘရားသခင်

ေ ွး

ေကာက်ေတာ်မေသာ

ငါ့သားေ ှ ာလမန်သည် အသက် ငယ်၍ ေသး၏။ အမမကား ကီ းလှ ၏။ တည်ေဆာက်
ရေသာ ဗိ မာန်သည် လအဘိ ့မဟတ်၊ ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်အဘိ ့ြဖစ်၏။

၂

ငါ၏ဘရားသခင်အိမ်ေတာ်အဘိ ့ေ တန်ဆာ လပ်စရာဘိ ့ ေ ကိ ၎င်း၊ ေငွ တန်ဆာလပ်စရာဘိ ့
ေငွ ကိ ၎င်း၊ ေ ကးဝါတန်ဆာလပ်စရာဘိ ့ ေ ကးဝါကိ ၎င်း၊ သံ တန်ဆာလပ် စရာဘိ ့ သံ ကိ ၎င်း၊
သစ်သားတန်ဆာလပ်စရာဘိ ့ သစ်သားကိ ၎င်း၊

ှ ဟံ ေကျာက် ှ င့်အေရာင် မျိုးထွ က်၍

စီ စရာဘိ ့ ေကာင်းေသာေကျာက်၊ အဘိ းထိ က်

ေသာ ေကျာက်မျိုး၊ များစွ ာေသာ

ေကျာက်ြဖူတိ ့ကိ၎င်း၊ တတ် ိင်သမ

အတိ င်းငါြပင်ဆင် ပီ ။

၃ ငါ၏ဘရားသခင်

အိ မ်ေတာ်၌ငါ့စိတ် ှ လံ း စွဲ လမ်းေသာေ ကာင့်၊ ၄ ထိ သန့် ှ င်းေသာအိ မ်အဘိ ့ ြပင်ဆင် ေသာ
ဥစာမှတပါး

ကိ ယ်ဥစာထဲ က

သဖိ ရေ အခွ က်

သံ းေသာင်း ှ င့်ေကျာက်ထရံ တိ ့ကိ

မွ မ်းမံ စရာဘိ ့ ေငွ စင် ခနစ်ေသာင်းကိ ငါ၏ဘရားသခင်အိမ်ေတာ်အဘိ ့ ငါေပး၏။ ၅ ေ သည်
ေ တန်ဆာအဘိ ့၊ ေငွ သည် ေငွ တန်ဆာအဘိ ့ ှ င့် ဆရာသမားလပ်သမ အဘိ ့ ြဖစ်၏။
သိ ့ြဖစ်၍ ယေန့ထာဝရဘရားအား ကိ ယ်ဥစာကိ အဘယ် သပေဇာ်ချင်သနည်းဟ
ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့အား ေမးေတာ်မလ င်၊ ၆ အေဆွ အမျိုးတိ ့၏ အ ကီ းအကဲ များ၊ ဣသေရလ
အမျိုး အသီ းအသီ းတိ ့ကိ အပ်စိးေသာမင်းများ၊ လ တေထာင်အပ်၊ တရာအပ်များ၊
ှ င်ဘရင်၏ အမေတာ်ကိ စီ ရင်ေသာသများတိ ့သည်

ကည် ိ ေသာ စိ တ် ှ ိ ၍၊

၇

ဘရားသခင်၏အိ မ်ေတာ်မကိ ေဆာင် ွက်ရာဘိ ့ ေ အခွ က်ငါး ေသာင်း ှ င့်ေ ဒဂ ါးတေသာင်း၊
ေငွ အခွ က် တသိ န်း၊ ေ ကးဝါအခွ က် တသိ န်း ှ စ်ေသာင်း၊ သံ အခွ က် တသန်းကိ လ က၏။ ၈
ေကျာက်ြမတ် ှ ိ ေသာ သတိ ့သည်လည်း ေဂရ ံ
ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်ဘ

အမျိုးသား ေယေဟလလက်ြဖင့်

ာထဲ သိ့ သွ င်း က၏။ ၉ လများတိ ့သည် စံ လင်ေသာ ှ လံ း၊

ကည် ိ ေသာ စိ တ်သေဘာ ှ ိ ၍ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ေသာ ေ ကာင့် ဝမ်းေြမာက် က၏။
ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည်လည်း အလွ န်တရာဝမ်းေြမာက်ေတာ်မ၏။

၁၀ ထိ အခါဒါဝိ ဒ်က၊

အက ်ပ်တိ့အဘ ဣသေရလ ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကမာ
အဆက်ဆက် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။

၁ ရာဇဝင်ချုပ်
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ဘန်းတန်ခိး အာ ေဘာ်၊ ေအာင်ြမင်ြခင်းအခွ င့ ်၊ အာဏာေတာ် ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။
ေကာင်းကင်ေြမ ကီ း၌ ှ ိ ှ ိ သမ ကိ

ပိ င်ေတာ်မ၏။

အိ ထာဝရဘရား၊ကိ ယ်ေတာ်သည်

အစိ းရ ေတာ်မ၏။ ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့၏ အထွ ဋ်၊ ြမင့်ြမတ်ေတာ်

မ၏။

၁၂

ဂဏ်အသေရ ှ င့် စည်းစိ မ်ဥစာသည် ေကျးဇး ေတာ်ေ ကာင့်သာ ြဖစ်၏။ကိ ယ်ေတာ်သည်
ခပ်သိမ်းေသာ သတိ ့ကိ အပ်စိးေတာ်မ၏။ ခွ န်အား အစွ မ်းသတိ ကိ ေပးပိ င်ေတာ်မ၏။
ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့အား ကီ းြမတ် ေသာ အခွ င့ ် ှ င့်ခိ င်ခ့ံ ေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးပိ င်ေတာ်မ၏။
၁၃

သိ ့ြဖစ်၍

အက ်ပ်တိ့၏

ဘရားသခင်၊

ေကျးဇး

ေတာ် ကီ းလှ ပါသည်ဟ

အက ်ပ်တိ့သည် ဝန်ခံ၍ ဘန်း ကီ းေသာ နာမေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကပါ၏။ ၁၄ သိ ့ရာတွ င်
ကည် ိ ေသာစိ တ် ှ င့် ဤမ ေလာက် ပေဇာ် ိင်ေအာင် အက ်ပ် ှ င့်အက ်ပ်၏လတိ ့သည်
အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်ပါသနည်း။ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ သည် တန်ခိးေတာ်ေ ကာင့်ြဖစ်ပါ၏။
အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်၏ဥစာထဲ ကသာ ကိ ယ်ေတာ်အား ပေဇာ်ပါ၏။

၁၅

အက ်ပ်တိ့သည် ဘိ းေဘးများကဲ့ သိ ့ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဧည့်သည် အာဂ ုြဖစ်ပါ၏။ ေြမ ကီ းေပ မှာ
ေနရေသာ ကာလသည် အရိ ပ်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ပါ၏။ မှီခိရာမ ှ ိ ပါ။ ၁၆ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏နာမအဘိ ့ ကိ ယ်ေတာ်၏အိ မ်ကိ တည် ေဆာက်ြခင်းအလိ ငှါ၊
အက ်ပ်တိ့ ြပင်ဆင်ေသာဤ ဘ

ာ ှ ိ သမ သည် တန်ခိးေတာ်ေ ကာင့်ြဖစ်ပါ၏။ အလံ း

စံ တိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်ပိင်ေတာ်မ၏။ ၁၇ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
စိ တ် ှ လံ းကိ စစ်၍ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းသေဘာကိ ှ စ်သက် ေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ်သိပါ၏။
အက ်ပ်မကား ေြဖာင့်မတ်ြခင်းသေဘာ၊ ကည် ိ ေသာ စိ တ် ှ ိ သည် ှ င့် ဤဘ ာ ှ ိ သမ ကိ
ပေဇာ်ပါ၏။ စည်းေဝးလျက် ှ ိ ေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့သည် ကည် ိ ေသာ စိ တ် ှ င့်
ပေဇာ် ကသည်ကိ ြမင်၍ဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ ၁၈ အက ်ပ်တိ့ ဘိ းေဘးအာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊ ဣသ
ေရလတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့သည် ဤအမအရာများကိ ၊
အစဥ်ေအာက်ေမ့စွဲ လမ်း
သည်
၁၉

ေသာ

ကိ ယ်ေတာ်ဘက်၌

စိ တ်သေဘာ ှ ိ မည်အေ ကာင်း၊

တည် ကည်မည်အေ ကာင်း

အက ်ပ်၏သားေ ှ ာလမန်သည်လည်း

ကိ ယ်

သတိ ့စိတ် ှ လံ း

ကယ်မသနားေတာ်မပါ။

ေတာ်၏

သက်ေသခံ ချက်၊

ထံ းဖွဲ ့ချက်ပညတ်တရားတိ ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍၊ အက ်ပ် ြပင်ဆင်ေသာ အမကိ အကန်
အစင် ပီ းစီ းေစလျက်၊ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက် ိင် မည်အေ ကာင်း၊ စံ လင်ေသာ
စိ တ် ှ လံ းကိ ေပးသနား ေတာ်မပါဟ၊ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ထာဝရဘရား ကိ
ေကာင်း ကီ းေပးလျက် မက်ဆိ၏။

၂၀ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့အားလည်း၊ သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီ းေပး ကေလာ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
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ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီ း ေပးလျက်
ဦ းချ၍ ထာဝရဘရားကိ ၎င်း၊

ှ င်ဘရင်ကိ၎င်း

ှ ိ ခိး က၏။

၂၁ နက်ြဖန်ေန့၌လည်း

ယဇ် ပေဇာ်ြခင်း အမကိ ပ၍ ွားတေထာင်၊ သိ းတေထာင်၊ သိ းသငယ် တေထာင်တိ့ကိ
မီ း ိ သြဖင်
့
့ ၊ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာတိ ့ ှ င့်တကွ ဣသေရလအမျိုးတမျိုးလံ းအတွ က်
ထာဝရဘရား အား များစွ ာေသာ ယဇ် ကိ ပေဇာ် က၏။

၂၂ ထိ ေန့ြခင်းတွ င်

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ စား ေသာက်၍ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပလျက်ဒါဝိ ဒ်၏ သားေတာ်
ေ ှ ာလမန်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ဒတိ ယအ ကိ မ် ချီး ေြမာက်၍ ထာဝရဘရားေအာက်မှာ
မင်းြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ၎င်း၊ ဇာဒတ်ကိယဇ် ပေရာဟိ တ်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း ဘိ သိက်ေပး က၏။ ၂၃
ထိ အခါေ ှ ာလမန်သည်

ခမည်းေတာ်

ဒါဝိ ဒ်

ကိ ယ်စား

ှ င်ဘရင်အရာကိ ခံ၍

ထာဝရဘရား၏ ရာဇ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိ င်လျက် ဘန်း ကီ းေတာ်မ၏။ ဣသ
ေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် စကားေတာ်ကိ နားေထာင် က၏။ ၂၄ မးေတာ်မတ်ေတာ်၊
အရာ ကီ းေသာ

သအေပါင်း

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ း၏
ဣသေရလအမျိုးသား

တိ ့ ှ င့်

အပ်စိးြခင်းကိ

၂၆

အစိ းရေသာမင်းြဖစ်ေတာ်မ၏။
သံ းဆယ်သံ း ှ စ်မင်း ပ

ဝန်ခံ က၏။

အေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တေယာက်မ
ေပးသနားေတာ်မ၏။

ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း၏သားေတာ်အေပါင်းတိ ့သည်
၂၅

ေ ှ ာလမန်ကိအလွ န်ချီးေြမာက်၍

မခံ စဖးေသာ

ေယ ှ ဲ ၏သားဒါဝိ ဒ်သည်
၂၇

ေဟ ဗန် မိ ့၌

၍ဣသေရလ ိင်ငံကိ

ထာဝရဘရားသည်

ဘန်း

အာ ေဘာ်ေတာ်ကိ

ဣသေရလ ိင်ငံလံ း

ကိ

ခနစ် ှ စ်၊

ေယ ှ လင် မိ ့၌

စိ းစံ ေသာ

ှ စ်ေပါင်းကား

အ ှ စ်ေလးဆယ်တည်း။ ၂၈ ဒါဝိ ဒ်သည် အသက် ကီ းရင့်၍ ေန့ရက်ကာလ ြပည့်စံ ြခင်း၊
ဘန်းစည်းစိ မ် ကယ်ဝြခင်း ှ ိ လျက် အနိစ ေရာက်၍ သားေတာ်ေ ှ ာလမန်သည် ခမည်းေတာ်
အရာ၌ နန်းထိ င်ေလ၏။ ၂၉ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း ပမေသာ အမအရာအစအဆံ း ှ ိ သမ ၊ အစိ းရြခင်း၊
တန်ခိး ကီ းြခင်း ှ င့်တကွ ၊ ၃၀ ကိ ယ်ေတာ် မှစ၍ ဣသေရလြပည်၊ အြခားတပါးေသာ
တိ င်းြပည်များ တိ ့၌ြဖစ်ေလသမ ေသာ အမအရာအလံ းစံ တိ ့သည် ပေရာဖက် ှ ေမွ လ၏
ကျမ်းစာပေရာဖက် နာသန်၏ကျမ်းစာ၊ ပေရာဖက်ဂဒ်၏ ကျမ်းစာတိ ့၌ ေရးထား လျက် ှ ိ ၏။
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၁ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်ေ ှ ာလမန်သည်၊ မိမိဘရား သခင် ထာဝရဘရားမစေတာ်မြခင်း၊
အလွ န်ချီးေြမာက် ေတာ်မြခင်းေကျးဇးေ ကာင့်၊ မိ မိအာဏာေတာ် တည် ကည် မဲ ြမံ ေသာအခါ၊
၂

လတေထာင်အပ်၊

တရာအပ်၊

တရားသ ကီ း၊

ဣသေရလမင်းအေပါင်းတိ ့ ှ င့်

အေဆွ အမျိုးသ ကီ းအစ ှ ိ ေသာ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ ေခ ၍၊ ၃ ေတာ၌
ထာဝရဘရား၏က န် ေမာေ ှ လပ်ခဲ့ ေသာ ဘရားသခင်၏ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်သည်
ဂိ ေဗာင် မိ တ
့ ွ င် ြမင့်ေသာအရပ်၌ ှ ိ သည်ြဖစ်၍ ထိ အရပ် သိ ့ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ ှ င့်အတ
သွ ားေတာ်မ၏။

၄ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ကားဒါဝိ ဒ် ြပင်ဆင်ေသာအရပ်၊

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေဆာက် ှ င့် ေသာတဲ သိ့ ကိ ရယတ်ယာရိ မ် မိ မ
့ ှ ေဆာင်ခဲ့ေသာ်လည်း၊ ၅
ဟရသားြဖစ်ေသာ ဥရိ ၏သား ေဗဇေလလ လပ်ခဲ့ေသာေ ကးဝါ ယဇ် ပလင်ကိ ထာဝရဘရား၏
တဲ ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ထားေသာေ ကာင့်၊ ေ ှ ာလမန် ှ င့် ပရိ သတ်တိ့သည် ထိ ယဇ် ပလင်သိ့
သွ ား က၏။ ၆ ထိ သိ့ပရိ သတ်စည်းေဝးရာတဲ ေတာ်ေ ှ ၊့ ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိ ေသာ
ေ ကးဝါယဇ် ပလင်သိ့ ေ ှ ာ လမန်ေရာက်၍ ထိ ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
တေထာင် ကိ
ပေဇာ်ေလ၏။

၇ ထိ ညဥ့်တွ င် ဘရားသခင်သည် ေ ှ ာလမန်အား ထင် ှ ားလျက်၊

ငါေပးရမည့်ဆကိ ေတာင်းေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈ ေ ှ ာလမန်ကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အက ်ပ် အဘဒါဝိ ဒ်၌ များစွ ာေသာ ေကျးဇးကိ ပေတာ်မ ပီ ။ အဘအရာ၌လည်း အက ်ပ်ကိ
နန်းထိ င်ေစေတာ်မ ပီ ။

၉ ယခမှာ အိ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊ ေြမမန့် များသကဲ့ သိ ့

အေရအတွ က်အားြဖင့် များြပားေသာ လတိ ့၏ ှ င်ဘရင်အရာ၌ အက ်ပ်ကိ ချီးေြမာက်ေတာ်
မေသာေ ကာင့် အဘဒါဝိ ဒ်၌ထားေသာ ဂတိ ေတာ်ကိ တည်ေစေတာ်မပါ။ ၁၀ အက ်ပ်သည်
ဤလတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာထွ က် ဝင် ိင် မည်အေ ကာင်း ဥာဏ်ပညာကိ ေပးသနားေတာ်မပါ။
ဤမ ေလာက်များစွ ာေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့ကိ အဘယ်သသည် ကိ ယ်အလိ အေလျာက်
တရားစီ ရင် ိင်ပါမည်နည်းဟ ေတာင်းေလ ာက်၏။ ၁၁ ဘရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည်
ထိ သိ့ေအာက် ေမ့၍ စည်းစိ မ်ဥစာဂဏ်အသေရကိ မေတာင်း၊ ရန်သ တိ ့၏ အသက်ကိလည်း
မေတာင်း၊ တာ ှ ည်ေသာ အသက် ကိ လည်းမေတာင်း၊ ငါခန့်ထား၍ သင်အစိ းရေသာ ငါ၏
လမျိုးကိ

တရားစီ ရင်ြခင်းငှ ါ

တတ် ိင်ေသာ

ဥာဏ်ပညာ

ကိ သာ

ကိ ယ်အဘိ ့

ေတာင်းေသာေ ကာင့်၊ ၁၂ ဥာဏ်ပညာကိ ငါေပး၏။ ထိ မှတပါး သင့်ေ ှ ့ မှာြဖစ်ဘးေသာ
ှ င်ဘရင် ှ င့် သင့်ေနာက်၌ ြဖစ်လတံ့ ေသာ ှ င်ဘရင်တေယာက်မ မမှီ ိင်မည်အေ ကာင်း၊
စည်းစိ မ်ဥစာ၊ ဂဏ်အသေရကိ လည်း ငါေပးမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃ ထိ အခါ

ေ ှ ာလမန်သည် ဂိ ေဗာင် မိ တ
့ ွ င် ြမင့် ေသာအရပ်၌ ှ ိ ေသာပရိ သတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်ေ ှ မ့ ှ
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သည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်သွား၍၊ ဣသေရလြပည်ကိ အပ်စိးလျက်ေနေတာ်မ၏။
၁၄

ထိ ေနာက်ေ ှ ာလမန်သည်

ရထားများ၊

ြမင်းစီ း

သရဲ များကိ

ဆည်းဖး၍၊

ရထားတေထာင် ှ င့်ေလးရာ၊ ြမင်းစီ းသရဲ တေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိ ၏။ ရထားထိ န်း မိ တ
့ ိ ့ ၌၎င်း၊
ေယ ှ လင် မိ ့ အထံ ေတာ်၌၎င်း ထား၏။ ၁၅ ှ င်ဘရင်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေ ေငွ ကိ
ေကျာက်ခဲကဲ့သိ ့၎င်း၊ အာရဇ် ပင်တိ့ကိ လွ င်ြပင်၌ ေပါက် ေသာ သဖန်းပင်ကဲ့သိ ့၎င်း၊
များြပားေစ၏။ ၁၆ ေ ှ ာလမန်ထံသိ ့ြမင်းများကိ အဲ ဂတုြပည်၊ ေကာ မိ မ
့ ှ ေဆာင်ခဲ့ရ၏။
ှ င်ဘရင်ကန်သည်တိ့သည် အဘိ းေပးလျက်၊ ေကာ မိ ့၌ခံ ယရ က၏။ ၁၇ အဲ ဂတုြပည်မှ
ရထားတခကိ ေငွ ေြခာက်ပိဿာ ှ င့်၎င်း၊ ြမင်းတစီ းကိ ေငွ ေြခာက်ပိဿာ ှ င့်၎င်း၊ ြမင်း တစီ းကိ
တပိ ဿာငါးဆယ် ှ င့်၎င်း ေရာင်း မဲ ှ ိ ၏။ ထိ သိ့ ဟိ တိ မင်း ကီ း ှ င့်၊ ရိ မင်း ကီ းအေပါင်းတိ ့သည်
အဲ ဂတု ရထား ှ င့် ြမင်းတိ ့ကိရတတ် က၏။

၂ ေ ှ ာလမန်သည် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ် အဘိ့ အိမ်ကိ၎င်း၊ နန်းေတာ်ကိ၎င်း
တည်ေဆာက်ြခင်းငှ ါ အ ကံ ှ ိ ၍၊ ၂ ထမ်း ွက်ေသာသခနစ်ေသာင်း၊ ေတာင် ိ းေပ မှာ
သစ်ခတ်ေသာ သ ှ စ်ေသာင်း၊ ကည့် စီ ရင်ရေသာသ သံ းေထာင်ေြခာက်ရာတိ ့ကိ ခွဲ ခန့် ပီ းမှ၊
၃ တ မင်း ကီ းဟိ ရံထံ သိ ့ ေစလတ်၍၊ မင်း ကီ း သည် ငါ့အဘဒါဝိ ဒ်၏ နန်းေတာ်ေဆာက်စရာဘိ ့

အာရဇ် သစ်သားကိ ေပးလိ က်သည်နည်းတ ငါ၌တဖန် ေကျးဇး ပ

ပါေလာ့။

၄

ဣသေရလအမျိုးသည် အစဥ်ကျင့်ရေသာ တရားအတိ င်း ဘရားေ ှ မ့ ှ ာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ
မီ း ိ ့ြခင်းငှ ါ ၎င်း၊ ေ ှ ေတာ်
့
မန့်ကိ အစဥ်တင်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ညဦ း၊ နံ နက်၊ ဥပသ်ေန့၊ လဆန်းေန့၊
ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ၏ဓမပွဲ ေန့တိ့၌ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိပေဇာ်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါ၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်အဘိ ့ အိ မ်ေတာ် ကိ တည်ေဆာက်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၅
ငါတည်ေဆာက်ရေသာ

အိ မ်ေတာ်သည်

ကီ းရ

မည်။

ငါတိ ့ဘရား

သခင်သည်

ဘရားတကာတိ ့ထက် ကီ းြမတ်ေတာ်မ၏။ ၆ ေကာင်းကင် ှ င့် ေကာင်းကင်တကာတိ ့၏
အထွ ဋ်အြမင့်ဆံ းေသာ ေကာင်းကင်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ အဆံ့

မခံ ိင်သည်ြဖစ်၍၊

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ အိ မ်ကိအဘယ် သတည်ေဆာက် ိင်မည်နည်း။ ေ ှ ေတာ်
့
၌ယဇ် ကိ
မီ း ိ ရာ
့
အိ မ်မှတပါး အြခားေသာ အိ မ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ြခင်း ငှ ါ ငါသည်
အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်သနည်း။ ၇ ယခမှာေ ၊ ေငွ ၊ ေ ကးဝါ၊ သံ ၊ ေမာင်းေသာ အထည်၊
နီေသာအထည်၊ ြပာေသာအထည်ကိ လပ်တတ် ေသာအတတ်၊ ငါ့အဘဒါဝိ ဒ်ြပင်ဆင်၍
ေယ ှ လင် မိ ၊့ ယဒြပည်၌ ငါ့ထံမှာ ှ ိ ေသာ ဆရာသမားတိ ့ ှ င့် ဝိ င်း၍ ထလပ်တတ်ေသာ
အတတ် ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ သတေယာက် ကိ ငါ့ထံသိ ့ ေစလတ်ပါ။ ၈ အာရဇ် သစ်သား၊
ထင်း းသစ်သား၊ အာလဂံ သစ်သားများကိ ေလဗ န်ေတာင်မှာ ခတ်၍ေပးလိ က်ပါ။ မင်း ကီ း၏
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က န်တိ့သည် ေလဗ န်ေတာင်ေပ မှာ သစ်ခတ်တတ်သည်ကိ ငါသိ ၏။ ၉ သစ်သားအများကိ
ြပင်ဆင်ြခင်းငှ ါ၊ ငါ့က န်တိ့ သည် မင်း ကီ းက န်တိ့ ှ င့် ဝိ င်း၍လပ်ကိင် ကလိ မ့ ်မည်။
ငါတည်ေဆာက်ရေသာ အိ မ်ေတာ်သည် အလွ န် ကီ း၍ အံ့ သဘွ ယ်ေသာ အိ မ်ြဖစ်ရမည်။ ၁၀
သစ်ခတ်ေသာ မင်း ကီ းက န်တိ့အား ဂျံုဆန် ေကာရ ှ စ်ေသာင်း၊ မေယာဆန် ှ စ်ေသာင်း၊
စပျစ်ရည် ဗတ် ှ စ်ေသာင်း၊ ဆီ ှ စ်ေသာင်းကိ ငါေပးမည်ဟ မှာလိ က် ေလ၏။
တ မင်း ကီ းဟိ ရံသည်

စာေရး၍

ေ ှ ာလမန်

ထံ သိ ့

၁၁

ြပန်ေပးလိ က်သည်ကား၊

ထာဝရဘရားသည် မိ မိ လမျိုးကိ ချစ်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ သတိ ့
ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၂ ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ းကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာ
ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည် ဗိ မာန်ေတာ်ကိ၎င်း၊ နန်းေတာ်ကိ၎င်း၊
တည် ေဆာက်ြခင်းငှ ါ တတ်စွမ်း ိင်ေအာင် ဥာဏ်ေကာင်း၍ ပညာသတိ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာသားကိ
ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းအား ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။
၁၃ ယခမှာဥာဏ်ေကာင်း၍

လိ မာေသာသဟိ ရံအဘိ

ကိ

ငါေစလတ်ပါ၏။

၁၄

သ့အမိ ကားဒန်အမျိုးသမီ း၊ အဘကား တ အမျိုးသားြဖစ်၏။ သသည် ေ ၊ ေငွ ၊ ေ ကးဝါ၊ သံ ၊
ေကျာက်၊ သစ်သား၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ ြပာေသာ အထည်။ နီေသာအထည်၊ ပိ တ်ေချာကိ
လပ်တတ်ေသာ အတတ်၊ အမျိုးမျိုးထလပ်တတ်ေသာ အတတ် ှ င့်ြပည့်စံ ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏
ဆရာသမားဆရာသမား၊ ခမည်းေတာ်အ ှ င်ဒါဝိ ဒ်၏ ဆရာသမား တိ ့ ှ င့် ဝိ င်းလျက်၊ လိ သမ ကိ
ဥာဏ် ှ ာ၍ လပ်တတ်ေသာ သြဖစ်၏။ ၁၅ သိ ့ြဖစ်၍ ကိ ယ်ေတာ်အမိ န့် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ဂျံုဆန်၊
မေယာဆန်၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ ကိကိယ်ေတာ် က န်တိ့ အား ေပးပါေတာ့။ ၁၆ ငါတိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်လိချင်သမ ေသာ သစ် သားကိ ၊ ေလဗ န်ေတာင်ေပ မှာ ခတ် ပီ းလ င် ေဘာင် လပ်၍
ပင်လယ်လမ်းြဖင့်၊ ယေပ မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်ခဲ့ပါမည်။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့
သယ်ပိ့ရမည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၇ ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်သည် ဣသေရလ ိင်ငံ၌ ေနေသာ
တပါးအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ

စာရင်းယ ပီ း

သည်ေနာက်၊

တဖန်ေ ှ ာလမန်သည်

စာရင်းယြပန်၍၊ တသိ န်းငါးေသာင်းသံ းေထာင်ေြခာက်ရာတိ ့ကိ ေတွ ့၏။ ၁၈ ထမ်းေသာသ
ခနစ်ေသာင်း၊ ေတာင်ေပ မှာ သစ်ခတ်ေသာသ ှ စ်ေသာင်း၊ အမကိ ကည့် စီ ရင်ေသာ သ
သံ းေထာင်ေြခာက်ရာတိ ့ကိ ခွဲ ထားေတာ်မ၏။

၃ ေယ

ှ လင် မိ တ
့ ွ င်

ထင် ှ ားေတာ်

၊ေမာရိ ေတာင်ေပ မှာ ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်အား ထာဝရဘရား

မရာအရပ်၊

ဒါဝိ ဒ်ြပင်ဆင်ခဲ့ ပီ းေသာ

ေယဗသိ လအေရာန၏

အရပ်၌

ေ ှ ာလမန်သည်

ေကာက်နယ်တလင်း
နန်းစံ ေလး ှ စ်၊

ကိ

ဒတိ ယလ၊

ှ စ်ရက်ေန့တွင် ထာဝရဘရား ၏ အိ မ်ေတာ်ကိ တည်စ ပေတာ်မ၏။ ၃ ေ ှ ာလမန်သည်
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ဘရားသခင်၏အိ မ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းအမ၌ သွ န်သင်ြခင်းကိ ခံသည် ှ င့်အညီ ၊
သံ ေတာင်အားြဖင့် အလျားသည် အေတာင်ေြခာက်ဆယ်၊ အနံ တေထာင် ှ စ်ဆယ် ှ ိ ၏။ ၄
အိ မ်ေတာ်ဦးသည်လည်း

အိ မ်ေတာ်အနံ ှ င့်ညီ ၍

အလျားအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊

အြမင့်အေတာင်တရာ ှ စ်ဆယ် ှ ိ ၏။ ေ စင် ှ င့် မွ မ်းမံ လျက် ှ ိ ၏။ ၅ အိ မ်ေတာ်အတွ င်းအမိ းကိ
ထင်း းပျဥ်ြပားြဖင့်

ပီ းေစလျက်

စွ န်ပလွံ ပင်များ ှ င့်

ကိ းများတိ ့ကိ

ထ၍

ေ စင် ှ င့်မွ မ်းမံ ေလ၏။ ၆ အိ မ်ေတာ်၌ အသေရတင့်တယ်ေစြခင်းငှ ါ ေကျာက်ြမတ်တိ့ကိ
စီ ချယ်၏။ မွ မ်းမံ ေသာေ သည် ပါရဝိ မ်ေ ြဖစ်၏။ ၇ အိ မ်ေတာ်၏ထပ်၊ ေလျာက်တိင်၊ ထ ံ ၊
တံ ခါး

ွက်တိ့ကိ ေ ှ င့် မွ မ်းမံ ၍ ထရံ ေပ မှာ ေခ ဗိ မ်အ ပ် များကိ ထေလ၏။

၈

အလွ န်သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်ကိလည်း အိ မ်ေတာ်အနံ ှ င့်ညီ စွာ အလျားအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊
အနံ အေတာင် ှ စ်ဆယ်လပ်၍ ေ စင်အခွ က် ေြခာက် ေထာင် ှ င့်မွ မ်းမံ ေလ၏။

၉

ေ မိ အချိန်ကား အကျပ်ငါးဆယ် ှ ိ ၏။ အထက် ခန်းတိ ့ကိလည်း ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ၏။ ၁၀
အလွ န်သန့် ှ င်းေသာ အခန်း၌ေခ ဗိ မ် ှ စ်ပါး ကိ ထလပ်၍ ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ၏။
ေခ ဗိ မ်အေတာင်တိ့သည် အေတာင် ှ စ်ဆယ်

ှ ည်၏။

၁၁

၁၂ အေတာင်တဘက်လ င်

အလျားငါးေတာင်စီ ှ ိ ၍၊ ေခ ဗိ မ် ှ စ်ပါးတိ ့သည် အေတာင်ချင်းထိ လျက်၊ အေတာင်တဘက်စီ
အိ မ်ေတာ်ထရံ ကိ မှီလျက် ှ ိ က၏။ ၁၃ ထိ ေခ ဗိ မ်တိ့သည် အတွ င်းသိ ့ မျက် ှ ာ ပလျက်၊
မတ်တတ်ေန၍ အေတာင်တိ့ကိ ြဖန့်သြဖင့် အေတာင်

ှ စ်ဆယ်ကျယ်၏။

၁၄

ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာ အထည်၊ ပိ တ်ေချာြဖင့် ပီ း၍ ေခ ဗိ မ်အ ပ် ှ င့်
ချယ်လှယ် ေသာ ကလားတာကိ လည်း လပ်ေလ၏။ ၁၅ အ ှ ည်သံ းဆယ်ငါးေထာင် ှ ိ ေသာ
တိ င် ှ စ်တိင်

ကိ လည်း လပ်၍ အိ မ်ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ စိ က်ထားေလ၏။ တိ င်အေပ မှာ

တင်ေသာတိ င်ထိပ်သည်

အြမင့်ငါးေတာင်

စီ ှ ိ ၏။

၁၆

ဗျာဒိ တ်ဌာနေတာ်၌

ှ ိ သကဲ့ သိ ့ ကိ းများကိ လည်း လပ်၍တိ င်ထိပ်အေပ မှာ ထား၏။ သလဲ သီးအလံ းတရာ
တိ ့ကိလည်း လပ်၍ ကိ းေပ မှာ ဆွဲ ထား၏။ ၁၇ ထိ ထိင်တိ့ကိ ဗိ မာန်ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ လက်ျာဘက်
လက်ဝဲဘက်၌ စိ က်ထား၍၊ လက်ျာတိ င်ကိယာခိ န်၊ လက်ဝဲတိင်ကိ ေဗာဇအမည်ြဖင့်
မှည့်ေလ၏။

၄ အလျားအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊

အနံ အေတာင်

ှ စ်ဆယ်၊ အြမင့်ဆယ်ေတာင် ှ ိ ေသာ

ေ ကးဝါယဇ် ပလင် ကိ လည်း လပ်ေလ၏။ ၂ အချင်းဆယ်ေတာင်၊ အဝန်းအေတာင်သံ းဆယ်၊
အေစာက်ငါးေတာင် ှ ိ ေသာ

ေ ကးဝါေရကန်ကိလည်း

ေရကန်အနားပတ်ေအာက်ပတ်လည်၌

ဘးသီ း

ပ်များ၊

လပ်ေလ၏။

အေတာင်တေထာင်တွင်

ဆယ်လံ းစီ ေစ့ေအာင်၊ ဘးသီ း ပ် ှ စ်ပတ်ကိ ေရကန် ှ င့်တစပ်တည်း သွ န်းေလ
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ွားတဆယ် ှ စ်ခေပ မှာ

တည်လျက် ှ ိ ၏။

ွားတိ ့သည်

အတွ င်းသိ ့

ေနာက်ခိင်း၍

အေ ှ အေနာက်
့
ေတာင်ေြမာက်အရပ်ေလးမျက် ှ ာသိ ့ တမျက် ှ ာလ င် သံ းခစီ မျက် ှ ာ ပ က၏။
၅ ေရကန်သည် ဒလက်တဝါး ှ ိ ၏။ အေပ အနား ပတ်လည် ဖလားအနားပတ်ကဲ့သိ ့

ကာပွ င့ ်အေြပာက် ှ င့်ြပည့်စံ ၏။ ေရဗတ်သံ းေထာင်ဝင် ိင်၏။ ၆ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်ဆိ င်ေသာ
အရာတိ ့ကိ ေဆးစရာ ဘိ ့အင်တံ ဆယ်လံ းကိ လည်း လပ်၍၊ လက်ျာဘက်၌ အင်တံ ငါးလံ း၊
လက်ဝဲဘက်၌ ငါးလံ းကိ ထားေလ၏။ ေရကန်မကား ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေရချိုးစရာဘိ ့ ြဖစ်သ
တည်း။

၇ ေ မီ းခံ ဆယ်ခကိ လည်းအရင်ပံ ှ င့်

အညီ လပ်၍ ဗိ မာန်ေတာ်အတွ င်း

လက်ျာဘက်၌ငါးခ၊ လက်ဝဲဘက်၌ ငါးခကိ ထားေလ၏။ ၈ စားပွဲ ဆယ်ခကိ လည်း လပ်၍
ဗိ မာန်ေတာ် အတွ င်း လက်ျာဘက်၌ ငါးခ၊ လက်ဝဲဘက်၌ ငါးခကိ ထားေလ၏။
ေ ဖလားတရာကိ လည်း လပ်ေလ၏။ ၉ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တန်တိင်း၊ ြပင်တန်တိင်း ကီ း၊
တန်တိင်းတံ ခါး ွက်များကိ လည်း လပ်၍တံ ခါး ွက်တိ့ကိ ေ ကးဝါြဖင့် ဖံ းအပ်ေလ၏။ ၁၀
ေရကန်ကိလည်း အိ မ်ေတာ်လက်ျာဘက် အေ ှ ေတာင်
့
ေထာင့်၌ ေနရာချ၏။

၁၁

ဟိ ရံသည်အိးများ၊ ေရမတ်များ၊ အင်တံ ငယ်များ ကိ လည်း လပ်သြဖင့်၊ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းအဘိ ့
ဘရား သခင်၏အိ မ်ေတာ်၌ လက်စသတ်ေသာ အရာများဟမ ကား၊ ၁၂ တိ င် ှ စ်တိင်၊
တိ င်ထိပ် ှ င့်တိ င်ထိပ်အထွ ဋ် ှ စ်ခ၊ တိ င်ထိပ်အထွ ဋ်ကိ ဖံ းလမ်းစရာကွ န် ွက် ှ စ် ွက်၊ ၁၃
ထိ ကွန် ွက်အေပ မှာ

သလဲ သီး ှ စ်တန်းစီ ၊

ခံ ေပ မှာတင်ထားေသာအင်တံ များ၊

သလဲ သီးေပါင်းေလးရာ၊

၁၄

ခံ များ၊

၁၅ ေရကန်တကန်၊ ေရကန်ကိေထာက်ေသာ

ွား

တဆယ် ှ စ်ခ၊ အိ းများ၊ ေရမတ်များ၊ အမဲ ချိတ်များတည်း။ ၁၆ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းအဘိ ့
ဟိ ရံလပ်သမ ေသာ ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်တန်ဆာတိ ့သည် ေြပာင်ေြပာင် ေတာက်ေသာ
ေ ကးဝါြဖင့် ပီ း က၏။

၁၇ ေယာ်ဒန်ချိုင့်၊ သကတ် မိ ့ ှ င့် ဇာသန် မိ စ
့ ပ် ကား တွ င်၊

သ ွတ်လပ်စရာေကာင်းေသာ ေြမ၌ ှ င်ဘရင်သွန်းေလ

၏။

၁၈ ေ ှ ာလမန်သည်

ထိ တန်ဆာတိ ့ကိ များစွ ာ လပ်ေသာေ ကာင့်၊ ေ ကးဝါအချိန်ကိ အဘယ်သမ မသိ ။
၁၉

ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊

တန်ဆာများတည်းဟေသာ

ဘရားသခင်၏
ေ ယဇ် ပလင်၊

အိ မ်

ေတာ် ှ င့်

ဆိ င်သမ ေသာ

ေ ှ ေတာ်
့
မန့်တင်စရာစားပွဲ ၊

၂၀

တရားေတာ်အတိ င်း ဗျာဒိ တ်ဌာနေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ထွ န်းစရာ ဘိ ့ ေ စင်မီးခံ ှ င့် မီ းခွ က်များ၊ ၂၁
ေ စင်ြဖင့် ပီ းေသာပန်းပွ င့ ်၊ မီ းခွ က်၊ မီ းကိ င် တန်ဆာများ၊ ၂၂ ေ စင် ြဖင့် ပီ းေသာမီ း ှ ပ်၊
လင်ပန်း၊ ဇွ န်း၊ ြပာခံ စရာအိ းများ၊ အိ မ်ေတာ်ထဲမှာ အလွ န်သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်အတွ င်း
ခန်းတံ ခါး ွက် ှ င့် ဗိ မာန်ေတာ် ြပင်ခန်းတံ ခါး ွက်တိ့ကိလည်း ေ ြဖင့် ပီ းေစ၏။
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၅ ထိသိ့ေ ှ ာလမန်သည် ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်အဘိ့ ပလပ်စီရင်သမ အလံ းစံ တိ့ကိ
လက်

စသတ် ပီ းမှ၊

ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်လေသာ

ဘရားသခင်၏အိ မ်ေတာ်ဘ

ေ ေငွ တန်ဆာ

ာစထဲ မှာသွ င်းထားေလ၏။

များတိ ့ေဆာင်ခဲ့၍

၂ ထိ အခါထာဝရဘရား၏

ပဋိ ညာဥ်ေသတာ ေတာ်ကိ၊ ဇိ အန်မည်ေသာ ဒါဝိ ဒ် မိ မ့ ှ ာ ေဆာင်ခဲ့လိ ေသာ ငှ ါ၊ ေ ှ ာလမန်သည်။
ဣသေရလအသက် ကီ းသ

အေပါင်းတိ ့ ှ င့်

ဣသေရလအေဆွ အမျိုးအသီ းအသီ းကိ

အပ်ေသာေခါင်းမင်းအေပါင်းတိ ့ကိ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေခ ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၃

ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့သည်၊ သတမလ၌ လပ်ေသာ ပွဲ အတွ င်းတွ င်၊ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့
စေဝး ေရာက်လာ က၏။ ၄ ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီ းသအေပါင်းတိ ့ သည် လာ၍
ေလဝိ သားတိ ့သည်လည်း

ထာဝရဘရား၏

ေသတာေတာ်ကိထမ်းလျက်၊

၅

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာတဲ ေတာ်၊ တဲ ေတာ် ှ င့် ဆိ င် ၍၊ သန့် ှ င်းေသာ တန်ဆာအလံ းစံ တိ ့ကိ
ယဇ် ပေရာဟိ တ် များ ှ င့် ေလဝိ သားများတိ ့သည် ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၆ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းမှစ၍
ေသတာေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ
မေရတွ က် ိင်၊

စည်းေဝးေသာ

အတိ င်းမသိ

ဣသေရလပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည်

များစွ ာေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်လည်း

သိ း ွားတိ ့ကိ

ထာဝရဘရား၏

ယဇ် ပေဇာ် က၏။

၇

ပဋိ ညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ

အိ မ်ေတာ်အတွ င်းသိ ့သွင်း၍ အလွ န်သန့် ှ င်းရာဌာနတည်းဟေသာ ဗျာဒိ တ်ဌာနေတာ် ထဲ မှာ၊
ေခ ဗိ မ်အေတာင်တိ့ေအာက်၊ သ့ေနရာ၌ ထား က

၏။ ၈ ေခ ဗိ မ်တိ့သည် မိ မိအေတာင်ကိ

ေသတာေတာ် ေနရာအေပ မှာ ြဖန့်၍၊ ေသတာေတာ် ှ င့် ထမ်းဘိ းတိ ့ကိ လမ်းမိ းလျက် ှ ိ က၏။
၉

ထမ်းဘိ းတိ ့ကိ

ဆွဲ ထားသြဖင့်၊

ထမ်းဘိ းဖျားတိ ့

သည်

ြပင်ခန်း၌

ေသတာေတာ်ေ ှ ့ ဗျာဒိ တ်ဌာန ေတာ်၌သာ ထင်၍ယေန့တိင်ေအာင်
ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့သည်

အဲ ဂတုြပည်မှ

ထွ က်၍၊

မထင်၊

ှ ိ က၏။

၁၀

ထာဝရဘရားသည်

သတိ ့ ှ င့်ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့ေတာ်မ ေသာအခါ၊ ေမာေ ှ သည် ေဟာရဂပ်အရပ်၌ ှ ိ စဥ် သွ င်း ထားေသာ
ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားမှတပါးေသတာေတာ်ထဲ၌ အဘယ်အရာမ ှ ိ ။ ၁၁ ထိ အခါစည်းေဝးေသာ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် အလှ ည့်သင့်သည်အတိ င်း အမေတာ်ကိ မေစာင့်၊ ှ ိ သမ တိ ့သည်
သန့် ှ င်းသည်ြဖစ်၍

သန့် ှ င်းရာဌာနထဲ က

ထွ က် ပီ းလ င်၊

ေလဝိ သားအာသပ်တပည့်၊

ေဟမန်တပည့်၊

အမျိုးသားချင်းများ ှ င့်တကွ

ပိ တ်ြဖူကိ

၁၂

သီ ချင်းဆိ ေသာ

ေယဒသန်တပည့်အေပါင်းတိ ့သည်

ဝတ်ဆင်၍၊

ခွ က်ကွင်းေစာင်းတေယာကိ

ကိ င်လျက် ယဇ် ပလင်အေ ှ ့ ဘက်၌ ရပ်ေန က၏။ တံ ပိ းမတ်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
တရာ ှ စ်ဆယ်တိ့သည်လည်း၊ ၁၃ သီ ချင်းဆိ ေသာသတိ ့ ှ င့်ဝိ င်းလ င်၊ ထာဝရဘရား ၏
ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း၍ ေထာမနာ ပြခင်းငှ ါ၊ တညီ တ ွ တ်တည်း အသံ ပိ င်လျက်၊
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ေကာင်းြမတ်ေတာ်

မသည်။

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ဟ

တံ ပိ း

ခွ က်ကွင်းအစ ှ ိ ေသာတရိ ယာမျိုး ှ င့်တကွ ၊ အသံ ကိ လင့်၍ ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်း ကေသာအခါ၊ ထာဝရ ဘရား၏အိ မ်ေတာ်သည် မိ ဃ်းတိ မ် ှ င့်ြပည့်၏။

၁၄

ထိ သိ့ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်သည် ထာဝရ ဘရား၏ ဘန်းေတာ် ှ င့်ြပည့်လျက်၊
မိ ဃ်းတိ မ်ေတာ် ေ ကာင့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်လျက်ရပ်၍
မေန ိင် က။

၆ ေ ှ ာလမန်ကလည်း၊

ထာဝရဘရားသည်၊

ထထပ်ေသာ

ေမှာင်မိက်ထဲမှာ

ေနေတာ်မသည်ဟ စကား ေတာ် ှ ိ ၏။ ၂ သိ ့ရာတွ င် ကိ ယ်ေတာ်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာအိ မ်၊
အစဥ်အ မဲ ေနေတာ်မရာ ဌာနေတာ်ကိ အက ်ပ်တည် ေဆာက်ပါ ပီ ဟ မက်ဆိ၏။ ၃
တဖန် ှ င်ဘရင်သည်

လှ ည့် ကည့်၍

ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။
ေန က၏။

၄

ဣသေရလ

အမျိုးပရိ သတ်အေပါင်းကိ

ဣသေရလအမျိုးပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည်

မတ်တတ်

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိ တ် ေတာ်စကားဟမကား၊

ငါ၏လဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာ ေန့ကစ၍။ ငါ့နာမ
တည်ရာအိ မ်ကိ ေဆာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဣသေရလခ ိ င် များတိ ့တွင်

မိ က
့ ိ ငါမေ ွး၊

ငါ၏လဣသေရလအမျိုးသား တိ ့ကိ အပ်စိးရေသာ်သကိ လည် ငါမေ ွးေသး။ ယခမ ကား၊
ငါ့နာမတည်ရာ

ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ၎င်း၊

အပ်စိးေစြခင်းငှ ါ

ဒါဝိ ဒ်ကိ

၎င်း၊

ငါ၏လ

ငါေ ွး ပီ ဟ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ

ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်အား

ဗျာဒိ တ်

ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ပေတာ်မေသာ ဣသေရလအမျိုး ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်
မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစ

သတည်း။

၇ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

၏နာမေတာ်အဘိ ့

အိ မ်ေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်ြခင်းငှ ါ၊

ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်သည်

အ ကံ ှ ိ ေသာအခါ၊ ၈ ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ငါ့နာမအဘိ ့ အိ မ်ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းငှ ါ
အ ကံ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊
အိ မ်ေတာ်ကိ

ေကာင်းေသာအမကိ ပ ပီ ။

မေဆာက်ရ။

သင်၏သားရင်းသည်

သိ ့ေသာ်လည်း

၉

ငါ့နာမအဘိ ့

ေဆာက်ရမည်ဟ ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်အား မိ န့်ေတာ်မ၏။

သင်သည်
အိ မ်ေတာ်ကိ

၁၀ ထာဝရဘရားသည်

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ပေတာ်မသြဖင့်၊ ငါသည် ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိ ဒ်၏ အရိ ပ်
အရာကိ ခံရ၍၊ ထာဝရဘရားဂတိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ဣသေရလ ိင်ငံ၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ
ထိ င်လျက်၊ ဣသ ေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ် အဘိ ့ အိ မ်ေတာ်ကိ
တည်ေဆာက်ေလ ပီ ။

၁၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့် ထာဝရဘရား ဖွဲ ့ေတာ်မေသာ

ပဋိ ညာဥ်ေကျာက်စာပါေသာ ေသတာ ေတာ်ကိ ထိ အိမ်ေတာ်၌ တင်ထားေလ ပီ ဟ
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မက်ဆိ၏။

၁၂ ထိ အခါေ ှ ာလမန်သည် အလျားငါးေတာင်၊ အနံ ငါးေတာင်၊

၁၃

အြမင့်သံ းေတာင် ှ ိ ေသာပလင်ကိလပ်၍၊ တန်တိင်းအလယ်၌ ထား ှ င့်ေသာ ထိ ပလင်ေပ သိ ့
တက် ပီ းလ င်၊ ထာဝရဘရား၏ယဇ် ပလင်ေ ှ ၊့ ဣသေရလ အမျိုးပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့
အလယ်မှာဒးေထာက်၍၊ လက်ဝါးတိ ့ကိ ေကာင်းကင်သိ့ြဖန့်လျက်၊ ၁၄ အိ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရား၊

ေကာင်းကင်ေပ ေြမ ကီ းေပ မှာကိ ယ်ေတာ် ှ င့်

တေသာဘရားတဆမ မ ှ ိ ပါ။ ေ ှ ေတာ်
့
၌ စိ တ် ှ လံ း အ ကင်းမဲ့ ကျင့်ေသာကိ ယ်ေတာ်၏
က န်တိ့အဘိ ့ ပဋိ ညာဥ်တရား ှ င့် က ဏာတရားကိ ေစာင့်ေ ှ ာက် ေတာ်မ ပီ ။

၁၅

အက ်ပ်အဘဒါဝိ ဒ်၌ ထားေတာ်မေသာ ဂတိ ေတာ်ကိမဖျက်၊ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း
ယေန့ ပေတာ် မ ပီ ။ ၁၆ အိ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်က၊
သင်သည်ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကျင့်သကဲ့ သိ ့ သင်၏သားေြမးတိ ့သည်ငါ့တရားကိ ကျင့်လိ ေသာငှ ါ၊
မိ မိတိ့သွားရာလမ်းကိ သတိ ပလ င်၊ ငါ့မျက်ေမှာက်၌ ဣသေရလ ိင်ငံ၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ
ထိ င်ရေသာ သင် ၏အမျိုး မင်း ိ းမြပတ်ရဟ ကိ ယ်ေတာ်က န် အက ်ပ် အဘဒါဝိ ဒ်၌
ထားေတာ်မေသာ ဂတိ ေတာ်ကိ ယခ ေစာင့်ေတာ်မပါ။ ၁၇ အိ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်
ထာဝရ ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်အက ်ပ်အဘ ဒါဝိ ဒ်အား မိ န့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်ကိ
ယခြပည့်စံ ေစေတာ် မပါ။ ၁၈ သိ ့ရာတွ င်ဘရားသခင်သည် ေြမ ကီ းေပ မှာ လတိ ့တွင် ဧကန်
အမှန်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်ေလာ။
အြမင့်

ဆံ းေသာ

ေကာင်းကင် ှ င့်

ေကာင်းကင်တကာတိ ့၏အထွ ဋ်၊

ေကာင်းကင်သည်ကိယ်ေတာ်ကိ

မဆံ့ မခံ ိင်

သည်ြဖစ်၍၊

အက ်ပ်တည်ေဆာက်ေသာ ဤအိ မ်ကိ အဘယ်ဆိဘွယ်ရာ ှ ိ ပါသနည်း။ ၁၉ သိ ့ေသာ်လည်း
အိ အက ်ပ်ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ယေန့ေ ကး
ေ ကာ်လျက် ပဌနာ ပ၍ ေတာင်းေလ ာက်ေသာ စကားကိ နားခံ နာယေတာ်မပါ။

၂၀

ဤမည်ေသာအရပ်၌ ငါ့နာမတည်ရမည်ဟ မိ န့် ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဤအရပ်ဌာန ှ င့်
ဤအိ မ်ေတာ်ကိ

ေန့ညဥ့်မြပတ် ကည့် ၍

ကိ ယ်ေတာ်က န်သည်

ဤအရပ်ဌာန၌

ဆေတာင်းေသာ စကားကိ နားေထာင် ေတာ်မပါ။ ၂၁ ကိ ယ်ေတာ်က န်မှစ၍ကိ ယ်ေတာ်၏
လဣသ ေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ဤအရပ်ဌာန၌ ဆေတာင်း ပဌနာ ပ ကေသာအခါ၊
ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာေကာင်းကင်

ဘံ ၌နားေထာင်၍

အြပစ်မှလတ်ေတာ်မပါ။

၂၂

လသည်မိမိအိမ်နီးချင်းကိ ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊ အကျိန်ခံရမည်ဟအိ မ်နီးချင်းဆိ လျက်၊
ဤအိ မ်ေတာ်၌ ကိ ယ်ေတာ်၏ ယဇ် ပလင်ေ ှ မ့ ှ ာ အကျိန်တိက်လ င်၊ ၂၃ ေကာင်းကင်ဘံ ၌
နားေထာင်ေတာ်မပါ။ မတရားေသာ သသည် မိ မိအြပစ် ှ င့်အေလျာက် ံ းေစ ြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် မိ မိေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ င့် အေလျာက်အကျိုးကိ ခံရ၍ အြပစ်မှ
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လွ တ်ေစြခင်း ငှ ါ၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့ကိ တရားစီ ရင်ေတာ်မပါ။ ၂၄ ကိ ယ်ေတာ်၏လ
ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့သည်

ရန်သေ ှ မ့ ှ ာ

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ြပစ်မှားေသာအြပစ်ေ ကာင့်၊

ံ းရေသာအခါ၊ ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ြပန်လာ၍ နာမေတာ်ကိ ဝန်ခံလျက်၊

ဤအိ မ်ေတာ်ကိမှီခိလျက်၊ ဆေတာင်းပဌနာ ပလ င်၊ ၂၅ ေကာင်းကင်ဘံ ၌နားေထာင်၍၊
ကိ ယ်ေတာ်၏လ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ အြပစ်မှလတ်ေတာ်မပါ။ ဘိ းေဘးတိ ့အား
ေပးသနားေတာ်မေသာ ြပည်သိ့ တဖန် ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။
ြပစ်မှားေသာအြပစ်ေ ကာင့်

၂၆ ကိ ယ်ေတာ်ကိ

မိ ဃ်းမ ွာ၊ မိ ဃ်းေခါင်သြဖင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ဆံ းမ

ေတာ်မေသာအခါ၊ သတိ ့သည် ဤအရပ်ဌာနေတာ်ကိ မှီခိလျက် ဆေတာင်း၍၊ နာမေတာ်ကိ
ဝန်ခံလျက် မိ မိ ဒစ ိ က်ကိ စွ န့်ပယ်လ င်၊ ၂၇ ေကာင်းကင်ဘံ ၌နားေထာင်၍ ကိ ယ်ေတာ်၏
က န်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏လဣသေရလအမျိုးတိ ့ကိ အြပစ်မှ လတ်ေတာ်မပါ။ သတိ ့လိက်ရေသာ
လမ်းေကာင်းကိ ြပ န်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့အား အေမွ ေပးေသာ ေြမ
မိ ဃ်း ွာေစေတာ်မပါ။
ေလထိ ၍

၂၈

အပင်ေသေသာ်၎င်း၊

ခါသိ လကျိုင်းကိ က်စား
ေဘးဥပဒ်

ြပည်ေတာ်၌

အရည်ယိ၍ေသ

ေသာ်၎င်း၊

အနာေရာဂါ

အစာအာဟာရ

သည်

၎င်း၊

အရာဘကျိုင်း၊

မိ က
့ ိ ဝိင်းထားေသာ်၎င်း၊

တစံ တခေရာက်ေသာခါ၊

ဣသေရလအမျိုးသားအချို ့တိ့

ေခါင်းပါးေသာ်

ေသာ်၎င်း၊

ရန်သတိ က်လာ၍

ေပ မှာ

ကိ ယ်ေတာ်၏လ

၂၉

အသီ းအသီ းခံ ရေသာေဘးဒဏ်ကိသိလျက်၊

ဤအိ မ် ေတာ်သိ့ မိ မိတိ့လက်ဝါးကိ ြဖန့်၍ တစံ တခေသာ ပဌနာ စကားအားြဖင့်
ဆေတာင်းလ င်၊ ၃၀ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ေကာင်းကင်ဘံ ၌၊ နား ေထာင်ေတာ်မပါ။ ၃၁
ဘိ းေဘးတိ ့အားေပးသနားေတာ်မေသာ ြပည်၌ သတိ ့သည် အသက် ှ င်ေသာကာလပတ်လံ း
ကိ ယ်ေတာ်

ကိ

ေ ကာက် ွံ ့၍၊

ကိ ယ်ေတာ်သာလ င်
သတိ ့အြပစ်ကိ
မပါ။

၃၂

တရားေတာ်လမ်းသိ ့

လသတဝါအေပါင်း

လတ်ေတာ်မပါ။

လိ က်ပါမည်

တိ ့၏စိ တ် ှ လံ းသေဘာကိ

အသီ းအသီ း ပ ကသည်အတိ င်း

ကိ ယ်ေတာ်၏လဣသေရလအမျိုးမဟတ်၊

အေ ကာင်း၊
သိ လျက်
စီ ရင်ေတာ်

တပါးအမျိုးသားတိ ့

သည် ကီ းြမတ်ေသာနာမေတာ် ှ င့် တန်ခိး ကီ း၍ ဆန့်ေတာ်မေသာ လက် ံ းေတာ်ကိ ေထာက်
သြဖင့်၊ ေဝးေသာြပည်မှ ေရာက်လာ၍ ဤအိ မ်ေတာ်ကိ မှီခိလျက်ဆေတာင်းလ င်၊ ၃၃
ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ နား ေထာင်ေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ်၏ လဣသေရလ
အမျိုးသားတိ ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ သကဲ့
့
သိ ့၊ ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့သည်
ေ ကာက် ွံ လျက်
့
ဤအိ မ်ေတာ်ကိ
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နာမ

ေတာ်ကိ

နာမေတာ်ြဖင့်

သိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
သမတ်ေ ကာင်းကိ

အက ်ပ်တည်ေဆာက်ေသာ
သိ ေစ
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ထိ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် ဆေတာင်းသမ အတိ င်း ေကျးဇး ပေတာ်မပါ။ ၃၄ ကိ ယ်ေတာ်
ေစခိ င်းေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ကိ ယ် ေတာ်၏လတိ ့သည် ရန်သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ စစ်ချီေသာအခါ
ေ ွးေတာ်မေသာ မိ ၊့ နာမေတာ်အဘိ ့ အက ်ပ် တည် ေဆာက်ေသာ အိ မ်ေတာ်ကိ မှီခိလျက်
ကိ ယ်ေတာ်အား ဆေတာင်း ကလ င်၊

၃၅ သတိ ့ ဆေတာင်းပဌနာ ပေသာ စကားကိ

ေကာင်းကင်ဘံ ၌ နားေထာင်၍ သတိ ့အမကိ ေစာင့် ေတာ်မပါ။ ၃၆ မြပစ်မှားတတ်ေသာ
သတေယာက်မ မ ှ ိ သည် ြဖစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှား
ေသာေ ကာင့်၊ အမျက်ေတာ်ထွက်၍ ရန်သလက်သိ့ အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ရန်သတိ ့သည်
ေဝးေသာြပည်၊ နီး ေသာြပည်၊ အြခားတပါးေသာ ြပည်သိ့သိမ်းသွ ားလ င် ၎င်း၊

၃၇

ထိ ြပည်၌အချုပ်ခံစဥ်၊သတိ ့သည် သတိ ရ၍ အက ်ပ်တိသ
့ ည် ြပစ်မှားပါ ပီ ။ မေြဖာင့်ေသာအမ၊
ဆိ းညစ်ေသာအမကိ ပမိ ပါ ပီ ဟ စိ တ်ေြပာင်းလဲ ၍ ေတာင်းပန်သြဖင့်၊ ၃၈ သိ မ်းသွ ားေသာ
ရန်သတိ ့၏ ြပည်၌ေနစဥ်၊ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ အထံ ေတာ်သိ့ြပန်လာ၍၊ ဘိ းေဘးတိ ့ အား
ေပးေတာ်မေသာြပည်၊ ေ ွးေတာ်မေသာ မိ ၊့ နာမ ေတာ်အဘိ ့ အက ်ပ်တည်ေဆာက်ေသာ
အိ မ်ေတာ်ကိ မှီခိလျက် ဆေတာင်းလ င်၎င်း၊ ၃၉ သတိ ့ဆေတာင်း ပဌနာ ပေသာစကားကိ
ကျိန်း ဝပ်ေတာ်မရာ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ နားေထာင်၍ သတိ ့ အမကိ ေစာင့်ေတာ်မပါ။
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားေသာ ကိ ယ်ေတာ်လတိ ့၏အြပစ်ကိ ေြဖ ှ င်းေတာ်မပါ။

၄၀

အိ အက ်ပ်ဘရားသခင် ကည့် ေတာ်မပါ။ ဤအရပ်ဌာန၌ ဆေတာင်းေသာ စကားကိ
နားေထာင် ေတာ်မပါ။

၄၁ အိ ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်၊ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ ရာသိ ့

တန်ခိးေတာ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ ဓမေသတာ ှ င့်တကွ တတ်ေတာ်မပါ။ အိ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊
ကိ ယ်ေတာ် ၏ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းတန်ဆာကိ ဆင်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏
သန့် ှ င်းသတိ ့သည်

ေကျးဇးေတာ်၌

ဝမ်းေြမာက် ကပါေစေသာ၊

၄၂

အိ ထာဝရ

အ ှ င်ဘရားသခင်၊ ဘိ သိက်ေပး ေတာ်မေသာ သ၏မျက် ှ ာကိ လဲ ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။
ကိ ယ်ေတာ်က န်ဒါဝိ ဒ်ခံရေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ ေအာက် ေမ့ေတာ်မပါဟ ပဌနာ ပေလ၏။

၇ ထိသိ့

ေ ှ ာလမန်သည်ပဌနာ ပ၍

ပီ းေသာ

အခါ၊

ေကာင်းကင်က

မီ းကျ၍

မီ း ိ ရာယဇ်
့
အစ ှ ိ ေသာ ယဇ် မျိုးကိ ေလာင်သြဖင့်၊ အိ မ်ေတာ်သည် ထာဝရဘရား ၏
ဘန်းေတာ် ှ င့်ြပည့်၏။ ၂ ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်သည် ဘန်းေတာ် ှ င့် ြပည့်ေသာေ ကာင့်၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်

ထာဝရ

ဘရား၏

အိ မ်ေတာ်ထဲသိ့

မဝင် ိင် က။

၃

ထိ သိ့မီးကျ၍ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် အိ မ်ေတာ်ေပ မှာ သက်ေရာက်သည်ကိ
ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် ြမင်လ င်၊ ေကျာက်ခင်းအရပ် ၌ ေြမေပ မှာ
ဦ းချြပပ်ဝပ်လျက် ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ သည်၊ က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ဟ
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ထာဝရ ဘရားကိ ကိ းကွ ယ်၍ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း က၏။

၄ ထိ အခါ ေ ှ ာလမန်

မင်း ကီ း ှ င့်တကွ လ အေပါင်းတိ ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ယဇ် ပေဇာ် က၏။ ၅
ွား ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ သိ းတသိ န်း ှ စ်ေသာင်းတိ ့ကိ ယဇ် ပေဇာ်သြဖင့်၊ ဘရားသခင်၏
အိ မ်ေတာ်ကိ အ ေမာဒနာ ပ က၏။ ၆ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် မိ မိတိ့အမကိ ေဆာင်
ွက် က၏။ ေလဝိ သားတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲ တည်ေသာေ ကာင့်၊
ထာဝရ ဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွ မ်းစရာဘိ ့ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း စီ ရင်ေသာ တရိ ယာမျိုးကိ
တီ းမတ်လျက် ဒါဝိ ဒ်၏ ဆာလံ သီ ချင်းကိ ဆိ က၏။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်လည်း တံ ပိ း
မတ်၍ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် မတ်တတ်ေန က၏။ ၇ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊
ထာဝရဘရား၏ အိ မ် ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာ တန်တိင်းအတွ င်း အရပ်ကိ သန့် ှ င်း ေစ၍၊
ထိ အရပ်၌ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့် မိ ဿဟာယယဇ် ေကာင်ဆီဥကိ ပေဇာ်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ အရင်
လပ်ေသာေ ကးဝါယဇ် ပလင်သည် မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ၊ ယဇ် ေကာင်ဆီဥကိ
မခံ ေလာက်။

၈ ထိ အခါေ ှ ာလမန်သည် အလွ န်များစွ ာေသာ ပရိ သတ်တည်းဟေသာ

ဟာမတ် မိ ဝ့ င်ဝမှ စ၍အဲ ဂတု ြမစ်တိင်ေအာင် အ ှ ံ ့အြပား အရပ်ရပ်ကလာ ကေသာ
ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ခနစ်ရက် ပတ်လံ း ပွဲ ခံေတာ်မ၏။ ၉ အ မ
ေန့ရက်၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပ က၏။ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ယဇ် ပလင်ကိအ ေမာဒနာ ပ ပီ းမှ၊
ေနာက်တဖန်ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ပွဲ ခံ က၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိ ဒ် ှ င့် ေ ှ ာလမန်မှ
စေသာ မိ မိလဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌ ပေတာ်မသမ ေသာ ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်
ဝမ်းေြမာက် င်လန်းလျက်၊ လများတိ ့သည် မိ မိတိ့ေနရာသိ ့ ြပန်သွား ကမည် အေ ကာင်း၊
သတမလ

ှ စ်ဆယ်သံ းရက်ေန့တွင် လတ် လိ က်ေတာ်မ၏။

၁၁ ေ ှ ာလမန်သည်

ဗိ မာန်ေတာ် ှ င့် နန်းေတာ်ကိ လက်စသတ်၍၊ ဗိ မာန်ေတာ် ှ င့်နန်းေတာ်၌ လပ်ေဆာင် မည်ဟ
ကံ စည်ေလသမ ေသာ အ ကံ သည် အထေြမာက် ေသာအခါ၊ ၁၂ ထာဝရဘရားသည်
ညဥ့်အချိန်တွင် ထင် ှ ား ေတာ်မလျက်၊ သင် ပေသာပဌနာစကားကိ ငါ ကား ပီ ။ ဤအရပ်ဌာနကိ
ယဇ် ပေဇာ်ရာ အိ မ်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ကိ ယ်အဘိ ့ငါေ ွးယ ပီ ။ ၁၃ မိ ဃ်းမ ွာေစြခင်းငှ ါ ငါသည်
မိ ဃ်းေခါင်ေစ

ေသာ်၎င်း၊ ကျိုင်းတိ ့သည် ေြမအသီ းအ ှ ံ ကိ ကိ က်စားေစ

ြခင်းငှ ါ

ငါမှာထားေသာ်၎င်း၊ ငါ့လတိ ့ ကာလနာကိ ေစလတ်ေသာ်၎င်း၊ ၁၄ ငါ့နာမြဖင့်သမတ်ေသာ
ငါ့လတိ ့သည် ကိ ယ်ကိ ှ ိမ့ ်ချသြဖင့်၊ ငါ့မျက် ှ ာကိ ှ ာလျက် ဆေတာင်းပဌနာ ပ၍ အဓမလမ်းကိ
လဲ ေ ှ ာင်လ င် ငါသည် ေကာင်းကင်ဘံ ၌ နားေထာင်မည်။ သတိ ့အြပစ်ကိ ေြဖ၍ သတိ ့ြပည်ကိ
ချမ်းသာေပးမည်။

၁၅ ငါ ကည့် မည်။ ဤအရပ်ဌာန၌ ဆေတာင်း ေသာ စကားကိ

ငါနားေထာင်မည်။ ၁၆ ငါ့နာမသည် အစဥ်တည်၍ ငါ့မျက်စိ ှ င့် ငါ့ ှ လံ းအစဥ် စွဲ လမ်းစရာဘိ ့
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ဤအိ မ်ကိ ငါေ ွးချယ်၍ သန့် ှ င်းေစ ပီ ။ ၁၇ သင်သည် ငါမှာထားသမ ကိ ပ၍ ငါစီ ရင်
ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းငှ ါ သင့်အဘဒါဝိ ဒ် ကဲ့ သိ ့ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကျင့်ေနလ င်၊
၁၈ ဣသေရလ ိင်ငံကိ အပ်စိးရေသာသင်၏အမျိုး မင်း ိ းမြပတ်ရဟ သင့်အဘဒါဝိ ဒ် ှ င့်

ငါပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့သည် အတိ င်း၊ သင်ထိင်ရေသာ ရာဇပလင်ကိ အစဥ်ငါတည် ေစမည်။ ၁၉
သိ ့မဟတ်သင်တိ့သည် လမ်းလွဲ ၍ ငါမှာထား ေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ စွ န့်ပယ်သြဖင့်၊
အြခား တပါးေသာ ဘရားထံ သိ ့သွား၍ ဝတ် ပကိ းကွ ယ်လျင်၊

၂၀ ငါေပးေသာြပည်မှ

သတိ ့ကိ အြမစ် ှ င့်တကွ ငါ တ်ပစ်မည်။ ငါ့နာမအဘိ ့ ငါသန့် ှ င်းေစေသာ ဤအိ မ် ေတာ်ကိ
ငါ့မျက်ေမှာက်မှ ပယ် ှ ားမည်။ တပါးအမျိုးသား တိ ့တွင် ပံ ခိ င်းရာကဲ့ ရဲ ့ရာ ြဖစ်ေစမည်။ ၂၁
အရပ်ြမင့်ေသာ ဤအိ မ်ေတာ်ကိလည်းလမ်း၌ ေ ှ ာက်သွားေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် အံ့ သ၍၊
ထာဝရ ဘရားသည် ဤြပည် ှ င့် ဤအိ မ်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့ ပေတာ်မသနည်းဟ
တေယာက်ေမးြမန်းေသာ်၊ ၂၂ တေယာက်က၊ သတိ ့၏ဘိ းေဘးများကိ အဲ ဂတု ြပည်မှ
တ်ေဆာင်ေသာဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ သတိ ့သည် စွ န့်၍ အြခားတပါးေသာ ဘရားကိ
မှီဝဲလျက် ဝတ် ပကိ းကွ ယ် ကေသာေ ကာင့် ဤအမအလံ းစံ ကိ ေရာက်ေစေတာ်မေ ကာင်းကိ
ြပန်ေြပာလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၈ ေ ှ ာလမန်သည်

ဗိ မာန်ေတာ် ှ င့်

အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ေစ့ေသာအခါ၊

၂

နန်းေတာ်ကိ

ဟိ ရံမင်းြပန်ေပးေသာ

ပြပင်၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ေနေစ၏။
ချီသွား၍
ဘ

ိင်ေလ

၏။

တည်ေဆာက်၍
မိ တ
့ ိ ့ကိ

၃ တဖန်

ေ ှ ာလမန်

ဟာမတ်ေဇာဘ မိ သ
့ ိ့

၄ ြပည်ထဲမှာ တာဒေမာ် မိ ၊့ ဟာမတ်ြပည်၌

ှ ိ သမ ေသာ

ာေတာ် မိ ၊့ ၅ မိ ့ ိ း၊ တံ ခါး၊ ကန့်လန့်ကျင် ှ င့်ခိ င်ခ့ံ ေသာ အထက်ေဗေသာ န် မိ ့ ှ င့်

ေအာက်ေဗေသာ န် မိ တ
့ ိ ့ကိ လည်း တည်ေလ၏။ ၆ ဗာလတ် မိ ့ ှ င့် ဘ ာေတာ် မိ မ့ ျား၊ ရထား
ေတာ်ထိန်းေသာ မိ မ
့ ျား၊

ြမင်းေတာ်ေက းေသာ မိ မ
့ ျား၊

ေယ ှ လင် မိ ပ့ တ်လည်၊

ေလဗ န်ေတာင်ေပ ၊ ိင်ငံေတာ်အရပ်ရပ်၌ တည်ချင်ေသာ မိ မ့ ျားတိ ့ကိလည်း တည်ေလ၏။ ၇
ဣသေရလအမျိုးသားမဖျက်ဆီးေသာေ ကာင့်၊

၈

ြပည်ေတာ်၌

ကျန် ကင်းေသာ

တပါးအမျိုးသား ဟိ တိ ၊ အာေမာရိ ၊ ေဖရဇိ ၊ ဟိ ဝိ၊ ေယဗသိ အမျိုးအ ွယ် သားစဥ်
ေြမးဆက်အေပါင်းတိ ့ကိ ေ ှ ာလမန်သည် ယေန့တိင် ေအာင် အခွ န်ေပးေစ၏။
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိကား၊

ေ ှ ာလမန်

သည်

၉

အမေတာ်ထမ်းက န်မခံ ေစ။

စစ်သရဲ ၊ မးမတ်၊ စစ်ကဲ၊ ရထားေတာ်အပ်၊ ြမင်းေတာ်အပ်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်
မ၏။

၁၀ အမေတာ်ထမ်းများကိ

အပ်ေသာသ၊ ေ ှ ာလမန် မင်း ခန့်ထားေသာ

မးမတ် ကီ း ှ စ်ရာငါးဆယ် ှ ိ က၏။ ၁၁ ဖာေရာဘရင်၏ သမီ းေတာ်ကိ၊ ေ ှ ာလမန် သည်
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ဒါဝိ ဒ် မိ မ့ ှ ေခ ၍ သ့အဘိ ့ တည်ေဆာက်ေသာ နန်းေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့၏။ အေ ကာင်းမကား၊
ထာဝရ ဘရား၏ ေသတာေတာ်ေရာက်လာေသာ အရပ်သည် သန့် ှ င်းေသာေ ကာင့်၊
ငါ့မယားသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ဒါဝိ ဒ်အိမ်ေတာ်၌ မေနသင့်ဟ သေဘာ ှ ိ ၏။ ၁၂
ဗိ မာန်ေတာ် ဦ းေ ှ မ့ ှ ာတည်ေသာ ထာဝရ ဘရား၏ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ၊ ေ ှ ာလမန်သည်
ေမာေ ှ ၏

ပညတ်တရား ှ င့်အညီ ၊

ေန့တိင်းမည်မ ပေဇာ်ရေသာ

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ

ထာဝရဘရားအား ေန့တိင်းပေဇာ်ေလ့ ှ ိ ၏။ ၁၃ ထိ မှတပါး ဥပသ်ေန့ ှ င့် လဆန်းေန့၌၎င်း၊
အဇမပွဲ ၊ ခနစ်သိတင်းပွဲ ၊ သေကေနပွဲ တည်းဟေသာ တ ှ စ်တ ှ စ်လ င် ဓမပွဲ သံ းပွဲ ခံေသာ
ေန့၌၎င်း ယဇ် ပေဇာ် ေလ့ ှ ိ ၏။

၁၄ ခမည်းေတာ် ဒါဝိ ဒ်စီရင်သည်အတိ င်း၊ ယဇ်

ပေရာဟိ တ်တိ့သည် အလှ ည့်အလှ ည့် ယဇ် ပေရာဟိ တ် အမကိ ၎င်း၊ ေလဝိ သားတိ ့သည်
ေန့ရက်

အစဥ်ဝတ် ပ

မနာသီ ချင်းဆိ သြဖင့်၊

သင့်သည်အတိ င်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ ှ င့်
မိ မိတိ့အမကိ ၎င်း၊

တံ ခါးေစာင့်

တိ ့သည်

ဝိ င်း၍ ေထာ
အလှ ည့်အလှ ည့်

တံ ခါး ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေစာင့်ြခင်း အမကိ ၎င်း၊ အသီ းသီ းေစာင် ွက်ေစြခင်းငှ ါ ခန့်ထား၏။ ထိ သိ့
ဘရားသခင်၏လ ဒါဝိ ဒ်မှာထား ှ င့်သတည်း။ ၁၅ အမေတာ်များ၊ ဘ ာေတာ်များ ှ င့်ဆိ င်ေသာ
အရာမှာ ှ င်ဘရင် မှာထားသမ အတိ င်း ထိ သတိ ့သည် ပ က၏။ ၁၆ ထာဝရဘရား၏
အိ မ်ေတာ်အြမစ်မချမှီ

လက်စသတ်သည်တိင်ေအာင်၊

ေ ှ ာလမန်လပ်ေဆာင်ရန်

အမ ှ ိ သမ သည် အသင့်ြပင်ဆင် ပီ းြဖစ်၍၊ အိ မ်ေတာ်ကိ လက်စသတ်ေလ၏။
တဖန်ေ ှ ာလမန်သည်

ဧဒံ ြပည်တွင်၊

ပင်လယ်

ကမ်းနား၌

၁၇

ဧဇယန်ဂါဗာ မိ ့ ှ င့်

ဧလတ် မိ သ
့ ိ ့သွား၏။ ၁၈ ဟိ ရံသည်လည်း ပင်လယ်ကေသာ အမကိ နားလည်ေသာ မိ မိလများ၊
သေဘားများကိ မိ မိက န်တိ့ ှ င့်အတ ေ ှ ာလမန်ထံသိ ့ ေစလတ်သြဖင့်၊ သတိ ့သည်
ေ ှ ာလမန်မင်း၏ က န်တိ့ ှ င့်အတ သဖိ ရ မိ သ
့ ိ ့သွား၍ ေ ွအခွ က်ေလးရာ ငါးဆယ်ကိ
ေ ှ ာလမနမင်း ကီ းထံ သိ ့ ေဆာင်ခဲ့ က၏။

၉ ေ ှ ဘြပည်ကိအစိးရေသာ

မိ ဖရားသည်

ေ ှ ာလမန်၏

သိ တင်းကိ ကားလ င်၊

နက်နဲခက်ခဲေသာ ြပဿသနာအားြဖင့် သ့ကိစံ စမ်းြခင်းငှ ါ၊ နံ သ
့ ာမျိုး ှ င့် များစွ ာေသာေ ၊
အဘိ းထိ က်ေသာေကျာက်တိ့ကိ ေဆာင် ေသာကလားအပ်များ၊ လိ က်ေသာသများ ှ င့်တကွ
ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ လာ၏။

၂ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းထံ ေတာ်သိ့ ေရာက်ေသာ အခါ၊

မိ မိအလိ ဆ ှ ိ သမ ကိ ေဆွ းေ းေမးြမန်းေလ၏။ သေမးြမန်းေသာ ြပဿနာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ေ ှ ာလမန်သည် ေြဖေလ၏။ နားမလည်၍မေြဖ ိင်ေသာ အရာတစံ တခမ

မ ှ ိ။

၃

ေ ှ ဘမိ ဖရားသည် ေ ှ ာလမန်၏ ပညာကိ ၎င်း၊ တည်ေဆာက်ေသာ အိ မ်ေတာ်ကိ၎င်း၊ ၄
စားပွဲ ေတာ်တန်ဆာကိ ၎င်း၊ အမေတာ်ေစာင့်တိ ့ေနရာ ထိ င်ရာကိ ၎င်း၊ လလင်တိ့ခစားသည်

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

746

အြခင်းအရာကိ ၎င်း၊

သတိ ့ဝတ်ေသာ

အဝတ်တန်ဆာကိ ၎င်း၊

သတိ ့ဝတ်ေသာအဝတ်တန်ဆာကိ ၎င်း၊

ထာဝရ

ဝန်စာေရးများ

ဘရား၏

ှ င့်

အိ မ်ေတာ်၌မီ း ိ ရာ
့

ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းကိ ၎င်း ြမင်ေသာအခါ မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက် ှ ိ ၍၊

၅ ကိ ယ်ေတာ်၏

အြခင်းအရာ ှ င့် ကိ ယ်ေတာ်၏ ပညာကိ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ြပည်၌ ကားရေသာ
သိ တင်းစကား မှန်ပါ၏။ ၆ သိ ့ေသာ်လည်း ကိ ယ်တိင်ေရာက်၍ မြမင်မှီ ထိ စကားကိ မယံ ။
ယခမကား၊ ကိ ယ်ေတာ်ပညာကျယ်ြခင်း အရာမှာ၊ အရင် ကားရေသာ စကားသည်
တဝက်ကိမ မမှီ။
၇

အက ်ပ်

ေ ှ ေတာ်
့
၌အစဥ်ေန၍

ကားရေသာ
ပညာေတာ်ကိ

ကိ ယ်ေတာ်၏က န်တိ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်၏

ဘရား

သိ တင်းကိ
ကားရ

ေသာ

မဂလာ ှ ိ ကပါ၏။

သခင်

၈

ထာဝရဘရား

ကိ ယ်ေတာ်

လွ န်ကဲပါ၏။

ကိ ယ်ေတာ်

၏လ ှ င့်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ှ စ်သက်၍

ကိ ယ်စားေတာ် ှ င်ဘရင် ှ င့်

ရာဇ

ပလင်ေတာ်ေပ မှာ တင်ေတာ်မေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်
မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစ သတည်း။ ကိ ယ်ေတာ်၏ဘရားသခင်သည် ဣသေရလ အမျိုးကိ ချစ်၍
အစဥ်အ မဲ တည်ေစချင်ေသာေ ကာင့်၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ေြဖာင့်မတ်စွာ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌

ေြပာဆိ ၍၊

၉

ေ အခွ က်တရာ ှ စ်ဆယ်၊

ဆက်ေလ၏။

ေ ှ ဘမိ ဖရားသည်

တေသာ နံ သ
့ ာမျိုးသည် မ ှ ိ ။
ေ ှ ာလမန်က န်တိ့သည်၊

တရားစီ ရင်ေစြခင်းငှ ါ

ခန့်ထားေတာ်မ ပီ ဟ
နံ သ
့ ာမျိုးအများ၊

ေကျာက်ြမတ်တိ့ကိ

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းအားဆက်ေသာ
၁၀

ှ င်ဘရင်အား

နံ သ
့ ာမျိုး ှ င့်

သဖိ ရ မိ မ့ ှ ေ ကိ ေဆာင်ခဲ့ေသာ ဟိ ရံက န် ှ င့်

အာလဂံ သစ်သားများ၊

ေကျာက်

ြမတ်များတိ ့ကိလည်း

ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၁၁ ထိ အာလဂံ သစ်သားြဖင့် ှ င်ဘရင်သည် ဗိ မာန် ေတာ် ပွ တ်လံ းတန်း ှ င့်
နန်းေတာ်ပွတ်လံ းတန်းကိ ၎င်း၊

သီ ချင်းဆိ ေသာသဘိ ့

ေစာင်း ှ င့်တေယာတိ ့ကိ၎င်း၊

လပ်ေလ၏။ ထိ သိ့ေသာ အာလဂံ သစ်သားသည် ယဒြပည် ၌ တခါမ မေပ လာ။ ၁၂
ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းသည် ေ ှ ဘမိ ဖရား ဆက် သည်အတွ က် ြပန်ေပးသာလက်ေဆာင်မှတပါး၊
မိ ဖရား၏ အလိ ဆ ြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ သေတာင်းသမ ကိ လည်း ေပးေတာ်မ၏။ ထိ ေနာက်မှ
မိ ဖရားသည် မိ မိက န်တိ့ ှ င့် တကွ မိ မိြပည်သိ့ြပန်သွားေလ၏။

၁၃ ေ ှ လမန်ထံသိ ့

တ ှ စ်တ ှ စ်လ င် ေရာက်ေသာ ေ ချိန်ကား အခွ က်ေြခာက်ရာ ေြခာက်ဆယ်ေြခာက်
ပိ ဿာြဖစ်သတည်း။ ၁၄ ထိ မှတပါး၊ ကန်သည်များ၊ လှ ည်းသမားများ၊ အာရပ်မင်း ကီ း ှ ိ သမ ။
မိ ဝ့ န်များဆက်ေသာ ေ ှ ိ ေသး ၏။ ၁၅ ေ ှ လမန်မင်း ကီ းသည် ေ ေြခာက်ပိဿာစီ ြဖင့်
ဒိ င်း ှ စ်ရာ၊ ၁၆ သံ းပိ ဿာစီ ြဖင့် ဒိ င်းငယ်သံ းရာတိ ့ကိ ထလပ်၍၊ ေလဗ န်ေတာသစ်သား ှ င့်
တည်ေဆာက်ေသာ

၂ ရာဇဝင်ချုပ်
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ထားေတာ်မ၏။
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ဆင်စွယ်ရာဇပလင် ကီ း ကိ လပ်၍ ေ စင် ှ င့်မွ မ်းမံ ေလ၏။ ၁၈ ေလှကားေြခာက်ထစ် ှ င့်
ေ ဘိ နပ်သည် ရာဇ ပလင်ေတာ် ှ င့် တဆက်တည်း ှ ိ ၏။ ထိ င်ရာတဘက် တချက်၌
မှီစရာလက် ံ းတန်း ှ င့် ြပည့်စံ ၍။ လက် ံ းတန်း အနားမှာ ြခေသ့ ှ စ်ေကာင်ရပ်ေန၏။ ၁၉
ေလှကားေြခာက်ထစ်အေပ တွ င်၊ တဘက်တချက် ၌လည်း ြခေသ့ တဆယ် ှ စ်ေကာင်ရပ်ေန၏။
ထိ သိ့ေသာ ရာဇပလင်သည် အဘယ်တိင်း ိင်ငံ၌မ မ ှ ိ ။ ၂၀ ေ ှ လမန်မင်း ကီ းေသာက်ေသာ
ဖလားေတာ်

ှ ိ သမ ှ င့် ေလဗ န်နန်းေတာ်၌ သံ းေသာဖလားေတာ်

ှ ိ သမ တိ ့သည်

ေငွ ဖလားမဟတ်၊ ေ ဖလားသက်သက် ြဖစ်၏။ ေ ှ ာလမန်လက်ထက်၌ ေငွ ကိ အလ င်းပမာဏ
မ ပတတ် က။ ၂၁ ှ င်ဘရင်၏သေဘာသည် ဟိ ရံမင်းက န်တိ့ ှ င့် တာ မိ သ
့ ိ ့သွားတတ်သြဖင့်၊
သံ း ှ စ်တခါ တာ သေဘာ သည် ြပန်လာ၍ ေ ၊ ေငွ ၊ ဆင်စွယ်ေမျာက်များ၊ ေဒါင်းများကိ
ေဆာင်ခဲ့၏။ ၂၂ ထိ သိ့ေ ှ ာလမန်သည် ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ သမ ေသာ ှ င်ဘရင်တိ့ထက်
ပညာ ှ င့် စည်းစိ မ်အားြဖင့် လွ န်ကဲ၏။ ၂၃ ေ ှ ာလမန်၏ ှ လံ း၌ဘရားသခင်သွင်းေပး
ေတာ်မေသာ ပညာကိ အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည် ှ င်ဘရင်တိ့သည် ကားရအံ့ ေသာငှ ါ၊
မျက် ှ ာေတာ်ကိ ဖးလာ က၏။ ၂၄ လာေသာသအသီ းအသီ းတိ ့သည် ေ ဖလား၊ ေငွ ဖလား၊
အဝတ်တန်ဆာ၊ စစ်တိက်လက်နက်၊ နံ သ
့ ာမျိုး၊ ြမင်းလားတိ ့ကိ ှ စ်တိင်းအခွ န်ဆက်ရ က၏။
၂၅ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊ ရထားေတာ်များ ှ င့် ထိ င်ေသာြမင်းတင်းကပ်ေလးေထာင်၊

ြမင်းစီ းသရဲ

တေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိ ၏။

ရထားထိ န်း မိ တ
့ ိ ့၌၎င်း၊

ေယ ှ လင် မိ ့

အထံ ေတာ်၌၎င်း ထား၏။ ၂၆ ြမစ် ကီ းမှ စ၍ဖိ လိတိ ြပည် ှ င့် အဲ ဂတုြပည်စွန်း တိ င်ေအာင်
ှ ိ ေသာ ှ င်ဘရင်အေပါင်းတိ ့ကိ အစိ းရ၏။ ၂၇ ှ င်ဘရင်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ေငွ ကိ
ေကျာက် ခဲ ကဲ့သိ ့၎င်း၊ အာရဇ် ပင်တိ့ကိ လွ င်ြပင်၌ေပါက်ေသာ သဖန်းပင်ကဲ့သိ ့၎င်း
များြပားေစ၏။ ၂၈ ေ ှ ာလမန်ထံသိ ့ ြမင်းများကိ အဲ ဂတြပည်အစ ှ ိ ေသာ ခပ်သိမ်းေသာ
ြပည်မှ ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၂၉ ေ ှ ာလမန် ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ အစဆံ းတိ ့သည်၊
ပေရာဖက်နာသန်၏ကျမ်း၊ ှ ိ ေလာ မိ ့ သား အဟိ ယ၏အနာဂတိ ကျမ်း၊ ေနဗတ်သား ေယေရာ
ေဗာင်တဘက်၌ ပေရာဖက်ဣေဒါ၏ ဗျာဒိ တ်ကျမ်း၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၃၀ ေ ှ ာလမန်သည်
ေယ ှ လင် မိ က
့ ၌ ေန၍ ဣသ ေရလ ိင်ငံလံ းကိ အ ှ စ်ေလးဆယ်စိးစံ ပီ းမှ၊

၃၁

ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့် အိ ပ်ေပျာ်၍ခမည်းေတာ် ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ေလ၏။ သားေတာ်
ေရာေဗာင် သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။

၁၀ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

ေရာ

ေဗာင်ကိ

ှ င်ဘရင်အရာ၌

ချီးေြမာက်ြခင်းငှ ါ ေ ှ ခင် မိ ့ သိ ့သွား၍၊ သသည်လည်း သွ ား၏။ ၂ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ းထံ မှ၊
အဲ ဂတုြပည်သိ့ ေြပး ေသာေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်သည်၊ ထိ သိတင်းကိ ကား၍

၂ ရာဇဝင်ချုပ်
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အဲ ဂတုြပည်မှ ြပန်လာ၏။ ၃ ဣသေရလလတိ ့သည် သ့ထံသိ ့ လကိ ေစလတ် ၍ ေခ သြဖင့်၊
လအေပါင်းတိ ့သည် သ ှ င့်အတ ေရာ ေဗာင်ထံသိ ့ဝင်လျက်၊
က န်ေတာ်တိ့၌

ေလးေသာ

ေဆာင် ွက်ရေသာအမ၊

ထမ်းဘိ းကိ တင်ပါ ပီ ။

တင်ေတာ်မေသာ

၄ ခမည်းေတာ်သည်

ခမည်းေတာ်ထံမှာ

ထမ်းဘိ း

ေလးကိ

ပင်ပန်းစွ ာ

ေပါ့ေစေတာ်မပါ။

ထိ သိ့ ပေတာ်လ င်၊ က န်ေတာ် တိ ့သည် အမေတာ်ကိ ထမ်းပါမည်ဟ ေလ ာက်ဆိ က၏။ ၅
ေရာေဗာင်ကလည်း၊ သံ းရက်လွန်မှ တဖန် လာ ကဦ းေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ သတိ ့သည်
သွ ား က၏။ ၆ ထိ အခါ ေရာေဗာင်မင်း ကီ းသည် ခမည်းေတာ် ေ ှ ာလမန် အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊
အထံ ေတာ်၌ ခစားေသာ အသက် ကီ းသတိ ့ ှ င့်

တိ င်ပင်၍၊ ဤသတိ ့အား ငါြပန်

ေြပာရမည်အေ ကာင်း၊ အဘယ်သိ့ အ ကံ ေပး ကမည် နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၇ သတိ ့က
ကိ ယ်ေတာ်သည် ဤသတိ ့၌ ေကျးဇး ပ လျက်၊ သတိ ့စိတ်ကိ ေြဖ၍ေကာင်းေသာစကားကိ
ေြပာေတာ်မလ င်၊

သတိ ့သည်

အစဥ်

ကိ ယ်ေတာ်၏က န်ခံ

ကပါလိ မ့ ်မည်ဟ

ေလ ာက်ထား က၏။ ၈ အသက် ကီ းသတိ ့ေပးေသာအ ကံ ကိ ေရာေဗာင် သည်မလိ က်၊
ခစား မဲ ခစားေသာမိ မိ

သငယ်ချင်းတိ ့ ှ င့်

တိ င်ပင်လျက်၊

၉

ြပည်သားတိ ့က

ခမည်းေတာ်တင်ေသာ ထမ်းဘိ း ကိ ေပါ့ေစေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ဆိ ကသည် ြဖစ်၍၊
သတိ ့အား ငါြပန်ေြပာရမည်အေ ကာင်း အဘယ်သိ့ အ ကံ ေပး ကမည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၁၀
ထိ သငယ်ချင်း လလင်တိ့က၊ ခမည်းေတာ်သည် က န်ေတာ်တိ့၌ ထမ်းဘိ းကိ ေလးေစပါ ပီ ၊
ေပါ့ေစေတာ်မပါ ဟ ေလ ာက်ေသာြပည်သားတိ ့အား ကိ ယ်ေတာ်က၊ ငါ လက်သန်းသည်
ငါ့ခမည်းေတာ်ခါးထက်သာ၍ ကီ းလိ မ့ ် မည်။ ၁၁ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် သင်တိ့အေပ မှာ ေလး
ေသာ ထမ်းဘိ းတိ ့ကိ တင်ေလ ပီ ။ ငါသည်လည်း ထပ်၍ တင်ဦးမည်။ ငါ့ခမည်းေတာ်သည်
သင်တိ့ကိ ကိ မ်လံ း ှ င့် ိ က်ေလ ပီ ။ ငါသည်လည်း ကင်း မီ းေကာက် ှ င့် ိ က်ဦး မည်ဟ
ြပန်ေြပာေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ထား က၏။ ၁၂ ှ င်ဘရင်က၊ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ တဖန်
လာ ကဦ းေလာ့ဟ ေန့ရက်ကိ ချိန်ချက်သည်အတိ င်း၊ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ေယေရာ
ေဗာင် ှ င့်

လအေပါင်းတိ ့သည်

ေရာေဗာင်ထံသိ ့

ေရာက် က၏။

၁၃

ထိ အခါ

ေရာေဗာင်မင်း ကီ းသည် အသက် ကီ း သတိ ့ေပးေသာ အ ကံ ကိ မလိ က်၊ လပျိုတိ ့ေပးေသာ
အ ကံ

ကိ လိက်လျက်၊

၁၄

ခမည်းေတာ်သည်

သင်တိ့အေပ မှာ

ေလးေသာ

ထမ်းဘိ းကိ တင်ေလ ပီ ။ ငါသည်လည်း ထပ်၍တင်ဦးမည်။ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် သင်တိ့ကိ
ကိ မ်လံ း ှ င့်

ိ က်ေလ ပီ ။

ငါသည်လည်း

ကမ်းတမ်းစွ ာ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။

၁၅

ကင်း မီ းေကာက် ှ င့်

ိ က်ဦးမည်ဟ

ှ င်ဘရင်သည် ြပည်သားတိ ့စကားကိ နား

မေထာင်ရသည် အေ ကာင်းကား၊ ထာဝရဘရားသည် ှ ိ ေလာ မိ သ
့ ား အဟိ ယအားြဖင့်
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ေနဗတ်၏သား

ေယေရာေဗာင်အား

ေတာ်မမည်အေ ကာင်းတည်း။

၁၆

မိ န့်ေတာ်မေသာ

စကားကိ ြပည့်စံ ေစ

ဣသေရလအမျိုးသား

ှ င်ဘရင်နားမေထာင်ေ ကာင်းကိ သိြမင်လ င်၊

ငါတိ ့သည်

အေပါင်းတိ ့သည်

ဒါဝိ ဒ် ှ င့်

အဘယ်သိ့

ဆက်ဆံသနည်း။ ေယ ှ ၏သား ှ င့် အဘယ်သိ့အေမွ ခံရေသးသနည်း။ အိ ဣသေရလအမျိုး၊
သင်တိ့ေနရာသိ ့ အသီ းသီ းသွ ား က။ အိ ဒါဝိ ဒ်၊ သင်၏ အိ မ်ကိ ကည့် ေလာ့ဟ ှ င်ဘရင်အား
ြပန်ေြပာလျက်၊ ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့သည် မိ မိတိ့ ေနရာသိ ့ ြပန်သွား က၏။ ၁၇
သိ ့ရာတွ င် ယဒ မိ ့ ွာတိ ့၌ ေနေသာ ဣသေရလ လတိ ့ကိ၊ ေရာေဗာင်သည် အပ်စိးရေသး၏။
၁၈ ထိ အခါ

ေရာေဗာင်မင်း ကီ းသည်၊ အခွ န်ေတာ် ဝန် အေဒါနိရံကိ ေစလတ်၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ သည်

သ့ကိေသေအာင်ေကျာက်ခဲ ှ င့်

ပစ် က၏။

၁၉

ေရာေဗာင်မင်း ကီ းသည် ရထားေတာ်ကိ အလျင်အြမန် တက်၍ေယ ှ င် မိ သ
့ ိ ့ေြပးေလ၏။
ထိ သိ့ ဣသေရလအမျိုးသည် ယေန့တိင်ေအာင် ဒါဝိ ဒ်မင်းမျိုး ကိ ပန်ကန် က၏။

၁၁ ေရာေဗာင်သည်
စစ်တိက်၍၊

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးကိ

ိင်ငံေတာ် ကိ ေရာေဗာင်လက်သိ့ ေရာက်ြပန်ေစြခင်းငှ ါ၊ ယဒအမျိုး ှ င့်

ဗယာမိ န်အမျိုးထဲ က ေ ွးချယ်ေသာ စစ်သရဲ တသိ န်း ှ စ်ေသာင်းတိ ့ကိ စေဝးေစ၏။ ၂
သိ ရ
့ ာတွ င် ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ဘရားသခင်၏လေ ှ မာယသိ ့ေရာက်၍၊ ၃
သင်သည် ေ ှ ာလမန်သား ယဒ ှ င်ဘရင် ေရာ ေဗာင် ှ င့်ယဒခ ိ င်၊ ဗယာမိ န်ခ ိ င်၌ ှ ိ ေသာ
ဣသေရလ လအေပါင်းတိ ့အား ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၄
သင်တိ့ညီအစ်ကိတိ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ချီ၍ မသွ ား က ှ င့်။ လအေပါင်းတိ ့၊ ကိ ယ်ေနရာသိ ့
ြပန်သွား

ကေလာ့။

ဤအမကိ ငါစီ ရင် ပီ ဟ

မိ န့်ေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရား၏

စကားေတာ်ကိနားေထာင်၍၊ ေယေရာ ေဗာင်ကိ စစ်မချီ၊ ြပန်သွား က၏။ ၅ ေရာေဗာင်သည်
ေယ ှ လင် မိ ့၌ေန၍၊ ယဒြပည် ၌ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့ တိ ့ကိ ပစရာတွ င်၊ ၆ ဗက်လင် မိ ၊့ ဧတံ မိ ၊့
ေတေကာ မိ ၊့ ၇ ဗက်ဇရ မိ ၊့ ေ ှ ာေကာ မိ ၊့ အဒလံ မိ ၊့ ၈ ဂါသ မိ ၊့ မေရ ှ မိ ၊့ ဇိ ဖ မိ ၊့ ၉ အေဒါရိ မ် မိ ၊့
လာခိ ှ မိ ၊့ အေဇကာ မိ ၊့ ၁၀ ေဇာရာ မိ ၊့ အာဇလန် မိ ၊့ ေဟ ဗန် မိ တ
့ ည်း ဟေသာ ယဒခ ိ င်
ှ င့်ဗယာမိ န်ခ ိ င်တွင် ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ ပစေလ၏။ ၁၁ ရဲ တိက်များကိ လည်း ခိ င်ခ့ံ ေစ၍၊
အ ကီ းအကဲ ှ င့်တကွ ဆီ ၊ စပျစ်ရည်များ၊ ရိ ကာများကိ သိ ထားေလ၏။ ၁၂ ယဒအမျိုး ှ င့်
ဗယာမိ န်အမျိုးသည် အမေတာ် ကိ ထမ်း ွက်ေသာေ ကာင့်၊ မိ အ
့ သီ းအသီ းတိ ့၌ ဒိ င်းလား
လှ ံ လက်နက်များကိ ထား၍ အလွ န်ခိင်ခ့ံ ေစ၏။ ၁၃ ဣသေရလြပည် အရပ်ရပ်၌ ှ ိ ေသာ ယဇ်
ပေရာဟိ တ်ေလဝိ သားတိ ့သည်၊

မိ မိတိ့ေနရာမှ

အထံ ေတာ်

သိ ့လာ က၏။

၁၄

ေလဝိ သားတိ ့သည်၊ မိ မိတိ့ေနရာြဖစ်ေသာ ပိ င်ထိက်ရာအရပ်ကိ စွ န့်၍၊ ယဒြပည်ေယ ှ င် မိ သ
့ ိ့
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ေရာက်လာေသာအေ ကာင်းဟမကား၊ ေယေရာေဗာင် ှ င့် သ၏သားတိ ့သည်၊ ေလဝိ သားတိ ့ကိ
ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ ေစာင့်ရေသာအရာမှ ချ၍၊
ြမင့်ေသာအရပ်၊ နတ်ဆိး၊ မိ မိလပ်ေသာ

၁၅

ွား သငယ်တိ့အဘိ ့၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိ

ခန့်ထားသတည်း။ ၁၆ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကိ ှ ာလိ ေသာငှ ါ၊
သေဘာချေသာ သတိ ့သည်လည်း၊ ဣသေရလခ ိ င်များထဲ က ထွ က်၍၊ ဘိ းေဘးတိ ့၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ယဇ် ပေဇာ်အ့ံ ေသာငှ ါ၊ ေလဝိ သားတိ ့ေနာက်သိ့လိက်၍၊
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်လာ က၏။ ၁၇ ထိ သတိ ့သည် ယဒ ိင်ငံကိ အားေပး၍ ေ ှ ာ
လမန်သား ေရာေဗာင်ကိ သံ း ှ စ်ပတ်လံ းခိ င်ခ့ံ ေစ က၏။ သံ း ှ စ်ပတ်လံ း ဒါဝိ ဒ်လမ်း၊
ေ ှ ာလမန်လမ်းသိ ့ လိ က် က

၏။ ၁၈ ေရာေဗာင်သည်လည်း ဒါဝိ ဒ်သား ေယရိ မတ် သမီ း

မဟာလတ်၊ ေယ ှ ဲ သား ဧလျာဘသမီ း အဘိ ဟဲလ ှ င့်စံ ဘက်၍၊ ၁၉ ယ ှ ၊ ှ မာရိ ၊ ဇာဟံ ၊
သားသံ းေယာက်တိ့ကိ ြမင်ရ၏။ ၂၀ ထိ ေနာက်၊ အဗ ှ လံ သမီ းမာခါ ှ င့်စံ ဘက်၍ အဘိ ယ၊
အတဲ ၊ ဇိ ဇ၊ ေ ှ ေလာမိ တ်တိ့ကိ ြမင်ရ၏။ ၂၁ ေရာေဗာင်သည် ခင်ပွန်းတဆယ် ှ စ်ေယာက်၊
ဗမာင်းမမိ ဿံ

ေြခာက်ဆယ်တိ့ကိ

သိ မ်းယ၍၊

သား ှ စ်

ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊

သမီ းေြခာက်ဆယ်တိ့ကိ ရသည်တွင်၊ အဗ ှ လံ သမီ းမာခါကိ အြခားေသာခင်ပွန်း ေမာင်းမ
မိ ဿံအေပါင်းတိ ့ထက်သာ၍ ချစ်ေသာေ ကာင့်၊ ၂၂ မာခါ၏ သားအဘိ ယကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌
ခန့် ထားမည်အ ကံ ှ ိ ၍၊ ညီ အစ်ကိတိ့တွင်၊ အ ကီ းဆံ းြဖစ်ေစ ြခင်းငှ ါ ချီးေြမာက်ေလ၏။ ၂၃
ပညာသတိ ှ င့်စီ ရင်၍၊ ယဒခ ိ င်ဗယာမိ န်ခ ိ င် အရပ်ရပ်တိ့တွင်၊ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့၌၊
မိ မိသားတိ ့ကိ အ ှ ံ ့အြပားေနရာချ၍၊ များစွ ာေသာရိ ကာကိ သိ ထား၏။ မယားများတိ ့ကိ
အလိ ှ ိ ၏။

၁၂ ေရာေဗာင်မင်းသည်

မိ မိ ိင်ငံကိ

တည်ေစ၍

အား ကီ းေသာအခါ၊

ဣသေရလအမျိုး ှ ိ သမ ှ င့်တကွ ထာဝရဘရား၏ တရားေတာ်ကိ စွ န့်၍၊ ၂ ထာဝရဘရားကိ
ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊ ေရာ ေဗာင်မင်း ကီ းနန်းစံ ငါး ှ စ်တွင်၊ ၃ အဲ ဂတု ှ င်ဘရင် ှ ိ ှ က်သည်
ရထားတေထာင် ှ စ်ရာ၊ ြမင်းစီ းသရဲ ေြခာက်ေသာင်း၊ မေရတွ က် ိင်ေသာ အဲ ဂတြပည်သားများ၊
လိ ဗြပည်သား၊ သကိ ြပည်သား၊ အဲ သေယာပိ ြပည်သားတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီ၍၊
၄ ယဒြပည်၌ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိတိက်ယ ပီ းမှ၊ ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေလ၏။ ၅ ထိ အခါ

ှ ိ ှ က်မင်းေ ကာင့်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ စေဝးေသာ ယဒမင်းများထံ ၊ ေရာေဗာင်မင်းထံ ေတာ်သိ့
ပေရာဖက်ေ ှ မာယသည်လာ၍၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မသည်ကား၊ သင်တိ့သည်
ငါ့ကိစွန့်ေသာေ ကာင့်၊ ငါသည် သင်တိ့ကိ ှ ိ ှ က်မင်းလက်သိ့ အပ်ေလ ပီ ဟ အမိ န့်ေတာ် ကိ
ဆင့်ဆိ လ င်၊
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သည်ဟဆိ ၍၊ မိ မိတိ့ကိ ှ ိမ့ ်ချ က၏။ ၇ ထိ သိ့ ှ ိမ့ ်ချေ ကာင်းကိ ထာဝရဘရားြမင်လ င်၊
တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေ ှ မာယသိ ့ေရာက်၍၊ သတိ ့သည် ှ ိမ့ ်ချ က ပီ ။ ထိ ေ ကာင့်သတိ ့ကိ
ငါမဖျက်ဆီး၊ အနည်းငယ် ေသာ ချမ်းသာကိ ေပးမည်။ ှ ိ ှ က်လက်ြဖင့် ေယ ှ လင် မိ ေ့ ပ သိ ့
ငါ့အမျက်ကိ မသွ န်းေလာင်းရ။ ၈ သိ ့ရာတွ င် ငါ့ထံ၌ အမထမ်းြခင်း၊ တပါး အမျိုးသား
ှ င်ဘရင်ထံ၌ အမထမ်းြခင်းကိ ပိ င်းြခား၍ သိ ေစြခင်ငှါ၊ ှ ိ ှ က်မင်းထံ ၌ က န်ခံရ ကမည်ဟ
မိ န့်ေတာ် မ၏။
ဗိ မာန်ေတာ်ဘ

၉ အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်

ှ င့် နန်းေတာ်ဘ

ှ ိ ှ က်သည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်၍၊

ာ ှ ိ သမ

ကိ သိ မ်းသွ ား၏။ ေ ှ ာလမန်လပ်ေသာ

ေ ဒိ င်း ှ ိ သမ ကိ လည်း ယသွ ား၏။ ၁၀ ေရာေဗာင်မင်း ကီ းသည် ေ ဒိ င်းအစား၊ ေ ကးဝါ
ဒိ င်းတိ ့ကိလပ်၍၊ နန်းေတာ်တံခါးေစာင့်၊ ကိ ယ်ရံေတာ်မး၌ အပ်ေလ၏။ ၁၁ ှ င်ဘရင်သည်
ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ သွ ားေသာအခါ၊ ကိ ယ်ရံေတာ်သားတိ ့သည် ဒိ င်းတိ ့ကိေဆာင်၍၊ ေနာက်
တဖန်မိမိတိ့ေစာင့်ရာ အခန်းမှာ ြပန်ထား က၏။
ှ ိမ့ ်ချေသာအခါ၊

ထာဝရဘရားသည်

သ့ကိ

၁၂ ထိ သိ့ ှ င်ဘရင်သည် ကိ ယ်ကိ

ှ င်း ှ င်းမဖျက်ဆီးမည်

အေ ကာင်း၊

အမျက်ေတာ်ကိ လဲ ေတာ်မ၏။ ယဒြပည်၌ လည်း၊ ြပည်မြပည်ေရးသာယာသြဖင့်၊ ၁၃
ေရာေဗာင်မင်း ကီ းသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ကိ ယ်ကိခိင်ခ့ံ ေစ၍ စိ းစံ ေသာ ေသး၏။ ၁၄
ထာဝရဘရားကိ ှ ာလိ ေသာငှ ါ၊ မိ မိသေဘာ မချေသာေ ကာင့်၊ ဒစ ိ က်အမကိ ပ၏။ ၁၅
ေရာေဗာင် ပမေသာ အမအရာအစအဆံ းတိ ့ သည်၊ ပေရာဖက်ေ ှ မာယ၏ကျမ်း ှ င့်၊
ပေရာဖက်ဣေဒါ စီ ရင်ေသာ သားစဥ်ေ ြမးဆက်စာရင်း၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ေရာေဗာင် ှ င့်
ေယေရာေဗာင်တိ့သည်၊ အသက်

ှ ည်သမ ကာလပတ်လံ း ရန်ဘက် ပ က၏။

၁၆

ေရာေဗာင်သည်လည်း၊ ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့် အိ ပ် ေပျာ်၍၊ ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ေလ၏။
သားေတာ်

အဘိ ယသည်

ခမည်းေတာ်အရာ၌

နန်းထိ င်၏။

ေရာေဗာင်သည်

နန်းထိ က်ေသာအခါ၊ အသက် ေလးဆယ်တ ှ စ် ှ ိ ၏။ ထာဝရဘရားသည် နာမေတာ်
တည်ေစရာဘိ ့၊ ဣသေရလခ ိ င်များတိ ့အထဲ က ေ ွး ေကာက်ေသာေယ ှ လင် မိ ့၌၊
ဆယ်ခနစ် ှ စ်စိးစံ ေလ

၏။ မယ်ေတာ်ကားအမန်အမျိုးသား၊ ေနမအမည် ှ ိ ၏။

၁၃ ေယေရာေဗာင်မင်း ကီး နန်းစံ ဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင် အဘိယသည် ေယ

ှ လင် မိ ့၌မင်း ပ၍၊

၂ ယဒြပည်ကိ သံ း ှ စ်စိးစံ ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ဂိ ဗာ မိ သ
့ ား သေရလ၏ သမီ းမာခါအမည် ှ ိ ၏။

အဘိ ယ ှ င့်

ေယေရာေဗာင်တိ့သည်

၃ အဘိ ယသည်

စစ်တိက်

ေသာအေ ကာင်းအရာဟမကား၊

ေ ွးချယ်ေသာ စစ်သရဲ ေကာင်း ေလးသိ န်း ှ င့်

စစ်ခင်းကျင်၏။

ေယေရာေဗာင်သည် ေ ွးချယ်ေသာစစ်သရဲ ေကာင်း ှ စ်သိန်း ှ င့် စစ်ခင်း ကျင်း၏။

၄

အဘိ ယသည် ဧဖရိ မ်ခ ိ င်၊ ေဇမရိ မ်ေတာင် ေပ မှာ ရပ်လျက်၊ အိ ေယေရာေဗာင် ှ င့်
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ဣသေရလလ အေပါင်းတိ ့၊ နားေထာင် ကေလာ့။ ၅ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား သည်

ဆား ှ င့်

ယှဥ်ေသာပဋိ ညာဥ်အားြဖင့်၊ ဣသေရလ

ိင်ငံကိ

ဒါဝိ ဒ် ှ င့်သားေတာ် ေြမးေတာ်တိ့၌အစဥ် အိ ပ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၊ သင်တိ့သိမှတ်သင့်သည်
မဟတ်ေလာ။

၆ သိ ့ရာတွ င်၊ ဒါဝိ ဒ်သားေတာ်ေ ှ ာလမန်၏ က န်ေနဗတ်သားေယ

ေရာေဗာင်သည်၊ မိ မိအ ှ င်ကိ တဘက်ထ၍ပန်ကန်ေလ ပီ ။ ၇ ေ ှ ာလမန်သားေရာေဗာင်သည်
အသက်ငယ်၍ သေဘာ းညံ့ ေသာေ ကာင့်၊ မဆီ းတား ိင်ေသာအခါ၊ လှ ပ်ေပ ေသာသ၊
အစမလတိ ့သည် ေယေရာေဗာင်ထံမှာ စေဝး၍၊ ေရာေဗာင်မင်းတဘက်၌ ကိ ယ်ကိ
ခိ င်ခ့ံ ေစ

က၏။ ၈ ယခလည်း သင်တိ့သည် ဒါဝိ ဒ်၏သားေြမး၌ ှ ိ ေသာ ထာဝရဘရား၏

ိင်ငံေတာ်ကိ ဆီ းတားမည်ဟ

ကံ စည် ကသည်တကား၊ သင်တိ့သည်

သင်တိ့ ဘရားအရာ၌၊ ေယေရာေဗာင်လပ်ေသာ ေ

များြပား၍

ွားသငယ် တိ ့လည်း ှ ိ က၏။ ၉

သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားခန့်ထားေတာ်မ ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ အာ န်အမျိုး ှ င့်
ေလဝိ အမျိုးသား

တိ ့ကိ ှ င်ထတ်၍၊

တပါးအမျိုးသားထံ းစံ အတိ င်း၊

ကိ ယ်အဘိ ့

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိ လပ် က ပီ မဟတ်ေလာ။ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ၊ ွားသငယ်တေကာင် ှ င့်
သိ းခနစ်ေကာင်

ကိ

ေပး၍၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ၌

ခန့်ထားြခင်းကိ

ခံ ေသာ

သမည်သည်ကား၊ ဘရားမဟတ်ေသာသထံ မှာ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ပရသည်တကား။ ၁၀
ငါတိ ့မကား၊ ထာဝရဘရားကိ မစွ န့်။ ထိ ဘရား သည် ငါတိ ့၌ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။
ထာဝရဘရား ၏အမေတာ်ကိ ထမ်းေသာယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် အာ န်အမျိုးြဖစ် က၏။
ေလဝိ သားတိ ့သည်လည်း၊ မိ မိတိ့ အမိ ကိ ေစာင့်ေန က၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌၊
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်

နံ သ
့ ာေပါင်းကိ

နံ နက်တိင်း၊ ညဦ းတိ င်းမီ း ိ ့ က၏။ သန့် ှ င်းေသာ

စားပွဲ ေပ မှာ ေ ှ ေတာ်
့
မန့်ကိ၎င်း၊ ညဦ း တိ င်းထွ န်းစရာဘိ ့ေ မီ းခံ ှ င့် မီ းခွ က်တိ့ကိ၎င်း
ြပင်ဆင် က

၏။ ငါတိ ့သည် ငါတိ ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်ကိ

ေစာင့် က၏။

သင်တိ့မကား၊

ထာဝရဘရား

ကိ

စွ န့် က ပီ ။

၁၂

ဘရားသခင်

ကိ ယ်ေတာ်တိင်သည်၊ ငါတိ ့တွင် ဗိ လ်မင်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်၏ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
တိ ့သည်လည်း၊ တံ ပိ းမတ်လျက် သင်တိ့တဘက်၌ ိးေဆာ် ြခင်းငှ ါ၊ ငါတိ ့တွင် ှ ိ က၏။
အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၊

ဘိ းေဘးတိ ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားတဘက်၌

မတိ က် က ှ င့်။ တိ က်လ င် ံ းရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေြပာဆိ ၏။

၁၃ ေယေရာေဗာင်သည်

ယဒလတိ ့ေနာက်၌ မထင် မ ှ ားတပ်ချီေစ၍၊ ကိ ယ်တိင်တဘက်၊ ေချာင်းေနေသာသတဘက်၊
ယဒတပ်ကိဝိင်း က၏။ ၁၄ ယဒလတိ သ
့ ည် ြပန် ကည့်ေသာအခါ၊ စစ်မဝိ င်း မိ သည်ကိြမင်လ င်၊
ထာဝရဘရားအားဟစ်ေခ ၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်လည်း တံ ပိ းမတ် က၏။
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၁၅

တဖန်ယဒလတိ သ
့ ည် ေ ကးေ ကာ်ေသာအခါ၊ ဘရားသခင်သည် ေယေရာေဗာင်ကိ အဘိ ယ ှ င့်
ယဒလတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ၁၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ေြပး၍၊
သတိ ့ကိ ယဒလတိ ့လက်သိ့ ဘရားသခင်အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ အဘိ ယ ှ င့် သ၏လတိ ့သည်
ကီ းစွ ာေသာ လပ် ကံ ြခင်းကိ ပ၍၊ ေ ွးချယ်ေသာ ဣသေရလလ ငါးသိ န်းလဲ ေသသြဖင့်၊
၁၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊ ထိ အခါ ံ း၍၊ ယဒအမျိုးသားတိ ့သည် ဘိ းေဘးတိ ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ခိ လံ ေသာေ ကာင့်

ိင် က၏။

ေယေရာေဗာင်ကိ

ေယ ှ န မိ ့ ှ င့် ွာများ၊

လိ က်၍၊

ေဗသလ မိ ့ ှ င့် ွာများ၊

၁၉ အဘိ ယသည်

ဧဖရိ မ် မိ ့

ှ င့် ွာများတိ ့ကိ သ့လက်မှ တ်ယေလ၏။ ၂၀ အဘိ ယလက်ထက် ကာလပတ်လံ း၊ ေယေရာ
ေဗာင်သည် ေနာက်တဖန်ခွန်အားကိ မရြပန်။ ထာဝရ ဘရားဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့်
ေသေလ၏။ ၂၁ အဘိ ယမကား ခွ န်အားတိ းပွ ါး၏။ မယား တဆယ်ေလးေယာက်တိ့ကိယ၍
သား ှ စ်ဆယ် ှ စ်
၂၂

ေယာက် ှ င့်

အဘိ ယ ပမေသာအမအရာ

သမီ းတဆယ်ေြခာက်ေယာက်တိ့ကိ
ကင်းေလသမ တိ ့

ှ င့်

ြမင်ရ၏။

ကျင့်ေသာအကျင့်၊

ေြပာေသာစကားများတိ ့သည်၊ ရာဇဝင် ှ င့်ဆက်၍ ပေရာဖက်ဣေဒါစီ ရင်ေသာ စာ၌
ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။

၁၄ အဘိယသည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ ဒါစိဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ေလ၏။
သားေတာ်အာသ သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။ ထိ မင်းလက် ထက်၊ ြပည်ေတာ်သည်
ဆယ် ှ စ်ပတ်လံ း ငိ မ်းချမ်း သာယာ၏။ ၂ အာသမင်းသည် မိ မိဘရားသခင် ထာဝရ
ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ေကာင်းေသာအမ၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာ အမတိ ့ကိ

ပေလ၏။

၃

တပါးအမျိုးသားဘရား၏ ယဇ် ပလင်တိ့ကိ၎င်း၊ ြမင့်ေသာအရပ်တိ့ကိ၎င်း ပယ် ှ ား၏။
ပ်တဆင်းတတိ ့ကိ ဖိ ဖျက်၍၊ အာ ှ ရပင်တိ့ကိ ခတ်လှဲ၏။ ၄ ယဒလတိ ့သည် ဘိ းေဘးတိ ့၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ှ ာ၍၊ ပညတ်တရားကိ ေစာင့်ေ ှ ာက် မည်အေ ကာင်း
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ ယဒ မိ ့ ွာ အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ိ ေသာ ကန်း ှ င့် ပ်တဆင်းတတိ ့ကိ ပယ် ှ ား၍၊
ိင်ငံေတာ်ေရး သာယာ လျက် ှ ိ ၏။ ၆ ထိ ကာလ၌ ငိ မ်သက်ေသာအခွ င့ ်ကိ ထာဝရ
ဘရားေပးေတာ်မသြဖင့်၊ ယဒြပည်သည် ငိ မ်၍၊ စစ်မ ှ င့် လွ တ်ေသာေ ကာင့်၊ အာသမင်းသည်
တြပည်လံ းတွ င် ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ တည်ေလ၏။ ၇ ငါတိ ့သည် ငါတိ ့၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား ကိ ကိ းစား ှ ာ၍၊ ထိ ဘရားသည် အရပ်ရပ်၌ ငိ မ်သက် ေသာအခွ င့ ်ကိ
ေပးေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ တြပည်လံ းကိ အစိ းရစဥ်အခါ၊ ဤမည်ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ ပစ၍ မိ ့ ိ း၊
ြပအိ း၊ တံ ခါး၊ ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ လပ် ကကန်အ့ံ ဟ ယဒလတိ ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈
အာသမင်း၌ ကိ ဒန် ှ င့်လှ ံ ကိ ကိင်ေသာ ယဒ အမျိုး သရဲ သံ းသိ န်း၊ ဒိ င်းလား ှ င့်ေလးကိ ကိင်ေသာ

၂ ရာဇဝင်ချုပ်
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ဗယာမိ န်အမျိုးသရဲ ှ စ်သိန်း ှ စ်ေသာင်း ှ ိ ၍၊ ထိ သ အေပါင်းတိ ့သည် ခွ န်အား ကီ းေသာ
စစ်သရဲ ြဖစ် က၏။ ၉ တဖန်က ှ ှ င်ဘရင် ေဇရသည်စစ်သရဲ တသန်း၊ ရထားသံ းရာ ှ င့်တကွ
ချီလာ၍၊ မေရ ှ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် ေသာအခါ၊ ၁၀ အာသသည်ဆီး ကိ ၍၊ မေရ ှ မိ န့ ားမှာ ေဇဖ
သချိုင့်၌ စစ် ပိ င် က၏။ ၁၁ အာသသည် မိ မိဘရားသခင် ထာဝရဘရား အား ဟစ်ေခ ၍၊
အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် လများတိ ့တွင် အားနည်းေသာသကိ ကယ်တက်ြခင်းငှ ါ
တတ် ိင်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။
အက ်ပ်တိ့သည်
အရင်း ကီ းကိ

ကိ ယ်ေတာ်ကိခိလံ ၍
တိ က်ြခင်းငှ ါ

နာမေတာ်ကိအမှီ ပလျက်၊

သွ ားပါ၏။

အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ

၏။

ဘိ ထာဝရဘရား၊
လသည်

ဤအလံ း

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ိင်ေစေသာ

အခွ င့ ် ှ ိ ေစေတာ် မမပါ ှ င့်ဟ ဆေတာင်းသည်ြဖစ်၍၊ ၁၂ ထာဝရဘရားသည် က ှ လတိ ့ကိ
အာသ ှ င့် ယဒလတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့သည် ေြပး က၏။
အာသ ှ င့်သ၏လတိ ့သည်

ေဂရာ မိ တ
့ ိ င်ေအာင်

လိ က်သြဖင့်၊

၁၃

က ှ လတိ ့သည်

ြပန်၍မတိ က်ဝ့ံ ေသာေ ကာင့် အ ံ းခံ ရ က၏။ ထာဝရဘရား ှ င့် ဗိ လ်ေြခေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ
ဖျက်ဆီးြခင်းကိ ခံ ရ က၏။ ယဒလတိ ့သည် လက်ရဥစာ အများကိ သိ မ်းယ က၏။ ၁၄
ေဂရာ မိ ပ့ တ်ဝန်းကျင် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ထာဝရ ဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာစိ
့
တ် ှ ိ သြဖင့်၊
ယဒလတိ ့သည် ထိ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့ကိ လပ် ကံ ၍၊ သိ ထား ှ င့်ေသာ ဘ
သိ မ်းယ က၏။

ာ ဥစာအများတိ ့ကိ

၁၅ တိ ရ စာန်တင်းကပ်များကိ လည်း တိ က်ဖျက် လျက်၊ သိ း ှ င့်က

လားအပ်များတိ ့ကိ သိ မ်းယ၍။ ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်သွား က၏။

၁၅ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သဒက်သား အာဇရိအေပ သိ့ သက်ေရာက်၍၊
၂ အာဇရိ သည် အာသမင်းကိ ကိ ဆိြခင်းငှ ါ သွ ားလျက်၊ အိ အာသမင်း၊ အိ ယဒအမျိုး ှ င့်

ဗယာမိ န်

အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့၊

ငါ့စကားကိ

နားေထာင် ကေလာ့။

သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားဘက်၌ ေနလ င်၊ ေနစဥ် ကာလ၊ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်
မမည်။

ထာဝရဘရားကိ ှ ာလ င်

စွ န့်ေတာ်မမည်။

၃

အေတွ ့ခံ ေတာ်မမည်။

စွ န့်လ င်သင်တိ့ကိ

ကာြမင့်ေသာကာလပတ်လံ း၊ ဣသေရလ အမျိုး၌ မှန်ေသာ

ဘရားမ ှ ိ ။ သဝါဒေပးတတ်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မ ှ ိ ။ တရားလည်းမ ှ ိ ဘဲ ေန၍၊ ၄
ေဘးေရာက်သြဖင့်၊ သတိ ့သည် ဣသ ေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့
ြပန်လာ၍၊

ှ ာ ကေသာအခါ အေတွ ့ခံ ေတာ်မ၏။

ဝင်ေသာသသည်

ချမ်းသာမရ။

အလွ န်ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ခံ ရ က၏။

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

၅ ေ ှ းကာလ၌ ထွ က်ေသာသ၊

အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်သားအေပါင်း

တိ ့သည်

၆ တ ိင်ငံ ှ င့်တ ိင်ငံ၊ တ မိ ့ ှ င့်တ မိ ထ
့ က၍၊ ေဘး

755

အမျိုးမျိုးအားြဖင့်၊ ဘရားသခင်ဆံ းမေတာ်မ၏။

၇ သင်တိ့မကား အားယ ကေလာ့။

လက်အား

အတိ င်းအကျိုးကိ

မေလျာ့ေစ ှ င့်။

သင်တိ့ကျင့်သည်

ခံ ရ ကမည်ဟာ

မတ်ဆိ၏။ ၈ ထိ စကား ှ င့် ပေရာဖက် သဒက်၏ အနာဂတိ စကားကိ အာသမင်းသည်
ကားေသာအခါ၊ ရဲ ရင့်ြခင်းသိ ့ ေရာက်၍၊ ယဒြပည် ှ င့် ဗယာမိ န်ြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌၎င်း၊
ဧဖရိ မ်ေတာင်ေပ မှာ တိ က်ယေသာ မိ တ
့ ိ ့၌၎င်း၊ စက် ဆပ်ဘွယ်ေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ပယ် ှ ား၍၊ ဗိ မာန်ေတာ် ဦ းေ ှ တွ
့ င် ှ ိ ေသာ ထာဝရဘရား၏ ယဇ် ပလင်ကိ ပြပင် ေလ၏။
၉ ယဒအမျိုး ှ င့်

ဗယာမိ န်အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ ဧဖရိ မ်ခ ိ င်၊ မနာေ ှ ခ ိ င်၊

ှ ိ ေမာင်ခ ိ င်ထဲက ထွ က်ေသာ တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ၎င်း စေဝးေစ၏။ အာသမင်၏
ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်၊ သ ှ င့် အတ ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၊ ဣသေရလအမျိုးသား
အများတိ ့သည် သိ ြမင်လ င်၊ ထိ မင်းဘက်သိ့ ဝင်စား က၏။ ၁၀ အာသမင်းနန်းစံ ဆယ်ငါ ှ စ်၊
တတိ ယလတွ င် ေယ ှ လင် မိ ့၌ စေဝး၍၊ ၁၁ ေဆာင်ခဲ့ေသာ လက်ရဥစာထဲ က ွားခနစ်ရာ၊
သိ းခနစ်ေထာင်တိ့ကိ

ထာဝရဘရားအား

ပေဇာ် က၏။

၁၂

ဘိ းေဘးတိ ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ှ ာပါမည်ဟ၍၎င်း၊ ၁၃ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကိ မ ှ ာေသာသ၊ ေယာက်ျားမိ န်းမ အ ကီ းအငယ် မည်သည်ကား၊
အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရမည်ဟ၍၎င်း၊ ၁၄ ေ ကးေ ကာ်သံ၊ တံ ပိ း ှ ဲခရာမတ်သံ ှ င့်တကွ ၊
ကီ းေသာအသံ ဗလံ ပလျက်၊ ထာဝရဘရားအား ကျိန်ဆိ ၍ ဝန်ခံြခင်းပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့ က၏။
၁၅

ယဒလအေပါင်းသည်

အေ ကာင်းမကား၊

ထိ သိ့ကျိန်ဆိြခင်းကိ

ပေသာအခါ

စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ကျိန်ဆိ၍၊

ဝမ်းေြမာက် က၏။

အလိ ဆ အား ကီ းသည် ှ င့်၊

ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာေ ကာင့် အေတွ ့ခံ ေတာ်မ၏။ အရပ်ရပ်၌ ငိ မ်သက်ြခင်းအခွ င့ ်ကိ
ေပးေတာ်မ၏။

၁၆ အာသမင်း ကီ း၏ အဘွ ားေတာ်မာခါသည်၊ အာ ှ ရပင်ေအာက်မှာ

ပ်တကိ လပ်ေသာေ ကာင့်၊မိ ဖရား အရာကိ တ်၍၊

ပ်တကိ ဖျက်ဆီးေကျာ်နင်း ပီ းလ င်၊

ေက ဒန်ေချာင်းနားမှာ မီ း ိ ေတာ်
့
မ၏။ ၁၇ ြမင့်ေသာအရပ်တိ့ကိ ဣသေရလြပည်၌ မပယ်
ှ ားေသာ်လည်း၊ လက်ထက်ေတာ်ကာလပတ်လံ း အာသ စိ တ် ှ လံ းသည် စံ လင်ြခင်း ှ ိ ၏။ ၁၈
ခမည်းေတာ်လေသာဥစာ၊ ကိ ယ်တိင်လေသာ ဥစာ၊ ေ ၊ ေငွ တန်ဆာများကိ ဗိ မာန်ေတာ်ထဲသိ့
သွ င်းထား ေတာ်မ၏။ ၁၉ ေနာက်တဖန်နန်းစံ သံ းဆယ်ငါး ှ စ်တိင်ေအာင် စစ်တိက်ြခင်းမ ှ ိ ။

၁၆ အာသမင်းနန်းစံ သံ းဆယ်ေြခာက် ှ စ်တွင်၊

ဣသ

ေရလ ှ င်ဘရင်ဗာ ှ ာသည်

ယဒြပည်သိ့ စစ်ချီ၍၊ ယဒ ှ င်ဘရင် အာသထံ သိ ့ အဘယ်သမ မထွ က်မဝင်ေစြခင်း ငှ ါ၊
ရာမ မိ က
့ ိ တည်၏။ ၂ ထိ အခါ ဗိ မာန်ေတာ် ဘ

ာ ှ င့်နန်းေတာ် ဘ

ေ ေငွ ှ ိ သမ ကိ ၊ အာသသည် ထတ်၍၊ ဒမာသက် မိ ့၌ေနေသာ
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ထံ သိ ့ေပးလိ က်၍၊ ၃ ငါသည်သင် ှ င့်၎င်း၊ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် သင့် ခမည်းေတာ် ှ င့်၎င်း၊
မိ ဿဟာယဖွဲ ့ြခင်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ေ ေငွ ကိ ငါေပးလိ က်၏။ ဣသေရ လ ှ င်ဘရင်ဗာ ှ ာ
သည် ငါ့ထံမှထွ က်သွားေစြခင်းငှ ါ၊ သ ှ င့်ဖွဲ ့ေသာ မိ ဿ ဟာယကိ ဖျက်၍လာပါဟ
မှာလိ က်ေလ၏။

၄ အာသမင်း ကီ း၏

စကားကိ

ဗဟာဒဒ်သည်

နားေထာင်၍၊

ဣသေရလ မိ ့ ွာတိ ့ကိ စစ်ချီေစြခင်းငှ ါ၊ မိ မိဗိလ်များကိ ေစလတ်သြဖင့်၊ သတိ ့သည်ဣယန် မိ ၊့
ဒန် မိ ၊့ အာေဗလမိ မ် မိ မ့ ှ စ၍၊ နဿလိ ြပည်၌ ှ ိ သမ ေသာ ဘ

ာ မိ တ
့ ိ ့ကိ လပ် ကံ က၏။ ၅

ထိ သိတင်းကိ ဗာ ှ ာသည် ကားေသာအခါ၊ ရာမ မိ က
့ ိ လက်စမသတ်ဘဲ အလပ်ကိြဖတ်၍ေန၏။
၆

ထိ အခါအာသမင်း ကီ းသည်

ယဒလအေပါင်းကိ

ေခ သြဖင့်၊

ရာမ မိ ့၌

ဗာ ှ ာမင်းသွ င်းေသာေကျာက် ှ င့် သစ်သားကိ ယသွ ား၍၊ ေဂဘ မိ ့ ှ င့်မိ ဇပါ မိ က
့ ိ တည်၏။ ၇
ထိ အခါ ပေရာဖက်ဟာနန်သည် ယဒ ှ င်ဘရင် အာသထံ သိ ့လာ၍၊ မင်း ကီ းသည်
မိ မိဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ မခိ လံ ၊ ရိ ှ င်ဘရင်ကိ ခိ လံ ေသာ ေ ကာင့်၊ ရိ ှ င်ဘရင်၏
ဗိ လ်ေြခတိ ့သည် မင်း ကီ း လက်မှ လွ တ်သွား က ပီ ။ ၈ က ှ လ ှ င့်လိ ဗလတိ ့သည် ရထားများ၊
ြမင်းစီ း သရဲ များ ှ င့်တကွ ၊ အား ကီ းေသာ အလံ းအရင်ြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။ သိ ့ေသာ်လည်း
မင်း ကီ းသည် ထာဝရ ဘရားကိ ခိ လံ ေသာေ ကာင့်၊ ထိ အလံ းအရင်းကိ မင်း ကီ း လက်သိ့
အပ် ှ ံ ေတာ်မ ပီ ။ ၉ ထာဝရဘရားသည် စံ လင်ေသာ ေစတနာစိ တ် ှ ိ ေသာသတိ ့ဘက်၌၊
ခိ င်ခ့ံ စွ ာ ေနြခင်းငှ ါ၊ ေြမ ကီ းတြပင် လံ းကိ အ ှ ံ ့အြပား ကည့် လျက် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ဤအမ၌
မင်း ကီ းသည် မိ က်စွာ ပ ပီ ။ ယခမှစ၍ စစ်မ ှ ိ လိမ့ ်မည်ဟ ဆိ ၏။ ၁၀ ထိ သိ့ဆိေသာေ ကာင့်၊
အာသသည် ပေရာဖက် ကိ အမျက်ထွက်၍ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား၏။ ထိ ကာလ၌
ြပည်သြပည်သားအချို ့တိ့ကိလည်း

ှ ဥ်းဆဲ

၏။

၁၁

အာသမင်း ပမေသာ

အမအရာအစအဆံ းတိ ့ သည်၊ ဣသေရလရာဇဝင် ှ င့် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထား လျက် ှ ိ ၏။ ၁၂
နန်းစံ သံ းဆယ်ကိး ှ စ်တွင်၊ ေြခေတာ်၌ အနာ ေရာဂါစွဲ ၍ ြပင်းစွ ာ ခံ ရေသာ်လည်း၊
ထာဝရဘရားကိ မဆည်းကပ်၊ ေဆးသမားတိ ့ကိသာ ဆည်းကပ်ေလ၏။ ၁၃ အာသသည်
ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အိ ပ်ေပျာ်၍၊ နန်းစံ ေလးဆယ်တ ှ စ်တွင် အနိစေရာက်သြဖင့်၊ ၁၄ ဒါဝိ ဒ် မိ မ့ ှ ာ
မိ မိအဘိ ့ မိ မိလပ် ှ င့်ေသာ သချုင်း ၌၊ ြပည်သားတိ ့သည် သ ဂဟ်ေသာအခါ၊ ေမး ကိ င်ေသာ
နံ သ
့ ာမျိုးတိ ့ကိ၊

ေဆးသမားအတတ်ြဖင့်ေဘာ်၍၊

တလား၌

အြပည့်ထည့် ပီ းလ င်၊

အေလာင်းေတာ်ကိ တင်ထား က၏။ အလွ န် ကီ းေသာမီ း ိ ပွ့ ဲ ကိလည်း ခံ က၏။

၁၇ အာသသားေယာ ှ ဖတ်သည်

ခမည်းေတာ်

အရာ၌

နန်းထိ င်၍၊

ဣသေရလ ိင်ငံတဘက် မိ မိကိ ခိ င်ခ့ံ ေစ၏။ ၂ ယဒြပည်တွင်၊ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့၌၊ တပ်
သားများကိ ထား၏။ ယဒြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌၎င်း၊ ဧဖရိ မ် ြပည်မှာ ခမည်းေတာ် အာသတိ က်ယ
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ေသာ မိ တ
့ ိ ့၌၎င်း၊ မိ ေ့ စာင့်တပ်ကိ အသီ းအသီ းခန့်ထား၏။

၃ ခမည်းေတာ်သည်

အရင်လိက်ေသာလမ်းသိ ့၊ ေယာ ှ ဖတ်လိက်လျက်၊ ၄ ဗာလဘရားတိ ့ကိ မဆည်းကပ်၊
ခမည်းေတာ်၏ ဘရားသခင်ကိသာ ဆည်းကပ်သြဖင့်၊ ဣသေရလအမျိုး ၏ ထံ းစံ ကိ ေ ှ ာင်၍၊
ပညတ်တရားေတာ်ကိ ကျင့်ေသာ ေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားသည်

ေစာင့်မ၍၊

၅

ိင်ငံေတာ်ကိေယာ ှ ဖတ်လက်၌ တည်ေစေတာ် မသြဖင့်၊ ယဒြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည်
လက်ေဆာင် များကိ ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၆ ဂဏ်အသေရ ှ င့် စည်းစိ မ်ဥစာများေသာ်လည်း၊
ထာဝရဘရား၏ တရားလမ်းတိ ့၌ စိ တ်စွဲလမ်း၍၊ ြမင့် ေသာအရပ် ှ င့် အာ ှ ရပင်တိ့ကိ
ယဒြပည်မှ ပယ် ှ ား ေတာ်မ၏။ ၇ နန်းစံ သံ း ှ စ်တွင်၊ ယဒ မိ ့ အရပ်ရပ်၌ သွ န်သင် ေစြခင်းငှ ါ၊
မးမတ် ဗင်ဟဲလ၊ သဗဒိ ၊ ဇာခရိ ၊ နာသေနလ၊ မိ ကာယတိ ့ကိ၎င်း၊ ၈ ေလဝိ သားေ ှ မာယ၊
ေနသနိ၊ ေဇဗဒိ ၊ အာသ ေဟလ၊ ေ ှ မိ ရမတ်၊ ေယာနသန်၊ အေဒါနိယ၊ ေတာဘိ ယ၊ ေတာဘ၊
ေဒါနိယတိ ့ကိ၎င်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဧလိ ှ မာ ှ င့် ေယာရံ ကိ ၎င်း၊ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၉
ထိ သတိ ့သည်

ယဒြပည်၌ သဝါဒေပး၍၊

ထာဝရ

ဘရား၏

ပညတိ ကျမ်းပါလျက်၊

ယဒ မိ အ
့ ရပ်ရပ်တိ့တွင်၊ လှ ည့်လည်သြဖင့်၊ ြပည်သားတိ ့ကိ သွ န်သင် က၏။ ၁၀ ယဒြပည်
ပတ်ဝန်းကျင်တိင်း ိင်ငံ ှ ိ သမ တိ ့ သည်၊ ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ့၍၊ ေယာ ှ ဖတ်ကိ
စစ်မတိ က်ဝ့ံ ဘဲ ေန က၏။
အာရပ်လတိ ့သည်

၁၁ ဖိ လိတိ လတိ ့သည် လက်ေဆာင် ှ င့် အခွ န်ေငွ ကိ၎င်း၊

သိ းခနစ်ေထာင်ခနစ်ရာ ှ င့်

ဆိ တ်ခနစ်ေထာင်ခနစ်ရာကိ ၎င်း

ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၁၂ ေယာ ှ ဖတ်သည် အလွ န်ခွန်အားတိ းပွ ား၍၊ ယဒြပည်၌ရဲ တိက် ှ င့်
ဘ

ာေတာ် မိ တ
့ ိ ့ကိ တည်ေတာ် မ၏။ ၁၃ ယဒ မိ တ
့ ိ ့၌ အမအေရးေတာ်များ၏။ ခွ န်အား

ကီ းေသာ စစ်သရဲ တိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌

ှ ိ က၏။

၁၄ စစ်သရဲ အေဆွ အမျိုး

အလိ က်ယေသာ စာရင်း ဟမကား၊ ယဒအမျိုး ဗိ လ်ချုပ်မင်းအာဒန ှ င့် ခွ န်အား ကီ းေသာ
စစ်သရဲ သံ းသိ န်း၊ ၁၅ စစ်ကဲေယာဟနန် ှ င့်ခွ န်အား ကီ းေသာ စစ်သရဲ ှ စ်သိန်း ှ စ်ေသာင်း၊ ၁၆
ေစတနာစိ တ် ှ င့်ကိ ယ်ကိ

ထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်ေသာ

ဇိ ခရိ သားအာမသိ ှ င့်

ခွ န်အား ကီ းေသာ စစ်သရဲ ှ စ်သိန်း၊ ၁၇ ဗယာမိ န်အမျိုး ခွ န်အား ကီ းေသာ ဧလျာဒ ှ င့် ေလး၊
ဒိ င်းလားကိ ကိ င်ေသာသ ှ စ်သိန်း၊ ၁၈ သ့ေနာက်ေယာဇဗဒ် ှ င့် စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ၊ အသင့်
ှ ိ ေသာသ တသိ န်း ှ စ်ေသာင်းတည်း။ ၁၉ ယဒြပည်အရပ်ရပ်၊ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ တ
့ ိ ့၌ ှ င်ဘရင်
ထားေသာသရဲ မှတပါး၊ အထက်ဆိခဲ့ ပီ းေသာ သတိ ့သည် အမေတာ်ကိ ထမ်းလျက်ေန က၏။

၁၈ ေယာ ှ ဖတ်မင်းသည် ဂဏ်အသေရ ှ င့် စည်းစိမ် ဥစာများ၍၊ အာဟပ်မင်း ှ င့်
အမျိုးဆက်ေလ၏။

၂ ေနာက်တဖန် ှ မာရိ မိ ၊့ အာဟပ်မင်းထံ သိ ့ ကိ ယ်တိင်သွား၍၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အာဟပ်သည် ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ် ှ င့်၊ သ၏လတိ ့အဘိ ့ များစွ ာ
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ေသာ သိ း ွားတိ ့ကိစီရင်၍၊ ဂိ လဒ်ြပည်ရာမတ် မိ သ
့ ိ ့ လိ က်ေစြခင်းငှ ါ၊ ၃ ဂိ လဒ်ြပည်ရာမတ် မိ သ
့ ိ့
ငါ ှ င့်အတ လိ က်မည် ေလာဟေမးလ င်၊ ေယာ ဖတ်က၊ ငါသည် မင်း ကီ းကဲ့ သိ ့ ၎င်း၊
ငါသတိ ့သည် မင်း ကီ း၏လကဲ့ သိ ့ြဖစ်လျက်၊ မင်း ကီ း ှ င့်ဝိ င်း၍ စစ်တိက်မည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။
၄ တဖန်ေယာ ှ ဖတ်က၊ ထာဝရဘရား၏ တ် ကပတ်ေတာ်ကိ ယေန့ေမးြမန်းပါေလာ့ဟ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အားဆိ ေသာ်၊ ၅ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ပေရာဖက်ေလးရာ
တိ ့ကိ

စေဝးေစ ပီ းလ င်၊

မချီဘဲေန

ငါသည်ဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိ သ
့ ိ့

စစ်ချီေကာင်းသေလာ။

ေကာင်းသေလာဟ ေမးေသာ်၊ သတိ ့က ချီေတာ်မပါ။ ထာဝရဘရားသည်

အ ှ င်မင်း ကီ း၏လက်ေတာ်သိ့ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ေလ ာက် က၏။ ၆ ေယာ ှ ဖတ်ကလည်း၊
ငါတိ ့ေမးြမန်းစရာ ထာဝရဘရား၏ ပေရာဖက်တစံ တပါးမ မ ှ ိ သေလာဟ ေမးေသာ်၊ ၇
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊ ထာဝရဘရားကိ ေမးြမန်းရေသာ သတေယာက်၊ ဣမလသားမိ ကာ
ှ ိ ေသး၏။ သိ ့ရာတွ င်။ ထိ သကိ ငါမန်း၏။ ငါ၌ မဂလာစကားကိ မေဟာ၊ အမဂလာစကားကိ သာ
အစဥ်ေဟာတတ်သည်ဟ

ေယာ ှ ဖတ်အားဆိ လ င်၊

ေယာ ှ ဖတ်က၊

ထိ သိ့မင်း ကီ း

မေြပာပါ ှ င့်ဟ ြပန်ဆိ၏။ ၈ ထိ အခါ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် အရာ ှ ိ တေယာက်ကိေခ ၍၊
ဣမလသားမိ ကာကိ အလျင် အြမန်ေခ ခဲ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ှ င့်
ယဒ ှ င်ဘရင်

ေယာ

ှ မာရိ မိ တ
့ ံ ခါးဝေ ှ ၊့

ှ ဖတ်တိ့သည်

မင်းေြမာက်တန်ဆာကိ

ဟင်းလင်းေသာအရပ်၌

ရာဇပလင်

ဝတ်ဆင်လျက်၊

တိ ့အေပ မှာ

ထိ င်၍၊

ပေရာဖက်အေပါင်းတိ ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေဟာေြပာ က၏။ ၁၀ ေခနာနာသားေဇဒကိ သည်
သံ ဦ းချိုတိ ့ကိ လပ်၍၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ကိ ယ်ေတာ် သည် ရိ ြပည်ကိ
မဖျက်ဆီးမှီတိင်ေအာင်၊ ဤဦ းချိုတိ ့ ှ င့် တိ းရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ ၏။ ၁၁
ပေရာဖက်အေပါင်းတိ ့ကလည်း၊ ဂိ လဒ်ြပည် ရာမတ် မိ သ
့ ိ ့စစ်ချီ၍ ေအာင်ေတာ်မပါ၊ ထာဝရ
ဘရားသည်

အ ှ င်မင်း ကီ း၏လက်ေတာ်သိ့ အပ်ေတာ်

ေဟာ က၏။

၁၂

မိ ကာကိ ေခ ေသာတမန်က၊

မမည်ဟ ပေရာဖက် ပ၍

ပေရာဖက်

အေပါင်းတိ ့သည်

မဂလာစကားကိ သာ ှ င်ဘရင်အား တညီ တ ွ တ်တည်း ေဟာ က၏။ ကိ ယ်ေတာ်လည်း
သတိ ့ေဟာ ကသည်နည်းတ၊ မဂလာစကားကိ သာ ေဟာေတာ်မပါဟဆိ လ င်၊ ၁၃ မိ ကာက၊
ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ ငါ၏ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မေသာ
စကားကိ သာ ငါြပန်ေြပာရမည်ဟဆိ ၏။ ၁၄ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ှ င်ဘရင်က၊
အချင်းမိ ကာ၊ ငါတိ ့သည် ဂိ လဒ်ြပည်ရာမတ် မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီ ေကာင်းသေလာ။ မချီဘဲေန
ေကာင်းသေလာဟေမးလ င်၊ မိ ကာကစစ်ချီ၍ ေအာင်ေတာ်မပါ။ ရန်သတိ ့ကိ လက်ေတာ်သိ့
အပ်ေတာ်မမည်ဟ ြပန်ေလ ာက်၏။

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

၁၅

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ မှန်ေသာစကားမှတပါး
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အြခားေသာစကားကိ ထာဝရဘရားအခွ င့ ် ှ င့် သင်သည် ငါ့အားမေဟာမည်အေ ကာင်း၊
ငါသည်ဘယ် ှ စ် ကိ မ် တိ င်ေအာင် သင့်အား အကျိန်ေပးရမည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၁၆ မိ ကာက၊
ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ သည် သိ းထိ န်းမ ှ ိ ေသာသိ းကဲ့ သိ ့ ေတာင်များအေပ မှာ
အရပ်ရပ်ကွဲြပားလျက် ှ ိ ကသည်ကိ ငါြမင် ပီ ။ ထာဝရ ဘရားကလည်း၊ ဤသအေပါင်းတိ ့သည်
အ ှ င်မ ှ ိ ေသာ ေ ကာင့်၊ အသီ းသီ းကိ ယ်ေနရာသိ ့ ြပန် ကပါေလေစဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ
ေလ ာက်ဆိ၏။ ၁၇ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ သသည် ငါ၌ မဂလာစကားကိ မေဟာ၊
အမဂလာစကားကိ သာ

ေဟာတတ်သည်ဟမင်း ကီ းအား

ငါမေြပာသေလာဟ

ေယာ ှ ဖတ်အားဆိ ၏။ ၁၈ မိ ကာကလည်း၊ သိ ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ
နားေထာင်ပါ။ ထာဝရဘရားသည် ပလင် ေတာ်ေပ မှာ ထိ င်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ ေကာင်းကင်
ဗိ လ်ေြခအေပါင်းတိ ့သည် လက်ျာေတာ်ဘက်၊ လက်ဝဲ ေတာ်ဘက်၌ရပ်ေန ကသည်ကိ၎င်း၊
ငါြမင် ပီ ။

၁၉ ထာဝရဘရားကလည်း၊

အာဟပ်သည်

ဂိ လဒ်

ြပည်ရာမတ် မိ သ
့ ိ့

စစ်ချီ၍ဆံ းေစြခင်းငှ ါ၊ အဘယ်သ ေသွ းေဆာင်မည်နည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ အြခံ အရံ
ေတာ်တိ့သည် တေယာက်တနည်းစီ ြပန်ေလ ာက် က၏။ ၂၀ တဖန်ဝိညာဥ်တပါးသည်လာ၍
ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ရပ်လျက်၊ အက ်ပ်ေသွ းေဆာင်ပါမည်ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၂၁
ထာဝရဘရားက၊ အဘယ်သိ့ေသွ းေဆာင်မည် နည်းဟ ေမးေတာ်မေသာ်၊ အက ်ပ်သွား၍
ထိ မင်း ကီ း

၏ပေရာဖက်အေပါင်းတိ ့ထဲမှာ၊

မသားစကားကိ

ေြပာ

တတ်ေသာ

စိ တ်ဝိညာဥ်ြဖစ်ပါမည်ဟ ြပန်ေလ ာက်ေသာ် သင်သည်ေသွ းေဆာင်၍

ိင်လိမ့ ်မည်။

ထိ သိ့သွား၍ ပေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ သိ ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားသည် မသာစကားကိ
ေြပာတတ်ေသာ စိ တ်ဝိညာဥ်ကိ မင်း ကီ း၏ပေရာဖက် အေပါင်းတိ ့၌ သွ င်းေတာ်မ ပီ ။
မင်း ကီ း၏အမမှာ အမဂလာစကားကိ ေြပာေတာ်မ ပီ ဟ ေဟာေလ၏။

၂၃ ထိ အခါ

ေခနာနာသားေဇဒကိ သည် ချဥ်းလာ၍ မိ ကာ၏ပါးကိ ပတ်လျက်၊ ထာဝရဘရား၏
ဝိ ညာဥ်ေတာ် သည် သင် ှ င့် တ်ဆက်ြခင်းငှ ါ၊ အဘယ်လမ်းြဖင့် ငါမှ ထွ က်ေတာ်မသနည်းဟ
ေမးလ င်၊ ၂၄ မိ ကာက၊ သင်သည်ပန်းေ ှ ာင်၍ေနြခင်းငှ ါ၊ အတွ င်းခန်းထဲ သိ့ ဝင်ေသာေန့၌
သင်ြမင်လိမ့ ်မည်ဟ ဆိ ၏။ ၂၅ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊ မိ ကာကိ မိ ဝ့ န်မင်း အာမန်ထံ၊
သားေတာ်ေယာ ှ ထံ သိ ့
ငါသည်

ယသွ ား၍၊

ငိ မ်ဝပ်စွာြပန်၍

၂၆

ဤသကိ

မလာမှီတိင်ေအာင်၊

ေထာင်ထဲမှာေလှာင်ထား က။

ဆင်းရဲ စွာ

စားေသာက်ေစဟ

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ ေလာ့ ဟ စီ ရင်၏။ ၂၇ မိ ကာကလည်း၊ မင်း ကီ းသည်
ငိ မ်စပ်စွာ ြပန်လာရလ င်၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားြဖင့်မိ န့်ေတာ် မမ၊ အိ လများအေပါင်းတိ ့၊
နားေထာင် ကေလာ့ဟဆိ ၏။

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

၂၈ ထိ သိ့

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ှ င့် ယဒ ှ င်ဘရင်
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ေယာ ှ ဖတ်တိ့သည်၊ ဂိ လဒ်ြပည်ရာမတ် မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီ က၏။ ၂၉ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊
ငါသည်
ကား၊

ြခားနားေသာ

အေယာင်ကိ

မင်ေြမာက်တန်ဆာကိ

ေဆာင်၍စစ်ပွဲထဲသိ့

ဝတ်ဆင်ပါေလာ့ဟ

ဝင်မည်။

ေယာ ှ

မင်း ကီ းမ

ဖတ်အားဆိ ပီ းမှ၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ြခားနား ေသာ အေယာင်ကိေဆာင်လျက် စစ်ပွဲထဲသိ့ဝင်၏။ ၃၀
ရိ ှ င်ဘရင်က၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်မှတပါး၊

မတိ က် ှ င့်ဟ

ရထားစီ း

အြခားေသာ

လ ကီ းလငယ်ကိ

သရဲ အပ်ဗိလ်မင်းတိ ့ကိမှာထား ှ င့်ေသာေ ကာင့်၊

ရထားစီ းသရဲ အပ်ဗိလ်မင်းတိ ့သည်

ေယာ ှ ဖတ်

ကိ ြမင်ေသာအခါ၊

၃၁

ထိ သသည်

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟဆိ လျက်၊ သ့ကိ တိ က်အ့ံ ေသာငှ ါ ဝိ င်းလာ က၍၊
ေယာ ှ ဖတ်လည်း ေ ကးေ ကာ်ေလ၏။ ထာဝရ ဘရားလည်းမစ၍ သတိ ့ကိလဲ သွားေစြခင်းငှ ါ၊
ဘရား သခင်ေသွ းေဆာင်ေတာ်မ၏။

၃၂ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်မဟတ်ေ ကာင်းကိ ၊

ရထားစီ းသရဲ အပ်ဗိလ်မင်းတိ ့သည် ရိ ပ်မိေသာအခါ၊ မလိ က်ဘဲ အြခားသိ ့ ေ ှ ာင်သွား က၏။
၃၃

လတေယာက်သည်

မ ွယ်ဘဲေလး ှ င့်ပစ်၍၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကိ၊

သံ ချပ်အကျအဆစ် ကားမှာ မှန်ေလေသာ်၊ ငါ့ကိစစ်ပွဲထဲက လှ ည့်၍ ထတ်ေဆာင် ေလာ့။
ငါနာသည်ဟ

မိ မိရထားေတာ်ထိန်းကိ ဆိ၏။

၃၄

ထိ ေန့၌တိ း၍တိ က် က၏။

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် သည် ညဦ းယံ တိ င်ေအာင်၊ ရိ လတဘက်တချက်၌ ရထားေတာ်ထဲမှာ
လကိ မှီ၍ထိ င်ေန၏။ ေနဝင်ချိန်နီး ေသာအခါ အသက်ေတာ်ကန်၏။

၁၉ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်သည် ေယ

ှ လင် မိ ့ နန်းေတာ်သိ့ ငိ မ်ဝပ်စွာ ြပန်လာ၏။ ၂

ဟာနန်သားပေရာဖက်ေယဟသည်၊ ေယာ ှ

ဖတ်မင်း ကီ းကိ ခရီ းဦ း ကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ

ထွ က်သွား၍၊ မင်း ကီ းသည် မတရားေသာသတိ ့ကိ မစသင်သေလာ။ ထာဝရဘရားကိ
မန်ေသာသတိ ့ကိ

ချစ်သင့်သေလာ။

ယခ ပေသာအမေ ကာင့်၊

အချက်ေတာ် သည် မင်း ကီ းအေပ သိ ့ သက်ေရာက်ေလ ပီ ။

ထာဝရဘရား၏
၃ သိ ့ေသာ်လည်း၊

မင်း ကီ းသည် တြပည်လံ းတွ င်၊ အား ှ ရပင်တိ့ကိ ပယ် ှ ား၍၊ ဘရားသခင်ကိ ှ ာြခင်းငှ ါ
သေဘာချေသာေ ကာင့်၊ ကျင့်ေသာ အကျင့်ေကာင်းပါ ပီ ဟ ဆိ ၏။

၄ ထိ ေနာက်၊

ေယာ ှ ဖတ်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေန၏။ တဖန်ေဗရေ ှ ဘ မိ မ့ ှ စ၍၊ ဧဖရိ မ်ေတာင်
တိ င်ေအာင်

လှ ည့်လည်သြဖင့်၊

ြပည်သားတိ ့ကိ

ဘိ းေဘးတိ ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ ြပန်ေစေတာ် မ၏။ ၅ ယဒ ိင်ငံတွ င်၊ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့ ှ ိ သမ အသီ းအသီ း
တိ ့၌ တရားသ ကီ းတိ ့ကိ ခန့်ထား၍၊ ၆ သင်တိ့ ပေသာအမကိ သတိ ပ ကေလာ့။ လ၏
အမကိ ေစာင့်၍

တရားစီ ရင်သည်မဟတ်။

သင်တိ့စီရင်ရာ

ထာဝရဘရား၏အမေတာ်ကိ ေစာင့်၍ စီ ရင်ရ က၏။
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ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
စိ တ် ှ ိ ၍ သတိ ပ ကေလာ့။ ငါတိ ့ဘရားသခင်သည် မတရားေသာအမကိ
လက်ခံြခင်း၊

လမျက် ှ ာကိ

မှာထားေတာ်

မ၏။

ေထာက်

၈ ေယ

ြခင်း၊

တံ စိ းစားြခင်း

အခွ င့ ် ှ ိ ေတာ်မမဟ

ှ လင် မိ ့၌လည်း၊ ထာဝရဘရား၏တရားမကိ ၎င်း၊

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားအချင်းချင်း တရား ေတွ ့မတိ ့ကိ၎င်း၊ စီ ရင်ေစြခင်းငှ ါ ေလဝိ သား၊ ယဇ် ပေရာ
ဟိ တ်၊ ဣသေရလအေဆွ အမျိုး သ ကီ းအချို ့တိ့ကိ ခန့်ထား၍၊

၉ သင်တိ့သည်

စံ လင်ေသာစိ တ် ှ လံ း ှ င့် ထာဝရ ဘရားကိ ေ ကာက် ွံ လျက်
့
၊ သစာေစာင့်လျက် စီ ရင် က
ေလာ့။

၁၀ အ မိ ့ မိ ့၌ေနေသာ

စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မချက်
သင်တိ့

အမျိုးသားချင်းတိ ့တွင်၊ လအသက်သတ်ြခင်းအမ၊

ပညတ်

တရားကိ

ေ ှ သိ
့ ့ေရာက်လ င်၊

လွ န်ကျူးြခင်းအမမည်သည်ကား၊

သင်တိ့ ှ င့်အမျိုးသားချင်းတိ ့အေပ

သိ ့

အမျက်ေတာ်သက်ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့သည် ထာဝရဘရားကိ အြပစ်မှားရမည်အေ ကာင်း
သတိ ေပး ကေလာ့။ သိ ့ ပလ င်၊ ကိ ယ်တိင်အြပစ်လွတ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ထာဝရဘရား၏
အမအရာရာတွ င်၊ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်မင်း အာမရိ သည်

သင်တိ့ကိ အပ်ချုပ်ရ၏။

ှ င်ဘရင်၏အမအရာရာတွ င်၊ ယဒအမျိုးမှာ မင်းြဖစ် ေသာ ဣ ှ ေမလသားေဇဗဒိ သည်
အပ်ချုပ်ရ၏။

ေလဝိ

စီ ရင် ကေလာ့။

သားတိ ့သည်လည်း၊

ထာဝရဘရားသည်

အမထမ်းလလင်လပ်ရ က၏။

ေကာင်းသတိ ့

ဘက်မှာ

ရဲ ရင့်စွ ာ

ေနေတာ်မမည်ဟ

မှာထာေတာ်မ၏။

၂၀ ထိေနာက်မှ၊

ေမာဘအမျိုးသား ှ င့်

ဧဒံ အမျိုးသားအချို ့ ှ င့်တကွ ၊
အိ င် ကီ းတဘက်၊

ေယာ ှ ဖတ်ကိ

ဧဒံ ြပည်ဘက်က

အမန်

အမျိုးသားတိ ့သည်

စစ်တိက်မည်ဟ

များစွ ာေသာ

ချီလာ က၏။

၂

အလံ းအရင်းစစ်ချီလာ၍၊

အေဂဒိ အမည် ှ ိ ေသာ ဟာဇဇ ာမာ မိ မ့ ှ ာ ှ ိ ကပါသည်ဟ ေယာ ှ ဖတ်အား ကာေလ ာက်လ င်၊
၃

ေယာ ှ ဖတ်သည်

ေ ကာက်၍၊

အစာေ ှ ာင်ရာအချိန်ကိ၊
ယဒလတိ ့သည်
ှ ာအံ့ ေသာငှ ါ၊
ဗိ မာန်ေတာ်

ထာဝရဘရားကိ

ယဒြပည်တေ ှ ာက်လံ း၌

ထာဝရဘရားကိ

စေတာင်းမည်

ှ ာြခင်းငှ ါ

သေဘာချလျက်၊

ေ ကာ်ြငာေစေတာ်မ၏။

ဟ စေဝး၍၊ ထာဝရဘရားကိ

ယဒ မိ ့

ှ ိ သမ မှ

ထွ က်လာ က၏။

တန်တိင်း

သစ်ေ ှ ၊့

ယဒြပည်သေယ ှ လင် မိ သ
့ ား

ပရိ သတ်အလယ်၌ရပ်လျက်၊

၆

၄

၅

ေယာ ှ ဖတ်သည်

ဘိ းေဘးတိ ့၏ဘရားသခင်

စည်းေဝးရာ
ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် ေကာင်းကင်ဘံ ၏ အ ှ င်ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ့။
တပါးအမျိုးသားေနရာ

တိ င်း ိင်ငံ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

အစိ းရေတာ်မသည်

မဟတ်ေလာ။

အဘယ်သမ မဆီ းတား ိင်ေအာင် ခွ န်အားတန်ခိး ကီ းေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ၇
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ဤြပည်၌ေနဘးေသာသတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်၏လ ဣသေရလအမျိုး ေ ှ မ့ ှ ှ င်ထတ်၍၊
ကိ ယ်ေတာ်အေဆွ အာြဗဟံ ၏သားေြမးတိ ့အား၊ ဤြပည်ကိ အစဥ်ေပးေတာ် မေသာ
အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ ၈ သတိ ့သည် ေနရာကျ၍၊
နာမေတာ်အဘိ ့

သန့် ှ င်းရာ

ဌာနေတာ်ကိ

အက ်ပ်တိ့အေပ မှာထားေဘး၊

တည်ေဆာက် ကေသာအခါ၊

ဒဏ်ခတ်ြခင်း

ေဘး၊

၉

ကာလနာေဘး၊

မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘးတစံ တခ ေရာက်၍၊ နာမေတာ်ြဖင့်သမတ်ေသာဤ အိ မ်ေတာ်၊ အထံ ေတာ်သိ့
အက ်ပ်တိ့သည် ချဥ်းကပ်၍၊ ဆင်းရဲ ဒကေ ကာင့် ေအာ်ဟစ် ကေသာအခါ၊ နားေထာင်၍
ကယ်မေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ထား ကပါ ပီ ။ ၁၀ ယခတွ င်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်
အဲ ဂတုြပည်မှထွ က်လာေသာအခါ၊ တိ က်ရေသာ အခွ င့ ် ေပးေတာ်မမ။ လဲ ေ ှ ာင်၍
မဖျက်ဆီးဘဲ ထားခဲ့ ေသာ အမန်မျိုးသား၊ ေမာဘအမျိုးသား၊ စိ ရေတာင်သားတိ ့ သည်၊ ၁၁
အက ်ပ်တိ့အားအပိ င်ေပးေတာ်မေသာ

အေမွ ခံ

ရာေြမထဲ က၊

ှ င်ထတ်ြခင်းငှ ါ လာ၍၊ အဘယ်သိ့ ေကျးဇးဆပ် ကပါသည်ကိ
၁၂

အိ အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင်၊

သတိ ့ကိ

မစီ ရင်

အက ်ပ်တိ့ကိ
ကည့် ေတာ်မပါ။

ဘဲ ေနေတာ်မမည်ေလာ။

အက ်ပ်တိ့ကိတိက်အ့ံ ေသာငှ ါ

လာေသာဤအလံ းအရင်း ကီ းကိ ၊

အက ်ပ်တိ့သည်

ဆီ းတားြခင်ငှါ

အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိမသိ

ကိ ယ်ေတာ်ကိသာ

မတတ် ိင်ပါ။

ေမ ာ် ကည့်လျက်

ေန ကပါသည်ဟ ဆေတာင်း၍၊

သားမယာသငယ်တိ့

ပါ။

၁၃ ယဒလအေပါင်းတိ ့သည်

ှ င့်တကွ ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ရပ်ေန က၏။

၁၄ ထိ အခါ

ပရိ သတ်အလယ်၌ ှ ိ ေသာ ေလဝိ အမျိုး၊ အာသပ်အ ယ်၊ မတနိ၊ ေယေယလ၊ ေဗနာယ၊
ဇာခရိ တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာယဟာေဇလအေပ သိ ့၊ ထာဝရဘရား၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်
သက်ေရာက်၍၊ ၁၅ ထိ သက၊ အိ ေယာ ှ ဖတ်မင်း ကီ း ှ င့် ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ ့
သားအေပါင်းတိ ့၊
ထိ အလံ းအရင်း ကီ း

နားေထာင် ကေလာ့။
ေ ကာင့်

မေ ကာက် က ှ င့်။

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
စိ တ်မပျက် က ှ င့်။

စစ်မသည်

သင်တိ့တာမဟတ်၊ ဘရားသခင့်တာြဖစ်၏။ ၁၆ နက်ြဖန်ေန့သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ချီသွား ကေလာ့။
သတိ ့သည် ဇိ ဇ မိ သ
့ ိ ့ တက်ရာလမ်းြဖင့်လာ ကစဥ်၊ ေယေ ွ လေတာစနား၊ ချိုင့်ဝမှာ
သင်တိ့ေတွ ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ သိ ရ
့ ာတွ င်၊ အိ ယဒြပည်သ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား တိ ့၊ သင်တိ့သည်
သင်တိ့သည်စစ်တိက်စရာအေ ကာင်း

မ ှ ိ သည်သည်ြဖစ်၍၊

တည် ကည်စွာ

မတ်တက်ေနလျက်၊ ထာဝရဘရားကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ ကည့်

ကေလာ့။

မေ ကာက် က ှ င့်။ စိ တ်မပျက် က ှ င့်။ နက်ြဖန် ေန့ချီသွား ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်
သင်တိ့ ှ င်အတ ှ ိ ေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ မက်ဆိ၏။ ၁၈ ေယာ ှ ဖတ်သည် ေြမေပ မှာဦ းချ၍
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ယဒြပည် သေယ ှ လင် မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့သည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ြပပ်ဝပ်လျက်၊
ထာဝရဘရားကိ ကိ းကွ ယ် က၏။ ၁၉ ေလဝိ အမျိုး၊ ေကာဟတ်အ ွယ်သား ှ င့် ေကာရ
အ ွယ်သားတိ ့သည်၊ ဣသေရလမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ၊ ကျယ်ေသာအသံ ှ င့်
ချီးမွ မ်းြခင်းငှ ါ ရပ်ေန က၏။
ထွ က်သွား က၏။

၂၀ နက်ြဖန်နံနက်ေစာေစာထ၍၊ ေတေကာေတာ သိ ့

သွ ား ကစဥ်တွင်၊

ေယာ ှ ဖတ်သည်

ရပ်၍၊

အိ ယဒြပည်သ

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့၊ နား ေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ကိ ယံ ကည် က

ေလာ့။

သိ ့ ပလ င် တည် ကည် ကလိ မ့ ်မည်။ ပေရာဖက် ေတာ်တိ့ကိ ယံ ကည် ကေလာ့။ သိ ့ ပလ င်
ေအာင်ြမင် ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ လများ ှ င့်တိ င်ပင် ပီ းမှ၊ ထာဝရဘရား၏
က ဏာေတာ်သည် အစဥ်အ မဲ တည်ေသာေ ကာင့်၊ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွ မ်း ကေလာ့ဟ
တပ်ေ ှ မ့ ှ ာ ချီသွား လျက်၊ သန့် ှ င်းြခင်းအသေရကိ ချီးမွ မ်းရေသာ သီ ချင်း သည်တိ့ကိ
ထာဝရဘရားအဘိ ့ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိ သတိ ့သည် ချီးမွ မ်းရာသီ ချင်းကိ ဆိ စ ပ က
ေသာအခါ၊ ယဒြပည်ကိတိက်အ့ံ ေသာငှ ါ လာေသာ၊ စိ ရ ေတာင်သားတိ ့ကိ အမုန်အမျိုး သား၊
ေမာဘအမျိုးသား
အမုန်အမျိုးသား၊

တိ ့တဘက်၌

ထာဝရဘရားေချာင်းေြမာင်းေစေတာ်

ေမာဘအမျိုးသားတိ ့သည်

တဖန်စိရေတာင်သားတိ ့ကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်း

မသြဖင့်၊

အထိ အခိ က်ခံရေသာေ ကာင့်၊
ြခင်းငှ ါ

လှ န်၍

၂၃

တိ က်သြဖင့်၊

အကန်အစင်သတ် ပီ းမှ၊ တေယာက်ကိတေယာက်တိက်ခိက်၍၊ ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။
၂၄ ယဒလတိ ့သည် ေတာ၌ ှ ိ ေသာ ကင်းေမ ာ်စင်သိ့ ေရာက်၍၊ ထိ အလံ းအရင်းကိ

ကည့် ေသာအခါ၊ ထိ လ အေပါင်းတိ ့သည် တေယာက်မ မလွ တ်၊ ေြမေပ မှာ လဲ ေသာ
အေသေကာင်ြဖစ် က၏။ ၂၅ ေယာ ှ ဖတ် ှ င့် သ၏လတိ ့သည်၊ ရန်သတိ ့ဥစာ ကိ လယြခင်းငှ ါ
လာ ကေသာအခါ၊ အေသေကာင်တိ့၌ များစွ ာေသာဥစာ၊ အဘိ းထိ က်ေသာ တန်ဆာတိ ့ကိ
ေတွ ့သြဖင့်၊ ထမ်း၍မသွ ား ိင်ေအာင်ခ တ်ယ က၏။ လက်ရ ဥစာအလွ န်များေသာေ ကာင့်၊
သံ းရတ်ပတ်လံ း

လယထပ်ထားလျက်ေန က

၏။

၂၆

စတတေန့တွင်

ဗရာခချိုင့်၌စည်းေဝး၍၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီ းေပး က၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ ယေန့တိင်ေအာင်
ထိ အရပ်သည် ဗရာခချိုင့်ဟ၍ တွ င်သတည်း။ ၂၇ ထိ အခါ သတိ ့သည် ရန်သတိ ့အေပ မှာ ဝမ်း
ေြမာက်ေသာအခွ င့ ်ကိ ၊ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ေ ကာင့်၊ ေယာ ှ ဖတ်သည် ေ ှ ့ဦးစွ ာ
က၍ယဒြပည်သ

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့သည်၊

ဝမ်းေြမာက်ေသာ

စိ တ် ှ င့်

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်သွား၍၊ ၂၈ ေစာင်းတေယာတံ ပိ းကိ တီးမတ်လျက်၊ ေယ

ှ လင် မိ ၊့

ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ ေရာက်လာ က၏။ ၂၉ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး၏ ရန်သ တိ ့ကိ
တိ က်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၊ အြခားတိ င်း ိင်ငံသား ှ ိ သမ တိ ့သည် ကား၍၊ ဘရားသခင်ကိ
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ေ ကာက် ွံ ့ က၏။ ၃၀ ထိ သိ့ဘရားသခင်သည် အရပ်ရပ်၌ ငိ မ်ဝပ် ေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပ
ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ေယာ ှ ဖတ်၏ ိင်ငံေတာ်သည် သာယာ၏။ ၃၁ ေယာ ှ ဖတ်သည်
အသက်သံ းဆယ်ငါး ှ စ်

ှ ိ ေသာ်

နန်းထိ င်၍

ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ်ပတ်လံ း

ေယ ှ လင်

မိ မ့ ှ ာေနလျက်၊ ယဒြပည်ကိ စိ းစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား ှ ိ လဟိ သမီ းအဇဘအမည် ှ ိ ၏။ ၃၂
ထိ မင်းသည် ခမည်းေတာ်အာသလိ က်ေသာ လမ်းကိ မလဲ ၊ အကန်အစင်လိက်၍၊ ထာဝရဘရား
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေြဖာင့်မတ်ေသာအကျင့်ကိ သာ ကျင့်၏။ ၃၃ သိ ့ရာတွ င်၊ ြမင့်ေသာအရပ်တိ့ကိ
မပယ် ှ ား။

လများတိ ့သည်

သေဘာမချဘဲ ေန ကေသး၏။

ဘိ းေဘးတိ ့၏

ဘရားသခင်ကိ

ဆည်းကပ်

ြခင်းငှ ါ၊

၃၄ ေယာ ှ ဖတ် ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ

အစအဆံ းတိ ့သည်၊ ဣသေရလရာဇဝင် ှ င့် ဆက်၍၊ ဟာနန်သားေယဟ စီ ရင်ေသာစာ
၌ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။

၃၅ ေနာက်တဖန်

ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ ဖတ်သည်၊

၃၆

တာ မိ သ
့ ိ ့သွားရေသာ သေဘာတိ ့ကိ တည် လပ်ြခင်းငှ ါ၊ အလွ န်အဓမအမကိ ပေသာ
ဣသေရလ ှ င်ဘရင် အားခဇိ ှ င့်ေပါင်းေဘာ် ပီ းလ င်း၊ ထိ သေဘာ တိ ့ကိ ဧဇယန်ဂါဗာ မိ မ့ ှ ာ
တည်လပ် က၏။ ၃၇ ထိ အခါ မေရ ှ မိ သ
့ ၊ ေဒါေဒဝသား ဧေလျဇက၊ မင်း ကီ းသည် အာခဇိ ှ င့်
ေပါင်းေဘာ်ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားသည် မင်း ကီ း ပေသာ အမကိ ဖျက်ေတာ် မ ပီ းဟ
ေယာ ှ ဖတ်တဘက်၌

ေဟာသည် ှ င့်အညီ ၊

ထိ သေဘာတိ ့သည်

တာ မိ သ
့ ိ့

မသွ ား ိင်ေအာင်ကျိုးပဲ့ က၏။

၂၁ ေယာ ှ ဖတ်သည်

ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်

အိ ပ်ေပျာ်၍၊

သတိ ့ ှ င့်အတ

ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌

သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ေလ၏။ သား ေတာ်ယေဟာရံ သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။ ၂
ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်သား၊ ယေဟာရံ ညီ ဟ မကား၊ အာဇရိ ၊ ေယယေလ၊ ဇာခရိ ၊ အာဇရိ ၊
မိ ေကလ၊ ေ ှ ဖတိ တည်း။ ၃ ခမည်းေတာ်သည်များစွ ာေသာ ေ ေငွ ဥစာ ရတနာ ှ င့်တကွ
ယဒြပည်၌ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ သတိ ့ အား ေပး၏။ ိင်ငံကိ ကား၊ သားဦ း ယေဟာရံ အား
ေပး၏။ ၄ ယေဟာရံ သည် ခမည်းေတာ် ိင်ငံ၌ တည်ေသာ အခါ၊ ကိ ယ်ကိ ခိ င်ခ့ံ ေစ၍၊
ညီ ေတာ်အေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ ဣသေရလမးေတာ် မယ်ေတာ်တချို ့တိ့ကိ၎င်း၊ ထား ှ င့်
သတ်ေလ၏။ ၅ ယေဟာရံ သည် အသက်သံ းဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊ နန်းထိ င်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌
ှ စ် ှ စ်စိးစံ ေလ၏။ ၆ အာဟပ်သမီ း ှ င့်စံ ဘက်သြဖင့်၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့လိက်ရာ
လမ်းသိ ့ အာဟပ်အမျိုးကဲ့ သိ ့ လိ က်၍၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပ၏။ ၇ သိ ရ
့ ာတွ င်
ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိ ဒ်အစ ှ ိ ေသာ သားေြမးတိ ့၏ မီ းခွ က်ကိ အစဥ်ထွန်းလင်းေစမည်ဟ
ဂတိ ေတာ် ှ ိ ၍၊ ဒါဝိ ဒ် ှ င့်ပဋိ ညာဥ် ဖွဲ ့ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ သ၏အမျိုးကိ မဖျက်ဆီးဘဲ
ထားေတာ်မ၏။ ၈ ထိ မင်းလက်ထက်၌၊ ဧဒံ ြပည်သားတိ ့သည် ယဒ ှ င်ဘရင်ကိ ပန်ကန်၍၊
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ကိ ယ်အမျိုးသားကိ ှ င်ဘရင် အရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။ ၉ ယေဟာရံ မင်းသည် မးမတ်များ၊
ရထားစီ းသရဲ များအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ
ရထားအပ်များကိ လပ် ကံ ေလ၏။
တိ င်ေအာင်

စစ်ချီ၍၊

ညဥ့်အခါ

ဝိ င်းေသာ

ဧဒံ လများ၊

၁၀ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ဧဒံ ြပည်သားတိ ့သည် ယေန့

ယဒ ှ င်ဘရင်ကိပန်ကန် က၏။

ထိ ကာလ၌၊

လိ ဗနြပည်သည်လည်း

ပန်ကန်၏အေ ကာင်းမကား၊ ယေဟာရံ သည် ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကိ
စွ န့်၍၊ ၁၁ ယဒေတာင်တိ့ အေပ မှာ၊ ြမင့်ေသာအရပ်တိ့ကိ တည်လပ်သြဖင့်၊ ယဒြပည်သ၊
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ သည် တပါးအမျိုးသားတိ ့၏ ဘရား ှ င့် မှားယွ င်းရမည် အေ ကာင်း၊
အ ိင်အထက် ပသတည်း။ ၁၂ ပေရာဖက်ဧလိ ယ ေပးလိ က်ေသာစာသည် ထိ မင်းထံ သိ ့
ေရာက်သြဖင့်၊ သင့်အဘဒါဝိ ဒ်၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
သင်သည် ခမည်းေတာ်ေယာ ှ ဖတ်လမ်း ှ င့် ယဒ ှ င်ဘရင်အာသ လမ်းသိ ့ မလိ က်၊
၁၃

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့

လမ်းသိ ့လိက်ေသာ

ေ ကာင့်၎င်း၊

အာဟပ်အမျိုး

မှားယွ င်းသည်နည်းတ ယဒ ြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့သည်၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့ ၏
ဘရား ှ င့်မှားယွ င်းရမည် အေ ကာင်း ပေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ကိ ယ်ထက်သာ၍ေကာင်းေသာ
ညီ ရင်းတိ ့ကိ သတ် ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ၁၄ ထာဝရဘရားသည် သင်၏လများ၊ သင်၏သား
မယားများ၊ သင်၏ဥစာ ှ ိ သမ ကိ

ကီ းစွ ာေသာေဘးြဖင့် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။

၁၅

သင့်အသည် တေန့ထက်တေန့ထွက်ေအာင်၊ ဝမ်းထဲ ၌ ြပင်းစွ ာ ေသာအနာေရာဂါစွဲ လိမ့ ်မည်ဟ
စာ၌ပါသတည်း။ ၁၆ ထိ ေနာက်မှ၊ ထာဝရဘရားသည် ဖိ လိတိ လ၊ က ှ ြပည် ှ င့်နီးေသာ
အာရပ်လတိ ့ကိ၊ ယေဟာရံ မင်း တဘက်

ိးေဆာ်ေတာ်မသြဖင့်၊

၁၇ သတိ ့သည်

ယဒြပည်သိ့ချီလာ၍ လပ် ကံ က၏။ နန်းေတာ်၌ေတွ ့သမ ေသာ ဥစာများ ှ င့် ှ င်ဘရင်၏
သားမယားများတိ ့ကိ သိ မ်းသွ ား ကသြဖင့်၊ အေထွ းဆံ း ေသာသား အာခဇိ မှတပါး၊
တေယာက်မ မကျန် ကင်း။ ၁၈ ေနာက်တဖန် မေပျာက် ိင်ေသာဝမ်းနာြဖင့် ထာဝရဘရားသည်
ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။

၁၉

ှ င်ဘရင်သည် တာ ှ ည်စွာနာ၍၊

ှ စ် ှ စ်ေစ့ ေသာအခါ၊

အနာြပင်းထန်ေသာေ ကာင့်၊ အထွ က်၍ အသက်ချုပ်ေလ၏။ ြပည်သားတိ ့ သည်ဘိးေတာ်
ေဘးေတာ်တိ့အဘိ ့ မီ း ိ ့ြခင်းကိ ပသကဲ့ သိ ့၊ ထိ မင်း အဘိ ့မ ပ။

၂၀ ယေဟာရံ သည်

အသက်သံ းဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊ နန်းထိ င်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ စ် ှ စ်စိးစံ ပီ းမှ၊ အဘယ် သမ
မ ှ ေြမာဘဲ ေသသွ ား၏။ ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ေသာ် လည်း၊ ှ င်ဘရင်တိ့ သချုင်း၌မသ ဂဟ် က။

၂၂ အာရပ်လတိ့ ှ င့်လိက်လာေသာ

တပ်သားတိ ့

သည်

တပ်ထဲသိ့ဝင်၍၊

ယဒ ှ င်ဘရင် ယေဟာရံ ၏ သားေတာ်အ ကီ း ှ ိ သမ တိ ့ကိ သတ်ေသာေ ကာင့်၊ ေယ
ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့သည် သားေထွ းအာခဇိ ကိ ခမည်းေတာ် အရာ၌ချီးေြမာက်၍၊ ၂ အာခဇိ သည်
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အသက် ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊

နန်းထိ င်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌

တ ှ စ်

စိ းစံ ေလ၏။

မယ်ေတာ်ကား၊ သမရိ ေြမးအာသလိ အမည် ှ ိ ၏။ ၃ မယ်ေတာ်သည် မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ
ေပး

ေသာေ ကာင့်၊

ထိ မင်းသည်

အာဟပ်အမျိုးလိ က်ရာ

လမ်းသိ ့လိက်၍၊

၄

အာဟပ်အမျိုးကဲ့ သိ ့ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒစ ိ က်ကိ ပ၏။ ခမည်းေတာ်ေသေသာေနာက်၊
အာဟပ် အမျိုးသားတိ ့သည် အာခဇိ ကိ အကျိုးနည်းေစြခင်းငှ ါ မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ
ေပး က၏။

၅

အာခဇိ သည်

သတိ ့စကားကိ နားေထာင်သြဖင့်၊

ဣသေရလ ှ င်

ဘရင်အာဟပ်သား ေယာရံ ှ င့်ဝိ င်းလျက်၊ ဂိ လဒ်ြပည်ရာမတ် မိ သ
့ ိ ့စစ်ချီ၍၊

ရိ ှ င်ဘရင်

ဟာေဇလ ကိ တိ က်ရာတွ င်၊ ရိ လတိ ့သည်ေယာရံ ကိ ထိ ခိက် က၏။ ၆ ထိ သိ့ရာမတ် မိ ့၌
ရိ ှ င်ဘရင် ဟာေဇလကိ တိ က်၍၊ ရိ လထိ ခိက်ေသာ အနာေပျာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ေယာရံ သည်
ေယဇရလ မိ သ
့ ိ ့ ြပန်သွား၍ နာလျက် ေနစဥ်တွင်၊ ယဒ ှ င်ဘရင် ယေယာရံ သားအာခဇိ သည်
လည်း၊ အာဟပ်သားေယာရံ ကိ ကည့် ြခင်းငှ ါ ထိ မိ သ
့ ိ ့ ဆင်းသွ ားေလ၏။ ၇ ဘရားသခင်
စီ ရင်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ အာခဇိ သည် ေယာရံ ထံ သိ ့ေရာက်ေသာအားြဖင့်၊ ဆံ း ံ းေလသည်
အေ ကာင်းအရာဟမကား၊ အဟပ်အမျိုးကိ သတ်သင် ပယ် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ၊ ထာဝရဘရား
ဘိ သိတ်ေပးေတာ်မ ေသာနိမ် ှ ိ သားေယဟကိ ဆီ း ကိ ြခင်းငှ ါ၊ ေယာရံ ှ င့် အာခဇိ တိ့သည်
ထွ က်သွား၏။ ၈ ေယဟသည် အာဟပ်အမျိုးကိ တရားစီ ရင် ေသာအခါ၊ ယဒမးမတ်တိက
့ ိ ၎င်း၊
အာခဇိ မင်း၌ ခစား ေသာ ေနာင်ေတာ်၏သားတိ ့ကိ၎င်း၊ ေတွ ့၍သတ်ေလ၏။ ၉ ှ မာရိ ြပည်၌
ပန်လျက်ေနေသာ အာခဇိ ကိ ှ ာ၍ ဘမ်မိေသာအခါ၊ ေယဘထံ သိ ့ ေဆာင်ခဲ့ ပီ းမှ သတ်၍
သ ဂဟ် က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သသည် ထာဝရဘရားကိ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ှ ာေသာ
ေယာ ှ ဖတ်၏ အမျိုးြဖစ်သည်ဟ ဆိ က၏။ ထိ သိ့အာခဇိ အမျိုး သည် ိင်ငံကိ အပ်စိးြခင်းငှ ါ
မတတ် ိင်။ ၁၀ အာခဇိ ၏မယ်ေတာ် အာသလိ သည် မိ မိသား ေသေ ကာင်းကိ သိ ြမင်ေသာ်၊
ထ၍ယဒြပည်၏ေဆွ ေတာ် မျိုးေတာ်အေပါင်းတိ ့ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေလ၏။ ၁၁ သိ ့ရာတွ င်၊
ှ င်ဘရင်သမီ း ေယာေ ှ ဘသည်၊ အာခဇိ ၏သား ေယာ ှ ိ က အေသခံ ရေသာ ေဆွ ေတာ်
မျိုးေတာ်ထဲက

ခိ းယ၍၊

သ ှ င့်သ၏

ိထ
့ ိ န်းကိ

အိ ပ်ခန်း

ထဲ ၌

ဝှက်ထား၏။

ထိ သိ့ယေဟာရံ မင်း ကီ းသမီ း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေယာဒ၏မယားြဖစ်ေသာ အာခဇိ ၏ ှ မ
ေယာေ ှ ဘသည်၊ အာသလိ လက်မှ ေယာ ှ ၏အသက် လွ တ်ေစြခင်းငှ ါ ဝှက်ထားသြဖင့်၊ ၁၂
ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံ း ေယာ ှ သည် သတိ ့ ှ င့်အတ၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ပန်းေ ှ ာင်လျက်ေန၍
အာသလိ သည် စိ းစံ ေလ၏။

၂၃ ခနစ် ှ စ်ေြမာက်ေသာအခါ၊

ေယာယဒသည် ကိ ယ်ကိခိင်ခ့ံ ေစ၍ တပ်မးများ၊

ေယေရာဟံ သား အာဇရိ ၊ ေယာဟနန်သား ဣ ှ ေမလ၊ သဗက်သားအာဇရိ ၊ အဒါ ယသား
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မာေသယ၊ ဇိ ခရိ သား ဧလိ ှ ဖတ်တိ့ ှ င့် သင်းဖွဲ ့ ေလ၏။ ၂ ထိ သတိ ့သည် ယဒြပည်၌
လှ ည့်လည်သြဖင့်၊ ယဒ မိ အ
့ ရပ်ရပ်ထဲက ေလဝိ သားများ ှ င့် ဣသေရလ အေဆွ အမျိုး
သ ကီ းများကိ စေဝးေစ၍၊ ေယ ှ လင် မိ ့ သိ ့ ြပန်လာ က၏။

၃ စည်းေဝးေသာသ

အေပါင်းတိ ့သည် ဗိ မာန် ေတာ်၌ ှ င်ဘရင် ှ င့် ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့ က၏။ ေယာယဒ ကလည်း၊
ှ င်ဘရင်သားေတာ်ကိ ကည့် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိ ဒ်အမျိုးကိ မိ န့်ေတာ်မသည်
အတိ င်း၊ ှ င်ဘရင်သားေတာ် စိ းစံ ရမည်။ ၄ သင်တိ့ ပရေသာ အမဟမကား၊ ဥပသ်ေန့၌
ဝင်ေသာယဇ် ပေရာဟိ တ် ေလဝိ သားသံ းစတစသည် တံ ခါးေစာင့်လပ်ရမည်။ ၅ တစသည်
နန်းေတာ်ကိ ေစာင့်ရမည်။ တစ သည် သရတံ ခါးကိ ေစာင့်ရမည်။ လအေပါင်းတိ ့သည်
ဗိ မာန်ေတာ်တန်တိင်းတိ ့အတွ င်း၌

ေနရ ကမည်။

၆

ယဇ် ပေရာဟိ တ်များ ှ င့်

အမေတာ်ေစာင့် ေလဝိ သားများမှတပါး၊ အဘယ်သမ ဗိ မာန်ေတာ်ထဲသိ့ မဝင်ေစ ှ င့်။
သတိ ့သည်သန့် ှ င်းေသာေ ကာင့် ဝင်ရ က

မည်။ အြခားေသာသအေပါင်းတိ ့သည်

ထာဝရဘရား ဘက်၌ေစာင့်ေနရ ကမည်။ ၇ ေလဝိ သားတိ င်း မိ မိလက်နက်ကိကိင်လျက်၊
ကိ ယ် ေတာ်ြမတ်ကိ ဝိ င်း၍ အိ မ်ေတာ်ထဲသိ့ ဝင်သမ ေသာ သတိ ့ကိ သတ်ရမည်။
ှ င်ဘရင်ထွက်ဝင်ေတာ်မေသာ အခါ၊ ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ရမည်ဟ မှာထားေလ၏။ ၈
ထိ သိ့ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေယာယဒမှာ

ထားသမ

အတိ င်း၊

ေလဝိ သားများ ှ င့်

ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ သည် ပ၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေယာဒသည် ဖွဲ ့ မဲ ဖွဲ ့ေသာ အသင်းတိ ့ကိ
မဖျက်ေသာေ ကာင့်၊ ဥပသ်ေန့၌ ထွ က်ရ ေသာသ ှ င့် ဝင်ရေသာ သအသီ းအသီ းတိ ့ကိ ေခ ထား
က၏။

ဗိ မာန်ေတာ်၌ ှ ိ ေသာဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း၏

၉

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေယာယဒသည်
၁၀

ထတ်၍၊

အသီ းအသီ းလက်နက်ကိင်ေသာ

လှ ံ များ ှ င့်

ဒိ င်းလားများကိ ၊

လတရာအပ်တိ့အား

သအေပါင်းတိ ့ကိ

အပ်ေလ၏။

ှ င်ဘရင်ပတ်လည်၊

ယဇ် ပလင်အနား ှ င့် ဗိ မာန်ေတာ် အနား၌၊ လက်ျာေထာင့်မှစ၍ လက်ဝဲေထာင့်တိ င်ေအာင်
ေနရာချထားေလ၏။ ၁၁ ထိ အခါ ှ င်ဘရင်သားေတာ်ကိ ြပင်သိ့ထတ်၍၊ ရာဇသရဖ ှ င့်
ပညတိ ကျမ်းစာကိ တင်လျက်၊ ှ င်ဘရင် အရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။ ေယာယဒ ှ င့် သ၏သားတိ ့
သည် ဘိ သိက်ေပး၍၊ ှ င်ဘရင်အသက်ေတာ် ှ င်ေစသ တည်းဟ ေ ကးေ ကာ် က၏။ ၁၂
အာသလိ သည်

လများေြပး၍၊

ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ သွ ား၍၊

ှ င်ဘရင်ထံ၌ ချီးမွ မ်းသံ ကိ ကားလ င်၊ လများ ှ ိ ရာ

၁၃ ှ င်ဘရင်သည် ဗိ မာန်ေတာ်ဝင်ဝ၊ တိ င်နားမှာ ရပ်လျက်၊

မးေတာ်မတ်ေတာ်များ ှ င့် တံ ပိ းမတ်ေသာ သများတိ ့သည် ှ င်ဘရင်အနားေတာ်၌ ရပ်လျက်၊
ြပည်သြပည်သားများတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက်၍၊ တံ ပိ းမတ် လျက် သီ ချင်းသည်တိ့သည်
တရိ ယာအမျိုးမျိုးကိ ကိင်၍၊

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

ေထာမနာသီ ချင်းကိ

ဆိ လျက် ှ ိ ကသည်ကိြမင်လ င်၊
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မိ မိအဝတ်ကိဆတ်၍ ပန်ကန်မပါတကား၊ ပန်ကန်မပါ တကားဟ ေအာ်ဟစ်ေလ၏။ ၁၄
ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေယာယဒကလည်း။ ဗိ မာန်ေတာ် ထဲ မှာ မေသေစ ှ င့်။ တပ်ြပင်သိ့ ထတ် က။
သ့ဘက်မှာ

ေနေသာသကိ ထား ှ င့်

မှာထား ှ င့်သည်အတိ င်း၊

သတ် က

ဟလတရာအပ်တပ်မး

တိ ့ကိ

၁၅ အာသလိ ကိ ဘမ်းဆီ းလျက်၊ နန်းေတာ်သိ့ သွ ားေသာ

ြမင်းလမ်းဝသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ သတ် က၏။ ၁၆ ှ င်ဘရင် ှ င့် လအေပါင်းတိ ့သည် ထာဝရ
ဘရား၏လြဖစ်ရမည်အေ ကာင်း၊ ေယာယဒသည် မိ မိထံ၌ ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့ေစ၏။
လအေပါင်းတိ ့သည်

ဗာလေကျာင်းသိ ့သွား၍

ဖိ ဖျက် က၏။

၁၇

ယဇ် ပလင်များ ှ င့်

ပ်တများကိ ချိုးဖဲ့ ၍၊ ယဇ် ပလင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဗာလယဇ် ပေရာ ဟိ တ်မဿန်ကိ သတ် က၏။ ၁၈
ေမာေ ှ ပညတိ ကျမ်း၌ ပါသည်အတိ င်း၊ ထာဝရ ဘရားအား မီ း ိ ရာယဇ်
့
တိ့ကိ ပေဇာ်ြခင်း၊
ဒါဝိ ဒ်စီရင် သည်အတိ င်း၊ င်လန်းစွ ာသီ ချင်းဆိ ြခင်းအမကိ ပေစ ြခင်းငှ ါ၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌
ဒါဝိ ဒ်ခွဲထားေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ေလဝိ သားတိ ့သည် ဗိ မာန်ေတာ်မများကိ ေဆာင် ွက်မည်
အေ ကာင်း၊ ေယာယဒစီ ရင်ေလ၏။ ၁၉ မသန့် ှ င်းေသာ လကဏာတစံ တခ ှ ိ ေသာ သကိ
မဝင်ေစြခင်းငှ ါ။ ဗိ မာန်ေတာ်တံခါးေစာင့်တိ ့ကိလည်း ခန့်ထားေလ၏။ ၂၀ လတရာအပ်၊ မးမတ်၊
အ ကီ းအကဲ ၊ ြပည်သ ြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိ ေခ လျက်၊ ြမင့်ေသာ တံ ခါးလမ်း ြဖင့်၊
ှ င်ဘရင်ကိ ဗိ မာန်ေတာ်မှ နန်းေတာ်သိ့ပိ့ေဆာင်၍၊ ရာဇပလင်ေတာ်ေပ မှာ တင် က၏။ ၂၁
နန်းေတာ်နားမှာ အာသလိ ကိ သတ် ပီ းမှ၊ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက်၍၊
တ မိ လ
့ ံ း၌လည်း ငိ မ်ဝပ်ြခင်း ှ ိ ၏။

၂၄ ေယာ ှ သည်

အသက်ခနစ် ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊

အ ှ စ်ေလးဆယ်စိးစံ ၏။ မယ်ေတာ်

နန်းထိ င်

၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌

ကား၊ ေဗရေ ှ ဘ မိ သ
့
ဇိ ဗိအမည် ှ ိ ၏။

၂

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေယာယဒလက်ထက် ကာလပတ် လံ း၊ ေယာ ှ သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
တရားေသာ

အမကိ

ပ၏။

၃

စံ ဘက်၍ သားသမီ းတိ ့ကိ ြမင်ရ၏။
ပြပင်မည်

အ ကံ ှ ိ လျက်၊

၅

ေယာယဒေပးစားေသာ

မိ န်းမ ှ စ်ေယာက် ှ င့်

၄ ထိ ေနာက်မှ၊ ေယာ ှ သည် ဗိ မာန်ေတာ်ကိ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ေလဝိ သားတိ ့ကိ

စေဝးေစ၍၊

သင်တိ့ဘရား သခင်၏အိ မ်ေတာ်ကိ ပြပင်ြခင်းငှ ါ၊ ယဒ မိ ့ တိ ့ကိ လှ ည့်လည်သြဖင့်၊
ှ စ်တိင်းအစဥ် ဣသေရလ လအေပါင်းတိ ့မှ ေငွ ကိခံယ၍၊ အမ ပီ းေအာင်

ကိ းစား

အားထတ် ကေလာ့ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ေလဝိ သားတိ ့သည် မ ကိ းစားဘဲ ေန က၏။
၆ တဖန်ရင်သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း ေယာဒ ကိ ေခ ၍၊ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်

တဲ ေတာ်အဘိ ့၊

ထာဝရဘရား၏က န်

ေရလပရိ တ်သတ် ပသည်နည်းတ၊

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

ေမာေ ှ ှ င့်

ေလဝိ သားတိ ့သည်

စည်းေဝးရာ

ဣသ

ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စ၍
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ယဒြပည်အရပ်ရပ်တိ့မှ ေငွ ကိ ခံ ယ၍ေဆာင်ခဲ့မည်အေ ကာင်း၊ အဘယ်ေ ကာင့် မမှာ
ထားဘဲ ေနသနည်းဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၇ အဓမမိ န်းမအာသလိ ၏သားတိ ့သည် ဗိ မာန် ေတာ်ကိ
ဖိ ဖျက်၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ပေဇာ်ေသာ ဘ

ာ ှ ိ သမ တိ ့ကိလည်း ဗာလဘရားတိ ့အား

ပေဇာ် က၏။ ၈ ှ င်ဘရင်အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း ေသတာကိ လပ်၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်ြပင်၊ တံ ခါးနားမှာ
ထား က၏။

၉

ဘရားသခင်၏က န်

ေမာေ ှ သည်ေတာမှာ

ဣသေရလအမျိုး၌

ေငွ ခွဲသည်အတိ င်း၊ ထာဝရဘရား ထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ရမည်ဟ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စ၍
ယဒြပည်အရပ်ရပ်၌ ေ ကာ်ြငာ က၏။ ၁၀ မင်းများ ှ င့်ြပည်သြပည်သားများ အေပါင်းတိ ့ သည်၊
ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့် ေဆာင်ခဲ့၍၊ လက် စသတ်သည်တိင်ေအာင် ေသတာထဲ သိ့
သွ င်းထား က၏။ ၁၁ ထိ ေသတာကိ ေလဝိ သားတိ ့သည် ဘ

ာေတာ် တိ က်ထဲသိ့သွင်း၍၊

ေငွ များသည်ကိ သိ ြမင်လ င်၊ ှ င်ဘရင် ၏စာေရးေတာ် ကီ း ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း၏စာေရး
သည်လာ၍၊ ေငွ ကိထတ်ယ ပီ းမှ၊ ေသတာကိ သ့ေနရာ၌ ထားြပန်၏။ ထိ သိ့ေန့တိင်း ပ၍
များစွ ာေသာေငွ ကိ စထား က၏။

၁၂

ှ င်ဘရင် ှ င့်ေယာယဒသည် ဗိ မာန်ေတာ်၏

အမေတာ်ေစာင့်တိ ့၌ ထိ ေငွ ကိအပ်၍ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ ပြပင်ေစြခင်းငှ ါ၊ ပန်းရန်သမား၊
လက်သမား၊ ပန်းပဲ သမား၊ ပန်းတဥ်းသမား တိ ့အား ေပးေဝ က၏။ ၁၃ အလပ်လပ်ေသာ
သတိ ့သည် ကိ းစား၍ ပြပင် သြဖင့်၊ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ ပကတိ အြဖစ်၌ ခိ င်ခ့ံ ေစ က၏။ ၁၄
လက်စသတ်ေသာအခါ၊ ကျန် ကင်းေသာေငွ ကိ ှ င်ဘရင် ှ င့် ေယာယဒထံ သိ ့ ယခဲ့ ၍၊ ထိ ေငွ ှ င့်
ဗိ မာန် ေတာ်၌ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ပေဇာ်ရန် တန်ဆာ၊ ေ ဖလား၊ ေငွ ဖလား၊
ဇွ န်းများကိ လပ် က၏။ ေယာယဒ လက်ထက်ကာလပတ်လံ း၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ
အစဥ်ပေဇာ် က၏။

၁၅

ေယာယဒသည်

အိ ၍ကာလြပည့်စံ ရာေရာက်

လျက်၊

အသက်တရာသံ းဆယ် ှ ိ ေသာ်ေသ၍၊ ၁၆ ဒါဝိ ဒ် မိ မ
့ ှ ာ ှ င်ဘရင်တိ့တွင် သ ဂဟ်ြခင်းကိ
ခံ ေလ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ဣသေရလအမျိုးတွ င် ဘရားသခင်၌၎င်း၊ အိ မ်ေတာ်၌၎င်း၊
ေကျးဇး ပေသာသ ြဖစ်သတည်း။

၁၇ ေယာယဒေသေသာေနာက်၊ ယဒမင်းတိ ့သည်

ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ လာ၍ ှ ိ ခိး က၏။ သတိ ့စကားကိ ှ င်ဘရင်နားေထာင်သြဖင့်၊ ၁၈
သတိ ့သည် ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်ကိစွန့်၍၊ အာ ှ ရပင် ှ င့်
ပ်တတိ ့ကိ ဝတ် ပ က၏။ ထိ အြပစ်ေ ကာင့်

အမျက်ေတာ်

သည်

ယဒြပည် ှ င့်

ေယ ှ လင် မိ အ
့ ေပ မှာ သက်ေရာက် ေလ၏။ ၁၉ သတိ ့ကိ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့
ေသွ းေဆာင် ေစြခင်းငှ ါ၊ ပေရာဖက်တိ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၍၊ ပေရာ ဖက်တိ့သည်
သက်ေသခံ ေသာ်လည်း၊ သတိ ့သည် နားမေထာင် က။

၂၀ တဖန်ဘရားသခင်၏

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေယာယဒသား ဇာခရိ အေပ မှာ သက် ေရာက်၍၊ သသည်

၂ ရာဇဝင်ချုပ်
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ပရိ သတ်အလယ်၊ ြမင့်ေသာအရပ်၌ ရပ်လျက်၊ ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့
သည်

ကိ ယ်အကျိုးကိ

ပျက်ဆီးေစြခင်းငှ ါ၊

အဘယ်ေ ကာင့် လွ န်ကျုး က

ထာဝရ

ဘရား၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

သနည်း။ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ စွ န့်ေသာေ ကာင့်၊

သင်တိ့ကိလည်း စွ န့်ေတာ်မ ပီ ဟ မက်ဆိ၏။ ၂၁ လများတိ ့သည် သ့ကိမေကာင်းေသာ
အ ကံ ှ င့် တိ င်ပင်၍၊ ှ င်ဘရင်အမိ န့်ေတာ် ှ င့် ဗိ မာန်ေတာ်အတွ င်း ၌ ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်၍
သတ် က၏။ ၂၂ ထိ သိ့ေသာ ှ မင်း ကီ းသည် ဇာခရိ အဘ ေယာ ယဒ ပေသာ ေကျးဇးကိ
မေအာက်ေမ့၊ သားကိ သတ်ေလ

သည်တကား။ ဖာခရိ ေသေသာအခါ၊ ဤအမကိ ထာဝရ

ဘရားသည် ကည့် စစ်ေ ကာေတာ်မမည်ဟဆိ ၏။ ၂၃ ထိ ှ စ်အဆံ း၌၊ ရိ တပ်သားတိ ့သည်
စစ်ချီ၍ လာ ကသြဖင့်၊ ယဒြပည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်မှ၊ မးမတ်အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့ကိ
သတ်သင် ပယ် ှ င်း၍၊ လက်ရဥစာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဒမာသက် ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ ေပးလိ က် က၏။ ၂၄
ယဒလတိ ့သည် ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စွ န့်ေသာေ ကာင့်၊ များြပားေသာ
အလံ း အရင်းြဖစ်ေသာ်လည်း၊ နည်းေသာ ရိ တပ် အလံ းအရင်လက်သိ့ ထာဝရဘရား
အပ်ေတာ်မ၍၊ ရိ လတိ ့သည် ေယာ ှ ကိ တရားစီ ရင် က၏။ ၂၅ ရန်သထွ က်သွားေသာအခါ၊
ေယာ ှ သည်

ကီ း

စွ ာေသာ

ဟိ တ်ေယာယဒသားတိ ့ကိ

ဒကကိ

ခံ ရလျက်ေနရစ်သည်ြဖစ်၍၊

သတ်ေသာအြပစ်ေ ကာင့်၊

မိ မိက န်တိ့သည်

ယဇ် ပေရာ
သင်းဖွဲ ့၍၊

သာလွ န်ေပ မှာ ေသေအာင် လပ် ကံ က၏။ ထိ မင်းကိ ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ေသာ်လည်း၊
ှ င်ဘရင်တိ့တွင် မသ ဂဟ်။ ၂၆ လပ် ကံ ေသာသကား၊ အမုန်အမျိုးသမီ း ှ ိ မတ်သား
ေယာဇဗဒ် ှ င့် ေမာဘအမျိုးသမီ း ှ ိ မရိ တ်သား ယေဟာဇဗဒ်တည်း။ ၂၇ ေယာ ှ သည်
သားရိ ြခင်းအရာ ေလးေသာအမ ကိ ထမ်းြခင်းအရာ၊ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ ပြပင်ြခင်း အရာတိ ့ သည်
ရာဇဝင် ှ င့်ဆက်ေသာစာ၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ သားေတာ်အာမဇိ သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌
နန်းထိ င်၏။

၂၅ အာမဇိ သည်

သက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်

နန်းထိ င်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌

ှ စ်ဆယ်ကိး ှ စ်စိးစံ ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ယဒန်အမည် ှ ိ ၏။ ၂ ထိ မင်းသည်
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ တရား ေသာအမကိ ပေသာ်လည်း၊ စိ တ် ှ လံ းမစံ လင်။

၃

အာမဇိ သည် မင်းအာဏာတည်ေသာအခါ၊ ခမည်းေတာ်မင်း ကီ းကိ သတ်ေသာက န်တိ့ကိ
သတ်ေလ

၏။ ၄ သားအတွ က်အဘသည် အေသမခံ ရ။ အဘ အတွ က် သားသည်

အေသမခံ ရ။ လတိ င်း မိ မိအြပစ် ေ ကာင့် အေသခံ ရ၏ဟ ေမာေ ှ ပညတိ ကျမ်းစာ၌ ေရး
ထားလျက် ှ ိ ေသာ ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍၊ ထိ က န်တိ့၏သားများကိ
မသတ်ဘဲ ေန၏။

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

၅ အာမဇိ မင်းသည်

ယဒလတိ ့ကိ စေဝးေစ၍ ယဒ လ ှ င့်
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ဗယာမိ န်လတိ ့တွင်၊ အေဆွ အမျိုးအလိ က် လ တေထာင်အပ်၊ တရာအပ်တိ့ကိ ခန့်ထား၏။
အသက်

ှ စ်ဆယ်လွန်၍၊ လှ ံ ှ င့်ဒိ င်းကိ

စာရင်းဝင်သည်အတိ င်း သံ းသိ န်း ှ ိ က

ကိ င်တတ်ေသာစစ်သရဲ

ေကာင်းတိ ့သည်၊

၏။ ၆ ခွ န်အား ကီ းေသာ ဣသေရလသရဲ တသိ န်းကိ

လည်း ေငွ အခွ က်တေထာင် ှ င့်ငှ ါး၏။ ၇ သိ ့ရာတွ င် ဘရားသခင်၏လတေယာက်သည် လာ၍
အိ မင်း ကီ း၊ ဣသေရလတပ်ကိမလိ က်ေစ ှ င့်။ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလလတည်း
ဟေသာဧဖရိ မ် အမျိုးသား အေပါင်းတိ ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မမ။ ၈ မင်း ကီ းသွ ားလိ လ င်သွား၍
စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ

ခိ င်ခ့ံ ေသာ်လည်း၊

ရန်သေ ှ မ့ ှ ာ

ဘရားသခင် ံ းေစေတာ်

မမည်။

ဘရားသခင်သည် မစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ှ ိမ့ ်ချြခင်းငှ ါ ၎င်း တတ် ိင်ေတာ်မ၏ဟ ေြပာဆိ လ င်၊ ၉
အာမဇိ က၊ ဣသေရလတပ်ကိငှါး၍ ေငွ အခွ က်

တေထာင်ကိ ေပးမိ ေသာေ ကာင့်၊

အဘယ်သိ့ ပရမည် နည်းဟ ဘရားသခင်၏လကိ ေမးြမန်းေသာ်၊ ဘရား သခင်၏လက၊
ထိ မ မက ထာဝရဘရားသည် သာ၍ ေပး ိင်ေတာ်မသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၀ ထိ အခါ
အာမဇိ သည် ဧဖရိ မ်ြပည်မှေရာက်လာ ေသာ စစ်သရဲ တိ့ ကိ ခွဲထား၍၊ မိ မိတိ့ေနရာသိ ့ ြပန်သွား
ေစြခင်းငှ ါ လတ်လိက်သြဖင့်၊ သတိ ့သည် အလွ န် အမျက်တွက်၍ ယဒ ြပည်သားတိ ့၌
အ ငိ းထားလျက်၊မိ မိတိ့ ေနရာ သိ ့ြပန်သွား က၏။ ၁၁ အာမဇိ သည်လည်း ကိ ယ်ကိခိင်ခ့ံ ေစ၍
ဆားချိုင့် ကိ တပ်ချီသြဖင့်၊ စိ ရေတာင်သားတေသာင်းကိ လပ် ကံ ေလ၏။

၁၂

ယဒအမျိုးသားတိ ့သည် လတေသာင်းကိ အ ှ င် ဘမ်း ပီ းလ င်၊ ေကျာက်ေတာင်ထိပ်သိ့
ေဆာင်သွား၍၊ ကျိုးပဲ့ ေစြခင်းငှ ါ ေအာက်သိ့ တွ န်းချ က၏။ ၁၃ ဝိ င်း၍တိ က်ရေသာအခွ င့ ်ကိ
အာမဇိ မေပး၊ လတ်လိက်ေသာ စစ်သရဲ တိ့မကား၊ ှ မာရိ မိ မ့ ှ စ၍ ေဗေသာ န် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၊
ယဒ မိ တ
့ ိ ့ကိ တိ က်သြဖင့်၊ လသံ းေထာင်ကိသတ်၍၊ လက်ရဥစာအများကိ သိ မ်းသွ ား
က၏။

၁၄ အာမဇိ သည်

စိ ရေတာင်သားကိ းကွ ယ်ေသာ

ဧဒံ အမျိုးသားတိ ့ကိ လပ် ကံ ရာမှ ြပန်လာေသာအခါ၊
ဘရား

တိ ့ကိေဆာင်ခဲ့၍၊

ဘရားြဖစ်ေစ

ြခင်းငှ ါ၊ တည်ေထာင်လျက်သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဦ း

မီ း ိ ေလ၏။
့

၁၅ ထာဝရဘရားသည်

ကိ ယ်တိင်ကိးကွ ယ်ရာ
တ်ချ၍ နံ သ
့ ာ ေပါင်းကိ

အာမဇိ ကိ အမျက်ထွက်၍၊ ပေရာဖက်ကိ

ေစလတ်ေတာ်မသည်ကား၊ မိ မိလတိ ့ကိ ရန်သလက်မှ မကယ် ိင်ေသာ တပါးအမျိုးသား ဘရား
တိ ့ကိ

အဘယ်ေ ကာင့်ဆည်းကပ်သနည်းဟေြပာဆိ လ င်၊

၁၆

ှ င်ဘရင်က၊

သင်သည်တိင်ပင် မးမတ်ြဖစ် သေလာ။ တိ တ်ဆိတ်စွာေနေလာ့။ အဘယ်ေ ကာင့်
ရာဇဝတ်ခံချင်သနည်းဟဆိ ေသာ်၊ ပေရာဖက်က၊ မင်း ကီ း သည် ငါေပးေသာသတိ စကားကိ
နားမေထာင်၊

ဤအမ

ဖျက်ဆီးမည်

ကံ ေတာ်မသည်ကိ ငါသိ ြမင်သည်ဟ ေြပာဆိ ပီ းလ င် တိ တ်ဆိတ်စွာ

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

ကိ

ပမိ ေသာေ ကာင့်၊

ဘရားသခင်သည်

မင်း ကီ းကိ
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ေနေလ၏။

၁၇ ထိ ေနာက်၊ အာမဇိ သည်တိင်ပင် ပီ းမှ၊ ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင်ေယဟ

သားြဖစ်ေသာ ေယာခတ်၏သား ယေဟာ ှ ထံ သိ ့ သံ တမန်ကိ ေစလတ်၍၊ ငါတိ ့သည်
မျက် ှ ာချင်းဆိ င်မိ ကကန်အ့ံ ဟ မှာလိ က်လ င်၊ ၁၈ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ယေဟာ ှ က၊
ေလဗ န်

ဆးပင်သည်

ေလဗ န်အာရဇ် ပင်ထံသိ ့

ေစလတ်၍၊

သင့်သမီ းကိ

ငါ့သား ှ င့်ေပးစားပါဟ ဆိ စဥ်တွင်၊ ေလဗ န်သားရဲ တေကာင်သည် ေ ှ ာက်သွား၍ ဆးပင်ကိ
နင်းမိ ၏။

၁၉ သင်ကငါသည် ဧဒံ လတိ ့ကိ လပ် ကံ ပီ ဟ ဆိ လျက်၊ ဝါ ကားချင်ေသာ

စိ တ်ြမင့်လှ ၏။ သိ ့ရာတွ င် ကိ ယ်ေနရာ၌ေနေလာ့။ သင့်ကိ ယ်တိင် ှ င့် ယဒြပည်သည်
ေဘးေရာက်၍ ဆံ း ံ းေစြခင်းငှ ါ၊ အဘယ်ေ ကာင့် အမ ှ ာသနည်းဟ ယဒ ှ င်ဘရင်အာမဇိ ကိ
ြပန်၍မှာလိ က် ေလ၏။ ၂၀ ထိ စကားကိ အာမဇိ သည် နားမေထာင်။ အေ ကာင်းမကား၊
ဧဒံ ြပည်ဘရားတိ ့ကိ ဆည်းကပ်ေသာ ေ ကာင့်၊ ရန်သလက်သိ့ အပ်ြခင်းငှ ါ၊ ဘရားသခင်
စီ ရင်ေတာ်မ၏။

၂၁ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် စစ်ချီ၍၊

ှ င်ဘရင်

ှ စ်ပါးတိ ့သည်

ယဒြပည်ဗက်ေ ှ မက် မိ ့၌ မျက် ှ ာချင်း ဆိ င်မိ ကသြဖင့်၊ ၂၂ ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မ့ ှ ာ
ယဒအမျိုးသား

ံ း၍၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

အသီ းအသီ းတိ ့သည်
ယေဟာ ှ သည်

မိ မိတိ့ေနရာသိ ့
ယဒ

ေြပး က၏။

၂၃

ှ င်ဘရင်အာခဇိ သားြဖစ်ေသာ

ေယာ ှ ၏သားအာမဇိ ကိ ဗက်ေ ှ မက် မိ မ့ ှ ာ ဘမ်းမိ ၍၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ သွ ား ပီ း လ င်၊
ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းအေတာင်ေလးရာကိ ၊ ဧဖရိ မ်တံ ခါးမှသည် ေထာင့်တံ ခါးတိ င်ေအာင်
ဖိ ဖျက်ေလ၏။

၂၄

သဗေဒဒံ လက်တွင်၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌

တန်ဆာအလံ းစံ ှ င့် နန်းေတာ်ဘ

ှ ိ သမ ေသာ ေ ေငွ မှစ၍၊

ာ အလံ းစံ ကိ ၎င်း၊ အာမခံ ေသာ သအချို တ
့ ိ ့ကိ၎င်း၊ ယ၍

ှ မာရိ မိ သ
့ ိ ့ြပန်သွား၏။ ၂၅ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေယာခတ်သားယေဟာ ှ ေသေသာေနာက်၊
ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ သားအာ မဇိ သည် တဆယ်ငါး ှ စ် အသက် ှ င်ေသး၏။
အာမဇိ ပမေသာ

အမအရာ ကင်းသမ

အစ

အဆံ းတိ ့သည်၊

၂၆

ယဒရာဇဝင် ှ င့်

ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၂၇ အာမဇိ သည် ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့
လိ က်ရာမှလဲ သွားေသာေနာက်၊ သ၏တဘက်၊ ေယ

ှ လင် မိ ့၌ သင်းဖွဲ ့ က၍၊ သသည်

လာခိ ှ မိ သ
့ ိ ့ ေြပးသည်တွင်၊ ထိ မိ သ
့ ိ ့ေစလတ်၍ သတ်ေစ ပီ းမှ၊ ၂၈ ြမင်းေပ ၌ တင်လျက်၊
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်ခဲ့၍၊ ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အတ ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ် က၏။

၂၆ ယဒြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်၊

အသက်တဆယ်ေြခာက် ှ စ် ှ ိ ေသာ

သားေတာ် သဇိ ကိ ယ၍ ခမည်းေတာ် အာမဇိ အရာ၌ နန်းတင် က၏။ ၂ ထိ မင်းသည်
ခမည်းေတာ်ေသေသာေနာက်၊ ဧလတ် မိ က
့ ိ ပစ၍ ယဒ ိင်ငံထဲ သိ့ သွ င်းြပန်၏။ ၃ သဇိ သည်
အသက်တဆယ်ေြခာက် ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊ နန်းထိ င်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ငါးဆယ် ှ စ် ှ စ်စိးစံ ေလ၏။

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

773

မယ်ေတာ်ကား၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ေယေခါလိ အမည် ှ ိ ၏။ ၄ ထိ မင်းသည် ခမည်းေတာ်
အာမဇိ ပသမ အတိ င်း၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ တရားေသာအမကိ ပ၏။ ၅ ဘရားသခင်၏
ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ကိ နားလည် ေသာ ဇာခရိ လက်ထက်၌၊ သဇိ မင်းသည် ဘရားသခင်ကိ
ဆည်းကပ်၏။ ထာဝရဘရားကိ ဆည်းကပ်ေသာ ကာလပတ်လံ း၊ ဘရားသခင်သည်
အ ကံ ထေြမာက် ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၆ ထိ မင်းသည် စစ်ချီ၍ ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ
တိ က် သြဖင့်၊ ဂါသ မိ ့ ိ း၊ ယာဗေန မိ ့ ိ း၊ အာဇတ် မိ ့ ိ းတိ ့ကိ ဖိ ဖျက် ပီ းမှ၊ အာဇတ် မိ ပ့ တ်လည်၊
ဖိ လိတိ ြပည်အရပ် ရပ်၌ မိ သ
့ စ်တိ့ကိ တည်ေထာင်ေလ၏။ ၇ ဘရားသခင်သည် ဖိ လိတိ လ၊
ဂရဗာလ မိ မ့ ှ ာ ေနေသာအာရပ်လ၊ မဟနိမ်လတိ ့တဘက်၌ သ့ကိ မစေတာ် မ၏။

၈

အမုန်အမျိုးသားတိ ့သည်လည်း၊ သဇိ မင်းအား လက်ေဆာင်ပ ာတိ ့ကိ ဆက် က၏။ သသည်
အလွ န်

ကိ ယ်ကိယ်ခိင်ခ့ံ ေစသြဖင့်၊ သိ တင်းေတာ်သည်

အဲ ဂတု ြပည်တိင်ေအာင်

ေကျာ်ေစာေလ၏။ ၉ သဇိ မင်းသည် ေယ ှ လင် မိ ့ ေထာင့်တံ ခါး၊ ချိုင့်တံ ခါး၊ မိ ့ ိ းေကွ ့တံ ခါး၌
ရဲ တိက်တိ့ကိ တည်၍ ခိ င်ခ့ံ ေစ၏။ ၁၀ ေတာ၌လည်းရဲ တိက်တိ့ကိ တည်၏။ ေရတွ င်း
များကိ လည်း တ၏။ ချိုင့်ဝှမ်းရာ အရပ် ှ င့်ေြမညီ ရာ အရပ်၌ များစွ ာေသာ သိ း ွားတိ ့ကိ
ဆည်းဖး၍ ေတာင် အရပ်၊ ေြမေကာင်းေသာအရပ်၌ လယ်လပ်ေသာသ ှ င့် စပျစ်ဥယျာဥ်
ပစေသာသတိ ့ကိလည်း ေစစား၏။ ထိ သိ့ ေသာ အမများကိ ဝါသနာ ှ ိ ၏။ ၁၁ သဇိ မင်း၌
တပ်စာေရးေယေယလ ှ င့် တပ်အပ် မာေသယတိ ့သည် စာရင်းယသည်အတျိုင်း၊ ှ င်ဘရင်၏
ဗိ လ်မင်းဟာ နနိသည် စီ ရင်၍၊ အသီ း အသီ းတပ်ဖွဲ ့ေသာ စစ်သရဲ ဗိလ်ေြခများ ှ ိ က၏။ ၁၂
ထိ သိ့ခွန်အား ကီ းေသာ သရဲ အေဆွ အမျိုး အလိ က် အ ကီ းအကဲ လပ်ေသာသေပါင်းကား၊
ှ စ်ေထာင်ေြခာက်ရာတည်း။ ၁၃ ထိ သိ့အ ကီ းအကဲ လပ်ေသာသ၊ ရန်သတဘက်၌ ှ င်ဘရင်ကိ
ေထာက်မြခင်းငှ ါ၊ ကီ းေသာခွ န်အား ှ င့် စစ်တိက်ေသာသရဲ ေပါင်းကား၊ သံ းသိ န်းခနစ်ေထာင်
ငါးရာတည်း။

၁၄

သဇိ မင်းသည်လည်း၊ ဗိ လ်ေြခအေပါင်းတိ ့အဘိ ့ ဒိ င်းလား၊ လှ ံ ၊

သံ ခေမာက်လံ း၊ သံ ချပ်၊ ေလး၊ ေကျာက် ှ င့် ပစ်စရာေလာက်လဲ တိ့ကိ ြပင်ဆင်ေလ၏။
၁၅

လိ မာေသာသတိ ့သည်

ဥာဏ် ှ ာ၍လပ်ေသာ

ယ ရားစက်တိ့ကိလည်း၊

ေယ ှ လင် မိ ရ့ ဲ တိက်၊ မိ ့ြပအိ း အေပ က ြမား ှ င့်ေကျာက် ကီ းကိ ပစ်စရာဘိ ့ ြပင်ဆင် ေလ၏။
ထိ သိ့တန်ခိး ကီ းေအာင် အထးသြဖင့် မစြခင်းကိ ခံ ရသည်ြဖစ်၍၊ သိ တင်းေတာ်သည်
အ ှ ံ ့အြပားေကျာ်ေစာ ၏။ ၁၆ သဇိ မင်းသည် တန်ခိး ကီ းေသာအခါ၊ ကိ ယ် အကျိုးနည်းေအာင်
ေထာင်လားေသာစိ တ်ထသြဖင့်၊ မိ မိ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှား၍၊ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ
မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့ြခင်းငှ ါ၊ ထာဝရဘရား၏ ဗိ မာန်ေတာ်ထဲသိ့
ဝင်ေလ၏။ ၁၇ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အာဇရိ သည် ရဲ ရင့်ြခင်းသတိ ှ ိ ေသာ ထာဝရဘရား၏
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အမေတာ်ထမ်းယဇ် ပေရာဟိ တ်
လိ က်၍၊

၁၈

ှ စ်ကျိပ်တိ့ ှ င့်တကွ ၊

ဆီ းတားသြဖင့်၊အိ သဇိ မင်း၊

ှ င်ဘရင် သဇိ ေနာက်ေတာ်သိ့

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ထာဝရဘရားအား

နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့ြခင်းအမ ှ င့် မဆိ င်ပါ။ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ေစြခင်
့
းငှ ါ၊ ခန့်ထား
ေသာအာ န်သား ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သာ ထိ အမ ှ င့် ဆိ င် ကပါ၏။ သန့် ှ င်းရာဌာနထဲ က
ထွ က်သွားေလာ့။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ြပစ်မှား ပီ ။ ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင့် ေ ှ ေတာ်
့
၌
ကိ ယ်ေတာ်အသေရပျက်လိမ့ ်မည်ဟ ဆိ က

လ င်၊ ၁၉ သဇိ မင်းသည် ေဒါသစိ တ် ှ ိ ၍၊

နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့ြခင်းငှ ါ၊ လင်ပန်းကိ ကိင်လျက်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိ အမျက်ထွက်လ င်၊
ဗိ မာန်ေတာ်တွင် နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့ရာယဇ် ပလင်၏အနား၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ ေ ှ မ့ ှ ာ၊ နာ
သည်

ှ င်ဘရင်နဖး၌ ေပ ေလ၏။

အေပါင်းတိ ့သည်

၂၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ကည့် ၍၊ နဖးေတာ်၌

နာစွဲ သည် ကိ ြမင်လ င်၊

ှ င်ဘရင်ကိ

ြပင်သိ့ ှ င်ထတ် က၏။ ှ င်ဘရင် ကိ ယ်တိင်လည်း၊ ထာဝရဘရားဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာ
ေ ကာင့်၊ အလျင်အြမန်ထွက်ေလ၏။ ၂၁ ထိ သိ့ သဇိ မင်း ကီ းသည် ေသသည်တိင်ေအာင်
နာစွဲ ၍၊

ြခားနားေသာနန်း၌ေနရ၏။

သားေတာ်ေယာသံ သည်

နန်းေတာ်ကိ

သဇိ ပမေသာအမအရာ

ဗိ မာန်ေတာ်သိ့
အပ်စိး၍

ကင်းေလသမ

ဝင်ေသာ

အခွ င့ ်ကိ

ိင်ငံေတာ်မကိ စီရင်ရ၏။

အစ

အဆံ းတိ ့ကိ၊

မရ။
၂၂

အာမတ်သား

ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည် ေရးထားေလ၏။ ၂၃ သဇိ သည် ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အိ ပ်ေပျာ်၍၊
သတိ ့ ှ င့် အတ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံရေသာ်လည်း၊ လ ြဖစ်ေသာ ေ ကာင့်၊ ှ င်ဘရင်ကိ
သချုင်း ှ င့်ဆိ င် ေသာေြမအကွ က်၌ သာ သ ဂဟ် က၏။ သားေတာ်ေယာသံ သည် ခမည်း
ေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။

၂၇ ေယာသံ သည်

အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊

နန်းထိ င်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌

တဆယ်ေြခာက် ှ စ် စိ းစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ဇာဒတ်သမီ းေယ ှ ာအမည် ှ ိ ၏။ ၂
ထိ မင်းသည်ခမည်းေတာ်

သဇိ ကျင့်သမ အတိ င်း၊

တရားေသာအမကိ ပ၏။

သိ ့ရာတွ င်

ြပည်သြပည်သားတိ ့သည်
ဗိ မာန်ေတာ်အထက်တံခါးကိ
ယဒေတာင် ိ းေပ မှာ

ထာဝရဘရား၏

မတရားသြဖင့်
လပ်၍၊

မိ မ့ ျားကိ ၎င်း၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ပ ကေသး၏။

သေဖလ မိ ့ ိ းကိ
ေတာ၌

ဗိ မာန်ေတာ်ထဲသိ့မဝင်။
၃

ထိ မင်းသည်

အလွ န်ခိင်ခ့ံ ေစ၏။

ရဲ တိက်များ ှ င့်

၄

ြပအိ းများကိ ၎င်း

တည်ေထာင်ေလ၏။ ၅ အမုန် ှ င်ဘရင်ကိလည်း စစ်တိက်၍ ိင်သြဖင့်၊ ိင်ေသာ ှ စ်တွင်
အမုန်သားတိ ့သည် ေငွ အခွ က် တေထာင်၊ ဂျံုေကာရတေသာင်း၊ မေယာတေသာင်းကိ
ေပးရ က၏။ ဒတိ ယ ှ စ် ှ င့် တတိ ယ ှ စ်တွင် ထိ အတ ေပးရ က၏။ ၆ ထိ သိ့ေယာသံ သည်
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မိ မိဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ မိ မိအကျင့်တိ ့ကိ ြပင်ဆင်ေသာေ ကာင့်
တန်ခိးတိ းပွ ါးသတည်း။ ၇ ေယာသံ ပမေသာအမအရာ ကင်းေလသမ ၊ စစ်တိက်ြခင်းအ
ကျင့်ကျင့်ြခင်းအမအရာ အလံ းစံ တိ ့ သည်၊ ဣသေရလရာဇဝင် ှ င့် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထား
လျက် ှ ိ ၏။ ၈ ေယာသံ သည် ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အိ ပ်ေပျာ်၍၊ ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ေလ၏။
သားေတာ်အား ခတ်သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။

၂၈ အာခတ်သည်

အသက် ှ စ်ဆယ် ှ ိ ေသာ်၊

နန်းထိ င်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌

တဆယ်ေြခာက် ှ စ် စိ းစံ ေလ၏။ ထိ မင်းသည် အဘဒါဝိ ဒ်ကဲ့သိ ့ မကျင့်၊ ထာဝရ
ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ တရားေသာအမကိ မ ပ။ ၂ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့လိက်ေသာ လမ်းသိ ့
လိ က်၍၊ ဗာလဘရားတိ ့အဘိ ့ ပ်တဆင်းတများကိ သွ န်းေလ၏။ ၃ ထာဝရဘရားသည်
ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မ့ ှ

ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာတပါးအမျိုးသားတိ ့၏

ွံ ှ ာဘွ ယ်

ထံ းစံ အတိ င်း၊ ဟိ ံ ုသားချိုင့်၌ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီး ိ ့၍၊ မိ မိသားတိ ့ကိလည်း မီ းြဖင့်ပေဇာ်၏။ ၄
ြမင့်ေသာအရပ်၊ ေတာင်ေပ ၊ သစ်ပင်ေအာက် တိ ့၌ ယဇ် ပေဇာ်၍၊ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ တတ်
့
၏။
၅ ထိ ေ ကာင့်၊ သ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည်၊ သ့ကိ

အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊

ရိ ှ င်ဘရင်လက်သိ့

ရိ လတိ ့သည် လပ် ကံ လျက်၊ များစွ ာေသာ လတိ ့ကိ ဘမ်းဆီ း၍၊

ဒမာသက် မိ သ
့ ိ ့ သိ မ်းသွ ား က၏။ ၆ တဖန်ဣသေရလ ှ င်ဘရင်လက်သိ့ အပ်ေတာ်မ သြဖင့်၊
ထိ ှ င်ဘရင်ေရမလိ သား ေပကာသည် ကမ်း တမ်းစွ ာ လပ် ကံ ၍၊ ရဲ ရင့်ေသာယဒအမျိုးသား
တသိ န်း ှ စ်ေသာင်းကိ တေန့ြခင်းတွ င် သတ်ေလ၏။ အေ ကာင်းမ ကား၊ သတိ ့သည်
ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားကိ စွ န့် ကသတည်း။ ၇ ခွ န်အား ကီ းေသာ
ဧဖရိ မ်သား

ဇိ ခရိ သည်၊

ှ င်ဘရင်သားမာေသယ၊

နန်းေတာ်အပ်အာဇရိ ကံ၊

ှ င်ဘရင်ေနာက်ဒတိ ယမင်း ဧလကာနကိ သတ်၏။ ၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်လည်း၊
မိ မိတိ့ ှ င့် ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာ ေယာက်ျား၊ မိ န်းမ၊ သား၊ သမီ း ေပါင်း ှ စ်သိန်းကိ
ဘမ်းဆီ းသိ မ်းသွ ား က၏။ များစွ ာေသာ ဥစာကိ လည်း လယ၍ ှ ာမာရိ မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်သွား က၏။
၉

သဒက်အမည် ှ ိ ေသာ

ထာဝရဘရား၏

ပေရာ

ဖက်တပါး ှ ိ ၍၊

ှ မာရိ မိ သ
့ ိ့

ြပန်လာေသာတပ်ကိ ဆီ း ကိ လျက်၊ ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်
ယဒြပည်ကိ အမျက်ေတာ်ထွက်ေသာေ ကာင့်၊ သင်တိ့ လက်၌ အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊ သင်တိ့သည်
မိ ဃ်းေကာင်း ကင်သိ့ ထိ ေသာ ေဒါသအဟန် ှ င့် သတိ ့ကိ သတ် က ပီ တကား။ ၁၀
ယခတွ င်လည်း၊ ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား ေယာက်ျား၊ မိ န်းမတိ ့ကိ အေစခံ က န်လပ်၍၊
ှ ိပ်စက်မည့်အ ကံ ှ ိ ကသည်တကား။ သိ ့ ပလ င် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ
ြပစ်မှားရာသိ ့ ေရာက်သည် မဟတ်ေလာ။ ၁၁ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့သည်
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ယခဘမ်းဆီ း၍ သိ မ်းယခဲ့ ေသာ သင်တိ့၏ ညီ အစ်ကိ များကိ လတ်လိက် ကေလာ့။ သိ ့မဟတ်
ထာဝရဘရား၏ ြပင်းစွ ာေသာအမျက်ေတာ်သည် သင်တိ့အေပ မှာ သက်ေရာက်လိမ့ ်မည်ဟ
သတိ ေပး၏။

၁၂ ထိ အခါ ဧဖရိ မ်အမျိုးသားအ ကီ းအကဲ ၊ ေယာဟ နန်သားအာဇရိ ၊

ေမ ှ ိ ေလမတ်သား ေဗရခိ ၊ ှ လံ ုသား ေဟဇကိ ၊ ဟာဒလဲ သား အာမသာတိ ့သည် စစ်တိက်ရာမှ
လာေသာ သတိ ့ကိ ဆီ းတား၍၊ ၁၃ သင်တိ့သိမ်းယခဲ့ ေသာ သတိ ့ကိ ဤ မိ ထ
့ ဲ သိ့ မသွ င်းရ။
ငါတိ ့သည် ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှား ပီ ။ အြပစ် ရင်းအေပ မှာထပ်၍ ြပစ်မှားေစဦ းမည်ဟ
သင်တိ့

ကံ စည် ကသည်ကား။ ယခတွ င်

ြပင်းစွ ာ

အမျက်ထွက်လျက် ှ ိ သည်ဟ

ငါတိ ့အြပစ် ကီ းလှ ၏။ ဣသေရအမျိုး၌

ဆိ ေသာေ ကာင့်၊

၁၄

စစ်သရဲ တိ့သည်

သိ မ်းယခဲ့ ေသာလများ ှ င့် လယခဲ့ ေသာဥစာများကိ မင်းတိ ့ေ ှ ၊့ ပရိ သတ်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ ထား က၏။
၁၅

အထက်ဆိခဲ့ ပီ းေသာသတိ ့သည်

ထလျက်၊

သိ မ်းယခဲ့ ေသာ

သတိ ့ကိေခ ၍၊

အဝတ်မ ှ ိ ေသာ သတိ ့ကိ လက်ရဥစာြဖင့် ဝတ်ဆင်ေစ က၏။ ေြခနင်းကိ စီ းေစ

က၏။

စားေသာက်စရာဘိ ့ ေပး က၏။ ဆီ ှ င့်လိ မ်း ေစ က၏။ အားမ ှ ိ ေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ
ြမည်းေပ မှာ တင်၍၊ သတိ ့ ေပါက်ေဘာ် ှ ိ ရာ ေယရိ ေခါ မိ တ
့ ည်း ဟေသာ စွ န်ပလွံ ပင် မိ သ
့ ိ့
ပိ ့ ပိ းမှ၊ ှ မာရိ မိ သ
့ ိ ့ ြပန်သွား က၏။ ၁၆ ထိ အခါ အာ ရိ ှ င်ဘရင်လာ၍ ကမေစြခင်းငှ ါ၊
အာခတ်မင်း ကီ းသည် သံ တမန်ကိ ေစလတ်ေလ၏။ ၁၇ အေ ကာင်းမကား၊ ဧဒံ လတိ ့သည်
လာြပန် သြဖင့်၊ ယဒြပည်ကိ လပ် ကံ ၍၊ လများကိ ဘမ်းဆီ း သိ မ်း သွ ား က ပီ ။

၁၈

ဖိ လိတိ လတိ ့သည်လည်း၊ ိင်ငံေအာက်ပိင်း ှ င့် ယဒြပည်ေတာင်ပိင်း၌ ှ ိ ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိတိက်၍၊
ဗက်ေ ှ မက် မိ ၊့ အာဇလန် မိ ၊့ ေဂဒ တ် မိ ၊့ ေ ှ ာေခါ မိ ့ ွာ၊ တိ မနာ မိ ့ ွာ၊ ဂိ မေဇာ မိ ့ ွာများကိ
ယ၍ေနရာ ချ က၏။ ၁၉ ယဒ ှ င်ဘရင်အာခတ်ေ ကာင့် ထာဝရဘရား သည် ယဒြပည်ကိ
အလွ န် ှ ိမ့ ်ချ၏။ ထိ မင်းသည် ယဒ ြပည်၏အဝတ်တန်ဆာကိ ခ တ်၍၊ ထာဝရဘရားကိ ကမ်း
တမ်းစွ ာ ြပစ်မှား၏။ ၂၀ အာ ရိ ှ င်ဘရင် တိ ဂလတ်ပိေလသာလာေသာ် လည်း၊ အားကိ မေပး၊
သာ၍ဆင်းရဲ ေစ၏။
နန်းေတာ်ဘ

၂၁ အေ ကာင်းမကား၊ အာခတ်သည် ဗိ မာန်ေတာ် ဘ

ာ ှ င့်

ာမှစ၍၊ မးမတ်အိမ်တိ့၌ ှ ိ ေသာ ဥစာများကိ ခွဲ ပီ းလ င်၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်အား

ေပးေသာ်လည်း၊ ထိ ှ င်ဘရင်သည် ေကျးဇးြပန်၍မ ပ။

၂၂ အာခတ်မင်း ကီ းသည်

ဆင်းရဲ ဒကခံ ရေသာ အခါ၊ ထာဝရဘရားကိ သာ၍ြပစ်မှား၏။ ၂၃ ငါ့ကိဒဏ်ေပးေသာ
ဒမာသက် မိ ၏
့
ဘရား တိ ့ကိ ငါဆည်းကပ်မည်ဟ၍၎င်း၊

ရိ ှ င်ဘရင် ကိ းကွ ယ်

ေသာဘရားတိ ့သည် ေကျးဇး ပတတ်ေသာေ ကာင့်၊ ငါ၌လည်း ေကျးဇး ပေစြခင်းငှ ါ၊
ထိ ဘရားတိ ့အား ယဇ် ပေဇာ်မည်ဟ၍၎င်း ဆိ ေသာ်လည်း၊ ထိ ဘရားတိ ့သည် အာခတ်မင်း ှ င့်
ဣသေရလအမျိုးအကျိုးနည်းစရာ အေ ကာင်း ြဖစ်သတည်း။ ၂၄ တဖန်အာခတ်သည်
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ဗိ မာန်ေတာ်တန်ဆာတိ ့ကိ စထား၍အပိ င်းပိ င်း ချိုးြဖတ်၏။ ဗိ မာန်ေတာ်တံခါးတိ ့ကိ လည်း
ပိ တ်ထား၏။ ေယ ှ လင် မိ ေ့ ထာင့်များ၌ ယဇ် ပလင်တိ့ကိ တည်၏။ ၂၅ အြခားတပါးေသာ
ဘရားတိ ့အား နံ သ
့ ာေပါင်း ကိ မီ း ိ စရာဘိ
့
့။ ယဒ မိ အ
့ သီ းသီ းတိ ့၌ ြမင့်ေသာအရပ် တိ ့ကိ
တည်၍ ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ေလ၏။ ၂၆
အာခတ်ကျင့် ကံ ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလ

မ အစအဆံ းတိ ့သည် ယဒရာဇဝင် ှ င့်

ဣသေရလ ရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၂၇ အာခတ်သည် ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အိ ပ်ေပျာ်၍၊
ေယ ှ လင် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ရေသာ်လည်း၊ ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင်တိ့ သချုင်း၌
မသ ဂဟ် က။ သားေတာ် ေဟဗကိ သည် ခမည်းေတာ်အရ၌ နန်းထိ င်၏။

၂၉ ေဟဇကိသည်

အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊ နန်းထိ င်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

ှ စ်ဆယ်ကိး ှ စ်စိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ဇာခရိ သမီ း အာဘိ အမည် ှ ိ ၏။ ၂ ထိ မင်းသည်
အဘဒါဝိ ဒ်ကျင့်သမ အတိ င်း ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ တရားေသာအမကိ ပ၏။

၃

နန်းစံ ပဌမ ှ စ်၊ ပဌမလတွ င် ဗိ မာန်ေတာ်တံခါး တိ ့ကိ ဖွ င့ ်၍ ပြပင်ေတာ်မ၏။

၄

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေလဝိ သားတိ ့ကိ ေခ ၍၊ အေ ှ ့ လမ်းမှာ စေဝးေစလျက်၊ ၅ အိ ေလဝိ သားတိ ့၊
နားေထာင် ကေလာ့။

ကိ ယ်ကိ၎င်း၊

ဘိ းေဘးတိ ့၏

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏

အိ မ်ေတာ်ကိ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေစ၍၊ သန့် ှ င်းရာဌာနထဲ က အမိ က်ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်း ကေလာ့။
၆ ငါတိ ့အဘများသည် ြပစ်မှား၍၊ ငါတိ ့၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ဒစ ိ က်ကိ ပ က ပီ ။ ထာဝရဘရားကိ စွန့်၍၊ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာအရပ်မှ မျက် ှ ာလဲ လျက်
ေကျာခိ င်း က ပီ တကား။ ၇ ဗိ မာန်ေတာ်ဦးတံ ခါးကိ ပိ တ်လျက်၊ မီ းခွ က်တိ့ကိ သတ်လျက်၊
သန့် ှ င်းရာဌာန၌ ဣသေရအမျိုး၏ ဘရား သခင်အား နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ းမ ိ ။့ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ
မပေဇာ်ဘဲေန က ပီ ။ ၈ ထိ ေ ကာင့် ထာဝရဘရားသည် ယဒြပည် ေယ

ှ လင် မိ က
့ ိ

အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ သင်တိ့ြမင်သည် အတိ င်း ဆင်းရဲ ခံြခင်း၊ မိ န်းေမာေတွ ေဝြခင်း၊
ကဲ ရဲ ့သံ ကိ ကားြခင်း အမ၌အပ်ေတာ်မ ပီ ။ ၉ သိ ့ြဖစ်၍၊ ငါတိ ့အဘများသည် ထားြဖင့်လဲ
ေသ က ပီ ။ သားသမီ း၊ မယားတိ ့သည် သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရ က ပီ ။
ြပင်းစွ ာေသာအြမတ်ေတာ်သည်

ငါတိ ့မှလဲ သွားမည်အေ ကာင်း၊

၁၀ ယခမကား၊

ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ င့် ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့မည်ဟ ငါအ ကံ ှ ိ ၏။ ၁၁ ငါ့သားတိ ့၊ မဖင့် ဲ က ှ င့်။
ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ရပ်၍ဝတ် ပြခင်း၊ အမေတာ်ကိ ေစာင့်ြခင်း၊ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ
မီ း ိ ့ြခင်းအမကိ ပေစြခင်းငှ ါ၊ သင်တိ့ကိ ေ ွးထားေတာ်မ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊

၁၂

ေလဝိ အမျိုး၊ ေကာဟတ်အ ယ်၊ အာမသဲ သား မာသတ်၊ အာဇရိ သား ေယာလ၊ ေမရာရိ အ ွယ်
အာဇဒိ သားကိ ှ ၊ ေယဟေလလသားအာဇရိ ၊ ေဂရ ံ အ ွယ် ဇိ မ သားေယာအာ၊ ေယာအာသား
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ဧဒင်၊ ၁၃ ဧလိ ဇဖန်အမျိုးသား ှ ိ မရိ ှ င့် ေယေယလ၊ အာသပ်အမျိုးသားဇာခရိ ှ င့် မတနိ၊ ၁၄
ေဟမန်အမျိုးသားေယေဟလ ှ င့် ှ ိ မိ၊ ေယဒသန် အမျိုးသား ေ ှ မာယ ှ င့် သေဇလတိ ့သည်၊
၁၅ အမျိုးသားချင်းတိ ့ကိ ေခ ၍၊ ကိ ယ်ကိ သန့် ှ င်း ေစ ပီ းမှ၊ ထာဝရဘရားအမိ န့်ေတာ် ှ င့်အညီ

ှ င်ဘရင် စီ ရင်သည်အတိ င်း၊ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ လာ က၏။

၁၆

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ဗိ မာန်ေတာ်ကိ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ၊ အတွ င်းခန်းထဲ သိ့ဝင်၍၊
ေတွ ့သမ ေသာ

အမိ က်ကိ

တန်တိင်းသိ ့ထတ် ပီ းလ င်၊

ေလဝိ သားတိ ့သည်

ေက ဒန်ေချာင်းသိ ့ယသွ ား က၏။ ၁၇ ပဌမလတရက်ေန့တွင် သန့် ှ င်းစ ပ၍၊ ှ စ်ရက် ေန့တွင်
ဗိ မာန်ေတာ်ဦးသိ ့

ေရာက် က၏။

ထိ ေနာက်

ှ စ်ရက်ပတ်လံ း၊

ဗိ မာန်ေတာ်ကိ

သန့် ှ င်းေစ၍ ပဌမလတဆယ်ေြခာက်ရက်ေန့တွင် လက်စသတ် က၏။
ေဟဇကိ မင်း ကီ းထံ သိ ့ဝင်၍၊

အက ်ပ်

တိ ့သည်

၁၈ ထိ အခါ

ဗိ မာန်ေတာ်တေဆာင်လံ း၊

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပလင် ှ င့် တန်ဆာ ှ ိ သမ ၊ ေ ှ ေတာ်
့
မန့်တင်ေသာ စားပွဲ ှ င့် တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
သန့် ှ င်းေစပါ ပီ ။

၁၉

ထိ မှတပါး၊

အာခတ်မင်း ကီ းလက်ထက်

အဓမ

ပ၍

ပစ်ထားေသာတန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ အက ်ပ်တိ့ သည် ြပင်ဆင်၍ သန့် ှ င်းေစသြဖင့်၊
ထာဝရဘရား၏ ယဇ် ပလင်ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ တင်ထားပါ ပီ ဟ ေလ ာက်ဆိ က

၏။ ၂၀ ထိ အခါ

ေဟဇကိ မင်း ကီ းသည် ေစာေစာထ၍၊ မိ သ
့ ကီ းတိ ့ကိ စေဝးေစ ပီ းလ င်၊ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ တက်
သွ ား၏။

၂၁ နန်းေတာ်အြပစ်၊ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အြပစ်၊ ယဒြပည်အြပစ်ေ ြဖရာ

ယဇ် ပေဇာ်စရာဘိ ့

ွားခနစ် ေကာင်၊ သိ းခနစ်ေကာင်၊ သိ းသငယ်ခနစ်ေကာင်၊ ဆိ တ်

ခနစ်ေကာင်တိ့ကိ ေဆာင်ခဲ့ က၏။ အား ှ န်သား ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏
ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ပေဇာ်ေစြခင်းငှ ါ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၂၂

ွားတိ ့ကိသတ်၍

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် အေသွ းကိ ခံလျက်၊ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ြဖန် က၏။ သိ းတိ ့ကိ လည်း
သတ်၍၊ အေသွ းကိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ြဖန်း က၏။ သိ းသငယ်တိ့ကိလည်း သတ်၍အေသွ းကိ
ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ြဖန်း က၏။ ၂၃ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ပေဇာ်စရာဘိ ့ ဆိ တ်တိ့ကိ လည်း
ှ င်ဘရင်ေ ှ ၊့ ပရိ သတ်ေ ှ သိ
့ ့ထတ်၍၊ မိ မိတိ့ လက်ကိတင် ပီ းမှ၊ ၂၄ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်
သတ်၍၊ ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့၏ အြပစ်ကိေြပေစြခင်းငှ ါ၊ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ
အေသွ းအာြဖင့်

အြပစ်ေြဖြခင်း

မဂလာကိ

ပ က၏။

ထိ သိ့မီး ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်

အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ကိ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့အဘိ ့ ပေဇာ်မည် အေ ကာင်း၊
ှ င်ဘရင်အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ပီ ။ ၂၅ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း ှ င့်သ၏ပေရာဖက်ဂဒ်၊ ပေရာ ဖက်နာသန်တိ့
စီ ရင်သည်အတိ င်းခွ က်ကွင်း၊ ေစာင်း၊ တေယာ ှ င့်တီ းမတ်ေသာ ေလဝိ သားတိ ့ကိ၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌
ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ထိ သိ့ထာဝရဘရားသည် ပေရာဖက် တိ ့အားြဖင့် စီ ရင်ေတာ်မသတည်း။
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၂၆

သိ ့ြဖစ်၍

ေလဝိ သားတိ ့သည်

ဒါဝိ ဒ်စီရင်ေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် တံ ပိ းများကိ ၎င်း ကိ င်လျက်

တရိ ယာမျိုးများကိ ၎င်း၊

ှ ိ က၏။

၂၇ ေဟဇကိ သည်

ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ ပေဇာ်ေစြခင်းငှ ါ၊ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၍ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ
ပေဇာ်စ ပေသာအခါ၊ တံ ပိ းများ ှ င့် ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ဒါဝိ ဒ်စီရင်ေသာ တရိ ယာမျိုးများကိ
တီ းမတ်လျက်၊ ထာဝရဘရားအား သီ ချင်းကိ ဆိ စ ပ က၏။ ၂၈ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပေဇာ်ြခင်းအမ
လက်စမသတ်မှီ တိ င် ေအာင် ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် ကိ းကွ ယ်လျက်၊ သီ ချင်း ဆိ လျက်၊
တံ ပိ းမတ်လျက်

ေန က၏။

သအေပါင်းတိ ့သည် ဦ း

၂၉

လက်စသတ် ပီ းမှ၊

တ်ချ၍ ကိ းကွ ယ် က၏။

ှ င်ဘရင် ှ င့်စည်းေဝးေသာ

၃၀ တဖန်ေဟဇကိ မင်း ကီ း ှ င့်

မးမတ်တိ့သည် စီ ရင်၍၊ ေလဝိ သားတိ ့သည် ဒါဝိ ဒ်စကား၊ ပေရာဖက် အာသပ်စကားအားြဖင့်၊
ထာဝရဘရားအား

ေထာမနာ

သီ ချင်းဆိ က၏။

င်လန်းေသာစိ တ် ှ င့်

ေထာမနာ

သီ ချင်းကိ ဆိလျက်၊ ဦ း တ်ချ၍ ကိ းကွ ယ် က၏။ ၃၁ ထိ ေနာက်ေဟဇကိ က၊ သင်တိ့သည်
ယခ

ထာဝရဘရားအား

ကိ ယ်ကိပေဇာ် က ပီ ။

ဗိ မာန်ေတာ်သိ့

ချဥ်းကပ်၍၊

ယဇ် မျိုးများ ှ င့်ေကျးဇးေတာ်ဝန်ခံရာ ပေဇာ် သကာများကိ ေဆာင်ခဲ့ ကေလာ့ဟ ြပန်၍
မိ န့်ေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ စည်းေဝးေသာသတိ ့သည် ယဇ် မျိုးများ ှ င့် ေကျးဇးေတာ်ဝန်ခံရာ
ပေဇာ်သကာများကိ ေဆာင်ခဲ့ က

၏။ ေစတနာ ှ ိ သမ ေသာ သတိ ့သည် မီ း ိ ရာယဇ်
့
တိ့ကိ

ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၃၂ စည်းေဝးေသာသတိ ့သည် ထာဝရဘရားအား မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ပေဇာ်စရာဘိ ့
ေဆာင်ခဲ့ေသာ ယဇ် ေပါင်း ကား၊ ွားခနစ်ဆယ်၊ သိ းတရာ၊ သိ းသငယ် ှ စ်ရာတည်း။ ၃၃
ပေဇာ်ေသာဥစာေပါင်းကား၊ ွားေြခာက်ရာ၊ သိ းသံ းေထာင်တည်း၊ ၃၄ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်
နည်းေသာေ ကာင့်၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ေကာင် ှ ိ သမ ကိ မသတ် ိင်သည်ြဖစ်၍၊ အြခားေသာ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ကိ ယ်ကိမသန့် ှ င်း ေစမှီ၊ အမေတာ်လက်စမသတ်မှီတိင်ေအာင်၊
ညီ အစ်ကိ

ေလဝိ သားတိ ့သည်

ေထာက်မ က၏။

ကိ ယ်ကိ

သန့် ှ င်း

ေစြခင်းငှ ါ၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်များထက် ေလဝိ သားတိ ့သည် သာ၍ စိ တ်သေဘာေြဖာင့် က၏။

၃၅

မီ း ိ ရာယဇ်
့
များတိ ့ ှ င့်၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
အသီ းသီ း ဆိ င်ေသာမိ ဿဟာယ ယဇ် ဆီဥ၊ သွ န်ေလာင်းရာ
ပေဇာ် သကာအများ ှ ိ က၏။ ထိ သိ့ဗိမာန်ေတာ်ဝတ် ပြခင်းကိ စီ ရင်သတည်း။

၃၆

ထိ အမလျင်ြမန်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်သည် လများကိ ြပင်ဆင်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊
ေဟဇကိ ှ င့် လအေပါင်းတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက်အားရ က၏။

၃၀ တဖန်ဧဖရိမ်အမျိုး၊
ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် ေယ
ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား၊

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

မနာေ ှ အမျိုး ှ င့်တကွ

ဣသေရလအမျိုး၊

ှ လင် မိ ၊့ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့လာ၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏
ပသခါပွဲ ကိ

ခံ ေစြခင်းငှ ါ၊

ေဟဇကိ သည်
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စာေရး၍ေပးလိ က်ေလ၏။ ၂ ဒတိ ယလတွ င်၊ ပသခါပွဲ ကိခံြခင်းငှ ါ ှ င်ဘရင် သည် တိ င်ပင်၍၊
မးေတာ်မတ်ေတာ်တိ့ ှ င့် ေယ ှ လင် မိ ့၌ စည်းေဝးေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် စီ ရင် က ပီ ။
၃

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်

အမေတာ်ကိ

ေဆာင်

ွက် ိင်မည်အေ ကာင်း၊

ကိ ယ်ကိသန့် ှ င်းစွ ာမ ပ ကေသး။ ြပည်သြပည်သားတိ ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ မစည်းေဝး
ေသာေ ကာင့် လွ န်ခဲ့ေသာလတွ င် ထိ ပွဲကိ မခံ ိင် က။

၄ ှ င်ဘရင် ှ င့်စည်းေဝးေသာ

သအေပါင်းတိ ့ သည် ထိ အမကိ ှ စ်သက်ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ကျမ်းစာ၌ လာသည်အတိ င်း၊
ကာြမင့်စွ ာေသာ ကာလပတ်လံ း၊ ပသခါပွဲ ကိ မခံ ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ၅ အရပ်ရပ်တိ့ကလာ၍၊
ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ပသခါ ပွဲ ကိခံေစြခင်းငှ ါ၊
ဣသေရ လြပည်တေ ှ ာက်လံ း၊ ေဗရ ေ ှ ဘ မိ မ့ ှ စ၍ ဒန် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၊ ေ ကာ်ြငာေစမည်
အေ ကာင်း အမိ န့်ေတာ် ှ င့်စီ ရင် က၏။

၆ ှ င်ဘရင် ှ င့်မးမတ်တိ့ေပးလိ က်ေသာစာကိ

စာပိ ့လလင်တိ့သည် ယ၍၊ အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း ဣသ ေရလြပည် ှ င့် ယဒြပည်တေ ှ ာက်လံ းသိ ့
ေြပး က၏။ စာ၌ ပါေသာစကားဟမကား၊ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၊ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊
ယာကပ်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားထံ သိ ့ြပန်လာ ကေလာ့။ အာ ရိ ှ င်ဘရင်တိ့လက်မှ
လွ တ်၍၊ ကျန် ကင်းေသးေသာသတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ြပန်လာ ေတာ်မမည်။ ၇ ဘိ းေဘးတိ ့၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေသာ သင်တိ့၏အဘများ၊ ညီ အစ်ကိများကဲ့ သိ ့
မ ပ က ှ င့်။ ြပစ်မှားေသာ ထိ သတိ ့ကိ သင်တိ့ြမင်သည် အတိ င်း၊ သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းသိ ့
အပ်ေတာ်မ ပီ ။ ၈ သင်တိ့အဘများကဲ့ သိ ့ ခိ င်မာေသာသေဘာ မ ှ ိ က ှ င့်။ ထာဝရဘရား၌
ကိ ယ်ကိအပ် ှ ံ ကေလာ့။ အစဥ်သန့် ှ င်းေစေတာ်မေသာ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်သိ့ လာ ကေလာ့။
ြပင်းစွ ာေသာ အမျက်ေတာ်သည် သင်တိ့မှ လဲ သွားမည်အေ ကာင်း၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင်
ထာဝရ ဘရား၏အမေတာ်ကိ ေစာင့် ကေလာ့။ ၉ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့
ြပန်လာ လ င်၊ သင်တိ့၏ညီ အစ်ကိ သားသမီ းတိ ့သည် သိ မ်းသွ ား ေသာ သတိ ့ထံမှာ၊
က ဏာစိ တ် ှ င့်ေတွ ့ ကံ ၍၊ ဤြပည်သိ့ တဖန် ြပန်လာ ကလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည် ေကျးဇး ပချင်ေသာသေဘာ၊ သနား တတ်ေသာသေဘာ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊
သင်တိ့သည် အထံ ေတာ်သိ့ြပန်လာလ င်၊ မျက် ှ ာေတာ်ကိ သင်တိ့မှ လဲ ေတာ် မမဟ
စာ၌ပါသတည်း။

၁၀ စာပိ ့လလင်တိ့သည် ဧဖရိ မ်ခ ိ င်၊ မနာေ ှ ခ ိ င် တေ ှ ာက်လံ း၊

ဇာဗလန်ခ ိ င်တိင်ေအာင် တ မိ မ့ ှ တ မိ သ
့ ိ ့ ေြပး က၏။ ြပည်သားတိ ့သည် ြပက်ယယ် ပ၍
ကဲ့ ရဲ ့ က၏။

၁၁ သိ ့ရာတွ င် အာ ှ ာခ ိ င်သား၊ မနာေ ှ ခ ိ င်သား၊ ဇာဗလန်ခ ိ င်သား

အချို ့တိ့သည် ကိ ယ်ကိ ှ ိမ့ ်ချ၍ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ လာ က၏။ ၁၂ ယဒြပည်သားတိ ့သည်
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

သည်အတိ င်း၊

ှ င်ဘရင် ှ င့်မးမတ်တိ့

စီ ရင်သည်အတိ င်း၊
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တညီ ွ တ်တည်း ပချင်ေသာ ေစတနာစိ တ်ကိ၊ ဘရား သခင်တန်ခိးေတာ်ေ ကာင့် ရ က၏။
၁၃ ဒတိ ယလတွ င် အဇမပွဲ ကိ ခံ လိ ေသာငှ ါ၊ များစွ ာ ေသာလတိ ့သည် ေယ

စည်းေဝး က၍၊ အလွ န်

ကီ းေသာပရိ သတ်

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ

ယဇ် ပလင်တိ့ကိ၎င်း၊

ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်းပယ် ှ င်း၍၊

ြဖစ်ေလ၏။

ေက ဒန်ေချာင်းထဲ သိ့

ှ လင် မိ ့၌

၁၄ သတိ ့သည်ထ၍၊

နံ သ
့ ာေပါင်းမီ း ိ ရာ
့
ပစ်ချ က၏။

ယဇ် ပလင်
၁၅

ဒတိ ယလ

တဆယ်ေလးရက်ေန့တွင်၊ ပသခါ သိ းသငယ်ကိ သတ် က၏။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သားတိ ့
သည် သတိ ရ၍ ကိ ယ်ကိသန့် ှ င်းေစလျက်၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
တိ ့ကိ ဗိ မာန်ေတာ်ထဲသိ့ သွ င်း က၏။
၁၆ ဘရားသခင်၏လ ေမာေ ှ ပညတ်တရား၌ စီ ရင်ေသာ ထံ းစံ အတိ င်း၊ မိ မိတိ့ေနရာ၌

ရပ်ေနလျက်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ေလဝိ သားတိ ့ လက်မှ အေသွ းကိ ယ၍ ြဖန်း က၏။
၁၇ မသန့် ှ င်းေသာသအများတိ ့သည် ပရိ သတ်၌ ပါေသာေ ကာင့်၊ ထိ မသန့် ှ င်းေသာ

သ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၊ ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ၊ ပသခါသိ းသငယ် သတ်ြခင်းအမကိ ၊
ေလဝိ သားတိ ့သည် ေစာင့်ရ က၏။

၁၈ များစွ ာေသာလတည်းဟေသာ၊ ဧဖရိ မ်အမျိုး၊

မနာေ ှ အမျိုး၊ ဣသခါအမျိုး၊ ဇာဗလန်အမျိုးသား အများတိ ့သည် ကျမ်းစာ၌ပါေသာ
တရားသိ ့မလိ က်၊ ကိ ယ်ကိမသန့် ှ င်းေစဘဲ ၊ ပသခါ သိ းသငယ်ကိစား က

၏။ ၁၉ သိ ရ
့ ာတွ င်၊

ေဟဇကိ က၊ သန့် ှ င်းရာဌာနထံ းစံ အတိ င်း၊ သန့် ှ င်းြခင်းမ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ဘိ းေဘးတိ ့၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ဆည်းကပ်ြခင်းငှ ါ၊ သေဘာ ကျေသာသအေပါင်းတိ ့၏ အြပစ်ကိ
ေကာင်းြမတ်ေသာ ထာဝရဘရားသည် လတ်ေတာ်မပါေစေသာဟ ထိ သတိ ့ အဘိ ့
ဆေတာင်းသြဖင့်၊

၂၀ ထာဝရဘရားသည် ေဟဇကိ စကားကိ နား ေထာင်ေတာ်မ၍၊

ဠူများတိ ့ကိ ချမ်းသာေပးေတာ်မ၏။ ၂၁ ေယ ှ လင် မိ ့၌ စည်းေဝးေသာဣသေရလအမျိုး
တိ ့သည်၊

ခနစ်ရက်ပတ်လံ း

အလွ န် င်လန်းေသာစိ တ် ှ င့်

အဇမပွဲ ကိခံ က၏။

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေလဝိ သားတိ ့သည် အသံ ကျယ်ေသာတရိ ယာမျိုးကိ တီ းမတ်လျက်၊ ေန့ညဥ့်
မြပတ်

ထာဝရဘရားအား

ေထာမနာသီ ချင်းဆိ က၏။

၂၂

ထာဝရဘရား၏

တရားေတာ်ြမတ်ကိ သွ န်သင်ေသာ ေလဝိ သားအေပါင်းတိ ့ကိ၊ ေဟဇကိ သည် အားေပး
ေတာ်မေသာစကား

ှ င့် တ်ဆက်သြဖင့်၊ သတိ ့သည်

ခနစ်ရက်ပတ်လံ းပွဲ ခံစဥ်အခါ၊

စားေသာက်လျက်မိဿ ဟာယပေဇာ်သကာကိ ပလျက်၊ ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရား သခင်
ထာဝရဘရားအား ေတာင်းပန်လျက်ေန က၏။ ၂၃ စည်းေဝးေသာသအေပါင်းတိ ့သည်
ခနစ်ရက် ထပ်၍ပွဲ ခံြခင်းငှ ါ တိ င်ပင် ပီ းမှ၊ င်လန်းေသာစိ တ် ှ င့် ခနစ်ရက်ထပ်၍ပွဲ ခံ က၏။ ၂၄
ယဒ ှ င်ဘရင်ေဟဇကိ သည် ွားတေထာင် ှ င့် သိ းခနစ်ေထာင်တိ့ကိ၎င်း၊ မးမတ်တိ့သည်
ွားတေထာင် ှ င့်
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များစွ ာေသာယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ကိ ယ်ကိ သန့် ှ င်းေစ က၏။ ၂၅ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊
ေလဝိ သားတိ ့ ှ င့်တကွ ယဒ ပရိ တ်သတ်များ၊ ဣသေရလြပည်မှလာေသာ ပရိ သတ် များ၊
ယဒြပည်၌ေနေသာ တပါးအမျိုးသား၊ ဣသေရလြပည်မှလာေသာ တပါးအမျိုးသား တိ ့သည်
ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ က၏။ ၂၆ ထိ သိ့ေယ ှ လင် မိ ့၌ ကီ းစွ ာေသာဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ၏။
ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ဒါဝိ ဒ်သား ေ ှ ာလမန် လက်ထက်မှသည်၊ ေနာက်တဖန်ေယ ှ လင် မိ ့၌
ထိ မ

ေလာက် ကီ းစွ ာေသာ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ ။

ေလဝိ သားတိ ့သည်

ထ၍လများတိ ့ကိ

၂၇ ထိ အခါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊

ေကာင်းေပး က၏။

ထိ သတိ ့စကားသံ ကိ

ဘရားသခင် ကားေတာ်မ၏။ သန့် ှ င်းေသာ ကျိန်းဝပ် ေတာ်မရာ၊ ေကာင်းကင်ဘံ သိ ့
ပဌနာစကားတက်ေလ၏။

၃၁ ထိအမလက်စသတ်ေသာအခါ၊ စည်းေဝးေသာ ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည်၊
ယဒ မိ မ့ ျားသိ ့ ထွ က်သွား ၍ ယဒြပည်၊ ဗသာမိ န်ြပည်၊ ဧဖရိ မ်ြပည်၊ မနာေ ှ ြပည်
အရပ်ရပ်၌ ှ ိ ေသာ

ပ်တဆင်းတ၊ အာ ှ ရပင်၊ ြမင့်ေသာ အရပ်၊ ယဇ် ပလင် ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ှ င်း ှ င်းမဖျက်ဆီးမှီ

တိ င်ေအာင်

ချိုးဖဲ့ ၊

ခတ်လှဲ ဖိ ချ က၏။

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်၊ အသီ းသီ းပိ င် ထိ က်ေသာေနရာ

ထိ ေနာက်မှ၊
မိ ့ ွာတိ ့သိ့

ြပန်သွား က၏။ ၂ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေလဝိ သားတိ ့သည်၊ အသီ း အသီ းေစာင့်ရေသာအမကိ
အလှ ည်သင့်သည်အတိ င်း

ေစာင့်လျက်၊

ဌာနေတာ်တံခါးအတွ င်း၌၊

မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်

ထာဝရဘရား၏ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ
မိ ဿဟာယ

ယဇ် ကိပေဇာ်ြခင်း၊

အမေတာ်မျိုးကိ ေစာင့်ြခင်း၊ ေကျးဇး ေတာ်ကိ ဝန်ခံြခင်း၊ ေထာမနာသီ ချင်း ဆိ ြခင်းအမကိ
ပေစြခင်းငှ ါ၊ ေဟဇကိ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၃ ထာဝရဘရား၏ ပညတိ ကျမ်း၌ ေရးထားသည်
အတိ င်း၊ ေန့ရက်အစဥ် နံ နက်အချိန်၊ ညဦ းချိန်၊ ဥပသ်ေန့၊ လဆန်းေန့၊ ဓမပွဲ ေန့တွင်
မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပေဇာ်စရာဘိ ့၊ ဘ

ာေတာ်ထဲက ဥစာတဘိ ့ကိ ထတ်၍လေတာ်မ၏။

၄

ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သားတိ ့သည် ထာဝရ ဘရား၏ တရားကိ ကိ းစား၍ သွ န်သင်ေစြခင်းငှ ါ၊
ေယ

ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

သတိ ့သည်

ဥစာတဘိ ့ကိ

လရမည်

၅ ထိ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ သည်

အေ ကာင်း
အ ှ ံ ့အြပား

ကားသိ ကေသာအခါ၊ အဦ းသီ းေသာ စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ ၊ ပျားရည်အစ ှ ိ ေသာ ေြမအသီ းအ ှ ံ
ကိ ၎င်း၊
၆

အြခားေသာဥစာ ှ ိ သမ

ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ၎င်း၊

ယဒ မိ တ
့ ိ ့၌ေနေသာဣသေရလအမျိုး ှ င့်

သိ း ွားဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ၎င်း၊

ယဒ

သတိ ့၏ဘရားသခင်

များစွ ာေဆာင်ခဲ့ က၏။
အမျိုးသားတိ ့သည်လည်း၊

ထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်၍

သန့် ှ င်းေသာ ဥစာဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ၎င်း ေဆာင်ခဲ့၍ အသီ းအသီ းပံ ထား က၏။
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၇

တတိ ယလတွ င် ပံ ထားစ ပ၍၊ သတမလတွ င် လက်စသတ် က၏။ ၈ ပံ ထားေသာဥစာကိ ၊
ေဟဇကိ ှ င့် မးမတ်တိ့ သည် လာ၍ြမင်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား ှ င့် ဘရား သခင်၏
လဣသေရလအမျိုးကိ ေကာင်း ကီ းေပး က၏။ ၉ ထိ ပံ ထားေသာ ဥစာအေ ကာင်းကိ ေဟဇကိ
သည်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊

ေလဝိ သားတိ ့၌

ေမးြမန်းလ င်၊

၁၀

ဇာဒတ်အမျိုး၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း အာဇရိ က၊ ပေဇာ်သကာတိ ့ကိ၊ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ေဆာင်ခဲ့စ ပေသာ
ေနာက်၊ အက ်ပ်တိ့ စားေလာက်ေအာင် ှ ိ သည်သာမက များစွ ာ ကျန် ကင်းတတ်ပါ၏။
ထာဝရဘရားသည်

မိ မိလတိ ့ကိ

ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မေသာေ ကာင့်၊

ေသာဤဥစာများသည် ကျန် ကင်းလျက် ှ ိ ပါသည်ဟ ေလ ာက် က၏။
ဗိ မာန်ေတာ်၌ ဘ

ပံ ထား

၁၁ ထိ အခါ

ာတိ က်တိ့ကိ ြပင်ဆင်ေစမည်အေ ကာင်း၊ ေဟဇကိ မိန့်ေတာ်မသည်

အတိ င်း ြပင်ဆင်၍၊

၁၂ လေသာဥစာ၊ ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ဥစာ၊ ပေဇာ်ေသာ ဥစာများကိ

တရား ှ င့်အညီ သွ င်းထား က၏။ ေလဝိ သားေကာနနိသည်တိက်အပ်၊ သ၏ညီ ှ ိ မိသည်
တိ က်စာေရးြဖစ်၏။ ၁၃ ေယေဟလ၊ အာဇဇိ ၊ နာဟတ်၊ အာသေဟလ၊ ေယရိ မတ်၊ ေယာဇဗတ်၊
ဧေလျလ၊ ဣသမခိ ၊ မာဟတ်၊ ေဗနာယတိ ့သည်လည်း ေဟဇကိ မင်း ကီ း ှ င့် ဗိ မာန်ေတာ်
အပ်အာဇရိ စီရင်သည်အတိ င်း၊
ကည့် ပစရ က၏။

၁၄

ေကာနနိ ှ င့်
အေ ှ တံ
့ ခါးမး၊

သ၏ညီ ှ ိ မိ

တိ ့သည်

အေစခံ ၍

ေလဝိ သားဣမနသားေကာရ

သည်၊

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်အား လဒါန်း ပေဇာ်ေသာဥစာ၊ အလွ န်သန့် ှ င်းေသာဥစာ များကိ
ေဝဖန်ရေသာအမအပ်ြဖစ်၏။ ၁၅ ေကာရလက်ေထာက်၊ ဧဒင်၊ ဗယာမိ န်၊ ေယာ ၊ ေ ှ မာယ၊
အာမရိ ၊ ေ ှ ကနိတိ့သည်လည်း ယဇ် ပေရာဟိ တ် ေနရာ မိ တ
့ ိ ့၌ အရာခံ သည်အတိ င်း၊
သင်းဖွဲ ့ေသာ ညီ အစ်ကိ အ ကီ းအငယ်တိ့အား ေပးေဝရ က၏။ ၁၆ သင်းဖွဲ ့သည်အတိ င်း၊
ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ဝင်၍ အမ ေတာ်ကိေစာင့်ေသာသ၊ စာရင်းဝင်သည်အတိ င်း၊ အသက်
သံ း ှ စ်လွန်ေသာ ေယာက်ျားအ ေပါင်းတိ ့အား၎င်း၊ ၁၇ အေဆွ အမျိုးအလိ က် စာရင်းဝင်၍၊
အသက်

ှ စ်ဆယ်လွန်သြဖင့်၊

သင်းဖွဲ ့သည်အတိ င်း၊

အမေတာ်

ေစာင့်ေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ေလဝိ သားတိ ့ အား၎င်း၊ ၁၈ သစာေစာင့်၍ ကိ ယ်ကိသန့် ှ င်းေစေသာ
ထိ သတိ ့၏သားမယားသငယ်မှစ၍၊ ပရိ သတ်အ ှ ံ ့အြပား စာရင်းဝင်သမ ေသာ သတိ ့အား၎င်း၊
ေန့ရက်အစဥ် အတိ င်းေပးေဝရ က၏။ ၁၉ ထိ အတ၊ အထက်ဆိခဲ့ ပီ းေသာ သတိ ့သည်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သားေနစရာဘိ ့ ခွဲ ထားေသာ မိ န့ ယ်တိ့၌ ေနေသာအာ န်သား
ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ေယာက်ျား၊

စာရင်းဝင်ေသာ

ေလဝိ သားအေပါင်းတိ ့အား

လည်း

ေပးေဝရ က၏။ ၂၀ ထိ သိေ
့ ဟဇကိ သည် ယဒြပည်တေ ှ ာက်လံ းတွ င် စီ ရင်၍၊ မိ မိဘရားသခင်
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ေကာင်းေသာအမ၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာအမ၊ သမာတရား အမတိ ့ကိ
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ပေတာ်မ၏။

၂၁ မိ မိဘရားသခင်ကိ ဆည်းကပ်လျက်၊ ဗိ မာန် ေတာ်၊ တရားေတာ်၊

ပညတ်ေတာ်တိ့အဘိ ့ အမေစာင့်စ ပေလရာရာ၌ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ပ၍ အ ကံ ထေြမာက်
တတ်၏။

၃၂ ထိအမများတိ့ကိ လက်စသတ်သည်ေနာက်၊ အာ

ရိ ှ င်ဘရင် သနာခရိ ပ်သည်၊

ယဒြပည်သိ့စစ်ချီ၍ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ ဝိ င်းထားလျက် တိ က်ယြခင်းငှ ါ အားထတ်ေလ၏။ ၂
ထိ သိ့

သနာခရိ ပ်သည်လာ၍၊

ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ

တိ က်မည့်အ ကံ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ၊

ေဟဇကိ သည်သိြမင်လ င်၊ ၃ မိ ့ြပင်၌ ှ ိ ေသာ စမ်းေရကိ ြဖတ်ြခင်းငှ ါ မးမတ်၊ စစ်သ ကီ းတိ ့ ှ င့်
တိ င်ပင်၍။ သတိ ့သည် ဝိ င်းလပ် က၏။ ၄ အာ ရိ ှ င်ဘရင်တိ့သည် လာ၍၊ များစွ ာေသာ
ေရကိ

အဘယ်ေ ကာင့်ေတွ ့ရမည်နည်းဟ

လများတိ ့သည်

ဆိ လျက်၊

စေဝး၍

စမ်းေရတွ င်း ှ ိ သမ ကိ ပိ တ် က၏။ ြပည်အလယ်၌ စီ းေသာေချာင်းေရကိ လည်း ြဖတ် က၏။ ၅
ေဟဇကိ သည်လည်း ကိ ယ်ကိ ခိ င်ခ့ံ ေစ၏။ ပိ ေသာ မိ ့ ိ း ှ ိ သမ ကိ ပြပင်၍၊ ရဲ တိက်တိ့ ှ င့်
တညီ တည်း တည်၏။ ြပင် မိ ့ ိ းကိ လည်း တည်၏။ ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌ မိ ေလာ ရဲ တိက်ကိလည်း
ပြပင်၍၊များစွ ာေသာ လှ ံ လက်နက်ဒိင်း လားတိ ့ကိလည်း လပ်ေလ၏။ ၆ လများတိ ့တွင်
တပ်မးတိ ့ကိခန့်ထား၍၊ မိ ့ လမ်းမ၌ စေဝးေစသြဖင့်၊ အားေပးေသာ စကားကိ ေြပာလျက်၊ ၇
ခွ န်အားယ၍ ရဲ ရင့်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ အာ ရိ ှ င်ဘရင် ှ င့် သ၌ပါေသာအလံ းအရင်း အေပါင်းတိ ့
ေ ကာင့် မေ ကာက် က ှ င့်။ စိ တ်မပျက် က ှ င့်။ ငါတိ ့ ဘက်၌ေနေသာ သတိ ့သည်၊ သ့ဘက်၌
ေနေသာသတိ ့ထက်သာ၍ များ က၏။ ၈ သ့ဘက်၌ လလက် ံ း ှ ိ ၏။ ငါတိ ့ဘက်၌ ေထာက်မ၍၊
စစ်ကေတာ်မေသာ ငါတိ ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ ိ ေတာ်မသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
လများတိ ့ သည် ယဒ ှ င်ဘရင်ေဟဇကိ ၏ စကားကိ ကိးစား က၏။

၉ ထိ ေနာက်

အာ ရိ ှ င်ဘရင်သနာခရိ ပ်သည် ဗိ လ်ေြခအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ လာခ ှ မိ က
့ ိ ဝိင်ထားစဥ် တွ င်၊
မိ မိက န်အချို က
့ ိ ေယ ှ လင် မိ ၊့ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိ ထံသိ ့၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ
ယဒ

လအေပါင်းတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့၎င်း

ေစလတ်၍၊

၁၀

အာ ရိ ှ င်ဘရင်သနာခရိ ပ်

မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ သင်တိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဝိ င်းထားြခင်းကိ ခံ ြခင်းငှ ါ၊
အဘယ်သိ့ခိလံ ကသနည်း။ ၁၁ ေဟဇကိ က၊ ငါတိ ့၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည်
ငါတိ ့ကိ အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်မှ ကယ်လတ် ေတာ်မမည်ဟဆိ လျက်၊ မွ တ်သိပ်ြခင်း၊
ေရငတ်ြခင်း အားြဖင့် အေသခံ ရသည်တိင်ေအာင်၊ ကိ ယ်ကိစွန့်ပစ်ေစ ြခင်းငှ ါ၊ သင်တိ့ကိ
ြဖားေယာင်းသည်မဟတ်ေလာ။

၁၂ ထိ ေဟဇကိ သည် ထာဝရဘရား၏ ြမင့်ေသာ

အရပ်ဌာန ှ င့် ယဇ် ပလင်တိ့ကိ ပယ်၍၊ သင်တိ့သည် တခတည်းေသာ ယဇ် ပလင်
ေ ှ မ့ ှ ာကိ းကွ ယ်ရမည်။ ထိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ရမည်
့
ဟ ယဒြပည်သ

၂ ရာဇဝင်ချုပ်
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ေယ ှ လင် မိ ့ သားတိ ့ကိ မိ န့်ေတာ်မ ပီ မဟတ်ေလာ။
အတိ င်းတိ င်းအြပည်

ြပည်တိ့၌

၁၃ ငါ ှ င့် ငါ့ဘိးေဘးတိ ့သည်

အဘယ်သိ့ ပသည်ကိ

သင်တိ့မသိ ကသေလာ။

အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည် ဘရားတိ ့သည် မိ မိတိ့ြပည် များကိ ငါ့လက်မှ ကယ်လတ်ြခင်းငှ ါ
တတ်စွမ်း ိင် သေလာ။

၁၄ ငါ့ဘိးေဘးအကန်အစင်ဖျက်ဆီးေသာ တိ င်း

ိင်ငံတိ ့၏

ဘရားတိ ့တွင်၊ အဘယ်မည်ေသာဘရားသည် မိ မိြပည်ကိ ငါ့လက်မှ ကယ်လတ်ဘးသနည်း။
သင်တိ့၏ ဘရားသည် သင်တိ့ကိငါ့လက်မှ အဘယ်သိ့ကယ်လတ် မည်နည်း။ ၁၅ သိ ့ြဖစ်၍၊
ေဟဇကိ သည် သင်တိ့ကိမလှ ည့်စား ေစ ှ င့်။ ထိ သိ့ မြဖားေယာင်းေစ ှ င့်။ သ့စကားကိ
မယံ က

ှ င့်။ အြခားေသာ တိ င်း ိင်ငံ၌ ကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရား မည်မ သည်၊

မိ မိြပည်ကိငါ့လက်မှ၎င်း၊

ငါ့ဘိးေဘး

လက်မှ၎င်း

မကယ်မလတ် ိင်။

ထိ မ မက၊

သင်တိ့၏ဘရားသည် သင်တိ့ကိ ငါ့လက်မှ မကယ်မလတ် ိင်ဟ မှာလိ က်ေလ၏။ ၁၆
သ့က န်တိ့သည် ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် တဘက်၊ ဘရားသခင်၏က န်ေဟဇကိ တဘက်၌
သာ၍ ေြပာဆိ က၏။ ၁၇ ထိ မှတပါး အြခားေသာ တိ င်း ိင်ငံဘရားတိ ့ သည်၊ မိ မိလများကိ
ငါ့လက်မှ မကယ်မလတ် ိင်သည် နည်းတ၊ ေဟဇကိ ကိးကွ ယ်ေသာ ဘရားသည်၊ သ၏
လများကိ ငါ့လက်မှ မကယ်မလတ်ရဟဣသေရလအမျိုး ၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ
ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင်ေသာ စာကိ ေရး၍ ေပးလိ က်ေသး၏။
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား

တိ ့ကိ

၁၈ တဖန် မိ ့ ိ းေပ မှာ ှ ိ ေသာ

ခိ မ်းေချာက်ေ ှ ာက် ှ က်၍၊

မိ က
့ ိ တိက်ယ ိင်ေအာင်၊

ယဒဘာသာစကားအားြဖင့် ကျယ်ေသာ အသံ ှ င့် ေ ကး ေ ကာ် က၏။ ၁၉ လတိ ့လက်ြဖင့်
လပ်ေသာဘရား၊ ေြမ ကီ းသား များ ကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားတိ ့ ှ င့် ေယ ှ လင် မိ ့ ဘရား
သခင်ကိ ေရာ၍ ကဲ့ ရဲ ့ က၏။ ၂၀ ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့်၊ ေဟဇကိ မင်း ကီ း ှ င့် အာမတ်သား
ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည် ဆေတာင်း၍၊ ေကာင်းကင်ဘံ သိ ့ ဟစ်ေခ သြဖင့်၊

၂၁

ထာဝရဘရားေစလတ်ေတာ်မေသာ ေကာင်းကင် တမန်သည်၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်တပ်၌
ခွ န်အား ကီ းေသာ သရဲ များ၊ တပ်မး၊ စစ်ကဲများအေပါင်းတိ ့ကိ သတ်သင် ပယ် ှ င်းေလ၏။
ှ င်ဘရင်သည်

မျက် ှ ာပျက်လျက်၊

ဗိ မာန်သိ့ေရာက်ေသာ

အခါ၊

မိ မိ

ြပည်သိ့ြပန်သွား၏။

မိ မိသားရင်းတိ ့သည်

မိ မိဘရား၏

ထား ှ င့်သတ် က၏။

၂၂

ထိ သိ့ထာဝရဘရားသည် ေဟဇကိ ှ င့် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်မှ၎င်း၊
အြခားေသာရန်သလက်မှ၎င်း ကယ်လတ်၍၊ အရပ်ရပ်၌ ေစာင့်မေတာ်မ၏။
အများေသာသတိ ့သည်

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့

ထာဝဘရားအဘိ ့

ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိ ထံသိ ့ လက်ေဆာင်ပဏာကိ ၎င်း ေဆာင်ခဲ့ က
ထိ ကာလမှစ၍ ခပ်သိမ်းေသာလ မျိုး ေ ှ မ့ ှ ာဘန်း ကီ းေတာ်မ၏။

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

၂၃

ပေဇာ်သကာကိ ၎င်း၊
သြဖင့်၊ ေဟဇကိ သည်
၂၄ ထိ ကာလအခါ
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ေဟဇကိ မင်းသည် ေသနာစွဲ ၍ ထာဝရဘရားအား ဆေတာင်းသြဖင့်၊ ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ င့်
ထးဆန်းေသာ တန်ခိးေတာ်ကိ ခံ ရ၏။

၂၅ သိ ့ရာတွ င် ေဟဇကိ သည် မိ မိခံရေသာ

ေကျးဇးေတာ် ှ င့် အထိ က်အေလျာက်မကျင့်၊ ေထာင်လား ေသာ စိ တ် ှ ိ ၏။ ထိ ေ ကာင့်
သ၌၎င်း၊ ယဒြပည် ှ င့် ေယ ှ လင် မိ ့၌၎င်း၊ အမျက်ေတာ်ထွက်ေလ၏။ ၂၆ သိ ့ရာတွ င်
ေဟဇကိ သည် မိ မိစိတ်ေထာင်လား ေသာ အြပစ်ေ ကာင့်၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ ှ င့်တကွ
ကိ ယ်တိင်ကိယ်ကိ ှ ိမ့ ်ချေသာေ ကာင့်၊ လက်ထက်ေတာ် ကာလတွ င်၊ ထာဝရဘရား၏
အမျက်ေတာ်မသက် ေရာက်။ ၂၇ ေဟဇကိ သည် များစွ ာေသာ စည်းစိ မ်ဥစာ ဂဏ် အသေရ ှ ိ
၏။ ေ ၊ ေငွ ၊ ေကျာက်ြမတ်၊ နံ သ
့ ာမျိုး၊ ဒိ င်းလား၊ ှ ေြမာဘွ ယ်ေသာ တန်ဆာ သိ ထားရာဘ ာ
တိ က်များကိ တည်ေလ၏။ ၂၈ စပါးကျီများ၊ ဆီ ၊ စပျစ်ရည်သိထားရာ တိ က်များ၊ တိ ရ စာန်မျိုး
တင်းကပ်များ၊ သိ းြခံ များကိ လည်း လပ်ေလ

၏။ ၂၉ ကိ ယ်အဘိ ့ မိ တ
့ ိ ့ကိတည်၍၊

များစွ ာေသာ သိ း ွား တိ ့ကိလည်း ဆည်းဖးေလ၏။ ဘရားသခင်သည် များစွ ာ ေသာဥစာကိ
ေပးသနားေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိ မှတပါး၊ ေဟဇကိ သည် ဂိ ဟတ်အထက် ေချာင်းေရကိ ပိ တ်၍၊
ဒါဝိ ဒ် မိ အ
့ ေနာက်သိ့ တည့်တည့် စီ းေစ၏။ ထိ သိ့ ေဟဇက်သည် ပေလရာရာ၌ အ ကံ
ထေြမာက်၏။ ၃၁ သိ ့ရာတွ င်၊ ိင်ငံေတာ်၌ ြဖစ်ေသာအံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမကိ ေမးြမန်းေစြခင်းငှ ါ၊
ဗာဗလန်မင်းတိ ့သည် သံ တမန်ကိ ေစလတ်ေသာ အမမှာ၊ ေဟဇကိ မင်း၏ သေဘာကိ
အကန်အစင်သိြခင်းငှ ါ၊

ဘရားသခင်သည်

စံ စမ်း၍အလွ တ်ထားေတာ်မ၏။

၃၂

ေဟဇကိ ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့ ှ င့် ေကျးဇး ပြခင်းအရာသည် အာမတ်သား
ပေရာ ဖက်ေဟ ှ ာယ၏ ပါ ံ ကျမ်း၊ ယဒရာဇဝင်၊ ဣသေရလ ရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။
၃၃ ေဟဇကိ သည်

ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အိ ပ်ေပျာ်၍၊ ဒါဝိ ဒ် ၏သားေတာ် ေြမးေတာ်တိ့

သချုင်းတွ င် အြမတ်ဆံ းေသာ သချုင်း၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ

ပေလ၏။ ယဒြပည်သ

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့သည်၊ ေဟဇကိ အနိစ ေရာက်ေသာအခါ၊ ဂဏ်အသေရေတာ်ကိ
ချီးေြမာက် က

၏။ သားေတာ်မနာေ ှ သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။

၃၃
ပေ ျ ာက်ဆံ း
၃၄ ေယာ ှ ိသည် အသက် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာ် နန်းထိင်၍ ေယ
(note: verses missing)

စိ းစံ ေလ၏။

၂ ထိ မင်းသည်

ှ လင် မိ ့၌ သံ းဆယ်တ ှ စ်

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ တရား ေသာအမကိ ပ၍၊

လက်ျားဘက်လက်ဝဲဘက်သိ့ မလဲ ၊ အဘဒါဝိ ဒ်လိက်ေသာလမ်းသိ ့ လိ က်ေလ၏။

၃

အသက်ေတာ်ငယ်စဥ်၊ နန်းစံ ှ စ် ှ စ်တွင်၊ အဘ ဒါဝိ ဒ်၏ ဘရားသခင်ကိ ဆည်းကပ်စ ပ၏။
တဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင် ယဒြပည်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ ေသာကန်း၊ အာ ှ ရ ပင်၊ ထေသာ ပ်တ၊
သွ န်းေသာ ပ်တတိ ့ကိ သတ်သင် ပယ် ှ င်းစ ပ၏။ ၄ ဗာလဘရားတိ ့ ယဇ် ပလင်များကိ
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ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဖိ ချ၍၊ ယဇ် ပလင်ေပ တွ င် အြမင့်တင်ထားေသာ ပ်တ တိ ့ကိ ခတ်လှဲ က၏။
အာ ှ ရပင်များ ှ င့်ထေသာ ပ်တ၊ သွ န်းေသာ ပ်တများကိ ချိုးဖဲ့ ၍ ညက်ညက်ေချ ပီ းလ င်၊
ယဇ် ပေဇာ်ေသာသတိ ့၏ သချုင်းေပ မှာ ြဖန့်ြဖူးေတာ် မ၏။ ၅ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့အ ိ းကိ
ထိ ယဇ် ပလင်တည်ရာအေပ

မှာ မီ း ိ ့၍၊ ယဒြပည် ှ င့် ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ စင် ကယ်

ေစေတာ်မ၏။ ၆ ထိ အတ မနာေ ှ ခ ိ င်၊ ဧဖရိ မ်ခ ိ င်၊ ှ ိ ေမာင် ခ ိ င်၊ နဿလိ ခ ိ င် တိ င်ေအာင်၊
အရပ်ရပ် မိ မ့ ျားတိ ့၌ ေပါက်တး ှ င့်လပ်လျက်၊ ၇ ယဇ် ပလင် ှ င့် အာ ှ ရပင်တိ့ကိ ချိုးဖဲ့ ၍၊
ဣသ ေရလြပည်တေလ ာက်လံ း၌

ှ ိ သမ ေသာ ပ်တ ဆင်းတ တိ ့ကိ ခတ်လှဲ၍

ညက်ညက်ေချ ပီ းမှေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်ေတာ်မ၏။ ၈ နန်းစံ ဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊ ိင်ငံေတာ် ှ င့်
ဗိ မာန် ေတာ်ကိ စင် ကယ်ေစ ပီ းမှ၊ မိ မိဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ အိ မ်ေတာ်ကိ
ပြပင်လိေသာငှ ါ၊ အာဇလိ ၏ သား ှ ာဖန်၊ မိ ဝ့ န်မာေသယ၊ ေယာခတ်သားအတွ င်းဝန်
ေယာအာတိ ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိ သတိ ့သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ဟိ လခိ ထံသိ ့
သွ ား၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ လများေဆာင်ခဲ့ေသာေငွ ၊ မနာေ ှ အမျိုးသား၊ ဧဖရိ မ်အမျိုးသား၊
ကျန် ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုးသား ှ ိ သမ ၊ ယဒအမျိုးသား၊ ဗယာမိ န် အမျိုးသား၊
ေယ ှ လင် မိ သ
့ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့လက်မှ တံ ခါးေစာင့် ေလဝိ သားတိ ့ခံေသာ ေငွ ကိယ၍၊ ၁၀
ဗိ မာန်ေတာ်ကိ ကည့် ပစေသာ

သတိ ့၌

ပြပင်ြခင်းငှ ါ လပ်ေဆာင်ေသာသ၊

အပ်သြဖင့်၊

သတိ ့သည်

ဗိ မာန်ေတာ်ကိ

၁၁ ဗိ သကာ ှ င့် လက်သမားလပ်သည့်အတွ က်၊

ယဒ ှ င်ဘရင် ဖျက်ဆီးေသာအေဆာင်တိ့ကိ ြပင်စရာ ဘိ ့ ဆစ်ေသာေကျာက်များ ှ င့်
ထပ်ေလျာက်ရနယ်များကိ ဝယ်သည်အတွ က် ေပး က၏။ ၁၂ လပ်ေဆာင်သတိ ့သည်
သစာေစာင့် က၏။ ေလဝိ အမျိုး၊ ေမရာရိ အ ွယ်၊ ယာဟတ် ှ င့် သဇဒိ ၊ ေကာဟတ်အ ယ်၊
ဇာခရိ ှ င့် ေမ လံ အစ ှ ိ ေသာ တရိ ယာမျိုးကိ တီ းမတ်လျက်၊ သီ ချင်းဆိ တတ်ေသာ
ေလဝိ သာအေပါင်းတိ ့သည် ကည့်
အလပ်

မျိုးကိ

ိးေဆာ် က၏။ ၁၃ ထိ သတိ ့သည် ဝန်ထမ်းေသာသမှစ၍၊

လပ်ေဆာင်ေသာ

သအေပါင်းတိ ့ကိ

ကည့်

အပ်ချုပ် က၏။

ေလဝိ သားအချို ့တိ့သည်လည်း စာေရး၊ တရားသ ကီ း၊ တံ ခါးေစာင့်လပ် က၏။

၁၄

ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ေသာေငွ ကိ ထတ်ေသာအခါ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဟိလခိ သည် ေမာေ ှ
ေရးထားေသာ ထာဝရဘရား၏ ပညတိ ကျမ်းစာေစာင် ကိ ေတွ ့၍၊ ၁၅ ေတွ ့ေ ကာင်းကိ
စာေရးေတာ် ှ ာဖန်အား ေြပာလျက် ထိ ကျမ်းစာကိ အပ်ေပး၏။

၁၆

ှ ာဖန်သည်

ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ ယသွ ား၍၊ ကိ ယ် ေတာ်က န်တိ့သည် မှာထားေတာ်မသမ အတိ င်း
ပက

ပါ၏။

၁၇ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ေတွ ့ေသာေငွ ကိ မတ်၍၊ အပ်ချုပ် ေသာသ ှ င့်

လပ်ေဆာင်ေသာသတိ ့၌ အပ်ပါ ပီ ဟ၍၎င်း၊ ၁၈ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဟိလခိ သည် က န်ေတာ်၌
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စာေစာင်ကိ အပ်ပါ ပီ ဟ၍၎င်း ကားေလ ာက်လျက်၊ ှ င်ဘရင်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဘတ် ွတ်ေလ၏။
၁၉ ှ င်ဘရင်သည် တရားစကားကိ ကားလ င်၊ မိ မိအဝတ်ကိဆတ်၍၊ ၂၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ဟိ လခိ ၊ ှ ာဖန်သားအဟိ ကံ၊ မိ ကာသား အာဗဒန်၊ စာေရးေတာ် ှ ာဖန်၊ မိ မိက န်အာ သာယကိ
ေခ ၍၊ ၂၁ ယခေတွ ့ေသာ ကျမ်းစကားေ ကာင့် ငါ့အတွ က် ဣသေရလြပည် ှ င့်ယဒြပည်၌
ကျန် ကင်းေသးေသာ သတိ ့အတွ က် ထာဝရဘရား၌ ေမးေလ ာက် ကပါ။ ဘိ းေဘးတိ ့သည်
ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ နား မေထာင်၊ ဤကျမ်းစာ၌ေရးထားသမ အတိ င်းမကျင့်ဘဲ
ေနေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့၌ြပင်းစွ ာ အမျက်ထွက်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၂ ထိ ကာလတွ င်၊ ဟရဟတ်သားြဖစ်ေသာ တိ ကဝ ၏သားအချုပ်

ဝန် ှ လံ ု၏မယား၊ ပေရာဖက်မဟလဒ သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေနသည်ြဖစ်၍၊ ဟိ လခိ ှ င့်
ှ င်ဘရင်၏လတိ ့သည် ထိ မိန်းမထံ သိ ့သွား၍ ေြပာဆိ က၏။
ငါ့ထံသိ ့ေစလတ်ေသာသထံ သိ ့
ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏
ဘတ်ရေသာကျမ်းစာ၌

သင်တိ့ြပန်၍

ဆင့်ဆိ ရေသာ

အမိ န့်ေတာ်ဟမကား၊
ေရးထားသမ ေသာ

၂၃ မိ န်းမကလည်း၊

ဣသေရလအမျိုး၏
ယဒ ှ င်ဘရင်ေ ှ မ့ ှ ာ

၂၄

အကျိန်စကားြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ၊

ငါသည်ဤအရပ်၌၎င်း၊ ဤအရပ်သားတိ ့၌၎င်း၊ ေဘးေရာက်ေစမည်။ ၂၅ အေ ကာင်းမကား၊
သတိ ့သည် ငါ့ကိစွန့် က ပီ ။ မိ မိလပ်ေသာ အရာတိ ့ြဖင့် ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါ၊
အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့ က ပီ ။ ထိ ေ ကာင့် ဤအရပ်၌
ငါ့အမျက်မီးသည် မ ငိ မ်းဘဲ ေလာင်ရလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၆ ထာဝရဘရားကိ

ေမးေလ ာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ သင်တိ့ကိေစလတ်ေသာ ယဒ ှ င်ဘရင် ကားေသာ ကျမ်းစကားကိ
ရည်ေဆာင်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ
ထိ ှ င်ဘရင်အား တဖန်ြပန်ေလ ာက်ရမည်ကား၊ ၂၇ ဤအရပ်ကိ၎င်း၊ ဤအရပ်သားတိ ့ကိ၎င်း၊
ငါ ခိ မ်းေချာက်ေသာ

စကားကိ

သင်သည် ကားေသာအခါ၊

းညံ့ ေသာစိ တ် ှ ိ ၍၊

ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ကိ ယ်ကိ ှ ိမ့ ်ချြခင်း၊ ကိ ယ်အဝတ်ကိဆတ်ြခင်း၊ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငိ ေ ကး
ြခင်းကိ ပေသာေ ကာင့်၊

သင့်စကားကိ

ငါနားေထာင်၏။

၂၈

ငါသည်

သင်ကိ

ဘိ းေဘးစေဝးရာသိ ့ ပိ ့ေဆာင် ၍၊ သင်သည် ငိ မ်ဝပ်စွာ သချုင်းသိ ့ေရာက်ရလိ မ့ ်မည်။
ဤအရပ်၌၎င်း၊ ဤအရပ်သားတိ ့၌၎င်း၊ ဤအရပ်သားတိ ့ ၌၎င်း၊ ငါေရာက်ေစအံ့ ေသာေဘးကိ
သင့်ကိ ယ်တိင် မေတွ ့မြမင်ရဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ သည် အတိ င်း၊ သတိ ့သည်
ှ င်ဘရင်အား ြပန်ေလ ာက် က၏။

၂၉ ထိ အခါ

ှ င်ဘရင်သည် ယဒြပည်သ၊ ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ား အသက် ကီ းသအေပါင်းတိ ့ကိ ေခ ၍၊ ၃၀ ယဒြပည်သ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား၊
ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်၊ ေလဝိ သား၊ လအ ကီ းအငယ်အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ တက်၍
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ဗိ မာန်ေတာ်၌ေတွ ့ေသာ ပဋိ ညာဥ်ကျမ်းစာ ှ ိ သမ ကိ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဘတ်ေတာ်မ၏။ ၃၁
ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ထာဝရဘရားကိ ဆည်းကပ် ပါမည်။ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်ပညတ်တရားကိ
စိ တ် ှ လံ း အ ကင်းမဲ့ ေစာင့်ေ ှ ာက်ပါမည်။ ဤကျမ်းစာ၌ ပါေသာ ပဋိ ညာဥ်စကားအတိ င်း
ကျင့်ပါမည်ဟ မိ မိေနရာ၌ရပ်၍ အဓိ ာန် ပ၏။ ၃၂ စည်းေဝးေသာ ယဒအမျိုး ှ င့် ဗယာမိ န်
အမျိုး သားအေပါင်းတိ ့သည်၊ ထိ အဓိ ာန်ကိ ဝန်ခံရမည် အေ ကာင်း စီ ရင်ေတာ်မ၏။
ေယ ှ လင်

မိ သ
့ ားတိ ့

သည်လည်း၊

ဘိ းေဘးတိ ့ကိးကွ ယ်ေသာ

ဘရားသခင်၏

ပဋိ ညာဥ်တရားအတိ င်း ကျင့် က၏။ ၃၃ ေယာ ှ ိ မင်းသည်လည်း၊ ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာအရာ
ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ဣသေရလအမျိုးသားပိ င်ေသာ

ြပည်အရပ်

ရပ်တိ့မှ

ပယ် ှ ား၍၊

ဣသေရလအမျိုးသားပိ င်ေသာ ြပည်အရပ်ရပ်တိ့မှ ပယ် ှ ား၍၊ ဣသေရလြပည်၌ ေနေသာ
သအေပါင်းတိ ့သည်၊ မိ မိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားကိ ဝတ် ပရမည်အေ ကာင်း၊
စီ ရင်ေတာ်မသြဖင့်၊ လက်ထက်ေတာ်ကာလပတ်လံ း သတိ ့သည် မေဖာက်ြပန်၊ ဘိ းေဘးတိ ့၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က်လျက်ေန က၏။

၃၅ တဖန်ေယာ ှ ိမင်းသည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌

ထာဝရဘရားအဘိ ့

ပသခါပွဲ ကိ

ခံ ေတာ်မ၍ ပဌမလ တဆယ်ေလးရက်ေန့တွင်၊ ပသခါ သိ းသငယ်ကိ သတ် က၏။ ၂
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိ မိ မိတိ့အရာ၌ခန့်ထား၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်အမ ကိ ေစာင့်ေစြခင်းငှ ါ
ိးေဆာ်ေတာ်မ၏။

၃ ဣသေရလအမျိုး ှ ိ သမ ကိ သွ န်သင်၍၊ ထာဝရ ဘရားအဘိ ့

သန့် ှ င်းေသာေလဝိ သားတိ ့ကိေခ ၍၊ ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင် ဒါဝိ ဒ်သား ေ ှ ာလမန်
တည်ေဆာက် ေသာ အိ မ်၌သန့် ှ င်းေသာ ေသတာေတာ်ကိ သွ င်းထား ကေလာ့။ ေနာက်တဖန်
ေသတာေတာ်ကိ မထမ်းဘဲ ၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏အမ၊ ဘရား သခင်၏လ
ဣသေရလအမျိုး၏ အမကိ ထမ်း က

ေလာ့။ ၄ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ဒါဝိ ဒ်မှတ်စာ၊

သားေတာ် ေ ှ ာလမန်မှတ်စာ ှ င့်အညီ သင်းဖွဲ ့သည်အတိ င်း၊ အေဆွ အမျိုးအလိ က်
ကိ ယ်ကိြပင်ဆင်၍၊ ၅ ြပည်သြပည်သားြဖစ်ေသာ သင်တိ့ညီအစ်ကိ အဘတိ ့ အေဆွ အမျိုး ှ င့်
ေလဝိ သား အေဆွ အမျိုး အသီ းအသီ းေနရာ ှ ိ သည်အတိ င်း၊ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌
ရပ်ေန ကေလာ့။ ၆ ထိ သိ့ပသခါ သိ းသငယ်ကိသတ်၍ ကိ ယ်ကိ သန့် ှ င်းေစ ကေလာ့။
သင်တိ့ညီအစ်ကိတိ့သည်
အတိ င်း ပေစ

ေမာေ ှ

အားြဖင့်

ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်

ြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့ကိလည်း ြပင်ဆင် ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၇

စည်းေဝးေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ပသခါပွဲ ခံ စရာဘိ ့၊ ေယာ ှ ိ မင်းသည် မိ မိဥစာ၊
သိ းသငယ်၊ ဆိ တ်

သငယ်သံ းေသာင်း ှ င့်

ွားသံ းေထာင်ကိ ေပးေတာ်မ၏။

၈

မးမတ်တိ့သည်လည်း၊ ေစတနာစိ တ် ှ ိ ၍လများ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သားတိ ့အား
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ေပး က၏။ ဗိ မာန် ေတာ်မးဟိ လခိ ၊ ဇာခရိ ၊ ေယေဟလသည်လည်း၊ ပသခါပွဲ ခံ စရာဘိ ့
သိ းဆိ တ် ှ စ်ေထာင်ေြခာက်ရာ ှ င့် ွားသံ းရာကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့အား ေပး က၏။ ၉
ေလဝိ သားအ ကီ းအကဲ ၊ ေကာနနိ၊ ေ ှ မာယ၊ ဟာ ှ ဘိ ၊ ေယေယလ၊ ေယာဇဗဒ်၊ နာသေနလ ှ င့်
သ၏ညီ များတိ ့သည်လည်း၊ ပသခါပွဲ ခံစရာဘိ ့ သိ းဆိ တ် ငါးေထာင် ှ င့်

ွားငါးရာကိ

ေလဝိ သားတိ ့အား ေပး က၏။ ၁၀ ထိ သိ့ ှ င်ဘရင်အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း၊ ဝတ် ပစရာ ြပင်ဆင်၍
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်

မိ မိတိ့ေနရာ၌ရပ်၍၊ ေလဝိ သားတိ ့သည်

မိ မိတိ့ အမကိ

ေဆာင် ွက် က၏။ ၁၁ ပသခါသိ းသငယ်ကိသတ်၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ သည် အေသွ းကိ
လက် ှ င့်ြဖန်းလျက်၊ ေလဝိ သားတိ ့သည် အေရကိ ခွာလျက် ပ က၏။ ၁၂ ေမာေ ှ ကျမ်းစာ၌
ေရးထားသည်အတိ င်း၊ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်စရာဘိ ့ လများအေဆွ အမျိုး အလိ က်
အသီ းအသီ းတိ ့အားေပးေဝြခင်းငှ ါ၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
များ ှ င့်
ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

ပသခါသိ းသငယ်ကိ

ွားများကိ ခွဲ ထား က၏။ ၁၃

မီ း ှ င့်ကင် က၏။

သန့် ှ င်းေသာ

ပေဇာသကာအြခား တိ ့ကိ ေြမအိ း၊ သံ အိ း၊ သံ ကရာ၌ ပတ်၍ လအေပါင်း တိ ့အား
အလျင်အြမန် ေဝဖန် က၏။ ၁၄ ထိ ေနာက်မှ ကိ ယ်အဘိ ့ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ် အဘိ ့ကိ
ြပင်ဆင် က၏။ အာ န်သား ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ သည် ညဦ းတိ င်ေအာင် မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်
ဆီ ဥကိ ပေဇာ် လျက်ေနရေသာေ ကာင့်၊ ေလဝိ သားတိ ့သည် ကိ ယ်အဘိ ့ ကိ ၎င်း၊ အာ န်သား
ယဇ် ပေရာဟိ တ် အဘိ ့ကိ၎င်း ြပင်ဆင် က၏။ ၁၅ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် ှ င်ဘရင်၏ ပေရာဖက်အာသပ်၊
ေဟမန်၊ ေယဒသန်တိ့စီရင်သည်အတိ င်း၊ အာသပ် အမျိုးသား သီ ချင်းသည်တိ့သည်
မိ မိတိ့ေနရာ၌ ှ ိ က၏။ တံ ခါးေစာင့်တိ ့သည် မိ မိတိ့အမကိ မေ ှ ာင်၊ တံ ခါး ှ ိ သမ

တိ ့

ကိ ေစာင့် က၏။ သတိ ့ညီအစ်ကိ ေလဝိ သားတိ ့သည် သတိ ့အဘိ ့ ြပင်ဆင် က၏။ ၁၆ ထိ သိ့
ေယာ ှ ိ မင်း ကီ း မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ပသခါပွဲ ကိခံ၍ ထာဝရဘရား၏ယဇ် ပလင်ေပ မှာ
မီ း ိ ့ရာယဇ် တိက
့ ိ ပေဇာ်ြခင်းငှ ါ၊ ထာဝရဘရားအား ပရ ေသာ ဝတ်အလံ းစံ ကိ ၊ ထိ ေန့ြခင်းတွ င်
ြပင်ဆင် က၏။ ၁၇ စည်းေဝးေသာဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်၊ ထိ အခါပသခါပွဲ ကိ၎င်း၊
အဇမပွဲ ကိ၎င်း၊ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ခံ က၏။ ၁၈ ေယာ ှ ိ မင်း ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သား၊
စည်းေဝးေသာယဒြပည်၊ ဣသေရလြပည်သား၊ ေယ
ထိ ပသခါပွဲ ကဲ့သိ ့ေသာ

ပွဲ ကိ

ှ လင် မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ခံေသာ

ပေရာဖက် ှ ာေမွ လလက်ထက်မှစ၍

ဣသေရလ

ိင်ငံ၌မခံ ။ ထိ သိ့ေသာပသခါပွဲ ကိ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် တေယာက်မ

မခံ ။

၁၉

ေယာ ှ ိ မင်းနန်းစံ ဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊ ထိ ပသခါပွဲ ကိ ခံ က၏။ ၂၀ ထိ ေနာက်မှ၊ ေယာ ှ ိ သည်
ဗိ မာန်ေတာ်ကိ

ြပင်

ဆင် ပီ းမှ၊

အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်ေနေခါသည်

ဥဖရတ်ြမစ်နား၊

ခါေခမိ တ် မိ သ
့ ိ ့ စစ်ချီသည်တွင်၊ ေယာ ှ ိ မင်းသည် ဆီ းတားြခင်းငှ ါ ထွ က်ေလ၏။
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၂၁

အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်က၊ အိ ယဒ ှ င်ဘရင်၊ သင် သည် ငါ ှ င့်အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ သင့်ကိ
ယေန့

ငါစစ်ချီသည်မဟတ်။

ငါ ှ င့်စစ်တိက်ဘက်

ြဖစ်ေသာ

အမျိုးကိ စစ်ချီ၏။

ငါအလျင်အြမန်ြပမည်အေ ကာင်း ဘရားသခင်မှာထားေတာ်မ ပီ ။ ငါ့ဘက်၌ ှ ိ ေသာဘရား
သခင်ကိ ဆန့်ကျင်ဘက်မ ပဘဲ ေနေလာ့။ သိ ့မဟတ် သင့်ကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်ဟ
သံ တမန်ကိေစလတ်၍ မှာလိ က်ေလ၏။ ၂၂ သိ ့ရာတွ င် ေယာ ှ ိ သည် မလဲ မေ ှ ာင်၊ ေနေခါ
ဆင့်ဆိ ေသာ ဘရားသခင်၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ နား မေထာင်၊ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ြခားနားေသာ
အေယာင်ကိ ေဆာင်လျက်၊ ေမဂိ ေဒါချိုင့်၌ စစ်ပွဲထဲသိ့ ဝင်ေလ၏။ ၂၃ ေလးသရဲ တိ့သည်
ေယာ ှ ိ မင်း ကီ းကိ ပစ်၍ မှန် သြဖင့်၊ မင်း ကီ းက ငါ့ကိေဆာင်သွားေလာ့။ ြပင်းစွ ာ
အထိ အခိ က်ခံရသည်ဟ က န်တိ့အား ဆိ လ င်၊ ၂၄ က န်တိ့သည် ရထားေတာ်ေပ ကချ၍၊
ဒတိ ယ ရထားေတာ်ေပ ၌ တင် ပီ းလ င်၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်သွားေသာအခါ၊
အနိစေရာက်၍
ေယ

ဘိ းေဘးတိ ့

ှ လင် မိ ့

သချုင်း

သ ဂဟ်ြခင်းကိ

သားအေပါင်းတိ ့သည်၊

ခံ ေလ၏။

ေယာ ှ ိ မင်းအနိစ

ယဒြပည်သ၊

ေရာက်ေသာေ ကာင့်

ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပ က၏။ ၂၅ ေယရမိ သည်လည်း ြမည်တမ်းေသာစကားကိ စီ ရင်၍
သီ ချင်းသည်ေယာက်ျားမိ န်းမ ှ ိ သမ တိ ့သည်၊

ယေန့တိင်ေအာင်

ေယာ ှ ိ မင်းကိ

ေအာက်ေမ့လျက်၊ ထိ ြမည်တမ်းေသာစကားကိ သံ းေဆာင်သြဖင့်၊ ဣသေရ

လထံ းစံ

ြဖစ်ေလ၏။ ထိ စကားသည် ြမည်တမ်းစာ၌ ေရးထားလျက် ှ ိ သတည်း။ ၂၆ ေယာ ှ ိ ပမေသာ
အမအရာ ကင်းေလသမ တိ ့ ှ င့် ထာဝရဘရား၏ ပညတိ ကျမ်း၌ ေရးထားသည် အတိ င်း
ေကျးဇး ပြခင်း၊ ၂၇ အကျင့်ကျင့်ြခင်းအရာအစ အဆံ းတိ ့သည်၊ ဣသေရလရာဇဝင် ှ င့်
ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။

၃၆ ြပည်သြပည်သားတိ့သည်

ေယာ ှ ိ သား

ေယာ

ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ာ ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းတင် က၏။

ခတ်ကိ

ယ၍၊

၂ ေယာခတ်သည်

အသက် ှ စ်ဆယ်သံ း ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊ နန်းထိ င်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ သံ းလစိ းစံ ေလ၏။ ၃ ထိ မင်းကိ
အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်သည် ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ာ နန်းချ၍၊ ယဒြပည်၌ ေငွ အခွ က်တေထာင် ှ င့်
ေ အခွ က်တဆယ်ကိ အခွ န်ေတာင်းေလ၏။ ၄ အဲ ဂတု ှ င်ဘရင် ေနေခါသည်လည်း၊
ေယာခတ် ၏ ေနာင်ေတာ်ဧလျာကိ မ်ကိ ယဒြပည်ေယ ှ လင် မိ ့ နန်းေတာ်ေပ မှာ တင်၍။
ေယာယကိ မ်အမည်သစ်ကိ ေပး ပီ းလ င်၊ ညီ ေတာ်ေယာခတ်ကိ အဲ ဂတုြပည်သိ့ ယသွ ား၏။ ၅
ေယာယကိ မ်သည်

အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ်

ှ ိ ေသာ်၊

နန်းထိ င်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌

တဆယ်တ ှ စ်စိးစံ ေလ၏။ ထိ မင်းသည် မိ မိဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌
ဒစ ိ က်ကိ ပ၏။

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

၆ ထိ ေ ကာင့်၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ သည် ချီလာ၍၊
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ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ယသွ ားြခင်းငှ ါ၊ သံ ကိ းြဖင့် ချည်ေ ှ ာင်ေလ၏။

၇ ဗိ မာန်ေတာ်တန်ဆာ

အချို ့တိ့ကိလည်း ယသွ ား ၍၊ ဗာဗလန် မိ ့ ဗိ မာန်၌ ထားေလ၏။ ၈ ေယာယကိ မ် ပမေသာ
အမအရာ ကင်းေလ

သမ တိ ့ ှ င့် ပမိ ေသာ ွံ ှ ာဘွ ယ်အမ၊ ထင် ှ ာေသာ စိ တ်သေဘာသည်၊

ဣသေရလရာဇဝင် ှ င့် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ သားေတာ်ေယေခါနိသည်
ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။ ၉ ေယေခါနိသည် အသက်တဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာ် နန်းထိ င်၍
ေယ ှ လင် မိ ့၌ သံ းလ ှ င့် ဆယ်ရက်စိးစံ ေလ၏။ ထိ မင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ဒစ ိ က် ကိ ပ၏။

၁၀ ှ စ်လည်ေသာအခါ၊ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီ း သည် စစ်ချီေစ၍၊

ထိ မင်း ှ င့်တကွ ေကာင်းမွ န်ေသာ ဗိ မာန်ေတာ်တန်ဆာတိ ့ကိ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ ယသွ ား၍၊
ဘေထွ းေတာ် ေဇဒကိ ကိ၊ ယဒြပည် ေယ ှ လင် မိ ့ နန်းေတာ်ေပ မှာ တင်ေလ၏။ ၁၁
ေဇဒကိ သည်

အသက် ှ စ်ဆယ်တ ှ စ် ှ ိ ေသာ်၊

နန်းထိ င်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌

တဆယ်တ ှ စ်စိးစံ ေလ၏။ ၁၂ ထိ မင်းသည်လည်း၊ မိ မိဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ဒစ ိ က် ပ၏။ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့် ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ေသာ ပေရာဖက်ေယရမိ ေ ှ မ့ ှ ာ ကိ ယ်ကိ
မ ှ ိမ့ ်ချ။

၁၃

ဘရားသခင်

အကျိန်တိက် ပီ းေသာ

ေနဗခဒ်

ေနဇာမင်း ကီ းကိ

ပန်ကန်ေလ၏။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ မြပန်မည်
အေ ကာင်း၊ မိ မိလည်ပင်းကိ ၎င်း၊ မိ မိ ှ လံ းကိ ၎င်း ခိ င်မာေစ၏။
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းများ ှ င့်
ွံ ှ ာဘွ ယ် ပသည်အတိ င်း၊

ြပည်သြပည်သား

အလွ န်ြပစ်မှား က၏။

၁၄ ထိ မှတပါး၊

ှ ိ သမ တိ ့သည်၊ တပါးအမျိုးသား
ေယ ှ လင် မိ ့၌

ထာဝရဘရား

သန့် ှ င်းေစေတာ်မေသာ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ ညစ် းေစ က၏။ ၁၅ ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား သည်၊ မိ မိလမျိုး ှ င့် မိ မိေနေတာ်မရာ အရပ်ကိသနား ေသာေ ကာင့်၊
ေစာေစာထ၍ အထပ်ထပ် ေစလတ်ေသာ တမန်တိ့အားြဖင့် မှာလိ က်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ ၁၆
ဘရားသခင်၏ တမန်တိ့ကိ ြပက်ယယ် ပ၍ အမိ န့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်၊ ပေရာဖက်တိ့ကိ
ှ ဥ်းဆဲ ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ် မ ငိ မ်း

ိင်ေအာင်၊ မိ မိလမျိုးကိ

တွ က်သြဖင့်၊ ၁၇ ခါလဒဲ ှ င်ဘရင်ကိ စစ်ချီေစေတာ်မ၏။ ထိ ှ င်ဘရင်သည် သန့် ှ င်းရာဌာန
အိ မ်ေတာ်၌ လပျိုတိ ့ ကိ ထား ှ င့်သတ်၏။ ေယာက်ျားပျို၊ မိ န်းမပျို၊ လအိ ၊ အသက် ကီ း၍
ေကျာကန်းေသာ သတိ ့ကိပင် မသနား၊ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ထိ ှ င်ဘရင် လက်သိ့အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၈
ဗိ မာန်ေတာ်တန်ဆာ အ ကီ းအငယ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း၊ ဗိ မာန်ေတာ်ဘ
မးမတ် ဘ

ာ၊ နန်းေတာ်ဘ

ာ၊

ာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း၊ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ ယသွ ား၏။ ၁၉ ဗိ မာန်ေတာ်ကိလည်း

မီ း ိ ့၍ ေယ ှ လင် မိ ့ ိ း ကိ

ဖိ ဖျက် က၏။ မင်းအိ မ် ှ ိ သမ တိ ့ကိလည်း မီ း ိ ့၍

မိ တ
့ န်ဆာအေကာင်းအြမတ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

ဖျက်ဆီး က၏။

၂၀

ထားေဘး ှ င့်
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လွ တ်ေသာသတိ ့ကိ၊ ဗာဗလန် မိ ့ သိ ့ သိ မ်းသွ ား၍၊ သတိ ့သည် ေပရသိ ိင်ငံ မတည်မှီ
တိ င်ေအာင် ှ င်ဘရင်ထံ၊ သားေတာ် ေြမးေတာ်ထံ၌ က န်ခံလျက်ေနရ က၏။ ၂၁ ထိ သိ့
ဣသေရလေြမသည် ဥပသ်ေန့တိ့ကိ ေမွ ့ေလျာ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ေယရမိ ဆင့်ဆိ ေသာ ထားဝရ
ဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်သည် ြပည့်စံ ရ၏။ ထိ ြပည်သည် လဆိ တ်ညံလျက်ေနေသာ ကာလ၊
အ ှ စ်ခနစ်ဆယ် ေစ့ေအာင် ဥပသ်ေန့တိ့ကိ ေစာင့်ေသာအခွ င့ ် ှ ိ သတည်း။

၂ ရာဇဝင်ချုပ်
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ဧဇရ

၁ ေယရမိဆင့်ဆိေသာ ထာဝရဘရား၏ အမိန့် ေတာ်ကိ ြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ၊ ေပရသိ ှ င်ဘရင်
က နန်းစံ ပဌမ ှ စ်တွင်၊ ထာဝရဘရား ိးေဆာ်ေတာ်မေသာ အားြဖင့်၊ ထိ ှ င်ဘရင်သည်
အမိ န့်ေတာ်စာကိ ထတ် ပီ း လ င်၊ ေပရသိ ိင်ငံအရပ်ရပ်တိ့၌ ေ ကာ်ြငာေစ၍၊

၂

ေပရသိ ှ င်ဘရင် က မင်းမိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ေကာင်းကင်ဘံ ၏အ ှ င် ဘရားသခင်
ထာဝရ ဘရားသည်၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ တိ င်း ိင်ငံ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ငါ့အားေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊
ယဒြပည်ေယ ှ လင် မိ ့၌ အိ မ်ေတာ်ကိ ငါတည်ေဆာက်ရမည်အေ ကာင်း မှာထား ေတာ်မ ပီ ။
၃ သင်တိ့တွင်

အဘယ်သသည်

ဘရားသခင်၏ လြဖစ်သနည်း။ ထိ သ ှ င့်အတ

ဘရားသခင် ှ ိ ေတာ်မ ပါေစေသာ။ ယဒြပည်ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၍ ဣသ ေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ် ကိ တည်ေဆာက်ေစ။ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ
ဘရားသည် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၄ ဘရားသခင်၏လ တည်းခိ ရာ အရပ်ရပ်၌
ေနေသာသတိ ့သည်၊ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ာ ှ ိ ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်အဘိ ့
အလိ လိလေသာ အလမှတပါး၊ ေ ၊ ေငွ ၊ ဥစာ၊ တိ ရ စာန် ှ င့် မစေစဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ ထိ အခါ
ယဒအေဆွ အမျိုး ှ င့် ဗယာမိ န် အေဆွ အမျိုး သ ကီ းများ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သားများ ှ င့်
တကွ ၊ ဘရားသခင် ိးေဆာ်ေတာ်မေသာသ အေပါင်းတိ ့ သည်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ
ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းငှ ါ ထ က၏။ ၆ အိ မ်နီးချင်း ှ ိ သမ တိ ့သည်၊
အလိ လိလေသာ အလမှတပါး၊ ေငွ တန်ဆာ ှ င့်ေ

အစ ှ ိ ေသာ ဥစာများ၊ တိ ရ စာန်များ၊

အဘိ းထိ က်ေသာ အရာတိ ့ ှ င့် မစ က၏။ ၇ ထိ မှတပါး၊ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ေနဗခဒ်ေနဇာ
သိ မ်းသွ ား၍၊ မိ မိဘရားတိ ့ဗိမာန်၌ သွ င်းထားေသာ ဗိ မာန် ေတာ်တန်ဆာတိ ့ကိ၊

၈

ေပရသိ ှ င်ဘရင် က သည် ေ တိ က်စိး မိ သေရ ဒတ်လက်ြဖင့် ထတ်၍၊ ယဒမင်းေ ှ ှ ဗာဇာ၌
ေရတွ က် လျက် အပ်ေတာ်မ၏။ ၉ ဗိ မာန်ေတာ် တန်ဆာစာရင်းဟမကား၊ ေ ဖလားသံ းဆယ်၊
ေငွ ဖလားတေထာင်၊ ထား ှ စ်ဆယ် ကိ းစင်း၊ ၁၀ ေ အိ းသံ းဆယ်၊ ြခားနားေသာေငွ အိး ေလးရာ
တဆယ်၊ အြခားေသာတန်ဆာတေထာင်၊ ၁၁ ေ တန်ဆာ၊ ေငွ တန်ဆာအေရအတွ က် ေပါင်း
ကာ၊ ငါးေထာင်ေလးရာတည်း။ ထိ တန်ဆာများကိ ေ ှ ှ ဗာဇာသည် ယ၍၊ အချုပ်ခံရေသာ
လစထဲ က၊ ဗာဗလန် မိ မ့ ှ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေခ သွ ားေသာ သတိ ့ ှ င့်အတ ေဆာင်ခဲ့၏။

၂ ဗာဗလန်

ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာသည်၊

၂ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ့

သိ မ်းသွ ားေသာ

လစထဲ က ထွ က်၍ေဗ ဗေဗလ၊ ေယာ ၊ ေနဟမိ ၊ သရာယ၊ ေရလာ ယ၊ ေမာ်ဒကဲ ၊
ဗိ လ ှ န်၊ မိ ဇပါ၊ ဗိ ဂဝဲ ၊ ေရဟံ ၊ ဗာနာတိ ့ ှ င့် အတလိ က် လာ၍၊ ေယ ှ လင် မိ ့
အစ ှ ိ ေသာ

ဧဇရ

ယဒြပည်

၌

အသီ းသီ းဆိ င်ေသာ
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ဣသေရလလ စာရင်းဟမကား၊
ှ စ်ေယာက်၊

၃ ပါ တ်အမျိုးသား

ှ စ်ေထာင်တရာခနစ်ဆယ်

၄ ေ ှ ဖတိ အမျိုးသားသံ းရာခနစ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊

ခနစ်ရာခနစ်ဆယ်ငါးေယာက်၊

၅ အာရာအမျိုးသား

၆ ပါဟတ်ေမာဘအမျိုး၊ ေယာ ယွ ာဘ အမျိုးသား

ှ စ်ေထာင် ှ စ် ရာတဆယ် ှ စ်ေယာက်၊

၇ ဧလံ အမျိုးသား တေထာင် ှ စ်ရာငါးဆယ်

ေလးေယာက်၊ ၈ ဇတု အမျိုးသားကိ းရာေလးဆယ်ငါးေယာက်၊ ၉ ဇကဲ အမျိုးသားခနစ်ရာ
ေြခာက်ဆယ်၊ ၁၀ ဗာနိအမျိုးသားေြခာက်ရာေလးဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၁၁ ေဗဗဲ အမျိုးသား
ေြခာက်ရာ ှ စ်ဆယ်သံ း ေယာက်၊

၁၂ အာဇဂဒ် အမျိုးသားတေထာင် ှ စ်ရာ

ှ စ်ဆယ်

ှ စ်ေယာက်၊ ၁၃ အေဒါနိကံအမျိုးသား ေြခာက်ရာေြခာက်ဆယ် ေြခာက်ေယာက်၊ ၁၄
ဗိ ဂဝဲ အမျိုးသား

ှ စ်ေထာင်ငါးဆယ်

ေလးရာငါးဆယ်ေလး ေယာက်၊
ေယာက်၊

ေြခာက်

ေယာက်၊

၁၅ အာဒိ န်အမျိုးသား

၁၆ ေဟဇကိ ှ င့် အာတာအမျိုးသား ကိ းဆယ် ှ စ်

၁၇ ေဗဇဲ အမျိုးသား သံ းရာ ှ စ်ဆယ်သံ းေယာက်၊

၁၈ ေယာရအမျိုးသား

တရာတဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၁၉ ဟာ ံ အမျိုးသား ှ စ်ရာ ှ စ်ဆယ်သံ းေယာက်၊ ၂၀ ဂိ ဗာ
အမျိုးသား ကိ းဆယ်ငါးေယာက်၊ ၂၁ ဗက်လင် မိ သ
့ ား တရာ ှ စ်ဆယ်သံ းေယာက်၊ ၂၂
ေနေတာဖ မိ သ
့ ား ငါးဆယ်ေြခာက်ေယာက်၊ ၂၃ အာနသတ် မိ သ
့ ား တရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊
၂၄ အာဇမာဝက် မိ သ
့ ား ေလးဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၂၅ ကိ ရယသာရိ မ် မိ ၊့ ေခဖိ ရ မိ ၊့ ေဗ တ် မိ သ
့ ား

ခနစ်ရာ ေလးဆယ်သံ းေယာက်၊ ၂၆ ရာမ မိ ၊့ ဂါဘ မိ သ
့ ားေြခာက်ရာ ှ စ်ဆယ်တေယာက်၊ ၂၇
မိ တ်မတ် မိ သ
့ ား တရား ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၂၈ ေဗသလ မိ ၊့ အာဣ မိ သ
့ ား ှ စ်ရာ ှ စ်ဆယ်
သံ းေယာက်၊

၂၉ ေနေဗာ မိ သ
့ ား

တရာငါးဆယ်ေြခာက်ေယာက်၊

ငါးဆယ် ှ စ်ေယာက်၊
၃၁

အြခားေသာ

၃၀ မာဂဗိ တ်

ဧလံ မိ သ
့ ား

မိ သ
့ ား

တေထာင် ှ စ်ရာ

ငါးဆယ်ေလးေယာက်၊ ၃၂ ဟာရိ မ် မိ သ
့ ား သံ းရာ ှ စ်ဆယ်၊ ၃၃ ေလာဒ မိ ၊့ ဟာဒိ ဒ် မိ ၊့
သေနာ မိ သ
့ ား ခနစ်ဆယ်ငါးေယာက်၊ ၃၄ ေယရိ ေခါ မိ သ
့ ား သံ းရာေလးဆယ်ငါးေယာက်၊ ၃၅
ေသနာ မိ သ
့ ားသံ းေထာင် ေြခာက်ရာသံ းဆယ် တည်း။ ၃၆ ယဇ် ပေရာဟိ တ်စာရင်းဟမကား၊
ေယာ အမျိုး ထဲ က၊ ေယဒါယအမျိုးသားကိ းရာ ခနစ်ဆယ်သံ းေယာက်၊ ၃၇ ဣေမရ
အမျိုးသားတေထာင်ငါးဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၃၈ ပါ ရ အမျိုးသားတေထာင် ှ စ်ရာ ေလးဆယ်
ခနစ်ေယာက်၊

၃၉ ဟာရိ မ်အမျိုးသား တေထာင်တဆယ်ခနစ် ေယာက်တည်း။

၄၀

ေလဝိ သားစာရင်းဟမကား၊ ေဟာဒဝိ အမျိုးထဲ က ေယာ အမျိုး ှ င့် ကာဒေမလအမျိုးသား
ခနစ်ဆယ်ေလး ေယာက်၊ ၄၁ သီ ချင်းသည် အာသပ်အမျိုးသား တရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊
၄၂

တံ ခါးေစာင့်အမျိုးသားတည်းဟေသာ

ှ လံ ုအမျိုးသား၊

အာတာအမျိုးသား၊

တာလမန်အမျိုးသား၊ အကုပ်အမျိုးသား၊ ဟတိ တအမျိုးသား၊ ေ ှ ာဗဲ အမျိုးသား အေပါင်း

ဧဇရ
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တရာသံ းဆယ်ကိးေယာက်တည်း။ ၄၃ ဘရားက န်ခံသ၊ ဇိ ဟအမျိုးသား၊ ဟသဖ အမျိုးသား၊
တေဗာက်အမျိုးသား၊ ၄၄ ေက တ်အမျိုးသား၊ သာယာဟအမျိုးသား၊ ပါဒန်အမျိုးသား၊ ၄၅
ေလဗနအမျိုးသား၊ ဟာဂဘအမျိုးသား၊ အကုပ် အမျိုးသား၊

၄၆ ဟာဂပ်အမျိုးသား၊

ှ ာလမဲ အမျိုးသား၊ ဟာနန် အမျိုးသား၊ ၄၇ ဂိ ေဒလအမျိုးသား၊ ဂါဟာအမျိုးသား၊ ရာယ
အမျိုးသား၊ ၄၈ ေရဇိ န်အမျိုးသား၊ ေနေကာဒအမျိုးသား၊ ဂဇမ်အမျိုးသား၊ ၄၉ သဇအမျိုးသား၊
ပါသာအမျိုးသား၊ ေဗသဲ အမျိုးသား၊

၅၀ အာသနာအမျိုးသား၊ မဟနိမ်အမျိုးသား၊

နဖသိ မ်အမျိုးသား၊ ၅၁ ဗာကဗတ်အမျိုးသား၊ ဟကဖအမျိုးသား၊ ဟာရဟရအမျိုးသား၊ ၅၂
ဗာဇလပ်အမျိုးသား၊ မဟိ ဒအမျိုးသား၊ ဟရ ှ အမျိုးသား၊

၅၃ ဗာကတ်အမျိုးသား၊

သိ သရအမျိုးသား၊ သာမ အမျိုးသား၊ ၅၄ ေနဇိ အမျိုးသား၊ ဟတိ ဖအမျိုးသားတည်း။ ၅၅
ေ ှ ာလမန်၏ အေစခံ က န်၊ ေသာတဲ အမျိုးသား၊ ေသာဖရက်အမျိုးသား၊ ေပ ဒအမျိုးသား၊ ၅၆
ယာလအမျိုးသား၊ ဒါကန်အမျိုးသား၊ ဂိ ေဒလ အမျိုးသား၊

၅၇ ေ ှ ဖတိ အမျိုးသား၊

ဟတိ လအမျိုးသား၊ ေပါခရက်အမျိုးသား၊ ေဇဗိ မ်အမျိုးသား၊ အာမိ အမျိုးသား တည်း။ ၅၈
ဘရားက န် ှ င့် ေ ှ ာလမန် က န်ေပါင်းကား၊ သံ းရာကိ းဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၅၉ ထိ မှတပါး၊
ဣသေရလအမျိုး မှန်သည်မမှန်သည်ကိ၎င်း၊ မိ မိတိ့ အေဆွ အမျိုးကိ ၎င်း၊ မြပ ိင်ဘဲ
ေတလေမလ မိ ၊့ ေတလဟာသ မိ ၊့ ေခ ပ် မိ ၊့ အဒန် မိ ၊့ ဣေမရ မိ မ့ ှ ထွ က်သွားေသာသဟမကား၊
၆၀ ေဒလာယ အမျိုးသား၊ ေတာဘိ အမျိုးသား၊ ေနေကာဒအမျိုးသားေပါင်း ေြခာက်ရာငါးဆယ်

ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၆၁ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမျိုးထဲ က ဟဗာယအမျိုးသား၊ ေကာဇအမျိုးသား၊
ဂိ လဒ်ြပည်သားဗာဇိ လဲသမီ း တေယာက် ှ င့်
ဗာဇိ လဲအမျိုးသားတိ ့သည်၊

၆၂

စံ ဘက်၍၊ ေယာကမအမည်ကိရေသာ

စာရင်းဝင်ေသာလစတွ င်

မိ မိတိ့စာရင်းကိ

ှ ာ၍မေတွ ့ေသာေ ကာင့်၊ အမျိုးမစစ်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အရာကိ မခံ ရ က။ ၆၃ ဥရိ မ် ှ င့်
သမိ မ်ပါေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မေပ မှီတိင်ေအာင် သတိ ့သည်အလွ န်သန့် ှ င်းေသာအရာတိ ့ကိ
မစားရဟ ြပည်အပ်မင်းစီ ရင်၏။

၆၄ ပရိ သတ်ေပါင်းကား ေလးေသာင်း ှ စ်ေထာင်

သံ းရာေြခာက်ဆယ်တည်း။

ထိ မှတပါး၊

၆၅

က န်ေယာက်ျား၊

က န်မိန်းမေပါင်း

ခနစ်ေထာင်သံ းရာသံ းဆယ်ခနစ်ေယာက်၊ သီ းချင်းသည် ေယာက်ျား မိ န်းမေပါင်း ှ စ်ရာ၊ ၆၆
ြမင်းေပါင်း

ခနစ်ရာသံ းဆယ်ေြခာက်စီး၊

လားေပါင်း

ှ စ်ရာေလးဆယ်ငါးစီ း၊

၆၇

ကလားအပ်ေပါင်းေလးရာသံ းဆယ်ငါးစီ း၊ ြမည်း ေပါင်းေြခာက်ေထာင်ခနစ်ရာ ှ စ်ဆယ်တည်း။
၆၈ အေဆွ အမျိုးသ ကီ းအချို ့တိ့သည် ေယ

ှ လင် မိ ့ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊

ဗိ မာန်ေတာ် ကိ မိ မိေနရာ၌ တည်ေဆာက်ြခင်းငှ ါ၊ ၆၉ တတ် ိင်သမ အတိ င်း အလိ လိလ၍၊
ေ ဒဂ ါးေြခာက်ေသာင်းတေထာင်၊ ေငွ အခွ က်ငါးေသာင်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အဝတ် အစံ တရာကိ
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ဘ

ာေတာ်ထဲသိ့ သွ င်း က၏။ ၇၀ ထိ သိ့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သား၊ သာမည လအချို ့၊

သီ ချင်းသည်၊

တံ ခါးေစာင့်၊

ဘရားက န်တိ့သည်

မိ မိတိ့ေနရာ မိ ့ ွာတိ ့၌၎င်း၊

ဣသေရလြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် မိ မိတိ့ေနရာ မိ ့ ွာတိ ့၌၎င်းေနရာကျ က၏။

၃ သတမလေရာက်မှ မိ ့ ွာအရပ်ရပ်၌ ေနေသာ ဣသေရလအမျိုးသားလအေပါင်းတိ့သည်၊
ေယ ှ လင်

မိ သ
့ ိ့

ေယာဇဒက်သားေယာ

တညီ တ ွ တ်တည်းလာ၍

စေဝး က၏။

၂

ထိ အခါ

ှ င့် သ၏ညီ အစ်ကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်များ၊ ှ ာလေသလသား ေဇ ဗ

ေဗလ ှ င့် သ၏ညီ အစ်ကိများတိ ့သည်ထ၍ ဘရားသခင် ၏လ ေမာေ ှ ေရးထားေသာ
ပညတိ ကျမ်းစာ၌ ပါသည် အတိ င်း၊ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် တိ့ကိပေဇာ်လိေသာငှ ါ၊ ဣသေရလ
အမျိုး၏

ဘရားသခင့်ယဇ် ပလင်ကိတည် က၏။

ထိ ြပည်အရပ်ရပ်၌

၃

ေနေသာသတိ ့ကိ ေ ကာက်ေသာ်လည်း၊ ယဇ် ပလင်ကိ မိ မိဘိနပ်ေပ မှာ တည်ထား
၍၊

နံ နက်ညဦ းမြပတ်မီး ိ ရာယဇ်
့
တိ့ကိ

ထာဝရဘရား

အား

ပေဇာ် က၏။

၄

ကျမ်းစာလာသည်အတိ င်း၊ သေကေနပွဲ ကိလည်းခံ ၍ တရား ှ င့်အညီ ေန့တိင်း ပသင့်ေသာ
ဝတ်ကိ ပလျက်၊ ေန့တိင်းမီ း ိ ရာယဇ်
့
တိ့ကိ အေရအတွ က် ှ င့် ပေဇာ် က၏။ ၅ ထိ ေနာက်မှ
အ မဲ ပေဇာ်ရေသာယဇ် ၊ လဆန်းေန့ ၌၎င်း၊ ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းေစေသာ ဓမပွဲ ေန့
၌၎င်း၊ ပေဇာ်ရေသာယဇ် ၊ ထာဝရဘရားအား အလိ လိပေဇာ်သကာကိ ေဆာင်ခဲ့ေသာသ
အသီ းအသီ းအဘိ ့ ပေဇာ်ရေသာ ယဇ် တိ့ကိ ပေဇာ်လျက်ေန က၏။

၆ ဗိ မာန်ေတာ်

တိ က်ြမစ်ကိမချေသးေသာ်လည်း၊ သတမလတရက်ေန့မှစ၍ မီ း ိ ရာယဇ်
့
တိ့ကိ ထာဝရ
ဘရားအား ပေဇာ် က၏။ ၇ ပန်ရန်သမား ှ င့် လက်သမားတိ ့အားလည်း ေငွ ကိေပး က၏။
ေပရသိ ှ င်ဘရင်က အခွ င့ ်ေပးေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ အာရဇ် သစ်သားကိ ေလဗ န်ေတာင်မှ
ယေပဆိ ပ်သိ့ ေဆာင်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဇိ ဒန် မိ သ
့ ား ှ င့် တ ှ

မိ သ
့ ားတိ ့အား၊ စားစရိ တ် ှ င့်

ဆီ များကိ ေပး က၏။ ၈ ေယ ှ လင် မိ ့ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ေရာက်ေသာ ဒတိ ယ ှ စ်၊ ဒတိ ယလတွ င်
ှ ာလေသလသား
အစ်ကိ၊

ေဇ ဗ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊

ေဗလ၊

ေယာဇဒတ်သားေယာ ၊

ေလဝိ သားများ၊

အချုပ်ခံရ

ကျန် ကင်းေသာ

ေသာ

ညီ

လစထဲ ကထွ က်၍၊

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့လာေသာ လများအေပါင်းတိ ့သည် ထ၍ ဗိ မာန်ေတာ်တည်ေဆာက်
ြခင်းအမကိ ိးေဆာ်စိမ့ ်ေသာငှ ါ ေလဝိ သားတိ ့ကိ ခန့်ထား က၏။ ၉ ထိ အခါယဒအမျိုး၊
ေယာ

ှ င့်သ၏သားညီ များ၊ ကပ်ေမျလ ှ င့်သ၏သားများ၊ ေလဝိ အမျိုးေဟနဒဒ်သား များ၊

သတိ ့သား ှ င့်

ညီ များတိ ့သည်၊

သတိ ့ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါ ထ က၏။

ဗိ မာန်ေတာ်ကိ

၁၀ လပ်ေဆာင်ေသာသတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏

ဗိ မာန်ေတာ်တိက်ြမစ်ကိချေသာအခါ၊ ဣသေရလ
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ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွ မ်းေစြခင်းငှ ါ၊ တံ ပိ းကိ င်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်များ၊
ခွ က်ကွင်းကိ င်ေသာေလဝိ အမျိုး၊
ထာဝရဘရားသည်

အာသပ်သားများတိ ့ကိ

ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၏။

ခန့်ထား က၏။

ဣသေရလအမျိုး၌

၁၁

ြပေတာ်မေသာ

က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲ တည်ပါသည်ဟ၍ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းလျက်၊ ေကျးဇေတာ်ကိ
ဝန်ခံလျက်၊ အသံ ပိ င်၍ အလှ ည့်လှ ည့်သီ ချင်းဆိ က၏။ ဗိ မာန်ေတာ်တိက်ြမစ်ကိ
ချရေသာေ ကာင့်၊ လအေပါင်းတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းလျက်၊
ကီ းေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေ ကာ် က၏။ ၁၂ သိ ့ရာတွ င်အသက် ကီ း၍ အရင်ဗိမာန်ေတာ်ကိ
ြမင်ဘးေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊

ေလဝိ သား၊

အေဆွ အမျိုး

သ ကီ းအများတိ ့သည်၊

ေနာက်ဗိမာန်ေတာ်တိက်ြမစ်ကျ လျက် ှ ိ သည်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ကီ းစွ ာေသာ အသံ ှ င့်
ငိ ေ ကး က၏။ လအများတိ ့သည်လည်း ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိ တ် ှ င့် ေ ကးေ ကာ် က၏။ ၁၃
ထိ သိ့ ပေသာ ေ ကးေ ကာ်သံ ှ င့်ငိ ေ ကးသံ ကိ ကားေသာ သတိ ့သည် ပိ င်းြခား၍ မသိ ိင် က။
လများ တိ ့သည်

ကီ းစွ ာေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေ ကာ်ေသာေ ကာင့်၊ ေဝးေသာအရပ်၌

ကားရေလ၏။

၄ သိမ်းသွားြခင်းကိခံရေသာ အမျိုးသားတိ့သည်၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားအဘိ ့ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ တည် ကသည်ဟ ယဒအမျိုး ှ င့် ဗယာမိ န်အမျိုး၏
ရန်သတိ ့သည် ကားလ င်၊ ၂ ေဇ ဗေဗလ ှ င့် အေဆွ အမျိုး သ ကီ းတိ ့ထံသိ ့ လာ၍၊ ငါတိ ့သည်
သင်တိ့ထံ၌ တည်းခိ ပါရေစ။ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ကိ သင်တိ့ ှ ာသကဲ့ သိ ့ ငါတိ ့လည်း
ှ ာ က၏။ ငါတိ ့ကိ ဤြပည်သိ့ေဆာင်ခဲ့ေသာ အာ ရိ ှ င်ဘရင် ဧသရဟဒုန်လက်ထက်မှ၍
ထိ ဘရားသခင်အား ယဇ်

ပေဇာ် ကသည်ဟ ဆိ ကေသာ်၊

၃ ေဇ ဗေဗလ ှ င့်

ေယာ အစ ှ ိ ေသာ

ေရလအေဆွ အမျိုး

ငါတိ ့၏ဘရားသခင်

အဘိ ့

ဣသ

ဗိ မာန်ေတာ်တည်ြခင်းအမကိ ၊

သ ကီ းတိ ့က၊

သင်တိ့သည်

ငါတိ ့ ှ င့်

ဝိ င်း၍

မလပ်ရ။

ေပရသိ ှ င်ဘရင်က မင်း ကီ း အမိ န့် ေတာ်အတိ င်း၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရ
ဘရားအဘိ ့ ငါတိ ့သည် ကိ ယ်တိင်တည်ရမည်ဟ ြပန်ေြပာ

က၏။

၄ ထိ အခါ

ြပည်သားတိ ့သည် ယဒအမျိုးတိ ့ကိ လက်အားေလျာ့ေစ၍၊ တည်ေဆာက်ြခင်းအမကိ
ေ ှ ာင့် ှ က် က၏။

၅ ယဒအမျိုးသားတိ ့၏ အ ကံ ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ၊ ေပရသိ ှ င်ဘရင်

က လက်ထက်ကာလပတ်လံ းမှသည်၊ ေပရသိ ှ င်ဘရင် ဒါရိ လက်ထက်တိင် ေအာင်၊ ေ ှ ေန
့
တိ ့ကိ ငှ ါး၍ထား က၏။ ၆ အာေ

နန်းထိ င်စက ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့၌

အြပစ်တင်ေသာလာစာကိ ေပးလိ က် က၏။ ၇ အာတေဇရဇ် လက်ထက်၌ ဗိ ှ လံ ၊ မိ သေရဒတ်၊
တေဗလ ှ င့် အြခားေသာေအေပါင်းအေဘာ်တိ့သည်၊
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လာစာကိ ၊ ေပရသိ ှ င်ဘရင် အာတေဇရဇ် ထံသိ ့ ေပးလိ က် က၏။ ၈ စာတိ က်စိးေရဟံ ှ င့်
မိ စ့ ာေရး ှ ိ မ ှ ဲ တိ့သည်၊ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ရန်ဘက် ပလျက်၊ အာတေဇရဇ် မင်း ကီ းထံ သိ ့
စာေပးလိ က်၍၊ ၉ စာတိ က်စိးေရဟံ ၊ မိ စ့ ာေရး ှ ိ မ ှ ဲ ှ င့် အြခားေသာ အေပါင်းအေဘာ်၊
ဒိ နဲြပည်သား၊ အဖာသသက်ြပည်သား၊ တာေပလြပည်သား၊ အဖာရသြပည်သား၊ အာေခဝြပည်
သား၊ ဗာဗလန်ြပည်သား၊

ှ နက်ြပည်သား၊ ေဒဟဝ ြပည်သား၊ ဧလံ ြပည်သား အစ ှ ိ ေသာ၊ ၁၀

ကီ းြမတ်ေသာမင်း အာသနပါးေဆာင်ခဲ့၍၊

ှ မာရိ မိ ့ ွာတိ ့၌ ေနရာချေသာ သများ ှ င့်၊

ြမစ်ေနာက် ဘက်၌ေနေသာ အြခားသများတိ ့သည်၊ ဤမည်ေသာ ေန့ရက်ကာလတွ င်၊ ၁၁
အာတေဇရဇ် မင်း ကီ းထံ သိ ့ေပးလိ က်ေသာ စာဟမကား၊ ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ေနေသာ
ကိ ယ်ေတာ် က န်တိ့သည်၊ ဤမည်ေသာေန့ ရက်ကာလတွ င် ေလ ာက် ပါ၏။ ၁၂ အထံ ေတာ်မှ
က န်ေတာ်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေရာက်လာေသာ ယဒလတိ ့သည် ဆိ းညစ်၍၊ ပန်ကန်တတ်ေသာ
ေယ

ှ လင် မိ က
့ ိ

တည်လျက်၊

မိ ့ ိ းအြမစ်ကိချ၍

လက်စသတ်

လသည်ကိ

သိ မှတ်ေတာ်မပါ။ ၁၃ ထိ မိ က
့ ိ တည်ြပန်၍ မိ ့ ိ းကိ လက်စသတ်လ င်၊ ေငွ ေတာ်ခွဲြခင်းကိ မခံ ၊
အခွ န်ေတာ်အေကာက်ေတာ်ကိ

မေပးဘဲ ေန၍၊

ိင်ငံေတာ်အကျိုးနည်းပါလိ မ့ ်မည်ကိ

သိ မှတ်ေတာ်မပါ။ ၁၄ က န်ေတာ်တိ့သည် ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် အသက်ေမွ းရေသာ
သြဖစ်သည် ှ င့်အညီ ၊ ကိ ယ်ေတာ်၌ ဘန်းေတာ်ေလျာ့ေ ကာင်းကိ ကည့်၍မ ေနသင့်ေသာ
ေ ကာင့်၊

ဘိ းေတာ်ေဘးေတာ်တိ့၏မှတ်စာကိ

ဤေလ ာက်စာကိ ေပးလိ က်ပါ၏။

၁၅ ေယ

စစ်ေ ကာ

ေတာ်မမည်အေ ကာင်း

ှ လင် မိ သ
့ ည် ပန်ကန်တတ်ေသာ မိ ၊့

ှ င်ဘရင်အကျိုး ှ င့် ိင်ငံေတာ်အကျိုးစီ းပွ ားကိ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ မိ ့ြဖစ်ဘး၍၊ ေ ှ းကာလ၌
မိ ထ
့ ဲ မှာ ပန်ကန် ေသာအ ကံ ကိ အစဥ် ပစေသာေ ကာင့်၊ အတိ က်အဖျက်ခံ ရပါသည်
အေ ကာင်းအရာများကိ ထိ မှတ်စာ၌ ေတွ ့၍ သိ ေတာ်မပါလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ထိ မိ က
့ ိ တည်ြပန်၍
မိ ့ ိ းကိ လက်စသတ်လ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ အစိ းရေတာ်မမ
ေ ကာင်းကိ

က န်ေတာ်တိ့

ေလ ာက်ထားပါသည်ဟ

စာ၌

ပါသတည်း။

၁၇

ှ င်ဘရင်သည် စာတိ က်စိးေရဟံ ှ င့် မိ စ့ ာေရး ှ ိ မ ှ ဲ မှစ၍၊ ှ မာရိ မိ ့၌ေနေသာ ထိ သတိ ့၏
အေပါင်း အေဘာ်များ၊ ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ေနေသာ အြခား သများတိ ့
ြပန်ေပးလိ က်ေသာ စာဟမကား၊

၁၈ ဤမည်ေသာေန့ရက်ကာလတွ င်၊

ှ ိ ရာသိ ့
ငါေရး၍

သင်တိ့ချမ်းသာပါေစ။ ငါ့ထံသိ ့သင်တိ့ ေပးလိ က်ေသာစာကိ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ အနက်ြပန်၍ဘတ် ပီ ။
၁၉

ငါမှာထားသည်အတိ င်း

ှ င်ဘရင်တိ့ကိ

စစ်ေ ကာ ကေသာအခါ၊

ပန်ကန်ေ ကာင်း၊

ထိ မိ သ
့ ည်

မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ

ေ ှ းကာလ၌
ကံ တတ်ေသာ မိ ၊့

ပန်ကန်တတ် ေသာ မိ ့ြဖစ်ေ ကာင်း၊ ၂၀ ေငွ ေတာ်ကိခွဲလျက်၊ အခွ န်ေတာ်အေကာက်
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ေတာ်ကိခံလျက်၊ ြမစ်အေနာက်ဘက် တေ ှ ာက်လံ းကိ အစိ းရ၍ တန်ခိး ကီ းေသာ
ှ င်ဘရင်တိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနဘးေ ကာင်းများကိ သိ ရ၏။

၂၁ သိ ့ြဖစ်၍

ငါသည်အခွ င့ ်မေပးမှီတိင်ေအာင်၊ ထိ သတိ ့သည် မိ က
့ ိ မတည်ဘဲေနေစမည်အေ ကာင်း
အမိ န့်ေတာ်ကိဆင့်ဆိ ကေလာ့။ ၂၂ ိင်ငံေတာ်အကျိုးမပျက်စီးေစြခင်းငှ ါ သတိ ပ၍ ဤအမကိ
ေစ့ေစ့ ကည့် ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ အာတေဇရဇ် မင်း ကီ းစာကိ ေရဟံ ှ င့် မိ စ့ ာေရး
ှ ိမ ှ ဲ

အစ ှ ိ ေသာ

သတိ ့အေပါင်းအေဘာ်ေ ှ မ့ ှ ာ

ဘတ် ပီ း

လ င်၊

သတိ ့သည်

ေယ ှ လင် မိ ၊့ ယဒလတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ အလျင်အြမန်သွား၍ ယဒလတိ ့၏ အလပ်အကိ င်ကိ
အ ိင်အထက်ဆီးတား က၏။ ၂၄ ထိ သိ့ ေယ ှ လင် မိ ၏
့ ဗိ မာန်ေတာ် တည်ြခင်း အမြပတ်၍၊
ေပရသိ ှ င်ဘရင် ဒါရိ နန်းစံ ှ စ် ှ စ်တိင် ေအာင် လက်စမသတ်ဘဲေနေလ၏။

၅ ထိအခါ ပေရာဖက်ဟဂဲ ှ င့် ဣေဒါသားပေရာ ဖက် ဇာခရိလတိ့ သည် ယဒြပည်သ၊
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား၊ ယဒလတိ ့အား ထာဝရဘရားအခွ င့ ် ှ င့် ေဟာ က၏။ ၂ ထိ ဘရားသခင်၏
ပေရာဖက်တိ့သည် ဝိ င်း သြဖင့်၊ ှ ာလေသလသား ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ေယာဗဒက် သား
ေယာ သည်ထ၍ ေယ ှ လင် မိ ၏
့ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ တည်စ ပြပန် က၏

၃ ထိ အခါ

ြမစ်အေနာက်ဘက် မိ ဝ့ န်တာတန် ှ င့် ေ ှ သာေဗာဇနဲမှစ၍ သတိ ့အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည်
လာ၍၊

ဤအိ မ်ကိတည်ေဆာက်ရမည်၊

ဤ မိ ့ ိ းကိ

ပြပင်

ရမည်အေ ကာင်း

အဘယ်သမှာထားသနည်းဟ၍၎င်း၊ ၄ ဤအိ မ်ကိတည်ေဆာက်ေသာ သတိ ့၏အမည် ကား
အဘယ်သိ့ နည်းဟ၍၎င်း၊ ေမးစစ် ကေသာ်လည်း၊ ၅ ဒါရိ မင်း အမိ န့်ေတာ်မေရာက်မှီတိင်
အလပ် အကိ င် မြပတ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဘရားသခင်သည် ယဒ အမျိုးသား အသက် ကီ းသတိ ့ကိ
ေထာက် ေတာ်မ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ အထံ ေတာ်သိ့ ေလ ာက်စာကိ ေပးလိ က် က၏။

၆

ြမစ်အေနာက်ဘက် မိ ဝ့ န်တာတနဲ ှ င့် ေ ှ သာ ေဗာဇနဲမှစ၍ သတိ ့အေပါင်းအေဘာ်၊ ၇
ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ေနေသာ အဖာသသက် လတိ ့သည်၊ ဒါရိ မင်း ကီ းထံ သိ ့ေပးလိ က်ေသာ
စာချက်ဟ မကာ၊ ဒါရိ မင်း ကီ း၌ အစဥ်ချမ်းသာ ှ ိ ပါေစေသာ။

၈ က န်ေတာ်တိ့သည်

ယဒြပည်တွင် ကီ းြမတ်ေသာ ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်သိ့ေရာက်၍၊ ထိ အရပ်သား တိ ့သည်
အိ မ်ေတာ်ကိ ေကျာက် ကီ း ှ င့်တည်လျက်၊ ေကျာက်ထရံ ေပ မှာ သစ်သားကိ တင်လျက်၊
အလျင် အြမန် လပ်ေဆာင်၍ အ ကံ ထေြမာက်ေ ကာင်းကိ သိ မှတ် ေတာ်မပါ။

၉

ဤအိ မ်ကိတည်ေဆာက်ရမည်၊ ဤ မိ ့ ိ းကိ ပြပင်ရမည်အေ ကာင်း အဘယ်သမှာထားသနည်း
ဟ၍၎င်း၊ ၁၀ သ ကီ းတိ ့၏ အမည်များကိ စာရင်းယ၍ အထံ ေတာ်သိ့ေပးလိ က်ြခင်းငှ ါ၊
သ ကီ းတိ ့၏အမည်များကိ ၎င်း၊ အသက် ကီ းသတိ ့၌ေမးြမန်းေသာ အခါ။ ၁၁ သတိ ့က၊
ငါတိ ့သည် ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ း အ ှ င် ဘရားသခင်၏ က န်ေတာ်ြဖစ် က၏။ ေ ှ းကာလ၌
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ကီ းြမတ်ေသာ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

တည်ေထာင်ေတာ်မ

ေသာ

အိ မ်ေတာ်ကိ

ယခ ပြပင် က၏။ ၁၂ ငါတိ ့ဘိးေဘးတိ ့သည် ေကာင်းကင်ဘံ ၏ အ ှ င် ဘရားသခင်၏
အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့ကိခါလဒဲမင်း၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ
လက်သိ့ အပ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ထိ ှ င်ဘရင်သည် ဤအိ မ် ေတာ်ကိ ဖျက်ဆီး၍၊ ြပည်သားတိ ့ကိ
ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ သိ မ်း သွ ား၏။

၁၃ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်က သည်၊ နန်းစံ ပဌမ ှ စ် တွ င်

ဤဗိ မာန်ေတာ်ကိ ပြပင်ရမည်အေ ကာင်း မိ န့်ေတာ် မ၏။

၁၄ ေနဗခဒ်ေနဇာသည်

ေယ ှ လင် မိ ၏
့ ဗိ မာန် ေတာ်ထဲကထတ်၍၊ ဘရားသခင်၏အိ မ်ေတာ် ှ င့် ဆိ င် ေသာ်လည်း၊
ဗာဗလန် မိ ၏
့ ဗိ မာန်သိ့ ေဆာင်သွားေသာ ေ တန်ဆာ၊ ေငွ တန်ဆာတိ ့ကိ က မင်း ကီ းသည်
ဗာဗ

လန် မိ ၏
့ ဗိ မာန်ထဲက

တဖန်ထတ်၍၊

ေ ှ ှ ဗာဇာအမည်

ှ င့်

မိ ဝ့ န်အရာ၌

ခန့်ထားေသာသလက်သိ့ အပ်ေတာ် မလျက်၊ ၁၅ ဤတန်ဆာတိ ့ကိယ၍ ေယ ှ လင် မိ ၏
့
ဗိ မာန် ေတာ်သိ့ ေဆာင်သွားေလာ့။ ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ် ကိ မိမိေနရာ၌ တည်ြပန်ေစဟ
မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၁၆

ထိ ေ ှ ှ ဗာဇာသည်

လာ၍

ေယ ှ လင် မိ ၏
့

ဘရားအိ မ်ေတာ်အြမစ်ကိ ချထားသြဖင့်၊ ထိ အချိန်မှစ၍ ယခတိ င်ေအာင် ငါတိ ့သည်
တည်လပ်လျက် လက်စ မသတ်ေသးဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ၁၇ သိ ့ြဖစ်၍၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌
ဘရား၏အိ မ်ေတာ်

ကိ

တည်ရမည်အေ ကာင်း၊ က မင်း ကီ းအမိ န့်ေတာ်

ှ ိ သည်

မ ှ ိ သည်ကိသိလိသြဖင့်၊ ဗာဗလန် မိ ့ ဘ ာ ေတာ်တိက်၌ ှ ာေဖွ ေစြခင်းငှ ါ၊ အလိ ေတာ် ှ ိ လ င်၊
ှ ာေဖွ ေစေတာ်မပါ။ ေနာက်တဖန် ဤအမ၌ အလိ ေတာ် ှ ိ သည် အတိ င်း က န်ေတာ်တိ့ဆီသိ့
အမိ န့်ေတာ်စာကိ ေပးလိ က် ေတာ်မပါဟ ေလ ာက်စာ၌ ပါသတည်း။

၆ ထိအခါ

ဒါရိ မင်း ကီ းအမိ န့်ေတာ် ှ င့် ဗာဗလန် မိ ့ ဘ

ှ ာေဖွ က၏။

၂

ေမဒိ ြပည်၊

အာခေမသ မိ ၊့

ာေတာ်ထားရာစာတိ က်၌

နန်းေတာ်၌စာလိ ပ်

ကိ

ေတွ ့၍၊

စာလိ ပ်၌ပါေသာ စကားဟမကား၊ ၃ ယဇ် ပေဇာ်ရာ အိ မ်ေတာ်ကိတည်ေစ။ တိ က်ြမစ် ကိ
ခိ င်ခ့ံ စွ ာချထားေစ။ အြမင့်အေတာင်ေြခာက်ဆယ်၊ အနံ အေတာင်ေြခာက်ဆယ် ှ ိ ၍၊

၄

ကီ းေသာေကျာက်တန်းသံ းဆင့်၊ အသစ်ေသာ သစ်သားတန်းတဆင့် ှ င့် အထပ်ထပ်တည်ေစ။
စရိ တ်များ

ကိ လည်း

ဘ

ာေတာ်ထဲက

ထတ်၍ေပးေစ။

၅

ေယ ှ လင် မိ ၏
့

ဗိ မာန်ေတာ်ထဲကေနဗခဒ် ေနဇာထတ်၍ ဘရားသခင်၏အိ မ်ေတာ် ှ င့် ဆိ င်ေသာ် လည်း၊
ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ေဆာင်ခဲ့ေသာ ေ တန်ဆာ ေငွ တန်ဆာတိ ့ကိ ြပန်ေပးေစ။ ေယ ှ လင် မိ ၏
့
ဗိ မာန် ေတာ်သိ့ ပိ ့၍ အလံ းစံ တိ ့ကိ ဘရားအိ မ်ေတာ်ထဲတွင် မိ မိတိ့ေနရာ၌ ထားေစဟ
က မင်း ကီ းသည် နန်းစံ ပဌမ ှ စ်တွင်၊ ေယ ှ လင် မိ ၏
့
ဘရားအိ မ်ေတာ်အမ မှာ
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။

ဧဇရ

၆ သိ ့ြဖစ်၍၊ ြမစ်အေနာက်ဘက် မိ ဝ
့ န်တာတနဲ၊ ေ ှ သာေဗာဇနဲ ှ င့်
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သင်တိ့အေပါင်းအေဘာ်တည်း ဟေသာ ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ေနေသာ အဖာသသက် လတိ ့၊
ထွ က်သွား က။ ၇ ထိ ဘရား၏အိ မ်ေတာ်တည်ြခင်း အမကိ မဆီ းမတား က ှ င့်။ ယဒ မိ ဝ့ န် ှ င့်
ယဒအမျိုး အသက် ကီ း သတိ ့ သည် ထိ အိမ်ေတာ်ကိ မိ မိေနရာ၌ တည်ပါေလေစ၊ ၈ ထိ မှတပါး၊
သင်တိ့သည် ထိ ဘရား၏ အိ မ်ေတာ် တည်ြခင်းအမကိ ယဒအမျိုးအသက် ကီ းသတိ ့ ှ င့် ကညီ
ရမည်အေ ကာင်း၊

သတိ ့သည်

အဆီ းအတားမ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊

ခံ ေသာအခွ န်ေတာ်တည်း ဟေသာ ဘ
ြခင်းထတ်ေပးရမည်အေ ကာင်း

ြမစ်အေနာက်ဘက်၌

ာေတာ်ထဲက အိ မ်ေတာ်တည်စရာစရိ တ်ကိ ချက်

ငါအမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။

၉

ထိ မှတပါး၊

သတိ ့သည်

ေမး ကိ င်ေသာယဇ် တိ့ကိ ေကာင်းကင်ဘံ ၏အ ှ င် ဘရားသခင်အား ပေဇာ်၍၊
ှ င်ဘရင်အသက်၊
သတိ ့လိချင်သမ

ေဆွ ေတာ်မျိုးေတာ်တိ့၏
ေယ ှ လင် မိ ့

၁၀

အသက်အဘိ ့

ဆေတာင်းေစြခင်းငှ ါ၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့

စီ ရင်သည်အတိ င်း၊

ေကာင်းကင်ဘံ ၏အ ှ င် ဘရားသခင်အား မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပေဇာ်စရာဘိ ့ ွား၊ သိ းထီ း၊ သိ းသငယ်၊
စပါး၊ ဆား၊ စပျစ် ရည်၊ ဆီ တိ့ကိေန့တိင်း အစဥ်အြပတ်ေပးေစ။ ၁၁ ၎င်းနည်း အ ကင်သသည်
ဤအမိ န့်ေတာ်ကိ ြငင်းဆန်လ င်၊ ထိ သ၏အိ မ်မှ သစ်တိင်ကိ တ်ယ၍ စိ က် ပီ းမှ သ့ကိလည်း
ဆွဲ ချေစ။ သ့အိမ်ကိလည်း ေနာက် ေချးပံ ြဖစ်ေစဟ ငါအမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၂ ေယ ှ လင် မိ ၏
့
ဘရားအိ မ်ေတာ်ကိ ကျိုးပဲ့ ပျက်စီးေစြခင်းငှ ါ ပေသာ ှ င်ဘရင် ှ င့် ဆင်းရဲ သား အေပါင်းတိ ့ကိ၊
ထိ အရပ်၌ နာမေတာ်တည်ေစေသာ ဘရားသခင်သည် ဖျက်ဆီးေတာ်မပါေစေသာ။ ငါဒါရိ
သည် အမိ န့်ေတာ်ကိေပး၏။ အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း အလျင် အြမန် ပေစဟ ေပးလိ က်သတည်း။
၁၃ ထိ အခါ ဒါရိ မင်း ကီ းေပးလိ က်ေသာ အမိ န့်ေတာ်

အတိ င်း၊ ြမစ်အေနာက်ဘက်

မိ ဝ့ န်တာတနဲ၊ ေ ှ သာ ေဗာဇနဲ ှ င့် သတိ ့အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည် အလျင် အြမန် ပ က၏။
၁၄

ယဒအမျိုးအသက် ကီ းသတိ ့သည်

တည်ေဆာက်

၍၊

ပေရာဖက်ဟဂဲ ှ င့်

ဣေဒါသားဇာခရိ ေဟာေသာ အားြဖင့်၊ အ ကံ ထေြမာက် က၏။ ဣသေရအမျိုး၏ ဘရား
သခင်အမိ န့်ေတာ် ှ င့် ေပရသိ ှ င်ဘရင်က မင်း၊ ဒါရိ မင်း အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း တည်ေဆာက်၍
လက်စသတ် က၏။
အိ မ်ေတာ်သည်

၁၅ ဒါရိ မင်း ကီ းနန်းစံ ေြခာက် ှ စ်၊

ပီ းြပည့်စံ ၏။

၁၆

အာဒါလသံ းရက် ေန့တွင်

ဣသေရလအမျိုးသား၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊

ေလဝိ သားအစ ှ ိ ေသာ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ဘးေသာ အမျိုးသားချင်း ှ ိ သမ တိ ့သည်
ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ် ကိ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့် အ ေမာဒနာပွဲ ခံ က၏။

၁၇

ထိ အိမ်ေတာ်၏ အ ေမာဒနာပွဲ တွင် ွားတရာ၊ သိ းထီ း ှ စ်ရာ၊ သိ းသငယ်ေလးရာကိ ၎င်း၊
ဣသေရလအမျိုး တဆယ် ှ စ်မျိုးအလိ က် အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့၏ အြပစ် ေြဖရာ
ယဇ် တည်းဟေသာ ဆိ တ်ထီးတဆယ်

ဧဇရ

ှ စ်ေကာင် ကိ ၎င်း၊ ယဇ် ပေဇာ် က၏။
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၁၈

ေမာေ ှ ကျမ်းစာ၌ ပါသည်အတိ င်း၊ ေယ

ှ လင် မိ ့၌ ဘရားဝတ်ကိ

ပေစြခင်းငှ ါ၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ် အသီ းအသီ းတိ ့ကိ၎င်း၊ သင်းဖွဲ ့ေသာ ေလဝိ သားတိ ့ကိ၎င်း ခန့်ထား က၏။ ၁၉
သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ
ပသခါပွဲ ကိလည်း
တညီ

ခံ ရေသာအမျိုးသားတိ ့သည်
ခံ က

တ ွ တ်တည်း

၏။

၂၀

ပဌမလတဆယ်ေလးရက်ေန့တွင်

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ င့်

ကိ ယ်ကိသန့် ှ င်းေစ၍၊

ေလဝိ သားတိ ့သည်

အလံ းစံ တိ ့သည်

သန့် ှ င်းသြဖင့်၊

မိ မိတိ့အဘိ ့မှစ၍ ေပါက်ေဘာ်ချင်း ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့အဘိ ့ ှ င့် သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံရေသာ
အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့အဘိ ့
သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံေသာ

ပသခါသိ းသငယ်ကိ

လစထဲ က

ထွ က်လာ

သတ် က
ေသာ

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

၏။

၂၁

ဣသေရလအမျိုးသားများ၊

ှ ာလိ ေသာငှ ါ၊ တပါး အမျိုးသား

ေနရာအရပ် အညစ်အေ ကးကိ ပယ် ှ ားေသာ သများအေပါင်းတိ ့သည် ပသခါပွဲ ကိစား၍၊ ၂၂
ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိ တ် ှ င့် အဇမပွဲ ကိလည်း ခံ က၏အေ ကာင်းမကား၊
ထာဝရ ဘရားသည် ဝမ်းေြမာက်ေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင်ဗိမာန်ေတာ် တည် ေဆာက်ြခင်းအမမှာ၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင် မစမည် အေ ကာင်း၊
စိ တ် ှ လံ းေတာ်ကိ သတိ ့ဘက်သိ့ ကးေစ ေတာ်မ၏။

၇ ထိေနာက်၊ ေပရသိ ှ င်ဘရင် အာတေဇရဇ် လက်ထက်၌၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးအာ န်၊
ဧလာဇာ၊ ဖိ နဟတ်၊ အဘိ ၊ ဗတိ ၊ သဇိ ၊ ေဇရဟိ ၊ စရာယတိ ့မှ ဆင်းသက်ေသာသ၊
၆

ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်

ထာဝရ

ဘရားေပးေတာ်မေသာ

ေမာေ ှ ၏ပညတိ ကျမ်းစာကိ ေလ့ကျက်ေသာစရာြဖစ်ေသာ သဧဇရသည် ဗာဗလန် မိ ့ မှ
ထွ က်သွား၏။ ထိ သေတာင်းသမ ကိ သ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားတန်ခိးေတာ်ေ ကာင့်
ှ င်ဘရင် ေပးသနား ေတာ်မ၏။ ၇ အာတေဇရဇ် မင်း ကီ း နန်းစံ ခနစ် ှ စ်တွင်၊ အချို ့ ေသာ
ဣသေရလအမျိုးသား ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သား၊ သီ ချင်းသည်၊ တံ ခါးေစာင့်၊
ဘရားက န်တိ့သည်

လည်း၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ လိ က်သွား က၏။

၈

ှ င်ဘရင်

နန်းစံ ခနစ် ှ စ်၊ ပဥမလတွ င် ဧဇရ သည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေလ၏။

၉

ပဌမလတရက်ေန့တွင်၊ ဗာဗလန် မိ မ့ ှ ထွ က်၍၊ ပဥမလတရက်ေန့တွင်၊ မိ မိဘရားသခင်
တန်ခိးေကျးဇး ေတာ်ေ ကာင့်၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေလ၏။ ၁၀ အေ ကာင်းမကား၊
ဧဇရသည်

ထာဝရဘရား

စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မချက်တိ့ကိ

၏

တရားေတာ်ကိ
ဣသေရလအမျိုး၌

စစ်ေဆးေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊
သွ န်သင်

ြခင်းငှ ါ၎င်း

သေဘာကျေသာသြဖစ်၏။ ၁၁ ထာဝရဘရား၏ပညတ်စကား ှ င့် ဣသေရလ အမျိုး၌
ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မချက်တိ့ကိ

ဧဇရ

ေလ့ကျက်ေသာ

ဆရာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ဧဇရအား၊
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အာတေဇရဇ် မင်း ကီ း

ေပးေတာ်မေသာ

ဘရင်တိ့၏ဘရင်အာတေဇရဇ် သည်

အမိ န့်ေတာ်စာချက်ဟမကား၊

ေကာင်း

ကင်ဘံ ၏

၁၂

အ ှ င်ဘရားသခင့်

တရားကျမ်းတတ်ဆရာ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဧဇရ၌ခပ်သိမ်းေသာ မဂလာြဖစ်ေစ ေသာဟ၍
ဤမည်ေသာကာလတွ င် မှာလိ က်၏။ ၁၃ ငါ့ ိင်ငံ၌ ှ ိ ေသာ ဣသေရလအမျိုးသား၊ ယဇ်
ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သားတိ ့တွင် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ကိ ယ် အလိ အေလျာက်သွားချင်ေသာ
သ ှ ိ သမ တိ ့သည် သင် ှ င့် အတ လိ က်သွားရမည်အေ ကာင်း ငါအမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၄
အေ ကာင်းမကား၊

သင်၏ဘရားသခင့်တရားကိ

ယဒြပည်ေယ ှ လင် မိ ့၌ တရားအမများကိ

သင်ေလ့ကျက်သည်အတိ င်း၊

ေမးြမန်းစစ်ေဆးေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

၁၅

ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ာ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ ဣသ ေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်အား၊ ှ င်ဘရင် ှ င့်
အတွ င်း ဝန်တိ့သည်

ကည် ိ ေသာစိ တ် ှ င့်

ပေဇာ်ေသာေ ေငွ ှ င့်

တကွ ၊

၁၆

ဣသေရလအမျိုးသား၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ၏
့ ဘရားအိ မ်ေတာ်အဘိ ့
အလိ လိလ၍ ဗာဗလန်ြပည်၌ သင်ရ ိင်သမ ေသာ ေ ေငွ ကိ ေဆာင် သွ ားေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ှ င်ဘရင် ှ င့် အတွ င်းဝန်ခနစ်ပါး ေစလတ်၏။
သိ းသငယ် ှ င့်

တကွ ၊

အလျင်အြမန်ဝယ်၍၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊
ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ

၁၇ ထိ ေငွ ကိယ ပီ းလ င် ွား၊ သိ းထီ း၊

သွ န်းေလာင်းရာပေဇာ်သကာတိ ့ကိ
သင်တိ့၏

ဘရားအိ မ်ေတာ်

ယဇ်

ပလင်ေပ မှာ ပေဇာ်ရမည်။ ၁၈ ကျန် ကင်းေသာ ေ ေငွ ကိ သင် ှ င့်သင့်ညီ အစ်ကိတိ့
ပချင်သမ အတိ င်း၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် အလိ ေတာ် ှ င့်အညီ ပေလာ့။ ၁၉ သင်၏ဘရား
အိ မ်ေတာ်ဝတ် ပစရာဘိ ့ သင်၌ အပ်ေပးေသာ တန်ဆာများကိ လည်း၊ ေယ ှ လင် မိ ၏
့
ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
တွင် သိ ထားေလာ့။ ၂၀ သင်၏ဘရားသခင့် အိ မ်ေတာ်အဘိ ့ လိ ေသး
ေသာအရာ၊ ဝယ်သင့်သမ တိ ့ကိ ဘ ာေတာ်ထဲက ထတ်၍ဝယ်ေလာ့။ ၂၁ ေကာင်းကင်ဘံ ၏
အ ှ င်ဘရားသခင့် တရားကိ ေလ့ကျက်ေသာ ဆရာ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဧဇရေတာင်းသမ
အတိ င်း၊

၂၂

ေငွ အခွ က်တေထာင်၊

ဂျံုဆန်ေကာရတရာ၊

စပျစ်ရည်ဗတ်တရာ၊

ဆီ ဗတ်တရာ ှ င့်တကွ ဆားမည်မ မဆိ ၊ ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ေနေသာ အခွ န်ဝန်အေပါင်းတိ ့
သည် အလျင်အြမန်ေပးရမည်အေ ကာင်း၊ ငါ ှ င်ဘရင် အာတေဇရဇ် အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၂၃
ေကာင်းကင်ဘံ ၏ အ ှ င်ဘရားသခင်မှာ ထားေတာ်မသမ အတိ င်း၊ ထိ ဘရားသခင်၏
အိ မ်ေတာ် အဘိ ့ ကိ းစား၍လပ်ေဆာင်ေစ။ ှ င်ဘရင် ှ င့် ေဆွ ေတာ်မျိုးေတာ်အေပ သိ ့
အဘယ်ေ ကာင့် အမျက် ေတာ် သက်ေရာက်ရမည်နည်း။ ၂၄ ထိ မှတပါး၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
ေလဝိ သား၊ သီ ချင်း သည်၊ တံ ခါး ေစာင့်၊ ဘရားက န်၊ ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်အမေစာင့်
တစံ တေယာက်၌ မ ေငွ ေတာ်ကိ မခွဲ ေစ ှ င့်။ အခွ န်ေတာ်အေကာက်ေတာ်ကိ မခံ မယေစ ှ င့်
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ဟငါမှာလိ က်၏။ ၂၅ သင်ဧဇရသည်လည်း၊ သင်၏ဘရားသခင် တရားကိ နားလည်ေသာ၊
ြမစ်အေနာက်ဘက်သား အေပါင်းတိ ့တွင်၊ တရားမကိ စီ ရင်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ မသိ ေသာသတိ ့ကိ
သွ န်သင်ြခင်းငှ ာ၎င်း၊ မင်း များ၊ တရားသ ကီ းများကိ သင်၏ဘရားသင့် ဥာဏ် ှ င့်
သင်ြပည့်စံ သည်အတိ င်း ခန့်ထားေလာ့။ ၂၆ သင်၏ဘရားသခင့်တရား ှ င့် ှ င်ဘရင်အမိ န့်
ေတာ်ကိ ြငင်းဆန်ေသာသ မည်သည်ကား၊ အေသသတ် ြခင်း၊ ှ င်ထတ်ြခင်း၊ ဥစာသိ မ်းယြခင်း၊
ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထားြခင်းတည်းဟေသာ ရာဇဝတ်တစံ တခကိ အလျင် အြမန်ခံေစဟ
အမိ န့်ေတာ်စာ၌ပါသတည်း။ ၂၇ ေယ ှ လင် မိ ၏
့ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ တင့်တယ် ေစမည်အ ကံ ကိ
ှ င်ဘရင်စိတ် ှ လံ းထဲ သိ့
ဗိ လ်မင်များေ ှ မ့ ှ ာ

သွ င်းေပးေတာ်မထေသာ၊

ငါ့အား

အခွ င့ ်ေပးေတာ်မေသာ

ှ င်ဘရင်ေ ှ ၊့
ဘိ းေဘးတိ ့၏

အတွ င်းဝန်များ၊
ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ ၂၈ ထိ သိ့ ငါ၏ဘရားသခင် ထားဝရဘရား
ဘန်း ေတာ်ေ ကာင့်၊ ငါသည် ခွ န်အား ှ ိ ၍ ငါ ှ င့်အတ လိ က် သွ ားရေသာ ဣသေရလအမျိုး
အ ကီ းအကဲ တိ့ကိ စေဝး ေစ၏။

၈ အာတေဇရဇ်မင်း ကီးလက်ထက်၌၊

ငါ ှ င့်အတ ဗာဗလန် မိ မ့ ှ ထွ က်သွားေသာသ

အေဆွ အမျိုးသ ကီ းတိ ့ ၏ သားစဥ်ေြမးဆက်စာရင်းဟမကား။ ၂ ဖိ နဟတ်မျိုး ေဂရ ံ ၊
ဣသမာအမျိုး ဒံ ေယလ၊ ဒါဝိ ဒ်အမျိုး ဟတုတ်၊ ၃ ေ ှ ခနိအမျိုး ဖာ တ်အ ယ်ထဲက ဇာခရိ ှ င့်
စာရင်းဝင်သ ေယာက်ျားေပါင်းတရာငါးကျိပ်။ ၄ ပါဟတ်ေမာဘအမျိုး၊ ေဇရာယသားဧေလျာနဲ
ှ င့် ေယာက်ျားေပါင်း ှ စ်ရာ၊ ၅ ေ ှ ခနိအမျိုး ယဟာေဇလသား ှ င့် ေယာက်ျား ေပါင်းသံ းရာ၊ ၆
အာဒိ န်အမျိုး ေယာနသန်သား ဧဗက် ှ င့် ေယာက်ျားေပါင်းငါးကျိပ်၊

၇ ဧလံ အမျိုး၊

အာသလိ သား ေယ ှ ာယ ှ င့် ေယာက်ျားေပါင်းခနစ်ကျိပ် ၈ ေ ှ ဖတိ အမျိုး မိ ေကလသား
ေဇဗဒိ ှ င့် ေယာက်ျားေပါင်း ှ စ်ကျိပ်၊

၉ ယွ ာဘအမျိုး ေယေဟလသား

သဗဒိ ှ င့်

ေယာက်ျားေပါင်း ှ စ်ရာတကျိပ် ှ စ်ေယာက်၊ ၁၀ ေ ှ ေလာမိ တ်အမျိုး၊ ေယာသိ ဖိသား ှ င့်
ေယာက်ျားေပါင်းတရာေြခာက်ကျိပ်၊
ေပါင်း ှ စ်ကျိပ်

ှ စ်ေယာက်၊

၁၁ ေဗဗဲ အမျိုး၊ ေဗဗဲ သားဇာခရိ ှ င့် ေယာက်ျား

၁၂ အာဇဂဒ်အမျိုး၊ ဟကတန်သား ေယာဟနန် ှ င့်

ေယာက်ျားေပါင်းတရာတကျိပ်၊ ၁၃ အေဒါနိကံအမျိုးသားတိ ့တွင်၊ ေနာက်ကျေသာ သ၊
ဧလိ ဖလက်၊ ေယေယလ၊ ေ ှ မာယ ှ င့် ေယာက်ျား ေပါင်းေြခာက်ကျိပ်၊ ၁၄ ဗိ ဂဝဲ အမျိုးသားဥသဲ ၊
ဇဗုဒ် ှ င့် ေယာက်ျား ေပါင်းခနစ်ကျိပ်တည်း။ ၁၅ ထိ လများတိ က
့ ိ အဟာဝ မိ သ
့ ိ ့စီးေသာ ြမစ်နား
မှာ ငါစေဝးေစ၍၊ သံ းရက်ပတ်လံ းတဲ ၌ ေန က၏။ လများ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်များတိ ့ကိ
ငါစစ်ေဆး၍၊ ေလဝိ သား တေယာက်ကိမ မေတွ ့ေသာအခါ၊ ၁၆ လ ကီ းဧေလျဇာ၊ အေရလ၊
ေ ှ မာယ၊ နာသန်၊ ဇာခရိ ၊ ေမ လံ ၊ ပညာ ှ ိ ယာရိ ပ်၊ ဧလနာသန်တိ့ကိ ေခ ၍၊
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၁၇

ကသိ ဖိ မိ သ
့ ကီ း ဣေဒါထံ သိ ့ မှာစာ ှ င့် ေစ

လတ်လျက်၊ ဣေဒါ ှ င့် ကသိ ဖိ မိ မ့ ှ ာ

ေနေသာသ၏ ညီ အစ်ကိဘရားက န်တိ့သည်၊ ငါတိ ့ဘရား သခင့် အိ မ်ေတာ်အမေစာင့်များကိ
ေပးေစြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့အား အဘယ်သိ့ ေြပာဆိ ရမည်ကိ ငါမှာလိ က်၏။ ၁၈ ထိ သတိ ့သည်
ငါတိ ့၏ဘရားသခင့်တန်ခိး

ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်၊

ဣသေရလသားေလဝိ ၏သား

မဟာလိ အမျိုးသား၊ ပညာ ှ ိ တေယာက်၊ ေ ှ ရဘိ ှ င့် သ၏ေပါက်ေဘာ်တကျိပ် ှ စ်ေယာက်၊
၁၉

ဟာ ှ ဘိ ှ င့်

ေမရာရိ အမျိုး

ေယ ှ ာယ ှ င့်သ၏

ေလဝိ သားအမကိ ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဒါဝိ ဒ်

ေပါက်ေဘာ် ှ စ်ကျိပ်၊

ှ င့်မးေတာ်မတ်

၂၀

ေတာ်ခန့်ထားေသာ

ဘရားက န်များ၊ စာရင်းဝင်သည်အတိ င်း၊ ှ စ်ရာ ှ စ်ကျိပ်တိ့ကိ ေခ ခဲ့ က၏။ ၂၁ ထိ အခါ
ဥစာများမှစ၍ သငယ်များ ှ င့်တကွ ၊ ငါတိ ့သွားစရာ မှန်ေသာလမ်းကိ ဘရားသခင်၌ ှ ာ၍၊
ေ ှ ေတာ်
့
မှာ ခိ းြခံ စွ ာ ကျင့်ြခင်းငှ ါ၊ အဟာဝြမစ်နားတွ င်၊ အစာေ ှ ာင်ရာအချိန်ကိ ငါေ ကာ်ြငာ၏။
၂၂ အေ ကာင်းမကား၊ က န်ေတာ်တိ့ ဘရားသခင် ကိ

ှ ာေသာသအေပါင်းတိ ့သည်၊

တန်ခိးေကျးဇေတာ်ကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ စွ န့်ေသာသအေပါင်း တိ ့ကိ၊
တန်ခိးေတာ်ဆီးတား၍ အမျက်ေတာ်သက်ေရာက် လိ မ့ ်မည်ဟ ငါတိ ့သည် ှ င်ဘရင်အား
ေလ ာက်ထားေသာ ေ ကာင့်၊ လမ်းတွ င် ရန်သလက် ှ င့်လွ တ်ေစြခင်းငှ ါ၊ လိ က်ပိ့ ရေသာစစ်သရဲ ၊
ြမင်းစီ းသရဲ ၊ တတပ်ကိ ှ င်ဘရင်၌ မေတာင်းဝံ့ ၊

ှ က် က၏။

၂၃ ထိ အမေ ကာင့်၊

ငါတိ သ
့ ည်အစာေ ှ ာင်၍၊ ငါတိ ့ ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်းလျက်ေန က၏။ ဘရားသခင် လည်း
နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ထိ အခါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း တကျိပ် ှ စ်ပါး၊ ေ ှ ရဘိ ၊ ဟာ ှ ဘိ ှ င့်
သတိ ့ညီအစ်ကိ တကျိပ်ကိ ငါေ ွး ထား ပီ းလ င်၊
မးေတာ်မတ်ေတာ်၊

စည်းေဝးေသာ

၂၅

ှ င်ဘရင်မှစ၍ အတွ င်းဝန်၊

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်၊

ငါတိ ့၏ဘရားသခင့် အိ မ်ေတာ်အဘိ ့ လေသာပေဇာ် သကာ၊ ေ ၊ ေငွ ၊ တန်ဆာတည်းဟေသာ၊
၂၆

ေငွ အခွ က်ေြခာက်ေထာင်ငါးပိ ဿာ၊

ေ အခွ က်တေထာင်။

ေငွ တန်ဆာအခွ က်တေတေထာင်၊

၂၇ ေ ဒဂ ါးတေထာင်အချိန် ှ ိ ေသာ

ေ အင်တံ

ှ စ်ဆယ်၊

ေ ှ င့်အမ ြမတ်ေသာ ေ ေ ကးဝါစစ် ဖလား ှ စ်လံ းတိ ့ကိ ငါချိန်၍အပ်လျက်၊ ၂၈ သင်တိ့သည်
ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်း က၏။ ဤတန်ဆာတိ ့သည်လည်း သန့် ှ င်းေသာတန်ဆာ
ြဖစ် က၏။ ဤေငွ ှ င့် ဤေ သည်လည်း၊ ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား
ကည် ိ ေသာ စိ တ် ှ င့် လေသာေ ေငွ ြဖစ်၏။ ၂၉ ေယ ှ လင် မိ ၊့ ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်
အခန်းတိ ့တွင် ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊ ေလဝိ သား၊ ဣသ ေရလအေဆွ အမျိုး သ ကီ းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ
မချိန်မှီတိင်ေအာင် ကည့် ေစာင့်ေ ှ ာက် ကေလာ့ဟ မှာထား၏။ ၃၀ ထိ အချိန်ေသာ ေ ၊
ေငွ တန်ဆာတိ ့ကိ ေယ
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အဟာငြမစ်မှ ထွ က်၍၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ခရီ းသွ ား က၏။ လမ်းနား၌ ေချာင်း၍ေနေသာ
ရန်သလက်မှ၊

ငါတိ ့၏

ဘရားသခင့်

တန်ခိးေတာ်ေ ကာင့်

လွ တ်လျက်၊

၃၂

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်၍ သံ းရက်ေန က၏။ ၃၃ စတတေန့တွင် ငါတိ ့ ဘရားသခင်၏
အိ မ်ေတာ်၌၊

ဖိ နဟတ်သားဧလာဇာ ှ င့်

ေလဝိ အမျိုးေယာ သား

ေယာဇ

ဗဒ်၊

ဗိ ွိသားေနာဒိ တိ့သည် ဝိ င်း၍ ကည့် လျက်၊ ၃၄ ဥရိ သား ယဇ် ပေရာဟိ တ် ေမရမတ်သည်
ထိ ေ ေငွ တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေရတွ က်ချိန်တွယ်၍ တေန့ြခင်း တွ င် အချိန်ေပါင်းကိ
မှတ်သားေလ၏။ ၃၅ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံရေသာ လစထဲ က ထွ က်လာ ေသာ သတိ ့သည်လည်း၊
ဣသေရလအမျိုးများတိ ့အဘိ ့

ွားတဆယ် ှ စ်ေကာင်၊ သိ းထီ းကိ းဆယ်ေြခာက်ေကာင်၊

သိ းသငယ်ခနစ်ဆယ်ခနစ်ေကာင်၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ ဆိ တ် တဆယ် ှ စ်ေကာင်တိ့ကိ၊
ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရား သခင်ထာဝရဘရားအား မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိ ပေဇာ် က၏။ ၃၆
ှ င်ဘရင်

အမိ န့်ေတာ်အမှာေတာ်တိ့ကိ

ကိ ယ်စား

ေတာ်မင်း၊

ြမစ်အေနာက်ဘက်

မိ ဝ့ န်တိ့၌အပ်၍၊ သတိ ့ သည် ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ဘရားသခင့် အိ မ်ေတာ်ကိ ပစ က၏။
ဘရားသခင်အိမ်ေတာ်သိ့ ပိ ့ေတာင်ြခင်းငှ ါ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ် ှ င့်ေလဝိ သားတိ သ
့ ည် ခံ ယ က၏။

၉ ထိအမ ပီးမှ၊ အ ကီးအကဲတိသ့ ည် ငါ့ထံသိ့ လာ၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားအစ ှ ိေသာ
ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့သည် ဤြပည်သားရင်းတိ ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ် သြဖင့်၊ ခါနာနိလ၊
ဟိ တိ လ၊ ေဖရဇိ လ၊ ေယဗသိ လ၊ အမုန်လ၊ ေမာဘလ၊ အဲ ဂတုလ၊ အာေမာရိ လတိ ့ ွံ ှ ာ
ဘွ ယ်ေသာ အကျင့်ကိ ကျင့် ကပါ၏။ ၂ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သမီ းများကိ ကိ ယ်ဘိ့၎င်း၊
ကိ ယ်သားဘိ ့၎င်း၊ သိ မ်းယသြဖင့်၊ သန့် ှ င်းေသာ အမျိုး သည် ဤြပည်သားရင်းအမျိုး ှ င့်
ေရာေ ှ ာလျက် ှ ိ ၍၊

အ ကီ းအကဲ ှ င့်

မင်းအရာ ှ ိ တိ့သည်၊

ဤဒစ ိ က်

အမကိ

အဦ း ပ က ပီ တကားဟ ကားေြပာ က၏။ ၃ ထိ စကားကိ ငါ ကားလ င် အတွ င်းအဝတ်၊ အြပင်
အဝတ်ကိ ဆတ်၍ဆံ ပင် ှ င့် မတ်ဆိတ်ကိ တ်ပစ်လျက်၊ မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက် ထိ င်ေန၏။
၄

ထိ အခါ

ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

အမိ န့်ေတာ်ကိ

ေ ကာက် ွံ ေသာသအေပါင်း တိ ့သည်၊ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာသတိ ့ ြပစ်မှားေသာ
အြပစ်ေ ကာင့်၊ ငါ့ထံမှာစည်းေဝး၍၊ ညဦ းယံ ယဇ် ပေဇာ် ချိန်တိင်ေအာင် ငါသည်
မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက် ေန၏။

၅ ညဦ းယံ ယဇ် ပေဇာ်ချိန်တွင်၊ စိ တ်ပျက်ရာမှထ၍

အတွ င်းအဝတ်၊

ဆတ် ပီ းလ င်၊

ြပင်အဝတ်ကိ

ဒးေထာက်၍၊

ငါ၏

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ လက်ဝါးတိ ့ကိ ြဖန့်လျက်၊ ၆ အိ အက ်ပ်ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သိ့
မေမ ာ် မ ကည့်ဝံ့ ၊ ှ က်ေ ကာက်၍ မျက် ှ ာနီပါ၏။ အက ်ပ်ဘရား သခင်၊ အက ်ပ်တိ့
ပမိ ေသာ ဒစ ိ က်တိ့သည် အက ပ်တိ့ ေခါင်းေပ မှာ အထပ်ထပ်လမ်းမိ း၍၊ ကီ းစွ ာေသာ
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အြပစ်သည် မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ မှီပါ၏။ ၇ ဘိ းေဘးလက်ထက်မှစ၍ ယေန့တိင်ေအာင်၊
အလွ န်ြပစ်မှားပါ ပီ ။

ကိ ယ်အြပစ်ေ ကာင့်

ှ င်ဘရင် ှ င့်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မှစ၍၊

အက ်ပ်တိ့သည် ယေန့တိင်ေအာင် ခံ သကဲ့ သိ ့၊ တပါးအမျိုးသား ှ င်ဘရင်လက်သိ့ အပ်ြခင်း၊
အေသသတ်ြခင်း၊ သိ မ်းသွ ားြခင်း၊ လယက်ြခင်း၊ မျက် ှ ာ ပျက်ြခင်းကိ ခံ ရပါ၏။

၈

ယခခဏတွ င်၊ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ အက ်ပ်တိက
့ ိ ေဘးမဲ့ လတ်၍
ကျန် ကင်းေစလျက်၊ သန့် ှ င်းေသာ ဌာနေတာ်၌ စွဲ ထားေသာ တံ စိ ့ကိ ေပးေတာ်မေသာ
ေကျးဇးေတာ် ကီ းလှ ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင်သည် အက ်ပ်တိ့ မျက်စိကိ လင်းေစ၍၊
အက ်ပ်တိ့ က န်ခံေနရာ၌ အသက် ြပန်ရ ေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ ပီ ။

၉

အက ်ပ်တိသ
့ ည် က န်ခံလျက်ေနရပါ၏။ ထိ သိ့ က န်ခံလျက် ေနရေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်တိ့၏
ဘရား သခင်သည် စွ န့်ပစ်ေတာ်မမ။ အက ်ပ်တိ့ အသက်လွတ် ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ အက ်ပ်တိ့
ဘရားသခင်၏အိ မ်ေထာင်ကိ ထေထာင်၍၊ ပိ ပျက်ရာတိ ့ကိ ပြပင်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ယဒြပည်
ေယ ှ လင် မိ ့၌ ခိ လံ ရာအရပ်ကိ အက ်ပ်အား ေပးြခင်း ငှ ါ၎င်း၊ ေပရသိ ှ င်ဘရင်တိ့သည်
အက ်ပ်တိ့၌ ေကျးဇး ပချင်ေသာ ေစတနာစိ တ်ကိ ေပးသနားေတာ်မ ပီ ။ ၁၀ ယခလည်း
အိ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်၊ ဤသိ ့ ပမိ ပီ းမှ၊ ၁၁ အဘယ်သိ့ ေလ ာက်ရပါမည်နည်း။ ၁၂
ကိ ယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့သွား၍ သိ မ်းယလတံ့ ေသာြပည်သည်၊ ြပည်သြပည်သားတိ ့
အညစ်အေ ကး ေ ကာင့် ညစ်

းေသာ ြပည်ြဖစ်၏။ တြပည်လံ းကိ ွံ ှ ာဘွ ယ်အမတိ ့ ှ င့်

ြပည့်စံ ေစ က ပီ ။ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့ သမီ းကိ သတိ ့သားအား မေပးစား က ှ င့်။ သတိ ့၏သမီ း ကိ
သင်တိ့သား ှ င့် မစံ ဘက်ေစ က ှ င့်။ သတိ ့ချမ်းသာ ှ င့် သတိ ့စည်းစိ မ်ကိ အလ င်းမ ပစ က ှ င့်။
သင်တိ့သည်

ခွ န်အား ကီ း၍

ေြမအသီ းအ ှ ံ ကိ

စားရေသာအခွ င့ ်၊

ထိ ေြမ

ကိ

ကိ ယ်သားေြမးတိ ့၌ နစအေမွ ြဖစ်ေစ၍၊ အပ်ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ထိ သိ့ကျင့်၍
ေန ကေလာ့ဟ

ကိ ယ်

ေတာ်

က န်၊

ပေရာဖက်တိ့အားြဖင့်

မှာထားေတာ်မေသာ

ပညတ်စကားေတာ်ကိ အက ်ပ်တိ့သည် နားမေထာင်ပါ တကား။ ၁၃ အက ်ပ်တိ့၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရား တည်းဟေသာ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့ခံထိ က်သမ ေသာ
အြပစ်ဒဏ်ကိ ေပးေတာ်မမေသာ်လည်း၊ အက ်ပ် တိ ့သည် ကိ ယ်တိင် ပမိ ေသာ ဒစ ိ က်အမ၊
ကီ းစွ ာေသာ လွ န်ကျူးြခင်းအြပစ်ေ ကာင့်၊ ဤမ ေလာက် ခံ ရ ပီ းမှ၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ဤမ ေလာက် ချမ်းသာေပးေတာ်မ ပီ း မှ၎င်း၊ ၁၄ အက ်ပ်တိ့သည် ပညတ်တရားေတာ်တိ့ကိ
တဖန်လွန်ကျူး၍၊ ဤ ွံ ှ ာဘွ ယ်အမတိ ့ကိ

ပတတ်ေသာ လမျိုး ှ င့်ေပါင်းေဘာ်လ င်

တေယာက်မ မလွ တ်၊ မကျန် ကင်းေစြခင်းငှ ါ၊ အမျက်ေတာ်ထွက်၍ အက ်ပ်တိ့ကိ
ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။ ၁၅ အိ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၊
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ကိ ယ်ေတာ်သည် ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ် တိ ့သည် ယေန့အသက်လွတ်၍
ကျန် ကင်းေသးေသာသ ြဖစ်ပါ၏။ ကိ ယ်အြပစ်များကိ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေတာင်းပန် ပါ၏။
ထိ အြပစ်ေ ကာင့်၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေနရာမရ ိင်ပါဟ ေတာင်းေလ ာက်ေလ၏။

၁၀ ထိသိ့ဧဇရသည် ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်ေ ှ ့ မှာ ြပပ်ဝပ်လျက်၊ မျက်ရည်ကျလျက်
ေတာင်းပန်၍ ပဌနာ ပေသာအခါ၊ အလွ န်များစွ ာေသာ ပရိ သတ်၊ ဣသေရလအမျိုး ေယာက်ျား၊
မိ န်းမ၊ သငယ်တိ့သည် ဧဇရထံ မှာ စည်းေဝး၍ အလွ န်ငိေ ကး က၏။

၂ ဧလံ အမျိုး၊

ေယေဟလသား ေ ှ ကနိကလည်း၊ ငါတိ ့သည် ကိ ယ်ဘရားသခင်ကိ ြပစ်မှား၍၊ ဤြပည်၌
ေနေသာ တပါးအမျိုးသား မိ န်းမတိ ့ ှ င့် စံ ဘက် က ပီ ။ သိ ့ရာတွ င် ဤအမမှာ ဣသေရလအမျိုး
ေြမာ်လင့်စရာ ှ ိ ေသး၏။ ၃ သိ ့ြဖစ်၍ အ ှ င်ဘရားအစ ှ ိ ေသာ ငါတိ ့ ဘရားသခင်၏
ပညတ်တရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာသတိ
့
့ သတိ ေပးသည်အတိ င်း၊ ဤမိ န်းမများ ှ င့် သတိ ့ သား
သမီ းများ ှ ိ သမ ကိ စွ န့်ပယ်မည်ဟ ငါတိ ့၏ဘရားသခင့် ေ ှ ေတာ်
့
၌ အဓိ ာန် ပ ကကန်အ့ံ ။
ဤအမကိ တရား ှ ိ သည် အတိ င်း စီ ရင် ကကန်အ့ံ ။

၄ ထေတာ်မပါ။ ဤအမကိ

ကိ ယ်ေတာ်ဆိင်ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်လည်း ဝိ င်း၍မစ ကပါမည်။ ရဲ ရင့်ေသာ စိ တ် ှ ိ ၍
ပေတာ်မပါဟ ဧဇရအားြပန်ေြပာ ကလ င်၊ ၅ ဧဇရသည်ထ၍ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊ ေလဝိ
သား၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် ထိ စကား အတိ င်း ပရမည်အေ ကာင်း
သတိ ့အား အကျိန်ေပး၍ သတိ ့သည် ကျိန်ဆိ က၏။ ၆ ထိ အခါ ဧဇရသည် ဘရားသခင်၏
အိ မ်ေတာ် ေ ှ ကထ၍၊
့
ဧလျာ ှ ိ ပ်သားေယာဟနန် အခန်းသိ ့ သွ ား ၏။ ေရာက်ေသာအခါ
မန့်ကိမစား၊ ေရကိ မေသာက်ဘဲ ေန၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ဘးေသာ
သတိ ့ြပစ်မှားေသာ အြပစ်ေ ကာင့် ညည်းတွ ားြမည်တမ်း ေလ၏။ ၇ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ
ခံ ရေသာ အမျိုးသားအေပါင်း တိ ့သည်၊ ေယ
မင်းများ ှ င့်

အသက် ကီ းသများ

မေရာက်ေသာသမည်သည်

ကား၊

ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ စည်းေဝးေစမည်အေ ကာင်း၊ ၈

စီ ရင်သည်

အတိ င်း၊

သိ မ်းသွ ားြခင်း

သံ းရက်အတွ င်းတွ င်

အမျိုးသားပရိ တ်သတ်ထဲက

ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံ၍၊ သ၏ဥစာ ှ ိ သမ သည် ကျိန်ဆိ အပ်ေသာဥစာြဖစ်ေစမည်အေ ကာင်း၊
ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စ၍ ယဒြပည်တေ ှ ာက်လံ း၌ ေ ကာ်ြငာ က၏။

၉ ယဒအမျိုး ှ င့်

ဗယာမိ န်အမျိုးသားေယာက်ျား အေပါင်းတိ ့သည် သံ းရက်အတွ င်းတွ င်၊ ေယ ှ လင် မိ းမှာ
စည်းေဝး၍ နဝမလအရက် ှ စ်ဆယ်တွင်၊ လအေပါင်းတိ ့ သည် ထိ အမေ ကာင့်၎င်း၊
သည်းထန်စွာ မိ ဃ်း ွာေသာ ေ ကာင့်၎င်း၊ တန်လပ်လျက် ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်ဦး ေ ှ မ့ ှ ာ
ထိ င်ေန က၏။ ၁၀ ထိ အခါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဧဇရသည် ထ၍၊ သင်တိ့သည် ြပစ်မှား က ပီ ။
ဣသေရလအမျိုး၌ အြပစ် ေလးေစြခင်းငှ ါ တပါးအမျိုးသား မိ န်းမတိ ့ ှ င့် စံ ဘက် က
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ပီ တကား။ ၁၁ သိ ့ြဖစ်၍ ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားအား ေတာင်းပန် ကေလာ့။
အလိ ေတာ်အတိ င်း ပလျက်၊ ဤြပည်သားတိ ့ ှ င့်၎င်း၊ တပါးအမျိုးသားမိ န်းမ တိ ့ ှ င့်၎င်း
ကွ ာ ကေလာ့ဟ သတိ ့အား ဆိ ၏။

၁၂ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့ကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း အက ်ပ်တိ့သည် ပပါမည်။ ၁၃ သိ ့ရာတွ င် လအများ ှ ိ ပါ၏။
သည်းထန်စွာ မိ ဃ်း ွာေသာ ကာလြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည် အိ မ်ြပင်မှာ မရပ်မေန ိင်ပါ။
ဤအမသည် တရက် ှ စ်ရက်တွင် ပီ း ိင် ေသာ အမမဟတ်ပါ။ ြပစ်မှားေသာသ အများ ှ ိ ပါ၏။
၁၄ ငါတိ ့

ပရိ သတ်အေပါင်းကိ အပ်ချုပ်ေသာ အ ကီ းအကဲ တိ့သည် စီ ရင်သြဖင့်၊

တိ ့ေနရာ မိ ့ ွာ၌

တပါး

အမျိုးသားမိ န်းမ ှ င့်

စံ ဘက်ေသာ

သအေပါင်းတိ ့သည်

ခိ န်းချက်ေသာအချိန်တိ့၌ မိ အ
့ သီ းသီ းအသက် ကီ း သများ၊ တရားသ ကီ းများ ှ င့် အတလာ၍
ဤအမေ ကာင့် ြပင်းစွ ာ ထွ က်ေသာငါတိ ့ ဘရားသခင်၏ အမျက်ေတာ်ကိ ေြဖ ကပါေစဟ
ကီ းစွ ာေသာအသံ ှ င့် ြပန်ေြပာ က၏။ ၁၅ အာသေဟလသား ေယာနသန် ှ င့် တိ ကဝသား
ယဟာဇိ သာလ င် ထိ အမကိ ပစ က၏။ ေလဝိ သား ေမ လံ ှ င့် ှ ဗသဲ တိ့သည် ဝိ င်းညီ က၏။
၁၆

သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဧဇရသည်

ခံ ရေသာ
ေ ွး

အမျိုးသားတိ ့သည်
ချယ်၍

ဝန်ခံ ကသည် ှ င့်အညီ ၊

အေဆွ အမျိုးအလိ က်

အမည်များကိ

မှတ်သား ေသာ အေဆွ အမျိုးသ ကီ းတိ ့သည် ဒသမလတရက်ေန့ တွ င် ထိ အမကိ
စစ်ေ ကာြခင်းငှ ါ

ထိ င်ေန က၏။

၁၇

တပါးအမျိုးသား

မိ န်းမ ှ င့်စံ ဘက်ေသာသ

အေပါင်းတိ ့ကိ ပဌမလတရက်ေန့တိင်ေအာင် အကန် အစင် စစ်ေ ကာစီ ရင် က၏။ ၁၈
တပါးအမျိုးသားမိ န်းမ ှ င့် စံ ဘက်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမျိုးသားဟမကား၊ ေယာ အမျိုး
ေယာဇ ဒက်သား ှ င့် သ၏ညီ မာေသယ၊ ဧေလျဇာ၊ ယာရိ ပ်၊ ေဂဒလိ တည်း။ ၁၉ သတိ ့သည်
မယား ှ င့်ကွ ာမည်ဟ ဂတိ ထား က

၏။ ပမိ ေသာ အြပစ်ေ ကာင့် သိ းကိ ယဇ် ပေဇာ် က၏။

၂၀ ထိ မှတပါး၊ ဣေမရအမျိုး ဟာနန် ှ င့် ေဇဗဒိ ၊ ၂၁ ဟာရိ မ်အမျိုး မာေသယ၊ ဧလိ ယ၊

ေ ှ မာယ၊ ေယေဟလ၊ သဇိ ၊ ၂၂ ပါ ရအမျိုး ဧလိ သနဲ၊ မာေသယ၊ ဣ ှ ေမလ၊ နာသေနလ၊
ေယာဇဗဒ်၊ ဧလာသ။ ၂၃ ေလဝိ သားေယာဇဗဒ်၊ ှ ိ မိ၊ ေကလာယတည်း ဟေသာ ေကလိ တ၊
ေပသာဟိ ၊ ယဒ၊ ဧေလျဇာ၊ ၂၄ သီ ချင်းသည် ဧလျာ ှ ိ ပ်၊ တံ ခါးေစာင့် ှ လံ ု၊ ေတလင်၊ ဥရိ ၊ ၂၅
ဣသေရလအမျိုးထဲ က ပါ တ်အမျိုးရာမိ ၊ ေယဇိ ၊ မာလခိ ၊ မျာမိ န်၊ ဧလာဇာ၊ မာလခိ ယ၊
ေဗနာယ၊ ၂၆ ဧလံ အမျိုးမတနိ၊ ဇာခရိ ၊ ေယေဟလ၊ အာဗဒိ ၊ ေယရမတ်၊ ဧလျာ၊ ၂၇ ဇတုအမျိုး
ဧလိ သနဲ၊ ဧလျာ ှ ိ ပ်၊ မတနိ၊ ေယရမတ်၊ ဇာဗဒ်၊ အာဇိ ဇ၊ ၂၈ ေဗဗဲ အမျိုးေယာဟနန်၊ ဟာနနိ၊
ဇဗဲ ၊ အာသလဲ ၊ ၂၉ ဗာနိအမျိုးေမ လ၊ မလုတ်၊ အဒါယ၊ ယာ ပ်၊ ှ ာလ၊ ရာမတ်၊ ၃၀
ပါဟတ်ေမာဘ အမျိုးအဒန၊ ေခလာလ၊ ေဗနာယ၊ မာေသယ၊ မတနိ၊ ေဗဇေလလ၊ ဗိ ွိ၊ မနာေ ှ ၊
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၃၁ ဟာရိ မ်အမျိုးဧေလျဇာ၊ ဣ ှ ိ ယ၊ မာလခိ ၊ ေ ှ မာယ၊ ှ ိ ေမာင်၊ ဗယာမိ န်၊ မလုတ်၊ ေ ှ မရိ ၊ ၃၂

ဟာ ံ အမျိုးမတနဲ၊ မတသ၊ ဇာဗဒ်၊ ဧလိ ဖလက်၊ ေယရမဲ ၊ မာနေ ှ ၊ ှ ိ မိ၊ ၃၄ ဗာနိအမျိုးမာဒဲ၊
အာမရံ ၊ ေဝလ၊ ေဗနာယ၊ ေပဒိ ၊ ေခလ၊ ၃၅ ဝါနိ၊ ေမရမတ်၊ ဧလျာ ှ ိ ပ်၊ မတနိ၊ မတနဲ၊ ယာေသာ၊
၃၇ ထိ မှတပါး၊ ဗာနိ၊ ဗိ ွိ၊ ှ ိ မိ၊ ၃၉ ေ ှ လမိ ၊ နာသန်၊ အဒါယ၊ မာခနေဒဗဲ ၊ ှ ာရဲ ၊ ှ ာရဲ ၊ ၄၁

အာဇေရလ၊ ေ ှ လမိ ၊ ေ ှ မရိ ၊ ှ လံ ု၊ အာမရိ ၊ ေယာသပ်၊ ၄၂ ေနေဗာအမျိုး ေယေယလ၊ မတိ သိ၊
ဇာဗဒ်၊ ေဇဗိ န၊ ယာေဒါ၊ ေယာလ၊ ေဗနာယတည်း။

၄၄ ဤသ အေပါင်းတိ ့သည်

တပါးအမျိုးသား မိ န်းမ ှ င့် စံ ဘက်၍ သားသမီ းကိ ြမင်ရ က ပီ ။
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ေနဟမိ

၁ ဟာခလိသား

ေနဟမိ စကားဟမကား၊ အာတ ေဇရဇ် မင်း ကီ း နန်းစံ ှ စ်ဆယ်၊

ခိ သလလတွ င်၊ ငါသည်

ှ န်နန်းေတာ်၌ ှ ိ ေနစဥ်၊ ၂ ငါ့ညီ ဟာနန် ှ င့် ယဒလအချို တ
့ ိ ့သည်

ေရာက်လာ၍၊ ငါသည် သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာယဒလစထဲ က လွ တ်ေသာ သတိ ့၏
အေ ကာင်းအရာ ှ င့်၊ ေယ ှ လင် မိ ၏
့ အေ ကာင်းအရာကိ ေမးြမန်းလ င်၊ ၃ သတိ ့က၊
သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာ လစထဲ က လွ တ်၍၊ ထိ ြပည်၌ ေနေသာသတိ ့သည် ကီ းစွ ာေသာ
ဆင်းရဲ ြခင်း၊ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ခံ ရ က၏။ ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းသည် ပိ ပျက်လျက်၊ မိ တ
့ ံ ခါးလည်း
မီ းေလာင်၍ ကန် ပီ ဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ၄ ထိ စကားကိ ကားလ င်၊ ငါသည် ထိ င်၍ အင်တန်
ကာလပတ်လံ း ငိ ေ ကးြမည်တမ်းလျက်၊ အစာေ ှ ာင်လျက် ေန၍၊ ေကာင်းကင်ဘံ ၏အ ှ င်
ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆေတာင်းေသာ ပဌာနာဟမကား၊ ၅ အိ ေကာင်းကင်ဘံ ၏အ ှ င်
ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကီ းြမတ်၍ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ဘရား၊ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ
ှ စ်သက်၍ ကျင့်ေစာင့်ေသာ သတိ ့ ှ င့်ဖွဲ ့ေသာ က ဏာပဋိ ညာဥ်ကိ မဖျက်၊ တည်ေစ
ေတာ်မေသာဘရား၊

၆ ကိ ယ်ေတာ် က န်ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အဘိ ့၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌

ေန့ညဥ့်မြပတ် အက ်ပ်ဆေတာင်း၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေသာ အက ်ပ်တိ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားမိ ေသာ အြပစ်များကိ ေဘာ်ြပ၍ ေတာင်းပန် ေသာ ကိ ယ်ေတာ်က န်၏
ပဌနာစကားကိ ကားြခင်းငှ ါ၊ ယခ နားေထာင်၍ ေစ့ေစ့ ကည့် ေတာ်မပါ။ ၇ အက ်ပ် ှ င့်
အက ်ပ်အေဆွ အမျိုးတိ ့သည် ြပစ်မှားပါ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှား၍၊ အလွ န်ဆိးညစ်
ေသာ အမတိ ့ကိ ပမိ ပါ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ် က န်ေမာ်ေ ှ ၌ ထားေတာ်မေသာ ပညတ်တရား၊
စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မချက် တိ ့ကိ မေစာင့်ဘဲ ေနပါ ပီ ။

၈ ကိ ယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့သည်

လွ န်ကျူးလ င်၊ သင်တိ့ကိ တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင် ငါကွဲ ြပားေစမည်။

၉ တဖန်

ငါ့ထံသိ ့ ြပန်လာ၍၊ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ကျင့် ေစာင်ြပန်လ င်၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်
အေဝးဆံ း ေသာ အရပ်သိ့ ှ င့်ထတ်ြခင်းကိ ခံ ရေသာ်လည်း၊ ထိ အရပ် က ငါသိ မ်းယ၍၊
ငါ့နာမတည်ရာဘိ ့ ငါေ ွးချယ်ေသာ အရပ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့မည်ဟ ကိ ယ်ေတာ်က န်ေမာ ှ ၌
ထားေတာ်မေသာ ဂတိ ေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။

၁၀ ယခမှာ၊ ဤသတိ ့သည်

မဟာတန်ခိးေတာ် ှ င့် အား ကီ းေသာ လက်ေတာ်ြဖင့် ေ ွး တ်ေတာ်မေသာ ကိ ယ်ေတာ်က န်၊
ကိ ယ်ေတာ်လမျိုး ြဖစ် ကပါ၏။ ၁၁ အိ ဘရား ှ င်၊ ကိ ယ်ေတာ် က န် ပေသာ ပဌနာ စကား ှ င့်
နာမေတာ်ကိ ိ ေသချင်ေသာ က န်ေတာ်များ ပေသာ ပဌနာစကားကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။
ကိ ယ်ေတာ်က န်ကိ ယေန့ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မပါ။ ဤလေ ှ မ့ ှ ာ မျက် ှ ာရပါမည်အေ ကာင်း
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ကယ်မသနား ေတာ်မပါဟ ဆေတာင်းေလ၏။ ထိ အခါ ငါသည် ှ င် ဘရင်၏ ဖလားေတာ်ကိ
ြဖစ်သတည်း။

၂ အာတေဇရဇ်မင်း ကီး နန်းစံ ှ စ်ဆယ်၊ နိသန်လ တွင် ေ ှ ေတာ်
့
၌ တင်ေသာစပျစ်ရည်ကိ
ငါကိ င်၍ ဆက် ေလ၏။ ၂ အထက်ကတခါမ ေ ှ ေတာ်
့
၌

ိ းငယ်ေသာ မျက် ှ ာကိ

မြပဘးသည်ြဖစ်၍၊ ှ င်ဘရင်က၊ ကျန်းမာ လျက် ှ င့် အဘယ်ေ ကာင့် မျက် ှ ာ ိ းငယ်သနည်း။
ဝမ်း နည်းဟန် ှ ိ ပါသည်တကားဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၃ ငါသည်အလွ န်ေ ကာက်၍၊ ှ င်ဘရင်
အသက် ေတာ်အစဥ်အ မဲ ှ င်ပါေစ။ က န်ေတာ်ဘိးေဘး သချုင်း ှ ိ ရာ မိ သ
့ ည် ပျက်စီးလျက်၊
မိ တ
့ ံ ခါးလည်း မီ းေလာင်၍ ကန် ပီ ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ က န်ေတာ်သည် မျက် ှ ာ မ ိ း ငယ်ဘဲ
အဘယ်သိ့ ေန ိင်ပါမည်နည်းဟ ေလ ာက်ေသာ်၊

၄

ှ င်ဘရင်က၊ အဘယ်သိ့

ေတာင်းေလ ာက်ချင် သနည်းဟ ေမးေတာ်မ၏။ ငါကလည်း အ ှ င်မင်း ကီ း အလိ ေတာ် ှ ိ ၍
က န်ေတာ်ကိ စိ တ် ှ င့်ေတွ ့ေတာ်မလ င်၊ က န်ေတာ် ဘိ းေဘးသချုင်း ှ ိ ရာ မိ က
့ ိ က န်ေတာ် ပစ
ရမည်အေ ကာင်း၊ ၅ ယဒြပည်သိ့ ေစလတ်ေတာ်မပါေစဟ ေကာင်းကင် ဘံ ၏အ ှ င်
ဘရားသခင်အား ဆေတာင်း ပီ း မှ ေလ ာက်ေလ၏။ ၆ ထိ အခါ ေြမာက်သားေတာ် ှ င့်
ယှဥ် ပိ င်၍ ထိ င်ေနစဥ်၊ ှ င်ဘရင်က၊ သင်သွားလ င် အဘယ်မ ကာလ ကာလိ မ့ ်မည်နည်း။
အဘယ်ကာလမှ ြပန်လာမည် နည်းဟ ေမးေတာ်မေသာ်၊ ကာလအချိန်ကိ ငါေလ ာက်
ထား ပီ းမှ၊ ှ င်ဘရင်သည် အလိ ေတာ် ှ ိ ၍ ငါ့ကိ လတ် လိ က်ေတာ်မ၏။ ၇ တဖန်တံ ၊
ှ င်ဘရင်

အလိ ေတာ် ှ ိ လ င်၊

ြမစ်

အေနာက်ဘက်၌ ှ ိ ေသာ

မိ ဝ့ န်တိ့သည်

က န်ေတာ်ကိ မဆီ းမတား၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ပိ ့ရမည်အေ ကာင်း၊ အမိ န့်ေတာ်စာကိ
သနားေတာ်မပါ။

၈ ဥယျာဥ်ေတာ်မးအာသပ်သည် ဗိ မာန်ေတာ် ရဲ တိက်တံခါးတိ င် ှ င့်

တံ ခါးထပ်ဘိ့၎င်း၊ မိ ့ ိ း ှ င့် က န်ေတာ်ေနရာ အိ မ်ဘိ့၎င်း၊ သစ်ကိေပးရမည် အေ ကာင်း၊
အမိ န့်ေတာ်စာကိ လည်း

သနားေတာ်မပါဟ

ေတာင်းေလ ာက်သည်အတိ င်း၊

ငါ၏

ဘရားသခင့်တန်ခိး ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့် ှ င်ဘရင်သည် ေပးသနားေတာ် မ၏။ ၉ ထိ အခါ
ြမစ်အေနာက်ဘက် မိ ဝ့ န်တိ့ထံသိ ့

ငါေရာက်၍

ှ င်ဘရင်၏

အမိ န့်ေတာ်စာကိ ြပ၏။

ှ င်ဘရင်သည်လည်း တပ်မး ှ င့် ြမင်းစီ းသရဲ တိ့ကိ ငါ ှ င့် အတ ေစလတ်ေတာ်မသတည်း။ ၁၀
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၏ အကျိုးကိ ပစ ြခင်းငှ ါ၊ လတေယာက် လာေ ကာင်းကငိ ၊
ေဟာရနိလ သမာလက် ှ င့် က န်ခံသ အမုန်အမျိုးသား ေတာဘိ တိ့ သည် ကားေသာ်၊
အလွ န် ှ လံ းမသာ ှ ိ က၏။ ၁၁ ငါသည်လည်း၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်၍ သံ းရက်ေန ပီ းမှ၊
၁၂ ကိ ယ်၌ပါေသာ သအချို ့တိ့ ှ င့် တကွ ၊ ညဥ့်အခါ ထ၍ ေယ

ှ လင် မိ အ
့ ဘိ ့ ပြခင်းငှ ါ၊

ငါ၏ဘရားသခင် သည် ငါ့အား အဘယ်သိ့ေသာ အ ကံ ေပးေတာ်မသည်ကိ၊ အြခားေသာ
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သတေယာက်အားမ မေြပာ၊ ကိ ယ်စီးေသာ ြမင်းမှတပါး အဘယ်အရာမ မပါဘဲ ၊ ၁၃ ညဥ့်အခါ
ချိုင့်တံ ခါးြဖင့်ထွ က်၍၊ နဂါးေရတွ င်း တဘက်တချက်၊ ေနာက်ေချးတံ ခါးတိ င်ေအာင် သွ ား
သြဖင့်၊ ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းသည် ပိ ပျက်လျက်၊ မိ တ
့ ံ ခါး လည်း မီ းေလာင်၍ မ ှ ိ သည်ကိ
ကည့် ပီ းမှ၊

၁၄ စမ်းေရတွ င်းတံ ခါး ှ င့်

ှ င်ဘရင်ေရကန်တိင် ေအာင် လွ န်ြပန်၍၊

ြမင်းလမ်းမ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ၁၅ တဖန်ထိညဥ့်၌ ေချာင်းနားတွ င် ေ ှ ာက်သွား၍၊ မိ ့ ိ းကိ
ကည့် ပီ းမှ၊ ချိုင့်တံ ခါးြဖင့်လှ ည့်၍ ဝင်ြပန် ေလ၏။ ၁၆ အဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်၊
အဘယ်သိ့ ပသည် ကိ မင်းတိ ့သည် မသိ က။ ယဒလ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ မးမတ်၊ မင်းအရာ ှ ိ ၊
လပ်ေဆာင်ေသာ သတစံ တေယာက်အားမ ငါသည် ကိ ယ်အမကိ မေြပာေသး။
ေနာက်တဖန်၊ ငါတိ ့ခံရေသာဆင်းရဲ ြခင်း၊ ေယ

၁၇

ှ လင် မိ ပ့ ျက်စီးြခင်း၊ မိ တ
့ ံ ခါးလည်း

မီ းေလာင်၍ ကန်ြခင်းကိ သင်တိ့သိြမင် က၏။ လာ က။ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း ှ င့် လွ တ်မည်အေ ကာင်း၊
ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းကိ တည် က
ငါ့အား ပေတာ်မေသာ

ကန်အ့ံ ဟ သတိ ့အားဆိ လျက်၊ ၁၈ ငါ၏ ဘရားသခင်သည်

ေကျးဇးကိ ၎င်း၊

ှ င်ဘရင်

မိ န့်ေတာ်မေသာ

ကားေြပာေလေသာ်၊ သတိ ့က၊ ငါတိ ့သည် ထ၍ တည် က

စကားကိ ၎င်း

ကန်အ့ံ ဟဆိ လျက်၊

ထိ ေကာင်းမကိ ပီ းေစြခင်းငှ ါ၊ တေယာက်ကိတေယာက် ိးေဆာ် က၏။ ၁၉ ထိ သိတင်းကိ
ေဟာရနိလသမာလတ်၊ က န်ခံသ အမုန်အမျိုးသား ေတာဘိ ၊ အာရပ်အမျိုးသား ေဂ ှ င်တိ့
သည် ကားလ င်၊ ြပက်ယယ် ပ၍ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ပ ကမည်နည်း။ ှ င်ဘရင်ကိ
ပန်ကန် ကမည်ေလာဟ ကဲ့ ရဲ ့လျက်ဆိ က၏။ ၂၀ ငါကလည်း၊ ေကာင်းကင်ဘံ ၏အ ှ င် ဘရား
သခင်သည် ငါတိ ့ကိ အခွ င့ ်ေပးေတာ်မမည်။ ထိ ေ ကာင့် ဘရားသခင်၏ က န်ြဖစ်ေသာ
ငါတိ ့သည် ထ၍တည်မည်။ သင်တိ့မကား၊ ေယ ှ လင် မိ တ
့ ွ င် ဘာမ မဆိ င်မပိ င်၊
မှတ်စရာသက်ေသမ ှ ိ ဟ ြပန်ေြပာ၏။

၃ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ဧလျာ ှ ိပ်သည်၊ မိမိညီအစ်ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ ှ င့်တကွ
ထ၍၊ သိ းတံ ခါး ကိ ြပင်လျက် တံ ခါးခံ ၊ တံ ခါးထပ်၊ တံ ခါး ွက်တိ့ကိ ထေထာင်ဆွဲထား၍၊
ေမအာြပအိ းမှ

ဟာနေနလြပအိ း

တိ င်ေအာင်

ြပင် က၏။

၂

သတိ ့ေနာက်မှ၊

ေယရိ ေခါ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ြပင် က၏။ သတိ ့ေနာက်မှ၊ ဣမရိ သား ဇကုရြပင်၏။
ငါးတံ ခါးကိ ကား၊

ဟေဿနာအမျိုးသားတိ ့သည်

ြပင်လျက်

တံ ခါးခံ ၊

၃

တံ ခါးထပ်၊

တံ ခါး ွက်တိ့ကိ ထေထာင် ဆွဲ ထား၍၊ ေသာ့ခေလာက် ှ င့် ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ တပ် က၏။ ၄
သတိ ့ေနာက်မှ၊ ေကာဇသားြဖစ်ေသာ ဥရိ ယ၏ သား ေမရမတ်ြပင်၏။ သ့ေနာက်မှ၊
ေမ ှ ဇေဗလသား ြဖစ်ေသာ ေဗရခိ ၏သားေမ လံ ြပင်၏။ သ့ေနာက်မှ၊ ဗာနာသား
ဇာဒတ်ြပင်၏။

ေနဟမိ

၅ သ့ေနာက်မှ၊ ေတေကာ မိ သ
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ေတေကာမင်းတိ ့သည် မိ မိတိ့အ ှ င်၏ အမကိ ဝိင်းညီ ၍မ ပ က။ ၆ တံ ခါးေဟာင်းကိ ကား၊
ပါသာသားေယာယဒ၊

ေဗေသာေဒယသား

ေမ လံ ြပင်လျက်တံခါးခံ ၊

တံ ခါးထပ်၊

တံ ခါး ွက်တိ့ကိ ထေထာင်ဆွဲထား၍၊ ေသာ့ခေလာက် ှ င့် ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ တပ် က၏။ ၇
သတိ ့ေနာက်မှ၊ ဂိ ေဗာင် မိ သ
့ ား ေမလတိ ၊ ေမေရာ တ် မိ သ
့ ား ယာဒန်၊ ဂိ ေဗာင်လ၊
မိ ဇပါလတိ ့သည် ြမစ်အေနာက်ဘက် မိ ဝ့ န်ရာဇပလင်တိင်ေအာင် ြပင် က

၏။

၈

သတိ ့ေနာက်မှ ဟာဟာယသား ပန်းတိ မ်သမား သေဇလ၊ သ့ေနာက်မှ၊ ေဆးသမား
ဟာနနိြပင်လျက်၊ ကျယ်ေသာ မိ ့ ိ းတိ င်ေအာင်၊ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ခိ င်ခ့ံ ေစ က၏။

၉

သတိ ့ေနာက်မှ၊ ေယ ှ လင် မိ တ
့ ပိ င်းကိ အပ်ေသာသ၊ ဟရသား ေရဖါယြပင်၏။ ၁၀
သ့ေနာက်မှ၊ ဟာ မပ်သား ေယဒါယသည် မိ မိအိမ်တဘက်တချက်၌ြပင်၏။ သ့ေနာက်မှ၊
ဟာ ှ ဗနိသား ဟတုတ်ြပင်၏။ ၁၁ ကျန် ကင်းေသာအရပ် ှ င့် မီ းဖိ ြပအိ းကိ ကား၊ ဟာရိ မ်သား
မာလခိ ယ ှ င့်၊ ပါဟတ်ေမာဘသား ဟာ တ် တိ ့သည် ြပင် က၏။ ၁၂ သတိ ့ေနာက်မှ၊
ေယ ှ လင် မိ တ
့ ပိ င်းကိ အပ် ေသာသ၊ ဟာေလာဟတ်သား ှ လံ ု ှ င့် သ၏သမီ းတိ ့သည်
ြပင် က၏။ ၁၃ ချိုင့်တံ ခါးကိ ကား၊ ဟာ န် ှ င့် ဇာေနာ မိ သ
့ ား တိ ့သည် ြပင်၍ တံ ခါးတိ င်၊
တံ ခါး ွက်၊ ေသာ့ခေလာက်၊ ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ လပ် ပီ းမှ၊ မိ ့ ိ းအေတာင်တေထာင်ကိ
ေနာက်ေချးတံ ခါးတိ င်ေအာင် တည် က၏။ ၁၄ ေဗသကရင် မိ တ
့ ပိ င်းကိ အပ်ေသာေရခပ်သား
မာလခိ သည်၊ ေနာက်ေချးတံ ခါးကိ ြပင်၍ တံ ခါး ွက်၊ ေသာ့ခေလာက်၊ ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ
လပ်ထား၏။

၁၅ မိ ဇပါ မိ တ
့ ပိ င်းကိ အပ်ေသာ ေကာလေဟာဇ သား

ှ လံ ုသည်

စမ်းေရတွ င်းတံ ခါးကိ ြပင်၍ တံ ခါးမိ း၊ တံ ခါး ွက်၊ ေသာ့ခေလာက်၊ ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ လပ်ထား
ပီ းလ င်၊ ဥယျာဥ်ေတာ်နားမှာ၊ ှ ိ ေလာင်ေရကန် မိ ့ ိ းကိ ၊ ဒါဝိ ဒ် မိ ေ့ လှကားတိ င်ေအာင်တည်၏။
၁၆

သ့ေနာက်မှ

ဗက်ဇရ မိ တ
့ ပိ င်းကိ

အပ်ေသာ

အာဇဗတ်သား

ေနဟမိ သည်၊

ဒါဝိ ဒ်သချုင်းတဘက် တချက်မှစ၍၊ ေနာက်လပ်ေသာ ေရကန် ှ င့် ဗိ လ်မင်း အိ မ်တိင်ေအာင်
ြပင်၏။ ၁၇ သ့ေနာက်မှ၊ ေလဝိ အမျိုး ဗာနိသား ေရဟံ ြပင် ၏။ သ့ေနာက်မှ၊ ကိ လ မိ တ
့ ပိ င်းကိ
အပ်ေသာ ဟာ ှ ဘိ သည် မိ မိတာကိ ြပင်၏။ ၁၈ သ့ေနာက်မှ၊ ကိ လ မိ တ
့ ပိ င်းကိ အပ်ေသာ
ေဟနဒဒ်သား ဟာ ှ ဘိ ညီဗာဝဲ ြပင်၏။ ၁၉ သ့ေနာက်မှ၊ မိ ဇပါ မိ အ
့ ပ် ေယာ သား ဧေဇရ သည်၊
လက်နက်စံ တိ က်သိ့တက်ရာ တဘက်တချက်၊ မိ ေ့ ထာင့်ထိ ေအာင် ြပင်၏။ ၂၀ သ့ေနာက်မှ၊
ဇဗဲ သား ဗာ တ်သည် မိ ေ့ ထာင့်မှ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ဧလျာ ှ ိ ပ်အိမ်တံခါးတိ င်ေအာင်
ကိ းစား၍ ြပင်၏။ ၂၁ သ့ေနာက်မှ၊ ေကာဇသားြဖစ်ေသာ ဥရိ ယ၏ သား ေမရမတ်သည်၊
ဧလျာ ှ ိ ပ် အိ မ်တံခါးမှ အိ မ်ေထာင့် တိ င်ေအာင်ြပင်၏။ ၂၂ သ့ေနာက်မှ၊ ချိုင့်အရပ်သား
ယဇ် ပေရာဟိ တ် တိ ့သည် ြပင် က၏။ ၂၃ သတိ ့ေနာက်မှ၊ ဗယာမိ န် ှ င့် ဟာ ပ်သည် မိ မိအိမ်

ေနဟမိ
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တဘက်တချက်၌ြပင် က၏။ သတိ ့ေနာက်မှ၊ အာနနိသားြဖစ်ေသာ မာေသယ၏သား
အာဇရိ သည် မိ မိအိမ် တဘက်တချက်၌ ြပင်၏။ ၂၄ သ့ေနာက်မှ၊ ေဟနဒဒ်သား ဗိ ွိသည်၊
အာဇရိ အိ မ်မှ မိ ့ ိ းေကွ ့ရာ မိ ေ့ ထာင့်တိ င်ေအာင်ြပင်၏။ ၂၅ ဥဇဲ သားပါလလသည် မိ ့ ိ းေကွ ့ရာ
တဘက် တချက်ကိ၎င်း၊ ေထာင်ဝင်းနား၊ ြမင့်ေသာနန်းေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာ ြပအိ းကိ ၎င်း ြပင်၏။
သ့ေနာက်မှ၊ ပါ ပ်သား ေဂဒါယြပင်၏။ ၂၆ ထိ မှတပါး၊ ဘရားက န်တိ့သည် အေ ှ မျက်
့
ှ ာ၊
ေရတံ ခါး တဘက်တချက်၌၊ မိ မိတိ့ေနရာ သေဖလ ရဲ တိက်ကိ၎င်း၊ ြပင်သိ့ထွက်ေသာ
ြပအိ းကိ ၎င်း ြပင် က၏။ ၂၇ သတိ ့ေနာက်မှ၊ ေတေကာ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ြပင်သိ့ထွက်ေသာ
ြပအိ း ကီ း တဘက်တချက်၌၊
ြမင်းတံ ခါးအထက်၊
အသီ းအသီ းြပင် က

သေဖလ ရဲ တိက် ိ းတိ င်ေအာင်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်၊
၏။

မိ မိတိ့ေနရာအိ မ်

ြပင် က၏။

၂၈

တဘက်တချက်၌

၂၉ သတိ ့ေနာက်မှ၊ ဣေမရသား ဇာဒတ်သည် မိ မိအိမ်

တဘက်တချက်၌ ြပင်၏။ သ့ေနာက်မှ၊ ေ ှ က ိ သား၊ အေ ှ တံ
့ ခါးမး ေ ှ မာယ ြပင်၏။ ၃၀
သ့ေနာက်မှ၊ ေ ှ လမိ သား ဟာနနိ၊ ဇာလပ်၏ စတတသား ဟာ န်တိ့သည်ြပင် က၏။
သတိ ့ေနာက်မှ၊ ေဗရခိ သား ေမ လံ သည် မိ မိအိပ်ရာခန်းတဘက် တချက်၌ ြပင်၏။ ၃၁
သ့ေနာက်မှ၊

ပန်းတိ မ်သမားသား

ဘရားက န်ေနရာ ှ င့်

မာလခိ သည်

ကန်သည်ေနရာ

မိ ဖကဒ်တံခါး

အရပ်တိင်ေအာင်၎င်း၊

တဘက်တချက်၌၊
မိ ေ့ ထာင့်တက်

ရာအရပ်တိင်ေအာင်၎င်းြပင်၏။ ၃၂ မိ ေ့ ထာင့်တက်ရာအရပ်မှစ၍၊ သိ းတံ ခါးတိ င်ေအာင်
ပန်းတိ မ်သမား များ ှ င့် ကန်သည်များ တိ ့သည်ြပင် က၏။

၄ ထိသိ့ငါတိ့သည် မိ ့ ိးတည်ေ ကာင်းကိ၊ သမာ လတ်သည် သိတင်း ကားေသာအခါ၊
အလွ န်ေဒါသ အမျက်ထွက်၍၊ ယဒလတိ ့ကိ ြပက်ယယ် ပလျက်၊

၂ အားမ ှ ိ ေသာ

ထိ ယဒလတိ ့သည် အဘယ်သိ့ ပ ကမည်နည်း။ ကိ ယ်ကိ ခိ င်ခ့ံ ေစမည်ေလာ။ ယဇ် ပေဇာ်
မည်ေလာ။ တေန့ြခင်းတွ င် လက်စသတ်မည်ေလာ။ က မ်းေလာင်ေသာ ေကျာက်တိ့ကိ
အမိ က်ပံ များထဲ က ထတ်၍ ပြပင်မည်ေလာဟ မိ မိအမျိုးသားချင်း၊ ှ မာရိ တပ်သားေ ှ မ့ ှ ာ
ေြပာဆိ ၏။ ၃ သ့အနားမှာ ှ ိ ေသာ အမုန်အမျိုးသား ေတာဘိ ကလည်း၊ သတိ ့တည်ေသာ
ေကျာက် ိ းကိ ေတာေခွ း ထိ ခိက်လ င် ပိ လဲလိမ့ ်မည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၄ အိ အက ်ပ်တိ့
ဘရားသခင်၊ နားေထာင် ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည် မထီ မဲ့ြမင် ပြခင်းကိ ခံ ရပါ ၏။
သတိ က
့ ဲ့ ရဲ ့ေသာစကားသည်၊ သတိ ့ ေခါင်းေပ သိ ့ ြပန်ေရာက်ပါေစေသာ။ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံရာ
ြပည်၌ လယက်ြခင်းကိ ခံ ရ ကပါေစေသာ။ ၅ သတိ ့ ပေသာ ဒစ ိ က်ကိ ဖံ းအပ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။
ေ ှ ေတာ်
့
၌ သတိ ့အြပစ်မေြပပါေစ ှ င့်။ မိ ့ ိ းကိ တည် ေသာ သတိ ့၏စိ တ်ကိ နာေစြခင်းငှ ါ၊
ေြပာတတ် ကပါသည် တကား။ ၆ သိ ့ရာတွ င် ငါတိ ့သည် မိ ့ ိ းကိ တည် က၏။ တည်လပ်ေသာ
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သတိ ့သည် ေစတနာ ကီ းေသာေ ကာင့်၊ မိ ပ့ တ်လည် မိ ့ ိ းအြမင့် တဝက်တိင်ေအာင်
ပီ းေလ၏။ ၇ ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းြမင့်၍ ပိ ပျက်ရာတိ ့ကိ ြပင်စ ပ ကသည်ဟ သမာလတ် ှ င့်
ေတာဘိ အစ ှ ိ ေသာ အာရပ်လ၊ အမုန်လ၊ အာဇတ်လတိ ့သည်

ကားေသာ အခါ၊

အလွ န်ေဒါသစိ တ် ှ ိ သြဖင့်၊ ၈ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ စစ်ချီ၍ တိ က်မည်။ ထိ အမကိ ဖျက်မည်ဟ
တညီ တ ွ တ်တည်း တိ င်ပင် က၏။ ၉ သိ ့ရာတွ င် ငါတိ ့သည် ငါတိ ့၏ ဘရားသခင်ကိ
ဆေတာင်း၍၊ ရန်သေ ကာင့် ေန့ညဥ့်မြပတ် ကင်းေစာင့် ထား က၏။

၁၀ ယဒလ

အချို ့ကလည်း၊ ဝန်ထမ်းေသာ သတိ ့ သည် အားကန် က ပီ ။ အမိ က်များလှ ၏။ မိ ့ ိ း ပီ းစီ း
ေအာင် မတတ် ိင် ကဟ ဆိ က၏။ ၁၁ ရန်သတိ ့ကလည်း၊ သတိ ့သည် အမှတ်တမဲ့ ၊
သတိ မ ှ ိ ဘဲေနစဥ်တွင်၊ ငါတိ ့သည် သတိ ့အထဲ သိ့ဝင်၍ လပ် ကံ သြဖင့်၊ ထိ အလပ်ကိ
ဖျက်မည်ဟ ဆိ က၏။ ၁၂ သတိ ့အနားမှာေနေသာ ယဒလတိ ့သည်လည်း၊ လာ၍ ရန်သတိ ့သည်
ေနရာအရပ်ရပ်တိ့က၊ သင်တိ့ကိ တိ က်လာ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ငါတိ ့အား အထပ်ထပ် ဆိ က၏။
၁၃ ထိ ေ ကာင့် မိ ့ ိ းေနာက်၊ နိမ့ ်ေသာအရပ်၊

ှ င်း လင်းေသာ အရပ်တိ့၌ ထား၊ လှ ံ ၊

ေလးလက်နက်ပါေသာ လများကိ အေဆွ အမျိုးအလိ က် ငါခန့်ထား၏။ ၁၄ ထိ အမအလံ းစံ တိ ့ကိ
ကည့်

စီ ရင် ပီ းမှ မးမတ်၊ မင်းအရာ ှ ိ ၊

ကင်းေသာသတိ ့အားေခ ၍၊ ရန်သတိ ့ကိ

မေ ကာက် က ှ င့်။ ကီ းြမတ်၍ ေ ကာက်မက်ဘွယ် ြဖစ် ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိ
ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။ ညီ အစ်ကိ သားမယားအိ မ်ရာအဘိ ့ တိ က် ကေလာ့ဟ ဆိ ၏။ ၁၅
ထိ သိ့ငါတိ ့သည် သတိ ရ၍၊ ရန်သအ ကံ ကိ ဘရားသခင် ဖျက်ဆီးေတာ်မေ ကာင်းကိ
သတိ ့ ကားသိ ေသာအခါ၊ ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည် အသီ းအသီ း လပ်ရာအရပ် မိ ့ ိ းသိ ့ြပန်လပ် က၏။
၁၆ ေနာက်မှ ငါ့က န်တဝက်သည် အလပ်လပ် က

၏။ တဝက်သည် လှ ံ ၊ ဒိ င်း၊ ေလး၊

သံ ချပ်တိ့ကိ ကိ င် က၏။ မင်းတိ ့သည် ယဒအမျိုးသားများေနာက်မှာ ေန က၏။

၁၇

မိ ့ ိ းတည်ေသာသ၊ ဝန်ထမ်းေသာသ၊ ဝန်ကိ တင်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည် လက်တဘက် ှ င့်
လပ် က

၏။ လက်တဘက် ှ င့် လက်နက်ကိကိင် က၏။

၁၈ တည်လပ်ေသာ

သအေပါင်းတိ ့သည်၊ ခါး၌ ထား ဆွဲ လျက် တည်လပ် က၏။ တံ ပိ းမတ်ေသာသသည် ငါ့အနားမှာ
ရပ်ေန၏။ ၁၉ ငါကလည်း၊ အလပ်သည် ကီ းကျယ်လှ၏။ မိ ့ ိ းေပ မှာ တေယာက်တြခားစီ
သ ှ င့်ငါေဝးေဝး လပ်ရ ၏။ ၂၀ သိ ့ြဖစ်၍၊ တံ ပိ းမတ်သံကိ ကားေလရာရာအရပ် မှ၊ ငါတိ ့ထံသိ ့
စည်းေဝး က။ ငါတိ ့၏ ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့ဘက်၌ စစ်ကေတာ်မမည်ဟ မးမတ်၊ မင်းအရာ ှ ိ ၊
ကင်းေသာသတိ ့အား ငါဆိ ၏။ ၂၁ ထိ သိ့ ငါတိ ့သည် အလပ်လပ် က၏။ လတဝက် သည်
မိ ဃ်းလင်းသည်မှစ၍ ကယ်ေပ သည်တိင်ေအာင်၊ လှ ံ လက်နက်တိ့ကိ ကိ င် က၏။ ၂၂
ထိ အခါ၌လည်း၊ ငါကလတိ င်း မိ မိက န် ှ င့် တကွ ညဥ့်အချိန်တွင်၊ ေယ ှ လင် မိ ထ
့ ဲ မှာ အိ ပ်ေစ။
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သိ ့ ပလ င်၊ က န်တိ့သည် ေန့အခါ အလပ်လပ်လျက်၊ ညဥ့်အခါ အလှ ည့်လှ ည့်ေစာင့်လျက်
ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်ဟ လများတိ ့အား ဆိ ၏။ ၂၃ ထိ သိ့ ငါ ှ င့်ငါ့ညီ၊ ငါ့က န်၊ ငါ့ေနာက်၌ လိ က်
ေသာတပ်သားတိ ့သည်၊ ကိ ယ်အဝတ်ကိ မခ တ်ဘဲေနရ က၏။

၅ ထိအခါ ေယာက်ျားမိန်းမများတိ့သည် အမျိုးသား ချင်း ယဒလတိ့ကိ အလွန်အြပစ်တင်၍
ြမည်တမ်း က၏။

၂ အချို ့ကလည်း၊ ငါတိ ့ ှ င့် သားသမီ းများစွ ာ

ှ ိ က၏။ သတိ ့

အသက်ေမွ းေလာက်ေအာင် စားစရာ ဆန်စပါးကိ အဘယ်မှာ ရ ိင်မည်နည်းဟဆိ က၏။
၃

အချို ့ကလည်း၊

ငါတိ ့သည်

လယ်ယာ၊

ဥယျာဥ်၊

အိ မ်တိ့ကိ

ေပါင်ထား ပီ ။

အစာေခါင်းပါးေသာကာလ၊ ဆန်စပါးကိ အဘယ်မှာ ရ ိင်ပါမည်နည်းဟ ဆိ က၏။ ၄
အချို က
့ လည်း၊ ငါတိ ့သည် အခွ န်ေတာ်ကိ ေပးစရာ ှ ိ ြခင်းငှ ါ လယ်ယာဥယျာဥ်အတွ က် ေငွ ကိ
ေချးယ ပီ ။ ၅ ယခမှာ ငါတိ ့ ကိ ယ်ခ ာသည် အမျိုးသားချင်း တိ ့၏ ကိ ယ်ခ ာ ကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။
ငါတိ ့သားသမီ းသည် သတိ ့ သားသမီ းကဲ့ သိ ့ြဖစ် က၏။ ငါတိ ့ သားသမီ းကိ ေရာင်း၍
က န်ခံေစရမည်ေလာ။

က န်ခံ ပီ းေသာ

သမီ းတိ ့ကိလည်း

ေ ွးြခင်းငှ ါ

မတတ် ိင်။

ပိ င်ရင်းလယ်ယာ ှ င့် ဥယျာဥ်တိ့ သည် သတပါးလက်သိ့ ေရာက်ေလ ပီ တကားဟ
ဆိ က၏။

၆ ထိ သိ့အြပစ်တင်ြမည်တမ်းေသာစကားကိ ငါ သည်

ကားေသာအခါ၊

အလွ န် ိ းငယ်ေသာစိ တ် ှ ိ ၍၊ ကိ ယ်အလိ အေလျာက် ဆင်ြခင် ပီ းမှ၊

၇ မးမတ် ှ င့်

မင်းအရာ ှ ိ တိ့ကိေခ ၍၊ သင်တိ့ သည် အမျိုးသားချင်းတိ ့၌ အတိ းစားတတ် ကသည်
တကားဟ

ဆံ းမသြဖင့်၊

သတိ ့တဘက်၌

လအများတိ ့ကိ

စေဝးေစလျက်၊

၈

တပါးအမျိုးသားတိ ့လက်၌ က န်ခံေသာငါတိ ့ ညီ အစ်ကိ ယဒလတိ ့ကိ၊ ငါတိ ့သည်
တတ် ိင်သမ အတိ င်း ေ ွး တ် ပီ းမှ၊ သင်တိ့သည် ညီ အစ်ကိတိ့ကိ တဖန် ေရာင်းဦ းမည်ေလာ။
သတိ ့သည် အမျိုးသားချင်းတိ ့တွင် အေရာင်းခံ ရမည်ေလာဟဆိ လ င်၊ သတိ ့သည် ြပန်ေြပာ
စရာမ ှ ိ ၊ တိ တ်ဆိတ်စွာေန က၏။ ၉ ငါကလည်း၊ သင်တိ့ ပေသာအမ မေကာင်းပါ တကား။
ငါတိ ့ ရန်သြဖစ်ေသာ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် ငါတိ ့ကိကဲ့ရဲ ့မည်ဟ စိ းရိ မ်၍၊ ငါတိ ့၏
ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာစိ
့
တ် ှ င့် သင်တိ့ကျင့်သင့်သည် မဟတ် ေလာ။ ၁၀ ငါ ှ င့်ငါ့ညီ၊
ငါ့က န်တိ့သည်လည်း၊ လများတိ ့၌ ေငွ ှ င့်ဆန်စပါးကိ ခွဲ ယပိ င်သည်မဟတ်ေလာ။ အတိ းစား
ေသာ အမကိ ပယ်ြဖတ် ကပါေလာ့။ ၁၁ ယေန့ပင်သတိ ့လယ်ယာ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သံ လွ င်
ဥယျာဥ်၊ အိ မ်ရာကိ ၎င်း၊ သတိ ့၌ခွဲ ယ ပီ းေသာ ေငွ ၊ ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ အချို ့ကိ၎င်း
ြပန်ေပး ကပါေလာ့ ဟ ဆိ ေသာ်၊ ၁၂ သတိ ့က ြပန်ေပးပါမည်။ ဘာမ မေတာင်းမယ ပါ။
ကိ ယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ပပါမည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ထိ သိ့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်
ဂတိ ထား သည်အတိ င်း ပရမည်အေ ကာင်း၊ ငါသည် သတိ ့ကိ ေခ ၍ ကျိန်ဆိေစ ပီ းမှ၊ ၁၃
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ကိ ယ်ခါးပိ က်ကိ ခါလျက်၊ ဂတိ ပျက်ေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ ဘရားသခင်သည် အိ မ်ေတာ်၊
အမေတာ် ထဲ က ဤသိ ့ခါလိ က်ေတာ်မပါေစေသာ။ သတိ ့သည် ဤသိ ့ခါပစ်လိက်ြခင်းကိ
ခံ ရ ကပါေစဟဆိ ၍ စည်းေဝး ေသာသအေပါင်းတိ ့သည် အာမင်ဟ ဝန်ခံ၍ ထာဝရ ဘရားကိ
ချီးမွ မ်း က၏။ လများတိ ့သည်လည်း၊ ဂတိ ထား သည်အတိ င်း ပ က၏။ ၁၄ ထိ မှတပါး
ယဒ မိ ဝ့ န်အရာကိ ငါခံ ေသာအချိန်၊ အာတေဇရဇ် မင်း ကီ း နန်းစံ ှ စ်ဆယ်မှစ၍ သံ းဆယ် ှ စ် ှ စ်
တိ င်ေအာင်၊ တဆယ် ှ စ်

ှ စ်ပတ်လံ း ငါ ှ င့် ငါ့ညီတိ့သည် မိ ဝ့ န်ရိကာကိ မစား။

၁၅

အရင် မိ ဝ့ န်တိ့ကိ လများတိ ့သည် ေက းရ က၏။ မန့် ှ င့်စပျစ် ရည်ကိ၎င်း၊ တေန့လ င်
ေငွ ေလးဆယ်ကိ၎င်း ေပးရ က၏။ မင်းလလင်၏ ေစစားြခင်းကိ လည်း ခံ ရ က

၏။ ငါမကား

ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာေ
့
ကာင့်၊ အရင် မိ ဝ့ န်ကဲ့သိ ့မ ပ။ ၁၆ ထိ မှတပါး၊ ငါသည်
မိ ့ ိ းကိ အ မဲ လပ်၍ေန၏။ ငါ ှ င့် ငါ့က န်တိ့ သည်လယ်ယာကိ မဝယ်၊ မိ ့ ိ းတည်ြခင်း
အမကိ သာ ဝိ င်းညီ ၍ ကိ းစား က၏။ ၁၇ ထိ မှတပါး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၌ေန၍ ငါတိ ့ထံသိ ့ လာေသာ
တပါးအမျိုးသားကိ မဆိ ဘဲ၊ ယဒအမျိုးသားတိ ့ ှ င့် မင်းအရာ ှ ိ တရာငါးကျိပ်တိ့သည်
ငါ့စားပွဲ ၌ စားေသာက် မဲ ှ ိ က၏။
သိ းေြခာက်ေကာင်၊

၁၈ ေန့တိင်း ငါ့စားပွဲ ကိ

ကက်များကိ

စီ ရင်ရ၏။

ွားတေကာင်၊ ေ ွးေသာ

ဆယ်ရက်

တခါများစွ ာေသာ

စပျစ်ရည်အမျိုးမျိုးကိ လည်း တင်ရ၏။ ထိ မ ေလာက်ကန်ေသာ်လည်း၊ လများတိ ့သည်
ပင်ပန်းစွ ာ အမေစာင့်ရေသာေ ကာင့်၊ မိ ဝ့ န်၌ ရိ ကာကိ ငါမေတာင်း။ ၁၉ အိ အက ်ပ်
ဘရားသခင်၊ ဤလတိ ့အဘိ ့ အက ်ပ် ပသမ အတွ က် အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့၍
ေကျးဇး ပေတာ်မပါ။

၆ ထိအခါ
သမာလတ်၊

မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့ကိ မထေထာင်ေသးေသာ် လည်း၊ မိ ့ ိ းတည်၍ လံ ေ ကာင်းကိ
ေတာဘိ ၊

အာရပ်လ

ေဂ ှ င်မှစ၍

ကင်းေသာ

ရန်သတိ ့သည်

သိ တင်း ကားေသာအခါ၊ ၂ သမာလတ် ှ င့် ေဂ ှ င်တိ့က လာပါ။ သေနာချိုင့် တွ င် ေခဖိ ရိမ်
ွာမှာေတွ ့ ကကန်အ့ံ ဟ မေကာင်းေသာ အ ကံ ှ ိ ၍ ငါ့ကိ မှာလိ က် က၏။ ၃ ငါကလည်း၊
ငါသည် ကီ းေသာအမကိ ေဆာင် ွက်ရေသာေ ကာင့် မဆင်းမလာ ိင်။ ထိ အမကိ မေဆာင်
ွက်ဘဲ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ဆင်းသွ ား၍၊ အဘယ်ေ ကာင့် အမြပတ်ရမည်နည်းဟ တမန်တိ့ကိ
ေစလတ်၍ ြပန်ေြပာ ၏။ ၄ ထိ သိ့ေလး ကိ မ်တိင်ေအာင် မှာလိ က်၍၊ ငါသည် လည်း
ယခင်ကဲ့သိ ့ ြပန်ေြပာ၏။

၅ ေနာက်ပဥမအ ကိ မ်၌ သမာလတ်သည် ယခင် ကဲ့ သိ ့

မိ မိက န်ကိ ေစလတ်၍၊ က န်တွင် တံ ဆိ ပ်မခတ် ေသာစာပါ၏။ ၆ စာချက်ဟမကား၊
သင် ှ င့်ယဒလတိ ့သည် ပန်ကန်မည်အ ကံ ှ ိ သည်ဟ လအမျိုးမျိုး ေြပာဆိ က၏။ ေဂ ှ င်လည်း
သက်ေသခံ ၏။ ထိ စကား ှ င့်အညီ သင် သည် ယဒ ှ င်ဘရင်ြဖစ်လိေသာငှ ါ၊ မိ ့ ိ းကိ တည်၏။

ေနဟမိ

820

၇ ယဒြပည်၌ ှ င်ဘရင် ှ ိ သည်ဟ သင့်ကိ ရည်ေဆာင်၍ ေယ

ှ လင် မိ ့၌ ေဟာေြပာရေသာ

ပေရာဖက်တိ့ကိ သင်ခန့်ထား ပီ ။ ထိ စကားအတိ င်း ှ င်ဘရင်အား ကားေလ ာက်ရမည်။
သိ ့ြဖစ်၍

လာပါ။

တိ င်ပင် ကကန်အ့ံ ဟ

စာ၌ပါသတည်း။

၈

ငါကလည်း၊

သင်ေြပာေသာစကားတခွ န်းမ မမှန်၊ ကိ ယ်စိတ်ထဲ မှာ အချည်း ှ ီးထင်တတ်သည်ချည်းဟ
ေစလတ်၍ ြပန်ေြပာ၏။ ၉ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့က ထိ အလပ်ကိ လက်စမသတ် ိင်ေအာင်
သတိ ့သည် အားေလျာ့ က

လိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ လျက်ငါတိ ့ကိ ခိ မ်းေချာက် က၏။ သိ ့ရာ တွ င်

ထိ စကားေ ကာင့် ငါသာ၍အား ှ ိ ၏။ ၁၀ ထိ အခါ မေဟတေဗလသားြဖစ်ေသာ ေဒလာ
ယ၏သားေ ှ မာယသည်၊ ပန်းေ ှ ာင်လျက်ေနေသာ အိ မ်သိ့ ငါသွ ားလ င်၊ သကဘရားသခင်၏
အိ မ်ေတာ်

အတွ င်းခန်းထဲ မှာ

ငါတိ ့သည်

စေဝး၍၊

ဗိ မာန်ေတာ်

တံ ခါးတိ ့ကိ

ပိ တ်ထား ကကန်အ့ံ ။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ လာ ကလိ မ့ ်မည်။ ယေန့ညဥ့်၌ပင်
လာ ကလိ မ့ ် မည်ဟ ဆိ ၏။ ၁၁ ငါကလည်း၊ ငါကဲ့ သိ ့ေသာသသည် ေြပးရ မည်ေလာ။
ငါ ှ င့်တေသာသသည် အသက်ချမ်းသာြခင်း ငှ ါ ဗိ မာန်ေတာ်ထဲသိ့ ဝင်ရမည်ေလာ။ ငါမဝင်ဟ
ြပန်ေြပာ၏။

၁၂ ထိ သကိ ဘရားသခင် ေစလတ်ေတာ်မမ။ ေတာဘိ ှ င့် သမာလတ်

ငှ ါးေသာေ ကာင့်၊ ထိ သိ့ ငါ့တဘက်၌ ေဟာေြပာသည်ကိ ငါရိ ပ်မိ၏။ ၁၃ သတိ ့သည်ငါ့ကိ
ကဲ့ ရဲ ့စရာအေ ကာင်း ှ ိ ေစ လျက်၊ ငါေ ကာက်၍ ထိ သိ့ ပသြဖင့်၊ ြပစ်မှားေစြခင်းငှ ါ ထိ သကိ
ငှ ါး က၏။ ၁၄ အိ အက ်ပ် ဘရားသခင်၊ ထိ သိ့ ပတတ်ေသာ ေတာဘိ ှ င့် သမာလတ်ကိ၎င်း၊
ေနာဒိ အမည် ှ ိ ေသာ ပေရာဖက်မမှစ၍ အက ်ပ်ကိ ခိ မ်းေချာက်ေသာ ပေရာဖက်တိ့ကိ၎င်း
မှတ်ေတာ်မပါ။ ၁၅ အရက် ငါးဆယ် ှ စ်ရက် ကာမှ ဧလလလ ှ စ်ဆယ်ငါးရက်ေန့တွင် မိ ့ ိ းကိ
လက်စသတ် က၏။ ၁၆ ထိ သိတင်းကိ ရန်သတိ ့သည် ကား၍၊ ပတ်လည် ဝန်းကျင်၌ေနေသာ
တပါးအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် မိ ့ ိ းကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက် က
၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ အမသည် ငါတိ ့၏ ဘရားသခင့် အခွ င့ ် ှ င့် ပီ းေ ကာင်းကိ ရိ ပ်မိ က၏။
၁၇ ထိ ကာလတွ င်၊ ယဒမးမတ်တိ့သည် များစွ ာ ေသာ ေမတာစာကိ ေတာဘိ ထံသိ ့ ေပးလိ က်၍၊

ေတာဘိ ြပန်ေပးေသာ စာအများကိ လည်း ရ က၏။ ၁၈ ေတာဘိ သည် အာရာသားေ ှ ကနိ၏
သမက် ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ သ၏သား ေယာဟနန်သည် ေဗရ ခိ သား ေမ လံ သမီ း ှ င့်
စံ ဘက်ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ယဒလ အများတိ ့သည် ေတာဘိ ထံ၌ သစာကိ ခံ က ပီ ။ ၁၉
သတိ ့သည် ေတာဘိ ပေသာအမေကာင်းတိ ့ကိ ငါ့အား ြပန်ေြပာ က၏။ ငါ့စကားကိ လည်း
သ့အား ြပန်ေြပာ က၏။ သသည်လည်း ငါေ ကာက်ေစြခင်းငှ ါ စာေပးလိ က်ေလ၏။

၇ မိ ့ ိးကိ လက်စသတ်ေသာအခါ၊ ငါသည် တံ ခါး တိ့ကိ ထေထာင်၍ တံ ခါးေစာင့်၊
သီ ချင်းသည်၊
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တိ ့ကိ

ခန့်ထား ပီ းမှ၊

၂

သစာ ှ ိ ၍

ဘရားသခင်ကိ
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အထးသြဖင့် ိ ေသ

ေသာ ရဲ တိက်မးဟာနနိ ှ င့် ငါ့ညီဟာနန်တိ့၌ ေယ

အပ်လျက်၊ ၃ ေနမထွ က်မှီ ေယ ှ လင် မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့ကိ မဖွ င့ ်ေစ

ှ လင် မိ က
့ ိ

ှ င့်။ တံ ခါးေစာင့် ှ ိ စဥ်၊

တံ ခါးတိ ့ကိ ပိ တ်၍ ကန့်လန့်ကျင် ထိ းေစ။ မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့သည် အသီ းအသီ း မိ မိတိ့အရပ်
မိ မိတိ့အိမ်တဘက်တချက်၌ ကင်းေစာင့်ေစဟ စီ ရင်၏။ ၄ အေ ကာင်းမကား၊ မိ သ
့ ည်
ကျယ်ဝန်းေသာ် လည်း ေနေသာသနည်း၍ အိ မ်များတိ ့ကိ မတည် မေဆာက် ကေသး
၅ ထိ အခါမးမတ်၊ မင်းအရာ ှ ိ ၊ ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ အေဆွ အမျိုးအလိ က် စာရင်းယြခင်းငှ ါ

စေဝးေစမည် အ ကံ ကိ ငါ၏ဘရားသခင်သည် ငါ့စိတ် ှ လံ းထဲ သိ့ သွ င်းေပးေတာ်မ၏။ ၆
တဖန်ငါေတွ ့ေသာစာရင်းတည်းဟေသာ၊ ၇ ေ ှ ့ဦးစွ ာ ေရာက်လာေသာသတိ ့၏ အေဆွ
အမျိုးစာရင်းချက်ဟမကား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ် ေနဇာသည် ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ့
သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာ လစထဲ က ထွ က်၍ ေဇ ဗေဗလ၊ ေယာ ၊ ေနဟမိ ၊ အာဇရိ ၊
ရာမိ ၊ နာဟမာနိ၊ ေမာ်ဒကဲ ၊ ဗိ လ ှ န်၊ မိ ဇေပရက်၊ ဗိ ဂဝဲ ၊ ေနဟံ ၊ ဗာနာတိ ့ ှ င့်အတ လိ က်လာ၍
ေယ ှ လင် မိ အ
့ စ ှ ိ ေသာ ယဒြပည်၌ အသီ းအသီ းဆိ င်ေသာ မိ ့ ွာ သိ ့ေရာက်ေသာ
ိင်ငံေတာ်သား၊ ဣသေရလလစာရင်း ဟမကား၊ ၈ ပါ တ်အမျိုးသား ှ စ်ေထာင်တရာ
ခနစ်ဆယ်

ှ စ်ေယာက်၊

၉ ေ ှ ဖတိ အမျိုးသားသံ းရာခနစ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊

အာရာအမျိုးသား ေြခာက်ရာငါးဆယ် ှ စ် ေယာက်၊ ၁၁ ပါဟတ်ေမာဘအမျိုး၊ ေယာ

၁၀

ှ င့်

ယွ ာဘ အမျိုး သား ှ စ်ေထာင် ှ စ်ရာ တဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၁၂ ဧလံ အမျိုးသား တေထာင် ှ စ်ရာ
ငါးဆယ်ေလး ေယာက်၊ ၁၃ ဇတုအမျိုးသား ှ စ်ရာေလးဆယ်ငါးေယာက်၊ ၁၄ ဇကဲ အမျိုးသား
ခနစ်ရာေြခာက်ဆယ်၊ ၁၅ ဗိ ွိအမျိုးသား ေြခာက်ရာေလးဆယ် ှ စ် ေယာက်၊ ၁၆ ေဗဗဲ အမျိုးသား
ေြခာက်ရာ ှ စ်ဆယ်သံ းေယာက်၊ ၁၇ အာဇဂဒ်အမျိုးသား တေထာင်သံ းရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊
၁၈ အေဒါနိကံအမျိုးသား ေြခာက်ရာေြခာက်ဆယ် ခနစ်ေယာက်၊

၁၉ ဗိ ဂဝဲ အမျိုးသား

ှ စ်ေထာင်ငါးဆယ်ခနစ် ေယာက်၊ ၂၀ အာဒိ န်အမျိုးသား ေြခာက်ရာငါးဆယ်ငါး ေယာက်၊
၂၁ ေဟဇကိ ှ င့် အာတာအမျိုးသား ကိ းဆယ် ှ စ် ေယာက်၊

သံ းရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊

၂၂ ဟာ ံ အမျိုးသား

၂၃ ေဗဇဲ အမျိုးသား သံ းရာ ှ စ်ဆယ်ေလးေယာက်၊

၂၄

ဟာရိ ပ်အမျိုးသား တရာတဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၂၅ ဂိ ေဗာင်အမျိုးသား ကိ းဆယ်ငါးေယာက်၊
၂၆ ဗက်လင် မိ ၊့ ေနေတာဖ မိ သ
့ ား တရာ ှ စ်ဆယ်

တရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊

ှ စ်ေယာက်၊ ၂၇ အာနသတ် မိ သ
့ ား

၂၈ ေဗသာဇမာဝက် မိ သ
့ ား ေလးဆယ် ှ စ်ေယာက်၊

၂၉

ကိ ရယတ်ယာရိ မ် မိ ၊့ ေခဖိ ရ မိ ၊့ ေဗ တ် မိ သ
့ ား ခနစ်ရာေလးဆယ်သံ းေယာက်၊ ၃၀ ရာမ မိ ၊့
ဂါဗ မိ သ
့ ား ေြခာက်ရာ ှ စ်ဆယ် တေယာက်၊ ၃၁ မိ တ်မတ် မိ သ
့ ား တရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊
၃၂ ေဗသလ မိ ၊့ အာဣ မိ သ
့ ားတရာ ှ စ်ဆယ်သံ း ေယာက်၊ ၃၃ အြခားေသာ ေနေဗာ မိ သ
့ ား
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ငါးဆယ် ှ စ် ေယာက်၊ ၃၄ အြခားေသာ ဧလံ မိ သ
့ ား တေထာင် ှ စ်ရာ ငါးဆယ် ေလးေယာက်၊
၃၅ ဟာရိ မ် မိ သ
့ ား သံ းရာ ှ စ်ဆယ်၊ ၃၆ ေယရိ ေခါ မိ သ
့ ား သံ းရာေလးဆယ်ငါးေယာက်၊ ၃၇

ေလာဒ မိ ၊့ ဟာဒိ ဒ် မိ ၊့ သေနာ မိ သ
့ ား ခနစ်ရာ ှ စ်ဆယ်တေယာက်၊ ၃၈ ေသာနာ မိ သ
့ ား
သံ းေထာင်ကိးရာ သံ းဆယ် တည်း။ ၃၉ ယဇ် ပေရာဟိ တ်စာရင်းဟမကား၊ ေယာ အမျိုး
ထဲ က ေယဒါယအမျိုးသားကိ းရာ ခနစ်ဆယ်သံ းေယာက်၊

၄၀ ဣေမရအမျိုးသား

တေထာင်ငါးဆယ် ှ စ် ေယာက်၊ ၄၁ ပါ ရအမျိုးသား တေထာင် ှ စ်ရာ ေလးဆယ် ခနစ်ေယာက်၊
၄၂ ဟာရိ မ်အမျိုးသားတေထာင် တဆယ်ခနစ် ေယာက်တည်း။ ၄၃ ေလဝိ သားစာရင်းဟမကား၊

ေဟာေဒဝအမျိုးထဲ က ေယာ အမျိုး ှ င့် ကာဒေမလအမျိုးသားခနစ်ဆယ် ေလးေယာက်၊
၄၄ သီ ချင်းသည်၊ အာသပ်အမျိုးသား တရားေလး ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၄၅ တံ ခါးေစာင့်

ှ လံ ုအမျိုးသား၊ အာတာအမျိုး သား၊ တာလမန်အမျိုးသား၊ အကုပ်အမျိုးသား၊ ဟတိ တ
အမျိုးသား၊ ေ ှ ာဗဲ အမျိုးသားေပါင်း တရာသံ းဆယ် ှ စ် ေယာက်တည်း။ ၄၆ ဘရားက န်ခံသ၊
ဇိ ဟအမျိုးသား၊ ဟသဖအမျိုး သား၊ တေဗာက်အမျိုးသား၊

၄၇ ေက တ်အမျိုးသား၊

သယအမျိုးသား၊ ပါဒန် အမျိုးသား၊ ၄၈ ေလဗနအမျိုးသား၊ ဟာဂဗအမျိုးသား၊ ှ ာလမဲ
အမျိုးသား၊ ၄၉ ဟာနန်အမျိုးသား၊ ဂိ ေဒလအမျိုးသား၊ ဂါဟာ အမျိုးသား၊ ၅၀ ရာယအမျိုးသား၊
ေရဇိ န်အမျိုးသား၊ ေနေကာဒ အမျိုးသား၊ ၅၁ ဂဇမ်အမျိုးသား၊ သဇအမျိုးသား၊ ပါသာ
အမျိုးသား၊

၅၂ ေဗသဲ အမျိုးသား၊ မနိမ်အမျိုးသား၊ ေနဖိ ေ ှ သိ မ် အမျိုးသား၊

၅၃

ဗာကဗတ်အမျိုးသား၊ ဟာကဖအမျိုးသား၊ ဟာရဟရအမျိုးသား၊ ၅၄ ဗာဇလိ တ်အမျိုးသား၊
ေမဟိ ဒအမျိုးသား၊ ဟာရ ှ အမျိုးသား၊ ၅၅ ဗာရကတ်အမျိုးသား၊ သိ သရအမျိုးသား၊ တာမ
အမျိုးသား၊ ၅၆ ေနဇိ အမျိုးသား၊ ဟတိ ဖအမျိုးသားတည်း။ ၅၇ ေ ှ ာလမန်၏ အေစခံ က န်၊
ေသာတဲ အမျိုးသား၊ ေသာဖရက်အမျိုးသား၊ ေပရိ ဒအမျိုးသား
ဒါကန်အမျိုးသား၊ ဂိ ေဒလ အမျိုးသား၊

၅၈ ယာလအမျိုးသား၊

၅၉ ေ ှ ဖတိ အမျိုးသား၊ ဟတိ လအမျိုးသား၊

ေပါခ ရက်အမျိုးသား၊ ေဇဗိ မ်အမျိုးသား၊ အာမန်အမျိုးသား တည်း။ ၆၀ ဘရားက န် ှ င့်
ေ ှ ာလမန်၏ က န်ေပါင်းကား၊ သံ းရာကိ းဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။

၆၁ ထိ မှတပါး၊

ဣသေရလအမျိုးမှန်သည် မမှန် သည်ကိ၎င်း၊ မိ မိတိ့အေဆွ အမျိုးကိ ၎င်း မြပ ိင်ဘဲ
ေတလေမလ မိ ၊့ ေတလဟာရ ှ မိ ၊့ ေခ ပ် မိ ၊့ အဒုန် မိ ၊့ ဣေမရ မိ မ့ ှ ထွ က်သွားေသာ
သဟမကား၊ ၆၂ ေဒလာယအမျိုးသား၊ ေပါင်းေြခာက်ရာ ေလးဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။
၆၃ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမျိုးထဲ က ဟဗာယ အမျိုး သား၊ ေကာဇအမျိုးသား၊ ဂိ လဒ်ြပည်သား၊

ဗာဇိ လဲ သမီ းတေယာက် ှ င့် စံ ဘက်၍ ေယာကမအမည်ကိ ရေသာ ဗာဇိ လဲအမျိုးသားတိ သ
့ ည်၊
၆၄ စာရင်းဝင်ေသာလစတွ င် မိ မိတိ့စာရင်းကိ ှ ာ၍ မေတွ ့ေသာေ ကာင့်၊ အမျိုးမစစ်၊
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ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ ကိ မခံ ရ က။ ၆၅ ဥရိ မ် ှ င့် သမိ မ်ပါေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မေပ မှီ
တိ င်ေအာင် သတိ ့သည် အလွ န်သန့် ှ င်းေသာအရာတိ ့ကိ မစားရဟ ြပည်အပ်မင်းစီ ရင်၏။ ၆၆
ပရိ သတ်ေပါင်းကား၊ ေလးေသာင်း ှ စ်ေထာင် သံ းရာေြခာက်ဆယ်တည်း။ ၆၇ ထိ မှတပါး၊
က န်ေယာက်ျား၊ က န်မိန်းမေပါင်း ခနစ်ေထာင်သံ းရာသံ းဆယ်ခနစ်ေယာက်၊ သီ ချင်းသည်
ေယာက်ျား မိ န်းမေပါင်း ှ စ်ရာ ေလးဆယ်ငါးေယာက်၊ ၆၈ ြမင်းေပါင်းခနစ်ရာသံ းဆယ်ေြခာက်စီး၊
လား ေပါင်း ှ စ်ရာ ေလးဆယ်ငါးစီ း၊ ၆၉ ကလားအပ်ေပါင်း ေလးရာသံ းဆယ်ငါးစီ း၊ ြမည်း
ေပါင်း ေြခာက်ေထာင်ခနစ်ရာ ှ စ်ဆယ်တည်း။

၇၀ အေဆွ အမျိုးသ ကီ းအချို ့တိ့သည်

အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်စရာ လ က၏။ ြပည်အပ်မင်းသည်လည်း ေ ဒဂ ါးတေထာင်၊
အင်တံ ငါးဆယ်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
သွ င်းေလ

အဝတ်စံ ငါးရာသံ းဆယ်ကိ ဘ

ာေတာ်ထဲသိ့

၏။ ၇၁ အေဆွ အမျိုးသ ကီ းသွ င်းေသာ ေ ေငွ ေပါင်းကား၊ ေ ဒဂ ါး ှ စ်ေသာင်း၊

ေငွ အခွ က် ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် တည်း။ ၇၂ ကင်းေသာ သတိ ့သည်လည်း ေ ဒဂ ါး ှ စ်
ေသာင်း၊ ေငွ အခွ က် ှ စ်ေသာင်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အဝတ်စံ ေြခာက်ဆယ်ခနစ်စံ ကိ သွ င်း က၏။
၇၃ ထိ သိ့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သား၊ တံ ခါးေစာင့်၊ သီ ချင်းသည်၊ သာမညလအချို ့၊

ဘရားက န်အစ ှ ိ ေသာ ဣသေရလြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည်၊ မိ မိတိ့ ေနရာ မိ ့ ွာတိ ့၌
ေနရာကျ က၏။

၈ သတမလေရာက်မှ၊ မိ ့ ွာအရပ်ရပ်၌ေနေသာ ဣသေရလ အမျိုးသားလအေပါင်းတိ့သည်
လာ၍ ေရတံ ခါးလမ်းတွ င် စည်းေဝး က၏။ ဣသေရလအမျိုး၌ ထာဝရဘရားထားေတာ်မေသာ
ေမာေ ှ ပညတိ ကျမ်း စာကိ ေဆာင်ခဲ့ပါဟ ကျမ်းတတ်ဆရာ ဧဇရကိ ေတာင်း သည်အတိ င်း၊ ၂
နားေထာင်နားလည် ိင်သမ ေသာ ပရိ သတ် ေယာက်ျား မိ န်းမတိ ့ ေ ှ သိ
့ ့ သတမလ
ပဌမေန့ရက်တွင်၊
၍၊

၃

ပညတိ ကျမ်းစာကိ

နားလည် ိင်ေသာသ၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ေယာက်ျားမိ န်းမတိ ့

ဧဇရသည်

ေ ှ မ့ ှ ာ

ေဆာင်ခဲ့

နံ နက်အချိန်မှ

စ၍

မွ န်းတည့်အချိန်တိင်ေအာင် ေရတံ ခါးလမ်းတွ င် ဘတ် ွတ်ေလ၏။ လအေပါင်းတိ ့သည်
ပညတိ ကျမ်းစကားကိ ေစ့ေစ့နားေထာင် က၏။ ၄ သတိ ့လပ် ကေသာ တရားေဟာရာသစ်သား
ပလင်ေပ မှာ၊ ကျမ်းတတ်ဆရာဧဇရသည် ရပ်၍ မတိ သ၊ ေ ှ မ၊ အနာယ၊ ဥရိ ယ၊ ဟိ လခိ ၊
မာေသယတိ ့သည် လက်ျာဘက်၌၎င်း၊ ေပဒါယ၊ မိ ေ ှ လ၊ မာလခိ ၊ ဟာ ံ ၊ ဟာ ှ ဗဒါန၊
ဇာခရိ ၊ ေမ လံ တိ ့သည် လက်ဝဲဘက်၌၎င်း ရပ်ေန က၏။

၅ ထိ သိ့ ဧဇရသည်

လအေပါင်းတိ ့ထက်သာ၍ ြမင့်လျက်၊ လအေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကျမ်းစာကိ ဖွ င့ ်ေသာအခါ၊
ဠူအေပါင်းတိ ့သည် ထ က၏။ ၆ ဧဇရသည် ြမတ်စွာဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကိ
ေကာင်း ကီ းေပး၏။ လအေပါင်းတိ ့က အာမင်၊ အာမင်ဟ လက်တိ့ကိ ချီလျက်၊ ဝန်ခံ၍
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ဦ းချြပပ်ဝပ်လျက် ထာဝရဘရားကိ ကိ းကွ ယ် က၏။ ၇ ေယာ ၊ ဗာနိ၊ ေ ှ ရဘိ ၊ ယာမိ န်၊
အကုပ်၊ ှ ေဗသဲ ၊ ေဟာဒိ ယ၊ မာေသယ၊ ေကလိ တ၊ အာဇရိ ၊ ေယာဇဗဒ်၊ ဟာနန်၊ ေပလာယအစ
ှ ိ ေသာ ေလဝိ သားတိ ့သည်လည်း လများတိ ့အား ပညတိ ကျမ်းစာအနက်ကိ ြပန် ကား က၏။
လများတိ ့သည်လည်း မိ မိတိ့ေနရာ၌ ေန က၏။ ၈ ထိ သိ့ဘရားသခင်၏ ပညတိ ကျမ်းစာကိ
ေသချာစွ ာ ဘတ် ွတ်၍ အနက်ကိြပန်သြဖင့်၊ လများ နားလည်ေစြခင်းငှ ါ ပ က၏။ ၉
လအေပါင်းတိ ့သည် ပညတိ ကျမ်းစကားကိ

ကားေသာအခါ ငိ ေ ကး ကသည်ြဖစ်၍၊

ြပည်အပ်မင်း ေနဟမိ ၊ ကျမ်းတတ်ဆရာ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဧဇရ၊ လများ တိ ့အား သွ န်သင်ေသာ
ေလဝိ သားတိ ့က၊ ဤသည်ေန့ရက် သည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအဘိ ့
သန့် ှ င်းေသာ ေန့ြဖစ်၏။ ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ မ ပ က ှ င့်။ ၁၀ သွ ား ကေလာ့၊ မိ န်စွာေသာ
အစာကိ စား က

ေလာ့။ ချိုေသာ အရည်ကိေသာက် ကေလာ့။ ဆင်းရဲ ေသာ သတိ ့အား

ေဝမ ကေလာ့။ ဤသည်ေန့ရက်သည် ငါတိ ့ ဘရား ှ င်အဘိ ့ သန့် ှ င်း၏။ ဝမ်းမနည်း က ှ င့်၊
ထာဝရ

ဘရားေပးေတာ်မေသာအခွ င့ ် ှ င့်

လအေပါင်းတိ ့အား ဆိ က၏။

အားယ၍

ဝမ်းေြမာက်

ကေလာ့ဟ

၁၁ ထိ သိ့ ေလဝိ သားတိ ့က၊ ဤသည်ေန့ရက်သည်

သန့် ှ င်းေသာ ေန့ြဖစ်ေသာေ ကာင့် တိ တ်ဆိတ်စွာ ေန က

ေလာ့။ ဝမ်းနည်းမေန က ှ င့်ဟ

ဆိ ၍ လအေပါင်းတိ ့ကိ ငိ မ်းေစ က၏။ ၁၂ လအေပါင်းတိ ့သည် ေဟာေြပာေသာ စကား များကိ
နားလည်ေသာေ ကာင့်၊ စားေသာက်ြခင်း၊ သတပါး တိ ့အား ေဝမ ြခင်း၊ အလွ န်ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ
ပအံ့ ေသာငှ ါ သွ ား က၏။ ၁၃ ဒတိ ယေန့ရက်တွင်၊ အေဆွ အမျိုးသ ကီ းများတိ ့ ှ င့်တကွ
ယဇ် ပေရာဟိ တ် ေလဝိ သားတိ ့သည် ပညတိ ကျမ်းစကားကိ နားလည်အ့ံ ေသာငှ ါ၊
ကျမ်းတတ်ဆရာ

ဧဇရထံ ၌

စည်းေဝး က၏။

၁၄

သတမလပွဲ ကိခံ ကစဥ်၊

ဣသေရအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့သည် သစ်ခက်တဲ၌ ေနရ ကမည်ဟ ေမာေ ှ အားြဖင့်
ထာဝရဘရားထားေတာ်မေသာ ပညတိ ကျမ်းစာ၌ ေရးထားေ ကာင်းကိ ေတွ ့ က၏။ ၁၅
ထိ စကားကိ ကားေသာအခါ၊ ကျမ်းစာ၌ ပါသည်အတိ င်း သစ်ခက်တဲတိ့ကိလပ်ြခင်းငှ ါ
ေတာင်သိ့ သွ ား က။ သံ လွ င်ခက်၊ ထင်း းခက်၊ မရတခက်၊ စွ န်ပလွံ ခက် အစ ှ ိ ေသာ
ထထပ်ေသာအခက် အလက်မျိုးတိ ့ကိ ေဆာင်ခဲ့ ကဟ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စ၍ ခပ်သိမ်းေသာ
မိ ့ ွာတိ ့၌ ေ ကာ်ြငာ က၏။ ၁၆ လများတိ ့သည် ထွ က်သွား၍၊ သစ်ခက်တိ့ကိ ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င်
အိ မ်မိးေပ မှာ၎င်း၊ မိ မိဝင်းထဲ ၊ ဗိ မာန် ေတာ်တန်တိင်းထဲ မှာ၎င်း၊ ေရတံ ခါးလမ်း ှ င့် ဧဖရိ မ်တံခါး
လမ်းမှာ၎င်း သစ်ခက်တဲများကိ လပ် က၏။ ၁၇ ထိ သိ့သိမ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရရာထဲ ကထွ က်လာ
ေသာ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် သစ်ခက်တဲတိ့ကိ လပ်၍ ထိ င်ေန က၏။

န်သား

ေယာ လက်ထက်မှစ၍ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ ့သည် တခါမ ထိ သိ့မ ပ က။ အလွ န်

ေနဟမိ
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ဝမ်းေြမာက်လျက်ေန က၏။ ၁၈ ပဌမေန့မှစ၍ ေနာက်ဘရားသခင်၏ ပညတိ ကျမ်းစာကိ
ဘတ် ွတ် က၏။

ထိ ပွဲကိ

ခနစ်ရက်ပတ်လံ း

ခံ က၏။

ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

တရားေတာ်အတိ င်း ဓမပွဲ ကိလည်းခဲ့ က၏။

၉ ထိလ ှ စ်ဆယ်ေလးရက်ေန့တွင်၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် အစာေ ှ ာင်လျက်၊
ေလ ာ်ေတအဝတ် ကိ ဝတ်လျက်၊ ကိ ယ်၌ ေြမမန့်ကိ တင်လျက် စည်းေဝး က၏။ ၂ ထိ အခါ
ဣသေရလအမျိုးစစ်ြဖစ်ေသာသတိ ့ သည် တပါးအမျိုးသား ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့် ကွ ာ၍၊ ကိ ယ်အြပစ်
ှ င့် ဘိ းေဘးတိ ့၏ အြပစ်များကိ ေဘာ်ြပေတာင်းပန် က၏။ ၃ မိ မိတိ့ေနရာ၌ ရပ်ေန၍၊
မိ မိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ပညတိ ကျမ်းစာကိ ေန့ေလးစတစ ဘတ် က၏။ အြပစ်ကိ
ေဘာ်ြပေတာင်းပန်၍၊ မိ မိတိ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေန့ေလးစတစကိ ကိ းကွ ယ် က၏။
၄ ထိ အခါ ေလဝိ သားေယာ ၊ ဗာနိ၊ ကပ်ေမျလ၊ ေ ှ ဗနိ၊ ဗ ိ၊ ေ ှ ရဘိ ၊ ဗာနိ၊ ေခနနိတိ့သည်

ပလင် ေပ မှာရပ်၍၊ သတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ကီ းစွ ာေသာအသံ ှ င့်
ေ ကးေ ကာ် က၏။ ၅ တဖန်ေလဝိ သားေယာ ၊ ကပ်ေမျလ၊ ဗာနိ၊ ဟာ ှ ဗနိ၊ ေ ှ ရဘိ ၊ ေဟာဒိ ယ၊
ေ ှ ဗနိ၊ ေပသဟိ တိ့က ထ ကေလာ့။ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် အစဥ်အ မဲ
မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်းဟ ေကာင်း ကီ းေပး ကေလာ့။ ေကာင်း ကီ းေပးြခင်း၊ ချီးမွ မ်းြခင်း
အမျိုးမျိုးထက် ကီ းြမင့်၍ ဘန်း ကီ းေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏ နာမသည် မဂလာ ှ ိ ပါေစသတည်း။ ၆
ကိ ယ်ေတာ်သာလ င် ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ် မ၏။ အြမင့်ဆံ းေသာ ေကာင်းကင် ှ င့်
ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ ေြမ ကီ း ှ င့်ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း၊
ပင်လယ် ှ င့်ပင်လယ်၌ပါသမ တိ ့ကိ ၎င်း ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ အလံ းစံ တိ ့ကိ ေစာင့်မေတာ် မ၏။
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ကိ းကွ ယ် ကပါ၏။

အိ ထာဝရ

၇

အ ှ င်ဘရားသခင်၊ ကိ ယ် ေတာ်သည် အာြဗံ ကိ ေ ွးချယ်၍ ခါလဒဲြပည်၊ ဥရ မိ မ့ ှ ေခ ခဲ့ ပီ းလ င်
အာြဗဟံ ဟေသာ အမည်ကိ ေပးေတာ် မ၏။ ၈ ေ ှ ေတာ်
့
၌ သ့သေဘာေြဖာင့်သည်ကိ ေတွ ့
ေသာေ ကာင့်၊ ခါနနိြပည်၊ ဟိ တိ ြပည်၊ အာေမာရိ ြပည်၊ ေဖရဇိ ြပည်၊ ေယဗသိ ြပည်၊
ဂိ ရဂါ ှ ိ ြပည်တိ့ကိ

အာြဗဟံ အမျိုးအ ွယ်အား

သစာေတာ်မပျက် ပေတာ်မ၏။
ခံ ရေသာ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ြမင်၍၊

၉

ငါေပးမည်ဟ

အဲ ဂတုြပည်၌

ဧဒံ ပင်လယ်နားမှာ

ဝန်ခံသည်

အက ်ပ်တိ့၏
သတိ ့

အတိ င်း

ဘိ းေဘးများ

ေအာ်ဟစ်ေသာအသံ ကိ

ကားေတာ်မ၏။ ၁၀ ဖာေရာဘရင် ှ င့် သ၏က န်များ၊ ြပည်သ ြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည်
အက ်ပ်တိ့၏ ဘိ းေဘးတိ ့ကိ ေစာ်ကားစွ ာ ပေသာေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကည့် ၍
ေနေတာ်မမ။ ထိ ြပည်သားတိ ့၌ နိမိတ်လကဏာ ှ င့် အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ ြပေတာ်မ၍၊
သိ တင်းေတာ်သည်

ေနဟမိ

ယေန့တိင်ေအာင်

ေကျာ်ေစာလျက် ှ ိ ပါ၏။

၁၁ သတိ ့သည်
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ပင်လယ်အလယ်၌ ေြမေပ မှာ ေ ှ ာက်သွားမည်အေ ကာင်း သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ပင်လယ်ကိ
ခွဲ ေတာ်မ၏။

ှ ဥ်းဆဲ ေသာ သတိ ့ကိကား၊ နက်ေသာေရထဲ သိ ့ ေကျာက်ကိပစ်သကဲ့ သိ ့

ပစ်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိ မှတပါး၊ ေန့အချိန်၌ မိ ဃ်းတိ မ်တိင်အားြဖင့်၎င်း၊ ညဥ့်အချိန် ၌
သတိ ့သွားရာလမ်းကိ လင်းေစေသာ မီ းတိ င်အားြဖင့်၎င်း၊ သတိ ့ကိ ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၁၃
ကိ ယ်ေတာ်တိင်လည်း၊

သိ နာေတာင်ေပ သိ ့

ဆင်းသက်၍

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ထဲက

ဗျာဒိ တ်သံကိ လတ် သြဖင့်၊ ဟတ်မှန်ေြဖာင့်မတ်ေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်ပညတ် တရားတိ ့ကိ
အပ်ေပးေတာ်မ၏။
ကိ ယ်ေတာ်

၁၄

သန့် ှ င်းေသာ

က န်ေမာေ ှ အားြဖင့်

ထားေတာ်မ၏။

၁၅

ဥပသ်ေန့ရက်ေတာ်ကိ

နည်းနာဥပေဒသ

သတိ ့မွတ်သိပ်ြခင်း ှ င့်

မိ ဃ်းေကာင်းကင်မန့် ှ င့်

၍၊

ပညတ်တရားတိ ့ကိလည်း

ေရငတ်ြခင်းကိ

ေကျာက်ထဲကထတ်ေသာ

ေဘာ်ြပ

ေြပေစ

ေရကိ

ြခင်းငှ ါ၊

ေပးေတာ်မ၏။

သတိ ့ပိင်ဘိ့ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ြပည်ထဲသိ့ဝင်၍ သိ မ်းယမည်အေ ကာင်း မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆
သိ ့ရာတွ င် အက ်ပ်တိ့ဘိးေဘးတိ ့သည် မာန ေထာင်လား၍၊ ခိ င်မာေသာ လည်ပင်း ှ င့်
ပညတ်ေတာ်ကိ နားမေထာင် က။ ၁၇ သတိ ့တွင် ပေတာ်မေသာ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမ တိ ့ကိ
မေအာက်ေမ့။ အာဏာေတာ်ကိ ြငင်းဆန်လျက်၊ လည်ပင်းခိ င်မာသည် ြဖစ်၍၊ က န်ခံရာ
အဲ ဂတုြပည်သိ့ ြပန်လိေသာငှ ါ၊ လ ကီ းတဦ းကိ ချီးေြမာက် က၏။ သိ ့ရာ တွ င် ကိ ယ်ေတာ်သည်
အြပစ်ကိေြဖတတ်ေသာဘရား၊ ချစ်သနားြခင်းေမတာက ဏာ ှ င့်ြပည့်စံ ၍၊ စိ တ် ှ ည် ြခင်း၊
ေကျးဇး ပြခင်း ှ င့် ကယ်ဝေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ ေသာေ ကာင့် သတိ ့ကိ စွ န့်ပစ်ေတာ်မမ။
၁၈ ထိ မ မက သတိ ့သည် ွားသငယ်အ ပ်ကိ သွ န်း ၍၊ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ ဤဘရားသည်

သင့်ကိ အဲ ဂတု ြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေသာ သင်၏ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ ဆိ လျက်၊

အလွ န်ြပစ်မှားေသာ်လည်း၊

၁၉ ကိ ယ်ေတာ်သည် အထးသြဖင့် သနားတတ် ေသာ

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၍၊ ေတာ၌သတိ ့ကိ စွ န့်ပစ်ေတာ် မမ။ ေန့အချိန်၌ လမ်းြပေသာ
မိ ဃ်းတိ မ်တိင်မေပျာက်၊ ညဥ့်အချိန်၌ သတိ ့သွားရာလမ်းကိ လင်းေစေသာ မီ းတိ င် လည်း
မကွ ယ်။ ၂၀ သတိ ့အား သွ န်သင်စရာဘိ ့ ေကာင်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။
သတိ ့စားရေသာ ကိ ယ် ေတာ်၏ မ ကိ ပ်သိမ်းေတာ်မမ။ သတိ ့ အငတ်ေြပေစ ြခင်းငှ ါ၊
ေရကိ လည်း ေပးေတာ်မ၏။ ၂၁ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း သတိ ့ကိ အလ င်း မဆင်းရဲ ေစြခင်းငှ ါ
ေက းေမွ းေတာ်မ၏။
မပွ န်းမေရာင်ရ။

သတိ ့အဝတ်

မေဟာင်းမ ွမ်းရ။

သတိ ့ေြခသည်လည်း

၂၂ ေနာက်မှတပါးအမျိုးသားတိ ့၏ တိ င်း ိင်ငံများ ကိ သတိ ့အား

အကန်အစင်ေဝဖန်၍ ေပးသနားေတာ် မသြဖင့်၊ သတိ ့သည် ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိ ဟန် ှ င့်
ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃအစိ းရေသာြပည်တိ့ကိ သိ မ်းယ က၏။ ၂၃ သတိ ့သားေြမးတိ ့ကိ
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မိ ဃ်းေကာင်းကင် ကယ်
ဝင်၍

ကဲ့ သိ ့

များြပားေစေတာ်မ၏။

သိ မ်းယမည်အေ ကာင်း၊

သတိ ့၏

အ ကင်ြပည်ထဲသိ့

ဘိ းေဘးတိ ့အား

သတိ ့

ဂတိ ထားေတာ်မ၏။

ထိ ြပည်ထဲသိ့သွင်းေတာ်မသြဖင့်၊ ၂၄ သားေြမးတိ ့သည်ဝင်၍ သိ မ်းယ က၏။ သတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ
ထိ ြပည်သား ခါနာနိလတိ ့ကိ ှ ိပ်စက်ေတာ်မ၍၊ ှ င်ဘရင်အစ ှ ိ ေသာ ြပည်သြပည်သားတိ ့ကိ
ပချင်သမ

ပရေသာအခွ င့ ် ှ င့် သတိ ့လက်သိ့ အပ်ေတာ်မ၏။

၂၅ ထိ သိ့သတိ ့သည်

ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ မ့ ျား၊ ေြမေကာင်း ေသာြပည်၊ ဥစာ ှ င့် ြပည့်ေသာအိ မ်၊ တး ပီ းေသာေရတွ င်း၊
များြပားေသာ စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သံ လွ င်ဥယျာဥ်၊ အသီ းသီ း ေသာ အပင်တိ့ကိသိမ်းယ၍၊
ဝစွ ာစားေသာက်လျက် အသားဆ ဖိ း၍ ေကျးဇးေတာ် ကယ်ဝြခင်း၌ ေမွ ့ေလျာ် က၏။ ၂၆
သိ ့ရာတွ င် အမိ န့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်၊ ပန်ကန် လျက် တရားေတာ်ကိ ေကျာေနာက်သိ့
ပစ်ထား က၏။ အထံ ေတာ်သိ့ ြပန်လာေစြခင်းငှ ါ၊ ဆံ းမေသာ ကိ ယ်ေတာ် ၏ ပေရာဖက်တိ့ကိ
သတ်၍ အလွ န်ြပစ်မှားြခင်းကိ ပ က

၏။ ၂၇ ထိ ေ ကာင့်၊ သတိ ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ ရန်သ

လက်သိ့ အပ်လိက် ေတာ်မ၏။ ဆင်းရဲ ခံရ၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေအာ်ဟစ် ကေသာအခါ၊
ေကာင်းကင်ဘံ ကနားေထာင်၍၊ က ဏာေကျးဇးေတာ် ကယ်ဝသည်အတိ င်း၊ ရန်သလက် မှ
ကယ်လတ်ေသာ ေကျးဇး ှ င်တိ့ကိ ေပ ထွ န်းေစေတာ်မ၏။ ၂၈ တဖန်ချမ်းသာရေသာအခါ၊
ေ ှ ေတာ်
့
၌

ဒစ ိ က်

ကိ

ပြပန် ကေသာေ ကာင့်၊

ရန်သအစိ းရမည်အေ ကာင်း

တဖန်အပ်ေတာ်မ၏။ သတိ ့သည်ြပန်လာ၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေအာ်ဟစ် ကေသာအခါ၊
ေကာင်းကင်ဘံ ကနားေထာင်၍၊ က ဏာေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း အထပ်ထပ် ကယ်တင်
ေတာ်မ၏။ ၂၉ တရားေတာ်ကိကျင့်ြပန်ေစြခင်းငှ ါ ဆံ းမေတာ်မ ေသာ်လည်း၊ သတိ ့သည်
နားမေထာင်၊ မာနေထာင်လား က၏။ ကျင့်ေသာသ၌ အသက် ှ င်စရာ အေ ကာင်းြဖစ် ေသာ
စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ လွ န်ကျူး က၏။ ခိ င်မာေသာ လည်ပင်း ှ င့် န်းလျက်နားမေထာင်ဘဲ
ေန က၏။ ၃၀ ှ စ်ေပါင်းများစွ ာ သတိ ့ကိသည်းခံ ၍၊ ကိ ယ်ေတာ် ၏ ပေရာဖက်တိ့၌ ှ ိ ေသာ
ကိ ယ်ေတာ်၏ ဝိ ညာဥ်အားြဖင့် ဆံ းမေတာ်မေသာ်လည်း သတိ ့သည် နားမေထာင်ေသာ
ေ ကာင့်၊ ဤြပည်သြပည်သားတိ ့လက်သိ့ အပ်ေတာ်မ၏။ ၃၁ သိ ့ရာတွ င် ကိ ယ်ေတာ်သည်
ချစ်သနားြခင်း

ေမတာက ဏာ ှ င့်

ကယ်ဝေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့ကိ
သိ ့ြဖစ်၍၊

အိ

ြပည့်စံ ေသာဘရားြဖစ်၍၊

က ဏာ

ေတာ်

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ေတာ်မမ။ စွ န့်ပစ်ေတာ်မမ။

အက ်ပ်တိ့၏ဘရား၊

ကီ းြမတ်၍

မဟာတန်ခိး ှ င့်

၃၂

ြပည့်စံ လျက်

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ဘရား၊ က ဏာပဋိ ညာဥ်ေတာ်ကိ ေစာင့်ေတာ်မေသာ ဘရား၊
အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်ထက်မှစ၍ ယေန့တိင် ေအာင်၊ အက ်ပ်တိ့ ှ င်ဘရင်၊ မးမတ်၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ပေရာဖက်၊ အေဆွ အမျိုးသ ကီ း၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ လ အေပါင်းတိ ့အေပ သိ ့
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ေရာက်ေသာ ေဘးဒဏ် ှ ိ သမ ကိ ပမာဏမ ပဘဲ ေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၃၃ ကိ ယ်ေတာ်မကား
အက ်ပ်တိ့အေပ သိ ့ေရာက် ေစသမ ေသာ အမ၌တရားေတာ်မ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်
မတရားသြဖင့် ပ ကပါ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ်သည် တရား သြဖင့်သာ စီ ရင်ေတာ်မ ပီ ။
အက ်ပ်တိ့ ှ င်ဘရင်၊

မးမတ်၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊

၃၄

အေဆွ အမျိုးသ ကီ းတိ ့သည်

တရားေတာ်ကိမေစာင့်။ ေပးထားေတာ်မေသာ ပညတ်များ ှ င့် သက်ေသခံ ချက် များတိ ့ကိ
နားမေထာင် က။ ၃၅ ကီ းေသာေကျးဇးကိ ပလျက်အပ်ေပးေတာ်မ၍၊ သတိ ့ပိင်ေသာ ိင်ငံ၊
သနားေတာ်မေသာြပည် ကီ း၊ ြပည် ေကာင်း၌ေနရေသာ်လည်း၊ အမေတာ်ကိမေဆာင်မ ွက်၊
မိ မိတိ့ ပေသာ ဒစ ိ က်ကိ မေ ှ ာင်ဘဲေန ကပါ၏။ ၃၆ ဘိ းေဘးတိ ့သည် အလွ န်ြမတ်ေသာ
အသီ းအ ှ ံ

ကိ စားရေသာ အခွ င့ ် ှ င့်သတိ ့အား ေပးသနားေတာ် မေသာ ြပည်၌

အက ်ပ်တိ့သည်

ယေန့ အေစခံ က န်

ြဖစ် ကပါ၏။ သ့က န်ခံရ ကပါ၏။

၃၇

အက ်ပ်တိ့အြပစ်ေ ကာင့်၊ အက ်ပ်တိ့အေပ မှာ ခန့်ထားေတာ်မေသာ ှ င်ဘရင်တိ့သည်
ဤြပည်၌ ကယ်ဝစွ ာြဖစ်ေသာ အသီ းအ ှ ံ ကိ သိ မ်းစား မဲ ှ ိ ကပါ၏။ အက ်ပ်တိ့၏ ကိ ယ် ှ င့်
တိ ရ စာန်များကိ သတိ ့သည် ကိ ယ်အလိ အေလျာက် အစိ းပိ င်၍၊ အက ်ပ်တိ့သည်
အလွ န်ဆင်းရဲ ခံလျက်ေနရပါသည်ဟ မက်ဆိ က၏။

၃၈ ထိ အေ ကာင်းအရာများကိ

ငါတိ ့သည် ဆင်ြခင် ပီ းမှ၊ သစာ ပ၍ စာချုပ်ကိလည်း ေရးထားလျက်၊ ငါတိ ့ အ ကီ းအကဲ ၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သားတိ ့သည် တံ ဆိ ပ် ခတ် က၏။

၁၀ တံ ဆိပ်ခတ်ေသာသ ဟမကား၊ ဟာခလိသား ြပည်အပ်မင်း ေနဟမိ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်
ဇိ ဒကိ ယ၊ ၂ စရာယ၊ အာဇရိ ၊ ေယရမိ ၊ ၃ ပါ ရ၊ အာမရိ ၊ မာလခိ ယ၊ ၄ ဟတုတ်၊ ေ ှ ဗနိ၊
မလုတ်၊ ၅ ဟာရိ မ်၊ ေမရမတ်၊ သဗဒိ ၊ ၆ ဒံ ေယလ၊ ဂိ ေ သန်၊ ဗာ တ်၊ ၇ ေမ လံ ၊ အဘိ ယ၊
မိ ယာမိ န်၊ ၈ မာဇိ ၊ ဗိ လဂဲ ၊ ေ ှ မာယ၊ ၉ ေလဝိ သားအာဇနိသား ေယာ တပါး၊ ေဟနဒဒ် သား
ဗိ ွိတပါး၊ ကပ်ေမျလတပါး၊ ၁၀ သတိ ့ညီေ ှ ဗနိ၊ ေဟာဒိ ယ၊ ေကလိ တ၊ ေပလာ ယ၊ ဟာနန်၊ ၁၁
မိ ကာ၊ ေရဟပ်၊ ဟာ ှ ဘိ ၊‐ ၁၂ ဇကုရ၊ ေ ှ ရဘိ ၊ ေ ှ ဗနိ၊ ၁၃ ေဟာဒိ ယ၊ ဗာနိ၊ ေဗနိ ၊‐ ၁၄
လတိ တ
့ ွ င် အ ကီ း အကဲ ြဖစ်ေသာ ပါ တ်၊ ပါဟတ်ေမာဘ၊ ဧလံ ၊ ဇဿ၊ ဗာနိ၊ ၁၅ ဗ ိ၊ အာဇဂဒ်၊
ေဗဗဲ ၊ ၁၆ အေဒါနိယ၊ ဗိ ဂဝဲ ၊ အာဒိ န်၊ ၁၇ အာတာ၊ ဟိ ဇကိ ယ၊ အဇုရ၊ ၁၈ ေဟာဒိ ယ၊ ဟ ံ ၊
ေဗဇဲ ၊ ၁၉ ဟာရိ ပ်၊ အာနသတ်၊ ေနဗဲ ၊ ၂၀ မာဂပျာ ှ ၊ ေမ လံ ၊ ေဟဇိ ရ၊ ၂၁ ေမ ှ ဇေဗလ၊
ဇာဒတ်၊ ယာဒွ ါ၊ ၂၂ ေပလတိ ၊ ဟာနန်၊ အနာယ၊ ၂၃ ေဟာေ ှ ၊ ဟာနနိ၊ ဟာ ပ်၊ ၂၄
ဟာေလာဟက်၊ ပိ လဟ၊ ေ ှ ာဗက်၊ ၂၅ ေရဟံ ၊ ဟာ ှ ဗန၊ မာေသယ၊ ၂၆ အဟိ ယ၊ ဟာနန်၊
အာနန်၊‐ ၂၇ မလုတ်၊ ဟာရိ မ်၊ ဗာနာတည်း။ ၂၈ ကင်းေသာသ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ေလဝိ သား၊
တံ ခါးေစာင့်၊ သီ ချင်းသည်၊ ဘရားက န် အစ ှ ိ ေသာ ဘရားသခင်၏ တရားကိ ေစာင့်အံ့ ေသာငှ ါ၊
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ထိ ြပည်သား

တိ ့ ှ င့်ကွ ာေသာ

သအေပါင်းတိ ့သည်

အကျိုးအေ ကာင်းကိ နားလည်ေသာသြဖစ်၍၊

မယားသားသမီ း

တိ ့ ှ င့်တကွ

၂၉ ညီ အစ်ကိမးမတ်တိ့၌ မှီဝဲလျက်၊

ဘရားသခင်၏ က န်ေမာေ ှ အားြဖင့် ထားေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ တရားေတာ်အတိ င်း
ကျင့်ပါမည်ဟ၍၎င်း၊ ငါတိ ့အ ှ င် ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်များ၊ စီ ရင်ထံ း ဖွဲ ့ေတာ်
မချက် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ပါမည်ဟ၍၎င်း၊ ၃၀ ကိ ယ်သမီ းတိ ့ကိ ြပည်သားတိ ့အား
မေပး စား၊ ြပည်သားသမီ းတိ ့ကိ ကိ ယ်သားတိ ့အဘိ ့ မသိ မ်း မယဘဲ ေနပါမည်ဟ၍၎င်း၊ ၃၁
ြပည်သားတိ ့သည် ဥပသ်ေန့၌ ဥစာ၊ စားစရာ ကိ ေရာင်းြခင်းငှ ါ ယခဲ့ လ င်၊ ဥပသ်ေန့ြဖစ်ေစ၊
အြခား ေသာ ဓမေန့ြဖစ်ေစ

မဝယ်၊ သတမ ှ စ်တွင် လယ်လပ် ြခင်းအမကိ မ ပ၊

ေ ကးကိ အ ိင်မေတာင်းဘဲ ေနပါ မည်ဟ၍၎င်း၊ ကျိန်ဆိလျက် သစာဂတိ ထား က၏။ ၃၂
ထိ မှတပါး၊ ငါတိ ့ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်အမ တည်းဟေသာ ဥပသ်ေန့ ှ င့် လဆန်းေန့တွင်
ေ ှ ေတာ်
့

မန့်၊

၃၃

မဲ ေသာမီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ဓမပွဲ ၊

သန့် ှ င်းေသာအသံ း

အေဆာင်၊

ဣသေရလအမျိုး၏ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် အစ ှ ိ ေသာ ငါတိ ့၏ဘရားသခင် အိ မ်ေတာ်အမအား
လံ းစံ ကိ ေဆာင် ွက်စရာဘိ ၊့ လတိ င်းတ ှ စ်လ င် ေငွ တကျပ်သံ းစတစစီ ေပးရမည်အေ ကာင်း
ကိ ယ်အဘိ ့

စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ က၏။

၃၄

ပညတိ ကျမ်းစာ၌

ေရးထားသည်အတိ င်း၊

ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ းေမွ းစရာထင်း ပေဇာ်သကာကိ ၊
တ ှ စ်တ ှ စ်လ င်
ဘရားသခင်၏

ချိန်းချက်ေသာ

အချိန်တိ့၌၊

အိ မ်ေတာ်သိ့ေဆာင်ခဲ့ရမည်

အေဆွ အမျိုးအလိ က်
အေ ကာင်း၊

ငါတိ ့

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ေလဝိ သားြပည်သြပည်သားတိ ့သည် စာေရးတံ ပ က၏။ ၃၅ အဦ းသီ းေသာ ေြမအသီ းအ ှ ံ ှ င့်
အဦ းသီ းေသာ သစ်သီးအမျိုးမျိုး ကိ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ ှ စ်တိင်း ေဆာင်ခဲ့ရမည်အေ ကာင်း၊ ၃၆
ပညတိ ကျမ်းစာ၌ေရးထားသည်အတိ င်း၊ အဦ း ဘွ ားေသာ သားေယာက်ျား ှ င့် အဦ းဘွ ားေသာ
သိ း ွား အစ ှ ိ သည်တိ့ကိ၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌ အမေစာင့်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ ှ ိ ရာ
ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ရမည် အေ ကာင်း၊ ၃၇ အဦ းလပ်ေသာ မန့်စိမ်း၊ ပေဇာ်သကာ၊ သစ်သီး
အမျိုးမျိုး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ ကိယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ ှ ိ ရာ ဗိ မာန်ေတာ် အခန်းသိ ့၎င်း၊ လယ်လပ်ေသာ
မိ ့ ွာ ှ ိ သမ

တိ ့၌

ေြမအသီ းအ ှ ံ ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ

ေလဝိ

သားတိ ့ထံသိ ့

၎င်း၊

ေဆာင်ခဲ့ရမည်အေ ကာင်း စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ က၏။ ၃၈ ေလဝိ သားတိ ့သည် ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ
ခံ ယေသာ အခါ၊ အာ န်အမျိုး ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ ိ ရမည်။ ေလဝိ သား တိ ့သည်လည်း
ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ထဲက ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ တ် ယ၍ ဗိ မာန်ေတာ်အခန်း ဘ
သွ င်းရ က

ာတိ က်ထဲသိ့

မည်။ ၃၉ ေလဝိ သားအစ ှ ိ ေသာ ဣသေရလအမျိုးသား တိ ့သည် ဆန်စပါး၊

စပျစ်ရည်၊ ဆီ ပေဇာ်သကာတိ ့ကိ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်တန်ဆာ၊ အမေစာင့်ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်၊
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တံ ခါးေစာင့်၊ သီ ချင်းသည်တိ့ ှ ိ ရာ အခန်းသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ရ ကမည်။ ငါတိ ့ ဘရားသခင်၏
အိ မ်ေတာ်ကိ ငါတိ ့သည် စွ န့်ပစ်၍ မထားရ က။

၁၁ ထိအခါလများတိ့တွင် မင်းလပ်ေသာ သတိ့သည် ေယ

ှ လင် မိ ့၌ ေန က၏။

ကင်းေသာသတိ ့သည် သန့် ှ င်းေသာအရပ်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ တကျိပ်တွင် တေယာက်၊
အြခားေသာ မိ တ
့ ိ ့၌ ကိ းေယာက်

ေနရမည်

အေ ကာင်း စာေရးတံ ပ က၏။

၂

ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနြခင်းငှ ါ အလိ လိ ဝန်ခံေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ၊ လများတိ ့သည်
ေကာင်း ကီ းေပး က၏။ ၃ ယဒ မိ ့ ွာတိ ့တွင် ဣသေရလလ၊ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်၊ ေလဝိ သား၊
ဘရားက န်၊ ေ ှ ာလမန့်၏ က န် အမျိုးသားအသီ းအသီ းတိ ့သည် မိ မိတိ့ ဆိ င်ရာအရပ်၌
ေန က၏။ ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ ြပည်သြပည်သား အ ကီ းအကဲ ၊ မင်းအရာ ှ ိ ဟမကား၊
၄ ယဒအမျိုး၊ ဖာရက်၊ မဟာေလလ၊ ေ ှ ဖတိ ၊ အာမရိ ၊ ဇာခရိ ၊ သဇိ တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ

အသာယ တပါး၊ ၅ ှ ိ ေလာနိ၊ ဇာခရိ ၊ ေယာယရိ ပ်၊ အဒါယ၊ ဟဇာယ၊ ေကာလေဟာဇ၊
ဗာ တ်တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ မာေသယတပါး ှ င့်တကွ ၊

၆ ေယ

ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ

ဖာရက်အမျိုးသား၊ သရဲ ေလးရာေြခာက်ဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၇ ဗယာမိ န်အမျိုး၊ ေယ ှ ာယ၊
ဣေသလ၊ မာေသယ၊ ေကာလာယ၊ ေပဒါယ၊ ေယာဒ၊ ေမ လံ တိ ့မှ ဆင်းသက်ေသာ
သလု၊

၈ သေနာက်၊ ဂဗဲ ှ င့်သလဲ အစ ှ ိ ေသာ ကိ းရာ

၉ ဇိ ခရိ သား ေယာလသည်

ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။

ဗယာမိ န် အမျိုးအပ် ြဖစ်၏။ ေသ ွာသားယဒသည်

ြပင် မိ က
့ ိ အပ်ရ၏။ ၁၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မကား ေယဒါယ၊ ေယာယရိ ပ်၊ ယာခိ န် ှ င့်တကွ ၊
၁၁ အဟိ တပ်၊ မရာယတ်၊ ဇာဒတ်၊ ေမ လံ ၊ ဟိ လခိ တိ ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ဘရားသခင်၏

အိ မ်ေတာ်အပ်စရာ ယ အစ ှ ိ ေသာ၊ ၁၂ အိ မ်ေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာ အမျိုးသား
ချင်း ှ စ်ရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ထိ မှတပါး၊ မာလခိ ၊ ပါ ရ၊ ဇာခရိ ၊ အာမဇိ ၊ ေပလလိ ၊
ေယေရာဟံ တိ ့မှ ဆင်းသက်ေသာ အဒါယအစ ှ ိ ေသာ၊ ၁၃ အေဆွ အမျိုး သ ကီ းအမျိုးသားချင်း
ှ စ်ရာေလး ဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ဣေမရ၊ ေမ ှ ိ လမတ်၊ အဟာသဲ ၊ အာဇေရလတိ ့မှ
ဆင်းသက်ေသာ အာမ ှ ဲ အစ ှ ိ ေသာ၊ ၁၄ ခွ န်အား ကီ းေသာ သရဲ အမျိုးသားချင်း တရာ
ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ဟဂေဒါလိ မ်သား ဇာဗ ေဒလသည် သတိ ့ကိ အပ်ရ၏။ ၁၅
ေလဝိ သားမကား၊ ဗ ိ၊ ဟာ ှ ဘိ ၊ အာဇရိ ကံ၊ ဟာ ပ်တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ေ ှ မာယတပါး၊ ၁၆
ေလဝိ သားအ ကီ း ှ ေဗသဲ ှ င့် ေယာဇဗဒ်တိ့ သည် ဘရားသခင်၏အိ မ်ေတာ်၌ ြပင်အမကိ
ကည့်

စီ ရင်ရ က၏။ ၁၇ အာသပ်၊ ဇာဗဒိ ၊ မိ ကာတိ ့မှ ဆင်းသက်ေသာ မဿနိသည်

ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းြခင်း ှ င့် ဆေတာင်း ြခင်းအမမှာ အ ကီ းလပ်ေသာ သြဖစ်၏။
ဗာကဗကိ သည် အေပါင်းအေဘာ်တိ့တွင် ဒတိ ယသြဖစ်၏။ ထိ မှတပါး၊ ေယဒသန်၊ ဂလာလ၊
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ှ မွ ာတိ ့မှ ဆင်းသက်ေသာ သဗဒိ ှ ိ ၏။ ၁၈ သန့် ှ င်းေသာ မိ ့၌ေနေသာ ေလဝိ သားေပါင်း
ကား ှ စ်ရာ ှ စ်ဆယ်ေလးေယာက်တည်း။ ၁၉ တံ ခါးေစာင့်အကုပ်၊ တာလမန်အစ ှ ိ ေသာ
တံ ခါးကိ ေစာင့်ေသာ အမျိုးသားချင်း ေပါင်းကားတရာ ခနစ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၂၀
ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုးသား၊ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်၊ ေလဝိ သားတိ ့သည် ယဒ မိ ့ ွာတိ ့တွင်၊
မိ မိတိ့ ပိ င်ရင်းအရပ်၌ေန က၏။ ၂၁ ဘရားက န်တိ့သည် သေဖလအရပ်၌ေန၍၊ ဇိ ဟ ှ င့်
ဂိ သပတိ ့ သည် ဘရားက န်အပ် ြဖစ် က၏။ ၂၂ မိ ကာ၊ မဿနိ၊ ဟာ ှ ဘိ ၊ ဗာနိတိ့မှ ဆင်းသက်
ေသာ သဇိ သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ ေလဝိ သားတိ ့ ကိ အပ်ရ၏။ အာသပ်အမျိုးသား
သီ ချင်းသည်တိ့သည် လည်း ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်အမကိ ကည့် စီ ရင် ရ က၏။
၂၃ အေ ကာင်းမကား၊ သီ ချင်းသည်တိ့သည် ေန့ရက် အစဥ်အတိ င်း စားစရာရိ ကာကိ

ခံ ရမည်အေ ကာင်း ှ င်ဘရင် အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၂၄ ယဒအမျိုး ဇာရအ ယ်ေမ ှ ဇ ေဗလသား
ေပသဟိ သည်လည်း ှ င်ဘရင်အခွ င့ ် ှ င့် ြပည်သားတိ ့ကိ အပ်၍ အေရးေတာ်ပိင်မင်းြဖစ်၏။
၂၅ ယဒလအချို ့တိ့သည် မိ ့ ွာေကျးလက်တည်း ဟေသာ ကိ ရယသာဘ မိ ့ ွာ၊ ဒိ ဘန် မိ ့ ွာ၊

ေယကပ် ေဇလ မိ ့ ွာ၊ ၂၆ ေယ ၊ ေမာလဒ၊ ဗက်ပါလက်၊ ၂၇ ဟာဇာ ာလ၊ ေဗရေ ှ ဘ မိ ့ ွာများ၊
၂၈ ဇိ ကလတ်၊ ေမေကာန မိ ့ ွာများ၊ ၂၉ အင်ရိမုန်၊ ဇာရ၊ ယာမတ်၊ ၃၀ ဇာေနာ၊ အဒလံ မိ ့ ွာများ၊

လာခိ ှ မိ ့ ှ င့် ေကျးလက်များ၊ အေဇကာ မိ ့ ွာများ၊ ေဗရေ ှ ဘ မိ မ့ ှ စ၍ ဟိ ံ ုချိုင့်တိ င်ေအာင်
အ ှ ံ ့အြပားေန က၏။ ၃၁ ဗယာမိ န် အမျိုးသားတိ ့သည်လည်း ေဂဗ၊ မိ တ်မတ်၊ အာဣ၊
ေဗသလ မိ ့ ွာတိ ့၌၎င်း၊ ၃၂ အာနသတ်၊ ေနာဗ၊ အာနနိ၊ ၃၃ ဟာေဇာ်၊ ရာမ၊ ဂိ တိ မ်၊ ၃၄ ဟာဒိ ဒ်၊
ေဇဘိ င်၊ ေနဗလတ်၊ ၃၅ ေလဒ၊ သေနာ မိ မ့ ျား၌၎င်း၊ ဆရာသမားချိုင့်၌၎င်း ေန က၏။ ၃၆
ေလဝိ သား အသင်းအေပါင်းအချို တ
့ ိသ
့ ည် ယဒြပည်၊ အချို တ
့ ိ ့သည် ဗယာမိ န်ြပည်၌ေန က၏။

၁၂ ှ ာလေသလသား ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ေယာ

ေနာက်သိ့ လိ က်လာ ေသာယဇ် ပေရာဟိ တ်၊

ေလဝိ သား ဟမကား၊ စရာယ၊ ေယရမိ ၊ ဧဇရ၊ ၂ အာမရိ ၊ မလုတ်၊ ဟတုတ်၊ ၃ ေ ှ ခနိ၊ ေရတံ ၊
ေမရမတ်၊ ၄ ဣေဒါ၊ ဂိ ေ သန်၊ အဘိ ယ၊ ၅ မိ ညာမိ န်၊ မာဒျာ၊ ဗိ လဂ၊ ၆ ေ ှ မာယ၊ ေယာယရိ ပ်၊
ေယဒါယ၊ ၇ သလု၊ အာေမာက်၊ ဟိ လခိ ၊ ေယဒါယတည်း ဟေသာ ေယာ လက်ထက်၌
အမျိုးသားချင်း ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့တွင် အ ကီ းအကဲ ြဖစ် က၏။ ၈ ေလဝိ သားမကား
ေယာ ၊ ဗိ ွိ၊ ကပ်ေမျလ၊ ေ ှ ရဘိ ၊ ယဒ၊ ေကျးဇးေတာ် ချီးမွ မ်းြခင်းအမကိ ညီ အစ်ကိ
တိ ့ ှ င့်အတ အပ်ေသာ မဿနိတည်း။ ၉ သတိ ့ညီအစ်ကိ ဗာကဗကိ ှ င့် ဥနိတိ့သည်
ကင်းေစာင့်အမကိ အပ်ရ က၏။ ၁၀ ေယာ သား ေယာယကိ မ်၊ ေယာယကိ မ်သား ဧလျာ ှ ိ ပ်၊
ဧလျာ ှ ိ ပ်သား ေယာယဒ၊ ၁၁ ေယာယဒသား ေယာနသန်၊ ေယာနသန်သား ယာဒွ ါတည်း။ ၁၂
ေယာယကိ န် လက်ထက်၌ အေဆွ အမျိုးသ ကီ း ယဇ် ပေရာဟိ တ် များဟမကား၊ စရာယသား
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ေမရာယ၊ ေယရမိ သား ဟာနနိ၊ ၁၃ ဧဇရသား ေမ လံ ၊ အာမရိ သား ေယာဟနန်၊ ၁၄
မလုတ်သားေယာနသန်၊ ေ ှ ခနိသားေယာသပ်၊ ၁၅ ဟာရိ မသား အာဒန၊ ေမရာယတ်သား
ေဟလကဲ ၊ ၁၆ ဣေဒါသား ဇာခရိ ၊ ဂိ ေ သန်သား ေမ လံ ၊ ၁၇ အဘိ ယသား ဇိ ခရိ ၊
မိ ညာမိ န်သား၊ မာဒျာသား ပိ လတဲ ၊ ၁၈ ဗိ လဂသား ှ မွ ာ၊ ေ ှ မာယသား ေယေဟာ နသန်၊
၁၉ ေယာယရိ ပ်သား မေတနဲ၊ ေယဒါယသား သဇိ ၊ ၂၀ သလုသား ကာလဲ ၊ အာေမာက်သား

ဧဗာ၊ ၂၁ ဟိ လခိ သား ဟာ ှ ဘိ ၊ ေယဒါယသား နာသ ေနလတည်း။ ၂၂ ဧလျာ ှ ိ ပ်၊ ေယာယဒ၊
ေယာဟနန်၊ ယာဒွ ါတိ ့ လက်ထက်၌ ေလဝိ သား အေဆွ အမျိုးသ ကီ းတိ ့ကိ၎င်း၊ ေပရလိ မင်း
ဒါရိ လက်ထက်တိင်ေအာင် ယဇ် ပေရာဟိ တ် တိ ့ကိ၎င်း၊ မှတ်သားေသာ စာရင်း ှ ိ ၏။ ၂၃
ဧလျာ ှ ိ ပ်သား ေယာဟနန်လက်ထက် တိ င် ေအာင် ေလဝိ သား အေဆွ အမျိုးသ ကီ းတိ ့ကိ
စာရင်းယ၍ ရာဇဝင်မှတ်စာ၌ သွ င်းသတည်း။

၂၄ ေလဝိ သားအ ကီ းအကဲ ၊ ဟာ ှ ဘိ ၊

ေ ှ ရဘိ ၊ ကပ်ေမျလသား ေယာ တိ ့သည် ညီ အစ်ကိများ ှ င့် ဝိ င်း၍ ဘရားသခင်၏
လဒါဝိ ဒ်စီရင်သည်အတိ င်း ဂဏ်ေကျးဇး ေတာ်ကိ ေဘာ်ြပချီးမွ မ်းြခင်းအမကိ အလှ ည့်လှ ည့်
ေစာင့်ရ က၏။ ၂၅ မဿနိ၊ ဗာကဗကိ ၊ သဗဒိ ၊ ေမ လံ ၊ တာလမန်၊ အကုပ်တိ့သည်လည်း
တံ ခါးဝနားမှာ ေစာင့်ရေသာ တံ ခါးေစာင့်ြဖစ် က၏။ ၂၆ ထိ သတိ ့သည် ေယာဇဒက်သား
ေယာ ၏သား ေယာယကိ န်လက်ထက်၊ မိ ဝ့ န်ေနဟမိ လက်ထက်၊ ကျမ်း တတ်ယဇ် ပေရာဟိ တ်
ဧဇရလက်ထက်၌ ှ ိ က၏။

၂၇

ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းကိ

အ ေမာဒနာ ပေသာ

အခါ၊

ခွ က်ကွင်း၊ ေစာင်း၊ တေယာ ှ င့် တီ းမတ်လျက် သီ ချင်းဆိ လျက် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊
ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းြခင်း ှ င့်တကွ အ ေမာဒနာ ပအံ့ ေသာငှ ါ ေလဝိ သားတိ ့ကိ ှ ာ၍
သတိ ့ေနရာ

အရပ်ရပ်တိ့က

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့

ေခ က၏။

၂၈

ဓမသီ ချင်းကိ

ဆိ တတ်ေသာအမျိုးသားတိ ့သည်၊ ၂၉ ေယ ှ လင် မိ ပ့ တ်ဝန်းကျင် ွာတိ ့၌ ေနရာကျ လျက် ှ ိ ၍၊
ေယ ှ လင် မိ ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လွ င်ြပင်အရပ် များ၊ ေနေတာဖာသိ ွာများ၊ ဂိ လဂါလ မိ န့ ယ်၊
ေဂဗ ှ င့် အာဇမာဝက်ေကျးလက်ထဲက လာ၍ စည်းေဝး က၏။ ၃၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ င့်
ေလဝိ သားတိ ့သည်လည်း၊ ကိ ယ်ကိ၎င်း၊ လများ၊ မိ တ
့ ံ ခါး၊ မိ ့ ိ းကိ ၎င်း စင် ကယ်ေစ

က၏။

၃၁ ထိ အခါ ယဒမင်းတိ ့ကိ မိ ့ ိ းေပ သိ ့ငါေခ ၍၊ ချီးမွ မ်းရာသီ ချင်းဆိ ရေသာ လစ ကီ း ှ စ်စကိ

ခန့်ထား၏။ တစကားလက်ျာရစ်လှည့်၍ ေနာက်ေချးတံ ခါးသိ ့ မိ ့ ိ း ေပ မှာ ေ ှ ာက်သွား က၏။
၃၂ သတိ ့ေနာက်မှာ ေဟာ ှ ာယ ှ င့် ယဒမင်း တဝက်၊ ၃၃ အာဇရိ ၊ ဧဇရ၊ ေမ လံ ၊ ၃၄ ယဒ၊

ဗယာမိ န်၊ ေ ှ မာယ၊ ေယရမိ ၊ ၃၅ တံ ပိ းကိ င်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အမျိုးသား အချို ၊့ အာသပ်၊
ဇကုရ၊ မိ ကာယ၊ မဿနိ၊ ေ ှ မာယ၊ ေယာနသန်တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ဇာခရိ အစ ှ ိ ေသာ၊
၃၆ သ၏ညီ ေ ှ မာယ၊ အာဇေရလ၊ မိ လလဲ ၊ ဂိ လလဲ ၊ မာဣ၊ နာသေလ၊ ယဒ၊ ဟာနနိတိ့သည်
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ဘရားသခင်၏ လဒါဝိ ဒ်၏ တရိ ယာမျိုးကိ ကိ င်လျက်လိက် က၏။ ကျမ်း တတ်ဆရာ ဧဇရသည်
သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ သွ ား၏။ ၃၇ သတိ ့တဘက်တချက်၌ ှ ိ ေသာစမ်းေရတွ င်း တံ ခါးသိ ့ေရာက်မှ
မိ ့ ိ းတက်ရာ၊ ဒါဝိ ဒ် မိ ေ့ လှကားြဖင့် တက်၍၊ ဒါဝိ ဒ်အိမ်ေတာ်အထက် အေ ှ မျက်
့
ှ ာ၌
ေရတံ ခါးတိ င်ေအာင် သွ ား က၏။ ၃၈ သီ ချင်းသည် တစကား၊ လက်ဝဲဘက်သိ့လှည့်၍၊
ငါ ှ င့်တဝက် ေသာလများတိ ့သည် မိ ့ ိ းေပ ၊ မီ းဖိ ြပအိ းမှ ကျယ်ေသာ မိ ့ ိ းတိ င်ေအာင်
လိ က် က၏။

၃၉ ဧဖရိ မ်တံခါး၊ ေဟာင်းေသာတံ ခါး၊ ငါးတံ ခါး၊ ဟာနေနလြပအိ း၊

ေမအာြပအိ းအထက်မှစ၍ သိ းတံ ခါး တိ င်ေအာင် လိ က်သြဖင့်၊ ေထာင်တံခါးဝတွ င်
ရပ်ေန

က၏။

၄၀ တဖန် သီ ချင်းသည် ှ စ်စသည် ဘရားသခင် အိ မ်ေတာ်တွင်

ရပ်၍၊ တဝက်ေသာ မင်းအရာ ှ ိ တိ့သည် ငါ ှ င့်အတ၊ ၄၁ တံ ပိ းကိ င်ေသာယဇ် ပေရာဟိ တ်
ဧလျာကိ မ်၊ မာေသယ၊ မိ ညာမိ န်၊ မိ ကာယ၊ ဧလိ သနဲ၊ ဇာခရိ ၊ ဟာနနိ
၄၂ မာေသယ၊ ေ ှ မာယ၊ ဧလာဇာ၊

ှ င့်တကွ ၊

သဇိ ၊ ေယာဟ နန်၊ မာလခိ ယ၊ ဧလံ ၊ ဧဇာ

တိ ့သည် ှ ိ က၏။ သီ ချင်းသည် တိ ့သည် ဆရာေယဇရာဟိ ှ င့်တကွ အသံ ကိ လင့်၍ ဆိ က၏။
၄၃ ထိ ေန့၌ များစွ ာေသာ ယဇ် တိ့ကိ ပေဇာ် က၏။ အလွ န် ဝမ်းေြမာက်ေသာအခွ င့ ်ကိ

ဘရားသခင်ေပးေတာ် မေသာေ ကာင့်၊ သားမယား ှ င့်တကွ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ ပ၍
ေယ ှ လင် မိ ့ ဝမ်းေြမာက်သံကိ ေဝးေသာအရပ်၌

ကားရ က၏။

၄၄ ထိ အခါ

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ င့် ေလဝိ သားတိ ့သည် အမေတာ်ကိ ေစာင့်လျက်ေနေသာေ ကာင့်၊ ယဒအမျိုး
သားတိ ့သည် အားရဝမ်းေြမာက် ကသည်ြဖစ်၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ င့် ေလဝိ သားခံ အပ်ေသာ
ပေဇာ်သကာ၊ အဦ းသီ းေသာအသီ း၊ ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ မိ န့ ယ်ေကျးလက် ထဲ က သိ မ်းယ၍၊
သိ ထားစရာဘ ာတိ က်များကိ အပ်ရေသာတိ က်စိးတိ ့ကိ ခန့်ထား က၏။ ၄၅ သီ ချင်းသည် ှ င့်
တံ ခါးေစာင့်တိ ့သည်လည်း၊ ဒါဝိ ဒ် ှ င့် သားေတာ် ေ ှ ာလမန်စီရင်သည်အတိ င်း၊ သတိ ့
ဘရားသခင်အမ ှ င့် စင် ကယ်ြခင်းအမကိ ေစာင့်ေ ှ ာက် လျက် ေန က၏။ ၄၆ ေ ှ းကာလ၊
ဒါဝိ ဒ် ှ င့် အာသပ်လက်ထက်၌၊ ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ချီးမွ မ်းရာ သီ ချင်းကိ
ဆိ ရေသာသ အ ကီ းအကဲ ှ ိ က၏။

၄၇ ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ေနဟမိ လက်ထက်၌လည်း၊

ဣသေရလလ အေပါင်းတိ ့သည် ေန့ရက်အစဥ်အတိ င်း သီ ချင်းသည်၊ တံ ခါးေစာင့်ခံ အပ်ေသာ
စားစရာရိ ကာကိ ၎င်း၊ ေလဝိ သားတိ ့အား သန့် ှ င်းေသာ အရာတိ ့ကိ၎င်း လ က၏။
ေလဝိ သားတိ ့သည်လည်း ယဇ် ပေရာဟိ တ် တိ ့အားလ က၏။

၁၃ ထိေန့ရက်ကာလ၌ ေမာေ ှ ၏ပညတိကျမ်းစာကိ လများေ ှ မ့ ှ ာ ဘတ် ွတ်ေသာအခါ၊
အမုန်အမျိုးသား ှ င့် ေမာဘအမျိုးသားသည် ဘရားသခင်၏ ပရိ သတ်ေတာ်ထဲ သိ ့
ဝင်ရေသာအခွ င့ ် အစဥ်မ ှ ိ ဟ ေတွ ့ က၏။ ၂ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် ဣသေရလ
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အမျိုးသားတိ ့ကိ လပ်ေက းြခင်းငှ ါမ ကိ ဆိ၊ ကျိန်ဆဲေစ ြခင်းငှ ါ ဗာလံ ကိ ငှါး က၏။ သိ ့ရာတွ င်
ငါတိ ့၏

ဘရား

သခင်သည်

ကျိန်ဆဲေသာ

စကားကိ

ေကာင်း ကီ းေပး

ေသာ

စကားြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၃ ထိ တရားကိ ကားေသာအခါ၊ အမျိုးမစစ်ေသာ သ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ဣသေရလအမျိုးမှ ပယ် ှ ား က၏။ ၄ အရင်တခါ ငါတိ ့ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်ြပင် ခန်းကိ
အပ်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဧလျာ ှ ိ ပ်သည် ေတာဘိ ှ င့် ေပါက်ေဘာ်ေတာ်သည် ြဖစ်၍၊ ၅
ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ နံ သ
့ ာေပါင်း၊ တန်ဆာ မျိုးကိ ၎င်း၊ ပညတ်ေတာ်အတိ င်း ေလဝိ သား၊
သီ ချင်းသည်၊ တံ ခါးေစာင့်တိ ့အား ေပးရေသာ ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ၎င်း၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့အား လရ ေသာ အလတိ ့ကိ၎င်း၊ သိ ထား မဲ ှ ိ ေသာ အခန်း ကီ းကိ
ေတာဘိ အဘိ ့ ြပင်ဆင်၏။ ၆ ထိ ကာလပတ်လံ း ငါသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌မ ှ ိ ။ ဗာဗလန်
ှ င်ဘရင် အာတေဇရဇ် နန်းစံ သံ းဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင် အထံ ေတာ်သိ့ သွ ားရ၏။ အင်တန်ကာလ
ကာ ပီ းမှ၊ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်၌ အခွ င့ ်ရ၍၊ ၇ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ဧလျာ ှ ိ ပ်
သည် ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်တန်တိင်းထဲ မှာ အခန်းကိ ေတာဘိ အဘိ ့ ြပင်ဆင်၍
ဒစ ိ က် ပေ ကာင်းကိ ငါ ကားသိ ရ၏။ ၈ ထိ အခါ ငါသည် အလွ န်နာ ကင်ေသာစိ တ် ှ ိ ၍
ေတာဘိ ဥစာ

ပရိ ကံ ှ ိ သမ ကိ

အခန်းထဲ က

ထတ်ပစ် ပီ းမှ၊

၉

အခန်းများကိ

စင် ကယ်ေစြခင်းငှ ါစီ ရင်၍၊ တဖန်ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်တန်ဆာများ၊ ေဘာဇဥ်
ပေဇာ်သကာ၊ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ ေဆာင်ခဲ့၍ သိ ထား၏။ ၁၀ အမေတာ်ေစာင့်၊ ေလဝိ သား၊
သီ ချင်းသည် တိ ့သည် အသီ းအသီ း မိ မိတိ့လယ်ယာသိ ့ ေြပးသွ ား က

သည်ကိ ငါေထာက်၍၊

သတိ ့ခံအပ်ေသာ စားစရာ ရိ ကာကိ မံ မရေ ကာင်းကိ ငါရိ ပ်မိလျက်၊ ၁၁ ဘရားသခင်၏
အိ မ်ေတာ်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် စွ န့်ပစ် ကသနည်းဟ မင်းတိ ့ကိ အြပစ်တင်၍၊ ေလဝိ သား တိ ့ကိ
စေဝးေစ ပီ းမှ၊ သတိ ့ေနရာ၌ ခန့်ထားြပန်၏။ ၁၂ ထိ အခါ ယဒလအေပါင်းတိ ့သည် ဆန်စပါး၊
စပျစ်ရည်၊ ဆီ ဆယ်ဘိတ
့ ဘိ က
့ ိ ဘ ာေတာ်တိက်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ြပန် က၏။ ၁၃ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
ေ ှ လမိ ၊ ကျမ်းတတ်ဇာဒတ်၊ ေလဝိ သား ေပဒါယ၊ သ့ေနာက်မဿနိသားြဖစ်ေသာ
ဇကုရ၏သား ဟာနန်တိ့ကိ ဘ
သစာေစာင့်ြခင်း အသေရ

ာေတာ်တိက်စိးအရာ၌ ငါခန့်ထား၏။ ထိ သတိ ့သည်

ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ အမျိုးသားချင်းတိ ့အား ေဝဖန်ရ က၏။ ၁၄ အိ

အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ ထိ အမေ ကာင့် အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်၏
ဘရား သခင့် အိ မ်ေတာ်အဘိ ့၊ အိ မ်ေတာ်အမေစာင့်ြခင်းအဘိ ့ အက ်ပ် ပေသာ ေကျးဇးကိ
ေချေတာ်မမပါ ှ င့်။

၁၅

ထိ ကာလ၊

ယဒြပည်မှာ

အချို ့တိ့သည်

ဥပသ်ေန့ ၌

စပျစ်သီးကိ နယ်လျက်၊ ေကာက်လိ င်းကိ သွင်းလျက်၊ ြမည်းေပ မှာ ဝန်ကိတင်လျက်
လပ်ေဆာင် ကသည်ကိ၎င်း၊ ဥပသ်ေန့၌စပျစ်ရည်၊ စပျစ်သီး၊ သေဘာ သဖန်းသီ း
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အစ ှ ိ သည်တိ့ကိတင်၍ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်ခဲ့ က
ဤမည်ေသာ
ေြပာ၏။

ေန့ရက်၌သာ

စားစရာများကိ

သည်ကိ၎င်း ငါြမင်၍၊

ေရာင်းအပ်သည်ဟ

သတိ ့အ ကား

၁၆ ထိ အရပ်၌ေနေသာ တ မိ သ
့ ားတိ ့သည်လည်း၊ ငါးအစ ှ ိ သည်တိ့ကိ

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ေဆာင်ခဲ့၍၊ ဥပသ် ေန့၌ ယဒအမျိုးသားတိ ့အား ေရာင်းတတ် က၏။ ၁၇
ထိ အခါငါက၊ သင်တိ့သည် ဥပသ်ေန့ကိ ဖျက်၍ ပေသာ ဒစ ိ က်ကား အဘယ်သိ့နည်း။ ၁၈
ဘိ းေဘးတိ ့သည် ထိ သိ့ ပေသာေ ကာင့်၊ ဤမ

ေလာက် ကီ းစွ ာေသာ ဆင်းရဲ ြခင်းကိ

ငါတိ ့၌၎င်း၊ ဤ မိ ့၌ ၎င်း ဘရားသခင် ေရာက်ေစေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ သင်တိ့သည်
ဥပသ်ေန့ကိ ဖျက်ေသာအားြဖင့် သာ၍ ြပင်းစွ ာေသာ အမျက်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုး၌
ေရာက်ေစဦ းမည်ေလာဟ ယဒမးမတ်တိ့ကိ အြပစ် တင်လျက်၊

၁၉ အဘိ တ်ေန့တွင်

ေနေရာင်ကွယ်၍ ဥပသ်ေန့ လွ န်သည်တိင်ေအာင်၊ ေယ ှ လင် မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့ကိ ပိ တ်
ထားရမည်အေ ကာင်း

စီ ရင်၍၊

ဥပသ်ေန့၌ဝန်များကိ

မိ ထ
့ ဲ သိ့

မသွ င်းေစြခင်းငှ ါ

မိ မိက န်အချို တ
့ ိ ့ကိ တံ ခါးတိ ့၌ ခန့်ထား၏။ ၂၀ ထိ ေနာက် ကန်သည်များ၊ ဥစာမျိုးကိ ေရာင်း
ေသာသများတိ ့သည်၊ ေယ ှ လင် မိ ့ြပင်မှာ တခါ ှ စ်ခါ အိ ပ် က၏။

၂၁ ငါကလည်း၊

မိ ့ ိ းပတ်လည်၌အဘယ်ေ ကာင့် အိ ပ် ကသနည်း။ ေနာက်တဖန်လာ၍ အိ ပ်လ င် ဘမ်းဆီ း
မည်ဟ သတိ ့အား သတိ ေပး၏။ ထိ အခါမှစ၍ ဥပသ်ေန့ တွ င် မလာဘဲ ေန က၏။ ၂၂
ေလဝိ သားတိ ့သည်လည်း၊ ဥပသ်ေန့ကိ သန့် ှ င်း ေစြခင်းငှ ါ၊ စင် ကယ်ေသာကိ ယ် ှ င့်လာ၍
တံ ခါးတိ ့ကိ ေစာင့်ရမည်အေ ကာင်း ငါမှာထား၏။ အိ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊
ထိ အမေ ကာင့် အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မပါ။ က ဏာေတာ်များြပားသည်အတိ င်း
အက ်ပ် ကိ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ ၂၃ ထိ ကာလ၊ အာဇတ်အမျိုး၊ အမုန်အမျိုး၊ ေမာဘ
အမျိုးသမီ း ှ င့် စံ ဘက်ေသာ ယဒလအချို ့တိ့ကိ ငါြမင်၏။ ၂၄ သတိ ့သားသမီ းတိ ့သည်
ယဒစကားကိ

မေြပာတတ်။

အာဇတ်

စကားတဝက်

အစ ှ ိ ေသာ

အသီ းအသီ း

ဘာသာစကားကိ ေြပာတတ် က၏။ ၂၅ သတိ ့ကိ ငါအြပစ်တင်၍ ကဲ့ ရဲ ့၏။ အချို ့တိ့ကိ
ိ က်လျက်၊ ဆံ ပင် တ်လျက် ဒဏ်ေပး၍၊ သင်တိ့သည် ကိ ယ်သမီ းတိ ့ကိ ြပည်သားတိ ့အား
မေပးစားရ။ ြပည်သား သမီ းတိ ့ကိ ကိ ယ်သားတိ ့အဘိ ့ မသိ မ်းမယရ။ ၂၆ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်
ေ ှ ာလမန်သည်

ထိ သိ့

ပ၍

ြပစ်မှားရာေရာက်သည်မဟတ်ေလာ။

အတိ င်းတိ င်း

အြပည်ြပည်၌ သ ှ င့်တေသာ ှ င်ဘရင်မ ှ ိ ။ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ဘရားသခင်
ခန့်ထားသည်တိင်ေအာင်

စိ တ်ေတာ် ှ င့်ေတွ ့ေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း၊

တပါးအမျိုး

သားမိ န်းမတိ ့သည် ြပစ်မှားေစသည်တကား။ ၂၇ ငါတိ ့သည် သင်တိ့စကားကိ နားေထာင်၍
တပါးအမျိုးသား မိ န်းမတိ ့ ှ င့် စံ ဘက်သြဖင့်၊ ဤမ ေလာက် ကီ းေသာ ဒစ ိ က်ကိ ပလျက်၊

ေနဟမိ
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ငါတိ ့၏

ဘရားသခင်ကိ

သတိ ့ကိကျိန်ဆိေစ၏။

ြပစ်မှားရမည်ေလာဟ
၂၈

ဘရားသခင်ကိ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း

တိ င်တည်၍

ဧလျာ ှ ိ ပ်သားေယာယဒ၏

သားတေယာက်သည်၊ ေဟာရနိလ သမာလတ် သမက်ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ သ့ကိငါ ှ င်ထတ်၏။
၂၉ အိ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ သတိ ့သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာကိ ၎င်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊

ေလဝိ သားတိ ့ ှ င့် ဖွဲ ့ေသာပဋိ ညာဥ်ေတာ်ကိ၎င်း တ်ချေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့ကိ မှတ်ေတာ်မပါ။
၃၀ ထိ သိ့ ယဒအမျိုးသားတိ ့ကိ တပါးအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့ ှ င့် ကင်းစင်ေစ ပီ းမှ၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ င့် ေလဝိ သားတိ ့ကိ အသီ းအသီ း မိ မိတိ့ အမေစာင့်ရသည် အတိ င်း
ငါခန့်ထား၍၊ ၃၁ ချိန်းချက်ေသာအချိန်၌ ထင်းပေဇာ်သကာ ှ င့် အဦ းသီ းေသာ အသီ းကိ
ပေဇာ်ေစြခင်းငှ ါ စီ ရင်၏။ အိ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ ေကျးဇး ပပါမည်အေ ကာင်း၊
အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။

ေနဟမိ
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ဧသတာ

၁ အိ ိယြပည်မှစ၍

က ှ ြပည်တိင်ေအာင် တိ င်းြပည်တရာ ှ စ်ဆယ်ခနစ်ြပည်တိ့ကိ

အစိ းရေသာ ှ င်ဘရင် အာေ

သည်၊

၂

ှ န်နန်းေတာ် ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိ င်၍

နန်းစံ သံ း ှ စ်တွင်၊ ၃ ေပရသိ ဗိလ်၊ ေမဒိ ဗိလ်များ၊ အြပည်ြပည်ေသာ မးမတ်ဝန်မင်းများတိ ့ကိ
ေခ ၍၊

မးေတာ်

မတ်ေတာ်

က န်ေတာ်အေပါင်းတိ ့အဘိ ့

ပွဲ လပ်ေတာ်မ၏။

၄

ထိ အခါ ိင်ငံေတာ်စည်းစိ မ်၊ ဘန်းအာ ေဘာ် ေတာ်ကိ အရက်တရာ ှ စ်ဆယ်ပတ်လံ း
ြပေတာ်မ၏။ ၅ ထိ ကာလလွ န် ပီ းမှ၊ ှ င်ဘရင်သည်
အ ကီ းအငယ်အေပါင်းတိ ့
ပတ်လံ းပွဲ ခံေတာ်မ၏။
ပိ တ်ေချာ ကိ းြဖင့်

အဘိ ့

နန်းေတာ်အနားဥယျာဥ်ေတာ်ဝင်းထဲ မှာ

ခနစ်ရက်

၆ ေငွ ကွင်းတပ်ေသာ ေကျာက်ြဖူတိ င်တိ့၌ ေမာင်း ေသာ

ဆွဲ ကာေသာ

ခင်းေသာေကျာက်ြပား

ှ န် နန်းေတာ်၌ စည်းေဝးေသာသ

ပိ တ်ေချာကလား

အြဖူ

အစိ မ်းအြပာတိ ့ ှ င့်၎င်း၊

အနီအြပာအြဖူအနက်တိ့အေပ မှာ

ထားေသာ

ေ ေငွ

အေနအထိ င်တိ့ ှ င့်၎င်း ဥယျာဥ်ေတာ်သည် ြပည့်စံ ၏။ ၇ ှ င်ဘရင်စည်းစိ မ် ှ င့် ေလျာ်စွာ
ထးြခားေသာ ေ ဖလားတိ ့ ှ င့် များစွ ာေသာ စပျစ်ရည်ကိ ေသာက် က
စပျစ်ရည်

ေသာက်ြခင်းအမသည်

တရား

အတိ င်း

ြဖစ်၏။

၏။

၈

အဘယ်သကိ မ

အ ိင်မေသာက်ေစ၊ လအေပါင်းတိ ့သည် ကိ ယ်အလိ အေလျာက် ပ ကမည် အေ ကာင်း၊
နန်းေတာ်အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့ကိ ှ င်ဘရင် မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉ မိ ဖရားဝါ ှ တိ သည်လည်း၊
ှ င်ဘရင် အာေ

နန်းေတာ်သား မိ န်းမတိ ့အဘိ ့ ပွဲ လပ်ေလ၏။ ၁၀ မိ ဖရားဝါ ှ တိ သည်

အဆင်းလှ ေသာေ ကာင့်၊ ၁၁ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာ ေန့၌ ှ င်ဘရင်သည် စပျစ်ရည်
ေသာက်၍ င်လန်းေသာ စိ တ် ှ ိ ေသာအခါ၊ ဖိ ဖရား အဆင်းလှ ြခင်း အသေရကိ မင်းများ ှ င့်
လများတိ ့အား ြပလိ ေသာငှ ါ၊ မိ ဖရားဝါ ှ တိ ကိ ရာဇသရဖေဆာင်းေစ၍၊ အထံ ေတာ်သိ့
ေဆာင်ခဲ့ရမည်အေ ကာင်း၊ မဟမန်၊ ဗိ ဇသ၊ ဟာေဗာန၊ ဗိ ဂသ၊ အဗာဂသ၊ ေဇသာ၊ ကာကတ်
တည်းဟေသာ အမေတာ်ထမ်း မိ န်းမစိ းခနစ်ေယာက် တိ ့ကိ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ သိ ့ရာတွ င်
မိ န်းမစိ းဆင့်ဆိ ေသာ အမိ န့်ေတာ်ကိ၊ မိ ဖရားသည် ြငင်းဆန်၍ မလာဘဲ ေန၏။ ထိ ေ ကာင့်
ှ င်ဘရင်သည် အမျက်ထွက်၍၊ ေဒါသမီ းေလာင်လျက် ေနေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိ အခါကာေ ှ န၊
ေ ှ သာ၊ အာဒမာသ၊ တာ ှ ိ ှ ၊ ၁၄ ေမရက်၊ မာေသန၊ မမကန်တည်းဟေသာ ှ င်ဘရင်၏
မျက် ှ ာေတာ်ကိ

အစဥ်ဖးြမင်၍၊

ိင်ငံေတာ်

တွ င်

အြမတ်ဆံ းေသာ

ေပရသိ ၊

ေမဒိ အတွ င်းဝန်မင်း ခနစ်ပါးတိ ့သည် အနားေတာ်၌ထိ င်လျက် ှ ိ ၍၊ တရားစီ ရင် ရာလမ်းကိ
ေလ့ကျက်ေသာသအေပါင်းတိ ့ ှ င့်

ှ င်ဘရင်

တိ င်ပင်ေသာ

အကျိုးအေ ကာင်းကိ နားလည်ေသာထိ ပညာ ှ ိ တိ့ကိေခ ၍၊

ဧသတာ

ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း၊

၁၅ မိ န်းမစိ းဆင့်ဆိ ေသာ
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ငါ ှ င်ဘရင် အာေ

အမိ န့်ေတာ်ကိ၊ မိ ဖရားဝါ ှ တိ သည် နားမေထာင်ေသာ ေ ကာင့်၊

ဓမသတ်အတိ င်းသ၌ အဘယ်သိ့ စီ ရင်ရမည် နည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ၁၆ မမကန်က၊
မိ ဖရားဝါ ှ တိ သည် အ ှ င်မင်း ကီ း ကိ သာပစ်မှားသည် မဟတ်ပါ။ အ ှ င်မင်း ကီ း အာေ
အစိ းရေတာ်မေသာ တိ င်းြပည်အရပ်ရပ်၌ ှ ိ ေသာ မင်းများ ှ င့် ဆင်းရဲ သားများ အေပါင်းတိ ့ကိ
ြပစ်မှားပါ ပီ ။ ၁၇ ှ င်ဘရင် အာေ

သည် မိ ဖရားဝါ ှ တိ ကိ ေခ ၍၊ မိ ဖရားမလာဟ

အ ှ ံ ့အြပားေြပာ ကသြဖင့်၊ မိ ဖရား ပေသာ ဤအမကိ ခပ်သိမ်းေသာ မိ န်းမတိ ့သည် ကား၍
မိ မိတိ့ခင်ပွန်းကိ မထီ မဲ့ြမင် ပ ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ မိ ဖရား ပေသာ ဤအမကိ ေပရသိ ၊ ေမဒိ
မင်းကေတာ်တိ့သည် ကားသိ ကလ င်၊ မးေတာ်မတ်ေတာ် အေပါင်းတိ ့အား ထိ နည်းတ
ြပန်ေြပာသြဖင့်၊ အားမနာ တတ်ေသာစိ တ်၊ ေဒါသစိ တ် တိ းပွ ားစရာအေ ကာင်း ှ ိ ပါ လိ မ့ ်မည်။
၁၉ ဝါ ှ တိ သည် အ ှ င်မင်း ကီ း အာေ

အလိ ေတာ် ှ ိ လ င် မဝင်ေစ

ထံ ေတာ်သိ့ ေနာက်တဖန် မဝင်ေစြခင်းငှ ါ

ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မပါ။ မေြပာင်းလဲ ိင်ေသာ အမိ န့်ေတာ်

ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ ေပရသိ ၊ ေမဒိ ဓမသတ်၌သွ င်း၍ ေရးေစ ေတာ်မပါ။ ဝါ ှ တိ ထက် ေကာင်းေသာ
မိ န်းမကိ လည်း မိ ဖရားအရာ၌ ချီးေြမာက်ေတာ်မပါ။ ၂၀ သိ ့ ပလ င် ှ င်ဘရင် ေပးေတာ်မေသာ
အမိ န့်

ေတာ်ကိ

ကျယ်ဝန်းေသာ

ိင်ငံေတာ်တေ ှ ာက်လံ း

ေ ကာ်ြငာေသာအခါ၊

မိ န်းမအေပါင်းတိ ့သည် ကိ ယ်ခင်ပွန်း အယတ်အြမတ်တိ့ကိ ိ ေသ ကပါလိ မ့ ်မည်ဟ ှ င်ဘရင်
ှ င့် မးမတ်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေလ ာက်ထား၏။ ၂၁ ထိ စကားကိ ှ င်ဘရင် ှ င့် မးမတ်တိ့သည်
ှ စ်သက်၍ မမကန်ေလ ာက်သည်အတိ င်း ှ င်ဘရင် ပလျက်၊ ၂၂ လတိ င်း မိ မိအိမ်ကိ
အပ်စိးရမည်အေ ကာင်း၊

မိ မိလမျိုးစကားကိ

ေြပာရမည်အေ ကာင်း၊

အြပည်ြပည် ဘာသာစကား အသီ းအသီ းကိ အနက်ြပန် ၍

အတိ င်းတိ င်း

ိင်ငံေတာ်အရပ်ရပ်သိ့

အမိ န့်ေတာ်စာကိ ေပးလိ က် ေတာ်မ၏။

၂ တဖန် ှ င်ဘရင်

အာေ

သည်

စိ တ်ေတာ်ေြပ

ေသာအခါ၊

ဝါ ှ ိ တိကိ၎င်း၊

သ ပေသာအမ ှ င့် သ့တဘက် ၌စီ ရင်ေသာ အမကိ ၎င်း ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။ ၂ အထံ ေတာ်၌
ခစားေသာ က န်ေတာ်တိ့ကလည်း၊ အဆင်းလှ ေသာ သမီ းကညာတိ ့ကိ အ ှ င်မင်း ကီ းအဘိ ့
ှ ာရပါမည်အေ ကာင်း အခွ င့ ်ေပးေတာ်မပါ။ ၃ အဆင်းလှ ေသာ သမီ းကညာအေပါင်းတိ ့ကိ
ှ န်နန်းေတာ်တွင် အပျိုေတာ်ေနရာသိ ့ စေဝးေစ၍၊ နန်းေတာ်မိန်းမစိ း၊ အပျိုေတာ်အပ်ေဟဂဲ ၌
အပ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ိင်ငံေတာ်အတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည် မင်းအရာ ှ ိ တိ့ကိ ခန့်ထားေတာ်မပါ။
စင် ကယ်ေစြခင်းငှ ါ ေဆးမျိုးကိ အပ်ေပးေတာ်မပါ။ ၄ ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ သမီ းကညာကိ
မိ ဖရား ဝါ ှ တိ အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေသာ စကားကိ ှ င်ဘရင် ှ စ်သက်၍
ထိ သိ့ စီ ရင်ေတာ်မ၏။

ဧသတာ

၅ ထိ ကာလတွ င်

ှ န် မိ ေ့ တာ်၌၊ ဗယာမိ န်အမျိုး ကိ ှ ၊ ှ ိ မိ၊
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့ ှ ဆင်းသက်ေသာ ေမာ်ဒကဲ အမည် ှ ိ ေသာ ယဒလတေယာက် ှ ိ ၏။ ၆ ထိ သသည်
ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ သိ မ်းသွ ားေသာ ယဒ ှ င်ဘရင် ေယေခါနိမှစ၍၊ ဘမ်းဆီ း
သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာလစ၌ ပါသတည်း။ ၇ ထိ သသည် အေထွ းသမီ း ဟဒဿတည်းဟ
ေသာ

ဧသတာကိ

ေမွ းြမူ၏။

ထိ သတိ ့သမီ းသည်

မိ ဘမ ှ ိ ၊

ပံ ြပင်ယဥ်ေကျး၍

အေသွ းအဆင်းလည်း လှ ၏။ မိ ဘ ေသေသာအခါ၊ ေမာ်ဒကဲ သည် ယ၍ ကိ ယ်သမီ းကဲ့ သိ ့
မှတ်သတည်း။ ၈ ှ င်ဘရင် အမိ န့်ေတာ်ကိထတ်၍ ေကျာ်ေသာ အခါ၊ အပျိုများတိ ့ကိ
ှ န်နန်းေတာ်သိ့ စေဝးေစ၍၊ မိ န်းမစိ း ေဟဂဲ ၌အပ်ရာတွ င်၊ ဧသတာကိ လည်း နန်း ေတာ်သိ့
ေခ ေဆာင်၍ ေဟဂဲ ၌ အပ် က၏။ ၉ ဧသတာသည် ေဟဂဲ စိတ် ှ င့်ေတွ ့၍ မျက် ှ ာ ရသြဖင့်၊
ေဟဂဲ သည် စင် ကယ်ေစေသာ ေဆးမျိုး ှ င့် ေပးရေသာ အဝတ်အစားကိ အလျင်အြမန်ေပး၏။
နန်းေတာ်၌ ေ ွးေကာက်ေသာ က န်မခနစ်ေယာက် တိ ့ကိလည်းေပး၍၊ ဧသတာ ှ င့်
သ၏က န်မတိ ့ကိ အပျိုေတာ်နန်းတွ င် အြမတ်ဆံ းေသာေနရာ၌ ချီးေြမာက် ေလ၏။ ၁၀
ဧသတာသည် မိ မိအမျိုး ှ င့် မိ မိေဆွ ညာ တကာကိ မေဘာ်မြပမည်အေ ကာင်း၊ ေမာ်ဒကဲ
သတိ ေပး သည်အတိ င်း မေဘာ်မြပဘဲ ေန၏။ ၁၁ ဧသတာသည် အဘယ်သိ့ ှ ိ သည်ကိ၎င်း၊
သ၌ အဘယ်သိ့ ပ ကလိ မ့ ်မည်ကိ၎င်း၊ ေမာ်ဒကဲ သည် သိ ြခင်း ငှ ါ အပျိုေတာ်နန်းဝင်းေ ှ မ့ ှ ာ
ေန့တိင်းသွ ားလာ၏။

၁၂ ထိ အပျိုေတာ်တိ့

ထံ းစံ အတိ င်း၊ တ ှ စ်ေစ့ေသာ အခါ

တေယာက်ေနာက်တေယာက် အလှ ည့်သင့်သည် အတိ င်း၊

ှ င်ဘရင်အာေ

ထံ သိ ့

ဝင်ရ၏။

နံ သ
့ ာမျိုးအစ ှ ိ

ေသာ

ေြခာက်လ

ပတ်လံ းမရန်ဆီ၊

ေြခာက်လပတ်လံ း

စင် ကယ်ေစေသာေဆးမျိုးကိ သံ း၍၊

စင် ကယ်ြခင်းအမ

ထိ မ ကာလကိ လွန်ေစရ၏။

ထိ ေနာက်မှ

၁၃

သည်

ပီ းသည်တိင်ေအာင်

အပျိုေတာ်သည်

ှ င်ဘရင်ထံသိ ့

ဝင်ချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ အလိ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေတာင်း၍၊ အပျိုေတာ်နန်းမှ ှ င်ဘရင်နန်းေတာ်သိ့
ယသွ ားရ၏။ ၁၄ ညဦ းအချိန်၌ဝင်၍ နံ နက်အချိန်၌ နန်းေတာ် မိ န်းမစိ း၊ ေမာင်းမမိ ဿံအပ်၊
ှ ာရဂါဇေစာင့်
ေခ ေတာ်မမလ င်

ဒတိ ယ

မိ န်းမနန်းသိ ့ြပန်ရ၏။

ေနာက်တဖန်

ှ င်ဘရင်ချစ်၍

အထံ ေတာ်သိ့မဝင်ရ။

၁၅

နာမည်အားြဖင့်
မိ မိသမီ းကဲ့ သိ ့

ေမာ်ဒကဲ ေမွ းြမူေသာ ဘေထွ း အဘိ ဟဲလသမီ း ဧသတာသည် အလှ ည့်သင့်၍၊ ှ င်ဘရင်
ထံ သိ ့ဝင်ရေသာအခါ၊ နန်းေတာ်မိန်းမစိ း၊ အပျိုေတာ်အပ် ေဟဂဲ စီရင်ေသာ အရာမှတပါး
အဘယ်အရာကိ မ မေတာင်း၊ ဧသတာကိ ေတွ ့ြမင်သမ ေသာ သတိ ့သည် ချစ်တတ် က၏။
၁၆ ထိ သိ့ ှ င်ဘရင် အာေ

သည် နန်းစံ ခနစ် ှ စ်၊ ေတဗက်အမည် ှ ိ ေသာ ဒသမလတွ င်၊

ဧသတာကိ နန်းေတာ်၌ သိ မ်းေတာ်မ ပီ းလ င်၊ ၁၇ အြခားေသာ သမီ းကညာအေပါင်းတိ ့ထက်
ဧသတာသည် စိ တ်ေတာ်ကိ း ွ တ်ေစ၍၊ အထံ ေတာ်၌ မျက် ှ ာရသြဖင့်၊ ှ င်ဘရင်သည်

ဧသတာ

840

အြခားေသာ မိ န်းမ တကာတိ ့ကိ ချစ်သည်ထက် ဧသတာကိ သာ၍ ချစ်ေသာ ေ ကာင့်၊
သ့ေခါင်းေပ မှာ ရာဇသရဖကိ တင်၍မိ ဖရား ဝါ ှ တိ အရာ၌ ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ထိ အခါ
ှ င်ဘရင်သည် ဧသတာပွဲ ဟ၍ ကီ း ေသာပွဲ ကိ မးေတာ်မတ်ေတာ် က န်ေတာ်တိ့အဘိ ့
လပ်သြဖင့်၊

ိင်ငံေတာ်တိင်းြပည်တိ့ကိ မင်းမလတ်၍၊ စည်းစိ မ်ေတာ် ှ င့် ေလျာ်စွာ

ဆချေတာ်မ၏။ ၁၉ သမီ းကညာတိ ့သည် ဒတိ ယအချိန်၌ စေဝး ေသာအခါ၊ ေမာ်ဒကဲ သည်
နန်းေတာ်၌ တံ ခါးမးြဖစ်၏။

၂၀ ဧသတာသည်

ေမာ်ဒကဲ ထံေမွ းြမူြခင်းကိ ခံ ၍

ေနစဥ်အခါ၊ သ၏စကားကိ နားေထာင်သည်နည်းတ နား ေထာင်ေသးသည်ြဖစ်၍၊
ေမာ်ဒကဲ သတိ ေပးသည်အတိ င်း၊ မိ မိအမျိုး၊ မိ မိေဆွ ညာတကာတိ ့ကိ မေဘာ်မြပဘဲ ေန
သတည်း။ ၂၁ ထိ ကာလတွ င်၊ ေမာ်ဒကဲ သည် နန်းေတာ်၌ တံ ခါးမးြဖစ်စဥ်၊ ဗိ ဂသန် ှ င့်
ေတရက်တည်းဟေသာ နန်းေတာ်မိန်းမစိ း၊ တံ ခါးေစာင့် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေဒါသစိ တ် ှ ိ ၍
ှ င်ဘရင် အာေ

ကိ လပ် ကံ မည်ဟ အားထတ် က၏။ ၂၂ ထိ အမကိ ေမာ်ဒကဲ သိ၍

မိ ဖရားဧသတာအား ေဘာ်ြပ၏။ ထိ သိ့ ေမာ်ဒကဲ ေဘာ်ြပေ ကာင်းကိ ဧသတာ သည်
ှ င်ဘရင်အား ေလ ာက်ေလ၏။

၂၃ ထိ အမကိ

စစ်ေ ကာ၍ အမှန်သိေသာအခါ၊

ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ သစ်ပင်၌ လည်ဆွဲချ ပီ းမှ၊

ှ င်ဘရင်ေ ှ ၊့ နန်းေတာ်မှတ်စာ၌

ေရးမှတ်သတည်း။

၃ ထိေနာက်မှ ှ င်ဘရင်သည် အာေ

သည် အာဂတ်အမျိုး၊ ဟေမဒါသသားဟာမန်ကိ

ချီးေြမာက်၍၊ အထံ ေတာ်၌ ှ ိ ေသာ မးမတ်အေပါင်းတိ ့ထက် သာ၍ ြမင့်ြမတ်ေသာ ေနရာကိ
ေပးေတာ်မ၏။ ၂ နန်းေတာ်တံခါးသိ ့ေရာက်ေသာ ှ င်ဘရင်၏ က န်အေပါင်းတိ ့သည်၊
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ဟာမန် ကိ ဦ းချ ှ ိ ခိး က၏။ ေမာ်ဒကဲ မကား ဦ းမချ၊ ှ ိ မခိ း။ ၃
နန်းေတာ်တံခါးသိ ့ ေရာက်ေသာ ှ င်ဘရင်၏ က န်တိ့က၊ သင်သည် ှ င်ဘရင်အမိ န့်ေတာ်ကိ
အဘယ် ေ ကာင့် ြငင်းဆန်သနည်းဟ ေန့တိင်း ေမာ်ဒကဲ အား ေမးြမန်းသတိ ေပးေသာ်လည်း၊
၄

ေမာ်ဒကဲ က၊

ငါသည်

ယဒလြဖစ်သည်ဟ

ြပန်

ေြပာ၍၊

သတိ ့

စကားကိ

နားမေထာင်ေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့ သည် ေမာ်ဒကဲ စကား တည်မည် မတည်မည်ကိ သိ လိ
ေသာငှ ါ၊ ဟာမန်အား ကားေြပာ က၏။ ၅ ထိ သိ့ ေမာ်ဒကဲ သည် ဦ းမချ၊ ှ ိ မခိ းဘဲ ေန
ေ ကာင်းကိ ဟာမန် သိ ြမင်ေသာအခါ၊ အလွ န်အမျက် ထွ က်၍၊

၆ သတိ ့သည်

ေမာ်ဒကဲ အမျိုးကိ ေဘာ်ြပေသာ ေ ကာင့်၊ ေမာ်ဒကဲ တေယာက်တည်းကိ ကွ ပ်မျက်လ င်၊
စိ တ်မေြပေလာက်ဟ ဟာမန်သည် ေအာက်ေမ့လျက်၊ ေမာ်ဒကဲ အမျိုးသားချင်းတည်းဟေသာ
အာေ

ိင်ငံ အရပ်ရပ်၌ ှ ိ ေသာ ယဒလအေပါင်းတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ ှ ာ ကံ ေလ၏။ ၇

ထိ ေ ကာင့် အာေ

ဧသတာ
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လအစဥ် အတိ င်းလိ က်၍၊ အာဒါအမည် ှ ိ ေသာ ဒွ ါဒသမလ တိ င်ေအာင်၊ ဟာမန်ေ ှ မ့ ှ ာ
ပရစာေရးတံ ချ က၏။
အြခားတပါးေသာ

၈ တဖန်ဟာမန်သည်

လမျိုးအေပါင်းတိ ့ ှ င့်

ှ င်ဘရင် အာေ

ကျင့်ရာ

ထံ ေတာ် သိ ့ဝင်၍၊

ထံ းတမ်းမတ၊

အ ှ င်မင်း ကီ း

စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ နားမေထာင်၊ ိင်ငံေတာ်အတွ င်း၊ တိ င်းသြပည်သား အမျိုးမျိုးတိ ့တွင်
အရပ်ရပ်ကွဲြပားလျက်ေနေသာ လမျိုး တမျိုး ှ ိ ပါ၏။ ထိ အမျိုးကိ အခွ င့ ်ေပးေတာ်မရာ၌
ေကျးဇး ေတာ်မ ှ ိ ပါ။

၉ ကိ ယ်ေတာ် သေဘာတလ င် ထိ အမျိုးကိ ဖျက်ဆီးေစဟ

အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါ။ ထိ အမကိ ေဆာင် ွက် ေသာ သတိ ့သည် ဘ

ာေတာ်တိက်ထဲသိ့

ေငွ အခွ က် တသိ န်းကိ သွ င်းေစြခင်းငှ ါ၊ က န်ေတာ်အပ်ေပးပါ မည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၀
ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ထိ ေငွ ကိ သင့်အားငါေပး၏။ ၁၁ ထိ လမျိုးကိ လည်း သင်သည် ပချင်သမ
ပရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ သင်၌ငါအပ်သည်ဟ လက်စွပ်ေတာ်ကိခ တ်၍ ယဒအမျိုး၏
ရန်သြဖစ်ေသာ အာဂတ်အမျိုး ဟေမဒါသသား ဟာမန်အားေပးေတာ်မ ၏။ ၁၂ ထိ အခါ
ပဌမလတဆယ်သံ းရက်ေန့တွင်၊ စာေရးေတာ် ကီ းတိ ့ကိ ေခ ၍ ကိ ယ်စားေတာ်မင်း၊
အြပည်ြပည်အပ်ေသာ မိ ဝ့ န်၊ အရပ်ရပ်စီရင်ေသာ သ ကီ းတိ ့ကိ ဟာမန်မှာထားသမ အတိ င်း၊
လအမျိုးမျိုး

ေြပာေသာ

အမိ န့်ေတာ်ကိ စာေရး၍၊

စကားအသီ းအသီ းအားြဖင့်

ှ င်ဘရင်

အာေ

ှ င်ဘရင်၏ လက်စွပ်ေတာ် ှ င့် တံ ဆိ ပ်ခတ်ေလ၏။

၏
၁၃

အာဒါအမည် ှ ိ ေသာ ဒွ ါဒသမလတဆယ် သံ းရက် တေန့ြခင်းတွ င်၊ ယဒလအ ကီ းအငယ်မိန်းမ
ကေလး ှ ိ ှ ိ သမ တိ ့ကိ သတ်ြဖတ်သတ်သင်ပယ် ှ င်း၍၊ သတိ ့ဥစာကိ လယသိ မ်း ံ းေစြခင်းငှ ါ၊
အမိ န့်ေတာ်
ေလ၏။

စာကိ

စာပိ ့လလင်တိ့ြဖင့်

ိင်ငံေတာ်အြပည်ြပည်သိ့

ေပးလိ က်

၁၄ ဤေ ွကား၊
့
လအမျိုးမျိုးတိ ့သည် ထိ ေန့ရက်တွင် အသင့် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊

အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်၌ ေ ကာ်ြငာရ ေသာ အမိ န့်ေတာ် စာချက်ြဖစ်သတည်း။ ၁၅
ှ န်နန်းေတာ်၌ ထိ အမိ န့်ေတာ်စာကိ ေ ကာ်ြငာ ပီ းမှ၊ ှ င်ဘရင် စီ ရင်သည်အတိ င်း၊
စာပိ ့လလင်တိ့သည် အလျင်အြမန် ေြပးသွ ား က၏။ ှ င်ဘရင် ှ င့် ဟာမန် သည် စပျစ်ရည်
ေသာက်ပွဲ၌ထိ င်၍၊

ှ န် မိ ေ့ တာ်သည် ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့ ေရာက်သတည်း။

၄ ထိအမ ှ ိသမ ကိ

ေမာ်ဒကဲ သိေသာအခါ၊ မိ မိ အဝတ်ကိဆတ်၍ ြပာ ှ င့်လးလျက်၊

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်လျက်၊ မိ အ
့ လယ်သိ့သွား၍ ကီ းကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ငိ ေ ကးေလ၏။
၂ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်လျက် နန်းေတာ်တံခါး ထဲ သိ့ အဘယ်သမ မဝင်ရေသာေ ကာင့်၊

နန်းေတာ်တံခါး
အြပည်ြပည်တိ့၌

ေ ှ မ့ ှ ာ

ရပ်ေန၏။

ယဒလတိ ့သည်

၃

ှ င်ဘရင်အမိ န့်ေတာ်စာေရာက်ေလေသာ

အလွ န်ညည်းတွ ားြခင်း၊

အစာေ ှ ာင်ြခင်း၊

ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပ၍၊ လများ တိ ့သည် ြပာ ှ င့်ေလ ာ်ေတအဝတ်၌ အိ ပ် က၏။ ၄
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ေမာ်ဒကဲ အမကိ ဧသတာ၏ က န်မတိ ့ ှ င့် မိ န်းမစိ းတိ ့သည် ကားေြပာေသာအခါ၊ မိ ဖရားသည်
အလွ န်ဝမ်းနည်းလျက်၊ ေမာ်ဒကဲ ဝတ်ေသာ ေလ ာ်ေတကိ ပယ်၍ အြခားေသာအဝတ်ကိ
ဝတ်ေစြခင်းငှ ါ ေပးလိ က် ေသာ်လည်း၊ ေမာ်ဒကဲ သည် မခံ မယဘဲ ေန၏။
ဧသတာသည်

၅ တဖန်

ှ င်ဘရင် အမိ န့်ေတာ် ှ င့် ခစားေသာ မိ န်းမစိ းဟာတက်ကိ ေခ ၍၊

အဘယ်အမ ှ ိ သနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့ ပသနည်းဟ ေမာ်ဒကဲ ကိ ေမးေစြခင်းငှ ါ
ေစလတ်သည်အတိ င်း၊

၆

ဟာတက်သည်

ေမာ်ဒကဲ ှ ိ ရာ

နန်းေတာ်တံခါး

ေ ှ ၊့

မိ ေ့ တာ်လမ်းသိ ့သွား၍၊ ၇ ေမာ်ဒကဲ သည် မိ မိ၌ေရာက်ေသာ အမ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ ဟာမန်သည်
ယဒလတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ၊ ေငွ မည်မ ကိ ဘ

ာေတာ်တိက်ထဲသိ့ သွ င်းပါမည်ဟ ဂတိ

ထားေ ကာင်းကိ ၎င်း ကားေြပာလျက်၊ ၈ ယဒလတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ၊

ှ န်နန်းေတာ်၌

ထတ်ေသာ အမိ န့်ေတာ်စာလက်ခံကိ ဧသတာအားြပဘိ ့ ေပး၍၊ ဧသတာသည် မိ မိလမျိုး
အဘိ ့ေတာင်းေလ ာက် ြခင်းငှ ါ၊ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ ဝင်ရမည်အေ ကာင်း မှာလိ က် ေလ၏။ ၉
ဟာတက်သည်လည်းလာ၍
တဖန်ဧသတာသည်
ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊

ေမာ်ဒကဲ စကားကိ

ဟာတက်အားြဖင့်၊
မိ န်းမြဖစ်ေစ၊

ဧသတာအား

ေမာ်ဒကဲ ကိ

ှ င်ဘရင်

ြပန်ေြပာ၏။

၁၀

မှာလိ က်သည်ကား၊

၁၁

ေခ ေတာ်မမဘဲ

အတွ င်းတန်တိင်း၊

ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ ဝင်မိေသာသသည် အသက်ချမ်းသာရမည်အေ ကာင်း၊ ေ ရာဇလှ ံ တံ ကိ
ကမ်းေတာ်မမလ င်၊ အမှန်ေသရမည် အေ ကာင်း အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်ကိ၊ ှ င်ဘရင်၏
က န်ေတာ် မျိုးများ ှ င့်

ိင်ငံေတာ်ြပည်သြပည်သားများအေပါင်းတိ ့ သည် သိ က၏။

အက ်ပ်ကိကား အရက်သံ းဆယ်ပတ်လံ း၊ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ ေခ ေတာ်မမဟ၊ ၁၂
ဧသတာစကားကိ ေမာ်ဒကဲ အား ြပန်ေြပာေသာ အခါ၊ ေမာ်ဒကဲ က၊ အြခားေသာ ယဒလ
အသက်မလွ တ် လ င်၊ ၁၃ နန်းေတာ်၌ေနေသာ်လည်း သင့်အသက်လွတ် မည်ဟ မထင် ှ င့်။
၁၄ ယခကာလသင်သည် တိ တ်ဆိတ်စွာေနလ င်၊ သင် ှ င့်သင်၏ အေဆွ အမျိုးသည် ပျက်စီး၍၊

ယဒလတိ ့

အသက် ှ င်ြခင်း၊

ကယ်တင်ြခင်း

အေ ကာင်းတစံ တခ

ေပ လိ မ့ ်မည်။

ယခအမကိ ေဆာင်ဘိ့ရာ သင်သည် မိ ဖရားအရာကိ ရသည်ဟ ထင်စရာ ှ ိ သည်မဟတ်ေလာ
ဟ ဧသတာအား ြပန်ေြပာေစြခင်းငှ ါ မှာလိ က်၏။ ၁၅ ဧသတာကလည်း၊
ယဒလ

အေပါင်းတိ ့ကိ

စေဝးေစြခင်းငှ ါသွ ားပါ။

ေန့ညဥ့်မြပတ်

ှ န် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ
သံ းရက်ပတ်လံ း

မစားမေသာက်ဘဲေန၍၊ အက ်ပ်အဘိ ့ အစာေ ှ ာင်ြခင်းအကျင့်ကိ ကျင့် ကပါ။ အက ်ပ်သည်
လည်း က န်မတိ ့ ှ င့်တကွ အစာေ ှ ာင်ြခင်းအကျင့်ကိ ကျင့်ပါမည်။ ထိ ေနာက် အာဏာေတာ်ကိ
ဆန်ရေသာ် လည်း၊ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ ဝင်မည်။ ေသလ င် အေသခံ ပါမည်ဟ ေမာ်ဒကဲ အား
ြပန်ေြပာေစြခင်းငှ ါ မှာလိ က် သမ အတိ င်း၊ ေမာ်ဒကဲ သည် သွ ား၍ ပေလ၏။
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၅ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌၊

ဧသတာသည် မိ ဖရားအဝတ်တန်ဆာကိ ဝတ်ဆင်၍၊

နန်းေတာ် အေဆာင်မှတဘက်တချက်၊ နန်းေတာ်အတွ င်းတန်တိင်း ထဲ မှာ ရပ်ေန၏။
ှ င်ဘရင်သည်

နန်းေတာ်တံခါးတဘက်

ထိ င်ေတာ်မ၏။

၂ မိ ဖရား

တချက်၊ နန်းေတာ်ထဲ၊ ရာဇပလင်ေပ မှာ

ဧသတာသည် တန်တိင်းေတာ်ထဲမှာ ရပ်ေနသည်ကိ

ှ င်ဘရင်ြမင်လ င်၊ း ွ တ်ေသာစိ တ် ှ ိ ၍ လက်ေတာ်၌ပါေသာ ေ ရာဇလှ ံ တံ ကိ ၊ ဧသတာသိ ့
ကမ်း ေတာ်မသြဖင့်၊ ဧသတာသည် ချဥ်းကပ်၍ ရာဇလှ ံ တံ ေတာ်အထွ ဋ်ကိ တိ ့ေလ၏။ ၃
ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ မိ ဖရားဧသတာ၊ သင်သည် အဘယ်အလိ ှ ိ သနည်း။ အဘယ်ဆကိ
ေတာင်းချင် သနည်း။ ေတာင်းသမ ကိ

ိင်ငံေတာ် တဝက်တိင်ေအာင် ငါေပးမည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၄ ဧသတာက၊ အ ှ င်မင်း ကီ း အလိ ေတာ် ှ ိ လ င်၊ အ ှ င်မင်း ကီ းအဘိ ့
က န်ေတာ်မြပင်ဆင်ေသာပွဲ သိ့ ဟာမန် ှ င့်တကွ ယေန့ ကေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေသာ်၊
၅

ှ င်ဘရင်က၊

ဧသတာ

ေလ ာက်သည်အတိ င်း

ပအံ့ ေသာငှ ါ၊

ဟာမန်သည်

အလျင်အြမန်လာေစဟ မိ န့်ေတာ်မသြဖင့်၊ ဧသတာြပင်ဆင်ေသာပွဲ သိ့ ဟာမန် ှ င့် တကွ
ှ င်ဘရင် ကေတာ်မ၏။ ၆ တဖန်စပျစ်ရည်ေသာက်ပွဲခံစဥ်၊ ှ င်ဘရင်က၊ သင်သည် အဘယ်သိ့
အလိ ှ ိ သနည်း။ အလိ ှ ိ သည် အတိ င်း ငါေပးမည်။ အဘယ်ဆိကိ ေတာင်းချင်သနည်း။
ေတာင်းသမ ကိ ိင်ငံေတာ်တဝက်တိင်ေအာင် ငါေပးမည် ဟ ဧသတာအားမိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၇
ဧသတာက၊ က န်ေတာ်မအလိ ှ ိ ၍ က န်ေတာ်မ ေတာင်းချင်ေသာ ဆဟမကား၊

၈

က န်ေတာ်မကိ အ ှ င်မင်း ကီ း၏စိ တ် ှ င့် ေတွ ့ ေတာ်မလ င်၎င်း၊ က န်ေတာ်မအလိ ှ ိ ၍
က န်ေတာ် မေတာင်းချင်ေသာဆကိ ေပးသနားြခင်းငှ ါ အ ှ င်မင်း ကီ း အလိ ေတာ် ှ ိ လ င်၎င်း၊
က န်ေတာ်မြပင်ဆင်ေသာ ပွဲ သိ့ အ ှ င်မင်း ကီ းသည် ဟာမန် ှ င့်တကွ တဖန် ကေတာ်မပါ။
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း နက်ြဖန်ေန့၌ က န်ေတာ်မ ပ ပါမည်ဟ ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။ ၉
ထိ ေန့၌ ဟာမန်သည် ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ေသာ စိ တ် ှ င့် ထွ က်သွားေသာ်လည်း၊
နန်းေတာ်တံခါးဝ မှာ ေမာ်ဒကဲ သည်

ိ ေသစွ ာမထ၊ အလ င်းမလပ်ဘဲေန

သည်ကိ

ြမင်ေသာအခါ၊ ေမာ်ဒကဲ ကိ အလွ န်အမျက် ထွ က်ေလ၏။ ၁၀ သိ ့ရာတွ င် မိ မိစိတ်ကိ
ချုပ်တည်းလျက်သွား၍၊ မိ မိအိမ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ မယားေဇရက် ှ င့် အေဆွ ခင်ပွန်းတိ ့ကိ
ေခ ပီ းလ င်၊

၁၁ မိ မိဘန်းစည်းစိ မ် ကီ းေ ကာင်း၊ သားသမီ းများ ေ ကာင်း၊

ှ င်ဘရင်

အလွ န်ချီးေြမာက်၍ မးေတာ် မတ်ေတာ် က န်ေတာ်မျိုးများထက်သာ၍ ြမတ်ေသာအရာ ၌
ခန့်ထားေတာ်မေ ကာင်းများကိ ေဘာ်ြပလျက်၊ ၁၂ မိ ဖရားဧသတာသည် မိ မိြပင်ဆင်ေသာပွဲ သိ့
ငါမှတပါး၊ အဘယ်သကိ မ ှ င်ဘရင် ှ င့်အတမဝင်ေစ။ နက်ြဖန်ေန့၌လည်း ှ င်ဘရင် ှ င့်အတ
ငါ့ကိ ဘိ တ်ြပန်၏။

ဧသတာ

၁၃ သိ ့ရာတွ င်၊ ယဒလေမာ်ဒကဲ သည် နန်းေတာ် တံ ခါးဝမှာ
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ထိ င်လျက် ှ ိ သည်ကိ ငါြမင်ရသည် ကာလ ပတ်လံ း၊ ယခေဘာ်ြပသမ တိ ့သည် ငါ၌
ေကျးဇးမ ှ ိ ဟ ဆိ ၏။

၁၄ ထိ အခါ မယားေဇရက် ှ င့် အေဆွ ခင်ပွန်း

ှ ိ သမ တိ ့က၊

အေတာင်ငါးဆယ်ြမင့်ေသာ လည်ဆွဲချေစ မည်အေ ကာင်း နက်ြဖန်သံေတာ်ဦးတင်ေလာ့။
ထိ ေနာက် မှ စိ တ် င်လန်းလျက် ှ င်ဘရင် ှ င့်အတ ပွဲ သိ့ဝင်ေလာ့ဟ ေြပာဆိ ေသာစကားကိ
ဟာမန်သည် ှ စ်သက်၍၊ လည်ဆွဲ ချတိ င်ကိ လပ်ေစ၏။

၆ ထိေန့ညမှာ ှ င်ဘရင်သည် စက်ေတာ်ေခ ၍ မေပျာ် ိင်ေသာေ ကာင့်၊ နန်းေတာ်မှတ်စာကိ
ယခဲ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၍ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဘတ်ရ က၏။ ၂ ှ င်ဘရင် အာေ

ကိ လပ် ကံ မည်ဟ

ှ ာ ကံ ေသာ နန်းေတာ်မိန်းမစိ း၊ တံ ခါးေစာင့် ှ စ်ေယာက်၊ ဗိ ဂသန် ှ င့် ေတရက်အ ကံ ကိ
ေမာ်ဒကဲ ေဘာ်ြပေ ကာင်း ကိ ေတွ ့လ င်၊ ၃ ှ င်ဘရင်က၊ ထိ အ ကံ ကိ ေဘာ်ြပေသာေ ကာင့်၊
ေမာ်ဒကဲ အား အဘယ်ဆအဘယ်အရာကိ ေပး ပီ နည်းဟ ေမးေတာ်မေသာ်၊ အထံ ေတာ်၌
ခစားေသာ က န်ေတာ်တိ့ က၊ အဘယ်ဆကိ ၏မ ေပးေတာ်မမပါေသးဟ ြပန် ေလ ာက် က၏။
၄

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ တန်တိင်းတွ င်း၌ အဘယ်သ

ှ ိ သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊

ဟာမန်သည် မိ မိလပ် ှ င့် ေသာ လည်ဆွဲချတိ င်၌ ေမာ်ဒကဲ ကိ လည်ဆွဲချရမည် အေ ကာင်း၊
နန်းေတာ်ြပင် တန်တိင်းတွ င်းသိ ့ ဝင်မိသည် ြဖစ်၍၊

၅

ှ င်ဘရင်၏ က န်တိ့က၊

ဟာမန်သည် တန်တိင်း ေတာ်တွင်း၌ ှ ိ ပါ၏ဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ အထဲ သိ့ ဝင်ေစ ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၆ ဟာမန်သည်ဝင်လ င်

ှ င်ဘရင်က၊ ှ င်ဘရင် ချီးေြမာက်လိေသာ

သ၌ အဘယ်သိ့ ပသင့်သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ဟာမန်က ငါမှတပါး၊ ှ င်ဘရင်သာ၍
ချီးေြမာက်လိေသာသ တစံ တေယာက် ှ ိ ိင်သေလာဟ စိ တ်ထဲမှာ ေအာက်ေမ့လျက်၊ ၇
ှ င်ဘရင်ချီးေြမာက်ြခင်းငှ ါ အလိ ေတာ် ှ ိ ေသာ သအဘိ ့၊ ၈ ှ င်ဘရင် ဝတ်ဆင်ေတာ်မေသာ
မင်းေြမာက် တန်ဆာ၊ ှ င်ဘရင်စီးေတာ်မေသာ ြမင်းေတာ်၊ ေဆာင်း ေတာ်မေသာ ရာဇသရဖကိ
ယခဲ့ ၍၊ ၉ ထိ တန်ဆာေတာ် ှ င့် ြမင်းေတာ်ကိ ဘန်း ကီ း ေသာမးေတာ်မတ်ေတာ်တပါး၌
အပ် ပီ းမှ၊ ှ င်ဘရင် ချီးေြမာက်ြခင်းငှ ါ၊ အလိ ေတာ် ှ ိ ေသာ သကိ ထိ အဝတ် တန်ဆာေတာ် ှ င့်
ဝတ်ဆင်ေစ၍၊ ြမင်းေတာ်ကိ စီ းေစ ပီ း လ င်၊ မိ ေ့ တာ်လမ်းမ၌ ေဆာင်သွားလျက်၊ ှ င်ဘရင်
ချီးေြမာက်ြခင်းငှ ါ အလိ ေတာ် ှ ိ ေသာသ၌ ဤသိ ့ ပရသည် ဟ သ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေ ကးေ ကာ်ပါေစဟ
ှ င်ဘရင်အား ြပန် ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၀ ထိ အခါ ှ င်ဘရင်က၊ သင်ေြပာသည်အတိ င်း
အလျင်အြမန်သွား၍၊ အဝတ်တန်ဆာ ှ င့် ြမင်းေတာ်ကိ ယ ပီ းလ င်၊ ယဒအမျိုးသား၊
နန်းေတာ်တံခါးမး ေမာ်ဒကဲ ၌ ပေလာ့။ သင်ေြပာသမ တွ င်၊ တစံ တခမ မလပ်ေစ ှ င့်ဟ
ဟာမန်အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိ အခါ ဟာမန်သည် အဝတ်တန်ဆာေတာ် ှ င့် ြမင်းေတာ်ကိ
ယ၍၊ ေမာ်ဒကဲ ကိ ဝတ်ဆင်ေစ ပီ းလ င်၊ ြမင်းေတာ်ကိစီးေစသြဖင့်၊ မိ ေ့ တာ်လမ်းမ၌

ဧသတာ
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ေဆာင်သွား လျက် ှ င်ဘရင်ချီးေြမာက်ြခင်းငှ ါ အလိ ေတာ် ှ ိ ေသာ သ၌ ဤသိ ့ ပရသည်ဟ
သ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေ ကးေ ကာ်၏။ ၁၂ သိ ့ ပီ းမှ၊ ေမာ်ဒကဲ သည် နန်းေတာ်တံခါးသိ ့ ြပန်လာ၏။
ဟာမန်မကား ညည်းတွ ားလျက် ေခါင်းကိ ခံ လျက်၊ မိ မိအိမ်သိ့ အလျင်အြမန်သွား
ပီ းလ င်၊

၁၃ မိ မိ၌ြဖစ်ေလသမ ကိ မယားဇရက် ှ င့် အေဆွ ခင်ပွန်း ှ ိ သမ တိ ့အား

ကားေြပာေလ၏။ မယားေဇရက် ှ င့် ဟာမန်၏ အေဆွ ပညာ ှ ိ တိ့ကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်
ံ းစ ှ ိ ေသာ ေမာ်ဒကဲ သည်၊ ယဒအမျိုးမှန်လ င်၊ ကိ ယ် ေတာ်သည် သ့ကိမ ိင်။ သ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ဧကန်အမှန် ံ းရမည် ဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ၁၄ ထိ သိ့ေြပာဆိ စဥ်တွင်၊ နန်းေတာ်မိန်းမစိ းတိ ့သည်
လာ၍ ဧသတာြပင်ဆင်ေသာပွဲ သိ့ ဟာမန်ကိ အလျင် အြမန် ေခ သွ ား က၏။

၇ တဖန် ှ င်ဘရင် ှ င့် ဟာမန်သည်၊ မိဖရား ဧသတာ ှ င့်အတ စပျစ်ရည်ေသာက်အ့ံ ေသာငှ ါ
သွ ား က

၏။

၂

ဒတိ ယေန့ရက်၌

စပျစ်ရည်ေသာက်ပွဲခံစဥ်၊

ှ င်ဘရင်က

မိ ဖရားဧသတာ၊ သင်သည် အဘယ်အလိ ှ ိ သနည်း။ အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း ငါေပးမည်။
အဘယ်ဆ ကိ ေတာင်းချင်သနည်း။ ေတာင်းသမ ကိ

ိင်ငံေတာ် တဝက်တိင်ေအာင်

ငါေပးမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၃ မိ ဖရား ဧသတာက၊ အ ှ င်မင်း ကီ း၊ က န်ေတာ်မ ကိ
စိ တ် ှ င့်ေတွ ့ေတာ်မလ င်၎င်း၊

အလိ ေတာ် ှ ိ လ င်၎င်း၊

က န်ေတာ်မအလိ အတိ င်း

က န်ေတာ်မအသက် ှ င့် က န်ေတာ်မေတာင်းပန်သည်အတိ င်း၊ အမျိုးသား ချင်းအသက်ကိ
ချမ်းသာေပးေတာ်မပါ။ ၄ က န်ေတာ်မ ှ င့် က န်ေတာ်မအမျိုးသားချင်း တိ ့ကိ သတ်ြဖတ်
သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းငှ ါ ေရာင်းပါ ပီ ။ က န်ေယာက်ျား က န်မိန်းမြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ေရာင်းလ င်၊
ရန်သသည်

ှ င်ဘရင်

အကျိုးနည်းြခင်းအတွ က်

အဘိ းကိ

ေပး ိင်ေသာ်လည်း၊

က န်ေတာ်မတိ တ်ဆိတ်စွာ ေနပါမည် ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၅ ှ င်ဘရင်အာေ
ထိ သိ့ ပမည်ဟ

ကံ ဝံ့ ေသာသကား

မိ ဖရားဧသတာအား ေမးေတာ်မလ င်၊

အဘယ်သနည်း။

ကလည်း၊

အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း

ဟ

၆ ဧသတာက၊ ရန်ဘက် ပေသာ ရန်သသည်

ဤဆိ းညစ်ေသာ ဟာမန်ြဖစ်ပါ၏ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ဟာမန်သည် ှ င်ဘရင် ှ င့်မိ ဖရားေ ှ မ့ ှ ာ
ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း သိ ့ ေရာက်ေလ၏။ ၇ ထိ အခါ ှ င်ဘရင်သည် အမျက်ထွက်သြဖင့်၊ စပျစ်ရည်
ေသာက်ပွဲမှထ၍

ဥယျာဥ်ေတာ်သိ့

ဟာမန်သည်ရိပ်မိ၍
မှာ

သွ ားေတာ်

မ၏။

အြပစ်ေပးေတာ်မမည်ဟ

အသက်ချမ်းသာရမည်အေ ကာင်း

ေတာင်းပန်ြခင်းငှ ါထ၏။

၈

ှ င်ဘရင်သည်

မိ ဖရားဧသတာေ ှ ့

ဥယျာဥ်ေတာ်မှ

စပျစ်ရည်

ေသာက်ပွဲခံရာအရပ် သိ ့ ဝင်ြပန်ေသာအခါ၊ ဧသတာထိ င် ေသာ သာလွ န်နားမှာ ဟာမန်သည်
ြပပ်ဝပ်လျက်ေန

သည်ကိ ြမင်လ င်၊ ဤသသည် နန်းေတာ်၌ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ မိ ဖရားကိ

အဓမ ပရမည်ေလာဟ မိ န့်ေတာ်မစဥ်တွင်၊ အြခံ အရံ တိ ့သည် ဟာမန်၏ မျက် ှ ာကိ ဖံ း က၏။ ၉
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မိ န်းမစိ းဟာေဗာနကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီ း၏ အကျိုးေတာ်ကိ ေစာင့်၍ ေလ ာက်ထားေသာ
ေမာ်ဒကဲ အဘိ ့ ဟာမန်လပ်၍ အေတာင်ငါးဆယ်ြမင့်ေသာ လည်ဆွဲချတိ င်သည်၊ ဟာမန်အိမ်၌
စိ က်ထားလျက်

ှ ိ ပါ၏ဟ

နားေတာ်ေလ ာက်ေသာ်၊

ထိ တိင်၌

လည်ဆွဲ

ချေစဟ

ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိ သိ့ေမာ်ဒကဲ အဘိ ့လပ်ေသာ လည်ဆွဲချတိ င်၌ ဟာမန်ကိ
ဆွဲ ချ က၏။ ှ င်ဘရင်လည်း စိ တ်ေြပေတာ် မ၏။

၈ ထိေန့ြခင်းတွင်၊

ှ င်ဘရင်အာေ

မိ ဖရားဧသတာအား

ေပးေတာ်မ၏။

ေပါင်ေဘာ်ေတာ်သည်ကိ
ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ဝင်ရ၏။

သည်

ယဒ အမျိုး၏ ရန်သဟာမန်အိမ်ကိ

ဧသတာသည်

ေမာ်ဒကဲ ှ င့်

ဧသတာေလ ာက်သြဖင့်၊
၂

အဘယ်သိ့
ေမာ်ဒကဲ သည်

ှ င်ဘရင်သည်လည်း၊ ဟာမန်လက်မှ

တ်ေသာ

လက်စွပ်ေတာ်ကိ တဖန်ခ တ်၍ ေမာ်ဒကဲ အား ေပးေတာ် မ၏။ ဧသတာလည်း၊ ဟာမန်အိမ်ကိ
ေမာ်ဒကဲ ၌ အပ် ေလ၏။ ၃ တဖန်ဧသတာသည် ှ င်ဘရင်ေြခေတာ်ရင်း၌ ြပပ်ဝပ်၍၊
အာဂတ်အမျိုး ဟာမန် ပေသာအြပစ်၊ ယဒ အမျိုးတဘက်၌ ကံ စည်ေသာ အ ကံ အစည်ကိ
ပယ်ေတာ် မမည်အေ ကာင်း၊ မျက်ရည်ကျလျက် ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၄ ှ င်ဘရင်သည်
ေ ရာဇလှ ံ တံ ကိ ဧသတာသိ ့ ကမ်းေတာ်မသြဖင့်၊ ဧသတာသည် ထ၍ ှ င်ဘရင် ေ ှ ေတာ်
့
၌
ရပ်လျက်၊ ၅ အ ှ င်မင်း ကီ းအလိ ေတာ် ှ ိ ၍၊ က န်ေတာ်မကိ စိ တ် ှ င့်ေတွ ့ေတာ်မလ င်၎င်း၊
က န်ေတာ်မအမသည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေလျာက်ပတ်၍ ကိ ယ်ေတာ်သည် က န်ေတာ်မ ကိ လည်း
ချစ်ေတာ်မလ င်၎င်း၊

ိင်ငံေတာ်အတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည်တိ့၌ ှ ိ ေသာ ယဒလတိ ့ကိ

ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ၊ အာဂတ်အမျိုး ဟေမဒါသသား ဟာမန်စီရင်ေသာစာကိ ပယ်မည်အေ ကာင်း၊
ထပ်၍ စာေရးေစေတာ်မပါ။ ၆ က န်ေတာ်မအမျိုးအေပ သိ ့ ေရာက်ရေသာ ေဘးကိ ၎င်း၊
က န်ေတာ်မအမျိုးသားချင်းပျက်စီးေသာ အမကိ ၎င်း၊ က န်ေတာ်မသည် ကည့် ြခင်းငှ ါ၊
အဘယ်သိ့ တတ် ိင်ပါအံ့ နည်းဟ ေလ ာက်ဆိ၏။

၇

ှ င်ဘရင် အာေ

ကလည်း၊

ဟာမန်သည် ယဒလတိ ့ကိ ထိ ခိက်ေသာေ ကာင့်၊ သ၏အိ မ်ကိ ဖိ ဖရား ဧသတာအားငါေပး ပီ ။
ထိ သကိ လည်း လည်ဆွဲချတိ င်၌ ကွ ပ်မျက်ေစ ပီ ။ ၈ သိ ့ရာတွ င် ှ င်ဘရင်လက်စွပ် ှ င့်
တံ ဆိ ပ်ခတ် ေသာ

ှ င်ဘရင် မိ န့်ေတာ်စာကိ အဘယ်သမ

မပယ်ရ သည်ြဖစ်၍၊

စိ တ် ှ ိ သည်အတိ င်း ယဒလတိ ့အဘိ ့ အမိ န့် ေတာ်စာကိ တဖန်ေရး၍၊ လက်စွပ်ေတာ် ှ င့်
တံ ဆိ ပ်ခတ် ရမည်ဟ မိ ဖရားဧသတာ ှ င့် ယဒလေမာ်ဒကဲ တိ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိ အခါ
ဝိ ဝန်အမည် ှ ိ ေသာ တတိ ယလ ှ စ် ဆယ်သံ းရက်ေန့တွင်၊ စာေရးေတာ် ကီ းတိ ့ကိေခ ၍၊
အိ ိယြပည်မှ က ှ ြပည်တိင်ေအာင် တိ င်းြပည်တရာ
ယဒလ၊

ဧသတာ

ကိ ယ်စားေတာ်

မင်း၊

ှ စ်ဆယ်ခနစ်ြပည်တိ့၌

အြပည်ြပည်အပ်ေသာ

မိ ဝ့ န်၊

ှ ိ ေသာ

မိ သ
့ ကီ းတိ ့ကိ
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ေမာ်ဒကဲ မှာထားသမ အတိ င်း၊ ယဒဘာသာစကားမှစ၍ လအမျိုးမျိုး ေြပာေသာစကားအသီ း
အသီ းအားြဖင့်၊

၁၀

ှ င်ဘရင် အာေ

၏ အမိ န့်ေတာ်စာကိ ေရး၍

ှ င်ဘရင်လက်

စွ ပ်ေတာ် ှ င့် တံ ဆိ ပ်ခတ် ပီ းမှ၊ ြမင်း၊ လား၊ ကလားအပ်၊ ြမည်းစီ းေသာ စာပိ ့လလင်တိ့ြဖင့်
ေပးလိ က် ေလ၏။ ၁၁ အမိ န့်ေတာ်စာချက်ဟမကား၊ အာဒါအမည် ှ ိ ေသာ ဒွ ါဒသမလ
တဆယ်သံ းရက် တေန့ြခင်းတွ င်၊ ၁၂ ိင်ငံေတာ်အတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည်အ မိ ့ မိ ့ ၌ ှ ိ ေသာ
ယဒလတိ ့သည် စေဝး၍၊ မိ မိတိ့အသက်ကိ ေစာင့်ရေသာအခွ င့ ်၊ တိ က်လာေသာြပည်သ၊
စစ်သရ အေပါင်းတိ ့ကိ မိ န်းမသငယ် ှ င့်တကွ သတ်ြဖတ်သတ် သင်ပယ် ှ င်း၍၊ သတိ ့ဥစာကိ
လယ သိ မ်း ံ းရေသာအခွ င့ ် ကိ ှ င်ဘရင်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၃ ဤေ ွကား၊
့
ယဒလတိ ့သည်
ထိ ေန့ရက်တွင် ရန်သတိ ့ကိ ရန်တံ ့ ပေစြခင်းငှ ါ၊ အတိ င်းတိ င်း အြပည် ြပည်၌ေနေသာ
လမျိုးအေပါင်းတိ ့အား

ေ ကာ်ရေသာ

ထိ အမိ န့်ေတာ်စာကိ

ှ န်နန်းေတာ်၌

အမိ န့်ေတာ်စာချက်ြဖစ်သတည်း။
ေ ကာ် ပီ း

စီ ရင်သည်အတိ င်း၊ စာပိ ့ လလင်တိ့သည်
ေမာ်ဒကဲ သည်လည်း၊

မင်းေြမာက်တန်ဆာ

မှ၊

ှ င်ဘရင်

အလျင်အြမန်

၁၄

ကျပ်တည်းစွ ာ

ေြပးသွ ား က၏။

တည်းဟေသာ

၁၅

အဝတ်အြဖူအြပာကိ

ဝတ်ဆင်လျက်၊ ကီ းစွ ာေသာ ေ သရဖကိ ေဆာင်းလျက်၊ ပိ တ်ေချာ ှ င့် ေမာင်းေသာ
အထည်ြဖင့်

ပီ းေသာဝတ်လံ ကိ

ခံ လျက်၊

ှ င်ဘရင်ထံေတာ်မှ ထွ က်သွား၍၊

၁၆

ှ န် မိ ေ့ တာ်သည် ဝမ်းေြမာက် င်လန်းြခင်းသိ ့ ေရာက်ေလ၏။ ယဒလတိ ့သည်လည်း၊
သက်သာ င်လန်း ၍ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊ အသေရထွ န်းလင်းြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။ ၁၇
ှ င်ဘရင်အမိ န့်ေတာ်စာေရာက်ေလေသာ အြပည်ြပည်အ မိ ့ မိ ့၌၊ ယဒလတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက်
င်လန်းြခင်း၊ ပွဲ ခံြခင်း၊ မဂလာေန့ေစာင်းြခင်းကိ ပ၍၊ ြပည်သြပည်သားအများတိ ့သည်
ယဒလတိ ့ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာေ ကာင့် ယဒဘာသာကိ ဝင် က၏။

၉ ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ်အတိင်း စီရင်ရေသာ အချိန်နီး၍၊ ယဒအမျိုး၏ ရန်သတိ့က၊
ငါတိ ့ ိင်မည်ဟ ေြမာ်လင့်ေသာေန့၊ အမေြပာင်းလဲ ၍ ယဒလတိ ့သည် မနာလိ ေသာ
သတိ ့ကိ ိင်ေသာ ေန့ရက်တည်းဟေသာ အာဒါမည်ေသာ ဒွ ါဒသမလတဆယ်သံ းရက်ေန့တွင်၊
၂

ှ င်ဘရင်အာေ

၏

ိင်ငံေတာ် အြပည်ြပည် အ မိ ့ မိ ့၌ေနေသာ ယဒလတိ ့သည်၊

ှ ဥ်းဆဲ လိေသာ သတိ ့ကိ ဆီ းတားြခင်းငှ ါ စေဝး က၏။ ြပည်သြပည်သား အေပါင်းတိ ့သည်
ေ ကာက် ွံ ေသာေ
့
ကာင့်၊ အဘယ်သမ

ရန်မ ပဝံ့ ဘဲ ေန က၏။

၃ အြပည်ြပည်ကိ

အပ်စိးေသာမင်း၊ ကိ ယ်စားေတာ် မင်း၊ မိ ဝ့ န်မင်း၊ အမေတာ်ေစာင့် အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့ သည်
ေမာ်ဒကဲ ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာေ
့
ကာင့်၊ ယဒလတိ ့ကိ မစ က၏။

၄ အေ ကာင်းမကား၊

ေမာ်ဒကဲ သည် နန်းေတာ် တွ င် ဘန်း ကီ းလျက်၊ အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်၌ သိ တင်း ှ ံ ့ြပား၍၊
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တေန့ထက် တေန့ ကီ းြမင့်ရာသိ ့ ေရာက် သတည်း။
ရန်သအေပါင်းတိ ့ကိ
ပချင်သမ ပ က၏။

၅ ထိ ေန့တွင် ယဒလတိ ့သည်

ထား ှ င့်လပ် ကံ သတ်ြဖတ်ဖျက်ဆီး၍၊

မနာလိ ေသာ

သတိ ့၌

ှ န် မိ ေ့ တာ်၌လငါးရာတိ ့ကိ လပ် ကံ သတ်ြဖတ် က၏။

၆

၇

ယဒအမျိုး၏ ရန်သဟေမဒါသသားြဖစ်ေသာ ဟာမန်၏သား တကျိပ်တည်းဟေသာ
ပါ ှ ာသ၊
အရိ သဲ၊

ဒါလဖန်၊
ဒရိ ဒဲ၊

အာသပါသ၊

ဝါေဇဇာသတိ ့ကိလည်း

မသိ မ်းမယဘဲ ေန က၏။

၁၁ ထိ ေန့၌

ှ င်ဘရင်ေ ှ ေတာ်
့
မှာ ြပ က၏။
ယဒ

လတိ ့သည်

ှ န်

လပ် ကံ သတ်ြဖတ် က ပီ ။
ပ က ပီ နည်း။

ေပါရသ၊

သင်သည်

၁၂

မိ ေ့ တာ်၌

အာဒလိ ၊

သတ် က၏။

အာရိ ဒါသ၊
သိ ့ရာတွ င်

ပါမ ှ ာတ၊
သတိ ့ဥစာကိ

ှ န် မိ ေ့ တာ်တွင် ေသေသာသစာရင်း ကိ
ှ င်ဘရင်သည် မိ ဖရားဧသတာကိ ေခ ၍၊
ဟာမန်သားတကျိပ် ှ င့်တကွ

လငါးရာတိ ့ကိ

ိင်ငံေတာ်တွင် အြခားေသာ အြပည်ြပည်တိ့၌ အဘယ်သိ့
အဘယ်အလိ ှ ိ ေသးသနည်း။

အလိ ှ ိ သည်

အတိ င်း

ငါ ပမည်။ အဘယ်ဆိကိ ေတာင်းချင်ေသး သနည်း။ ေတာင်းသမ ကိ ငါေပးမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မလ င်၊

၁၃ ဧသတာက၊ အ ှ င်မင်း ကီ းအလိ ေတာ် ှ ိ လ င်၊

ှ န် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ

ယဒလတိ ့သည် ယေန့ အမိ န့်ေတာ် အတိ င်း နက်ြဖန်ေန့၌လည်း ပရမည်အေ ကာင်း၊
ဟာမန်သားတကျိပ်ကိလည်း လည်ဆွဲချတိ င်၌ ဆွဲ ထားရမည် အေ ကာင်း အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါဟ
ေလ ာက်သည်အတိ င်း၊ ၁၄ ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မ၍

ှ န်နန်းေတာ်၌ အမိ န့် ေတာ်ကိ ထတ် ပီ းမှ၊

ဟာမန်သား တကျိပ်ကိ ဆွဲ ထား က၏။ ၁၅

ှ န် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ ယဒလတိ ့သည်လည်း၊

အာဒါလတဆယ်ေလးရက်ေန့တွင် စေဝး၍၊

ှ န် မိ သ
့ ား သံ းရာတိ ့ကိ သတ် က၏။ သိ ့ရာတွ င်

သတိ ့ဥစာကိ မသိ မ်း မယဘဲ ေန က၏။ ၁၆ ိင်ငံေတာ်အတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည်၌ ှ ိ ေသာ
ယဒလအြခားတိ ့သည် အာဒါလတဆယ်သံ းရက်ေန့တွင်၊ မိ မိတိ့အသက်ကိ ေစာင့်လျက်၊
ရန်သလက်သိ့မေရာက်ဘဲ

ချမ်းသာရမည်အေ ကာင်း၊

စေဝး၍

ရန်သခနစ်ေသာင်း

ငါးေထာင်တိ့ကိ သတ် က၏။ သိ ့ရာတွ င် သတိ ့ဥစာကိ မသိ မ်းမယဘဲ ေန က၏။ ၁၇ ထိ လ
တဆယ်ေလးရက်ေန့တွင် ငိ မ်ဝပ်စွာေန
ေစာင့်ေ ှ ာက် က၏။ ၁၈

၍ ပွဲ ခံရာေန့၊ ေပျာ်ေမွ ့ရာေန့ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ

ှ န် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ ယဒလများမကား၊ တဆယ် သံ းရက်ေန့ ှ င့်

တဆယ်ေလးရက်ေန့တွင်း စေဝး က၏။ တဆယ်ငါးရက်ေြမာက်ေသာအခါ ငိ မ်ဝပ်စွာေန၍
ပွဲ ခံရာ ေန့၊ ေပျာ်ေမွ ့ရာေန့ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ေစာင့်ေ ှ ာက် က၏။ ၁၉ မိ ့ ိ းမ ှ ိ ေသာ ွာတိ ့၌
ေနေသာ ယဒလတိ ့သည် လည်း၊ အာဒါ လတဆယ်ေလးရက်ေန့ကိ ေပျာ်ေမွ စ
့ ွ ာ ပွဲ ခံရာေန့၊
မဂလာေန့၊ တေယာက်ကိတေယာက် လက်ေဆာင်ေပးလိ က်ရာေန့ြဖစ်ေစ က၏။ ၂၀ တဖန်
ေမာ်ဒကဲ သည် ဤအမအရာတိ ့ကိ ေရးထား၏။ ၂၁ ယဒလတိ ့သည် ရန်သလက်မှ လွ တ်၍
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ချမ်းသာ

ရေသာေန့၊

၂၂

သတိ ့ဝမ်းနည်းြခင်း ှ င့်

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့်ေပျာ်ေမွ ကြခင်းသိ ့

ေရာက်ေသာ

ြမည်တမ်းြခင်းေပျာက်၍

လတည်းဟေသာ

အာဒါလ

တဆယ်ေလးရက် ှ င့် တဆယ်ငါးရက်ေန့တိ့ကိ ှ စ်တိင်းေစာင့်၍ ပွဲ ခံရာေန့၊ ေပျာ်ေမွ ့ရာေန့၊
တေယာက်ကိတေယာက်
စွ န့် ကဲ ရာေန့ြဖစ်ေစ

ေသာ

ေတာ်အြပည်ြပည်၌
ေပးလိ က်ေလ၏။

လက်ေဆာင်
ထံ းစံ ကိ

ေပးလိ က်၍၊
စီ ရင်ြခင်းငှ ါ၊

အနီးအေဝး ှ ိ ေသာ

ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့အား

ှ င်ဘရင်

ယဒလအေပါင်း

အာေ

ိင်ငံ

တိ ့ေနရာသိ ့

မှာစာကိ

၂၃ ယဒလတိ ့ကလည်း၊ ပစ ှ ိ ၍ ေမာ်ဒကဲ မှာလိ က် သည်အတိ င်း

အ မဲ ပပါမည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ၂၄ ယဒလအေပါင်းတိ ့၏ ရန်သြဖစ်ေသာ အာဂတ် အမျိုး၊
ဟေမဒါသသား ဟာမန်သည် ယဒအမျိုးကိ ဖျက်ဆီးမည်အ ကံ ှ ိ ၍၊ ဖျက်ဆီးပယ် ှ င်းြခင်းငှ ါ
ပရ စာေရးတံ ချေသာေ ကာင့်၎င်း၊
ယဒ

လတိ ့တဘက်၌

၂၅ ဧသတာသည်

ဟာမန် ကံ စည်ေသာ

ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ဝင်၍

အဓမအ ကံ ကိ

သ၏ေခါင်းေပ သိ ့

ြပန်ေရာက်ေစမည်အေ ကာင်း၊ သ ှ င့် သ၏သားတိ ့ကိလည်း လည်ဆွဲချတိ င်၌ ဆွဲ ထားေစမည်
အေ ကာင်း၊ အမိ န့်ေတာ်စာကိ ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၎င်း၊

၂၆ ပရဟေသာစကားကိ

အစွဲ ပသြဖင့်၊

ထိ အမိ န့်ေတာ်စာချက် ှ င့်

ထိ ေန့ကိ

ပရေန့ဟ၍

ေခ ေဝ က၏။

ကိ ယ်တိင်ေတွ ့ြမင်ေသာ အမကိ ေထာက်လျက်၊ ၂၇ ယဒလတိ ့သည် ကိ ယ်တိင်မှစ၍
သားေြမး၊ ဘာသာဝင်သ အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ေမာ်ဒကဲ မှာစာ၌ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့သည်အတိ င်း၊
ထိ ေန့ ှ စ်ရက်ကိ ှ စ်တိင်း အစဥ်မြပတ်ေစာင့်မည်အေ ကာင်း၊
ယဒအမျိုး၌မေပျာက်၊
အ မိ ့ မိ ့၌

သားစဥ်ေ ြမးဆက်တိ့သည်

ေနေသာအေဆွ အမျိုးအသီ းအသီ း

၂၈ ထိ ပရေန့တိ့သည်

မေမ့မေလျာ့၊

အစဥ်

အြပည်ြပည်

အဆက်တိ့သည်ေအာက်ေမ့

ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်အေ ကာင်း ဝန်ခံ က၏။ ၂၉ ထိ အခါ အဘိ ဟဲလသမီ း မိ ဖရားဧသတာ ှ င့်
ယဒအမျိုး ေမာ်ဒကဲ တိ့သည်၊ ပရေန့တိ့ကိ မဲ ြမံ စွ ာ တည်ေစြခင်းငှ ါ ကျပ်တည်းစွ ာ
အာဏာထား၍ မှာစာကိ တဖန်ေရးထား က၏။
မိ ဖရားဧသတာ

မှာထား၍၊

ေြမးဆက်အဘိ ့

စီ ရင်သည်အတိ င်း၊

၃၁

၃၀ ယဒအမျိုးသား ေမာ်ဒကဲ ှ င့်

ယဒလတိ ့သည်
ချိန်းချက်ေသာ

ကိ ယ်အဘိ ့ ှ င့်

သားစဥ်

အချိန်၌

အစာေ ှ ာင်ြခင်း၊

ဆေတာင်းြခင်း ှ င့်တကွ ပရေန့တိ့ကိ အ မဲ ေစာင့်ေစြခင်းငှ ါ၊ အာေ

ိင်ငံေတာ် တွ င်

တိ င်းြပည်တရာ ှ စ်ဆယ်ခနစ်ြပည်၌ ှ ိ ေသာ ယဒလ အေပါင်းတိ ့ ေနရာသိ ့ ငိ မ်သက်ေစေသာ
သစာစကား ှ င့် ထိ မှာစာကိ ေမာ်ဒကဲ ေပးလိ က်ေလ၏။ ၃၂ ဧသတာစီ ရင်ေသာအားြဖင့်၊
ပရေန့တိ့ကိ ေစာင့်ရာ ထံ းစံ သည် အ မဲ တည်၍ ဤစာ၌ေရးထား လျက် ှ ိ သတည်း။

ဧသတာ

850

၁၀ ှ င်ဘရင် အာေ
ေငွ ေတာ်ခွဲ

ေ ကာင်း

သည်ေြမ ကီ းေပ ၌၎င်း၊ ပင်လယ်တွင် ှ ိ ေသာက န်းတိ ့ေပ ၌၎င်း၊
အစ ှ ိ ေသာ၊

၂

အာဏာတန်ခိးေတာ် ှ င့်

စီ ရင်သမ ေသာ

အမအရာများ ှ င့်တကွ ၊ ချီးေြမာက်ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရေသာ ေမာ်ဒကဲ ၏ ဘန်းတန်ခိး၊
ထင် ှ ားေသာ အြခင်းအရာတိ ့သည် ေမဒိ ၊ ေပရသိ ရာဇဝင်တိ့၌ ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။
၃ ယဒအမျိုးသား

အရာကိ ရ၍
ပစလျက်၊

ေမာ်ဒကဲ သည်

ယဒလ

တိ ့တွင်

ှ င်ဘရင် အာေ
ဘန်း ကီ း၏။

အမျိုးသားချင်းအေပါင်းတိ ့အား

ေအာက်၌ အြမတ်ဆံ းေသာ
မိ မိအမျိုး၏

အကျိုးစီ းပွ ားကိ

မဂလာစကားကိ

သာေြပာလျက်၊

မိ မိအမျိုးသားချင်းအေပါင်းတိ ့တွင် မျက် ှ ာရေသာသ ြဖစ်သတည်း။
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ေယာဘ

၁ ေယာဘအမည် ှ ိေသာသတေယာက်သည်
ထိ သသည်စံ လင်ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ ိ ၏။
မေကာင်းေသာအကျင့်ကိ
သမီ းသံ းေယာက် ှ ိ ၏။
ွားယှဥ်ငါးရာ၊

ှ စ်စဥ်အတိ င်း

ငယ်သား

ပွဲ ခံေသာေန့ရက်လွန်ေသာအခါ၊

အေ ကာင်းမကား၊

၂

သားခနစ်ေယာက် ှ င့်

အတိ င်းမသိ များသည်ြဖစ်၍၊
သာ၍ ကီ းေသာသြဖစ်၏။

သတိ ့အေရအတွ က်အတိ င်း
ငါ့သားတိ ့သည်

မိ မိတိ့အိမ်၌

အတစားေသာက်ေလ့

ေယာဘသည်သတိ ့ကိေခ ၍

မှားယွ င်း၍

ထိ သသည်

၄ ေယာဘ၏

အသီ းအသီ းဘွ ားေသာေန့ေရာက်လ င်၊

ှ မသံ းေယာက်ကိလည်းေခ ၍

နံ နက်ေစာေစာထ၍

ေ ကာက် ွံ ေသာသ၊

၃ သ၏ဥစာကား၊ သိ းခနစ်ေထာင်၊ ကလားအပ်သံ းေထာင်၊

အေ ှ မျက်
့
ှ ာအရပ်သားတကာတိ ့ထက်

ပွဲ ခံသြဖင့်၊

ဘရားသခင်ကိ

ေ ှ ာင်ေသာသြဖစ်၏။

ြမည်းမငါးရာ၊

သားတိ ့သည်

ဥဇြပည်၌ေန၏။

ှ ိ က၏။

၅

သန့် ှ င်းေစ ပီ းလ င်

မီ း ိ ေသာယဇ်
့
ကိပေဇာ်ေလ့ ှ ိ ၏။
စိ တ် ှ လံ းထဲ ၌

ဘရားသခင်ကိ

စွ န့်ပစ် က ပီ ေလာဟ ေယာဘေအာက်ေမ့၏။ ထိ သိ့ေယာဘသည် အစဥ် ပ မဲ ှ ိ ၏။ ၆
ဘရားသခင်၏ သားတိ ့သည်ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၌ ခစားြခင်းငှ ါလာရေသာေန့ရက်အချိန်
ေရာက်လ င်၊ စာတန်သည်လည်း သတိ ့ ှ င့်ေရာေ ှ ာ၍လာ၏။ ၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊
သင်သည်အဘယ်အရပ်က
ေြမ ကီ းေပ မှာ

လှ ည့်လည်၍

ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။

လာသနည်းဟစာတန်ကိေမးေတာ်မလ င်၊
အရပ်ရပ်သွားလာြခင်း

အမထဲ က

စာတန်က၊
လာပါသည်ဟ

၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါ့က န်ေယာဘကိ ဆင်ြခင် ပီ ေလာ။

ေြမ ကီ းေပ မှာသ ှ င့် တေသာသ တေယာက်မ မ ှ ိ ။ စံ လင်ေြဖာင့်မတ်ေပ၏။ ဘရားသခင်ကိ
ေ ကာက် ွံ ေသာသ၊
့
မေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ေ ှ ာင်ေသာသြဖစ်သည်ဟ စာတန်အား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉ စာတန်ကလည်း၊ ေယာဘသည် အကျိုးမရဘဲ ဘရားဝတ်ကိ ပသေလာ။
၁၀

ကိ ယ်ေတာ်သည်

သ့ကိယ်မှစ၍

သ့အိမ် ှ င့်

သ့ဥစာ

ှ ိ သမ

ပတ်လည်၌

ေစာင်ရန်းကာေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ သ ပေလသမ တိ ့ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ ပီ ။
သ့သိ့း ွားအစ ှ ိ ေသာ တိ ရ စာန်တိ့သည် ေြမေပ မှာ အလွ န်ပွားများ က ပီ ။ ၁၁ ယခမကား၊
လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ သ၏ဥစာ ှ ိ သမ ကိ ထိ ခိက်ေတာ်မလ င်၊ သသည် မျက်ေမှာက်ေတာ်၌
ကိ ယ်ေတာ်ကိ စွ န့်ပယ်ပါလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရားကိ ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။

၁၂

ထာဝရဘရားကလည်း၊ သ၏ဥစာ ှ ိ သမ သည် သင့်လက်၌ ှ ိ ၏။ သ့ကိယ်တခကိ သာ
မထိ မခိ က် ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ စာတန်သည် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ ထွ က်သွားေလ၏။
၁၃

တေန့သ၌

ေယာဘ

ေယာဘ၏သားသမီ းတိ ့သည်

အစ်ကိအ ကီ းအိ မ်တွင်စား၍
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စပျစ်ရည်ကိေသာက်လျက် ေန ကစဥ်၊ ၁၄ ေယာဘထံ သိ ့ တမန်တေယာက်လာ၍၊ ွားတိ ့သည်
လယ်ထွန်လျက်၊ သတိ ့အနားမှာြမည်းမတိ ့သည် ကျက်စားလျက် ှ ိ ကေသာအခါ၊ ၁၅
ေ ှ ဘအမျိုးသားတိ ့သည် တိ က်ယသွ ား ကပါ ပီ ။ လေစာင့်တိ ့ကိလည်း ထား ှ င့်သတ်၍
က န်ေတာ် တေယာက်တည်း ကျန်ရစ်လျက်၊ ကိ ယ်ေတာ်အား သိ တင်း ကားေြပာရပါသည်ဟ
ေလ ာက်ေလ၏။

၁၆ ထိ သိ့ေလ ာက်စဥ်တွင်၊ အြခားေသာသတေယာက်သည်လာ၍၊

ဘရားသခင်၏မီ းသည် မိ ဃ်းေကာင်း ကင်မှ ကျသြဖင့်၊ သိ းများ ှ င့် လေစာင့်များတိ ့ကိ
ေလာင်၍သတိ ့သည်က မ်းကန် ကပါ ပီ ။ က န်ေတာ်တေယာက် တည်း ကျန်ရစ်လျက်၊
ကိ ယ်ေတာ်အား သိ တင်း ကားေြပာရပါသည်ဟေလ ာက်ေလ၏။ ၁၇ ထိ သိ့ေလ ာက်စဥ်တွင်၊
အြခားေသာသ တေယာက်သည်လာ၍၊ ခါလဒဲအမျိုးသား တပ်သံ းတပ် တိ ့သည် ချီ၍
ကလားအပ်တိ့ကိ

တိ က်ယသွ ား ကပါ ပီ ။

လေစာင့်တိ ့ကိလည်း

ထား ှ င့်သတ်၍

က န်ေတာ်တေယာက်တည်း ကျန်ရစ်လျက်၊ ကိ ယ်ေတာ်အား သိ တင်း ကားေြပာရပါသည်ဟ
ေလ ာက်ေလ၏။

၁၈ ထိ သိ့ေလ ာက်စဥ်တွင်၊ အြခားေသာသတေယာက်သည်လာ၍၊

ကိ ယ်ေတာ်၏သားသမီ းတိ ့သည်

အစ်ကိအ ကီ းအိ မ်၌

စား၍

စပျစ်ရည်ကိ

ေသာက်လျက်ေန ကေသာအခါ၊ ၁၉ ေတာမှေလ ကီ းလာ၍ အိ မ်ေလးေထာင့်ကိ တိ က်သြဖင့်၊
အိ မ်သည် ထိ လလင်တိ့အေပ ၌ ပိ လဲပါ၏။ သတိ ့သည်ေသ၍ က န်ေတာ်တေယာက်တည်း
ကျန်ရစ်လျက်၊ ကိ ယ်ေတာ်အား သိ တင်း ကားေြပာရပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၂၀ ထိ အခါ
ေယာဘသည် ထ၍ မိ မိဝတ်လံ ကိ ဆတ်ေလ၏။ ဆံ ပင်ကိလည်း ရိ တ်၍ ေြမေပ မှာဝပ်လျက်
ကိ းကွ ယ် ပီ းလ င်၊ ငါသည် အဝတ်မပါဘဲ အမိ ဝမ်းထဲ ကထွ က်လာ၏။ ၂၁ အဝတ်မပါဘဲ
အမိ ဝမ်းထဲ သိ့ ြပန်သွားေတာ့မည်။ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားလည်း
ပ်သိမ်းေတာ်မ၏။
ဆိ ေလ၏။

၂၂

ထာဝရဘရား၏
ေယာဘသည်

နာမေတာ်သည်

ဤအမများ ှ င့်

မဂလာ ှ ိ ပါေစသတည်းဟ

ေတွ ့ ကံ ေသာ်လည်းမမှားယွ င်း။

ထာဝရဘရားကိ လည်းအြပစ် မတင်ဘဲေန၏။

၂ တဖန်ဘရားသခင်၏
ခစားြခင်းငှ ါ

သားတိ ့သည်

လာရေသာေန့ရက်အချိန်

ေရာက်လ င်၊

ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၌ခစားြခင်းငှ ါ သတိ ့ ှ င့်အတလာ၏။
သင်သည်

အဘယ်အရပ်ကလာသနည်းဟ

ေြမ ကီ းေပ မှာလှ ည့်လည်၍

ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၌
စာတန်သည်လည်း

၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊

စာတန်ကိေမးေတာ်မလ င်၊

အရပ်ရပ်သွားလာြခင်း

စာတန်က၊

အမထဲ ကလာပါသည်ဟ

ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။ ၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါ့က န်ေယာဘကိ ဆင်ြခင်မိ ပီ ေလာ။
ေြမ ကီ းေပ မှာသ ှ င့်တေသာသ

ေယာဘ

တေယာက်မ မ ှ ိ ။

စံ လင်ေြဖာင့်မတ်ေပ၏။
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ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာသ၊
့
မေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ေ ှ ာင်ေသာသြဖစ်၏။
အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ သကိ ပျက်စီးေစြခင်းငှ ါ သင်သည် ငါ့ကိ တိ က်တွန်းေသာ်လည်း၊
သသည်

ေြဖာင့်မတ်ေသာသေဘာကိ

စွဲ လမ်းလျက်ေနသည်ဟ

စာတန်အား

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ စာတန်ကလည်း၊ အေရဘိ ့အေရဟဆိ သကဲ့ သိ ့၊ လသည်မိမိအသက်ဘိ့
မိ မိဥစာ ှ ိ သမ ကိ ေပးပါလိ မ့ ်မည်။

၅ ယခတဖန် လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ သ့အ ိ း ှ င့်

သ့အသားကိ ထိ ခိက်ေတာ်မလ င်၊ သသည် မျက်ေမှာက် ေတာ်၌ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
စွ န့်ပယ်ပါလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရားကိ ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။ ၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊
သသည် သင့်လက်၌
စာတန်သည်

ှ ိ ၏။ သ့အသက်တခကိ သာ လွ တ်ေစဟမိ န့်ေတာ်မလ င်၊

၇

ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ ထွ က်သွား၍ ေယာဘ၏ ေြခဘဝါးမှသည်

ဦ းထိ ပ်တိင်ေအာင် ဆိ းေသာအနာစိ မ်းများ တိ းေပါက်ေစ၏။ ၈ ေယာဘသည် ကိ ယ်ကိြခစ်စရာ
အိ းြခမ်းကိ ကိ င်ယ၍ မီ းဖိ ြပာထဲ မှာ ထိ င်ေလ၏။

၉ ထိ အခါမယားက၊ သင်သည်

ေြဖာင့်မတ်ေသာတရားကိ

ဘရားသခင်ကိ

စွဲ လမ်းေသးသေလာ။

စွ န့်ပယ်

၍

ေသေလာ့ဟဆိ ၏။ ၁၀ ေယာဘကလည်း၊ မိ န်းမမိ က်ေြပာတတ်သကဲ့ သိ ့ သင်သည်ေြပာ၏။
အဘယ်သိ့နည်း။ ငါတိ ့သည် ဘရား သခင်၏လက်ေတာ်မှ သခချမ်းသာကိ ခံ ယသည်ြဖစ်၍၊
ဒကဆင်းရဲ ကိ

မခံ မယရာသေလာဟဆိ ၏။

ေယာဘ

သည်

ဤအမများ ှ င့်

ေတွ ့ ကံ ေသာ်လည်း တ်ြဖင့်မ မမှားယွ င်း။ ၁၁ ထိ အခါေတမန်အမျိုးသား ဧလိ ဖတ်၊ အာ
အမျိုးသားဗိ လဒဒ်၊ ေနမတ်အမျိုးသားေဇာဖါတည်း ဟေသာ ေယာဘ၏အေဆွ ခင်ပွန်း
သံ းေယာက်တိ့သည်၊

သ၌ေရာက်ေသာ

ဤအမ ကီ းအလံ းစံ တိ ့ကိ

သိ တင်း

ကားလ င်၊ ေယာဘ ှ င့်အတ ညည်းတွ ား၍ သ့ကိ ှ စ်သိမ့ ်ေစြခင်းငှ ါ၊ စည်းေဝးမည်
ချိန်းချက်သည်အတိ င်း၊ အသီ းအသီ း မိ မိတိ့ေနရာအရပ်မှ ေရာက်လာ က၏။
ထိ သတိ ့သည်

အေဝးကေမ ာ် ကည့်၍

ေယာဘကိ

မသိ လ င်၊

၁၂

အသံ ကိ လင့်၍

ငိ ေ ကး က၏။ အသီ းအသီ း မိ မိတိ့ဝတ်လံ ကိ ဆတ်၍ ေြမမန့်ကိ ယ ပီ းလ င် မိ မိတိ့
ေခါင်းေပ သိ ့ကျေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ ပစ်တင် က၏။ ၁၃ ခနစ်ရက်ပတ်လံ း
ေယာဘ ှ င့်အတေြမေပ မှာထိ င်၍၊ သသည်ြပင်းစွ ာေသာဆင်းရဲ ခံရေ ကာင်းကိ သိ ြမင်လ င်၊
အဘယ်သမ စကားမေြပာမဆိ ဘဲေန က၏။

၃ ထိေနာက်၊ ေယာဘသည်
မက်ဆိသည်ကား။

၃

တ်ကိဖွင့ ်၍ ၂ မိ မိဘွားေသာေန့ရက်ကိ ကျိန်ဆဲလျက်

ငါဘွ ားေသာ

ေန့ရက်ပျက်စီးပါေစ။

သားေယာက်ျားကိ

ပဋိ သေ ယ ပီ ဟသိ တင်း ကားေြပာေသာ ညဥ့်လည်း ပျက်စီးပါေစ။ ၄ ထိ ေန့ရက်မိက်ပါေစ။
ဘရားသခင်သည် မျက် ှ ာ ပေတာ်မမပါေစ ှ င့်။ အလင်းမေပ ထွ န်းပါ ေစ ှ င့်၊ ၅ ေမှာင်မိက်၊
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ေသမင်းအရိ ပ်သည် ထိ ေန့ရက် အသေရကိ တ်ချပါေစ။ မိ ဃ်းတိ မ်ထပ် လမ်းမိ းပါေစ။
မွ န်းတည့်အ ှ ိ န်ြဖင့် ေ ကာက်မက်ဘွယ် ြဖစ်ပါေစ။ ၆ ထိ ညဥ့်သည်ေမှာင်မိက်၌ ေပျာက်ပါေစ။
ှ စ်စဥ် ေန့ရက်တိ့ ှ င့် မေပါင်းပါေစ ှ င့်၊
ထိ ညဥ့်သည်ဆိတ်ညံပါေစ။

၇ လအေရအတွ က်၌ မဝင်ပါေစ ှ င့်။ ေအာ်၊

င်လန်းေသာအသံ မ ှ ိ ပါ ေစ ှ င့်။

၈ ေန့ရက်ကိေ ွး၍

ကျိန်ဆဲတတ်ေသာသ၊ မိ ေကျာင်းကိ ထေစတတ်ေသာသတိ ့သည် ထိ ညဥ့်ကိ ကျိန်ဆဲပါေစ။ ၉
ညဦ းယံ ကယ်တိ့သည် မိ က်ပါေစ။ ထိ ညဥ့်သည် အလင်းကိ ေတာင့်တ၍ မရပါေစ ှ င့်။
နံ နက်မိဃ်းလင်း

ကိ

မြမင်ပါေစ ှ င့်။

အေ ကာင်းမကား၊

၁၀

ပိ တ်မထား၊ ဒကဆင်းရဲ ကိ ငါမြမင်ေစြခင်းငှ ါ မကွ ယ်မကာ။

ငါ့အမိ ၏ဝမ်းကိ

၁၁ ငါသည်ေမွ းစက

အဘယ်ေ ကာင့်မေသသနည်း။ အမိ ဝမ်းထဲ မှ ထွ က်စက အဘယ်ေ ကာင့် အသက်မချုပ်
သနည်း။ ၁၂ ငါ့ကိအဘယ်ေ ကာင့် ပိ က်ေပွ ့ရသနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့် ိတ
့ ိ က်ရသနည်း။ ၁၃
ထိ သိ့မ ပလ င်

ငါသည်အိပ်၍ ငိ မ်း ပီ ။

ြပင်ဆင် ပစေသာ
ဘ

ေပျာ်လျက်ေနရ ပီ ။

ေလာကီ ှ င်ဘရင်၊

၁၅

၁၄

မးမတ်တိ့ ှ င့်၎င်း၊

ေ ကိ ရတတ်၍

ာတိ က်၌ ေငွ ကိအြပည့်သိ ထားေသာမင်းတိ ့ ှ င့်၎င်း ငါ ငိ မ်းရ ပီ ။

အချိန်ေန့လမေစ့မှီ
ငါပျက်စီးရ ပီ ။

ေမွ းေသာသငယ်၊
၁၇

ထိ အရပ်၌

မိ ပ့ ျက်တိ့ကိ

၁၆ သိ ့မဟတ်

အလင်းကိ

မြမင်ရေသာသငယ်ကဲ့သိ ့

လဆိ းတိ ့သည်

ေနာက်တဖန်မေ ှ ာင့် ှ က်ရ။

ပင်ပန်းေသာသသည်တိ့သည် ချမ်းသာ ရ က၏။ ၁၈ အချုပ်ခံရေသာသတိ ့သည်လည်း
အတ ငိ မ်ဝပ်ရ က၏။

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသ၏စကားသံ ကိ မ ကားရ က။

၁၉ ထိ အရပ်၌

ကီ းေသာသ ှ င့် ငယ်ေသာသ ှ ိ က၏။ က န်သည်လည်း သခင်လက် ှ င့်လွ တ်ရ၏။ ၂၀
ဒကဆင်းရဲ ခံရေသာသအား အဘယ်ေ ကာင့်အလင်းကိ ေပးသနည်း။ စိ တ် ှ လံ းခါးေသာသအား
အဘယ်ေ ကာင့် အသက်ကိေပးသနည်း။ ၂၁ သတိ ့သည် ေသြခင်းကိ ေတာင့်တ၍မရ ိင်။
ဝှက်ထားေသာ
ေဘာ်ြခင်းငှ ါ

ဥစာကိ ေဘာ်ြခင်းငှ ါ
သာ၍ထး က၏။

အလွ န်ဝမ်းေြမာက်၍

တးသည်
၂၂

အထးသြဖင့်

ထက်ေသ

ြခင်းအေ ကာင်းကိ

သတိ ့သည်သချုင်းတွ င်းကိ
င်လန်း က၏။

၂၃

ေတွ ့ေသာအခါ

မိ မိသွားေသာလမ်း

ကွ ယ်ေပျာက်ေသာသ၊ ဘရားသခင်ဆီးကာ ချုပ်ထားေသာသအား အလင်း ှ င့် အသက်ကိ
အဘယ်ေ ကာင့် ေပးသနည်း။

၂၄ အစာစားြခင်းအရာ၌

ငါညည်းတွ ားြခင်း ှ ိ ၏။

ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်း မျက်ရည်သည်လည်း ေရစီ းသကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၏။ ၂၅ ငါေ ကာက်ေသာ
အမသည် ငါ၌ေရာက်လာ ပီ ။ ငါအလွ န်ေ ကာက်ေသာေဘးသည် ငါ့ကိေတွ ့မိ ပီ ။

၂၆

ငါသည် ငိ မ်ဝပ်ြခင်းမ ှ ိ ။ ချမ်းဧြခင်းမ ှ ိ ။ သက်သာြခင်းမ ှ ိ ။ ဒကဆင်းရဲ သက်သက် ှ ိ သည်ဟ
မက်ဆိ ေလ၏။
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၄ ထိအခါ ေတမန်အမျိုးသား ဧလိဖတ် မက်ဆိသည်ကား၊
တ်ဆက်စမ်းလ င်၊

သင်သည်

၂ ငါတိ ့သည် သင် ှ င့်

စိ တ်ပျက်ေကာင်းပျက်လိမ့ ်မည်။

သိ ့ေသာ်လည်း၊

အဘယ်သသည် စကားမေြပာဘဲ ေန ိင်မည်နည်း။ ၃ သင်သည် လအများတိ ့ကိ ဆံ းမ ပီ ။
လက်မစွ မ်းေသာသတိ ့ကိ ခိ င်ခ့ံ ေစ ပီ ။ ၄ သင်၏စကားသည် လဲ လေသာသကိ ေထာက်မ ပီ ။
န့်နဲေသာဒးတိ ့ကိလည်း

တည့်ေစ ပီ ။

၅

ယခမကား၊

ကိ ယ်တိင်အမေတွ ့၍

စိ တ်ပျက်၏။ အထိ အခိ က်ခံရေသာ ေ ကာင့် မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက်
သင်၏ ိ ေသေသာသေဘာ၊

ယံ ကည်ကိးစားေသာသေဘာ၊

ေန၏။

၆

ေြမာ်လင့်ေသာသေဘာ၊

တည် ကည်ေသာ သေဘာ၊ တရားသြဖင့် ကျင့်တတ်ေသာသေဘာသည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။
၇

အြပစ် ှ င့်ကင်းလွ တ်လျက်ပင်

ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်

ပျက်စီးြခင်းသိ ့

အဘယ်အရပ်၌

အဘယ်သေရာက်သနည်း။

ဆံ းသနည်းဟ

ဆင်ြခင်ပါေလာ့။

၈

ငါသိ ြမင်သည်အတိ င်း၊ မတရားေသာ လယ်ထွန်ြခင်းကိ ပေသာသ ှ င့် အဓမမျိုးေစ့ကိ
ကဲ ေသာသတိ ့ သည် ထိ သိ့ ှ င့်အညီ စပါးရိ တ်တတ် က၏။ ၉ ဘရားသခင်မတ်ေတာ်မသြဖင့်၊
ထိ သတိ ့သည် ပျက်စီး၍၊

ေတာ်မေသာအသက်ြဖင့်လည်း ဆံ း ံ းရ က

၏။

၁၀

ြခေသ့ ေဟာက်ြခင်း၊ ကမ်းတမ်းေသာ ြခေသ့ အသံ ြမည်ြခင်း၊ ြခေသ့ ကေလးကိ က်ဝါးြခင်း
ငိ မ်းရ၏။ ၁၁ ဘမ်း၍ စားစရာမ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ကမ်းတမ်းေသာ ြခေသ့ သည်ေသ၍၊
ြခေသ့ မ၏သားငယ်တိ့သည်
ငါသည်

အရပ်ရပ်

ကွဲ ြပားရ က၏။

၁၂

တရံ ေရာအခါ

တိ တ်ဆိတ်စွာ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ ရ၍ တိ ေသာအသံ ကိ ကားရ၏။

လတိ ့သည် ကီ းစွ ာေသာ

အိ ပ်ေပျာ်ြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊

၁၃

ထးဆန်းေသာ ပါ ံ ထင် ှ ားရာ

ကာလညဥ့်အချိန်၌ ငါေအာက်ေမ့စဥ်တွင်၊ ၁၄ ငါ့အ ိ းများ တန်လပ်သည်တိင်ေအာင်၊ ငါ
အလွ န်ေ ကာက်အား ကီ း၍ ထိ တ်လန့်လျက်ေန၏။

၁၅ ဝိ ညာဥ်တပါးသည် ငါ့ေ ှ ့၌

ကန့်လန့်ေ ှ ာက် သွ ား၍၊ ငါသည် ကက်သီးေမွ း ှ င်းထေလ၏။ ၁၆ ထိ ဝိညာဥ်သည်ရပ်ေန၍၊
ပံ သ

ာန်လည်း ေသချာစွ ာ မထင်မ ှ ားအရိ ပ်ကိသာ ငါြမင်ရ၏။ ြငင်းေသာ အသံ ှ ိ ၍

ငါ ကားေသာစကားသံ ဟမကား၊

၁၇

ေသတတ်ေသာလသည်

ဘရားသခင့်ေ ှ မ့ ှ ာ

ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ ိ ရသေလာ။ လသတဝါသည် ဖန်ဆင်း ေတာ်မေသာ အ ှ င်ေ ှ မ့ ှ ာ သန့် ှ င်းြခင်း
ှ ိ ရသေလာ။

၁၈ အမေတာ်ထမ်းတိ ့ကိ ယံ ေတာ်မမ။ ေကာင်းကင်တမန်ေတာ်တိ့၌

စံ လင်ြခင်းမ ှ ိ ဟ ထင်ေတာ်မ၏။

၁၉ သိ ့ြဖစ်လ င်

ေြမမန့်၌တည်၍ ေြမထဲ တွင်

ေနတတ်ေသာသတိ ့ကိ အဘယ်ဆိဘွယ် ှ ိ အ့ံ နည်း။ ထိ သတိ ့ကိ ပိ း ွပင် ိင်တတ်၏။ ၂၀
တေန့ြခင်းတွ င် ပျက်စီးတတ် က၏။ အဘယ်သမ ပမာဏမ ပဘဲ အစဥ်ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့
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ေရာက်တတ် က၏။ ၂၁ သတိ ့၏ဂဏ်အသေရကွ ယ်ေပျာက်၍ သတိ ့သည် ပညာမ ှ ိ ဘဲ
ေသသွ ားတတ် က၏။

၅ ယခဟစ်ေခ ပါ။ အဘယ်သ ထးလိမ့ ်မည်နည်း။ သန့် ှ င်းသတိ့တွင် အဘယ်သကိ
ကည့်ေမ ာ်မည်နည်း။

၂ ေဒါသသည် လမိ က်ကိဖျက်ဆီးတတ်၏။ ပညာမ ှ ိ ေသာ

သသည်လည်းြငူစေသာသေဘာအားြဖင့်

ေသြခင်းသိ ့

ေရာက်တတ်၏။

၃

မိ က်ေသာသအြမစ်စွဲသည်ကိ ငါြမင်ေသာအခါ၊ သ၏ေနရာကိ ချက်ြခင်းကျိန်ဆဲ၏။ ၄
သ၏သားသမီ းတိ ့သည်
ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ

ေဘးလွ တ်ရာအရပ် ှ င့်

ခံ ရေသာအခါ

သရိ တ်ေသာစပါးကိ

ကယ် တ်ေသာသ

ေဝး က၏။

ံ းေတာ်ေ ှ ့၌

တေယာက်မ မ ှ ိ ။

မွ တ်သိပ်ေသာသသည်၊ ဆးပင်ကာေသာြခံ

၅

အထဲ ကယသွ ား၍

စားတတ်၏။ သ၏ ပစည်းဥစာကိ လည်း ေရငတ်ေသာ သသည် မျိုတတ်၏။

၆

ေြမမန့်ထဲကအမေရာက်သည်မဟတ်။ ဒကသည် ေြမေပ မှာ မေပါက်တတ်။ ၇ မီ းပွ ါးတိ ့သည်
အထက်သိ့ပျံတက်သည်နည်းတ၊ လသည်ဒက၌ ကျင်လည်ြခင်းငှ ါ ေမွ းဘွ ား၏။ ၈ ငါမကား
ဘရားသခင်ကိ ေမ ာ်လင့်မည်။ ကိ ယ်အမကိ ဘရားသခင်၌ အပ်မည်။ ၉ ဘရားသခင်သည်
ကီ းေသာအမ၊ စစ်၍မကန် ိင်ေသာအမ၊ ေရတွ က်၍မဆံ း၊ အံ့ သဘွ ယ်ေသာ အမ တိ ့ကိ
ပေတာ်မ၏။

၁၀ ေြမေပ မှာမိ ဃ်း ွာေစသြဖင့် လယ်တိ့၌ ေရကိ ေပးေတာ်မ၏။

ထိ သိ့ ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ေသာသတိ ့ကိ
ဝမ်းသာေစေတာ် မ၏။
သတိ ့အ ကံ ကိ

ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။

၁၁

ငိ ြငင်ေသာသတိ ့ကိလည်း

၁၂ ပရိ ယာယ် ပေသာသတိ ့၏ အမကိ မေအာင်ေစြခင်းငှ ါ

ဖျက်ေတာ်မ၏။

၁၃

ပညာ ှ ိ တိ့ကိ

သတိ ့၏ပရိ ယာယ်အားြဖင့်

ဘမ်းဆီ းေတာ်မ၏။ လှ ည့်စားတတ်ေသာသတိ ၏
့ တိ င်ပင်ြခင်း ကိ အချည်း ှ ီးြဖစ်ေစေတာ်မ၏။
၁၄ ထိ သတိ ့သည် ေန့အချိန်၌ ေမှာင်မိက်ကိေတွ ့၍၊ ညဥ့်အချိန်၌ကဲ့ သိ ့ မွ န်းတည့်အချိန်၌

စမ်းသပ်လျက် သွ ားလာ က၏။ ၁၅ ထိ သတိ ့စီရင်ေသာထားေဘးမှ၎င်း၊ အား ကီ းေသာသတိ ့၏
လက်မှ၎င်း၊ ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ ကယ် တ် ေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိ သိ့ ဆင်းရဲ သားတိ ့သည်
ေြမာ်လင့်ရာအခွ င့ ်

ှ ိ က၏။ အဓမသည်လည်း မိ မိ တ်ကိ ပိ တ်ထားရ၏။

၁၇

အြပစ် ှ င့်အေလျာက် ဘရားသခင် စစ်ေဆး ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရေသာသသည် မဂလာ ှ ိ ၏။
ထိ ေ ကာင့် အန တန်ခိး ှ င် ဆံ းမေတာ်မြခင်းကိ မထီ မဲ့ြမင်မ ပပါ ှ င့်။ ၁၈ ထိ အ ှ င်သည်
အနာကိ ြဖစ်ေစ၍၊ ထိ အနာကိ လည်း စည်းေစေတာ်မ၏။ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၍ လက်ေတာ် ှ င့်
သက်သာေစေတာ်မ၏။ ၁၉ သင့်ကိ အမေြခာက်ပါးထဲ က တ်ယေတာ်မ သည်သာမက၊
ခနစ်ပါးေသာအမ၌လည်း ေဘးတစံ တခမ မထိ မခိ က်ရ။ ၂၀ အစာေခါင်းပါးေသာအခါ
ေသေဘးမှ၎င်း၊ စစ်တိက်ေသာအခါ ထားေဘးမှ၎င်း၊ သင့်ကိ ေ ွး တ် ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၂၁

ေယာဘ
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သင်သည်ကဲ့ရဲ ့ြခင်းေဘး ှ င့် ကင်းလွ တ်၍ ပျက်စီးြခင်းေဘးေရာက်ေသာ်လည်း မေ ကာက်ရ။
၂၂ ပျက်စီးြခင်းေဘး ှ င့် အစာေခါင်းပါးြခင်းေဘးကိ ရယ်ေမာ၍ ေတာသားရဲ တိ့ကိလည်း

မေ ကာက်ရ။ ၂၃ အေ ကာင်းမကား၊ လယ်၌ေကျာက်ခဲတိ့သည် သင် ှ င့်ပဋိ ညာဥ် ပ၍
ေတာသားရဲ တိ့သည် သင် ှ င့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့ ကလိ မ့ ်မည်။
ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ ေ ကာင်းကိ

ေတွ ့၍

၂၄ သင်သည်ကိယ်အိမ်၌

ကိ ယ်ေနရာအရပ်သိ့ြပန်ေရာက်ေသာအခါ

စိ တ်ပျက်စရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ရ။ ၂၅ သင်၌သားသမီ းများြပား၍၊ သင့်အမျိုးအ ွယ်သည်
ေြမေပ မှာ ြမက်ပင် ှ င့်အမ ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ေတွ ့ြမင်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၆ အချိန်တန်လ င်
သိ မ်းယေသာေကာက်လိ င်းကဲ့ သိ ့၊ သင်သည် အသက် ကီ းရင့်၍ သချုင်းသိ ့ ေရာက်ရ လိ မ့ ်မည်။
၂၇ ဤအမကိ ငါတိ ့သည် စစ်ေဆး၍ ယခေြပာသည်အတိ င်း မှန်ပါ၏။ နားေထာင်ပါ။

အသင့် ှ လံ းသွ င်း ထားပါဟ မက်ဆိ၏။

၆ တဖန်ေယာဘ မက်ဆိသည်ကား၊

၂ ငါဝမ်းနည်းြခင်းအေ ကာင်းကိ

ချိန်တွယ်ပါေစ။ ငါခံ ရေသာဒကများကိ လည်း ချိန်ခွင်၌ စထားပါေစ။
သမဒရာသဲ ထက်သာ၍

ေလးလိ မ့ ်မည်။

အန တန်ခိး ှ င်ပစ်ေတာ်မေသာ

ထိ ေ ကာင့်

ြမားတိ ့သည်

ေသချာစွ ာ

၃ သိ ့ြဖစ်လ င်

ငါ့စကားလွ န်မိ ပီ ။

ငါ၌စွဲ ၍၊

၄

အဆိ ပ်အေတာက်ြဖင့်

ငါ့ဝိညာဥ်ကိမွန်းေစ၏။ ဘရားသခင်ြပေတာ်မေသာ ေ ကာက်မက်ဘွယ်အရာတိ ့သည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ
စီ လျက် ှ ိ က၏။

၅ ေတာြမည်းသည်

ွားသည်စားစရာ ှ ိ ေသာအခါ
ဆားမပါဘဲ

စား ိင်

ှ ိ သေလာ။

၇

ငါစားရ၏။

၈

ေအာ်
သေလာ။

လက် ှ င့်မ မတိ ့ ိင်၊

ြမက်ပင်ေပါေသာအခါ ြမည်တတ်သေလာ။
တတ်သေလာ။

၆

ကက်ဥအကာသည်

မ မိ န်ေသာအရာကိ
ဆိ မ့ ်ေသာအရသာ

ငါမ ှ စ်သက် ိင်ေသာအရာကိ

ငါေတာင်းေသာအရာကိ

ရပါေစ။

ွံ လျက် ှ င့်

ငါေတာင့်တေသာအရာကိ

ဘရားသခင်ေပးသနားေတာ်မပါေစ။ ၉ ေတာင့်တေသာအရာဟမကား၊ ဘရားသခင်သည်
ငါ့ကိဖျက်ဆီးေတာ်မပါေစ။
၁၀

ထိ သိ့ြဖစ်လ င်ငါသည်

လက်ေတာ်ကိဆန့်၍
သက်သာရ၏။

ငါ့ကိဆံ းေစေတာ်မပါေစ။

ငိ ြငင်ေသာ်လည်း

သည်းခံ မည်။

ငါ့ကိ ှ ေြမာေတာ်မမပါေစ ှ င့်။ သန့် ှ င်ေတာ်မေသာသ၏စကားကိ ငါမြငင်းမဆန် ပီ ။ ၁၁
ငါေြမာ်လင့်စရာအခွ င့ ် ှ ိ ရမည်အေ ကာင်း၊

ငါ့ခွန်အားကားအဘယ်သိ့နည်း။

ငါသည်ကိယ်အသက်ကိ ေစာင့်ရမည်အေ ကာင်း၊ ေနာက်ဆံ းခံ ရေသာ အကျိုးကား
အဘယ်သိ့နည်း။

၁၂ ငါ့ခွန်အားသည် ေကျာက်ခွန်အားြဖစ်သေလာ။ ငါ့အသားသည်

ေ ကးဝါြဖစ်သေလာ။

၁၃ ငါသည်ကိယ်ကိမမစ ိင်။

ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာသ၏

ေယာဘ

အေဆွ ခင်ပွန်းသည်

ငါ့ဥာဏ်လည်းကန် ပီ ။
သနားအပ်၏။

၁၄

မသနားလ င်
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အန တန်ခိး ှ င်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာသေဘာ
့
ှ င့် ကင်းလွ တ်၏။ ၁၅ ငါ့ညီအစ်ကိတိ့သည်
ေချာင်းေရကဲ့ သိ ့ လှ ည့်စား၍၊ ချိုင့်၌စီ းေသာေရကဲ့ သိ ့ေ ွ သ
့ ွ ား ကွ ယ်ေပျာက် တတ် က၏။ ၁၆
ထိ ေချာင်းေရသည်

ေရခဲ ေ ကာင့်၎င်း၊ မထင် ှ ားေသာ မိ ဃ်းပွ င့ ်ေ ကာင့်၎င်း၊

အလွ န်စီးတတ်ေသာ်လည်း၊

ေ ွးေသာအခါ

မိ မိေနရာ၌ ခန်း ေြခာက်တတ်၏။

ေ ှ ဘြပည်မှ

လာ က၏။

၂၀

ေနပေသာအခါ

၁၈ ထိ ေရစီ းေသာေချာင်းတိ ့သည်

တေ ွတေ
့
ွ ့ ကွ ယ်ေပျာက်တတ် က၏။
ှ ာ က၏။

ကွ ယ်ေပျာက်တတ်၏။

၁၇

လွဲ သွား၍

၁၉ ေတမန်အမျိုးသားအစအေဝးတိ ့သည်

ခရီ းသွ ားေသာသအစအေဝးတိ ့သည်

ေြမာ်လင့်၍စိ တ်ပျက် က၏။

ထိ အရပ်သိ့

ေြမာ်လင့်လျက်
ေရာက်ေသာအခါ

ှ က်ေ ကာက်လျက် ေန က၏။ ၂၁ ထိ အတ သင်တိ့သည်အချည်း ှ ီးသက်သက် ြဖစ် က၏။
ငါ ှ ိမ့ ်ချြခင်းကိ ြမင်လ င် ဆတ်၍ေန က၏။ ၂၂ ငါ့ထံသိ ့လက်ေဆာင်ကိ ယခဲ့ ကပါ။ သင်တိ့
ပစည်းဥစာထဲ ကထတ်၍ ငါ့ကိေပး ကပါ။ ၂၃ ရန်သလက်မှငါ့ကိကယ်ယ ကပါ။ သရဲ လက်မှ
ေ ွး တ် ကပါဟ ငါေြပာသေလာ။

၂၄ ငါ့ကိဆံ းမ ကပါ။ တိ တ်ဆိတ်လျက်ေနပါမည်။

ငါမှားေသာအရာကိ ငါ့အားေဘာ်ြပ ကပါ။ ၂၅ မှန်ေသာစကားသည် တန်ခိး ကီ း၏။ သင်တိ့
ကဲ့ ရဲ ့ေသာစကားသည် အဘယ်မှာေနရာကျသနည်း။

၂၆ ငါစကားေြပာ ံ ကာမ ကိ

အြပစ်တင်မည် ကံ စည် ကသေလာ။ ေြမာ်လင့်စရာမ ှ ိ ေသာသ ေြပာေသာ စကားသည်
ေလသက်သက်ြဖစ်၏။ ၂၇ အကယ်၍သင်တိ့သည် မိ ဘမ ှ ိ ေသာသငယ်ကိ ှ ိပ်စက် က၏။
အေဆွ ခင်ပွန်းဘိ ့ တွ င်းကိ တး က၏။ ၂၈ ငါ့ကိစိတ်မ ှ ိ ဘဲ ကည့် ကပါေလာ့။ သင်တိ့ေ ှ ့
မှာ

ငါလှ ည့်စားသေလာ။

၂၉

ြပန်၍ဆင်ြခင် ကပါ။

မတရားသြဖင့်မ ပ ကပါ

ှ င့်။ ြပန်၍ဆင်ြခင် ကပါ။ ဤအမ၌ ငါသည် ေြဖာင့်မတ် ပါ၏။

၃၀ ငါ့လ ာ၌

ေကာက်ေသာသေဘာ ှ ိ သေလာ။ ငါသည် ြမည်းစမ်း၍ အြပစ်ပါေသာအရာကိ ပိ င်းြခား
မသိ ိင်သေလာ။

၇ လတိ့သည် ေြမ ကီးေပ မှာ ပင်ပန်းစွာအမထမ်း ရသည် မဟတ်ေလာ။ သေနရေသာ
ေန့ရက်တိ့သည်

အငှ ါးခံ ေသာသ၏

ေန့ရက်ကဲ့သိ ့

ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။

၂

က န်ခံရေသာသသည် မိ ဃ်းချုပ်ေသာအချိန်ကိ ေတာင့်တ၍၊ အငှ ါးခံ ေသာသသည်
အခရမည့်အချိန်ကိ ေြမာ်လင့်သကဲ့ သိ ့၊ ၃ ထိ နည်းတငါသည် ဒကေန့လတိ ့ ှ င့်ဆိ င်ရ၏။
ပင်ပန်းစွ ာခံ ရေသာ ညဥ့်တိ ့သည်လည်း ငါ၏အငန်း အတာ ြဖစ်၏။ ၄ အဘယ်အခါမှ
ညဥ့်ကန်၍ ငါထရပါမည်နည်း ဟငါသည် ညည်းတွ ားလျက် အိ ပ်ရ၏။ မိ ဃ်းလင်းသည်
တိ င်ေအာင် လှ ိ မ့ ်လျက် လးလျက်ေနရ၏။

၅ ေလာက် ှ င့် ံ တိ
့ ့သည် အဝတ်ကဲ့သိ ့

ငါ့ကိယ်ကိ ဖံ းလမ်း က၏။ ငါ့အေရသည်ကွဲ၍ ယိ လျက် ှ ိ ၏။
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ရက်ကန်းလွ န်းထက်ြမန်၍ ေြမာ်လင့်ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ လွ န်သွားတတ် က၏။ ၇ ငါ့အသက်သည်
ေလသက်သက်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ေနာက်တဖန်ေကာင်းေသာ အကျိုးကိ
ငါမြမင်ရ။

၈ ငါ့ကိ

ြမင်ေသာသသည်

ေနာက်တဖန်မြမင်ရ။ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ကည့် ေတာ်မေသာအခါ ငါေပျာက်ပါ ပီ ။ ၉ မိ ဃ်းတိ မ်သည် ြပယ်ေပျာက်ကွယ်လွင့ ် သကဲ့ သိ ့၊
သချုင်းတွ င်းထဲ သိ့ ဆင်းေသာသသည် ေနာက်တဖန် မတက်ရ။ (Sheol h7585)

၁၀

မိ မိအိမ်သိ့မြပန်ရ။

၁၁

သ၏ေနရင်းအရပ်သည်

ေနာက်တဖန်

သ့ကိမသိ ရ။

ထိ ့ေ ကာင့် ငါသည်ကိယ် တ်ကိ မချုပ်တည်း။ စိ တ်ပင်ပန်းလျက် ှ င့်စကားေြပာရ၏။
အလွ န် ိ းငယ် ေသာ စိ တ် ှ င့်ြမည်တမ်းရ၏။

၁၂ ငါသည် ပင်လယ်ြဖစ်သေလာ။

နဂါးြဖစ်သေလာ။ ထိ သိ့ြဖစ်ေသာေ ကာင့် ငါ့ကိအေစာင့်ထား ေတာ်မရသေလာ။
ငါသည်အိပ်၍
၁၄

သက်သာမည်။

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ညဥ့် ပါ ံ အားြဖင့်

ငါ့ကိ

ငါ့ခတင်သည်

ချမ်းသာေပးမည်ဟ

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ
ထိ တ်လန့်ေစေတာ်မ၏။

၁၃

ငါဆိ လ င်၊

အိ ပ်မက်ကိေပးေတာ်မ၏။
၁၅

ငါသည်ကိယ်အ ိ းကိ

ှ ေြမာသည်ထက် အသက်ချုပ်၍ေသရေသာအခွ င့ ်ကိ သာ၍ ေတာင့်တ ပါ၏။

၁၆

ငါသည်အားေလျာ့လျက် ှ ိ ၏။ အစဥ်မြပတ်အသက်မ ှ င်ရာ။ ငါ့ကိတတ်တိင်း ှ ိ ေစေတာ်မပါ။
ငါ့အသက်သည်

အခိ းအေငွ ့ြဖစ်၏။

စိ တ်စွဲလမ်း ေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊

၁၇

ကိ ယ်ေတာ်သည်

လကိ ပမာဏ ပ၍

၁၈ သ့ကိနံနက်တိင်း အ ကည့်အ

ကလာ၍၊

ခဏခဏစံ စမ်းေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊ လသည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်ပါသနည်း။ ၁၉
အဘယ်ကာလမှ ငါ့ကိမ ကည့်မ မျက် ှ ာ လဲ ေတာ်မမည်နည်း။ ငါသည်ကိယ်တံေထွ းကိ
မျိုရသည် တိ င်ေအာင်၊ အဘယ်ကာလမှ တတ်တိင်း ှ ိ ေစေတာ် မမည်နည်း။

၂၀

လကိ ေစာင့်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ အက ်ပ်အြပစ် ှ ိ သည်မှန်ပါေစေတာ့။ ကိ ယ်ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ
အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်း။ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ကိကိယ် ွံ ့ ှ ာရ သည်တိင်ေအာင်
အက ်ပ်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ပစ်စရာ စက်သွင်းေတာ်မသနည်း။ ၂၁ အက ်ပ်ြပစ်မှားြခင်းကိ
အဘယ်ေ ကာင့်

သည်းခံ ေတာ်မမသနည်း။

အက ်ပ်အြပစ်ကိ

အဘယ်

ေ ကာင့်

ေြဖ ှ င်းေတာ်မမသနည်း။ ယခမှာအက ်ပ်သည် ေြမမန့်၌အိ ပ်ရပါမည်။ ကိ ယ်ေတာ်သည်
နံ နက်အချိန်၌ ှ ာေတာ်မေသာအခါ၊ အက ်ပ်မ ှ ိ ပါဟ မက်ဆိ၏။

၈

အာအမျိုးသားဗိ လဒဒ် မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ သင်သည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း

ဤသိ ့ေြပာမည်နည်း။ သင်ေြပာေသာစကားသည် အဘယ်မ ကာလ ပတ်လံ း ေလြပင်းကဲ့ သိ ့
ြဖစ်မည်နည်း။

၃ ဘရားသခင်သည် မတရားသြဖင့် အြပစ်ေပးေတာ်မမည်ေလာ။

အန တန်ခိး ှ င်သည် တရားကိ ဖျက်ေတာ်မမည်ေလာ။ ၄ သင်၏သားသမီ းတိ ့သည်
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ဘရားသခင်ကိ

ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊

ြပစ်မှားစဥ်တွင်၊

သတိ ့ကိသတ်သင်

ပယ် ှ င်းေတာ်မေသာ်လည်း၊ ၅ သင်သည်မဆိ င်းမလင့်၊ သန့် ှ င်းေြဖာင့်မတ်ေသာသေဘာ ှ င့်
ဘရားသခင်ကိ ှ ာ၍၊ အန တန်ခိး ှ င် အား ေတာင်းပန်လ င်၊

၆ စင်စစ်သင့်အတွ က်

ကိ ယ်ေတာ်သည်ထ ပီ းလ င် သင်၏ေြဖာင့်မတ်ေသာေနရာကိ ေကာင်းစားေစေတာ်မ သြဖင့်၊ ၇
သင်သည်အစဦ း၌

ငယ်ေသာ်လည်း၊

ေနာက်ဆံ း၌

အလွ န် ကီ းပွ ါးလိ မ့ ်မည်။

၈

လွ န်ေလ ပီ းေသာကာလကိ စစ်၍၊ ေ ှ းဘိ းေဘးတိ ့ကိ ေမးြမန်းြခင်းငှ ါ အားထတ်ပါေတာ့။ ၉
ငါတိ ့သည်

မေန့၏သားြဖစ်၍

အလ င်းမသိ ရပါ။

ေြမ ကီ းေပ မှာ

ငါတိ ့ေနရေသာ

ေန့ရက်ကာလသည် အရိ ပ်သက်သက်ြဖစ်၏။ ၁၀ ထိ သတိ ့မကား၊ သင့်ကိ ဆံ းမသွ န်သင်၍
မိ မိတိ့ စိ တ် ှ လံ းထဲ က မက်ဆိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ဂမာပင်သည် ွံ မ့ ှ ိ ဘဲ ကီ းပွ ား ိင်သေလာ။
ြမစ်နားမှာ ေပါက်ေသာြမက်ပင်သည် ေရမ ှ ိ ဘဲ ကီ းပွ ား ိင်သေလာ။ ၁၂ ထိ အပင်သည်
စိ မ်းလျက်မရိ တ်မြဖတ်ေသာ်လည်း၊ အြခားအပင် ထက်သာ၍

ိ း ွမ်းတတ်၏။

၁၃

ထိ သိ့ဘရားသခင်ကိ ေမ့ေလျာ့ေသာ သ အေပါင်းတိ ့သည် ဆံ းြခင်းသိ ့ေရာက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။
အဓမလ ေြမာ်လင့်စရာအေ ကာင်းသည် ပျက်လိမ့ ်မည်။ ၁၄ ထိ သေြမာ်လင့်စရာလမ်းသည်
ြပတ်လိမ့ ်မည်။
၁၅

မှီခိေသာအရာသည်လည်း

ထိ သသည်

မိ မိအိမ်ကိမှီ၍

မတည်ေစ ိင်။
မိ မိဥယျာဥ်ကိ

သသည်

၁၆

ှ ံ ့ြပားလျက်၊

ထေသာအရပ်ကိ

ပင့်ကေြမးကဲ့ သိ ့

အိ မ်သည်အမှီမခံ ။

ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

လက် ှ င့်ကိ င်ေသာ်လည်း

ေနပမှာစိ မ်းလန်းလျက်၊အခက်အလက်

၁၇ အြမစ်အားြဖင့်

ေတွ ့ြမင်လျက် ှ ိ ေသာ်လည်း၊

အားြဖင့်

စမ်းေရတွ င်းကိ ဝိင်း၍ ေကျာက်
၁၈

သ့ကိသတ်သင်ပယ် ှ င်း၍၊

မိ မိေနရာအရပ်က သင်သည်ငါမေတွ ့မြမင်စဖးဟ၍ သ့ကိြငင်းပယ်လိမ့ ်မည်။
ထိ သဝမ်းေြမာက်ရာလမ်းသည်
ေပါက် ကလိ မ့ ်မည်။

၂၀

ထိ သိ့ြဖစ်၍၊

သေနရာေြမ၌

စံ လင်ေသာသကိ ကား၊

၁၉

အြခားသတိ ့သည်

ဘရားသခင်

စွ န့်ပစ်ေတာ်မမ။

မတရားသြဖင့် ပေသာ သတိ ့ကိကား မစေတာ် မမ။ ၂၁ ရယ်ေမာရေသာအခွ င့ ်၊ င်လန်းစွ ာ
တ် မက် ရေသာအခွ င့ ်ကိ သင်၌ေပးေကာင်းေပးေတာ်မမည်။

၂၂ သင့်ကိ မန်းေသာ

သတိ ့သည် ှ က်ြခင်း ှ င့် ဖံ းလမ်းလျက် ှ ိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ဆိ းေသာသေနရာအရပ် သည်လည်း
ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့ ေရာက်ရလိ မ့ ်မည်ဟ မက်ဆိ ၏။

၉ ေယာဘြပန်၍
သိ ့ေသာ်လည်း
ေရာက် ိင်သနည်း။

မက်ဆိသည်ကား၊

၂ မှန်ပါ၏။ ထိ စကားမှန်ေ ကာင်းကိ ငါသိ ၏။

လသည်ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌
၃

ဘရားသခင်သည်

အဘယ်

အြပစ်တင်ြခင်းငှ ါ

သိ ့ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့
အလိ ေတာ် ှ ိ လ င်၊

လသည်အြပစ်တေထာင်တွင် တခမ မေြဖ ိင်။ ၄ ဘရားသခင်သည်ထးဆန်းေသာဥာဏ်၊
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ကီ းစွ ာေသာတန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်သသည် အာဏာေတာ်ကိ
ဆန်၍ေအာင် ိင်သနည်း။ ၅ ဘရားသခင်သည် ေတာင်တိ့ကိ အမှတ်တမဲ့ ေ ေတာ်
့
မ၏။
အမျက်ထွက်၍ ေမှာက်လှန်ေတာ်မ၏။
ေြမတိ င်းတိ ့သည် တန်လပ် က၏။

၆ ေြမ ကီ းကိ ေ ွေစြခင်
့
းငှ ါ တွ န်းေတာ်မ၍၊
၇ ေနကိ မှာထားေတာ်မ၍

သသည်မထွ က်ရ။

ကယ်တိ့ကိလည်း ကွ ယ်ထားေတာ်မ၏။ ၈ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကိ ယ်ေတာ်တပါးတည်း
ြဖန့်မိးေတာ်မ၏။ သမဒရာလိ င်းတံ ပိ းကိ နင်းေတာ်မ၏။ ၉ အာ ှ ကယ်၊ ခသိ လ ကယ်၊
ခိ မ ကယ်စမှစ၍

ေတာင်မျက် ှ ာ

ကယ်တိက်တိ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

၁၀

စစ်၍မသိ ိင်ေအာင် အလွ န် ကီ းေသာအမ၊ မေရတွ က် ိင်ေအာင်များ၍ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ
ပေတာ်မ၏။ ၁၁ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကေတာ်မ၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိငါမြမင်ရ။ ေ ှ ာက်ဘွားေတာ်မ၍
ကိ ယ်ေတာ်ကိငါမရိ ပ်မိရ။ ၁၂ သိ မ်းယေတာ်မေသာအခါ အဘယ်သသည် ဆီ းတား ိင်သနည်း။
ကိ ယ်ေတာ်သည်အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ အဘယ်သဆိ ဝ့ံ သနည်း။ ၁၃ ဘရားသခင်သည်
အမျက်ေြပေတာ်မမလ င်၊ မာန ကီ း၍ အားေပးေသာသတိ ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌
ြခင်းကိ

ခံ ရ က၏။

၁၄

ထိ မ မက

ေ ှ ေတာ်
့
၌ အဘယ်သိ့ေသာစကားကိ

ငါသည်အဘယ်သိ့

ှ ိမ့ ်ချ

ြပန်ေလ ာက်ရအံ့ နည်း။

ေ ွး၍ ေလ ာက်ရအံ့ နည်း။

၁၅ ငါသည်

ေြဖာင့်မတ်ေသာ်လည်း ြပန်၍ မေလ ာက်ဝ့ံ ဘဲ ၊ တရားမကိ ဆံ းြဖတ်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ကိ
ေတာင်းပန် ံ မ သာ ပရ၏။ ၁၆ ငါေခ ၍ အ ှ င်သည်ထးေတာ်မေသာ်လည်း၊ ငါ့စကားကိ
နားေထာင်ေတာ်မမည်ဟ ငါမယံ ိင်။
ငါ့ကိ

၁၇ အေ ကာင်းမကား၊ မိ ဃ်းသက်မန်တိင်းြဖင့်

ှ ဥ်းဆဲ ၍၊ အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲငါ၌ အနာတိ ့ကိ များြပား ေစေတာ်မ၏။

ငါ့ကိ

အသက် ရေသာအခွ င့ ်မေပး။

၁၉

တန်ခိးကိ အမှီ ပမည်ဆိေသာ်၊

ခါးစွ ာေသာ

ေဝဒနာ ှ င့်

ဘရားသခင်သည်

၁၈

ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။

တန်ခိး ကီ းေတာ်မ၏။

တရားကိ အမှီ ပမည်ဆိြပန် ေသာ်၊ အဘယ်သသည် ငါ့ဘက်၌ သက်ေသခံ မည်နည်း။ ၂၀
ကိ ယ်အြပစ်ကိ ေြပေစြခင်းငှ ါ ပလ င်၊ ကိ ယ်စကားအားြဖင့် တရား ံ းလိ မ့ ်မည်။ ငါသည်
စံ လင် ပီ ဟ

ဆိ ြပန်လ င်၊

ငါ့သေဘာေကာက်ေ ကာင်း

ထင် ှ ားလိ မ့ ်

မည်။

၂၁

တဖန်စံ လင်ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်စိတ်သေဘာကိ ကိ ယ်မသိ ရ။ ကိ ယ်အသက်ကိ ပမာဏမ ပရ။
၂၂ ငါေြပာအံ့ ေသာစကားတချက်ဟမကား၊ ဘရားသခင်သည် စံ လင်ေသာသတိ ့ကိ၎င်း၊

ဆိ းညစ်ေသာ သတိ ့ကိ၎င်း ဖျက်ဆီးေတာ်မတတ်၏။
ေရာက်ေသာအခါ၊

၂၃ ချက်ြခင်းေဘးတစံ တခ

အြပစ်မ ှ ိ ေသာသခံ ရသည်အေ ကာင်းကိ

ရယ်ေတာ်မ၏။

၂၄

ေြမ ကီ းကိ လဆိ းတိ ့ လက်၌အပ်၍၊ တရားသ ကီ းတိ ့၏ မျက် ှ ာကိ ဖျက်ေတာ်မ၏။ သိ ့မဟတ်
ထိ အမကိ စီ ရင်ေသာသကားအဘယ်သနည်း။ ၂၅ တ မိ မ့ ှ တ မိ သ
့ ိ ့ စာပိ ့ေသာလလင်ထက်၊
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ငါ့ေန့ ရက်တိ့သည် လျင်ြမန်၍၊ ေကာင်ကျိုးကိ မခံ ရဘဲ ေြပးတတ် က၏။ ၂၆ လျင်ြမန်ေသာ
သေဘာကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အေကာင်ကိ သတ်လာေသာ ေ လင်းတကဲ့ သိ ့၎င်း၊ လွ န်သွားတတ် က
၏။ ၂၇ ငါသည်ြမည်တမ်းေသာ စကားကိ ြဖတ်၍၊ င်လန်းေသာမျက် ှ ာကိ ေဆာင်လျက်၊
ရဲ ရင့်ြခင်းသိ ့ ေရာက်မည်ဟ ငါဆိ ေသာ်လည်း၊ ၂၈ ငါခံ ရေသာ ဒကေဝဒနာများေသာေ ကာင့်၊
ေ ကာက်ေသာသေဘာ ှ ိ ၏။ အြပစ်လတ်ေစဟ ငါ၌စီ ရင်ေတာ် မမေ ကာင်းကိ ငါသိ ၏။ ၂၉
ငါသည် အြပစ်သင့်ေရာက်သည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်ေ ကာင့် အချည်း ှ ီး ကိ းစားရမည်နည်း။ ၃၀
ငါ့ကိယ်ကိ မိ ဃ်းပွ င့ ်ေရ ှ င့်ေဆး၍၊ ငါ့လက်ကိ ှ င်း ှ င်းစင် ကယ်ေစေသာ်လည်း၊
ံ ထဲ
့ သိ့ တွ န်းချေတာ်မ၍၊ ငါ့အဝတ်ပင် ငါ့ကိယ် ကိ ွံ လိ မ့ ်မည်။

၃၁

၃၂ ငါသည်

ဘရားသခင်၏စကားကိ တဦ း ှ င့်တဦ း တရားေတွ ့ ိင်မည်အေ ကာင်း၊ ဘရားသခင်သည်
ငါကဲ့ သိ ့ လြဖစ်ေတာ်မသည်မဟတ်။ ၃၃ ငါတိ ့ ှ စ်ဦးကိ ဆီ းတားပိ င်ေသာ စပ် ကားေန
အမေစာင့်မ ှ ိ ။

၃၄ ငါ့ကိဒဏ်ခတ်ေတာ်မမပါေစ ှ င့်။

ပေတာ်မေသာ ေဘးေ ကာင့်

ငါမေ ကာက်ပါေစ ှ င့်။ ၃၅ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ ငါသည်မေ ကာက်ဘဲေြပာရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ်မည်။
ယခမကား၊ ေြပာရေသာအခွ င့ ်ကိ မရ။

၁၀ ငါ့ဝိညာဥ်သည်
ခံ ရမည်။

အသက်ကိ ငီ းေငွ ့၏။

စိ တ်အလွ န် ိ းငယ်၍

ေလ ာက်ရေသာစကားဟမကား၊
အက ်ပ် ှ င့်

ေြပာရ
အက ်ပ်ကိ

ြမည်တမ်း
မည်။

ေသာအြပစ်ကိ
ဘရားသခင်ကိ

၂

အြပစ်စီရင်ေတာ်

ဆန့်ကျင်ဘက် ပေတာ်မမည်အေ ကာင်းကိ

မမပါ ှ င့်။

ြပေတာ်မပါ။

၃

ကိ ယ်ေတာ်သည် ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မသင့်သေလာ။ ကိ ယ်တိင်ဖန်ဆင်းေသာအရာကိ

ွံ ှ ာ၍၊

လဆိ းတိ ့၏ အ ကံ အစည်ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မသင့်သေလာ။ ၄ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ပမျက်စိ ှ ိ ေတာ်မသေလာ။

လြမင်သည်နည်း

တြမင်ေတာ်မသေလာ။

၅

ကိ ယ်ေတာ်၏ေန့ရက်တိ့သည် လေန့ရက်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ပါသေလာ။ ကိ ယ်ေတာ်၏ ှ စ်တိ့သည်
လေယာက်ျား ေန့ရက်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ပါသေလာ။

၆ အက ်ပ် ပေသာ ဒစ ိ က်ကိစစ်၍

အြပစ်ကိ ေတွ ့ြခင်းငှ ါ အဘယ်ေ ကာင့်

ှ ာေတာ်မသနည်း။

လဆိ းမဟတ်ေ ကာင်း ှ င့်

အဘယ်သမ မကယ်မ တ် ိင်ေ ကာင်းကိ

လက်ေတာ်မှ

၇ အက ်ပ်သည်

သိ ေတာ်မ၏။ ၈ အက ်ပ်တကိ ယ်လံ းကိ လက်ေတာ် ှ င့်ေစ့စပ်စွာ ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊
ယခဖျက်ဆီးေတာ်မမည် ေလာ။ ၉ သ ွတ်ကိလပ်သကဲ့ သိ ့ အက ်ပ်ကိလပ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ
ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ တဖန်ေြမမန့် ြဖစ်ေစေတာ်မမည်ေလာ။ ၁၀ အက ်ပ်ကိ ိက
့ ဲ့ သိ ့
သွ န်းေလာင်း၍၊ ဒိ န်ခဲကဲ့သိ ့ ခဲ ေစေတာ်မ ပီ မဟတ်ေလာ။ ၁၁ အေရအသားြဖင့်ဖံ းလမ်း၍၊
အ ိ း ှ င့်အေ ကာ တိ ့ြဖင့် ခိ င်ခ့ံ ေစေတာ်မ ပီ ။ ၁၂ အသက် ှ င်ရေသာအေ ကာင်း ှ င့်တကွ
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ေကျးဇးများကိ ပေတာ်မ ပီ ။

ကည့် ပစြခင်း

ေကျးဇးေတာ်သည်

လည်း

အက ်ပ်၏ဝိ ညာဥ်ကိမစပါ ပီ ။ ၁၃ ယခေရာက်ေသာအမတိ ့ကိလည်း၊ ှ လံ းေတာ်၌သိ ထား၍
ကံ စည်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ေရာက်ေ ကာင်း ကိ အက ်ပ်သိပါ၏။ ၁၄ အက ်ပ်သည်
ြပစ်မှားလ င်၊ ကိ ယ်ေတာ် မှတ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မမည် မဟတ်။ ၁၅
အက ်ပ်သည်ဆိးညစ်လ င် အမဂလာ ှ ိ ပါ၏။ ေြဖာင့်မတ်ေသာ်လည်း ကိ ယ်မျက် ှ ာကိ မြပရ။
ကိ ယ်ခံရေသာ ဒကဆင်းရဲ ကိ ဆင်ြခင်၍ မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက် ေနရ ပါ၏။
အက ်ပ်ထလ င်

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့

အက ်ပ်အေပ သိ ့

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာတိ ့ကိ ြပေတာ်မ၏။

၁၆

ခန်၍

၁၇ အက ်ပ်တဘက်၌

သက်ေသခံ ေတာ်မချက် များြပား၍၊ အမျက်ေတာ်ကိ တိ းပွ ါးေစြခင်းငှ ါ ပေတာ် မသြဖင့်၊
အက ်ပ်တဘက်၌ ရန်စစ်တိ့သည် အထပ် ထပ်ထ ကပါ၏။ ၁၈ အက ်ပ်ကိ အမိ ဝမ်းထဲ က
အဘယ်ေ ကာင့်

ေဆာင်ခဲ့ေတာ်မသနည်း။

သည်အသက်မ ှ ိ ၊ အဘယ်သမ

ထိ သိ့ ပေတာ်မမလ င်

အက ်ပ်ကိမြမင်ရပါ။

အက ်ပ်

၁၉ ထိ သိ့ အက ်ပ်သည်

မြဖစ်သကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်ကိအမိ ဝမ်းထဲ မှ သချုင်းသိ ့ ေဆာင်ပိ့ရ က၏။ ၂၀ အက ်ပ်
ေန့ရက်တိ့သည်

နည်းပါးသည်

မဟတ်

ေလာ။

၂၁

ေမှာင်မိက် ှ င့်ေသြခင်း

အရိ ပ်ဖံ းလမ်းေသာြပည်၊ ၂၂ ေသြခင်းအရပ်ြဖစ်ေစေသာ ညဥ့်ကဲ့ သိ ့တခဲ နက်မိက်သြဖင့်၊
အလင်းပင်ေမှာင်မိက်သက်သက်ြဖစ်၍၊

ှ င်းလင်းြခင်းအလ င်၊

မ ှ ိ ေသာြပည်၊

အက ်ပ်တခါေရာက် ပီ းမှ တဖန်ြပန်၍ မလာရေသာြပည်သိ့ အက ်ပ် သား၍မေရာက်မှီ၊
သက်သာြခင်း အနည်းငယ် ှ ိ ပါမည် အေ ကာင်းေနေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ တတ်တိင်း ှ ိ ေစ
ေတာ်မပါဟ မတ်ဆိ၏။

၁၁ ေနမတ်အမျိုးသား ေဇာဖာ မက်ဆိသည်ကား၊
တ်သီး

ေကာင်းေသာသသည်

သင်ေြပာေသာမသာစကားေ ကာင့်

၂ စကားများ၍ အကျိုး ှ ိ သည်မဟတ်။

မိ မိအြပစ် ှ င့်
သတပါးတိ ့သည်

သင်ကဲ့ရဲ ့ေသာအခါ

အဘယ်သသည်

ငါ့စကားေြဖာင့်၏။

ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌

လွ တ်ရမည်ေလာ။

၃

တိ တ်ဆိတ်စွာေနရမည်ေလာ။

အ ှ က်မကွဲ ေနရမည်နည်း။
ငါသန့် ှ င်း၏ဟ

၄

သင်က၊

ဆိ မိ ပီ ။

၅

ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မပါေစ။ သင့်တဘက်၌ တ်ေတာ်ကိ ဖွ င့ ်ေတာ်မပါေစ။ ၆ နက်နဲေသာ
ပညာအရာတည်းဟေသာ

သင်နားလည် ိင်သည်ထက်၊

ှ စ်ဆသာေသာအရာတိ ့ကိ

သင့်အားြပေတာ်မပါေစ။ ထိ သိ့ြပေတာ်မလ င် သင်သည် အြပစ်ခံထိ က်သည်အတိ င်း
အြပစ်ေပးေတာ်မမေ ကာင်း ကိ သိရလိ မ့ ်မည်။ ၇ သင်သည် ဘရားသခင်၏ ဇာတိ ေတာ်ကိ
စစ်၍ ေတွ ့ ိင်သေလာ။ အန တန်ခိး ှ င်၏ ဇာတိ ကိ စစ်၍ အကန်အစင် နားလည် ိင်သေလာ။
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၈ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိမှီသည်ြဖစ်၍ သင်သည်အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်း။ မရဏာ ိင်ငံထက်

နက်သည် ြဖစ်၍ သင်သည်အဘယ်သိ့ သိ ိင်သနည်း။ (Sheol h7585) ၉ အတိ င်းအ ှ ည်သည်
ေြမ ကီ းကိ လွန်လျက် သမဒရာထက်သာ၍ ကျယ်ဝန်းလျက် ှ ိ ၏။ ၁၀ ဘရားသခင်သည်
ဘမ်းဆီ းချုပ်ထား၍

စစ်ေ ကာေတာ်မလ င်

အဘယ်သဆီ းတား ိင်သနည်း။

၁၁

ဘရားသခင်သည် ဆိ းေသာသတိ ့၏ သေဘာကိ သိ ေတာ်မ၏။ သတိ ့အမှတ်တမဲ့ ပေသာ
ဒစ ိ က်ကိ

သိ ြမင်ေတာ်မ၏။

၁၂

သိ ့ေသာ်လည်း

ိ င်းေသာြမည်းကေလးသည်

လအြဖစ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ လမိ က်သည် ပညာ သတိ ရလိ မ့ ်မည်။

၁၃ သင်သည်

စိ တ် ှ လံ းကိ ြပင်ဆင်၍ လက်တိ့ကိ ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ ဆန့်လ င်၎င်း၊ ၁၄ သင် ပေသာ
ဒစ ိ က်ကိပယ်၍

သင့်အိ မ်၌

ဆိ းညစ်ေသာအမကိ

လက်မခံ လ င်၎င်း၊

၁၅

အညစ်အေ ကး ှ င့်ကင်းလွ တ်ေသာ မျက် ှ ာကိ ြပရလိ မ့ ်မည်။ စိ းရိ မ်စရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ၊
တည် ကည် လိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ခံ ပီ းေသာဒကဆင်းရဲ ကိ ေမ့ေလျာ့လိ မ့ ်မည်။ လွ န်သွား ပီ းေသာ
ေရကိ ကဲ့သိ ့ ေအာက်ေမ့လိ မ့ ်မည်။

၁၇ သင်၏အသက်သည်မွန်းတည့်အေရာင်ထက်

ထွ န်းလင်းလိ မ့ ်မည်။ ယခေမှာင်မိက်ေသာ်လည်း နံ နက် ကဲ့ သိ ့ လင်းလိ မ့ ်မည်။
ေြမာ်လင့်စရာ ှ ိ ေသာေ ကာင့်
လံ ခံ စွ ာ

ငိ မ်ဝပ်လိမ့ ်မည်။

မစိ းရိ မ်ဘဲေနလိ မ့ ်မည်။
၁၉ အိ ပ်ေသာအခါ

လများတိ ့သည် သင့်ကိ ေတာင်းပန် ကလိ မ့ ်မည်။

၁၈

ယခအ ံ းခံ ရေသာ်လည်း

အဘယ်သမ

မေချာက်မလှ န့်ရ။

၂၀ ဆိ းေသာ သတိ ့၏မျက်စိသည်

အားေလျာ့လိ မ့ ်မည်။ သတိ ့သည် ေြပး၍မလွ တ်ရ က။ သတိ ့ေြမာ်လင့် စရာအေ ကာင်းသည်
အခိ းအေငွ ့သက်သက်ြဖစ်သည်ဟ မက်ဆိ၏။

၁၂ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊
ဥာဏ်ပညာေသလိ မ့ ်မည်ဟ

၂ သင်တိ့သာလ င် လြဖစ်၍၊ သင်တိ့ ှ င့်အတ

ယံ မှားစရာမ ှ ိ ရ။

၃

သိ ့ေသာ်လည်း

ငါသည်

သင်တိ့ကဲ့သိ ့ဥာဏ် ှ ိ ၏။ သင်တိ့ထက် ငါယတ်ည့ံ သည်မဟတ်။ ဤကဲ့ သိ ့ေသာ အရာများကိ
အဘယ်သသည် နားမလည်းဘဲ ေနသနည်း။ ၄ ငါသည် ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ
ခံ ရအံ့ ေသာငှ ါဆေတာင်းပဌနာ ပစဥ်တွင်၊ အိ မ်နီးချင်း ြပက်ယယ် ပသည်ကိ ခံ ရေသာသြဖစ်၏။
အြပစ်မ ှ ိ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် ြပက်ယယ် ပြခင်းကိ ခံ ရပါသည် တကား။

၅

ေချာ်လဲလေသာသကိ ပစ်လိက်ေသာမီ းခွ က် ကဲ့ သိ ့ ေကာင်းစားေသာသသည် မှတ်တတ်၏။ ၆
ထားြပလပ်ေသာသတိ ့၏ေနရာသည်

ေကာင်း

စားတတ်၏။

ဘရားသခင်၏

အာဏာေတာ်ကိဆန်ေသာ သတိ ့သည် လံ ခံ စွ ာေန၍၊ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ စည်းစိ မ်ကိ
ခံ စားတတ် က၏။ ၇ သားမျိုး ှ င့်မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့ကိ ေမးြမန်း ေလာ့။ သတိ ့သည်
ေဟာေြပာသွ န်သင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ ေြမ ကီ း ှ င့် ပင်လယ်ငါးတိ ့ကိ ေမးြမန်းေလာ့။ သတိ ့သည်
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ြပသ၍ ဥပေဒသေပး ကလိ မ့ ်မည်။ ၉ ဤအမတိ ့ကိ ထာဝရဘရားစီ ရင်ေတာ်မ ေ ကာင်းကိ ၊
ထိ တိရ စာန်တေကာင်မ မသိ ဘဲေနသေလာ။ ၁၀ အသက် ှ င်ေသာသတဝါအေပါင်းတိ ့၏ ဇိ ဝ
အသက် ှ င့် လသတဝါခပ်သိမ်းတိ ့၏ ထွ က်သက်ဝင်သက် သည် ဘရားသခင့်လက်ေတာ်၌
ှ ိ ၏။

၁၁ ခံ တွ င်းသည်အစာကိ ြမည်းစမ်းသကဲ့ သိ ့၊ နားသည် စကားကိ စံ စမ်းသည်

မဟတ်ေလာ။ ၁၂ အသက်အ ွယ် ကီ းေသာ သတိ ့သည် ဥာဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့်စံ က၏။ ၁၃
ဘရားသခင်မကား၊ ဥာဏ်သတိ ၊ အစွ မ်းသတိ ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။ ပညာသတိ ကိ
ေပး ိင်ေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၁၄ ဖိ ဖျက်ေတာ်မလ င် အဘယ်သမ တည်ေဆာက်ရေသာ
အခွ င့ ်မ ှ ိ ။ လကိ ချုပ်ထားေသာ်မလ င် အဘယ်သမ လတ်ရေသာအခွ င့ ်မ ှ ိ ။ ၁၅ ေရများကိ
ဆီ းတားပိ တ်ပင်ေတာ်မလ င် ခန်းေြခာက်ရ၏။ တဖန် လတ်ေတာ်မ၍ ေြမ ကီ းကိ လမ်းမိ း
က၏။ ၁၆ တန်ခိးေတာ်၊ ဥာဏ်ေတာ် ှ င့်ြပည့်စံ ၍၊ မှားေသာသ ှ င့် မှားေစေသာသတိ ့ကိ
ပိ င်ေတာ်မ၏။ ၁၇ တိ င်ပင်မးမတ်တိ့ကိ ဘမ်းဆီ းသိ မ်းသွ ားေတာ်မ၏။ တရားသ ကီ းတိ ့ကိ
းသွ ပ်ေစေတာ်မ၏။ ၁၈ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ အရာမှချ၍ ခါး ကိ း ှ င့် ချည်ေတာ်မ၏။ ၁၉
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိ ဘမ်းဆီ းသိ မ်းသွ ား၍၊ သရဲ တိ့ကိလည်း

ံ းေစေတာ်မ၏။

၂၀

တ်သတိ ှ ိ ေသာ သတိ ့ကိ စကားအေစ၍၊ အသက် ကီ းေသာ သတိ ့မှပညာကိ တ်ေတာ်မ၏။
၂၁ မင်းသားတိ ့ကိ အ ှ က်ခွဲ၍၊ အား ကီ းေသာ သတိ ့ကိ တ်ချေတာ်မ၏။ ၂၂ ေမှာင်မိက်ထဲ၌

နက်နဲေသာအရာတိ ့ကိ ထင် ှ ားေစ၍၊ ေသြခင်းအရိ ပ်ကိအလင်းထဲ သိ့ ထတ်ေဘာ်ေတာ် မ၏။
၂၃

တိ င်း ိင်ငံတိ ့ကိချီးေြမာက်၍

ကျယ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း ကျဥ်းေစ

တဖန်ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။

ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ပေတာ်မ၏။

တိ င်း ိင်ငံတိ ့ကိ

၂၄ ေြမသားတိ ့တွင်

အ ကီ းလပ်ေသာသတိ ့မှ ဥာဏ်ကိ တ်၍၊ လမ်းမ ှ ိ ေသာ ေတာ၌လှ ည့်လည်ေစေတာ် မ၏။ ၂၅
သတိ ့သည်အလင်းမ ှ ိ ။ ေမှာင်မိက်၌ စမ်းသပ်လျက်သွားရ က၏။ ယစ်မးေသာသကဲ့ သိ ့
တိ မ်းယိ မ်းလျက် သွ ားေစေတာ်မ၏။

၁၃ ထိအမအလံ းစံ တိ့ကိ ငါ့မျက်စိသည် ြမင် ပီ။ ငါ့နားသည်လည်း ကား၍နားလည် ပီ။

၂

သင်တိ့သိသမ ကိ ငါသိ ၏။ သင်တိ့ထက် ငါယတ် ညံ့ သည်မဟတ်။ ၃ အန တန်ခိး ှ င်အား
ငါေလ ာက်ရေသာအခွ င့ ်၊ ဘရားသခင် ှ င့် ငါေဆွ းေ ွးရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ပါေစေသာ။

၄

သင်တိ့သည် တေယာက်မ မ ကင်း၊ မသာကိ ပြပင်ေသာသ၊ အသံ းမရေသာေဆးသမား
ြဖစ် က၏။

၅ သင်တိ့သည် စကားတခွ န်းကိ မ

မေြပာဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာေန ကပါေစ။

ထိ သိေ
့ နလ င် စင်စစ်ပညာ ှ ိ ကဲ့သိ ့ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ ငါေြပာမည်အကျိုးအေ ကာင်းစကားကိ
နားေထာင် ကပါေလာ့။ ငါ့ တ် ှ င့် ေဆွ းေ း ှ ီးေ ှ ာမည့် စကားကိ ှ လံ းသွ င်း ကပါေလာ့။ ၇
သင်တိ့သည်
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လျစ်လျူေသာစိ တ်မ ှ ိ ဘဲ

ဘရားသခင့်ဘက်၌

ေြပာချင်သေလာ။
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ဘရားသခင့်ဘက်၌ေန၍ မသာကိ သံ းချင်သေလာ။ ၈ မျက် ှ ာေတာ်ကိေထာက်လျက်သာ၊
ဘရားသခင့်တဘက်၌ေန၍ ြငင်းခံ စစ်တိက်ချင်သေလာ။

၉ သင်တိ့ကိကျပ်တည်းစွ ာ

စစ်ေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့၌ ေကျးဇး ှ ိ လိမ့ ်မည်ေလာ။ လကိ လှည့်စားသကဲ့ သိ ့ ဘရားသခင်ကိ
လှ ည့်စား ိင်သေလာ။

၁၀ သင်တိ့သည် လ ို ့ဝှက်၍ သ့မျက် ှ ာကိ ေထာက်လ င်၊

စင်စစ်သင်တိ့ကိ ဆံ းမေတာ်မမည်။ ၁၁ သင်တိ့သည် တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ေ ကာင့်
မေ ကာက် ကသေလာ။ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ဂဏ် ေတာ်ေ ကာင့် မထိ တ်လန့် ကသေလာ။
၁၂

သင်တိ့၏နည်းဥပေဒသစကားသည်

ေြမမန့်

ထက်သာ၍ေပါ့၏။

သင်တိ့

ခိ လံ ေသာ မိ ့ ိ းသည်လည်း သ ွတ် မိ ့ ိ းကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၏။ ၁၃ တိ တ်ဆိတ်စွာေန၍ ငါေြပာပါရေစ။
သိ ့ ပီ းမှ အမေရာက်ချင်တိင်း ေရာက်ပါေလေစ။ ၁၄ သိ ့ေသာ်လည်း ငါသည် ကိ ယ်အသားကိ
ပစပ် ှ င့်ကိ က်ချီလျက်၊ ကိ ယ်အသက်ကိလည်း လက် ှ င့်ကိ က် လျက် ေဆာင်သွားမည်။ ၁၅
ငါ့ကိသတ်ေတာ်မ၍၊ ငါေြမာ်လင့်စရာမ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ကိ ယ်အြပစ်ေြဖရာစကားကိ
ငါေလ ာက်ထားမည်။
အဓမလသည်

၁၆ ထိ သိ့ ပလ င် ငါ၏ကယ်တင်ရာအေ ကာင်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

အထံ ေတာ်သိ့မဝင်ရ။

၁၇

ငါ့ေလ ာက် ထားချက်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။
ငါ၌အြပစ်လွတ်ြခင်း ထင် ှ ားမည်ဟ ငါသိ ၏။

ငါ့စကားကိ

ေစ့ေစ့မှတ် ကေလာ့။

၁၈ ယခငါ့အမကိ

ငါြပင်ဆင် ပီ ။

၁၉ ငါ့အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပမည့်သကား၊

အဘယ်သနည်း။ ထိ သိ့ေဘာ်ြပလ င် ငါသည် တိ တ်ဆိတ်စွာေန၍ အေသခံ ပါမည်။ ၂၀
ဒဏ်ခတ်ြခင်း ှ စ်ပါးကိ သာ ေလ ာ့ေတာ်မပါ။ ထိ သိ့ေလ ာ့လ င် ကိ ယ်ေတာ်ကိ မေ ှ ာင်ပါ။ ၂၁
လက်ေတာ်ကိသိမ်းေတာ်မပါ။

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ

အြခင်းအရာေတာ်အားြဖင့်

အက ်ပ်ကိ ေချာက် ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၂ ထိ အခါေခ ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ြပန်ေလ ာက်ပါမည်။
သိ ့မဟတ် အက ်ပ်သည် အရင်ေလ ာက်ပါမည်။ ကိ ယ်ေတာ်အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါ။

၂၃

အက ်ပ် ပမိ ေသာ ဒစ ိ က်အြပစ်တိ့သည် အဘယ်မ ေလာက်များပါသနည်း။ အက ်ပ်ြပစ်မှား
ကျူးလွ န်ြခင်းအြပစ်တိ့ကိ

အက ်ပ်အား

ြပေတာ်မပါ။

၂၄

ကိ ယ်ေတာ်သည်

မျက် ှ ာေတာ်ကိလဲ ၍ အဘယ်ေ ကာင့် အက ်ပ်ကိ ရန်သကဲ့ သိ ့ မှတ်ေတာ်မသနည်း။ ၂၅
ေလတိ က်ေသာ

သစ် ွက်ကိ

မှီေအာင်လိက်ေတာ်မမည်

ေချာက်လှန့်ေတာ်မ

ေလာ။

၂၆ အက ်ပ်၌

မည်ေလာ။

ြမက်ေြခာက်ကိ

ြပင်းစွ ာေသာအြပစ်တင်ေသာ

စကားကိ မှတ်ထားေတာ်မ၏။ အက ်ပ်အသက်ငယ်စဥ် တွ င် ပမိ ေသာအြပစ်ေ ကာင့်
ယခခံ ေစေတာ်မ၏။ ၂၇ အက ်ပ်ကိထိတ်ခတ်လျက်၊ အက ်ပ်ထွက်ရာ လမ်း ှ ိ သမ ကိ
ေစာင့်လျက်ေန၍၊ အက ်ပ်ပတ်လည်၌ စည်းလပ်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိ သိ့ခံရေသာသသည်
ေဆွ းေြမ့ေသာအရာကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ပိ း ွကိက်စားေသာအဝတ်ကဲ့သိ ့၎င်း အားေလျာ့ ပျက်ရပါ၏။
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၁၄ လသည် မိန်းမဘွားေသာသြဖစ်သြဖင့်၊ အသက်တိ၍ ဒက ှ င့် ြပည့်စံ ပါ၏။
ပန်းပွ င့ ်ကဲ့ သိ ့ပွင့ ်၍

ရိ တ်ြဖတ်ြခင်းကိ ခံရပါ၏။

ေ ွသ
့ ွ ားတတ်ပါ၏။

၃ ထိ သိ့ေသာသကိ

အက ်ပ် ှ င့်ဘက်၍တရားေတွ ့ေတာ်မမည်

မတည်မရပ်ဘဲ

၂

အရိ ပ်ကဲ့သိ ့

ကိ ယ်ေတာ် ကည့်မှတ်ေတာ်မ သေလာ။
ေလာ။

၄

မသန့် ှ င်းေသာအရာထဲ က

သန့် ှ င်းေသာအရာကိ အဘယ်သ ထတ်ေဘာ် ိင်သနည်း။ အဘယ်သမ မထတ်မေဘာ် ိင်ပါ။
၅

လ၏ေန့ရက်တိ့ကိ

မှတ်သား၍၊

သေနရေသာ

လအေရအတွ က်ကိ

ကိ ယ်ေတာ်သည်သိသြဖင့်၊ သ မလွ န် ိင်ေသာ အပိ င်းအြခားကိ ထားေတာ်မေသာ ေ ကာင့်၊ ၆
မျက်စိေတာ်ကိ လဲ ၍ လသည်သငှ ါးကဲ့ သိ ့ မိ မိ ေန့ရက်ကိ လွ န်ေစသည်တိင်ေအာင်
ငိ မ်ဝပ်ရေသာအခွ င့ ် ကိ ေပးေတာ်မပါ။ ၇ သစ်ပင်ကိခတ်ေသာ်လည်း၊ အငတ်အချည်း
စည်းမ ှ ိ ဘဲ အတက်ေပါက်ေလဦ းမည်ဟ ေြမာ်လင့်စရာ ှ ိ ၏။ ၈ ေြမထဲ မှာ အြမစ်ေဟာင်း၍၊
ေြမေပ မှာ အငတ်ေသေသာ်လည်း၊ ၉ ေရေငွ ့ေ ကာင့် အတက်ေပါက်၍၊ ပျိုးပင်ကဲ့သိ ့
အ ွ န့်တိ့ ှ င့် ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။
အသက်ချုပ် ပီ းလ င်

၁၀ လမကားေသ၍ ေဆွ းေြမ့တတ်၏။ လသည်

အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။

ြမစ်ေရခန်းေြခာက် သကဲ့ သိ ့၎င်း၊
ေကာင်းကင်မကန်

၁၂ လသည်အိပ် ပီ းမှ ေနာက်တဖန်မထရ။ မိ ဃ်း

မဆံ းမှီတိင်ေအာင်

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိ

အမျက်ေတာ်မလွ န်မှီတိင်ေအာင်

အိ င်ေရြပတ်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊

၁၁

မ ိးရ။

အအိ ပ်

သချုင်းတွ င်း၌

အေပျာ်မပျက်ရ။

၁၃

ဝှက်ထားေတာ်မပါေစ။

ကွ ယ်ကာေတာ်မပါေစ။

အက ်ပ်

ကိ ေအာက်ေမ့စရာ အချိန်ကိ ချိန်းချက်ေတာ်မပါေစ။ (Sheol h7585)

၁၄ လသည်

ေသလ င်အသက် ှ င်ြပန်ပါလိ မ့ ်မည်ေလာ။ အက ်ပ် ေြပာင်းလဲ ချိန်မေရာက်မှီ၊ ပင်ပန်းစွ ာ
အမထမ်းရေသာ ေန့ရက်ကာလပတ်လံ းသည်းခံ လျက်ေန

ပါမည်။

၁၅ အက ်ပ်ကိ

ေခ ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ြပန် ေလ ာက်ပါမည်။ ကိ ယ်တိင်ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ အရာကိ
သနားြခင်း စိ တ် ှ ိ ေတာ်မပါ။ ၁၆ ယခမှာ အက ်ပ်ေြခရာတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေရတွ က်၍၊
အက ်ပ်အြပစ်တိ့ကိ ေစာင့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ အက ်ပ်သည် မှားြခင်းအေ ကာင်းအရာကိ
အိ တ်၌တံ ဆိ ပ်ခတ်၍၊ အက ်ပ်ဒစ ိ က်အြပစ်အေပ မှာ အထပ်ထပ်အြပစ်တင်ေတာ်မ၏။ ၁၈
ပိ ေသာေတာင်သည်

ကွ ယ်ေပျာက်တတ်ပါ၏။

ေ ွေလျာ
့
့ တတ်ပါ၏။

ေရတိ က်ေသာေကျာက်ခဲသည်လည်း

လမ်းမိ းေသာေရ ှ င့်အတ
လေြမာ်လင့်စရာ

ေကျာက်သည်လည်း

ေြမမန့်ပါသွ ားတတ်ပါ၏။

အေ ကာင်းကိ

ဖျက်ေတာ်မ၏။

ပွ န်းတတ်ပါ၏။

ထိ အတ
၂၀

မိ မိေနရာမှ
၁၉

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ကိ ယ်ေတာ်သည်

လကိ

အစဥ် ိင်ေတာ်မ၍၊ လသည်ကွယ်ေပျာက်တတ်ပါ၏။ ထးြခားေသာမျက် ှ ာ ကိ ေပး၍
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အြခားသိ ့ လတ်လိက်ေတာ်မ၏။ ၂၁ သ၏သားတိ ့သည် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေသာ်လည်း
သသည်မသိ ရပါ။ ှ ိမ့ ်ချြခင်းသိ ့ ေရာက်ေသာ် လည်း ထိ အမကိ ပင် မရိ ပ်မိပါ။ ၂၂ သိ ့ရာတွ င်
သ၏ကိ ယ်သည်ကိက်ခဲလျက်၊

သ၏ဝိ ညာဥ်သည်ညည်းတွ ားလျက်ေနရပါသည်ဟ

မတ်ဆိ၏။

၁၅ တဖန်ေတမန် အမျိုးသားဧလိဖတ် မက်ဆိသည် ကား၊
ေလ ှ င့်တေသာ အချည်း
ှ င့်ြပည့်ေစသင့်သေလာ။

၂ ပညာ ှ ိ ေသာသသည်

ှ ီးစကားကိ ေြပာသင့်သေလာ။ မိ မိဝမ်းကိ အေ ှ ေလ
့
၃ အကျိုးမဲ့ ေသာစကား၊ ေကျးဇးမ ပ ိင်ေသာ စကား ှ င့်

ေဆွ းေ းသင့်သေလာ။ ၄ သင်သည် ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းအကျင့်၌ အကျိုးမ ှ ိ ဟ
ဆိ လိ၏။ ဆိ ေတာင်းပဌနာ ပရာ ဝတ်ကိ ဆီ းတားတတ်၏။ ၅ သင်သည်ကိယ် တ်ြဖင့်
ကိ ယ်အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပ၏။ ပရိ ယာယ် ပေသာ သ၏စကားကိ သံ းတတ်၏။ ၆ ငါသည်
သင့်ကိ အြပစ်မတင်၊ သင့် တ်သည် သင့်ကိ အြပစ်တင်၏။ သင့် တ်ခမ်းတိ သ
့ ည် သင့်တဘက်
၌ သက်ေသခံ ၏။

၇ သင်သည် အဦ းဆံ းဘွ ားေသာလ ြဖစ်သေလာ။ ေတာင်များကိ

မဖန်ဆင်းမှီ သင့်ကိ ဖန်ဆင်းသေလာ။
သေလာ။

ပညာကိ

၈ ဘရားသခင် ှ င့် တိ တ်ဆိတ်စွာတိ င်ပင်ဘး

ကိ ယ်၌အကန်အစင်

သိ မ်းထား ပီ

ေလာ။

၉

ငါတိ ့မသိ ၊

သင်သိေသာအရာမည်မ ှ ိ သနည်း။ ငါတိ ့၌မပါ၊ သင်နားလည်ေသာအရာမည်မ ှ ိ သနည်း။ ၁၀
သင့်အဘထက်အသက် ကီ းေသာသ၊ ဆံ ပင်ြဖူ ေသာသတိ ့သည် ငါတိ ့တွင် ှ ိ က၏။ ၁၁
သင်၌

ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ

သက်သာြခင်းအေ ကာင်း

နည်းသေလာ။

သင်၌ဝှက်ထားေသာအမ တစံ တခ ှ ိ သေလာ။ ၁၂ ကိ ယ်အလိ သိ့လိက်၍ အဘယ်ေ ကာင့်
လဲ သွားသနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့် မျက်ေစာင်းထိ းသနည်း။ ၁၃ သင်၏စိ တ်သေဘာသည်
ဘရားသခင် ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်၍၊ တ် ှ င့်ြပစ်မှားေပ၏။ ၁၄ လသည်အဘယ်သိ့ေသာ
သြဖစ်၍ သန့် ှ င်း ိင်သနည်း။ မိ န်းမဘွ ားေသာသသည် အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်၍
ေြဖာင့်မတ် ိင်သနည်း။

၁၅ ဘရားသခင်သည် မိ မိသန့် ှ င်းသတိ ့ကိပင် ယံ ေတာ်မမ။

ေကာင်းကင်ဘံ ေသာ်လည်းေ ှ ေတာ်
့
၌ မစင် ကယ်။ ၁၆ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ ေရကိ ေသာက်သကဲ့ သိ ့
ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ ေသာက်လျက်၊ ဆိ းညစ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ လသတဝါ၌ အဘယ်ဆိဘွယ်
ှ ိ သနည်း။

၁၇ ငါ့စကားကိ

နားေထာင်ေလာ့။ တပါးအမျိုးသား ှ င့်

မေရာေ ှ ာ၊

ကိ ယ်အမျိုးတမျိုးတည်းလ င် ေြမကိ ပိ င်ေသာ ပညာ ှ ိ တိ့သည်၊ ဘိ းေဘးလက်ထက်မှစ၍
မထိ မ်မဝှက်၊ ေြပာဘးေသာ အရာ၊ ငါ့ကိယ်တိင်ြမင်ေသာ အရာကိ ငါြပသမည်။ ၂၀
ဆိ းေသာသသည် တသက်လံ း ဒကဆင်းရဲ ကိ ခံ ရ၏။
မိ မိအသက်အပိ င်း အြခားကိ မသိ ရ။

ေယာဘ

ှ ဥ်းဆဲ ဘတ်ေသာ သသည်

၂၁ သသည် ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာအသံ ကိ
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ကားလျက်ေနရ၏။ စည်းစိ မ်ကိ ခံ စားစဥ်တွင်၊ ဖျက်ဆီး ေသာ သသည် လာတတ်၏။
၂၂

ေမှာင်မိက်ထဲမှာ

ေဘးလွ တ်မည်ဟ

ေချာင်းေြမာင်းလျက် ှ ိ ၏။
ေမှာင်မိက်ကာလသည်

ေြမာ်လင့်

စားစရာကိ

၂၃

အသင့် ှ ိ သည်ကိ

စရာမ ှ ိ ။

ထားသည့်သ့ကိ

ှ ာ၍လှ ည့်လည်ရ၏။

သိ ၏။

၂၄

မိ မိအဘိ ့

ဆင်းရဲ ြခင်းဒက ှ င့်

နာ ကဥ်းြခင်းေဝဒနာတိ ့သည် ထိ သကိ ေချာက်တတ်၏။ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ အသင့် ေနေသာ
ှ င်ဘရင်ကဲ့သိ ့ သ့ကိ ိင်တတ်၏။ ၂၅ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သသည် ဘရားသခင်၏
အာဏာေတာ်ကိ ဆန်လျက်၊ အန တန်ခိး ှ င်တဘက် ကေန၍ ကိ ယ်ကိခိင်ခ့ံ ေစ၏။ ၂၆
လည်ပင်းကိ

ဆန့်လျက်၊

တိ က်အ့ံ ေသာငှ ါ ေြပး၏။

ထေသာဒိ င်းပ ှ င့်
၂၇ မိ မိမျက် ှ ာကိ

ဆီ းကာလျက်၊

ဘရားသခင်ကိ

ဆ ဖိ းြခင်း ှ င့် ဖံ းအပ်၍၊ ဝမ်းပျဥ်း

အသားသည်လည်း ဆ ဖိ းလျက် အတွ န့်တွန့်ေန၏။ ၂၈ သိ ့ေသာ်လည်း လဆိ တ်ညံေသာ မိ ၊့
အဘယ်သ မ မေန။ လဲ လေသာ အိ မ်တိ့၌ သသည်ေနရ၏။

၂၉ ေငွ မရတတ်ရ၊

သ၏စည်းစိ မ်မတည်ရ။ သ၏ ဥစာပစည်းသည် ေြမ ကီ းေပ မှာ မြပန့်ပွါးရ။ ၃၀ သသည်
ေမှာင်မိက်ေဘး ှ င့်မလွ တ်ရ။ မီ းလ ံ သည်သ၏အခက်အလက်တိ့ကိ ေလာင်လိမ့ ်မည်။
ဘရားသခင်၏
၃၁

တ်ေတာ်အသက်အားြဖင့်

အဘယ်သမ လှ ည့်စားြခင်းကိ ခံ၍

အနတအကျိုးကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

သတ်သင်
အနတကိ

ပယ် ှ င်းြခင်းကိ
မခိ လံ ေစ ှ င့်။

ခံ ရ၏။

သိ ့မဟတ်

၃၂ အချိန်မေစ့မှီဆံ းြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ သ၏

အခက်အလက်သည် မစိ မ်းရာ။ ၃၃ စပျစ် ွယ်ပင်ကဲ့သိ ့ မိ မိ၌ မမှည့်ေသာ အသီ းကိ ၎င်း၊
သံ လွ င်ပင်ကဲ့သိ ့ မိ မိအပွ င့ ်ကိ ၎င်း ေခ ရလိ မ့ ်မည်။
ဆိ တ်ညံလိ မ့ ်မည်။

၃၄ အဓမလ၏အသင်းသည်

တံ စိ းစားေသာသတိ ့၏ေနရာသည်

ထိ သတိ ့သည်မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ

ပဋိ သေ ယ၍

မီ းေလာင်လိမ့ ်မည်။

၃၅

အနတကိ ဘွားတတ် က၏။

သတိ ့ဝမ်းထဲ ၌မသာကိ ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်တတ်သည်ဟ မက်ဆိ၏။

၁၆ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊
သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်

၂ ထိ သိ့ေသာစကားများတိ ့ကိ ငါ ကားဘး ပီ ။

ှ စ်သိမ့ ်ေစြခင်းငှ ါ

သြဖစ် ကပါသည်တကား။

၃

ပေသာ်လည်း၊

အချည်း ှ ီးေသာ

ပင်ပန်းေစေသာ

စကားမကန် ိင်သေလာ။

သင်သည်စကားတံ ့ြပန်ေြပာြခင်းငှ ါ အဘယ်ေ ကာင့် ရဲ ရင့်သနည်း။ ၄ သင်တိ့ေြပာသကဲ့ သိ ့
ငါသည်လည်းေြပာ ိင်၏။ သင်တိ့သည် ငါကဲ့ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ ငါသည်သင်တိ့ တဘက်က
စကားများကိ ပံ ၍ထား ိင်၏။ ေခါင်းကိ လည်း ခါ ိင်၏။ ၅ ထိ သိ့ငါသည်မ ပဘဲ ၊ သင်တိ့ကိ
ငါ့စကား ှ င့် မစမည်။ အချည်း ှ ီးေသာစကားကိ ငါချုပ်တည်းမည်။ ၆ ယခမှာငါသည်
ေြပာေသာ်လည်းမသက်သာ၊

ေယာဘ

မေြပာဘဲ ေနလ င်လည်း

ြခားနားြခင်းမ ှ ိ ။

၇
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ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိပင်ပန်းေစေတာ်မ ပီ ။ငါ့အိမ်ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မ ပီ ။ ၈
ငါ့ကိေြခချင်းခတ်ေတာ်မ၍၊

ထိ ေြခချင်းသည်ငါ့

တဘက်က

သက်ေသခံ ၏။

ငါပိ န် ကံ ြခင်းအရာသည် လည်း ငါ့တဘက်ကထ၍ မျက် ှ ာချင်းဆိ င်လျက် သက် ေသခံ ၏။ ၉
အမျက်ေတာ်သည်
အံ သွ ားခဲ ကိ တ်ြခင်းကိ

ငါ့ကိအပိ င်းပိ င်းဆွဲ ြဖတ်၍

ှ ဥ်းဆဲ တတ်၏။

ငါ့အေပ မှာ

ပေတာ်မ၏။ ငါ့ရန်သသည်ငါ့ကိ မျက်ေစာင်းထိ း၏။

၁၀

သတပါးတိ ့သည် ငါ့ကိပစပ်ဟ က၏။ အ ှ က်ခွဲ ၍ ပါးကိ ပတ် က၏။ ငါ့တဘက်က
တညီ တ ွ တ်တည်း စေဝး က၏။ ၁၁ ဘရားသခင်သည်ငါ့ကိ မတရားေသာသတိ ့တွင်
ချုပ်ထားေတာ်မ ပီ ။ လဆိ းတိ ့၏ လက်သိ့အပ်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၂ ငါသည် ငိ မ်ဝပ်လျက်ေနေသာအခါ
ငါ့အ ိ းတိ ့ကိ ချိုးေတာ်မ၏။ လည်ပင်းကိ ကိင်၍ အပိ င်းပိ င်းြပတ်ေစ ြခင်းငှ ါ လပ်ေတာ်မ၏။
ငါ့ကိ ပစ်စရာစက်သွင်းေတာ် မ၏။ ၁၃ ြမားေတာ်တိ့သည် ငါ့ကိဝိင်း၍ က ဏာေတာ် မ ှ ိ ဘဲ၊
ငါ့ေကျာက်ကပ်ကိ စးေစေတာ်မ၏။ ငါ့သည်းေြခအရည်ကိေြမေပ ၌ သွ န်းေတာ်မ၏။ ၁၄
ငါ့ကိအထပ်ထပ်ဆွဲြဖတ်၍၊

သရဲ ကဲ့သိ ့ငါ့ကိ

ဟန်းဟန်းတိ က်လာေတာ်မ၏။

၁၅

ငါသည်ကိယ်အေရေပ မှာ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ချုပ်၍ ကိ ယ်ဦးချိုကိ ံ ့ ှ င့်လး ပီ ။ ၁၆
ငိ ြခင်းအားြဖင့် ငါ့မျက် ှ ာပျက်လျက်၊ ငါ့မျက် ခမ်းအေပ မှာ ေသြခင်းအရိ ပ်လမ်းမိ းလျက် ှ ိ ၏။
၁၇ သိ ့ေသာ်လည်းငါ့လက်၌မတရားေသာ အမမ ှ ိ ။ ငါ ပေသာ ပဌနာသည် သန့် ှ င်း၏။ ၁၈

အိ ေြမ ကီ း၊ ငါ့အေသွ းကိ ဖံ း၍ မထားပါ ှ င့်။ ငါေအာ်ဟစ်ြခင်းအသံ ကိ သင်၌မေနေစ ှ င့်။ ၁၉
ဤအမ၌ ငါ့သက်ေသသည် ေကာင်းကင်ေပ မှာ ှ ိ ၏။ ၂၀ ငါ့သေဘာကိ သိ ေသာသသည်
ြမင့်ေသာအရပ်၌ ှ ိ ၏။ ငါ့အေဆွ ခင်ပွန်းတိ ့သည် ငါ့ကိကဲ့ရဲ ့၍၊ ငါသည် ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌
မျက်ရည်ကျလျက်ေန၏။ ၂၁ လသည် မိ မိအသိ အက မ်း ှ င့်ေဆွ းေ ွးသကဲ့ သိ ့ ဘရားသခင် ှ င့်
ေဆွ းေ ွးရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ပါေစေသာ။

၂၂

ှ စ်ေပါင်းမ ကာမြမင့်မှီ တဖန်ြပန်၍ မလာရ

ေသာလမ်းသိ ့ ငါလိ က်သွားရေတာ့မည်။

၁၇ ငါ့အသက်ကန် ပီ။ ငါေနရေသာ ကာလလွန် ပီ။ သချုင်းသည်

ငါ့အဘိ ့ြဖစ်၏။

၂ ကဲ့ ရဲ ့တတ်ေသာ သတိ ့သည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ကသည်မဟတ်ေလာ။ သတိ ့ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ

အြခင်းအရာတိ ့ကိ အစဥ် ငါ ကည့်ြမင်ရသည်မဟတ်ေလာ။

၃ အေပါင်ထားပါေတာ့။

အာမခံ ေပးပါေတာ့။ အဘယ်သသည် ငါ ှ င့်ဂတိ သစထားမည်နည်း။ ၄ ကိ ယ်ေတာ်သည်
သတိ ့ဥာဏ် ကိ ကွယ်ေစေတာ် မသည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့ကိ ချီးေြမာက်ေတာ်မမရ။

၅

အ ကင်သသည် ဥစာကိ လယအံ့ ေသာငှ ါ အေဆွ ခင်ပွန်းကိ အပ်၏။ ထိ သ၏သားတိ ့သည်
ေြမာ်လင့်၍ စိ တ်ပျက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ ငါ့ကိ သတပါးကဲ့ ရဲ ့စရာ အေ ကာင်းြဖစ်ေစေတာ်မ၍၊
သတိ ့သည် ငါ့ကိ ွံ ့ က၏။

ေယာဘ

၇ ဝမ်းနည်းြခင်းအား ကီ းေသာေ ကာင့် ငါ့မျက်စိ မန်၏။
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ကိ ယ်အဂ ါများတိ ့သည် အရိ ပ်ကဲ့သိ ့ ြဖစ် က၏။ ၈ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့သည် ဤအမေ ကာင့်
မိ န်းေမာေတွ ေဝ ကလိ မ့ ်မည်။ အြပစ်ကင်းလွ တ်ေသာ သတိ ့သည် အဓမလများတဘက်က
ကိ ယ်ကိကိယ် ိးေဆာ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၉ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့သည်လည်း တည် ကည်ြခင်း၊
လက်စင် ကယ်ေသာသတိ ့သည် ခွ န်အားတိ းပွ ါးြခင်း ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ သင်တိ့မကား
တေယာက်မ မ ကင်း၊ ြပန်သွား က

ပါေတာ့။ သင်တိ့တွင် ပညာ ှ ိ တစံ တေယာက်ကိမ ငါ

မေတွ ့ ိင်။ ၁၁ ငါ့ေန့ရက်လွန် ပီ ။ ငါ ှ လံ းသွ င်းမိ ေသာ အ ကံ အစည်တိ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့
ေရာက် က ပီ ။ ၁၂ ညဥ့်သည် ငါ၌ ေနကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊ ငါ့အလင်းသည် ေမှာင်မိက် ှ င့် နီးစပ်၏။
၁၃ သချုင်းသည် ငါ့ေနရာြဖစ်သည်ကိ ငါေြမာ်လင့် ၏။ ငါ့အိပ်ရာသည် ေမှာင်မိက်၌

ခင်းလျက် ှ ိ ၏။ (Sheol h7585) ၁၄ ပပ်စပ်ြခင်းအား၊ သင်သည် ငါ့အဘြဖစ်၏ဟ၍၎င်း၊
တီ ေကာင်အား သင်သည်ငါ့အမိ ၊ ငါ့ ှ မြဖစ် သည်ဟ၍၎င်း ငါဆိ ရ၏။

၁၅ သိ ့ြဖစ်၍

အဘယ်သိ့ ငါေြမာ်လင့်ရသနည်း။ ငါေြမာ်လင့်စရာအေ ကာင်းကိ အဘယ်သြမင်ရသနည်း။
၁၆ ထိ အေ ကာင်းသည် မရဏ ိင်ငံအထဲ သိဝ
့ င်၍၊ ငါ ှ င့်အတ ေြမမန့်၌ ှ ိမ့ ်ချလျက်ေနရမည်ဟ

မက်ဆိ၏။ (Sheol h7585)

၁၈ တဖန် အာအမျိုးသား ဗိလဒဒ် မက်ဆိသည် ကား၊

၂ ဤစကားသည် အဘယ်အခါမှ

ြပတ်လိမ့ ်မည် နည်း။ သတိ ပ က။ သိ ့မှသာငါတိ ့သည် စကားေြပာ က

မည်။

၃

သင်သည်ငါတိ ့ကိ တိ ရ စာန်ကဲ့သိ ့ အဘယ်ေ ကာင့် မှတ်သနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့်
မထီ မဲ့ြမင် ပ သနည်း။ ၄ အမျက်ထွက်၍ မိ မိကိယ်ကိ ကိ က်ြဖတ်ေသာသ၊ သင့်အတွ က်
ေြမ ကီ းကိ စွန့်ပစ်ရမည်ေလာ။

ေကျာက်သည်

မိ မိေနရာမှ

ေ ွရမည်
့
ေလာ။

၅

အကယ်စင်စစ်ဆိးေသာသ၏ အလင်းသည် ကွ ယ်လိမ့ ်မည်။ သ၏မီ းလ ံ မေတာက်ရ။ ၆
သ၏ေနရာအလင်းလည်း ေမှာင်မိက်ြဖစ်လိမ့ ် မည်။ သ၏ဆီ မီးလည်း ေသလိ မ့ ်မည်။ ၇
ခိ င်ခ့ံ စွ ာသွ ားေသာအခါ ကျဥ်းေြမာင်းရာသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ မိ မိအ ကံ အစည်အားြဖင့်
ံ းရလိ မ့ ်မည်။ ၈ ပိ က်ထဲသိ့ အလိ လိဝင်တတ်၏။ ေကျာ့ကွ င်းေပ မှာ နင်းတတ်၏။ ၉
ဂိ င်း ပတ်၍ ေြခကိ မိ သြဖင့် ေကျာ့ကွ င်း ှ င့် မက တ် ိင်ဘဲ ေနရ၏။ ၁၀ ေြမ၌ဂျမ်း ကိ းကိ
သ့အဘိ ့ ဝှက်ထားလျက်၊ သသွ ားရာလမ်း၌ ေထာင်ေချာက်ကိ ြပင်လျက် ှ ိ ၏။

၁၁

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာတိ ့သည် ဝိ င်း၍ ကျပ်တည်းစွ ာ လိ က် ှ င့် ကလိ မ့ ်မည်။
၁၂ သသည် ငတ်မွတ်ေသာအားြဖင့် အားေလျာ့လျက်၊ ပျက်စီးြခင်း ေဘး ှ င့် ေတွ ့လလျက် ှ ိ ၏။
၁၃ ထိ ေဘးသည် သ၏အ ိ းတိ ့ကိ ကိ က်ခဲ၍၊ ေသမင်း၏သားဦ းသည် သ၏ခွ န်အားကိ

မျိုလိ မ့ ်မည်။
ေဘးဒဏ်တိ့၏

ေယာဘ

၁၄ သခိ လံ ရာအေ ကာင်းကိ

သ၏ေနရာမှ ပယ် ှ င်း၍၊ သ့ကိယ်ကိ

ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ ေဆာင် သွ ားရ၏။

၁၅ သ၏ေနရာ၌ အ ှ င်မ ှ ိ ။
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ပျက်စီးြခင်းေဘးေန၍ အမိ းေပ မှာ ကန့်ြဖူးလျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၁၆ သ၏အြမစ်တိ့သည်
ေသွ ့ေြခာက်လျက်၊ အခက်အလက်တိ့လည်း ေသလျက် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ေြမေပ မှာသ့ကိ
ေအာက်ေမ့စရာအမှတ် ေပျာက်ပျက်၍၊ ပွဲ သဘင်၌ သ၏နာမကိ အဘယ်သမ မေခ မေြပာ။
၁၈ သ့ကိအလင်းထဲ က ေမှာင်မိက်ထဲသိ့ ေမာင်း၍ လ့ြပည်မှ

ှ င်ထတ်ရ၏။

၁၉

သ့အမျိုးတွ င် သ့သားေြမးမ ှ ိ ။ သ၏အိ မ်သ အိ မ်သားတေယာက်မ မကျန်ရစ်ရ။ ၂၀
သ၏လက်ထက်၌ ှ ိ ေသာ သတိ ့သည် ထိ တ်လန့်သကဲ့ သိ ့၊ သ့ေနာက်၌ြဖစ်ေသာ သတိ ့သည်
သ၏အမ

ေ ကာင့်

မိ န်းေမာေတွ ေဝ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၁

အကယ်စင်စစ်ဆိးေသာ

သ၏ေနရာသည် ထိ သိ့ေသာ လကဏာ ှ ိ ၏။ ဘရားသခင်ကိမသိ ေသာသ သည် ထိ သိ့ေသာ
ေနရာသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်ဟ မက်ဆိ၏။

၁၉ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ငါ့စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်၍
အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း

သင်တိ့စကားြဖင့်

ဆယ် ကိ မ်ေ ြမာက်ေအာင်ငါ့ကိ
အ ှ က်မ ှ ိ ဘဲ ပ က ပီ ။

ကဲ့ ရဲ ့ က ပီ ။

ငါ့ကိချိုးဖဲ့ ကလိ မ့ ်မည်နည်း။
ငါ့ကိမိန်းေမာေတွ

၃

ေဝေစြခင်းငှ ါ

၄ ငါြပစ်မှား ပီ မှန်ေစေတာ့။ ငါ့အြပစ် ှ င့်ငါသာဆိ င်၏။

၅

သင်တိ့သည်ငါ့အေပ ၌ ဝါ ကား၍၊ ငါအ ှ က် ခံ ရေသာေ ကာင့်၊ ငါ၌အြပစ်တင် ကေသာ်လည်း၊
၆ ဘရားသခင်သည်ငါ့ကိလှဲ၍ မိ မိေကျာ့ကွ င်း၌ ေကျာ့မိ ေတာ်မေ ကာင်းကိ သိ မှတ် ကေလာ့။
၇ ငါသည်ကိယ်ခံရေသာ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ အေ ကာင်း ပ၍ ြမည်တမ်းေသာ်လည်း၊ အဘယ်သမ

နားမေထာင်။ ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း တရားသြဖင့် စီ ရင်ေသာသမ ှ ိ ။ ၈ ငါမသွ ား ိင်ေအာင်
ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာအဆီ းအကာ ပ၍၊

ငါသွ ားရာလမ်း၌

ေမှာင်မိက်ကိထားေတာ်မ ပီ ။

ငါ့ဂဏ်အသေရကိ ခ တ်၍၊ ငါ့ေခါင်းက ေပါင်းသရဖကိ ချေတာ်မ ပီ ။

၉

၁၀ ငါ့ကိဝိင်း၍

ဖျက်ဆီးေတာ်မသြဖင့် ငါေပျာက် ကန် ပီ ။ သစ်ပင်ကိ တ်သကဲ့ သိ ့၊ ငါေြမာ်လင့်ရေသာ
အခွ င့ ်ကိ တ်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၁ ငါ၌အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်၍၊ ငါ့ကိရန်သကဲ့ သိ ့ မှတ်ေတာ်မ၏။
၁၂ စစ်ချီလာ၍၊ စစ်သရဲ ေတာ်တိ့သည် ငါ့ေ ှ သိ
့ ့ ေရာက်ြခင်းငှ ါ၊ ကျံုးတး၍ ငါ့ပတ်လည်၌

တပ်ချ က၏။ ၁၃ ငါ့ညီအစ်ကိတိ့ကိ ငါ ှ င့် ကွ ာေဝးေစေတာ်မ၏။ ငါ့အသိ အက မ်းတိ ့သည်
ငါ့ကိမသိ ၊

ိ င်းေသာသြဖစ် က၏။ ၁၄ ငါ့ေပါက်ေဘာ်တိ့သည် ငါ့ကိစွန့်၍၊ ငါ့သငယ်

ချင်းတိ ့သည် ေမ့ေလျာ့ က၏။
ငါ့ကိဧည့်သည်ကဲ့သိ ့၎င်း၊

၁၅ ငါ့က န်မများ၊

ငါ့အိမ်သအိ မ်သားများတိ ့သည်

တက န်းတ ိင်ငံသားကဲ့ သိ ့၎င်း

ငါ့က န်ကိငါေခ ေသာအခါသသည် မထး၊ သ့ကိ

မှတ် က၏။

၁၆

တ်ဆက်၍ ေတာင်းပန်ရ၏။

၁၇

ငါ့မယားသည် ငါ့အသက်ေလကိ ၎င်း၊ ငါ့သား သမီ းတိ ့သည် ငါြမည်တမ်းြခင်းအသံ ကိ ၎င်း
ွံ ့ က၏။ ၁၈ သငယ်တိ့သည်လည်း ငါ့ကိမထီ မဲ့ြမင် ပ၍ ငါထ ေသာအခါ ကဲ့ ရဲ ့ က၏။ ၁၉

ေယာဘ
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ငါ့မိတ်ေဆွ တိ့သည် ငါ့ကိ ွံ ၍၊ ငါချစ်ေသာ သတိ ့ သည် ငါ့ရန်သြဖစ် က၏။

၂၀

ငါ့အေရသားသည်ငါ့အ ိ းတိ ့၌ ကပ်လျက် ှ ိ ၏။ သွ ားဖံ းတခသာပါလျက်ငါေြပးလွ တ်ရ၏။ ၂၁
အိ အေဆွ ခင်ပွန်းတိ ့၊ ငါ့ကိသနား ကပါ။ ငါ့ကိသနား ကပါ။ ဘရားသခင်၏ လက်ေတာ်သည်
ငါ့ကိထိခိက်ပါ ပီ ။ ၂၂ ဘရားသခင် ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မသည်နည်းတ အဘယ်ေ ကာင့် သင်တိ့သည်
ှ ဥ်းဆဲ ကသနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့် ငါ့အသားကိ စား၍ မေရာင်ရဲ ့ဘဲ ေန ကသနည်း။
၂၃

ငါ့စကားကိ ယခေရးမှတ်ပါေစေသာ။

စာရင်း၌သွ င်းထားပါေစေသာ။

၂၄

ခဲ ြပားေပ မှာကညစ် ှ င့်အကရာတင်လျက်၊ ေကျာက်စာထိ း လျက် မဲ ပါေစေသာ။ ၂၅ ငါ့ကိ
ေ ွး တ်ေသာသခင်သည် အသက် ှ င်၍၊ ေနာင်ကာလ၌ ေြမမန့်အေပ မှာ ေပ လာေတာ်မမည်
ဟ၍၎င်း၊ ၂၆ ငါ့အေရကန် ပီ းမှ ဤကိ ယ်ကိပင် ဖျက်ဆီးေသာ်လည်း၊ ငါသည်ကိယ်ခ ာ၌
ဘရားသခင်ကိြမင်မည်ဟ၍ ၎င်း ငါသိ ၏။ ၂၇ ငါ့ဘက်၌ ေနေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိ
ငါြမင်မည်။ သတပါးြမင်သည်သာမက၊ ငါသည် ကိ ယ် မျက်စိ ှ င့်ဖးြမင်မည်။ ထိ သိေ
့ ြမာ်လင့်၍
ငါ့ေကျာက်ကပ် သည် ပျက်လျက် ှ ိ ၏။ ၂၈ ယခမှာသင်တိ့က၊ ငါတိ ့သည် သ့ကိအဘယ်သိ့
ှ ဥ်းဆဲ ရမည်နည်း။

သ၌အြပစ်တင်ေသာအခွ င့ ်ကိ

ဆိ ကသည်ြဖစ်၍၊

၂၉

အဘယ်သိ့

ေတွ ့ရမည်နည်းဟ

ထားေဘးကိ ေ ကာက် ကေလာ့။

အေ ကာင်းမကား၊

အမျက်ေတာ်သည်ထားေဘးြဖင့် အြပစ်ေပးတတ် ၏။ အြပစ်စီရင်ရေသာအချိန် ှ ိ ေ ကာင်းကိ
သိ မှတ် ကေလာ့ဟ မက်ဆိ၏။

၂၀ တဖန်ေနမတ်အမျိုးသားေဇာဖာ မက်ဆိသည်ကား၊
ငါ့စိတ် ှ လံ းသည်

ိးေဆာ်ေသာေ ကာင့်၊

၂ ငါြပန်ေ ြပာရမည်အေ ကာင်း၊

ေြပာချင်ေသာစိ တ်အား ကီ း၏။

၃

ငါသည်ကိယ်ခံရေသာ ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်း စကား ကိ ကား၍၊ ငါ့ဥာဏ်သေဘာ ိးေဆာ်သြဖင့်
ငါြပန်ေြပာ ရ၏။ ၄ ေ ှ ့ဦးစွ ာေသာကာလ၊ လကိ ေြမ ကီ းေပ မှာ ေနရာချစကာလမှစ၍၊ ၅
ဆိ းေသာသသည် ကာြမင့်စွ ာကာလ

မဝါ ကားရ

ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

အဓမလသည်

ခဏသာဝမ်းေြမာက် ေ ကာင်းကိ ၎င်း မသိ သေလာ။ ၆ သ၏ ဘန်းသည် မိ ဃ်းေပ သိ ့တက်၍၊
သ၏ ေခါင်းသည် မိ ဃ်းတိ မ်တိင်ေအာင် မှီေသာ်လည်း၊ ၇ မိ မိမစင်ကဲ့သိ ့အစဥ်ပျက်ရလိ မ့ ်မည်။
သ့ကိ ြမင်ဘးေသာ သတိ ့က၊ ထိ သသည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ ေမး ကလိ မ့ ်မည်။ ၈
သသည်အိပ်မက်ကဲ့သိ ့
ကွ ယ်ေပျာက်ရလိ မ့ ်မည်။

လွ င့ ်ြပား၍

ေနာက်တဖန်

မေတွ ့ရ။

ညဥ့် ပါ ံ ကဲ့ သိ ့

၉ သ့ကိြမင်ဘးေသာ မျက်စိသည် ေနာက်တဖန် သ့ကိ

မ ကည့်မ ရ။ သ၏ေနရာအရပ်သည် ေနာက် တဖန်သက
့ ိ မြမင်ရ။ ၁၀ သ၏သားတိ ့သည်
ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ ေဖျာင်းဖျ ရ က၏။ သိ ထားေသာဥစာကိ ကိ ယ်လက် ှ င့် ြပန်ေပး ရ က၏။
၁၁ သ၏အ ိ းတိ ့သည် ပျိုေသာအ ွယ်၏ အ ှ ိ န် ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ်လည်း၊ သ ှ င့်တကွ ေြမမန့်၌

ေယာဘ
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အိ ပ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ သသည်မိမိပစပ်၌ ဒစ ိ က်ကိချို ိးထင်၍၊ မိ မိလ ာေအာက်မှာ
ဝှက်ထားလျက်၊

၁၃

ှ ေြမာသြဖင့် မစွ န့်ရက်ဘဲ၊ မိ မိပစပ်၌ ငံ ေသာ် လည်း၊

၁၄

စား ပီ းလ င်သ၏ ဝမ်းထဲ မှာ သေဘာေြပာင်း၍ ေ မဆိ းအဆိ ပ်အေတာက်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၅
သမျိုေသာစည်းစိ မ်ဥစာကိ

တဖန်အန်ရလိ မ့ ်

မည်။

ဘရားသခင်လည်း

သ့ကိ

ဝမ်း တ်ေတာ်မမည်။ ၁၆ သသည် ေ မဆိ းအဆိ ပ်အေတာက်ကိ စိ ့၍ ေ မေဟာက်ကိက်သြဖင့်
ေသရလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ အသွ ယ်သွယ်ေသာြမစ်၊ ိ ့ ှ င့်ပျားရည်စီးေသာ ြမစ်တိ့ကိ မြမင်ရ။ ၁၈
မိ မိလပ်၍ရေသာဥစာကိ မိ မိမသံ းဘဲ ြပန်ေပး ရ၏။ ြပန်ေပးရေသာ ဥစာြဖစ်ေသာေ ကာင့်
အားရြခင်း မ ှ ိ ရ။ ၁၉ ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ
လယေသာေ ကာင့်၎င်း၊

၂၀

ှ ဥ်းဆဲ စွန့်ပစ်၍၊ မိ မိ မေဆာက်ေသာ အိ မ်ကိ

ေလာဘမေြပ ိင်ေသာေ ကာင့်၎င်း၊

အလိ ှ ိ

ေသာ

ဥစာတစံ တခမ မ ကင်း ဆံ း ံ းရလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ သလယချင်ေသာ ေလာဘလက် ှ င့် အဘယ်
အရာမ

မလွ တ်ေသာေ ကာင့်၊ သ၏စည်းစိ မ်မတည်ရ။

၂၂ ဥစာ ကယ်ဝစဥ်တွင်ပင်

ဆင်းရဲ ြခင်း ှ င့်ေတွ ့၍၊ အမျိုးမျိုးေသာ အမတိ ့သည် ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၃ သိ ့ေသာ်လည်း
သသည်ဝစွ ာစားရ၏။ ဘရားသခင်သည် အမျက်ေတာ်အ ှ ိ န်ကိ လတ်၍သစားစရာဘိ ့
အမျက်ေတာ် မိ ဃ်းကိ ွာေစေတာ်မမည်။ ၂၄ သံ လက်နက်ကိေ ှ ာင်၍ ေြပးေသာ်လည်း၊
ေ ကးဝါေလးြဖင့် ထတ်ချင်းခွ င်းလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ ြမားကိ တ်လ င် မိ မိကိယ်ထဲက ထွ က်လာ၏။
အေရာင်ေတာက်

ေသာထားသည်သ၏

မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက် ေနရ၏။

သည်းေြခထဲ က

ထွ က်လာ၍၊

သသည်

၂၆ ခပ်သိမ်းေသာေဘးတိ ့သည် သ့အဘိ ့ သိ ထား

လျက် ှ ိ က၏။ လမေမွ းေသာမီ းသည် သ့ကိေလာင်လိမ့ ် မည်။ သ၏ေနရာ၌ ကင်းသမ ေသာ
အရာတိ ့ကိ ေလာင် လိ မ့ ်မည်။ ၂၇ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သည် သ၏အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပ
၍၊

ေြမ ကီ းသည်လည်း

သ့တဘက်၌

ထလိ မ့ ်မည်။

၂၈

သ၏အိ မ်၌ ှ ိ ေသာ

ဥစာသည်ကွယ်ေပျာက်၍၊ အမျက်ေတာ် ထွ က်သာေန့၌ ေရကဲ့ သိ ့စီးသွ ားလိ မ့ ်မည်။ ၂၉
ထိ သိ့ေသာဆလပ်ကိ ဘရားသခင်သည် လဆိ း အားေပးေတာ်မ၏။ ထိ သိ့ေသာအေမွ ဥစာကိ
ဘရား သခင် ခွဲ ေဝစီ ရင်ေတာ်မသည်ဟ မက်ဆိ၏။

၂၁ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊

၂ ငါ့စကားကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်၍ ငါ့အား ှ စ်သိမ့ ်

ြခင်းကိ ပ ကေလာ့။ ၃ ငါေြပာရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ သည်းခံ က
ြပက်ယယ် ပချင်လ င်

ပ ကေလာ့။

ေလာ့။ ငါေြပာ ပီ းမှ

၄ ငါြမည်တမ်းေသာအရာ ှ င့် လဆိ င်သေလာ။

အဘယ်ေ ကာင့် စိ တ်မတိ သင့်သနည်း။

၅ ငါ့ကိ ကည့် လျက် မိ န်းေမာေတွ ေဝ၍၊

သင်တိ့ပစပ်ကိ သင်တိ့ လက် ှ င့် ဖံ းအပ် ကေလာ။ ၆ ငါသည်ေအာက်ေမ့ေသာအခါ။
မိ န်းေမာေတွ ေဝ၍၊

ေယာဘ

ကိ ယ်အသားသည်

တန်လပ်လျက် ှ ိ ၏။

၇

လဆိ းတိ ့သည်
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အသက် ှ င် ံ မ မက၊ အဘယ်ေ ကာင့် အသက် ကီ း၍ ဘန်းစည်းစိ မ် ှ င့် ြပည့်စံ က

သနည်း။

၈ သတိ ့သားသမီ းတိ ့သည် သတိ ့ပတ်ဝန်းကျင် အရပ်၌၎င်း၊ သတိ ့အမျိုးအ ွယ်သည်

သတိ ့ေ ှ ေမ
့ ှ ာက် ၌၎င်း ေနရာကျ က၏။ ၉ သတိ ့အိမ်များသည်လည်း ေဘး ှ င့်လွ တ်၍
ငိ မ်ဝပ် က၏။ ဘရားသခင်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ် က၏။ ၁၀ သတိ ့ ွားလားသည်
မခ တ်မလဲ အ ွယ်လိက်တတ်၏။

ွားမသည်လည်း ဝမ်းပိ းမပျက်ဘွားတတ်၏။

၁၁

သတိ သ
့ ငယ်များကိ သိ းစကဲ့ သိ ့လတ်၍၊ သားသမီ းတိ ့သည် ကခန်တတ် က၏။ ၁၂ သတိ သ
့ ည်
ပတ်တာ ှ င့်ေစာင်းကိ တီ းလျက်၊ သီ ချင်းဆိ ၍ ှ ဲခရာမတ်သံ ှ င့် ဝမ်းေြမာက်တတ် က၏။ ၁၃
ေပျာ်ေမွ ့လျက် အသက်ကာလကိ လွ န်ေစ၍၊ ချက်ြခင်းေသမင်း ိင်ငံသိ ့ ဆင်းသက်တတ် က၏။
(Sheol h7585) ၁၄ ဘရားသခင်အားလည်း၊ ငါ့တိ့ထံမှ ထွ က်သွားေလာ့။ ကိ ယ်ေတာ်၏တရားကိ

ငါတိ ့မသိ လိဟ၍၎င်း၊ ၁၅ အန တန်ခိး ှ င်သည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍ ငါတိ ့သည်
ဝတ် ပရမည်နည်း။သ့ကိဆေတာင်းလ င်
ဆိ တတ် က၏။

အဘယ်ေကျးဇး ှ ိ လိမ့ ်မည်နည်းဟ၍၎င်း

၁၆ သိ ့ေသာ်လည်း သတိ ့သည် ကိ ယ်စည်းစိ မ်ကိ ကိ ယ်မပိ င် က။

မတရားေသာသတိ ့၏ အ ကံ အစည်ကိ ငါသည် ဝန်မခံ ။

၁၇ မတရားေသာသတိ ့၏

မီ းခွ က်သည် ေသ၍၊ သတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ ဘရားသခင်သည် အမျက်ေတာ် ထွ က်သြဖင့်၊
ဘယ် ှ စ် ကိ မ်ေဘးဥပဒ်တိ့ကိ

စီ ရင်ေတာ်မ

ဘးသည်ကိ၎င်း၊

သတိ ့သည်

၁၈

ေလေ ှ မ့ ှ ာအမိ က် ှ င့် မန်တိင်းတိ က် သွ ားေသာ ဖွဲ ကဲ့သိ ့ ဘယ် ှ စ် ကိ မ်ြဖစ်ဘးသည်ကိ၎င်း၊ ၁၉
ဘရားသခင်သည်

သ၏အြပစ်ကိ

သ၏သားသမီ းတိ ့အဘိ ့

ဘယ် ှ စ် ကိ မ်

သိ ထားေတာ်မဘးသည်ကိ ၎င်း၊ သသည်ကိယ်တိင်သိ၍၊ ၂၀ ကိ ယ်ပျက်စီးြခင်းကိ ကိယ်
မျက်စိ ှ င့်

ြမင်လျက်၊

အန တန်ခိး ှ င်၏အမျက်ေတာ်ကိ

ေသာက်စိမ့ ်ေသာငှ ါ၊

သ၏အြပစ်ကိ ဘယ် ှ စ် ကိ မ်ဆပ်ေပးေတာ်မဘးသည်ကိ ၎င်းသိ မှတ် ကေလာ့။
သေနရေသာ ှ စ်လေစ့ေသာအခါ၊
အဘယ်သိ့ ဆိ င်သနည်း။

သ့သားသမီ းတိ ့၌

ေရာက်ေသာအမ ှ င့်

၂၁

သသည်

၂၂ ြမင့်ေသာအရပ်၌ေနေသာသတိ ့ကိ အစိ းရေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်ကိအဘယ်သ သွ န်သင်လိမ့ ်မည် နည်း။ ၂၃ တေယာက်ေသာသကား ခွ န်အား ှ င့်
ြပည့်စံ လျက်၊ ငိ မ်ဝပ်ချမ်းသာစွ ာ ေသတတ်၏။

၂၄ သ၏နံ ေဖးတိ ့သည် ဆ ဖိ း၍၊

အ ိ းတိ ့လည်း ြခင်ဆီ ှ င့် စိ စွတ် က၏။ ၂၅ တေယာက်ေသာသကား တခါမ မေပျာ်ေမွ ့၊
စိ တ် ိ းငယ်လျက်

ေသတတ်၏။

ှ စ်ေယာက်လံ းတိ ့သည်

၂၆

ေြမမန့်၌ အိ ပ်၍ တီ ေကာင်များ ဖံ းလမ်းြခင်းကိ ခံ ရ က၏။
ေအာက်ေမ့ေသာအရာ၊
ငါသိ ၏။

ေယာဘ

၂၈

ငါ့ကိ

မနာလိ ေသာ

အာဏာထားတတ်ေသာ

မြခားမနာ၊

၂၇ သင်တိ့သည်

စိ တ် ှ င့်ဆင်ြခင်ေသာအရာတိ ့ကိ

သ၏အိ မ်သည်

အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။
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မတရားေသာသတိ ့၏

ဘံ ဗိ မာန်တိ့

ဆိ ကလိ မ့ ်

၂၉

မည်။

သည်

အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ

ခရီ းသွ ားေသာသတိ ့ကိ

သင်တိ့သည်

မေမး ကဘးသေလာ။

၃၀

ဖျက်ဆီးရာေန့ရက်ကာလဘိ ့ မတရားေသာ သတိ ့သည် ယခေဘးလွ တ်လိမ့ ်မည်အေ ကာင်း၊
ေဒါသ

အမျက်ခံရာေန့ရက်ကာလဘိ ့ယခထွ က်ေြမာက်လိမ့ ်မည်

အေ ကာင်းတည်းဟေသာသတိ ့လကဏာသက်ေသများကိ

မသိ ကသေလာ။

၃၁

သ ပေသာအမကိ သ့ေ ှ မ့ ှ ာ အဘယ်သေဘာ်ြပလိ မ့ ်မည်နည်း။ သ၏အြပစ် ှ င့်အေလျာက်
အဘယ်သ ဆပ်ေပးလိ မ့ ်မည်နည်း။ ၃၂ သသည် သ ဂဟ်ြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊ သ၏သချုင်းပံ ကိ
အေစာင့်ထား ကလိ မ့ ်မည်။

၃၃

သသည်

မေရတွ က် ိင်ေအာင်များစွ ာေသာသတိ ့သည်

ချိုင့်ေြမစိ င်တိ့ကိ
သ့ေ ှ ့၌

ချို ိးထင်လိမ့ ်မည်။

သွ ား ှ င့်သကဲ့ သိ ့၊

သသည်

လခပ်သိမ်းတိ ့ကိ မိ မိေနာက်၌ ေသွ းေဆာင်လိမ့ ်မည်။ ၃၄ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့ြပန်ေြပာေသာ
စကား၌ မသာပါေသာေ ကာင့်၊ အဘယ်သိ့ငါ့ကိ အချည်း ှ ီး ှ စ်သိမ့ ်ေစ

ကလိ မ့ ်မည်နည်းဟ

မက်ဆိ၏။

၂၂ တဖန်

ေတမန်အမျိုးသား

ဧလိ ဖတ် မက်ဆိသည်

ကား၊

၂

လသည်

မိ မိပညာအားြဖင့် မိ မိအကျိုးကိ ပစသကဲ့ သိ ့ ဘရားသခင်၌ ေကျးဇး ပ ိင်သေလာ။ ၃
သင်၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအားြဖင့်၊
သင်၏အကျင့်၌

အန တန်ခိး

အြပစ်မပါေ ကာင်းကိ

ှ င်သည်

ေကျးဇး ှ ိ ေတာ်မသေလာ။

ထင် ှ ားေစေသာအားြဖင့်

အကျိုး

စီ းပွ ါး ှ ိ ေတာ်မသေလာ။ ၄ သင့်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာေ
့
ကာင့် ဆံ းမေပးေတာ် မမည်ေလာ။
သင် ှ င့်တရားေတွ ့ေတာ်မမည်ေလာ။

၅ သင် ပေသာ ဒစ ိ က်သည် အလွ န် ကီ းသည်

မဟတ်ေလာ။ သင့်အြပစ်တိ့သည် မေရတွ က် ိင်ေအာင် များြပားသည်မဟတ်ေလာ။ ၆
သင်သည်ညီအစ်ကိေပါင်ထားေသာ ဥစာကိ မတရားသြဖင့် ခံ ယ ပီ ။ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့၏
အဝတ်ကိ

လည်း

ခ တ်ယ ပီ ။

၇

ေမာေသာသေသာက်ဘိ့

ေရကိ မေပး။

ငတ်မွတ်ေသာသကိ မေက း။ ၈ အား ကီ းေသာသမကားေြမကိ ပိ င်ရ၏။ ဂဏ်အသေရ ှ ိ ေသာ
သသည် ေနရေသာအခွ င့ ်ကိ ရ၏။ ၉ သင်သည် မတ်ဆိးမတိ ့ကိ လက်ချည်းလတ်လိက်၍၊
မိ ဘမ ှ ိ ေသာ သငယ်တိ့၏လက်ကိချိုး ပီ ။
ထိ တ်လန့်ေသာစိ တ် ှ င့် ပင်ပန်းရ၏။

၁၀ ထိ ေ ကာင့် ေကျာ့ကွ င်း ှ င့် ေကျာ့မိ ပီ ၊

၁၁ မြမင် ိင်ေသာေမှာင်မိက်သည်

ှ ဥ်းဆဲ ၍၊

ြပင်းစွ ာစီ းေသာေရသည် လမ်းမိ းရ၏။ ၁၂ ဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင်ဘဝဂ်ေပ မှာ
ှ ိ ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ကယ်တိ့သည် အဘယ်မ ေလာက်ြမင့် ကသည်တကား။ ၁၃
သိ ့ြဖစ်၍သင်က၊

ဘရားသခင်သည်

အဘယ်သိ့

ထေသာတိ မ်တိက်ကွယ်လျက် ှ င့် စီ ရင်ေတာ်မ ိင်မည်ေလာ။

ေယာဘ

သိ ေတာ်မမည်နည်း။
၁၄ မြမင် ိင်ေအာင်
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ထထပ်ေသာတိ မ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ လမ်းမိ း က၏။ ေကာင်းကင်စ ကဝဠာ ထိ ပ်ေပ မှာ
လှ ည့်လည်ေတာ်မသည်ဟ ဆိ တတ်၏။ ၁၅ ကာလအချိန်မေစ့မှီ ဖျက်ဆီးြခင်း၊ ေရလမ်းမိ း၍၊
၁၆ အေြခအြမစ်ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရေသာသတည်းဟေသာ ဘရားသခင်အား ငါတိ ့ထံမှ

ထွ က်သွားေလာ့ဟ ၍၎င်း၊ အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါ့တိ့အဘိ အ
့ ဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်းဟ၍၎င်း၊
၁၇ ဆိ တတ်ေသာ အဓမ လတိ ့လိက်ဘး ေသာလမ်းေဟာင်းကိ သင်သည်လိက်ဦးမည်ေလာ။
၁၈ သိ ့ရာတွ င် ဘရားသခင်သည် သတိ ့အိမ်ကိ ေကာင်းေသာအရာ ှ င့် ြပည့်ေစေတာ်မ၏။

မတရားေသာ သတိ ့၏ အ ကံ အစည်ကိ ငါသည် ဝန်မခံ ။ ၁၉ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့သည်
ကည့်ြမင်၍

ဝမ်းေြမာက် က၏။

အြပစ်ကင်းေသာသတိ ့သည်

ထိ အဓမလ

တိ ့ကိ

ကဲ့ ရဲ ့တတ် က၏။ ၂၀ အကယ်စင်စစ်ငါတိ ့ရန်သသည် ပျက်စီးေလ ပီ ။ သ၏စည်းစိ မ်ကိ
မီ းေလာင်ေလ ပီ ဟ ဆိ ရ က၏။ ၂၁ ဘရားသခင် ှ င့် အက မ်းဝင်၍ မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေလာ့။
ထိ သိ့ ပမှ ေကာင်းစားြခင်းသိ ့ ေရာက်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ တ်ေတာ်ထွက်တရားကိ ခံ ယ၍
စကားေတာ်ကိ

ှ လံ း၌သွ င်းပါေလာ့။

၂၃ အန တန်ခိး ှ င်ထံေတာ်သိ့ ြပန်လာလ င်၊

တည်ေဆာက်ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ သင့်အိ မ်မှဒစ ိ က်ကိ ပယ် ှ ား လ င်၊ ၂၄ ေ ကိ ေြမမန့်ကဲ့သိ ့၎င်း၊
သဖိ ရေ ကိ

ြမစ်၌

ှ ိ ေသာေကျာက်စရစ်

ကဲ့ သိ ့၎င်းသိ ထားရလိ မ့ ်မည်။

၂၅

ထိ အခါအန တန်ခိး ှ င်သည် သင်၌ေ ရတနာ၊ သင်သံ းရေသာ ေငွ ဘ ာြဖစ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
၂၆ သင်သည်အန တန်ခိး ှ င်၌ ေမွ ့ေလျာ်၍၊ ဘရားသခင်ကိ ဖးေြမာ်ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ်မည်။
၂၇ သင်ဆေတာင်းေသာအခါ နားေထာင်ေတာ်မ မည်။ သစာဂတိ ထားသည်အတိ င်း၊

သစာဝတ်ေြဖရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၂၈ သင် ကံ စည်ေသာအ ကံ အစည်သည် ထေြမာက်
၍၊

သင်သွားေသာလမ်း၌

ှ ိမ့ ်ချြခင်းကိ ခံရေသာအခါ၊

ေရာင်ြခည်ထွန်းလိ မ့ ်မည်။

၂၉

သင်ကချီးေြမာက်ေသာအခွ င့ ် ှ ိ သည်ဟ

စိ တ် ှ ိမ့ ်ချေသာသကိ ကယ်တင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

သတပါးတိ ့သည်
ဆိ ရလိ မ့ ်မည်။

၃၀ အြပစ်မကင်းေသာသကိ ပင်

ကယ် တ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ သင် ပေသာအမ သန့် ှ င်းေသာအားြဖင့် သသည်ကယ်တင်ြခင်းသိ ့
ေရာက်လိမ့ ်မည်ဟ မက်ဆိ၏။

၂၃ ေယာဘြပန်၍

မက်ဆိသည်ကား၊ ယခ ငါြပင်းစွ ာ ြမည်တမ်းေသာ်လည်း၊

ငါခံ ရေသာဒဏ်သည်သာ၍ ြပင်းပါ၏။

၃ ဘရားသခင်ကိေတွ ့ ိင်ေသာ

အရပ်ကိ

ငါသိ ပါေစေသာ။ ပလင်ေတာ်ေ ှ သိ
့ ့ ေရာက်ပါေစေသာ။ ၄ ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ေရာက်မှ ငါသည်
ကိ ယ်အမကိ ြပင်ဆင်၍၊ များစွ ာေသာအကျိုးအေ ကာင်းတိ ့ကိ ေလ ာက်ထားရ၏။

၅

ငါ့အားြပန်ေြပာမိ န့် မက်ေတာ်မေသာ

၆

စကားေတာ်ကိ

ငါသိ နားလည်ရ၏။

မဟာတန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ငါ ှ င့်တရား ေတွ ့ေတာ်မမည်ေလာ။ ေတွ ့ေတာ်မမ။ ငါ့စကားကိ

ေယာဘ
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နားေထာင် ေတာ်မမည်။ ၇ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ေဆွ းေ ွးေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၍၊
တရား ှ င်သည်
ငါတက်လ င်

ငါ့အမကိ

အစဥ်

ှ င်းလင်းေစေတာ်မမည်။

ဘရားသခင် ှ ိ ေတာ်မမ။

ဆတ်လ င်

ယခမကား၊

၈

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

မရိ ပ်မိ၊

၉

လပ်ေတာ်မရာ လက်ဝဲဘက်သိ့သွားလ င် ကိ ယ်ေတာ်ကိ မဖးမေတွ ့ရ။ လက်ျာဘက်၌
ပန်းေ ှ ာင်

လျက်

ေနေတာ်မေသာေ ကာင့်၊

သိ ့ေသာ်လည်းငါသွ ားေသာလမ်းကိ
ေ ကဲ့ သိ ့ငါေပ လိ မ့ ်မည်။

၁၀

စစ်ေတာ်မြခင်းကိ

ခံ ပီ းမှ၊

သိ ေတာ်မ၏။

၁၁

ေြခေတာ်ရာကိ အစဥ်တစိ က်

ကေတာ်မရာလမ်းကိ မလဲ မေ ှ ာင်လိက်ပါ၏။
ငါမပယ်။

ကိ ယ်ေတာ်ကိမြမင်ရ။

ငါေ ှ ာက်သွား၍၊

၁၂ ထားေတာ်မေသာ ပညတ်တိ့ကိ

တ်ေတာ်ထွက် စကားတိ ့ကိ ငါရင်ခွင်၌ သိ ထားပါ၏။

၁၃ သိ ့ရာတွ င်

သေဘာတညီ တည်း ှ ိ ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ အဘယ်သသည် ေြပာင်းလဲ ေစ ိင်မည်
နည်း။

အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း

ပေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၁၄

ငါ့အငန်းအတာကိ

စီ ရင်ေတာ်မ၏။ ထိ သိ့ေသာ အ ကံ အစည်ေတာ်အများ ှ ိ က၏။ ၁၅ ထိ ေ ကာင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌
ငါထိ တ်လန့်လျက်ေန၍

ဆင်ြခင်ေသာအခါ၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိေ ကာက် ွံ ရ၏။
့

၁၆

ဘရားသခင်သည် ငါ့စိတ်ပျက်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါေ ကာက် ွံ ေစြခင်
့
းငှ ါ
ပေတာ် မ၏။ ၁၇ အေ ကာင်းမကား၊ ေမှာင်မိက်မေရာက်မှီ ငါ့ကိ ပယ် ှ င်းေတာ်မမ၊
ဝစထပ်ေသာေမှာင်မိက်မှ ငါ့ကိ ကွ ယ်ကာေတာ်မမပါတကား။

၂၄ အန တန်ခိး ှ င်သည် အဘယ်ေ ကာင့် ကာလအချိန်တိ့ကိ သိထားေတာ်မမသနည်း။
နားလည်ေသာ သတိ ့သည် တရားစီ ရင်ေတာ်မရာ ေန့ရက်ကိအဘယ်ေ ကာင့် မြမင်ရသနည်း။
၂ အချို ့ေသာသတိ ့သည် ေြမမှတ်တိင်တိ့ကိ ေ တတ်
့
က၏။ သတပါး၏ သိ းဆိ တ်တိ့ကိ

လယ၍

ကိ ယ်အဘိ ့

ထိ န်းေကျာင်း က၏။

၃

ေမာင်းသွ ား၍၊ မတ်ဆိးမ၏ ွား ကိ အေပါင်ယ က၏။

မိ ဘမ ှ ိ ေသာသငယ်၏ြမည်းကိ
၄ ငတ်မွတ်ေသာ သတိ ့ကိ

လမ်းလွဲ ေစ က၏။ ဆင်းရဲ ေသာြပည်သားတိ ့သည် စေဝး၍ ပန်းေ ှ ာင်လျက် ေနရ က၏။ ၅
သတိ ့သည်အလပ်လပ်ြခင်းငှ ါ

ေတာ၌ ိ င်းေသာ

ြမည်းကဲ့ သိ ့

ထွ က်ရ က၏။

စားစရာကိ ှ ာြခင်းငှ ါ နံ နက် ေစာေစာသွ ား၍၊ ကိ ယ်အဘိ ့ ှ င့် သားသမီ းတိ ့အဘိ ့ကိ
ေတာ၌ေတွ ့ရ က၏။

၆

လယ်ြပင်၌ကား၊

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသ၏

စပါးကိ

ရိ တ်၍၊

သ၏စပျစ်သီးကိ သိ မ်းရ က၏။ ၇ ချမ်းေသာကာလ၌ ကိ ယ်ကိဖံ းလမ်းစရာ အဝတ်မ ှ ိ ။
အချည်းစည်းအိ ပ်ရ က၏။ ၈ တည်းခိ စရာတဲ မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ေတာင်ေပ ၌ မိ ဃ်းေရ
စိ စွတ်လျက် ေကျာက် ကားမှာ ခိ ရ က၏။ ၉ အဘမ ှ ိ ေသာသငယ်သည် အမိ ိ ့ ှ င့်ကွ ာရ၏။
ဆင်းရဲ သားသည် မိ မိဥစာကိ ေပါင်ထားရ၏။ ၁၀ အဝတ်မ ှ ိ အချည်းစည်းလှ ည့်လည်၍

ေယာဘ

879

မွ တ်သိပ်လျက်၊ သတပါး ေကာက်လိ င်းကိ ထမ်းရ၏။ ၁၁ သတပါးအိ မ်မှာ ဆီ ကိ ကိ တ်လျက်၊
စပျစ်သီးကိ နင်းနယ်လျက် အငတ်ခံရ၏။ ၁၂ လတိ ့သည် မိ ထ
့ ဲ မှာ ညည်းတွ ား က၏။
နာေသာသတိ ့သည် ေအာ်ဟစ် က၏။ နာေသာသတိ ့သည် ေအာ်ဟစ် က၏။ သိ ့ေသာ်လည်း
သတိ ့ဆေတာင်းေသာ

စကားကိ ဘရားသခင်သည်

အချို ့ေသာသတိ ့သည်

အလင်းကိ

ပမာဏ ပေတာ်မမ။

ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍

၁၃

အလင်းသေဘာကိ မသိ ။

လင်းေသာလမ်းသိ ့ မလိ က်တတ် က။ ၁၄ လသတ်သည် ေစာေစာထ၍ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် ေသာ
သတိ ့ကိ သတ်တတ်၏။ ညဥ့်အခါ သခိ းလပ်တတ် ၏။ ၁၅ သ့မယားကိ ခိ းေသာသသည်
ညဦ းယံ အချိန်ကိ ေြမာ်လင့်၍၊ မိ မိမျက် ှ ာကိ ဖံ းလျက် အဘယ်သမ မြမင်ရ ဟ ဆိ တတ်၏။
၁၆ လဆိ းတိ ့သည် ညဥ့်အချိန်၌ သတပါး၏အိ မ်ကိ ေဖာက်ထွင်းတတ် က၏။ ေန့အချိန်၌

ပန်းလျက်ေန၍ အလင်းကိ ေ ှ ာင်တတ် က၏။
ထင်မှတ်၍၊

၁၇ နံ နက်ယံကိ ေသမင်းအရိ ပ်ကဲ့သိ ့

ေသမင်းအရိ ပ်ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာေဘးတိ ့ကိ

သိ ရ က၏။

၁၈

ေရေပ မှာေပါ့ပါး က၏။ ေြမေပ မှာ ကျိန်ဆဲ ေသာအဘိ ့ကိ ခံ ရ၍၊ စပျစ်ဥယျာဥ်အနီးသိ ့
မချဥ်းရ က။ ၁၉ မိ ဃ်းေရသည် ခန်းေြခာက်ြခင်းအားြဖင့်၎င်း၊ ေနပအ ှ ိ န်အားြဖင့်၎င်း၊
ကွ ယ်ေပျာက်တတ်သကဲ့ သိ ့၊ မတရားေသာသသည် ေသမင်း ိင်ငံ၌ ကွ ယ်ေပျာက်တတ် ၏။
(Sheol h7585) ၂၀ သ၏အမိ သည် သ့ကိေမ့ေလျာ့၍၊ တီ ေကာင်တိ့သည် မိ န်စွာ စားလိ မ့ ်မည်။

ေနာက်တဖန် အဘယ်သမ

မေအာက်ေမ့ရ။ မတရားေသာ သသည်သစ်ပင်ကဲ့သိ ့

ကျိုးရလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ မတရားေသာသသည် သားမဘွ ားေသာမိ န်းမကိ

ှ ဥ်းဆဲ တတ်၏။

မတ်ဆိးမကိ လည်း ေကျးဇး မ ပတတ်။ ၂၂ အား ကီ းေသာသကိ ပင် မိ မိတန်ခိးေ ကာင့်
ပယ် ှ င်းတတ်၏။ ထေသာအခါလတိ င်းကိ ယ် အသက် အဘိ ့ စိ းရိ မ်တတ်၏။

၂၃

သိ ့ရာတွ င်ရဲရင့်စွ ာ ခိ လံ ရာအခွ င့ ်ကိ သ့အားေပး၍၊ ထိ သိ့ေသာ သတိ ့၏ အမများကိ
ပမာဏ ပေတာ် မ၏။ ၂၄ ခဏချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်၍ တဖန် ကွ ယ်ေပျာက် က၏။
ှ ိမ့ ်ချြခင်းသိ ့ေရာက်သြဖင့်၊ အြခားေသာ သကဲ့ သိ ့ အသက်ချုပ်ြခင်းကိ ၎င်း၊ စပါး ှ ံ အဖျားကဲ့ သိ ့
ရိ တ်ြဖတ်ြခင်းကိ ၎င်း ခံ ရ က၏။ ၂၅ သိ ့မဟတ်လ င်၊ ငါ၏မသာအြပစ်ကိ အဘယ်သ
ြပမည်နည်း။ ငါ၏စကားကိ အဘယ်သေချမည်နည်းဟ မက်ဆိ၏။

၂၅ တဖန်

အာအမျိုးသား ဗိ လဒဒ် မက်ဆိသည် ကား၊

အာဏာေတာ် ှ င့်၎င်း၊
ြမင့်ေသာဌာနေတာ်၌

ေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသဘွ ယ်ေသာ
ငိ မ်သက်ြခင်းကိ

၂ ဘရားသခင်သည်

ဂဏ်ေတာ် ှ င့်၎င်း

ပစေတာ်မ၏။

၃

ြပည့်စံ ၍၊

ဗိ လ်ေြခေတာ်တိ့ကိ

ေရတွ က် ိင်သေလာ။ အလင်းေတာ်သည် အဘယ်သကိ မလင်းဘဲ ေနသနည်း။ ၄ သိ ့ြဖစ်၍
လသည် ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ကသိ လ်ကိ အဘယ်သိ့ရ ိင်သနည်း။ လမိ န်းမဘွ ားြမင်
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ေသာသသည် အဘယ်သိ့ သန့် ှ င်း ိင်သနည်း။
ကယ်ေသာ်လည်း

ေ ှ ေတာ်
့
၌

မြဖူစင်။

၅ လေသာ်လည်း

ထိ မ မက၊

၆

အလင်းမ ှ ိ ။

တီ ေကာင်ြဖစ်ေသာလ၊

ပိ း ွြဖစ်ေသာလသားကိ အဘယ်ဆိဘွယ်ရာ ှ ိ သနည်းဟ မက်ဆိ၏။

၂၆ ေယာဘြပန်၍

မက်ဆိသည်ကား၊

၂

သင်သည်အားနည်းေသာသကိ

အဘယ်သိ့မစသနည်း။ လက်ကျေသာသကိ အဘယ်သိ့ ေထာက်ပင့်သနည်း။
၃

မိ က်ေသာသကိ

အဘယ်သိ့

အ ကံ ေပးသနည်း။

ထးဆန်းေသာ

ပညာကိ

အဘယ်သိ့ြပသနည်း။ ၄ ဤစကားကိ အဘယ်သအား မက်ဆိသနည်း။ အဘယ်သ၏
ဝိ ညာဥ်အားြဖင့် ေဟာေြပာသနည်း။ ၅ ေအာက်အရပ်၌ သချုင်းသားတိ ့ ှ င့်တကွ ေရ
များ ှ င့်ေရ၌

ေနေသာသများတိ ့သည်

တန်လပ် က၏။

မရဏ ိင်ငံသည်

၆

ေ ှ ေတာ်
့
၌ လှ န်လျက် ှ ိ ၏။ အဗဒုန် ိင်ငံကိ ဖံ းအပ်ြခင်းမ ှ ိ ရာ။ (Sheol h7585)
မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ လွ တ်လပ်လဟာ၌
ဆွဲ ထားေတာ်မ၏။

ထထပ်ေသာ

၈

၇

ကက် ေတာ်မ၏။ ေြမ ကီ းကိ အခအခံ မ ှ ိ
မိ ဃ်းတိ မ်ေတာ် ှ င့်

ေရကိ

ထပ်ေတာ်မ၍၊

မိ ဃ်းတိ မ်သည် မစတ်မြပတ်ေန၏။ ၉ မိ ဃ်းတိ မ်ေတာ်ကိ ြဖန့်၍ ပလင်ေတာ်မျက် ှ ာကိ
ဖံ းအပ်ေတာ်မ၏။

၁၀

အလင်း ှ င့်အမိ က်ဆံ မိ ရာ

ကန့်ကွက်ေတာ်မ၏။

၁၁ ဆံ းမေတာ်မြခင်းေ ကာင့်၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်တိင် တိ ့သည်

တန်လပ်၍ မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက်ေန က၏။

အပိ င်းအြခား၌

စ ကဝဠာကိ

၁၂ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် သမဒရာကိ

ဆံ းမေတာ် မ၏။ ပညာေတာ်အားြဖင့်သ၏ မာနကိ ချိုးဖျက်ေတာ် မ၏။

၁၃

ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် မိ ဃ်းေကာင်းကင် တန်ဆာများကိ ြပင်၍၊ လျင်ြမန်ေသာနဂါးကိ ကင်တန်
ဆာများကိ ြပင်၍၊ လျင်ြမန်ေသာ နဂါးကိ လည်း ဖန်ဆင်း ေတာ်မ၏။ ၁၄ ဤေ ကား၊
့
အမေတာ်အရိ ပ်အ မက်သာြဖစ်၏။ စကားေတာ် အသံ အနည်းငယ်ကိသာ နား ကားရ၏။
တန်ခိးေတာ်မိဃ်း ကိ းသံ ကိ အဘယ်သနားလည် ိင် သနည်းဟ မက်ဆိ၏။

၂၇ ေယာဘသည်

လကာစကားကိ ဆက်၍

ငါ့ကိအမ ံ းေစေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၊

မက်ဆိ

ငါ့ဝိညာဥ်ကိ

အန တန်ခိး ှ င်သည် အသက် ှ င်ေတာ်မသည် မှန်လ င်၊

သည်ကား၊

၂

ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မေသာ
၃ ငါ့အသက် ှ င်လျက်၊

ငါ့ ှ ာေခါင်း၌ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ အသက်တည်သမ ကာလပတ်လံ း၊
တခါမ အဓမစကားကိ
ငါမေြပာဘဲ ေနမည်။
ေဝးပါေစေသာ။
မြငင်း။

ေယာဘ

၆

ငါ့ တ်မ မက်။

လှ ည့်စားေသာ

စကားကိ

၄

ငါ့လ ာြဖင့်

၅ သင်တိ့သေဘာေြဖာင့်သည်ဟ ဝန်ခံေသာစကားသည် ငါ ှ င့်

ငါသည်
ငါသည်

ကိ ယ်

သေဘာြဖင့်သည်ကိ

တရားကိ အကျင့်ကိ လက်မလတ်၊

ေသသည်တိင်ေအာင်
စွဲ ကိင်လျက်ေနမည်။
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အသက် ှ င်သမ ကာလပတ်လံ း ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းသည်

ကိ ယ်ကိအြပစ်မတင်ရ။

၇

ငါ့ရန်သသည် ဆိ းေသာသကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ငါ့တဘက်၌ ထေသာသသည် မေြဖာင့်မတ်ေသာ
သကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်ပါေစေသာ။ ၈ အဓမလသည် ဆံ းြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊ အသက်ဝိညာဥ်ကိဘရား
သခင် တ်ေတာ်မေသာအခါ

အဘယ်

ေြမာ်လင့်စရာ ှ ိ ေသးသနည်း။

၉

ထိ အမေရာက်ေသာအခါ၊ သေအာ်ဟစ်ြခင်းကိ ဘရားသခင် နားေထာင်ေတာ်မမည်ေလာ။
၁၀

ထိ သသည်

အန တန်ခိး ှ င်၌

ေမွ ့ေလျာ်လိမ့ ်မည်ေလာ။

ဘရားသခင်ကိ

အစဥ်ပဌာန ပလိ မ့ ်မည် ေလာ။ ၁၁ ဘရားသခင်၏အမေတာ်တိ့ကိ သင်တိ့အား ငါြပသမည်။
အန တန်ခိး ှ င်

ကံ စည်ေတာ်မေသာအရာ

သင်တိ့သည်ကိယ်တိင်

သိ ြမင်လျက်၊

တိ ့ကိ

ငါထိ မ်ဝှက်၍မထား။

ဤမ ေလာက်

၁၂

အချည်း ှ ီးေသာစိ တ်ကိ

အဘယ်ေ ကာင့် ပစ ကသနည်း။ ၁၃ လဆိ းအား ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာဆလပ်၊
ှ ဥ်းဆဲ တတ်ေသာသသည်အန တန်ခိး ှ င်၏ လက်ေတာ်မှ ခံ ရေသာ အေမွ ဥစာဟမကား၊ ၁၄
သ၏သားသမီ းများြပားေသာ်လည်း ထားစာ ြဖစ် က၏။ မွ တ်သိပ်ြခင်းကိ လည်း ခံ ရ က၏။ ၁၅
သ၌ကျန် ကင်းေသာ သတိ ့ကိ ေသမင်းသ ဂဟ် လိ မ့ ်မည်။ သ၏မတ်ဆိးမတိ ့သည်
ငိ ေ ကးြခင်းကိ မ ပ ရ က။ ၁၆ သသည်ေငွ ကိ ေြမမန့်ကဲ့သိ ့ပံ ၍၊ အဝတ်တန်ဆာကိ ံ ကဲ့
့ သိ ့
ြပင်ဆင်ေသာ်လည်း၊ ၁၇ ထိ အဝတ်တန်ဆာကိ ေြဖာင့်မတ်ေသာ်သသည် ဝတ်ဆင်လိမ့ ်မည်။
ထိ ေငွ ကိ

အြပစ်ကင်းေသာ

သသည်

ေဝငှ လိ မ့ ်မည်။

အိ မ်သည်ပိး ွအိမ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ကင်းတဲ ကဲ့သိ ့၎င်း ြဖစ်၏။

၁၈

သေဆာက်ေသာ

၁၉ ထိ ရတတ်ေသာသသည်

ေသေသာအခါ သ ဂဟ်ြခင်းကိ မခံ ရ။ မျက်စိတမှိတ်၌ ဆံ း ံ း ပီ ။ ၂၀ ထေသာေရကဲ့ သိ ့
ေဘးဥပဒ်တိ့သည် သ့ကိလိက်တတ်၏။ ညဥ့်အခါ မိ ဃ်းသက်မန်တိင်း ထိ က်သွား တတ်၏။
၂၁ အေ ှ ေလလင်
့
့ ၍ သသည်မိမိေနရာ၌ မတည်။ ေလအဟန်ြဖင့် ပါသွ ားတတ်၏။ ၂၂

ဘရားသခင်သည်

မသနားဘဲ

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့်၊ လက်ေတာ်မှ လွ တ်ြခင်းငှ ါ

အလိ ှ ိ လိမ့ ်မည်။

၂၃ လတိ ့သည်လက်ခတ်တီး၍ ကဲ့ ရဲ ့သံ ကိ ပလျက်၊ သ့ကိေမာင်း

ကလိ မ့ ်မည်။

၂၈ ေငွလိက်ေသာေငွေ ကာင်းသည် စင်စစ် ှ ိ၏။ လစစ်တတ်ေသာ ေ ေနရာလည်း ှ ိ၏။
၂ သံ ကိ ေြမ ကီ းထဲ က တးယတတ်၏။ ေကျာက်ကိ ချက်၍ ေ ကးနီ ကိ ရတတ်၏။ ၃ လသည်

ေမှာင်မိက်ကိ ေပျာက်ေစတတ်၏။ အဆံ းတိ င်ေအာင်၎င်း ေမှာင်မိက်ေကျာက်၊ ေသမင်း
အရိ ပ်တိင်ေအာင်၎င်း လိ က်၍ စစ်တတ်၏။ ၄ ေတာင်ေြခရင်း၌တွ င်းတး၍၊ ေြခြဖင့် ကိ ယ်ကိ
မေထာက်ဘဲ

ဆင်း၍၊

ေပးတတ်ေသာ်လည်း၊

ေယာဘ

လေနရာကိ
ေအာက်အရပ်၌

စွ န့်သွားတတ်၏။
မီ းြဖင့်ပျက်သကဲ့ သိ ့

၅

ေြမသည်စားစရာကိ
အပျက်ခံရ၏။
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၆

သ၏ေကျာက်တိ့သည်
အဘယ်ငှက်မ မသိ ၊

ေကျာက်နီေနရာြဖစ်၏။
လင်းတမျက်စိလည်း

ေြမမန့်လည်း

ေ ြဖစ်၏။

၇

ေသးေသာ

လမ်း ှ ိ ၏။

၈

မြမင်

ထိ လမ်းကိ သားရဲ မနင်း၊ ြခေသ့ မေ ှ ာက်ေသး။ ၉ လသည်ေကျာက်ေပ မှာလက်တင်၍၊
ေတာင်တိ့ ကိ ေြခရင်းတိ င်ေအာင် ေမှာက်တတ်၏။ ၁၀ ေကျာက်တိ့တွင် ေရစီ းေစတတ်၏။
သ၏မျက်စိသည် ထးဆန်းေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ကည့်ြမင် တတ်၏။ ၁၁ စီ းေသာေရကိ
တဖန်ြဖတ်၍၊ ဝှက်ထားေသာ အရာတိ ့ကိ ထတ်ေဘာ်တတ်၏။

၁၂ သိ ့ရာတွ င်၊

ပညာကိ အဘယ်မှာ ေတွ ့ရလိ မ့ ်မည် နည်း။ ဥာဏ်သည်လည်း အဘယ်အရပ်၌ ေနသနည်း။ ၁၃
ဥာဏ်ပညာအဘိ းကိ လမသိ ိင်။ အသက် ှ င် ေသာ သတိ ့၏ ေနရာ၌ ှ ာ၍မေတွ ့ ိင်။ ၁၄
နက်နဲေသာ အရပ်ကငါ၌မ ှ ိ ။ ပင်လယ်က လည်း၊ ငါ၌မ ှ ိ ဟဆိ တတ်၏။
ေ စင်ကိ ေပး၍ပညာကိ မရ။ ေငွ ကိချိန်၍ ပညာအဘိ းကိ မမှီ ိင်။

၁၅

၁၆ သဖိ ရေ ၊

ြမတ်ေသာ ှ ဟံ ေကျာက်၊ နီလာ ေကျာက် ှ င့် ဝယ်ေသာ်လည်း မရ ိင်။ ၁၇ ေ ြဖစ်ေစ၊
ေကျာက်သလင်းြဖစ်ေစမမှီ ိင်။

ေ စင်တန်ဆာများ ှ င့်ဖယ်လှည်၍မရ ိင်။

၁၈

သ ာ ှ င့်ပလဲ ကိေြပာစရာမ ှ ိ ။ ပညာသည် ပတြမားထက်သာ၍ အဘိ း ကီ း၏။

၁၉

က ှ ဥဿဘယားသည်

၂၀

သိ ့ြဖစ်၍၊

မမှီ ိင်။

ပညာသည်

အြမတ်ဆံ းေသာ

အဘယ်က

ေ ှ င့်ဝယ်၍

လာသနည်း။

ဥာဏ်သည်

ေနရာကျသနည်း။ ၂၁ အသက် ှ င်ေသာ သတဝါတစံ တေယာက်မ
မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့သည်

ှ ာ၍ မေတွ ့ ိင်။

မရ ိင်။

အဘယ်ဆီမှာ
ကည့်၍မြမင် ိင်။

၂၂ အဗဒုန်မင်း ှ င့်ေသမင်းတိ ့က၊

ပညာ၏သိ တင်းကိ နား ှ င့် ကား ံ မ သာ ှ ိ သည်ဟ ဆိ တတ် က၏။ ၂၃ ဘရားသခင်သာလ င်
ပညာလမ်းကိ နားလည်ေတာ်မ၏။
ေလကိ ချိန်လျက်၊

၂၄ ပညာေနရာအရပ်ကိ သိ ေတာ်မ၏။

ေရကိ လည်းြခင်လျက်၊

ေကာင်းကင်ေအာက်၌

ှ ိ သမ

ေြမ ကီ း

တိ ့ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။

စွ န်းတိ င်ေအာင်

၂၅

ကည့် ၍၊

၂၆ မိ ဃ်း ွာမကိ စီရင်၍၊

မိ ဃ်း ကိ းလ ပ်စစ်ြပက်ရာ လမ်းကိ ဖန်ဆင်းေသာအခါ၊ ၂၇ ပညာကိ ြမင်၍ေဘာ်ြပေတာ်မ၏။
ပညာတရားကိ

ထား၍စံ စမ်းေတာ်မ၏။

ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းသည်

၂၈

ပညာြဖစ်ေ ကာင်း ှ င့်၊

လတိ ့အားလည်း
ဒစ ိ က်ကိ

ထာဝရဘရားကိ

ေ ှ ာင်ြခင်း

သည်

ဥာဏ်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ မိ န့်ေတာ်မ ပီ ဟ မက်ဆိ၏။

၂၉ ေယာဘသည်

လကာစကားကိ ဆက်၍ မက်ဆိ သည်ကား၊

လွ န်ေလ ပီ ေသာ ှ စ်၊လ၊

ဘရားသခင်

တဖန်ြဖစ်

၃

ပါေစ။

ထွ န်းလင်းသည်ြဖစ်၍၊

ေယာဘ

ထိ အခါ

ထိ အလင်းကိ

ေစာင့်မေတာ်မေသာ

ေန့ရက်၌ြဖစ်သကဲ့ သိ ့

ဘရားသခင်၏မီ းခွ က်သည်
ငါအမှီ ပ

လျက်၊

၂ ငါသည်

ငါ့ေခါင်းေပ မှာ
မိ က်ေသာအရပ်၌
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ေ ှ ာက်သွား ိင်၏။

၄

ငါ့အသက်ပျိုေသာကာလ၊

ငါ့အိမ်၌ဘရားသခင်

ှ င့်

မိ ဿဟာယဖွဲ ့ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ေသာကာလ၌၊ ငါြဖစ် သကဲ့ သိ ့ တဖန်ြဖစ်ပါေစ။ ၅ ထိ အခါ
အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါ့ဘက်၌ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ငါ့သားသမီ းတိ ့သည်လည်း ငါ့ကိဝိင်းလျက်
ေန က၏။

၆ ထိ အခါငါသွ ားေသာလမ်း၌

ိရ
့ ည်စီးေလ၏။ ေကျာက်ခဲသည်လည်း

ငါ့အဘိ ့ဆီကိသွန်းေလာင်းေလ၏။ ၇ ငါသည် မိ အ
့ လယ်၌ ေ ှ ာက်၍၊ မိ တ
့ ံ ခါးသိ ့ သွ ားလျက်၊
လမ်း၌ ထိ င်ရာကိ ြပင်ဆင်လျက်ေနစဥ်တွင်၊ ၈ လပျိုတိ ့သည် ငါ့ကိြမင်သြဖင့် ပန်းေ ှ ာင်၍
ေန က၏။ အသက် ကီ းသတိ ့သည်လည်းထ၍ မတ်တတ် ေန က၏။ ၉ မင်းသားတိ ့သည်
စကားမေြပာဘဲ ေန၍၊ မိ မိတိ့ တ်ကိ လက် ှ င့် ပိ တ် က၏။ ၁၀ မးမတ်တိ့သည်လည်း
တိ တ်ဆိတ်စွာေန၍၊

သတိ ့လ ာသည်

အာေခါင်၌ကပ်ေလ၏။

၁၁

လတိ ့သည်

ငါ့စကားသံ ကိ ကားေသာအခါ ေကာင်း ကီ းေပး က၏။ ငါ့ကိြမင်ေသာအခါ ချီးမွ မ်း က၏။ ၁၂
အေ ကာင်းမကား၊

ငါသည်ဆင်းရဲ ေသာသ၊

မိ ဘမ ှ ိ ေသာသ၊

ကိ းကွ ယ်ရာမရေသာ

သေအာ်ဟစ်ေသာ အခါ ကယ်တင်တတ်၏။ ၁၃ ပျက်လေသာသေကာင်း ကီ းေပးြခင်းကိ
ငါခံ ရ၏။ မတ်ဆိးမစိ တ် ှ လံ းကိ င်လန်းေစ၏။ ၁၄ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းပါရမီ ကိ အဝတ်လပ်၍
ငါဝတ်

ဆင်၏။

တရားသည်

ငါ့ဝတ်လံ ငါ့ေပါင်းြဖစ်၏။

၁၅

မျက်စိကန်းေသာ

သတိ ့အားငါသည် မျက်စိ ြဖစ်၏။ ေြခဆွံ ့ေသာ သတိ ့အားေြခြဖစ်၏။ ၁၆ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့၏
အဘြဖစ်၏။

အသိ

အက မ်းမ ှ ိ ေသာ

သတိ ့၏အမကိ

ငါနားေထာင်၏။

၁၇

မတရားေသာသ၏အစွ ယ်တိ့ကိ ငါချိုး၍၊ သ လယကိ က်စားေသာ အရာကိ တ်၏။ ၁၈
ငါသည် ကိ ယ်အသိ က်၌ ေသရေသာအခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ငါ့အသက် ှ င်ေသာ ေန့ရက်တိ့သည်
သဲ လံ း ှ င့်အမ များြပားလိ မ့ ်မည်ဟ ေအာက်ေမ့၏။ ၁၉ ငါ့အြမစ်သည် ေရနားမှာ ြပန့်ပွါး၏။
ဆီ း ှ င်း သည် တညဥ့်လံ း ငါ့အခက်အလက်၌ကျ၏။ ၂၀ ငါ့ဘန်းသည် အစဥ်ပွင့ ်လန်းလျက်၊
ငါေလးသည် လည်း ငါ့လက်၌ အားြဖည့်လျက် ှ ိ ၏။ ၂၁ သတပါးတိ ့သည် ငါ့စကားကိ
နားေထာင်၍၊ ငါေပးေသာအ ကံ ကိ ငံ့ လင့်လျက် တိ တ်ဆိတ်စွာေန က၏။ ၂၂ ငါေြပာ ပီ းသည်
ေနာက်သတိ ့သည် ြပန်၍ မေြပာ။ ငါ့စကားသည် သတိ ့အေပ မှာ ေရစက်ကဲ့သိ ့ ကျ၏။ ၂၃
မိ ဃ်းေရကိ င့ံ လင့်သကဲ့ သိ ့ငါ့ကိင့ံ လင့်လျက်၊ ဗနာက်ကျေသာ မိ ဃ်းေရကိ ခံ ချင်သကဲ့ သိ ့၊
သတိ ့သည် ပစပ်ကိ ကျယ်ကျယ်ဖွင့ ်လျက်ေန က၏။
ကည့် ေသာအခါ၊

သတိ ့သည်

မယံ ိင် က။

၂၄ ငါသည် ပံ းလျက်သတိ ့ကိ

ငါ့မျက် ှ ာ၏အလင်းကိ လည်း

မေပျာက်ေစ က။ ၂၅ ငါသည် သတိ ့လမ်းကိ ပဲ့ြပင်၍ အြမတ်ဆံ းေသာ ေနရာ၌ ထိ င်၏။
ဗိ လ်ေြမအလံ းအရင်း ှ င့်တကွ ှ င်ဘရင် ကဲ့ သိ ့၎င်း၊

ိ းငယ်ေသာ သတိ ့ကိ ှ စ်သိမ့ ်ေစေသာ

သကဲ့ သိ ့၎င်း ငါြဖစ်၏။
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၃၀ ယခမကား၊

ငါ့ထက်အသက်ငယ်ေသာသတိ ့ သည် ငါ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့တတ် က၏။

သတိ ့အဘများကိ ငါသည်

ွံ ့ ှ ာ၍၊ ငါ့သိးစကိ ေစာင့်ေသာ ေခွ းတိ ့တွင်မ ေနရာမေပး။ ၂

သတိ ့သည် အစွ မ်းသတိ ကန် ပီ းမှ၊ ငါ့အမကိ အဘယ်သိ့ ေဆာင် ွက် ိင်သနည်း။

၃

ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ေသာေ ကာင့်၊ သတပါးများ ှ င့် မေပါင်းေဘာ်။ နက်နဲေသာေတာအရပ် ှ င့်
လဆိ တ်ညံရာ အရပ်သိ့ ေြပး က၏။ ၄ စားစရာဘိ ့ ချံုဖတ်နားမှာ မလြမက်ကိရိတ်၍၊
ရသမ်ြမစ်ကိလည်း တး က၏။ ၅ လေနရာမှ ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံ ရ၍၊ သခိ းကိ လိက် သကဲ့ သိ ့
သတပါးတိ ့သည်လိက်၍ ေအာ်ဟစ် က၏။

၆ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ေတာင် ကား၊

ေြမတွ င်း၊ ေကျာက်ေခါင်း၌ ေန က၏။ ၇ ချံုဖတ်ေအာက်မှာ ြမည်တမ်းလျက်၊ ဆးပင်
ေအာက်မှာ စေဝးလျက် ေန က၏။

၈ လမိ က်သား၊ လယတ်သားြဖစ်၍၊ အရပ်ရပ်

ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံ ရ က၏။ ၉ ယခမကား၊ ငါသည်သတိ ့သီချင်းဆိ ရာ၊ ကဲ့ ရဲ ့ပံ ခိ င်းရာ
ြဖစ်ပါသည်တကား။ ၁၀ ငါ့ကိ ွံ ှ ာ၍ ေဝးစွ ာေ ှ ာင်တတ် က၏။ ငါ့ မျက် ှ ာကိ တံ ေတွ း ှ င့်
မေထွ းဘဲ မေန က။ ၁၁ ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိေလး ှ င့်ပစ်၍

ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊

သတိ သ
့ ည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဇက် ကိ းကိ လတ်တတ် က၏။ ၁၂ သငယ်တိသ
့ ည်ငါ့လက်ျာဘက်၌ထ၍၊
ငါ့ေြခကိ တွ န်း က၏။ ငါ့ကိဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ လမ်းဖိ ့ က၏။

၁၃ ငါ့လမ်းကိ ဖျက်၍

ငါ့ကိဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ ကိ းစား က၏။ သတိ ့တွင် သတိ ေပးေသာသမ ှ ိ ။ ၁၄ ကျယ်ေသာ
တွ င်းေပါက်၌ ဝင်သကဲ့ သိ ့၊ ငါ့ကိ တိ က်၍ ဖိ ဖျက်ရာကိ ခိ လံ လျက်၊ငါ့ထံသိ ့ တဟန်တည်း
ေြပးလာ က၏။

၁၅ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အရာတိ ့သည် ငါ့ အေပ သိ ့ေရာက်၍၊

ေလတိ က်သကဲ့ သိ ့ ငါ့ဘန်းကိ လိ က် သြဖင့်၊ ငါ့စည်းစိ မ်သည် မိ ဃ်းတိ မ်ကဲ့သိ ့ လွ င့ ်ကန် ပီ ။
၁၆ ယခမကား၊ ငါ့ ှ လံ းေ ကကွဲ ပီ ။ ဒကဆင်းရဲ ခံရာ ကာလသည် ငါ့ကိမှီ ပီ ။ ၁၇ ညဥ့်အခါ

ငါ့အ ိ းတိ ့သည် အလွ န်ကိက်ခဲ၍၊ ငါ့အေ ကာတိ ့သည် သက်သာြခင်းမ ှ ိ ရ က။

၁၈

ငါ့အနာသည် ြပင်းထန်သြဖင့်၊ အဝတ် ှ င့် ဖံ းလမ်းသကဲ့ သိ ့၊ ငါ့ကိ ဖံ းလမ်း၍ အကျလည်စွပ်ကဲ့သိ ့
ငါ့ကိစည်းလျက်ေန၏။ ၁၉ ငါ့ကိ ံ ထဲ
့ သိ့ တွ န်းချေတာ်မသြဖင့်၊ ငါသည် ေြမမန့် ှ င့်မီ းဖိ ြပာကဲ့ သိ ့
ြဖစ်ေလ ပီ ။ ၂၀ ကိ ယ်ေတာ်အား အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ေသာ် လည်း ကားေတာ်မမ။ အက ်ပ်သည်
မတ်တတ်ေနေသာ် လည်း မှတ်ေတာ်မမ။ ၂၁ အက ်ပ်ကိ ကမ်းတမ်းစွ ာ ပ၍၊ အား ကီ းေသာ
လက်ေတာ် ှ င့်

ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မ၏။ ၂၂ အက ်ပ်ကိ ချီသွား၍၊ ေလကိ စီးေစသြဖင့်၊ အက ်ပ်၏

ကိ ယ်ခ ာကိ ဖတ်လင့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ေသြခင်းသိ ့၎င်း၊ အသက် ှ င်ေသာသခပ်သိမ်းတိ ့
အဘိ ့စီရင်ေသာ ေနရာသိ ့၎င်း၊ အက ်ပ်ကိ ပိ ့ေဆာင် ေတာ်မမည်ဟ အက ်ပ်သိပါ၏။ ၂၄
ဘရားသခင်သည် လက်ဆန့်ေတာ်မေသာအခါ၊ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်းအချည်း ှ ီးြဖစ်၏။
ဖျက်ဆီးေတာ် မေသာအခါ၊ ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း ေကျးဇးမ ှ ိ ။ ၂၅ အမေရာက်ေသာ
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သအတွ က် ငါငိ ေ ကးဘး ပီ မဟတ်ေလာ။ ဆင်းရဲ ေသာသအတွ က် ငါစိ တ်နာ ကဥ်းဘး
ပီ မဟတ်ေလာ။

၂၆ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ငါသည် ေကာင်းကျိုးကိ ေ ြမာ်လင့် ေသာအခါ

ေဘးေရာက်လာ၏။ အလင်းကိ ေတာင့်တ ေသာအခါ ေမှာင်မိက်ြဖစ်၏။ ၂၇ ငါ့အသည်းသည်
ပေလာင်၍ ငိ မ်းြခင်းမ ှ ိ ။ ဒကဆင်းရဲ ခံရာကာလသည် ငါ့ကိေတွ ့မိ ပီ ။ ၂၈ ေနေရာင်ကွယ်၍
ေမှာင်မိက်၌ လှ ည့်လည်ရ၏။ပရိ သတ်အလယ်၌ မတ်တတ်ေန၍ ေ ကးေ ကာ်ရ၏။ ၂၉
ေြမေခွ းတိ ့ ှ င့်ညီ အစ်ကိေတာ်၏။ ကလားအပ်ငှက်

တိ ့ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်ရ၏။

၃၀

အဆင်းမည်းလျက် အ ိ းပေလာင်လျက် ှ ိ ၏။ ငါ့ေစာင်းသည် ညည်းတွ ားေသာအသံ ၊
ငါ့ပေလွ သည် ငိ ေ ကးေသာအသံ ကိ သာေပးတတ်၏။

၃၁ ငါသည်အပျိုကိမ မ ကည့် မည်အေ ကာင်း၊ ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ပဋိညာဥ်ဝန်ခံြခင်းကိ
ပ ပီ ။

၂ သိ ့မဟတ်

ြမင့်ရာအရပ်က

အထက်အရပ်က ဘရားသခင်သည်အဘယ်ေကျးဇးကိ ၎င်း၊

အန တန်ခိး ှ င်

ေပးေတာ်မ မည်နည်း။
ကျင့်ေသာသတိ ့သည်

သည်

အဘယ်သိ့ေသာ

အေမွ ဥစာကိ ၎င်း

၃ ဆိ းေသာ သတိ ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့၎င်း၊ မတရားသြဖင့်

ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့၎င်း

ေရာက်ရ ကမည်

မဟတ်ေလာ။

၄

ဘရားသခင်သည် ငါသွ ားရာလမ်းတိ ့ကိ ြမင် ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ငါ့ေြခရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ေရတွ က်ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ၅ မသာလမ်းသိ ့ ငါလိ က်မိေသာ်၎င်း၊ လှ ည့်စားြခင်းငှ ါ
ငါေြပးမိ ေသာ်၎င်း၊
ငါ့ကိချိန်ပါေစ။

လှ ည့်စားြခင်းငှ ါ
ဘရားသခင်သည်

ငါသည်လမ်းလဲ မိေသာ်၎င်း၊

ငါေြပးမိ

ငါေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ

ငါ့စိတ် ှ လံ းသည်

ငါ့လက်၌ အညစ် အေ ကးကပ်မိေသာ်၎င်း၊
သတပါး

စားပါေစ။

ေသာ်၎င်း၊

ငါ့ပျိုးပင်များကိ

၆

မှန်ေသာချိန်ခွင်၌

သိ ေတာ်မပါေစ။

၇

ငါ့မျက်စိအလိ သိ့လိက်မိေသာ်၎င်း၊
၈ ငါ ကဲ ေသာမျိုးေစ့၏ အသီ းအ ှ ံ ကိ

သတပါး တ်ပါေစ။

၉

သ့မယားကိ

ငါတပ်မက်မိေသာ်၎င်း၊ အိ မ်နီးချင်း တံ ခါးနားမှာ ငါေချာင်းမိ ေသာ်၎င်း၊ ၁၀ ငါ့မယားသည်
သတပါးထံ ၌ ကိ တ်ဆံ ကိ တ်ရ ပါေစ။ သတပါးသည် ငါ့မယားကိ တ်ချပါေစ။

၁၁

ငါသည်ထိသိ့ ပမိ လ င် အြပစ် ကီ း၏။ ရာဇဝတ် ခံ ထိ က်ေသာ အြပစ် ှ ိ ၏။ ၁၂ ထိ အြပစ်သည်
အကန်အစင်ေလာင်ေသာမီ း၊ ငါ့စည်းစိ မ် ှ ိ သမ ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေသာမီ းြဖစ်၏။ ၁၃
ငါ့က န် ှ င့်ငါ့က န်မသည် ငါ ှ င့်တရားေတွ ့စရာ အမ ှ ိ ေသာအခါ၊ ငါနားမေထာင်ဘဲေနမိ လ င်၊
၁၄ ဘရားသခင်ထေတာ်မေသာအခါ အဘယ်သိ့ ငါ့ ပရမည်နည်း။ စစ်ေ ကာေတာ်မေသာအခါ

အဘယ်သိ့ ြပန်ေလ ာက်ရမည်နည်း။ ၁၅ ငါ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာဘရားသည် သ့ကိ လည်း
ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ တပါးတည်း ေသာဘရားသည် ငါတိ ့ ှ စ်ေယာက်ကိ
အမိ ဝမ်းထဲ ၌ ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ၁၆ ငါသည် ဆင်းရဲ သားေတာင့်တေသာ
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အရာကိ မေပးဘဲ ေနဘးသေလာ။ မတ်ဆိးမမျက်စိကိ ပျက်ေစ ြခင်းငှ ါ ပဘးသေလာ။ ၁၇
မိ ဘမ ှ ိ ေသာသတိ ့အား စားစရာကိ မမ ဘဲ ၊ ငါတေယာက်တည်း စားဘးသေလာ။ ၁၈
ဆင်းရဲ သားသည် အဘထံ မှာ ေနသကဲ့ သိ ့၊ ငါ့အသက်ငယ်စဥ်ကာလမှစ၍ ငါ ှ င့်အတ
ေက းေမွ းြခင်း ကိ ခံ ပီ ။ ငါသည် ဘွ ားြမင်ေသာ ေန့မှစ၍ မတ်ဆိးမကိ မစ ပီ ။

၁၉

အဝတ်မ ှ ိ ေသာေ ကာင့် ေသြခင်းသိ ့ ေရာက် ေသာ သတစံ တေယာက် ှ င့်၊ ခံ စရာမ ှ ိ ဘဲ
ဆင်းရဲ စွာ ေနေသာသ တစံ တေယာက်ကိ ငါြမင်၍၊ ၂၀ သ၏ခါးသည် ငါ့ကိ ေကာင်း ကီ းမေပး။
ငါ့ သိ းေမွ းအားြဖင့် မေ ွးဘဲ ေနေသာ်၎င်း၊ ၂၁ ံ းေတာ်တွင် ငါ့ဘက်၌ ေနေသာမင်းကိ
ငါသည် ြမင်၍၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသကိ

ှ ဥ်းဆဲ မိေသာ်၎င်း၊

၂၂ ငါ့လက်ေမာင်းသည်

ပခံ းကကျပါေစ။ ငါ့လက် ိ း ကျိုးပါေစ။ ၂၃ ငါသည် ဘရားသခင်ဖျက်ဆီးေတာ်မြခင်းေဘး
ကိ ေ ကာက် ွံ ့၍၊ တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ေ ကာင့် မြပစ် မှားဝံ ဘဲ ေနပါ ပီ ။

၂၄

ငါသည်ေ ကိ ကိးစား၍ ေ စင်အား၊ သင်သည် ငါခိ လံ ရာြဖစ်၏ဟဆိ မိေသာ်၎င်း၊ ၂၅
ငါ၌စည်းစိ မ် ကီ း၍ များစွ ာေသာ ဥစာရတတ် ေသာေ ကာင့်၊ ငါဝါ ကားဝမ်းေြမာက်မိေသာ်၎င်း၊
၂၆ ေရာင်ြခည်ထွက်ေသာေန၊ ထွ န်းလင်းလျက် သွ ားေသာလကိ ငါ ကည့် ေသာအခါ၊
၂၇ ငါ့စိတ် ှ လံ းသည် တိ တ်ဆိတ်စွာ

း ွ တ်၍ ငါ့လက်ကိ ငါနမ်းမိ ေသာ်၎င်း၊

၂၈

ရာဇဝတ်ခံထိ က်ေသာ အြပစ် ှ ိ ၏။ အထက်အရပ်၌ ှ ိ ေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိ ြငင်းပယ်ရာ
ေရာက်၏။

၂၉ ငါ့ကိမန်းေသာသသည် ပျက်စီးေသာအခါ ငါဝမ်းေြမာက်သေလာ။

သ၌ေဘးေရာက်ေသာအခါ၊ ငါဝါ ကားသေလာ။ ၃၀ ငါသည်သအ
့ သက်ကိ ကျိန်ဆဲ၍၊
ကိ ယ် တ်၌ အြပစ်ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ အခွ င့ ်မေပး။
အဘယ်သသည်

ငါတိ ့သခင်၏

၃၁ ငါ့အိမ်သအိ မ်သားတိ ့က၊

အမဲ သားကိ ေတာင့်တ၍

မဝဘဲ ေနရ

သနည်းဟ

မဆိ တတ်သေလာ။ ၃၂ ဧည့်သည်သည် လမ်း၌ညဥ့်ကိ မလွ န်ရမည်အေ ကာင်း၊ ငါသည်
ခရီ းသွ ားေသာ သတိ ့အား ကိ ယ် တံ ခါးကိ ဖွ င့ ်ထား ပီ ။ ၃၃ ငါသည်လ ပတတ်သကဲ့ သိ ့၊
ကိ ယ်ဒစ ိ က်ကိဖံ း၍၊

ကိ ယ်ရင်ထဲ၌

ကိ ယ်အြပစ်ကိဝှက်ထားဘးသေဘာ။

၃၄

ထိ သိ့ ပမိ လ င်၊ ကီ းေသာ ပရိ တ်သတ်ေ ှ မ့ ှ ာ ငါ့မျက် ှ ာပျက်ပါေစ။ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည်
ကဲ့ ရဲ ့၍ ငါ့အ ှ က်ကွဲပါေစ။ အိ မ်ြပင်သိ့မထွ က်ဘဲ တိ တ်ဆိတ်စွာ ေနရပါေစ။

၃၅

တစံ တေယာက်ေသာသသည် ငါ့စကားကိ နားေထာင်ပါေစေသာ။ ငါ့လက်မှတ်ကိငါေပးမည်။
အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါ့ကိစစ်ေ ကာေတာ်မပါေစ။ ငါ့တရားေတွ ့ဘက်သည် စာထားပါေစ။ ၃၆
အကယ်စင်စစ်ထိစာကိ ပခံ းေပ မှာ ငါတင် ထားပါမည်။ ေဗါင်းကဲ့ သိ ့ ေဆာင်းပါမည်။
၃၇ ငါသည် ကိ ယ်အ ပအမအလံ းစံ တိ ့ကိ ေဘာ်ြပ

ပါမည်။ မင်းကဲ့ သိ ့ အထံ ေတာ်သိ့

ချဥ်းကပ်ပါမည်။ ၃၈ ငါ့ေြမသည် ငါ့ကိအြပစ်တင်သြဖင့်၊ ေအာ်ဟစ်၍ လည်ေချာင်းတိ ့သည်
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တညီ တည်းြမည်တမ်းေသာ်၎င်း၊
ေြမဆိ င်ေသာသတိ ့ကိ

စရိ တ်မကန်ဘဲေြမအသီ းအ ှ ံ ကိ

၃၉

ငါစား၍

ှ ဥ်းဆဲ မိေသာ်၎င်း၊ ၄၀ စပါးပင်အတွ က် ဆးပင်ေပါက်ပါေစ။ မေယာ

ပင်အတွ က် ေဗာ ှ ပင်ေပါက်ပါေစဟ မက်ဆိ၏။ ေယာဘ မက်ဆိေသာစကား ပီ း၏။

၃၂ ထိသိ့ေယာဘသည်
ထိ သသံ းေယာက်တိ့သည်

မိ မိေြဖာင့်မတ်သည်ဟ
ြပန်၍

ထင်ေသာေ ကာင့်၊

မေြပာဘဲ ေန က၏။

၂

ထိ အခါ

ဗဇအမျိုးအာရအ ယ်ြဖစ်ေသာ ဗာရ ေခလသားဧလိ ဟ သည်အမျက်ထွက်၏။ ေယာဘသည်
ဘရားသခင်ထက်မိမိေြဖာင့်မတ်ေ ကာင်းကိ ြပေသာ ေ ကာင့်၊ ေယာဘကိ အမျက်ထွက်၏။ ၃
ေယာဘ၏ အေဆွ ခင်ပွန်းသံ းေယာက်တိ့သည် ြပန်၍မေြပာ ိင်ေသာ်လည်း၊ ေယာဘ၌
အြပစ် ှ ိ သည်ဟ စီ ရင် ကေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့ကိလည်း အမျက်ထွက်၏။ ၄ ဧလိ ဟသည်
သတိ ့ထက်အသက်ငယ်ေသာ ေ ကာင့်၊ ေယာဘေြပာေသာ စကားမကန်မှီတိင်ေအာင်
ဆိ င်းလင့်လျက်ေန၏။ ၅ ထိ သသံ းေယာက်တိ့သည် ြပန်၍ ေြပာစရာ စကားမ ှ ိ ေ ကာင်းကိ
သိ ြမင်ေသာအခါ အမျက်ထွက်ေလ

၏။ ၆ ထိ အခါ ဗဇအမျိုးဗာရေခလသားဧလိ ဟ မက်

ဆိ သည်ကား၊ ငါသည်အသက်ငယ်ပါ၏။ သင်တိ့သည် အလွ န်အသက် ကီ းပါ၏။ ထိ ေ ကာင့်
ငါသည်ေ ကာက်၍ ကိ ယ်သေဘာကိ မြပဝံ့ ဘဲ ေနပါ ပီ ။ ၇ ေန့ရက်ကာလတာ ှ ည်ေသာသသည်
စကား ေြပာအပ်၏။ ှ စ်ေပါင်းများစွ ာလွ န်ေသာသသည် ပညာကိ သွ န်သင်အပ်၏။ ၈
သိ ့ရာတွ င် လထဲ ၌ဝိ ညာဥ် ှ ိ ၏။ ဘရားသခင် အသက် ှ င်ေစေတာ်မသြဖင့် ဥာဏ် ှ ိ ၏။ ၉
လ ကီ းတိ ့သည် အစဥ်ပညာ ှ ိ သည်မဟတ်။ အသက် ကီ းေသာ သအေပါင်းတိ ့သည်
မှန်ေသာတရားကိ နားလည်သည်မဟတ်။ ၁၀ သိ ့ြဖစ်၍ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။
ငါသည်

ကိ ယ်သေဘာကိ

ြပပါမည်။

ငါဆိ င်း လင့် ပီ ။ သင်တိ့သည်
ငါနားေထာင် ပီ ။

၁၁

ေြပာစရာကိ

သင်တိ့စကားကိ

ကားရအံ့ ေသာငှ ါ

ှ ာေဖွ ၍ ေဆွ းေ ွး ေသာစကားကိ

၁၂ ေစ့ေစ့နားေထာင်စဥ်တွင်၊ ေယာဘကိ

အဘယ် သမ မ ိင်။

သ၏စကားကိ အဘယ်သမ မေချ။ ၁၃ သိ ့ြဖစ်၍ ငါတိ ့သည် ပညာကိ ှ ာ၍ ေတွ ့ ပီ ဟ
သင်တိ့ဆိစရာမ ှ ိ ။ ေယာဘကိ ှ ိမ့ ်ချေသာသကား လမဟတ်၊ ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၁၄
ေယာဘသည် ငါ့ကိရည်ေဆာင်၍ ေြပာ ပီ မဟတ်။ သင်တိ့ြပန်ေြပာသည်အတိ င်း
ငါြပန်ေြပာမည် မဟတ်။
တိ တ်ဆိတ်စွာ

ေန က၏။

၁၅ ဤသတိ ့သည် မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက်ြပန်၍ မေြပာဘဲ
၁၆

ြပန်၍မေြပာဘဲ ငိ မ် ငိ မ်ေန က၏။
ကိ ယ်သေဘာကိ ြပမည်။

ငါဆိ င်းလင့်သည်တွင်သတိ ့သည်

တ်မ မက်၊

၁၇ သိ ့ြဖစ်၍ငါသည်ကိယ်အတွ က်ြပန်ေ ြပာမည်။

၁၈ ငါသည်

ေြပာစရာစကား ှ င့် ြပည့်ဝ၏။ အတွ င်း

ဝိ ညာဥ် ိးေဆာ်ြခင်းကိ ခံ ရ၏။ ၁၉ ငါ့ဝမ်းသည် ပိ တ်ဆိ့ေသာစပျစ်ရည် ှ င့်တ၏။ အသစ်ေသာ
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သားေရဘးကွဲ လသကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ၂၀ ငါသည် သက်သာြခင်းငှ ါ မက်ဆိရမည်။ တ်ကိ ဖွ င့ ်၍
ြပန်ေြပာရမည်။ ၂၁ အဘယ်သ၏မျက် ှ ာကိ မ မေထာက်၊ အဘယ် သကိ မ ချီးမွ မ်းေသာ
စကား ှ င့်မေချာ့ေမာ့။ ၂၂ သတပါးကိ ချီးမွ မ်းေသာစကား ှ င့် မေချာ့ေမာ့ တတ်။ ထိ သိ့ ပလ င်၊
ငါ့ကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရား သည် ငါ့ကိ ချက်ြခင်းပယ် ှ ားေတာ်မမည်။

၃၃ သိ့ြဖစ်၍ အိေယာဘ၊ ငါ မက်ဆိေသာစကား အလံ းစံ တိ့ကိ နားေထာင်နာယပါေလာ့။
၂ ငါသည် ယခ တ်ကိဖွင့ ်၍ လ ာ ှ င့် မက်ဆိေသာ အခါ၊ ၃ ငါသေဘာေြဖာင့်သည် ှ င့်အညီ

ငါ့စကား ေြဖာင့်လိ မ့ ်မည်။ ငါ့ တ်သည် ှ င်းလင်းေသာ ပညာစကား ကိ မက်ဆိလိမ့ ်မည်။ ၄
ဘရားသခင်၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

ငါ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ ။

အန တန်ခိး ှ င်၏

အသက်ေတာ် သည် ငါ့ကိ အသက် ှ င်ေစေတာ်မ ပီ ။ ၅ သင်သည်တတ် ိင်လ င် ငါ့ကိ
ြပန်ေြပာေလာ့။ ကိ ယ်စကားကိ ြပင်ဆင်ေလာ့။ ကိ းစားေလာ့။

၆ ဘရားသခင့်ေ ှ မ့ ှ ာ

ငါသည်သင် ှ င့်တ၏။ ငါသည်လည်း ေြမမန့်ြဖင့် ဖန်ဆင်းေတာ်မရာြဖစ်၏။ ၇ သင်သည်
ေ ကာက် ွံ ရမည်
့
အေ ကာင်း ငါ၌ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အရာမ ှ ိ ။ သင့်အေပ မှာ ငါသည်
ေလးေသာလက်ကိမတင်။

၈ အကယ်စင်စစ်သင့်စကားသံ ကိ ငါ ကားသည် အတိ င်း

သင် မက်ဆိေသာစကားဟမကား၊ ၉ ငါသည် စင် ကယ်ေသာသေဘာ ှ ိ ၏။ ြပစ်မှား ြခင်းကိ
မ ပတတ်။ ငါ၌အြပစ်မ ှ ိ ။ သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ၏။ ၁၀ ဘရားသခင်သည် ငါ၌ အြပစ်တင်ခွင့ ်ကိ
ှ ာေတာ်မ၏။ ငါ့ကိ ရန်သကဲ့ သိ ့ မှတ်ေတာ်မ၏။

၁၁ ငါ့ကိ ထိ တ်ခတ်ေတာ်မ၏။

ငါထွ က်ရာလမ်း ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေစာင့်ေတာ်မ၏ဟ ဆိ မိ ပီ ။
ငါြပန်ေြပာေသာစကားဟ
ကီ းြမတ်ေတာ်မ၏။
ပေတာ်မေသာ

မကား၊

အကယ်စင်စစ်

၁၂ ထိ သိ့ဆိေသာ်မှား ပီ ။

ဘရားသခင်သည်

လထက်

၁၃ ဘရားသခင် ှ င့်အဘယ်ေ ကာင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပသနည်း။

အမတိ ့၏အေ ကာင်းကိ

ြပေတာ်မမ။

၁၄

ဘရားသခင်သည်

တ ကိ မ်မိန့် မက်ေတာ်မ၏။ လမရိ ပ်မိလ င် ှ စ် ကိ မ်တိင်ေအာင် မိ န် မက်ေတာ်မ၏။ ၁၅
လသည်အိပ်ရာေပ မှာငိ က်လျက် အိ ပ်ေပျာ် လျက်ေနေသာအခါ အိ ပ်မက်ြမင်၍၊ ညဥ့် ပါ ံ ကိ
ခံ ရေသာအားြဖင့်၊ ၁၆ ဘရားသခင်သည် လ၏နားကိ ဖွ င့ ်၍ ဆံ းမေပး ေတာ်မတတ်၏။ ၁၇
ထိ သိ့လသည် မိ မိအ ကံ ကိ စွန့်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ မာန်မာန ှ င့် ကင်းလွ တ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း
ပေတာ်မ၏။

၁၈

သ၏အသက်ကိ

သချုင်းတွ င်းမှကွ ယ်ကာ၍၊

ထားေဘးြဖင့်

မေသေစြခင်းငှ ါ ေစာင့်မေတာ်မ၏။ ၁၉ လသည် အိ ပ်ရာေပ မှာနာြခင်းေဝဒနာကိ ခံ ရ ၍၊
အ ိ း ှ ိ သမ တိ ့သည် ြပင်းထန်စွာ ကိ က်ခဲသြဖင့်၊ ၂၀ မန့် ှ င့် မိ န်ေသာ ခဲ ဘွယ်စားဘွ ယ်တိ့ကိ
သ၏ စိ တ်ဝိညာဥ်သည်
မထင်

ေယာဘ

ှ ားဘးေသာ

ွံ ့ ှ ာ၏။
အ ိ းတိ ့လည်း

၂၁ အသားအေရပိ န်ေလျာ့

ေပ က၏။

၂၂

ကွ ယ်ေပျာက်၍၊

အသက်ဝိညာဥ်သည်
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သချုင်းတွ င်းနားသိ ့၎င်း၊

ဖျက်ဆီးေသာ

တမန်လက်သိ့၎င်း

ေရာက်လ ပီ ။

၂၃

သိ ရ
့ ာတွ င်လတိ ့အားတရားလမ်းကိ ြပေစြခင်းငှ ါ၊ တေထာင်တွင် အထွ ဋ်ြဖစ်၍၊ တရားစကားကိ
ြပန်တတ် ေသာ တမန် ှ ိ လ င်၊

၂၄ ဘရားသခင်က၊

သချုင်းတွ င်းထဲ သိ့ထိသကိ

မဆင်းေစဘဲ ကယ်တင်ေလာ့။ ေ ွးရာအေ ကာင်းကိ ငါေတွ ့ ပီ ဟ က ဏာစိ တ် ှ ိ ၍
မိ န့်ေတာ်မေသာအားြဖင့်၊

၂၅

ထိ သသည်

သငယ်ထက်အသားအေရ ထွ ား၍

ပျိုေသာအသက် ှ င့်တဖန်ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။ ၂၆ ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်း၍ေကျးဇးေတာ်ကိ
ခံ ရသြဖင့်၊

ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့်

မျက် ှ ာေတာ်ကိ

ဖးြမင်ရလိ မ့ ်မည်။

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအကျိုးကိ လတိ ့အား ဘရားသခင်ေပးေတာ်မတတ်၏။ ၂၇ သကလည်း၊
ငါသည် ြပစ်မှားပါ ပီ ။ မှန်ေသာ တရားကိ ေမှာက် ပါ ပီ ။ သိ ့ေသာ်လည်း ကိ ယ်ခံထိ က်ေသာ
အြပစ်ကိမခံ ရဘဲ ၊ ၂၈ သချုင်းတွ င်းထဲ သိ့ ငါ့ကိမဆင်းေစဘဲ ကယ်တင် ေတာ်မသြဖင့်၊
ငါ့အသက်သည် ေမှာင်မိက် ှ င့် လွ တ် လျက် ှ ိ ၏ဟ လတိ ့တွင် သီ ချင်းဆိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၉
ထိ သိ့ဘရားသခင်သည် လတိ ့၌ ရံ ခါရံ ခါစီ ရင် ေတာ်မသြဖင့်၊ ၃၀ သချုင်းတွ င်းမှ တ်ယ၍၊
အသက် ှ င်ေသာ သတိ ့၏အလင်း ှ င့် လင်းေစေတာ်မ၏။ ၃၁ အိ ေယာဘ၊ ငါ့စကားကိ
သတိ ှ င့်နားေထာင် ေလာ့။ တိ တ်ဆိတ်စွာေနေလာ့။ ငါေြပာပါမည်။ ၃၂ သိ ့ေသာ်လည်း
ေြပာစရာ ှ ိ လ င် ြပန်ေြပာေလာ့။ သင့်ကိ အြပစ်လွတ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါအလိ ှ ိ ေသာေ ကာင့်
စကားေြပာေလာ့။ ၃၃ ေြပာစရာမ ှ ိ လ င်၊ တိ တ်ဆိတ်စွာေန၍ ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေလာ့။
ပညာကိ ငါသွ န်သင်ပါမည် ဟ မက်ဆိ၏။

၃၄ တဖန်ဧလိဟဆက်၍ မက်ဆိသည်ကား၊

၂ အ ကားအြမင်များေသာ ပညာ ှ ိ တိ့၊

ငါ့စကားကိ နားေထာင်နာယ ကေလာ့။ ၃ ခံ တွ င်းသည် အစာကိ ြမည်းစမ်းသကဲ့ သိ ့၊ နားသည်
စကားကိ စံ စမ်းတတ်၏။

၄ ငါတိ ့သည် ကိ ယ်အဘိ ့အလိ ငှါ စစ်၍တရား သြဖင့်

စီ ရင် ကကန်အ့ံ ။ ေကာင်းေသာအရာကိ ကိ ယ်တိင် အားြဖင့် သိ မှတ် ကကန်အ့ံ ။ ၅ ေယာဘက၊
ငါေြဖာင့်မတ်၏။ ဘရားသခင် သည် ငါ့ကိ အမ ံ းေစေတာ်မ၏။
ကိ ယ်အကျိုးကိ

ပျက်စီးေစြခင်းငှ ါ

မသာေြပာရမည်ေလာ။

မေပျာက် ိင်ေသာအနာေရာဂါစွဲ ပါသည်တကားဟ ဆိ မိ ပီ ။

၆ ငါသည်

ငါမြပစ်မှားေသာ်လည်း၊
၇ ေယာဘ ှ င့်တေသာ

သတစံ တေယာက် ှ ိ လိမ့ ်မည်ေလာ။ ေရကိ ေသာက်သကဲ့ သိ ့ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ မျိုတတ်၏။ ၈
မတရားသြဖင့်ကျင့်ေသာ သတိ ့ ှ င့်ေပါင်းေဘာ် ၍၊ လဆိ းတိ ့ ှ င့် သွ ားလာတတ်၏။ ၉
လသည်ဘရားသခင်၌ ေမွ ့ေလျာ်၍၊ အကျိုး မ ှ ိ ဟ ေယာဘသည် ဆိ မိ ပီ ။ ၁၀ သိ ့ြဖစ်၍
ဥာဏ်ေကာင်းေသာသတိ ့၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ဒစ ိ က်သည် ဘရားသခင် ှ င့်၎င်း၊
အြပစ်သည် အန တန်ခိး ှ င် ှ င့်၎င်း ေဝးပါေစ။ ၁၁ လ ပေသာ အမ၏အကျိုးအြပစ်ကိ

ေယာဘ
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ေပးေတာ်မ မည်။ လတိ င်း ကိ ယ်ကျင့်ေသာအကျင့် ှ င့်အထိ က် အေလျာက် ခံ ေစေတာ်မမည်။
၁၂ အကယ်စင်စစ် ဘရားသခင်သည် ဒစ ိ က်ကိ ပေတာ်မမ။ အန တန်ခိး ှ င်သည်

မတရားသြဖင့် စီ ရင် ေတာ်မမ။ ၁၃ ေြမ ကီ းကိ ဘရားသခင်၌ အဘယ်သအပ်သနည်း။
ေလာကဓာတ်လံ းကိ

အဘယ်သ စီ ရင် ပြပင်

သနည်း။

၁၄ ဘရားသခင်သည်

လကိ အလိ ေတာ်မ ှ ိ ၍၊ လ၏အသက်ဝိညာဥ်ကိ ပ်သိမ်းေတာ်မလ င်၊ ၁၅ ခပ်သိမ်းေသာ
လသတဝါတိ ့သည် ချက်ြခင်း ေသေပျာက်၍ ေြမမန့်သိ့ တဖန်ေရာက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၆
ယခမှာသင်သည် ဥာဏ် ှ ိ သည်ြဖစ်၍ ဆင်ြခင် ဦ းေလာ့။ ငါ့စကားသံ ကိ နားေထာင်ဦးေလာ့။
၁၇

တရားကိ

မန်းေသာသသည်

တန်ခိး ကီ းေသာသကိ

အစိ းရရမည်ေလာ။

အြပစ်တင်သင့်သေလာ။

၁၈

တရားသြဖင့်

စီ ရင်၍

သင်သည်လဆိ းြဖစ်၏ဟ

ှ င်ဘရင်ကိ၎င်း၊ သင်တိ့သည် အဓမလြဖစ် က၏ဟမင်းတိ ့ကိ၎င်း ဆိ သင့် သေလာ။ ၁၉
ထိ မ မက၊ မင်းတိ ့၏မျက် ှ ာကိ ေထာက်ေတာ်မမ။ ဆင်းရဲ ေသာသကိ အားနာသည်ထက်၊
ရတတ် ေသာသကိ သာ၍ အားနာေတာ်မမေသာဘရားသခင်ကိ မဆိ သင့်သည်မဟတ်ေလာ။
ဘရားသခင်သည် ခပ်သိမ်း ေသာသတဝါတိ ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ ။ ၂၀ တခဏြခင်းတွ င်
သတဝါတိ ့သည်

ေသတတ် က၏။ သန်းေခါင်အချိန်၌ လမျိုးတစံ တမျိုး တန်လပ်

ကွ ယ်ေပျာက်၍၊ အား ကီ းေသာသေသာ်လည်း အဘယ်သ မ မ ပဘဲ သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းသိ ့
ေရာက်တတ်၏။ ၂၁ အေ ကာင်းမကား၊ လသွ ားရာလမ်းတိ ့ကိ ဘရား သခင် ကည့် ၍၊
လေြခရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ၂၂ မတရားသြဖင့် ကျင့်ေသာသ၏ ပန်းေ ှ ာင်ရာ
ေမှာင်မိက်၊ ေသမင်းအရိ ပ်တစံ တခမ မ ှ ိ ။ ၂၃ ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ လသည် တရားေတွ ့
ေသာအခါ၊ အထပ်ထပ်စစ်ေ ကာေတာ်မစရာ အေ ကာင်း မ ှ ိ ။ ၂၄ အား ကီ းေသာသတိ ့ကိပင်
မစစ်ေ ကာဘဲ ချိုးဖျက်၍၊ သတိ ့အရာ၌ အြခားေသာသကိ ခန့်ထားေတာ်မ ၏။ ၂၅ သိ ့ြဖစ်၍
သတိ ့ ပသမ ကိ သိ ေတာ်မသြဖင့်၊ ညဥ့်ေမှာင်မိက်ကိ ေရာက်ေစ၍ ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၂၆
သတိ ့အြပစ်ေ ကာင့် ပရိ သတ်ေ ှ မ့ ှ ာ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မ၏။ ၂၇ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည်
ဘရားသခင်ကိြငင်းပယ် က၏။ ပေတာ်မေသာ အမတိ ့ကိ အလ င်းမဆင် ြခင် က။ ၂၈
ထိ သိ့ ပေသာေ ကာင့် ဆင်းရဲ သားငိ ေ ကးသံ သည် ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ တက်၍၊
ငိ ေ ကး

သံ ကိ ကားေတာ်မရ၏။

၂၉

ှ ဥ်းဆဲ ခံရေသာသ၏

ဘရားသခင်သည်ချမ်းသာေပးေတာ်မလ င်

အဘယ်သေ ှ ာင့် ှ က် ိင်သနည်း။ မျက် ှ ာလဲ ေတာ်မလ င် လတမျိုးလံ းြဖစ်ေစ၊ တေယာက်
တည်းြဖစ်ေစ၊

အဘယ်သသည်

မျက် ှ ာေတာ်ကိ

ဖးြမင်

ိင်သနည်း။

၃၀

ထိ သိ့ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ မမှားယွ င်းေစမည်အေ ကာင်း အဓမမင်းတိ ့ကိ ှ ိမ့ ်ချေတာ်မ၏။ ၃၁
အက ်ပ်သည်

ေယာဘ

ဆံ းမေတာ်မြခင်းကိ

ခံ ရပါ ပီ ။ ေနာက်တဖန်

မြပစ်မှားပါ။
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၃၂

အက ်ပ်နားမလည်ေသာအရာကိ သွန်သင်

ေတာ်မပါ။

ဒစ ိ က်ကိ

ပမိ သည်ြဖစ်၍၊

ေနာက်တဖန် မ ပဘဲ ေနပါမည်ဟ ဘရားသခင်အား ေလ ာက်သင့် သည် မဟတ်ေလာ။ ၃၃
သင်သည်

ြငင်းပယ်သည်ြဖစ်ေစ၊

ေ ွးယသည်

ြဖစ်ေစ၊

သင်၏အလိ သိ့သာ

ဘရားသခင်လိက်၍၊ အလိ ေတာ်သိ့မလိ က်ဘဲ အကျိုးအြပစ်ကိ ေပးေတာ်မရမည် ေလာ။
သိ ့ြဖစ်လ င် နားလည်သည်အတိ င်း ေြပာပါ။ ၃၄ ဥာဏ်ေကာင်းေသာ သတိ သ
့ ည် စကားေြပာပါ
ေစ။ ပညာ ှ ိ ေသာ သတိ ့သည် ငါ့စကားကိ နားေထာင် ပါေစ။

၃၅ ေယာဘသည်

နားမလည်ဘဲေြပာမိ ပီ ။ သေြပာ ေသာစကားသည် ပညာစကားမဟတ်။ ၃၆ ေယာဘသည်
မတရားေသာ သကဲ့ သိ ့ ြပန်ေြပာ တတ်ေသာေ ကာင့်၊ အဆံ းတိ င်ေအာင် စံ စမ်းေစြခင်းငှ ါ
ငါအလိ ှ ိ ၏။ ၃၇ ဒစ ိ က်ကိ ပသည်သာမက၊ ပန်ကန်ေသာ အြပစ် ှ ိ ေသး၏။ ငါတိ ့တွင်
ေအာင်ပွဲကိခံ၍၊ ဘရားသခင် ကိ ြပစ်မှားေသာစကား ှ င့် များစွ ာေြပာ တတ်သည်ဟ
မက်ဆိ၏။

၃၅ တဖန်ဧလိဟဆက်၍
ေြဖာင့်မတ်၏ဟ

မက်ဆိသည်ကား၊

သင်ေြပာေသာစကားမှန်သည်

ငါသည်ဘရားသခင်ထက်သာ၍
ထင်သေလာ။

သင်က၊

၃

ငါသည်အဘယ်အကျိုးကိ ရသနည်း။ ဒစ ိ က်ကိ မ ပဘဲ ေနလ င် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိ သနည်းဟ
ဆိ လိ၏။

၄

သင် ှ င့်သင်၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့စကားကိ

ငါေချပါမည်။

၅

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိေမ ာ်၍၊ သင့်ထက်ြမင့်ေသာ မိ ဃ်းတိ မ်တိ့ကိ ကည့် ေလာ့။ ၆ သင်သည်
ဒစ ိ က်ကိ ပေသာ်လည်း၊ ဘရား သခင်ကိ အဘယ်သိ့ ထိ ခိက် ိင်သနည်း။ ြပစ်မှားေသာ
အြပစ်များေသာ်လည်း၊ အကျိုးေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ ဖျက် ိင်သနည်း။

၇ သင်သည်

ေြဖာင့်မတ်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်၏ အကျိုးေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ ပစ ိင်သနည်း။ သင့်လက်
မှ အဘယ်ေကျးဇးကိ ခံ ေတာ်မမည်နည်း။ ၈ သင် ပေသာ ဒစ ိ က်သည် သင် ှ င့်တေသာ
လသတဝါကိ သာ ထိ ခိက် ိင်၏။ သင် ပေသာ သစ ိ က် သည်လည်း လသားတိ ့၌သာ
ေကျးဇး ပ ိင်၏။ ၉ များြပားေသာ
အား ကီ းေသာသ

ှ ိပ်စက်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရေသာသတိ ့သည် ေအာ်ဟစ်တတ် က၏။

ေသာေ ကာင့်၊

ြပင်းစွ ာ

ေအာ်ဟစ်တတ် က၏။

၁၀

သိ ့ေသာ်လည်းငါ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မထေသာ၊ ညဥ့်အချိန်၌ သီ ချင်းဆိ ရေသာအခွ င့ ်ကိ
ေပးေတာ်မထ ေသာ၊ ၁၁ ေြမတိ ရ စာန်နားလည်သည်ထက်သာ၍ နားလည်ေသာဥာဏ် ှ င့်၎င်း၊
မိ ဃ်းေကာင်းကင် ငှ က်မရ၊ ထးဆန်းေသာပညာ ှ င့်၎င်း၊ ငါတိ ့ကိ ြပည့်စံ ေစေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ေတာ် မသနည်းဟ အဘယ်သမ မေမးြမန်းတတ်။ ၁၂
ထိ ေ ကာင့်အဓမလ၊

ေထာင်လားေစာ်ကားြခင်းကိ ခံရ၍

ဘရားသခင်သည် ထးေတာ်မမ။

ေယာဘ

ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း၊

၁၃ အကယ်စင်စစ်ဘရားသခင်သည် အချည်း ှ ီး

892

ေသာစကားကိ နားေထာင်ေတာ်မမ။ အန တန်ခိး ှ င် သည် ထိ သိ့ေသာစကားကိ မမှတ်ဘဲ
ေနေတာ်မ၏။ ၁၄ ဘရားသခင်ကိ မေတွ ့မြမင်ရဟ သင်ဆိေသာ်လည်း၊ တရားသြဖင့်
စီ ရင်ေတာ်မေသာေ ကာင့် ေြမာ်လင့် လျက်ေနေလာ့။ ၁၅ ယခမကား၊ အမျက်ထွက်၍
ဆံ းမေတာ်မမ။ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ ကျပ်တည်းစွ ာ မှတ်ေတာ်မမ ေသာေ ကာင့်၊
၁၆

ေယာဘသည်အချည်း ှ ီးေသာ

စကားကိ

မက်ဆိတတ်၏။

ပညာမ ှ ိ ဘဲ

များစွ ာေြပာတတ်သည်ဟ မက်ဆိ၏။

၃၆ တဖန်ဧလိဟ

ဆက်၍ မက်ဆိသည်ကား၊

၂

ငါ့ကိသည်းခံ ပါေလာ့။

အကျိုးအေ ကာင်းကိ ငါြပဦ းမည်။ ဘရားသခင့်အဘိ ့ ေြပာစရာ ှ ိ ေသး၏။
ငါသည်ေဝးေသာ

အရပ်က

ကိ ယ်ပညာကိ

ေဆာင်ခဲ့မည်။

၃

ငါ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာဘရားသခင် သည်ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ငါြပမည်။

၄

အကယ်စင်စစ်မမှန်ေသာစကားကိ ငါမေြပာ။ ပညာ အတတ် စံ လင်ေသာသသည်
သင်၌ ှ ိ ၏။

၅

ဘရားသခင်သည်

တန်ခိး ကီ းေတာ်မ၏။

သိ ့ေသာ်လည်းမထီ မဲ့

ြမင် ပေတာ်မမတတ်။ အစွ မ်းသတိ ၊ ဥာဏ်သတိ ှ င့်ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။ ၆ မတရားေသာသတိ ့၏
အသက်ကိ ေစာင့်ေတာ်မမ။ ဆင်းရဲ ခံရေသာသတိ ့ဘက်၌ တရားစီ ရင်ေတာ်မ၏။

၇

ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့ကိ ပမာဏမ ပဘဲ ေန ေတာ်မမ။ ှ င်ဘရင် ှ င့်အတ ရာဇပလင်ေပ မှာ
ထာဝရ ေနရာချ၍ ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ၈ သတိ ့သည်အကျဥ်းေန၍ ဒက ကိ း ှ င့် ချည်
ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ခံ ရလ င်၊ ၉ သတိ ့ ပမိ ေသာအမ ှ င့် ြပစ်မှားလွ န်ကျူးမိ ေသာ အြပစ်များတိ ့ကိ
ြပေတာ်မ၏။

၁၀ ဆံ းမေသာစကားကိ နားေထာင်ချင်ေသာ သေဘာကိ သွင်းေပး၍၊

ဒစ ိ က်ကိစွန့်ေစမည်အေ ကာင်း ပညတ်ေတာ်မ၏။

၁၁ စကားေတာ်ကိနားေထာင်၍

အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်လ င်၊ စည်းစိ မ်ချမ်းသာ ှ င့်ေပျာ်ေမွ ့လျက်၊ ှ စ်လေန့ရက်ကာလကိ
လွ န်ေစတတ် က၏။ ၁၂ နားမေထာင်လ င် ထားေဘးြဖင့် ဆံ း၍၊ ပညာ အတတ်မ ှ ိ ဘဲ
ေသတတ် က၏။ ၁၃ အဓမသေဘာ ှ ိ ေသာသတိ ့သည် အမျက် ေတာ်ကိ သိ ထားတတ် က၏။
ချည်ေ ှ ာင်ေတာ်မေသာ အခါ မေအာ်ဟစ်တတ် က။ ၁၄ အသက်ငယ်စဥ်ကပင်ေသ၍၊
ဆိ းညစ်ေသာ သတိ ့ ှ င့်အတ ဆံ းတတ် က၏။ ၁၅ အမေရာက်ေသာဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ
ကယ်တင် ေတာ်မ၏။ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံရေသာအခါ၊ နားေထာင်ေစ ြခင်းငှ ါ ပေတာ်မ၏။ ၁၆
ထိ သိသ
့ င့်ကိ လည်း ကျဥ်းေြမာင်းေသာအရပ်မှ ကျယ်ဝန်း ှ င်း လင်းေသာအရပ်သိ့ေြပာင်းေစ၍၊
သင်၏

စားပွဲ ေပ မှာ

ေကာင်းေသာ

အရသာ ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ

ခဲ ဘွယ်စားဘွ ယ်ကိ

တင်ထားေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ သိ ့မဟတ် မတရားေသာ သကဲ့ သိ ့ အြပစ် ှ င့် ြပည့်စံ လ င်၊
အြပစ် ှ င့် ယှဥ်ေသာဒဏ်ကိခံရမည်။ ၁၈ အမျက်ေတာ်ထွက်တတ်သည်ြဖစ်၍၊ ဒဏ်ခတ်
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ေတာ်မမည်ဟ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။ အမေရာက်မှများေသာ အဘိ းကိ ေပးေသာ်လည်း ကိ ယ်ကိ
မေ ွးမ တ် ိင်။ ၁၉ သင်၏ဥစာကိ ပမာဏ ပေတာ်မမည်ေလာ။ ေ ကိ ၎င်း၊ များစွ ာေသာ
စည်းစိ မ်ကိ၎င်း ေပးချင်ေသာ် လည်း၊ ပမာဏ ပေတာ်မမ။ ၂၀ ညဥ့်ကိ မေတာင့်တ ှ င့်။
ညဥ့်အခါလတိ ့သည် ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရတတ် က၏။ ၂၁ သတိ ပပါ။ မတရားေသာအမကိ
မငဲ့ ကွ က် ှ င့်။ ထိ သိ့ေသာ အမကိ ဆင်းရဲ ြခင်းထက် သင်သည် အလိ ှ ိ ေလ ပီ တကား။ ၂၂
ဘရားသခင်သည် တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိ ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်ကဲ့သိ ့
အဘယ်သ အပ်ချုပ် ိင်သနည်း။ ၂၃ ကေတာ်မရေသာလမ်းကိ အဘယ်သ စီ ရင်သနည်း။
ကိ ယ်ေတာ်သည် မတရားေသာအမကိ ပမိ ပီ ဟ အဘယ်သဆိ ရာသနည်း။ ၂၄ လတိ ့သည်
ချီးမွ မ်းအပ်ေသာ အမေတာ်ကိ ချီးေြမာက်ြခင်းငှ ါ သတိ ပေလာ့။ ၂၅ လခပ်သိမ်းတိ ့သည်
အမေတာ်ကိ ြမင် က၏။ အေဝးက

ကည့် တတ် က၏။

၂၆ ဘရားသခင်သည်

ကီ းြမတ်ေတာ်မ၏။ ငါတိ ့ သည် ဘရားသခင်ကိ မသိ ိင်။ အသက်ေတာ် ှ စ်ေပါင်း ကိ
စစ်၍မကန် ိင် က။

၂၇

ေရကိ သန်ဖျင်းေစ၍၊

အထက်သိ့ဆွဲယေတာ်

မသြဖင့်၊

ေရေငွ ့ ှ ိ သည်အတိ င်း မိ ဃ်း ွာတတ်၏။ ၂၈ မိ ဃ်းတိ မ်မှ လတိ ့အေပ သိ ့ မိ ဃ်းေပါက်ကျ၍၊
များစွ ာေသာ မိ ဃ်း ွာတတ်၏။ ၂၉ မိ ဃ်းတိ မ်ေတာ် ှ ံ ့ြပားြခင်း၊ တဲ ေတာ်အသံ ြမည် ြခင်းကိ
အဘယ်သ နားလည်သနည်း။ ၃၀ တဲ ေတာ်အေပ မှာ အလင်းေတာ်ကိ ြဖန့်ေတာ်မ၏။
သမဒရာ၌ အနက်ဆံ းေသာအရပ်ကိလည်း ဖံ းလမ်း ေတာ်မ၏။ ၃၁ ထိ သိ့ေသာအားြဖင့်
လမျိုးတိ ့ကိ တရားစီ ရင်ေတာ်မ၏။ များစွ ာေသာ အစာအာဟာရကိ လည်း ေပးေတာ်မ၏။ ၃၂
အလင်းကိ လက်ေတာ် ှ င့် ကွ ယ်ကာ၍၊ တဖန် ရန်သ ှ ိ ရာသိ ့ လတ်ေတာ်မ၏။

၃၃

ထိ သမှစေသာ တိ ရ စာန်များ ှ င့် အပင်များကိ အလိ ေတာ်မ ှ ိ ေ ကာင်း ထင် ှ ား၏။

၃၇ ဤအမေ ကာင့်

ငါ့ ှ လံ းသည် တန်လပ်၍ မိ မိ ေနရာမှ ေ ွ သ
့ ွ ား၏။

မက်ေတာ်မေသာအသံ ှ င့်
၃

တ်ေတာ်မှထွ က် ေသာအသံ ကိ ေစ့ေစ့နားေထာင် ကေလာ့။

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌

လ ပ်စစ်ြပက်ေစေတာ်မ၏။

၂

အ ှ ံ ့အြပားလတ်၍၊
၄

လ ပ်စစ်ြပက် ပီ းမှ

ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်အသံ ှ င့်မိ ဃ်းချုန်းေတာ်မ၏။

အသံ

ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင်
အသံ ေတာ်ထွက်၏။
ေတာ်ြမည်ေသာအခါ

မိ ဃ်းသက်မန်တိင်းကိ ချုပ်တည်း ေတာ်မမ။ ၅ အံ့ သဘွ ယ်ေသာ အြခင်းအရာပါလျက်၊
ဘရားသခင်သည် အသံ ေတာ် ှ င့်မိ ဃ်းချုန်းေတာ်မ၏။ ကီ း ေသာအမ ငါတိ ့နားမလည် ိင်ေသာ
အမတိ ့ကိ ပေတာ်မ၏။ ၆ ေြမေပ မှာြဖစ်ေစဟ မိ ဃ်းပွ င့ ်ကိ ၎င်း၊ သန်ဖျင်းေသာမိ ဃ်းေရ ှ င့်
တန်ခိးေတာ်ေ ကာင့် ြပင်းထန်ေသာ မိ ဃ်းေရ ကိ ၎င်း မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ
လအေပါင်းတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ သိ မည်အေ ကာင်း လတိ င်းလပ်ေသာ အလပ်ကိ
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ဆီ းတားေတာ်မ၏။

၈ ထိ အခါသားရဲ တိ့သည်

ေြမတွ င်းထဲ သိ့ဝင်၍၊ သတိ ့ေနရာ၌

ေနတတ် က၏။ ၉ ေလေဘွ သည် ေတာင်မျက် ှ ာမှ၎င်း၊ အချမ်း သည် ေြမာက်မျက် ှ ာမှ၎င်း
ထွ က်လာတတ်၏။

၁၀ ဘရားသခင်မတ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ေရခဲ ြဖစ်၍ ေရမျက် ှ ာသည်

ခဲ လျက် ှ ိ ၏။ ၁၁ မိ ဃ်းတိ မ်မှမိ ဃ်းေရကိ သက်ေရာက်ေစ၍၊ ေရာင်ြခည်ေတာ်အားြဖင့်
မိ ဃ်းတိ မ်ကိ ေပျာက်လွင့ ် ေစေတာ်မ၏။ ၁၂ ေလာကဓာတ်ေြမ ကီ းတေ ှ ာက်လံ းကိ မှာထား
ေတာ်မသမ အတိ င်း ပေစြခင်းငှ ါ ပညာေတာ်အားြဖင့် လှ ည့်လည်ေစေတာ်မ၏။

၁၃

ဒဏ်ခတ်ေသာ်၎င်း၊ ေြမေတာ် ကိ ပစေသာ်၎င်း၊ ချမ်းသာေပးေသာ်၎င်း လာေစေတာ် မ၏။ ၁၄
အိ ေယာဘ၊ ဤစကားကိ နားေထာင်ေလာ့။ ဘရားသခင်၏ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမေတာ်တိ့ကိ
ငိ မ်သက်

စွ ာေန၍

ဆင်ြခင်ေလာ့။

၁၅

ထိ အမတိ ့ကိ

ဘရားသခင်စီရင်၍၊

မိ ဃ်းတိ မ်ေတာ်အလင်းကိ ထွ န်းလင်းေစေတာ်မေသာအခါ၊ သင်သည် သိ သေလာ။ ၁၆
ပညာစံ လင်ေသာဘရား၏ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမေတာ်တည်းဟေသာ မိ ဃ်းတိ မ်တိ့သည်
မေပါ့မေလး မှန်မှန်မိးမည်အေ ကာင်း၊

ပေတာ်မေသာအမကိ ၎င်း၊

၁၇ ေြမေပ မှာ

ေတာင်ေလြဖင့်အချမ်းေပျာက်ေစ ေတာ်မေသာအခါ၊ သင်၏အဝတ်သည် အဘယ်သိ့ေသာ
အားြဖင့် ေ ွးသည်ကိ၎င်း နားလည်သေလာ။ ၁၈ သွ န်းေသာ ေ ကးမံ ကဲ့ သိ ့ တည်လျက် ှ ိ ေသာ
မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ သင်သည် ဘရားသခင် ှ င့် ဝိ င်းညီ ၍

ကက်သေလာ။

၁၉

ငါတိ ့သည် အဘယ်သိ့ေလ ာက်ရမည်ကိ သွ န်သင်ပါ။ ငါတိ ့သည် မိ က်ေသာေ ကာင့်၊
အလိ အေလျာက် မေလ ာက်တတ် က။

၂၀ ငါေြပာေသာ စကားကိ ဘရားသခင်အား

ကားေလ ာက်လိမ့ ်မည်ေလာ။ အကယ်၍ လသည် ဘရားသခင်ကိ ေလ ာက်ဝ့ံ လ င်
ပျက်စီးြခင်းသိ ့

ေရာက်

လိ မ့ ်မည်။

၂၁

ေလသည်

လာ၍မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ

ှ င်းလင်းေစေသာအခါ၊ လသည် ထွ န်းလင်းေသာေရာင်ြခည်ကိ မ ကည့် ိင်။

၂၂

ေြမာက်မျက် ှ ာမှ ေ ေရာင်ြခည်ထွက်တတ်၏။ ဘရားသခင်သည် ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ
ဘန်းအာ ေဘာ် ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။ ၂၃ အန တန်ခိး ှ င်ကိ ငါတိ ့သည် စစ်၍မကန် ိင် က။
အစွ မ်းသတိ အားြဖင့်၎င်း၊

တရားစီ ရင်ြခင်း ှ င့်

ထးဆန်းေတာ်မ၏။ အဘယ် သကိ မ

ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မမ။

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအားြဖင့်၎င်း
၂၄ သိ ့ြဖစ်၍လတိ ့သည်

ေ ကာက် ွံ စရာအေ
့
ကာင်း ှ ိ က၏။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသ တစံ တေယာက်မ ဘရားသခင်ကိ
မဖးမ ကည့် ိင်ဟ မက်ဆိ၏။

၃၈ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည် ေယာဘစကားကိ လှ န်ြပန်၍၊ မိဃ်းသက်မန်တိင်းထဲက
မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ၂ ပညာမ ှ ိ ဘဲစကားေြပာကာမ ှ င့် ငါ့အ ကံ ကိ မိ က်ေစေသာ ဤ
သကား အဘယ်သနည်း။ ၃ လေယာက်ျားကဲ့ သိ ့ သင့်ခါးကိ စီ းေလာ့။ ငါေမးြမန်းေသာ
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ြပဿနာတိ ့ကိ ေြဖေလာ့။

၄ ေြမ ကီ းအြမစ်ကိ

ငါတည်ေသာအခါ၊ သင်သည်

အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ နားလည်လ င် ေဘာ်ြပေလာ့။ ၅ ေြမ ကီ းအတိ င်းအ ှ ည်ပမာဏကိ
အဘယ်သ စီ ရင်သနည်း။ နားလည်လ င်ေြပာေလာ့။ မျဥ်း ကိ းကိ အဘယ်သတန်း၍ချသနည်း။
၆ ေြမ ကီ းတိ က်ြမစ်ကိ အဘယ်အရပ်၌ စွဲ ေစ

သနည်း။

၇ နံ နက် ကယ်တိ့သည်

တညီ တ ွ တ်တည်း သီ ချင်းဆိ ၍၊ ဘရားသခင်သားအေပါင်းတိ ့သည် ဝမ်း ေြမာက်သြဖင့်၊
ေ ကးေ ကာ် ကစဥ်၊ တိ က်ေထာင့်အထွ ဋ် ေကျာက်ကိ အဘယ်သတင်ထားသနည်း။ ၈
သမဒရာသည်အမိ ဝမ်းထဲ က ဘွ ား၍ ထွ က်လာ ေသာအခါ၊ အဘယ်သသည် တံ ခါးပိ တ် ှ င့်
ပိ တ်ထား သနည်း။ ၉ သမဒရာကိ မိ ဃ်းတိ မ် ှ င့် ငါ ခံ ၍ ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက် ှ င့်
ထပ်ရစ်သည်ကာလ၌၎င်း၊ ၁၀ သင်သည်ဤအရပ်တိင်ေအာင်လာရ၏။ ၁၁ တိ း၍မလွ န်ရ၊
ဤအရပ်၌သင်၏ ေထာင်လားေသာလိ င်းတံ ပိ းဆံ းရ၏ဟ ပညက်လျက်၊ သမဒရာအပိ င်း
အြခားကိ

ငါစီ ရင်၍၊

တံ ခါးပိ တ် ှ င့်ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ

ထားသည်ကာလ၌၎င်း၊

အဘယ်သသည် ဝိ င်း၍ ကညီ သနည်း။ ၁၂ သင်သည်တသက်လံ းတွ င် တခါမ နံ နက်ကိ
မှာထားဘးသေလာ။ မိ ဃ်းေသာက်လင်းကိ ေနရာချဘး သေလာ။ ၁၃ နံ နက်အလင်းသည်
ေြမ ကီ းစွ န်းကိ ကိင်လျက်၊ လဆိ းတိ ့ကိခါ၍ ပစ်ေစြခင်းငှ ါ စီ ရင်ဘးသေလာ။ ၁၄ ေြမ ကီ းသည်
တံ ဆိ ပ်ခတ်သကဲ့ သိ ့ပံ ေပ ၍ အဝတ်တန်ဆာဆင်သကဲ့ သိ ့

ှ ိ ၏။

အလင်းသည်ကွယ်၍ ချီ ကေသာ လက်လည်း ကျိုးတတ်၏။

၁၅ လဆိ းတိ ့၏

၁၆ သင်သည်သမဒရာ

စမ်းေရေပါက်ထဲသိ့ ဝင်ဘးသေလာ။ နက်နဲေသာ ေအာက်ဆံ းအရပ်၌ လှ ည့်လည်ဘး သေလာ။
၁၇ ေသြခင်းတံ ခါးတိ ့ကိ သင့်အားဖွ င့ ်ဘးသေလာ။ ေသမင်းအရိ ပ်ထဲသိ့ဝင်ေသာ လမ်းဝတိ ့ကိ

ြမင်ဘး သေလာ။ ၁၈ ေြမ ကီ းမျက် ှ ာတြပင်လံ းကိ ကည့် ဘး သေလာ။ အလံ းစံ ကိ
သိ ြမင်လ င်ေဘာ်ြပေလာ့။ ၁၉ အလင်းေနရာသိ ့ အဘယ်မည်ေသာ လမ်းြဖင့် ေရာက်ရသနည်း။
ေမှာင်မိက်ေနရာလည်း

အဘယ်မှာ

အလင်းအမိ က်အပိ င်း

အြခားသိ ့

ှ ိ သနည်း။
ငါတိ ့

ေရာက်ေသာလမ်းတိ ့ကိ သိ လိမ့ ်မည်။

၂၀

အကယ်စင်စစ်သင်သည်

ကိ ပိ့ေဆာင် ိင်၏။

၂၁ သင်သည်ေ ှ းကာလ၌ ဘွ ားြမင်၍ အလွ န်

အသက် ကီ းေသာေ ကာင့် သိ လိမ့ ်မည်။ ၂၂ သင်သည် မိ ဃ်းပွ င့ ်ဘ
သေလာ။

သတိ ့ေနရာအိ မ်သိ့

ာတိ က်ထဲသိ့ ဝင်ဘး

၂၃ ေဘးေရာက်ရာအချိန်ကာလ ှ င့် စစ် ပိ င်၍ တိ က်ရာအချိန်ကာလဘိ ့၊

ငါသိ ထားေသာ

မိ ဃ်းသီ းဘ

ာ

များကိ

ြမင်ဘးသေလာ။

၂၄

အလင်းသည်

အဘယ်သိ့ေသာလမ်းြဖင့် ှ ံ ့ြပားသနည်း။ အေ ှ ေလသည်
့
ေြမ ကီ းေပ မှာ အဘယ်ေ ကာင့်
လွ င့ ်သနည်း။ ၂၅ လမ ှ ိ ေသာေြမ ှ င့် လမေနေသာေတာ၌ မိ ဃ်း ွာေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ၂၆
လွ တ်လပ်ေသာလွ င်ြပင်ကိ ေရ ှ င့်ဝေစ၍၊ ေသာြမက်ပင်အေ ှ ာက်ကိ ထွ က်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ေယာဘ

896

၂၇ လံ ေသာမိ ဃ်းေရစီ းရာလမ်း၊

မိ ဃ်း ကိ း ှ င့်

ဆိ င်ေသာ လ ပ်စစ်ြပက်ရာလမ်းကိ

အဘယ်သဖွ င့ ်သနည်း။ ၂၈ မိ ဃ်းေရ၏အဘကား အဘယ်သနည်း။ ှ င်း ေပါက်တိ့ကိ
အဘယ်သြဖစ်ဘွားေစသနည်း။ ၂၉ ေရခဲ သည်အဘယ်သ၏ ဝမ်းထဲ က ထွ က်လာ သနည်း။
မိ ဃ်းေကာင်းကင် ှ င်းခဲ ကိ အဘယ်သသည် ပဋိ သေ ေပးသနည်း။
ေကျာက်ခဲကဲ့သိ ့ြဖစ်၍

ပင်လယ်

မျက် ှ ာတင်းမာလျက်

ှ ိ ၏။

၃၀ ေရသည်
၃၁

သင်သည်

ခိ မ ကယ်စ၏သာယာစွ ာ ပြပင်ြခင်း ကိ ချုပ်တည်း ိင်သေလာ။ ကသိ လ ကယ်၏ ချည်ေ ှ ာင်
ြခင်းကိ ြဖည် ိင်သေလာ။
ေဘာ် ိင်သေလာ။

၃၂ မာဇ တ် ကယ်တိ့ကိ

အာ ှ ကယ် ှ င့်သ၏သားတိ ့ကိ

အချိန်ေရာက်လ င် ထတ်

ပဲ့ ြပင်

ိင်သေလာ။

၃၃

မိ ဃ်းေကာင်းကင်တရားတိ ့ကိ နားလည် သေလာ။ ထိ တရားတိ ့သည် ေြမ ကီ းကိ အပ်စိးမည်
အေ ကာင်း အခွ င့ ်ေပး ိင်သေလာ။ ၃၄ များစွ ာေသာ မိ ဃ်းေရသည် သင့်ကိ လမ်းမိ း ေစြခင်းငှ ါ
မိ ဃ်းတိ မ်တိ့ကိ အသံ လင့် ိင်သေလာ။ ၃၅ လ ပ်စစ်တိ့ကိ လတ် ိင်သေလာ။ သတိ ့က
က န်ေတာ်တိ့ ှ ိ ပါ၏ဟ
ကိ ယ်ခ ာထဲ သိ့

သင့်ကိ ေလ ာက်လျက်

ပညာကိ

အဘယ်သသွ င်း

သွ ား က
သနည်း။

လိ မ့ ်မည်ေလာ။

နားလည် ိင်ေသာဥာဏ်ကိ

အဘယ်သေပး သနည်း။ ပညာ ှ ိ ၍ မိ ဃ်းတိ မ်တိ့ကိ အဘယ်သေရတွ က်
၃၇

ေြမမန့်သည်

လံ းေထွ း၍

ေြမစိ င်တိ့သည်

၃၆

ိင်သနည်း။

ကပ်လျက်ေနေသာအခါ၊

၃၈

မိ ဃ်းေကာင်းကင်၏ေရဘးတိ ့ကိ အဘယ်သသွ န်းချသနည်း။ ၃၉ သင်သည်ြခေသ့ မအဘိ ့
စားစရာအေကာင်ကိ လိ က် ှ ာ ိင်သေလာ။ ၄၀ ြခေသ့ ပျိုတိ ့သည် ခိ လံ ရာ၌ဝပ်၍၊ ချံုဖတ်
ေအာက်၌ ေချာင်း ကည့်လျက်ေနေသာအခါ၊ သတိ ့ကိ ဝစွ ာေက း ိင်သေလာ။

၄၁

ကျီးအသငယ်တိ့သည် စားစရာမ ှ ိ ေ ကာင့်လှ ည့်လည်၍ ဘရားသခင်ကိေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊
စားစရာကိ အဘယ်သေပးသနည်း။

၃၉ သင်သည်
သမင်ဒရယ်မ

ေတာဆိ တ်ေမွ းရေသာကာလကိ

သားဘွ ားြခင်းေဝဒနာခံ ရ

ေသာအချိန်ကိ

သိ သေလာ။
မှတ် ိင်သေလာ။

၂

ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ရေသာေန့လတိ ့ကိ ေရတွ က်၍၊ ဘွ ားရေသာ အချိန်ကာလကိ သိ သေလာ။ ၃
သတိ ့သည် ေကျာကိ င်း၍သားငယ်ကိ ေမွ းဘွ ား သြဖင့် ေဝဒနာ ငိ မ်း က၏။
သားငယ်တိ့သည်

ကျန်းမာ၍၊ လွ င်ြပင်၌

အမိ ထံသိ ့ြပန်မလာဘဲ ေနတတ် က၏။

၄

ကီ းပွ ါး တတ် က၏။ အြခားသိ ့သွား၍

၅ ေတာြမည်းကိ အဆီ းအတားမ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ

အဘယ်သလတ်သနည်း။ ေတာြမင်း၌ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ အဘယ်သေြဖသနည်း။ ၆ ေတာကိ
သ့အိမ်ဘိ့၎င်း၊ လွ င်ြပင်ကိသေ
့ နရာဘိ ့ ၎င်း ငါခန့်ထား ပီ ။

၇ မိ ့၌ြဖစ်ေသာလတိ ့၏

အသံ ဗလံ ကိ သသည် မထီ မဲ့ြမင် ပတတ်၏။ ှ င်ေသာသေအာ်ဟစ် ိးေဆာ်သံကိ မမှတ်တတ်။
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၈ ေတာင် ိ း၌ ကျက်စား၍၊ စိ မ်းေသာ အပင် အမျိုးမျိုးကိ

ှ ာတတ်၏။ ၉ ကံ့ သည်

သင်၏အမကိ ေဆာင် ွက်၍၊ သင်၏ တင်းကပ်၌ ေနြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ လိမ့ ်မည်ေလာ။ ၁၀
ကံ ကိ ထွန်ေ ကာင်းသိ ့ လိ က်ေစြခင်းငှ ါ ကိ း ှ င့် ချည် ိင်သေလာ။ သိ ့မဟတ်သင့်ေနာက်သိ့
လိ က်၍ချိုင့်၌ လယ်ထွန်လိမ့ ်မည်ေလာ။ ၁၁ ကံ့ သည် အား ကီ းေသာေ ကာင့် သ့ကိယံ မည်
ေလာ။ သင်လပ်ရေသာ အလပ်ကိသ၌ အပ်မည်ေလာ။ ၁၂ သင်၏စပါးကိ ေဆာင်ခဲ့၍
စပါးကျီ၌ စသိ မ်းလိ မ့ ်မည်ဟ ယံ သေလာ။ ၁၃ ကလားအပ်ငှက်သည် အေတာင်ခတ်လျက်
ေနတတ်၏။ ေတာငန်းသည် အေမွ းအေတာင် ှ င့် ြပည့်စံ ၏။ ၁၄ သိ ့ေသာ်လည်း ေြမ၌ဥ၍
အဥတိ ့ကိ ေြမမန့်၌ ေ ွးေစတတ်၏။ ၁၅ သ့ေြခသည်အဥတိ ့ကိ နင်းမိ မည်၊ သားရဲ ခွဲလိမ့ ်
မည်ဟ မစိ းရိ မ်။ ၁၆ သားငယ်တိ့ကိ ကိ ယ်သားကဲ့ သိ ့မမှတ် ကမ်းတမ်းစွ ာ ပတတ်၏။
စိ းရိ မ်ြခင်းမ ှ ိ ။ သားဘွ ားြခင်း ေဝဒနာကိ အချည်း ှ ီးခံ တတ်၏။ ၁၇ အေ ကာင်းမကား၊
ဘရားသခင်သည်
၁၈

သိ ့ေသာ်လည်း

ပညာမဲ့

ေစြခင်းငှ ါ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ဥာဏ်ကိေပးေတာ်မမ။

ကိ ယ်ကိ

ချီ ကေသာအခါ၊

ြမင်း ှ င့်ြမင်းစီ းေသာ

သကိ ပင်

ရယ်တတ်၏။ ၁၉ သင်သည် ြမင်းကိ ခွန်အား ှ င့် ြပည့်စံ ေစသေလာ။ သ၏လည်ပင်း၌
မိ ဃ်း ကိ းလကဏာကိ သွ င်းသေလာ။ ၂၀ ကျိုင်းေကာင် ခန်သကဲ့ သိ ့ ခန်တတ်ေစသေလာ။
သ၏ ှ ာေခါင်းြမည်သံသည် ေ ကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်၏။ ၂၁ လွ င်ြပင်ကိယက်၍၊ မိ မိခွန်အား၌
ဝါ ကားလျက်၊ သရဲ များကိ ေတွ ့အံ့ ေသာငှ ါ သွ ားတတ်၏။ ၂၂ ေ ကာက်စရာအေ ကာင်းကိ
ကဲ့ ရဲ ့၍၊ ေ ကာက် လန့်ေသာသေဘာ ှ င့် ကင်းလွ တ်သြဖင့်၊ ထားေဘးကိ မေ ှ ာင်တတ်။ ၂၃
သ့တဘက်၌ ြမားေတာင့်လပ်သံြမည်၍၊ လှ ံ ှ င့် ဒိ င်းလားသည် ေြပာင်လက်လျက် ှ ိ ၏။ ၂၄
မာန ကီ း၍ြပင်းထန်ေသာ စိ တ် ှ င့် ေြမကိ မျိုတတ်၏။ တံ ပိ းသံ ကိ ကားေသာအခါ၊ ငိ မ်ဝပ်စွာ
မေန ိင်။

၂၅ တံ ပိ းများ

အလယ်သိ့ေရာက်၍ ေအ့ေဟ၊ ေအ့ေဟဟဆိ တတ်၏။

ဗိ လ်ေြမေအာ်ဟစ်၍ အသံ ဗလံ ပြခင်း ှ င့်တကွ ၊ စစ်တိက်ပွဲကိ အေဝးက အနံ ခ
့ ံ တတ်၏။ ၂၆
သင်ေပးေသာ ဥာဏ်အားြဖင့် သိ မ်းငှ က်သည် အေတာင်ကိ ြဖန့်၍ ေတာင်မျက် ှ ာသိ ့
ပျံသွားတတ် သေလာ။ ၂၇ သင်စီရင်ေသာေ ကာင့် ေ လင်းတသည် အထက်သိ့တက်၍၊
ြမင့်ေသာအရပ်၌ အသိ က်ကိ လပ်တတ်သေလာ။ ၂၈ သသည် ေကျာက်ေပ မှာေန၍
ေတာင်ထိပ် ှ င့်

ေကျာက်ငေပ မှာ

ေနရာကျတတ်၏။

၂၉

ထိ အရပ်က ကည့်၍

ကိ က်စားစရာအေကာင်ကိ အေဝးကပင် ြမင်တတ်၏။ ၃၀ သ၏သားငယ်တိ့သည် အေသွ းကိ
ေသာက်တတ်၏။ အေသေကာင် ှ ိ ရာအရပ်၌ ထိ ငှက် ှ ိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၀ တဖန်ထာဝရဘရားက၊

အန တန်ခိး ှ င်ကိ

ဆံ းမေသာ

သသည်

ဆန့်ကျင်ဘက် ပဦ းမေလာ။ ၂ ဘရားသခင်ကိ အြပစ်တင်ေသာ သသည် ြပန်ေြပာေစေတာ့ဟ
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ေယာဘအား မိ န့်ေတာ်မလ င်၊

၃ ေယာဘက အက ်ပ်သည် ဆိ းယတ်ပါ၏။

၄

ကိ ယ်ေတာ်အား အဘယ်သိ့ ြပန်ေလ ာက်ရပါမည်နည်း။ အက ်ပ်သည် ကိ ယ် တ်ကိ
ကိ ယ်လက် ှ င့် ပိ တ်ပါမည်။ ၅ တ ကိ မ်ေြပာမိ ပါ ပီ ။ တဖန်မေြပာဝံ့ ပါ။ ှ စ် ကိ မ်တိင်ေအာင်
ေြပာမိ ပါ ပီ ။ သိ ့ရာတွ င် ထပ်၍မေြပာဝံ့ ပါဟ ထာဝရဘရားအား ြပန်၍ ေလ ာက်ေလ၏။ ၆
တဖန်ထာဝရဘရားသည် မိ ဃ်းသက်မန်တိင်း ထဲ က ေယာဘအား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၇
လေယာက်ျားကဲ့ သိ ့
ေြဖေလာ့။

၈

သင်၏ခါးကိ စည်းေလာ့။
သင်သည်

ငါတရားစီ ရင်ချက်ကိ

ကိ ယ်တိင်ေြဖာင့်မတ်ဟန် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊
သင်သည်ဘရားသခင်၏

ငါေမးြမန်း

ေသာြပဿနာတိ ့ကိ

ပယ်မည်ေလာ။

ငါကိ အြပစ် ှ ိ သည်ဟ

လက် ံ းကဲ့ သိ ့ေသာ

သင်သည်

စီ ရင်မည်ေလာ။

လက် ံ း ှ ိ သေလာ။

၉

ဘရားသခင်၏

အသံ ကဲ့ သိ ့ေသာ အသံ ှ င့် မိ ဃ်းချုန်း ိင်သေလာ။ ၁၀ ထးဆန်းေသာ ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ကိ
ဝတ်ေဆာင်ေလာ့။

တင့်တယ်ေသာ

ဂဏ်အသေရ ှ င့်

တန်ဆာဆင်ေလာ့။

၁၁

သင်၏အမျက်အ ှ ိ န်ကိ လတ်ေလာ့။ မာန ေထာင်လားေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ ကည့် ၍ ှ ိမ့ ်ချ
ေလာ့။ ၁၂ မာနေထာင်လားေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ ကည့် ၍ တ်ချေလာ့။ အဓမလတိ ့ကိ
ှ ိပ်နင်း၍၊ ၁၃ သတိ ့ကိေြမမန့်၌ တစတည်း ဝှက်ထားေလာ့။ သတိ ့မျက် ှ ာများကိ ေမှာင်မိက်၌
ဖံ းအပ်ေလာ့။ ၁၄ သိ ့ ပလ င် သင်၏လက်ျာလက် ံ းသည် သင့်ကိ ကယ်တင် ိင်သည်ဟ
ငါဝန်ခံမည်။ ၁၅ သင် ှ င့်အတ ငါဖန်ဆင်းေသာ ေဗဟမတ်ြခင်း ကိ ကည့် ေလာ့။ ွားကဲ့ သိ ့
ြမက်ကိ စားတတ်၏။ ၁၆ သ၏တန်ခိးသည် ခါး၌၎င်း၊ သ၏ခွ န်အားသည် ဝမ်းေ ကာ၌၎င်း
တည်လျက် ှ ိ ၏။ ၁၇ သ့အ မီ းသည် အာရဇ် ပင်ကဲ့သိ ့ လပ်တတ်၏။ ေပါင်ေ ကာတိ ့သည်
အထပ်ထပ် ှ ိ က၏။

၁၈ အ ိ းငယ်တိ့သည်

ေ ကးဝါေချာင်း၊ အ ိ း ကီ း တိ ့သည်

သံ တံ းကဲ့ သိ ့ြဖစ် က၏။ ၁၉ ဘရားသခင်ဖန်ဆင်းေသာ သတဝါတိ ့တွင် ထးဆန်းေသာ
သတဝါြဖစ်၏။ သ့ကိဖန်ဆင်းေသာ ဘရားသာလ င် သ၏တံ စဥ်ကိ ေပး ပီ ။

၂၀

ေြမတိ ရ စာန်အေပါင်းတိ ့ ကစားရာေတာင် ိ း သည် သ၏ကျက်စားရာအရပ်ြဖစ်၏။ ၂၁
အရိ ပ်ေကာင်းေသာ အပင်ေအာက်၊ ကျူပင် ချံုဖတ်ေအာက်၊ ေရများေသာအရပ်၌ ေနတတ်၏။
၂၂ ထိ အပင်တိ့သည် အရိ ပ် ှ င့်လမ်းမိ း၍ ေချာင်း နားမိ ဃ်းမခပင်တိ့သည် ဝိ င်း က၏။ ၂၃

ြမစ်ေရထေသာ်လည်း
ေဝှ့တိက်ေသာ်လည်း

သသည်မေြပးတတ်။
မတန်မလပ်ဘဲ

သ၏ခံ တွ င်းကိ

ေနတတ်၏။

၂၄

ေယာ်ဒန်ြမစ်ေရ

ထိ ြမင်းကိ

ထင် ှ ားစွ ာ

ဘမ်းယမည်ေလာ။ သ၏ ှ ာေခါင်းကိ သံ ချိတ် ှ င့် ေဖာက်မည်ေလာ။

၄၁ လဝိသန်ကိငါးမ ား ှ င့် ဆွဲယ၍၊ သ၏လ ာကိ ကိး ှ င့် ှ ိပ်နင်းမည်ေလာ။

၂ သ့ကိ

ှ ာ တ်တပ်၍၊ ပါး ိ း၌သံ ကွ င်းလ ိုမည် ေလာ။ ၃ သသည်သင့်ကိ များစွ ာ ေတာင်းပန်လိမ့ ်မည်
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ေလာ။ ေချာ့ေမာ့ေသာစကားကိ ေြပာလိ မ့ ်မည်ေလာ။ ၄ သင် ှ င့်ဝန်ခံြခင်း ပဋိ ညာဥ်ကိ
ပလိ မ့ ်မည် ေလာ။ သင်၏အမကိ အစဥ်ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှ ါ သ့ကိ ခန့်ထားမည်ေလာ။ ၅
ငှ က် ှ င့်ကစားသကဲ့ သိ ့

သ ှ င့်ကစားမည်ေလာ။

သ့ကိချည်ေ ှ ာင်မည်ေလာ။

၆

သင်၏မိ န်းမကေလးတိ ့အဘိ ့

သင်၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည်

သ့ကိဝိင်း၍

စားေသာက်ပွဲခံ ကလိ မ့ ်မည်ေလာ။ ကန်သည်တိ့တွင် ေဝ ကလိ မ့ ်မည်ေလာ။ ၇ သ၏အေရကိ
မှိန်း ှ င့်၎င်း၊

သ၏ေခါင်းကိ

သေလာ။

ငါးထိ းေသာလှ ံ ှ င့်၎င်း၊

၈ သ့အေပ မှာ

လက်တင် ံ မ သာ

ေနာက်တဖန်မေအာက်ေမ့ရ။

အ ှ ံ ့အြပားထိ းေဖာက် ိင်

ပပါ။ သ့ကိ တိ က်မည်အ ကံ ကိ

၉ တိ က်ေသာသသည် ိင်မည်ဟ အချည်း ှ ီး ထင်၏။

ြမင်ကာမ ှ င့် စိ တ်မပျက်သေလာ။ ၁၀ သ့ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါ အဘယ်သမ မရဲ ရင့်။ သိ ့ြဖစ်၍
ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ အဘယ်သရပ် ိင်သနည်း။
အဘယ်

သသည်

ငါ၌

၁၁ ငါသည်

ေကျးဇး ပဘးသနည်း။

ေကျးဇးတံ ့ ပရမည်အေ ကာင်း
မိ ဃ်းေကာင်းကင်

ေအာက်၌

ှ ိ သမ တိ ့သည် ငါ၏ ဥစာြဖစ် က၏။ ၁၂ လဝိ သန်၏အဂ ါများ၊ ခွ န်အား၊ တင့်တယ်ေသာ
တန်ဆာတိ ့ကိ ငါသည် ဝှက်၍မထား။ ၁၃ သ၏အဝတ်ကိ အဘယ်သလှ န် ိင်သနည်း။
ှ စ်ထပ် ှ ိ ေသာ ပါး ိ းကိ အဘယ်သချဥ်းကပ်လိမ့ ်မည် နည်း။ ၁၄ သ၏မျက် ှ ာတံ ခါးကိ
အဘယ်သဖွ င့ ်လိ မ့ ်မည်နည်း။ သ၏ သွ ားတန်းတိ ့သည် ေ ကာက်မက်ဘွယ် ြဖစ် က၏။ ၁၅
လံ ခံ စွ ာ တံ ဆိ ပ်ခတ်သကဲ့ သိ ့ တချပ် ှ င့် တချပ် ပးကပ်ေသာအေ ကးများ ှ င့် ဝါ ကားတတ်၏။
၁၆ ေလမ မဝင် ိင်ေအာင် တချပ် ှ င့်တချပ် ပးကပ် လျက် ှ ိ က၏။ ၁၇ တချပ် ှ င့်တချပ်

မခွ ါ ိင်ေအာင်

တခဲ နက်

ှ က်တင်လျက် ှ ိ က၏။

သေချဆတ်ေသာအခါ

၁၈

အလင်းေတာက်တတ်၏။ သ့မျက်စိသည် နံ နက်မျက်ေတာင်ခတ်သကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၏။ ၁၉
ပစပ်ထဲက မီ း းထွ က်၍ မီ းပွ ါးတိ ့လည်း လွ င့ ် က၏။ ၂၀ ကက် ကက်ဆေသာ အိ းကင်းထဲ က
အခိ းအေငွ ့ တတ်သကဲ့ သိ ့

သ့ ှ ာေခါင်းထဲ က

အခိ းအေငွ ့တက်တတ်

၏။

၂၁

အသက် ေသာအခါ မီ းခဲ ေတာက်၍ ပစပ်ထဲက မီ းလ ံ ထွ က်တတ်၏။ ၂၂ လည်ပင်း၌
တန်ခိးေနတတ်၏။

သ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ေ ကာက်လန့်ြခင်းသည်

ကခန်တတ်၏။

၂၃

အသားအေ ကာတိ သ
့ ည် တခဲ နက်ြဖစ်၍ မေ ွ ့ ိင်ေအာင် ခိ င်မာလျက် ှ ိ က၏။ ၂၄ ှ လံ းသည်
ေကျာက်ကဲ့သိ ့မာ၏။ ေအာက် ကိ တ် ဆံ ေကျာက်ကဲ့သိ ့ မာ၏။

၂၅ သထေသာအခါ

ခွ န်အား ကီ းေသာသတိ ့သည် ေ ကာက်လန့် က၏။ ေ ကာက်လန့်အား ကီ းေသာေ ကာင့်
အ းကဲ့ သိ ့ ြဖစ် က၏။ ၂၆ သ့ကိတိက်လ င်ထားမခိ င်တတ်။ လှ ံ ၊ ြမား၊ သံ ချပ်မခိ င်တတ်။ ၂၇
သံ ကိ ေကာက် ိ းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ေ ကးဝါကိ သစ်ေဆွ း ကဲ့ သိ ့၎င်း မှတ်တတ်၏။
ေလး ှ င့်ပစ်၍ သ့ကိမေြပးေစ ိင်။ ေလာက်လဲ
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ှ င့်ပစ်ေသာေကျာက်ခဲတိ့သည် သ၌
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အမိ က်ကဲ့သိ ့ ြဖစ် က၏။
ရယ်တတ်၏။

၃၀

၂၉ ဒတ် ကီ းကိ

သ့ေအာက်မှာ

ထွ န်သွားများကိ ြဖန့်တတ်၏။

ဖွဲ ကဲ့သိ ့မှတ်၍၊ လှ ံ ှ င့် ွယ်ေသာအခါ

ထက်ေသာအိ းေစာင်းြခမ်းများ ှ ိ ၏။

၃၁ အိ းကင်းဆသကဲ့ သိ ့ ပင်လယ်ကိဆေစတတ်၏။

သမဒရာကိ ဘေယာင်းချက်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ေစတတ်၏။
ထွ န်းေတာက်

သြဖင့်၊

ွံ ေပ
့ မှာ

ပင်လယ်သည်

၃၂ သလွ န်သွားေသာလမ်းသည်

ဆံ ပင်ြဖူေယာင်ေဆာင်တတ်၏။

၃၃

ေြမေပ မှာသ ှ င့်ခိ င်း ိင်ေသာ တိ ရ စာန်မ ှ ိ ။ ပကတိ အားြဖင့် ေ ကာက်တတ်ေသာသေဘာ ှ င့်
ကင်းလွ တ်၏။

၃၄

ကီ းြမင့်ေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

မထီ မဲ့ြမင် ပ

တတ်၏။

မာနေထာင်လားေသာသအေပါင်းတိ ့အေပ ၌ မင်းြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၂ ေယာဘသည်ထာဝရဘရားအား ြပန်ေလ ာက်သည်ကား၊
အလံ းစံ တိ ့ကိ
အဘယ်သမ

တတ် ိင်ေတာ်မ

ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

မဆီ းတား ိင်ေ ကာင်းကိ ၎င်း

၂ ကိ ယ်ေတာ်သည်

အ ကံ အစည်ေတာ်ကိ

အက ်ပ်သိပါ၏။

၃

ပညာမ ှ ိ ဘဲ

အ ကံ အစည်ေတာ်ကိမိက်ေစေသာ သကားအဘယ်သနည်း။ သိ ့ရာတွ င် အက ်ပ်သည်
နားမလည်ေသာအရာတိ ့ကိ၎င်း၊ ကိ ယ်တိင်မသိ ၊ အံ့ သ၍ မကန် ိင်ေသာ အရာတိ ့ကိ၎င်း
ေြပာမိ ပါ ပီ ။ ၄ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ေလ ာက်ပါမည်။ အက ်ပ်ေမးေလ ာက်ေသာ
အရာတိ ့ကိ သွ န်သင် ေတာ်မပါ။ ၅ သိ တင်းေတာ်ကိ အက ်ပ်သည် နား ှ င့် ကားဘး ပါ ပီ ။
ယခမကား၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

မျက်စိ ှ င့်ြမင်ရပါ၏။

၆

ထိ ေ ကာင့်အက ်ပ်သည်

ကိ ယ်ကိ ွံ ့ ှ ာပါ၏။ ေြမမန့် ှ င့်မီ းဖိ ြပာ၌ထိ င်၍ ေနာင်တရပါ၏ဟ ေလ ာက် ေလ၏။ ၇
ထိ သိ့ထာဝရဘရားသည်

ေယာဘအား

မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊

ေတမန်အမျိုးသား

ဧလိ ဖတ်အားလည်း သင် ှ င့်သင်၏ အေဆွ ခင်ပွန်း ှ စ်ေယာက် ကိ ငါအမျက် ထွ က်၏။
အေ ကာင်းမကား၊ ငါ့က န်ေယာဘသည် ငါ့အ ေ ကာင်းအရာတိ ့ကိ ဟတ်မှန်စွာ ေြပာသကဲ့ သိ ့
သင်တိ့သည် မေြပာ။ ၈ သိ ့ြဖစ်၍ ွားထီ းခနစ်ေကာင် ှ င့် သိ းထီ းခနစ် ေကာင်တိ့ကိယ
ပီ းလ င်၊

ငါ့က န်ေယာဘ

ထံ သိ ့သွား၍၊

မိ မိတိ့မီး ိ ရာယဇ်
့
ကိ

ပေဇာ် ကေလာ့။

ငါ့က န်ေယာဘသည် သင်တိ့အဘိ ့ ဆေတာင်းရမည်။ သ၏မျက် ှ ာကိ ငါေထာက်မည်။
သိ ့မဟတ်ငါ့က န်ေယာဘသည် ငါ့ အေ ကာင်းအရာတိ ့ကိ ဟတ်မှန်စွာေြပာသကဲ့ သိ ့၊ သင်တိ့
သည်

မေြပာေသာအြပစ် ှ င့်

အေလျာက်ငါစီ ရင်မည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၉

ထိ သိထ
့ ာဝရဘရားမှာ ထားေတာ်မသည် အတိ င်း ေတမန်အမျိုးသားဧလိ ဖတ်၊ အာအမျိုးသား
ဗိ လဒဒ်၊ ေနမတ်အမျိုးသားေဇာဖာတိ ့သည် သွ ား၍ ပ က၏။ ထာဝရဘရားသည်လည်း
ေယာဘ၏မျက် ှ ာ ကိ ေထာက်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ေယာဘသည် အေဆွ ခင်ပွန်းတိ ့အဘိ ့
ဆေတာင်း ပီ းမှ၊ သခံ ရေသာဒကအေ ကာင်းကိ ထာဝရ ဘရားသည် ပယ် ှ င်း၍၊ အရင်ထက်
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ှ စ်ဆေသာဥစာကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိ အခါ သ၏ညီ အစ်ကိ ှ မများ၊ အရင်သိက မ်း
ေသာသများ၊ အေပါင်းတိ ့သည် သ့ထံသိ ့လာ၍ သ၏ အိ မ်၌ သ ှ င့်အတစားေသာက် က၏။
အေပ မှာ ထာဝရဘရားေရာက်ေစေတာ်မေသာ ဒကဆင်းရဲ ှ ိ သမ ကိ ေအာက်ေမ့၍
သ ှ င့်အတ ညည်းတွ ားြခင်း ှ င့် ှ စ်သိမ့ ် ေစြခင်းကိ ပ က၏။ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်လည်း၊
ေငွ တြပားစီ ှ င့် ေ နားေတာင်းတဘက်စီေပး က၏။ ၁၂ ထိ သိ့ထာဝရဘရားသည် ေယာဘ၏
ေ ှ ့ြဖစ်ဟန်ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မသြဖင့်၊ သသည် သိ း တေသာင်းေလးေထာင်၊
ကလားအပ်ေြခာက်ေထာင်၊

ွားယှဥ်တေထာင်၊ ြမည်းမတေထာင်ကိ ရတတ်၏။

သားခနစ်ေယာက် ှ င့် သမီ းသံ းေယာက်ကိ လည်း ရြပန်၏။
ေယမိ မ၊
၁၅

သမီ းလပ်ကား

ေကဇိ ၊

တြပည်လံ း၌ေယာဘ၏

သမီ းငယ်ကား
သမီ းကဲ့ သိ ့

၁၃

၁၄ သမီ း ကီ းကား၊

ေကရဟပုတ်အမည် ှ ိ သတည်း။

လှ ေသာမိ န်းမတစံ တေယာက်မ မ ှ ိ ။

သတိ ၏
့ အဘသည်သတိ ့ ေမာင်များ ှ င့်အညီ အမ သတိ ့အာအေမွ ဥစာကိ ေဝေပး ေလ၏။ ၁၆
ထိ ေနာက် ေယာဘသည် အ ှ စ်တရာေလးဆယ် အသက် ှ င်၍ မိ မိသား၊ ေြမး၊ ြမစ်တိ့ကိပင်
ြမင်ရ ပီ းမှ၊ ၁၇ အသက် ကီ းရင့်၍ ေန့ရက်ကာလ ှ င့် ကယ်ဝ ေသာ်၊ အနိစ ေရာက်ေလ၏။
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၁ မတရားေသာသတိ့၏ တိက်တွန်းြခင်းသိ့ မလိက်၊

၂ လဆိ းတိ ့၏ လမ်းတွ င်မရပ်မေန၊

မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ သတိ ့၏ အစည်းအေဝး၌မထိ င်၊ ထာဝရဘရား၏ တရားေတာ်၌ ေမွ ့ေလျာ်၍၊
တရားေတာ်ကိ ေန့ညဥ့်မြပတ် ဆင်ြခင်ေအာက်ေမ့ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ ၏။

၃

အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သသည် ြမစ်နားမှာ စိ က်လျက် မိ မိအချိန်တန်မှ အသီ းကိ သီး၍၊
အ ွက်မ ိ း ွမ်းတတ်ေသာ အပင် ှ င့်တ၏။ ပေလသမ တိ ့၌ ေအာင်လိမ့ ်သတည်း။ ၄
မတရားေသာ သတိ ့မကား ထိ ကဲ့သိ ့မဟတ်။ ေလတိ က်၍ လွ င့ ်ေသာဖွဲ ှ င့်တ က၏။ ၅ ထိ ေ ကာင့်
တရားဆံ းြဖတ်ေတာ်မရာကာလ၌၊ မတရားေသာသတိ ့သည် မတည်မေနရ က။ ေြဖာင့်မတ်
ေသာ သတိ ့၏အေပါင်းအသင်းထဲ သိ့ လဆိ းတိ ့သည် မဝင်ရ က။ ၆ အေ ကာင်းမကား၊
ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့၏ လမ်းကိ ထာဝရဘရားက မ်းေတာ်မ၏။ မတရားေသာ သတိ ့၏
လမ်းသည်ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့ ေရာက်ရလိ မ့ ်သတည်း။

၂ လမျိုးတိသ့ ည် အဘယ်ေ ကာင့်
အချည်း ှ ီး

ကံ စည် ကသနည်း။

န်းရင်းခတ် ပ ကသနည်း။ လစတိ သ
့ ည် အဘယ်ေ ကာင့်
၂ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့သည်

ထ က၍၊ မးမတ်

အရာ ှ ိ တိလ
့ ည်း၊ ထာဝရဘရား ှ င့် ခရစ်ေတာ်ကိ ရန်ဘက် ပလျက်၊ ၃ သတိ ့ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ
ေြမ ကကန်အ့ံ ။ ချည် ေ ှ ာင်ေသာ ကိ းတိ ့ကိ ဖယ် ကကန်အ့ံ သင်းဖွဲ ့ က၏။ ၄ ေကာင်းကင်ဘံ ၌
ထိ င်ေတာ်မေသာသသည် ပံ းရယ်၍၊ ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့ေတာ်မ၏။ ၅
ထိ အခါအမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ သတိ ့ကိမိန့်ေတာ် မမည်။ ြပင်းစွ ာေသာ အမျက်ေတာ် ှ င့်
သတိ ့ကိ ပပန် ေစေတာ်မမည်။ ၆ ငါ၏ ှ င်ဘရင်ကိ သန့် ှ င်းေသာ ဇိ အန်ေတာင် ေတာ်ေပ မှာ၊
ငါ့ကိယ်တိင် ဘိ သိတ်ေပး ပီ ဟ မိ န့်ေတာ် မမည်။ ၇ ဗျာဒိ တ်ေတာ်အချက်ကိ ငါြပန် ကားေပအံ့ ။
ထာဝရဘရားက သင်သည် ငါ့သားြဖစ်၏။ ယေန့ပင် သင့်ကိ ငါြဖစ်ဘွားေစ ပီ ။

၈

ငါ့ကိေတာင်းေလာ့။ လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ သင်၏ အေမွ ဥစာဘိ ့ ငါေပးမည်။ ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင်
ပိ င် ထိ က်ေသာ အခွ င့ ်ကိ လည်း ငါေပးမည်။ ၉ သင်သည်သတိ ့ကိ သံ လှ ံ တံ ှ င့်အပ်စိး၍၊
ေြမအိ းကိ ခွဲ ဖျက်သကဲ့ သိ ့ခွဲဖျက်လိမ့ ်မည်ဟ ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၀ သိ ့ြဖစ်၍ ှ င်ဘရင်တိ့၊
ပညာသတိ ှ ိ ကေလာ့။ ေလာကီ မင်းတိ ့၊ ဆံ းမြခင်းကိ ခံ ကေလာ့။ ၁၁ ေ ကာက် ွံ ေသာစိ
့
တ် ှ င့်
ထာဝရဘရား၏ အမ ေတာ်ကိ ထမ်း ွက်၍၊ တန်လပ်ြခင်း ှ င့် ဝမ်းေြမာက် က

ေလာ့။

၁၂ သားေတာ်ကိ နမ်း ကေလာ့။ သိ ့မဟတ်လ င် အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ သင်တိ့သည်လမ်း၌

ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ အမျက်ေတာ်သည် ချက်ြခင်းထွ က်လိမ့ ်မည်။ သားေတာ်ကိ
ကိ းစားေသာသအေပါင်းတိ ့ သည် မဂလာ ှ ိ က၏။
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၃ အိထာဝရဘရား၊ အက

်ပ်၏ရန်သတိ ့သည်၊ အလွ န်တိးပွ ါး၍၊ အက ်ပ်တဘက်၌

ထေသာသတိ ့သည် များ ကပါ၏။ ၂ သသည်ဘရားသခင်ကိ အမှီ ပ၍ချမ်းသာမရဟ
အက ်ပ်ကိ ရည်ေဆာင်၍ ေြပာေသာသ အများ

ှ ိ ကပါ၏။

၃ သိ ့ေသာ်လည်း၊

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ် သည် အက ်ပ်၏အကွ ယ်အကာြဖစ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်
၏ ဘန်းလည်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်၏ဦ းေခါင်းကိ ချီ ကေသာ သလည်းြဖစ်ေတာ်မ၏။
၄ ငါသည် ထာဝရဘရားထံ သိ ့ အသံ ကိ လင့်၍ ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ သန့် ှ င်းေသာ

ေတာင်ေတာ်ေပ မှာ နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိမစေတာ်မေသာ ေ ကာင့်၊
ငါသည် အိ ပ်၍ ေပျာ်ြခင်းအခွ င့ ် ှ င့် ိးြခင်း အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၆ ငါ့ကိရန်ဘက် ပ၍ ဝန်းရံ ေသာ
သအေထာင် အေသာင်းကိ ငါမေ ကာက်ဘဲေနမည်။ ၇ အိ ထာဝရဘရားထေတာ်မပါ။
အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ ကယ်မေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ် သည် အက ်ပ်၏
ရန်သတိ ့၏ ပါး ိ းကိ ိ က်၍၊ မတရား ေသာသတိ ့၏ သွ ားကိ ချိုးေတာ်မ၏။ ၈ ထာဝရဘရား၏
ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့် ချမ်း သာရပါ၏။ ေပးေတာ်မေသာ ေကာင်း ကီ းမဂလာသည်
ကိ ယ်ေတာ်၏ လစအေပ သိ ့ သက်ေရာက်ပါေစေသာ။ ဒါဝိ ဒ်သည်သားေတာ်အဗ ှ လံ ေ ှ မ့ ှ
ေြပးေသာအခါ စပ်ဆိေသာဆာလံ ။

၄ အက

်ပ်ကိေြဖာင့်မတ်ေစေတာ်မေသာ

ဘရား၊

အက ်ပ်ေခ ေသာအခါ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ် သည်ဆင်းရဲ စဥ်တွင် ကိ ယ်ေတာ်သည် ချမ်းသာေပးေတာ်
မပါ ပီ ။ ယခလည်းသနား၍ အက ်ပ်၏ ပဌနာစကား ကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။
အချင်းလသားတိ ့၊

အဘယ်မ

ကာလပတ်လံ း

ငါ၏ဘန်းကိ

၂

တ်ချ ကမည်နည်း။

အဘယ်မ ကာလပတ် လံ း အနတကိ ှ စ်သက်၍ မသာကိ လိ က် ှ ာ ကမည် နည်း။ ၃
ထာဝရဘရားသည် မိ မိသန့် ှ င်းသကိ ေ ွးထား ေတာ်မသည်ကိ သိ မှတ် ကေလာ့။ ငါေခ ၍
ေလ ာက်

ေသာအခါ၊

ထာဝရဘရားသည်

နားေထာင်ေတာ်မလိ မ့ ်

မည်။

၄

ေ ကာက် ွံ တ
့ န်လပ်၍ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ ေ ှ ာင် ကေလာ့။ အိ ပ်ရာေပ မှာ ကိ ယ်စိတ် ှ လံ း ှ င့်
ေဆွ းေ ွး စဥ်းစား၍ တိ တ်ဆိတ်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၅ တရားသြဖင့်ယဇ် ပေဇာ်၍ ထာဝရဘရားကိ
ကိ းစား ကေလာ့။ ၆ ေကာင်းမွ န်ေသာ အရာကိ ငါတိ ့အား အဘယ် သြပမည်နည်းဟ
ေမးတတ်ေသာ သအများ ှ ိ ပါသည် ြဖစ်၍၊ အိ ထာဝရဘရား၊ မျက် ှ ာေတာ်အလင်းကိ
အက ်ပ်တိ့အေပ မှာ ေပ ထွ န်းေစေတာ်မပါ။ ၇ သတိ ့၌ ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်ေပါများ၍၊ သတိ ့
ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ သည်ထက်

အက ်ပ်ကိသာ၍ ဝမ်း ေြမာက်ေစေတာ်မ၏။

၈

ငိ မ်ဝပ်စွာအိ ပ်၍ ေပျာ်ပါမည်။ အေ ကာင်းမ ကား၊ အက ်ပ်သည် လံ ခံ စွ ာေနရေသာအခွ င့ ်ကိ
ကိ ယ် ေတာ်အ ှ င် ထာဝရဘရားသာလ င် အခွ င့ ်ေပးေတာ်မ၏။

ဆာလံ
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၅ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏စကားကိ နား ေထာင်ေတာ်မ၍၊ အက ်ပ်ြမည်တမ်းြခင်းကိ
ဆင်ြခင် ေတာ်မပါ။ ၂ အက ်ပ်၏ ှ င်ဘရင်၊ အက ်ပ်၏ဘရား၊ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ဆေတာင်းသည်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ေသာအသံ ကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။

၃

အိ ထာဝရဘရား၊ နံ နက်အခါ အက ်ပ် စကားသံ ကိ ကားေတာ်မရပါ၏။ နံ နက်အခါကိ ယ်ေတာ်
ကိ မျက်ေမှာက် ပ၍ ေြမာ်လင့်ပါမည်။

၄ ကိ ယ်ေတာ်သည် မတရားေသာ အမကိ

ှ စ်သက်ေသာ ဘရားမဟတ်။ ဆိ းေသာသကိ လက်ခံ ေတာ်မမ။ ၅ မိ က်ေသာ သသည်
အထံ ေတာ်သိ့ မဝင်ရ။မတရားသြဖင့်

ပေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ မန်းေတာ်မ၏။

၆

မသာစကားေြပာေသာသတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးေတာ် မ၏။ လအသက်ကိ သတ်တတ်ေသာသ ှ င့်
လှ ည့်စား

တတ်ေသာသတိ ့ကိ

ထာဝရဘရား

စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်

မ၏။

၇

အက ်ပ်မကား၊ များစွ ာေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ စားရသြဖင့်၊ အိ မ်ေတာ်သိ့ေရာက်၍၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ေ ကာက် ွံ ေသာ
့

စိ တ် ှ င့်သန့် ှ င်းေသာ

ဗိ မာန်ေတာ်တွင်

ကိ းကွ ယ်ပါလိ မ့ ်မည်။ ၈ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ ရန်သတိ ့ေ ကာင့် အက ်ပ်ကိ
တရားေတာ်လမ်းထဲ သိ့ပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။

ကိ ယ်ေတာ်၏လမ်းကိ

အက ်ပ်ေ ှ မ့ ှ ာ

ေြဖာင့်ေစေတာ် မပါ။ ၉ သတိ ့၏ တ်တွင် သစာမ ှ ိ ပါ။ သတိ ့ ှ လံ းသည် အလွ န်ဆိးဝါး၏။
သတိ ့၏လည်ေချာင်းသည် ဖွ င့ ်ထား ေသာ သချုင်းတွ င်းြဖစ်ပါ၏။ သတိ ့သည် လ ာ ှ င့်
ေချာ့ေမာ့တတ် က၏။ ၁၀ အိ ဘရားသခင်၊ သတိ ့အေပ မှာ အြပစ်ေရာက် ေစေတာ်မပါ။
မိ မိတိ့အ ကံ အစည်အားြဖင့် လဲ ကပါေစ ေသာ။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ပန်ကန်ေသာ သြဖစ်၍၊
ြပစ်မှား ေသာ အြပစ်များေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့ကိ ှ င်ထတ်ေတာ် မပါ။ ၁၁ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ကိ းစားေသာ သတိ ့မကား၊ ဝမ်းေြမာက် ကပါေစေသာ။ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရ၍
ဝမ်းေြမာက်သည် ှ င့် ေ ကးေ ကာ် ကပါေစေသာ။ နာမေတာ်ကိ ချစ်ေသာသတိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်ေ ကာင့် ဝမ်းသာ င်လန်းြခင်း

ှ ိ ကပါေစေသာ။

၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် ေြဖာင့်မတ် ေသာ သကိ ေကာင်း ကီ းေပး၍ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ကွ ယ်ကာ
ေစာင့်မေတာ်မလိ မ့ ်သတည်း။

၆ အိထာဝရဘရား၊

အမျက်ေတာ်ထွက်၍ အက ်ပ်ကိ အြပစ်တင်ေတာ်မမပါ ှ င့်။

ြပင်းစွ ာအမျက် ထွ က်၍ ဆံ းမေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ခွ န်အားနည်း
လှ ပါ၏။ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်အ ိ းတိ ့သည် တန်လပ် ကပါ၏။
ကျန်းမာပကတိ

ှ ိ ေစေတာ်မပါ။

၃ အက ်ပ်စိတ်ဝိညာဥ်သည်

အလွ န်တန်လပ်ပါ

၏။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်မ ကာလ ပတ်လံ းေနေတာ်မမည်နည်း။
၄ အိ ထာဝရဘရား၊ တဖန် ကလာ၍ အက ်ပ်

ဆာလံ
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က ဏာေတာ် ှ င့် အညီ အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။

၅ အေ ကာင်းမကား၊

ေသလျက်ေနစဥ်တွင် ကိ ယ် ေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့ြခင်းမ ှ ိ ပါ။ မရဏ ိင်ငံတွ င် ေကျးဇး
ေတာ်ကိ အဘယ်သချီးမွ မ်းပါမည်နည်း။ (Sheol h7585) ၆ အက ်ပ်သည် ညည်းတွ ား၍
ပင်ပန်းလှ ပါ၏။ အက ်ပ်ခတင်ကိ ကိ ယ်မျက်ရည်၌ တညဥ့်လံ းေမ ာ၍၊ အိ ပ်ရာကိ လည်း
မွ န်းေစပါ၏။ ၇ ဝမ်းနည်းြခင်းအားြဖင့် မျက်စိပျက်၍၊ ရန်သ များေ ကာင့် ြပာမန်လျက် ှ ိ ပါ၏။
၈ မတရားသြဖင့် ပေသာသအေပါင်းတိ ့၊ ငါ့ထံမှ ဖယ်သွား က။ ငါငိ ေ ကးသံ ကိ ထာဝရဘရား

ကားေတာ် မ၏။ ၉ ငါေတာင်းပန်ြခင်းကိ ထာဝရဘရား ကားေတာ် မ၏။ ငါ ပေသာ
ပဌနာစကားကိ ထာဝရဘရား နာယေတာ်မ၏။ ငါ့ရန်သအေပါင်းတိ ့သည် ှ က်ေ ကာက် ၍
ဆံ း ံ းြခင်း ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ချက်ြခင်းြပန်သွား၍ ှ က် ေ ကာက်ြခင်သိ့ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။

၇ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ် ေတာ်ကိ အက ်ပ်ခိလံ ပါ၏။ အက ်ပ်ကိ
ှ ဥ်းဆဲ ေသာ သအေပါင်းတိ ့၏လက်မှ အက ်ပ်ကိ တ်ယ၍ ကယ်တင် ေတာ်မပါ။ ၂
သိ ့မဟတ် တ်ယေသာသမ ှ ိ စဥ်၊ ရန်သသည် ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့ အက ်ပ်၏စိ တ်ဝိညာဥ်ကိ
လယကိ က်ြဖတ် ပါလိ မ့ ်မည်။ ၃ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည်
ထိ သိ့ ပေသာ်၎င်း၊ အက ်ပ်လက်မှာ အဓမအမ ှ ိ ေသာ်၎င်း၊ ၄ အက ်ပ် ှ င့် သင့်တင့်ေသာသကိ
အက ်ပ် ြပစ်မှား၍၊ အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲလျက် ရန် ပေသာသကိ အက ်ပ် ှ ဥ်းဆဲ ေသာ်၎င်း၊
ထိ သိ့ေသာ အြပစ်တစံ တခ ှ ိ လ င်၊ ၅ ရန်သသည် အက ်ပ်၏ စိ တ်ဝိညာဥ်ကိလိက်၍
မှီပါေစ။ အက ်ပ်အသက်ကိ ေြမေပ မှာနင်း၍၊အက ်ပ် အသေရကိ ေြမမန့်၌ ှ ိမ့ ်ချပါေစ။ ၆
အိ ထာဝရဘရား၊ အမျက်ေတာ် ထွ က်၍ ထေတာ်မပါ။ အက ်ပ်၏ရန်သတိ ့ ြပင်းထန်ြခင်းကိ
ဆီ းတား၍ အားထတ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်အဘိ ့ ိးေတာ် မပါ။ တရားစီ ရင်ဆံ းြဖတ်ေတာ်မပါ။
၇ လမျိုးတိ ့သည်စည်းေဝး၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဝန်းရံ ကလျက်၊ သတိ ့အဘိ ့ ြမင့်ရာအရပ်သိ့

ြပန် ကေတာ်မပါ။

၈ ထာဝရဘရားသည်

လမျိုးတိ ့ကိ တရားစီ ရင်

ေတာ်မ၏။

အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ကိ ၎င်း၊ စံ လင်ြခင်းကိ ၎င်း ေထာက်၍
အက ်ပ်အမကိ စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ေတာ်မပါ။ ၉ မတရားေသာ သတိ ့၏ ဓမအမကိ ဆံ း ံ း၍၊
တရားေသာသတိ ့ကိ မဲ ြမံ ေစေတာ်မပါ။ တရားသြဖင့် ပေတာ်မေသာ ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ှ လံ း ှ င့် ေကျာက်ကပ်ကိ စစ်ေတာ်မတတ်ပါ၏။

၁၀ သေဘာေြဖာင့်ေသာသတိ ့ကိ

ကယ်တင်တတ် ေသာ ဘရားသခင်သည် ငါ၏အကွ ယ်အကာြဖစ်ေတာ် မ၏။

၁၁

ဘရားသခင်သည် တရားသြဖင့် စီ ရင်ေသာ ဘရားြဖစ်၍၊ မတရားေသာသကိ အစဥ်အမျက်
ထွ က်ေတာ်မ၏။
ေလးေတာ်ကိတင်၍

ဆာလံ

၁၂ ထိ သသည်မေြပာင်းလဲ လ င် ထားေတာ်ကိ ေသွ း ေတာ်မ၏။

ွယ်ေတာ်မ၏။

၁၃ ေသေစေသာ လက်နက်ကိလည်း သ့အဘိ ့
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ြပင်ဆင်၍ ြမားေတာ်တိ့ကိ ေလာင်ေစေတာ်မ၏။

၁၄ ထိ သသည် ဒစ ိ က်ဘွားေသာ

ေဝဒနာကိ ခံ ရ ၏။ မေကာင်းေသာ အ ကံ အစည်ကိ ပဋိ သေ ယ၍၊ စိ တ်ပျက်ြခင်းကိ
ဘွ ားြမင်တတ်၏။

၁၅ တွ င်းကိ လည်း နက်စွာတးသြဖင့်၊ မိ မိတးေသာ တွ င်းထဲ သိ့

မိ မိကျတတ်၏။ ၁၆ မိ မိမေကာင်းေသာ အ ကံ အစည်သည် မိ မိ ေခါင်းေပ မှာ ြပန်ေရာက်၍၊
မိ မိ ကမ်းတမ်းေသာအမ သည် မိ မိေခါင်းထိ ပ်ေပ မှာ သက်ေရာက်တတ်၏။ ၁၇ ငါမကား၊
ထာဝရဘရား၏ တရားေသာအမ ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း၍၊ အြမင့်ဆံ းေသာထာဝရဘရား၏
နာမေတာ်ကိ ေထာမနာသီ ချင်းဆိ ပါမည်။ ဒါဝိ ဒ်သည် ဗယာမိ န် အမျိုးသားက ှ ၏စကားေ ကာင့်
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ အသံ ှ ိ ၍ဆိ ေသာဆာလံ ။

၈ အိအက

်ပ်တိ့၏ ဘရား ှ င်ထာဝရဘရား၊ နာမ ေတာ်သည် ေြမ ကီ းတြပင်လံ း၌

အလွ န် ကီ းြမတ်ေတာ်မ
တည်လျက် ှ ိ ပါ၏။

၏။

ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်သည်

၂ ကိ ယ်ေတာ်၏ရန်သတိ ့ကိ

အ ငိ းထားေသာသကိ ၎င်း၊

တိ တ်ဆိတ်စွာေနေစ

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ေပ မှာ

ရည်ေဆာင်၍ ရန်သ ကိ ၎င်း၊
ြခင်းငှ ါ၊

ိစ
့ ိ ့သငယ်တိ့၏ တ်ထဲမှ

အစွ မ်းသတိ ကိ စီ ရင် ေတာ်မ၏။ ၃ လက် ိ းေတာ်အလပ်တည်းဟေသာ ကိ ယ်ေတာ်
၏

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ၎င်း၊

အက ်ပ်ဆင်ြခင်ေသာ်၊

ြပင်ဆင်ေတာ်မေသာလ ှ င့်

ကယ်များကိ ၎င်း၊

၄ လသည် အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ် သည်

ေအာက်ေမ့ေတာ်မရသနည်း။ လသားသည် အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်၍ အ ကည့်အ
ကလာေတာ်မရ သနည်း။ သ့ကိ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ေအာက်၌ အနည်း ငယ် ှ ိမ့ ်ေတာ်မ ပီ ။ ၅
သ၏ေခါင်းကိ

ဘန်းအသေရ ှ င့်

ပတ်ရစ်ေတာ်

မ ပီ ။

၆ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

အရာများကိ အပ်စိးေစ၍၊ သိ း ွားအစ ှ ိ ေသာ ေြမတိ ရ စာန်မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်၊

၇

ပင်လယ်ငါး ှ င့်ပင်လယ်လမ်း၌ သွ ားတတ်ေသာတိ ရ စာန် မှစ၍၊ ၈ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ
သ၏ေြခေအာက်၌ ချထားေတာ်မ ပီ ။

၉ အိ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရား ှ င်ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်၏နာမသည် ေြမ ကီ းတြပင်လံ း၌ အလွ န် ကီ း ြမတ်ေတာ်မသတည်း။

၉ အိထာဝရဘရား၊ အက

်ပ်သည် စိ တ် ှ လံ း အ ကင်းမဲ့ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းပါမည်။

အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမေတာ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ြပ န်ပါမည်။

၂ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အမှီ ပ၍

ဝမ်းသာ င်လန်းပါ မည်။ နာမေတာ်ကိ ထာမနာသီ ချင်းဆိ ပါမည်။ အြမင့်ဆံ း ေသာဘရား။
၃ အေ ကာင်းမကား၊ အက ်ပ်၏ရန်သတိ ့သည် ြပန်ဆတ်၍ လဲ ကပါ၏။ ေ ှ ေတာ်
့
၌

ပျက်စီး ကပါ၏။

၄ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ဘက်မှာ တရား ဆံ းြဖတ်ေတာ်မ ပီ ။

ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိ င်၍ေြဖာင့်မတ် စွ ာ စီ ရင်ေတာ်မ ပီ ။

၅ တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ

ဆံ းမေတာ်မ ပီ ။ ဆိ းေသာ သတိ ့ကိ ဖျက်ဆီး၍ သတိ ့ နာမကိ ကာလအစဥ်အဆက်
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ေချေဖျာက်ေတာ်မ ပီ ။ ၆ ရန်သတိ ့သည် အကန်အစင်ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် ကပါ ပီ ။
မိ တ
့ ိ ့ကိ ဖိ ဖျက်ေတာ်မ၍၊ သတိ ့အမှတ် မ မ ှ ိ ေပျာက်ပါ ပီ ။

၇ ထာဝရဘရားမကား၊

ကာလအစဥ်အဆက် တည်ေတာ်မ၏။ တရားပလင်ေတာ်ကိ ြပင်ဆင်၍၊ ၈ ေြမ ကီ းသားတိ ့ကိ
တရားသြဖင့် စီ ရင်ေတာ်မ ၏။ လမျိုးတိ ့အား ေြဖာင့်မတ်စွာေသာ စီ ရင်ြခင်းကိ ပေတာ်မ၏။ ၉
ထာဝရဘရားသည်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံရေသာ သတိ ့၏ခိ လံ ရာ၊ ေဘးအ ရာယ်ေရာက်သည်

ကာလ ခိ လံ ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။

၁၀ နာမေတာ်ကိ သိ ေသာသတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ယံ ကည် ကပါလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ အိ ထာဝရ ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ှ ာေသာ
သတိ ့ကိစွန့်ပစ်ေတာ်မမ တတ်ပါ။ ၁၁ ဇိ အန် မိ မ့ ှ ာ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ ထာဝရ ဘရားကိ
ေထာမနာသီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ အမေတာ်များကိ လမျိုးတိ ့အား ေဟာေြပာ ကေလာ့။ ၁၂
လအသက်သတ်ြခင်းအမကိ စစ်ေတာ်မ၍၊ အေသခံ ရေသာသတိ ့ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။
ှ ိမ့ ်ချ လျက် ှ ိ ေသာ သတိ ့၏ေအာ်ဟစ်ြခင်း အသံ ကိ ေမ့ေလျာ့ ေတာ်မမတတ်ပါ။ ၁၃
အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ ကယ်မသနား ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ မန်းေသာသတိ ့၏
ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း အမကိ ကည့် ၍၊ ေသမင်းလက်မှ အက ်ပ်ကိ ကယ် တ် ေတာ်မပါ။ ၁၄ သိ ့ြဖစ်၍
ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်အေပါင်းကိ ဇိ အန် မိ တ
့ ံ ခါးဝမှာ အက ်ပ်ြပ န်ပါမည်။ ကယ်တင်ေတာ်
မြခင်းေကျးဇးကိ အမှီ ပ၍ ဝမ်းေြမာက်ပါမည်။ ၁၅ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် ကိ ယ်တးေသာ
တွ င်းထဲ သိ့ ကိ ယ်ကျ က၏။ ကိ ယ်ဝှက်ထားေသာ ေကျာ့ ကွ င်းထဲ မှာ ကိ ယ်ေြခတိ ့သည်
ေကျာ့မိ က၏။

၁၆ ထာဝရဘရားသည် တရားစီ ရင် ဆံ းြဖတ်ေတာ်မ ြခင်းအားြဖင့်

ထင် ှ ားေတာ်မ၏။ မတရားေသာသသည် မိ မိလပ်ေသာ အလပ်ထဲမှာ ေကျာ့မိ ြခင်းကိ ခံရ၏။
၁၇ မတရားေသာသတိ ့ ှ င့် ဘရားသခင်ကိ ေမ့ ေလျာ့ေသာ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်

မရဏာ ိင်ငံသိ ့ ှ င်ြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ (Sheol h7585) ၁၈ ငတ်မွတ်ေသာ သတိ ့ကိ
အစဥ်ေမ့ေလျာ့ေတာ် မမ။ ဆင်းရဲ ေသာ သတိ ့သည် ေြမာ်လင့်၍ မရဘဲ အစဥ် မေနရ က။ ၁၉
အိ ထာဝရဘရား၊ ထေတာ်မပါ။ လမ ိင်ပါေစ

ှ င့်။ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌

စစ်ေ ကာစီ ရင် ြခင်းကိ ခံ ရ ကပါေစေသာ။ ၂၀ အိ ထာဝရဘရား၊ သတိ ့ကိ ေချာက်လှန့်ေတာ်
မပါ။ သိ ့ြဖစ်၍ မိ မိတိ့သည် လသက်သက်ြဖစ်သည်ကိ လမျိုးတိ ့သည် သိ ကပါလိ မ့ ်မည်။

၁၀ အိထာဝရဘရား။ ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ် ေ ကာင့် ေဝးေဝးရပ်၍ေနေတာ်မသနည်း။
ေဘးအ ရာယ် ေရာက်သည်ကာလ အဘယ်ေ ကာင့် ပန်းကွ ယ်၍ ေနေတာ်မသနည်း။ ၂
မတရားေသာသသည်

မာနစိ တ် ှ ိ ၍၊

ဆင်းရဲ

ေသာ

သကိ ှ ဥ်းဆဲ တတ်ပါ၏။

မိ မိ ပေသာပရိ ယာယ် အားြဖင့် ထိ သကိ ဘမ်းဆီ းတတ်ပါ၏။ ၃ မတရားေသာသသည်
မိ မိစိတ်အလိ ၌ ဝါ ကား တတ်ပါ၏။ ေလာဘ ကီ းေသာသသည် ထာဝရဘရားကိ ပယ်၍
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မထီ မဲ့ြမင် ပတတ်ပါ၏။

၄ မတရားေသာသသည်

မာနေထာင်လားေသာ ေ ကာင့်၊

မစဥ်းစားတတ်ပါ။ ဘရားသခင်မ ှ ိ ဟ အစဥ် ေအာက်ေမ့တတ်ပါ၏။ ၅ အစဥ်ခိင်မာစွ ာ
ကျင့် ကံ ပမတတ်ပါ၏။ တရား စီ ရင်ေတာ်မ ချက်တိ့သည်သ ှ င့်ေဝးြမင့်သည်ြဖစ်၍
ခပ်သိမ်းေသာရန်သတိ ့ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပတတ်ပါ၏။ ၆ ငါသည်အစဥ်မေ ွရ၊
့ ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့
မေရာက်ရ ဟ ေအာက်ေမ့တတ်ပါ၏။ ၇ သ၏ တ်သည်ကျိန်ဆဲြခင်း၊ လှ ည့်စားြခင်း၊
တ်ချြခင်း ှ င့် ြပည့်ဝပါ၏။ လ ာေအာက်မှာ မေကာင်း ေသာအ ကံ ှ င့် မတရားေသာ
အမ ှ ိ ပါ၏။

ွာအနားတွ င် ပန်းေနရာအရပ်မှာထိ င်၍၊ အြပစ်မ ှ ိ ေသာ သကိ

၈

ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်၌ သတ်တတ် ပါ၏။ ဆင်းရဲ ေသာသကိ ေချာင်းေြမာင်းတတ်ပါ၏။ ၉
ချံုထဲ မှာေနေသာ ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့ ကွ ယ်ရာအရပ်၌ ပန်း၍ေနတတ်ပါ၏။ ဆင်းရဲ ေသာသကိ
ဘမ်းဆီ းြခင်းငှ ါ

ပန်းကွ ယ်၍

ေနပါ၏။

ဆင်းရဲ ေသာသကိ

ကွ န် ွက်ထဲသိ့

ဆွဲ ၍ဘမ်းဆီ းတတ်ပါ၏။ ၁၀ ထိ သိ့ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံ ရ၍၊ ဆင်းရဲ ေသာ သအေပါင်းတိ ့
သည်သ၏လက်သိ့ ကျေရာက်တတ်

ကပါ၏။

၁၁ ထိ သက၊ ဘရားသခင်သည်

ေမ့ေလျာ့ေတာ်မ ၏။ မျက် ှ ာကိ လဲ ေတာ်မ၏။ ြမင်ေတာ်မမဟ ေအာက်ေမ့ တတ်ပါ၏။ ၁၂
အိ ထာဝရဘရား

ထေတာ်မပါ။

ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ေသာသတိ ့ကိ

အိ ဘရားသခင်

လက်ေတာ်ကိ

ေမ့ေလျာ့ေတာ်မမပါ ှ င့်။

၁၃

ချီေတာ်မပါ။

မတရားေသာသသည်

ဘရားသခင်ကိ အဘယ် ေ ကာင့် မထီ မဲ့ြမင် ပရပါအံ့ နည်း။ ကိ ယ်ေတာ်သည် စစ်ေတာ်မမဟ
အဘယ်ေ ကာင့် ေအာက်ေမ့ရပါအံ့ နည်း။ ၁၄ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ြမင်ေတာ်မ ပီ ။
အေ ကာင်းမကား၊ ပင်ပန်းေစြခင်း ှ င့် ေ ှ ာင့် ှ က်ေစြခင်း ကိ လက်ဝါးေတာ်၌ မှတ်သားမည်ဟ
ကည့် ေတာ်မ တတ်ပါ၏။ ဆင်းရဲ ေသာသသည် ကိ ယ်ေတာ်၌ ကိ ယ်ကိ အပ်တတ်ပါ၏။
ကိ ယ်ေတာ်သည် မိ ဘမ ှ ိ ေသာ သ၏ ခိ လံ ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၅ မတရားသြဖင့် ပ၍ဆိ းေသာ
သ၏လက် ံ းကိ ချိုးေတာ်မပါ။ သ ပေသာ အဓမအမကိ အကန်အစင် စစ်ေတာ်မပါ။ ၁၆
ထာဝရဘရားသည်

ကာလ

အစဥ်အ မဲ တည်

ေသာ

ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၍၊

တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် ိင်ငံေတာ်ထဲက ကွ ယ်ေပျာက် ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ အိ ထာဝရဘရား၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ေသာ သတိ ့၏ေတာင့်တြခင်း အသံ ကိ ကားေတာ်မ၏။
သတိ ့၏စိ တ် ှ လံ းကိ

တည် ကည်ေစေတာ်မ၏။

တဖန်မ ှ င်ထတ်မည်

အေ ကာင်း၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာ သ ှ င့် ှ ဥ်းဆဲ ခံရေသာ သတိ ့ကိ

၁၈

ဆင်းရဲ သားကိ

သ၏ေြမမှ

တရားေပးြခင်းငှ ါ နားေတာ်ကိ ဖွ င့ ်ေတာ်မ၏။

၁၁ မတရားေသာ သတိ့သည် သေဘာေြဖာင့်ေသာ သတိ့ကိ မထင်မ ှ ားပစ်အ့ံ ေသာငှ ါ
ေလးကိ တင်၍၊ ေလး ိ ေ
့ ပ မှာ ြမားကိ ြပင် က၏။
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ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် အဘယ်သိ့ ပ ိင် သနည်း။ ၃ ငါ့ဝိညာဥ်အား သင်သည်ငှက်သကဲ့ သိ ့
ကိ ယ် ေနရာ ေတာင်ေပ သိ ့ ေြပးေချဟ အဘယ်ေ ကာင့် ေြပာ ကသနည်း။ ထာဝရဘရားသည်
ငါခိ လံ ရာြဖစ်ေတာ် မ၏။ ၄ ထာဝရဘရားသည် သန့် ှ င်းေသာ ဗိ မာန် ေတာ်၌ ှ ိ ေတာ်မ၏။
ထာဝရဘရား၏ ပလင်ေတာ်သည် ေကာင်းကင်ေပ မှာတည်၏။ မျက်စိေတာ်သည် ကည့် ၍
မျက်ခမ်းေတာ်သည် လသားတိ ့ကိ စစ်ေတာ်မ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည် ေြဖာင့်မတ်ေသာ
သကိ စံ စမ်းေတာ်မ၏။ မတရားေသာသ ှ င့် လယဖျက်ဆီးလိ ေသာ သကိ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်
မန်းေတာ်မ၏။ ၆ မတရားေသာသတိ ့အေပ မှာ ေတာက်ေသာ မီ းခဲ ၊ ကန့် ှ င့်ေရာေသာမီ းလံ ၊
ပေလာင်ေသာ မန်တိင်းကိ သက်ေရာက်ေစ၍၊ သတိ ့ေသာက်စရာဘိ ့ စီ ရင်ေတာ် မမည်။
၇ တရားသြဖင့်

ပေတာ်မေသာထာဝရဘရား သည် တရားေသာအမကိ

ှ စ်သက်၍

သေဘာေြဖာင့် ေသာသကိ မျက် ှ ာ ပေတာ်မ၏။

၁၂ အိထာဝရဘရား၊

ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ သေတာ် ေကာင်းမျိုးသည် ြပတ်၍

သစာ ှ ိ ေသာလမျိုးသည် လသားတိ ့တွင် ကွ ယ်ေပျာက်ပါ၏။

၂ အိ မ်နီးချင်းတိ ့သည်

တဦ းကိ တဦ း မသာသံ း၍ ေချာ့ေမာ့ေသာ တ်ခမ်း၊ ှ စ်ခွေသာ စိ တ် ှ င့်ေြပာတတ် ကပါ၏။ ၃
ငါတိ ့သည် ကိ ယ်လ ာအားြဖင့် ိင်မည်။ ၄ ကိ ယ် တ်ခမ်းသည် ကိ ယ်အမကိ ေစာင့်လိ မ့ ်
မည်။ ငါတိ ့၏သခင်ကား အဘယ်သနည်းဟ ေြပာဆိ ေသာ သတိ ့၏ ေချာ့ေမာ့ေသာ
တ်ခမ်း ှ င့် ဝါ ကားေသာ လ ာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ထာဝရဘရားသည် ြဖတ်ေတာ်မမည်။ ၅
ဆင်းရဲ ေသာသသည် ခံ ရေသာ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊ ငတ်မွတ်ေသာသ၏ ငိ ေ ကးြခင်းေ ကာင့်
ယခငါထမည်။ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ခံရေသာ သအား ချမ်းသာေပးမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
၆ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မချက်တိ့သည် သန့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ ၍ ေြမ ှ င့် ကင်းစင်ေစြခင်းငှ ါ၊

မိ က်၌ခနစ် ကိ မ် စစ်ေသာ ေငွ ကဲ့သိ ့ြဖစ် က၏။ ၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ထိ သတိ ့ကိ ဤလမျိုးမှ အစဥ်ကာကွ ယ်ေစာင့်မေတာ်မမည်။ ၈ ဆိ းယတ်ေသာသတိ ့သည်
ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်သည် ကာလ၊ မတရားေသာသတိ ့သည် အရပ်ရပ် လှ ည့်လည်ရေသာ
အခွ င့ ် ှ ိ က၏။

၁၃ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်ကိ

အလ င်းမမှတ်ဘဲ

အဘယ်မ

ကာလပတ်လံ းေမ့ေလျာ့ေတာ်မမည်နည်း။ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း မျက် ှ ာေတာ်ကိ
ကွ ယ်ထား ေတာ်မမည်နည်း။

၂ အက ်ပ်သည် အစဥ်ဝမ်းနည်းလျက်၊ အဘယ် မ

ကာလပတ်လံ း ေတွ းေတာေသာစိ တ် ှ ိ ရပါမည်နည်း။ အက ်ပ်၏ ရန်သသည် အဘယ်မ
ကာလပတ်လံ း အက ်ပ်ကိ အပ်စိးရပါမည်နည်း။

၃ အက ်ပ်၏

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်စကားကိ မျက် ှ ာ ပ၍ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်မျက်စိကိ
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လင်းေစေတာ်မပါ။ သိ ့မဟတ်လ င် အေသအိ ပ်ေပျာ်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ရပါမည်။

၄

အက ်ပ်၏ရန်သက၊ ငါ ိင် ပီ ဟဆိ ၍၊ အက ်ပ် ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ သတိ ့သည်
အက ်ပ်လပ် ှ ားသည် ကိ ဝမ်းေြမာက် ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၅ အက ်ပ်သည် က ဏာေတာ်ကိ
ယံ ကည်ပါ၏။ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းအရာ၌ ှ လံ း င်လန်းပါလိ မ့ ်မည်။ ၆ အက ်ပ်၌
ေကျးဇး ပေတာ်မေသာေ ကာင့် ထာဝရဘရားကိ ေထာမနာသီ ချင်းဆိ ပါမည်။

၁၄ ဘရားသခင်မ ှ ိဟ မိက်ေသာသသည် ထင်တတ် ၏။ ထိသိ့ေသာ သတိ့သည်
ေဆွ းေြမ့ယိ ယွင်း၍ စက်ဆပ် ဘွ ယ်ေသာ အမကိ ပတတ် က၏။ ေကာင်းေသာအမကိ ပေသာ
သတေယာက်မ မ ှ ိ ။ ၂ နားလည်ေသာသ၊ ဘရားသခင်ကိ ှ ာေသာ သတစံ တေယာက် ှ ိ
သည်မ ှ ိ သည်ကိ သိ ြမင်ြခင်းငှ ါ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းကင်ေပ က လသားတိ ့ကိ
ငံ ့၍ ကည့် ေတာ်မ၏။

၃ လအေပါင်းတိ ့သည် လမ်းလဲ က ပီ ။ တညီ တ

ေဆွ းေြမ့ယိ ယွင်းြခင်း ှ ိ က၏။
တေယာက်မ မ ှ ိ ။

ေကာင်း

ေသာ

အကျင့်ကိ

ွ တ်တည်း

ကျင့်ေသာ

သမ ှ ိ ။

၄ မန့်ကိစားသကဲ့ သိ ့ ငါ၏လတိ ့ကိ ကိ က်စား၍၊ ထာဝရဘရားကိ

ပဌနာမ ပေသာ အဓမလအေပါင်းတိ ့ သည် မသိ ဘဲ ေနရ ကသေလာ။

၅ သိ ့ြဖစ်၍

အလွ န်ေ ကာက်လန့် ကလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် ေြဖာင့်မတ်ေသာ
လမျိုးဘက်၌ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၆ ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ေသာ သသည် ထာဝရဘရားကိ ခိ လံ ေသာေ ကာင့်၊
သင်တိ့သည် သ၏အ ကံ အစည်ကိ အ ှ က်ကွဲေစတတ် က၏။ ၇ ဣသေရလအမျိုးကိ
ကယ်တင်ြခင်း

ေကျးဇး

ေတာ်သည်၊

ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာ

ေပ ထွ န်းပါေစေသာ။

သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာ လမျိုးေတာ်ကိ တဖန်ထာဝ ဘရားသည် ေဆာင်ခဲ့ေတာ်မေသာအခါ၊
ယာကပ်သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊ ဣသေရလသည်လည်း င်လန်းြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။

၁၅ အိထာဝရဘရား၊

တဲ ေတာ်၌

သန့် ှ င်းေသာေတာင်ေတာ်ေပ မှာ
၂

ေြဖာင့်မတ်ေသာအကျင့်၊

အဘယ်သသည်

အဘယ်သသည်
တရားေသာအမကိ

တည်းရပါမည်နည်း။

ေနရပါမည်နည်းဟမကား၊
ပကျင့်၍၊

သစာစကားကိ

စိ တ် ှ လံ းပါလျက်ေြပာထေသာ၊ ၃ သတပါး၏အသေရကိ ပျက်ေစြခင်းငှ ါ ေြပာဆိ ြခင်း၊
ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသ၏ အကျိုးကိ ြပစ်မှားြခင်း၊ ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ သကိ လည်း
ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ေ ှ ာင်ထ ေသာ၊ ၄ ဆိ းယတ်ေသာသကိ အယတ်ဟ၍ ထင်မှတ် လျက်၊
ထာဝရဘရားအား ေ ကာက် ွံ ေသာသကိ
့
ိ ေသ

ထေသာ၊ ကိ ယ်အကျိုးပျက်ရေသာ်လည်း

ကိ ယ်ကျိန်ဆိ ေသာ သစာဂတိ ကိမဖျက်၊ ၅ ကိ ယ်ေငွ ကိ ေချး၍ အတိ းမယ၊ အြပစ်မ ှ ိ ေသာ
သ၏တဘက်မှ တံ စိ းကိ မခံ ဘဲ ကျင့်ေသာသသည် လပ်

ှ ားြခင်း ှ င့် အစဥ်အ မဲ

ကင်းလွ တ်လိမ့ ်မည်သတည်း။
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၁၆ အက

်ပ်ကိ ေစာင့်မေတာ်မပါဘရား။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ခိလံ ပါ၏။

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်၏သခင်ြဖစ်ေတာ်မ

သည်ဟ

၂

ထာဝရဘရားကိ

အက ်ပ်ေလ ာက်ဆိပါ ပီ ။ ေကျးဇးေတာ်မှတပါး အြခားေသာမဂလာသည်အက ်ပ် ၌ မ ှ ိ ပါ။
၃ ြပည်ေတာ်၌ေနေသာ သန့် ှ င်းသ ှ င့် ထးဆန်း ေသာသတိ ့ကိသာ ှ စ်သက်ပါ၏။ ၄

အြခားေသာလမ်းသိ ့ လိ က်ေြပးေသာ သတိ ့သည် များစွ ာေသာ ဆင်းရဲ ဒကကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
ငါသည် သတိ ့သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာအေသွ းကိ မလ မဆက်လိ။ သတိ ့ဘရား၏နာမကိ
မ မက်လိ။

၅ ထာဝရဘရားသည်

ငါအေမွ ခံရာအဘိ ့၊ ငါ စားေသာက်ရာအဘိ ့

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်အေမွ အ ှ စ်ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ ၆
ငါပိ င်ထိက်ေသာနယ်နိမိတ်သည် သာယာေသာ အရပ်တွင်ကျ၍၊ ေကာင်းမွ န်ေသာ အေမွ ကိ
ငါခံ ရ ပီ ။ ၇ ငါ့ကိ ပစေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီ းေပးမည်။ ညဥ့်အချိန်၌ပင်
ငါ့ ှ လံ းသည် ငါ့ကိ ိးေဆာ်တတ်၏။ ၈ ငါသည် ထာဝရဘရားကိ အစဥ်မြပတ် မျက်
ေမှာက် ပ၏။

အေ ကာင်းမကား၊

ငါလက်ျာဘက်၌

တည် ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

ငါသည်လပ် ှ ားြခင်း မ ှ ိ ရ။ ထိ ေ ကာင့် ငါ့စိတ် ှ လံ းသည် သာယာြခင်း၊ ၉ ငါ့ဝိညာဥ်သည်လည်း
င်လန်းြခင်း ှ ိ ၏။ ထိ မှ တပါး၊ ငါ့အသားသည် ေြမာ်လင့်လျက် ကျိန်းဝပ်လိမ့ ်မည်။ ၁၀
အေ ကာင်းမကား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ဝိ ညာဥ်ကိ မရဏာ ိင်ငံ၌ ပစ်ထားေတာ်မမ။
ကိ ယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းေသာ သအားလည်း ပပ်စပ်ြခင်းကိ ှ ိ ေစေတာ် မမဘဲ လျက်၊ (Sheol
h7585) ၁၁ အသက် ှ င်ြခင်း လမ်းကိ ြပ

န်ေတာ်မလိ မ့ ် မည်။ အထံ ေတာ်၌ စံ လင်ေသာ

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအခွ င့ ် ှ င့် လက်ျာေတာ်နားမှာ အစဥ်အ မဲ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအခွ င့ ် ှ ိ ပါ၏။

၁၇ အိထာဝရဘရား၊ တရားေသာ ဘက်မှာေန၍ အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ြခင်းကိ မှတ်ေတာ်မပါ။
မလှ ည့်စား တတ်ေသာ တ် ှ င့် ဆေတာင်းေသာ ပဌနာစကားကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။
၂ ကိ ယ်ေတာ်တိင်အက ်ပ်ကိ စီ ရင်၍ ေြဖာင့်မတ် ေသာအရာကိ ေထာက် ေတာ်မပါ။
၃

အက ်ပ် ှ လံ းကိ

စစ်ေဆးေတာ်မပါ။

ညဥ့်အခါ

အက ်ပ်ကိ

အ ကည့်အ

ကလာေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ စစ်ေ ကာေသာအခါ အဘယ်အြပစ်ကိမ ေတွ ့ေတာ်မမ ရာ။
အက ်ပ်အ ကံ အစည်သည် အက ်ပ်စကား ှ င့် မြခားမနားပါ။ ၄ လ ပတတ်ေသာ အမများမှာ၊
ဖျက်ဆီးတတ် ေသာ သ၏လမ်းတိ ့ကိ တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့် အက ်ပ်ေ ှ ာင်ပါ ပီ ။ ၅
လမ်းခရီ းေတာ်၌ အက ်ပ်သွားစဥ်တွင် ေြခ မေချာ်ေစြခင်းငှ ါ ေထာက်မေတာ်မပါ။ ၆
အိ ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် နားေထာင် ေတာ်မတတ်ေသာေ ကာင့် အက ်ပ်သည်
ေတာင်း ေလ ာက်ပါ၏။ နားေတာ်ကိ လှ ည့်၍ အက ်ပ်စကားကိ နာယေတာ်မပါ။
၇ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ခိ လံ ေသာသတိ ့ကိ သပန်တိ့လက် မှ၊ လက်ျာလက်ေတာ်အားြဖင့်
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ကယ် တ်ေတာ်မေသာ ဘရား၊ ထးဆန်းေသာ ေမတာေကျးဇးေတာ်ကိ ြပေတာ် မပါ။ ၈
အက ်ပ်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာလဆိ းတည်းဟေသာ အက ်ပ်ကိ ဝိ င်း၍သတ်လိေသာ ရန်သတိ ့

လက်မှ အက ်ပ်ကိ လတ်ေစြခင်းငှ ါ၊ မျက်ဆန်ကဲ့သိ ့ အက ်ပ်ကိ ေစာင့်မေတာ်မပါ။
အေတာင်ေတာ်အရိ ပ်ထဲမှာ ဖံ းအပ် ေတာ်မပါ။

၁၀ သတိ ့သည် မိ မိတိ့ဆဝြခင်းကိ

ကိ းစား၍ ေထာင် လားေစာ်ကားစွ ာ ေြပာဆိ ကပါ၏။ ၁၁ အက ်ပ်တိ့ သွ ားေသာလမ်းကိ
ယခဝိ င်းမိ က

ပါ ပီ ။ အက ်ပ်တိ့ကိ ေြမေပ မှာ လှ ဲ ြခင်းငှ ါ မျက်စိ ှ င့် ွယ် ကပါ၏။ ၁၂

ဘမ်းမိ ေသာအေကာင်ကိ စားချင်အား ကီ း ေသာ ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်၌
ေချာင်း၍ ေနေသာြခေသ့ ပျိုကဲ့ သိ ့ ၎င်းြဖစ် ကပါ၏။ ၁၃ အိ ထာဝရဘရား၊ ထေတာ်မပါ။
သတိ ့ကိ ဆီ းတား၍ လှ ဲ ချေတာ်မပါ။မတရားေသာသတိ ့လက်မှ အက ်ပ်အသက်ကိ
ထားေတာ်ြဖင့် ကယ်လတ်ေတာ်မပါ။ ၁၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ေလာကီ သားြဖစ်ေသာ ထိ လ
တိ ့လက်မှ အက ်ပ်အသက်ကိ လက်ေတာ်ြဖင့် ကယ်လတ် ေတာ်မပါ။ ထိ သတိ ့သည်
ယခဘဝမှာ မိ မိတိ့အဘိ ့ကိ ခံ ရ ကပါ၏။ သတိ ့အလိ ကိ ဘ

ာေတာ် ှ င့် ြပည့်စံ ေစ

ေတာ်မ၏။ သတိ ့သားသမီ းတိ ့သည်လည်း ကယ်ဝ၍၊ ေြမးြမစ်စသည်တိ့၌ မိ မိတိ့ဥစာကိ
ချန်ထား ကပါ၏။ ၁၅ အက ်ပ်မကား ေြဖာင့်မတ်၍ မျက် ှ ာေတာ်ကိ ဖးြမင်ရပါလိ မ့ ်မည်။
ိးေသာအခါ ပံ သ

ာန်ေတာ် အားြဖင့် အက ်ပ်ကိ ြပည့်စံ ရပါလိ မ့ ်မည်။

၁၈ အိထာဝရဘရား၊
အက ်ပ်ချစ်ပါ၏။

အက ်ပ်၏ ခွ န်အားဗလ တည်းဟေသာ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
၂

ထာဝရဘရားသည်

ငါ၏ေကျာက်၊

ငါ၏ မိ ့ ိ း၊

ငါ့ကိကယ်လတ်ေသာသခင်၊ ငါ၏ဘရား၊ ငါကိ းစားေသာ အစွ မ်းသတိ ၊ ငါ၏ အကွ ယ်အကာ၊
ငါ့ကိကယ်တင်ေသာ

ဦ းချို၊

ငါ၏ရဲ တိက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၃

ချီးမွ မ်းအပ်ေသာ

ထာဝရဘရားကိ ငါေတာင်း ေလ ာက်၍ ရန်သတိ ့ လက်မှကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်၏။ ၄
ေသြခင်း ကိ းတိ ့သည်

ငါ့ကိဝိင်းမိ ၍၊

ဖျက်ဆီး

တတ်ေသာ

ေရစီ းြခင်းေ ကာင့်

ငါေ ကာက်လန့်ရ၏။ ၅ မရဏာ ိင်ငံ၏ ကိ းတိ ့သည်ဝိင်း၍၊ ေသမင်း၏ ေကျာ့ကွ င်းသည်
ငါ့ကိေကျာ့မိ လျက် ှ ိ ၏။ (Sheol h7585) ၆ ထိ သိ့ငါသည် ဆင်းရဲ ငိ ြငင်ေသာအခါ ထာဝရ
ဘရားကိ ေခ ၍၊ ငါ၏ဘရားသခင်ကိ ေအာ်ဟစ်ေလ၏။ ေခ ေသာအသံ ကိ ဗိ မာန်ေတာ်ထဲ
မှာ ကားေတာ်မ၍၊ ေအာ်ဟစ်ေသာအသံ သည် နားေတာ်ထဲသိ့ ဝင်ေလ၏။ ၇ ထိ အခါ
အမျက်ေတာ်ထွက်ေသာအားြဖင့် ေြမ ကီ းတန်လပ်၍၊ ေတာင်အြမစ်တိ့သည် တေ ွေ့ ွ ့
လပ် ှ ား က၏။ ၈ ှ ာေခါင်းေတာ်ထဲက မီ းခိ းထွ က်၍၊ တ်ေတာ် ထဲ က မီ းေလာင်ေသာအားြဖင့်၊
မီ းခဲ ေတာက်ေလ၏။

၉ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ

ေြခဘဝါးေတာ်ေအာက်၌ ေမှာင်မိက်ြဖစ်ေလ
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ေလ၏ အေတာင်တိ့အေပ မှာလျင်စွာ ပျံေတာ်မ၏။ ၁၁ ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ပန်းကွ ယ်ေတာ်မ၍၊
တခဲ နက် ေသာေရ ှ င့်ထထပ်ေသာ မိ ဃ်းတိ မ်တိသ
့ ည် ကိ ယ်ေတာ် ကိ ကာရံ လျက် ှ ိ က၏။ ၁၂
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေရာင်ြခည်ေ ကာင့်တိ မ်ထပ်တိ့သည် မိ ဃ်းသီ း ှ င့် မီ းခဲ ပါလျက် လွ င့ ် က၏။ ၁၃
ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ေကာင်းကင်ေပ မှာ မိ ဃ်းချုန်း၍၊ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရားသည်
အသံ ေတာ်ကိ လင့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ေလးြမားေတာ်တိ့ကိပစ်၍ လ ပ်စစ်ြပက်ေစ သြဖင့်၊
ရန်သတိ ့ကိ အရပ်ရပ်သိ့ခွဲ၍ ံ းေစေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိ အခါ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အြပစ်တင်၍ ှ ာေခါင်းေတာ်ထဲက အသက် ေတာ်မ ေသာအားြဖင့်၊ သမဒရာေအာက်ြပင် ှ င့်
ေလာကတိ က် ြမစ်တိ့သည်ပွင့ ်လစ် ထင်ေပ လျက် ှ ိ က၏။

၁၆ ထာဝရဘရားသည်

အထက်အရပ်က လက် ေတာ်ကိ ဆန့်၍၊ တခဲ နက်ေသာေရထဲ က ငါ့ကိ ဆယ်ယ ေတာ်မ၏။
၁၇

ငါ့ကိမန်းေသာသတည်းဟေသာ

ငါ ပိ င်၍မ ိင်

ိင်ေအာင်

ခွ န်အား ကီ းေသာ

ရန်သတိ ့လက်မှ ငါ့ကိ ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ေဘးဥပဒ်ေရာက်ေသာကာလ၌ သတိ ့သည်
ဆီ းတားေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည်ငါမှီခိရာြဖစ်၍၊ ၁၉ ငါ့ကိကျယ်ဝန်းရာအရပ်သိ့
ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။

ငါ့ကိ ှ စ်သက်ေသာေ ကာင့်

ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။

ငါေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ ိ သည်အေလျာက်၊

ထာဝရ

ငါ့လက်စင် ကယ်ြခင်း၏

စီ ရင်ေတာ်မ၏။

အကျိုးကိ

ဘရားသည်

၂၀

အကျိုးကိ
၂၁

ေပး၍၊

အေ ကာင်းမကား၊

ငါသည်ထာဝရဘရား၏ လမ်းေတာ်သိ့ အစဥ်လိက်၏။ ငါ၏ဘရားသခင့်ထံ မှ ြပစ်မှား၏မသွ ား။
၂၂ စီ ရင်ေတာ်မချက် ှ ိ သမ ကိ ငါသည် မျက်ေမှာက် ပ၏။ အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ မပယ်၊ ၂၃

ေ ှ ေတာ်
့
မှာေြဖာင့်မတ်၍၊

ကိ ယ်ဒစ ိ က်ကိ

ကဥ်

ေ ှ ာင်၏။

၂၄

ထိ ေ ကာင့်

ေ ှ ေတာ်
့
မှာထင် ှ ားေသာ ငါ၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊ လက်စင် ကယ်ြခင်း ှ ိ သည် ှ င့် အေလျာက်
ထာဝရဘရားသည် ငါ၌ အကျိုးကိ ေပးေတာ်မ ပီ ။

၂၅ သနားတတ်ေသာသအား

ကိ ယ်ေတာ်သည် သနားြခင်းသေဘာကိ ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာသအား ေြဖာင့်မတ်ြခင်း
သေဘာကိ ၎င်း၊ ၂၆ သန့် ှ င်းေသာသအား သန့် ှ င်းြခင်းသေဘာ ကိ ၎င်း၊ ဆန့်ကျင်ေသာ
သအားဆန့်ကျင်ေသာသေဘာ ကိ ၎င်း ြပေတာ်မ၏။
ကိ ယ်ေတာ်သည်
ေတာ်မ၏။

ကယ်တင်၍၊

ေထာင်လားေသာ

၂၇

ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ေသာသတိ ့ကိ
မျက် ှ ာကိ မကား

တ်ချ

၂၈ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ မီ းခွ က်ကိ ထွ န်း၍၊

အက ်ပ်၏ဘရားသခင်သည်

အက ်ပ်၏ေမှာင်မိက်ကိ လင်းေစေတာ်မ၏။

၂၉

အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိအမှီ ပ၍၊ တပ်ကိ ဖျက်ပါ ပီ ။ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်ကိ
အမှီ ပလျက် မိ ့ ိ းကိ ေကျာ်၍ ဝင်ပါ ပီ ။ ၃၀ ဘရားသခင် စီ ရင်ေတာ်မေသာ အမသည်
စံ လင်၏။ ထာဝရဘရား၏သစာေတာ်သည် အစစ်ခံ၍ တည်၏။ ခိ လံ ေသာ သအေပါင်းတိ ့၏
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အကွ ယ်အကာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ထာဝရဘရားမှတပါး အဘယ်ဘရားသခင် ှ ိ သနည်း။
ငါတိ ့ ဘရားသခင်မှတပါး အဘယ်မည်ေသာ ေကျာက် ှ ိ သနည်း။ ၃၂ ထိ ဘရားသခင်သည်
ငါ့ကိခွန်အား ခါးပန်း ှ င့် စည်း၍ ငါသွ ားရာ လမ်းကိ ေြဖာင့်ေစေတာ်မ၏။ ၃၃ ငါ့ေြခကိ
သမင်ေြခကဲ့ သိ ့ လျင်ြမန်ေစ၍၊ ငါ၏ ြမင့်ရာအရပ်ေပ မှာ ငါ့ကိတင်ထားေတာ်မ၏။ ၃၄
ငါ့လက်ကိ စစ်မ၌ေလ့ကျက်ေစြခင်းငှ ါ သွ န်သင် ေတာ်မ၍၊ ေ ကးဝါးေလးကိ ငါ့လက် ံ း ှ င့်
ငါတင် ိင်၏။

၃၅ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ဒိ င်း လားကိ အပ်၍၊

လက်ျာလက်ေတာ်အားြဖင့် မစေတာ် မ၏။ သည်းခံ ေတာ်မြခင်းအားြဖင့် အက ်ပ်သည်
ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ပါ။

၃၆ အက ်ပ်သွားေသာလမ်းကိ

ှ င်းလင်း၍ ေြခ

မေချာ်ေစြခင်းငှ ါ ပေတာ်မေသာအားြဖင့်၊ ၃၇ အက ်ပ်သည် ရန်သတိ ့ကိ လိ က်၍မှီသြဖင့်၊
သတိ ့ကိ မပယ် ှ င်းမှီတိင်ေအာင် မြပန်ပါ။ ၃၈ သတိ ့သည် အက ်ပ်ေြခေအာက်မှာ လဲ လျက်
ှ ိ ၍ မထ ိင်ေအာင် အက ်ပ်သည် ှ ိပ်နင်းပါ၏။ ၃၉ အေ ကာင်းမကား၊ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ကိ ယ်
ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ခွ န်အားခါးပန်း ှ င့်စည်း၍၊ အက ်ပ်တဘက်၌ ထေသာသတိ ့ကိ
အက ်ပ်ေအာက်မှာ လှ ဲ ေတာ်မ၏။ ၄၀ အက ်ပ်ကိ မန်းေသာရန်သတိ ့၏ လည်ပင်းကိ
အက ်ပ်၌ အပ်၍၊ ဖျက်ဆီးရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ် မ၏။

၄၁ သတိ ့သည်

ေအာ်ဟစ် ကေသာအခါ၊ ကယ်တင် ေသာသမ ှ ိ ။ ထာဝရဘရားကိ ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း
ထးေတာ်မမ။

၄၂ ထိ အခါအက ်ပ်သည် သတိ ့ကိ ေလတိ က်ေသာ ေြမမန့်ကိကဲ့သိ ့၊

ညက်ညက်ေချ ပီ းမှ၊ လမ်း၌အမိ က်ကိ ကဲ့ သိ ့ သွ န်ပစ်ေလ၏။

၄၃ လစတိ ့သည်

ဆိ င် ပိ င်တိက်လှန်ြခင်းမှ အက ်ပ် ကိ ကယ်လတ်၍၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့၏ အကဲ အမးအရာ ၌
ခန့်ထားေတာ်မေသာအားြဖင့်၊ အက ်ပ်မသိ ဘးေသာ လစသည်အက ်ပ်ထံ၌ က န်ခံပါ၏။ ၄၄
အက ်ပ်စကားသံ ကိ ကားသည်ခဏြခင်းတွ င် နားေထာင်ပါ၏။ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်
အက ်ပ်ကိ ေတာင်းပန် ကပါ၏။ ၄၅

ိ း ွမ်းသည်ြဖစ်၍ ခိ လံ ရာအရပ်ထဲက တန် လပ်လျက်

ထွ က် ကပါ၏။ ၄၆ ထာဝရဘရားသည် အသက် ှ င်ေတာ်မသည် ြဖစ်၍၊ ငါ၏ေကျာက်၌
မဂလာ ှ ိ ပါေစသတည်း။ ငါ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၌ ချီးေြမာက်ြခင်း
ှ ိ ပါေစသတည်း။

၄၇ ငါ့ဘက်၌

တရားသြဖင့်စီ ရင်၍၊ လစတိ ့ကိ ငါ့ေအာက်မှာ

ှ ိမ့ ်ချေသာသကား ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၄၈ ရန်သတိ ့လက်မှ ငါ့ကိ ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။
အက ်ပ်တဘက်၌ ထေသာသတိ ့အေပ သိ ့ ကိ ယ်ေတာ် သည် အက ်ပ်ကိေြမာက်တင်၍၊
လယဖျက်ဆီးတတ်

ေသာသ၏လက်မှ

ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။

၄၉

ထိ ေ ကာင့်

အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း၍၊
နာမေတာ်ကိ ေထာမနာသီ ချင်း ဆိ ပါမည်။ ၅၀ ဘရားသခင်သည် မိ မိခန့်ထားေသာ မင်း ကီ းကိ
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အထးသြဖင့် ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ဘိ သိက်ေတာ်ကိ ခံ ရေသာ ဒါဝိ ဒ်မှမစ၍ အမျိုးအ ွယ်အား
ကာလအစဥ် အဆက် က ဏာေကျးဇးကိ ပေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရား၏ က န်ဒါဝိ ဒ်သည်
ေ ှ ာလမင်းမှစ၍ ရန်သအေပါင်း တိ ့လက်မှ ကယ်လတ်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ ခံ ရေသာအခါ၊
ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ မက်ဆိေသာသီ ချင်းစကားဟမကား။

၁၉ မိဃ်းေကာင်းကင်သည် ဘရားသခင်၏ ဘန်း အသေရေတာ်ကိ
မိ ဃ်းမျက် ှ ာ ကက်သည်
တေန့ကိတေန့ မက်ဆိ၍၊

ကားေြပာ၍၊

လက်ေတာ် ှ င့်လပ်ေသာအရာများကိ ြပသ၏။
တညဥ့်ကိ

တညဥ့်

သွ န်သင်၏။

၃

၂

တ် မက်ြခင်း၊

စကားေြပာြခင်းမ ှ ိ ၊ သတိ ့ တ်ထွက်သံကိ မ ကားရေသာ်လည်း၊ ၄ သတိ ့၏အသံ သည်
ေြမတြပင်လံ း၌
ေလ၏။

ှ ံ ့ြပား၍၊

သတိ ့၏စကားသည်

၅ မိ ဃ်းေကာင်းကင်တွင်

ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင်

ေရာက်

ေနဗိ မာန်ကိ ထားေတာ် မသြဖင့်၊ ေနသည်

အိ ပ်ခန်းထဲ ကထွ က်လာေသာ မဂလာ ေဆာင်လလင်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍၊ ခွ န်အား ကီ းေသာသကဲ့ သိ ့
မိ မိသွားရာလမ်းသိ ့

လိ က်ေြပးမည်ဟ

ဝမ်းေြမာက်လျက်၊

၆

မိ ဃ်းေကာင်းကင်

တစွ နးမှထွ က်လာ၍၊ တစွ န်း တိ င်ေအာင် လှ ည့်ပတ်ေသာအားြဖင့်၊ သ၏အပအ ှ ိ န်မှ
ကွ ယ်လွတ်ေသာအရာ တစံ တခမ မ ှ ိ ။ ၇ ထာဝရဘရား၏ တရားေတာ်သည် စံ လင်သည်
ြဖစ်၍ စိ တ်ဝိညာဥ်ကိ ပြပင်တတ်၏။ ထာဝရဘရား၏ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်သည်
ဟတ်မှန်သည်ြဖစ်၍ မလိ မာေသာ သတိ ့ကိ လိ မာေစတတ်၏။

၈ ထာဝရဘရား၏

နည်းဥပေဒသတိ ့သည် ေြဖာင့် မတ်သည် ြဖစ်၍ စိ တ် ှ လံ းကိ

င်လန်းေစတတ်၏။

ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်သည် စင် ကယ်သည်ြဖစ်၍၊ မျက်စိကိ ှ င်းလင်းေစတတ်၏။ ၉
ထာဝရဘရားကိ

ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းသေဘာသည်

သန့် ှ င်းသည်

ြဖစ်၍၊

ကာလအစဥ်အ မဲ တည်၏။ ထာဝရ ဘရား၏စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့သည် သစာတရား ှ င့်ညီ ၍၊
တညီ တ ွ တ်တည်း ေြဖာင့်မတ် က၏။

၁၀ ေ ထက်မက၊ များစွ ာေသာေ စင်ထက်

ှ စ်သက်ဘွယ်ြဖစ်၍၊ ပျားရည်ထက်မက၊ ပျားလပိ ့ထက် ချို က၏။ ၁၁ တရားေတာ်အားြဖင့်
ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်သည် သတိ ရ၍၊ တရားေစာင့်ြခင်းအကျိုးသည် ကီ းလှ ပါ၏။ ၁၂
မိ မိမှားယွ င်းြခင်းကိ အဘယ်သသည် နားလည် ိင်သနည်း။ မထင် ှ ားေသာ ဒစ ိ က်အြပစ် ှ င့်
အက ်ပ် ကိ ကင်းစင်ေစ၍၊ ၁၃ ရဲ ရင့်ေသာ ဒစ ိ က်ကိလည်း ကိ ယ်ေတာ်၏ က န် သည်
မ ပရမည်အေ ကာင်း ဆီ းတားေတာ်မပါ။ ဒစ ိ က် အြပစ်သည် အက ်ပ်ကိ အစိ းမရပါေစ ှ င့်။
ထိ သိ့ေသာ အားြဖင့် အက ်ပ်သည်ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ ိ ၍၊ ကီ းစွ ာ ေသာြပစ်မှားြခင်း ှ င့်
ကင်းလွ တ်ပါလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ အက ်ပ်ေြပာေသားစကား ှ င့် စိ တ် ှ လံ း၏ အ ကံ အစည်သည်
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ေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ စ်သက်ဖွယ်ြဖစ်ပါေစ ေသာ။ အိ ထာဝရဘရားအက ်ပ်၏ ေကျာက်၊ အက ်ပ်
ကိ ေ ွး တ်ေတာ်မေသာဘရား။

၂၀ ေဘးအ ရာယ်ေရာက်ေသာကာလ၌၊ ထာဝရ ဘရားသည် ကိယ်ေတာ်စကားကိ
နားေထာင်၍၊ ယာကပ် ၏ ဘရားသခင်နာမေတာ်သည် ချီးေြမာက်ေတာ်မပါေစ ေသာ။ ၂
သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ထဲက ကညီ ၍၊ ဇိ အန် ေတာင်ေပ က ေထာက်ပင့်ေတာ်မပါေစေသာ။ ၃
ကိ ယ်ေတာ်၏

ပေဇာ်သကာအလံ းစံ တိ ့ကိ

ေအာက်ေမ့၍၊

မီ း ိ ေသာယဇ်
့
ကိ

လက်ခံေတာ်မပါေစ ေသာ။ ၄ ကိ ယ်ေတာ်၏ စိ တ်အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း ေပး သနား၍၊
အ ကံ အစည်ေတာ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ ပေတာ်မပါေစေသာ။ ၅ ကိ ယ်ေတာ်၏
ကယ်တင်ြခင်းေ ကာင့် အက ်ပ် တိ ့သည် ဝမ်းေြမာက်၍၊ အက ်ပ်တိ့ ဘရားသခင်၏
အခွ င့ ် ှ င့် အလံ ကိ ထ ကလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရားသည် ကိ ယ်ေတာ်ဆေတာင်းသမ အတိ င်း
ေကျးဇး ပ ေတာ်မပါ ေစေသာ။ ၆ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ၍ ဘိ သိက်ခံေသာသ အား၊
ကယ်တင်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ လက်ျာလက်ေတာ် ကယ်တင်ြခင်း အစွ န်း ှ င့် ထိ သ၏
စကားကိ သန့် ှ င်း ေသာ ေကာင်းကင်ေပ မှာ နားေထာင်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း ယခငါသိ ၏။ ၇
အချို ့ေသာသတိ ့သည် ရထားကိ ၎င်း၊ အချို ့တိ့ သည် ြမင်းကိ ၎င်း၊ ချီးမွ မ်းတတ် က၏။
ငါတိ ့မကား၊

ငါတိ ့ဘရားသခင်တည်းဟေသာ

ချီးမွ မ်း ကလိ မ့ ်မည်။

ထာဝရဘရား၏

နာမ

ေတာ်ကိ

၈ သတိ ့သည် ှ ိမ့ ်ချ၍ လဲ လျက် ှ ိ က၏။ ငါတိ ့မကား၊ ထ၍

မတ်တတ်ေန က၏။

အိ ထာဝရ

ဘရား၊

မင်း ကီ းကိ

ကယ်တင်ေတာ်မပါ။

၉

အက ်ပ်တိ့ေခ ေသာအခါ နားေထာင်ေတာ် မပါ။

၂၁ အိထာဝရဘရား၊ မင်း ကီးသည် ကိယ်ေတာ်၏ အစွမ်းသတိေ ကာင့် ဝမ်းေြမာက်၍၊
ကယ်တင်ေတာ်မ ြခင်းအားြဖင့် အလွ န် င်လန်းပါ၏။ ၂ သ၏ တ် ှ င့် ဆေတာင်းသည်ကိ
ြငင်းပယ်ေတာ်

မမ။

သ၏စိ တ်အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း

ေပးသနားေတာ်မ ပီ ။

၃

ေကာင်းြမတ်ေသာ မဂလာတိ ့ကိ အဦ း ပ၍ ေပး ေတာ်မ ပီ ။ ေ စင်သရဖကိ သ၏ေခါင်းေပ မှာ
တင်ေတာ် မ ပီ ။ ၄ သသည် အသက်ကိဆေတာင်း၍၊ ကိ ယ်ေတာ် သည်မသက်မက၊
ထာဝရဘရားကိ ေပးသနားေတာ်မ ပီ ။

၅ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းအားြဖင့် သသည်

ဘန်း ကီ း၍၊ လက်ေတာ်မှ ဂဏ်အသေရ ှ င့် တန်ခိးအာ ေဘာ် ကိ ခံ ရပါ၏။
ကိ ယ်ေတာ်သည်

သ့ကိထာဝရမဂလာအရာ၌

ခန့်ထား၍၊

၆

မျက် ှ ာေတာ်အားြဖင့်

အလွ န်ဝမ်းေြမာက်ေစ ေတာ်မ၏။ ၇ အေ ကာင်းမကား၊ မင်း ကီ းသည် ထာဝရဘရား ကိ
ကိ းစား၍၊ အြမင့်ဆံ းေသာဘရား၏ က ဏာေတာ် ေ ကာင့် တည် ကည်တတ်ပါ၏။ ၈
ကိ ယ်ေတာ်၏လက်သည် ရန်သအေပါင်းတိ ့ကိ ေတွ ့၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိမန်းေသာ သတိ ့ကိ
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လက်ျာ လက်ေတာ်သည် ေတွ ့ေတာ်မမည်။ ၉ အမျက်ေတာ်ထွက်ေသာကာလ၌ သတိ ့ကိ
မီ းဖိ ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ေစေတာ်မမည်။ ထာဝရဘရားသည် အမျက်ေတာ် အားြဖင့် သတိ ့ကိ
မျိုေတာ်မ၍၊ မီ းသည်လည်း ေလာင် စားပါလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ သတိ ့ အမျိုးအ ွယ်ကိ ေြမ ကီ းမှ
ပယ် ှ င်း ၍၊ သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့ကိ လမျိုးထဲ က ဖျက်ဆီးေတာ်မ မည်။ ၁၁ အေ ကာင်းမကား၊
ကိ ယ်ေတာ်တဘက်၌ မေကာင်းေသာ အ ကံ ကိ ကံ စည်၍၊ မေကာင်းေသာ ပရိ ယာယ်ကိ
ပ ကပါ ပီ ။ သိ ့ရာတွ င် အ ကံ မထေြမာက် ကပါ။ ၁၂ ထိ ေ ကာင့် သတိ ့မျက် ှ ာတဘက်၌
ေလးြမားတိ ့ ကိ ွယ်၍၊ သတိ ့ ေကျာကိ လှ ည့်ေစေတာ်မမည်။
ကိ ယ်ေတာ်သည်

အစွ မ်း

တန်ခိးအားြဖင့်

၁၃ အိ ထာဝရဘရား၊

ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။

အက ်ပ်တိ့သည် တန်ခိးေတာ်ကိ ေထာမနာသီ ချင်း ဆိ ကပါမည်။

၂၂ အက ်ပ်ဘရား၊ အက ်ပ်ဘရား၊ အဘယ် ေ ကာင့် အက ်ပ်ကိ စွန့်ပစ်ေတာ်မသနည်း။
အက ်ပ်ကိ မကယ်တင်ဘဲ အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ေသာ စကားကိ နား မေထာင်ဘဲ
အဘယ်ေ ကာင့် အေဝးမှာေနေတာ်မ သနည်း။ ၂ အက ်ပ်ဘရား၊ ေန့အခါအက ်ပ်ေအာ်ဟစ်
ေသာ်လည်း၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

နားမေထာင်ပါ။

ညဥ့်အခါ

ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း

သက်သာြခင်းသိ ့ မေရာက်ပါ။ ၃ ကိ ယ်ေတာ်မကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ချီးမွ မ်းရာ၌
ကျိန်းဝပ်လျက် သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၄ အက ်ပ်တိ့ဘိးေဘးတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ကိ းစား ကပါ၏။ ကိ းစား ကသည်တွင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကယ် တင်ေတာ်မ၏။ ၅ သတိ သ
့ ည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေအာ်ဟစ်၍ ကယ် တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ကိ းစား၍ ှ က်
ေ ကာက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ် ကပါ၏။ ၆ အက ်ပ်မကား၊ လမဟတ်၊ ပိ းေကာင်မ သာ ြဖစ်ပါ၏။
လများ ကဲ့ ရဲ ့စရာ၊ လစအ ှ က်ခွဲစရာဘိ ့ ြဖစ်ပါ၏။ ၇ အက ်ပ်ကိြမင်သမ ေသာသတိ ့သည်
ြပက်ယယ်

ပြခင်း၊

တ်ခမ်း ဖဲ ြခင်း၊ ေခါင်းညိ တ်ြခင်းကိ

ထာဝရဘရားကိ ကိ းစား ပီ ၊ သ့ကိ
ကယ်တင်ေတာ်မပါေလေစဟ

ပ ကပါ၏။

၈ သသည်

တ်ေတာ်မပါေလေစ။ သ၌အလိ ှ ိ လ င် ယခပင်

ဆိ ကပါ၏။

အက ်ပ်ကိ အမိ ဝမ်းထဲ က ဆွဲ ယ၍၊

၉

သိ ့ေသာ်လည်းကိ ယ်ေတာ်သည်

ိစ
့ ိ ့သည်ကာလ၌ စိ းရိ မ်ြခင်း အေ ကာင်းကိ

ပယ် ှ င်းေတာ်မ၏။ ၁၀ အက ်ပ်သည် ဘွ ားကတည်းကပင် လက်ေတာ် သိ ့ေရာက်ပါ၏။
အမိ ဝမ်းထဲ မှစ၍

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မပါ ပီ ။

၁၁

အက ်ပ် ှ င့်ေဝးေဝးေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ေဘးအ ရာယ် ေရာက်လနီးပါ ပီ ။ မစေသာသမ ှ ိ ပါ။
၁၂

ွားလားဥသဘတိ ့သည် အက ်ပ်ကိဝိင်း၍၊ အား ကီ းေသာ ဗာ ှ န်ဥသဘတိ ့သည်

ဝန်းရံ လျက် ေန က

ပါ၏။

အက ်ပ်ကိ ပစပ်ဟ ကပါ၏။
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အ ိ းအဆစ် ှ ိ သမ တိ ့သည် ပတ် ကပါ၏။ အက ်ပ် ှ လံ း သည် ဘေယာင်းကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊
ရင်ထဲမှာ အရည်ကျိုလျက်

ှ ိ ပါ၏။

၁၅ အက ်ပ်ခွန်အားသည် အိ းြခမ်းကဲ့ သိ ့ ခန်း

ေြခာက်၍၊ လ ာလည်း ပါး ိ း၌ ကပ်လျက် ှ ိ ပါ၏။အက ်ပ် ကိ ေသေြမတိ င်ေအာင်
ချေတာ်မပါ ပီ ။

၁၆ ေခွ းတိ ့သည် အက ်ပ်ကိဝိင်းလျက်၊ စေဝးေသာ လဆိ းတိ ့သည်

ဝန်းရံ လျက်ေန၍၊ အက ်ပ်၏ ေြခလက် တိ ့ကိ ထိ းေဖာက် ကပါ ပီ ။ ၁၇ ကိ ယ်အ ိ း ှ ိ သမ တိ က
့ ိ
အက ်ပ်ေရတွ က် ိင် ပါ၏။ သတိ ့သည် အက ်ပ်ကိ ကည့်ြမင်၍ အားရလျက် ေန ကပါ၏။
၁၈ အက ်ပ်အဝတ်ကိ အချင်းချင်းေဝဖန်၍၊ အက ်ပ်အကျကိ စာေရးတံ ချ ကပါ၏။ ၁၉

အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ် ှ င့်ေဝးေဝးေနေတာ် မမပါ ှ င့်။ အက ်ပ်ခွန်အားဗလ၊ အက ်ပ်ကိ
မစြခင်းငှ ါ အလျင်အြမန် ကလာေတာ်မပါ။ ၂၀ အက ်ပ်အသက်ကိ ထားေဘးမှ၎င်း၊
အက ်ပ် အချစ်ဆံ းကိ ေခွ းလက်မှ၎င်း ကယ်လွတ်ေတာ်မပါ။

၂၁ ြခေသ့ ခံ တွ င်းမှ

အက ်ပ်ကိကယ်တင်၍၊ ကံ့ ဦ းချိုထဲ မှာ အက ်ပ်ေခ ေသာအသံ ကိ နားေထာင်ေတာ် မပါ။ ၂၂
အက ်ပ်သည် သိ တင်းေတာ်ကိ ညီ အစ်ကိတိ့ အား ကားေြပာပါမည်။ ပရိ သတ်အလယ်မှာ
ကိ ယ်ေတာ် ကိ ချီးမွ မ်းပါမည်။ ၂၃ ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
အချင်းတိ ့၊ ချီးမွ မ်းြခင်းကိ
ပ ကေလာ့။

ယာကပ်အမျိုးအေပါင်းတိ ့၊

ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ

ေဘာ်ြပ ကပါေလာ့။

ဣသေရလ အမျိုးအေပါင်းတိ ့၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ ့ ကေလာ့။ ၂၄ အေ ကာင်းမကား၊
ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ေသာသ၏

ှ ိမ့ ်ချေသာအြဖစ်ကိ

မထီ မဲ့ြမင် ပေတာ်မသည်မဟတ်။

မျက် ှ ာေတာ်ကိမလဲ ၊ ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ နားေထာင် ေတာ်မ ပီ ။ ၂၅ အက ်ပ်သည်
မဟာပရိ သတ်အလယ်မှာ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ၊ သစာဂတိ ထားသည်အတိ င်း သစာဝတ်ကိ ေြဖပါမည်။ ၂၆ ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ေသာ
သတိ ့သည်

ဝစွ ာစားရ က

လိ မ့ ်မည်။

ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာသတိ ့သည်

ချီးမွ မ်း ကလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့စိတ် ှ လံ းသည် အစဥ်အ မဲ အား ြဖည့်ရလိ မ့ ်မည်။

၂၇

ေြမ ကီ းစွ န်း ှ ိ သမ တိ ့သည် သတိ ရ၍၊ ထာဝရ ဘရားထံ ေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲ ကလိ မ့ ်မည်။
လအမျိုးအ ွယ် ေပါင်းတိ ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ကိ းကွ ယ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၈ အေ ကာင်းမကား၊
ထာဝရဘရားသည် စိ းစံ ပိ င်ေတာ်မ၏။ လမျိုးတိ ့ကိ မင်း ပေတာ်မ၏။ ၂၉ ေြမ ကီ းေပ မှာ
ကယ်ဝေသာသအေပါင်းတိ ့ သည် စား၍ကိ းကွ ယ် ကလိ မ့ ်မည်။ ကိ ယ်အသက်ကိမေစာင့် ိင်။
ေြမမန့်သိ့ဆင်းရေသာ သအေပါင်းတိ ့သည်လည်း၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌

ွ တ်ြပတ်ဝပ်တွား ကလိ မ့ ်မည်။

၃၀ သတိ ့အမျိုးအ ွယ်သည်လည်း ဝတ်ေတာ်ကိ ပသြဖင့်၊ လအစဥ်အဆက်တိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ သိ တင်းေတာ်ကိ ကားရ ကလိ မ့ ်မည်။

၃၁ ဤသိ ့စီရင်ေတာ်မ ပီ းမှ

သတိ သ
့ ည်ေပ လာ၍၊ တရားေသာအမေတာ်ကိဘွားေသာလမျိုးအား ေဘာ်ြပ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
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၂၃ ထာဝရဘရားသည်

ငါ၏သိ းထိ န်းြဖစ်ေတာ် မ၏။ ငါသည် ဆင်းရဲ မခံ ရ။

၂

စိ မ်းလန်းေသာ ကျက်စားရာအရပ်၌ ငါ့ကိ အိ ပ်ေစေတာ်မ၏။ သာယာေသာြမစ်နားသိ ့
လမ်းြပ ေတာ်မ၏။ ၃ ငါ့ဝိညာဥ်ကိအားြဖည့်၍၊ နာမေတာ်အဘိ ့ အလိ ငှါ တရားလမ်းထဲ ၌
ေသွ းေဆာင်ေတာ်မ၏။

၄ အကယ်၍ ေသမင်း၏အရိ ပ်လမ်းမိ းေသာ ချိုင့်

ထဲ သိ့

ေရာက်သွားရေသာ်လည်း ေဘးအ ရာယ်ကိ မေ ကာက်ပါ။ အေ ကာင်းမကား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အက ်ပ် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ လှ ံ တံ ေတာ် ှ င့် ေတာင်ေဝးေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ
ချမ်းသာေစပါ၏။ ၅ အက ်ပ်၏ ရန်သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ အက ်ပ်အဘိ ့ စားပွဲ ကိခင်းေတာ်မ၏။
အက ်ပ်ေခါင်းကိ ဆီ ှ င့် လိ မ်း ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်ခွက်ဖလားသည် လံ လျက် ှ ိ ပါ၏။ ၆
အကယ်စင်စစ်အက ်ပ်သည် ေကျးဇး ှ င့် က ဏာကိ တသက်လံ းခံ စားရ၍၊ ထာဝရဘရား၏
အိ မ်ေတာ်မှာ အစဥ်အ မဲ ေနရပါလိ မ့ ်မည်။

၂၄ ထာဝရဘရားသည်

ေြမ ကီ း ှ င့်

ေြမ ကီ းတန်ဆာ

ကိ ၎င်း၊

ေလာကဓာတ် ှ င့်ေလာကသားတိ ့ကိ၎င်း၊ ပိ င်ေတာ်မ၏။ ၂ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ ေနရာကိ
သမဒရာေပ

မှာတည်၍၊ ေရများေပ မှာ

မဲ ြမံ ေစေတာ်မ ပီ ။

၃ ထာဝရဘရား၏

ေတာင်ေတာ်ေပ သိ ့ အဘယ်သ သည် တက်ရမည်နည်း။ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌ အဘယ်
သသည် ရပ်ေနရမည်နည်းဟမကား၊ ၄ သန့် ှ င်းေသာလက် ှ င့် ြဖူစင်ေသာ ှ လံ း ှ ိ ေသာ သ၊
မသာကိ မမှီဝဲ

မဆည်းကပ်၊

မမှန်ေသာကျိန်ဆိြခင်းကိ

မ ပေသာသသည်၊

၅

ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်မှ ေကာင်း ကီ း မဂလာကိ ၎င်း၊ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်၏ လက်ေတာ်မှ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ ၎င်း ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၆ ထိ သသည်
ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာအမျိုး၊ မျက် ှ ာေတာ်ကိ ှ ာေသာယာကပ်အမျိုးြဖစ်သတည်း။ ၇
အချင်းတံ ခါးတိ ့၊ တံ ခါးမတ်ကိ ကလိ က် က။ အချင်းထာဝရတံ ခါးတိ ့၊ ကိ ယ်ကိ ကလိ က် က။
ဘန်း ကီ း

ေသာ ှ င်ဘရင်

ဝင်ေတာ်မမည်။

၈

ဘန်း ကီ းေသာ ှ င်ဘရင်ကား

အဘယ်သနည်း။ အစွ မ်းတန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား၊ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ
တန်ခိး ကီ းေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရား

ေပတည်း။

၉

အချင်းတံ ခါးတိ ့၊

တံ ခါးမတ်ကိ ကလိ က် က။ အချင်းထာဝရတံ ခါးတိ ့၊ ကိ ယ်ကိ ကလိ က် က။ ဘန်း ကီ း
ေသာ ှ င်ဘရင်ဝင်ေတာ်မမည်။

၁၀ ဘန်း ကီ းေသာ ှ င်ဘရင်ကား အဘယ်သနည်း။

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားေပတည်း။ ထိ ဘရားသည် ဘန်း ကီ းေသာ ှ င်ဘရင်
ြဖစ်ေတာ်မ သတည်း။

၂၅ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ အက

်ပ် တသလျက်ေနပါ၏။ ၂ အက ်ပ်၏

ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ခိလံ သည်ြဖစ်၍၊ ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသိ ့ မေရာက်
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ပါေစ ှ င့်။ အက ်ပ်၏ ရန်သတိ ့သည် အက ်ပ်ကိ ေအာင်၍ ေအာင်ပွဲကိမခံ ပါေစ ှ င့်။ ၃
အကယ်စင်စစ်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ေြမာ်လင့်ေသာ

သတိ ့သည်

ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသိ ့

မေရာက်ရ ကပါ။ အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ သစာကိ ဖျက်ေသာ သတိ ့သည် ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသိ ့
ေရာက်ရ ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏လမ်းတိ က
့ ိ အက ်ပ်အား ြပ န်၍၊
ခရီ းေတာ်တိ့ကိ သွ န်သင်ေတာ် မပါ။ ၅ ကိ ယ်ေတာ်၏ သမာတရားကိ ြပ၍၊ အက ်ပ်ကိ
သွ န်သင်ေတာ်မပါ။ အေ ကာင်းမကား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေသာ
ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အစဥ်ေြမာ်လင့်လျက် ေနပါ၏။ ၆ အိ ထာဝရဘရား၊
ေ ှ းကာလမှစ၍၊ ြပေတာ်မ ေသာက ဏာ ှ င့် ေမတာသေဘာကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်
မပါ။

၇

အက ်ပ်သည်

အသက်အ ွယ်ငယ်စဥ်၊

ြပစ်မှား

မိ ေသာအြပစ်တိ့ကိ

ေအာက်ေမ့ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ေကာင်း ြမတ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍။ က ဏာေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊
အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါထာဝရဘရား။ ၈ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းေသာသေဘာ၊
ေြဖာင့်မတ်ေသာသေဘာ ှ င့်

ြပည့်စံ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

အြပစ် ှ ိ ေသာသတိ ့ကိ

လမ်းြပေတာ်မ၏။ ၉ ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ေသာ သတိ ့ကိ တရားလမ်း၌ ေသွ းေဆာင်ေတာ်မ၏။
ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ေသာသတိ ့အား ခရီ းေတာ်တိ့ကိ သွ န်သင်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရား၏
လမ်းခရီ း ှ ိ သမ တိ ့သည်

ပဋိ ညာဥ်တရားေတာ် ှ င့်

သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့ကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေသာ သတိ ့အား က ဏာ ှ င့် သစာြဖစ် က

သတည်း။ ၁၁ အိ ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်အြပစ်များလှ ေသာ ေ ကာင့် နာမေတာ်ကိေထာက်၍ ချမ်းသာေပးေတာ်မပါ။ ၁၂
အ ကင်သသည် ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ့တတ်၏။ ထိ သအား ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာလမ်းကိ
ြပ န်

ေတာ်မမည်။

၁၃ ထိ သသည်

ကိ ယ်တိင်ေကာင်းမွ န်စွာ ကျိန်းဝပ်

၍၊

သ၏အမျိုးအ ွယ်သည်လည်း ြပည်ေတာ်ကိ အေမွ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ထာဝရဘရားကိ
ေ ကာက် ွံ ေသာသတိ
့
့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ြမတ် ှ င့်

မိ ဿဟာယဖွဲ ့ရေသာအခွ င့ ် ှ င့်

ပဋိ ညာဥ်တရားေတာ်ကိ သိ ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ က၏။ ၁၅ အက ်ပ်သည် ထာဝရဘရားကိ
အစဥ်ေြမာ် လင့်လျက် ေနပါ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ အက ်ပ်၏ေြခကိ ေကျာ့ကွ င်းထဲ က
တ်ယေတာ်မမည်။

၁၆ အက ်ပ်သည် တေယာက်တည်းကျန် ကင်း၍

ခံ ရေသာေ ကာင့်၊ အက ်ပ်ကိ မျက် ှ ာ ပ၍ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။

ှ ိမ့ ်ချြခင်းကိ
၁၇ အက ်ပ်

စိ တ် ှ လံ းဆင်းရဲ သည်ကိ ချမ်းသာ ေပး၍၊ အမများထဲ က ကယ် တ်ေတာ်မပါ။

၁၈

အက ်ပ် ှ ိမ့ ်ချြခင်း ှ င့် ပပန်ြခင်းကိ ကည့် ၍၊ အက ်ပ်အြပစ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ လတ်ေတာ်မပါ။
၁၉ အက ်ပ်၏ ရန်သတိ ့သည် များြပားေ ကာင်း ှ င့် အက ်ပ်ကိ ြပင်းစွ ာမန်းထားေ ကာင်းကိ

ဆင်ြခင်ေတာ် မပါ။ ၂၀ အက ်ပ်အသက်ကိေစာင့်ေ ှ ာက်၍၊ အက ်ပ် ကိ ကယ်တင်
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ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ခိ လံ ပါသည်ြဖစ်၍၊ ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသိ ့ မေရာက်ပါ
ေစ ှ င့်။

၂၁ ကိ ယ်ေတာ်ကိေ ြမာ်လင့်လျက်

ေနပါသည်ြဖစ်၍၊ အြပစ်ကင်းြခင်း ှ င့်

သေဘာေြဖာင့်ြခင်းသည် အက ်ပ်ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ပေစေသာ။

၂၂ အိ ဘရားသခင်၊

ဣသေရလအမျိုးကိ ခပ်သိမ်း ေသာ ဒကအထဲ က ေ ွး တ်ေတာ်မပါ။

၂၆ အိထာဝရဘရား၊ အက

်ပ်သည် ေြဖာင့်မတ် ြခင်းလမ်းသိ ့ လိ က်ေသာေ ကာင့်၊

အက ်ပ်ဘက်၌ တရား စီ ရင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် ထာဝရဘရားကိ ခိ လံ ၍၊
ေ ွလျားြခင်
့
း ှ င့် ကင်းလွ တ်ပါလိ မ့ ်မည်။ ၂ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ စစ်ေဆးစံ စမ်း၍၊
ှ လံ း ေကျာက်ကပ်ကိ ေဆးေ ကာေတာ်မပါ။ ၃ အက ်ပ်သည် ေမတာေကျးဇးေတာ်ကိ မျက်
ေမှာက် ပ၍၊ သစာတရားေတာ် ှ င့်အညီ ကျင့်ပါ၏။ ၄ လ ပ်ေပ ေသာ လတိ ့ ှ င့်အတ မထိ င်ပါ။
လ ို ့ဝှက်ေသာ လစထဲ တိ့ မဝင်ပါ။ ၅ မတရားေသာသတိ ့၏ စည်းေဝးြခင်းကိ မန်းပါ ၏။
ဆိ းသွ မ်းေသာ သတိ ့ ှ င့်အတ မထိ င်ပါ။ ၆ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးေြမာက်ေသာအသံ ှ င့် မက်ဆိ၍၊
၇ အံ သဘွ ယ်ေသာ အမေတာ်အလံ းစံ တိ ့ကိ ကား ေြပာြခင်းငှ ါ၊ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်လက်ကိ

အြပစ် ကင်းြခင်း ှ င့်ေဆး၍၊ ယဇ် ပလင်ေတာ်ကိ ဝန်းရံ လျက် ေနပါသည်၊ ထာဝရဘရား။
၈ အိ ထာဝရဘရား၊ အိ မ်ေတာ်သည် အိ မ်ေတာ် တည်ရာကိ ၎င်း၊ ဘန်းေတာ်ထင် ှ ားေသာ

အရပ်ဌာနကိ ၎င်း အက ်ပ် ှ စ်သက်ပါ၏။ ၉ ြပစ်မှားေသာသတိ ့ ှ င့်အတ အက ်ပ်၏
ဝိ ညာဥ် ကိ ၎င်း၊ လအသက်ကိသတ်ေသာ သတိ ့ ှ င့်အတ အက ်ပ် အသက်ကိ၎င်း
ချုပ်ထားေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၀ သတိ ့လက်သည် မေကာင်းေသာအ ကံ အစည်၌ ကျင်လည်၍၊
သတိ ့လက်ျာလက်သည်လည်း တံ စိ း ှ င့် ြပည့်ဝပါ၏။ ၁၁ အက ်ပ်မကား၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း
လမ်းသိ ့ လိ က် ပါ၏။ အက ်ပ်ကိ ေ ွး တ်၍ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ ၁၂ အက ်ပ်သည်
ညီ

ွ တ်ေသာအရပ်၌ ေနရာ ကျ၍၊ ပရိ သတ်အလယ်မှာ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီ း

ေပးပါမည်။

၂၇ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏အလင်း၊ ငါ့ကိ ကယ်တင်ေသာ အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါသည်
အဘယ် သကိ ေ ကာက်ရအံ့ နည်း။ ထာဝရဘရားသည် ငါ့၏ အသက်ခိလံ ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။
ငါသည်

အဘယ်သကိ မ

ေ ကာက်လန့်ရအံ့ နည်း။

၂

ငါ့ကိအ ငိ းထားေသာ

ရန်သလဆိ းတိ ့သည်၊ ငါ့အသားကိ ကိ က်စားမည်ဟ လာ ကေသာအခါ၊ ေြခ တိ က်မိ၍
လဲ က၏။

၃

ငါတဘက်၌

တပ်ချ ကေသာ်လည်း၊

ငါ့ ှ လံ း

မေ ကာက်တတ်။

စစ်ချီ၍လာ ကေသာ်လည်း၊ ထိ အမတွ င် ပင် တည် ကည်ေသာ စိ တ် ှ ိ လိမ့ ်မည်။
ထာဝရဘရား၏

တင့်တယ်ြခင်း

ေမွ ့ေလျာ်ြခင်းအလိ ငှါ၊
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ထာဝရဘရား၏

ကိ

အိ မ်ေတာ်မှာ

ဖးြမင်၍၊

၄

ဗိ မာန်ေတာ်၌

တသက်လံ းေနရမည်

922

အေ ကာင်းတည်းဟေသာ အခွ င့ ်တခကိ ထာဝရဘရား၌ ငါဆေတာင်း ပီ ။ ထိ အခွ င့ ်ကိ
ှ ာရဦ းမည်။ ၅ အေ ကာင်းမကား၊ ေဘးအ ရာယ်ေရာက်သည့် ကာလ၊ တဲ ေတာ်တွင် ငါ့ကိ
ကိ းကွ ယ်ေတာ်မမည်။

ဗိ မာန်

ေတာ်အတွ င်းအရပ်၌၊

ငါ့ကိ

ဝှက်ထားေတာ်မမည်။

ေကျာက်ေပ မှာလည်း ငါ့ကိတင်ထားေတာ်မမည်။ ၆ ယခပင် ငါ့ပတ်လည်၌ ှ ိ ေသာ ရန်သတိ ့၏
အေပ သိ ့

ငါ့၏ဦ းေခါင်းကိ

တံ ပိ းမတ်ြခင်း ှ င့်တကွ

ယဇ်

ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။
ပေဇာ်ပါမည်။

ေထာမနာသီ ချင်းဆိ ပါမည်။

ထိ ေ ကာင့်

သီ ချင်းဆိ ပါမည်။

အိ ထာဝရဘရား၊

၇

ဗိ မာန်ေတာ်မှာ
ထာဝရဘရားကိ

အက ်ပ်ေအာဟစ်ေသာ

အသံ ကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ သနား၍ ထးေတာ်မပါ။ ၈ ငါ၏မျက် ှ ာကိ
ှ ာ ကေလာ့ဟေသာ အမိ န့် ေတာ်ကိ ေ ှ ေတာ်
့
၌ အက ်ပ်သည်
အိ ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်၏

မျက် ှ ာကိ

ှ ာပါမည်။

သတိ ပလျက်၊
အက ်ပ်ကိ

၉

မျက် ှ ာလဲ ေတာ်မမပါ ှ င့်။ အမျက် ထွ က်၍ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်ကိပယ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။
အက ်ပ်ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မေသာဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်

သည်

အက ်ပ်ကိ

မစေတာ်မဘးသည်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်ကိ စွ န့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၀ ကိ ယ်မိဘတိ ့သည်
အက ်ပ်ကိစွန့်ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်ကိ ချီယေတာ်မမည်။

၁၁

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏လမ်းကိ အက ်ပ်အား ြပသသွ န်သင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်၏
ရန်သတိ ့ေ ကာင့်

ေြဖာင့်ေသာလမ်းထဲ ၌

မမှန်ေသာသက်ေသကိ ခံ ေသာသတိ ့ ှ င့်

အက ်ပ်ကိ

ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။

၁၂

ှ ဥ်း ဆဲ ြခင်းငှ ါ၊ ြပင်းစွ ာ အသက် ေသာ သတိ ့သည်

အက ်ပ် တဘက်၌ ထ ကသည်ြဖစ်၍၊ ရန်သတိ ့အလိ သိ့ အက ်ပ် ကိ အပ် ှ ံ ေတာ်မမပါ ှ င့်။
၁၃ အကယ်စင်စစ် အသက် ှ င်ေသာသတိ ့၏ ေနရာတွ င်၊ ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ငါေတွ ့ြမင် ပီ ဟ ယံ မှတ်စွဲလမ်းြခင်း ှ ိ ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့်ေလာ့။ အားယ၍
ရဲ ရင့်ေသာ စိ တ် ှ လံ း ှ ိ ေလာ့။ ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့် လျက်ေနေလာ့။

၂၈ အက

်ပ်၏

ေကျာက်ြဖစ်ေတာ်မေသာ

ထာဝရ

ဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ပါ၏။ မထးဘဲ ေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ မထးဘဲ ေနေတာ်မလ င်၊ အက ်ပ်
သည် သချုင်းတွ င်းထဲ သိ့ ဆင်းေသာသ ကဲ့ သိ ့ြဖစ်ရ ပါမည်။

၂ အက ်ပ်သည်

သန့် ှ င်းေသာဗျာဒိ တ်ဌာနေတာ်သိ့ လက်ကိချီ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊
အက ်ပ်ေတာင်းေလ ာက်ေသာ အသံ ကိ နားေထာင် ေတာ်မပါ။

၃ အိ မ်နီးချင်း၏

အကျိုးကိ ဖျက်ဆီးလိ ေသာ စိ တ် ှ လံ း ှ ိ သည် ှ င့်၊ ေလာကဝတ်စကားကိ

ေြပာတတ်

ေသာသတည်းဟေသာ ဆိ းယတ်ေသာအမ၊ မတရား ေသာအမကိ ပတတ်ေသာသတိ ့ ှ င့်အတ
အက ်ပ်ကိ ေသွ းေဆာင်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၄ သတိ ့ကျင့်ေသာ အကျင့်ဓေလ့ဆိ းယတ်သည်
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ှ င့်အညီ ၊ အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပးေတာ်မပါ။ သတိ ့ ပမသည် အတိ င်းဆပ်ေပး၍၊ အြပစ် ှ င့်
အေလျာက်စီရင်

ေတာ်မပါ။

၅

သတိ ့သည်

ထာဝရဘရား၏အမေတာ်ကိ၎င်း၊

လက်ေတာ် ှ င့် ပြပင်ေတာ်မရာကိ ၎င်း မမှတ် ကေသာ ေ ကာင့်၊ တည်ေဆာက်ေတာ်မမ၊
ဖိ ဖျက်ေတာ်မမည်။

၆ ထာဝရဘရားသည်

မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသ တည်း။

၇

ငါေတာင်းေလ ာက်ေသာအသံ ကိ နားေထာင် ေတာ်မ ပီ ။ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏ခွ န်အားဗလ၊
ငါ၏

အကွ ယ်အကာြဖစ်ေတာ်မ၏။

ငါ့ ှ လံ းသည်

ထိ ဘရားကိ

ကိ းစား၍၊

ငါ့ကိ

ေစာင့်မေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ငါ့ ှ လံ း သည် င်လန်းလျက် ှ ိ ၏။ သီ ချင်းဆိ လျက်ဂဏ်ေတာ်ကိ
ငါချီးမွ မ်း မည်။ ၈ ထာဝရဘရားသည် မိ မိလစ၏ ခွ န်အားဗလ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အထံ ေတာ်၌
ဘိ သိတ်ခံေသာသ၏

ကယ်တင်ြခင်းအေ ကာင်းကိ

ခိ င်ခ့ံ မဲ ြမံ ေစေတာ်မ၏။

၉

ကိ ယ်ေတာ်၏လစကိ ကယ်တင်၍၊ အေမွ ေတာ် ကိ ေကာင်း ကီ းမဂလာေပးေတာ်မပါ။
သတိ ့ကိအပ်ထိန်း ၍၊ ထာဝရချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိ ေစေတာ်မပါ။

၂၉ အိဘရားသခင်သားတိ့၊
ဝန်ခံ ကေလာ့။

ထာဝရဘရားသည်

၂ ထာဝရဘရား၏

ဘန်းတန်ခိး ကီ းေတာ်မသည်ဟ

နာမေတာ်သည် ဘန်း ကီ း ေတာ်မသည်ဟ

ဝန်ခံလျက်၊ သန့် ှ င်းေသာတန်ဆာကိ ဆင်၍၊ ထာဝရဘရားကိ ကိ းကွ ယ် ကေလာ့။ ၃
ထာဝရဘရား၏ အသံ ေတာ်သည် သမဒရာ ေပ မှာ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ဘန်း ကီ းေတာ်မေသာ
ဘရား သခင်သည် မိ ဃ်းချုန်းေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည် များစွ ာေသာေရေပ မှာ
ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၄ ထာဝရဘရား၏ အသံ ေတာ်သည် တန်ခိး ှ င့်ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရား၏
အသံ ေတာ်သည် ဘန်းအာ ေဘာ် ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။ ၅ ထာဝရဘရား၏ အသံ ေတာ်သည်
အာရဇ် ပင် တိ ့ကိ ချိုးေတာ်မ၏။ အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘရားသည် ေလဗ န်အာရဇ် ေတာ်ကိ
ချိုးေတာ်မ၏။

၆ ေတာကိ

ွားသငယ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ေလဗ န်ေတာ

ှ င့် စိ န်ေတာကိ

ကံ့ သငယ်ကဲ့သိ ့၎င်း ခန်ေစေတာ်မ၏။ ၇ ထာဝရဘရား၏ အသံ ေတာ်သည် မီ းလ ံ ကိ
ခွဲ ေတာ်မ၏။

၈ ထာဝရဘရား၏ အသံ ေတာ်သည် ေတာကိ ေချာက်ချားေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားသည် ကာေဒ ှ ေတာကိ ေချာက်ချားေတာ်မ၏။

၉ ထာဝရဘရား၏

အသံ ေတာ်သည် သမင်ဒရယ် မတိ ့ကိ ေမွ းဘွ ားေစေတာ်မ၏။ ေတာတန်ဆာတိ ့ကိလည်း
ပယ် ှ င်းေတာ်မ၏။ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့ သည် ဘန်းေတာ်ကိ ေဘာ်ြပ ကေစ။
၁၀ ထာဝရဘရားသည်

မိ ဃ်းသက်မန်တိင်းေပ မှာ ထိ င်ေတာ်မ၏။ အကယ်စင်စစ်

ထာဝရဘရားသည် အစဥ်အ မဲ ှ င်ဘရင်အရာ ှ င့် ထိ င်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားသည်
မိ မိလစကိ ခိ င်ခ့ံ ေစေတာ် မမည်။ ထာဝရဘရားသည် မိ မိလစအား ငိ မ်သက်ြခင်း
ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ေပးေတာ်မမည်။
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၃၀ အိထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

အက ်ပ်ကိ တ်ဆက်ေတာ်မ၏။

ရန်သ

အက ်ပ်

တိ ့သည်

ချီးမွ မ်းပါမည်။

အက ်ပ်အေ ကာင်းေ ကာင့်၊

ဝမ်းေြမာက်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မမ။ ၂ အိ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊
အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိေအာဟစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ် သည် ချမ်းသာေပးေတာ်မ၏။ ၃
အိ ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်၏

ဝိ ညာဥ်ကိ

မရဏာ ိင်ငံထဲ က

တ်ယေတာ်မ ပီ ။ သချုင်း တွ င်းထဲ သိ့ မဆင်းေစဘဲ ၊ အက ်ပ်ကိ အသက်ချမ်းသာ
ေပးေတာ်မ ပီ ။ (Sheol h7585)

၄ ထာဝရဘရား၏ သန့် ှ င်းသတိ ့၊ ထာဝရဘရား ကိ

ေထာမနာသီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ သန့် ှ င်းေသာနာမ ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

၅

အမျက်ေတာ်သည် ခဏထွ က်၏။ ေကျးဇးေတာ် မကား၊ တသက်လံ းတည်၏။ ညဦ းယံ ၌
ငိ ေ ကးြခင်းသည် လာ၍တည်းခိ ၏။ နံ နက်ယံ၌ကား၊ သီ ချင်းဆိ ေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၆ ငါသည်
လပ် ှ ားြခင်း ှ င့် အစဥ်ကင်းလွ တ်လိမ့ ် မည်ဟ ေကာင်းစားစဥ်အခါ အက ်ပ်ေအာက်ေမ့ပါ၏။
၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်သာ အက ်ပ်၏ေတာင်သည် ခိ င်ခံ မဲ ြမံ ပါ၏။

မျက် ှ ာလဲ ေတာ် မေသာအခါ ဆင်းြခင်းသိ ့ ေရာက်ပါ၏။ ၈ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည်
အသက်ဆံ း၍၊ ၉ သချုင်းတွ င်းထဲ သိဆ
့ င်းလ င် အဘယ်အကျိုး ှ ိ ပါ အံ့ နည်း။ ၁၀ ေြမမန့်သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းပါမည် ေလာ။ သစာေတာ်ကိ ေဘာ်ြပပါမည်ေလာ။ အိ ထာဝရ ဘရား၊
နားေထာင်၍ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ အိ ထာဝရ ဘရား၊ အက ်ပ်ကိေစာင့်မေတာ်မပါဟ
ကိ ယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်၍၊ ထာဝရဘရားကိ ေတာင်း ေလ ာက်ပါ၏။ ၁၁ ထိ အခါ
အက ်ပ် ညည်းတွ ားြမည်တမ်းြခင်းကိ ကခန်ြခင်းြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ အက ်ပ်ဝတ်ေသာ
ေလ ာ် ေတအဝတ်ကိခ တ်၍၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ခါးပန်း ှ င့်စည်း ေတာ်မ၏။ ၁၂ သိ ့ြဖစ်၍
အက ်ပ်၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် တိ တ်ဆိတ်စွာမေန။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ သီ ချင်းဆိ ပါမည်။
အိ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ေကျးဇးေတာ် ကိ အစဥ်အ မဲ ချီးမွ မ်းပါမည်။
ဒါဝိ ဒ်သည် အိ မ်ေတာ်ကိသန့် ှ င်းေစေသာအခါ၊ အသံ ှ ိ ၍ ဆိ ေသာဆာလံ ။

၃၁ အိထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ခံ လံ ပါ ၏။

ှ က်ေ ကာက်ြခင်း ှ င့်

အစဥ်ကင်းလွ တ် ပါေစေသာ။ တရားေတာ် ှ င့်အညီ အက ်ပ်ကိ ကယ်မေတာ်မပါ။ ၂
အက ်ပ်ဘက်သိ့ နားေတာ်ကိ လှ ည့်၍ အလျင်အြမန်၊ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အက ်ပ်၌ ခိ င်ခ့ံ ေသာေကျာက်။ အက ်ပ်လံ ခံ ရာ ရဲ တိက်ြဖစ်ေတာ်မပါ။ ၃ အကယ်စင်စစ်
အက ်ပ်၏ေကျာက်၊ အက ်ပ်၏ ရဲ တိက်ကား၊ ကိ ယ်ေတာ်ေပတည်း။ နာမေတာ်အဘိ ့
အလိ င
့ ှ ါ အက ်ပ်ကိ လမ်းြပ၍ သွ န်သင်ပဲ့ြပင် ေတာ်မပါ။
အက ်ပ်ခိလံ ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။
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ေကျာ့ကွ င်းထဲ
ဘရားသခင်

က အက ်ပ်ကိ
ထာဝရ

ဘရား၊

တ်ယေတာ်မပါ။
ကိ ယ်ေတာ်သည်

၅ သစာေစာင့်ေတာ်မေသာ

အက ်ပ်ကိ

သည်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်၏ဝိ ညာဥ်ကိ ကိ ယ်ေတာ်လက်၌ အပ်ပါ၏။

ေ ွး တ်ေတာ်မ
၆ မသာအနတကိ

ဆည်းကပ်ေသာသတိ ့ကိ

အက ်ပ်သည်မန်း၍

ထာဝရဘရားကိ

က ဏာေတာ်ေ ကာင့်

ဝမ်းသာ င်လန်းြခင်း

ှ ိ ပါလိ မ့ ်မည်။

အက ်ပ်ဆင်းရဲ ြခင်းကိ

ကည့် ၍၊ အက ်ပ်၏ ဝိ ညာဥ်ေတွ ့ေသာအမကိ သိ မှတ်

ေတာ်မ၏။

အက ်ပ်ကိ

၈

ရန်သလက်သိ့မအပ်ဘဲ

ခိ လံ ပါ၏။

၇

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ကျယ်ဝန်း

ေသာအရပ်၌

ေနရာချေတာ်မ၏။ ၉ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၌ အမေရာက်ပါ ပီ ။ ထိ ေ ကာင့် အက ်ပ်ကိ
သနားေတာ်မပါ။
ပျက် ကပါ ပီ ။

ပပန်ြခင်း

အားြဖင့်

အက ်ပ်မျက်စိ၊

စိ တ် ှ လံ း၊

ဝမ်းတိ ့သည်

၁၀ အက ်ပ်သည် ပပန်ြခင်း ှ ိ ၍၊ အသက်ကာလ ကိ လွ န်ေစရပါ၏။

ှ စ်စဥ်အတိ င်း ညည်းတွ ားလျက် ေနရပါ၏။ ကိ ယ်အြပစ်ေ ကာင့် အက ်ပ်အားေလျာ့၍၊
ရန်သများေ ကာင့် အ ိ းတိ ့သည် ေဆွ းေြမ့ ကပါ၏။ ၁၁ အိ မ်နီးချင်းတိ ့သည် အက ်ပ်ကိ
အထးသြဖင့်
အိ မ်ြပင်မှာ
၁၂

ကဲ့ ရဲ ့ ကပါ၏။
အက ်ပ်ကိ

မေအာက်ေမ့ေသာ

အက မ်းဝင်ေသာ

သများတိ ့သည်လည်း

ေတွ ့ြမင်ေသာသတိ ့

သည်

ေ ှ ာင်၍

အေသေကာင်ကဲ့သိ ့၊

အက ်ပ်ကိ

ွံ ကပါ၏။
ေြပး ကပါ၏။

ေမ့ေလျာ့ ကပါ၏။

အိ းြခမ်းကဲ့ သိ ့ အက ်ပ် ြဖစ်ပါ၏။ ၁၃ လများ ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်းကိ ကားရပါ၏။ ပတ်
ဝန်းကျင်အရပ်တိ့၌

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာအေ ကာင်း

ှ ိ ပါ၏။

လများတိ ့သည်

အချင်းချင်းသင်းဖွဲ ့လျက်၊ အက ်ပ်အသက်ကိ သတ်မည်အေ ကာင်း ကံ စည် ကပါ ၏။ ၁၄
သိ ့ေသာ်လည်း ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ကိးစားပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ အက ်ပ် ေလ ာက်ဆိ ပါ၏။

၁၅

အက ်ပ်၌ြဖစ်ေလသမ ေသာ အမအရာတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်စီရင်ပိင်ေတာ်မ၏။ ရန်သတိ ့ ှ င့်
ှ ဥ်းဆဲ တတ် ေသာသတိ ့ လက်မှအက ်ပ်ကိ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ၁၆ မျက် ှ ာေတာ်၏
အလင်းကိ ကိယ်ေတာ်၏ က န် အေပ ၌ ထွ န်းလင်းေစေတာ်မပါ။ က ဏာေတာ်ေ ကာင့်၊
အက ်ပ်ကိကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၁၇ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ဆေတာင်းပဌနာ ပပါသည်ြဖစ်၍၊

ှ က်ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ

ပါေစ ှ င့်။ လဆိ းတိ ့မကား၊

အ ှ က်ကွဲလျက်မရဏာ ိင်ငံ၌ တိ တ်ဆိတ်စွာေန ကပါေစေသာ။ (Sheol h7585)

၁၈

မာနေထာင်လားြခင်း၊ မထီ မဲ့ြမင် ပြခင်း ှ င့် တကွ ၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတဘက်၌ ေစာ်ကားေသာ
စကားကိ ေြပာ၍၊ မသာ၌ကျင်လည်ေသာ တ်တိ့သည် တိ တ်ဆိတ်စွာေန ကပါေစ။ ၁၉
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
သတိ ့အဘိ ့ သိ ထားေတာ်မ၍၊ လသားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
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ခိ လံ ေသာ သတိ ့အဘိ ့ ပြပင်ေတာ်မေသာ ဆေကျးဇးေတာ် သည် အလွ န် ကီ းလှ ပါ၏။ ၂၀
လတိ ့ ပတတ်ေသာပရိ ယာယ် ှ င့်

ကင်းလွ တ်ေစ

ြခင်းငှ ါ၊

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ

အတွ င်းအရပ်၌ ထိ သတိ ့ကိ ဝှက်ထားေသာ်မ၏။ ရန်ေတွ ့ြခင်း အသံ ကိ ကွယ်ကာ လျက်၊
တဲ ေတာ်တွင်သတိ ့ကိ ေစာင့်မေတာ်မ၏။ ၂၁ ထာဝရဘရား၌ မဂလာြဖစ်ေစသတည်း။
အေ ကာင်းမကား၊ ခိ င်ခံေသာ မိ ့၌ အံ ဘွ ယ်ေသာေမတာ က ဏာေတာ်ကိ အက ်ပ်အား
ထင် ှ ားြပေတာ်မ ပီ ။ ၂၂ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်၏မျက် ှ ာကွ ယ်ရာ၌ ဆံ း ံ းပါ ပီ ဟ
အက ်ပ်တတ်လပ်လျက်
အက ်ပ် ပေသာ

ဆိ မိေသာ်လည်း၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိေအာ်ဟစ်ေသာအခါ

ပဌနာစကားသံ ကိ ကိယ်ေတာ်နားေထာင်ေတာ်မသတည်း။

၂၃

ထာဝရဘရား၏ သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့၊ ထာဝရဘရားကိ ချစ် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်
သစာ

ှ ိ ေသာသတိ ့ကိ

ေစာင့်မေတာ်မ၏။

မာနေထာင်လား

ေသာသတိ ့ကိကား၊

အြပစ်များစွ ာဆပ်ေပးေတာ်မ သတည်း။ ၂၄ ထာဝရဘရားကိ ကိ းစားေသာသအေပါင်းတိ ့၊
အာယ၍ ရဲ ရင့်ေသာ စိ တ် ှ လံ း ှ ိ ကေလာ့။

၃၂ အြပစ်မှလတ်ြခင်း၊ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ဖံ းအပ် ြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။
၂ ထားဝရဘရား အြပစ်တင်ေတာ်မြခင်း ှ င့် လွ တ် ၍၊ လှ ည့်စားတတ်ေသာ စိ တ်သေဘာ ှ င့်

ကင်းစင်ေသာ သသည် မဂလာ ှ ိ ၏။ ၃ ငါသည် အြပစ်ကိမေဘာ်မြပဘဲ ေနစဥ်အခါ၊
တေန့လံ းညည်း တွ ားေသာအားြဖင့်၊ ငါ့အ ိ းတိ ့သည် ေဆွ းေြမ့ြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။
၄ ေန့ညဥ့်မြပတ် ကိ ယ်ေတာ်၏လက်သည် အက ်ပ်အေပ မှာ ေလး၍၊ အက ်ပ်၏

ေခ းရည်သည် ေ ွကာလ၌ ေသွ ့ေြခာက်ြခင်းကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ပါ၏။ ၅ တဖန်အက ်ပ်သည်
ကိ ယ်အြပစ်ကိေ ှ ေတာ်
့
၌

ဝန်ချပါ၏။

ပ

မိ ေသာဒစ ိ က်ကိ

ဝှက်၍မထားပါ။

ငါလွ န်ကျူးေသာအရာကိ ထာဝရဘရားအား ေဘာ်ြပ ေတာင်းပန်မည်ဟေြပာဆိ ေသာအခါ၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ြပစ်မှားြခင်းအြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မ၏။

၆ ထိ ေ ကာင့်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေတွ ့သင့်ေသာ အချိန် ကာလ၌၊ သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌
ေတာင်းေလ ာက် ကပါလိ မ့ ်မည်။

အကယ်စင်စစ်

လမ်မိး

တတ်ေသာေရ ကီ းသည်

သတိ ့ထံသိ ့ မချဥ်းရပါ။ ၇ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ခိလံ ရာ ြဖစ်ေတာ် မ၏။ အက ်ပ်ကိ
ေဘးလတ်ေစြခင်းငှ ါ ကွ ယ်ကာ ေစာင့်မေတာ်မ၏။ ကယ်လတ်ေ ကာင်းကိ ဆိ ေသာသီ ချင်း ှ င့်
အက ်ပ်ကိ ြခံ ရံ ေစေတာ်မ၏။ ၈ သင့်ကိ ငါသွ န်သင်မည်။ သင်သွားရမည့်လမ်းကိ ြပ န်မည်။
သင့်ကိ ကည့် ပစမည်။ ဥာဏ်ပညာမဲ့ ေသာ ြမင်လားကဲ့ သိ ့ မြဖစ် ှ င့်။ ၉ သသည်သင့်ထံ သိ ့
မချဥ်းကပ်ေသာေ ကာင့်၊ ပစပ်ကိ ဇက်ခွံ ့၍၊ ဇက် ကိ း ှ င့်ဆွဲ ရမည်။ ၁၀ မတရားေသာသသည်
များစွ ာေသာဒကကိ ခံ ရ၏။ ထာဝရဘရား၌ ကိ းစားေသာသကိ ကား၊ က ဏာ ေတာ်သည်
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ဝန်းရံ တတ်၏။ ၁၁ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့၊ ထာဝရဘရား၌ ဝမ်း ေြမာက် င်လန်း ကေလာ့။
သေဘာေြဖာင့်ေသာသတိ ့၊ င်လန်းစွ ာ သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။

၃၃ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ့၊ ထာဝရဘရားကိ အမှီ ပ

၍ င်လန်းစွ ာ သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။

ေထာမနာ ပြခင်း အကျင့်သည် သေဘာေြဖာင့်ေသာသတိ ့ ှ င့် ထိ က်တန် ေလျာက်ပတ်ေပ၏။
၂ ေစာင်းတီ း၍ထာဝရဘရားကိ

ေထာမနာသီ ချင်း ဆိ က

ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

ကိ းဆယ်ပင် ှ ိ ေသာ တရိ ယာ ှ င့်

ေလာ့။ ၃ ေ ှ ေတာ်
့
၌အသစ်ေသာသီ ချင်းကိ ဆိ ကေလာ့။

တံ ပိ းမတ်ြခင်း ှ င့်တကွ သာယာစွ ာ တီ း ကေလာ့။ ၄ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား၏ တ်
ကပတ်ေတာ်သည် ေြဖာင့်မတ်ေပ၏။ စီ ရင်ေတာ်မသမ ေသာ အမတိ ့သည်လည်း သစာတရား
ှ င့်ညီ က၏။ ၅ ေြဖာင့်မတ်စွာကျင့်ြခင်း ှ င့် တရားသြဖင့် စီ ရင် ြခင်းကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။
ပထဝီ ေြမ ကီ းသည် ထာဝရ ဘရား၏ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ြပည့်ဝလျက် ှ ိ ၏။ ၆ ထာဝရဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့်

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ၎င်း၊

မိ ဃ်းေကာင်းကင်တန်ဆာများကိ ၎င်း

တ်ေတာ်အသက်အားြဖင့်

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

၇

သမဒရာေရကိ

စပံ စေဝးေစေတာ်မ၏။ နက်နဲ ေသာသမဒရာကိ လည်း လံ ခံ ရာအရပ်တိ့၌ သိ ထားေတာ် မ၏။
၈ ထာဝရဘရားကိ ေြမ ကီ းတြပင်လံ း ေ ကာက် ွံ ့ ေစ။ ေလာကီ ိင်ငံသားအေပါင်းတိ ့သည်

ိ ေသေလးြမတ်

ကေစ။

မတ်ဆိေတာ်မသည်အတိ င်း
တည်လျက်ေန၏။

၉

ြဖစ်၏။

အေ ကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရား မတ်ဆိ၍၊

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၍၊

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း

၁၀ ထာဝရဘရားသည် တပါးအမျိုးသားတိ ့၏ တိ င်ပင်ြခင်းကိ

ပယ်ေတာ်မ၏။ လတိ ့၏ ကံ စည်ြခင်းကိ လည်း ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၁၁ ထာဝရဘရား၏
ြပဌာန်းေတာ်မြခင်းသည် ကာလအန ှ င့်ဆိ င်၍၊ စိ တ် ှ လံ းေတာ်၏ အ ကံ အစည် တိ ့သည်
သားစဥ်ေြမဆက်အဆံ းတိ င် ေအာင်တည် က

လိ မ့ ်မည်။

၁၂ ထာဝရဘရားသည်

အ ကင်အမျိုး၏ ဘရား ြဖစ်၍၊ အ ကင်လစကိ မိ မိအေမွ ဥစာဘိ ့ ေ ွးေကာက် ေတာ်မ၏၊
ထိ အမျိုး ှ င့် ထိ လစသည် မဂလာ ှ ိ ၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းကင်ဘံ က ကည့် ၍၊
လသားအေပါင်းတိ ့ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။
ေြမ ကီ းေပ မှာေနေသာ

၁၄ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ အရပ်က ကည့် ၍၊

သတဝါအေပါင်းတိ ့ကိ

မှတ်

ေတာ်မ၏။

၁၅

သတိ ့၏

စိ တ် ှ လံ း ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဖန်ဆင်း၍၊ သတိ ့ကျင့်သမ ေသာ အကျင့်တိ ့ကိလည်း ဆင်ြခင်ေတာ်
မ၏။ ၁၆ ှ င်ဘရင်မည်သည်ကား၊ များစွ ားေသာအလံ း အရင်းအားြဖင့် ချမ်းသာမရ။
သရဲ သည်လည်း ခွ န်အား ကီ းေသာအားြဖင့် ကယ်လတ်ြခင်းသိ ့မေရာက်။ ၁၇ ြမင်းေသာ်လည်း
ေဘးလွ တ်ြခင်းအမကိ မတတ်

ိင်။ ကီ းစွ ာေသာ ခွ န်အားဗလြဖင့် မကယ်ယ ိင်။ ၁၈

ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
သတိ ့ ှ င့် က ဏာေတာ်ကိ ခိ လံ ေသာသတိ ့သည်၊
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၁၉

ေသေဘး ှ င့်

ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း၊

အစာ

ေခါင်းပါးသည်

ကာလ၌

အသက် ှ င်မည်အေ ကာင်း၊ သတိ ့ကိ ကည့် လျက် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၂၀ ငါတိ ့၏ဝိ ညာဥ်သည်
ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့် လျက်ေန၏။ ထိ ဘရားသည် ငါတိ ့ကိ မစေသာသ၊ ကွ ယ်
ကာေသာသြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၁ သန့် ှ င်းေသာနာမေတာ်ကိ ခိ လံ ေသာေ ကာင့်၊ ငါတိ ့သည်
ထာဝရဘရား၌ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၂ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်
ကိ ကိ းစားသည် ှ င့်အညီ ၊ အက ်ပ်တိ့အေပ မှာ က ဏာေတာ် သက်ေရာက်ပါေစေသာ။

၃၄ ငါသည်

ခပ်သိမ်းေသာကာလတိ ့၌ ထာဝရ ဘရားကိ ေကာင်း ကီ းေပးမည်။

ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ် မက်ဆိမည်။ ၂ ငါ့ဝိညာဥ်သည် ထာဝရဘရားကိ
အမှီ ပ၍

ဝါ ကားြခင်းကိ

ပမည်။

ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ေသာ

သတိ ့သည်

ကားသိ ၍၊

ဝမ်းေြမာက် ကပါေစေသာ။ ၃ ငါ ှ င့်အတ ထာဝရဘရားကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ နာမေတာ်ကိ
တညီ တ ွ တ်တည်း ချီးေြမာက် ကကန်အ့ံ ။ ၄ ငါသည် ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာအခါ နား
ေထာင်ေတာ်မ၏။

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာအေ ကာင်း

အလံ းစံ တိ ့အထဲ က

ငါ့ကိ

ကယ် တ်ေတာ်မ၏။ ၅ ထာဝရဘရားကိ ေမ ာ် ကည့် ကေလာ့။ အလင်း ကိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
မျက် ှ ာ ှ က်ေ ကာက်ြခင်း ှ င့်

ကင်း လွ တ် ကလိ မ့ ်မည်။

၆ ဤဆင်းရဲ ေသာသ၏

ေအာ်ဟစ်ြခင်းအသံ ကိ ထာဝရဘရားသည် နားေထာင်၍၊ ခပ်သိမ်းေသာဆင်းရဲ ထဲ က
ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။

၇ ထာဝရဘရားကိ

ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
သတိ ့ ပတ်လည်၌

ေကာင်းကင်တမန်ေတာ်တိ့သည် တပ်ချ၍ ကယ် လတ်တတ် က၏။ ၈ ထာဝရဘရားသည်
ေကာင်းြမတ်ေတာ်မသည် အေ ကာင်းကိ ြမည်းစမ်း၍သိ မှတ် ကေလာ့။ ကိ ယ်ေတာ် ကိ
ခိ လံ ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ ၏။ ၉ ထာဝရဘရား၏ သန့် ှ င်းသတိ ့၊ ထာဝရဘရား ကိ
ေ ကာက် ွံ ့ ကေလာ့။ ေ ကာက် ွံ ေသာသတိ
့
့၌ ဆင်းရဲ ြခင်းမ ှ ိ ရာ။ ၁၀ ြခေသ့ တိ ့သည်
ဆင်းရဲ ၍ ငတ်မွတ်ြခင်းကိ ခံ ရ ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာသတိ ့၌ ေကာင်း
ေသာအရာတစံ တခမ

မလိ ရာ။

၁၁ အချင်းသငယ်တိ့လာ ကေလာ့။

ငါ့စကားကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း တရားကိ သင်တိ့အား ငါသွ န်သင်မည်။
၁၂ ေကာင်းမွ န်ေသာအရာကိ

ေန့ရက်ကာလကိ

ေတွ ့ြမင်မည် အေ ကာင်း၊ အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့်တကွ

ေတာင့်တလိ ချင်ေသာ

သမည်သည်ကား၊

၁၃

ကိ ယ်လ ာကိ

မေကာင်းေသာအရာ ှ င့် ကင်းေစ ေလာ့။ တ်ခမ်းလည်း မသာစကားကိ မေြပာေစ ှ င့်။ ၁၄
ဒစ ိ က်ကိလဲ ေ ှ ာင်၍

သစ ိ က်ကိ ပေလာ့။

ှ ာ၍မှီေအာင်လိက်

ေလာ့။

ကည့် ေတာ်မ၏။

သတိ ့
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သတပါး ှ င့်အသင့်အတင့်ေနြခင်းကိ

ထာဝရဘရားသည်
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နား
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၁၆

ဒစ ိ က်ကိ ပေသာသတိ ့ကား၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ ေအာက်ေမ့စရာ အမှတ်မ မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ
ပယ် ှ င်းမည်

အေ ကာင်း၊

ထာဝရဘရားသည်

မျက် ှ ာထားေတာ်မ၏။

၁၇

ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့သည် ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားသည် နားေထာင်၍၊ သတိ ့ကိ
ခပ်သိမ်းေသာ

ဆင်းရဲ ထဲက

ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားသည်

၁၈

ကျိုးပဲ့ ေသာစိ တ် ှ ိ ေသာ သတိ ့ ှ င့် ှ လံ းေ ကကွဲ ေသာသတိ ့ကိ နီးေတာ်မ၏။ ေနာင်တ ှ ိ ၍
စိ တ် ှ ိမ့ ်ချေသာသတိ ့ကိလည်း ကယ်တင် ေတာ်မ၏။

၁၉ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်

များစွ ာေသာ ဒက ဆင်းရဲ ကိ ခံ ရေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်း ေသာဒကဆင်းရဲ
ထဲ က ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ၂၀ သ၏အ ိ း ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မ သည်ြဖစ်၍၊
တေချာင်းမ မကျိုးမပဲ့ ရ။

၂၁ မတရားေသာသမကား၊ ေဘးြဖင့်အသက်ဆံ း ြခင်းသိ ့

ေရာက်ရမည်။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ မန်းေသာ သတိ ့သည် အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ခံ ရ ကမည်။
၂၂ ထာဝရဘရားသည် မိ မိက န်တိ့၏ အသက် ဝိ ညာဥ်ကိ ေ ွး တ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ခိ လံ ေသာသတစံ တေယာက်မ

အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ မခံ ရ။ ဒါဝိ ဒ်သည်

အဘိ မလက်မင်းေ ှ မ့ ှ ာထးြခားေသာအြခင်းရာကိ ပသြဖင့်၊

ှ င့်ထတ်ြခင်းကိ ခံရ၍

ထွ က်သွားေသာအခါ စပ်ဆိေသာဆာလံ ။

၃၅ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်၌ဆန့်ကျင်ဘက် ပ

ေသာသတိ ့ကိ

ဆန့်ကျင်ဘက် ပေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ စစ်တိက်ေသာသတိ ့ကိ တိ က်ေတာ်မပါ။
ဒိ င်းလားကိ ကိင်၍

အက ်ပ်ကိ

ကညီ ြခင်းငှ ါ

ထေတာ်မပါ။

၃

၂

အက ်ပ်ကိ

လိ က်ေသာသတိ ့ေ ှ ့၌ လှ ံ ေတာ်ကိ ွယ်၍ ဆီ းတားေတာ်မပါ။ ငါသည် သင်၌ချမ်းသာေပး
ေသာ သေပတည်းဟ အက ်ပ်၏ ဝိ ညာဥ်အား မိ န့်ေတာ် မပါ။ ၄ အက ်ပ်အသက်ကိ
ှ ာေသာသတိ ့သည် အ ှ က်ကွဲ၍ မျက် ှ ာပျက် ကပါေစေသာ။ အက ်ပ်ကိ အ ရာယ် ပမည်ဟ
ကံ စည်ေသာသတိ ့သည် လှ န်ြခင်းကိ ခံ ရ၍ ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကပါေစေသာ။ ၅
ထိ သတိ ့သည်

ေလတိ က်ေသာဖွဲ ကဲ့သိ ့

ြဖစ် ကပါ

ေစေသာ။

ထာဝရဘရား၏

တမန်သည်လည်း သတိ ့ကိ လှ ဲ ပါေစေသာ။ ၆ သတိ ့သွားေသာလမ်းသည် မိ က်ေသာလမ်း၊
ေချာေသာလမ်းြဖစ်ပါေစေသာ။ထာဝရ ဘရား၏ တမန်သည်လည်း သတိ ့ကိ လိ က်ပါေစေသာ။
၇ အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ အက ်ပ်အဘိ ့ ေကျာ့ကွ င်းကိ ဝှက်ထား ကပါ ပီ ။ အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ

အက ်ပ်အသက်ကိ

သတ်စရာဘိ ့တွင်းကိ

အမှတ်တမဲ့ ပျစ်စီးြခင်းသိ ့

တး ကပါ ပီ ။

ေရာက်ပါေစေသာ။

မိ မိကိေကျာ့မိ ပါေစေသာ။ မိ မိတွင်းထဲ သိ့

၈

ထိ သိ့ေသာသသည်

မိ မိဝှက်ထားေသာေကျာ့ကွ င်းသည်

မိ မိကျပါ ေစေသာ။

၉ သိ ့ြဖစ်လ င်၊

ငါ၏ဝိ ညာဥ်သည် ထာဝရဘရားကိ အမှီ ပ၍ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ကယ်တင်ေတာ်မ
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ြခင်းအေ ကာင်းကိ လည်း

အမှီ ပ၍

စိ တ် င်လန်းြမူးထး

အက ်ပ်အ ိ း ှ ိ သမ တိ ့ကလည်း၊
လက်မှဆင်းရဲ သားကိ

တ်ေတာ်မ၍၊

ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။

အိ ထာဝရဘရား၊

၁၀

အစိ းတရ ပေသာသ၏

လယဖျက်ဆီးတတ်ေသာ

သ၏လက်၌

ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်လျက် ခံ ေနရေသာသကိ ချမ်းသာေပး ေတာ်မတတ်ေသာ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်
အဘယ်သတပါ သနည်းဟ ေလ ာက်ဆိ ကမည်။ ၁၁ မမှန်ေသာသက်ေသတိ ့သည်ေပ လာ၍၊
ငါမသိ ေသာမြပစ်တိ့ကိ ငါ့အေပ မှာတင် က၏။ ၁၂ ငါ ပေသာေကျးဇးအတွ က် သတိ ့သည် ငါ့
အသက်ကိလယြခင်းတည်းဟေသာ မေကာင်းေသာအရာ ကိ ဆပ်ေပး က၏။ ၁၃ ငါမကား၊
သတိ ့၌ အနာေရာဂါစွဲ ေသာအခါ၊ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်ဆင်လျက် အစာကိ ေ ှ ာင်၍
ခိ းြခံ စွ ာ ကျင့်ေလ၏။ ကိ ယ်ရင်ခွင်ကိ မျက် ှ ာ ပလျက် ဆေတာင်း ေလ၏။ ၁၄ သတိ ့ကိ
ငါ၏မိ တ်ေဆွ ၊ ငါ၏ညီ အစ်ကိကဲ့သိ ့ သေဘာထား၍ ငါ ပ၏။ ကိ ယ်အမိ ကိေအာက်ေမ့၍၊
စိ တ်မသာညည်းတွ ားေသာသကဲ့ သိ ့

ကမ်းတမ်းေသာ

အဝတ်ကိဝတ်လျက်

တမိ င်မိ င်ေနေလ၏။ ၁၅ ငါလဲ ေသာအခါမကား၊ သတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက် ၍ စည်းေဝး က၏။
ိ က်ပတ်ေသာသတိ ့သည် ငါ့တဘက် ၌စည်းေဝး က၏။ သတိ ့ကိလည်း ငါမသိ ရ။ မရပ်မနားဘဲ
ငါ့ကိ ဆွဲ ြဖတ် က၏။ ၁၆ ပွဲ ၌ကစားတတ်ေသာ လဆိ းတိ ့ ှ င့်အတ ငါ့ကိ အံ သွ ားခဲ ကိ တ် က၏။
၁၇

အိ ထာဝရဘရား၊

အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း

ကည့် ၍

ေနေတာ်မမည်နည်း။

အက ်ပ်အသက်ကိ သတိ ့ ပေသာ ေဘးဥပဒ်မှ၎င်း၊ အက ်ပ်အချစ်ဆံ းကိ ြခေသ့ တိ ့မှ၎င်း
ကယ်လတ်ေတာ်မပါ။

၁၈ ေကျးဇးေတာ် ကီ းလှ ပါ၏ဟ မဟာပရိ သတ် အလယ်မှာ

အက ်ပ်ဝန်ခံပါမည်။ များစွ ာေသာလစတွ င် ကိ ယ်ေတာ်ကိချီးမွ မ်းပါမည်။ ၁၉ မဟတ်မမှန်ဘဲ
အက ်ပ်ကိ ရန်ဘက် ပေသာ သတိ ့သည် ေအာင်ပွဲကိ မခံ ကပါေစ ှ င့်။ အေ ကာင်း မ ှ ိ ဘဲ
အက ်ပ်ကိ မန်းေသာ သတိ ့လည်း မျက်စိေစွ ြပ

ြခင်းကိ မ ပ ကပါေစ ှ င့်။

၂၀

အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် အမ ငိ မ်းေစ ေသာ စကားကိ မေြပာ ကပါ။ ငိ မ်ဝပ်စွာေနေသာ
ြပည်

သားတိ ့တဘက်၌

လ ို ့ဝှက်ေသာအမများကိ

ကံ စည် က

ပါ၏။

၂၁

အက ်ပ်ကိပစပ်ဟ၍ ေအ့ေဟ၊ ေအ့ေဟ၊ ငါတိ ့သည် ကိ ယ်မျက်စိ ှ င့်ြမင်ရ ပီ ဟ ဆိ ကပါ၏။
၂၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် သိ ြမင်ေတာ် မ၏။ အိ ဘရား ှ င်၊ တိ တ်ဆိတ်စွာ

ေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ အက ်ပ် ှ င့်ေဝးေဝးေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၃ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊
အက ်ပ်၏အ ှ င်၊ အက ်ပ်၌ေရာက်ေသာအမကိ စီ ရင်ေတာ်မမည် အေ ကာင်း ကိ ယ်ကိ
ိးေဆာ်၍ ထေတာ်မပါ။ ၂၄ အက ်ပ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ် ေတာ်သည်
ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မြခင်း ှ င့်အညီ ၊ အက ်ပ် အမကိ ဆံ းြဖတ်ေတာ်မပါ။ သတိ ့သည် အက ်ပ်ကိ
ိင်၍ ဝမ်းမေြမာက် ကပါေစ ှ င့်။ ၂၅ အဲ ၊ ငါတိ ့အလိ ြပည့်စံ ပီ ဟ မေအာက်ေမ့ ကပါေစ
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ှ င့်။

ငါတိ ့သည် သ့ကိ မျို ပီ ဟ၊ မေြပာ ကပါေစ ှ င့်။ ၂၆ အက ်ပ်၌ေဘးေရာက်သည်အေ ကာင်းကိ
ဝမ်း ေြမာက်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်

အ ှ က်ကွဲ၍ မျက် ှ ာ ပျက် ကပါေစေသာ။

အက ်ပ်တဘက်၌ ကိ ယ်ကိ ချီးေြမာက်တတ်ေသာ သတိ ့အေပ မှာ အသေရပျက်ြခင်း ှ င့်
ှ က်ေ ကာက်ြခင်း သက်ေရာက်ပါေစေသာ။
ေနေသာသတိ ့ သည်

၂၇ အက ်ပ်၏ ဟတ်မှန်ြခင်းဘက်၌

င်လန်းစွ ာ သီ ချင်းဆိ ၍ ဝမ်းေြမာက် ကပါေစ ေသာ။ မိ မိက န်၌

ချမ်းသာတိ းပွ ားြခင်းအေ ကာင်းကိ ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားသည် ဘန်း ကီ းေတာ်
မေစသတည်းဟ၊ သတိ ့သည် အစဥ်မြပတ် မတ်ဆိ ကပါ ေစေသာ။ ၂၈ အက ်ပ်သည်လည်း၊
ကိ ယ်ေတာ်၏ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မြခင်း အေ ကာင်းအရာကိ

မတ်ဆိ၍အစဥ်မြပတ်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းပါမည်။

၃၆ ဘရားသခင်ကိ

ေ ကာက် ွံ ရေသာအေ
့
ကာင်း

သည်

မတရားေသာသ၏

မျက်စိ၌မထင်ဟ၊ ထိ သ ပ တတ်ေသာ ဒစ ိ က်ကိ ငါေထာက်၍ သေဘာကျ၏။ ၂
သ၏အြပစ်ကိ ေတွ ့ေတာ်မမ၊

ွံ ှ ာေတာ်မမဟ ကိ ယ်မျက်စိေ ှ ့၌ ကိ ယ်ေကာင်းေသာ

အေယာင်ကိ ေဆာင်တတ်၏။

၃ သေြပာေသာစကားသည်

အဓမစကား၊ လှ ည့်

စားေသာစကားြဖစ်၏။ ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ကျင့်ေစ တတ်ေသာပညာကိ စွ န့်ေလ ပီ ။ ၄
အိ ပ်ရာေပ မှာ မေကာင်းေသာအမကိ ကံ စည် တတ်၏။ မေကာင်းေသာ လမ်းသိ ့အ မဲ လိက်၍၊
ဆိ းယတ် ေသာအကျင့်ကိ ွံ ှ ာြခင်းမ ှ ိ ။ ၅ အိ ထာဝရဘရား၊ က ဏာေတာ်သည် ေကာင်း
ကင်သိ့၎င်း၊ သစာေတာ်သည် မိ ဃ်းတိ မ်သိ့၎င်း မှီပါ၏။ ၆ ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မြခင်းတရားသည်
ကီ းမားစွ ာ ေသာေတာင် ိ း ှ င့် တပါ၏။ တရားစီ ရင်ေတာ်မချက် တိ ့သည် အလွ န်နက်နဲရာ
ြဖစ် ကပါ၏။ အိ ထာဝရာဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် လမျိုး ှ င့် တိ ရ စာန်မျိုးကိ ေစာင့်မေတာ်
မ၏။

၇

အိ ဘရားသခင်၊

က ဏာေတာ်သည်

အလွ န်

ြမတ် ိးဘွ ယ်ြဖစ်ပါ၏။

ထိ ေ ကာင့် လသားတိ ့သည် အေတာင်ေတာ်အရိ ပ်ကိ ခိ လံ လျက်ေနရ ကပါ၏။
အိ မ်ေတာ်၏ ကယ်ဝြခင်း ှ င့်

ေရာင့်ရဲ လျက်

၈

ေန၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ချမ်းသာြမစ်ေရကိ

ေသာက်ေစြခင်း ငှ ါ အခွ င့ ်ေပးေတာ်မ၏။ ၉ အေ ကာင်းမကား၊ ကိ ယ်ေတာ်ထံမှာ အသက်
စမ်းေရတွ င်း ှ ိ ပါ၏။ အလင်းေတာ်ထဲမှာ အက ်ပ်တိ့ သည် အလင်းကိ ရ ကပါ၏။ ၁၀
ကိ ယ်ေတာ်ကိ သိ ေသာသတိ ့အား၊ က ဏာ ေတာ်ကိ၎င်း၊ သေဘာေြဖာင့်ေသာသတိ ့အား
ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မြခင်း တရားကိ ၎င်း တည် မဲ တည်ေစေတာ်မပါ။ ၁၁ မာန၏ေြခသည်
အက ်ပ်ကိ မနင်းပါေစ ှ င့်။ မတရားေသာသတိ ့သည် အက ်ပ်ကိ ေနရာမေ ွ ့ ကပါ ေစ ှ င့်။
၁၂ ဒစ ိ က်ကိ ပေသာသတိ ့သည် ထိ အရပ်၌ပင် လဲ လျက်ေနရ ကပါ၏။ လှ ဲ ြခင်းကိ

ခံ ရေသာေ ကာင့်၊ တဖန်ထြခင်းငှ ါ မတတ် ိင် ကပါ။
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၃၇ လဆိးတိ့အေ ကာင်းေ ကာင့် စိတ်မပ ှ င့်။ မတရား သြဖင့် ပေသာသတိ့ကိ မြငူစ ှ င့်။
၂ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည်

စိ မ်းေသာပျိုးပင်

မ ကာမြမင့်မှီ ြမက်ပင်ကဲ့သိ ့ ရိ တ်ြခင်းကိ ခံရ၍၊

ိ း ွမ်းသကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။

၃ ထာဝရဘရားကိ

ခိ လံ ၍၊

ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့်ေလာ့။ ြပည်ေတာ်၌ေန၍၊ သစာတရားကိ ကျက်စားေလာ့။ ၄
ထာဝရဘရား၌ ေမွ ့ေလျာ်ြခင်း ှ ိ ေလာ့။ သတိ ့ ပ လ င်၊ စိ တ် ှ လံ း အလိ ြပည့်စံ ရေသာအခွ င့ ်ကိ
ေပးေတာ် မမည်။

၅ ကိ ယ်အမအရာကိ ထာဝရဘရား၌ အပ်ေလာ့။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ကိ းစားေလာ့။ သိ ့ ပလ င်စီရင်ေတာ် မမည်။ ၆ သင်၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအေ ကာင်းကိ အလင်း
ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ တရားသြဖင့် ပြခင်းအရာကိ မွ န်းတည့်ေရာင် ြခည်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ေဘာ်ြပေတာ်မမည်။
၇

ထာဝရဘရားေ ှ မ့ ှ ာ

ငိ မ်ဝပ်စွာေန၍၊

ကိ ယ်

ေတာ်ကိင့ံ လင့်ေလာ့။

မိ မိအမ၌

ေအာင်တတ်ေသာသ၊ မေကာင်းေသာအ ကံ အစည်တိ့ကိ ပီ းေစေသာသ၏ အေ ကာင်းေ ကာင့်
စိ တ်မပ ှ င့်။ ၈ အမျက်မထွ က်ေစ ှ င့်။ ေဒါသစိ တ်ကိ စွ န့်ပယ် ေလာ့။ ြပစ်မှားေစြခင်းငှ ါ
တိ က်တွန်းတတ်ေသာ စိ တ် မ ှ ိ ေစ ှ င့်။ ၉ ြပစ်မှားေသာသတိ ့သည် ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရ က
လိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့်ေသာသတိ ့မကား၊ ြပည်ေတာ်ကိ အေမွ ခံရ ကလိ မ့ ်မည်။
၁၀ ခဏ ကာ ပီ းမှ၊ မတရားေသာသသည်မ ှ ိ ရ။ သ၏ေနရာကိ ေစ့ေစ့ ှ ာ၍မေတွ ့ရ။ ၁၁

စိ တ် ှ ိမ့ ်ချေသာသတိ ့မကား၊ ြပည်ေတာ်ကိ အေမွ ခံ၍၊ များြပားေသာ ငိ မ်သက်ြခင်း၌
ေမွ ့ေလျာ် က

လိ မ့ ်မည်။ ၁၂ မတရားေသာသသည် ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတဘက်၌ ကံ စည်၍

အံ သွ ားခဲ ကိ တ်တတ်၏။
ဘရား ှ င်သိြမင်၍၊
ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ေသာ

၁၃ သိ ့ေသာ်လည်း သ၏ ေန့ရက်အချိန်ေရာက်မည် ကိ

သ့ကိ ပံ းရယ်ေတာ်မ၏။
သတိ ့ကိ

၁၄

လှ ဲ ချြခင်းငှ ါ၎င်း၊

မတရားေသာသတိ ့သည်
ေြဖာင့်မတ်စွာကျင့်ေသာ

သတိ ့ကိသတ်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ထားကိ ထတ်လျက်၊ ေလးကိ တင်လျက် ေနတတ် က၏။ ၁၅
သိ ့ေသာ်လည်း၊ သတိ ့ထားသည် သတိ ့ ှ လံ းထဲ သိ့ ဝင်လိမ့ ်မည်။ သတိ ့ေလးတိ ့သည်လည်း
ကျိုး ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၌ နည်းေသာဥစာသည် မတရားေသာသ ကီ းတိ ့၌
ကယ်ဝေသာဥစာထက် သာ၍ေကျးဇး ှ ိ ၏။ ၁၇ အေ ကာင်းမကား၊ မတရားေသာသ၏လက် ံ း
သည် ကျိုးရလိ မ့ ်မည်။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ ကား၊ ထာဝရ ဘရားမစေတာ်မ၏။ ၁၈
ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့၏ ေန့ရက်ကာလကိ ထာဝရဘရားသိ မှတ်ေတာ်မ၍၊ သတိ ့၏
အေမွ ဥစာသည် အစဥ်အ မဲ တည်လိမ့ ်မည်။

၁၉ သတိ ့သည် ခဲ ယဥ်းေသာကာလ၌

မျက် ှ ာမပျက်၊ အစာေခါင်းပါးသည်ကာလ၌ ဝစွ ာစားရ က၏။ ၂၀ မတရားေသာသတိ ့မကား၊
ပျက်စီးြခင်းသိ ့

ေရာက်ရ ကမည်။

ထာဝရဘရား၏

ရန်သတိ ့သည်

ကျက်စားရာအရပ်၏အသေရကဲ့ သိ ့ဆံ း၍၊ မီ းခိ းြဖစ်လျက် ကွ ယ်ေပျာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၁
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မတရားေသာသသည် ေချးငှ ါး၍ မဆပ်ဘဲ ေနတတ်၏။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသမကား၊ သနားေသာ
စိ တ် ှ ိ ၍ ေပးတတ်၏။ ၂၂ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရေသာသ သည် ြပည်ေတာ်ကိ
အေမွ ခံရလိ မ့ ်မည်။ ကျိန်ေတာ်မြခင်း ကိ ခံ ရေသာ သမကား၊ ပယ် ှ င်းြခင်းသိ ့ ေရာက်ရလိ မ့ ်
မည်။ ၂၃ ေကာင်းေသာသ၏ေြခရာတိ ့ကိ ထာဝရဘရား သည် ပဲ့ ြပင်၍၊ သသွ ားရာလမ်းကိ
ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။
အေ ကာင်းမကား၊

၂၄

ထိ သသည်

ထာဝရဘရားသည်

လဲ ေသာ်လည်း

သ၏လက်ကိ

ဆံ းရာသိ ့မေရာက်ရ။

ကိ င်မေတာ်မ၏။

၂၅

ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် စွ န့်ပစ်ြခင်းကိ ခံရ သည်အေ ကာင်း၊ သ၏သားေြမးတိ ့သည်
ေတာင်း၍

စားရသည်အေ ကာင်းကိ

အိ သည်တိင်ေအာင်

မြမင်စဖး။

၂၆

ငါသည်

အသက်ပျိုသည်

သသည်အစဥ်သနားေသာ

ကာလမှစ၍
စိ တ် ှ ိ သည် ှ င့်၊

သတပါးတိ ့အား ေချးငှ ါးတတ်သည်ြဖစ်၍၊ သ၏သားေြမး တိ ့သည် ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ခံ
ရ က၏။ ၂၇ ဒစ ိ က်ကိလဲ ေ ှ ာင်၍ သစ ိ က်ကိ ပေလာ့။ သိ ့ ပလ င် အစဥ်အ မဲ ေနရလိ မ့ ်မည်။
၂၈ ထာဝရဘရားသည် တရားကိ ှ စ်သက်ေတာ် မ၏။ မိ မိသန့် ှ င်းသတိ ့ကိလည်း စွ န့်ေတာ်မမ။

သတိ ့သည်

ေစာင့်မေတာ်မြခင်းကိ

အစဥ်အ မဲ ခံရ ကလိ မ့ ်မည်။မတရားေသာသ၏

သားေြမးတိ ့မကား၊ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၉ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့သည်
ြပည်ေတာ်ကိ အေမွ ခံ ၍ အစဥ်အ မဲ ေနရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၀ ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏ တ်သည်
ပညာကိ မက်ဆိတတ်၏။ သ၏လ ာသည်လည်း တရားေသာ စကားကိ ေြပာဆိ တတ်၏။ ၃၁
ထာဝရဘရား၏ တရားေတာ်သည် သ၏ စိ တ် ှ လံ းထဲ မှာ တည်သည်ြဖစ်၍၊ သသွ ားေသာအခါ
မေချာ်မလဲ ရ။
သတ်ြခင်းငှ ါ
လက်၌

၃၂ မတရားေသာသသည် ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ ေချာင်းေြမာင်း၍

ှ ာ ကံ တတ်၏။

၃၃ သိ ့ေသာ်လည်း၊

ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ

အြပစ်စီရင်ေတာ်မမည်မဟတ်။
ေ ှ ာက်သွားေလာ့။

စွ န်ပစ်ေတာ်မမည်မဟတ်။
၃၄ ထာဝရဘရားကိ

ြပည်ေတာ်ကိ

ထာဝရဘရားသည် ထိ သ၏
အစစ်ခံရေသာအခါ

ေြမာ်လင့်၍၊ လမ်းေတာ်ကိ

အေမွ ခံရေသာအခွ င့ ် ှ င့်

ချီးေြမာက်ေတာ်မမည်။

မတရားေသာသတိ ့ ဆံ း ံ းြခင်းကိ သင်သည် ကည့်ြမင်ရလိ မ့ ်မည်။ ၃၅ မတရားေသာသသည်
အစိ းတရ ပ၍၊

ေပါက်ရင်

အရပ်မှာ ကီ းပွ ားေသာ

သစ်ပင်လန်းလန်း ှ ိ သကဲ့ သိ ့၊

ကိ ယ်ကိကိယ်ြပန်ပွါးေစသည်ကိ ငါြမင်ရေသာ်လည်း၊ ၃၆ ေနာက်တဖန်သသည် ေ ွ သ
့ ွ ား၍
ကွ ယ်ေပျာက် ၏။ သ့ကိလည်း ငါ ှ ာ၍မေတွ ့ရ။ ၃၇ စံ လင်ြခင်းတရားကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ့။
ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ

ကည့် ဆင်ြခင်ေလာ့။ ထိ သိ့ ပေသာ သသည် အဆံ း၌

ငိ မ်သက်ြခင်းကိ ခံ စားရလိ မ့ ်မည်။ ၃၈ ြပစ်မှားေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့
ေရာက်၍၊ မတရားေသာသတိ ့သည် အဆံ း၌ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
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၃၉

ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့၏

ကယ်တင်ြခင်းအမကိ

ထာဝရဘရားစီ ရင်ေတာ်မ၏။

ေဘးေရာက်သည်ကာလ၌ သတိ ့ခိလံ ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၄၀ ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ
မစကယ်တင်ေတာ် မမည်။ ယံ ကည်ခိလံ ေသာေ ကာင့်၊ မတရားေသာသတိ ့ လက်မှ
တ်ယကယ်တင်ေတာ်မမည်။

၃၈ အိထာဝရဘရား၊ အမျက်ေတာ်ထွက်၍ အက

်ပ်ကိ အြပစ်တင်ေတာ်မမပါ ှ င့်။

ြပင်းစွ ာေသာ စိ တ်ေတာ် ှ ိ ၍ ဆံ းမေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂ ြမားေတာ်တိ့သည် အက ်ပ်၌ စေဝး၍၊
လက်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ှ ိပ်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ၃ အမျက်ေတာ်ထွက်ေသာေ ကာင့်၊ အက ်ပ်
အသားသည် ကျန်းမာြခင်းမ ှ ိ ပါ။ ဒစ ိ က်အြပစ်ေ ကာင့် အ ိ းများထဲ မှာ သက်သာြခင်း မ ှ ိ ပါ။
၄ အက ်ပ် ပမိ ေသာ ဒစ ိ က်တိ့သည် အက ်ပ် ေခါင်းကိ လမ်းမိ း၍၊ ေလးေသာဝန်ကဲ့သိ ့

အက ်ပ်မထမ်း ိင်ေအာင် ေလး ကပါ၏။ ၅ အက ်ပ်မိက်ေသာအမေ ကာင့် အနာတိ ့သည်
နံ ေစာ်၍ ရိ ယွဲ ့လျက် ှ ိ ကပါ၏။

၆ အက ်ပ်သည် ြပင်းထန်စွာခံ ရ၍၊ အလွ န် ှ ိမ်ချ

လျက်၊ ကမ်းတမ်းေသာအဝတ်ကိဝတ်လျက် တေန့လံ း သွ ားရပါ၏။ ၇ အက ်ပ်ခါးသည်
ပေလာင်ေသာအနာစွဲ ၍၊ အသားသည်လည်း ကျန်းမာြခင်းမ ှ ိ ပါ။ ၈ နန်နဲြခင်း၊ ေ ကကွဲ ှ ိ ၍၊
စိ တ် ှ လံ းလပ် ှ ားသြဖင့် ေအာ်ဟစ်ရပါသည်။ ၉ အိ ဘရား ှ င်၊ အက ်ပ်အလိ ှ ိ သမ သည်
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ထင် ှ ားပါ၏။ အက ်ပ်ညည်းတွ ားြခင်း ကိ လည်း အ ကင်းမဲ့ သိ ေတာ်မ၏။ ၁၀
အက ်ပ်၏ ှ လံ းတန်လပ်၍၊ ခွ န်အားလည်း ကန်ပါ ပီ ။ မျက်စိအလင်းသည် ကွ ယ်ေပျာက်ပါ ပီ ။
၁၁ အက ်ပ်၏အေဆွ ခင်ပွန်း၊ အေပါင်းအေဘာ် တိ ့သည် အက ်ပ် အနာေရာဂါေ ကာင့်၊

ေဝးေဝးရပ် လျက်၊ ေပါင်းေဘာ်တိ့သည်လည်း၊ ေ ှ ာင်လျက် ေန က

ပါ၏။

၁၂

အက ်ပ်အသက်ကိ ှ ာေသာသတိ ့သည် ေကျာ့ ကွ င်းများကိ ေထာင်ထား ကပါ၏။ အက ်ပ်၌
အြပစ် ပြခင်းအခွ င့ ်ကိ

ှ ာေသာသတိ ့သည် တေန့လံ းမနာလိ ေသာစကားကိ ေြပာ၍၊

မေကာင်းေသာပရိ ယာယ်ကိ ကံ စည် ကပါ၏။ ၁၃ အက ်ပ်မကား၊ နားပင်းေသာသကဲ့ သိ ့
မ ကား။

တ်ကိ မဖွ င့ ်တတ်လကဲ သိ့ ြဖစ်ပါ၏။ ၁၄ နားမ ကား၊ ြပန်၍မြငင်း ိင်ေသာ

သကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ပါ၏။ ၁၅ အေ ကာင်းမကား၊ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ် ေတာ်ကိအက ်ပ်
ကိ းစားပါ၏။ အက ်ပ်၏ အ ှ င် ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ြပန်ေြပာေတာ်မမည်။
၁၆ သိ ့မဟတ်၊ သတိ ့သည် အက ်ပ်အမမှာ ဝမ်း ေြမာက် ကပါလိ မ့ ်မည်။ အက ်ပ်သည်

ေြခေချာ်ေသာ အခါ အက ်ပ်တဘက်၌ ကိ ယ်ကိချီးေြမာက် ကပါ လိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်ပါ ပီ ။
၁၇ အက ်ပ်လဲလသည်ြဖစ်၍၊ ကိ ယ်ဆင်းရဲ ြခင်းကိ အစဥ်ေအာက် ေမ့လျက်ေနပါ၏။
၁၈ ကိ ယ်အြပစ်ကိေဘာ်ြပပါ၏။ ြပစ်မှားမိ ေသာ ေ ကာင့် စိ တ်ပပန်ြခင်း ှ ိ ပါ၏။

၁၉

အက ်ပ်၏ ရန်သတိ ့ကား၊ ကျန်းမာလျက်၊ ခွ န်အား ကီ းလျက် ှ ိ ကပါ၏။ အက ်ပ်ကိ
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မဟတ်မှန်ဘဲ မန်းေသာသတိ ့ကား၊ များြပား ကပါ၏။ ၂၀ အက ်ပ်သည် ေကျးဇးတရားကိ
ကိ းစား၍ ကျင့်ေသာေ ကာင့် ေကျးဇးအတွ က် အြပစ် ပတတ်ေသာ သတိ ့သည်အက ်ပ်ကိ
ရန်ဘက် ပ ကပါ၏။

၂၁ အိ ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်ကိ စွ န့်ပစ်ေတာ်မမ ပါ ှ င့်။

အက ်ပ်၏ ဘရား၊ အက ်ပ် ှ င့်ေဝးေဝးေနေတာ်

မမပါ ှ င့်။

၂၂ အက ်ပ်ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မေသာဘရား ှ င်၊ အက ်ပ်ကိမစြခင်းငှ ါ အလျင်အြမန် ကလာေတာ်မပါ။
ေအာက်ေမ့ေစြခင်းငှ ါ စပ်ဆိေသာဆာလံ ။

၃၉ ငါသည်စကားြဖင့်မ

မြပစ်မှားမည်အေ ကာင်း၊ ကိ ယ်ကျင့်ကိ သတိ ပမည်။

မတရားေသာသသည် ငါ့ေ ှ ့မှာ ှ ိ စဥ်၊ ငါသည်ကိယ် တ်ကိ ချည်ေ ှ ာင်မည်ဟ ငါေြပာ ထား၏။
၂ စကားမေြပာဘဲ အလျက်ေန၏။ ေကာင်းေသာ အရာကိ ပင် မေြပာ။ ထိ သိ့ေနစဥ်၊ ငါသည်

စိ တ်ညစ်

း ြခင်း ှ ိ ၏။

၃ ကိ ယ်အထဲ မှာ

မီ းေလာင်ေလ၏။ ထိ အခါငါသည်

ှ လံ းပေဆွ းြခင်း ှ ိ ၏။ ငါညည်း တွ ားစဥ်၊

တ် မက်၏။

၄ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည်

ကိ ယ်ပျက် တတ်ေသာ သေဘာကိ သိရပါမည်အေ ကာင်း၊ အက ်ပ် ၏လမ်းဆံ းကိ ၎င်း၊
အက ်ပ်၏ အသက်အပိ င်းအြခားကိ ၎င်း သိ ေစေတာ်မပါ။ ၅ အက ်ပ်အသက်တာကိ
တမိ က်မ သာ

ခန့်ထား

မဟတ်သကဲ့ သိ ့ြဖစ်ပါ၏။
ေရာက်ေသာ်လည်း၊

ေတာ်မ ပီ ။

အက ်ပ်အ ွယ်သည်

အကယ်စင်စစ်

အနတသက်

လမည်သည်

သက်ြဖစ်ပါ၏။

၆

ေ ှ ေတာ်
့
၌
ကား၊

ဘာမ

လ၏အထွ ဋ်သိ့

အကယ်စင်စစ်လသည်

အရိ ပ်၌သာ ကျင်လည် ပါ၏။ အကယ်စင်စစ် လသည် အရိ ပ်၌သာ ကျင်လည် ပါ၏။
အကယ်စင်စစ် လတိ ့သည် အကျိုးမဲ ပင်ပန်း က
အဘယ်သရအံ့ သည် ကိ မသိ ရပါ။

ပါ၏။ ဥစာကိ ဆည်းဖးေသာ်လည်း

၇ ယခမကား၊ အက ်ပ်သည်

အဘယ်သိ့

ေြမာ်လင့်ရပါမည်နည်း။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၌ သာ ေြမာ်လင့်စရာအေ ကာင်း ှ ိ ပါ၏။
၈ ြပစ်မှားမိ သမ ေသာအြပစ်တိ့မှ အက ်ပ်ကိ လတ်ေတာ်မပါ။ မိ က်ေသာ သတိ ့၏

ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ခံ ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။

၉ ကိ ယ်ေတာ်စီရင်ေတာ်မရာ ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊

အက ်ပ်ေြပာစရာမရ။ တ်ကိ မဖွ င့ ်ဘဲ ေနရပါ၏။ ၁၀ အက ်ပ်ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်ဦ း။
လက်ေတာ်ေအာက်၌

ဆံ မြခင်းကိ ခံရ၍

အားကန်ပါ ပီ ။

၁၁

ကိ ယ်ေတာ်သည်

လတိ ့အြပစ်ေ ကာင့် ဆံ းမ၍ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မလ င်၊ ပိ း ွဖျက်တတ်သကဲ့ သိ ့၊ လတိ ့၏
တင့်တယ်ြခင်းအသေရကိ ြပယ်ေပျာက်ေစေတာ်မ၏။ အကယ်စင်စစ်လခပ်သိမ်းတိ ့သည်
အနတသက်သက် ြဖစ် ကပါ၏။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ဆေတာင်းြခင်း ပဌနာကိ
ကားေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ေအာဟစ်ေသာ အသံ ကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်မျက်ရည်ကိ
ကည့်၍ ေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ ဘိ းေဘးအေပါင်းတိ ့သည် ြဖစ်ဘးသကဲ့ သိ ့၊ အက ်ပ်သည်
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ေ ှ ေတာ်
့
၌ဧည့်သည် အာဂ ုြဖစ်၏။ ၁၃ အက ်ပ်သည် ေ ွ သ
့ ွ ား၍ မေပျာက်မှီတွင်
သက်သာရမည်အေ ကာင်း၊ မျက် ှ ာလဲ ေတာ်မပါ။

၄၀ ငါသည်

ထာဝရဘရားကိ ေစ့ေစ့ေြမာ်လင့်သည် ကာလ၊ ငါ့ကိ မျက် ှ ာ ပ၍

ငါေအာ်ဟစ်ေသာအသံ ကိ ကားေတာ်မ၏။ ၂ ပျက်စီးရာတွ င်း ှ င့် အလွ န်ဆိးေသာ ံ ထဲ
့ ကငါ့ကိ
ဆယ် တ် ပီ းလ င် ငါ့ေြခတိ ့ကိ ေကျာက်ေပ မှာတင်၍ ငါေြခရာတိ ့ကိ တည်ေစေတာ်မ၏။ ၃
ထိ သိ့ငါတိ ့ဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်းရာသီ ချင်း သစ်ကိ ငါ မက်ဆိေစြခင်းငှ ါ အခွ င့ ်ေပးေတာ်မ၏။
လများ တိ ့သည် သိ ြမင်၍ ေ ကာက် ွံ ေသာစိ
့
တ် ှ င့်ထာဝရဘရား ကိ ကိ းစား ကလိ မ့ ်မည်း။ ၄
မာနေထာင်လားေသာသ ှ င့် မိ စာတရားလမ်း သိ ့ လဲ သွားေသာ သတိ က
့ ိ မမှီဝဲ၊ ထာဝရဘရားကိ
ကိ းစား ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ ၏။
အက ်ပ်တိ့အဘိ ့

ပေတာ်မေသာ

၅ အက ်ပ်၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

အံ့ သဘွ ယ်အမတိ ့ ှ င့်

ကံ စည်ေတာ်မေသာ

အ ကံ အစည်တိ့သည် များလှ ပါ၏။ ေ ှ ေတာ်
့
၌ အစဥ်အတိ င်းေလ ာက်၍ မကန် ိင်ပါ။
အက ်ပ်ထတ်ေဘာ် ကားေြပာမည်ဟဆိ ေသာ်၊ ေရတွ က် ၍ မကန် ိင်ေအာင် များလှ ပါ၏။ ၆
ကိ ယ်ေတာ်သည် ယဇ် ှ င့်ပေဇာ်သကာကိ အလိ ေတာ်မ ှ ိ သည် ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်နားကိ
ဖွ င့ ်ေတာ်မ ပီ ။ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့် အြပစ်ေြဖရာယဇ် များကိ ေတာင်းေတာ် မမေသာအခါ၊ ၇
ကျမ်းစာလိ ပ်၌ အက ်ပ်ကိ အမှတ် ပ၍ ေရး ထားသည် ှ င့်အညီ ၊ အက ်ပ်သည်
သွ ားပါမည်ဟ ဝန်ခံ ပါ၏။

၈ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏အလိ ကိ

ေဆာင်ရာ၌ အက ်ပ်သည် အားရဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်၏တရားသည်လည်း
အက ်ပ် ှ လံ းထဲ မှာ
အက ်ပ်

ှ ိ ပါ၏။

ေဟာပါ ပီ ။

၉ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ ပရိ သတ် ကီ းအလယ် မှာ

အိ ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်သည်

ကိ ယ် တ်ကိပိတ်၍

မေနေ ကာင်းကိ ကိ ယ်ေတာ်သိေတာ် မ၏။ ၁၀ ေြဖာင့်မတ်စွာ စီ ရင်ေတာ်မြခင်းတရားကိ
အက ်ပ်သည် ကိ ယ် ှ လံ းထဲ မှာ ဝှက်၍မထားပါ ှ င့်။ သစာေစာင့်ေတာ်မြခင်းတရား ှ င့်
ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း တရား ှ င့် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းတရားကိ ေဟာေြပာ ပါ ပီ ။
က ဏာေတာ် ှ င့် သစာေတာ်ကိ ပရိ သတ် ကီ း အလယ်မှာ မထိ မ်းဝှက်ပါ။

၁၁

အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၌ သနားစံ မက် ေတာ်မြခင်းစိ တ်ကိ မချုပ်တည်းပါ ှ င့်။
က ဏာေတာ် ှ င့်

သစာေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိ အစဥ်ေစာင့်မပါေစေသာ။

၁၂

အေ ကာင်းမကား၊ အတိ င်းမသိ များစွ ာေသာ ေဘးဥပဒ်တိ့သည် အက ်ပ်ကိ ဝိ င်း ကပါ ပီ ။
အက ်ပ်ေမ ာ် ၍ မ ကည့် ိင်ေအာင်ခံရေသာ အြပစ်တိ့သည် အက ်ပ် ကိ မှီ ကပါ ပီ ။
အက ်ပ်ဆံပင်ထက်များြပားသည် ြဖစ်၍၊ အက ်ပ် ှ လံ းသည် အားေလျာ့ပါ ပီ ။
အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ
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အက ်ပ်မစြခင်းငှ ါ အလျင်မြမန် ပေတာ်မပါ။

၁၄ အက ်ပ်အသက်ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ

ှ ာ ကံ ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် အ ှ က်ကွဲ၍ မျက် ှ ာပျက် ကပါေစ ေသာ။ အက ်ပ်၌
အ ရယ် ပချင်ေသာသတိ ့သည် လှ န်ြခင်းကိ ခံရ၍ ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသိ ့ေရာက် ကပါေစ
ေသာ။ ၁၅ အက ်ပ်ကိ ေအ့ေဟ၊ ေအ့ေဟဟ ဆိ ေသာ သတိ ့သည် အ ှ က်ကွဲြခင်းအားြဖင့်
မိ င်ေတွ ကပါေစ ေသာ။ ၁၆ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ှ ာေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်၌
ဝမ်းေြမာက် ွင်လန်း ကပါေစေသာ။ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ ှ စ်သက်ေသာသတိ ့
သည် ထာဝရဘရားဘန်း ကီ းေတာ်မေစသတည်းဟ အစဥ်မြပတ်ေြပာ ကပါေစေသာ။ ၁၇
အက ်ပ်မကား၊

ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ေသာ်လည်း၊

ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ထာဝရဘရား

အက ်ပ်ကိ

သည်

မစေသာသ၊

အက ်ပ်ကိ
ကယ်တင်

ေသာသြဖစ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ ဆိ င်းလင့်ေတာ်မမပါ ှ င့်။

၄၁ ဆင်းရဲေသာသကိ ေအာက်ေမ့ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ခဲယဥ်းေသာကာလ၌
ထိ သကိ ထာဝရ ဘရား ကယ် တ်ေတာ်မမည်။ ၂ ထာဝရဘရားသည် ေစာင့်မ၍ အသက်ချမ်း
သာေပးေတာ်မသြဖင့်၊ ထိ သသည် ြပည်ေတာ်၌ ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ထိ သကိ
ရန်သတိ ့ အလိ သိ့ ကိ ယ်ေတာ်သည် အပ်ေတာ်မမပါ။ ၃ သသည်နာဖျား၍ တံ းလံ းေနေသာအခါ၊
ထာဝရ ဘရားသည် ေထာက်ပင့်ေတာ်မမည်။ နာ၍ေနစဥ်ကာလ ကိ ယ်ေတာ်သည်
သ၏အိ ပ်ရာ ှ ိ သမ ကိ လှ န်ြပန်ေတာ် မမည်။ ၄ ငါေလ ာက်ဆိရသည်ကား၊ အိ ထာဝရဘရား၊
အက ်ပ်ကိ သနားေတာ်ပါ။ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ် ကိ ြပစ်မှားမိ သည်ြဖစ်၍၊
အက ်ပ်၌ စိ တ်ဝိညာဥ်၏ အနာကိ ေပျာက်ေစေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၅ ငါ့ရန်သတိ ့က၊
သသည်ေသ၍ သ၏နာမသည် အဘယ်ကာလမှ တိ မ်ြမပ်လိမ့ ်မည်နည်းဟ ငါ့ကိမနာလိ ၍
ဆိ တတ် က၏။

၆ ငါ့ကိ

ကည့်လာေသာသသည် မသာစကားကိ ေြပာတတ်၏။

သ၏ ှ လံ းသည်လည်း မေကာင်းေသာ အ ကံ ကိ ဆည်းဖးသည် ှ င့်၊ ထွ က်သွားေသာအခါ
ထတ်ေဘာ်ေြပာတတ်၏။ ၇ ငါ့ကိမန်းေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် ငါ့ကိ ရန်ဘက် ပ၍၊
တေယာက် ှ င့်တေယာက် တိ းတိ းေြပာ လျက်၊ ငါ၌မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ ကံ စည်တတ် က၏။
၈ သ၌ အဓမအမအရာစွဲ ကပ်သည်ြဖစ်၍၊ တခါလဲ လ င် ေနာက်တဖန်မထရဟ ဆိ က၏။ ၉

အကယ်စင်စစ်ငါယံ ၍၊ ငါ့မန့်ကိစားေသာ အေဆွ ခင်ပွန်းသည် ငါ့ကိ ေြခ ှ င့်ေကျာက်သတည်း။
၁၀ အိ ထာဝရဘရား၊ သတိ ့အြပစ်ကိ အက ်ပ် ဆပ်ေပး ိင်မည်အေ ကာင်း၊ အက ်ပ်ကိ

သနား၍ ထေြမာက်ေစေတာ်မပါ။

၁၁ အက ်ပ်၏ ရန်သသည် အက ်ပ်အား မ ိင်

ေ ကာင်းကိ ေထာက်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ် ြမတ် ိးေတာ်မသည်ဟ သိ ရပါ၏။ ၁၂
ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ အက ်ပ်စံ လင် ြခင်းအရာ၌မစ၍၊ ကာလအစဥ်အဆက်
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ေ ှ ေတာ်
့
ထံမှာ ေနရာေပးေတာ်မလတံ့ ။ ၁၃ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်တည်းဟ ေသာ
ထာဝရဘရားသည် ကမာအဆက်ဆက်မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ အာမင် ှ င့် အာမင်။

၄၂ သမင် ဒရယ်သည် ေရစီးေသာ ေချာင်းကိ ေတာင့်တသကဲ့ သိ့၊ အက ်ပ်ဝိညာဥ်သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေတာင့်တပါသည်ဘရား။ ၂ ငါ့ဝိညာဥ်သည် ဘရားသခင်တည်းဟေသာ
အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားကိ ငတ်လှ၏။ အဘယ် ကာလမှ ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်သိ့
ေရာက်၍မျက် ှ ာြပရအံ့

နည်း။

သတပါးတိ ့က၊

၃

သင်၏ဘရားသခင်သည်

အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ ငါ့ကိအစဥ်ေြပာဆိ ကသြဖင့်၊ ငါ့မျက်ရည်သည် ေန့ညဥ့်မြပတ်
ငါစားစရာြဖစ်ရ၏။ ၄ ထိ အြခင်းအရာကိ ငါေအာက်ေမ့၍ေနစဥ်တွင်၊ ငါ့စိတ် ှ လံ းသည်
ေ ကကွဲ လျက် ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည်လစများ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်လျက်၊ င်လန်းြခင်း
အသံ ၊

ေထာမနာ ပြခင်းအသံ တိ ့ကိ

ဘရားသခင်၏

အိ မ်ေတာ်သိ့

သင်သည်အဘယ်ေ ကာင့်

ပိ င်ဆိ၍၊

ြဖည်း ှ င်းစွ ာ

ဓမပွဲ ခံ

ေသာလစများ ှ င့်အတ

သွ ားလှ ေလ ပီ ။

၅

အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊

ိ းငယ် သနည်း။ ငါ့အထဲ မှာအဘယ်ေ ကာင့် မ ငိ မ်းမဝပ် ှ ိ သ

နည်း။ ဘရားသခင်ကိ ေြမာ်လင့်လျက်ေနေလာ့။ ငါ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊
ငါကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရား သခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါချီးမွ မ်းေထာမနာ ပရေလအံ့
သတည်း။

၆ အက ်ပ်စိတ်ဝိညာဥ်သည်

အက ်ပ်အထဲ မှာ

ိ းငယ်လျက် ှ ိ ပါ၏။

အေ ကာင်းမကား၊ ေယာ်ဒန်ြမစ် ကမ်း၊ ေဟရမန်ေတာ် ိ း၊ မိ ဇရကန်းေပ မှာ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
အက ်ပ်ေအာက်ေမ့ပါ၏။

၇ ေရေဘွ ေတာ်များအသံ ဗလံ ှ င့်တကွ ဝဲ သဃ တခကိ

တခဟစ်ေခ ၍ လိ င်းတံ ပိ းေတာ်အေပါင်းတိ ့သည် အက ်ပ်ကိ လမ်းမိ း ကပါ ပီ ။

၈

သိ ့ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ေန့အခါ သနားြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ ေပးေချေတာ်မ၏။
ညဥ့်အခါ

၌လည်း

ဂဏ်ေတာ်ကိ

ပဌနာ ပလျက် ငါေန၏။

သီ ချင်းဆိ လျက်၊

ငါ့၏အသက်

သခင်ကိ

၉ အက ်ပ်ကိအဘယ်ေ ကာင့် ေမ့ေလျာ့ေတာ်မ သနည်း။

ရန်သ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံ ရ၍၊ အက ်ပ် သည် ကမ်းတမ်းေသာအဝတ်ကိ ဝတ်လျက်
အဘယ်

ေ ကာင့်

ေနရပါသနည်းဟ

ငါ၏ေကျာက်ြဖစ်ေသာ

ဘရား

သခင်ကိ

ငါေလ ာက်ရ၏။ ၁၀ ငါ့ရန်သတိ ့က၊ သင်၏ဘရားသခင်သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ
ငါ့ကိအစဥ်ေြပာဆိ ကသြဖင့်၊ ငါ့အ ိ းတိ ့ကိ ချိုး၍ကဲ့ ရဲ ့တတ် က၏။ ၁၁ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ သင်သည်
အဘယ်ေ ကာင့်

ိ း ငယ်သနည်း။ ငါ့အထဲ မှာ အဘယ်ေ ကာင့် မ ငိ မ်မဝပ် ှ ိ သနည်း။

ဘရားသခင်ကိ ေြမာ်လင့်လျက်ေနေလာ့။ ငါ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ငါကိ းကွ ယ်ေသာ
ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါချီးမွ မ်းေထာမနာ ပရ ေလအံ့ သတည်း။
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၄၃ အိဘရားသခင်၊ အက

်ပ်အမ၌ တရားဆံ းြဖတ် ေတာ်မပါ။ က ဏာမ ှ ိ ေသာ

လမျိုးတဘက်ကေန၍ အက ်ပ်အမကိ ေစာင့်ေတာ်မပါ။ သစာမ ှ ိ ၊ မတရား ေသာသ၏လက်မှ
အက ်ပ်ကိ ကယ်လတ်ေတာ်မပါ။ ၂ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ခိလံ ရာ ဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။
အက ်ပ်ကိအဘယ်ေ ကာင့် စွ န့်ပစ်ေတာ်မ သနည်း။ ရန်သ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံရ၍၊
အက ်ပ် သည် ကမ်းတမ်းေသာ အဝတ်ကိဝတ်လျက် အဘယ် ေ ကာင့် ေနရပါသနည်း။ ၃
အလင်းေတာ် ှ င့်သစာေတာ်ကိ

ေစလတ်ေတာ်မ

ပါ။

သတိ ့သည်

လမ်းြပ၍

သန့် ှ င်းေသာေတာင်ေတာ်သိ့၎င်း၊ တဲ ေတာ်သိ့၎င်း အက ်ပ်ကိ ပိ ့ေဆာင်ပါေစေသာ။ ၄
သိ ့ ပလ င်

ဘရားသခင်၏

ယဇ် ပလင်သိ့၎င်း၊

အက ်ပ်

ဝမ်းေြမာက် င်လန်းရာ

ဘရားသခင်ထံေတာ် သိ ့၎င်း အက ်ပ်သည် ေရာက်လာ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေစာင်းတီ းလျက်
ချီးမွ မ်းေထာမနာ ပပါမည်ဘရား၊ အက ်ပ်ဘရား။ ၅ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ သင်သည်အဘယ်ေ ကာင့်
ိ းငယ် သနည်း။ ငါ့အထဲ မှာအဘယ်ေ ကာင့် မ ငိ မ်မဝပ် ှ ိ သ နည်း။ ဘရားသခင်ကိ
ေြမာ်လင့်လျက်ေနေလာ့။ ငါ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ငါကိ းကွ ယ်ေသာဘရား
သခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါချီးမွ မ်းေထာမနာ ပရေလအံ့ သတည်း။

၄၄ အိဘရားသခင်၊

ေ ှ းလွ န်ေလ ပီ းေသာကာလ တွ င်၊ ဘိ းေဘးတိ ့လက်ထက်၌

ပေတာ်မေသာအမကိ သတိ ့ေြပာ၍၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်တိင် ကားရ ကပါ ပီ ။

၂

တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ လက်ေတာ်ြဖင့် ှ င်ထတ် ၍ အက ်ပ်တိ့၏ ဘိ းေဘးများကိ
ေနရာချေတာ်မ၏။ တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ ှ ိပ်စက်၍ ဘိ းေဘးများကိ ြပန့်ပွါး ေစေတာ်မ၏။ ၃
သတိ ့သည် ကိ ယ်ထားြဖင့် ထိ ေြမကိ အစိ းရ က
ကယ်တင် က

သည်မဟတ်ပါ။ ကိ ယ်လက်ြဖင့် ကိ ယ်ကိ

သည်မဟတ်ပါ။ ကိ ယ်ေတာ်အလိ ှ ိ ေသာေ ကာင့် လက်ျာလက် ံ းေတာ် ှ င့်

မျက် ှ ာေတာ်အလင်းအားြဖင့် သတိ ့ကိ ကယ် တင်ေတာ်မ၏။

၄ အိ ဘရားသခင်၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ယာကပ်အမျိုး၏ ကယ်တင်ြခင်း
အေ ကာင်းကိ စီ ရင်ေတာ်မပါ။ ၅ ကိ ယ်ေတာ်အားြဖင့် အက ်ပ်တိ့သည် ရန်သ များကိ
တွ န်းချ ကပါေစေသာ။

ရန်ဘက် ပေသာသတိ ့ကိ

နာမေတာ်အားြဖင့်နင်းရေသာ

အခွ င့ ် ှ ိ ကပါေစေသာ။ ၆ ကိ ယ်၌ပါေသာေလးကိ အက ်ပ်သည် မကိ း စား။ ကိ ယ်ထားသည်
အက ်ပ်ကိ မကယ်ရပါ။

၇ ကိ ယ်ေတာ်သာလ င်

အက ်ပ်တိ့ကိ ရန်သလက်

မှကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်တိ့အား မန်းေသာ သများကိ လည်း အ ှ က်ကွဲေစေတာ်မ၏။
၈ အက ်ပ်တိ့သည် မြခားမလပ်ဘရားသခင်၌ ဝါ ကား၍ နာမေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ

ချီးမွ မ်း ကပါ၏။

၉ သိ ့ေသာ်လည်း၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့ကိ စွ န့်ပစ်၍

အ ှ က်ကွဲေစေတာ်မ ပီ း။ အက ်ပ်တိ့ ဗိ လ်ေြခ
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ရန်သေ ှ မ့ ှ ာြပန်ေြပးေစ

ေတာ်မ၍၊ မန်းေသာသတိ ့သည် အလိ လိလယရ က၏။ ၁၁

ဟင်းလျာြဖစ်ေသာသိ းများကဲ့ သိ ့ အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်လိက်၍၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင်
အရပ်ရပ်ကွဲြပားေစ

ေတာ်မ၏။

၁၂ ကိ ယ်ေတာ်၏ လများကိ အဘိ းမခံ ဘဲ ေရာင်း၍၊

ေရာင်းေသာအားြဖင့် စီ းပွ ါးေတာ်ကိ တိ းပွ ါးေစေတာ်မ သည်မဟတ်။ ၁၃ အက ်ပ်တိ့ကိ
အိ မ်နီးချင်းများကဲ့ ရဲ ့ရာ ပတ်ဝန်း ကျင်၌ေနေသာ သများြပက်ယယ် ပ၍၊ အ ှ က်ခွဲရာ
ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ စီ ရင်ေတာ်မ၏။
ရေသာအခွ င့ ်၊

လစတိ ့သည်

၁၄ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် အက ်ပ်တိ့ကိ ပံ ခိ င်း

ေခါင်း ှ ိ တ်ရေသာအခွ င့ ်ကိ

ေပးေတာ်မ၏။

၁၅

ကဲ့ ရဲ ့ေသာသ ှ င့် အသေရဖျက်ေသာ သ၏ စကားေ ကာင့်၎င်း၊ ၁၆ ရန်ဘက် ပေသာသ ှ င့်
လက်စားေချေသာသ၏

မျက် ှ ာများေ ကာင့်၎င်း၊

အက ်ပ်သည်

ကွဲ ြခင်းအေ ကာင်းကိ

အစဥ်မျက်ေမှာက် ပရပါ၏။

ကိ ယ်အ ှ က်

မျက် ှ ာ ှ က်ြခင်းအားြဖင့်

မွ န်းလျက်ေနရပါ၏။ ၁၇ ထိ မ ေလာက်ခံရေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ
မေမ့မေလျာ့။ သစာေတာ်ကိမဖျက် ကပါ။ ၁၈ စိ တ် ှ လံ းသည် ေနာက်သိ့မဆတ်၊ တရားေတာ်
လမ်းမှလဲ ၍ မသွ ား ကပါ။ ၁၉ ကိ ယ်ေတာ်မကား၊ ေြမေခွ းေနရာအရပ်မှာ အက ်ပ်တိ့ကိ
ချိုးဖဲ့ ှ ိပ်စက်၍၊ ေသြခင်းအရိ ပ် ှ င့်
ကိ ယ်ဘရားသခင်၏

နာမ

လက်ကိဆန့်သည်မှန်လ င်၊

ဖံ းလမ်း ေတာ်မ၏။

ေတာ်ကိေမ့ေလျာ့၍၊
၂၁

၂၀ အက ်ပ်တိ့သည်

တပါးအမျိုး၏

ှ လံ း၌ဝှက်ထားေသာ

ဘရားထံ သိ ့

အရာများကိ ဘရားသခင်

သိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ထိ အမကိ မစစ်ဘဲေနေတာ်မ မည်ေလာ။

၂၂ အကယ်စင်စစ်

ကိ ယ်ေတာ်အတွ က် အက ်ပ်တိ့ သည် အစဥ်မြပတ်အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရ ကပါ၏။
သတ်ဘိ့ရာထားေသာသိ းကဲ့ သိ ့
၂၃

အိ ဘရား ှ င်၊

ထေတာ်မပါ။

မသနည်း။

ိးေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့ကိ

ခံ ရေသာ ှ ိမ့ ်ချြခင်း ှ င့်

အက ်ပ်တိ့ကိ

သတပါး

အဘယ်ေ ကာင့်

မှတ်တတ် ကပါ၏။

ကျိန်းစက်ေတာ်မသနည်း။

အစဥ်စွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။

၂၄

အက ်ပ်တိ့

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း ကိ မျက် ှ ာေတာ်လဲ ၍ အဘယ်ေ ကာင့်ေမ့ေလျာ့ေတာ်

၂၅ အက ်ပ်တိ့၏စိ တ်ဝိညာဥ်သည် ေြမတိ င်ေအာင်

ှ ိမ့ ်ချြခင်းကိ ခံ ရ၍၊

ရင်ပတ်လည်းေြမ၌ကပ်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ၂၆ အက ်ပ်တိ့ကိ မစေသာဘရား၊ ထေတာ်မပါ။
က ဏာေတာ် ှ င့်အညီ ေ ွး တ်ေတာ်မပါ။

၄၅ ငါ့စိတ် ှ လံ းသည်
ှ င်ဘရင်ေ ှ ေတာ်
့
၌

မဂလာစကား ှ င့်ပွ က်ထ လျက် ှ ိ ၍၊ ငါစီ ရင်ေသာအရာကိ

မက်ဆိေပအံ့ ။

ငါ့လ ာသည်လည်း

လိ မာက မ်းကျင်ေသာ

စာေရး၏ကညစ်ြဖစ်ရ၏။ ၂ ကိ ယ်ေတာ်သည် လမျိုးထက်အဆင်းလှ ပါ၏။ တ်ေတာ်သည်
ေကျးဇးစကား ှ င့် ြပည့်စံ ပါ၏။ ထိ ေ ကာင့်ဘရားသခင်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ
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ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။

၃ တန်ခိး ကီ းေသာအ ှ င်၊ ဘန်းအသေရေတာ် ြဖစ်ေသာ

ကိ ယ်ေတာ်၏ထားကိ ေပါင်ေတာ်၌ စည်း ေတာ်မပါ။ ၄ သစာတရား၊ းညံ့ ြခင်းတရား၊
ေြဖာင့်မတ်ြခင်း
စီ းသွ ားေတာ်မပါ။

တရားေ ကာင့်၊

အသေရေတာ်ထင် ှ ားလျက်၊

လက်ျာလက်ေတာ်လည်း

ေ ကာက်

ေအာင်ြမင်

၍

မက်ဘွယ်ေသာအရာကိ

ကိ ယ်ေတာ်အားြပပါလိ မ့ ်မည်။ ၅ ှ င်ဘရင်၏ ရန်သတိ ့ ှ လံ းထဲ မှာ ြမားေတာ်တိ့သည်
ထက်သည်ြဖစ်၍၊ လတိ ့သည် ေြခေတာ်ေအာက်၌ လဲ က
ကိ ယ်ေတာ်၏ပလင်သည်
တရားသြဖင့်စီ ရင်ေသာ
ှ စ်

သက်၍

ပါ၏။ ၆ အိ ဘရားသခင်၊

နိစထာဝရပလင်ြဖစ်ပါ၏။
ိင်ငံြဖစ်ပါ၏။

မတရားေသာအမကိ

ကိ ယ်ေတာ်၏ ိင်ငံသည်

၇ ကိ ယ်ေတာ်သည်ေ ြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ

မန်းေတာ်မ၏။

ထိ ေ ကာင့်

ဘရားသခင်၊

ကိ ယ်ေတာ်၏ဘရားသခင်သည် ကိ ယ် ေတာ်၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့ထက်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ချီေြမာက်၍၊ ဝမ်းြမာက်ြခင်းဆီ ှ င့်ဘိ သိတ်ေပးေတာ်မ ပီ ။

၈ ဆင်စွယ်ဘံ ဗိ မာန်ထဲက

ထတ်ေသာအဝတ် တန်ဆာေတာ် ှ ိ သမ တိ ့သည်မရန်၊ အေကျာ်၊ သစ် ကံ ပိ းအေမး ှ င့်
ြပည့်စံ ၍ ှ စ်သက်ေတာ်မဘွ ယ် ြဖစ် ကပါ၏။ ၉ အြပည်ြပည်ေသာ မင်းသမီ းတိ ့သည်
ေမာင်းမ

မိ ဿံအဝင်ြဖစ်၍၊

လက်ျာေတာ်ဘက်မှာ

သဖိ ရေ

တန်ဆာဆင်ေသာ

ေြမာက်သားေတာ်ေနရာြဖစ်ပါ၏။ ၁၀ ငါ့သမီ းနားေထာင်ေလာ့။ ဆင်ြခင်၍ နာယ ေလာ့။
ကိ ယ်အမျိုးသားချင်း ှ င့်

ကိ ယ်အဘ၏အိ မ်ကိ

ေမ့ေလျာ့ေလာ့။

၁၁

သိ ့ ပလ င်

သင်လှေသာအဆင်းကိ ှ င်ဘရင် သည် ှ စ်လိစံ မက်ေတာ်မမည်။ သသည် သင်၏အ ှ င်
ြဖစ်ေသာေ ကာင့် သ့ကိကိးကွ ယ်ေလာ့။ ၁၂ တ မင်းသမီ းမှစ၍ လစတွ င် ဥစာရတတ်ေသာ
သတိ ့သည်လည်း၊ လက်ေဆာင်ပဏာပါလျက် သင့်ကိ ေဖျာင်းဖျရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၃

ှ င်ဘရင်၏သမီ းေတာ်သည် အတွ င်း၌ ဂဏ် အသေရသက်သက် ှ ိ ၏။ ေ ြဖင့်ချယ်လှယ်ေသာ
အဝတ် တန်ဆာကိ ဆင်၏။

၁၄ ဈာ ှ င့်ကာလျက်

ေနာက်လိက်ေသာအေပါင်းအေဘာ်
သွ င်းရလိ မ့ ်မည်။

၁၅

ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ ေဆာင်ခဲ့ရ၏။

အပျိုေတာ်များကိ

လည်း၊

ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့

ဝမ်းေြမာက် င်လန်းေသာအြခင်းအရာ ှ င့်

ေဆာင်ခဲ့၍၊

ှ င်ဘရင်၏နန်းေတာ်သိ့ဝင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ကိ ယ်ေတာ်၏အဘများ ကိ ယ်စားသားများကိ
ရ၍၊ ေြမ ကီ းတြပင်လံ းတွ င် မင်းအရာ၌ခန့်ထားေတာ် မလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ အက ်ပ်သည်
ကိ ယ်ေတာ်၏နာမကိ လမျိုး အစဥ်အဆက် ေအာက်ေမ့ေကျာ်ေစာေစသြဖင့်၊ လမျိုးတိ ့ သည်
ကမာအဆက်ဆက် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကလတံ့ သတည်း။

၄၆ ဘရားသခင်သည်

ငါတိ ့ခိလံ ရာြဖစ်၍၊

ခွ န်အား

ကိ

ေပးေတာ်မ၏။

ေဘးေရာက်သည်ကာလ အထးသြဖင့် ကမေတာ်မေ ကာင်း ထင် ှ ားလျက် ှ ိ ၏။ ၂
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ထိ ေ ကာင့်

ပထဝီ ေြမ ကီ းသည်

ေ ွသ
့ ွ ား၍

ေတာင်များတန်လပ်လျက်

သမဒရာသိ ့ကျေသာ်လည်း၊ ငါတိ ့သည် ေ ကာက်လန့်ြခင်းမ ှ ိ ။

၃ သမဒရာေရသည်

ဟန်းဟန်းြမည်၍ ေမေ ှ ာက်ပါ ေလေစ။ လိ င်းတံ ပိ းထသြဖင့်၊ ေတာင်များတန်လပ်ပါ ေလေစ။
၄

ြမစ်တြမစ် ှ ိ ေသး၏။

ထိ ြမစ်ေရသည်စီး၍

ဘရားသခင်၏

မိ တ
့ ည်းဟေသာ

အြမင့်ဆံ းေသာဘရား ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ သန့် ှ င်းေသာ မိ ေ့ တာ်ကိ င်လန်း ေစတတ်၏။ ၅
ထိ မိ သ
့ ည် ဘရားသခင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ြဖစ်၍ တန်လပ်ြခင်း မ ှ ိ ရာ။ မိ ဃ်းေသာက်လင်းစ၌
ဘရားသခင်ကမေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၆ လမျိုးတိ ့သည် ဟန်းဟန်းြမည် က၏။ တိ င်း ိင်ငံ
တိ ့သည် လပ် ှ ား က၏။ ဗျာဒိ တ်သံကိ လတ်ေတာ်မ၍ ေြမ ကီ းသည် အရည်ြဖစ်ေလ၏။ ၇
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ယာကပ်အမျိုး၏
ဘရားသခင် သည် ငါတိ ့ ခိ လံ ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၈ ထာဝရဘရားစီ ရင် ပြပင်၍ ေြမ ကီ းေပ မှာ
သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်း အမေတာ်များကိ လာ၍ ကည့်

ကေလာ့။ ၉ ေလးကိ ချိုးလျက်၊

လှ ံ ကိ အပိ င်းပိ င်းြဖတ်လျက်၊ ရထားကိ မီး ိ လျက်
့
၊ ေြမ ကီ း စွ န်းတိ င်ေအာင် စစ်မကိ
ငိ မ်းေစေတာ်မ၏။

၁၀ ငိ မ်ဝပ်လျက်ေန ကေလာ့။ ငါကား ဘရားသခင် ြဖစ်သည်ဟ

သိ မှတ် ကေလာ့။ လမျိုးတိ ့တွင် ငါသည် ဘန်းပွ င့ ်မည်။ ေြမ ကီ းေပ မှာ ဘန်းပွ င့ ်မည်။ ၁၁
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ယာကပ်၏
ဘရားသခင် သည် ငါတိ ့ခိလံ ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။

၄၇ လများအေပါင်းတိ့၊
လင့်၍ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။
ဘရားသည်

လက်ခပ်တီး ကေလာ့။ ဘရား သခင်ထံသိ ့ ေအာင်သံကိ
၂

အေ ကာင်းမကား၊

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာဘရား၊

မဟာမင်း ကီ းြဖစ်ေတာ်မ၏။

၃

ေြမ ကီ း

လစတိ ့ကိ

အြမင့်ဆံ းေသာ

ထာဝရ

တြပင်လံ းကိ

အစိ းရေသာ

ငါတိ ့ေအာက်၌၎င်း၊

လမျိုးတိ ့ကိ

ငါတိ ့ေြခေအာက်၌၎င်း ှ ိမ့ ်ချေတာ်မ၏။ ၄ ချစ်ေတာ်မေသာယာကပ်၏ ဘန်းြဖစ်ေသာ
ငါတိ ့အေမွ ကိ ငါတိ ့အဘိ ့ ေ ွးေပးေတာ်မ၏။ ၅ ေ ကးေ ကာ်ြခင်းအသံ ှ င့် ဘရားသခင်
တက်ေတာ်မ၏။ တံ ပိ းမတ်ြခင်းအသံ ှ င့် ထာဝရဘရား တက်ေတာ်မ၏။ ၆ ဘရားသခင်ကိ
ချီးမွ မ်း၍ သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ ငါတိ ့၏ ှ င်ဘရင်ကိ ချီးမွ မ်း၍
သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ ၇ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် ေြမ ကီ း
တြပင်လံ းကိ အစိ းရေသာ မင်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ချီးမွ မ်းြခင်း ေထာမနာ သီ ချင်းကိ ဆိ ကေလာ့။ ၈
ဘရားသခင်သည် လမျိုးတိ ့တွင် စိ းစံ ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်သည် သန့် ှ င်းေသာ
ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိ င်ေတာ်မ၏။

ဆာလံ

၉ လမျိုးတိ ့၏ အ ကီ းအကဲ တိ့သည် အာြဗဟံ

943

ကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင်၏လမျိုးထံ မှာ စေဝးလျက်

ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊

ေြမ ကီ းတန်ခိးများကိ ဘရား သခင်ပိင်ေတာ်မ၏။ အထးသြဖင့် ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိ ေတာ် မ၏။

၄၈ ထာဝရဘရားသည်

ကီ းြမတ်ေတာ်မ၏။ သန့် ှ င်း ေသာ ေတာင်ေတာ်ေပ မှာ

ငါတိ ့ဘရားသခင်၏ မိ ေ့ တာ် တွ င် အထးသြဖင့် ေထာမနာချီးမွ မ်းြခင်းကိ ခံ ထိ က်
ေတာ်မ၏။ ၂ ေြမ ကီ းတြပင်လံ း င်လန်းရာ ဇိ အန်ေတာင်ထိပ် သည် အဆင်းလှ ေပ၏။
ေြမာက်မျက် ှ ာဘက်၌ မဟာ မင်း ကီ း၏ မိ ေ့ တာ်သည် တည်၏။ ၃ ထိ မိ ၏
့ ဘံ ဗိ မာန်တိ့တွင်
ဘရားသခင်၌ ခိ လံ ရသည်ကိ သိ ရ၏။ ၄ ှ င်ဘရင်တိ့သည် စည်းေဝး၍ အတေ ှ ာက်သွား
က၏။ ၅ ြမင်ေသာအခါ မိ င်ေတွ ၍ ထိ တ်လန့်လျက် ေြပး က၏။ ၆ ထိ အရပ်၌ သတိ ့သည်
ေ ကာက်လန့်ြခင်းသိ ့ ေရာက်၍ သားဘွ ားေသာမိ န်းမ ခံ ရသကဲ့ သိ ့ ေဝဒနာ ှ ိ က၏။ ၇
တာ သေဘာတိ ့ကိ ချိုးဖက်ေသာ အေ ှ ေလ
့

ှ င့်ေတွ ့သကဲ့ သိ ့ ြဖစ် က၏။ ၈ ငါတိ ့သည်

ကားဘးသည်အတိ င်း၊ ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၏ မိ ၊့ ငါတိ ့ဘရားသခင်၏
မိ ေ့ တာ်၌ေတွ ့ြမင်ရ က၏။ ဘရားသခင်သည် မိ ေ့ တာ် ကိ အစဥ်အ မဲ တည်ေစေတာ်မမည်။ ၉
အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ဗိ မာန်ေတာ် ထဲ မှာ က ဏာေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့ ကပါ၏။
၁၀ အိ ဘရားသခင်၊ နာမေတာ်သည် ေြမ ကီ းစွ န်း တိ င်ေအာင်

ှ ံ ့ြပားသည်နည်းတ၊

ဂဏ်အသေရေတာ် လည်း ှ ံ ့ြပားလျက် ှ ိ ၏။ လက်ျာလက်ေတာ်သည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား ှ င့်
ြပည့်ဝလျက် ှ ိ ပါ၏။

၁၁ တရားစီ ရင်ေတာ်မချက်များေ ကာင့် ဇိ အန် ေတာင်သည်

ဝမ်းေြမာက်၍၊ ယဒအမျိုးသမီ းတိ ့သည်

င်လန်း ကပါ၏။

၁၂ သားေြမးတိ ့အား

ကားေြပာမည်အေ ကာင်း ဇိ အန်း မိ က
့ ိ ပတ်ပတ်လည်၍ ြပအိ းတိ ့ကိ ေရတွ က် ကေလာ့။
၁၃ ရင်တားတိ ့ကိ မှတ်၍ဘံ ဗိ မာန်များကိ လည်း ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၁၄ အေ ကာင်းမကား၊

ထိ ဘရားသခင်သည်

ကာလ အစဥ်အ မဲ

ငါတိ ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ေသသည်

ကာလတိ င်ေအာင် ငါတိ ့ကိ ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မလတံ့ သတည်း။

၄၉ လများအေပါင်းတိ့၊ ကား ကေလာ့။ ခပ်သိမ်း ေသာေလာကသား၊

၂ အယတ်အြမတ်၊

ကယ်ဝေသာသ၊ ဆင်းရဲ ေသာ သ၊ တညီ တ ွ တ်တည်း နားေထာင် ကေလာ့။

၃

ငါ့ တ်သည်ပညာကိ မတ်ဆိမည်။ ငါ့ ှ လံ းသည် ဥာဏ် ှ င့်ဆိ င်ေသာအရာကိ ဆင်ြခင်မည်။ ၄
ပံ စကားသိ ့ ကိ ယ်နားကိ လှည့်လျက် နက်နဲေသာ အရာကိ ေစာင်းတီ း၍ ဖွ င့ ်ြပေပအံ့ ။ ၅
ခဲ ယဥ်းဆိ းယတ်ေသာ ကာလ၌ငါ၏အရာတိ ့ လယချင်ေသာသတိ ့၏ ဒစ ိ က်အမသည် ငါ့ကိ
ဝိ င်းေသာ် လည်း၊ ငါသည် အဘယ်ေ ကာင့် ေ ကာက်ရမည်နည်း။

၆ ထိ သတိ ့သည်

ကိ ယ်ဥစာကိ ကိ းစား၍၊ ကိ ယ် စည်းစိ မ်များေသာေ ကာင့် ဝါ ကားေသာ်လည်း၊
မိ မိညီအစ်ကိကိ

ဆာလံ

အဘယ်သမ အလ င်းမေ ွး ိင်။

၇

ေ ွးရန်အဘိ းကိ ဘရားသခင်၌

944

မေပး ိင်။

၈ သတိ ့အသက်ဝိညာဥ်၏

ေ ွးရန် အဘိ း ကီ းလှ

ေပ၏။ သိ ့ြဖစ်၍

အစဥ် ံ းလျက်ေနရမည်။ ၉ ေ ွးလ င် အစဥ်အ မဲ အသက် ှ င်ရာ၏။ ပပ်စပ် ြခင်းသိ ့
မေရာက်ရာ။ ၁၀ ထင် ှ ားေသာအရာဟမကား၊ ပညာ ှ ိ ေသာ သတိ ့သည် ေသတတ် က၏။
ထိ အတမိ က်ေသာသ ှ င့် တိ ရ စာန်သေဘာ ှ ိ ေသာ သတိ ့သည် ပျက်စီးြခင်း သိ ့ေရာက်၍၊
မိ မိတိ့ဥစာကိ သတပါးတိ ့၌ ချန်ထား က၏။ ၁၁ မိ မိတိ့အိမ်သည် ထာဝရြဖစ်လိမ့ ်မည်။ မိ မိတိ့
ေနရာလည်း

လမျိုးအစဥ်အဆက်တည်လိမ့ ်မည်။

မိ မိတိ့

နာမသည်

ေြမေပ မှာ

ေကျာ်ေစာလိ မ့ ်မည်ဟ သတိ ့ စိ တ်ထင် ှ ိ က၏။ ၁၂ သိ ့ရာတွ င် လသည်ဂဏ်အသေရ၌
မတည်မေန

တတ်။ ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်တတ်ေသာ တိ ရ စာန် ှ င့် တ၏။

၁၃

ထိ သိ့ ပမြခင်းအရာသည် သတိ ့၏ကိ းစားရာ ြဖစ်၍၊ သတိ ့သားေြမးတိ ့သည် သတိ ့စကားကိ
ှ စ်သက် တတ် က၏။

၁၄ ထိ သတိ ့ကိ သိ းများကဲ့ သိ ့ မရဏာ ိင်ငံ၌ ချထား ၍

ေသမင်းစားလိ မ့ ်မည်။ ကာလမ ကာမြမင့်မှီ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ ့သည် အပ်စိးရ ကလိ မ့ ်မည်။
သတိ ့၏ ကိ ယ်ခ ာသည် ေဖာက်ြပန်ဘိ့ရာြဖစ်၏။ မရဏာ ိင်ငံ သည် သတိ ့၏ေနရာြဖစ်၏။
(Sheol h7585) ၁၅ ငါ့ကိမကား၊ ဘရားသခင်သိမ်းယေတာ်မေသာ ေ ကာင့်၊ ငါ၏ဝိ ညာဥ်ကိ

မရဏာ ိင်ငံ၏ တန်ခိးမှ ေ ွးေတာ်မမည်။ (Sheol h7585) ၁၆ သတပါးသည် ဥစာ ကယ်ဝ၍၊
အိ မ်၏ဂဏ် အသေရတိ းပွ ါးေသာအခါ သင်သည် မစိ းရိ မ် ှ င့်။ ၁၇ ထိ သသည်ေသေသာအခါ၊
အဘယ်ဥစာမ မပါရ။ သ၏ဂဏ်အသေရသည် သ့ေနာက်သိ့ မဆင်း သက်ရ။ ၁၈ ထိ သသည်
အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊ မိ မိညာဥ်ကိ ေကာင်း ကီ းေပး တတ်၏။ မိ မိအကျိုးကိ ပစေသာ အခါ
သတပါးတိ သ
့ ည်ချီးမွ မ်းတတ် က၏။ ၁၉ သိ ေ
့ သာ်လည်း၊ သသည် သ၏ဘိ းေဘးအမျိုး ှ ိ ရာသိ ့
သွ ားရလိ မ့ ်မည်။

ကာလအစဥ်အဆက်

ဂဏ်အသေရ ှ င့်ြပည့်စံ လျက်

သတိ ့သည်အလင်းကိ

ပညာသတိ မ ှ ိ

မြမင်ရ က။

ေသာသသည်ကား၊

၂၀

ပျက်စီးြခင်းသိ ့

ေရာက်တတ်ေသာ တိ ရ စာန် ှ င့်တ၏။

၅၀ တန်ခိး ကီးေသာ

ဘရားသခင်တည်းဟေသာ

ထာဝရဘရားသည်

ဗျာဒိ တ်ေပးေတာ်မ၏။ ေနထွ က်ရာမှ သည် ေနရာတိ င်ေအာင် ေြမ ကီ းကိ ေခ ေတာ်မ၏။ ၂
အသေရတင့်တယ်ြခင်းြပည့်စံ ရာ ဇိ အန်ေတာင် ေပ မှာ ဘရားသခင်၏ေရာင်ြခည် ေတာ်သည်
ထွ န်းပ၏။ ၃ ငါတိ ့၏ ဘရားသခင် ကလာေတာ်မ၏။ တိ တ်ဆိတ်စွာ ေနေတာ်မမ။ ေ ှ ေတာ်
့
၌
မီ းေလာင်လျက် ပတ်ဝန်းကျင်၌ မိ ဃ်းသက်မန်တိင်း ြပင်းြပလျက် ှ ိ ၏။ ၄ မိ မိလတိ ့ကိ
စစ်ေ ကာစီ ရင်ြခင်းအလိ ငှါ အထက် ေကာင်းကင်ကိ၎င်း၊ ေြမ ကီ းကိ ၎င်း ေခ ေတာ်မလ က်၊ ၅
ယဇ် ပေဇာ်ေသာအားြဖင့်၊ ငါ ှ င့်ပဋိ ညာဥ် ဖွဲ ့ေသာ ငါ၏သန့် ှ င်းသတိ ့ကိ ငါ့ထံသိ ့စေဝးေစ ကဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ ဘရားသခင်သည် ကိ ယ်ေတာ်တိင် တရား ဆံ းြဖတ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

ဆာလံ

945

ေြဖာင့်မတ်ေတာ်ြခင်း
လိ မ့ ်မည်။

၇

အေ ကာင်းကိ

ေကာင်းကင်တိ့သည်

ငါ၏လများတိ ့နားေထာင် က။

ထင် ှ ားစွ ာ

ငါေြပာမည်။

ြပ က

အိ ဣသေရလအမျိုး၊

သင့်တဘက်၌ငါသက်ေသခံ မည်။ ငါသည်ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ သင်၏ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ ၈
မီ း ိ ေသာယဇ်
့
မှစ၍ ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းအမျိုးမျိုး အတွ က် ငါသည် သင်၌အြပစ်မတင်။
ထိ ယဇ် တိ့သည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ အစဥ် ှ ိ က၏။
ဆိ တ်ထီးကိ ၎င်း

ငါမခံ မယ။

၁၀

၉ သင့်အိ မ်ထဲက

ွားကိ ၎င်း၊ သင့်ြခံ ထဲ က

ေတာတိ ရ စာန် ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်

တေထာင်ေသာ

ေတာင်ေပ မှာ ှ ိ ေသာ တိ ရ စာန်တိ့သည် ငါ၏ဥစာ ြဖစ် က၏။ ၁၁ ေတာင်ေပ မှာ ေနတတ်ေသာ
ငှ က်အေပါင်း တိ ့ကိ ငါသိ ၏။ ေတာသားရဲ တိ့သည် ငါ၌ ှ ိ က၏။

၁၂ ငါသည်

ငတ်မွတ်လ င်သင့်ကိ မေြပာ။ ေလာက ဓာတ် ှ င့် ေလာကဥစာသည် ငါ၏ဥစာြဖစ်၏။ ၁၃
ွားသားကိ ငါစားမည်ေလာ။ ဆိ တ်ေသွ းကိ ငါေသာက်မည်ေလာ။ ၁၄ ေကျးဇးချီးမွ မ်းြခင်း
ယဇ် ကိဘရားသခင်အား ပေဇာ်ေလာ့။ သစာဂတိ ထားသည်အတိ င်း၊ အြမင့်ဆံ း ေသာအရာ၌
သစာဝတ်ကိေြဖေလာ့။

၁၅ အမေရာက်သည်ကာလ၌ ငါ့ကိပဌနာ ပေလာ့။ ငါသည်

ကယ်လတ်မည်။ သင်သည်လည်း ငါ့ကိချီးမွ မ်း လိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၆

မတရားေသာသကိ ကား၊ သင်သည် ငါ၏အထံ း အဖွဲ ့တိ ့ကိ ကားေြပာ၍ ငါ၏ပဋိ ညာဥ်တရားကိ
မက်ဆိ ြခင်းငှ ါ အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ ၁၇ ဆံ းမသွ န်သင်ြခင်းကိ သင်သည်မန်း၍ ငါ့စကား
ကိ သင့်ေနာက်၌ ပစ်ထားပါသည်တကား။ ၁၈ သင်သည် သခိ းကိ ြမင်လ င်၊ သ ှ င့်သေဘာတ
တက်၏။ သ့မယားကိ ြပစ်မှားေသာ သတိ ့ ှ င့်ဆက်ဆံ တတ်၏။

၁၉ သင်၏ တ်ကိ

ဒစ ိ က်၌အပ် ှ ံ ၍၊ သင်၏လ ာ ြဖင့် မသာကိ စီ ရင်တတ်၏။ ၂၀ သင်သည်ထိင်လျက်၊
ကိ ယ်ညီအစ်ကိကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ ေြပာဆိ တတ်၏။ ကိ ယ်အမိ ၏သားကိ ဆဲ ေရးတတ်၏။
၂၁ ထိ သိ့ကျင့်၍ငါသည်

တိ တ်ဆိတ်စွာေနေသာ ေ ကာင့်၊ ငါ့ကိသင် ှ င့်တသည်ဟ

ထင်ေလ ပီ တကား။ သင်၏အြပစ်ကိ ငါေဘာ်ြပ၍၊ သင့်မျက်ေမှာက်၌ ခင်းထားမည်။ ၂၂
ဘရားသခင်ကိ

ေမ့ေလျာ့ေသာသတိ ့၊

ဤအမကိ

ဆင်ြခင် ကေလာ့။

သိ ့မဟတ်

သင်တိ့ကိကယ် တ်ေသာ သမ ှ ိ ။ ငါသည် အပိ င်းပိ င်းဆွဲ ြဖတ်မည်။ ၂၃ ေကျးဇးချီးမွ မ်ြခင်း
ယဇ် ပေဇာ်ေသာသသည် ငါ၏ဘန်းကိ ထင် ှ ားေစေသာသြဖစ်၏။ မိ မိသွားေသာ လမ်းကိ
ဆင်ြခင်ေသာသအားလည်း၊

ကယ်တင်ေတာ်မ

ြခင်း

ေကျးဇးကိ

ငါြပမည်ဟ

ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မ၏။

၅၁ အိဘရားသခင်၊

ေကျးဇး ပချင်ေသာ

အက ်ပ်ကိသနားေတာ်မပါ။

ေစတနာ

စံ မက်ေတာ်မြခင်း

စိ တ်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊

က ဏာများြပားသည် ှ င့်အညီ ၊

အက ်ပ်လွန်ကျူးြခင်း အြပစ်ကိေြဖေတာ်မပါ။ ၂ ဒစ ိ က်အညစ်အေ ကးကိ အကန်အစင်
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ေဆးေ ကာ၍၊ အက ်ပ်ကိ သန့် ှ င်းေစေတာ်မပါ။ ၃ အက ်ပ်လွန်ကျူးပါ ပီ ဟ ဝန်ချလျက်
ကိ ယ် အြပစ်ကိ အစဥ်မြပတ် ေအာက်ေမ့လျက်ေနပါ၏။ ၄ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားပါ ပီ ။
ကိ ယ်ေတာ်ကိသာ ြပစ်မှား၍ မျက်ေမှာက်ေတာ်၌ပင် မတရားေသာအမကိ ပပါ ပီ ။ သိ ့ြဖစ်၍
မိ န့်ေတာ်မချက်သည် ေြဖာင့်ပါ၏။ တရားစီ ရင်ေတာ်မချက်သည် အြပစ်လွတ်ပါ၏။ ၅
အက ်ပ်သည် ေမွ းစကပင် အြပစ်ပါလျက်
အြပစ်စွဲ၏။

ှ ိ ၏။ အမိ ဝမ်းထဲ မှာ ပဋိ သေ ယစဥ်ပင်

၆ ဟတ်မှန်ေ ြဖာင့်မတ်ေသာ စိ တ် ှ လံ းကိ

ှ စ်သက် ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

အက ်ပ်၏ စိ တ် ှ လံ းထဲ မှာ ပညာကိ သွ န်သင်ေတာ်မပါ။ ၇ အက ်ပ်ကိ စင် ကယ်ေစြခင်းငှ ါ၊
ဟဿပ်ပင်

ွ န့် ှ င့် သန့် ှ င်းြခင်းမဂလာကိ ေပးေတာ်မပါ။ အက ်ပ် ကိ မိ ဃ်းပွ င့ ်ထက်သာ၍

ြဖူေစြခင်းငှ ါ ေဆးေ ကာေတာ် မပါ။ ၈ စိ တ်သက်သာဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ မည်အေ ကာင်း
စကားကိ အက ်ပ်အား ကားေစေတာ်မပါ။ သိ ့ ပလ င်၊ ချိုးဖဲ့ ေတာ်မေသာ အ ိ းတိ ့သည်
င်ြမူးြခင်း ှ ိ ကပါလိ မ့ ် မည်။ ၉ အက ်ပ်လွန်ကျူးြခင်း ဒစ ိ က်တိ့မှ မျက် ှ ာ ေတာ်လဲ ၍၊
အက ်ပ် အြပစ် ှ ိ သမ တိ ့ကိလည်း ေြဖေတာ် မပါ။ ၁၀ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်အထဲ ၌
စင် ကယ်

ေသာ ှ လံ းကိ

အသစ် ပြပင်ေတာ်မပါ။

ဖန်ဆင်းေတာ်မပါ။

မဲ ြမံ တည် ကည်ေသာ

၁၁ အက ်ပ်ကိ အထံ ေတာ်ထဲက

သေဘာကိ

ှ င်ထတ်ေတာ် မမပါ ှ င့်။

သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ ပ်သိမ်းေတာ် မမပါ ှ င့်။ ၁၂ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ှ င့်ယှဥ်ေသာ
ဝမ်းေြမာက်ြခင်း

အခွ င့ ်ကိ

ြပန်၍

ေပးသနားေတာ်မပါ။

ကည် ိ ေသာ

ေစတနာစိ တ်သေဘာသည် အက ်ပ်ကိ ေထာက်မပါ ေစေသာ။ ၁၃ အက ်ပ်သည်လည်း
မတရားေသာသတိ ့အား တရားလမ်းကိ ြပသသွ န်သင်ပါမည်။ အြပစ် ှ ိ ေသာ သတိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ ြပန် ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်
မေသာဘရား၊ လအသက်ကိ သတ်ြခင်းအြပစ် ှ င့် အက ်ပ်ကိ ကင်းလွ တ်ေစေတာ်မပါ။
တရားသြဖင့် စီ ရင်ေတာ်မြခင်းကိ အက ်ပ်လ ာသည် င်လန်းစွ ာ သီ ချင်း ဆိ ပါမည်။ ၁၅
အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏

တ်ကိ ဖွ င့ ်ေတာ် မပါ။ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း၍

မက်ဆိပါမည်။ ၁၆ ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းကိ အလိ ေတာ်မ ှ ိ ။ သိ ့မဟတ် လ င် ယဇ် ပေဇာ်ပါမည်။
မီ း ိ ေသာ
့
ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းကိ ပင် ှ စ်သက်ေတာ်မမ။ ၁၇ ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ
ယဇ် မကား၊ ကျိုးပဲ့ ေသာစိ တ်ေပတည်း။ အိ ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ် သည် ကျိုးပဲ့ ေ ကမွ ေသာ
ှ လံ းကိ ြငင်းပယ်ေတာ်မမ တတ်ပါ။

၁၈ ေစတနာစိ တ်ေတာ် ှ ိ ၍ ဇိ အန်ေတာင်ကိ

ေကျးဇး ပေတာ်မပါ။ ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းကိ တည်ေစေတာ် မပါ။ ၁၉ ထိ အခါတရားသြဖင့်
ပေဇာ်ေသာယဇ် ၊ မီ း ိ ့ ေသာယဇ် ၊ တကိ ယ်လံ းမီ း ိ ေသာယဇ်
့
ှ င့် ေမွ ့ေလျာ်ေတာ် မလိ မ့ ်မည်။
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ထိ အခါ ယဇ် ပလင်ေတာ်ေပ မှာ

ွားလား တိ ့ကိ ယဇ် ပေဇာ် ကပါလိ မ့ ်မည်။ ဒါဝိ ဒ်သည်

ဗာသေ ှ ဘ ှ င့်မှားယွ င်း၍၊ မေရာဖက်နာသန်၏ဆံ းမြခင်း ကိ ခံ ပီ းမှ စပ်ဆိေသာဆာလံ ။

၅၂ အား ကီးေသာ အချင်းလ၊ သင်သည်သအ့ ကျိုး ကိ ဖျက်ြခင်းအမ၌ အဘယ်ေ ကာင့်
ဝါ ကားသနည်း။ ဘရားသခင်၏ က ဏာေတာ်သည် အစဥ်မြပတ် တည်၏။

၂

သင်၏လ ာသည် ထက်ေသာသင်တန်းကဲ့ သိ ့ လှ ည့်စားသြဖင့်၊ သ့အကျိုးကိ ဖျက်ြခင်းအမကိ
ပစ တတ်၏။

၃ သင်သည် သစ ိ က်ထက်ဒစ ိ က်ကိ၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာစကား

ထက်မသာစကားကိ ၎င်း သာ၍ ှ စ်သက်တတ်၏။ ၄ အိ လှည့်စားတတ်ေသာလ ာ၊ သင်သည်
ပျက်စီး ေသာ စကား ှ ိ သမ တိ ့ကိ ှ စ်သက်တတ်၏။ ၅ အကယ်စင်စစ် ဘရားသခင်သည်
သင့်ကိ

အစဥ်အ မဲ

ချိုးဖျက်ပယ် ှ င်းလျက်၊

အသက် ှ င်ေသာသတိ ့၏ ေနရာထဲ က

သင်၏ေနရာထဲ က

တ်ပစ်ေတာ်မမည်။

ှ င်ထတ်၍၊

၆ ေြဖာင့်မတ်ေသာ

သတိ ့သည်ြမင်၍ ေ ကာက် ွံ ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ၇ ဘရားသခင်ကိမခိ လံ ၊ မိ မိဥစာ ကယ်ဝြခင်း၌
ကိ းစား၍၊ မိ မိဒစ ိ က်၌ခိ င်ခ့ံ ေသာ သကိ ကည့်ပါဟ၍ သ၌ရယ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ ငါမကား၊
ဘရားသခင်၏အိ မ်ေတာ်၌ စိ မ်းလန်း ေသာသံ လွ င်ပင်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍၊ ဘရားသခင်၏ က ဏာ
ေတာ်၌ ကာလအစဥ်အ မဲ ကိးစားမည်။ ၉ ကိ ယ်ေတာ်စီရင်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ အက ်ပ်
သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ကာလအစဥ်အ မဲ ချီးမွ မ်းပါမည်။ ေကာင်းြမတ်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊
ကိ ယ်ေတာ်၏သန့် ှ င်း

သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

နာမေတာ်ကိ

ေြမာ်လင့်ပါမည်။

ဒါဝိ ဒ်သည်

အဟိ မလက်အိမ်သိ့ေရာက်ေ ကာင်းကိ ဧဒံ အမျိုးသား ေဒါဂသည် ေ ှ ာလထံ သိ ့လာ၍
ေလ ာက်ေသာအခါ စပ်ဆိေသာ ဆာလံ ။

၅၃ ဘရားသခင်မ ှ ိဟ မိက်ေသာသသည် ထင်တတ် ၏။ ထိသိ့ေသာ သတိ့သည်
ေဆးေြမ့ယိ ယွင်း၍ စက်ဆပ် ဘွ ယ်ေသာ ဒစ ိ က်ကိ ပတတ် က၏။ ေကာင်းေသာအမ ကိ
ပေသာ

သတေယာက်မ မ ှ ိ ။

၂

နားလည်ေသာသ၊

ဘရားသခင်ကိ ှ ာေသာသ

တစံ တေယာက် ှ ိ သည် မ ှ ိ သည်ကိ သိ ြမင်ြခင်းငှ ါ ဘရား သခင်သည် ေကာင်းကင်ေပ က
လသားတိ ့ကိ ငံ ့၍
တညီ

ကည့် ေတာ်မ၍၊

တ ွ တ်တည်း

၃ လအေပါင်းတိ ့သည်

ေဆွ းေြမ့ယိ ယွင်းြခင်း ှ ိ က၏။

ေကာင်း

ဆတ်သွား က ပီ ။
ေသာအကျင့်ကိ

ကျင့်ေသာသမ ှ ိ ။ တေတာက်မ မ ှ ိ ။ ၄ မန့်ကိစားသကဲ့ သိ ့ ငါ၏လတိ ့ကိ ကိ က်စား၍၊
ဘရားသခင်ကိ ပဌနာမ ပေသာ အဓမလတိ ့သည် မသိ ဘဲေနရ ကသေလာ့။ ၅ သိ ့ြဖစ်၍
ေ ကာက်လန့်စရာမ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ အလွ န်ေ ကာက်လန့် ကလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊
သင့်ကိ ဝန်ရံ၍ တပ်ချေသာသ၏ အ ိ းတိ ့ကိ ဘရားသခင် သည် ဖ ိ ဖရဲ ကွဲြပားေစေတာ်မမည်။
သတိ ့ကိ ဘရား သခင် တ်ချေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ သင်သည် သတိ ့ကိ အ ှ က်ခွဲရလိ မ့ ်မည်။
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၆ ဣသေရလအမျိုးကိ

ကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇး ေတာ်သည် ဇိ အန်းေတာင်ေပ မှာ

ေပ ထွ န်းပါေစေသာ။ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာလမျိုးေတာ်ကိ တဖန် ဘရား သခင်သည်
ေဆာင်ခဲ့ေတာ်မေသာအခါ၊ ယာကပ်သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊ ဣသေရလသည်လည်း
င်လန်းြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။

၅၄ အိဘရားသခင်၊

နာမေတာ်အားြဖင့်

အက ်ပ်ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မပါ။

တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် အက ်ပ်ဘက် ၌ တရားစီ ရင်ေတာ်မပါ။ ၂ အက ်ပ် ပေသာ ပဌနာ ှ င့်
အက ်ပ် မက် ေသာစကားကိ နားေထာင်နားေညာင်းေတာ်မပါဘရား။ ၃ အေ ကာင်းမကား၊
တက န်းတ ိင်ငံသားတိ ့သည် အက ်ပ်ကိ ရန်ဘက် ပ၍ထ ကပါ ပီ ။ ကမ်းတမ်းေသာ
သတိ ့သည် အက ်ပ်အသက်ကိ

ှ ာ ကပါ၏။ ဘရားသခင် ၏ မျက် ှ ာေတာ်ကိ

မေထာက် ကပါ။ ၄ ကည့် ေလာ့။ ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိ ကမ ေတာ်မ၏။ ငါ့အသက်ကိ
ေထာက်ပင့်ေသာသတိ ့တွင်

ထာဝရဘရား ှ ိ ေတာ်မ၏။

ငါ၏ရန်သတိ ့အား

၅

မေကာင်းေသာအကျိုးကိ ဆပ်ေပးေတာ်မမည်။ သစာေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း သတိ ့ကိ
ပယ် ှ င်းေတာ်မပါ။

၆

အက ်ပ်သည်လည်း၊

ေစတနာစိ တ် ှ င့်

ကိ ယ်ေတာ်အား

ယဇ် ပေဇာ်ပါမည်။ အိ ထာဝရဘရား၊ နာမေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းပါမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ေကာင်း
ြမတ်ေတာ်မ၏။

၇ အက ်ပ်ကိ ခပ်သိမ်းေသာ ဒကထဲ က ကယ်

အက ်ပ်သည်

ရန်သတိ ့ကိ

က န်ေတာ်တိ့တွင်ပန်းေ ှ ာင်၍

ကိ ယ်

မျက်စိ ှ င့်

တ်ေတာ်မသြဖင့်၊

ြမင်၍အားရပါ၏။

ေနပါသည်မဟတ်ေလာဟ၊

ဒါဝိ ဒ်သည်

ဇိ ဖသားတိ ့သည်

ေ ှ ာလထံ သိ ့လာ၍ ေလ ာက်ေသာအခါ စပ်ဆိေသာ ဆာလံ ။

၅၅ အိဘရားသခင်၊

အက ်ပ်ဆေတာင်းေသာ

စကားကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။

အသနားေတာ်ခံေသာ အခါ ေ ှ ာင်၍ေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂ ကည့် နားေထာင်ေတာ်မပါ။
ရန်သ၏စကား သံ ေ ကာင့်၎င်း၊ မတရားေသာ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းေ ကာင့်၎င်း၊ အက ်ပ်သည်
ိ းငယ်ေသာစိ တ် ှ င့် ညည်းတွ ားြမည် တမ်းလျက်ေနရပါ၏။ ၃ သတိ သ
့ ည် အက ်ပ်အေပ ၌
အြပစ်ကိ သက်ေရာက်ေစ၍၊ ေဒါသစိ တ် ှ င့်မန်း ကပါ၏။

၄ အက ်ပ် ှ လံ းသည်

ကိ ယ်အထဲ မှာတန်လပ်၍ ေသေဘးကိ ေ ကာက်အား ကီ းပါ၏။ ၅ ေ ကာက် ွံ တ
့ န်လပ်ြခင်းသိ ့
ေရာက်၍ အလွ န် ထိ တ်လန့်ြခင်း၌ မွ န်းလျက် ှ ိ ရပါ၏။

၆ ငါသည် ချိုးငှ က်ကဲ့သိ ့

အေတာင်ကိ ရပါေစ ေသာ။ ထိ သိ့ရလ င် အြခားသိ ့ပျံသွား၍၊ ငိ မ်ဝပ်လျက် ေနလိ မ့ ်မည်။
၇ ေဝးစွ ားသွ ား၍ ေတာမှာ ေနရာကျလိ မ့ ်မည်။ ၈ ြပင်းစွ ာေသာ မိ ဃ်းသက်မန်တိင်း ှ င့်

လွ တ်ြခင်း ငှ ါ၊ အလျင်အြမန်ေြပးလိ မ့ ်မည်ဟ အက ်ပ်စိတ် ှ ိ ပါ၏။ ၉ အိ ထာဝရဘရား၊
သတိ ့စကားကိ ပေပျာက် ေအာင် ကွဲ ြပားေစေတာ်မပါ။ မိ ေ့ တာ်တွင် အ ိင်အထက်
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ပြခင်း ှ င့် လယြခင်းကိ အက ်ပ် ြမင်ပါ ပီ ။ ၁၀ မိ ့ ိ းေပ မှာ ေန့ညဥ့်မြပတ် သတိ ့သည်
လည်

ကပါ ပီ ။ မိ ထ
့ ဲ မှာ ဆိ းညစ်ေသာအမ ှ င့် ေ ှ ာက်ယှက် ြခင်း အမ ှ ိ ကပါ၏။

၁၁ အဓမတရားတိ ့သည်

မိ အ
့ လယ်၌ ှ ိ ၍၊

လမ်းတိ ့၌ေနရာကျ ကပါ၏။

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း ှ င့် လှ ည့်စားြခင်းသည်

၁၂ ငါ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့ေသာသသည် ငါ့ရန်သမဟတ်။ ဟတ်

လ င် သည်းခံ ိင်၏။ ငါ့ကိရန်ဘက် ပေသာသသည် ငါ့ကိမန်းေသာသမဟတ်။ ဟတ်လ င်
ထိ သကိ ငါေ ှ ာင် ိင်၏။ ၁၃ ထိ သိ့ ပေသာသသည် သင်ြဖစ်၏။ ငါ ှ င့် ဘက်ေသာသ၊
ငါ့မိတ်ေဆွ ၊ ငါအသိ အက မ်းြဖစ်၏။ ၁၄ အချင်းချင်းသာယာေသာ ေဆွ းေ ွးတိ င်ပင်ြခင်း
ကိ ပ က ပီ ။ ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်သိ့ လအစအေဝး ှ င့် အတသွ ား က ပီ ။

၁၅

သတိ ့ကိ ေသမင်းဘမ်းဆီ းပါေစ။ အသက် ှ င် လျက် မရဏာ ိင်ငံသိ ့ဆင်းသက် ကပါေစ။
အေ ကာင်းမ ကား၊ ဒစ ိ က်တိ့သည် သတိ ့ေနရာတွ င် သတိ ့အထဲ ၌ ှ ိ က

၏။ (Sheol

h7585) ၁၆ ငါမကား၊ ဘရားသခင်ကိ ပဌနာ ပ၍၊ ထာဝရ ဘရားသည် ကယ်တင်ေတာ်မမည်။
၁၇ ညဦ းအချိန်၊ နံ နက်အချိန်၊ မွ န်းတည့်အချိန်တိ့၌ ငါသည် ညည်းတွ ားြမည်တမ်း၍၊

ငါ၏အသံ ကိ ကားေတာ် မမည်။ ၁၈ ငါ့ကိ စစ်တိက် ကစဥ်တွင်၊ ငါ့အသက်ကိ ေ ွး တ်
၍ ချမ်းသာေပးေတာ်မမည်။ ငါ့ဘက်၌ ေနေသာသ အများ ှ ိ က၏။ ၁၉ ေ ှ းကာလမှစ၍
အ မဲ စီရင်ေသာ ဘရား သခင်သည် နားေထာင်၍ သတိ ့ကိ ှ ိမ့ ်ချေတာ်မမည်။ သတိ ့သည်
ေြပာင်းလဲ ြခင်းမ ှ ိ ေသာေ ကာင့် ဘရား သခင်ကိ မေ ကာက်မ ွံ ့ က။ ၂၀ ထိ သိ့ေသာသသည်
မိ တ်ေဆွ ြဖစ်ေသာသကိ ြပစ်မှား၍ သစာပျက်တတ်၏။ ၂၁ သ၏စကားသည် ေထာပတ်ထက်
ေချာေသာ် လည်း၊ စစ်တိက်မည်ဟအ ကံ ှ ိ ၏။ သ၏စကားသည် ဆီ ထက်ေြပာေသာ်လည်း၊
ထတ်ေသာ ထားြဖစ်၏။ ၂၂ ထမ်း ွက်ရေသာဝန်ကိ ထာဝရဘရား၌ ချထား ေလာ့။ သင့်ကိ
မစေတာ်မမည်။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ အစဥ်အ မဲ လပ် ှ ားေစေတာ်မမရာ။ ၂၃ အိ ဘရားသခင်၊
အြခားေသာသတိ ့ကိ ဖျက်ဆီး ရာ တွ င်းထဲ သိ့ချေတာ်မမည်။ လအသက်ကိ သတ်ေသာသ
ှ င့် သစာပျက်ေသာသတိ ့သည် မိ မိအသက်တာတဝက် ခန့်မ မ ှ င်ရ က။ အက ်ပ်မကား၊
ကိ ယ်ေတာ်၌ ခိ လံ ပါမည် ။

၅၆ အိဘရားသခင်၊ အက

်ပ်ကိ သနားေတာ်မပါ။ လတိ ့သည် ကိ က်စားအံ့ ေသာ

ေဒါသ ှ င့်ေန့တိင်းတိ က်၍ အက ်ပ်ကိ ှ ိပ်စက် ကပါ ၏။
ေန့တိင်းကိ က်စားအံ့ ေသာ ေဒါသ

၂ ရန်သတိ ့သည်

ှ ိ ၍ ြမင့်ေသာစိ တ် ှ င့် အက ်ပ်ကိ တိ က်ေသာသ

အများ ှ ိ ကပါ၏။ ၃ အက ်ပ်သည် ေ ကာက် ွံ ေသာအခါ
့
ကိ ယ် ေတာ်၌ ခိ လံ ပါမည်။
၄ ဘရားသခင်ကိ အမှီ ပ၍

တ်ကပတ်ေတာ်၌ ဝါ ကားပါမည်။ ငါသည် ဘရားသခင်ကိ

ခိ လံ သည်ြဖစ်၍ ေ ကာက်စရာမ ှ ိ ။ လသည် ငါ၌ အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်း။ ၅ သတိ ့သည်
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ေန့တိင်းငါ့စကားကိ အလွဲ ယ က၏။ ငါ၌ မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ သာ ကံ စည် က၏။ ၆
ငါ့အသက်ကိ ေစာင့်စဥ်အခါစေဝး၍ ေချာင်း ေြမာင်းလျက်၊ ငါေြခရာတိ ့ကိ ကည့်မှတ် က၏။ ၇
သတိ ့သည် မတရားေသာအမအားြဖင့် လတ် ြခင်းသိ ့ ေရာက်ရပါမည်ေလာ။ အိ ဘရားသခင်၊
ထိ လများ တိ ့ကိ အမျက်ေတာ်ထွက်၍ လှ ဲ ေတာ်မပါ။ ၈ အက ်ပ်သည် အရပ်ရပ်လည်ရေသာ
အြခင်း အရာတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်မှတ်၍ အက ်ပ်မျက်ရည်တိ့ကိ ဘးေတာ်ထဲမှာ ထည့်ေတာ်မပါ။
စာရင်းေတာ်၌ ှ ိ ပါသည် မဟတ်ေလာ။ ၉ ဘရားသခင်သည် ငါ့ဘက်မှာ ေနေတာ်မေသာ
ေ ကာင့်၊ ငါေအာ်ဟစ်ေသာအခါ ရန်သတိ ့သည် လှ န်ြခင်း ကိ ခံ ရ ကမည်ကိ ငါသိ ၏။ ၁၀
ဘရားသခင်ကိ အမှီ ပ၍

တ်ကပတ်ေတာ်၌ ဝါ ကားမည်။ ထာဝရဘရားကိ အမှီ ပ၍

တ်ကပတ် ေတာ်၌ ဝါ ကားမည်။

၁၁ ငါသည် ဘရားသခင်ကိ ခိ လံ သည်ြဖစ်၍

ေ ကာက်စရာမ ှ ိ ။ လသည် ငါ၌အဘယ်သိ့ ပ ိင် သနည်း။

၁၂ အိ ဘရားသခင်၊

အက ်ပ်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ သစာ ပပါသည်ြဖစ်၍၊ သစာဝတ်ကိ ေြဖလျက်ကိယ်ေတာ် ကိ
ချီးမွ မ်းပါမည်။ ၁၃ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်အသက်ကိ ေသြခင်း မှ ကယ်လတ်ေတာ်မ ပီ ။
အသက် ှ င်ေသာသတိ ့၏ အလင်း ထဲ မှာဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ အက ်ပ်ကျင့်ေနပါမည်
အေ ကာင်း၊ အက ်ပ်ေြခကိ လည်း ထိ မိ၍လဲ ြခင်းမှ ကယ်လတ်ေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။
ဒါဝိ ဒ်သည် ဂါသ မိ မ့ ှ ာ ဖိ လိတိ လတိ ့လက်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ စပ်ဆိေသာဆာလံ ။

၅၇ အိဘရားသခင်၊

အက ်ပ်ကိ

သနားေတာ်မပါ။

သနားေတာ်မပါ။

ေဘးမလွ န်မှီတိင်ေအာင် အက ်ပ်၏ ဝိ ညာဥ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ခိ လံ ပါ၏။ အေတာင်ေတာ်
အရိ ပ်၌ ခိ လံ ပါ၏။ ၂ ငါသည်အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရားသခင်၊ ငါ့အမကိ ပီ းစီ းေစေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်ကိ ေအာ်ဟစ်မည်။

၃ ေကာင်းကင်ကလက်ေတာ်ကိ ဆန့်ေတာ်မမည်။

ငါ့ကိ

အ ှ က်ခွဲသြဖင့်၊

ကိ က်စားအံ့ ေသာသကိ

ငါ့ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မမည်။

က ဏာေတာ် ှ င့်သစာေတာ်ကိ ဘရားသခင် ေစလတ်ေတာ်မမည်။ ၄ ငါ့ဝိညာဥ်သည်
ြခေသ့ စထဲ မှာ ေနရ၏။ ေဒါသ မီ းေလာင်လျက် ှ ိ ေသာ လသားတိ ့တွင် ငါအိ ပ်ရ၏။ သတိ ့
သွ ားတိ ့သည် လှ ံ ှ င့်ြမားြဖစ် က၏။ သတိ ့လ ာသည်လည်း ထက်ေသာသန်လ က် ြဖစ်၏။ ၅
အိ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ြမင့်သည်ထက် ကိ ယ်ေတာ် ကီ းြမင့်ေတာ်မေစသတည်း။
ေြမ ကီ းတြပင်လံ း ကိ ဘန်းေတာ်လမ်းမိ းပါေစသတည်း။ ၆ သတိ ့သည် ငါသွ ားရာလမ်း၌
ေကျာ့ကွ င်းကိ ြပင်ဆင် က ပီ ။ ငါ့ဝိညာဥ်သည် ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ၏။ ငါ့ေ ှ ့၌ တွ င်းကိ တး က ပီ းမှ
ကိ ယ်တးေသာ တွ င်းထဲ သိ့ ကိ ယ်ကျ က ပီ ။ ၇ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ် ှ လံ းသည် တည်
ကည်ပါ၏။ အက ်ပ် ှ လံ းသည် တည် ကပါ၏။ သီ ချင်း ဆိ ပါမည်။ ချီးမွ မ်းေထာမနာ ပပါမည်။
၈ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ ိးေလာ့။ တေယာ ှ င့်ေစာင့်တိ ့ ိး ကေလာ့။ ငါလည်း ေစာေစာ ိးမည်။ ၉
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အိ ထာဝရဘရား၊ ပရိ သတ်အလယ်၌ ကိ ယ် ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းပါမည်။ လမျိုးတိ ့တွင်
ကိ ယ်ေတာ်အား ေထာမနာသီ းချင်းဆိ ပါမည်။ ၁၀ အေ ကာင်းမကား၊ က ဏာေတာ်သည်
ေကာင်း ကင်သိ့၎င်း၊ သစာေတာ်သည် မိ ဃ်းတိ မ်သိ့၎င်း မှီပါ၏။ ၁၁ အိ ဘရားသခင်၊
ေကာင်းကင်ြမင့်သည်ထက် ကိ ယ်ေတာ် ကီ းြမင့်ေတာ်မေစသတည်း။ ေြမ ကီ းတြပင်လံ း ကိ
ဘန်းေတာ်လမ်းမိ းပါေစသတည်း။ ဒါဝိ ဒ်သည်ဥမင်၌ ေ ှ ာလထံ မှထွ က်ေြပးေသာအခါ
စပ်ဆိေသာဆာလ။

၅၈ အိလသားတိ့၊

အကယ်စင်စစ် သင်တိ့သည် စကားေြဖာင့် ကသေလာ။

၂

တရားသြဖင့်စီ ရင် ကသေလာ။ အကယ်စင်စစ် သင်တိ့သည် မတရားေသာ အ ကံ ကိ ကံ စည်၍
ေြမ ကီ း ေပ မှာ ကိ ယ်လက် ှ င့် ပေသာ
သတိ ့သည် အမိ ဝမ်းထဲ မှစ၍

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ချိန်တတ် က၏။ ၃ မတရားေသာ

ိ င်းေသာသေဘာ ှ ိ က၏။ ေမွ းကတည်းကလမ်းလဲ ၍

မသာစကားကိ ေြပာတတ် က၏။ ၄ သတိ ့အဆိ ပ်သည် ေ မအဆိ ပ် ှ င့်တ၏။ နားပင်း
ေသာ ေ မဆိ းသည် မိ မိနားကိ ပိ တ်၍၊ ၅ လိ မာေသာအလမ မက်ဆိေသာ မ ရားစကား ကိ
နားမေထာင်ဘဲေနသကဲ့ သိ ့ ြဖစ် က၏။ ၆ အိ ဘရားသခင်၊ သတိ ့ပစပ်ထဲမှာ သွ ားများကိ
ချိုးေတာ်မပါ။ အိ ထာဝရဘရား၊ ြခေသ့ တိ ့၏ အံ သွ ားများ ကိ ချိုးေတာ်မပါ။ ၇ ထိ သတိ ့သည်
စီ းေသာေရကဲ့ သိ ့ ကွ ယ်ေပျာက် က

ပါေစေသာ။ ေလးကိ တင်ေသာအခါ ြမားတိ ့သည် ကျိုး

သကဲ့ သိ ့ ြဖစ် ကပါေစေသာ။ ၈ ခ သည် သွ ားစဥ်တွင် ေ ွလျားသကဲ့
့
သိ ့၎င်း၊ ပျက် ေသာ
ကိ ယ်ဝန်သည် ေနေရာင်ကိ မြမင်ရသကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ် ကပါေစေသာ။ ၉ ဆးပင် ှ င့်ေမွ းေသာ
မီ းပမှန်းကိ အိ းတိ ့သည် မသိ မှီ၊ အသက် ှ င် ေသာဆးပင် ှ င့် မီ းေလာင်လျက် ှ ိ ေသာ
ဆးပင်တိ့ကိ ေလေတွ တိက်သွားပါေစေသာ။ ၁၀ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် ထိ သိ့ေသာဒဏ်ေပး
ြခင်းကိ ြမင်၍ ဝမ်းေြမာက်ပါလိ မ့ ်မည်။ မတရားေသာသတိ ့၏ အေသွ း၌ မိ မိေြခတိ ့ကိ
ေဆးပါလိ မ့ ်မည်။

၁၁ သတပါးကလည်း၊

ေြဖာင့်မတ်ေသာ သသည် အကျိုးကိ

ဧကန်အမှန်ခံရ၏။ ေြမ ကီ းေပ မှာ တရား စီ ရင်ေသာ ဘရားသခင်သည် ဧကန်အမှန် ှ ိ ေတာ်မ
သည်ဟ ဝန်ခံ ကပါလိ မ့ ်မည်။

၅၉ အိ အက ်ပ်၏ဘရား၊ ရန်သတိ့လက်မှ အက ်ပ် ကိ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ
ရန်ဘက် ပေသာသ တိ ့၏ အေပ မှာ အက ်ပ်ကိ ချီးေြမာက်ေတာ်မပါ။ ၂ ဒစ ိ က်ကိ
ပေသာသတိ ့အထဲ က အက ်ပ်ကိ တ်ယ၍၊ အသက်ကိသတ်လိေသာ သတိ ့လက်မှ ကယ်
တင်ေတာ်မပါ။ ၃ သတိ ့သည် အက ်ပ်အသက်ကိ သတ်လိ ၍ ေချာင်း ကည့်လျက်
ေန ကပါ၏။ အား ကီ းေသာသတိ ့ သည်အက ်ပ်တဘက်၌ စည်းေဝး ကပါ၏။ အိ ထာဝရ
ဘရား၊ အက ်ပ်မှားယွ င်း ေသာေ ကာင့်မဟတ်ပါ။ အက ်ပ် အြပစ်ေ ကာင့်မဟတ်ပါ။ ၄
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အက ်ပ်၌ အြပစ်မ ှ ိ ဘဲ သတိ ့သည် ေြပးလာ၍ ြပင်ဆင် ကပါ၏။ အက ်ပ်ကိ ကမြခင်းငှ ါ
ိးေတာ်မပါ။ ကည့် ေတာ်မပါ။

၅ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

သာသနာပ လအေပါင်းတိ ့ကိ ဆံ းမြခင်းငှ ါ
တစံ တေယာက်ကိမ

ိးေတာ်မပါ။ ဒစ ိ က်၌ ကျင်လည်ေသာသ

သနား ေတာ်မမပါ ှ င့်။

၆ သတိ ့သည် ညဦ းယံ ၌ ြပန်လာ၍၊

ေခွ းဘာသာ အတိ င်း ြမည်လျက် မိ က
့ ိ လှည့်ပတ် ကပါေစေသာ။

၇ ထိ သတိ ့သည်

ေစာ်ကားေသာ စကားကိ ေြပာ၍၊ သတိ ့ တ်ခမ်း တွ င်ထားပါလျက်အဘယ်သ ကားလိ မ့ ်
မည်နည်းဟ ဆိ တတ် ကပါ၏။ ၈ သိ ့ရာတွ င်၊ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် သတိ ့ကိ
ပံ းရယ်၍ သာသနာပလအေပါင်းတိ ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့ေတာ်မမည်။ ၉ အိ အက ်ပ်အစွ မ်းသတိ ၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့်ပါမည်။ ဘရားသခင်သည် အက ်ပ် ခိ လံ ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။
၁၀ က ဏာအ ှ င် ဘရားသခင်သည် အက ်ပ်ကိ ကမြခင်းငှ ါ

ကလာေတာ်မမည်။

ရန်သတိ ့ကိ အက ်ပ် ကည့် ၍ အားရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ေစေတာ်မမည်။ ၁၁ အက ်ပ်တိ့ကိ
ကွ ယ်ကာေတာ်မေသာ ဘရား ှ င်၊ သတိ ့ကိ သတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ သတ်လ င် အက ်ပ်၏
လတိ ့သည် သတိ လစ် ကပါလိ မ့ ်မည်။ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် အရပ်ရပ် ကွဲ ြပားေစ၍
ှ ိမ့ ်ချေတာ်မပါ။ ၁၂ သတိ ့ေြပာမိ ေသာ စကားတည်းဟေသာ သတိ ့ တ်၏အြပစ်ေ ကာင့်
မိ မိတိ့မာနတွ င် ေကျာ့မိ ပါေစ ေသာ။ သတိ ့ ကျိန်ဆဲေသာ စကား ှ င့် မသာစကားေ ကာင့်၊
၁၃ အမျက်ေတာ်အားြဖင့် ေပျာက်ပျက်ေစေတာ်မပါ။ အကန်အစင်ေပျာက်ပျက်ေစေတာ်မပါ။

ဘရားသခင်သည် ယာကပ်အမျိုးမှစ၍ ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင် အပ်စိးေတာ်မေ ကာင်းကိ
သတိ ့သည် သိ က

ပါေစေသာ။ ၁၄ ညဦ းယံ ၌ ြပန်လာ၍၊ ေခွ းဘာသာအတိ င်း ြမည်လျက်

မိ က
့ ိ လှ ည့်ပတ် ကပါေစေသာ။ ၁၅ အစာကိ ှ ာလျက် အရပ်ရပ်သိ့ လည်၍မဝဘဲ တညဥ့်လံ း
ေန ကပါေစေသာ။ ၁၆ အက ်ပ်မကား၊ တန်ခိးေတာ်ကိ သီ ချင်းဆိ ပါမည်။ နံ နက်ယံ၌
က ဏာေတာ်ကိ င်လန်းစွ ာ သီ ချင်းဆိ ပါမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ေဘးေရာက်ေသာကာလ၌
ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ခိလံ ရာ၊ ေဘးလွ တ်ရာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ အိ အက ်ပ်အစွ မ်းသတိ ၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိ သီ ချင်းဆိ ပါမည်။ ဘရားသခင်သည် အက ်ပ်ခိလံ ရာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။
အက ်ပ်၌ က ဏာအ ှ င် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ေ ှ ာလေစလတ်ေသာ သတိ ့သည်
ဒါဝိ ဒ်အသက်ကိသတ်ြခင်းငှ ါ၊ အိ မ်ကိေစာင့် ကေသာအခါ ဒါဝိ ဒ်စပ်ဆိေသာ

၆၀ အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် အမျက်ထွက်သြဖင့်၊ အက

်ပ်တိ့ကိ စွ န့်ပစ်၍

အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပားေစေတာ်မ ပီ ။ တဖန် အက ်ပ်တိ့ကိ အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ ၂
ေြမ ကီ းကိ လပ်၍ ခွဲ ေတာ်မ ပီ ။ ကွဲ အက်ရာတိ ့ကိ တဖန် ေစ့စပ်ေစေတာ်မပါ။ တန်လပ်လျက်
ှ ိ ပါေသး၏။ ၃ ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့ကိ ခက်ထန်စွာ စီ ရင်၍၊ မိ င်ေတွ ြခင်း စပျစ်ရည်ကိ

ဆာလံ

953

တိ က်ေတာ်မ ပီ ။ ၄ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာသတိ
့
့သည် သစာတရားေ ကာင့် ထရေသာ
အလံ ကိ ေပးသနားေတာ် မ ပီ ။ ၅ ချစ်ေတာ်မေသာ သတိ ့သည် ချမ်းသာရမည်အေ ကာင်း၊
အက ်ပ်စကားကိ နားေထာင်၍၊ လက်ျာလက် ံ းေတာ်အားြဖင့် ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၆
သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီ ေတာ်ကိ တိ င်တည်၍ ဘရားသခင်သည် ဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မေသာေ ကာင့်၊
ငါသည် ဝမ်းေြမာက်မည်။ ေ ှ ခင် မိ က
့ ိ ပိ င်းြခားမည်။ သကတ်လယ်ြပင်ကိ တိ င်းထွ ာမည်။
၇ ဂိ လဒ်ြပည်ကိ

ငါပိ င်ရ၏။ မနာေ ှ ြပည်ကိလည်း ငါပိ င်ရ၏။ ဧဖရိ မ်ြပည်ကား၊

ငါ့ဦးေခါင်း၏အစွ မ်း ြဖစ်ရ၏။ ယဒြပည်ကား၊ ငါ၏ လတ်ေတာ်ြဖစ်ရ၏။ ၈ ေမာဘြပည်ကား၊
ငါ့ေရချိုးအိ းြဖစ်ရ၏။ ဧဒံ ြပည်ကား၊ ငါ့ေြခနင်းရာ ြဖစ်ရ၏။ ဖိ လိတိ ြပည်အေပ မှာ ေအာင်သံ ှ င့်
ေ ကးေ ကာ်မည်။

၉ အား ကီ းေသာ

မိ ထ
့ ဲ သိ့ ငါ့ကိ အဘယ်သသွ င်းေပးမည်နည်း။

ဧဒံ ြပည်သိ့ ငါကိ အဘယ်သ လမ်းြပမည်နည်း။ ၁၀ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ
စွ န့်ပစ်ေတာ်မေသာ

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်တိ့ ဗိ လ်ေြခ ှ င့်အတ

ပေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။

အိ ဘရားသခင်၊

ကေတာ်မမေသာ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ပေတာ်မမည်

မဟတ်ေလာ။ ၁၁ ဒက ှ င့် ကင်းလွ တ်ေစြခင်းငှ ါ မစေတာ်မပါ။ လတိ ့သည် ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ
မတတ် ိင် ကပါ။

၁၂ ဘရားသခင်အားြဖင့် ငါတိ ့သည် ရဲ ရင့်စွ ာ ပ ကမည်။ ငါတိ ့၏

ရန်သများကိ ကိ ယ်ေတာ်တိင် နင်းေတာ်မမည်။ ဒါဝိ ဒ်သည် ေမေသာေပါတာမိ ရိ လတိ ့ ှ င့်
ေဇဘ ရိ ှ င်လတိ ့ကိစစ်တိက် ပီ းမှ၊ ယွ ာဘသည် ြပန်၍ဧဒံ လတေသာင်း

ှ စ်ေထာင်

တိ ့ကိဆားချိုင့်၌လပ် ကံ ေသာအခါ စပ်ဆိေသာဆာလံ ။

၆၁ အိ

ဘရားသခင်၊

အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ြခင်းကိ

နားေထာင်၍

အက ်ပ်၏

ပဌနာစကားကိ မှတ်ေတာ်မပါ။ ၂ စိ တ် ှ လံ း ိ းငယ်လျက် ေြမ ကီ းစွ န်းမှ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ပါ၏။ အက ်ပ်အထက်၌ ြမင့်ေသာ ေကျာက်သိ့ အက ်ပ်ကိ
ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။ ၃ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ခိလံ ရာ၊ ရန်သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ခိ င်ခ့ံ ေသာ
ရဲ တိက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၄ တဲ ေတာ်၌ အစဥ်ေနပါမည်။ အေတာင်ေတာ်ဖံ းအပ်ရာ၌ ခိ လံ ပါမည်။
၅ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ် ပေသာ သစာဂတိ တိ့ကိ ကားေတာ်မ၏။ နာမေတာ်ကိ

ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
သတိ ့၏အေမွ ကိ အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၆ ှ င်ဘရင်၏
အသက်ေန့ရက်ကာလကိ ှ ည်ေစေတာ်မ၍၊ ှ စ်စဥ်မြပတ် နိစထာဝရ တည်ပါေစေသာ။ ၇
ဘရားသခင် ေ ှ ေတာ်
့
၌ အန ကာလပတ်လံ း ေနေတာ်မေစသတည်း။ က ဏာ ှ င့်
သစာေတာ်သည် သ့ကိ ေစာင့်မေစသတည်း။ ၈ သိ ့ြဖစ်၍ ေန့ရက်အစဥ်အတိ င်း သစာဝတ်ကိ
ေြဖြခင်းငှ ါ၊ နာမေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ ေထာမနာသီ ချင်း ဆိ ပါေလအံ့ သတည်း။
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၆၂ အကယ်စင်စစ် ငါ့ဝိညာဥ်သည် ဘရားသခင်ေ ှ မ့ ှ ာ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနတတ်၏။ ငါ့ကိ
ကယ်တင်ြခင်း အေ ကာင်းသည် အထံ ေတာ်က သက်ေရာက်ရ၏။ ၂ အကယ်စင်စစ်
ဘရားသခင်သည် ငါ၏ေကျာက်၊ ငါ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းအေ ကာင်း၊ ငါ့ခိလံ ရာြဖစ်ေတာ်
မ၍၊ ငါ၌ လပ် ှ ားြခင်းများစွ ာ မ ှ ိ ရာ။

၃ သင်တိ့သည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း

တေယာက်ေသာသကိ တိ က် ကမည်နည်း။ သ့ကိ တိ မ်းေသာ အပ် ိ း၊ လပ်ေသာ ထရံ ကဲ့ သိ ့
မှတ်၍၊ သင်တိ့အေပါင်းသည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း ဖိ ဖျက် ကမည်နည်း။ ၄ ထိ သကိ
ြမင့်ေသာ အရပ်က လှ ဲ ြခင်းငှ ါ ကံ စည်လျက် ေန က၏။ မသာကိ ှ စ်သက် က၏။ တ်ြဖင့်ကား၊
ေကာင်း ကီ းကိ ေပးလျက်၊ ှ စ်လံ း၌ ကား၊ ကျိန်ဆဲြခင်းကိ ပတတ် က၏။ ၅ အကယ်စင်စစ်
ငါ့ဝိညာဥ်သည် ဘရားသခင်ေ ှ မ့ ှ ာ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနတတ်၏။ ငါေြမာ်လင့်ြခင်း အေ ကာင်းသည်
အထံ ေတာ်က သက်ေရာက်ရ၏။ ၆ အကယ်စင်စစ် ဘရားသခင်သည် ငါ၏ေကျာက်၊ ငါ့ကိ
ကယ်တင်ြခင်းအေ ကာင်း၊ ငါခိ လံ ရာြဖစ်ေတာ် မ၍၊ ငါသည် လပ် ှ ားြခင်းမ ှ ိ ရာ။ ၇ ငါ့ကိ
ကယ်တင်ြခင်းအေ ကာင်း၊ ငါ၏ဘန်းပွ င့ ်ြခင်းအေ ကာင်းကား ဘရားသခင်ေပတည်း။ ငါ့ကိ
အားေပးေသာေကျာက်၊ ငါခိ လံ ရာကား ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၈ အိ လများတိ ့၊ ဘရားသခင်၌
အစဥ်မြပတ် ခိ လံ ကေလာ့။ ေ ှ ေတာ်
့
၌ စိ တ် ှ လံ းကိ ဖွ င့ ်ြပ ကေလာ့။ ဘရားသခင်သည်
ငါတိ ့ ခိ လံ ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။

၉ အကယ်စင်စစ် ယတ်ည့ံ ေသာ သတိ ့သည် အနတ၊

အသေရ ှ ိ ေသာ သတိ ့သည် မသာြဖစ် က၏။ ချိန်ခွင် ှ င့် ချိန်စက်လ င် ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်
အနတထက် သာ၍ ေပါ့ က၏။ ၁၀ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ မကိ းစား က ှ င့်။ အ ိင်အထက်လယ၍
မဝါ ကား က ှ င့်။ ဥစာများြပားလ င် စိ တ်စွဲလမ်းြခင်း မ ှ ိ က ှ င့်။ ၁၁ ဘရားသခင်သည် တ ကိ မ်
ဗျာဒိ တ်ေပးေတာ်မ ပီ ။ ှ စ် ကိ မ်ေြမာက် ငါ ကားရေသာ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ဟမ ကား၊ တန်ခိးသည်
ဘရားသခင်၌ ှ ိ ၏။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် က ဏာ ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။
ကိ ယ်ေတာ်သည် လအသီ းအသီ းတိ ့ အား သတိ ့အကျင့် ှ င့်အေလျာက် အကျိုးအြပစ်ကိ
ဆပ်ေပးေတာ်မ၏။

၆၃ အိဘရားသခင်၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။
ကိ းစား၍

ှ ာပါ၏။

ေရမ ှ ိ ေသွ ့ေြခာက်ေသာ

လွ င်ြပင်၌

အက ်ပ်၏ဝိ ညာဥ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ငတ်ပါ၏။ အက ်ပ်၏ ကိ ယ်ခ ာသည်လည်း
ကိ ယ်ေတာ်ကိ

လွ မ်းဆွ တ်ပါ၏။

၂

ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌ ထိ သိ့ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဖးေမ ာ်ပါ ပီ ။
အသက်ထက်သာ၍

ေကာင်းေသာေ ကာင့်၊

ြမင်ြခင်းငှ ါ၊

၃ က ဏာေတာ်သည်

အက ်ပ်၏ တ်သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ချီးမွ မ်းရပါမည်။ ၄ ထိ သိ့ အသက် ှ င်စဥ်တွင် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေကာင်း ကီ းေပးပါမည်။
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နာမေတာ်ကိ အမှီ ပလျက် လက်ကိ ချီပါမည်။ ၅ အိ ပ်ရာေပ မှာ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့၍၊
ညဥ့်ယံ တိ ့၌ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဆင်ြခင်လျက် ေနေသာအခါ၊ ဆီ ဥကိ ၎င်း၊ ဆေသာအသားကိ ၎င်း
စား၍

ဝသကဲ့ သိ ့၊

အက ်ပ်၏ဝိ ညာဥ်သည်

ဝ၍

င်လန်းေသာ

တ်ခမ်း ှ င့်

အက ်ပ်၏ တ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းပါမည်။ ၆ အက ်ပ်ကိ မစေတာ်မေသာေ ကာင့်၊
အေတာင်ေတာ် အရိ ပ်၌ ဝမ်းေြမာက်ပါမည်။ ၇ အက ်ပ်၏ဝိ ညာဥ်သည် ကိ ယ်ေတာ်၌ မှီဝဲ၍၊
လက်ျာလက်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ေထာက်မ ေတာ်မ၏။

၈ အက ်ပ်အသက်ကိ

ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ ှ ာေသာ သတိ ့သည် ေြမ ကီ းေအာက်အရပ်သိ့ ဆင်းရ ကမည်။ ထားေဘးြဖင့်
ဆံ း၍၊

ေြမေခွ းစားရန်

ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

ှ င်ဘရင်မကား၊

၉

ဘရားသခင်၌

ဝမ်းေြမာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၀ ဘရားသခင်ကိ တိ င်တည်၍ ကျိန်ဆိေသာသအေပါင်းတိ ့သည်
ဝါ ကား ကလိ မ့ ်မည်။ မသာစကားကိ ေြပာေသာသတိ ့၏ တ်မကား ပိ တ်လျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။
ဒါဝဒ်သည်ယဒေတာ၌ ှ ိ ေသာအခါ စပ်ဆိေသာဆာလံ ။

၆၄ အိ

ဘရားသခင်၊

အက ်ပ်ဆေတာင်းေသာ

စကားသံ ကိ

နားေထာင်၍

အက ်ပ်အသက်ကိ ရန်သေဘးမှ ကွ ယ်ကာေစာင့်မေတာ်မပါ။ ၂ လဆိ းတိ ့၏
တိ င်ပင်ရာမှ၎င်း၊ ဒစ ိ က်ကိ

ပေလ့ ှ ိ ေသာ သတိ ့၏ စေဝးရာမှ၎င်း၊ အက ်ပ်ကိ

ကွ ယ်ကာေတာ်မပါ။ ၃ ထိ သတိ ့သည် မိ မိတိ့လ ာကိ ထားကဲ့ သိ ့ ေသွ းတတ် က၏။ ၄
စံ လင်ေသာသကိ မထင်မ ှ ားပစ်မည်အ ကံ ှ င့်၊ ခါးေသာစကားတည်းဟေသာ မိ မိတိ့ ြမားကိ
ွယ်တတ် က၏။ မေ ကာက်မ ွံ ဘဲ
့ ချက်ြခင်း ပစ်တတ် က၏။ ၅ မေကာင်းေသာအမမှာ
တေယာက်ကိတေယာက်

ိးေဆာ်တတ် က၏။ ေကျာ့ကွ င်းတိ ့ကိ ေထာင်ထား ြခင်းငှ ါ

တိ င်ပင်၍၊ အဘယ်သ ြမင်လိမ့ ်မည်နည်းဟ ဆိ တတ် က၏။ ၆ မတရားေသာ အမတိ ့ကိ
ကိ ယ်အဘိ ့ စစ်ေဆး ှ ာေဖွ တတ် က၏။ အသီ းအသီ း စိ တ် ှ လံ းထဲ မှာ

ကံ စည်ေသာ

အရာတိ ့သည် အလွ န်နက်နဲ က၏။ ၇ သတိ ့၌ ဘရားသခင် ပစ်ေတာ်မေသာ ြမားမှန်၍၊
သတိ ့သည် အမှတ်တမဲ့ နာ ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ သိ ့ြဖစ်၍ မိ မိတိ့ လ ာသည် မိ မိတိ့ကိ တိ က်ေစ၍၊
ြမင်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ေြပးသွ ား ကလိ မ့ ်မည်။
ေ ကာက် ွံ ့၍၊

ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ကားေြပာ ကလိ မ့ ်မည်။

၉ လအေပါင်းတိ ့သည်လည်း

နားလည်သြဖင့်

အမေတာ်ကိ

၁၀ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် ထာဝရဘရား၌ ဝမ်းေြမာက်၍

ခိ လံ လိ မ့ ်မည်။ သေဘာေြဖာင့်ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် ဝါ ကား ကလိ မ့ ်မည်။

၆၅ အိ ဘရားသခင်၊ ဇိ အန် မိ ့၌ ကိယ်ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ငိမ်ဝပ်စွာ ေန၍ ချီးမွမ်းရပါ၏။
ကိ ယ်ေတာ်

အားလည်း

သစာဝတ်ကိ

ေြဖရပါ၏။

၂

ပဌနာစကားကိ

နားေထာင်ေတာ်မေသာ ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ လသားအေပါင်းတိ ့သည် ချဥ်းကပ်

ဆာလံ

956

ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃ မတရားေသာအမသည် အလွ န်များ၍ အက ်ပ်သည် မတတ် ိင်ပါ။
သိ ့ေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်တိ့ ြပစ်မှားြခင်း အြပစ်များကိ ကိ ယ်ေတာ်ေြဖ ှ င်းေတာ်မမည်။ ၄
တန်တိင်းေတာ်အတွ င်း၌ ေန၍၊ အထံ ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ကိ ယ်ေတာ်ေ ွးေကာက်
ေတာ်မေသာ သသည် မဂလာ ှ ိ ပါ၏။ သန့် ှ င်းေသာ ဗိ မာန်ေတာ်တည်းဟေသာ အိ မ်ေတာ်၌
ေကာင်းေသာ အရာတိ ့ ှ င့် အက ်ပ်တိ့သည် ဝေြပာ ကပါေစေသာ။ ၅ အက ်ပ်တိ့ကိ
ကယ်တင်ေတာ်မေသာ ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့၏ ပဌနာကိ နားေထာင်၍ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ
အမတိ ့ကိ တရားေတာ် ှ င့်အညီ ြပေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေဝးစွ ာေသာ ေြမ ကီ းစွ န်း ှ င့်၊
ပင်လယ်စွန်းတိ ့၌ ေနေသာသတိ ့၏ ကိ းစားရာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၆ ကိ ယ်ေတာ်သည်

တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံ သြဖင့်၊ အား ကီ း၍ ေတာင်များကိ တည်ေစေတာ်မ၏။ ၇ သမဒရာြမည်သံ၊
လိ င်းတံ ပိ းဟန်းသံ ၊ လတိ ့ န်းရင်းခတ်သံများကိ လည်း ငိ မ်းေစေတာ်မ၏။ ၈ အေဝးဆံ းေသာ
အရပ်တိ့၌ေနေသာ သတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်၏ နိမိတ်များကိ ြမင်၍ ေ ကာက် ွံ ့ က
ပါ၏။ ေနထွ က်ရာအရပ် ှ င့် ေနဝင်ရာအရပ်တိ့ကိ င်လန်းေစေတာ်မ၏။ ၉ ေြမ ကီ းကိ
အ ကည့်အ ကလာ၍၊ မိ ဃ်းကိ များစွ ာ ွာေစလျက်၊ ေရ ှ င့် ြပည့်ေသာ ဘရားသခင်၏
ြမစ်အားြဖင့် အလွ န် ကယ်ဝေစေတာ်မ၏။ ထိ သိ့ ေြမကိ ပြပင် ပီ းမှ၊ ေြမသားတိ ့အဘိ ့
စပါးကိ ပြပင်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ေြမ ိ းတိ ့ကိ စိ စွတ်ေစ၍၊ လယ်ြပင်ကိ တညီ တည်း စီ ရင် ပီ းမှ၊
မိ ဃ်း ွာေသာအားြဖင့် ေြပာ့ေစ၍၊ ေပါက်ေသာ အပင်များကိ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။ ၁၁
ှ စ်တိ့ကိ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ပတ်ရစ်ေတာ်မ၍၊ ေြခေတာ်ရာတိ ့သည် ဆီ ဥယိ တတ် ကပါ၏။ ၁၂
သာယာေသာ ေတာအရပ်တိ့လည်း ယိ ၍၊ ေတာင်တိ့သည်လည်း ပီ တိခါးစည်း ှ င့် စည်းလျက်
ှ ိ ကပါ၏။ ၁၃ ကျက်စားရာအရပ်တိ့သည် သိ းဆိ တ်စတိ ့ ှ င့် ြပည့်စံ လျက်၊ လယ်ြပင်တိ့လည်း
စပါးပင် ှ င့် လမ်းမိ းလျက် ှ ိ ၍၊ ကျူးဧေသာ အသံ ှ င့် သီ ချင်းဆိ ကပါ၏။
့
၌ ကျူးဧေသာ အသံ ကိ
၆၆ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့၊ ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
၂

နာမေတာ်၏ဂဏ်ကိ

ြပ ကေလာ့။

သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။

ချီးမွ မ်းြခင်း၏

ပ၍၊

ဂဏ်အသေရကိ

၃ ကိ ယ်ေတာ်စီရင်ေသာအမတိ ့သည် အလွ န်အ့ံ သဘွ ယ် ြဖစ် ကပါ၏။

တန်ခိးေတာ် ကီ းေသာေ ကာင့်၊ ရန်သတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေတာင်းပန် ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၄
ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ကိ းကွ ယ်၍၊ သီ ချင်းဆိ ကပါေစေသာ။
နာမေတာ်အား သီ ချင်းဆိ ကပါေစေသာဟ ဘရားသခင်အား ေလ ာက်ထား ကေလာ့။ ၅
ဘရားသခင်

စီ ရင်ေတာ်မေသာ

အမေတာ်ကိ

လာ၍

ကည့် ကေလာ့။

လသားတိ ့တွင်စီရင်ေတာ်မေသာ အမတိ ့သည် အံ့ သဘွ ယ် ြဖစ် က၏။ ၆ ပင်လယ်ကိ
ကန်းြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ သတိ ့သည် ေရစီ းရာအရပ်ကိ ေြခြဖင့် ေ ှ ာက်သွား ကသည်ြဖစ်၍၊
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ငါတိ ့သည် ဘရားသခင်၌ ဝမ်းေြမာက် က၏။
အပ်စိးေတာ်မ၏။

မျက်စိေတာ်သည်

၇ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် အစဥ်အ မဲ

လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ

ကည့် သည်

ြဖစ်၍၊

ြငင်းဆန်ေသာသတိ ့သည် မဝါ ကား ကေစ ှ င့်။ ၈ အချင်းလစတိ ့၊ ငါတိ ့ ဘရားသခင်ကိ
ေကာင်း ကီ းေပး ကေလာ့။
ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။

ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွ မ်းေသာ

စကားသံ ှ င့်

၉ ငါတိ ့အသက်ကိ မေသေစမည်အေ ကာင်း ှ င့် ေြခကိ လည်း

မေချာ်ေစမည်အေ ကာင်းေစာင့်မေတာ်မ၏။

၁၀ အိ ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်တိ့ကိ စံ စမ်းေတာ်မ ပီ ။ ေငွ ကိ စစ်ေဆးသကဲ့ သိ ့ အက ်ပ်တိ့ကိ စစ်ေဆးေတာ်မ ပီ ။
၁၁ ေကျာ့ကွ င်းထဲ မှာ ေကျာ့မိ ေစ၍၊ ေကျာက်ကန်းေပ မှာ ေလးေသာ ဝန်ကိ တင်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၂

အက ်ပ်တိ့ ေခါင်းေပ မှာ သတပါးကိ စီ းေစေတာ်မ ပီ ။ မီ း၌၎င်း၊ ေရ၌၎င်း သွ ားရေသာ်လည်း၊
ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့် ကယ်ဝြခင်းသိ ့ ေရာက် ကပါ၏။ ၁၃ မီ း ိ ရေသာ
့
ယဇ် ပါလျက်
အိ မ်ေတာ်သိ့ အက ်ပ်သွားပါမည်။ ၁၄ ဆင်းရဲ ခံရစဥ်အခါ၊ အက ်ပ်သည် တ်ကိ ဖွ င့ ်၍
မက်ဆိသည်အတိ င်း၊

သစာဝတ်ကိ

ေြဖပါမည်။

၁၅

ဆ ဖိ းေသာ

သိ းတိ ့ကိ

နံ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်တကွ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပ၍ ပေဇာ်ပါမည်။ ွား ှ င့် ဆိ တ်တိ့ကိလည်း စီ ရင်ပါမည်။
၁၆ ဘရားသခင်ကိ

ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
သအေပါင်းတိ ့၊ လာ၍ နားေထာင် ကေလာ့။

ငါ့ဝိညာဥ်အဘိ ့ အဘယ်သိ့ ေကျးဇး ပေတာ်မသည်ကိ ငါ ကားေြပာမည်။ ၁၇ ငါသည်
ဘရားသခင်ကိ တ် ှ င့် ေအာ်ဟစ်၍၊ ဂဏ်ေတာ်ကိလည်း လ ာ ှ င့် ချီးမွ မ်းရ ပီ ။ ၁၈ ငါသည်
စိ တ် ှ လံ းထဲ မှာ ဒစ ိ က်ကိ ငဲ့ ကွ က်လ င်၊ ဘရား ှ င်သည် နားေထာင်ေတာ်မမ။ ၁၉ ယခမကား၊
ဘရားသခင်သည် နားေထာင်၍၊ ငါ မက်ဆိေသာ ပဌနာစကားသံ ကိ မှတ်ေတာ်မ ပီ ။ ၂၀
ငါ မက်ဆိေသာ ပဌနာကိ ပယ်ေတာ်မမ။ ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါမှ

ပ်သိမ်းေတာ်မမေသာ

ဘရားသခင် သည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။

၆၇ ဘရားသခင်သည်

အက ်ပ်တိ့ကိ

သနားြခင်း

က ဏာစိ တ်ေတာ် ှ ိ သြဖင့်၊

ေကာင်း ကီ းေပး၍ မျက် ှ ာေတာ်၏အလင်းကိ လတ်ေတာ်မပါေစေသာ။

၂

ထိ သိေ
့ သာအားြဖင့် ေြမ ကီ းသားတိ ့သည် အမေတာ်တိ့ကိ သိ ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ လမျိုးတိ ့သည်
ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း
လများတိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ
င်လန်းစွ ာ
လတိ ့ကိ

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ခံ ရ ကပါေစေသာ။
ချီးမွ မ်း ကပါေစေသာ။

ချီးမွ မ်း ကပါေစေသာ။

၄

သီ ချင်းဆိ ကပါေစေသာ။
ေြဖာင့်မတ်စွာ

ချမ်းသာေပးေတာ်မမည်။
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ေကျးဇးကိ

တရားစီ ရင်၍၊
၅

အိ

၃

အိ

လများအေပါင်းတိ ့သည်

လအမျိုးမျိုးတိ ့သည်
အေ ကာင်းမကား၊
ေြမ ကီ းေပ မှာ

ဘရားသခင်၊

ဘရားသခင်၊

ဝမ်းေြမာက်၍
ကိ ယ်ေတာ်သည်

ှ ိ ေသာ

လများတိ ့သည်

လမျိုးတိ ့ကိ
ကိ ယ်ေတာ်ကိ
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ချီးမွ မ်း ကပါေစေသာ။ လများအေပါင်းတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကပါေစေသာ။ ၆
ေြမသည် မိ မိဘ ာကိ ေပး၍၊ ဘရားသခင်တည်းဟေသာ ငါတိ ့၏ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့ကိ
ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။ ၇ ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မဦ းမည်။
ေြမ ကီ းစွ န်းအေပါင်းတိ ့သည်လည်း၊ ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ့ ကလိ မ့ ်မည်။

၆၈ ဘရားသခင်ထေတာ်မ၍၊

ရန်သတိ ့သည် အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပား ကပါေစေသာ။

ဘရားသခင်ကိ မန်းေသာ သတိ ့သည် အထံ ေတာ်က ေြပး ကပါေစေသာ။ ၂ မီ းခိ းလင့်သကဲ့ သိ ့
သတိ ့ကိ လင့်ေတာ်မပါ။ ဘေယာင်းသည် မီ းေ ှ မ့ ှ ာ အရည်ြဖစ်သကဲ့ သိ ့၊ မတရားေသာ
သတိ ့သည် ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
မှာ ပျက်စီး ကပါေစေသာ။
သတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက်၍၊ ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
မှာ

၃ ေြဖာင့်မတ်ေသာ

င်လန်းေသာ စိ တ် ှ င့် အလွ န်

ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ ကပါေစေသာ။ ၄ ဘရားသခင်အား သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ နာမေတာ်ကိ
ေထာမနာသီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ ေတာ၌စီ း၍ ကေတာ်မေသာ အ ှ င်ဘိ့ လမ်းကိ ြပင် ကေလာ့။
ထိ အ ှ င်၏ နာမေတာ်ကား၊ ထာဝရဘရားတည်း။ ေ ှ ေတာ်
့
၌

င်လန်း ကေလာ့။

၅

ဘရားသခင်သည် သန့် ှ င်းေသာ ဘံ ဗိ မာန်ေတာ်၌ စံ ပယ်လျက်၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာ သတိ ့၏
အဘြဖစ်၍၊ မတ်ဆိးမတိ ့ဘက်မှာ

တရားစီ ရင်ေတာ်မ၏။

၆

ဘရားသခင်သည်

ေပါက်ေဘာ်မ ှ ိ ေသာ သတိ ့အား အိ မ်ေထာင်ချြခင်းအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ၍၊ ချုပ်ထားေသာ
သတိ ့ကိလည်း

ကယ်ဝြခင်းထဲ သိ့

သွ င်းေတာ်မ၏။

ြငင်းဆန်ေသာ

သတိ ့မကား၊

ေသွ ့ေြခာက်ေသာ အရပ်၌ ေနရ က၏။ ၇ အိ ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏လစေ ှ မ့ ှ ာ က၍၊
ေတာ၌ ချီေတာ်မေသာအခါ၊ ၈ ဘရားသခင်၏ မျက် ှ ာေတာ်ေ ကာင့်၊ ေြမ ကီ း လပ်၍
မိ ဃ်းေကာင်းကင်သည် ယိ စီးေလ၏။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် မျက် ှ ာေတာ်ေ ကာင့်
သိ နာေတာင်သည်လည်း တန်လပ်၏။ ၉ အိ ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် မိ ဃ်းကိ များစွ ာ
ွာေစ၍၊ ပင်ပန်းေသာ အေမွ ေတာ်လတိ ့ကိ ေထာက်မေတာ်မ၏။

၁၀ ကိ ယ်ေတာ်၏

အလံ းအရင်းသည် ေနရာကျရ ကပါ၏။ အိ ဘရားသခင်၊ ဆင်းရဲ ေသာ သတိ ့အဘိ ့
ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ြပင်ဆင်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဘရား ှ င်အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၍၊ ဝမ်းေြမာက်စရာ
သိ တင်းကိ ကားေြပာေသာ သတိ ့သည် အတိ င်းမသိ များ က၏။ ၁၂ စစ်အဂ ါဗိ လ်ေြခ
သခင် ှ င်ဘရင်တိ့သည် အလျင်အြမန် ေြပး က၍၊ အိ မ်၌ ေနရစ်ေသာ မိ န်းမတိ ့သည်
လက်ရဥစာကိ ေဝမ က၏။ ၁၃ သင်တိ့သည် ေတာင် ကားမှာ ေနရာကျလျက်၊ ေငွ ှ င့်
မွ န်းမံ ေသာ ချိုးငှ က်အေတာင်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ နီေသာ ေ ှ င့် မွ မ်းမံ ေသာ အေမွ းကဲ့ သိ ့၎င်း၊
ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မေသာ ဘရားသည်၊ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ
ကွဲ ြပားေစေတာ်မေသာအရပ်သည် ဇာလမန်ေတာင်ေပ မှာ မိ ဃ်းပွ င့ ်ကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ေလ၏။ ၁၅
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ဘရားသခင်၏ ေတာင်တည်းဟေသာ ဗာ ှ န်ေတာင်၊ ြမင့်ေသာ ထိ ပ်များ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ
ဗာ ှ န်ေတာင်တိ့၊ ၁၆ သင်တိ့သည် ြမင့်ေသာ ေတာင်ထိပ်များ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ်လည်း၊
ဘရားသခင်

ကျိန်းဝပ်ြခင်းငှ ါ

အလိ ှ ိ ေတာ်မေသာ

ေတာင်၊

ထာဝရဘရားသည်

အစဥ်အ မဲ ေနရာချေတာ်မေသာ ေတာင်ေတာ်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ေစာင်းေြမာင်း ကသနည်း။
၁၇

ဘရားသခင်၏ရထားေတာ်တိ့သည်

အေထာင်အေသာင်းမက

ဘရား ှ င်ပါေတာ်မ၏။ သိ နာေတာင်လည်း သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌
ကိ ယ်ေတာ်သည်
သတိ ့ကိ

ြမင့်ေသာအရပ်သိ့

ဘမ်းသွ ားေတာ်မ၍၊

ှ ိ သတည်း။

တက် ကေတာ်မသြဖင့်၊

ထာဝရအ ှ င်

များ က၏။

ဘရားသခင်သည်

၁၈

များစွ ာေသာ
လတိ ့တွင်

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊ လတိ ့အဘိ ့မက၊ ပန်ကန် ေသာ လတိ ့အဘိ ့ ဆလပ်များကိ
ခံ ရေတာ်မ ပီ ။ ၁၉ ထာဝရဘရားသည် အစဥ်မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ ငါတိ ့ကိ သတပါး
ှ ဥ်းဆဲ ေသာအခါ၊ ဘရားသခင် ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ငါတိ ့၏ ဘရားသခင်သည်
ကယ်တင် ိင်ေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဘရား ှ င်ထာဝရဘရားသည် ေသြခင်းသိ ့
ေရာက်ေသာ လမ်းကိ လည်း အစိ းပိ င်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ဘရားသခင်သည် မိ မိရန်သတိ ့၏
ဦ းေခါင်းကိ ၎င်း၊

အြပစ် ပ မဲ ပေသာ

ှ ိပ်စက်ေတာ်မမည်။

သတိ ့၏

ဦ းေသ ာင်ကိ၎င်း

ဧကန်အမှန်

၂၂ သတိ ့ကိ ဗာ ှ န်ြပည်က ငါေဆာင်ခဲ့ဦ းမည်။ နက်နဲေသာ

ပင်လယ်ထဲက ငါေဆာင်ခဲ့ဦ းမည်။ ၂၃ ထိ သိ့ေသာအားြဖင့် သင်သည် ရန်သတိ ့ အေသွ းကိ
နင်း၍၊ သင်၏ေခွ းတိ ့သည်လည်း လျက် ကလိ မ့ ် မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ အိ
ဘရားသခင်၊ သန့် ှ င်းရာဌာနသိ ့ ကိ ယ်ေတာ် ကေတာ်မြခင်း၊ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊
အက ်ပ်၏ ှ င်ဘရင် ကေတာ်မြခင်းကိ ြမင်ရ ကပါ ပီ ။ ၂၅ ေ ှ ့၌ကား၊ သီ ချင်းဆိ ေသာသ၊
ေနာက်၌ကား၊ ေစာင်းအမျိုးမျိုးကိ တီ းေသာသ၊ အလယ်၌ကား၊ ပတ်သာကိ တီ းေသာ
အပျိုတိ ့သည် လိ က်သွား ကပါ၏။ ၂၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၊ ပရိ သတ်အစည်းအေဝးတိ ့၌
ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်ကိ ေကာင်း ကီ း ေပး ကေလာ့။ ၂၇ အစိ းရေသာ ဗယာမိ န်ငယ်မှစ၍၊
မိ မိအလံ းအရင်း ှ င့်တကွ ယဒမင်းများ၊ ဇာဗလန်မင်းများ နဿလိ မင်းများ ပါ က၏။ ၂၈ အိ
ဘရားသခင်၊ တန်ခိးေတာ်ကိ ြပေတာ်မပါ။ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့၌ ပေသာ
ေကျးဇးေတာ်ကိ တည်ေစေတာ်မပါ။

၂၉ ေယ

ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ ဗိ မာန်ေတာ်အဘိ ့

ှ င်ဘရင်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ လက်ေဆာင်များကိ ေဆာင်ခဲ့ ကပါေစေသာ။ ၃၀
ကျူေတာသားရဲ ကိ၎င်း၊

ွားလားဥသဘအစအေဝး ှ င့်

လမျိုးတိ ့၏

ွားပျိုတိ ့ကိ၎င်း

ဆံ းမေတာ်မသြဖင့်၊ အသီ းအသီ းတိ ့သည် ေငွ စ ှ င့် ကိ ယ်ကိ ှ ိမ့ ်ချ ကပါေစေသာ။ စစ်မကိ
ှ စ်သက်ေသာ လမျိုးတိ ့ကိ အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပားေစေတာ်မပါ။
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သံ တမန်တိ့သည် လာ ကပါေစေသာ။ က ှ ြပည်သည် မိ မိလက်တိ့ကိ ဘရားသခင်ထံ ေတာ်သိ့
အလျင်အြမန်

ဆန့်ရပါေစေသာ။

၃၂

ေြမ ကီ း ိင်ငံတိ ့၊

ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌

သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ ၃၃ အစအဦ း၌ အထက်ေကာင်းကင်ဘဝဂ်ကိ စီ း၍ ေနေတာ်မေသာ
ထာဝရဘရားကိ
အား ကီ းေသာ

ေထာမနာသီ ချင်း
အသံ ြဖစ်၏။

၃၄

ဆိ ကေလာ့။

အသံ ေတာ်ကိ

ဘရားသခင်သည်

လတ်ေတာ်မ၍၊

တန်ခိး ကီ းေတာ်မသည်ဟ

ဝန်ခံ ကေလာ့။ ဣသေရလအမျိုးကိ ဘန်းေတာ်လမ်းမိ း လျက်၊ တန်ခိးေတာ်လည်း
မိ ဃ်းတိ မ်တိ့တွင် ထင် ှ ားလျက် ှ ိ သတည်း။ ၃၅ အိ ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ြပင်မှာ

ေ ကာက် ွံ ဘ
့ ွ ယ်

ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ကား၊ မိ မိလတိ ့အား အခွ င့ ်တန်ခိးကိ ေမးေတာ်မေသာ ဘရား ေပတည်း။
ဘရားသခင်သည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။

၆၉ အက ်ပ်ကိ ကယ်ယေတာ်မပါဘရား။ ေရသည် အက ်ပ်အသက်ဝိညာဥ်တိင်ေအာင်
ေရာက်ပါ ပီ ။ ၂ ေြခနင်းရာမ ှ ိ ။ နက်လှေသာ ံ ထဲ
့ မှာ ကံ ပါ ပီ ။ လိ င်းတံ ပိ းလမ်းမိ းရာ
နက်ေသာ ေရထဲ သိ့ ေရာက်ပါ ပီ ။ ၃ ေအာ်ဟစ်၍ ပင်ပန်းပါ ပီ ။ လည်ေချာင်းေြခာက်ပါ ပီ ။
အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ကိ အက ်ပ်ေမ ာ် ကည့် ၍ မျက်စိပျက်ပါ ပီ ။ ၄ အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ
အက ်ပ်ကိ မန်းေသာသတိ ့သည် အက ်ပ်၏ဆံ ပင်ထက်များ ကပါ၏။ မဟတ်မမှန် ဘဲ
အက ်ပ်ကိ

ရန်ဘက် ပ၍

ဖျက်ဆီးေသာ

သတိ ့သည်

ခွ န်အား ကီ း ကပါ၏။

ထိ အခါ အက ်ပ်သည် မယေသာ ဥစာကိ ပင် ြပန်ေပးရပါ၏။

၅ အိ ဘရားသခင်၊

အက ်ပ်မိက်ြခင်းအမကိ ကိ ယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏။ အက ်ပ်၏အြပစ်တိက
့ ိ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဝှက်၍
မထားရပါ။

၆

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်အ ှ င်ထာဝရဘရား၊

ေြမာ်လင့်ေသာသတိ ့သည်
ဣသေရလအမျိုး၏

အက ်ပ်

အေ ကာင်းေ ကာင့်

ဘရားသခင်၊

အက ်ပ်အေ ကာင်းေ ကာင့်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသိ ့

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

စိ တ်မပျက် ကပါေစ ှ င့်။
ှ ာေသာ

သတိ ့သည်

မေရာက် ကပါေစ ှ င့်။

၇

ကိ ယ်ေတာ်အတွ က် အက ်ပ်သည် ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ခံ ရပါ၏။ အက ်ပ်မျက် ှ ာသည်
ှ က်ြခင်း ှ င့် ြပည့်စံ ပါ၏။ ၈ ကိ ယ်ညီအစ်ကိတိ့တွင်၊ လစိ မ်းြဖစ်ခဲ့ပါ ပီ ။ တမိ တည်းေသာ
ေပါက်ေဘာ်တိ့တွင်၊ တက န်းတ ိင်ငံသား ြဖစ်ခဲ့ပါ ပီ ။

၉ ကိ ယ်ေတာ်၏အိ မ်ေတာ်၌

စွဲ လမ်းပပန်ြခင်းစိ တ်သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

အက ်ပ်ကိ

စားပါ၏။

သတိ ့၏စကားသည် အက ်ပ်အေပ သိ ့ ေရာက်ပါ၏။

ကဲ့ ရဲ ့ေသာ

၁၀ အက ်ပ်သည် ငိ ေ ကး၍

စိ တ် ှ လံ းပါလျက်၊ အစာေ ှ ာင်ေသာ အကျင့်ေ ကာင့်ပင် ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ခံ ရပါ၏။

၁၁

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်ေသာအခါ၊ သတိ ့သည် သေရာ်တတ် ကပါ၏။

၁၂

ံ း၌
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ထိ င်ေသာသတိ ့သည် အက ်ပ်တဘက်မှာ ေြပာဆိ ၍၊ ေသေသာက် ကူးတိ ့သည် အက ်ပ်ကိ
အေ ကာင်း ပလျက် ေတးဘွဲ ့၍ ဆိ တတ် ကပါ၏။ ၁၃ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်မကား၊
မဂလာအချိန်ကာလ၌ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဆေတာင်းပါ၏။ အိ ဘရားသခင်၊ က ဏာေတာ်
ကယ်ဝသည် ှ င့်အညီ ၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း သစာအတိ င်း၊ အက ်ပ်

စကားကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၁၄ အက ်ပ်ကိ ံ ထဲ
့ က ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ နစ်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။
အက ်ပ်ကိ မန်းေသာသတိ ့ လက်မှ၎င်း၊ နက်ေသာ ေရထဲ က၎င်း လတ်ပါေစေသာ။ ၁၅
ေရထ၍ မလမ်းပါေစ ှ င့်။ နက်နဲရာ၌ မ မပ်ပါေစ ှ င့်။ အက ်ပ်အေပ မှာ တွ င်းဝမပိ တ်ပါေစ ှ င့်။
၁၆ အိ ထာဝရဘရား၊ ေကျးဇး ပချင်ေသာ ေစတနာေတာ်သည် ေကာင်းမွ န်ေသာေ ကာင့်၊

အက ်ပ်စကား ကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ စံ မက်ေတာ်မြခင်း က ဏာများြပားသည် ှ င့်အညီ ၊
အက ်ပ်ကိ မျက် ှ ာ ြပေတာ်မပါ။ ၁၇ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်မှ မျက် ှ ာေတာ်ကိ လဲ ေတာ်မမပါ ှ င့်။
ေဘးေရာက်ပါ ပီ ။ အလျင်အြမန် နားေထာင် ေတာ်မပါ။ ၁၈ အက ်ပ်၏အသက်ဝိညာဥ်သိ့
ချဥ်းကပ်၍ ေ ွးေတာ်မပါ။ ရန်သများ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ေထာက်၍ ချမ်းသာေပးေတာ်မပါ။ ၁၉
အက ်ပ်ခံရေသာ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း၊ အ ှ က်ကွဲြခင်း၊ အသေရပျက်ြခင်းတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်သည်
သိ ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်၏ ရန်သအေပါင်းတိ ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ထင် ှ ားလျက် ှ ိ ကပါ၏။ ၂၀
ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းအားြဖင့် အက ်ပ်သည် စိ တ်ပျက်၍ အလွ န်ပေဆွ းြခင်း ှ ိ ပါ၏။ သနားေသာသကိ
ကည့်၍ မြမင်။ သက်သာေစေသာသကိ ှ ာ၍ မေတွ ့ရပါ။ ၂၁ အက ်ပ်စားစရာဘိ ့ ေဆးခါးကိ
ေက း ကပါ၏။ ေရငတ်ေသာအခါ ပံ းရည်ကိ တိ က် ကပါ၏။ ၂၂ သတိ ့စားပွဲ သည် သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ေကျာ့ကွ င်းေသာ်၎င်း၊ ခံ ထိ က်ေသာအြပစ်ေသာ်၎င်း၊ ေထာင်ေချာက်ေသာ် ၎င်း ြဖစ်ပါေစ။ ၂၃
သတိ ့သည် မြမင် ိင်ေအာင် မျက်စိကွယ်ပါေစ။ သတိ ့ခါးသည်လည်း အစဥ်တန်ပါေစ။ ၂၄
သတိ ့အေပ မှာ အမျက်ေတာ်ကိ သွ န်းေလာင်းေတာ်မ၍၊ အမျက်ေတာ်အ ှ ိ န်သည် သတိ ့ကိ
မှီပါေစ။ ၂၅ သတိ ့ေနရာအရပ်သည် လဆိ တ်ညံရာအရပ် ြဖစ်ပါေစ။ သတိ ့အိမ်၌ေနေသာသ
မ ှ ိ ပါေစ ှ င့်။ ၂၆ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာ သကိ

ှ ဥ်းဆဲ ကပါ၏။

နာေစေတာ်မေသာသတိ ့ကိ ထပ်၍ နာေစ ကပါ၏။ ၂၇ သတိ ့အြပစ်၌ အြပစ်ကိထပ်၍
ေပးေတာ်မပါ။ ကသိ လ်ေတာ် ှ င့် မဆိ င် ကပါေစ ှ င့်။ ၂၈ အသက် ှ င်ေသာသတိ ့စာရင်း၌
သတိ ့နာမည်များကိ ေချ၍၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့ ှ င့် အတမေရး မမှတ်ပါေစ ှ င့်။ ၂၉
အက ်ပ်မကား၊ ဆင်းရဲ ငိ ြငင်ပါ၏။ အိ ဘရားသခင်၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးသည်
အက ်ပ်ကိ

ချီးြမင့်ပါေစေသာ။

၃၀

ငါသည်

ဘရားသခင်၏

နာမေတာ်ကိ

ေထာမနာသီ ချင်းဆိ မည်။ ေကျးဇးေတာ်ကိ ြပ၍ ဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်းမည်။

၃၁

ထာဝရဘရားသည် ချို ှ င့်၎င်း၊ ခွ ါ ှ င့်၎င်း ြပည့်စံ ေသာ ွားလားကိ ှ စ်သက်သည်ထက်၊
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ထိ အကျင့်ကိ သာ၍ ှ စ်သက်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
ဝမ်းေြမာက် ကလိ မ့ ်မည်။

ဘရားသခင်ကိ

အားြပည့်လိ မ့ ်မည်။

၃၃

နားေထာင်ေတာ်မ၏။
၃၄

ေကာင်းကင်၊

ှ ာေသာ

သတိ ့၏

ထာဝရဘရားသည်

အချုပ်ခံရေသာ
ေြမ ကီ း၊

ှ ိမ့ ်ချေသာ သတိ ့သည် ြမင်၍

၃၂

စိ တ် ှ လံ း

သည်

ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့၏စကားကိ

မိ မိလတိ ့ကိ

သမဒရာတိ ့ ှ င့်တကွ

မထီ မဲ့ြမင်

ပေတာ်မမတတ်။

အရပ်ရပ်၌

ကျင်လည်ေသာ

သတဝါအေပါင်းတိ ့သည် ဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်း ကပါေစေသာ။ ၃၅ ဘရားသခင်သည်
ဇိ အန် မိ က
့ ိ

ေစာင့်၍၊

ယဒ မိ တ
့ ိ ့ကိ

ပစေတာ်မသြဖင့်၊

ထိ သတိ ့တိ့သည်

ေန၍

ပိ င်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၆ က န်ေတာ်မျိုး၏သားေြမးတိ ့သည် ထိ မိ က
့ ိ အေမွ ခံရ၍၊ နာမေတာ်ကိ
ချစ်ေသာသတိ ့သည် ေနရာ ကျရ ကလိ မ့ ်မည်။

၇၀ အိဘရားသခင်၊ အက
မစြခင်းငှ ါ

အလျင်

်ပ်ကိ

တ်ယေတာ်မပါ။ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ

အြမန် ပေတာ်မပါ။

ှ ာ ကံ ေသာသတိ ့သည်

အ ှ က်ကွဲ၍

အက ်ပ်အသက်ကိ

သတ်ြခင်းငှ ါ

မျက် ှ ာပျက် ကပါေစေသာ။

အက ်ပ်၌

၂

အ ရာယ် ပချင်ေသာသတိ ့သည် လှ န်ြခင်းကိ ခံ ရ၍၊ ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက် က
ပါေစေသာ။ ၃ အက ်ပ်ကိ ေအ့ေဟ၊ ေအ့ေဟဟ ဆိ ေသာသတိ ့သည် အ ှ က်ကွဲြခင်းအားြဖင့်
ေနာက်သိ့ လှ န်ြခင်းကိ ခံ ရ ကပါေစေသာ။ ၄ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ှ ာေသာသအေပါင်းတိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်၌

ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကပါေစေသာ။

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ

ှ စ်သက်ေသာသတိ ့သည်၊ ဘရားသခင်ဘန်း ကီ းေတာ်မေစသတည်း ဟ အစဥ်မြပတ်
ေြပာ ကပါေစေသာ။

၅

အက ်ပ်မကား၊

ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ပါ၏။

အိ ဘရားသခင်၊

အက ်ပ် ှ ိ ရာသိ ့ အလျင်အြမန် ကေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ မစေသာသ၊
ကယ်တင်ေသာသ

ြဖစ်ေတာ်မ၏။

အိ

ထာဝရဘရား၊

ဆိ င်းလင့်ေတာ်မမပါ ှ င့်။

ေအာက်ေမ့ေစြခင်းငှ ါစပ်ဆိေသာ ဆာလံ ။

၇၁ အိထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

အက ်ပ်ခိလံ ပါ၏။

အ ှ က်ကွဲြခင်း ှ င့်

အစဥ်ကင်းလွ တ်ပါေစေသာ။ ၂ တရားေတာ် ှ င့်အညီ အက ်ပ်ကိ တ်ယ၍ လတ်ေတာ်မပါ။
နားေတာ်ကိ အက ်ပ်ဘက်သိ့ လှ ည့်၍ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၃ အက ်ပ်အစဥ်ေရာက်၍
ေနရာကျေသာ

ေကျာက်ြဖစ်ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်ကိ

ကယ်တင်မည်

အေ ကာင်း

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၍၊ အက ်ပ်၏ ေကျာက်၊ အက ်ပ်၏ ရဲ တိက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၄

အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊ ဆိ းေသာ သ၏လက်မှ၎င်း၊ မတရားေသာသ ှ င့် ကမ်းတမ်းေသာ
သ၏လက် မှ၎င်း အက ်ပ်ကိ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ၅ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အက ်ပ်ေြမာ်လင့်ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်ငယ်ေသာအ ွယ် မှစ၍ အက ်ပ် ကိ းစားရာ
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ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၆ အက ်ပ်သည်

ဘွ ားကတည်းကပင် ကိ ယ်ေတာ်ကိ မှီဝဲပါ ပီ ။

အမိ ဝမ်းတွ င်းမှစ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ ရပါ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အစဥ်ချီးမွ မ်းပါမည်။ ၇
အက ်ပ်သည် များစွ ာေသာ သတိ ့၌ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အရာကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ေသာ်လည်း၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၌ ခိ င်ခ့ံ ေသာ ခိ လံ ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၈ ဂဏ်အသေရေတာ် ှ င့်
ယှဥ်ေသာ ေထာမနာစကားကိ အက ်ပ်သည် ေန့တိင်း အစဥ် မက်ဆိ ပါေစေသာ။ ၉
အက ်ပ်ကိ အိ ေသာအခါ ပယ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ အားေလျာ့ေသာအခါ စွ န့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၀
ရန်သတိ ့သည် အက ်ပ်တဘက်၌ ေြပာဆိ ကပါ၏။ အက ်ပ်အသက်ကိ ေချာင်း ကည့်ေသာ
သတိ ့က၊

၁၁ ဘရားသခင်သည် သ့ကိ စွ န့်ပစ်ေတာ်မ၏။ လိ က်၍ ဘမ်း ကကန်အ့ံ ။

ကယ်လတ်ေသာ သမ ှ ိ ဟ တိ င်ပင်ေြပာဆိ ကပါ၏။ ၁၂ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ် ှ င့်
ေဝးေဝးေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ မစြခင်းငှ ါ အလျင်အြမန်
ပေတာ်မပါ။ ၁၃ အက ်ပ်အသက်ကိ ရန်ဘက် ပေသာ သတိ သ
့ ည် အ ှ က်ကွဲ၍ ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့
ေရာက် ကပါေစေသာ။

အက ်ပ်၌

ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း၊ အသေရပျက်ြခင်း ှ င့်

အြပစ် ပြခင်းအခွ င့ ်ကိ

မွ န်း က

ပါေစေသာ။

ှ ာေသာသတိ ့သည်
၁၄ အက ်ပ်မကား၊

အစဥ်ေြမာ်လင့်၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းသမ ထက် သာ၍ ချီးမွ မ်းပါမည်။
ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မြခင်း ှ င့်
ေန့တိင်းအစဥ်
၁၆

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ

၁၅

အက ်ပ်သည်

န် ကား ပါမည်။ ေကျးဇးေတာ်တိ့ကိ ေရတွ က်၍ မကန် ိင်ပါ။

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

ဘန်းတန်ခိးေတာ်များကိ

အမှီ ပ၍

ကိ ယ်ေတာ်၏

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ သာ ြပသပါမည်။ ၁၇ အိ ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ
ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍

သွ န်သင်ေတာ်မပါ ပီ ။

ယခတိ င်

ေအာင်

အံ့ ဘွ ယ်ေသာ

အမေတာ်တိ့ကိ အက ်ပ်ြပပါ ပီ ။ ၁၈ တဖန်တံ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်အသက် ကီ း၍
ဆံ ပင်ြဖူသည်ကာလတိ င်ေအာင်၊ ယခလများတိ ့အား ကိ ယ်ေတာ်၏ အစွ မ်းသတိ ကိ၎င်း၊
ေနာက်ြဖစ်လတံ့ ေသာ သအေပါင်းတိ ့အား တန်ခိးေတာ်ကိ၎င်း၊ အက ်ပ်မြပမှီတွင်၊
အက ်ပ်ကိ စွ န့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၉ အိ ဘရားသခင်၊ ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မြခင်းတရားသည်
အလွ န်ြမင့်ရာသိ ့
ပေတာ်မ၏။

မှီသည်ြဖစ်၍၊
အိ ဘရားသခင်၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ကီ းစွ ာေသာ

အမတိ ့ကိ

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အဘယ်သတပါသနည်း။

၂၀

ကီ းမား ကမ်းတမ်းေသာ ေဘးများကိ အက ်ပ်အားြပေတာ်မ ပီ ။ တဖန် အသက်ကိ
ချမ်းသာေပး၍၊ ေြမ ကီ းနက်နဲရာထဲ က တဖန်ထေြမာက်ေစေတာ်မမည်။ ၂၁ အက ်ပ်ကိ
စည်းစိ မ်တိးပွ ားေစ၍၊ တဖန် သက်သာေစေတာ်မမည်။ ၂၂ သိ ့ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊
ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်
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သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ ဘရား၊

ေ ှ ေတာ်
့
၌

ေ ှ ေတာ်
့
၌ သီ ချင်းဆိ ေသာအခါ၊
အက ်ပ်၏ ဝိ ညာဥ်လည်း

ေစာင်းတီ း၍

င်လန်းေသာ

င်လန်းပါလိ မ့ ်မည်။

သီ ချင်းဆိ ပါမည်။

၂၃

တ် ှ ိ ပါလိ မ့ ်မည်။ ေ ွးေတာ်မေသာ
၂၄ အက ်ပ်၏လ ာသည်လည်း

ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မြခင်းတရားကိ အစဥ် မက်ဆိပါလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်း မကား၊ အက ်ပ်၌
အြပစ် ပြခင်း အခွ င့ ်ကိ ှ ာေသာသတိ ့သည် မျက် ှ ာပျက်၍ အ ှ က်ကွဲြခင်းသိ ့ ေရာက် ကပါ၏။

၇၂ အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်၏ တရားဆံ းြဖတ်ြခင်း ှ င့် ေြဖာင့်မတ်စွာ စီရင်ြခင်း
အခွ င့ ်ကိ မင်းသား ြဖစ်ေသာ

ှ င်ဘရင်အား ေပးသနားေတာ်မပါ။

၂ ထိ မင်းသည်

ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့ကိ ေြဖာင့်မတ်စွာ စီ ရင်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ တရားေပး
ပါလိ မ့ ်မည်။ ၃ ေတာင် ကီ းေတာင်ငယ်တိ့သည် တရားေတာ်အားြဖင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ အ
့ ား
ချမ်းသာေပး က

ပါလိ မ့ ်မည်။

၄ ထိ မင်းသည် ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့တွင် ဆင်းရဲ

သားတိ ့ကိ တရားစီ ရင်လျက်၊ ငတ်မွတ်ေသာသတိ ့၏ သား သမီ းများကိ ကယ်မ၍၊
ှ ဥ်းဆဲ ေသာသကိ လည်း ှ ိပ်စက် ပါလိ မ့ ်မည်။ ၅ ေန ှ င့်လတည်သမ ေသာ ကာလပတ်လံ း၊ လ
အစဥ်အဆက်အေပါင်းတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၆ ထိ မင်း၏
သက်ေရာက်ြခင်းသည် ရိ တ်ေသာ ြမက်ပင်ေပ မှာ ွာေသာမိ ဃ်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ေြမကိ စိ ေစ
ေသာ မိ ဃ်းေပါက်များကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၇ လက်ထက်ေတာ်၌ လသည်ပေပျာက်ြခင်းသိ ့
မေရာက်မှီတိင်ေအာင်၊ တရားေသာသသည် ပွ င့ ်လန်း၍ ချမ်းသာများြပားလိ မ့ ်မည်။ ၈
ပင်လယ်တပါးမှ

တပါးတိ င်ေအာင်၎င်း၊

ြမစ်မှ

သည်

ေြမစွ န်းတိ င်ေအာင်၎င်း

အစိ းရေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၉ ေတာတွ င်းသားတိ ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဦ းချ၍၊ ရန်သတိ ့သည်လည်း
ေြမမန့်ကိ လျက် ကလိ မ့ ်မည်။

၁၀ တာ

မင်းတိ ့ ှ င့် ပင်လယ်တဘက်၌ ေနေသာ

မင်းတိ ့သည်အခွ င်သွင်း၍၊ ဗ ှ ဘမင်း ှ င့် ေသဘမင်းတိ ့သည် လည်း လက်ေဆာင်ပဏာများကိ
ဆက် က

လိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ထိ မ မက ှ င်ဘရင်အေပါင်းတိ ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ြပပ်ဝပ်၍၊

ခပ်သိမ်းေသာ လမျိုးတိ ့သည် အမေတာ်ကိ ထမ်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ အေ ကာင်းမကား၊
ငတ်မွတ်ေသာသ ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ၊ ထိ သကိ ၎င်း၊ ကိ းကွ ယ်ရာမ ှ ိ ၍ ဆင်းရဲ ေသာ
သကိ ၎င်း ချမ်းသာေပးေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ ဆင်းရဲ ေသာသ ှ င့် ငတ်မွတ်ေသာသကိ သနား၍၊
ငတ်မွတ်ေသာ သတိ ့၏ အသက်ကိ ကယ်တင်ေတာ် မလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ သတိ ့အသက်ကိ
လှ ည့်စားြခင်း ှ င့် ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၏ လက်မှ ေ ွး တ်၍၊ သတိ ့အေသွ းကိ ှ ေြမာေတာ်မလိ မ့ ် မည်။
၁၅ အသက်ေတာ်တည်၍ လများတိ ့သည် ေ ှ ဘေ

ကိ ဆက်ြခင်း၊ ကိ ယ်ေတာ်အဘိ ့

အစဥ်ေမတာပိ ့ြခင်း၊ ေန့တိင်းေထာမနာချီးမွ မ်းြခင်းတိ ့ကိ ပ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ြပည်ေတာ်၌
များစွ ာေသာ စပါး ှ ိ ၍၊ အသီ းအ ှ ံ သည် ေလဗ န် ေတာကဲ့ သိ ့ ေတာင်ထိပ်ေပ မှာ လပ် ှ ား

ဆာလံ
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လိ မ့ ်မည်။ မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့သည်လည်း၊ ေြမ၏ြမက်ပင်ကဲ့သိ ့ စည်ပင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇
နာမေတာ်သည် အစဥ်အ မဲ တည်လိမ့ ်မည်။ ေန သည် တည်သမ ေသာ ကာလပတ်လံ း
နာမေတာ်တိးပွ ား

လိ မ့ ်မည်။

ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်

လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည်

ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ခံရ က၏၊ မဂလာ ှ ိ ေတာ်မသည်ဟ ချီးမွ မ်း ကလိ မ့ ်မည်။

၁၈

အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမတိ ့ကိ တပါးတည်းသာ စီ ရင် ေတာ်မေသာ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊
ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်သည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ ၁၉ ဘန်း ကီ းေသာ
နာမေတာ်သည်လည်း အစဥ်အ မဲ မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ ေြမ ကီ းတြပင်လံ းသည်
ဘန်းေတာ် ှ င့်ြပည့်စံ ပါေစသတည်း။ အာမင် ှ င့်အာမင်။

၂၀ ေယ ှ ဲ ၏

သားဒါဝိ ဒ်

ဆေတာင်းေသာပဌနာ စကား ပီ း၏။

၇၃ အကယ်စင်စစ်

ဘရားသခင်သည်

ှ လံ းသန့် ှ င်း ေသာ သတည်းဟေသာ

ဣသေရလအမျိုး၌ ေကျးဇး ကီ း ေတာ်မ၏။ ၂ ငါမကား၊ ေြခေချာ်လလျက်၊ ေြခရာလွဲ လလျက်
ှ ိ မိ ပီ ။

၃ အေ ကာင်းမကား၊ မတရားေသာသတိ ့၏ စည်း စိ မ်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊

မိ က်ေသာသတိ ့ကိပင် ငါြငူစမိ ပီ ။ ၄ ထိ သတိ ့သည် မေသမှီတိင်ေအာင် နာ ကင်ြခင်း
ေဝဒနာမ ှ ိ ။ ခိ င်မာေသာအစွ မ်းသတိ ှ ိ က၏။ ၅ သတိ ့သည် ေလာကဓံ ဒကမ ှ ိ ။ လများကဲ့ သိ ့
အေ ှ ာင့်အ ှ က်ကိမခံ ရ က။ ၆ ထိ ေ ကာင့် မာနကိ လည်ဆွဲတန်ဆာကဲ့ သိ ့ဆင်၍၊ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း
အဝတ်ကိလည်း ဝတ်တတ် က၏။

၇ ဆဝေသာေ ကာင့် မျက် ှ ာေမာ်လျက် ှ ိ က၏။

စိ တ် ှ လံ း ကံ စည်ြခင်းအားြဖင့် လွ န်ကျူးတတ် က၏။

၈ ဆိ းေသာ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ပင်

ြပက်ယယ် ပ၍ ေြပာ တတ် က၏။ ေထာင်လားေသာ စကားကိ လည်း သံ းတတ် က၏။
၉ သတိ ့ တ်သည် ေကာင်းကင် ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ လ ာသည်လည်း ေြမ ကီ းကိ

လှ ည့်လည်တတ်၏။ ၁၀ ထိ ေ ကာင့် ဘရားသခင်၏ လတိ ့သည် သတိ ့ ထံ သိ ့ ြပန်သွား၍
များစွ ာေသာ ေရကိ မျိုရ က၏။

၁၁ ဘရားသခင်သည် အဘယ်သိ့ သိ ေတာ်မမည်

နည်း။ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရား၌ ဥာဏ် ှ ိ ပါလိ မ့ ်မည်ေလာ ဟ ဆိ တတ် က၏။

၁၂

ထိ မတရားေသာ သတိ ့သည် အစဥ်ေကာင်းစား ၍ ဥစာပွ ားများ က၏။ ၁၃ အကယ်စင်စစ်
ငါ့ ှ လံ းကိ ငါသန့် ှ င်းေစေသာ် လည်း အကျိုးမ ှ ိ ။ အြပစ်ကင်းြခင်း ှ င့် ငါ့လက်ကိ
ေဆးေ ကာေသာ်လည်း အကျိုးမ ှ ိ ။ ၁၄ ေန့တိင်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့် နံ နက်တိင်းဆံ းမ ြခင်းကိ
ငါခံ ရ၏။ ၁၅ ထိ သိ့သေဘာကျမည်ဟ အက ်ပ်ဆိလ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ အမျိုးသားတိ ့ကိ
ြပစ်မှားရာသိ ့ ေရာက်ပါ လိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ထိ အမကိ နားလည်ရေအာင် ဆင်ြခင်ေသာအခါ
အလွ န်ခက်သည်ဟ ထင်ပါ၏။ ၁၇ ေနာက်မှဘရားသခင်၏ သန့် ှ င်းရာ ဌာနထဲ သိ့ ဝင်၍၊
သတိ ့၏ အဆံ းကိ နားလည်ရပါ၏။ ၁၈ အကယ်စင်စစ်ကိယ်ေတာ်သည် သတိ ့ကိ ေချာ
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ေသာအရပ်၌ ထားေတာ်မ ပီ ။ ဖျက်ဆီးရာအရပ်သိ့ ချေတာ်မ၏။ ၁၉ တခဏြခင်းတွ င်
အကျိုးနည်း ကပါ ပီ တကား။ ေဘးဥပဒ်များအားြဖင့် ှ င်း ှ င်းပယ်ေပျာက်လျက် ှ ိ ကပါ
ပီ တကား။

၂၀ အိ ထာဝရဘရား၊ လသည်

ိးေသာအခါ အိ ပ် မက်ကိမှတ်သကဲ့ သိ ့

သတိ ့ကိ ိးေတာ်မေသာအခါ၊ သတိ ့ အ ကံ အစည်ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပေတာ်မမည်။ ၂၁ ထိ သိ့
အက ်ပ်သည် ှ လံ းနာလျက်၊ ေကျာက် ကပ်ေမေ ှ ာက်လျက် ှ ိ ၍၊ ၂၂ မိ က်ေသာသ၊
ပညာမဲ့ ေသာသြဖစ်ပါ၏။ ေ ှ ့ ေတာ်၌ တိ ရ စာန်ကဲ့သိ ့ြဖစ်ပါ၏။

၂၃ သိ ့ေသာ်လည်း

အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ထံမှာ အစဥ် ှ ိ ၍၊ အက ်ပ်၏လက်ျာလက်ကိ ဆွဲ ကိင်ေတာ်မ၏။ ၂၄
အက ်ပ်ကိ ဥာဏ်ေပး၍ပဲ့ ြပင်ေတာ်မမည်။ ေနာက်တဖန် ဘန်းအသေရ၌ သိ မ်းယေတာ်မမည်။
၂၅ ကိ ယ်ေတာ်မှတပါး၊ ေကာင်းကင်ဘံ မှာ အက ်ပ် ၌ အဘယ်သ ှ ိ ပါသနည်း။

၂၆

အက ်ပ်၏အသား ှ င့် ှ လံ းသည် ပျက် ကပါ ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်သည်
အက ်ပ် ှ လံ း၏ အစွ မ်းသတိ ၊ အက ်ပ်အစဥ်အ မဲ ခံ စားရာအဘိ ့ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၇
အကယ်စင်စစ် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် ေဝးေဝးေနေသာ သတိ ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ ကပါ၏။
ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် ကွ ာ၍မှားယွ င်းေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ ပယ် ှ င်းေတာ် မ၏။ ၂၈ အက ်ပ်မကား၊
ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်သိ့ ချဥ်း ကပ်၍ အကျိုး ှ ိ ပါ၏။ အမေတာ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ကားေြပာ
ြခင်းအလိ ငှါ၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၌ ခိ လံ လျက်ေနပါ၏။

၇၄ အိ ဘရားသခင်၊ အက

်ပ်တိ့ကိ အဘယ် ေ ကာင့် အစဥ်စွန့်ပစ်ေတာ်မသနည်း။

ကိ ယ်ေတာ်ထံမှာ ကျက်စားေသာ သိ းတိ ့ကိ အဘယ်ေ ကာင့် အမျက်ထွက် ေတာ်မသနည်း။
၂

ေ ှ းကအပိ င်ရေတာ်မေသာ

လအစည်းအေဝး

ကိ ၎င်း၊

ေ ွးေတာ်မေသာ

အေမွ ေတာ်အဘိ ့ကိ၎င်း၊ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ဇိ အန်ေတာင်ကိ၎င်း ေအာက် ေမ့ေတာ်မပါ။ ၃
သန့် ှ င်းရာဌာန၌ ရန်သသည် မတရားသြဖင့် ပ၍၊ အ မဲ သတ်သင်ပယ် ှ င်းရာအရပ်သိ့
ကေတာ်မပါ။ ၄ ကိ ယ်ေတာ်၏ လစည်းေဝးရာအရပ်၌ ရန်သတိ ့ သည် ေအာ်ဟစ် ကပါ၏။
လကဏာသက်ေသေတာ်အရာ ၌ သတိ ့လကဏာသက်ေသတိ ့ကိ ထား ကပါ ပီ ။

၅

လိ မာေသာသသည် ထထပ်ေသာ ေတာကိ ပဆိ န် ှ င့် ခတ်သကဲ့ သိ ့၊ ၆ ယခတွ င် ဗိ မာန်ေတာ်
တန်ဆာများကိ ပဆိ န်၊ သံ တ ှ င့် တ ပိ င်နက် ိ က်ချိုး ကပါ၏။ ၇ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ
မီ း ိ ့ ကပါ၏။
ကပါ၏။

နာမ

ေတာ်ကျိန်းဝပ်ရာ

တဲ ေတာ်ကိ

ေြမတိ င်ေအာင်

၈ ဤအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့ကိ အတဖျက်ဆီး က

တ်ချ

ကန်အ့ံ ဟဆိ ၍၊

ေြမတြပင်လံ းတွ င် ဘရားသခင်၏ တရား စရပ်တိ့ကိ မီ း ိ ့ ကပါ၏။ ၉ အက ်ပ်တိ့သည်
ကိ ယ်လကဏာသက်ေသများ ကိ မြမင်ရပါ။ ပေရာဖက်သည် တဖန်မေပ သ ှ ိ ပါ။
အက ်ပ်တိ့တွင် ကာလအပိ င်းအြခားကိ သိ ေသာသ မ ှ ိ ပါ။ ၁၀ အိ ဘရားသခင်၊ ရန်သသည်
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အဘယ်မ ကာလ ပတ်လံ း ကဲ့ ရဲ ့ပါလိ မ့ ်မည်နည်း။ ရန်ဘက် ပေသာသသည် နာမေတာ်ကိ
အစဥ်မထီ မဲ့ြမင် ပရပါမည်ေလာ။ ၁၁ လက်ျာလက်ေတာ်ကိ အဘယ်ေ ကာင့်
ေတာ်မသနည်း။ ရင်ခွင်ေတာ်ထဲကထတ်၍ ဖျက်ဆီးေတာ် မပါ။

ပ်သိမ်း

၁၂ အကယ်စင်စစ်

ဘရားသခင်သည် ေ ှ းကာလမှ စ၍၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းကိ ေြမအလယ်၌ ပေသာ ငါတိ ့၏
ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ကိ ယ်ေတာ်သည် တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ပင်လယ် ကိ ခွဲ ေတာ်မ ပီ ။
ေရထဲ မှာ မိ ေကျာင်းတိ ့၏ ဦ းေခါင်းတိ ့ကိ ချိုးေတာ်မ ပီ ။ ၁၄ လဝိ သန်၏ ဦ းေခါင်းတိ ့ကိ
ှ ိပ်စက်၍ ေတာ တွ င်းသားတိ ့ စားစရာဘိ ့ အပ်ေပးေတာ်မ ပီ ။ ၁၅ စမ်းေရ ှ င့်ေချာင်းေရကိ
ေပါက်ေစေတာ်မ ပီ ။ ေရမြပတ်ေသာ ြမစ်တိ့ကိလည်း ခန်းေြခာက်ေစေတာ်မ ပီ ။

၁၆

ေန့ ှ င့်ညဥ့်ကိ ပိ င်ေတာ်မ၏။ ေနမှစ၍ အလင်း အိ မ်တိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ ။ ၁၇ ေြမ ကီ း၏
အကန့်အကွ က် ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း၊ ေ ွကာလ ှ င့် ေဆာင်းကာလကိ ၎င်း စီ ရင်ေတာ်မ ပီ ။
၁၈

ရန်သတိ ့သည်

ထာဝရဘရားကိ ကဲ့ရဲ ့၍၊

လမိ က်တိ့

သည်

နာမေတာ်အား

မထီ မဲ့ြမင် ပ ကသည်ကိ ေအာက် ေမ့ေတာ်မပါ။ ၁၉ ကိ ယ်ေတာ်၏ ချိုးငှ က်အသက်ကိ
သားရဲ ၌

အပ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။

ကိ ယ်ေတာ်၏

ဆင်းရဲ သားတိ ့

အစည်းအေဝးကိ

အစဥ်ေမ့ေလျာ့ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၀ ပဋိ ညာဥ်ေတာ်ကိ ေထာက်ေတာ်မပါ။ အေ ကာင်းမကား၊
ေြမ ကီ းေပ မှာ ေမှာင်မိက်ေသာ အရပ်တိ့သည် လယ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းေနရာသက်သက်
ြဖစ် ကပါ၏။ ၂၁ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံ ရေသာသတိ ့သည် စိ တ်ပျက်၍ မသွ ား ကပါ ေစ ှ င့်။
ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ေသာသတိ ့သည် နာမေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကပါေစေသာ။ ၂၂ အိ ဘရားသခင်၊
ထေတာ်မပါ။ ကိ ယ်အမကိ စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ေတာ်မပါ။ မိ က်ေသာသသည် ကိ ယ်ေတာ် အား
အစဥ်ကဲ့ရဲ ့သည်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၂၃ ကိ ယ်ေတာ်၏ရန်သတိ ့ အသံ ကိ ေမ့ေလျာ့ေတာ်
မမပါ ှ င့်။

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ပန်ကန်ေသာသတိ ့၏

န်းရင်း

ခတ်ြခင်းအသံ သည်

ကိ ယ်ေတာ်

ကိ ချီးမွ မ်း ကပါ၏။

အစဥ်မြပတ်တိးတက်လျက် ှ ိ ပါ၏။

၇၅ အိဘရားသခင်၊

အက ်ပ်တိ့သည်

နာမေတာ်နီးေ ကာင်းကိ အံ့ ဘွ ယ် ေသာ အမေတာ်တိ့သည် သက်ေသခံ ကသည်ြဖစ်၍၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကပါ၏။ ၂ ချိန်းချက်ေသာ အချိန်ကာလ ှ င့် ငါေတွ ့ ကံ ေသာအခါ
ေြဖာင့်မတ်စွာ

တရားစီ ရင်မည်။

၃

ေြမ ကီ း ှ င့်

ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့သည်

လပ် ှ ားြခင်း ှ ိ သည် ြဖစ်၍၊ ေြမ ကီ းတည်ေသာ တိ င်တိ့ကိ ငါေထာက်ခံရ၏။ ၄ မိ က်ေသာ
အကျင့်ကိ မကျင့် က ှ င့်ဟ မိ က် ေသာ သတိ ့အား၎င်း၊ ဦ းချိုကိ မေြမာက် က ှ င့်။ ၅ သင်တိ့၏
ဦ းချိုကိ မချီးေြမာက် က ှ င့်။ လည် ပင်းခိ င်မာလျက် မေြပာ က ှ င့်ဟ မတရားေသာသတိ ့
အား၎င်း ငါေြပာထား၏။ ၆ အေ ှ ၊့ အေနာက်၊ ေတာင်အရပ်တိ့တွင် အဘယ်အရပ်မ

ဆာလံ

968

ေကျးဇးမ ပ ိင်။

၇ ဘရားသခင်သည် စီ ရင်ပိင်ေတာ်မ၏။တေယာက် ကိ

တေယာက်ကိ ချီးေြမာက်ေတာ် မ၏။

ှ ိမ့ ်ချ၍၊

၈ ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်၌ ဖလား ှ ိ ၏။

နီေသာစပျစ်ရည်ပါ၏။ ေဆးမျိုး ှ င့်ေရာလျက် ှ ိ ၏။ ထိ စပျစ်ရည်ကိ ေလာင်းေတာ်မ၏။
အနည်အဖတ်ကိ လည်း မတရားေသာ ေြမသားအေပါင်းတိ ့သည်

ှ စ်၍ ေသာက်ရ က၏။ ၉

ငါမကားအစဥ်မြပတ်ချီးမွ မ်း၍၊ ယာကပ်အမျိုး ၏ ဘရားခင်ကိ ေထာမနာသီ ချင်းဆိ ပါမည်။
၁၀ မတရားေသာသတိ ့၏ ဦ းချိုအေပါင်းကိ ငါချိုး မည်။ တရားေသာ သ၏ဦ းချိုတိ ့မကား၊

ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၇၆ ယဒြပည်မှာ ဘရားသခင်ကိ သိ က၏။ ဣသေရလ တိင်းမှာ နာမေတာ်သည်
ကီ းြမတ်ေလ၏။ ၂ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ာ တဲ ေတာ် ှ ိ ၏။ ဇိ အန်ေတာင် မှာ ကျိန်ဝပ်လျက်
ေနေတာ်မ၏။

၃ ထိ အရပ်၌ ေလးြမား၊ ဒိ င်းလား၊ ထားလက်နက်၊ စစ်အဂ ါတိ ့ကိ

ချိုးဖျက်ေတာ်မ ပီ ။ ၄ သင်သည် သားရဲ ေနေသာ ေတာင်တိ့ထက်ဘန်းသာ၍ ကီ းြမတ်ေပ၏။
၅ ရဲ ရင့်ေသာ သတိ ့သည် လယြခင်း ကိ ခံ ရ၍ အိ ပ်ေပျာ် က ပီ ။ အား ကီ းေသာ သတစံ

တေယာက်မ မိ မိလက်ကိ မေတွ ့ရ။ ၆ ယာကပ်အမျိုး၏ ဘရားခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်ဆံ းမ
ေတာ်မေသာအားြဖင့်၊ ရထားစီ းေသာသ ှ င့် ြမင်းစီ းေသာ သတိ ့သည် ကီ းစွ ာေသာ အိ ပ်ြခင်းြဖင့်
အိ ပ်ေပျာ် ကပါ၏။ ၇ ကိ ယ်ေတာ်တပါးတည်းသာလ င် ေ ကာက် ွံ ဘွ ယ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။
အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာအခါ၊
ဘရားသခင်သည်

ေ ှ ေတာ်
့
၌

အဘယ်သရပ်ေန ိင်ပါမည်နည်း။

ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ေသာ ေြမ ကီ းသား အေပါင်းတိ ့ကိ ကယ်တင်၍၊

၈
၉

တရားဆံ းြဖတ်ြခင်းငှ ါ ထေတာ်မေသာအခါ၊ တရားဆံ းြဖတ်သံကိ ေကာင်းကင်ထဲက
လတ်ေတာ်မ

သြဖင့်၊

အကယ်စင်စစ်လတိ ့၏

ေြမ ကီ းသည်
ေဒါသသည်

ေ ကာက်၍

တိ တ်ဆိတ်စွာေနပါ၏။

ကိ ယ်ေတာ်

ကင်းေသာေဒါသကိ လည်း ခါးပန်း စည်းေတာ်မမည်။

ကိ

၁၀

ချီးမွ မ်းလိ မ့ ်မည်။

၁၁ သစာဂတိ ပ ကေလာ့။

သင်တိ့၏ဘရားခင် ထာဝရဘရားအား သစာဝတ်ကိလည်း ေြဖ ကေလာ့။ ကိ ယ်ေတာ်၏
ပတ်လည်၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် ေ ကာက် ွံ ိ ေသဘွ ယ်ေသာ ဘရားထံ ေတာ်သိ့
လက်ေဆာင်ကိ ေဆာင်ခဲ့ ကေစ။ ၁၂ ထိ ဘရားသည် မင်းသားတိ ့၏ စိ တ်ကိ ှ ိမ့ ်ချ ေတာ်မ၏။
ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့၌ ေ ကာက် ွံ ဘွ ယ် ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၇၇ ငါသည် ဘရားသခင့်ထံ သိ့ အသံ ကိ လင့်၍ ေအာ် ဟစ်၏။ ဘရားသခင့်ထံ သိ့
အသံ ကိ လင့်၍

ဘရားသခင်သည်

ငါ့စကားကိ

နားေထာင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၂

ေဘးေရာက်သည်ကာလ၌ ငါသည် ထာဝရ ဘရားကိ ှ ာရ၏။ ညဥ့်အချိန်၌ ပင်လက်ကိ
ဆန့်လျက် ေနရ၏။ ငါ့ဝိညာဥ်သည် သက်သာြခင်းကိ ြငင်းပယ်၏။ ၃ ဘရားသခင်ကိ
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ေအာက်ေမ့၍ စိ တ်ပပန်ြခင်း ှ ိ ၏။ ဆင်ြခင်၍ စိ တ်ပျက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်တတ်၏။

၄

မျက်စိမှိတ်၍ မေပျာ် ိင်။ လပ် ှ ားြခင်း ှ ိ ေသာ ေ ကာင့် တ်မ မက် ိင်။ ၅ လွ န်ေလ ပီ းေသာ
ေန့ရက်ကိ၎င်း၊ ေ ှ းကာလ ကိ ၎င်း ေအာက်ေမ့၏။ ၆ ညဥ့်အခါ၌လည်း ငါသည် ကိ ယ်သီချင်းကိ
ဆင်ြခင်၍၊ ကိ ယ်စိတ် ှ လံ း ှ င့် ေဆွ းေ ွးသြဖင့်၊ ငါ့ဝိညာဥ် သည် စစ်ေဆးြခင်းကိ ပ၏။ ၇
ထာဝရဘရားသည် အစဥ်စွန့်ပစ်ေတာ်မမည် ေလာ။ ေနာက်တဖန် ေကျးဇးအလ င်းမ ပဘဲ
ေနေတာ် မမည်ေလာ။ ၈ က ဏာေတာ်သည် အစဥ်ကန် ပီ ေလာ။ ဂတိ ေတာ်လည်း
ကာလအစဥ်အဆက်ပျက်လိမ့ ်မည်ေလာ။ ၉ ဘရားခင်သည် သနားြခင်းငှ ါ ေမ့ေလျာ့ေတာ်မ
သေလာ။ အမျက်ထွက်သြဖင့် စံ စမ်းြခင်းက ဏာေတာ် ကိ ချုပ်တည်းေတာ်မသေလာ။ ၁၀
ထိ သိဆ
့ ိ ေသာ် ငါသည် ကိ ယ်မိက်ေ ကာင်းကိ ဝန်ခံရ၏။ ဤအမကား၊ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရား၏
လက်ျာလက်ေတာ် ှ င့် ပြပင်ေတာ်မြခင်းေပတည်း။ ၁၁ ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်တိ့ကိ
ေအာက်ေမ့ ပါမည်။ ေ ှ းကာလ၌ ကိ ယ်ေတာ် ပဘးေသာ အံ့ သဘွ ယ် တိ ့ကိ ေအာက်ေမ့ပါမည်။
၁၂ ပေတာ်မသမ တိ ့ကိ ဆင်ြခင်၍စီ ရင်ေတာ်မ ေသာ အရာတိ ့ကိ မက်ဆိပါမည်။ ၁၃

အိ ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ လမ်းသည် သန့် ှ င်းြခင်း ှ င့်ယှဥ်ပါ၏။ ဘရားသခင်ကဲ့သိ ့
အဘယ်မည်ေသာ ဘရားသည် ကီ းြမတ်သနည်း။ ၁၄ ကိ ယ်ေတာ်သည် အံ့ ဘွ ယ်ေသာ
အမတိ ့ကိ ပတတ်ေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ လမျိုးတိ ့တွင် တန်ခိးေတာ်ကိ ြပေတာ်မ ပီ ။
၁၅ ကိ ယ်ေတာ်၏ လတည်းဟေသာ ယာကပ် ှ င့် ေယာသပ်၏အမျိုးကိ လက် ံ းေတာ် ှ င့်

ကယ် တ်ေတာ် မ ပီ ။ ၁၆ အိ ဘရားသခင်၊ ေရတိ သ
့ ည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြမင် ကပါ၏။ ေရတိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြမင်၍ ေ ကာက် ွံ ့ ကပါ၏။ ေရနက်နဲရာအရပ်တိ့လည်း လပ် ှ ား ကပါ၏။ ၁၇
မိ ဃ်းတိ မ်တိ့သည် ေရကိ သွ န်းေလာင်း၍၊ မိ ဃ်း ေကာင်းကင်တိ့လည်း အသံ ဗလံ ပ ကပါ၏။
ကိ ယ်ေတာ်၏ ြမားတိ သ
့ ည် အရပ်ရပ်သိ့ ေရာက် ကပါ၏။ ၁၈ ကိ ယ်ေတာ်၏ မိ ဃ်း ကိ းသံ သည်
ေလေဘွ ၌ပါ၍၊ လ ပ်စစ်ြပက်သြဖင့်၊ ေလာကကိ လင်းေစပါ၏။ ေြမ ကီ း သည်လည်း
တန်လပ်ပါ၏။

၁၉ ကိ ယ်ေတာ်သည် သမဒရာ၌ ကေတာ်မ၍၊ လမ်းခရီ းေတာ်သည်

ကျယ်ဝန်းေသာ ေရတွ င် ှ ိ သြဖင့်၊ ေြခေတာ်ရာတိ ့သည် မထင် ှ ား ကပါ။ ၂၀ ေမာေ ှ ှ င့်
အာ န်တိ့လက်ြဖင့် ကိ ယ်ေတာ်၏ လများတိ ့ကိ သိ းစကဲ့ သိ ့ ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။

၇၈ ငါ၏လများတိ့၊ ငါ့တရားကိ နာ ကေလာ့။ ငါ မက်ေသာ စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။
၂ ပံ စကားကိ ငါ မက်ဆိ၍၊ ေ ှ းကာလ၏ နက်နဲ ေသာ အရာများကိ ေဘာ်ြပေပအံ့ ။ ၃

ဘိ းေဘးတိ ့သည် ေြပာ၍ ငါတိ ့သည် ကားသိ ရ ေသာ ထိ အရာများကိ ၊ ၄ သားေြမးတိ ့မှ
မဝှက်မထား။ ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ် ှ င့် တန်ခိးေတာ်ကိ၎င်း၊ ပေတာ်မ ေသာ
အံ့ သဘွ ယ်အမတိ ့ကိ၎င်း၊ ြဖစ်လတံ့ ေသာသတိ ့အား ေဘာ်ြပ ကမည်။ ၅ အေ ကာင်းမကား၊
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ယာကပ်အမျိုး၌ သက်ေသ

တရားကိ စီရင်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၌ ပညတ်တရားကိ

ထားေတာ်မ၏။ ၆ သေဘာမေြဖာင့်၊ ၇ ဘရားသခင်၌ စိ တ်ဝိညာဥ် အ မဲ မဆည်းကပ်
ေသာအမျိုး၊

၈ ြငင်းဆန်၍

သားေြမးတိ ့သည်

မြဖစ်၊

ပန်ကန်တတ်အမျိုးတည်းဟေသာ ဘိ းေဘးတိ ့ကဲ့သိ ့

ဘရားသခင်

အမေတာ်တိ့ကိ

မေမ့၊

ဘရားသခင်ကိ

ယံ ကည်ကိးစား၍၊ ထိ တရားတိ ့ကိ ဘိ းေဘးတိ ့သည် သားတိ ့အား ြပသ၍၊ ြဖစ်လတံ့ ေသာ
အမျိုးတည်းဟေသာ၊ ဘွ ားြမင်လတံ့ ေသာ သားတိ ့သည် သိ နားလည်၍၊ ေနာက်တဖန်
ေြမးြမစ်တိ့

အား

ြပသ ကမည်အေ ကာင်း

ပညတ်ထားေတာ်မ ပီ ။

၉

ဧဖရိ မ်

အမျိုးသားတိ ့သည် ေလးလက်နက်ကိ စွဲ ကိင်ေသာ်လည်း၊ စစ်တိက်ေသာအခါ ေနာက်သိ့
လှ ည့် ကပါသည်တကား။ ၁၀ ဘရားသခင်၏ သစာေတာ်ကိ မေစာင့်။ တရားေတာ်လမ်း၌
သွ ားြခင်းငှ ါ အလိ မ ှ ိ က။ ၁၁ အမေတာ်တိ့ကိ၎င်း၊ ြပေတာ်မေသာအံ့ သဘွ ယ် တိ ့ကိ၎င်း
ေမ့ေလျာ့ က၏။

၁၂ အဲ ဂတုြပည်၊ ေဇာနအရပ်တွင် သတိ ့အဘများ မျက်ေမှာက်၌

အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမတိ ့ကိ ပေတာ်မ၏။ ၁၃ ပင်လယ်ကိခွဲ၍ သတိ ့ကိေ ှ ာက်သွားေစေတာ်
မ၏။ ေရများကိ စပံ ၍ ထားေတာ်မ၏။

၁၄ ေန့အချိန်၌ကား၊ မိ ဃ်းတိ မ်ြဖင့်၎င်း၊

ညဥ့်အချိန်၌ကားတညဥ့်လံ းမီ းအလင်းြဖင့်၎င်း သတိ ့ကိ လမ်းြပေတာ်မ၏။ ၁၅ ေတာ၌
ေကျာက်တိ့ကိေဖါက်၍၊ ပင်လယ်ေရ ကဲ့ သိ ့ များစွ ာေသာ ေရကိ သတိ ့အား တိ က်ေတာ်မ၏။
၁၆ ေကျာက်ထဲကစီ းေသာ ေရကိ ထွက်ေစ၍၊ ြမစ်ေရ ကဲ့ သိ ့ေရများကိ စီ းေစေတာ်မ၏။ ၁၇

ထိ သတိ ့မကား၊ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရားကိ ေတာ၌ပန်ကန်ေသာအားြဖင့် တိ း၍ြပစ်မှား က၏။
၁၈ မိ မိတိ့အလိ အေလျာက် အစာကိ ေတာင်း၍ စိ တ် ှ လံ းထဲ မှာ ဘရားသခင်ကိ စံ စမ်း က၏။
၁၉ ဘရားသခင်သည် ေတာ၌စားပွဲ ကိ ြပင်ဆင် ိင်သေလာ။ ၂၀ ကည့် ကေလာ့။ ေကျာက်ကိ

ိ က်ေတာ်မသြဖင့်၊ ေရထွ က်၍ ြမစ်ေရကဲ့ သိ ့ စီ းေလ၏။ မန့်ကိလည်း ေပး ိင် သေလာ။
မိ မိလတိ ့အဘိ ့ အမဲ သားကိ ြပင်ဆင် ိင်သေလာ ဟ ဘရားသခင်ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပလျက်
ေြပာဆိ က၏။ ၂၁ ထိ စကားကိ ထာဝရဘရားသည် ကား၍ အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။
ယာကပ်အမျိုး၌

မီ းေလာင်၍၊

ဣသေရလအမျိုး၌

ေဒါသမီ းတက်ေလ၏။

၂၂

အေ ကာင်းမကား၊ အထက်မိဃ်းတမ်တိ့ကိ မှာထားလျက်၊ ေကာင်းကင်တံခါးတိ ့ကိ ဖွ င့ ်၍၊
သတိ ့ စားစရာဘိ ့ မ ကိ မိ ဃ်း ွာေစသြဖင့်၊ ေကာင်းကင် ဆန် စပါးကိ ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊
ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ကီ းြမတ်ေသာ သတိ ့၏ အစာကိ သံ းေဆာင်၍၊ ဝေြပာစွ ာ စား ကမည်
အေ ကာင်း ပေတာ်မေသာ်လည်း၊

သတိ ့သည်

ဘရားသခင်ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ မကိ းစားဘဲ ေန က၏။

မယံ ကည်။

၂၆ မိ ဃ်းေကာင်းကင်၌

အေ ှ ေလကိ
့
ပယ်၍၊ အား ကီ းေသာေတာင် ေလကိ ေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊ ၂၇ သတိ ့အေပ သိ ့
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အမဲ သားကိ ေြမမန့် ှ င့်အမ ပျံတက်ေသာငှ က်တိ့ကိ သမဒရာသဲ လံ း ှ င့်အမ ၊ မိ ဃ်း ွာ
ေစလျက်၊ ၂၈ သတိ ့တပ်ချ၍၊ ေနရာအရပ်ပတ်လည်၌ ကျေစ ေတာ်မ၏။ ၂၉ ထိ သိ့ သတိ ့
အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း ေပးေတာ် မသြဖင့်၊ သတိ ့သည် ဝေြပာစွ ာ စားရ က၏။ ၃၀ သတိ ့
တပ်မက်ေသာအစာကိ မေရာင့်ရဲ မှီ စား ကစဥ်တွင်၊ ၃၁ ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ်သည်
သက်ေရာက် သြဖင့်၊ ကျန်းမာေသာသတိ ့ကိ ကွ ပ်မျက်၍၊ ဣသေရလ လပျိုတိ ့ကိ
လှ ဲ ချေတာ်မ၏။ ၃၂ ထိ အမအလံ းစံ တိ ့ ှ င့် ဣသေရလလတိ ့သည် ေတွ ့ ကံ ရေသာ်လည်း၊
အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမေတာ်တိ့ေ ကာင့် ယံ ကည်ြခင်းမ ှ ိ ။ ြပစ်မှားလျက် ေန ကေသး၏။ ၃၃
ထိ ေ ကာင့် သတိ ့ ေန့ရက်ကာလကိ အချည်း ှ ီး လွ န်ေစ၍၊ သတိ ့ ှ စ်များကိ ေဘးဥပဒ်တွင်
ြမုပ်ေတာ် မ၏။ ၃၄ သတိ ့ကိ ကွ ပ်မျက်ေတာ်မေသာအခါ ကိ ယ်ေတာ် ကိ ှ ာ က၏။ ြပန်လာ၍
ကိ ယ်ေတာ်ကိ လိ က် ှ ာ က၏။ ၃၅ ဘရားသခင်သည် သတိ ့၏ေကျာက်၊ အြမင့်ဆံ း ေသာ
ဘရားသည် သတိ ့ကိ ကယ်တင်ေသာ အ ှ င်ြဖစ် ေတာ်မသည်ကိ ထိ အခါ သတိ ရ က၏။ ၃၆
သိ ့ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ တ်ြဖင့် ေချာ့ေမာ့ ၍၊ လ ာြဖင့်လည်း မသာစကားကိ
ေလ ာက်ဆိ က၏။ ၃၇ သတိ ့စိတ်သေဘာမကား၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ မေြဖာင့်၊ သစာေတာ်ကိ
မေစာင့်ဘဲ ေန က၏။ ၃၈ ကိ ယ်ေတာ်မကား၊ က ဏာစိ တ် ှ ိ ၍ သတိ ့ကိ မဖျက်ဆီးဘဲ
အြပစ်လတ်ေတာ်မ၏။ ကိ မ်ဖန်များစွ ာ စိ တ်ေတာ်ေြပ၍၊ အမျက်ေတာ် ကိ ိးေဆာ်ေတာ်မမ။
၃၉ သတိ ့သည် အသားြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ စေတ့၍ ေနာက်တဖန် မလာတတ်ေသာ

ဝိ ညာဥ်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။

၄၀ သတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ေတာ၌ပန်ကန်၍၊ လဆိ တ်ညံရာ အရပ်၌ စိ တ်ေတာ်နာဘွ ယ်ေသာ အေ ကာင်းကိ
ကိ မ်ဖန်များစွ ာ ပ ကပါသည်တကား။ ၄၁ ဘရားသခင်ကိ အဖန်ဖန်စံ စမ်း၍ ဣသေရလ
အမျိုး၌ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ ဘရားကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ ကပါသည်တကား။
တန်ခိးေတာ်ကိ၎င်း၊

ဒကထဲ က

ကယ်လတ်ေတာ်

မေသာ

၄၂

ေန့ရက်ကာလကိ ၎င်း

မေအာက်ေမ့ က။ ၄၃ အဲ ဂတုြပည်၌ လကဏာသက်ေသေတာ်တိ့ကိ၎င်း၊ ေဇာနအရပ်၌
အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမတိ ့ကိ၎င်း ပေတာ်မ၏။ ၄၄ ထိ ြပည်သားတိ ့သည် ေရမေသာက်ရမည်
အေ ကာင်း၊ သတိ ့ ြမစ်ေရ၊ စမ်းေရများကိ ေသွ းြဖစ် ေစေတာ်မ၏။

၄၅ သတိ ့ကိ

ကိ က်စားတတ်ေသာယင်ရဲတိ့ကိ၎င်း၊ ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ ဘားတိ ့ကိ၎င်း ေစလတ်ေတာ်မ၏။
၄၆ သတိ ့၏ ေြမအသီ းအ ှ ံ ကိ ခါသိ လကျိုင်းတိ ့အား၎င်း၊ သတိ ့လပ်၍ရေသာဥစာကိ

အရာဘကျိုင်းတိ ့အား ၎င်း ေပးေတာ်မ၏။ ၄၇ သတိ ့စပျစ် ွယ်ပင်များကိ မိ ဃ်းသီ းြဖင့်၎င်း၊
သတိ ့ သဖန်းပင်များကိ ှ င်းခဲ ြဖင့်၎င်း ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၄၈ သတိ ့၏ သိ း ွားများကိ
မိ ဃ်းသီ း၌၎င်း၊ ပစ ေသာ တိ ရ စာန်များကိ မီ း၌၎င်း အပ်ေတာ်မ၏။ ၄၉ အမျက်ေတာ်
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အ ှ ိ န်အားြဖင့်သတိ ့၌ ဆိ းေသာ တမန်တိ့ကိ ေစလတ်၍ လမ်းမိ းြခင်း၊ ဒဏ်ခတ်ြခင်း၊
ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းအမကိ ြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၅၀ အမျက်ေတာ်ဘိ့ လမ်းကိ ြပင်ဆင်ေတာ်မ၏။
သတိ ့အသက်ကိ မ ှ ေြမာ၊ ေသေစြခင်းငှ ါ ကာလနာသိ ့ အပ် ှ ံ သြဖင့်၊ ၅၁ အဲ ဂတုြပည်၌
သားဦ းအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊

ဟာမသားတိ ့ေနရာ

အရပ်၌

အထွ ဋ်အြမတ်များကိ ၎င်း

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၅၂ မိ မိလများကိ ကား၊ သိ းကဲ့ သိ ့ ထွ က်ေစ၍၊ ေတာ၌သတိ ့ကိ သိ းစကဲ့ သိ ့
ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၅၃ ေဘး ှ င့်ကင်းလွ တ်ေအာင် ေဆာင်ေတာ်မ သြဖင့်၊ သတိ ့သည်
မေ ကာက်ရ က။ ရန်သတိ ့ကိကား ပင်လယ်ေရသည် လမ်းေလ၏။ ၅၄ သန့် ှ င်းေသာ
ြပည်ေတာ်စွန်းတိ င်ေအာင်၎င်း၊

လက်ျာလက်ေတာ်အားြဖင့်

အပိ င်ရေတာ်မေသာ

ဤေတာင်သိ့၎င်း၊ သတိ ့ကိ ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၅၅ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာလည်း၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ
ှ င် ထတ် ပီ းလ င်၊ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ် အသီ းအသီ းတိ ့ သည် အေမွ ခံရေသာ ေြမကိ
တာထိ း၍ ပိ င်းြခားလျက် ေနရာချေတာ်မ၏။ ၅၆ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သတိ ့သည် အြမင့်ဆံ းေသာ
ဘရားကိ စံ စမ်း၍ ပန်ကန် က၏။ သက်ေသခံ ေတာ်မချက် များကိ မေစာင့်ဘဲ ၊
ဘိ းေဘးများကဲ့ သိ ့ ေဖါက်ြပန်၍သစာကိ ဖျက်

၅၇

က၏။ လိ မ်တတ်ေသာ ေလကဲ့ သိ ့

လမ်းလွဲ က၏။ ၅၈ သတိ ့သည် ြမင့်ေသာ အရပ်များအားြဖင့်၊ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်၍၊
ပ်တများအားြဖင့်လည်း စိ တ်ေတာ်ကိ ချုပ်ချယ်ေ ှ ာင့် ှ က် က၏။ ၅၉ ဘရားသခင်သည်
ကားသိ ေတာ်မလ င်၊ အမျက် ေတာ်ထွက်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ အလွ န် ွံ ှ ာ သြဖင့်၊
၆၀ ှ ိ ေလာတဲ ေတာ်တည်းဟေသာ၊ လတိ ့တွင် ေနရာချေတာ်မေသာ အရပ်ကိစွန့်ေတာ်မ၏။ ၆၁

တန်ခိးေတာ်ကိ

သိ မ်းသွ ားေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ဘန်း

ေတာ်ကိ

ရန်သတိ ့လက်သိ့

ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း စီ ရင် ေတာ်မ၏။ ၆၂ မိ မိလတိ ့ကိလည်း ထားေဘး၌ အပ်၍၊ အေမွ
ေတာ်ကိ အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။ ၆၃ လပျိုတိ ့သည် မီ းေလာင်ြခင်းကိ ခံရေသာ်လည်း၊
အပျိုတိ ့သည် မငိ ေ ကးရ က။ ၆၄ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ထားေဘးြဖင့် ဆံ း ေသာ်လည်း၊
မတ်ဆိးမတိ သ
့ ည် ြမည်တမ်းြခင်းကိ မ ပရ က။ ၆၅ ထိ အခါ ဘရား ှ င်သည် အိ ပ်ေပျာ် ပီ းေသာ
သ ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ စပျစ်ရည်ေ ကာင့်

ငိ မ် ပီ းေသာသရဲ ကဲ့သိ ့၎င်း

ိးေတာ်မ၏။

၆၆

ရန်သတိ ့ကိဒဏ်ခတ်၍ လှ န်သြဖင့်၊ အစဥ်အ မဲ အ ှ က်ကွဲေစေတာ်မ၏။ ၆၇ သိ ့ရာတွ င်၊
ေယာသပ်၏ တဲ ေတာ်ကိ ြငင်းပယ်၍ ဧဖရိ မ်အမျိုးကိ ေ ွးေတာ်မမ။ ၆၈ ယဒအမျိုးကိ ၎င်း၊
ချစ်ေတာ်မေသာ ဇိ အန် ေတာင်ကိ၎င်း ေ ွးေတာ်မ၏။

၆၉ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ

အထွ ဋ်ကဲ့သိ ့ တည် ေဆာက်၍၊ ေြမ ကီ းကဲ့ သိ ့ အစဥ် မဲ ေစေတာ်မ၏။ ၇၀ က န်ေတာ်မျိုး
ဒါဝိ ဒ်ကိ သိ းြခံ များထဲ က ေ ွးယ ေတာ်မ၏။ ၇၁ သားငယ် ှ ိ ေသာ သိ းမတိ ့ကိ ထိ န်းြခင်းအမမှ
တ်၍၊
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ဣသေရလလတိ ့ကိ ေက းေမွ းေစြခင်း ငှ ါ ခန့်ထားေတာ်မ၏။

၇၂ ထိ သသည်

ေြဖာင့်ေသာသေဘာ ှ ိ သည်အတိ င်း ေက းေမွ း၍၊ လိ မာေသာလက် ှ င့် ပိ ့ေဆာင်ေလ၏။

၇၉ အိဘရားသခင်၊ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် အေမွေတာ်ထဲသိ့ ဝင် ပီးလ င်၊ သန့် ှ င်းေသာ
ဗိ မာန်ေတာ် ကိ ညစ်

းေစ၍၊ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ဖိ ဖျက် ကပါ ပီ ။

၂ ကိ ယ်ေတာ်၏

က န်အေသေကာင်တိ့ကိ မိ ဃ်း ေကာင်းကင်ငှက်တိ့အား၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းသတိ ့
အသားကိ ေတာသားရဲ တိ့အား၎င်း ေက း ကပါ ပီ ၊ ၃ သတိ ့အေသွ းကိ လည်း ေရကဲ့ သိ ့
ေယ ှ လင် မိ ့ ပတ်လည်၌ သွ န် က၍၊ သ ဂဟ်ေသာ သလည်းမ ှ ိ ပါ။ ၄ အက ်ပ်တိ့သည်
အိ မ်နီးချင်းများ ကဲ့ ရဲ ့ရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ေနေသာသများ ြပက်ယယ် ပ၍ အ ှ က်ခွဲ
ရာ ြဖစ် ကပါ၏။

၅ အိ

ထာဝရဘရား၊ အမျက်ေတာ်သည် အလ င်း မ ငိ မ်းဘဲ

အဘယ်မ ကာလပတ်လံ းထွ က်ပါမည်နည်း။ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း စိ တ်ေတာ်သည် မေြပ၊
မီ းကဲ့ သိ ့ ေလာင်ပါမည်နည်း။ ၆ ကိ ယ်ေတာ်ကိ မသိ ေသာတပါး အမျိုးသားတိ ့ အေပ သိ ့၎င်း၊
နာမေတာ်ကိ ပဌနာမ ပေသာ တိ င်း ိင်ငံ သားတိ ့အေပ သိ ့၎င်း၊ အမျက်ေတာ်ကိ သွ န်းေလာင်း
ေတာ်မပါ။ ၇ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် ယာကပ်အမျိုးကိ ကိ က်စား၍၊ သ၏ေနရာကိ လည်း
သတ်သင်ပယ် ှ င်း က

ပါ ပီ ။ ၈ ေ ှ းကြပစ်မှားမိ ေသာ အြပစ်များကိ အက ်ပ် တိ ့၌

မှတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ အက ်ပ်တိ့သည် အလွ န် ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ပါသည်ြဖစ်၍၊ က ဏာ ေတာ်သည်
အလျင်အြမန်ကမပါေစေသာ။ ၉ ကယ်တင်ေတာ်မေသာဘရား၊ နာမေတာ်၏ ဂဏ်ကိ
ေထာက်၍ အက ်ပ်တိ့ကိ မစေတာ်မပါ။ နာမေတာ်အတွ က်ေ ကာင့်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ တ်ယ၍
အြပစ်များကိ ေြဖ ှ င်းေတာ်မပါ။ ၁၀ သတိ ့၏ ဘရားသခင်သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ
တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် အဘယ်ေ ကာင့် ဆိ ရ ကပါမည်နည်း။ သွ န် ပီ းေသာ က န်ေတာ်မျိုး၏
အေသွ းဘက်မှာ တရားစီ ရင်ေတာ်မေသာ အေ ကာင်း သည် တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင်
အက ်ပ်တိ့ မျက်ေမှာက်၌ ထင် ှ ားပါေစေသာ။ ၁၁ အချုပ်ခံရေသာ သ၏ ညည်းတွ ားသံ ကိ
နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ေသရေသာသတိ ့ကိ လက် ံ းေတာ် တန်ခိး ကီ းသည် ှ င့်အညီ ချမ်းသာ
ေပးေတာ်မပါ။ ၁၂ အက ်ပ်တိ့ အိ မ်နီးချင်းတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်အား ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းအြပစ်ကိ
သတိ ရ
့ င်ခွင်ထဲသိ့ ခနစ်ဆတိ င်ေအာင် ဆပ်ေပးေတာ်မပါဘရား။ ၁၃ သိ ့ြဖစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ထံ၌
ကျက်စားေသာ သိ းစတည်းဟေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏လ အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ
အစဥ်မြပတ်ချီးမွ မ်း၍၊ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ် ကိ အစဥ်အဆက် ြဖစ်လတံ့ ေသာသးတိ ့အား
ေဘာ်ြပ ကပါမည်။

၈၀ သိးစကိ

ပိ ့ေဆာင်သကဲ့ သိ ့

ေယာသပ်အမျိုးကိ

ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မေသာ

ဣသေရလသိ းထိ န်း ကီ း၊ နား ေထာင်ေတာ်မပါ။ ေခ ဗိ မ်တွင် ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ ဘရား၊
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ေရာင်ြခည်ေတာ်ကိ လတ်ေတာ်မပါ။ ၂ ဧဖရိ မ်အမျိုး၊ ဗယာမိ န်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ
တန်ခိးေတာ်ကိ

ိးေဆာ်၍၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ ကေတာ်မပါ။

၃ အိ

ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ေြပာင်းလဲ ေစ၍၊ မျက် ှ ာေတာ် အလင်းကိ ြပေတာ်မပါ။
သိ ့ ပလ င်၊

အက ်ပ်တိ့သည်

ကယ်တင်ြခင်းသိ ့

ေရာက် ကပါလိ မ့ ်

မည်။

၄

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့ ပေသာ
ပဌနာစကားကိ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း အမျက်ထွက်ေတာ်မမည်နည်း။ ၅ သတိ ့ကိ
မျက်ရည်မန့် ှ င့်ေက း၍၊ မျက်ရည် ကိ လည်း ကယ်ဝစွ ာ တိ က်ေတာ်မ၏။ ၆ အနီးအပါး၌
ေနေသာသတိ ့သည် အက ်ပ်တိ့ အတွ က် ြငင်းခံ ကပါ၏။ ရန်သတိ ့သည်လည်း ဝါ ကား၍
အက ်ပ်တိ့ကိ ြပက်ယယ် ပ ကပါ၏။

၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခအ ှ င် ဘရားသခင်၊

အက ်ပ်တိ့ကိ ေြပာင်းလဲ ေစ၍၊ မျက် ှ ာေတာ်အလင်းကိ

ြပေတာ်မပါ။ သိ ့ ပလ င်

အက ်ပ်တိ့သည် ကယ်တင် ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကပါလိ မ့ ်မည်။

၈ ကိ ယ်ေတာ်သည်

စပျစ် ွယ်ပင်ကိ အဲ ဂတုြပည် ကေဆာင်ခဲ့၍၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ ှ င်ထတ် ပီ းမှ စိ က်
ပျိုးေတာ်မ၏။ ၉ သ၏ေနရာကိ ပြပင်ေတာ်မသြဖင့်၊ သသည် အြမစ်ကျ၍ တြပည်လံ းကိ
ှ ံ ့ြပားပါ၏။ ၁၀ သ၏အရိ ပ်သည် ေတာင်တိ့ကိ၎င်း၊ အခက် အလက်တိ့သည် အြမင့်ဆံ းေသာ
အာရဇ် ပင်တိ့ကိ၎င်း လမ်းမိ း ကပါ၏။ ၁၁ သသည် အခက်အလက်တိ့ကိ ပင်လယ်တိင်
ေအာင်၎င်း၊ အ ွ န့်တိ့ကိ ြမစ် ကီ းတိ င်ေအာင်၎င်း ြပန့်ပွား ေစပါ၏။ ၁၂ ယခမကား၊ လမ်း၌
ေ ှ ာက်သွားေသာ သ အေပါင်းတိ ့သည် ဆွ တ်ေစြခင်းငှ ါ၊ သ၏ြခံ ကိ အဘယ် ေ ကာင့်
ချိုးဖျက်ေတာ်မသနည်း။ ၁၃ ေတာဝက်သည် ထိ အပင်ကိ ကိ က်ခဲ၍၊ ေတာ သားရဲ သည်လည်း
စားပါ၏။ ၁၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်၊ တဖန် ကလာေတာ်မမည်အေ ကာင်း
ေတာင်းပန်ပါ၏။ ေကာင်း ကင်က ကည့် ေတာ်မပါ။ ထိ စပျစ် ွယ်ပင်ကိ အ ကည့်
အ ကလာေတာ်မပါ။ ၁၅ လက်ျာလက်ေတာ် ှ င့် စိ က်ပျိုးေသာအပင်၊ ကိ ယ်ေတာ်အဘိ ့
ခိ င်မာေစေတာ်မေသာ ပျိုးပင်ကိ ကွ ယ်ကာေတာ်မပါ။

၁၆ မီ း ိ ပါ
့ ပီ ။ ခတ်လှဲပါ ပီ ။

မျက် ှ ာေတာ်ြဖင့် ဆံ းမြခင်းကိ ခံ ရေသာ သတိ ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် ရ ကပါ၏။ ၁၇
လက်ျာလက်ေတာ် ှ င့်ဆိ င်ေသာလ၊

ကိ ယ်ေတာ်

လသား၏အေပ မှာ လက်ေတာ်ကိတင်ပါေစေသာ။

အဘိ ့

ခိ င်မာေစေတာ်မေသာ

၁၈ သိ ့ ပလ င် အက ်ပ်တိ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ထံမှ မဆတ်ရ ကပါ။ အက ်ပ်တိ့ကိ အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ နာမေတာ်ကိ
ပဌနာ ပ ကပါမည်။ ၁၉ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ကိ
ေြပာင်းလဲ ေစ၍၊ မျက် ှ ာေတာ် အလင်းကိ ြပေတာ်မပါ။ သိ ့ ပလ င် အက ်ပ်တိ့သည်
ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကပါလိ မ့ ်မည်။
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၈၁ ငါတိ့ အစွမ်းသတိတည်းဟေသာ ဘရားသခင် အား
ယာကပ်အမျိုး၏

ဘရားသခင်အား

ကျူးဧေသာ

င်လန်းစွ ာ သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။

အသံ ကိ

ပ ကေလာ့။

၂

တရိ ယာမျိုးကိ ေဆာင် က။ ပတ်သာကိ ၎င်း၊ သာယာေသာ ေစာင်း ှ င့်တေယာကိ ၎င်း ယခဲ့ က။
၃ လဆန်းေန့၊ လြပည့်ေန့၊ ပွဲ သဘင်ေန့၌ တံ ပိ း မတ် က။ ၄ ထိ သိ့ ဣသေရလအမျိုး၌ထံ းဖွဲ ့၍၊

ယာကပ်

အမျိုး၏ ဘရားသခင်သည်

ဆံ းြဖတ်ေတာ်မ၏။

၅ နားမလည်ေသာ

စကားကိ ကားရာအရပ်၊ အဲ ဂတုြပည်တဘက်၌ ကသွ ားေတာ်မေသာအခါ၊ ေယာသပ်အမျိုး၌
ထိ သိ့ေသာ သက်ေသခံ ချက်ကိ စီ ရင် ေတာ်မ၏။ ၆ ငါသည်သ၏ ပခံ းကိ ဝန် ှ င့် လွ တ်ေစ၏။
သ၏ လက်ကိလည်း တင်ြခင်းတိ ့ အထဲ က တ်ယ၏။ ၇ သင်သည်ဒကကိ ခံရေသာအခါ၊
ငါ့ကိေခ ၍ ငါသည်ချမ်းသာေပး၏။ မထင် ှ ားေသာ မိ ဃ်း ကိ းေနရာ ၌ ငါြပန်ေြပာ၏။
ေမရိ ဘေရနားမှာ သင့်ကိ ငါစံ စမ်း၏။ ၈ ငါ၏လစ၊ နားေထာင်ေလာ့။ ငါမှာထားမည်။
အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သင်သည် ငါ့စကားကိ နားေထာင် ပါေစေသာ။ ၉ သင်၌ တပါးအမျိုး၏
ဘရားမ ှ ိ ရ။ တက န်း တ ိင်ငံဘရားကိ မကိ းကွ ယ်ရ။ ၁၀ ငါသည်သင့်ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ
ကယ် တ်ေဆာင် ယခဲ့ ပီ းေသာ သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ သင်၏ တ်ကိ
ကျယ်ကျယ်ဖွင့ ်ေလာ့။ ဝေြပာစွ ာ ေက း မည်။ ၁၁ ငါ၏လများမကား၊ ငါ့စကားကိ နားမေထာင်
က။ ဣသေရလအမျိုးသည် ငါ့ကိအလိ မ ှ ိ ကပါတကား။ ၁၂ ငါသည်လည်း ထိ သတိ ့ကိ
သတိ ့ ှ လံ းခိ င်မာ ြခင်း၌ အပ်၍၊ သတိ ့သည် မိ မိတိ့အလိ သိ့ လိ က် က၏။ ၁၃ ငါ၏လစသည်
ငါ့စကားကိ နားေထာင်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသည် ငါ့လမ်း၌ လိ က်ပါေစေသာ။ ၁၄ လိ က်လ င်
ငါသည်သတိ ့ရန်သများကိ အလျင် အြမန် ှ ိပ်စက်၍၊ ရန်ဘက် ပေသာသတိ ့ကိ ဒဏ်ခတ်
မည်။

၁၅

ထာဝရဘရားကိ

မန်းေသာသတိ ့သည်

ေတာင်း

ပန်ြခင်းကိ

ပ၍၊

ငါ၏လတိ ့သည်လည်း၊ အစဥ်အ မဲ တည်ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ အေကာင်းဆံ းေသာ
ဆန်စပါး ှ င့် ငါေက းမည်။ ေကျာက်ထဲက ထွ က်ေသာပျားရည် ှ င့်လည်း ဝေြပာ ေစမည်။

၈၂ ဘရားသခင်သည် ဘရားတိ့၏ ပရိသတ်၌ ရပ်လျက် ေနေတာ်မ၍၊ ဘရားတိ့
အလယ်၌ စီ ရင်ေတာ်မ ၏။ ၂ သင်တိ့သည် မတရားေသာ သတိ ့၏ မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍၊
အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း မတရားသြဖင့် စီ ရင် ကမည်နည်း။ ၃ ဆင်းရဲ ေသာ သ ှ င့်
မိ ဘမ ှ ိ ေသာသတိ ့ကိ ေစာင့်မ ကေလာ့။ ငိ ြငင်ေသာသ ှ င့် ငတ်မွတ်ေသာ သတိ ့ဘက်၌
တရားစီ ရင် ကေလာ့။ ၄ ဆင်းရဲ ေသာသ ှ င့် ငတ်မွတ်ေသာ သတိ ့ကိ မတရားေသာ သ၏လက်မှ
ကယ် တ် ကေလာ့။ ၅ သတိ ့သည် မသိ ၊ နားမလည် က။ ေမှာင်မိက်၌ ကျင်လည် က၏။
ေြမ ကီ းတိ က်ြမစ်အေပါင်းတိ ့သည် လပ် ှ ားလျက် ှ ိ က၏။ ၆ သင်တိ့သည် ဘရားြဖစ် က၏။
ှ ိ သမ တိ ့သည် အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရား၏သားြဖစ် က၏ဟငါဆိ သတည်း။ ၇ သိ ့ေသာ်လည်း၊
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သင်တိ့သည် လကဲ့ သိ ့ေသ၍၊ အြခားေသာ မင်းကဲ့ သိ ့ ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၈
အိ ဘရားသခင်၊ ထ၍ေြမ ကီ းကိ တရားစီ ရင် ေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ်သည် လမျိုးအေပါင်းတိ ့ကိ
အပိ င် ရေတာ်မ၏။

၈၃ အိဘရားသခင်၊
အမိ န့်ေတာ်မ ှ ိ ဘဲ

တိ တ်ဆိတ်စွာေနေတာ်မမပါ

ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနေတာ်မမပါ ှ င့်။

ှ င့်။

အိ

ဘရားသခင်၊

၂ ကိ ယ်ေတာ်၏ရန်သတိ ့သည်

န်းရင်းခတ် ပ ကပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ မန်းေသာသတိ ့သည် ထ ကပါ၏။ ၃ ကိ ယ်ေတာ်၏
လစတဘက်၌ပရိ ယာယ်ကိ ကံ ၍၊ ကိ ယ်ေတာ် ကွ ယ်ကာေတာ်မေသာ သတိ ့တဘက်၌
တိ င်ပင် ကပါ၏။ ၄ ဣသေရလ၏နာမကိ ေနာက်တဖန်ေအာက် ေမ့စရာမ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ လာ က၊
သတိ ့အမျိုးကိ ပယ်ြဖတ် ကကန်အ့ံ ဟ ဆိ ကပါ၏။ ၅ သေဘာ တညီ တ ွ တ်တည်း
တိ င်ပင်၍၊

ကိ ယ်

ေတာ်တဘက်၌

အချင်းချင်းသင်းဖွဲ ့ေသာ

သဟမကား။

ဧဒံ ြပည်၌ေနေသာသ၊ ဣ ှ ေမလအမျိုးသား၊ ေမာဘြပည်သား၊ ဟာဂရြပည်သား၊

၆
၇

ေဂဗလြပည်သား၊ အမုန်ြပည်သား၊ အာမလက် ြပည်သား၊ တ မိ သ
့ ား ှ င့်တကွ ဖိ လိတိ
အမျိုးသားတိ ့ သည် သင်းဖွဲ ့ ကပါ၏။

၈ အာ ရိ အမျိုးသားတိ ့သည်လည်း၊ ဝိ င်း၍

ေလာတအမျိုးသားတိ ့ဘက်သိ့ ဝင် ကပါ၏။ ၉ မိ ဒျန်အမျိုးကိ ၎င်း၊ ခိ န်ေချာင်းနားမှာ သိ သရ
မင်း ှ င့် ယာဘိ န်မင်းကိ ၎င်း ပသကဲ့ သိ ့ သတိ ့ကိ ပေတာ် မပါ။

၁၀ ထိ သတိ ့သည်

အေဒ ါရအရပ်၌ ဆံ း ံ း၍၊ ေြမ ေပ မှာ ေနာက်ေချးကဲ့ သိ ့ ြဖစ် ကပါ၏။ ၁၁ ငါတိ ့သည်
ဘရားသခင်၏အိ မ်များကိ ကိ ယ်ဘိ့ သိ မ်းယ ကကန်အ့ံ ဟ ဆိ ေသာ သရဘမင်း ှ င့် ေဇဘမင်း
ကဲ့ သိ ့၊ ၁၂ ဤသတိ ့၏မးမတ်များကိ ၎င်း၊ ေဇဘဟမင်း ှ င့် ဇာလမ မင်း ကဲ့ သိ ့ ဤသတိ ့၏
မင်းသားအေပါင်းကိ ၎င်း
ေလေဘွ ၌
၎င်း၊

ပါသွ ား

ေလတိ က်၍

ြဖစ်ေစေတာ်မပါ။

ေသာ

၁၃

အမိ က်ကဲ့သိ ့၎င်း၊

လွ င့ ်ေသာဖွဲ ့ကဲ့ သိ ့၎င်း

အက ်ပ်၏

ေလတိ က်၍

သတိ ့ကိ

ဘရားသခင်၊

လွ င့ ်ေသာ

ြဖစ်ေစ

ေတာကိ မီ း ိ သကဲ့
့
သိ ့၎င်း၊ ေတာင်ေပ မှာ မီ းေလာင်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊

ဖွဲ ့ကဲ့ သိ ့

ေတာ်မပါ။

၁၄

၁၅ ထိ နည်းတ၊

မိ ဃ်းသက်မန်တိင်းေတာ်အားြဖင့် သတိ ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ၍၊ ြပင်းစွ ာေသာ ေလေတာ်အားြဖင့်
ေချာက်လှန့်ေတာ်မပါ။ ၁၆ အိ ထာဝရဘရား၊ သတိ ့မျက် ှ ာကိ ှ က်ေစေတာ် မ၍ သတိ ့သည်
နာမေတာ်ကိ ှ ာ ကပါေစေသာ။
အ ှ က်ကွဲ၍

ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့

နာမေတာ် ှ ိ ေသာ

ကိ ယ်

၁၇ စိ တ်ပျက်၍ အစဥ်ပင်ပန်းြခင်း ှ ိ ကပါေစေသာ။

ေရာက် ကပါေစေသာ။
ေတာ်တပါးတည်းသာလ င်၊

၁၈

ထာဝရဘရားဟ၍

ေြမ ကီ းတြပင်လံ းအေပ မှာ

အြမင့်ဆံ းေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ သိ ကပါ ေစေသာ။
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၈၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
အရပ်ဌာနတိ ့သည်

ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်

အလွ န် ှ စ်သက်ဘွယ်ြဖစ်ပါသည်တကား၊

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ
၂ ထာဝရဘရား၏

တန်တိင်းေတာ်တိ့ကိ အက ်ပ် ၏ဝိ ညာဥ်သည် တသ၍ အားေလျာ့လျက် ှ ိ ပါ၏။
အက ်ပ် ှ လံ း ှ င့် ကိ ယ်ခ ာသည် အသက် ှ င်ေတာ်မ ေသာ ဘရားသခင်ကိ အလိ ှ ိ ၍
ေ ကးေ ကာ်ပါ၏။ ၃ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ ှ င်ဘရင်၊
အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ အကယ် စင်စစ်ယဇ် ပလင်ေတာ်တိ့ အနားမှာ စာငှ က်သည် ေနရာ
အရပ်ကိ၎င်း၊ ဇရက်သည်လည်း သားငယ်ေမွ းစရာ အသိ က်ကိ၎င်း ေတွ ့ရပါ၏။ ၄ အိ မ်ေတာ်၌
ေနေသာသတိ ့သည် မဂလာ ှ ိ ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အစဥ်ချီးမွ မ်း ကပါလိ မ့ ်မည်။
ကိ ယ်ေတာ်ကိ အား ပေသာ သသည်
လမ်းခရီ းေတာ်တိ့ကိ

မဂလာ

ှ လံ းသွ င်းတတ် ကပါ၏။

၅

ှ ိ ပါ၏။ ထိ သိ့ေသာ သတိ ့သည်
၆ သတိ ့သည်

ဗာကာလွ င်ြပင်၌

ေ ှ ာက်သွားစဥ်၊ ထိ လွင်ြပင်ကိ စမ်းေရထွ က်ရာအရပ် ြဖစ်ေစ ကပါ၏။ အရင် မိ ဃ်းေရလည်း
မဂလာများ ှ င့် လမ်းေစပါ၏။ ၇ သတိ ့သည် အားတိ းတက်၍ ခရီ းသွ ားလျက်၊ ဇိ အန် မိ မ့ ှ ာ
ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်၌ မျက် ှ ာြပ ကပါ၏။ ၈ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်ထာဝရ
ဘရား၊

အက ်ပ်၏ပဌနာစကားကိ

မှတ်ေတာ်မပါ။

ယာကပ်အမျိုး၏ဘရားသခင်၊

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၉ အက ်ပ်တိ့ကိ ကွ ယ်ကာေတာ်မေသာဘရား၊ ကည့် ေတာ်မပါ။
အထံ ေတာ်၌

ဘိ သိတ်ခံေသာသ၏

တန်တိင်းေတာ်တိ့အတွ င်း၌

မျက် ှ ာကိ

ေနေသာတရက်

ေထာက် ေတာ်မပါ။
သည်

၁၀

အြခားအရပ်၌ေနေသာ

အရက်တေထာင်ထက် သာ၍ ေကာင်းပါ၏။ မတရားေသာ သ၏ေနရာ၌ ေနရ ေသာ
အခွ င့ ်ထက်၊ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင့် အိ မ်ေတာ် ၌ တံ ခါးေစာင့်အရာကိ အက ်ပ်သာ၍
ှ စ်သက်ပါ၏။

၁၁ ထာဝရအ ှ င်

ဘရားသခင်သည် ေနလည်း ြဖစ်ေတာ်မ၏။

အကွ ယ်အကာလည်း ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည် ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ဘန်းအသေရကိ
ေပးေတာ်မ၏။ ေြဖာင့်မတ်စွာ ကျင့်ေသာသတိ ့အား ေကာင်းေသာအရာကိ ြငင်းေတာ်မမ။ ၁၂
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၌ ခိ လံ ေသာ သသည် မဂလာ ှ ိ ပါ၏။

၈၅ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ြပည်ေတာ်

ကိ စိတ် ှ င့်ေတွ ့ေတာ်မ၍၊

ဘမ်းဆီ းသိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာ ယာကပ်အမျိုးသားတိ ့ကိ ြပန်ပိ့ေစေတာ်မ ပီ ။

၂

ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့အြပစ်ကိလတ်၍၊ သတိ ့၏ ဒစ ိ က်အေပါင်းကိ လည်း ဖံ းအပ်ေတာ်မ ပီ ။
၃ စိ တ်ေတာ် ှ င်း ှ င်းေြပ၍၊ အမျက်ေတာ်အ ှ ိ န်ကိ ေလျာ့ေစေတာ်မ ပီ ။ ၄ အက ်ပ်တိ့ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မေသာ ဘရား၊ တဖန်အက ်ပ်တိ့ကိ ေြပာင်းလဲ ေစ၍၊ ထွ က်ဘးေသာ
အမျက်ေတာ်ကိ ငိ မ်းေစေတာ်မပါ။

ဆာလံ
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ေလာ။ ကာလအစဥ်အဆက် စိ တ်ေတာ်မေြပဘဲ ေနေတာ် မမည်ေလာ။ ၆ ကိ ယ်ေတာ်၏
လတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ အမှီ ပ ၍ ဝမ်းေြမာက်ပါမည်အေ ကာင်း၊ တဖန်အက ်ပ်တိ့ကိ
အသက် ှ င်ေစေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။ ၇ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့အား က ဏာ
ေတာ်ကိြပ၍၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ

ပေတာ် မပါ။

၈ ထာဝရအ ှ င်

ဘရားသခင်သည် အဘယ်သိ့ မိ န့်ေတာ်မမည်ကိ ငါနားေထာင်မည်။ အကယ်စင်စစ်
မိ မိလ၊

မိ မိသန့် ှ င်းသတိ ့အား

ငိ မ်သက်ြခင်းအေ ကာင်း

ကိ

မိ န့်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

သိ ့ရာတွ င်၊ ေနာက်တဖန် မိ က် ေသာ အကျင့်ကိ မကျင့် ကပါေစ ှ င့်။ ၉ ငါတိ ့ြပည်၌
ဘန်းေတာ်ကျိန်းဝပ်မည်အေ ကာင်း၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးသည်၊ ဘရားသခင်ကိ
ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
သတိ ့၏အနီးသိ ့ ဧကန်အမှန် ေရာက် ေလ ပီ ။ ၁၀ က ဏာ ှ င့်သစာဆံ မိ ပီ ။
တရား ှ င့်ချမ်းသာ သည် တပါးကိ တပါးနမ်း က ပီ ။

၁၁ သစာသည် ေြမ ကီ းထဲ က

ေပါက်လိမ့ ်မည်။ တရားသည်လည်း ေကာင်းကင်ေပ ကငံ ့ ကည့်လိ မ့ ်မည်။ ၁၂ အကယ်စင်စစ်
ထာဝရဘရားသည် ေကျးဇး ပ ေတာ်မ၍၊ ငါတိ ့ ေြမသည် မိ မိဘ

ာကိ ေပးလိ မ့ ်မည်။ ၁၃

တရားသည် ေ ှ ေတာ်
့
၌သွ ား၍ ေြခေတာ်ရာ တိ ့ကိ ပဲ့ ြပင်လိမ့ ်မည်။

၈၆ အိထာဝရဘရား၊ နားေတာ်ကိလှည့်၍ အက

်ပ် စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်သည် ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ပါ၏။ ၂ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ သန့် ှ င်းသတိ ့အဝင်
ြဖစ်ေသာ အက ်ပ်၏ ဝိ ညာဥ်ကိေစာင့်မ၍၊ ကိ ယ်ေတာ် ကိ ကိ းစားေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏က န်ကိ
ကယ်တင်

ေတာ်မပါ။

၃

အိ

ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

အစဥ်ေအာ်ဟစ်ပါသည်ြဖစ်၍၊ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ ၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
အက ်ပ် တသပါသည်ြဖစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏က န်သည် ဝမ်းေြမာက် မည်အေ ကာင်း
ပေတာ်မပါ။

၅ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ေကာင်း ေသာသေဘာ၊

သည်းခံ တတ်ေသာ သေဘာ ှ င့် ြပည့်စံ ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ပဌနာ ပေသာ သအေပါင်းတိ ့အား
က ဏာေတာ် ကယ်ဝပါ၏။

၆ အိ

ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ ပဌနာစကားကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အသနားေတာ်ခံေသာ စကားသံ ကိ မှတ်ေတာ်မပါ။ ေဘးေရာက်သည်
ကာလ၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေခ ပါမည်။ ၇ ကိ ယ်ေတာ်လည်း ထးေတာ်မတတ်ပါ၏။ ၈ အိ
ထာဝရဘရား၊ ဘရားတိ ့တွင် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် တေသာ ဘရားမ ှ ိ ပါ။ အမေတာ် ှ င့် တေသာ
အမလည်း မ ှ ိ ပါ။ ၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ လမျိုး အေပါင်းတိ ့သည်
ချဥ်းကပ်လျက် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ြပပ်ဝပ်၍၊ နာမေတာ်ကိ ချီးေြမာက် ကပါလိ မ့ ်မည်။

၁၀

ကိ ယ်ေတာ်သည် ကီ းြမတ်၍ အံ့ သဘွ ယ်တိ့ကိ ပေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်တပါးတည်းသာလ င်
ဘရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ လမ်းကိ အက ်ပ်အား

ဆာလံ
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ြပ န်ေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ်၏ သမာ တရားလမ်းသိ ့ လိ က်သွားပါမည်။ နာမေတာ်ကိ
ေ ကာက် ွံ မည်
့ အေ ကာင်း၊ အက ်ပ်၏ ှ လံ းကိ ေစ့စပ်ေစေတာ် မပါ။ ၁၂ အက ်ပ်၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ချီးမွ မ်း ၍၊
နာမေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ ချီးေြမာက်ပါမည်။ ၁၃ အက ်ပ်ခံရေသာ က ဏာေတာ် ကီ းလှ ပါ၏။
အက ်ပ်၏ ဝိ ညာဥ်ကိ မရဏ ိင်ငံ ေအာက်အရပ်ထဲက ကယ် တ်ေတာ်မ ပီ ။ (Sheol h7585) ၁၄
အိ ဘရားသခင်၊ မာန ကီ းေသာ သတိ ့သည် အက ်ပ်တဘက်၌ ထ က၍၊ ကမ်းတမ်းေသာ
လအစ အေဝးတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ မျက်ေမှာက်မ ပဘဲ ၊ အက ်ပ်အသက်ကိ ှ ာ ကပါ၏။
၁၅

အိ

ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

သနား

စံ မက်တတ်ေသာသေဘာ၊

ေကျးဇး ပတတ်ေသာသေဘာ၊ သည်းခံ တတ်ေသာသေဘာ၊ က ဏာ ှ င့်သစာ ကယ်ဝ ေသာ
သေဘာ ှ င့်

ြပည့်စံ ေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

၁၆

အက ်ပ်ကိ

မျက် ှ ာ ပ၍

ကယ်မသနားေတာ် မပါ။ ကိ ယ်ေတာ်၏က န်အား တန်ခိးေတာ်ကိေပး၍၊ ကိ ယ်ေတာ် ၏
က န်မသားကိ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၁၇ အက ်ပ်အားေကာင်းေသာ နိမိတ်လကဏာကိ
ြပေတာ်မပါ။

အက ်ပ်ကိ

မန်းေသာသတိ ့သည်

ြမင်၍

ှ က်ေ ကာက် ကပါေစ။

အေ ကာင်းမကား၊ အိ ထာဝရ ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ မစ၍ ချမ်းသာ
ေပးေတာ်မ၏။

၈၇ ဘံ ဗိမာန်ေတာ်တိက်ြမစ်သည် သန့် ှ င်းေသာ ေတာင် ိးေပ မှာ တည်လျက် ှ ိ၏။
ထာဝရဘရားသည်
သာ၍

ယာကပ်၏

ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။

၃

ေနရာအေပါင်း
အိ ဘရားသခင်၏

တိ ့ထက်
မိ ေ့ တာ်၊

၂

ဇိ အန်တံခါးတိ ့ကိ
သင်သည်

ဘန်း

အသေရ ကီ းလိ မ့ ်မည်ဟေသာ စကားကိ ေြပာထားလျက် ှ ိ ၏။ ၄ ငါ့ကိသိက မ်းေသာ
သတိ ့တွင်၊ ရာခပ် မိ ့ ှ င့် ဗာဗလန် မိ က
့ ိ ငါမှတ်ထားမည်။ ဖိ လိတိ ြပည်၊ တ ြပည်၊
က ှ ြပည်တိ့ကိလည်း

ကည့် ကေလာ့။

ဤမည်ေသာ

ြပည်သားသည်

မိ ေ့ တာ်၌

ဘွ ားြမင်ေသာသြဖစ်၏။ ၅ ဇိ အန် မိ က
့ ိ လည်း လအမျိုးမျိုးတိ ့သည်၊ ထိ မိ ့၌ ဘွ ားြမင် က ပီ ။
အြမင့်ဆံ းေသာဘရားသည်

ထိ မိ က
့ ိ

ကိ ယ်ေတာ်တိင်

မဲ ြမံ ေစေတာ်မ ပီ ဟ

ေြပာဆိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ ထာဝရဘရားသည် လမျိုးတိ ့ကိ စာရင်းယေတာ် မေသာအခါ၊
ဤမည်ေသာ အမျိုးသည် မိ ေ့ တာ်၌ ဘွ ားြမင်ေသာအမျိုးြဖစ်သည်ဟ မှတ်ေတာ်မမည်။ ၇
သီ ချင်းသည် ှ င့်ပွဲ သဘင်ခံေသာသ အစ ှ ိ ေသာ ငါ၏ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအေ ကာင်း ှ ိ သမ တိ ့သည်
သင်၌ ှ ိ က

၈၈ အက

သတည်း။
်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည်

ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေန့ညဥ့် မြပတ် ေအာ်ဟစ်ပါ၏။ ၂ အက ်ပ် ပေသာပဌနာသည် အထံ ေတာ်သိ့

ဆာလံ
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ဝင်ပါေစေသာ။ ေအာ်ဟစ်သံကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။

၃ အက ်ပ်၏ ဝိ ညာဥ်သည်

ဒက ှ င့်ြပည့်၍၊ အသက်သည်လည်း မရဏ ိင်ငံအနီးသိ ့ ေရာက်ပါ ပီ ။ (Sheol h7585) ၄
အက ်ပ်သည် သချုင်းတွ င်းထဲ သိ့ ဆင်းေသာ သတိ ့ ှ င့်အတ ေရတွ က်ဝင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ပါ၏။
အား ကန်ေသာ သကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ပါ၏။ ၅ အေသေကာင်တိ့တွင် ပစ်ထားေသာသ၊ ကွ ပ်
မျက်၍ သချုင်းတွ င်း၌ အိ ပ်ေနေသာသတည်းဟေသာ ေအာက်ေမ့ေတာ်မမ၊ လက်ေတာ်၏
မစြခင်း ှ င့်ကွ ာေဝး ေသာ သကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ပါ၏။

၆ အက ်ပ်ကိ အနက်ဆံ းေသာတွ င်း၊

ေမှာင်မိက် ဖံ းလမ်း၍ အလွ န်နက်နဲေသာ အရပ်၌ ချထားေတာ်မ ပီ ။ ၇ အမျက်ေတာ်သည်
အက ်ပ်အေပ ၌ ဖိ လျက် ှ ိ ပါ၏။ လိ င်းတံ ပိ းေတာ်အေပါင်းတိ ့ ှ င့် ှ ိပ်စက်ေတာ် မ၏။ ၈
အက ်ပ်၏ အသိ အက မ်းများကိ အေဝးသိ ့ ေ ွေတာ်
့
မ ပီ ။ သတိ ့အား အက ်ပ်ကိ ွံ ့ ှ ာဖွ ယ်
ြဖစ်ေစေတာ်မ ပီ ။ အက ်ပ်သည် အချုပ်ခံရ၍၊ ြပင်သိ့ မထွ က်ရပါ။ ၉ အက ်ပ်ခံေရေသာ
ဒကေ ကာင့် အက ်ပ် မျက်စိသည် ပျက်ပါ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
အစဥ်ေအာ်ဟစ်ပါ၏။ အထံ ေတာ်သိ့ လက်ကိဆန့်ပါ၏။ ၁၀ ေသလျက်ေနေသာသတိ ့အား
အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမတိ ့ကိ ြပေတာ်မမည်ေလာ။ သချုင်းသားတိ ့သည်ထ၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်း ကပါမည်ေလာ။

၁၁ က ဏာေတာ်ကိ သချုင်းတွ င်း၌၎င်း၊ သစာ ေတာ်ကိ

ပျက်စီးရာအရပ်၌၎င်း ကားေြပာရ ကပါ မည်ေလာ။ ၁၂ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမေတာ်တိ့ကိ
ေမှာင်မိက်ေသာ အရပ်၌၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မြခင်းတရားကိ ေမ့ေလျာ့ ရာြပည်၌၎င်း
သိ ရ ကပါမည်ေလာ။ ၁၃ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ် ေအာ်ဟစ်ပါ၏။
နံ နက်အချိန်၌ အက ်ပ်၏ ပဌနာသည် ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ေရာက်ပါ၏။ ၁၄ အိ ထာဝရဘရား၊
အက ်ပ်၏ ဝိ ညာဥ်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ပယ်ေတာ်မသနည်း။ မျက် ှ ာေတာ်ကိ အက ်ပ်မှ
အဘယ်ေ ကာင့်လဲ ေတာ်မသနည်း။

၁၅ အက ်ပ်သည် ဒကေဝဒနာကိ ခံရ၍ ေသဆဲ

ှ ိ ပါ၏။ စီ ရင်ေတာ်မေသာေဘးများကိ ငယ်ေသာအ ွယ် ကပင် ခံ ရ၍ ပင်ပန်းပါ၏။ ၁၆
အမျက်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ လမ်းမိ းပါ၏။ စီ ရင်ေတာ်မေသာ ေဘးတိ ့သည် အက ်ပ်၏
အသက်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ သည်တိင်ေအာင်၊ ၁၇ ေရကဲ့ သိ ့ အစဥ်မြပတ်ဝိင်း၍ တညီ တ ွ တ် တည်း

ဝန်းရံ ကပါ၏။ ၁၈ ချစ်ေသာသ ှ င့်အေဆွ ခင်ပွန်းကိ အက ်ပ် ှ င့် ေဝးေဝးေ ေတာ်
့
မ ပီ ။
အသိ အက မ်းတိ ့သည် ေမှာင်မိက် ထဲ မှာ ှ ိ ကပါ၏။

၈၉ အက

်ပ်သည်

သီ ချင်းဆိ ပါမည်။

ထာဝရဘရား၏

က ဏာေတာ်

ကိ ယ်ေတာ်၏သစာကိ

ကိ

အစဥ်အ မဲ

လမျိုးအဆက်ဆက်တိ့အား

ေဟာေြပာ မက်ဆိပါမည်။ ၂ က ဏာေတာ်သည် အစဥ်အ မဲ တည်ရပါ၏။ သစာေတာ်ကိ
ေကာင်းကင်၌ခိ င်ခ့ံ မဲ ြမံ ေစေတာ်မသည်
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ကိ ယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်၏အမျိုး အ ွယ်ကိ အစဥ်မြပတ် ငါ မဲ ြမံ ေစမည်။ ၄
သင်၏ပလင်ကိလည်း လမျိုးအဆက်ဆက် တည်ေစမည်ဟ ငါေ ွးေကာက်ေသာသ ှ င့်
ငါသည် ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့၍၊ ငါ၏ က န်ဒါဝိ ဒ်အား ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပ ပီ ။ ၅ အိ ထာဝရဘရား၊
ေကာင်းကင်သည် အံ့ ဘွ ယ် ေသာ အမေတာ်တိ့ကိ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာသတိ ့သည်
စည်းေဝးလျက်

သစာေတာ်ကိ၎င်း ချီးမွ မ်း ကပါေစေသာ။

၆ အေ ကာင်းမကား၊

ေကာင်းကင်တွင် ထာဝရ ဘရား ှ င့် အဘယ်သ ပိ င် ိင်သနည်း။ ဘရားသခင်၏ သားတိ ့တွင်
ထာဝရဘရား ှ င့် အဘယ်သတသနည်း။ ၇ ဘရားသခင်သည် သန့် ှ င်းသတိ ၏
့ ပရိ သတ် တွ င်
အလွ န်ေ ကာက် ွံ ဘ
့ ွ ယ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အထံ ေတာ်၌ ပတ်လည်ေနေသာသအေပါင်းတိ ့ထက်
ိ ေသဘွ ယ် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၈ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊
ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် အဘယ်သ တပါသနည်း။ ထာဝရ ဘရားသည် ခွ န်အား ကီ းေတာ်မ၏။
သစာေတာ်လည်း ကိ ယ်ေတာ်ကိ ပတ်ဝန်းလျက် ှ ိ ပါ၏။

၉ သမဒရာ ဟန်းြခင်းကိ

အစိ းရေတာ်မ၏။ လိ င်း တံ ပိ းထေသာအခါ ငိ မ်းေစေတာ်မ၏။ ၁၀ ကိ ယ်ေတာ်သည် သရဲ ကဲ့သိ ့
ရာခပ်ကိချိုးဖျက်၍၊

အား ကီ းေသာ

ကွဲ ြပားေစေတာ်မ၏။

လက် ံ းေတာ်ြဖင့်

ရန်သတိ ့ကိ

အရပ်ရပ်သိ့

၁၁ ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ းသည် ကိ ယ်ေတာ်၏ ဥစာြဖစ်ပါ၏။

ေလာကဓာတ် ှ င့် ေလာကဓာတ်တန်ဆာ များကိ တည်ေတာ်မ ပီ ။

၁၂ ေြမာက်

မျက် ှ ာ ှ င့်ေတာင်မျက် ှ ာ ကိ လည်းဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ ။ တာေဗာ်ေတာင် ှ င့် ေဟရမန်
ေတာင်သည် နာမေတာ်ကိ အမှီ ပ၍ င်လန်းစွ ာ သီ ချင်း ဆိ ကပါ၏။ ၁၃ တန်ခိး ှ ိ ေသာ
လက် ံ း ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။ လက်ေတာ်သည် အား ကီ း၍၊ လက်ျာလက်ေတာ်သည် ြမင့်ပါ၏။
၁၄ တရားသြဖင့်

စီ ရင်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ်စွာ ဆံ းြဖတ် ြခင်းသည် ပလင်ေတာ်၏

တည်ရာြဖစ်ပါ၏။ က ဏာ ှ င့် သစာသည် မျက် ှ ာေတာ်ေ ှ ့၌ သွ ား ကပါ၏။ ၁၅ အိ
ထာဝရဘရား၊ ိးေဆာ်ေတာ် မြခင်းအသံ ကိ နားလည်ေသာ လမျိုးသည် မဂလာ ှ ိ ပါ၏။ ၁၆
သတိ ့သည် မျက် ှ ာေတာ်အလင်း၌ သွ ားလာ ရ ကပါ၏။ နာမေတာ်၌အစဥ် ဝမ်းေြမာက်၍
ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မြခင်းတရားအားြဖင့် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ ကပါ၏။

၁၇

ကိ ယ်ေတာ်သည် သတိ ့အစွ မ်းသတိ ၏ ဘန်းြဖစ် ေတာ်မ၏။ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်လည်း
အက ်ပ်တိ့၏ ဦ းချိုသည် ချီးေြမာက်လျက် ှ ိ ပါ၏။ ၁၈ ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်တိ့ကိ
ကွ ယ်ကာ ေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုး၏သန့် ှ င်းေသာ ဘရား သည် အက ်ပ်တိ့၏
ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၁၉

တရံ ေရာအခါ

ကိ ယ်ေတာ်၏

သန့် ှ င်းသတိ ့ကိ

ဗျာဒိ တ်ေတာ်အားြဖင့် မိ န့် မက်ေတာ်မသည်ကား၊ အား ကီ းေသာ သသည် ကမမည်
အေ ကာင်းငါခန့် ထား ပီ ။ လစထဲ က ေ ွးေကာက်ေသာသတေယာက်ကိ ငါချီးေြမာက် ပီ ။ ၂၀
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ငါ၏ က န် ဒါဝိ ဒ်ကိ ငါေတွ ့၍၊ သန့် ှ င်းေသာ ဆီ ှ င့်ဘိ သိက်ေပး ပီ ။ ၂၁ သ့ဘက်မှာ
ငါ့လက်သည် တည်လိမ့ ်မည်။ ငါ့လက် ံ းသည် သ့ကိ မဲ ြမံ ခိ င်ခ့ံ ေစမည်။ ၂၂ ရန်သသည်
သ၏ဥစာကိ အ ိင်အထက်မယရ။ မတရားေသာ သသည် မ ှ ဥ်းဆဲ ရ။ ၂၃ သ၏ ရန်သတိ ့ကိ
သ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါ ှ ိပ်စက်၍၊ သ့ကိမန်းေသာ သတိ ့ကိ ဒဏ်ခတ်မည်။

၂၄ ငါ၏သစာ ှ င့်

က ဏာသည် သ့ဘက်မှာေန၍၊ ငါ၏နာမအားြဖင့် သ၏ ဦ းချိုသည် ချီးေြမာက်လျက်
ှ ိ လိမ့ ်မည်။

၂၅

သ၏လက်ကိလည်း၊

ပင်လယ်ေပ မှာ၎င်း၊သ၏လက်ျာလက်ကိ

ြမစ်များေပ မှာ၎င်း ငါတင်၍ ထားမည်။ ၂၆ သကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏အဘ၊
အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ရာ ေကျာက်ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ၊ ငါ့ကိ
ေ ကးေ ကာ်လိမ့ ်မည်။ ၂၇ အကယ်စင်စစ်သက
့ ိ သားဦ းအရာ၌ ခန့်ထား၍၊ ေလာကီ ှ င်
ဘရင်တိ့အေပ မှာ ချီးေြမာက်မည်။ ၂၈ ငါ၏ က ဏာကိ သ့အဘိ င
့ ါသည် အစဥ်ေစာင့်၍၊ ငါ၏
ပဋိ ညာဥ်တရားသည် သ၌ မဲ ြမံ လိ မ့ ်မည်။ ၂၉ သ၏ အမျိုးအ ွယ်ကိ အစဥ်အ မဲ တည်ေစ
မည်။ သ၏ပလင်သည် ေကာင်းကင်ကလာကဲ့ သိ ့ နိစ ထာဝရြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၃၀

သ၏သားေြမးတိ ့သည် ငါ့တရားကိ စွ န့်ပယ်၍၊ ငါ၏စီ ရင်ချက်တိ့ကိ မကျင့်၊

၃၁

ငါ၏အထံ းအဖွဲ ့တိ ့ကိ

တ်ချ၍၊ ငါ၏ပညတ် တိ ့ကိ မေစာင့်ဘဲ ေနလ င်၊

သတိ ့ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊

ကိ မ်လံ း ှ င့်

ဆံ းမ၍ ဒဏ်ချက်တိ့ ှ င့်

၃၂ ငါသည်

ဒစ ိ က်အတိ င်း

အြပစ်ေပးမည်။ ၃၃ သိ ေ
့ သာ်လည်း၊ ငါ၏က ဏာကိ သမှ ငါမ တ် မပယ်။ ငါ၏သစာကိ လည်း
မဖျက်။ ၃၄ ငါ၏ပဋိ ညာဥ် တရားကိ လည်း မ တ်ချ။ ငါမိ န့် မက်ေသာ စကားလည်း
ေဖါက်ြပန်ြခင်းမ ှ ိ ရ။ ၃၅ ငါသည် ဒါဝိ ဒ်ကိ မလှ ည့်စားဟ ငါ၏သန့် ှ င်း ြခင်း ပါရမီ ကိ
တိ င်တည်၍ တခါကျိန်ဆိ ပီ ။ ၃၆ သ၏အမျိုးအ ွယ်သည် အစဥ်အ မဲ တည်ရ မည်။
သ၏ပလင်သည်လည်း၊ ငါ့ေ ှ ့၌ ေနကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ရ မည်။ ၃၇ လကဲ့ သိ ့၎င်း၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်၌
သစာေစာင့် ေသာ သက်ေသကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အစဥ် မဲ ြမံ ရမည်ဟ ကိ ယ် ေတာ်သည် မိ န့်ေတာ်မပါ ပီ ။
၃၈ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ယခစွ န့်ပယ်၍

ွံ ှ ာေတာ်မ ပီ ။ အထံ ေတာ်၌

ဘိ သိက်ခံေသာ သကိ အမျက်ထွက်ေတာ်မ ပီ ။ ၃၉ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န် ှ င့်ဖွဲ ့ေသာ ပဋိ ညာဥ်ကိ
ဖျက်၍၊ သ၏သရဖကိ ေြမတိ င်ေအာင် တ်ချေတာ်မ ပီ ။ ၄၀ သ၏ြခံ ှ ိ သမ တိ ့ကိချိုး၍၊
သ၏တိ က်များကိ ဖိ ဖျက်ေတာ်မ ပီ ။ ၄၁ လမ်း၌ေ ှ ာက်သွားေသာ သအေပါင်းတိ ့သည်
သ့ကိလယ က၏။ အိ မ်နီးချင်းတိ ့တွင် ကဲ့ ရဲ ့ဘွ ယ်ြဖစ်ပါ၏။ ၄၂ သ၏ရန်သတိ ့ လက်ျာလက်ကိ
ချီးြမင့်၍၊ ရန်ဘက် ပေသာသ အေပါင်းတိ ့ကိ ဝမ်းေြမာက်ေစ
သ၏ထားသွ ားကိ လိပ်ေစ၍၊
သ၏ဘန်းကိ ကွယ်ေစ၍၊
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သ၏ပျိုေသာအ ွယ်ကိ တိ ေစ၍ အ ှ က်ခွဲေတာ် မ ပီ ။ ၄၆ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အလ င်း

မထင် ှ ားဘဲ ၊

အဘယ်မ ကာလပတ်လံ းပန်း၍

ေနေတာ်

မမည်နည်း။

အမျက်ေတာ်သည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း မီ းကဲ့ သိ ့ ေလာင်ရပါမည်နည်း။ ၄၇ အက ်ပ်၏
အသက်တာသည် အဘယ်မ ေလာက် တိ သည်ကိ၎င်း၊ အဘယ်မ ေလာက်ပျက်တတ်
ေစြခင်းငှ ါ၊ လသားအေပါင်းတိ ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မသည် ကိ ၎င်း၊ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၄၈
ေသြခင်းသိ ့မေရာက်၊ အသက် ှ င်၍ မိ မိဝိညာဥ် ကိ မရဏ ိင်ငံတန်ခိးမှ ကယ် တ် ိင်ေသာ
သကား အဘယ်သနည်း။ (Sheol h7585) ၄၉ အိ ထာဝရဘရား၊ သစာေတာ် ှ င့်တကွ ကိ ယ်
ေတာ်၏ က န်ဒါဝိ ဒ်အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ေ ှ း က ဏာေတာ်သည် အဘယ်မှာ
ှ ိ ပါသနည်း။ ၅၀ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်တိ့သည် ခံ ရေသာကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ
ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ များစွ ာ ေသာ လတိ ့၏ အမအလံ းစံ ကိ အက ်ပ်သည် ကိ ယ် ရင်ခွင်၌
ေဆာင်ရပါ၏။ ၅၁ အေ ကာင်းမကား၊ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ် ေတာ်၏ ရန်သတိ ့သည်
ကဲ့ ရဲ ့တတ် ကပါ၏။ အထံ ေတာ်၌ ဘိ သိက်ခံေသာသ၏ ေြခေတာ်ရာတိ ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့တတ် က
ပါ၏။

၅၂ ထာဝရဘရားသည် ကမာအဆက်ဆက်မဂလာ

ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။

အာမင် ှ င့်အာမင်။

၉၀ အိ ဘရား ှ င်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ကာလ အစဥ် အဆက် အက

်ပ်တိ့ ခိ လံ ရာ

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂ ေတာင်များကိ မေဘာ်၊ ေြမ ကီ း ှ င့် ေလာက ဓာတ်ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မမမှီ၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် ေ ှ းကမာ အဆက်ဆက်မှစ၍၊ ေနာက်ကမာ အဆက်ဆက်တိင် ေအာင်
ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃ လမျိုးကိ ကား၊ ေ ကမွ ေစေတာ်မ၏။ အချင်း လသားတိ ့၊
ြပန် ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄ ေ ှ ေတာ်
့
၌ အ ှ စ်တေထာင်သည် လွ န် ပီ းေသာ

မေန့ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ညဥ့်ယံ တယံ ကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်ပါ၏။ ၅ လတိ ့ကိလမ်းမိ းတိ က်သွားေတာ်မ၏။
သတိ ့သည် အိ ပ်ေပျာ်ြခင်း ကဲ့ သိ ့ြဖစ် ကပါ၏။ လသည်ြမက်ပင်ကဲ့သိ ့ နံ နက်အချိန်၌
တိ းပွ ားတတ်ပါ၏။ ၆ နံ နက် အချိန်၌ကား၊ ပွ င့ ်လန်း၍ တိ းပွ ားပါ၏။ ညဦ းအချိန်၌ကား၊
ရိ တ်၍ ိ း ွမ်းပါ၏။ ၇ အမျက်ေတာ်ထွက်ေသာအားြဖင့် အက ်ပ်တိ့ သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့
ေရာက် ကပါ၏။ စိ တ်ေတာ်မေြပေသာ ေ ကာင့်၊ စိ းရိ မ်တန်လပ်ြခင်း ှ ိ ကပါ၏။ ၈ အက ်ပ်တိ၏
့
ဒစ ိ က်များကိ ေ ှ ေတာ်
့
၌၎င်း၊ ဝှက်ထားေသာ အကျင့်များကိ မျက် ှ ာေတာ်အလင်း
ထဲ ၌၎င်း၊ လှ န်ထားေတာ်မ၏။ ၉ အက ်ပ်တိ့သည် အမျက်ေတာ်ကိ ခံ ရေသာ ေ ကာင့်၊
ေန့ရက်ကာလေ ွ သ
့ ွ ား၍၊

ှ စ်များတိ ့သည် စိ တ်ထင်ကဲ့သိ ့ လွ န်တတ် ကပါ၏။

၁၀

အက ်ပ်တိ့၏ အသက်အ ွယ်သည် အ ှ စ်ခနစ် ဆယ် အတိ င်းအ ှ ည် ှ ိ ပါ၏။ အား ကီ း၍
အ ှ စ် ှ စ်ဆယ် ြပည့်ေသာ်လည်း၊ ဝါ ကားြခင်းသည် ပင်ပန်းြခင်း ှ င့် ဝမ်းနည်းြခင်း
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ြဖစ်ပါ၏။ ထိ အသက်သည်လည်း ြမန်ြမန်လွန် ၍၊ အက ်ပ်တိ့သည် စေတ့ ကပါ၏။
၁၁ အမျက်ေတာ်အ ှ ိ န်ကိ အဘယ်သ သိ ပါ သနည်း။ အမျက်ထွက်ေတာ်မြခင်းကိ

ေ ကာက် ွံ သင်
့ ့ သည်အတိ င်း အဘယ်သ ေ ကာက် ွံ ပါသနည်
့
း။ ၁၂ အက ်ပ်တိ့သည်
ပညာတရားကိ ှ လံ းသွ င်း မိ မည်အေ ကာင်း၊ ကိ ယ်ေန့ရက်ကာလကိ ေရတွ က် ိင်ေစ
ြခင်းငှ ါ သွ န်သင်ေတာ်မပါ။

၁၃ အိ

ထာဝရဘရား၊ ြပန်လာေတာ်မပါ။ အဘယ်

မ ေလာက် ကာရပါမည်နည်း။ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်တိ့ အတွ က် နာ ကင်ေသာ စိ တ် ှ ိ ေတာ်မပါ။
၁၄ အက ်ပ်တိ့ကိ က ဏာေတာ် ှ င့် အလျင်အြမန် ေရာင့်ရဲ ေစေတာ်မပါ။ သိ ့ ပလ င်

တသက်လံ းဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ အက ်ပ်တိ့ကိ
ေန့ရက် ကာလ၊ ဒကခံ ရခဲ့ ပီ းေသာ
အခွ င့ ်ကိ ေပးသနားေတာ်မပါ။

ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မေသာ

ှ စ်ေပါင်းများသည်အတိ င်း၊ ဝမ်းေြမာက်ရေသာ

၁၆ အမေတာ်သည် ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်တိ့အား၎င်း၊

ဘန်းေတာ်သည် သားေြမးတိ ့အား၎င်း ထင် ှ ားပါေစ

ေသာ။

၁၇ အက ်ပ်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်သည် အက ်ပ်အေပ သိ ့ ေရာက်ပါေစ
ေသာ။ အက ်ပ်တိ့ ပေသာ အမတိ ့ကိလည်း၊ အက ်ပ်တိ့ အဘိ ့ မဲ ြမံ ေစေတာ်မပါ။
ဘရားသခင်၏လေမာေ ှ ပေသာပဌနာ။

၉၁ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရား၏ကွယ်ကာရာဌာန ေတာ်၌ ေနေသာသသည် အန တန်ခိး ှ င်၏
အရိ ပ်ကိ ခိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၂ ထာဝရဘရားသည် ငါခိ လံ ရာ၊ ငါ၏ရဲ တိက်၊ ငါကိ းစားေသာ
ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ ငါေြပာ ဆိ ၏။ ၃ အကယ်စင်စစ် မဆိ း၏ ေကျာ့ကွ င်း ှ င့်၎င်း၊
ေသတတ်ေသာအနာ ှ င့်၎င်း၊ သင့်ကိ ကင်းလွ တ်ေစေတာ်မမည်။

၄ အေတာင်ေတာ်

အေမွ း ှ င့်ဖံ းအပ်ေတာ်မ၍၊ အေတာင်ေတာ်ေအာက်၌ သင်သည်လံ ခံ စွ ာ ေနရလိ မ့ ်မည်။
သစာေတာ်သည် သင်၏ ဒိ င်းလားြဖစ်လိမ့ ် မည်။ ၅ ညဥ့်အခါြဖစ်တတ်ေသာ ေဘးကိ ၎င်း၊
ေန့အချိန်၌ ပစ်ေသာြမားကိ ၎င်း၊ ၆ ေမှာင်မိက်ထဲမှာ လည်တတ်ေသာ ကာလနာကိ ၎င်း၊
မွ န်းတည့်အချိန်၌ ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ ဥပဒ်ကိ၎င်း၊ သင်သည်မေ ကာက်ရ။ ၇ သင်၏
အနားမှာလတေထာင်၊ သင်၏လက်ျာ ဘက်မှာ လတေသာင်းလဲ ေသာ်လည်း၊ သင့်ကိ မထိ
မခိ က်ရ။ ၈ သင်သည် ကိ ယ်မျက်စိ ှ င့် ကည့်၍၊ မတရား ေသာ သတိ ့၌ ေရာက်ရေသာ
အြပစ်ကိြမင် ံ မ သာ ှ ိ လိ မ့ ်မည်။

၉ ထာဝရဘရားသည် ငါခိ လံ ရာြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ

သင်သည်ဆိ၍၊ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရား၌ ေနရာကျေသာ ေ ကာင့်၊ ၁၀ သင်၌ မေကာင်းေသာ
အနိဌ ပ်မကပ် မေရာက်။ သင့်ေနရာသိ ့ ေဘးဥပဒ်မချဥ်းရ။

၁၁ သွ ားေလရာရာ၌

သင့်ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက် ေစြခင်း ငှ ါ၊ ေကာင်းကင်တမန်တိ့အား သင့်အဘိ ့မှာ ထားေတာ်
မသည်ြဖစ်၍၊ ၁၂ သင်၏ေြခကိ ေကျာက် ှ င့် မထိ မခိ က်ေစြခင်း ငှ ါ၊ သတိ ့သည် သင့်ကိ
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လက် ှ င့်မစချီပင့် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ သင်သည် ြခေသ့ ှ င့်ေ မဆိ းအေပ မှာ ေကျာ် သွ ား၍၊
ြခေသ့ ပျို ှ င့်နဂါးတိ ့ကိ ေြခြဖင့်နင်းလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ သသည် ငါ့ကိ ချစ်ေသာေ ကာင့်၊ သ့ကိ
ငါကယ် တ်မည်။ ငါ၏နာမကိ သိ ေသာေ ကာင့်၊ သ့ကိ ငါချီး ေြမာက်မည်။ ၁၅ သသည်
ငါ့ကိေခ ေသာအခါ ငါထးမည်။ ဒက ခံ ရေသာအခါ သ့ဘက်မှာ ငါေန၍ ချမ်းသာေပးမည်။
သ၏ဘန်းကိ လည်း ထင် ှ ားေစမည်။ ၁၆ ှ ည်ေသာအသက် ှ င့် သ့ကိေရာင့်ရဲ ေစ၍၊ ငါ၏
ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးကိ သ့အားြပမည်။

၉၂ ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း၍၊
ေထာမနာသီ ချင်းဆိ ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

၂ အြမင့်ဆံ းေသာဘရား၏ နာမေတာ်ကိ

၃ ေစာင်း ှ င့်တကွ

ကိ းဆယ်ပင် ှ ိ ေသာ တရိ ယာ၊

တေယာ၊ မိ ေကျာင်းတိ ့ကိ တီ းခတ်၍၊ က ဏာေတာ် ှ င့် သစာေတာ်ကိ နံ နက်အချိန်၊
ညအချိန်အစဥ်အတိ င်း ြပြခင်းငှ ါ၎င်း ေလျာက်ပတ်ေပ၏။

၄ အိ

ထာဝရဘရား၊

အမေတာ်များအားြဖင့် အက ်ပ်ကိ ဝမ်းေြမာက်ေစေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ လက် ေတာ် ှ င့်
ပြပင်ေတာ်မသမ တိ ့ေ ကာင့်

င်လန်းစွ ာ သီ ချင်းဆိ ပါမည်။

၅ အိ ထာဝရဘရား၊

စီ ရင်ေတာ်မေသာ အမတိ ့ သည် ကီ းမား၍၊ အ ကံ အစည်ေတာ်လည်း အလွ န် နက်လှပါ၏။
၆ တိ ရ စာန် သေဘာ ှ ိ ေသာ သမသိ ၊ မိ က်ေသာသ နားမလည်ေသာ အမအရာဟမကား၊
၇ မတရားေသာ

သတိ ့သည် ြမက်ပင်ကဲ့သိ ့ ေပါက် ၍၊ အဓမအမကိ

ပေသာ

သတိ ့သည် ပွ င့ ်လန်း ကေသာ အခါ၊ ထာဝရပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်ရေသာ အေ ကာင်း
ေပတည်း။

၈ ကိ ယ်ေတာ်မကား၊ အစဥ်အ မဲ

ကီ းြမင့်ေတာ်မ ေသာ ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ ရန်သတိ ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်၍၊
အဓမအမကိ ပေသာသ အေပါင်းတိ ့သည် အရပ်ရပ်ကွဲြပား ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ အက ်ပ်၏
ချိုကိ ကား၊ ကံ့ ချိုကဲ့ သိ ့ ချီးေြမာက်၍၊ အက ်ပ်ကိ အသစ်ေသာဆီ ှ င့် လိ မ်းေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၁
အက ်ပ်၏ ရန်သတိ ့ကိ အက ်ပ်မျက်စိ ြမင်လျက်၊ ရန်ဘက် ပေသာ လဆိ းတိ ့အေ ကာင်းကိ
နား ကားလျက်၊ အက ်ပ်သည် အားရပါလိ မ့ ်မည်။

၁၂ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်

စွ န်ပလွံ ပင်ကဲ့သိ ့ ပွ င့ ်လန်း၍ ေလဗ န်ေတာင်ေပ မှာ အာရဇ် ပင်ကဲ့သိ ့ ကီ းပွ ားလိ မ့ ်မည်။
၁၃ ထာဝရဘရား၏

အိ မ်ေတာ်၌ စိ က်ပျိုးေသာ သတိ ့သည် ငါတိ ့ဘရားသခင်၏

တန်တိင်းေတာ်တွင် ပွ င့ ်လန်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ အသက် ကီ းေသာကာလတွ င်ပင်၊ အသီ းကိ သီး၍
ကယ်ဝစိ မ်းလန်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ ထိ သိ့ေသာအားြဖင့် ငါ၏ေကျာက်၊ ထာဝရ ဘရားသည်
ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မ၍၊ မတရားေသာ အမ ှ င့် ကင်းလွ တ်ေတာ်မသည်ဟ ထင် ှ ားလိ မ့ ်သတည်း။
ဥပသ်ေန့အဘိ ့ဆာလံ သီ ချင်း။

ဆာလံ
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၉၃ ထာဝရဘရားသည် စိးစံ ၍၊ အာ ေဘာ် ှ င့် တန်ဆာဆင်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည်
ထိ သိ့ ဝတ်ဆင်၍၊ ခွ န်အားကိ ခါးပန်းစည်းေတာ်မ၏။ သိ ့ြဖစ်၍၊ ေလာကဓာတ်သည်
မလပ်မ ှ ား ိင်ေအာင် တည်လျက် ှ ိ ၏။ ၂ ကိ ယ်ေတာ်၏ ပလင်သည် ေ ှ ့ဦးစွ ာမှစ၍
တည်ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေ ှ းကာလမှစ၍ အစဥ် အ မဲ ြဖစ်ေတာ်မ၏။
ထာဝရဘရား၊ ြမစ်တိ့သည်
ြမစ်တိ့သည်

ထ ကပါ၏။ ြမစ်တိ့သည်

လိ င်းတံ ပိ းခတ် ကပါ၏။

၄

ေရများ

ဟန်းသံ ကိ

၃ အိ

ေပး ကပါ၏။

ဟန်းသံ ှ င့်တကွ

သမဒရာ

လိ င်းတံ ပိ း တိ ့သည်အား ကီ းသည်ထက်၊ ထာဝရဘရားသည် ြမင့် ေသာ အရပ်၌သာ၍
တန်ခိး ကီ းေတာ်မ၏။

၅ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့သည် အလွ န် မဲ ြမံ က

ပါ၏။

အိ ထာဝရဘရား၊ သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီ သည် အစဥ် အ မဲ အိ မ်ေတာ်၏အသေရြဖစ်ပါသတည်း။

၉၄ အြပစ်ကိ

ေပးပိ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၊

အြပစ်ကိ

ေပးပိ င်ေတာ်မေသာ ဘရား သခင်၊ ေရာင်ြခည်ေတာ်ကိ လတ်ေတာ်မပါ။ ၂ ေြမ ကီ းသားတိ ့ကိ
တရားဆံ းြဖတ်ေတာ်မေသာ အ ှ င်၊ ထေတာ်မပါ။ မာန ကီ းေသာ သတိ ့အား အကျိုး အြပစ်ကိ
ဆပ်ေပးေတာ်မပါ။ ၃ အိ ထာဝရဘရား၊ မတရားေသာ သတိ ့သည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း
ဝမ်းေြမာက် ကပါလိ မ့ ်မည်နည်း။ ၄ အဓမအမကိ ပသမ ေသာသတိ ့သည် ေစာ်ကား ၍၊
ကမ်းတမ်းေသာ စကားကိ ေြပာလျက်၊ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း ဝါ ကား ကပါလိ မ့ ်မည်နည်း။
၅ အိ ထာဝရဘရား၊ သတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ကပါ၏။

ှ ိပ်စက်၍၊ အေမွ ေတာ်ကိ

၆ မတ်ဆိးမ ှ င့် ဧည့်သည်ကိ၎င်း၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာ သငယ်ကိ၎င်း

သတ် ကပါ၏။ ၇ သိ ့ရာတွ င်၊ ထာဝရဘရားသခင်သည် မမှတ် တတ်ဟ ဆိ ကပါ၏။ ၈
တိ ရ စာန်သေဘာ ှ ိ ေသာသတိ ့၊
ပညာသတိ ကိ

နားလည်

ရ ကလိ မ့ ်မည်နည်း။

ကေလာ့။
၉

နားကိ

လမိ က်တိ့၊

အဘယ်ကာလမှ

စိ က်ထားေတာ်မေသာသသည်

မ ကားရ သေလာ။ မျက်စိကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ သသည် မြမင်ရသေလာ။
လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ

ဆံ းမေတာ်မေသာသသည်

ပညာအတတ်ကိ

သွ န်သင်ေတာ်မေသာ

အြပစ်မေပးရသေလာ။
သသည်

၁၀

လတိ ့အား

ကိ ယ်တိင်ပညာအတတ်

မ ှ ိ သေလာ။ ၁၁ လတိ ့၏အ ကံ အစည်သည် အချည်း ှ ီးြဖစ် ေ ကာင်းကိ ထာဝရဘရား
သိ ေတာ်မ၏။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ မတရားေသာ သတိ ့အဘိ ့ တွ င်းတးစဥ်အခါ၊ ၁၃
ဒကေန့ရက်ကာလ ှ င့်

လွ တ်ြခင်းချမ်းသာကိ

ေပးအံ့ ေသာငှ ါ၊

ကိ ယ်ေတာ်ဆံ းမ၍၊

တရားေတာ်ကိ သွ န်သင်ေတာ်မေသာသသည် မဂလာ ှ ိ ပါ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်
မိ မိလတိ ့ကိမပယ်၊ အေမွ ေတာ်ကိ စွ န့်ပစ်ေတာ်မမ။ ၁၅ တဖန်ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားဘက်၌
စီ ရင်

ဆာလံ

ဆံ းြဖတ်ေတာ်မ၍၊

ေသဘာေြဖာင့်ေသာသအေပါင်းတိ ့

သည်
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ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ လဆိ းတိ ့ကိ ဆီ းတား၍ ငါ့ဘက်မှာ အဘယ်သ
ထမည်နည်း။ မတရားေသာ သတိ ့ကိ ဆီ းတား၍၊ ငါ့ဘက် မှာ အဘယ်သေနမည်နည်း။ ၁၇
ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိမစေတာ်မမလ င်၊ ငါ့ဝိညာဥ်သည် ဆိ တ်ညံရာအရပ်၌ မ ကာမြမင့်မှီ
ေနရာ ကျရလိ မ့ ်မည်။

၁၈ ငါ့ေ ြခေချာ်လျက် ှ ိ သည်ဟ

အက ်ပ်ဆိေသာ အခါ၊

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏က ဏာသည် အက ်ပ်ကိ ေထာက်မပါ၏။ ၁၉ အက ်ပ်၏
ှ လံ းထဲ မှာ စိ တ်များြပားေသာအခါ၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် သက်သာေစေတာ်မသြဖင့်၊ အက ်ပ်၏
ဝိ ညာဥ်သည်

င်လန်းပါ၏။

မင်း၏အခွ င့ ် ှ င့်

ပစ

တတ်ေသာ အဓမရာဇပလင်သည် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့ရပါမည်ေလာ။

၂၁

၂၀

မတရားေသာအ ကံ ကိ

ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏အသက်ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ စေဝး ကပါ၏။ အြပစ်မ ှ ိ ေသာသကိ
ေသေစြခင်းငှ ါ စီ ရင် ကပါ၏။

၂၂ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏ရဲ တိက်

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါ၏ဘရားသခင်သည် ငါခိ လံ ရာ ေကျာက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၃ သတိ ၏
့ အြပစ်ကိ
သတိ ့အေပ သိ ့ေရာက်ေစ ေတာ်မမည်။ အဓမအမကိ ပစဥ်တွင်ပင် ပယ်ြဖတ်ေတာ် မမည်။
ငါတိ ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ ပယ်ြဖတ်ေတာ်မမည်။

၉၅ လာ က။

ထာဝရဘရားအား

င်လန်းစွ ာသီ ချင်း ဆိ ကကန်အ့ံ ။ ငါတိ ့သည်

ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ေရာက်ရာ ေကျာက်ကိ ကျူးဧ ကကန်အ့ံ ။ ၂ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းလျက်
ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ ဝင်၍၊ ဆာလံ သီ ချင်းဆိ လျက် ကျူးဧေသာ အသံ ကိ ပ က
၃ ထာဝရဘရားသည်

ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကီ းြမတ်ေသာဘရား၊ ဘရားတကာတိ ့ထက်
၄ ေြမ ကီ းနက်နဲရာ အရပ်တိ့သည်

ကန်အ့ံ ။

ကီ းြမတ်ေသာ

လက်ေတာ် ၌ ှ ိ က၏။

ေတာင်ထိပ်တိ့ကိလည်း ပိ င်ေတာ်မ၏။ ၅ ပင်လယ်ကိလည်းဖန်ဆင်း၍ ပိ င်ေတာ်မ၏။
ကန်းကိ လည်း လက်ေတာ် ှ င့် ပြပင်ေတာ်မ၏။ ၆ လာ က။ ြပပ်ဝပ်၍ ကိ းကွ ယ် ကကန်အ့ံ ။
ငါတိ ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား၏ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဒးေထာက် ကကန်အ့ံ ။

၇

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့၏ ဘရားြဖစ်ေတာ် မ၏။ ငါတိ ့သည်လည်း၊ အထံ ေတာ်၌
ကျက်စားေသာသ၊ လက်ေတာ်ေအာက်၌ ေနေသာ သိ းစြဖစ် က၏။ ၈ ယေန့တွင် သင်တိ့သည်
ဗျာဒိ တ်ေတာ် အသံ ကိ ကားလျက် ခိ င်မာေသာ စိ တ် ှ လံ းမ ှ ိ က ှ င့်။ ၉ သင်တိ့အဘများသည်
အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း ငါ့ကိ အနည်းနည်း စံ စမ်း၍၊ ငါ၏အမတိ ့ကိ ြမင်ရေသာ ေတာတွ င်၊
ငါ့ကိဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ စံ စမ်းရာကာလ၌ ှ ိ သကဲ့ သိ ့ မ ှ ိ ေစ က ှ င့်။ ၁၀ ထိ လမျိုးကိ
ငါ ွံ သည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့သည် စိ တ် သေဘာ မှားယွ င်းတတ်ေသာ လမျိုးြဖစ် က၏။ ငါ၏
အေလ့အလာတိ ့ကိ နားမလည် ကဟ ငါဆိ ရ၏။ ၁၁ ထိ ေ ကာင့် သတိ သ
့ ည် ငါ၏ချမ်းသာထဲ သိ့
မဝင်ရ ကဟ အမျက်ထွက်၍ ငါကျိန်ဆိ၏။
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၉၆ ထာဝရဘရားအား အသစ်ေသာသီချင်းကိ ဆိ ကေလာ့။ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့၊
ထာဝရဘရားအား သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။

၂ ထာဝရဘရားအား သီ ချင်းဆိ ၍၊

နာမေတာ်ကိ ေကာင်း ကီ းေပး ကေလာ့။ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း တရား ကိ တေန့ထက်တေန့
န် ကား ကေလာ့။ ၃ ဘန်းေတာ်ကိ တပါးအမျိုးသားတိ ့၌၎င်း၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမေတာ်တိ့ကိ
ခပ်သိမ်းေသာ လမျိုးတိ ့၌၎င်း ေဘာ်ြပ ကေလာ့။

၄ ထာဝရဘရားသည်

ကီ းြမတ်၍

အလွ န်ချီးမွ မ်း ဘွ ယ် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဘရားတကာတိ ့ထက် ေ ကာက် ွံ ့ဘွ ယ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။
၅ တပါးအမျိုးသားတိ ့၏

ဘရား ှ ိ သမ တိ ့သည်

အချည်း ှ ီးသက်သက်

ြဖစ် က၏။

ထာဝရဘရားမကား၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၆ ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်သည်
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိ ၏။ အစွ မ်းသတိ ှ င့် ဂဏ်အသေရလည်း သန့် ှ င်းရာ ဌာန ေတာ်၌ ှ ိ ၏။ ၇
လအမျိုးမျိုးတိ ့၊ ထာဝရဘရားသည် ဘန်း တန်ခိးအစွ မ်းသတိ ှ ိ ေတာ်မသည်ဟ ဝန်ခံ ကေလာ့။
ှ ိ ေတာ်မသည်ဟ ဝန်ခံ ကေလာ့။ ၈ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်သည် ဘန်း ကီ း ေတာ်မသည်ဟ
ဝန်ခံ ကေလာ့။ ပေဇာ်သကာကိ ေဆာင်ခဲ့ လျက် တန်တိင်းေတာ်သိ့ ဝင် ကေလာ့။

၉

သန့် ှ င်းေသာ တန်ဆာကိ ဆင်၍၊ ထာဝရ ဘရားကိ ကိ းကွ ယ် ကေလာ့။ ေြမ ကီ းသား
အေပါင်းတိ ့၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေ ကာက် ွံ ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၀ ထာဝရဘရား စိ းစံ ေတာ်မသည်ဟ
တပါး အမျိုးသားတိ ့တွင် ေဟာေြပာ ကေလာ့။ ေလာကဓါတ် သည် မလပ် ှ ား ိင်ေအာင်
မဲ ြမံ စွ ာ တည်လိမ့ ်မည်။ လများကိ ေြဖာင့်မတ်စွာ တရားစီ ရင်ေတာ် မလိ မ့ ်မည်။

၁၁

ေကာင်းကင်သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ေစ။ ေြမ ကီ းသည်လည်း င်လန်းြခင်း ှ ိ ေစ။ ပင်လယ် ှ င့်
ပင်လယ်တန်ဆာသည် အသံ ဗလံ ကိ ပေစ။ ၁၂ လယ်ြပင် ှ င့် လယ်ြပင်၌ ှ ိ သမ သည်လည်း
ဝမ်းေြမာက်ေစ။ ထိ အခါ ေတာ၌ ှ ိ သမ ေသာ အပင်တိ့ သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
တွင်
င်လန်းစွ ာ သီ ချင်း ဆိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ အေ ကာင်းမကား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကလာ
ေတာ်မ၏။ ေြမ ကီ းသားတိ ့ကိ တရားစီ ရင်ြခင်းငှ ါ ကလာ ေတာ်မ၏။ ေလာကသားတိ ့ကိ
ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား ှ င့်၎င်း၊ လများကိ သစာေတာ် ှ င့်၎င်း စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ေတာ် မလတံ့ ။

၉၇ ထာဝရဘရားသည်

စိ းစံ ေတာ်မ၏။

ေြမ ကီ း

သည်

ဝမ်းေြမာက်၍၊

က န်းများတိ ့သည်လည်း င်လန်း ကေစ။ ၂ မိ ဃ်းတိ မ် ှ င့် ေမှာင်မိက်တိ့သည် ထာဝရဘရား
၏ ပတ်ဝန်းကျင်တိ့၌ ှ ိ က၏။ တရားသြဖင့် စီ ရင်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ်စွာဆံ းြဖတ်ြခင်းသည်
ပလင်ေတာ်၏တည်ရာ ြဖစ်၏။
လှ ည့်ေလာင်ေလ၏။
ေြမ ကီ းသည်
အစိ းရ
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၄

၃ မီ းသည် ေ ှ ေတာ်
့
၌သွ ား၍၊ ရန်သတိ ့ကိ အလှ ည့်

လ ပ်စစ်ေတာ်သည်

ြမင်၍တန်လပ်၏။

ေတာ်မေသာ

၅

ေလာကဓါတ်ကိ

ထာဝရဘရားေ ှ ၊့

အ ှ င်၏ေ ှ ေတာ်
့
၌၊

ေတာင်တိ့သည်

လင်းေစ

၏။

ေြမ ကီ းတြပင်လံ းကိ
ဘေယာင်းကဲ့ သိ ့
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အရည်ြဖစ် က၏။

၆ ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မြခင်းအေ ကာင်းကိ ေကာင်း ကင်တိ့သည်

ထင် ှ ားစွ ာြပ၍၊ လများအေပါင်းတိ ့သည် ဘန်းေတာ်ကိ ြမင်ရ က၏။ ၇ ပ်တဆင်းတကိ
ဝတ် ပေသာသ၊ အချည်း ှ ီး သက်သက်ေသာအရာ၌ ဝါ ကားေသာသ အေပါင်းတိ ့ သည်
အ ှ က်ကွဲြခင်း ှ ိ ကေစ။ ဘရားအေပါင်းတိ ့၊ ထာဝရ ဘရားကိ ြပပ်ဝပ်ကိးကွ ယ် ကေလာ့။ ၈
အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်

တရားစီ ရင်

ေတာ်မချက်တိ့အေ ကာင်းေ ကာင့်၊

ဇိ အန် မိ သ
့ ည် ကား၍ င်လန်းပါ၏။ ယဒသတိ ့သမီ းတိ ့လည်း ဝမ်းေြမာက် က

ပါ၏။ ၉

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေြမ ကီ းသား အေပါင်းတိ ့ထက် ကီ းြမင့်ေတာ်မ၏။
ဘရားတကာတိ ့ ထက် အလွ န်ချီးေြမာက်ြခင်း

ှ ိ ေတာ်မ၏။

၁၀ ထာဝရဘရားကိ

ချစ်ေသာသတိ ့၊ မေကာင်း ေသာအမကိ ွံ ှ ာ ကေလာ့။ ကိ ယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းသတိ ့ ၏
အသက်ဝိညာဥ်ကိ

ေစာင့်မေတာ်မ၍၊

မတရားေသာ

သတိ ့၏လက်မှလည်း

ကယ် တ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ အလင်းသည် တရားေသာသအဘိ ့၊ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းသည်
သေဘာေြဖာင့်ေသာ သတိ ့အဘိ ့ ပျိုး ကဲ လျက်
ထာဝရဘရားကိ အမှီ ပ

ှ ိ ၏။

၁၂ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့၊

၍ ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ သန့် ှ င်းေသာ နာမေတာ်ကိ

ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

၉၈ ထာဝရဘရားအား အသစ်ေသာသီချင်းကိ ဆိ ကေလာ့။ အံ့ ဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ
ပေတာ်မ ပီ ။ လက်ျာလက်ေတာ ှ င့် သန့် ှ င်းေသာ လက် ံ ◌းေတာ်
့
သည် ကိ ယ်ေတာ်အဘိ ့
ကယ်တင်ြခင်း၊ အမကိ ပေလ ပီ ။ ၂ ထာဝရဘရားသည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ
ထင် ှ ားေစ၍၊

ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မြခင်း

ေဘာ်ြပေတာ်မ ပီ ။
ေအာက်ေမ့ေတာ်မ ပီ ။

တရား

ကိ လည်း

တပါးအမျိုးသားတိ ့အား

၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌ က ဏာေတာ် ှ င့် သစာေတာ်ကိ

ငါတိ ့ဘရားသခင်

၏

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ

ေြမ ကီ းစွ န်းအေပါင်း တိ ့သည် ြမင်ရ က ပီ ။ ၄ ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့၊ ထာဝရဘရားအား
ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။ အသံ ဗလံ ကိ ပ၍ င်လန်းစွ ာ သီ ချင်းဆိ လျက် ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၅
ေစာင်းတီ း၍ထာဝရဘရားအားသီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ ေစာင်းတီ း၍ တရိ ယာ သံ ကိ ပ ကေလာ့။
၆

တံ ပိ း ှ ဲခရာကိ မတ်၍၊

ှ င်ဘရင်တည်းဟေသာ

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။ ၇ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌၊ ပင်လယ် ှ င့်ပင်လယ် တန်ဆာသည်
အသံ ဗလံ ကိ ပေစ။ ေလာကဓာတ် ှ င့် ေလာကသားတိ ့သည် ထိ နည်းတ၊ ၈ ြမစ်တိ့သည်
လက်ခပ်တီး၍၊ ေတာင် ှ ိ သမ တိ ့သည်လည်း

င်လန်း ကေစ။ ၉ အေ ကာင်းမကား၊

ေြမ ကီ းသားတိ ့ကိ တရား စီ ရင်ြခင်းငှ ါ ကလာေတာ်မ၏။ ေလာကာသားတိ ့ကိ ေြဖာင့်မတ်စွာ
စီ ရင်၍၊ လများကိ ဟတ်မှန်ြခင်းတရား အတိ င်း စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ေတာ်မလတံ့ ။
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၉၉ ထာဝရဘရားသည် စိးစံ ေတာ်မ၏။ လများတိ့ သည် တန်လပ်ြခင်း

ှ ိ ကေစ။

ေခ ဗိ မ်တွင် ကျိန်းဝပ် ေတာ်မ၏။ ေြမ ကီ းသည် လပ် ှ ားြခင်း ှ ိ ေစ။ ၂ ထာဝရဘရားသည်
ဇိ အန်ေတာင်မှာ ကီ းြမတ် ေတာ်မ၏။ လများအေပါင်းတိ ့ထက် ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိ ေတာ်မ၏။
၃ ကီ းြမတ်၍ ေ ကာက် ွံ ဘ
့ ွ ယ်ေသာ နာမေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေစ။ အေ ကာင်းမကား၊

နာမေတာ်သည် သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ သတည်း။ ၄ တရားကိ ှ စ်သက်ေသာ ှ င်ဘရင်၏ တန်ခိး
ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေစ။ ကိ ယ်ေတာ်သည် မှန်ေသာ စီ ရင်ြခင်းကိ တည်ေစေတာ်မ၏။
ယာကပ်အမျိုး၌ တရား သြဖင့် ပ၍၊ ေြဖာင့်မတ်စွာဆံ းြဖတ်ေတာ်မ၏။ ၅ ငါ့တိ့ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားကိ ချီးေြမာက် ကေလာ့။ ေြခေတာ်တင်ရာ ခံ ေအာက်၌ ြပပ်ဝပ်ကိးကွ ယ်
ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား ကိ ယ်ေတာ်သည် သန့် ှ င်း ေတာ်မသတည်း။ ၆ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်၊ နာမေတာ် ကိ ပဌနာ ပေသာသ ှ ေမွ လ၊ ဤသတိ ့သည် ထာဝရ ဘရားကိ
ပဌနာ ပ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ထးေတာ်မ၏။ ၇ သတိ ့အားမိ ဃ်းတိ မ်တိင်ထဲက မိ န့်ေတာ်မ၏။
သတိ ့သည်လည်း၊ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်များကိ ၎င်း၊ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မချက်များကိ ၎င်း
ေစာင့်ေ ှ ာက် က၏။

၈ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်

သတိ ့ကိ ထးေတာ်မ၏။ သတိ ့အမ ေ ကာင့် အြပစ်ေပးေသာ်လည်း၊ သတိ ့ကိ သည်းခံ ေသာ
ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၉ ငါတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ချီးေြမာက် ကေလာ့။
သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ေတာ်မှာ ြပပ်ဝပ်ကိးကွ ယ် ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သန့် ှ င်းေတာ်မ သတည်း။

၁၀၀ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့၊
ထာဝရဘရား၏

အမေတာ်ကိ

ထာဝရဘရားအား ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။

ဝမ်းေြမာက်စွာ

ေဆာင် ွက် ကေလာ့။

၂

င်လန်းစွ ာ

သီ ချင်းဆိ လျက်၊ အထံ ေတာ်သိ့ ဝင် ကေလာ့။ ၃ ထာဝရဘရားသည် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ
သည်ဟ သိ မှတ် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၍၊ ငါတိ ့၏အ ှ င်
ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါတိ ့ သည်လည်း၊ ထာဝရဘရား၏ လြဖစ် က၏။ အထံ ေတာ်၌ ကျက်စားေသာ
သိ းစလည်း ြဖစ် က၏။ ၄ ေကျးဇးေတာ် ကီ းပါသည်ဟ ဝန်ခံလျက်၊ တံ ခါး ေတာ်တိ့ကိ၎င်း၊
ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွ မ်းလျက် တန်တိင်း ေတာ်တိ့ကိ၎င်း ဝင် ကေလာ့။ ေကျးဇး ေတာ်ကိချီးမွ မ်း၍
နာမေတာ်ကိ ေကာင်း ကီ းေပး ကေလာ့။ ၅ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်း
ြမတ်ေတာ်မ၏။ က ဏာေတာ်သည် အစဥ်အ မဲ ှ ိ ၍၊ သစာေတာ်သည် ကာလအဆက်ဆက်
တည်ေလ

သတည်း။

၁၀၁ ငါသည်

သနားစံ မက်ြခင်း၊ တရားသြဖင့် စီ ရင် ြခင်းကိ အေ ကာင်း ပ၍

သီ ချင်းဆိ ပါမည်။ အိ ထာဝရ ဘရား၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ သီ ချင်းဆိ ပါမည်။
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တရားအတိ င်း ပညာသတိ ှ င့် ကျင့်ပါမည်။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ဆီသိ့ အဘယ်
ကာလမှ ကလာေတာ်မမည်နည်း။ ကိ ယ်အိမ်တွင် သန့် ှ င်းေသာ စိ တ် ှ လံ း ှ င့်ကျင့်ပါမည်။ ၃
အဓမအမအရာကိ မျက်ေမှာက်မ ပပါ။ လမ်းလဲ ေသာ သ၏ အမကိ ွံ ှ ာသည်ြဖစ်၍၊ ငါ၌
မမှီမကပ်ရ။ ၄ သေဘာေကာက်ေသာ သသည် ငါ့ထံမှ ထွ က် သွ ားရမည်။ မေကာင်းေသာသ ှ င့်
ငါမေပါင်းေဘာ်။ ၅ မိ မိအိမ် နီးချင်း၏ အသေရကိ တိ တ်ဆိတ်စွာ ဖျက်ေသာ သကိ
ငါပယ်ြဖတ်မည်။ မျက် ှ ာေထာင်လား၍ စိ တ်ြမင့်ေသာသကိ သည်းမခံ ။ ၆ သစာ ှ ိ ေသာ
ြပည်သားတိ ့ သည် ငါ့ထံမှာ ေနမည် အေ ကာင်း သတိ က
့ ိ ငါ ကည့် မည်။ စံ လင်ေသာတရား၌
ကျင်လည်ေသာသသည် ငါ၏ အမကိ ေဆာင် ွက်ရမည်။ ၇ လှ ည့်စားတတ်ေသာသမကား၊
ငါ့အိမ်၌ မေနရ။ မသာစကားကိ ေြပာတတ်ေသာ သသည်လည်း၊ ငါ့မျက်ေမှာက်၌ အခွ င့ ်မ ှ ိ ရ။ ၈
ဆိ းေသာအမကိ ပေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ ထာဝရဘရား၏ မိ ေ့ တာ်မှ ပယ်ြဖတ်မည်အေ ကာင်း၊
မတရားေသာ ြပည်သား ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေစာေစာဖျက်ဆီး ေလအံ့ သတည်း။

၁၀၂ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်၏ ပဌနာကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်

ေအာ်ဟစ်ြခင်းအသံ သည် ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ ေရာက်ပါေစေသာ။ ၂ ေဘးေရာက်သည်ကာလ၌
မျက် ှ ာေတာ်ကိ အက ်ပ်မှလဲ ေတာ် မမပါ ှ င့်။ အက ်ပ်ေခ ေသာအခါ နားေထာင်ေတာ်မပါ။
အလျင်အြမန် ထးေတာ်မပါ။ ၃ အေ ကာင်းမကား၊ အက ်ပ်၏ ေန့ရက်ကာလ သည်
မီ းခိ းကဲ့ သိ ့ ကန်တတ်ပါ၏။ အက ပ်၏ အ ိ းတိ ့ သည် မီ းေချးကဲ့ သိ ့ က မ်း ကပါ၏။ ၄
အက ်ပ်၏ ှ လံ းသည် ြမက်ပင်ကဲ့သိ ့ အထိ အခိ က်ခံရ၍၊

ိ း ွမ်းလျက် ှ ိ ပါ၏။ အစာစားြခင်း

ကိ စကိ ပင် ေမ့ေလျာ့တတ်ပါ၏။ ၅ ကိ ယ်ညည်းတွ ားြခင်း အသံ ေ ကာင့်၊ အက ်ပ်၏
အ ိ းတိ ့သည် အေရ၌ ကပ်လျက် ှ ိ ကပါ၏။

၆ အက ်ပ်သည် လွ င်ြပင်၌ေနေသာ

ဝံ ပိ ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ေတာ၌ေနေသာ ဇိ ကွက်ကဲ့သိ ့၎င်း ြဖစ်ပါ၏။

၇ အက ်ပ်သည်

အိ မ်မိးေပ မှာ တေကာင်တည်း ေနရေသာ ငှ က်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍ ေစာင့်လျက်ေနရပါ၏။ ၈
အက ်ပ်ရန်သတိ ့သည် တေန့လံ းကဲ့ ရဲ ့ ကပါ၏။ အက ်ပ်တဘက်၌ ေစာ်ကားေသာ
သတိ သ
့ ည် အက ်ပ် ကိ ပံ ခိ င်း၍ ကျိန်ဆိတတ် ကပါ၏။ ၉ စိ တ်ေတာ်မေြပ၊ ၁၀ အမျက်ထွက်
ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ အက ်ပ် သည် ြပာကိ မန့်ကဲ့သိ ့ စားရပါ၏။ ေသာက်ေသာအခါ လည်း၊
မျက်ရည်ေရာ၍ ေသာက်ရပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ချီးေြမာက် ပီ းမှ ေအာက်သိ့
ချေတာ်မ ပီ ။

၁၁ အက ်ပ်၏ေန့ရက်တိ့သည်

ှ ည်လျားေသာ အရိ ပ်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍၊

ြမက်ပင်ကဲ့သိ ့ အက ်ပ် ိ း ွမ်းပါ၏။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် နိစထာဝရ
ြဖစ်ေတာ်မ၏။ နာမေတာ်သည် ကာလအစဥ်အဆက် တည်ပါ၏။

၁၃ ထေတာ်မပါ။

ဇိ အန် မိ က
့ ိ သနားေတာ်မပါ။ ဇိ အန် မိ က
့ ိ ကယ်မသနားရေသာအချိန်၊ ချိန်းချက်ေတာ် မေသာ

ဆာလံ

992

အချိန်ေရာက်ပါ ပီ ။
ှ စ်သက်၍၊

၁၄ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်တိ့သည် ထိ မိ ၏
့ ေကျာက်ခဲ တိ ့ကိပင်

သ၏ေြမမန့်ကိပင်

စံ မက် ကပါ၏။

၁၅

တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ၎င်း၊ ေလာကီ ှ င်ဘရင်အေပါင်းတိ ့သည် ဘန်းေတာ်ကိ၎င်း
ေ ကာက် ွံ ကပါလိ မ့ ်မည်။

၁၆ ထာဝရဘရားသည် ဇိ အန် မိ က
့ ိ တည်ေထာင် ၍၊

ဘန်းေတာ် ှ င့်တကွ ထင် ှ ားေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ကိ းကွ ယ်ရာမဲ့ ေသာသတိ ့ ဆေတာင်းြခင်း
အေ ကာင်းကိ

မထီ မဲ့ြမင်မ ပ၊

ထိ အေ ကာင်းအရာကိ

သတိ ့၏

ပဌနာကိ

ေနာက်ြဖစ်လတံ့ ေသာ

ပြပင်ေတာ်မလတံ့ ေသာ လတိ ့သည်
ချုပ်ထားေသာသ၏ ညည်းတွ ားသံ ကိ

မှတ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
လမျိုးအဘိ ့

ထာဝရဘရားကိ

၁၈

ေရးမှတ်ရမည်။

ချီးမွ မ်း ကလိ မ့ ်မည်။

နားေထာင်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ေသရမည့်

၁၉

သတိ ့ကိ

လတ်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ အတိ င်းတိ င်အြပည်ြပည်ေသာ လမျိုးတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ် ှ င့်
ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ

ထင် ှ ား

ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

သန့် ှ င်းရာ

ဌာနေတာ်အထွ ဋ်က

ငံ ့ ကည့်ေတာ်မ၍၊ ေကာင်းကင်ေပ က ထာဝရဘရား သည် ေြမ ကီ းကိ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၂၃
လမ်းခရီ း၌ ငါ၏အစွ မ်းကိ ေလျာ့ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါ၏ေန့ရက်ကာလကိ တိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း
ပေတာ်မေသာ အခါ၊ ၂၄ ငါေလ ာက်ေသာ အချက်ဟမကား၊ အိ အက ်ပ် ၏ဘရား၊
အက ်ပ်ကိ အသက်ပျိုစဥ်ပင် ပယ် ှ ားေတာ် မမပါ ှ င့်။ ကိ ယ်ေတာ်၏

ှ စ်တိ့သည်

ကာလအစဥ် အဆက် မဲ ကပါ၏။ ၂၅ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေ ှ ့ဦးစွ ာ၌ ေြမ ကီ းကိ တည်
ေတာ်မ ပီ ။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သည်လည်း လက်ေတာ် ှ င့် ဖန်ဆင်းေသာအရာြဖစ်ပါ၏။ ၂၆
ထိ အရာတိ ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်ေသာ် လည်း ကိ ယ်ေတာ်သည် အ မဲ တည်ေတာ်မ၏။
ထိ အရာ ှ ိ သမ တိ ့သည် အဝတ်ကဲ့သိ ့ ေဟာင်း ွမ်းြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ဝတ်လံ ကိ လဲသကဲ့ သိ ့

လဲ ေတာ်မသြဖင့်၊

ေြပာင်းလဲ ြခင်း ှ ိ ကေသာ်လည်း၊

၂၇

ကိ ယ်ေတာ်သည် ေြပာင်းလဲ ေတာ်မမပါ။ အသက်ေတာ်လည်း မကန်မဆံ းရပါ။

၂၈

ကိ ယ်ေတာ်က န်တိ့၏သားေြမးတိ ့သည် တည်၍၊ အမျိုးအ ွယ်သည်လည်း ေ ှ ေတာ်
့
၌
မဲ ြမံ ပါလိ မ့ ်မည်။

ဆင်းရဲ ေသာသသည်

ိ းငယ်ေသာစိ တ် ှ င့်

ထာဝရဘရား

ေ ှ ေတာ်
့
၌ညည်းတွ ား ြမည်တမ်း၍ ပေသာ ပဌနာ။

၁၀၃ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပး ေလာ့။ ငါ၏ အထဲမှာ ှ ိသမ တိ့၊
သန့် ှ င်းေသာ နာမေတာ် ကိ ေကာင်း ကီ းေပး ကေလာ့။ ၂ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ ထာဝရဘရားကိ
ေကာင်း ကီ း ေပးေလာ့။ ေကျးဇးေတာ်အေပါင်းကိ မေမ့ေလျာ့ ှ င့်။ ၃ သင်၏အြပစ်အလံ းစံ တိ ့ကိ
ေြဖလတ်၍၊ သင်၏ အနာေရာဂါ ှ ိ သမ တိ ့ကိလည်း ေပျာက်ေစေတာ်မ၏။ ၄ သင်၏အသက်ကိ
ဖျက်ဆီးြခင်းထဲ က

ဆာလံ

ေ ွး၍

ေကျးဇးေတာ်၊

က ဏာေတာ်များ ှ င့်

သင်၏ေခါင်းကိ
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ပတ်ရစ်ေတာ်မ၏။ ၅ သင့်ကိ အသက် ကီ းစဥ်၊ ေကာင်းေသာအရာ ှ င့် ေရာင့်ရဲ ေစေတာ်မသြဖင့်၊
သင်၏အ ွယ်သည် ေ လင်းတ ၏အ ွယ်ကဲ့သိ ့ ပြပင်ြခင်း ှ ိ ၏။ ၆ ထာဝရဘရားသည်
ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရသမ
၇

ေသာ သတိ ့အဘိ ့ တရားေပး၍ စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ေတာ်မ၏။

ဘာသာဓေလ့ေတာ်တိ့ကိ

ေမာေ ှ ၌၎င်း၊

စီ ရင်

ေတာ်မေသာ

အမအရာတိ ့ကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌ ၎င်း ြပေတာ်မ ပီ ။ ၈ ထာဝရဘရားသည် သနားတတ်ေသာသေဘာ၊
ေကျးဇး ပတတ်ေသာသေဘာ၊ စိ တ် ှ ည်၍၊ က ဏာ ကယ်ဝေသာ သေဘာ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၉
အစဥ်မြပတ် အြပစ်တင်ေတာ်မသည်မဟတ်။ အ ငိ းကိ အ မဲ ထားေတာ်မသည်မဟတ်။ ၁၀
ငါတိ ့ြပစ်မှားြခင်း ှ င့် အေလျာက်ငါတိ ့၌ ပေတာ် မမတတ်။ ငါတိ ့၌ ဒစ ိ က် ှ ိ သည်အတိ င်း
အြပစ်ကိ ေပးေတာ်မမတတ်၊ ၁၁ ေြမ ကီ းေပ တွ င် ေကာင်းကင်အြမင့် ှ ိ သည် အတိ င်း၊
ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာ သတိ ့၌ က ဏာေတာ်သည် အား ကီ းေပ၏။

၁၂

အေ ှ မျက်
့
ှ ာစွ န်းသည် အေနာက်မျက် ှ ာစွ န်း ှ င့်ေဝးသည်အတိ င်း၊ ငါတိ ့အြပစ်များကိ
ငါတိ ့ ှ င့်ေဝးေစ

ေတာ်မ၏။

၁၃ အဘသည်သားတိ ့ကိ သနားစံ မက်သည်နည်းတ၊

ထာဝရဘရားသည် ေ ကာက် ွံ ေသာသတိ
့
့ကိ သနားစံ မက် ေတာ်မ၏။ ၁၄ အေ ကာင်းမကား၊
ငါတိ ့ကိယ်ခ ာကိ သိ ေတာ် မ၏။ ငါတိ ့သည် ေြမမန့်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်
မ၏။ ၁၅ လတိ ့၏ ေန့ရက်ကာလသည် ြမက်ပင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်၏။ လသည် လယ်ြပင်၌ ှ ိ ေသာ
ပန်းပွ င့ ်ကဲ့ သိ ့ ပွ င့ ် တတ်၏။ ၁၆ ေလသည် လွ န်သွားလ င် အပွ င့ ်ေပျာက်၍၊ သ၏ေနရာသည်
ေနာက်တဖန် သ့ကိမသိ ရာ။ ၁၇ ထာဝရဘရား၏က ဏာေတာ်မကား၊ ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
သတိ ့အေပ သိ ့ ကာလအစဥ်အဆက် သက် ေရာက်တတ်၏။ ၁၈ သစာေတာ်ကိေစာင့်၍
ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကျင့် ြခင်းငှ ါ၊ သတိ ပေသာသတိ ့၏ သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည်
ကသလတရားေတာ် ှ င့် ဆိ င်ရ က၏။ ၁၉ ထာဝရဘရားသည် ပလင်ေတာ်ကိ ေကာင်း
ကင်ဘံ ၌ တည်ေတာ်မ၍၊ အာဏာေတာ်သည် ခပ်သိမ်း ေသာ အရပ်တိ့ကိ ှ ံ ့ြပား၏။
၂၀ တန်ခိး ကီ း၍

တ်ကပတ်ေတာ်အသံ ကိ နား ေထာင်လျက်၊ အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း

ေဆာင် ွက်ေသာ ေကာင်းကင်တမန်ေတာ်တိ့၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီ း ေပး ကေလာ့။
၂၁ အလိ ေတာ်သိ့လိက်ေသာ အမေတာ်ထမ်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခေတာ်အေပါင်းတိ ့၊

ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီ းေပး ကေလာ့။ ၂၂ ိင်ငံေတာ်အရပ်ရပ်၌ စီ ရင်ဖန်ဆင်းေတာ်မ
သမ တိ ့၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီ းေပး ကေလာ့။ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ ထာဝရဘရားကိ
ေကာင်း ကီ းေပးေလာ့။

၁၀၄ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပး ေလာ့။ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ် ေတာ်သည် အလွ န် ကီ းြမတ်ေတာ်မ၏။ ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ် ှ င့်

ဆာလံ
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တန်ဆာဆင်ေတာ်မ၏။ ၂ အဝတ် ှ င့် ခံ သကဲ့ သိ ့၊ အလင်း ှ င့် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ခံ ေတာ်မထေသာ၊
မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ မျက် ှ ာ ကက် ကဲ့ သိ ့ ကက်ေတာ်မထေသာ၊ ၃ ေနေတာ်မရာအထက်ခန်း၊
အြမစ်ကိေရ၌ တည် ေတာ်မထေသာ၊ မိ ဃ်းတိ မ်ရထားကိ စီ း၍၊ ေလအေတာင် တိ ့ြဖင့်
ကသွ ားေတာ်မထေသာ၊ ၄ မိ မိတမန်တိ့ကိ ေလကဲ့ သိ ့၎င်း၊ မိ မိအေစအပါး တိ ့ကိ မီ းလံ ကဲ့ သိ ့၎င်း
ြဖစ်ေစေတာ်မထေသာ၊ ၅ ေြမ ကီ းအြမစ်ကိ ကာလအစဥ်အ မဲ မေ ွမလပ်
့
ေစြခင်းငှ ါ၊
တည်ေတာ်မေသာ ဘရားေပတည်း။ ၆ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေြမ ကီ းကိ အဝတ် ှ င့် ဖံ းသကဲ့
သိ ့၊ ပင်လယ် ှ င့် ဖံ းေတာ်မ၍၊ ေရတိ ့သည် ေတာင်များ အေပ မှာ ရပ်ေန ကပါ၏။ ၇ တဖန်
ဆံ းမေတာ်မ၍ သတိ ့သည် ေြပး ကပါ၏။ မိ ဃ်းချုန်းေတာ်မသံ ကိ ကား၍၊ အလျင်အြမန်
ြပန်သွား ကပါ၏။

၈ ေတာင်တိ့သည် တက်လျက်၊ ချိုင့်တိ ့သည် ဆင်း လျက်၊

သတိ ့ဘိ့ ခွဲ ခန့်ေတာ်မေသာ အရပ်သိ့ ေရာက် က

ပါ၏။ ၉ ေရတိ ့သည် ြပန်လာ၍

ေြမ ကီ းကိ မလမ်းမိ း ေစြခင်းငှ ါ၊ မေကျာ်ရေသာ နယ်စပ်ကိပိင်းြခားေတာ်မ၏။

၁၀

ထာဝရဘရားသည် ချိုင့်များထဲ သိ့ စမ်းေရကိ လတ်ေတာ်မ၍၊ ေရသည် ေတာင်တိ့တွင်
စီ းလျက်၊

၁၁ ေြမတိ ရ စာန် အေပါင်းတိ ့အား ေသာက်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပး၏။

ြမည်း ိ င်းတိ ့သည် အငတ်ေြပရ က၏။ ၁၂ ထိ ေရအနားမှာ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့သည်
ေနရာကျ၍၊ သစ်ပင်အခက်အလက်တိ့တွင် ေ ကးေ ကာ် က၏။ ၁၃ အထက်ခန်းေတာ်ထဲက
ေတာင်များကိ ေရေပး ေတာ်မ၏။ စီ ရင် ပြပင်ေတာ်မြခင်းအကျိုးေ ကာင့်၊ ေြမ ကီ းသည်
ေရာင့်ရဲ လျက် ှ ိ ၏။

၁၄ တိ ရ စာန်ဘိ့

ြမက်ပင်ကိ၎င်း၊ လသံ းဘိ ့ စပါးပင်ကိ၎င်း

ေပါက်ေစေတာ်မသြဖင့်၊ ေြမ ကီ းထဲ က မန့်ကိ ထတ်ေဘာ်ေတာ်မ၏။ ၁၅ စပျစ်ရည်သည်လည်း
လတိ ့ကိ

င်လန်းေစ၏။ ဆီ အားြဖင့်လည်း သတိ ့မျက် ှ ာကိ ေြပာင်ေစေတာ်မ၏။

မန့်သည်လည်း၊ သတိ ့ ှ လံ းကိ ေထာက်မ၏။ ၁၆ ထာဝရဘရား၏သစ်ပင်၊ စိ က်ေတာ်မေသာ
ေလဗ န်အာရဇ် ပင်တိ့သည်လည်း ေရာင့်ရဲ လျက် ှ ိ က၏။ ၁၇ ထိ အပင်တိ့၌ ငှ က်တိ့သည်
အသိ က်လပ်တတ် က၏။ ထင်း းပင်တိ့၌ ေတာငန်းတိ ့သည် ေနရာကျ တတ် က၏။ ၁၈
ြမင့်ေသာေတာင်တိ့သည် ေတာဆိ တ်များမှီခိရာ၊ ေကျာက်တိ့သည် ှ ာဖန်ယန်များ မှီခိရာ
ြဖစ် က၏။ ၁၉ ချိန်းချက်ေသာအချိန်ဘိ့၊ လကိ ဖန်းဆင်းေတာ် မ ပီ ။ ေနသည်လည်း၊
မိ မိဝင်ရေသာ အချိန်ကိသိ၏။

၂၀ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေမှာင်မိက်ကိ စီ ရင်ေတာ်မ၍

ညဥ့်ြဖစ်ပါ၏။ ထိ အချိန်၌ ေတာတိ ရ စာန်အေပါင်းတိ ့ သည် တွ ားလျက် ထွ က်တတ် ကပါ၏။
၂၁ ြခေသ့ ပျိုတိ ့သည် လယက်ြခင်းအလိ ငှါ ေဟာက် ၍၊ ဘရားသခင့်ထံ မှာ အစာကိ

ှ ာ ကပါ၏။

၂၂ တဖန်ေနထွ က်ြပန်လ င်၊ သတိ ့သည် ဆတ်သွား ၍ ေန မဲ တွင်းတိ ့၌

အိ ပ်ေန ကပါ၏။

ဆာလံ

၂၃ လသည်လည်း

လပ်ေဆာင် ပမြခင်းငှ ါ ညဦ း တိ င်ေအာင်
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ထွ က်သွားပါ၏။ ၂၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်စီရင် ပြပင်ေတာ် မေသာ အရာတိ ့သည်
အလွ န်များြပားပါ၏။ ှ ိ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ပညာေတာ်အားြဖင့် ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ေြမ ကီ း
သည် ဘ

ာေတာ် ှ င့်

ကယ်ဝပါ၏။

၂၅ မေရတွ က် ိင်ေအာင်

တွ ားတတ်ေသာ

တိ ရ စာန် အစ ှ ိ ေသာ တိ ရ စာန်အ ကီ းအငယ်များတိ ့ေနရာ ကီ းမား ကျယ်ဝန်းေသာ
သမဒရာလည်း

ှ ိ ပါေသး၏။

၂၆ ထိ အရပ်၌ သေဘာတိ ့သည် သွ ားလာ ကပါ၏။

ထိ အရပ်၌ ကွ န့်ြမူးေစြခင်းငှ ါ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ငါး ကီ းလဝိ သန်သည်လည်း ှ ိ ပါ၏။
၂၇ ထိ သိ့ေသာ တိ ရ စာန်အေပါင်းတိ ့သည် အချိန် တန်လ င် အစာေက းေတာ်မေစြခင်းငှ ါ၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့်လျက် ေန ကပါ၏။ ၂၈ ကိ ယ်ေတာ်ချထားေတာ်မသည်အတိ င်း
သတိ ့ သည် သိ မ်းယ ကပါ၏။ လက်ေတာ်ကိ ဖွ င့ ်ေတာ်မေသာ အားြဖင့်၊ သတိ ့သည်
ေကာင်းေသာအရာ ှ င့် ေရာင့်ရဲ က

ပါ၏။ ၂၉ မျက် ှ ာေတာ်ကိ လဲ ေတာ်မလ င်၊ သတိ ့သည်

ပင်ပန်း ကပါ၏။ သတိ ့အသက်ကိ ပ်သိမ်းေတာ်မလ င်၊ သတိ ့သည် ေသ၍ မိ မိတိ့ေြမမန့်ထဲသိ့
ြပန်သွား ကပါ၏။ ၃၀ တဖန်ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ လတ်၍၊ သတိ ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မသြဖင့်၊
ေြမ ကီ းမျက် ှ ာကိ အသစ် ပြပင် ေတာ်မ၏။ ၃၁ ထာဝရဘရား၏ဘန်းေတာ်သည် နိစအ မဲ
တည်၏။ ထာဝရဘရားသည် မိ မိအမေတာ်တိ့တွင် ဝမ်းေြမာက်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ေြမ ကီ းကိ
ကည့် ေတာ်မ၍ သသည် တန်လပ် တတ်၏။ ေတာင်တိ့ကိ တိ ့ေတာ်မ၍၊ သတိ ့သည်
မီ းခိ း ထွ က်တတ် ကပါ၏။ ၃၃ ငါသည် အသက် ှ င်စဥ်၊ ထာဝရဘရားကိ သီ ချင်းဆိ မည်။
ငါြဖစ်သည် ကာလပတ်လံ း၊ ငါ၏ ဘရား သခင်ကိ ေထာမနာသီ ချင်းဆိ မည်။

၃၄

ငါဥဒါန်းကျူးြခင်းအသံ သည် ှ စ်သက်ေတာ်မ ဘွ ယ်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား၌ ငါ င်လန်းလိ မ့ ်မည်။
၃၅ ြပစ်မှားေသာသတိ ့ကိ ေြမ ကီ းမှ သတ်သင် ပယ် ှ င်း၍၊ မတရားေသာ သတိ ့သည်

ေနာက်တဖန် မြဖစ်ရ က။ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီ း ေပးေလာ့။ ဟာေလလယ။

၁၀၅ ထာဝရဘရား၏

ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း

ကေလာ့။ နာမေတာ်ကိ

ပဌနာ ပ ကေလာ့။ အမေတာ် တိ ့ကိ လများတိ ့အား ြပသ ကေလာ့။ ၂ ထာဝရဘရားကိ
သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ ဆာလံ သီ ချင်းကိ ဆိ ကေလာ့။ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမေတာ်အေပါင်း တိ ့ကိ
ေဟာေြပာ ကေလာ့။

၃ သန့် ှ င်းေသာနာမေတာ်၌ ဝါ ကား ဝမ်းေြမာက်

ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာသတိ ့သည် စိ တ် ှ လံ း

ကေလာ့။

င်လန်း ကေစ။ ၄ ထာဝရဘရား ှ င့်

တန်ခိးေတာ်ကိ ှ ာ ကေလာ့။ မျက် ှ ာေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ် ှ ာ ကေလာ့။ ၅ စီ ရင်ေတာ်မေသာ
အံ့ သဘွ ယ်တိ့ကိ၎င်း၊

ထးဆန်းေသာ

အမေတာ်တိ့ ှ င့်

တ်ထွက်ပညတ်တိ့ကိ၎င်း

ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။ ၆ ထာဝရဘရား၏က န်အာြဗဟံ အမျိုး၊ ေ ွး ေကာက်ေတာ်မေသာ
ယာကပ်အ ယ်တိ့၊ ၇ ကိ ယ်ေတာ်ြမတ် ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။
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ေြမ ကီ းတြပင်လံ း၌ တရား စီ ရင်ပိင်ေတာ်မ၏။

၈ ငါသည်သင်တိ့ အေမွ ခံရာဘိ ့ခါ

နာန်ြပည်ကိ သင်၌ေပးမည်ဟ ငါတိ ့အမျိုးသည် အေရအတွ က် အားြဖင့် မများ၊

၉

အလွ န်နည်း၍ ထိ ြပည်၌ ဧည့်သည် ြဖစ်လျက်ေနေသာအခါ၊ ၁၀ အာြဗဟံ ၌ဂတိ ထား၍၊
ဣဇာက် ၌ ကျိန်ဆိေတာ်မလျက်၊

၁၁ ယာကပ်၌

နိစထာဝရပဋိ ညာဥ်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊

၁၂

လမျိုး

မဲ ြမံ ေသာတရား၊ ဣသေရလ၌
အဆက်

တေထာင်တိင်ေအာင်

မိ န့် မက်ေတာ်မေသာ

တ်ကပတ်တည်းဟေသာ ဝန်ခံြခင်းတရားေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ

ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။

၁၃ သတိ ့သည် တ မိ မ
့ ှ တ မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊တ ိင်ငံမှ တ ိင်ငံသိ ့၎င်း၊

လှ ည့်လည်၍ သွ ား ကေသာအခါ၊ ၁၄ သတိ ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေစြခင်းငှ ါ အဘယ်သအားမ

အခွ င့ ်ေပးေတာ်မမ။ သတိ ့အတွ က်လည်း ှ င်ဘရင်တိ့ကိ ဆံ းမလျက်၊

၁၅ ငါ့ထံ၌

ဘိ သိတ်ခံေသာသတိ ့ကိ မထိ မခိ က် ှ င့်။ ငါ၏ ပေရာဖက်တိ့ကိ အြပစ်မ ပ ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၆ တဖန်တံ ၊ ထိ ြပည်၌ မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘးကိ ေခ ၍၊ အစာအာဟာရတည်းဟေသာ

အေထာက်အပင့် ှ ိ သမ ကိ ချိုးဖျက်ေတာ်မေသာအခါ၊ ၁၇ က န်ြဖစ်ေစဘိ ့ အေရာင်းခံ ရေသာ
ေယာသပ် ကိ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၁၈ သ့ကိေြခချင်းခတ်၍ သံ ှ င့် ှ ဥ်းဆဲ က၏။
၁၉ သ၏စကား မြပည့်စံ မှီတိင်ေအာင်၊ ထာဝရ ဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း စံ စမ်းြခင်းကိ

ခံ ရ၏။

၂၀ လတိ ့ကိ အစိ းရေသာ အ ှ င်တည်းဟေသာ

ှ င်ဘရင်သည် ေစလတ်၍

သ့ကိ တ် ပီ းမှ ချမ်းသာ ေပးေတာ်မ၏။ ၂၁ သသည် မိ မိအလိ ှ ိ သည်အတိ င်း မင်းအရာ ှ ိ
တိ ့ကိ ချည်ေ ှ ာင်၍၊ ၂၂ မးေတာ်မတ်ေတာ်တိ့ကိ ဆံ းမပိ င် ေသာ အခွ င့ ် ှ င့် နန်းေတာ်အပ်၊
ိင်ငံေတာ်အပ်အရာ၌ ထိ သကိ

ခန့်ထားေတာ်မ၏။

၂၃ ဣသေရလသည်လည်း

အဲ ဂတုြပည်သိ့ ေရာက် လာ၍၊ ယာကပ်သည် ဟာမအမျိုးေနရာြပည်၌ တည်းခိ ၏။ ၂၄
ဘရားသခင်သည် မိ မိလတိ ့ကိ အလွ န်များြပား ေစ၍၊ ရန်သတိ ့ထက် အား ကီ းေစေတာ်မ၏။
၂၅ မိ မိလတိ ့ကိ ရန်သတိ ့သည်မန်း၍၊ မိ မိက န်တိ့ကိ ပရိ ယာယ် ပမည် အေ ကာင်း၊ ထိ သတိ ့

စိ တ် ှ လံ းကိ ေြပာင်းလဲ ေစေတာ် မ၏။ ၂၆ တဖန်မိမိက န် ေမာေ ှ ှ င့်ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ
အာ န်ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၏။

၂၇ အဲ ဂတုြပည်သားတိ ့တွင်၊ လကဏာသက်ေသ

ေတာ်တိ့ကိြပ၍၊ ဟာမအမျိုးေနရာြပည်၌ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမတိ ့ကိ ပ က၏။
ေမှာင်မိက်ကိေစလတ်၍၊

မိ က်မဲေစေတာ်မ၏။

သတိ ့သည်

၂၈

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ

ဆန့်ကျင်ဘက်မ ပရ က။ ၂၉ သတိ ့ေရများကိ အေသွ းြဖစ်ေစ၍၊ ငါးများကိ ေသေစေတာ်မ၏။
၃၀ သတိ ့ေ ြမသည် များစွ ာေသာ ဘားတိ ့ကိ မင်းအိ ပ်ရာအခန်းတိ ့ ၌ပင်ဘွားေလ၏။ ၃၁

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၍ ယင်ရဲ ှ င့်ြခင်တိ့သည် တြပည် လံ းကိ ှ ံ ့ြပား က၏။ ၃၂ မိ ဃ်းေရအစား
မိ ဃ်းသီ းကိ ၎င်း၊ သတိ ့ေြမေပ မှာ မီ းလံ ကိ ၎င်း ေပးေတာ်မ၏။ ၃၃ သတိ ့စပျစ် ွယ်ပင် ှ င့်
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သေဘာသဖန်းပင်တိ့ကိ ထိ ခိက်၍၊ တြပည်လံ း၌ ှ ိ ေသာ သစ်ပင်များကိ ချိုးေတာ် မ၏။ ၃၄
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၍ မေရတွ က် ိင်ေအာင်၊ အရာ ဘကျိုင်း ှ င့် ယာလက်ကျိုင်းတိ ့သည်
လာ၍၊

၃၅

သတိ ့ြပည်မှာ

ဟင်းသီ းဟင်း ွက် ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း၊

ေြမ သဇာ

အသီ းအ ှ ံ တိ ့ကိ၎င်းကိ က်စား က၏။ ၃၆ သတိ ့အစွ မ်းသတိ အထွ ဋ်အြမတ်တည်းဟေသာ
သတိ ့ြပည်မှာ သားဦ းအေပါင်းတိ ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၃၇ မိ မိလတိ ့ကိ ေ ေငွ ပါလျက်
ထတ်ေဆာင်ေတာ် မ၍၊ သတိ ့အစစ၌ အားနည်းေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ ။

၃၈

အဲ ဂတုြပည်သည် သတိ ့ကိ ေ ကာက်ေသာ ေ ကာင့်၊ သတိ ့သည် ထွ က်သွားေသာအခါ
တြပည်လံ း ဝမ်းေြမာက်၏။ ၃၉ သတိ ့အေပ မှာ မိ ဃ်းတိ မ်ကိြဖန့်မိး၍၊ ညဥ့်အခါ လင်းစရာဘိ ့
မီ းကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၄၀ သတိ သ
့ ည် ေတာင်းေသာအခါ ငံ းများကိ ေဆာင်ခဲ့ေတာ်မ၍၊ သတိ ့ကိ
ေကာင်းကင်မန့် ှ င့် ေရာင့်ရဲ ေစေတာ်မ၏။ ၄၁ ေကျာက်ကိလည်း ဖွ င့ ်လှ စ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ေရ
သည် ထွ က်၍ ေသွ ့ေြခာက်ေသာအရပ်၌ ြမစ်ကဲ့သိ ့စီးသွ ား ေလ၏။ ၄၂ အေ ကာင်းမကား၊
မိ မိက န် အာြဗဟံ ၌ ထားခဲ့ ဘးေသာ သန့် ှ င်းေသာ ဂတိ ေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ် မ၏။ ၄၃
ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ
ထတ်ေဆာင်ေတာ်မ၏။
ပညတ်တရားေတာ်ကိ

မိ မိလတိ ့ကိ
၄၄

ဝမ်း

သတိ ့သည်

ေြမာက် င်လန်းြခင်း ှ င့်တကွ

အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့အတိ င်း

ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်အေ ကာင်း၊

ကျင့်၍၊

တပါးအမျိုးသားတိ ့၏ေြမကိ

ေပးေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့ သည် အြခားေသာလတိ ့၏ အလပ်ထဲသိ့ ဝင်စားရ က၏။
ဟာေလလယ။

၁၀၆ ထာဝရဘရားသည်

ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍၊

က ဏာေတာ်

အစဥ်အ မဲ တည်ေသာေ ကာင့်၊ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၂ ထာဝရဘရား၏
တန်ခိး ကီ းြခင်း အရာေတာ် တိ ့ကိ အဘယ်သေြပာ ိင်သနည်း။ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ
အဘယ်သသည် အကန်အစင် ေဘာ်ြပ ိင်သနည်း။ ၃ ခပ်သိမ်းေသာ အခါတိ ့၌ တရားကိ
ေစာင့် ေ ှ ာက်၍၊ ေြဖာင့်မတ်စွာ ကျင့်ေသာသတိ ့သည် မဂလာ

ှ ိ က၏။

၄ အိ

ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ေ ွးေကာက် ေတာ်မေသာ သတိ ့၏ေကာင်းကျိုးကိ
ြမင်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ၅ ကိ ယ်ေတာ်၏ လမျိုးဝမ်းေြမာက်ြခင်း၌ ဝမ်းေြမာက်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏
အေမွ ြဖစ်ေသာသတိ ့ ှ င့်အတ ဝါ ကား င်လန်းေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့ခံရေသာ
ေစတနာေတာ် ှ င့်တကွ ၊

အက ်ပ်ကိ

ေအာက်ေမ့ေတာ်

မပါ။

အက ်ပ်ကိ

အ ကည့်အ ကလာ၍ ကယ်တင်ေတာ် မပါ။ ၆ အက ်ပ်တိ့သည် ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်အတ
ြပစ်မှား ကပါ ပီ ။ ဒစ ိ က်ကိ ပ ကပါ ပီ ။ မတရားေသာအမကိ ပ ကပါ ပီ ။ ၇ အဲ ဂတုြပည်၌
ပေတာ်မေသာ အံ့ သဘွ ယ်တိ့ကိ ဘိ းေဘးတိ ့သည် နားမလည် က။ များစွ ာေသာ က ဏာ
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ေတာ်ကိ မေအာက်ေမ့ က။ ပင်လယ်နား၊ ဧဒံ ပင်လယ်နား မှာ ပန်ကန် ကပါ၏။

၈

သိ ့ေသာ်လည်း၊ မဟာတန်ခိးေတာ်ကိ ထင် ှ ား ေစြခင်းငှ ါ၊ နာမေတာ်၏အေ ကာင်းေ ကာင့်
သတိ ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၉ ဧဒံ ပင်လယ်ကိ ဆံ းမေတာ်မ၍၊ ပင်လယ်ေရ သည်
ခန်းေြခာက်ေလ၏။ ေတာ၌ ပိ ့ေဆာင်သကဲ့ သိ ့ နက်နဲရာအရပ်၌ သတိ ့ကိ ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။
၁၀ မန်းေသာသ၏လက်မှ သတိ ့ကိ ကယ်တင်၍၊ ရန်သ၏လက်မှ ေ ွး တ်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ရန်သတစံ တေယာက်ကိမ မကျန်ရစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ေရသည် လမ်း မိ းေလ၏။ ၁၂ ထိ အခါ
စကားေတာ်ကိ ယံ ၍ ဂဏ်ေကျးဇး ေတာ်ကိ သီ ချင်းဆိ က၏။ ၁၃ သိ ေ
့ သာ်လည်း၊ အမေတာ်ကိ
အလျင်အြမန် ေမ့ေလျာ့သည်ြဖစ်၍၊ အ ကံ အစည်ေတာ်ကိ မဆိ င်းမလင့် ဘဲ ၊

၁၄

ေတာ၌အလွ န်တပ်မက်၍၊ လဆိ တ်ညံရာအရပ် ၌ ဘရားသခင်ကိ စံ စမ်း က၏။

၁၅

သတိ ့ေတာင်းေသာ ဆကိ ေပးေတာ်မ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သတိ ့၌ ပိ န် ကံ ြခင်းကိ သွ င်းေပး
ေတာ်မ၏။

၁၆ ထိ သတိ ့သည်လည်း၊ တပ်ထဲမှာ ေမာေ ှ ကိ ၎င်း၊ ထာဝရဘရား၏

သန့် ှ င်းသအာ န်ကိ၎င်း ြငူစ က၏။ ၁၇ ေြမ ကီ းသည် ကွဲ လျက် ဒါသန်ကိမျို၍၊ အဘိ ရံ၏
အသင်းအဝင်ကိ ဖံ းအပ်ေလ၏။ ၁၈ သတိ အ
့ သင်းအဝင်ထဲမှာ မီ း ိ ့၍၊ မတရားေသာ သတိ ့ကိ
ေလာင်ေလ၏။

၁၉ သတိ ့သည်

အရည်သွန်းေသာ
ြမက်ကိစားေသာ

ေဟာရပ်ေတာင်နားမှာ

ပ်တကိ ြပပ်ဝပ်ကိးကွ ယ်
ွား၏ ပံ သ

က၏။

ာန်ကိ ယ က၏။

ွားသငယ် ကိ လပ်၍၊
၂၀ သတိ ့၏ဘန်းကိ လဲ၍

၂၁ အဲ ဂတုြပည်၌

ကီ းေသာ

အမတိ ့ကိ၎င်း၊ ၂၂ ဟာမအမျိုးေနရာ၌ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ၎င်း၊ ဧဒံ ပင်လယ်နားမှာ
ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အမတိ ့ ကိ ၎င်း ပ၍၊ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ဘရားသခင် ကိ
ေမ့ေလျာ့ က၏။ ၂၃ ထိ အခါ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ ေမာေ ှ သည် အမျက်ေတာ်ကိ လဲ ၍၊
ထိ သတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မမေစ ြခင်းငှ ါ၊ ဖျက်ဆီးရာအရပ်၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ မရပ်လ င်၊ သတိ ့ကိ
ဖျက်ဆီးမည်ဟ အ ကံ ှ ိ ေတာ်မ၏။

၂၄ ထိ သတိ ့သည်လည်း စကားေတာ်ကိ မယံ ၊

သာယာေသာြပည်ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပ က၏။ ၂၅ မိ မိတိ့တဲများ၌ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ ထာဝရ
ဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲေန က၏။

ေတာ၌လှ ဲ ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

၂၇

သတိ ့အမျိုးအ ွယ်ကိ

၂၆ ထိ ေ ကာင့် သတိ ့ကိ

တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင်

လှ ဲ ၍၊

အြပည်ြပည်အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပားေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သတိ ့တဘက်၌ ကျိန်ဆိေတာ်မ၏။ ၂၈
ထိ သတိ ့သည် ဗာလေပဂရဘရား၌ မှီဝဲ၍ လေသေ ှ မ့ ှ ာ ပေဇာ်ေသာယဇ် ေကာင်ကိ စား က၏။
၂၉ ထိ သိ့မိမိတိ့အမများအားြဖင့် အမျက်ေတာ်ကိ

ိးေဆာ်၍၊ ကာလနာသည် သတိ ့ကိ

လယက်ေလ၏။ ၃၀ ထိ အခါ ဖိ နဟတ်သည် ထ၍တရားစီ ရင်သြဖင့်၊ ကာလနာသည်
ငိ မ်းေလ၏။ ၃၁ ထိ အမကိ သ၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကဲ့ သိ ့ လမျိုး အဆက်ဆက်တည်ေသာ
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ကာလအစဥ်မြပတ် မှတ်ရ သတည်း။ ၃၂ တဖန် ေမရိ ဘေရအနားမှာ အမျက်ေတာ်ကိ
ိးေဆာ် ကသြဖင့်၊

သတိ ့အတွ က်ေ ကာင့်

ေမာေ ှ ၌

အမဂလာြဖစ်ေလ၏။

သ၏စိ တ်ကိ ချုပ်ချယ်ေ ှ ာင့် ှ က် ကသြဖင့်၊ သသည် အမှတ်တမဲ့

၃၃

မက်ဆိ၏။

၃၄

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည် အတိ င်းမ ပ၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ မဖျက်ဆီးဘဲ ေန က၏။ ၃၅
သတိ ့ ှ င့်ေရာေ ှ ာ၍ သတိ ့၏ ဘာသာဓေလ့ကိ သင် က၏။ ၃၆ သတိ ့၏ ပ်တများကိ ဝတ် ပ၍
ေကျာ့ကွ င်း၌ ေကျာ့မိ က၏။ ၃၇ ကိ ယ်သားသမီ းတိ ့ကိ နတ်ဆိးတိ ့အား ယဇ် ပေဇာ် က၏။ ၃၈
ထိ သိ့အြပစ်မ ှ ိ ေသာ သတိ ့၏ အေသွ း၊ ခါနာန်

ပ်တတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ယဇ် ပေဇာ်ေသာ

ကိ ယ်သားသမီ းတိ ့၏ အေသွ းကိ သွ န် က၍၊ ထိ ေြမသည် အေသွ း ှ င့် ညစ် း ေလ၏။ ၃၉
သတိ ့သည် ကိ ယ်အကျင့်အားြဖင့် ကိ ယ်ကိ ညစ် းေစ၍၊ ကိ ယ်အမတိ ့တွင် မှားယွ င်း က၏။
၄၀ ထိ ေ ကာင့် ထာဝရဘရားသည် မိ မိလတိ ့ကိ အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ မိ မိအေမွ ေတာ်ကိ

ွံ ှ ာေတာ်မ၏။

၄၁ သတိ ့ကိ

တပါးအမျိုးသားတိ ့လက်သိ့ အပ်ေတာ် မသြဖင့်၊

မန်းေသာသတိ ့သည် အပ်စိးရ က၏။ ၄၂ ရန်သတိ ့သည်

ှ ဥ်းဆဲ ၍၊ သတိ ့သည် ရန်သတိ ့

ေအာက်မှာ ှ ိမ့ ်ချြခင်းကိ ခံ ရ က၏။ ၄၃ သတိ က
့ ိ ကိ မ်ဖန်များစွ ာ ကယ် တ်ေတာ်မေသာ်လည်း၊
ပန်ကန်ေသာ အ ကံ ကိ သာ ကံ ၍၊ မိ မိတိ့ဒစ ိ က် အြပစ်ေ ကာင့် ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံ ရ က၏။ ၄၄
တဖန်သတိ ့ ေအာ်ဟစ်ြခင်းကိ ကားေတာ်မလ င်၊ သတိ ့၌ဆင်းရဲ ဒကကိ ကည့် သြဖင့်၊ ၄၅
ဝန်ခံြခင်းဂတိ ေတာ်ကိ သတိ ့အဘိ ့ေအာက်ေမ့၍၊ က ဏာေတာ် များြပားသည်အတိ င်း
ေနာင်တရေတာ် မ၏။

၄၆ သတိ ့ကိ ချုပ်ထားသိ မ်းသွ ားေသာ သအေပါင်း တိ ့သည်

သနားရ ကမည်အေ ကာင်း ပေတာ်မ၏။ ၄၇ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊
သန့် ှ င်းေသာ နာမေတာ်၏ ဂဏ်ေကျးဇးသည် ကီ းလှ ပါ ၏ဟ အက ်ပ်တိ့သည် ဝန်ခံ၍၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ြခင်း၌ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်မည်အေ ကာင်း၊ အက ်ပ်တိ့ကိ
ကယ်တင်လျက်၊

တပါးအမျိုးသားတိ ့အထဲ က

ဣသေရလအမျိုး၏

တ်ယ၍

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

စသိ မ်းေတာ်မပါ။

သည်

ကမာအဆက်ဆက်

မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ လခပ်သိမ်းတိ ့သည် အာမင်ဟ ဝန်ခံ ကေစ။ ဟာေလ

၁၀၇ ထာဝရဘရားသည်

၄၈

ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍၊

လယ။

က ဏာေတာ်

အစဥ်အ မဲ တည်ေသာေ ကာင့်၊ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၂ ရန်သ၏လက်မှ
ထာဝရဘရား တ်၍ အေ ှ ့ အေနာက် ေတာင်ေြမာက်အရပ်ရပ်ထဲက စသိ မ်းေသာ
သတည်းဟေသာ၊ ေ ွးေတာ်မေသာ သတိ ့သည် ဝန်ခံ

ကေစ။

၄ သတိ ့သည်

ေတာတွ င်းလဆိ တ်ညံရာအရပ်၌ လည်၍၊ ေနစရာ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေသာလမ်းကိ မေတွ ့ က။ ၅
ဆာငတ်မွတ်သိပ်၍ စိ တ်ပျက် က၏။ ၆ ဆင်းရဲ ခံရေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားကိ ေအာ် ဟစ်၍၊
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ဆင်းရဲ ဒကထဲ က ဆယ် တ်ေတာ်မ၏။ ၇ သတိ ့ေနစရာ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ေြဖာင့်
ေသာလမ်းြဖင့် ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၈ လသားတိ ့၌ ပေတာ်မေသာ က ဏာ ှ င့် အံ့ ဘွ ယ်ေသာ
အမေတာ်တိ့ကိ ေထာက်၍၊ ထာဝရဘရား ၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေစ။ ၉
အေ ကာင်းမကား၊ ေတာင့်တေသာ ဝိ ညာဥ်ကိ ေရာင့်ရဲ ေစ၍၊ မွ တ်သိပ်ေသာ ဝိ ညာဥ်ကိလည်း၊
ေကာင်း ေသာအရာ ှ င့် ဝေစေသာ်မ၏။ ၁၀ ထိ သတိ ့သည် ဘရားသခင်၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ
ြငင်းဆန်၍၊ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရား၏ အ ကံ ေတာ်ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပေသာေ ကာင့်၊ ၁၁
ေမှာင်မိက်၊ ေသမင်းအရိ ပ်၌ ထိ င်လျက်၊ ဒက ှ င့်၎င်း၊ သံ ကိ း ှ င့်၎င်း ချည်ေ ှ ာင်လျက်
ေနရ က၏။

၁၂ ဘရားသခင်သည် အမေရာက်ေစ၍၊ သတိ ့ စိ တ်ကိ ှ ိမ့ ်ချေတာ်မ၏။

သတိ ့သည် လဲ ၍ေထာက်မေသာ သမ ှ ိ ဘဲ၊ ၁၃ ဆင်းရဲ ခံရေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားကိ ေအာ်
ဟစ်၍ ဆင်းရဲ ဒကထဲ က ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ေမှာင်မိက် ှ င့် ေသမင်းအရိ ပ်ထဲက ထတ်
ေဆာင်၍ သတိ ့ချည် ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ေြဖေတာ်မ၏။

၁၅ လသားတိ ့၌ ပေတာ်မေသာ

က ဏာ ှ င့် အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမေတာ်တိ့ကိေထာက်၍၊ ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးကိ
ချီးမွ မ်း ကေစ။

၁၆ အေ ကာင်းမကား၊ ေ ကးဝါးတံ ခါးတိ ့ကိ ချိုး၍၊ သံ ကန့်လန့်တိ့ကိ

အပိ င်းပိ င်းြဖတ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ မိ က်ေသာသေဘာ ှ ိ ေသာ သတိ ့သည်လမ်းလဲ ၍၊ ဒစ ိ က်ကိ
ပေသာေ ကာင့် ဆင်းရဲ ြခင်း ှ င့် ေတွ ့ ကံ ရ က၏။ ၁၈ စားစရာမျိုးကိ ွံ ၍ ေသြခင်းတံ ခါး
ငါ့အနီးသိ ့ ေရာက် က၏။ ၁၉ ဆင်းရဲ ခံရေသာအခါ ထာဝရဘရားကိ ေအာ် ဟစ်၍၊ ဆင်းရဲ
ဒကထဲ က ကယ်တင်ေတာ်မ၏။

၂၀

တ်ကပတ်ေတာ်ကိလတ်သြဖင့်၊ သတိ ့အနာကိ

ငိ မ်းေစ၍၊ ဖျက်ဆီးြခင်းအရာများထဲ က တ်ယေတာ် မ၏။ ၂၁ လသားတိ ့၌ ပေတာ်မေသာ
က ဏာ ှ င့် အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမေတာ်တိ့ကိ ေထာက်၍၊ ထာဝရဘရား ၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်း ကေစ။ ၂၂ ေကျးဇးေတာ် ဝန်ခံရာယဇ် ကိ ပေဇာ်၍၊ င် လန်းေသာ အသံ ှ င့်တကွ
အမေတာ်တိ့ကိ ကားေြပာ ကေစ။ ၂၃ သေဘာစီ းလျက်ပင်လယ်ကိကး၍၊ ေရများေပ မှာ
လပ်ေဆာင်ေသာ သတိ ့သည်၊ ၂၄ နက်နဲရာအရပ်၌ ထာဝရဘရား၏ အမေတာ် တိ ့ ှ င့်၊
အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမေတာ်တိ့ကိ ြမင်ရ က၏။ ၂၅ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၍ ေလြပင်းမန်တိင်းတိ က်သြဖင့်၊
လိ င်းတံ ပိ းတိ ့ကိ ထေစ၏။ ၂၆ မိ ဃ်းေကာင်းကင် တိ င်ေအာင်တက်လျက်၊ နက်နဲရာထဲ သိ့
ဆင်းလျက် ေတွ ့ေသာေဘးေ ကာင့်၊ သတိ ့သည် စိ တ်ပျက် က၏။ ၂၇ တလည်လည်သွားလျက်
ယစ်မးေသာ

သကဲ့ သိ ့

တိ မ်းယိ မ်းလျက်ေန၍

ဥာဏ်တိမ် မပ်ြခင်း ှ ိ က၏။

၂၈

ဆင်းရဲ ခံရေသာအခါ ထာဝရဘရားကိ ေအာ် ဟစ်၍၊ ဆင်းရဲ ဒကထဲ က ထတ်ေဆာင်ေတာ်မ၏။
၂၉ ေလြပင်းကိ ေပျာက်ေစေတာ်မ၍၊ လိ င်းတံ ပိ း များလည်း ငိ မ်ဝပ် က၏။ ၃၀ ထိ သိ့

ငိ မ်ဝပ်ေသာေ ကာင့် သတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက် က၏။ အလိ ှ ိ ရာ သေဘာဆိ ပ်သိ့ ပိ ့ေဆာင်
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ေတာ်မ၏။ ၃၁ လသားတိ ့၌ ပေတာ်မေသာ က ဏာ ှ င့် အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမေတာ်တိ့ကိ
ေထာက်၍၊ ထာဝရ ဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေစ။ ၃၂ လပရိ တ်သတ်၏
အလယ်မှာ ထာဝရဘရားကိ

ချီးေြမာက်၍ အသက် ကီ းသတိ ့၏ အစည်းအေဝး၌

ချီးမွ မ်း ကေစ။ ၃၃ ြမစ်တိ့ကိ လွ င်ြပင်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ စမ်းေရ ထွ က်ရာအရပ်ကိလည်း
ေသွ ့ေြခာက်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း ပေတာ်မ၏။ ၃၄ ေြမေကာင်းေသာ ြပည်ကိ ြပည်သြပည်သားတိ ့
၏ အြပစ်ေ ကာင့် ဆားေြမြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၃၅ တဖန်လွင်ြပင်ကိ ေရ ှ င့်ြပည့်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ေသွ ့ေြခာက်ေသာ အရပ်ကိလည်း စမ်းေရထွ က်ေစြခင်းငှ ါ ၎င်း ပေတာ်မ၏။

၃၆

ထိ အရပ်၌လည်း၊ ငတ်မွတ်ေသာသတိ ့ကိ ေနရာ ချေတာ်မ၍၊ သတိ ့သည် မိ မိေနစရာဘိ ့ မိ က
့ ိ
တည် က၏။ ၃၇ လယ်လပ်လျက်၊ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိလည်း စိ က်ပျိုး လျက်၊ ေြမအသီ းအ ှ ံ တိ ့ကိ
ပစ က၏။

၃၈ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၍၊

သတိ ့သည်

အလွ န်

ပွ ားများ က၏။

သတိ ့သိး ွားများကိ လည်း ေလျာ့ေစေတာ် မမ။ ၃၉ တဖန်သတိ ့သည် ေလျာ့၍ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊
ငိ ြငင် ြခင်း၊ စိ တ်ပပန်ြခင်းအားြဖင့် ှ ိမ့ ်ချလျက်ေနရ က၏။ ၄၀ မင်းသားတိ ့ကိ အ ှ က်ခွဲ၍၊
လမ်းမ ှ ိ ေသာ ေတာ အရပ်၌ လည်ေစေတာ်မ၏။
ဒကမှ

ထေြမာက်ေစ

၍၊

သိ းစကဲ့ သိ ့

၄၁ ဆင်းရဲ ေသာသကိ လည်း

အိ မ်ေထာင်ပွားများေစေတာ်မ၏။

၄၂

ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့သည် ြမင်၍၊ ဝမ်းေြမာက် က၏။ ခပ်သိမ်းေသာ ဒစ ိ က်သည်လည်း
မိ မိ တ်ကိ ပိ တ်ရ၏။ ၄၃ အ ကင်သသည်ပညာ ှ ိ ၏၊ ထိ သသည် ဤအမ အရာတိ ့ကိ
ဆင်ြခင်၍၊ ထာဝရဘရား၏ က ဏာ ေကျးဇးေတာ်ကိ နားလည်လိမ့ ်မည်။

၁၀၈ အိဘရားသခင်၊ အက

်ပ် ှ လံ းသည် တည် ကည်ပါ၏။ သီ ချင်းဆိ ပါမည်။

ဝိ ညာဥ်ပါလျက် ချီးမွ မ်း ေထာမနာ ပပါမည်။ ၂ တေယာ ှ င့် ေစာင်းတိ ့၊ ိး ကေလာ့။ ငါလည်း
ေစာေစာ ိးမည်။ ၃ အိ ထာဝရဘရား၊ ပရိ တ်သတ်အလယ်၌ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းပါမည်။
လမျိုးတိ ့တွင် ကိ ယ်ေတာ် အား ေထာမနာသီ ချင်းဆိ ပါမည်။

၄ အေ ကာင်းမကား၊

က ဏာေတာ်သည် ေကာင်း ကင်သိ့၎င်း၊ သစာေတာ်သည် မိ ဃ်းတိ မ်သိ့၎င်း မှီပါ၏။ ၅ အိ
ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်ြမင့်သည်ထက်

ကိ ယ်ေတာ် ကီ းြမင့်ေတာ်မေစသတည်း။

ေြမ ကီ းတြပင်လံ း ကိ ဘန်းေတာ်လမ်းမိ းပါေစသတည်း။ ၆ ချစ်ေတာ်မေသာ သတိ ့သည်
ချမ်းသာရမည် အေ ကာင်း၊ အက ်ပ်စကားကိ နားေထာင်၍၊ လက်ျာ လက် ံ းေတာ်အားြဖင့်
ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၇ သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီ ေတာ်ကိ တိ င်တည်၍၊ ဘရား သခင်သည်
ဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ငါသည် ဝမ်းေြမာက်မည်။ ေ ှ ခင် မိ က
့ ိ ပိ င်းြခားမည်။
သကတ် လယ်ြပင်ကိ တိ င်းထွ ာမည်။ ၈ ဂိ လဒ်ြပည်ကိငါပိ င်ရ၏။ မနာေ ှ ြပည်ကိလည်း
ငါပိ င်ရ၏။

ဆာလံ

ဧဖရိ မ်ြပည်ကား
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ငါ၏လတ်ေတာ်ြဖစ်ရ၏။

၉ ေမာဘြပည်ကား ငါ့ေရချိုးအိ း ြဖစ်ရ၏။ ဧဒံ ြပည်ကား

ငါ့ေြခနင်းရာြဖစ်ရ၏။ ဖိ လိတိ ြပည် အေပ
အား ကီ းေသာ

မှာ ေအာင်သံ ှ င့် ေ ကးေ ကာ်မည်။

၁၀

မိ ထ
့ ဲ သိ့ ငါ့ကိ အဘယ်သ သွ င်းေပးမည်နည်း။ ဧဒံ ြပည်သိ့ ငါ့ကိ

အဘယ်သလမ်းြပ မည်နည်း။ ၁၁ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ စွ န့်ပစ်ေတာ် မေသာ
ကိ ယ်ေတာ်သည်

ပေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။

အိ ဘရားသခင်၊

အက ်ပ်တိ့

ဗိ လ်ေြခ ှ င့်အတ ကေတာ် မမေသာ ကိ ယ်ေတာ်သည် ပေတာ်မမည် မဟတ်ေလာ။ ၁၂
ဒက ှ င့်ကင်းလွ တ်ေစြခင်းငှ ါ မစေတာ်မပါ။ လတိ ့သည် ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ မတတ် ိင် ကပါ။ ၁၃
ဘရားသခင်အားြဖင့် ငါတိ ့သည် ရဲ ရင့်စွ ာ ပ ကမည်။ ငါတိ ့၏ ရန်သများကိ ကိ ယ်ေတာ်တိင်
နင်းေတာ်မမည်။

၁၀၉ အက

်ပ် ချီးမွ မ်းေသာ ဘရားသခင်၊ တိ တ် ဆိ တ်စွာေနေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂

မတရားေသာသ ှ င့် သစာပျက်ေသာ သတိ ့ သည် အက ်ပ်တဘက်၌ တ်ကိဖွင့ ်၍၊
မသားစကားကိ ေြပာဆိ ကပါ၏။ ၃ မနာလိ ေသာစိ တ် ှ င့် စကားေြပာလျက်၊ အက ်ပ်ကိဝိင်း၍
အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ စစ်တိက် ကပါ၏။

၄ အက ်ပ်၏ ေမတာအတွ က် သတိ ့သည်

ရန်ဘက် ပ ကပါ၏။ အက ်ပ်မကား ပဌနာ ပလျက် ေနပါ၏။

၅ အက ်ပ် ပေသာ

ေကျးဇးအတွ က် မေကာင်း ေသာအြပစ်ကိ၎င်း၊ အက ်ပ်ေမတာအတွ က် မန်းြခင်းကိ ၎င်း
ဆပ်ေပး ကပါ၏။ ၆ ထိ သိ့ေသာ သ၏အေပ မှာ မတရားေသာသကိ ခန့်ထားေတာ်မပါ။
သ၏လက်ျားနားမှာ ရန်သေနပါေစ။ ၇ သသည် တရားစီ ရင်ြခင်းကိ ခံ ရာတွ င် ံ းပါေစ။
သ ပေသာ ပဌနာသည် ြပစ်မှားြခင်းြဖစ်ပါေစ။ ၈ သ၏အသက်တိပါေစ။ သ၏အရာကိ လည်း
အြခားသရပါေစ။ ၉ သ၏သားတိ ့သည် ဘသားဆိ း၊ မယားလည်း မတ်ဆိးမြဖစ်ပါေစ။
၁၀ သ၏သားတိ ့သည် အရပ်ရပ်လည်၍ သေတာင်း စား ြဖစ် ကပါေစ။ ပျက်စီးေသာ

မိ မိတိ့ေနရာများမှ ထွ က်၍၊ အစာကိ ှ ာ ကပါေစ။ ၁၁ သ၌ ှ ိ သမ ကိ ေ ကး ှ င်သိမ်းယပါေစ။
သလပ် ၍ရေသာ ဥစာကိ လည်း တပါးအမျိုးသား လယပါေစ။ ၁၂ သ၌ေကျးဇး ပေသာသ၊
သ၏ဘသားဆိ း တိ ့ကိ ကယ်မသနားေသာသ တေယာက်မ မ ှ ိ ေစ ှ င့်။ ၁၃ သ၏အ ယ်သည်
ြပတ်ပါေစ။ လမျိုးဆင်းသက် ၍ တဆက်တည်းတွ င်၊ သတိ ့၏ နာမည်သည် ေကျေပျာက်
ပါေစ။

၁၄ သ့ဘိးေဘးတိ ့၏ ဒစ ိ က်ကိ ထာဝရဘရား သည် သတိ ရေတာ်မပါေစ။

သ့အမိ ၏ အြပစ်သည် မေြဖပါေစ ှ င့်။ ၁၅ ထိ ဒစ ိ က်အြပစ်သည် ထာဝရဘရားေ ှ မ့ ှ ာ
အစဥ်အ မဲ ထင် ှ ား၍၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ ထိ သတိ ့ကိ ေအာက်ေမ့စရာ အမှတ်မ မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊
ပယ် ှ င်းေတာ်မ ပါေစ။ ၁၆ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သသည် ကယ်မ သနားြခင်းငှ ါ သတိ မ ှ ိ ။
ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်၍ စိ တ်ပျက် ေသာသကိ ေသေစသည်တိင်ေအာင်
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ကျိန်ဆဲြခင်းကိ ှ စ်သက်သည် ှ င့်အညီ ၊ သ့အေပ သိ ့ ေရာက်ပါေစ။ ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ
အလိ မ ှ ိ သည်အတိ င်း သ ှ င့်ေဝးပါေစ။

၁၈ အဝတ်ကိ ဝတ်သကဲ့ သိ ့ ကျိန်ဆဲြခင်းကိ

ဝတ်ရပါ ေစ။ ေရကဲ့ သိ ့ သ၏ဝမ်းထဲ သိ့၎င်း၊ ဆီ ကဲ့သိ ့ သ၏အ ိ း ထဲ သိ့၎င်း ဝင်ပါေစ။ ၁၉
သ၏ကိ ယ်ကိ ခံ ေသာ အဝတ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ သ၏ ခါး၌ အစဥ်စည်းေသာ ခါးစည်းကဲ့ သိ ့၎င်း
သ၌ြဖစ်ပါေစ။

၂၀ ငါ၏ဝိ ညာဥ်တဘက်၌ မေကာင်းေသာစကားကိ ေြပာတတ်ေသာ

ငါ၏ရန်သတိ ့သည် ထိ သိ့ေသာ အကျိုး ကိ ထာဝရဘရားထံ ခံ ရ ကပါေစ။

၂၁

အိ ဘရား ှ င် ထာဝရဘရား၊ နာမေတာ်အတွ က် ေ ကာင့် အက ်ပ်အမကိ ေစာင့်ေတာ်မပါ။
က ဏာေတာ် ေကာင်းသည်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်ကိ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ၂၂ အက ်ပ်သည်
ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ပါ၏။ အက ်ပ် အထဲ ၌ ှ လံ းနာလျက် ှ ိ ပါ၏။ ၂၃ ှ ည်လျားေသာ အရိ ပ်ကဲ့သိ ့
အက ်ပ်ေ ွ သ
့ ွ ား ပါ၏။ ကျိုင်းေကာင်ကဲ့သိ ့ လပ် ှ ားလျက် ှ ိ ပါ၏။ ၂၄ အစာမစားဘဲ
ေနရေသာေ ကာင့်၊ ဒးဆစ် န့်နဲ့ ၍ အသားလည်း ေလျာ့ပါ၏။ ၂၅ အက ်ပ်သည်လည်း
သတပါးတိ ့ ကဲ့ ရဲ ့စရာ အေ ကာင်းြဖစ်၍၊ သတိ ့သည် အက ်ပ်ကိ ြမင်ေသာ အခါ၊
ေခါင်း ှ ိ တ်ြခင်းကိ ပ ကပါ၏။ ၂၆ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ
မစေတာ်မပါ။ က ဏာေတာ် ှ ိ သည်အတိ င် ကယ်တင်ေတာ်မပါ။

၂၇ ထိ အမသည်

တန်ခိးေတာ်ေ ကာင့်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ ကိ ယ်ေတာ်စီရင်ေတာ်မ သည်ဟ
ထိ သတိ ့သည် သိ ကပါေစေသာ။ ၂၈ ထိ သတိ ့သည် ကျိန်ဆဲေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်မကား
ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မပါ။ သတိ ့သည် ထေသာအခါ အ ှ က်ကွဲ ကပါေစေသာ။ ကိ ယ်ေတာ်၏
က န်မကား၊ ဝမ်းေြမာက်ပါေစေသာ။ ၂၉ အက ်ပ်၏ ရန်သတိ ့သည် ှ က်ေ ကာက်ြခင်း
အဝတ်ကိဝတ်၍၊ ေစာင် ှ င့် ခံ သကဲ့ သိ ့၊ မျက် ှ ာပျက်ြခင်း ှ င့် ကိ ယ်ကိ ခံ ကပါေစေသာ။ ၃၀
အက ်ပ်သည် တ် မက်၍၊ ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ အလွ န်ချီးမွ မ်းပါမည်။
များစွ ာေသာ သတိ ့အလယ်မှာ ချီးမွ မ်းပါမည်။ ၃၁ အေ ကာင်းမကား၊ ဆင်းရဲ ေသာသ၏
ဝိ ညာဥ်ကိ အြပစ်စီရင်ေသာ သတိ ့၏လက်မှ ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ၊ သ၏လက်ျာဘက်မှာရပ်၍
ေနေတာ်မတတ်၏။

၁၁၀ ထာဝရဘရားက၊ သင်၏ ရန်သတိက့ ိ သင်၏ ေြခတင်ရာ၊ ငါမချထားမှီတိင်ေအာင်၊
ငါ့လက်ျာဘက်၌ ထိ င်ေနေလာ့ဟ ငါ၏သခင်အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည် အ ှ င်၏
အာဏာေတာ် လှ ံ တံ ကိ ဇိ အန် မိ မ့ ှ လတ်ေတာ်မမည်။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ရန်သတိ ့၏အလယ်၌
အပ်စိးေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၃ တန်ခိးေတာ်ြပေသာ

ေန့ရက်ကာလ၌၊ ကိ ယ်ေတာ်၏

လတိ ့သည် သန့် ှ င်းေသာ တန်ဆာကိ ဆင်လျက်၊ ကည် ိ ေသာ ေစတနာစိ တ် ှ ိ ၍၊
လပျိုေတာ် တိ ့သည် နံ နက်ဝမ်းထဲ ကထွ က်ေသာ ဆီ း ှ င်းကဲ့ သိ ့ ြဖစ် ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၄
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ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ေမလခိ ေဇဒက် နည်းတ ထာဝရယဇ် ပေရာဟိ တ်ြဖစ်သည်ဟ
ကျိန်ဆိ၍၊

ေနာက်တဖန်စိတ်ေြပာင်းလဲ ြခင်း

ှ ိ ေတာ်မမ။

၅

လက်ျာေတာ်နားမှာ

ှ ိ ေသာဘရား ှ င်သည် အမျက်ေတာ် အချိန်ကာလ၌ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မမည်။
၆ ငါ၏သခင်သည် တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင် တရား စီ ရင်လျက်၊ အေသေကာင်တိ့ကိ

အ ှ ံ ့အြပားြဖစ်ေစ၍၊ ကျယ်ေသာေြမ၌ သတိ ့ဦးေခါင်းကိ ှ ိပ်စက်ေတာ်မမည်။ ၇ လမ်းနားမှာ
စီ းေသာေရကိ ေသာက်၍၊ ေခါင်း ေတာ်ကိ ချီးြမင့်ေတာ်မမည်။

၁၁၁ ငါသည် ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ့၏ အစည်း အေဝး၌၎င်း၊ ပရိသတ်၌၎င်း၊
ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ချီးမွ မ်းမည်။

၂ ထာဝရဘရား၏

အမေတာ်တိ့သည် ကီ းြမတ် က၏။ ကည် ိ ေသာ သတိ ့သည် ထိ အမေတာ်တိ့ကိ
ှ ာေဖွ လိက်စစ်တတ် က၏။ ၃ စီ ရင်ေတာ်မေသာအရာသည် ဘန်းအသေရ ှ င့် ြပည့်စံ ၍၊
ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မြခင်းတရားလည်း အစဥ်အ မဲ တည်၏။ ၄ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမေတာ်တိ့ကိ
ေအာက်ေမ့ဘိ ့ရာ စီ ရင်ေတာ်မ ပီ ။ ထာဝရဘရားသည် ေကျးဇး ပတတ် ေသာ သေဘာ၊
သနားစံ မက်တတ်ေသာ သေဘာ ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။ ၅ ေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသေသာသတိ ့ကိ
ေက းေမွ းေတာ် မ၏။ ပဋိ ညာဥ်တရားေတာ်ကိ အစဥ်ေအာက်ေမ့ေတာ် မ၏။

၆

အမေတာ်တိ့၌ ှ ိ ေသာ တန်ခိးကိ မိ မိလတိ ့အား ြပ၍၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့၏ အေမွ ကိ
ေပးေတာ်မ၏။

၇ လက်ေတာ် ှ င့် ပေသာ အမတိ ့သည် သစာ ှ င့်၎င်း၊ တရား ှ င့်၎င်း

ယှဥ် က၏။ ပညတ်ေတာ် အလံ းစံ တိ ့သည် ေဖါက်ြပန်ြခင်းသေဘာ ှ င့် ကင်းလွ တ် က၏။
၈ သစာေစာင့်ြခင်း၊

ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ င့်ယှဥ်ေသာ ေ ကာင့်၊ အစဥ်အ မဲ တည် က၏။

၉ မိ မိလတိ ့၌ေ ွးေတာ်မြခင်း

ေကျးဇးကိ

ပေတာ် မ၏။ ပဋိ ညာဥ်တရားေတာ်ကိ

အစဥ်အ မဲ ထားေတာ် မ၏။ နာမေတာ်သည် သန့် ှ င်း၏။ ေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသဘွ ယ် ြဖစ်၏။
၁၀ ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာ သေဘာသည် ပညာ၏ အချုပ်အြခာြဖစ်၏။

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်သမ ေသာ သတိ ့သည် ေကာင်းေသာဥာဏ် ှ ိ က၏။
ဂဏ်အသေရေတာ်သည် အစဥ်အ မဲ တည် သတည်း။

၁၁၂ ထာဝရဘရားကိ

ေ ကာက် ွံ ့၍၊ ပညတ်ေတာ်တိ့ ၌ အလွ န်ေမွ ့ေလျာ်ေသာ

သသည်မဂလာ ှ ိ ၏။ ၂ ထိ သ၏ သားေြမးတိ ့သည် ေြမေပ မှာ အား ကီ း ကလိ မ့ ်မည်။
ေြဖာင့်မတ်ေသာ

သတိ ့၏အမျိုးအ ွယ်

သည်

မဂလာ ှ ိ တတ်၏။

၃

ထိ သ၏

အိ မ်၌ စည်းစိ မ်ဥစာ ကယ်ဝ၍၊ သ၏ ေကာင်းကျိုးသည် အစဥ်အ မဲ တည်တတ်၏။
၄ သေဘာေြဖာင့်ေသာ သတိ ့အဘိ ့၊ ေမှာင်မိက် ထဲ မှာ အလင်း ေပ ထွ န်းတတ်၏။

ထိ သိ့ေသာသသည် ေကျးဇး ပတတ်ေသာ သေဘာ ှ င့် သနားစံ မက်တတ် ေသာ သေဘာ ှ ိ ၍၊
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တရားသြဖင့် ပတတ်၏။ ၅ က ဏာစိ တ် ှ ိ ၍ ေချးငှ ါးတတ်ေသာ သသည် ေကာင်းစားတတ်၏။
တရားဆံ းြဖတ်ရာ ကာလ၌ ေအာင် ြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။

၆ အကယ်စင်စစ်

လပ် ှ ားြခင်း ှ င့်အစဥ် ကင်း လွ တ်လိမ့ ်မည်။ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သသည် အစဥ်အ မဲ
ေအာက်ေမ့ဘိ ့ရာ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၇ မေကာင်းေသာ သိ တင်းကိ မေ ကာက်ရ၊ စိ တ် ှ လံ းသည်
ထာဝရဘရားကိ ကိ းစားသြဖင့် တည် ကည် တတ်၏။ ၈ သ၏စိ တ် ှ လံ းသည် မဲ ြမံ သည် ြဖစ်၍၊
ရန်သ တိ ့၌ အားမရမှီတိင်ေအာင်၊ ေ ကာက်ြခင်း ှ င့် လွ တ်လိမ့ ် မည်။ ၉ သသည် စွ န့် ကဲ ပီ ။
ဆင်းရဲ ေသာ သတိ ့အား ေပးကမ်း ပီ ။ သ၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းသည် အစဥ်အ မဲ တည်တတ်၏။
သ၏ဦ းချိုသည် ဂဏ်အသေရ ှ င့် ချီးြမင့် ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၁၀ မတရားေသာသတိ ့သည် ြမင်၍၊
နာ ကင်ေသာ စိ တ် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ အံ သွ ားခဲ ကိ တ်၍ ပိ န်ချံုး ကလိ မ့ ်မည်။ မတရားေသာသတိ ့၏
အလိ သည် ပျက်စီးရလိ မ့ ်မည်။

၁၁၃ ထာဝရဘရား၏

က န်ေတာ်တိ့၊

ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

ထာဝရဘရား

၏နာမေတာ်ကိ

၂ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်သည် ယခမှစ၍၊

အစဥ်အဆက် မဂလာ ှ ိ ေစသတည်း။

၃ ေနထွ က်ရာမှသည် ေနဝင်ရာတိ င်ေအာင်၊

ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်သည် ချီးမွ မ်းဘွ ယ်ြဖစ်၏။ ၄ ထာဝရဘရားသည် လမျိုးတကာတိ ့
အေပ ၌၎င်း၊ ဘန်းေတာ်သည် ေကာင်းကင်အေပ ၌၎င်း ြမင့်ေတာ်မ၏။ ၅ ကိ ယ်ကိ ချီးြမင့်၍
ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ ၆ ကိ ယ်ကိ ှ ိမ့ ်ချ၍ ေကာင်းကင်အရာ ှ င့် ေြမ ကီ း အရာတိ ့ကိ
ကည့် ေတာ်မေသာ ငါတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ င့် အဘယ်သ တသနည်း။ ၇
ဆင်းရဲ ေသာသကိ ေြမမန့်ထဲက ကလျက်၊ ငတ်မွတ်ေသာ သကိ ေနာက်ေချးပံ ထဲ က
ချီးေြမာက်လျက်၊

၈ မင်းသားတိ ့တွင်၎င်း၊ မိ မိလတိ ့ကိ အပ်စိးေသာ မင်းတိ ့တွင်၎င်း

ေနရာေပးေတာ်မ၏။ ၉ မံ ေနေသာမိ န်းမသည် အိ မ်၌ေန၍၊ဝမ်းေြမာက် ေသာစိ တ် ှ င့်
သားဘွ ားရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ဟာေလလယ။

၁၁၄ ဣသေရလအမျိုး၊ ယာကပ်အ ယ်သည်

ိ င်း ေသာလမျိုးေနရာ အဲ ဂတုြပည်က

ထွ က်သွားေသာအခါ၊ ၂ ယဒအမျိုးသည် သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ြဖစ်၏။ ဣသေရလအမျိုးသည်
ိင်ငံေတာ်ြဖစ်၏။ ၃ ပင်လယ်သည် ြမင်၍ေြပးေလ၏။ ေယာ်ဒန်ြမစ် လည်း ေနာက်သိ့
လှ ည့်ေလ၏။ ၄ ေတာင် ကီ းတိ ့သည် သိ းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ေတာင်ငယ်တိ့သည် သိ းသငယ်ကဲ့သိ ့၎င်း
ခန် က၏။ ၅ အချင်းပင်လယ်၊ သင်ေြပးသည် အ ေ ကာင်း၊ အချင်းေယာ်ဒန်ြမစ်၊ သင်သည်
ေနာက်သိ့လှည့် သည်အေ ကာင်း၊

၆ အချင်းေတာင် ကီ းတိ ့၊ သင်တိ့သည် သိ းကဲ့ သိ ့

ခန် ကသည်အေ ကာင်း၊ အချင်းေတာင်ငယ်တိ့၊ သင်တိ့ သည် သိ းသငယ်ကဲ့သိ ့ ခန် ကသည်
အေ ကာင်းကား အဘယ်သိ့နည်း။ ၇ အိ ေ ြမ ကီ း၊ အ ှ င်၏မျက် ှ ာေတာ်ေ ှ ၊့ ယာကပ်
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အမျိုးကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင်၏ မျက် ှ ာေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ တန်လပ်လျက်ေနေလာ့။ ၈
ဘရားသခင်သည် ေကျာက်ကိ ေရကန်၊ မီ းေကျာက်ကိ စမ်းေရတွ င်းြဖစ်ေစေတာ်မသတည်း။

၁၁၅ အက ်ပ်တိ့၌ ဘန်းမ ှ ိေစဘဲ၊ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့၌ ဘန်းမ ှ ိေစဘဲ၊
ကိ ယ်ေတာ်၏နာမ၌ က ဏာေတာ် ှ င့် သစာေတာ်ေ ကာင့် ဘန်း ှ ိ ပါေစ သတည်း။ ၂
သတိ ့၏

ဘရားသခင်သည်

အဘယ်မှာ ှ ိ

အဘယ်ေ ကာင့် ဆိ ရ ကမည်နည်း။

သနည်းဟ

တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်

၃ ငါတိ ့၏ ဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင်ဘံ ၌

ှ ိ ေတာ်မ၏။ အလိ ေတာ် ှ ိ သမ အတိ င်း

ပေတာ်မ၏။

၄ သတိ ့၏ ပ်တများမကား

ေငွ လည်းြဖစ်၏။ ေ လည်း ြဖစ်၏။ လလက်ြဖင့် လပ်ေသာအရာေပတည်း။

၅

ထိ ပ်တတိ ့သည်

၆

တ် ှ ိ ၍

စကားမေြပာတတ်။

မျက်စိ ှ ိ ၍

မြမင်တတ်။

နား ှ ိ ၍မ ကားတတ်။ ှ ာေခါင်း ှ ိ ၍မနမ်းတတ်။ ၇ လက် ှ ိ ၍ မကိ င်တတ်။ ေြခ ှ ိ ၍မသွ ားတတ်။
သတိ ့လည်ေချာင်းြဖင့်

အသံ မ ပတတ်ပါတကား။

အတတပါတကား။

၉ အိ

၈

လပ်ေသာသတိ ့လည်း

ဣသေရလအမျိုး၊ ထာဝရဘရားကိ ကိ းစား ေလာ့။

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးကိ မစေသာ သ၊ ကွ ယ်ကာေသာသြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၀
အိ အာ န်အမျိုးအ ွယ်၊

ထာဝရဘရားကိ

ကိ းစားေလာ့။

ထာဝရဘရားသည်

အာ န်အမျိုးအ ွယ်ကိ မစေသာသ၊ ကွ ယ်ကာေသာသ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားကိ
ေ ကာက် ွံ ေသာသတိ
့
့၊ ထိ ဘရားကိ ကိ းစား ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ထိ သိ့ ေသာ
သတိ ့ကိ မစေသာသ၊ ကွ ယ်ကာေသာသ ြဖစ်ေတာ် မ၏။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ကိ
ေအာက်ေမ့ေတာ်

မ၏။

ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မမည်။

ဣသေရလအမျိုးကိ

ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မမည်။ အာ န်အမျိုးအ ွယ်ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မမည်။ ၁၃
ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာသ
့
အ ကီ း အငယ်တိ့ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မမည်။ ၁၄
ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့ သားေြမးတိ ့၌ မဂလာကိ တိ းပွ ားေစေတာ်မမည်။
၁၅

သင်တိ့သည်

ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ းကိ

ဖန်

ဆင်းေသာ

ထာဝရဘရား

ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မေသာ သ ြဖစ် က၏။ ၁၆ ေကာင်းကင်ကား၊ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်း
ကင်ြဖစ်၏။ ေြမ ကီ းကိ ကား လသားတိ ့အား ေပးေတာ် မ ပီ ။

၁၇ ေသလွ န်ေသာသ၊

ငိ မ်းရာထဲ သိ့ ဆင်းေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည် ထာဝရဘရားကိ မချီးမွ မ်းရ က။ ၁၈ ငါတိ ့မကား၊
ထာဝရဘရားကိ ယခမှစ၍ အစဥ် အဆက် ေကာင်း ကီ းေပး ကေလအံ့ သတည်း။ ဟာေလ
လယ။

၁၁၆ ထာဝရဘရားသည်

ငါေတာင်းပန်ြခင်း အသံ ကိ ကား၍၊

၂ ငါ့ဘက်သိ့

နားေတာ်ကိလှည့်ေတာ်မေသာ ေ ကာင့်၊ ငါ ှ စ်သက်၏။ ငါအသက် ှ ည်သမ ကာလပတ် လံ း၊
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ထာဝရဘရားကိ ပဌနာ ပမည်။ ၃ ေသြခင်း ကိ းတိ ့သည် ငါ့ကိဝိင်း၍ မရဏ ိင်ငံ ေဘးတိ ့သည်
ငါ့ကိ ဘမ်းမိ သြဖင့်၊ ဆင်းရဲ ဒကေဝဒနာ ှ င့် ငါေတွ ့ ကံ ရ၏။ (Sheol h7585) ၄ ထိ အခါ
အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်အသက်ကိ ကယ် တ်ေတာ်မပါမည်အေ ကာင်း ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ
ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည် ေကျးဇး ပတတ်ေသာ
သေဘာ၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သေဘာ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ငါတိ ့ ဘရားသခင်သည် က ဏာစိ တ် ှ ိ ေတာ်မ
၏။

၆ ထာဝရဘရားသည်

မလိ မာေသာ သတိ ့ကိ ေစာင့်မေတာ်မ၏။ ငါသည်

ှ ိမ့ ်ချလျက် ှ ိ ေသာအခါ ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၇ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ သင်၏ ငိ မ်ဝပ်ရာသိ ့ ြပန်ေလာ့။
ထာဝရ ဘရားသည် သင်၌ေကျးဇး ပေတာ်မ ပီ ။ ၈ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်အသက်ကိ
ေသြခင်း မှ၎င်း၊ အက ်ပ်မျက်စိကိ မျက်ရည်ကျြခင်းမှ၎င်း၊ အက ်ပ်ေြခကိ လည်း
ထိ မိ၍လဲ ြခင်းမှ၎င်း ကယ်လတ်ေတာ်မ ပီ ။ ၉ သိ ့ြဖစ်၍၊ အသက် ှ င်ေသာသတိ ့၏ ေနရာတွ င်၊
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ငါကျင့်၍ ေနရ၏။ ၁၀ ငါသည် အလွ န် ိ းငယ်ြခင်းကိ ခံ ရ၏ဟ
မက်ဆိေသာ်လည်း၊ ယံ ကည်ေသာ စိ တ် ှ ိ ေသး၏။ ၁၁ လအေပါင်းတိ ့သည် မသာကိ
သံ းတတ် က၏ဟ သတိ လစ်လျက် ေြပာမိ ၏။ ၁၂ ငါ၌ ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ ေကျးဇး
အလံ းစံ တိ ့ကိ အဘယ်သိ့ ဆပ်ရမည်နည်း။ ၁၃ ကယ်တင်ြခင်းခွ က်ဖလားကိ ကိ င်ယ၍၊
ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပမည်။ ၁၄ ထာဝရဘရားအား သစာဂတိ ထားသည်
အတိ င်း၊ ထာဝရဘရား၏ လများေ ှ ့၌ သစာဝတ်ကိ ေြဖမည်။ ၁၅ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
မိ မိသန့် ှ င်းသတိ ့၏ ေသြခင်းအရာသည် အဘိ း ကီ းလှ ၏။ ၁၆ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည်
ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်မှန်ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်မတွ င် ြမင်ေသာသား လည်း မှန်ပါ၏။
အက ်ပ်၌ အချည်အေ ှ ာင်ကိ လတ်ေတာ်မ ပီ ။

၁၇ ေကျးဇးေတာ်ချီးမွ မ်းရာ ယဇ် ကိ

ေ ှ ေတာ်
့
၌ ပေဇာ်၍၊ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပမည်။ ၁၈ ထာဝရဘရားအား
သစာဂတိ ထားသည် အတိ င်း၊ ၁၉ အိ ေယ ှ လင် မိ ၊့ သင်၏အလယ်မှာ ထာဝရ ဘရား၏
အိ မ်ေတာ်တန်တိင်းအတွ င်းတွ င်၊ ထာဝရဘရား ၏ လများေ ှ ့၌သစာဝတ်ကိ ေြဖပါမည်။
ဟာေလလယ။

၁၁၇ လမျိုးအေပါင်းတိ့၊ ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ လအ ယ်အေပါင်းတိ့၊
အလွ န်ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၂ အေ ကာင့်မကား၊ ငါတိ ့၌ က ဏာေတာ် ကီ းလှ ၏။ ထာဝရဘရား၏
သစာေတာ်သည် အစဥ်အ မဲ တည် ၏။ ဟာေလလယ။

၁၁၈ ထာဝရဘရားသည်

ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍၊

က ဏာေတာ်

တည်ေသာေ ကာင့်၊ ဂဏ်ေကျးဇး ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။
အစဥ်အ မဲ တည်သည်ဟ

ဆာလံ

ဣသ

ေရလအမျိုး

ဝန်ခံေစ။

အစဥ်အ မဲ

၂ က ဏာေတာ်
၃

က ဏာေတာ်

1008

အစဥ်အ မဲ တည်သည်ဟ အာ န် အ ယ် ဝန်ခံေစ။ ၄ က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲ တည်သည်ဟ
ထာဝရဘရားကိ

ေ ကာက် ွံ ေသာ
့

သတိ ့သည်

ဝန်ခံ က

ေစ။

ငါသည်

၅

ကျဥ်းေြမာင်းရာထဲ က ထာဝရဘရားကိ ေခ ၍၊ ထာဝရဘရားသည် ကျယ်ဝန်းေသာ
အရပ်ထဲသိ့ သွ င်းေတာ်မ၏။ ၆ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ဘက်မှာ ှ ိ ေတာ်မသည် ြဖစ်၍
ေ ကာက်စရာမ ှ ိ ။ လသည် ငါ၌ အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်း။ ၇ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ဘက်၌
မစေတာ်မသည် ြဖစ်၍၊ ငါ့ကိ မန်းေသာသတိ ့၌ ငါ့အလိ ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။ ၈ ထာဝရဘရား၌
ခိ လံ ြခင်းသည်၊ လကိ ကိ းစား ြခင်းထက် သာ၍ ေကာင်း၏။ ၉ ထာဝရဘရား၌ ခိ လံ ြခင်းသည်
မင်းကိ

ကိ းစား

ြခင်းထက်

သာ၍ေကာင်း၏။

၁၀

လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည်

ငါ့ကိဝိင်း ကေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်အားြဖင့် သတိ ့ကိ ပယ်ြဖတ် ရ၏။ ၁၁
ငါ့ကိဝိင်း က၏။ ဝိ င်း ကေသာ်လည်း၊ ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်အားြဖင့် သတိ ့ကိ
ပယ်ြဖတ်ရ၏။ ၁၂ ပျားများကဲ့ သိ ့ ငါ့ကိဝိင်း၍ အံ ကေသာ်လည်း၊ ဆးပင်ကိ ေလာင်ေသာ
မီ းကဲ့ သိ ့ ငိ မ်း က၏။ ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်အားြဖင့် သတိ ့ကိ ပယ်ြဖတ်ရ၏။ ၁၃
သင်သည်

ငါ့ကိလှဲြခင်းငှ ါ

ြပင်းထန်စွာ

တွ န်း

ေသာ်လည်း၊

ထာဝရဘရားသည်

ငါ့ကိမစေတာ်မ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏အစွ မ်းသတိ ၊ ငါသီ ချင်း ဆိ ရာအေ ကာင်း၊
ငါ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းအေ ကာင်း ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့၏ ေနရာ၌
ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအသံ ှ င့် ကယ်တင်ြခင်းအသံ ှ ိ ၏။ ထာဝရဘရား၏ လက်ျာလက်ေတာ်သည်
ကီ းေသာအမကိ ပ၏။ ၁၆ ထာဝရဘရား၏ လက်ျာလက်ေတာ်သည် ချီးြမင့်လျက် ှ ိ ၏။
ထာဝရဘရား၏ လက်ျာလက်ေတာ် သည် ကီ းေသာအမကိ ပ၏။ ၁၇ ငါမေသရေသး။
အသက် ှ င်၍ ထာဝရဘရား ၏ အမေတာ်တိ့ကိ ကားေြပာရဦ းမည်။ ၁၈ ထာဝရဘရားသည်
ငါ့ကိကျပ်တည်းစွ ာ

ဆံ းမ

ေသာ်လည်း၊

ေသြခင်း၌

အပ်ေတာ်မမေသး။

၁၉

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတံ ခါးတိ ့ကိ ငါ့အားဖွ င့ ် က။ ငါဝင်၍ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းရမည်။
၂၀ ဤတံ ခါးသည် ထာဝရဘရား၏ တံ ခါးြဖစ်၏။ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့သည် ဝင်ရ က၏။
၂၁ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ် ချီးမွ မ်းပါမည်။အေ ကာင်းမကား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏

စကား ကိ နားေထာင်၍၊ အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၂၂ တိ က်ကိ တည်လပ်ေသာ
သများပယ်ထားေသာ ေကျာက်သည် ေနာက်တဖန် တိ က်ေထာင့်အထွ ဋ်ဖျားသိ ့ ေရာက်ြပန်၏။
၂၃ ထိ အမသည် ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ အမြဖစ်၏။ ငါတိ ့ မျက်ေမှာက်၌လည်း

အံ့ သဘွ ယ်ြဖစ်၏။ ၂၄ ဤေန့ရက်သည် ထာဝရဘရားစီ ရင်ေတာ်မ ေသာ ေန့ရက်ြဖစ်၍၊
ယေန့ဝမ်းေြမာက် င်လန်း က

ကန်အ့ံ ။ ၂၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကယ်တင်ေတာ်မပါဟ

ေတာင်းပန်ပါ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊ ေကာင်း ကီ းမဂာကိ ေပးေတာ်မပါဟ ေတာင်းပန်ပါ၏။

ဆာလံ
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၂၆

ထာဝရဘရား၏အခွ င့ ် ှ င့်

ကလာေသာသ

သည်

မဂလာ ှ ိ ေစသတည်း။

ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ် ထဲ က အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေကာင်း ကီ း
ေပး ကပါ၏။ ၂၇ ထာဝရဘရားသည် ဘရားသခင်ြဖစ်၍၊ ငါတိ ့၌ ေရာင်ြခည်ေတာ်ကိ
လတ်ေတာ်မ၏။ ယဇ် တင်ရန် အေကာင်ကိ ယဇ် ပလင်ဦးချို၌ ကိ း ှ င့် ချည် ကေလာ့။ ၂၈
ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းပါမည်။
အက ်ပ်၏ဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးေြမာက်ပါမည်။ ၂၉ ထာဝရဘရားသည်
ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍၊ က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲ တည်ေသာေ ကာင့်၊ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

၁၁၉ ထာဝရဘရား၏
မဂလာ ှ ိ က၏။

တရားလမ်း၌ မလွဲ မတိ မ်း၊ လိ က်သွားေသာ သတိ ့သည်

၂ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့ကိ ေစာင့်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ စိ တ် ှ လံ း

အ ကင်းမဲ့ ှ ာေသာ သတိ ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။

၃ ထိ သတိ ့သည် ဒစ ိ က်ကိမ ပ၊

လမ်းခရီ းေတာ်၌ လိ က်သွား တတ် က၏။ ၄ အက ်ပ်တိ့သည် ကိ းစား၍ ကျင့်ဘိ ့ရာ၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် သဝါဒေပးေတာ်မ ပီ ။ ၅ ကိ ယ်ေတာ်၏ အထံ းအဖွဲ ့များကိ ေစာင့် ိင်မည်
အေ ကာင်း၊ အက ်ပ်သည် လမ်းေြဖာင့်ပါေစေသာ။ ၆ အက ်ပ်သည် ပညတ်ေတာ်
အလံ းစံ တိ ့ကိ ေထာက်ထားေသာအခါ၊ ှ က်ေ ကာက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ် ရပါ၏။

၇

ေြဖာင့်မတ်စွာ စီ ရင်ေတာ်မချက်များကိ အက ်ပ်ေလ့ကျက် ပီ းမှ၊ ဂဏ်ေတာ်ကိ ေြဖာင့်ေသာ
သေဘာ ှ င့် ချီးမွ မ်းပါမည်။ ၈ ကိ ယ်ေတာ်၏ အထံ းအဖွဲ ့များကိ ေစာင့်ပါမည်။ အက ်ပ်ကိ
ှ င်း ှ င်းစွ န့်ပစ်ေတာ် မမပါ ှ င့်။

၉ လပျိုသည် မိ မိသွားေသာလမ်းကိ အဘယ်သိ့

သန့် ှ င်းေစ ိင်ပါမည်နည်းဟမကား၊
အက ်ပ်သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

တ်ကပတ်ေတာ် အတိ င်း သတိ ပရမည်။

စိ တ် ှ လံ းအ ကင်း

မဲ့ ှ ာပါ၏။

၁၀

ပညတ်ေတာ်လမ်းမှ

လွဲ ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၁ ကိ ယ်ေတာ်ကိ မြပစ်မှားဘဲ ေန ိင်မည် အေ ကာင်း၊ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ
ှ လံ းထဲ မှာ သိ ထားပါ ပီ ။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် မဂလာ ှ ိ ေတာ် မ၏။
အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ အက ်ပ်၌ သွ န်သင် ေတာ်မပါ။ ၁၃ စီ ရင်ေတာ်မရာ တ်ေတာ်ထွက်
အလံ းစံ တိ ့ကိ အက ်ပ်သည် ကိ ယ် တ် ှ င့် ေဟာေြပာပါ၏။

၁၄ ခပ်သိမ်းေသာ

စည်းစိ မ်ဥစာကိ ရဘိ သကဲ့ သိ ့၊ သက်ေသခံ ေတာ်မရာလမ်း၌ ဝမ်းေြမာက်ပါ၏။

၁၅

ေပးေတာ်မေသာ သဝါဒကိ ဆင်ြခင်၍ လမ်း ခရီ းေတာ်တိ့ကိ ကည့် ပါ၏။

၁၆

အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့၌ ေမွ ့ေလျာ်ပါ၏။ တ်က ပတ်ေတာ်ကိ မမှတ်ဘဲမေနပါ။ ၁၇ ကိ ယ်ေတာ်၏
က န်သည် အသက် ှ င်၍၊
ပေတာ်မပါ။

ဆာလံ

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ေစာင့် ိင်ပါမည်အေ ကာင်း၊ ေကျးဇး

၁၈ တရားေတာ်၌ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအရာတိ ့ကိ ြမင် ိင် ပါမည်အေ ကာင်း၊
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အက ်ပ်၏မျက်စိတိက
့ ိ ဖွ င့ ်ေတာ်မပါ။ ၁၉ အက ်ပ်သည် ေြမ ကီ းေပ မှာ ဧည့်သည်ြဖစ်ပါ ၏။
ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ဝှက်ထားေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၂၀ စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ အစဥ်မြပတ်
ေတာင့်တ

ေသာအားြဖင့်၊

အက ်ပ်၏

စိ တ် ှ လံ းေ ကကွဲ လျက်

ှ ိ ပါ၏။

၂၁

မာန ကီ းေသာသ ှ င့် ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ လွ န်ကျူး၍၊ အကျိန်ခံရေသာ သတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်
ဆံ းမေတာ်မ၏။ ၂၂ အက ်ပ်သည် သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့ကိ ေစာင့်ပါသည် ြဖစ်၍၊
ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း၊ မထီ မဲ့ြမင် ပြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်ေစေတာ်မပါ။ ၂၃ မင်းတိ ့သည် အက ်ပ်တဘက်၌
ထိ င်၍ေြပာ က

ပါ၏။

ဆင်ြခင်လျက်ေနပါ၏။

ကိ ယ်ေတာ်၏

က န်မကား၊

အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ

၂၄ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့သည် အက ်ပ် ေမွ ့ေလျာ်ရာ၊

အက ်ပ်တိင်ပင်ရာ ြဖစ် ကပါ၏။ ၂၅ အက ်ပ်၏ အသက်သည် ေြမမန့်၌ မှီဝဲလျက်
ှ ိ ပါ၏။

တ်ကပတ်ေတာ်အတိ င်း အသက် ှ င်ေစေတာ် မပါ။

၂၆ အက ်ပ်သည်

ကိ ယ်အကျင့်တိ ့ကိေဘာ်ြပ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် နားေထာင်ေတာ်မ ပီ ။ အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်
တိ ့ကိ

အက ်ပ်၌

အက ်ပ်

သွ န်သင်ေတာ်မပါ။

နားလည်ေစေတာ်မပါ။

၂၇

သိ ့ ပလ င်

ေပးေတာ်မေသာ
အံ့ ဘွ ယ်ေသာ

အမ

သဝါဒလမ်းကိ
ေတာ်တိ့ကိ

ဆင်ြခင်ေအာက်ေမ့ပါမည်။ ၂၈ အက ်ပ် ဝမ်းနည်းြခင်းအားြဖင့် စိ တ် ှ လံ း အရည်ယိလျက်
ှ ိ ပါ၏။

တ်ကပတ်ေတာ်အတိ င်း

တည် ကည်ေစေတာ်မပါ။

၂၉

မသာလမ်းကိ

အက ်ပ်ေ ှ ာင်ပါမည် အေ ကာင်း၊ ကယ်မ၍တရားေတာ်ကိ ေပးသနားေတာ် မပါ။ ၃၀
သစာလမ်းကိ အက ်ပ်ေ ွးပါ ပီ ။ စီ ရင်ေတာ် မချက်တိ့ကိ အက ်ပ်ေ ှ မ့ ှ ာ ထားပါ ပီ ။ ၃၁
သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့၌ မှီဝဲပါ ပီ ။ အိ ထာဝရဘရား၊ အ ှ က်ကွဲေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၃၂
အက ်ပ်ဥာဏ်ကိ
လိ က်ပါမည်။

ပွ င့ ်ေစေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊
၃၃

အိ

ထာဝရဘရား၊

ပညတ်ေတာ်လမ်းသိ ့

အလျင်အြမန်

အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်လမ်းကိ

အက ်ပ်အား

သွ န်သင်ေတာ်မပါ။ အဆံ းတိ င်ေအာင် လိ က်သွားပါမည်။ ၃၄ ဥာဏ်ကိ ေပးေတာ်မပါ။
တရားေတာ်ကိ ေစာင့် ပါမည်။ စိ တ် ှ လံ း အ ကင်းမဲ့ ေစာင့်ပါမည်။ ၃၅ ပညတ်ေတာ်လမ်း၌
အက ်ပ်ကိ ပိ ့ေဆာင်ေတာ် မပါ။ ထိ လမ်းကိ ှ စ်သက်ပါ၏။ ၃၆ အက ်ပ်စိတ် ှ လံ းကိ
ေလာဘဘက်သိ့မဟတ်၊ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့ ဘက်သိ့ ဆွဲ ေတာ်မပါ။ ၃၇ အနတကိ
ပမာဏမ ပေစြခင်းငှ ါ အက ်ပ် မျက်စိကိ အြခားသိ ့ လဲ ေတာ်မပါ။ လမ်းခရီ းေတာ်၌
အက ်ပ်အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ ၃၈ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်၌
ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ တည်ေစေတာ်မပါ။
ေပျာက်ေစေတာ်မပါ။

၃၉ အက ်ပ်ေ ကာက်ေသာ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ပယ်

စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့သည်

ေကာင်း

မွ န် ကပါ၏။

၄၀

ေပးေတာ်မေသာ သဝါဒများကိ ေတာင့်တပါ၏။ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားေတာ်အားြဖင့်

ဆာလံ
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အက ်ပ်ကိ အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။

၄၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ဗျာဒိ တ်ေတာ်အတိ င်း

က ဏာေတာ်တည်းဟေသာ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးေတာ်သည် အက ်ပ်၌
ေရာက်ပါေစေသာ။ ၄၂ ထိ သိ့ အက ်ပ်သည် တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ကိ းစားသည်ြဖစ်၍၊
ကဲ့ ရဲ ့ေသာ သ၏စကားကိ ေချစရာ အေ ကာင်း ှ ိ ရပါလိ မ့ ်မည်။ ၄၃ စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ
အက ်ပ် ေြမာ်လင့်သည် ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်၏
ပ်သိမ်းေတာ်မမပါ ှ င့်။

၄၄

တ်ထဲက သစာစကားကိ အလ င်း

ကိ ယ်ေတာ်၏တရားကိ

မြခားမလပ်

အစဥ်အ မဲ

ကျင့်ေစာင့်ပါမည်။ ၄၅ ေပးေတာ်မေသာ သဝါဒများကိ အက ်ပ် ှ ာေဖွ ေမးြမန်းသည်ြဖစ်၍၊
အဆီ းအတားမ ှ ိ ဘဲ သွ ားလာရ ပါ၏။ ၄၆ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့ကိ မင်းများထံ မှာ
ြပန်ေြပာ၍၊ ှ က်ေ ကာက်ြခင်း ှ င့်ကင်းလွ တ်ပါလိ မ့ ်မည်။ ၄၇ အက ်ပ်သည် ှ စ်သက်ေသာ
ပညတ်ေတာ်တိ့၌ေမွ ့ေလျာ်ပါမည်။ ၄၈ ှ စ်သက်ေသာ ပညတ်ေတာ် တိ ့အား လက်တိ့ကိ ချီ၍၊
အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ ဆင်ြခင် ေအာက်ေမ့ပါမည်။ ၄၉ အက ်ပ် ေြမာ်လင့်စရာအေ ကာင်း၊
ကိ ယ်ေတာ် ၏က န်၌ ထားေတာ်မေသာ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၅၀
ဗျာဒိ တ်ေတာ်အားြဖင့်
ထိ တ်ကပတ်ေတာ်

အက ်ပ်အသက် ှ င်
သည်

သည်

ြဖစ်၍၊

ဆင်းရဲ ကိခံရစဥ်တွင်၊

အက ်ပ်သက်သာစရာအေ ကာင်း

ြဖစ်ပါ၏။

၅၁

မာန ကီ းေသာသတိ ့သည် အက ်ပ်ကိ အလွ န် ကဲ့ ရဲ ့ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ တရားလမ်းကိ
အက ်ပ် မေ ှ ာင်ပါ။ ၅၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ေ ှ းကာလ၌ စီ ရင်ေတာ်မ ချက်တိ့ကိ အက ်ပ်
ေအာက်ေမ့၍၊ ကိ ယ်ကိကိယ် ှ စ်သိမ့ ် ေစပါ၏။ ၅၃ တရားေတာ်ကိ စွ န့်ပယ်ေသာ အဓမလတိ ့
ေ ကာင့်၊ အက ်ပ်၌ ပေလာင်ေသာ စိ တ်စွဲလန်းလျက် ှ ိ ပါ၏။ ၅၄ အက ်ပ်ဧည့်သည်
ေနရာအိ မ်တွင် အထံ းအဖွဲ ့ ေတာ်တိ့သည် အက ်ပ်သီချင်းဆိ ရာအေ ကာင်းြဖစ် ကပါ၏။ ၅၅
အိ ထာဝရဘရား၊ ညဥ့်အချိန်၌ နာမေတာ်ကိ အက ် ေအာက်ေမ့၍ တရားေတာ်ကိ
ေစာင့်ပါ၏။ ၅၆ ေပးေတာ်မေသာ သဝါဒများကိ နားေထာင် ေသာအားြဖင့် အားရပါ၏။
၅၇

အိ

ထာဝရဘရား၊

တ်ကပတ်စကားေတာ်တိ့ကိ

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်၏

နားေထာင်ပါမည်ဟ

အဘိ ့ြဖစ်ေတာ်မ၏။

အက ်ပ်ေြပာထားပါ ပီ ။

၅၈

ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ ရပါမည်အေ ကာင်း၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ေတာင်းပန်ပါ၏။
ဗျာဒိ တ်ေတာ်အတိ င်း

အက ်ကိ

သနားေတာ်မပါ။

၅၉

ကိ ယ်လိက်ရာလမ်းကိ

ဆင်ြခင်ေသာအခါ၊ သက်ေသခံ ေတာ်မ ချက်တိ့သိ့ လှ ည့်၍လိ က်ပါ၏။ ၆၀ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ
ေစာင့်ြခင်းငှ ါ မဖင့်မ ဲ အလျင်အြမန် ပပါ၏။ ၆၁ မတရားေသာသ အစည်းအေဝးတိ ့သည်
အက ်ပ်ကိဝိင်း ကေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်သည် တရား ေတာ်ကိ မေမ့မေလျာ့ပါ။ ၆၂
တရားသြဖင့်

ဆာလံ

စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ ေထာက်

၍၊ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းြခင်းငှ ါ၊
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သန်းေခါင်အချိန်၌ အက ်ပ် ထတတ်ပါ၏။ ၆၃ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာသ၊
့
ေပးေတာ်မ
ေသာ သဝါဒကိ နားေထာင်ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့် အက ်ပ်ေပါင်းေဘာ်တတ်ပါ၏။ ၆၄
အိ ထာဝရဘရား၊ ေြမ ကီ းသည် က ဏာေတာ် ှ င့်ြပည့်ဝပါ၏။ အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ
အက ်ပ်၌ သွ န်သင်ေတာ်မပါ။

၆၅ အိ ထာဝရဘရား၊

တ်ကပတ်ေတာ်အတိ င်း

ကိ ယ်ေတာ်၏က န်၌ ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။ ၆၆ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ အက ်ပ်ယံ ကည်သည်
ြဖစ်၍၊ ေကာင်းေသာ ဥာဏ် ှ င့် ပညာေတာ်အတတ်ကိ သွ င်းေပးေတာ်မပါ။ ၆၇ အက ်ပ်သည်
ဆင်းရဲ မခံ မှီလမ်းလွဲ ပါ၏။ ယခမကား၊ ဗျာဒိ တ် ေတာ်အတိ င်း ကျင့်ေစာင့်ပါ၏။

၆၈

ကိ ယ်ေတာ်သည် ေကာင်းေသာသေဘာ၊ ေကျးဇး ပတတ်ေသာ သေဘာ ှ ိ ေတာ်မ၏။
အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ အက ်ပ်၌ သွ န်သင်ေတာ်မပါ။ ၆၉ မာန ကီ းေသာ သတိ ့သည်
အက ်ပ်တဘက်၌ မသာစကားကိ ကံ စည်ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ ဥပေဒ သများကိ
စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ကျင့်ပါ၏။ ၇၀ သတိ ့ ှ လံ း သည် ဆီ ဥကဲ့ သိ ့ ခဲ လျက် ှ ိ ၏။ အက ်ပ်မကား၊
ကိ ယ်ေတာ်၏တရား၌ ေမွ ့ေလျာ်ပါ၏။

၇၁ အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ သွ န်သင်ေစြခင်းငှ ါ၊

အက ်ပ်ဆင်းရဲ ခံရေသာ ေကျးဇးသည် ကီ းပါ၏။ ၇၂ တ်ေတာ်ထွက် တရားေတာ်သည်
ေ ေငွ အေထာင်အေသာင်းထက်မက၊ အက ်ပ်၌သာ၍ ေကာင်းပါ၏။ ၇၃ ကိ ယ်ေတာ်၏
လက်တိ့သည် အက ်ပ်ကိ ဖန်ဆင်း၍၊ ပံ သ

ာန်ကိေပးေတာ်မ ပီ ။ ပညတ်ေတာ် တိ ့ကိ

အက ်ပ်သင် ိင်ေသာ ဥာဏ် ှ င့် ြပည့်စံ ေစ ေတာ်မပါ။ ၇၄ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်
ေြမာ်လင့်ေသာ ေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာသတိ
့
့သည် အက ်ပ်ကိ ြမင်၍
ဝမ်းေြမာက် ကပါလိ မ့ ်မည်။

၇၅

အိ

ထာဝရဘရား၊

စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့သည်

ဟတ်မှန်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ သစာေတာ် ှ င့်အညီ အက ်ပ် ကိ ဆင်းရဲ ေစေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း
အက ်ပ်သိပါ၏။ ၇၆ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်၌ မိ န့်ေတာ်မချက်အတိ င်း၊ က ဏာေတာ်သည်
အက ်ပ်ကိ ချမ်းသာေပးပါေစေသာ ဟ ဆေတာင်းပါ၏။ ၇၇ ကိ ယ်ေတာ်၏ တရားသည်
အက ်ပ်ေမွ ့ေလျာ် ရာြဖစ်ပါ၏။ ထိ ေ ကာင့် အက ်ပ်အသက် ှ င်မည် အေ ကာင်း၊
သနားစံ မက်ေတာ်မြခင်းသည် သက်ေရာက် ပါေစေသာ။ ၇၈ မာန ကီ းေသာ သတိ ့သည်
ှ က်ေ ကာက် ကပါ ေစေသာ။ အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ အက ်ပ်၌ မတရားသြဖင့် ပ ကပါ ပီ ။
အက ်ပ်မကား ကိ ယ်ေတာ်၏ ဥပေဒသများကိ ဆင်ြခင်ေအာက်ေမ့ပါမည်။ ၇၉ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ေ ကာက် ွံ ေသာသ၊
့
သက်ေသ

ခံ ေတာ်မချက်တိ့ကိ သိ ေသာသတိ ့သည် အက ်ပ်ထံသိ ့

လှ ည့် ကပါေစေသာ။

ှ က်ေ ကာက်ြခင်း ှ င့်

၈၀

ကင်းလွ တ်မည်

အေ ကာင်း၊

အက ်ပ် ှ လံ းသည် အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့၌ စံ လင်ပါေစေသာ။ ၈၁ အက ်ပ်၏ ဝိ ညာဥ်သည်
ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း

ဆာလံ

ေကျးဇးကိ

ေတာင့်တလျက် ှ င့်

ခွ န်အားေလျာ့ပါ၏။
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သိ ့ေသာ်လည်း၊ တ်ကပတ်ေတာ် ကိ ေြမာ်လင့်ပါ၏။ ၈၂ အက ်ပ်ကိ အဘယ်ကာလမှ
ချမ်းသာေပး

ေတာ်မပါမည်နည်းဟ၍၊

အက ်ပ်မျက်စိတိ့သည်

ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ

ေြမာ်လင့်လျက်အားကန်ပါ၏။ ၈၃ မီ းခိ း၌ ှ ိ ေသာ သားေရဘးကဲ့ သိ ့ အက ်ပ်ြဖစ်ပါ ၏။
သိ ့ေသာ်လည်း၊ အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ မေမ့မေလျာ့ပါ။ ၈၄ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်ေနရေသာ
ေန့ရက်ကာလ အဘယ်မ ေလာက် ကာရပါမည်နည်း။ အက ်ပ်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ ့အား၊

အဘယ်ကာလမှ တရားဆံ းြဖတ် ေတာ်မမည်နည်း။ ၈၅ မာန ကီ းေသာသ၊ ကိ ယ်ေတာ်၏
တရားကိ လွ န်ကျူးေသာ သတိ ့သည် အက ်ပ်အဘိ ့တွင်းများကိ တး ကပါ ပီ ။
အလံ းစံ ေသာ

ပညတ်ေတာ်တိ့သည်

သစာ ှ င့်

ြပည့်စံ ကပါ၏။

၈၆

သတပါးတိ ့သည်

အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ အက ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲ ကသည် ြဖစ်၍၊ မစေတာ်မပါ။ ၈၇ သတိ ့သည်
အက ်ပ်ကိ ေြမ ကီ းေပ က သတ်သင်ပယ် ှ င်းလပါ ပီ ။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၏
ဥပေဒသများကိ အက ်ပ်မစွ န့်ပါ။
အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။
အိ ထာဝရဘရား၊

၈၈ က ဏာေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း အက ်ပ်ကိ

တ်ေတာ်ထွက် ဗျာဒိ တ်ေတာ် ကိ ေစာင့်ပါမည်။

၈၉

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေကာင်းကင်ဘံ ၌ အစဥ်အ မဲ တည်ပါ၏။ ၉၀

သစာေတာ်သည် လမျိုးအဆက်ဆက် မဲ ြမံ ပါ၏။ ေြမ ကီ းကိ တည်ေစေတာ်မသြဖင့်၊
သသည်အ မဲ ေနပါ၏။

၉၁ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်ြဖစ်၍

စီ ရင်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊ ယေန့တိင်ေအာင် အ မဲ ေန ကပါ၏။

၉၂ အက ်ပ်သည်

ကိ ယ်ေတာ်၏ တရား၌ေမွ ့ေလျာ် ြခင်းမ ှ ိ လ င်၊ အထက်ကဆင်းရဲ ခံစဥ် ပျက်စီးပါ ပီ ။ ၉၃
ကိ ယ်ေတာ်၏

ဥပေဒများကိ

အစဥ်မေမ့မေလျာ့

ိင်ပါ။

အေ ကာင်းမကား၊

ထိ ဥပေဒသများအားြဖင့်၊ အက ်ပ်ကိ အသက် ှ င်ေစ ေတာ်မ၏။ ၉၄ အက ်ပ်သည်
ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်ြဖစ်ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်၏ ဥပေဒသများကိ ှ ာေဖွ လိက်စစ်ေသာ ေ ကာင့်
အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၉၅ အက ်ပ်ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ၊ မတရားေသာ သတိ ့သည်
ေစာင့်လျက်ေန ကပါ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့ကိ အက ်ပ်ဆင်ြခင်
ေအာက် ေမ့ပါမည်။ ၉၆ ခပ်သိမ်းေသာ စံ လင်ြခင်း၏ အဆံ းကိ အက ်ပ် ြမင်ပါ ပီ ။
ပညတ်တရားေတာ်မကား၊ အလွ န်ကျယ်ဝန်း ပါ၏။

၉၇ ကိ ယ်ေတာ်၏တရားကိ

အက ်ပ်သည် အလွ န် ှ စ်သက်ပါ၏။ တေန့လံ းဆင်ြခင်ေအာက်ေမ့လျက် ေနပါ၏။ ၉၈
ပညတ်တရားေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ရန်သတိ ့ ထက်၊ အက ်ပ်ကိသာ၍ ပညာ ှ ိ ေစပါ၏။
ပညတ်တရား ေတာ်သည် အက ်ပ်၌ အစဥ်တည်ပါ၏။ ၉၉ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့ကိ
အက ်ပ်သည် ဆင်ြခင်ေအာက်ေမ့ေသာေ ကာင့်၊ အက ်ပ်၏ ဆရာ အေပါင်းတိ ့ထက်သာ၍
နားလည်ပါ၏။

ဆာလံ

၁၀၀

ကိ ယ်ေတာ်၏

ဥပေဒသများကိ

ေစာင့်ေသာ

ေ ကာင့်၊
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အသက် ကီ းသတိ ့ထက်သာ၍

ဥာဏ်ေကာင်း

ပါ၏။

၁၀၁

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ

ေစာင့်လိ ေသာငှ ါ၊ မေကာင်း ေသာလမ်း ှ ိ သမ တိ ့ကိ လဲ ေ ှ ာင်ပါ၏။ ၁၀၂ ကိ ယ်ေတာ်သည်
သွ န်သင်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့မှ အက ်ပ်လဲ ၍ မသွ ားပါ။
မိ န့်ေတာ်မချက်တိ့သည်

အက ်ပ်အာေခါင်၌

အလွ န်ချို ကပါ၏။

၁၀၃

ခံ တွ င်းထဲ မှာ

ပျားရည်ထက်သာ၍ ချို ကပါ၏။ ၁၀၄ ကိ ယ်ေတာ်၏ ဥပေဒသများအားြဖင့်၊ အက ်ပ် သည်
ဥာဏ်တိး ပွ ား၍၊ မိ စာလမ်း ှ ိ သမ တိ ့ကိ မန်းပါ၏။

၁၀၅

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ေြခေ ှ မ့ ှ ာ မီ းခွ က်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်လမ်းခရီ းကိ လင်းေစပါ၏။ ၁၀၆ ေြဖာင့်မတ်စွာ
စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ ေစာင့်ပါ မည်ဟ အက ်ပ်ကျိန်ဆိသည် အတိ င်း ပပါမည်။ ၁၀၇ အိ
ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် အလွ န် ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ခံ ရပါ၏။ တ်ကပတ်ေတာ်အတိ င်း
အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။
စိ တ် ှ ိ ၍၊

၁၀၈

အိ ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ် တ် ှ င့်ဆက်ေသာ

အက ်ပ်သည်

ပေဇာ်သကာတိ ့ကိ

ေစတနာ

ှ စ်သက်ေတာ်မပါ၏။

စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိလည်း၊ အက ်ပ်၌ သွ န်သင်ေတာ်မပါဟ ေတာင်းပန်ပါ၏။ ၁၀၉
အက ်ပ်အသက်သည် ကိ ယ်လက်၌ အစဥ် ှ ိ ပါ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ တရားေတာ်ကိ
မေမ့မေလျာ့ပါ။

၁၁၀ မတရားေသာ

သတိ ့သည် အက ်ပ်ဘိ့ ေကျာ့ ကွ င်းကိ

ေထာင်ထား ကပါ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ် ၏ ဥပေဒသများမှ လဲ ၍ မသွ ားပါ။ ၁၁၁
သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့သည် အက ်ပ် ှ လံ း င်လန်းရာ ြဖစ်၍၊ ကိ ယ်အေမွ ဥစာဘိ ့
အစဥ်အ မဲ ခံ ယ ပါ၏။ ၁၁၂ အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ အဆံ းတိ င်ေအာင် အစဥ် လိ က်ြခင်းအလိ ငှါ၊
ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းကိ တိ က်တွန်းပါ၏။

၁၁၃ အက ်ပ်သည်

အဓမလတိ ့ကိ မန်း၍၊

ကိ ယ်ေတာ်၏တရားကိ ှ စ်သက်ပါ၏။ ၁၁၄ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ အကွ ယ်အကာ၊
အက ်ပ်၏ ဒိ င်းလားြဖစ်ေတာ်မ၏။ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့်လျက်ေနပါ၏။ ၁၁၅
ဒစ ိ က်ကိ ပေသာသတိ ့၊ ငါ့ထံမှ ဖယ်သွား က။ ငါသည် ဘရားသခင်၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ
ကျင့်ေစာင် မည်။ ၁၁၆ အက ်ပ်သည် အသက် ှ င်ပါမည် အေ ကာင်း၊ မိ န့်ေတာ်မချက်အတိ င်း
ေထာက်မေတာ်မပါ။ အက ်ပ် ေြမာ်လင့်ြခင်းအေ ကာင်းမှ မ ှ က်မေ ကာက်ပါေစ ှ င့်။ ၁၁၇
အက ်ပ်သည် ချမ်းသာရပါမည်အေ ကာင်း မစေတာ်မပါ။ အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ အစဥ်အ မဲ
ေထာက် ပါမည်။ ၁၁၈ အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့မှ လဲ သွားသမ ေသာ သတိ ့ ကိ ပယ်ေတာ်မ၏။
သတိ ့ပရိ ယာယ်သည် မသာြဖစ်ပါ၏။ ၁၁၉ မတရားေသာ ေြမသားအေပါင်းတိ ့ကိ ေချာ်ကဲ့ သိ ့
မှတ်ေတာ်မ၏။ ထိ ေ ကာင့် သက်ေသခံ ေတာ်မချက် တိ ့ကိ အက ်ပ် ှ စ်သက်ပါ၏။ ၁၂၀
ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ထိ တ်လန့်သြဖင့်၊

အက ်ပ်သည်

ကက်သီးေမွ း ှ င်းထ၍၊

စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့မှာ ေ ကာက် ပါ၏။ ၁၂၁ အက ်ပ်သည် တရားဆံ းြဖတ်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ်

ဆာလံ
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စွ ာ စီ ရင်ြခင်းကိ ပပါ ပီ ။

ှ ဥ်းဆဲ ေသာ သတိ ့လက်၌ အက ်ပ်ကိ ပစ်ထားေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၂၂

ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်အဘိ ့အလိ ငှါ အာမခံ ေတာ်မ ပါ။ မာန ကီ း ေသာသတိ ့သည် အက ်ပ်ကိ
မ ှ ိပ်စက် က

ပါေစ ှ င့်။

၁၂၃

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ ၎င်း၊

ေြဖာင့်

မတ်ြခင်းတရားေတာ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ၎င်း၊ အက ်ပ်မျက်စိသည် ေမ ာ်၍
အားကန်ပါ ပီ ။

က ဏာေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊

၁၂၄

ကိ ယ်ေတာ်၏

က န်၌ ပ၍၊

အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ သွ န်သင်ေတာ်မပါ။ ၁၂၅ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်ြဖစ်ပါ၏။
သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့ကိနားလည် ိင်ေသာ ဥာဏ်ကိ ေပးသနားေတာ်မပါ။ ၁၂၆ အိ
ထာဝရဘရား၊

စီ ရင်ေတာ်မချိန်ေရာက်ပါ ပီ ။

သတပါးများတိ ့သည်

တရားေတာ်ကိ

ပယ် ကပါ၏။ ၁၂၇ အက ်ပ်မကား၊ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေ ထက် မက၊ ေ စင်ထက် သာ၍
ှ စ်သက်ပါ၏။

၁၂၈

သိ ့ြဖစ်လ င်၊

ကိ ယ်ေတာ်၏

ေြဖာင့် ကသည်ဟထင်မှတ်လျက်၊

မိ စာလမ်း ှ ိ သမ

သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့သည်

အံ့ သဘွ ယ်

ဥပေဒသအလံ းစံ တိ ့
တိ ့ကိ

ြဖစ်၍၊

မန်းပါ၏။

သည်
၁၂၉

အက ်ပ်ဝိညာဥ်သည်

ေစာင့်ေ ှ ာက်တတ်ပါ၏။ ၁၃၀ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ဖွ င့ ်ြပြခင်းသည် အလင်းကိ ေပး၍၊
မလိ မာေသာသတိ ့ကိ

လိ မေစတတ်ပါ၏။

၁၃၁

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

အက ်ပ်

ေတာင့်တအား ကီ း သြဖင့်၊ တ်ကိ ဖွ င့ ်၍ ပန်းတိ က်ပါ၏။ ၁၃၂ နာမေတာ်ကိ ချစ်ေသာ သတိ ့၌
ပေတာ်မတတ် သည်အတိ င်း၊ အက ်ပ်ကိ ကည့် ၍ ကယ်မသနား ေတာ်မပါ။ ၁၃၃
မိ န့်ေတာ်မချက် အစဥ်အတိ င်း အက ်ပ်ေြခ လှ မ်းတိ ့ကိ ေြဖာင့်ေစေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ
အဘယ်မည် ေသာ ဒစ ိ က်မ အစိ းမရပါေစ ှ င့်။

၁၃၄ လတိ ့၏

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းထဲ က

အက ်ပ်ကိ ေ ွး တ် ေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ်၏ဥပေဒသများကိ ေစာင့်ပါ မည်။ ၁၃၅
မျက် ှ ာေတာ်၏အလင်းကိ

ကိ ယ်ေတာ်၏

က န်

အေပ မှာ

ထွ န်းလင်းေစ၍၊

အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ သွ န်သင်ေတာ်မပါ။ ၁၃၆ သတပါးများတိ ့သည် တရားေတာ်ကိ မေစာင့်
ေသာေ ကာင့်၊ အက ်ပ်မျက်စိတိ့မှ မျက်ရည်သည် ြမစ်ေရ

ကဲ့ သိ ့စီးပါ၏။ ၁၃၇ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မ၏။ စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့သည်
ေြဖာင့်မတ် က

ပါ၏။

၁၃၈

ထားေတာ်မေသာ

သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့

သည်လည်း တရား ှ င့်ညီ ၍ သစာ မဲ ကပါ၏။ ၁၃၉ ရန်သတိ ့သည် စကားေတာ်တိ့ကိ
ေမ့ေလျာ့ေသာ ေ ကာင့်၊ စွဲ လန်းပပန်ြခင်းစိ တ်သည် အက ်ပ်ကိ
တ်ကပတ်ေတာ်သည်
ှ စ်သက်ပါ၏။

အလွ န်စင် ကယ်သည်

ြဖစ်၍၊

ှ ဥ်းဆဲ ပါ၏။ ၁၄၀

ကိ ယ်ေတာ်၏က န်သည်

၁၄၁ အက ်ပ်သည် ငယ်ေသာသ၊ မထီ မဲ့ြမင် ပြခင်း ကိ ခံ ရေသာသ

ြဖစ်ပါ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ ဥပေဒသများကိ မေမ့မေလျာ့ပါ။

ဆာလံ
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ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မြခင်းသည် နိစထာဝရ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းြဖစ်ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်၏တရားသည်
သစာ တရားြဖစ်ပါ၏။ ၁၄၃ ဆင်းရဲ ိ းငယ်ြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာ်လည်း၊ ပညတ်ေတာ်တိ့သည်
အက ်ပ်ေမွ ့ေလျာ်ရာြဖစ်ပါ၏။

၁၄၄ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့သည်

အစဥ်အ မဲ

ေြဖာင့် ကပါ၏။ အက ်ပ်သည် အသက် ှ င်ပါမည် အေ ကာင်း၊ ဥာဏ်ကိေပးသနားေတာ်မပါ။
၁၄၅

အက ်ပ်သည်

စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ေအာ်ဟစ်

ပါ၏။

အိ ထာဝရဘရား

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ပါမည်။ ၁၄၆ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေအာ်ဟစ်ပါ၏။
ကယ်တင်ေတာ် မပါ။ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့ကိ ေစာင့်ပါမည်။ ၁၄၇ မိ ဃ်းမလင်းမှီ
အက ်ပ် ေအာ်ဟစ်တတ်ပါ၏။

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့်လျက်ေနပါ၏။

၁၄၈

ဗျာဒိ တ်ေတာ်တိ့ကိ ဆင်ြခင်ေအာက်ေမ့လိ ေသာ ငှ ါ၊ ညဥ့်ယံ မလွ န်မှီ အက ်ပ် ိးတတ်ပါ၏။
၁၄၉

အိ

ထာဝရဘရား၊

က ဏာေတာ် ှ ိ သည်

အတိ င်း

အက ်ပ်စကားကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ စီ ရင် ေတာ်မချက် ှ င့်အညီ အက ်ပ်ကိ အသက် ှ င်ေစေတာ် မပါ။ ၁၅၀
မေကာင်းေသာအ ကံ အစည်၌ ကျင်လည်ေသာ သတိ ့သည် အနီးသိ ့ချဥ်း ကပါ၏။ သတိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ် ၏တရား ှ င့် ေဝး ကပါ၏။ ၁၅၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် နီးေတာ်မ ၏။
အလံ းစံ ေသာ ပညတ်ေတာ်တိ့သည် သစာြဖစ် က

ပါ၏။ ၁၅၂ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့ကိ

အစဥ်အ မဲ ထား ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၊ ေ ှ ့ဦးစွ ာမှစ၍ အက ်ပ်သိပါ၏။ ၁၅၃ အက ်ပ်ခံရေသာ
ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ကည့် ၍၊ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ်၏တရားကိ မေမ့ မေလျာ့ပါ။ ၁၅၄
အက ်ပ် အမကိ ေစာင့်၍ အက ်ပ်ကိေ ွး တ် ေတာ်မပါ။ ဗျာဒိ တ်ေတာ်အားြဖင့်
အသက် ှ င်ေစေတာ် မပါ။
မ ှ ာေသာေ ကာင့်၊

၁၅၅ မတရားေသာသတိ ့သည်

ကယ်တင်ြခင်း ှ င့်

ေဝး ကပါ၏။

အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ

၁၅၆

အိ ထာဝရဘရား၊

သနားစံ မက်ေတာ်မြခင်း သေဘာသည် ကယ်ဝပါ၏။ စီ ရင်ေတာ်မချက် ှ င့်အညီ ၊ အက ်ပ်ကိ
အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။

၁၅၇ အက ်ပ်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသ ှ င့် ရန်ဘက် ပ

ေသာ

သတိ ့သည် များ ကပါ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ အက ်ပ် သည် သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့မှ
လဲ ၍မသွ ားပါ။

၁၅၈ သစာမ ှ ိ ေသာသတိ ့ကိ

အက ်ပ်သည်ြမင်၍ စိ တ်နာပါ၏။

အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် ဗျာဒိ တ်ေတာ် စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ ေန ကပါ၏။ ၁၅၉
ကိ ယ်ေတာ်၏

ဥပဒသများကိ

အိ ထာဝရဘရား၊
ေစေတာ်မပါ။

၁၆၀

အက ်ပ်

ှ စ်သက်ေ ကာင်းကိ

က ဏာေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊

အက ်ပ်ကိ

မှတ်ေတာ်မပါ။
အသက် ှ င်

တ်ကပတ်ေတာ်အလံ းစံ တိ ့သည် ဟတ်မှန်ပါ ၏။ တရားသြဖင့်

စီ ရင်ေတာ်မချက် ှ ိ သမ တိ ့သည် အစဥ် အ မဲ တည် ကပါ၏။ ၁၆၁ အစိ းရေသာ သတိ ့သည်
အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ အက ်ပ်ကိ
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စကားေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ ပါ၏။
့
၁၆၂ လက်ရဥစာများကိ ေတွ ့သကဲ့ သိ ့ ဗျာဒိ တ်ေတာ်
စကားေ ကာင့် အက ်ပ်ဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ ၁၆၃ မသာစကားကိ ကားပျင်း ွံ ှ ာပါ၏။ တရား
ေတာ်ကိကား ှ စ်သက်ပါ၏။ ၁၆၄ ေြဖာင့်မတ်စွာ စီ ရင်ေတာ်မချက်များေ ကာင့် ကိ ယ်ေတာ်ကိ
တရက်လ င် ခနစ် ကိ မ် ချီးမွ မ်းတတ်ပါ၏။ ၁၆၅ တရားေတာ်ကိ ှ စ်သက်ေသာ သတိ ့၌ ကီ းစွ ာ
ေသာ ငိ မ်ဝပ်ြခင်း ှ ိ ပါ၏။ သတိ ့စိတ်ပျက်စရာအေ ကာင်း မ ှ ိ ပါ။ ၁၆၆ အိ ထာဝရဘရား၊
ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇး ကိ အက ်ပ်ေြမာ်လင့်၍၊ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကျင့်ပါ၏။ ၁၆၇
သက်ေသခံ ေတာ်မချက်တိ့ကိ အက ်ပ်ဝိညာဥ် သည် ေစာင့်ပါ၏။ အလွ န် ှ စ်သက်ပါ၏။ ၁၆၈
ကိ ယ်ေတာ်၏

ဥပေဒသတိ ့ ှ င့်

သက်ေသခံ ေတာ်

မချက်တိ့ကိ

ေစာင့်ပါ၏။

အက ်ပ်အကျင့် ှ ိ သမ တိ ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိ ကပါ၏။ ၁၆၉ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်
ေအာ်ဟစ်သံသည် ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ ေရာက်ပါေစေသာ။ တ်ကပတ်ေတာ် အတိ င်း ဥာဏ်ကိ
ေပးသနားေတာ်မပါ။ ၁၇၀ အသနားခံ ေသာစကားသည် ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ ေရာက်ပါေစေသာ။
ဗျာဒိ တ်ေတာ်အတိ င်း အက ်ပ်ကိ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။

၁၇၁ အထံ းအဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ

သွ န်သင်ေတာ်မေသာ အခါ၊ အက ်ပ်၏ တ်သည် ချီးမွ မ်းြခင်းကိ မက်ဆိ ပါမည်။ ၁၇၂
အလံ းစံ ေသာ ပညတ်ေတာ်တိ့သည် ေြဖာင့်မတ် ပါသည်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်လ ာသည်
ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ သီ ချင်းဆိ ပါမည်။

၁၇၃ ကိ ယ်ေတာ်၏ ဥပေဒသများကိ

ှ စ်သက်ပါ

သည်ြဖစ်၍၊ လက်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ မစပါေစ ေသာ။ ၁၇၄ အိ ထာဝရဘရား၊
ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ အက ်ပ် ေတာင့်တပါ၏။ တရားေတာ်သည် လည်း
အက ်ပ်ေမွ ့ေလျာ်ရာ ြဖစ်ပါ၏။

၁၇၅ အက ်ပ်သည် အသက် ှ င်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ချီးမွ မ်းပါေစေသာ။ စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့သည် အက ်ပ်ကိ မစ ကပါေစေသာ။

၁၇၆

ေပျာက်ေသာ သိ းကဲ့ သိ ့ အက ်ပ်သည် လမ်းလွဲ ပါ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်ကိ ှ ာေတာ်မပါ။
အက ်ပ်သည် ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ မေမ့မေလျာ့ပါ။

၁၂၀ အက

်ပ်သည်

ဆင်းရဲ ခံရေသာအခါ

ထာဝရ

ဘရားကိ

ေအာ်ဟစ်၍၊

ထာဝရဘရားသည် နားေထာင် ေတာ်မ၏။ ၂ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်အသက်ကိ သစာ
မ ှ ိ ေသာ

တ်မှ၎င်း၊

လှ ည့်စားတတ်ေသာ

အိ လှည့်စားတတ်ေသာလ ာ၊
အဘယ်အကျိုးကိ ခံရသနည်း။

လ ာမှ၎င်း

သင်သည်အဘယ်

ကယ် တ်ေတာ်မပါ။
ေကျးဇး ှ ိ

၃

သနည်း။

၄ အား ကီ းေသာ သ၏ ထက်ေသာြမားကဲ့ သိ ့၎င်း၊

ရသမ်သစ်သား မီ းခဲ ကဲ့သိ ့၎င်းြဖစ်၏။ ၅ ငါသည် ေမ ှ က်ြပည်၌ တည်းခိ ၍၊ ေကဒါတဲ ၌
ေနရသည် အရာမှာ အမဂလာ ှ ိ ၏။

ဆာလံ
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ငါ့ဝိညာဥ်သည် ကာြမင့်စွ ာေနရပါသည်တကား။ ၇ ငါသည် ငိ မ်သက်ြခင်းဘက်မှာေန၏။
ငါေြပာ လ င်မကား၊ သတိ ့သည် စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ က၏။

၁၂၁ ငါ့ကိမစြခင်း အေ ကာင်းသည် ေပ ထွက်ရ ေသာ ေတာင် ိးသိ့ ငါေမ ာ် ကည့်၏။
၂ ေကာ်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ းကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား ထံ ေတာ်မှ၊ ငါ့ကိ

မစြခင်းအေ ကာင်းသည် ေပ ထွ က်ရ၏။ ၃ သင်၏ ေြခကိ ေချာ်ေစြခင်းငှ ါ အခွ င့ ်ေပးေတာ်
မမ။ သင့်ကိ ေစာင့်ေသာသသည် အိ ပ်ေတာ်မမ။ ၄ အကယ်စင်စစ် ဣသေရလအမျိုးကိ
ေစာင့် ေသာသသည် ငိ က်မျဥ်းအိ ပ်ေပျာ်ြခင်း

ှ ိ ေတာ်မမ။

၅ ထာဝရဘရားသည်

သင့်ကိ ေစာင့်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည် သင်၏လက်ျာဘက်၌ ှ ိ ေသာ သင်ခိလံ ရာ
အရိ ပ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၆ ေန့အချိန်၌ ေနအားြဖင့်၎င်း၊ ညဥ့်အချိန်၌ လအားြဖင့်၎င်း

အထိ အခိ က်မ ှ ိ ရာ။ ၇ ထာဝရဘရားသည် မေကာင်းေသာအမအရာ အလံ းစံ တိ ့ကိ ကွ ယ်ကာ၍၊
သင်၏အသက်ကိ ေစာင့်ေတာ် မလိ မ့ ်မည်။ ၈ ထာဝရဘရားသည် သင်၏ ထွ က်ြခင်း ှ င့်
ဝင်ြခင်းတိ ့ကိ ယခမှစ၍ အစဥ်အြပတ် ေစာင့်ေတာ်မ လိ မ့ ်မည်။

၁၂၂ ငါတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်သိ့ သွား ကကန်အ့ံ ဟ သတပါးတိ့သည်
ေြပာ ကေသာအခါ၊

ငါသည်

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။

၂

သင်၏တံ ခါးတိ ့အတွ င်း၌ ငါတိ ့သည်ရပ်၍ ေန ကလိ မ့ ်မည်။

အိ
၃ ေယ

ေယ ှ လင် မိ ၊့
ှ လင် မိ သ
့ ည်

ေစ့စပ်ေသာ မိ က
့ ဲ့ သိ ့ တည်၏။ ၄ အမျိုးအ ယ်တိ့သည် ထိ မိ သ
့ ိ ့တက် က၏။ ဣသေရလအမျိုး
ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ထာဝရဘရား၏ အမျိုးအ ွယ်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်းြခင်းငှ ါ တက်သွား က၏။ ၅ ထိ မိ ့၌ တရားစီ ရင်ရာပလင်၊ ဒါဝိ ဒ်မင်းမျိုး၏ ရာဇပလင်တိ့
သည်တည် က၏။ ၆ ေယ ှ လင် မိ ့ ငိ မ်ဝပ်မည်အေ ကာင်း ဆ ေတာင်း ကေလာ့။ ထိ မိ က
့ ိ
ြမတ် ိးစံ မက်ေသာ သတိ ့သည် ချမ်းသာရ ကပါေစေသာ။ ၇ သင်၏ မိ ့ ိ းအတွ င်း၌ ငိ မ်ဝပ်ြခင်း၊
သင်၏ဘံ ဗိ မာန်တိ့၌ ချမ်းသာြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။ ၈ သင်၌ ငိ မ်ဝပ်ြခင်း ှ ိ ပါေစေသာဟ ငါသည်
ညီ အစ်ကိအတွ က်၊ အေဆွ ခင်ပွန်းတိ ့အတွ က် ေြပာဆိ ပါမည်။

၉ ငါတိ ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ် ကိ ေထာက်၍၊ သင်၏အကျိုးကိ ှ ာပါမည်။

၁၂၃ ေကာင်းကင်ဘံ ၌

ကျိန်းဝပ်ေတာ် မေသာဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်

ေမ ာ် ကည့်ပါ၏။ ၂ က န်တိ့သည် သခင်လက်ကိ၎င်း၊ က န်မတိ ့သည် သခင်မလက်ကိ၎င်း
ေမ ာ် ကည့်သည်နည်းတ၊ အက ်ပ်တိ့ သည် ကယ်မသနားေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ မခံ မှီတိင်
ေအာင်၊ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေမ ာ် ကည့်လျက်ေန ကပါ၏။ ၃ အိ
ထာဝရဘရား၊ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည် အလွ န်အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ ခံရပါသည်

ဆာလံ
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ြဖစ်၍၊ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ ၄ မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ သတိ ့၏ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ၎င်း၊ မာန ကီ းေသာ
သတိ ့၏ အ ှ က်ခွဲြခင်းကိ ၎င်း၊ အက ်ပ်တိ့ ၏ ဝိ ညာဥ်သည် အလွ န်ခံရပါ၏။

၁၂၄ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ဘက်မှာ

ှ ိ ေတာ် မမလ င်ဟေသာ စကား ှ င့် ချီ၍၊

ဣသေရလအမျိုးဆိ ရ ေသာစကား ဟမကား၊ ၂ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ဘက်မှာ ှ ိ ေတာ်
မမလ င်၊ လတိ ့သည် ငါတိ ့ရန်ဘက်၌ ေန ကေသာအခါ၊

၃ အမျက်ထွက်၍ ငါတိ ့ကိ

အသက် ှ င့်တကွ မျို က ပီ တကား။ ၄ ထိ အခါ ငါတိ ့ကိ ေရသည်၊ လမ်းမိ း၍ စီ းေသာ ေရသည်
ငါတိ ့ဝိညာဥ်အေပ မှာ ေကျာ်သွား ပီ တကား။ ၅ ေစာ်ကားေသာ ေရတိ ့သည် ငါတိ ့အသက်
ဝိ ညာဥ်အေပ မှာ ေကျာ်သွား က ပီ တကား။ ၆ သတိ ့သွား ှ င့် ကိ က်ခဲရာဘိ ့ ငါတိ ့ကိ အပ်ေတာ်
မမေသာ ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစ သတည်း။ ၇ ငှ က်သည် မဆိ းတိ ့၏
ေကျာ့ကွ င်းထဲ က လွ တ် သကဲ့ သိ ့၊ ငါတိ ့အသက်သည် လွ တ်လျက် ှ ိ ၏။ ေကျာ့ကွ င်း ြပတ်၍
ငါတိ သ
့ ည် လွ တ် က ပီ ။ ၈ ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီ းကိ ဖန်ဆင်းေတာ် မေသာ ထာဝရဘရား၏
နာမေတာ်အားြဖင့်၊ ငါတိ ့သည် မစြခင်းေကျးဇးကိ ခံ ရ ကသတည်း။

၁၂၅ ထာဝရဘရားကိ ခိလံ ေသာ သတိ့သည် မတန် မလပ်၊ အစဥ်အ မဲတည်ေသာ
ဇိ အန်ေတာင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ် က

၏။ ၂ ေတာင် ိ းတိ ့သည် ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ဝန်းရံ သကဲ့ သိ ့၊

ထာဝရဘရားသည် မိ မိလတိ ့ကိ ယခမှစ၍၊ ကာလအစဥ်မြပတ်ဝန်းရံ ေတာ်မ၏။

၃

ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့သည် ဒစ ိ က်ကိ ပေသာ အခွ င့ ်မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ မတရားေသာသတိ ့၏
လှ ံ တံ သည် ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့၏ အေမွ ခံရာအဘိ ့အေပ မှာ မတည်မေနရ။

၄

အိ ထာဝရဘရား၊ ေကာင်းေသာသ၊ သေဘာ ေြဖာင့်ေသာ သတိ ့အား ေကျးဇး ပေတာ်မပါ။
၅

ေကာက်ေသာလမ်းများသိ ့

လဲ သွားေသာ

သတိ ့

ကိ ကား၊

ထာဝရဘရားသည်

မတရားသြဖင့် ပေသာ သတိ ့ ှ င့်အတ ထတ်သွားေတာ်မမည်။ ဣသေရလအမျိုး ၌ ငိ မ်ဝပ်ြခင်း
ှ ိ ပါေစေသာ။

၁၂၆ ဘမ်းသွားချုပ်ထားေသာ

ဇိ အန်သားတိ ့ကိ

ထာဝရဘရား

ြပန်လာေစေတာ်မေသာအခါ၊ ငါတိ ့သည် အိ ပ်မက်ေသာသကဲ့ သိ ့ ြဖစ် က၏။ ၂
ထိ အခါ ငါတိ ့ တ်သည် ရယ်ြခင်း ှ င့်၎င်း၊ ငါတိ ့ လ ာသည် သီ ချင်းဆိ ြခင်း ှ င့်၎င်း ြပည့်ဝ၏။
တပါးအမျိုး သားတိ ့ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် သတိ ့အဘိ ့ ကီ းေသာအမကိ ပေတာ်မ ပီ ဟ
ဆိ က၏။ ၃ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့အဘိ ့ ကီ းေသာအမကိ ပေတာ်မ ပီ ။ ငါတိ ့သည်လည်း
ဝမ်းေြမာက်လျက် ေန က

၏။ ၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ဘမ်းသွ ားချုပ်ထားြခင်းကိ ခံ ရေသာ

အက ်ပ်တိ့ကိ ေတာင်မျက် ှ ာ ေချာင်းေရကဲ့ သိ ့ တဖန်ြပန်လာေစေတာ်မပါ။

၅

မျက်ရည်ကျလျက် မျိုးေစ့ ကဲ ေသာသတိ ့သည် င်လန်းလျက် စပါးရိ တ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၆
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မျက်ရည်ကျလျက် ကဲ ရန် မျိုးေစ့ကိ ေဆာင်၍ ထွ က်သွားေသာ သသည်၊ ေကာက်လိ င်းများကိ
ေဆာင် လျက် င်လန်းေသာစိ တ် ှ င့် အမှန်ြပန်လာလိ မ့ ်မည်။

၁၂၇ ထာဝရဘရားသည် အိမ်ကိ ေဆာက်ေတာ်မမ လ င်၊ ေဆာက်ေသာ သတိ့သည်
အချည်း ှ ီးလပ်ေဆာင်

က၏။

ထာဝရဘရားသည်

မိ က
့ ိ

ေစာင့်ေတာ်မမလ င်၊

ကင်းေစာင့်တိ ့သည် အချည်း ှ ီးေစာင့် က၏။ ၂ ေစာေစာထလျက်၊ ညဥ့်နက်သည်တိင်ေအာင်
မအိ ပ်ဘဲေနလျက်၊ ပင်ပန်းစွ ာ အစာစားလျက်ေနေသာ် လည်း အကျိုးမ ှ ိ ။ အိ ပ်ေပျာ်ရေသာ
အခွ င့ ်ကိ

ချစ်ေတာ်မ

ေသာ

သအားအမှန်ေပးေတာ်မ၏။

၃

ဘွ ားြမင်ေသာ

သားသမီ းတိ ့သည်ထာဝရဘရား ဆချ၍ ေပးသနားေတာ်မေသာ အေမွ ဥစာြဖစ် က၏။ ၄
အသက်ပျိုစဥ်၊ ဘွ ားြမင်ေသာ သားသမီ းတိ ့ သည် သရဲ လက်၌ ှ ိ ေသာြမားကဲ့ သိ ့ ြဖစ် က၏။ ၅
မိ မိြမားေတာင့်ကိ

သတိ ့ ှ င့်ြပည့်ေစေသာသ

သည်

မဂလာ ှ ိ ၏။

သတိ ့သည်

ှ က်ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ ။ ရန်သတိ ့ကိ တံ ခါးဝ၌ ဆီ းတား ကလိ မ့ ်မည်။

၁၂၈ ထာဝရဘရားကိ

ေ ကာက် ွံ ့၍၊ လမ်းခရီ းေတာ် သိ ့ လိ က်သွားသမ ေသာ

သတိ ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၂ ထိ သိ့ ပလ င် သင်သည် မိ မိလက် ှ င့် လပ် ေဆာင်၍ရေသာ
အစာကိ စားရလိ မ့ ်မည်။ မဂလာ ှ ိ ၍ ေကာင်းစားရလိ မ့ ်မည်။

၃ သင်၏မယားသည်

သင့်အိ မ်နားမှာ များစွ ာ အသီ းသီ းေသာ စပျစ် ွယ်ပင်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ သားသမီ း တိ ့သည်
သင့်စားပွဲ ပတ်လည်၌ စိ က်ပျိုးေသာ သံ လွ င်ပင် များကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။

၄

ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာသသည်
့
ထိ သိ့ ေသာ မဂလာ ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။

၅

ထာဝရဘရားသည် ဇိ အန်ေတာင်ေပ က ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၍၊ ေယ ှ လင် မိ ခ့ ံ ရေသာ
ေကာင်းကျိုးကိ တသက်လံ းြမင်ရလိ မ့ ်မည်။ ၆ မိ မိသားသမီ းတိ ့၌ ဘွ ားြမင်ေသာ သားသမီ း
တိ ့ကိလည်း ြမင်ရလိ မ့ ်မည်။ ဣသေရလအမျိုး၌ ငိ မ်ဝပ် ြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။

၁၂၉ ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍၊

ကိ မ်ဖန်များစွ ာ

ငါ့ကိ

သတပါးတိ ့သည်

ှ ဥ်းဆဲ က ပီ ဟေသာ စကား ှ င့်ချီ၍၊ ဣသေရလအမျိုးဆိ ရေသာ စကားဟမကား၊ ၂
ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍၊ ကိ မ်ဖန်များစွ ာ ငါ့ကိ သတပါးတိ ့သည်

ှ ဥ်းဆဲ က ပီ ။ သိ ့ေသာ်လည်း

ငါ့ကိ မ ိင် က။ ၃ ထွ န်ေသာ သတိ ့သည် ငါ့ေကျာေပ မှာ ထွ န်၍၊ ှ ည်ေသာ ထွ န်ေ ကာင်းတိ ့ကိ
ြဖစ်ေစ က၏။ ၄ ထာဝရဘရားသည် ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မ၏။ မတရားေသာ သတိ ့၏ ကိ းတိ ့ကိ
ြဖတ်ေတာ်မ ပီ ။ ၅ ဇိ အန် မိ က
့ ိ မန်းေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ှ က်ေ ကာက်၍ လှ န်ြခင်းကိ
ခံ ရ ကပါေစ။ ၆ အိ မ်မိးေပ မှာ ေပါက်၍၊ အဘယ်သမ မ တ်ဘဲ

ိ း ွမ်းတတ် ေသာ

ြမက်ပင်ကဲ့သိ ့ြဖစ် ကပါေစ။ ၇ ထိ ြမက်ပင်ကိ ရိ တ်ေသာသသည် လက်တဆပ်မ မရ။
စည်းေသာသလည်း လက်တေပွ ့မ မရ။
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ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ မဂလာသက်ေရာက်ပါ ေစေသာ။ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ
အမှီ ပ၍၊ သင်တိ့ကိ ေကာင်း ကီ းေပး က၏ဟ မေြပာမဆိ ရ က။

၁၃၀ အိထာဝရဘရား၊ နက်နဲရာထဲက ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ပါ၏။
ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ စကားသံ ကိ

၂ အိ

ကား၍၊ အက ်ပ်ဆေတာင်းပဌနာ ပသံ ကိ

နားေညာင်း ေတာ်မပါ။ ၃ အိ ဘရား ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဒစ ိ က်အြပစ်များကိ
မှတ်ေတာ်မလ င်

အဘယ်သသည်

ေ ကာက် ွံ စရာအေ
့
ကာင်း ှ ိ ေစ
ထာဝရဘရားကိ

ငါေစာင့်လျက်ေန၏။

ဘရား ှ င်ကိ

၄

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ြခင်းငှ ါ၊ အြပစ်လတ်ြခင်းအခွ င့ ်ကိ ပိ င်ေတာ်မ၏။ ၅

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ငါေြမာ် လင့်၏။
ငါ့ဝိညာဥ်သည်

ခံ ရပ် ိင်ပါမည်နည်း။

ငါ့ဝိညာဥ်

သည်

ေစာင့်လျက်ေန၏။

၆ နံ နက်ကိေ ြမာ်လင့်ေသာ သတိ ့ထက်မက၊

ေြမာ်လင့်လျက်ေန၏။

၇

ဣသေရလအမျိုးသည်

ထာဝရဘရားကိ ေြမာ် လင့်ပါေစ။ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား၌ က ဏာ ှ ိ ၏။
များစွ ာေသာ ေ ွး တ်ြခင်းေကျးဇး ှ ိ ၏။ ဣသေရလ အမျိုးကိ ခပ်သိမ်းေသာ ဒစ ိ က်အြပစ်တိ့
အထဲ က ေ ွး တ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၁၃၁ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်သည် စိ တ်မြမင့်ပါ။ မျက် ှ ာလည်း မေမာ်ပါ။

ကိ ယ် ှ င့်မတန်၊ ကီ းြမင့်ေသာ အမတိ ့၌ မကျင်လည်ပါ။ ၂ အကယ်စင်စစ် အက ်ပ်သည်
အမိ ိ ့ ှ င့် ကွ ာ ေသာ သငယ်ကဲ့သိ ့၊ ကိ ယ်စိတ်ကိ ေြဖ၍ ငိ မ်းေစပါ ပီ ။ အက ်ပ်စိတ် ှ လံ းသည်
ိက
့ ွ ာေသာ သငယ်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ပါ ၏။ ၃ ဣသေရလအမျိုးသည် ယခမှစ၍၊ ကာလ အစဥ်မြပတ်
ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့်ပါေစ။

၁၃၂ အိထာဝရဘရား၊

ဒါဝိ ဒ်မင်းကိ ၎င်း၊ သခံ ရသမ

ေသာ ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ၎င်း

ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၂ ထိ မင်းက၊ ယာကပ်အမျိုး ကိ းကွ ယ်ေသာ တန်ခိး ှ င် ထာဝရဘရား
ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာအရပ်ကိ အက ်ပ် သည် မေတွ ့မှီတိင်ေအာင်၊ ကိ ယ်ေနရာအိ မ်သိ့မဝင်၊
ကိ ယ်အိပ်ရာေပ သိ ့မတက်၊ ကိ ယ်မျက်စိအိပ်ရမည့်အခွ င့ ်၊ မျက်ခမ်းမှိတ်ရမည့်အခွ င့ ်ကိ
မေပးပါဟ၊ ယာကပ်အမျိုး ကိ းကွ ယ်ေသာ တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားထံ ကျိန်ဆိ၍ အဓိ ာန် ပ၏။
၆ တဲ ေတာ်သည် ဧဖရိ မ်ြပည်မှာ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ငါတိ ့သည် ကားရ ပီ ။ ယာရိ မ်ေတာ၌ ေတွ ့ က ပီ ။
၇ ဘံ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ ဝင်၍၊ ေြခေတာ်တင်ရာ ခံ ေအာက်၌ ြပပ်ဝပ်ကိးကွ ယ် ကကန်အ့ံ ။ ၈

အိ ထာဝရဘရား၊ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာသိ ့ ဘန်း ေတာ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ ဓမေသတာ ှ င့်တကွ
တက်ေတာ်မပါ။ ၉ ကိ ယ်ေတာ်၏ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်း တန်ဆာကိ ဆင်၍၊
ကိ ယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်း သတိ ့သည် င်လန်းစွ ာ သီ ချင်းဆိ ကပါေစေသာ။ ၁၀ ကိ ယ်ေတာ်၏

ဆာလံ

1022

က န်ဒါဝိ ဒ်မင်း၏ မျက် ှ ာကိ ေထာက်သြဖင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်ထံ၌ ဘိ သိက်ခံေသာသကိ
ြငင်းပယ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၁ ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိ ဒ်အား ဓိ ာန်ကျိန်ဆိ ြခင်းကိ ပ၍၊
သစာဖျက်ေတာ်မမေသာ စကားဟမကား၊ သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ သင်၏ပလင်ေပ မှာ
ငါတင်မည်။

၁၂ သင်၏သားတိ ့သည်

ငါ့ပဋိ ညာဥ်တရားကိ ၎င်း၊ ငါသွ န်သင်ေသာ

သက်ေသခံ ချက်ကိ၎င်း ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င်၊ သတိ ့၏သားများသည်လည်း သင်၏ပလင်
ေပ မှာ အစဥ်အ မဲ ထိ င်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဗျာဒိ တ်ထား ေတာ်မ ပီ ။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည်
ဇိ အန် မိ က
့ ိ ေ ွးေကာက်၍၊ အ မဲ ေနေတာ်မရာဘိ ့ အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အရာမှာ၊ ၁၄ ဤ မိ က
့ ား
ငါအစဥ်အ မဲ ကျိန်းဝပ်ရာ မိ တ
့ ည်း။ ငါအလိ ှ ိ သည် ြဖစ်၍၊ ဤ မိ ့၌ငါေနမည်။ ၁၅ သ၏
အစာအာဟာရကိ အထးသြဖင့် ေကာင်း ကီ းေပးမည်။ သ၌ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ ဝစွ ာေက းမည်။
၁၆ သ၏ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိ ကယ်တင်ြခင်း တန်ဆာကိ ဆင်ေစသြဖင့်၊ သ၌သန့် ှ င်း

သတိ ့သည် င်လန်းေသာ သီ ချင်းကိ င်လန်းစွ ာ ဆိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ထိ မိ ့၌ ဒါဝိ ဒ်၏
ဦ းချိုကိ ငါေပါက်ေစမည်။ ငါ့ထံ၌ ဘိ သိက်ခံ ေသာသတိ ့ မီ းခွ က်ကိ ငါြပင်ဆင် ပီ ။ ၁၈
ထိ အ ှ င်၏ ရန်သများကိ ှ က်ေ ကာက်ြခင်း ှ င့် ငါဖံ းလမ်းမည်။ သ၏ဦ းရစ်သရဖသည်
ဘန်းပွ င့ ်လျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်ဟ ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ ိ ၏။

၁၃၃ ညီအစ်ကိတိ့သည်

သေဘာတလျက်ေပါင်းေဘာ်

ကသည်အရာမှာ

အလွ န်ေကာင်းေပ၏။ အလွ န်တင့် တယ်ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ ၂ အာ ံ ၏ ေခါင်းေပ မှာ
ေလာင်းလျက်၊ သ၏ မတ်ဆိတ်သိ့စီး၍၊ လည်စွပ်တိင်ေအာင် ကျေသာနံ သ
့ ာဆီ ကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၏။
၃ ေဟရမန်ေတာင် ှ င့် ဇိ အန်ေတာင် ိ းေပ သိ ့ ကျေသာ ှ င်းကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၏။ ထိ သိ့ေန ကေသာ

အရပ်၌၊

ထာဝရဘရားသည်

အစဥ်အ မဲ

အသက် ှ င်ြခင်းအခွ င့ ်

တည်းဟေသာ

ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ စီ ရင်ေတာ်မ၏။

၁၃၄ ထာဝရဘရား၏

အိ မ်ေတာ်၌

ညဥ့်ယံ ေစာင့်

ေသာ

ထာဝရဘရား၏

က န်ေတာ်အေပါင်းတိ ့၊ ထာဝရ ဘရားကိ ေကာင်း ကီ းေပး ကေလာ့။ ၂ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်သိ့
လက်ကိချီ၍၊ ထာဝရ ဘရားကိ

ေကာင်း ကီ းေပး ကေလာ့။

၃ ေကာင်းကင် ှ င့်

ေြမ ကီ းကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာ ထာဝရဘရားသည် ဇိ အန်ေတာင်ေပ က၊ သင့်ကိ
ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မပါ ေစေသာ။

၁၃၅ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ချီးမွမ်း က

ေလာ့။

၂ ထာဝရဘရား၏

အိ မ်ေတာ်၊ ငါတိ ့ ဘရား သခင်၏ အိ မ်ေတာ်တန်တိင်းတွ င် အမေစာင့်ေသာ ထာဝရဘရား၏
က န်ေတာ်တိ့၊ ချီးမွ မ်း ြခင်းကိ ပ က

ေလာ့။ ၃ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းြမတ်ေတာ်မေသာ

ေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ နာမေတာ်ကိ ေထာမနာသီ ချင်းဆိ ကေလာ့။
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ထိ သိေ
့ သာ အမသည် တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ ၄ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည်
ယာကပ် အမျိုးကိ ကိ ယ်ေတာ်အဘိ ့၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ဘ ာေတာ်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း
ေ ွးေကာက်ေတာ်မ ပီ ။ ၅ ထာဝရဘရားသည် ကီ းေတာ်မေ ကာင်း၊ ငါတိ ့ ၏ဘရား ှ င်သည်
ဘရားတကာတိ ့ထက် ြမတ်ေတာ် မေ ကာင်းကိ ငါသိ ၏။

၆ ထာဝရဘရားသည်

ေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီ း၊ သမဒရာ၊ နက်နဲရာအရပ်ရပ်တိ့၌ အလိ ေတာ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ပေတာ်မ၏။
၇ ေြမ ကီ းစွ န်းမှ မိ ဃ်းတိ မ်တိ့ကိ တက်ေစေတာ် မ၏။ မိ ဃ်း ှ င့်တကွ လ ပ်စစ်ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ဘ

ာေတာ်တိက်ထဲက ေလကိ ထတ်ေတာ်မ၏။ ၈ အဲ ဂတုြပည်၌

လမှစ၍ တိ ရ စာန်တိင်ေအာင် သားဦ း ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၉ အိ အဲ ဂတုြပည်၊
သင်၏အထဲ မှာ ဖာေရာမင်းမှ စ၍၊ သ၏က န်အေပါင်းတိ ့၏အေပ သိ ့ လကဏာ သက်ေသ၊
အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အာေမာရိ ြပည်ကိ အစိ းရေသာ ှ ိ ဟန်မင်း၊
၁၁ ဗာ ှ န်ြပည်ကိ အစိ းရ ေသာ သဃမင်း ှ င့်တကွ ၊ ဘန်း ကီ းေသာ

ှ င်ဘရင်များကိ

ကွ ပ်မျက်၍၊ များြပား ေသာ လမျိုး ှ င့်တကွ ၊ ခါနာန်တိင်း ိင်ငံအေပါင်းတိ ့ကိ လပ် ကံ သြဖင့်၊
၁၂ သတိ ့ေနရာ ေြမကိ လဲ ၍၊ မိ မိလ ဣသေရလ အမျိုးအား အေမွ ကိ ေပးေချေတာ်မ၏။
၁၃ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ အမည်သည် နိစထာဝရြဖစ်ပါ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊

ဘွဲ ့နာမေတာ် သည် ကာလအစဥ်အဆက် တည်ပါ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည် မိ မိက န်တိ့၏
အတွ က် ေနာင်တရ၍၊ မိ မိလစဘက်မှ တရားစီ ရင်ေတာ်မ၏။

၁၅ သာသနာပလတိ ့

ကိ းကွ ယ်ေသာ ပ်တတိ ့ကား ေငွ လည်းြဖစ်၏။ ေ လည်းြဖစ်၏။ လလက်ြဖင့် လပ် ေသာ
အရာေပတည်း။ ၁၆ ထိ ပ်တတိ ့သည် တ် ှ ိ ၍ စကားမေြပာတတ်။ မျက်စိ ှ ိ ၍ မြမင်တတ်။
၁၇ နား ှ ိ ၍ မ ကားတတ်။ သတိ ့ပစပ်၌လည်း ထွ က်သက်ဝင်သက် မ ှ ိ ပါတကား။ ၁၈ လပ်ေသာ

သတိ လ
့ ည်း အတတ၊ ကိ းစားေသာ သအေပါင်းတိ ့လည်း အတတပါတကား။ ၁၉ အိ ဣသေရလ
အမျိုး၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီ းေပးေလာ့။ အိ အာ န် အမျိုးအ ွယ်၊ ထာဝရဘရားကိ
ေကာင်း ကီ းေပးေလာ့။ ၂၀ အိ ေလဝိ အမျိုးအ ွယ်၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီ းေပးေလာ့။
ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာသတိ
့
့၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီ း ေပး ကေလာ့။
၂၁ ေယ

ှ လင် မိ မ့ ှ ာ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားသည် ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာ

မဂလာ ှ ိ ေတာ် မေစသတည်း။ ဟာေလလယ။

၁၃၆ ထာဝရဘရားသည်

ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍၊

က ဏာေတာ်

အစဥ်အ မဲ တည်ေသာေ ကာင့်၊ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၂
ဘရားတိ ့၏အ ှ င်၊ ဘရားသခင်၏ က ဏာ ေတာ် အစဥ်အ မဲ တည်ေသာေ ကာင့်၊ ဂဏ်ေကျးဇး
ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၃ အ ှ င်တိ့၏သခင်၊ ဘရား ှ င်၏ က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲ
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တည်ေသာေ ကာင့်၊

ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

၄

က ဏာေတာ်

အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ တပါးတည်းသာ ပေတာ် မထေသာ၊ ၅
က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ

တည်သည်ြဖစ်၍၊

ဖန်ဆင်းေတာ်မ ထေသာ၊
ေြမ ကီ းကိ

ပညာတရားအတိ င်း

ေကာင်းကင်ကိ

၆ က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊ ေရေပ မှာ

ြဖန့်ေတာ်မထေသာ၊

၇

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊

အလင်းအိ မ် ကီ းတိ ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မထေသာ၊ ၈ က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊
ေန့ကိအပ်စိးရေသာ
ညဥ့်ကိ

ေနကိ ၎င်း၊

အပ်စိးရေသာ

၉

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊

လ ှ င့် ကယ်များကိ ၎င်း

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊

ဖန်ဆင်း

ေတာ်မထေသာ၊

အဲ ဂတုြပည်မှာ

၁၀

သားဦ းများကိ

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မထေသာ၊ ၁၁ က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊ အား ကီ းေသာ
လက်၊

ဆန့်ေသာ

လက် ံ းေတာ်ကိ

လက်နက် ပေတာ်မထေသာ၊

၁၂

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ အဲ ဂတုြပည်သားတိ ့ အထဲ က
ထတ်ေဆာင်ေတာ်မထေသာ၊ ၁၃ က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊ ဧဒံ ပင်လယ်ကိ
အပိ င်းပိ င်းခွဲ ေတာ်မထေသာ၊
ပင်လယ်အလယ်၌

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊

၁၄

ဣသေရလအမျိုးကိ

ေ ှ ာက်သွား

ေစေတာ်မထေသာ၊

၁၅

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊ ဖာေရာမင်း ှ င့်ဗိ လ်ေြခများကိ ဧဒံ ပင်လယ် ထဲ ၌
လှ ဲ ချေတာ်မထေသာ၊ ၁၆ က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊ မိ မိလစကိ ေတာ၌
ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မထေသာ၊

၁၇

က ဏာေတာ်

အစဥ်အ မဲ

တည်သည်ြဖစ်၍၊

ကီ းေသာဘရင်တိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မထေသာ၊ ၁၈ က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊
အာေမာရိ ြပည်ကိ

အစိ းရေသာ

ှ ိ ဟန်မင်းကိ ၎င်း၊

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ

တည်သည်ြဖစ်၍၊ ဗာ ှ န်ြပည် ကိ အစိ းရေသာ သဃမင်းကိ ၎င်း၊ က ဏာေတာ် အစဥ်
အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊ ဘန်း ကီ းေသာ ဘရင်များကိ ၎င်း လပ် ကံ ေတာ်မထေသာ၊

၂၁

က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့ေနရာေြမကိ လဲ ေတာ်မထေသာ၊ ၂၂
က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊
အေမွ ကိ ေပးချေတာ်မ ထေသာ၊
ှ ိမ့ ်ချလျက်ေနေသာ

မိ မိက န်ဣသေရလအမျိုးအား

၂၃ က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊

ငါတိ ့ကိေအာက်ေမ့ေတာ်မထေသာ၊

၂၄

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊ ငါတိ ့ကိရန်သတိ ့ အထဲ က ေ ွး တ်ေတာ်မထေသာ၊
၂၅
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ေက းေမွ းေတာ်မေသာ၊ ၂၆ ေကာင်းကင်ဘံ ၏ အ ှ င်ဘရားသခင်၏ က ဏာေတာ်သည်
အစဥ်အ မဲ တည်ေသာေ ကာင့်၊ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

၁၃၇ ဗာဗလန်ြမစ်တိ့အနားမှာ

ငါတိ ့သည်ထိင်၍၊ ဇိ အန် မိ က
့ ိ ေအာက်ေမ့လျက်

ငိ ေ ကး က၏။ ၂ ငါတိ ့ေစာင်းများကိ လည်း ထိ အရပ်တွင် မိ ဃ်း မခပင်တိ့၌ ဆွဲ ထား က၏။
၃

အေ ကာင်းမကား၊

ထိ အရပ်၌

ငါတိ ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ ့က၊

ငါတိ ့ကိ

ဘမ်း

ဇိ အန်သီချင်းကိ

သွ ားချုပ်ထားေသာ
ငါတိ ့အား

သ ှ င့်၊

ဆိ ကေလာ့ဟ၊

သီ ချင်းဆိ သံကိ ၎င်း၊ င်လန်းေသာ အသံ ကိ ၎င်း ငါတိ ့၌ ေတာင်း ကပါ သည်တကား။ ၄
တက န်းတ ိင်ငံ၌ ထာဝရဘရား၏ သီ ချင်းကိ အဘယ်သိ့ ဆိ ရပါမည်နည်း။

၅

အိ ေယ ှ လင် မိ ၊့ သင့်ကိ ငါေမ့လ င် ငါ့လက်ျာ လက်သည် မိ မိအတတ်ကိေမ့ပါေစ။ ၆
သင့်ကိ ငါမေအာက်ေမ့၊အြမတ်ဆံ းေသာ ဝမ်း ေြမာက်ြခင်းအေ ကာင်းထက်၊ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ
အြမတ်

မထားလ င်၊

ငါ့လ ာသည်

အာေခါင်၌ထပ်ပါေစ။

၇

အိ ထာဝရဘရား၊

ေယ ှ လင် မိ ၏
့ ေန့ရက် အချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ မိ ့ ိ းကိ အြမစ်တိင်ေအာင် ှ င်းလိ က် က၊
ှ င်းလိ က် ကဟ

ဆိ ကေသာ

ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ

ဧဒံ အမျိုးသား

ဗာဗလန်မင်းသမီ း၊

သင်

တိ ့ကိ

ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။

သည်

ငါတိ ့၌

၈

ပသည်အတိ င်း၊

သင်၌အြပစ်ကိဆပ်ေပး ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ ၏။ ၉ သင်၏သငယ်တိ့ကိကိင်ယ၍၊
ေကျာက်ေပ မှာ ေဆာင့်ေသာ သသည် မဂလာ ှ ိ ၏။

၁၃၈ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိစိတ် ှ လံ း အ ကင်းမဲ့ အက

်ပ်ချီးမွ မ်းပါမည်။

အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေထာမနာသီ ချင်း ဆိ ပါ မည်။ ၂ သန့် ှ င်းေသာ
ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ မျက် ှ ာ ပလျက် ြပပ်ဝပ်ကိးကွ ယ်၍၊ က ဏာေတာ် ှ င့် သစာေတာ်ေ ကာင့်
နာမေတာ်ကိချီးမွ မ်းပါမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ဂတိ ေတာ် ကိ သိတင်းေတာ် ှ ိ သမ ထက်
ချီးေြမာက်ေတာ်မ ပီ ။

၃ အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ေသာေန့တွင်

နားေထာင်

ေတာ်မ၍၊

စိ တ်ဝိညာဥ်ထဲသိ့ ခွ န်အားကိ သွ င်းသြဖင့်၊ အက ်ပ်ကိ ခိ င်မာေစေတာ်မ၏။ ၄ အိ ထာဝရဘရား၊
ေလာကီ ှ င်ဘရင်အေပါင်း တိ ့သည်

တ်ေတာ်ထွက်စကားတိ ့ကိ ကားရသည်ြဖစ်၍၊

ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၅ ထာဝရဘရား၏ လမ်းခရီ းေတာ်တိ့၌ လိ က်၍
သီ ချင်းဆိ ကပါလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရ ဘရားသည် ဘန်း ကီ းေတာ်မ၏။ ၆
ထာဝရဘရားသည် ြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာ် လည်း၊ စိ တ် ှ ိမ့ ်ချေသာ သတိ ့ကိ ကည့် ေတာ်မ၏။
စိ တ်ြမင့်ေသာ သတိ ့ကိကား၊ အေဝးကသိ ေတာ်မ၏။ ၇ အက ်ပ်သည် ဆင်းရဲ ဒကများ၌
ကျင်လည် ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ အသက် ှ င် ေစေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
လက်ေတာ်ကိ ဆန့်လျက်၊ ရန်သတိ ့ ၏အမျက်ေဒါသကိ ဆီ းတား၍၊ လက်ျာလက်ေတာ်

ဆာလံ
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အားြဖင့် အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၈ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏အမကိ
ပီ းစီ းေစေတာ် မမည်။ အိ ထာဝရဘရား၊ က ဏာေတာ်သည် အစဥ်အ မဲ တည်ပါသည်ြဖစ်၍၊
ကိ ယ်ေတာ်၏ လက် ှ င် ပစေသာ အမတိ ့ကိ စွ န့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။

၁၃၉ အိထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ်သည် အက

်ပ်ကိ စစ်ေ ကာ၍ သိ ေတာ်မ၏။ ၂

အက ်ပ်ထိင်ြခင်း၊ ထြခင်းအရာတိ ့ကိ သိ ေတာ် မ၏။ အက ်ပ် အ ကံ အစည်တိ့ကိ
အေဝးကပင် နား လည်ေတာ်မ၏။ ၃ အက ်ပ်သွားေသာလမ်းကိ ၎င်း၊ အိ ပ်ရာကိ ၎င်း
စစ်ေဆး၍၊ အက ်ပ်ကျင့်ေသာ အကျင့်အလံ းစံ တိ ့ကိ က မ်းေတာ်မ၏။ ၄ အက ်ပ်သည်
စကားတခွ န်းကိ မ

မ မက်ေသာ်

အ ကင်းမဲ့ သိ ေတာ်မ၏။
အက ်ပ်အေပ မှာ

လည်း၊

အိ ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

၅ ကိ ယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်ကိ ပတ်လည်ဝိင်းထား ၍၊

လက်ေတာ်ကိတင်ေတာ်မ ပီ ။

၆

ထိ သိ့ေသာ

ဥာဏ်သည်

အံ့ သဘွ ယ်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်မတတ် ိင်ပါ။ ြမင့်ြမတ်သည်ြဖစ်၍ အက ်ပ် မမှီ ိင်ပါ။ ၇
ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်လွ တ်ြခင်းအလိ ငှါ အဘယ် အရပ်သိ့ သွ ား ိင်ပါမည်နည်း။ မျက် ှ ာေတာ် ှ င့်
လွ တ်ြခင်းအလိ ငှါ အဘယ်အရပ်သိ့ ေြပး ိင်ပါမည်နည်း။ ၈ ေကာင်းကင်သိ့တက်လ င်
ကိ ယ်ေတာ် ှ ိ ေတာ်မ ၏။ မရဏ ိင်ငံ၌ အိ ပ်ရာကိ ခင်းလ င် ကိ ယ်ေတာ် ှ ိ ေတာ် မ၏။ (Sheol
h7585)

၉ နံ နက်အေတာင်တိ့ကိယ၍ သမဒရာစွ န်း၌ ေနလ င်၊

ကိ ယ်ေတာ်၏လက်သည်
ကိ င်လျက် ှ ိ ပါလိ မ့ ်မည်။

အက ်ပ်ကိ
၁၁

ပိ ့ေဆာင်လျက်၊

အကယ်၍

၁၀ ထိ အရပ်၌ပင်

လက်ျာလက်ေတာ်သည်

ေမှာင်မိက်သည်ငါ့ကိဖံ းလမ်းမည်ဟ

တဖန်ဆိလ င်၊ ညဥ့်သည်လည်း အက ်ပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌ အလင်းြဖစ်ပါလိ မ့ ်မည်။ ၁၂
အကယ်စင်စစ်ေမှာင်မိက်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ အဘယ်အရာကိ မ မဖံ း ိင်ပါ။ ညဥ့်သည် ေနကဲ့ သိ ့
လင်းပါ၏။ ေမှာင်မိက်သေဘာ ှ င့်အလင်းသေဘာသည် တပါ၏။ ၁၃ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အက ်ပ်၏ ေကျာက်ကပ်ကိ ပင် ဖန်ဆင်း၍၊ အမိ ဝမ်းထဲ မှာ အက ်ပ်ကိ ဖံ းအပ်ေတာ် မ ပီ ။
၁၄ အက ်ပ်သည် ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ လကဏာ၊ ထးဆန်းေသာ လကဏာတိ ့ ှ င့်

ြပည့်စံ သည် ြဖစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းပါမည်။ ပြပင်ေတာ်မေသာ အမတိ ့သည်
အံ့ သဘွ ယ်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ အက ်ပ်၏ စိ တ်ဝိညာဥ်သည်အမှန်သိပါ၏။ ၁၅ မထင် ှ ားေသာ
အရပ်၌ အက ်ပ်ကိဖန်ဆင်း ၍၊ ေြမ ကီ းေအာက်အရပ်၌ ေစ့စပ်စွာ ပြပင်ေတာ်မေသာ အခါ၊
အက ်ပ်၏ကိ ယ်ခ ာသည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ထင် ှ ား လျက် ှ ိ ပါ၏။ ၁၆ မစံ လင်ေသးေသာ
အက ်ပ်၏အလံ းအေထွ းကိ လည်း ကိ ယ်ေတာ်သည် ကည့် ၍ ြမင်ေတာ်မ ပီ ။ ထိ အရာ တိ ့ကိ
ပြပင်၍ တစံ တခမ မ ှ ိ မှီကာလတွ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ စာရင်း၌အကန်အစင်မှတ်သားလျက်
ှ ိ ကပါ၏။

ဆာလံ
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အလွ န်ထးဆန်း ကပါ၏။ အလွ န် များြပား ကပါ၏။
ေရတွ က်လ င်၊

သဲ လံ း

၁၈ ထိ အ ကံ အစည်ေတာ်တိ့ကိ

ှ င့်အမ မက

သာ၍များြပား ကပါ၏။အက ်ပ်သည်

ိးေသာအခါကိ ယ်ေတာ်ထံ၌ အစဥ် ှ ိ ပါ၏။

၁၉ အိ ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်

မတရားေသာ သတိ ့ကိ ကွ ပ်မျက်ေတာ်မပါေစေသာ။ လအသက်ကိ သတ်တတ်ေသာသတိ ့၊
ငါ့ထံမှ ဖယ်သွား က။ ၂၀ ထိ သတိ သ
့ ည် ကိ ယ်ေတာ်တဘက်၌ မနာလိ ေသာစိ တ် ှ င့်ေြပာဆိ ၍၊
ကိ ယ်ေတာ်၏ရန်သတိ ့သည် မတရားသြဖင့် ဝါ ကား ကပါ၏။

၂၁ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိ မန်းေသာသ တိ ့ကိ အက ်ပ်မန်းပါသည်မဟတ်ေလာ။ အာဏာေတာ်
ကိ ဆန်ေသာသတိ ့ကိ အက ်ပ် ွံ ့ ှ ာပါသည် မဟတ် ေလာ။

၂၂ ထိ သတိ ့ကိ

စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ မန်းပါ၏။ ကိ ယ် ရန်သကဲ့ သိ ့ မှတ် ပါ၏။ ၂၃ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ
စစ်ေ ကာ၍၊ အက ်ပ်၏ ှ လံ းကိ သိ မှတ်ေတာ်မပါ။ စံ စမ်း၍ စိ တ် အထင်များကိ လည်း
သိ မှတ်ေတာ်မပါ။ ၂၄ ဆိ းေသာလမ်းသိ ့ အက ်ပ်လိက်သည် မလိ က် သည်ကိ ကည့် ၍၊
ထာဝရလမ်းထဲ သိ့ ေသွ းေဆာင်ေတာ် မပါ။

၁၄၀ အိထာဝရဘရား၊
ကမ်းတမ်းေသာ

ဆိ းေသာသ၏လက်မှ အက ်ပ်ကိ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။

သ၏လက်မှ

အက ်ပ်ကိ

ထိ သတိ ့သည် ှ လံ းထဲ မှာမေကာင်းေသာ

ကွ ယ်ကာေစာင့်မေတာ်မပါ။

အ ကံ

အစည် ှ ိ ၍၊

အစဥ် ိးေဆာ် ကပါ၏။

၃ သတိ ့သည်ေ မကဲ့ သိ ့ မိ မိတိ့လ ာကိ ေသွ းတတ်

သတိ ့ တ်ခမ်းအထဲ မှာ

ေ မဆိ းအဆိ ပ်

အေတာက် ှ ိ ပါ၏။

၄

၂

စစ်မကိ
ကပါ၏။

အိ ထာဝရဘရား၊

မတရားေသာသ၏ လက်မှ အက ်ပ်ကိကွယ်ကာေစာင့်မေတာ်မပါ။ ကမ်းတမ်းေသာ
သ၏လက်မှကွ ယ်ကာေစာင့်မေတာ်မပါ။

သတိ ့သည်

အက ်ပ်ကိလှဲြခင်းငှ ါ

ကံ စည် ကပါ၏။ ၅ မာန ကီ းေသာသတိ ့သည် အက ်ပ်ဘိ့ ေကျာ့ ကွ င်း ှ င့် ကိ းေသးများကိ
ဝှက်ထား ကပါ၏။

အက ်ပ်

ထား က

၆ ကိ ယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ြဖစ် ေတာ်မ၏ဟ

ပါ၏။

သွ ားရာလမ်း၌

ကွ န် ွက်ကိြဖန့်၍

တ်များကိ

ထာဝရဘရားအား ေလ ာက်ထားပါ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ဆေတာင်းေသာစကားကိ
နားေထာင်ေတာ်မပါ။

၇ အိ ဘရား ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏

ကယ်တင်ြခင်းအစွ မ်းသတိ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ စစ်တိက်ရေသာေန့၌ အက ်ပ် ၏ဦ းေခါင်းကိ
ဖံ းအပ် ေတာ်မ၏။ ၈ အိ ထာဝရဘရား၊ မတရားေသာသ၏ အလိ ြပည့်စံ ရေသာအခွ င့ ်၊
သ၏အ ကံ ထေြမာက်ရေသာအခွ င့ ်
အက ်ပ်ပတ်လည်၌၊

ှ ိ ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။

မိ မိတိ့ဦးေခါင်းကိ

၉ ထိ သိ့ေသာသတိ ့သည်

မချီးေြမာက်ရဘဲ ၊

မိ မိတိ့ မက်ဆိေသာ

မေကာင်းကျိုးသည် မိ မိတိ့ကိ လမ်းမိ းပါေစေသာ။ ၁၀ မီ းခဲ တိ့သည် ထိ သတိ ့အေပ သိ ့

ဆာလံ

1028

ကျေရာက် ကပါ ေစေသာ။ မီ းထဲ သိ့၎င်း၊ နက်ေသာတွ င်းထဲ သိ့၎င်း ကျ က

ပါေစေသာ။

တဖန်မထ ကပါေစ ှ င့်။ ၁၁ ကဲ့ ရဲ ့တတ်ေသာသသည် ေြမေပ မှာ ေနရာမ မဲ ပါေစ ှ င့်။
ကမ်းတမ်းေသာသကိ လည်း ဖျက်ဆီးသည် တိ င်ေအာင်ေဘးဥပဒ်သည် လိ က်ပါေစေသာ။ ၁၂
ထာဝရဘရားသည်ဆင်းရဲ ေသာ

သ၏အမကိ

ေစာင့်၍၊

ငတ်မွတ်ေသာသဘက်၌

တရားစီ ရင်ေတာ်မ မည်ဟ ငါသိ ၏။ ၁၃ အကယ်စင်စစ် တရားေသာသတိ ့သည် နာမ ေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်း ကပါလိ မ့ ်မည်။ သေဘာေြဖာင့်ေသာ သတိ ့သည် အထံ ေတာ်၌ေနရ ကပါလိ မ့ ်မည်။

၁၄၁ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ အက

်ပ် ေအာ်ဟစ်ပါ၏။ အလျင်အြမန်

ကလာေတာ်မပါ။ ကိ ယ် ေတာ်ကိ ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ အက ်ပ်၏ စကားသံ ကိ
နားေထာင်ေတာ်မပါ။

၂ အက ်ပ်၏ ပဌနာသည်မီး ိ ေသာ
့
နံ သ
့ ာေပါင်း ကဲ့ သိ ့၎င်း၊

လက်ကိချီြခင်းသည်

ညဦ းယံ ပေဇာ်သကာ

ှ ိ ပါေစေသာ။

ကဲ့ သိ ့၎င်း၊

ေ ှ ေတာ်
့
၌ြပင်ဆင်လျက်

၃ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ တ်ေ ှ မ့ ှ ာ ကင်း ကိ ထားေတာ်မပါ။

အက ်ပ်၏ တ်ခမ်းတံ ခါးကိ

ေစာင့်

ေတာ်မပါ။

ဒစ ိ က်ကိ ပေသာသတိ ့ ှ င့်

၄

အတအက ်ပ်ပါ၍၊ မတရားေသာအမ၊ ဒစ ိ က်အမျိုးမျိုး၌ ကျင်လည်ေစြခင်း ငှ ါ၊
အက ်ပ်၏စိ တ် ှ လံ းကိ

မေကာင်းေသာအမအရာသိ ့

ေသွ းေဆာင်ေတာ်မမပါ ှ င့်။

ထိ သတိ ့၏ ခဲ ဘွယ်စားဘွ ယ် တိ ့ကိ အက ်ပ်မစားပါေစ ှ င့်။

၅ ေြဖာင့်မတ်ေသာ

သသည်အက ်ပ်ကိ ဒဏ်ခတ် ပါေစေသာ၊ ေကျးဇး ှ ိ ပါလိ မ့ ်မည်။ ဆံ းမပါေစေသာ၊
အက ်ပ်ဦးေခါင်းကိ လိမ်းေသာဆီ ြဖစ်ပါလိ မ့ ်မည်။ ထပ်၍ ပေသာ်လည်း အက ်ပ်မြငင်းပါ။
ယခမကား၊

သတပါး

ပေသာ

သတိ ့၏အကဲ အမးတိ ့သည်

အဓမအမတဘက်၌

ေကျာက်တွင်းနားမှ

ဆေတာင်းရပါ၏။

လွ တ်၍၊

၆

အက ်ပ်၏စကားကိ

ကားရ ကပါ၏။ ထိ စကား လည်း ချိုပါ၏။ ၇ ေြမေပ မှာထင်းကိ ခတ်၍ခွဲ သကဲ့ သိ ့၊ မရဏာ
ိင်ငံတံ ခါးဝမှာ အက ်ပ်တိ့၏ အ ိ းများတိ ့သည် ကွဲ ြပား လျက် ှ ိ ကပါ၏။ (Sheol
h7585)

၈

အိ ဘရား ှ င်ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

အက ်ပ်ေမ ာ် ကည့်ပါ၏။

ကိ ယ်ေတာ်၌ခိ လံ ပါ၏။ အက ်ပ်၏အသက်ကိ သွ န်ပစ်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၉ အက ်ပ်ဘိ့
ေထာင်ထား ကေသာေကျာ့ကွ င်းမှ ၎င်း၊ ဒစ ိ က်ကိ ပေသာသတိ ့၏ တ်မှ၎င်း၊ အက ်ပ်ကိ
လွ တ်ေစေတာ်မပါ။

၁၀

ထိ သိ့အက ်ပ်သည်လွန်သွားေသာအခါ၊

မတရားေသာ

သအေပါင်းတိ ့သည် မိ မိတိ့ေကျာ်ကွင်းထဲ သိ့ ကျ ကပါေစေသာ။

၁၄၂ ငါသည်

ထာဝရဘရားထံ သိ ့ အသံ ကိ လင့်၍ ေအာ်ဟစ်၏။ ငါ့အသံ ကိ

ထာဝရဘရားထံ သိ ့လင့်၍ ဆေတာင်းပ နာ ပ၏။
စကားကိ

ဆာလံ

မက်၍၊ ခံ ရေသာဆင်းရဲ ဒကကိ

၂ ေ ှ ေတာ်
့
၌

ကားေလ ာက်ရ၏။

ြမည်တမ်းေသာ

၃ အက ်ပ်သည်
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စိ တ်ပျက်လျက် ှ ိ ေသာအခါ ၊ အက ်ပ်သွားေသာလမ်းကိ
အက ်ပ်သွားေသာလမ်း၌ ေကျာ့ကွ င်းကိ ဝှက်ထား က

ကိ ယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏။
ပါ ပီ ။

၄ လက်ျာဘက်သိ့

အက ်ပ် ကည့် ေသာအခါ၊ အက ်ပ်သိက မ်းေသာသမ ှ ိ ပါ။ ေြပးလွ တ်ရာလမ်းလည်း
ပိ တ်ပါ၏။

အက ်ပ်အသက်ကိ

ကိ ယ်ေတာ်ကိေအာ်ဟစ်ပါ၏။

ှ ေြမာေသာသမ ှ ိ ပါ။

အသက် ှ င်ေသာသတိ ့၏

အိ ထာဝရဘရား၊

၅

ေနရာ၌ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ခိလံ ရာ၊ အက ်ပ်ခံစားရာအဘိ ့ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၆ အလွ န် ှ ိမ့ ်ချလျက်ေနေသာ
အက ်ပ်၏ ေ ကး ေ ကာ်သံကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ ့လက်မှ

ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ သတိ ့သည် အက ်ပ်ထက်သာ၍ ခွ န်အား ကီ း ကပါ၏။ ၇ နာမေတာ်ကိ
အက ်ပ်ချီးမွ မ်းရမည်အေ ကာင်း၊
ထိ သိ့

အက ်ပ်ကိ

ေကျးဇး ပေတာ်မေသာအခါ၊

ေထာင်ထဲက တ်ေဆာင်ေတာ်မပါ။

ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့သည်

အက ်ပ်ကိ

ဝန်းရံ လျက်ေန ကပါလိ မ့ ်မည်။

၁၄၃ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်၏ပဌနာကိ ကား၍၊

ဆေတာင်းေသာ

စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ သစာ ေစာင့်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ ိ ေတာ်မသည်အတိ င်း
ြပန်

ေြပာေတာ်မပါ။

၂

ကိ ယ်ေတာ်၏က န် ှ င့်

တရားေတွ ့ေတာ်မမပါ

ှ င့်။

အသက် ှ င်ေသာသမည်သည်ကား၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ အြပစ်ကင်းစင်ရာသိ ့ မေရာက်ရပါ။ ၃
ရန်သသည်အက ်ပ်၏ဝိ ညာဥ်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ၍၊ အသက်ကိလည်း ေြမတိ င်ေအာင် ှ ိပ်နင်း၍၊

ကာြမင့်စွ ာ ေသေနေသာသကဲ့ သိ ့၊ အက ်ပ်ကိ ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ေနေစပါ၏။

၄

အက ်ပ်သည်စိတ်ပျက်လျက်၊

၅

ေ ှ းလွ န်ေလ ပီ းေသာ

ကိ ယ်အထဲ ၌

ကာလကိ ေအာက်ေမ့၍၊

ှ လံ းေ ကကွဲ လျက်
အလံ းစံ ေသာ

လက်ေတာ် ှ င့် ပြပင် ေသာ အရာများကိ ၎င်း ဆင်ြခင်ပါ၏။
လက်တိ့ကိ

ဆန့်ပါ၏။

ေသွ ့

ေြခာက်ေသာေြမကဲ့ သိ ့

ှ ိ ပါ၏။

အမေတာ်တိ့ကိ၎င်း၊
၆ ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့

အက ်ပ်၏ဝိ ညာဥ်သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိေတာင့်တပါ၏။ ၇ အိ ထာဝရဘရား၊ အလျင်အြမန် နားေထာင် ေတာ်မပါ။
အက ်ပ်သည် စိ တ်ပျက်ပါ ပီ ။ မျက် ှ ာလဲ ေတာ်မသြဖင့်၊ တွ င်းထဲ သိ့ဆင်းေသာသကဲ့ သိ ့
အက ်ပ်ကိ ြဖစ်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၈ က ဏာေတာ်စကားသံ ကိ အလျင်အြမန် ကား
ေစေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ်၌ကိ းစားပါ၏။ ကိ ယ်သွားရမည် လမ်းကိ သိေစေတာ်မပါ။
ကိ ယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်တသ ပါ၏။ ၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ရန်သတိ ့လက်မှ အက ်ပ်ကိ
ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ကိ ယ်ေတာ်ကိခိလံ ပါ၏။ ၁၀ အလိ ေတာ်သိ့လိက်ေစမည်အေ ကာင်း
သွ န်သင်

ေတာ်မပါ။

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်၏ဘရားသခင်

ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ေကာင်းြမတ်ေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ေြဖာင့်ေသာလမ်း၌ အက ်ပ်ကိေသွ းေဆာင်ေတာ်မပါ
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ေစေသာ။

အိ ထာဝရဘရား၊

၁၁

အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။

နာမေတာ်အတွ က်ေ ကာင့်၊

ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မ

ဝိ ညာဥ်ကိဆင်းရဲ ဒကအထဲ က

တ်ယေတာ်မပါ။

အက ်ပ်ကိ

သည် ှ င့်အညီ ၊

အက ်ပ်၏

၁၂ က ဏာေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊

အက ်ပ်၏ ရန်သတိ ့ကိ ပယ် ှ င်း၍၊ အက ်ပ်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ

ဖျက်ဆီးေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်၏က န်ြဖစ်ပါ၏။

၁၄၄ ငါ၏ေကျာက်တည်းဟေသာ ထာဝရဘရား သည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။
ငါ့လက်သည်

စစ်

တိ က်၍၊

အေ ကာင်းသွ န်သင်ေတာ်မ၏။

လက်ေချာင်းတိ ့လည်းစစ်မကိ
၂

ေလ့ကျက်မည်

ငါ့ကိသနားေသာသ၊ငါ၏ မိ ့ ိ း၊

ငါ၏ရဲ တိက်၊

ငါ့ကိကယ်လတ်ေသာသခင်၊ ငါ၏အကွ ယ်အကာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိ ဘရားသခင်ကိ
ငါကိ းစား၏။ ငါ၏ လမျိုးကိ ငါ့ေအာက်သိ့

ှ ိမ်ချေတာ်မ၏။

၃ အိ ထာဝရဘရား၊

လသည်အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် မှတ်ေတာ်မရသနည်း။ လသားသည်
အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍၊ ပမာဏ ပေတာ် မရသနည်း။ ၄ လသည်အေငွ ့ ှ င့် တပါ၏။
သ၏ေန့ရက်တိ့သည် လွ န်သွားတတ်ေသာ အရိ ပ်ကဲ့သိ ့ြဖစ် ကပါ၏။ ၅ အိ ထာဝရဘရား၊
ကိ ယ်ေတာ်၏ မိ ဃ်း ေကာင်းကင်ကိ

တ်၍ဆင်းသက်ေတာ်မပါ။ ေတာင်တိ့ကိ တိ ့ေတာ်မပါ။

သတိ ့သည် မီ းခိ းထွ က် ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၆ လ ပ်စစ်ြပက်ေစ၍ ေလးြမားေတာ်တိ့ကိ ပစ် သြဖင့်၊
ရန်သတိ ့ကိ အရပ်ရပ်သိ့ကွဲြပားေစ၍

ှ ိပ်စက် ေတာ်မပါ။

၇ အထက်အရပ်က

လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ အက ်ပ် ကိ တ်ေတာ်မပါ။ တခဲ နက်ေသာေရထဲ က၎င်း၊ တက န်း
တ ိင်ငံသားတိ ့၏လက်ထဲက၎င်း၊ ဆယ်ယကယ်တင် ေတာ်မပါ။ ၈ သတိ ့၏ တ်သည်
မသာစကားကိ ေြပာတတ် ပါ၏။ သတိ ့၏ လက်ျာလက်သည်လည်း လှ ည့်စားတတ် ေသာ
လက်ြဖစ်ပါ၏။

၉ အိ ဘရားသခင်၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ အသစ် ေသာသီ ချင်းကိ ဆိ ပါမည်။

ကိ းဆယ်ပင် ှ ိ ေသာ တရိ ယာ ှ င့်ေထာမနာသီ ချင်းဆိ ပါမည်။ ၁၀ ေအာင်ြမင်ရေသာအခွ င့ ်ကိ
ှ င်ဘရင်တိ့အား ေပးေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်ဒါဝိ ဒ်ကိဆိးေသာ ထားေဘး ှ င့်
ကင်းလွ တ်ေစေတာ်မ၏။ ၁၁ တက န်းတ ိင်ငံသားတိ ့၏လက်မှ၊ အက ်ပ်ကိ တ်ယ၍
ကယ်တင်ေတာ်မပါ။

သတိ ့၏ တ်သည်

သတိ ့၏လက်ျာလက်သည်

လည်း

မသာ

စကားကိ

လှ ည့်စားတတ်ေသာ

ေြပာတတ်ပါ၏။

လက်ြဖစ်ပါ၏။

၁၂

အက ်ပ်တိ့၏သားတိ ့သည် အ ွယ်ပျိုစဥ်တွင်၊ ကီ းပွ ါးေသာ ပျိုးပင်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ သမီ းတိ ့သည်
ဘံ ဗိ မာန် နည်းတထေသာ တိ က်ေထာင့်ေကျာက်တိင်ကဲ့သိ ့၎င်း ြဖစ် ကပါေစေသာ။ ၁၃
အက ်ပ်တိ့၏ ဘ

ာတိ က်တိ့သည် အစား အေသာက်အသံ းအေဆာင်များ ှ င့်ြပည့်စံ ြခင်း၊

သိ းတိ ့ သည် ြပင်အရပ်တိ့၌ အေထာင်အေသာင်းေမွ းဘွ ားြခင်း၊ ၁၄ ွားတိ ့သည်လည်း
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ကီ းပွ ါးများြပားြခင်း ှ ိ ပါ ေစေသာ။ အ ိင်အထက်ဝင်ြခင်းမ ှ ိ ။ သိ မ်းသွ ားြခင်းမ ှ ိ ။ လမ်းတိ ့၌
ေ ကးေ ကာ်ြမည်တမ်းြခင်းမ ှ ိ ပါေစ ှ င့်။ ၁၅ ထိ သိ့ေနေသာ လမျိုးသည် မဂလာ ှ ိ ပါ၏။
ထာဝရဘရားသည် အ ကင်လမျိုး၏ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ ထိ လမျိုးသည် မဂလာ ှ ိ ပါ၏။

၁၄၅ အက ်ပ်၏ ှ င်ဘရင်၊ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်ချီးေြမာက်ပါမည်။
ကမာအဆက်ဆက်

နာမေတာ်ကိ

ေကာင်း ကီ းေပးပါမည်။

၂

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ေန့တိင်းအစဥ်ေကာင်း ကီ း ေပးပါမည်။ နာမေတာ်ကိ ကမာအဆက်ဆက်
ပါမည်။

၃ ထာဝရဘရားသည်

ချီးမွ မ်း

ကီ းြမတ်၍ အလွ န်ချီးမွ မ်း ဘွ ယ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကီ းြမတ်ေတာ်မြခင်းကိ စစ်၍ မကန် ိင်။ ၄ အမေတာ်တိ့ကိ လမျိုးအဆက်ဆက်တိ့သည်
ချီးမွ မ်း၍၊

တန်ခိးေတာ်များကိ ေဟာေြပာ ကပါလိ မ့ ်မည်။

၅

အက ်ပ်သည်လည်း

ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ် ေတာ်ကိ၎င်း၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမေတာ်တိ့ကိ၎င်း မက်ဆိ ပါမည်။ ၆
သတိ ့သည် ေ ကာက်မတ်ဘွယ်ေသာ အမေတာ် တိ ့၌ပါေသာ တန်ခိးကိ မက်ဆိ၍၊
အက ်ပ်သည်လည်း၊
သတိ ့သည်

ကီ းြမတ်ေတာ်မြခင်းအေ ကာင်းကိ

အလွ န်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မြခင်းကိ

ကားေြပာပါမည်။

ေအာက်ေမ့ဘိ ့ရာ

၇

မက်ဆိ၍၊

ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မြခင်း အရာကိ င်လန်းစွ ာ သီ ချင်းဆိ ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၈ ထာဝရဘရားသည်
ေကျးဇး ပတတ်ေသာ

သေဘာ၊

ခ ီေတာ် ှ င့်က ဏာေတာ်သည်

သနားစံ မက်

တတ်ေသာသေဘာ ှ င့်ြပည့်စံ ၍၊

အလွ န် ကယ်ဝပါ၏။

၉

ထာဝရဘရားသည်

ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့အား ေကျးဇး ပချင်ေသာ သေဘာ ှ ိ ၍၊ ဖန်ဆင်းေတာ်မသမ တိ ့ကိ
သနားစံ မက်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အိ ထာဝရဘရား၊ ဖန်ဆင်းေတာ်မသမ တိ ့သည် ဂဏ်ေတာ်တိ့ကိ
ြပ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်း သတိ ့သည်
ိင်ငံေတာ်၏ဘန်းကိ ၎င်း၊

တန်ခိးေတာ်ကိ၎င်း

တန်ခိးပါေသာအမေတာ်များ ှ င့်
ေဘာ်ြပ ကပါ၏။

ေကာင်း ကီ းေပး က

ပါ၏။

ေဟာေြပာ မက်ဆိသြဖင့်၊

၁၁
၁၂

ိင်ငံေတာ်၏ ဘန်းအသေရများကိ လသားတိ ့အား

၁၃ ကိ ယ်ေတာ်၏ ိင်ငံသည် နိစထာဝရ ိင်ငံြဖစ်၍၊ အာဏာေတာ်

သည်ကာလအစဥ်အဆက် တည်ရပါ၏။ ထာဝရဘရားသည် လဲ ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ေထာက်မ ေတာ်မ၏။ ၁၄ ှ ိမ့ ်ချေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ ကပင့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ခပ်သိမ်းေသာ
သတဝါတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေမ ာ် ကည့် က၍၊ အချိန်တန်မှသတိ ့ကိ ေက းေမွ းေတာ် မ၏။
၁၆ လက်ေတာ်ကိဖွင့ ်၍၊ အသက် ှ င်ေသာသတဝါ အေပါင်းတိ ့ကိ ေရာင့်ရဲ ေစေတာ်မ၏။ ၁၇

ထာဝရဘရား၏

လမ်းခရီ းေတာ် ှ ိ သမ တိ ့သည်

ေြဖာင့်မတ်၍၊

ခပ်သိမ်းေသာ

အမေတာ်တိ့သည် သန့် ှ င်း ကပါ၏။ ၁၈ ထာဝရဘရားသည် ပဌနာ ပေသာသအေပါင်း၊
သစာ ှ င့်တကွ
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ပဌနာ ပေသာ

သအေပါင်း

တိ ့၏

အနီးအပါး ှ ိ ေတာ်မ၏။
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၁၉

ေ ကာက် ွံ ေသာသတိ
့
့၏ အလိ ကိ ြပည့်စံ ေစ ေတာ်မ၏။ ထိ သတိ ့၏ေအာ်ဟစ်ြခင်းကိ ကား၍
ကယ်တင်ေတာ်မ၏။

၂၀ ထာဝရဘရားသည်

ကည် ိ သည် သအေပါင်း တိ ့ကိ

ေစာင့်မေတာ်မ၏။ မတရားေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ ကား၊ ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်။

၂၁

ထာဝရဘရားကိ ချီးမွ မ်းလျက်ငါ မက်ဆိမည်။ ခပ်သိမ်းေသာ လတိ ့သည် သန့် ှ င်းေသာ
နာမေတာ်ကိ ကမာအဆက်ဆက်ေကာင်း ကီ းေပး ကေစ။

၁၄၆ အိငါ့ဝိညာဥ်၊ ထာဝရဘရားကိချီးမွမ်းေလာ့။

၂ ငါသည် အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊

ထာဝရဘရားကိ ချီးမွ မ်း မည်။ ငါြဖစ်စဥ်ကာလပတ်လံ း၊ ငါ၏ဘရားသခင်ကိ
ေထာမနာသီ ချင်းဆိ မည်။

၃

မင်းများမှစ၍

မကယ်တင် ိင်ေသာ

လသားကိ

မကိ းစား က ှ င့်။ ၄ သသည်အသက်ထွက်၍ ေြမသိ ့ြပန်သွားတတ် ၏။ ထိ ေန့ြခင်းတွ င်၊
သ၏အ ကံ အစည်တိ့သည် ပျက်စီး က၏။ ၅ ယာကပ်အမျိုး၏ ဘရားသခင်မစေတာ်မေသာ
သ၊ မိ မိဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့်ေသာ သသည် မဂလာ ှ ိ ၏။

၆

ထိ ဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီ း၊ သမဒရာ ှ င့်တကွ အရပ်ရပ်၌ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ဖန်ဆင်း ေတာ်မ၏။ သစာေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ ေစာင့်ေတာ်မ၏။ ၇
သတိ ့အား

တရား ပ

ေတာ်မ၏။

ငတ်မွတ်ေသာ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံရေသာ

သတိ ့ကိေက းေမွ းေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားသည် ချုပ်ထားြခင်းကိ ခံ ရေသာသတိ ့ကိ လတ်ေတာ်မ၏။ ၈ ထာဝရဘရားသည်
မျက်စိကန်းေသာသတိ ့ကိ ြမင်ေစေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည် ှ ိမ့ ်ချေသာသတိ ့ ကိ
ကပင့်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည် ေြဖာင့်မတ် ေသာ သတိ ့ကိ ချစ်ေတာ်မ၏။ ၉
ထာဝရဘရားသည် ဧည့်သည်တိ့ကိ ေစာင့်မ ေတာ်မ၍၊ မတ်ဆိးမ ှ င့်မိ ဘမ ှ ိ ေသာ သတိ ့ကိ
ေထာက်မ ေတာ်မ၏။ မတရားေသာသတိ ့၏ လမ်းကိ ကား၊ ေကွ ့ ေကာက်ေစေတာ်မ၏။ ၁၀
အိ ဇိအန် မိ ၊့ သင်၏ဘရားသခင်တည်းဟေသာ ထာဝရဘရားသည် ကာလအစဥ်အ မဲ
ကမာအဆက် ဆက်စိးစံ ေတာ်မလတံ့ သတည်း။ ဟာေလလယ။

၁၄၇ ထာဝရဘရားကိ

ချီးမွ မ်းေကာင်းသည်ြဖစ်၍၊

ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

ငါတိ ၏
့ ဘရားသခင်ကိ ေထာမနာ ပ ြခင်းသည် သာယာေလျာက်ပတ်သည် ြဖစ်၍၊ ေထာမနာ
သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။

၂ ထာဝရဘရားသည်

အေဝးသိ ့ ှ င်လိက်ေသာ

ဣသေရလအမျိုး

စိ တ်ေ ကမွ ေသာသတိ ့ကိ

ှ စ်သိမ့ ်ေစ၍၊

ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ တည် ေဆာက်၍၊
သားတိ ့ကိ

သတိ ့၏

စေဝးေစေတာ်မ၏။

အနာကိ

ကေတာ်မ၏။

၃
၄

ကယ်များကိ ေရတွ က်၍ အသီ းအသီ းတိ ့ကိ သမတ်ေတာ်မ၏။ ၅ ငါတိ ့၏ဘရား ှ င်သည်
ကီ းြမတ်ေတာ်မ၏။ တန်ခိးေတာ်လည်း

ကီ း၏။ဥာဏ်ေတာ်သည်အန ြဖစ်၏။

၆

ထာဝရဘရားသည် စိ တ် ှ ိမ့ ်ချေသာ သတိ ့ကိ ကပင့်၍၊ မတရားေသာ သတိ ့ကိကား၊ ေြမေပ မှာ
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လှ ဲ ေတာ်မ၏။ ၇ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွ မ်းလျက် ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။
ေစာင်းတီ း၍၊ ငါတိ ့၏ ဘရားသခင်ကိ ေထာမနာသီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ ၈ ေကာင်းကင်ကိ
မိ ဃ်းတိ မ်များ ှ င့် ဖံ းလမ်းသြဖင့်၊ ေြမ ကီ းဘိ ့ မိ ဃ်းေရကိ ြပင်ဆင်၍၊ ေတာင်များေပ မှာ
ြမက်ပင်ကိေပါက်ေစေတာ်မ၏။

ြမည်တတ်ေသာ

၉

ကျီးကန်းကေလးမှစ၍၊

တိ ရ စာန်များတိ ့ကိ ေက းေမွ းေတာ်မ၏။ ၁၀ ြမင်း၏ခွ န်အား ှ င့်လ၏လျင်ြမန်ြခင်းကိ အားရ
ှ စ်သက်ေတာ်မြခင်းမ ှ ိ ။ ၁၁ ေ ကာက် ွံ ေသာသ
့
ှ င့် က ဏေတာ်ကိ ေြမာ်လင့်ေသာ သတိ ့ကိ
ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ် မ၏။

၁၂ အိ ေယ

ှ လင် မိ ၊့ ထာဝရဘရားကိ ချီးမွ မ်း

ေလာ့။ အိ ဇိအန် မိ ၊့ သင်၏ဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်းေလာ့။
သင်၏တံ ခါးကန့်လန့်တိ့ကိ
ေကာင်း

ခိ င်မာေစ၍၊

ကီ းေပးေတာ်မ၏။

၁၄

ငိ မ်း

ေစ၍၊

အေကာင်းဆံ းေသာ

၁၅

ေြမ ကီ းေပ သိ ့ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ

၁၃ အေ ကာင်းမကား၊

သင်၏အထဲ မှာ

သားသမီ းများကိ

သင်၏ြပည်စွန်းြပည်နားမှာ

စပါး ှ င့်

သင့်ကိ

ဝစွ ာ

လတ်ေတာ်မ၏။

အမအေရးကိ

ေက းေမွ းေတာ်မ၏။
တ်ကပတ်ေတာ်သည်

အလျင်အြမန်ေြပးတတ်ပါ၏။ ၁၆ မိ ဃ်းပွ င့ ်ကိ သိ းေမွ းကဲ့ သိ ့ ချေတာ်မ၏။ ှ င်းခဲ ကိ လည်း
ြပာကဲ့ သိ ့ ဆွ တ်ြဖူေတာ်မ၏။ ၁၇ မိ မိမိဃ်းသီ းကိ စား တ်စားေပါက်ကဲ့သိ ့ လတ် ေတာ်မ၍၊
ချမ်းေစေတာ်မြခင်းကိ အဘယ်သခံ ိင် သနည်း။ ၁၈ တဖန် တ်ကပတ်ေတာ်ကိလတ်၍၊
ထိ မိဃ်းပွ င့ ် အစ ှ ိ သည်တိ့ကိ အရည်ကျိုေတာ်မ၏။ မိ မိေလကိ လာေစေတာ်မသြဖင့်၊
ေရတိ ့သည်

စီ း က၏။

၁၉

စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မချက်များကိ
အြခားတပါးေသာ

ဣသေရလအမျိုး၌၎င်း

အမျိုးသားတိ ့၌

သတိ ့မသိ ရ က။ ဟာေလ

တ်ကပတ်အမိ န့်ေတာ်ကိ

ထိ သိ့ ပေတာ်

ယာကပ်အမျိုး၌၎င်း၊

ေဘာ်ြပေတာ်မ၏။

၂၀

မမ။

စီ ရင်ေတာ်မချက်များကိ

ချီးမွ မ်း က

ေလာ့။ ဘဝဂ်ေပ မှာ

လယ။

၁၄၈ ေကာင်းကင်ဘံ ၌

ထာဝရဘရားကိ

ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

ေကာင်းကင်တမန်အေပါင်းတိ ့၊

၂

ထာဝရဘရား

ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအေပါင်းဘိ ့ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

ကိ

၃ ေနလတိ ့၊

ထာဝရဘရားကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ထွ န်းလင်းေသာ ကယ်အေပါင်းတိ ့၊ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၄
ေကာင်းကင်အထပ်ထပ် ှ င့် ေကာင်းကင်ေပ

မှာ ေရများတိ ့၊ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

၅

ထိ အရာတိ ့ကိအမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၍၊ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်း ကေစ။

၆ ထိ အရာတိ ့ကိ ကာလအစဥ်အဆက် အ မဲ တည် ေစေတာ်မ၍၊

မပျက်ရေသာဓမတာကိ စီ ရင်ေတာ်မ၏။ ၇ ေြမ ကီ း၌ ှ ိ ေသာအရာ၊ ငါး ကီ းများ၊ နက်နဲရာ
အရပ်များ၊ ၈ မီ း ှ င့်မိ ဃ်းသီ း၊ မိ ဃ်းပွ င့ ် ှ င့်အခိ းအေငွ ့၊ အမိ န့် ေတာ်ကိ နားေထာင်ေသာ
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ေလြပင်းမန်တိင်း၊ ၉ ေတာင် ကီ းေတာင်ငယ် ှ ိ သမ ၊ အသီ းကိ သီးေသာအပင်၊ အာရဇ် ပင်
ှ ိ သမ ၊ ၁၀ သားရဲ ှ င့်သားယဥ်အေပါင်း၊ တွ ားတတ်ေသာ တိ ရိ စာန် ှ င့် ပျံတတ်ေသာ
ငှ က်အစ ှ ိ ေသာ၊ ၁၁ ေလာကီ ှ င်ဘရင်များ ှ င့် ြပည်သြပည်သား အေပါင်း၊ မင်းများ ှ င့်
ေလာကီ တရားသ ကီ းအေပါင်း၊
ထာဝရဘရားကိ

၁၂ လပျို ှ င့်အပျိုများ၊

ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

လအိ ှ င့်လကေလးများတိ ့၊

၁၃ နာမေတာ်တပါးတည်းသာလ င်

ြမတ်၍၊

ဘန်းေတာ်သည်ေြမ ကီ း ှ င့်ေကာင်းကင်အေပ ထက်၌ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရား၏
နာမေတာ်ကိ

ချီးမွ မ်း

ကေစ။

၁၄

မိ မိလစတိ ့၏ဦ းချိုကိ

ချီးြမင့်ေတာ်မသြဖင့်၊

အနီးေတာ်၌ ှ ိ ေသာလစ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတည်း ဟေသာ မိ မိသန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့၏
ချီးမွ မ်းရာြဖစ် ေတာ်မ၏။ ဟာေလလယ။

၁၄၉ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

အသစ်ေသာသီ ချင်း ကိ ဆိ ၍၊ သန့် ှ င်းသတိ ့

စည်းေဝးရာ၌ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၂ ဣသေရလအမျိုးသည် မိ မိကိဖန်ဆင်း
ေတာ်မေသာ ဘရားကိ အမှီ ပ၍ ဝမ်းေြမာက်ေစ။ ဇိ အန် သားတိ ့သည် မိ မိတိ့ ှ င်ဘရင်ကိ
အမှီ ပ၍

င်လန်း ကေစ။ ၃ သတိ ့သည် ကခန်လျက် နာမေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေစ။

ပတ်သာ ှ င့်ေစာင်းကိ တီ းလျက် ေထာမနာ သီ ချင်းဆိ ကေစ။
ထာဝရဘရားသည်

မိ မိလစ

ကိ

ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။

၄ အေ ကာင်းမကား၊

စိ တ် ှ ိမ့ ်ချေသာသတိ ့ကိ

ကယ်တင်ြခင်းအားြဖင့် အသေရတင့်တယ်ေစေတာ်မ၏။ ၅ သန့် ှ င်းသတိ ့သည် ဘန်း ကီ း၍
ဝမ်းေြမာက် ဝမ်းသာ ကေစ။ ကျိန်းဝပ်ရာေပ မှာ

င်လန်းစွ ာ သီ ချင်း ဆိ ကေစ။

၆

တပါးအမျိုးသားတိ ့အား တရားအတိ င်း အြပစ် ေပး၍၊ လစတိ ့အား ဒဏ်ခတ်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊
သတိ ့၏ ှ င်ဘရင်များကိ သံ ကိ း ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်၍၊ မးမတ်များ ကိ သံ ေြခချင်းခတ်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ကျမ်းစာ၌မှတ်သားေသာ အြပစ် စီ ရင်ြခင်းကိ သတိ ့အား ပြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သန့် ှ င်း သတိ ့သည်
ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိ

တ် ှ င့်ချီးမွ မ်း ၍၊ သန်လျင်ကိ လက် ှ င့်ကိ င် ကေစ။

ထာဝရဘရား၏ သန့် ှ င်းအေပါင်းတိ ့သည် ထိ သိ့ေသာဘန်း ှ င့်ဆိ င် က၏။ ဟာေလလယ။

၁၅၀ သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်၌ ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ဘန်းေတာ်ထင် ှ ားရာ
ေကာင်းကင် မျက် ှ ာ ကက်ေပ မှာ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၂ ထးဆန်းေသာ တန်ခိးေတာ်များေ ကာင့်၊
ဘရား သခင်ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ အလွ န်တရာ ကီ းြမတ်ေတာ်မ ြခင်း ှ ိ သည်အတိ င်း
ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

၃ တံ ပိ းမတ်လျက်ဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ တေယာ ှ င့်

ေစာင့်ကိ တီးလျက် ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၄ ပတ်သာတီ းလျက်၊ ကခန်လျက် ှ င့်ချီးမွ မ်း က
ေလာ့။ ကိ း ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ တရိ ယာကိ တီးလျက်၊ ှ ဲခရာ ကိ မတ်လျက်ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၅
အသံ ကျယ်ေသာသံ လွ င်ကိ တီ းလျက်ချီးမွ မ်း က
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တီ းလျက် ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၆ အသက် ှ ိ ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် ထာဝရ ဘရားကိ
ချီးမွ မ်း ကေစ။ ဟာေလလယ။
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သတံ ကျမ်း

၁ ပညာတရား၊

နည်းဥပေဒသတရားကိ သိ၍၊

နားလည်မည်အေ ကာင်း၊
သြဖင့်စီ ရင်ြခင်း၊

ဥာဏ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ

စကားကိ

၂ ပညာသွ န်သင်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ်စွာ ကျင့်ြခင်း၊ တရား

၃ လျစ်လျူစွ ာဆံ ြဖတ်ြခင်းအမအရာ၌ ေလ့ကျက်မည်အေ ကာင်း၊

မိ က်ေသာသသည် လိ မာ၍၊ လပျိုသည် ပညာသတိ ှ င့်ြပည့်စံ မည်အေ ကာင်း၊ ၄ ဒါဝိ ဒ်၏
သားေတာ်ြဖစ်ေသာ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေ ှ ာလမန် စီ ရင်ေသာ သတံ စကားဟမကား၊ ၅
ပညာ ှ ိ ေသာသသည်

နားေထာင်သြဖင့်၊

ပညာ

အတတ်တိးပွ ါးရလိ မ့ ်မည်။

၆

ဥာဏ်ေကာင်းေသာ သသည် သတံ စကားအနက်အဓိ ပါယ်ကိ၎င်း၊ ပညာ ှ ိ ေဟာေြပာ၍
နက်နဲေသာစကားတိ ့ကိ၎င်း၊ နားလည်ေသာ နိဿရည်း ဆရာအြဖစ်သိ့ ေရာက်ရလိ မ့ ်မည်။ ၇
ထာဝရဘရားကိ
လမိ က်တိ့သည်

ေ ကာက် ွံ ေသာသေဘာသည်
့
ပညာ ှ င့်ဥပေဒသကိ

ပညာ၏အချုပ်အြခာြဖစ်၏။

မထီ မဲ့ြမင် ပတတ် က၏။

၈

ငါ့သား၊

အဘ၏နည်းဥပေဒသကိ နားေထာင်ေလာ့။ အမိ ၏တရားကိ လည်း မပယ် ှ င့်။

၉

ထိ နည်းဥပေဒသတရားတိ ့သည် သင်၏ေခါင်း၌ တင့်တယ်ေသာ ဦ းရစ်၊ သင်၏လည်ပင်း၌
ပတ်ရစ်ေသာ လည်ဆွဲြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ငါ့သား၊ လဆိ းတိ ့သည် သင့်ကိ ေသွ းေဆာင်လ င်
ဝန်မခံ ှ င့်။ ၁၁ သတိ က
့ ငါတိ ့ ှ င့်အတလိ က်ေတာ့။ သ့အသက် ကိ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ ေစာင့် ကစိ ့။
အချည်း ှ ီးအြပစ်လွတ် ေသာ သတိ ့ကိ ေချာင်းေြမာင်း ကစိ ့။ ၁၂ သချုင်းတွ င်းသိ ့ဆင်းေသာ
သတိ ့ကဲ့သိ ့

တကိ ယ်လံ းပါလျက်၊

အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေသာ

ထိ သတိ ့ကိ

ိင်ငံမျိုသကဲ့ သိ ့ မျို ကစိ ့။ (Sheol h7585) ၁၃ အဘိ းထိ က်ေသာ ဘ
လယေသာဥစာ ှ င့် ငါတိ ့အိမ်ကိြပည့်ေစ ကမည်။

၁၄ ငါတိ ့ ှ င့်

မရဏာ

ာအမျိုးမျိုးကိ ေတွ ့၍
ေပါင်းေဘာ်ေတာ့။

ရေသာဥစာကိ အညီ အမ ပိ င် ကစိ ့ဟဆိ ေသာ်လည်း၊ ၁၅ ငါ့သား၊ သတိ ့ ှ င့်အတ မလိ က် ှ င့်။
သတိ ့သွားေသာလမ်းကိ ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၁၆ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့ေြခသည် ဒစ ိ က် ပရာ
သိ ့ေြပး၍၊ လအသက်ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ လျင်ြမန်၏။ ၁၇ အကယ်စင်စစ်ငှက်မျက်ေမှာက်၌
ပိ က်ကွန်ကိ ြဖန့်ထားလ င် အ ကံ မေြမာက်ရာ။

၁၈ လဆိ းတိ ့သည် ကိ ယ်အေသွ းကိ

သွ န်အ့ံ ေသာငှ ါ ေစာင့်၍၊ ကိ ယ်အသက်ကိ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ ေချာင်း ေြမာင်းတတ် က၏။ ၁၉
မတရားေသာစီ းပွ ါးကိ ှ ာေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ထိ သိေ
့ သာ အကျိုးကိ ခံရ၍၊ ထိ စီးပွ ါးသည်
မိ မိ အ ှ င်၏အသက်ကိ သတ်တတ်၏။ ၂၀ ပညာသည်ြပင်မှာေ ကးေ ကာ်၍၊ လမ်းခရီ းတိ ့၌
မိ မိစကားသံ ကိ လင့်တတ်၏။ ၂၁ လစည်းေဝးရာ အဦ း၌၎င်း၊ မိ တ
့ ံ ခါးဝတိ ့၌၎င်း၊ မိ ထ
့ ဲ ၌၎င်း
ေခ ၍ မက်ဆိေသာစကားဟမကား၊ ၂၂ အိ လမိ က်တိ့၊ သင်တိ့သည်မိက်ေသာအကျင့်ကိ
ှ စ်သက်လျက်၊ ကဲ့ ရဲ ့ေသာသတိ ့သည် ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း၌ ေမွ ့ ေလျာ်လျက်၊ မိ က်မဲေသာသတိ ့သည်
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ပညာအတတ်ကိ မန်းလျက်၊ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ းေန ကလိ မ့ ်မည်နည်း။ ၂၃ ငါဆံ းမေသာ
စကားကိ နားေထာင်၍ ေြပာင်း လဲ ကေလာ့။ ငါ့ဝိညာဥ်ကိ သင်တိ့အေပ သိ ့ ငါသွ န်း ေလာင်း၍၊
ငါ့စကား၏အနက်အဓိ ပါယ်ကိ နားလည် ေစမည်။

၂၄ ငါသည်ေခ ၍ သင်တိ့သည်

ြငင်းပယ်ေသာ ေ ကာင့်၎င်း၊ ငါ့လက်ကိဆန့်၍ အဘယ်သမ မမှတ်ေသာ ေ ကာင့်၎င်း၊ ၂၅
ငါသတိ ေပးြခင်း ှ ိ သမ ကိ

သင်တိ့သည်ပယ်၍၊

ငါဆံ းမေသာ

စကားတခွ န်းကိ

နားမခံ ဘဲ ေနေသာေ ကာင့် ၎င်း၊ ၂၆ သင်တိ့သည် ေဘးဥပဒ် ှ င့်ေတွ ့ ကံ ေသာအခါ ငါရယ်မည်။
ေ ကာက်မက်ဖွယ်ေသာ အမေရာက်ေသာ အခါ ငါြပက်ယယ် ပမည်။

၂၇ သင်တိ့

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အမသည် သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းအမကဲ့ သိ ့၎င်း၊ သင်တိ့ပျက်စီးြခင်း
အမသည် ေလြပင်းမန်တိင်းကဲ့ သိ ့၎င်း ေရာက်လာ၍၊ သင်တိ့သည်ဆင်းရဲ ြခင်း၊ ပပန်ြခင်း ှ င့်
ေတွ ့ ကံ ေသာ အခါ၊ ၂၈ ထိ အမေရာက်ေသာသတိ ့သည် ငါ့ကိေခ ေသာ် လည်း ငါမထး။ ငါ့ကိ
ကိ းစား၍

ှ ာေသာ်လည်း

မေတွ ့ ရ က။

၂၉

အေ ကာင်းမကား၊

သတိ ့သည်

ပညာအတတ်ကိမန်း က၏။ ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
သေဘာကိ အလိ မ ှ ိ က။ ၃၀
ငါသတိ ေပးြခင်းကိ အလ င်းနားမခံ က။ ငါဆံ းမ ြခင်း ှ ိ သမ ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပ က၏။ ၃၁
ထိ ေ ကာင့်သတိ ့သည် ကိ ယ်ကျင့်ြခင်း၏ အကျိုး အြပစ်ကိစား၍၊ ကိ ယ် ကံ ေသာ အ ကံ တိ ့ ှ င့်
ဝ ကလိ မ့ ် မည်။ ၃၂ ဥာဏ်တိမ်ေသာသတိ ့သည် လမ်းလွဲ သြဖင့် အသက်ဆံ းတတ် က၏။
မိ က်ေသာသတိ ့သည် သတိ လစ် ေသာအားြဖင့် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်တတ် က၏။ ၃၃
ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေသာသမကား လံ ခံ စွ ာ ေန၍၊ ေဘးကိ မေ ကာက်ဘဲ ငိ မ်ဝပ်လိမ့ ်မည်။

၂ ငါ့သား၊

သင်သည်ပညာစကားကိ နားေထာင်၍၊

ှ ာေဖွ သည်တိင်ေအာင်၊

ငါ့စကားကိ

နားခံ ၍၊

၂ ေစတနာစိ တ် ှ င့်ဥာဏ်ကိ

ငါ့ပညတ်တိ့ကိ

ကိ ယ်အထဲ ၌

သွ င်းမိ လ င်၎င်း၊ ၃ သိ ပံ အတတ်ကိေခ ၍၊ ဥာဏ်ေနာက်သိ့ အသံ ကိ လင့်လ င်၎င်း၊ ၄
ေငွ ကိ ှ ာတတ်သကဲ့ သိ ့ ပညာကိ ှ ာ၍၊ ဝှက်ထား ေသာဘ

ာကိ စးစမ်းတတ်သကဲ့ သိ ့၊

ဥာဏ်ကိ စးစမ်း လ င်၎င်း၊ ၅ ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက်ေသာသေဘာ၌ ကျင်လည်၍၊
ဘရားသခင်ကိသိေသာ

ဥာဏ် ှ င့်ြပည့်စံ

ထာဝရဘရားသည်ပညာကိ

လိ မ့ ်မည်။

ေပးေတာ်မတတ်၏။

၆

အေ ကာင်းမကား၊

နားလည် ိင်ေသာ

ဥာဏ်သည်

တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့်သာြဖစ်တတ်၏။ ၇ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့အဘိ ့ ပညာရတနာကိ
သိ ထားေတာ်မ၏။

တရားသြဖင့်ကျင့်ေသာသတိ ့ကိ

ကွ ယ်ကာေတာ်မ၏။

၈

မိ မိသန့် ှ င်းသတိ ့သည်တရားလမ်းကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်မည်အေ ကာင်း၊ သတိ ့၏လမ်းခရီ းကိ
လံ ခံ ေစေတာ်မ၏။

၉ ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့် သင်သည် ေြဖာင့်မတ်စွာ ကျင့်ြခင်း။

တရားသြဖင့်စီ ရင်ြခင်း၊ လျစ်လျူစွ ာ ဆံ းြဖတ် ြခင်းမှစ၍၊ ေကာင်းေသာလမ်း ှ ိ သမ တိ ့ကိ
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သိ နားလည် လိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ပညာသည်သင်၏ ှ လံ းထဲ သိ့ဝင်၍၊ သင်သည် သိ ကားြခင်း၌
ေမွ ့ေလျာ်ေသာအခါ၊

၁၁ သမာသတိ သည် သင့်ကိ ထိ န်းသိ မ်း၍၊ ဥာဏ်သည်လည်း

ေစာင့်ေ ှ ာက်သြဖင့်၊ ၁၂ ဆိ းေသာလမ်းမှ ကယ်တင်လိမ့ ်မည်။ ေကာက် ေသာစကားကိ
ေြပာတတ်ေသာသ၊ ၁၃ ေြဖာင့်မတ်ေသာလမ်းကိ စွန့်၍၊ မိ က်မဲေသာ လမ်းသိ ့လိက်ေသာသ၊ ၁၄
ဒစ ိ က်၌ေမွ ့ေလျာ်၍ အဓမလ၏ ေကာက်လိမ် ြခင်းကိ အားရ ှ စ်သက်ေသာသ၊

၁၅

ေြဖာင့်ေသာလမ်းသိ ့မလိ က်၊ ေကာက်ေသာ လမ်းသိ ့သာ လိ က်ေသာသတိ ့၏လက်မှ၎င်း၊ ၁၆
အမျိုးပျက်ေသာမိ န်းမ၊

တ် ှ င့်ေချာ့ေမာ့တတ်

ေသာ

ြပည်တန်ဆာမိ န်းမ၊

၁၇

အသက်ငယ်စဥ်ပဲ့ြပင်ေသာ ေကျးဇး ှ င်ကိစွန့်၍၊ မိ မိဘရားသခင်၏ ပဋိ ညာဥ်တရားကိ
ေမ့ေလျာ့ေသာ မိ န်းမလက်မှ၎င်း၊ သင့်ကိ ကယ်တင်လိမ့ ်မည်။ ၁၈ ထိ မိန်းမ၏အိ မ်သည်
ေသြခင်း ှ င့်၎င်း၊ သလိ က်ေသာ လမ်းတိ ့သည် သချုင်းသားေနရာ ှ င့်၎င်း စပ်ဆိင် သြဖင့်၊ ၁၉
သ၏အိ မ်သိ့ဝင်ေသာသ တစံ တေယာက်မ မြပန်ရ။ အသက်လမ်းကိ မမှီရ။ ၂၀ သင်သည်
သေတာ်ေကာင်းတိ ့၏ လမ်းသိ ့ေ ှ ာက်၍၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့၏ လမ်းခရီ းထဲ က မထွ က်ဘဲ
အစဥ်တစိ က်လိက်ရမည်အေ ကာင်းတည်း။ ၂၁ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့သည်ြပည်ေတာ်၌ေန၍၊
စံ လင်ေသာ

သတိ ့သည်

ေနရာကျ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၂

အဓမလတိ ့မကား၊

ြပည်ေတာ်မှပယ် ှ င်းြခင်း၊ လွ န်ကျူးေသာ သတိ ့သည် တ်ပစ်ြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ် မည်။

၃ ငါ့သား၊ ငါေပးေသာတရားကိ မေမ့ ှ င့်။ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ သင်၏ ှ လံ းေစာင့်ေ ှ ာက်ပါေစ။

၂

အေ ကာင်းမကား၊ ပညတ်တရားသည် အသက်တာ ှ ည်ေသာ ကာလ ှ စ်ေပါင်းများကိ ၎င်း၊
ငိ မ်ဝပ်ြခင်းကိ ၎င်း တိ းပွ ါးေစလိ မ့ ်မည်။ ၃ က ဏာတရား ှ င့် သစာတရားကိ သင် ှ င့်
မကွ ာေစ ှ င့်။ ထိ တရားတိ ့ကိ သင်၏လည်ပင်း၌ဆွဲ ထား ေလာ့။

ှ လံ းအင်းစာရင်း၌

ေရးသွ င်းေလာ့။ ၄ ထိ သိ့ ပလ င် ဘရားသခင်ေ ှ လတိ
့
့ေ ှ မ့ ှ ာ မျက် ှ ာရ၍၊ ေကျးဇးကိ
ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

၅ ထာဝရဘရားကိ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ကိ းစားေလာ့။ ကိ ယ်ဥာဏ်ကိ

အမှီမ ပ ှ င့်။ ၆ သွ ားေလရာရာ၌ ထာဝရဘရားကိ မျက်ေမှာက် ပေလာ့။ သိ ့ ပလ င်၊
သင်၏လမ်းခရီ းတိ ့ကိ ပဲ့ ြပင်ေတာ် မမည်။ ၇ ငါသည်ပညာ ှ ိ ၏ဟ ကိ ယ်ကိ မထင် ှ င့်။
ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ့၍ ဒစ ိ က်ကိေ ှ ာင်ေလာ့။ ၈ သိ ့ ပလ င်၊ သင်၏အေ ကာတိ ့သည်
အားသန်၍၊ အ ိ းတိ ့သည် ြခင်ဆီ ှ င့် ြပည့်စံ ကလိ မ့ ်မည်။ ၉ သင်သည်ကိယ်ဥစာ ှ င့်
အဦ းသီ းေသာ အသီ း အ ှ ံ ှ ိ သမ ကိ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ေလာ့။ ၁၀ သိ ့ ပလ င်၊
သင်၏စပါးကျီတိ့သည် ကယ်ဝ၍၊ စပျစ်သီးနယ်ရာ တန်ဆာတိ ့ကိ အသစ်ေသာ စပျစ်ရည်
လံ လိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ငါ့သား၊ ထာဝရဘရားဆံ းမေတာ်မြခင်းကိ မမှတ်ဘဲမေန ှ င့်။ သင်၏အြပစ်ကိ
စစ်ေဆးေတာ်မေသာ အခါ စိ တ်မပျက်ေစ ှ င့်။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည် ချစ်ေတာ်မေသာ သကိ
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ဆံ းမေတာ်မတတ်၏။ ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ သကိ ဆံ းမ ေတာ်မတတ်၏။ ၁၃ ဥာဏ်ပညာကိ
ှ ာ၍ရေသာသသည် မဂလာ ှ ိ ၏။ ၁၄ အေ ကာင်းမကား၊ ပညာကန်သွယ်ြခင်းသည်
ေငွ ကန်သွယ်ြခင်းထက်သာ၍ေကာင်း၏။ ပညာကန်သွယ် ၍ ရေသာအြမတ်လည်း
ေ စင်ထက် သာ၍ေကာင်း၏။ ၁၅ ပညာသည် ပတြမားထက်သာ၍ အဘိ းထိ က် ေပ၏။
ှ စ်သက်ဘွယ်သမ ေသာ အရာတိ ့သည် ထိ ရတနာကိ မ ပိ င် ိင် က။ ၁၆ သ၏လက်ျာလက်၌
အသက်တာ ှ ည်ေသာ ကာလ၊ လက်ဝဲလက်၌ စည်းစိ မ် ှ င့်ဂဏ်အသေရ ှ ိ ၏။

၁၇

ပညာလမ်းတိ ့သည် သာယာေသာလမ်း၊ ပညာ လမ်းခရီ း ှ ိ သမ တိ ့သည် ငိ မ်ဝပ်လျက် ှ ိ က၏။
၁၈ ပညာကိ ကိ င်ဆွဲေသာသသည် အသက်ပင်ကိ ရ ပီ ။ လက်မလတ်ေသာ သသည် မဂလာ ှ ိ ၏။
၁၉ ထာဝရဘရားသည် ပညာေတာ်အားြဖင့် ေြမ ကီ းကိ တည်၍၊ ဥာဏ်ေတာ်အားြဖင့်

မိ ဃ်းေကာင်းကင် ကိ ြပင်ဆင်ေတာ်မ ပီ ။ ၂၀ သိ ပံ အတတ်ေတာ်အားြဖင့် နက်နဲေသာအရပ်
အက်ကွဲ၍၊ မိ ဃ်းတိ မ်မှလည်း

ှ င်းရည်ကျတတ်၏။

၂၁ ငါ့သား၊ ပညာရတနာ ှ င့်

သမာသတိ ကိ သင့် မျက်ေမှာက်မှ မကွ ာေစဘဲ ၊ အစဥ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ့။ ၂၂ သိ ့ ပလ င်၊
ထိ ရတနာတိ ့သည် သင်၏ဝိ ညာဥ်၌ အသက်၊ သင်၏လည်ပင်း၌ ဂဏ်အသေရြဖစ်လိမ့ ်မည်။
၂၃ သင်သည်ခရီ းသွ ားရာ၌ ေဘးမ ှ ိ ။ ေြခမတိ က်မိ ဘဲ သွ ားလိ မ့ ်မည်။ ၂၄ အိ ပ်ေသာအခါ

ေ ကာက်စရာမ ှ ိ ရ။ေကာင်းမွ န် စွ ာ အိ ပ်ေပျာ်ရလိ မ့ ်မည်။

၂၅ လျင်ြမန်ေသာေဘး ှ င့်

လဆိ းေတွ ့တတ်ေသာ ပျက်စီးရာ ေဘးကိ ေ ကာက်စရာမ ှ ိ ရ။ ၂၆ အေ ကာင်းမကား၊
ထာဝရဘရားသည် သင်ယံ ကည်ကိးစားရာြဖစ်၍၊ သင်၏ေြခကိ မေကျာ့မိ ေစြခင်းငှ ါ
ေစာင့်မေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၂၇ ေကျးဇးကိ ခံသင့်ေသာ သတိ ့အား ေကျးဇး ပရ ေသာ အခွ င့ ် ှ ိ လ င်
မ ပဘဲ မေန ှ င့်။ ၂၈ အိ မ်နီးချင်းကိ ေပးစရာ ှ ိ လျက်ပင်၊ သွ ားေတာ့။ တဖန်လာဦ းေတာ့။
နက်ြဖန်မှ ငါေပး မည်ဟ မေြပာ ှ င့်။ ၂၉ စိ းရိ မ်ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ သင့်အနားမှာေနေသာ အိ မ်နီး ချင်း၌
မေကာင်းေသာ အ ကံ ကိ မ ကံ ှ င့်။ ၃၀ သင်၌ အြပစ်မ ပေသာသကိ အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ ရန်မေတွ ့
၃၁

ှ ဥ်းဆဲ တတ်ေသာသ၏ စည်းစိ မ်ကိမေတာင့်တ ှ င့်။ သလိ က်ေသာ လမ်းတစံ တခကိ မ

အလိ မ ှ ိ ှ င့်။ ၃၂ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် သေဘာ ေကာက်ေသာ သတိ ့ကိ
စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာေတာ်မ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ ့မကား၊ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်မိ ဿဟာယ ဖွဲ ့ရ
ေသာအခွ င့ ် ှ ိ က၏။ ၃၃ မတရားေသာသ၏ ေနရာသည်ထာဝရဘရား ကျိန်ေတာ်မြခင်းကိ
ေတွ ့တတ်၏။ တရားေသာသ၏ ေနရာကိ ကားေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။ ၃၄ အကယ်စင်စစ်
ကဲ့ ရဲ ့တတ်ေသာသတိ ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့ ေတာ်မ၏။ စိ တ် ှ ိမ့ ်ချေသာ သတိ ့အားကား၊ ေကျးဇး ပ
ေတာ်မ၏။ ၃၅ ပညာ ှ ိ ေသာသတိ ့သည် ဘန်းအသေရကိ အေမွ ခံရ၍၊ မိ က်ေသာသတိ ့မကား၊
အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ ထမ်းသွ ားရ ကလိ မ့ ်မည်။
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၄ ငါ့သားတိ့၊ အဘ၏နည်းဥပေဒသကိ နားေထာင်၍၊ ဥာဏ်သေဘာကိ နားလည်ြခင်းငှ ါ
ေစ့ေစ့မှတ် ကေလာ့။ ၂ ေကာင်းေသာ သဝါဒကိ ငါေပး၏။ ငါ့ပညတ် တရားကိ မပယ် က ှ င့်။
၃ ငါမကား၊ အဘ၏ရင် ှ စ်၊ အမိ ေ ှ မ့ ှ ာ းညံ့ ၍ အချစ်ဆံ းေသာ သားြဖစ်၏။

၄

ငါ့အဘသွ န်သင်၍ မက်ဆိေလသည်ကား၊ ငါ့စကားကိ သင်၏ ှ လံ း၌ သွ င်းမိ ၍၊ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ
ကျင့်ေစာင့်သြဖင့်

အသက် ှ င်ေလာ့။

ပညာကိ ဆည်းဖးေလာ့။

၅

ဥာဏ်ကိ

ဆည်းဖး ေလာ့။ သတိ မလစ်ေစ ှ င့်။ ငါ၏ တ်ထွက်စကားကိ မလဲ မေ ှ ာင် ှ င့်။

၆

ပညာကိ မစွ န့် ှ င့်။ သသည်သင့်ကိ ထိ န်းသိ မ်း လိ မ့ ်မည်။ သ့ကိချစ်ေလာ့။ သင့်ကိ
ေစာင့်မလိ မ့ ်မည်။ ၇ ပညာသည် အြမတ်ဆံ းေသာအရာြဖစ်၏။ ပညာကိ ဆည်းဖးေလာ့။
ဆည်းဖးသမ ေသာဥစာတိ ့တွင် ဥာဏ်ကိဆည်းဖးေလာ့။ ၈ သ့ကိအြမတ်ထားေလာ့။ သသည်
သင့်ကိ ချီးေြမာက်လိမ့ ်မည်။ သ့ကိဘက်ယမ်းလ င်၊ ဂဏ်အသေရ ကိ ေပးလိ မ့ ်မည်။ ၉
သင်၏ေခါင်းကိ တင့်တယ်ေသာဦ းရစ် ှ င့် ပတ်ရစ်၍၊ ဘန်း ကီ းေသာသရဖကိ အပ် ှ ံ လိ မ့ ်မည်။
၁၀ ငါ့သား၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်နာယေလာ့။ သိ ့ ပလ င်၊ သင့်အသက် ှ စ်ေပါင်းများလိ မ့ ်မည်။
၁၁

ပညာလမ်းကိ ငါြပသ၍၊

မှန်ေသာလမ်းခရီ းတိ ့၌

သင့်ကိ ငါပိ ့ေဆာင်၏။

၁၂

ေ ှ ာက်သွားလ င် ကျဥ်းေြမာင်းရာသိ ့မေရာက်၊ ေြပးေသာအခါ တိ က်မိ၍မလဲ ရ။

၁၃

ဥပေဒသကိ ကိင်ဆွဲေလာ့။ မလတ် ှ င့်။ ေစာင့်ထား ေလာ့။ အသက် ှ င်ြခင်း၏အေ ကာင်းြဖစ်၏။
၁၄ အဓမလတိ ့ လမ်းထဲ သိ့မဝင် ှ င့်။ ဆိ းယတ် ေသာသတိ ့ ှ င့်အတ မလိ က် ှ င့်။

၁၅

သတိ ့လမ်းကိ ကဥ်ေ ှ ာင်ေလာ့။ လိ က်မသွ ား ှ င့်။ လဲ ၍သွ ားေလာ့။ ၁၆ သတိ ့သည်သတပါး၌
အြပစ်မ ပရလ င် မအိ ပ် တတ်။ တစံ တေယာက်ေသာ သကိ မလဲ ေစလ င် အိ ပ်၍ မေပျာ်တတ်။
၁၇

ဒစ ိ က် ှ င့်ဆိ င်ေသာမန့်ကိစား၍

ေသာက်တတ် က၏။

၁၈

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း

ှ င့်ဆိ င်ေသာ

စပျစ်ရည်ကိ

ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့၏လမ်းသည်

တက်ေသာ

အာ ဏ်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍၊ ေနထွ က်သည်တိင်ေအာင် တိ းပွ ါး ထွ န်းလင်းတတ်၏။

၁၉

မတရားေသာသတိ ့၏လမ်းမကား၊ ေမှာင်မိက် ကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊ သတိ ့သည် လဲ ေသာအခါ၊
အဘယ်အရာကိ တိ က်မိသည်ဟ မသိ ရ က။ ၂၀ ငါ့သား၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေလာ့။ ငါ
ေဟာေြပာချက်တိ့ကိ

နားသွ င်းေလာ့။

ှ လံ းတွ င်း၌ ေစာင့်ထားေလာ့။

၂၁

သင့်မျက်ေမှာက်မှ

မကွ ာေစ ှ င့်။

၂၂ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ တရားစကားကိ

ေတွ ့ရ

ေသာသတိ ့သည် အသက် ှ င်ြခင်း၊ တကိ ယ်လံ းကျန်းမာ ြခင်းအေ ကာင်းကိ ေတွ ့ရ ပီ ။
၂၃

ှ လံ းသည်အသက်၏အေြခအြမစ်

ြဖစ်ေသာ

ေ ကာင့်၊

သင်၏ ှ လံ းကိ

အထးသြဖင့်ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ့။ ၂၄ ေကာက်ေသာစကားတိ ့ကိ၎င်း၊ ြငင်းဆန်တတ် ေသာ
တ်ခမ်းတိ ့ကိ၎င်း ေဝးစွ ာ ပယ်ေ ှ ာင်ေလာ့။

သတံ ကျမ်း
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မျက်ခမ်းတိ ့ သည် တည့်တည့်အာ ံ ပေစေလာ့။
သွ ားေလ

၂၆ သင်သွားရာလမ်းကိ စးစမ်း၍၊

ရာရာ၌ တည် ကည်ြခင်း ှ ိ ေစေလာ့။

၂၇ လက်ျာဘက်၊လက်ဝဲဘက်သိ့

မတိ မ်းမလဲ ှ င့်။ ဒစ ိ က် ပရာ လမ်းကိ ေ ှ ာင်ေလာ့။

၅ ငါ့သား၊

သင်သည်

ေစာင့်မည်အေ ကာင်း၊
လှ ည့်ေလာ့။

၃

သမာသတိ ှ ိ ၍၊ သင့်၏ တ်
ငါ့ပညာ

ကိ မှတ်ကျံုး၍၊

အေ ကာင်းမကား၊

ခမ်းသည်

သိ ပံ အတတ်ကိ

ငါေပးေသာဥာဏ်သိ့

အမျိုးပျက်ေသာမိ န်းမ၏

သင့်နားကိ
တ်ခမ်းသည်

ပျားလပိ ့ကဲ့သိ ့ယိတတ်၍၊ သေြပာေသာစကား သည် ဆီ ထက်ေချာေသာ်လည်း၊

၄

အဆံ း၌ကား၊ သသည်ဘင်းခါး ွက်ကဲ့သိ ့ခါး၍၊ သန်လျက် ှ င့်အမ

၅

ထက်၏။

သ၏ေြခတိ ့သည် ေသြခင်းသိ ့ဆင်း၍၊ သသွ ား ရာလမ်းသည် မရဏာ ိင်ငံသိ ့ ေရာက်တတ်၏။
(Sheol h7585) ၆ သင်သည်အသက်လမ်းကိ မဆင်ြခင်ရေအာင်၊ သ့ထံ းစံ ဓေလ့တိ ့သည်

တေ ွေ့ ွေြပာင်
့
းလဲ သြဖင့်၊ သင်သည် နားမလည် ိင်ရ။ ၇ သိ ့ြဖစ်၍ ငါ့သားတိ ့၊ ငါ့စကားကိ
နားေထာင် က

ေလာ့။ ငါေဟာေြပာချက်တိ့ကိ မပယ် က ှ င့်။ ၈ ထိ သိ့ေသာမိ န်းမကိ

ေဝးစွ ာေ ှ ာင်သွားေလာ့။ သ့ေနရာတံ ခါးဝသိ ့ မချဥ်း ှ င့်။

၉ သိ ့မဟတ် သင်သည်

ကိ ယ်ဂဏ်အသေရကိ သ တပါး၌၎င်း၊ ကိ ယ်အသက်ကိ ကမ်းတမ်းေသာ သတိ ့၌ ၎င်း
အပ်လိမ့ ်မည်။

၁၀ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် သင်၏စည်းစိ မ် ှ င့် ြပည့်ဝ ကလိ မ့ ်မည်။

သင်လပ်၍ ရေသာဥစာသည် တပါး အမျိုးသားအိ မ်သိ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၁ ေနာက်ဆံ း၌
သင့်အသား၊ သင့်ကိ ယ်ကာယ ေဆွ းေြမ့ေသာအခါ၊

၁၂ ငါသည် သွ န်သင်ြခင်းကိ

မန်းေလ ပီ တကား။ ဆံ းမြခင်းကိ စိ တ် ှ လံ းထဲ မှာ မထီ မဲ့ြမင် ပေလ ပီ တကား။ ၁၃ ငါ့ဆရာတိ ့၏
စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ၊ ငါ့အား သွ န်သင်ေသာ သတိ ့၏စကားကိ နားမခံ ဘဲ ေနေလ ပီ တကား။
၁၄ စည်းေဝးေသာ ပရိ တ်သတ်များအလယ်၌ ဒစ ိ က်မျိုးကိ ကန်စင်လသည်တိင်ေအာင်

ငါ ပေလ ပီ တကားဟ ြမည်တမ်းရလိ မ့ ်မည်။

၁၅ ကိ ယ်ဆိင်ေသာ ေရအိ းကိ သံ း၍၊

ကိ ယ်ေရတွ င်း ထဲ က ထွ က်ေသာ စမ်းေရကိ ေသာက်ေလာ့။ ၁၆ သင်၏ စမ်းေရများြပား၍၊
လမ်းများအနားမှာ စီ းေသာ ြမစ်များ ြဖစ်ေစေလာ့။ ၁၇ တပါးအမျိုးသား ှ င့် ေပါင်းဘက်၍
မဆိ င်ေစဘဲ ၊ ကိ ယ်တပါးတည်းသာ ဆိ င်ေစေလာ့။ ၁၈ သင်၏စမ်းေရတွ င်း၌မဂလာ ှ ိ ေစ၍၊
အသက် အ ွယ်ပျိုစဥ် ကာလ၊ ေပါင်းေဘာ်ေသာ မယား ှ င့်အတ ေပျာ်ေမွ ့ေလာ့။ ၁၉
သသည်စံ မက်တတ်ေသာ

သမင်မ၊

ှ စ်လိဘွယ်

ေသာ

ဒရယ်မကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊

သ၏သားြမတ်တိ့သည် သင်၏အလိ ဆ ကိ အစဥ်ေ ြပေစ၍၊ သ့ကိချစ်ေသာ စိ တ် ှ င့်
အစဥ်ယစ်မးလျက်ေနေလာ့။ ၂၀ ငါ့သား၊ သင်သည် အမျိုးပျက်ေသာမိ န်းမ ှ င့် အဘယ်ေ ကာင့်
ယစ်မးသနည်း။ ြပည်တန်ဆာမ၏ ရင်ပတ်ကိအဘယ်ေ ကာင့် ဘက်ယမ်းသနည်း။ ၂၁
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လသွ ားလာသမ ေသာ

လမ်းတိ ့သည်

ထာဝရ

ဘရားမျက်ေမှာက်ေတာ်၌

ှ ိ က၍၊

သွ ားလာသမ ေသာ အြခင်းအရာတိ ့ကိ စးစမ်းေတာ်မ၏။ ၂၂ အဓမလသည် မိ မိ ပေသာ
ဒစ ိ က်အြပစ်ြဖင့် ဘမ်းမိ ြခင်း၊ မိ မိအြပစ် ကိ းတိ ့ြဖင့် ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ခံ ရ လိ မ့ ်မည်။ ၂၃
သသည် အလွ န်မိက်ေသာေ ကာင့်မှားယွ င်း၍၊ သွ န်သင်ြခင်းကိ မခံ ရဘဲ ေသသွ ားရလိ မ့ ်မည်။

၆ ငါ့သား၊ သင်သည် အေဆွခင်ပွန်းအတွက် အာမခံ မိေသာ်၎င်း၊ သတပါး ှ င့်လက်ဝါးချင်း
ိ က်မိ ေသာ်၎င်း၊ ၂ ကိ ယ် တ်ထွက်စကားြဖင့် ေကျာ်မိ ပီ ။ ကိ ယ် ေြပာေသာစကားေ ကာင့်
အမေရာက်ေလ ပီ ။

၃ ငါ့သား၊ သင်သည် အေဆွ ခင်ပွန်းလက်သိ့ ေရာက်မိလ င်၊

ကိ ယ်ကိ တ်အ့ံ ေသာငှ ါ အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်းဟမကား၊ အေဆွ ခင်ပွန်းထံ သိ ့ သွ ား၍၊
ကိ ယ်ကိ ှ ိမ့ ်ချလျက်သက
့ ိ

ိးေဆာ်ေလာ့။

၄ အိ ပ်မေပျာ် ှ င့်။ မျက်စိမှိတ်၍ မငိ က် ှ င့်။

၅ မဆိ းလက်မှ သမင်ဒရယ်ကိ၎င်း၊ ငှ က်ကိ၎င်း

တ်ရသကဲ့ သိ ့ ကိ ယ်ကိ တ်ေလာ့။

၆ အချင်းလပျင်း၊ ပ ွက်ဆိတ်ထံသိ ့သွား၍၊ သ၏ အ ပအမတိ ့ကိ ဆင်ြခင်သြဖင့်

ပညာ ှ ိ ေစေလာ့။ ၇ ပ ွတ်ဆိတ်သည်ဆရာမ ှ ိ ၊ ပဲ့ ြပင်ေသာသမ ှ ိ ၊ မင်းမ ှ ိ ဘဲလျက်၊ ၈
ေ ွကာလ ှ င့် စပါးရိ တ်ရာကာလ၌ မိ မိ စားစရာအစာကိ

ှ ာေဖွ သိထားတတ်၏။

၉

အိ လပျင်း၊ သင်သည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း အိ ပ်လျက်ေနလိ မ့ ်မည်နည်း။ အဘယ်ေသာ
အခါ ိးလိ မ့ ်မည် နည်း။

၁၀ ခဏအိ ပ်လျက်၊ ခဏေပျာ်လျက်၊ အိ ပ်ေပျာ် အံ့ ေသာငှ ါ

ခဏလက်ချင်းပိ က်လျက် ေနစဥ်တွင်၊ ၁၁ ဆင်းရဲ ြခင်းသည် ခရီ းသွ ားေသာ သကဲ့ သိ ့၎င်း၊
ဥစာ ပန်းတီ းြခင်းသည် သရဲ ကဲ့သိ ့၎င်း ေရာက်လာ လိ မ့ ်မည်။

၁၂ ဆိ းယတ်ေသာ

သ ှ င့်မတရားေသာသသည် ေကာက်လိမ်ေသာ စကား၌ ကျင်လည်တတ်၏။

၁၃

မျက်ေတာင်ခတ်လျက်၊ ေြခြဖင့် အမှတ်ေပး လျက်၊ လက်ေချာင်းတိ ့ြဖင့် သွ န်သင်လျက်
ပတတ်၏။

၁၄ ေကာက်ေသာ စိ တ်သေဘာ ှ င့် ြပည့်စံ ၍၊ မေကာင်းေသာ အ ကံ ကိ

အစဥ် ကံ စည်တတ်၏။ သတပါးချင်းရန်ေတွ ့ေစြခင်းငှ ါ ပတတ်၏။ ၁၅ ထိ ေ ကာင့်သသည်
အမှတ်တမဲ့ အမေရာက်၍၊ ကိ းကွ ယ်စရာဘဲ ချက်ြခင်းကျိုးပဲ့ ပျက်စီးရလိ မ့ ်မည်။

၁၆

ထာဝရဘရား 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 ကံ ကိ ကံ စည်ေသာ

ှ လံ း တပါး၊ အြပစ် ပရာသိ ့ အလျင်အြမန် ေြပးတတ်ေသာ

ေြခတပါး၊ ၁၉ မသာစကားကိ ေြပာ၍ မမှန်ေသာသက်ေသ

တပါး၊ အေပါင်းအေဘာ်ချင်း

ရန်ေတွ ့ေစြခင်းငှ ါ ပတတ် ေသာ သတပါးတည်း။ ၂၀ ငါ့သား၊ အဘ၏ပညတ်စကားကိ
နားေထာင် ေလာ့။ အမိ ေပးေသာ တရားကိ မပယ် ှ င့်။ ၂၁ ှ လံ းေပ မှာ အ မဲ ချည်၍
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လည်ပင်း၌ ဆွဲ ထား ေလာ့။ ၂၂ သင်သည် အြခားသိ ့ သွ ားေသာအခါ၊ ထိ ပညတ် တရားသည်
လမ်းြပလိ မ့ ်မည်။ အိ ပ်ေသာအခါ သင့်ကိ ေစာင့်လိ မ့ ်မည်။ ိးေသာအခါ သင် ှ င့် တ်ဆက်
လိ မ့ ်မည်။ ၂၃ အေ ကာင်းမကား၊ ပညတ်ေတာ်သည် မီ းခွ က် ြဖစ်၏။ တရားေတာ်သည်
အလင်းြဖစ်၏။ အြပစ်ကိ ြပတတ်ေသာ သဝါဒစကားသည် အသက်လမ်းြဖစ်၏။ ၂၄
ဆိ းေသာမိ န်းမ ှ င့်၎င်း၊ အမျိုးပျက်ေသာ မိ န်းမ ေချာ့ေမာ့တတ်ေသာ တ် ှ င့်၎င်းလွ တ်ေစြခင်းငှ ါ၊
သင့်ကိ ေစာင့်ဘိ ့ရာြဖစ်သတည်း။ ၂၅ ထိ သိ့ေသာမိ န်းမသည် အဆင်းလှ ေသာ်လည်း၊
တပ်မက်ေသာ စိ တ်မ ှ ိ ှ င့်။ သသည် မျက်ခမ်းတိ ့ြဖင့် သင့်ကိ မေကျာ့မိ ေစ ှ င့်။

၂၆

အေ ကာင်းမကား၊ ြပည်တန်ဆာမကိ မှီဝဲေသာ ေယာက်ျားသည် ဆင်းရဲ ၍၊ မန့်တလံ းကိ သာ
ရတတ်၏။ ေမျာက်မထားေသာ မိ န်းမသည်လည်း ြမတ်ေသာအသက် ကိ ဘမ်းတတ်၏။ ၂၇
လသည်အဝတ်မေလာင်ဘဲ မီ းကိ ပိ က်ဘက် ိင် သေလာ။ ၂၈ ေြခမေလာင်ဘဲမီးခဲ ေပ မှာ
နင်း ိင်သေလာ။ ၂၉ သ့မယားထံ သိ ့ဝင်ေသာသသည် ထိ နည်းတ ြဖစ်၏။ သ့မယားကိ
ြပစ်မှားေသာ သမည်သည်ကား၊ အြပစ် ှ င့် မကင်းမလွ တ် ိင်ရာ၊ ၃၀ မွ တ်သိပ်ေသာ
စိ တ်ေြပေစြခင်းငှ ါ၊ ခိ းေသာသ ပင် အြပစ်မလွ တ်ရ။ ၃၁ ေတွ ့မိ လ င် ခနစ်ဆြပန်ေပးရမည်။
ကိ ယ်အိမ်၌

ှ ိ သမ ေသာ ဥစာတိ ့ကိ ေလျာ်ရမည်။

၃၂ သ့မယားကိ ြပစ်မှားေသာ

သသည် ဥာဏ်မ ှ ိ ။ ထိ သိ့ ပေသာ သသည် မိ မိအသက်ကိ ဖျက်ဆီးတတ်၏။

၃၃

နာကျင်စွာ ထိ ခိက်ြခင်း ှ င့် အသေရ တ်ချြခင်း ကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ သ၏အ ှ က်ကွဲြခင်းသည်
မေြပ ိင်။

၃၄ အေ ကာင်းမကား၊ ေယာက်ျားသည် မယားကိ မယံ ေသာစိ တ် ှ ိ လ င်၊

ြပင်းထန်စွာ အမျက်ထွက်တတ်၏။ အြပစ်ေပးချိန်ေရာက်ေသာအခါ သနားြခင်းမ ှ ိ တတ်။ ၃၅
ေလျာ်ြပစ်ေငွ မည်မ ကိ ပမာဏမ ပတတ်။ များစွ ာေသာ လက်ေဆာင်တိ့ကိေပးေသာ်လည်း စိ တ်
မေြပတတ်။

၇ ငါ့သား၊ ငါ့စကားကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်၍၊ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ သင်၌ သိထားေလာ့။

၂

ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍ အသက် ှ င် ေလာ့။ ငါေပးေသာတရားကိ ကိ ယ်မျက်ဆန်ကဲ့သိ ့
ေစာင့်ေလာ့။
ေရးမှတ်ေလာ့။

၃ သင်၏လက်ေချာင်းတိ ့၌ ချည်ထား၍၊ သင်၏

ှ လံ းအင်းစာရင်း၌

၄ ပညာကိ ကိယ် ှ မဟ၍၎င်း၊ ဥာဏ်ကိ ကိ ယ် ေပါက်ေဘာ်ဟ၍၎င်း

ေခ ေလာ့။ ၅ သိ ့ ပလ င်သတိ ့သည် အမျိုးပျက်ေသာမိ န်းမ၊ တ် ှ င့် ေချာ့ေမာ့တတ်ေသာ
ြပည်တန်ဆာမိ န်းမလက်မှ သင့်ကိ ကယ်တင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ ငါ့အိမ်ြပတင်း ွက် ကားမှ
ငါ ကည့်၍ြမင်ရေသာ အမဟမကား၊ ၇ ဥာဏ်တိမ်ေသာ အမျိုးသားချင်းစကိ ငါ ကည့် စဥ်တွင်၊
ဥာဏ်မ ှ ိ ေသာ လပျိုတေယာက်သည်၊ ၈ ထိ သိ့ေသာ မိ န်းမေနရာလမ်းေထာင့် အနားသိ ့
ေ ှ ာက်သွားသြဖင့်၊ ၉ မိ ဃ်းချုပ်၍ ညဦ းအချိန်၊ ညဥ့်နက်ေသာ အချိန် ေရာက်ေသာအခါ၊
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ထိ မိန်းမေနရာ လမ်းသိ ့ လိ က်ေလ၏။ ၁၀ ြပည်တန်ဆာ အဝတ်ကိဝတ်၍၊ ဆန်းြပားေသာ
မိ န်းမသည် ထိ သကိ ကိ ဆိ၏။ ၁၁ ထိ မိန်းမသည် ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ခိ င်မာေသာ
စိ တ်သေဘာ ှ ိ ၏။ ကိ ယ်အိမ်၌မေန၊ လည်တတ်၏။ ၁၂ ခဏအိ မ်ြပင်၊ ခဏလမ်းထဲ မှာေနလျက်၊
လမ်း ေထာင့်အရပ်ရပ်၌ ေချာင်းေြမာင်း၍ ကည့်တတ်၏။ ၁၃ ထိ လပျိုကိ ေတွ ့ေသာအခါ၊
ရဲ ေသာမျက် ှ ာ ှ င့် ဘမ်းဘက်နမ်း ပ်လျက်၊

၁၄ ငါ၌ မိ ဿဟာယပေဇာ်သကာ ှ ိ ၏။

ယေန့ ငါ့ဂတိ ဝတ်ကိ ငါေြဖ ပီ ။ ၁၅ ထိ ေ ကာင့်သင့်ကိ ကိ ဆိအ့ံ ေသာငှ ါ ငါထွ က် လာ ပီ ။
သင့်မျက် ှ ာကိ ကိ းစား ှ ာ၍ေတွ ့ ပီ ။ ၁၆ ငါ့ခတင်ကိချယ်လှယ်ေသာ အိ ပ်ရာခင်း ှ င့်၎င်း၊
အဲ ဂတုပိ တ်ေချာ ှ င့်၎င်း ြပင်ဆင် ပီ ။ ၁၇ ငါ့ေမွ ့ရာကိ မရန်၊ အေကျာ်၊ သစ် ကံ ပိ း ှ င့်ထံ ပီ ။
၁၈ လာပါ၊ မိ ဃ်းလင်းသည်တိင်ေအာင် ကာမရာဂ စိ တ်ကိ ေြဖ ကကန်အ့ံ ။ ေမထန် ပ၍

ေမွ ့ေလျာ် ကကန်အ့ံ ။ ၁၉ ငါ့အ ှ င်သည် အိ မ်မှာမ ှ ိ ။ ေငွ အိတ်ကိ ေဆာင် လျက်ေဝးေသာ
အရပ်သိ့သွား ပီ ။ ၂၀ ပွဲ ေန့ေရာက်မှသာ ြပန်လာလိ မ့ ်မည်ဟ၊ ၂၁ ချစ်ဘွယ်ေသာ စကား ှ င့်
ထိ သကိ ေသွ းေဆာင် ၍ ေချာ့ေမာ့တတ်ေသာ တ်ခမ်း ှ င့် ိင်သြဖင့်၊ ၂၂ ွားသည်အေသခံ ရာသိ ့
လိ က်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ သမင်ဒရယ်သည် မိ မိအသည်း၌ ြမားမထိ းမှီတိင်ေအာင်၊ ဘမ်းမိ ရာထဲ သိ့
ဝင်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊

၂၃ ငှ က်သည် မိ မိအသက်ဆံ းေစြခင်းငှ ါ ေထာင် မှန်းကိ မရိ ပ်မိဘဲ၊

ေကျာ့ကွ င်းထဲ သိ့ အလျင်အြမန် ဝင်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ လပျိုသည် ထိ မိန်းမေနာက်သိ့ ချက်ြခင်း
လိ က်သွားတတ်၏။ ၂၄ သိ ့ြဖစ်၍ ငါ့သားတိ ့၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်၍ ငါေဟာေြပာချက်တိ့ကိ
မှတ်ကျံုး ကေလာ့။ ၂၅ ထိ သိ့ေသာ မိ န်းမေနရာလမ်းကိ စိ တ်မငဲ့ ကွ က် ှ င့်။ သကျင်လည်ေသာ
လမ်းခရီ းသိ ့ လဲ ၍မလိ က် ှ င့်။

၂၆ အေ ကာင်းမကား၊ သသည်စစ်သရဲ အများတိ ့ကိ

လှ ဲ ေလ ပီ ။ ခွ န်အား ကီ းေသာ သအများတိ ့ကိ သတ်ေလ ပီ ။

၂၇ သ၏အိ မ်သည်

ေသမင်း၏ဘံ ဗိ မာန်သိ့ဆင်း၍၊ မရဏ ိင်ငံသိ ့ ေရာက်ေသာလမ်းြဖစ်၏။ (Sheol h7585)

၈ ဥာဏ်ပညာသည်ေခ ၍ မိမိအသံ ကိ လင့်သည် မဟတ်ေလာ။
လမ်းခရီ းအနား၌ ၎င်းရပ်ေန၏။
ေ ကးေ ကာ်၍၊
ငါလင့်၏။

၃

ကီ းေသာတံ ခါးဝ၊

၂ ြမင့်ေသာအရပ်ထိပ်၌၎င်း၊

မိ တ
့ ံ ခါး၊ အိ မ်တံခါးဝမှာ

၄ အချင်းလတိ ့၊ သင်တိ့အားငါေခ ၏။ လသားတိ ့ အား အသံ ကိ

၅ ဥာဏ်တိမ်ေသာသတိ ့၊ ပညာတရားကိ နား လည် ကေလာ့။ လမိ က်တိ့၊

ထိ းထွ င်းေသာ ဥာဏ် ှ ိ က

ေလာ့။ ၆ နားေထာင် က။ ြမတ်ေသာစကားကိ ငါေြပာ မည်။

မှန်ေသာတရားစကားကိ ငါ တ် မက်မည်။ ၇ ငါ့ တ်ထွက်စကားသည် သမာတရား ှ င့်သာ
ဆိ င်၍၊ ငါ့ တ်ခမ်းတိ ့သည် ဒစ ိ က်ကိ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာ၏။

၈ ငါေဟာေြပာသမ ေသာ

စကားတိ ့သည် ေြဖာင့် မတ်၍၊ ေကာက်ေသာသေဘာ၊ ေဖာက်ြပန်ေသာသေဘာ ှ င့်
ကင်းစင် က၏။ ၉ နားလည်ေသာသ၌ အလံ းစံ ှ င်းလင်း၍၊ ပညာကိ ရေသာ သတိ ့အား
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ဟတ်မှန် က၏။ ၁၀ ေငွ အရင်၊ ငါ့နည်းကိ ၎င်း၊ ြမတ်ေသာေ အရင်၊ ပညာအတတ်ကိ၎င်း
ခံ ယ ကေလာ့။

၁၁ အေ ကာင်းမကား၊ ပညာသည် ပတြမားထက် သာ၍ြမတ်၏။

ှ စ်သက်ဘွယ်သမ ေသာ အရာတိ ့သည် ထိ ရတနာကိ မ ပိ င် ိင် က။ ၁၂ ငါ့ဥာဏ်ပညာသည်
သမာသတိ ှ င့်ေပါင်း၍၊
ထာဝရဘရားကိ
မာနေထာင်လား

လိ မာေသာ

သိ ပံ

အတတ်များကိ

ေ ကာက် ွံ ေသာသေဘာကား၊
့
ြခင်း၊

ေစာ်ကားြခင်း၊

ေကာက်ေသာစကားြဖင့်ေြပာဆိ ြခင်းတိ ့ကိ

ေဘာ်တတ်၏။

၁၃

ဒစ ိ က်ကိမန်းေသာသေဘာတည်း။
မေကာင်းေသာ

ငါမန်း၏။

၁၄

လမ်းသိ ့လိက်ြခင်း၊
အ ကံ ေပး ိင်ေသာ

အခွ င့ ် ှ င့်ပညာရတနာသည် ငါ၌ ှ ိ ၏။ ငါသည်ဥာဏ်ြဖစ်၍ အစွ မ်းသတိ ှ င့်ြပည့်စံ ၏။ ၁၅
ငါ့အားြဖင့် ှ င်ဘရင်တိ့သည် စိ းစံ ရေသာ အခွ င့ ်၊ မင်းအရာ ှ ိ တိ့သည် ဆံ းြဖတ်ရေသာ
အခွ င့ ် ှ ိ က၏။

၁၆ ငါ့အားြဖင့် မင်းသား၊ မးမတ်၊ တရားသ ကီ း အေပါင်းတိ ့သည်

အစိ းရေသာအခွ င့ ် ှ ိ က၏။

၁၇ ငါ့ကိချစ်ေသာ သတိ ့ကိ ငါချစ်၏။ ငါ့ကိ ကိ းစား ၍

ှ ာေသာသတိ ့သည် ေတွ ့တတ် က၏။ ၁၈ ငါ၌စည်းစိ မ် ှ င့်ဂဏ်အသေရ ှ ိ ၏။ မဲ ေသာ
စည်းစိ မ် ှ င့် ေြဖာင့်မတ်ြခင်းပါရမီ ှ ိ ၏။ ၁၉ ငါေပးေသာအကျိုးသည် ေ ထက်မက၊ ေ စင်
ထက်သာ၍ြမတ်၏။ ငါေ ကာင့်ရေသာအခွ န်ဘ

ာသည် ေငွ ေတာ်ထက်သာ၍ ြမတ်၏။ ၂၀

ငါသည် ေြဖာင့်မတ်ြခင်းလမ်း၊ တရားသြဖင့် စီ ရင်ြခင်းလမ်းအလယ်၌ ေ ှ ာက်သွားသည်ြဖစ်၍၊
၂၁ ငါ့ကိချစ်ေသာ သတိ ့သည် အေမွ ခံရေသာ အခွ င့ ် ှ င့်၊ သတိ ့ဘ

အခွ င့ ်ကိ

ငါေပးတတ်၏။

၂၂

ထာဝရဘရားသည်

ထွ က် ကေတာ်မစကပင် ငါ့ကိ ပိ င်ေတာ်မ၏။
ကာလ၊ အန

ာတိ က်ြပည့်ဝေစေသာ

ေ ှ းအမေတာ်ကိ

မ ပမှီ

၂၃ ေြမ ကီ းမြဖစ်မှီ၊ ေ ှ ့ဦးစွ ာေသာ

ကာလမှစ၍ ငါသည် ဘိ သိက်ခံ ပီ ။

၂၄ နက်နဲေသာပင်လယ်မြဖစ်၊

ေရ ှ င့် ကယ်ဝေသာ စမ်းေရတွ င်းမြဖစ်မှီ ငါ့ကိြဖစ်ဘွားေစေတာ်မ၏။ ၂၅ ေတာင် ကီ းမတည်၊
ေတာင်ငယ်မြဖစ်မှီ၊ ၂၆ ေြမ ကီ း ှ င့်လယ်ေတာများကိ မဖန်ဆင်း၊ အဦ း ဆံ းေသာ ေြမမန့်ကိမ
မဖန်ဆင်းမှီ၊ ငါ့ကိြဖစ်ဘွားေစ ေတာ်မ၏။ ၂၇ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ြပင်ေတာ်မေသာ
အခါငါ ှ ိ ၏။ သမဒရာမျက် ှ ာကိ ကန့်ကွက်ေသာအမ၊

၂၈ အထက်မိဃ်းတိ မ်ကိ

တည်ေစေသာအမ၊ နက်နဲ ေသာအရပ်၌ စမ်းေရေပါက်တိ့ကိ ခိ င်ခ့ံ ေစေသာအမ၊ ၂၉ သမဒရာ၌
ကန့်ကွက်ေသာအပိ င်းအြခားကိ ေရ မလမ်းရမည်အေ ကာင်း စီ ရင်ေသာအမ၊ ေြမ ကီ းတိ က်
ြမစ်တည်ေသာ အမတိ ့ကိ ပီ းစီ းေစေတာ်မေသာအခါ၊ ၃၀ ငါသည်ေက းေမွ းေတာ်မေသာ
သားကဲ့ သိ ့၊ အထံ ေတာ်ပါးတွ င် ေန၍၊ အစဥ်မြပတ်ေမွ ့ေလျာ်ေတာ်မရာ ြဖစ်၏။ ေ ှ ေတာ်
့
၌
အစဥ် မြပတ် ကစားလျက်၊ ၃၁ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ေြမ ကီ းတြပင်လံ းတွ င် င်လန်းလျက်၊
လသားတိ ့ ှ င့်ေပါင်းေဘာ်၍ ေပျာ်ပါးလျက် ေန၏။ ၃၂ သိ ့ြဖစ်၍ ငါ့သားတိ ့၊ငါ့စကားကိ
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နားေထာင် က

ေလာ့။ ငါ၏လမ်းများကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေသာသတိ ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၃၃

ငါဆံ းမြခင်းကိ မပယ် က ှ င့်။ နားေထာင်၍ ပညာ ှ ိ ကေလာ့။ ၃၄ ငါ့စကားကိ ကား၍
ငါ့တံခါးနားမှာ

ေန့တိင်း

သသည်မဂလာ ှ ိ ၏။

ေစာင့်လျက်၊
၃၅

တံ ခါးတိ င်နားမှာ

ေြမာ်လင့်လျက်ေနေသာ

ငါ့ကိ ှ ာ၍ေတွ ့ေသာသသည်အသက်ကိေတွ ့၏။

ထာဝရဘရား၏ေကျးဇးေတာ်ကိလည်းခံ ရ၏။ ၃၆ ငါ့ကိြပစ်မှားေသာ သမကား၊ မိ မိအသက်
ဝိ ညာဥ်ကိြပစ်မှား၏။ ငါ့ကိမန်းေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ေသြခင်းကိ ချစ် က၏။

၉ ဥာဏ်ပညာသည်အိမ်တိင်ခနစ်တိင်ကိခတ်၍၊ မိမိေနရာအိမ်ကိ ေဆာက်ေလ ပီ။

၂

သ၏အေကာင်များကိ သတ်၍၊ စပျစ်ရည်ကိ ေဘာ် ပီ းမှ စားပွဲ ကိ ခင်းေလ ပီ ။

၃

က န်မတိ ့ကိေစလတ်၍၊ မိ တ
့ ွ င် အြမင့်ဆံ းေသာ အရပ်တိ့၌ ေ ကးေ ကာ်ေလသည်ကား၊
၄ ဥာဏ်တိမ်ေသာသသည် ဤအရပ်သိ့ဝင်ေစ။ အိ ပညာမ ှ ိ ေသာသ၊

ငါ့မန့်ကိစားေလာ့။ ငါေဘာ်ေသာ စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်ေလာ့။

၅ လာေလာ့။

၆ မိ က်ေသာသကိ

ေ ှ ာင်၍ အသက်ချမ်း သာရ ေလာ့။ ပညာလမ်းသိ ့လိက်ေလာ့ဟဆိ သတည်း။

၇

မထီ မဲ့ြမင် ပေသာသကိ ဆံ းမေသာသသည် အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ ၎င်း၊ လဆိ းကိ အြပစ်ြပေသာ
သသည် ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ၎င်း ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

၈ မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ

သကိ မဆံ းမ ှ င့်။

သင့်ကိ မန်းလိ မ့ ်မည်။ ပညာ ှ ိ ကိအြပစ်ြပေလာ့။ သသည် သင့်ကိ ချစ်လိမ့ ်မည်။

၉

ပညာ ှ ိ ေသာ သကိ ဆံ းမလ င်၊ သသည် သာ၍ ပညာ ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ
သွ န်သင်လ င်၊ သသည် သိ ပံ အတတ်တိးပွ ါးလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
သေဘာ သည် ပညာ၏မလအြမစ် ြဖစ်၏။ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ ဘရားကိ သိက မ်းေသာ
သေဘာသည် ဥာဏ်ြဖစ်၏။ ၁၁ အေ ကာင်းမကား၊ ငါ့ကိအမှီ ပ၍၊ သင်၏ ေန့ရက်ကာလ ှ င့်
အသတ်အပိ င်းအြခား ှ စ်ေပါင်း ကာလ တိ းပွ ါးလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ သင်သည်ပညာ ှ ိ လ င်၊
ကိ ယ်တိင်အကျိုးကိ ခံ ရ လိ မ့ ်မည်။ မထီ မဲ့ ပလ င် ကိ ယ်တိင်သာအြပစ်ကိ ခံ ရလိ မ့ ် မည်။
၁၃ မိ က်ေသာမိ န်းမသည် စကားသံ ကျယ်၍ ဥာဏ် တိ မ်သြဖင့် အလ င်းမသိ တတ်။ ၁၄

မိ မိအိမ်တံခါးနားတွ င် မိ ့ြမင့်ရာအရပ် အေနအထိ င်ေပ မှာ ထိ င်လျက်၊ ၁၅ လမ်း၌တည့်တည့်
ခရီ းသွ ားေသာ သတိ ့ကိ ေခ ၍၊
အိ ပညာမ ှ ိ ေသာသ၊

၁၆ ဥာဏ်တိမ်ေသာ သသည် ဤအရပ်သိ့ဝင်ေစ။

၁၇ ခိ းေသာေရသည် ချို၏။ တိ တ်ဆိတ်စွာစား ေသာမန့်လည်း

မိ န်သည်ဟ ဆိ တတ်၏။ ၁၈ ထိ အရပ်၌ သချုင်းသား ှ ိ ေ ကာင်း၊ ထိ မိန်းမ၏ ဧည့်သည်တိ့သည်
မရဏ ိင်ငံအနက်ဆံ း၌ေနေ ကာင်း ကိ ထိ ေယာက်ျားသည်မသိ မမှတ်။ (Sheol h7585)

၁၀ ေ ှ ာလမန်မင်း၏

သတံ စကားဟမကား၊

ပညာ

ှ ိ ေသာသားသည်

အဘဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေ ကာင်း၊ မိ က် ေသာသားမကား၊ အမိ ဝမ်းနည်းြခင်းအေ ကာင်းကိ
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ြဖစ်ေစတတ်၏။ ၂ မတရားေသာဥစာဘ
ေသြခင်းမှ ကယ်တင်တတ် ၏။

ာသည် အကျိုးမ ှ ိ ။ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းပါရမီ မကား၊

၃ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သကိ ငတ်၍ ေသေစြခင်းငှ ါ၊

ထာဝရဘရားသည် အခွ င့ ်ေပးေတာ်မမ။ မတရားေသာ သတိ ့၏ အဓမအမကိ ကား
ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၄ ပျင်းရိ ေသာသသည် ဆင်းရဲ ြခင်း၊ လံ လ
့ ဝိ ရိယ ှ ိ ေသာသသည်
ကယ်ဝြခင်းသိ ့ ေရာက်တတ်၏။
ပညာ ှ ိ ေသာသား

ြဖစ်၏။

၅ အသီ းသီ းေသာအချိန်၌ သိ မ်းယေသာသသည်

စပါးရိ တ်ရာကာလ၌

အ ှ က်ခွဲတတ်ေသာသားြဖစ်၏။
ေရာက်တတ်၏။
ပိ တ်လိမ့ ်မည်။

အိ ပ်

တတ်ေသာသမကား၊

၆ တရားေသာသ၏ေခါင်းေပ မှာ

မတရားေသာသ၏ တ်ကိကား

ှ ဥ်းဆဲ

မဂလာ သက်
ြခင်းအြပစ်သည်

၇ တရားေသာသကိ ေအာက်ေမ့ေသာအခါ ေကာင်း ကီ းေပးတတ်၏။

မတရားေသာသ၏နာမမကား ပပ်ပျက်တတ်၏။ ၈ လိ မာေသာသသည် ပညတ်တရားကိ
ခံ တတ်၏။

၉ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းလမ်းသိ ့

ေကာက်ေသာလမ်းသိ ့လိက်ေသာ

လိ က်ေသာသသည်

သမကား၊

အနင်းမှန်လိမ့ ်မည်။

သေဘာထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။

၁၀

မျက်စိမှိတ်ေသာသသည် စိ တ်ကိပေစတတ်၏။ စကားများေသာ လမိ က်မကားဆံ း ံ းတတ်၏။
၁၁ ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏ တ်သည် အသက်ေရ

တ်ကိကား၊

တွ င်းြဖစ်၏။ မတရားေသာသ၏

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းအြပစ်သည် ပိ တ်လိမ့ ်မည်။

၁၂ မန်းေသာစိ တ်သည်

ရန်ေတွ ့ရာသိ ့ တိ က်တွန်း တတ်၏။ ချစ်ေသာ စိ တ်မကား၊ ခပ်သိမ်းေသာ အြပစ် တိ ့ကိ
ဖံ းအပ်တတ်၏။

၁၃ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသသည်

ဥာဏ်မဲ့ေသာသ၏ေကျာအဘိ ့မကား
ကားသိ ေသာအရာကိ

ကိ မ်လံ း ှ ိ ၏။

သိ မ်းထားတတ်၏။

ပညာစကားကိ ေြပာတတ်၏။
၁၄

ပညာ ှ ိ ေသာသတိ ့သည်

မိ က်ေသာသ၏ တ်မကား၊

အကျိုး

နည်းြခင်း ှ င့်နီးစပ်၏။ ၁၅ ေငွ ရတတ်ေသာသ၏ စည်းစိ မ်သည် သ၏ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့ြဖစ်၏။
ဆင်းရဲ သားတိ ့၏ဆင်းရဲ ြခင်းမကား၊

သတိ ့၏

ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏အလပ်အကိ င်သည်

အကျိုးနည်းေ ကာင်းြဖစ်၏။
အသက် ှ င့်၎င်း၊

၁၆

မတရားေသာသ၏

အကျိုးစီ းပွ ါးသည် အြပစ် ှ င့်၎င်း ယှဥ်၏။ ၁၇ နည်းဥပေဒသကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေသာသသည်
အသက်လမ်းသိ ့ လိ က်တတ်၏။ ဆံ းမြခင်းကိ ြငင်းပယ် ေသာသမကား လမ်းလွဲ တတ်၏။ ၁၈
အ ငိ းဖွဲ ့ေသာသေဘာကိ မသာ တ်ခမ်းြဖင့် ဖံ းထားေသာသ၊ သ့အသေရပျက်ေအာင်
ေြပာတတ်ေသာ သသည်
အြပစ်ပါတတ်၏။

မိ က်ေသာသေဘာ ှ ိ ၏။

မိ မိ တ်ကိ

ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏လ ာသည်
အဘိ းမထိ က်။

သတံ ကျမ်း

၂၁

ချုပ်တည်းေသာ
ေငွ စင် ှ င့်တ

ေြဖာင့်မတ်ေသာ

၏။

၁၉ စကားများေသာအားြဖင့်

သမကား

ပညာ ှ ိ ၏။

ဆိ းေသာသ

သ၏ တ်ခမ်းတိ ့သည်

၏

၂၀

ှ လံ းမကား

လအ

များကိ
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ေက းတတ်၏။ မိ က်ေသာသတိ ့မကား၊ ဥာဏ်မ ှ ိ ေသာေ ကာင့် ေသ ကလိ မ့ ် မည်။ ၂၂
ထာဝရဘရား၏

ေကာင်း ကီ းမဂလာသည်

စည်းစိ မ်ကိြဖစ်ေစ

တတ်၏။

ထိ စည်းစိ မ် ှ င့်လည်း၊ ဝမ်း နည်းြခင်းအေ ကာင်းကိ ေရာေ ှ ာ ေတာ်မမ။ ၂၃ မိ က်ေသာသသည်
အြပစ် ပရာ၌ ေပျာ်ေမွ ့ တတ်၏။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသမကား ဆင်ြခင်တတ်၏။
မတရားေသာသေ ကာက်တတ်ေသာ

အမသည်

သ့အေပ သိ ့

၂၄

ေရာက်လိမ့ ်မည်။

ေြဖာင့်မတ်ေသာသ ေတာင့်တေသာ အကျိုးကိ ကား၊ ဘရားသခင် ေပးေတာ်မ မည်။
၂၅

မတရားေသာသသည်

လွ န်သွားေသာ

ေလေဘွ

ကဲ့ သိ ့

ေပျာက်တတ်၏။

ေြဖာင့်မတ်ေသာသမကား၊ မဲ ြမံ ေသာ တိ က်ြမစ်ြဖစ်၏။ ၂၆ ပံ းရည်သည်သွား၌၎င်း၊ မီ းခိ းသည်
မျက်စိ၌ ၎င်း ြဖစ်သကဲ့ သိ ့၊ ပျင်းရိ ေသာသသည် ေစလတ်ေသာ သ၌ြဖစ်၏။
ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာ
့

သေဘာသည်

အသက်တာကိ

မတရားေသာ သ၏ ှ စ်ေပါင်းကာလမကား တိ တတ်၏။

၂၇

ှ ည်ေစတတ်၏။

၂၈ ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏

ေြမာ်လင့်ြခင်းသည် ဝမ်းေြမာက်စရာအေ ကာင်းြဖစ်၏။ ဆိ းေသာသ၏ ေြမာ်လင့်ြခင်းမကား
ေပျာက်ပျက်လိမ့ ်မည်။

၂၉ ထာဝရဘရား၏ တရားလမ်းသည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသ

ခိ င်ခ့ံ ြခင်းအေ ကာင်း ြဖစ်၏။ မတရားသြဖင့် ကျင့်ေသာသတိ ့မကား၊ ပျက်စီးြခင်းသိ ့
ေရာက်ရ က

လိ မ့ ်မည်။ ၃၀ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် အစဥ်မြပတ်ေနရာမှ မေ ွရ။
့

မတရားေသာသမကား၊ ေြမေပ မှာ အတည် မကျရ။

၃၁ ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏

တ်မှပညာစကား ထွ က် တတ်၏။ ေကာက်လိမ်ေသာ လ ာမကား၊ အြဖတ်ခံရ လိ မ့ ်မည်။ ၃၂
ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏ တ်ခမ်းတိ ့သည် ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ အရာကိ သိ က မ်းတတ်၏။
မတရား ေသာ သတိ ့မကား၊ ဆန့်ကျင်ေသာ စကားကိ ေြပာတတ် က၏။

၁၁ မမှန်ေသာချိန်ခွင်သည်

ထာဝရဘရား

စက်ဆပ်

မှန်ေသာအေလးမကား၊ ှ စ်သက် ေတာ်မဘွ ယ်ြဖစ်၏။
အ ှ က်ကွဲြခင်း

ြဖစ်တတ်၏။

ေြဖာင့်ေသာသေဘာသည်
ေကာက်ေသာသေဘာမကား၊
၄

ွံ ှ ာေတာ်မဘွ ယ်၊

၂ မာနေထာင်လားေသာအခါ

စိ တ် ှ ိမ့ ်ချေသာသတိ ့၌ကား
ေြဖာင့်မတ်ေသာ

ပညာ ှ ိ ၏။

သတိ ့ကိပဲ့ြပင်တတ်၏။

လွ န်ကျူးေသာသတိ ့ကိ

အမျက်ေဒါသထွ က်ေသာကာလ၌

၃

ဖျက်ဆီးတတ်၏။

စည်းစိ မ်

ဥစာသည်

အကျိုးမေပး ိင်။ေြဖာင့်မတ်ြခင်းပါရမီ မကား၊ ေသြခင်းမှကယ်တင်တတ်၏။ ၅ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း
ပါရမီ သည်စံ လင်ေသာသတိ ့ကိ ပဲ့ ြပင်တတ်၏။ မတရားေသာသမကား၊ မိ မိမတရားေသာ
အမအားြဖင့်

ဆံ း ံ းတတ်၏။

၆

ေြဖာင့်မတ်ေသာ

သတိ ့၏ေြဖာင့်မတ်ေသာ

သေဘာသည် သတိ ့ကိကယ်တင်တတ်၏။ လွ န်ကျူးေသာ သတိ ့မကား၊ မိ မိတိ့အဓမ၌
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ေကျာ့မိ တတ် က၏။ ၇ ဆိ းေသာသသည် ေသေသာအခါ ေြမာ်လင့်ြခင်း ပျက်တတ်၏။
မတရားေသာသ၏ေတာင့်တြခင်းလည်း ပျက်တတ်၏။ ၈ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် ဒကထဲ က
ထွ က် ေြမာက်၍၊ သ့ကိယ်စား မတရားေသာသခံ ရ၏။ ၉ အဓမလသည် မိ မိ တ်ြဖင့်
မိ မိအိမ်နီးချင်းကိ

ဖျက်တတ်၏။

တရားေသာသမကား၊

ပညာအတတ်

အားြဖင့်

အမလွ တ်တတ်၏။ ၁၀ တရားေသာသသည် ေကာင်းစားေသာအခါ တ မိ လ
့ ံ း ဝမ်းေြမာက်ြခင်း
ှ ိ ၏။
၁၁

မတရားေသာသသည်
တရားေသာသသည်

ဆံ း ံ းေသာအခါမကား၊

ေကာင်း ကီ းေပးေသာ

ေ ကးေ ကာ်ြခင်း ှ ိ ၏။

အားြဖင့်

သ၏ေနရာ မိ သ
့ ည်

ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့၎င်း၊ မတရားေသာ သ၏ တ်ြဖင့် ဖိ ဖျက်ြခင်းသိ ့၎င်း ေရာက် တတ်၏။ ၁၂
ပညာမဲ့ ေသာသသည် မိ မိအိမ်နီးချင်းကိ မထီ မဲ့ြမင် ပတတ်၏။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသမကား၊
တိ တ်ဆိတ်စွာ ေနတတ်၏။

၁၃ လည်၍စကားများစွ ာ

ေြပာတတ်ေသာသသည်

လ ို ဝ
့ ှ က်အပ်ေသာအရာကိ ေဘာ်ြပတတ်၏။ သစာေစာင့် ေသာသမကာ၊ ဝှက်ထားတတ်၏။
၁၄ အ ကံ ေပး ိင်ေသာ ဥာဏ်မ ှ ိ လ င် ြပည်သားတိ ့ သည် ံ းတတ်၏။ အ ကံ ေပး ိင်ေသာသ

အများ ှ ိ လ င် မကား၊ ေဘးလွ တ်တတ်၏။ ၁၅ အက မ်းမဝင်ေသာသ၏ အမ၌အာမခံ ေသာ
သသည် အလွ န်နာလိ မ့ ်မည်။ လက်ဝါးချင်း ိ က်ေသာ အမ ကိ မန်းေသာသမကား၊
စိ းရိ မ်စရာမ ှ ိ ။ ၁၆ ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာမိ န်းမသည် ဂဏ်အသေရ ကိ ၎င်း၊ ခွ န်အား ကီ းေသာ
ေယာက်ျားသည် စည်းစိ မ်ကိ ၎င်း ရတတ်၏။ ၁၇ သနားတတ်ေသာသသည် မိ မိကိယ်၌
ေကျးဇး ပတတ်၏။ ကမ်း ကတ်ေသာသမကား၊ မိ မိကိယ်ကိပင် ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်၏။ ၁၈
မတရားေသာသ ပေသာ အမသည် အ မဲ မတည်တတ်။ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားမျိုးေစ့ကိ
ကဲ ေသာ သမကား၊ မဲ ြမံ ေသာ အကျိုးကိ ခံရလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားသည်
အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့်

ဆိ င်သကဲ့ သိ ့၊

ဒစ ိ က်ကိလိက် ှ ာေသာသသည်လည်း၊

မိ မိေသြခင်းတိ င်ေအာင် လိ က် ှ ာတတ်၏။ ၂၀ သေဘာေကာက်ေသာသတိ ့ကိ ထာဝရဘရား
သည်

စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။

ေြဖာင့်ေသာလမ်းသိ ့

လိ က်ေသာ

သတိ ့ကိကား၊

ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၂၁ လဆိ းတိ ့သည် အသင်းဖွဲ ့ေသာ်လည်း၊ အြပစ် ဒဏ် ှ င့်မလွ တ်ရ က။
ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့၏ အမျိုး အ ယ်မကား လွ တ်ရ၏။ ၂၂ သမာသတိ မ ှ ိ ၊ အဆင်းလှ ေသာ
မိ န်းမသည် ဝက်မ ှ ာေခါင်းဖျား၌တပ်ေသာ ေ တန်ဆာ ှ င့်တ၏။ ၂၃ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်
ြမတ်ေသာအရာကိ သာေတာင့်တတတ်၏။ မတရားေသာသေြမာ်လင့်ေသာ အရာမကား၊
ေဒါသအမျက် ှ င့် ဆိ င်သတည်း။ ၂၄ စွ န့် ကဲ ေသာ်လည်း ဥစာတိ းပွ ါး တတ်ေသာ သ ှ ိ ၏။
အေထာက်မတန်စသိ မ်း၍ ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့ ေရာက်တတ်ေသာ သလည်း ှ ိ ၏။

၂၅

စွ န့် ကဲ တတ်ေသာသသည် ကယ်ဝလိ မ့ ်မည်။ သတပါးကိ ေရေလာင်းေသာ သသည် ကိ ယ်တိင်
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ေရေလာင်းြခင်း အကျိုး ကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၆ စပါးကိ သိထားေသာ သသည် လများကျိန်ဆဲ
ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ေရာင်းချေသာသ၏ေခါင်း၌မကား၊ ေကာင်း ကီ းမဂလာ ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၂၇
ေကာင်းေသာအရာကိ ကိ းစား၍

ှ ာေသာ

သသည်

ေကျးဇးကိ

ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

သ့အကျိုးကိ ဖျက်ြခင်းငှ ါ ှ ာ ကံ ေသာသမကား၊ ကိ ယ်အကျိုးပျက်ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၂၈
မိ မိစည်းစိ မ်ကိ ကိ းစားေသာသသည် ံ းလိ မ့ ် မည်။ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သမကား၊ သစ်ခက်ကဲ့သိ ့
စိ မ်း လန်းလိ မ့ ်မည်။ ၂၉ မိ မိအိမ်ကိေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ သသည် ေလကိ အေမွ ခံရလိ မ့ ်မည်။
မိ က်ေသာသသည်လည်း၊ လိ မာေသာ သထံ ၌ က န်ခံရလိ မ့ ်မည်။ ၃၀ ေြဖာင့်မတ်ေသာသ
သီ းေသာ

အသီ းသည်

အသက်ပင်အသီ းြဖစ်၏။

သတပါးတိ ့၏

စိ တ်ဝိညာဥ်ကိ

ရေသာသသည်လည်း ပညာ ှ ိ ြဖစ်၏။ ၃၁ ေြဖာင့်မတ်ေသာသေသာ်လည်း ေြမ ကီ းေပ မှာ
အြပစ်ဒဏ်ကိ

ခံ ရ၏။

မတရားေသာသ ှ င့်

အြပစ်

ထင် ှ ားေသာသကိ မကား၊

အဘယ်ဆိဘွယ်ရာ ှ ိ သနည်း။

၁၂ နည်းဥပေဒကိ

ခံ ချင်ေသာသသည်

ပညာ

အတတ်ကိ

ဆံ းမြခင်းကိ မန်းေသာ သမကား၊ တိ ရ စာန်သေဘာ ှ ိ ၏။

ှ စ်သက်၏။

၂ သေတာ်ေကာင်းသည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ မျက် ှ ာရတတ်၏။ မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ ကံ စည်ေသာ သမကား၊
အြပစ်စီရင်ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရ၏။ ၃ လသည်ဒစ ိ က်အားြဖင့် မဲ ြမံ ြခင်းသိ ့ မေရာက် ရာ။
ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏အြမစ်မကား

မေ ွရာ။
့

၄

သီ လ ှ ိ ေသာ

မိ န်းမသည်

မိ မိလင်၌ ဦ းရစ်သရဖ ြဖစ်၏။ အ ှ က်ခွဲတတ်ေသာ မိ န်းမမကား၊ လင်၏အ ိ း တိ ့၌
ေဆွ းေြမ့ြခင်းကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ၅ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သ၏အ ကံ သည် ေြဖာင့်၏။ မတရားေသာ
သေပးေသာ

အ ကံ မကား

မသာြဖစ်၏။

၆

မတရားေသာ

သ၏စကားသည်

သ့အသက်ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ ေစာင်းေြမာင်းတတ်၏။ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သ၏ တ်မကား၊
သတပါးတိ ့ကိ ကယ် တ်တတ်၏။
ပျက်ြခင်း၊

ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏

၇ မတရားေသာ သ၏အိ မ်သည်

အိ မ်မကား၊

အ မဲ တည်

ပိ လဲေပျာက်

ြခင်း ှ ိ တတ်၏။

၈

လသည်ဥာဏ်ပညာ ှ ိ သည်အတိ င်း ချီးမွ မ်းြခင်း ကိ ခံရ၏။ သေဘာေကာက်ေသာ သမကား၊
မထီ မဲ့ြမင် ပြခင်းကိ ခံ ရ၏။ ၉ စားစရာမ ှ ိ ဘဲ ဝါ ကားေသာသထက်၊ အသေရ

မ ှ ိ၊

ကိ ယ်အလပ်ကိလပ်ရေသာ သသည်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၁၀ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်
မိ မိတိရ စာန်အသက် ကိ ှ ေြမာတတ်၏။ မတရားေသာသမကား၊ က ဏာ အရာ၌ပင်
ကမ်း ကတ်တတ်၏။

၁၁

မိ မိလယ်ယာကိ

လပ်ေသာသသည်

ဝစွ ာစားရ

၏။

အချည်း ှ ီးေသာအမကိ ေစာင့်ေသာသမကား၊ ဥာဏ်ချို ့တဲ့၏။ ၁၂ မတရားေသာသသည်
လဆိ းသံ းတတ်ေသာ ေကျာ့ကွ င်းကိ အလိ ှ ိ ၏။ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သ၏အြမစ် မကား၊
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အသီ းကိ သီးတတ်၏။

၁၃

စကားလွ န်ကျူးရာတွ င်

ဆိ းေသာေကျာ့ကွ င်း

ှ ိ ၏။

ေြဖာင့်မတ်ေသာသမကား၊ အမထဲ က ထေြမာက် တတ်၏။ ၁၄ လသည်မိမိ တ်ခမ်းအသီ းကိ
ဝစွ ာစားရ၏။ မိ မိလက်လပ်ရာ အကျိုးအြပစ်ကိလည်း ခံ ရ၏။ ၁၅ မိ က်ေသာသသည်
မိ မိ ပေသာအမကိ မှန်သည် ဟ ထင်တတ်၏။ အ ကံ ေပးေသာစကားကိ နားေထာင်
ေသာ သမကားပညာ ှ ိ ၏။

၁၆ မိ က်ေသာသ၏

ထင် ှ ားတတ်၏။ ပညာသတိ ှ ိ ေသာသမကား၊

အမျက်ေဒါသသည် ချက်ြခင်း

ှ က်စရာ အမကိ ဖံ းတတ်၏။

၁၇

မှန်ေသာစကားကိ ေြပာေသာသသည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား၊ မမှန်ေသာသက်ေသကိ
ခံ ေသာသမကား၊

မသာတရားကိ

ြပသတတ်၏။

စကားေြပာတတ်

ေသာ လတချို ့ ှ ိ ၏။ ပညာ ှ ိ တိ့၏ လ ာမကား အနာကိ

၁၈

သန်လျက် ှ င့်ထိ းသကဲ့ သိ ့
ပင်

ေပျာက်ေစတတ်၏။

၁၉ သစာ တ်ခမ်းသည် အစဥ်အ မဲ တည်၏။ မသာ လ ာမကား

ခဏသာတည်၏။

၂၀

မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ

ကံ ေသာသတိ ့၏

စိ တ်

ထဲ မှာ

လှ ည့်စားတတ်ေသာသေဘာ ှ ိ ၏။ ရန်ေြပေစြခင်း ငှ ါ အ ကံ ေပးေသာ သတိ ့၌ကား၊
ဝမ်းေြမာက်စရာ အေ ကာင်း ှ ိ ၏။ ၂၁ တရားေသာသ၌ အမဂလာမေရာက်ရာ။ မတရားေသာ
သမကား၊ အမဂလာ ှ င့်ြပည်ဝရလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ မသာသံ းေသာ တ်ခမ်းသည် ထာဝရဘရား
စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မဘွ ယ်ြဖစ်၏။ သစာတရားကိ ေစာင့်
ှ စ်သက်ေတာ်မဘွ ယ် ြဖစ် က

ေ ှ ာက်ေသာသတိ ့မကား၊

၏။ ၂၃ ပညာသတိ ှ ိ ေသာသသည် မိ မိသိေသာအရာ ကိ ပင်

ထိ မ်ဝှက်တတ်၏။ မိ က်ေသာသမကား၊ မိ မိစိတ် အလိ အေလျာက်မိက်ေသာသေဘာကိ
ထင် ှ ားြပတတ် ၏။ ၂၄ လံ လ
့ ဝိ ရိယ ပေသာသသည် အစိ းရတတ်၏။ ပျင်းရိ ေသာသမကား၊
အခွ န်ေပးရ၏။

၂၅

ဝမ်းနည်းြခင်းအေ ကာင်းသည်

ိ းငယ်ေစ

တတ်၏။

ေကာင်းေသာစကားမကား၊ င်လန်းေစတတ် ၏။ ၂၆ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် အိ မ်နီးချင်းကိ
လမ်း ြပတတ်၏။ မတရားေသာသလိ က်ေသာ လမ်းမကား၊ သ့ကိပင် လှ ည့်စားတတ်၏။ ၂၇
ပျင်းရိ ေသာသသည် မဆိ းလပ်ေသာ်လည်း၊ ဘမ်း ရေသာအေကာင်ကိ ကင်၍မစားရ။
လံ လ
့ ဝိ ရိယ ပေသာ သ၏ ဥစာမကား၊ အဘိ းထိ က်ေပ၏။ ၂၈ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားလမ်း၌
ေသေဘးမ ှ ိ ၊ အသက်ချမ်းသာလမ်း ြဖစ်၏။

၁၃ ပညာ ှ ိေသာသားသည်

အဘ၏သွ န်သင်ြခင်း

ကိ

နားေထာင်တတ်၏။

မထီ မဲ့ြမင် ပေသာသားမကား၊ အြပစ်တင်ြခင်းကိ နားမေထာင်တတ်။

၂ လသည်

မိ မိ တ်၏အသီ းတည်းဟေသာ ေကာင်းေသာအရာကိ စားရ၏။ ြပစ်မှားတတ်ေသာ သမ ကား၊
ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းအြပစ်၏အသီ းကိ စားရ၏။ ၃ မိ မိ တ်ကိေစာင့်ေသာသသည် မိ မိအသက်ကိ
ေစာင့်၏။ မိ မိ တ်ကိ ကျယ်ကျယ်ဖွင့ ်ေသာသမကား၊ ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက်တတ်၏။ ၄
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ပျင်းရိ ေသာသသည် အဘယ်အရာကိ မ ေတာင့် တ၍ မရတတ်။ လံ လ
့ ဝိ ရိယ ပေသာသမကား၊
မိ မိအလိ ဆ ြပည့်စံ ရ၏။ ၅ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် မသာစကားကိ မန်း တတ်၏။
မတရားေသာသမကား၊ စက်ဆပ်ဘွယ်ြဖစ်၍၊ အ ှ က်ကွဲြခင်းသိ ့ ေရာက်တတ်၏။

၆

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားသည် လမ်းမလဲ ေသာ သကိ ေစာင့်တတ်၏။ ဒစ ိ က်တရားမကား၊
အြပစ် ှ ိ ေသာ သကိ လှဲတတ်၏။ ၇ အလွ န်ဆင်းရဲ လျက် ှ င့် ရတတ်ဟန်ေဆာင် ေသာ သ ှ ိ ၏။
အလွ န်ရတတ်လျက် ှ င့် ဆင်းရဲ ဟန် ေဆာင်ေသာသလည်း ှ ိ ၏။

၈ စည်းစိ မ်သည်

ရတတ်ေသာသ၏အသက်ကိ ေ ွးဘိ ့ြဖစ်၏။ ဆင်းရဲ ေသာသမကား၊ အြပစ်တင်ေသာ စကားကိ
မ ကားဘဲ ေန၏။ ၉ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သ၏အလင်းသည်

င်လန်း ၏။ မတရားေသာ

သ၏မီ းခွ က်မကား၊ ေသရလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ မာနေ ကာင့်သာ ရန်ေတွ ့ြခင်းြဖစ်၏။ သတိ ေပး
ေသာ

စကားကိ

နားခံ ေသာသမကား

ဥစာသည်ေလျာ့တတ်

၏။

ကိ းစားအား

ပညာ ှ ိ ၏။

၁၁

လ ပ်ေပ ြခင်းအားြဖင့်

ထတ်၍ဆည်းဖးေသာ

သ၏ဥစာမကား၊

ြပန့်ပွားတတ်၏။ ၁၂ ေြမာ်လင့်ေသာအရာသည် ဖင့် ွဲလ င်၊ စိ တ် ှ လံ း ကိ ပပန်ေစတတ်၏။
အလိ ြပည့်စံ ေသာအခါမကား

အသက်ပင်ြဖစ်၏။

၁၃

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ

မထီ မဲ့ြမင် ပေသာသသည် ပျက်စီးလိ မ့ ်မည်။ ပညတ်တရားေတာ်ကိခန့်ညားေသာ သမကား၊
ချမ်းသာရလိ မ့ ်မည်။

၁၄ ပညာ ှ ိ ေသာသ၏တရားသည် အေသခံ ရာ ေကျာ့ကွ င်းတိ ့မှ၊

လဲ ေ ှ ာင်ရာအသက်စမ်းေရတွ င်းြဖစ်၏။ ၁၅ ေကာင်းေသာဥာဏ် ှ ိ ေသာသသည် မျက် ှ ာ
ရတတ်၏။ ြပစ်မှားေသာ သတိ ့လမ်းမကား၊ ခက်ေသာ လမ်းြဖစ်၏။ ၁၆ သမာသတိ ှ ိ ေသာ
သအေပါင်းတိ ့သည် ပညာ အတတ် ှ င့် ပမတတ် က၏။ မိ က်ေသာသမကား၊ မိ မိမိက် ေသာ
အြပစ်ကိ ထင် ှ ားေစတတ်၏။ ၁၇ မတရားေသာအေစခံ သည် မိ မိေစာင့်ေသာအမ ကိ
ဖျက်တတ်၏။သစာ ှ ိ ေသာ သံ တမန်မကား၊ ကျန်းမာ ြခင်းအေ ကာင်းြဖစ်၏။
သွ န်သင်ြခင်းကိ

ြငင်းပယ်ေသာသသည်

ဆင်းရဲ

၁၈

ြခင်း ှ င့် ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသိ ့

ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ဆံ းမေသာ စကားကိ နားေထာင်ေသာ သမကား၊ ဂဏ်အသေရကိ ရလိ မ့ ်မည်။
၁၉ အလိ ဆ ြပည့်စံ ြခင်းအရာသည် ချို မိ န်၏။ ဒစ ိ က်ကိ ေ ှ ာင်ေသာအရာမကား၊

မိ က်ေသာသတိ ့ စက်ဆပ်ေသာ အရာြဖစ်၏။ ၂၀ ပညာ ှ ိ တိ့ ှ င့်ေပါင်းေဘာ်ေသာသသည်
ပညာ ှ ိ တတ်၏။ လမိ က်တိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသမကား၊ ပျက်စီးတတ်၏။ ၂၁ အြပစ် ှ ိ ေသာ
သတိ ့ကိ ေဘးလိ က်တတ်၏။ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့မကား၊ ေကာင်းေသာအကျိုးကိ
ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ သေတာ်ေကာင်းသည် သားေြမးတိ ့အဘိ ့ အေမွ ဥစာကိ ချန်ထားတတ်၏။
အြပစ် ှ ိ ေသာ သ၏စည်းစိ မ် မကား၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့အဘိ ့ သိ ထားလျက် ှ ိ ၏။ ၂၃
ဆင်းရဲ သား၊ လယ်လပ်ြခင်းအားြဖင့် စားစရာ ပွ ါးများ၏။ သိ ရ
့ ာတွ င်၊ မတရားေသာ အမေ ကာင့်

သတံ ကျမ်း
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ပျက်စီး ြခင်းသိ ့ ေရာက်တတ်၏။ ၂၄ ကိ မ်လံ းကိ မသံ းေသာသသည် မိ မိသားကိ မန်းရာသိ ့
ေရာက်၏။ သားကိ ချစ်ေသာသမကား၊ ငယ် ေသာအ ွယ်မှစ၍ ဆံ းမတတ်၏။
ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်

ဝစွ ာစားရေသာ

အခွ င့ ် ှ ိ ၏။

မတရားေသာ

၂၅

သမကား၊

မွ တ်သိပ်ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

၁၄ ပညာ ှ ိေသာမိန်းမသည် မိမိအိမ်ကိ တည် ေဆာက်တတ်၏။ မိက်ေသာမိန်းမမကား၊
ကိ ယ်လက် ှ င့် ဖိ ဖျက်တတ်၏။
ဘရားကိ

၂ ေြဖာင့်ေသာလမ်းသိ ့လိက်ေသာသသည် ထာဝရ

ေ ကာက် ွံ တတ်
့
၏။

ေကာက်ေသာလမ်းသိ ့

မထီ မဲ့ြမင် ပတတ်၏။ ၃ မိ က်ေသာသ၏

လိ က်ေသာသမကား၊

တ်၌မာန ကိ မ်လံ း ှ ိ ၏။ ပညာ ှ ိ ေသာသ၏

တ်ခမ်းတိ ့သည် ကယ်တင်ေသာအမကိ ပတတ်၏။ ၄ ွားထီ းမ ှ ိ ေသာ တင်းကပ်သည်
စင် ကယ်၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊

ွားခွ န်အားကိ သံ း၍ များေသာစီ းပွ ားကိ ရတတ်၏။

သစာ ှ ိ ေသာသက်ေသသည်

မသာမသံ းတတ်။

မသာကိ သံ းတတ်၏။

မထီ မဲ့ြမင် ပေသာသသည်

၆

သစာပျက်ေသာ

၅

သက်ေသမကား၊

ပညာကိ ှ ာ၍

မေတွ ့ရာ။

ဥာဏ် ှ ိ ေသာသမကား၊ ပညာအတတ်ကိ ရလွ ယ်၏။ ၇ မိ က်ေသာသ ှ င့်ေတွ ့၍ သ၏ တ်၌
ပညာ အတတ်မ ှ ိ သည်ကိ သိ ြမင်လ င်၊ ထိ သကိ ေ ှ ာင်သွား ေလာ့။ ၈ ပညာသတိ ှ ိ ေသာ
သ၏ပညာကား၊ ကိ ယ်သွား ရေသာ လမ်းကိ သိ ြခင်းတည်း။ မိ က်ေသာသ၏ မိ က်ြခင်း မကား၊
ပရိ ယာယ်တည်း။

၉ မိ က်ေသာသတိ ့သည် ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ မထီ ေလးစား ပ က၏။

ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့မကား၊ တေယာက်ကိတေယာက် ေကျးဇး ပ က၏။ ၁၀ စိ တ် ှ လံ းသည်
မိ မိဒကကိ သိ ၏။ စိ တ် ှ လံ း င်လန်းြခင်း အေ ကာင်းကိ လည်း သတပါးမဆိ င်တတ်။ ၁၁
မတရားေသာသ၏အိ မ်သည်

ပိ လဲတတ်၏။

ေြဖာင့်မတ်ေသာ

သ၏တဲ မကား၊

ပွ င့ ်လန်းတတ်၏။ ၁၂ လထင်သည်အတိ င်း မှန်ေသာလကဏာ ှ ိ ေသာ် လည်း၊ အဆံ း၌
ေသြခင်းသိ ့ပိ့ေသာ လမ်းတမျိုး ှ ိ ၏။ ၁၃ လသည် ရယ်စဥ်အခါပင်၊ ဝမ်းနည်းေသာ စိ တ်
သေဘာ ှ ိ ၏။ ထိ ရယ်ေမာ င်လန်းြခင်းအဆံ း၌လည်း

ိ းငယ်ြခင်း ှ ိ တတ်၏။

၁၄

စိ တ် ှ လံ းေဖါက်ြပန်ေသာသြဖစ်ေစ၊ သေတာ် ေကာင်းြဖစ်ေစ၊ မိ မိအကျင့်တိ ့ ှ င့်ဝလိ မ့ ်မည်။ ၁၅
ဥာဏ်တိမ်ေသာ သသည်သတပါး ေြပာသမ ကိ ယံ တတ်၏။ ပညာသတိ ှ ိ ေသာသမကား၊
မိ မိသွားရာ လမ်းကိ ေစ့ေစ့ ကည့် တတ်၏။ ၁၆ ပညာ ှ ိ ေသာသသည် ေ ကာက်၍ ဒစ ိ က်ကိ
ေ ှ ာင်တတ်၏။ မိ က်ေသာသမကား မာန ကီ း၍ ရဲ ရင့် တတ်၏။ ၁၇ စိ တ်တိေသာသသည်
မိ က်စွာေသာအမကိ
သတပါးမန်းလိ မ့ ်မည်။

ပတတ်၏။

မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ

၁၈ ဥာဏ်တိမ်ေသာ သသည်မိက်ြခင်းကိ အေမွ ခံ တတ်၏။

ပညာသတိ ှ ိ ေသာသမကား၊ သိ ပံ သရဖကိ ေဆာင်းတတ်၏။

သတံ ကျမ်း

ကံ ေသာသကိ လည်း

၁၉ လဆိ းတိ ့သည်
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သေတာ်ေကာင်းေ ှ ့၌၎င်း၊ မတရားေသာသတိ ့သည် ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏ အိ မ် တံ ခါးဝ၌၎င်း
ဦ းချတတ် က၏။ ၂၀ ဆင်းရဲ ေသာသသည် မိ မိအိမ်နီးချင်း မန်းြခင်း ကိ ပင် ခံ ရမည်။
ေငွ ရတတ်ေသာသ၌မကား၊ များစွ ာ ေသာ အေဆွ ခင်ပွန်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၂၁ မိ မိအိမ်နီးချင်းကိ
မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ သသည် အြပစ် ှ ိ ၏။ ဆင်းရဲ ေသာ သကိ သနားေသာသမကား၊ မဂလာ ှ ိ ၏။
၂၂ မေကာင်းေသာ

အ ကံ ကိ ကံ တတ်ေသာ သတိ ့ သည်

မှားယွ င်း ကလိ မ့ ်မည်။

ေကျးဇး ပမည်ဟ ကံ တတ် ေသာသတိ ့မကား၊ က ဏာအကျိုး

ှ င့်သစာအကျိုးကိ

ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၃ ကိ းစား၍ လပ်ေလရာရာ၌ေကျးဇး ှ ိ ၏။ စကား များြခင်းအကျိုးမကား၊
ဆင်းရဲ ြခင်းသက်သက်တည်း။

၂၄ ပညာ ှ ိ ေသာသတိ ့၏ စည်းစိ မ်ဥစာသည် သတိ ့

ဦ းရစ်သရဖြဖစ်၏။ မိ က်ေသာသတိ ့၏ မိ က်ြခင်းမကား၊ အမိ က်သက်သက်ြဖစ်၏။ ၂၅
မှန်ေသာသက်ေသသည် သ့အသက်ကိ ကယ် တင်တတ်၏။ မမှန်ေသာသက်ေသမကား၊
မသာကိ သံ းတတ်၏။

၂၆ ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းသည် အား ကီ း ေသာ

ကိ းစားရာအခွ င့ ်ကိ ြဖစ်ေစတတ်၏။
ရ ကလိ မ့ ်မည်။

သားေတာ်တိ့

၂၇ ထာဝရဘရားကိ

သည်လည်း

၊

ခိ လံ ရာအရပ်ကိ

ေ ကာက် ွံ ေသာသေဘာသည်
့
အေသခံ ရာ

ေကျာ့ကွ င်းတိ ့မှ လဲ ေ ှ ာင်ရာအသက် စမ်းေရ တွ င်းြဖစ်၏။ ၂၈ ြပည်သားများြပားရာ၌
ှ င်ဘရင်၏ဘန်းေတာ် တည်၏။ ြပည်သားနည်းပါးရာ၌ကား၊ မင်းအကျိုးနည်း ြခင်း ှ ိ ၏။ ၂၉
စိ တ် ှ ည်ေသာသသည် ပညာ ကီ း၏။ စိ တ်တိ ေသာသမကား၊ အထးသြဖင့် မိ က်ေပ၏။ ၃၀
ကျန်းမာေသာ ှ လံ းသည် ကိ ယ်အသက် ှ င်ေစ ေသာအေ ကာင်း၊ ြငူစေသာ သေဘာမကား၊
အ ိ း ေဆွ းေြမ့ြခင်းအေ ကာင်းြဖစ်၏။ ၃၁ ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ
ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားကိ ကဲ့ရဲ ့၏။ ဘရားကိ ိ ေသ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသသည် ဖန်

ေသာသမကား၊ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့ကိ

သနားတတ်၏။ ၃၂ မတရားေသာသသည် မတရားသြဖင့် ပစဥ် အခါ၊ လှ ဲ ြခင်းကိ ခံ ရ၏။
ေြဖာင့်မတ်ေသာသမကား၊ ေသေသာအခါ၌ပင် ေြမာ်လင့်စရာ ှ ိ ၏။ ၃၃ ဥာဏ် ှ ိ ေသာသ၏
ှ လံ း၌ပညာကျိန်းဝပ်တတ်

၏။

မိ က်ေသာသတိ ့၏အထဲ ၌

ှ ိ ေသာအရာမကား၊

ထင် ှ ားတတ်၏။ ၃၄ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားသည် ြပည်သားတိ ့ကိ ချီးေြမာက်တတ်၏။
ဒစ ိ က်အြပစ်မကား၊

ြပည်သားများ

အက န်အား ှ င်ဘရင်သည်

တိ ့ကိ

ေကျးဇး ပတတ်၏။

တ်ချတတ်၏။

၃၅

ပညာ ှ ိ ေသာ

အ ှ က်ခွဲတတ်ေသာ

က န်မကား၊

အမျက်ေတာ်ကိ ခံ ရမည်။

၁၅ ြဖည်း
အမျက်ကိ

ှ င်းေသာ စကားသည် စိ တ်ကိေြဖတတ် ၏။ ကမ်းတမ်းေသာစကားမကား၊
ိးေဆာ် တတ်၏။

တင့်တယ်ေစတတ်၏။

သတံ ကျမ်း

၂ ပညာ ှ ိ ေသာ သ၏လ ာသည် ပညာအတတ်ကိ

မိ က်ေသာသတိ ့၏

တ်မကား၊

မိ က်ေသာအရာကိ
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သွ န်းေလာင်းတတ်၏။ ၃ ထာဝရဘရား၏မျက်စိေတာ်သည် ခပ်သိမ်း ေသာအရပ်၌ ှ ိ ၍၊
ေကာင်းမေကာင်းကိ ကည့် ေတာ်မ ၏။ ၄ ြဖည်း ှ င်းေသာလ ာသည် အသက်ြဖစ်၏။
ကမ်းတမ်းေသာ လ ာမကား စိ တ်နာေစတတ်၏။ ၅ မိ က်ေသာသသည် အဘသွ န်သင်ြခင်းကိ
မထီ မဲ့

ြမင် ပတတ်၏။

ဆံ းမေသာ

စကားကိ

နားေထာင်ေသာ

သမကား၊

သမာသတိ ှ င့်ြပည့်စံ တတ်၏။ ၆ ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏ အိ မ်၌များစွ ာေသာ စည်းစိ မ် ှ ိ ၏။
မတရားေသာ သခံ ရေသာအခွ န်မကား၊ များစွ ာေသာ ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့်ယှဥ်၏။

၇

ပညာ ှ ိ ေသာ သ၏ တ်ခမ်းတိ ့သည် ပညာ အတတ်ကိ စွ န့် ကဲ တတ်၏။ မိ က်ေသာသ၏
ှ လံ းမကား ပညာမ ှ ိ ။ ၈ မတရားေသာသ ပေဇာ်ေသာယဇ် ကိ ထာဝရ ဘရားစက်ဆပ်
ွံ ့ ှ ာေတာ်မ၏။ သေဘာေြဖာင့်ေသာသ ဆေတာင်းေသာ ပဌနာကိ ကား၊ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၉
မတရားေသာ သလိ က်ေသာလမ်းကိ ထာဝရ ဘရားစက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း
တရား လမ်းသိ ့ လိ က်ေသာသကိ ကား ချစ်ေတာ်မ၏။

၁၀ လမ်းလဲ ေသာသသည်

ဆံ းမေသာစကားကိ နားမခံ လိ ။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ အြပစ်တင်ြခင်းကိ မန်းေသာ သသည်
ေသရမည်။

၁၁

မရဏာ ိင်ငံ ှ င့်အဗဒုန် ိင်ငံသည်

ထာဝရ

ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

ထင် ှ ား၏။ ထိ မ မက၊ လသားတိ ့၏ ှ လံ းသည် သာ၍ထင် ှ ား၏။ (Sheol h7585) ၁၂
မထီ မဲ့ြမင် ပေသာသသည်

အြပစ်ြပေသာသကိ

မချစ်တတ်။

ပညာ ှ ိ ထံသိ ့

မချဥ်းကပ်တတ်။ ၁၃ င်လန်းေသာစိ တ် ှ လံ းသည် ချိုေသာမျက် ှ ာ ကိ ြဖစ်ေစတတ်၏။
ိ းငယ်ြခင်းအားြဖင့်ကား၊ စိ တ်ပျက် တတ်၏။ ၁၄ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသ၏ စိ တ် ှ လံ းသည်
ပညာ

အတတ်ကိ

ှ ာတတ်၏။

မိ က်ေသာသတိ ့၏

တ်မကား၊

မိ က်ြခင်းကိ

ကျက်စားတတ်၏။ ၁၅ ဆင်းရဲ ငိ ြငင်ေသာသ၏ ေန့ရက် ှ ိ သမ တိ ့သည် ဆိ းယတ် က၏။
င်လန်းေသာစိ တ် ှ လံ းမကား၊ အစဥ် အ မဲ ခံရေသာပွဲ ြဖစ်၏။ ၁၆ ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့်ယှဥ်၍
ကီ းစွ ာေသာ စည်းစိ မ်

ထက်

ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း ှ င့်

အနည်းငယ်သည် သာ၍ေကာင်း၏။

၁၇ ဆေအာင်ေက းေသာ

ယှဥ်ေသာဥစာ

ွားတေကာင်လံ းကိ

အချင်းချင်း အ ငိ းထားေသာစိ တ် ှ င့်စားရသည်ထက်၊ ချစ်ြခင်းေမတာပါေသာ ဟင်း ွက်တနပ်
စာသည်သာ၍

ေကာင်း၏။

၁၈

မာန ကီ းေသာသသည်

ရန်ကိ ိးေဆာ်တတ်၏။

သည်းခံ ိင်ေသာ သမကား ငိ မ်းတတ်၏။ ၁၉ ပျင်းရိ ေသာသသွ ားရာ လမ်း၌ဆးပင်ဆီးကာ
လျက်

ှ ိ ၏။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသ သွ ားရာလမ်းမကား၊ မိ ့ေမာက်လျက် ှ ိ ၏။

၂၀

ပညာ ှ ိ ေသာသားသည်အဘဝမ်းေြမာက်ြခင်း အေ ကာင်းြဖစ်၏။ မိ က်ေသာသားမကား၊
မိ မိအမိ ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပတတ်၏။ ၂၁ ဥာဏ်မ ှ ိ ေသာသသည် မိ က်ြခင်း၌ ေပျာ်ေမွ ့ တတ်၏။
ဥာဏ် ှ ိ ေသာ သမကား၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာ အကျင့် ကိ ကျင့်တတ်၏။ ၂၂ တိ င်ပင်ြခင်းမ ှ ိ လ င်
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အ ကံ ပျက်တတ်၏။ တိ င် ပင်ေသာ သများလ င်မကား၊ အ ကံ တည်တတ်၏။ ၂၃ လသည်
ြပန်ေြပာေသာစကားအားြဖင့် ဝမ်း ေြမာက်စရာအေ ကာင်း ှ ိ ၏။ အချိန်တန်၍ ေြပာေသာ
စကားသည်လည်း

အလွ န်ေလျာက်ပတ်ေပ၏။

၂၄

ပညာ ှ ိ ေသာ

သလိ က်ရာ

အသက်လမ်းသည် ေအာက်အရပ်၊ မရဏာ ိင်ငံမှ လဲ ေ ှ ာင်၍၊ အထက်သိ့ ပိ ့ေဆာင်တတ်၏။
(Sheol h7585) ၂၅ မာနေထာင်လားေသာ သ၏အိ မ်ကိ ထာဝရ ဘရားဖျက်ဆီးေတာ်မမည်။

မတ်ဆိးမေနရာ အရပ်ကိ ကား၊ တည်ေစေတာ်မမည်။

၂၆ မတရားေသာသ၏

အ ကံ အစည်တိ့ကိ ထာဝရ ဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ စင် ကယ်ေသာသ၏
စကားတိ ့ကိကား၊ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၂၇ မတရားေသာ စီ းပွ ါးကိ ှ ာေသာသသည် မိ မိ
အိ မ်သားတိ က
့ ိ ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်၏။ တံ စိ းကိ ွံ ေသာသမ ကား အသက်ချမ်းသာရလိ မ့ ်မည်။ ၂၈
ေြဖာင့်မတ်ေသာ သသည်အဘယ်သိ့ ြပန်ေြပာ ရမည်ကိ စိ တ် ှ လံ းထဲ မှာ ဆင်ြခင်တတ်၏။
မတရားေသာ သ၏ တ်မကား၊ မေကာင်းေသာအရာတိ ့ကိ သွ န်း ေလာင်းတတ်၏။ ၂၉
ထာဝရဘရားသည် မတရားေသာ သတိ ့ ှ င့် ေဝးေတာ်မ၏။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏
ပဌနာစကားကိ
င်လန်းေစတတ်

ကား နားေထာင်ေတာ်မ၏။
၏။

ေကာင်းေသာ

ြခင်ဆီ ှ င့်ြပည့်ဝေစတတ်၏။

၃၁

၃၀ မျက်စိအလင်းသည်

သိ တင်းစကားသည်လည်း၊

ှ လံ းကိ

အ ိ းတိ ့ကိ

အသက် ှ င့်ယှဥ်ေသာဆံ းမြခင်းစကားကိ

နား

ေထာင်ေသာသသည် ပညာ ှ ိ တိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၃၂ ဆံ းမြခင်းစကားကိ
ပယ်ေသာသသည် မိ မိ အသက်ဝိညာဥ်ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပရာသိ ့ ေရာက်၏။ နား ေထာင်ေသာ
သမကား၊ ဥာဏ်ကိရတတ်၏။

၃၃ ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
သေဘာသည်

ပညာကိ သွန်သင်ြခင်းြဖစ်၏။ ဂဏ်အသေရအရင်၌ ှ ိမ့ ်ချြခင်း၏ေနရာ ှ ိ ၏။

၁၆ စိတ် ှ လံ းအ ကံ အစည်တိ့သည် လ ှ င့်ဆိင် က၏။ လ ာ ှ င့်ြပန်ေြပာချက်ကိကား၊
ထာဝရဘရားပိ င်ေတာ် မ၏။ ၂ လသည် မိ မိကျင့်သမ ေသာ အကျင့်တိ ့ကိ ှ စ်သက်တတ်၏။
ထာဝရဘရားမကား၊ စိ တ်သေဘာ တိ ့ကိ ချိန်ေတာ်မ၏။

၃ ကိ ယ် ပေသာအမတိ ့ကိ

ထာဝရဘရား၌ အပ် ေလာ့။ သိ ့ ပလ င် သင်၏အ ကံ အစည်တိ့သည် တည် က

လိ မ့ ်မည်။

၄ ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်အဘိ ၊့ မတရားေသာသတိ ့ကိလည်း

ေဘးဒဏ် ခံ ရေသာ ေန့အဘိ ့ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

၅ မာန ကီ းေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ

ထာဝရဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ သတိ ့သည် အသင်းဖွဲ ့ေသာ် လည်း၊ အြပစ်ဒဏ် ှ င့်
မလွ တ်ရ က။ ၆ က ဏာတရား ှ င့် သစာတရားအားြဖင့် အြပစ်ေြပတတ်၏။ ထာဝရဘရားကိ
ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
သေဘာအားြဖင့် ဒစ ိ က်ကိ ေ ှ ာင်တတ်၏။ ၇ လကျင့်ေသာအကျင့်တိ ့ကိ
ထာဝရဘရားသည် ှ စ်သက်ေသာအခါ၊ ထိ သ၏ရန်သကိ ပင် သ ှ င့်သင့်တင့် ေစေတာ်မ၏။

သတံ ကျမ်း

1057

၈ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းပါရမီ ှ င့် ယှဥ်ေသာဥစာအနည်း ငယ်သည်၊ မတရားသြဖင့်ရေသာဥစာ

အများထက်သာ၍ ေကာင်း၏။

၉ လသည် မိ မိသွားရာလမ်းကိ စိ တ်ထဲမှာ ကံ စည်

၏။ သိ ့ေသာ်လည်း သ၏ေြခရာတိ ့ကိ ထာဝရဘရား စီ ရင်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ှ င်ဘရင်၏
တ်ခမ်းတိ ့၌ ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ ိ သည် ြဖစ်၍၊ တရားဆံ းြဖတ်ရာအမ၌
မမှားေစ

တ်ေတာ်သည်

ှ င့်။ ၁၁ မှန်ေသာအေလး ှ င့် မှန်ေသာချိန်ခွင်သည် ထာဝရဘရား၏ဥစာြဖစ်၏။

အေလးအိ တ်၌ပါသမ ေသာ အေလးတိ ့သည် စီ ရင်ေတာ်မရာ ြဖစ် က၏။ ၁၂ ှ င်ဘရင် ပေသာ
ဒစ ိ က်သည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ဘွ ယ် ြဖစ်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ရာဇပလင်သည် ေြဖာင့်
မတ်ြခင်းအားြဖင့်သာ တည်တတ်၏။ ၁၃ ေြဖာင့်မတ်ေသာ တ်ခမ်းတိ ့သည် ှ င်ဘရင်
ှ စ်သက်ရာြဖစ်၏။ မှန်ကန်စွာေြပာေသာသကိ ှ င်ဘရင် ချစ်တတ်၏။ ၁၄ ှ င်ဘရင်၏
အမျက်သည် ေသမင်းတမန်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ပညာ ှ ိ ေသာသသည် အမျက်
ေတာ်ကိ ေြဖတတ်၏။ ၁၅ ှ င်ဘရင် မျက် ှ ာပွ င့ ်လန်းေသာအားြဖင့် အသက်ချမ်းသာရ၏။
ေကျးဇးေတာ်သည် ေနာက် ွာ ေသာ မိ ဃ်းတိ မ်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်၏။ ၁၆ ေ ကိ ရတတ်ြခင်းထက်
ပညာကိ ရတတ်ြခင်း သည် အလွ န်ေကာင်း၏။ ေငွ ကိအြမတ်မထား၊ ဥာဏ် ှ င့် ြပည့်စံ ြခင်းကိ
အြမတ်ထားစရာအလွ န်ေကာင်း၏။

၁၇ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သလိ က်ေသာလမ်းမကား၊

ဒစ ိ က်ကိေ ှ ာင်ြခင်းတည်း။ ထိ လမ်းမှ မလဲ ဘဲ အ မဲ လိက် ေသာသသည် မိ မိအသက်ဝိညာဥ်ကိ
ေစာင့်တတ်၏။

၁၈ မာနသည်ပျက်စီးြခင်းအရင်၊ ေထာင်လားေသာ သေဘာသည်

တ်ချြခင်း အရင်၌ ေနရာကျတတ်၏။ ၁၉ စိ တ် ှ ိမ့ ်ချေသာသတိ ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်၍ စိ တ်
ှ ိမ့ ်ချြခင်းသည်၊ မာန ကီ းေသာ သတိ ့ ှ င့် ဆက်ဆံ၍ လယ ေသာဥစာကိ ေဝမ ြခင်းထက်
သာ၍ေကာင်း၏။ ၂၀ ပညာ ှ င့်အမေစာင့်ေသာသသည် အကျိုးကိ ရလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရားကိ
ခိ လံ ေသာသသည်လည်း မဂလာ ှ ိ ၏။ ၂၁ လိ မာေသာ စိ တ်သေဘာ ှ ိ ေသာသသည် ပညာ
သတိ ှ ိ သည်ဟ ေကျာက်ေစာရာသိ ့ေရာက်တတ်၏။ ချိုေသာစကားကိ ေြပာတတ်ေသာ
တ်သတိ သည်လည်း ပညာအတတ်ကိတိးပွ ါးေစတတ်၏။ ၂၂ ဥာဏ်ပညာကိ ရေသာ သသည်
အသက်စမ်းေရ တွ င်းကိ ရ၏။ မိ က်ေသာသတိ ့၏ သွ န်သင်ြခင်းမကား၊ မိ က်ြခင်းြဖစ်၏။ ၂၃
ပညာ ှ ိ ေသာ သ၏ ှ လံ းသည် သ၏ တ်ကိ သွ န် သင်၍၊ သ၏ တ်ခမ်းတိ ့၌ ပညာအတတ်ကိ
ထပ်ေလာင်း တတ်၏။ ၂၄ သာယာေသာစကားတိ ့သည် ပျားလပိ ့ကဲ့သိ ့ ြဖစ်၍၊ စိ တ်ဝိညာဥ်၌
ချို မိ န်လျက်၊ ကိ ယ်အ ိ းကိ ကျန်းမာ ေစလျက် ှ ိ က၏။

၂၅ လထင်သည်အတိ င်း

မှန်ေသာလကဏာ ှ ိ ေသာ် လည်း၊ အဆံ း၌ ေသြခင်းသိ ့ ပိ ့ေသာလမ်းတမျိုး ှ ိ ၏။

၂၆

အလပ်လပ်ေသာသသည်၊ မိ မိပစပ်ေတာင်း ေသာေ ကာင့်၊ မိ မိအဘိ ့ လပ်တတ်၏။ ၂၇
အဓမလသည် မေကာင်းေသာ အမကိ ကိ းစား ၍ ကံ စည်တတ်၏။ သ၏ တ်ခမ်း၌
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ေလာင်ေသာမီ းကဲ့ သိ ့ ှ ိ ၏။ ၂၈ သေဘာေကာက်ေသာသသည် ရန်မျိုးေစ့ကိ ကဲ တတ်၏။
ကန်းတိ က်ေသာ သသည်လည်း၊ မိ တ်ေဆွ တိ ့ကိ ကွဲ ြပားေစတတ်၏။ ၂၉ ကမ်း ကတ်ေသာ
သသည် အိ မ်နီးချင်းကိ ေချာ့ေမာ့၍၊ မေကာင်းေသာလမ်းထဲ သိ့ ေသွ းေဆာင် တတ်၏။
၃၀ ေကာက်ေသာအ ကံ ကိ ကံ စည်ြခင်းငှ ါ မျက်စိ မှိတ်၍၊

တ်ခမ်းတိ ့ကိ လပ်သြဖင့်၊

ဆိ းယတ်ေသာအမကိ ပီ းစီ းတတ်၏။ ၃၁ ြဖူေသာဆံ ပင်သည် ေြဖာင့်မတ်ြခင်း တရား လမ်း၌
တည်လ င်၊ ဘန်း ကီ းေသာသရဖြဖစ်၏။ ၃၂ စိ တ် ှ ည်ေသာသသည် ခွ န်အား ကီ းေသာသ
ထက်၎င်း၊ မိ မိစိတ်ကိချုပ်တည်းေသာသသည် မိ က
့ ိ တိ က်ယေသာသထက်၎င်းသာ၍
ေကာင်း၏။ ၃၃ စာေရးတံ တိ ့ကိ အိ တ်ထဲ၌ ေလာင်းလျက် ှ ိ ရာ တွ င်၊ ခွဲ ေဝစီ ရင်ြခင်းအမကိ
ထာဝရဘရားပိ င်ေတာ်မ၏။

၁၇ တအိမ်လံ းြပည့်ေသာ ယဇ်ပေဇာ်ပွဲကိ ရန်ေတွ ့ ေသာ စိတ် ှ င့်စားရသည်ထက်၊
ငိ မ်သက်ြခင်း ှ င့် ယှဥ် ေသာ မန့်တလပ်စာသည်သာ၍ေကာင်း၏။ ၂ ပညာ ှ ိ ေသာက န်သည်
အ ှ က်ခွဲေသာသားကိ

အပ်စိး၍

ညီ အစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ

အေမွ ခံတတ်၏။

၃

ေငွ စစ်စရာဘိ ့မိက်ကိ၎င်း၊ ေ စစ်စရာဘိ ့ မီ းဖိ ကိ ၎င်း သံ းတတ်၏။ စိ တ် ှ လံ းကိ ကား၊
ထာဝရဘရား စစ်ေတာ်မ၏။ ၄ မတရားသြဖင့် ပေသာ သသည် မသာစကားကိ ယံ တတ်၏။
မသာသံ းေသာ သသည်လည်း ဆိ းညစ်ေသာ စကားကိ နားေထာင်တတ်၏။

၅

ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ မထီ ေလးစား ပေသာ သသည် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာဘရားကိ ကဲ့ရဲ ့၏။
သတပါး၌ ေဘး ေရာက်လ င် ဝမ်းေြမာက်တတ်ေသာ သသည်လည်း အြပစ်ဒဏ် ှ င့် မလွ တ်ရ။
၆ ေြမးတိ ့သည် အသက် ကီ းေသာသ၏ သရဖြဖစ် ၏။ သားတိ ့၏ဘန်းကား အဘတည်း။ ၇

ြမတ်ေသာစကားသည် မိ က်ေသာသ ှ င့် မေတာ် မသင့်။ ထိ မ မက၊ မသာစကားသည်
မင်း ှ င့်မေတာ် မသင့်။ ၈ လက်ေဆာင်သည် ခံ ေသာသအထင်အတိ င်း ေကျာက်ြမတ်ကဲ့သိ ့
ြဖစ်၍၊ မျက် ှ ာ ပေလရာရာ၌ ေအာင်တတ်၏။ ၉ သတပါးြပစ်မှားေသာ အမကိ ဝှက်ထားေသာ
သသည် ေမတာကိ ပစ၏။ ကားေြပာေသာသမကား၊ မိ တ်ေဆွ တိ့ကိ ကွဲ ြပားေစ၏။ ၁၀
မိ က်ေသာသသည် ဒဏ်ချက်တရာကိ အမထား သည်ထက်၊ ပညာ ှ ိ ေသာသသည် ဆံ းမေသာ
စကားကိ သာ၍ အမထားတတ်၏။ ၁၁ ပန်ကန်ေသာသသည် မတရားေသာအမကိ သာ
ပစတတ်၏။ ထိ ေ ကာင့် ကမ်း ကတ်ေသာ တမန်ကိ သ့ဆီသိ့ေစလတ်ရ၏။

၁၂

မိ က်ေသာစိ တ်ထဆဲ ှ ိ ေသာ လမိ က် ှ င့်မေတွ ့ပါ ေစ ှ င့်။ သားငယ်ေပျာက်ေသာ ဝံ မ ှ င့်သာ၍
ေတွ ့ပါေစ ေသာ။ ၁၃ အ ကင်သသည် ေကျးဇးကိ မသိ ၊ မေကာင်းေသာ အမ ှ င့် ဆပ်၏၊
ထိ သ၏အိ မ်သည် မေကာင်းေသာ အမ ှ င့်မကင်းမလွ တ်ရ။

၁၄ ရန်ေတွ ့စအမသည်

ေရကန်ေပါင်ေပါက်စကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ရန်မေတွ ့မှီေတွ ့စရာ အေ ကာင်းကိ ေ ှ ာင်ေလာ့။
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၁၅

မတရားေသာသတိ ့ကိ

အြပစ်မှလတ်ေသာ

သ ှ င့်၊

ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့ကိ

အြပစ်စီရင်ေသာ သ ှ စ်ေယာက်လံ းတိ ့ကိ ထာဝရဘရား စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာ ေတာ်မ၏။ ၁၆
မိ က်ေသာသသည် ပညာကိ အလိ မ ှ ိ သည် ြဖစ် ၍၊ ပညာအဘိ းကိ အဘယ်ေ ကာင့်
သ၌အပ်ရသနည်း။ ၁၇ အေဆွ ခင်ပွန်းသည် အခါခပ်သိမ်းချစ်တတ်၏။ ညီ အစ်ကိသည်
ဒကကာလအဘိ ့ ေမွ းဘွ ားလျက် ှ ိ ၏။ ၁၈ ဥာဏ်မဲ့ေသာသသည် လက်ဝါးချင်း ိ က်၍၊ အေဆွ
ခင်ပွန်းေ ှ မ့ ှ ာ အာမခံ တတ်၏။

၁၉ ရန်ေတွ ့ြခင်းကိ

ှ စ်သက်ေသာသသည် လွ န်

ကျူးြခင်းကိ လည်း ှ စ်သက်တတ်၏။ မိ မိတံခါးကိ ချီးြမင့် ေသာ သသည် ပျက်စီးြခင်းကိ
ှ ာတတ်၏။ ၂၀ သေဘာေကာက်ေသာသသည် ေကာင်းေသာ အကျိုးကိ မေတွ ့တတ်။
စကားလိ မ်ေသာသသည် ေဘး ဥပဒ် ှ င့် ေတွ ့ ကံ တတ်၏။
ြဖစ်ဘွားေစေသာသသည်

မိ မိကိ

ဝမ်းေြမာက်စရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ။

၂၁ မိ က်ေသာသကိ

မိ မိဝမ်းနည်းေစတတ်၏။

မိ က်ေသာသ၏အဘ၌

၂၂ စိ တ် င်လန်းြခင်းသည်

စိ တ်ပျက်ြခင်းမကား၊ အ ိ းတိ ့ကိေသွ ့ေြခာက်ေစတတ်၏။

ကျန်းမာေစတတ်၏။

၂၃ မတရားေသာသသည်

တရားလမ်းကိ ဖျက်ေသာ အဘိ းတံ စိ းကိ သတပါး၏ ခါးပိ က်အိတ်ထဲက ိက်ယ တတ်၏။ ၂၄
ဥာဏ် ှ ိ ေသာသသည် ပညာကိ မျက်ေမှာက် ပတတ်၏။ မိ က်ေသာသ၏ မျက်စိမကား၊
ေြမ ကီ းစွ န်း တိ င်ေအာင်လှည့်၍ ကည့် တတ်၏။ ၂၅ မိ က်ေသာ သသည် အဘဝမ်းနည်းစရာ
အေ ကာင်း၊ ေမွ းေသာ အမိ စိတ်ညစ်စရာအေ ကာင်း ြဖစ်၏။ ၂၆ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သကိ
အြပစ်ဒဏ်မေပး ေကာင်း။ တရားသြဖင့် စီ ရင်ေသာ မင်းကိ လည်း မထိ ခိက် ေကာင်း။ ၂၇
သိ ပံ အတတ် ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ သသည် စကား မများတတ်။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသသည်လည်း၊
ဧေသာ စိ တ် ှ ိ တတ်၏။ ၂၈ မိ က်ေသာသပင် တိ တ်ဆိတ်စွာေနလ င် ပညာ ှ ိ ဟ၍၎င်း၊
မိ မိ တ်ကိမဖွ င့ ်ဘဲ

ေနေသာသကိ

လည်း၊

ဥာဏ်ေကာင်းေသာသဟ၍၎င်းသတပါး

ထင်တတ်၏။

၁၈ သတပါးများ ှ င့် မေရာေ ှ ာေသာသသည် မိမိ ေစတနာ အလိ ှ ိသည်အတိင်း ှ ာေဖွ၍၊
ပညာရတနာ

အမျိုးမျိုးကိ

စးစမ်းေမေ ှ ာက်တတ်၏။

၂

မိ က်ေသာသမကား၊

မိ မိစိတ်သေဘာကိ ြပစရာ အခွ င့ ်မှတပါး၊ အြခားေသာအေ ကာင်းေ ကာင့် ဥာဏ် ပညာ၌
မေပျာ်ေမွ ့တတ်။

၃ မတရားေသာသလာေသာအခါ၊ မထီ မဲ့ြမင် ပ

ြခင်းကိ ခံ ရ၏။

ဂဏ်အသေရပျက်ေသာအခါ၊ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း ကိ လည်း ခံ ရ၏။ ၄ တ်ထွက်ေသာစကားသည်
နက်ေသာေရကဲ့ သိ ့ ၎င်း၊ ပညာစမ်းေရတွ င်းသည် ေရစီ းေသာြမစ်ကဲ့သိ ့၎င်း ြဖစ်၏။ ၅
တရားေတွ ့ရာအမ၌ ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ ံ းေစြခင်းငှ ါ၊ မတရားေသာ သ၏မျက် ှ ာကိ
မေထာက်

ေကာင်း။
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မိ က်ေသာသ၏ တ်ခမ်းတိ ့သည်

ရန်ေတွ ့

တတ်၏။

1060

သ၏ တ်သည်လည်း အြပစ်ဒဏ်ကိ ေတာင်း တတ်၏။

၇ မိ က်ေသာသ၏ တ်သည်

ပျက်စီးရာအေ ကာင်း၊ တ်ခမ်းတိ ့သည်လည်း မိ မိအသက်ကိ ေကျာ့မိ ရာ အေ ကာင်းြဖစ်၏။ ၈
ကန်းတိ က်ေသာသ၏စကားသည်

မိ န်ေသာ

ခဲ ဘွယ်စားဘွ ယ်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍၊

ဝမ်းအတွ င်းသိ ့ဝင်တတ်၏။ ၉ အလပ်လပ်ေသာအခါ ပျင်းရိ ေသာသသည်၊ မိ မိဥစာကိ
အချည်း ှ ီးကန်ေစေသာ သ ှ င့်ညီ အစ်ကိ ေတာ်ေပ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်သည်
ခိ င်ခ့ံ ေသာ ရဲ တိက်ြဖစ်၍၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့သည် ေြပးဝင်သြဖင့်၊ လံ ခံ စွ ာေနရ က၏။ ၁၁
ေငွ ရတတ်ေသာသက၊ ငါ့စည်းစိ မ်သည် ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့ြဖစ်၏။ ြမင့်ေသာ မိ ့ ိ း ှ င့်တသည်ဟ
ထင်တတ် ၏။ ၁၂ ပျက်စီးြခင်းအရင်၌လသည် စိ တ်ြမင့်ြခင်း၏ ေနရာ၊ ဂဏ်အသေရ
အရင်၌ ှ ိမ့ ်ချြခင်း၏ေနရာ ှ ိ ၏။

၁၃ အကျိုးအေ ကာင်းကိ

သသည်မိက်ေသာ အြပစ်၊ အ ှ က်ကွဲရေသာအြပစ် ှ ိ ၏။

မစစ်မှီ၊ အမစီ ရင်ေသာ

၁၄ လ၏စိ တ်ဝိညာဥ်သည်

မိ မိနာြခင်းေဝဒနာကိ ခံ ိင်၏။ ေ ကကွဲ ေသာစိ တ်ကိကား၊ အဘယ်သသည်းခံ ိင်သနည်း။ ၁၅
သမာသတိ ှ ိ ေသာသ၏ စိ တ် ှ လံ းသည် ပညာ အတတ်ကိ သိ ထားတက်၏။ ပညာ ှ ိ ေသာ
သ၏နားသည် လည်း၊ ပညာစကားကိ ှ ာတတ်၏။ ၁၆ လ၌ပါေသာ လက်ေဆာင်အားြဖင့်၊
လမ်း ှ င်း လင်း၍၊ လ ကီ းထံ သိ ့ ဝင်ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ တတ်၏။

၁၇ ကိ ယ်အမကိ

အဦ းေစာင့်၍ေြပာေသာသသည် ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ ေရာက်ေသာ်လည်း၊ အိ မ်နီးချင်းလာ၍
စစ်ေ ကာတတ်၏။

၁၈ စာေရးတံ ပြခင်းအားြဖင့် အြငင်းအခံ ငိ မ်း၍၊ အား ကီ းေသာ

သတိ ့အမကိ ဆံ းြဖတ်တတ်၏။ ၁၉ အ ငိ းထားေသာညီ အစ်ကိသည် ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့ ထက်
သာ၍ခက်၏။ ညီ အစ်ကိ ရန်ေတွ ့ြခင်းအမသည် ရဲ တိက်တံခါးကျင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်၏။ ၂၀
လသည်မိမိ တ်၏အသီ း ှ င့်ဝမ်းြပည့်ရ၏။ မိ မိ တ်ခမ်းတိ ့၏ စီ းပွ ါး ှ င့်ဝရ၏။

၂၁

လ ာသည်အသက်ေသြခင်း ှ င့် ှ င်ြခင်းကိ အစိ းရ ၏။ လ ာကိ ှ စ်သက်ေသာသသည်လည်း၊
လ ာ၏အသီ းကိ စားရ၏။

၂၂ မယားကိ ရေသာသသည် ေကာင်းေသာအရာကိ ရ၍၊

ထာဝရဘရား၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ ရ၏။ ၂၃ ဆင်းရဲ ေသာသသည် ေတာင်းပန်တတ်၏။ ေငွ ရ
တတ်ေသာသမကား၊ ကမ်းတမ်းစွ ာ ြပန်ေြပာတတ်၏။ ၂၄ အေပါင်းအေဘာ်များေသာသသည်
အကျိုး နည်း ှ ိ တတ်၏။ မိ တ်ေဆွ မကား၊ ညီ အစ်ကိစွဲကပ်သည် ထက် သာ၍ စွဲ ကပ်တတ်၏။

၁၉ ေကာက်လိမ်ေသာ

စကားကိ သံ းတတ်ေသာ

လမိ က်ထက်၊

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းလမ်းသိ ့လိက်ေသာ ဆင်းရဲ သသည်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၂ စိ တ်ဝိညာဥ်သည်
ပညာအတတ်မ ှ ိ ဘဲ မေန
ယွ င်းတတ်၏။

၃

ေကာင်း။ အလျင်အြမန်သွားေသာ သသည်လည်း မှား

လသည်

မိ က်ေသာသေဘာေ ကာင့်၊

လမ်းလွဲ ၍

စိ တ်ထဲမှာ

ထာဝရဘရားကိ ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင်တတ်၏။ ၄ စည်းစိ မ် ှ ိ လ င် အေဆွ ခင်ပွန်းများတတ်၏။

သတံ ကျမ်း

1061

ဆင်းရဲ သားသမကား၊ မိ မိအိမ်နီးချင်း ှ င့်မ မေပါင်း ေဘာ်ရ။ ၅ မမှန်ေသာသက်ေသသည်
အြပစ်မခံ ဘဲ မေနရ။

မသာကိ

သံ းေသာသသည်လည်း

များေသာသတိ ့သည် မင်းကိ ေဖျာင်းဖျတတ် က
လတိ င်းမိ တ်ေဆွ ဖွဲ ့တတ်၏။

ဒဏ် ှ င့်မလွ တ်ရ။

၆

၏။ လက်ေဆာင်ေပးေသာ သကိ လည်း၊

၇ ဆင်းရဲ ေသာသ၏ ညီ အစ်ကိ ှ ိ သမ တိ ့သည် သ့ကိ

မန်းတတ် က၏။ သ၏အေဆွ ခင်ပွန်းတိ ့သည် သ့ကိ သာ၍ ေဝးစွ ာေ ှ ာင်တတ် က၏
လိ က်၍ေခ ေသာ်လည်း ကွ ယ်ေပျာက် က ပီ ။ ၈ ပညာကိ ရေသာသသည် မိ မိအသက်ဝိညာဥ်ကိ
ချစ်ရာေရာက်၏။ ဥာဏ်ကိစွဲလမ်းေသာသသည်လည်း၊ ေကာင်းကျိုးကိ ခံ တတ်၏။ ၉
မမှန်ေသာသက်ေသသည်

အြပစ်မခံ ဘဲ မေနရ။

မသာကိ သံ းေသာ

သသည်လည်း၊

ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် လိ မ့ ်မည်။ ၁၀ မိ က်ေသာသသည် မေပျာ်ေမွ ့သင့်။ ထိ မ မက၊
က န်သည်မင်းတိ ့ကိ အစိ းမရသင့်။ ၁၁ သမာသတိ ှ ိ ေသာ သသည် မိ မိအမျက်ေဒါသ ကိ
ချုပ်တည်းတတ်၏။

သတပါးြပစ်မှားြခင်းကိ

သည်းခံ

ေသာသသည်လည်း

ဘန်းအသေရ ှ ိ ၏။ ၁၂ ှ င်ဘရင်၏အမျက်ေတာ်သည် ြခေသ့ ေဟာက် သကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။
ေကျးဇးေတာ်မကား၊ ြမက်ေပ မှာ ကျေသာ ှ င်းရည်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်၏။ ၁၃ မိ က်ေသာ သားသည်
အဘဆင်းရဲ စရာ

အေ ကာင်းြဖစ်၏။

ရန်ေတွ ့တတ်ေသာမယားသည်လည်း၊

အစက်စက်ကျေသာ မိ ဃ်းေပါက် ှ င့်တ၏။ ၁၄ အိ မ် ှ င့်စည်းစိ မ်သည် မိ ဘအေမွ ဥစာြဖစ်၏။
သမာသတိ ှ ိ ေသာမယားမကား၊ ထာဝရဘရားေပးသနား ေတာ်မရာြဖစ်၏။ ၁၅ ပျင်းရိ ေသာ
သေဘာသည် လွ န်ကျူးစွ ာ အိ ပ် ေပျာ်ေစ၍၊ ပျင်းရိ ေသာသသည် အငတ်ခံရ၏။ ၁၆
ပညတ်တရားကိ ေစာင့်ေသာသသည် မိ မိ အသက်ဝိညာဥ်ကိ ေစာင့်ရာေရာက်၏။
မိ မိသွားရာလမ်း တိ ့ကိ မထီ ေလးစား ပေသာသမကား၊ အေသခံ ရ၏။ ၁၇ ဆင်းရဲ သားကိ
သနားေသာသသည် ထာဝရ ဘရားအား ေချးငှ ါးေသာသြဖစ်၍၊ သ ပေသာအမ၏
အကျိုးကိ ဆပ်ေပးေတာ်မလိ မ့ ် မည်။ ၁၈ ေြမာ်လင့်စရာ ှ ိ စဥ်အခါ၊ ကိ ယ်သားကိ ဆံ းမ ေလာ့။
သ့ကိအကျိုးနည်းေအာင် သနားေသာစိ တ်မ ှ ိ ေစ

ှ င့်။ ၁၉ ေဒါသအမျက် ကီ းေသာသသည်

အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ သ့ကိကယ် တ်လ င် အဖန်ဖန်ကယ် တ် ရမည်။

၂၀

ေနာက်ဆံ းကာလ၌ ပညာ ှ ိ ြဖစ်လိေသာငှ ါ၊ ဆံ းမေသာ စကားကိ နားေထာင်၍ နည်းဥပေဒကိ
ခံ ယ ေလာ့။

၂၁ လသည်အထးထး

အြပားြပား

ကံ စည်တတ်၏။ သိ ့ရာတွ င်၊

ထာဝရဘရား၏အ ကံ ေတာ်သည် တည်လိမ့ ် မည်။ ၂၂ လသည်ေစတနာ ှ ိ လ င် ေကျးဇး ပရာ
ေရာက်၏။ ဆင်းရဲ ေသာသသည်လည်း၊ မသာသံ းေသာ သထက်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၂၃
ထာဝရဘရားကိ

ေ ကာက် ွံ ေသာသေဘာသည်
့

အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့်ဆိ င်သည်ြဖစ်၍

ထိ သေဘာ ှ ိ ေသာ သသည် အလိ ဆ ြပည့်စံ လျက် ှ ိ ၍၊ ေဘးဥပဒ် ှ င့်ကင်းလွ တ်လိမ့ ်မည်။ ၂၄
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ပျင်းရိ ေသာသသည် မိ မိလက်ကိ အိ း၌ သွ င်း ေသာ်လည်း တဖန် တ်၍ မိ မိပစပ်သိ့ မခွံ ့လိ ။ ၂၅
မထီ မဲ့ြမင် ပေသာသကိ

ိ က်လ င်

ဥာဏ်တိမ်

ေသာသသည်

သတိ ရလိ မ့ ်မည်။

ဥာဏ်ေကာင်းေသာ သကိ ဆံ းမလ င်၊ သသည် ပညာတရားကိ နားလည် လိ မ့ ်မည်။ ၂၆
အဘဥစာကိ ဖန်း၍

အမိ ကိ ှ င်ထတ်ေသာ

သားသည်

အ ှ က်ခွဲေသာသား၊

ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ခံေစေသာ သားြဖစ်၏။ ၂၇ ငါ့သား၊ ပညာတရားကိ ပယ်ေစြခင်းငှ ါ၊ သွ န်သင် ေသာ
သ၏စကားကိ နားမေထာင် ှ င့်။ ၂၈ အဓမသက်ေသသည် တရားကိ မထီ မဲ့ြမင် ပတတ်၏။
မတရားေသာ သသည်လည်း၊ ဒစ ိ က်ကိ စား၍ မျိုတတ်၏။ ၂၉ မထီ မဲ့ြမင် ပေသာသတိ ့အဘိ ့
အြပစ်စီရင်ြခင်း၊ မိ က်ေသာ သတိ ့၏ေကျာအဘိ ့ ဒဏ်ေပးြခင်းသည် အသင့် ှ ိ ၏။

၂၀ စပျစ်ရည်သည် လှ ည့်စားတတ်၏။ ေသရည် ေသရက်သည်
ြဖစ်ေစတတ်
၂

၏။

ထိ သိ့ေသာအားြဖင့်

ှ င်ဘရင်ေ ကာက်ေစေသာ

မှားယွ င်းေသာ

အမအရာသည်

န်းရင်းခတ် ပြခင်းအမကိ
သသည်

ပညာ

မ ှ ိ။

ြခေသ့ ေဟာက်ြခင်း ှ င့်တ၏။

အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ် ေသာသသည် မိ မိအသက်ကိ ြပစ်မှား၏။ ၃ ရန်ေတွ ့ြခင်းကိ
ငိ မ်းေစေသာသသည်
တတ်၏။

ဂဏ်

အသေရ ှ ိ ၏။

မိ က်ေသာသမကား၊

အမ ှ င့်ေရာေ ှ ာ

၄ ချမ်းေသာေ ကာင့် ပျင်းရိ ေသာသသည် လယ် မလပ်လိ။ ထိ ေ ကာင့်

စပါးရိ တ်ေသာ ကာလ၌သတပါးကိ ေတာင်းေသာ်လည်း မရရာ။
ပညာအ ကံ သည်

နက်ေသာ

ေရ ှ င့်တေသာ်လည်း၊

၅ လစိ တ် ှ လံ း၌

ဥာဏ်ေကာင်းေသာသသည်

ခပ်ယလိ မ့ ်မည်။ ၆ လများတိ ့သည် မိ မိတိ့ ပေသာ ေကျးဇးကိ ကားေြပာတတ်၏။ သစာ
ှ ိ ေသာ သကိ ကား၊ အဘယ်သ ှ ာ၍ ေတွ ့ ိင်သနည်း။

၇ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်

မိ မိေြဖာင့်မတ်ြခင်း လမ်းသိ ့ လိ က်၍၊ သ၏သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။
၈ တရားပလင်ေပ မှာထိ င်ေသာ ှ င်ဘရင်သည် မေကာင်းေသာ အမအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

မျက်စိေတာ် ှ င့် ပယ်

ှ င်းတတ်၏။

၉ ငါသည် ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းကိ စင် ကယ်ေစ ပီ ။

အြပစ် ှ င့်ကင်းလွ တ်၏ဟ အဘယ်သဆိ ိင်သနည်း။ ၁၀ အေလးချင်းမတေသာအေလး၊
အဝင်ချင်း မတေသာ တင်းေတာင်းတိ ့ကိ ထာဝရဘရား စက်ဆပ်

ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ၁၁

သငယ်ေသာ်လည်း၊ မိ မိ ပေသာအမသည် စင်သည်မစင်သည်၊ မှန်သည်မမှန်သည်ကိ
မိ မိအြခင်း အရာအားြဖင့် ြပ၍၊ မိ မိသေဘာကိ ထင် ှ ားေစ၏။

၁၂ ကားတတ်ေသာ

နားကိ ၎င်း၊ ြမင်တတ်ေသာ မျက်စိကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရား ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ ။ ၁၃ ဆင်းရဲ မည်ဟ
စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ အိ ပ် ြခင်းကိ မတပ်မက် ှ င့်။

ိးတတ်လ င် ဝစွ ာစားရ၏။ ၁၄

ဝယ်ေသာသက၊ မေကာင်းဘး၊ မေကာင်းဘးဟ ဆိ တတ်၏။ ဝယ်၍သွ ား ပီ မှ ဝါ ကားတတ်၏။
၁၅ ေ

ှ ိ ၏။ ပတြမားလည်း ှ ိ ၏။ ပညာအတတ် ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ

သတံ ကျမ်း
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အဘိ းထိ က်ေသာ ရတနာ ြဖစ်၏။ ၁၆ မက မ်းေသာသအတွ က်၊ အမျိုးပျက်ေသာ မိ န်းမအတွ က်၊
အာမခံ တတ်ေသာသသည် အဝတ်အစ ှ ိ ေသာ ဥစာတစံ တခကိ ေပါင်းထားေစ။ ၁၇
လှ ည့်စား၍ ရေသာအစာသည် ချို မိ န်ေသာ် လည်း၊ စားေသာ သ၏ တ်သည် ေကျာက်စရစ် ှ င့်
ြပည့်လိ မ့ ်မည်။ ၁၈ အ ကံ ှ ိ ေသာသသည် သတပါး ှ င့်တိ င်ပင်လ င်၊ အ ကံ ထေြမာက်တတ်၏။
ေကာင်းေသာ တိ င်ပင်ြခင်း ှ ိ မှသာ စစ်မကိ ပရမည်။ ၁၉ လည်၍စကားများေသာသသည်
လ ို ့ဝှက်အပ် ေသာအရာကိ ေဘာ်ြပတတ်၏။ သိ ့ြဖစ်၍ ေချာ့ေမာ့တတ် ေသာသ ှ င့်
မေပါင်းေဘာ် ှ င့်။

၂၀ အ ကင်သသည် မိ ဘကိ ကျိန်ဆဲ၏။ ထိ သ၏ မီ းခွ က်သည်

ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက်၌ ေသလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ အေမွ ဥစာကိ အစအဦ း၌ အလျင်ရ ိင်ေသာ်
လည်း၊ အဆံ း၌ အမဂလာြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၂ ငါသည်ရန်တံ ့ ပမည်ဟ မဆိ ှ င့်၊ ထာဝရ
ဘရားကိ ငံ့ လင့်ေလာ့။ သိ ့ ပလ င် ကယ်တင်ေတာ်မ လိ မ့ ်မည်။ ၂၃ အေလးချင်းမတေသာ
အေလးတိ ့ကိ ထာဝရ ဘရားစက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ စဥ်းလဲ ေသာချိန်ခွင်

လည်း

အြပစ် ှ ိ ၏။ ၂၄ လသွ ားရာလမ်းတိ ့ကိ ထာဝရဘရား စီ ရင်ေတာ် မ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ သသည်
မိ မိသွားရာလမ်းတိ က
့ ိ အဘယ် သိ ့ နားလည် ိင်သနည်း။ ၂၅ ဘရားအမ၌စကားလွ န်မိေသာသ၊
သစာ ဂတိ ထား ပီ းမှ ေမးြမန်းေသာသသည် ေကျာ့ကွ င်း ှ င့် ေတွ ့မိ ပီ ။ ၂၆ ပညာ ှ ိ ေသာ
ှ င်ဘရင်သည် လဆိ းတိ ့ကိ ကွဲ ြပားေစ၍၊ ဘီ း ှ င့် ဖိ တတ်၏။ ၂၇ လ၏စိ တ်ဝိညာဥ်သည်
ကိ ယ်အတွ င်း၌ ှ ိ ှ ိ သမ တိ ့ကိ စစ်ေဆးေသာ ထာဝရဘရား၏ မီ းခွ က်ြဖစ်၏။

၂၈

က ဏာတရား ှ င့်သစာတရားသည် ှ င်ဘရင် ကိ ေစာင့်မတတ်၏။ ရာဇပလင်ေတာ်သည်
က ဏာ တရားအားြဖင့် မဲ ြမံ တတ်၏။ ၂၉ လပျို၏ဘန်းကား အစွ မ်းသတိ ၊ လအိ ၏ဂဏ်
အသေရကား ြဖူေသာဆံ ပင်ြဖစ်၏။ ၃၀ အနာကိ ေမေ ှ ာက်ြခင်းအားြဖင့် အဆိ းအညစ်
ှ င့်ကင်းစင်တတ်၏။ ဒဏ်ချက်ရာတိ ့သည်လည်း၊ ကိ ယ် အတွ င်းအရပ်တိ့၌ ထိ သိ့ေသာ
ေကျးဇးကိ ပတတ်၏။

၂၁ ှ င်ဘရင်၏

စိ တ် ှ လံ းသည်

ေရေချာင်းကဲ့ သိ ့

ြဖစ်၍၊

ထာဝရဘရား၏

လက်ေတာ်၌ ှ ိ သြဖင့်၊ အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း လှ ည့်ေစေတာ်မ၏။ ၂ လတိ ့သည်မိမိတိ့
ကျင့်သမ ေသာ အကျင့်တိ ့ကိ ှ စ်သက်တတ်၏။ ထာဝရဘရားမကား၊ စိ တ် ှ လံ းတိ ့ကိ
ချိန်ေတာ်မ၏။
တရားသြဖင့်

၃ ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းကိ

စီ ရင်ြခင်းကိ

ှ စ်သက်သည်ထက် ေြဖာင့် မတ်စွာ ပြခင်း၊

ထာဝရဘရား သည်

သာ၍ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။

၄

ေထာင်လားေသာမျက် ှ ာ၊ မာန ကီ းေသာ ှ လံ း၊ မတရားေသာသတိ ့၏အလင်းေသာ်လည်း
အြပစ်ပါ၏။

၅

လံ လ
့ ဝိ ရိယ ပေသာသ၏အ ကံ အစည်သည်

ကယ်ဝြခင်း ှ င့်၎င်း၊

သမာသတိ မ ှ ိ ေသာ သ၏အ ကံ အစည်သည် ဆင်းရဲ ြခင်း ှ င့်၎င်း ဆိ င်ေပ၏။

သတံ ကျမ်း
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၆

မသာစကားအားြဖင့် ဘ

ာကိ ဆည်းဖးြခင်း အမသည် ေသမင်းေကျာ့ကွ င်းတိ ့တွင်

ေပျာက်လွင့ ်ေသာ အနတြဖစ်၏။
လိ ေသာေ ကာင့်၊

၇ မတရားေသာ သတိ ့သည် တရားသြဖင့်မစီ ရင်

မိ မိ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းအြပစ်သည်

လမ်းလဲ သွားေသာသသည်

ကွ ာေဝးရာသိ ့

သ ပေသာအမမကား မှန်ေပ၏။
အိ မ်၌ေနသည်ထက်၊

အလိ မ ှ ိ ။

ဖျက်ဆီးလိ မ့ ်မည်။

ေရာက်တတ်၏။

၈

စင် ကယ်ေသာ

၉ ရန်ေတွ ့တတ်ေသာမိ န်းမ ှ င့် အတလများေသာ

အိ မ်မိးေပ ေထာင့်ထဲ မှာ

မတရားေသာသသည်

မိ မိကိ

ေနေသာ်

မနာလိ ေသာစိ တ် ှ ိ ၏။

၁၁ မထီ မဲ့ြမင် ပေသာသသည်

သာ၍ေကာင်း၏။

အိ မ်နီးချင်း၌

၁၀

ေကျးဇး ပချင်ေသာ

အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံ ရေသာအခါ၊ ဥာဏ်

တိ မ်ေသာသသည်သတိ ရတတ်၏။ သတိ ရေသာသသည်လည်း သွ န်သင်ြခင်းကိ ခံေသာအခါ၊
ပညာတိ းပွ ါးတတ်၏။ ၁၂ တရားေသာသသည် မတရားေသာသ၏အိ မ်ကိ ပညာစိ တ် ှ င့်
ဆင်ြခင်တတ်၏။ မတရားေသာသတိ ့ မကား၊ မိ မိတိ့ ပေသာဒစ ိ က်အားြဖင့် ပျက်စီးြခင်းသိ ့
ေရာက်တတ် က၏။ ၁၃ ဆင်းရဲ ေသာသ၏ေအာ်ဟစ်သံကိ မ ကားလိ ၍၊ နားကိ ပိတ်ေသာ
သသည်

ကိ ယ်တိင်ေအာ်ဟစ်၍၊

အဘယ်

သမ မ ကားရ။

တိ တ်ဆိတ်စွာ

၁၄

ေပးေသာလက်ေဆာင်သည် သ့စိတ်ကိ၎င်း၊ ရင်ခွင်၌ချထားေသာ လက်ေဆာင်ပဏာ
သည် ြပင်းစွ ာေသာ အမျက်ကိ၎င်း ေြဖတတ်၏။

၁၅ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်

တရားသြဖင့်စီ ရင်၍ ဝမ်းေြမာက်တတ်၏။ အဓမအမကိ ပေသာသမကား၊ ပျက်စီးြခင်းသိ ့
ေရာက်လိမ့ ်မည်။
အစအေဝး၌

၁၆ ဥာဏ်ပညာလမ်းမှ

ေနရာကျလိ မ့ ်မည်။

၁၇

လဲ သွားေသာ သသည်
ကာမဂဏ်၌

ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ စပျစ်ရည် ှ င့်ဆီ ကိ
ေငွ ကိမရတတ်ရ။

သချုင်းသား

ေမွ ့ေလျာ်ေသာသသည်

ကိ က်ေသာ သသည်လည်း

၁၈ မတရားေသာသသည် တရားေသာသအဘိ ့၊ လွ န်ကျူးေသာ

သသည်ေြဖာင့်မတ်ေသာသအဘိ ့ ေ ွးရန် ြဖစ်၏။ ၁၉ စိ တ်တိ၍ရန်ေတွ ့တတ်ေသာမိ န်းမ ှ င့်
ေနသည် ထက်၊ ေတာလွ င်ြပင်၌ ေနေသာ်သာ၍ေကာင်း၏။ ၂၀ ပညာ ှ ိ ေသာသ၏အိ မ်၌
ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ ဘ

ာ ှ င့် ဆီ ှ ိ တတ်၏။ မိ က်ေသာသမကား၊ ကန်ေစ တတ်၏။ ၂၁

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား ှ င့်က ဏာတရားကိ

ှ ာေသာသသည်

အသက် ှ င်ြခင်း၊

ေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊ ဂဏ် အသေရထင် ှ ားြခင်းကိ ေတွ ့တတ်၏။ ၂၂ ပညာ ှ ိ ေသာသသည်
ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့ ိ းကိ တက် ၍၊

မိ သ
့ ားကိ းစားစရာခွ န်အားကိ

တ်ချတတ်၏။

၂၃

မိ မိ တ် ှ င့်လ ာကိ ေစာင့်ေသာ သသည် မိ မိ စိ တ်ဝိညာဥ်ကိ ဒက ှ င့်လွ တ်ေစြခင်းငှ ါ
ေစာင့်ရာေရာက် ၏။

၂၄ ြပင်းစွ ာေသာ ေဒါသအမျက်၌ ကျင်လည်ေသာ သကိ ၊

ေထာင်လားေစာ်ကားေသာသ၊

သတံ ကျမ်း

မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ

သဟ၍

သမတ်အပ်၏။
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၂၅

ပျင်းရိ ေသာသသည်
ေသတတ်၏။

အလပ်မလပ်ချင်ေသာ
၂၆

ေ ကာင့်၊

မိ မိတပ်မက်ေသာအားြဖင့်

တေန့လံ းတပ်မက်အား ကီ းတတ်၏။

သမကား မ ှ ေြမာဘဲ စွန့် ကဲ တတ်၏။

ေြဖာင့်မတ်

ေသာ

၂၇ မတရားေသာ သပေဇာ်ေသာ ယဇ် သည်

စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ြဖစ်၏။ ထိ မ မက၊ မတရားေသာ စိ တ် ှ င့်ပေဇာ်လ င် သာ၍ြဖစ်၏။ ၂၈
မမှန်ေသာ

သက်ေသသည်

တည် ကည်စွာ ေြပာ တတ်၏။
ေစတတ်၏။
၃၀

၃၁

ကိ ယ်တိင် ကားေသာသမကား၊

၂၉ မတရားေသာသသည် မိ မိမျက် ှ ာကိ ခိ င်မာ

ေြဖာင့်မတ်ေသာသမကား၊

ထာဝရဘရားတဘက်၌

မတည် ိင်။

ပျက်တတ်၏။

မိ မိသွားရာလမ်း

ဥာဏ်မတည်၊

ပညာ

ကိ

မတည်၊

စစ်တိက်ရာကာလအဘိ ့ြမင်းများကိ

ြပင်ဆင်တတ်၏။
အ ကံ တစံ တခမ

ြပင်ဆင်

ေသာ်လည်း၊

ထာဝရဘရား၏ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့် ချမ်းသာရပါ၏။

၂၂ ေကာင်းေသာအသေရကိ များစွာေသာ ဥစာ ထက်သာ၍ ေ ွးစရာေကာင်း၏။
သတပါးစံ မက်ြခင်း ေကျးဇးသည် ေ ေငွ ထက်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၂ ေငွ ရတတ်ေသာသ ှ င့်
ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့သည် ေတွ ့ ကံ က၏။ ထိ သအေပါင်းတိ က
့ ိ ထာဝရဘရား ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။
၃ သမာသတိ ှ ိ ေသာသသည် အမကိ ေ ြမာ်ြမင်၍ ပန်းေနတတ်၏။ ဥာဏ်တိမ်ေသာသမကား၊

အစဥ် အတိ င်းသွ ား၍ အမ ှ င့်ေတွ ့တတ်၏။

၄ စိ တ် ှ ိမ့ ်ချြခင်း၊ ထာဝရဘရားကိ

ေ ကာက် ွံ ့ ြခင်းေကျးဇးေ ကာင့် စည်းစိ မ်၊ ဂဏ်အသေရ၊ အသက်ကိ ရတတ်၏။

၅

သေဘာေကာက်ေသာလ သွ ားရာလမ်း၌၊ ဆး ပင်များ ှ င့် ေကျာ့ကွ င်းများ ှ ိ တတ်၏။
မိ မိစိတ်ဝိညာဥ်ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေသာသမကား ေဝးစွ ာ ေ ှ ာင်သွားလိ မ့ ်မည်။

၆

သငယ်သွားရာလမ်းဝ၌ ဆံ းမသွ န်သင်ေလာ့။ သိ ့ ပလ င် သသည်အိေသာအခါ ထိ လမ်းမှမလဲ ၊
လိ က် သွ ားလိ မ့ ်မည်။ ၇ ေငွ ရတတ်ေသာ သသည်ဆင်းရဲ ေသာသကိ အစိ းရ၏။ ေချးငှ ါးယေသာ
သသည်ေချးငှ ါးေပးေသာသ၌ က န်ြဖစ်၏။ ၈ ဒစ ိ က်မျိုးေစ့ကိ ကဲ ေသာသသည် ဒကစပါးကိ
ရိ တ်ရမည်။ ေဒါသစိ တ် ှ ိ ၍ ဒဏ်ေပး ိင်ေသာ တန်ခိး လည်း ေပျာက်လိမ့ ်မည်။

၉

က ဏာမျက်စိ ှ ိ ေသာသသည် ဆင်းရဲ ေသာ သတိ ့ကိေက းေသာေ ကာင့် မဂလာ ှ ိ လိမ့ ်မည်။
ရန်ေတွ ့ ြခင်း ှ င့်ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းလည်း ငိ မ်းလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ မထီ မဲ့ြမင် ပေသာသကိ ှ င်ထတ်ေလာ့။
သိ ့ ပ

လ င် ရန်မာန်လည်း ထွ က်သွားလိ မ့ ်မည်။ ရန်ေတွ ့ြခင်း ှ င့် ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းလည်း

ငိ မ်းလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ စိ တ် ှ လံ းြဖူစင်ြခင်းကိ ှ စ်သက်ေသာသသည် ေလျာက်ပတ်ေသာစကားကိ
ေြပာတတ်၍၊ ှ င်ဘရင် ှ င့် မိ တ်ေဆွ ဖွဲ ့ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ထာဝရဘရား၏ မျက်စိေတာ်သည် ပညာ
အတတ်ကိ ေစာင့်၏။ ြပစ်မှားေသာသ၏စကားကိ ကား ေချေတာ်မ၏။ ၁၃ ပျင်းရိ ေသာသက၊
အိ မ်ြပင်မှာြခေသ့ ှ ိ ၏။ လမ်း သိ ့ ထွ က်လ င် ငါေသလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ တတ်၏။ ၁၄ အမျိုးပျက်ေသာ

သတံ ကျမ်း
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မိ န်းမ၏ တ်သည် နက်ေသာ ေြမတွ င်းြဖစ်၏။ ထာဝရဘရားစက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ ေသာ
သသည်ထိေြမတွ င်းထဲ သိ့ ကျလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ မိ က်ေသာသေဘာသည် သငယ်၏ စိ တ် ှ လံ း
ထဲ မှာ ထပ်ထားလျက် ှ ိ ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ဆံ းမေသာ ကိ မ်လံ းသည် ထိ သေဘာကိ ေဝးစွ ာ
ှ င်တတ်၏။ ၁၆ ကိ ယ်စီးပွ ါးအဘိ ့ ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသ ှ င့်၊ ေငွ ရတတ်ေသာ

သတိ အ
့ ား ေပးေသာသ သည် ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့ အမှန်ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၇ သင်၏နားကိ တ်၍
ပညာ ှ ိ စကားကိ နား ေထာင်ေလာ့။ ငါ့ပညာအတတ်ကိလည်း စိ တ် ှ လံ း၌ စွဲ လမ်းေလာ့။
၁၈ သင်၏ ှ လံ း၌ သွ င်းမိ ိင်လ င် သာယာေသာ အကျိုး ှ ိ လိမ့ ်မည်။ သင်၏ တ်၌လည်း

အစဥ်အသင့် ှ ိ လိ မ့ ်မည်။ ၁၉ သင်သည်ထာဝရဘရား၌ ခိ လံ မည်အေ ကာင်း၊ သင့်ကိ ယ်တိင်
ကိ ယေန့ငါသွ န်သင်၏။ ၂၀ သင်သည် သမာတရားစကားစစ်ကိသိမည် အေ ကာင်း ှ င့်၊
သင့်ထံ သိ ့ ေစလတ်ေသာသတိ ့အား၊ သမာ စကားကိ ြပန်ေြပာ ိင်မည်အေ ကာင်း
သတိ ေပးလျက်၊ ပညာအတတ်ကိ ြပသလျက်၊ ထးဆန်းေသာ အရာတိ ့ကိ ငါေရး၍
ေပးလိ က်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂၂ ဆင်းရဲ ေသာသ၏ဆင်းရဲ ကိေထာက်၍၊ သ၏ ဥစာကိ
မလမယ ှ င့်။ ဒကိ တသတဝါကိ မိ တ
့ ံ ခါးဝ၌ မ ှ ဥ်းဆဲ ှ င့်။

၂၃ အေ ကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားသည် သတိ ့ အမကိ ေစာင့်ေတာ်မမည်။ သတိ ့ဥစာကိ လယေသာ သတိ ့၏
အသက်ကိ လယေတာ်မမည်။

၂၄ စိ တ်တိေသာသကိ

မိ တ်ေဆွ မဖွဲ ့ ှ င့်။ အမျက်

ြပင်းထန်ေသာ သ ှ င့် အတမလိ က် ှ င့်။ ၂၅ လိ က်လ င် သ၏ထံ းစံ ဓေလ့တိ ့ကိသင်၍၊
ကိ ယ် အသက်ေကျာ့မိ ရာြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၆ လက်ဝါးချင်း ိ က်ေသာလစ ှ င့် သ့ေ ကးကိ
အာမခံ ေသာ လစထဲ သိ့ မဝင် ှ င့်။ သင်၌ေပးရန်မ ှ ိ လ င်၊ သင့်အိ ပ်ရာကိ အဘယ်ေ ကာင့်
ယသွ ားေစချင်သနည်း။

၂၈ ဘိ းေဘးစိ က်ဘးေသာ ေြမမှတ်တိင်တိ့ကိ မေ ့

၂၉ ေဆာင် ွက်စရာအမကိ ကိ းစား၍ ပီ းစီ းေစ

ှ င့်။

တတ်ေသာသ ှ ိ သေလာ။ ထိ သသည်

သာမညလ၏ အမကိ မေဆာင် ွက်၊ ှ င်ဘရင်၏ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်၏။

၂၃ မင်း ှ င့်အတထိင်၍

စားေသာက်ေသာအခါ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ အဘယ်သ ှ ိ သည်ကိ

ေစ့ေစ့ဆင်ြခင်ေလာ့။ ၂ သင်သည် စား ကူးတတ်ေသာသြဖစ်လ င်၊ သင်၏လည်ေချာင်းကိ
ထား ှ င့် ွယ်ေလာ့။

၃

လှ ည့်စားတတ်ေသာအစာြဖစ်၏။
အမှီမ ပ ှ င့်။

ထိ မင်း၏ခဲ ဘွယ်စားဘွ ယ်တိ့ကိ

အလိ မ ှ ိ ှ င့်။

၄ ေငွ ရတတ် ြခင်းငှ ါ မ ကိ းစား ှ င့်။ ကိ ယ်ဥာဏ်ကိ

၅ ေပျာက်တတ်ေသာအရာကိ

ေစ့ေစ့မျက်ေမှာက်

ပသင့်သေလာ။

အကယ်စင်စစ် ေ လင်းတသည် မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ ပျံတတ်သကဲ့ သိ ့၊ ထိ အရာသည်
အေတာင်တိ့ကိ လပ်၍ပျံသွားတတ်၏။ ၆ မနာလိ ေသာသ၏ အစာကိ မစား ှ င့်။ သ၏
ခဲ ဘွယ်စားဘွ ယ်ကိ အလိ မ ှ ိ ှ င့်။

သတံ ကျမ်း
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ေသာက်ေတာ့ဟ ဆိ ေသာ်လည်း ေစတနာစိ တ်မ ှ ိ ။ ၈ သင်သည် စားေသာအစာကိ တဖန်အန်ရ
လိ မ့ ်မည်။ သင်ချိုေသာ စကားလည်းယိ ယွင်းလိ မ့ ်မည်။

၉ မိ က်ေသာသ ကားေအာင်

စကားမေြပာ ှ င့်။ သင်၏စကား၌ ပါေသာပညာကိ မထီ မဲ့ြမင် ပလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ အရိ ပ်စိက်ေသာ
ေြမမှတ်တိင်ကိမေ ့ ှ င့်။ မိ ဘမ ှ ိ ေသာ သတိ ့၏ လယ်ကိမသိ မ်း ှ င့်။ ၁၁ အေ ကာင်းမကား၊
ထိ သတိ ့ကိ ေ ွးေတာ်မေသာ သသည် တန်ခိး ကီ း၍၊ သင့်တဘက်၌ သတိ ့အမကိ
ေစာင့်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ဆံ းမ သဝါဒ၌ စိ တ် ှ လံ းစွဲ လမ်း၍၊ ပညာ အတတ် စကားကိ
နာခံ ေလာ့။ ၁၃ သငယ်ကိ မဆံ းမဘဲ မေန ှ င့်။ ကိ မ်လံ း ှ င့် ိ က် ေသာ်လည်း သသည် မေသ။
၁၄ ကိ မ်လံ း ှ င့် ိ က်၍ သ၏အသက်ဝိညာဥ်ကိ မရဏ ိင်ငံမှ ကယ် တ်ရမည်။ (Sheol h7585)
၁၅ ငါ့သား၊ သင့် ှ လံ း၌ပညာ ှ ိ လ င် ငါ့ ှ လံ း ှ င့် ငါ့ကိယ်တိင်သည် ဝမ်းေြမာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၆

သင့် တ်သည် မှန်ေသာစကားကိ ေြပာေသာ အခါ၊ ငါ့ေကျာက်ကပ် င်လန်းလိ မ့ ်မည်။ ၁၇
အြပစ်ထင် ှ ားေသာ သတိ ့ကိ ြငူစေသာ စိ တ်မ ှ ိ ေစ ှ င့်။ တေန့လံ းထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ့
ေသာသေဘာ ှ ိ ေစေလာ့။ ၁၈ အကယ်စင်စစ် အမဆံ းြဖတ်ချိန်သည် ေရာက် လိ မ့ ်မည်။
သင့်ေြမာ်လင့်ြခင်းအေ ကာင်း မပျက်ရာ။ ၁၉ ငါ့သား၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်၍ ပညာ ှ ိ သ ြဖင့်၊
ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းကိ လမ်းမ၌ပဲ့ ြပင်ေလာ့။ ၂၀ စပျစ်ရည်ေသာက် ကူးေသာသ၊ အမဲ သားစား
ကူးေသာ

သတိ ့ကိ

အေပါင်းအေဘာ်မလပ် ှ င့်။

၂၁

ေသာက် ကူးေသာသ ှ င့်

စား ကူးေသာသသည် ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ အိ ပ် ကူးေသာ သေဘာ သည်
လကိ အဝတ်စတ် ှ င့်

ခံ တတ်၏။

၂၂ သင့်ကိ ြဖစ်ဘွားေစေသာအဘ၏

စကားကိ

နားေထာင်ေလာ့။ အသက် ကီ းေသာ အမိ ကိ မထီ မဲ့ြမင် မ ပ ှ င့်။ ၂၃ သမာတရားကိ ဝယ်ေလာ့။
မေရာင်း ှ င့်။ ပညာ ကိ ၎င်း၊ ဆံ းမ သဝါဒကိ ၎င်း၊ ဥာဏ်သတိ ကိ၎င်း ထိ အတ ပေလာ့။ ၂၄
ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏အဘသည်

အလွ န်ဝမ်း

ေြမာက်လိမ့ ်မည်။

ပညာ ှ ိ ေသာ

သားကိ ြဖစ်ဘွားေစေသာ သသည် ထိ သား၌ အားရဝမ်းေြမာက်လိမ့ ်မည်။

၂၅

သင်၏မိ ဘတိ ့သည်ဝမ်းေြမာက်၍၊ သင့်ကိ ေမွ းဘွ ားေသာသသည် င်လန်းလိ မ့ ်မည်။ ၂၆
ငါ့သား၊ သင့် ှ လံ းကိ ငါ့အားေပးေလာ့။ သင့် မျက်စိတိ့သည် ငါသွ ားေသာလမ်းကိ
ကည့်မှတ်ပါေစ။ ၂၇ ြပည်တန်ဆာမသည် နက်ေသာကျံုးကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အမျိုးပျက်ေသာ
မိ န်းမသည် ကျဥ်းေသာ ေြမတွ င်းကဲ့ သိ ့ ၎င်း ြဖစ်၏။

၂၈ သသည် ထားြပကဲ့ သိ ့

ေချာင်း ကည့်တတ်၏။ လွ န်ကျူးေသာ ေယာက်ျားများြပားေစြခင်းငှ ါ ပတတ်၏။

၂၉

အဘယ်သသည် ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိ သနည်း။ အဘယ်သသည် ညည်းတွ ားြခင်း ှ ိ သနည်း။
အဘယ် သသည် ရန်ေတွ ့ြခင်း ှ ိ သနည်း။ အဘယ်သည် ြမည် တမ်းြခင်း ှ ိ သနည်း။
အဘယ်သသည် အကျိုးအေ ကာင်း မ ှ ိ ၊ ထိ ခိက်၍ နာြခင်း ှ ိ သနည်း။ အဘယ်သသည်
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မျက်စိနီြခင်း ှ ိ သနည်း ဟမကား၊ ၃၀ စပျစ်ရည်ကိ ကာြမင့်စွ ာ ေသာက်လျက်ေန ေသာသ၊
ေဆး ှ င့်ေရာေသာ စပျစ်ရည်ကိ ှ ာတတ်ေသာ သတိ ့သည် ထိ သိ့ေသာ လကဏာ ှ ိ က၏။ ၃၁
ဖလား၌နီလျက်၊ အေရာင်ေတာက်လျက်၊ အချိုအ မိ န်ဝင်လျက် ှ ိ ေသာ စပျစ်ရည်ကိ
မ ကည့်မ ှ င့်။ ၃၂ ေနာက်ဆံ း၌ ေ မကဲ့ သိ ့ကိက်တတ်၏။ ေ မဆိ း ကဲ့ သိ ့ နာေစတတ်၏။ ၃၃
သင့်မျက်စိတိ့သည်

အမျိုးပျက်ေသာမိ န်းမတိ ့ကိ

ကည့် ၍၊

သင့် ှ လံ းသည်လည်း

ေကာက်ေသာ စကားကိ မက်ဆိလိမ့ ်မည်။ ၃၄ အကယ်စင်စစ် သင်သည် ပင်လယ်အလယ်၌
အိ ပ်ေသာသ၊ သေဘာ ွက်တိင်ဖျားေပ မှာ အိ ပ်ေသာ သကဲ့ သိ ့ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၃၅ သတိ ့သည်
ငါ့ကိ ိ က် က ပီ ။ သိ ့ေသာ်လည်း ငါမနာ။ ငါ့ကိထိး ကေသာ်လည်း ငါမသိ ။ အဘယ်အချိန် မှ
ငါ ိးရမည်နည်း။ တဖန်ငါ ှ ာ ဦ းမည်ဟ သင်ဆိလိမ့ ် သတည်း။

၂၄ မတရားေသာသတိ့ကိ မြငူစ ှ င့်။ သတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ြခင်းငှ ါ အလိမ ှ ိ ှ င့်။

၂

သတိ ့သည် ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ ှ လံ း ကံ စည်တတ် ၏။ တ် ှ င့်လည်း ေဘး ပမည်စကားကိ
ေြပာတတ်၏။

၃ ဥာဏ်ပညာအားြဖင့် အိ မ်ကိတည်ေဆာက်၍ ခိ င်ခ့ံ မဲ ြမံ ေစရ၏။

ပညာအတတ်အားြဖင့်

အခန်းများတိ ့သည်

အဘိ းထိ က်၍၊

၄

ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ

ဥစာအေပါင်းတိ ့ ှ င့် ြပည့်ရ က၏။ ၅ ပညာ ှ ိ ေသာသသည် တန်ခိး ှ ိ ၏။ ပညာ အတတ် ှ င့်
ြပည့်စံ ေသာသသည် ခွ န်အားတိ းပွ ါးတတ်၏။ ၆ ပညာ ှ ိ တိ့ ှ င့် တိ င်ပင် ပီ းမှ စစ်မကိ ပရ၏။
အ ကံ ေပး ိင်ေသာ သများစွ ာ ှ ိ လ င်၊ ေဘးလွ တ်တတ်၏။
မိ က်ေသာသမမှီ ိင်။ မိ တ
့ ံ ခါးဝ၌ စကားမေြပာဝံ့ ။

၇ ပညာြမင့်ေသာေ ကာင့်

၈ မေကာင်းေသာအမကိ ပြခင်းငှ ါ

ကံ စည်ေသာ သကိ ၊ ေဘး ပေသာသဟ၍ မှည့်ရ၏။ ၉ မိ က်ေသာအ ကံ အစည်၌ အြပစ်ပါ၏။
မထီ မဲ့ ြမင် ပေသာ သသည်လည်း၊ လစက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ြဖစ် ၏။
အမေရာက်ေသာကာလ၌ စိ တ်ပျက် လ င် အားနည်း၏။
အေသခံ လေသာသတိ ့ကိ သင်သည်
ငါ့တိ့မသိ ဟဆိ ေသာ်လည်း၊
သင်၏စိ တ်ဝိညာဥ်ကိ

၁၀ သင်သည်

၁၁ သချုင်းသိ ့ထတ်၍

တ်အ့ံ ေသာငှ ါ၊ အားမထတ်ဘဲေနလျက်၊

ှ လံ းသေဘာကိ

ေစာင့်ေသာသသည်

ဆင်ြခင်ေသာသသည်
မသိ ဘဲ၊

၁၂

မမှတ်၊

လအသီ းအသီ းတိ ့အား

သတိ ့အကျင့် ှ င့်အေလျာက်၊ အကျိုးအြပစ်ကိ မဆပ် မေပးဘဲ ေနေတာ်မမည်ေလာ။ ၁၃
ငါ့သား၊ ပျားရည်ေကာင်းေသာေ ကာင့် စား ေလာ့။ ချို မိ န်ေသာ ပျားလပိ ့ကိလည်း စားေလာ့။
၁၄ ထိ အတ၊ သင်ေတွ ့ရေသာပညာတရားသည် စိ တ်ဝိညာဥ်၌ အရသာ ှ င့်ြပည့်စံ ၍၊ သင်သည်

ေြမာ်လင့်

ြခင်းအေ ကာင်းမပျက်၊ ေကာင်းေသာအကျိုးကိ

ခံ ရလိ မ့ ်

မည်။

၁၅

အိ မတရားေသာသ၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏ အိ မ် ကိ ေချာင်း၍ မ ကည့် ှ င့်။ သ၏
ငိ မ်ဝပ်ရာအရပ်ကိ မဖျက် ှ င့်။ ၁၆ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် ခနစ် ကိ မ်လဲေသာ် လည်း
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ထြပန်လိမ့ ်မည်။

မတရားေသာသမကား၊

လဲ ေသာအခါ

ဆံ း ံ းလိ မ့ ်မည်။

၁၇

သင်၏ရန်သလဲ ေသာအခါ ဝမ်းမေြမာက် ှ င့်။ ေြခထိ ခိက်ေသာအခါ င်လန်းေသာစိ တ်မ ှ ိ ှ င့်။
၁၈ ှ ိ လ င် ထာဝရဘရားသိ ြမင်သြဖင့်၊ မ ှ စ်သက် ဘဲ သမှ အမျက်ေတာ်ကိ လဲ ေတာ်မမည်။
၁၉ မတရားေသာသတိ ့ေ ကာင့် စိ တ်မပ ှ င့်။ အဓမ လတိ ့ကိ မြငူစ ှ င့်။ ၂၀ အေ ကာင်းမကား၊

မတရားေသာသသည် အကျိုးကိ မရ။ အဓမလ၏ မီ းခွ က်သည် ေသလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ ငါ့သား၊
ထာဝရဘရားကိ ၎င်း၊ ှ င်ဘရင်ကိ၎င်း၊ ေ ကာက် ွံ ေလာ
့ ့ ။ မတည် ကည်ေသာသတိ ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာ
မေပါင်းေဘာ် ှ င့်။ ၂၂ သတိ ့ေဘးသည် ချက်ြခင်းေရာက်တတ်၏။ ထိ ှ စ်ပါးတိ ့၏ အဆံ းကိ
အဘယ်သသိ သနည်း။ ၂၃ ထိ မှတပါး၊ ပညာ ှ ိ တိ့ ှ င့်ဆိ င်ေသာ အရာဟမ ကား၊ တရားေတွ ့မ
စီ ရင်ရာတွ င် လမျက် ှ ာကိ မေထာက် ေကာင်း။
မတရားေသာသ

အား

ဆိ ေသာသကိ

၂၄ သင်သည် ေြဖာင့်မတ်၏ဟ

လအမျိုးတိ ့သည်

လအ ယ်တိ့သည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၅ ဆံ းမြပစ်တင်ေသာသတိ ့မကား၊

စိ တ်သာယာလျက်၊ ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ခံ လျက် ှ ိ က
ြပန်ေြပာတတ်ေသာသ၏

တ်ကိ

ကျိန်ဆဲ ကလိ မ့ ်မည်။

လိ မ့ ်မည်။ ၂၆ မှန်ေသာစကားကိ

လတိ င်းနမ်းလိ မ့ ်မည်။

၂၇

ြပင်အရပ်မှာ

သင်၏အလပ်ကိြပင်ေလာ့။ လယ်ေတာ၌ ကိ ယ်အဘိ ့ ြပင်ဆင်ေလာ့။ ေနာက်မှ သင်၏
ေနရာအိ မ်ကိ ေဆာက်ေလာ့။

၂၈ သင်၏အိ မ်နီးချင်းတဘက်၌

အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ

သက်ေသမခံ ှ င့်။ ကိ ယ် တ် ှ င့် သတပါးကိ မလှ ည့်စား ှ င့်။ ၂၉ သသည် ငါ၌ ပသည်အတိ င်း
သ၌ငါ ပမည်။ သ့အကျင့် ှ င့်အေလျာက် အကျိုးအြပစ်ကိ ငါဆပ်ေပး မည်ဟ မဆိ ှ င့်။ ၃၀
ပျင်းရိ ေသာသ၏ လယ်ယာအနား ှ င့်၊ ဥာဏ်မ ှ ိ ေသာသ၏ စပျစ်ဥယျာဥ်အနားမှာ
ငါေ ှ ာက်သွားစဥ်၊

၃၁ ဆးပင်များြပား၍၊ ေြမတြပင်လံ း၌ ဆးေလပင် အ ှ ံ ့အြပား

လမ်းမိ းလျက်၊ ေကျာက် ိ း ပိ လျက် ှ ိ သည်ကိ၊ ၃၂ ငါြမင်၍ ေစ့ေစ့ဆင်ြခင်၏။ ကည့် ၍
သွ န်သင် ြခင်းကိ ခံ ရ၏။ ၃၃ ခဏအိ ပ်လျက်၊ ခဏေပျာ်လျက်၊ အိ ပ်ေပျာ်ြခင်း ငှ ါ၊ ခဏ
လက်ချင်းပိ က်လျက်ေနစဥ်တွင်၊

၃၄ ဆင်းရဲ ြခင်းသည်

ခရီ းသွ ားေသာသကဲ့ သိ ့၎င်း၊

ဥစာ ပန်းတီ းြခင်းသည် သရဲ ကဲ့သိ ့၎င်း ေရာက်လာလိ မ့ ် မည်။

၂၅ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိလတိ့ကးေရးေသာ ေ ှ ာလမန်မင်း၏ သတံ စကားဟမကား၊

၂

အမအေရးကိ ဝှက်ထားြခင်းသည် ဘရားသခင် ၏ ဘန်းေတာ် ှ င့် သင်၏။ ှ င်ဘရင်မကား၊
အမအေရးကိ စစ်ေ ကာြခင်းအားြဖင့် ဂဏ်အသေရတည်၏။ ၃ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သည်
ြမင့်၏။ ေြမ ကီ းသည် နက်၏။ ှ င်ဘရင် ှ လံ းကိ လည်း စစ်၍မသိ ိင်။

၄ ေငွ ထဲက

ေချာ်ကိထတ်ပယ်လ င်၊ ပန်တိမ်သမား ှ င့် ေတာ်သင့်ေသာဖလားကိ ရလိ မ့ ်မည်။

၅

မတရားေသာ သတိ ့ကိ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်မှ ပယ် ှ ားလ င်၊ အာဏာေတာ်သည် တရားအားြဖင့်
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တည် လိ မ့ ်မည်။ ၆ ှ င်ဘရင်ထံ ေတာ်၌ ကိ ယ်ကိမချီးေြမာက် ှ င့်။ လ ကီ းေနရာ၌ မေန ှ င့်။
၇ အေ ကာင်းမကား၊ ဖးြမင်ရေသာမင်းေ ှ မ့ ှ ာ

ှ ိမ်ြခင်းကိ ခံ ရသည်ထက်၊ ဤအရပ်သိ့

တက်ပါဟေသာ စကားကိ သာ၍ ကားေကာင်း၏။

၈ အလျင်အြမန် ရန်မေတွ ့ ှ င့်။

အိ မ်နီးချင်းသည် သင့်ကိ အ ှ က်ခွဲ ပီ းမှ၊ သင်သည် အဘယ်သိ့ ပမည်နည်း။ ၉ သင်သည်
အိ မ်နီးချင်း ှ င့် ကိ ယ်အမကိ ေဆွ း ေ းေလာ့။ ဝှက်ထားအပ်ေသာအမအရာကိ သတပါးအား
ထတ်၍မြပ ှ င့်။ ၁၀ သိ ့မဟတ်၊ သသည် သင့်ကိ အ ှ က်ခွဲသြဖင့်၊ သင်၏ဂဏ်အသေရသည်
အစဥ်ဆံ းလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ေလျာက်ပတ်ေသာ စကားသည် ေငွ အေြပာက် မှာ စီ ချယ်ေသာ
ေ ေ ှ ာက်ချိုသီ း ှ င့်တ၏။ ၁၂ နားေထာင်တတ်ေသာသကိ ေလျာက်ပတ်စွာ ဆံ းမတတ်ေသာ
သသည် ေ နားေတာင်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ေ စင်တန်ဆာကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်၏။ ၁၃ စပါးရိ တ်ရာကာလ၌
မိ ဃ်းပွ င့ ်ေ ကာင့် ချမ်း သကဲ့ သိ ့၊ သစာေစာင့်ေသာ တမန်သည် ေစလတ်ေသာသ ၌
ြဖစ်၍၊ သခင်စိတ်ကိ ချမ်းဧေစတတ်၏။ ၁၄ ေပးမည်ဟ ဝါ ကား၍ မေပးဘဲ ေနေသာသ
သည် မိ ဃ်းေရမပါေသာ တိ မ် ှ င့်ေလကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၏။

၁၅

ကာြမင့်စွ ာသည်းခံ လ င်

မင်းကိ ေဖျာင်းဖျ ိင်၏။ ချိုေသာစကားသည်လည်း အ ိ းကျိုးေအာင်တတ် ိင်၏။

၁၆

ပျားရည်ကိေတွ ့သေလာ။ ဝ ံ သာစားေတာ့။ အစား ကူးလ င် ရင်ြပည့်၍ အန်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၇
သင်၏အိ မ်နီးချင်းအိ မ်၌ ကာြမင့်စွ ာ မေန ှ င့်။ ေနလ င် သသည် သင့်ကိ ငီ းေငွ ့၍ မန်းလိ မ့ ်မည်။
၁၈ အိ မ်နီးချင်းတဘက်၌ မမှန်ေသာသက်ေသကိ ခံ ေသာသသည် ဒတ်၊ ထား၊ သံ ခ န် ှ င့်တ၏။
၁၉ အမေရာက်ေသာ ကာလ၌ သစာပျက်တတ်ေသာသ ကိ ယံ လ င် သွ ားကျိုးြခင်း၊

ေြခဆစ် ပတ်ြခင်းကိ ခံ ရ၏။ ၂၀ စိ တ် ိ းငယ်ေသာသအား သီ ချင်းဆိ ေသာသ သည်
ေဆာင်းကာလ၌ အဝတ်ကိ ခ တ်ေသာသ၊ ယမ်းစိ မ်းေပ မှာ ပံ းရည်ကိ ေလာင်းေသာသ ှ င့်တ၏။
၂၁ သင်၏ရန်သသည် မွ တ်သိပ်လ င် လပ်ေက း ေလာ့။ ေရငတ်လ င် ေသာက်စရာဘိ ေ
့ ပးေလာ့။
၂၂ ထိ သိ့ ပလ င် သ၏ေခါင်းေပ ၌ မီ းခဲ ကိ ပံ ထား ၍၊ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊

သင်၌ ဆချေတာ်မမည်။

၂၃ ေြမာက်ေလသည် မိ ဃ်းေရကိ ေဆာင်တတ် သကဲ့ သိ ့၊

ကန်းတိ က်ေသာလ ာသည် ေဒါသမျက် ှ ာကိ ေဆာင်တတ်၏။ ၂၄ ရန်ေတွ ့တတ်ေသာမိ န်းမ ှ င့်
လများေသာ အိ မ်၌ ေနသည်ထက်၊ အိ မ်မိးေပ ေထာင့်ထဲ မှာေနေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ ၂၅
ေဝးေသာြပည်မှ ေရာက်လာေသာ ဝမ်းေြမာက် စရာ သိ တင်းစကားသည် ေရငတ်ေသာသ၌
ချမ်းဧေသာ ေရကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ၂၆ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် မတရားေသာသေ ှ ့ တွ င်
မှားယွ င်းလ င်၊ ေနာက်ေသာေရကန်၊ ပပ်ေသာစမ်း ေရတွ င်း ှ င့်တ၏။ ၂၇ ပျားရည်ကိ
စား ကူးလ င် မေကာင်းသကဲ့ သိ ့၊ ကိ ယ်ဂဏ်သေရကိ ှ ာလ င် ဂဏ်အသေရမ ှ ိ ။ ၂၈
ကိ ယ်စိတ်ကိ မချုပ်တည်း ိင်ေသာသသည် မိ ့ ိ းပျိုပျက်၍ ဟင်းလင်း ှ ိ ေသာ မိ ့ ှ င့်တ၏။

သတံ ကျမ်း
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၂၆ ေ ွကာလ၌

မိ ဃ်းပွ င့ ်ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ စပါးရိ တ်ရာကာလ ၌ မိ ဃ်းေရကဲ့ သိ ့၎င်း၊

မိ က်ေသာသသည် ဂဏ်အသေရကိ မခံ သင့်။ ၂ စာငှ က်သည် အရပ်ရပ်လှည့်လည်၍၊
ဇရက်သည် လည်း ပျံသွားသကဲ့ သိ ့၊ ထိ နည်းတ အေ ကာင်းမ ှ ိ ေသာ ကျိန်ဆဲြခင်းသည်
မသင့်မေရာက်တတ်။

၃ ြမင်းဘိ ့ ှ င်တံ၊ ြမင်းဘိ ့ဇက် ကိ း၊ မိ က်ေသာသ၏ ေကျာဘိ ့

ကိ မ်လံ းသည် သင့်ေပ၏။

၄ မိ က်ေသာသ၏ သေဘာသိ ့လိက်၍၊ သ၏စကား ကိ

မေချ ှ င့်။ ထိ သိ့ေချလ င် သ ှ င့်တလိ မ့ ်မည်။

၅ မိ က်ေသာသ၏ သေဘာသိ ့လိက်၍

သ၏စကား ကိ ေချေလာ့။ သိ ့မဟတ်၊ သသည် ဝါ ကားေသာစိ တ် ှ ိ လိမ့ ် မည်။

၆

မိ က်ေသာ သတွ င် မှာ လိ က်ေသာသသည် ကိ ယ်ေြခကိ ြဖတ်၍ အကျိုးနည်း ှ ိ ၏။ ၇
သတံ စကားကိ မိ က်ေသာသ ေြပာြခင်းသည် ေြခဆွံ ့ေသာသ၏ ေြခ ကြခင်း ကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ၈
မိ က်ေသာသကိ ချီးေြမာက်ြခင်းသည် ေကျာက်ပံ ၌ ေကျာက်ြမတ်ကိ ပစ်ထားြခင်းကဲ့ သိ ့
ြဖစ်၏။

၉ ဆးသည်

ယစ်မးေသာသ၏လက်ကိ စးသကဲ့ သိ ့၊ သတံ စကားသည်

မိ က်ေသာသ၏ တ်၌ ှ ိ ၏။ ၁၀ ကီ းေသာသသည် ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့ကိ တန်လပ်ေစတတ်၏။
မိ က်ေသာသ ှ င့် ြပစ်မှားတတ် ေသာ သတိ ့ကိ ေစသံ းတတ်၏။ ၁၁ ေခွ းသည် မိ မိအန်ဖတ်ကိ
ြပန်၍စားတတ်သကဲ့ သိ ့၊ မိ က်ေသာသသည် မိ က်ေသာအကျင့်ကိ ြပန်၍ ကျင့်တတ်၏။
၁၂ ငါသည် ပညာ ှ ိ ၏ဟ ထင်ေသာသ ှ ိ လ င်၊ ထိ သ၌ ေြမာ်လင့်စရာအခွ င့ ် ှ ိ သည်ထက်၊

မိ က်ေသာသ၌ သာ၍ ေြမာ်လင့်စရာအခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၁၃ ပျင်းရိ ေသာသက၊ အိ မ်ြပင်မှာြခေသ့ ှ ိ ၏။
လမ်းတိ ့၌ ြခေသ့ ှ ိ ၏ဟ ဆိ တတ်၏။ ၁၄ တံ ခါး ွက်သည် စေ ွး၌လည်သကဲ့ သိ ့ ပျင်းရိ
ေသာသသည် အိ ပ်ရာေပ မှာ လည်တတ်၏။

၁၅ ပျင်းရိ ေသာသသည် မိ မိလက်ကိ

အိ း၌သွ င်း ေသာ်လည်း၊ တဖန် တ်၍ မိ မိပစပ်သိ့ ခွံ ရလ င် စိ တ်ညစ် တတ်၏။

၁၆

ပျင်းရိ ေသာသက၊ ငါသည် အကျိုးအေ ကာင်းကိ ြပတတ်ေသာသ ခနစ်ေယာက်ထက်သာ၍
ပညာ ှ ိ သည် ဟ ကိ ယ်ကိထင်တတ်၏။ ၁၇ လမ်း၌ေ ှ ာက်သွား၍ မိ မိမဆိ င်ေသာအမကိ
ေရာေ ှ ာေသာသသည် ေခွ းနား ွက်ကိ ကိ င်ဆွဲေသာသ ှ င့်တ၏။ ၁၈ ငါကျီစား ံ မ သာ
ပသည်ဟဆိ လျက်၊ ၁၉ မိ မိအိမ်နီးချင်းကိ လှ ည့်စားေသာသသည် မီ းစ၊ ြမား၊ ေသေဘးကိ
ပစ်တတ်ေသာ အ း ှ င့်တ၏။

၂၀ ထင်းမ ှ ိ လ င် မီ းေသတတ်သကဲ့ သိ ့ ကန်းတိ က်

ေသာ သမ ှ ိ လ င် ရန် ငိ မ်းတတ်၏။ ၂၁ မီ းခဲ ချင်း ပသကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ထင်းသည် မီ းကိ ေမွ း
သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ရန်ေတွ ့တတ်ေသာသသည် ခိ က်ရန်မကိ ပစတတ်၏။ ၂၂ ကန်းတိ က်ေသာ
သ၏စကားသည် မိ န်ေသာ ခဲ ဘွယ် စားဘွ ယ်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍၊ ဝမ်းအတွ င်းသိ ့ဝင်တတ်၏။ ၂၃
ချစ်အား ကီ းေသာ တ် ှ င့်၊ ဆိ းညစ်ေသာ စိ တ် ှ လံ းသည် ေချာ်မွမ်းမံ ေသာ အိ းြခမ်း ှ င့်တ၏။
၂၄ အ ငိ းထားေသာသသည်

သတံ ကျမ်း

တ်ြဖင့်လ ို ့ဝှက်၍၊ ကိ ယ်ထဲမှာလှ ည့်စားေသာ သေဘာကိ
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ဝှက်ထားတတ်၏။

၂၅ ထိ သိ့ေသာသ၏

စကားသည်

ချိုေသာ်လည်း မယံ ှ င့်။

သ၏စိ တ် ှ လံ းထဲ မှာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အရာခနစ်ပါး ှ ိ ၏။ ၂၆ အ ငိ းထားြခင်းကိ
လှ ည့်စားြခင်းအားြဖင့်
ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။

ဝှက်

ထားေသာသ၏ ဒစ ိ က်အြပစ်သည်

တွ င်းတးေသာသသည်

၂၇

မိ မိတွင်းထဲ သိ့

ပရိ သတ်ေ ှ မ့ ှ ာ
ကျလိ မ့ ်

မည်။

ေကျာက်ကိ လှ ိ မ့ ်ေသာသအေပ သိ ့ ထိ ေကျာက် သည် ြပန်၍လိ မ့ ် လိ မ့ ်မည်။

၂၈

မသားေြပာတတ်ေသာသသည် မိ မိ ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ ့ကိ မန်းတတ်၏။ ေချာ့ေမာ့တတ်ေသာ
သသည်လည်း ဖျက်ဆီးတတ်၏။

၂၇ နက်ြဖန်ေန့ကိ

အမှီ ပ၍ မဝါ ကား ှ င့်။ တရက် အတွ င်းတွ င် အဘယ်သိ့

ြဖစ်လိမ့ ်မည်ကိ မသိ ိင်။ ၂ ကိ ယ်တိင်ကိယ်ကိ မချီးမွ မ်းဘဲ သတပါးချီးမွ မ်း ပါေလေစ။
ကိ ယ် တ် ှ င့် ကိ ယ်ကိမချီးမွ မ်းဘဲ ၊ ကိ ယ် ှ င့် မဆိ င်ေသာ သတပါး ချီးမွ မ်းပါေလေစ။ ၃
ေကျာက် ှ င့်သဲ သည်ေလး၏။ မိ က်ေသာသ၏ ေဒါသသည် ထိ ှ စ်ပါးထက် သာ၍ေလး၏။ ၄
မာနသည် ကမ်း ကတ်ေသာ

သေဘာ ှ ိ ၏။

ေဒါသသည်

ြပင်းထန်တတ်၏။

ြငူစေသာစိ တ်ကိကား၊ အဘယ်သဆီ း၍ ခံ ိင်သနည်း။ ၅ ထင် ှ ားစွ ာဆံ းမ ြပစ်တင်ြခင်းသည်
တိ တ်ဆိတ် စွ ာ ချစ်ြခင်းထက် သာ၍ေကာင်း၏။ ၆ အေဆွ ခင်ပွန်းသည် ဒဏ်ေပးေသာအခါ
သစာ ေစာင့်လျက်ေပး၏။ ရန်သမကား၊ နမ်းေသာအခါ လှ ည့်စားတတ်၏။

၇ စား၍

ဝေသာသသည် ပျားလပိ ့ကိပင် ြငင်းပယ် လိ မ့ ်မည်။ မွ တ်သိပ်ေသာသမကား၊ ခါးေသာအရာကိ
ချိုသည်ဟ ထင်တတ်၏။

၈ မိ မိေနရာကိ စွန့်၍ လည်ေသာသသည် မိ မိ အသိ က်ကိ

စွ န့်၍လည်ေသာ ငှ က် ှ င့်တ၏။ ၉ နံ သ
့ ာဆီ ှ င့် နံ သ
့ ာရည်သည်

င်လန်းေစသကဲ့ သိ ့၊

ကည် ိ ေသာစိ တ် ှ င့် အ ကံ ေပးတတ်ေသာ အေဆွ ခင်ပွန်း၏ ချစ်ဘွယ်ေသာ လကဏာသည်
င်လန်းေစ တတ်၏။ ၁၀ ကိ ယ်အေဆွ ခင်ပွန်း ှ င့် အဘ၏ အေဆွ ခင်ပွန်း ကိ မစွ န့် ှ င့်။
အမေရာက်ေသာကာလ၌၊ ညီ အစ်ကိ အိ မ်သိ့မသွ ား ှ င့်။ နီေသာအိ မ်နီးချင်းသည် ေဝးေသာ
ညီ အစ်ကိထက် သာ၍ေကာင်း၏။ ၁၁ ငါ့သား၊ ပညာ ှ ိ ေလာ့။ ကဲ့ ရဲ ့ေသာသ၏စကားကိ
ငါေချ ိင်ေအာင်၊

ငါ့စိတ်ကိ

အမကိ ေြမာ်ြမင်၍၊

င်လန်းေစေလာ့။

၁၂

ပန်းေ ှ ာင်လျက်ေနတတ်၏။

သမာသတိ ှ ိ ေသာသသည်
ဥာဏ်တိမ်ေသာသမကား၊

အစဥ်အတိ င်းသွ ား၍ အမ ှ င့်ေတွ ့တတ်၏။ ၁၃ မက မ်းေသာ သအတွ က်၊ အမျိုးပျက်ေသာ
မိ န်းမအတွ က်၊ အာမခံ တတ်ေသာ သသည် အဝတ်အစ
ေပါင်ထားေစ။

ှ ိ ေသာ ဥစာတစံ တခကိ

၁၄ နံ နက်ေစာေစာထ၍၊ မိ မိအေဆွ ခင်ပွန်းကိ ကျယ်ေသာအသံ ှ င့်

ေကာင်း ကီ းေပးေသာသသည် ကျိန်ဆဲြခင်းကိ ပရာေရာက်၏။ ၁၅ ရန်ေတွ ့တတ်ေသာ
မယားသည် မိ ဃ်းသည်း စွ ာ ွာေသာေန့၌ အစက်စက်ကျေသာ မိ ဃ်းေပါက် ှ င့် တ၏။ ၁၆
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ထိ မိန်းမကိ သိ မ်းထားေသာသသည် ေလကိ သိ မ်းထားေသာသ ှ င့်တ၏။ လက်ျာလက်၌
လိ မ်းေသာ နံ သ
့ ာဆီ ကိ ဝှက်၍မထား ိင်။ ၁၇ သံ ကိ သံ ြဖင့်ထက်ေစသကဲ့ သိ ့၊ လသည်အေဆွ
ခင်ပွန်း၏ မျက် ှ ာကိ ထက်ေစတတ်၏။ ၁၈ သေဘာသဖန်းပင်ကိ ေစာင့်ေသာသသည်
သေဘာသဖန်းသီ းကိ စားရ၏။ ထိ နည်းတ၊ သခင်အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာ သသည်
ဂဏ်အသေရကိ ရတတ်၏။ ၁၉ ေရ၌လမျက် ှ ာချင်းတသကဲ့ သိ ့၊ လတေယာက် ှ င့်တေယာက်
စိ တ်သေဘာတ က၏။ ၂၀ မရဏာ ိင်ငံ ှ င့် အဗဒုန် ိင်ငံသည် အလိ မြပည့် စံ သကဲ့ သိ ့၊
လတိ ့မျက်စိသည် အလိ မြပည့်စံ တတ်။ (Sheol h7585)

၂၁ ေငွ စစ်စရာဘိ ့ မိ က် ှ ိ ၏။

ေ စစ်စရာဘိ ့ မီ းဖိ ှ ိ ၏။ လကိ စစ်စရာဘိ ့ သတပါးချီးမွ မ်းြခင်း ှ ိ ၏။ ၂၂ မိ က်ေသာသကိ
စပါး ှ င့်အတဆံ ၌ ကျည်ေပွ ့ ှ င့် ေထာင်ေသာ်လည်း၊ မိ က်ေသာသေဘာမထွ က်တတ်။ ၂၃
သင်၏

သိ းစအေ ကာင်းတိ ့ကိ

သိ ြခင်းငှ ါ

ကိ း

စားေလာ့။

ွားစတိ ့ကိလည်း

ေစ့ေစ့ ကည့် ေလာ့။ ၂၄ စည်းစိ မ်သည် အ မဲ မတည်တတ်။ ှ င်ဘရင်၏ စည်းစိ မ်ေသာ်လည်း၊
လမျိုးအစဥ်အဆက် မတည် တတ်။ ၂၅ ြမက်ပင်ေပါက်တတ်၏။ ပျိုးပင်လည်း ထင် ှ ား
တတ်၏။ ေတာင်ယာအသီ းကိ လည်း သိ မ်းရ၏။ ၂၆ သိ းသငယ်တိ့သည် သင်ဝတ်စရာဘိ ့၊
ဆိ တ်တိ့သည်

လည်း

ေြမအဘိ းကိ ေြဖစရာဘိ ့

ြပစ်၏။

၂၇

သင်စားစရာဘိ ့၊

အိ မ်သအိ မ်သားစားစရာဘိ ့၊ က န်မိန်းမများကိ ေက းစရာဘိ ့ ဆိ တ် ိေ
့ လာက်လိမ့ ်မည်။

၂၈ လိက်ေသာသမ ှ ိေသာ်လည်း၊

မတရားေသာသ

သည်

ေြပးတတ်၏။

ေြဖာင့်မတ်ေသာသမကား၊ ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့ ရဲ ရင့်တတ်၏။ ၂ ြပည်သြပည်သားအြပစ်ေ ကာင့်၊
မင်းတိ ့သည် များြပားတတ် က၏။ ဥာဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာသအား ြဖင့် ိင်ငံတည်တတ်၏။
၃ ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာ ဆင်းရဲ သား သည် အဘယ်စားစရာမ မ ကင်းေစဘဲ ၊

သတ်သင်ပယ် ှ င်းေသာ မိ ဃ်းေရ ှ င့်တ၏။ ၄ တရားကိ ဖျက်ေသာသသည် မတရားေသာသ
တိ က
့ ိ ချီးမွ မ်းတတ်၏။ တရားကိ ေစာင့်ေသာသမကား၊ သတိ ့ ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပတတ်၏။ ၅
အဓမလသည် တရားစီ ရင်ြခင်းကိ နားမလည် တတ်။ ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာသမကား၊
ခပ်သိမ်း ေသာ စီ ရင်ြခင်းကိ နားလည်တတ်၏။ ၆ မမှန်ေသာအမကိ ပေသာသသည်
ေငွ ရတတ် ေသာ်လည်း၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းလမ်းသိ ့ လိ က်ေသာ ဆင်းရဲ သားသည် သာ၍ြမတ်၏။
၇ တရားကိ ေစာင့်ေသာသသည်

ပညာ ှ ိ ေသာ သားြဖစ်၏။ စား ကူးေသာသတိ ့ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်ေသာသ မကား၊ မိ မိအဘကိ အ ှ က်ခွဲတတ်၏။ ၈ အတိ းစား၍ မတရားေသာ
အြမတ်အားြဖင့် ဥစာကိ ဆည်းဖးေသာသသည် ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ သနား ေသာသအဘိ ့သာ
ဆည်းဖးတတ်၏။

၉ တရားမနာ၊ လဲ သွားေသာသသည် ဆေတာင်း ေသာ်လည်း၊

သ၏ပဌနာစကားသည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ် ြဖစ်၏။ ၁၀ ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ လမ်းလဲ ၍၊
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မေကာင်း ေသာ လမ်းထဲ သိ့ ေသွ းေဆာင်ေသာသသည် မိ မိတးေသာ တွ င်းထဲ သိ့
မိ မိကျလိ မ့ ်မည်။ သေဘာေြဖာင့်ေသာသ မကား၊ ေကာင်းေသာအရာတိ ့ကိ အေမွ ခံရလိ မ့ ်မည်။
၁၁ ေငွ ရတတ်ေသာသက။ ငါသည်ပညာ ှ ိ ၏ဟ ကိ ယ်ကိ ထင်တတ်၏။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာ

ဆင်းရဲ သား မကား၊ ထိ သကိ စစ်ေ ကာတတ်၏။

၁၂ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့သည်

ဝမ်းေြမာက်ေသာ အခါ ဘန်း ကီ းတတ်၏။ မတရားေသာသတိ ့သည် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့
ေရာက်ေသာအခါ လတိ ့သည် ပန်း ေ ှ ာင်၍ ေနတတ် က၏။

၁၃ မိ မိအြပစ်ကိ

ဝှက်ထားေသာသသည် ချမ်းသာမရ။ မိ မိအြပစ်ကိ ေဘာ်ြပဝန်ချ၍ စွ န့်ပစ်ေသာ သမကား၊
က ဏာေတာ်ကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ အစဥ်မြပတ် ေ ကာက် ွံ ေသာသသည်
့
မဂလာ ှ ိ ၏။
မိ မိစိတ် ှ လံ းကိ ခိ င်မာေစေသာသမကား၊ ေဘး ဥပဒ် ှ င့်ေတွ ့လိ မ့ ်မည်။ ၁၅ ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ
အပ်စိးေသာ အဓမမင်းသည် ေဟာက်ေသာြခေသ့ ၊ လှ ည့်လည်ေသာဝံ ှ င့်တ၏။

၁၆

ဥာဏ်မ ှ ိ ေသာမင်းသည် ြပင်းစွ ာ ှ ဥ်းဆဲ တတ် ၏။ ေလာဘကိ မန်းေသာမင်းမကား၊
အသက်တာ ှ ည်လိမ့ ် မည်။ ၁၇ လအသက်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသသည် သချုင်း တွ င်းသိ ့

ေြပးပါေလေစ။ အဘယ်သမ မဆီ းတားေစ ှ င့်။ ၁၈ ေြဖာင့်ေသာလမ်းသိ ့ လိ က်ေသာသသည်
ေဘး လွ တ်လိမ့ ်မည်။ ေကာက်ေသာလမ်းသိ ့ လိ က်ေသာသမကား၊ ချက်ြခင်းလဲ လိမ့ ်မည်။ ၁၉
လယ်လပ်ေသာသသည် ဝစွ ာစားရ၏။ အချည်း ှ ီးေသာအမကိ ေစာင့်ေသာသမကား၊
ဆင်းရဲ ြခင်း ှ င့် ဝလိ မ့ ်မည်။

၂၀ သစာေစာင့်ေသာသသည် ေကာင်း ကီ းမဂလာ

ှ င့်

ကယ်ဝလိ မ့ ်မည်။ ေငွ ရတတ်ြခင်းငှ ါ အလျင်အြမန် ပေသာသမကား၊ အြပစ် ှ င့်မလွ တ်ရ။ ၂၁
လမျက် ှ ာကိ

မေထာက်ေကာင်း။ သိ ့ေသာ်

ဒစ ိ က်ကိ ပလိ မ့ ် မည်။

မန့်တဖဲ့ ကိ ရြခင်းငှ ါ

၂၂ ေငွ ရတတ်ြခင်းငှ ါ အလျင်အြမန် ပေသာ သ သည်

မနာလိ ေသာသေဘာ ှ ိ တတ်၏။
မေအာက်ေမ့တတ်။

လည်း၊ လသည်

ေနာက်တဖန်

ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့

၂၃ ေချာ့ေမာ့ေသာစကားကိ

ေရာက်မည်ဟ

ေြပာေသာသသည် ေကျးဇးကိ

ခံ ရသည်ထက်၊ ဆံ းမြပစ်တင်ေသာသသည် ေနာက်တဖန် သာ၍ ေကျးဇးကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၄
အြပစ်မ ှ ိ ဟဆိ လျက်၊
အေပါင်းအေဘာ်ြဖစ်၏။
ထာဝရဘရားကိ

မိ ဘဥစာကိ

လယေသာ

သသည်

ဖျက်ဆီးေသာသ၏

၂၅ စိ တ်ြမင့်ေသာသသည် ခိ က်ရန်ကိ

ခိ လံ ေသာသမကား၊

ကယ်ဝတတ်

၏။

၂၆

ိးေဆာ်တတ် ၏။
မိ မိစိတ် ှ လံ းကိ

ကိ းစားေသာသသည် လမိ က် ြဖစ်၏။ ပညာသတိ ှ င့် ကျင့်ေသာသမကား၊ ေဘးလွ တ် တတ်၏။
၂၇ ဆင်းရဲ သားတိ ့အား စွ န့် ကဲ ေသာသသည် ကိ ယ် တိ င်မဆင်းရဲ ရာ။ လဲ ေ ှ ာင်ေသာသမကား၊

များစွ ာေသာ ကျိန်ဆဲြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၈ မတရားေသာသတိ ့သည် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့
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ေရာက်ေသာအခါ၊ လတိ ့သည် ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနရ က၏။ ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊
ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့ သည် ပွ ားများတတ် က၏။

၂၉ အထပ်ထပ်ဆံ းမြခင်းကိ ခံ ေသာ်လည်း၊ မိမိ လည်ပင်းကိ ခိင်မာေစေသာသသည်
ကိ းကွ ယ်ရာမရ၊ တ်တရက် ပျက်စီးလိ မ့ ်မည်။ ၂ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့သည် အခွ င့ ်ရေသာ
အခါ၊ ြပည်သြပည်သားတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက်တတ် က၏။ မတရားေသာသတိ ့သည်
အပ်စိးေသာအခါမကား၊ ြပည်သြပည်သားတိ ့သည် ဝမ်းနည်းတတ် က၏။ ၃ ပညာတရားကိ
ှ စ်သက်ေသာသသည် မိ မိ အဘကိ ဝမ်းေြမာက်ေစ၏။ ြပည်တန်ဆာတိ ့ ှ င့် ေပါင်း
ေဘာ်ေသာသမကား၊ ဥစာ ပန်းတီ းတတ်၏။ ၄ တရားသြဖင့် စီ ရင်ေသာ ှ င်ဘရင်သည် တိ င်း
ြပည်ကိ

တည်ေစတတ်၏။

တံ စိ းစားေသာ

ှ င်ဘရင်

မကား၊

တိ င်းြပည်ကိ

ေမှာက်လှန်တတ်၏။ ၅ အိ မ်နီးချင်းကိ ေချာ့ေမာ့ေသာ သသည် အိ မ်နီး ချင်းသွ ားရာလမ်း၌
ကွ န် ွက်ကိ ြဖန့်ထား၏။

၆ အဓမလြပစ်မှားရာ၌ ေကျာ့ကွ င်းေထာင်လျက်

ှ ိ ၏။

ေြဖာင့်မတ်ေသာသမကား၊ င်လန်းစွ ာ သီ ချင်း ဆိ တတ်၏။ ၇ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သသည်
ဆင်းရဲ သားအမကိ ဆင်ြခင်တတ်၏။ မတရားေသာသမကား၊ ထိ အမကိ ပမာဏမ ပတတ်။ ၈
မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ သတိ ့သည်

မိ က
့ ိ မီ း ိ တတ်
့
၏။ ပညာ ှ ိ ေသာ သတိ ့မကား၊

ေဒါသအမျက်ကိ လဲ တတ် ၏။ ၉ ပညာ ှ ိ ေသာသသည် မိ က်ေသာသ ှ င့် အမ ေတွ ့လ င်၊
စိ တ်ဆိးသည်ြဖစ်ေစ၊ ပံ းရယ်သည်ြဖစ်ေစ၊ အားရစရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ။ ၁၀ လအသက်ကိ
သတ်တတ်ေသာသတိ ့သည်
သတိ ့မကား၊

စံ လင်ေသာသကိ

သတပါးအသက်ကိ

မန်းတတ် က၏။

ေစာင့်မတတ် က၏။

၁၁

ေြဖာင့်မတ်ေသာ
မိ က်ေသာသသည်

မိ မိ ကံ စည်သမ ကိ ေဘာ်ြပ တတ်၏။ပညာ ှ ိ ေသာသမကား၊ အဆင်မသင့်မှီ ထိ မ်ဝှက်
တတ်၏။

၁၂ မင်းသည်မသာစကားကိ နားေထာင်လ င်၊ က န် အေပါင်းတိ ့သည်

လဆိ းြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ ဆင်းရဲ ေသာသ ှ င့်

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ ့သည် ေတွ ့ ကံ က ပီ ။

ထာဝရဘရားသည် ထိ ှ စ်ဦးတိ ့အား အလင်းကိ ေပးသနားေတာ်မ၏။ ၁၄ ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ
တရားသြဖင့် စီ ရင်ေသာ
၁၅

ှ င် ဘရင်၏အာဏာေတာ်သည် အစဥ်အ မဲ တည်တတ်၏။

ကိ မ်လံ း ှ င့် ိ က်ြခင်း၊

တ် ှ င့်ဆံ းမြခင်းအားြဖင့်

ပညာတိ းပွ ါးတတ်၏။

တတ်တိင်းေနေစေသာ သငယ်သည် အမိ ကိ အ ှ က်ခွဲတတ်၏။ ၁၆ မတရားေသာသတိ ့သည်
များြပားေသာအခါ၊ လွ န်ကျူးြခင်းအြပစ်တိးပွ ားတတ်၏။ သိ ့ရာတွ င်၊ သတိ ့ ပျက်စီးြခင်းကိ
ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့သည် ြမင်ရ က၏။ ၁၇ သင်၏သားကိ ဆံ းမေလာ့။ သိ ့ ပလ င် သသည်
သင့်ကိ ချမ်းသာေပးမည်။ ထိ မ မက စိ တ် င်လန်းစရာ အခွ င့ ်ကိ ေပးမည်။
ဗျာဒိ တ်ေတာ်မ ှ ိ လ င်၊

သတံ ကျမ်း
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ေစာင့်ေသာသမကား မဂလာ ှ ိ ၏။ ၁၉ စကားအားြဖင့်သာ က န်ကိ ဆံ းမ၍ မ ိင်ရာ။ သသည်
နားလည်ေသာ်လည်း၊ နားမေထာင်ဘဲ ေနလိ မ့ ် မည်။ ၂၀ သတိ မ ှ ိ ဘဲစကားများေသာ
သ ှ ိ လ င်၊ ထိ သ၌ ေြမာ်လင့် စရာအခွ င့ ် ှ ိ သည်ထက်၊ မိ က်ေသာသ၌သာ၍ ေြမာ်လင့်စရာ
အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၂၁ က န်သည်ငယ်ေသာ အ ွယ်မှစ၍ ေပျာ်ပါး ေအာင် ေက းေမွ းြခင်းကိ ခံရလ င်၊
ေနာက်ဆံ း၌ သား အရာကိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ စိ တ်ဆိးတတ်ေသာသသည် ခိ က်ရန်မကိ ိးေဆာ်
တတ်၏။ ြပင်းထန်ေသာသသည်လည်း၊ အလွ န်အကျူး များတတ်၏။ ၂၃ မိ မိမာနသည်
မိ မိကိ ှ ိမ့ ်ချလိ မ့ ်မည်။ စိ တ် ှ ိမ့ ်ချ ေသာသမကား၊ ဂဏ်အသေရကိ ရလိ မ့ ်မည်။

၂၄

သခိ းကိ လက်ခံေသာသသည် မိ မိအသက်ကိမန်း တတ်၏။ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေသာ်လည်း၊
အမကိ မေဘာ် မြပတတ်။

၂၅ လကိ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း သေဘာသည် ေကျာ့ကွ င်း ကိ

ေထာင်တတ်၏။ ထာဝရဘရားကိ ခိ လံ ေသာသမ ကား လံ ခံ လိ မ့ ်မည်။ ၂၆ မင်း ပေသာ
ေကျးဇးကိ များေသာသတိ ့သည် ကိ းစား၍ ှ ာတတ် က၏။ သိ ့ရာတွ င် ခပ်သိမ်းေသာသ
တိ ့၏အမကိ ထာဝရဘရားစီ ရင်ေတာ်မ၏။ ၂၇ တရားေသာသသည် မတရားေသာသကိ ၎င်း၊
မတရားေသာသသည်တရားသြဖင့် ကျင့်ေသာသကိ ၎င်း၊ စက်ဆပ် ွံ ှ ာ တတ်၏။

၃၀ ယာေကသားအာဂရသည်

ဣေသလ ှ င့် ဥကလ ကိ ဆံ းမေသာတရားစကား

ဟမကား၊ ၂ အကယ်စင်စစ် ငါသည် လမဟတ်၊ တိ ရ စာန် ြဖစ်၏။ လဥာဏ် ှ င့် မြပည့်စံ ။ ၃
ပညာတရားကိ မသင်၊ သန့် ှ င်းေသာ အရာ တိ ့ကိ မေလ့ကျက်။ ၄ ေကာင်းကင်ဘံ သိ ့
အဘယ်သတက်သနည်း။

အဘယ်သဆင်းလာသနည်း။

အဘယ်သသည်

ေလကိ

မိ မိလက် ှ င့် ဆပ်ထားသနည်း။ အဘယ်သသည် ေရကိ အဝတ် ှ င့် ထပ်ထားသနည်း။
ေြမ ကီ းစွ န်း ှ ိ သမ တိ ့ကိ

အဘယ်သတည်ေစသနည်း။

ထိ သိ့ ပေသာသ၏

အမည်

ှ င့်သ၏သားအမည်ကား အဘယ်သိ့နည်း။ သင်ေြပာ ိင်သေလာ။ ၅ ဘရားသခင်၏
စကားေတာ် ှ ိ သမ သည် စင် ကယ်၏။ ခိ လံ ေသာသအေပါင်းတိ ့၌ ဘရားသခင် သည်
အကွ ယ်အကာြဖစ်ေတာ်မ၏။

၆

စကားေတာ်၌

ထပ်၍မသွ င်း ှ င့်။

သိ ့ ပလ င်

အြပစ်တင်ေတာ်မ၍၊ သင်သည် မသာသံ းေသာသ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၇ ကိ ယ်ေတာ်ထံမှာ
ဆ ှ စ်ပါးကိ အက ်ပ်ေတာင်း ပါ၏။ အက ်ပ်မေသမှီတိင်ေအာင် ြငင်းေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၈
အက ်ပ်မှ အနတ ှ င့် မသာကိ ပယ်ေတာ်မပါ။ ဆင်း ရဲ ြခင်း ှ င့် ေငွ ရတတ်ြခင်းကိ
ေပးေတာ်မမပါ ှ င့်။ အသက်ေမွ းေလာက်ေသာပညာကိ သာ ေပးေတာ်မပါ။ ၉ သိ ့မဟတ်၊
အက ်ပ်သည် ကယ်ဝ၍၊ ထာဝရ ဘရားကား၊ အဘယ်သနည်းဟဆိ လျက်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ြငင်းပယ်မည်ဟ ဆိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ပါ၏။ သိ ့မဟတ်၊ ဆင်းရဲ ၍ သ့ဥစာကိ ခိးသြဖင့်၊ အက ်ပ်၏
ဘရားသခင် နာမ ေတာ်ကိ မသာ ှ င့်ဆိ င်၍ မက်ဆိမည်ဟ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ပါ၏။ ၁၀ က န်၏
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အကျိုးကိ ဖျက်ြခင်းငှ ါ သ၏သခင်ကိ မေြပာ ှ င့်။ ေြပာလ င်က န်သည် သင့်ကိ ကျိန်ဆဲ၍၊ သင်၌
အြပစ်ေရာက်မည်ဟ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။ ၁၁ အဘကိ ကျိန်ဆဲ၍ အမိ ကိလည်း ေကာင်း ကီ း
မေပးတတ်ေသာလတမျိုး၊
မိ မိအညစ်အေ ကးမှ
ေမာ် ကည့်တတ်ေသာ

၁၂ ငါသည် စင် ကယ်၏ဟ မိ မိကိယ်ထင်ေသာ် လည်း၊

မေဆးေ ကာေသးေသာ
လတမျိုး၊

၁၄

လတမျိုး၊

အလွ န်စိတ်ြမင့်၍

၁၃

ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့ကိ

ေြမ ကီ းေပ က၎င်း၊

ငတ်မွတ်ေသာသတိ ့ကိ လစထဲ က၎င်း၊ ကိ က်စားပယ် ှ င်း စရာဘိ ့ သန်လျက် ှ င့်တေသာသွ ား၊
ထား ှ င့်တေသာ အံ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ လတမျိုး ှ ိ ၏။ ၁၅ ေမ ာ့ေကာင်၌ေပးပါ ှ င့်ေပးပါဟေသာ
သမီ း ှ စ် ေကာင် ှ ိ ၏။ အလိ ဆ မေြပ ိင်ေသာ အရာသံ းပါးမက၊ တန်ေတာ့ဟ မဆိ တတ်ေသာ
အရာေလးပါးဟမကား၊ ၁၆ သချုင်းတပါး၊ မံ ေသာမိ န်းမဝမ်းတပါး၊ ေရမဝ ိင်ေသာေြမတပါး၊
တန်ေတာ့ဟ မဆိ တတ်ေသာ မီ းတပါးတည်း။ (Sheol h7585) ၁၇ အဘကိ ကျီစားေသာသ၊ အမိ
စကားကိ နားမေထာင်၊

မထီ မဲ့ြမင် ပေသာသ၏

မျက်စိကိ

ချိုင့်၌ကျင်လည်

ေသာကျီးအတိ ့သည် ိက် ကလိ မ့ ်မည်။ ေ လင်းတသငယ်တိ့သည်လည်း စား ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၈
ငါ့ဥာဏ်မမှီ ိင်ေသာ အရာသံ းပါးမက၊ ငါမသိ ၊ နားမလည် ိင်ေသာ အရာေလးပါးဟမကား၊ ၁၉
ေလ၌ေ လင်းတသွ ားရာလမ်းတပါး၊

ေကျာက်

ေပ မှာ

ေ မသွ ားရာလမ်းတပါး၊

ပင်လယ်အလယ်၌

သေဘာသွ ားရာလမ်းတပါး၊

အပျိုမ ှ င့်

ရာလမ်းတပါးတည်း။

၂၀ ေမျာက်မထားေသာ မိ န်းမလမ်းလည်း ထိ အတ ြဖစ်၏။

အစာစား ပီ းမှ မိ မိပစပ်ကိသတ်၍၊ ဒစ ိ က်ကိ ငါမ ပမိ ဟဆိ တတ်၏။

ေယာက်ျားသွ ား

၂၁ ေြမ ကီ းကိ

ေမေ ှ ာက်ေသာအရာသံ းပါးမက၊ ေြမ ကီ းမခံ ိင်ေသာ အရာေလးပါးဟမကား၊

၂၂

မင်း ပေသာက န်တပါး၊ ဝစွ ာစားရေသာ လမိ က် တပါး၊ ၂၃ လက်ထပ်ေသာ မိ န်းမဆိ းတပါး၊
သခင်မ ဥစာ ကိ အေမွ ခံရေသာ က န်မတပါးတည်း။ ၂၄ ေြမ ကီ းေပ မှာ ေသး ပ်ေသာ်လည်း၊
အထး သြဖင့် ပညာ ှ ိ ေသာ အရာေလးပါးဟမကား၊ ၂၅ ခွ န်အားမ ှ ိ ေသာအမျိုးြဖစ်ေသာ်လည်း၊
ေ ွ ကာလ၌ မိ မိစားစရာကိ ြပင်ဆင်တတ်ေသာ ပ ွက်ဆိတ် တပါး၊ ၂၆ မသန်စွမ်းေသာ
အမျိုးြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ေကျာက် တွ င်း၌ ေနရာချတတ်ေသာ
မင်းမ ှ ိ ေသာ်လည်း၊

တပ်ဖွဲ ့၍

အစဥ်အတိ င်း

ှ ာဖန်ယန်တပါး၊

သွ ားတတ်ေသာကျိုင်းတပါး၊

လက်ြဖင့်ကိ င်ဆွဲ၍၊ နန်းေတာ်၌ပင် ေနတတ် ေသာ အိ မ်ေြမာင်တပါးတည်း။

၂၇
၂၈
၂၉

ေကာင်းစွ ာသွ ားတတ်ေသာ အရာသံ းပါးမက၊ အသွ ားလှ ေသာ အရာေလးပါးဟမကား၊ ၃၀
တိ ရ စာန်တကာတိ ့ထက် ခွ န်အား ကီ း၍၊ အဘယ်သကိ မ မေ ှ ာင်တတ်ေသာ ြခေသ့ တပါး၊
၃၁ စစ်ြမင်းတပါး၊ ဆိ တ်ထီးတပါး၊ အဘယ်သမ မဆီ းတား ိင်ေသာ ှ င်ဘရင်တပါးတည်း။
၃၂ သင်သည် ကိ ယ်ကိချီးေြမာက်၍ မိ က်ေသာအမ ကိ ပမိ ေသာ်၎င်း၊ မေကာင်းေသာ
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အ ကံ ကိ ကံ မိ ေသာ်၎င်း၊ သင်၏ တ်ကိ လက် ှ င့်ပိ တ်ထားေလာ့။ ၃၃ အကယ်စင်စစ်
ိက
့ ိ ေမလ င် ေထာပတ်တွက် တတ်၏။ ှ ာေခါင်းကိ ဆွဲလိမ်လ င် အေသွ းထွ က်တတ်၏။
ထိ နည်းတ၊ ေဒါသကိ ိးေဆာ်လ င် ခိ က်ရန်ထွက်တတ်၏။

၃၁ ေလေမွလမင်း ကီး၏

မယ်ေတာ်သည်သားကိ

ဆံ းမသွ န်သင်ေသာ

တရားစကားဟမကာ၊ ၂ ငါ့သားအဘယ်သိ့နည်း။ ငါဘွ ားေသာသား၊ အဘယ်သိ့နည်း။
ငါ့၏သစာဂတိ ှ င့်ဆိ င်ေသာသား အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးြမန်းေသာ်၊ ၃ သင်၏အစွ မ်းသတိ ကိ
မိ န်မတိ ့အားမေပး ှ င့်။ ှ င်ဘရင်တိ့ကိဖျက်ဆီးတတ်သာအရာ၌ သင့်၏အကျင့် အ ကံ
အ ပအမတိ ့ကိ

မအပ် ှ င့်။

ေသရည်ေသာက်ေသာအမသည်

အိ ေလေမွ လ၊

၄

စပျစ်ရည်ေသာက်ေသာအမ ှ င့်

ှ င်ဘရင်၊ မင်းသား တိ ့ကိ ှ င့် မေတာ်မသင့်။

၅

သတိ ့သည်ေသာက်လျက် တရားေတာ်ကိ ေမ့ ေလျာ့၍၊ ဆင်းရဲ ေသာအမကိ မတရားသြဖင့်
စီ ရင် ဆံ းြဖတ်မည်ဟ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။ ၆ ဆံ းလေသာလအား ေသရည်ေသရက်ကိ၎င်း၊
စိ တ်ညစ်ေသာသအား စပျစ်ရည်ကိ၎င်း၊ ေပးေလာ့။
မိ မိဒကဆင်းရဲ ကိ

မေအာက်ေမ့ဘဲ

၇ ထိ သတိ ့သည် ေသာက်၍

ေမ့ေလျာ့ပါေစ။

၈

ကိ းကွ ယ်ရာမ ှ ိ ေသာ

သအေပါင်းတိ ့၏အမကိ ေစာင့်ြခင်းငှ ါ၊ စကားအေသာသတိ ့ဘက်မှာ ေန၍ေြပာ ေလာ့။ ၉
စကားေြပာလျက်၊ တရားသြဖင့်စီ ရင်လျက်၊ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ေသာသတိ ့၏ အမကိ ေစာင့်ေလာ့။
၁၀ သီ လ ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ မိ န်မကိ အဘယ်သေတွ ့ရ သနည်း။ ထိ သိ့ေသာမိ န်းမသည်

ပတြမားထက် အဘိ း သာ၍ ထိ က်ေပ၏။
ဆင်းရဲ ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွ တ်လိမ့ ်မည်။

မဖျက်၊ တသက်လံ း ပစတတ်၏။
အေလျာက်

လပ်တတ်၏။

၁၂

၁၁ သ၏ခင်ပွန်းသည်

ထိ မယားသည်

၁၃ သိ းေမွ း ှ င့်ဝါကိ
၁၄

ကန်သည်

သ့ကိယံ ၍၊

မိ မိခင်ပွန်းအကျိုးကိ

ှ ာ၍၊ မိ မိလက် ှ င့် အလိ

သေဘာကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊

စားစရာကိ

ေဝးေသာအရပ်မှ ေဆာင်ခဲ့တတ်၏။ ၁၅ မိ ဃ်းမလင်းမှီထလျက်၊ အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့အား
စားစရာကိ ၎င်း၊ က န်မတိ ့အား အငန်အတာကိ ၎င်း၊ ေပးေဝတတ်၏။ ၁၆ ေကာင်းမွ န်စွာ
ဆင်ြခင်၍၊
စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ

လယ်ကွက်ကိဝယ်ယ
ပစတတ်၏။

တတ်၏။

၁၇ မိ မိခါးကိ

ကိ ယ်တိင်လပ်၍ရေသာေငွ ှ င့်
ခွ န်အား ှ င့်စည်း၍၊ မိ မိလက်တိ့ကိ

သတ်ြမန်ေစတတ်၏။ ၁၈ မိ မိလပ်ေသာဥစာေကာင်းသည်ကိ ရိ ပ်မိ၍၊ သ၏မီ း ခွ က်သည်
တညလံ းမေသတတ်။ ၁၉ ချည်ြဖစ်တတ်ေသာ တန်ဆာတိ ့ကိ ကိ ယ်လက် ှ င့် ကိ င်၍
လပ်ေဆာင်တတ်၏။ ၂၀ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့အား လက်ကိြဖန့်၍၊ ငတ်မွတ် ေသာသတိ ့အား
လက် ံ းကိ ဆန့်တတ်၏။ ၂၁ မိ ဃ်းပွ င့ ်ကျေသာ်လည်း၊ မိ မိအိမ်သ အိ မ်သားတိ ့ အတွ က်မစိ းရိ မ်၊
အိ မ်သအိ မ်သားအေပါင်းတိ ့သည် ကတီ ပါနီကိ ဝတ် က၏။ ၂၂ ကိ ယ်အလိ ေ
့ စာင်တိ့ကိ ရက်၍၊
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ပိ တ်ေချာ ှ င့် ေမာင်းေသာအထည်ကိ ဝတ်တတ် က၏။

၂၃ သ၏ခင်ပွန်းသည်လည်း

မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့၌ ြပည်သား အသက် ကီ းသတိ ့ ှ င့်ထိ င်၍၊ ထင် ှ ားေသာသ ြဖစ်၏။

၂၄

ေချာေသာအထည်လိပ်ကိ ရက်၍ေရာင်းတတ် ၏။ ခါးစည်းတိ ့ကိလည်း ကန်သည်၌ချတတ်၏။
၂၅

လလပ်ေသာအထည်အလိ ပ်သည်

ခိ င်ခဲ့၍၊

လှ ေသာအဆင်း ှ င့်

ြပည့်စံ သြဖင့်၊

သသည်ေနာင်ကာလ၌ ဝမ်းေြမာက်လိမ့ ်မည်။ ၂၆ ပညာစကားကိ ေြပာတတ်၍၊ ေမတာတရား
အားြဖင့်

တ် မတ်တတ်၏။

၂၇ အိ မ်သအိ မ်သား

ပမသမ တိ ့ကိ

ကည့် တတ်

၏။ပျင်းရိ ြခင်းအစာကိ မစားတတ်၊ ၂၈ သ၏သားသမီ းတိ ့သည်ထ၍၊ အမိ ကိ ေကာင်း
ကီ းေပးတတ် က၏။ သ၏ခင်ပွန်းကလည်း၊ ၂၉ လမျိုးသမီ းအများတိ ့သည် ေကာင်းမွ န်စွာ
ပက

ပီ ။ သိ ့ရာတွ င်၊ သင်သည် ထိ သအေပါင်းတိ ့ကိ လွ န်ကဲ ပီ ဟ သ့ကိ ချီးမွ မ်းတတ်၏။

၃၀ ယဥ်ေကျးေသာအရာသည် လှ ည့်စားြခင်း ှ င့် ယှဥ်တတ်၏။ လှ ေသာအဆင်းသည်လည်း

အချည်း ှ ီးြဖစ် ၏။ ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
မိ န်းမမကား၊ ချီးမွ မ်းြခင်းကိ
ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၃၁ ထိ သိ့ေသာ မိ န်းမကျင့်ရာ အကျိုးကိ ေပးေလာ့။ သ ပေသာအမသည်
မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့၌ သ၏အသေရကိ ထင် ှ ားေစသတည်း။
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ေဒသနာ

၁ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်၊ ဓမေဒသနာဆရာြဖစ်ေသာ ေယ

ှ လင်မင်း ကီ း၏စကားဟမကား၊

၂ အနတသက်သက်၊ အနတသက်သက်၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့သည် အနတြဖစ် က၏။
၃ လသည် ေနေအာက်မှာ ကိ းစားအားထတ်သမ တိ ့၌ အဘယ်အကျိုး ှ ိ သနည်း။ ၄

လတဆက်လွန်သွား၏။ တဆက်ေပ လာ၏။ ေြမ ကီ းမကား အစဥ်အ မဲ တည်၏။

၅

ေနလည်းထွ က်လျက် ဝင်လျက်၊ ထွ က်ရာအရပ်သိ့ တဖန်ေြပးလျက်၊ ေတာင်လမ်းသိ ့လိက်၍၊
တဖန် ေြမာက်လမ်းသိ ့ ြပန်လည်တတ်၏။ ၆ ေလသည်လည်း အစဥ်လည်သွား၍၊ လည် ပီ း
ေသာအရပ်သိ့ တဖန်ြပန်၍လည်ြပန်တတ်၏။ ၇ ခပ်သိမ်းေသာ ြမစ်တိ့သည် ပင်လယ်ထဲသိ့
ေရာက် က၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ပင်လယ်သည် မြပည့် တတ်။ ြမစ်ေရသည် စီ းထွ က်ရာအရပ်သိ့
တဖန်ြပန်သွား တတ်၏။ ၈ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ ့သည် လမေြပာ ိင် ေအာင် ပင်ပန်းြခင်း ှ င့်
ယှဥ် က၏။ မျက်စိသည် ြမင်၍ မကန်တတ်။ နားသည်လည်း ကား၍မဝတတ်။ ၉ ြဖစ်ဘးေသာ
အရာသည် ြဖစ်လတံ့ ေသာအရာ ှ င့်တ၏။ ယခ ပေသာအမသည် ပလတံ့ ေသာအမအရာမ ှ ိ ။
၁၀ ကည့်ပါ။ အသစ်ြဖစ်၏ဟဆိ ရေသာ အမအရာ တစံ တခ ှ ိ သေလာ။ ထိ အမအရာသည်

ငါတိ ့အရင်၊ ေ ှ းကာလ၌ ြဖစ်ဘး ပီ ။ ၁၁ ေ ှ းြဖစ်ဘးေသာ အမအရာတိ ့ကိ ေမ့ေလျာ့
တတ်၏။ ေနာက်ြဖစ်လတံ့ ေသာအမအရာတိ ့ကိလည်း၊ ထိ အမအရာေနာက်၌ ြဖစ်လတံ့ ေသာ
သတိ ့သည် ေမ့ေလျာ့ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၂ ငါဓမေဒသနာဆရာသည်၊ ေယ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ြဖစ်စဥ်တွင်၊

၁၃

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌

ှ လင် မိ ့၌

ပသမ တိ ့ကိ

ဥာဏ်ပညာ အားြဖင့်၊ ှ ာေဖွ စစ်ေဆးြခင်းငှ ါ ှ လံ းထား၏။ လသား တိ ့ ကျင်လည်ရာဘိ ့
ထိ ပင်ပန်းေစေသာအမကိ ဘရား သခင်ေပးေတာ်မ ပီ ။ ၁၄ ေနေအာက်မှာ ပေလသမ ေသာ
အမအရာ တိ ့ကိ ငါြမင် ပီ ။ အလံ းစံ တိ ့သည် အနတအမ၊ ေလကိ ကျက်စားေသာ အမြဖစ် က၏။
၁၅ ေကာက်ေသာအရာကိ မေြဖာင့်ေစ ိင်။ ချို တ
့ ဲ့ ေသာအရာကိ မေရတွ က်ရာ။ ၁၆ ငါသည်

ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းထဲ မှာ ေြပာဆိ သည်ကား၊ ငါသည်ငါ့အရင်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ြဖစ်ဘးေသာသ
အေပါင်းတိ ့ထက် ကီ းြမင့်၍ပညာ ှ ိ ၏။ အကယ်စင်စစ် ငါ့စိတ် ှ လံ းသည် ပညာအတတ်များကိ
အထးသြဖင့် ေလ့ကျက်၏။ ၁၇ ပညာတရားကိ ၎င်း၊ လ ပ်ေပ ြခင်း ှ င့် မိ က်မဲ ြခင်းတိ ့ကိ၎င်း
ပိ င်းြခား၍ သိ အ့ံ ေသာငှ ါ ငါသည် ှ လံ း ထား၏။ ထိ အမသည်လည်း၊ ေလကိ ကျက်စားေသာအမ
ြဖစ်သည်ကိ ရိ ပ်မိ၏။ ၁၈ အေ ကာင်းမကား၊ ပညာများလ င်၊ ငိ ြငင်စရာ အေ ကာင်းများ၏။
သိ ပံ အတတ် တိ းပွ ားေသာသသည် ဝမ်းနည်းြခင်း တိ းပွ ားတတ်၏။

၂ တဖန်ငါသည် ကိယ်စိတ် ှ လံ းထဲမှာ ေြပာသည် ကား၊ လာပါ။
သင့်ကိ ငါစံ စမ်းမည်။

ေဒသနာ

သိ ့ြဖစ်၍၊

င်လန်းြခင်းအားြဖင့်

ကာမဂဏ်၌ေပျာ်ေမွ ့ေလာ့ဟ

ဆိ ရာတွ င်၊
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ထိ အမအရာသည်လည်း အနတြဖစ်၏။ ၂ ရယ်ေမာြခင်းကိ သင်သည် အ းြဖစ်၏ဟ၍ ၎င်း၊
င်လန်းြခင်းကိ အဘယ်ေ ကာင့်

ဤသိ ့ ပသနည်း

ဟ၍၎င်း

ငါဆိ ရ၏။

၃

တဖန်လသားတိ ့သည် မိ ဃ်းေကာင်းကင် ေအာက်၌၊ တသက်လံ း ပသင့်ေသာအမေကာင်းကိ
သိ အ့ံ ေသာငှ ါ၊ ပညာတရားကိ ေလ့ကျက်လျက် ှ င့်၊ စပျစ်ရည် အလိ သိ့လိက်၍၊
မိ က်ေသာအကျင့်စေလ့၌ ကျင်လည်ြခင်း ငှ ါ၊ ငါ ကံ စည်၏။ ၄ ကီ းကျယ်ေသာအလပ်ကိ
စီ ရင်၍အိ မ်တိ့ကိ ေဆာက်၏။ စပျစ်ဥယျဥ်တိ့ကိလည်း စိ က်၏။ ၅ ဥယျာဥ်အမျိုးမျိုးကိ ပစ၍၊
ခပ်သိမ်းေသာ အသီ းမျိုးကိ သီ းေသာအပင်တိ့ကိလည်း စိ က်၏။

၆ သစ်ပင်မျိုး ှ င့်

ြပည့်စံ ေသာေတာကိ ေရေလာင်း စရာဘိ ့ ေရကန်တိ့ကိလည်း လပ်၏။ ၇ က န်ေယာက်ျား၊
က န်မိန်းမတိ ့ကိသိမ်းယ၍၊ က န်သားေပါက်များလည်း ှ ိ က၏။ ငါ့အရင်၊ ေယ ှ လင်
မိ ့၌ြဖစ်ဘးေသာ

သအေပါင်းတိ ့ထက်၊

အလွ န်ရတတ်၏။

၈ ေ ေငွ ကိ၎င်း၊

ငါသည်

တိ ရ စာန်

အ ကီ းအငယ်တိ့ ှ င့်

ှ င်ဘရင် ှ င့်ဆိ င်ေသာဘ

ာ၊ ေကျး ွာတိ ့၌

ခွဲ ေသာအခွ န်ကိ၎င်း ငါဆည်းပး၏။ အ ငိ မ့ ် သမားေယာက်ျားမိ န်းမတိ ့ကိ၎င်း၊ လသားတိ ့
ေပျာ်ေမွ ့ တတ်ေသာ ကင်လ ာမိ န်းမေမာင်းမမိ ဿံတိ ့ကိ၎င်း ငါသိ မ်းယ၏။ ၉ ထိ သိ့ငါ့အရင်၊
ေယ ှ လင် မိ ့၌ ြဖစ်ဘးေသာသ အေပါင်းတိ ့ထက်၊ ငါသည် တိ းပွ ါး၍ ကီ းြမင့်ြခင်းသိ ့
ေရာက်၏။ ငါပညာလည်း တည်လျက် ှ ိ ၏။ ၁၀ ငါ့မျက်စိတပ်မက် လိ ချင်ေသာအရာ တစံ တခ
ကိ မ

ငါမြငင်း၊

ငါ့စိတ် င်လန်းစရာ

တစံ တခကိ မ မပယ်။

ဝမ်းေြမာက်လျက် ှ ိ ၍၊ ကိ းစားြခင်း အကျိုးကိ ခံရ၏။
ငါ ကိ းစားအားထတ်

သမ တိ ့

ကိ ငါ ကည့် ၍၊

ငါ ကိ းစားသမ တိ ့၌

၁၁ ထိ အခါငါစီ ရင် ပြပင်သမ ၊

အလံ းစံ တိ ့သည်

အနတအမ၊

ေလကိ ကျက်စားေသာ အကျိုးတစံ တခမ မ ှ ိ ။ ၁၂ တဖန်ငါလှ ည့်၍ ပညာတရားကိ ၎င်း၊
လ ပ်ေပ

ြခင်း ှ င့်

မိ က်မဲြခင်းတရားတိ ့ကိ၎င်း

ဆင်ြခင်၏။ ှ င်ဘရင်

ေနာက်မှာ

ြဖစ်ေသာသသည် အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်း။ ပဘးသည်အတိ င်းသာ ပ ိင်၏။ ၁၃ သိ ့ရာတွ င်၊
အလင်းသည် ေမှာင်မိက်ထက်ြမတ် သကဲ့ သိ ့၊ ပညာသည် မိ က်မဲြခင်းထက်ြမတ်သည်ကိ
ငါ

သိ ြမင်၏။

၁၄

ပညာ ှ ိ ေသာသ၏

မျက်စိတိ့သည်

သ၏

ဦ းေခါင်း၌ ှ ိ ၏။

မိ က်ေသာသမကား၊ ေမှာင်မိက်၌ ကျင်လည်တတ်၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်
တခတည်းေသာ်အမ ှ င့်

ေတွ ့ ကံ တတ်သည်ကိ

ငါရိ ပ်မိ

၏။

၁၅

သိ ့ြဖစ်၍၊

မိ က်ေသာသေတွ ့ ကံ သကဲ့ သိ ့၊ ငါသည် ေတွ ့ ကံ လ င်၊ အဘယ်ေ ကာင့်သ့ထက်သာ၍ ပညာ
ှ ိ သနည်းဟ၍၎င်း၊ ဤအမအရာသည်လည်း အနတ ြဖစ်သည်ဟ၎င်း ငါေအာက်ေမ့၏။ ၁၆
ယခြဖစ်သမ ေသာ
မိ က်ေသာသသည်

ေဒသနာ

အမအရာတိ ့ကိ

ေနာင်

ကာလ၌

အစဥ်မေအာက်ေမ့သကဲ့ သိ ့၊

ေမ့ေလျာ့လိ မ့ ်မည်ြဖစ်၍၊
ပညာ ှ ိ ေသာသကိ လည်း
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အစဥ်မေအာက်ေမ့တတ်။

ပညာ ှ ိ ေသာသသည်

မိ က်

ေသာ

သေသသကဲ့ သိ ့

ေသတတ်ပါသည်တကား။ ၁၇ ထိ ေ ကာင့်၊ အသက် ှ င်ြခင်းကိ ငါ ငီ းေငွ ့၏။ ေနေအာက်မှာ
ပေသာအမသည် ငါ၌ခက်ခဲ၏။ အလံ းစံ တိ ့သည် အနတအမ၊ ေလကိ ကျက်စားေသာအမ
ြဖစ် က

၏။

၁၈ ထိ မှတပါး၊ ငါသည်ေနေအာက်မှာ

ကိ းစား အားထတ်ေသာ

အမအလံ းစံ တိ ့ကိ ငါ ငီ းေငွ ့ရေသာ အေ ကာင်းဟမကား၊ ထိ အမကိ ငါ့ေနာက်မှြဖစ်လတံ့
ေသာသအဘိ ့ ငါချန်ထားရမည်။ ၁၉ ထိ သသည် ပညာ ှ ိ မည်ေလာ၊ မိ က်မည်ေလာဟ
အဘယ်သ ေြပာ ိင်သနည်း။ ထိ သသည် ငါ ကိ းစား အားထတ်သမ ၊ ေနေအာက်မှာငါ့ပညာကိ
ထင် ှ ားြပေလ

သမ ေသာ အမတိ ့ကိ အစိ းရလိ မ့ ်မည်၊ ထိ အမအရာသည် လည်း

အနတြဖစ်၏။ ၂၀ ထိ ေ ကာင့်ေနေအာက်မှာ ငါ ကိ းစားအားထတ် သမ တိ ့၌ ေြမာ်လင့်စရာမ ှ ိ ။
စိ တ်ပျက်ေအာင်တဖန် ငါ ကံ စည်၏။ ၂၁ အေ ကာင်းမကား၊ ပညာ ှ ိ လျက် သိ ပံ အတတ် ှ င့်
ြပည့်စံ လျက်၊ အမေအာင်လျက် ကိ းစားအားထတ် ေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း၊ မ ကိ းစား၊
အားမထတ်ေသာသ ဝင်စရာဘိ ့ ထိ အမကိ စွန့်ထားရမည်။ ထိ အမအရာသည် လည်း
အနတအမ၊ အလွ န်ဆိးေသာအမြဖစ်၏။ ၂၂ လသည်ေနေအာက်မှာ ကိ းစားအားထတ်ေသာ
အမ အလွ န်စိတ်စွဲလမ်းေသာအမ၊ အလံ စံ တိ ့၌ အဘယ် အကျိုး ှ ိ သနည်း။

၂၃

သ၏ေန့ရက်အေပါင်းတိ ့သည် ဝမ်းနည်းြခင်း၊ သ၏အလပ်အကိ င်လည်း ငိ ြငင်ြခင်းြဖစ်၏။
ညဥ့်အခါ၌ ပင် သ၏စိ တ် ှ လံ း မ ငိ မ်ရ။ ထိ အမအရာသည်လည်း အနတြဖစ်၏။ ၂၄
စားေသာက်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ကိ းစားအားထတ်ရာ၌

စိ တ် ှ လံ းေပျာ်ေမွ ့ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

လ၌ေကာင်းေသာအခွ င့ ် မ ှ ိ ။ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်သာ၊ ထိ သိ့ေသာ အခွ င့ ်ကိ
ရ ိင်သည်ဟ ငါသိ ြမင်၏။ ၂၅ ဘရားသခင်၏အခွ င့ ်မ ှ ိ ဘဲ အဘယ်သစားရ သနည်း။
အဘယ်သ ခံ စားရသနည်း။ ၂၆ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေကာင်းေသာသအား ဥာဏ်ပညာ၊ သိ ပံ အတတ် ှ င့်
ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ အြပစ် ှ ိ ေသာသအား ပင်ပန်းစွ ာ အလပ်လပ်ရေသာ
အခွ င့ ်ကိ ၎င်း၊

ဘရားသခင်၏ေ ှ ေတာ်
့
၌

ေကာင်းေသာ

သ

အားေပးစရာဘိ ့၊

ဆည်ဖးသိ ထားရေသာအခွ င့ ်ကိ ၎င်း ေပးေတာ်မ၏။ ထိ အမအရာသည်လည်း အနတအမ၊
ေလကိ ကျက်စားေသာ အမြဖစ်၏။

၃ ခပ်သိမ်းေသာ အမအရာတိ့သည် မိမိတိ့အချိန်

ှ ိ ၏။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌

ကံ စည်သမ အသီ းသီ း ကိ ့ကိ ပရေသာအချိန် ှ ိ ၏။ ၂ ဘွ ားချိန် ှ င့်ေသချိန်လည်း ှ ိ ၏။
စိ က်ပျိုးရေသာ အချိန် ှ င့် စိ က်ပျိုးရေသာအရာကိ

တ်ရေသအချိန် လည်း ှ ိ ၏။

၃

သတ်ရေသာအချိန် ှ င့် အနာေပျာက်ေစရေသာ အချိန်လည်း ှ ိ ၏။ ဖိ ဖျက်ရေသာ အချိန် ှ င့်
တည် ေဆာက်ရေသာ အချိန်လည်း ှ ိ ၏။ ၄ ငိ ရေသာအချိန် ှ င့် ရယ်ရေသာအချိန်လည်း ှ ိ ၏။
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ညည်းတွ ားရေသာအချိန် ှ င့် ကခန်ရေသာ အချိန်လည်း

ှ ိ ၏။

၅ ေကျာက်တိ့ကိ

ြဖန့် ကဲ ရေသာအချိန် ှ င့် စသိ မ်းရ ေသာ အချိန်လည်း ှ ိ ၏။ ဘက်ယမ်းရေသာအချိန် ှ င့်၊
မဘက်ယမ်းဘဲ ခွဲ ခွါ၍ ေနရေသာအချိန်လည်း
ဥစာေပျာက်ရေသာ

အချိန်လည်း ှ ိ ၏။

ှ ိ ၏။

၆ ဆည်းဖးရေသာအချိန် ှ င့်

သိ ထားရေသာအချိန် ှ င့်

ပစ်လိက်

ရေသာအချိန်လည်း ှ ိ ၏။ ၇ အဝတ်ကိ ဆတ်ရေသာအချိန် ှ င့် ချုပ်ရေသာ အချိန်လည်း ှ ိ ၏။
တိ တ်ဆိတ်စွာေနေသာအချိန် ှ င့်၊ စကားေြပာရေသာ အချိန်လည်း ှ ိ ၏။ ၈ ချစ်ရေသာအချိန် ှ င့်
မန်းရေသာအချိန်လည်း ှ ိ ၏။ စစ်တိက်ေသာအချိန် ှ င့် စစ် ငိ မ်းရေသာအချိန် လည်း ှ ိ ၏။ ၉
လပ်ကိင်ေသာသသည် ကိ းစားအားထတ်ရာ တွ င်၊ အဘယ်ေကျးဇး ှ ိ သနည်း။
လသားတိ ့

ကျင်လည်ရာဘိ ့

ငါ ကည့်ြမင် ပီ ။

ဘရားသခင်

ေပးေတာ်မေသာ

၁၀

ပင်ပန်းြခင်းအမကိ

၁၁ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ မိ မိတိ့အချိန်တန်မှ၊ ေလျာက်ပတ်စွာ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ ။ လစိ တ် လံ းကိ လည်း အန ကာလ၌ စွဲ လန်းေစေတာ်မ ပီ ။ သိ ့ရာတွ င်၊
ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မေသာအမကိ ၊ အစမှအဆံ း တိ င်ေအာင်၊ လသည် စစ်၍မကန် ိင်။ ၁၂
င်လန်းြခင်းအမ ှ င့် အသက် ှ င်စဥ်တွင် ေကျးဇး ပြခင်း အမမှတပါး အြခားေသာ
အမအရာတိ ့၌၊ အကျိုး ေကျးဇးမ ှ ိ သည်ကိ ငါသိ ၏။ ၁၃ လတိ င်းစားေသာက်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊
မိ မိ ကိ းစား

အားထတ်သမ ေသာအမ၌

ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ဘရားသခင်

၏

ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်သာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၁၄ ဘရားသခင် ပေတာ်မသမ ေသာအမသည် နိစ
ထာဝရြဖစ်သည်ကိ ငါသိ ၏။ ထပ်၍မ ပ ိင်ရာ။ တ်၍ မယ ိင်ရာ။ လတိ ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌
ေ ကာက် ွံ မည်
့
အေ ကာင်း၊ ဘရားသခင် ပေတာ်မ၏။

၁၅ ြဖစ်ဘးေသာအရာသည်

ယခြဖစ်ေသာအရာ ှ င့် တ၏။ ြဖစ်လတံ့ ေသာအရာသည်လည်း၊ ြဖစ်ဘးေသာ အရာ ှ င့်တ။
လွ န် ပီ းေသာအရာတိ ့ကိလည်း ဘရားသခင် ေတာင်းြပန်ေတာ်မ၏။

၁၆ ထိ မှတပါး၊

ေနေအာက်မှာ တရားစီ ရင်ရာအရပ် ၌ အဓမအမ ှ ိ သည်ကိ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ်ရာအရပ်၌ ဒစ ိ က်
ှ ိ သည်ကိ၎င်း ငါြမင် ပီ ။

၁၇ ဘရားသခင်သည် ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့၏အမ

မတရားေသာသတိ ့၏အမကိ

စစ်ေ ကာစီ ရင်ေတာ်မ

မည်ဟ

ှ င့်၊

ငါေအာက်ေမ့၏။

အေ ကာင်းမကား၊ ခပ်သိမ်း ေသာအ ကံ ၊ ခပ်သိမ်းေသာ အမတိ ့ကိ စစ်ေ ကာစီ ရင် ရေသာ
အချိန် ှ ိ ၏။

၁၈ လသားတိ ့ေနရာကိ ရည်မှတ်၍ ငါေအာက်ေမ့ သည်ကား၊ လတိ ့ကိ

ဘရားသခင် စံ စမ်းေတာ်မမည် အေ ကာင်း ှ င့်၊ သတိ ့သည် တိ ရ စာန်ကဲ့သိ ့ြဖစ်သည်ကိ
သတိ ့သိြမင်မည်အေ ကာင်း၊ ေနရာကျသတည်း၊ ၁၉ လသားေတွ ့ ကံ ေသာ အမကိ တိ ရ စာန်
ေတွ ့ ကံ တတ်၏။

ထိ သ ှ စ်ဦးတိ ့သည်

တပါးတည်းေသာအမကိ

ေတွ ့ ကံ လျက်၊

တဦ းေသသကဲ့ သိ ့ တဦ းေသတတ်၏။ အလံ းစံ တိ ့သည် အသက်တမျိုးတည်း ှ ိ က၏။ သိ ့ြဖစ်၍၊
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လသည်တိရ စာန်ထက် ထးြမတ်ေသာ အေ ကာင်းမ ှ ိ ။ အလံ းစံ တိ ့သည် အနတြဖစ် က၏။ ၂၀
အလံ းစံ တိ ့သည်

တခတည်းေသာအရပ်သိ့

ေရာက်တတ် က၏။

အလံ းစံ တိ ့သည်

ေြမမန့်ထဲကြဖစ် သည် ှ င့်အညီ ၊ ေြမမန့်ထဲသိ့ ြပန်သွားတတ် က၏။

၂၁ သိ ့ရာတွ င်၊

အထက်သိ့တက်ေသာ လသား၏ ဝိ ညာဥ်ကိ၎င်း၊ ေအာက်အရပ်ေြမသိ ့ဆင်းတတ်ေသာ
တိ ရ စာန်၏ဝိ ညာဥ်ကိ၎င်း၊ အဘယ်သသည် ပိ င်းြခား၍ သိ သနည်း။ ၂၂ လသည်မိမိ ပမရာ၌
ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအမထက် သာ၍ ေကာင်းေသာအမမ ှ ိ သည်ကိ ငါသိ ြမင်၏။ ထိ အမသည်သ၏
အဘိ ့ြဖစ်၏။ သသည် မိ မိေနာက်မှာ အဘယ်သိ့ြဖစ်လတံ့ သည်ကိ သိ ြမင်မည်အေ ကာင်း၊
အဘယ်သေဆာင်ခဲ့လိ မ့ ်မည်နည်း။

၄ တဖန်တံ ၊ ေနေအာက်မှာ

ပသမ ေသာ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းတိ ့ကိ ငါထပ်၍ဆင်ြခင်၏။

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရေသာ သတိ ့သည် ငိ ေ ကးေသာ်လည်း၊ ချမ်းသာေပး ိင်ေသာ သမ ှ ိ ။
ှ ဥ်းဆဲ တတ်ေသာ သတိ ့သည် တန်ခိး ှ ိ သြဖင့် ချမ်းသာေပး ိင်ေသာသမ ှ ိ ။ ၂ သိ ့ြဖစ်၍၊
ေသလွ န် ပီ းေသာ လေသသည် အသက် ှ င်ေသးေသာ လ ှ င်ထက်သာ၍ မဂလာ ှ ိ သည် ဟ
ငါဆိ ရ၏။

၃ သိ ့ရာတွ င် တခါမ

ဒစ ိ က်ကိမြမင်ေသးေသာသသည်

မြဖစ်ေသးေသာသ၊ ေန

ေအာက်မှာ ပေသာ

ထိ ှ စ်ဦးထက်သာ၍ မဂလာ ှ ိ ၏။

၄ တဖန်

ကိ းစားအားထတ်ြခင်းအမ ှ င့်၊ ေကာင်း မွ န်စွာ ပီ းစီ းေသာအမ အလံ းစံ တိ ့ကိ၎င်း၊ ထိ သိ့ေသာ
အမတိ ့ေ ကာင့် သတပါး ြငူစေ ကာင်းကိ ၎င်း ငါဆင်ြခင် ၏။ ထိ အမအရာသည် အနတအမ၊
ေလကိ ကျက်စား ေသာအမြဖစ်၏။ ၅ မိ က်ေသာသသည် မိ မိလက်ချင်းပိ က်ထား၍၊ မိ မိ
အသားကိ စားတတ်၏။ ၆ ငိ မ်သက်ြခင်း ှ င့် ယှဥ်လျက်၊ လက်တဆပ် တည်းေသာဥစာသည်
ပင်ပန်းစွ ာလပ်ြခင်း၊ ေလကိ ကျက်စားြခင်း ှ င့်ယှဥ်လျက်၊ လက် ှ စ်ဘက်၌ ြပည့်ေသာ
ဥစာထက်သာ၍

ေကာင်း၏။

၇

တဖန်ငါထပ်၍၊

ေနေအာက်မှာအနတအမကိ

ဆင်ြခင်ေသာအရာဟမကား၊ ၈ လသည်အေဘာ်အဘက်၊ သားသမီ း၊ ညီ အစ်ကိ မ ှ ိ ၊
တေယာက်တည်းြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ကိ းစားအားထတ် ၍ မကန် ိင်။ မိ မိစည်းစိ မ်ကိြမင်၍
မေရာင့်ရဲ ိင်။ ငါသည် ကိ ယ်ကိ ှ ဥ်းဆဲ ၍၊ အဘယ်သအဘိ ့ ကိ းစား အားထတ်သနည်းဟ
မေမးတတ်။ ဤအမအရာသည် လည်း အနတအမ၊ အလွ န်ပင်ပန်းေစေသာအမြဖစ်၏။ ၉
လသည်တေယာက်တည်းထက် ှ စ်ေယာက် သာ၍ေကာင်း၏။ ကိ းစားအားထတ်လ င်၊
ေကာင်းေသာ အကျိုးကိ ရတတ်၏။ ၁၀ တေယာက်လဲလ င် တေယာက်ထလိ မ့ ်မည်။
တေယာက်တည်းေသာသလဲ လ င်မကား အကျိုးနည်း ပီ ။ ထေသာ သမ ှ ိ ။ ၁၁ လသည်
ှ စ်ေယာက်အတအိ ပ်လ င် ေ ွးတတ် ၏။ တေယာက်တည်းေသာသမကား၊ အဘယ်သိ့
ေ ွး ိင် သနည်း။ ၁၂ လတေယာက်သည် တေယာက်ကိ ိင်လ င် ထိ လကိ ှ စ်ေယာက်
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ဆီ းတား ိင်၏။ သံ းလွ န်းတင်ေသာ ကိ းသည်လည်း အလွ ယ်တကမြပတ်တတ်။

၁၃

ဆံ းမြခင်းကိ မခံ ၊ အသက် ကီ း၍ မိ က်ေသာ ှ င် ဘရင်ထက်၊ ပညာ ှ ိ ေသာဆင်းရဲ သား
သငယ်သည် သာ၍ြမတ်၏။

၁၄ ထိ သိ့ေသာ သငယ်သည် ေထာင်ထဲကထွ က်၍၊

နန်းေတာ်ေပ သိ ့ေရာက်တတ်၏။ ထိ သိ့ေသာ ှ င်ဘရင် မကား၊ အဘအရိ ပ်အရာ ှ င့်
နန်းထိ င်ေသာ်လည်း၊ ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့ ေရာက်တတ်၏။ ၁၅ ေနေအာက်မှာ ကျင်လည်ေသာ
သတဝါ

အေပါင်းတိ ့သည်

မင်းအရိ ပ်အရာကိ ခံရေသာ

ထိ ဒတိ ယ

သဘက်၌

ေနတတ် ကသည်ကိ ငါဆင်ြခင်၏။ ၁၆ ထိ မင်းအပ်စိးေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ ေရတွ က် ၍
မကန် ိင်။ ေနာက်လာေသာသတိ ့သည်လည်း၊ ထိ မင်းကိ အားမရဘဲ ေန ကလိ မ့ ်မည်။
အကယ်စင်စစ် ထိ အမအရာသည်လည်း အနတအမ၊ ေလကိ ကျက်စား ေသာအမြဖစ်၏။

၅ ဘရားသခင့်အိမ်ေတာ်သိ့ သွားေသာအခါ၊ သင့်ေြခတိ့ကိ ေစာင့်ေလာ့။ လမိက် ပေသာ
ယဇ် ပေဇာ် ြခင်းအမထက်၊ တရားနာြခင်းအမကိ သာ၍ ကိ းစား ေလာ့။ လမိ က်တိ့သည်
ကိ ယ်အြပစ် ကိ မဆင်ြခင်တတ် က။ ၂ သင်၏ တ်သည် သတိ မလစ်ေစ ှ င့်။ ဘရား
သခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ စကားေြပာြခင်းငှ ါ၊ သင်၏စိ တ် ှ လံ း မလျင်မြမန်ေစ ှ င့်။ ဘရားသခင်သည်
ေကာင်းကင်ဘံ ၌

ှ ိ ေတာ်မ၏။

သင်၏စကားမများေစ ှ င့်။

သင်သည်

ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ ၏။

ထိ ေ ကာင့်

၃ အမများေသာအားြဖင့် အိ ပ်မက်ြမင်တတ်သကဲ့

သိ ့၊

စကားများေသာအားြဖင့် မိ က်ေသာ သ၏အသံ ကိ ကားရ၏။ ၄ ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်၌
သစာဂတိ ပမိ လ င်၊

သစာဝတ်ကိ

မေြဖဘဲ မေန ှ င့်။

မိ က်ေသာသတိ ့ကိ

ှ စ်သက်ေတာ်မမ။သစာဂတိ ပသည်အတိ င်း ဝတ်ကိ ေြဖေလာ့။

အားရ

၅ သစာဂတိ ပ၍

ဝတ်ကိမေြဖဘဲ ေနသည်ထက်၊ သစာဂတိ အလ င်းမေြဖဘဲ ေနေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ ၆
သင်၏ တ်သည် သင်၏ကိ ယ်ခ ာ၌ အြပစ် မေရာက်ေစ ှ င့်။ အက ်ပ်မှားပါ ပီ ဟ၊
တမန်ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ေြပာရေသာ အေ ကာင်းမ ှ ိ ေစ ှ င့်။ ဘရားသခင်သည် သင်၏စကားသံ ကိ
အမျက်ထွက်၍၊ သင် ပစေသာအမကိ အဘယ်ေ ကာင့် ဖျက်ဆီးေတာ်မရမည်နည်း။ ၇
အိ မ်မက်များရာ၌၎င်း၊ စကားများရာ၌၎င်း၊ အချည်း ှ ီးေသာအေ ကာင်း အရာပါတတ်၏။
သင်မကား ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ေလာ
့
့ ။ ၈ ေကျး ွာ၌ ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊

တရားလမ်းမှလဲ ၍၊ မတရားသြဖင့် အ ိင်အထက်စီရင် စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ြခင်းအမကိ ြမင်လ င်၊
ထိ သိ့ေသာအ ကံ ှ ိ သည်ကိ အံ့ သြခင်းမ ှ ိ ှ င့်။ ကီ းြမင့်ေသာသတေယာက်ကိ တေယာက်
ကည့်မှတ်သကဲ့ သိ ့၊ အ ကီ းဆံ း၊ အြမင့်ဆံ း ေသာသသည် ကည့်မှတ်လျက် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၉
ေြမ ကီ းကြဖစ်ေသာ စီ းပွ ါးသည်အလံ းစံ တိ ့အဘိ ့ ြဖစ်၏။ ှ င်ဘရင်ေသာ်လည်း၊ လယ်၏
ေကျးဇးကိ ခံရ၏။

ေဒသနာ

၁၀ ေငွ ကိတပ်မက်ေသာသသည်

ေငွ ှ င့်အလိ ဆ

မေြပ ိင်။

1086

စည်းစိ မ်ကိတပ်မက်ေသာသသည်

စည်းစိ မ်

တိ းပွ ားေသာ်လည်း

မေရာင့်ရဲ ိင်။

ထိ အမအရာသည် လည်း အနတြဖစ်၏။ ၁၁ ဥစာတိ းပွ ားေသာအခါ စားရေသာသတိ ့သည်
လည်း တိ းပွ ားများြပား က၏။ ဥစာ ှ င်သည် မျက်စိ ှ င့် ကည့် ြခင်း ေကျးဇးမှတပါး
အဘယ်ေကျးဇး ှ ိ သနည်း။

၁၂ အလပ်လပ်ေသာသသည် များစွ ာစားသည် ြဖစ်ေစ၊

အနည်းငယ်စားသည်ြဖစ်ေစ၊ အအိ ပ် မိ န်တတ်၏။ ရတတ်ေသာသ၏ စည်းစိ မ်မကား၊
စည်းစိ မ် ှ င်ကိ အအိ ပ် ပျက်ေစတတ်၏။ ၁၃ စည်းစိ မ် ှ င်သည် ကိ ယ်အကျိုးပျက်သည်တိင်
ေအာင်၊ စည်းစိ မ်ကိသိထားြခင်းတည်းဟေသာ၊ ေန ေအာက်၌ အလွ န်ဆိးေသာအမအရာကိ
ငါြမင် ပီ ။

၁၄ ထိ စည်းစိ မ်သည် မေကာင်းေသာအမအားြဖင့် ေပျာက်ပျက်တတ်၏။

စည်းစိ မ် ှ င်ြမင်ေသာ

သားသည်

လည်း

လက်ချည်းေနရ၏။

၁၅

သိ ့မဟတ်၊

စည်းစိ မ် ှ င်သည် အမိ ဝမ်းထဲ က အလ င်းမပါဘဲ ထွ က်လာသကဲ့ သိ ့၊ ထိ နည်းတြပန်သွား
ရမည်။

ကိ းစားအားထတ်၍

ရေသာဥစာတစံ တခကိ မ

လက် ှ င့်စွဲ ကိင်လျက်

ယ၍မသွ ားရ။ ၁၆ သသည်လာသကဲ့ သိ ့ အလ င်းမြခားနားဘဲ ၊ သွ ား ရေသာမအရာသည်
အလွ န်ဆိးေသာအမအရာြဖစ်၏။ ေလကိ ရအံ့ ေသာငှ ါ ကိ းစားအားထတ်ေသာ သသည်
အဘယ်ေကျးဇး ှ ိ သနည်း။
တတ်၏။
ခံ ရ၏။

၁၇

သ၏ေန့ရက်လာလကိ

များစွ ာေသာေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း၊

ိ းငယ်ြခင်း၊

၁၈ ငါသိ ြမင်ေသာအရာဟမကား၊

ေမှာင်မိက်၌

လွ န်ေစ

အမျက်ထွက်ြခင်းကိ

စားေသာက်ြခင်း အမ၊ ေနေအာက်၌

ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ အသက် ှ ည်သမ ကာလပတ်လံ း၊ ကိ းစားအားထတ်၍ ရေသာ
အကျိုး၌ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအမကိ ပေကာင်း၏။ ေလျာက်ပတ်၏။ ထိ အမသည် လ၏အဘိ ့
ြဖစ်၏။

၁၉

ဘရားသခင်

ေပးသနားေတာ်မေသာ

စည်းစိ မ်

ဥစာကိ ရေသာ

လတိ င်းမိ မိအဘိ ့ကိခံ၍ ဝင်စားြခင်းငှ ါ ၎င်း၊ ကိ းစားအားထတ်၌ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ဘရား
သခင့်ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့် အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ၂၀ လွ န်ေသာေန့ရက်ကာလကိ များစွ ာမေအာက်
ေမ့ရ။ စိ တ် ှ လံ း င်လန်းေသာအခွ င့ ်ကိ ဘရားသခင် ေပးသနားေတာ်မ၏။

၆ လတိ့တွင်

အေတွ ့များ၍၊ ေနေအာက်၌ ငါြမင်ရ ေသာ အမဆိ းဟမကား၊

အလိ ဆ ှ ိ သမ ေြပေလာက်ေအာင်

စည်းစိ မ်

၂

ဥစာဂဏ်အသေရကိ

ဘရားသခင်ေပးေသာ်လည်း၊ ခံ စား ရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မမေသာေ ကာင့်၊ ကိ ယ်တိင်
မခံ စားရ။ မဆိ င်ေသာ သတပါးဝင်၍ ခံ စားရေသာအမ သည် အနတအမ၊ ဆိ းေသာအမ
ြဖစ်၏။ ၃ လသည် ှ စ်ေပါင်းများစွ ာ အသက် ှ ည်၍၊ သားတရာပင် ှ ိ ြငားေသာ်လည်း၊
အလိ ဆ မြပည့်စံ ဘဲ ၊

သ ဂဟ်ြခင်းကိ

ပျက်ေသာကိ ယ်ဝန်သည်သာ၍

ေဒသနာ

ြမတ်၏။

မခံ ရဘဲ
၄

ေသသွ ားလ င်၊

ထိ သထက်

အေ ကာင်းမကား၊

ပျက်ေသာ
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ကိ ယ်ဝန်သည် အချည်း ှ ီးေပ လာ၏။ ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ထွ က်သွား၏။ သ့အမည်ကား၊
ေမှာင်မိက် ှ င့်ဖံ းလမ်းလျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၅ ေနကိ လည်းမြမင်ရ။ အဘယ်အရာကိ မ မသိ ရ။
သိ ့ေသာ်လည်း၊ အရင်ဆိေသာသထက်သာ၍ ချမ်းသာ ရ၏။ ၆ အကယ်၍ အရင်ဆိေသာ
သသည် အ ှ စ် ှ စ်ေထာင်အသက် ှ င်ေသာ်လည်း၊ အကျိုးေကျးဇးမ ှ ိ ။ အလံ းစံ တိ ့သည်
တခတည်းေသာအရပ်သိ့ သွ ားရ ကသည် မဟတ်ေလာ။ ၇ လ ကိ းစားအားထတ်သမ တိ ့၌
ဝမ်းဘိ ့သာ ကိ းစားအားထတ်ေသာ်လည်း၊ စားချင်ေသာ စိ တ်မေြပ

ိင်။ ၈ ပညာ ှ ိ ေသာ

သသည် မိ က်ေသာသထက် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိ သနည်း။ အသက် ှ င်ေသာသများေ ှ ့ မှာ
ကျင့် ကံ ပမတတ်ေသာ ဆင်းရဲ သား၏ အကျိုးေကျးဇး ကား အဘယ်သိ့နည်း။

၉

ကိ ယ်တိင်ေတွ ့ြမင်ြခင်း အကျိုးသည် ေလာဘ ြပန့်ပွားြခင်း အကျိုးထက်သာ၍ ကီ း၏။
ထိ အမအရာ သည် အနတအမ၊ ေလကိ ကျက်စားေသာအမြဖစ်၏။

၁၀ ှ ိ သမ ေသာ

အြခင်းအရာများကိ မှတ်သား ှ င့် ပီ ။ လ၏အြခင်းအရာသက်သက်ြဖစ်သည်ကိ သိ ရ၏။
လသည် မိ မိထက် တန်ခိး ကီ းေသာသ ှ င့် မ ပိ င် ိင်ရာ။ ၁၁ အနတတိ းပွ ားစရာအေ ကာင်း
များြပားသည် ြဖစ်၍၊ လသည် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိ သနည်း။ ၁၂ အရိ ပ်အကဲ သိ့ လွ န်တတ်ေသာ
အနတအသက် ကာလပတ်လံ း၊ လ၌ေကျးဇး ပတတ်ေသာအရာကိ အဘယ်သသိ ိင်သနည်း။
ေနေအာက်၌ လေနာက်မှာ ြဖစ်လတံ့ ေသာ အမအရာတိ ့ကိလည်း၊ အဘယ်သေြပာ
ိင်သနည်း။

၇ ေကာင်းေသာအသေရသည် နံ သ့ ာဆီထက်သာ ၍ ေကာင်း၏။ ေသရေသာေန့သည်လည်း
ဘွ ားြမင်ေသာ ေန့ထက်သာေရာေကာင်း၏။ ၂ မသာအိ မ်သိ့ သွ ားြခင်းသည်၊ ပွဲ ခံရာအိ မ်သိ့
သွ ားြခင်းထက်သာ၍ေကာင်း၏။ အေ ကာင်းမကား၊ လခပ်သိမ်းတိ ့သည် မသာအိ မ်၌
လမ်းဆံ းရ က၏။ အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေသာသတိ ့လည်း၊ အသင့် ှ လံ း သွ င်းမိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃
ပံ းရယ်ြခင်းထက်

ဝမ်းနည်းြခင်းသည်သာ၍

ေကာင်း၏။

အေ ကာင်းမကား၊

မျက် ှ ာ ိ းငယ်ေသာ အားြဖင့် ှ လံ းသာ၍ေကာင်းတတ်၏။ ၄ ပညာ ှ ိ ေသာသတိ ့၏ ှ လံ းသည်
မသာအိ မ်၌ ှ ိ ၏။ မိ က်ေသာသတိ ့၏ ှ လံ းမကား၊ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်း ပရာ အိ မ်၌ ှ ိ ၏။ ၅
လမိ က်သီချင်းဆိ ေသာစကားကိ နားေထာင် သည်ထက်၊ ပညာ ှ ိ ဆံ းမေသာစကားကိ
နားေထာင်ေသာ် သာ၍ ေကာင်း၏။ ၆ အေ ကာင်းမကား၊ မိ က်ေသာသ၏ ရယ်ြခင်း သည်
အိ းေအာက်၌ ဆးပင်ကိေလာင်ေသာအသံ ှ င့် တ၏။ ထိ အမအရာသည်လည်း အနတြဖစ်၏။
၇ အကယ်စင်စစ်၊

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းသည် ပညာ ှ ိ ေသာသကိ းေစတတ်၏။ တံ စိ းသည်လည်း

စိ တ် ှ လံ းကိ ယိ ယွင်းေစတတ်၏။

၈ အမ၏အဆံ းသည် အစထက်သာ၍ေကာင်း၏။

သည်းခံ တတ်ေသာ သေဘာ ှ ိ ေသာသသည် မာန ကီ း ေသာ သထက်သာ၍ေကာင်း၏။ ၉
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အမျက်ထွက်သည်တိင်ေအာင် စိ တ်မတိ ှ င့်။ အမျက်သည် မိ က်ေသာသ၏ စိ တ် ှ လံ း၌
ေနရာကျတတ် ၏။

၁၀ ေ ှ းကာလသည်

ယခကာလထက် အလယ် ေ ကာင့်

သာ၍ေကာင်းသနည်းဟမေမး ှ င့်။ ထိ သိ့ေမး လ င်၊ ပညာတရားအတိ င်းေမးသည်မဟတ်။ ၁၁
ပညာသည် အေမဥစာကဲ့ သိ ့ ေကာင်း၍၊ ေနကိ ြမင်ေသာ သတိ ့အား ေကျးဇး ပတတ်၏။ ၁၂
အေ ကာင်းမကား၊ ပညာသည် ကွ ယ်ကာတတ် ၏။ ေငွ သည်လည်း ကွ ယ်ကာတတ်၏။
ပညာအတတ် သည် အဘယ်သိ့ြမတ်သနည်းဟမကား၊ ပညာအတတ်ကိ ရေသာသသည်
အသက်ကိလည်း

ရတတ်၏။

ေကာက်ေစေတာ်မေသာ

၁၃

ဘရားသခင်၏

အရာကိ အဘယ်သိ့

အမေတာ်ကိဆင်ြခင်ေလာ့။

ေြဖာင့်ေစ

ိင်သနည်း။

၁၄

ေကာင်းစားသည်ကာလ၌ ဝမ်းေြမာက်ေလာ့။ ဆင်းရဲ ခံရသည်ကာလ၌ ဆင်ြခင်ေလာ့။ လသည်
မိ မိ

ေနာက်မှာြဖစ်လတံ ေသာ

အမအရာကိ သိမည်အေ ကာင်း၊

ဘရားသခင်သည်

ေကာင်းစားြခင်း ှ င့် ဆင်းရဲ ြခင်းကိ လည်း အလှ ည့်လှ ည့်ေပးေတာ်မ၏။

၁၅ ငါသည်

အချည်း ှ ီးေနေသာ ကာလ၌ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတိ ့ကိ ေတွ ့ြမင် ပီ ။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်
မိ မိေြဖာင့်မတ်ြခင်း၌

ဆံ း ံ းေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

အသက် ှ ည်ေ ကာင်းကိ ၎င်း

ငါြမင်၏။

အဓမလ

သည်

လွ န်ကျူးစွ ာ

၁၆

မိ မိအဓမအမ၌
မေြဖာင့်မတ် ှ င့်။

လွ န်ကျူးစွ ာ ပညာမ ှ ိ ှ င့်။ အဘယ်ေ ကာင့် ကိ ယ်အကျိုးကိ ဖျက်ချင် သနည်း။

၁၇

လွ န်ကျူးစွ ာမဆိ းညစ် ှ င့်။ မမိ က် ှ င့်။ အချိန် မေရာက်မှီ အဘယ်ေ ကာင့်ေသချင်သနည်း။ ၁၈
ဤစကားကိ စွဲလန်းေကာင်း၏။ လက်မလတ် ှ င့်။ ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာသသည်
့
ခပ်သိမ်းေသာ အမထဲ က ထွ က်ေြမာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၉ မိ ထ
့ ဲ မှာေနေသာသရဲ တကျိပ်ထက်
ပညာ ှ ိ

ေသာသတေယာက်သည်

ပညာအားြဖင့်သာ၍

တန်ခိး

ကီ း၏။

၂၀

အြပစ်မပါဘဲ ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ကျင့် ေသာ သေတာ်ေကာင်းတစံ တေယာက်မ
ေြမ ကီ းေပ မှာ မ ှ ိ ။ ၂၁ သတပါးေြပာသမ ေသာ စကားတိ ့ကိ မမှတ် ှ င့်။ သိ ့ ပ လ င်၊
ကိ ယ်က န်ကျိန်ဆဲေသာစကားကိ

ကားလိ မ့ ်မည်။

သတပါးတိ ့ကိအဖန်ဖန်

ေ ကာင်းကိ ၊

ကျိန်ဆဲ

ဤအမအရာအလံ းစံ တိ ့ကိ

၂၂

သင်သည်ကိယ်တိင်

ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းထဲ မှာသိ ၏။

ငါသည်ပညာတရား

အားြဖင့်

၂၃

စံ စမ်း ပီ ။

ပညာ ှ င့်ငါြပည့်စံ မည်ဟဆိ ေသာ် လည်း၊ ပညာသည် ငါ ှ င့်ေဝး၏။ ၂၄ ေဝးေသာအရာ၊
အလွ န်နက်နဲေသာအရာကိ အဘယ်သ ှ ာ၍ ေတွ ့ ိင်သနည်း။

၂၅ ပညာတရား ှ င့်

အကျိုးအေ ကာင်းကိ ှ ာေဖွ စစ်ေဆး၍ သိ နားလည်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ မိ က်စွာကျင့်ြခင်း၏ အြပစ် ှ င့်
းြခင်း၏အြပစ်ကိ သိ နားလည်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါ ှ င့်ငါ့ ှ လံ းသည် ဝိ င်းညီ ၍ ကိ းစားေလ ပီ ။ ၂၆
ေကျာ့ကွ င်း ှ င့်ပိ က်ကွန်တိ့ကိ ကံ စည်ြပင်ဆင်၍ ကိ း ှ င့်ချည်ေ ှ ာင်တတ်ေသာ မိ န်းမသည်၊
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ေသြခင်းထက် သာ၍ ခါးသည်ကိ ငါေတွ ့ ပီ ။ ဘရားသခင် စိ တ်ေတွ ့ ေတာ်မေသာသသာလ င်၊
ထိ မိန်းမလက် ှ င့် လွ တ်လိမ့ ် မည်။ အြပစ် ပတတ်ေသာသကိ ကား၊ ဘမ်းမိ လိမ့ ်မည်။ ၂၇
ဓမေဒသနာဆရာ ဆိ သည်ကား၊ ငါ ှ ာ၍ မ ေတွ ့ေသး ေသာအရာကိ ေတွ ့အံ့ ေသာငှ ါ၊
တခေနာက် တခ စစ်ေဆးချင့်တွ က်ေသာအခါ၊ ၂၈ ေယာက်ျားတေထာင်တိတ
့ ွ င် တေယာက်ကိ
ငါေတွ ့ ပီ ။ မိ န်းမတေထာင်တိ့တွင် တေယာက်ကိမ ငါမေတွ ့။ ၂၉ ငါေတွ ့ေသာအရာ
တခတည်းဟမကား၊ ဘရား သခင်သည် လကိ ေြဖာင့်မတ်ေအာင် ဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာ်လည်း၊
လတိ ့သည် များြပာေသာ အ ကံ အစည်တိ့ကိ ှ ာေဖွ ကံ စည် က ပီ ။

၈ အဘယ်သသည်

ပညာ ှ ိ ေသာသကဲ့ သိ ့

အဘယ်သနားလည်

သနည်း။

ြဖစ်သနည်း။

ပညာသည်

နက်နဲေသာအနက်ကိ

ပညာ ှ ိ ေသာသ၏

မျက် ှ ာကိ

ထွ န်းလင်းေစတတ်၏။ ထိ သ၏ မျက် ှ ာသည် အထး သြဖင့် ရဲ ရင့်ေသာအဆင်း ှ ိ တတ်၏။ ၂
ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ပေသာသစာကိ ေထာက် ၍၊ ှ င်ဘရင်အမိ န့်ေတာ်ကိ ေစာင့်ေလာ့။ ၃
သမာသတိ လစ်၍

အထံ ေတာ်မှမထွ က် ှ င့်။

မေကာင်းေသာအမကိ

မဆွဲ မကိ င် ှ င့်။

အလိ ေတာ် ှ ိ သည် အတိ င်း စီ ရင်ေတာ်မမည်။ ၄ ှ င်ဘရင်အမိ န့်ေတာ်၌ တန်ခိးပါ၏။
ကိ ယ်

ေတာ်သည်

အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ

အဘယ်သဆိ ရာ

သနည်း။

၅

အမိ န့်ေတာ်ကိေစာင့်ေသာသသည် ရာဇဝတ် ှ င့် လွ တ်လိမ့ ်မည်။ ပညာ ှ ိ ေသာသ၏
စိ တ် ှ လံ းသည်လည်း၊ ကာလအချိန်ကိ၎င်း၊ စီ ရင်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ၎င်း သိ ြမင် တတ်၏။ ၆
လ ကံ စည်သမ အဘိ ့၊ ကာလအချိန် ှ င့် စီ ရင်ရ ေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ လသည်
အလွ န်ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ခံ ရ၏။

၇ ေနာက်ြဖစ်လတံ့ ေသာအရာကိ မသိ ။ အဘယ်သိ့

ြဖစ်လတံ့ သည်ကိ တစံ တေယာက်မ မေြပာ ိင်ရာ။ ၈ နံ ဝိ ညာဥ်ကိ အစိ းရ၍ ချုပ်ထား ိင်ေသာ
လတ ေယာက်မ မ ှ ိ ။ ေသချိန်ေရာက်ေသာအခါ တန်ခိးမ ှ ိ ။ ထိ စစ်မထဲ က ထွ က်စရာအခွ င့ ်မ ှ ိ ။
ဒစ ိ က်ကိ

ပေသာ် လည်း၊ ဒစ ိ က်သည် ထိ အမထဲ က မကယ်မ တ် ိင်။

၉

ဤအမအရာအလံ းစံ တိ ့ကိ ငါေတွ ့ြမင် ပီ ။ ေန ေအာက်မှာ ပေလသမ တိ ့ကိ ဆင်ြခင် ပီ ။
မိ မိအကျိုးပျက် ေအာင် တေယာက်ကိတေယာက် အပ်စိးေသာအချိန် လည်း ှ ိ ၏။ ၁၀
ထိ မှတပါး၊

သန့် ှ င်းရာအရပ်ဌာနေတာ်သိ့

သွ ား

လာေသာ

အဓမလတိ ့သည်

သ ဂဟ်ြခင်းခံ ရေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ အဓမ ပဘးေသာ မိ ့၌ သတိ ့ကိအဘယ်သမ မေအာက်
ေမ့ေ ကာင်းကိ ၎င်း ငါြမင် ပီ ။ ထိ အမအရာသည်လည်း အနတြဖစ်၏။ ၁၁ အဓမအမကိ
အလျင်အြမန်စစ်ေ ကာ၍၊ ဒဏ် မေပးေသာေ ကာင့်၊ လသားတိ ့သည် အဓမအမကိ ပြခင်း ငှ ါ၊
ခိ င်မာစွ ာ သေဘာထား က၏။ ၁၂ အဓမလသည် အ ကိ မ်တရာတိ င်ေအာင် အဓမ အမကိ ပ၍၊
အသက်တာ ှ ည်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင် ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာသတိ
့
့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌
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ေ ကာက် ွံ ့ ေသာေ ကာင့်၊
၁၃

အဓမလကား၊

ေကာင်းေသာအကျိုးကိ

ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌

မ

ခံ ရ ကမည်ဟ
ေ ကာက်

ငါအမှန်သိ၏။

မ ွံ ေသာအေ
့
ကာင့်၊

ေကာင်းေသာအကျိုးကိ မခံ ရ။ အရိ ပ် ှ င့်တေသာ မိ မိအသက်လည်းမ ှ ည်ရ။

၁၄

ေြမ ကီ းေပ မှာ ြဖစ်တတ်ေသာ အနတအမ တပါးဟမကား၊ အဓမလ ပေသာအမေ ကာင့်
ခံ ထိ က် သည်အတိ င်း၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာသအချို ့တိ့သည် အြပစ်ကိ ခံ ရ က၏။ ထိ နည်းတ၊
ေြဖာင့်မတ်ေသာသ ပေသာအမ ေ ကာင့် ခံ ထိ က်သည်အတိ င်း၊ အဓမလအချို ့တိ့သည်
အကျိုးကိ ခံရ က၏။ ထိ အမရာသည်လည်း အနတြဖစ် သည်ဟ ငါ့သေဘာ ှ ိ ၏။ ၁၅ ထိ အခါ
ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအမကိ ငါချီးမွ မ်း၏။ အေ ကာင်းမကား၊ လသည်ေနေအာက်မှာ စားေသာက် ြခင်း၊
ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအမ ထက်သာ၍ ေကာင်းေသာအမ မ ှ ိ ။ ေနေအာက်မှာ ဘရားသခင်
ေပးသနားေတာ်မေသာ အသက်ကာလ၌၊ ကိ းစားအားထတ်၍ ရေသာအကျိုး တိ ့တွင်၊
ထိ အကျိုးကိ သာ အ မဲ ခံရ၏။

၁၆ လအချို ့တိ့သည် တေန့ ှ င့်တညဥ့်လံ း မအိ ပ်ဘဲ

ေနတတ်သည်ြဖစ်၍၊ ပညာတရားကိ သိ ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ ပေသာအမများကိ
ကည့် ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါသည် ကိ ယ် ှ လံ းကိ ိးေဆာ်၏။ ၁၇ ဘရားသခင် ပေတာ်မေသာ
အမအလံ းစံ တိ ့ကိ ငါ ကည့် ေသာအခါ၊ ေနေအာက်မှာ ပေသာအမများကိ လသည်
စစ်၍မကန် ိင်။

ကိ းစား၍

စစ်ေသာ်လည်း၊

အကန်အစင်မသိ ိင်။

ထိ မ မက၊

ပညာ ှ ိ ေသာသသည် ငါသိ မည်ဟ ကံ ေသာ်လည်း၊ အ ကံ မေြမာက် ိင်ရာ။

၉ အထက်ဆိခဲ့ ပီးေသာ အမအရာအလံ းစံ တိ့ကိ ငါသည် စံ စမ်းြခင်းငှ ါ ဆင်ြခင်ရသည်ကား၊
ေြဖာင့်မတ် ေသာသ ှ င့် ပညာ ှ ိ ေသာသတိ ့သည် သတိ ့ ပေသာအမ များ ှ င့်တကွ ၊
ဘရားသခင်၏ လက်ေတာ်၌ ှ ိ က၏။ ချစ်ေတာ်မေသာ လကဏာကိ ထင် ှ ားသမ ေသာအမ
အရာအားြဖင့် အဘယ်သမ မသိ ိင်။ ၂ ခပ်သိမ်းေသာ သတိ ့သည် ခပ်သိမ်းေသာအမ
အရာတိ ့ ှ င့် ဆက်ဆံ က၏။ တရားေသာသ ှ င့် မတရား ေသာသ၊ ေကာင်းေသာသ ှ င့်
မေကာင်းေသာသ၊ စင် ကယ် ေသာသ ှ င့် မစင် ကယ်ေသာသ၊ ယဇ် ပေဇာ်ေသာသ ှ င့်
ယဇ် မပေဇာ်ေသာသ၊ အြပစ်မ ှ ိ ေသာသ ှ င့် အြပစ် ှ ိ ေသာသ၊ ကျိန်ဆိေသာသ ှ င့်
ကျိန်ဆိြခင်းကိ ေ ကာက် ေသာသတိ ့သည် တခတည်းေသာအမ ှ င့် ေတွ ့ ကံ တတ် ၏။ ၃
ေနေအာက်မှာ ပသမ ေသာအမ၌ပါေသာ ဝမ်း နည်းစရာဟမကား၊ ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့သည်
တခတည်း ေသာအမ ှ င့် ေတွ ့ ကံ ရ က၏။ အကယ်စင်စစ် လသားတိ ့ ၏ စိ တ် ှ လံ းသည်
ဒစ ိ က်သေဘာ ှ င့်ြပည့်၏။ အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊ သတိ ့သည် းေသာစိ တ်ကိ စွဲ လမ်း၍၊
ေနာက်တဖန် ေသသွ ားတတ် က၏။

၄ အသက် ှ င်ေသာ လစအေပါင်း ှ င့် ဆိ င်ေသး

ေသာသသည် ေြမာ်လင့်စရာ ှ ိ ၏။ အသက် ှ င်ေသာေခွ း သည် ေသေသာြခေသ့ ထက်

ေဒသနာ
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သာ၍ေကာင်းြမတ်၏။

၅

အသက် ှ င်ေသာသသည်

မိ မိေသရမည်ကိ

သိ ၏။

ေသေသာသမကား၊ အဘယ်အရာကိ မ မသိ ။ အကျိုးအြပစ်ကိလည်းမခံ ရ။ သ့ကိလည်း
ေမ့ေလျာ့တတ် က၏။ ၆ သ၏ချစ်ြခင်း၊ မန်းြခင်း၊ ြငူစြခင်းလည်း ေပျာက် ပျက်၏။
ေနေအာက်မှာ ပသမ ေသာအမ၌ သတပါး ှ င့် ေရာေ ှ ာ၍ မဆိ င်ရ။

၇ သွ ားေလာ့။

ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့် အစာစား ေလာ့။ င်လန်းေသာစိ တ် ှ င့် စပျစ်ရည်ကိ ေသာက် ေလာ့။
သင် ပေသာအမတိ ့ကိ

ဘရားသခင်

ဝန်ခံေတာ်မ၏။

အစဥ်ြဖူစင်ပါေလေစ။

သင့်ေခါင်းသည်လည်း

သင့်အဝတ်လည်း၊

၈

နံ သ
့ ာဆီ မခန်းမေြခာက်ေစ ှ င့်။

၉

ေနေအာက်မှာ ေပးသနားေတာ်မေသာ အနတ အသက်ကာလပတ်လံ း၊ သင်ချစ်ေသာမယား ှ င့်
င်လန်းစွ ာ

အသက်ကာလကိ

ေနေအာက်မှာ ကိ းစားအားထတ်ရာ၌

လွ န်ေစေလာ့။

ဤေ ွကား၊
့

သင်ခံရေသာ

အသက် ှ င်၍

အကျိုးေပတည်း။

၁၀

ေဆာင် ွက်စရာအမ ှ ိ သမ ကိ ကိ းစားအား ထတ်၍ ေဆာင် ွက်ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊
သင်ယခ သွ ား၍ ေရာက်ရလတံ့ ေသာအရပ် တည်းဟေသာမရဏ ိင်ငံ လပ်ေဆာင်ြခင်းမ ှ ိ ။
ကံ စည်ြခင်းမ ှ ိ ။ သိ ပံ အတတ် မ ှ ိ ။ ပညာမ ှ ိ ပါတကား။ (Sheol h7585)

၁၁ တဖန်

ေနေအာက်မှာ ှ ိ ေသာ အမအရာတိ ့ကိ ငါြပန်၍ ကည့် ေသာအခါ၊ လျင်ြမန်ေသာသသည်
ပိ င်၍ ေြပးေသာ်လည်း မ ိင်တတ်။ ခွ န်အား ကီ းေသာသသည် စစ်တိက်၍ မေအာင်တတ်။
ပညာ ှ ိ ေသာသသည် ဝစွ ာ မစားတတ်။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသသည် စည်းစိ မ်ကိ မရတတ်။
လိ မာေသာသသည်

သတပါးေ ှ ့၌

မျက် ှ ာ

မရတတ်။

ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့၌

ကာလအချိန်ေစြခင်း၊ အဆင်သင့်ြခင်း ှ ိ သည်အတိ င်း ြဖစ်တတ်သည်ကိ ငါြမင် ၏။ ၁၂
လသည် မိ မိကာလအချိန်ကိမသိ တတ်။ ေဘး ပ ရာ ပိ က်ကွန်အပ်မိေသာ ငါးကဲ့ သိ ့၎င်း၊
ေကျာ့ကွ င်း၌ ေကျာ့မိ ေသာ ငှ က်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ လသားတိ ့သည် ေဘး ပရာ ကာလထဲ သိ့
အမှတ်တမဲ့ ေရာက်၍ ေကျာ့မိ တတ် က၏။ ၁၃ ေနေအာက်မှာ ငါေတွ ့ြမင်၍ ချီးမွ မ်းဘွ ယ်ေသာ
ပညာဟမကား၊ ၁၄ မိ သ
့ ားနည်းေသာ မိ င့ ယ်တ မိ ့ ှ ိ ၏။ ကီ းေသာ ှ င်ဘရင်တပါးသည်လာ၍၊
ထိ မိ ့ြပင်မှာ

ကီ းစွ ာေသာ တပ်တိ့ကိ တည်၍ဝိ င်းထား၏။

၁၅ ထိ မိ ့၌ေနေသာ

ဆင်းရဲ သားပညာ ှ ိ တေယာက် သည် မိ မိပညာအားြဖင့် ထိ မိ က
့ ိ ကယ်တင်၏။ သိ ့ေသာ်
လည်း၊ ထိ ဆင်းရဲ သားကိ အဘယ်သမ မေအာက်ေမ့။ ၁၆ ထိ အခါ ငါဆိ သည်ကား၊
ပညာသည် ခွ န်အားထက် သာ၍ ေကာင်းြမတ်၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ဆင်းရဲ ေသာသ၏ ပညာကိ
မထီ မဲ့ြမင် ပတတ် က၏။ သ၏စကားကိ နား မေထာင်တတ် က။ ၁၇ အပ်စိးေသာသသည်
မိ က်ေသာသတိ ့တွင် ေ ကး ေ ကာ်ေသာအသံ ကိ နားေထာင် ကသည်ထက်၊ ငိ မ်ဝပ် ရာ၌
ပညာ ှ ိ ေြပာေသာစကားကိ

ေဒသနာ

သာ၍နားေထာင်တတ်

က၏။

၁၈

ပညာသည်

1092

စစ်လက်နက်ထက်သာ၍ ေကာင်း ြမတ်၏။ ဒစ ိ က်ကိ ပေသာသသည်လည်း၊ ေကာင်းေသာ
အမများကိ ဖျက်ဆီးတတ်၏။

၁၀ အထံ သမားလပ်ေသာ နံ သ့ ာဆီကိ ေသေသာ ယင်ေကာင်သည် နံ ေစသကဲ့ သိ့၊
အနည်းငယ်ေသာအမိ က် သည် ပညာ ှ င့်ဂဏ်အသေရထင် ှ ားေသာသကိ ထိ အတ
ြဖစ်ေစတတ်၏။

၂ ပညာ ှ ိ ေသာသ၏

မိ က်ေသာသ၏ ှ လံ းမကား၊

ှ လံ းသည်

မိ မိလက်ဝဲလက်၌

မိ မိလက်ျာလက်

ှ ိ ၏။

၃

၌

ှ ိ ၏။

မိ က်ေသာသသည်

လမ်း၌သွ ားစဥ်တွင်ပင် သတိ လစ်၍၊ ငါသည် လမိ က်ြဖစ်၏ဟ ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့အား
ေြပာတတ်၏။

၄ မင်းသည် သင့်ကိ စိတ်ဆိးလ င်၊ ကိ ယ်ေနသင့် အရပ်မှ မေ ွ ့ ှ င့်။

သည်းခံ ြခင်းသည်

ကီ းေသာအြပစ်ကိ ေြဖတတ်၏။

၅ မင်းမှားယွ င်းြခင်းအားြဖင့်

ြဖစ်တတ်ေသာ၊ ေနေအာက်၌ ငါြမင်ရေသာအမဆိ းဟမကား၊ ၆ မိ က်ေသာသတိ ့သည်
ြမင့်ေသာအရပ်၊ သေဌးတိ ့ သည် နိမ့ ်ေသာအရပ်၌ ထိ င်ရေသာအမ၊ ၇ က န်တိ့သည်
ြမင်းကိ စီး၍ မးမတ်တိ့သည် က န် ကဲ့ သိ ့ ေြမေပ မှာ ေြခြဖင့်သွ ားရေသာအမကိ ငါြမင် ေလ ပီ ။
၈ တွ င်းကိ တးေသာသသည် ထိ တွင်းထဲ သိ့ ကျလိ မ့ ် မည်။ ြခံ ကိ ဖျက်ေသာ သသည်

ေ မကိ က်ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ် မည်။ ၉ ေကျာက်တိ့ကိ ေ ေသာသသည်
့
ဖိ ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။
ထင်းခတ်ေသာသသည်လည်း ှ နလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ပဆိ န်တံ းေသာအခါ မေသွ းဘဲ ေနလ င်သာ၍
အားထတ်ရမည်။ ပညာသည် အမေဆာင်ရေသာအခွ င့ ် ကိ ေပး၍ ေကျးဇး ကီ း၏။ ၁၁
ေ မသည်

ပစားြခင်းကိ မခံ ။

ပညာ ှ ိ ေသာသ၏စကားသည်

ကိ က်မိလ င်

အလမယ်သမား

ေလျာက်ပတ်၏။

ေကျးဇးမ ှ ိ ။

မိ က်ေသာသ၏

၁၂

တ်မကား

သ့ကိယ်ကိမျိုတတ်၏။ ၁၃ သ၏စကားအစသည် မိ က်ြခင်း၊ အဆံ းသည် အြပစ် ပတတ်ေသာ
းြခင်းြဖစ်၏။

၁၄

မိ က်ေသာသသည်

စကားများတတ်၏။

သိ ့ေသာ်

လည်း

ြဖစ်လတံ့ ေသာအရာကိ လသည်မေြပာ ိင်ရာ။ လေနာက်၌ အဘယ်သိ့ ြဖစ်လတံ့ သည်ကိ
အဘယ်သ ေြပာ ိင်သနည်း။ ၁၅ မိ သ
့ ိ ့သွာေသာလမ်းကိ မသိ ေသာသကဲ့ သိ ့ မိ က်ေသာ
သသည်

ကိ းစားအားထတ်ေသာ်လည်း၊ သတပါးတိ ့ကိ ပင်ပန်းေစတတ်၏။

၁၆

ငယ်သားအစိ းရ၍ မးမတ်များအချိန်မဲနံနက် ေစာေစာ စားေသာက်တတ်ေသာြပည်သည်
အမဂလာ ှ ိ ၏။ ၁၇ မင်းသားအစိ းရ၍၊ မးမတ်တိ့သည် လွ န်ကျူးစွ ာ မစားမေသာက်ဘဲ၊
အချိန်တန်မှအားြဖည့်ြခင်းငှ ါသာ၊ စားေသာက်တတ်ေသာ ြပည်သည် မဂလာ ှ ိ ၏။ ၁၈
အလွ န်ပျင်းရိ ြခင်းအားြဖင့် အိ မ်သည် ေဆွ းေြမ့ တတ်၏။ လက် ှ င့်မ ပြပင်ဘဲေနလ င်
အိ မ်မိးယိ တတ်၏။

၁၉ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းငှ ါ ပွဲ ကိလပ်တတ်၏။ စပျစ်ရည် သည်လည်း

င်လန်းေစတတ်၏။ ေငွ မကား၊ အရာရာ၌ ိင်တတ်၏။ ၂၀ ှ င်ဘရင်ကိ စိ တ်ြဖင့်မ
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မကျိတ်ဆဲ ှ င့်။ လ ကီ း ကိ အိ ပ်ခန်းထဲ ၌ မကျိန်ဆဲ ှ င့်။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာ
ငှ က်သည် ထိ အသံ ကိ ေဆာင်သွား လိ မ့ ်မည်။ ပျံတတ်ေသာ အေကာင်သည် ထိ အမကိ
ေဘာ်ြပလမ့်မည်။

၁၁ သင်၏အစာကိ ေရေပ မှာပစ်ချေလာ့။ ကာလ ကာြမင့်မှ တဖန်ေတွ ့ေလဦးမည်။

၂

လခနစ်ေယာက်မက၊ ှ စ်ေယာက်တိ့အား ေဝမ ေလာ့။ ေြမေပ မှာအဘယ်အမေရာက်မည်ကိ
သင်မသိ ။

၃ မိ ဃ်းတိ မ်တိ့သည် မိ ဃ်းေရ ှ င့်ြပည့်ေသာအခါ ေြမေပ မှာ ွာတတ်၏။

သစ်ပင်သည်

ေတာင်ဘက်သိ့

လဲ ေသာအရပ်၌ ေနရာကျ၏။
မိ ဃ်း

တိ မ်တိ့ကိ

လဲ သည်ြဖစ်ေစ၊

၄ ေလကိ မှတ်တတ်ေသာသသည်

ပမာဏ ပတတ်ေသာ

နံ ဝိ ညာဥ်သွားရာလမ်းကိ ၎င်း၊

ေြမာက်လက်သိ့လဲသည်ြဖစ်ေစ၊

သသည်လည်း

ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်

ေသာ

မျိုးေစ့ကိ မ ကဲ ။

စပါးကိ မရိ ပ်

ရာ။

၅

မိ န်းမဝမ်း၌အ ိ းတိ ့သည်

အဘယ်သိ့တိးပွ ားသည်ကိ ၎င်း မသိ ိင်သကဲ့ သိ ့၊ အလံ းစံ တိ ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်၏အမေတာ်တိ့ကိ မသိ ိင်။ ၆ နံ နက်အချိန်၌ မျိုးေစ့ကိ ကဲ ေလာ့။ ညဦ းအချိန်၌
လည်း မ ကဲ ဘဲမေန ှ င့်။ အေ ကာင်းမကား၊ အဘယ်အရာ သည် အကျိုး ှ ိ မည်ကိ၎င်း၊
ှ စ်ပါးစလံ းတိ ့သည် အညီ အမ အကျိုး ှ ိ မည်ကိ၎င်း မသိ ိင်။
အလင်းသည်ချို၏။

ေနေရာင်

ြခည်ကိြမင်၍ ေပျာ်ပါးစရာ ှ ိ ၏။

၇ အကယ်စင်စစ်
၈

သိ ့ရာတွ င်၊

လသည်အသက်တာ ှ ည်၍ အစဥ် င်လန်းေသာ်လည်း၊ ေမှာင်မိက်ကာလကိ ေအာက်ေမ့
ပါေစ။ ထိ ကာလ ကာြမင့်လိ မ့ ်မည်။ ြဖစ်လတံ့ သမ တိ ့သည် အနတသက်သက်ြဖစ် က၏။ ၉
အချင်းလပျို၊

အသက်ပျိုေသာအခါ

ေပျာ်ေမွ ့

ေလာ့။

အသက်ပျိုစဥ်ကာလတွ င်

စိ တ် င်လန်းြခင်း ှ ိ ေလာ့။ ကိ ယ်အလိ ှ ိ ရာလမ်း ှ င့်၊ ကိ ယ်ဥာဏ်ြပေသာ လမ်းသိ ့လိက်ေလာ့။
သိ ့ရာတွ င်၊ ထိ အမအလံ းစံ တိ ့ကိ ဘရားသခင်စစ်ေ ကာ၍၊ သင့်ကိ အြပစ်ေပးေတာ်မမည်
ဟ

ေအာက်ေမ့ေလာ့။

၁၀

သိ ့ြဖစ်၍၊

စိ တ် ိ းငယ်ြခင်းအေ ကာင်း ှ င့်၊

ကိ ယ်

ဆင်းရဲ ြခင်းအေ ကာင်းကိ ပယ် ှ ားေလာ့။ အသက်ငယ် ြခင်းအရာ ှ င့် အ ွယ်ပျိုြခင်းအရာသည်
အနတြဖစ်၏။

၁၂ ငါေန၍ မေြပာ ိင်ဟဆိရေသာ ကာလသည် မနီး၊ ဆိးေသာကာလမေရာက်မှီ၊
ယခအသက်ပျိုစဥ်အခါ ပင်၊ သင့်ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ ေအာက်ေမ့ ေလာ့။
၂ ေန ှ င့်အလင်း၊ လ ှ င့် ကယ်တိ့သည် ကွ ယ်၍ မိ ဃ်း ွာ ပီ းမှ၊ အထပ်ထပ် ွာတတ်ေသာ

ကာလမေရာက် မှီ ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ၃ ထိ ကာလ၌ အိ မ်ေစာင့်တိ ့သည် တန်လပ်၍၊
ခိ င်ခ့ံ ေသာ သတိ ့သည် အားေလျာ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ဆန် ကိ တ်ေသာသတိ ့သည် နည်းေသာေ ကာင့်
ရပ် ကလိ မ့ ် မည်။ ြပတင်းေပါက်ြဖင့် ကည့်ေသာ သတိ ့သည် အလင်း ကွ ယ် ကလိ မ့ ်မည်။

ေဒသနာ

1094

၄ ကိ တ်သံေလျာ့ေသာအခါ၊ လမ်းနားမှာ တံ ခါး

ွက်တိ့သည် ေစ့လျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။

ငှ က်သံကိ ကားေသာ အခါ၊ ေစာေစာထလိ မ့ ်မည်။ သီ ချင်းသည်မ အေပါင်းတိ ့ သည်
အသံ ေသး ကလိ မ့ ်မည်။ ၅ ထိ ကာလ၌ ြမင့်ေသာအရာတိ ့ကိ ေ ကာက် က

လိ မ့ ်မည်။

လမ်း၌ေဘးေတွ ့မည်ဟ ထင် ကလိ မ့ ်မည်။ ဗာတံ ပင်ပွင့ ်လိ မ့ ်မည်။ ကျိုင်းေကာင်သည် မိ မိ၌မိ မိ
ေလးလိ မ့ ်မည်။ အလိ ဆ ေလျာ့လိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမ ကား၊ လသည်ထာဝရေနရာသိ ့
သွ ားဆဲ ှ ိ ၍၊ ငိ ြခင်းသည် တိ ့သည် လမ်းတိ ့၌ လှ ည့်လည် က၏။ ၆ ေငွ ကိ း ပတ်ြခင်း၊
ေ ဖလားကွဲ ြခင်း၊ စမ်းေရတွ င်း ၌ ေရပံ းေပါက်ြခင်း၊ ေရကျင်းနားမှာစက်ကျိုးြခင်း အြခင်း
အရာတိ ့သည် ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။

၇ ထိ ကာလ၌ ေြမမန့်သည်

ေနရင်းေြမသိ ့၎င်း၊

ဝိ ညာဥ်သည် အရင်ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင့်ထံ သိ ့ ၎င်း ြပန်သွားရလိ မ့ ်မည်။ ၈
အနတသက်သက်၊ အလံ းစံ တိ ့သည် အနတြဖစ် ကသည်ဟ ဓမေဒသနာဆရာေဟာ၏။
၉ ဓမေဒသနာဆရာသည် ပညာ ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ပရိ သတ်တိ့အား ပညာအတတ်ကိ

သွ န်သင်ေလ့ ှ ိ ၏။ လံ လ
့ ဝိ ရိယ ပလျက် များစွ ာေသာ သတံ စကားတိ ့ကိ ှ ာေဖွ ၍စီ ရင်၏။ ၁၀
ဓမေဒသနာဆရာသည် နားေထာင်ဘွယ်ေသာ စကားကိ ှ ာ၍၊ ေရးထားချက်စကားသည်
ေြဖာင့်မတ် ေသာစကား၊ သမာစကားြဖစ်၏။

၁၁ ပညာ ှ ိ ေသာသ၏စကားသည်

တတ်ခ န် ှ င့် ၎င်း၊ တပါးတည်းေသာ သိ းထိ န်း ကီ းအပ်ေပေတာ်မ၍၊ ပရိ သတ်အပ်တိ့
ိ က်ထားေသာသံ ခ န် ှ င့်၎င်း တ၏။ ၁၂ တဖန်တံ ၊ ငါ့သား၊ ထိ သိ့ေသာစကားအားြဖင့်
ဆံ းမြခင်းကိ ခံ ေလာ့။ စာများကိ စီရင်၍ မကန် ိင်။ စာကိ ကိ းစား၍ ကည့် ြခင်းအမသည်၊
ကိ ယ်ကိ ေ ှ ာင့် ှ က် ေသာအမြဖစ်၏။ ၁၃ အချုပ်အြခာစကားဟမကား၊ ဘရားသခင်ကိ
ေ ကာက် ွံ ့၍၊ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ့။ ဤေ ွကား၊
့
လ ှ င့်ဆိ င်ေသာ
အမအရာအလံ းအစံ တိ ့ကိ ချုပ်ြခာသတည်း။ ၁၄ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည်
ခပ်သိမ်း ေသာ ဝှက်ထားြခင်းမှစ၍၊ အလံ းစံ ေသာအမ၊ ေကာင်း မေကာင်း ှ ိ သမ တိ ့ကိ
စစ်ေ ကာ၍၊ တရားသြဖင့် စီ ရင် ေတာ်မလတံ့ သတည်း။
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ေ ှ ာလမန်သီချင်း

၁ သီချင်းတကာတိ့တွင် အထွဋ်ြဖစ်ေသာ ေ ှ ာ လမန်သီချင်း။

၂ သခင် တ်ဆက်ေသာ

နမ်းြခင်းြဖင့် က န်မကိ နမ်းပါးေစ။ ကိ ယ်ေတာ်၏ေမတာသည် စပျစ်ရည်ထက် သာ၍
ေကာင်းပါ၏။

၃ ကိ ယ်ေတာ်၌

ေမး ကိ င်းေသာ နံ သ
့ ာဆီ ကဲ့သိ ့၊ နာမေတာ်သည်

သွ န်းေလာင်းေသာနံ သ
့ ာဆီ ြဖစ်ပါ၏။
ကိ ယ်ေတာ်ကိချစ် က
သည်

ပါ၏။

ထိ ေ ကာင့်သတိ ့သမီ းကညာတိ ့သည်
၄ က န်မကိ

ေနာက်ေတာ်သိ့ေြပး၍

အိ မ်ေတာ်အတွ င်းခန်းထဲ သိ့

ေသွ းေဆာင်ေတာ်မပါ။ က န်မတိ ့

လိ က် ကပါမည်။

က န်မကိ

အ ှ င်

ေဆာင်ခဲ့ေတာ်မ ပီ ။

မင်း ကီ းသည်
က န်

မတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ေ ကာင့် ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကမည်။ ေမတာေတာ်ကိ စပျစ်ရည် ထက်သာ၍
ချီးမွ မ်း ကမည်။ သတိ ့သမီ းက ှ ာတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိမှန်ကန်စွာ ချစ် ကပါ၏။
အိ ေယ ှ လင် မိ သ
့ မီ းတိ ့၊
ေ ှ ာလမန်မင်း၏

ငါသည်ေကဒတဲ

ကလားကာကဲ့ သိ ့

ကဲ့ သိ ့

၅

မည်ေသအဆင်း ှ ိ ေသာ်လည်း၊

တင့်တယ်ေသး၏။

၆

ငါသည်ေနပကိ ခံ၍

မည်းေသာအဆင်း ှ ိ ေသာ ေ ကာင့်၊ ငါ့ကိမ ကည့် ကပါ ှ င့်။ ငါ့မိခင်၏သားသမီ းတိ ့ သည်
ငါ့ကိ မနာလိ ေသာစိ တ် ှ ိ ၍၊ စပျစ်ဥယျာဥ်တိ့ကိ ေစာင့်ေစ က၏။ ကိ ယ်ဥယျာဥ်ကိ မေစာင့်ရပါ။
၇

က န်မ ှ စ်သက် ှ စ်လိရာအ ှ င်၊

ထိ န်းေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊

ကိ ယ်ေတာ်

မွ န်းတည့်ချိန်၌

သည်

သိ းများကိ အဘယ်မှာ

အဘယ်မှာအရပ်ခိေစေတာ်မသည်ကိ၎င်း

ြပေတာ်မပါ။ က န်မသည် အြခားတပါးေသာ သိ းထိ န်း ေနာက်သိ့ အဘယ်ေ ကာင့်
လမ်းလွဲ ၍လိ က်ရပါအံ့ နည်း။
သင်သည်မသိ လ င်၊

၈

မိ န်းမတကာတိ ့ထက်

သိ းများေြခရာသိ ့လိက်သွား၍၊

အဆင်းလှ ေသာအစ်မ၊
သိ းထိ န်းတဲ များအနားမှာ

သင်၏သိ းသငယ်တိ့ကိ ေက း ေမွ းပါေလာ့။ ၉ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ သင့်ကိ ဖာေရာမင်းရထား၌
ကေသာ ြမင်း ှ င့် ငါပံ ြပမည်။ ၁၀ သင်၏ပါးသွ ယ်၌ မတ်ပတီ းတန်ဆာဆင်လျက်၊ လည်ပင်း၌
ပလဲ အသွ ယ်သွယ်ဆွဲလျက်၊ သင်သည် တင့်တယ်လှ၏။ ၁၁ ေငွ ှ င့်အေြပာက်ချယ်ေသာ
ေ ပတီ းအသွ ယ် သွ ယ်ကိလည်း လပ်၍ ေပးဦ းမည်။ ၁၂ အ ှ င်မင် ကီ းသည် စားပွဲ ေတာ်နားမှာ
ထိ င်ေန

စဥ်၊ ငါထံ ေသာ နာဒဆီ ေမးအနံ သ
့ ည် တပျံ ့ပျံ ့တလိ င်လိ င် ြဖစ်ေလ၏။ ၁၃

ငါချစ်ရာသခင်သည် ငါ၌မရန်နံသ
့ ာပံ ြဖစ်၍၊ ငါ့ရင်အံ ကားမှာ တညဥ့်လံ းအိ ပ်ရမည်။ ၁၄
ငါချစ်ရာသခင်သည် အေဂဒိ ဥယျာဥ်မှ ြဖစ် ေသာ ဟနာခက် ွက်စည်းကဲ့ သိ ့ြဖစ်ပါ၏။ ၁၅
ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ သင်သည် အဆင်းလှ ေပ၏။ အလွ န်လှေပ၏။ ချိုးမျက်စိ ှ င့်ြပည့်စံ ၏။ ၁၆
ငါချစ်ရာသခင်သည် အဆင်းလှ ၍၊ ချစ်ဘွယ် ေသာ လကဏာ ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။

ေ ှ ာလမန်သီချင်း
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ငါတိ ့အိပ်ရာခင်း သည် စိ မ်းေသာ အဆင်း ှ ိ ၏။ ၁၇ ငါတိ ့ ဗိ မာန်တိင်တိ့သည် အာရဇ် ပင်၊
အမိ းသည် ထင် းပင်ြဖင့် ပီ းသတည်း။

၂ က န်မသည် ှ ာ န်အရပ် ှ င့်ဆီးပွင့ ်၊ ကွင်းြပင် ေပါက်ေသာ ှ င်းပွင့ ်မ သာြဖစ်ပါ၏။
ဆးေတာထဲ မှာ

ှ င်းပွ င့ ်ထင်သကဲ့ သိ ့၊

ငါချစ်

၂

ေသာသတိ ့သမီ းသည်

လမျိုးသမီ းစထဲ မှာထင်ေပ၏။ ၃ ေတာပင်စထဲ မှာ ေ ှ ာက်ချိုပင်ကဲ့သိ ့ ငါချစ်ရာ သခင်သည်
လမျိုးသားစထဲ မှာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါသည် သ၏အရိ ပ်ဝယ် ေပျာ်ေမွ ့ေနထိ င်၍၊ မိ န်စွာေသာ
အသီ း ကိ စားရ၏။ ၄ ပွဲ ခံရာအိ မ်သိ့ ငါ့ကိေဆာင်သွား၍၊ ေမတာေတာ် အလံ ကိ ငါ့အေပ မှာ
မိ းေတာ်မ ပီ ။

၅ ငါသည်ချစ်ြခင်းအားြဖင့်

ကင်နာသည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ကိစပျစ်သီးပျဥ် ှ င့်

အားြဖင့် ကပါ။ ေ ှ ာက်ချိုသီ းကိ ေက း၍သက်သာ ေစ ကပါ။ ၆ သင်၏ လက်ဝဲဘက်သည်
ငါ့ေခါင်းကိ ေထာက် မလျက်၊ လက်ျားလက်သည် ငါ့ကိဘက်လျက်ေနေတာ် မပါေစ။ ၇
ေယ ှ လင် မိ သ
့ မီ းတိ ၊့ ငါချစ်ေသာ သတိ ့သမီ း သည် အလိ လိမ ိးမှီတိင်ေအာင်၊ မလပ်မ ိးမည်
အေ ကာင်း၊ ေတာ၌ ကျင်လည်ေသာ သမင်ဒရယ်များကိ တိ င်တည်၍ သင်တိ့ကိ
ငါမှာထား၏။ ၈ ငါချစ်ရာသခင်၏စကားသံ ေပ။ ကည့်ပါ။ ေတာင် ကီ းေတာင်ငယ်တိ့ကိ
ခန်ေကျာ်လျက် ကလာ၏။ ၉ ငါချစ်ရာသခင်သည် သမင်ဒရယ် သငယ် ှ င့် တ၏။ ကည့်ပါ။
အတ် ိ းြပင်မှာရပ်ေတာ်မ၏။ ြပတင်း ေပါက်ဝတွ င် ကည့်လျက်၊ ြပတင်း ွက် ကားမှာ ကိ ယ်ကိ
ြပလျက်ေနေတာ်မ၏။ ၁၀ ငါချစ်ရာ သခင်သည် ေခ ၍ေြပာသည်ကား၊ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊
ငါ၏မိ န်းမလှ ၊ ထ၍လာခဲ့ ပါ။ ၁၁ ေဆာင်းကာလလွ န် ပီ ။ မိ ဃ်းလည်း ကည်လင် ပီ ။ ၁၂
ေြမ ကီ းေပ မှာ ပန်းများ ပွ င့ ် က ပီ ။ ငှ က်တိ့ ြမည်တွန်ချိန်လည်း ေရာက်ေလ ပီ ။ ငါတိ ့ေြမ၌
ချိုးငှ က် တွ န်သံကိ လည်း ကာရ၏။ ၁၃ သေဘာသဖန်းပင်သည် စိ မ်းေသာအသီ းကိ
မှည့်ေစ၏။ စပျစ် ွယ်ပင်လည်း ပွ င့ ်လျက်ေမး ကိ င်၏။ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ ငါ၏မိ န်းမလှ ၊
ထ၍လာခဲ့ ပါ။

၁၄ ေတာင်ေပ ၌ ခိ လံ ရာေကျာက် ကားတွ င်

ှ ိ ေသာ ငါ၏ချိုးငှ က်၊

သင်၏မျက် ှ ာကိ ြမင်ပါရေစ။ သင်၏စကား သံ ကိ ကားပါရေစ။ သင်၏စကားသံ သည် ချို၏။
သင်၏ မျက် ှ ာလည်း လှ ၏။ ၁၅ စပျစ် ွယ်ပင်တိ့ကိ ဖျက်လတံ့ ေသာ ေြမေခွ းများ ှ င့်
ေြမေခွ းကေလးများကိ

ငါတိ ့ကိ

ဘမ်း ကေလာ့။

ငါတိ ့

စပျစ် ွယ်ပင်တိ့သည်

အပွ င့ ်ပွ င့ ်လျက် ှ ိ က၏။ ၁၆ ငါချစ်ရာသခင်ကိငါဆိ င်ေပ၏။ ငါ့ကိလည်း သခင်ဆိင်ေပ၏။
ှ င်းေတာ၌ ကျက်စားေတာ်မ၏။

၁၇ မိ ဃ်းမေသာက်၊ ေမှာင်မိက်အရိ ပ်မေြပးမှီ၊ ငါ

ချစ်ရာသခင်၊ ေဗသာေတာင်ေပ မှာ သမင်ဒရယ်သငယ် ကဲ့ သိ ့ တဖန် ပေတာ်မပါ။

၃ ငါ့ဝိညာဥ်ချစ်ေသာသကိ ညဥ့်အခါအိပ်ရာေပ
၂

ငါထမည်။

ေ ှ ာလမန်သီချင်း

မိ လ
့ မ်းတိ ့တွင်

မှာ ငါ ှ ာ၏။ ှ ာေသာ်လည်းမေတွ ့။

လည်မည်။

ငါ့

ဝိ ညာဥ်ချစ်ေသာသကိ
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လမ်းမတိ ့တွင် ှ ာမည်ဟဆိ လျက်

ှ ာေသာ်လည်း

မေတွ ့။

၃

မိ က
့ ိ လည်ေသာ

ကင်းေစာင့်တိ ့သည် ငါ့ကိ ေတွ ့ ကေသာ်၊ ငါ့ဝိညာဥ်ချစ်ေသာ သကိ ြမင် ကသေလာ ဟ
ငါေမး၏။ ၄ သတိ ့မှ အနည်းငယ်လွန်ြပန်လ င်၊ ငါဝိ ညာဥ် ချစ်ေသာ သကိ ေတွ ့၏။ ငါသည်
သ့ကိမလတ်။ အ မဲ ကိင် ၍ ငါ့ကိဘွားြမင်ေသာ မိ ခင်၏အိ မ်၌ အိ ပ်ရာအခန်းထဲ သိ့ ေဆာင်ခဲ့
၏။ ၅ ေယ ှ လင် မိ သ
့ မီ းတိ ့၊ ငါချစ်ေသာ သတိ ့သမီ း သည် အလိ လိမ ိးမှီတိင်ေအာင်၊
မလပ်မ ိးမည် အေ ကာင်း၊ ေတာ၌ ကျင်လည်ေသာသမင် ဒရယ်များကိ တိ င်တည်၍၊
သင်တိ့ကိ

ငါမှာထား၏။

၆

မရန်၊

ေလာဗန်အစ ှ ိ ေသာ

ကန်သည်

ေရာင်း

တတ်ေသာနံ သ
့ ာမန်မျိုးကိ မီ း ိ ့၍၊ ထေသာ မီ းခိ းတိ င် သ ာန် ှ ိ လျက် ေတာ်ထဲကလာေသာ
ထိ သကား၊ အဘယ် သြဖစ်ပါလိ မ့ ်မည်နည်း။ ၇ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ထားကိ င်လျက်၊ စစ်မ
စစ်ေရး၌ ေလ့ကျက်ေသာသ ြဖစ် က၏။ ၈ ညဥ့်အခါ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ လတိ င်းမိ မိ
အေပ ၌ မိ မိထားကိ ေြမာင်ထားလျက် ှ ိ ၏။ ၉ ေလဗ န်သစ်သားြဖင့် ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ း
လပ်ေတာ်မေသာ ယာဥ်ပျံေတာ်ြဖစ်၏။ ၁၀ ကွ န်းစင်တိင်တိ့ကိ ေငွ ြဖင့်၎င်း၊ ေအာက်ပိင်းကိ
ေ ြဖင့်၎င်း၊ ထိ င်ရန်ဖံ ကိ နီေမာင်းေသာ ကမလာြဖင့်၎င်း၊ ပီ းေစေတာ်မ၏။ အတွ င်းကိ မကား၊
ေယ ှ လင် မိ သ
့ မီ း တိ ့သည် ေမတာ ှ င့်ချယ်လှယ် က ပီ ။

၁၁ ဇိ အန်သတိ ့သမီ းတိ ့၊

လက်ထပ်မဂလာေဆာင် ေသာေန့၊ ှ လံ းေတာ် င်လန်းေသာေန့၌ မယ်ေတာ်တင် ေသာ
ဦ းရစ်သရဖကိ ေဆာင်းေတာ်မေသာ ေ ှ ာလမန် မင်း ကီ းကိ သွ ား၍ဖးြမင် ကေလာ့။
ေ ှ ာလမန်မင်း၏ ယာဥ်ပျံေတာ် ကိ ကည့် ကေလာ့။ သရဲ ေြခာက်ကျိပ်၊ ဣသေရလအမျိုး
သားသရဲ အေ ခအရံ ှ ိ က၏။

၄ သင်သည်

အဆင်းလှ ေပ၏။ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ အလွ န်လှေပ၏။ ဗျာပါဆံ ကားမှာ

ချိုးမျက်စိ ှ င့် ြပည့်စံ ၏။ ဆ့ပင်သည်လည်း ဂိ လဒ်ေတာင်ေပ မှ ဆင်းလာ ေသာ
ဆိ တ်စကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ၂ သင်၏သွ ားတိ ့သည်လည်း အေမွ း ှ ပ်၍၊ ေရချိုးရာမှ တက်လာေသာ
သိ းစကဲ့ သိ ့ြဖစ် က၏။ တေကာင်မ မေလျာ့။ အမာသာ ဘွ ားတတ် က၏။ ၃ တ်ခမ်းသည်လည်း
နီေတွ းေသာ ကိ း ှ င့်တ၏။ စကားသံ လည်း သာယာေပ၏။ နားပန်းဆံ ကားမှာ ပါးတိ ့
သည် သလဲ သီး ှ က် ှ င့်တ က၏။

၄ လည်ပင်းသည်လည်း၊ သရဲ တိ့သာသံ းေဆာင်

တတ်ေသာ ဒိ င်လားတေထာင်ဆွဲထားေသာ လက်နက်စံ ဘ

ာတိ က်တည်းဟေသာ

ဒါဝိ ဒ်မင်း၏ ရဲ တိက် ှ င့် တ၏။ ၅ ရင်သား ှ စ်ဘက်တိ့သည် ှ င်းေတာ၌ ကျက်စား ေသာ
ဒရယ်သငယ်အမာ ှ င့် တ က၏။ ၆ မိ ဃ်းမေသာက်၊ ေမှာင်မိက်အရိ ပ်မေြပးမှီ၊ ငါသည်မရန်
ေတာင် ှ င့် ေလာဗန်ကန်းသိ ့သွားမည်။ ၇ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ သင်သည်အြပစ်တစံ တခမ မ ှ ိ ။
တကိ ယ်လံ းလှ ေပ၏။

ေ ှ ာလမန်သီချင်း

၈ ငါ ှ င့်အတ ေလဗ န်ေတာင်က လာပါအပယ်။ ငါ ှ င့်အတ
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ေလဗ န်ေတာင်က လာပါ။ အာမနေတာင် ထိ ပ်၊ ှ နိရေတာင်၊ ေဟရမန်ေတာင်ထိပ်၊
ြခေသ့ တွ င်းများ၊ ကျားသစ်ေနရာ ေတာင်များအေပ က ကည့် ပါ။ ၉ ငါ့ ှ မ၊ ငါ့ခင်ပွန်း၊ သင်သည်
ငါ့ ှ လံ းကိ လယ ပီ ။ သင်၏ မျက်စိတ ကည့်၊ လည်ပင်းတလည့်ြဖင့် ငါ ှ လံ းကိ လယ ပီ ။ ၁၀
ငါ့ ှ မ၊ ငါ့ခင်ပွန်း၊ သင်၏ေမတာသည် အလွ န် ချိုေပ၏။ သင်၏ေမတာသည် စပျစ်ရည်ထက်
အထး သြဖင့် ေကာင်းေပ၏။ သင်းထံ ေသာနံ သ
့ ာဆီ သည် နံ သ
့ ာမျိုးတကာတိ ့ထက်
အထးသြဖင့် ေမး ကိ င်ေပ၏။ ၁၁ ငါ့ခင်ပွန်း၊ သင်၏ တ်ခမ်းသည် ပျားလပိ ့ကဲ့သိ ့ ယိ တတ်၏။
လ ာေအာက်မှာ ိ ့ ှ င့်ပျားရည် ှ ိ ၏။ အဝတ် တန်ဆာသည်လည်း ေလဗ န်အေမးအ ကိ င်းကဲ့ သိ ့
ေမး ကိ င်လျက် ှ ိ ၏။ ၁၂ ငါ့ ှ မ၊ ငါ့ခင်ပွန်းသည် ဝင်းကာေသာဥယျာဥ်၊ ပိ တ်ထားေသာ ေရကန်၊
တံ ဆိ ပ်ခတ်ထားေသာ ေရတွ င်း ြဖစ်ေပ၏။ ၁၃ သင်၏ပျိုးပင်တိ့ကား၊ ချိုေသာအသီ းကိ
သီ းတတ် ေသာ သလဲ ေတာ၊ နာဒပင် ှ င့် ေရာေသာဟနာေတာ၊ ၁၄ နာဒပင်၊ ကရကမပင်၊ ကံ ပင်၊
သစ် ကံ ပိ းပင်၊ ေလာဗန်ပင်မျိုး၊ မရန်ပင်၊ အေကျာ်ပင်၊ အြမတ်ဆံ းေသာ နံ သ
့ ာပင်မျိုးပါ က၏။
၁၅ ဥယျာဥ်များကိ ေရေလာင်းစရာေရကန်၊ စမ်း ေရတွ င်း၊ ေလဗ န်ေတာင်က စီ းထွ က်ေသာ

ြမစ်ေရလည်း ပါသတည်း။ ၁၆ ေြမာက်ေလ၊ ိးပါ။ ေတာင်ေလ၊ လာပါ။ ငါ့ဥယျာဥ်အေပ သိ ့
လာ ကပါ။ ေမး ကိ င်ေသာအနံ သ
့ ည် ပျံ လ
့ ိ င်ပါေစ။ ငါချစ်ရာသခင်သည် ဥယျာဥ်ေတာ်သိ့ ဝင်၍၊
ချိုေသာအသီ းကိ စားေတာ်မပါေစ။

၅ ငါ ှ မ၊ ငါ့ခင်ပွန်း၊ ငါ့ဥယျာဥ်ထဲသိ့ ငါဝင်လာ ပီ။ ငါ့မရန် ှ င့်

နံ သ
့ ာမျိုးကိ ခံ ယ ပီ ။

ငါ့ပျားရည် ှ င့် ပျားလပိ ့ ကိ စားရ ပီ ။ ငါ့ ိ ့ ှ င့် စပျစ်ရည်ကိေသာက်ရ ပီ ။ ငါ့အေဆွ တိ ့၊
စား ကေလာ့။ ငါ့မိတ်ေဆွ တိ့၊ ေသာက် က။ ဝစွ ာ ေသာက် ကေလာ့။ ၂ ငါသည် အိ ပ်ေပျာ်စဥ်၊
ှ လံ း ိးလျက် ှ ိ ၏။ ငါချစ်ရာ သခင်၏စကားသံ ေပ။ ငါ့ ှ မ၊ ငါချစ်ေသာအမိ ၊ ငါ့ချိုး၊
ငါ၏စံ လင်သ၊ ငါအားဖွ င့ ်ပါ။ ငါ့ေခါင်းသည် ှ င်း ှ င့်၎င်း၊ ငါ့ဆံပင်သည် ညဥ့်၌ကျတတ်ေသာ
ှ င်းစက်

များ ှ င့်၎င်း

စိ ပီ ဟဆိ လျက်၊

ေခါက်၍ေနေတာ်မ၏။

၃

က န်မသည်

အဝတ်ကိခ တ်ပါ ပီ ။ အဘယ် ေ ကာင့် ဝတ်ြပန်ရမည်နည်း။ ေြခကိ လည်းေဆးပါ ပီ ။
တဖန်ညစ်ေအာင်

အဘယ်ေ ကာင့်

ပရပါမည်နည်း။

၄

ငါချစ်ရာသခင်သည်

လက်ေတာ်ကိတံခါးေပါက် အထဲ သိ့ သွ င်းေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ သ့ကိချစ်သနားေသာ စိ တ်
အား ကီ းသြဖင့်၊ ၅ ငါချစ်ရာသခင်အား တံ ခါးကိ ဖွင့ ်အံ့ ေသာငှ ါ ထေသာအခါ၊ ငါ့လက်မှမရန်ဆီ၊
ငါ့လက်ေချာင်းတိ ့မှ ပကတိ မရန်ဆီသည် တံ ခါးကျင်တိက်ေပ မှာ စက်စက် ကျေလ၏။ ၆
ငါချစ်ရာသခင်အားငါဖွ င့ ်သည် ှ ိ ေသာ်၊

ငါချစ်

ရာ

သခင်သည်ထွက်သွား ှ င့် ပီ ။

စကားသံ ေတာ်ကိ ေစ့ေစ့ နားေထာင်လျက်၊ သခင်ကိငါ ှ ာေသာ်လည်း မေတွ ့။ ေခ ေသာ်လည်း
ထးေတာ်မမ။ ၇ မိ တ
့ ွ င်လည်ေသာ ကင်းေစာင့်တိ ့သည် ငါ့ကိ ေတွ ့ေသာ်၊ နာကျင်စွာ ိ က် က၏။

ေ ှ ာလမန်သီချင်း
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မိ ့ ိ းေစာင့်တိ ့သည် ငါ့မျက် ှ ာဖံ းကိ လယ က၏။ ၈ အိ ေယ ှ လင် မိ သ
့ မီ းတိ ့၊ သင်တိ့သည်
ငါချစ် ရာ သခင်ကိေတွ ့လ င်၊ သ့ကိငါချစ်၍ နာေနေ ကာင်းကိ
ငါမှာထားေတာင်းပန်ပါ၏။

၉

မိ န်မတကာတိ ့ထက်

ကားေြပာ ကပါဟ၊

အဆင်းလှ ေသာအစ်မ၊

သင်ချစ်ရာသခင်သည် အြခားတပါးေသာ ချစ်ရာသခင် ထက် အဘယ်သိ့သာသနည်း။
အက ်ပ်တိ့ကိ ထိ သိ့မှာထားေတာင်းပန်ရမည်အေ ကာင်း၊ သင်ချစ်ရာ သခင်သည်
အြခားတပါးေသာ ချစ်ရာသခင်ထက် အဘယ်သိ့ သာယာနည်။ ၁၀ ငါချစ်ရာသခင်သည်
ြဖူေသာအအဆင်း၊ နီေသာ အဆင်း ှ င့် ြပည့်စံ ၍၊ လတေသာင်းတိ ့တွင် အထွ ဋ်
အြမတ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဦ းေခါင်းေတာ်သည် ေ စင် ှ င့်တ၏။ ဆံ ပင် ေတာ်သည် ထထပ်၍၊
ကျီးအဆင်းကဲ့ သိ ့ နက်၏။ ၁၂ မျက်စိေတာ်တိ့သည် ိ ့၌ချိုးလျက် ြမစ်ေရေပ မှာ ပံ ့ပံ ့
က ကဝပ်သာ ချိုး ှ င့်တ က၏။

၁၃ ပါးေတာ်တိ့သည် နံ သ
့ ာေတာ၊ ေမး ကိ င်ေသာ

ပန်းေတာကဲ့ သိ ့၎င်း တ်ခမ်ေတာ်တိသ
့ ည် ပကတိ မရန် ဆီ ယိေသာ ှ င့်ပွ င့ ်ကဲ့ သိ ့၎င်းြဖစ် က၏။
၁၄ လက်ေတာ်တိ့သည် မျက် ဲ ွစီေသာလက်စွပ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် နီလာေကျာက်ြဖင့်

စီ ချယ်ေသာ ဆင်စွယ်ြဖူကဲ့ သိ ့၎င်းြဖစ်၏။ ၁၅ ေြခေထာက်ေတာ်တိ့သည် ေ စင်ဘိနပ်ေပ ၌
တည်ေသာ ေကျာက်ြဖူတိ င် ှ င့်တ က၏။ မျက် ှ ာေတာ် သည် ေလဗ န်ေတာင်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍၊
အာရဇ် ပင်ကဲ့သိ ့ ထးြမတ်ေပ၏။ ၁၆ တ်ေတာ်သည် အလွ န်ချိုေပ၏။ တကိ ယ်လံ း၌
ချစ်ဖွယ်ေသာ ဂဏ်ေတာ်အေပါင်းတိ ့ ှ င့်ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။ ေယ ှ လင် မိ သ
့ မီ းတိ ့၊ ဤသသည်
ငါချစ်ရာသခင်၊ ငါ့မိတ်ေဆွ ြဖစ်ေတာ်မသတည်း။

၆ မိန်းမတကာတိ့ထက်

အဆင်းလှ ေသာအစ်မ၊

သင်ချစ်ရာသခင်သည်

အဘယ်အရပ်သိ့ ကေတာ်မသ နည်း။ အက ်ပ်တိ့သည် သင် ှ င့်အတ သ့ကိ ှ ာရမည်
အေ ကာင်း၊ သင်ချစ်ရာသခင်သည် အဘယ်အရပ်သိ့ လဲ သွားေတာ်မသည်ကိ ေြပာပါ။ ၂
ငါချစ်ရာသခင်သည် ဥယျာဥ်ေတာ်၌ သစ်သီးကိ စား၍၊
ဥယျာဥ်ေတာ်တွင် နံ သ
့ ာေတာသိ ့ ဆင်းသွ ားေတာ်မေပ၏။

ှ င်းပွ င့ ်ကိ ဆွ တ်ယမည်ဟ၊
၃ ငါချစ်ရာသခင်သည်

ငါ့ကိဆိင်ေတာ်မ၏။ ငါသည်လည်း သခင်ကိ ဆိ င်ေပး၏။ ှ င်းေတာ်၌ ကျက်စားေတာ်မ၏။ ၄
ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ သင်သည်တိရဇ မိ က
့ ဲ့ သိ ့ လှ ၏။ ေယ ှ လင် မိ က
့ ဲ့ သိ ့ တင့်တယ်၏။
စစ်မျက် ှ ာကဲ့ သိ ့ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်၏။ ၅ သင်၏မျက်စိတိ့ကိ ငါမှလဲ ပါ။ သတိ ့သည်
ငါ့ကိ

ေအာင် ပီ ။

ဆိ တ်စကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။

သင်၏ဆံ ပင်သည်လည်း၊

ဂိ လဒ်ေတာ်ေပ မှ

ဆင်းလာေသာ

၆ သင်၏သွ ားတိ ့သည်လည်း၊ ေရချိုးရာမှ တက် လာေသာ

သိ းစကဲ့ သိ ့ြဖစ် က၏။ တေကာင်မ မေလျာ့၊ အမာသာ ဘွ ားတတ် က၏။ ၇ နားပန်းဆံ ကားမှာ
ပါးတိ ့သည် သလဲ သီး ှ က် ှ င့် တ က၏။ ၈ မိ ဖရားေြခာက်ကျိပ်၊ ေမာင်းမမိ ဿံ ှ စ်ကျိပ်၊

ေ ှ ာလမန်သီချင်း
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အပျိုေတာ်အတိ င်းမသိ ှ ိ က၏။

၉ ငါ့ချိုး၊ ငါ၏စံ လင်သသည် ငါ၌တပါးတည်း ှ ိ ၏။

ဘွ ားြမင်ေသာမိ ခင်၌ အချစ်ဆံ းေသာသမီ းြဖစ်၏။ လမျိုး သမီ းတိ ့သည် သ့ကိြမင်၍
ေကာင်း ကီ းေပး က၏။ မိ ဖရား များ ှ င့် ေမာင်းမမိ ဿံများတိ ့သည် ချီးမွ မ်း က၏။ ၁၀ လကဲ့ သိ ့
တင့်တယ်လျက်၊ ေနကဲ့ သိ ့ ထွ န်းလင်း လျက်၊ စစ်မျက် ှ ာကဲ့ သိ ့ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်လျက်၊
နံ နက်ကဲ့သိ ့ ေမ ာ် ေသာ သတိ ့သမီ းကား၊ အဘယ်သ နည်း။

၁၁ ချိုင့်ထဲ မှာ

သစ်သီးများကိ ကည့် ၍၊ စပျစ် ွယ် ပင် သန်သည် မသန်သည်ကိ၎င်း၊ သလဲ ပင်ပွင့ ်သည်
မပွ င့ ်သည်ကိ၎င်း သိ ြခင်းငှ ါ၊ ငါ ပစေသာ ဥယျာဥ်သိ့ ငါဆင်းသွ ား၏။ ၁၂ သတိ မရမှီ
ငါ့ဝိညာဥ်သည် အမိ နဒိ ပ်ရထားကိ စီ းသကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၏။ ၁၃ အိ လမိ တ်၊ ြပန်လာပါ။ ြပန်လာပါ။
အက ်ပ် တိ ့သည် သင့်ကိ ြမင်ရမည်အေ ကာင်း၊ ြပန်လာပါ။ ြပန်လာပါ။

လမိ တ်၌

အဘယ်သိ့ေသာအရာကိ ေတွ ့ြမင် ကလိ မ့ ်မည်နည်း။ စစ်တပ် ှ စ်ထပ်ကဲ့သိ ့ ေတွ ့ြမင် က
ပါမည်။

၇ အိမင်းသမီး၊

ေြခနင်းစီ းလျက်၊

သင်၏ေြခတိ ့

သည်

အလွ န်တင့်တယ်ပါ၏။

သင်၏ခါးဆစ်တိ့သည် လိ မာေသာသ ပြပင်ေသာေကျာက်ေကာင်းရတနာကဲ့ သိ ့ ြဖစ် ကပါ၏။
၂

သင်၏ခါးသည်

အရည် ှ င့်ြပည့်ေသာ

ဖလားလံ း

ြဖစ်ပါ၏။

ဝမ်းသည်လည်း

ှ င်းပန်းစီ ချယ်ေသာ စပါးပံ ြဖစ်ပါ၏။ ၃ သင်၏ရင်သား ှ စ်ဘက်တိ့သည် ဒရယ်သငယ်
အမာ ှ င့် တ ကပါ၏။

၄ လည်ပင်းသည်ဆင်စွယ်ရဲတိက် ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ မျက်စိတိ့သည်

ေဟ ှ ဘန် မိ ၊့ ဗာသရဗိ မ်တံခါးနားမှာ ှ ိ ေသာေရကန်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ှ ာေခါင်းသည် ဒမာသက် မိ သ
့ ိ့
မျက် ှ ာ ပေသာ

ေလဗ န်ရဲတိက်ကဲ့သိ ့၎င်း

ြဖစ်ပါ၏။

၅

သင်၏ဦ ေခါင်းသည်

ကရေမလေတာင် ှ င့် တ၍၊ ဆံ ပင်သည်လည်း နီေမာင်းေသာ တန်ဆာဆင်ပါ ၏။
မင်း ကီ းသည် ကျစ်ေသာဆံ ပင် ှ င့် ေ ှ ာင်ဖွဲ ့လျက်
ငါေပျာ်ေမွ ့ဘိ ့ရာ သင်သည်

ှ ိ ေတာ်မ၏။

၆ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊

အလွ န်လှေပ၏။ အလွ န်ချစ်ဘွယ်ေသာ လကဏာ ှ င့်

ြပည့်စံ ေပ၏။ ၇ သင်၏အရပ်သည် စွ န်ပလွံ ပင်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍၊ သင်၏ရင်သားတိ ့လည်း
စွ န်ပလွံ သီ း ပတ် ှ င့်တ က၏။ ၈ စွ န်ပလွံ ပင်ကိ ငါတက်မည်၊ အကိ င်းအခက် တိ က
့ ိ ကိ င်မည်ဟ
ငါဆိ ေသာ်၊ တဖန်သင်၏ရင်သားတိ ့ သည် စပျစ်သီး ပတ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ သင် ေသာအသက်အနံ ့
သည် ေ ှ ာက်ချိုသီ းအနံ က
့ ဲ့ သိ ့၎င်း၊

၉ သင်၏ တ်သည်လည်း အေကာင်းဆံ းေသာ

စပျစ်ရည်ကဲ့သိ ့၎င်း ြဖစ်၏။ ၁၀ ငါချစ်ရာသခင်သည် ငါ့ကိဆိင်ေတာ်မ၏။ ငါ့အလိ သိ့လည်း
လိ က်ေတာ်မတတ်၏။

၁၁

ကလာေတာ်မပါ၊ ငါချစ်ရာသခင်။

ေတာအရပ်သိ့ ထွ က်သွား၍ ွာတိ ့၌ ညဥ့်ကိ လွန်ေစ
စပျစ်ဥယျာဥ်သိ့သွား က

ေ ှ ာလမန်သီချင်း

ကန်အ့ံ ။

ကလာေတာ် မပါ။

ကကန်အ့ံ ။ ၁၂ နံ နက်ေစာေစာထ၍

စပျစ် ွယ်ပင်

သန်သည်မသန်သည်ကိ၎င်း၊
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အပွ င့ ်များသည် မများသည်ကိ၎င်း၊ သလဲ ပင်ပွင့ ်သည် မပွ င့ ်သည်ကိ၎င်း၊ ကည့် ကကန်အ့ံ ၊
ထိ အရပ်၌ က န်မ၏ ေမတာကိ ကိ ယ်ေတာ်၌ အပ်ေပးပါမည်။ ၁၃ အ ေဆးပင်တိ့သည်
ေမး ကိ င် ကပါ၏။ ငါတိ ့ တံ ခါးနားမှာ ချိုေသာအသီ းမျိုး အသစ်အေဟာင်းတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်ဘိ့
က န်မသိ ထားပါ ပီ ၊ ငါချစ်ရာသခင်။ ထိ စပျစ်ရည်သည် ငါချစ်ရာသခင်အဘိ ့ ေြဖာင့် စွ ာ
စီ းတတ်ပါ၏။ အိ ပ်ေပျာ်ေသာသတိ ့၏ တ်ခမ်းသိ ့ အမှတ်တမဲ့ ေရာက်တတ်ပါ၏။

၈ ကိယ်ေတာ်သည် က န်မ၏ မိခင် ိက့ ိစိ့ေသာ ေမာင်ရင်းကဲ့ သိ့ ြဖစ်ေစချင်ပါ၏။ သိ့ြဖစ်လ င်၊
က န်မ သည် ြပင်မှာေတွ ့၍ နမ်းပါလိ မ့ ်မည်။ သတပါးမကဲ့ ရဲ ့ရ။

၂ ကိ ယ်ေတာ်ကိ

လက်ဆွဲ၍၊ မိ ခင်၏အိ ပ်ခန်းထဲ သိ့ ေဆာင်သွားပါလိ မ့ ်မည်။ သသည်လည်း က န်မကိ
သွ န်သင်သြဖင့်၊ က န်မသည်ေဆးေရာေသာ စပျစ်ရည် ှ င့် က န်မသလဲ ရည်ကိ ကိ ယ်ေတာ်အား
ေသာက်ေတာ် မပါေစမည်။ ၃ သခင်၏ လက်ဝဲလက်သည် ငါ့ေခါင်းကိ ေထာက် မလျက်၊
လက်ျာလက်သည် ငါ့ကိဘက်လျက် ေနေတာ် မပါေစ။

၄ ေယ

ှ လင် မိ သ
့ မီ းတိ ့၊

ငါချစ်ေသာသတိ ့သမီ း သည် အလိ လိမ ိးမှီတိင်ေအာင်၊ မလပ်မ ိးမည် အေ ကာင်း၊
ေတာ်၌ကျင်လည်ေသာ သမင်ဒရယ်များကိ တိ င်တည်၍ သင်တိ့ကိ ငါ့မှာထာ၏။

၅

မိ မိချစ်ရာသခင်၌ ေြမာင်၍ေတာထဲ က လာ ေသာထိ သကား၊ အဘယ်သ ြဖစ်ပါလိ မ့ ်မည်နည်း။
၆ က န်မကိ ကိ ယ်ေတာ်၏ ှ လံ းေပ မှာ တံ ဆိ ပ် ခတ်ေတာ်မပါ။ လက် ံ းေတာ်ေပ မှာ

တံ ဆိ ပ်ခတ်ေတာ် မပါ။ အေ ကာင်းမကား၊ ေမတာသည် ေသြခင်း ှ င့်အမ တန်ခိး ကီ းပါ၏။
ခင်ပွန်းကိ မယံ ေသာ စိ တ်သေဘာသည် မရဏ ိင်ငံ ှ င့်အမ ခက်ထန်ပါ၏။ သ၏အ ှ ိ န်သည်
မီ းအ ှ ိ န်၊ လ ပ်စစ်အ ှ ိ န်ြဖစ်ပါ၏။ (Sheol h7585) ၇ သိ ့ရာတွ င်၊ ေရများတိ ့သည် ေမတာကိ
မသတ် ိင်။ ြမစ်ေရတိ ့သည် မလမ်းမိ း ိင်။ လသည် မိ မိအိမ်၌ ှ ိ သမ ေသာ ပစည်းဥစာတိ ့ကိ
ေမတာဘိ ့ေပးချင်ေသာ် လည်း၊ အလွ န်တရာမထီ မဲ့ြမင် ပြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၈ ငါတိ ့၌
ညီ မငယ်တေယာက် ှ ိ ၏။ သသည် သားြမတ်မေပ ေသး။ ထိ ညီမကိ ေတာင်းေသာအခါ၌၊
သ့အဘိ ့အဘယ်သိ့ ပ့ရပါမည်နည်း။ ၉ သသည် မိ ့ ိ းြဖစ်လ င်၊ သ့အေပ မှာေငွ ြပအိ းကိ
ေဆာက်မည်။ တံ ခါးြဖစ်လ င် အာရဇ် ပျဥ်ြပားြဖင့် ခိ င်ခ့ံ ေစမည်။ ၁၀ ငါသည် မိ ့ ိ းြဖစ်၏။
ငါ့သားြမတ်တိ့သည် ြပအိ း ကဲ့ သိ ့ ြဖစ် က၏။ သိ ့ြဖစ်၍၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ မျက် ှ ာရေသာ ေကျးဇး ှ ိ ၏။
၁၁ ဗာလဟာမန်ြပည်၌ ေ ှ ာလမန်မင်း၏ စပျစ် ဥယျာဥ်တဆ ှ ိ ၏။ ဥယျာဥ်ေစာင့်တိ ့၌

ငှ ါးသြဖင့် သတိ ့ သည် အသီ းကိ စားရသည်အတွ က် ေငွ တေထာင်စီ ဆက်ရ က၏။
၁၂ ငါပိ င်ေသာစပျစ်ဥယျာဥ်သည်

ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ၍၏။ အိ ေ ှ ာလမန်၊ ေငွ တေထာင်ကိ

ကိ ယ်ေတာ်အားဆက်၍ အသီ းသီ းေစာင့်ေသာ သတိ ့သည်

ှ စ်ရာကိ ယရ က၏။

၁၃

ဥယဥ်တိ့၌ေနေသာသ။ သင်၏စကားသံ ကိ သင်၏ အေပါင်း အေဘာ် တိ ့သည် နားေထာင်

ေ ှ ာလမန်သီချင်း
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တတ် က၏။ ငါသည်လည်း ကားပါရေစ။ ၁၄ အလျင်အြမန် ကလာေတာ်မပါ၊ ငါချစ်ရာ သခင်။
နံ သ
့ ာေတာင်ေပ မှာ သမင်ဒရယ်သငယ်ကဲ့သိ ့ ပေတာ်မပါ။

ေ ှ ာလမန်သီချင်း
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ေဟ ှ ာယ

၁ ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိ မင်း၊ ေယာသံ မင်း၊ အာခတ် မင်း၊ ေဟဇကိမင်းတိ့ လက်ထက်၌၊
အာမတ်၏သား ေဟ ှ ာယသည် ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စ၍၊ ယဒြပည် ှ င့်ဆိ င် ေသာ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ
ခံ ရသည်မှာ၊ ၂ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ အိ ေကာင်းကင်၊ ကားေလာ့။ အိ ေြမ ကီ း၊
နားေထာင် ေလာ့။ မိ န့်ေတာ်မချက်ဟမကား၊ ငါေက းေမွ း ပစေသာ သားသမီ းတိ ့သည် ငါ့ကိ
ပန်ကန် က ပီ ။

ွားေသာ်လည်း မိ မိအ ှ င်ကိသိ၏။ ြမည်ေသာ် လည်း မိ မိသခင်၏

၃

ြမည်းေဇာင်းကိ သိ ၏။ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့မကား၊ ငါ့ကိမသိ က။ ငါ၏လမျိုးမကား၊
မဆင်ြခင်တတ်ပါတကား။ ၄ ဆိ းယတ်ေသာအမျိုး၊ ဒစ ိ က်ဝန်ကိ ထမ်း ွက် ေသာ လစ၊
မတရားသြဖင့် ပေသာအ ယ်၊ ေဖာက်ြပန် ေသာ သားသမီ းပါတကား။ ထာဝရဘရားကိ
စွ န့် က ပီ ။ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘရားကိ မ ိ မေသ

ပ၍ ပယ် က ပီ ။

ေကျာခိ င်း၍ ခွ ားသွ ား က ပီ ။ ၅ သတိ က
့ ိ အဘယ်သိ့ ဒဏ်ေပးရဦ းမည်နည်း။ အဘယ်သိ့ ထပ်၍
ဆံ းမရဦ းမည်နည်း။ ဦ းေခါင်းသည် အနာသက်သက် ှ ိ ၏။ ှ လံ းသည်လည်း ခွ န်အားအလ င်း
မ ှ ိ။

၆ ေြခဘဝါးမှသည် ဦ းေခါင်းတိ င်ေအာင် ကျန်းမာ ြခင်းမ ှ ိ ။ စတ် ှ ေသာအနာ၊

ထိ ခိက်၍ေရာင်ေသာအနာ၊ ရိ ယွဲေသာ အနာသက်သက် ှ ိ ၏။ ထိ အနာများကိ မ ှ ိပ် မနယ်ရ။
အဝတ် ှ င့်မစည်းရ။ ဘေယာင်းဆီ း ှ င့် မေြပာ့ ေစရေသး။

၇ သင်တိ့ြပည်သည်

လဆိ တ်ညံလျက် ှ ိ ၏။ သင်တိ့ မိ မ့ ျားကိ မီ ေလာင် ပီ ။ သင်တိ့ေြမကိ လည်း တက န်း
တ ိင်ငံသားတိ ့သည်

သင်တိ့မျက်ေမှာက်၌စား က၏။

ရန်သဖျက် ပီ းသကဲ့ သိ ့၊

လဆိ တ်ညံလျက် ှ ိ ၏။ ၈ ဇိ အန်သတိ ့သမီ းသည်လည်း၊ စပျစ်ဥယျာဥ်ထဲ ၌ တဲ ကဲ့သိ ့၎င်း၊
သခွ ါးေတာင်ယာ၌
၉

လင့်စင်ကဲ့သိ ့၎င်း၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

ရန်သဝိ င်းေသာ မိ က
့ ဲ့ သိ ့၎င်း

အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ငါတိ ့

ကျန်ရစ်ေလ၏။
၌အနည်းငယ်မ

ကင်းေစေတာ်မမလ င်၊ ငါတိ ့သည် ေသာဒံ မိ က
့ ဲ့ သိ ့ြဖစ်၍ ေဂါေမာရ မိ ့ ှ င့် တ က ပီ ။
၁၀

ေသာဒံ မိ က
့ ိ

ကား ကေလာ့။

အစိ းရေသာမင်းတိ ့၊
ေဂါေမာရ မိ သ
့ ားတိ ့၊

ထာဝရ

ဘရား၏

ငါတိ ့ဘရားသခင်၏

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ
တရား

ေတာ်ကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၁ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ ပေဇာ်ေသာ ယဇ် များကိ
ငါသည်အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ မီ း ိ ့၍ ပေဇာ်ေသာသိ းေကာင်၊ ဆ ဖိ းေအာင်ေက းေသာ
တိ ရ စာန်တိ့၏ ဆီ ဥ ှ င့် ငါဝ ပီ ။ ွား ှ င့်သိ းသငယ်၊ ဆိ တ် တိ ့၏အေသွ းကိ ငါမ ှ စ်သက်။ ၁၂
သင်တိ့သည် ငါေ ှ မ့ ှ ာ မျက် ှ ာြပြခင်းငှ ါ လာ က

ေသာအခါ၊ ငါ့တန်တိင်းေတာ်ကိ

ေကျာ်နင်းေသာသင်တိ့၌ ထိ သိ့ေသာ ဝတ်ကိ အဘယ်သေတာင်းသနည်း။ ၁၃ အချည်း ှ ီးေသာ
ပေဇာ်သကကိ ေနာက်တဖန် မေဆာင်ခဲ့ က ှ င့်၊ သင်တိ့မီး ိ ေသာနံ
့
သ
့ ာေပါင်းကိ ငါ ွံ ှ ာ၏။
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ေလဆန်ေန့၊ ဥပသ်ေန့၊ ပရိ သတ်စည်းေဝး ေသာ ေန့ကိလည်း ွံ ှ ာ၏။ အဓမအမ ှ င့်ေရာေ ှ ာ
ေသာ ဓမစည်းေဝးြခင်းတိ ့ကိ သည်းမခံ ိင်။ ၁၄ ငါ့ဝိညာဥ်သည် သင်တိ့လဆန်းေန့များ ှ င့်၊
သင်တိ့ပွဲများကိ မန်း၏။ ငါ့ကိေ ှ ာက် ှ က်စရာြဖစ်၏။ သည်းခံ ြခင်းအားြဖင့် ငါပင်ပန်း၏။ ၁၅
သင်တိ့သည်လက်ဝါးတိ ့ကိ ြဖန့် ကေသာအခါ၊ ငါသည်မျက်စိကိလဲ မည်။ များစွ ာေသာ ပဌနာကိ
ပ ကေသာအခါ၊ ငါသည်နားမေထာင်။ သင်တိ့လက်တိ့ သည် အေသွ း ှ င့် ြပည့် က၏။ ၁၆
ကိ ယ်ကိကိယ်ေဆးေ ကာ ကေလာ့။

ကိ ယ်ကိ

ဒစ ိ က်များကိ

ပယ် ှ ား ကေလာ့။

ငါ့မျက်ေမှာက်မှ

ကိ ယ်စင် ကယ်ေစ ကေလာ့။
မေကာင်းေသာ

သင်တိ့

အကျင့်ကိ

ြဖတ် ကေလာ့။ ၁၇ ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ကျင့်အံ့ ေသာငှ ါ သင် ကေလာ့။ တရားသြဖင့်
ပြခင်းငှ ါ

ကံ ကေလာ့။

ေကာင်းေသာအရာကိ

ေြဖာင့်ေစ ကေလာ့။

မိ ဘမ ှ ိ ေသာ

သတိ ့အဘိ ့ တရားသြဖင့် စီ ရင် ကေလာ့။ မဆိ းမတိ ့၏အမ ကိ ေစာင့် ကေလာ့။

၁၈

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ လာ က။ တရားစီ ရင် ကကန်အ့ံ ။ သင်တိ့အြပစ်သည်
နီေသာ အဆင်း ှ ိ ေသာ်လည်း၊ မိ ဃ်းပွ င့ ်ကဲ့ သိ ့ ြဖူလိ မ်မည်။ ကတီ ပါနီ ှ င့်တမ နီေသာ်လည်း၊
သိ းေမွ းကဲ့ သိ ့ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၉ သင်တိ့သည် ကည် ိ နားေထာင်လ င်၊ ေြမအသီ း အ ှ ံ ကိ
စားရ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၀ သိ ့မဟတ်လ င်၊ ြငင်းဆန်ပန်ကန်လ င် ထား လက်နက်ြဖင့်

ဆံ းရလိ မ့ ်မည်ဟ၊ ထာဝရဘရား၏ တ် ေတာ်ထွက်အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၂၁ သစာ ှ ိ ေသာ မိ သ
့ ည်
အဘယ်သိ့ေမျာက် မထားြပန်သနည်း။ အထက်က ေြဖာင့်မတ်စွာ စီ ရင်ြခင်း ှ င့်ြပည့်၏။
တရားသည် သ၏အထဲ မှာ ေနရာကျ၏။ ယခမကား၊ လအသက်ကိ သတ်ေသာသတိ ့သည်
ေနရာ ကျ က၏။ ၂၂ သင်၏ ေငွ သည်လည်းေချာ် ြဖစ်ေလ ပီ ။ သင်၏ စပျစ်ရည်သည်
ေရ ှ င့်ေရာလျက် ှ ိ ၏။ ၂၃ သင်၏မင်းတိ ့သည် ပန်ကန် က ပီ ။ သခိ း လက်ခံြဖစ် က ပီ ။
ထိ မင်းအေပါင်းတိ ့သည် လက်ေဆာင်ကိ အလိ ှ ိ က၏။ တံ စိ းကိ စား က၏။ မိ ဘမ ှ ိ ေသာ
သတိ ့ အဘိ ့ တရားမစီ ရင် က။ မတ်ဆိးမအမကိ နားမေထာင် က။ ၂၄ ထိ ေ ကာင့်၊ ဣသေရလ
အမျိုး၌

တန်ခိး ကီ း

ေသာဘရား၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်

အ ှ င်ထာဝရ

ဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အဲ ၊ ငါ့တဘက်၌ ေနေသာ သတိ ့ကိ ပယ် ှ ား ပီ းမှ ငါချင်ရဲေြပမည်။
ကိ ယ်အဘိ ့ကိ ေစာင့်၍ ငါ့ရန်သတိ ့ကိ အြပစ် ှ င့် အေလျာက်စီရင်မည်။ ၂၅ သင့်ကိ လည်း
ငါကိ င်ယ ပီ းလ င်၊ ေချာ် ှ င့် ှ င်း

ှ င်း ကင်းစင်ေစ၍ သင်၏ေ ကးြဖူ ှ ိ သမ ကိ လည်း

ပယ် ှ ားမည်။ ၂၆ သင်၏ တရားသ ကီ းတိ ့ ှ င့် တိ င်ပင်မးမတ် တိ ့ကိ ေ ှ ့ဦးစွ ာခန့်ထားသည်
နည်းတ၊

တဖန်ငါခန့်ထား

ဦ းမည်။

ထိ ေနာက်မှ၊

သင်၏နာမကိ

တရားေသာ မိ ၊့

သစာေစာင့်ေသာ မိ ဟ
့ သမတ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၇ ဇိ အန် မိ သ
့ ည် တရားအားြဖင့်၎င်း၊ မိ သ
့ မိ ့
သားတိ ့သည် ေြဖာင့်မတ်ေသာအာြဖင့်၎င်း၊ ေ ွး တ်ြခင်း ကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
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၂၈

လွ န်ကျူးေသာသ ှ င့်
ထာဝရဘရားကိ

ြပစ်မှားေသာသတိ ့သည်

စွ န့်ေသာ

သတိ ့သည်

ပျက်စီးြခင်းသိ ့

ဆံ း ံ း ကလိ မ့ ်မည်။

အတေရာက်၍၊
သင်တိ့သည်

၂၉

တပ်မက်ဘးေသာ သပိ တ်ပင်တိ့ ေ ကာင့် ှ က် ကလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့သည် ေ ွးယဘးေသာ
ဥယျာဥ်တိ့ေ ကာင့် မျက် ှ ာပျက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၀ အေ ကာင်းမကား၊ အ ွက် ွမ်းေသာ
သပိ တ်ပင်

ကဲ့ သိ ့၎င်း၊

ေရမ ှ ိ ေသာဥယျာဥ်ကဲ့သိ ့၎င်း

ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။

၃၁

ခွ န်အား ကီ းေသာသသည် ပိ က်ဆန်ေလ ာ်ြဖစ် လျက်၊ သ၏အမသည် မီ းပွ ားြဖစ်လျက်၊
ထိ ှ စ်ပါးသည် အတေလာင်း ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ မီးကိ အဘယ်သမ မသတ်ရ။

၂ ယဒြပည် ှ င့်

ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ရည်ေဆာင်၍၊ အာမတ်၏သားေဟ ှ ာယခံ ရေသာ

ဗျာဒိ တ်ေတာ်အချက် ဟမကား၊

၂ ေနာက်ဆံ းေသာ

ကာလ၌ ထာဝရဘရား၏

အိ မ်ေတာ်တည်ေသာေတာင်သည် ေတာင် ကီ းေတာင်ငယ် တိ ့၏ ထိ ပ်ေပ မှာ ချီးေြမာက်၍
တည်လိမ့ ်မည်။ ခပ်သိမ်း ေသာလမျိုးတိ ့သည် ထိ ေတာင်သိ့ စည်းေဝး ကလိ မ့ ်မည်။ ၃
များြပားေသာသတိ ့ကလည်း၊

လာ ကေလာ့။

ထာဝရဘရား၏ေတာင်ေတာ်၊

ယာကပ်အမျိုး၏ ဘရား သခင့်အိ မ်ေတာ်သိ့ တက်သွား ကကန်အ့ံ ။ လမ်းခရီ းေတာ် တိ ့ကိ
ြပသသွ န်သင်ေတာ်မ၍၊ ငါတိ ့သည် ေြခေတာ်ရာသိ ့ လိ က်သွား ကမည်ဟ ခရီ းသွ ားလျက်
ေြပာဆိ ကလိ မ့ ်မည်။

တရားေတာ်သည်

ဇိ ကန်ေတာင်မှ၎င်း၊

ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ၎င်း၊ ေပ ထွ က် လိ မ့ ်မည်။ ၄ ထာဝရဘရားသည်
လမျိုးတိ ့တွင် တရားစီ ရင် ၍၊ များြပားေသာသတိ ့ကိ ဆံ းမေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့
ထားလက်နက်များကိ တံ စဥ်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း ထလပ် က

လိ မ့ ်မည်။ တြပည်ကိ

တြပည်စစ်မတိ က်၊ စစ်အတတ်ကိ လည်း ေနာက်တဖန်မသင်ရ က။

၅ အိ ယာကပ်

အမျိုးသားတိ ့၊ လာ ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏အလင်းေတာ်၌ ကျင်လည် ကကန်အ့ံ ။ ၆
အကယ်စင်စစ် ကိ ယ်ေတာ်သည် ယာကပ်အမျိုး သားတည်းဟေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့ကိ
စွ န့်ပစ်ေတာ် မ ပီ ။ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် အေ ှ ့ြပည်အတတ် ှ င့် ကယ်ဝ၍၊
ဖိ လိတိ လတိ က
့ ဲ့ သိ ့ အနာဂတိ ဆရာ ြဖစ် က၏။ တပါးအမျိုးသား ှ င့် အေပါင်းအေဘာ် ပ က၏။
၇

သတိ ့ြပည်သည်

ေ ေငွ ှ င့် ကယ်ဝ၍၊

ဥစာ

ပစည်း

အတိ င်းမသိ များ၏။

သတိ ့ြပည်သည် ြမင်း ှ င့် ကယ်ဝ၍၊ ြမင်းရထား အတိ င်းမသိ များ၏။ ၈ သတိ ့ြပည်သည်
ပ်တဆင်းတ ှ င့် ကယ်ဝ၍၊
ဖန်ဆင်းေသာအရာကိ ပင်

မိ မိလက် ှ င့်လပ်ေသာအရာ၊
သတိ ့သည်

ဦ းချ ကသည်

မိ မိလက်ေချာင်းတိ ့ ှ င့်

တကား။

၉

ထိ ေ ကာင့်၊

ယတ်ေသာသလည်း ဦ း ှ ိမ့ ်ြခင်း၊ ြမတ်ေသာသလည်း တ်ချြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့
အြပစ်ကိလည်း ကိ ယ်ေတာ်သည် လတ်ေတာ်မမရာ။ ၁၀ ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီ းကိ
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ေချာက်လှန့်အ့ံ ေသာငှ ါ ထေတာ်မေသာ ထိ အခါ၊ ဘရားကိ ေ ကာက်ြခင်း အ ှ ိ န်၊
ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်အ ှ ိ န်ေ ကာင့်၊ ေကျာက်ထဲသိ့ ဝင်ေလာ့။ ေြမမန့်၌ ပန်း၍ေနေလာ့။
၁၁ ထိ ကာလ၌ လတိ ့၏ေမာ်ေသာ မျက် ှ ာကိ ှ ိမ့ ်ရ မည်။ လတိ ့၏မာနကိ လည်း တ်ချရမည်။

ထာဝရဘရား တပါးတည်း သာချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေတာ်မလိ မ့ ် မည်။

၁၂

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ ေန့ရက် ကာလသည် ကီ းြမင့်ေသာအရာ ှ င့်
မိ ေမာက်ေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဆီ းတား၍၊ သတိ ့သည် ှ ိမ့ ်ချြခင်း ှ ိ က
ကီ းြမင့်ေသာ ေလဗ န်အာရဇ် ပင် ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊

လိ မ့ ်မည်။ ၁၃

၁၄ ြမင့်ေသာေတာင် ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊

မိ ေမာက်ေသာ ေတာင်ပိ့ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ ၁၅ ြမင့်ေသာ ရဲ တိက် ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ ခိ င်ခ့ံ ေသာ
မိ ့ ိ း ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ ၁၆ တာ သေဘာအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ ှ စ်သက် ဘွ ယ်ေသာ

ပါ ံ

အလံ းစံ တိ ့ကိ၎င်း ဆီ းတားလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ထိ ကာလ၌ လတိ ့၏မာနကိ တ်ချ၍၊ လတိ ့၏
စိ တ်ြမင့်ေသာ သေဘာကိ ှ ိမ့ ်ရမည်။ ထာဝရဘရား တပါးတည်းသာ ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့
ေရာက်ေတာ်မ လိ မ့ ်မည်။ ၁၈ ပ်တ ဆင်းတတိ ့သည် ှ င်း ှ င်းကွ ယ်ေပျာက် ကလိ မ့ ် မည်။ ၁၉
ထာဝရဘရားသည်

ေြမ ကီ းကိ ေချာက်

လှ န့်အ့ံ

ေသာငှ ါ

ထေတာ်မေသာအခါ၊

ထိ ဘရားကိ ေ ကာက်ြခင်း အ ှ ိ န်၊ ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်အ ှ ိ န်ေ ကာင့် လတိ ့သည်
ေကျာက်တွင်း၊ ေြမတွ င်းထဲ သိ့ ဝင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၀ ထိ ကာလ၌ လတိ ့သည် မိ မိတိ့ကိးကွ ယ်ဘိ့
မိ မိတိ့ လပ်ဘးေသာ ေငွ ပ်တ၊ ေ

ပ်တတိ ့ကိ ေပွ းများ၊ လင်း ိ ့ များ၌ ပစ်ထား ကလိ မ့ ်မည်။

၂၁ ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီ းကိ ေချာက်လှန့်အ့ံ ေသာငှ ါ ထေတာ်မေသာအခါ၊ ထိ ဘရားကိ

ေ ကာက်ြခင်း

အ ှ ိ န်၊

ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်အ ှ ိ န်ေ ကာင့်

ေကျာက်တွင်း၊

ေချာက် ကားထဲ သိ့ ေြပးဝင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ ှ ာေခါင်း ှ င့်အသက် တတ်ေသာ လသတဝါကိ
မကိ းစား က ှ င့်။ ထိ သိ့ေသာ သကိ အဘယ်သိ့ ပမာဏ ပစရာ ှ ိ သနည်း။

၃ အေ ကာင်းမကား၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်၊

မန့်အေထာက်အပင့် ှ င့်

ေရအေထာက်အပင့်

အေထာက်အပင့်တိ ့ကိ

ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့်

အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်
ှ ိ သမ မှစ၍၊

ယဒြပည်မှ

တန်ခိး ကီ းေသာသ၊ စစ်တိက်ေသာသ၊ တရားသ

ခပ်သိမ်းေသာ

ပယ် ှ ားေတာ်မ၏။

၂

ကီ း၊ ပေရာဖက်၊ ေဗဒင်တတ်၊

အသက် ကီ းသ၊ ၃ ေသွ းေသာက် ကီ း၊ အရာ ှ ိ ၊ တိ င်ပင်မးမတ်၊ လက် သတိ ှ ိ ေသာသ၊
တ်သတိ ှ ိ ေသာသတိ ့ကိ ပယ် ှ ား ေတာ်မ၏။ ၄ ထိ ြပည်တွင် သငယ်တိ့ကိ မင်းအရာ၌
ငါခန့်ထား

၍

ိစ
့ ိ ့သငယ်တိ့သည်

အပ်စိး ကလိ မ့ ်မည်။

တေယာက်ကိတေယာက်၊ အိ မ်နီးချင်းတေယာက်ကိတေယာက်

၅

ြပည်သားတိ ့သည်
ှ ဥ်းဆဲ ကလိ မ့ ်မည်။

သငယ်သည် အသက် ကီ းသကိ ၎င်း၊ လယတ်သည် လြမတ်ကိ၎င်း ေစာ်ကားလိ မ့ ်မည်။ ၆
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ထိ ေ ကာင့်၊ လသည် ေပါက်ေဘာ်ချင်းညီ အစ်ကိ ကိ ကိ င်ဆွဲ၍၊ သင်၌ အဝတ် ှ ိ ေသး၏။ လာပါ။
အက ်ပ် တိ ့အေပ ၌ မင်း ပပါ။ အက ်ပ်တိ့ ပိ ပျက်ရာကိ လည်း ပြပင်ပါဟဆိ လ င်၊ ၇
သကလည်း၊ ငါသည် ပြပင် ိင်ေသာ သမဟတ်။ ငါ့အိမ်၌ မန့်လည်းမ ှ ိ ။ အဝတ်လည်းမ ှ ိ ။ ငါ့ကိ
ြပည် သားတိ ့ အေပ မှာမင်းမ ပေစ ှ င့်ဟ အတည့်အလင်း ေြပာဆိ လိမ့ ်မည်။

၈

ေယ ှ လင် မိ ့ ပိ လဲလျက်၊ ယဒြပည်ဆံ း ံ းလျက် ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့စကား ှ င့်
သတိ အ
့ ကျင့်တိ ့ သည် ထာဝရဘရား၏ အလိ ေတာ် ှ င့်မညီ ၊ ဘန်း ကီ း ေသာ မျက်စိေတာ်တိ့ကိ
ဆန့်ကျင်ဘက် ပ က၏။ ၉ သတိ ့မျက် ှ ာအေနအထားသည် သတိ ့တဘက်၌ သက်ေသခံ ၏။
မိ မိဒစ ိ က်ကိမဝှက်၊ ေသာဒံ မိ သ
့ ားကဲ့ သိ ့ ထင် ှ ားစွ ာ ပ က၏။ သတိ ့ဝိညာဥ်၌ အမဂလာ ှ ိ ၏။
အေ ကာင်းမကား၊ မေကာင်းကျိုးကိ မိ မိတိ့၌ ဆပ်ေပး က ပီ ။ ၁၀ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်
မဂလာ ှ ိ ၏ဟ ထိ သ အား ေြပာေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ သသည် မိ မိအကျင့် တိ ့၏အကျိုးကိ
ခံ စားရလိ မ့ ်မည်။

၁၁

မတရားေသာသသည်အမဂလာ ှ ိ ၏။မေကာင်း

အမ ှ င့်ေတွ ့လိ မ့ ်မည်။

အေ ကာင်းမကား၊

သကျင့်

ေသာ

ေသာ

အကျင့်တိ ့၏အြပစ်ကိ

သ၌ဆပ်ေပးရလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ငါ၏လများကိ ကား၊ သငယ်တိ့သည်

ှ ဥ်းဆဲ က

၏။

မိ န်းမတိ ့သည်လည်း အပ်စိး က၏။ ငါ၏လများတိ ့၊ သင်တိ့အား လမ်းြပေသာသတိ ့သည်
လမ်းလွဲ ေစ က၏ သင်တိ့သွားေသာ လမ်းခရီ းကိ လည်း ဖျက် က၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည်
မိ မိအမကိ

ေစာင့်အံ့ ေသာ

အားထတ်ေတာ်မ၏။

ငှ ါ
၁၄

ထေတာ်မ၏။
ထာဝရဘရားသည်

မိ မိလတိ ့ကိ

တရားစီ ရင်မည်ဟ

မိ မိလတိ ့တွင်၊

အသက် ကီ း

သတိ ့ကိ၎င်း၊ မင်းတိ ့ကိ၎င်း တရားစီ ရင်ရာ၌ ဆီ း ကိ း ေတာ်မမည်။ သင်တိ့သည်
ငါ့ဥယျာဥ်ေတာ်ကိစား က ပီ ။ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့၏ ဥစာကိ လယ၍၊ မိ မိတိ့အိမ်၌ သိ ထား က ပီ ။
၁၅ ငါ၏လတိ ့ကိ အဘယ်ေ ကာင့်

ှ ိပ်စက် ကသ နည်း။ ဆင်းရဲ သားတိ ့၏မျက် ှ ာကိ

အဘယ်ေ ကာင့် ကိ တ် ကသနည်းဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင် အ ှ င် ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ တဖန်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဇိ အန်သတိ ့သမီ းတိ ့သည်
စိ တ်ြမင့်၍၊ မိ မိလည်ပင်းကိ ြပလျက်၊ မျက်စိေလာ်လည်လျက်၊ ေြခချင်းတန်ဆာြမည် လျက်၊
စိ တ်စိတ်လှမ်းသွ ားတတ်ေသာေ ကာင့်၊ ၁၇ ဘရား ှ င်သည် ဇိ အန်သတိ ့သမီ းတိ ့ကိ ေခါင်းတံ း
ြဖစ်ေစေတာ်မမည်။ ထာဝရဘရားသည် သတိ ့မှ အဝတ် ကိ ပယ်၍ အ ှ က်ခွဲေတာ်မမည်။ ၁၈
ထိ ကာလ၌ ဘရား ှ င်သည် သတိ ့ေြခချင်း၊ ဈာဦ းထပ်၊ လဆန်း ပ်လည်ဆွဲ၊ ၁၉ နားသန်သီး၊
လက်ေကာက်၊ မျက် ှ ာဖံ း၊ ၂၀ ေပါင်းသရဖ၊ ေ ေြခ ကိ း၊ ခါးပန်း၊ ှ ာေခါင်းဘး၊ ၂၁ လက်ဖွဲ ့၊
လက်စွပ်၊

ှ ာဆွဲ ၊

၂၂ ေ ဈာအကျ၊ တပက်၊ ေခါင်း ခံ ၊ လွ ယ်အိတ်၊

၂၃ လွ ယ်မှန်၊

အတွ င်းအကျ၊ ဦ းရစ်၊ တင်းတိ မ်တိ့ကိ ပယ် ှ င်းေတာ်မမည်။ ၂၄ ေမးေသာ အနံ အ
့ ရာ၌

ေဟ ှ ာယ

1108

ပပ်စပ်ေသာအနံ ၊့ ခါးစည်းအရာ၌ ခါး ကိ း၊ ကျစ်ေသာဆံ ပင်အရာ၌ ေခါင်း ထံ းြခင်း၊
ရင်စည်းတန်ဆာအရာ၌ေလ ာေတ ကိ း၊ လှ ေသာ အဆင်းရာ၌ သံ ပထိ းချက်ရာ ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။
၂၅ သင်၏ လတိ ့သည် ထားလက်နက်ြဖင့်၎င်း၊ သင်၏သရဲ တိ့သည် စစ်တိက်သြဖင့်၎င်း လဲ ၍

ဆံ း ံ း က

လိ မ့ ်မည်။ ၂၆ သ၏တံ ခါးတိ ့သည် ငိ ေ ကးြမည်တမ်း၍၊

၄ သသည်

လဆိ တ်ညံရာေြမေပ မှာ

ထိ င်ရလိ မ့ ်

မည်။

ထိ ကာလ၌

မိ န်းမခနစ်ေယာက်တိ့သည် ေယာက်ျား တေယာက်ကိ ကိ င်ဆွဲလျက်၊ က န်မတိ ့သည်
ကိ ယ်မန့်ကိ စားပါမည်။ ကိ ယ်အဝတ်ကိလည်း ဝတ်ပါမည်။ က န်မ တိ ့ကိ ေမာင်၏နာမြဖင့်
သမတ်ြခင်းသာ ှ ိ ေစ၍၊ က န်မတိ ့ ှ က်ေ ကာက်ြခင်းကိ ပယ်ေဖျာက်ပါဟ ဆိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂
ထိ ကာလ၌

ထာဝရဘရား၏အ ွ န့်သည်

လွ တ်ေသာဣသေရလ

ဘန်း

အမျိုးသားတိ ့အဘိ ့၊

အသေရပွ င့ ်လန်းလိ မ့ ်မည်။

ေြမအသီ းအ ှ ံ သည်

ေကာင်းြမတ်

ေလျာက်ပတ်လိမ့ ်မည်။ ၃ ထာဝရဘရားသည် တရားစီ ရင်ေသာဝိ ညာဥ်၊ မီ းေလာင်ေသာ
ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်၊
ေယ ှ လင် မိ ့၌

၄ ဇိ အန်သတိ ့သမီ းတိ ့၏ အညစ်အေ ကးကိ ေဆး ေ ကာ၍၊

ေနရစ်ေသာ

သတည်းဟေသာ

အသက်စာရင်းဝင်သမ ေသာ

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ သည် သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၅ ထာဝရဘရားသည်လည်း
ဇိ အန်ေတာင်မှာ ှ ိ သမ ေသာ အိ မ်များ ှ င့် စည်းေဝးရာ ပရိ သတ်များအေပ တွ င်၊ ေန့အချိန်၌
မိ ဃ်းတိ မ် ှ င့်
ြမတ်ေသာအရာ

မီ းခိ းကိ ၎င်း၊

ညဥ့်အချိန်၌

အလံ းစံ တိ ့ကိ

မီ းလံ အလင်းကိ ၎င်း

လမ်းမိ းေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၍၊

၆

ေန့အချိန်၌လည်း

ေနပကိ ကွယ်ကာေသာတဲ ၊ မိ ဃ်းသက်မန်တိင်းေရာက်မှ လံ ခံ ေသာ ခိ လံ ရာြဖစ်လိမ့ ် မည်။

၅ ငါချစ်ရာသခင်၏
ေ ှ ေတာ်
့
၌ဆိ ေပအံ့ ။

စပျစ်ဥယျာဥ်ေတာ်ကိ
ေြမေကာင်းေသာ

စပျစ်ဥယျာဥ်ေတာ်တဆ ှ ိ ၏။
အေကာင်းဆံ းေသာ

အေ ကာင်း ပ၍၊

ေမတာသီ ချင်းကိ

ေတာင်ေပ မှာ

ငါချစ်ရာသခင်၏

၂ ေြမကိ တး၍ ေကျာက်ခဲတိ့ကိ

စပျစ် ွယ်ပင်တိ့ကိ

စိ က်ပျိုးေတာ်

မ၏။

ှ င်းလင်းေစ ပီ းမှ၊
ဥယျာဥ်ထဲမှာ

မှီခိရာတဲ လင့်ကိ လည်း ေဆာက်၍၊ စပျစ်သီးနယ် ရာကျင်းကိ လည်း တးေတာ်မ၏။ ထိ အခါ
စပျစ်သီးကိ သီ းမည်ဟေြမာ်လင့်သည် ှ ိ ေသာ်၊ ေဗာ ှ သီ း ကိ သီ းပါသည်တကား။ ၃ ယခမှာ
အိ ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့၊ ငါ ှ င့်ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ်အမကိ စီ ရင် ကပါေလာ့။ ၄
ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ်၌ ငါ့ေကျးဇး ပ ိင်လျက်၊ မ ပ

ေသးေသာ အရာတစံ တခ ှ ိ သေလာ။

စပျစ်သီးကိ သီ းမည်ဟ ေြမာ်လင့်သည် ှ ိ ေသာ်။ ေဗာ ှ သီ းကိ အဘယ် ေ ကာင့် သီ းသနည်း။ ၅
ယခနားေထာင် က။ ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ်၌ ငါ ပ ရမည်အမကိ သင်တိ့အား ငါေဘာ်ြပမည်။
ေစာင်းရန်းကိ ငါပယ် ှ င်းသြဖင့်။ သတပါးတိ ့သည် စား ကလိ မ့ ်မည်။ အတ် ိ ကိ ဖျိုသြဖင့်၊
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သတပါးတိ ့သည် ေကျာ်နင်း က

လိ မ့ ်မည်။

၆ ဥယျာဥ်ကိ ငါ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးမည်။

အဘယ်သ မ မြပင်ဆင်ရ။ အဘယ်သမ မတးဆွ ရ။ ဆးပင် အမျိုးမျိုးေပါက် ကလိ မ့ ်မည်။
ထိ ဥယျာဥ်အေပ မှာလည်း မိ ဃ်းမ ွာေစြခင်းငှ ါ ငါပညတ်မည်။ ၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရား၏ စပျစ်ဥယျာဥ်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးတည်း။ ှ စ်သက် ေတာ်မေသာ
ပျိုးပင်ကား၊ ယဒလတည်း၊ တရားစီ ရင်ြခင်း ကိ ေြမာ်လင့်ေတာ်မြခင်းအရာ၌လည်း
ငိ ေ ကးြခင်းကိ ၎င်း ေတွ ့ြမင်ေတာ်မ၏။ ၈ မိ မိတိ့သည် ေြမ၏အလယ်၌ တစတည်းေနရာ
ကျ၍၊

လပ်ေသာအရပ်

မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊

အိ မ်တေဆာင် ှ င့်

တေဆာင်ကိ၎င်း၊

လယ်တကွ က် ှ င့်တကွ က်ကိ၎င်း၊ ဆက်တတ်ေသာသတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။
ငါ၏နားအပါး၌
အကယ်စင်စစ်

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား

၉

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ကီ း ကျယ်တင့်တယ်ေသာ အိ မ်အများတိ ့သည် ေနေသာသ မ ှ ိ ။

လဆိ တ်ညံရာြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။
စပျစ်ရည်တဗတ်ကိမ သာ

၁၀ အေ ကာင်းမကား၊

ြဖစ်ေစမည်။

စပျစ်ဥယျာဥ်တပယ်သည်

မျိုးေစ့ကိ လည်း

ကဲ ေသာအခါ၊

ဆယ်ဘိ့တွင်တဘိ ့ကိမ သာ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ေသရည်ေသရက်ကိ ေသာက်အ့ံ ေသာငှ ါ၊
နံ နက် ေစာေစာထ၍ စပျစ်ရည် ှ င့် ယစ်မးအံ့ ေသာငှ ါ၊ ညဥ့်ကိ လည်း လွ န်ေစတတ်ေသာ
သတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။

၁၂ သတိ ့၏ပွဲ ၌ေစာင်း၊ တေယာ၊ ပတ်သာ၊ ပေလွ ၊

စပျစ်ရည်ပါတတ်၏။ ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်ကိကား၊ ပမာဏမ ပ က။ လက်ေတာ် ှ င့်
ပြပင်ေတာ်မရာကိ မရိ ပ် မိ က။ ၁၃ ထိ ေ ကာင့် ငါ၏လတိ ့သည် ပညာမ ှ ိ ၊ ဘမ်းဆီ း
သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရ က၏။ မးမတ်တိ့သည် မွ တ်သိပ်၍ ေသ က၏။ ဆင်းရဲ သားတိ ့သည်
ေရငတ်၍ ပေဆွ းလျက် ှ ိ က၏။ ၁၄ ထိ ေ ကာင့်၊ မရဏာ ိင်ငံသည် မိ မိေလာဘကိ ကျယ်ေစ၍
မိ မိပစပ်ကိအတိ င်းအ ှ ည်မ ှ ိ ဘဲ ဖွ င့ ်ဟ သြဖင့်၊ သတိ ့၏ ဂဏ်အသေရအလံ းအရင်း၊
အသံ ဗလံ ပ

ြခင်း၊

င်လန်းြခင်းတိ ့သည် ဆင်း မပ်ရ က၏။ (Sheol h7585)

၁၅

ယတ်ေသာသလည်း ဦ း ှ ိမ့ ်ြခင်း၊ ြမတ်ေသာ သလည်း တ်ချြခင်းကိ ခံရ၍၊ မာန ကီ းေသာ
သတိ ့၏ မျက် ှ ာလည်းပျက်ရ၏။ ၁၆ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်
တရားစီ ရင်ြခင်းအားြဖင့် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေတာ် မလိ မ့ ်မည်။ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်သည် ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအားြဖင့်၊ သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ထိ အခါ
သိ းသငယ်တိ့သည် အလိ အေလျာက် ကျက်စား ကလိ မ့ ်မည်။ သေဌးသ ကယ်ပိင်းဘး၍။
လဆိ တ်ညံရာအရပ်၌လည်း ဧည့်သည်တိ့သည် စားရ က

လိ မ့ ်မည်။ ၁၈ ဒကကိ ဒစ ိ က်ြဖင့်

ဆွဲ ေသာသ၊ လှ ည်း ကိ းြဖင့် ဆွဲ သကဲ့ သိ ့၊ အြပစ်ကိဆွဲငင်ေသာ သတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။
၁၉

သတိ ့ကလည်း၊
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အလျင်အြမန် ကိ းစားေတာ် မပါေစ။ ငါတိ ့သည် သိ နားလည်ရမည်အေ ကာင်း၊ ဣသ
ေရလအမျိုး၏သန့် ှ င်းေသာ ဘရား၏အ ကံ ေတာ်သည်၊ အနီးသိ ့ချဥ်း၍ ြပည့်စံ ပါေစဟ
ဆိ တတ် က၏။ ၂၀ မေကာင်းကိ အေကာင်း၊ အေကာင်းကိ မေကာင်း ဟ ေခ တတ်ေသာသ၊
အလင်းအရာ၌အမိ က်၊

အမိ က်

အရာ၌

အလင်းကိ ၎င်း၊

အချိုအရာ၌

အခါး၊

အခါးအရာ ၌အချိုကိ ၎င်း၊ အလွဲ ယတတ်ေသာ သတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။
ငါသည်

ပညာ ှ ိ သည်ဟ

ကိ ယ်ကိထင်ေသာသ၊

သမာသတိ ှ င့်

၂၁

ြပည့်စံ သည်ဟ

ထင်မှတ်ေသာသတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၂၂ စပျစ်ရည်ကိ များစွ ာေသာက် ိင်ေသာသ၊
ေဆး ှ င့်ေရာေသာ ေသရည်ေသရက်ကိ ေသာက်ြခင်း အမ၌၊ အား ကီ းေသာ သတိ ့သည်
အမဂလာ ှ ိ က၏။

၂၃ ထိ သတိ ့သည် တံ စိ းကိ စားြခင်းငှ ါ၊ မတရားေသာ သတိ ့ကိ

အြပစ်မေပးဘဲ လတ်၍၊
ပယ် ှ ားတတ် က၏။
ြမက်ေြခာက်ကိ

ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့၏

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ

ဝန်မခံ ၊

၂၄ ထိ ေ ကာင့်၊ မီ းလ ာသည် ေကာက် ိ းကိ လျက်၊ မီ းလံ သည်

က မ်းေစသည်နည်းတ၊

သတိ ့၏အြမစ်သည်

ေဆွ းေြမ့ေသာ

သစ်သားကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊ အပွ င့ ်သည်လည်း ေြမမန့်ကဲ့သိ ့ လွ င့ ်တတ်လိမ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရ ဘရား၏တရားေတာ်ကိ ကယ် က ပီ ။ ဣသေရလအမျိုး
၏သန့် ှ င်းေသာ ဘရား၏ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ မထီ မဲ့ြမင်

ပ က ပီ ။

၂၅ ထိ ေ ကာင့်၊

ထာဝရဘရားသည် မိ မိလတိ ့ကိ အမျက်ေတာ်ထွက်လျက်၊ သတိ ့၌လက်ေတာ်ကိဆန့်၍
ဒဏ်ခတ် ေတာ်မသြဖင့်၊ ေတာင်တိ့သည်တန်လပ်၍၊ သတိ ့၏အေသ

ေကာင်တိ့သည်

လမ်းများ၌ မစင်ကဲ့သိ ့ြဖစ် က၏။ သိ ့ေသာ်လည်း အမျက်ေတာ်သည် မ ငိ မ်း၊ လက်ေတာ် သည်
ဆန့်လျက် ှ ိ ေသး၏။

၂၆ ေဝးေသာအရပ်မှာေနေသာ လမျိုးတိ ့အဘိ ့ အလံ ကိ ထ၍၊

ေြမ ကီ းစွ န်းသားတိ ့ကိ ိးေဆာ်ေတာ်မ သြဖင့်၊ သတိ ့သည် အလျင်အြမန်လာ ကလိ မ့ ်မည်။
၂၇

သတိ ့တွင်ေမာေသာသမ ှ ိ ။

ထိ မိ၍

လဲ ေသာသ

မ ှ ိ။

ငိ က်မျည်းေသာသ၊

အိ ပ်ေပျာ်ေသာသလည်းမ ှ ိ ။ သတိ ့ ခါးစည်းမေြပ။ ေြခနင်း ကိ းလည်းမက တ်။ ၂၈ သတိ ့
ြမားတိ ့သည် ထက် က၏။ ေလးတိ ့သည် လည်း တင်းလျက် ှ ိ က၏။ ြမင်းခွ ာတိ ့သည်
မီ းေကျာက် ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ရထားဘီ းတိ ့သည်လည်း၊ ေလေဘွ ကဲ့သိ ့၎င်း ထင် က၏။

၂၉

သတိ ့အသံ ဗလံ သည် ြခေသ့ ေဟာက်သံ ှ င့်တ၍၊ ြခေသ့ ပျိုကဲ့ သိ ့ ေဟာက် ကလိ မ့ ်မည်။
ေဟာက်လျက် အေကာင်ကိဘမ်း၍ ေဆာင်သွား ကလိ မ့ ်မည်။ အဘယ်သ မ မကယ်မ တ်ရ။
၃၀ ထိ ကာလ၌ သတိ ့သည် သမဒရာ အသံ ဗလံ ကဲ့ သိ ့ ဟန်းဟန်းြမည် ကလိ မ့ ်မည်။

ထိ ြပည်ကိ ကည့် လ င်၊ ေမှာင်မိက်အတိ ၊ ဒကဆင်းရဲ သက်သက် ှ ိ ၍၊ မိ ဃ်းေကာင်း ကင်
အလင်းသည် ကွ ယ်ေပျာက်လိမ့ ်သတည်း။
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၆ သဇိ မင်း ကီးအနိစေရာက်ေသာ

ှ စ်တွင်၊

ထာဝရဘရားသည်

အလွ န်ြမင့်ြမတ်ေသာပလင်ေပ မှာ ထိ င်ေတာ်မသည်ကိ ငါြမင်၏။ အဝတ်ေတာ်တန်ဆာ သည်
ဗိ မာန်ေတာ်ကိ ြဖည့်ေလ၏။

၂ ေကာင်းကင်တမန်

သရပ်တိ့သည် ပလင်ေတာ်

တဘက်တချက်၌ ရပ်ေန က၏။ သတိ ့သည် အေတာင် ေြခာက်ခစီ ှ ိ ၍၊ အေတာင် ှ စ်ခြဖင့်
မျက် ှ ာကိ ဖံ း လျက်၊ အေတာင် ှ စ်ခြဖင့် ေြခတိ ့ကိ ဖံ းလျက်၊ အေတာင် ှ စ်ခြဖင့် ပျံတတ် က၏။
၃ သတိ ့ကလည်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည် သန့် ှ င်းေတာ်မ၏။

သန့် ှ င်းေတာ် မ၏။ သန့် ှ င်းေတာ်မ၏။ ေြမ ကီ းလံ းသည် ဘန်းေတာ် ှ င့် ြပည့်ေလ၏ဟ
တပါးကိ တပါး ေ ကးေ ကာ်၍ မတ်ဆိ က၏။ ၄ ထိ သိ့ေသာ ေ ကးေ ကာ်သံေ ကာင့်၊
တံ ခါးတိ င်တိ့ သည် လပ် ှ ား၍၊ မီ းခိ း ှ င့် တအိ မ်လံ းြပည့်ေလ၏။
ငါ၌အမဂလာ ှ ိ ၏။ ငါအကျိုးနည်း ပီ ။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည်ညစ်
လျက်၊ ညစ်

၅ ငါကလည်း၊

းေသာ တ်ခမ်း ှ ိ

းေသာ တ်ခမ်း ှ ိ ေသာ လမျိုးတွ င်ေနလျက် ှ င့်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားတည်း ဟေသာ ှ င်ဘရင်ကိ၊ ကိ ယ်မျက်စိ ှ င့်ြမင်ေလ ပီ တကားဟ ဆိ ၏။ ၆
ထိ အခါ ေကာင်းကင်တမန် သရပ်တပါးသည် ယဇ် ပလင်ေပ က မီ း ှ ပ်ြဖင့်ယေသာ
မီ းခဲ တခဲ ကိ လက် ှ င့်ကိ င်လျက်၊ ငါ ှ ိ ရာသိ ့ပျံလာ၍၊ ၇ ငါ့ တ်ကိတိ့ ပီ းလ င်၊ ဤမီ းခဲ သည်
သင်၏ တ်ခမ်းကိ ေတွ ့ ပီ ။ သင်၏ဒစ ိ က်ကိ သတ်သင် ပီ ။ သင်၏အြပစ်လည်း ေြပ ှ င်း ပီ ဟ
ဆိ ၏။ ၈ တဖန်ထာဝရဘရားက၊ ငါသည်အဘယ်သကိ ေစလတ်ရမည်နည်း။ ငါတိ ့အဘိ ့
အဘယ်သသွ ားမည်နည်း ဟ ေမးေတာ်မသံ ကိ ငါ ကားလ င်၊ ငါက၊ အက ်ပ် ှ ိ ပါ၏။
အက ်ပ်ကိ

ေစလတ်ေတာ်မပါဟ

ေလ ာက်ေလ၏။

၉

ထာဝရဘရားကလည်း၊

ထိ လမျိုး ှ ိ ရာသိ ့ သွ ား ပီ း လ င်၊ သင်တိ့သည် ကားလျက်ပင်၊ အနက်ကိ နားမလည် ဘဲ
ကား ကလိ မ့ ်မည်။ ြမင်လျက်ပင်အာ ံ မ ပဘဲ ြမင် က

လိ မ့ ်မည်ဟ ေြပာေလာ့။ ၁၀

သတိ ့မျက်စိမြမင်၊ နားမ ကား၊ စိ တ် ှ လံ းမသိ ၊ အကျင့်မေြပာင်းလဲ ၊ သတိ ့အနာေရာဂါကိ
ငါမ ငိ မ်းေစရ သည်တိင်ေအာင်၊ သတိ ့စိတ် ှ လံ းကိ မိ က်ေစေလာ့။ သတိ ့ နားကိ လည်း
ထိ င်းေစေလာ့။ သတိ ့မျက်စိကိလည်း ပိ တ်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ အိ ထာဝရဘရား၊
အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း ကာပါလိ မ့ ်မည်နည်းဟ ငါေမးေလ ာက်ြပန်လ င်၊ မိ တ
့ ိ ့ သည်
မိ သ
့ ားမ ှ ိ ၊ အိ မ်တိ့သည် အိ မ်သားမ ှ ိ ေအာင် ဖျက်ဆီးြခင်းသိ ့ေရာက်သြဖင့်၊ တြပည်လံ းသည်
လဆိ တ်

ညံ ရာသက်သက်ြဖစ်သည်တိင်ေအာင်၎င်း၊

၁၂

ထာဝရဘရားသည်

လတိ ့ကိေဝးေသာအရပ်သိ့ ေြပာင်းေစေတာ်မ၍၊ ြပည်ထဲမှာများစွ ာေသာ စွ န့်ပစ်ြခင်း
ှ ိ သည်တိင်ေအာင်၎င်း၊ ထိ ကာလသည် ကာလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ ထိ ြပည်၌ ဆယ်ဘိ့တွင်တဘိ ့
ကင်းေသးေသာ် လည်း၊ ထိ အ ကင်းသည် အထပ်ထပ်ဖျက်ဆီးြခင်းကိ ခံရ လိ မ့ ်မည်။
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သိ ့ရာတွ င်၊ ထင်း းပင် ှ င့် သပိ တ်ပင်တိ့ကိ ခတ်လှဲ၍၊ သစ်ငတ်သည် ကင်းသကဲ့ သိ ့၊
သန့် ှ င်းေသာ အ ွယ်သည် ထိ ြပည်၌ အငတ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။

၇ ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိ သားြဖစ်ေသာ၊

ေယာသံ ၏

သား

အာခတ်မင်းလက်ထက်၌၊

ရိ ှ င်ဘရင် ေရဇိ န်မင်း ှ င့် ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေရမလိ မင်း၏သား ေပကာမင်း တိ ့သည်၊
ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ တိက်ြခင်းငှ ါ ချီလာ က၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ အ ကံ မေြမာက် ိင် က။ ၂
ရိ ြပည်သည်

ဧဖရိ မ်ြပည်ကိ

ေတာ်၌သစ်ပင်တိ့သည်

အမှီ ပသည်ဟ

ေလေ ကာင့်

ဒါဝိ ဒ်မင်းမျိုး ကားေသာအခါ၊

လပ် ှ ားသကဲ့ သိ ့၊

မင်း ကီ း၏ ှ လံ း ှ င့်

ြပည်

သားတိ ၏
့ ှ လံ းသည် တန်လပ်လျက် ှ ိ က၏။ ၃ ထိ အခါ ထာဝရဘရားသည် ေဟ ှ ာယကိ မိ န့်
ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည်သင်၏သား

ှ ာယာ ပ် ှ င့် အတသွ ား၍၊ ခဝါသည်၏

လယ်နားမှာ ေ ှ ာက်ေသာ လမ်း၊ အထက်ေရကန်
ေတွ ့လ င်၊
ေသာ

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

သတိ ပ၍

၄

ဤထင်းစ ှ စ်ခတည်းဟေသာ၊

ပန်ဝ၌အာခတ်မင်းကိ
ငိ မ်သက်စွာေနေလာ့။

ရိ မင်းေရဇိ န် ှ င့်

ကိ ဆိ၍
မီ းခိ းထွ က်

ေရမလိ ၏သားတိ ့သည်

ြပင်းစွ ာအမျက်ထွက်ေသာ်လည်း၊ မစိ းရိ မ် ှ င့်၊ စိ တ်မပျက် ှ င့်။ ၅

ရိ ြပည်၊ ဧဖရိ မ်ြပည်၊

ေရမလိ သားတိ ့က၊ ၆ ငါတိ ့သည် တိ က်ယ၍ ြပည်အလယ်မှာ တဗာလ ၏သားကိ မင်းအရာ၌
ခန့်ထား ကကန်အ့ံ ဟ သင့်ဘက်၌ မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ ကံ ကေသာ်လည်း၊ ၇ ဘရား ှ င်
ထာဝရဘရားက၊
ဒမာသက် မိ ။့

ထိ အ ကံ မတည်ရ။

ထိ သိ့မြဖစ်ရ။

၈

ရိ ြပည်၏ေခါင်းကား၊

၉ ဒမာသက် မိ ၏
့ ေခါင်းကား၊ ဧဖရိ မ်ြပည်၏ ေခါင်းကား၊

ှ မာရိ မိ ။့

ှ ာမာရိ မိ ၏
့ ေခါင်းကား၊ ေရမလိ သားြဖစ်ရ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ေြခာက်ဆယ်ငါး ှ စ်အတွ င်း
တွ င်၊ ဧဖရိ မ်ြပည်ကိ ြပည်မြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ချိုးဖဲ့ လိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့သည် မယံ လ င်၊
မတည်ရ ကဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၀ တဖန်ထာဝရဘရားက၊

ထာဝရဘရားထံ မှာနိမိတ်လကဏာကိ ေတာင်းပန်ေလာ့။

သင်၏ဘရားသခင်

၁၁ နက်ေသာအရပ်၌ြဖစ်ေစ၊

ြမင့်ေသာအထက် အရပ်၌ြဖစ်ေစ၊ ေတာင်းပန်ေလာ့ဟ အာခတ်မင်းကိ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၁၂
အာခတ်မင်းက၊ က ်ပ်မေတာင်းပန်းပါ။ ထာဝရဘရားကိ မစံ စမ်းပါဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၃
ထိ အခါ

ေဟ ှ ာယက၊

လကိ ငီ းေငွ ့ေစသည်
မည်ေလာ့။

အိ ဒါဝိ ဒ်အမျိုးသားတိ ့၊

နားေထာင် ကေလာ့။

သာမက၊ ငါကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင်ကိ

သင်တိ့သည်
ငီ းေငွ ့ေစ က

၁၄ ထိ ေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားသည် ကိ ယ်ေတာ်တိင် နိမိတ်လကဏာကိ

သင်တိ့အားေပးေတာ်မမည်။ ကည့် ေလာ့။ သတိ ့သမီ းကညာသည် ပဋိ သေ စွဲ ယ၍၊ သား
ေယာက်ျားကိ ဘွ ားြမင်လတံ့ ။ ထိ သားကိ ဧမာေ ွလ အမည်ြဖင့် မှည့်ရလတံ့ ။ ၁၅ ထိ သသည်
မေကာင်းေသာအရာကိ ပယ်၍၊ ေကာင်းေသာအရာကိ

ေဟ ှ ာယ

ေ ွးယတတ်သည်တိင်ေအာင်၊
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ိဓ
့ မ်း ှ င့်ပျားရည်ကိ စားရလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ထိ သငယ်သည် မေကာင်းေသာအရာကိ မပယ်၊
ေကာင်းေသာအရာကိ

မေ ွးမယတတ်မှီ၊

သင်ေ ကာက်

ေသာ ှ င်

ဘရင် ှ စ်ဦး

အစိ းရေသာြပည်သည် စွ န့်ပစ် ေသာ အရပ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၇ ဧဖရိ မ်အမျိုးသည် ယဒအမျိုး ှ င့်
ကွ ာသွ ားေသာေန့မှ စ၍၊ မြဖစ်ဘးေသာ ေန့ရက်ကာလကိ

ထာဝရဘရား သည်

သင်၏အေပ ၌၎င်း၊

သင်၏လများေပ ၌၎င်း၊

သင်၏အမျိုးရင်းအေပ ၌၎င်း၊

ေရာက်ေစေတာ်မမည်။

၁၈ ထိ ကာလ၌ အဲ ဂတုြမစ်လက် ကားတိ ့ အနားမှာ

ှ ိ ေသာ

ယင်ေကာင်ကိ၎င်း၊ အာ ရိ ြပည်၌ ှ ိ ေသာ ပျား ေကာင်ကိ၎င်း၊ ိးေဆာ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ၁၉
သတိ ့သည်လာ၍ လဆိ တ်ညံေသာချိုင့်များ၊ ေချာက် ကား၊ ေတာအံ ၊ ကျက်စားရာများအေပ မှာ
အကန်အစင်နား ကလိ မ့ ်မည်။

၂၀

ထိ ကာလတွ င်

ြမစ် ကီ းတဘက်၌ေနေသာသ၊

အာ ရိ ှ င်ဘရင်တည်းဟေသာ ငှ ါးေသာသင်တန်းြဖင့် ထာဝရဘရားသည် ဆံ ပင် ှ င့်
ေြခေမွ းကိ ရိ တ်ေတာ် မမည်။ မတ်ဆိတ်ကိလည်း ပယ် ှ င်းေတာ်မမည်။ ၂၁ ထိ ကာလ၌
လသည် ွားမကေလးတေကာင်၊ သိ းဆိ တ် ှ စ်ေကာင်ကိေမွ းစားလ င်၊ ၂၂ သတိ ့၌များစွ ာေသာ
ိက
့ ိ ရသြဖင့် ိဓ
့ မ်းကိ စားရ၏။ ြပည်၌ ကျန် ကင်းသမ ေသာသတိ ့သည် ေထာပတ် ှ င့်
ပျားရည်ကိ သာစားရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၃ ထိ အခါ စပျစ် ွယ်ပင်တေထာင် ှ ိ ၍၊ ေငွ တေထာင်
အဘိ းထိ က်ေသာ စပျစ်ဥယျာဥ်တိင်း၊ ဆးပင် မျိုးသက်သက် ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။
ေလး ှ င့်ြမားကိ

ေဆာင်လျက်

ထိ အရပ်သိ့

သွ ား ကလိ မ့ ်မည်။

၂၄

ေြမတြပင်လံ း၌

ဆးပင်မျိုးသက်သက် ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ ေပါက်တး ှ င့်တးဆွ ရာ ေတာင်ယာ ှ ိ သမ တိ ့ သည်၊
ဆးပင်မျိုးေ ကာင့် အဘယ်သမ မချည်ဝ့ံ သြဖင့်၊ ွားလွ တ်၍ ကျက်စားရာ၊ သိ းဆိ တ်တိ့
ေကျာ်နင်းရာြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေဟာေလ၏။

၈ တဖန်ထာဝရဘရားက၊

သင်သည် ကီ းေသာ

ေကျာက်သင်ပန်းကိ ယ ပီ းလ င်၊

အေသာ့လယက် ြမန်ြမန် ဖျက်ေလာ့ဟ ဆိ လိေသာ၊ မေဟရ ှ ာလလဟာ ှ ဗတ် ဟေသာ
အကရာစာလံ းကိ လဘာသာအားြဖင့် ေရးထား ေလာ့ဟ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂ ထိ အခါ
သက်ေသခံ ေစြခင်းအလိ ငှါ၊ ယံ ေလာက် ေသာသက်ေသ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ဥရိ ယ ှ င့်
ေယဗရခိ ၏ သား ဇာခိ ရိတိ့ကိ ငါေခ ထား၏။ ၃ ထိ ေနာက်မှငါသည် ပေရာဖက်ကေတာ်ကိ
ချဥ်း

သြဖင့်၊

သသည်

ပဋိ သေ စွဲ ယ၍

သားေယာက်ျားကိ

ဘွ ားြမင်ေလ၏။

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ထိ သားကိ မေဟရ ှ ာလဟာ ှ ဗတ်ဟေသာ အမည်ြဖင့်မှည့်ေလာ့။ ၄
အေ ကာင်းမကား။ ထိ သငယ်သည် အမိ အဘ ဟမေခ တတ်မှီ၊ ဒမာသက် မိ ၏
့ စည်းစိ မ်၊
ှ မာရိ မိ ့၌ လယက် ေသာဥစာကိ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည် သိ မ်းသွ ား လိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၅ တဖန်ထာဝရဘရားက၊ ဤလမျိုးသည် ြဖည်း

ေဟ ှ ာယ

ှ င်းစွ ာစီ းေသာ ှ ိ ေလာင်ေချာင်းကိ
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ြငင်းပယ်၍၊

၆ ေရဇိ န် ှ င့် ေရမလိ သားတိ ့၌ ဝမ်းေြမာက် က

ထာဝရဘရားသည်

အလံ းအရင်းပါေသာ

အာ

ေသာေ ကာင့်၊

၇

ရိ ှ င်ဘရင်တည်းဟေသာ၊

ခွ န်အားဗလ ကီ း၍များေသာ ြမစ်ေရ ှ င့်သတိ ့ကိ လမ်းမိ းေစတတ်ေတာ်မသြဖင့်။ ထိ ြမစ် သည်
မိ မိေချာင်များကိ လမ်း၍၊ မိ မိကမ်များကိ လံ လျက်၊ ၈ ယဒြပည်ကိ ချင်းနင်းလမ်းမိ း
ြဖန့်သွား၍၊ လည်ပင်းတိ င်ေအာင်မှီလိမ့ ်မည်။ သ၏ အေတာင်တိ့ကိ လည်း ြဖန့်သြဖင့်၊
ကိ ယ်ေတာ်၏ေြမတြပင်လံ းကိ အပ်မိး လိ မ့ ်မည်၊ အိ ဧမာေ ွလဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
အချင်းလများတိ ့၊

သင်းဖွဲ ့၍မိ င်ေတွ ကေလာ့။

ေဝး

၉

ေသာြပည်သားအေပါင်းတိ ့၊

နားေထာင် ကေလာ့။ ခါးစည်း၍ မိ င်ေတွ ကေလာ့။ ခါးစည်း၍ မိ င်ေတွ က
တိ င်ပင် ကေလာ့။ သင်တိ့အ ကံ သည် ပျက်လိမ့ ်မည်။ စီ ရင် က

ေလာ့။ ၁၀

ေလာ့။ စီ ရင်သည်အတိ င်း

မတည်ရ။ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့ဘက်၌ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဤလမျိုး၏
ဘာသာဓေလ့အတိ င်း၊ ငါမကျင့်ရ မည်အေ ကာင်း၊ ထာဝရဘရားသည် တန်ခိးြပလျက်၊ ငါ့ကိ
သွ န်သင်၍မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
သင်တိ့

သည်

၁၂

သင်းဖွဲ ့ြခင်းဟ၊

ဤလမျိုးဆိ သမ အတိ င်း၊

သင်းဖွဲ ့ြခင်းဟ မဆိ က ှ င့်။ သတိ ့ေ ကာက်တတ်

ေသာအရာကိ

မေ ကာက် က ှ င့်။ မထိ န့်လန့် က ှ င့်။ ၁၃ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားကိ
ိ ေသြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ထိ ဘရားကိ သာ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း၊ ထိ န့်လန့်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၄
ထိ သိ့ ပလ င်၊

ထိ ဘရားသည်

ဣသေရလလ ှ စ်မျိုးတိ ့
ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့၌

သင်တိ့ခိလံ ရာ

ြဖစ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

ထိ မိ၍လဲ စရာေကျာက်၊

ေကျာ့ကွ င်း ှ င့်

သိ ့ရာတွ င်

မှားယွ င်းစရာေကျာက်၊

ေထာင်ေချာက်

ေယ

ြဖစ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၁၅

ထိ သအများတိ သ
့ ည် ထိ မိ၍ တိ မ်းလဲ ကျိုးပဲ့ ြခင်း၊ ေကျာ့မိ ဘမ်းဆီ းြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။
၁၆

ဤသက်ေသခံ ချက်ကိ

ငါ့တပည့်တိ ့တွင်

ထပ်

ထား၍၊

ပညတ်တရားကိ

တံ ဆိ ပ်ခတ်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၁၇ ယာကပ်အမျိုးသားတိ ့တွင် မျက် ှ ာေတာ်ကိ
ကွ ယ်ထားေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိ ငါသည် ဆိ င်းငံ့ လျက် ေြမာ်လင့်မည်။ ၁၈ ငါမှစ၍
ငါ့အားထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ သငယ်တိ့သည် ှ ိ က၏။ ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာ ကျိန်းဝပ်
ေတာ်မေသာ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား ထံ ေတာ်က၊ ဣသေရလအမျိုး၌
ပပနိမိတ် ှ င့် အံ့ ဘွ ယ် ေသာ အရာြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ေပးေတာ်မသတည်း။ ၁၉ တိ းတိ းေြပာ၍
မ န်သရဇ ာယ်တတ်ေသာ နတ် ဝင် ှ င့် စန်းတိ ့၌ ဆည်းကပ် ကေလာ့ဟ သင်တိ့အား
ဆိ လ င်မကား၊ လတိ ့သည် မိ မိတိ့ဘရားသခင်၌ မဆည်း ကပ်အပ်သေလာ။ အသက် ှ င်ေသာ
သ၏အမမှာ အသက်ေသေသာသ၌ ဆည်းကပ်အပ်သေလာ။ ၂၀ တရားေတာ်ကိ၎င်း၊
သက်ေသခံ ေတာ်မချက်ကိ၎င်း
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တ်ကပတ်ေတာ် ှ င့်မညီ လ င်၊ သတိ ့၌ အာ ဏ်မတတ် ေသး။

၂၁ ပင်ပန်းြခင်း ှ င့်

မွ တ်သိပ်ြခင်းကိ ခံလျက် လွ န် သွ ားရ ကလိ မ့ ်မည်။ မွ တ်သိပ်ေသာအခါလည်း ကိ ယ်ကိ
ကိ ယ်ေ ှ ာင့် ှ က်၍၊ မိ မိတိ့ ှ င်ဘရင် ှ င့် မိ မိတိ့ ဘရားသခင်ကိ ကျိတ်ဆဲ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၂
အထက်သိ့ေမ ာ်သည်ြဖစ်ေစ၊

ေြမ ကီ းကိ

ကည့်သည်ြဖစ်ေစ၊

ဒကဆင်းရဲ ှ င့်

ေမှာင်မိက်အတိ ှ ိ ပါ ၏။ ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက် ှ င့်ေတွ ့၍၊ အလင်းကွ ယ် ေပျာက်ရာသိ ့
ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၉ သိ့ေသာ်လည်း၊

ဒကဆင်းရဲ ြခင်းကိ

ခံ ရေသာ

ြပည်သည်

ေနာက်မှ

ေမှာင်မိက် ှ င့်ကင်းလွ တ်လိမ့ ်မည်။ ဇာဗလန်ခ ိ င် ှ င့် နဿလိ ခ ိ င်ကိ အထက်က တ်ချ
ေတာ်မေသာ်လည်း၊ ေနာက်တဖန်အိင်နားေ ှ ာက်ေသာ လမ်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၊
တပါးအမျိုးသားေနရာ ဂါလိ လဲြပည်ကိ ဂဏ်အသေရ ှ င့် ြပည့်စံ ေစေတာ်မ၏။
ေမှာင်မိက်ထဲမှာ

သွ ားလာေသာလများတိ ့သည်

ေသမင်း၏ ိင်ငံအရိ ပ် တွ င်
ကိ ယ်ေတာ်သည်

အလင်းကိ ြမင်ရ၍၊

ှ ိ ေနေသာ သတိ ့၌ အလင်း ေပ ထွ န်းလျက် ှ ိ ၏။

အမျိုးသားတိ ့ကိ

တိ းပွ ားေစေတာ်မ၏။

ကီ းစွ ာေသာ

စပါးကိ

များြပားေစ၍၊

သတိ ့၏

စသိ မ်းရာကာလ၌

၂

၃

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ

ဝမ်းေြမာက်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊

လယေသာ ဥစာကိ ေဝေသာသ ဝမ်းေြမာက်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ သတိ ့သည်
ဝမ်းေြမာက် ကပါ၏။

၄ အေ ကာင်းမကား၊ မိ ဒျန်လက်ထက်၌

ကိ ယ်ေတာ်သည်

သတိ ့ထမ်းရေသာထမ်းဘိ း၊

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသ၏ လှ ံ တံ ကိ ၎င်း ချိုးေတာ်မ ပီ ။
အေသွ းလှ ေသာ
လိ မ့ ်မည်။

ပေတာ် မသကဲ့ သိ ့၊

ေကျာ၌ခံ ရေသာတတ်ကိ၎င်း၊
၅ စစ်တိက်ေသာသရဲ ၏ ေြခစွ ပ် ှ င့်

အဝတ်တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့သည်

မီ း ိ ဘိ
့ ့မီးစာ

ြဖစ်ရ က

၆ အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့အဘိ ့ သငယ်ကိ ဘွ ား ြမင်၏။ ငါတိ ့အား

သားကိ သနားေတာ်မ၏။

ထိ သသည်

အပ်စိးြခင်း

အာဏာစက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။

နာမေတာ်ကာ အံ့ သဘွ ယ်၊ တိ င်ပင်ဘက်၊ တန်ခိး ကီ းေသာဘရားသခင်၊ ထာဝရအဘ၊
ငိ မ်သက်ြခင်းအ ှ င်ဟ ေခ ေဝ သမတ် ြခင်းကိ ခံ ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၇ ဒါ့ဝိဒ်မင်း၏

ရာဇပလင်ေပ မှာထိ င်၍၊ ိင်ငံ ေတာ်ကိ ေနာင်ကာလအစဥ်မြပတ်၊ တရားေတာ်အတိ င်း
ေြဖာင့်မတ်စွာစီ ရင်၍အ မဲ တည်ေစေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊ အာဏာေတာ် တိ းတက်ြခင်း ှ င့်
ငိ မ်သက်ေတာ်မြခင်း

သည်

နိစအ မဲ ှ ိ လိမ့ ်မည်။

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားသည် အလိ ေတာ်အား ကီ း၍၊ ထိ အမကိ ပီ းစီ းေစေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၈

ထာဝရဘရားသည် ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ ယာကပ် အမျိုးသိ ့လတ်၍၊ ဣသေရလအမျိုးအေပ မှာ
သက် ေရာက်ေစေတာ်မ၏။ ၉ အတ် ိ း ပိ ေသာ်လည်း၊ ဆစ်ေသာေကျာက် ှ င့် တည်ြပန်မည်။
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၁၀ သဖန်းပင်များကိ ခတ်လှဲေသာ်လည်း၊ သတိ ့ အရာ၌ အာရဇ် ပင်များကိ စိ က်ထားမည်ဟ

မာန ကီ းမား

ေထာင်လွားေသာ

ှ မာရိ မိ သ
့ ားမှစ၍

ဧဖရိ မ်လ

အေပါင်းတိ ့သည်

သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ထိ သတိ ့တဘက်၌ ေရဇိ န်မင်း၏ရန်သတိ ့ကိ
ချီးေြမာက်၍၊ ဧဖရိ မ်အမျိုး၏ ရန်သတိ ့ကိ ထေစေတာ်မသြဖင့်၊ ၁၂ ေ ှ ့၌ကား
ေနာက်၌ကား ဖိ လိတိ လတိ ့ သည် ပစပ်ဟ၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ကိ က်စား က

ရိ လ၊

လိ မ့ ်မည်။

သိ ့ေသာ်လည်း၊ အမျက်ေတာ်သည် မ ငိ မ်း၊ လက်ေတာ်သည် ဆန့်လျက် ှ ိ ေသး၏။ ၁၃
ဤလမျိုးသည် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာ သထံ သိ ့ မလှ ည့်မြပန်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရားကိ မ ှ ာမေဖွ တတ်။ ၁၄ ထိ ေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ အမျိုးမှ
ဦ းေခါင်း ှ င့်အ မီ းကိ ၎င်း၊

စွ န်ပလွံ လက် ှ င့်

ကိ င်းပင်ကိ၎င်း

တေန့ြခင်းတွ င်

ခတ်ြဖတ်ေတာ်မလိ မ့ ် မည်။ ၁၅ ဦ းေခါင်းကား၊ အသက် ကီ းသ ှ င့် အသေရ ှ ိ သ တည်း။
အ မီ းကား၊

မသာကိ ေဟာေြပာေသာ

ပေရာ

ဖက်တည်း။

၁၆

ဤလမျိုးကိ

လမ်းြပေသာသတိ ့သည် လမ်းလွဲ ေစြခင်းငှ ါ ြပ က၏။ လိ က်ေသာသတိ ့သည်လည်း ပျက်စီး
ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ထိ ေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားသည် သတိ ့တွင် ှ ိ ေသာ
လပျိုတိ ့ကိ အားရေတာ်မမ။ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသငယ် ှ င့် မတ်ဆိးမတိ ့ကိ သနားေတာ်မမ။
ထိ သအေပါင်းတိ ့ သည် အဓမ ပေသာသ၊ ဆိ းညစ်ေသာသြဖစ်၍၊ မတရား ေသာ
စကားကိ ေြပာတတ် က၏။ သိ ့ြဖစ်၍၊ အမျက်ေတာ် သည် မ ငိ မ်း၊ လက်ေတာ်သည် ဆန့်လျက်
ှ ိ ေသး၏။ ၁၈ အဓမသည် မီ းကဲ့ သိ ့ ေလာင်တတ်၏။ ဆးပင် အမျိုးမျိုးကိ က မ်းေစမည်။
ေတာအပ်ကိလည်း မီ း ိ ့သြဖင့်၊ အပင်တိ့သည် မီ းခိ း ှ င့်တကွ လွ င့ ်တတ် ကလိ မ့ ် မည်။ ၁၉
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏ အမျက်ေတာ်ေ ကာင့်၊ ေြမသည်မီးေလာင်၍၊
ေြမသားတိ ့ သည် မီ းေမွ းဘိ ့ ထင်းြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ညီ အစ်ကိချင်း တေယာက်ကိတေယာက်
မ ှ ေြမာရ။ ၂၀ လက်ျာဘက်၌ ခတ်ြဖတ်ေသာ်လည်း၊ ငတ်မွတ် လိ မ့ ်မည်။ လက်ဝဲဘက်၌
ကိ က်စားေသာ်လည်း မဝရ။ အိ မ်နီးချင်းအသားကိ လတိ င်းကိ က်စားရလိ မ့ ်မည်။

၂၁

မနာေ ှ အမျိုးသည် ဧဖရိ မ်အမျိုးကိ ၎င်း၊ ဧဖရိ မ် အမျိုးသည် မနာေ ှ အမျိုးကိ ၎င်း
ကိ က်စား ကလိ မ့ ်မည်။
ရန် ပ ကလိ မ့ ်မည်။

ထိ ှ စ်မျိုးတိ ့သည်

သိ ့ေသာ်လည်း၊

ယဒအမျိုးကိ

အမျက်ေတာ်သည်

တညီ တ ွ တ်တည်း

မ ငိ မ်း၊

လက်ေတာ်သည်

ဆန့်လျက် ှ ိ ေသး၏။

၁၀ ငတ်မွတ်ေသာ သတိ့ကိ တရား ံ းေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
အခွ င့ ် အရာကိ

ပ်သိမ်းြခင်းငှ ါ၎င်း၊ မတ်ဆိးမတိ ့ကိ

၂ ငါ၏လမျိုးတွ င် ဆင်းရဲ သားတိ ့၏

ှ ဥ်းဆဲ ၍၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသတိ ့၏

ဥစာကိ လယြခင်းငှ ါ၎င်း၊ မတရား သြဖင့်စီ ရင်ေသာသ၊ ကျပ်တည်းစွ ာေသာ မှတ်ချက်ကိ

ေဟ ှ ာယ

1117

မှတ်သားေသာ စာေရးတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။
အေဝးကေရာက်လတံ့

ေသာ

၃ ငါ ကည့် စီ ရင်သည်ကာလ၊

ဖျက်ဆီးြခင်းြဖစ်သည်ကာလ၌၊

သင်တိ့သည်

ချမ်း

သာရအံ ေသာငှ ါ၊ အဘယ်သထံ သိ ့ ေြပး ကလိ မ့ ်မည်နည်း။ သင်တိ့ စည်းစိ မ်ဥစာကိ အဘယ်မှာ
သိ ထား က

လိ မ့ ်မည် နည်း။ ၄ ငါ့ေကျးဇးကိ မခံ ရေသာသတိ ့သည်၊ ချုပ်ထား လျက် ှ ိ ေသာ

သတိ ေ
့ အာက်မှာ ဦ းချရ ကလိ မ့ ်မည်။ အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရေသာ သတိ ့ေအာက်မှာ လဲ က
လိ မ့ ်မည်။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ အမျက်ေတာ်သည်မ ငိ မ်း၊ လက်ေတာ်သည်ဆန့်လျက် ှ ိ ေသး၏။ ၅
အာ ရိ လသည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ ငါ့အမျက်၏ လှ ံ တံ ြဖစ်၏။ သကိ င်ေသာေတာင်ေဝးသည်
ငါဒဏ်ေပး စရာဘိ ့ ြဖစ်၏။ ၆ အဓမ လမျိုး ှ ိ ရာသိ ့ သ့ကိငါေစလတ်မည်။ ငါ့အမျက်ခံရာ
လစကိ လယဖျက်ဆီး၍၊ လမ်း၌ ံ ကိ
့ ကဲ့ သိ ့ ေကျာ်နင်းေစြခင်းငှ ါ၊ သ့ကိငါမှာထားမည်။ ၇
သိ ့ေသာ်လည်း၊ သသည်အြခားေသာအ ကံ ၊ အြခားေသာ အလိ ှ ိ ၏။ သသည်ဖျက်ဆီး၍၊
များစွ ာ ေသာလမျိုးတိ ့ကိ ဖယ် ှ င်းြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ၏။

၈ သသည်

အဘယ်သိ့

ဆိ သနည်းဟမည်ကား၊ ငါ၏ မးမတ်တိ့သည် မင်း ကီ းြဖစ် ကသည်မဟတ်ေလာ။

၉

ကာလေနာ မိ သ
့ ည် ခါေခမိ တ် မိ က
့ ဲ့ သိ ့၎င်း၊ ဟာမတ် မိ သ
့ ည် အာပဒ် မိ က
့ ဲ့ သိ ့၎င်း၊ ှ မာရိ မိ သ
့ ည်
ဒမာသက် မိ က
့ ဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။ ၁၀ ှ မာရိ ပ်တ ှ င့် ေယ ှ လင် ပ်တထက်
သာ၍ ြမတ်ေသာ ပ်တ ဆင်းတကိ ကိ းကွ ယ်ေသာ တိ င်း ိင်ငံ များကိ ငါလယသကဲ့ သိ ့၎င်း၊
၁၁ ှ မာရိ မိ ့ ှ င့် သ၏ ပ်တတိ ့ကိ ငါ ပသကဲ့ သိ ့ ၎င်း၊ ေယ

ှ လင် မိ ့ ှ င့် သ၏ ပ်တတိ ့ကိ

ငါ ပမည် မဟတ်ေလာ ဟဆိ တတ်၏။ ၁၂ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ဇိ အန်
ေတာင် ှ င့် ေယ ှ လင် မိ ့၌ အမေတာ်ကိ လက်စသတ် ေတာ်မ ပီ းမှ၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်၏
မာနေထာင်လားြခင်း၊
စီ ရင်မည်။

ေမာ်ေသာ

မျက် ှ ာ ှ င့်

ေစာ်ကားြခင်းကိ

ငါ ကည့် ၍

၁၃ ထိ မင်းက၊ ငါသည် ကိ ယ်လက် ံ း သတိ ှ င့် ကိ ယ် ဥာဏ်အားြဖင့်

ငါတတ် ိင်၏။ ပညာသတိ ှ င့် ငါြပည့်စံ ၏။ လမျိုးေနရာ အပိ င်းအြခားတိ ့ကိ ငါေ ့ ပီ ။
သတိ ့၏ ဘ

ကိ လယ ပီ ။ ဘရင်တိ့ကိ သရဲ ကဲ့သိ ့

ှ ိမ့ ်ချ ပီ ။

၁၄ ငါ့လက်သည်

ငှ က်သိက်ကိ ေတွ ့သကဲ့ သိ ့၊ လတိ ့၏ဥစာပစည်းကိ ေတွ ့ ပီ ။ စွ န့်ပစ်ေသာငှ က်ဥတိ ့ကိ
သိ မ်းယသကဲ့ သိ ့၊

ေြမ ကီ းတန်ဆာ ှ ိ သမ

တိ ့ကိငါ

သိ မ်းယ

ပီ ။

အဘယ်သမ

အေတာင်ကိမလပ်၊ တ်သီးကိ မဖွ င့ ်၊ မြမည်မတွ န်ဟဆိ သည် ြဖစ်၍၊ ၁၅ ကိ မ်လံ းသည်
ကိ င်ေသာသကိ လပ်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ေတာင်ေဝးသည် မိ မိသခင်ကိချီ ကသကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ပဆိ န်
သည် ခတ်ေသာ သကိ ေစာ်ကားရမည်ေလာ။ လသည် တိ က်ေသာ သကိ ရန် ပ၍
ေထာင်လားရမည်ေလာ။ ၁၆ ထိ ေ ကာင့်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်အ ှ င် ထာဝရဘရားသည်
ထိ မင်း၏ ဆဝေသာသတိ ့၌ ပိ န်ကျံု ့ြခင်းကိ သွ င်းေပးေတာ်မမည်။ သ၏ ဘန်းေအာက်၌ လည်း
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မီ းေလာင်သကဲ့ သိ ့ ေလာင်ေစြခင်းငှ ါ ိ ေတာ်
့
မမည်။ ၁၇ ဣသေရလ အမျိုး၏အလင်းသည်
မီ းြဖစ်ေတာ် မမည်။ သန့် ှ င်းေသာ ဘရားသည် မီ းလံ ြဖစ်ေတာ်မမည်။ တေန့ြခင်းတွ င်၊
ထိ မင်း၏ ဆးပင်အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ မီ း ိ ့၍၊ က မ်းေစေတာ်မမည်။ ၁၈ ေတာ၏ဘန်းကိ ၎င်း၊
အသီ းအ ှ ံ ထွ က်ေသာလယ်၏
ကန်ေစ

ဘန်းကိ ၎င်း၊

သ၏

ကိ ယ်ခ ာနံ ဝိ ညာဥ် ှ င့်တကွ

ေတာ်မသြဖင့်၊ ထိ မင်းသည် နာေသာသကဲ့ သိ ့ အားေလျာ့ လိ မ့ ်မည်။

၁၉

ကင်းေသာ ေတာပင်တိ့ကိ သငယ်သည် စာရင်း ယ ိင်ေအာင်၊ အနည်းငယ်မ သာ
ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၂၀ ထိ အခါမှစ၍၊ ေဘးလွ တ်လျက် ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုး ှ င့်

ယာကပ်အမျိုးသားတိ ့သည်၊ မိ မိ တိ ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသ၌ ေနာက်တဖန် မကိ းစားဘဲ ၊ ဣသ

ေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာအ ှ င် ထာဝရဘရား၌ အမှန်ကိးစား ကလိ မ့ ်မည်။

၂၁

ကင်းေသာသတည်းဟေသာ၊ ယာကပ်အမျိုး၌ ကင်းေသာသတိ ့သည် တန်ခိး ကီ းေတာ်မေသာ
ဘရား သခင့်ထံ သိ ့ ြပန်လာ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သင်၏အမျိုးသားတိ ့သည်
သမဒရာသဲ လံ း ှ င့်အမ များေသာ်လည်း၊ ကင်းေသာသ တိ ့သာလ င် ြပန်လာ ကလိ မ့ ်မည်။
စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ေသာ
လိ မ့ ်မည်။

သတ်သင်

ပယ် ှ င်းြခင်းသည်

တရားသြဖင့်

လမ်းမိ းရ

၂၃ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခ ှ င် ထာဝရဘရားသည် ေြမတြပင်လံ းအလယ်၌

စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ေသာ၊ သတ်သင် ပယ် ှ ားြခင်းကိ ပေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၂၄ ထိ ေ ကာင့်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်အ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဇိ အန် မိ ့၌ေနေသာ
ငါ၏လမျိုး၊ အာ ရိ ယမင်းေ ကာင့် မေ ကာက် ှ င့်။ သ၏ ကိ မ်လံ း ှ င့် သင့်ကိ ိ က်မည်။
အဲ ဂတုမင်း ပသည်နည်း တ သ၏လှ ံ တံ ကိ သင်၏အေပ မှာမိ းလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ သိ ေ
့ သာ်လည်း၊
ခဏ ကာ ပီ းမှ သတိ ့သည်ပျက် စီ းြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာအားြဖင့်၊ ငါ့အမျက်သည် ငိ မ်း၍၊ ၂၆
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရ ဘရားသည် သရဘေကျာက်နားမှာ မိ ဒျန်အမျိုးသားတိ ့ကိ
ဒဏ်ခတ် သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ပင်လယ်ကိလှံတံ ေတာ် ှ င့် မိ းသကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ထိ မင်းအဘိ ့ ေဘးဥပဒ်ကိ
ြပင်ဆင်၍၊အဲ ဂတု လက်ထက် ၌ကဲ့ သိ ့တဖန် လှ ံ တံ ေတာ်ကိ ချီေတာ်မမည်။ ၂၇ ထိ ကာလ၌
သ၏ဝန်ကိ သင်၏ပခံ းေပ က၎င်း၊ သ၏ထမ်းဘိ းကိ သင်၏လည်ပင်းေပ က၎င်း ချရ၏။
ဆဝြခင်းေကျးဇးေ ကာင့် ထမ်းဘိ းပျက်စီးရ၏။ ၂၈ အာရပ် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေလ ပီ ။ မိ ဂ န် မိ တ
့ ိ င်
ေအာင် လွ န်သွား ပီ ။ မိ တ်မတ် မိ ့၌ လှ ည်းများကိ ချထား ပီ ။ ၂၉ ေတာင် ကားကိ လွ န် က ပီ ။
ေဂဗ မိ ့၌ စားခန်းချ က ပီ ။ ရာမ မိ သ
့ ည် ေ ကာက်လန့်လျက် ှ ိ ၏။ ေ ှ ာလ ေနရာဂိ ဗာ မိ သ
့ ည်
ေြပး၏။

၃၀ အိ ဂလိ မ် မိ သ
့ မီ း၊

အာနသတ် မိ သ
့ ည် အမဂလာ ှ ိ ၏။

ေ ကးေ ကာ်ေလာ့။ အိ လဲ ှ မိ ၊့ နားေထာင်ေလာ့။
၃၁ မာဒေမန မိ သ
့ ည် ေြပာင်းသွ ား ပီ ။ ေဂဗိ ပ် မိ ့

သားတိ ့သည် လွ တ်ေအာင်ေြပး က၏။ ၃၂ ေနာဘ မိ ့၌တရက်ေန ပီ းမှ၊ ဇိ အန်သတိ ့သမီ း၏
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ေတာင်တည်းဟေသာ ေယ

ှ လင်ေတာင်ကိ ွယ်၍၊ မိ မိ လက်ကိ လပ်လိမ့ ်မည်။ ၃၃

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်အ ှ င်

ထာဝရဘရား

သည်

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ

အြခင်းအရာ ှ င့် သစ်ပင် အထွ ဋ်ကိ ပယ် ှ င်းေတာ်မမည်။ အရပ်ြမင့်ေသာ အခက် တိ ့ကိ
ခတ်လှဲ၍၊ ကီ းမားေသာ အခက်တိ့ကိ ှ ိမ့ ်ချ ေတာ်မမည်။ ၃၄ ေတာအပ်ကိ ပဆိ န် ှ င့်
ခတ်ပယ်ေတာ်မ၍၊

ေလဗနန်ေတာသည်

တန်ခိး ကီ းေသာ

သ၏လက်အားြဖင့်

လဲ လျက်ေနလိ မ့ ်သတည်း။ ငါ့စိတ်လည်းေြပလိ မ့ ်မည်။

၁၁ ေယ ှ ဲအမျိုးအငတ်၌
အ ွ န့်သည် အသီ းသီ းလိ မ့ ်မည်။

အတက်ေပါက်လိမ့ ်မည်။

သ၏အြမစ်တိ့တွင်

၂ ထာဝရဘရား၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်တည်းဟေသာ

ဥာဏ်ပညာကိ ေပးေသာဝိ ညာဥ်၊ ကံ စည်တတ် စွ မ်း ိင် ေသာ သတိ ကိေပးေသာဝိ ညာဥ်၊
ထာဝရဘရားကိ သိ၍
ထိ သအေပ မှာ
ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း၌

ေ ကာက် ွံ ေသာသေဘာကိ
့

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
ေမွ ့ေလျာ်သည်ြဖစ်၍၊

၃

ေပးေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်
ထိ သသည်

ထာဝရဘရားကိ

မိ မိမျက်စိြမင်သည်အတိ င်း

တရားမစီ ရင်၊

မိ မိနား ကားသည်အတိ င်းမဆံ းြဖတ်ဘဲ၊ ၄ ဆင်းရဲ သားတိ ့၏ အမကိ တရားေတာ် အတိ င်း
စီ ရင်၍၊ ှ ိမ့ ်ချေသာ ေြမ ကီ းသားတိ ့ဘက်၌ ေနလျက်၊ ေြဖာင့်မတ်စွာ ဆံ းြဖတ်လိမ့ ်မည်။
ေြမ ကီ းကိ တ်က ပတ်ေတာ် လှ ံ တံ ှ င့် ဒဏ်ခတ်၍၊ ဆိ းေသာသကိ တ်ခမ်း ထွ က်သက် ှ င့်
ကွ ပ်မျက်လိမ့ ်မည်။ ၅ တရား ှ င့်သစာသည် သ၏ ခါးပန်း ခါးစည်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၆
ေတာေခွ းသည် သိ းသငယ် ှ င့်အတ ေနလိ မ့ ် မည်။ ကျားသစ်သည် ဆိ တ်သငယ် ှ င့်အတ
အိ ပ်လိမ့ ် မည်။

ွားသငယ်၊ြခေသ့ သငယ်၊ ဆေအာင်ေက းေသာ အေကာင်တိ့သည်

အတသွ ားလာ က၍၊လသငယ်သည် သတိ ့ကိ ပိ ့ေဆာင်လိမ့ ်မည်။ ၇ ွားမ ှ င့်ဝံ မသည်
အတကျက်စား၍၊သတိ ့ သားငယ်များသည် အတအိ ပ် ကလိ မ့ ်မည်။ ြခေသ့ သည် လည်း
ွားကဲ့ သိ ့ ြမက်ကိစားလိ မ့ ်မည်။ ၈ ိစ
့ ိ ့သငယ်သည်လည်း ေ မဆိ းတွ င်းေပ မှာ ကစားလိ မ့ ်မည်။
ိက
့ ွ ာေသာ သငယ်သည်လည်း၊ ေ မ ေဟာက်တွင်းဝ၌ မိ မိလက်ကိသွင်းလိ မ့ ်မည်။ ၉ ငါ၏
သန့် ှ င်းေသာေတာင်တြပင်လံ း၌ အချင်း ချင်း ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်းကိ မ ပရ က။
အေ ကာင်း မကား၊ပင်လယ်ေရသည် မိ မိေနရာကိ လမ်းမိ းသကဲ့ သိ ့၊ ေြမ ကီ းသည်
ထာဝရဘရားကိ သိ က မ်းြခင်းပညာ ှ င့် ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ထိ ကာလ၌ ေယ ှ ဲ ၏အြမစ်သည်
ေပါက်၍၊လ များအဘိ ့ထေသာအလံ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ထိ အလံ ၌ တပါးအ မျိုးသားတိ ့သည်
ဆည်းကပ် ကလိ မ့ ်မည်။ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ
၁၁

ထိ ကာလ၌

ထာဝရဘရားသည်

ရာအရပ်သည်လည်း
လက်ေတာ်ကိ

ဆန့်၍၊

ဘန်း ကီ းလိ မ့ ်မည်။
ကျန် ကင်းေသာ

ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့ကိအာ ရိ ြပည်၊ အဲ ဂတုြပည်၊ ပါသ ြပည်၊ က ှ ြပည်၊ ဧလံ ြပည်၊
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ှ ိ နာြပည်၊ဟာမတ်ြပည်၊ ပင်လယ်တဘက်၌ ှ ိ ေသာ ြပည် များတိ ့မှ ကယ်ယြခင်းငှ ါ
တဖန် ပေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၁၂ တပါးအမျိုးသားတိ ့အဘိ ့ အလံ ကိ ထေတာ်မ သြဖင့်၊

ှ င်ထတ်ေသာဣသေရလအမျိုးသား ှ င့်၊ အရပ်

ရပ်ကွဲြပားေသာယဒအမျိုးသားတိ ့ကိ

ေြမ ကီ းေလး မျက် ှ ာတိ ့မှ ေခ ၍ စေဝးေစေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၁၃ ဧဖရိ မ်အမျိုးသည်

ြငူစေသာစိ တ် ငိ မ်းလိ မ့ ်မည်။ ရန် ပတတ်ေသာ ယဒအမျိုးသားတိ ့သည်လည်း၊ ရန်ေြပ
ကလိ မ့ ်မည်။ ဧဖရိ မ်အမျိုးသည် ယဒအမျိုးကိ မြငူစရ။ ယဒအမျိုးလည်း ဧဖရိ မ်အမျိုးကိ
ရန်မ ပရ။ ၁၄ သတိ ့သည် အေနာက်ဘက်၌ ဖိ လိတိ လများကိ လိ က်၍ တိ က် ကလိ မ့ ်မည်။
အေ ှ ့ြပည်သားတိ ့၏
ကိ လည်း

ဥစာကိ

အတလယ ကလိ မ့ ်မည်။ဧဒံ အမျိုး ှ င့်

လပ် ကံ ကလိ မ့ ်မည်။

ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

အမုန်အမျိုးသားတိ ့

သည်သတိ ့၏အပ်စိးြခင်းကိ

ထာဝရဘရားသည်လည်း၊

၁၅

လ ာကိ ေဖျာက်ဖျက်ေတာ်မမည်။ ြပင်းစွ ာေသာေလေတာ်
ေပ မှာလပ်၍၊ ေချာင်းခနစ် သွ ယ်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ
ေြခနင်းစီ းလျက်

ေမာဘအမျိုး

အဲ ဂတုပင်လယ်၏

ှ င့် တကွ လက်ေတာ်ကိြမစ်

ိ က်ခတ်ေတာ်မသြဖင့်၊ လတိ ့သည်

ေကျာ်သွား ကလိ မ့ ်မည်။

၁၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

အဲ ဂတုြပည် မှထွ က်သွားေသာအခါ၌ ြဖစ်သကဲ့ သိ ့၊ အာ ရိ ြပည်မှ ကျန် ကင်းေသာ
ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့သွားရာလမ်း ကီ းြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။

၁၂ ထိကာလ၌

သင် မက်ဆိရမည်ကား၊

အိ ထာဝရ

ဘရား၊

အက ်ပ်သည်

ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းပါ မည်။အက ်ပ်ကိ အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ တဖန်
အမျက်ေတာ် ငိ မ်း၍၊အက ်ပ်ကိ

ှ စ်သိမ့ ်ေစေတာ်မ၏။

၂ ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိ

ကယ်တင်ေသာ အ ှ င် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ေ ကာက်လန့်ေသာ စိ တ်မ ှ ိ ဘဲ ရဲ ရင့်မည်။
ထာဝရဘရားသည်
အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ငါချီးမွ မ်းရာ၊
၃

ငါသီ ချင်းဆိ ရာ၊

သင်တိ့သည်

ငါ့ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မေသာ

ဝမ်းေြမာက်ေသာ

စိ တ် ှ င့်ကယ်

တင်ြခင်းစမ်းေရတွ င်းတိ ့၌ ေရခပ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၄ ထိ ကာလ၌လည်း ထာဝရဘရား၏
ဂဏ်ေတာ် ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ နာမေတာ်ကိ ပ နာ ပ ကေလာ့။ အမေတာ်တိ့ကိ လများတိ ့တွင်
ေဘာ်ြပေလာ့။ နာမေတာ်သည် ြမင့်ြမတ်ေသာေ ကာင့်ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၅ ထာဝရဘရားကိ
ေထာမနာသီ ချင်းဆိ ကေလာ့။

ထးဆန်းေသာအမကိ

ပေတာ်မ ပီ ။

အမေတာ်သည်

ေြမတြပင်လံ း၌ ထင် ှ ားပါေစ။ အိ ဇအန် သတိ ့သမီ း၊ ေ ကးေ ကာ်ေလာ့။ ဝမ်းေြမာက်သြဖင့်
ေအာ်ဟစ်ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘ ရားသည် သင်၏
အလယ်၌ ဘန်း ကီ းေတာ်မ၏ဟ မက်ဆိရလိ မ့ ်မည်။
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၁၃ ဗာဗလန် မိက့ ိ

ရည်ေဆာင်၍

ဗျာဒိ တ်ေတာ်အချက်ဟမကား၊

၂

အာမတ်၏သား

ေဟ ှ ာယခံ ရေသာ

ှ င်းလင်းေသာ ေတာင်ေပ မှာအလံ ကိ ထ က။

ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ် က။ လက်ကိလပ် က။သတိ ့သည် မင်းတိ ့ေနရာတံ ခါးများကိ
ဝင် ကေစ။ ၃ ငါသန့် ှ င်းေစေသာ သတိ ့ကိ ငါမှာထား ပီ ။ ငါေပးေသာဘန်းအာ ေဘာ်ေ ကာင့်
ဝမ်းေြမာက်ေသာသ၊ ငါ၏သရဲ တိ့ကိ ငါ့အမျက်ေြပေစြခင်းငှ ါ ငါေခ ပီ ။ ၄ ကီ းစွ ာေသာ
အလံ းအရင်း၏ အသံ ကဲ့ သိ ့ ေတာင်တိ့အေပ မှာ လများ၏ အသံ ဗလံ ၊ စေဝးေသာ
တိ င်းသြပည်သားများတိ ့၏

အတ်အတ်ကျက်ကျက်ေသာ

အသံ ဗလံ ှ ိ သည် ှ င့်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရားသည် စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ၊ အလံ းအရင်းကိ စီရင်
ခင်းကျင်းေတာ်မ၏။ ၅ ထာဝရဘရား ှ င့်အတတကွ အမျက်ေတာ် လက်နက်တိ့သည်
တြပည်လံ းကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ၊ ေဝး ေသာြပည်၊ ေကာင်းကင်စွန်းမှ လာ က၏။
ထာဝရဘရား၏

ေန့ရက်သည်နီးေသာေ ကာင့်၊

အန တန်ခိး ှ င်စီရင်

ေတာ်မ

ေသာ

ငိ ေ ကးြမည်တမ်း ကေလာ့။

ေဘးအ ရာယ်ကဲ့သိ ့လာလိ မ့ ်မည်။

ထိ ေ ကာင့်၊ ှ ိ သမ ေသာ လက်တိ့သည် ကျ က

၆

၇

လိ မ့ ်မည်။ လအေပါင်းတိ ့သည် စိ တ်ပျက်၍

ေ ကာက်လန့် ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ နာြခင်းေဝဒနာအမျိုးမျိုးကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
သားဘွ ားေသာ

မိ န်းမကဲ့ သိ ့ေဝဒနာကိ

ကည့် ၍မိ င်ေတွ သြဖင့်၊သတိ ့

ခံ ရလျက်၊

မျက် ှ ာသည်

တ

ေယာက်ကိတေယာက်

မီ းလံ အဆင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။

၉

ထိ ြပည်ကိဖျက်ဆီး၍၊ အြပစ် ကီ းေသာ ြပည်သ ြပည်သားတိ ့ကိ သတ်သင်ဖယ် ှ င်းြခင်းငှ ါ၊
ထာဝရ

ဘရား

၏

ကမ်း ကတ်ေသာေန့ရက်သည်

အမျက်ထွက်လျက်လာလိ မ့ ်မည်။

၁၀

ြပင်းထန်ေသာ

ေဒါသ

မိ ဃ်းေကာင်းကင် ကယ်နကတ်တိ့သည်

အလင်း ကိ မေပး။ ေနသည်လည်း ထွ က်ေသာအခါမိ က် လျက်၊ လ သည်လည်း
မထွ န်းမလင်းဘဲ လျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၁၁ ထိ ေလာကီ ိင်ငံ၏ အြပစ်ကိ၎င်း၊ မတရားေသာ
သတိ ့၏ ဒစ ိ က်များကိ ၎င်းငါစစ်ေ ကာမည်။ မာန ကီ း ေသာသတိ ့၏ ေထာင်လားြခင်းကိ
ငါ ှ ိပ်စက် ၍၊ ကမ်း ကတ်ေသာသတိ ့၏ ေစာ်ကားြခင်းကိ ငါ ှ ိမ့ ်ချမည်။ ၁၂ လသည်
ေ စင်ထက် အဘိ းထိ က်မည် အေ ကာင်း၊ ဆင်းရဲ သားသည် သဖိ ရေ ေကျာက်ထက်
အဘိ းထိ က်မည်အေ ကာင်း ငါ ပမည်။ ၁၃ သိ ့ြဖစ်၍၊ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ
ဘရား၏ ေဒါသအမျက်ေတာ်ြပင်းစွ ာ ထွ က်ေသာ ေန့ ရက်၌၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ
ငါလပ် ှ ားမည်။ ေြမ ကီ း လည်း မိ မိေနရာမှ ေ ွရလိ
့ မ့ ်မည်။

၁၄ ြပည်သားတိ ့သည်

ေ ကာက်၍ေြပးေသာဒရယ်မ၊ ထိ န်းသိ မ်းသမ ှ ိ ေသာ သိ းများကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၍၊ အသီ းအသီ း
မိ မိအမျိုးသားချင်းတိ ့ကိ မျက် ှ ာ ပ၍၊ အသီ းအသီ း မိ မိြပည်သိ့ ေြပး ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅
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ေတွ ့မိ သမ ေသာ သတိ ့ကိ လှ ံ ှ င့်ထိ းရ၏။ စေဝး လျက် ှ ိ ေသာ သအေပါင်းတိ ့လည်း ထားြဖင့်
ဆံ း ကလိ မ့ ် မည်။

၁၆ သတိ ့သားသမီ းများကိ သတိ ့မျက်ေမှာက်၌ ေြမ

ေပ မှာ

ေဆာင့်ဖွ ပ်လိမ့ ်မည်။ သတိ ့ အိ မ်များကိ လယက် ၍၊သတိ ့ မယားများကိ အဓမ ပ ကလိ မ့ ်မည်။
၁၇ ကည့် ေလာ့။ ေငွ ကိပမာဏမ ပ၊ ေ ကိ အ လိ မ ှ ိ ေသာ ေမဒိ လများကိ သတိ ့တဘက်၌

ငါ ိးေဆာ် မည်။ ၁၈ သတိ ့သည် လပျိုတိ ့ကိ ေလး ှ င့် ိ က်ခတ် ကလိ မ့ ် မည်။ အကေလးတိ ့ကိ
မသနား က။ သတိ ့မျက်စိသည် သငယ်တိ့ကိ မ ှ ေြမာရ။ ၁၉ တိ င်း ိင်ငံတိ ့၏ အထွ ဋ်၊ ခါလဒဲ
အမျိုးသားတိ ့၏ ဘန်းအသေရြဖစ်ေသာ ဗာဗလန် မိ သ
့ ည် ဘရားသခင် ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာ
ေသာဒံ မိ ့ ှ င့် ေဂါေမာရ မိ က
့ ဲ့ သိ ့ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၀ ထိ မိ ့၌ ကာလအစဥ်၊ လမျိုးအဆက်ဆက်
အဘယ်သမ မေနရ။ ထိ မိ ့၌ အာရပ်လသည် တဲ ကိမ မေဆာက်ရ။ သိ းထိ န်းတိ ့သည်
သိ းြခံ ကိ မ မလပ်ရ က။ ၂၁ ေတာသားရဲ တိ့သည် ထိ မိ ့၌ အိ ပ် ကလိ မ့ ်မည်။ အိ မ်တိ့သည်
ြမည်တတ်ေသာ တိ ရ စာန်များ ှ င့် အြပည့်

ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ကလားအပ်ငှက်တိ့လည်း

ေနရာကျ၍၊ ေမျာက်တိ့လည်း ကခန် ကလိ မ့ ်မည်။
ဘံ ဗိ မာန်များ၌၎င်း၊

ေြမေခွ းတိ ့သည်လည်း၊

၂၂ ေတာေခွ းတိ ့သည်လည်း၊

ကက်သေရတိ က်များ၌၎င်း၊အ က၊

ြမည် ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ သိ့ေသာ ကာလနီးလှ ပီ ။ ထိ မိ ၏
့ အသက် တာမ ှ ည်ရ။

၁၄ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ယာကပ်အမျိုးကိ သနား၍ ဣသေရလအမျိုးကိ
တဖန်ေ ွးေကာက်သြဖင့်၊ သတိ ့ကိ ေနရင်းြပည်၌ေနရာ ချေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ တက န်း
တ ိင်ငံသားတိ ့သည်

သတိ ့ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်၍

ယာကပ်အမျိုး၌

ဆည်းကပ် က

လိ မ့ ်မည်။ ၂ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် သတိ ့ကိ ေနရင်း အ ရပ်သိ့ ပိ ့ေဆာင် ကလိ မ့ ်မည်။
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့

သည်

တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ

ထာဝရဘရား၏

ြပည်

ေတာ်တွင်၊က န် ှ င့် က န်မအရာ၌ ထား၍ ေစစား ကလိ မ့ ် မည်။ အထက်က သိ မ်းသွ ားဘးေသာ
သတိ ့ကိ တဖန် သိ မ်းယခဲ့ ကလိ မ့ ်မည်။

ှ ဥ်းဆဲ ဘးေသာ သတိ ့ကိလည်း အပ်စိး ကလိ မ့ ်မည်။

၃ ထိ အခါ ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ ငိ ြငင်ြခင်း၊ စိ းရိ မ်ြခင်း၊ သတပါး ေစစား၍ ဆင်းရဲ စွာ

အေစ က န် ခံ ရြခင်းထဲ က တ်၍၊ ချမ်းသာ ေပးေတာ် မလ င်၊ ၄ သင်သည် ဗာဗလန်
ှ င်ဘရင်ကိ ရည်ေဆာင်၍၊ ပံ စကားကိ ဤသိ ့ မက်ဆိလိမ့ ်မည်။ အစိ းတရ ပေသာ သသည်
ဆံ းေလ ပီ တကား။ ေ မိ ေ့ တာ်သည် ဆံ းေလ

ပီ ကား။ ၅ လသတဝါတိ ့ကိ အမျက်ထွက်၍၊

အစဥ်မြပတ် ိ က်ြခင်း၊အတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည်တိ့ကိ မာနစိ တ် ှ င့် အပ်စိး၍၊အစဥ်မြပတ်
ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ပေသာ အဓမ လတိ ့၏ေတာင်ေဝးကိ ၎င်း၊ ၆ ထိ သိ့အစိ းရေသာ သတိ ့၏
ရာဇလှ ံ တံ ကိ ၎င်း၊ထာဝရဘရား ချိုးေတာ်မ ပီ ။ ၇ ေြမတြပင်လံ းသည် ငိ မ်ဝပ်ချမ်းသာြခင်း ှ ိ ၏။
င်လန်းစွ ာ သီ ချင်းဆိ သံ ှ င့် ေ ကးေ ကာ် က၏။ ၈ ထင်း းပင် ှ င့် ေလဗ န် အာရဇ် ပင်တိ့က၊

ေဟ ှ ာယ
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သင်တိ့သည် လဲ ပီ းသည်ေနာက်၊ ငါတိ ့ကိ ခတ်လှဲေသာ သသည် မတက်မလာရဟ
သင့်ကိ ရည်ေဆာင်၍ ဝမ်းေြမာက် က၏။

၉ သင်သည်

ေရာက်လာေသာအခါ၊

ေအာက်အ ရပ် မရဏာ ိင်ငံသည် ကိ ဆိအ့ံ ေသာငှ ါ လပ်ေလ၏။ သချုင်းသားများ ှ င့်
ေလာကီ မင်းများအေပါင်းတိ ့ကိ သင့်အတွ က်ေ ကာင့်

ိးေဆာ်ေလ၏။ အတိ င်းတိ င်း

အြပည်ြပည်ေသာ ှ င်ဘရင် အေပါင်းတိ ့ကိ ရာဇပလင် တိ ့မှ ထေစ၏။ (Sheol h7585)
၁၀ ထိ သအေပါင်းတိ ့က၊ သင်သည်လည်း ငါတိ ့ကဲ့သိ ့ အားနည်းပါသည်တကား။ ငါ ှ င့်

တပါသည် တကား။ ၁၁ သင်၏ ဘန်းအသေရ ှ င့် သင်၏ တရိ ယာမျိုး အသံ ဗလံ တိ ့ကိ
မရဏ ိင်ငံတွ င်

တ်ချေလ ပီ တကား။ သင့်ေအာက်၌ ပိ းေကာင်များကိ ခင်းလျက်၊

သင့်အေပ ၌ တီ ေကာင်များကိ

ခံ လျက် ှ ိ ပါသည်တကားဟ သင့်ကိ

တ်ဆက်၍

ေြပာဆိ ကလိ မ့ ်မည်။ (Sheol h7585) ၁၂ အိ နံနက်သား၊ မိ ဃ်းေသာက် ကယ်၊ သင်သည်
ေကာင်းကင်က ကျေလ ပီ တကား။ အြပည်ြပည် တိ ့ကိ ှ ိပ်စက်ေသာသင်သည်၊ ေြမတိ င်ေအာင်
ခတ်လှဲြခင်းကိ ခံ ရေလ ပီ တကား။ ၁၃ သင်ကလည်း၊ ေကာင်းကင်ေပ သိ ့ငါ တက် မည်။
ဘရားသခင်၏ ကယ်တိ့အေပ မှာ ငါ့ပလင်ကိ ငါချီးေြမာက်မည်။ ေြမာက်မျက် ှ ာဘက်၊
ဗျာဒိ တ်ေတာ် ေတာင်ေပ မှာ ငါထိ င်မည်။

၁၄ မိ ဃ်းတိ မ်ထိပ်ေပ သိ ့ ငါတက်မည်။

အြမင့်ဆံ း ေသာဘရားကဲ့ သိ ့ ငါေနမည်ဟ စိ တ်အ ကံ ှ ိ ေလ ပီ ။

၁၅ သိ ့ေသာ်လည်း၊

သင်သည်မရဏ ိင်ငံ၊ သချုင်း တွ င်းထဲ သိ့ ှ ိမ့ ်ချြခင်းကိ ခံ ရေလ ပီ ။ (Sheol h7585) ၁၆
သင့်ကိ ြမင်ေသာသတိ ့သည် ေစ့ေစ့ ကည့် ၍ ဆင်ြခင် ပီ းလ င်၊ ေြမ ကီ းကိ တန်လပ်ေစ၍၊
တိ င်း ိင်ငံများ ကိ လပ်ေချာက်ေသာသကား ဤသေလာ။

၁၇ ေလာကီ ိင်ငံကိ

ေတာကဲ့ သိ ့ြဖစ်ေစ၍၊ မိ မ
့ ျားကိ ဖျက်ဆီးေသာသ၊ အချုပ်ခံရေသာသတိ ့ကိ မိ မိေနရာသိ ့
တဖန်မလတ်ေသာသကား ဤသေလာ။ ၁၈ အြပည်ြပည်ေသာ ှ င်ဘရင်အေပါင်းတိ ့သည်
အသီ းအသီ း မိ မိတိ့ေစတီ ၌ ဘန်းအသေရ ှ င့် အိ ပ် က၏။ ၁၉ သင့်ကိ မကား၊ ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ
သစ်ခက်ကဲ့သိ ့ သချုင်းထဲ ကထတ်ပစ်ရ၏။ ကွ ပ်မျက်ေသာသ၊ ထားြဖင့်ထိ းေသာသ၊
သချုင်းတွ င်း၌ ေကျာက်စထဲ သိ့ ချေသာသများ ှ င့် ဖံ းအပ်လျက်၊ ေြခြဖင့်ေကျာ်နင်း
ေသာအေသေကာင်ြဖစ်ေလ၏။

၂၀ သတပါးတိ ့ ှ င့်ေရာေ ှ ာ၍ သ ဂလ်ြခင်းကိ မခံ ရ။

အေ ကာင်းမကား၊ မိ မိြပည်ကိ ဖျက်ဆီး ပီ ။ မိ မိအမျိုး သား ချင်းတိ ့ကိ သတ်ေလ ပီ ။
အဓမ ပေသာ သတိ ့၏အ ွယ် သည် ဂဏ်အသေရအလ င်းမ ှ ိ ရဟ ေြပာဆိ ကလိ မ့ ်မည်။
၂၁ သ၏ သားေြမးတိ ့သည်မထ၊ ေြမ ကီ းကိ မပိ င်၊ ေြမတြပင်လံ းတွ င် ရန်သများကိ

မ ိးေဆာ် ိင် မည်အ ေ ကာင်း၊ သတိ ့အဘိ ့ ဘိ းေဘးတိ ့၏ အြပစ်ေ ကာင့်ကွ ပ် မျက်ြခင်းကိ
ြပင် ကေလာ့။

ေဟ ှ ာယ
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ငါသည်သတိ ့တဘက်၌

ထ၍

ဗာဗလန်

မိ ၏
့ နာမ ှ င့်

အ ကင်းအကျန်ကိ၎င်း၊

သားေြမးတိ ့ကိ၎င်း ပယ်ြဖတ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ငါသည် ထိ မိ က
့ ိ
ြဖူေကာင်များေနရာ၊ ေရလမ်း မိ းရာအရပ်ြဖစ်ေစမည်။ ဖျက်ဆီးြခင်း၏ တန်ြမက်စည်း
ြဖင့်လှ ည်းမည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည် ကျိန်ဆိ၍ မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

၂၄
၂၅

ငါ၏ေြမေပ မှာ အာ ရိ မင်းကိ ငါ ှ ိပ်စက်မည်။ ငါ၏ ေတာင် ိ းေပ မှာ ေြခြဖင့် ေကျာ်နင်းမည်ဟ
ငါ ကံ စည်သည် အတိ င်းြဖစ်၍၊ ငါစီ ရင်ချက်လည်း တည်ရ လိ မ့ ် မည်။ ထိ အခါ သ၏
ထမ်းဘိ းကိ သတပါးအေပ က ေ ့၍၊သတိ ့ပခံ းေပ မှာ တင်ေသာဝန်ကိချရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ
လိ မ့ ်မည်။ ၂၆ ေြမတြပင်လံ းတွ င် ထိ သိ့ ကံ စည်ေတာ်မ၏။ ခပ်သိမ်းေသာ ြပည်တိ့အေပ မှာ
ထိ သိ့လက်ေတာ်ကိ ဆန့်လျက် ှ ိ ၏။ ၂၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏
အ ကံ ေတာ်ကိ

အဘယ်သဖျက်လိမ့ ်မည်နည်း။

ဆန့်ေတာ်

မေသာလက်ေတာ်ကိ

အဘယ်သလှ န်လိမ့ ်မည်နည်း။ ၂၈ အာခတ်မင်း ကီ း အနိစေရာက်ေသာ ှ စ်တွင် ခံ ရေသာ
ဗျာဒိ တ်ေတာ်

ဟမကား၊

၂၉ အိ ဖိလိတိ ြပည်လံ း၊

သည်ကိေထာက်၍၊ဝမ်းမေြမာက် ှ င့်။

သင့်ကိ ိ က်ေသာ ကိ မ်လံ းကျိုး

ထိ ေ မအမျိုးထဲ က

ေ မဆိ းေပါက်လိမ့ ်မည်။

သ၏အ ယ်သည်လည်း ပျံတတ် ေသာ မီ းေ မြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၃၀ အတိ င်းထက်အလွ န်
ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့သည် စားရ ကလိ မ့ ်မည်။ ဆင်းရဲ ငိ ြငင်ေသာသတိ ့သည် ေဘး လွ တ်လျက်
အိ ပ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါသည်သင်၏အြမစ်ကိ ေသွ ့ေြခာက်ြခင်းအားြဖင့် သတ်၍၊သင်၏
အ ကင်းကိ လည်း ေ မဆိ းသည်ကွပ်မျက်လိမ့ ်မည်။

၃၁ အိ တံခါး၊ညည်းတွ ားေလာ့။

အိ မိ ၊့ ငိ ေ ကးြမည် တမ်းေလာ့။ အိ ဖိလိတိ ြပည်လံ း၊ သင်သည်မိ င် ေတွ လျက် ှ ိ ၏။
ေြမာက်မျက် ှ ာမှ မီ းခိ းထွ က်လာ၏။ ထိ အလံ းအရင်း ၌ တေယာက်တြခားစီ ေနေသာ သမ ှ ိ ။
၃၂ တြပည်တ ိင်မှ ေရာက်လာေသာ သံ တမန်တိ့ အား အဘယ်သိ့ ြပန်ေ ြပာရမည်နည်း

ဟမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ဇိ အန် မိ က
့ ိ တည်ေထာင်ေတာ်မ သည်ြဖစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏
ဆင်းရဲ သားတိ ့သည် ထိ မိ ့၌ ကိ းစား က၏။

၁၅ ေမာဘြပည်

ှ င့် ဆိ င်ေသာ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကား၊ လပ် ကံ ေသာ ညဥ့်အခါ၊

ေမာဘြပည်အာရ မိ သ
့ ည် ပျက် စီ း၏။ လပ် ကံ ေသာ ညဥ့်အခါ၊ ေမာဘြပည် ကိ ရ မိ သ
့ ည်
ပျက်စီး၏။

၂ ြပည်သားတိ ့သည် ဗက် မိ ၊့ဒိ ဘန် မိ ့၌ ြမင့် ေသာအရပ်သိ့ တက်၍

ငိ ေ ကး က၏။ ေမာဘြပည်သ တိ ့သည် ေနေဗာ မိ ၊့ ေမဒဘ မိ ေ့ ပ မှာ ညဥ်းတွ ား ြမည်တမ်း က၏။
သတိ ့ေခါင်းေပ မှာ ဆံ ပင်မ ှ ိ ။ သတိ ့ မတ်ဆိတ်ကိလည်း ရိ တ်ပယ် ပီ ။ ၃ လမ်းခရီ းတိ ့တွင်
ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ် က

ေဟ ှ ာယ
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ညည်းတွ ားြမည်တမ်း၍၊ အလွ န် မျက်ရည် ကျ က၏။ ၄ ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့် ဧလာေလ မိ တ
့ ိ ့လည်း
ငိ ေ ကး ၍၊ ငိ သံသည် ယာဟတ် မိ တ
့ ိ င်ေအာင် ကားရ၏။ ေမာဘ သရဲ တိ့သည်လည်း၊
တန်လပ်ေသာစိ တ် ှ လံ း ှ င့် ငိ ေ ကး က၏။ ၅ ငါ့ ှ လံ းသည်လည်း၊ ေမာဘအဘိ ့ ငိ ေ ကး၏။
ေြပးေသာသတိ ့သည်၊ သံ း ှ စ်အသက် ှ ိ ေသာ ွားမကဲ့ သိ ့ ေဇာရ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် လည် က၏။
လဟိ တ်ေတာင်ေပ သိ ့ မျက်ရည်ကျလျက် တက် က၏။ ေဟာရနိမ့ ် မိ သ
့ ိ ့ သွ ား ေသာ
လမ်း၌လည်း ဆံ း ံ းြခင်းအသံ ကိ လင့် က၏။ ၆ အေ ကာင်းမကား၊နိမရိ မ် ေရကန်တိ့သည်
ဆိ တ်ညံ၍၊ ြမက်ပင်များ ေသွ ့ေြခာက်ခဲ့ ပီ ။ ပျိုးပင်များ လည်း ေသခဲ့ ပီ ။ စိ မ်းေသာအပင်
တပင်မ မ ှ ိ ။ ၇ ထိ ့ေ ကာင့်၊ သတိ ့သည် မိ မိတိ့ဆည်းဖးေသာ ဥစာ၊ သိ ထားေသာဘ ာများကိ
မိ ဃ်းမခပင် ချိုင့်သိ ့ ယသွ ား ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ ငိ ေ ကးေသာအသံ သည် ေမာဘြပည်ကိ
ှ ံ ့ြပား ေလ၏။ ညဥ်းတွ ားြမည်တမ်းေသာ အသံ သည် ဧဂလိ မ် မိ ့ တိ င်ေအာင်၎င်း၊
ေဗရဧလိ မ် မိ ့ တိ င်ေအာင်၎င်း ေရာက်ေလ၏။ ၉ အေ ကာင်းမကား၊ မဒိ န် မိ ေ့ ရတိ ့သည်
အေသွ း ှ င့်ြပည့် က၏။ ဒိ ဇန် မိ အ
့ ေပ မှာ အြခားေသာ ေဘးများ ကိ င်း၊ လွ တ်ေအာင်ေြပးေသာ
ေမာဘြပည်သား ှ င့် ကျန် ကင်းေသာ ြပည်သားအေပ မှာ ြခေသ့ တိ ့ကိ၎င်း ငါေရာက်ေစမည်။

၁၆ ေြမ ှ င်ထံသိ့

သိ းသငယ်ကိ ေပးလိ က် ကေလာ့။ေသလ မိ မ
့ ှ ေတာတေ ှ ာက်လံ း၊

ဇိ အန်သတိ ့သမီ း၏

ေတာင်သိ့ေပးလိ က် ကေလာ့။

၂

မိ မိအသိ က်ကိ

စွ န့်ပစ်၍

လည်ရေသာငှ က်ကဲ့သိ ့၊ ေမာဘသမီ းတိ ့သည် အာ န်ြမစ်ကးရာကမ်းနားမှာ ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃
အ ကံ ေပးေလာ့။ တရားသြဖင့် စီ ရင်ေလာ့။ မွ န်းတည့်အလင်းထဲ ၌ ညဥ့်ကဲ့ သိ ့ သင်၏အရိ ပ်ကိ
ြဖစ်ေစ ေလာ့။ ှ င်ထတ်ေသာသတိ ့ကိ ဝှက်ထားေလာ့။ ေြပးေသာ သတိ ့ကိ မြပ ှ င့်။ ၄
ေမာဘြပည်မှ ှ င်ထတ်ေသာ သတိ ့သည် သင် ှ င့်အတေန ကေစေလာ့။ ဖျက်ဆီးေသာသ၏
လက်မှ လွ တ်ေစြခင်းငှ ါ သတိ ့ကိေစာင့်မေလာ့။ သင်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသမ ှ ိ ။ ဖျက်ဆီးေသာသ

ြပတ်ေလ၏။ ှ ိပ်နင်းေသာ သတိ ့ကိ ေြမေပ ကပယ် ှ ားေလ ပီ ။ ၅ ရာဇပလင်သည်လည်း၊
က ဏာ၌တည်လိမ့ ် မည်။ သစာ ှ င့်ြပည့်စံ ၍၊ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိ င်ေတာ် မေသာသသည်
ေြဖာင့်မတ်စွာ
ဒါဝိ ဒ်မင်း၏

စစ်ေ ကာ၍၊
တဲ ေတာ်၌

ငါတိ ့သည် ကားသိ က၏။

တရားမကိ

အလျင်အြမန်

တရားစီ ရင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
အလွ န် ကီ းေသာ

မာနြဖစ်၏။

ဆံ းြဖတ်ေတာ်မလျက်၊
၆

ေမာဘ၏

မာနကိ

ေထာင်လားေစာ်ကားြခင်း၊

ေဒါသအမျက်ထွက်ြခင်း ှ ိ ၍၊ အချည်း ှ ီးသက်သက်ဝါ ကားေသာ စကားကိ ေြပာတတ်၏။
၇

ထိ ့ေ ကာင့်၊

ေမာဘသည်

မိ မိအတွ က်ညည်းတွ ား

ြမည်တမ်းရလိ မ့ ်မည်။

ြပည်သား ှ ိ သမ တိ ့သည် ညည်း တွ ားြမည်တမ်း ကလိ မ့ ်မည်။ ကိ ရဟရက် မိ ပ့ ျက်သည်အ
တွ က် သင်တိ့သည်ညည်းတွ ား ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ မိ သ
့ ည် ဒဏ်ခတ်ြခင်းကိ အလွ န်ခံရ၏။ ၈

ေဟ ှ ာယ
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ေဟ ှ ဘန် လယ်ြပင်တိ့သည် ေသွ ့ေြခာက် က

၏။ စိ ဗမာစပျစ် ွယ်ပင် အ ွ န့်များကိ လည်း

တပါး အမျိုးသားမင်းတိ ့သည် ချိုး က ပီ ။ ထိ အ ွ န့်တိ့သည် အထက်က ယာဇာ မိ တ
့ ိ င်ေအာင်
ေရာက်၍၊ေတာ၌လည် တတ် က၏။ အလက်တိ့သည် ှ ည်လျား၍၊ ပင်လယ် ကိ လွန် က၏။ ၉
ထိ ့ေ ကာင့်၊

ယာဇာ မိ အ
့ တွ က်မျက်ရည်ကျသ

ကဲ့ သိ ့၊

စိ ဗမာစပျစ် ွယ်ပင်အတွ က်

ငါသည်မျက်ရည် ကျမည်။ အိ ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့် ဧလာေလ မိ ၊့ ငါသည် မျက်ရည်ကျလျက်
သင့်ကိ ေရေလာင်းမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်၏သစ်သီး ှ င့် စပါး ှ ံ တိ ့သည် စစ်တိက်သံ ှ င့်
ေတွ ့ ကံ က ပီ ။ ၁၀ ဝေြပာေသာလယ်ြပင်ထဲမှာ ဝမ်းေြမာက် င် လန်းြခင်း ြပတ်ေလ ပီ ။
စပျစ်ဥယျာဥ်၌ သီ ချင်းမဆိ ရ က။ မေ ကးေ ကာ်ရ က။ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်း၌ စပျစ်သီး
ကိ နင်းေသာသလည်း မနင်းရ။ ေ ကးေ ကာ်ေသာ အသံ ကိ လည်းငါ ြပတ်ေစ ပီ ။

၁၁

ထိ ့ေ ကာင့်၊ ငါ့ဝမ်းသည် ေမာဘြပည်အတွ က်၊ ငါ့အအသည် ကိ ရဟရက် မိ အ
့ တွ က်၊
ေစာင်းကဲ့ သိ ့ ြမည်ရ လိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ထိ အခါ ေမာဘသည် မိ မိြမင့်ေသာအရပ်၌ မိ မိကိ
ပင်ပန်းေစြခင်း၊ ပဌနာ ပအံ့ ေသာငှ ါ မိ မိသန့် ှ င်း ရာ ဌာနသိ ့ ဝင်ြခင်းအရာသည်
ထင် ှ ားေသာ်လည်း၊ အ ကံ မေြမာက် ိင်ရာ။ ၁၃ ထိ သိ့ ထာဝရဘရားသည် ေမာဘ၏ အ
ေ ကာင်းစကားကိ အထက်က မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ယခတဖန် မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အခစား
ေသာသေရတွ က်သည်အတိ င်း၊ သံ း ှ စ်လွန်မှ၊ ေမာဘ ြပည်၏ ဘန်းအသေရသည်
မိ မိအလံ းအရင်း ှ င့်တကွ

တ်ချြခင်းသိ ့ ေရာက်ရမည်။ ကျန် ကင်းေသာသတိ ့သည်

အလွ န်နည်း၍၊ ခွ န်အားကန်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၇ ဒမာသက် မိ ့ ှ င့် ဆိင်ေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကား၊ ကည့်
မိ မ့ ြဖစ်ေအာင် ပျက် စီ းရာပံ ြဖစ်ရ၏။

ေလာ့။ ဒမာသက် မိ သ
့ ည်

၂ အာေရာ် မိ မ
့ ျားကိ

စွ န့်ပစ်ေသာေ ကာင့်၊

သိ းစ တိ ့သည်ပိင်၍၊ အဘယ်သမ မေမာင်းဘဲ အိပ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၃ ဧဖရိ မ်ြပည်၌ မိ မ့ ှ ိ ရ။
ဒမာသက် မိ ့ ှ င့် ကျန် ကင်းေသာ ရိ ြပည်၌ မင်းအာဏာမ ှ ိ ရ။ သတိ ့သည် ဣသေရလ
အမျိုးသားတိ ့၏ ဘန်းအသေရကဲ့ သိ ့ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ ထိ ကာလ၌ ယာကပ် အမျိုး၏ ဘန်းသည် ေလျာ့ ၍၊
ဆဝြခင်းလည်း ပိ န့် ကံ ြခင်းြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၅ လသည် စပါးကိ သိမ်းယ၍ အသီ းအ ှ ံ များ
ကိ လက် ှ င့် ရိ တ်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ေရဖိ မ်ချိုင့်၌ အသီ းအ ှ ံ တိ ့ကိသိမ်းရိ တ်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊
ထိ အမြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၆ သိ ့ရာတွ င်၊သံ လွ င်ပင်ကိ လပ် ပီ းမှ အပင်ဖျား၌ အသီ း ှ စ်လံ းသံ းလံ း၊
အသီ းေကာင်းေသာ အခက်တိ့၌ ေလးငါးလံ း ှ ိ တတ်သကဲ့ သိ ့၊ ေကာက်သိမ်းစရာ အ ကင်း
ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်ဟ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ထိ ကာလ၌
လသည်မိမိကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာ အ ှ င်ကိ ရည်မှတ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၌ သန့် ှ င်း

ေဟ ှ ာယ
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ေတာ်မေသာ ဘရားကိ ဖးေမ ာ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၈ မိ မိလက် ှ င့် လပ်ေသာ ယဇ် ပလင်တိ့ကိ
မမှတ်ရ။ မိ မိလက်ေချာင်း ှ င့် လပ်ေသာအ ရာတည်းဟ ေသာ အာ ှ ရပင်တိ့ကိ၎င်း၊
ပ်ထတိ ့ကိ၎င်း ပမာဏ မ ပရ။

၉ ထိ ကာလ၌ သ၏ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ တ
့ ိ ့သည် ဣသ

ေရလ အမျိုးသား ေ ှ မ့ ှ ာစွ န့်ပစ်ေသာ သစ်ေတာအကျန် အ ကင်း ှ င့်သစ်ပင်အဖျားကဲ့ သိ ့
ြဖစ်၍၊ ထိ ြပည်သည် ဆိ တ်ညံလျက် ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ သင့်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်ကိ သင်သည် ေမ့ေလျာ့၍၊ မိ မိခိလံ ရာ ေကျာက်ကိ မိ မိမ ေအာက်ေမ့ေသာေ ကာင့်၊
သာယာေသာ ပျိုးပင် တိ ့ ှ င့်၊ တက န်းတ ိင်ငံအ ွ န့်တိ့ကိ စိ က်ပျိုး၍၊ ၁၁ ထိ ပျိုးပင်တိ့ကိ
ကီ းပွ ားေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ အလျင် အြမန် အပွ င့ ်ပွ င့ ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း ပ ပီ းမှ၊ သိ မ်းယရာကာလ
၌ အသီ းအ ှ ံ သည်ပျက်စီး၍၊ သင်သည် မေပျာက် ိင် ေသာ ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။
၁၂ သမဒရာြမည်သံကဲ့ သိ ့ ြမည်တတ်ေသာလ များ အလံ းအရင်းတိ ့၌၎င်း၊ အား ကီ းေသာ

ေရတိ ့ သည် ဟန်းသကဲ့ သိ ့ ဟန်းတတ်ေသာလမျိုးတိ ့၌၎င်း အမဂလာ ှ ိ ၏။

၁၃

အား ကီ းေသာေရတိ ့သည် ဟန်းသကဲ့ သိ ့၊ လမျိုးတိ ့သည် ဟန်း ကေသာ်လည်း၊ ဆံ းမေတာ်မ
ေသာ ေ ကာင့်၊ အေဝးသိ ့ေြပးသွ ား ကလိ မ့ ်မည်။ ေတာင်ေပ မှာ ေလတိ က်၍ လွ င့ ်ေသာ
ဖွဲ ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ေလေဘွ ၌ ပါသွ ား ေသာ အမိ က်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ သတိ ့သည် ှ င်ြခင်းကိ ခံ ရ က
လိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ညဦ းယံ ၌ ေဘးေရာက်၍၊ နံ နက်ယံမတိ င်မှီ ေပျာက် ှ ာ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါတိ ့ကိ
ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ ့သည် ထိ သိ့ေသာ အကျိုး၊ ငါတိ ့ကိ လယဖျက်ဆီးေသာ သတိ ့ သည်၊
ထိ သိ့ေသာ အေမွ ဥစာကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၈ အဲသေယာပိ

ြမစ်များအနားမှာ အသံ ြမည်တတ် ေသာ အေတာင် ှ ိ ၍၊

၂

ပင်လယ်လမ်းြဖင့်၎င်း၊ ေရေပ ၌ဂမာေလှြဖင့် ၎င်း၊ သံ တမန်တိ့ကိ လတ်တတ်ေသာြပည်၊
နားေထာင်

ေလာ့။

ခိ င်မာြပင်းထန်လျက်

ေ ကာက်မက်ဖွယ်ြဖစ်ထေသာ၊ ခွ န်အား ကီ း၍

ေ ှ ့ဦးစွ ာမှစ၍

ယခတိ င်

ေအာင်၊

ှ ိမ်နင်းတတ်ထေသာ၊ ြမစ်ကွဲြပားေသာ

ေြမ၌ေနေသာ လမျိုးထံ သိ ့၊ လျင်ြမန်ေသာတံ မန်တိ့၊ သွ ား ကေလာ့။ ၃ ေလာကီ ိင်ငံ၌
ေနေသာေြမ ကီ းသား အေပါင်း တိ ့၊ ေတာင်ေပ မှာ အလံ ကိ ထေသာအခါ ကည့်

က

ေလာ့။

တံ ပိ းမတ်ေသာအခါ နားေထာင် ကေလာ့။ ၄ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊
ေနအေရာင်ထဲမှာ ကည်လင်ေသာ အ ှ ိ န်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ အသီ းအ ှ ံ ကိ သိ မ်းယရာ ပေသာကာလ၌
ှ င်း ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ မိ ဃ်းတိ မ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ငါသည်ကျိန်းဝပ်၍ ငါ့ ေန
ကည့် မည်။

ရာအရပ်မှာ

၅ စပျစ်သီးကိ သိ မ်းယရာ ကာလမတိ င်မှီ အငံ ့ ေစ့စံ ၍၊ အပွ င့ ်လည်း

လံ းေသာအသီ း ြဖစ်စဥ်အခါ၊ အ ွ န့်များကိ တံ စဥ် ှ င့်ြဖတ်၍၊အခက်အလက်များကိ သတ်
သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မမည်။

ေဟ ှ ာယ
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ေတာသားရဲ များတိ ့၏ အဘိ ့ြဖစ်၍၊ ငှ က်တိ့သည် ေ ွ ကာလ၌၎င်း၊ သားရဲ အေပါင်းတိ ့သည်
ေဆာင်းကာလ ၌၎င်း၊ သတိ ့အေပ မှာ ေန ကလိ မ့ ်မည်။ ၇ ထိ အခါ ခိ င်မာြပင်းထန်လျက်
ေ ှ ့ဦးစွ ာမှစ၍

ယခတိ င်ေအာင်

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်ထေသာ၊

ခွ န်

အား ကီ း၍

ှ ိမ်နင်းတတ်ထေသာ၊ ြမစ်များ ကွဲ ြပား ေသာ ေြမ၌ေနေသာလမျိုးသည်၊ ေကာင်းကင်
ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်တည်ရာ ဇိ အန်ေတာင်သိ့၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ
အ ှ င် ထာဝရ ဘရားဘိ ့ လက် ေဆာင်ပဏာကိ ေဆာင်ခဲ့ က

လိ မ့ ်သ တည်း။

၁၉ အဲဂတုြပည် ှ င့် ဆိင်ေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကား၊ ကည့် ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်
လျင်ြမန်ေသာ မိ ဃ်း တိ မ်ကိစီး၍ အဲ ဂတုြပည်သိ့ ကေတာ်မ၏။ ေ ှ ေတာ်
့
၌ အဲ ဂတုြပည်၏
ပ်တ ဆင်းတတိ ့သည် လပ် ှ ား၍၊ အဲ ဂတုြပည်၏ ှ လံ းသည် သ၏အထဲ မှာ အရည်
ကျိုလျက်

ှ ိ လိမ့ ်မည်။

၂ အဲ ဂတုြပည်သားတိ ့သည် အချင်းချင်း တ ေယာက် ှ င့်

တေယာက် ရန် ပေစြခင်းငှ ါ ငါ ိးေဆာ်သ ြဖင့်၊ သတိ ့သည် ညီ အစ်ကိချင်း တေယာက် ှ င့်
တ ေယာက်၊ အိ မ်နီးချင်း တေယာက် ှ င့်တေယာက်၊တ မိ ့ ှ င့် တ မိ ၊့ တ ိင်ငံ ှ င့် တ ိင်ငံ
စစ်တိက် ကလိ မ့ ်မည်။

၃ အဲ ဂတုြပည်၏ စိ တ်သည် သ၏အထဲ မှာ ပျက် လိ မ့ ်မည်။

သ၏အ ကံ ကိ လည်း ငါဖျက်မည်။ သတိ ့သည်

ပ်တတိ ့၌၎င်း၊ ပစားေသာသတိ ့၌၎င်း၊

နတ်ဝင် ှ င့် စန်း တိ ့၌၎င်း ဆည်းကပ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၄ အဲ ဂတုြပည်သားတိ က
့ ိ ကမ်း ကတ်ေသာ
သခင်တိ့ လက်သိ့ ငါအပ်သြဖင့်၊ ြပင်းထန်ေသာ ှ င်ဘ ရင်တပါးသည် အပ်စိးလိ မ့ ်မည်ဟ
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ သခင် အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ ထိ အခါပင် လယ်ေရြပတ်
လိ မ့ ်မည်။ ြမစ်ေရ

လည်းေလျာ့၍ ခန်းေြခာက် လိ မ့ ်မည်။

၆ ေချာင်းေရများလည်း

ပပ် ကလိ မ့ ်မည်။ အဲ ဂတုြမစ်လက် ကားတိ ့လည်း ေရြပတ်၍ ခန်းေြခာက်သြဖင့်၊ ကျူပင် ှ င့်
ကိ င်းပင်တိ့သည်

ိ း ွမ်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၇ ြမစ်လက် ကားနား ှ င့် ေချာင်းဝနားမှာ ေပါက် ေသာ

ြမက်ပင်အစ ှ ိ ေသာ၊ ြမစ်နားမှာ စိ က်သမ တိ ့သည်

ိ း ွမ်းပျက်စီးပေပျာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၈

တံ ငါတိ ့သည် ညည်းတွ ား ကလိ မ့ ်မည်။ ြမစ်၌ ငါးမ ားကိ ချသမ ေသာသတိ ့သည် ြမည်တမ်း၍
ေရေပ

မှာ ပိ က်ကွန်ကိ ြဖန့်တတ်ေသာ သတိ ့သည် စိ တ်ပျက် ကလိ မ့ ်မည်။

၉

ပိ က်ဆန်လပ်ေသာသ ှ င့် ဈာမျိုးကိ ရက်ေသာ သတိ ့သည်လည်း အကျိုးနည်း ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။
၁၀ အမှီတကဲ တိ့သည် ပျက်၍၊ အခစားေသာသအ ေပါင်းတိ ့သည်

ိ းငယ်ေသာစိ တ်

ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ အကယ်စင်စစ် ေဇာနမင်းတိ ့သည် အ းြဖစ် က၏။ ဖာေရာဘရင်၏
တိ င်ပင်မးမတ်တိ့သည် မိ က် ေသာအ ကံ ကိ ေပး က၏။ က န်ေတာ်သည် ပညာ ှ ိ အမျိုး၊
ေ ှ းဘရင်တိ့ အ ယ်ြဖစ်ပါသည်ဟ ဖာေရာဘရင်အား အဘယ်ေ ကာင့် ေလ ာက် ကသနည်း။
၁၂ သတိ ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ သင်၏ ပညာ ှ ိ တိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။

ေဟ ှ ာယ
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ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်၊ အဲ ဂတုြပည် တဘက် ၌ အဘယ်သိ့
ကံ စည်ေတာ်မသည်ကိ ယခေြပာ ကပါေစ။ ေဘာ်ြပ ကပါေစ။ ၁၃ ေဇာနမင်းတိ ့သည်
အ းြဖစ် က ပီ ။ ေနာဗမင်း တိ ့သည် မှားယွ င်း က ပီ ။ အဲ ဂတုြပည်၏ အမျိုးအ ွယ်
များကိ အပ်ေသာ အ ကီ းအကဲ တိ ့ကိလည်း မှားယွ င်းေစ

က ပီ ။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်

အဲ ဂတုြပည်၏ အလယ်၌ ယစ်မးေသာ သေဘာကိ ြပင်ဆင်ေတာ်မသြဖင့်၊ ယစ်မး
ေသာသသည် မိ မိအန်ဖတ်၌ လဲ သကဲ့ သိ ့၊ အဲ ဂတုြပည် သားတိ ့သည် ပေလသမ တိ ့၌
မှားယွ င်း က ပီ ။ ၁၅ အဲ ဂတုြပည်၏ ဦ းေခါင်းြဖစ်ေစ၊ အ မီ းြဖစ်ေစ၊ စွ န်ပလွံ လက်ြဖစ်ေစ၊
ကိ င်းပင်ြဖစ်ေစ၊ ပီ းစီ း ိင်ေသာ အမအလ င်းမ ှ ိ ရ။ ၁၆ ထိ ကာလ၌ အဲ ဂတု လတိ ့သည်
မိ န်းမကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င် ထာဝရဘရားသည် သတိ ့အ ေပ မှာ

လက်ေတာ်ကိ လပ် ှ ားေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ေ ကာက်လန့် တန်လပ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည် အဲ ဂတုြပည် တဘက်၌ ကံ စည် ေတာ်မေသာ
အ ကံ အ စည်ေ ကာင့်၊ ယဒြပည်သည်လည်း အဲ ဂတုြပည်၌ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။
ယဒြပည်ဟ၍ ေြပာ ကာမ

ှ င့် လတိ င်း ေ ကာက် ံ ့ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၈ ထိ ကာလ၌

အဲ ဂတုြပည်တွင်၊ မိ င့ ါး မိ တ
့ ိ ့သည် ခါနာန်ဘာသာစကားကိ ေြပာ၍၊ ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခ
အ ှ င် ထာဝရဘရား၏ သစာေတာ်ကိ ခံ ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ မိ တ
့ ိ ့တွင်၊ တ မိ က
့ ိ သရိ ယာ မိ ဟ
့ ၍
ေခ ေဝ က

လိ မ့ ်မည်။

၁၉ ထိ ကာလ၌

အဲ ဂတုြပည် အလယ်တွင်၊ ထာဝရ

ဘရားကိ ပေဇာ်ရာယဇ် ပလင် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ြပည်စွန်းနား တွ င်လည်း ထာဝရဘရားအဘိ ့
မှတ်တိင် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၂၀ ထိ မှတ်တိင်သည် အဲ ဂတုြပည်တွင် နိမိတ်လက ဏာြဖစ်လိမ့ ်မည်။
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရ ဘရား၏ သက်ေသလည်းြဖစ်လိမ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမ
ကား၊ သတိ ့သည် ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားကိ ေအာ်ဟစ် ကသည် ှ ိ ေသာ်၊
ကယ်တင် ေသာအ ှ င်၊ အမေစာင့်သခင်ကိ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေစလတ် ေတာ်မ၍၊ ထိ သခင်သည်
ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၂၁ အဲ ဂတုြပည်တွင် ထာဝရဘရားကိ သိ ရ က

သည်ြဖစ်၍

ထိ ကာလ၌ အဲ ဂတုလတိ ့သည် ထာဝရဘရား ကိ သိ ေသာေ ကာင့်၊ ပေဇာ်သကာ အလဒါနကိ
ဆက်ကပ် ၍ ဝတ် ပ ကလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ သစာ ဂတိ ထား၍၊
ထားသည့်အတိ င်း

ပ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၂ ထာဝရဘရားသည်လည်း အဲ ဂတုြပည်ကိ

ဒဏ် ခတ်၍၊ ခတ် ပီ းေသာ ဒဏ်ရာကိ ေပျာက်ေစေတာ်မမည်။ သတိ ့သည်လည်း၊
ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲ က

သည့်ကာလ၊ သတိ ့ေတာင်းပန်ြခင်းကိ နားေထာင်၍

ဒဏ်ရာကိ ေပျာက်ေစေတာ်မမည်။ ၂၃ ထိ ကာလ၌ အဲ ဂတုြပည်မှသည် အာ ရိ ြပည်
တိ င်ေအာင်၊ လမ်းတွ င်လိမ့ ်မည်။ အာ ရိ လသည် အဲ ဂတုြပည်သိ့၎င်း၊ အဲ ဂတုလသည်၊
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အာ ရိ ြပည်သိ့၎င်း သွ ားလာ၍ အဲ ဂတုလ ှ င့် အာ ရိ လတိ ့သည် တညီ တ
ဝတ် ပ ကလိ မ့ ်မည်။

ွ တ်တည်း

၂၄ ထိ ကာလ၌ ဣသေရလအမျိုးသည် အဲ ဂတုအ မျိုး ှ င့်၎င်း၊

အာ ရိ အမျိုး ှ င့် ၎င်းေပါင်း၍၊ တတိ ယအ မျိုးတည်းဟေသာ ေြမ ကီ းအလယ်၌ မဂလာ ပေသာ
အ မျိုးြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၂၅ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခအ ှ င် ထာဝရဘရားက လည်း၊ ငါ၏

လအဲ ဂတုအမျိုး၊ ငါ ပြပင်ေသာ အာ ရိ အမျိုး၊ငါ၏ အေမွ ဥစာြဖစ်ေသာ ဣသေရလအ
မျိုးသည် မဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ ေကာင်း ကီ းေပး ေတာ် မလိ မ့ ် မည်။

၂၀ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သာဂန်ေစလတ်ေသာ ဗိလ် မင်းတာတန်သည် အာဇတ် မိသ့ ိ့စစ်ချီ၍၊
ထိ မိ က
့ ိ လပ် ကံ ေသာ
ေသာ

ှ စ်တွင်

ေလ ာ်ေတအဝတ် ှ င့်

၂ ထာဝရဘရားက၊ သင်သည်သွား၍ ခါးစည်း

ေြခနင်းကိ ခ တ်ေလာ့ဟ၊

အာမတ်သားေဟ ှ ာယကိ

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ သ သည် ပ၍ အဝတ်ကိ မဝတ်၊ ေြခနင်းကိ မစီ းဘဲ သွ ားလာ
လျက်ေန၏။

၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊

ငါ့က န်ေဟ ှ ာယသည် အဲ ဂတုြပည် ှ င့်

က ှ ြပည်၌ ပပနိမိတ်၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အရာကိ ြပြခင်းငှ ါ၊ သံ း ှ စ်ပတ်လံ း အဝတ်ကိမဝတ်၊
ေြခနင်းကိ မစီ းဘဲ သွ ားလာသကဲ့ သိ ့၊
အလိ ငှါ၊

အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည်

၄ ထိ နည်းတ၊အဲ ဂတုလများကိ အ ှ က်ခွဲြခင်း

အဲ ဂတုလ ှ င့်

ကှ

လအ ကီ းအငယ်တိ့အား

အဝတ် ှ င့် ေြခနင်းကိ ခ တ်၍၊ တင်ပါးကိ မ မဖံ းေစဘဲ ၊ ဘမ်းဆီ းချုပ်ထား သိ မ်းသွ ား
လိ မ့ ်မည်။

၅ အာဇတ် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ေ ကာက် ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ ကိ းစားေသာ

က ှ ြပည်ကိ၎င်း၊ ဝါ ကားေသာ အဲ ဂတုြပည်ကိ၎င်း ှ က် ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ ထိ ကမ်းနားမှာ
ေနေသာသများကလည်း၊

ကည့်ပါ၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်၏ လက်မှလွ တ်ြခင်းငှ ါ ငါတိ ့

ေြမာ်လင့်ရာအရာ၊ ေြပး၍ခိ လံ ရာအရာသည် ထိ သိ့ြဖစ်ပါ သည်တကား။ ငါတိ ့သည်
အဘယ်သိ့ လွ တ် ိင်ပါမည် နည်းဟ ထိ အခါဆိ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၁ ေရလမ်းမိးေသာ

ေတာ ှ င့်ဆိ င်ေသာ

ဗျာဒိ တ်

ေတာ်ကား၊

ေတာင်ေလမန်တိင်းတိ က်သကဲ့ သိ ့ ေ ကာက် မက်ဘွယ်ေသာ ြပည်၊ ေတာ ကီ းမှလာ၏။ ၂
ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ

ပါ ံ ကိ ငါြမင်ရ၏။ လယတတ်ေသာသသည် ဖျက်ဆီး၏။

ဧလံ ြပည်သားတိ ့၊ တက်သွား ကေလာ့။ ေမဒိ ြပည်သားတိ ့၊ မိ က
့ ိ ဝိင်းထား က

ေလာ့။

ထိ မိ ေ့ ကာင့်၊ သတပါးညည်းတွ ားြခင်း ှ ိ သမ ကိ ငါ ငိ မ်းေစ၏။ ၃ ထိ ့ေ ကာင့်၊ ငါသည်
ခါးနာလှ ၏။ သားဘွ ား ေသာ မိ န်းမခံ ရသကဲ့ သိ ့ ေဝဒနာကိ ခံရ၏။ နားမ ကား ိင် ေအာင်
ြပင်းထန်စွာခံ ရ၏။ မျက်စိမြမင် ိင်ေအာင် မိ င်ေတွ လျက် ှ ိ ၏။
မးလျက် ှ ိ ၏။

ေ ကာက်မက်

ဘွ ယ်ေသာ

အရာြဖင့်

၄ ငါ့စိတ် ှ လံ းသည်

ငါသည်ထိတ်လန့်လျက် ှ ိ ၏။

ငါေပျာ်ေမွ ့ေသာညဥ့်ကိ ေဘး ှ င့် ြပည့်စံ ေစေတာ်မ၏။ ၅ စားပွဲ ကိြပင် ပီ ။ ကင်းေစာင့်ကိ ထား ပီ ။
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စားေသာက်လျက်ေန က ပီ ။ အိ မင်းများတိ ့၊ ထ က၊ လားကိ

ဆီ ေလာင်း က။

၆

အေ ကာင်းမကား၊ ဘရား ှ င်က၊ သင်သွား၍ ကင်းေစာင့်ကိ ထားေလာ့။ ြမင်သည့်အတိ င်းေြပာ
ေစ ေလာ့ဟ ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ကင်းေစာင့်သည်လည်း၊ ှ စ်စီးစီ ှ စ်စီးစီ ချီလာ ေသာ
ြမင်းတပ်တတပ်၊ ြမည်းတပ်တတပ်၊ ကလားအပ် တပ်တတပ်ကိ ြမင်၍၊ သတိ ှ င့်
ေစ့ေစ့ ကည့်

နားေထာင် ပီ းလ င်၊ ၈ သခင်၊က န်ေတာ်သည် ေန့အချိန်၌ ကင်းေမ ာ်

စင်ေပ မှာ အစဥ်ရပ်၍၊ တညဥ့်လံ း၌လည်း ကင်းေစာင့် လျက်ေနပါ၏။ ၉ ယခမှာ ှ စ်စီးစီ
ှ စ်စီးစီ ချီလာေသာ ြမင်းစီ းသ ရဲ တပ်ကိ ြမင်ပါသည်ဟ ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့ ေ ကးေ ကာ်၏။ သ
ကလည်း၊ ဗာဗလန် မိ ့ ပိ လဲ ပီ ၊ ပိ လဲ ပီ ၊ သ၏ဘရား ပ်တ ဆင်းတ ှ ိ သမ တိ ့သည် ေြမေပ မှာ
ကျိုးပဲ့ လျက် ှ ိ က

ပါသည်ဟ ထပ်၍ဆိ ေလ၏။ ၁၀ ငါနင်းနယ်၍ ငါ့တလင်းြပင်မှ

ထွ က်ေသာစပါး၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င် ထာဝရဘရား၊ ဣသေရလ အမျိုး၏ ဘရား
သခင်မိန့်ေတာ်မသည်ကိ ငါ ကားရသည် အတိ င်း၊ သင်တိ့အား ငါဆင့်ဆိ သတည်း။ ၁၁
ဒမာြပည် ှ င့်ဆိ င်ေသာ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကား၊ အိ ကင်းေစာင့်၊ ညဥ့်အမကား အဘယ်သိ့နည်း။
အိ ကင်း ေစာင့်၊ ညဥ့်အမကား အဘယ်သိ့နည်းဟ စိ ရ ေတာင် ေပ က ငါ့ကိ ဟစ်ေခ ေလ၏။
၁၂ ကင်းေစာင့်ကလည်း၊ နံ နက်သည်လာ၏။ ညဥ့် လည်းလာ၏။ သင်တိ့သည် ေမးြမန်းလိ လ င်

ေမးြမန်း က။ ြပန်သွား က။ တဖန် လာ ကဟ ဆိ ေလ၏။ ၁၃ အာရပ်ြပည် ှ င့် ဆိ င်ေသာ
ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကား၊ ခရီ းသွ ားေသာ ေဒဒန် လစတိ ့၊ သင်တိ့သည် အာရပ်ေတာ မှာ ညဥ့်ကိ
လွ န်ေစရ ကမည်။ ၁၄ ေတမြပည်သားတိ ့၊ ေရငတ်ေသာသ အဘိ ့ ေရကိ ယခဲ့ က၏။
ေြပးေသာသကိ မန့် ှ င့်ဆီ း၍ ကိ က၏။ ၁၅ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် ထားေဘးမှ၎င်း၊
ထတ်ေသာထား၊ တင်ေသာေလး၊ အလွ န်ခက်ေသာ စစ်မ မှ၎င်းေြပး က၏။

၁၆

ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ အခစားေသာသေရတွ က်သည်အတိ င်း၊
တ ှ စ်တွင် ေကဒါ မိ ၏
့ ဘန်းအသေရ

ှ ိ သမ ကွ ယ်ေပျာက်၍၊ ၁၇ ကျန် ကင်းေသာ

ေကဒါအမျိုးသား၊ ေလးစွဲ သရဲ တိ ့သည် အလွ န် နည်း ကလိ မ့ ်မည်ဟ၊ ဣသေရလအမျိုး ၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၂ ဗျာဒိတ် ပါ ံ ချိုင့်

ှ င့် ဆိ င်ေသာ ဗျာဒိ တ်ေတာ် ကား၊ သင့်တ မိ လ
့ ံ းသည်

အိ မ်မိးေပ သိ ့ တက်ရမည် အေ ကာင်း၊ အဘယ်အမ ေရာက်သနည်း။ ၂ အထက်က
အသံ ဗလံ များ၍ အတ်အတ်ကျက် ကျက် ပတတ်ေသာ မိ ၊့ င်လန်းေသာ မိ ၊့ သင်၏ လေသ
တိ ့သည် ထား လက်နက်ေ ကာင့် ဆံ း ကသည်မဟတ်။ စစ်တိက်ရာမှာ ေသ ကသည်
မဟတ်။

၃ သင်၏ မင်းအေပါင်းတိ ့သည် အတေြပး က၏။ေလးသမားတိ ့ လက်၌

ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိ က၏။ ေတွ ့သ မ ေသာ သင်၏ လတိ ့သည် အေဝးသိ ့ ေြပးေသာ်လည်း၊
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အတချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိ က၏။ ၄ ထိ ေ ကာင့် ငါဆိ သည်ကား၊ ငါ့ကိမ ကည့်ပါ ှ င့်။ ြပင်းစွ ာ
ငိ ရမည်။ ငါ့အမျိုးသတိ ့သမီ း ပျက်စီးသည်ြဖစ်၍၊ ငါ့စိတ်ေြပေစြခင်းငှ ါ မ ကိ းစားပါ ှ င့်။ ၅
ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခသခင်အ ှ င်ထာဝရ ဘရားသည်၊ ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ချိုင့်တွ င် စီ ရင်ေတာ်မ
သြဖင့်၊ ဒကခံ ရာကာလ၊

ှ ိပ်စက် ေ ှ ာင့် ှ က်ရာကာလ၊ မိ ့ ိ းကိ ဖိ ၍ ေတာင်တိ့ကိ

ေအာ်ဟစ်ရာကာလသည် ေရာက်ေလ

ပီ ။ ၆ ဧလံ အမျိုးသည် ြမားေတာင့်ကိ ေဆာင်လျက်၊

ရထားစီ းသရဲ ၊ ြမင်းစီ းသရဲ တိ ့ ှ င့်တကွ လာ၏။ ကိ ရ အမျိုးသည် ဒိ င်းလားကိ ထတ်ေလ၏။
၇ သင်၏ အြမတ်ဆံ းေသာ ချိုင့်တိ ့သည် ရထား ှ င့် ြပည့် က၏။ ြမင်းစီ းသရဲ တိ့သည်

မိ တ
့ ံ ခါးေ ှ မ့ ှ ာ တပ်ချ

က၏။

၈ ယဒြပည်ကိ ဖွ င့ ်လှ စ်သည် ြဖစ်၍၊ သင်သည်

ထိ အခါ လက်နက်စံ သိ ထားရာ၊ ေတာနန်းေတာ်သိ့ ကည့် လိ မ့ ်မည်။

၉ ဒါဝိ ဒ်၏ မိ ့

အ ပိ အပျက်များသည်ကိ သင်၏ လတိ ့သည် မှတ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ေအာက်ေရကန်မှထွ က် ေသာ
ေရကိ စေဝးေစ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ ေသာအိ မ်များကိ ေရတွ က် ကလိ မ့ ်မည်။
မိ ့ ိ းကိ ပြပင်လိေသာငှ ါ၊ အိ မ်များကိ ဖိ ဖျက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ေရကန်ေဟာင်းမှထွ က်ေသာ
ေရစေဝးရာ ကိ လည်း၊ မိ ့ ိ း ှ စ်ထပ်စပ် ကားတွ င် လပ် ကလိ မ့ ်မည်။ သိ ့ရာတွ င်၊ ဤအမကိ
စီ ရင်ေတာ်မေသာသကိ သင်တိ့ သည် မ ကည့်မမှတ် တတ် က။ ေ ှ းက ဖန်ဆင်းေတာ်မ
ေသာသကိ ပမာဏမ ပ

တတ် က။ ၁၂ ထိ ကာလ၌ ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်း၊ ဆံ ပင်ကိ

ပယ်ြဖတ်ြခင်း၊ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်စည်းြခင်း အလိ ငှ ါ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်
အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ိးေဆာ် တိ က်တွန်းေတာ်မေသာ်လည်း၊ ၁၃ ကည့်ပါ။ဝမ်းေြမာက်
င်လန်းြခင်းအမ၊ သိ း ွား များကိ သတ်ြခင်း၊ အမဲ သားစားြခင်း၊ စပျစ်ရည် ေသာက် ြခင်း အမကိ
ပလျက်၊ ငါတိ ့သည် စား ကကန်အ့ံ ၊ ေသာက် ကကန်အ့ံ ၊ နက်ြဖန်ေသရ ကမည်ဟ ေြပာဆိ
က

သည် တကား။ ၁၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ငါ့နား၌ ဗျာဒိ တ်

ေပးေတာ်မသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ် သင်တိ့အြပစ်သည် သင်တိ့ မေသမချင်းတိ င်ေအာင်
မေြပ မ ှ င်းရဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင် အ ှ င်ထာဝရ ဘ ရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင် အ ှ င်ထာဝရ ဘ ရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဘ

ာေတာ်စိး၊

နန်းေတာ် အပ်ေ ှ ဗနအိ မ်သိ့ သွ ား ပီ းလ င်၊ ၁၆ ြမင့်ေသာ အရပ်၌ ကိ ယ်သချုင်းတွ င်းကိ
ထွ င်း ၍၊ ကိ ယ်ေနရာကိ ေကျာက်၌ထလပ်ေသာသ၊ သင်သည် ဤအရပ်၌ သချုင်းတွ င်းကိ
ကိ ယ်အဘိ ့ထွင်းေစြခင်းငှ ါ၊ ဤအရပ် ှ င့် အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ ၁၇ ထာဝရဘရားသည်
ြပင်းစွ ာေသာ ှ င်ထတ်ြခင်း ြဖင့် သင့်ကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ သင့်ကိ အမှန် ကိ င်ဘမ်း၍၊
၁၈ တလိ မ့ ်လိ မ့ ် လှ ိ မ့ ်လျက်၊ ေလာက်လဲ စာကဲ့ သိ ့ ကျယ်ေသာြပည်သိ့ ပစ်လိက်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

သင်သည် ထိ ြပည်၌ ေသရလိ မ့ ်မည်။ ထိ ြပည်၌လည်း သင်၏ ကက် သေရရထားတိ ့သည်၊
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သင့်အ ှ င်၏ အမျိုးအ ှ က်ကွဲစရာ ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ ငါသည်လည်း သင်၏ အရာကိ
တ်မည်။ သင် ၏ ေနရာမှ သင့်ကိ ချမည်။ ၂၀ ထိ ကာလ၌ ငါ့က န်၊ ဟိ လခိ ၏ သားဧလျာကိ မ်
ကိ ငါေခ ၍၊ ၂၁ သင်၏ဝတ်လံ ှ င့် ဝတ်ဆင်ေစမည်။ သင်၏ ခါးစည်း ှ င့် ချီးေြမာက်၍၊
သင်၏ အစိ းရေသာ အခွ င့ ်ကိ အပ် ပီ းလ င်၊ သသည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ၊ ယဒအမျိုးသား တိ ့၏
အဘြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၂ ဒါဝိ ဒ်မင်းမျိုး၏ တံ ခါးေသာ့ကိ သ၏ ပခံ းေပ မှာ ငါတင်ထားသြဖင့်၊
သသည် အဘယ်သမ မပိ တ် ိင် ေအာင် ဖွ င့ ်လိ မ့ ်မည်။ အဘယ်သမ မဖွ င့ ် ိင်ေအာင်
ပိ တ် လိ မ့ ်မည်။ ၂၃ မဲ ေသာ အရပ်၌ စွဲ ေသာတံ စိ ့ကဲ့သိ ့ သ့ကိငါစွဲ ေစ မည်။ သသည်
မိ မိအဘ၏ အိ မ်၌ ကက်သေရပလင် ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၄ သ၏ အဘအိ မ်၌ ှ ိ သမ ေသာ
ဘန်းအသေရ၊ အမျိုးအ ွယ်၊ အြမတ်အယတ်၊ ခွ က်ဖလား ှ ိ သမ ၊ အင်တံ ၊ အိ းအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ
သ၌ဆွဲ ထား ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ထိ ကာလတွ င် မဲ ေသာအရပ်၌ အရင်စွဲေသာတံ စိ ့သည် ေနရာမှေ ့၍၊ ခတ်လှဲြခင်းကိ
ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ သ၌ဆွဲ ထားေသာ ဥစာသည်လည်း၊ ခတ်ပယ်ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်ဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မ၏။

၂၃ တ

မိ ့ ှ င့်ဆိ င်ေသာ

ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကား၊

တာ

သေဘာများတိ ့၊

ညည်းတွ ားြမည်တမ်း ကေလာ့။ မိ သ
့ ည် အိ မ်မ ှ ိ ၊ တည်းခိ စရာ မ ှ ိ သည် တိ င်ေအာင် ှ င်း ှ င်း
ပျက်စီးေလ ပီ ။

ခိ တိ မ်ြပည်မှ

ဇိ ဒန်ကန်သည်တိ့သည်

သိ တင်း ကားရ၏။

စည်ပင်ေစေသာ၊

၂

ပင်လယ်ကးတတ်ေသာ

ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ

ေနေသာသတိ ့၊

မိ င်ေတွ ကေလာ့။ ၃ များေသာေရကိ အမှီ ပေသာ ှ ိ ေဟာရ မျိုးေစ့၊ ြမစ်၏ အသီ းအ ှ ံ ကိ
ထိ မိ သ
့ ည် အခွ န်ရ၍၊ အတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည်တိ့၏ ေဈးြဖစ်ေလ ပီ ။ ၄ အိ ဇိဒန် မိ ၊့
ှ က်ေ ကာက်ြခင်း ှ ိ ေလာ့။ အ ေ ကာင်းမကား၊ ပင်လယ်တည်းဟေသာ ပင်လယ် မိ ့ ကီ း က၊
ငါသည် ကိ ယ်ဝန်မေဆာင်၊ သားမဘွ ား၊ လပျို ှ င့် အပျိုမတိ ့ကိ မေမွ းြမူရဟ ေြပာဆိ ၏။ ၅
အဲ ဂတုြပည်သားတိ ့သည်

တ မိ သ
့ ိ တင်းကိ

ကားေသာအခါ၊

ထိ သိတင်းေ ကာင့်

အလွ န်စိတ်ပပန်ြခင်း သိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ တာ မိ သ
့ ိ ့ ကး ကေလာ့။ ပင်လယ်နားမှာ
ေနေသာသတိ ့၊ ညည်းတွ ားြမည်တမ်း ကေလာ့။ ၇ ဤ မိ သ
့ ည် ေ ှ းကာလ၌ တည်သြဖင့်
သင်တိ့

င်လန်းေသာ မိ ေ့ လာ။ ေဝးေသာ အရပ်၌ တည်းခိ ြခင်း ငှ ါ၊ မိ မိေ ြခတိ ့သည်

မိ မိကိေဆာင်သွား က၏။ ၈ တ မိ သ
့ ည် ရာဇသရဖကိ ေပးတတ်ေသာ မိ ့ ြဖစ်လျက်၊
သ၏ကန်သည်တိ့သည်

မင်းသား၊

ေဖာက်ကား

ေရာင်းဝယ်ေသာ

သတိ ့သည်

ေြမ ကီ းမးမတ်ြဖစ်လျက်၊ ထိ မိ တ
့ ဘက်၌ အဘယ်သသည် ဤအ ကံ ကိ ကံ စည် သနည်း။ ၉
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်၊ ှ ိ သမ ေသာ ဘန်းအသေရ၏ မာနကိ
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အ ှ က်ခွဲြခင်းငှ ါ ၎င်း၊ေြမ ကီ း မးမတ်အေပါင်းတိ ့ကိ တ်ချြခင်းငှ ါ၎င်း ထိ သိ့ ကံ စည်ေတာ်မ၏။
၁၀ အိ တာ

မိ ၏
့ သီ း၊ ကမ်း ိ းပျက်ေလ ပီ ။ ြမစ်ကဲ့သိ ့ ကိ ယ်ြပည်ကိ ှ ံ ့ြပားေလာ့။ ၁၁

ရန်သသည် ပင်လယ်ေပ မှာ လက်ကိဆန့်၍၊ တိ င်း ိင်ငံတိ ့ကိ လပ် ှ ားေလ၏။ ခါနာန်ြပည်၌
ခိ င်ခ့ံ ေသာ အရပ်တိ့ကိ ဖျက်ဆီးေစြခင်းငှ ါ၊ ထာဝရဘရား အမိ န့် ေတာ် ှ ိ ၏။

၁၂

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရေသာ ကညာ၊ ဇိ ဒန် မိ ၏
့ သီ း၊ သင်သည် ေနာက်တဖန် င်လန်းြခင်း မ ှ ိ ရ။
ထေလာ့။ ခိ တိ မ်ြပည်သိ့ ကးသွ ားေလာ့။ ထိ အရပ်၌လည်း ငိ မ်သက် ြခင်း မ ှ ိ ရဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃ အထက်က မ ှ ိ ေသာ ခါလဒဲအမျိုးသားတိ ့ေန

ေသာ ြပည်ကိ

ကည့် ေလာ့။ ထိ ြပည်ကိ အာ ရိ မင်းသည် ေတာတွ င်းသားတိ ့ ေနစရာဘိ ့ တည်ေထာင်၏။
ထိ ြပည် သားတိ ့သည် ြပအိ းတိ ့ကိ တည်ေဆာက်၍၊ တ အိ မ်ေတာ် များ ှ င့် မိ က
့ ိ လည်း
ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ ၁၄ တာ သေဘာများတိ ့၊ ညည်းတွ ားြမည်တမ်း က

ေလာ့။

သင်တိ့၏ မိ ့ ကီ းသည် ပျက်ကန် ပီ ။ ၁၅ ထိ ကာလ၌ တ မိ က
့ ိ ၊မင်းဆက်တဆက်အတိ င်း
အ ှ ည်၊

အ ှ စ်

ခနစ်ဆယ်ပတ်လံ း၊

အဘယ်သမ မေအာက်

ေမ့ရ။

အ ှ စ်ခနစ်ဆယ်လွန်ေသာအခါ၊ ြပည်တန်ဆာ မိ န်းမအားသီ ချင်းဆိ သကဲ့ သိ ့၊ တ မိ အ
့ ား
သီ ချင်းဆိ လိမ့ ် မည်။

၁၆ အဘယ်သမ

မေအာက်ေမ့ေသာ ြပည်တန်ဆာ မိ န်းမ၊

ေစာင်းကိ ကိင်၍ မိ တ
့ ွ င်လှည့်လည်ေလာ့။ သတပါးတိ ့သည် သင့်ကိ သတိ ရေစြခင်းငှ ါ၊
သာယာေသာ အသံ ှ င့် တီ း၍၊ သီ ချင်းကိ များစွ ာဆိ ေလာ့။ ၁၇ အ ှ စ်ခနစ်ဆယ် လွ န်ေသာအခါ၊
ထာဝရဘရား သည် တ မိ က
့ ိ အ ကည့်အ

ကလာေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ သသည်လည်း

တဖန်အြမတ်ရေသာ ဘာသာသိ ့လိက်ြပန် ၍၊ ေြမ ကီ းမျက် ှ ာေပ မှာ
ေလာကီ ိင်ငံတိ ့

ှ င့် မတရားေသာ ဓမထန်ကိ ပလိ မ့ ်မည်။

ှ ိ သမ ေသာ

၁၈ သိ ့ရာတွ င်၊ သ၏

ကန်သွယ်ြခင်း၊ အြမတ်ရြခင်း အရာတိ ့သည် ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းလိ မ့ ်မည်။
ဆည်းဖးသိ ထားြခင်းကိ မ ပရ။ ကန်သွယ်ေသာ ဥစာ သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ေနေသာသတိ ့အဘိ ့ ြဖစ်၍ သတိ ့သည် ဝစွ ာစား၍ ခိ င်ေသာအဝတ်ကိ ဝတ် ကလိ မ့ ်မည်။

၂၄ ကည့်

ေလာ့။

ထာဝရဘရားသည်

ြပည်ေတာ်ကိ

ပယ် ှ င်းေမှာက်ထားသြဖင့်၊ ြပည်သားတိ ့ ကိ ကွဲ ြပားေစေတာ်မ၏။

လွ တ်လပ်ေစ၍
၂ ထိ အခါ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ဆင်းရဲ သားကဲ့ သိ ့ ၎င်း၊ သခင်သည် က န်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ သခင်မသည်
က န်မကဲ့

သိ ့၎င်း၊

ေရာင်းေသာသသည်

ဝယ်ေသာသကဲ့ သိ ့၎င်း၊

ေ ကး ှ င်သည်

ေ ကးတင်ေသာသကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အတိ းစား ေသာသသည် အတိ းေပးေသာသကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်ရ လိ မ့ ်
မည်။ ၃ တြပည်လံ း လွ တ်လပ်၍ ှ င်း ှ င်း ပျက်စီးရလိ မ့ ် မည်ဟေသာ အရာကိ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ ြပည်ေတာ်သည် ငိ ြငင်

ေဟ ှ ာယ
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ိ းငယ်ြခင်း ှ ိ ၏။ ဘန်း ကီ း ေသာ ြပည်သားတိ ့သည် အားေလျာ့ က၏။ ၅ ြပည်သားတိ ့သည်
တရားေတာ်ကိ လွ န်ကျူးြခင်း၊ အမိ န့်ေတာ်ကိ ေြပာင်းလဲ ြခင်း၊ ထာဝရသစာေတာ်ကိ
ဖျက်ြခင်းအေ ကာင်းေ ကာင့်၊ ြပည်ေတာ်သည် ညစ်

းြခင်း ှ ိ ၏။

၆ ထိ ေ ကာင့်၊

ကျိန်ေတာ်မေသာ အကျိန်သည် ြပည် ေတာ်ကိ လမ်းမိ း ပီ ။ ြပည်သားတိ ့အေပ မှာ
အြပစ်

ေရာက်ေလ ပီ ။

ထိ ေ ကာင့်

ြပည်သတိ ့သည်

ပေလာင် က

သြဖင့်၊

ကင်းကျန်ေသာသတိ ့သည် နည်း က၏။ ၇ သစ်ေသာစပျစ်ရည်သည် ငိ ြငင်ေလ၏။ စပျစ်
ွယ်ပင်သည်လည်း

အားေလျာ့ေလ၏။

စိ တ် င်လန်း

ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်

ညည်းတွ ား က၏။ ၈ သာယာေသာပတ်သာ အသံ ငိ မ်း ပီ ။ ဝမ်း ေြမာက်ေသာသ၏ အသံ မ ှ ိ ။
သာယာေသာေစာင်းသံ လည်း ငိ မ်း ပီ ။ ၉ သီ ချင်းဆိ လျက် စပျစ်ရည်ကိ မေသာက်ရ က။
ေသရည်ေသရက်ကိ

ေသာက်ေသာသတိ ့သည်

ပစပ်ခါး

လွ တ်လပ်ေသာ မိ သ
့ ည် ပိ ပျက်ေလ ပီ ။ အ ဘယ်သမ

ကလိ မ့ ်မည်။

၁၀

မဝင်ေစြခင်းငှ ါ၊ အိ မ်များကိ

ပိ တ်ထား က ပီ ။ ၁၁ စပျစ်ရည်ြပတ်ေသာေ ကာင့် လမ်းခရီ းတိ ့၌ ြမည် တမ်းြခင်း ှ ိ ၏။
ဝမ်းေြမာက်ြခင်းလည်း အ ကင်းမဲ့ ကွ ယ် ပီ ။ တြပည်လံ း၌ သာယာေသာအသံ ငိ မ်း ပီ ။ ၁၂
ဆိ တ်ည့ံ ြခင်းသည် မိ ထ
့ ဲ မှာ ကျန်ရစ်၏၊ မိ တ
့ ံ ခါးကိ လည်း ိ က်ခတ်၍ ဖိ ဖျက် က ပီ ။ ၁၃
ထိ သိ့ြပည်ေတာ်အလယ်၊ ြပည်သားတိ ့တွင် ြဖစ်ရေသာ်လည်း သံ လွ င်ပင်ကိ လပ်၍ အသီ းကိ
ရသကဲ့ သိ ့၎င်း၊ စပျစ်သီးကိ သိ မ်းယေသာေနာက်၊ အ ကင်းအကျန် ကိ ေကာက်ရသကဲ့ သိ ့၎င်း
ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၄ ထိ သတိ ့သည် ေ ကးေ ကာ်၍

င်လန်းစွ ာ သီ ချင်း ဆိ ကလိ မ့ ်မည်။

ထာဝရဘရားကိ ချီးမွ မ်းေသာအသံ ှ င့် ပင်လယ်တဘက်မှ ြမည် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ သိ ့ြဖစ်၍၊
အေ ှ မျက်
့
ှ ာအရပ်တိ့၌ ထာဝရဘ ရားကိ ၎င်း၊ ပင်လယ် တဘက်တက န်း တ ိင်ငံအရပ်တိ့၌၊
ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်တည်းဟေသာ၊ ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်ကိ၎င်း
ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၁၆ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာသသည် ဘန်း ကီ းေတာ်မ ေစသတည်းဟ
ေြမ ကီ းစွ န်းမှ သီ ချင်းဆိ သံကိ ငါတိ ့သည်

ကားရ၏။ ငါမကား၊ အလွ န်ဆင်းရဲ ၏။

အလွ န်ဆင်းရဲ ၏။ အမဂလာ ှ ိ ၏။ လယက်ေသာသတိ ့သည် လယက်လျက် ေန က၏။
လယက်ေသာသတိ ့သည် ကမ်းတမ်းစွ ာ လ ယက် က၏။ ၁၇ အိ ြပည်သား၊ သင်သည်
ေ ကာက်လန့်ဘွယ် ေသာအရာ ေြမတွ င်း၊ ေကျာ့ကွ င်းထဲ သိ့ ေရာက်ေလ ပီ ။

၁၈

ေ ကာက်လန့်ဘွယ်ေသာ အရာမှ ေြပးေသာသသည် ေြမတွ င်းထဲ သိ့ ကျလိ မ့ ်မည်။ ေြမ
တွ င်းမှလွ တ်ေသာသသည် ေကျာ့ကွ င်း၌ ေကျာ့မိ လိမ့ ် မည်။ ေကာင်းကင် ပန်ဝပွ င့ ်လျက် ှ ိ ၍၊
ေြမ ကီ းအြမစ် လည်း လပ် ှ ားေလ၏။ ၁၉ ြပည်ေတာ်သည် တြပည်လံ း ပတ်ေလ ပီ ။ ြပည်
ေတာ်သည် အကန်အစင် ပိ ပျက်ေလ ပီ ။ ြပည်ေတာ်သည် အလွ န်တပ်လပ်လျက် ှ ိ ေလ၏။
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၂၀ ြပည်ေတာ်သည် ယစ်မးေသာသကဲ့ သိ ့ တလး လည်လည် ှ ိ ၏။ ပခက်ကဲ့သိ ့ လပ် ှ ား၏။

မိ မိအြပစ်သည် မိ မိအေပ မှာ ေလးသြဖင့်၊ ြပည်ေတာ်သည် လဲ လိမ့ ်မည်။ ေနာက်တဖန် မထရ။
၂၁ ထိ ကာလ၌ ထာဝရဘရားသည်၊ ြမင့်ေသာအ ရပ်၌ ြမင့်ေသာအလံ းအရင်းကိ ၎င်း၊

ေြမေပ မှာေြမ ကီ း ှ င်ဘရင်တိ့ကိ၎င်း ကည့် စစ်ေ ကာေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ သတိ ့သည်
တွ င်းထဲ မှာ တစတည်းစေဝး၍ ချည် ေ ှ ာင်ြခင်း၊ ေထာင်ထဲမှာ ချုပ်ထားြခင်းကိ ခံ လျက် ေနရ
ကလိ မ့ ်မည်။ များစွ ာေသာ ေန့ရက်ကာလလွ န် ပီ းမှ၊ စစ် ေ ကာြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၃
လသည်လည်း မျက် ှ ာပျက်လိမ့ ်မည်။ ေနသည် လည်း အ ှ က်ကွဲလိမ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊
ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်၊ ဇိ အန်ေတာင် ေပ မှာ ေယ ှ လင် မိ ့၌
မင်း ပ၍၊ အသက် ကီ းသတိ ့ ေ ှ တွ
့ င်ဘန်း ကီ းေတာ်မလတံ့ ။

၂၅ အိထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေြမာက်စား ပါမည်။ နာမေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းပါမည်။ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အ
မတိ ့ကိ ပေတာ်မ ပီ ။ ေ ှ းအ ကံ ေတာ်တိ့သည် မေ ွ၊့ သစာ ှ င့် မဲ ြမံ ကပါ၏။ ၂ မိ က
့ ိ အမိ က်ပံ ၊
ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ က
့ ိ ဖိ ဖျက်ရာြဖစ် ေစေတာ်မ ပီ ။ တက န်းတ ိင်ငံသားတိ ့၏ ေနရာဘံ ဗိ မာန် သည်
မိ မ့ ြဖစ်၊ ေနာက်တဖန် မတည်မေဆာက် ရမည် အေ ကာင်းစီ ရင်ေတာ်မ ပီ ။ ၃ ထိ ေ ကာင့်၊
အား ကီ းေသာ လမျိုးသည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီး မွ မ်း ကပါလိ မ့ ်မည်။ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ
လမျိုးတိ ့၏ ေနရာ မိ သ
့ ည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ ပါလိ
့
မ့ ်မည်။ ၄ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့ ခိ လံ ရာ၊ ငတ်မွတ်ေသာသအမ ေရာက်သည်ကာလ၌ ခိ လံ ရာြဖစ် ေတာ်မ၏။
ထရံ ကိ

တိ က်ေသာ

ေဒါသအမျက်ထွက်
ကာရာ

မိ ဃ်းသက်မန်တိင်းကဲ့ သိ ့၊
ေသာအခါ၊

ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၅

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာသတိ ့၏

မိ ဃ်းသက်မန်တိင်း
ေသွ ့ေြခာက်ေသာ

လွ တ်ရာ၊

အရပ်၌

ေနေရာင်ကွယ်

ေနအ ှ ိ န်ကိကဲ့သိ ့၊တ

က န်းတ ိင်ငံတိ ့၏ အသံ ဗလံ ကိ ငိ မ်းေစေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ထထပ်ေသာ မိ ဃ်းတိ မ်အားြဖင့်
ေနအ ှ ိ န်

ေပျာက်သကဲ့

ရပါလိ မ့ ်မည်။

သိ ့၊

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာသတိ ့၏

သီ ချင်းသံ ေပျာက်

၆ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်၊ ခဲ ဘွယ်စားဘွ ယ်ပွဲ၊

ေဟာင်းေသာစပျစ်ရည်ပွဲတည်းဟ ေသာ၊ ဆေသာခဲ ဘွယ်စားဘွ ယ်၊ ေကာင်းမွ န်စွာစစ်ေသာ
စပျစ်ရည်ေဟာင်းကိ လခပ်သိမ်းတိ ့အဘိ ့ ဤေတာင်ေပ မှာ စီ ရင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၇
လခပ်သိမ်းတိ ့ကိ ဖံ းေသာ မျက် ှ ာဖံ းကိ ၎င်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ လမျိုးတိ ့ကိ ဖံ းလမ်းေသာ
တင်းတိ မ်ကိ၎င်း၊ ဤေတာင်ေပ မှာ ပယ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
နစ်မွန်းဆံ း ံ းေစေတာ်မလိ မ့ ်

၈ ေသြခင်းကိ လည်း

မည်။ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ

မျက် ှ ာတိ ့မှ မျက်ရည်ကိသတ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ကိ ယ် ေတာ်၏လတိ ့သည် ခံ ရေသာ
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ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ လည်း၊ ေြမ ကီ း တြပင်လံ း၌ ပယ် ှ င်းေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ၊ ထာဝရဘရား
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၉ ထိ ကာလ၌ ကည့် ေလာ့။ ဤအ ှ င်ကား၊ ငါတိ ့ ေြမာ်လင့်ေသာ၊
ငါတိ ့၏ဘရားသခင်တည်း။ ငါတိ ့ကိ ကယ်

တင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ဤအ ှ င်ကား၊

ငါတိ ့ေြမာ်လင့်ေသာ ထာဝရဘရားတည်း။ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇး ေ ကာင့်၊ ငါတိ ့သည်
ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကကန်အ့ံ ဟဆိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား၏
လက်ေတာ် သည် ဤေတာင်ေပ မှာ ငိ မ်းလိ မ့ ်မည်။ ေကာက် ိ းသည် ေနာက်ေချး ံ ပ
့ ွ က်၌
ှ ိပ်နင်းြခင်းကိ ခံ ရသကဲ့ သိ ့၊ ေမာဘ ြပည်သည် မိ မိ၌ ှ ိပ်နင်းေတာ်မြခင်းကိ ခံရလိ မ့ ်မည်။ ၁၁
ေရကးေသာသသည် ေရကးြခင်းငှ ါ လက်ကိ ဆန့်သကဲ့ သိ ့၊ ေမာဘြပည်အလယ်၌
လက်ေတာ်ကိ ဆန့် ၍၊ ေမာဘ၏မာန ှ င့် လက်သတိ ကိ ချေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ သင်တိ့၏
မိ ့ ိ းြပအိ း အထွ ဋ်ကိ ဖိ ၍၊ ေြမတိ င် ေအာင် ှ ိမ့ ်သြဖင့်၊ေြမမန့်ထဲမှာ ချေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၂၆ ထိကာလ၌ ယဒြပည်မှာ သီချင်းဆိလတံ့ ေသာစ ကားဟမကား၊ ငါတိ့၌ ခိင်ခ့ံ ေသာ
မိ ့ ှ ိ ၏။ ကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇးကိ ြပအိ း၊ ရင်တားအရာ၌ စီ ရင်ခန့်ထားေတာ်မ
လိ မ့ ်မည်။ ၂ တံ ခါးတိ ့ကိ ဖွ င့ ် ကေလာ့။ ၃ သစာေစာင့်၍ ေြဖာင့် မတ်ေသာ လမျိုးဝင် ပါ
ေစ။ စိ တ် ှ လံ းတည် ကည်ေသာသ သည် ကိ ယ်ေတာ်၌ ခိ လံ ေသာေ ကာင့်၊ ငိ မ်သက်ြခင်း
သက်သက် ှ ိ မည့် အေ ကာင်းေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၄ ထာဝရဘရား၌ အစဥ်အ မဲ
ခိ လံ ကေလာ့။ ထာ ဝရဘရားသည် နိစထာဝရ ခိ လံ ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၅ ြမင့်ေသာအရပ်၌
ေနေသာသတိ ့ကိ

တ်ချေတာ် မ၏။ ြမင့်ြမတ်ေသာ မိ က
့ ိ ဖိ ၍၊ ေြမတိ င်ေအာင်

ှ ိမ့ ်ချ

လျက် ေြမမန့်ထဲမှာ ထားေတာ်မ၏။ ၆ ေကျာ်နင်းြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ဆင်းရဲ ေသာသ
ှ င့် ငတ်မွတ်ေသာသတိ ့သည် ေကျာ်နင်း ကလိ မ့ ်မည်။

၇ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်

ေြဖာင့်ေသာလမ်း ၌ သွ ားတတ်၏။ အိ ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မေသာဘရား၊ ကိ ယ် ေတာ်သည်
ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏ လမ်းခရီ းကိ ြပင်ဆင် ေတာ်မ၏။ ၈ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့သည်
တရားေတာ် လမ်း၌ သွ ားလျက်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့်၍၊ ကိ ယ်ေတာ် ၏အမည်၊
ဘွဲ ့နာမေတာ်ကိ စိ တ် ှ လံ း၌ တသလျက် ှ ိ ပါ ၏။ ၉ ညဥ့်အခါ အက ်ပ်သည် စိ တ် ှ လံ း ှ င့်
ကိ ယ် ေတာ်ကိ ေတာင့်တပါ၏။ နံ နက်အခါ အက ်ပ်သည် အတွ င်းဝိ ညာဥ်အားြဖင့်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ှ ာပါ၏။ ေြမေပ မှာ အမကိ စစ်ေ ကာ စီ ရင်ေတာ်မေသာအခါ၊ ေလာကီ
သားတိ ့သည် တရားကိ သင် က၏။

၁၀ မတရားေသာသသည် ေကျးဇးကိ ခံရေသာ်

လည်း၊ တရားကိ မသင်တတ်ပါ။ တရားကျင့်ရာြပည်၌ပင် အဓမ ပ၍၊ ထာဝရဘရား၏
ဘန်းေတာ်ကိ ပမာဏမ ပ တတ်ပါ။ ၁၁ အိ ထာဝရဘရား၊ လက်ေတာ်ကိချီေတာ်မေသာ်
လည်း၊ သတိ ့သည် မြမင်မမှတ် ကပါ။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့အဘိ ့
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စိ တ်အား ကီ းေတာ်မေ ကာင်းကိ ၊ သတိ ့သည် ြမင်၍ အ ှ က်ကွဲ ကပါလိ မ့ ်မည်။ ကိ ယ်ေတာ်၏
ရန်သတိ ့ကိ မီ းေလာင်ရပါလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ် တိ ့အား
ငိ မ်သက်ြခင်းကိ ေပးေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ အ ေ ကာင်းမကား၊ အက ်ပ်တိ့၏ အမ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
အက ်ပ် တိ ့အဘိ ့

ပေတာ်မ၏။

၁၃ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်မှ တပါး အြခားေသာသခင်တိ့သည် အက ်ပ် တိ ့ကိ အစိ းရ က ပီ ။ ယခမကား၊
ကိ ယ်ေတာ်အားြဖင့်သာ နာမေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကပါမည်။ ၁၄ ထိ သခင်တိ့သည် ေသ ကပါ ပီ ။
တဖန် အသက်မ ှ င်ရ ကပါ။ သချုင်းသားြဖစ်၍ ထေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ ရ က

ပါ။ သတိ ့ကိ

ကည့် ဖျက်ဆီး၍၊ သတိ ့၏အမှတ်မ မ ှ ိ ေစ ြခင်းငှ ါ ပယ် ှ င်းေတာ်မ ပီ ။ ၁၅ အိ ထာဝရဘရား၊
အက ်ပ်တိ့အမျိုးကိ တိ းပွ ါး ေစေတာ်မ ပီ ။ အက ်ပ်တိ့ အမျိုးကိ တိးပွ ါးေစသြဖင့်၊
ဘန်း ကီ းေတာ်မ၏။ ြပည်ေတာ်ကိ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ကျယ် ေစေတာ်မ ပီ ။ ၁၆ အိ ထာဝရဘရား၊
သတိ ့သည် ဆင်းရဲ ခံရေသာ အခါ၊ ကိ ယ်ေတာ်၌ ဆည်းကပ် ကပါ ပီ ။ ဆံ းမေတာ်မေသာ
အခါ၊ ဆေတာင်းပဌနာ စကားကိ သွန်းေလာင်း ကပါ ပီ ။ ၁၇ ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ေသာမိ န်းမသည်
သားဘွ ားချိန် နီးေသာအခါ နာကျင်၍၊ နာကျင်ြခင်းေဝဒနာေ ကာင့် ေအာ်ဟစ်သကဲ့ သိ ့၊
ထိ အတ၊ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်
အက ်ပ်တိ့သည်
ေလကိ

တိ ့သည်

ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်၍ နာကျင်

ဘွ ားသကဲ့ သိ ့

ြဖစ် ကပါ ပီ တကား။

ေ ှ ေတာ်
့
၌ ြဖစ် ကပါ ပီ ။
ြခင်း ေဝဒနာကိ

ြပည်သားတိ ့သည်

မေရာက် က။ ေလာကီ သားတိ ့သည် မလဲ ကပါ။

၁၈

ခံ ရေသာ်လည်း၊
ကယ်တင်ြခင်းသိ ့

၁၉ ကိ ယ်ေတာ်၏လေသတိ ့သည်

အသက် ှ င် ကပါ လိ မ့ ်မည်။ ငါ၏အေသေကာင်တိ့သည်လည်း ထေြမာက် ကပါလိ မ့ ်မည်။
ေြမမန့်၌ေနေသာသတိ ့၊ ိး၍သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ ှ င်းသည်
ြမက်ပင်တိ့ကိ ေပါက်ေစေသာ ှ င်းကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၍၊ ေြမသည် လည်း မိ မိသချုင်းသားတိ ့ကိ
ထတ်ေဘာ်ရပါလိ မ့ ်မည်။

၂၀ ငါ၏လတိ ့၊

လာ က။ အတွ င်းအခန်းထဲ သိ့ ဝင်၍၊

သင်တိ့ကိ ကွ ယ်ကာေသာ တံ ခါးများကိ ပိ တ်ထား က။ အမျက်ကာလ လွ န်သည်တိင်ေအာင်
ခဏသာပန်းေ ှ ာင် ၍ ေန ကေလာ့။

၂၁ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည်

ေြမ ကီ း သားတိ ့ကိ၊ သတိ ့ဒစ ိ က်ေ ကာင့် အြပစ်ေပးလိ ေသာငှ ါ၊ မိ မိအရပ်ဌာနထဲ က
ထွ က်ေတာ်မ၏။ ထိ အခါ ေြမ ကီ း သည် မိ မိ၌ ှ ိ ေသာ အေသွ းကိ ေဘာ်ြပရလိ မ့ ်မည်။ မိ မိ၌
အေသခံ ရေသာသတိ ့ကိ ေနာက်တဖန် ဝှက်၍မထားရ။

၂၇ ထိကာလ၌

ထာဝရဘရားသည်

ေြပးတက်ေသာ

ေ မလဝိ သန်

ကိ ၎င်း၊

လိ မ်ေသာေ မလဝိ သန်ကိ၎င်း ခိ င်ခ့ံ ကီ းမားေသာ ထားေတာ် ှ င့် ဒဏ်ေပး၍၊ ပင်လယ်၌ ှ ိ ေသာ
နဂါးကိ လည်း သတ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၂ ထိ ကာလ၌ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ အေ ကာင်း ပ၍၊

ေဟ ှ ာယ
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ဤသိ ့

သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။

၃

ငါထာဝရဘရားသည်

ဥယျာဥ်ေစာင့်ြဖစ်၏။

မ

ြခားမလပ်ေရေလာင်းမည်။ အဘယ်သမ မဖျက်ေစြခင်း ငှ ါ၊ ေန့ညဥ့်မြပတ် ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်။
၄ ငါ့အမျက် ငိ မ်း ပီ ။ ဆးပင်မျိုးကိ မကား၊ စစ်ပွဲ၌ ငါေတွ ့ပါေစေသာ။ချက်ချင်းတိ က်၍

တ ပိ င်နက်မီး ိ ့ မည်။ ၅ သိ ့မဟတ် ငါ၏အစွ မ်းသတိ ကိ ကိ းစား၍၊ငါ ှ င့် မိ ဿဟာယ
ဖွဲ ့ ကေစ။ ငါ ှ င့် မိ ဿဟာယ ဖွဲ ့ ကေစ

ေသာ။

၆ ေနာင်ကာလ၌ ယာကပ်သည်

အြမစ်ကျလိ မ့ ် မည်။ ဣသေရလသည် စိ မ်းလန်း၍ အဖးအငံ ထွ က်သ ြဖင့်၊ ေလာကီ ိင်ငံကိ
အသီ း ှ င့် ြပည့်ေစလိ မ့ ်မည်။ ၇ သ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ ့ကိ
သ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မသည် နည်းတ၊

ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မသေလာ။ သ့ကိသတ်ေသာ သတိ ့သည် အေသသတ်ြခင်းကိ

ခံ ရ ကသည်နည်းတ၊ သ သည်အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရသေလာ။

၈ သ့ကိ စွ န့်ပစ်၍

အေတာ်အတန် ဆံ းမေတာ်မ ၏။ အေ ှ ေလလာေသာအခါ၊
့
ြပင်းစွ ာေသာေလြဖင့်
တိ က်သွားေတာ်မ၏။

၉

ထိ သိ့ယာကပ်အမျိုးသည်

ထံ းေကျာက်ကဲ့သိ ့ ချိုးဖဲ့ ၍၊အာ ှ ရပင် ှ င့်

ယဇ် ပလင်ေကျာက်တိ့

ကိ

ပ်တတိ ့ကိ လှ ဲ ေသာအခါ၊ မိ မိအြပစ်ေြပ၍၊

အြပစ်ေြပ ှ င်းြခင်း အ ကျိုးေကျးဇး ှ ိ သမ ကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

၁၀ သိ ့ေသာ်လည်း၊

ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ သ
့ ည်၊ ဆိ တ်ညံ ေသာအရပ်၊ ေတာကဲ့ သိ ့ စွ န့်၍ ပစ်ထားေသာေနရာြဖစ် လိ မ့ ်မည်။
ထိ အရပ်၌

ွားသငယ်သည်

ကျက်စားလျက်၊

အိ ပ်လျက်ေန၍၊

အ ွ န့်များကိ

ကိ က်စားလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ အခက်အလက်တိ့သည် ေသွ ့ေြခာက်ေသာအခါ ချိုးြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊
မိ န်းမတိ ့သည် လာ၍မီ း ိ ့ ကလိ မ့ ် မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ပညာမဲ့ ေသာအမျိုးြဖစ်၏။ ထိ ့
ေ ကာင့်၊ဖန်ဆင်း ပြပင်ေတာ်မေသာသသည် မသနား၊ ေကျးဇးမ ပဘဲ ေနေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၂
အိ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့၊ ထိ ကာလ၌လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ြမစ် ကီ းမှစ၍၊
အဲ ဂတုြမစ်တိင်ေအာင်

သစ်သီးများကိ

သိ မ်းယေတာ်မသြဖင့်၊

သင်တိ့သည်

တ

ေယာက်ေနာက် တေယာက်၊ ေကာက်သိမ်းြခင်း ေကျးဇး ေတာ်ကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃
ထိ ကာလ၌လည်း၊ ကီ းေသာတံ ပိ းကိ မတ်ရလိ မ့ ် မည်။ အာ ရိ ြပည်၌ေပျာက်ေသာသ၊
အဲ ဂတုြပည်၌ စွ န့် ပစ်ေသာသတိ ့သည်လာ၍၊ေယ ှ လင် မိ တ
့ ွ င်၊သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ေပ မှာ
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဝတ် ပ၍ ကိ း ကွ ယ် ကလိ မ့ ်မည်။

၂၈ စပျစ်ရည် ှ င့် ယစ်မးေသာသတိ့၏ ေနရာ ကယ် ဝေသာ ချိုင့်ဦးတွင်၊ ဧဖရိမ်အမျိုး
ေသေသာက် ကူးတိ ့၏ မာနသရဖ ှ င့်၊သတိ ့၌
ပန်းပွ င့ ်သည် အမဂလာ ှ ိ ၏။

ိ း ွမ်းတတ်ေသာ ဘန်းအသေရ

၏

၂ ထာဝရဘရား၌ ခွ န်အားတန်ခိး ကီ းေသာသ သည်၊

မိ ဃ်းသီ းပါလျက် ဖျက်ဆီးေသာ မိ ဃ်းသက်မန် တိ င်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ြပင်းစွ ာထ၍ လမ်းမိ းေသာ
ေရ ကီ းကဲ့ သိ ့

ေဟ ှ ာယ

၎င်း၊

ေြမတိ င်ေအာင်

ြပင်းစွ ာချပစ်လိမ့ ်မည်။

၃

ဧဖရိ မ်အမျိုး

1140

ေသေသာက် ကူးတိ ့၏ မာနသရဖ သည်၊ ေကျာ်နင်းြခင်းကိ ခံရလိ မ့ ်မည်။ ၄ ကယ်ဝေသာ
ချိုင့်ဦ းတွ င်၊ သတိ ့၌

ိ း ွမ်းတတ် ေသာ ဘန်းအသေရ၏ ပန်းပွ င့ ်သည်၊ ေ ွကာလ မေစ့မှီ

အလျင် သီ းေသာအသီ းကဲ့ သိ ့ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ထိ အသီ းကိ ြမင်ေသာသသည် ြမင်လျက်၊
လက် ှ င့် ကိ င်လျက်ပင်စား တတ်၏။ ၅ ထိ ကာလ၌လည်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရားသည်၊ကျန် ကင်းေသာ မိ မိလတိ ့၌ ဘန်း ှ ိ ေသာသရဖ၊ အသေရတင့်တယ်ေသာ
ဦ းရစ်ြဖစ်ေတာ်မ လိ မ့ ်မည်။

၆ တရားမကိ စီ ရင်ေသာသတိ ့အား တရားစီ ရင် ေသာ

ဥာဏ်ကိ၎င်း၊ ရန်သမျိုး တံ ခါးတိ င်ေအာင် စစ်မ ကိ လှ န်ေသာသတိ ့အား၊ ခွ န်အားဗလကိ ၎င်း
ေပးေတာ်မ လိ မ့ ်မည်။ ၇ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ထိ သတိ ့သည် စပျစ်ရည် ေ ကာင့် မှားယွ င်း က ပီ ။
ေသရည်ေသရက်ေ ကာင့်

လမ်းလွဲ က ပီ ။

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ င့်

ပေရာဖက်တိ့သည်

ေသရည်ေသရက် ေ ကာင့် မှားယွ င်း က ပီ ။ စပျစ်ရည် ှ င့် မန် က ပီ ။ ေသရည် ေသရက်ေ ကာင့်
လမ်းလွဲ က ပီ ။ ဗျာဒိ တ်ခံသည် အရာ၌ မှားယွ င်းလျက်၊ တရားစီ ရင်သည်အရာ၌ ထိ မိ၍ လဲ
လျက်ေန က၏။

၈ သတိ ့စားပွဲ ှ ိ သမ တိ ့သည်၊ လွ တ်လပ်ရာမ ှ ိ သည်တိင်ေအာင်၊

အန်ဖတ် ှ င့်၎င်း၊ အညစ်အေ ကး ှ င့်၎င်း ြပည့်လျက် ှ ိ က၏။ ၉ သတိ ့က၊ အဘယ်သကိ
ပညာသွ န်သင်ချင်သ နည်း။ အဘယ်သကိ တရားနားလည်ေစချင်သနည်း။ ငါ တိ ့သည် ိ ့ ှ င့်
ကွ ာစ ှ ိ ေသာသ၊

အမိ သားြမတ် ှ င့်

အ ိင်

ကွ ာရေသာသြဖစ် ကသေလာ။

၁၀

ပညတ်တခေပ မှာ တခ၊ တခေပ မှာ တခ၊ တနည်းေပ မှာ တနည်း၊ တနည်းေပ မှာ တနည်း၊
သည် ဘက်မှာ အနည်းငယ်၊ဟိ ဘက်မှာ အနည်းငယ် ှ ိ ပါသည် တကားဟ ဆိ က၏။ ၁၁
အကယ်စင်စစ်၊ စကားမ ပီ ေသာ တ်၊ ိ င်း ေသာလ ာ ှ င့် ဤလမျိုးကိ မိ န့်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၂
ဤသိ ့ ပလ င် ငိ မ်ဝပ်လိမ့ ်မည်။ ပင်ပန်းေသာသ တိ ့သည် ငိ မ်ဝပ် ကေစ။ ဤသိ ့ ပလ င်
သက်သာလိ မ့ ်မည်

ဟ မိ န့်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ သတိ ့သည်နားမေထာင် က။

ထိ ့ေ ကာင့်၊သတိ ့သည်

သွ ားရာတွ င်၊ လှ န်ဆတ်၍ ကျိုးပဲ့ ေကျာ့မိ

ေရာက်မည်အေ ကာင်း၊ ထာဝရဘရား၏

၁၃

ဘမ်းဆီ းြခင်းသိ ့

တ်ကပတ်ေတာ်သည် သတိ ့၌ ပညတ်

တခေပ မှာတခ၊ တခေပ မှာတခ၊တနည်းေပ မှာ တနည်း၊ တနည်းေပ မှာ တနည်း၊
သည်ဘက်မှာ အနည်း ငယ်၊ ဟိ ဘက်မှာ အနည်းငယ် ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ သိ ့ြဖစ်၍၊
ဆဲ ေရးတတ်ေသာ

ေယ ှ လင် မိ ့

သားအ ကီ းအ ကပ်တိ့၊

တ်ကပတ်ေတာ် ကိ နားေထာင် ကေလာ့။

ထာဝရဘရား၏

၁၅ သင်တိ့က၊ ငါတိ ့သည် ေသမင်း ှ င့်

မိ ဿဟာယ ဖွဲ ့ က ပီ ။ မရဏာ ိင်ငံ ှ င့် အက မ်းဝင် က ပီ ။ လမ်းမိ းေသာ ေဘးသည်
ချင်းနင်းေသာအခါ၊

ငါတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့

မေရာက်ရ။

ငါတိ ့သည်

မသာကိ ကိးစား က၏။

လှ ည့်စားြခင်းေအာက် ၌ ပန်းကွ ယ်၍ ေန က၏ဟဆိ တတ်ေသာေ ကာင့်၊ (Sheol h7585) ၁၆
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အ ှ င်ထာဝရဘရားက၊ စံ စမ်းေသာ အြမစ် ေကျာက်တည်းဟေသာ၊ မလပ် ိင်ေအာင် မဲ ြမံ ေသာ
တိ က်ေထာင့်အြမစ်ေကျာက်ြမတ်ကိ ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာ ငါချထား၏။ ထိ ေကျာက်ကိ
အမှီ ပေသာသသည် ေြပးရ ေသာအေ ကာင်းမ ှ ိ ။ ၁၇ တရားမကိ ဆံ းြဖတ်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ်စွာ
စီ ရင် ြခင်းကိ မျဥ်း ကိ း ှ င့် မှန်ထပ်အားြဖင့် ငါ ပမည်။ မိ ဃ်း သီ း ွာ၍ ကိ းစားရာ မသာကိ
ပယ် ှ ားလိ မ့ ်မည်။ ပန်းကွ ယ် ရာအရပ်ကိလည်း ေရလမ်းမိ းလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ သင်တိ့သည်
ေသမင်း ှ င့်ဖွဲ ့ေသာ မိ ဿဟာယ ပျက်လိမ့ ်မည်။ မရဏာ ိင်ငံ ှ င့် အက မ်းဝင်ြခင်းသည်
အထမေြမာက်ရ။

လမ်းမိ းေသာေဘးသည်

ချင်းနင်းေသာ

အခါ၊

သင်တိ့ကိလည်း

ေကျာ်နင်းလိ မ့ ်မည်။ (Sheol h7585) ၁၉ ချင်းနင်းစဥ်တွင် ပါသွ ားလိ မ့ ်မည်။ နံ နက်အချိန်
ေရာက် မဲ အစဥ်အတိ င်း၊ ေန့ညဥ့်မြပတ် ချင်းနင်းသည် ြဖစ်၍၊ သိ တင်း ကားကာမ အားြဖင့်
ထိ တ်လန့်ြခင်းအ ေ ကာင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၂၀ ခတင်သည် ကိ ယ်မဆန့်ေလာက်ေအာင်တိ၏။
ေစာင်သည်လည်း ခံ ေလာက်ေအာင်ငယ်၏။ ၂၁ ထာဝရဘရားသည် အမေတာ်တည်းဟေသာ၊
ထးြခားေသာ အမေတာ်ကိ ပြခင်းငှ ါ၎င်း၊ အလပ်ေတာ် တည်းဟေသာ၊ လပ် မဲ မဟတ်ေသာ
အလပ်ေတာ်ကိ လက် စသတ်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ေပရဇိ မ်ေတာင်ေပ မှာ ပသကဲ့ သိ ့ ထ ေတာ်မမည်။
ဂိ ေဗာင်ချိုင့်ထဲ မှာ ှ ိ သကဲ့ သိ ့ အမျက်ထွက် ေတာ်မမည်။

၂၂ ယခမှာ သင်တိ့သည်

သာ၍ြပင်းစွ ာေသာ ဆံ းမ ြခင်း ှ င့် လွ တ်မည်အေ ကာင်း၊ ေနာက်တဖန် ဆဲ ေရးြခင်း ကိ
မ ပ က ှ င့်။ ြပည်တြပည်လံ း၌ အ ှ ံ ့အြပားစီ ရင်ဆံ း ြဖတ်ေသာ သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်း
ှ ိ လိမ့ ်မည်ဟ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခသခင် အ ှ င်ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၌ ငါ ကားရ ပီ ။ ၂၃
ငါေြပာသံ ကိ ကား၍ မှတ် ကေလာ့။ ငါ့စကားကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်နာယ ကေလာ့။ ၂၄
လယ်လပ်ေသာသသည် မျိုးေစ့ကိ ကဲ ြခင်းငှ ါ၊ ေြမကိ ဆွလျက်၊ ေြမစိ င်ကိ ေချလျက်အစဥ်
လယ်ထွန် တတ်သေလာ။ ၂၅ လယ်မျက် ှ ာကိ
ကဲ သည်မဟတ်ေလာ။

ဂျံုစပါးမျိုးေစ့ကိ

အ

ှ ိ ပီ းမှ စမန်နက်မျိုးေစ့၊ဇီ ယာ မျိုးေစ့ကိ
တန်းတန်းစိ က်၍၊

ေကာက်စပါးမျိုးေစ့ အသီ းအသီ းတိ ့ကိ သတိ ့အရပ်၌

မေယာစပါး ှ င့်

ကဲ သည်မဟတ်ေလာ။

၂၆

အေ ကာင်းမကား၊ သ၏ဘရားသခင်သည် စီ ရင်တတ်ေသာ ဥာဏ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။
သ့ကိလည်း သွ န် သင်ေတာ်မ၏။ ၂၇ စမန်နက် မျိုးေစ့ကိ လည်း ပျဥ်ြပား ှ င့် မနယ် တတ်။
ဇီ ယာေစ့ေပ ၌လည်း လှ ည်းဘီ းကိ မလှ ိ မ့ ်တတ်။ စမန်နက်ေစ့ကိ တတ် ှ င့်၎င်း၊ ဇီ ယာေစ့ကိ
ကိ မ်လံ း ှ င့် ၎င်း ိ က်တတ်၏။ ၂၈ ဂျံုစပါးကိ ကား နယ်တတ်၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ အ
စဥ်နယ်တတ်သည်မဟတ်။
ညက်ေစတတ်သည်မဟတ်။
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လှ ည်းဘီ း ှ င့်
၂၉

ြမင်းတိ ့ကိ

ထိ အမသည်လည်း၊

ှ င်

ေသာ်လည်း၊

စပါးကိ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
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ထာဝရဘရား

အ ကံ ေပးေတာ်မေသာအမတည်း။

အ ကံ

ေပးေတာ်မြခင်းသည်

အံ့ သဘွ ယ်ြဖစ်၏။ ဥာဏ်ေတာ် သည်လည်း ထးဆန်းေပ၏။

၂၉ အေရလ မိ၊့ ဒါဝိဒ်မင်းေနေသာ အေရလ မိ ့ သည် အမဂလာ ှ ိ၏။ တ ှ စ်ေပ မှာ
တ ှ စ်ထပ် ကေလာ့။ ပွဲ တိ့ကိ အလှ ည့်လှ ည့်ခံ ကေလာ့။

၂ သိ ့ရာတွ င်၊ အေရလ မိ က
့ ိ

ငါဆင်းရဲ ေစ၍၊ ထိ မိ သ
့ ည် ဝမ်းနည်းြခင်း ှ င့် ညည်းတွ ားြခင်း ှ ိ ေသာ်လည်း၊ အေရလ မိ က
့ ဲ့ သိ ့
ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။

၃ ငါသည် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်၌ တပ်ချမည်။ ေြမ ိ း

ဝိ င်းထား၍၊ ေြမကတပ်များကိ လည်း တးလပ်မည်။

၄ သင်သည်

ှ င့်

ှ ိမ့ ်ချြခင်းကိ

ခံ ၍ေြမထဲ က ေြပာရ လိ မ့ ်မည်။ ေြမမန့်ထဲက ငယ်ေသာအသံ ှ င့် မက်ရလိ မ့ ် မည်။
သင်ေြပာေသာအသံ သည် နတ်ဝင်သေြပာသံ ကဲ့ သိ ့ ေြမထဲ ကထွ က်၍၊ သင်သည် ေြမမန့်ထဲက
အသံ ေသး ှ င့် တိ းတိ း မက်ဆိရလိ မ့ ်မည်။ ၅ သိ ့ရာတွ င်၊သင်၏ ရန်သအလံ းအရင်းသည်
အ ဏြမူကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာသ အလံ းအရင်း သည် လွ င့ ်သွ ားေသာ
ဖွဲ ကဲ့သိ ့၎င်းြဖစ်၍၊ အလျင်တေဆာ ချက်ြခင်း အမေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၆ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ
အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်၊ မိ ဃ်းချုန်းြခင်း၊ ေြမလပ်ြခင်း၊ အသံ ဗလံ ြမည်ြခင်း ှ င့် တ
ကွ မိ ဃ်းသက်မန်တိင်း၊ ေလာင်တတ်ေသာ မီ းလံ အားြဖင့် အြပစ်ေပးေတာ်မမည်။ ၇
အြပည်ြပည်ကလာ၍၊ အေရလ မိ က
့ ိ စစ်တိက် ေသာ အလံ းအရင်း၊ အေရလ မိ ့ ှ င့်
ရဲ တိက်ကိတိက်၍ ှ ဥ်းဆဲ ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် အိ ပ်မက်တည်းဟ ေသာ ညဥ့် ပါ ံ ကဲ့ သိ ့
ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ မွ တ်သိပ်ေသာသသည် အိ ပ်မက်တွင်စားရသည် ဟထင်ေသာ်လည်း၊
ိးေသာအခါ အမွ တ်အသိ ပ်မေြပသ ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ေရငတ်သသည် အိ ပ်မက်တွင် ေသာက်ရသည်
ဟထင်ေသာ်လည်း၊

ိးေသာအခါ

ွမ်းနယ်လျက်၊ ေတာင့် တလျက် ှ ိ သကဲ့ သိ ့၎င်း၊

အြပည်ြပည်ကလာ၍၊ ဇိ အန် ေတာင်ကိစစ်တိက်ေသာ အလံ းအရင်းသည်ြဖစ်ရလိ မ့ ် မည်။
၉ ဖင့် ဲ၍ မိ င်ေတွ ကေလာ့။ ကာမဂဏ်၌ ေပျာ် ေမွ ့၍ မန်လျက်ေန ကေလာ့။ စပျစ်ရည်ကိ

မေသာက်ဘဲ ယစ်မးလျက်၊ ေသရည်ေသရက်ကိ မေသာက်ဘဲ တိ မ်း ယိ မ်းလျက် ှ ိ က၏။
၁၀ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် အိ ပ်ချင် ေသာသေဘာကိ သင်တိ့၌ သွ င်းသြဖင့်၊

သင်တိ့မျက်စိကိ ပိ တ်၍၊ သင်တိ့၏ ပေရာဖက်များ၊ မင်းများ၊ ဗျာဒိ တ်ခံသ များတိ ့ကိ
ဖံ းလမ်းေတာ်မ ပီ ။ ၁၁ ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ ိ သမ သည် တံ ဆိ ပ်ခတ်ေသာစာ ကဲ့ သိ ့ သင်တိ့၌
ြဖစ်၏။ ထိ စာသည် စာတတ်ေသာသအား ေပး၍၊ ဤစာကိ ဘတ်ပါေလာ့ဟ ဆိ လ င်၊
ထိ သက၊ ဤစာ ကိ ငါမဘတ် ိင်။ တံ ဆိ ပ်ခတ်လျက် ှ ိ ၏ဟ ြပန်ေြပာတတ် ၏။ ၁၂
ထိ စာကိ စာမတတ်ေသာသအားေပး၍၊ ဤစာ ကိ ဘတ်ပါေလာ့ဟ ဆိ လ င်၊ ထိ သက၊
ငါသည် စာမတတ် ဟြပန်ေြပာတတ်၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဤလမျိုးသည်
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တ် ှ င့် ငါ့ထံသိ ့ ချဥ်းကပ်၍၊

တ်ခမ်း ှ င့် ငါ့ကိ

ိ ေသ က၏။ စိ တ်

ှ လံ းမကား

ငါ ှ င့်ေဝးလှ ၏။ လတိ ့စီရင်ေသာ ပညတ်တိ့ ကိ အမှီ ပ၍ ငါ့ကိေ ကာက် ွံ ့ က၏။ ၁၄
ထိ ေ ကာင့်၊ အံ့ သေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာအမ ကိ ဤလမျိုးတွ င် တဖန် ငါ ပဦ းမည်။
သတိ ့တွင် ပညာ ှ ိ တိ ့၏ ပညာသည် ပျက်စီးလိ မ့ ်မည်။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာ သတိ ့၏
ဥာဏ်လည်း ကွ ယ်ေပျာက်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၁၅ ထာဝရဘရား မသိ ေစြခင်းငှ ါ၊
နက်နဲေသာအ ကံ ကိ ကံ ၍၊ ေမှာင်မိက်ထဲမှာ အမကိ ပလျက်၊ ငါတိ ့ကိ အဘယ်သြမင်သနည်း။
ငါတိ ့ကိ အဘယ်သသိ သနည်းဟ ေြပာဆိ တတ်ေသာသတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။
၁၆ သင်တိ့သည်

ေဖာက်ြပန် ကသည်တကား။ အိ း ထိ န်းသမားကိ ၊ အိ းေြမကဲ့ သိ ့

မှတ်ရမည်ေလာ။ လပ်အပ် ေသာအရာသည် လပ်တတ်ေသာသကိ ရည်မှတ်၍၊ ဤသ သည်
ငါ့ကိမလပ်ဟ ဆိ ရမည်ေလာ၊ ဖန်ဆင်းအပ်ေသာ အရာသည် ဖန်ဆင်းတတ်ေသာသကိ
ရည်မှတ်၍၊ ဤသ ၌ ပညာအတတ်မ ှ ိ ဟ ဆိ ရမည်ေလာ။ ၁၇ ေလဗ န်ေတာင်သည်
ဝေြပာေသာလယ်ြပင်ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ဝေြပာေသာလယ်ြပင်သည် ေတာကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်ရ
ေသာအချိန်နီး ပီ မဟတ်ေလာ။ ၁၈ ထိ ကာလ၌ နားပင်းေသာသတိ ့သည် ကျမ်းစ ကားကိ
ကား က

လိ မ့ ်မည်။ မျက်စိကန်းေသာသတိ ့သည် ေြမး ှ က်ြခင်း၊ ေမှာင်မိက်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွ တ်၍ ြမင် က

လိ မ့ ်မည်။ ၁၉ စိ တ် ှ ိမ့ ်ချေသာ သတိ ့သည် ထာဝရဘရားကိ အမှီ ပ၍၊

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း တိ းပွ ါး ကလိ မ့ ်မည်။ လတိ ့တွင် ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့သည် ဣသေရလအမျိုး၏
သန့် ှ င်း ေသာဘရားကိ အမှီ ပ၍

င်လန်း ကလိ မ့ ်မည်။

၂၀ အေ ကာင်းမကား၊

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာသ သည် ဆံ း ံ းရ၏။ ဆဲ ေရးေသာသသည် ေပျာက်ကန်ရ၏။
သ့အြပစ်ကိ ေချာင်းေြမာင်းေသာသ၊ ၂၁ တရားေတွ ့၍ ဆင်းရဲ ေသာတိ ့ အြပစ်ေရာက်ေစ
ေသာသ၊ မိ တ
့ ံ ခါးဝမှာ အမသည်ကိ ေကျာ့မိ ေစြခင်းငှ ါ ပေသာသ၊ အြပစ်မ ှ ိ ေသာသကိ
မတရားသြဖင့် ံ းေစ ေသာသ အေပါင်းတိ ့ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းရ၏။ ၂၂ သိ ့ြဖစ်၍
အာြဗဟံ အမျိုးကိ ေ ွး တ်ေတာ်မ ေသာ ထာဝရဘရားသည်၊ ယာကပ်အမျိုးကိ ရည်မှတ်၍
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယာကပ်အမျိုးသည် ေနာက်တဖန် ှ က်ေ ကာက်ြခင်း၊ မျက် ှ ာပျက်ြခင်း
မ ှ ိ ရ။ ၂၃ ထိ အမျိုးသားတိ ့သည် ငါစီ ရင်ေသာအမကိ ြမင် လ င်၊ ငါ့နာမကိ မိ မိတိ့တွင်
ိ ေသ ကလိ မ့ ်မည်။ ယာကပ်အ မျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘရားကိ ိ ေသ၍၊ ဣသေရလအမျိုး
၏ ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၄ စိ တ်သေဘာေဖာက်ြပန်ေသာသတိ ့သည်
ပညာ သတိ ကိ ရ က၍၊ ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာ သ တိ ့သည်လည်း၊ ဆံ းမ သဝါဒစကားကိ
နာယ ကလိ မ့ ်မည်။
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၃၀ ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ပန်ကန်

ေသာ

အမျိုးသားတိ ့သည်

အမဂလာ ှ ိ က၏။ သတိ ့သည် ငါ့ကိ အမှီမ ပဘဲ အချင်းချင်းတိ င်ပင် က၏။ ငါ့ဝိညာဥ်
အခွ င့ ်မ ှ ိ ဘဲ မိ ဿဟာယဖွဲ ့၍ အထပ်ထပ်အြပစ်ေရာက် က၏။

၂ ဖာေရာဘရင်၏

ဘန်းကိ အမှီ ပ၍၊ အဲ ဂတုအ ရိ ပ်ကိ ခိ လံ ြခင်းငှ ါ၊ ငါ့ တ်ထွက်ကိ အခွ င့ ်မပန်ဘဲ၊ အဲ ဂတု ြပည်သိ့
ေရာက်ေအာင် သွ ား က၏။
အမှီ ပေသာေ ကာင့်

၃ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ဖာေရာဘရင်၏ ဘန်းကိ

ှ က်ေ ကာက် ကလိ မ့ ်မည်။ အဲ ဂတု အရိ ပ်ကိ ခိ လံ ေသာေ ကာင့်

မျက် ှ ာပျက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၄ သတိ ့မင်းတိ ့သည် ေဇာန မိ ့၌ ှ ိ က ပီ ။ သံ တမန် တိ ့သည်
ဟာနက် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် က ပီ ။

၅ အသံ းမဝင်၊ အကအညီ မေပး၊ ေကျးဇးမ ပ ိင် ဘဲ

ှ က်ေ ကာက်ြခင်း၊ အသေရပျက်ြခင်း အေ ကာင်းသာ ြဖစ်ေသာ လမျိုးကိ သတိ ့ ှ ိ သမ သည်
ှ က်ေ ကာက် က၏။ ၆ ြခေသ့ မ၊ ြခေသ့ ပျို၊ ေ မဆိ း၊ ပျံတတ်ေသာ မီ းေ မ များသြဖင့်၊
အလွ န်ခဲယဥ်း၍ ဆင်းရဲ ေသာြပည်ကိ ေ ှ ာက် လျက်၊ ေတာင်မျက် ှ ာသိ ့သွားေသာ
တိ ရ စာန်တိ့အေပ မှာ
ဥစာပစည်းများကိ ၎င်း၊

တင်ေသာ

ဝန်များကိ

ကလားအပ်၏

ကည့် ကေလာ့။

ဘိ ့ေပ မှာ

ဘ

ာ

ြမည်းပခံ းေပ မှာ

များကိ

ေကျးဇးမ ပ ိင်ေသာ လမျိုးထံ သိ ့ ေဆာင်သွား ကသည်တကား။

၎င်းတင်၍၊

၇ အဲ ဂတုြပည်

အချည်း ှ ီးသက်သက်၊ အကျိုးမ ေပး ိင်။ ထိ ေ ကာင့်၊မလပ်ဘဲေနတတ်ေသာရာခပ်ဟ ငါ
သမတ်ေပ၏။ ၈ သင်သည်ယခသွ ား၍ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာသင်ပန်း၌ ေရးထားရေသာအချက်၊
ေနာင်ကာလ အစဥ်အဆက် တည် ေစြခင်းငှ ါ၊ စာစီ ၍ မှတ်သားရေသာ အချက်ဟမ ကား၊ ၉
ဤလမျိုးသည် ပန်ကန်တတ်၏။ ေဖာက်ြပန် ေသာအမျိုးသား၊ ထာဝရဘရား၏ တရားေတာ်ကိ
နာယ ြခင်းငှ ါ အလိ မ ှ ိ ေသာ အမျိုးသားြဖစ် က၏။ ၁၀ သတိ ့ကလည်း၊ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ
မခံ ပါ ှ င့်ဟ ဗျာဒိ တ်ခံေသာသတိ ့အား၎င်း၊ မှန်ေသာစကားကိ ငါတိ ့ အား မေဟာပါ ှ င့်။
ေချာ့ေမာ့ေသာစကားကိ ေြပာ ကပါ။ လှ ည့်စားေသာစကားကိ ေဟာ ကပါ။ ၁၁ လမ်းလဲ ကပါ။
မှန်ေသာလမ်းကိ ေ ှ ာင် ကပါ။ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘရားကိ ငါတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ကွ ယ်ထား ကပါဟ ပေရာဖက်တိ့အား၎င်း ဆိ တတ် က၏။ ၁၂ သိ ့ြဖစ်၍၊ဣသေရလအမျိုး၏
သန့် ှ င်းေသာ ဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် တ်ကပတ် ေတာ်ကိ ပယ်၍၊
လိ မ်ေကာက် ယိ ယွင်းြခင်းကိ သာ မှီဝဲ ခိ လံ ေသာေ ကာင့်၊

၁၃ သင်တိ့အြပစ်သည်

ပိ ကျလေသာ အတ် ိ းပျက် ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ြမင့်ေသာအတ်ထရံ ၌ မညီ မ ွ တ် ထွ က်ဝင်သ
ကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ထိ ထရံ သည် အလျင်တေဆာ ချက်ြခင်း ပိ ပျက်တတ်၏။ ၁၄
ေြမအိ းကွဲ သကဲ့ သိ ့ ကွဲ ရလိ မ့ ်မည်။ ကွဲ ရာတွ င် လည်း မီ းဖိ ထဲက မီ းခဲ ခံစရာဘိ ့၊ ေရကန်ထဲက
ေရခပ်စရာ ဘိ ့ အိ းြခမ်းတခမ မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ှ ေြမာြခင်း မ ှ ိ ဘဲ ခွဲ ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၅
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ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ ဘရား၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
သင် တိ ့သည် ေြပာင်းလဲ ၍ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနလ င်၊ ကယ်တင်ြခင်း သိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။
ငိ မ်ဝပ်စွာေနြခင်း၊ ယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့် ခွ န်အားအစွ မ်းကိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့သည်
ထိ သိ့ေသာ အလိ မ ှ ိ က။ ၁၆ ငါတိ ့သည် ထိ သိ့မေန၊ ြမင်းစီ း၍ ေြပးမည်ဟ ဆိ ေသာေ ကာင့်၊
သတပါးတိ ့သည် သင်တိ့ကိ ေြပးေစ မည်။ ငါတိ ့သည် လျင်ြမန်စွာ စီ းသွ ားမည်ဟ ဆိ ေသာ
ေ ကာင့်၊ သင်တိ့ကိ လိ က်ေသာသတိ ့သည် လျင်ြမန် က

လိ မ့ ်မည်။ ၁၇ သင်တိ့သည်

ေတာင်ထိပ်ေပ မှာ စိ က်ေသာမတ် တိ င်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ကန်းေပ မှာထေသာ အလံ ကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်
ရသည်တိင်ေအာင်၊ တေယာက်ေသာ သသည် ခိ မ်းလ င်၊ တေထာင်ေသာသတိ ့သည်
ေြပး ကလိ မ့ ်မည်။ ငါးေယာက် ခိ မ်းလ င်၊ တေသာင်းေြပး ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ သိ ့ေသာ်လည်း၊
ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့၌ ေကျးဇး ပလိ ေသာငှ ါ ေြမာ်လင့်ေတာ်မမည်။ က ဏာ ပ
လိ ေသာငှ ါ ချီးေြမာက်ြခင်းကိ ခံ ေတာ်မမည်။ အေ ကာင်း မကား၊ ထာဝရဘရားသည်
တရားေသာ ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့်ေသာသအေပါင်း တိ ့သည်
မဂလာ ှ ိ က၏။ ၁၉ ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ ဇိ အန်အမျိုး၊သင် သည် အစဥ်ငိေ ကးရမည်
မဟတ်။ သင်ေအာ်ဟစ်သံကိ နားေထာင်၍ ကယ်မသနားေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ထိ အသံ ကိ
ကားေသာအခါ ထးေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၂၀ ထာဝရဘရားသည် သင့်အားဒကမန့်ကိ ေက း ၍၊
ဆင်းရဲ ြခင်းေရကိ တိ က်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ သင်၏ ဆရာတိ ့သည် ေနာက်တဖန် ပန်းေ ှ ာင်၍
မေနရ က။ ကိ ယ်မျက်စိ ှ င့် ကိ ယ်ဆရာတိ ့ကိ ြမင်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ သင်သည် လက်ျာဘက်၊
လက်ဝဲဘက်သိ့လမ်းလွဲ

လ င်၊

ဤမည်ေသာလမ်းသည်

ေလာ့ဟ သင့်ေနာက်၌ေြပာေသာစကားသံ ကိ ကိ ယ်နား
ထလပ်ေသာေငွ ပ်တတန်ဆာ ှ င့် သွ န်းေသာ ေ
ညစ်

မှန်၏။
ှ င့်

ဤလမ်း၌သွ ား

ကားရလိ မ့ ်မည်။

၂၂

ပ်တတန်ဆာများကိ မ ိ မေသ ပ၍၊

းေသာ အဝတ်ကဲ့သိ ့ ပစ်ပယ်လျက်၊ သွ ားေတာ့ဟ ဆိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၃ သင်သည်

လယ်၌ ကဲ ေသာမျိုးေစ့ဘိ ့ မိ ဃ်းကိ ွာေစေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ေြမအသီ းအ ှ ံ မှ ြဖစ်ေသာ မန့်ကိ
အလွ န် ကယ်ဝစွ ာ

ေပးသနားေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

ကျယ်ေသာအရပ်၌ ကျက်စားရ က

ထိ အခါ

သင်၏သိ း ွားတိ ့သည်

လိ မ့ ်မည်။ ၂၄ စံ ေကာ ှ င့် ဆန်ခါြဖင့် သန့် ှ င်းေစ၍၊

ေကာင်း မွ န်စွာ ေရာေ ှ ာေသာစပါးကိ သာ ေြမ၌လပ်ေသာ ွား ှ င့် ြမည်းတိ ့သည်လည်း
စားရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ များစွ ာေသာ လတိ ့ကိ သတ်၍၊ ရဲ တိက်တိ့သည် ပိ လဲေသာအခါ၊
ြမင့်ေသာေတာင် ှ ိ သမ ှ င့် ထင် ှ ား ေသာ ကန်း ှ ိ သမ တိ ့အေပ မှာ ေရစီ းရာြမစ် ှ င့် ေချာင်း
များ ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၆ ထာဝရဘရားသည် မိ မိလတိ ့၏ ကျိုးပျက်ရာကိ

ပြပင်၍၊

သတိ ့ခံရေသာ ဒဏ်ချက်ရာကိ ေပျာက် ေစေတာ်မေသာ အခါ၊ လ၏အလင်းသည် ေန ၏အ

ေဟ ှ ာယ
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လင်းကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၍၊ ေန ၏အလင်းသည်လည်း ပကတိ ထက် ခနစ်ဆလင်းလိ မ့ ် မည်။ ၂၇
ကည့် ေလာ့။

ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ်သည်

အမျက်ေတာ်ေလာင်၍ မီ းလ ံ ဟန်းေလ၏။

ေဝးေသာအရပ်မှ

လာ၏။

တ်ေတာ်သည် အမျက် ှ င့် ြပည့်၍၊ လ ာ

ေတာ်သည် မီ း ိ သကဲ့
့
သိ ့ ြဖစ်ေလ၏။ ၂၈ ထွ က်သက်ေတာ်သည်လည်း၊ လမျိုးတိ ့ကိ ှ င်း
ှ င်းဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ၊ လမ်းမိ းေသာေရကဲ့ သိ ့ လည်ပင်းကိ မှီလိမ့ ်မည်။ လမ်းလွဲ ေစေသာဇက်ကိ
သတိ ့ပစပ်၌ ခွံ ့ေတာ် မလိ မ့ ်မည်။ ၂၉ သင်တိ့သည် ပွဲ ခံေသာ ေန့ညဥ့်တွ င် ပသကဲ့ သိ ့
သီ ချင်းဆိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ဣသေရလအမျိုး၏ ေကျာက်၊ ထာဝရဘရား၏ ေတာင်ေတာ်သိ့
ပေလွ မတ်လျက်သွားသ ကဲ့ သိ ့ ဝမ်းေြမာက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၀ ထာဝရဘရားသည်လည်း
ဘန်း ကီ းေသာအသံ
ေရာက်ြခင်း၊

ေတာ်ကိ

လတ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

ြပင်းစွ ာအမျက်ထွက်ြခင်း၊

လက် ံ းေတာ်

မီ းလံ ေလာင်ြခင်း၊

မိ ဃ်းသက်မန်တိင်းများတိ ့ကိ ြပေတာ် မလိ မ့ ်မည်။

သက်

မိ ဃ်းသီ းပါလျက်၊

၃၁ သိ ့ြဖစ်၍၊အာ ရိ လသည်

ထာဝရဘရား၏ အ သံ ေတာ်အားြဖင့် လှ ဲ ချြခင်း၊ လှ ံ တံ ေတာ်အားြဖင့် ဒဏ် ခတ်ြခင်းကိ
ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၃၂ ထာဝရဘရားစီ ရင်၍၊သ၏အေပ မှာ ေလးစွ ာ ချထားေတာ်မေသာလှ ံ တံ သည်
ေ ှ ာက်သွားရာရာ၌ ေစာင်း၊ ပတ်သာတီ းြခင်း ှ င့် တကွ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ သ့ကိ ြပင်းစွ ာ
စစ်တိက်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၃၃ အေ ကာင်းမကား၊ ေတာဖက်အရပ်သည် ေ ှ း ကာလ၌
စီ ရင်လျက် ှ ိ ၏။ အကယ်စင်စစ် ှ င်ဘရင်အဘိ ့ ြပင်ဆင်လျက် ှ ိ ၏။ နက်နဲကျယ်ဝန်းေစြခင်းငှ ါ
ဖန်ဆင်း ေတာ်မ ပီ ။ မီ း ိ ဘိ
့ ့ ထင်းပံ ကီ းလည်း ှ ိ ၏။ ထာဝရဘရား ၏ ထွ က်သက်ေတာ်သည်
အရည်ကျိုေသာကန့်ကဲ့သိ ့၊ ထိ ထင်းပံ ကိ မီ း ိ ရလိ
့ မ့ ်မည်။

၃၁ စစ်ကေတာင်းအံ့ ေသာငှ ါ အဲဂတုြပည်သိ့သွား ၍၊ြမင်းတိ့ကိ အမှီ ပလျက် များစွာေသာ
ရထားတိ ့ကိ၎င်း၊ အား ကီ းေသာ ြမင်းစီ းသရဲ တိ့ကိ၎င်းခိ လံ လျက်၊ ဣသေရ လ အမျိုး၏
သန့် ှ င်းေသာဘရားကိ မေြမာ်လင့်၊ ထာဝရ ဘရားကိ မ ှ ာဘဲ ေနေသာသတိ ့သည်
အမဂလာ ှ ိ က၏။

၂

ထိ ဘရားသည်

ဥာဏ်ေတာ်ကျယ်၍၊

သတိ ့အ

ေပ မှာ

ေဘးကိ သက်ေရာက်ေစေတာ်မမည်။ စကား ေတာ်မပျက်ဘဲ၊ ဆိ းေသာလမျိုးကိ ၎င်း၊
မတရားသြဖင့် ပေသာသတိ ့ဘက်မှာ ေနေသာသတိ ့ကိ၎င်း တဘက်၌ ထေတာ်မမည်။ ၃
အဲ ဂတုြပည်သားတိ ့သည် ဘရားမြဖစ်၊ လသက် သက် ြဖစ် က၏။ သတိ ့ြမင်းသည်လည်း
ဝိ ညာဥ်မြဖစ်၊

အသားသက်သက်

ဆန့်ေတာ်မေသာအခါ၊

ြဖစ်၏။

ထာဝရဘရားသည်

မစတတ်ေသာသသည်

လဲ လိမ့ ်မည်။

လက်

ေတာ်ကိ

အလံ းစံ တိ ့သည်

အတပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၄ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မသည်
ကား၊

ြခေသ့ ှ င့်
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သိ းထိ န်းအလံ းအရင်း၏ ဆီ းတား ေအာ်ဟစ်ြခင်းကိ မေ ကာက်၊ သတိ ့ ပေသာအသံ ဗလံ အား
ြဖင့် အ ံ းမခံ သကဲ့ သိ ့၊ ထိ နည်းတ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

မိ မိေတာင်တည်းဟေသာ ဇိ အန်ေတာင်ေတာ်ဘက်မှာ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ဆင်းသက်
ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၅ ငှ က်သည် သားငယ်ကိ အပ်တတ်သကဲ့ သိ ့၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရားသည် ေယ

ှ

လင် မိ က
့ ိ ကွ ယ်ကာေတာ်မမည်။ ကွ ယ်ကာေစာင့်မ၍

အြပစ်မေပး၊ ကယ်တင်ေတာ်မမည်။ ၆ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၊ သင်တိ့သည် အ
လွ န်လဲ ေ ှ ာင်ပယ်ထားေသာ ဘရားထံ ေတာ်သိ့ ြပန်လာ ကေလာ့။ ၇ အကယ်စင်စစ်
လအေပါင်းတိ ့သည်

မိ မိလက်

ြဖင့်

အသီ းအသီ းလပ်ေသာေငွ ပ်တ၊

တည်း ဟေသာ၊ ြပစ်မှားရာအရာများကိ ထိ ကာလ၌ ပစ်လိက်

ေ

ပ်တ

ကလိ မ့ ်မည်။

၈

အာ ရိ လသည်လည်း၊ ကီ းြမတ်ေသာသ၏ ထား မဟတ်ေသာ ထားြဖင့်ဆံ းလိ မ့ ်မည်။
ယတ်ေသာသ၏ထား မဟတ်ေသာ ထားသည် သ့ကိဖျက်ဆီးလိ မ့ ်မည်။ သသည် လည်း
ထားေဘးမှ ေြပး၍၊ သရဲ တိ့သည်

က န်ခံရ ကလိ မ့ ်

မည်။

၉ သသည်လည်း

ေ ကာက်လန့်သြဖင့်၊ မိ မိခိင်ခ့ံ ေသာ မိ က
့ ိ လွန်သွား၍၊ သ၏ မးမတ်တိ့သည် နိမိတ်ကိ
ြမင်လ င် စိ တ်ပျက် ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာမီ း လံ ၊ ေယ

ှ င် မိ ့၌ မီ းဖိ ှ ိ ေသာ

ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ သတည်း။

၃၂ ကည့် ေလာ့။ တရားသြဖင့် အပ်စိးေသာ ှ င်ဘ ရင်တပါး ေပ ထွန်းေတာ်မလိမ့ ်မည်။
မင်းသားမးမတ်တိ့ သည် တရားသြဖင့် စီ ရင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂ ထိ မင်းတိ ့သည် ေလလံ ၍
မိ ဃ်းသက်မန်တိင်း

ကွ ယ်ရာအရပ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊

ေသွ ့ေြခာက်ေသာေြမ၌

စီ းေသာ

ေချာင်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ေနပေသာ အရပ်၌ ေကျာက်လံ း ကီ းအ ရိ ပ်ကဲ့သိ ့၎င်း ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၃
မျက်စိြမင်ေသာသတိ ့သည် ှ င်းလင်းစွ ာ ြမင် က

လိ မ့ ်မည်။ နား ကားေသာသတိ ့လည်း

နားေထာင် ကလိ မ့ ် မည်။ ၄ သတိ မ ှ ိ ေသာသ၏ စိ တ် ှ လံ းသည် ဆင်ြခင်၍ ပညာ ှ ိ လိမ့ ်မည်။
စကားအေသာသ၏လ ာသည်လည်း စ ကား ပီ ေအာင်ေြပာတတ်လိမ့ ်မည်။ ၅ ယတ်ေသာသကိ
ေနာက်တဖန်အြမတ်ဟ၍၎င်း၊ ေစး ှ ဲေသာသကိ လည်း ေနာက်တဖန် စွ န့် ကဲ တတ်ေသာ
သဟ၍၎င်း မေခ ရ။

၆ အေ ကာင်းမကား၊ ယတ်ေသာသသည် လျို ့ဝှက် လျက်၊

ထာဝရဘရားကိ တ်ြဖင့်ြပစ်မှားလျက်၊ မွ တ်သိပ် ေသာသကိ သာ၍ ဆင်းရဲ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ေရငတ်ေသာသ

ကိ ေရမေသာက်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ယတ်ေသာစကားကိ

ေြပာ

၍

မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ ကံ ေလဦ းမည်။ ၇ ေစး ှ ဲေသာသ သံ းေဆာင်ရာ တန်ဆာသည် လည်း
ဆိ းလှ ၏။ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ေသာသ၏ အမသည် မှန်ေသာလည်း၊ ထိ သိ့ေသာသကိ
မသာစကားအားြဖင့် ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ၊ မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ သာ ကံ တတ်၏။

ေဟ ှ ာယ
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၈

ေစတနာ ှ ိ ေသာသမကား၊

ေစတနာ ှ င့်ဆိ င်

ေစတနာ ှ င့်ဆိ င်ေသာ အရာအားြဖင့်

ေသာ

တည်ရလိ မ့ ်မည်။

အ ကံ တိ ့ကိ ကံ စည်တတ်၏။
၉

ငိ မ်သက်စွာေနေသာ

မိ န်းမတိ ့ထ က။ ငါေြပာ သံ ကိ ကား ကေလာ့။ သတိ မ ှ ိ ေသာ သတိ ့သမီ းတိ ့၊ ငါစ ကားကိ
နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၀ သတိ မ ှ ိ ေသာမိ န်းမတိ ့၊သင်တိ့သည် တ ှ စ်လွန် မှပပန် ကလိ မ့ ်မည်။
အေ ကာင်းမကား၊ စပျစ်သီးကိ သိ မ်း ြခင်းအမြပတ်လိမ့ ်မည်။ စပါးအသီ းအ ှ ံ ကိ သိ မ်းရာကာ
လ မေရာက်ရ။ ၁၁ ငိ မ်သက်စွာ ေနေသာမိ န်းမတိ ့၊ တန်လပ် က

ေလာ့။ သတိ မ ှ ိ ေသာသတိ ့၊

ပပန်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ အဝတ် တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ပယ်ခ တ် ပီ းမှ၊ ခါး၌ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ
စည်း ကေလာ့။ ၁၂ ရင်ပတ်ကိခတ်ြခင်း၊ သာယာေသာ လယ်ယာ ှ င့် အသီ းများေသာ
စပျစ် ွယ်ပင်အတွ က် ညည်းတွ ား ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၁၃ ငါ့လတိ ့၏ေြမကိ ၎င်း၊ ဝမ်းေြမာက်ေသာ
အိ မ် ှ င့် င်လန်းေသာ မိ က
့ ိ ၎င်း၊ ဆးပင်အမျိုးမျိုးတိ ့သည် တက် ၍ လမ်းမိ း ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄
ဘံ ဗိ မာန်တိ့ကိ စွ န့်ပစ်၍ မိ ၏
့ အသံ ဗလံ ငိ မ်း လိ မ့ ်မည်။ သေဖလကန်း ှ င့် ရဲ တိက်တိ့သည်
အစဥ်ေြမ

တွ င်း ှ င့်

ြပည်စံ ၍၊

ိ င်းေသာြမည်းေပျာ်ေမွ ့ရာ၊

သိ းစ

ကျက်စားရာ

ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ေကာင်းကင်မှ ငါတိ ့အေပ သိ ့သွန်းေလာင်း၍၊
ေတာသည် အသီ းအ ှ ံ များေသာ လယ်ြဖစ်၍၊ အသီ းအ ှ ံ များေသာ လယ်သည် ေတာအပ်
ကဲ့ သိ ့ မှတ်ရေသာ ကာလမေရာက်မှီတိင်ေအာင်၊ ထိ သိ့ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ထိ အခါ
ေတာ၌ကား၊ တရားသြဖင့် စီ ရင်ြခင်း တည်၍၊ အသီ းအ ှ ံ များေသာ လယ်၌ကား၊ ေြဖာင့်မတ်
ြခင်းပါရမီ သည် အ မဲ ေနရလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း တရားသည်လည်း၊ ငိ မ်သက် ြခင်းကိ
ပစလိ မ့ ်မည်။ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း အကျိုးမကား၊ ထာဝရ ငိ မ်သက်ြခင်း ှ င့် လံ ခံ ြခင်းတည်း။ ၁၈
ငါ၏လတိ ့သည်လည်း၊

ငိ မ်သက်ေသာေနရာ၊

လံ ခံ ေသာ မိ ့ ွာ၊

ေဘးလွ တ်ေသာ

ချမ်းသာရာအရပ်တိ့ ၌ ေနရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ သိ ့ရာတွ င်၊ မိ ဃ်းသီ းကျသြဖင့် ေတာအပ်ကိ လှ ဲ
၍၊ မိ က
့ ိ လည်း ေြမ ှ င့် တညီ တည်း ဖိ ဖျက်လိမ့ ်မည်။
မျိုးေစ့ကိ ကဲ ၍၊ ွားေြခ

၂၀ ေရ ှ ိ ရာအရပ်ရပ်တိ့၌

ှ င့် ြမည်းေြခတိ ့ကိ လတ်တတ်ေသာသင်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။

၃၃ သတပါး လယြခင်းကိ မခံ ဘဲလျက်၊ လယတတ် ေသာသ၊ သတပါးဖျက်ဆီးြခင်းကိ
မခံ ဘဲ လျက်၊ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာသ၊ သင်သည်အမဂလာ ှ ိ ၏။ သင်သည် မလ မယဘဲ
ေနေသာအခါ လယြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ဖျက်ဆီး၍ ေမာေသာအခါ ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက်လိမ့ ်မည်။
၂ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ကိ သနားေတာ် မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ေြမာ်လင့် ကပါ၏။ နံ နက်တိင်း အက ်ပ်တိ့၌ ခွ န်အားကိ ေပးေတာ်မပါ။ အမေရာက်ေသာအခါ၊
အက ်ပ်တိ့ကိ ကယ်တင်ေတာ် မပါ။ ၃ အလံ းအရင်း၏ အသံ ေ ကာင့်၊ လစတိ ့သည်
ေြပး က၏။ ထေတာ်မေသာအခါ၊ လမျိုးတိ ့သည် အရပ် ရပ်ကွဲြပား က၏။ ၄ သတပါးတိ ့သည်
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သင်တိ့၏ ဥစာကိ ကျိုင်း ေကာင် သိ မ်းယသကဲ့ သိ ့ သိ မ်းယ ကလိ မ့ ်မည်။ ကျိုင်း ေကာင်တိ့သည်
လးလာေြပးသကဲ့ သိ ့၊ သင်တိ့၏ ဥစာေပ မှာ လးလာေြပး ကလိ မ့ ်မည်။ ၅ ထာဝရဘရားသည်
ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိ ေတာ်မ၏။ ြမင့်ေသာအရပ်၌ ေနေတာ်မ၏။ ဇိ အန် မိ က
့ ိ တရားသ ြဖင့်
ဆံ းြဖတ်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ်စွာ စီ ရင်ြခင်း ှ င့် ြပည့်ေစ ေတာ်မ၏။ ၆ ဥာဏ် ှ င့် ပညာသည်
သင်၏လက်ထက်၌ တည် ကည်ြခင်း၊ မဲ ြမံ စွ ာ ကယ်တင်ြခင်းကိ ြဖစ်ေစလိ မ့ ် မည်။
ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ံ ့ြခင်း သေဘာသည် လည်း သင်၏ဘ

ာ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၇

သရဲ တိ့သည် ြပင်၌ ေအာ်ဟစ် က၏။ မိ ဿဟာ ယ စကားကိ ေြပာေသာ တမန်ေတာ်တိ့သည်
ြပင်းစွ ာ ငိ ေ ကး က၏။ ၈ လမ်းမတိ ့သည် ဆိ တ်ညံ က၏။ လမ်းခရီ း၌ သွ ား လာေသာ သမ ှ ိ ။
ထိ မင်းသည် သစာပျက်ေလ ပီ ။ မိ မ့ ျားကိ လည်း ပယ်ေလ ပီ ။ အဘယ်သ၏ မျက် ှ ာကိ မမှတ်
တတ်။ ၉ ြပည်ေတာ်သည် ငိ ြငင်၍ အားေလျာ့၏။ ေလဗ န်ေတာသည် ှ က်ေ ကာက်၍
ွမ်းရိ ၏။ ှ ာ န်အရပ် သည် ေတာကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၏။ ဗာ ှ န်ေတာင် ှ င့် ကရေမလ ေတာင်သည်
လပ် ှ ား၏။ ၁၀ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယခငါထ မည်။ ယခ ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့
ေရာက်မည်။ ကိ ယ်ကိ ကိ ယ်ချီးေြမာက်မည်။ ၁၁ သင်တိ့သည်ဖွဲကိ ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်၊ အမိ က်ကိ
ဘွ ားြမင်ရလိ မ့ ်မည်။ သင်ကိ စိ တ်သေဘာသည် မီ းြဖစ်၍၊ သင်တိ့ကိ ဖျက်ဆီးလိ မ့ ်မည်။ ၁၂
လများတိ ့သည် ထံ းေကျာက်ကိ ဖတ်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ဆးပင်များကိ ခတ်၍ မီ း ိ သကဲ့
့
သိ ့၎င်း
ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ ေဝးေသာသတိ ့၊ ငါ ပေသာအမကိ မှတ် က

ေလာ့။ နီးေသာသတိ ့၊

ငါ့တန်ခိးကိ ဝန်ခံ ကေလာ့။ ၁၄ အြပစ် ှ ိ ေသာ ဇိ အန် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ေ ကာက် က၏။
အဓမ ပေသာသတိ ့သည် ထိ တ်လန့် က၏။ ငါတိ ့ တွ င် အဘယ်သသည် ေလာင်ေသာမီ းထဲ မှာ
ေနရမည် နည်း။ ငါတိ ့တွင် အဘယ်သသည် ထာဝရ မီ းေလာင်ြခင်း ကိ ခံ လျက်ေနရမည်နည်း။
၁၅ တရားသြဖင့်ကျင့်၍ ေြဖာင့်မတ်စွာ ေြပာထ ေသာ၊

ေငွ ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းအားြဖင့် ရေသာ

ွံ ၍၊ တံ စိ းကိ လည်း ြငင်းပယ်ထေသာ၊ လအသက်သတ်ြခင်း အမကိ နားမခံ ၊

အဓမ အမများကိ မ ကည့်မ ေသာသသည် ြမင့် ေသာအရပ်၌ ေနလိ မ့ ်မည်။

၁၆

ခိ င်ခ့ံ ေသာ ေကျာက် မိ ့၌ ခိ လံ လိ မ့ ်မည်။ ထိ သ အား အစာကိ အစဥ်ေပးရလိ မ့ ်မည်။
ေသာက်ေရလည်း မြပတ်ရ။

၁၇ သင်သည်

ှ င်ဘရင်၏ တင့်တယ်ြခင်း အသေရ

ေတာ်ကိ ကိ ယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်ရ၍၊ ေဝးလှ ေသာြပည်ကိ လည်း ကည့်ြမင်ရလိ မ့ ်မည်။
၁၈ သင်သည်

ေ ကာက်လန့်ဘွယ်ေသာ အြခင်းအ ရာကိ ေအာက်ေမ့ေသာအခါ၊

စာရင်းယေသာသသည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ အခွ န်ခံေသာသသည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။
ြပအိ းတိ ့ကိ ေရတွ က်ေသာသသည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ ၁၉ ကမ်းတမ်းေသာလမျိုး၊
နားမဝင် ိင်ေအာင် နက်နဲေသာစကား၊ နားမလည် ိင်ေအာင် ခက်ခဲေသာစ ကားကိ ေြပာေသာ
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လမျိုးကိ သင်သည်မေတွ ့မြမင်ရ။ ၂၀ ငါတိ ့ပွဲခံရာ မိ ၊့ ဇိ အန် မိ က
့ ိ ကည့် ေလာ့။ တိ င်
တခမ မေ ၊့ ကိ းတခမ မြပတ်၊ အလ င်း မပျက်ရေသာ တဲ တည်းဟေသာ၊ ငိ မ်ဝပ်ေသာေနရာ
ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ကိ ယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်ရလိ မ့ ်မည်။

၂၁ ထိ မိ တ
့ ွ င် ဘန်း ကီ းေသာ

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့၌ ကျယ်ေသာြမစ်များ ဆံ းရာအရပ် ြဖစ်ေတာ်မလိ မ့ ် မည်။ ထိ အရပ်၌
တက်ေသာရဲ ေလှ၊ အား ကီ းေသာ သေဘာတစင်းမ မေ ှ ာက်မသွ ားရ။ ၂၂ အေ ကာင်းမကား၊
ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့၏ တရားသ ကီ း ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့၏
ပညတ်တရား ှ င် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့၏ ှ င်ဘရင်ြဖစ်၍၊ ငါတိ ့ကိ
ကယ်တင်ေတာ်မလိ မ့ ် မည်။ ၂၃ သင်၏ သေဘာ ွက် ကိ းများ ပတ်လျက် ှ ိ ၏။ ွက်တိင်ကိ
ခိ င်ခ့ံ စွ ာမချည်၊ ွက်ကိလည်း မြဖန့် ိင်။ သိ ့ြဖစ်၍၊ များစွ ာေသာဥစာကိ လယေဝငှ ရ၏။ ေြခဆွံ ့
ေသာသပင် လယရာ ဥစာကိ လယရ၏။ ၂၄ မိ သ
့ ားကလည်း၊ ငါနာသည်ဟမဆိ ရ။ ထိ မိ ့၌
ေနေသာသတိ ့သည် အြပစ်ေြပ ှ င်းြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ က

၃၄ အိလမျိုးတိ့၊ သင်တိ့သည်

လိ မ့ ်မည်။

ကားရ အံ့ ေသာငှ ါ ချဥ်းကပ် ကေလာ့။ အိ လစတိ ့၊

နားေထာင် ကေလာ့။ ေြမ ကီ း ှ င့် ေြမ ကီ း၌ ပါသမ ေသာ အရာ၊ ေလာကဓာတ်

ှ င့်

ေလာကဓာတ် တန်ဆာခပ်သိမ်းတိ ့သည် ကား ကပါ ေစ။ ၂ ထာဝရဘရား၏ အမျက်ေတာ်သည်
လမျိုးအ ေပါင်းတိ ့၌ ထွ က်၍၊ ြပင်းစွ ာေသာအမျက်ေတာ်သည် သ တိ ့အလံ းအရင်းအေပ မှာ
သင့်ေရာက်ေလ၏။ သတိ ့ကိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး၍၊ အေသသတ်ြခင်း၌ အပ်လိက်ေတာ် မ၏။
၃ သတိ ့တွင် အေသခံ ရေသာ သတိ ့ကိ ြပင်သိ့ ပစ် လိ က်သြဖင့်၊ အေသေကာင်တိ့သည်

နံ ေစာ်၍၊ သတိ ့၏ အေသွ းြဖင့် ေတာင်တိ့သည် အရည်ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၄ ခပ်သိမ်းေသာ
ေကာင်းကင်တန်ဆာတိ ့သည် ပတ်၍၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သည်စာလိ ပ်ကဲ့သိ ့ လိ ပ်လျက်
ှ ိ လိမ့ ်မည်။ စပျစ် ွယ်ပင်မှ အ ွက်ကျသကဲ့ သိ ့၎င်း၊ သေဘာသဖန်းပင်မှ အသီ းကျသကဲ့ သိ ့၎င်း၊
ခပ်သိမ်းေသာ ေကာင်းကင်တန်ဆာတိ ့သည် ကျ ကလိ မ့ ်မည်။

၅ အေ ကာင်းမကား၊

ငါ့ထားသည် မိ ဃ်းေကာင်း ကင်၌ ေရာင့်ရဲ ပီ းမှ၊ တဖန် ဧဒံ ြပည် အေပ မှာ၎င်း၊ ငါ
ကျိန်ေသာလများတိ ့အေပ မှာ၎င်း၊ ဒဏ်ေပးြခင်းငှ ါ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၆ ထာဝရဘရား၏
ထားေတာ်သည် အေသွ း ှ င့် ဝ ပီ ။ ဆီ ဥ ှ င့် ဆ ပီ ။ သိ းသငယ် ှ င့် ဆိ တ်တိ့၏ အေသွ း၊
သိ းထီ းတိ ့၏ ေကျာက်ကပ် ဆီ ဥ ှ င့် ဆဝ ပီ ။ ထာဝရဘရား သည် ေဗာဇရ မိ ့၌
ယဇ် ပွဲကိ၎င်း၊ ဧဒံ ြပည်၌ ကီ းစွ ာေသာ သတ်ြခင်းပွဲ ကိ၎င်း ခံ ေတာ်မ၏။ ၇ ကံ့ များ ှ င့်
ွားလားဥသဘများတိ ့သည် လဲ က

သြဖင့်၊ သတိ ့ေနရာေြမသည် သတိ ့အေသွ း ှ င့် ယစ်မး၍၊

ေြမမန့်သည်လည်း ဆီ ဥ ှ င့် ဆဝလိ မ့ ်မည်။ ၈ ထာဝရဘရား ဒဏ်ေပးေတာ်မရာေန့၊ ဇိ အန် မိ ့
၏ အမကိ ေစာင့်၍ အြပစ်ေပးေတာ်မရာ ှ စ်ေရာက်ေလ
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ထင်း းေစး၊ ေြမမန့် လည်းကန့်၊ တြပည်လံ းလည်း မီ းေလာင်ေသာ အေစးြဖစ် လိ မ့ ်မည်။
၁၀ ေန့ညဥ့်မြပတ် မီ းမ ငိ မ်းရ။ မီ းခိ းလည်း အစဥ် တက်လိမ့ ်မည်။ ထိ ြပည်သည်

လမျိုးအစဥ်အဆက် ဆိ တ် ညံ ၍၊ ကာလအစဥ်အ မဲ အဘယ်သမ မေ ှ ာက်မသွ ားရ။ ၁၁
ဝံ ပိ ငှက် ှ င့် ြဖူေကာင်တိ့သည် ထိ ြပည်ကိ အေမွ ခံ ၍၊ ဣဗိ တ်ငှက် ှ င့် ကျီးအတိ ့သည်လည်း
ေန ကလိ မ့ ် မည်။ ထိ ေ ြမအေပ မှာ လွ တ်လပ်ြခင်း မျဥ်း ကိ းကိ တန်း ၍၊ လဟာ
မှန်ထပ်ကိ စီ ရင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၁၂ မင်းအရာ၌ ချီးေြမာက်ရေသာ မးေတာ်မတ်

ေတာ် မ ှ ိ ရ။ မင်း ိ းြပတ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ ဘံ ဗိ မာန်တိ့၌၎င်း၊ ရဲ တိက်တိ့၌၎င်း၊ ဆးပင်အ
မျိုးမျိုးေပါက် ကလိ မ့ ်မည်။ ေြမေခွ းခိ ရာ၊ ကလားအတ်ငှက် ေနရာ ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ထိ အရပ်၌
ေတာသားရဲ တိ့သည် ေတာေခွ းတိ ့ ှ င့် ေတွ ့ ကံ ကလိ မ့ ်မည်။ ေမျာက်တိ့သည် အချင်းချင်း
တေကာင်ကိ တေကာင် ြမည် ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ အရပ်၌ လိ လိတ်ငှက်သည်လည်း နား၍ခိ လံ ရာကိ
ေတွ ့လိ မ့ ်မည်။ ၁၅ ခန်တတ်ေသာ ေ မသည်လည်း၊ ထိ အရပ်၌ အ သိ က်လပ်၍ ဥလိ မ့ ်မည်။
အဥေပါက် ပီ းမှ ေ မသငယ်တိ့ကိ စသိ မ်း၍ ကွ ယ်ကာလိ မ့ ်မည်။ လင်းတတိ ့သည်လည်း ထိ
အရပ်၌ စေဝး၍၊ အထီ း အမများ ေပါင်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ထာဝရဘရား၏ ကျမ်းစာကိ
ကည့် ၍ ဘတ် ကေလာ့။ ထိ တိရ စာန်တေကာင်မ မေပ ဘဲ မေနရ။ အမ တေကာင်မ
မိ မိအေဘာ်ကိ မလိ ရ။ ထာဝရဘရား၏ တ်ေတာ်ထွက် အမိ န့် ှ ိ ၏။ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်လည်း
သ တိ ့ကိ စေဝးေစေတာ်မ၏။ ၁၇ သတိ ့ကိ စာေရးတံ ပလျက်၊ လက်ေတာ် ှ င့် မျဥ်း
ကိ းကိ တန်းလျက်၊ သတိ ့ေနရာကိ ခွဲ ေဝေတာ်မ၏။ သ တိ ့သည် ထိ ြပည်ကိ အ မဲ အေမွ ခံ၍၊
အမျိုးအ ွယ်အစဥ် အဆက်ေနရ ကလိ မ့ ်မည်။

၃၅ ေတာ ှ င့် လွင်ြပင်သည် ဝမ်းေြမာက်လိမ့ ်မည်။ ဆိတ်ညံေသာ အရပ်သည်လည်း
င်လန်း၍၊ ှ င်းပွ င့ ်ကဲ့ သိ ့အပွ င့ ် ပွ င့ ်လိ မ့ ်မည်။

၂ အလွ န်ပွင့ ်လန်း၍ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊

သီ ချင်းဆိ ြခင်း ှ င့် တကွ ြမူးထးလိ မ့ ်မည်။ ေလဗ န်ေတာင်၏ ဘန်း

ှ င့်၎င်း၊

ကရေမလေတာင်၊ ှ ာ န်အရပ်တိ့၏ တင့်တယ် ြခင်း အသေရ ှ င့်၎င်း ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။
ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်ကိ၎င်း၊ ငါတိ ့ဘရားသခင်၏ တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ၎င်း
ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃ အားမ ှ ိ ေသာလက်တိ့ကိ ခိ င်ခ့ံ ေစ ကေလာ့။ လပ်တတ်ေသာ ဒးတိ ့ကိ
မဲ ြမံ ေစ ကေလာ့။ ၄ အားယ ကေလာ့၊ မစိ းရိ မ် က ှ င့်ဟ ေ ကာက် တတ်ေသာ သတိ ့အား
ဆိ ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်သည် အြပစ်ေပးလျက်၊ ဒဏ်စီ
ရင်လျက် ကလာေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ဘရားသခင်သည် ကိ ယ်ေတာ်တိင် ကလာ၍၊ သင်တိ့ကိ
ကယ်တင်ေတာ်မ လိ မ့ ်မည်။

၅ ထိ အခါ မျက်စိကန်းေသာသတိ ့သည် မျက်စိပွင့ ်

လင်း ကလိ မ့ ်မည်။ နားပင်းေသာသတိ ့သည် နားပင်းြခင်း ှ င့် လွ တ် ကလိ မ့ ်မည်။
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၆

ေြခဆွံ ့ေသာသတိ ့သည် ဒရယ်ကဲ့သိ ့ ခန် ကလိ မ့ ် မည်။ စကားအေသာသတိ ့သည်
သီ ချင်းဆိ ကလိ မ့ ်မည်။
ေရစီ းလိ မ့ ်မည်။

အေ ကာင်းမကား၊

ေတာ၌စမ်းေရထွ က်၍၊

လွ င်ြပင်၌ြမစ်

၇ တံ လ ပ်သည် ေရကန်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ေသွ ့ ေြခာက်ေသာေြမသည်

စမ်းေရတွ င်းြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ေြမေခွ း အိ ပ်ရာေနရာ၌ ကျူပင် ှ င့် ဂမာပင်အစား၊ ြမက်ပင်
ေပါက်လိမ့ ်မည်။ ၈ ထိ အရပ်၌ လမ်းမ ကီ း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ထိ လမ်းကိ သန့် ှ င်းရာလမ်းဟ
သမတ် ကလိ မ့ ်မည်။ မစင် ကယ် ေသာသသည် ထိ လမ်းကိ မေ ှ ာက်မသွ ားရ။ သွ ားေသာ
သတိ ့ ှ င့်အတ ကိ ယ်ေတာ်တိင်ခရီ းသွ ားလျက် ှ ိ ေတာ်မ သည်ြဖစ်၍၊ မိ က်ေသာသေသာ်လည်း
လမ်းမလွဲ ရ။

၉ ထိ လမ်း၌ ြခေသ့ မ ှ ိ ရ။ သားရဲ တေကာင်မ

မ တက်မလာရ။ ှ ာ၍

မေတွ ့ရ။ ေ ွး တ်ေသာသတိ ့သာ လ င် ခရီ းသွ ား ကလိ မ့ ်မည်။

၁၀ ထာဝရဘရား

ကယ်လတ်ေတာ်မေသာသတိ ့ သည် ြပန်လာ၍၊ သီ ချင်းဆိ လျက်၊ ထာဝရဝမ်းေြမာက် ြခင်း
သရဖကိ ေဆာင်းလျက်၊ဇိ အန် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ် မည်။ ဝမ်းေြမာက် င်လန်းြခင်း အခွ င့ ်ကိ
ရ က၍၊ဝမ်း ေြမာက်ြခင်း ှ င့် ညည်းတွ ားြခင်းသည် ေြပးသွ ားရလိ မ့ ် မည်။

၃၆ ေဟဇကိမင်း ကီး နန်းစံ ဆယ်ေလး ှ စ်တွင် အာ

ရိ ှ င်ဘရင် သနာခရိ ပ်သည်၊

ယဒြပည်၌ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့ကိ စစ်ချီ၍ လပ် ကံ ပီ းလ င်၊ ၂ ရာဗ ှ ာခကိ
ခန့်ထား၍ များစွ ာေသာ ဗိ လ်ေြခ

ှ င့်တကွ ၊ လာခိ ှ မိ မ့ ှ ေယ ှ လင် မိ ၊့ ေဟဇကိ မင်း ကီ း

ထံ သိ ့ ေစလတ်ေလ၏။ ထိ ဗိလ်ချုပ်မင်းသည် ေရာက်၍၊ ခဝါသည်၏ လယ်နားမှာ
ေ ှ ာက်ေသာလမ်း၊ အထက်ေရ ကန် ပန်ဝ၌ ရပ်ေန၏။ ၃ ထိ အခါ ဟိ လခိ သားြဖစ်ေသာ
နန်းေတာ်အပ် ဧလျာကိ မ်၊ စာေရးေတာ် ကီ းေ ှ ဗန၊ အာသပ်သားအတွ င်း ဝန်ေယာအာတိ ့သည်
သ့ထံသိ ့ထွက် ပီ းလ င်၊

၄ ရာဗ ှ ာခက၊ မဟာအ ှ င်မင်း ကီ း၊ အာ ရိ ှ င် ဘရင်သည်

ေဟဇကိ ကိ မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်ခိလံ သြဖင့် ခိ လံ ရာကား အဘယ်သိ့နည်း။
၅

စစ်တိက်ေလာက်ေအာင်

ဥာဏ်သတိ ၊

အစွ မ်းသတိ ှ င့်

ငါြပည့်စံ သည်ဟ

အချည်း ှ ီးေသာစကားကိ သင် ဆိ ပါသည်တကား။ ငါ့ကိ ပန်ကန်ြခင်းငှ ါ အဘယ်သကိ
ကိ းစားသနည်း။

၆ ကျိုးေသာ ကျူလံ းေတာင်ေဝးတည်းဟေသာ အဲ ဂတုြပည်ကိ

ကိ းစားပါသည်တကား။ ထိ ကျူလံ းသည် မှီ ေသာသ၏ လက်ကိေဖာက်၍ လ ိုသွ ားလိ မ့ ်မည်။
ထိ သိ့ အဲ ဂတုမင်း ကီ း ဖာေရာဘရင်သည် မိ မိ၌မှီေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ ပလိ မ့ ်မည်။ ၇
သင်တိ့က၊
ဆိ ြပန်လ င်၊

ငါတိ ့သည်
ေဟဇကိ

ငါတိ ့၏

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ

သည်ြမင့်ေသာအရပ်ဌာန ှ င့်

ကိ းစားသည်ဟ

ယဇ် ပလင်တိ့ကိ

ပယ်၍၊

ဤမည်ေသာယဇ် ပလင်ေ ှ ့၌သာ ကိ းကွ ယ်ရမည်ဟ ယဒ ြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ
မှာထားသြဖင့်၊ သင် တိ ့ ြပစ်မှားေသာ ဘရားြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။

ေဟ ှ ာယ
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ယခတွ င်ငါ့သခင်၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်၌ အာမခံ တိ က
့ ိ အပ်ပါေလာ့။ သင်၌ြမင်းစီ းသရဲ လံ ေလာက်
ေအာင် ှ ိ လ င်၊ ြမင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ ငါေပးမည်။ ၉ သင်သည် ငါ့သခင်၏ က န်တိ့တွင်
အငယ်ဆံ း ေသာ ဗိ လ်ကိ အဘယ်သိ့ လှ န် ိင်မည်နည်း။ အဲ ဂတုြပည် မှရထားများ၊
ြမင်းစီ းသရဲ များကိ ရမည်ဟ ယံ ပါသည်တ ကား။

၁၀ ထာဝရဘရား၏ အခွ င့ ်မ ှ ိ ဘဲ၊

ဤြပည်ကိဖျက် ဆီ းြခင်းငှ ါ ငါလာသေလာ။ ထိ ြပည်ကိသွား၍ ဖျက်ဆီး ေလာ့ဟ
ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မ ပီ ။ ဤအ ေ ကာင်းအရာများကိ ြပန်ေြပာ ကေလာ့ဟ
ေြပာဆိ ၏။ ၁၁ ထိ အခါဧလျာကိ မ်၊ ေ ှ ဗန၊ ေယာအာတိ ့က၊

ရိ ဘာသာ စကားအားြဖင့်

က န်ေတာ်တိ့အား အမိ န့် ှ ိ ပါ ေလာ့။ ထိ စကားကိ က န်ေတာ်တိ့သည် နားလည်ပါ၏။
မိ ့ ိ းေပ မှာ ှ ိ ေသာသတိ ့သည် ကားရေအာင်၊ ယဒ ဘာသာစကားအားြဖင့် အမိ န့်မ ှ ိ ပါ ှ င့်ဟ
ရာဗ ှ ာခကိ ဆိ ကလ င်၊ ၁၂ ရာဗ ှ ာခက၊ ငါ့သခင်သည် သင်၏သခင် ှ င့် သင့်အားသာ
ဤစကားကိ ေြပာေစြခင်းငှ ါ ငါ့ကိေစလတ် ေတာ်မသေလာ။ မိ ့ ိ းေပ မှာ ထိ င်လျက်၊
သင်တိ့ ှ င့်အ တ မိ မိတိ့မစင်ကိစား၍၊ မိ မိတိ့ေရေဟာင်းကိ ေသာက် ရေသာ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့
ေစလတ်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ ဟ ဆိ ပီ းလ င်၊ ၁၃ ရာဗ ှ ာခသည် ထ၍ ယဒဘာသာ
စကားအား ြဖင့် ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေ ကာ်လျက်၊ မဟာအ ှ င် မင်း ကီ း အာ ရိ
ှ င်ဘရင်၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၄ ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊
ေဟဇကိ သည် သင်တိ့ကိ မလှ ည့်စားေစ ှ င့်။ သသည်သင်တိ့ကိ ကယ်ယ ြခင်းငှ ါ မတတ် ိင်။
၁၅ ေဟဇကိ က၊

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ကိ ဧကန် အမှန်ကယ်ယေတာ်မမည်။

ဤ မိ သ
့ ည် အာ ရိ ှ င် ဘ ရင် လက်သိ့ မေရာက်ရဟ ဆိ သြဖင့်၊ ထာဝရဘရားကိ
မကိ းစားေစ ှ င့်။

၁၆ ေဟဇကိ စကားကိ

နားမေထာင် က ှ င့်။ အာ ရိ

ှ င်ဘရင်

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ ှ င့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့ က။ငါ့ထံသိ ့ ထွ က်လာ က။ ၁၇ သင်တိ့ြပည် ှ င့်
တေသာြပည်တည်း

ဟေသာ၊

ဆန်စပါးစပျစ်ရည် ှ င့်

ြပည့်စံ ေသာြပည်၊

မန့် ှ င့်

စပျစ်ဥယျာဥ်များေသာြပည်သိ့၊ သင်တိ့ကိ ပိ ့ြခင်းငှ ါ ငါမ လာမှီတိင်ေအာင်၊ သင်တိ့သည်
ကိ ယ်စပျစ်ပင်၏အသီ း၊ ကိ ယ်သေဘာသဖန်းပင်၏ အသီ းကိ စား၍၊ ကိ ယ်ေရကန် ကေရကိ
ေသာက်လျက်ေန ကဦ းေလာ့။

၁၈ ေဟဇကိ က၊ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ကိ ကယ်

ယေတာ်မမည်ဟ မြဖားေယာင်းေစ ှ င့်။ အြပည်ြပည် ေသာဘရားတိ ့သည် မိ မိတိ့ြပည်များကိ
အာ ရိ ှ င်ဘရင် လက်မှ ကယ်လတ် က ပီ ေလာ။

၁၉ ဟာမတ်ြပည်၏

ဘရား၊

အာပဒ်ြပည်၏ဘရား တိ ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ ေသဖရဝိ မ်ြပည်၏ ဘရားတိ ့သည်
အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ သတိ ့သည် ှ မာရိ ြပည်ကိ ငါ့လက်မှ ကယ်လတ် က ပီ ေလာ။ ၂၀
ထိ အြပည်ြပည်ေသာ ဘရားတိ ့တွင်၊ အဘယ် မည်ေသာ ဘရားသည် မိ မိြပည်ကိ

ေဟ ှ ာယ
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ငါ့လက်မှကယ်လတ်

ဘးသနည်း။

ထာဝရဘရားသည်

ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ

လက်မှ အဘယ်သိ့ ကယ်လတ် ိင်မည်နည်းဟ ဆိ ေလ၏။

ငါ့

၂၁ ယဒလတိ ့လည်း၊

စကားတခွ န်းကိ မ မြပန်ဘဲ တိ တ်ဆိတ်စွာ ေန က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ြပန်မေြပာ ှ င့်ဟ
ှ င်ဘရင် အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သတည်း။ ၂၂ ထိ အခါ ဟိ လခိ သားြဖစ်ေသာ နန်းေတာ်အပ်ဧ
လျာကိ မ်၊

စာေရးေတာ် ကီ း

ေ ှ ဗန၊
့

အာသပ်သားအတွ င်း

ဝန်ေယာအာတိ ့သည်

မိ မိတိ့အဝတ်ကိဆတ်လျက်၊ ေဟဇ ကိ မင်းထံ သိ ့လာ၍၊ ရာဗ ှ ာခ စကားကိ ကားေလ ာက်
က၏။

၃၇ ထိစကားကိ

ေဟဇကိ မင်း ကီ းသည်

ကားလ င်၊

မိ မိအဝတ်ကိ

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ခံ လျက် ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ သွ ားေလ၏။

ဆတ်၍

၂ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ

ဝတ်လျက် ှ ိ ေသာ နန်း ေတာ်အပ်ဧလျာကိ မ်၊ စာေရးေတာ် ကီ းေ ှ ဗန၊
့ အသက် ကီ းေသာ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိ၊ အာမတ်သားပေရာဖက် ေဟ ှ ာယထံ သိ ့ ေစလတ်ေလ၏။

၃

ေဟဇကိ မင်းမှာ ထားေသာ စကားဟမကား၊ ယေန့သည် ဒကေန့၊ ဆံ းမေသာေန့၊ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ
ခံ ရ ေသာေန့ြဖစ်၏။ သားဘွ ားချိန်ေရာက်၍သားကိ ဘွ ား ိင် ေအာင်ခွန်အားမ ှ ိ ။

၄

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိ ကဲ့ ရဲ ့ ေစြခင်းငှ ါ၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင် ေစလတ်ေသာ
မိ မိက န် ရာဗ ှ ာခ စကားကိ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကားေတာ်မပါေစေသာ။
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘ ရားသည် ကိ ယ်ေတာ်တိင် ကားေသာစကားကိ ေချေတာ်
မပါေစေသာ။ သင်သည်လည်းကျန် ကင်းေသာ လတိ ့အ ဘိ ့ ဆေတာင်းပဌနာ ပပါဟ
ေြပာေစြခင်းငှ ါ၊

၅ ေဟဇကိ မင်း ေစလတ်ေသာ က န်တိ့သည် ေဟ

ေရာက်လာ က၏။

ေဟ ှ ာယကလည်း၊

၆

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ

ှ ာယထံ သိ ့
သည်ကား၊

အာ ရိ ှ င်ဘရင်၏ က န်တိ့သည် ငါ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့ ၍၊ သင်သည် ကားရေသာ စကားေ ကာင့်
မေ ကာက် ှ င့်။ ၇ ထိ မင်း၌ အြခားေသာ စိ တ်သေဘာကိ ငါသွ င်း ေပးမည်။ သသည်
သိ တင်း ကား၍ မိ မိြပည်သိ့ ြပန်သွား လိ မ့ ်မည်။ ထိ ြပည်၌ ထားြဖင့် ငါဆံ းေစမည်ဟေသာ စ
ကားေတာ်ကိ သင်တိ့၏ သခင်အား ြပန် ကား ကေလာ့ဟ ေြပာဆိ ၏။
အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည်

လာခိ ှ မိ မ့ ှ

ြပန်သွား၍ လိ ဗန မိ က
့ ိ

ထွ က်

သွ ားေ ကာင်းကိ

ှ င်ဘရင်တိက်ေနသည်ကိ ေတွ ့ေလ၏။

၈ ထိ အခါ

ရာဗ ှ ာခ ကားလ င်၊
၉ ေနာက်တဖန်

က ှ မင်း ကီ းတိ ရကသည် စစ်ချီ၍ လာ ပီ ဟ သိ တင်း ကားေသာအခါ၊ ေဟဇကိ မင်းထံ သိ ့ တ
မန်တိ့ကိ
ေသာ

ေစလတ်ြပန်၍၊

စကားဟမကား၊

အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်သိ့

ေဟ ှ ာယ

၁၀

သင်တိ့သည်

သင်ကိးစားေသာ
မေရာက်

ရဟ၍

ယဒမင်း ကီ းေဟဇကိ ကိ

ဘရားသခင်က၊
သင့်ကိ

ေြပာရ

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ည်

မလှ ည့်စားပါ ှ င့်။
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၁၁

အာ ရိ ှ င်ဘရင်တိ့သည် ခပ်သိမ်းေသာြပည်တိ့ ကိ လပ် ကံ ၍ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေ ကာင်းကိ
သင်သည် ကား ရ ပီ ။ ကိ ယ်တိင်လွတ်လိမ့ ်မည်ေလာ။ ၁၂ ငါ့ဘိးေဘးတိ ့သည် ဖျက်ဆီးေသာ
အမျိုးသား၊ ေဂါဇန်အမျိုးသား၊ ခါရန်အမျိုးသား၊ ေရဇပ်အမျိုးသား၊ ေတလသာ မိ ့၌
ှ ိ ေသာဧဒင်အမျိုးသားတိ ့ကိ၊သတိ ့၏
၁၃

ဟာမတ်မင်း ကီ း၊

ဘရားများတိ ့သည်

အာပဒ်မင်း ကီ း ှ င့်

ေသဖရ

ကယ်ယ က ပီ ေလာ။

ဝိ မ် မိ ၊့

ေဟန မိ ၊့ဣဝါ မိ က
့ ိ

စိ းစံ ေသာမင်း ကီ းတိ ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်းဟ မှာလိ က်ေလ၏။ ၁၄ ထိ မှာစာကိ
ေဟဇကိ မင်းသည် သံ တမန်လက်မှ ခံ ယ၍ ကည့် ပီ းလ င်၊ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ သွ ား၍ ထာဝရဘ
ရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ြဖန့်ထားေလ၏။ ၁၅ ထိ အခါ ေဟဇတိ မင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌
ေလ ာက်ဆိသည်ကား၊
ဘရားသခင်

၁၆ ေခ ဗိ မ်ေပ မှာထိ င်ေတာ်မေသာ၊ ဣသေရလ အမျိုး၏

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င်ထာဝရ

ဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်တပါးတည်းသာလ င်၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ

ှ ိ သမ

ေသာအတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည်တိ့၏ဘရားသခင် ြဖစ် ေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီ းကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၁၇ အိ ထာဝရဘရား၊ နားေတာ်ကိ လှ ည့်၍ နား
ေထာင်ေတာ်မပါ။

အိ ထာဝရဘရား၊

မျက်စိေတာ်ကိ

ဖွ င့ ်

၍

ကည့် ေတာ်မပါ။

သနာခရိ ပ်မင်းသည် အသက် ှ င် ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ ကဲ့ ရဲ ့၍၊ ေြပာေစေသာ စ
ကားအလံ းစံ တိ ့ကိ မှတ်ေတာ်မပါ။

၁၈ အိ ထာဝရဘရား၊ အကယ်စင်စစ် အာ ရိ ှ င်

ဘရင်တိ့သည် အတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည်တိ့ကိ ဖျက်ဆီး၍၊ ၁၉ သတိ ့၏ ဘရားများကိ
မီ းထဲ သိ့ချပစ် ကပါ ပီ ။ ထိ ဘရားတိ ့သည် ဘရားမဟတ်၊ လလက်ြဖင့်လပ်ေသာ သစ်သား ှ င့်
ေကျာက်ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် ကပါ ပီ ။

၂၀ အိ အက ်ပ်တိ့

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ကိ ယ် ေတာ် ထာဝရဘရား တပါးသာ၊ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်
မသည်ကိ ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ သမ ေသာ တိ င်း ိင်ငံတိ ့သည် သိ မည်အေ ကာင်း၊ အက ်ပ်တိ့ကိ
ထိ မင်းလက်မှ ယခ ကယ်ယေတာ်မပါ၊ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါသည်ဟ ပ နာ ပေလ၏။ ၂၁
ထိ အခါ အာမတ်သား ေဟ ှ ာယသည် ေဟဇကိ မင်းထံ သိ ့ ေစလတ်၍၊ ဣသေရလ အမျိုး၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် အာ ရိ ှ င်ဘရင်သနာခရိ ပ်
အေ ကာင်းေ ကာင့်၊

ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ပဌနာ

ပသည်

ြဖစ်၍၊

၂၂

ထိ မင်း၏အမမှာ

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ ေသာ စကားဟမကား၊ ဇိ အန်သတိ ့သမီ းကညာသည် သင့် ကိ
မထီ မဲ့ြမင် ပ၍ ြပက်ယယ်၏။ ေယ ှ လင်သတိ ့သမီ း သည် သင့်ေနာက်၌ ေခါင်း ှ ိ တ်၏။ ၂၃
သင်သည်

အဘယ်သကိ

မျက် ှ ာေထာင်လားသနည်း။

ေဟ ှ ာယ

ကဲ့ ရဲ ့ဆဲ ေရး

သနည်း။

ဣသေရလအမျိုး၏

အဘယ်သကိ

ေအာ်ဟစ်၍

သန့် ှ င်းေသာဘရားကိ ပင်
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ပပါ

သည်တကား။

၂၄ သင်သည် က န်များအားြဖင့် ထာဝရဘရားကိ ကဲ့ ရဲ ့၍၊ ငါသည်

ရထားများြပားသြဖင့် ေတာင်ထိပ်သိ့ ၎င်း၊ ေလဗ န်ေတာင်အထွ ဋ်သိ့၎င်း တက်လာ ပီ ။ အရပ်
ြမင့်ေသာအာရဇ် ပင် ှ င့်

အေကာင်းဆံ းေသာ

ထင်း းပင်

တိ ့ကိ

ငါခတ်လှဲ ပီ ။

အြမင့်ဆံ းေသာအရပ်၊ အသီ းများ ေသာေတာထဲ သိ့ ငါဝင် ပီ ။ ၂၅ ငါသည် တွ င်းတး၍
ေရကိ ေသာက်ရ ပီ ။

ငါ၏

ေြခဘဝါးအားြဖင့်

အဲ ဂတုြမစ်လက် ကား

ေရ ှ ိ သမ ကိ

ခန်းေြခာက်ေစ ပီ ဟ သင်ဆိမိ ပီ တကား။ ၂၆ ငါသည်အထက်က ဤအမကိ စီ ရင်ေ ကာင်း ှ င့်၊
ေ ှ းကာလ၌ ပြပင်ေ ကာင်းကိ သင်သည်မ ကားသ ေလာ။ ယခမှာလည်း သင်သည်
ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ ဖျက် ဆီ း၍၊ ေကျာက်ပံ ြဖစ်ေစေသာသြဖစ်မည် အေ ကာင်း ငါစီ ရင်
ခန့်ထားေလ ပီ ။

၂၇

ထိ ေ ကာင့်၊

မိ သ
့ ားတိ ့သည်

အားနည်း က၏။

မိ င်ေတွ ၍

စိ တ်ပျက်လျက် ှ ိ က၏။ ေတာြမက်ပင် ှ င့် စိ မ်း ေသာစပါးပင်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ အိ မ်မိးေပ မှာ
ေပါက်ေသာ ြမက် ပင် ှ င့်၊ မ ကီ းမှီ
ေနထိ င်ြခင်း၊

ထွ က်ဝင်ြခင်း၊

သင်၏အမျက်ဟန်းြခင်း၊

ိ း ွမ်းေသာစပါးပင်ကဲ့သိ ့၎င်း ြဖစ် က၏။ ၂၈ သင်၏

ငါ၌အမျက်

ဟန်းြခင်းတိ ့ကိ

ေစာ်ကားြခင်းကိ

ငါသိ ၏။

ငါ ကားရေသာေ ကာင့်၊

၂၉

ငါ၌

သင့်ကိ

ှ ာ တ်တပ်၍ ဇက်ခွံ ့ ပီ း မှ၊ သင်လာေသာလမ်းြဖင့် ြပန်ေစမည်။ ၃၀ သင်မှတ်ရေသာ
နိမိတ်လကဏာဟမကား၊ ယ ခ ှ စ်တွင် အလိ လိ ကီ းရင့်ေသာ အသီ းအ ှ ံ ကိ ၎င်း၊ ဒတိ ယ
ှ စ်တွင် ထိ အတ ေပါက်ေသာအရာများကိ ၎င်း သင်တိ့ သည် စားရမည်။ တတိ ယ ှ စ်တွင်
မျိုးေစ့ကိ ကဲ ၍ စပါးကိ ရိ တ် ကေလာ့။ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိလည်း စိ က်၍ အသီ းကိ စား ကေလာ့။
၃၁ ေဘးလွ တ်၍ ကျန် ကင်းေသာ ယဒအမျိုးသား တိ ့သည် တဖန်ေအာက်မှာ အြမစ်စွဲ၍၊

အထက်မှာ အသီ း သီ း ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၂ ကျန် ကင်းေသာသတိ ့သည် ေယ ှ လင် မိ ထ
့ ဲ က၎င်း၊
ေဘးလွ တ်ေသာသတိ ့သည်

ဇိ အန်ေတာင်ေပ က

၎င်းေပ လာ ကလိ မ့ ်မည်။

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရ ဘရားသည် အလိ ေတာ်အား ကီ း၍၊ ထိ အမကိ စီ ရင်ေတာ်
မလိ မ့ ်မည်။

၃၃ သိ ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားသည် အာ ရိ

ှ င်ဘရင် ကိ ရည်မှတ်၍

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သသည် ဤ မိ သ
့ ိ ့ မဝင်ရ။ မိ ထ
့ ဲ သိ့ ြမားကိ မပစ်ရ။ မိ ေ့ ှ မ့ ှ ာ ဒိ င်းလားကိ
မြပရ။ မိ ့ြပင်မှာ ေြမ ိ းကိ မဖိ ့ရ။ ၃၄ လာေသာလမ်းြဖင့် ြပန်သွားရမည်။ ဤ မိ ထ
့ ဲ သိ့ မဝင်ရ။
၃၅ ငါသည် ကိ ယ်မျက် ှ ာကိ ၎င်း၊ ငါ့က န်ဒါဝိ ဒ်၏ မျက် ှ ာကိ ၎င်း ေထာက်၍၊ ဤ မိ က
့ ိ

ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ ေစာင့်မမည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၆ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏
ေကာင်းကင်တမန် သည် ထွ က်၍၊ အာ ရိ တပ်တွင် လတသိ န်း ှ စ်ေသာင်း ငါးေထာင်တိ့ကိ
ဒဏ်ခတ်ေလ၏။ နံ နက်ေစာေစာ ထချိန် ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်
အေသေကာင် ြဖစ် က၏။ ၃၇ အာ ရိ ှ င်ဘရင် သနာခရိ ပ်သည်လည်း၊ ထိ အရပ်မှထွ က်၍

ေဟ ှ ာယ
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ြပန်သွား ပီ းလ င်၊ နိေနေဝ မိ ့၌ ေနေလ

၏။ ၃၈ ေနာက်တဖန် သသည် မိ မိဘရား

နိသ တ်၏ ဗိ မာန်၌ ကိ းကွ ယ်စဥ်တွင်၊ သားေတာ် အာြဒေမလက် ှ င့်

ှ ေရဇာသည်

ခမည်းေတာ်ကိ ထား ှ င့် သတ် ပီ းလ င်၊ အာရမနိြပည်သိ့ ေြပး က၏။ သားေတာ် ဧသရဟဒုန်
သည်လည်း၊ ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိ င်၏။

၃၈ ထိကာလအခါ

ေဟဇကိ မင်းသည်

ေသနာစွဲ

သြဖင့်၊

အာမတ်သား

ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည် လာ၍၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ကိ ယ်အိမ်အမကိ
စီ ရင်ေလာ့။ သင်သည် အသက်မ ှ င်၊ ေသရမည်ဟ အမိ န့် ေတာ်ကိ ြပန်ေလ၏။

၂

ေဟဇကိ မင်းသည်လည်း ထရံ သိ ့ မျက် ှ ာလှ ည့် ၍၊ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည်
ေ ှ ေတာ်
့
၌

သစာ

ေစာင့်လျက်၊

စံ လင်ေသာ

စိ တ် ှ လံ း ှ င့်

ကျင့်၍၊

ှ စ်သက်

ေတာ်မသည်အတိ င်း ပေ ကာင်းကိ ေအာက်ေမ့ေတာ် မပါ။ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ
အလွ န်ငိေ ကးလျက်၊ ထာဝရဘရားကိ ဆေတာင်းေလ၏။ ၄ တဖန် ထာဝရဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေဟ ှ ာယသိ ့ေရာက်၍၊ ၅ သင်သည် ေဟဇကိ မင်းထံ သိ ့ သွ ား ပီ းလ င်၊
သင့်အဘ ဒါဝိ ဒ်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မသည်ကား၊ သင်၏ ပဌနာစကားကိ
ငါ ကား ပီ ။ သင်၏ မျက်ရည်ကိလည်း ငါြမင် ပီ ။ သင်၏ အသက်၌ တဆယ် ငါး ှ စ်ကိ
ငါဆက်၍ ေပးမည်။ ၆ သင် ှ င့် ဤ မိ က
့ ိ အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်မှ ငါ ကယ်လတ်မည်။ ဤ မိ က
့ ိ
ငါ ကွ ယ်ကာေစာင့်မမည် အရာကိ ေြပာေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေဟ ှ ာယက၊ ထာဝရဘရား
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည် အတိ င်း ပေတာ်မမည်ဟ ထာဝရဘရားသည် သင့်အား ေပးေတာ်မေသာ
လကဏာသက်ေသဟမကား၊ ၈ ကည့် ေလာ့။ အာခတ်၏ေနတိ င်းနာရီ ေပ မှာ ေ ွေသာ
့
အရိ ပ်ကိ ဆယ်ချက်ြပန်ေစမည်ဟ ဆိ ၏။ ဆိ သည်အတိ င်း ဆယ်ချက်ေ ွ ့ ပီ းေသာ အရိ ပ်ေသာ
ဆယ်ချက်ြပန်ေလ၏။ ၉ ယဒမင်း ကီ းေဟဇကိ သည် အနာမှ ထေြမာက် ၍ ေရးထားေသာ
စာဟမကား၊

၁၀

ငါသည်

ငိ မ်သက်စွာ

ေနစဥ်အခါ၊

မရဏာ ိင်ငံ

တံ ခါးသိ ့

ဝင်ရပါသည်တကား။ ငါ၌ ကင်းေသာ ှ စ်များ ကိ ငါ ံ း ပီ ဟ ငါဆိ သတည်း။ (Sheol h7585) ၁၁
အသက် ှ င်ေသာ သတိ ့၏ ေနရာ၌၊ ထာဝရ ဘရားကိ ငါမြမင်ရ။ ငိ မ်းရာအရပ်သားတိ ့ ှ င့်
ေပါင်း ေဘာ်ရသြဖင့်၊ ေနာက်တဖန် လတိ ့ကိ မြမင်ရ။ ၁၂ သိ းထိ န်းတဲ ကဲ့သိ ့ ငါေနေသာ အိ မ်ကိ
တ်ပယ် ၍၊ အြခားတပါးသိ ့ ေဆာင်သွား ပီ ။ ရက်ကန်းသည် ပသကဲ့ သိ ့ ငါ့အသက်သည်
လိ ပ်လျက် ှ ိ ၍၊ ရက်ကန်းစင် မှ ငါ့ကိ ပယ်ြဖတ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ တေန့ြခင်းတွ င် ငါ့ကိ
ဆံ းေစ ေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ ငါဆိ သတည်း။ ၁၃ ငါ့အ ိ း ှ ိ သမ တိ ့ကိ ချိုးေတာ်မသည် ြဖစ်၍၊
ငါသည် ြခေသ့ ေဟာက်သကဲ့ သိ ့ နံ နက်တိင်ေအာင် ြမည်ရ ၏။ တေန့ြခင်းတွ င် ငါ့ကိ
ဆံ းေစေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ ငါဆိ သတည်း။ ၁၄ ငါသည် တီ တီတွတ် ှ င့် ဇရက်ကဲ့သိ ့ ြမည်၍
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ချိုးကဲ့ သိ ့ ညည်းတွ န်ရ၏။ ငါ့မျက်စိတိ့သည် ေမ ာ် ကည့်၍ အားေလာ့ က ပီ ။ အိ ဘရား ှ င်၊
ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရေသာ အက ်ပ်ဘက်၌ ေနေတာ်မပါ။ ၁၅ အဘယ်သိ့ ငါေြပာရမည်နည်း။
ငါ့အား ဂတိ ေပးေတာ်မ ပီ ။ ဂတိ ေတာ်အတိ င်းလည်း ပေတာ်မ ပီ ။ ငါ၌ ကျန် ကင်းေသာ
ှ စ်စဥ်ကာလပတ်လံ း၊ ငါသည် စိ တ် ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ေအာက်ေမ့၍၊ ြဖည်းြဖည်းသွ ားပါမည်။ ၁၆
အိ

ဘရား ှ င်၊

ထိ သိ့ေသာအားြဖင့်

အသက် ှ င်

ရပါ၏။

ထိ အရာ ှ ိ သမ တိ ့၌

အက ်ပ်ဝိညာဥ်၏ အသက် တည်ရပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ် အနာေရာဂါကိ
ငိ မ်းေစ၍၊ အက ်ပ်အသက်ကိ ှ င်ေစေတာ်မ၏။ ၁၇ အက ်ပ်ခံရေသာ ေဝဒနာသည်
ငိ မ်းပါ ပီ ။ အက ်ပ်၏ ဝိ ညာဥ်ကိ သနား၍၊ ဖျက်ဆီးရာ တွ င်းထဲ က

တ်ယေတာ်မ ပီ ။

အက ်ပ်အြပစ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေနာက် ေတာ်သိ့ ပစ်လိက်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၈ အကယ်စင်စစ်
မရဏာ ိင်ငံသည် ဂဏ်ေတာ်ကိ မချီးမွ မ်းရပါ။ ေသေနေသာ သသည် ဂဏ်ေတာ်ကိ
ေထာမနာသီ ချင်းမဆိ ရပါ။ တွ င်းထဲ သိ့ ဆင်းေသာ သသည် သစာေတာ်ကိ မေြမာ်လင့်ရပါ။
(Sheol h7585)

၁၉ အသက် ှ င်ေသာသ၊ အသက် ှ င်ေသာ သသာ လ င်၊ ယေန့

အက ်ပ် ပသကဲ့ သိ ့၊ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ရပါလိ မ့ ်မည်။ အဘသည် သားတိ ့အား
သစာေတာ်ကိ ေဘာ်ြပရပါလိ မ့ ်မည်။ ၂၀ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မ ပီ ။
ထိ ေ ကာင့်၊ ငါတိ ့သည် တသက်လံ း ဗိ မာန်ေတာ်၌ ေစာင်း တီ း၍ သီ ချင်းဆိ ကလိ မ့ ်သတည်း။
၂၁ ေဟ ှ ာယကလည်း၊ သေဘာသဖန်းသီ းအလံ း အေထွ းကိ ယ၍ နယ် ပီ းမှ၊ အနာကိ

အံ ကေလာ့။ ထိ သိ့ ပလ င် မင်း ကီ းသည် သက်သာရလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ေလ၏။

၂၂

ေဟဇကိ မင်းကလည်း၊ ငါသည် ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ တက်လိမ့ ်မည်ဆိေသာ်၊ အဘယ်လကဏာ
သက်ေသ ှ ိ သနည်းဟ ေမး၏။

၃၉ ထိကာလအခါ ဗာလဒန်သား၊ ဗာဗလန်မင်း ကီး ေမေရာဒပါလဒန်သည် ေဟဇကိမင်း
နာ၍၊ အနာ ေပျာက်သည်ကိ ကားေသာေ ကာင့်၊ ေမတာစာ ှ င့် လက် ေဆာင်ပါလျက်၊
တမန်တိ့ကိ ေစလတ်ေလ၏။ ၂ ေဟဇကိ မင်းသည် သတိ ့ေရာက်ေသာေ ကာင့် ဝမ်းေြမာက်၍၊
ေ တိ က်မှစေသာ ေ တိ က်မှစေသာ ေ ၊ ေငွ ၊ နံ သ
့ ာမျိုး၊ အဘိ းထိ က်ေသာ နံ သ
့ ာဆီ ၊
လက်နက် တိ က် ှ င့် ဘ ာေတာ်အလံ းစံ တိ ့ကိ ြပေလ၏။ နန်းေတာ်မှစ၍ ိင်ငံေတာ်အရပ်ရပ်၌
မြပေသာအရာ တစံ တခမ မ ှ ိ ။

၃ ထိ အခါ ပေရာဖက် ေဟ ှ ာယသည် ေဟဇကိ

မင်း ကီ းထံ ေတာ်သိ့သွား၍၊ ထိ သတိ ့သည် အဘယ်သိ့ ေြပာ ကပါသနည်း။ အဘယ်ြပည်မှ
အထံ ေတာ်သိ့ လာ ကပါသနည်းဟ ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ ေဟဇကိ မင်းက၊ ေဝးေသာအရပ်၊
ဗာဗလန်ြပည်မှ ေရာက်လာ ကသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၄ နန်းေတာ်၌ အဘယ်အရာကိ
ြမင် က ပီ နည်းဟ ေမးြပန်လ င်၊ ေဟဇကိ မင်းက၊ နန်းေတာ်၌
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ဘ ာေတာ်တွင် ငါမြပေသာအရာ တစံ တခ မ မ ှ ိ ဟြပန်ေြပာ၏။ ၅ ထိ အခါ ေဟ ှ ာယက၊
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နားေထာင်ေလာ့။ ၆
နန်းေတာ်၌

ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ ယေန့တိင်ေအာင် ဘိ းေဘးတိ ့သည် ဆည်းဖးသမ ကိ ၎င်း၊

ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ ယသွ ားရေသာ ကာလသည် ေရာက်လိမ့ ်မည်။ တစံ တခမ မကျန် ကင်းရဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ သင် ှ င့် ယ်၍ရေသာ သင်၏ သားေြမးတိ ့ကိ လည်း ယသွ ား၍၊
သတိ ့သည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ နန်းေတာ်၌၊ လပျိုေတာ်လပ်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေဟဇကိ
မင်းအား ေြပာဆိ ေလ၏။ ၈ ေဟဇကိ မင်းကလည်း၊ သင်ြပန်ရေသာ ထာဝရ ဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ် ေကာင်းပါ၏ဟ၍၎င်း၊ အကယ်စင်စစ် ငါ့လက်ထက်၌ ငိ မ်သက်ြခင်း ှ င့်
သစာ ေစာင့်ြခင်း ှ ိ ရလိ မ့ ်မည် ဟ၍၎င်း၊ ေဟ ှ ာယအား ဆိ ေလ

၏။

၄၀ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏လတိ့ကိ ှ စ်သိမ့ ်ေစ ကေလာ့။
ှ စ်သိမ့ ်ေစ ကေလာ့။

၂ စစ်မကိ ထမ်းရေသာ အချိန်ေစ့ ပီ ။ သင်၏ အြပစ်လည်း

ေြဖ ှ င်း ပီ ဟ ေယ ှ လင် မိ အ
့ ား ှ စ်သိမ့ ် ေစေသာ စကားကိ ေြပာ၍ ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။
အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်၌ မိ မိ အြပစ်အတွ က် ှ စ်ဆခံ ရ ပီ ။ ၃
ေတာ၌ ဟစ်ေ ကာ်ေသာ သ၏အသံ မှာ၊ ထာဝရ ဘရား ကေတာ်မရာ လမ်းကိ ြပင် ကေလာ့။
ငါတိ ့ ဘရား သခင်၏ လမ်းခရီ းေတာ်ကိ လွ င်ြပင်၌ ေြဖာင့်ေစ က
ချိုင့်ဝှမ်းရာ

ေလာ့။

ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဖိ ့ရမည်။ ေတာင် ကီ း ေတာင်ငယ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ

၄

ဖိ ရမည်။

ေကာက်ေသာ လမ်း များကိ ေြဖာင့်ေစရမည်။ ကမ်းတမ်းေသာ လမ်းများကိ လည်း
သတ်သင်ြပင်ဆင်ရမည်။ ၅ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်ေပ ထွ န်း၍၊ လ အေပါင်းတိ ့သည်
အတြမင်ရ ကလတံ့ ဟ ထာဝရဘရား ၏ တ်ေတာ်ထွက်အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၆ တဖန် ထိ အသံ က၊
ဟစ်ေ ကာ်ေလာ့ဟ ဆိ လ င် ငါက၊ အဘယ်အရာကိ ဟစ်ေ ကာ်ရမည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊
လမျိုး ှ ိ သမ သည် ြမက်ပင်ြဖစ်၏။ လမျိုး၏ ဘန်း ှ ိ သမ သည်လည်း ေတာအပွ င့ ်ကဲ့ သိ ့
ြဖစ်၏။ ၇ ထာဝရဘရား၏ ေလတိ က်ေသာအခါ၊ ြမက်ပင် သည်
အပွ င့ ်လည်း ေ က
ြမက်ပင်သည်

ိ း ွမ်းေသွ ့ေြခာက်တတ်၏။

တတ်၏။ အကယ်စင်စစ်လတိ ့သည် ြမက်ပင်ြဖစ် က၏။

၈

ိ း ွမ်းေသွ ့ေြခာက်တတ်၏။ အပွ င့ ်လည်း ေ ကတတ်၏။ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ် တရားမကား၊ ကာလစဥ်အ မဲ တည်၏ဟ ဆိ သတည်း။ ၉ ဇိ အန်ေတာင်သိ့
ဝမ်းေြမာက်စရာ သိ တင်းကိ ေဆာင်ခဲ့ေသာသ၊ ြမင့်ေသာေတာင်ေပ သိ ့တက်ေလာ။ ေယ ှ လင်
မိ သ
့ ိ ့ ဝမ်းေြမာက်စရာ သိ တင်းကိ ေဆာင်ခဲ့ေသာသ၊ ကျယ်ေသာအသံ ကိ လင့်ေလာ့။
မစိ းရိ မ်ဘဲ အသံ ကိ လင့်ေလာ့။ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ကိ ကည့် ကဟ ယဒ မိ ့ ွာတိ ့အား
ေြပာေလာ့။ ၁၀ ကည့် ေလာ့။ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်၊ ကီ း ေသာ တန်ခိး ှ င့် ကလာ၍၊
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လက် ံ းေတာ်အားြဖင့် အစိ းရ ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ မိ မိခံေတာ်မထိ က်ေသာအခ မိ မိ၌ ပါလ က်၊
ဆလပ်ေတာ်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိ ၏။ ၁၁ မိ မိသိးစကိ သိ းထိ န်းကဲ့ သိ ့ ေက းေမွ းေတာ် မမည်။
သိ းသငယ်တိ့ကိ ချီ၍ ပိ က်ေပွ ့ေတာ်မမည်။ သားငယ် ှ ိ ေသာ သိ းမတိ ့ကိလည်း ြဖည်း ှ င်းစွ ာ
ပိ ့ေဆာင် ေတာ်မမည်။ ၁၂ ေရများကိ လက်ဆွန်းြဖင့် ြခင်ေသာသ၊ မိ ဃ်း ေကာင်းကင်ကိ
မိ မိလက်ြဖင့် ထွ ာေသာသ၊ ေြမမန့်ကိ တင်းေတာင်းြဖင့် ချင့်တွ က်ေသာသ၊ ေတာင် ကီ းကိ
ချိန်ခွင်ြဖင့်၎င်း၊ ေတာင်ငယ်ကိ ကပ်ပယ်ြဖင့်၎င်း ချိန် ေသာသကား အဘယ်သနည်း။
၁၃ ထာဝရဘရား၏ ဝိ ညာဥ်ကိ အဘယ်သ စစ်ေ ကာသနည်း။ ထိ ဘရား ှ င့် တိ င်ပင်၍၊

အဘယ်သ သည် အ ကံ ေပးသနည်း။ ၁၄ အဘယ်သ ှ င့် တိ င်ပင်ေတာ်မသနည်း။ ထိ ဘရားကိ
အဘယ်သ သွ န်သင်သနည်း။ ထိ ဘရားအား တရားလမ်းကိ ြပေသာသ၊ ပညာနည်းကိ
ေပးေသာသ၊ ဥာဏ်လမ်းကိ

န်ေသာသကား အဘယ်သနည်း။ ၁၅ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည်

ေရပံ းမှ ကျေသာ ေရစက် ကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၍၊ ချိန်ခွင်၌ ြမူမန်ကဲ့သိ ့ ထင်မှတ်စရာ ှ ိ ၏။
က န်းတိ ့သည်လည်း၊ လွ င့ ်တတ်ေသာ အဏြမူကဲ့ သိ ့ ြဖစ် က၏။ ၁၆ ေလဗ န်ေတာသည်
မီ းေမွ းဘိ ့မေလာက်။ ထိ ေတာ၌ ှ ိ ေသာ တိ ရ စာန်တိ့သည်လည်း၊ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ဘိ ့မေလာက်။
၁၇ ခပ်သိမ်းေသာ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည် အဘယ်မ မဟတ်သကဲ့ သိ ့ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ြဖစ် က၏။

အဘယ်မ မဟတ် ေသာ အရာထက်သာ၍ ငယ်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အနတကဲ့ သိ ့ ၎င်း မှတ်ေတာ်မ၏။
၁၈ သိ ့ြဖစ်၍၊ ဘရားသခင်ကိ အဘယ်သိ့ ပံ ြပရအံ့ နည်း။ ဘရားသခင် ှ င့် အဘယ်မည်ေသာ

ပံ သ

ာန် တသည်ဟ ဆိ ရအံ့ နည်း။ ၁၉ ပန်းတဥ်းသမားသည်

ပ်တကိ သွ န်း ပီ းမှ၊

ပန်းထိ မ်သမားသည် ေ ှ င့်မွ မ်းမံ ၍၊ ေငွ ကိ းကိ လည်း လပ်တတ်၏။ ၂၀ အဘိ းထိ က်ေသာ
အလကိ မလ ိင်ေသာသ သည်၊ မေဆွ းေြမ့တတ်ေသာ သစ်သားကိ ေ ွးေကာက် ပီ း မှ၊
မဲ ြမံ ေသာ ပ်တကိ လပ်ေစြခင်းငှ ါ၊ လိ မာေသာ လက် သမားကိ ှ ာတတ်၏။ ၂၁ သင်တိ့သည်
မသိ ကသေလာ။ မ ကား ကသ ေလာ။ ေ ှ ့ဦးစွ ာမှစ၍ သင်တိ့အား မေဘာ်မြပသေလာ။
ေြမ ကီ းတည်သည်အေ ကာင်းကိ နားမလည် ကသေလာ။

၂၂ ေြမ ကီ းစက်အေပ မှာ

ထိ င်၍၊ ေြမ ကီ းသား တိ ့ကိ ှ ံ ေကာင်ကဲ့သိ ့ မှတ်ေတာ်မထေသာ၊ မိ ဃ်းေကာင်း ကင်ကိ
မျက် ှ ာ ကက်ကဲ့သိ ့ ကက်၍၊ ေနစရာတဲ ကဲ့သိ ့ ြဖန့်ေတာ်မထေသာ၊

၂၃ မင်းတိ ့ကိ

တ်ချ၍၊ ေြမ ကီ းတရားသ ကီ းတိ ့ကိ အနတကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ေစေတာ်မေသာ သေပတည်း။
၂၄ အကယ်စင်စစ်သတိ ့ကိ မစိ က်မပျိုးရ။ အကယ် စင်စစ် သတိ ့၏မျိုးေစ့ကိ မ ကဲ ရ။

အကယ်စင်စစ် သတိ ့ အပင်သည် ေြမ၌ အြမစ်မစွဲ ရ။ သတိ ့အေပ မှာ မတ် ေတာ်မသြဖင့်၊
သတိ ့သည်

ိ း ွမ်းေသွ ့ေြခာက်၍၊ ေလ

ေဘွ သည် သတိ ့ကိ ဖွဲ ကဲ့သိ ့ တိ က်လင့်လိ မ့ ်မည်။

၂၅ သိ ့ြဖစ်၍၊ ငါ့ကိ အဘယ်သိ့ ပံ ြပရအံ့ နည်း။ ငါသည် အဘယ်သ ှ င့် တရအံ့ နည်းဟ
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သန့် ှ င်းေသာ ဘရားေမးေတာ်မ၏။ ၂၆ အထက်သိ့ ေမ ာ် ကည့် ကေလာ့။ ထိ အရာတိ ့ကိ
အဘယ်သ ဖန်ဆင်းသနည်း။ ထိ သသည် သတိ ့အလံ း အရင်းကိ အေရအတွ က်အားြဖင့်
ထတ်ေဆာင်ေတာ်မ၏။ အလံ းစံ တိ ့ကိ နာမည်ြဖင့် ေခ ေတာ်မ၏။ ခွ န်အား ကီ း၍ တန်ခိး ှ င့်
ြပည့်စံ ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ တစံ တခမ မေပ ဘဲ မေနရ။ ၂၇ အိ ယာကပ်အမျိုး၊ သင်သွားေသာ
လမ်းကိ ထာဝရဘရား သိ ေတာ်မမဟ အဘယ်ေ ကာင့် ေြပာသ နည်း။ အိ ဣသေရလအမျိုး၊
သင့်အမကိ သင်၏ဘရား သခင် မှတ်ေတာ်မမဟ၊ အဘယ်ေ ကာင့်ဆိ ရသနည်း။ ၂၈
ထာဝရဘရားသည် အစဥ်အ မဲ တည်ေတာ်မ ေသာ ဘရားသခင်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊
ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င် ေအာင် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ အ ှ င်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ေမာေတာ်မြခင်း၊
ပင်ပန်းေတာ်မြခင်းမ ှ ိ ၊ စစ်၍ မကန် ိင် ေသာ ဥာဏ် ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း၊
သင်သည် မသိ မ ကားဘးသေလာ။ ၂၉ ထိ ဘရားသည် ေမာေသာသတိ ့အား၊ ခွ န်အား ကိ
ေပးေတာ်မ၏။ ွမ်းနယ်ေသာ သတိ ့အား၊ အစွ မ်းသတိ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။
၃၀ လပျိုတိ သ
့ ည် ေမာ၍ ပင်ပန်းြခင်းသိ ့ ေရာက် က

လိ မ့ ်မည်။ လလင်တိ့သည်လည်း ထိ မိ၍

လဲ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၁ ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့်ေသာသတိ ့မကား၊ အားြပည့် ကလိ မ့ ်မည်။
ေ လင်းတကဲ့ သိ ့ မိ မိတိ့ အေတာင် ကိ အသစ် ပြပင် ကလိ မ့ ်မည်။ ေြပးေသာ်လည်း မပင်ပန်း၊
ခရီ းသွ ားေသာအခါ မေမာရ က။

၄၁ တက န်းတ ိင်ငံအရပ်တိ့၊ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငိမ်ဝပ်စွာ ေန က။ လအမျိုးမျိုးတိ့၊ အားြဖည့် က။
ချဥ်းကပ်၍ ေြပာ က။ တရားေတွ ့ ကကန်အ့ံ ။ ၂ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းမဂလာ လိ က်တတ်ေသာ
သကိ အေ ှ ့ြပည်က၊ အဘယ်သ ေပ လာေစသနည်း။ လ အမျိုးမျိုးတိ ့ သ၌အပ်၍၊
ှ င်ဘရင်တိ့ကိ အပ်စိးေစြခင်းငှ ါ၊ အဘယ်သ စီ ရင်သနည်း။ ရန်သတိ ့ကိ သ၏ထားေ ှ မ့ ှ ာ
ေြမမန့်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ သ၏ေလးေ ှ မ့ ှ ာ လွ င့ ်ေသာဖွဲ ကဲ့သိ ့၎င်း အဘယ်သြဖစ်ေစသနည်း။
၃ ရန်သတိ ့ကိ လိ က်ရ၏။ မိ မိေ ြခမနင်းဘးေသာ လမ်းြဖင့်၊ ေဘးမ ှ ိ ၊ လွ န်သွားရ၏။
၄ ထိ အမများကိ

စီ ရင်ဖန်ဆင်းလျက်၊ ေ ှ ့ဦးစွ ာမှ စ၍ လမျိုးအစဥ်အဆက်တိ့ကိ

ေခ ေသာသသည် အဘယ်သနည်းဟမကား၊ အဦ းဆံ းေသာ သြဖစ်၍၊ ေနာက်ဆံ းေသာ
သတိ ့ ှ င့် ှ ိ ေသာ ငါထာဝရဘရား ေပတည်း။ ၅ တက န်းတ ိင်ငံအရပ်တိ့သည် ြမင်၍
ေ ကာက် က၏။ ေြမ ကီ းစွ န်းသားတိ ့သည် ထိ တ်လန့်ေသာ စိ တ် ှ င့် ချဥ်းကပ်၍ စေဝး က၏။
၆ အိ မ်နီးချင်းတေယာက်ကိ တေယာက်မစ၍၊ ညီ အစ်ကိချင်း တေယာက်ကိတေယာက်၊

မစိ းရိ မ် ှ င့်ဟ ဆိ က၏။ ၇ ထိ သိ့ ပန်းတဥ်းသမားသည် ပန်းထိ မ်သမားကိ ိးေဆာ်တတ်၏။
သံ တ ှ င့် ေချာေစေသာ သသည်။ ေပေပ မှာ ိ က်ေသာ သကိ လည်း ိးေဆာ်၍၊ ဂေဟ
ေကာင်းသည်ဟ ဆိ တတ်၏။ ပ်တကိ မလပ် ှ ားေစြခင်း ငှ ါ သံ ခ န် ှ င့် ိ က်ထားတတ်၏။
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၈ ငါ့က န်ဣသေရလ၊ ငါေ ွးချယ်ေသာသ ယာကပ်၊ ငါ့အေဆွ အာြဗဟံ ၏သား၊

၉

ေြမ ကီ းအစွ န်းအနားမှ ငါလက်ဆွဲ၍ ေခ ေသာ သ၊ သင်သည် ငါ့က န်ြဖစ်၏ဟ၍၎င်း၊ သင့်ကိ
ငါေ ွး ချယ် ပီ ၊ သင့်ကိ မပစ်မပယ်ဟ၍၎င်း၊ ဂတိ ကိ ခံ ရေသာသ၊ ၁၀ မစိ းရိ မ် ှ င့်။ ငါသည်
သင့်ဘက်မှာ ှ ိ ၏။ မေ ကာက် ှ င့်။ သင်၏ဘရားသခင် ငါသည် သင့်ကိ ခိ င်ခ့ံ ေစမည်။
သင့်ကိ ေစာင့်မမည်။ ငါ့သစာလက်ျာလက်ြဖင့် ေထာက်ပင့်မည်။ ၁၁ သင်၌အမျက်ထွက်ေသာ
သတိ ့သည် ှ က် ေ ကာက်ြခင်း ှ င့် မျက် ှ ာပျက်ြခင်း ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ သင်၌ ရန် ပေသာ
သတိ ့သည် အဘယ်မ မဟတ်သကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၍၊ ှ င်း ှ င်းပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။
၁၂ သင် ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာ သတိ ့ကိ သင် သည် ှ ာ၍ မေတွ ့ရ။ သင့်ကိ စစ်တိက်ေသာ

သတိ ့သည် အဘယ်မ မဟတ်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အနတသက်သက်ကဲ့သိ ့ ၎င်း ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။
၁၃ အေ ကာင်းမကား၊ သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားက၊ မစိ းရိ မ် ှ င့်။ ငါမစမည်ဟ

သင့်အားဆိ လျက်၊ သင်၏လက်ျာလက်ကိ ကိ င်မည်။ ၁၄ အိ တီေကာင်ယာကပ်၊ အမျိုးငယ်
ဣသေရလ၊ မစိ းရိ မ် ှ င့်။ ငါသည် သင့်ကိ မစေသာ သြဖစ်၏။ သင့်ကိ ေ ွး တ်ေသာသသည်၊
ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်း ေသာ ဘရားြဖစ်သည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၅ ငါသည် သင့်ကိ အသွ ား ှ ိ ေသာ စပါးနယ်စရာ ယ ရားစက် အသစ်ြဖစ်ေစမည်။

သင်သည် ေတာင် ကီ း တိ ့ကိ နယ်၍ ညက်ေစမည်။ ေတာင်ငယ်တိ့ကိ ဖွဲ ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ေစမည်။
၁၆ သတိ ့ကိ ေလှ့၍၊ ေလသည် သတိ ့ကိ တိ က်သွား လိ မ့ ်မည်။ မန်တိင်းလင့်လိ မ့ ်မည်။

သင်မကား ထာဝရ ဘရား၌ ဝမ်းေြမာက်လိမ့ ်မည်။ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာ ဘရား၌
ဝါ ကားလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ဆင်းရဲ ေသာသ ှ င့် ငတ်မွတ်ေသာ သတိ ့သည် ေရကိ ှ ာ၍ မေတွ ့၊
ေရငတ်၍ လ ာ ေသွ ့ေြခာက်ေသာ အခါ၊ ငါထာဝရဘရားသည် သတိ ့ စကားကိ နားေထာင် မည်။
ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ြဖစ်ေသာ ငါသည် သတိ ့ကိ မစွ န့်။ ၁၈ ြမင့်ေသာအရပ်တိ့၌
ြမစ်ကိ၎င်း၊ နိမ့ ်ေသာ အရပ်တိ့၌ စမ်းေရကိ ၎င်း ငါေပါက်ေစမည်။ ေတာအရပ် ၌
ေရကန်များကိ ၎င်း၊ ေသွ ့ေြခာက်ေသာအရပ်၌ စမ်းေရ တွ င်းများကိ ၎င်း ငါြဖစ်ေစမည်။ ၁၉
ေတာ၌ အာရဇ် ပင်၊ အကာ ှ ပင်၊ မရတပင်၊ သံ လွ င်ပင်များကိ ၎င်း၊ လွ င်ြပင်၌ ထင်း းပင်၊
တေဒရ ပင်၊ တာ ရပင်များကိ ၎င်း ေရာေ ှ ာလျက် စိ က်မည်။ ၂၀ သိ ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားသည်
ဤအမကိ စီ ရင် ၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာ ဘရားဖန်ဆင်း ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၊
ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် သိ ြမင်၍၊ ဆင်ြခင်နားလည် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ သင်တိ့၏ အမကိ
ေစာင့် ကေလာ့ဟ ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ သင်တိ့၏ခိ င်ခ့ံ ေသာ သက်ေသများ ကိ
ထတ်ြပ ကေလာ့ဟ ယာကပ်အမျိုး၏

ှ င်ဘရင် မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၂ ထတ်ေဘာ်၍

အနာဂတိ အရာတိ ့ကိ ငါတိ ့အား ြပ ကေစ။ အရင်ြဖစ်ဘးေသာ အရာတိ ့သည် အဘယ်သိ့
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ြဖစ်သည်ကိ ငါတိ ့ ဆင်ြခင်၍၊ ထိ အရာတိ ့၏ အဆံ းကိ သိ ရမည်အေ ကာင်း ေဘာ်ြပ ကေစ။
သိ ့မဟတ်၊ ြဖစ်လတံ့ ေသာအရာတိ ့ကိ ငါတိ ့အား ေဟာေြပာ ကေစ။ ၂၃ သင်တိ့သည်
ဘရားြဖစ်သည်ကိ ငါတိ ့ သိ ရမည် အေ ကာင်း၊ ြဖစ်လတံ့ ေသာ အရာတိ ့ကိ ြပ ကေလာ့။
အချင်းချင်း တေယာက်ကိတေယာက် ကည့် ေတွ ့ြမင် မည်အေ ကာင်း၊ ေကာင်းေသာအမ၊
ဆိ းေသာအမ တစံ တခကိ ပ ကေလာ့။ ၂၄ သင်တိ့သည် အဘယ်မ မဟတ်ေသာ အရာ
ထက်သာ၍ ယတ်မာ က၏။ သင်တိ့အမလည်း၊ အဘယ်မ မဟတ်ေသာ အမထက်သာ၍
ယတ်မာ၏။ သင်တိ့ကိ ေ ွးယေသာ သသည် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ် ြဖစ်၏။ ၂၅ ေြမာက်မျက် ှ ာ၌
လတေယာက်ကိ ငါေပ ထွ န်း ေစ၍၊ သသည် လာလိ မ့ ်မည်။ ေနထွ က်ရာမှလာ၍ ငါ့နာမကိ
ပဌနာ ပလိ မ့ ်မည်။ အိ းထိ န်းသမားသည် အိ းေြမကိ နင်းသကဲ့ သိ ့၊ ထိ သသည် မင်းတိ ့ကိ
အိ းေြမ အမှတ် ှ င့် ေကျာ်နင်းလိ မ့ ်မည်။ ၂၆ ငါတိ ့သည် သိ ရမည်အေ ကာင်း၊ ေ ှ ့ဦးစွ ာမှစ၍
အဘယ်သသည် ေဟာေြပာသနည်း။ မှန်ေပ၏ဟ ငါတိ ့ သည် ဆိ ရမည်အေ ကာင်း၊
ေ ှ းမဆွ က အဘယ်သသည် ေဟာေြပာသနည်း။ ေဘာ်ြပေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ ။
ေဟာေြပာေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ ။ သင်တိ့ စကားကိ ကားေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ ။၏
၂၇ ဤမည်ေသာအမတိ ့သည် ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေ ှ းဦ းစွ ာ ငါသည် ဇိ အန် မိ အ
့ ား ေြပာ၏။

ဝမ်းေြမာက် စရာ သိ တင်းကိ ကားေြပာေသာ တမန်ကိလည်း၊ ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ငါေစလတ်၏။

၂၈ သတိ ့ကိ ငါ ကည့် ေသာအခါ၊ တစံ တေယာက်မ မ ှ ိ ။ သတိ ့တွင် သတိ ေပးေသာ

သတေယာက်မ မ ှ ိ ။ ြပန်ေြပာေစြခင်းငှ ါ သတိ ့ကိ ငါေမးြမန်းေသာ်လည်း၊ ၂၉ သတိ ့သည်
အ ကင်းမဲ့ အနတြဖစ် က၏။ သတိ ့ အမများလည်း၊ အဘယ်မ မဟတ်။ သတိ ့သွန်းေသာ ပ်တ
တိ ့လည်း အတမ ှ ိ ၊ ေလသက်သက်ြဖစ် က၏။

၄၂ ငါေထာက်မေသာ ငါ့က န်ရင်း၊ ငါ ှ စ်သက် ြမတ် ိးရာ ငါေ ွးချယ်ေသာ သကိ
ကည့် ေလာ့။ ထိ သ ၏အေပ ၌ ငါ့ဝိညာဥ်ကိ ငါတည်ေစမည်။ သသည် လ အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ
တရားေပးလိ မ့ ်မည်။ ၂ ေအာ်ဟစ်ြခင်း၊ ေ ကးေ ကာ်ြခင်းကိ မ ပမ၍၊ လမ်းခရီ း၌သ၏အသံ ကိ
အဘယ်သမ မ ကားေစရ။ ၃ နင်းနယ်လျက် ှ ိ ေသာ ကျူပင်ကိ မချိုး။ အေတာက်ေသးေသာ
မီ းစာကိ မသတ်။ တရားသည် မဲ ြမံ ြခင်းသိ ့ ေရာက်မည်အေ ကာင်း စီ ရင်လိမ့ ်မည်။ ၄
ေြမ ကီ းေပ မှာ တရားေတာ်ကိ မတည်ေစမှီတွင် အားမေလျာ့၊ စိ တ်လည်းမပျက်ရ။
သ၏တရားကိ လည်း၊

တက န်းတ ိင်ငံသားတိ ့သည်

ေြမာ်လင့် ကလိ မ့ ်မည်။

၅

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ဖန်ဆင်း၍ ကက်ေတာ်မ ထေသာ၊ ေြမ ကီ း ှ င့် ေြမ ကီ းထဲ က
ြဖစ်သမ တိ ့ကိ ခင်းကျင်းေတာ်မထေသာ၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ ေသာသတိ ့ အား အသက်ကိ၎င်း၊
ေြမ ကီ းကိ ေကျာ်နင်းေသာ သတိ ့ အား ဝိ ညာဥ်ကိ၎င်း ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင်
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ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၆ ငါ ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ တရားသြဖင့်
ေခ ထားသည်ြဖစ်၍၊ ၇ လက်ဆွဲလျက် ေထာက်မမည်။ သင်သည် ကန်း ေသာ မျက်စိတိ့ကိ
ဖွ င့ ်စိ မ့ ်ေသာငှ ါ၎င်း၊ ချုပ်ထားေသာ သတိ ့ကိ လတ်စိမ့ ်ေသာငှ ါ၎င်း၊ ေမှာင်မိက်၌ေနေသာ
သတိ ့ကိ အမိ က်ေထာင်ထဲက တ်ယစိ မ့ ်ေသာငှ ါ၎င်း၊ သင့်ကိ လများ ှ င့် ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့စရာဘိ ့၊
လအမျိုးမျိုး လင်းစရာဘိ ့ ခန့်ထားမည်။ ၈ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ထိ နာမသည်
ငါ့နာမြဖစ်၏။ ငါ့ဘန်းကိ အြခားေသာ သအား၎င်း၊ ငါ့ အသေရကိ ပ်တဆင်းတတိ ့အား၎င်း
ငါမေပး။ ၉ အရင်ေဟာေသာ အရာတိ ့သည် ြဖစ် က ပီ ။ အသစ်ေသာ အရာတိ ့ကိ ယခ
ငါေဟာ၏။ မေပ လာမှီ သင်တိ့အား ငါြပ ှ င့်၏။ ၁၀ ပင်လယ်ကိ ကးေသာ သမှစ၍၊ ပင်လယ်၌
ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်တကွ ၊

တက န်းတ ိင်ငံအရပ်များ၊

ထိ အရပ်၌

ေနေသာ

သများတိ ့၊

ထာဝရဘရားအား အသစ်ေသာ သီ ချင်းကိ ဆိ ကေလာ့။ ေြမ ကီ းစွ န်းတိ ့မှ ဂဏ်ေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၁၁ ေတာ ှ င့်တကွ ေတာ၌ ှ ိ ေသာ မိ ့ ွာ၊ ေကဒါ အရပ်သားတိ ့သည်
ေ ကးေ ကာ် ကေစ။ ေကျာက်၌ ေနေသာ သတိ ့သည် သီ ချင်းဆိ ကေစ။ ေတာင်ထိပ်ေပ က
ေ ကးေ ကာ် ကေစ။

၁၂ ထာဝရဘရားကိ ချီးေြမာက်၍၊ တက န်းတ ိင်ငံ အရပ်တိ့၌

ဂဏ်ေတာ်ကိ ထင် ှ ားစွ ာ ချီးမွ မ်း ကေစ။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည် သရဲ ကဲ့သိ ့ ထွ က် က၍၊
စစ်သရဲ ကဲ့သိ ့

ကိ ယ်စိတ်ကိ

ရန်သတိ ့တဘက်၌

အားထတ်

ကိ ယ် ိးေဆာ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ေအာ်ဟစ်ေ ကးေ ကာ်၍
ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၁၄

ငါသည်

ကာြမင့်စွ ာ

တိ တ်ဆိတ်လျက်ေန ပီ ။ ထိ သိ့ေန၍ ေအာင့်ရဦ းမည်ေလာ။ သားဘွ ားြခင်းေဝဒနာ ကိ ခံ ရေသာ
မိ န်းမကဲ့ သိ ့

ငါေအာ်ဟစ်မည်။

ပင့်သက် ၍

ေတာင် ကီ းေတာင်ငယ်များကိ ေသွ ့ေြခာက်ေစ

ချက်ြခင်း

ဖျက်ဆီးမည်။

၁၅

မည်။ သတိ ့အပင် ှ ိ သမ တိ ့ကိလည်း

ိ း ွမ်းေစမည်။ ြမစ်များကိ ကန်းြဖစ်ေစမည်။ ေရကန်များကိ ခန်းေြခာက် ေစမည်။ ၁၆
မျက်စိကန်းေသာ သတိ ့ကိ မိ မိတိ့မသိ ေသာ လမ်းြဖင့် ငါေဆာင်မည်။ မိ မိတိ့ မက မ်းေသာ
ခရီ း၌ သွ ားေစမည်။ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေမှာင်မိက်ကိ လင်းေစမည်။ ေကာက်ေသာ လမ်းကိ လည်း
ေြဖာင့်ေစမည်။ ထိ သိ့ေသာ ေကျးဇးကိ ပမည်။ သတိ ့ကိ မစွ န့်ပစ်။ ၁၇ ပ်တဆင်းတကိ
ခိ လံ ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ သွ န်းေသာ ပ်တ တိ ့အား
ဆိ ေသာ သတိ ့သည် လှ န်ြခင်းကိ ခံ ရ၍၊ အလွ န် အ ှ က်ကွဲြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၈
နားပင်းေသာ သတိ ့၊ ကား ကေလာ့။ မျက်စိ ကန်းေသာသတိ ့၊ သင်တိ့သည် ြမင်ရအံ့ ေသာငှ ါ
ကည့်

ကေလာ့။ ၁၉ ငါ့က န်မှတပါး အဘယ်သ ကန်းသနည်း။ ငါေစလတ်ေသာ တမန်ကဲ့သိ ့

အဘယ်သသည် နားပင်း သနည်း။ ငါ့မိတ်ေဆွ ကဲ့သိ ့ အဘယ်သကန်းသနည်း။ ထာဝရဘရား၏
က န်ကဲ့သိ ့ အဘယ်သ ကန်းသနည်း။ ၂၀ သင်သည် များစွ ာြမင်ေသာ်လည်း အာ ံ မ ပ တတ်။
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နားပွ င့ ်လျက် ှ ိ ေသာ်လည်း မ ကားတတ်။ ၂၁ ထာဝရဘရားသည် မိ မိေြဖာင့်မတ်ြခင်းေ ကာင့်
အားရ ှ စ်သက်သြဖင့်၊ တရားေတာ်ကိ ချီးေြမာက်၍ ဂဏ်အသေရ ှ င့် ြပည့်စံ ေစေတာ်မမည်။
၂၂ ဤလမျိုးသည် လယဖျက်ဆီးြခင်းကိ ခံ ရေသာ အမျိုးြဖစ်၏။ ှ ိ သမ တိ ့သည် တွ င်း၌

အချုပ်ခံရ၍၊ ေထာင် ထဲ မှာ ပန်းကွ ယ်လျက်ေန က၏။ ဖျက်ဆီးရာြဖစ်ေသာ အခါ၊
အဘယ်သမ မ တ်မယ။ လယရာြဖစ်ေသာအခါ၊ ြပန်ေပးေလာ့ဟ အဘယ်သမ မဆိ ။ ၂၃
သင်တိ့တွင် အဘယ်သသည် ဤစကားကိ နားေထာင်မည်နည်း။ ေနာင်ကာလဘိ ့
အဘယ်သ ကား၍ မှတ်မည်နည်း။ ၂၄ လယရာြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ယာကပ်ကိ၎င်း၊ ထားြပ တိ ့
လက်သိ့ ဣသေရလကိ ၎င်း အဘယ်သ အပ်သနည်း။ ငါတိ ့ ြပစ်မှားေသာ အ ှ င်ထာဝရဘရား
အပ်ေတာ်မ သည်မဟတ်ေလာ။ သတိ ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့ မလိ က်၊ တရားေတာ်ကိ မကျင့်ဘဲ
ေန က၏။

၂၅ ထိ ့ေ ကာင့်၊ ြပင်းစွ ာေသာ အမျက်ေတာ်ထွက် ြခင်း ကမ်းတမ်းေသာ

စစ်တိက်ြခင်းကိ သတိ ့အေပ သိ ့ သွ န်းေလာင်းေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့ပတ်လည်၌ မီ း ိ ၏။
့
သိ ့ေသာ်လည်း၊ သတိ ့သည် မသိ က။ မီ းေလာင်ေသာ် လည်း၊ သတိ မထားဘဲ ေန က၏။

၄၃ အိယာကပ်အမျိုး၊

ဣသေရလအ ယ်၊

သင့်ကိ

ဖန်ဆင်း ပြပင်ေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ မစိ းရိ မ် ှ င့်။ သင့်ကိ ငါ ေ ွး တ် ပီ ။ ငါ့နာမ ြဖင့် မှည့် ပီ ။
သင့်ကိ ငါဆိ င်၏။ ၂ သင်သည် ေရကိ ေ ှ ာက်သွားေသာအခါ၊ သင် ှ င့်အတ ငါ ှ ိ ၏။ ြမစ်တိ့ကိ
ေ ှ ာက်သွားေသာအခါ၊ မနစ်မမွ န်းရ။ မီ းကိ ချင်းနင်းေသာအခါလည်း မေလာင် ရ။ မီ းလံ လည်း
မညိ ရ။ ၃ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ သင့်ကိ
ေ ွးေသာသခင်၊ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘရားြဖစ်၏။ သင့်ကိ ေ ွးဘိ ့၊
အဲ ဂတုြပည်ကိ၎င်း၊ သင့်အတွ က် က ှ ြပည် ှ င့် ေသဘြပည်ကိ၎င်း ငါေပး၏။ ၄ သင်သည်
ငါြမတ် ိးရာြဖစ်ေသာေ ကာင့် အသေရ ှ ိ ပီ ။ ငါလည်း ချစ်၏။ ထိ ့ေ ကာင့်၊ သင့်အတွ က်
လတိ ့ကိ၎င်း၊ သင်၏အသက်အတွ က် လမျိုးတိ ့ကိ၎င်း ငါေပးမည်။ ၅ မစိ းရိ မ် ှ င့်။ ငါသည်
သင် ှ င့်အတ

ှ ိ ၏။

အေ ှ ့ မျက် ှ ာမှ

သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ

ငါေဆာင်ခဲ့မည်။

အေနာက်မျက် ှ ာမှ သင့်ကိ စသိ မ်းမည်။ ၆ အပ်ေလာ့ဟ ေြမာက်မျက် ှ ာကိ ၎င်း၊ မထိ မ် ှ င့် ဟ
ေတာင်မျက် ှ ာကိ ၎င်း ငါေြပာမည်။ ေဝးေသာအရပ်၊ ေြမ ကီ းစွ န်းမှ ငါ့သားသမီ းတည်းဟေသာ၊
၇

ငါနာမြဖင့်

သမတ်ေသာသ၊

ဧကန်စင်စစ်လပ် ပီ းေသာ

ငါ၏ဘန်းအသေရ

သအေပါင်းတိ ့ကိ

ဘိ ့

ေဆာင်ခဲ့ေလာ့ဟ

ငါဖန်ဆင်း ပြပင်၍၊
ငါေြပာမည်။

၈

မျက်စိ ှ ိ လျက်ပင် မျက်စိကန်းေသာ သ ှ င့်၊ နား ှ ိ လျက်ပင် နားပင်းေသာ သတိ ့ကိ
ေဆာင်ခဲ့ေလာ့။

၉ လအမျိုးမျိုး အစစတိ ့သည်

စ ံ းစည်းေဝး ကေစ။ သတိ ့တွင်

အဘယ်သသည် ဤအမကိ ေဘာ်ြပမည်နည်း။ အရင်ြဖစ်လတံ့ ေသာအရာကိ အဘယ်သ
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ေဟာေြပာမည်

နည်း။

သတိ ့သည်

အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ င့်လွ တ်မည်အေ ကာင်း၊

သက်ေသတိ ့ကိ ြပ ကေစ။ သိ ့မဟတ် နားေထာင်၍၊ ဤသိ ့မှန်သည်ဟ ဝန်ခံ ကေစ။ ၁၀
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ သည်၊ ငါ့ကိ သိ မှတ်ယံ ကည်၍၊ ငါသည် မှန် ပီ ဟ
နားလည်မည်အေ ကာင်း၊ ငါ၏သက်ေသ၊ ငါေ ွးေကာက် ေသာ က န်ြဖစ် က၏။ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ဖန်ဆင်းရာထဲ က အဘယ်ဘရားသခင်မ မြဖစ်၊ ငါ့ေနာက်မှာလည်း၊ အဘယ်ဘရားသခင်မ
မ ှ ိ ရာ။ ၁၁ ငါတပါးသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၍၊ ငါမှတပါး ကယ်တင်ေသာသခင်မ ှ ိ ။ ၁၂
ငါသည် ဗျာဒိ တ်ထား ှ င့်သည်အတိ င်း ကယ် တင် ပီ ။ ငါေဘာ်ြပ ှ င့် ပီ ။ သင်တိ့တွင်
အြခားတပါးေသာ ဘရားသည် ေဘာ်ြပ ှ င့်သည်မဟတ်။ ငါသည် ဘရား သခင်မှန် ပီ ဟ
သင်တိ့သည် ငါ၏ သက်ေသြဖစ် က၏။ ၁၃ ေန့ရက်ကာလမြဖစ်မှီ ငါသည် ဘရားြဖစ်၏။
ငါ့လက်မှ အဘယ်သမ မကယ်မ တ် ိင်။ ငါ ပေသာ အမကိ အဘယ်သ ဆီ းတားမည်နည်းဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ သင်တိ့ကိ ေ ွး တ်ေသာ သခင်၊ ဣသေရလ အမျိုး၏
သန့် ှ င်းေသာ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ငါသည် သင်တိ့အတွ က်၊ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ့
ေစလတ် ၍၊ ေြပးေသာ မိ သ
့ ားတိ ့ ှ င့် ခါလဒဲလများကိ သတိ ့ ေပျာ်ေမွ ့ရာ သေဘာသိ ့
ဆင်းေစမည်။ ၁၅ ငါသည် သင်တိ့၏ သန့် ှ င်းေသာ ထာဝရ ဘရား၊ ဣသေရလအမျိုးကိ
ဖန်ဆင်းေသာဘရား၊ သင်တိ့၏ ှ င်ဘရင် ြဖစ်၏။

၁၆ ြပင်းထန်ေသာ ပင်လယ်ေရ၌

လမ်းခရီ းကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မထေသာ၊ ၁၇ ရထားများ၊ ြမင်းများ ှ င့်တကွ ၊ စစ်သရဲ အလံ း
အရင်းတိ ့ကိ ေဆာင်ခဲ့ေတာ်မထေသာ၊ သတိ ့ကိ မထ ိင် ေအာင် တ ပိ င်နက်တည်း အိ ပ်ေစ၍၊
မီ းစာေသသကဲ့ သိ ့၊

ငိ မ်းေစေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

၁၈

ြဖစ်ဘးေသာအမတိ ့ကိ မေအာက်ေမ့ က ှ င့်။ ေ ှ းကာလ၏အရာတီ ့ကိ ပမာဏမ ပ က ှ င့်။ ၁၉
ကည့် ေလာ့။

အမသစ်ကိ

ငါ ပမည်။

ယခ

ေပ လာလိ မ့ ်မည်။

သင်တိ့သည်

အမှန်သိြမင်ရ ကလိ မ့ ် မည်။ အကယ်စင်စစ် ေတာ၌လမ်းကိ ၎င်း၊ လွ င်ြပင်၌ စီ းေသာ ေရကိ ၎င်း
ငါဖန်ဆင်းမည်။

၂၀ ေြမေခွ း ှ င့်

ကလားအပ်ငှက်မှစ၍၊ ေတာသားရဲ

တိ ့သည်

ငါ၏ဂဏ်ေကျးဇးကိ ချီးမွ မ်း ကလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါေ ွးေကာက်ေသာသ၊
ငါ၏လတိ ့ ေသာက်စရာဘိ ့ ေတာ၌ေရများကိ ၎င်း၊ လွ င်ြပင်၌ ြမစ်တိ့ကိ၎င်း ငါေပးမည်။ ၂၁
ကိ ယ်အဘိ ့ ငါဖန်ဆင်းေသာ ထိ လမျိုးသည် ငါ၏ဂဏ်ေကျးဇးကိ ြပရလိ မ့ ်မည်။

၂၂

သိ ့ေသာ်လည်း၊ အိ ယာကပ်အမျိုး၊ သင်သည် ငါ့ကိ ပဌနာမ ပ။ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သင်သည်
ငါ့ကိ ငီ းေငွ ့သည်တကား။

၂၃ မီ း ိ ရာ
့
သိ းသငယ်ကိ ငါ့ထံသိ ့ မေဆာင်ခဲ့။ ယဇ်

ပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့် ငါ့ကိ မချီးေြမာက်။ ငါသည် သင့်ကိ အလဒါန ှ င့် အမမထမ်းေစ။
ေလာဗန်ကိ ေတာင်း၍ သင့်ကိ မပင်ပန်းေစ။ ၂၄ သင်သည် ေမးေသာ ကံ ကိ ငါ့ဘိ့
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ေငွ ှ င့်မဝယ်။ ပေဇာ်ေသာ ယဇ် ေကာင်ဆီဥ ှ င့် ငါ့ကိ ဝစွ ာ မေက း။ သင်သည်
ဒစ ိ က်အြပစ် ှ င့် ငါ့ကိ အမထမ်းေစ ပီ တကား။ အဓမအမကိ ပ၍ ငါ့ကိပင်ပန်းေစ ပီ တကား။
ငါတပါးတည်းသာလ င်

၂၅

ကိ ယ်အတွ က်ေ ကာင့်၊

သင်၏အြပစ်တိ့ကိ

ေြဖမည်။

သင်၏ဒစ ိ က်အမတိ ့ကိ မေအာက်ေမ့။ ၂၆ ငါ့ကိ သတိ ေပးေလာ့၊ တရားေတွ ့ ကကန်အ့ံ ။
သင်သည် အြပစ်လွတ်မည်အေ ကာင်း ေြပာေလာ့။ ၂၇ သင်၏ ပဌမအဘသည် ဒစ ိ က်ကိ
ပ ပီ ။ သင်၏ဆရာတိ ့သည် ငါ့ကိ ြပစ်မှား က ပီ ။ ၂၈ ထိ ့ေ ကာင့်၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၏ မင်းတိ ့ကိ
ငါ တ် ချ ပီ ။ ယာကပ်အမျိုးသည် ကျိန်ဆဲြခင်းကိ ၎င်း၊ ဣသေရလ အမျိုးသည်
ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ၎င်း ခံ ေစြခင်းငှ ါ ငါစွ န့် ပီ ။

၄၄ ယခမကား၊ ငါ့က န်ယာကပ်၊ ငါေ ွးေကာက် ေသာသ ဣသေရလ၊ နားေထာင်ေလာ့။
၂ သင့်ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရား၊ ဘွ ားစ ကပင် သင့်ကိ ပြပင်၍၊ ေနာင်၌လည်း

မစလတံ့ ေသာ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ့က န် ယာကပ်၊ ငါေ ွးေကာက်ေသာသ
ေယ

န်၊ မစိ းရိ မ် ှ င့်။ ၃ အေ ကာင်းမကား၊ ေရငတ်ေသာ သအေပ မှာ ေရကိ ငါသွ န်းေလာင်း၍၊

ေသွ ့ေြခာက်ေသာ ေြမကိ ေရလမ်းမိ းေစမည်။ သင်၏ အမျိုးအေပ မှာ ငါ့ဝိညာဥ်ကိ၎င်း၊
သင်၏အ ယ်အေပ မှာ ငါ့ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ၎င်း ငါသွ န်းေလာင်းမည်။ ၄ သတိ ့သည်လည်း
ေရေြမာင်းအနားမှာ မိ ဃ်းမခ ပင်ကဲ့သိ ့၊ ြမက်ပင်ထဲတွင် ေပါက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၅ တေယာက်က၊
ငါသည် ထာဝရဘရား၏ လြဖစ် သည်ဟ ဆိ လိမ့ ်မည်။ တေယာက်သည်လည်း၊ ယာကပ်
အမည်ြဖင့် ကိ ယ်ကိကိယ် မှည့်လိ မ့ ်မည်။ တေယာက်သည် လည်း၊ ထာဝရဘရား၏
လဟ၍ မိ မိလက်တွင် စာထိ း လျက်၊ ဣသေရလအမည်သစ်ြဖင့် ကိ ယ်ကိကိယ်
မှည့်လိ မ့ ်မည်။ ၆ ဣသေရလအမျိုး၏ ှ င်ဘရင် ထာဝရဘရား၊ ဣသေရလအမျိုးကိ
ေ ွး တ်ေသာ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်
အဦ းဆံ းေသာသ၊ ေနာက်ဆံ းေသာသြဖစ်၏။ ငါမှတပါး အြခားေသာ ဘရားသခင်မ ှ ိ ။
၇

ေ ှ းလမျိုးကိ

ငါခန့်ထားသည်မှစ၍၊

ငါကဲ့ သိ ့

အဘယ်သသည်

ဤအမတိ ့ကိ

ငါ့အဘိ ့ ေခ ၍ ထတ်ေဘာ် စီ ရင် ိင်မည်နည်း။ ြဖစ်ဆဲေသာအမ ှ င့် ြဖစ်လတံ့ ေသာ
အမတိ ့ကိ သတိ ့အား ေဘာ်ြပ ကေစ။ ၈ မစိ းရိ မ် က ှ င့်။ မေ ကာက် က ှ င့်။ အထက်က
ငါေဟာေြပာြပသသည်မဟတ်ေလာ။ သင်တိ့သည် ငါ၏ သက်ေသြဖစ် က၏။ ငါမှတပါး
အြခားေသာ ဘရားသခင် ှ ိ သေလာ။ ငါမှတပါး အြခားေသာ မလအြမစ်မ ှ ိ ။ တစံ တဦ းကိ မ
ငါမသိ ။

၉

ပ်တဆင်းတကိ လပ်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည် အချည်း ှ ီးသက်သက်

ြဖစ် က၏။ သတိ ့ ှ ေြမာေသာအရာ တိ ့သည် အကျိုးကိ မေပး ိင် က။ ငါတိ ့သည်
မြမင်တတ်၊ နားမလည်တတ်ဟ ှ က်စရာအေ ကာင်းကိ ကိ ယ်တိင် သက်ေသခံ က၏။
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၁၀ ဘရားကိ လပ်ေသာသ၊ အကျိုးမေပး ိင်ေသာ

အဘယ်သနည်း။

ပ်တဆင်းတကိ သွ န်းေသာသကား

၁၁ ထိ သ၏အေပါင်းအေဘာ် ှ ိ သမ တိ ့သည်

ှ က် ကလိ မ့ ်မည်။

လပ်ေသာသတိ ့သည် လသက်သက်ြဖစ် က၏။ ှ ိ သမ တိ ့သည် စေဝး၍ ထ ကေစ။
တ ပိ င်နက် ထိ တ်လန့် ှ က်ေ ကာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ပန်းပဲ သမားသည် ပဆိ န်ကိလပ်ြခင်းငှ ါ
မီ းခဲ ၌ ဖတ်၍၊ လက် ံ းအားထတ်လျက် သံ တ ှ င့်ထတတ်၏။ အကယ်၍ မွ တ်သိပ်ေသာ
အခါအားေလျာ့တတ်၏။ ေရမေသာက်ရေသာအခါ ေမာတတ်၏။ ၁၃ လက်သမားသည်
မျဥ်းချလျက် စး ှ င့် မှတ်သား ၍၊ လက်သမားတန်ဆာ ှ င့် လပ် ပီ းလ င်၊ အိ မ်၌ေနေစ
ြခင်းငှ ါ ကွ န်ပါ ှ င့် ေရးသား၍၊ လအသေရပါေအာင် လပံ သဏာန် ှ င့်အညီ ထလပ်တတ်၏။
၁၄ ကိ ယ်အဘိ ့အလိ ငှါ အာရဇ် ပင်တိ့ကိ ခတ်၍ ကပ ပင်၊ သပိ တ်ပင်တိ့ကိ ေ ွးယသြဖင့်၊

ေတာပင်အမျိုး မျိုးတိ ့ကိ ဆည်းဖးတတ်၏။ အာရဇ် ပင်ကိစိက်၍ မိ ဃ်း ေရလည်း ေမွ းတတ်၏။
၁၅ လသံ းရန် ထင်းြဖစ်၏။ လလည်း ယ၍ မီ းလံ တတ်၏။ တဖန် မီ းေမး၍ မန့်ကိ ေပါင်းတတ်၏။

တဖန် ဘရားကိ လပ်၍ ကိ းကွ ယ်တတ်၏။ ပ်တကိ ထလပ်၍ ပ်တေ ှ မ့ ှ ာ ြပပ်ဝပ်တတ်၏။
၁၆ ထိ သစ်သားတပိ င်း ှ င့် မီ းေမွ းတတ်၏။ တပိ င်း ှ င့် အမဲ သားကိ ချက်၍ စားတတ်၏။

ဖတ်ကင် ပီ းမှဝစွ ာ စား တတ်၏။ တဖန်မီးလံ ၍အယ်၊ ငါေ ွး ပီ ။ မီ းကိ ေတွ ့ ပီ ဟ ဆိ တတ်၏။ ၁၇
ကျန်ေသာအပိ င်းကိ လည်း ယ၍ ပ်တတည်း ဟေသာ ဘရားကိ လပ်တတ်၏။ ထိ ပ်တေ ှ မ့ ှ ာ
ြပပ်ဝပ် ၍ ကိ းကွ ယ်တတ်၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်ကိ
ကယ်တင်ေတာ်မပါ ဟ၍ ဆေတာင်းတတ်၏။ ၁၈ ထိ သိ့ေသာ သသည် ပညာမ ှ ိ ။ ဉာဏ်မ ှ ိ ။
မြမင်

ိင်ေအာင် မျက်စိကိ၎င်း၊ နားမလည် ိင်ေအာင် စိ တ် ှ လံ း ကိ ၎င်း ပိ တ်၏။ ၁၉

ငါသည် တပိ င်း ှ င့် မီ းေမွ း ပီ း။ မန့်ကိလည်း ထိ မီးခဲ ေပ မှာ ဖတ်ေလ ပီ ။ အမဲ သားကိ လည်း
ကင်၍ စားေလ ပီ ။ ကင်းေသာ အပိ င်းကိ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ် ြဖစ်ေစရမည်ေလာ။
သစ်သားေ ှ မ့ ှ ာ ငါြပပ်ဝပ်ရမည် ေလာဟ စိ တ် ှ လံ းထဲ မှာ ေအာက်ေမ့ဆင်ြခင် ိင်ေသာ
ဉာဏ်ပညာအလ င်းမ ှ ိ ပါတကား။

၂၀ သသည် မီ းဖိ ြပာကိ ကျက်စားတတ်၏။ မိ က်

ေသာ စိ တ် ှ င့်လမ်းလွဲ ပီ ။ ထိ ့ေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ဝိညာဥ်ကိ ကိ ယ်မခ တ် ိင်။ မိ မိလက်ျာလက်၌
မိ စာဒိ ဌိပါသေလာ ဟ မေအာက်ေမ့ ိင်ပါတကား။ ၂၁ အိ ယာကပ်အမျိုး၊ ဤအရာတိ ့ကိ
ဆင်ြခင် ေလာ့။ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သင်သည် ငါ့က န်ြဖစ်၏။ သင့်ကိ ငါဖန်ဆင်းသည်ြဖစ်၍၊
သင်သည် ငါ့က န်ြဖစ် ၏။ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သင့်ကိ ငါမေမ့မေလျာ့။

၂၂

သင်၏ဒစ ိ က်တိ့ကိ တိ မ်တိက်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ သင်၏ အြပစ်တိ့ကိ တိ မ်လာကဲ့ သိ ့၎င်း ငါေချ ပီ ။
ငါ့ထံသိ ့ ြပန်လာေလာ့။ သင့်ကိ ငါ ေ ွး တ် ပီ ။ ၂၃ အိ မိဃ်းေကာင်းကင်တိ၊့ သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။
ထာဝရဘရား ပေတာ်မ ပီ ။ ေြမ ကီ းေအာက်အရပ်တိ့၊ ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။ ေတာင်များ၊
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ေတာ ှ င့်တကွ သစ်ပင် များတိ ့၊ ကျူးဧေသာ အသံ ကိ ေပး ကေလာ့။ ထာဝရဘရား
သည် ယာကပ်ကိ ေ ွး တ်ေတာ်မ ပီ ။ ဣသေရလအားြဖင့် ဘန်းထင် ှ ားေတာ်မ ပီ ။ ၂၄
သင့်ကိ ေ ွး တ်ေတာ်မ၍၊ ဘွ ားစကပင် သင့်ကိ ပြပင်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ငါတပါးတည်း ကက်လျက်၊ ေြမ ကီ း ကိ
အေဘာ်မ ှ ိ ဘဲ ခင်းလျက်၊ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ ့ကိ ဖန်ဆင်းေသာ ထာဝရဘရားြဖစ်၏။
၂၅ ငါသည် မိ စာဆရာတိ ့၏ ပပနိမိတ်များကိ ပယ်ေဖျာက်တတ်၏။ ေဗဒင်သမားတိ ့ကိ

းသွ ပ်ေစတတ် ၏။ ပညာ ှ ိ တိ့ကိ လှ န်၍ သတိ ့၏ပညာကိ မိ က်ေစတတ် ၏။

၂၆

ငါသည် ငါ့က န်၏ စကားကိ တည်ေစ၍၊ ငါ့တမန်တိ့ ေဟာေြပာသည်အတိ င်း ပတတ်၏။
ေယ

ှ လင် မိ က
့ ိ သင်သည် လေနရာြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ၍၎င်း၊ ယဒ မိ တ
့ ိ ့ကိ သင်တိ့သည်

တည်ေဆာက်လျက် ှ ိ ကလိ မ့ ် မည်။ ပိ ပျက်ရာများကိ ငါ ပြပင်မည်ဟ၍၎င်း ဆိ ၏။ ၂၇
ပင်လယ်ကိလည်း ေရကန်ေစ။ သင်၏ ြမစ် အေပါင်းကိ ငါခန်းေြခာက်ေစမည်ဟ၍၎င်း၊
၂၈ က မင်းကိ လည်း၊ သင်သည် ငါ့သိးထိ န်း ြဖစ်၏။ ငါ့အလိ ှ ိ သမ ကိ ြပည့်စံ ေစလျက်၊

ေယ ှ လင် မိ ့ တည်ေဆာက်ေစ၊ ဗိ မာန်ေတာ်တိက်ြမစ်ကျေစဟ စီ ရင် လိ မ့ ်မည်ဟ၍၎င်း
ငါဆိ ၏။

၄၅ အ ကင်သ၏ေ ှ မ့ ှ ာ အြပည်ြပည်တိ့ကိ ှ ိမ့ ်ချ၍၊ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ တန်ဆာခ တ်လျက်၊
အတွ င်းတံ ခါးတိ ့ကိ မပိ တ်ရဘဲ ၊ ှ စ် ွက် ှ ိ ေသာ တံ ခါးတိ ့ကိ ဖွ င့ ်ြခင်းငှ ါ၊ အ ကင်သ၏
လက်ျာလက်ကိ ငါေထာက်မ၏။ ထိ သ တည်းဟေသာ က မင်း၊ ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မ၍
ဘိ သိက်ခံေသာမင်းအား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ငါသွ ား၍ ြမင့်ေသာအရပ်ကိ
ညီ ေစ

မည်။ ေ ကးဝါတံ ခါးတိ ့ကိ ချိုး၍၊ သံ ကန့်လန့်တိ့ကိ အပိ င်းပိ င်းြဖတ်မည်။ ၃

ေမှာင်မိက်၌ ှ ိ ေသာ ဘ ာ၊ လံ ခံ စွ ာ ဝှက်ထား ေသာ ဥစာတိ ့ကိ သင့်အား ငါေပးမည်။ သိ ့ြဖစ်၍၊
ငါသည် သင့်ကိ နာမည်ြဖင့် ေခ ေသာ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ထာဝရဘရား
ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ သင်သိရလိ မ့ ်မည်။ ၄ ငါ့က န်ယာကပ်၊ ငါေ ွးေကာက်ေသာသ ဣသ
ေရလအတွ က် ၊ ငါသည် သင့်ကိ နာမည်ြဖင့် ေခ ၏။သင်သည် ငါ့ကိ မသိ ေသာ်လည်း၊
သင်၌ နာမည်သစ်ကိ ထပ်၍ေပး၏။ ၅ ငါတပါးတည်းသာ ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ငါမှတပါး
အြခားေသာ ဘရားသခင်မ ှ ိ ။ သင်သည် ငါ့ကိ မသိ ေသာ်လည်း၊ သင်၏ခါးကိ ငါစည်း၏။ ၆
သိ ့ြဖစ်၍ ငါမှတပါး အြခားေသာ ဘရားမ ှ ိ ၊ ငါတပါးတည်းသာ ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၊
ေနထွ က်ရာအရပ်သား ှ င့် အေနာက်မျက် ှ ာသားတိ ့ သည် သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၇ ငါသည်
အလင်းကိ လပ်၏။ အမိ က်ကိလည်း ဖန်ဆင်း၏။ ငိ မ်သက်ြခင်းကိ ြဖစ်ေစ၏။ အမဂလာ
ကိ လည်း ဖန်ဆင်း၏။ ခပ်သိမ်းေသာ အမအရာတိ ့ကိ ငါထာဝရဘရား ပေတာ်မ၏။ ၈
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မိ ဃ်းေကာင်းကင်တိ့၊ အထက်မှယိ ကေလာ့။ မိ ဃ်းတိ မ်တိ့သည် တရားမိ ဃ်း ွာ ကေစ။
ေြမ ကီ းသည် ပွ င့ ်၍ ကယ်တင်ြခင်းအသီ းကိ သီ းေစ။ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း တရားသည်
တ ပိ င်နက်ေပါက်ေစ။ ထိ သိ့ ငါထာဝရ ဘရား ဖန်ဆင်း၏။

၉ အ ကင်သသည်

မိ မိကိ ဖန်ဆင်းေသာ သ ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၏၊ ထိ သသည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ ေြမအိ း
ြခမ်းတိ ့တွင် အိ းြခမ်းပါတကား။ အိ းေြမက၊ သင်သည် အဘယ်သိ့ေသာ အရာကိ
လပ်သနည်းဟ အိ းထိ န်း သမားကိ ဆိ ရမည်ေလာ။ ငါ့ကိ လပ်ေသာသ၌ လက်မ ှ ိ ဟ
သင်လပ်ေသာ အရာကဆိ ရမည်ေလာ။ ၁၀ မိ မိအဘအား၊ သင်သည် အဘယ်သိ့ေသာ
အရာကိ ြဖစ်ဘွားေစသနည်းဟ၍၎င်း၊ မိ မိအမိ အား၊ သင်သည် အဘယ်သိ့ေသာ အရာကိ
ေမွ းဘွ ားသနည်းဟ ၍၎င်း ဆိ ေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ ၁၁ ဣသေရလအမျိုး၏
သန့် ှ င်းေသာဘရား၊ ထိ အမျိုးကိ ဖန်ဆင်းေသာ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊
သင်တိ့သည်ြဖစ်လတံ့ ေသာ အမတိ ့ကိ ငါ့ထံ၌ ေမးြမန်း ကေလာ့။ ငါ့သားတိ ့အတွ က်၊
ငါ့ကိယ်တိင် ပေသာ အမအတွ က်ေ ကာင့်၊ ငါ့ကိ စီ ရင် ကေလာ့။

၁၂ ေြမ ကီ းကိ

ငါလပ်ေလ ပီ ။ ေြမ ကီ းေပ မှာ လကိ လည်း ဖန်ဆင်းေလ ပီ ။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကိ ယ်လက်
ှ င့် ငါ ကက်ေလ ပီ ။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်တန်ဆာအေပါင်း တိ ့ကိ ငါခန့်ထားေလ ပီ ။ ၁၃
ထိ သကိ လည်း တရားေတာ်အတိ င်း ငါ ေပ ထွ န်းေစ၏။ သသွ ားေသာ လမ်းကိ ငါေြဖာင့်ေစမည်။
သသည် ငါ၏ မိ က
့ ိ တည်ေဆာက်လိမ့ ်မည်။ သိ မ်းသွ ား ချုပ်ထားြခင်းကိ ခံ ရေသာ ငါ၏
လတိ ့ကိ သသည် အဘိ း မခံ ၊ ဆမယဘဲ လတ်လိမ့ ်မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ တဖန် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အဲ ဂတုြပည်၌
ဆည်းဖးေသာဥစာ၊ က ှ ြပည်သား၊ အရပ် ြမင့်ေသာ ေသဘအမျိုးသား ပစေသာ ကန်သွယ်ဥစာ
သည် သင့်ဘက်သိ့ ေရာက်၍၊ သင်၏ဥစာြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ထိ သတိ ့သည် သင့်ေနာက်သိ့
လိ က်၍ သံ ကိ း ှ င့် ချည် ေ ှ ာင်လျက် လမ်း၌ ေ ှ ာက်သွား ကလိ မ့ ်မည်။ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ
ြပပ်ဝပ်၍၊ အကယ်စင်စစ် ကိ ယ်ေတာ်၌ ဘရားသခင် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ထိ ဘရားမှတပါး
အြခားသာ ဘရားသခင် မည်မ မ ှ ိ ပါဟ၍ ေတာင်းပန် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ အိ ဣသေရလ
အမျိုး၏ဘရားသခင်၊ ကယ်တင် ေတာ်မေသာဘရား၊ အကယ်စင်စစ် ကိ ယ်ေတာ်သည်
ကိ ယ်ကိ ထင် ှ ားစွ ာ ြပေတာ်မမေသာ ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ပ်တကိ လပ်ေသာ
သအေပါင်းတိ ့သည်

ှ က်

ေ ကာက်၍ မိ န်းေမာေတွ ေဝ ကလိ မ့ ်မည်။ အ ှ က်ကွဲ၍

တ ပိ င်နက် ဆတ်သွား ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ဣသေရလအမျိုးမကား၊ ထာဝရဘရားအားြဖင့်
ထာဝရကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်၍၊ သင်တိ့သည် ှ က် ေ ကာက်ြခင်း၊ မိ င်ေတွ ြခင်း ှ င့်
ကမာအဆက်ဆက် ကင်း လွ တ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ
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ထာဝရဘရား၊ ေြမ ကီ းကိ

ပြပင်ဖန်ဆင်း၍ အ မဲ တည်

ေစေတာ်မေသာ အ ှ င်၊

အချည်း ှ ီးဖန်ဆင်းသည်မဟတ်၊ သတဝါေနစရာဘိ ့ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင်
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ငါမှတပါး အြခားေသာ ဘရားမ ှ ိ ။
၁၉ ငါသည် တိ တ်ဆိတ်စွာ မေဟာ။ ေြမ ကီ းထဲ မှာ ေမှာင်မိက်ေသာ အရပ်၌မေဟာ။

သင်တိ့သည် ေကျးဇး မ ှ ိ ဘဲ ငါ့ကိ ှ ာ ကေလာ့ဟ ယာကပ်အမျိုးအား ငါမေြပာ။ ငါသည်
ေြဖာင့်မတ်စွာ ေြပာ၍ အတည့်အလင်းေဟာ တတ်ေသာ ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၂၀ သင်တိ့သည်
စည်းေဝး၍ လာ ကေလာ့။ အတိ င်း တိ င်းအြပည်ြပည်တိ့မှ ေဘးလွ တ်ေသာ သတိ ့၊ စည်းေဝး
ကေလာ့။ မိ မိထလပ်ေသာ သစ်သားကိ ေဆာင် ွက် ေသာသ၊ မကယ်တင် ိင်ေသာ ဘရားကိ
ပဌနာ ပေသာ သတိ ့သည် ပညာမ ှ ိ က။ ၂၁ သိ တင်း ကားေြပာ ကေလာ့။ လများကိ အနီးသိ ့
ေခ ခဲ့ ၍ တိ င်ပင် ကေစ။ ဤအမကိ ေ ှ းကာလမှစ၍ အဘယ်သ ေဘာ်ြပသနည်း။ အထက်က
အဘယ်သ ေဟာေြပာသနည်း။ ငါထာဝရဘရား ေဟာေြပာသည် မဟတ်ေလာ။ ငါမှတပါး
အြခားေသာ ဘရားသခင်မ ှ ိ ။ ငါသည် ေြဖာင့်မတ်ေသာ ဘရား၊ ကယ်တင်ေသာဘရား
ြဖစ်၏။ ငါမှတပါး အြခားေသာ ဘရားမ ှ ိ ။

၂၂ ေြမ ကီ းစွ န်းသား အေပါင်းတိ ့၊ ငါ့ကိ

ေမ ာ် ကည့် ၍၊ ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးကိ ခံ ကေလာ့။ ငါသည် ဘရား သခင်ြဖစ်၏။
ငါမှတပါး အြခားေသာ ဘရားမ ှ ိ ။ ၂၃ ငါ့ေ ှ ့၌ လတိ င်းဒးေထာက်ရမည်၊ လတိ င်း မိ မိ
တ် ှ င့် သစာခံ ရမည်ဟ ကိ ယ်ကိကိယ်တိင်တည်၍ ငါကျိန်ဆိေသာ တရားစကားသည်
ငါ့ တ်မှ ထွ က်သည် ြဖစ်၍၊ မြပည့်စံ ဘဲ မေနရ။

၂၄ ထာဝရဘရားအားြဖင့်သာ

ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ င့် အစွ မ်းသတိ ကိ ရပါသည်ဟ လတိ င်းေလ ာက်ရမည်။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
မနာလိ ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် အထံ ေတာ်သိ့ လာ၍၊ ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ ကလိ မ့ ်
မည်။ ၂၅ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် ထာဝရ ဘရားအားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့
ေရာက်၍ ဝါ ကား က

လိ မ့ ်မည်။

၄၆ ေဗလသည်

ကျ ပီ ။

ေနေဗာသည်

ကျိုးပဲ့ ပီ ။

သတိ ့

အေြခေလးေချာင်း ှ ိ ေသာ သားတိ ရ စာန် တိ ့ အေပ မှာ

ပ်တတိ ့သည်
ှ ိ က၏။ သင်တိ့

ထမ်းဘးေသာ ဝန်ကိ တင်၍၊ ပင်ပန်းေသာ တိ ရ စာန်တိ့သည် ထမ်းရ က၏။ ၂ သတိ ့သည်
ကျိုးပဲ့ လျက်၊ အတလဲ လျက်ေန၍၊ မိ မိတိ့ ထမ်းရေသာ ဝန်ကိ မကယ်တင် ိင်ဘဲ၊ ကိ ယ်တိင်
သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရ ကသည်တကား။ ၃ အိ ယာကပ်အမျိုးသားတိ ့၊ ငါ့စကားကိ နား
ေထာင် ကေလာ့။ ကျန် ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့၊ ဘွ ားစကပင် သင်တိ့ကိ
ငါထမ်းေလ ပီ ။ အမိ ဝမ်းထဲ မှစ၍ ငါေဆာင် ွက်ေလ ပီ ။

၄ သင်တိ့အသက် ကီ း၍

ဆံ ပင်ြဖူသည်တိင် ေအာင်၊ ငါသည် ထိ သိ့ေသာ သြဖစ်၍၊ သင်တိ့ကိ ေဆာင် ွက်မည်။
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ငါ ပခဲ့ ပီ းသည်အတိ င်း ထမ်းဦ းမည်။ ေဆာင် ွက်၍ ကယ်တင်မည်။ ၅ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ
အဘယ်သ ှ င့် ပံ ြပ ကမည် နည်း။ အဘယ်သ ှ င့် တေစ ကမည်နည်း။ တေအာင်
အဘယ်သ ှ င့် ခိ င်း ိင်း ကမည်နည်း။ ၆ ေ ကိ အိ တ်ထဲက များစွ ာ ထတ်လျက်၊ ေငွ ကိ
လည်း

ချိန်ခွင် ှ င့်ချိန်လျက်၊

ပန်းတိ န်သမားကိ

ငှ ါး၍

ဘရားကိ

လပ်ေစ ပီ းမှ၊

ြပပ်ဝပ်ကိးကွ ယ် ကသည်တကား။ ၇ ထိ ဘရားကိ ပခံ းေပ မှာ ထမ်း၍ ေဆာင်သွား သြဖင့်
သ့ေနရာ၌ ထား က၏။ သသည်လည်း မတ်တတ် ေန၏။ သ၏ေနရာမှ သမေ ွ ့ ိင်။ သ့ကိ
ေအာ်ဟစ် ေသာ်လည်း၊ သသည် မထး။ ဒကဆင်းရဲ ထဲက မကယ် မ တ် ိင်။

၈

အိ ေဖာက်ြပန်ေသာသတိ ့၊ ဤအမကိ ေအာက် ေမ့၍ ေယာက်ျားဂဏ်ကိ ြပ ကေလာ့။ သတိ ှ င့်
ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၉ ေ ှ းကာလ၌ ြဖစ်ဘးေသာ အမအရာတိ ့ကိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။ ငါသည်
ဘရား သခင်ြဖစ်၏။ ငါမှတပါး အြခားေသာ ဘရားမ ှ ိ ။ ၁၀ အဦ းမှစ၍ အဆံ းတိ င်ေအာင်၎င်း၊
ေ ှ းကာလမှ စ၍ မြဖစ်ေသးေသာ အမအရာတိ ့ကိ၎င်း ေဘာ်ြပလျက်၊ ငါ့အ ကံ တည်လိမ့ ်မည်။
ငါ့အလိ ှ ိ သမ ကိ ငါြပည့်စံ ေစမည် ဟ ဆိ လျက်၊ ၁၁ ေဝးေသာအရပ်၊ အေ ှ မျက်
့
ှ ာမှ
ငါ၏လက် ေထာက်တည်းဟေသာ ငှ က်ရဲကိ ေခ လျက်၊ ငါသည် ဘရားသခင်ြဖစ်၏။
ငါ ှ င့်တေသာ မည်မ မ ှ ိ ။ ငါသည် တ်ထွက်အတိ င်း ပမည်။ ကံ သည်အတိ င်း စီ ရင်မည်။ ၁၂
စိ တ်ခိင်မာ၍ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း တရား ှ င့် ေဝး ေသာသတိ ့၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၃
ငါ၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ အနီးသိ ့ ငါ ေဆာင်ခဲ့မည်။ အေဝး၌မေနရ။ ငါ၏ကယ်တင်ြခင်း
ေကျးဇးလည်း မဖင့် ဲရ။ ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာ ငါ၏ ကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇးကိ ၎င်း၊
ဣသေရလအမျိုး၌ ငါ့ဘန်းကိ ၎င်း ငါထားမည်။

၄၇ အိဗာဗလန်သတိ့သမီးကညာ၊ ဆင်း၍ ေြမမန့် ၌ထိင်ေလာ့။ အိခါလဒဲသတိ့သမီး၊
ရာဇပလင်မ ှ ိ ဘဲ

ေြမေပ မှာ

ထိ င်ေလာ့။

သင့်ကိ

းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ေသာသ

ဟ၍

ေနာက်တဖန်မေခ ရ။ ၂ ကိ တ်ဆံ ကိ ယ၍ စပါးကိ ကိ တ်ေလာ့။ မျက် ှ ာဖံ းကိ ဖွ င့ ်ေလာ့။
ှ ည်ေသာ အကျကိ ခ တ်ေလာ့။ ေပါင်အဝတ်ကိပင့်၍ ြမစ်ကိ ကးေလာ့။ ၃ သင်သည်
အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ၍၊ အ ှ က် ကွဲ ြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ငါသည် အြပစ်ဒဏ်ကိ ေပးမည်။
အဘယ်သ ှ င့်မ မိ ဿဟာယမဖွဲ ့။ ၄ ငါတိ ့ကိ ေ ွး တ်ေသာသကား၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်
ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၊ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်း ေသာ ဘရားတည်းဟေသာ
ဘွဲ ့နာမ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၅ အိ ခါလဒဲသတိ ့သမီ း၊ တိ တ်ဆိတ်စွာ ထိ င်ေလာ့။ မိ က်ရာသိ ့ သွ ားေလာ့။
သင့်ကိ

ိင်ငံတိ ့၏ အ ှ င်မ ဟ၍ ေနာက်တဖန် မေခ ရ။

၆ ငါသည် ငါ၏လတိ ့ကိ

အမျက်ထွက်ေသာ ေ ကာင့်၊ ငါ၏ အေမွ ကိ တ်ချ၍ သင့်လက်သိ့ အပ်လိက် ၏။ သင်သည်
သနားေသာ စိ တ်မ ှ ိ ။ အသက် ကီ းသတိ ့ အေပ မှာ ေလးေသာ ထမ်းဘိ းကိ တင်ေလ ပီ ။ ၇
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သင်ကလည်း၊ ငါသည် အ ှ င်မ၏အရာ၌ အစဥ် အ မဲ ေနမည်ဟ ထင်ေသာေ ကာင့်၊
ဤအမအရာတိ ့ကိ မဆင်ြခင်။ သင်၌ ေနာက်ဆံ းြဖစ်လတံ့ ေသာ အမကိ မေအာက်ေမ့။ ၈
ထိ ေ ကာင့်၊ ကာမဂဏ်၌ ေပျာ်ေမွ ့၍၊ ေသာက ကင်းလွ တ်လျက်ေနေသာ သ၊ ငါ ှ ိ ၏။ ငါမှတပါး
အဘယ် သမ မ ှ ိ ။ ငါသည် မတ်ဆိးမကဲ့ သိ ့ ထိ င်၍ မေနရ။ သား ဆံ းြခင်းကိ ငါမခံ ရဟ
ေအာက်ေမ့ေသာသ၊ နားေထာင် ေလာ့။ ၉ သင်သည် ပစားေသာ အတတ် ှ င့် နတ်ဝိဇာ
အတတ်များတိ ့ကိ အလွ န် ပစေသာ်လည်း၊ တေန့တခဏ ြခင်းတွ င် သားဆံ းြခင်း ှ င့်
လင်ဆံ းြခင်းတည်းဟေသာ ေဘး ှ စ်ပါးတိ ့သည် သင်၌ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ သင်၏ အေပ ၌
အကန်အစင် သင့်ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၀ သင်သည် ကိ ယ် ပေသာ အဓမအမကိ ကိ းစား ပီ ။
ငါ့ကိ အဘယ်သမ မြမင်ဟ ဆိ ပီ ။ သင့်ဥာဏ် ှ င့် သင့်ပညာအတတ်သည်၊ သင်၏စိ တ်ကိ
ေမှာက်လှန်သည် ြဖစ်၍၊ သင်က ငါ ှ ိ ၏၊ ငါမှတပါး အဘယ်သမ မ ှ ိ ဟ ေအာက်ေမ့ ပီ ။ ၁၁
ထိ ့ေ ကာင့်၊ အဆံ းမထင်ေသာ ေဘးဥပဒ်သည် သင်၏အေပ မှာ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ သင်သည်
မေြဖ ိင် ေသာ အြပစ်ဒဏ် ှ င့်၎င်း၊ မေြမာ်လင့် ိင်ေအာင် ချက် ြခင်း ဖျက်ဆီးြခင်း ှ င့်၎င်း
ေတွ ့ ကံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ သင်သည် ငယ်ေသာ အ ွယ်မှစ၍၊ ကိ းစား အားထတ်ေသာ
နတ်ဝိဇာအတတ် ှ င့်၊ ပစားေသာ အတတ်အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ အမှီ ပ၍ တည်ေနေလာ့။ အကျိုး ကိ
ရေကာင်းလ င် ရလိ မ့ ်မည်။ ိင်ေကာင်းလ င် ိင်လိမ့ ် မည်။ ၁၃ သင်သည် များြပားေသာ
တိ င်ပင်ြခင်းအားြဖင့် ပင်ပန်းလှ ပီ ။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကည့် ေသာ သ၊ ကယ်နကတ်တိ့ကိ
မှတ်ေသာသ၊ သင်၌ြဖစ်လတံ့ ေသာ အမကိ ၊ လ၏အြခင်းအရာအားြဖင့် ေဟာတတ်ေသာ
သတိ ့သည် ထ၍ သင့်ကိ ယခ ကယ်တင် ကေစ။ ၁၄ သတိ ့သည် အမိ က်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍
မီ း ိ ့ြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ မီ းအ ှ ိ န်မှ မိ မိတိ့ကိ မကယ်မ တ်ရ က။ ေ ွးစရာဘိ ့ မီ းတခဲ မ ၊
လံ စရာဘိ ့ မီ းအလ င်းမ မကျန်ရစ် ရ။ ၁၅ သင် ှ င့် ဝိ င်းညီ ၍ အမေဆာင် ွက်ေသာ သ၊
သင်ငယ်ေသာ အ ွယ်မှစ၍ သင် ှ င့် ေဖာက်ကားေရာင်း ဝယ်ေသာသတိ ့သည် သင်၌
ထိ သိ့

ြဖစ် က၍၊

ကိ ယ်စီ

ကိ ယ်စီ

မိ မိေနရာအရပ်သိ့

လဲ သွားသြဖင့်၊

သင့်ကိ

ကယ်တင်ေသာသတစံ တေယာက်မ မ ှ ိ ရ။

၄၈ အိ ယာကပ်အမျိုး၊ ဣသေရလဟ၍ သမတ်ြခင်း ကိ ခံ ေသာသ၊ ယဒစမ်းေရတွင်းမှ
ထွ က်စီးေသာသ၊ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်အားြဖင့်

ကျိန်ဆိေသာသ၊ သစာမ ှ ိ ၊

တရား ှ င့်မညီ ဘဲ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရား သခင်ကိ ချီးမွ မ်းေသာသ၊ ၂ သန့် ှ င်းေသာ
မိ ေ့ တာ်အလိ က်၊ ကိ ယ်ကိကိယ် သမတ်ေသာသ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ
ဘရားတည်းဟေသာ ဘွဲ ့နာမ ှ ိ ေသာ ဣသေရလအမျိုး ၏ ဘရားသခင်ကိ မှီခိေသာ သတိ ့၊
နားေထာင် ကေလာ့။ ၃ ြဖစ်ဘးေသာအရာတိ ့ကိ အထက်က သင်တိ့ အား ငါေဟာေလ ပီ ။
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ထိ အရာတိ ့သည် ငါ့ တ်မှထွ က်၍ ထင် ှ ား က ပီ ။ ချက်ြခင်း ငါ ပေသာေ ကာင့် ြဖစ် က ပီ ။ ၄
သင်သည် ခိ င်မာေသာ သေဘာ၊ သံ ေချာင်း လည်ပင်း၊ ေ ကးဝါနဖး ှ င့် ြပည့်စံ သည်ကိ
ငါသိ ေသာ ေ ကာင့်၊ ၅ အထက်က သင့်အား ငါေဟာ ပီ ။ အမမြဖစ်မှီ ငါေဘာ်ြပ ပီ ။ သိ ့ြဖစ်၍
သင်က ၊ ငါ၏ ပ်တသည် ဤအမ ကိ ပ ပီ ။ ငါထေသာ ပ်တ၊ ငါသွ န်းေသာ ပ်တသည်
ဤအမကိ စီ ရင် ပီ ဟ ေြပာရေသာ အခွ င့ ်မ ှ ိ ။ ၆ သင်သည် အရင် ကားရ ပီ ။ ဤအမအလံ းစံ တိ ့
ကိ

ကည့် ေလာ့။

သတပါးတိ ့အား

မ ကားမေြပာဘဲ

ေနမည်ေလာ။

ယခမှစ၍

အသစ်ေသာအရာ၊ ဝှက်ထား ေသာအရာ၊ သင်မသိ ေသးေသာ အရာတိ ့ကိ ငါေဘာ်ြပ ၏။ ၇
ထိ အရာတိ ့ကိ ယခပင် ဖန်ဆင်း၏။ အထက်က ဖန်ဆင်းသည်မဟတ်။ ယေန့တိင်ေအာင်
သင်သည် မ ကားစဖး။ သိ ့ြဖစ်၍ သင်က ၊ ငါသိ ှ င့် ပီ ဟ ေြပာရေသာ အခွ င့ ်မ ှ ိ ။ ၈
အကယ်စင်စစ် သင်သည် မ ကားမသိ စဖး။ သင်၏ နားသည် အထက်က မပွ င့ ်။
အေ ကာင်းမကား၊ သင်သည် သစာပျက်လိမ့ ်မည်။ ဘွ ားစကပင် သင့်ကိ သပန်ဟ၍
သမတ်ရလိ မ့ ်မည်ကိ ငါသိ ၏။ ၉ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သင့်ကိ ှ င်း ှ င်း မပယ်မြဖတ် ြခင်းငှ ါ၊
ငါသည် ကိ ယ်နာမအတွ က် ကိ ယ်အမျက်ကိ ချုပ် တည်းမည်။ ကိ ယ်ဂဏ်အသေရအတွ က်
သင်၏အမ၌ ငါသည်းခံ မည်။

၁၀ ငါသည် သင့်ကိ စစ်ခဲ့ ပီ ။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ေငွ ကိ

စစ်သကဲ့ သိ ့မဟတ်၊ ဒကမိ က်၌ သင့်ကိ စံ စမ်းခဲ့ ပီ ။ ၁၁ ကိ ယ်အတွ က် ငါ ပဦ းမည်။ ငါ့နာမသည်
ပ်ချြခင်းကိ အဘယ်ေ ကာင့် ခံ ရမည်နည်း။ ငါ့ဂဏ် အသေရကိ သတပါးအား ငါမေပး။ ၁၂
အိ ယာကပ်၊ ငါေခ ေသာ ဣသေရလ၊ ငါ့စကား ကိ နားေထာင်ေလာ့။ ငါသည် ဘရားြဖစ်၏။
ငါသည် အဦ းဆံ းေသာသ၊ ေနာက်ဆံ းေသာသ ြဖစ်၏။ ၁၃ အကယ်စင်စစ် ငါ့လက်သည်
ေြမ ကီ းကိ တည် ေလ ပီ ။ ငါ့လက်ျာလက်သည် မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကက် ေလ ပီ ။ ငါေခ ၍
သတိ ့သည် ချက်ြခင်း ေပ လာ က၏။ ၁၄ ှ ိ သမ ေသာ သင်တိ့၊ စည်းေဝး၍ နားေထာင်
ကေလာ့။ ဤအမအရာတိ ့ကိ သင်တိ့တွင် အဘယ်သ သည် ေ ှ းမဆွ က ေဟာ ှ င့်သနည်း။
ထာဝရဘရား ချစ် ေတာ်မေသာ သသည် ဗာဗလန် မိ ့၌ အလိ ေတာ်ကိ ြပည့်စံ ေစမည်။ သ၏
လက်သည်လည်း၊ ခါလဒဲလတိ ့အေပ သိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၅ ငါ့ကိယ်တိင် အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ပီ ။
အကယ်စင်စစ် သ့ကိ ငါေခ ပီ ။ ငါေဆာင်ခဲ့ ပီ ။ သသွ ားေသာလမ်း၌ မဂလာ ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၆
ငါ့ထံသိ ့ ချဥ်းကပ်၍ ဤစကားကိ နားေထာင် က

ေလာ့။ ေ ှ ့ဦးစွ ာမှစ၍ တိ တ်ဆိတ်စွာ

မေဟာ။ အမ ြဖစ်စကာလ၌ ငါ ှ ိ ၏။ ယခတွ င် အ ှ င်ထာဝရဘရား ှ င့် ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့ကိ
ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ သင့်ကိ ေ ွး တ်ေသာသ၊ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာ
အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် သင်၏အကျိုး ှ င့်ယှဥ်ေသာ အရာကိ
သွ န်သင်၍၊ သင်သွားအပ်ေသာ လမ်းြဖင့် ပိ ့ေဆာင်ေသာ သင်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား
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ြဖစ်၏။

၁၈ သင်သည် ငါ၏ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ပါ ေစေသာ။ သိ ့ ပလ င်၊

သင်၏ချမ်းသာသည် ြမစ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ သင်၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းပါရမီ သည် သမဒရာလိ င်းတံ ပိ း
ကဲ့ သိ ့၎င်း

ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။

သင်၏သားေြမးတိ ့သည်၊

၁၉

သင်၏

အမျိုးအ ွယ်သည်

သမဒရာေကျာက်စရစ်ကဲ့သိ ့

၎င်း

သဲ လံ းကဲ့ သိ ့၎င်း၊
ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

သင်၏နာမသည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ မြပတ်၊ မပျက်မစီ းရ။ ၂၀ ဗာဗလန် မိ ထ
့ ဲ က ထွ က် ကေလာ့။
င်လန်းစွ ာ သီ ချင်းသံ ှ င့် ခါလဒဲလတိ ့ေနရာမှ ေြပး ကေလာ့။ ဤသိ တင်းစကားကိ
ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင် ြပန်ေြပာ မက်ဆိ၍ အသံ ကိ လင့် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်
မိ မိက န်ယာကပ်ကိ ေ ွး တ်ေတာ်မ ပီ ဟ ေြပာဆိ က

ေလာ့။ ၂၁ သတိ သ
့ ည် ေတာလမ်းြဖင့်

ေဆာင်သွားေတာ်မ ြခင်းကိ ခံ ေသာအခါ ေရမငတ် က။ သတိ ့အဘိ ့ ေကျာက် ထဲ က ေရကိ
စီ းေစေတာ်မ၏။ ေကျာက်ခဲကိပင် ခွဲ ေတာ်မ သြဖင့်၊ ေရသည် စီ းထွ က်ေလ၏။

၂၂

မတရားေသာ သတိ ့၌ ချမ်းသာမ ှ ိ ဟ ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၉ တက န်းတ ိင်ငံအရပ်တိ့၊ ငါ့စကားကိ ကား က

ေလာ့။ ေဝးစွ ာေသာ လမျိုးတိ ့၊

ေစ့ေစ့နားေထာင် ကေလာ့။ ငါဘွ ားစကပင် ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ ေခ ေတာ်မ ၏။
အမိ ဝမ်းထဲ မှစ၍ ငါ၏နာမကိ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၂ ငါ့ တ်ကိ ထက်ေသာ ထားကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ေစ၍၊
လက်ေတာ်အရိ ပ်၌ ဖံ းထားေတာ်မ၏။ ငါ့ကိလည်း ဦ းသစ် ေသာ စည်းသွ ားြဖစ်ေစ၍၊
မိ မိြမားေထာင့်ထဲ မှာ

ဝှက်ထားေတာ်မ၏။

၃

အိ ဣသေရလ၊

သင်သည်

ငါ၏

က န်ြဖစ်၏။ သင့်အားြဖင့် ငါ့ဘန်းသည် ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်ဟ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မ ပီ ။ ၄
ငါကလည်း၊ အကျိုးမ ှ ိ ဘဲ ငါလပ်ေဆာင်ရ ပီ ။ အချည်း ှ ီးသက်သက် ငါ့ခွန်အားကန်ရ ပီ ။
သိ ့ေသာ်လည်း၊ ငါ့အမသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိ ၏။ ငါခံ ရေသာ အခလည်း
ငါ၏ဘရားသခင်လက်ေတာ်၌ ှ ိ သည်ဟ ဆိ ၏။

၅ ငါသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

အသေရ ထင် ှ ား၍၊ ငါ၏ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိ ခိ င်ခ့ံ ေစေတာ် မသည်အေ ကာင်း ှ င့်တကွ ၊
ဣသေရလအမျိုးသည် အထံ

ေတာ်၌ စေဝးေစြခင်းကိ မခံ ေသာ်လည်း၊ ငါသည်

ယာကပ်အမျိုးကိ အထံ ေတာ်သိ့ တဖန် ေဆာင်ခဲ့ရေသာ က န်ြဖစ်ေစမည်အေ ကာင်း၊ ငါ့ကိ
အမိ ဝမ်းထဲ မှစ၍ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ၆ သင်သည်
ယာကပ်၏ အမျိုးအ ွယ်တိ့ကိ ချီးေြမာက်ြခင်း၊ ေဘးလွ တ်ေသာ ဣသေရလသားတိ ့ကိ
အရင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ေစြခင်းအလိ ငှါသာ၊ ငါ့အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာအမသည် သာမညအမြဖစ်၏။
ထိ အမမက၊ သင်သည် ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင် ငါ၏ ကယ်တင်ြခင်းကိ ပစိ မ့ ်ေသာငှ ါ၊ သင့်ကိ
တပါးအမျိုးသားတိ ့ လင်းစရာဘိ ့ ငါခန့်ထားသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ဣသေရလအမျိုးကိ
ေ ွး တ်ေတာ်မ၍၊ ထိ အမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာ ထာဝရဘရားသည်၊ အဘယ်သ မ
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မ ှ စ်သက်၊ တြပည်လံ း ွံ ှ ာဘွ ယ်ြဖစ်၍၊ မင်းထံ ၌ က န်ခံရေသာသအား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
သစာ ှ ိ ေတာ် မေသာ ထာဝရဘရား၊ သင့်ကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ ဣသေရလအမျိုး၏
သန့် ှ င်းေသာ ဘရား၏ ေကျးဇး ေတာ်ေ ကာင့်၊ ှ င်ဘရင်တိ့သည် ြမင်၍ ထ ကလိ မ့ ်မည်။
မင်းသားတိ ့သည်လည်း ကိ းကွ ယ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ှ စ်သက် ဘွ ယ်ေသာ အချိန်၌ သင်၏စကားကိ ငါနားေထာင် ပီ ။ ကယ်တင်ရာကာလ၌
သင့်ကိ မစ ပီ ။ သင့်ကိ လည်း ငါ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍၊ သင်သည် ြပည်ေတာ်ကိ ပြပင်လျက်၊
ဆိ တ်ညံေသာ အေမွ ခံရာအရပ်တိ့ကိ အေမွ ေပးေစမည် အေ ကာင်း၊ ၉ ထွ က် ကေလာ့ဟ
ချုပ်ထားေသာ သတိ ့အား၎င်း၊ ေပ လာ ကေလာ့ဟ ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ေနေသာသတိ ့အား၎င်း
ေြပာေစမည်အေ ကာင်း၊ လမျိုးအား ပဋိ ညာဥ်တရား ကိ ပစရာဘိ ့ သင့်ကိ ခန့်ထားမည်။
သိ ့ြဖစ်၍၊ ထိ သတိ ့ သည် လမ်းခရီ းတိ ့အနားမှာ စားရ၍၊ ြမင့်ေသာ အရပ်ရပ် တိ ့၌
ကျက်စားရာကိ ေတွ ့ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ သတိ ့သည် ေရစာကိ မငတ်မမွ တ်ရ။ အပကိ
လည်း မခံ ရ က။ ေနေရာင်ြခည်မထိ ရ။ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့ကိ သနားေသာ သသည်
သတိ ့ကိ ပိ ့ေဆာင်၍၊ စမ်း ေရတွ င်းအနားသိ ့ လမ်းြပလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ငါ၏ေတာင် ှ ိ သမ တိ ့ကိ
သွ ားရာလမ်းြဖစ်ေစ မည်။ ငါ၏ေြမတန်တားများကိ လည်း ငါဖိ ့မည်။ ၁၂ ကည့် ေလာ့။
ဤသတိ ့သည် ေဝးေသာအရပ်မှ လာ ကလိ မ့ ်မည်။ ကည့် ေလာ့။ ထိ သတိ ့သည် ေြမာက်
မျက် ှ ာ ှ င့်အေနာက်မျက် ှ ာမှ၎င်း၊ ထိ သတိ ့သည်လည်း၊ သိ နိမ်ြပည်မှ၎င်း လာ ကလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃

အိ

မိ ဃ်းေကာင်းကင်တိ့၊

သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။

အိ ေြမ ကီ း၊

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ေလာ့။ အိ ေတာင်များတိ ့၊ င်လန်းစွ ာ သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊
ထာဝရဘရားသည် မိ မိလတိ ့ကိ

ှ စ်သိမ့ ်ေစေတာ်မ၏။ ဆင်းရဲ ခံရေသာ မိ မိလတိ ့ကိ

ကယ်မသနားေတာ်မ၏။ ၁၄ ဇိ အန်ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ စွ န့် ပစ်ေတာ်မ ပီ ။
ဘရား ှ င်သည် ငါ့ကိ ေမ့ေလျာ့ေတာ်မ ပီ ဟ ဆိ ေလေသာ်၊ ၁၅ မိ န်းမသည် မိ မိဘွားေသာ
သားကိ မသနား သည်တိင်ေအာင်၊ မိ မိ ိစ
့ ိ ့သငယ်ကိ ေမ့ေလျာ့ ိင်သေလာ။ အကယ်၍
ေမ့ေလျာ့ေသာ်လည်း၊ သင့်ကိ ငါမေမ့ေလျာ့။

၁၆ ငါသည် ကိ ယ်လက်ဝါး၌ သင့်ကိ

စာထိ း ပီ ။ သင်၏ မိ ့ ိ းသည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ အစဥ် ှ ိ ၏။
အလျင်အြမန် ပ က

၁၇ သင်၏သားသမီ းတိ ့သည်

လိ မ့ ်မည်။ သင့်ကိ လယဖျက်ဆီးေသာ သတိ ့သည် သင့်ထံ

မှ ထွ က်သွား ကလိ မ့ ်မည်။

၁၈ အရပ်ရပ်သိ့

ေမ ာ် ကည့်ေလာ့။ ဤသအေပါင်း

တိ ့သည် စေဝး၍ သင့်ထံ သိ ့ လာ က၏။ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါအသက်
ှ င်သည်ြဖစ်၍၊ သင် သည် တင့်တယ်ေသာ အဝတ်ကိ ဝတ်သကဲ့ သိ ့၊ ဤသ အေပါင်းတိ ့ကိ
ဝတ်လိမ့ ်မည်။ မဂလာေဆာင် သတိ ့သမီ း ပသည် နည်းတတန်ဆာဆင်လိမ့ ်မည်။ ၁၉
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သင်၌ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေသာ အရပ်၊ ပျက်စီး ေသာ ြပည်သည် ေနသများေသာေ ကာင့်
ကျဥ်း ကလိ မ့ ် မည်။ သင့်ကိ ကိ က်စားေသာ သတိ ့သည်လည်း ေဝး က

လိ မ့ ်မည်။ ၂၀

သင်၏သားများဆံ း ပီ းမှ၊ တဖန်ရြပန်ေသာ သားတိ ့က၊ ေနရာမေလာက်ပါ။ ေနစရာ အရပ်ကိ
ေပးပါ ဟ သင့်အား ေတာင်း ကေလဦ းမည်။ ၂၁ သင်ကလည်း၊ ဤသတိ ့ကိ ငါ့အား
အဘယ်သ ြဖစ်ဘွားေစသနည်း။ ငါသည် သားဆံ းေသာသ၊ ဆိ တ်ညံ လျက်ေနရေသာသ၊
ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံ ရသြဖင့်၊ အေဝးသိ ့ လည်ရေသာသြဖစ်၍၊ ဤသတိ ့ကိ အဘယ်သ
ေမွ းစား သနည်း။ ငါသည် တေယာက်တည်း ေနရသည်ြဖစ်၍၊ ဤသတိ ့သည် အဘယ်မှာ
ှ ိ ကသနည်းဟ ေအာက်ေမ့ လိ မ့ ်မည်။ ၂၂ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ကည့် ေလာ့။ ငါသည် အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်၌ေန ေသာ လမျိုးတိ ့အား လက်ကိ ချီ၍
အလံ ကိ ထသြဖင့်၊ သတိ ့သည် သင်၏သားသမီ းတိ ့ကိ လက် ှ င့် ေပွ ့လျက်၊ ပခံ းေပ မှာ
ထမ်းလျက်ေဆာင်ခဲ့ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၃ ှ င်ဘရင်တိ့သည် သင်၏ ဘေထွ း၊ မိ ဖရားတိ ့

သည် သင့်ကိ ေမွ းစားေသာ အမိ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ သင့် ေ ှ မ့ ှ ာ ဦ း

တ်ြပပ်ဝပ်၍၊

သင်၏ေြခ၌ ေြမမန့်ကိ လျက် ကလိ မ့ ်မည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊
ငါ့ကိ ေြမာ်လင့်ေသာသတိ ့သည် ှ က်ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ၎င်း သင်သိလိမ့ ်မည်။ ၂၄
လယရာဥစာကိ အား ကီ းေသာ သ၏ လက်မှ ယရမည်ေလာ။ တရားေသာ သသိ မ်းသွ ားေသာ
လတိ ့ကိ

တ်ရမည်ေလာ။

၂၅ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

အကယ်စင်

စစ်အား ကီ းေသာသ သိ မ်းသွ ားေသာ လတိ ့ကိ ယရမည်။ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာသ
လယရာဥစာကိ တ်ရလိ မ့ ် မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ သင် ှ င့် ရန်ေတွ ့ေသာ သကိ ငါသည်
ရန်ေတွ ့၍၊ သင်၏သားတိ ့ကိ ကယ်တင်မည်။

၂၆ သင့်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာ သတိ ့ကိ

သတိ ့၏အသား ှ င့် ငါေက းမည်။ ချိုေသာ စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်သကဲ့ သိ ့၊ သတိ ့သည်
မိ မိအေသွ းကိ ဝစွ ာ ေသာက်ရ ကမည်။ သိ ့ြဖစ်၍၊ ငါထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ ကယ်တင်ေသာ
အ ှ င်၊ သင့်ကိ ေ ွး တ်ေသာသခင်၊ ယာကပ်အမျိုး၌ တန်ခိး ကီ းေသာ ဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ
လအေပါင်းတိ ့ သည် သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၅၀ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါလတ် လိက်ေသာ သင်တိ့အမိ၏ ြဖတ်စာသည်
အဘယ်မှာ

ှ ိ သနည်း။ ငါ၌ေ ကး ှ ိ ၍ အဘယ်မည်ေသာ ေ ကး ှ င်ထံ ၌ သင်တိ့ကိ

ငါေရာင်းသနည်း။ သင်တိ့သည် ကိ ယ် ပ ေသာ ဒစ ိ က်အတွ က် က န်ခံရ က၏။ သင်တိ့အြပစ်
ေ ကာင့်၊ သင်တိ့အမိ ကိ ငါလတ်လိက်၏။ ၂ ငါလာေသာအခါ အဘယ်ေ ကာင့် လမ ှ ိ သ
နည်း။ ငါေခ ေသာအခါ အဘယ်ေ ကာင့် မထးသနည်း။ ငါသည် မေ ွးမ တ် ိင်ေအာင်
လက်တိသေလာ။ ကယ် ခ တ် ိင်ေသာ တန်ခိးမ ှ ိ သေလာ။ ကည့် ေလာ့။ ငါဆံ းမ သြဖင့်
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ပင်လယ်ေရသည် ခန်းေြခာက်၏။ ြမစ်တိ့ကိ လွ င်ြပင်ြဖစ်ေစ၏။ ေရမ ှ ိ ေသာေ ကာင့်
ငါးတိ ့သည် နံ က၏။ ေရငတ်၍ ေသ က၏။ ၃ ငါသည် မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ နက်ေသာ
အဝတ် ဝတ်ေစ၍၊ ေလ ာ်ေတအဝတ် ှ င့် ခံ ၏။ ၄ ငါသည် ပင်ပန်းေသာ သအား မစြခင်းငှ ါ
စကားေြပာတတ်မည်အေ ကာင်း၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား သည် လတတ်၏
ငါ့အားေပးေတာ်မ ပီ ။ နံ နက်အစဥ်အတိ င်း ငါ့ကိ

တ်သတိ ကိ

ိးေတာ်မ၏။ စာသင်ေသာ သကဲ့ သိ ့

နားေထာင်ေစမည်အေ ကာင်း ငါ့နားကိ ိးေဆာ် ေတာ်မ၏။ ၅ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်
ငါ့နားကိ ဖွ င့ ်ေတာ်မ ၍၊ ငါလည်း မြငင်းမဆန်၊ ေနာက်သိ့မဆတ်၊ ၆ ိ က်ေသာ သတိ ့အား
ငါ့ေကျာကိ ၎င်း၊ နားပန်း ဆံ ကိ တ်ေသာသတိ ့အား၊ ငါ့ပါးကိ ၎င်း ငါအပ်၏။ အ ှ က်ခွဲြခင်း ှ င့်
တံ ေထွ းေထွ းြခင်းမှ ငါသည် ကိ ယ်မျက်

ှ ာကိ မလဲ ။

၇ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ငါ့ကိ ေစာင့်မေတာ်မ လိ မ့ ်မည်။ ထိ ့ေ ကာင့်၊ ငါမ ံ းရသည်ြဖစ်၍၊ ကိ ယ်မျက် ှ ာ ကိ
မီ းေကျာက်ကဲ့သိ ့ ထားလျက်၊ ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသိ ့ မေရာက်ရဟ ငါသိ ၏။

၈ ငါ့ကိ

အြပစ်လတ်ေသာ သသည် အနီးမှာ ှ ိ ၏။ အဘယ်သသည် ငါ ှ င့်တရားေတွ ့မည်နည်း။ ပိ င်၍
ေန ကကန်အ့ံ ။ အဘယ်သသည် ငါ ှ င့်ရန်ဘက် ပမည် နည်း။ ထိ သသည် ချဥ်းကပ်ေစ။ ၉
ကည့် ေလာ့။ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ ေစာင့်မေတာ်မမည်။ အဘယ်သသည် ငါ့ကိ
တရား ံ းေစ မည်နည်း။ ထိ သိ့ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် အဝတ်ကဲ့သိ ့ ေဟာင်း ွမ်းြခင်းသိ ့
ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ပိ းကိ က်စားြခင်း ကိ လည်း ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၀ သင်တိ့တွင်

အဘယ်သသည် ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ သနည်
့
း။ ထိ သသည် ကိ ယ်ေတာ်က န်၏
စကားသံ ကိ နားေထာင်ပါေစ။ အဘယ်သသည် အလင်း မ ှ ိ ဘဲ ေမှာင်မိက်၌သွ ားလာသနည်း။
ထိ သသည် ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ခိ လံ ၍၊ မိ မိဘရားသခင်ကိ အမှီ ပပါေစ။ ၁၁
မီ းကိ ှ ိ ၍ မိ မိတိ့ကိ မီ းပွ ားတိ ့ ှ င့် ဝန်းရံ ေစေသာ သအေပါင်းတိ ့၊ သင်တိ့မီး၏အလင်း၌၎င်း၊
သင်တိ့ ပစ ေသာ မီ းစများ၌၎င်း သွ ားလာ ကေလာ့။ ငါ့လက်၌ ခံ ရ ေသာ အကျိုးဟမကား၊
သင်တိ့သည် ဝမ်းနည်းလျက် အိ ပ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၅၁ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားသိ့ လိက်၍ ထာဝရ ဘရားကိ
နားေထာင် က

ှ ာေသာသတိ ့၊ ငါ့စကားကိ

ေလာ့။ သင်တိ့ကိ ခတ်ယရာ ေကျာက် ှ င့်၊ တးယရာ တွ င်းဝကိ

ကည့် ကေလာ့။ ၂ သင်တိ့၏အဘ အာြဗဟံ ှ င့်၊ သင်တိ့ကိ ဘွ ား ေသာ သစာရာတိ ့ကိ
ကည့် ကေလာ့။ ငါသည် တေယာက်တည်းေသာသ အာြဗဟံ ကိ ေခ ၍၊ ေကာင်း
ကီ းေပးသြဖင့် များြပားေစ၏။

၃ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ၊ ထာဝရဘရားသည် ဇိ အန် မိ က
့ ိ

ချမ်းသာေပးေတာ်မမည်။ သ၏ဆိ တ်ညံရာ အရပ်အလံ း စံ တိ ့ကိ ချမ်းသာေပးမည်။
သ၏ေတာကိ ဧဒင်အရပ်ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ သ၏လွ င်ြပင်ကိ ထာဝရဘရား၏ဥယျာဥ်ကဲ့သိ ့ ၎င်း
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ြဖစ်ေစေတာ်မသြဖင့်၊ ဇိ အန် မိ သ
့ ည် ဝမ်းေြမာက် င် လန်းြခင်း၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းြခင်း၊
သီ ချင်းဆိ ြခင်း ှ င့် ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။ ၄ ငါ၏လမျိုး၊ ငါ့လစတိ ့၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်
နာယ ကေလာ့။ ငါ့ထံမှ တရားထွ က်၍ ငါစီ ရင်ချက်သည် လများလင်းစရာဘိ ့ တည်ရလိ မ့ ်မည်။
၅

ငါ၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားသည်

အနီးမှာ ှ ိ ၏။

ငါ၏ကယ်တင်ြခင်းတရားသည်

ထွ က်သွား ပီ ။ ငါ့လက် ံ း သည် လတိ ့တွင် တရားမကိ စီ ရင်လိမ့ ်မည်။ တက န်း
တ ိင်ငံသားတိ ့သည် ငါ့ကိ ေြမာ်လင့်၍၊ ငါ့လက် ံ းကိ ကိ းစား ကလိ မ့ ်မည်။

၆

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ေမ ာ်၍ ကည့် ကေလာ့။ ေြမ ကီ းကိ လည်း ငံ ့၍ ကည့် ကေလာ့။
မိ ဃ်းေကာင်းကင် သည် မီ းခိ းကဲ့ သိ ့ ကွ ယ်ေပျာက်၍၊ ေြမ ကီ းသည် အဝတ် ကဲ့ သိ ့
ေဟာင်း ွမ်းလိ မ့ ်မည်။ ေြမ ကီ းသားတိ ့သည် ြခင် ေကာင်ကဲ့သိ ့ ေသ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါ၏
ကယ်တင်ြခင်းတရား မကား အစဥ်အ မဲ တည်လိမ့ ်မည်။ ငါ၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း တရားလည်း
ပေပျာက်ြခင်း မ ှ ိ ိင်ရာ။ ၇ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ သိ၍၊ ငါ၏တရားကိ ှ လံ းသွ င်းမိ ေသာ
သတိ ့၊

ငါ့စကားကိ

နားေထာင် က

ေလာ့။

လတိ ့သည်

အြပစ်တင်မည်ဟ

မစိ းရိ မ် က ှ င့်။ လတိ ့ကဲ့ရဲ ့ြခင်းကိ မေ ကာက် က ှ င့်။ ၈ အေ ကာင်းမကား၊ ပိ း ွတိ့သည်
သိ းေမးအဝတ် ကိ ကိ က်စားသကဲ့ သိ ့၊ ထိ သတိ ့ကိ ကိ က်စားဖျက်ဆီး က

လိ မ့ ်မည်။

ငါ၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားမကား နိစထာဝရ ြဖစ်၍၊ ငါ၏ ကယ်တင်ြခင်းတရားသည်လည်း
ကမာ အဆက်ဆက် တည်လိမ့ ်သတည်း။ ၉ အိ ထာဝရဘရား၏ လက် ံ းေတာ်၊ ိးေတာ်မ ပါ။
ိး၍ ခွ န်အားကိ ယေတာ်မပါ။ ေ ှ းကာလ ှ င့် လွ န် ဘးေသာ ကာလ၌ကဲ့ သိ ့ ိးေတာ်မပါ။
ရာခပ်ကိ ဒဏ်ခတ် ၍ နဂါးကိ နာေစေသာသကား၊ ကိ ယ်ေတာ်ပင် မဟတ် ေလာ။ ၁၀
ပင်လယ်ေရ၊ နက်နဲရာေရတိ ့ကိ ခန်းေြခာက်ေစ

၍၊ ပင်လယ်နက်နဲရာ အရပ်တိ့ကိ

ေ ွး တ်ေသာ သများ သွ ားစရာလမ်းြဖစ်ေစေသာသကား၊ ကိ ယ်ေတာ်ပင် မဟတ်ေလာ။ ၁၁
သိ ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားကယ်လတ်ေတာ်မေသာ သတိ ့သည် ြပန်လာ၍ သီ ချင်းဆိ လျက်၊
ထာဝရဝမ်း ေြမာက်ြခင်းသရဖကိ ေဆာင်းလျက်၊ ဇိ အန် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။
ဝမ်းေြမာက် င်လန်းြခင်းအခွ င့ ်ကိ
ေြပးသွ ားရလိ မ့ ် မည်။

ရ က၍၊

၁၂ သင်တိ့ကိ

ဝမ်းနည်းြခင်း ှ င့်

ညည်းတွ ားြခင်းသည်

ှ စ်သိမ့ ်ေစေသာ သကား၊ အြခားသ မဟတ်၊

ငါ့ကိယ်တိင်ေပတည်း။ ေသရေသာ လကိ ၎င်း၊ ြမက်ပင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်လတံ့ ေသာ လသားကိ ၎င်း၊
သင်သည် ေ ကာက်ရမည်အေ ကာင်း၊ အဘယ်သိ့ေသာ သေဘာ

ှ ိ သနည်း။

၁၃

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကက်ေတာ်မထေသာ၊ ေြမ ကီ းကိ လည်း တည်ေတာ်မထေသာ၊ သင့်ကိ
ဖန်ဆင်း ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိ သင်သည် ေမ့ေလျာ့၍၊

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသသည် ငါ့ကိ

ဖျက်ဆီးလ ပီ ဟ စိ တ်ထင် ှ င့်၊ သ၏ေဒါသအမျက်ကိ အစဥ်ေ ကာက်ရမည်အေ ကာင်း၊
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အဘယ်သိ့ေသာ သေဘာ ှ ိ သနည်း။ ယခမှာ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာ သ၏ေဒါသအမျက်သည်

အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ ၁၄ အချုပ်ခံရေသာ သသည် ေထာင်ထဲမှာ မေသ၊ ေရစာမြပတ်၊
လျင်ြမန်စွာ
ဆံ းမ၍

ကယ် တ်ြခင်းသိ ့
လိ င်းတံ ပိ းကိ

ေရာက်လိမ့ ်

ဟန်းေစေသာ

မည်။

၁၅

ငါသည်

သမဒရာကိ

သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

ထိ ဘရား၏နာမေတာ်ကား၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားေပတည်း။
မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ

ေဆာက်၍၊

ေြမ ကီ းကိ

တည်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

၁၆

သင်သည်

ငါ၏လမျိုးြဖစ်၏ဟ ဇိ အန် မိ က
့ ိ ေြပာေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါ့စကားကိ သင်၏ တ် ထဲ မှာ ငါထား ပီ ။
ငါ့လက်၏အရိ ပ် ှ င့် သင့်ကိ ငါမိ း ပီ ။ ၁၇ ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်၌ အမျက်ေတာ် ဖလားကိ
ေသာက်ေသာ ေယ ှ လင် မိ ၊့ ိးေလာ့။ ိး၍ ထေလာ့။ သင်သည် တန်လပ်ေစေသာဖလားကိ
အကန် ေသာက်ခဲ့ ပီ ။ အနည်အဖက်ကိလည်း

ှ စ်ခဲ့ ပီ ။ ၁၈ ကိ ယ်တိင်ဘွားြမင်ေသာ

သားတိ ့တွင်၊ သင့်ကိ လမ်းြပေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ ။ ကိ ယ်တိငိေမွ းစားေသာ သားတိ ့တွင်၊
သင့်ကိ လက်ဆွဲေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ ။ ၁၉ အစာေခါင်းပါး၍ လဆိ တ်ညံြခင်းေဘး၊ ထား
ြဖင့်

ဖျက်ဆီးြခင်းေဘးတည်းဟေသာ

ေဘး ှ စ်ပါးတိ ့သည်

သင်၏အေပ မှာ

ေရာက်လာသည်ြဖစ်၍၊ သင့်အတွ က် အဘယ်သ ငိ ေ ကးြမည်တမ်းသနည်း။ ငါသည် အဘယ်
သိ ့

ချမ်းသာေပး ိင်သနည်း။

၂၀

သင်၏သားတိ ့သည်

မိ န်းေမာေတွ ေဝ က၏။

ေကျာ့ကွ င်း၌ ဘမ်းမိ ေသာ စိ င်ကဲ့သိ ့ ခပ်သိမ်းေသာ လမ်း ဝမှာအိ ပ်၍၊ ထာဝရဘရား၏
အမျက်ထွက်ေတာ်မြခင်း၊ သင်၏ဘရားသခင်ဆံ းမေတာ်မြခင်း ှ င့် ဝ က၏။ ၂၁ သိ ့ြဖစ်၍၊
ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရေသာသ၊ စပျစ် ရည်မှတပါး အြခားေသာ ယစ်မျိုး ှ င့် ယစ်မးေသာသ၊
နားေထာင်ေလာ့။

၂၂

သင်၏အ ှ င်၊

မိ မိလတိ ့၏အမကိ

ေစာင့်ေတာ်မ

ေသာ

သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ကည့် ေလာ့။ တန်လပ်ေစေသာ
ဖလား၊ ငါ့အမျက် ေတာ်ဖလား၏ အနည်အဖတ်ကိ သင်၏လက်မှ ငါ ပ်၍၊ သင်သည်
ေနာက်တဖန်မေသာက်ရ။

၂၃ သင်သည်

ခရီ းသွ ားေသာ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကိ ယ်ကိ

ေြမတန်တားလပ်၍၊ အလျားဝပ်ေစြခင်းငှ ါ ဝပ်လျက်ေန ေတာ့။ ငါေကျာ်သွားမည်ဟဆိ ၍၊
သင့်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာ သတိ ့လက်၌ ထိ ဖလားကိ ငါထားမည်။

၅၂ အိ ဇိ အန် မိ၊့
သန့် ှ င်းေသာ

ိးေလာ့။ ိး၍ ခွ န်အားကိ ယေလာ့။ အိ ေယ ှ လင် မိ တ
့ ည်းဟေသာ၊

မိ ၊့ သင်၏တင့်တယ်ေသာ အဝတ်တန်ဆာတိ ့ကိ ဝတ် ဆင်ေလာ့။

အေ ကာင်းမကား၊ ေနာက်တဖန်အေရဖျား လှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာသ ှ င့် ညစ်

းေသာ

သတိ ့သည် သင်၏အထဲ သိ့ မဝင်ရ က။ ၂ အိ ေယ ှ လင် မိ ၊့ ကိ ယ်၌ ကပ်ေသာ ေြမမန့်ကိ
ခါလိ က်၍၊ ြမင့်ေသာ အရပ်၌ ထိ င်ေလာ့။ အိ ချုပ်ထား လျက် ှ ိ ေသာ ဇိ အန်သတိ ့သမီ း၊
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သင်၏လည် ကိ းကိ ခ တ် ေလာ့။ ၃ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ သည်
ကိ ယ်ဘိးေငွ ကိ မရဘဲ က န်ခံရသည်ြဖစ်၍၊ ေငွ မေပးဘဲ ေ ွးြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။
၄ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏လတိ ့သည် အထက်က အဲ ဂတုြပည်၌

တည်းခိ အ့ံ ေသာငှ ါ သွ ား က၏။ ေနာက်မှ အာ ရိ လတိ ့သည် အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ

ှ ဥ်းဆဲ က၏။

၅ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏ လတိ ့ကိ အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ ယသွ ား၍၊ အစိ းရေသာ

သတိ ့သည် ဝါ ကားလျက် ငါ့နာမကိ ေန့တိင်းကဲ့ ရဲ ့ ကသည် ြဖစ်၍၊ ငါသည် အဘယ်သိ့
ပရမည်နည်း။ ၆ သိ ့ြဖစ်၍၊ ငါ၏လတိ ့သည် ငါ့ကိ သိ ကလိ မ့ ်မည်။ ဂတိ ထားေသာသကား၊
ငါြဖစ်သည်ကိ အချိန်ေရာက်မှ သိ ကလိ မ့ ်မည်။ အကယ်စင်စစ် ငါ ှ ိ သည်ဟ ထာဝရ
ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ငိ မ်သက်ြခင်း၏ ဝမ်းေြမာက်စရာ သိ တင်းကိ ကားေြပာေသာသ၊
ကယ်တင်ြခင်းေကာင်းကျိုးချမ်းသာ၏ ဝမ်းေြမာက်စရာ သိ တင်းကိ ကားေြပာေသာသ၊ သင်၏
ဘရားသခင်စိးစံ ေတာ်မ၏ဟ ဇိ အန် မိ အ
့ ား ေြပာေသာ သ၏ ေြခတိ ့သည် ေတာင်ေပ မှာ
အလွ န်တင့်တယ်လှစွ တကား။ ၈ သင်၏ကင်းေစာင့်တိ ့၏အသံ ကိ နားေထာင် က

ေလာ့။

သတိ ့သည် အသံ ကိ လင့်၍၊ င်လန်းေသာ အသံ ှ င့် တညီ တ ွ တ်တည်း ေ ကးေ ကာ် က၏။
အေ ကာင်းမ ကား၊ ထာဝရဘရားသည် ဇိ အန် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်လာေတာ်မ ေ ကာင်းကိ
ကိ ယ်တိင်ြမင်ရ က၏။ ၉ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ပိ ပျက်ရာအရပ်တိ့၊ တညီ တ ွ တ်တည်း
သီ ချင်းဆိ သံ ှ င့် ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် မိ မိလတိ ့ကိ ှ စ်သိမ့ ်ေစေတာ်မ ပီ ။
ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ေ ွး တ်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၀ ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်းေသာ လအမျိုးမျိုး တိ ့
ေ ှ မ့ ှ ာ၊ သန့် ှ င်းေသာ လက် ံ းေတာ်ကိ ဖွ င့ ်ြပေတာ်မ သြဖင့်၊ ေြမ ကီ းစွ န်း ှ ိ သမ တိ ့သည်
ငါတိ ့ဘရားသခင်၏ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ သိ ြမင် ကလတံ့ ။ ၁၁ ထွ က် က။
ထွ က် က။ ထိ အရပ်မှ ထွ က်သွား က

ေလာ့။ မစင် ကယ်ေသာအရာကိ လက် ှ င့်မ

မတိ ့ က ှ င့်။ ထိ အရပ်ထဲက ထွ က်သွား ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏ အေဆာက်အဦ းတိ ့ကိ
ေဆာင် ွက်ေသာ သတိ ့၊ သန့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၂ သင်တိ့သည် အလျင်အြမန် မထွ က်ရ က။
ေြပး ၍ မသွ ားရ က။ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ေ ှ ့၌ က

ေတာ်မမည်။ ေနာက်၌လည်း

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရား သခင်သည် သင်တိ့ အကွ ယ်အကာြဖစ်ေတာ်မမည်။ ၁၃
ကည့် ေလာ့။ ငါ့က န်သည် အမေဆာင်၍ ေအာင်လိမ့ ်မည်။ ချီးေြမာက်ချီးြမင့်ြခင်းသိ ့
ေရာက်၍၊ အထွ ဋ်အြမတ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၄ သသည် လမဟတ်သကဲ့ သိ ့ မျက် ှ ာပျက်ြခင်း၊
လသားမဟတ်သကဲ့ သိ ့ အဆင်းအသေရပျက်ြခင်း ှ ိ သည် ကိ ၊ အများေသာ သတိ ့သည်
အံ့ သမိ န်းေမာ ကသည် ြဖစ်၍၊

၁၅ ထိ အတ သသည် အများေသာ လမျိုးတိ ့ကိ

သန့် ှ င်းေစလိ မ့ ်မည်။ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ င်ဘရင်တိ့သည် မိ မိ တိ ့ တ်ကိ ပိ တ်၍ ေနရ ကလိ မ့ ်မည်။
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သတပါး မြပဘး ေသာအရာကိ သတိ ့သည် ြမင် ကလိ မ့ ်မည်။ မ ကားဘး ေသာ အရာကိ လည်း
နားလည် ကလိ မ့ ်မည်။

၅၃ ငါတိ့ ေဟာေြပာေသာ သိတင်းစကားကိ အဘယ်သ ယံ သနည်း။ ထာဝရဘရား၏
လက်ေတာ် သည် အဘယ်သအား ထင် ှ ားေတာ်မသနည်း။ ၂ ထာဝရဘရား၏က န်သည်
အ ွ န့်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ေသွ ့ေြခာက်ေသာေြမ၌ ေပါက်ေသာအတက်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ကီ းပွ ား၏။
ပမာဏ ပစရာ အဆင်းတင့်တယ် ြခင်းမ ှ ိ ။ ချစ်လိဘွယ်ေသာ မျက် ှ ာလကဏာ ှ င့် မြပည့်စံ ။
၃ မထီ မဲ့ြမင် ပြခင်းကိ ခံ ၍၊ လတိ ့တွင် အယတ်ဆံ း ေသာ သြဖစ်၏ ငိ ြငင်ေသာသ၊

နာ ကဥ်းြခင်းေဝဒနာ ှ င့် က မ်းဝင်ေသာ သြဖစ်၏။ သတပါးမျက် ှ ာလဲ ြခင်းကိ ခံ ရ ေသာ
သကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ မထီ မဲ့ြမင် ပြခင်းကိ ခံ လျက် ှ ိ ၍၊ ငါတိ ့သည် မ ိ ေသ က။ ၄ သိ ့ေသာ်လည်း၊
ထိ သသည် ငါတိ ့အနာေရာဂါ ေဝဒနာများကိ ယတင်ေဆာင် ွက်ေလ၏။ ဒဏ်ခတ်
ေတာ်မြခင်းကိ ၎င်း၊ ဘရားသခင်ဆံ းမ၍ ှ ိမ့ ်ချေတာ်မ ြခင်းကိ ၎င်း ခံ ရေသာသြဖစ်သည်ဟ
ငါတိ ့သည် ထင်မှတ် က ပီ ။ ၅ ထိ သသည် ငါတိ ့ လွ န်ကျူးြခင်းအြပစ်များ ေ ကာင့်၊ နာကျင်စွာ
ထိ းြခင်း၊ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံ ရေလ၏။ ငါတိ ့၏ ငိ မ်သက်ြခင်းချမ်းသာကိ ြဖစ်ေစေသာ ဆံ းမြခင်း
သည် သ့အေပ သိ ့ ေရာက်၍၊ သခံ ရေသာ ဒဏ်ချက်အား ြဖင့် ငါတိ ့သည် အနာေပျာက်လျက်
ှ ိ က၏။

၆ ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည် သိ းကဲ့ သိ ့ လမ်းလွဲ လျက်၊ ကိ ယ်လမ်းသိ ့အသီ းအသီ း

လိ က်သွား ကသည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်းေသာ ငါတိ ့၏အြပစ်များကိ သ့အေပ ၌
တင်ေတာ်မ၏။ ၇ ထိ သသည်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း ှ င့် ှ ိမ့ ်ချြခင်းကိ ခံ ၍ တ်ကိ မဖွ င့ ်ဘဲ ေန၏။

အေသသတ်ြခင်းငှ ါ ေဆာင်သွား ေသာ သိ းသငယ်ကဲ့သိ ့ သ့ကိ ေဆာင်သွား၍၊ သိ းသည်
အေမွ း ှ ပ်ေသာသေ ှ မ့ ှ ာ မြမည်ဘဲေနသကဲ့ သိ ့၊ သသည်

တ်ကိ မဖွ င့ ်ဘဲ ေန၏။ ၈

မတရားစွ ာ စီ ရင်ြခင်းအားြဖင့် သ့ကိ ထတ်သွား က၏။ အသက် ှ င်ေသာ သတိ ့၏ ေနရာမှ
သ့ကိ သတ် သင်ပယ် ှ င်းသည်ြဖစ်၍၊ သ၏အမျိုးအ ွယ်ကိ အဘယ် သြပ န်မည်နည်း။
ငါ၏လမျိုးအြပစ်ေ ကာင့် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ေလ၏။ ၉ ြပစ်မှားြခင်းကိ မ ပ။
သ၏ တ်၌ မသာမ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ လဆိ းတိ ့ ှ င့်အတ ေြမြမုပ်ြခင်းငှ ါ စီ ရင် က၏။ သိ ့ရာတွ င်
ေသ ပီ းမှ သေဌး၌ ှ ိ ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားသည် သ့ကိ ှ ိပ်စက်ြခင်းငှ ါ အလိ ေတာ် ှ ိ ၍
နာေစေတာ်မ၏။ သသည် အြပစ်ေြဖေသာ ယဇ် ကိပေဇာ် ပီ းမှ၊ အမျိုးအ ွယ်ေတာ်ကိ
ြမင်ရလိ မ့ ်မည်။ အသက်ေတာ်လည်း ှ ည်လိမ့ ်မည်။ ထာဝရဘရား၏ အ ကံ ေတာ်သည်လည်း
သ၏လက်၌ ြပည့်စံ ြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၁ မိ မိစိတ်ဝိညာဥ်ခံရေသာ ေဝဒနာ၏အကျိုးကိ
မိ မိြမင်၍ အားရလိ မ့ ်မည်။ ထိ ေြဖာင့်မတ်ေသာ ငါ၏က န် ကိ သိ က မ်းြခင်းအားြဖင့်၊
သသည် အများေသာ သတိ ့ကိ ေြဖာင့်မတ်ရာ၌ တည်ေစလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့၏အြပစ်ကိ
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ကိ ယ်တိင်ေဆာင် ွက်ရ၏။ ၁၂ ထိ သိ့ မိ မိအသက်ကိ ေသြခင်း၌ သွ န်း၍၊ မတရားေသာ သတိ ့ ှ င့်
ေရတွ က်ဝင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်သ ြဖင့်၊ လများတိ ့၏အြပစ်ကိ ေဆာင် ွက်၍၊ မတရားေသာ
သတိ ့အဘိ ့ ေတာင်းပန်ေသာေ ကာင့်၊ လ ကီ းတိ ့ကိ သ၏ အဘိ ့ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ငါခွဲ မည်။
အစွ မ်းသတိ ှ ိ ေသာ သတိ ့ ကိ သ၏လက်ရဥစာကဲ့ သိ ့၊ ကိ ယ်တိင်ေဝဖန်ရေသာ အခွ င့ ်
ှ ိ လိမ့ ်မည်။

၅၄ သားမဘွားေသာ အ မံ မ၊ ဝမ်းေြမာက်ေလာ့။ သားဘွားြခင်းေဝဒနာကိ မခံ ေသးေသာ
မိ န်းမ၊ ေ ကး ေ ကာ်ေအာ်ဟစ်ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ စွ န့်ထားေသာ မိ န်းမသည် လင် ှ ိ ေသာ
မိ န်းမထက်သာ၍ များေသာ သားတိ ့ကိ ဘွ ားြမင် ပီ ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂
သင်၏တဲ ရာကိ ကျယ်ေစေလာ့။ သင်၏ေနရာ မျက် ှ ာ ကက်ကိ ကက်ဦးေလာ့။ ှ ေြမာေသာ
စိ တ်မ ှ ိ ှ င့်။ ကိ းတိ ့ကိ ှ ည်ေစဦ းေလာ့။ တိ င်တိ့ကိ မဲ စွာ စိ က် ေလာ့။ ၃ အေ ကာင်းမကား၊
သင်သည် လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်၌ တိ းပွ ားလိ မ့ ်မည်။ သင်၏အမျိုးအ ွယ် သည်
တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ အေမွ ခံ၍၊ သတိ ့၏ ဆိ တ်ညံ ေသာ မိ တ
့ ိ ့၌ ေန ကလိ မ့ ်မည်။
၄ မစိ းရိ မ် ှ င့်။

ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသိ ့မေရာက်ရ။ မျက် ှ ာမပျက် ှ င့်။ အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ

မခံ ရ။ အသက် ငယ်စဥ်အခါ ခံ ရေသာ

ှ က်ေ ကာက်ြခင်းကိ ေမ့ေလျာ့ လိ မ့ ်မည်။

မတ်ဆိးမြဖစ်၍ ခံ ရေသာ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ေနာက် တဖန် မေအာက်ေမ့ရ။ ၅ အေ ကာင်းမကား၊
သင့်ကိ ဖန်ဆင်းေသာ သ သည် သင်၏လင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ နာမေတာ်ကား၊ ေကာင်း
ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားတည်း။ သင့်ကိ ေ ွး တ် ေသာ သသည် ဣသေရလအမျိုး၌
သန့် ှ င်းေသာ ဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ေြမ ကီ းတြပင်လံ းကိ အစိ းရေသာ ဘရားဟ၍
ေခ ရ က၏။ ၆ စွ န့်ပစ်၍ စိ တ် ငိ ြငင်ေသာ မိ န်းမ၊ ငယ်စဥ်တွင် မယားြဖစ်၍၊ ေနာက်မှ
ြငင်းပယ်ေသာ မိ န်းမကိ တဖန် ေခ သကဲ့ သိ ့ သင့်ကိ ငါေခ မည်ဟ သင်၏ဘရားသခင်
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၇ သင့်ကိ ခဏသာ ငါစွ န့်သည် ြဖစ်၍၊ များစွ ာ ေသာ က ဏာ ှ င့်

တဖန်သိမ်းဆည်းဦ းမည်။ ၈ ြပင်းစွ ာေသာ အမျက်ထွက်၍ ခဏမ ငါမျက် ှ ာ လဲ ေသာ်လည်း၊
ထာဝရေမတာ ှ င့် သင့်ကိ ကယ်မသနား ဦ းမည်ဟ သင့်ကိ ေ ွး တ်ေသာ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၉ ေနာဧလက်ထက်၌ လမ်းမိ းေသာေရကိ ငါသည် မှတ်၍၊ ထိ ေရသည်
ေြမ ကီ းကိ ေနာက်တဖန်မလမ်းမိ းရ ဟ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပသည်နည်းတ၊ သင့်ကိ အမျက်
မထွ က်၊ မဆံ းမဟ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပ ပီ ။ ၁၀ ေတာင် ကီ းတိ ့သည် ေ ွ ့၍၊ ေတာင်ငယ်တိ့သည်
လပ် ှ ားေသာ်လည်း၊ ငါ၏ေမတာသည် သင်မှ မေ ွရ။
့ ငါ၏ ငိ မ်သက်ြခင်း ပဋိ ညာဥ်လည်း
မလပ် ှ ားရဟ သင်၌ သနားြခင်းက ဏာစိ တ် ှ ိ ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၁ အိ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း ှ င့် မိ ဃ်းသက်မန်တိင်း တိ က် ြခင်းကိ ခံ ရ၍၊ သက်သာမရ ိင်ေသာသ၊
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သင်၏ တိ က်ကိ ဟင်းသြပတားသ ွတ် ှ င့် ငါေစ့စပ်မည်။ တိ က်ြမစ်ကိ နီလာြဖင့်၎င်း၊ ၁၂
ြပအိ းတိ ့ကိ ေကျာက်နီြဖင့်၎င်း၊ တံ ခါးတိ ့ကိ ပတ ြမားြဖင့်၎င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တန်ဆာများကိ
ေကျာက်ြမတ် အမျိုးမျိုးြဖင့်၎င်း ငါ ပီ းေစမည်။ ၁၃ သင်၏သားသမီ းအေပါင်းတိ ့သည် ထာဝရ
ဘရား ဆံ းမ သွ န်သင်ေတာ်မေသာသြဖစ်၍၊ များစွ ာ ေသာ စည်းစိ မ်ချမ်းသာ ှ င့် ြပည့်စံ
ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ သင်သည် ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားအားြဖင့် တည် လိ မ့ ်မည်။

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း ှ င့်

ေဝးသည်ြဖစ်၍ မေ ကာက်ရ။ ထိ တ်လန့်ြခင်းသည်လည်း ေဝး၍၊ သင့်အနီးသိ ့မေရာက် ရ။ ၁၅
ငါ၏အခွ င့ ်မ ှ ိ ဘဲ သင့်တဘက်၌ အဘယ်သမ ေနရာမကျရ။ ေနရာကျဘးေသာသတိ ့သည်
သင့်ဘက်သိ့ ဝင်စား ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ မီ းကိ မတ်၍၊ မိ မိအလပ်တည်းဟေသာလက်နက်
ကိ လပ်တတ်ေသာပန်းပဲ ကိ၎င်း၊ ဖျက်ဆီးေစြခင်းငှ ါ ဖျက်ဆီးေသာသကိ ၎င်း ငါဖန်ဆင်း၏။ ၁၇
သင့်တဘက်၌ လပ်ေသာလက်နက် တစံ တခမ အထမေြမာက်ရ။ သင့်ကိ တရား ေတွ ့ေသာသ
မည်သည် ကား၊ အ ံ းခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရား၏ က န်တိ့သည် ထိ သိ့ေသာ အေမွ ကိ ခံ ရ၍၊
ငါ့ေ ကာင့် ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ ေရာက်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၅၅ အိေရငတ်ေသာသအေပါင်းတိ့၊ ေရ ှ ိရာသိ့ လာ ကေလာ့။ ေငွမ ှ ိေသာသတိ့၊ လာ က။
ဝယ်၍
ှ င့်

စားေသာက်
ိက
့ ိ

ကေလာ့။

ဝယ် ကေလာ့။

၂

ေငွ မပါဘဲ ၊

အဘိ းကိ မေပးဘဲ လာ၍

အစာမဟတ်ေသာအရာအဘိ ့

စပျစ်ရည်

သင်တိ့ေငွ ကိ၎င်း၊

အမွ တ်မေြပ ိင်ေသာအရာအဘိ ့ သင်တိ့ဥစာကိ ၎င်း၊ အဘယ်ေ ကာင့် ကန်ေစ ကသနည်း။
ငါ့စကားကိ

ေစ့ေစ့

နားေထာင်လျက်၊

ေကာင်းေသာအစာကိ

စား ကေလာ့။

သင်တိ့၏ဝိ ညာဥ်သည် ချိုေသာအရာတိ ့၌ မိ မိကိမိမိ ေမွ ့ေလျာ်ေစလိ မ့ ်မည်။ ၃ း ွ တ်ေသာ
နား ှ င့် ငါ့ထံသိ ့ လာ ကေလာ့။ နားေထာင် ကေလာ့။ သိ ့ ပလ င် သင်တိ့၏ ဝိ ညာဥ်သည်
အသက် ှ င်ရလိ မ့ ်မည်။ ငါသည်လည်း၊ သင်တိ့ ှ င့် ထာဝရ ပဋိ ညာဥ် ပ၍၊ ဒါဝိ ဒ်၌ မဲ ြမံ ေသာ
ေကျးဇးေတာ်ကိ သင်တိ့ အား ေပးမည်။ ၄ ကည့် ေလာ့။ ထိ သကိ ဥပဇ ာယ်ဆရာြဖစ်ေစ
ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ စီ ရင်အပ်စိးေသာ အ ှ င်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ လမျိုးတိ ့အား ငါေပး ပီ ။

၅

ကည့် ေလာ့။ သင်သည် မသိ ဘးေသာ လမျိုးကိ ေခ လိ မ့ ်မည်။ သင့်ကိ မသိ ဘးေသာ
လမျိုးတိ ့သည်လည်း၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာ
ဘရားေ ကာင့်၊ သင့်ထံ သိ ့ ေြပးလာ ကလိ မ့ ် မည်။ ထိ ဘရားသည် သင်၏ဘန်းကိ
ပွ င့ ်ေစေတာ်မ၏။

၆ ေတွ ့ ိင်သည်

ကာလတွ င်

ထာဝရဘရားကိ

ှ ာ ကေလာ့။

နီးေတာ်မသည်ကာလတွ င် ဆေတာင်း ပဌနာ ပ ကေလာ့။ ၇ ဆိ းေသာ သသည် မိ မိလမ်းကိ ၎င်း၊
မတရား ေသာသသည် မိ မိအ ကံ တိ ့ကိ၎င်း စွ န့်ပစ်၍၊ ထာဝရ ဘရားထံ ေတာ်သိ့
ေြပာင်းလဲ ပါေစ။ သိ ့ ပလ င် သနား ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ငါတိ ့ ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်သိ့
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ေြပာင်းလဲ ပါေစ။ သိ ့ ပလ င် အထးသြဖင့် အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မ လိ မ့ ်မည်။

၈

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏ အ ကံ အစည်သည် သင်တိ့၏ အ ကံ အစည် ှ င့်မတ။
ငါ၏ အကျင့်သည်လည်း သင်တိ့၏ အကျင့် ှ င့်မတ။

၉ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သည်

ေြမ ကီ းထက်သာ၍ ြမင့် သကဲ့ သိ ့၊ ငါ၏အကျင့်သည် သင်တိ့၏အကျင့်ထက်၎င်း၊
ငါ၏အ ကံ အစည်သည် သင်တိ့၏ အ ကံ အစည်ထက်၎င်း သာ၍ ြမင့်၏။ ၁၀ မိ ဃ်းေရ ှ င့်
မိ ဃ်းပွ င့ ်တိ ့သည် မိ ဃ်းေကာင်းကင် မှ ဆင်းသက်၍ ေနာက်တဖန်မြပန်၊ ေြမသည် မျိုးေစ့ ကဲ
ေသာသအား မျိုးေစ့ကိ ၎င်း၊ အစာစားေသာသအား အစာကိ ၎င်းေပးမည်အေ ကာင်း၊
ေြမကိ စိ ေစသြဖင့်၊ အပင်ေပါက်ေစ၍၊ အသီ းကိ သီ းေစသကဲ့ သိ ့၊

၁၁ ထိ အတ

ငါ၏ တ်ကပတ်စကားသည် ြဖစ်လိမ့ ် မည်။ အကျိုးမ ှ ိ ဘဲ ငါ့ထံသိ ့ မြပန်ရ။ ငါ့အလိ ကိ ြပည့်စံ
ေစမည်။ ငါေစခိ င်းေသာ အမ၌ ေအာင်လိမ့ ်မည်။ ၁၂ သင်တိ့သည် ဝမ်းေြမာက်ေသာ
စိ တ် ှ င့်ထွ က်၍၊ ချမ်းသာစွ ာ ပိ ့ြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ေတာင် ကီ း ေတာင်ငယ်တိ့သည်
သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ သီ ချင်းဆိ သံ ှ င့် ေ ကး ေ ကာ်၍၊ ေတာ၌ ှ ိ သမ ေသာ အပင်တိ့သည်
လက်ခပ်တီး ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ အမျိုးမျိုးေသာ ဆးပင်အရာ၌ ထင်း းပင် ှ င့် မရတပင်တိ့သည်
ေပါက် ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ အမသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ေအာက်ေမ့ဘိ ့ရာ၊ မေပျာက်
မပျက်ရေသာ ထာဝရသက်ေသြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။

၅၆ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ တရားကိ ေစာင့်၍ ေြဖာင့်မတ်စွာ ကျင့် ကေလာ့။
ငါ၏ကယ်တင်

ြခင်း

ေကျးဇးေရာက်ချိန် ှ င့်၊

ငါ၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား

ထင် ှ ားချိန်ေရာက်လနီး ပီ ။ ၂ ထိ သိ့ ပေသာသ၊ အ မဲ စွဲလမ်းေသာ လသား သည်၊ ဥပသ်ေန့ကိ
မ တ်ချ၊ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍ ဒစ ိ က်ကိ မ ပမည်အေ ကာင်း၊ မိ မိလက်ကိ ချုပ်တည်းလ င်လည်း
မဂလာ ှ ိ ၏။ ၃ ထာဝရဘရား၌ မှီဝဲေသာ တပါးအမျိုးသားက၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ
မိ မိလမျိုး ှ င့်

ှ င်း ှ င်းခွဲ ထား ေတာ်မ ပီ ဟ မဆိ ေစ ှ င့်။ မိ န်းမလ ာကလည်း၊ ငါသည်

ေသွ ့ေြခာက်ေသာ အပင်ြဖစ်သည်ဟ မဆိ ေစ ှ င့်။ ၄ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ငါ၏ဥပသ် ေန့ကိ ေစာင့်လျက်၊ ငါ ှ စ်သက်ေသာအရာကိ ေ ွးယ၍၊ ငါ၏ပဋိ ညာဥ်ကိ မှီဝဲေသာ
မိ န်းမလ ာတိ ့အား၊ ၅ သားသမီ းတိ ့ ထက်ြမတ်ေသာအရာ၊ ြမတ်ေသာ နာမကိ ငါ့အိမ်၊
ငါ့တန်တိင်းအတွ င်း၌ ငါေပးမည်။ မေပျာက် ိင်ေသာ ထာဝရနာမကိ သတိ ့အား ငါေပးမည်။ ၆
ထာဝရဘရားထံ ၌ အမေစာင့်ြခင်း၊ နာမေတာ် ကိ ချစ်ြခင်း၊ က န်ေတာ်ရင်းြဖစ်ြခင်း အလိ ငှါ၊
ထာဝရ ဘရား၌မှီဝဲေသာ တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ၎င်း၊ ဥပသ်ေန့ကိ မ တ်ချ၊ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍၊
ငါ၏ပဋိ ညာဥ်ကိ စွဲ လမ်းေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ ၇ ငါ၏သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်သိ့
ငါေဆာင်ခဲ့၍၊

ေဟ ှ ာယ
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ယဇ် အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ငါ့ယဇ် ပလင်ေပ မှာ လက်ခံ မည်။ ငါ့အိမ်ကိ လအမျိုးမျိုးဆေတာင်းရာ
အိ မ်ဟ၍ ေခ ေဝ ကလတံ့ ။ ၈ အရပ်ရပ်၌ ကွဲ ြပားေသာ ဣသေရလအမျိုးသား တိ ့ကိ
စေဝးေစေသာ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ စေဝး ပီ းေသာ သများမှတပါး
အြခားေသာ သတိ ့ကိ ထိ အစအေဝး၌ ငါစေဝးေစဦ းမည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။

၉ အိ

လယ်ြပင်သားအေပါင်း ှ င့် ေတာ၌လည် ေသာ သားရဲ အေပါင်းတိ ့၊ ကိ က်စားြခင်းငှ ါ
လာ ကေလာ့။ ၁၀ သ၏ကင်းေစာင့်တိ ့သည် မျက်စိကန်း က၏။ ှ ိ သမ တိ ့သည် မိ က် က၏။
အ၍မေဟာင် ိင်ေသာ ေခွ း၊ ေယာင်ယမ်းေသာေခွ း၊ အိ ပ်လျက်အိပ်ချင်အား ကီ းေသာ
ေခွ းြဖစ် က၏။

၁၁ စားချင်အား ကီ း၍ ဝမ်းမြပည့် ိင်ေသာ ေခွ း လည်း ြဖစ် က၏။

သိ းထိ န်းတိ ့သည်လည်း မ ကည့်မ တတ် က။ ထိ သိးထိ န်း ှ ိ သမ တိ ့သည် လမ်းလဲ ၍ မိ မိတိ့
လမ်းသိ ့ လိ က် က ပီ ။ တေယာက်မ မ ကင်း၊ တညီ တ ွ တ် တည်း ကိ ယ်အကျိုးစီ းပွ ားကိ သာ
ှ ာ က၏။ ၁၂ လာ က။ စပျစ်ရည်ကိ ယခဲ့ မည်။ ေသရည် ေသရက်ကိ ဝစွ ာေသာက် ကစိ ့။
ယေန့ြဖစ်သကဲ့ သိ ့ နက်ြဖန်ေန့ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ထိ မ မက၊ သာ၍ ကယ်ဝလိ မ့ ် မည်ဟ
ဆိ တတ် က၏။

၅၇ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သသည် ဆံ း၍ ေကျးဇး ပ

တတ်ေသာ သတိ ့သည် ပယ် ှ ားြခင်းကိ

ခံ ရေသာအခါ၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ မေကာင်းေသာ အမအရာထဲ က
အဘယ်သမ

မဆင်ြခင်၊ အဘယ်သမ

မေအာက်ေမ့ က။

ပ်သိမ်း ပီ ဟ

၂ ထိ သိ့ေသာ သသည်

ချမ်းသာထဲ သိ့ ဝင်ရ၏။ ေြဖာင့်မတ်စွာ ကျင့်လျက်မိမိအိပ်ရာေပ မှာ ငိ မ်ရ၏။ ၃ စန်းမသား၊
ေမျာက်မထားေသာ မိ န်းမသား၊ ြပည်တန်ဆာမသားတိ ့၊ ချဥ်းကပ် ကေလာ့။ ၄ သင်တိ့သည်
အဘယ်သကိ ကျီစယ် ကသနည်း။ အဘယ်သအား တ်ကိဖွင့ ်၍ လ ာကိ ထတ်ြပ ကသနည်း။
သင်တိ့သည် ေဖာက်ြပန်ေသာအမျိုး၊ သစာပျက်ေသာ အမျိုးြဖစ် ကသည်မဟတ်ေလာ။ ၅
စိ မ်းေသာ သစ်ပင် ှ ိ သမ

ေအာက်မှာ

ပ်တ ဆင်းတ၌ တပ်မက်ေသာသ၊ ချိုင့်ထဲ ၊

ေကျာက်ေစာင်း ေအာက်မှာ သငယ်ကိ သတ်ေသာသမဟတ်ေလာ။

၆ ချိုင့်ထဲ မှာ

ေချာေသာေကျာက်ခဲတိ့တွင် သင်၏ တာ ှ ိ ၏။ ထိ သိ့ေသာ အရာတိ ့သည် သင်၏အေမွ ြဖစ်၏။
ထိ သိ့ေသာ အရာေ ှ မ့ ှ ာ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာ ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ
ပတတ်၏။ ထိ အမတိ ့ကိ ငါ ှ စ်သက်တတ်သေလာ။ ၇ ြမင့်လှ ေသာ ေတာင် ကီ းေပ မှာ
သင်၏ခတင်

ကိ

ထား ပီ လ င်၊

သင်ေအာက်ေမ့စရာသက်ေသကိ

ထိ အရပ်သိ့တက်၍
တံ ခါး ှ င့်

ယဇ် ပေဇာ်တတ်၏။

တိ င်ေနာက်မှာ

ထား ပီ း။

၈

ငါမှတပါး

အြခားသတိ ့အား အဝတ်ကိ ခ တ်၍၊ အိ ပ်ရာေပ သိ ့ တက်ေလ ပီ ။ မိ မိ ခတင်ကိ ကျယ်ေစ၍
သတိ ့ ှ င့် ဝန်ခံ ပီ ။ သတိ ့ခတင်ကိ လည်း တပ်မက်၍၊ ေနရာအရပ်ကိ ှ ာေလ ပီ ။
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၉

ဆီ ေမးပါလျက်၊ ှ င်ဘရင့်ထံ သိ ့သွား ပီ ။ နံ သ
့ ာ မျိုးများကိ သံ း ပီ ။ တမန်တိ့ကိ ေဝးေသာ
အရပ်သိ့ ေစလတ်၍၊ မရဏာ ိင်ငံတိ င်ေအာင် မိ မိကိမိမိ ှ ိမ့ ်ချ ပီ ။ (Sheol h7585) ၁၀
ေဝးစွ ာခရီ းသွ ား၍ ပင်ပန်းေသာ်လည်း စိ တ် မပျက်။ ကိ းစား၍ အသက်လွတ်ေသာေ ကာင့်
အားေလျာ့ ြခင်းမ ှ ိ ။ ၁၁ သင်သည် သစာပျက်သည်တိင်ေအာင်၎င်း၊ ငါ့ ကိ ေမ့ေလျာ့၍
သတိ မ ပဘဲ ေနသည်တိင်ေအာင်၎င်း၊ အဘယ်သကိ ေ ကာက် ွံ သနည်
့
း။ ငါသည် ေ ှ းကာလမှ
စ၍ တိ တ်ဆိတ်စွာေနေသာေ ကာင့်၊ သင်သည် ငါ့ကိ မေ ကာက်ဘဲေနသည်မဟတ်ေလာ။ ၁၂
သင်၏ကသိ လ် ှ င့်၊ သင် ပေသာ အမတိ ့ကိ ငါေဘာ်ြပမည်။ ၁၃ ထိ သိ့ေသာ အမသည်
အကျိုးကိ မေပး ိင်။ သင်သည် ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ သင်၏အလံ းအရင်းတိ ့ သည်
ကယ် တ် ကေစ။ ေလသည် သတိ ့ကိ တိ က်သွားလိ မ့ ် မည်။ ေလတမတ် ှ င့် လွ င့ ် ကလိ မ့ ်မည်။
ငါ့ကိ ကိ းစား ေသာ သမကား၊ ြပည်ေတာ်ကိ ပိ င်၍၊ ငါ၏သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ကိ
အေမွ ခံရလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ထိ အခါ ေြမကိ ဖိ ့ က။ ေြမကိ ဖိ ့ က။ လမ်းကိ ြပင် က။ ငါ့လတိ ့၏
လမ်းခရီ း၌ အဆီ းအတားမ ှ ိ ေစ ှ င့် ဟ ငါေြပာဆိ ရ၏။
သန့် ှ င်းြခင်းဟ

နာမ ှ ိ ေတာ်

မထေသာ၊

၁၅ အေ ကာင်းမကား၊

အန ကာလတည်းဟေသာ

ဘံ ဗိ မာန်၌

စံ ေတာ်မထေသာ၊ အထွ ဋ်အြမတ်ြဖစ်ေတာ်မေသာ ဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်
ြမင့်ြမတ်သန့် ှ င်း
ေသာ

ေသာ

အရပ်၌ေန၏။

စိ တ် ှ ိမ့ ်ချေသာသ ှ င့်၊

သတိ ့၏စိ တ်ဝိညာဥ်အသက် ှ င်ေစြခင်းငှ ါ၊

ှ လံ းေ ကကွဲ

ေ ကကွဲ

ှ ိမ့ ်ချေသာ

စိ တ်သေဘာ ှ ိ ေသာသတိ ့၌လည်း ငါေန၏။ ၁၆ ငါသည် အစဥ်မြပတ်တရားေတွ ့မည်မဟတ်။
အစဥ်မြပတ်အမျက်ထွက်မည်မဟတ်။

ထိ သိ့ဟတ်လ င်၊

အသက်သည်

ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ေပျာက်၍၊ ငါဖန်ဆင်းေသာ ဝိ ညာဥ်သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။

၁၇

သ၏ေလာဘလွ န်ကျူးြခင်း အြပစ်ေ ကာင့်၊ ငါသည် အမျက်ထွက်၍ ဒဏ်ခတ်ေလ၏။
အမျက်ထွက်၍ မျက် ှ ာကိ လဲ ေလ၏။ သသည်လည်း မိ မိအလိ ှ ိ ရာ လမ်း သိ ့ လဲ သွားေလ၏။
၁၈ သ၏အကျင့်ဓေလ့တိ ့ကိ ငါြမင် ပီ ။ သ့ကိ အနာ ေပျာက်ေစ၍ လမ်းြပဦ းမည်။ သ့ကိ၎င်း၊

သ ှ င့်အတ စိ တ် ိ းငယ်ေသာ သတိ ့ကိ၎င်း၊ ချမ်းသာေပးဦ းမည်။

၁၉ ငါသည်

တ်ခမ်းအသီ းကိ ဖန်ဆင်း၏။ ေဝး ေသာသ၌၎င်း၊ နီးေသာသ၌၎င်း ငိ မ်သက်ြခင်းြဖစ်ေစ၊
ငိ မ်သက်ြခင်းြဖစ်ေစ၊ သ၏အနာကိ ငါေပျာက်ေစမည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀
မတရားေသာ သတိ ့မကား၊ မ ငိ မ် ိင်ဘဲ လပ် ှ ား၍၊ ံ ့ ှ င့်အမိ က်ကိ ပက်ေသာပင်လယ်ေရ ှ င့်
တက

၏။ ၂၁ မတရားေသာ သတိ ့၌ ငိ မ်သက်ြခင်းမ ှ ိ ဟ ငါ၏ဘရားသခင် မိ န့်ေတာ်မ၏။

၅၈ အသံ မေလျာ့ဘဲ

ေ ကးေ ကာ်ေလာ့။

တံ ပိ းသံ ကဲ့

သိ ့

အသံ ကိ လင့်၍၊

ယာကပ်အမျိုးသားြဖစ်ေသာ ငါ၏ လတိ ့အား၊ သတိ ့ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပေလာ့။ ၂
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သတိ ့သည် တရားကျင့်ေသာအမျိုး၊ မိ မိဘရား သခင်၏ပညတ်တိ့ကိ မစွ န့်ေသာအမျိုးကဲ့ သိ ့၊
ေန့တိင်း

ငါ့ကိ ှ ာ၍

ငါ၏တရားလမ်း၌

ေမွ ့ေလျာ် ကသည်တကား။

ေြဖာင့်မတ်စွာ

တရားစီ ရင်ချက်တိ့ကိ ငါ့ထံမှာ အစဥ် ေမးြမန်း၍၊ ဘရားသခင့်ထံ သိ ့ ချဥ်းကပ်ရာ၌ ေမွ ့ေလျာ်
ကသည်တကား။

၃ အက ်ပ်တိ့သည် အစာေ ှ ာင်ြခင်း အကျင့်ကိ ကျင့်ေသာအခါ၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်ေ ကာင့်ြမင် ေတာ်မမသနည်း။ အက ်ပ်တိ့သည် ခိ းြခံ စွ ာ ကျင့်ေသာ
အခါ၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်ေ ကာင့် သိ မှတ်ေတာ်မမ သနည်းဟဆိ ေသာ်၊ သင်တိ့သည်
အစာေ ှ ာင်ေသာေန့၌ ကိ ယ်တိင်ေပျာ်ေမွ ့၍၊ က န်တိ့ကိပင်ပန်းစွ ာ လပ်ေစ က၏။

၄

သင်တိ့သည် ြငင်းခံ ရန်ေတွ ့လျက်၊ အဓမ လက်ဆပ် ှ င့် ထိ းလျက် အစာေ ှ ာင် က၏။ ြမင့်ေသာ
အရပ်၌ မိ မိတိ့ အသံ ကိ ကားေစြခင်းငှ ါ၊ ယခကာလအခါ အစာေ ှ ာင် ကသည်မဟတ်။ ၅
ငါ ှ စ်သက်ေသာ အစာေ ှ ာင်ြခင်းသည် ထိ သိ့ ေသာ လကဏာ ှ ိ သေလာ။ လသည်
တရက်တွင် ခိ းြခံ စွ ာ ကျင့်ြခင်း၊ ကိ င်းပင်ကဲ့သိ ့ ဦ းချြခင်း၊ အိ ပ်ရာဘိ ့ ေလျာ်ေတ

ှ င့်ြပာကိ

ခင်းြခင်း၊ လကဏာ ှ ိ လ င်၊ အစာေ ှ ာင်ြခင်း ဟ၍၎င်း၊ ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ
ေန့ရက် ဟ၍၎င်း မှည့်အပ်သေလာ။

၆ ငါ ှ စ်သက်ေသာအစာေ ှ ာင်ြခင်းဟမကား၊

မတရားေသာ အချည်အေ ှ ာင်ကိ ခ တ်ြခင်း၊ ေလးေသာ ဝန်ကိချြခင်း၊

ှ ဥ်းဆဲ ခံရေသာ

သတိ ့ကိ လတ်ြခင်း၊ ထမ်းဘိ း ှ ိ သမ ကိ ချိုးြခင်းမဟတ်ေလာ။ ၇ မွ တ်သိပ်ေသာသကိ
အစာေက းြခင်း၊ ေနရာမ ှ ိ ၊ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့ကိ ကိ ယ်အိမ်သိ့ ေဆာင်ြခင်း၊ အဝတ် မ ှ ိ ေသာ
သကိ ြမင်လ င်၊ အဝတ်ကိ ေပးြခင်း၊ ကိ ယ် အသားကိ မေ ှ ာင်ဘဲေနြခင်း မဟတ်ေလာ။ ၈
သိ ့ ပလ င် သင်၏အလင်းသည် မိ ဃ်းေသာက် ေသာ အလင်းကဲ့ သိ ့ ေပ ထွ န်း၍၊ အလျင်အြမန်
ကျန်းမာ ြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ သင်၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ပါရမီ သည် သင့်ေ ှ ့၌ သွ ား၍၊
ထာဝရဘရား၏ဘန်းေတာ်

သည်

ေနာက်၌

လံ ခံ ေစလိ မ့ ်မည်။

၉

သိ ့ ပလ င်၊

ထာဝရဘရားသည်၊ သင်ေခ ေသာ အခါ ထးေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ ငါ ှ ိ
သည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

သင်သည်

သင်၏အထဲ က

ထမ်းဘိ းကိ ၎င်း၊

လက် ိ းထိ းြခင်းကိ ၎င်း၊ ကဲ့ ရဲ ့ေသာ စကားကိ ၎င်း ပယ် ှ ား၍၊ ၁၀ မွ တ်သိပ်ေသာ သ ှ င့်
ဆင်းရဲ ခံရေသာ သကိ သနားေသာစိ တ် ှ င့်ချမ်းသာေပးလ င်၊ မ ှ င်းလင်းေသာ အရာမှာ
သင်၏အလင်းသည် ေပ ထွ န်း၍၊ သင်၏ ေမှာင်မိက်သည် မွ န်းတည့်အလင်းကဲ့ သိ ့
ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၁ ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ အစဥ် ပဲ့ ြပင်ေတာ် မမည်။ အစာေခါင်းပါးသည်
ကာလ၌ ဝစွ ာ ေက း၍၊ သင်၏အ ိ းတိ ့ကိ ခိ င်ခ့ံ ေစေတာ်မမည်။ သင်သည် ေရေလာင်းေသာ
ဥယျာဥ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ေရမြပတ် ိင်ေသာ စမ်းေရတွ င်းကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၁၂

သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည် ေ ှ း ပိ ပျက်ရာတိ ့ကိ ပြပင် ကလိ မ့ ်မည်။ ေ ှ းကာလ၌တည်ဘးေသာ
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တိ က်ြမစ် များအေပ မှာ ထပ်ဆင့်၍ တည်ေဆာက် ကလိ မ့ ်မည်။ သင်သည်လည်း၊ ပိ ပျက်ေသာ
မိ ့ ိ းကိ
ကိ

ပြပင်ေသာသ၊ လေနရာလမ်းများကိ ြပင်ဆင်ေသာ သဟ၍ သမတ်ြခင်း

ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

၁၃ သင်သည်

ဥပသ်ေန့ကိ မ တ်ချ။ ငါသန့် ှ င်း ေသာ

ေန့မှာ ကိ ယ်အလိ သိ့မလိ က်၊ ဥပသ်ေန့ကိ ေမွ ့ေလျာ်
သန့် ှ င်းေသာေန့၊

ိ ေသ

ရာေန့၊ ထာဝရဘရားအဘိ ့

ဘွ ယ်ေသာေန့ဟ၍ ေခ သြဖင့် ကိ ယ်အမကိ မ ပ၊ ကိ ယ်

အလိ သိ့မလိ က်၊ ကိ ယ်စကားကိ မေြပာဘဲ ေန၍ ထိ ေန့ကိ ိ ေသလ င်၊ ၁၄ သင်သည်
ထာဝရဘရား၌

ေပျာ်ေမွ ့ရလိ မ့ ်မည်။

ေြမ ကီ းေပ မှာ

ြမင့်ေသာ

အရပ်တိ့ကိ

ငါစီ းေစ၍၊ သင့် အသယာကပ်၏အေမွ ဥစာ ှ င့် ငါေက းမည်ဟ ထာဝရ ဘရား၏
တ်ေတာ်ထွက်အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။

၅၉ ကည့်

ေလာ့။

ထာဝရဘရားသည်မကယ်မတင်

ိင်ေအာင်

လက်ေတာ်တိသည်မဟတ်။ မ ကား ိင်ေအာင် နားေတာ်ထိင်းသည်မဟတ်။ ၂ သင်တိ့
ဒစ ိ က်သည်

သင်တိ့ကိ

ဘရားသခင် ှ င့်

ကွ ာေစ ပီ ။

ကားေတာ်မမေစြခင်းငှ ါ၊

သင်တိ့အြပစ်သည် မျက် ှ ာေတာ်ကိ လဲ ေစ ပီ ။ ၃ သင်တိ့လက်သည် အေသွ း ှ င့်၎င်း၊
လက်ေချာင်း တိ ့သည် ဒစ ိ က် ှ င့်၎င်း ညစ် း က၏။ သင်တိ့သည် တ်ခမ်း ှ င့် လ ာအားြဖင့်
မသာစကား၊ အဓမစကားကိ ေြပာတတ် က၏။ ၄ တရားကိ အဘယ်သမ မ ှ ာ၊ သစာကိ
အဘယ် သမ မေစာင့်၊ အနတကိ ကိ းစား၍ မသာစကားကိ ေြပာ တတ် က၏။
မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ ပဋိ သေ ယ၍၊ အဓမအမကိ ဘွ ား က၏။ ၅ သတိ ့သည် ေ မဆိ း၏
အဥတိ ့ကိ ဝပ်၍ ေပါက် ေစ က၏။ ပင့်ကအေြမးကိ လည်း ရက် က၏။ သတိ ့ ဥများ ကိ
စားေသာ သသည် ေသတတ်၏။ အဥကိ ခွဲ လ င် ေ မဆိ းေပါက်တတ်၏။ ၆ သတိ ့ရက်ေသာ
အေြမးြဖင့် အဝတ်ကိ မလပ်ရ။ ကိ ယ်အကျင့် ှ င့် ကိ ယ်ကိမ ခံ ရ က။ သတိ ့ ပေသာ အမ သည်
အဓမအမြဖစ်၏။ သတိ ့လက်၌ ကမ်းတမ်းေသာ အမ ှ ိ ၏။ ၇ သတိ ့ေြခသည် အဓမအမကိ
ပြခင်းငှ ါ ေြပး တတ်၏။ အြပစ်မ ှ ိ ေသာ သ၏အသက်ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ လျင်ြမန်၏။
သတိ ့အ ကံ သည် အဓမအ ကံ ြဖစ်၍၊ သတိ ့ သွ ားရာလမ်း၌ ပျက်စီးြခင်း ှ င့် ဒကဆင်းရဲ ြခင်း
ှ ိ ၏။ ၈ ချမ်းသာလမ်းကိ သတိ ့မသိ က။ သတိ ့ခရီ းသွ ား ရာတွ င် တရားမပါ။ မိ မိတိ့သွားစရာဘိ ့
ေကာက်ေသာ လမ်းတိ ့ကိ ြပင်ဆင် က ပီ ။ လိ က်သွားေသာ သမည်သည် ကား၊ ချမ်းသာကိ
မသိ ရ။ ၉ ထိ ့ေ ကာင့်၊ ေြဖာင့်မတ်စွာ စီ ရင်ြခင်းသည် ငါ တိ ့ ှ င့်ေဝး၏။ တရားသည်လည်း
ငါတိ ့ကိမမှီ။

အလင်းကိ

ေြမာ်လင့်ေသာအခါ

ှ င်းလင်းြခင်းမ ှ ိ ။

ေရာင်ြခည်ကိ

ေြမာ်လင့်ေသာ်လည်း၊ ေမှာင်မိက်၌ သွ ားလာရ က၏။ ၁၀ မြမင် ိင်ေသာ သကဲ့ သိ ့ နံ ရံ ကိ
စမ်းသပ်ရ က၏။ မျက်စိမ ှ ိ ေသာ သကဲ့ သိ ့ စမ်းသပ်ရ က၏။ ညအချိန်၌ ြဖစ်သကဲ့ သိ ့
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မွ န်းတည့်အချိန်၌ ထိ မိ၍ လဲ က၏။ စည်းစိ မ် ကိ ခံ စားလျက်၊ ေသေသာသကဲ့ သိ ့ ြဖစ် က၏။
၁၁ ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည် ဝံ ကဲ့ သိ ့ြမည်တမ်း၍၊ ချိုးကဲ့ သိ ့ ညည်း

က၏။ တရားစီ ရင်ြခင်းကိ

ေြမာ်လင့်၍ မရ က။ ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးကိ ေြမာ်လင့်ေသာ်လည်း၊ ငါတိ ့ ှ င့် ေဝးလှ ၏။ ၁၂
ငါတိ ့အြပစ်တိ့သည်

ေ ှ ေတာ်
့
၌

များြပား က၏။

ဒစ ိ က်တိ့သည်

ငါတိ ့တဘက်၌

သက်ေသခံ က၏။ ကိ ယ် အြပစ်တိ့သည် ကိ ယ်၌ စွဲ ကပ်လျက်၊ ကိ ယ် ပမိ ေသာ ဒစ ိ က်များကိ
ကိ ယ်သိ က၏။

၁၃

ထာဝရဘရားကိ

ငါတိ ့၏ဘရားသခင်ကိ စွ န့် က ပီ ။

ြပစ်မှားြခင်း၊

ြငင်းပယ်ြခင်းကိ

ပ၍၊

ှ ဥ်းဆဲ ေသာ စကား၊ ပန်ကန်ေသာ စကားကိ ေြပာြခင်း၊

မဟတ်မမှန် ေသာစကားကိ ေအာက်ေမ့၍၊ စိ တ် ှ လံ းထဲ က မက်ဆိ ြခင်းကိ ပ က ပီ ။ ၁၄
ေြဖာင့်မတ်စွာ စီ ရင်ြခင်းသည် ဆတ်သွား ပီ ။ တရားသည် အေဝးကရပ်၍ ေန၏။ သစာသည်
လမ်း၌ လဲ ပီ ။ ေြဖာင့်ေသာသေဘာ မဝင် ိင်ရာ။ ၁၅ သစာသည် ပျက်ခဲ့ ပီ ။ ဒစ ိ က်ကိ
ေ ှ ာင်ေသာသ သည် လယြခင်းကိ ခံ ရ၏။ ထိ အမကိ ထာဝရဘရားသည် ြမင်လ င်၊
တရားမ ှ ိ ေသာေ ကာင့် မန်းေတာ်မ၏။ ၁၆ လတေယာက်မ မ ှ ိ သည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။
ေတာင်းပန်ေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ သည်ကိ

အံ့ သေတာ်

မ၏။

ထိ ေ ကာင့်၊

မိ မိလက်ေတာ်သည် မိ မိအဘိ ့ ကယ်တင်ြခင်းအမကိ ပ၍၊ မိ မိေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားသည်
မိ မိကိ ေထာက်ပင့်၏။

၁၇ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားတည်းဟေသာ

ရင်ကျပ်

ကိ

ဝတ်ဆင်၍၊ ကယ်တင်ြခင်းတည်းဟေသာ သံ ခေမာက် လံ းကိ ေဆာင်းေတာ်မ၏။
အြပစ်ေပးြခင်းအဝတ်ကိ၎င်း၊ စိ တ်အား ကီ းြခင်းဝတ်လံ ကိ ၎င်း ယတင်ဝတ်ေဆာင်ေတာ် မ၏။
၁၈ သတိ ့အကျင့်အတိ င်း အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပး ေတာ်မမည်။ ရန်ဘက် ပေသာ

သတိ ့အား အမျက်ေတာ်

ကိ ၎င်း၊ ရန်သတိ ့ ခံ ထိ က်သည်အတိ င်း အြပစ်ကိ၎င်း၊

တက န်းတ ိင်ငံသားတိ ့အား အကျိုးအြပစ်ကိ၎င်း ဆပ်ေပးေတာ်မမည်။ ၁၉ သိ ့ြဖစ်၍၊
အေနာက်မျက် ှ ာသားတိ ့ ှ င့်၊ ေနထွ က် ရာအရပ်သားတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ် ှ င့်
ဘန်းေတာ်ကိ

ိ ေသ ကလိ မ့ ်မည်။ ရန်သသည် ေရလမ်းမိ း သကဲ့ သိ ့ ဝင်ေသာအခါ၊

ထာဝရဘရား၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်

သည်

ဆီ းတားေတာ်မမည်။

၂၀ ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေ ွး တ် ေသာသခင်သည် ဇိ အန်ေတာင်ေပ သိ ့ က၍၊ မတရား ေသာ
အမမှလဲ ေသာ ယာကပ်အမျိုးသားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေရာက်လတံ့ ။ ၂၁ သတိ ့၌ ငါကိ ယ်တိင်ေပးေသာ
ပဋိ ညာဥ်တရား ဟမကား၊ သင်၏အေပ မှာ ကျိန်းဝပ်ေသာ ငါ၏ဝိ ညာဥ် ှ င့် သင်၏ တ်၌
ငါထားေသာ စကားသည်၊ ယခမှစ၍ ကာလအစဥ်အဆက် သင်၏ တ်၊ သင့်အမျိုးအ ွယ်၏
တ် ှ င့်၊ သင့်အမျိုးအ ွယ်၏ အမျိုးအ ွယ်၏ တ်ထဲက မထွ က်မေပျာက်ရဟ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။
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၆၀ သင်ထေလာ့။

လင်းေလာ့။

သင်၏အလင်း

ေရာက်လာ ပီ ။

ထာဝရဘရား၏ဘန်းေတာ်သည် သင်၏ အေပ မှာ ေပ ထွ န်းလျက် ှ ိ ၏။ ၂ ကည့် ေလာ့။
ေမှာင်မိက်သည် ေြမ ကီ းကိ ဖံ း လမ်းလိ မ့ ်မည်။ ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက်သည် လများကိ
ဖံ းလမ်းလိ မ့ ်မည်။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သင်၏အေပ မှာ ထာဝရဘရားသည် ေပ ထွ န်းေတာ်မ၍၊
ဘန်းေတာ်သည် သင်၏အေပ မှာ ထင် ှ ားလျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၃ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်
သင်၏အလင်းသိ ့၎င်း၊

ှ င်ဘရင်တိ့သည်

သင်၌

ေပ ထွ န်းြခင်းအေရာင်သိ့၎င်း

လာ ကလိ မ့ ်မည်။ ၄ အရပ်ရပ်သိ့ ေမ ာ် ကည့်ေလာ့။ ခပ်သိမ်းေသာ သတိ ့သည် စေဝး၍
သင့်ထံ သိ ့ လာ က၏။ သင်၏ သား သမီ းတိ ့သည် အေဝးကလာ၍၊ သင်၏အနားမှာ ေမွ းစား
ြခင်းကိ ခံ ကလိ မ့ ်မည်။ ၅ ထိ အခါ သင်သည် ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း ှ င့် င်လန်း ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။
ှ လံ းတန်လပ်၍ ဝမ်းေြမာက်လိမ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ သမဒရာ၏ ကယ်ဝြခင်းသည် သင့်
ဘက်သိ့ ေြပာင်းလဲ ၍၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့၏ စည်းစိ မ် သည် သင့်လက်သိ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။
၆ ကလားအပ်များ ှ င့် မိ ဒျန်ြပည်၊ ဧဖာြပည်မှ ြဖစ်ေသာ ကလားအပ်မျိုးတိ ့သည် သင့်ကိ

ှ ံ ့ြပား ကလိ မ့ ် မည်။ ေ ှ ဘြပည်သား အေပါင်းတိ ့သည် လာ ကလိ မ့ ်မည်။ ေ ှ င့်ေလာဗန်ကိ
ေဆာင်ခဲ့၍၊ ထာဝရဘရား၏ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်တိ့ကိ ဝမ်းေြမာက်စွာ ချီးမွ မ်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၇
ေကဒါြပည်၏ သိ းစအေပါင်းတိ ့သည် သင့်ထံ မှာ စေဝး ကလိ မ့ ်မည်။ နဗာယတ်ြပည်၏
ဆိ တ်တိ့သည် သင် ၏အမကိ ေဆာင် ွက်၍၊

ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ လကဏာ

ှ င့်

ငါ၏ယဇ် ပလင်ေပ သိ ့ တက် ကလိ မ့ ်မည်။ ငါ့ဘန်း ထင် ှ ားရာဗိ မာန်ကိ ငါသည် သာ၍
ဘန်းပွ င့ ်ေစမည်။

၈ မိ ဃ်းတိ မ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ မိ မိတိ့အိမ်သိ့ ပျံေသာ ချိုး များကဲ့ သိ ့၎င်း

ပျံလာေသာ ဤသတိ ့ကား၊ အဘယ်သ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်နည်း။

၉ အကယ်စင်စစ်

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်ေ ကာင့်၎င်း၊ သင်၏ဘန်းကိ ပွင့ ်ေစ ေသာ၊
ဣသေရလအမျိုး၏သန့် ှ င်းေသာ

ဘရားေ ကာင့်

၎င်း၊

သင်၏သားတိ ့ ှ င့်တကွ

သတိ ့ေ ေငွ များကိ အေဝး မှ ေဆာင်ခဲ့ြခင်းငှ ါ၊ တက န်းတ ိင်ငံသားတိ ့သည် ငါ့ကိ ေစာင့်ေန၍၊
တာ သေဘာတိ ့သည် အဦ း ပ ကလိ မ့ ်မည်။
တည် က

၁၀ တပါးအမျိုးတိ ့သည် သင်၏ မိ ့ ိ းကိ

လိ မ့ ်မည်။ ှ င်ဘရင်တိ့သည်လည်း သင့်ကိ ပစ ကလိ မ့ ် မည်။ အေ ကာင်းမကား၊

ငါသည် အမျက်ထွက်၍ သင့်ကိ ဒဏ်ခတ်ေသာ်လည်း၊ ေစတနာစိ တ် ှ င့် သနားဦ းမည်။ ၁၁
တပါးအမျိုးသားတိ ့၏ စည်းစိ မ်ကိ သင့်ထံ သိ ့ ေဆာင်ခဲ့၍၊ သတိ ့၏ ှ င်ဘရင်တိ့ကိလည်း
ပိ ့သမည် အေ ကာင်း၊ သင်၏တံ ခါးတိ ့ကိ ေန့ညဥ့်မပိ တ်ဘဲ အစဥ် ဖွ င့ ်ထားရလိ မ့ ်မည်။
၁၂

အ ကင်ြပည် ှ င့်

အ ကင် ိင်ငံသည်

သင်၏အမ

ကိ

မေဆာင်၊

ထိ ြပည် ှ င့်

ထိ ိင်ငံသည် ပျက်စီးရလိ မ့ ် မည်။ ထိ သိ့ေသာ တိ င်း ိင်ငံတိ ့သည် သတ်သင်ပယ် ှ င်း
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ြခင်းကိ အမှန်ခံရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၃ ငါ၏သန့် ှ င်းရာဌာနကိ

ေလဗ န်ဘန်း ှ င့်တကွ ထင်း းပင်၊ တေဒရပင်၊ တာ

တင့်တယ်ေစြခင်းငှ ါ၊

ရပင်တိ့သည် သင့်ထံ သိ ့

တညီ တ ွ တ်တည်း ေရာက်လာ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါသည် ငါ၏ေြခတင်ရာအရပ်ကိ ဘန်းပွ င့ ်
ေစမည်။ ၁၄ သင့်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာ သတိ ့၏သားတိ ့သည် သင့်ထံ သိ ့ လာ၍ ဦ းချ ကလိ မ့ ်မည်။

သင့်ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပေသာသအေပါင်းတိ ့သည် သင်၏ေြခရင်း၌ ဝပ်ေန က

လိ မ့ ်မည်။

ထာဝရဘရား၏ မိ ၊့ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာ ဘရား၏ ဇိ အန် မိ ဟ
့ ၍၊ သင့်ကိ သမတ်
ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ သင့်ကိ အဘယ်သမ ေ ှ ာက်၍ မသွ ားရမည် အေ ကာင်း၊ သတပါးတိ ့သည်
သင့်ကိ စွ န့်ပစ် ွံ ှ ာ က

သည်အတွ က်၊ ငါသည် သင့်ကိ ထာဝရအထွ ဋ်အြမတ်ြဖစ် ေစမည်။

လမျိုးအစဥ်အဆက်ဝမ်းေြမာက်စရာအေ ကာင်း လည်း ြဖစ်ေစမည်။
တပါးအမျိုးသားတိ ့၏

ိက
့ ိ

စိ ့ရလိ မ့ ်

မည်။

၁၆ သင်သည်

ှ င်ဘရင်တိ့၏သားြမတ်ကိလည်း

စိ ့ရလိ မ့ ်မည်။ ငါထာဝရဘရားသည်၊ သင့်ကိ ကယ်တင်ေသာသ၊ ယာ ကပ်အမျိုး၌
တန်ခိး ကီ းေသာဘရားသည်၊ သင့်ကိ ေ ွး

တ်ေသာ သြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်သည်

သိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ေ ကးဝါအရာ၌ ေ ကိ ၎င်း၊ သံ အရာ၌ ေငွ ကိ ၎င်း၊ သစ်သားအရာ၌
ေ ကးဝါကိ ၎င်း၊ ေကျာက်အရာ၌ သံ ကိ ၎င်း ငါေဆာင်ခဲ့မည်။ သင်၏ အရာ ှ ိ တီ့ကိ ငိ မ်
သက်ေသာသေဘာ၊ အခွ န်ခံတိ ့ကိ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သေဘာ ှ င့် ြပည့်စံ ေစမည်။

၁၈

သင်၏ြပည်၌ အ ိင်အထက် ပြခင်းအသံ ကိ ေနာက်တဖန် မ ကားရ။ သင်၏နယ်အတွ င်းတွ င်
လယ ဖျက်ဆီးြခင်းမ ှ ိ ရ။ သင်၏ မိ ့ ိ းကိ ကယ်တင်ြခင်းဟ၍ ၎င်း၊

မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့ကိ

ချီးမွ မ်းြခင်းဟ၍၎င်း သမတ်ရလိ မ့ ် မည်။ ၁၉ ေနာက်တဖန် ေန့အချိန်၌ သင်၏အလင်းသည်
ေနေပးေသာ အလင်းမဟတ်၊ ညဥ့်အချိန်၌လည်း၊ လ အေရာင်သည် သင့်ကိ မလင်းေစရ။
အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် သင်၌ ထာဝရအလင်း၊ သင်၏ဘရား သခင်သည်
သင်၏ဘန်းအသေရြဖစ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၂၀ ေနာက်တဖန် သင်၏ေနသည်မဝင်ရ။ သင်၏
လသည်လည်း မဆတ်ရ။ ထာဝရဘရားသည် သင်၌ ထာဝရအလင်းြဖစ်ေတာ်မ၍၊
စိ တ်မသာညည်းတွ ားရာ ကာလကန်ေလ ပီ ။ ၂၁ သင်၏လအေပါင်းတိ ့သည် ေြဖာင့်မတ်၍၊
ြပည် ေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ အေမွ ခံသြဖင့်၊ ငါ၏ဘန်းပွ င့ ်ေစြခင်း ငှ ါ၊ ငါ့ကိယ်တိင်စိက်၍
ပစေသာ ပျိုးပင်ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ် မည်။ ၂၂ သငယ်တေယာက်သည် လတေထာင်ြဖစ်ရလိ မ့ ်
မည်။

အားနည်းေသာ

သတေယာက်သည်

အား ကီ းေသာ

လမျိုးြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။

ငါထာဝရဘရားသည် အချိန် ေရာက်လ င် ထိ အမကိ ိးေဆာ်မည်။

၆၁ ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့အေပ မှာ တည်ေတာ်မ၏။ အေ ကာင်းမကား၊
ဆင်းရဲ သားတိ ့
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ဘိ သိက်ေပးေတာ်မ ပီ ။

ှ လံ းေ ကကွဲ ေသာသတိ ့၏

ဘမ်းသွ ားချုပ်ထားလျက်
လျက် ှ ိ ေသာ
၂

စည်းေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ှ ိ ေသာ သတိ ့အား လတ်ြခင်းအေ ကာင်း ှ င့်၊ အကျဥ်းခံ

သတိ ့အား

ေထာင်တံခါးဖွ င့ ်ြခင်း

ထာဝရဘရား၏မဂလာ ှ စ် ှ င့်၊

ေန့ရက်ကာလကိ

အနာကိ

အေ ကာင်းကိ

ငါတိ ့ဘရား

သခင်

ြပေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

အြပစ်ေပးေတာ်မရာ

ကားေြပာ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ စိ တ်မသာညည်းတွ ားေသာ သတိ ့အား

ှ စ်သိမ့ ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ၃ စိ တ်မသာညည်းတွ ားေသာ ဇိ အန် မိ သ
့ ားတိ ့ အဘိ ့ စီ ရင်၍၊ ြပာအရာ၌
ေပါင်းသရဖ၊ ဝမ်းနည်းြခင်း အရာ၌ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းဆီ ၊
အရာ၌

ချီးမွ မ်းြခင်းအဝတ်တန်ဆာကိ

သတိ ့အား

ေပး

ိ းငယ်ေသာ စိ တ်သေဘာ
ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ငါ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မ ပီ ။ ထိ သတိ ့သည် ေြဖာင့်မတ်ြခင်းသပိ တ်ပင်၊ ဘန်းအသေရေတာ်ဘိ့
ထာဝရဘရားစိ က်ပျိုးေတာ်မေသာ အပင်ဟ၍ သမတ်ြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
ေ ှ း ပိ ပျက်ရာတိ ့ကိ
တည်ေဆာက် က

၄

ပြပင် ကလိ မ့ ်မည်။ ေ ှ း ကာလ၌ သတ်သင်ပယ် ှ င်းရာတိ ့ကိ
လိ မ့ ်မည်။ ဆိ တ်ညံေသာ မိ ရ
့ ာ၊ အစဥ်အဆက် စွ န့်ပစ်ရာ အရပ်တိ့ကိ

ပစ ကလိ မ့ ်မည်။

၅ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်

ရပ်လျက်၊ သင်တိ့သိးစ များကိ

ထိ န်းေကျာင်း ကလိ မ့ ်မည်။ တက န်းတ ိင်ငံသား တိ ့သည် သင်တိ့အဘိ ့ လယ်လပ်၍၊
စပျစ်ဥယျာဥ်ကိလည်း ပစ ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ သင်တိ့မကား၊ ထာဝရဘရား၏ ယဇ် ပေရာ
ဟိ တ်ဟ၍၎င်း၊ ငါတိ ့ဘရားသခင်၏ အမေတာ်ထမ်းဟ၍ ၎င်း သမတ်ြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
တပါးအမျိုးသားတိ ့

၏

စည်းစိ မ်ကိ

စား၍၊

သတိ ့၏

ဘန်းအသေရ၌

ဝါ ကား

ဝမ်းေြမာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၇ သင်တိ့အ ှ က်ကွဲြခင်းအရာ၌ ှ စ်ဆေသာ အကျိုးကိ ခံ ရ၍၊
အသေရပျက်ြခင်းအရာ၌လည်း၊ သတိ ့ အဘိ ့ကိ ခံ စားလျက် ဝမ်းေြမာက် ကလိ မ့ ်မည်။
သတိ ့ေြမ၌ ှ စ်ဆေသာအဘိ ့ကိ အေမွ ခံရ၍၊ ထာဝရဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့် ြပည့်စံ ကလိ မ့ ်မည်။
၈ အေ ကာင်းမကား၊ ငါထာဝရဘရားသည် တရားသြဖင့် စီ ရင်ြခင်းကိ

ှ စ်သက်၏။

လယြခင်းအမ ှ င့် အဓမအမကိ မန်း၏။ သစာအတိ င်း သတိ ့အား အကျိုးကိ ေပးမည်။
သတိ ့ ှ င့် ထာဝရပဋိ ညာဥ်ကိ ဖွဲ ့မည်။ ၉ သတိ ့အမျိုးအ ွယ် သားစဥ်ေ ြမးဆက်တိ့သည်
တပါးအမျိုးသားေနရာအရပ်ရပ်၌ ေကျာ်ေစာ ကလိ မ့ ် မည်။ သတိ ့သည် ထာဝရဘရား
ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ

ေသာ

အမျိုးအ ွယ်ြဖစ် က၏ဟ

သတိ ့ကိ

ြမင်ေသာသ

အေပါင်းတိ ့သည် ဝန်ခံ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ထာဝရဘရားေ ကာင့် ငါသည် အလွ န်ဝမ်း ေြမာက်၍၊
ငါ၏ဘရားသခင်ေ ကာင့်
မဂလာေဆာင်လလင်

ငါ့ဝိညာဥ်သည်
သည်

င်

ေပါင်းသရဖကိ

လန်းမည်။

အေ ကာင်းမကား၊

ေဆာင်းသကဲ့ သိ ့၎င်း၊

မဂလာ

ေဆာင်သတိ ့သမီ းသည် တန်ဆာဆင်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ကယ်တင်ြခင်းအဝတ်တန်ဆာ ှ င့် ငါ့ကိ
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ဝတ်ဆင်ေစ၍၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းဝတ်လံ ှ င့် ခံ ေတာ်မ ပီ ။

၁၁ ေြမ ကီ းသည် အပင်ကိ

ေပါက်ေစသကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ထိ အတ ထာဝရဘရားသည်

ခပ်သိမ်းေသာ လမျိုးေ ှ မ့ ှ ာ၊

ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ င့် ချီးမွ မ်းြခင်းကိ ေပ ထွ န်းေစေတာ်မ လိ မ့ ်မည်။

၆၂ ဇိ အန် မိတ့ ည်းဟေသာ ေယ
သ၏

ကယ်

ှ လင် မိ ၏
့ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းသည် ေရာင်ြခည်ကဲ့သိ ့၎င်း၊

တင်ြခင်းသည်

ထွ န်းေတာက်ေသာ

ဆီ မီးခွ က်ကဲ့သိ ့၎င်း

မထင် ှ ားမှီတိင်ေအာင် ထိ မိ အ
့ တွ က် ငါသည် တိ တ် ဆိ တ် ငိ မ်သက်စွာ မေနရ။

၂

တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် သင်၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ကိ ၎င်း၊ ှ င်ဘရင်အေပါင်းတိ ့သည် သင်၏
ဘန်းအသေရ ကိ ၎င်း ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရား၏ တ်ေတာ် ထွ က်နာမသစ်ြဖင့်
သင့်ကိ ေခ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃ သင်သည် ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်၌ တင့် တယ်ေသာ ဦ းရစ်၊
သင်၏ဘရားသခင်ကိင်ေတာ်မေသာ မင်းေြမာက်သရဖ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၄ သင့်ကိ ၊ စွ န့်ပစ်ေသာ
သဟ၍၎င်း၊ သင်၏ေြမ

ကိ ၊ လဆိ တ်ညံေသာ ေြမဟ၍၎င်း ေနာက်တဖန် မေခ ရ။

သင်သည် ငါ ှ စ်သက်ေသာသ၊ သင်၏ ေြမသည်လက်ထပ်ေသာေြမဟေသာ အမည်ကိ
ရလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ

ှ စ်သက် ေတာ်မ၏။

သင်၏ေြမကိ လည်း လက်ထပ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၅ လပျိုသည် အပျိုကညာ ှ င့် လက်ထပ်သကဲ့ သိ ့၊
သင်၏သားတိ ့သည်

သင် ှ င့်

မဂလာေဆာင်သတိ ့သမီ း၌

လက်ထပ် ကလိ မ့ ်မည်။

ဝမ်းေြမာက်သကဲ့ သိ ့၊

မဂလာေဆာင်လလင်သည်

သင်၏ဘရားသခင်သည်

သင်၌

ဝမ်းေြမာက်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၆ အိ ေယ ှ လင် မိ ၊့ ေန့ညဥ့်မြပတ် တိ တ်ဆိတ်စွာ မေနရေသာ
လေစာင့်တိ ့ကိ သင်၏ မိ ့ ိ းေပ မှာ ငါထား ပီ ။ ထာဝရဘရားကိ ေအာက်ေမ့ေစေသာ သတိ ့၊
တိ တ် ဆိ တ်စွာ မေန က ှ င့်။ ၇ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ အ မဲ တည်ေတာ်မမ၊ ေြမ ကီ း ေပ မှာ
ချီးမွ မ်းစရာအေ ကာင်းြဖစ်ေစေတာ်မမမှီတိင် ေအာင်၊ ဘရားသခင်ကိ မ ငိ မ်ေစ က ှ င့်။ ၈
ထာဝရဘရားက၊ သင်၏ ရန်သတိ ့ကိ သင်၏ စပါး ှ င့် ေနာက်တဖန် ငါမေက း။ သင်သည်
ကိ းစား၍ လပ်ေသာ စပျစ်ရည်ကိ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် မေသာက်ရ က။ ၉ စပါးကိ
ရိ တ်ေသာသတိ ့သည် ကိ ယ်တိင်စား၍၊ ထာဝရဘရားကိ ချီးမွ မ်း ကလိ မ့ ်မည်။ စပျစ်သီးကိ
သိ မ်း ေသာ သတိ ့သည် ငါ၏ သန့် ှ င်းရာဌာနတန်တိင်းအတွ င်း ၌ စပျစ်ရည်ကိ
ေသာက် ကလိ မ့ ်မည်ဟ

တန်ခိး ကီ းေသာ

လက်ျာလက် ံ းေတာ်ကိ

တိ င်တည်၍

ကျိန်ဆိေတာ်မ ပီ ။ ၁၀ မိ တ
့ ံ ခါးမှ ထွ က် က။ ထွ က် က။ လများဘိ ့လမ်း ကိ ြပင် က။ ေြမဖိ ့ က။
ဖိ ့ က။ ေကျာက်များကိ ပယ် ှ င်း က။ လများဘိ ့အလံ ကိ ထ က။ ၁၁ ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင်
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ် မသည်ကား၊ သင့်ကိ ကယ်တင်ေသာ သသည် လာ၏။ မိ မိခံထိ က်ေသာ
အခသည် မိ မိ၌ပါလျက်၊ ဆလပ်ေတာ် သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိ ၏ဟ ဇိ အန်သတိ ့သမီ းကိ
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ေြပာ က

ေလာ့။ ၁၂ သတိ ့သည် သန့် ှ င်းေသာသ၊ ထာဝရဘရား ေ ွး တ်ေတာ်မေသာ

သဟ၍၎င်း၊ သင်သည် သတပါး မစွ န့်ပစ်၊ စည်ပင်ေသာ မိ ဟ
့ ၍၎င်း သမတ်ြခင်းကိ
ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

၆၃ တင့်တယ်ေသာ အဝတ်တန်ဆာဆင်ြခင်း၊ ကီးေသာတန်ခိးေ ကာင့် ဝါ ကားြခင်း ှ ိ၍၊
ပန်းဆိ းေသာ အဝတ်ကိဝတ်လျက်၊ ဧဒံ ြပည်ေဗာဇရ မိ မ့ ှ လာေသာ ဤသကား၊
အဘယ်သြဖစ်ပါလိ မ့ ်မည်နည်း။ ၂ ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်ေ ကာင့် နီေသာအဝတ်ကိ
ဝတ်ေတာ်မသနည်း။ အဝတ်ေတာ်သည် စပျစ်သီးကိ နင်းနယ်ေသာ သ၏အဝတ် ှ င့်
အဘယ် ေ ကာင့် တပါသနည်း။

၃ စပျစ်သီးကိ ငါတေယာက်တည်းနင်းနယ်ရ ပီ ။

လများအထဲ ကတေယာက်မ မပါ။

သတိ ့ကိ

ငါအမျက်ထွက်၍

ေကျာ်နင်း ပီ ။

ြပင်းစွ ာအမျက်ထွက်၍ ှ ိပ်နင်း ပီ ။ သတိ ့အေသွ းသည် ငါ့အဝတ်ေပ မှာ ဖျန်းလျက် ှ ိ ပီ ။ ငါ့
အဝတ်တန်ဆာ ှ ိ သမ ကိ ငါဆိ း ပီ ။

၄ အြပစ်ေပးေသာ ေန့ရက်ကိ ငါေအာက်ေမ့ ပီ ။

ငါေ ွး တ်ေသာ သတိ ့၏ ှ စ်သည် ေရာက်လာ ပီ ။ ၅ ငါ ကည့် ၍ မစေသာ သမ ှ ိ ။
မိ င်ေတွ ေသာ် လည်း ေထာက်ပင့်ေသာသမ ှ ိ ။ ထိ ေ ကာင့်၊ ကိ ယ်လက် သည် ကိ ယ်အဘိ ့
ကယ်တင်ြခင်းကိ ပ ပီ ။ ကိ ယ်ေဒါသ အမျက်သည် ကိ ယ်ကိ ေထာက်ပင့် ပီ ။ ၆ လများကိ
အမျက်ထွက်၍ ေကျာ်နင်း ပီ ။ ြပင်းစွ ာ အမျက်ထွက်၍ ကျပ်ကျပ် ှ ိပ်နင်း ပီ ။ သတိ ့အေသွ းကိ
ေြမေပ မှာ သွ န် ပီ ။ ၇ က ဏာ ှ င့် မဟာေမတာေတာ်အတိ င်း ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့အား
သနားေတာ်မေသာ အရာအလံ း စံ ကိ ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌ ပေတာ်မေသာ
မဟာေကျးဇးေတာ်ကိ၎င်း ေထာက်၍၊ ထာဝရဘရား၏ မဟာေမတာေတာ် ှ င့်၊ထာဝရဘရား၏
ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ

ငါချီးမွ မ်းမည်။

ငါ၏လြဖစ် က၏။

သစာမပျက်ေသာ

သြဖင့်၊

ကယ် တ်ေတာ်မ၏။

သတိ ့ကိ

အကယ်စင်စစ်

၈

သားလည်း
၉

သတိ ့သည်

ြဖစ် က၏ဟ

မိ န့်ေတာ်မ

အမေရာက်ေလရာရာ၌

သတိ ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မမ။ ေ ှ ေတာ်
့
မှ ေစလတ်ေသာ ေကာင်းကင်တမန်သည် ကယ်တင်လျက်၊
ေမတာက ဏာေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်းေ ွး တ်ေတာ်မ၏။ ေ ှ းကာလပတ်လံ း သတိ ့ကိ
ချီေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၁၀ သတိ ့သည်လည်း ပန်ကန်၍၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ
နာေစ က၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ သတိ ့ကိ ရန် ဘက် ပ၍ စစ်တိက်ေတာ်မ၏။

၁၁ ထိ အခါ

ထာဝရဘရား၏ လတိ ့သည် ေ ှ းကာလ၊ ေမာေ ှ ၏ကာလကိ ေအာက်ေမ့ က၏။ မိ မိလတိ ့ ကိ
သိ းထိ န်း ှ င့်တကွ

ပင်လယ်ထဲက

ထတ်ေဆာင်ေသာ

ဘရားသည်

အဘယ်မှာ

ှ ိ ေတာ်မသနည်း။ မိ မိလတိ ့အထဲ ၌ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ သွ င်းလျက်၊ ၁၂
ေမာေ ှ ၏လက်ျာနားမှာ ဘန်း ကီ းေသာ လက် ံ းေတာ်ကိ သွ င်း၍၊ အသေရေတာ်ကိ အစဥ်
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ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေရကိ ခွဲ သြဖင့်၊ ၁၃ လွ င်ြပင်၌ ြမင်းကိ ှ င်သကဲ့ သိ ့၊
အဆီ းအတား မ ှ ိ ဘဲ နက်နဲရာအရပ်၌ သတိ ့ကိ ေဆာင်သွားေသာ ဘရား သည် အဘယ်မှာ
ှ ိ ေတာ်မသနည်း။

၁၄

ချိုင့်ထဲ သိ့သိး ွား

ဆင်းသွ ားသကဲ့ သိ ့၊

ထာဝရဘရား၏

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ငိ မ်ဝပ်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ထိ သိ့ အသေရေတာ်ကိ
ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ၊ ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့ကိ ေဆာင်သွားေတာ်မပါ ပီ ။ ၁၅ ေကာင်းကင်ဘံ က
ငံ ့ ကည့်ေတာ်မပါ။ သန့် ှ င်း၍ ဘန်း ကီ းေသာေနရာက ကည့် ေတာ်မပါ။ စိ တ်ေတာ်
အား ကီ း၍

တန်ခိးကိ

ြပေတာ်မြခင်း၊

က ဏာေတာ်လပ် ှ ား၍

အက ်ပ်တိ့ကိ

သနားစံ မက်ေတာ်မြခင်းသည် အဘယ်မှာ ှ ိ ပါသနည်း။ ချုပ်တည်းေတာ်မသေလာ။ ၁၆
အာြဗဟံ သည်

အက ်ပ်တိ့ကိမသိ ၊

ဣသေရလသည်

လက်မခံ ေသာ်လည်း၊

အကယ်စင်စစ်ကိယ်ေတာ် သည် အက ်ပ်တိ့အဘြဖစ်ေတာ်မ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊
ကိ ယ်ေတာ် သည် အက ်ပ်တိ့အဘြဖစ်ေတာ်မ၏။ ေ ှ းကာလမှစ၍ အက ်ပ်တိ့ကိ
ေ ွး တ်ေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏လမ်းမှ အက ်ပ်တိ့ကိ
အဘယ်ေ ကာင့်လဲ ေစေတာ်မသနည်း။

ကိ ယ်ေတာ်ကိမေ ကာက် ွံ မည်
့ အေ ကာင်း၊

အက ်ပ်တိ့၏ စိ တ် ှ လံ းကိ အဘယ်ေ ကာင့် ခိ င်မာေစေတာ်မသနည်း။ ကိ ယ်ေတာ်၏
က ်ပ်တိ့အတွ က်၊
၁၈

အေမွ ေတာ်ြဖစ်ေသာအ ယ်တိ့အတွ က်

ကိ ယ်ေတာ်၏

သန့် ှ င်းသတိ ့သည်

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ

ေကျာ်နင်း

ြပန်လာေတာ်မပါ။

ခဏသာအစိ းရ ပီ းမှ၊

ကသည်ြဖစ်၍၊

၁၉

ရန်သတိ ့သည်
အက ်ပ်တိ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်မအပ်စိးဘးေသာ သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ နာမေတာ်ြဖင့် သမတ်ြခင်းကိ မခံ ဘးေသာ
သကဲ့ သိ ့၎င်းြဖစ် ကပါ၏။ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ ေဟာ၍၊ ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ တန်ခိး ကီ းေသာ
ငါေပတည်း။

၆၄ ကိယ်ေတာ်သည် မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ဖွင့ ်လှ စ်၍၊ ဆင်းသက်ေတာ်မပါေစေသာ။
ေ ှ ေတာ်
့
၌

ေတာင်တိ့သည်

လပ် ကပါေစေသာ။

၂

မီ းသည်အမိ က်ကိ

ေလာင်သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ေရကိ ဆ ေစသကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်ပါေစေသာ။ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ ကိ ယ်ေတာ် ၏
ရန်သတိ ့သည် နာမေတာ်ကိ သိ ၍၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ လအမျိုး မျိုးတိ ့သည် တန်လပ် ကပါလိ မ့ ်မည်။
၃ အက ်ပ်တိ့ ေြမာ်လင့်သည်ထက်၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမတိ ့ကိ

ပေတာ်မေသာအခါ၊

ဆင်းသက်ေတာ်မ၍ ေတာင်တိ့သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ လပ် ကပါ၏။

၄ ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ေြမာ်လင့်ေသာသတိ ့အဘိ ့အလိ ငှါ

ေကျးဇး ပေတာ်မေသာဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်မှတပါး

အြခားေသာ ဘရားသခင်ကိ ကမာဦ းမှစ၍ အဘယ်သမ မ ကားမသိ ပါ။ နားြဖင့်မ ကား၊
မျက်စိြဖင့်မြမင်စဖးပါ။ ၅ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့် ေြဖာင့်မတ်စွာ ကျင့် ေသာသ၊ တရား
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ေတာ်လမ်းတိ ့၌
မိ ဿဟာယ

ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ဖွဲ ့ေတာ်

မ၏။

ေအာက်

ေမ့ေသာသတိ ့ ှ င့်

ထိ လမ်းတိ ့မှ

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်တိ့သည်

အစဥ်လဲ တတ်

ေသာေ ကာင့် အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။ ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ ကပါ မည်ေလာ။ ၆
အက ်ပ်တိ့ ှ ိ သမ သည် စင် ကယ်ြခင်းမ ှ ိ ပါ။ ပဘးသမ ေသာ ကသိ လ်ေကာင်းမတိ ့သည်
ညစ်ေသာ အဝတ် ှ င့်တ ကပါ၏။ အက ်ပ်တိ့ ှ ိ သမ သည် သစ် ွက် ကဲ့ သိ ့
ကိ ယ်အြပစ်တိ့သည် ေလကဲ့ သိ ့ အက ်ပ်တိ့ကိ တိ က်သွားပါ ပီ ။

ိ း ွမ်းလျက် ှ ိ ၍၊
၇ နာမေတာ်ကိ

ပဌနာ ပေသာသ၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ မှီဝဲြခင်းငှ ါ ကိ ယ်ကိကိယ် ိးေဆာ်ေသာ သတေယာက်မ
မ ှ ိ ပါ။ အေ ကာင်းမကား၊ မျက် ှ ာေတာ်ကိလဲ ၍ အက ်ပ်တိ့ကိ ဒစ ိ က်အြပစ်အားြဖင့်
ဆံ း ံ းေစေတာ်မ ပီ ။

၈ သိ ့ရာတွ င်အိထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့

အဘြဖစ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်တိ့သည် အိ းေြမြဖစ်ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့၏
အိ းထိ န်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်တိ့ ှ ိ သမ သည် လက်ေတာ် ှ င့် ဖန်ဆင်းေသာအရာ ြဖစ်ပါ၏။
၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ြပင်းစွ ာ အမျက်ထွက်ေတာ် မမပါ ှ င့်။ ြပစ်မှားမိ ေသာ အြပစ်တိ့ကိ

အစဥ်မြပတ် ေအာက်ေမ့ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ကည့် ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့ ှ ိ သမ သည်
ကိ ယ်ေတာ်၏ လြဖစ် ကပါ၏။ ၁၀ သန့် ှ င်းေသာ မိ ေ့ တာ်တိ့သည် ေတာြဖစ် ကပါ ပီ ။
ဇိ အန်ေတာင်လည်း

ေတာြဖစ်ပါ ပီ ။

ေယ ှ လင် မိ ့

လည်းပျက်စီးပါ ပီ ။

၁၁

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဘိ းေဘးတိ ့ချီးမွ မ်းရာအရပ်၊ အက ်ပ်တိ့၏ သန့် ှ င်းတင့်တယ်ေသာ
ဗိ မာန်ေတာ်ကိ မီ းေလာင်ပါ ပီ ။ အက ်ပ်တိ့ ှ စ် သက်ဘွယ်ေသာ အရာ ှ ိ သမ တိ ့သည်
သတ်သင်ပယ် ှ ားလျက် ှ ိ ကပါ၏။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ဤအမတိ ့ကိ သည်းခံ ေတာ်မ
မည်ေလာ၊ ေအာင့်လျက်ေန၍ အက ်ပ်တိ့ကိ အလွ န် ဆင်းရဲ ေစေတာ်မမည်ေလာ။

၆၅ ငါ့ကိမေမးမေလ ာက်ေသာသတိ့၏

စကားကိ

ငါနားေထာင် ပီ ။

ငါ့ကိမ ှ ာေသာသတိ ့သည် ငါ့ကိေတွ ့ရ က ပီ ။ ငါ့ကိ ကည့် ကေလာ့။ ကည့် ကေလာ့ဟ
ငါ့နာမကိ ပဌနာမ ပေသာလမျိုးအား ငါေြပာဆိ ပီ ။ ၂ မိ မိအလိ အတိ င်း မေကာင်းေသာလမ်းကိ
လိ က်၍၊

ြငင်းဆန်တတ်ေသာ

လမျိုးကိ

မျက် ှ ာ ပလျက်၊

တေန့လံ း

ငါသည်

ကိ ယ်လက်ဝါးကိ ြဖန့် ရ ပီ ။ ၃ ထိ လမျိုးသည် ဥယျာဥ်၌ ယဇ် ပေဇာ်၍၊ အတ်ေပ မှာ ေလာဗန်ကိ
မီ း ိ သြဖင်
့
့ ၊ ငါ့အမျက်ကိ

ိးေဆာ် ြခင်းငှ ါ၊ ငါ့မျက်ေမှာက်၌ အစဥ် ပတတ်၏။

သချုင်းမှာေန၍၊ သချုင်းတွ င်း၌ အိ ပ်တတ်၏။ ဝက်သားကိ စား၍၊

၄

ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ

အမဲ သား ပတ်ရည် ကိ ေသာတတ်၏။ ၅ သတိ ့ကလည်း၊ သင်သည် အသီ းအြခားေနေလာ့။
ငါ့ထံသိ ့ မချဥ်း ှ င့်။ ငါသည်သင့်ထက်သာ၍ သန့် ှ င်းသည်ဟ ဆိ တတ်၏။ ထိ သိ့ေသာ
သတိ ့သည် ငါ့ ှ ာေခါင်း၌ မီ းခိ းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အစဥ်ေလာင်ေသာမီ းကဲ့ သိ ့ ၎င်း ြဖစ် က၏။ ၆
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ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ စာရင်းမှတ်လျက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ငါသည် တိ တ်ဆိတ်စွာမေန၊ အကျိုးအြပစ်ကိ
ဆပ်ေပးမည်။ ၇ သင်တိ့၏ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ၎င်း၊ ေတာင်ေပ မှာ ေလာဗန်ကိ မီ း ိ ့၍၊
ကန်းေပ မှာ ငါ့ကိကဲ့ရဲ ့ေသာ သင်တိ့ ဘိ းေဘး၏ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ၎င်း သင်တိ့ရင်ခွင်၌
ငါဆပ်ေပးမည်။ အကယ်စင်စစ်သတိ ့ ပဘးေသာ အကျင့်

တိ ့၏ အကျိုးအြပစ်ကိ

သတိ ့ရင်ခွင်၌ ငါြခင်၍ ေပးမည်ဟ၊ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈ တဖန်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

စပျစ်သီး ပတ်၌

စပျစ်ရည်ကိ

ေတွ ့ေသာအခါ

မဖျက် ှ င့်၊

မဂလာ ှ ိ သည်ဟ ဆိ တတ်သကဲ့ သိ ့၊ ထိ အတ၊ ငါ့က န်တိ့၏ အကျိုးအလိ ငှါ ငါ ပမည်။
အကန်အစင်မဖျက်။ ၉ ယာကပ်အမျိုးထဲ က မျိုးေစ့ကိ ၎င်း၊ ယဒအမျိုးထဲ က ငါ့ေတာင်ကိ
အေမွ ခံရေသာသကိ ၎င်း

ငါထတ်ေဘာ်

မည်။

ငါေ ွးေကာက်ေသာ

ြပည်ေတာ်ကိ အေမွ ခံ၍၊ ငါ၏က န်တိ့သည် ေနရ ကလိ မ့ ်မည်။

သတိ ့သည်

၁၀ ငါ့ကိ ှ ာေသာ

ငါ၏လတိ ့အဘိ ့၊ ှ ာ န်အရပ်သည် သိ းြခံ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ အာေခ ချိုင့်သည်လည်း ွားများ
အိ ပ်ရာအရပ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

သင်တိ့မကား၊

၁၁

ထာဝရဘရားကိ စွန့်ပစ်ေသာသ၊

ငါ၏သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ကိေမ့ေလျာ့ေသာသ၊ ဂါဒ ဘရားေ ှ မ့ ှ ာ စားပွဲ ကိခင်း၍၊
ေမနိဘရားအား သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ ြပင်ေသာသ ြဖစ် က၏။ ၁၂ သင်တိ့ကိ
ငါေရတွ က်၍၊ ထား၌အပ်မည်။ ှ ိ သမ တိ ့သည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရေအာင် ဦ းချရ က
လိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ငါေခ ေသာ အခါမထး က။ ငါေြပာေသာအခါ
နားမေထာင် က။ ငါ့ မျက်ေမှာက်၌ မေကာင်းေသာ အကျင့်ကိ ကျင့် က၏။ ငါမ ှ စ်သက်ေသာ
အရာကိ ေ ွးယ က၏။

၁၃ ထိ ေ ကာင့်၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ငါ၏က န်တိ့သည် စား ကလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့ မကား၊ မွ တ်သိပ် ကလိ မ့ ်မည်။ ငါ၏က န်တိ့သည်
ေသာက် ကလိ မ့ ်မည်။

သင်တိ့မကား၊

ေရငတ် ကလိ မ့ ်မည်။

ငါက န်

တိ ့သည်

ဝမ်းေြမာက် ကလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့မကား၊ ှ က် ေ ကာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ငါ၏က န်တိ့သည်
င်လန်းေသာ စိ တ် ှ င့် သီ ချင်းဆိ ကလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့မကား၊ ဝမ်းနည်းေသာစိ တ် ှ င့်
ငိ ေ ကး ကလိ မ့ ်မည်။
၁၅

သင်တိ့သည်

ေ ကကွဲ ေသာ
ကိ ယ်နာမကိ ၊

ှ လံ း ှ င့်

ညဥ်းတွ ား

ငါေ ွးေကာက်ေသာ

ြမည်တမ်း ကလိ မ့ ်မည်။
သတိ ့၌

ကျိန်ဆဲဘိ့ရာ

ကျန်ရစ်ေစ ကလိ မ့ ်မည်။ အ ှ င် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ ကွ ပ်မျက်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏
က န်တိ့ကိ

အြခားေသာနာမြဖင့်

မှည့်ေတာ်မမည်။

၁၆

ေြမ ကီ းေပ မှာ

မိ မိကိ

မိ မိေကာင်း ကီ းေပးေသာ သသည်၊ သစာေစာင့်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ အမှီ ပ၍
ေကာင်း ကီ းေပးလိ မ့ ်မည်။ ေြမ ကီ းေပ မှာ ကျိန်ဆိေသာသသည်၊ သစာေစာင့်ေတာ်မေသာ
ဘရားသခင် ကိ တိ င်တည်၍ ကျိန်ဆိလိမ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ အရင်အမတိ ့ကိ
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ေမ့ေလျာ့ရ၏။ ငါ့မျက်ေမှာက်၌ ကွ ယ် ေပျာက်လျက် ှ ိ က၏။

ကည့် ေလာ့။

၁၇

မိ ဃ်းေကာင်းကင်သစ် ှ င့် ေြမ ကီ းသစ်ကိ ငါဖန်ဆင်းမည်။ အရင်မိဃ်းေကာင်းကင်
ှ င့်ေြမ ကီ းကိ မေအာက်ေမ့ရ။ ှ လံ းမမှတ်မိရ။ ၁၈ ငါဖန်ဆင်းလတံ့ ေသာအရာေ ကာင့်၊
သင်တိ့ သည်

အစဥ်အ မဲ

ဝမ်းေြမာက် န်လန်း ကလိ မ့ ်မည်။ ေယ

ဝမ်းေြမာက်စရာအေ ကာင်း၊

မိ သ
့ ားတိ ့ကိ

ှ လင် မိ က
့ ိ

င်လန်းစရာအေ ကာင်းြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ

ငါဖန်ဆင်း၏။ ၁၉ ငါသည်လည်း ေယ ှ လင် မိ ေ့ ကာင့် ဝမ်းေြမာက်မည်။ ငါ၏လတိ ့ေ ကာင့်
င်လန်းမည်။ ထိ မိ ့၌ ငိ ေ ကးသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ်သံကိ ေနာက်တဖန်မ ကားရ။
ထိ မိ ့၌ အသက်ငယ်ေသာသငယ်မ ှ ိ ရ။ မသက်

၂၀

မြပည့်စံ ေသာ လအိ လည်းမ ှ ိ ရ။

အသက်တရာ ှ ိ လျက် ေသေသာသကိ သငယ်ဟ၍မှတ်ရ၏။ အြပစ် ှ ိ ေသာ သသည်
အသက်တရာ ှ ိ လျက်ေသလ င်၊ ကျိန်ြခင်းကိ ခံ ရေသာသဟ၍မှတ်ရ၏။ ၂၁ ထိ သတိ ့သည်
ကိ ယ်ေဆာက်ေသာအိ မ်၌ ေန ကလိ မ့ ်မည်။ ကိ ယ်စိက်ေသာ စပျစ်ဥယျာဥ်အသီ းကိ စား က
လိ မ့ ်မည်။ ၂၂ သတိ ့သည် အိ မ်ကိ ေဆာက်၍ အြခားေသာသ ေနရမည်မဟတ်။ သတိ ့သည်
စပျစ်ဥယျာဥ်ကိစိက်၍ အြခားေသာသစားရမည်မဟတ်။ ငါ၏ လတိ ့အသက်သည်
သစ်ပင်၏အသက်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍၊
သံ းေဆာင်ရ က

လိ မ့ ်မည်။

သတိ ့သည်

ကိ ယ် ပစေသာအရာကိ

၂၃ ငါေ ွးေကာက်ေသာ

ကာြမင့်စွ ာ

သတိ ့သည် အချည်း ှ ီး

မလပ်မေဆာင်ရ က။ အသက်တိေသာ သားကိ မဘွ ား မြမင်ရ က။ ကိ ယ်တိင်မှစ၍
အမျိုးအ ွယ်တိ့သည်၊

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ

ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ

ခံ ရေသာသြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၄ ငါသည် သတိ ့မေခ မှီကပင် ထးမည်။ ေလ ာက် စဥ်တွင်ပင်
ငါနားေထာင်မည်။ ၂၅ ေတာေခွ း ှ င့် သိ းသငယ်တိ့သည် အတကျက် စား ကလိ မ့ ်မည်။
ြခေသ့ သည် ွားကဲ့ သိ ့ ြမက်ကိစားလိ မ့ ် မည်။ ေ မမကား၊ ေြမမန့်ကိသာ စားရလိ မ့ ်မည်။ ငါ၏
သန့် ှ င်းေသာေတာင်တြပင်လံ း၌ အချင်းချင်း

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်းကိ မ ပရ ကဟ

ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မ၏။

၆၆ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ေကာင်းကင်ဘံ သည်

ေြမ ကီ းသည်

အဘယ်သိ့ေသာ

ငါ့ေြခတင်

ရာခံ ြဖစ်၏။

ငါ့ပလင်ြဖစ်၏။

ဗိ မာန်ကိ

ငါ့အဘိ ့

တည်ေဆာက် ကမည်နည်း။ အဘယ်အရပ်သည် ငါကျိန်းဝပ်ရာ အရပ်ြဖစ်မည်နည်း။ ၂
ဤအရာအလံ းစံ တိ ့သည် ငါ့ကိယ်တိင်ဖန်ဆင်းေသာေ ကာင့် ြဖစ် က၏။ စိ တ် ှ ိမ့ ်ချြခင်း၊
ှ လံ းေ ကကွဲ ြခင်း၊ ငါ့စကားေ ကာင့် တန်လပ်ြခင်း ှ ိ ေသာသကိ သာ ငါ ကည့် မည်။ ၃
တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ွားကိ သတ်ေသာ သသည် လကိ သတ်ေသာသ ှ င့်တ၏။

သိ းသငယ်ကိ ယဇ် ပေဇာ်ေသာသသည် ေခွ းလည်ပင်းကိ ြဖတ်ေသာ သ ှ င့်တ၏။ အလဒါနကိ
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လဒါန်းေသာသသည် ဝက်ေသွ းကိ လဒါန်းေသာသ ှ င့်တ၏။ ေလာဗန်ကိမီး ိ ေသာသသည်
့
ပ်တကိ ေကာင်း ကီ းေပးေသာသ ှ င့်တ၏။ အကယ်စင် စစ် ထိ သတိ ့သည် မိ မိအလိ ှ ိ ရာ
လမ်းကိ ေ ွး က၏။ မိ မိဆိးညစ်ေသာအမတိ ့၌ ေမွ ့ေလျာ် က၏။ ၄ ငါသည်လည်း၊ သတိ ့ဘိ့
ေဘးဥပဒ်များကိ ေ ွးမည်။ သတိ ့ေ ကာက်ေသာအမကိ ေရာက်ေစမည်။ အေ ကာင်းမကား၊
ငါေခ ေသာအခါ အဘယ်သမ မထး။ ငါေြပာေသာအခါ သတိ ့သည် နားမေထာင် က။ ငါ့
မျက်ေမှာက်၌ မေကာင်းေသာ အကျင့်ကိ ကျင့်၍၊ ငါမ ှ စ်သက်ေသာအရာကိ ေ ွးယ က၏။ ၅
ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်စကားေတာ်ေ ကာင့် တန်လပ်ေသာ သတိ ့၊ စကားေတာ်ကိ
နားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့ကိမန်း၍၊ ငါ့နာမေ ကာင့် ှ င်ထတ်ေသာ ညီ အစ်ကိတိ့က၊
ငါတိ ့သည်သင်တိ့၏ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ ြမင်ရမည်အေ ကာင်း၊ ထာဝရဘရားသည်
ဘန်းပွ င့ ်ေတာ်မေစသတည်းဟ ေြပာတတ်ေသာ်လည်း၊ ှ က်ေ ကာက် က

လိ မ့ ်မည်။ ၆ မိ ့၌

အတ်အတ်ကျက်ကျက်ေသာအသံ ၊ ဗိ မာန်ေတာ်ထဲက ထွ က်ေသာအသံ ၊ ရန်သတိ ့အား အကျိုး
အြပစ်ကိ ေပးေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား၏စကားသံ ေပတည်း။ ၇ ဇိ အန်သတိ ့သမီ းသည်
သားဘွ ားြခင်းေဝဒနာကိ
ေယာက်ျားကိ ြမင်၏။

မခံ မှီသားကိ ဘွား၏။

ေဝဒနာခံ ချိန်မေရာက်မှီ

၈ ထိ သိ့ေသာအမကိ အဘယ်သသည်

သား

ကားဘး သနည်း။

ထိ သိ့ေသာအမကိ အဘယ်သသည် ြမင်ဘး သနည်း။ တိ င်း ိင်ငံကိ တေန့ြခင်းတွ င်
ဘွ ားတတ်သေလာ။ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိ တ ပိ င်နက် ဘွ ားတတ်သေလာ။
ဇိ အန်သတိ ့သမီ းသည် သားဘွ ားြခင်းေဝဒနာကိ ခံ အံ့ ဆဲ ဆဲတွင်၊ သားများကိ ဘွ ားြမင်ပါသည်
တကား။ ၉ သားဘွ ားမည်အေ ကာင်းကိ ငါသည်စီရင် ပီ းမှ၊ မဘွ ားေစဘဲ ေနရမည်ေလာဟ
ထာဝရဘရားေမးေတာ်

မ၏။

ငါသည်

ပဋိ သေ ေပး ပီ းမှ၊

ချုပ်ထားရမည်ေလာဟ သင်၏ဘရားသခင်ေမးေတာ် မ၏။

မဘွ ား ိင်ေအာင်

၁၀ ေယ

ှ လင် မိ က
့ ိ

ချစ်ေသာသအေပါင်းတိ ့၊ သ ှ င့်အတ ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကေလာ့။ ေယ ှ လင် မိ အ
့ တွ က်
စိ တ်မသာညည်းတွ ားေသာသအေပါင်းတိ ့၊
၁၁

သိ ့ ပလ င်၊

သ ှ င့်အတ

အလွ န်ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။

သ၏ချမ်းသာြခင်းသားြမတ်ကိစိ့၍

ဝ ကလိ မ့ ်မည်။

သ၏စည်းစိ မ် ကယ်ဝြခင်းအထဲ က ထတ်ယ၍ ေမွ ့ေလျာ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ြမစ်ကဲ့သိ ့ ချမ်းသာကိ ၎င်း၊ စီ းေသာေရကဲ့ သိ ့တပါး အမျိုးသားတိ ့၏
စည်းစိ မ်ကိ၎င်း ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ငါေရာက်ေစမည်။ သင်တိ့သည် သားြမတ်ကိစိ့၍
ခါး၌ချီြခင်း၊ ဒးေပ မှာ ြမူြခင်းကိ ခံ စားရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၃ အမိ သည် သားငယ်ကိ

ှ စ်သိမ့ ်ေစသကဲ့ သိ ့၊ သင်တိ့ကိ ငါ ှ စ်သိမ့ ်ေစမည်။ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ချမ်းသာ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
၁၄ ထိ သိ့ ေတွ ့ြမင်သြဖင့်၊ သင်တိ့၏ ှ လံ းသည်

ေဟ ှ ာယ

င်ြမူး၍၊ အ ိ းတိ ့ သည်စိမ်းလန်းေသာ
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အပင်ကဲ့သိ ့ သန် ကလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်သည်လည်း က န်ေတာ်တိ့အား၎င်း၊
အမျက်ေတာ်သည်

ရန်သ

တိ ့အား၎င်း

ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။

၁၅

ကည့် ေလာ့။

ထာဝရဘရားသည် ြပင်းစွ ာေသာ အ ှ ိ န်အားြဖင့် အမျက်ေတာ်ကိ၎င်း၊ မီ းလံ အားြဖင့် ဆံ းမ
ေတာ်မြခင်းကိ ၎င်း ထင် ှ ားစွ ာ ြပြခင်းငှ ါ၊ ေလေဘွ ကဲ့သိ ့ေသာ ရထားေတာ်တိ့ကိစီး၍၊
မီ းကဲ့ သိ ့

ကလာေတာ် မလိ မ့ ်မည်။

၁၆ ထာဝရဘရားသည်

မီ း ှ င့်ထားအားြဖင့်၊

လသတဝါအေပါင်းတိ ့ကိ အြပစ်ေပးေတာ်မ၍၊ ထာဝရ ဘရားကွ ပ်မျက်ေတာ်မေသာ
သတိ ့သည် များ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဝက်သား၊ ကက် သား၊
ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာအရာကိ စားလျက်၊ ဥယျာဥ်တိ့တွင် အလယ်၌ ှ ိ ေသာ သတေယာက်ေနာက်သိ့
လိ က်၍၊ မိ မိတိ့ကိ သန့် ှ င်းစင် ကယ်ေစေသာ သတိ ့သည် တ ပိ င် နက် ပျက်စီးြခင်းသိ ့
ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့၏အကျင့် ကိ ၎င်း အ ကံ အစည်တိ့ကိ၎င်း ငါသိ ၏။

၁၈

အချိန်တန်မှ ဘာသာစကားြခားနားေသာ လ အမျိုးမျိုးအေပါင်းတိ ့ကိ ငါစည်းေဝးေစသြဖင့်၊
သတိ ့သည် လာ၍ ငါ၏ဘန်းကိ ဖးြမင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ ထိ သတိ ့တွင် အလံ ကိ ငါထမည်။
ေဘးလွ တ် ေသာ သတိ ့ကိ တာ ြပည်၊ ဖလြပည်၊ ေလးလက်နက်ကိ သံ းတတ်ေသာ လဒြပည်၊
တဗလြပည်၊ ယာဝန်ြပည်မှစ၍၊ ငါ၏နာမကိ မ ကား၊ ငါ၏ဘန်းကိ မြမင်၊ ေဝးစွ ာေသာ
တက န်းတ ိင်ငံအရပ်သိ့ ေစလတ်သြဖင့်၊ တပါး အမျိုးသားတိ ့တွင်
ေဟာေြပာ ကလိ မ့ ်မည်။

ငါ၏ဘန်းကိ

၂၀ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် စင် ကယ်ေသာ ဖလား

စသည်တိ့ ှ င့်၊ ပေဇာ်သကာကိ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့သကဲ့ သိ ့၊ ထိ သတိ ့သည် သင်တိ့၏
ညီ အစ်ကိ အေပါင်းကိ ြမင်း၊ ရထား၊ ထမ်းစင်၊ ြမည်း၊ ကလားအပ် ေပ ၌တင်၍၊
ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ဘိ့ရာ၊ ခပ်သိမ်း ေသာအြပည်ြပည်တိ့မှငါ၏ သန့် ှ င်းေသာေတာင်၊
ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ေဆာင်ခဲ့ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ထိ သအချို တ
့ ိ ့ကိ

ငါေ ွးယ၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အရာ ှ င့် ေလဝိ လအရာ၌ခန့်ထားမည်ဟ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၂ ငါဖန်ဆင်းေသာ ေကာင်းကင်သစ် ှ င့် ေြမ ကီ းသစ်သည် ငါ့ေ ှ ့၌

တည်သကဲ့ သိ ့၊ သင်တိ့၏အမျိုးအ ွယ် ှ င့် သင်တိ့၏ နာမသည်လည်း တည်ရလိ မ့ ်မည်ဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ လသတဝါအေပါင်းတိ ့သည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကိ းကွ ယ်ြခင်းငှ ါ
လဆန်းေန့ ှ င့်ဥပသ်ေန့ အစဥ်အတိ င်းလာ က

လိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

ထိ သတိ ့သည်၊ ငါ့ကိြပစ်မှားေသာသတိ ့၏ အေသေကာင်များကိ ထွ က်၍ ကည့် ကလိ မ့ ်မည်။
သတိ ့၏ ပိ းသည်မေသ ိင်ရာ။ သတိ ့၏မီ းသည်လည်းမ ငိ မ်း ိင်ရာ။ လသတဝါအေပါင်းတိ ့၌
ွံ ှ ာဘွ ယ်ြဖစ်ရ က

ေဟ ှ ာယ

လိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
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ေယရမိ

၁ ယဒ ှ င်ဘရင်

အာမန်သားေယာ ှ ိ မင်းနန်းစံ

ဆယ်သံ း ှ စ်တွင်၎င်း၊

ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ိ သား ေယာယ ကိ မ်လက်ထက်၌၎င်း၊ ၂ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ိ သား
ေဇဒကိ

မင်းနန်းစံ

ဆယ်တ ှ စ်ေစ့၍

သိ မ်းသွ ားချုပ်ထားသည်တိင်ေအာင်၊
ဗလာမိ န်ြပည်၊ အာနသတ် မိ ေ့ န

ပဥပလတွ င်၊
၃

ေယ ှ လင်

ထာဝရဘရား၏

မိ သ
့ ားတိ ့ကိ

ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိခံေသာ

ဟိ လခိ သားယဇ် ပေရာဟိ တ် ေယရမိ စကားမှာ၊ ၄

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီ သိ ့ ေရာက်၍ မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၅
သင့်ကိ အမိ ဝမ်းထဲ ၌ ငါမဖန်ဆင်းမှီသင့်ကိ ငါသိ ပီ ။ မဘွ ားမှီကပင် သင့်ကိ ငါသန့် ှ င်းေစ၍၊ လ
အမျိုးမျိုးတိ ့အဘိ ့၊ ပေရာဖက်အရာ၌ ခန့်ထား ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၆ ငါကလည်း၊

အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ် သည် မေဟာမေြပာတတ်ပါ။ သငယ်ြဖစ်ပါ၏ဟ
ေလ ာက်လ င်၊ ၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊ အက ်ပ်သည် သငယ် ြဖစ်ပါ၏ဟ မေြပာ ှ င့်။
အ ကင်သ ှ ိ ရာသိ ့ သင်ကိ ငါ ေစလတ်၏။ ထိ သ ှ ိ ရာသိ ့ သင်သွားရမည်။ အ ကင် စကားကိ
ငါမှာထား၏။ ထိ စကားကိ သင်ဆင့်ဆိ ရမည်။

၈ သတိ ့ကိမေ ကာက် ှ င့်။ သင့်ကိ

ကယ် တ်ြခင်းငှ ါ သင် ှ င့်အတ ငါ ှ ိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ၉ လက်ေတာ်ကိဆန့်၍
ငါ့ တ်ကိတိ့ေတာ်မလျက်၊ သင်၏ တ်၌ ငါ့စကားကိ ငါသွ င်းထား ပီ ။ ၁၀ ကည့် ေလာ့။
သင်သည် တ်ပယ် ဖိ ချ ဖျက်ဆီး ေမှာက်လှဲရေသာအခွ င့ ်၊ တည်ေဆာက်စိက်ပျိုးရေသာ
အခွ င့ ် ှ င့် သင့်ကိ လအမျိုးမျိုးတိ ့၏ တိ င်း ိင်ငံများ အေပ မှာ ယေန့ငါခန့်ထား ပီ ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်၍၊ ေယရမိ ၊
သင်သည်အဘယ်အရာကိ ြမင်သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င် ငါက၊ အက ်ပ်သည်
ဗာတံ တိ င်းကိ ြမင်ပါ၏ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၁၂ ထာဝရဘရားက၊ သင်သည်မှန်ကန်စွာြမင် ပီ ။
အေ ကာင်းမကား၊ ငါ့စကားကိ ြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါေစာင့် ေနမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃
တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဒတိ ယအ ကိ မ် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်၍၊ သင်သည်
အဘယ် အရာကိ ြမင်သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င် ငါက၊ အက ်ပ် သည် ဆပွ က်ေသာ
အိ းကင်းကိ ြမင်ပါ၏။ ေြမာက် ဘက်သိ့မျက် ှ ာ ပလျက် ှ ိ ပါ၏ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၁၄
ထာဝရဘရားက၊

ေြမာက်မျက် ှ ာဘက်ကေဘးဥပဒ်သည်၊

ဤြပည်သားတိ ့အေပ သိ ့

ထွ က်လာလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ အေ ကာင်းမကား၊ ေြမာက်တိင်း ိင်ငံသား အမျိုးမျိုးအေပါင်းတိ ့ကိ
ငါေခ ၍၊ သတိ ့သည် လာ ပီ းလ င်၊ ေယ ှ လင် မိ တ
့ ံ ခါးဝများတိ ့၌၎င်း၊ မိ ့ ိ းပတ်ဝန်းကျင်
အရပ်ရပ်တိ့၌၎င်း၊ ယဒ မိ ့ ွာအလံ းစံ တိ ့၌၎င်း မိ မိတိ့ ရာဇပလင်များကိ အသီ းအသီ း
တည်ထား ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ြပည်သြပည်သားတိ ့သည် ငါ့ကိစွန့်ေသာအြပစ်၊ အြခားေသာ

ေယရမိ
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ဘရားတိ ့အား နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ေသာ
့
အြပစ်၊ မိ မိတိ့လက်ြဖင့် လပ်ေသာ အရာကိ ကိ းကွ ယ်
ေသာအြပစ် ှ ိ သမ တိ ့ေ ကာင့်၊ သတိ ့ကိ ငါစစ်ေ ကာ၍၊ အြပစ် ှ င့်အေလျာက် စီ ရင်မည်။ ၁၇
သိ ့ြဖစ်၍

သင်သည်

ခါးပန်းကိ

စည်း၍ထေလာ့။

ငါမှာထားသမ ကိ

သတိ ့အား

ေဟာေြပာေလာ့။ သတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ သင့်ကိ ငါအ ှ က်မခွဲ ရမည်အေ ကာင်း သတိ ့ကိ မေ ကာက် ှ င့်။
၁၈ ကည့် ေလာ့။ ယဒ ှ င်ဘရင်၊ မင်းသား၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ြပည်သြပည်သားတည်းဟေသာ

တ ိင်ငံလံ း တဘက်၌၊ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ၊့ သံ တိ င်၊ ေ ကးဝါထရံ အရာ၌ သင့်ကိ ယေန့ ငါခန့်ထား၏။
၁၉ သတိ ့ဥည် သင့်ကိ စစ်တိက်၍ မ ိင်ရ က။ သင့်ကိ ကယ် န်ြခင်းငှ ါ၊ သင် ှ င့်အတ

ငါ ှ ိ သည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂ တဖန်ထာဝရဘရား၏
သင်သည်ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့

တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါ့ဆီသိ့ေရာက်၍၊
သွ ား ပီ း

လ င်၊

၂

ေအာ်ဟစ်ရမည်အရာဟမကား၊

ထာဝရဘရားက၊ လယ်မလပ်ေသာ ေတာအရပ်၌ သင်သည် ငါ့ေနာက် သိ ့လိက်ေသာအခါ၊
အသက်အ ွယ် ငယ်၍ခံ ရေသာေကျးဇးကိ ၎င်း၊
ချစ်ြခင်းေမတာကိ ၎င်း

ငါေအာက်ေမ့၏။

ထိ မ်းြမားေပးစားြခင်း ှ င့်ယှဥ်ေသာ
၃

ထိ အခါ

ဣသေရလအမျိုးသည်

ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်း၏။ စီ းပွ ားေတာ်အဘိ ့ အဦ းသီ းေသာ အသီ းြဖစ်၏။ သတိ ့ကိ
လယေသာသအေပါင်းတိ ့သည် အြပစ် ှ ိ က၏။ ထိ သတိ ့အေပ မှာ ေဘးဥပဒ်ေရာက်ရ သည်ဟ
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ အိ ယာကပ်အမျိုး ှ င့် ဣသေရလ အမျိုးအ ွယ် အေပါင်းတိ ့၊
ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နား

ေထာင် ကေလာ့။

၅

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့၏ဘိ းေဘးတိ ့သည် ငါ့ထံမှေဝးစွ ာထွ က်သွား၍၊ အနတလမ်း
သိ ့လိက်လျက်၊ အနတသက်သက်ြဖစ်ရမည်အေ ကာင်း၊ ငါ၌ အဘယ်မည်ေသာအြပစ်ကိ
ေတွ ့ ကသနည်း။ ၆ သတိ ့က၊ ငါတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ ကယ် တ်၍၊ ေတာတေ ှ ာက်လံ း၊
လွ င်ြပင်၊ ေြမတွ င်း ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ ြပည်၊ ေသွ ့ေြခာက်၍ ေသမင်းအရိ ပ် လမ်းမိ းေသာြပည်၊
ခရီ းသွ ားေသာသ၊

ေနရာကျေသာသမ ှ ိ ေသာ

ထာဝရဘရားသည် အဘယ် မှာ

ြပည်တ

ေ ှ ာက်လံ းသိ ့ပိ့ေဆာင်ေသာ

ှ ိ ေတာ်မသနည်းဟ မေမး က။

၇ ဝေြပာေသာ

ြပည်၏အသီ းအ ှ ံ ဆီ ဥဆီ ကည်ကိ စားေစြခင်းငှ ါ သင်တိ့ကိ ငါေဆာင်သွင်း၍၊ သင်တိ့သည်
ဝင်စားေသာအခါ၊ ငါ့ြပည်ကိ ညစ် းေစ၍၊ ငါ၏အေမွ ကိ ွံ ှ ာဘွ ယ်ြဖစ်ေစ ကသည်တကား။
၈ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့က၊ ထာဝရဘရားသည် အဘယ်မှာ ှ ိ ေတာ်မသနည်းဟ မေမး က။

ကျမ်းတတ်တိ့

သည်

ငါ့ကိမသိ က။

သင်းအပ်တိ့သည်

ငါ့ကိ

ြပစ်မှား

က၏။

ပေရာဖက်တိ့သည် ဗာလကိ အမှီ ပ၍ ေဟာေြပာ လျက်၊ ေကျးဇးမဲ့ ေသာလမ်းသိ ့
လိ က် က၏။

ေယရမိ
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ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ခိ တိ မ်က န်းတိ ့သိ့ကး၍ ကည့် ကေလာ့။ ေကဒါြပည်သိ့
လကိ ေစလတ်၍၊ ထိ သိ့ြဖစ်ဘး ပီ ေလာဟ ေစ့ေစ့ ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။
အြခားတပါးေသာ

လမျိုးကိ းကွ ယ်ေသာ

ဘရား

သည်

၁၁

ဘရားမဟတ်ေသာ်လည်း၊

ေြပာင်းလဲ ဘး ပီ ေလာ။ ငါ၏လမျိုးသည် ေကျးဇးမ ပ ိင်ေသာအရာဘိ ့ မိ မိတိ့ ဘန်းကိ
ေြပာင်းလဲ က ပီ တကား။ ၁၂ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိ မိ ဃ်း ေကာင်းကင်တိ့၊
ထိ အမကိ မိ န်းေမာေတွ ေဝ၍၊ ကက်သီး ေမွ း ှ င်းထသည်တိင်ေအာင် ထိ တ်လန့်လျက်
ေန က

ေလာ့။ ၁၃ ငါ၏ လတိ ့သည် အသက်စမ်းေရတွ င်းတည်း ဟေသာ၊ ငါ့ကိစွန့်ပစ်၍၊

ေရမလံ ၊ ပဲ့ ပျက်ေသာေရကျင်း တိ ့ကိ တးေသာအားြဖင့် ဒစ ိ က် ှ စ်ပါးကိ ပ က ပီ ။ ၁၄
ဣသေရလသည် က န်ြဖစ်သေလာ။ က န်သား ေပါက် ြဖစ်သေလာ။ အဘယ်ေ ကာင့်
လယြခင်းကိ ခံ ရသနည်း။
ပီ ။

သ၏ြပည်ကိ

၁၅ ြခေသ့ တိ ့သည် သ့ကိေဟာက်၍ အသံ ြမည် က

ဖျက်ဆီး က ပီ ။

သ၏ မိ တ
့ ိ ့သည်

မီ းေလာင်ေသာေ ကာင့်၊

အဘယ်သမ မေနရ။ ၁၆ ေနာဖ မိ သ
့ ား ှ င့် တာပနက် မိ သ
့ ားတိ ့သည် သင်၏ဦ းထိ ပ်ကိ
စား က ပီ ။

၁၇ သင့်ကိ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မေသာ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားကိ

သင်သည်စွန့်ေသာေ ကာင့်၊ ထိ သိ့ေသာ အြပစ်ေရာက်သည် မဟတ်ေလာ။ ၁၈ ယခမှာ
သင်သည် ှ ိ ေဟာရြမစ်ေရကိ ေသာက် အံ့ ေသာငှ ါ၊ အဲ ဂတုလမ်းသိ ့ အဘယ်ေ ကာင့် လိ က်
သနည်း။ ဥဖရတ်ြမစ်ေရကိ ေသာက်အ့ံ ေသာငှ ါ၊ အာ ရိ လမ်းသိ ့ အဘယ်ေ ကာင့်
လိ က်သနည်း။ ၁၉ သင်၏ ဒစ ိ က်သည် သင့်ကိ ဆံ းမမည်။ သင်၏ ေဖာက်ြပန်ြခင်းသည်
သင့်ကိ အြပစ်ေပးမည်။ သိ ့ြဖစ်၍ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စွ န့်ပစ်ေသာအမ၊
ငါ့ကိမေ ကာက်ဘဲ ေနေသာအမသည်၊ မေကာင်းေသာ အမ၊ ခါးေသာအမြဖစ်သည်ကိ
သိ ြမင်ရမည်ဟ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ေ ှ းကာလ၌
သင်ထမ်းရေသာ
သင်က၊

ထမ်းဘိ း၊

အက ်ပ်သည်

သင်၌

ချည်ေသာ

မမှားယွ င်းဘဲ

ေ ှ ာင်ဖွဲ ့ြခင်းကိ

ေနပါမည်ဟ

ဂတိ ထား

ငါချိုးခ တ်၍
ေသာ်လည်း၊

ြမင့်ေသာေတာင် ှ ိ သမ အေပ ၌၎င်း၊ စိ မ်းေသာသစ်ပင် ှ ိ သမ ေအာက်၌၎င်း၊ ကိ ယ်ကိချ၍
ြပည်တန်ဆာလပ်ေလ၏။ ၂၁ အေကာင်းဆံ းေသာ စပျစ် ွယ်ပင်အမျိုးစစ် ြဖစ်ေသာ သင့်ကိ
ငါစိ က်ပျိုးေသာ်လည်း၊ သင်သည် ငါ့ေ ှ ့ မှာ အဘယ်မ ေလာက် ေဖာက်ြပန်၍၊ အမျိုးမစစ်ေသာ
စပျစ် ွယ်ပင်ြဖစ်ပါသည်တကား။ ၂၂ သင်သည် ေပါက်ဆပ်ြပာ ှ င့် ေရချိုး၍၊ ချက် ေသာ
ဆပ်ြပာအများကိ

သံ းေသာ်လည်း၊ သင်၏အြပစ်

သည်

ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာထင် ှ ားသည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ သင်ကလည်း၊ ငါသည် ညစ်

းြခင်းမ ှ ိ ၊ ဗာလ

ဘရားတိ ့ ေနာက်သိ့မလိ က်ဟ အဘယ်သိ့ ဆိ ိင်သနည်း။ ချိုင့်၌ သင်လိက်ေသာ

ေယရမိ
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လမ်းကိ ကည့် ေလာ့။ သင် ပ ေသာ အမတိ ့ကိ ဝန်ခံေလာ့။ လျင်ြမန်စွာ ေြပး၍ လှ ည့်
လည်တတ်ေသာ ကလားအပ်မပါတကား။ ၂၄ ေတာ၌ လှ ည့်လည်၍ ကိ ေလသာရာဂစိ တ် ှ င့်
ေလကိ တတ်ေသာ ြမည်း ိ င်းမပါတကား။ အချိန်ေရာက်

ေသာအခါ အဘယ်သ

ဆီ းတား ိင်သနည်း။ သ့ကိ ှ ာအံ့ ေသာငှ ါ အဘယ်သမ ပင်ပန်းြခင်းကိ မခံ ရ။ အချိန်ေစ့
ေသာအခါ သ့ကိေတွ ့လိ မ့ ်မည်။

၂၅ သင်၏ေြခနင်းကိ မပျက်ေစ ှ င့်။ ေရငတ်ြခင်း

အေ ကာင်းကိ မ ပ ှ င့်ဟဆိ ေသာ်လည်း၊ သင်ကေြမာ်လင့် စရာမ ှ ိ ၊ အလ င်းမ ှ ိ ။ သတပါးတိ ့ကိ
ငါချစ်၍၊ သတိ ့ ေနာက်သိ့ လိ က်မည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။

၂၆ ဘမ်းမိ ေသာသခိ းသည်

ှ က်သကဲ့ သိ ့၊ ဣသ ေရလအမျိုး၏ ှ င်ဘရင်၊ မင်းသား၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ပေရာဖက် ှ င့်တကွ
အမျိုးသားများတိ ့သည် ှ က် က၏။ ၂၇ သစ်တံ းအား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်အဘ
ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ၍၎င်း၊

ေကျာက်အားလည်း၊

ကိ ယ်ေတာ်

သည်

အက ်ပ်

ကိ

ဘွ ားြမင်ေတာ်မ ပီ ဟ၍၎င်း ဆိ လျက်၊ စင်စစ်ငါ့ကိ မျက် ှ ာမ ပ၊ ေကျာခိ င်း ကေသာ်လည်း၊ အမ
ေရာက်လ င်မကား၊ ထေတာ်မပါ၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ကယ်မ ေတာ်မပါဟ ေလ ာက်တတ် က၏။
၂၈ ကိ ယ်အဘိ ့ သင်လပ်ေသာ ဘရားတိ ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ အမေရာက်ေသာအခါ

သတိ ့ သည် တတ် ိင်လ င်ထ၍ ကယ် ကပါေလေစ။ အိ ယဒ ြပည်၊ သင်သည် မိ မ့ ျား
အေရအတွ က် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ သင်၏ဘရားများ ှ ိ ပါသည်တကား။

၂၉ ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ သည် အဘယ်အကျိုးအလိ ငှါ ငါ ှ င့်တရားေတွ ့ ကမည် နည်း။
သင်တိ့ ှ ိ သမ သည် ငါ့ကိ ြပစ်မှား က ပီ ။ ၃၀ ငါသည်သင်တိ့ သားများကိ အချည်း ှ ီးဒဏ်ေပး
ပီ ။ သတိ ့သည် ဆံ းမြခင်းကိ မခံ က။ သင်တိ့၏ ထား သည် လယဖျက်ဆီးတတ်ေသာ
ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့၊ သင်တိ့၏ ပေရာဖက်များကိ ဖျက်ဆီးေလ ပီ ။ ၃၁ ယခြဖစ်ေသာ အမျိုးသားတိ ့၊
ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ငါသည် ဣသေရလ အမျိုး၌
ေတာကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ေမှာင်မိက် ိင်ငံကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်ဘး သေလာ။ ငါ၏လတိ ့က၊ ငါတိ ့သည်
အရပ်ရပ်သိ့ လည် မည်။ ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ ေနာက်တဖန်မချဥ်းကပ်ဟ အဘယ်ေ ကာင့်
ဆိ ကသနည်း။

၃၂ အပျိုမသည်

မိ မိ၌ဆင်ေသာတန်ဆာကိ ၎င်း၊ မဂလာေဆာင်

သတိ ့သမီ းသည် မိ မိခါးပန်းကိ ၎င်း ေမ့ေလျာ့ ိင်သေလာ။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ငါ၏လတိ ့သည်
မေရတွ က် ိင်ေအာင် များစွ ာေသာကာလပတ်လံ း ငါ့ကိ ေမ့ေလျာ့ က ပီ ။ ၃၃ သင်သည်
ရည်းစားကိ

ှ ာြခင်းငှ ါ သင်တိ့ ဘာသာဓေလ့တိ ့ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ပြပင်သနည်း။

သင်၏အသိ အက မ်းတိ ့ကိ

ေသွ းေဆာင်ေလ ပီ တကား။

၃၄

ထိ မှတပါး၊

အ ိင်အထက် ပသည်ကိ သင် မေတွ ့။ အြပစ်မ ှ ိ ေသာ ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ အေသသတ်၍၊
သွ န်းေသာ အေသွ းသည်

ေယရမိ

သင်၏အဝတ်စွန်း၌ ထင် ှ ား ၏။

၃၅ ထိ သိ့ေသာ
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အြပစ်များ ှ ိ ေသာ်လည်း သင်က၊ ငါ၌အြပစ်မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ဘရားသခင်၏ အမျက်
ေတာ်သည် ငါမှလဲ သွားလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ပါသည်တကား။ ငါ၌အြပစ်မ ှ ိ ဟဆိ ေသာေ ကာင့်၊
သင့်ကိ ငါစစ်ေ ကာ စီ ရင်မည်။ ၃၆ သင်သည် အရပ်ရပ်သိ့ ေြပာင်းလဲ ြခင်းငှ ါ၊ အဘယ်ေ ကာင့်
ဤမ ေလာက်လှည့်လည်သနည်း။ အာ ရိ ြပည်ကိ ှ က်ေ ကာက်သည်နည်းတ၊ အဲ ဂတုြပည်
ကိ ှ က်ေ ကာက်လိမ့ ်မည်။ ၃၇ သင်သည် မိ မိလက်ကိ မိ မိေခါင်းေပ မှာ တင်လျက်၊ ထိ ြပည်မှ
အမှန်ထွက်သွားရလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်ခိလံ ေသာအရာတိ ့ကိ ထာဝရ ဘရားသည်
ပယ်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ခိ လံ ၍ အကျိုးကိ မရ ိင်ရာ။

၃ ေယာက်ျား စွန့်ပစ်ေသာ မိန်းမသည် ထွက်သွား ၍၊ အြခားေသာ သ၏မယားြဖစ် ပီးမှ၊
အရင်လင်သည်

ထိ မိန်းမကိ

ြပန်၍ယသင့်သေလာ။ ထိ သိ့ ပေသာ ြပည်

သည်

ညစ် းသည်မဟတ်ေလာဟ ဆိ ေလ့ ှ ိ လျက် ှ င့်၊ သင်သည်များစွ ာေသာ ရည်းစားတိ ့၌မှီဝဲ၍
မှားယွ င်းေသာ် လည်း၊ ငါ့ထံသိ ့ ြပန်လာပါဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မ၏။

၂

ြမင့်ေသာအရပ်များကိ ေမ ာ် ကည့်၍၊ လင်မေန ဘးေသာအရပ် တစံ တခကိ ှ ာေလာ့။
အာရပ်လသည် ေတာ၌ေစာင့်သကဲ့ သိ ့၊ သင်သည် လမ်းတိ ့၌ေစာင့်ေန၍၊ မတရားေသာ
ေမထန်အားြဖင့်၎င်း၊ အဓမအမအားြဖင့် ၎င်း ြပည်ကိ ညစ်

းေစ ပီ ။ ၃ မိ ဃ်းေခါင်၍

ေနာက်မိဃ်းတိ င်ေအာင် မ ွာ ေသာ်လည်း၊ သင်သည် ြပည်တန်ဆာနဖး ှ ိ ၍၊ ှ က်ြခင်း
သေဘာကိ ပယ် ှ ား ပီ ။

၄ ယခမှစ၍ သင်က၊ အက ်ပ်အဘ၊ ကိ ယ်ေတာ် သည်

အက ်ပ်အသက်ငယ်စဥ်၊ ေစာင့်မပါ ပီ ဟ ငါ့အား ေအာ်ဟစ်ပါေစေသာ။ ၅ ဘရားသခင်သည်
အစဥ်အမျက်ထွက်ေတာ်မ မည်ေလာ။ အဆံ းတိ င်ေအာင် အြပစ်ကိ မှတ်ေတာ်မမည် ေလာဟ
ဆိ ပါေစေသာ။ ထိ သိ့ဆိေသာ်လည်း၊ တတ် ိင် သမ အတိ င်း အဓမအမကိ ပပါသည်တကား။
၆

ေယာ ှ ိ မင်း ကီ းလက်ထက်၊

ေဖာက်ြပန်ေသာ

ဣသ

ထာဝရဘရားသည်

ေရလအမျိုး ပေသာအမကိ

ေတာင် ှ ိ သမ အေပ သိ ့တက်၍၎င်း၊

ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
သင်ြမင် ပီ ေလာ။

စိ မ်းေသာသစ်ပင်

ြမင့်ေသာ

ှ ိ သမ ေအာက်၌၎င်း

ြပည်တန်ဆာလပ်ေလ ပီ ။ ၇ သသည် ထိ အမအလံ းစံ တိ ့ကိ ပ ပီ းမှ၊ ငါ့ထံသိ ့ ြပန်လာပါဟ
ငါေြပာေသာ်လည်း၊ သသည်ြပန်၍မလာ။ ထိ အမကိ သ၏ညီ မ၊ သစာပျက်ေသာညီ မ
ယဒသည် ကည့်ြမင်ေလ၏။
ေမထန်ကိ

ပ၍၊

၈ ေဖာက်ြပန်ေသာ ဣသေရလသည် မတရား ေသာ

မှားယွ င်းေသာ

အြပစ်များေ ကာင့်၊

သ ှ င့်ငါကွ ာ၍

ြဖတ်စာကိ

အပ်ေသာ်လည်း၊ သစာပျက် ေသာညီ မ ယဒသည်လည်း၊ မေ ကာက်ဘဲသွား၍၊ ြပည်
တန်ဆာလပ်ေ ကာင်းကိ ငါြမင်ရ၏။ ၉ သသည် မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပ၍ အလွ န်
ေလာ်လည်ေသာအားြဖင့် ြပည်ကိ ညစ်

ေယရမိ

းေစ၍၊ ေကျာက်

ှ င့်၎င်း၊ သစ်တံ း ှ င့်၎င်း
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မှားယွ င်းေလ၏။ ၁၀ ထိ မ ေလာက်အြပစ် ှ ိ ေသာ်လည်း၊ သစာပျက် ေသာ ညီ မယဒသည်
ငါ့ထံသိ ့စိတ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ြပန်၍ မလာ။ ြပန်လာဟန်ေဆာင်သည်ဟ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သစာပျက်ေသာ
ယဒသည် ေဖာက်ြပန်ေသာ ဣသေရလထက် အြပစ် ကီ း၏။ ၁၂ သင်သည် သွ ား၍
ေြမာက်မျက် ှ ာသိ ့ ဟစ်ေ ကာ် ရမည် စကားဟမကား၊ အိ ေဖာက်ြပန်ေသာ ဣသေရလ၊
ြပန်လာပါဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ သင်၌ ငါ သည် မျက်မန်း ကိ းြခင်းကိ မ ပ၊
က ဏာစိ တ်သေဘာ

ှ ိ ၏။ အစဥ်အမျက်ထွက်တတ်သည်မဟတ်ဟ ထာဝရ ဘရား

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ သင်သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်။ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ
ြပစ်မှား၍၊ စိ မ်းေသာ သစ်ပင် ှ ိ သမ ေအာက်၌ေတွ ့ေသာ ဧည့်သည်တိ့ ှ င့် မှား ယွ င်းေသာ
အြပစ် ှ ိ ေ ကာင်းကိ

ဝန်ချ ံ မ သာ

ပေလာ့ဟ

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၄

အိ ေဖာက်ြပန်ေသာ သငယ်တိ့၊ ြပန်လာ ကေလာ့ ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ငါသည်
သင်တိ့ကိ ွံ ှ ာဘးေသာ်လည်း၊ သင်တိ့ မိ မ့ ျားထဲ က တ မိ လ
့ င် လ တေယာက်၊ အမျိုးသားချင်း
အစစထဲ က တစလ င် လ ှ စ်ေယာက်ကိ ေ ွးယ၍ ဇိ အန် မိ သ
့ ိ ့ ပိ ့ေဆာင်မည်။ ၁၅ ငါသည်
ှ စ်သက်ေသာသတိ ့ကိ သင်းအပ်အရာ ၌ ခန့်ထား၍၊ သတိ ့သည် ဥာဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့်စံ လျက်
သင်တိ့ကိ အပ် ကလိ မ့ ်မည်။

၁၆ ထိ ကာလတွ င် သင်တိ့သည် ြပည်ေတာ်၌ တိ းပွ ါး

များြပားေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏ ပဋိ ညာဥ် ေသတာ ေတာ်ဟ၍ ေနာက်တဖန် မေြပာမဆိ ရ။
ထိ ေသတာေတာ် ကိ စိ တ်မစွဲ လမ်း၊ မေအာက်ေမ့၊ မ ပစရ။ ေနာက်တဖန် မလပ်ရဟ
ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၇

ထိ အခါ

ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ

ထာဝရဘရား၏

ပလင်ဟ၍ေခ ကလိ မ့ ်မည်။ လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည် လည်း၊ ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ
အမှီ ပ၍၊

ထိ ပလင်

သိ ့

စည်းေဝး ကလိ မ့ ်မည်။

ေနာက်တဖန်

မိ မိတိ့၌

ဆိ း

ေသာစိ တ် ှ လံ းခိ င်မာြခင်းသေဘာသိ ့ လိ က်၍ မကျင့် ရ က။ ၁၈ ထိ ကာလ၌ ယဒအမျိုးသည်
ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ေပါင်းေဘာ်လျက်၊ ေြမာက်မျက် ှ ာအရပ်က တစ တည်းလာ၍၊
သင်တိ့ဘိးေဘးများ အေမွ ခံဘိ ့၊ ငါေပးဘး ေသာ ြပည်သိ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။
ငါသည်သင့်ကိ

သားတိ ့တွင်

တိ င်း ိင်ငံအေပါင်းတိ ့၏

အဘယ်သိ့

အထွ ဋ်၊

ထားရ

ဘန်း ကီ းေသာ

အံ့ နည်း။
အေမွ ခံရာ

၁၉

သာယာေသာြပည်၊
ြပည်ကိသင့်အား

အဘယ်သိ့ေပးရအံ့ နည်းဟ ငါေမးေသာအခါ၊ သင်သည် ငါ့ကိ အက ်ပ်အဘဟ၍
ေခ ရလိ မ့ ်မည်။ ငါ့ထံမှလဲ ၍ မသွ ားရဟ ငါြပန်ေြပာ၏။ ၂၀ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ မယားသည်
မိ မိခင်ပွန်း၌ သစာဖျက်သကဲ့ သိ ့၊ အကယ်စင်စစ် သင်တိ့သည်ငါ၌ သစာဖျက် က ပီ ဟ
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့သည် ြမင့်ေသာအရပ်တိ့၌
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ငိ ေ ကး၍ ေတာင်းပန်ေသာအသံ ကိ ငါ ကားရ ပီ ။ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် လမ်းလဲ ၍၊
မိ မိတိ့ဘရား သခင် ထာဝရဘရားကိ ေမ့ေလျာ့ က ပီ ။ ၂၂ အိ ေဖာက်ြပန်ေသာ သငယ်၊
သင်တိ့ြပန်လာ

ကေလာ့။ ေဖာက်ြပန်ရာများကိ

အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ လာ က
ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

ငါ ပြပင်မည်။ သတိ ့ ကလည်း၊

ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့၏
၂၃

အကယ်စင်စစ်

ကန်းများ ှ င့်

ေတာင် ိ းများတိ ့သည် အချည်း ှ ီးသက်သက် ြဖစ် က၏။ အကယ်စင်စစ် အက ်ပ်တိ့၏
ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးကိ

ကယ်တင်ရာ

အေ ကာင်း

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ှ က်ဘွယ်ေသာ အရာသည် အက ်ပ်တိ့၏ ဘိ းေဘးဥစာတည်းဟေသာ
သတိ ့ သိ း ွား၊ သားသမီ း များကိ အက ်ပ်တိ့ ငယ်ေသာအ ွယ်ကပင် စား၍ ကန်ပါ ပီ ။ ၂၅
အက ်ပ်တိ့သည် ှ က်ေ ကာက်လျက် အိ ပ်ရ က၏။ အသေရပျက်ြခင်း၌ နစ်မွန်း က၏။
အေ ကာင်း မကား၊ အက ်ပ်တိ့သည် ငယ်ေသာ အ ွယ်မှစ၍ ယခ တိ င်ေအာင်
ဘိ းေဘး ှ င့်တကွ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားမေထာင်
အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားပါ ပီ ဟ ဆိ က၏။

၄ အိ

ဣသေရလအမျိုး၊

သင်သည်

ြပန်လာလိ လ င်

သင်၏ ွံ ှ ာဘွ ယ်တိ့ကိ ပယ်လိလ င် ငါ့ထံမှမေ ရ။
့

ငါ့ထံသိ ့

ြပန်လာပါ။

၂ သင်ကလည်း၊ ထာဝရဘရား

အသက် ှ င်ေတာ်မ သည်ဟ သစာေစာင့်ြခင်း၊ တရားစီ ရင်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းအားြဖင့်
ကျိန်ဆိလိမ့ ်မည်။ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည် လည်း၊ ထိ ဘရားသခင်အားြဖင့် မိ မိတိ့ကိ ေကာင်း ကီ း
ေပး၍၊ ထိ ဘရားသခင်ကိ အမှီ ပလျက် ဝါ ကား ကလိ မ့ ် မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၃ ထာဝရဘရားသည် ယဒြပည်သေယ ှ လင် မိ ့ သားတိ ့အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့၏

လယ်ကိ ထွ န် ကေလာ့။ ဆးပင်တိ့တွင် မျိုးေစ့ကိ မ ကဲ က ှ င့်။

၄ အိ ယဒြပည်သ

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့၊ ထာဝရ ဘရားအဘိ ့အလိ ငှါ အေရဖျားလှ ီ း မဂလာကိ ခံ၍၊ သင်တိ့ ှ လံ း
အေရဖျားကိ လှ ီ းဖယ် ကေလာ့။ သိ ့မဟတ်၊ သင်တိ့၏ အကျင့်မေကာင်းေသာေ ကာင့်၊
ငါအမျက်သည်မီးကဲ့ သိ ့ထွက်၍၊ အဘယ်သမ မ ငိ မ်း ိင် ေအာင် ေလာင်လိမ့ ်မည်။ ၅
ယဒြပည်၌ တံ ပိ းမတ် ကေလာ့ဟ၊ ေယ ှ လင် မိ ့ မှစ၍ တြပည်လံ းေ ကးေ ကာ်၍
သိ တင်း ကား ကေလာ့။ စည်းေဝး၍ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ မ့ ျား အတွ င်းသိ ့ ဝင် ကကန်အ့ံ ဟအရပ်ရပ်၌
အ ှ ံ ့အြပား ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။ ၆ ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာ အလံ ကိ ထ ကေလာ့။ လွ တ်ေအာင်
ေြပး ကေလာ့။ ရပ်၍ မေန က ှ င့်။ အေ ကာင်းမကား၊ ကီ းစွ ာေသာ ပျက်စီးြခင်း ေဘးဥပဒ်ကိ
ေြမာက်မျက် ှ ာမှ ငါသည် ေဆာင်ခဲ့မည်။ ၇ ြခေသ့ သည် မိ မိေနရာ ခံ ထဲ က ထွ က်လာ ပီ ။
တိ င်း ိင်ငံတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးေသာသသည် လမ်း၌လာဆဲ ှ ိ ၏။ သင်၏ြပည်ကိ လဆိ တ်ညံရာ
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အရပ်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ သသည် မိ မိေနရာမှ ထွ က်လာသည်ြဖစ်၍၊ သင်၏ မိ တ
့ ိ ့ သည်
လမေန ိင်ေအာင် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ် မည်။
ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ
အေ ကာင်းမကား၊
လဲ ေ ှ ာင်၍

ဝတ်စည်းလျက်၊
ထာဝရဘရား၏

မသွ ားေသး။

၉

၈ ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့်

ငိ ေ ကးြမည်တမ်း၍
ြပင်းစွ ာေသာ

ထိ အခါ

ေအာ်ဟစ် ကေလာ့။

အမျက်ေတာ်သည်

ှ င်ဘရင် ှ င့်မးမတ်တိ့သည်

ကလိ မ့ ်မည်။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် မိ န်းေမာေတွ ေဝ

ငါတိ ့မှ
စိ တ်ပျက်

လျက်၊ ပေရာဖက်တိ့သည်

ထိ တ်လန့်လျက် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည် ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ငါကလည်း၊ အိ

အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ သန်လျက် သည် အသက် ကိ ထိသည်တိင်ေအာင် ခွ င်းေသာ်လည်း၊
သင်တိ့သည် ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ကိ ယ်ေတာ် သည် မိ န့်ေတာ်မေသာအားြဖင့်၊
ဤလများ ှ င့်တကွ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ အလွ န်လှည့်စားေတာ်မပါ ပီ တကားဟ
ေလ ာက်ဆိ၏။ ၁၁ ထိ ကာလ၌ ဤလများ ှ င့် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား တိ ့ကိ ရည်မှတ်၍
ဆိ ရမည်ကား၊ ပေသာေလသည် ေတာ၌ြမင့်ေသာအရပ်က ငါ၏လမျိုး သတိ ့သမီ းထံ သိ ့
လာလိ မ့ ်မည်။ အေမှာ်လွင့ ်ေစြခင်း၊ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ လာေသာ ေလမဟတ်။

၁၂

ထိ ေလထက်ြပင်းေသာ ေလသည် ငါ့အလိ ကိ ြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ လာလိ မ့ ်မည်။ ယခပင် သတိ ့ကိ
ငါ့ကိယ်တိင် စစ်ေ ကာစီ ရင်မည်။ ၁၃ လာေသာမင်းသည် မိ ဃ်းတိ မ်ကဲ့သိ ့ လာလိ မ့ ် မည်။
သ၏ရထားတိ ့သည် ေလေဘွ ကဲ့သိ ့ြဖစ် က၏။ သ၏ြမင်းတိ ့သည် ေ လင်းတထက် သာ၍
လျင်ြမန် က၏။ ငါတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် က ပီ ။ ၁၄ အိ
ေယ ှ လင် မိ ၊့

သင်သည်

ကယ်တင်ြခင်းသိ ့

ေရာက်ြခင်းငှ ါ၊

သင်၏စိ တ် ှ လံ းကိ

ဒစ ိ က်အြပစ် ှ င့် ကင်းစင်ေစေလာ့။ သင်၏အဓမအ ကံ အစည်တိ့သည် အဘယ်မ
ကာလပတ်လံ း သင်၏ အထဲ ၌တည်ေနရမည် နည်း။ ၁၅ ဒန်ြပည်၌ အသံ ကိ ကားရ၏။
ဧဖရိ မ်ေတာင် ေပ မှာ ဒကသိ တင်းကိ ဟစ်ေ ကာ် က၏။
သိ တင်း ကား ကေလာ့။ ေယ

၁၆ အြပည်ြပည်တိ့၌

ှ လင် မိ က
့ ိ ရည်မှတ်၍ ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။ ကင်းေစာင့်

တိ ့သည် ေဝးေသာြပည်က လာ၍၊ ယဒ မိ မ့ ျား တဘက်၌ ထး ကလိ မ့ ်မည်။

၁၇

လယ်ကိေစာင့်ေသာသများကဲ့ သိ ့၊ ထိ သတိ ့သည် ယဒြပည်ကိ ဝန်းရံ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊
ထိ ြပည် သည် ငါ့ကိ ပန်ကန် ပီ ။ ၁၈ သင်လိက်ေသာထံ းစံ ှ င့် သင်ကျင့်ေသာ အကျင့် တိ ့သည်
သင့်အေပ မှာ ဤအမကိ သက်ေရာက်ေစ ပီ ။ သင်သည် ထိ သိ့ေသာ အမ ှ င့် ေတွ ့၍
ခါးစပ်ေသာစိ တ်၊ နာ ကည်းေသာ စိ တ် ှ ိ ရာ၏ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မ၏။

၁၉

ငါ့အသည်းသည်နာ၏။ ငါ့အသည်းသည်နာ၏။ ငါ့ ှ လံ းအေရဖျားလည်းနာ၏။ ငါ့အထဲ ၌
ငါ့ ှ လံ းပေဆွ း ၏။ ငါသည် တိ တ်ဆိတ်စွာ မေန ိင်။ အေ ကာင်းမကား၊ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ သင်သည်
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တံ ပိ းမတ်သံ ှ င့် စစ်တိက်သံကိ ကားရ၏။ ၂၀ ပျက်စီး ပီ ၊ ပျက်စီး ပီ ဟ အထပ်ထပ် ဟစ်ေ ကာ်
ရ၏။

တြပည်လံ းပျက်စီး ပီ ။

ငါ၏တဲ တိ့သည်

ခဏြခင်း

တွ င်

ပျက်စီး က ပီ ။

ငါ၏ကလားကာတိ ့သည် ချက်ြခင်း ပျက်စီး က ပီ ။ ၂၁ ငါသည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း
အလံ ကိ ြမင်ရအံ့ နည်း။ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း တံ ပိ းသံ ကိ ကားရအံ့ နည်း။

၂၂

အကယ်စင်စစ် ငါ၏လတိ ့သည် ထိ င်းမိ င်း၍ ငါ့ကိ မသိ က။ မိ က်ေသာသငယ်ြဖစ်၍
ဥာဏ်မ ှ ိ က။ မေကာင်းေသာ အမတိ ့၌ လိ မာ က၏။ ေကာင်းေသာအမ တိ ့ကိ မ ပတတ် က။
၂၃ ငါသည်ေ ြမ ကီ းကိ ကည့် ၍ လွ တ်လပ်လဟာ ြဖစ်၏။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိလည်း

ငါ ကည့် ၍ အလင်း မ ှ ိ ။

၂၄ ေတာင်တိ့ကိလည်း ငါ ကည့် ၍၊ သတိ ့ ှ င့်တကွ

ကန်း ှ ိ သမ တိ သ
့ ည် တန်လပ်လျက်ေန က၏။ ၂၅ ငါ ကည့် ၍ လမ ှ ိ ။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်
အေပါင်းတိ ့သည် ေြပး က ပီ ။ ၂၆ ငါ ကည့် ၍ ဝေြပာေသာ ြပည်သည် ေတာြဖစ် ေလ ပီ ။
မိ မ့ ျားတိ ့သည် ပိ ပျက်လျက် ှ ိ က၏။ ထာဝရ ဘရားေ ှ ၊့ ြပင်းစွ ာေသာ အမျက်ေတာ်ေ ှ ့၌
ထိ သိ့ေသာ အြခင်းအရာတိ ့သည် ြဖစ်ရ က၏။ ၂၇ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
တြပည် လံ းပျက်စီးရာ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ပျက်စီးြခင်းကိ ငါမဆီ းတား၊

၂၈ ထိ ေ ကာင့်၊

ေြမ ကီ းသည် ညည်းတွ ားလိ မ့ ်မည်။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်လည်း နက်လိမ့ ်မည်။ ငါသည် ေြပာ ပီ းမှ
ေနာင်တမ ှ ိ ။ ကံ ပီ းမှ အ ကံ မပျက်ရ။ ၂၉ ြမင်းစီ းသရဲ ှ င့် ေလးကိ င်သရဲ တိ့ ဟစ်ေသာ
အသံ ေ ကာင့်၊ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့သည် ေတာအပ်သိ့ ေြပးသွ ား က၏။ ေကျာက်ေပ သိ ့
တက် က၏။ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့ကိ စွ န့်ပစ်၍ ေနေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ ရ။ ၃၀ သင်သည်
ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ အဘယ်သိ့ ပလိ မ့ ်မည်နည်း။ နီေမာင်းေသာ အဝတ်ကိ
ဝတ်ေသာ်၎င်း၊ ေ တန်ဆာကိ ဆင်ေသာ်၎င်း၊ သင်၏ မျက် ှ ာစတ်ပဲ့သည်တိင်ေအာင်
ေဆးသတ်ေသာ်၎င်း၊ သင်၏တင့်တယ်ြခင်းကိ အချည်း ှ ီးြပ၏။ သင်၏ ရည်းစားတိ ့သည်
သင့်ကိ စွန့်၍၊ သင်၏အသက်ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ ှ ာ ကံ က၏။ ၃၁ အကယ်စင်စစ် သားဘွ ားေသာ
မိ န်းမညည်းသံ ၊ သားဦ းဘွ ားေသာ မိ န်းမ၏ေဝဒနာခံ ရာ အသံ ကဲ့ သိ ့၊ ဇိ အန်သတိ ့သမီ း
ေအာ်ဟစ်သံကိ ငါ ကားရ၏။ ထိ သတိ ့ သမီ းက၊ အက ်ပ်သည် အမဂလာ ှ ိ ပါ၏။ လသတ်
များေ ကာင့်၊ အက ်ပ်စိတ်ပျက်ပါ၏ဟ မိ မိလက်ဝါးကိ ြဖန့်၍ ငိ ေ ကးလျက်ေန၏။

၅ ေယ

ှ လင် မိ က
့ ိ အြပစ်မှ ငါလတ်မည် အေ ကာင်း၊ တရားသြဖင့် ကျင့်ေသာ မိ သ
့ ား၊

သစာေစာင့် ေသာ မိ သ
့ ား တစံ တေယာက်မ ှ ိ လ င်၊ ထိ သကိ ေတွ ့အံ့ ေသာငှ ါ၊ မိ လ
့ မ်းတိ ့၌
ေတာင်ေြမာက်ေြပး၍၊ ကျယ်ေသာ အရပ်တိ့၌ ှ ာေဖွ ကည့် ကေလာ့။

၂ သတိ ့က၊

ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မ သည်ဟဆိ ေသာ်လည်း၊ အကယ်စင်စစ်မဟတ်မမှန်
ကျိန်ဆိတတ် က၏။

ေယရမိ

၃ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် သစာ တရားကိ
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ေထာက် ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာ်လည်း
သတိ သ
့ ည်

ိ းငယ်ေသာစိ တ်မ ှ ိ ကပါ။ ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာ်လည်း၊ သတိ ့သည် ဆံ းမြခင်းကိ

ြငင်းပယ် ကပါ ပီ ။ မိ မိတိ့ မျက် ှ ာ ကိ ေကျာက်ထက်သာ၍ မာေစ ကပါ ပီ ။ ငါတိ ့သည်
ြပန်၍

မလာဟ

ြငင်းဆန်လျက်ေန ကပါ ပီ ။

၄

ငါကလည်း၊

အကယ်စင်စစ်

ဤသတိ ့သည် ဆင်းရဲ သားြဖစ် က၏။ ထာဝရဘရား၏ တရားေတာ်ကိ၎င်း၊ မိ မိတိ့
ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မရာကိ ၎င်း၊ မသိ ေသာေ ကာင့် မိ က် က၏။ ၅ လ ကီ းများထံ သိ ့
ငါသွ ား၍ေြပာမည်။ သတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ တရားေတာ်ကိ၎င်း၊ မိ မိတိ့ဘရားသခင်
စီ ရင်ေတာ်မရာကိ ၎င်း သိ က၏ဟဆိ ေသာ်လည်း၊ သတိ ့ သည် ထမ်းဘိ းေတာ်ကိချိုး၍၊
အေ ှ ာင်အဖွဲ ့ေတာ်တိ့ကိ ြဖတ် က ပီ ။ ၆ ထိ ေ ကာင့်၊ ေတာမှလာေသာ ြခေသ့ သည် သတိ ့ ကိ
သတ်လိမ့ ်မည်။ ညဦ းယံ ၌ လည်တတ်ေသာ ေတာေခွ း သည် သတိ ့ကိ ကိ က်စားလိ မ့ ်မည်။
ကျားသစ်သည် သတိ ့ မိ က
့ ိ ေစာင့်၍၊ မိ ့ြပင်သိ့ထွက် သွ ားေသာသ အေပါင်းတိ ့ကိ
အပိ င်းပိ င်းြဖတ်လိမ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမ ကား၊ သတိ ့ြပစ်မှားေသာ အြပစ်များ၍၊ အ ကိ မ် ကိ မ်
အထပ်ထပ် ေဖာက်ြပန် က ပီ ။ ၇ ထိ သိေ
့ သာ အြပစ်မှ သင့်ကိ အဘယ်သိ့ ငါလတ် ိင်သနည်း။
သင်၏ သားသမီ းတိ ့သည် ငါ့ကိစွန့်၍၊ ဘရားမဟတ်ေသာ သတိ ့ကိ တိ င်တည်လျက် ကျိန်ဆိ
က ပီ ။ ငါသည်ဝစွ ာေက းေသာ အခါသတိ ့သည် ြပည်တန် ဆာအိ မ်၌ စည်းေဝး၍
မှားယွ င်း က ပီ ။ ၈ ဝစွ ာစားရေသာ ြမင်းကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊ အသီ းအသီ း အိ မ်နီးချင်းမယားတိ ့ကိ
တပ်ေသာစိ တ် ှ င့် ဟီ က ပီ ။ ၉ ထိ သိေ
့ သာအြပစ်တိ့ကိ ငါသည် မစစ်ေ ကာဘဲ ေနရမည်ေလာ။
ထိ သိ့ေသာအမျိုးကိ ဒဏ်ေပး၍၊ ငါ့စိတ် ချင်ရဲမေြပဘဲ ေနရမည်ေလာဟ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၁၀ မိ ့ ိ းေပ သိ ့တက်၍ ဖျက်ဆီး ကေလာ့။ ပျက်စီး ြခင်းကိ မစဲ ေစ က ှ င့်။
ေြခလက်တိ့ကိ ပယ် ှ င်း ကေလာ့။ ထာဝရဘရားဆိ င်ေတာ်မမ။ ၁၁ ဣသေရလအမျိုး ှ င့်
ယဒအမျိုးတိ ့သည် ငါ့ထံ၌ ခံ ဘးေသာ သစာကိ ဖျက် က ပီ ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်
မ၏။

၁၂ သတိ ့က၊

ထာဝရဘရားမ ှ ိ ။ ငါတိ ့အေပ ၌ ေဘးဥပဒ်

ထားေဘး၊ မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘးကိ ငါတိ ့သည် မေတွ ့ရ က။

မေရာက်ရ။

၁၃ ပေရာဖက်တိ့သည်

ေလသက်သက်ြဖစ် က၏။ သတိ ့၌ တ်ကပတ်ေတာ်မ ှ ိ ။ သတိ ့ေဟာေြပာသည် အတိ င်း
သတိ ့ခံရလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရားကိ ြငင်းပယ် လျက်ဆိတတ် က၏။ ၁၄ သိ ့ြဖစ်၍၊
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရား သခင် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ ့သည်
ထိ သိ့ဆိေသာေ ကာင့်၊ ငါ့စကားကိ သင်၏ တ်၌ မီ းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ဤလမျိုးကိ ထင်းကဲ့ သိ ့၎င်း
ငါြဖစ်ေစ၍ သတိ ့ကိ မီ းေလာင်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိ ဣသ
ေရလအမျိုး၊ သင့်ကိ တိ က်ေစဘိ ့လတမျိုးကိ ေဝးေသာ အရပ်ကငါေဆာင်ခဲ့မည်။

ေယရမိ
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အား ကီ းေသာအမျိုး၊ ေ ှ း ကာလ၌ ြဖစ်ဘးေသာအမျိုး၊ သတိ ့စကားကိ သင်မသိ
နားမလည်ေသာ အမျိုးြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၆ သတိ ့ ြမားေတာင့်သည် ဖွ င့ ်ထားေသာ သချုင်း
တွ င်းြဖစ်၏။ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ခွ န်အား ကီ းေသာသ ြဖစ် က၏။ ၁၇ ထိ သတိ ့သည်
သင်၏အသီ းအ ှ ံ ှ င့် သင်၏မန့် ကိ စား ကလိ မ့ ်မည်။ သင်၏သားသမီ းတိ ့ကိလည်း စား က
လိ မ့ ်မည်။

သင်၏သိ း ွားတိ ့ကိလည်း

စား ကလိ မ့ ်မည်။

သင်၏စပျစ် ွယ်ပင် ှ င့်

သေဘာသဖန်းပင်တိ့ကိလည်း စား ကလိ မ့ ်မည်။ သင်ခိလံ ၍ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိလည်း တိ က်၍
လပ် ကံ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ သိ ့ရာတွ င်၊ ထိ ကာလ၌ ငါသည် သင်၏အမကိ မဆံ းြဖတ်ေသးဟ
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ သင်တိ့ကလည်း၊ ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည်၊
ငါတိ ့၌ ဤအမအလံ းစံ တိ ့ကိ အဘယ်ေ ကာင့် စီ ရင်ေတာ်မသနည်းဟ ေမးေ ကေသာအခါ၊
သင်တိ့သည် ငါ့ကိစွန့်ပစ်၍၊ ကိ ယ်ပိင်ေသာ ြပည်၌ တက န်းတ ိင်ငံ ဘရားတိ ့၏
အမကိ ေဆာင် ွက်သကဲ့ သိ ့၊
အမကိ ေဆာင် ွက်

ကိ ယ်မပိ င်ေသာ

ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ၊

ြပည်၌

တက န်းတ ိင်ငံသားတိ ့၏

သင်သည်သတိ ့အား

ဆင့်ဆိ ရမည်။

၂၀

ယာကပ်အမျိုးေနရာ ယဒြပည်၌ ေဟာေြပာ ေ ကးေ ကာ်ရမည်မှာ၊ ၂၁ အိ မျက်စိ ှ ိ လျက် ှ င့်
မြမင်၊ နား ှ ိ လျက် ှ င့် မ ကား၊ ဥာဏ်မဲ့ေသာ လမိ က်တိ့၊ နားေထာင် ကေလာ့။ ၂၂ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ပင်လယ် မလွ န် ိင်ေအာင် ဆီ းတားဘိ ့ရာ သဲ ကိထာဝရ အပိ င်း
အြခားခန့်ထားေသာ ငါကိ သင်တိ့သည် မေ ကာက် က
မတန်လပ် ကသေလာ။

ပင်လယ်လိ င်းတံ ပိ းတိ ့သည်

မလွ န် ိင်ေသာ်လည်း၊

၂၃ ဤလမျိုးသည်

သေလာ။ ငါ၏ေ ှ ေတာ်
့
၌
ထ၍မ ိင်၊

ဟန်း၍မေကျာ်

ြပစ်မှားပန်ကန်ေသာ သေဘာ

အစဥ်ပန်ကန်တတ် က၏။ ၂၄ အချိန်တန်မှ အရင်မိဃ်း ှ င့် ေနာက်မိဃ်းကိ

ှ ိ ၍၊

ွာေစ၍၊

အသီ းအ ှ ံ သိ မ်း မဲ သိမ်းရာ ကာလကိ ငါတိ ့အဘိ ့ သိ ထားေတာ်မေသာ ငါတိ ့၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား ကိ ယခေ ကာက် ကကန်အ့ံ ဟ၊ သတိ ့သည် စိ တ် ှ လံ းထဲ ၌ မဆိ တတ် က။ ၂၅
သင်တိ့ဒစ ိ က်သည် ထိ သိ့ေသာ အရာတိ ့ကိ လဲ ၍၊ သင်တိ့အြပစ်သည် သင်တိ့၏ မဂလာကိ
ဆီ းတား

ေလ ပီ ။

၂၆

ဝပ်လျက်ေနေသာ

မဆိ းကဲ့ သိ ့

ေချာင်းေြမာင်း

ေသာ

လဆိ းတိ ့သည် ငါ၏လတိ ့တွင် ှ ိ က၏။ လတိ ့ကိ ေထာင်ြခင်းငှ ါ ေထာင်ေချာက်ကိ
ထား က ပီ ။

၂၇ ငှ က်ေထာင်အိမ်သည် ငှ က်တိ့ ှ င့် ြပည့်သကဲ့ သိ ့၊ သတိ ့အိမ်သည်

လှ ည့်စားြခင်းပရိ ယာယ် ှ င့်ြပည့်၏။ ထိ သိ့သတိ ့သည် အားတိ းပွ ါး၍ ရတတ်ြခင်းသိ ့ ေရာက်
က၏။ ၂၈ ဝလျက်၊ မျက် ှ ာေြပာင်လျက် ှ ိ က၏။ ဆိ းေသာ သတိ ့ထက်သာ၍ ဆိ း က၏။
တရားသြဖင့်မစီ ရင် က။ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသငယ်၏အမကိ ေစာင့်၍ အ ိင်မေပး က။ ဆင်းရဲ ေသာ
သဘက်၌ တရားသြဖင့် မစီ ရင် က။ ၂၉ ထိ သိ့ေသာ အြပစ်တိ့ကိ ငါသည် မစစ်ေ ကာဘဲ
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ေနရမည်ေလာ။ ထိ သိ့ေသာ အမျိုးကိ ဒဏ်ေပး၍၊ ငါစိ တ် ချင်ရဲမေြပဘဲ ေနရမည်ေလာဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၃၀ အံ့ သ ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အမကိ ြပည်ေတာ်၌ ပ က၏။ ၃၁
ပေရာဖက်တိ့သည် မဟတ်မမှန်ေဟာေြပာ က၏။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ဝန်ခံ၍
အစိ းရ က၏။ ထိ သိ့ေသာအမကိ ငါ၏လတိ ့သည် ှ စ်သက် က၏။ ထိ အမဆံ းေသာအခါ
သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ပ ကလိ မ့ ် မည်နည်း။

၆ အိဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့၊ ေယ

ှ လင် မိ ထ
့ ဲ က ထွ က်၍၊ လွ တ်ေအာင်ေြပး ကေလာ့။

ေတေကာ ွာ၌ တံ ပိ းမတ် ကေလာ့။ ေဗသကရင် ွာ၌ မီ း းကိ ေြမာက်၍ ြပ ကေလာ့။
အေ ကာင်းမကား၊ ေဘးဥပဒ်တည်းဟေသာ ကီ းစွ ာေသာ ပျက်စီးြခင်းအေ ကာင်းအရာသည်
ေြမာက် မျက် ှ ာကေပ လာ၏။ ၂ အဆင်းလှ ၍ းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ေသာ သတည်းဟ ေသာ
ဇိ အန်သတိ ့ သမီ းကိ ငါဖျက်ဆီးမည်။ ၃ သိ းထိ န်းတိ ့သည် သိ းစများပါလျက် သ့ထံသိ ့ လာ၍၊
သ့တဘက်ပတ်လည်၌ တဲ ေဆာက်၍၊ အသီ းအသီ း မိ မိတိ့ေနရာမှာ ကျက်စား ကလိ မ့ ် မည်။ ၄
သ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ြပင် ကေလာ့။ ထ က။ မွ န်းတည့်အချိန်၌ တက်သွား ကကန်အ့ံ ။ ငါတိ ့၌
ခက်လှ ၏။ မွ န်းလွဲ ပီ ။ မိ ဃ်းချုပ်ေလ ပီ ။ ၅ ထ က။ ညဥ့်အခါတက်သွား၍၊ သ၏ ဘံ ဗိ မာန်
တိ ့ကိ ဖျက်ဆီး ကကန်အ့ံ ဟဆိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သစ်ပင်တိ့ကိ

ခတ်လှဲ ကေလာ့။

ေယ ှ လင် မိ တ
့ ဘက်၌

ေြမ ိ းကိ ဖိ့ ကေလာ့။ ဤ မိ ့ သည် ဆံ းမစရာေကာင်းေသာ မိ ့ြဖစ်၏။ မိ ထ
့ ဲ ၌ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း
သက်သက် ှ ိ ၏။ ၇ စမ်းေရေပါက်ဝမှ ေရသည် စီ းထွ က်သကဲ့ သိ ့၊ ထိ မိ သ
့ ည် ဒစ ိ က်ကိ
ထွ က်ေစတတ်၏။ မိ ထ
့ ဲ ၌ လယ ဖျက်ဆီးြခင်းအသံ ကိ ကားရ၏။ အနာများ ှ င့် ဒဏ်ချက်ရာ
များကိ အစဥ်ငါြမင်ရ၏။
သင့်ကိ

ငါ ွံ ှ ာမည်။

၈ အိ ေယ

ှ လင် မိ ၊့ ဆံ းမြခင်းကိ ခံ ေလာ့။ သိ ့မဟတ်၊

သင့်ကိ ပယ် ှ င်း၍

လဆိ တ်ညံရာအရပ်

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေစမည်။

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

၉

စပျစ် ွယ်ပင်၌

အကျန်အ ကင်းကိ လိ က်၍ ဆွ တ်သကဲ့ သိ ့၊ ထိ သတိ ့သည် ဣသေရလ၌ ကျန် ကင်းေသာ
အရာကိ လိက်၍

အကန်အစင်ဆွတ် က

လိ မ့ ်မည်။

စပျစ်သီးဆွ တ်ေသာ

သကဲ့ သိ ့၊ သင်၏လက်ကိ ြခင်းေတာင်းထဲ သိ့ တဖန်သွင်းဦ းေလာ့။
နားေထာင်မည်အေ ကာင်း၊

အဘယ်

သကိ

ငါေြပာ၍

၁၀ သတိ ့သည်

သတိ ေပးရမည်နည်း။

သတိ ့နားသည် အေရဖျားလှ ီ းြခင်းမခံ ေသာ နားြဖစ်၍၊ သတိ ့သည် နားမေထာင် ိင် က။
ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် သတိ ့ကဲ့ရဲ ့စရာြဖစ်၏။ ထိ တ်ကပတ်ေတာ် ကိ
မ ှ စ်သက် က။ ၁၁ ထိ ေ ကာင့်၊ ငါသည်ထာဝရဘရား၏ အမျက် ေတာ် ှ င့် ြပည့်ဝ၏။
ေအာင့်၍မေန ိင်။ လမ်း၌ ှ ိ ေသာ သငယ်များ ှ င့်စေဝးေသာလပျိုများအေပ သိ ့ အမျက်
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ေတာ်ကိ

ငါသွ န်းေလာင်းမည်။

လင်မယားအစံ ကိ ၎င်း၊

အသက် ကီ းေသာသ ှ င့်

အိ လွန်းေသာသကိ ၎င်း သိ မ်း သွ ားမည်။ ၁၂ သတိ ့အိမ် ှ င့်တကွ လယ်ယာ၊ မိ န်းမတိ ့သည်
သတပါးလက်သိ့

ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။

ငါဒဏ်ခတ်မည်ဟ

ထာဝရဘရား

အေ ကာင်းမကား၊

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃

ြပည်သြပည်သားတိ ့ကိ
အငယ်ဆံ းေသာသမှစ၍

အ ကီ းဆံ းေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် မတရားေသာ စီ းပွ ားကိ ှ ာ က၏။ ပေရာဖက်မှစ၍
ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ ိ သမ တိ ့သည် မသာကိ သံ း က၏။ ၁၄ ချမ်းသာမ ှ ိ ေသာအခါ ချမ်းသာ၊
ချမ်းသာဟ ေြပာဆိ လျက်၊ ငါ၏လမျိုး သတိ ့သမီ းအနာကိ ေပါ့ေလျာ့ စွ ာ က က၏။ ၁၅
သတိ ့သည်

ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အမကိ ပ ပီ းမှ ေ ှ ာက် ကသေလာ။ အလ င်းမ ှ က် က။

မျက် ှ ာမပျက် က။ ထိ ေ ကာင့်၊ တေယာက်ေနာက်တေယာက် လဲ က
ငါစစ်ေ ကာေသာအခါ ှ ိမ့ ်ချြခင်းသိ ့ ေရာက် က
၁၆

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

လိ မ့ ်မည်။

လိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
လမ်းနား

မှာရပ်၍

ကည့် ကေလာ့။

ေ ှ းလမ်းေဟာင်းတိ ့ကိ ှ ာေဖွ လျက်၊ ေကာင်းေသာလမ်းသည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ
ေမးြမန်း၍၊ ထိ လမ်းသိ ့လိက် ကေလာ့။ သိ ့ ပလ င်၊ စိ တ် ှ လံ း သက်သာ ကလိ မ့ ်မည်။
သိ ့ရာတွ င်၊ ငါတိ ့သည် မလိ က်ဟ ြပန်ေြပာ က၏။
နားေထာင် က

၁၇ ငါကလည်း၊ တံ ပိ းမတ်သံကိ

ေလာ့ဟဆိ လျက်၊ သင်တိ့အေပ ၌ကင်းေစာင့်တိ ့ကိ ခန့်ထားေသာအခါ၊

ငါတိ ့သည် နားမေထာင်ဟ ြပန်ေြပာ က၏။
နားေထာင် က
သိ မှတ် ကေလာ့။

ေလာ့။
၁၉

၁၈ သိ ့ြဖစ်၍၊ အိ တပါးအမျိုးသားတိ ့၊

တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင်
အိ ေ ြမ ကီ းသားတိ ့၊

ှ ိ ေနေသာ

နားေထာင် ကေလာ့။

ပရိ သတ်တိ့၊
ဤလမျိုးသည်

ငါ့စကားကိ နားမေတာင်၊ ငါ တရားကိ လည်း ြငင်းပယ်ေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့အလိ
အေလျာက် ကံ စည်ြခင်းအကျိုးအြပစ်တည်းဟေသာ၊

ကီ းစွ ာေသာ

ေဘးဥပဒ်ကိ၊

သတိ ့အေပ သိ ့ငါသက်ေရာက် ေစမည်။ ၂၀ ေ ှ ဘြပည်မှ ေလာဗန်ကိ၎င်း၊ ေဝးေသာြပည်မှ
ေမးေသာ ကံ ကိ ၎င်း၊ အဘယ်ေ ကာင့် ငါ့ထံသိ ့ေဆာင်ခဲ့ သနည်း။ သင်တိ့မီး ိ ရာ
့ ယဇ် တိ့ကိ
ငါအလိ မ ှ ိ ။ ပေဇာ် ေသာယဇ် အမျိုးမျိုးကိ ငါမ ှ စ်သက်။

၂၁ ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့်

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ် မသည်ကား၊ ထိ မိ၍ လဲ စရာတိ ့ကိ ဤလမျိုးေ ှ မ့ ှ ာ ငါထားမည်။
အဘ ှ င့်သားတိ ့သည် ထိ မိ၍ လဲ ကလိ မ့ ် မည်။ အိ မ်နီးချင်း ှ င့် အေဆွ ခင်ပွန်းတိ ့သည် အတ
ပျက်စီး ကလိ မ့ ်မည်။

၂၂ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ လမျိုး တမျိုးသည်

ေြမာက်မျက် ှ ာမှ ေပ လာလိ မ့ ်မည်။ ကီ းစွ ာ ေသာ လမျိုးကိ ေြမ ကီ းစွ န်းမှ ငါ ိးေဆာ်မည်။ ၂၃
ေလး ှ င့်လှ ံ တိ ့ကိ လက်စွဲ က၏။ ကမ်း ကတ် ေသာ အမျိုးြဖစ်၍၊ သနားြခင်းက ဏာမ ှ ိ ။ သတိ ့
စကားသံ သည် သမဒရာြမည်သံကဲ့ သိ ့ ဟန်းတတ်၏။ အိ ဇိအန်သတိ ့သမီ း၊ စစ်သရဲ ကဲ့သိ ့

ေယရမိ

1215

တပ်ခင်းကျင်းလျက် ြမင်း စီ း၍၊ သင် ှ ိ ရာသိ ့ ချီလာ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၄ ထိ သိတင်းကိ ငါတိ ့သည်
ကား၍ လက်အား ေလျာ့ က၏။ ဒကဆင်းရဲ ကိ၎င်း၊ သားဘွ ားေသာ မိ န်းမခံ ရ သကဲ့ သိ ့
ြပင်းစွ ာေသာ ေဝဒနာကိ ၎င်းခံ ရ က၏။ ၂၅ ေတာသိ ့မထွ က် က ှ င့်။ လမ်းမှာမသွ ား က ှ င့်။
ရန်သ၌ ထားပါ၏။ အရပ်ရပ်၌ေဘး ှ ိ ၏။ ၂၆ အိ ငါ၏လမျိုးသတိ ့သမီ း၊ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ
ဝတ်စည်း၍ ြပာ၌လးလည်းေလာ့။ တေယာက်တည်း ေသာ သားေသသည်ကိ ငိ ေ ကးသကဲ့ သိ ့၊
ငိ ေ ကး၍

ြပင်းစွ ာ

ြမည်တမ်းေလာ့။

လယဖျက်ဆီးေသာသသည်

ငါတိ ့

ကိ

ချက်ြခင်းတိ က်လိမ့ ်မည်။ ၂၇ သင်သည် ငါ၏ လမျိုးကျင့်ေသာ အကျင့်ဓေလ့ တိ ့ကိ စစ်၍
သိ မည်အေ ကာင်း၊ စစ်ေသာသအရာ၌ ရဲ တိက်ကဲ့သိ ့ သင့်ကိ ငါခန့်ထား၏။

၂၈

ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် အလွ န်ေဖာက်ြပန်ေသာ သ၊ ကန်းတိ က်တတ်ေသာသ ြဖစ် က၏။
ေ ကးဝါ ှ င့် သံ သက်သက်၊ ဖျက်တတ်ေသာ အရာသက်သက်ြဖစ် က

၏။

၂၉

ဖိ ကိမီးေလာင် ပီ ။ ခဲ လည်းကန် ပီ ။ စစ်ေသာ သသည် မတ်၍ အကျိုးကိ မရ။ ညံ့ ေသာအရာကိ
မထတ် မပယ် ိင်။ ၃၀ ထိ သတိ ့ကိပယ်ေသာ ေငွ ဟ၍ ေခ ရမည်။ ထာဝရဘရားသည်
ပယ်ေတာ်မ၏။

၇ ထာဝရဘရား၏ အထံ ေတာ်က

တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ သိ့ေရာက်လာ၍၊

သင်သည် ဗိ မာန် ေတာ် တံ ခါးဝ၌ ရပ်လျက်ေ ကးေ ကာ် ရမည့်စကားဟ မကား၊

၂

ထာဝရဘရားကိ ကိ းကွ ယ်ြခင်းငှ ါ၊ ဤတံ ခါးတိ ့ အတွ င်းသိ ့ ဝင်ေသာယဒအမျိုးသား
အေပါင်းတိ ့၊

ထာဝရ

ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရား၏
ဘရားသခင်၊

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ
ေကာင်းကင်

နားေထာင် ကေလာ့။

ဗိ လ်ေြခအ ှ င်

၃

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ဘာသာ ဓေလ့ ှ င့် သင်တိ့ အကျင့်များတိ ့ကိ ပြပင် ကေလာ့။
သိ ့ ပလ င် သင်တိ့ကိ ဤအရပ်၌ ငါေန ေစမည်။ ၄ ဤသည်ကား၊ ထာဝရဘရား၏
ဗိ မာန်ေတာ်၊ ထာဝရဘရား၏ ဗိ မာန်ေတာ်၊ ထာဝရဘရား၏ ဗိ မာန်ေတာ်ြဖစ်သတည်းဟ မသာ
စကားကိ ေြပာေသာသတိ ့၌ မမှီဝဲ က ှ င့်။ ၅ သင်တိ့ ဘာသာဓေလ့ ှ င့် သင်တိ့အကျင့်များ
တိ ့ကိ စံ လင်စွာ ပြပင်လ င်၎င်း၊ အမသည်ချင်းတိ ့ကိ ေသချာစွ ာ တရားသြဖင့် စီ ရင်လ င်၎င်း၊
၆ ဧည့်သည် အာဂ ု၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသငယ်၊ မတ်ဆိးမကိ မ ှ ဥ်းဆဲ ၊ အြပစ်မ ှ ိ ေသာသ၏

အသက်ကိဤအရပ်၌ မသတ်၊ ကိ ယ်အကျိုးကိ ဖျက်၍ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ကိ
မချဥ်းကပ်ဘဲ ေနလ င်၎င်း၊ ၇ သင်တိ့ဘိးေဘးတိ ့အား၊ ငါသည် အစဥ်မြပတ် ေပးေသာ
ြပည်တည်းဟေသာ ဤအရပ်ဌာန၌ သင်တိ့ကိ ငါေနေစမည်။ ၈ အကျိုးမ ှ ိ ဘဲ မသာစကားကိ
ေြပာေသာသတိ ့၌ သင်တိ့သည် ခိ လံ က၏။

၉ သင်တိ့သည် သ့ဥစာကိ ခိးလျက်၊

လအသက်ကိ သတ်လျက်၊ သ့မယားကိ ြပစ်မှားလျက်၊ မဟတ်မမှန်ဘဲ ကျိန်ဆိလျက်၊
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ဗာလဘရားေ ှ ့၌ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့ လျက်၊ ကိ ယ်မသိ ဘးေသာ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့
ေနာက်သိ့လိက်လျက် ှ င့်၊ ၁၀ ငါ၏နာမြဖင့် သမတ်ေသာ ဤအိ မ်ေတာ်၌၊ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာဝင်၍
ရပ်လျက်၊ ဤ ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အမ အလံ းစံ တိ ့ကိ ပေသာေ ကာင့်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကယ်
တ်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ ရပါ ပီ ဟ ေလ ာက်ရ ကမည်ေလာ။ ၁၁ ငါ၏နာမြဖင့်
သမတ်ေသာ ဤအိ မ်ေတာ်ကိ၊ သင်တိ့သည် ထားြပတွ င်းကဲ့ သိ ့ ထင် ကသေလာ။ ဤအမ ကိ
ငါ့ကိယ်တိင် ြမင် ပီ ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
ငါတည်ေစေသာအရပ်၊

ှ ိ ေလာ ွာ၌ ှ ိ ေသာ

၁၂ ေ ှ ့ဦးစွ ာငါ၏ နာမကိ

ငါ့အရပ်ဌာနသိ ့သွား၍၊

ငါ၏အမျိုး

ဣသေရလလတိ ့၏ အြပစ်ေ ကာင့်၊ ထိ အရပ်ကိ အဘယ်သိ့ငါ ပဘးသည်ကိ ကည့် ကေလာ့။
၁၃ ယခတွ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ဤအမအလံ းစံ တိ ့ကိ

ပေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ငါသည်ေစာေစာထ၍ အထပ်ထပ်ေ ြပာေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည်
နားမေထာင်၊ ငါေခ ၍ သင်တိ့သည် မထးေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ၁၄ ှ ိ ေလာ ွာကိ ငါ ပသကဲ့ သိ ့၊
ငါ၏နာမြဖင့် သမတ်ေသာ၊ သင်တိ့ ခိ လံ ေသာ ဤအိ မ်ေတာ်၊ သင်တိ့ ှ င့် ဘိ းေဘးတိ ့အား
ငါေပးေသာ အရပ်ဌာနကိ ငါ ပမည်။ ၁၅ သင်တိ့ညီအစ်ကိ ဧဖရိ မ်အမျိုးသား ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ငါ ှ င့်ထတ်သကဲ့ သိ ့၊ သင်တိ့ကိ ငါ့ထံမှ ငါ ှ င့်ထတ်မည်။ ၁၆ သင်သည်လည်း ဤလမျိုးအဘိ ့
ပဌနာမ ပ ှ င့်။ သတိ ့အဘိ ့ ေအာ်ဟစ်ြခင်း၊ ဆေတာင်းြခင်းကိ မ ပ ှ င့်။ ငါ့ကိမေသွ းေဆာင် ှ င့်။
သင်၏ စကားကိ ငါနားမေထာင်။ ၁၇ သတိ ့သည် ယဒ မိ မ့ ျား၊ ေယ ှ လင်လမ်းများ တိ ့၌
ပ ကေသာ အမကိ မြမင်သေလာ။

၁၈ ငါ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်မည်အ ကံ ှ င့်၊ ေကာင်းကင်

မိ ဖရားအဘိ ့ မန့်ြပားတိ ့ကိ လပ်၍၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်
သကာကိ ပြခင်း ငှ ါ၊ သားတိ ့သည် ထင်းေခွ က၏။ အဘတိ ့သည် မီ းထည့် က၏။
မိ န်းမတိ ့သည် မန့်နယ် က၏။ ၁၉ ထိ သိ့ ပ၍ ငါ့ကိေ ှ ာင့် ှ က် ကသေလာ။ မိ မိတိ့ မျက် ှ ာကိ
ဖျက်မည်အေ ကာင်း၊ မိ မိတိ့ကိယ်ကိသာ ေ ှ ာင့် ှ က် ကသည်မဟတ်ေလာဟ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၂၀ သိ ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ဤအရပ်
၌ ှ ိ ေသာလ၊ တိ ရ စာန်၊ သစ်ပင်၊ ေြမ အသီ းအ ှ ံ အေပ မှာ ငါသည် ေဒသအမျက် မီ းကိ
သွ န်းေလာင်း၍၊ ထိ မီးသည် မ ငိ မ်းဘဲ ေလာင်လိမ့ ်မည်။ ၂၁ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊
ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် များကိ
အြခားေသာ ယဇ် များ ှ င့် အတထား၍၊ အမဲ သားကိ စား ကေလာ့။ ၂၂ အေ ကာင်းမကား၊
သင်တိ့ ဘိ းေဘးများကိ အဲ ဂတုြပည်မှ ငါ တ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
အစ ှ ိ ေသာ
ယဇ် များအတွ က် သတိ ့ကိ ငါမှာထားသည် မဟတ်။ ၂၃ ငါမှာထားေသာအရာဟမကား၊
ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ သိ ့ ပလ င်၊ ငါသည်သင်တိ့၏ ဘရား သခင်ြဖစ်မည်။
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သင်တိ့သည်လည်း၊ ငါ၏လမျိုးြဖစ် က

လိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့သည် ကိ ယ်အကျိုးကိ

ေစာင့်လိ ေသာငှ ါ၊ ငါစီ ရင်သမ ေသာ တရားလမ်းသိ ့ လိ က်ရ ကမည်ဟ မှာထား၏။ ၂၄
သိ ရ
့ ာတွ င်၊ သတိ ့သည် နားမေထာင်၊ နားကိ မလှ ည့်ဘဲ ဆိ းညစ်ေသာ ှ လံ းခိ င်မာသည် ှ င့်အညီ
ကျင့် ကံ ပမ၍ မျက် ှ ာမ ပ၊ ေကျာခိ င်းလျက် ေန က၏။

၂၅ သင်တိ့အဘများသည်

အဲ ဂတုြပည်က ထွ က် သွ ားေသာေန့မှစ၍ ယေန့တိင်ေအာင်၊ ငါသည် ေန့တိင်း ေစာေစာထ၍၊
ငါ၏က န်ပေရာဖက်အေပါင်းတိ ့ကိ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ အထပ်ထပ်ေစလတ်ေသာ်လည်း၊ ၂၆
သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊ မနာ မယဘဲ ေန၍ မိ မိတိ့ လည်ပင်းကိ ခိ င်မာေစသြဖင့်၊
အဘများထက်သာ၍ ဆိ းသွ မ်း က၏။ ၂၇ သင်သည် ဤစကားအလံ းစံ ကိ သတိ ့အား
ေြပာေသာ်လည်း၊ သတိ ့သည် နားမေထာင် က။ ေခ ေသာ် လည်း မထး က။ ၂၈ သိ ့ြဖစ်၍
သင်ကလည်း၊ ဤလမျိုးသည် မိ မိတိ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏စကားေတာ်ကိ နား
မေထာင်၊ ဆံ းမ၍ မ ိင်ေသာအမျိုး ြဖစ်၏။ သစာစကား ကိ မေြပာ၊ သစာပျက်ေသာ
အမျိုးြဖစ်သည်ဟ သတိ ့အား ေြပာဆိ ရမည်။

၂၉ သင်၏သစာဆံ ပင်ကိ ရိ တ်၍

ပစ်လိက်ေလာ့။ ြမင့်ေသာအရပ်၌ ြမည်တမ်းြခင်းကိ

ပေလာ့။ အေ ကာင်း မကား၊

ထာဝရဘရားသည် မိ မိလမျိုးကိ ပယ်ေတာ်မ ပီ ။ အမျက်ေတာ်သင့်ေရာက်ေသာ အမျိုးကိ
စွ န့်ပစ်ေတာ် မ ပီ ။ ၃၀ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယဒ အမျိုးသားတိ ့သည်
ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာဆိ းေသာ အမကိ ပ က ပီ ။ ငါ၏နာမြဖင့် သမတ်ေသာ အိ မ်ေတာ်ကိ ညစ် းေစြခင်း ငှ ါ၊
ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာအရာတိ ့ကိ သွ င်းထား က ပီ ။ ၃၁ ငါမမှာထား၊ ငါအလ င်းအလိ မ ှ ိ ေသာ်လည်း၊
သတိ ့သားသမီ းများကိ မီ း ိ ့ြခင်းငှ ါ ဟိ ံ ုသား၏ချိုင့်၌
တည် က ပီ ။

၃၂

သိ ့ြဖစ်၍၊

ှ ိ ေသာ ေတာဖက်ကန်းတိ ့ကိ

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ထိ ချိုင့်ကိ

ေတာဖက်ချိုင့်ဟ၍မေခ ၊ ဟိ ံ ုသား၏ ချိုင့် ဟ၍မေခ ၊ ကွ ပ်မျက်ရာ ချိုင့်ဟ၍ ေခ ရေသာ
အချိန်

ကာလေရာက်လိမ့ ်မည်။

ေတာဖက်၌

ေြမလွ တ်မ ှ ိ သည်

တိ င်ေအာင်

သ ဂဟ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၃ ဤလမျိုးအေသေကာင်တိ့သည် မိ ဃ်းေကာင်း ကင်ငှက် ှ င့်
ေတာသားရဲ စားစရာဘိ ့ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ တိရ စာန်တိ့ကိ အဘယ်သမ မေမာင်းရ။ ၃၄
ယဒ မိ မ့ ျား၊ ေယ ှ လင်လမ်းများတိ ့၌ ဝမ်း ေြမာက်ေသာအသံ ၊
မဂလာေဆာင်

သတိ ့သားအသံ ှ င့်မဂလာေဆာင်

င်လန်းေသာအသံ ၊

သတိ ့သမီ းအသံ ကိ ငါစဲ ေစမည်။

တြပည်လံ းသည် လဆိ တ်ညံရာအရပ်ြဖစ်လိမ့ ် မည်ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

၈ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊
အ ိ း၊

မးမတ်တိ့၏အ ိ း၊

ထိ ကာလအခါ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့၏အ ိ း၊

ယဒ

ှ င်ဘရင်

တိ ့၏

ပေရာဖက်တိ့၏အ ိ း၊

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့၏ အ ိ းများကိ သချုင်း တွ င်းများ အထဲ ကထတ်ပစ်၍၊ ၂ ထိ သတိ ့သည်

ေယရမိ
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ကည် ိ ရာ၊ အမေဆာင်ရာ၊ လိ က်သွားရာ၊ ှ ာေဖွ ရာ၊ ကိ းကွ ယ်ရာြဖစ်ေသာ ေန၊ လ၊
ေကာင်းကင်တန်ဆာေ ှ မ့ ှ ာ လှ န်ထား ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ အ ိ းတိ ့ကိ မစမပံ ၊ မသ ဂဟ်ရ။
ေြမေပ မှာ မစင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၃ ငါ ှ င်လိက်ရာအရပ်ရပ်၌ ကျန် ကင်း၍၊

ဆိ းယတ်ေသာ ဤအမျိုးသားတိ ့သည် အသက်ကိ အလိ မ ှ ိ ။ ေသြခင်းကိ အလိ ှ ိ ၍
ေ ွးချယ်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ တဖန်
သင်သည် သတိ ့အား ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ လဲ ေသာသသည်
ေနာက်တဖန် မထရသေလာ။ လွဲ သွားေသာသသည် ေနာက်တဖန် ြပန်၍ မလာရသေလာ။ ၅
ဤလမျိုးတည်းဟေသာ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ထာဝရေဖာက်ြပန်ြခင်းအားြဖင့်
အဘယ်ေ ကာင့် ေဖာက်ြပန် ကသနည်း။ မသာကိ စွဲ လမ်း က၏။ ငါတိ ့သည် ြပန်၍မလာဟ
ခိ င်မာစွ ာ ဆိ က၏။ ၆ ငါ ေစ့ေစ့နားေထာင်ေသာအခါ၊ သတိ ့သည် ေြဖာင့်မတ်စွာ မေြပာ က။
ငါသည်

အဘယ်သိ့

ပမိ

သနည်းဟ

ကိ ယ်အြပစ်ကိ

ြမင်၍

အဘယ်သမ

ေနာင်တမရ။ စစ်တိက်ြခင်းငှ ာ ြမင်းေြပးသကဲ့ သိ ့၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် လမ်းလဲ ၍
တဟန်တည်းေြပးတတ် က၏။ ၇ မိ ဃ်းေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာ ေတာငန်းေသာ်လည်း၊
မိ မိအချိန်ကိ သိ တတ်၏။ ဥချိုး၊ တီ တီတွတ်၊ ဇရက်ေသာ်လည်း၊ မိ မိြပန်လာချိန်ကိ
မှတ်တတ်၏။ ငါ၏လမကား၊ ထာဝရဘရားစီ ရင်ေတာ်မြခင်း ကိ နားမလည်တတ်။ ၈
ငါတိ ့သည် ပညာ ှ ိ ြဖစ်၏။ ထာဝရဘရား၏ တရားသည် ငါတိ ့၌ ှ ိ ၏ဟ သင်တိ့သည်
အဘယ်သိ့ ဆိ ရလိ မ့ ်မည်နည်း။ အကယ်စင်စစ် စာေရးတိ ့၏ မသာမှင်တံသည် မသာတရားကိ
လပ်ေလ ပီ ။ ၉ ပညာ ှ ိ တိ့သည် အ ှ က်ကွဲ က၏။ ထိ တ်လန့်၍ ေကျာ့ကွ င်းထဲ သိ့ ဝင် က ပီ ။
ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ပယ် က ပီ ။ သတိ ့၌ ပညာမည်မ ှ ိ သနည်း။ ၁၀

ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့်၊ သတိ ့မယားများကိ သတပါးတိ ့၌ ငါအပ်မည်။ သတိ ့လယ်ယာများကိ
သတပါးတိ ့အား အပိ င်ေပးမည်။ အငယ်ဆံ းေသာသမှစ၍ အ ကီ းဆံ းေသာသအေပါင်းတိ ့သည်
မတရားေသာ စီ းပွ ားကိ ှ ာ က၏။ ပေရာဖက်မှစ၍ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ ိ သမ တိ ့သည် မသာကိ
သံ း က၏။ ၁၁ ချမ်းသာမ ှ ိ ေသာအခါ ချမ်းသာ၊ ချမ်းသာဟ ေြပာဆိ လျက်၊ ငါ၏လမျိုး
သတိ ့သမီ းအနာကိ ေပါ့ေလျာ့စွ ာက က၏။ ၁၂ သတိ ့သည် ွံ ှ ာ ဘွ ယ်ေသာအမကိ ပ ပီ းမှ
ှ က် က

သေလာ။

တေယာက်ေနာက်

အလ င်းမ ှ က် က။

မျက် ှ ာမပျက်တတ် က။

ထိ ေ ကာင့်၊

တေယာက်လဲ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါစစ်ေ ကာေသာအခါ

ှ ိမ့ ်ချြခင်းကိ

ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ သတိ ့ကိ ငါ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးမည်။
စပျစ် ွယ်ပင် ၌ စပျစ်သီးမ ှ ိ ရ။ သေဘာသဖန်းပင်၌ သေဘာသဖန်း သီ းမ ှ ိ ရ။ အ ွက်လည်း
ိ း ွမ်းရမည်အေ ကာင်း၊

ေယရမိ

လမ်းမိ းေသာသတိ ့ကိ

ငါေစလတ်မည်ဟ

ထာဝရဘရား
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မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ငါတိ ့သည် အဘယ်ေ ကာင့် ထိ င်လျက်ေန က

သနည်း။ စေဝး ကကန်အ့ံ ၊

ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ မ့ ျားအထဲ သိ့ ဝင်၍ တိ တ်ဆိတ်စွာ ေန ကကန်အ့ံ ။ ငါတိ ့သည် ထာဝရ
ဘရားကိ ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊ ငါတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့ကိ
တိ တ်ဆိတ်စွာေနေစ၍၊ ေဆးခါး ှ င့်
ချမ်းသာေရကိ တိ က်ေတာ်မ၏။

ေရာေသာ ေရကိ တိက်ေတာ်မ၏။ ငါတိ ့သည်
၁၅ ငါတိ ့သည် ချမ်းသာကိ ေ ြမာ်လင့်ေသာ်လည်း၊

ေကာင်းေသာအရာ မေပ လာ။ သက်သာချိန်ကိ ေြမာ်လင့်ေသာ်လည်း၊ ေဘးသက်သက်ြဖစ်၏။
၁၆

သ့ြမင်း ှ ာေခါင်း သံ ကိ

ဒန်ြပည်က

ကားရ၏။

သ့ြမင်းရဲ ဟီသံကိ ကား၍

တြပည်လံ းတန်လပ်ေလ၏။ သတိ ့သည် ေရာက်လာ၍၊ ြပည် ှ င့် တကွ ြပည်၌ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊
မိ ့ ှ င့်တကွ မိ သ
့ ားတိ ့ကိ၎င်း စား၍မျို က၏။ ၁၇ ကည့် ေလာ့။ မန်းမတ်၍ မ ိင်ေသာေ မ၊
ဆိ းေသာေ မများကိ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ငါေစလတ်သြဖင့်၊ သင်တိ့ကိ ကိ က် ကလိ မ့ ်မည်ဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၁၈ ငါဝမ်းနည်းြခင်း ေပျာက်မည်အေ ကာင်း အဘယ်သိ့နည်း။
ငါသည် စိ တ်ပျက်လျက်ေနရ၏။ ၁၉ ငါ၏ လမျိုးသတိ ့သမီ းေအာ်ဟစ်သံကိ ေဝးေသာ ြပည်က
ကားရ၏။ ထာဝရဘရားသည် ဇိ အန် မိ ့၌ ှ ိ ေတာ်မမသေလာ။ မိ မိ ှ င်ဘရင်သည် မိ ထ
့ ဲ၌
ှ ိ ေတာ် မမသေလာ။ ၂၀ အသီ းအ ှ ံ သိ မ်းရာကာလလွ န် ပီ ။ ေ ွကာလ ကန် ပီ ။ ငါတိ ့သည်
ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ မေရာက် က။

၂၁ ငါ၏လမျိုးသတိ ့သမီ းသည် နာေသာေ ကာင့်၊

ငါလည်းနာရ၏။ ကမ်းတမ်းေသာ အဝတ်ကိ ဝတ်လျက်၊ မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက်ေနရ၏။ ၂၂
ဂိ လဒ်ြပည်၌

ဗာလဇံ ပင်

အေစးမ ှ ိ သေလာ။

ထိ ြပည်၌

ေဆးသမားမ ှ ိ သေလာ။

ှ ိ လျက်ပင် ငါ၏လမျိုးသတိ ့သမီ းသည် အဘယ်ေ ကာင့် အနာမှ ထေြမာက်သနည်း။
တက န်းတ ိင်ငံ ှ င့်ဆိ င်ေသာ အချည်း ှ ီးအရာ၊

ပ်တဆင်းတအားြဖင့်

သတိ ့သည်

ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ် ြခင်းငှ ါ အဘယ်ေ ကာင့် ြပ ကသနည်း။

၉ ငါ၏လမျိုး သတိ့သမီး ှ င့်ဆိင်ေသာ အေသ

ေကာင်များအတွ က်၊ ငါသည်ေန့ညဥ့်မြပတ်

ငိ ရမည် အေ ကာင်း၊ ငါ့ဦးေခါင်းသည် ေရသက်သက်၊ ငါ့မျက်စိတိ့ သည် မျက်ရည်ထွက်ေသာ
စမ်းြဖစ်ပါေစေသာ။ ၂ ငါသည် ငါ၏ လမျိုးကိ စွ န့်၍ ထွ က်သွား ိင် ေအာင် ေတာ၌
တဲ စားခန်း ှ ိ ပါေစေသာ။ အေ ကာင်းမ ကား၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် သ့မယားကိ ြပစ်မှားေသာ
သ၊ သစာပျက်ေသာ အစည်းအေဝးြဖစ် က၏။ ၃ သတိ ့သည် မိ မိတိ့လ ာတည်းဟေသာ
ေလးကိ မသာ ှ င့် တင် က၏။ သစာတရားကိ အမှီမ ပဘဲ ေြမ ကီ း ေပ မှာ လ ကီ းြဖစ် က၏။
အကယ်စင်စစ် ဆိ းေသာအမအေပ မှာ ဆိ းေသာအမ ကိ ထပ်၍ ပ က၏။ ငါ့ကိလည်း
မသိ မမှတ် ကဟ ထာဝရ ဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄ လတိ င်းမိ မိအေပါင်းအေဘာ်ကိ

သတိ ပေလာ့။ မိ မိ ညီ အစ်ကိကိ မယံ က ှ င့်။ ညီ အစ်ကိတိင်း မိ မိ ညီ အစ်ကိအရာကိ
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ဆက်ဆက်လယမည်။ အေပါင်း အေဘာ် ှ ိ သမ တိ ့သည် သ့အသေရကိ ဖျက် မဲ ဖျက် က
လိ မ့ ်မည်။ ၅ အေပါင်းအေဘာ် ှ ိ သမ တိ ့သည် တေယာက်ကိ တေယာက် လှ ည့်စား ကလိ မ့ ်မည်။
သစာစကားကိ မေြပာ ဘဲ မသာစကားကိ ေြပာြခင်းငှ ါ မိ မိတိ့လ ာကိ သွ န်သင် က ပီ ။
မတရားေသာအမကိ ပေသာအားြဖင့် ကိ ယ်ကိ ကိ ယ် ပင်ပန်းေစ က ပီ ။ ၆ သင်၏ ေနရာသည်
မသာအရပ်၌ ှ ိ ၏။ အရပ် သားတိ ့သည် မသာေ ကာင့် ငါ့ကိမသိ လိဟ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ သိ ့ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ငါသည်သတိ ့ကိ အရည်ကျို ၍စံ စမ်းမည်။ သိ ့မဟတ်၊ ငါ၏လမျိုး သတိ ့သမီ း၌ အဘယ်
သိ ့ ငါ ပရမည်နည်း။ ၈ သတိ ့လ ာသည် ေသေစတတ်ေသာြမားြဖစ်၏။ ပရိ ယာယ်စကားကိ
ေြပာတတ်၏။ အေပါင်းအေဘာ်ချင်း တိ ့သည် တ်ြဖင့်ေလာကဝတ်စကားကိ ေြပာ၍၊ ှ လံ းြဖင့်
ေချာင်းေြမာင်းတတ် က၏။ ၉ ထိ သိ့ေသာ အြပစ်တိ့ကိ ငါမစစ်ေ ကာဘဲ ေနရ မည်ေလာ။
ထိ သိ့ေသာ အမျိုးကိ ဒဏ်ေပး၍၊ ငါ့စိတ်ချင်ရဲ မေြပဘဲ ေနရမည်ေလာဟ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ေတာင်များ၊ လွ င်ြပင်များတိ ့အတွ က် ငါသည် ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ
ပရမည်။ ထိ အရပ်တိ့၌ မီ းေလာင်ေသာေ ကာင့်၊ လသည်မေ ှ ာက် မသွ ားရ။ သိ း

ွား

ြမည်သံကိ မ ကားရ။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ှ င့် သားရဲ တိ့သည် ထွ က်ေြပးရ က ပီ ။ ၁၁ ငါသည်
ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ အမိ က်ပံ ၊ ေြမေခွ း ေနရာတွ င်း ြဖစ်ေစမည်။ ယဒ မိ ့ ွာတိ ့ကိလည်း၊ လ
ဆိ တ်ညံရာအရပ်ြဖစ်ေစမည်။ ၁၂ ဤအမကိ နားလည် ိင်ေသာ ပညာ ှ ိ ကား၊ အဘယ်သနည်း။
ထာဝရဘရား၏ တ်ေတာ်ထွက်ကိခံ၍၊ ဤအမ၏အေ ကာင်းကိ ေြပာ ိင်ေသာသကား၊
အဘယ် သနည်း။ အဘယ်သမ ေ ှ ာက်၍မသွ ား ိင်ေအာင်၊ တြပည်လံ းသည် ေတာကဲ့ သိ ့
မီ းေလာင်၍၊ အဘယ် ေ ကာင့် ပျက်စီးသနည်း။ ၁၃ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
သတိ သ
့ ည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊ သတိ ့၌ ငါေပးေသာတရားကိ မကျင့်မေစာင့်ဘဲ စွ န့်ပစ်၍၊
၁၄ မိ မိတိ့ စိ တ် ှ လံ း ခိ င်မာြခင်းသိ ့၎င်း၊ မိ ိ းဘလာ အတိ င်း ဗာလဘရားတိ ့ေနာက်သိ့၎င်း

လိ က် ကေသာ ေ ကာင့်၊ ၁၅ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ ့ကိ ေဒါန ှ င့် ငါေက းမည်။ ေဆးခါး ှ င့်ေရာေသာ
ေရကိ တိ က်မည်။

၁၆ သတိ ့မသိ ၊ ဘိ းေဘးမသိ ဘးေသာ လမျိုးတိ ့တွင် အရပ်ရပ်၌

ကွဲ ြပားေစမည်။ ှ င်း ှ င်းမဖျက်ဆီးမှီတိင် ေအာင်၊ သတိ ့ေနာက်သိ့ ထားေဘးကိ ေစလတ်မည်။
၁၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဆင်ြခင် ကေလာ့၊

ငိ ြခင်းသည် မတိ ့ကိေခ ၍ လာ ကေစ။ လိ မာေသာ မိ န်းမတိ ့

ှ ိ ရာသိ ့ ေစလတ်၍

လာ ကေစ။ ၁၈ ငါတိ ့သည် မျက်ရည်ကျ၍၊ မျက်ခမ်းထဲ က ေတွ ေတွ စီးထွ က်ေစြခင်းငှ ါ၊
ထိ မိန်းမတိ ့သည် အလျင် အြမန် ပ၍၊ ငါတိ ့အတွ က် ငိ ေ ကးြခင်းကိ ပ ကေစ။
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၁၉

နားေထာင် က။ ဇိ အန် မိ ့၌ ကားရေသာ ငိ ေ ကးသံ ဟမကား၊ ငါတိ ့သည် အဘယ်မ ေလာက်
လယ ဖျက်ဆီးြခင်းကိ ခံရသည်တကား။ သတပါးတိ ့သည် ငါတိ ့ ေနရာများကိ ဖိ ချေသာေ ကာင့်၊
ငါတိ ့သည် ကိ ယ်ြပည်ကိ စွ န့်၍ အလွ န်မိန်းေမာေတွ ေဝ ကသည်တကား။ ၂၀ အိ မိန်းမတိ ့၊
ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် ကိ နားေထာင်၍၊ တ်ေတာ်ထွက်ကိ နာယ ကေလာ့။
သင်တိ့၏ သမီ းတိ ့အား ငိ ေ ကးြခင်းကိ ၎င်း၊ အသီ းအသီ း အေပါင်းအေဘာ်တိ့အား
ြမည်တမ်းြခင်းကိ ၎င်း သွ န်သင် ကေလာ့။

၂၁ ေသမင်းသည် ငါတိ ့ြပတင်းေပါက်သိ့

တက်၍၊ ငါတိ ့ဘံ ဗိ မာန်ထဲသိ့ဝင်သြဖင့်၊ သငယ်များကိ လမ်းမှပယ် ှ င်း၍၊ လပျိုများကိ
ပွဲ သဘင်ထဲက ဖျက်ဆီးေလ ပီ ။

၂၂ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ လေသ

ေကာင်တိ့သည် လယ်ြပင်၌ ေနာက်ေချးကဲ့ သိ ့၎င်း၊ သိ မ်း သမ ှ ိ ၊ ရိ တ်ေသာသေနာက်မှာ
ကျန်ရစ်ေသာ ေကာက် လိ င်းကဲ့ သိ ့၎င်း ကျေန ကလိ မ့ ်မည်ဟ ကားေြပာေလာ့။

၂၃

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ပညာ ှ ိ ေသာသသည် မိ မိပညာ၌ မဝါ ကားေစ ှ င့်။
ခွ န်အား ကီ း ေသာသသည် မိ မိခွန်အား၌ မဝါ ကားေစ ှ င့်။ ဥစာ ရတတ်ေသာသသည် မိ မိဥစာ၌
မဝါ ကားေစ ှ င့်။ ၂၄ ဝါး ကားေသာသ မည်သည်ကား၊ ငါသည် ေြမ ကီ းေပ မှာ ချစ်သနားြခင်း၊
တရားသြဖင့် စီ ရင်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ ပေသာထာဝရ ဘရားြဖစ်ေ ကာင်း တည်းဟေသာ၊
ငါ့သေဘာကိ သိ နားလည်ြခင်း၌သာ ဝါ ကားေစ။ ငါသည် ထိ အရာတိ ့၌ ေမွ ့ေလျာ်သည်ဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အေရဖျား လှ ီ းြခင်းကိ
ခံ ေသာသ၊ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာသ၊ ၂၆ အဲ ဂတုလ၊ ယဒလ၊ ဧဒံ လ၊ အမုန်အမျိုးသား၊
ေမာဘအမျိုးသား၊ ပါးမန်းကိ ရိ တ်တတ်ေသာ လမျိုး၊ ေတာ၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ
ငါဆံ းမရေသာ အချိန် ကာလေရာက်လိမ့ ်မည်။ တပါးအမျိုးသားအေပါင်း တိ ့သည်
အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာသြဖစ် က၏။ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်လည်း၊
စိ တ် ှ လံ း အားြဖင့် အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာသြဖစ် က၏။

၁၀ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၊ သင်တိ့အား ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ
နားေထာင် ကေလာ့။

၂ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သာသနာ ပလတိ ့၏

ဘာသာဓေလ့၌ မကျင်လည် က ှ င့်။ သာသနာ ပလတိ ့ ထိ တ်လန့်ေ ကာက်တတ်ေသာ
မိ ဃ်းေကာင်းကင် နိမိတ်တိ့မှ မထိ တ်လန့်မေ ကာက် က ှ င့်။ ၃ လအမျိုးမျိုးကျင့်ေသာ
အကျင့်ဓေလ့တိ ့သည်
သည်

အချည်း ှ ီးြဖစ် က၏။

ေတာ၌သစ်ပင်ကိ

ခတ်လှဲ၍၊

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

ပဆိ န် ှ င့်လပ်တတ်

ေသာ

သတိ ့

လက်သမား၏

လက်လပ်ရာြဖစ်ေသာအရာကိ ၊ ၄ ေ ေငွ ှ င့် လှ ပစွ ာ ချယ်လှယ် ပီ းလ င်၊ မလပ် ှ ား ေစြခင်းငှ ါ
သံ ခ န်ကိ တ ှ င့် ိ က်ထား က၏။ ၅ သသည် စွ န်ပလွံ ပင်ကဲ့သိ ့ ခိ င်မာ၍ စကား မေြပာတတ်။
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မိ မိအလိ အေလျာက်
မေ ကာက် က

မသွ ား ိင်ေသာ

ေ ကာင့်၊

ထမ်း၍သွ ားရ၏။

ထိ အရာတိ ့ကိ

ှ င့်။ အ ရာယ်ကိမ ပ ိင်။ ေကျးဇးကိ လည်း မ ပ ိင်။ ၆ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် အဘယ်သမ မတပါ။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကီ းြမတ်ေတာ်မ၏။ နာမေတာ်
သည်လည်း၊ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ကီ းြမတ်ေတာ်မ၏။ ၇ အိ လအမျိုးမျိုးတိ ့၏ ဘရင်၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက်သင့်သည် ြဖစ်၍၊ အဘယ်သသည် မေ ကာက်ဘဲ ေနရပါမည်နည်း။
အမျိုးမျိုးေသာ

ပညာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့၌၎င်း၊

ခပ်သိမ်းေသာ

တိ င်း ိင်ငံတိ ့၌၎င်း

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် တေသာသတစံ တေယာက်မ မ ှ ိ ပါ။ ၈ သတိ ့သည် တလံ းတဝတည်း
တိ ရ စာန်သေဘာ ှ င့် မိ က်ေသာ သေဘာ ှ ိ က၏။ သစ်သားေသာ်လည်း မိ က်ေသာအယကိ
ဆံ းမတတ်၏။ ၉ ထလပ်တတ်ေသာသ၊ သွ န်းတတ်ေသာသ၏ လက်လပ်ရာ ေငွ ြပားကိ
တာ မိ မ့ ှ ၎င်း၊

ေ ကိ လည်း

ဥဖတ် မိ မ့ ှ ၎င်း

ေဆာင်ခဲ့တတ်၏။

ြပာေသာအထည်၊

ေမာင်းေသာအထည် ှ င့် ခံ တတ်၏။ လိ မာေသာသ လပ်ရာသက်သက်ြဖစ်သတည်း။ ၁၀
ထာဝရဘရားမကား၊ မှန်ေသာဘရား၊ အသက် ှ င်ေသာဘရား၊ နိစထာဝရဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။
အမျက် ေတာ်ထွက်လ င် ေြမ ကီ းတန်လပ်ရ၏။ လအမျိုးမျိုး တိ ့သည် အမျက်ေတာ်ကိ
မခံ ိင် က။ ၁၁ သာသနာပ လတိ ့အား ေြပာရေသာ စကားဟမကား၊ ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ းကိ
မဖန်ဆင်း

ေသာ

ဘရားတိ ့သည်

ကွ ယ်ေပျာက် ကလိ မ့ ်မည်။

ဤေကာင်းကင်ေအာက်၊

ဤေြမ ကီ း

ြပင်မှ

၁၂ ထာဝရဘရားသည် တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ေြမ ကီ းကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ ။ ပညာေတာ်အားြဖင့် ေလာကဓာတ်ကိ တည်ေတာ်မ ပီ ။ ဥာဏ်ေတာ်အားြဖင့်
မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကက်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၃ အသံ ေတာ်ကိ လတ်ေတာ်မေသာအခါ၊ မိ ဃ်းေရ
အသံ ဗလံ ြဖစ်တတ်၏။ ေြမ ကီ းစွ န်းမှ မိ ဃ်းတိ မ်ကိ တက် ေစေတာ်မ၏။ မိ ဃ်း ွာသည် ှ င့်
လ ပ်စစ်ြပက်ေစေတာ် မ၏။ ေလကိ လည်း၊ ဘ

ာေတာ်တိက်ထဲက ထတ်ေတာ် မ၏။ ၁၄

လမည်သည်ကား၊ မိ မိဥာဏ်အားြဖင့် တိ ရ စာန် ကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ပ်တကိ သွ န်းေသာသတိ င်း
မိ မိလပ်ေသာ ပ်တအားြဖင့် ေမှာက်မှားလျက် ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သွ န်းေသာ ပ်တသည်
မသာြဖစ်၏။ သ၌လည်း ထွ က်သက်ဝင်သက်မ ှ ိ ။

၁၅ ထိ သိ့ေသာအရာတိ ့သည်

အချည်း ှ ီးသက်သက် ြဖစ် က၏။ လှ ည့်စားေသာအရာလည်းြဖစ် က၏။ စစ်ေ ကာြခင်းကိ
ခံ ရသည်ကာလ၌ ကွ ယ်ေပျာက် က
ထိ သိ့ေသာအရာ

ှ င့်

တေတာ်မမ။

လိ မ့ ်မည်။

၁၆ ယာကပ်အမျိုး၏အဘိ ့သည်

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ

ဖန်ဆင်း

ေသာ

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုးသည် အေမွ ခံေတာ်မရာြဖစ်၏။ နာမေတာ်သည်
ေကာင်းကင်

ဗိ လ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားေပတည်း။

ေြမေပ မှာ ှ ိ ေသာ

ေယရမိ
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၁၇

စသိ မ်းေလာ့။

အိ ရဲတိက်၌ေနေသာသ၊
၁၈
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မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယခပင် ငါသည်ေလာက် လဲ စာကိ ပစ်သကဲ့ သိ ့၊ ြပည်သားများကိ
ေလာက်လဲ ထဲကပစ်၍၊ ရန်သတိ ့ လက်သိ့ေရာက်ေစြခင်း ငှ ါ ှ ဥ်းဆဲ မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉
ငါသည် ချိုးဖျက်ြခင်းကိ ခံရေသာေ ကာင့် အမဂလာ ှ ိ ၏။ ငါ့အနာ ြပင်းလှ ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊
ငါေတွ ့ေသာ ဤဒကေဝဒနာကိ ဆက်ဆက်ခံရမည်ဟ ငါဆိ ၏။ ၂၀ ငါ့တဲလည်းပျက်၏။
ငါ့ ကိ း ှ ိ သမ တိ ့လည်း ြပတ် က၏။ ငါ့သားတိ ့လည်း ငါ့ထံမှထွ က်သွား၍ ေပျာက် က၏။
ေနာက်တဖန်ငါ့တဲကိ ေဆာက်ရေသာသ၊ ငါ့ကလားကာတိ ့ကိ ဆွဲ ကာရေသာသမ ှ ိ ။ ၂၁
အေ ကာင်းမကား၊

သိ းထိ န်းတိ ့သည်

မ ှ ာေဖွ ေသာေ ကာင့်
ကွဲ ြပားရ က၏။

တိ ရ စာန်

အ ကံ မေြမာက်ရ က။

သေဘာ ှ ိ ၍၊

ထာဝရဘရားကိ

သိ းစအေပါင်းတိ ့သည်

အရပ်ရပ်သိ့

၂၂ အသံ ကိ ကားရ၏။ အနီးသိ ့လာ၏။ ယဒ မိ တ
့ ိ ့ကိ ဖျက်ဆီး၍၊

ေြမေခွ းေနရာတွ င် ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ကီ းေသာ အသံ ဗလံ သည် ေြမာက်မျက် ှ ာကလာ၏။ ၂၃
အိ ထာဝရဘရား၊ လသည် မိ မိသွားရာလမ်းကိ အစိ းမရ။ သွ ားစဥ်အခါမိ မိေြခရာတိ ့ကိ
မစီ ရင်တတ်သည် ကိ အက ်ပ်သိပါ၏။ ၂၄ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ ဆံ းမေတာ်မ လ င်၊
အကျိုးနည်းေစြခင်းငှ ါ အမျက်ထွက်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ တရားေတာ်အတိ င်းသာ ဆံ းမေတာ်မပါ။
၂၅ ကိ ယ်ေတာ်ကိမသိ ေသာ တပါးအမျိုးသားတိ ့ အေပ သိ ့၎င်း၊ နာမေတာ်ကိ ပဌနာမ ပေသာ

အမျိုး အ ွယ်တိ့အေပ သိ ့၎င်း အမျက်ေတာ်ကိ သွ န်းေလာင်း ေတာ်မပါ။ အေ ကာင်းမကား၊
သတိ ့သည် ယာကပ်အမျိုး ကိ အကန်အစင်ကိက်စား၍၊ သ၏ေနရာကိ သတ်သင်
ပယ် ှ ား ကပါ ပီ ။

၁၁ ေယရမိသိ့ေရာက်လာေသာ

ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊

ဤပဋိ ညာဥ်စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၂ သင်သည် ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား
တိ ့အား၊

ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

ေဟာေြပာဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ယေန့ ြဖစ်သည် ှ င့်အညီ ၊
ငါေပး

မည်ဟ၊

သင်တိ့၏

ဘိ းေဘးများ၌

၏

အမိ န့်ေတာ်ကိ

ိ ့ ှ င့်ပျားရည်စီးေသာြပည်ကိ

ငါကျိန်ဆိေသာ

သစာ

ဂတိ ကိ

ေစာင့်ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ သင်တိ့သည် ငါ၏လြဖစ်၍၊ ငါသည်လည်း သင်တိ့၏
ဘရားြဖစ်မည် အေ ကာင်း၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်၍၊ ငါမှာထား သမ အတိ င်း ကျင့် ကေလာ့ဟ၊
သံ မီ းဖိ တည်းဟေသာ အဲ ဂတုြပည်မှ သင်တိ့၏ဘိ းေဘးများကိ တ်ေဆာင် ေသာအခါ သတိ ့၌
ငါထားေသာ ပဋိ ညာဥ်တရားစကား ကိ နားမေထာင်ေသာသသည် ကျိန်ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ေစ
ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ငါက၊ အိ ထာဝရဘရား၊ အာမင်ဟ ေလ ာက်၏။ ၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊
သင်သည် ယဒ မိ မ့ ျား

ှ င့် ေယ ှ လင်

မိ လ
့ မ်းများတိ ့၌ ဟစ်ေ ကာ်ရမည်စကား

ဟမကား၊ သင်တိ့သည် ဤပဋိ ညာဥ်စကားကိ နားေထာင် ၍ ကျင့် ကေလာ့။
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၇

အေ ကာင်းမကား၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်

ကေလာ့ဟ၊ သင်တိ့၏ ဘိ းေဘးများကိ

အဲ ဂတုြပည်က ငါ တ်ေဆာင်ေသာေန့မှစ၍ ယေန့တိင်ေအာင်၊ ငါသည် ေစာေစာထ၍
အထပ်ထပ်ဆံ းမေသာ်လည်း၊ ၈ သတိ ့သည် နားမေထာင်၊ နားကိ မလှ ည့်ဘဲ ဆိ းညစ်ေသာ
မိ မိတိ့ စိ တ် ှ လံ းခိ င်မာြခင်း ှ ိ သည်အတိ င်း၊ တေယာက်မ မ ကင်း၊ လိ က်သွား ကေသာေ ကာင့်၊
ငါမှာ ထား၍၊ သတိ ့မကျင့်ေသာ ဤပဋိ ညာဥ်စကားအလံ းစံ တိ ့ကိ၊ သတိ ့အေပ ၌
ငါသက်ေရာက်ေစမည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၉ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မ
သည်ကား၊ ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့သည် သင်းဖွဲ ့ က၏။ ၁၀ ငါ့စကားကိ
ြငင်းပယ်ေသာ ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဒစ ိ က်များကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ ြပန်သွား က ပီ ။ အြခားတပါး ေသာ
ဘရားတိ ့ကိ ဝတ် ပအံ့ ေသာငှ ါ လိ က်သွား က ပီ ။ သတိ ့၏ ဘိ းေဘးများ ှ င့် ငါဖွဲ ့ေသာ
ပဋိ ညာဥ်တရားကိ ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ယဒအမျိုးသားတိ ့သည် ဖျက် က ပီ ။ ၁၁ သိ ့ြဖစ်၍၊
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ ့မလွ တ် ိင်ေသာေဘးအ ရာယ်ကိ သတိ ့အေပ ၌
ငါသက်ေရာက်ေစမည်။ သတိ ့သည် ငါ့ကိေအာ်ဟစ်ေသာ် လည်း၊ ငါနားမေထာင်ဘဲေနမည်။
၁၂ ထိ အခါယဒ မိ သ
့ ွာသား ှ င့် ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့သည် နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့၍၊

ပေဇာ်ဘးေသာ ဘရားများထံ သိ ့သွား၍ ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း၊ ေဘး ေရာက်ရာကာလ၌
ထိ ဘရားတိ ့သည်

အလ င်းချမ်းသာ

သင်သည် မိ မ့ ျားအေရအတွ က်

မေပးဘဲ ေန ကလိ မ့ ်မည်။

ှ ိ သည်အတိ င်း၊

၁၃

အိ ယဒြပည်၊

သင်၏ဘရားများ ှ ိ ပါသည်တကား။

ေယ ှ လင် မိ လ
့ မ်းများ အေရ အတွ က် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ှ က်ဘွယ် ေသာ ပ်တအဘိ ့
ယဇ် ပလင်များ၊ ဗာလဘရားေ ှ မ့ ှ ာ နံ သ
့ ာေပါင်း ိ ရာယဇ်
့
ပလင်များကိ တည် က ပီ ။ ၁၄
သိ ့ြဖစ်၍ သင်သည်ဤလမျိုးအဘိ ့ ပဌနာမ ပ

ှ င့်။ သတိ ့အဘိ ့ ေအာ်ဟစ်ြခင်း၊

ဆေတာင်းြခင်းကိ မ ပ ှ င့်။ ေဘးေရာက်သည်ကာလ၊ သတိ ့ ေအာ်ဟစ်ေသာ စကားကိ
ငါနားမေထာင်။

၁၅ ငါချစ်ေသာအစ်မသည် များစွ ာေသာ သတိ ့ ှ င့် မတရားသြဖင့်

ေပါင်းေဘာ်၍၊ ဆိ းညစ်စဥ်တွင်၊ ငါ့အိမ် ှ င့်အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ သင်သည် သန့် ှ င်းေသာ
အမဲ သားကိ မပေဇာ်ရ။ ဒစ ိ က်ကိ ပစဥ်တွင်ပင်၊ ဝမ်းေြမာက်ပါသည်တကား၊

၁၆

စိ မ်းလန်းလှ ပ၍ ေကာင်းေသာ အသီ းကိ သီ းေသာသံ လွ င်ပင်ဟ၊ သင့်ကိ ထာဝရဘရား သမတ်
ေတာ်မ၏။ ကီ းေသာ အသံ ဗလံ ှ င့် ထိ အပင်ကိ မီ း ိ ့ ေတာ်မ၍၊ အခက်အလက်တိ့သည်
က မ်းေလာင် က၏။ ၁၇ ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ယဒအမျိုးသားတိ ့သည် ဗာလ ဘရားေ ှ မ့ ှ ာ
နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့၍၊ ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါ မိ မိတိ့အဘိ ့ မေကာင်းေသာအမကိ
ပေသာေ ကာင့်၊ သင့်ကိ စိက်ေတာ်မေသာ ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်၊
သင်၌အမေရာက် မည် အေ ကာင်းမိ န့်ေတာ်မ ပီ ။
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ဗျာဒိ တ်ေပးေတာ် မေသာေ ကာင့် ငါသိ ရ၏။ သတိ ့ ပေသာ အမများကိ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ြပေတာ်မ ပီ ။ ၁၉ အေသသတ်ြခင်းငှ ါ ေဆာင်သွားေသာ သိ း သငယ်ယဥ်ကဲ့သိ ့ ငါြဖစ်၏။
သတိ ့က၊ သ၏နာမကိ

ှ င်း ှ င်းေပျာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ အသီ းအကင်း ှ င့်တကွ အပင်ကိ

ှ င်း ှ င်းဖျက်၍၊ အသက် ှ င်ေသာသတိ ့၏ ေနရာမှ သ့ကိပယ်ြဖတ် ကကန်အ့ံ ဟ၊ ငါ့တဘက်၌
မေကာင်းေသာ အ ကံ ှ င့် ကံ စည်ေ ကာင်းကိ ငါမသိ ။ ၂၀ ှ လံ းေကျာက်ကပ်ကိ စစ်ေ ကာ၍၊
တရားသြဖင့် စီ ရင်ေတာ်မေသာ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ထိ သတိ ့အား အြပစ်ေပးေတာ် မေ ကာင်းကိ အက ်ပ်ြမင်လိပါ၏။ အက ်ပ်အမကိ
ကိ ယ်ေတာ်အား ကားေလ ာက်ပါ ပီ ။ ၂၁ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အာနသတ်
မိ သ
့ ားတိ ့က၊ သင်သည် ငါတိ ့လက်ြဖင့် မေသရမည် အေ ကာင်း၊ ထာဝရဘရား၏
နာမေတာ်အားြဖင့် ပေရာဖက်မ ပ ှ င့်ဟဆိ လျက်၊ သင်၏အသက်ကိ ှ ာ က
၂၂

ငါသည်သတိ ့ကိ

စစ်ေ ကာသြဖင့်၊

လပျိုတိ ့သည်

သားသမီ းတိ ့သည် ငတ်မွတ်၍ ေသ ကလိ မ့ ်မည်။

ေသာေ ကာင့်၊

ထားြဖင့်ေသ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၃ တစံ တေယာက်မ

မ ကင်းရ။

ထိ သိ့စစ်ေ ကာရာ ကာလတည်းဟေသာ ေဘးဥပဒ်ကိ အာနသတ် မိ သ
့ ား တိ ့အေပ သိ ့
ငါသက်ေရာက်ေစမည်ဟ၊ ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၂ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ် ှ င့် တရားစကားကိ ေဆွးေ းေသာအခါ၊
ကိ ယ်ေတာ်သည်

တရားေတာ်မ၏။

သိ ့ေသာ်လည်း၊

စစ်ေ ကာစီ ရင်ေတာ်မ

ြခင်းအေ ကာင်းကိ ေမးေလ ာက်ပါမည်။ မတရားေသာ သတိ ့သည် အဘယ်ေ ကာင့်
အ ကံ ေြမာက်ရ ကပါ သနည်း။ အလွ န်သစာပျက်ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် အဘယ်ေ ကာင့်
ချမ်းသာရ ကပါသနည်း။ ၂ ကိ ယ်ေတာ်သည် သတိ ့ကိ စိ က်ေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့သည်
အြမစ်ကျ၍ ကီ းပွ ါးလျက် အသီ းကိ သီ း က

ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် သတိ ့ တ် ှ င့် နီး၍

ှ လံ း ှ င့် ေဝးေတာ်မ၏။ ၃ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ သိ ြမင်ေတာ်မ၏။
အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်သေဘာ တေ ကာင်းကိ စစ်ေ ကာေတာ်မ ပီ ။ သိ းတိ ့ကိ
ထတ်သကဲ့ သိ ့၊ ထိ မတရားေသာ သတိ ့ကိ အေသသတ်ြခင်းငှ ါ ဆွဲ ထတ် ေတာ်မပါ။
သတ်ရေသာေန့အဘိ ့ ြပင်ဆင်ေတာ်မပါ။ ၄ ြပည်သားများ ပေသာ ဒစ ိ က်အြပစ်ေ ကာင့်၊
ြပည်သည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း ြမည်တမ်းရပါအံ့ နည်း။ အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ိ ေသာ
ြမက်ပင်သည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း

ိ း ွမ်းရပါအံ့ နည်း။ ငါတိ ့ခံရေသာ အကျိုးအြပစ်ကိ

ဘရားသခင်မသိ မြမင်ဟ ြပည်သားများ ဆိ ေသာေ ကာင့်၊ သားများ ှ င့် ငှ က်များတိ ့သည်
ေပျာက် ပျက် ကပါ ပီ ။ ၅ သင်သည် ေြခသည်တိ့ ှ င့် ပိ င်ေြပး၍ ေမာလ င် ြမင်းတိ ့ ှ င့်
အဘယ်သိ့ ပိ င် ိင်မည်နည်း။ စိ းရိ မ်ြခင်းမ ှ ိ ၊ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနရေသာြပည်၌ ေမာလ င်၊

ေယရမိ
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ေယာ်ဒန်ြမစ်၏ ဂဏ်အသေရထဲ မှာ အဘယ်သိ့ ပလိ မ့ ်မည်နည်း။ ၆ သင်၏ညီ အစ်ကိ၊ အဘ၏
အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့ ပင် သင့်ကိ သစာဖျက်၍၊ သင့်ေနာက်သိ့ ေအာ်ဟစ်လျက် လိ က် က၏။
သတိ ့သည် ေကာင်းေသာစကားကိ ေြပာ ေသာ်လည်း မယံ ှ င့်။ ၇ ငါသည်ကိယ်အိမ်ကိစွန့်၍၊
ကိ ယ်အေမွ ကိ ပစ်ထား ပီ ။ ငါအလွ န်ချစ်ေသာအစ်မကိ သ၏ ရန်သ လက်သိ့အပ် ှ ံ ပီ ။ ၈
ငါ့အေမွ သည် ေတာ၌ ေတွ ့ေသာြခေသ့ ကဲ့ သိ ့ ငါ့အားြဖစ်၍၊ ငါ့ကိ ေဟာက်ေသာေ ကာင့်
ငါမန်းေလ၏။ ၉ ငါ့အေမွ သည် ဇေဘာသားရဲ ကဲ့သိ ့ ငါ့အား ြဖစ်၏။ ပတ်လည်၌ ှ ိ ေသာ
သားရဲ တိ့သည် တိ က် က၏။ လာ က။ ေတာသားရဲ အေပါင်းတိ ့၊ စည်းေဝး က။ ကိ က်စား ြခင်းငှ ါ
လာ ကေစ။

၁၀ များစွ ာေသာ သိ းထိ န်းတိ ့သည် ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ် ကိ ဖျက်ဆီး က ပီ ။

ငါရထိ က်ေသာအဘိ ့ကိ ေကျာ်နင်း က ပီ ။ ငါရထိ က်ေသာ ှ စ်သက်ရာအဘိ ့ကိ လဆိ တ်ညံရာ
ေတာြဖစ်ေစ က ပီ ။ ၁၁ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေသာေ ကာင့်၊ လဆိ တ်ညံ လျက် ှ ိ ၍၊ ငါ့အား
ညဥ်းတွ ားေလ၏။ တြပည်လံ းပျက်စီး ေသာ်လည်း၊ အဘယ်သမ ပမာဏ မ ပတတ်။ ၁၂
ေတာ၌ ြမင့်ေသာ အရပ်အလံ းစံ တိ ့အေပ မှာ လယက်ေသာ သတိ ့သည် တက် က ပီ ။
အကယ်စင်စစ် ြပည်စွန်းတဘက်မှ တဘက်တိင်ေအာင် ထာဝရဘရား၏ ထားေတာ်သည်
ဖျက်ဆီးသြဖင့်၊ အဘယ်သမ ချမ်းသာ မရ။ ၁၃ သတိ ့သည် ဂျံုစပါးမျိုးေစ့ကိ ကဲ ၍
ဆးပင်ကိသာ ရိ တ်ရ က၏။ ပင်ပန်းစွ ာ ကိ းစားေသာ်လည်း ေကျးဇး မ ှ ိ က။ ထာဝရဘရား၏
အမျက်ေတာ်အ ှ ိ န်ေ ကာင့်၊ မိ မိတိ့ ခံ ရေသာအကျိုးကိ ေထာက်၍ ှ က် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါေပး သနား၍၊ ငါ၏လ ဣသေရလအမျိုးပိ င်ထိက်ေသာ
အေမွ ကိ ထိ ခိက်ေသာ၊ ငါ၏အိ မ်နီးချင်းဆိ းအေပါင်းတိ ့ကိ၊ သတိ ့ ြပည်ထဲက ငါ တ်မည်။
သတိ ့အထဲ ကလည်း ယဒအမျိုးကိ ငါ တ်မည်။

၁၅

တ် ပီ းမှတဖန် ငါသနား၍၊

အသီ းအသီ းတိ ့ကိ မိ မိတိ့ပိင်ထိက်ေသာ ေြမ၊ မိ မိတိ့ေနရင်းြပည်သိ့ ငါြပန် ပိ ့မည်။
၁၆

ဗာလဘရားကိ တိင်တည်၍

ကျိန်ဆိေစြခင်းငှ ါ၊

သတိ ့သည်

ငါ၏လမျိုးကိ

သွ န်သင်ဘးသည်နည်းတ၊ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်ဟ၊ ငါ၏နာမကိ
တိ င်တည်၍ ကျိန်ဆိြခင်းငှ ါ၊ ငါ့လမျိုး၏ ဘာသာဓေလ့ကိ

ကိ းစား၍ သင်လ င်၊

ငါ၏လမျိုးအထဲ ၌ သတိ ့ကိ ငါတည် ေစမည်။ ၁၇ သိ ့မဟတ်၊ နားမေထာင်ဘဲေနလ င်၊
နား

မေထာင်ေသာ

လမျိုးကိ

ငါသည်

ှ င်း ှ င်း တ်ပယ်

ဖျက်

ဆီ းမည်ဟ

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ချည်ခါးပန်း ကိ သွား၍ယ ပီးလ င် ခါး၌စည်းေလာ့။
ေရ ှ င့်မေလ ာ်ရ ဟ ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်အတိ င်း၊ ၂ ငါသည် ခါးပန်းကိ ယ၍
ခါး၌စည်းေလ၏။

ေယရမိ
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ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လ င်၊ ၄ သင်သည် ခါး၌စည်းေသာ ခါးပန်းကိ ယ ပီ း လ င်၊ ဥဖရတ်ြမစ်သိ့
ထသွ ား၍၊ ေကျာက်တွင်း၌ ဝှက်ထား ေလာ့ဟ၊ ၅ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ငါသည်သွား၍
ဥဖရတ်ြမစ်နားမှာ ဝှက်ထား၏။

၆ ထိ ေနာက်၊ ကာလအင်တန် ကာ ပီ းမှ၊ ထာဝရ

ဘရားက၊ သင်သည် ထ၍ ဥဖရတ်ြမစ်သိ့ သွ ားေလာ့။ ထိ ြမစ်နားမှာ ငါ့အမိ န့်ေတာ် ှ င့်
ဝှက်ထားခဲ့ ပီ းေသာ ခါးပန်းကိ ထတ်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ငါသည်လည်း ဥဖရတ်ြမစ်နားသိ ့
သွ ား ပီ းလ င်၊ ဝှက်ထားရာ အရပ်၌တး၍ ခါးပန်းကိ ထတ်ေသာအခါ၊ ခါးပန်းသည်
ေဆွ းေြမ့၍ အသံ းမရြဖစ်၏။ ၈ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီ သိ ့ေရာက်၍
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

၉ ထိ နည်းတ၊ ယဒြပည်၏ ေထာင်လားြခင်းကိ ငါ တ်ချမည်။

ေယ ှ လင် မိ ၏
့ ေထာင်လားြခင်းကိ အလွ န် တ်ချမည်။ ၁၀ ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊
မိ မိစိတ် ှ လံ းခိ င်မာ ေသာ သေဘာအတိ င်းကျင့်၍၊ အြခားတပါးေသာ ဘရား တိ ့ကိ
ဝတ် ပကိ းကွ ယ်ြခင်းငှ ါ လိ က်သွားေသာ ဤလဆိ း မျိုးသည်၊ အသံ းမရေသာ ဤခါးပန်းကဲ့ သိ ့
ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၁ ခါးပန်းသည် လ၏ခါး၌မှီဝဲသကဲ့ သိ ့၊ ဣသေရလ အမျိုး ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်
ယဒအမျိုးအေပါင်းတိ ့သည် ငါ၏ လမျိုး၊ ဘွဲ ့နာမ၊ ဘန်းအသေရြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါ၌မှီဝဲ
ေစေသာ်လည်း၊ သတိ ့သည်နားမေထာင် ကဟ ထာဝရ ဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၂

တဖန် ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားက၊ သားေရဘး ှ ိ သမ တိ ့သည်
စပျစ်ရည် ှ င့် ြပည့် ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၊ သင်သည် သတိ ့အားေြပာေလာ့။
သတိ ့ကလည်း၊ သားေရဘး ှ ိ သမ တိ ့သည် စပျစ်ရည် ှ င့်ြပည့် ကလိ မ့ ်မည်အေ ကာင်းကိ ၊
ငါတိ ့မသိ သေလာဟ ြပန်ေြပာ ကလ င်၊ ၁၃ သင်ကလည်း၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်
ကား၊ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိ င်ေသာ ှ င်ဘရင်မှစ၍ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊
ပေရာဖက်၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့် ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိ ယစ်မးြခင်း ှ င့်
ငါြပည့်ေစမည်။ ၁၄ ညီ အစ်ကိချင်း၊ သားအဘချင်းတိ ့ကိ ငါ ထိ ခိက် ေစမည်။ ငါသည်
က ဏာမ ှ ိ ၊ မ ှ ေြမာ၊ မကယ်မဘဲ ၊ ထိ သတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၅ သင်တိ့သည် နားေထာင်နာယ ကေလာ့။ ေထာင် လားေသာ စိ တ်မ ှ ိ က ှ င့်။ ထာဝရဘရား

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၆ မိ ဃ်းမချုပ်မှီ၊ မိ က်ေသာေတာင်ေပ မှာ သင်တိ့ သည် ထိ ခိက်၍ မလဲ မှီ၊
အလင်းကိ ေြမာ်လင့်ေသာအခါ၊ ေသမင်းအရိ ပ်၊ ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက်ကိ ြဖစ်ေစေတာ်
မမမှီ၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

၁၇

သင်တိ့သည် နားမေထာင်ဘဲေနလ င် မကား၊ သင်တိ့ မာနေ ကာင့်၊ ငါ့စိတ်ဝိညာဥ်သည်
မထင် ှ ားေသာ အရပ်၌ ငိ ေ ကးမည်။ ထာဝရဘရား၏ သိ းစကိ သိ မ်း သွ ားေသာေ ကာင့်၊
ငါ့မျက်စိလည်း အလွ န် ငိ ၍ မျက်ရည် ကျမည်။ ၁၈ ကိ ယ်ကိကိယ် ှ ိမ့ ်ချ၍ ထိ င် ကေလာ့။
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သင်တိ့၌ ဘန်း ကီ းေသာ သရဖသည် သင်တိ့၏ ေခါင်းေပ မှ ဆင်းရလိ မ့ ်မည်ဟ၊ ှ င်ဘရင် ှ င့်
မိ ဖရားတိ ့အား ေြပာ ေလာ့။

၁၉ ေတာင်ဘက် မိ တ
့ ိ ့ကိ ပိ တ်ထား၍ အဘယ် သမ

မဖွ င့ ်ရ။ ယဒြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိ သိ မ်းသွ ား က ပီ ။ အကန်အစင် သိ မ်းသွ ား က ပီ ။
၂၀ ေြမာက်မျက် ှ ာကလာေသာ သတိ ့ကိ ေမ ာ်၍ ကည့်ေလာ့။ သင့်အား ငါေပးေသာ

သိ းစ၊ လှ ေသာသိ းစ သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ ၂၁ သင်သည် ဆံ းမေတာ်မြခင်းကိ
ခံ ရေသာအခါ၊ အဘယ်သိ့ ေြပာလိ မ့ ်မည်နည်း။ သတိ ့သည် သင့်ကိ အစိ းတရ ပေစြခင်းငှ ါ၊
သင်သည် ကိ ယ်တိင်အ ကံ ေပး ပီ း။ သားဘွ ားေသာ မိ န်းမခံ ရေသာ ေဝဒနာကိ သင်ခံရလိ မ့ ်
မည်မဟတ်ေလာ။ ၂၂ သင်ကလည်း၊ အဘယ်အေ ကာင်းေ ကာင့် ဤအမေရာက်သနည်းဟ
စိ တ်ထဲ၌ ေအာက်ေမ့လ င်၊ သင်၏အြပစ်များေသာေ ကာင့်၊ သင့်အဝတ်ကိ ခ တ်ရ၏။
ေြခနင်းကိ လည်းမစီ းရ။ ၂၃ အဲ သေယာပိ လသည် မိ မိအေရ၏ အဆင်းကိ ၎င်း၊ ကျားသစ်သည်
မိ မိအကွ က်အကျားတိ ့ကိ၎င်း ေြပာင်းလဲ ိင်သေလာ။ ေြပာင်းလဲ ိင်လ င်၊ ဒစ ိ က်ကိ
ပေလ့ ှ ိ ေသာ သတိ ့သည်၊ သစ ိ က်ကိ ပြခင်းငှ ါ တတ် ိင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၄ ထိ ေ ကာင့်၊
ဖွဲ ကိ ေလြပင်းတိ က် လင့်သကဲ့ သိ ့၊ ထိ သတိ ့ကိ ငါလွ င့ ်ေစမည်။

၂၅ သင်သည်ငါ့ကိ

ေမ့ေလျာ့၍၊ မသာ၌ မှီဝဲ ဆည်းကပ်ေသာေ ကာင့်၊ သင့်အဘိ ့ ငါတိ င်းထွ ာ၍ ေပး
လတံ့ ေသာ အငန်းအတာကား ဤသိ ့တည်း။ ၂၆ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ သင် ှ က်စရာအေ ကာင်းကိ
ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ၊ သင်၏ အဝတ်ကိ ငါဖွ င့ ်လှ စ်၍ ြပမည်။ ၂၇ သင်၏ ေမျာက်မထားြခင်း၊
ဟီ ြမည်ြခင်း၊ မတရားေသာ ေမထန် ၏ညစ် းြခင်း၊ ေတာင်ေပ ၌၎င်း၊ လယ်ြပင်၌၎င်း ပေသာ
စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်တိ့ကိ ငါ သိ ြမင်၏။ အိ ေယ ှ လင် မိ ၊့ သင်သည် အမဂလာ ှ ိ ၏။
သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့ မေရာက်ဘဲ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း ေနလိ မ့ ်မည်နည်းဟ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၄ မိဃ်းြပတ်ေသာအမကိ ရည်မှတ်၍၊ ေယရမိသိ့ ေရာက်ေသာ ထာဝရဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ်ဟ မကား၊ ၂ ယဒြပည်သည် ညည်းတွ ား၏။ မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့၌ ြမည်တမ်းေသာ
အသံ ှ ိ ၏။ နက်ေသာအဝတ်ကိ ေြမ တိ င်ေအာင်ဝတ်၍၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့၏ ငိ ေ ကး
ြခင်း အသံ သည် တက်ေလ၏။ ၃ မးမတ်တိ့သည် မိ မိသငယ်တိ့ကိ ေရခပ် ေစလတ်၍၊
သငယ်တိ့သည် ေရကျင်းသိ ့ေရာက်ေသာ အခါ၊ ေရကိ မေတွ ့။ အိ းသက်သက်ကိသာ
ေဆာင်ခဲ့လျက် ြပန်လာ က၏။ ဦ းေခါင်းကိ ခံ လျက် ှ က်ေ ကာက်မိ င် ေတွ က၏။

၄

မိ ဃ်းြပတ်၍ ေြမအက်ကွဲေသာေ ကာင့်၊ လယ် လပ်ေသာ သတိ ့သည် ဦ းေခါင်းကိ ခံ လျက်
ှ က်ေ ကာက် က၏။ ၅ သမင်မသည် လယ်ြပင်၌ ေမွ းေသာအခါ ြမက် မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊
သားငယ်ကိ စွ န့်ပစ်၏။ ၆ ြမည်း ိ င်းတိ ့သည် ြမင့်ေသာအရပ်ေပ မှာ ရပ်လျက် ေြမေခွ းကဲ့ သိ ့
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ေလကိ က၏။ ြမက်မ ှ ိ ေသာ ေ ကာင့်၊ သတိ ့ မျက်စိပျက်ေလ၏။ ၇ အိ ထာဝရဘရား၊
အက ်ပ်တိ့၏ အြပစ်သည် အက ်ပ်တိ့တဘက်၌ သက်ေသခံ ေသာ်လည်း၊ နာမေတာ် ကိ
ေထာက်၍စီ ရင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည် ကိ မ်ဖန်များစွ ာ ေဖာက်ြပန်ပါ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ြပစ်မှား ပါ ပီ ။ ၈ အိ ဣသေရလအမျိုး၏ ေြမာ်လင့်စရာ အေ ကာင်း၊ အမေရာက်ေသာ ကာလ
ကယ်တင်ေတာ်မ ေသာ သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့ ြပည်၌ ဧည့်သည်ကဲ့သိ ့၎င်း၊
တညဥ့်သာ အိ ပ်ြခင်းငှ ါ ဝင်ေသာ ခရီ းသွ ားကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အဘယ်ေ ကာင့်ြဖစ်ေတာ်မသနည်း။
၉ မိ န်းေမာေတွ ေဝေသာ သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ကယ်တင် ြခင်းငှ ါမတတ် ိင်ေသာ သရဲ ကဲ့သိ ့၎င်း၊

အဘယ်ေ ကာင့် ြဖစ်ေတာ်မသနည်း။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့တွင်
ှ ိ ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်တိ့သည် နာမေတာ်ြဖင့် သမတ်ေသာသြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့ကိ
စွ န့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၁၀ ဤလမျိုးကိ ရည်မှတ်၍ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ဤလတိ ့သည် လှ ည့်လည်ြခင်းငှ ါ အလွ န်အလိ ှ ိ က၏။ မိ မိတိ့ေြခကိ မချုပ်တည်း က။
ထိ ေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မမ။ သတိ ့ ပေသာ ဒစ ိ က်ကိ ေအာက်ေမ့၍၊
သတိ ့အြပစ်များ ေ ကာင့် စစ်ေ ကာေတာ်မမည်။

၁၁ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား

မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ဤလမျိုးအဘိ ့ ေမတာပိ ့၍ ဆမေတာင်း ှ င့်။ ၁၂ သတိ ့သည်
အစာေ ှ ာင်ြခင်းအကျင့်ကိ ကျင့် ေသာအခါ၊ သတိ ့ ေအာ်ဟစ်သံကိ ငါနားမေထာင်။
မီ း ိ ့ ရာယဇ် ကိေသာ်၎င်း၊ ပေဇာ်သကာကိ ေသာ်၎င်း၊ ဆက်ကပ် ေသာအခါ ငါလက်မခံ ။
ထားေဘး၊ မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ကာလနာေဘးြဖင့်၊ သတိ ့ကိ ငါဆံ းေစမည်ဟ မိ န့်ေတာ်
မလ င်၊ ၁၃ ငါကလည်း၊ အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ပေရာဖက် တိ ့က၊ သင်တိ့သည် ထားေဘးကိ
မေတွ ့ရ က။ မွ တ်သိပ် ြခင်းေဘးသည် သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ မေရာက်ရ။ ဤအရပ်၌ မဲ ေသာ
ငိ မ်သက်ြခင်းကိ ငါေပးမည်ဟ၊ ဤသတိ ့ အားေဟာေြပာေ ကာင်းကိ ငါေလ ာက်ေသာအခါ၊
၁၄ ထာဝရဘရားက၊ ထိ ပေရာဖက်တိ့သည် ငါ၏ နာမကိ အမှီ ပ၍ မသာကိ ေဟာတတ် က၏။

သတိ ့ကိ ငါမေစလတ်၊ မမှာထား၊ ဗျာဒိ တ်မေပး။ သတိ ့ ေဟာေြပာ ချက်တိ့သည်
မျက်စိကိ လှ ည့်ြခင်း၊ နတ်ပးြခင်း၊ အချည်း ှ ီး ကံ စည်ြခင်း၊ မိ မိဥာဏ်အတိ င်း လှ ည့်စားြခင်း
သက်သက်ြဖစ် က၏။ ၁၅ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤြပည်၌ ထားေဘး၊
မွ တ်သိပ်ြခင်း ေဘးမ ှ ိ ရဟ၊ ငါမေစလတ်ဘဲ၊ ငါ့နာမကိ အမှီ ပ၍၊ ကိ ယ်အလိ အေလျာက်
ေဟာေြပာ ေသာ ပေရာဖက်တိ့သည် ထားေဘး၊ မွ တ်သိပ်ြခင်း ေဘးြဖင့် ဆံ းရ ကလိ မ့ ်မည်။
၁၆ သတိ ့၏ တရားနာပရိ သတ်တိ့သည် ကိ ယ်တိင်မှ စ၍၊ မယား သားသမီ းတိ ့ ှ င့်တကွ

မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ထားေဘးေ ကာင့်၊ ေယ ှ လင် မိ လ
့ မ်းထဲ သိ့ ပစ်ချြခင်းကိ ခံ ရ၍၊
အဘယ်သမ

ေယရမိ

မသ ဂဟ်ရ။ သတိ ့၏အြပစ်ကိ သတိ ့ အေပ သိ ့ ငါ ွ န်းေလာင်းမည်။

1230

၁၇ သင်သည်လည်း သတိ ့အား ေြပာရမည့်စကား ဟမကား၊ ငါသည် ေန့ညဥ့်မြပတ်

မျက်ရည်ကျရမည်။ ငါ၏လမျိုးသတိ ့သမီ းသည် အလွ န်ြပင်းစွ ာေသာ ဒဏ် ချက်ကိ ခံ ရ၍
အ ိ းများကျိုးေလ ပီ ။ ၁၈ ငါသည် မိ ့ြပင်သိ့သွားေသာအခါ၊ သတ်ေသာ အေသေကာင်များကိ
ေတွ ့ရ၏။ မိ ထ
့ ဲ သိ့ဝင်ေသာအခါ၊ ငတ်မွတ်၍ နာကျင်စွာခံ ရေသာ သများကိ လည်း ေတွ ့ရ ၏။
ပေရာဖက် ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိသ
့ ည် အဘယ်အမ ကိ မ မသိ ဘဲ အရပ်ရပ်လှည့်လည် က၏။
၁၉ ကိ ယ်ေတာ်သည် ယဒြပည်ကိ အကန်အစင် ပယ်ေတာ်မသေလာ။ ဇိ အန် မိ က
့ ိ

စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မသေလာ။ ချမ်းသာမရေအာင်

အက ်ပ်တိ့ကိ အဘယ်ေ ကာင့်

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသနည်း။ အက ်ပ်တိ့ သည် ငိ မ်သက်ြခင်းကိ ေြမာ်လင့်ေသာ်လည်း၊
ေကာင်းကျိုး ကိ မရ ကပါ။ ချမ်းသာကိ ေြမာ်လင့်ေသာ်လည်း၊ ေဘး ှ င့် သာ ေတွ ့ရ ကပါ၏။
၂၀ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ် ဒစ ိ က်များ ှ င့် ဘိ းေဘးတိ ့၏ အြပစ်များကိ

ဝန်ချပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားပါ ပီ ။ ၂၁ ကိ ယ်ေတာ်၏နာမေ ကာင့်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ
စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မမပါ ှ င့်။ ဘန်းေတာ်ပလင်၏ အသေရကိ

တ်ချေတာ်မမပါ ှ င့်။

ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့ ှ င့်ဖွဲ ့ေသာ ပဋိ ညာဥ်ေတာ်ကိ ဖျက်ေတာ် မမပါ ှ င့်။
၂၂ သာသနာပလတိ ့ ကိ းကွ ယ်ေသာ

ပ်တ ဆင်းတ တိ ့တွင်၊ မိ ဃ်း ွာေစ ိင်ေသာ

သ ှ ိ ပါသေလာ။ မိ ဃ်းသည် အလိ လိ

ွာ ိင်ပါသေလာ။ အက ်ပ်တိ့ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သာလ င် တတ် ိင်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ သိ ့ြဖစ်၍၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့်လျက်ေန ပါမည်။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အလံ းစံ တိ ့ကိ ဖန်ဆင်းေသာ
ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

၁၅ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ေမာေ ှ ှ င့် ှ ေမွလသည်
ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဆေတာင်း ေသာ်လည်း၊ ဤလမျိုးကိ ငါမသနား။ ငါ့ထံမှ ထွ က်သွား ေစြခင်းငှ ါ
ှ င်ထတ်ေလာ့။

၂ အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်အရပ်သိ့ ထွ က်သွားရ ပါမည်နည်းဟ

ေမးြမန်းလ င်၊ သင်ကလည်း၊ ေသတန် ေသာ သတိ ့သည် ေသြခင်းသိ ့၎င်း၊ ကွ ပ်မျက်တန်ေသာ
သတိ ့သည် ကွ ပ်မျက်ြခင်းသိ ့၎င်း၊ ငတ်မွတ်တန်ေသာ သတိ ့သည် ငတ်မွတ်ြခင်းသိ ့၎င်း၊
သိ မ်းသွ ားချုပ်ထားတန် ေသာ သတိ ့သည် သိ မ်းသွ ားချုပ်ထားြခင်းသိ ့၎င်း ထွ က် သွ ား ကဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ သတိ ့ အား ဆင့်ဆိ ေလာ့။ ၃ သတိ ့ကိ သတ်ရေသာထား၊
ဆွဲ ြဖတ်ရေသာေခွ း၊ ကိ က်စားရေသာ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ှ င့် သားရဲ တည်း ဟေသာ
ရန်သေလးမျိုးကိ သတိ ့တဘက်၌ ငါခန့်ထား မည်။

၄ ယဒ ှ င်ဘရင်ေဟဇက်သား

မနာေ ှ မင်းသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ပေသာအမေ ကာင့်၊ ထိ သတိ ့ကိ ေြမ ကီ း ေပ မှာ
အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်တိ့၌ အေ ှ ာင့်အ ှ က် ကိ ခံ ေစမည်။ ၅ အိ ေယ ှ လင် မိ ၊့

ေယရမိ
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သင့်ကိ အဘယ်သသနား လိ မ့ ်မည်နည်း။ သင် ှ င့်အတ အဘယ်သ ညည်းတွ ားလိ မ့ ်
မည်နည်း။ သင့်ကိ ကျန်းမာ၏ေလာဟ ေမးအံ့ ေသာငှ ါ၊ အဘယ်သ လမ်းလဲ လိမ့ ်မည်နည်း။ ၆
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ငါ့ကိ စွ န့်ပစ်၍ ဆတ်သွား ပီ ။ ထိ ေ ကာင့်၊
ငါသည် လက်ကိ ဆန့်၍ သင့်ကိ ဖျက်ဆီးမည်။ ငါသည် ေနာင်တရ၍ ငီ းေငွ ့ ပီ ။ ၇
ြပည်တံခါးဝ၌ သတိ ့ကိ စံ ေကာ ှ င့်ငါေလှ့မည်။ သတိ ့သားသမီ းများကိ ငါ ံ းေစမည်။ ငါ၏
လမျိုးသည် မိ မိလိက်သွားေသာ လမ်းမှမြပန်လာေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့ ကိ ငါဖျက်ဆီးမည်။
၈ သတိ ့မတ်ဆိးမတိ ့သည် သမဒရာသဲ လံ း ှ င့် အမ မက၊ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ များြပား ကလိ မ့ ်မည်။

မွ န်းတည့် အချိန်၌ အမိ ကိ တိ က်ဖျက်ေသာ လလင်ကိ ငါေခ ခဲ့ ၍၊ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ
လပ် ကံ ြခင်းကိ ချက်ြခင်း ြဖစ်ေစမည်။ ၉ သားခနစ်ေယာက်ကိ ဘွ ားြမင်ေသာ မိ န်းမ
သည် အားေလျာ့၍ အသက်ချုပ်ေလ၏။ ညအချိန် မေရာက်မှီ သ၏ေနဝင်ေလ၏။ သသည်
ှ က်ေ ကာက် မိ င်ေတွ လျက်ေနရ၏။ ကျန် ကင်းေသာ သတိ ့ကိလည်း၊ ရန်သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ၊
ထား၌ ငါအပ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အိ မိ ခင်၊ ငါ၌ အမဂလာ ှ ိ ၏။
မိ ခင်သည် တြပည်လံ းရန်ေတွ ့ ေသာသ၊ ြငင်းဆန်ေသာသြဖစ်ေသာ ငါ့ကိ ဘွ ားြမင်ပါ ပီ ။
ငါသည် သတပါး ကိ အတိ း ှ င့်မေချး။ သတပါးသည်လည်း ငါ့ကိအတိ း ှ င့်မေချး။ သိ ့ေသာ်
လည်း၊ လခပ်သိမ်းတိ ့သည် ငါ့ကိကျိန်ဆဲ တတ် က၏။ ၁၁ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
အကယ် စင်စစ်သင့်ကိ ငါချမ်းသာေပးမည်။ အမေရာက်ေသာ ကာလ၊ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရေသာ
ကာလ၌၊ ရန်သသည် သင့်ထံ မှာ ေတာင်ပန်းမည်အေ ကာင်း၊ အကယ်စင်စစ် ငါစီ ရင်မည်။
၁၂ သံ ချင်းတိ က်ေသာအခါ ေြမာက်ြပည်သံကိ ၎င်း၊ သံ မဏိ ကိ၎င်း ချိုး ိင်သေလာ။ ၁၃

သင်၏ြပည်တေ ှ ာက်လံ း၌ သင် ပေသာ အြပစ် များေ ကာင့်၊ သင်၏ဥစာဘ ာကိ အဘိ းမခံ ဘဲ
လယ ေသာ သတိ ့လက်သိ့ ငါေပးမည်။ ၁၄ သင်မသိ ေသာြပည်သိ့ ရန်သ ှ င့်အတ သင့်ကိ
ငါသွ ားေစမည်။ သင်တိ့ကိ ေလာင်ေသာမီ းသည် ငါ့ အမျက်အားြဖင့် ိ လျက်
့
ှ ိ ၏။ ၁၅ အိ
ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် သိ ေတာ် မ၏။ အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့လျက် အ ကည့်အ
ကလာ၍၊ အက ်ပ်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ ့ကိ တရားသြဖင့် ေပးေတာ်မပါ။ သတိ ့ကိသည်းခံ ၍၊

အက ်ပ်ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မမပါ ှ င့်။ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်အတွ က်
ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း ခံ ရေ ကာင်း ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။

၁၆ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခအ ှ င်

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ေတွ ့ေသာ တ်ကပတ်ေတာ် စကားကိ ခံ ယပါ ပီ ။
တ်ကပတ်ေတာ်သည် အက ်ပ် ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစရာအေ ကာင်း ြဖစ်ပါ၏။ နာမ
ေတာ်ြဖင့် အက ်ပ်ကိေခ ေဝ ပါ၏။ ၁၇ ပွဲ ခံေသာသအစည်းအေဝး၌ အက ်ပ်မထိ င်ပါ။
ေပျာ် င်ြခင်းအမကိ မ ပပါ။ လက်တင်ေတာ်မေသာ ေ ကာင့်၊ တေယာက်တည်း ထိ င်ပါ ပီ ။

ေယရမိ

1232

အက ်ပ်ကိ ေဒါသ အမျက် ှ င့် ြပည့်ေစေတာ်မ ပီ ။ ၁၈ အက ်ပ်ခံရေသာ ေဝဒနာသည် အဘယ်
ေ ကာင့် မဲ ပါသနည်း။ မေပျာက်လိ၊ မေပျာက် ိင်ေသာ အနာကိ အဘယ်ေ ကာင့် ခံ ရပါသနည်း။
အကယ်စင်စစ် ကိ ယ်ေတာ်သည် ေပျာက်တတ်၍၊ လှ ည့်စားေသာေရကဲ့ သိ ့ အက ်ပ်၌
ြဖစ်ေတာ်မပါ ပီ တကား။ ၁၉ ထိ ေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည်
ြပန်လာလ င်၊ သင့်ကိ ငါေဆာင်ခဲ့၍၊ သင်သည် ငါ၏အမကိ ထမ်းရလိ မ့ ်မည်။ သင်သည်
ြမတ်ေသာအရာ ှ င့် ယတ်ေသာအရာတိ ့ကိ ပိ င်းြခားခွဲ ထားလ င်၊ ငါ့ တ် ကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။
သတိ ့သည် သင့်ထံ သိ ့ ြပန်လာ က

လိ မ့ ်မည်။ သင်သည် သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ြပန်၍ မသွ ားရ။ ၂၀

ငါသည်လည်း သင့်ကိ ဤလမျိုးတဘက်၌ ခိ င်ခ့ံ ေသာ ေ ကးဝါ မိ ့ ိ းြဖစ်ေစမည်။ သတိ ့သည်
သင့်ကိ တိ က်၍ မ ိင်ရ က။ ငါသည် သင့်ကိ တ်ယကယ်တင် ြခင်းငှ ါ သင့်ဘက်၌ေနမည်။
၂၁ လဆိ းလက်မှ သင့်ကိ ငါ တ်၍၊ ေ ကာက်မက် ဖွ ယ်ေသာ သတိ ့လက်မှ ေ ွးယမည်ဟ

ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၆ တဖန်ငါ့ဆီသိ့ေရာက်ေသာ

ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊

၂

သင်သည် ဤအရပ်၌ စံ ဘက်ြခင်းကိ မ ပရ။ သားသမီ းကိ မဘွ ားမြမင်ရ။ ၃ ဤအရပ်၌
ဘွ ားြမင်ေသာ သားသမီ းများကိ ၎င်း၊ သတိ ့မိဘများကိ ၎င်း၊ ထာဝရဘရားရည်မှတ်၍
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၄ ထိ သတိ ့သည် ဆိ းေသာ ေသြခင်းြဖင့် ေသရ က

လိ မ့ ်မည်။

သတိ ့ ကိ ြမည်တမ်း၍ မသ ဂဟ်ရ။ ေြမေပ မှာ မစင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့သည်
ထားေဘး ှ င့် မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘးြဖင့် ဆံ းြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊ အေသ

ေကာင်တိ့သည်

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ှ င့် ေတာသားရဲ စားစရာဘိ ့ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၅ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ မသာအိ မ် သိ ့ မဝင် ှ င့်။ ေသေသာသတိ ့အတွ က် ငိ ေ ကးြမည်တမ်း
ြခင်းငှ ါ မသွ ား ှ င့်။ ငါ၏ ငိ မ်သက်ြခင်းတည်းဟေသာ ေမတာက ဏာကိ ဤလမျိုးမှ
ငါပယ် ှ င်း ပီ ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၆ ြပည်သြပည်သား အ ကီ းအငယ်တိ့သည် ေသရ ကလိ မ့ ်မည်။
သိ ့ေသာ်လည်း၊ မသ ဂဟ်ရ။ သတိ ့အတွ က် ြမည်တမ်းြခင်းကိ မ ပရ။ ကိ ယ်ကိ ကိ ယ် ှ နြခင်း၊
ဆံ ပင် ရိ တ်ြခင်းကိ လည်း မ ပရ။ ၇ ေသေသာသတိ ့အတွ က် စိ တ်မသာ ညဥ်းတွ ား ေသာ သတိ ့ကိ
ှ စ်သိမ့ ်ေစြခင်းငှ ါ၊ မသာပွဲ ကိ မလပ်ရ။ မိ ဘေသေသာ်လည်း၊ ှ စ်သိမ့ ်ေစေသာ ခွ က်ဖလားကိ
မေပးရ။

၈ ထိ နည်းတ၊ စားေသာက်ပွဲခံရာ အိ မ်သိ့မဝင် ှ င့်။ သတိ ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်၍

မစားမေသာက် ှ င့်။ ၉ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤအရပ်၌ ဝမ်းေြမာက်ေသာအသံ ၊ င်လန်းေသာအသံ ၊
မဂလာေဆာင် သတိ ့သားအသံ ၊ မဂလာေဆာင် သတိ ့ သမီ းအသံ ကိ သင်တိ့လက်ထက်၊
သင်တိ့မျက်ေမှာက်တွင် ငါစဲ ေစမည်။ ၁၀ သင်သည် ဤစကားအလံ းစံ တိ ့ကိ ဤလမျိုးအား
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ကားေြပာ၍ သတိ ့ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ဤမ ေလာက် ကီ းစွ ာေသာ ေဘးဒဏ်ကိ
ငါတိ အ
့ ား အဘယ် ေ ကာင့် စီ ရင်ေတာ်မသနည်း။ ငါတိ ့ ပေသာ ဒစ ိ က်ကား၊ အဘယ်သိ့နည်း။
ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ငါတိ ့ြပစ်မှားေသာ အြပစ်ကား၊ အဘယ်သိ့နည်းဟ
ေမး ကေသာအခါ၊ ၁၁ သင်သည် ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ သင်တိ့၏
ဘိ းေဘးတိ ့သည် ငါ့ကိစွန့်၍၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားေနာက်သိ့ လိ က်လျက်၊ ဝတ် ပ
ကိ းကွ ယ်သြဖင့် ငါ့ကိစွန့်ပစ်၍၊ ငါ့တရားကိ မေစာင့် ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ၁၂ ဘိ းေဘးကျင့်ေသာ
အကျင့်ထက်၊ သင်တိ့သည် သာ၍ဆိ းေသာ အကျင့်ကိ ကျင့်သြဖင့်၊ ငါ့စကားကိ နား
မေထာင်၊ မိ မိတိ့ဆိးေသာစိ တ် ှ လံ း၊ ခိ င်မာေသာ သေဘာ သိ ့ လိ က်ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ၁၃
သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့၏ ဘိ းေဘးမသိ ေသာြပည်သိ့ ဤြပည်ထဲက သင်တိ့ကိ ငါ ှ င်လိက်မည်။
ထိ ြပည်၌ သင်တိ့သည် ငါ၏ေကျးဇးကိ မခံ ရ။ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ကိ ေန့ညဥ့်မြပတ်
ဝတ် ပရ ကမည်။

၁၄ သိ ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ က
့ ိ အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင် ေသာ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်ဟ၍
မကျိန်ဆိဘဲ၊

၁၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ေြမာက်ြပည်မှစ၍၊

ှ င်ထတ်ဘးေသာ

ြပည် ှ ိ သမ တိ ့မှ တ်ေဆာင်ေသာ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်ဟ၍ ကျိန်ဆိရ
ေသာ ကာလသည် ေနာက်တဖန် ေရာက်လိမ့ ်မည်။ သတိ ့ ဘိ းေဘးတိ ့အား ငါေပးေသာြပည်သိ့
သတိ ့ကိ တဖန် ငါေဆာင်ခဲ့ဦ းမည်။

၁၆ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်

တံ ငါအများတိ ့ကိ ေစလတ်၍၊ ဤလမျိုးကိ မ ားေစမည်။ ထိ ေနာက်၊ မဆိ းအများတိ ့ကိ
ေစလတ်၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ ေတာင် ကီ း ေတာင်ငယ်၊ ေချာက် ကားတိ ့၌ ှ ာေစမည်။ ၁၇
သတိ ့သွားသမ ေသာ လမ်းတိ ့ကိ ငါသည် ကည့် လျက်ေန၏။ သတိ ့သည် ငါ့မျက်ကွယ်၌
သွ ား က

သည်မဟတ်။ သတိ ့၏ ဒစ ိ က်ကိ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဝှက်၍ မထား ိင်။ ၁၈ သတိ ့သည်

ငါ့ြပည်ကိ ညစ်

းေစ၍၊ ငါအေမွ ခံ ေသာ ေြမကိ သတိ ့သည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ

အေသေကာင်တိ့ ှ င့် ြပည့်ေစေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့၌
ငါေပးမည်။

ှ စ်ဆ ေသာ အြပစ်ဒဏ်ကိ

၁၉ အက ်ပ် အစွ မ်းသတိ ၊ အက ်ပ်ရဲတိက်၊ အမ ေရာက်ေသာေန့၌

အက ်ပ်ခိလံ ရာြဖစ်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့က၊ အကယ်စင်စစ်
အက ်ပ်တိ့ ဘိ းေဘးတိ ့သည် မသာ၊ အနတ၊ အချည်း ှ ီးေသာ အရာ တိ ့ကိ အေမွ ခံ ကပါ ပီ ဟ၊
ေြမ ကီ းစွ န်းမှ ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ လာ၍ ေလ ာက် ကပါလိ မ့ ်မည်။ ၂၀ လသည် ဘရားမဟတ်ေသာ
ဘရားတိ ့ကိ ကိ ယ်အဘိ ့ လပ်ရမည်ေလာ။ ၂၁ သိ ့ြဖစ်၍၊ ငါသည်ယခအခါ သတိ ့ကိသတိ ေပး၍၊
ငါ့လက် ှ င့် ငါ့တန်ခိးကိ ေဘာ်ြပေသာအားြဖင့်၊ ငါ့နာမ သည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ
သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
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၁၇ ယဒအမျိုး၏ အြပစ်သည် သံ ကညစ်၊ စိန်ခ န် ှ င့် သတိ့ ှ လံ းြပား၌၎င်း၊ ယဇ်ပလင်
ဦ းချို၌၎င်း အကရာ တင်၍ မှတ်သားလျက် ှ ိ ၏။ ၂ သငယ်တိ့ပင် ြမင့်ေသာေတာင်ေပ ၊
စိ မ်းေသာ သစ်ပင်နားမှာ ှ ိ ေသာ ယဇ် ပလင်များ၊ အာ ှ ရပင်များကိ ေအာက်ေမ့တတ် က၏။
၃ အချင်းငါ၏ေတာင်၊ လယ်၌ ှ ိ ေသာ သင်၏ဥစာ

ှ င့်သိ ထားသမ ေသာ ဥစာကိ ၎င်း၊

ြပည်တေ ှ ာက်လံ း၌ သင်ြပစ်မှားရာ၊ ြမင့်ေသာအရပ်တိ့ကိ၎င်း၊ လယေသာ သတိ ့လက်သိ့
ငါအပ်မည်။ ၄ သင့်ကိ ယ်တိင်လည်း ငါေပးေသာအေမွ မှ ေ ွ ့ သွ ားရလိ မ့ ်မည်။ သင်မသိ ေသာ
ြပည်တွင်၊ ရန်သလက်၌ သင့်ကိ ငါက န်ခံေစမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ အစဥ် အလာေသာငါ၏
အမျက်မီးကိ သင်တိ့သည် ေမွ း က ပီ ။ ၅ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ လကိ
ကိ းစား၍ လသတဝါကိ အမှီ ပသြဖင့်၊ စိ တ် ှ လံ းထဲ ၌ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ ထွ က်သွားေသာ
သသည် ကျိန်အပ်ေသာသြဖစ်၏။

၆ ထိ သသည် လွ င်ြပင်၌ ှ ိ ေသာ သစ်ပင်ေ ြခာက်

ကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကျိုးေရာက်ေ ကာင်းကိ မသိ ရ။ အဘယ်သမ မေနေသာ ဆားေြမ၊
ေသွ ့ေြခာက်ေသာ လွ င်ြပင်၌ ေနရလိ မ့ ်မည်။

၇ ထာဝရဘရားကိ ကိ းစားေသာသ၊

ထာဝရ ဘရားကိ မိ မိကိးစားရာ အေ ကာင်းြဖစ် ေစေသာ သသည် ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ
ခံ အပ်ေသာ သြဖစ်၏။

၈ ထိ သသည်ကား၊ ေရ ှ ိ ေသာ အရပ်၌စိ က်၍ ြမစ်နားမှာ

အြမစ်ြဖာသြဖင့်၊ ပေသာအ ှ ိ န် ေရာက် ေ ကာင်းကိ မသိ ၊ အ ွက်မ ိ း ွမ်း၊ မိ ဃ်းေခါင်ေသာ
ကာလ၌ စိ းရိ မ်စရာမ ှ ိ ဘဲ၊ အစဥ်အ မဲ အသီ းကိ သီ းတတ် ေသာ အပင် ှ င့်အတ၏။
၉ စိ တ် ှ လံ းသည် ခပ်သိမ်းေသာ အရာထက် စဥ်းလဲ တတ်၏။ အလွ န်ယိယွင်းေသာ

သေဘာ ှ ိ ၏။ စိ တ် ှ လံ းသေဘာကိ အဘယ်သသိ ိင်သနည်း။ ၁၀ ငါထာဝရဘရားသည်
လအသီ းအသီ းတိ အ
့ ား မိ မိတိ့အကျင့်အတိ င်း၊ မိ မိတိ့ခံထိ က်ေသာ အကျိုးအြပစ် ကိ ေပးြခင်းငှ ါ၊
ှ လံ းေကျာက်ကပ်တိ့ကိ ေစ့ေစ့စစ်ေ ကာ တတ်၏။ ၁၁ ေကာရငှ ာက်သည် မိ မိမဥေသာ
ဥကိ ဝပ်သကဲ့ သိ ့၊ မတရားသြဖင့် ဥစာဆည်းဖးေသာ သသည် အသက် ပျိုစဥ်ကပင်၊
ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့ ေရာက်၍ အဆံ း၌ကား၊ လမိ က်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၂ ေ ှ ့ဦးစွ ာမှစ၍ ြမင့်ေသာ
အရပ်၌ ဘန်း ကီ း ေတာ်မေသာ ရာဇပလင်သည် ငါတိ ့သန့် ှ င်းရာ ဌာန ေတာ် အရပ်ြဖစ်၏။
၁၃ အိ ဣသေရလအမျိုး၏ ေြမာ်လင့်စရာ အေ ကာင်းြဖစ်ေသာ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ

စွ န့်ပစ်ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် အ ှ က်ကွဲ ရ ကပါလိ မ့ ် မည်။ ငါ့ထံမှ ထွ က်သွားေသာ
သတိ ့သည် ေြမစာရင်းသိ ့ ဝင်ရ ကပါလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ အသက်စမ်းေရ
တွ င်းတည်းဟေသာ ထာဝရဘရားကိ စွ န့်ပစ် က

သတည်း။ ၁၄ အိ ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်၏ အနာကိ ငိ မ်း ေစေတာ်မပါ။ သိ ့ ပလ င်၊ အက ်ပ်သည် အနာ ငိ မ်းပါလိ မ့ ်
မည်။ အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ သိ ့ ပလ င်၊ အက ်ပ်သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ ့
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ေရာက်ပါလိ မ့ ်မည်။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ် ချီးမွ မ်းရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထာဝရဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ်သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ ယခလာပါေစေတာ့ဟ ဤသတိ ့ သည်
အက ်ပ်အား ဆိ တတ် ကပါ၏။

၁၆ အက ်ပ်သည် ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က်ေသာ

ဆရာ၏အရာကိ မေ ှ ာင်ပါ။ အမဂလာေန့ကိ မေတာင့် တပါ။ အက ်ပ်ေဟာေြပာချက်ကိ
ကိ ယ်ေတာ်သိေတာ်

မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်မျက်ေမှာက်၌

ှ ိ ပါ၏။

၁၇ အက ်ပ်ကိ

ထိ တ်လန့်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ ေဘး ေရာက်ေသာ ကာလ၌ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ခိလံ ရာ
ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၁၈ အက ်ပ်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ ့သည် အ ှ က်ကွဲ ကပါေစေသာ။

အက ်ပ်မကား၊ အ ှ က်မကွဲ ပါေစ ှ င့်။ သတိ ့သည် စိ တ်ပျက် ကပါေစေသာ။ အက ်ပ်မကား၊
စိ တ်မပျက်ပါေစ ှ င့်။ သတိ ့အေပ မှာ ေဘးအ ရာယ် ကာလကိ ေရာက်ေစေတာ်မပါ။
အထပ်ထပ်ဖျက်ဆီးေတာ် မပါ။ ၁၉ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊
ယဒ ှ င်ဘရင် ထွ က်ဝင်ေသာ အမျိုးသားချင်း မိ တ
့ ံ ခါးမှစ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ ေယ ှ လင်
မိ တ
့ ံ ခါးဝ၌ သွ ား၍ရပ်လျက်၊

၂၀ လများတိ ့အား ေြပာဆိ ရမည်မှာ၊ ဤတံ ခါးတိ ့ြဖင့်

ထွ က်ဝင်ေသာ ယဒ ှ င်ဘရင်များ ှ င့် ယဒြပည်သ ေယ
ထာဝရဘရား၏

ှ လင် မိ သ
့ ားများအေပါင်းတိ ့၊

တ် ကပတ်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။

၂၁ ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဥပသ်ေန့ ၌ ဝန်ကိမထမ်းမ ွက်၊ ေယ ှ လင် မိ တ
့ ံ ခါးြဖင့် မေဆာင်
မသွ င်းမည်အေ ကာင်း၊ သတိ ပ ကေလာ့။

၂၂ ဥပသ်ေန့၌ သင်တိ့အိမ်ထဲက ဝန်ကိ

မထတ် မေဆာင် က ှ င့်။ အဘယ်အလပ်ကိမ

မလပ် က ှ င့်။ သင်တိ့ဘိးေဘးများကိ

ငါမှာထားသည်အတိ င်း၊ ဥပသ်ေန့ ကိ သန့် ှ င်းေစ ကေလာ့။

၂၃ ဘိ းေဘးတိ ့သည်

နားမေထာင်၊ နားကိ မလှ ည့်ဘဲ ေန က၏။ နားမ ကား၊ ဆံ းမြခင်းကိ မခံ မည်အေ ကာင်း၊
မိ မိတိ့လည်ပင်းကိ ခိ င်မာေစ က၏။ ၂၄ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ သည်
ဥပသ်ေန့၌ ဤ မိ တ
့ ံ ခါးြဖင့် ဝန်ကိ မသွ င်းမေဆာင်၊ အဘယ်အလပ်ကိမ မလပ်၊ ဥပသ်ေန့ကိ
သန့် ှ င်းေစသည် တိ င်ေအာင်၊ ငါ့စကားကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်လ င်၊ ၂၅ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း၏
ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိ င်ေသာ ရထားစီ း၊ ြမင်းစီ း ှ င်ဘရင်၊ မင်းသားမှစ၍ သတိ ့မးမတ်၊
ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ဤ မိ တ
့ ံ ခါးများ သိ ့ ဝင်လျက် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။
ဤ မိ သ
့ ည်လည်း အစဥ်အ မဲ တည်လိမ့ ်မည်။ ၂၆ မီ း ိ ရာယဇ်
့
မှစ၍ အြခားေသာ ယဇ် များ၊
ပေဇာ်သကာများ၊ မီ း ိ ့ ရာနံ သ
့ ာေပါင်း၊ ချီးမွ မ်းရာ ယဇ် တိ့ကိ ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်သိ့
ေဆာင်ခဲ့ေသာ သတိ ့သည် ယဒ မိ မ့ ျား၊ ေယ ှ လင် မိ ပ့ တ်ဝန်းကျင် အရပ်များ၊ ဗယာမိ န်ြပည်၊
ေြမညီ ခ ိ င်၊ ေတာင် ိ းခ ိ င်၊ ေတာင်မျက် ှ ာ ခ ိ င်မှလာ ကလိ မ့ ်မည်။
ဥပသ်ေန့၌ဝန်ကိ ထမ်း ွက်၍၊ ေယ

ေယရမိ

၂၇ သိ ့မဟတ်၊

ှ လင် မိ တ
့ ံ ခါးများသိ ့မဝင်၊ ဥပသ်ေနပကိ သန့် ှ င်းေစ
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သည်တိင်ေအာင်၊ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင် လ င်၊ ငါသည် ထိ မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့ကိ
မီ း ိ ့၍၊ ထိ မီးသည် မ ငိ မ်းမေသဘဲ ေယ ှ လင် မိ ဘ
့ ံ ဗိ မာန်တိ့ကိ ေလာင်ရ လိ မ့ ်မည်။

၁၈ ေယရမိသိ့ေရာက်လာေသာ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊ ၂ သင်သည်

ထ၍ အိ းထိ န်းသမားအိ မ်သိ့ သွ ား ေလာ့။ ထိ အရပ်၌ ငါ့စကားကိ ငါ ကားေစမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

၃ ငါသည်သွား၍၊ အိ းထိ န်းစက် ှ င့် လပ်လျက် ှ ိ ေသာ

အိ းထိ န်းသမားကိ ေတွ ့၏။ ၄ အိ းေြမြဖင့် လပ်ေသာအိ းသည်၊ အိ းထိ န်းသမား လက်၌
ပျက်စီးေသာေ ကာင့်၊ သသည် အလိ အေလျာက် အသစ် ပြပင်၍၊ အြခားေသာအိ းကိ
လပ်ြပန်ေလ၏။ ၅ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ၆ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ အိ းထိ န်းသမား ပသကဲ့ သိ ့
သင်တိ့ကိ ငါမ ပ ိင်သေလာ။ အိ ဣသေရလ အမျိုး၊ အိ းေြမသည် အိ းထိ န်းသမားလက်၌
ှ ိ သကဲ့ သိ ့ သင်တိ့ သည် ငါ့လက်၌ ှ ိ က၏။ ၇ အ ကင် တိ င်း ိင်ငံကိ တ်ပယ် ဖိ ချဖျက်ဆီးြခင်း
ငှ ါ ငါအမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၈ ငါ့အမိ န့်ေတာ် ှ င့် ဆိ င်ေသာ ထိ တိင်း ိင်ငံသည် မိ မိဒစ ိ က်ကိ
စွ န့်ပစ်လ င်၊ ငါ ကံ စည်ေသာ ေဘးဒဏ်ကိ ငါေနာင်တရမည်။

၉ အ ကင်တိင်း ိင်ငံကိ

တည်ေထာင် ပစြခင်းငှ ါ ငါအမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၀ ထိ တိင်း ိင်ငံသည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊
ငါ့မျက်ေမှာက်၌ ဒစ ိ က်ကိ ပလ င်၊ သ၏အကျိုးအလိ ငှါ ပစမည်ဟေသာစကား၌ပါေသာ
ေကျးဇးကိ ငါေနာင်တ ရမည်။

၁၁ ယခမှာ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်တိ့အဘိ ့ ေဘးဒဏ်ကိ ငါြပင်ဆင်၏။ သင်တိ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ ငါ ကံ စည်၏။
သိ ့ြဖစ်၍၊ ဆိ းေသာ လမ်းမှ အသီ းအသီ း ြပန်လာ ကေလာ့။ သင်တိ့လိက်ေသာ လမ်း ှ င့်
သင်တိ့ကျင့်ေသာ အကျင့်ကိ ေြဖာင့်ေစ ကေလာ့ ဟ၊ ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့အား
ဆင့်ဆိ ေလာ့။

၁၂ သတိ ့ကလည်း၊ ေြမာ်လင့်စရာမ ှ ိ ။ ငါတိ ့သည် ကိ ယ်အလိ သိ့

လိ က်မည်။ ငါတိ ့၌ ဆိ းေသာ စိ တ် ှ လံ း ခိ င်မာြခင်း ှ ိ သည်အတိ င်း၊ အသီ းအသီ း ပမည်ဟ
ဆိ က

၏။

၁၃ သိ ့ြဖစ်၍၊

ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ သိ့ေသာ

အမကိ အဘယ်သ ကားဘးသနည်းဟ သာသနာပလတိ ့တွင် ေမး ကေလာ့။ ဣသေရလ
သတိ သ
့ မီ းကညာသည် အလွ န်စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အမကိ ပေလ ပီ ။ ၁၄ လွ င်ြပင်၌ ှ ိ ေသာ
ေကျာက်ကိ မစွ န့်၊ ေလဗ န် ေတာင်၏ မိ ဃ်းပွ င့ ်ကိ အဘယ်သ စွ န့်မည်နည်း။ အြခား တပါးေသာ
အရပ်မှစီ းလာ၍ ချမ်းဧေသာ ြမစ်ေရသည် ခန်းေြခာက်လိမ့ ်မည်ေလာ။ ၁၅ ငါ၏လတိ ့သည်
ငါ့ကိေမ့ေလျာ့၍၊ အချည်း ှ ီး ေသာ အရာေ ှ မ့ ှ ာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့ က ပီ ။ ေ ှ းကာလ မှစ၍
လိ က်ဘးေသာ လမ်းတိ ့၌လဲ တတ်ေသာေ ကာင့်၊ အြခားေသာလမ်း၊ ေြမမဖိ ့ေသာလမ်းသိ ့
လိ က် က ပီ တကား။ ၁၆ ထိ သိ့ ပ၍ မိ မိတိ့ြပည်ကိ လဆိ တ်ညံရာအရပ်၊ အစဥ်ကဲ့ရဲ ့သံ
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ကားရာအရပ်ြဖစ်ေစသြဖင့်၊ လမ်း၌ ေ ှ ာက်သွားေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် အံ့ သ၍၊ မိ မိတိ့
ေခါင်းကိ

ှ ိ တ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ငါသည်အေ ှ ေလကဲ့
့
သိ ့ သတိ ့ကိ ရန်သေ ှ မ့ ှ ာ လွ င့ ်ေစမည်။

ေဘးေရာက်ေသာကာလ၌ သတိ ့အား မျက် ှ ာကိ မြပ၊ ေကျာကိ ြပမည်။ ၁၈ သတိ ့ကလည်း
လာ က။ ေယရမိ တဘက်၌ ကံ စည် ကကန်အ့ံ ။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် တရားအမ၌၎င်း၊
ပညာ ှ ိ ေသာ သသည် အ ကံ ေပးြခင်းအမ၌၎င်း၊ ပေရာဖက်သည် ေဟာေြပာြခင်းအမ၌၎င်း
အ ံ းမခံ ရ။ လာ က။ ေယရမိ ကိလ ာ ှ င့် ိ က် ကကန်အ့ံ ။ သ၏စကားကိ နားမေထာင်
ဘဲ ေန ကကန်အ့ံ ဟ ဆိ က၏။ ၁၉ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ ကည့် ေတာ် မပါ။
အက ်ပ် ှ င့် ရန်ေတွ ့ေသာ သတိ ့၏ စကားကိ မှတ်ေတာ်မပါ။

၂၀ ေကျးဇး ပေသာ

အတွ က်အြပစ်ေပးသင့်ပါမည် ေလာ။ သတိ ့သည် အက ်ပ်အသက်ဘိ့ တွ င်းကိ တး က
ပါ ပီ ။ အက ်ပ်သည် သတိ ့ အကျိုးအလိ ငှါ ေလ ာက်၍၊ သတိ ့မှ အမျက်ေတာ်ကိ
လဲ ြခင်းငှ ါ၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ရပ်ေန ေ ကာင်းကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၂၁ ထိ ေ ကာင့်၊ သတိ ့ကိ
ထားေဘးသိ ့၎င်း၊ သတိ ့သားသမီ း များကိ မွ တ်သိပ်ြခင်းသိ ့၎င်း အပ်ေတာ်မပါ။ သတိ ့မိန်းမ
တိ ့သည် သားများဆံ း၍ မတ်ဆိးမြဖစ် ကပါေစေသာ။ လ ကီ းတိ ့သည် အေသသတ်ြခင်းကိ
ခံ ရ၍၊ လပျိုတိ ့ လည်း စစ်တိက်ပွဲ၌ထားြဖင့် ဆံ း ကပါေစေသာ။

၂၂ စစ်တိက်ေသာ

ရန်သများကိ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ချက်ြခင်းေရာက်ေစေတာ်မေသာအခါ၊ သတိ ့အိမ်သားများ
ေအာ်ဟစ် ကပါေစေသာ။ အေ ကာင်းမကား၊ အက ်ပ်ကိ ေထာင်ြခင်းငှ ါ တွ င်းကိ တး ကပါ ပီ ။
အက ်ပ်သွားရာလမ်း ၌ ေကျာ့ကွ င်းကိ ဝှက်ထား ကပါ ပီ ။

၂၃ အိ ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်အသက်ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့ ကံ စည်သမ ကိ ကိ ယ်ေတာ်သိေတာ် မ၏။ သတိ ့ကိ
အြပစ်မှလတ်ေတာ် မမပါ ှ င့်။ မျက်ေမှာက် ေတာ်၌ သတိ ့အြပစ်ကိ ေချေတာ်မမပါ ှ င့်။
ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆံ း ံ း ကပါေစေသာ။ အမျက်ေတာ်ထွက်ေသာအခါ၊ သတိ ့ကိ စီ ရင်ေတာ်မပါ။

၁၉ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်သည် အိ းထိ န်းသမားထံ သိ ့ သွ ား၍

ေရဘးကိ ယ ပီ းလ င်၊ အသက် ကီ းေသာ လ၊ အသက် ကီ းေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အချို ့
တိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ၂ ဟရသိ တ်တံခါးြပင်၊ ဟိ ံ ုသား၏ ချိုင့်သိ ့သွား၍၊ ငါမိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း
ေ ကးေ ကာ်ရမည့်စကား ဟမကား၊ ၃ အိ ယဒ ှ င်ဘရင်များ ှ င့် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား များတိ ့၊
ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ နားေထာင် က

ေလာ့။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သိ တင်း ကားေသာသတိ င်း
နားခါးသည်တိင်ေအာင်၊ ငါသည် ဤအရပ်၌ ေဘးေရာက်ေစမည်။ ၄ အေ ကာင်းမကား၊
သတိ ့သည် ငါ့ကိစွန့်ပစ် က

ပီ ။ ကိ ယ်တိင်မသိ ၊ ဘိ းေဘးများမသိ ၊ ယဒ ှ င်ဘရင်များ

မသိ ေသာ တက န်းတ ိင်ငံ ဘရားတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ၊ ဤအရပ်၌ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ သြဖင်
့
့၊
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ဤအရပ်ကိ တက န်း တ ိင်ငံ ေြမြဖစ်ေစ က ပီ ။ အြပစ်မ ှ ိ ေသာ သတိ ့၏ အေသွ း ှ င့်
ဤအရပ်ကိ

ြပည့်ေစ က ပီ ။

၅

ငါမစီ ရင်မမှာထား၊

ငါအလ င်းအလိ မ ှ ိ ေသာ

ဝတ်တည်းဟေသာ၊ ဗာလဘရားေ ှ မ့ ှ ာ မိ မိသားတိ ့ကိ မီ း ိ ့၍၊ ပေဇာ်ရာ ဝတ် ပြခင်းငှ ါ၊
ဗာလဘရားဘိ ့ ကန်းတိ ့ကိ တည်လပ် က ပီ ။ ၆ သိ ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ထိ အရပ်ကိ ေတာဖက်အရပ်ဟ၍မေခ ၊ ဟိ ံ ုသား၏ ချိုင့်ဟ၍မေခ ၊ ကွ ပ်မျက်ရာ
ချိုင့်ဟ၍ေခ ရေသာ

အချိန်ကာလသည်

ေရာက်လိမ့ ်မည်။

၇

ယဒြပည်သ

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ ကံ စည် ေသာ အ ကံ အစည်ကိ ဤအရပ်၌ ငါဖျက်မည်။ ရန်သ၏
ထားြဖင့်၎င်း၊ သတ်ြခင်းငှ ါ

ှ ာေသာသ၏ လက်ြဖင့်၎င်း၊ သတိ ့ကိ ငါဆံ းေစမည်။

သတိ ့အေသေကာင် များကိ လည်း မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ှ င့် ေတာသားရဲ စားစရာဘိ ့ ငါထား
မည်။

၈ ဤ မိ က
့ ိ လည်း

လဆိ တ်ညံရာ၊ ကဲ့ ရဲ ့သံ ကိ

ကားရာအရပ်ြဖစ်ေစမည်။

လမ်း၌ေ ှ ာက်သွားသမ ေသာ သတိ ့သည် ဤ မိ ခ့ ံ ရေသာ ေဘးအလံ းစံ တိ ့ကိ ြမင်ေသာ အခါ၊
အံ့ သ၍ ကဲ့ ရဲ ့သံ ကိ ပ ကလိ မ့ ်မည်။ ၉ သတ်ြခင်းငှ ါ ှ ာ ကံ ေသာရန်သများတိ ့သည် ဝိ င်း၍
တပ်တည်သြဖင့်၊ ဤသတိ ့သည် ကျဥ်းကျပ်လျက် ေန၍၊ ကိ ယ်သားသမီ း အသားကိ
ငါစားေစမည်။
မက်ဆိ ပီ းမှ၊

အချင်း

ချင်းတေယာက်အသားကိ

တေယာက်စား ကလိ မ့ ်မည်ဟ

၁၀ သင် ှ င့်အတ သွ ားေသာသတိ ့ေ ှ တွ
့ င်၊ ေရဘး ကိ ခွဲေလာ့။

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားက၊
ေရဘးကိ

ခွဲ သကဲ့ သိ ့၊

သ ဂဟ်ရာေြမ

ဤလများေနေသာ

မေလာက်ေအာင်

၁၁

ေနာက်တဖန်မြပင် ိင်ေအာင်
ဤ မိ က
့ ိ

ငါခွဲ မည်။

သ ဂဟ် ကလိ မ့ ်မည်။

ေတာဖက်အရပ်၌

၁၂

ဤအရပ်၌၎င်း၊

ဤအရပ်သားတိ ့၌၎င်း၊ ဤသိ ့ ငါ ပ၍ ဤ မိ က
့ ိ ေတာဖက်အရပ်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ေစမည်။ ၁၃
အ ကင်အိမ်မိးအေပ မှာ
မီ း ိ ့၍၊

ေကာင်းကင်တန်ဆာ

အြခားတပါးေသာ

ဘရားများေ ှ ့၌

ှ ိ သမ ုတိ ့အား

နံ သ
့ ာေပါင်းကိ

သွ န်းေလာင်းရာပေဇာ်သကာ ပ၏။

ထိ အိမ် ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်တကွ ေယ ှ လင် မိ ့ အိ မ်များ၊ ယဒ ှ င်ဘရင်၏ နန်းေတာ်များတိ ့သည်
ေတာဖက်အရပ်ကဲ့သိ ့ မစင် ကယ်ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ဆင့်ဆိ ေလာ့ဟ
မှာထားေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိ အခါ ေဟာေြပာေစြခင်းငှ ါ၊ ထာဝရဘရား ေစလတ်ေတာ်မရာ
ေတာဖက်အရပ်က၊ ေယရမိ သည် ြပန်လာ၍ ဗိ မာန်ေတာ်တန်တိင်း၌ ရပ်လျက်၊
ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်

ဗိ လ်ေြခအ ှ င်

၁၅

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ြခင်းငှ ါ၊ မိ မိတိ့ လည်ပင်းကိ
ခိ င်မာေစေသာေ ကာင့်၊ ငါ ခိ မ်းသမ ေသာေဘးဒဏ်တိ့ကိ၊ ဤ မိ ့ ွာ ှ ိ သမ တိ ့အေပ မှာ
သက်ေရာက်ေစမည်ဟေသာ အမိ န့်ေတာ်ကိ လအေပါင်း တိ ့အား ဆင့်ဆိ ေလ၏။
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၂၀ ထိသိ့ေယရမိေဟာေြပာေ ကာင်းကိ၊ ဗိမာန်ေတာ် မးြဖစ်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်
ဣေမရသား ပါ ရသည် ကားေသာအခါ၊ ၂ ပေရာဖက် ေယရမိ ကိ ိ က်ပတ်၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်
နားမှာ ဗယာမိ န် အထက်တံခါးဝတွ င် ထိ တ်ခတ်၍ ထား၏။ ၃ နက်ြဖန်ေန့၌ ပါ ရသည်
ေယရမိ ကိ ထိ တ်မှ လတ်ေသာအခါ၊ ေယရမိ က၊ ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ ပါ ရဟ၍
မှည့်ေတာ်မမ။ မာေဂါမိ ဿဘိ တ်ဟ၍ မှည့် ေတာ်မ၏။ ၄ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ငါသည်

သင် ှ င့်သင်၏

အေဆွ ခင်ပွန်းတိ ့၌၊

သင့်ကိ ေ ကာက်မက်

ဘွ ယ်ေသာ

အရာြဖစ်ေစမည်။ သတိ ့သည်လည်း၊ သင့် မျက်ေမှာက်၌ ရန်သ၏ထားြဖင့် ဆံ း ကလိ မ့ ်မည်။
ယဒ ြပည်တြပည်လံ းကိ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်လက်သိ့ ငါအပ် သြဖင့်၊ သသည် ြပည်သားတိ ့ကိ
ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ သိ မ်းသွ ား ၍၊ ထား ှ င့်သတ်လိမ့ ်မည်။ ၅ ဤ မိ ၏
့ အစွ မ်းသတိ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊
လပ်ေဆာင် ၍ ရသမ ေသာ ဥစာကိ ၎င်း၊ ဆည်းဖးသမ ေသာ ရတနာ ကိ ၎င်း၊ ယဒ ှ င်ဘရင်၏
ဘ

ာေတာ်

အလံ းစံ တိ ့ကိ၎င်း၊

ရန်သလက်သိ့

လယက်၍ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ သိ မ်းသွ ား ကလိ မ့ ်မည်။

ငါအပ်သြဖင့်၊

ရန်သတိ ့သည်

၆ သင်ပါ ရ ှ င့် သင်၏အိ မ်သ

အိ မ်သားအေပါင်း တိ ့ကိလည်း သိ မ်းသွ ား ကလိ မ့ ်မည်။ သင်သည် ဗာဗလန်
ေရာက်ရလိ မ့ ်မည်။

သင်ေဟာေြပာေသာ

မသာ

စကားကိ

မိ သ
့ ိ့

နားေထာင်ေသာ

သင်၏အေဆွ ခင်ပွန်း အေပါင်းတိ ့ ှ င်တကွ ၊ သင်သည် ထိ မိ ့၌ ေသ၍သ ဂဟ် ြခင်းကိ
ခံ ရလိ မ့ ်မည်ဟ

ပါ ရအားေြပာဆိ ၏။

၇

အိ

ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိ ေသွ းေဆာင်ေတာ်မသည်အတိ င်း အက ်ပ်လိက်ပါ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အက ်ပ်ထက်အား ကီ း၍ ိင်ေတာ်မ ပီ ။ အက ်ပ်သည် ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ေန့တိင်းခံ ရပါ၏။
လတိ င်း ြပက်ြပယ်ြခင်းကိ ပတတ် ကပါ၏။ ၈ အက ်ပ်သည် ေဟာေြပာေလရာရာ၌ အ ိင်
အထက် ပြခင်း၊

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းအမေ ကာင့် ေအာ်ဟစ်၍ ေ ကးေ ကာ်ရပါ၏။ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ် သည် အက ်ပ်၌ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း၊ အစဥ်ြပက်ြပယ်ြခင်းကိ ခံ ေစရာအေ ကာင်း
ြဖစ်ပါ၏။ ၉ ထိ ေ ကာင့်၊ ငါသည်

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ မ ကား မေြပာ၊ နာမေတာ်ကိ

အမှီ ပ၍ မေဟာဘဲ ေနမည်ဟ သေဘာထားေသာ်လည်း၊ ငါ့အ ိ းတိ ့၌ ချုပ်ထား၍၊
ေလာင်ေသာမီ းကဲ့ သိ ့ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ ှ လံ း၌ ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ အလွ န် ငီ းေငွ ့သြဖင့်
ေအာင့်၍မေန ိင်၊ ၁၀ လများ ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်းကိ ကားရ၏။ ခပ် သိ မ်းေသာ အရပ်တိ့၌
ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ

အေ ကာင်း ှ ိ ၏။

ကေလာ့။

တဆင့် ကားေြပာလိ မ့ ်မည်ဟ

ငါတိ ့သည်

သတပါးတိ ့က

သိ တင်းကိ

ဆိ က၏။

ကားေြပာ

ငါ၏အနားမှာ

အစဥ်ေနေသာ ငါ၏မိ တ်ေဆွ အေပါင်းတိ ့က၊ ငါတိ ့သည် သ့ကိ ိင်၍ အ ငိ းထားေသာ
စိ တ်ေြပေစြခင်းငှ ါ၊ သ့ကိ ေသွ းေဆာင်ေကာင်း ေသွ း ေဆာင်လိမ့ ်မည်ဟ ဆိ က၏။ ၁၁
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သိ ့ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် အား ကီ း ေသာ သရဲ ကဲ့သိ ့ ငါ့ဘက်၌ ှ ိ ေတာ်မ၏။
ထိ ေ ကာင့်၊ ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ေသာ သတိ ့သည် မ ိင်ဘဲ ထိ မိ၍ လဲ က
အ ကံ မေြမာက်ေသာေ ကာင့်

အလွ န် ှ က် က

လိ မ့ ်မည်။

လိ မ့ ်မည်။ မေြပမေပျာက် ိင်ေသာ

ထာဝရ ှ က်ေ ကာက် ြခင်း ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့ကိ စံ စမ်း၍၊ ှ လံ း
ေကျာက်ကပ်သေဘာကိ

သိ ြမင်ေတာ်မေသာ

ေကာင်းကင်

ဗိ လ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏အမကိ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဖွ င့ ်ြပပါသည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့၌ အြပစ်ဒဏ်
စီ ရင်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

အက ်ပ်ြမင်ရပါလိ မ့ ်မည်။

၁၃

ထာဝရဘရားအား

သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ ထာဝရ ဘရားကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ မတရား သြဖင့်
ပေသာ သတိ ့လက်မှ၊ ဆင်းရဲ ေသာသကိ ကယ် တ်ေတာ်မသတည်း။ ၁၄ ငါဘွ ားေသာ
ေန့ရက်သည် အမဂလာ ှ ိ ပါေစ ေသာ။ ငါ့ကိ ငါ့အမိ ဘွားေသာ ေန့ရက်သည် ေကာင်း ကီ း
မဂလာကိ မခံ ပါေစ ှ င့်။ ၁၅ ငါ့အဘထံ သိ ့သွား၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် သား ေယာက်ျားကိ
ရပါ ပီ ဟ သိ တင်းေြပာလျက်၊ ငါ့အဘကိ အလွ န်ဝမ်းေြမာက်ေစေသာ သသည် အမဂလာ ှ ိ ပါ
ေစေသာ။

၁၆ ထာဝရဘရားသည် ေနာင်တမရ၊ ဖျက်ဆီးေတာ် မေသာ မိ တ
့ ိ ့ကဲ့သိ ့၊

ထိ သသည်ြဖစ်ပါေစေသာ။ နံ နက် အချိန်၌ ေ ကးေ ကာ်သံကိ ၎င်း၊ မွ န်းတည့်အချိန်၌ ေအာ်
ဟစ်သံကိ ၎င်း ကားပါေစေသာ။ ၁၇ အေ ကာင်းမကား၊ သသည် ငါ့ကိဘွားစကပင် မသတ်ဘဲ၊
ငါ့အမိ ၏ ဝမ်းသည်ငါ၏ သချုင်းြဖစ်၍၊ ငါ့ကိအစဥ် ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်မည် အေ ကာင်းမ ပဘဲ
ေနပါ သည်တကား။ ၁၈ ငါသည် ပပန်ြခင်း၊ ဝမ်းနည်းြခင်းကိ ခံ ရမည် အေ ကာင်း ှ င့်
ှ က်ေ ကာက်ြခင်းအားြဖင့် ကိ ယ်အသက် ကိ လွ န်ေစရမည်အေ ကာင်း၊ အဘယ်ေ ကာင့် ငါ့ကိ
ဘွ ားြမင်ရပါသနည်း။

၂၁ ေဇဒကိမင်း ကီးသည် ေမလခိသား ပါ

ရ ှ င့်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် မာေသယသား

ေဇဖနိတိ့ကိ ေယရမိ ထံ သိ ့ေစလတ်၍၊ ၂ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ငါတိ ့ကိ
စစ်တိက်သည်ြဖစ်၍၊ သ့ကိ ငါ့တိ့ထံမှ ြပန်သွား ေစြခင်းငှ ါ၊ ထာဝရဘရားသည်
အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ ပေတာ်မသမ အတိ င်း၊ ငါတိ ့၌ တဖန် ပေတာ်မမည် အေ ကာင်း၊
ငါတိ ့အတွ က် ထာဝရဘရားကိ ေတာင်းပန် ပါေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ေယရမိ သိ့ေရာက်လာ၍၊

၃

ေယရမိ က၊

သင်တိ့သည်

ေဇဒကိ မင်း ကီ းအား ြပန်ေြပာရမည်မှာ၊ ၄ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်တိ့၏ မိ ့ြပင်မှာ

တပ်စွဲ၍

ေနေသာ

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၊

ခါလဒဲအမျိုးသားတိ ့ကိ စစ်တိက်လျက်၊ သင်တိ့စွဲကိင်ေသာ လက်နက်များကိ ငါလွဲ ေစမည်။
ထိ သတိ ့ကိ မိ ထ
့ ဲ ၌ ငါစည်းေဝးေစမည်။ ၅ ငါ့ကိယ်တိင်လည်း အလွ န်ြပင်းစွ ာ ထွ က်ေသာ
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အမျက်အ ှ ိ န်အား ကီ း၍၊ ဆန့်ေသာလက်၊ သန်စွမ်းေသာ လက် ံ း ှ င့် သင်တိ့ကိ တိ က်မည်။ ၆
ဤ မိ ့၌ေနေသာ လသတဝါတိ ရ စာန်တိ့ကိ ငါသည် ဒဏ်ခတ်၍၊ ြပင်းစွ ာေသာကာလနာြဖင့်
ေသရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၇ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ ေနာက် မှ နာေဘး၊ ထားေဘး၊
မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး ှ င့် လွ တ်၍၊ ကျန် ကင်းေသာ မိ သ
့ ားတည်းဟေသာ ယဒ ှ င်ဘရင်
ေဇဒကိ မှစ၍ သ၏က န်များ၊ သ၏လများတိ ့ကိ၊ ဗာဗ လန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ အစ ှ ိ ေသာ
ရန်သများ၊ သတ်ချင်ေသာ သများလက်သိ့ ငါအပ်၍၊ ထိ မင်းသည် သနားြခင်း က ဏာမ ှ ိ ၊
မစံ မက်၊ မ ှ ေြမာဘဲ ၊ ထား ှ င့် ကွ ပ်မျက်လိမ့ ်မည်ဟ ဆင့်ဆိ ေလ၏။ ၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊
သင်သည် ဤလမျိုးတိ ့ အား ဆင့်ဆိ ရေသာ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ဟ မကား၊
အသက် ှ င်ရာလမ်း၊ ေသရာလမ်းတိ ့ကိ သင်တိ့ ေ ှ မ့ ှ ာ ငါဖွ င့ ်ထား၏။ ၉ ဤ မိ ထ
့ ဲ မှာေနေသာ
သသည် ထားေဘး၊ မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ နာြခင်းေဘးြဖင့် ေသလိ မ့ ်မည်။ မိ ့ြပင်သိ့ထွက်၍၊
မိ ့ြပင်မှာ တပ်စွဲလျက်ေနေသာ ခါလဒဲလတိ ့ဘက်သိ့ ဝင်စားေသာ သသည် အသက်
ချမ်းသာ၍ လယရေသာ ဥစာကဲ့ သိ ့ ကိ ယ်အသက်ကိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤ မိ က
့ ိ ေကျးဇး ပ၍၊ အြပစ် ပြခင်းငှ ါ ငါသည် မျက် ှ ာထား သည်ြဖစ်၍၊
ဤ မိ က
့ ိ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်လက်သိ့ ငါအပ် သြဖင့်၊ သသည် မီ း ိ လိ
့ မ့ ်မည်။ ၁၁ ယဒ ှ င်ဘရင်
အမျိုးကိ ရည်မှတ်၍၊ ထာဝရ ဘရား မိ န့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။
၁၂ အိ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းအမျိုး၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မသည်ကား၊ မဆိ င်းမလင့်၊ တရားသြဖင့်

စီ ရင် ကေလာ့။ လယြခင်းခံ ရေသာ သကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသ၏ လက်မှ ကယ် တ် ကေလာ့။

သိ မ
့ ဟတ်၊ သင်တိ့ ပေသာ ဒစ ိ က် အြပစ်ေ ကာင့်၊ ငါ့အမျက်သည် မီ းကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊ အဘယ်သ
မ မသတ် ိင်ေအာင်ေလာင်လိမ့ ်မည်။ ၁၃ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိ ချိုင့်၌
ေနေသာသ၊ အိ လွင်ြပင်၌ ှ ိ ေသာ ေကျာက်၊ သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။ သင်တိ့က၊ ငါတိ ့ကိ
အဘယ်သ စစ်တိက် ိင်မည် နည်း။ ငါတိ ့ ေနရာထဲ သိ့ အဘယ်သ ဝင် ိင်မည်နည်းဟ
ဆိ တတ်ေသာ်လည်း၊ ၁၄ သင်တိ့ အကျင့် ှ င့် ထိ က်ေလျာက်ေအာင် အြပစ် ဒဏ်ကိ ငါေပးမည်။
သင်တိ့ေတာကိ ငါ ိ ေသာ
့
မီ းသည်၊ ပင်လည်၌ ှ ိ သမ ေသာအရာတိ ့ကိ ေလာင်လိမ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၂ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ယဒ ှ င်ဘရင်၏ နန်းေတာ်သိ့သွား၍
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

၂ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိ င်ေသာ ယဒ ှ င်ဘရင်၊

သင့်ကိ ယ်တိင်မှစ၍ သင်၏က န်များ ှ င့်၊ ဤ မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့ြဖင့် ဝင်ေသာ သင်၏လများတိ ့၊ ထာဝရ
ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၃ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
တရား သြဖင့် စီ ရင်၍ ေြဖာင့်မတ်စွာ ဆံ းြဖတ် ကေလာ့။ လယ ြခင်းခံ ရေသာသကိ ှ ဥ်းဆဲ ေသာ
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သ၏လက်မှကယ် တ် ကေလာ့။ ဧည့်သည်ြဖစ်ေသာသ၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသ၊ မတ်ဆိးမတိ ့ကိ
မတရားသြဖင့်မ ပ၊ မ ှ ဥ်းဆဲ က ှ င့်။ အြပစ်မ ှ ိ ေသာ သတိ ့ကိ ဤအရပ်၌မကွ ပ်မျက် က ှ င့်။
၄ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ဤပညတ်ေတာ် အတိ င်း အမှန် ပလ င်၊ ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း၏

ရာဇပလင်ေပ

မှာ ထိ င်ေသာ ရထားစီ း၊ ြမင်းစီ း ှ င်ဘရင်တိ့သည်

က န်

များ၊

ိင်ငံေတာ်သားများ ှ င့်တကွ ၊ ဤနန်းေတာ်တံခါးများ ကိ ထွ က်ဝင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၅

သိ ့မဟတ်၊ သင်တိ့သည် ဤအမိ န့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲေနလ င်၊ ဤနန်းေတာ်သည်
လဆိ တ်ညံ ေသာ အရပ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ ငါထာဝရဘရားသည် ကိ ယ်ကိ ကိ ယ်တိင်တည်၍
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၆ ယဒ ှ င်ဘရင်၏ နန်းေတာ်ကိ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်သည်ငါ၌ ဂိ လဒ်အရပ်ကဲ့သိ ့ ၎င်း၊ ေလဗ န်ေတာင်ထိပ်ကဲ့သိ ့၎င်း ြဖစ်ေသာ်လည်း၊
အကယ်စင်စစ် ငါသည်သင့်ကိ လမေနေသာ မိ က
့ ဲ့ သိ ့ ေတာြဖစ်ေစမည်။

၇ သင့်ကိ

ဖျက်ဆီးေစြခင်းငှ ါ၊ ထား ှ င့်ပဆိ န်ပါ ေသာ သတိ ့ကိ ငါြပင်ဆင်သြဖင့်၊ သတိ ့သည်
သင်၌ အြမတ်ဆံ းေသာ အာရဇပင်တိ့ကိ ခတ်လှဲ၍ မီ းထဲ သိ့ ချလိ က် ကလိ မ့ ်မည်။
၈ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည်

ဤ မိ အ
့ နားမှာ ေ ှ ာက်

သွ ားလျက်၊ ထာဝရဘရားသည်

ဤ မိ ့ ကီ းကိ အဘယ် ေ ကာင့် ဤသိ ့ ပေတာ်မသနည်းဟ၊ တေယာက်ကိ တေယာက်
ေမး ကသည် ှ ိ ေသာ်၊

၉ ဤ မိ သ
့ ားတိ ့သည် မိ မိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏

ပဋိ ညာဥ်ကိ စွ န့်ပစ်၍၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့ကိ ဝတ် ပကိ းကွ ယ် ကေသာေ ကာင့်၊ ဤသိ ့
ပေတာ်မသည်ဟ ြပန်ေြပာ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ေသေသာသအတွ က် ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ
မ ပ က ှ င့်။ အြခားတပါးသိ ့ သွ ားေသာသအတွ က် ငိ ေ ကး ြခင်းကိ ပ ကေလာ့။ သသည်
ေနာက်တဖန်ြပန်၍မလာရ။ မိ မိေမွ းဘွ ားရာဌာနကိ မြမင်ရ။ ၁၁ ခမည်းေတာ်ေယာ ှ ိ မင်း ကီ း
အရာ၌စိ းစံ ၍ ဤြပည်မှ ထွ က်သွားေသာ ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ ိ မင်း ကီ း ၏ သား ှ လံ ုကိ
ရည်မှတ်၍ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ထိ မင်းသည် ေနာက်တဖန်ဤြပည်သိ့
ြပန်၍မလာရ။

၁၂ ရန်သတိ ့ သိ မ်းသွ ားရာြပည်၌ပင် ေသရလိ မ့ ် မည်။ ဤြပည်ကိ

ေနာက်တဖန်မြမင်ရ။

၁၃ မတရားေသာ အမအားြဖင့် မိ မိအိမ်ကိ၎င်း၊ အဓမ ပ၍

အထက်ခန်းတိ က
့ ိ ၎င်း ေဆာက်ေသာသ၊ အိ မ်နီးချင်းကိ အခမေပးဘဲ ေစစား၍၊ အလပ်လပ်သည်
အတွ က် ဆမချေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ ၁၄ ကီ းေသာအိ မ်၊ ကျယ်ေသာအထက်ခန်းတိ ့ကိ
ငါေဆာက်မည်ဟ ဆိ လျက်၊ ြပတင်းေပါက်ကိ ေဖါက်၍၊ အာရဇ် သစ်သား ှ င့် မိ း ပီ းမှ၊
ဟင်းသြပတား ှ င့် ချယ်လှယ် ပီ တကား။ ၁၅ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည်
အာရဇ် သစ်သား၏ ဂဏ်ကိကိးစားေသာေ ကာင့် စိ းစံ ရမည်ေလာ။ သင်၏ အဘသည်ဝစွ ာ
စားေသာက်ရသည် မဟတ်ေလာ။ တရားသြဖင့် စီ ရင်ဆံ းြဖတ်သည်မ ဟတ်ေလာ။ ထိ သိ့ ပ၍
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ေကာင်းစားြခင်း ှ ိ ၏။ ၁၆ သသည် ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ေသာ သတိ ့အမကိ ေစာင့်၍ တရားသြဖင့်
စီ ရင်၏။ ထိ သိ့ ပ၍ ေကာင်းစား ြခင်း ှ ိ ၏။ ငါ့ကိသိေသာ အကျိုးမဟတ်ေလာ။ ၁၇ သင်၏
မျက်စိ ှ င့် သင်၏ ှ လံ းမကား၊ ေလာဘ လွ န်ကျူးြခင်း၊ အြပစ်မ ှ ိ ေသာသကိ သတ်ြခင်း၊ ှ ဥ်းဆဲ
ှ ိပ်စက်ြခင်းမှတပါး၊ အဘယ်အမကိ မ မမှတ်တတ်။ ၁၈ ထိ ေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားသည်
ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ ိ မင်း ကီ း၏သား ေယာယကိ မ်ကိ ရည်မှတ်၍ မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ထိ မင်းေသေသာအခါ လများတိ ့က၊ သငါ့အစ်ကိ၊ သ
သ၏ အတွ က်လည်း၊ သ

သခင်၊ သ

ငါ့ ှ မ ဟ၍ မငိ ေ ကးရ က။

အ ှ င်မ၏ ဘန်းဟ၍ မြမည်တမ်းရ က။ ၁၉

ေယ ှ လင် မိ ့ြပင်သိ့ ဆွဲ သွား၍ ပစ်ထားသြဖင့်၊ ြမည်းကိ သ ဂဟ်သကဲ့ သိ ့ ထိ မင်းကိ
သ ဂဟ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၀ ေလဗ န်ေတာင်ေပ သိ ့ တက်၍ ေ ကးေ ကာ် ေလာ့။ ဗာ ှ န်ြပည်၌
ေအာ်ဟစ်ေလာ့။ အာဗရိ မ်အရပ်မှာ အသံ ကိ လင့်ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်၏မိ တ်ေဆွ
အေပါင်းတိ ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် က ပီ ။ ၂၁ သင်သည် ေကာင်းစားေသာအခါ
ငါသတိ ေပး၏။ သင်က၊ ငါနားမေထာင်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍
ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ ေန မဲ ှ ိ ၏။ ၂၂ သင့်ကိ ေက းေမွ းေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ
ေလသည် စားလိ မ့ ်မည်။ သင်၏မိ တ်ေဆွ တိ့ကိ ရန်သတိ ့ သည် သိ မ်းသွ ား ကလိ မ့ ်မည်။
ထိ အခါ သင်သည် ကိ ယ် ပ

သမ ေသာ ဒစ ိ က်တိ့ေ ကာင့် အမှန် ှ က်ေ ကာက်၍

စိ တ်ပျက်ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၂၃ အာရဇ် ပင်တိ့၌ အသိ က်လပ်တတ်ေသာ ေလဗ န်ေတာင်သား၊
သားဘွ ားြခင်းေဝဒနာကိ မိ န်းမ ခံ ရသကဲ့ သိ ့၊ သင်သည်နာကျင်ြခင်းေဝဒနာ ကိ ခံရေသာ အခါ၊
အဘယ်မ ေလာက် သနားဘွ ယ်ြဖစ်လိမ့ ်မည် တကား။ ၂၄ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ယဒ

ှ င်ဘရင် ေယာယကိ မ်မင်း ကီ း၏သား ေခါနိသည်၊ ငါ့လက်ျာ လက်၌ပါေသာ

တံ ဆိ ပ်လက်စွပ် မှန်ေသာ်လည်း၊ ငါအသက် ှ င်သည်အတိ င်း သင့်ကိ ငါပယ်ပစ်မည်။
၂၅ သင့်အသက်ကိ သတ်ချင်ေသာသ၊ သင်အလွ န် ေ ကာက်ေသာ သတည်းဟေသာ

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းမှစ၍ ခါလဒဲလတိ ့ လက်သိ့ ငါအပ် မည်။

၂၆

သင့်ကိ ၎င်း၊ သင့်ကိ ဘွားြမင်ေသာ သင်၏အမိ ကိ၎င်း၊ ေမွ းဘွ ားရာ ဌာနမဟတ်ေသာ ြပည်သိ့
ငါ ှ င်ထတ်သြဖင့်၊ ထိ ြပည်၌ သင်တိ့သည် ေသ က
ေနာက်တဖန်ြပန်၍ မလာရ က။

လိ မ့ ်မည်။ ၂၇ ြပန်လိေသာြပည်သိ့

၂၈ ဤမင်းသားေခါနိသည်

ကျိုးပဲ့ ေသာ ပ်တြဖစ်သေလာ။ အဘယ်သမ

ိ ေသဘွ ယ်မဟတ်၊

မ ှ စ်သက် ေသာတန်ဆာြဖစ်သေလာ။

သ ှ င့်တကွ သ၏သားေြမး တိ ့ကိ ှ င်ထတ်၍၊ သတိ ့မသိ ဘးေသာြပည်၌ အဘယ် ေ ကာင့်
ချပစ်ရသနည်း။

၂၉ အိ ေ ြမ ကီ း၊ ေြမ ကီ း၊ ေြမ ကီ း၊ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ

နားေထာင်ေလာ့။ ၃၀ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤမင်းကိ သားမ ှ ိ ေသာသဟ၍၎င်း၊
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တသက်လံ း မေကာင်းစား ေသာသဟ၍၎င်း ေရးမှတ်ေလာ့။ သ၏သားေြမးတစံ တေယာက်မ
ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ း၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိ င်ရ ေသာအခွ င့ ် ှ င့်၊ ယဒြပည်ကိ စိ းစံ ရေသာအခွ င့ ်မ ှ ိ က။

၂၃ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ့ထံမှာ ကျက်စားေသာ သိးတိ့ကိ ဖျက်ဆီး၍၊
အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပား ေစေသာ သိ းထိ န်းတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။

၂ ထိ ေ ကာင့်၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏ လတိ ့ကိ
ေက းေမွ းရေသာ သိ းထိ န်းတိ ့အမမှာ သင်တိ့သည် ငါ၏ သိ းစကိ မ ကည့် ၊ မ ပစ၊
အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပားေစ၍
သင်တိ့အေပ မှာ

ှ င်ထတ်ေသာေ ကာင့်၊ သင်တိ့ ပေသာ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ

ငါသက်ေရာက်ေစမည်ဟ

ထာဝရ

ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၃

တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏သိ းစကိ ငါ ှ င်ထတ်ေသာ ြပည် ှ ိ သမ တိ ့၌ ကျန် ကင်းေသာ
သိ း တိ ့ကိ ငါစေဝး၍၊ ေနရင်းသိ းြခံ သိ ့ တဖန်ငါေဆာင်ခဲ့ ဦ းမည်။ သတိ ့သည်လည်း၊
သားဘွ ား၍ များြပား ကလိ မ့ ် မည်။ ၄ သတိ က
့ ိ ေက းေမွ းေသာ သိ းထိ န်းတိ ့ကိ သတိ ့ အေပ မှာ
ငါခန့်ထားသြဖင့်၊ သတိ ့သည် ေနာက်တဖန် ေ ကာက်ြခင်း၊ ထိ တ်လန့်ြခင်းမ ှ ိ ရ က။
ဆံ းမြခင်းကိ လည်း မခံ ရ ကဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၅ ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သန့် ှ င်း ေသာ အ ွ န့်ကိ ဒါဝိ ဒ်အဘိ ့ ငါေပါက်ေစသည်အတိ င်း၊
ဥာဏ်ေကာင်းေသာ ှ င်ဘရင်တဦ းသည် စိ းစံ ၍၊ ေြမ ကီ း ေပ မှာ တရားသြဖင့် ေြဖာင့်မတ်စွာ
စီ ရင်ရာ ကာလ သည် ေရာက်လိမ့ ်မည်။

၆ ထိ မင်းလက်ထက်၌ ယဒြပည်သည်

ကယ်တင် ြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊ ဣသေရလြပည်လည်း

ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနရ လိ မ့ ်မည်။

ထိ မင်းသည် ေယေဟာဝါေဇဒက ဟေသာ ဘွဲ ့နာမ ှ ိ လိမ့ ်သတည်း။

၇ သိ ့ြဖစ်၍၊

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်
ေသာ ထာဝရဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မသည်ဟ၍ မကျိန်ဆိဘဲ၊ ၈ ဣသေရလအမျိုးသား
အစဥ်အဆက်တိ့ကိ ေြမာက်ြပည်မှစ၍၊ ှ င့်ထတ်ဘးေသာ ြပည် ှ ိ သမ တိ ့မှ ပိ ့ေဆာင်ေသာ
ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည် ဟ၍ ကျိန်ဆိရေသာ ကာလသည် ေနာက်တဖန်
ေရာက် လိ မ့ ်မည်။ သတိ ့သည် ေနရင်းြပည်၌ တဖန် ေနရ က

လိ မ့ ်မည်။

၉

ပေရာဖက်များ ှ င့် ဆိ င်ေသာ စကားဟမကား၊ ထာဝရဘရားေ ကာင့်၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာ
စကားေတာ် ေ ကာင့်၎င်း ငါ့စိတ်ပျက်လျက် ှ ိ ၏။ ငါ့အ ိ း ှ ိ သမ တိ ့သည် လပ် ှ ား က၏။
ယစ်မးေသာသ ှ င့် စပျစ်ရည် ိင်ေသာ သကဲ့ သိ ့ ငါြဖစ်၏။ ၁၀ အေ ကာင်းမကား၊ မတရားေသာ
ေမထန်၌မှီဝဲ ေသာသတိ ့သည် တြပည်လံ း၌ အ ှ ံ ့အြပား ှ ိ က၏။ ထိ သတိ ့ေ ကာင့်
တြပည်လံ းြမည်တမ်းရ၏။ ေတာ၌ ကျက်စားရာအရပ်တိ့သည် ေသွ ့ေြခာက် က၏။ ြပည်သား
များလိ က်ေသာလမ်းသည် မေြဖာင့်၊ သတိ ့အစွ မ်းသတိ သည် တရားဘက်၌ မေနတတ်။ ၁၁
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ပေရာဖက် ှ င့်ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ စ်ပါးတိ ့သည် ဘရားကိ မ ိ မေသ ပ က ပီ ။ ငါ့အိမ်၌ပင်
သတိ ့ ပေသာ အဓမအမကိ ငါေတွ ့ ပီ ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိ ေ ကာင့်၊
သတိ ့သွားေသာလမ်းသည်

ေမှာင်မိက်၌

ေချာတတ်ေသာ

လမ်းကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊

သတိ ့သည် တွ န်းတိ းြခင်းကိ ခံ ရ၍ လဲ ကလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည်
ဆံ းမြခင်းကိ ခံ ရေသာ ကာလ၌ သတိ ့အေပ မှာ ေဘးဥပဒ်ကိ သင့်ေရာက် ေစမည်ဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃

ှ မာရိ ြပည်သား ပေရာဖက်တိ့၌လည်း၊ မိ က်

ေသာသေဘာကိ ငါြမင် ပီ ။ သတိ ့သည် ဗာလဘရားကိ မှီဝဲ၍ ပေရာဖက် ပသြဖင့်၊
ငါ၏လ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့ကိ မှားယွ င်းေစ က ပီ ။

၁၄ ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ား

ပေရာဖက်တိ့၌လည်း၊

ငါြမင် ပီ ။

သတိ ့သည်

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာသေဘာကိ

မတရားေသာ ေမထန်၌မှီဝဲလျက်၊ မသာကိ လည်း သံ းလျက်၊ အဓမ ပေသာသတိ ့ကိ
အားေပးတတ်သြဖင့်၊ အဘယ်သမ မိ မိ ပေသာ အဓမအမကိ မစွ န့်။ ထိ သ ှ ိ သမ တိ ့သည် ငါ၌
ေသာဒံ မိ သ
့ ားကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ေဂါေမာရ မိ သ
့ ားကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ် က၏။

၁၅ ထိ ေ ကာင့်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရားသည် ပေရာဖက်တိ့အမ၌

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ ့ကိ ေဒါန ှ င့် ငါေက းမည်။ ေဆးခါးကိ လည်း ေသာက်ေစမည်။
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား ပေရာဖက်တိ့သည် မလအြမစ်ြဖစ်၍၊ အဓမအမသည် တြပည်လံ းကိ
ှ ံ ့ြပား ေလ ပီ ။

၁၆ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခ

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ပေရာဖက် ပ၍ သင်တိ့အား ေဟာတတ်ေသာ ဆရာတိ ့၏ စကားကိ နားမေထာင်
က ှ င့်။ သတိ ့သည် သင်တိ့အား အချည်း ှ ီးေဟာတတ်
တ်ေတာ်ထွက်သိ့မလိ က်၊

ကိ ယ်အလိ အေလျာက်

ေဟာေြပာတတ် က၏။ ၁၇ ထာဝရဘရား၏
သတိ ့အား၊

သင်တိ့သည်

ငိ မ်ဝပ်ြခင်း ှ ိ က

က၏။ ထာဝရဘရား၏

ပါ ံ ကိ

ြမင်သည်အတိ င်း

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ
လိ မ့ ်မည်ဟ

ေဟာတတ် က၏။

မိ မိတိ့စိတ် ှ လံ းခိ င်မာြခင်း သေဘာသိ ့လိက်ေသာ သတိ ့အား၊ သင်တိ့သည် ေဘးဥပဒ် ှ င့်
မေတွ ့ရ ကဟ ေဟာတတ် က၏။ ၁၈ ထိ သတိ ့တွင် အဘယ်သသည် ထာဝရဘရား ှ င့်
တိ င်ပင်ဘက် ပသနည်း။ အဘယ်သသည် အမေတာ်ကိ ကားြမင်သနည်း။ အဘယ် သသည်
တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နားေထာင်၍ ကားသနည်း။ ၁၉ ထာဝရဘရား၏ ေလေဘွ ေတာ်သည်
ပေသာ အ ှ ိ န် ှ င့်ထွ က်၏။ ြပင်းစွ ာေသာ ေလေဘွ ြဖစ်၍၊ မတရား ေသာ သတိ ့ေခါင်းေပ မှာ
ြပင်းစွ ာ တိ က်လိမ့ ်မည်။ ၂၀ ထာဝရဘရားသည် လက်စသတ်၍၊ အ ကံ အစည်ေတာ်ကိ
ြပည့်စံ ေစေတာ်မမမှီ အမျက်ေတာ် မ ငိ မ်း ရ။ ေနာက်ကာလ၌ သင်တိ့သည် ှ င်းလင်းစွ ာ
နားလည် ကလိ မ့ ်မည်။

ေယရမိ
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ပီ ။

ငါမမှာထားဘဲ သတိ ့သည် ကိ ယ်အလိ အေလျာက် ေဟာေြပာ က ပီ ။ ၂၂ ထိ သတိ ့သည် ငါ ှ င့်
တိ င်ပင်ဘက် ပလ င်၊ ငါ့စကားကိ ငါ၏ လမျိုးအားဆင့်ဆိ ၍၊ ငါ၏လမျိုးကိ မတရားေသာ
လမ်းမှ၎င်း၊ မေကာင်း ေသာအကျင့်ဓေလ့ မှ၎င်း လွဲ သွားေစ က ပီ ။ ၂၃ ငါသည်နီးေသာ
အရပ်၌သာ ဘရားြဖစ် သေလာ။ ေဝးေသာ အရပ်၌လည်း ဘရားြဖစ်သည် မဟတ်ေလာဟ
ထာဝရဘရား ေမးေတာ်မ၏။ ၂၄ ငါမြမင်ေစြခင်းငှ ါ အဘယ်သသည် မထင် ှ ား ေသာ အရပ်၌
ပန်းေ ှ ာင်၍ ေန ိင်သနည်းဟ ထာဝရ ဘရားေမးေတာ်မ၏။ ငါသည် ေကာင်းကင်ေြမ ကီ းကိ
ှ ံ ့ြပားသည် မဟတ်ေလာဟ ထာဝရဘရား ေမးေတာ် မ၏။ ၂၅ ငါသည် အိ ပ်မက်ြမင် ပီ ၊
အိ ပ်မက်ြမင် ပီ ဟ၊ ငါ့နာမကိ အမှီ ပ၍၊ မသာြဖင့် ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖက်တိ့၏ စကားကိ
ငါ ကား ပီ ။

၂၆ ထိ ပေရာဖက်တိ့သည်

အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း ဤသိ ့ ကံ စည်

ကလိ မ့ ်မည်နည်း။ သတိ ့သည် မသာစကား ကိ ေဟာေြပာတတ် က၏။ ကိ ယ်စိတ် ှ လံ း
လှ ည့်စားသည် အတိ င်း ေဟာေြပာတတ် က၏။ ၂၇ ဘိ းေဘးတိ ့သည် ဗာလေ ကာင့် ငါ့နာမကိ
ေမ့ေလျာ့သကဲ့ သိ ့၊ သတိ ့သည် အိ မ်နီးချင်းတေယာက်ကိ တေယာက်ေြပာတတ်ေသာ
အိ ပ်မက်များအားြဖင့် ငါ၏ လမျိုးသည် ငါ့နာမကိ ေမ့ေလျာ့ေစမည်ဟ အ ကံ ှ ိ က
သည်တကား။ ၂၈ အိ ပ်မက်ြမင်ေသာ ပေရာဖက်သည် အိ ပ်မက် စကားကိ ေြပာပါေလေစ။
ငါ၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ခံ ရ ေသာ သသည်

တ်ကပတ်စကားေတာ်ကိ မှန်ကန်စွာ

ေဟာေြပာပါေလေစ။ အဖျင်းသည်စပါး ှ င့် အဘယ်သိ့ ဆိ င်သနည်းဟ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၉

ငါ၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

မီ းကဲ့ သိ ့၎င်း၊

ေကျာက်ကိ

ထေချေသာသံ တကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်သည်မဟတ် ေလာဟ ထာဝရဘရား ေမးေတာ်မ၏။ ၃၀
သိ ့ြဖစ်၍၊ ငါ့စကားေတာ်ကိ အိ မ်နီးချင်း တေယာက်မှတေယာက်ခိးေသာ ပေရာဖက်တိ့ကိ
ငါသည် ဆန့်ကျင်ဘက် ပမည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ မိ မိတိ့အလိ အေလျာက်
ေဟာေြပာလျက် ှ င့်

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်ဟဆိ ေသာ

ပေရာဖက်တိ့ကိ

ငါသည်

ဆန့်ကျင်ဘက် ပမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ မှားသာအိ ပ်မက်ကိေဟာေြပာ၍၊
မသာစကား ှ င့် အချည်း ှ ီးစကားအားြဖင့် ငါ၏လမျိုးကိ မှားယွ င်း ေစေသာ ပေရာဖက်တိ့ကိ
ငါသည် ဆန့်ကျင်ဘက် ပမည်။ သတိ ့ကိ ငါမေစလတ်၊ မမှာထားေသာေ ကာင့်၊ ဤလမျိုး သည်
ေကျးဇးမ ှ ိ ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
ပေရာဖက်

၃၃ ဤလမျိုးတွ င် ဆင်းရဲ သားြဖစ်ေစ၊

ြဖစ်ေစ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ြဖစ်ေစ၊ တစံ တေယာက်က၊ ထာဝရဘရား၏

ဗျာဒိ တ်ေတာ်အဘယ်သိ့နည်းဟ သင့်ကိ ေမးလ င်၊ ြပန်ေြပာရမည်မှာ၊ သင်တိ့ ှ င့်ဆိ င်ေသာ
ဗျာဒိ တ်ေတာ်ဟမကား၊ သင်တိ့ကိ ငါစွ န့်ပစ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၄
ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ ိ သည်ဟ ေြပာ ဆိ ေသာ ပေရာဖက်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊
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ြပည်သြပည်သား ကိ ၎င်း၊ ထိ သ၏ အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့ကိ၎င်း၊ ငါသည် ဒဏ်ေပးမည်။ ၃၅
သင်တိ့က၊ ထာဝရဘရားသည် အဘယ်သိ့ ြပန်ေြပာေတာ်မသနည်းဟ၍၎င်း၊ အဘယ်သိ့
မိ န့်ေတာ်မသနည်းဟ၍၎င်း၊ အိ မ်နီးချင်း၊ ညီ အစ်ကိ ချင်း တေယာက်ကိတေယာက်
ေမးြမန်းရမည်။ ၃၆ ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ ိ သည်ဟ၍ ေနာက်တဖန် မဆိ ရ။
လတိ င်းမိ မိစကားမှတပါး အြခား ေသာဗျာဒိ တ်ေတာ်မ ှ ိ ရ။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည်
အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရား၊ ငါတိ ့၏ ဘရားသခင် တည်းဟေသာ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ
အ ှ င်ထာဝရဘရား ၏ စကားေတာ်ကိ ဖျက် က ပီ ။ ၃၇ ထာဝရဘရားသည် သင့်အား
အဘယ်သိ့ ြပန်ေြပာေတာ်မသနည်း။ ထာဝရဘရားသည် အဘယ်သိ့ မိ န့်ေတာ်မသနည်းဟ
ပေရာဖက်ကိ ေမးေလာ့။ ၃၈ သင်တိ့က၊ ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ဟ ဆိ ကသည်ြဖစ်၍၊
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ထာဝရဘရား၏

ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ ိ သည်ဟ

မဆိ ရမည် အေ ကာင်း၊ ငါ ပညတ်ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ထာဝရ ဘရား၏
ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ ိ သည်ဟေသာ စကားကိ သံ း က

ေသာေ ကာင့်၊ ၃၉ ငါသည် သင်တိ့ကိ၎င်း၊

သင်တိ့ ှ င့် ဘိ းေဘးတိ ့ အား ငါေပးေသာ မိ က
့ ိ ၎င်း၊ ငါ့ထံမှ အကန်အစင် ကျံုး၍ ပစ်လိက်မည်။
၄၀ အစဥ်အ မဲ မေမ့ေလျာ့ ိင်ေသာ ထာဝရကဲ့ ရဲ ့ြခင်း ှ င့် အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ သင်တိ့အေပ မှာ

သက်ေရာက် ေစမည်။

၂၄ ထာဝရဘရား ြပေတာ်မေသာ

ပါ ံ ဟမကား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာသည်

ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာယကိ မ်သားေယခါနိမင်းအစ ှ ိ ေသာ ယဒမးမတ် များ၊ လက်သမား၊
ပန်းပဲ သမားများတိ ့ကိ ေယ ှ လင် မိ ့ မှ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ သိ မ်းသွ ားေသာေနာက်၊ ထာဝရဘရား
၏ ဗိ မာန်ေတာ်ေ ှ ့၌ထားေသာ သေဘာ သဖန်းသီ း ေတာင်း ှ စ်လံ းသည် ထင် ှ ားေလ၏။
၂ ေတာင်းတလံ း၌ကား၊ အဦ းမှည့်ေသာ သေဘာ သဖန်းသီ းကဲ့ သိ ့ အလွ န်ေကာင်းေသာ

သေဘာသဖန်းသီ း ှ င့် ြပည့်လျက် ှ ိ ၏။ တလံ း၌ကား၊ မစား ိင်ေအာင် အလွ န်ည့ံ ေသာ
သေဘာသဖန်းသီ း ှ င့် ြပည့်လျက် ှ ိ ၏။ ၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ေယရမိ ၊ သင်သည်
အဘယ်အရာကိ ြမင်သနည်းဟေမးေတာ်မလ င်၊ အက ်ပ်သည် သေဘာဖန်းသီ းကိ ြမင်ပါ၏။
ေကာင်း ေသာ သေဘာဖန်းသီ းသည် အလွ န်ေကာင်းပါ၏။ ညံ့ ေသာ သေဘသဖန်းသီ းသည်
မစား ိင်ေအာင် အလွ န်ည့ံ ပါသည်ဟ ြပန်ေလ ာက်၏။

၄ တဖန် ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၅ ဤအရပ်မှ ခါလဒဲြပည်သိ့ ငါေစလတ်၍ သိ မ်း သွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာ
ယဒအမျိုးသားတိ ့သည်၊ ဤေကာင်း ေသာ သေဘာသဖန်းသီ းကဲ့ သိ ့ ြဖစ် ကသည်ဟ ငါဝန်ခံ
မည်။ ၆ သတိ ့၌ ေကျးဇး ပမည်ဟ ငါ ကံ စည်၍၊ ဤြပည် သိ ့တဖန် ေဆာင်ခဲ့ဦ းမည်။
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ေနာက်တဖန် မ ဖိ မဖျက်ဘဲ တည်ေဆာက်မည်။ မ တ် မပယ်ဘဲစိက်ထားမည်။ ၇ ငါသည်
ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၊ သတိ ့ သိ ိင်ေသာ စိ တ် ှ လံ းကိ ငါေပးမည်။ သတိ ့သည် ငါ၏လ
ြဖစ် က၍၊ ငါသည်လည်း သတိ ့၏ ဘရားသခင်ြဖစ်လိမ့ ် မည်။ ငါ့ထံသိ ့ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ှ င့်
ြပန်လာ ကလိ မ့ ် မည်။

၈ မစား ိင်ေအာင် အလွ န်ည့ံ ေသာ သေဘာ သဖန်းသီ းကဲ့ သိ ့၊

ငါသည် ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိ မှစ၍၊ မးေတာ်မတ်ေတာ်၊ ဤြပည်၌ ကျန် ကင်းေသာ
ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ား၊ အဲ ဂတုြပည်၌ေနေသာ အမျိုးသားတိ ့ကိ ြဖစ်ေစမည်။ ၉ သတိ ့သည်

ငါ ှ င်ရာအရပ်ရပ်တိ့၌ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း၊ ပံ ခိ င်းြခင်း၊ ဆဲ ေရးြခင်း၊ ကျိန်ြခင်းတိ ့ကိ ခံ ရမည် အေ ကာင်း၊
ငါသည် ေြမေပ မှာ တိ င်း ိင်ငံ ှ ိ သမ တိ ့၌ ေ ှ ာင့် ှ က် ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းသိ ့ သတိ ့ကိ အပ်လိက်မည်။
၁၀ သတိ ့ ှ င့် သတိ ့၏ ဘိ းေဘးတိ ့အား ငါေပးေသာ ြပည်မှ၊ သတိ ့ကိ မပယ် ှ င်းမှီတိင်ေအာင်

ထားေဘး၊ မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ကာလနာေဘးကိ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ငါေစလတ်မည်ဟ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၅ ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ ိမင်း ကီးသား ေယာယ ကိမ်နန်းစံ စတတ ှ စ်၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်
ေနဗခဒ်ေနဇာ နန်းစံ ပဌမ ှ စ်တွင်၊ ယဒြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိ ရည် မှတ်၍၊ ေယရမိ သိ့
ေရာက်လာေသာ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ၊ ၂ ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့
အား၊ ေယရမိ ဆင့်ဆိ ေဟာေြပာရသည်ကား၊ ၃ ယဒ ှ င်ဘရင် အာမန်သား ေယာ ှ ိ နန်းစံ
ဆယ် သံ း ှ စ်မှစ၍ ယခတိ င်ေအာင်၊ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်သံ း ှ စ်ပတ် လံ း ထာဝရဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာသည်အတိ င်း၊ ငါသည် ေစာေစာထ၍ အမိ န့်
ေတာ်ကိ အထပ်ထပ်ဆင့်ဆိ ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် နားမေထာင်ဘဲ ေန က၏။

၄

ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ေစာေစာထ၍ မိ မိက န် ပေရာဖက်အေပါင်းတိ ့ကိ၊ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့
အထပ်ထပ်ေစလတ်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် နားမေထာင် က။ အမိ န့်ေတာ်ကိ
ကားြခင်းငှ ါ နားကိ မလှ ည့်ဘဲ ေန က၏။ ၅ ထိ ပေရာဖက်တိ့က၊ သင်တိ့အသီ းအသီ း
လိ က် ေသာလမ်းဆိ း ှ င့် အကျင့်ဆိ းများကိ ပယ် ှ ား၍၊ သင်တိ့ ှ င့် ဘိ းေဘးတိ ့အား
ထာဝရဘရားသည် အ မဲ ေပးေတာ် မေသာ ြပည်၌ ေန ကေလာ့။ ၆ အြခားတပါးေသာ
ဘရားေနာက်သိ့ လိ က်၍ ဝတ်မ ပ၊ မကိ းကွ ယ် က ှ င့်။ ကိ ယ်လက် ှ င့် လပ်ေသာ
အရာများအားြဖင့်၊ ငါ၏အမျက်ကိ မထွ က်ေစ က ှ င့်။ ငါသည်လည်း၊ သင်တိ့ကိ မ ှ ဥ်းဆဲ ဟ
ဆင့်ဆိ က၏။

၇ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ သိ့ ဆင့်ဆိ ကေသာ်လည်း၊

သင်တိ့သည် ကိ ယ်၌အကျိုးနည်း ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ကိ ယ်လက် ှ င့် လပ်ေသာ အရာများအား ြဖင့်၊
ငါ၏အမျက်ကိ ထွ က်ေစေသာ အခွ င့ ် ှ ိ မည် အေ ကာင်း၊ ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲေန က ပီ ။
၈ ထိ ေ ကာင့်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခ

ေယရမိ

အ ှ င် ထာဝရ ဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
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သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ေသာေ ကာင့်၊ ၉ ဤြပည် ှ င့် ြပည်သားများကိ ၎င်း၊
ပတ်ဝန်းကျင် ၌ ှ ိ ေသာ လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ၎င်း စစ်တိက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါ၏ က န်ဗာဗလန်
ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာအစ ှ ိ ေသာ ေြမာက်ြပည်သား အမျိုးမျိုးအေပါင်းတိ ့ကိ ငါမှာလိ က်၍
ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င်၊ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး၍၊ ဤြပည်သားတိ ့ကိ အံ့ သဘွ ယ်ရာ၊ ကဲ့ ရဲ ့သံ ကိ ကားရာ၊
အစဥ်အ မဲ လဆိ တ်ညံရာ ြဖစ်ေစမည်။

၁၀ ဤသတိ ့တွင် ဝမ်းေြမာက်ေသာ အသံ ၊

င်လန်း ေသာအသံ ၊ မဂလာေဆာင်သတိ ့သား၏အသံ ၊ သတိ ့သမီ း ၏အသံ ၊ ကိ တ်ဆံ သံ ှ င့်
မီ းခွ က်အလင်းကိ ငါကွ ယ် ေပျာက်ေစမည်။ ၁၁ ဤြပည်တေ ှ ာက်လံ းသည် လဆိ တ်ညံရာ၊
အံ့ သဘွ ယ်ရာ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ဤလမျိုးတိ သ
့ ည် အ ှ စ် ခနစ်ဆယ်ပတ်လံ း ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏
အမကိ ေဆာင်

ွက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၂ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အ ှ စ်

ခနစ်ဆယ်ေစ့ေသာအခါ၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ှ င့် သ၏ ိင်ငံတည်းဟေသာ ခါလဒဲတိင်း ိင်ငံ၏
အြပစ် ေ ကာင့်၊ ငါသည် သတိ ့ကိ ဒဏ်ေပး၍၊ ထိ ိင်ငံကိ အစဥ် အ မဲ လဆိ တ်ညံရာအရပ်
ြဖစ်ေစမည်။ ၁၃ ငါ ခိ မ်းေသာစကားများတည်းဟေသာ ေယရမိ သည် ခပ်သိမ်းေသာ
တိ င်း ိင်ငံတိ ့တဘက်၌ ေဟာေြပာ ၍၊ ဤစာ၌ေရးထားေသာ စကား ှ ိ သမ တိ ့ကိ ခါလဒဲ
တိ င်း ိင်ငံအေပ မှာ ငါသက်ေရာက်ေစမည်။ ၁၄ များစွ ာေသာ လမျိုးတိ ့ ှ င့် ကီ းေသာ
ှ င်ဘရင် တိ ့သည် ခါလဒဲြပည်သားတိ ့ကိ ေစစား ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ ကျင့်ေသာ အကျင့်၊
သတိ ့ကိယ်တိင် ပေသာ အမ ှ င့် အေလျာက်၊ အကျိုးအြပစ်ကိ ငါဆပ်ေပးမည်။

၁၅

ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကလည်း၊ အမျက်ေတာ်စပျစ်ရည်ဖလားကိ
ငါ့လက်မှ မခံ ယ ေလာ့။ ငါသည်သင့်ကိ

ေစလတ်ေသာ လမျိုးအေပါင်း တိ ့ကိ

ေသာက်ေစေလာ့။ ၁၆ သတိ ့အလယ်သိ့ ငါေစလတ်ေသာ ထားေ ကာင့် သတိ ့သည် ေသာက်၍
ယစ်မးတိ မ်းယိ မ်းြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်ဟ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၁၇
ငါသည် ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်မှ ထိ ဖလားကိ ခံယ၍၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ
ေစလတ် ေတာ်မေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ ့ကိ ေသာက်ေစ၏။ ၁၈ ထိ လမျိုးများဟမကား၊
ယေန့ ှ ိ သည်အတိ င်း လဆိ တ်ညံရာ၊ အံ့ သဘွ ယ်ရာ၊ ကဲ့ ရဲ ့သံ ကိ ကားရာ၊ ကျိန်ဆဲ
ရာြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ေသာက်ရေသာ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ၊ ယဒြပည်သား၊ ယဒ ှ င်ဘရင်များ၊
မးမတ်များ၊ ၁၉ အဲ ဂတုြပည်ကိ အစိ းရေသာ ဖာေရာဘရင် အစ ှ ိ ေသာ သ၏ က န်၊ မးမတ်၊
ြပည်သြပည်သား၊ သတိ ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာေသာ တပါးအမျိုး သား ှ ိ သမ ၊ ၂၀ ဥဇမင်းအေပါင်း၊
ဖိ လိတိ မင်းအေပါင်း၊ အာ ှ ေကလန်ြပည်သား၊ ဂါဇြပည်သား၊ ဧ ကန်ြပည်သား၊ ကျန် ကင်းေသာ
အာဇတ်ြပည်သား၊

၂၁ ဧဒံ ြပည်သား၊ ေမာဘြပည်သား၊ အမုန် ြပည်သား၊

တ မင်းအေပါင်း၊ ဇိ ဒန်မင်းအေပါင်း၊ ပင်လယ် တဘက်၌ အစိ းရေသာမင်းများ၊

ေယရမိ
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၂၂
၂၃

ေဒဓန်ြပည်သား၊ ေတမြပည်သား၊ ဗဇြပည်သား၊ ပါးမန်းကိ ရိ တ်တတ်ေသာ ြပည်သား ှ ိ သမ ၊
၂၄ အာရပ်မင်းအေပါင်း၊ ေတာ၌ေန၍ အမျိုးမစစ် ေသာ လများကိ အစိ းရေသာ မင်းအေပါင်း၊
၂၅ ဇိ မရိ မင်းအေပါင်း၊ ဧလံ မင်းအေပါင်း၊ ေမဒိ မင်း အေပါင်း၊ ၂၆ တပါး ှ င့်တပါးနီးသည်ြဖစ်ေစ၊

ေဝးသည်ြဖစ်ေစ၊ ေြမာက်ြပည်မင်း ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်၊ ေြမ ကီ းတြပင်လံ း၌

ှ ိ သမ

ေသာ

ေလာကီ ိင်ငံ အေပါင်းပါ ကသတည်း။ ေနာက်ဆံ း ၌ ေ ှ ှ က် ှ င်ဘရင်ေသာက်ရမည်။ ၂၇
သင်တိ့အလယ်သိ့ ငါေစလတ်ေသာ ထား ေ ကာင့် ေသာက်၍ ယစ်မး က။ ေအာ့အန် က၊ လဲ က၊
ေနာက်တဖန် မထ က ှ င့်ဟ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရား သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ သတိ ့အား ဆင့်ဆိ ေလာ့။

၂၈ သတိ ့သည်

ေသာက်ြခင်းငှ ါ ထိ ဖလားကိ သင်၏ လက်မှမခံ ၊ ြငင်းပယ်လ င်လည်း၊ စင်စစ်ေသာက်ရ က
မည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ
ြပန်ေြပာေလာ့။

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ သတိ ့အား

၂၉ အေ ကာင်းမကား၊ ငါ၏နာမြဖင့် သမတ်ေသာ

မိ က
့ ိ ငါသည်

အြပစ်ေပးစ ပလ င်၊ သင်တိ့သည် ဒဏ် အလ င်းမခံ ဘဲ ေနရ ကမည်ေလာ။ ဒဏ်မခံ ဘဲ မေနရ က။
ငါသည် ေြမ ကီ းသား ှ ိ သမ တိ ့အဘိ ့ ထားကိ မှာလိ က် မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ
အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိ ေ ကာင့်၊ သင်သည် ပေရာဖက် ပလျက် သတိ ့
အား ေဟာေြပာရေသာစကားများဟမကား၊ ထာဝရ ဘရားသည် ြမင့်ေသာ အရပ်က
ေ ကးေ ကာ်ေတာ် မမည်။ သန့် ှ င်းေသာ ဘံ ဗိ မာန်ေတာ်က အသံ ကိ လင့် ေတာ်မမည်။
ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာအရပ်ဌာန တဘက်၌ ြပင်းစွ ာ ေ ကးေ ကာ်ေတာ်မမည်။ စပျစ်သီးကိ
နင်းနယ် ေသာသများ ေအာ်ဟစ်သကဲ့ သိ ့၊ ေြမ ကီ းသားများ တဘက်၌ ေအာ်ဟစ်ေတာ်မမည်။
၃၁ ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင် အသံ ှ ံ ့ြပားလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရားသည် လအမျိုးမျိုးတိ ့ ှ င့်

တရားေတွ ့စရာ အေ ကာင်း ှ ိ ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ သတဝါတိ ့ကိ အမ လပ်ေတာ်မမည်။
ဆိ းေသာသတိ ့ကိ ထား ှ င့်ကွ ပ်မျက် ေစြခင်းငှ ါ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်
မ၏။ ၃၂ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေဘးသည်
တြပည်မှတြပည်သိ့ ကးသွ ားလိ မ့ ်မည်။ ေြမ ကီ းအစွ န်းအနားတိ ့ မှ ြပင်းစွ ာေသာ ေလေဘွ သည်
ထလိ မ့ ်မည်။ ၃၃ ထိ အခါ ထာဝရဘရား ကွ ပ်မျက်ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရေသာ သတိ ့သည်
ေြမ ကီ းတဘက်မှတဘက် တိ င်ေအာင်

ှ ံ ့ြပား ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ကိ မြမည်တမ်းရ။

မစမပံ ရ။ မသ ဂဟ်ရ။ ေြမေပ မှာ မစင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ် က

လိ မ့ ်မည်။ ၃၄ အိ သိ းထိ န်းတိ ့၊

ငိ ေ ကးေအာ်ဟစ် ကေလာ့။ အိ သိ း ကီ းသိ းြမတ်တိ့၊ ြပာ၌လးလည်းလျက်ေန ကေလာ့။
သင်တိ့ကိ သတ်ရေသာ အချိန်ေရာက်ေလ ပီ ။ အရပ်ရပ် သိ ့ ငါေမာင်းသြဖင့်၊ သင်တိ့သည်
အဘိ းထိ က်ေသာ တန်ဆာကျသကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။
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ေြပးစရာလမ်းမ ှ ိ ။ သိ း ကီ း သိ းြမတ်တိ့သည် လွ တ်ရာလမ်းကိ ှ ာ၍ မေတွ ့ရ က။ ၃၆
သိ းထိ န်းများ ငိ ေ ကးသံ ှ င့် သိ း ကီ း သိ းြမတ်များ ြမည်သံကိ ကားရ၏။ အေ ကာင်းမကား၊
ထာဝရဘရား သည် သတိ ့ကျက်စားရာအရပ်ကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၃၇ ထာဝရဘရား
သည်ြပင်းစွ ာအမျက်ထွက်ေတာ်မေသာ အားြဖင့် ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနရာ အရပ်တိ့ သည်လည်း
ပယ် ှ င်းဖျက်ဆီးြခင်းကိ ခံ ရ က၏။ ၃၈ ြခေသ့ ဘာသာဓေလ့၊ ေနေတာ်မရာ ခံ ကိ စွ န့်
ထွ က်ေတာ်မ ပီ ။

ှ ဥ်းဆဲ ေသာ သ၏ြပင်းထန်ြခင်း၊ ြပင်း စွ ာ အမျက်ထွက်ြခင်းအားြဖင့်၊ သတိ ့

ြပသည် လဆိ တ်ညံ ရာအရပ်ြဖစ်ရ၏။

၂၆ ယဒ ှ င်ဘရင်

ေယာ ှ ိ သား ေယာယကိ မ်နန်း ထိ င်စ က၊ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ေရာက်လာ ၍၊ ၂ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဗိ မာန် ေတာ်၌
ကိ းကွ ယ်အ့ံ ေသာငှ ါ ေရာက်လာေသာ ယဒ မိ သ
့
ွာသားအေပါင်းတိ ့အား ဆင့်ဆိ ေစြခင်းငှ ါ၊
ငါသည်သင်၌ မှားထားသမ ေသာ စကားတိ ့ကိ ဗိ မာန်ေတာ် တန်တိင်း ထဲ မှာရပ်လျက်၊
သတိ ့အားြပန်ေြပာေလာ့။ တခွ န်းကိ မ မထိ မ်မဝှက် ှ င့်။ ၃ သတိ ့သည် နားေထာင်၍၊
အသီ းအသီ းမိ မိတိ့ အဓမလမ်းမှ လဲ ေ ှ ာင်ေကာင်း လဲ ေ ှ ာင် ကလိ မ့ ်မည်။ ငါသည်လည်း
သတိ ့ ပေသာ ဒစ ိ က်ေ ကာင့် အြပစ်ေပး မည်ဟ ကံ စည်ြခင်းကိ ေနာင်တရမည်။ ၄
သိ ့ြဖစ်၍၊ သင်သည် ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည်
ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊ သင်တိ့၌ ငါထားေသာ ပညတ်တရားလမ်း သိ ့ မလိ က်၊ ၅ ငါသည်
ေစာေစာထ၍ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ အထပ် ထပ်ေစလတ်ေသာ ငါ၏က န် ပေရာဖက်တိ၏
့ စကားကိ
နားမေထာင်ဘဲေနသကဲ့ သိ ့၊ ယခလည်း နားမေထာင်ဘဲ ေနလ င်၊ ၆ ဤအိ မ်ကိ ှ ိ ေလာ ွာကဲ့ သိ ့
ငါြဖစ်ေစမည်။ ဤ မိ က
့ ိ လည်း၊ ေြမေပ မှာ လအမျိုးမျိုး ကျိန်ဆဲေသာ မိ ့ြဖစ်ေစမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ထိ စကားကိ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ေယရမိ ေဟာေြပာ သည်ကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်များ၊
ပေရာဖက်များ၊ လများ အေပါင်းတိ ့သည်

ကား က၏။

၈ လများအေပါင်းတိ ့အား

ဆင့်ဆိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသမ ေသာ စကားေတာ်ကိ အကန်အစင်
ေဟာေြပာ ပီ းမှ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ပေရာ ဖက်၊ လများအေပါင်းတိ ့သည် ေယရမိ ကိ
ဘမ်းဆီ း၍၊ သင်သည် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။

၉ ဤအိ မ်ေတာ်သည်

ှ ိ ေလာ ွာကဲ့ သိ ့ ြဖစ်လိမ့ ် မည်။ ဤ မိ သ
့ ည် လမ ှ ိ ၊ ဆိ တ်ညံရာအရပ်ြဖစ်လိမ့ ်မည် ဟ သင်သည်
ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ အမှီ ပ၍ အဘယ်ေ ကာင့် ေဟာသနည်းဟေြပာဆိ လျက်၊
လများ အေပါင်းတိ ့သည် ဗိ မာန်ေတာ်တွင် ေယရမိ တဘက်၌ စေဝး က၏။

၁၀

ယဒမးမတ်တိ့သည် ထိ အမကိ ကားသိ ေသာ အခါ၊ နန်းေတာ်မှ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့လာ၍၊
ဗိ မာန်ေတာ် တံ ခါးသစ်အတွ င်း၌ ထိ င် က၏။ ၁၁ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ င့် ပေရာဖက်တိ့က၊
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ဤသ သည် အေသခံ ထိ က်ေပ၏။ သင်တိ့သည် ကိ ယ်နား ှ င့် ကားသည်အတိ င်း၊ ဤ မိ က
့ ိ
ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ ေဟာေြပာပါ ပီ တကားဟ မးမတ်အစ ှ ိ ေသာ လများ အေပါင်းတိ ့အား
ေြပာဆိ က၏။

၁၂ ေယရမိ ကလည်း၊ သင်တိ့ ကားသမ အတိ င်း၊ ဤအိ မ်ေတာ် ှ င့်

ဤ မိ ေ့ တာ်ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ ေဟာေြပာေစြခင်းငှ ါ၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ
ေစလတ် ေတာ်မ ပီ ။ ၁၃ ယခမှာသင်တိ့၏ ကျင့် ကံ ပမြခင်းတိ ့ကိ ေြပာင်း လဲ ကေလာ့။
သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ သိ ့ ပလ င်၊
ထာဝရ ဘရားသည် သင်တိ့၌ ေဘးဥပဒ်ေရာက်ေစမည်ဟ ခိ မ်းေတာ်မေသာ်လည်း၊
တဖန် ေနာင်တရေတာ်မလိ မ့ ် မည်။ ၁၄ ငါမကား၊ သင်တိ့လက်၌ ှ ိ ပါ၏။ သင်တိ့စိတ်၌
ေြဖာင့်မတ်ေလျာက်ပတ်သည်ဟ ထင်သည်အတိ င်း၊ ငါ့ကိ ပ ကေလာ့။ ၁၅ သိ ့ရာတွ င်၊
ငါ့ကိ သတ်လ င်အြပစ်မ ှ ိ ေသာ အေသွ းကိ သင်တိ့သည် ကိ ယ်အေပ သိ ့၎င်း၊ ဤ မိ ့ ှ င့်
မိ သ
့ ားတိ ့အေပ သိ ့၎င်း၊ စင်စစ်ေရာက်ေစလိ မ့ ်မည်ဟ ဧကန်အမှန် သိ မှတ် ကေလာ့။
ဤစကား အလံ းစံ တိ ့ကိ သင်တိ့အား ကားေြပာမည်အေ ကာင်း၊ ထာဝရဘရား သည် ငါ့ကိ
စင်စစ်ေစလတ်ေတာ်မ ပီ ဟ မးမတ်အစ ှ ိ ေသာ လများအေပါင်းတိ ့အား ေြပာဆိ ေလ၏။ ၁၆
ထိ အခါမးမတ်အစ ှ ိ ေသာ လများအေပါင်းတိ ့ က၊ ဤသသည် အေသခံ ထိ က်သည်မဟတ်။
ငါတိ ့ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ အမှီ ပ၍၊ ငါတိ ့ အား ေဟာေြပာေလ ပီ ဟ
ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ င့် ပေရာဖက် တိ ့အား ေြပာဆိ က၏။ ၁၇ ြပည်သားအသက် ကီ းသ
အချို ့ကလည်း၊

၁၈ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိ လက်ထက်၊ ေမရ ှ ွာ သားမိ ကာသည်

ပေရာဖက် ပလျက်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဇိ အန် ေတာင်သည် လယ်ကဲ့သိ ့ ထွ န်ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ည်လည်း၊
ေြမပံ များြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ဗိ မာန်ေတာ်ေတာင်သည်လည်း၊ ေတာေတာင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ် လိ မ့ ်မည်ဟ
ယဒြပည်သားအေပါင်းတိ ့အား ေဟာေြပာ၏။ ၁၉ ထိ အခါ ယဒြပည်သားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊
ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိ သည် ထိ ပေရာဖက်ကိ သတ် သေလာ။ ထိ မင်းသည် ထာဝရဘရားကိ
ေ ကာက် ွံ သည် မဟတ်ေလာ။ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေတာင်းပန်သည် မဟတ်ေလာ။ ထာဝရဘရားသည်
သတိ ့၌ ေဘးဥပဒ်ကိ ေရာက်ေစမည် ဟ ခိ မ်းေတာ်မေသာ်လည်း၊ တဖန်ေနာင်တရေတာ်မ
သည် မဟတ်ေလာ။ ငါတိ ့မကား၊ ကိ ယ်အကျိုးကိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှ ါ ပ ကသည်တကားဟ
စည်းေဝးေသာသ အေပါင်း တိ အ
့ ား ေြပာဆိ က၏။ ၂၀ ကိ ရယတ်ယာရိ မ် မိ ေ့ န၊ ေ ှ မာယ၏သား
ဥရိ ယသည်လည်း၊ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ အမှီ ပ၍၊ ထိ မိ ့ ှ င့် ထိ ြပည်တဘက်၌
ပေရာဖက် ပ၍၊ ေယရမိ ေဟာေြပာေသာစကား ှ င့် တညီ တည်းေဟာေြပာ၏။

၂၁

ေယာယကိ မ် မင်း ကီ း ှ င့် မင်းများ၊ မးမတ်များ အေပါင်းတိ ့သည် ထိ ပေရာဖက်၏ စကားကိ
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ကားေသာ အခါ၊ သ့ကိ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ မင်း ကီ းသည် ှ ာ ကံ ၏။ ထိ သိတင်းကိ ကားလ င်၊
ဥရိ ယသည်ေ ကာက်၍၊ အဲ ဂတု ြပည်သိ့ ေြပးသွ ားေလ၏။ ၂၂ ေယာယကိ မ်မင်း ကီ းသည်
အာခေဗာ်သား ဧလနာသန် ှ င့်တကွ လအချို ့တိ့ကိ အဲ ဂတုြပည်သိ့ ေစလတ်၍၊

၂၃

ထိ သတိ သ
့ ည် ဥရိ ယကိ အဲ ဂတုြပည်မှ ေယာယ ကိ မ်မင်းထံ သိ ့ ပိ ့ေဆာင်သြဖင့်၊ မင်း ကီ းသည်
ဥရိ ယကိ ထား ှ င့် သတ်၍၊ အေသေကာင်ကိ ဆင်းရဲ သားတိ ့၏ သချုင်း၌ ပစ်ထားေလ၏။ ၂၄
သိ ့ေသာ်လည်း၊ ှ ာဖန်သားအဟိ ကံသည် ေယရမိ ကိ မစေသာေ ကာင့်၊ အေသခံ ေစြခင်းငှ ါ
လများ တိ ့ လက်သိ့မအပ်ရ။

၂၇ ယဒ ှ င်ဘရင်
တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ေယာ ှ ိ သား
ေယရမိ သိ့

ေဇဒကိ မင်းနန်းထိ င်
ေရာက်လာ၍၊

စက၊
၂

ထာဝရဘရား၏
ထာဝရဘရားသည်

ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ကိ း ှ င့်ထမ်း ဘိ းများကိ လပ်၍၊ သင်၏လည်ပင်း၌ တပ်ေလာ့။ ၃
ယဒ ှ င်ဘရင်ေဇဒကိ ထံ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်လာေသာ သံ တမန်တိ့တွင်၊ ထိ ကိ း ှ င့်
ထမ်းဘိ း တိ ့ကိ ဧဒံ မင်း၊ ေမာဘမင်း၊ အမုန်မင်း၊ တ မင်း၊ ဇိ ဒန်မင်း သိ ့ ေပးလိ က်ေလာ့။ ၄
ထိ သံတမန်တိ့အားလည်း၊ သင်တိ့သည် သင်တိ့ အ ှ င်များတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊
ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၅ ငါသည် မဟာတန်ခိး ှ င့်လက် ံ းကိ ဆန့်လျက် ေြမ ကီ းကိ ၎င်း၊
ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ ေသာ

လ ှ င့်

တိ ရ စာန်တိ့ကိ၎င်း

ဖန်ဆင်းသည်ြဖစ်၍၊

ငါသည်

ေပးလိ ေသာသတိ ့အား ေပး၏။ ၆ ယခမှာ ဤြပည် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ငါ့က န်ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၊
ေနဗခဒ်ေနဇာလက်သိ့ ငါအပ်ေပး ပီ ။ သေစစားဘိ ရ
့ ာ ေတာတိ ရ စာန်များကိ လည်း ငါေပး ပီ ။ ၇
သ၏ ိင်ငံ ဆံ းချိန်မေရာက်မှီတိင်ေအာင်၊ ဤ ြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် သ၏အမ ှ င့်
သ၏သားေြမး အမကိ ေဆာင် ွက်ရ ကမည်။ ထိ အချိန်ေရာက်မှ၊ များစွ ာ ေသာ လမျိုးတိ ့ ှ င့်
ကီ းေသာ ှ င်ဘရင်တိ့သည် သ့ကိ ေစစား ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ၏ အေစကိ မခံ ၊ သ၏ထမ်းဘိ း ကိ မထမ်းလိ ေသာ
တိ င်း ိင်ငံ ှ ိ သမ ကိ ၊ သ၏လက်၌ ဆံ း ံ းေစြခင်းငှ ါ၊ ထားေဘး၊ မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ကာလ
နာေဘးြဖင့် ငါအြပစ်ေပးမည်။ ၉ သိ ့ြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ အေစကိ
မခံ ရဟ၊ သင်တိ့အားေြပာတတ်ေသာ ပေရာ ဖက်၊ အနာဂတ်ဆရာ၊ အိ ပ်မက်ြမင်ေသာဆရာ၊
နတ်ဝိဇာ ဆရာ၊ ပစားတတ်ေသာ ဆရာတိ ့၏ စကားကိ နား မေထာင် က ှ င့်။

၁၀

ထိ သတိ သ
့ ည် သင်တိ့ကိ သင်တိ့ြပည်မှ အေဝးသိ ့ ေ သ
့ ွ ားေစြခင်းငှ ါ၊ သင်တိ့ကိ ငါ ှ င်ထတ်၍
ဆံ း ံ းေစြခင်း ငှ ါ၎င်း မသာစကားကိ ေဟာေြပာတတ် က၏။ ၁၁ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏
ထမ်းဘိ းထမ်း၍၊ သ၏ အေစကိ ခံေသာ လမျိုးတိ ့အား၊ မိ မိတိ့ြပည်၌ေနရေသာ အခွ င့ ်ကိ
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ငါေပးသြဖင့်၊ သတိ ့သည် မိ မိတိ့ေြမ၌လပ်၍ ေနရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၂ ထိ စကားေတာ် ှ ိ သမ ကိ ငါြပန်၍ ယဒ ှ င်ဘရင်ေဇဒကိ အား ေလ ာက်ဆိသည်ကား၊

ဗာဗလန်

ှ င်ဘရင်၏ ထမ်းဘိ းကိ ထမ်း၍၊ သ ှ င့် သ၏လများ အေစကိ ခံ လျက်၊

အသက်ချမ်းသာပါေလာ့။ ၁၃ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ အေစကိ မခံ ေသာ လမျိုး ကိ ထာဝရဘရား
ရည်မှတ်၍ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် ကိ ယ်ေတာ်၏ လတိ ့သည် ထားေဘး၊
မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ကာလနာေဘးြဖင့် အဘယ်ေ ကာင့် ေသရပါမည်နည်း။ ၁၄ သင်တိ့သည်
ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ အေစကိ မခံ ရဟ၊ သင်တိ့အား ေဟာေြပာေသာပေရာဖက်တိ့၏
စကားကိ နားမေထာင် က ှ င့်။ သတိ ့သည် မသာစကားကိ ေဟာေြပာတတ် က၏။ ၁၅
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့အား ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖက်တိ့ကိ
ငါ ှ င် ထတ်၍ ဆံ း ံ းေစြခင်းငှ ါ၊ ငါမေစလတ်ဘဲ သတိ သ
့ ည် ငါ့နာမကိ အမှီ ပ၍ မသာစကားကိ
ေဟာေြပာ တတ် က

၏။

၁၆ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ ှ င့် လအေပါင်းတိ ့အား လည်း၊

ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ငါြပန်ေြပာသည် ကား၊ ကာလမ ကာမြမင့်မှီ၊ ဗိ မာန် ေတာ်
တန်ဆာတိ ့ကိ ဗာဗလန် မိ မ့ ှ တဖန် ေဆာင်ခဲ့လိ မ့ ်မည်ဟ သင်တိ့ အား ေဟာေြပာေသာ
ပေရာဖက်တိ့၏ စကားကိ နားမေထာင် က ှ င့်။ သတိ ့သည် မသာစကားကိ ေဟာေြပာတတ်
က၏။ ၁၇ သတိ ့၏စကားကိ နားမေထာင် က ှ င့်။ ဗာဗ လန် ှ င်ဘရင်၏ အေစကိ ခံ၍၊
အသက်ချမ်းသာ ကေလာ့။ ဤ မိ သ
့ ည် အဘယ်ေ ကာင့် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက်ရ မည်နည်း။
၁၈ သတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ ခံ ၍၊ ပေရာဖက်မှန်လ င်၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌၎င်း၊

နန်းေတာ်၌ ၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌၎င်း ကျန် ကင်းေသးေသာ တန်ဆာ တိ ့ကိ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ့
ယ၍မသွ ားရမည်အေ ကာင်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားအား ေတာင်း
ပန် ကေလာ့။ ၁၉ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာယကိ မ်သား
ေယေခါနိ အစ ှ ိ ေသာ ယဒြပည် ေယ ှ လင် မိ ့ မးေတာ်မတ်ေတာ်အေပါင်း တိ ့ကိ၊
ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ သိ မ်းသွ ားေသာ အခါ၊ ထိ ှ င်ဘရင်သည် မသိ မ်းမယ၊
ဗိ မာန်ေတာ်၌၎င်း၊ နန်းေတာ်၌၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌၎င်း ကျန် ကင်းေသး ေသာတိ င်၊ ရကန်၊
ေရကန်အေြခတိ ့ကိ ရည်မှတ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ
အ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂၂ ထိ တန်ဆာတိ ့ကိ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ သွ ားရလိ မ့ ်
မည်။

ငါအ ကည့်

အ ှ င်မ ကလာမှီတိင်ေအာင်၊

ထိ မိ ့၌

ှ ိ ေနရ ကလိ မ့ ်မည်။

ငါ ကလာေသာအခါ၊ ထိ တန်ဆာ တိ ့ကိ ငါေဆာင်ခဲ့၍၊ ဤအရပ်၌ ြပန်ထားမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။
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၂၈ ထိ ှ စ်တည်းဟေသာ ယဒ ှ င်ဘရင်

ေဇဒကိ နန်းစံ စတတ ှ စ်၊ ပဥမလတွ င်၊

ဂိ ေဗာင် မိ ေ့ န၊ အာဇ ရသားဟာနနိက၊ ၂ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်
ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ ထမ်းဘိ းကိ
ငါချိုးမည်။

၃ ဗာဗလန်

ယသွ ားေသာဗိ မာန်ေတာ်

ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ဤအရပ်မှ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ့
တန်ဆာအလံ းစံ တိ ့ကိ

ှ စ် ှ စ်အတွ င်းတွ င်၊

ဤအရပ်သိ့

ငါေဆာင်ခဲ့ဦ းမည်။ ၄ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ သိ မ်းသွ ားေသာ ယဒြပည်သား အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊
ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာယကိ မ်သား ေယေခါနိမင်းကိ လည်း၊ ဤအရပ် သိ ့ငါေဆာင်ခဲ့ဦ းမည်။
ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ ထမ်းဘိ းကိ ငါချိုးမည်ဟ ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၊
ဗိ မာန်ေတာ်၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ်များ၊ လများအေပါင်းတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ ငါ့အား ေြပာဆိ ၏။ ၅ ထိ အခါ
ပေရာဖက်

ေယရမိ သည်

ဗိ မာန်ေတာ်၌

ရပ်ေနေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်များ ှ င့်

လများအေပါင်းတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ၊ ပေရာဖက်ဟာနနိအား ြပန်ေြပာသည်ကား၊

၆ အာမင်၊

ထာဝရဘရား ပေတာ်မပါေစေသာ။ ဗိ မာန်ေတာ်တန်ဆာများ ှ င့်တကွ ၊ ဤအရပ်မှ ဗာဗလန်
မိ သ
့ ိ ့ သိ မ်းသွ ားေသာ သများအေပါင်းတိ ့ကိ၊ ထာဝရ ဘရားသည် တဖန်ေဆာင်ခဲ့၍၊
သင်ေဟာေြပာေသာ စကားမှန် ေ ကာင်းကိ ြပေတာ်မပါေစေသာ။ ၇ သိ ့ရာတွ င်၊ သင် ှ င့်တကွ
လအေပါင်းတိ ့အား ငါယခ ေဟာေြပာေသာ စကားကိ နားေထာင်ေလာ့။ ၈ ငါတိ ့မြဖစ်မှီ
ေ ှ းကာလ၌ြဖစ်ဘးေသာ ပေရာ ဖက်တိ့သည်၊ များြပားေသာ ြပည်၊ အား ကီ းေသာ တိ င်း
ိင်ငံတိ ့ကိ

ရည်မှတ်၍၊

စစ်တိက်မည်အေ ကာင်း၊

ေဘး

ေရာက်မည်အေ ကာင်း၊

ကာလနာေပ မည်အေ ကာင်း တိ ့ကိ ေဟာေြပာတတ် က၏။ ၉ ငိ မ်ဝပ်မည်အေ ကာင်းကိ
ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖက် ှ ိ လ င်၊ သ၏ စကားြပည့်စံ ေသာအခါ စင်စစ် ထာဝရဘရား
ေစလတ်ေတာ်မေသာ ပေရာဖက်ြဖစ် ေ ကာင်း ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်ဟ ေြပာဆိ ၏။ ၁၀ ထိ အခါ
ပေရာဖက် ဟာနနိသည် ပေရာဖက် ေယရမိ လည်ပင်း မှ ထမ်းဘိ းကိ ယ၍ချိုးလျက်၊ ၁၁
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ သိ့ လအမျိုးမျိုးတိ ့၏ လည်ပင်းေပ မှာ ဗာဗလန်
ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ တင်ေသာထမ်းဘိ း ကိ ှ စ် ှ စ်အတွ င်းတွ င် ငါချိုးပယ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၊ လအေပါင်း တိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေြပာဆိ ၏။ ထိ အခါ ပေရာဖက်ေယရမိ သည်
ထွ က်သွားေလ၏။ ၁၂ ပေရာဖက်ဟာ နနိသည် ပေရာဖက် ေယရမိ ၏ လည်ပင်းမှ ထမ်းဘိ းကိ
ချိုးပယ်ေသာေနာက်၊ တဖန်
ေရာက်လာသည်ကား၊

ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ေယရမိ သိ့

၁၃ သင်သွား၍ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဟာနနိအား

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ သင်ချိုးေသာ သစ်သား ထမ်းဘိ းအစား၊ သံ ထမ်းဘိ းကိ လပ်ရမည်။ ၁၄
ဣသေရလအမျိုး၏

ေယရမိ

ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်

ဗိ လ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား

1256

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤလမျိုး ှ ိ သမ တိ ့သည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ် ေနဇာ၏ အေစကိ
ခံ ေစြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့လည်ပင်းေပ မှာ သံ ထမ်းဘိ းကိ ငါတင် ပီ ။ ထိ သတိ ့သည် ထိ မင်း၏ အေစ
ကိ ခံ ရ ကမည်။ ေတာတိ ရ စာန်များကိ လည်း၊ သ၌ ငါအပ်ေပး ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅
ပေရာဖက် ေယရမိ ကလည်း၊ ဟာနနိ၊ နား ေထာင်ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ ေစလတ်
ေတာ်မမ။ ဤလမျိုးသည် မသာ၌ ခိ လံ မည်အေ ကာင်းကိ သင် ပတတ်၏။ ၁၆ ထိ ေ ကာင့်၊
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဥင်သည်ထာဝရ ဘရားကိ ပန်ကန်ေစြခင်းငှ ါ
သွ န်သင်ေသာ ေ ကာင့်၊ သင့်ကိ ေြမြပင်မှ ငါပယ် ှ င်းမည်။ ယခ ှ စ်တွင် သင်သည်
ေသရမည်ဟ ပေရာဖက်ဟာနနိ အား ေြပာဆိ ၏။ ၁၇ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ပေရာဖက်ဟာနနိသည်
ထိ ှ စ် တွ င်၊ သတမလ၌ ေသေလ၏။

၂၉ ှ င်ဘရင်ေယေခါနိ ှ င့်တကွ

မိ ဖရားအစ

ှ ိ ေသာ

မိ န်းမစိ းများ၊

ယဒြပည်

ေယ ှ လင် မိ ့ မးေတာ် မတ်ေတာ်များ၊ လက်သမား၊ ပန်းပဲ သမားများတိ သ
့ ည် ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ
သွ ားေသာေနာက်၊ ၂ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိ သည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာထံ ၊
ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ ေစလတ်ေသာ

ှ ာဖန်သား ဧလာသာ ှ င့် ဟိ လခိ သား ေဂမရိ တွင်၊

ပေရာဖက်ေယရမိ သည် စာေရး ၍ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ ေနဗခဒ်ေနဇာ
သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာ အသက် ကီ းသ၊ ၃ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်၊ ပေရာဖက်၊ ဆင်းရဲ သား
ကျန် ကင်းသမ တိ ့ ေနရာ သိ ့ ေယ ှ လင် မိ မ
့ ှ ေပးလိ က်ေသာစာဟမကား၊

၄

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်
ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ

ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ့

သိ မ်းသွ ားေစေတာ်မေသာ

သအေပါင်းတိ ့

အား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

၅ အိ မ်တိ့ကိေဆာက်၍ ေနရာချ ကေလာ့။

၆ ဥယျာဥ်တိ့ကိ

စိ က်ပျိုး၍

စား ကေလာ့။

ေခါင်းပါးြခင်းမ ှ ိ ၊

အသီ းကိ

တိ းပွ ားများြပားမည်အေ ကာင်း၊

သင်တိ့သည်

မယား ှ င့်ေန၍

ထိ ြပည်၌

သားသမီ းကိ

ဘွ ားြမင် ကေလာ့။

သားသမီ းတိ ့ကိလည်း၊ အချင်းချင်း တေယာက်ကိတေယာက်ေပးစား၍၊ တဖန်သားသမီ းကိ
ဘွ ားြမင်ေစ ကေလာ့။

၇

ငါသည်

ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ မည်အေ ကာင်းကိ
ေမတာပိ ့ ကေလာ့။

သင်တိ့ကိ

ပစ၍၊

သိ မ်းသွ ားေစေသာ မိ သ
့ ည်လည်း၊

ထိ မိ အ
့ ဘိ ့အလိ ငှာ၊

ထိ မိ ၏
့ ငိ မ်သက်ြခင်းအားြဖင့်၊

ထာဝရဘရားအား
သင်တိ့သည်လည်း

ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
အနာဂတ်ဆရာတိ ့သည်

သင်တိ့ကိ

သင်တိ့တွင် ှ ိ ေသာ
မလှ ည့်စား ကေစ ှ င့်။

ပေရာဖက်ဆရာ၊
သင်တိ့ြမင်

ေစေသာ

အိ ပ်မက်တိ့ကိလည်း မယံ မမှတ် က ှ င့်။ ၉ တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ ဆရာတိ ့သည်

ေယရမိ
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ငါေစလတ်ေသာသမဟတ်ဘဲ၊ ငါ့နာမကိ အမှီ ပ၍ မသာစကားကိ ေဟာေြပာတတ် က၏။
တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

၁၀

သင်တိ့ကိ ငါအ ကည့်အ

ဗာဗလန် မိ ့၌အ ှ စ်ခနစ်ဆယ်ေစ့ေသာအခါ၊

ကလာမည်။ ငါထားေသာ ဂတိ ေကာင်းကိ တည်ေစ၍၊

သင်တိ့ကိ ဤြပည်သိ့ငါပိ ့ေဆာင်ဦးမည်။

၁၁ တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်

သင်တိ့ကိအကျိုးနည်းေစြခင်းငှ ာ ကံ စည်ေသာ အ ကံ မဟတ်ဘဲ၊ သင်တိ့သည် ေြမာ်လင့်ေသာ
အကျိုးကိ ရမည်အေ ကာင်း၊
အ ကံ တိ ့ကိ ငါသိ ၏။

သင်တိ့အဘိ ့

ကံ စည်ေသာ

၁၂ တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိေခ ၍

သွ ားလာ ကလိ မ့ ်မည်။
၁၃

ငိ မ်ဝပ်ေစြခင်းငှ ာသာ၊

ဆေတာင်းေသာအခါ

ငါ့ကိ ှ ာေသာအခါ

သင်တိ့စကားကိ

စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ှ င့် ှ ာလ င်

ငါနားေထာင်မည်။

ေတွ ့ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၄

ငါသည်လည်း၊ သင်တိ့အေတွ ့ကိ ခံ မည်။ အထက်ကငါ ှ င်ထတ်၍ သင်တိ့ခံရေသာ
သိ မ်းသွ ားြခင်း အမကိ ငါသည်ေြဖ ှ င်းြခင်းငှ ာ၊ တိ င်း ိင်ငံ အရပ်ရပ်တိ့မှ သင်တိ့ကိ
ငါစသိ မ်း ပီ းလ င်၊ အထက်က ငါ ှ င်ထတ် ၍ သင်တိ့ ံ းေသာြပည်သိ့ တဖန်ငါေဆာင်ခဲ့ဦ း
မည်ဟသာ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
ှ င်ဘရင်မှစ၍၊
သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ

ဤ မိ ့၌

၁၅ ဒါဝိ ဒ်၏ ရာဇပလင်ေပ မှာထိ င်ေသာ

ေနေသာသအေပါင်းတည်းဟေသာ၊

မခံ ရေသာ

သင်တိ့ ှ င့်အတ

သင်တိ့ညီအစ်ကိများကိ ရည်မှတ်၍၊

၁၆

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ ့အေပ မှာထားေဘး၊
မွ တ်သိပ်ြခင်း ေဘး၊ ကာလနာေဘးတိ ့ကိ ငါေစလတ်မည်။ မစား ိင်ေအာင် အလွ န်ည့ံ ေသာ
သေဘာသဖန်းသီ းကဲ့ သိ ့ ငါြဖစ်ေစမည်။

၁၇ သတိ ့ကိ ထားေဘး၊ မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး၊

ကာလနာေဘးြဖင့် ငါ ှ ဥ်းဆဲ မည်။ ငါ ှ င်ရာအရပ်ရပ်တိ့၌ လအမျိုးမျိုးတိ ့တွင်၊ သတိ ့သည်
ကျိန်ဆဲရာ၊ အံ့ ဘွ ယ်ရာ၊ ကဲ့ ရဲ ့သံ ကိ ကားရာ၊ အသေရ တ်ချရာြဖစ်မည် အေ ကာင်း၊ ေြမေပ မှာ
တိ င်း ိင်ငံ ှ ိ သမ တိ ့၏ ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းသိ ့ သတိ ့ကိ ငါအပ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၈ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည်

ေစာေစာထ၍၊ အထပ်ထပ် မှာထားေစလတ်ေသာ

ငါ၏က န်ပေရာဖက် တိ ့၏ စကားကိ သတိ ့သည် နားမေထာင် ကဟ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိ ့ေ ကာင့် သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရ၍၊ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ့
ငါေစလတ်ေသာသအေပါင်းတိ ့၊
မိ န့်ေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရား၏

စကားကိ

နားေထာင် ကေလာ့ဟ

၂၀ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ ့အဘိ ့ ပေရာဖက်များကိ ဗာဗလန် မိ ့၌

ေပ ထွ န်းေစေတာ်မ ပီ ဟ သင်တိ့ ဆိ ကသည်ြဖစ်၍၊ ၂၁ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏နာမကိ အမှီ ပ၍
သင်တိ့အား မသားစကားကိ ေဟာေြပာေသာ၊ ေကာလာယသား အာဟပ် ှ င့် မာေသယသား

ေယရမိ
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ေဇဒကိ တိ့ကိ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာလက်သိ့ ငါအပ်၍၊ ထိ မင်းသည် သတိ ့ကိ
သင်တိ့မျက်ေမှာက်၌ သတ်လိမ့ ်မည်။

၂၂ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာ

ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့က၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် မီ း ိ ေသာေဇဒကိ
့
ှ င့် အာဟပ်ကဲ့သိ ့၊
ထာဝရဘရားသည်

သင့်ကိ

ြဖစ်ေစေတာ်မပါေစဟ

ထိ သတိ ့ကိ

ပံ ေဆာင်၍

ကျိန်ဆဲ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၃ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် ဣသေရလအမျိုး၌ အဓမအမကိ
ပ က ပီ ။ သ့မယားတိ ့ကိ ြပစ်မှား က ပီ ။ ငါမမှာထားဘဲ ၊ ငါ၏နာမကိ အမှီ ပ၍ မသာစကားကိ
ေဟာေြပာ က ပီ ။ ငါသိ သည်အတိ င်း သက်ေသြဖစ်သည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၄
နေဟလံ ွာသား ေ ှ မာယကိ လည်း ေြပာရမည်မှာ ၂၅ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ငါ၏နာမကိ
အမှီ ပ၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မာေသယသား ေဇဖနိအစ ှ ိ ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်များတိ ့ ှ င့်
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား ှ ိ သမ တိ ့ကိ စာေပးလိ က်၍၊ ၂၆ သင်သည် ဗိ မာန်ေတာ်၌ လေစာင့်ကိ
ခန့်ထားသြဖင့်၊

ပေရာဖက်

လပ်ေသာ

အ း ှ ိ သမ ကိ

ေထာင်ထဲမှာေလှာင်၍

ထိ တ်ခတ်ေစြခင်းငှ ာ၊ ထာဝရဘရားသည် ယဇ် ပေရာဟိ တ် ေယာယဒ၏ကိ ယ်စား သင့်ကိ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၂၇ သိ ့ြဖစ်၍၊ သင်တိ့တွင် ပေရာဖက်လပ်ေသာ
အာနသတ် ွာသား ေယရမိ ကိ အဘယ်ေ ကာင့် မဆံ းမ သနည်း။ ၂၈ သကလည်း၊ ဤအမ
ကာလိ မ့ ်မည်။ အိ မ်တိ့ကိ ေဆာက်၍ ေနရာချ ကေလာ့။ ဥယျာဥ်တိ့ကိ စိ က်ပျိုး ၍
အသီ းကိ စား ကေလာ့ဟ၊ ဗာဗလန် မိ ့၌ေနေသာ ငါတိ ့ကိ မှာလိ က်ပါ ပီ တကားဟ၊
၂၉

ေ ှ မာယေပးလိ က်ေသာစာကိ

ေယရမိ ေ ှ မ့ ှ ာ ဘတ်ေလ၏။

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ေဇဖနိသည်

ပေရာဖက်

၃၀ ထိ အခါ နေဟလံ ွာသား ေ ှ မာယကိ ရည်မှတ်၍၊

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါမလတ်ဘဲ ေ ှ မာယသည် သင်တိ့အား ပေရာဖက် ပ၍
မသာ၌ ခိ လံ ေစေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ နေဟလံ ွာသား
ေ ှ မာယ ှ င့် သ၏အမျိုးကိ ငါသည် ဒဏ်ေပးမည်။ ဤအမျိုးသားတိ ့တွင်၊ သ၏လ
တေယာက်မ

ေနရေသာအခွ င့ ်

မ ှ ိ ရ။

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သသည် ထာဝရဘရားကိ ပန်ကန်ေစြခင်းငှ ာ သွ န်သင်ေသာေ ကာင့်၊ ငါ၏လမျိုး၌
ငါ ပလတံ့ ေသာေကျးဇးကိ သသည် မြမင်ရဟ၊ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ
စာေပးလိ က်ရမည်အေ ကာင်း ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ေယရမိ သိ့

ေရာက်လာ၍ မှာထားေတာ်မ၏။

၃၀ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်

ေယရမိ

ေယရမိ သိ့

ေရာက်လာ၍၊

၂

ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင့်အား
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ငါေြပာသမ ေသာ စကားတိ ့ကိ ေရးထားေလာ့။ ၃ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယခ
သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာ ငါ၏ ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ယဒအမျိုးသားတိ ့ကိ ငါေဆာင်ခဲ့ရေသာ
အချိန်ကာလသည်

ေရာက်လိမ့ ်မည်။ သတိ ့ဘိးေဘးတိ ့အား ငါေပး ေသာြပည်သိ့

ငါြပန်လာေစသြဖင့်၊ သတိ ့သည် ပိ င်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ ဣသေရလအမျိုး ှ င့်
ယဒအမျိုးကိ ရည်မှတ်၍ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မေသာစကားဟမကား၊ ၅ ငါသည်
ထိ တ်လန့်ြခင်းစကားသံ ကိ ကားရ၏။ ငိ မ်သက်ြခင်းမ ှ ိ ။ ေ ကာက် ွံ ဘွ ယ်ေသာအေ ကာင်းသာ
ှ ိ ၏။ ၆ ေယာက်ျားသည် သားဘွ ားတတ်သေလာဟ ေမးြမန်း ကည့် ကေလာ့။ မိ န်းမသည်
သားဘွ ားြခင်း ေဝဒနာကိ ခံရေသာအခါ၊ မိ မိခါး၌ လက်တင်သကဲ့ သိ ့ ေယာက်ျားတိ င်း ပ၍၊
ခပ်သိမ်းေသာ သတိ ့သည် မျက် ှ ာ ပျက်လျက် ှ ိ ကသည်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ငါြမင်ရသနည်း။
၇ အလိ ေလး၊ ထိ ေန့ရက်ကား ခိ င်း ိင်းစရာမ ှ ိ ။ ကီ းေသာေန့ရက် ြဖစ်၏။ ယာကပ်အမျိုး၌

အမေရာက်

ေသာ ေန့ရက်ြဖစ်၏။ သိ ့ရာတွ င်၊ သတိ ့သည်

ကယ်တင်

ြခင်းသိ ့

ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ထိ ေန့ရက်၌ သတိ ့ထမ်းရေသာ ထမ်းဘိ းကိ သတိ ့လည်ပင်းမှ ငါချိုးပယ်မည်။ သတိ ့ကိ
ချည်ေ ှ ာင်ေသာ ကိ းများကိ ငါြဖတ်မည်။ တပါး အမျိုးသားတိ ့သည် ေနာက်တဖန်သတိ ့ကိ
မေစစားရ က။ ၉ သတိ ့သည် မိ မိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ အမကိ ၎င်း၊ သတိ ့အဘိ ့
ငါေပ ထွ န်းေစလတံ့ ေသာ ှ င်ဘရင် ဒါဝိ ဒ်၏အမကိ ၎င်း ေဆာင် ွက်ရ ကမည်။ ၁၀ သိ ့ြဖစ်၍၊
ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

အိ ငါ့က န်

ယာကပ်၊

မေ ကာက် ှ င့်။

အိ

ဣသေရလအမျိုး၊ စိ တ်မပျက် ှ င့်။ သင့်ကိ ေဝးေသာအရပ်မှ၎င်း၊ သင်၏ အမျိုးသားတိ ့ကိ
ခပ်သိမ်းသွ ားရာ ြပည်မှ၎င်း၊ ငါ တ်ယ ေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊ ယာကပ်အမျိုးသည် ြပန်လာ၍၊
ေချာက် လှ န့်ေသာသမ ှ ိ ၊ ငိ မ်ဝပ်ချမ်းသာစွ ာ ေနရလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၁

တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင့်ကိ ကယ်တင် ြခင်းငှ ါ သင် ှ င့်အတ ငါ ှ ိ ၏။ ငါသည်သင့်ကိ
ငါကွဲ ြပား ေစေသာ တိ င်း ိင်ငံ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဆံ းေစေသာ်လည်း၊ သင့်ကိ မဆံ းေစ။ သိ ့ရာတွ င်၊
အြပစ်ကိ

ှ င်း ှ င်းမလတ်ဘဲ၊

အေတာ်အတန်

ဆံ းမမည်။

၁၂

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင့်အနာ သည် ေပျာက်ခဲ၏။ သင်ခံရေသာေဝဒနာသည် ြပင်းလှ ၏။
၁၃ သင့်အနာကိ စည်းအံ့ ေသာငှ ါ အဘယ်သမ သင့်အမကိ မေစာင့်။ အနာေပျာက်ေစ ိင်ေသာ

ေဆးကိ အဘယ်သမ မက။ ၁၄ သင်၏မိ တ်ေဆွ ှ ိ သမ တိ ့သည် သင့်ကိ ေမ့ေလျာ့ ၍
မေမးမ ှ ာဘဲ ေန က၏။

သင့်အြပစ်သည်

ကီ း၍၊

သင် ပေသာ

ဒစ ိ က်သည်

များြပားေသာေ ကာင့်၊ ရန်သ ေပးတတ်ေသာ အနာ ှ င့်သင့်ကိ ငါနာေစ ပီ ။ ကမ်းတမ်း ေသာသ
ေပးတတ်ေသာ ဒဏ်ကိ ငါေပး ပီ ။ ၁၅ သင်သည် အနာကိ ခံရသည်ြဖစ်၍၊ အဘယ် ေ ကာင့်
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ငိ ေ ကးသနည်း။ သင်၏အြပစ် ကီ းေသာေ ကာင့်၊ သင်ခံရေသာေဝဒနာသည် ေပျာက်ခဲ၏။
သင် ပေသာ ဒစ ိ က်များြပားေသာေ ကာင့်၊ ဤသိ ့ငါဆံ းမရ၏။ ၁၆ သိ ့ရာတွ င်၊ သင့်ကိ
ကိ က်စားေသာသအေပါင်း တိ ့သည်

ကိ က်စားြခင်း၊ သင်၏ရန်သအေပါင်းတိ ့သည်

သိ မ်းသွ ားြခင်း၊ သင့်ကိ လယဖျက်ဆီးေသာ သအေပါင်းတိ ့ သည် လယဖျက်ဆီးြခင်းကိ
ခံ ရ ကမည်။ ၁၇ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတပါးတိ ့ က၊ သင်သည် စွ န့်ပစ်ြခင်းကိ
ခံ ရေသာ သဟ၍၎င်း၊ အဘယ်သမ မ ကည့် မ ပစေသာ ဇိ အန် မိ ဟ
့ ၍၎င်း ေခ ေသာ်လည်း၊
သင်၏အနာေရာဂါများကိ ငါေပျာက် ေစ၍၊ ကျန်းမာပကတိ ြဖစ်ေစမည်။ ၁၈ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သိ မ်းသွ ား ြခင်းကိ ခံရေသာ ယာကပ်အမျိုးသားတိ ့၏ တဲ များကိ
ငါေဆာင်ခဲ့ဦ းမည်။ သတိ ့အိမ်များကိ သနားဦ းမည်။ မိ သ
့ ည်လည်း၊ မိ မိကန်းေပ မှာ တဖန်
တည်လျက် ှ ိ လိမ့ ် မည်။ နန်းေတာ်၌လည်း၊ ေ ှ းထံ းစံ အတိ င်းေန ကလိ မ့ ် မည်။
ထိ သတိ ့အထဲ က ေကျးဇးကိ ချီးမွ မ်းြခင်းအသံ ၊

၁၉

င်ြမူးေသာ သတိ ့၏ အသံ သည်

ထွ က်လိမ့ ်မည်။ ငါသည် သတိ ့ကိ မနည်းေစဘဲ များြပားေစမည်။ ှ ိမ့ ်ချြခင်းသိ ့ မေရာက်၊
ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေစမည်အေ ကာင်း စီ ရင်မည်။

၂၀ အမျိုးသားတိ ့သည်

အရင်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍၊ ပရိ သတ် တိ ့သည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ တည် ကလိ မ့ ်မည်။

ှ ဥ်းဆဲ ေသာ

သအေပါင်းတိ ့ကိ ငါသည် အြပစ်ေပးမည်။ ၂၁ သတိ ့၏ မင်းသည် သတိ ့အမျိုးြဖစ်လိမ့ ်မည်။
သတိ ့အထဲ က ေပ ထွ န်းေသာ သသည် သတိ ့ကိ အပ်စိးရ လိ မ့ ်မည်။ ငါေသွ းေဆာင်၍
သတိ ့သည် ငါ့ထံသိ ့ ချဥ်းကပ် ကလိ မ့ ်မည်။ ငါ့ထံသိ ့ ချဥ်းကပ် လိ ေသာငှ ါ၊ အဘယ်သသည်
မိ မိစိတ်ကိ တန်းေစသနည်း။ ၂၂ ထိ အခါ သင်တိ့သည် ငါ၏လြဖစ်၍၊ ငါသည် လည်း
သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ြဖစ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထာဝရဘရား၏
ေလေဘွ ေတာ်သည် ပေသာ အ ှ ိ န် ှ င့် ထွ က်၏။ ြပင်းစွ ာေသာ ေလေဘွ ြဖစ်၍၊ မတရားေသာ
သတိ ့ေခါင်းေပ မှာ ြပင်းစွ ာ တိ က်လိမ့ ် မည်။ ၂၄ ထာဝရဘရားသည် လက်စသတ်၍၊ အ ကံ
အစည်ေတာ်ကိ ြပည့်စံ ေစေတာ်မမမှီ၊ ြပင်းစွ ာေသာ အမျက်ေတာ်မ ငိ မ်းရ။ ေနာင်ကာလ၌
သင်တိ့သည် နားလည် ကလိ မ့ ်မည်။

၃၁ ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဣသေရလအေဆွ အမျိုးအေပါင်းတိ ့၏

ထိ ကာလ

ဘရားသခင်ြဖစ်၍၊

၌

ငါသည်
သတိ ့သည်

ငါ၏လြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂ တဖန် မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထားေဘး ှ င့်လွ တ် ေသာ သတိ ့သည်
ေတာ၌ေကျးဇးကိ ခံ ရ က ပီ ။ ငါသည် ကသွ ား၍ ဣသေရလအမျိုးကိ ချမ်းသာေပးမည်။ ၃
ထာဝရဘရားသည်

အေဝးက

ထင် ှ ား၍

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

အကယ်စင်စစ်

ထာဝရေမတာ ှ င့် သင့်ကိ ငါချစ်၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ က ဏာေကျးဇးကိ သင်၌ ကာြမင့်စွ ာြပ၏။ ၄
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အိ ဣသေရလ သတိ ့သမီ းကညာ၊ သင့်ကိ တဖန် ငါတည်ေဆာက်ေသာေ ကာင့်၊ သင်သည်
တည်ေဆာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ်မည်။ သင်သည် တဖန် ပတ်သာ ှ င့် တန်ဆာဆင်လျက်၊
င်ြမူးြခင်းကိ ပေသာသတိ ့ ှ င့် အတကခန်လျက်သွားလိ မ့ ်မည်။ ၅ ှ မာရိ ေတာင်ေပ မှာ
စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ တဖန် စိ က်လိမ့ ်မည်။ ဥယျာဥ်လပ်ေသာသတိ ့သည် စိ က်ပျိုး၍၊ အသီ းကိ
ကိ ယ်အလိ အေလျာက် စားရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ ဧဖရိ မ်ေတာင်ေပ မှာ ကင်းေစာင့်တိ ့က၊ ထ က
ေလာ့။ ငါတိ ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ ိ ေတာ်မရာ ဇိ အန်ေတာင်သိ့သွား ကကန်အ့ံ ဟ
ေ ကးေ ကာ်ရေသာ

အချိန်ကာလသည်

ေရာက်လိမ့ ်မည်။

၇

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယာကပ် အမျိုးအား၊ င်လန်းစွ ာ သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။ လမျိုးတိ ့၏
အထွ ဋ်၌ ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ လမျိုးတည်းဟေသာ၊
ကျန် ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုးသားကိ ကယ်တင်ေတာ်မ ပီ ဟ

မက်ဆိ လျက်

သိ တင်း ကားလိ က်၍ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ ၈ သတိ ့ကိ ေြမာက်ြပည်မှ ငါေဆာင်ခဲ့၍၊ ေြမ ကီ း
စွ န်းမှ စသိ မ်းမည်။ မျက်စိကန်းေသာသ၊ ေြခဆွံ ့ေသာသ၊ ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ေသာမိ န်းမ၊
သားဘွ ားြခင်းေဝဒနာကိ ခံ ရေသာ မိ န်းမများလည်းပါလျက်၊
အေဝးတိ ့သည် ြပန်လာ ကလိ မ့ ်မည်။

ကီ းစွ ာေသာ အစည်း

၉ ငိ ေ ကးလျက် လာ ကလိ မ့ ်မည်။ ဆေတာင်း

ပဌနာ ပလျက် ှ ိ ေသာ ထိ သတိ ့ကိ ငါပိ ့ေဆာင်မည်။ ြမစ်နားမှာ ေ ှ ာက်ေသာလမ်း၊ ထိ မိ၍
မလဲ ရေသာ

လမ်းေြဖာင့်တိ ့၌

ငါေသွ းေဆာင်မည်။

အေ ကာင်းမကား၊

ငါသည်

ဣသေရလအမျိုး၏ အဘြဖစ်၏။ ဧဖရိ မ်အမျိုး သည် ငါ၏ သားဦ းြဖစ်၏။ ၁၀ အိ လမျိုးတိ ့၊
ထာဝရဘရား၏

အမိ န့်ေတာ်ကိ

နားေထာင် ကေလာ့။

ေဝးေသာအရပ်ရပ်တိ့၌

ေ ကးေ ကာ် ၍၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့ကိ အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပား ေစေသာသသည်
တဖန်စသိ မ်း ပီ းလ င်၊ သိ းထိ န်းသည် မိ မိသိးစကိ ေစာင့်တတ်သကဲ့ သိ ့ ေစာင့်ေတာ်မမည်ဟ
ကားေြပာ ကေလာ့။

၁၁ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ယာကပ် အမျိုးကိ

ေ ွး တ်ေတာ်မ ပီ ။ သ့ထက်အား ကီ းေသာ သ၏လက်မှ ကယ်လတ်ေတာ်မ ပီ ။

၁၂

ထိ ေ ကာင့်အမျိုးသားတိ ့သည် လာ၍၊ ဇိ အန် ေတာင်ထိပ်၌ သီ ချင်းဆိ ကလိ မ့ ်မည်။
ထာဝရဘရား ပေတာ်မြခင်း ေကျးဇးတည်းဟေသာ ဆန်စပါး၊ စပျစ် ရည်၊ ဆီ ၊ သိ းသငယ်၊
ွားသငယ်တိ့ကိ ရအံ့ ေသာငှ ါ စည်းေဝး ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့စိတ်ဝိညာဥ်သည် ေရ
ေလာင်းေသာ

ဥယျာဥ်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍၊

ေနာက်တဖန်

ိ းငယ်

ြခင်းမ ှ ိ ရ။

၁၃

ထိ အခါသမီ းကညာသည် ကခန်လျက်၊ လပျို၊ လအိ တိ့ ှ င့်တကွ ေပျာ်ေမွ ့လိ မ့ ်မည်။
သတိ ့ညည်းတွ ားြခင်း အရာ၌ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ ငါြဖစ်ေစမည်။ သတိ ့သည် ဝမ်းနည်းြခင်းကိ
ခံ ရေသာေနာက်၊

ေယရမိ

စိ တ်သက်သာ၍

င်လန်းမည်အေ ကာင်းကိ

ငါ ပမည်။
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၁၄

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိလည်း ဆ ဖိ းေသာ အမဲ သား ှ င့်ဝစွ ာ ေက းမည်။ ငါ၏လတိ ့သည်လည်း
ငါ့ေကျးဇး ှ င့် ဝေြပာ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၅ ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ရာမအရပ် ၌ သည်းစွ ာေသာ ညည်းတွ ားငိ ေ ကးြခင်းအသံ ကိ ကားရ ၍၊
ရာေခလသည် မိ မိသားတိ ့မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ငိ ၍ စိ တ်မေြပ ိင်။

၁၆ ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ငိ ေ ကးသံ ကိ ချုပ်ေလာ့၊ မျက်ရည်မကျေစ ှ င့်။ သင်သည်
ကိ ယ်ကျင့်ေသာ အကျင့်၏ အကျိုးကိ ခံရလိ မ့ ်မည်။ သင်၏ သားတိ ့သည် ရန်သြပည်မှ
ြပန်လာ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ သင်၏အဆံ း၌ ေြမာ်လင့်စရာအေ ကာင်း ှ ိ ၏။ သင်၏ သားတိ ့သည်
ေနရင်းြပည်သိ့ြပန်လာ ကလိ မ့ ်မည် ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၈ ဧဖရိ မ်က၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ဆံ းမ ေတာ်မ ပီ ။ အက ်ပ်သည် ိ င်းေသာ ွားလားကဲ့ သိ ့
ဆံ းမြခင်းကိ ခံ ရပါ ပီ ။ အက ်ပ် ကိ ေသွ းေဆာင်ေတာ် မပါ။ သိ ့ ပလ င်၊ အက ်ပ်သည်
ြပန်လာပါမည်။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ဘရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။
၁၉ ြပန်လာေသာေနာက်၊ အက ်ပ်သည် အမှန် ေနာင်တရပါ၏။ ဆံ းမေတာ်မြခင်းကိ

ခံ ရေသာေနာက်၊
ပမိ ေသာ

အက ်ပ်သည်

အြပစ်ေ ကာင့်

ကိ ယ်ေပါင်ကိ

အသေရပျက်ြခင်းကိ

ိ က်ပါ၏။
ခံ ရ

သြဖင့်၊

အသက်ငယ်စဥ်
ှ က်ေ ကာက်၍

မိ င်ေတွ လျက် ှ ိ ပါ၏ဟ ကိ ယ်ကိ အြပစ်တင်၍ ြမည်တမ်းေသာစကားကိ ငါသည် ဆက်
ဆက် ကားရ ပီ ။

၂၀ ဧဖရိ မ်သည်

ငါ၏ချစ်သားြဖစ်သေလာ။ ချစ်

ဘွ ယ်ေသာ

သငယ်ြဖစ်သေလာ။ သ၏အေ ကာင်းကိ ငါေြပာေလရာရာ၌ ငါသည် အလွ န်တရာ
ေအာက်ေမ့ လျက်ေန၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ ငါသည် သ့အတွ က် စိ တ် ကင်နာ ြခင်း ှ ိ ၏။
အကယ်စင်စစ်

သ့ကိငါကယ်မသနားမည်ဟ

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၁

လမ်း၌မှတ်တိင်တိ့ကိစိက်ေလာ့။ အလံ တိ င်တိ့ကိ ထေလာ့။ လိ က်သွားေသာလမ်းမကိ
စိ တ်စွဲလမ်းေလာ့။ အိ ဣသေရလသတိ ့သမီ းကညာ၊ ြပန်လာေလာ့။ သင်၏ ေနရာ
ဤ မိ မ့ ျားသိ ့

ြပန်လာေလာ့။

၂၂

အိ ေဖာက်ြပန်ေသာ

သတိ ့သမီ း၊

သင်သည်

အဘယ်မ ကာလပတ်လံ းလှ ည့်လည်၍ ေနလိ မ့ ်မည်နည်း။ ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီ းေပ မှာ
ထးဆန်းေသာ အမ ကိ စီ ရင်ေတာ်မ၍၊ မိ န်းမသည် ေယာက်ျားကိ ပတ်ဝိင်း လိ မ့ ်မည်။ ၂၃
ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်

ဗိ လ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သိ မ်း သွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာသတိ ့ကိ ငါေဆာင်ခဲ့ြပန်ေသာအခါ၊
ယဒြပည်၏ မိ ့ ွာတိ ့၌ ေနေသာသတိ ့က၊ အိ ေြဖာင့်မတ် ြခင်းေနရာအရပ်၊ အိ သန့် ှ င်းြခင်း
ေနရာေတာင်၊ ထာဝရ ဘရားသည် သင့်ကိ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မေစသတည်း ဟေသာ
စကားကိ တဖန်သံ း ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၄ ထိ အရပ်၌ ယဒြပည်သ၊ ယဒ မိ ့ ွာသား အေပါင်းတိ ့သည်၊
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လယ်လပ်ေသာသ ှ င့် သိ းထိ န်းေသာ သများပါလျက်၊ အတေနရ ကလိ မ့ ်မည်။
ငတ်မွတ်ေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ ငါေက းေမွ း မည်။

၂၅

ိ းငယ်ေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ

ငါသက်သာေစမည် ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ ထိ ေနာက်၊ ငါသည် ိး၍ ကည့် ေသာအခါ၊
အိ ပ်ေပျာ်ြခင်းအားြဖင့် အားရလျက် ှ ိ ၏။ ၂၇ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်
ဣသေရလြပည်၊ ယဒြပည်၌ လမျိုးေစ့ ှ င့် တိ ရ စာန် မျိုးေစ့ကိ ကဲ ရေသာ အချိန်ကာလ
ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၂၈ ငါသည် သတိ ့ကိ တ်ပယ် ဖိ ချေမှာက်လှန် ဖျက်ဆီး ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းအမကိ
ပဘးသည်နည်းတ၊ တဖန် တည်ေဆာက် စိ က်ပျိုးြခင်းအမကိ ပဦ းမည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၂၉
ထိ ကာလ၌ အဘသည် ချဥ်ေသာစပျစ်သီးကိ စားေသာေ ကာင့်၊ သားသည် သွ ားကျိန်းြခင်းကိ
ခံ ရ၏ ဟ မဆိ ရ က။ ၃၀ လတိ င်း မိ မိအြပစ်ေ ကာင့် မိ မိေသရမည်။ ချဥ်ေသာစပျစ်သီးကိ
စားေသာသတိ င်း သွ ားကျိန်းြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ၃၁ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်
၃၂ ဤလမျိုး၏ ဘိ းေဘးတိ ့ကိ လက်ဆွဲ၍ အဲ ဂတု ြပည်မှ ေဆာင်သွားေသာအခါ၊ သတိ ့၌

ငါေပးေသာ ပဋိ ညာဥ်တရား ှ င့် ြခားနားေသာ ပဋိ ညာဥ်တရားသစ်ကိ ဣသေရလ အမျိုးသား၊
ယဒအမျိုးသားတိ ့၌ ငါေပးေသာ အချိန်ကာလ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ အရင်ငါေပးဘးေသာ
ပဋိ ညာဥ်တရားကိ သတိ ့သည် ဖျက်၍၊ ငါသည်လည်း သတိ ့ကိ

ွံ ှ ာ၏။

၃၃

ေနာက်ကာလအခါ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌ ငါေပးအံ့ ေသာ ပဋိ ညာဥ်တရားဟမကား၊
ငါထာဝရ ဘရားသည် ငါ၏ပညတ်တရားကိ သတိ ့အတွ င်းထဲ သိ့ သွ င်းမည်။ သတိ ့ ှ လံ းေပ မှာ
ေရးထားမည်။ ငါသည် သတိ ့၏ ဘရားြဖစ်သည်။ သတိ ့သည်လည်း ငါ၏လ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။
၃၄ ထိ သတိ ့က၊ ထာဝရဘရားကိ သိ ေလာ့ဟ၊ အမျိုးသားချင်း၊ ညီ အစ်ကိအချင်းချင်း

တေယာက်ကိ တေယာက်ဆံ းမ သဝါဒမေပးရ က။ အေ ကာင်းမကား၊ အငယ်ဆံ းေသာ သမှစ၍
အ ကီ းဆံ းေသာသတိ င်ေအာင်၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ငါ့ကိသိ ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ အခါ ငါသည်
သတိ ့အြပစ်များကိ သည်းခံ မည်။ သတိ ့ ပေသာ ဒစ ိ က်များကိ မေအာက်ေမ့ဘဲ ေနမည်ဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၅ ေန့အချိန်၌ လင်းစရာဘိ ့ေနကိ ခန့်ထား၍၊ ညဥ့် အချိန်၌
လင်းစရာဘိ ့ လ ှ င့် ကယ်တိ့ကိ စီ ရင်ေတာ်မ ထေသာ၊ သမဒရာကိ ဆံ းမ၍ လိ င်းတံ ပိ းကိ
ဟန်းေစေတာ်

မထေသာ၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ဘွဲ ့နာမ ှ ိ ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မသည်ကား၊

ထာဝရဘရားဟ

ေသာ

၃၆ ထိ တရားတိ ့သည်

ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ကွ ယ်ေပျာက်လ င်၊ ဣသေရလ အမျိုးသည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ အမျိုးတိ မ် မပ်၍
အစဥ်ကွယ်ေပျာက်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၇ တဖန်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
အထက်မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ တိ င်းထွ ာ ိင်လ င်၎င်း၊ ေြမ ကီ းေအာက်ဆံ းအြမစ်တိ့ကိလိက်၍
စစ် ိင်လ င်၎င်း၊ ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ သတိ ့ ပမိ သမ ေသာ အြပစ်တိ့ေ ကာင့်
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ငါစွ န့်ပစ်မည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၈

တဖန်ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဟာနေနလရဲ တိက်မှ စ၍ မိ ေ့ ထာင့်တံ ခါးတိ င်ေအာင်၊ မိ ေ့ တာ်ကိ ထာဝရဘရားအဘိ ့
တည်ေထာင်ရေသာ အချိန်ကာလသည် ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၃၉ ဂါရက်ေတာင်ကိ လွ န်၍
မျဥ်း ကိ း ှ င့်တန်းချ

လိ မ့ ်မည်။

ေဂါသေတာင်ကိလည်း

ဝိ င်းမိ လိမ့ ်မည်။

၄၀

အေ ှ ဘက်
့
ြမင်းတံ ခါး ှ ိ ေသာ မိ ေ့ ထာင့်တိ င် ေအာင်၊ အေသေကာင်များ၊ ြပာများစွ န့်ပစ်ရာ ချိုင့်
တေ ှ ာက်လံ း ှ င့်၊ ေက ဒန်ေချာင်းအတွ င်းတွ င်၊ လယ်ြပင် ှ ိ သမ တိ ့သည် ထာဝရဘရားအဘိ ့
သန့် ှ င်း ကလိ မ့ ် မည်။ ေနာက်တဖန် တ်ပယ် ဖိ ချြခင်း အလ င်းမ ှ ိ ရဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၂ ေနဗခဒ်ေနဇာ နန်းစံ တဆယ် ှ စ် ှ စ်၊ ယဒ

ှ င်ဘရင် ေဇဒကိ နန်းစံ ဆယ် ှ စ်တွင်၊

ထာဝရဘရား ထံ ေတာ်မှ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေယရမိ သိ့ ေရာက် လာ၏။ ၂ ထိ အခါ
ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ စစ်သရဲ တိ့သည် ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ဝိ င်းထား က ပီ ။ ပေရာဖက်ေယရမိ
သည်
၃

ယဒ ှ င်ဘရင်၏

အေ ကာင်းမကား၊

နန်းေတာ်ေထာင်ဝင်းထဲ မှာ

ယဒ ှ င်ဘရင်

ေဇဒကိ သည်

အချုပ်ခံလျက်ေနရ၏။
ေခ ၍၊

ထာဝရဘရားက၊

ဤ မိ က
့ ိ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် လက်သိ့ ငါအပ်၍၊ သသည် သိ မ်းယလိ မ့ ်မည်။

၄

ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိ သည် ခါလဒဲလတိ ့ လက် ှ င့်မလွ တ်၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်လက်သိ့
ဆက်ဆက် ေရာက်လိမ့ ်မည်။ မျက် ှ ာချင်းဆိ င်၍ စကားေြပာလျက်၊ တေယာက်ကိ
တေယာက် ကည့် လျက် ေတွ ့ရလိ မ့ ်မည်။ ၅ ေဇဒကိ ကိလည်း ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်သွား
လိ မ့ ်မည်။ငါအ ကည့်အ မလာမှီတိင်ေအာင်၊

ထိ မိ ့၌

ေနရလိ မ့ ်မည်။

သင်တိ့သည်

ခါလဒဲလတိ ့ကိ စစ်တိက်၍ မ ိင်ရ ကဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၊ သင် သည်
အဘယ်ေ ကာင့် ပေရာဖက် ပ၍ ေဟာသနည်းဟ ဆိ ၍ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထားသတည်း။ ၆
ထိ အခါေယရမိ က၊ ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာေသာ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊ ၇
သင်၏ဘေထွ း ှ လံ ုသား ဟာနေမလသည် သင့်ထံ သိ ့လာ၍၊ အာနသတ် မိ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာ
က ်ပ်လယ်ကိ သင်သည် ေ ွးပိ င်ေသာေ ကာင့်၊ ဝယ်ပါဟ ေြပာဆိ လိ မ့ ်မည်အေ ကာင်းကိ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ှ င့် အညီ ၊ ၈ ငါ့ဘေထွ း သားဟာနေမလသည် ငါ ှ ိ ရာ
ေထာင်ဝင်းထဲ သိ့ လာ၍၊ ဗယာမိ န်ခ ိ င်၊ အာနသတ် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ က ်ပ်လယ်ကိ ဝယ်ပါေလာ့။
သင်သည် အေမွ ခံပိ င်ေသာ အခွ င့ ် ှ င့် ေ ွးပိ င်ေသာ အခွ င့ ် ှ ိ သည် ြဖစ်၍၊ ကိ ယ်အဘိ ့ ဝယ်ပါဟ
ငါ့အားေြပာဆိ ၏။

ထိ အခါ

ထာဝရဘရား

စီ ရင်ေတာ်မေသာ

အမြဖစ်ေ ကာင်းကိ

ငါသိ ေသာေ ကာင့်၊ ၉ အာနသတ် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ ငါ့ဘေထွ းသား ဟာနေမလ၏လယ်ကိ ငါဝယ်၍
လယ်ဘိးေငွ တဆယ် ခနစ်ကျပ်ကိ ချိန်ေပးေလ၏။
တံ ဆိ ပ်ခတ် ပီ းမှ၊

ေယရမိ

သက်ေသတိ ့ကိေခ ၍

ေငွ ကိ

၁၀ စာချုပ်ကိလည်း စီ ရင်၍

ချိန်ခွင် ှ င့်ချိန်ေပး၏။
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၁၁

ဓမသတ်ထံ းစံ အတိ င်း တံ ဆိ ပ်ခတ်ေသာ စာချုပ် တေစာင် ှ င့် ဖွ င့ ်ထားေသာလက်ခံတေစာင်ကိ
ယ၍၊ ၁၂ ဘေထွ းသား ဟာနေမလ အစ ှ ိ ေသာ၊ စာချုပ်၌ အမည်ပါေသာ သက်ေသများ၊
ေထာင်ဝင်းထဲ မှာ ထိ င်ေန ေသာ ယဒလများအေပါင်းတိ ့ေ ှ တွ
့ င်၊ မာေသယသား ြဖစ်ေသာ
ေနရိ ၏သားဗာ တ်၌ အပ်လျက်၊ ၁၃ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်
ဗိ လ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

၁၄

တံ ဆိ ပ်ခတ်ေသာ

ဤစာချုပ်တေစာင် ှ င့် ဖွ င့ ်ထားေသာ ဤလက်ခံတေစာင်ကိ ယ၍၊ ကာလ ကာြမင့်စွ ာ
တည်ေနေစြခင်းငှ ါ ေြမအိ း၌ထားေလာ့။ ၁၅ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်
ဗိ လ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

စပျစ်ဥယျာဥ်တိ့ကိ ပိ င်ရ က

ဤြပည်၌အိ မ်၊

လယ်ယာ၊

ေလဦ းမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ြပန်ေြပာသြဖင့်၊

ထိ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဗာ တ်ကိမှာထားေလ၏။ ၁၆ ထိ သိ့ေနရိ သား ဗာ တ်၌ စာချုပ်ကိ အပ် ပီ းမှ၊
ထာဝရဘရားအား ငါဆေတာင်းေသာ ပဌနာစကား ဟမကား၊ ၁၇ အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် မဟာ တန်ခိး ှ င့် လက် ံ းေတာ်ကိဆန့်၍၊ ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီ းကိ
ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ်မတတ် ိင် ေသာ အရာတစံ တစခမ
ကိ ယ်ေတာ်သည်

လအေထာင်အေသာင်းတိ ့အား

မ ှ ိ ပါ။

၁၈

က ဏာေကျးဇး ပလျက်၊

အဘတိ ့၏အြပစ်ကိ ေနာက် ြဖစ်ေသာသားတိ ့၏ ေခါင်းေပ သိ ့ သက်ေရာက်ေစေတာ် မ၏။
အလွ န် ကီ းြမတ်ေသာဘရား၊

မဟာတန်ခိးေတာ် ှ င့်

ြပည့်စံ ေသာ

ဘရားြဖစ်၍၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားဟေသာ ဘွဲ ့နာမ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထးဆန်းေသာ
အ ကံ ကိ ကံ ၍၊ ထးဆန်းေသာ အမကိ စီ ရင်ေတာ်မလျက်၊ လအသီ းအသီ းတိ ့ ကျင့် ကံ
ပမသည် အတိ င်းအကျိုးအြပစ်ကိ ေပးြခင်းငှ ါ၊ လသား များ သွ ားလာေသာ လမ်းအလံ းစံ တိ ့ကိ
အစဥ် ကည့်

လျက်ေနေတာ်မ၏။

၂၀ အဲ ဂတုြပည်၊ ဣသေရလြပည်အစ ှ ိ ေသာ

လအမျိုးမျိုးတိ ့၌ နိမိတ်လကဏာအံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမတိ ့ကိ ယေန့တိင်ေအာင် ြပေတာ်မသြဖင့်၊
ယခကဲ့ သိ ့

အစဥ်

ေကျာ်ေစာေသာ

သိ တင်း ှ ိ ေတာ်မ၏။

၂၁

နိမိတ်လကဏာ

အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ ြပလျက်၊ အား ကီ းေသာ လက်၊ ဆန့်ေတာ်မေသာ လက် ံ း၊
အလွ န်ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာ ှ င့်တကွ ၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ ဣသေရလလတိ ့ကိ
အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေတာ်မ၍၊ ၂၂ ငါေပးမည်ဟ ဘိ းေဘးတိ ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မ
ေသာြပည်တည်းဟေသာ၊
၂၃

သတိ ့သည်

ိ ့ ှ င့်ပျားရည်စီးေသာ ဤြပည် ကိ ေပးသနားေတာ်မသြဖင့်၊

ဝင်၍သိ မ်းယ ကေသာ်လည်း၊

တရားေတာ်လမ်းသိ ့မလိ က်၊

မှာထားေတာ်မေသာ

အမိ န့်

ေတာ်ကိ

အကျင့်တစံ တခကိ မ

နားမေထာင်၊
မကျင့်ဘဲ

ေနေသာေ ကာင့်၊ ယခခံ ရသမ ေသာ ေဘးဥပဒ်တိ့ကိ သတိ ့အေပ သိ ့ ေရာက်ေစေတာ်မ ပီ ။ ၂၄
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ြပအိ းေြမ ိ းတိ ့ကိ ကည့် ေတာ်မပါ။ မိ ေ့ တာ်ကိ တိ က်ယြခင်းငှ ါ ေရာက် ကပါ ပီ ။ ထားေဘး၊
မွ တ်သိပ်ြခင်း ေဘး၊ ကာလနာေဘးတိ ့ြဖင့် တိ က်ေသာ ခါလဒဲလတိ ့ လက်သိ့ မိ ေ့ တာ်ကိ
အပ်ေတာ်မ ပီ ။

မိ န့်ေတာ်မေသာ

စကားြပည့်စံ ေ ကာင်းကိ လည်း

ကိ ယ်ေတာ်တိင်

ြမင်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိ မိ ေ့ တာ်သည် ခါလဒဲလတိ ့လက်သိ့ ေရာက်ေသာ်လည်း၊ အိ အ ှ င်
ထာဝရဘရား၊ ထိ လယ်ကိ ေငွ ှ င့်ဝယ်၍၊ သက်ေသတိ ့ကိ ေခ ထား ရမည်အေ ကာင်း
မိ န့်ေတာ်မပါ ပီ တကားဟ ေလ ာက်ေလ

၏။ ၂၆ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်

သည် ေယရမိ သိ့ ေရာက်လာသည်ကား၊ ၂၇ ငါ ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်းေသာ သတဝါ
တိ ့ကိ အစိ းရေသာ ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ ငါမတတ် ိင် ေသာ အရာတစံ တခ ှ ိ လိမ့ ်မည်ေလာ။
၂၈ သိ ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤ မိ က
့ ိ ခါလဒဲလတိ ့ လက်သိ့၎င်း၊

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာလက်သိ့၎င်း ငါအပ်၍၊ သသည် သိ မ်းယ လိ မ့ ်မည်။ ၂၉
ဤ မိ က
့ ိ တိ က်ေသာ ခါလဒဲလတိ ့သည်ဝင်၍ မီ း ိ ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါ
ဗာလ ဘရားအဘိ ့ အိ မ်မိးေပ မှာ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီး ိ ၍၊ အြခား တပါးေသာ ဘရားတိ ့အဘိ ့
သွ န်းေလာင်းရာပေဇာ် သကာ ကိ ပရာ အိ မ်များ ှ င့်တကွ ၊ တ မိ လ
့ ံ းကိ မီ းေလာင်ေစ က
လိ မ့ ်မည်။ ၃၀ အေ ကာင်းမကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့် ယဒအမျိုးသားတိ ့သည်၊
ငယ်ေသာ အ ွယ်မှစ၍ ငါ့ေ ှ ့မှာ ဒစ ိ က်ကိသာ ပ က ပီ ။ မိ မိတိ့ ပေလရာရာ၌ ငါ့အမျက်ကိ
ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါသာ ပ က ပီ ။ ၃၁ ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ယဒအမျိုး၏ ၃၂ ှ င်ဘရင်၊ မးမတ်၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ပေရာဖက်၊ ယဒြပည်သ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ငါ့အမျက်ကိ
ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါ ပေလသမ ေသာ ဒစ ိ က်ေ ကာင့်၊ ဤ မိ ့ ကိ ငါ့ထံမှ ငါပယ် ှ ားမည်အေ ကာင်း၊
မိ တ
့ ည်ေသာ ေန့မှစ၍ ယေန့တိင်ေအာင်၊ ငါ့အမျက်ထွက်၍၊ အမျက် အ ှ ိ န်အား ကီ းေစေသာ
မိ ့ြဖစ်၏။ ၃၃ သတိ ့သည် ငါ့ကိမျက် ှ ာမ ပဘဲ ေကျာခိ င်း က ပီ ။ ငါသည် ေစာေစာထ၍
အထပ်ထပ်ဆံ းမ သွ န်သင်ေသာ် လည်း၊ ငါ၏ သဝါဒကိ ခံ လိ ေသာငှ ါ နားမေထာင် က။ ၃၄
ငါ၏နာမြဖင့် သမတ်ေသာ ဗိ မာန်ကိ ညစ် း ေစြခင်းငှ ါ၊ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အရာတိ ့ကိ
သွ င်း ထား က ပီ တကား၊ ၃၅ သတိ ့သားသမီ းတိ ့ကိ ေမာလပ်ဘရားအား ပေဇာ်ြခင်းငှ ါ၊ ဟိ ံ ု
သား၏ချိုင့်၌ ှ ိ ေသာ ဗာလဘရား၏ ကန်းတိ ့ကိ တည်လပ် က ပီ ။ ယဒအမျိုးအေပ သိ ့ အြပစ်
ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၊

ထိ မ ေလာက်

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်

ေသာအမကိ

ငါမမှာထား၊

ငါအလ င်အလိ မ ှ ိ ဘဲ ပ က ပီ ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၆ သိ ့ရာတွ င်၊ ထားေဘး၊
မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ကာလနာေဘးအားြဖင့် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် လက်သိ့ ေရာက်မည်ဟ
သင်တိ့ဆိတတ်ေသာ ဤ မိ က
့ ိ ရည်မှတ် ၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၃၇ ငါသည် အမျက်ဟန်းဟန်းထွ က်၍၊ အမျက် အ ှ ိ န်အား ကီ းသည် ှ င့်၊
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သတိ ့ကိ ှ င်ထတ်ရာ တိ င်းြပည် ှ ိ သမ တိ ့မှ၊ တဖန်စသိ မ်း၍ ဤအရပ်သိ့ေဆာင်ခဲ့ ပီ း လ င်၊
ငိ မ်ဝပ်စွာေနေစမည်။ ၃၈ သတိ ့သည် ငါ၏လြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ငါသည် လည်း သတိ ့၏
ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။ ၃၉ ကိ ယ်အကျိုးအလိ ငှါ၎င်း၊ ေနာက်ြဖစ်လတံ့ ေသာ သားသမီ းတိ ့၏
အကျိုးအလိ ငှါ၎င်း၊ ငါ့ကိအစဥ် ေ ကာက် ွံ ့ေစြခင်းငှ ါ တညီ တ ွ တ်တည်း ကျင့် ကံ ိင်ေသာ
သေဘာ ကိ ငါေပးမည်။

၄၀ သတိ ့ကိ မစွ န့်ပစ်ဘဲ အစဥ်ေကျးဇး ပြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့၌

ထာဝရပဋိ ညာဥ်ကိ ငါထားမည်။ သတိ ့သည်လည် ငါ့ထံမှ မထွ က်မသွ ားမည်အေ ကာင်း၊
ငါ့ကိေ ကာက် ွံ ့ ေသာ သေဘာ ှ င့် ြပည့်စံ ေစမည်။

၄၁ သတိ ့အား ေကျးဇး ပြခင်း

အမ၌ငါသည် အားရ ဝမ်းေြမာက်၍၊ ငါ့စိတ် ှ လံ း ှ င့် နံ ဝိ ညာဥ်အ ကင်းမဲ့ ပါလျက်၊ သတိ ့ကိ
ဤြပည်၌ ဆက်ဆက်ေနရာချမည်။ ၄၂ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤလမျိုး
အေပ မှာ ကီ းစွ ာေသာ ဤေဘးဥပဒ်အေပါင်းကိ ေရာက်ေစသည် နည်းတ၊ ငါဂတိ ထားေသာ
ေကာင်းကျိုး အေပါင်းကိ လည်း ငါေရာက်ေစမည်။ ၄၃ လမ ှ ိ ၊ တိ ရ စာန်မ ှ ိ ဆိ တ်ညံ ပီ ၊ ခါလဒဲ
လတိ ့ လက်သိ့ ေရာက်ေလ ပီ ဟ သင်တိ့ဆိတတ်ေသာ ဤြပည်၌၊ ေနာက်တဖန်
လယ်ယာတိ ့ကိ ေရာင်းဝယ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၄၄ ဗယာမိ န်ြပည်၌၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့ ပတ်ဝန်း
ကျင်အရပ်တိ့၌၎င်း၊

ယဒြပည်တွင် ှ ိ ေသာ

မိ တ
့ ိ ့၌၎င်း၊

ေတာင်ေပ မိ ၊့

ချိုင့်ထဲ မိ ၊့

ေတာင်ဘက် မိ တ
့ ိ ့၌၎င်း၊ လတိ ့သည် လယ်ယာတိ ့ကိ ေငွ ှ င့်ဝယ်ြခင်း၊ စာချုပ်ကိ စီ ရင်ြခင်း၊
တံ ဆိ ပ်ခတ်ြခင်း၊

သက်ေသတိ ့ကိေခ ထားြခင်း

အမများကိ

ပ မဲ ပ ကလိ မ့ ်မည်။

အေ ကာင်းမကား၊ သိ မ်း သွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာသတိ ့ကိ တဖန် ငါေဆာင်ခဲ့ဦ း မည်ဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၃ ေယရမိသည် ေထာင်ဝင်းထဲမှာ အချုပ်ခံလျက် ေနရေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဒတိ ယအ ကိ မ် ေရာက်လာ၍၊ ၂ ဤအမကကိ ပေသာဘရား၊
ဤအမကိ ဖန်ဆင်းစီ ရင်ေသာ ဘရား၊ ေယေဟာဝါ အမည် ှ ိ ေသာ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၃ ငါ့ကိေခ ေလာ့။ ငါထးမည်။ ကီ းေသာအရာ၊ သင်မသိ ိင်ေအာင်
နက်နဲေသာ အရာတိ ့ကိ ငါြပမည်။ ၄ ြပအိ းေြမ ိ းြဖင့်၎င်း၊ ထားြဖင့်၎င်း ပိ ပျက်ေသာ
ဤ မိ ၏
့ အိ မ်များ၊ ယဒ ှ င်ဘရင်၏ ဘံ ဗိ မာန်များကိ ရည်မှတ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၅ ခါလဒဲလတိ ့သည် စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ
လာ က၏။ ငါသည် ြပင်းစွ ာ အမျက်ထွက်၍ ကွ ပ်မျက်ေသာ သတိ ့၏ အေသေကာင်များ ှ င့်
ထိ အိမ်များကိ ြပည့်ေစြခင်းငှ ါ လာ က၏။ ထိ သတိ ့၏ ဒစ ိ က်များေ ကာင့်၊ ဤ မိ မ့ ှ
ငါသည် မျက် ှ ာကိ လဲ ပီ ။

၆ သိ ့ရာတွ င်၊ ငါသည် ဤ မိ ၏
့
အနာကိ ေဆးအံ ၍

ေပျာက်ေစမည်။ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ကျန်းမာမည် အေ ကာင်း၊ မဲ ေသာစည်းစိ မ်ချမ်းသာ ှ င့်

ေယရမိ
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ြပည့်စံ မည် အေ ကာင်းကိ ငါြပမည်။

၇ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံရေသာ ယဒအမျိုး ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ တဖန်ငါေဆာင်ခဲ့၍ အရင် ကဲ့ သိ ့ တည်ေဆာက်မည်။ ၈
သတိ ့သည်

ငါ့ကိြပစ်မှားသမ ေသာ

အြပစ်တိ့ကိ

ငါေြဖ ှ င်းမည်။

ငါ၏တရားကိ လွ န်ကျူး သမ ေသာ အြပစ်တိ့ကိ ငါလတ်မည်။
ငါဝမ်းေြမာက်စရာအေ ကာင်း၊

ေြမေပ မှ

ငါ့ကိြပစ်မှား၍
၉ ဤ မိ သ
့ ည်

ခပ်သိမ်းေသာလမျိုးတိ ့တွင်

ချီးမွ မ်းစရာ

အေ ကာင်း၊ဂဏ်အသေရေတာ်ေကျာ်ေစာစရာအေ ကာင်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ဤ မိ သ
့ ားတိ ့အား
ငါ ပသမ ေသာ

ေကျးဇးကိ

လအမျိုးမျိုးတိ ့သည်

ကားသိ ကလိ မ့ ်မည်။

ဤ မိ ့၌

ငါ ပစသမ ေသာ စည်းစိ မ်ချမ်းသာကိ ေထာက်၍ ေ ကာက် ွံ တန်လပ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ လမ ှ ိ ၊ တိ ရ စာန်မ ှ ိ ၊ ဆိ တ်ညံ ပီ ဟ သင်တိ့ဆိတတ်ေသာ
ဤအရပ်၌၎င်း၊ လမ ှ ိ ၊ တိ ရ စာန်မ ှ ိ ၊ ေနေသာသမ ှ ိ ၊ ဆိ တ်ညံေသာယဒ မိ မ့ ျား၊ ေယ ှ လင်
လမ်းများတိ ့၌၎င်း၊

၁၁ ေနာက်တဖန်ဝမ်းေြမာက်ေသာ အသံ ၊

င်လန်း ေသာ အသံ ၊

မဂလာေဆာင်သတိ ့သားအသံ ၊ မဂလာ ေဆာင်သတိ ့သမီ းအသံ ၊ ထာဝရဘရားသည်
ေကာင်းြမတ်

ေတာ်မ၍

က ဏာေတာ်သည်

အစဥ်အ မဲ တည်ေသာ

ေ ကာင့်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့ဟဆိ ေသာ သတိ ့၏အသံ ၊
ချီးမွ မ်းရာ ပေဇာ်သကာကိ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ေဆာင်ခဲ့ေသာ သတိ ့၏ အသံ ကိ ကားရ ကလိ မ့ ်မည်။
အေ ကာင်းမကား၊ သိ မ်း သွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာ ြပည်သားတိ ့ကိ ငါေဆာင်ခဲ့၍၊ အရင်ကဲ့သိ ့
ေနေစမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၂ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား မိ န့်

ေတာ်မသည်ကား၊ လမ ှ ိ ၊ တိ ရ စာန်မ ှ ိ ၊ ဆိ တ်ညံေသာ ဤအရပ်တွင်၊ မိ ့ ွာ ှ ိ သမ တိ ့၌
သိ းစကိ ထိ န်းေသာ သိ းထိ န်းေနရာ ှ ိ ေလဦ းမည်။ ၁၃ ေတာင်ေပ မိ ၊့ ချိုင့်ထဲ မိ ၊့ ေတာင်ဘက် မိ ၊့
ဗယာမိ န်ြပည်၊ ေယ ှ လင် မိ ့ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်၊ ယဒ မိ မ့ ျားတိ ့၌၊ သိ းစကိ ေရတွ က်ေသာ
သ၏ လက် ေအာက်မှာ၊ သိ းစတိ ့သည် တဖန်ေ ှ ာက်သွား ကလိ မ့ ်မည် ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄
တဖန် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ယဒအမျိုးသားတိ ့၌
ငါထားေသာ ဂတိ အတိ င်း ေကျးဇး ပရေသာ အချိန်ကာလသည် ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၅
ထိ ကာလအခါ သန့် ှ င်းေသာ အ ွ န့်ကိ ဒါဝိ ဒ် အဘိ ့ငါ ေပါက်ေစ၍၊ သသည် ေြမ ကီ းေပ မှာ
တရား သြဖင့် ေြဖာင့်မတ်စွာ စီ ရင်လိမ့ ်မည်။ ၁၆ ထိ ကာလ၌ ယဒြပည်သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ ့
ေရာက်၍၊

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ည်လည်း

ငိ မ်ဝပ်ြခင်း

ှ ိ လိမ့ ်

မည်။

ထိ မိ သ
့ ည်

ေယေဟာဝါေဇဒက ဟေသာ ဘွဲ ့နာမ ှ ိ လိမ့ ်သတည်း။ ၁၇ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ဣသ ေရလနန်းေတာ်ေပ မှာ ထိ င်ရေသာ ဒါဝိ ဒ်မင်း ိ းမင်းစဥ် သည် အလ င်းမြပတ်ရ။ ၁၈
ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ေယရမိ

မီ း ိ ရာ
့

ယဇ် ကိပေဇာ်လျက်၊

ေဘာဇဥ်

ပေဇာ်သကာကိ

မီ း ိ လျက်
့
၊
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ယဇ် ပေဇာ်ရာဝတ်ကိ အစဥ် ပရေသာ ေလဝိ သားယဇ် ပေရာဟိ တ် ိ းလည်း အလ င်းမြပတ်ရဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေယရမိ သိ့ ေရာက်၍၊ ၂၀
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါထား ေသာ ေန့ပဋိ ညာဥ် ှ င့် ညဥ့်ပဋိ ညာဥ်တရားကိ
သင်တိ့ သည် ဖျက်၍၊ ေန့ညဥ့်အပိ င်းအြခား မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ တတ် ိင်လ င်၊ ၂၁ ငါ၏က န်
ဒါဝိ ဒ်၌ ငါထားေသာ ပဋိ ညာဥ် ပျက်၍၊ ဒါဝိ ဒ်၏ ရာဇပလင်ေပ မှာစိ းစံ ရေသာ ဒါဝိ ဒ်
မင်း ိ းသည်

ြပတ်လိမ့ ်မည်။ ငါ၏အမ ထမ်းေလဝိ သား

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ိ းလည်း

ြပတ်လိမ့ ်မည်။ ၂၂ မိ ဃ်းေကာင်းကင် တန်ဆာတိ ့ကိ မေရတွ က် ိင်၊ သမဒရာသဲ လံ းတိ ့ကိ
ေကာင်းကင် ှ င့် မြခင် ိင်ေအာင် များြပားသကဲ့ သိ ့၊ ငါ့က န်ဒါဝိ ဒ်၏အမျိုးကိ ၎င်း၊ ငါ၏အမ
ထမ်းေလဝိ သားတိ ့ကိ၎င်း ငါများြပားေစမည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၂၃ တဖန် ထာဝရဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ေယရမိ သိ့

ေရာက်လာသည်ကား၊

၂၄

ထာဝရဘရား

ေ ွးေကာက်ေသာ လမျိုး ှ စ်မျိုး ကိ တဖန်ပယ်ေတာ်မ ပီ ဟ ဤလတိ ့ေြပာတတ်ေသာ
စကားကိ

သင်သည်ဆင်ြခင် ပီ ေလာ။

ထိ သိ့သတိ ့သည်

ငါ၏လမျိုးကိ

လမျိုး

ကဲ့ သိ ့မမှတ်၊ မထီ မဲ့ြမင် ပ က ပီ ။ ၂၅ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေန့ ှ င့်ညဥ့်
အဘိ င
့ ါ၏ပဋိ ညာဥ်မ ှ ိ လ င်၎င်း၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီ းတရားတိ ့ကိ ငါမစီ ရင်လ င်၎င်း၊
၂၆ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်အမျိုးကိ အပ်စိး ရေသာ မင်းအရာ၌၊ ယာကပ်အမျိုး ှ င့်

ငါ့က န်ဒါဝိ ဒ်၏ အမျိုးသားစဥ် ေြမးဆက်ထဲက ငါေ ွး၍ မခန့်ထားဘဲ စွ န့်ပစ်မည်။ သိ ့မဟတ်
သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံရေသာ ထိ သ တိ ့ကိ တဖန်ငါေဆာင်ခဲ့၍ မသာနားမည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။

၃၄ ဗာဗလန်

ှ င်ဘရင်

အစိ းရေတာ်မသမ ေသာ
ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ၎င်း၊

ေနဗခဒ်ေနဇာ

တိ င်း ိင်ငံသား၊

မင်း ကီ း

သည်

လမျိုးအသီ းအသီ း

ထိ မိ ့ ှ င့်ဆိ င်သမ ေသာ

မိ ့ ွာ

ဗိ လ်ေြခအေပါင်း၊

အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊

တိ ့ကိ၎င်း

တိ က်ေသာအခါ၊

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိ သိ့ေရာက်၍၊ ၂ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိ ကိ သွ ား၍
ေြပာရမည်မှာ၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤ မိ က
့ ိ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်လက် သိ ့
ငါအပ်၍၊ သသည် မီ း ိ လိ
့ မ့ ်မည်။

၃ သင်သည် ထိ မင်းလက် ှ င့်မလွ တ်ရ။ စင်စစ်

သင့်ကိ ဘမ်းဆီ း၍ ထိ မင်းလက်သိ့ အပ် ကလိ မ့ ်မည်။ သင်သည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ကိ
မျက် ှ ာချင်းဆိ င်၍ တေယာက် ှ င့်တေယာက် စကားေြပာရလိ မ့ ်မည်။ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့လည်း
သွ ားရလိ မ့ ်မည်။ ၄ သိ ရ
့ ာတွ င်၊ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိ မင်း ကီ း၊ ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ
နားေထာင်ေလာ့။ မင်း ကီ းကိ ရည်မှတ်၍ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ သင်သည်
ထားြဖင့်အေသမခံ ရ။ ၅ ငိ မ်ဝပ်စွာေသ၍ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ စိ းစံ ေသာ ဘိ းေတာ်ေဘးေတာ်တိ့အဘိ ့
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ပဘးသည်နည်းတ၊ သင့် အဘိ ့ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ လျက်
့
၊ သ

သခင်ဟ၍ ငိ ေ ကး

ြမည်တမ်း ကလိ မ့ ်မည်။ ငါေြပာထား ပီ ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
ှ င်ဘရင်၏ ဗိ လ်ေြခတိ ့သည် ေယ
လာခိ ှ

၆ ဗာဗလန်

ှ လင် မိ က
့ ိ ၎င်း၊ ၇ ယဒြပည်၌ ခိ င်ခ့ံ ၍ ကျန် ကင်းေသာ မိ ၊့

မိ ၊့ အေဇကာ မိ တ
့ ည်းဟေသာ ယဒြပည်၌ ကျန် ကင်း ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ၎င်း

တိ က်ေသာအခါ၊ ပေရာဖက် ေယရမိ သည် ထိ စကားအလံ းစံ တိ ့ကိ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိ အား
ဆင့်ဆိ ေလ၏။

၈ ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့သည် အသီ း အသီ းေစစားေသာ

ယဒညီ အစ်ကိချင်း၊ ၉ အေစခံ ရေသာ ေဟ ဗဲ အမျိုးက န်ေယာက်ျား မိ န်းမတိ ့ကိ ေနာက်တဖန်
မေစစားဘဲ လတ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ေဇဒကိ မင်း ကီ းသည် လတ်ြခင်းတရားကိ စီ ရင်မည်ဟ
ဝန်ခံ ပီ းသည်ေနာက်၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ေယရမိ သိ့ေရာက်လာ၏။ ၁၀
အေ ကာင်းမကား၊ ဝန်ခံေသာမးမတ်၊ ဆင်းရဲ သားအေပါင်းတိ ့သည် အသီ းအသီ း ေစစားေသာ
က န် ေယာက်ျား မိ န်းမတိ ့ကိ ေနာက်တဖန် မေစစားဘဲ လတ် မည်ဟ ကားေသာအခါ၊
နားေထာင်၍ လတ်လိက် က၏။

၁၁ ေနာက်တဖန် ေြပာင်းလဲ ၍ ယခင်လတ် ပီ းေသာ

က န်ေယာက်ျား မိ န်းမတိ ့ကိ ေခ ြပန်၍ အေစက န်ခံေစ

က၏။

၁၂ ထိ ေ ကာင့်၊

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ေယရမိ သိ့ ေရာက်၍၊ ၁၃ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ ဘိ းေဘးများကိ က န်ခံ ေနရာ
အဲ ဂတုြပည်မှ ငါ တ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ ၁၄ သင်တိ့သည် အသီ းအသီ းဝယ်ေသာ ညီ အစ်ကိ
ချင်း ေဟ ဗဲ အမျိုးသားတိ ့ကိ ခနစ် ှ စ်ေစ့လ င် လတ်ရ မည်။ ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံ း သင်တိ့၌
အေစက န်ခံ ပီ းမှ၊ လွ တ်ေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးရမည်ဟ ပညတ်ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့
ဘိ းေဘးများတိ ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊ နားကိ ပိ တ်လျက်ေန က၏။ ၁၅ သင်တိ့သည်
ယခမှာေြပာင်းလဲ ၍၊ အသီ းအသီ း အိ မ်နီးချင်းတိ ့ အား လွ တ်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ထင် ှ ားစွ ာ
စီ ရင်သြဖင့်၊ ငါ့ေ ှ ့၌ တရားေသာ အမကိ ပလျက်၊ ငါ့နာမြဖင့် သမတ်ေသာ ဗိ မာန်ေတာ်၌
ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ဝန်ခံ

ငါ၏နာမကိ

ြခင်း

ပဋိ ညာဥ်ကိ ပ ကေသာ်လည်း၊

တ်ချလျက်၊

အသီ းအသီ း

၁၆

ှ င်း ှ င်းလတ်ဘးေသာ

မိ န်းမတိ ့ကိ ေခ ြပန်၍ အေစက န်ခံေစ က ပီ တကား။

တဖန်ေြပာင်းလဲ ၍
က န်ေယာက်ျား

၁၇ ထိ ေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် အသီ းအသီ း ညီ အစ်ကိချင်း၊ အိ မ်နီးချင်းတိ ့ အား
လွ တ်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ထင် ှ ားစွ ာ မစီ ရင်၊ ငါ့စကား ကိ နားမေထာင်ေသာေ ကာင့်၊
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ငါသည် သင်တိ့အဘိ ့၊ ထားေဘး၊ ကာလနာ
ေဘး၊

မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘးတိ ့အား

လွ တ်ေသာအခွ င့ ်ကိ

ထင် ှ ားစွ ာ

စီ ရင်၍၊

အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်တိ့၌ အေ ှ ာင့်အ ှ က်ခံေစမည်။ ၁၈ ွားသငယ်ကိ ထက်ြခမ်းခွဲ ၍၊

ေယရမိ

1271

အလယ်သိ့ ေ ှ ာက်သွားလျက်၊ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ပေသာ ဝန်ခံြခင်းပဋိ ညာဥ် စကားအတိ င်းမကျင့်၊
ငါ၏ပဋိ ညာဥ်ကိ ဖျက်ေသာ သတည်းဟေသာ၊ ၁၉ ယဒမင်း၊ ေယ ှ လင်မင်း၊ မးမတ်၊
ယဇ် ပေရာ ဟိ တ် အစ ှ ိ ေသာ၊

ွားသငယ်ထက်ြခမ်းအလယ်သိ့ ေ ှ ာက်သွားေသာ

ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိ၊

၂၀ သတိ ့ရန်သများလက်သိ့၎င်း၊

သတ်ချင်ေသာ

သများလက်သိ့၎င်း ငါအပ်မည်။ သတိ ့အေသေကာင် များတိ ့သည် မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ှ င့်
ေတာသားရဲ များ

စားစရာဘိ ့ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။

၂၁

ယဒ ှ င်ဘရင်

ေဇဒကိ မှစ၍

မးေတာ်မတ်ေတာ် တိ ့ကိ သတိ ့ရန်သများလက်သိ့၎င်း၊ သတ်ချင်ေသာလများ လက်သိ့၎င်း၊
ယခလဲ သွားေသာဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ ဗိ လ်ေြခများလက်သိ့၎င်း ငါအပ်မည်။
ငါသည်

အမိ န့်ေတာ်ေပး၍

သတိ ့ကိ

ဤ မိ သ
့ ိ့

ြပန်လာေစမည်။

၂၂

သတိ ့သည်

တိ က်ယ၍မီ း ိ ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါသည်လည်း၊ ယဒ မိ ့ ွာတိ ့ကိ လတိ ့ဆိတ်ညံရာအရပ်
ြဖစ်ေစမည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၅ ယဒ ှ င်ဘရင်
ထာဝရဘရား၏

ေယာ ှ ိ သား

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ေယာယကိ မ်မင်း
ေယရမိ သိ့

လက်ထက်၊

ေရာက်လာသည်ကား၊

သင်သည်ေရခပ်အမျိုးသားတိ ့အိမ်သိ့သွား၍၊ သတိ ့ ှ င့် တ်ဆက်

၂

ပီ းမှ၊ ဗိ မာန်ေတာ်

အခန်းတခန်းထဲ သိ့ ေခ သွ င်း၍ စပျစ်ရည်ကိတိက်ေပးေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ ၃
ငါသည် ဟာဗဇိ ညာသားြဖစ်ေသာ ေယရမိ ၏ သား ယာဇညာမှစ၍၊ သ၏ညီ အစ်ကိတိ့ ှ င့်
သားများ အေပါင်း၊ ေရခပ်အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ ေခ ၍၊
တံ ခါးေစာင့် ှ လံ ုသား

မာေသယ၏

အခန်းအေပ ၊

၄ ဗိ မာန်ေတာ်အတွ င်း၊

မးေတာ်မတ်ေတာ်

စည်းေဝး

ရာအခန်းနားမှာ ဘရားသခင်၏လ ဣဂဒါလိ သား ဟာနန်၏သားတိ ့ ေနေသာအခန်းထဲ သိ့
ေဆာင်သွား ပီ းလ င်၊ ၅ ထိ ေရခပ် အမျိုးသားတိ ့ေ ှ ့၌ စပျစ်ရည် ှ င့် ြပည့်ေသာအိ းများ ှ င့်
ခွ က်ဖလားတိ ့ကိထည့်၍၊ စပျစ်ရည် ကိ ေသာက် ကပါဟ သတိ ့အား ဆိ ၏။ ၆ သတိ ့ကလည်း၊
အက ်ပ်တိ့သည် စပျစ်ရည်ကိ မေသာက်ပါ။ အေ ကာင်းမကား၊ အက ်ပ်တိ့အမျိုး၏
အဘေရခပ်၏

သားေယာနဒပ်က၊

သင်တိ့မှစ၍

သားစဥ်

ေြမးဆက်တိ့သည်

စပျစ်ရည်ကိ မေသာက်ရ က။ ၇ အိ မ်ကိလည်း မေဆာက်ရ၊ မျိုးေစ့ကိ လည်း မ ကဲ ရ၊
စပျစ်ဥယျာဥ်ကိလည်းမစိ က်ရ၊ မ ှ ိ ေစရ က။ သင်တိ့သည် ဧည့်သည်ြဖစ်လျက်ေနေသာ ြပည်၌
အသက်တာ ှ ည်မည်အေ ကာင်း၊ တသက်လံ း တဲ ှ င့်သာ ေနရ ကမည်ဟ အက ်ပ်တိ့ကိ
မှာထားပါ ပီ ။

၈

ထိ ေ ကာင့်၊

အက ်ပ်တိ့သည်

မယားသားသမီ း

ှ င့်တကွ

တသက်လံ းစပျစ်ရည်ကိမေသာက်။ ၉ ေနစရာဘိ အ
့ ိ မ်ကိလည်း မေဆာက်။ စပျစ် ဥယျာဥ်မ ှ ိ ။
လယ်ယာမ ှ ိ ၊ မျိုးေစ့မ ှ ိ ။ ၁၀ တဲ ှ င့်သာ ေန၍ အက ်ပ်တိ့အမျိုး၏ အဘ ေရခပ်သား

ေယရမိ
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ေယာနဒပ်

မှာထားသမ ေသာ

စကားကိ

နားေထာင်လျက်၊

အဘေယာနဒပ်မှာ

ထားသမ အတိ င်း ပ ကပါ ပီ ။ ၁၁ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ဤ ြပည်သိ့
လာေသာအခါ၊

အက ်ပ်တိ့က၊

ခါလဒဲစစ်သရဲ တိ့ ှ င့်
ယခေယ

လာ က။

ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ိ့

သွ ား ကကန်အ့ံ ။

ရိ စစ်သရဲ တိ့ကိ ေ ကာက်စရာ ှ ိ သည်ဟ အချင်းချင်း ေြပာဆိ ၍၊

ှ လင် မိ ့၌ ေန ကပါသည်ဟ ဆိ က၏။

၁၂ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ် သည် ေယရမိ သိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၁၃ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊
ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည်ယဒြပည်သ၊
ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ သွ ား၍၊ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားေထာင် အံ့ ေသာငှ ါ

ဆံ းမြခင်းကိ မခံ ကသေလာဟ ထာဝရဘရား ေမးေတာ် မ၏။

၁၄ စပျစ်ရည်ကိ

မေသာက်ရဟ၊ ေရခပ်သားေယာန ဒပ်သည် မိ မိ သားတိ ့၌ ထားေသာ ပညတ်စကားအတိ င်း၊
သတိ ့သည်

ကျင့်၍

အဘ၏ပညတ်စကားကိ

ယေန့တိင်ေအာင်
နား

စပျစ်ရည်ကိ

ေထာင် က၏။

ငါသည်

မေသာက်ဘဲေနလျက်၊

ေစာေစာထ၍

သင်တိ့ကိ

အထပ် ထပ် ေြပာေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နား မေထာင် က။

၁၅

ငါ၏က န်ပေရာဖက်အေပါင်းတိ ့ကိလည်း၊ ငါသည်ေစာေစာထ၍ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ အထပ်ထပ်
ေစလတ်လျက်၊

သင်တိ့အသီ းအသီ းလိ က်ေသာ

သင်တိ့အကျင့်ကိ

ပြပင် က

အဓမ

ေ ှ ာင် ကေလာ့။

ေလာ့။ အြခားတပါးေသာ ဘရားေနာက်သိ့မလိ က်၊

ဝတ်မ ပ က ှ င့်။ ဤစကားကိ နားေထာင်လ င်၊ သင်တိ့
ငါေပးေသာြပည်၌ ေနရ က

လမ်းကိ

ှ င့်သင်တိ့၏ဘိ းေဘးတိ ့အား

လိ မ့ ်မည်ဟ မှာလိ က်ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် နားကိ ပိတ်

လျက်၊ ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ ေန က ပီ ။ ၁၆ ေရခပ်သားြဖစ်ေသာ ေယာနဒပ်၏
သားေြမးတိ ့ သည် မိ မိတိ့ အဘမှာထားေသာ စကားအတိ င်းကျင့် က၍၊ ဤလမျိုးသည်
ငါ့စကားကိ

နားမေထာင်ေသာေ ကာင့်၊

ေကာင်းကင်

ဗိ လ်ေြခအ ှ င်

ဘရားသခင်

၁၇

ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊

ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊

ငါသည် ခိ မ်းသမ ေသာ ေဘးဥပဒ်တိ့ကိ ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား အေပါင်းတိ ့အေပ သိ ့
ေရာက်ေစမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါေြပာေသာ်လည်း၊ သတိ ့သည် နား မေထာင် က။
ေခ ေသာလည်းမထး ကဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ေရခပ်အမျိုးသားတိ ့အားလည်း၊ ေယရမိ ဆင့်ဆိ
ေသာ၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရား၏
အမိ န့်ေတာ်ဟမကား၊ သင်တိ့သည် သင်တိ့အဘေယာနဒပ်၏ ပညတ်စကားကိ နားေထာင်၍၊
သစီ ရင်ထံ းဖွဲ ့သမ အတိ င်း ကျင့်ေစာင့် ေသာေ ကာင့်၊

ေယရမိ

၁၉ ေရခပ်ေယာနဒပ်အမျိုး၌
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ငါ့အမထမ်းတိ ့သည်

အစဥ် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်ဟ

ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၆ ယဒ ှ င်ဘရာင်

ေယာ ှ ိ သား

ေယာယကိ မ်မင်း

နန်းစံ ေလး ှ စ်တွင်၊

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ေယရမိ သိ့ ေရာက်လာသည်ကား၊ ၂
သင်သည် စာလိ ပ်ကိယ ပီ းလ င်၊ ေယာ ှ ိ မင်း လက်ထက်၌ သင့်အား ငါေြပာေသာ ေန့မှစ၍
ယေန့ တိ င်ေအာင် ဣသေရလြပည်၊ ယဒြပည်အစ ှ ိ ေသာ ခပ်သိမ်းေသာ တိ င်းြပည်တိ့ကိ
ငါ ခိ မ်းသမ ေသ၌ စကား အတိ င်း ေရးထားေလာ့။

၃ ယဒအမျိုးတိ ့၌

ပမည်ဟ

ငါ ကံ စည်သမ ေသာ ေဘးဥပဒ်တိ့ကိ သတိ ့သည် ကားေသာအခါ၊ သတိ ့ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ
ငါလတ်မည်အေ ကာင်း၊ အသီ းအသီ း လိ က်ဘးေသာ အဓမလမ်းတိ ့ကိ ေ ှ ာင်ေကာင်း
ေ ှ ာင် က
ဗာ တ်ကိ

လိ မ့ ်မည်ဟ
ေခ ပီ းလ င်

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄

ထိ အခါေယရမိ သည်

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသမ ေသာ

စကား

ေနရိ သား
ေတာ်တိ့ကိ

ြပန်ေြပာသည်အတိ င်း၊ ဗာ တ်သည် စာလိ ပ် ၌ ေရးထားေလ၏။ ၅ ေယရမိ ကလည်း၊
ငါသည်

အချုပ်ခံလျက်

သင်သွားေလာ့။

ေနရ

ေသာေ ကာင့်၊

ငါြပန်ေြပာသည်အတိ င်း၊

ဗိ မာန်ေတာ်သိ့

သင်သည်

စာလိ ပ်၌

မသွ ား ိင်။

၆

ေရးထားေသာ

ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်တိ့ကိ၊ အစာေ ှ ာင်ေသာေန့တွင်၊ ဗိ မာန် ေတာ်၌ ှ ိ ေသာ
သတိ ့အားဘတ်ေလာ့။

အ မိ ့ မိ အ
့ ွာ ွာ

ကလာေသာ

ယဒလတိ ့အားလည်း

ဘတ်ေလာ့။ ၇ သတိ ့သည် အသီ းအသီ းလိ က်ဘးေသာ အဓမလမ်း ကိ ေ ှ ာင်လျက်၊
ထာဝရဘရားအားြပပ်ဝပ်၍ ဆေတာင်း ေကာင်းဆေတာင်း ကလိ မ့ ်မည်။ ဤလမျိုး၌
ထာဝရဘရား

ခိ မ်းေတာ်မေသာ

ဗာ တ်အားမှာထားေလ၏။

အမျက်ေဒါသသည်
၈

အလွ န်ြပင်းထန်

ထိ သိ့ပေရာဖက်ေယရမိ

ေပ၏ဟ

မှာထားသမ အတိ င်း၊

ေနရိ သားဗာ တ်သည် ပ၍၊ ထာဝရဘရား၏ စကား ေတာ်ပါေသာ စာကိ ဗိမာန်ေတာ်၌
ဘတ်ေလ၏။ ၉ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ိ သားေယာယကိ မ်မင်း နန်းစံ ငါး ှ စ်၊ နဝမလတွ င်
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားအေပါင်း တိ ့ ှ င့်၊ ယဒ မိ ့ ွာမှ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်လာေသာ
သအေပါင်းတိ ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ အစာ ေ ှ ာင်ရာအချိန်ကိ ေ ကာ်ြငာ က၏။ ၁၀
ထိ အခါဗာ တ်သည်

ဗိ မာန်ေတာ်တံခါးသစ်နား

မှာ၊

အထက်တန်တိင်းအတွ င်း၊

စာေရးေတာ် ှ ာဖန်သား ေဂမရိ ၏အခန်း၌၊ ေယရမိ စီရင်ေသာ စာကိ လအေပါင်း တိ ့
ေ ှ မ့ ှ ာဘတ်ေလ၏။

၁၁ ထိ စာ၌ပါသမ ေသာ ထာဝရဘရား၏ စကား ေတာ်တိ့ကိ

ှ ာဖန်သားြဖစ်ေသာ ေဂမရိ ၏သားမိ ကာယ သည် ကားလ င်၊
စာေရးေတာ်အခန်းသိ ့

ေယရမိ

သွ ား၍၊

စာေရးေတာ်

ဧလိ ှ မာ၊

၁၂ နန်းေတာ်အတွ င်း၊

ေ ှ မာယသားေဒလာယ၊
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အာခေဗာ်သားဧလနာသန်၊

ဟာန

နိသားေဇဒကိ အစ ှ ိ ေသာ

မးေတာ်မတ်ေတာ် အေပါင်း တိ ့သည် ထိ င်လျက် ှ ိ က၏။

၁၃ ထိ အခါဗာ တ်သည်

လများတိ ့အား

ဘတ်

ြပန်ေြပာေလ၏။

ှ ာဖန်သား

ေသာ

ေဂမရိ ၊

စာထဲ က

မိ ကာယ ကားသမ ေသာ

စကားတိ ့ကိ

၁၄ ထိ မင်းအေပါင်းတိ ့သည်လည်း၊ က ှ ိ ၊ ေ ှ လမိ ၊ နာသနိတိ့မှ

ဆင်းသက်ေသာေယဟဒိ ကိ ဗာ တ်ထံသိ ့ ေစလတ်လျက်၊ သင်သည် လများတိ ့အား
ဘတ်ေသာ စာလိ ပ်ကိ သင့်လက် ှ င့်ကိ င်၍ လာခဲ့ ဟေခ က၏။ ေနရိ သားဗာ တ်သည်လည်း၊
စာလိ ပ်ကိကိင်၍လာ၏။

သတိ ့ကလည်း

၁၅

ထိ င်ေလာ့။ငါတိ ့အား

ဟဆိ သည်အတိ င်း၊ ဗာ တ်သည် သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဘတ်ေလ
မင်းများတိ ့သည်

၏။ ၁၆ ထိ စကားအလံ းစံ တိ ့ကိ

ကား လ င်၊ အချင်းချင်း ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
စိ တ် ှ ိ ၍၊ ငါတိ ့သည်

ဤစကားအလံ းစံ တိ ့ကိ
ဆိ က၏။

ဘတ်ေလာ့

ှ င်ဘရင်အား ဆက်ဆက် ကားေလ ာက်ရမည်ဟ ဗာ တ်ကိ

၁၇ တဖန်သင်သည် ဤစကားအလံ းစံ တိ ့ကိ သ့ တ် မက်သည်အတိ င်း

အဘယ်သိ့ေရးထားသနည်းဟ ေမးြမန်းလ င်၊ ၁၈ ဗာ တ်က၊ သသည်ဤစကားအလံ းစံ တိ ့ကိ
တ် မက်၍၊ အက ်ပ်သည် မှင် ှ င့်ေရးထားပါ၏ဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ၁၉ မင်းများတိ ့က၊
သင်သွားေလာ့။

ေယရမိ ှ င့်

အတ

ပန်းေ ှ ာင်၍ေနေလာ့။

အဘယ်မှာေနသည်ကိ

တစံ တေယာက်မ မသိ ေစ ှ င့်ဟဗာ တ် အားမှာခဲ့ ၍၊ ၂၀ စာလိ ပ်ကိစာေရးေတာ်ဧလိ ှ မာ၏
အခန်း၌

ထား ပီ းမှနန်းေတာ်အတွ င်း၊

အကန်အစင်ေလ ာက် က၍။
ကိ ေစလတ်သြဖင့်၊

၂၁

ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ဝင်၍၊

ထိ အမ

ကိ

ှ င်ဘရင်သည် ထိ စာလိ ပ်ကိယေချဟ၊ ေယဟဒိ

ေယဟဒိ သည်

စာေရးေတာ်ဧလိ ှ မာ

၏

အခန်းထဲ ကယ၍၊

ှ င်ဘရင်အစ ှ ိ ေသာ အထံ ေတာ်၌ ရပ်ေနေသာ မးမတ်အေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဘတ်ေလ၏။ ၂၂
ထိ အခါနဝမလြဖစ်၍၊ ှ င်ဘရင်သည် ေဆာင်း ကာလ၌ စံ ေပျာ်ရာနန်းအခန်းတွ င်ထိင်၍၊
ေ ှ ေတာ်
့
၌ မီ းမယ်ဖျူးေပ မှာ မီ းခဲ ပံ ှ ိ ၏။ ၂၃ ေယဟဒိ သည် သံ းေလးခဏ်းေလာက် ဘတ်မိ
လ င်၊ ှ င်ဘရင်သည် စာေရး၏ထား ှ င့်လှ ီ း၍ မီ းမယ်ဖျူး ေပ မှာ ှ ိ ေသာ မီ းထဲ သိ့ စာလိ ပ်ကိ
ချပစ်လ င်၊ အကန် အစင်က မ်းေလာင်ေလ၏။ ၂၄ ှ င်ဘရင်မှစ၍၊ ထိ စကားအလံ းစံ တိ ့ကိ
ကား ေသာ ှ င်ဘရင်၏ က န်တေယာက်မ မေ ကာက်၊ မိ မိ အဝတ်ကိလည်း မဆတ် က။ ၂၅
ှ င်ဘရင်သည် စာလိ ပ်ကိမီးမ ိ ေစြခင်
့
းငှ ါ၊ ဧလနာသန်၊ ေဒလာယ၊ ေဂမရိ တိ့သည်
ေတာင်းပန်ေသာ်

လည်း၊

ှ င်ဘရင်သည်

သတိ ့စကားကိ

နားမေထာင်။

၂၆

တဖန် ှ င်ဘရင်သည် စာေရးဗာ တ် ှ င့် ပေရာ ဖက်ေယရမိ ကိ ဘမ်းဆီ းေစြခင်းငှ ါ၊
သားေတာ်ေယရ
တိ ့ကိ

ေမလ၊

ေစလတ်ေလ၏။

ေယရမိ

အာဇေရလသားစရာယ၊

သိ ့ရာတွ င်၊

ထာဝရဘရားသည်

အာဗေဒလသားေ ှ လမိ
ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ
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ဝှက်ထားေတာ်မ၏။ ၂၇ ေယရမိ တ် မတ်သည်အတိ င်း ဗာ တ်ေရးထား ေသာ ထိ စာလိ ပ်ကိ
ှ င်ဘရင်မီး ိ ေသာေနာက်
့
၊ ထာဝရ ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေယရမိ သိ့ေရာက်လာ
သည်ကား၊ ၂၈ သင်သည်အြခားေသာ စာလိ ပ်ကိယ၍၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာယကိ မ်မီး ိ ေသာ
့
အရင်စာလိ ပ်၌ ပါသမ ေသာ စကားရင်းအတိ င်း ေရးထားေလာ့။ ၂၉ သင်သည် ယဒ ှ င်ဘရင်
ေယာယကိ မ်အား

ေြပာဆိ ရမည်မှာ၊

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဗာဗလန်

ှ င်ဘရင်သည် ဆက်ဆက်လာ၍ ဤြပည်ကိ ဖျက်ဆီးလိ မ့ ်မည်။ လ ှ င့်တိ ရ စာန်အေပါင်းတိ ့ကိ
သတ် သင်ပယ် ှ င်းလိ မ့ ်မည်ဟေသာ စကားကိ အဘယ်ေ ကာင့် ေရးထားသနည်းဟ
သင်သည်ဆိ၍ စာလိ ပ်ကိမီး ိ ့ ပီ ။ ၃၀ ထိ ေ ကာင့်၊ ထာဝရဘရားသည် ယဒ ှ င်ဘရင်
ေယာယကိ မ်ကိ

ရည်မှတ်၍

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သ၏အမျိုးအ ွယ်သည်

ဒါဝိ ဒ်၏ရာဇပလင်ေပ မှာ မထိ င်ရ။ သ၏အေသေကာင်ကိ ေန့အချိန်၌ေနပထဲ သိ့ ၎င်း၊
ညဥ့်အချိန်၌ ှ င်းခဲ ထဲသိ့၎င်း ပစ်လိက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၁ သမှစ၍ သ၏သားေြမးတိ ့ကိ၎င်း၊
သ၏ က န်တိ့ကိ၎င်း၊ အြပစ် ှ င့်အေလျာက် ငါစီ ရင်မည်။ သတိ ့ ှ င့်ေယ

ှ လင် မိ သ
့

ယဒြပည်သားတိ ့သည် နား မေထာင်၊ သတိ ့အေပ သိ ့ ငါ ခိ မ်းသမ ေသာ ေဘးဥပဒ် တိ ့ကိ
ေရာက်ေစမည်ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ထိ အခါေယရမိ သည်အြခားေသာ စာလိ ပ်ကိ ယ၍၊
ေနရိ သားစာ ေရးဗာ တ်အားေပးသြဖင့်၊ ယဒ

ှ င်ဘရင်ေယာယကိ မ်မီး ိ ေသာစာ၌
့

ပါသမ ေသာ စကားတိ ့ကိ ေယရမိ သည် တ် မတ်၍၊ ဗာ တ်သည်ေရး ထား၏။ အလားတေသာ
စကားအများကိ လည်းထပ်၍ သွ င်းရ၏။

၃၇ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည်
ေယာယကိ မ်သားေခါနိ

အရာ၌၊

နန်းထိ င်ေလ၏။

ထာဝရဘရားသည်

၂

ယဒ

ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထားေသာ

ေယာ ှ ိ မင်း ကီ း၏

သားေဇဒကိ မင်း ကီ းသည်

ေယရမိ အားြဖင့်

မိ န့်ေတာ်

မေသာ

စကားေတာ်တိ့ကိ၊ ထိ မင်း ကီ းအစ ှ ိ ေသာ က န်များ၊ ြပည်သြပည်သားများတိ ့သည်
နားမေထာင်ဘဲ

ေန က၏။

၃

တရံ ေရာအခါ

ေဇဒကိ မင်း ကီ းသည်၊

ေ ှ လမိ

သားေယဟကလ ှ င့်ယဇ် ပေရာဟိ တ် မာေသယသား ေဇဖနိတိ့ကိ ပေရာဖက်ေယရမိ ထံသိ ့
ေစလတ်၍၊ ငါတိ ့ အဘိ ့ငါတိ ့ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားအားဆေတာင်း ပါေလာ့ဟ
မှာလိ က်၏။

၄ ထိ အခါ ေယရမိ သည်

ေထာင်ထဲသိ့ မေရာက် ေသး။ လများ

တိ ့ ှ င့်ေပါင်းေဘာ်လျက် ေနေသး၏။ ၅ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ပိ င်းေသာ ခါလဒဲလတိ ့သည်၊
အဲ ဂတုြပည်မှ ဖာေရာဘရင်၏ ဗိ လ်ေြခများစစ်ချီ၍ လာေ ကာင်းကိ ကားလ င်၊ ထိ မိ မ့ ှ
ထွ က်သွား က ပီ ။ ၆ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ပေရာဖက်ေယရမိ သိ့
ေရာက်၍၊

ေယရမိ

၇ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
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ငါ့ကိေမးေလ ာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ သင့်ကိ မှာလိ က်ေသာ ယဒ ှ င်ဘရင်အား ဤသိ ့ြပန်ေြပာ ေလာ့။
သင်တိ့ကိစစ်ကြခင်းငှ ါလာေသာ

ဖာေရာဘရင်၏

အဲ ဂတုြပည်သိ့ ြပန်သွား က
တိ က်ယ

ပီ းလ င်

အကယ်စင်

လိ မ့ ်မည်။

၈ ခါလဒဲလတိ ့သည် လာြပန်၍၊ ဤ မိ က
့ ိ

မီ း ိ ့ ကလိ မ့ ်မည်။

စစ်ခါလဒဲလတိ ့သည်

ဗိ လ်ေြခတိ ့သည်သတိ ့ေနရင်း

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

၉

ငါတိ ့ထံမှ

ထွ က်သွား ကလိ မ့ ်မည်ဟ

ကိ ယ်ကိကိယ်မလှ ည့်စား က ှ င့်။ သတိ ့သည် ထွ က်၍ မသွ ားရ က။

ဆိ ၍

၁၀ ထိ မ မက၊

သင်တိ့ကိစစ်တိက်ေသာ ခါလဒဲ စစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့ကိ သင်တိ့သည်လပ် ကံ သြဖင့်၊ သတိ ့
တွ င်

ဒဏ်ချက်ထိေသာ

သသက်သက်

ကျန် ကင်းေသာ်

လည်း၊

သတိ ့သည်

အသီ းအသီ းမိ မိတိ့ထဲ၌ထ၍၊ ဤ မိ သ
့ ိ ့ မီ း ိ ရ့ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၁

ခါလဒဲစစ်သရဲ တိ့သည် ဖာေရာဘရင်၏ဗိ လ်ေြခ တိ ့ကိ ေ ကာက် ွံ ့၍၊ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ
ဆတ်သွား ကေသာ အခါ၊ ၁၂ ေယရမိ သည်မိမိအမျိုး၌ မိ မိအေမွ ဥစာကိ ခံ အံ့ ေသာငှ ါ၊
ဗယာမိ န်ြပည်သိ့သွားမည်ဟ
၁၃

ဗယာမိ န်တံခါးဝသိ ့

အ ကံ ှ ိ ၍

ေယ

ေရာက်ေသာအခါ၊

ှ လင် မိ မ့ ှ

ဟာနနိ

ထွ က်သွားေလ၏။

သားြဖစ်ေသာ

ေ ှ လမိ ၏

သားကင်းမးဣရိ ယက၊ သင်သည်ခါလဒဲ လတိ ့ဘက်သိ့ ကးသွ ားပါသည် တကား ဟဆိ လျက်၊
ပေရာဖက်ေယရမိ ကိဘမ်းဆီ းေလ၏။ ၁၄ ေယရမိ ကလည်း၊ မဟတ်ပါ။ ခါလဒဲလတိ ့ ဘက်သိ့
ငါမကးမသွ ားပါဟဆိ ေသာ်လည်း၊ ဣရိ ယသည် နားမေထာင်ဘဲ၊ ေယရမိ ကိ ယ၍
မင်းများထံ သိ ့ ပိ ့ေဆာင် ေလ၏။ ၁၅ မင်းများတိ ့သည် အမျက်ထွက်၍ ေယရမိ ကိ ိ က် ပီ းမှ၊
စာေရးေတာ်ေယာနသန်၏အိ မ်၌ ေလှာင်ထား က၏။ ထိ အိမ်ကိ ေလှာင်အိမ်လပ် ှ င့်သတည်း။
၁၆ ေယရမိ သည် အိ မ်ေအာက်ေ ြမတွ င်း၊ ေလှာင် အိ မ်ထဲသိ့ေရာက်၍၊ ေန့ရက်များစွ ာ

ေနရေသာေနာက်၊
ထာဝရဘရား၏
ေမးြမန်းလ င်၊

၁၇ ေဇဒကိ မင်း ကီ းသည် လကိ ေစလတ်၍ ေယရမိ ကိ တ် ပီ းမှ၊

တ်ကပတ်ေတာ် ှ ိ သေလာ
ေယရမိ က၊

ဟ

တ်ကပတ်ေတာ် ှ ိ ပါ၏။

နန်းေတာ်၌

တိ တ်ဆိတ်စွာ

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ဗာဗလန်

ှ င်ဘရင်လက်သိ့ေရာက်ပါလိ မ့ ်မည်ဟ ြပန်ေလ ာက်၏။ ၁၈ တဖန်ေယရမိ က၊ အက ်ပ်သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ဤလမျိုးကိ

ြပစ်မှားသေလာ။
ြပစ်မှားသေလာ။

ေလှာင်ထား ကသနည်း။

၁၉

ကိ ယ်ေတာ်၏က န်တိ့ကိ
အဘယ်မည်

ြပစ်မှား

ေသာအြပစ်ေ ကာင့်

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည်

သင်တိ့ ှ င့်

သေလာ။
အက ်ပ်ကိ
ဤြပည်ကိ

မတိ က်မလာရဟ ေဟာေြပာေသာသင်တိ့၏ ပေရာဖက် တိ ့သည် ယခအဘယ်မှာ
ှ ိ ကသနည်း။

၂၀ သိ ့ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်သခင်အ ှ င်မင်း ကီ း၊ နားေထာင်ေတာ်မပါ၊

အက ်ပ်ေတာင်းပန်ေသာစကားကိ နားခံ ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ ေသေစြခင်းငှ ါ၊ စာေရး

ေယရမိ
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ေတာ်ေယာနသန်အိမ်သိ့ ြပန်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်ဟ ေဇဒကိ မင်း ကီ းကိ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၂၁
ထိ အခါ ေဇာဒကိ မင်း ကီ းအမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၍၊ ေယရမိ ကိ ေထာင်ဝင်း၌ ထား က၏။ မိ တ
့ ွ င်
မန့်မကန်မှီ တိ င်ေအာင်၊ မန့်သည်

တန်းမှမန့်တလံ းကိ

ေန့တိင်း အစဥ်ေပးရ၏။

ထိ သိ့ေယရမိ သည် ေထာင်ဝင်းထဲ မှာ ေနေလ၏။

၃၈ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဤ မိ ့

ထဲ မှာေနေသာ

ထားေဘး၊ မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ကာလနာေဘးတိ ့ ှ င့်ေသလိ မ့ ်မည်။
ဘက်သိ့

ထွ က်သွားေသာ

သသည်

အသက်ချမ်းသာ၍၊

သသည်

၂ ခါလဒဲလတိ ့

လက်ရ

ဥစာကဲ့ သိ ့

ကိ ယ်အသက်ကိ ရလိ မ့ ်မည်ဟ၍၎င်း၊ ဤ မိ ့ ကိ ဗာဗလန် ှ င် ဘရင်၏ဗိ လ်ေြခလက်သိ့
ဆက်ဆက်

အပ်၍၊

မိ န့်ေတာ်မ၏ဟ၊

သသည်

သိ မ်းယလိ မ့ ်မည်ဟ၍၎င်း၊

ေယရမိ သည်

လအေပါင်းတိ ့အား

ထာဝရဘရား

၃

ေဟာေြပာတတ်ေသာ

စကားများကိ မဿန်သားေ ှ ဖတိ ၊ ပါ ရသားေဂဒလိ ၊ ေ ှ လမိ သားေယဟကလ၊ မာလ
ခိ သားပါ ရတိ ့သည် ကားေသာအခါ၊ ၄ ထိ မးမတ်တိ့သည် ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ဝင်၍၊ ဤသ သည်
ဤသိ ့ေသာ စကားကိ ေြပာသြဖင့်၊ မိ ထ
့ ဲ မှာ ကျန် ကင်းေသးေသာစစ်သရဲ အစ ှ ိ ေသာ
လအေပါင်း

တိ ့၏

လက်ကိအားေလျာ့ေစတတ်ပါ၏။

သသည်

ဤလမျိုး

၏

အကျိုးကိ မ ပစတတ်၊ ဖျက်ဆီးတတ်ပါ၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ သ့ကိကွပ်မျက်ပါမည်အေ ကာင်း
အခွ င့ ်ေတာင်းပန်ပါ၏ ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၅ ေဇဒကိ မင်း ကီ းက၊ သသည် သင်တိ့လက်၌ ှ ိ ၏။
ှ င်ဘရင်သည် သင်တိ့အလိ ကိ မဆီ းတား ိင်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ ထိ အခါ ေယရမိ ကိ ယ၍၊
ေထာင်ဝင်းထဲ မှာ

ှ ိ ေသာသားေတာ် မာလခိ ၏ေြမတွ င်း၌

ထိ ေြမတွ င်း၌ေရမ ှ ိ ၊ ွံ သာ
့
ှ ိ ၍၊ ေယရမိ သည်
ေြမတွ င်း၌
ဧဗဒ

ချထားေ ကာင်းကိ

ေမလက်သည်

ကိ း ှ င့်ေလ ာ့ချ

ွံ ့၌ ကံ လျက်ေန၏။ ၇ ထိ သိ့ေယရမိ ကိ

နန်းေတာ်အရာ ှ ိ ြဖစ်ေသာသ၊

ကားသိ ေသာအခါ၊

က၏။

ှ င်ဘရင်သည်

က ှ အမျိုးသား
ဗယာမိ န်တံခါးဝ၌

ထိ င်ေနေတာ်မစဥ်တွင်၊ ၈ ထိ သသည် နန်းေတာ်ထဲကထွ က်၍ အထံ ေတာ်သိ့ သွ ား ပီ းလ င်၊ ၉
အက ်ပ်သခင်အ ှ င်မင်း ကီ း၊ ထိ သတိ ့သည် ပေရာဖက် ေယရမိ ကိ ပေလသမ တိ ့၌
မှား ကပါ ပီ ။ ေြမတွ င်း၌ချထား ကပါ ပီ ။ မိ ့၌မန့်ကန်ေသာေ ကာင့်၊ ထိ တွင်း၌ငတ်မွတ်၍
ေသပါလိ မ့ ်မည်ဟေလ ာက်ေသာ်၊ ၁၀ ှ င်ဘရင်က၊ ပေရာဖက်ေယရမိ မေသမှီ ဤ အရပ်မှ
လသံ းဆယ်ကိ

ေခ သွ ား၍၊

ေြမတွ င်းထဲ က

ဧဗဒေမလက်ကိ အမိ န့် ေတာ် ှ ိ ၏။
နန်းေတာ်အတွ င်း ဘ
ယ ပီ းမှ၊

ေယရမိ

ေယရမိ

တ်ယေလာ့ဟ၊

က ှ အမျိုးသား

၁၁ ဧဗဒေမလက်သည်လည်း လတိ ့ကိ ေခ ၍

ာတိ က်ေအာက်သိ့ဝင် ပီ းလ င်၊ ေဟာင်း ွမ်းေသာ အဝတ်စတ်များကိ
ှ ိ ရာ

ေြမတွ င်း၌

ကိ း ှ င့်ေလ ာ့ချေလ၏။

၁၂

ထိ အခါက ှ
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အမျိုးသားဧဗဒေမလက်က၊

ေဟာင်း ွမ်းေသာ

ဤအဝတ်စတ်တိ့ ှ င့်သင်၏

လက်က တီ း ကား၌ ကိ းကိ ခခံ ပါေလာ့ဟဆိ သည်အတိ င်း ေယရမိ
ထိ သိ့ေယရမိ ကိေ ြမတွ င်းထဲ က ကိ း ှ င့်
ေထာင်ဝင်းထဲ မှာ ေနေလ

ဆွဲ တင်

က၏။

ပေလ၏။

ထိ ေနာက်

၁၃

ေယရမိ သည်

၏။ ၁၄ တဖန်ေဇဒကိ မင်း ကီ းသည် လကိ ေစလတ်၍၊

ဗိ မာန်ေတာ်၌ တတိ ယအတွ င်းခန်းထဲ သိ့ ေယရမိ ကိ ေခ ပီ းလ င်၊ သင်၌ တစံ တခကိ
ငါေမးြမန်းမည်။ အဘယ်အရာကိ မ

မထိ မ်မဝှက် ှ င့်ဟဆိ ေသာ်၊

၁၅ ေယရမိ က၊

အက ်ပ်ေလ ာက်လ င်၊ အက ်ပ်ကိ မသတ်ဘဲအမှန်ေနေတာ်မမည်ေလာ။ အက ်ပ်သည်
အ ကံ ေပးလ င်၊

အက ်ပ်စကားကိ

ေမးေလ ာက်ေလ၏။

နားေထာင်ေတာ်မ

မည်ေလာဟ

ေဇဒကိ ကိ

၁၆ ေဇဒကိ မင်း ကီ းကလည်း၊ ငါတိ ့ကိ အသက် ှ င်

ေသာ

သတဝါြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ဖန်ဆင်းေသာ ထာဝရ ဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
သင့်ကိ ငါမသတ်။

သင့်အသက်ကိ ှ ာေသာ

ထိ လတိ ့လက်သိ့

သင့်ကိ ငါ

မအပ်ဟ

ေယရမိ အားတိ တ်ဆိတ်စွာ ကျိန်ဆိေလ၏။ ၁၇ ေယရမိ ကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရား
သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ကိ ယ်ေတာ်

သည်ဗာဗလန်

ှ င်

အသက်ချမ်းသာရေတာ်မမည်။

ဘရင်၏မးမတ်တိ့ထံသိ ့

ဤ မိ သ
့ ည်လည်း

မီ း ိ ့

အမှန်ထွက်သွားလ င်
ြခင်း ှ င့်လွ တ်လိမ့ ်မည်။

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်တကွ ေဆွ ေတာ် မျိုးေတာ်တိ့သည် အသက်ချမ်းသာရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၈
သိ ့မဟတ်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ၏ မးမတ်တိ့ထံသိ ့ မထွ က်မသွ ားလ င်၊
ဤ မိ က
့ ိ ခါလဒဲ လတိ ့လက်သိ့အပ်၍၊ သတိ ့သည် မီ း ိ ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ကိ ယ်ေတာ်သည်လည်း၊
သတိ ့လက် ှ င့်မလွ တ်ရဟ ေဇဒကိ ကိ ေလ ာက်ဆိ၏။

၁၉ ေဇဒကိ မင်း ကီ းကလည်း၊

ခါလဒဲလတိ ့ဘက်သိ့ ကးသွ ားေသာ ယဒလတိ ့ကိ ငါေ ကာက်၏။ ငါ့ကိသတိ ့ လက်သိ့အပ်၍၊
ငါသည်ကဲ့ရဲ ့ြခင်း ကိ ခံရမည်စိးရိ မ်သည် ဟဆိ လ င်၊ ၂၀ ေယရမိ က၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိမအပ်ရ။
အက ်ပ် ဆင့်ဆိ ေသာ ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ နားေထာင် ေတာ်မပါ။ ထိ သိ့ ပလ င်
ချမ်းသာရ၍ အသက် ှ င်ေတာ် မမည်။ ၂၁ သိ ့မဟတ်၊ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ငါမထွ က်မသွ ားဟ
ြငင်းလ င်၊ အက ်ပ်အား ထာဝရဘရား ြပေတာ်မေသာ အရာဟမကား၊ ၂၂ နန်းေတာ်၌
ကျန် ကင်းသမ ေသာ မိ န်းမတိ ့ကိ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏မးမတ်တိ့ထံသိ ့ ထတ်ေဆာင် ကလိ မ့ ်
မည်။ ထိ မိန်းမတိ ့ကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၏အေဆွ ခင်ပွန်း တိ ့သည် ေသွ းေဆာင်၍ ိင် က ပီ ။
ေြခေတာ်သည် ံ ့၌ ကံ ၍၊ သတိ ့သည် ဆတ်သွား က ပီ ဟ ကိ ယ်ေတာ်အား ဆိ ကလိ မ့ ်မည်။
၂၃

ထိ သိ့ကိယ်ေတာ်၏

ထတ်ေဆာင် ကလိ မ့ ်မည်။

ေယရမိ

မယား ှ င့်သားသမီ း
ကိ ယ်ေတာ်လည်း

ှ ိ သမ

တိ ့ကိ

ခါလဒဲလတိ ့ထံသိ ့

သတိ ့လက် ှ င့်မလွ တ်ဘဲ၊

ဗာဗလန်
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ှ င်ဘရင်လက်သိ့ေရာက်၍၊ ဤ မိ က
့ ိ မီ း ိ ေစေတာ်
့
မမည်ဟ ေလ ာက် ၏။
ေဇဒကိ ကလည်း၊

ဤစကားကိ

အဘယ်သမ

မ ကားမသိ ေစ ှ င့်။

၂၄

သိ ့ ပလ င်၊

သင်သည်မေသရ။ ၂၅ ငါသည် သင် ှ င့်စကားေြပာေ ကာင်းကိ မးမတ် တိ ့သည် ကား၍
သင် ှ ိ ရာသိ ့လာလျက်၊ သင်သည်

ှ င်ဘရင်အား အဘယ်သိ့ေလ ာက်သည်ကိ ၎င်း၊

ှ င်ဘရင်သည် သင့်အားအဘယ်သိ့ မိ န့်ေတာ်မသည်ကိ ၎င်း၊ ငါတိ ့အား ကားေြပာပါေလာ့။
မထိ မ်မဝှက်ပါ ှ င့် ဟဆိ လ င်၊ ၂၆ သင်ကလည်း၊ငါ့ကိေသေစြခင်းငှ ါ၊ ေယာနသန် အိ မ်သိ့
ြပန်ေစ

ေတာ်မမမည်အေ ကာင်း၊ ှ င်ဘရင်ထံ၌ ငါအသနားေတာ်ခံ ပီ ဟ သတိ ့အား

ြပန်ေြပာေလာ့ဟ၊ ေယရမိ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၇ ထိ အခါမးမတ်အေပါင်းတိ ့သည်

ေယရမိ ှ ိ ရာသိ ့ လာ၍ ေမးစစ် က၏။ သသည်လည်း၊ ှ င်ဘရင်မှာထား သမ အတိ င်း
ြပန်ေြပာ ပီ းမှ၊ သတိ ့သည် မေမးမစစ်ဘဲ ေန က၏။ ထိ အမကိ အဘယ်သမ မရိ ပ်မိ က။ ၂၈
ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ တိ က်၍ရေသာ ေန့တိင် ေအာင်၊ ေယရမိ သည် ေထာင်ဝင်းထဲ မှာေနရ၏။
ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ည် ရန်သလက်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ေထာင်ဝင်းထဲ မှာ ှ ိ ေသး၏။

၃၉ ယဒ ှ င်ဘရင်

ေဇဒကိ မင်း ကီ းနန်းစံ ကိ း ှ စ်

ဒသမလတွ င်၊

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ဗိ လ်ေြခအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ လာ၍ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ
ဝိ င်းထား က၏။
ဖိ ေဖါက်၍၊

၂ ေဇဒကိ မင်း ကီ းနန်းစံ ဆယ်တ ှ စ်၊ စတတလ ကိ းရက်ေန့၌ မိ က
့ ိ
၃ ေ ထားဝန်ေနရဂါလ ှ ေရဇာ၊ မိ န်းမစိ းအပ်စာ

သခိ မ်၊ မာဂပညာ

ှ ိ အပ်ေနရဂါလ ှ ေရဇာတည်းဟေသာ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏မးမတ်အစ ှ ိ ေသာ မးေတာ်
မတ်ေတာ်အေပါင်းတိ ့သည်
ယဒ ှ င်ဘရင်ေဇဒကိ မင်း ှ င့်

မိ ထ
့ ဲ သိ့ဝင်၍၊ အလယ်ချက် တံ ခါးဝ၌ထိ င် က၏။
စစ်သရဲ အေပါင်း

တိ ့သည်

ထိ လများကိ

၄

ြမင်လ င်၊

ညဥ့်အခါေြပး၍ ဥယျာဥ် ေတာ်လမ်းကိ လိ က်လျက်၊ မိ ့ ိ း ှ စ်ထပ်စပ် ကား တံ ခါးြဖင့် ထွ က် ပီ းမှ
လွ င်ြပင်သိ့

သွ ား က၏။

၅

ခါလဒဲစစ်သရဲ တိ့သည်

လွ င်ြပင်၌ေဇဒကိ မင်းကိ မှီ၍ ဘမ်းဆီ း ပီ းမှ၊ ဗာဗလန်

လိ က်လျက်၊

ေယရိ ေခါ

ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ ှ ိ ရာ

ဟာမတ်ြပည်ရိဗလ မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်သွား က၏။ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ေဇဒကိ မင်း၏ အမကိ
စစ်ေ ကာစီ ရင်၍၊ ၆ ရိ ဗလ မိ မ့ ှ ာ ေဇဒကိ သားတိ ့ကိ အဘ မျက် ေမှာက်၌ သတ်ေလ၏။
ယဒမးမတ်အေပါင်းကိ လည်း သတ်ေလ၏။

၇ ေဇဒကိ မျက်စိကိလည်း ေဖာက် ပီ းမှ၊

သ့ကိေ ကးဝါ ကိ း ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်ေလ၏။ ၈ ခါလဒဲလတိ ့သည်လည်း၊ နန်းေတာ် ှ င့် ဆင်းရဲ
သားအိ မ်တိ့ကိ မီ း ိ ့၍၊ မိ ့ ိ းကိ ဖိ ဖျက် က၏။ ၉ ထိ အခါ ကိ ယ်ရံေတာ်မးေနဗဇာရဒန်သည်
မိ ထ
့ ဲ မှာကျန် ကင်းေသာသ၊ ခါလဒဲလဘက်သိ့ ကးသွ ား ှ င့်ေသာသ၊ ကျန် ကင်းသမ ေသာ
သတိ ့ကိဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ သိ မ်းသွ ားေလ၏။ ၁၀ သိ ့ရာတွ င်၊ ဥစာအလ င်းမ ှ ိ ေသာ ဆင်းရဲ သား
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အချို ့တိ့ကိ ယဒြပည်၌ထားခဲ့ ၍၊ စပျစ်ဥယျာဥ် ှ င့် လယ်ယာတိ ့ကိ ေပးေလ၏။

၁၁

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ေယရမိ အမ၌၊ ကိ ယ်ရံေတာ်မးေနဗဇာရဒန်ကိ
မှာထား ှ င့် သည်ကား၊ ၁၂ ေယရမိ ကိယ၍ ေကာင်းမွ န်စွာ ကည့် ေလာ့။ မ ှ ဥ်းဆဲ ှ င့်။
သေြပာသည်အတိ င်း

သ့ကိ ပေလာ့ဟ

မှာထားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊

၁၃

ကိ ယ်ရံေတာ်မးေနဗဇာရဒန်၊ မိ န်းမစိ းအပ် ေနဗ ှ ာဇဗန်၊ မာဂပညာ ှ ိ အပ်ေနရဂါလ ှ ဓရဇာအစ
ှ ိ ေသာ

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏မးမတ်အေပါင်းတိ ့သည်

ေယရမိ ကိေထာင်ဝင်းထဲ က

တ်ယ ပီ းလ င်၊

လကိ ေစလတ်၍၊

သ၏ေနရာသိ ့

၁၄

ပိ ့ေဆာင်ေစြခင်းငှ ါ၊

ှ ာဖန်သားြဖစ်ေသာ အဟိ ကံ၏သားေဂဒလိ ၌ အပ် က၏။ သိ ့ြဖစ်၍၊ ေယရမိ သည်
ြပည်သားများ ှ င့်အတ ေနရေလ၏။ ၁၅ ေယရမိ သည်ေထာင်ဝင်းထဲ မှာ အချုပ်ခံရေသာ အခါ၊
ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ေရာက်၍၊ ၁၆ သင်သည် က ှ အမျိုးသား ဧဗဒေမလက်ကိ
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ် မသည်ကား၊ ဤ မိ ၏
့ အကျိုးကိ မ ပစ၊ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ ငါ့စကားကိ ငါတည်ေစမည်။
ကာလအချိန်ေရာက်လ င်၊ သင့်ေ ှ ့၌ ငါ့စကားြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။

၁၇ သိ ့ေသာ်လည်း၊

ထိ ကာလ၌သင့်ကိ ငါကယ် တ် မည်။ သင်ေ ကာက်ေသာ သတိ ့လက်သိ့ သင်မေရာက်ရ။ ၁၈
ငါသည် သင့်ကိ စင်စစ်ကယ် တ်မည်။ သင်သည် ထားြဖင့် မဆံ းရ။ လက်ရဥစာကဲ့ သိ ့ ကိ ယ်
အသက်ကိ ရလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်သည် ငါ့ကိကိးစားေသာ ေ ကာင့်တည်းဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၀ ကိယ်ရံေတာ်မး ေနဗဇာရဒန်သည်

ေယရမိ ကိ တဖန် သိ မ်းသွ ား၍ ရာမ မိ ့၌

လတ်ေသာေနာက်၊ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေရာက် လာသည်အရာမှာ၊
ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာ ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားအေပါင်း
တိ ့ ှ င့်အတ၊ ေယရမိ သည်သံ ကိ း ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ခံ ရေသာအခါ၊ ၂ ကိ ယ်ရံေတာ်မးသည်
သ့ကိေခ ၍၊ သင်၏ ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည် ဤြပည်၌ ေရာက်ေသာ အမကိ
ခိ မ်းေတာ်မ ှ င့် ပီ ။ ၃ ခိ မ်းေတာ်မသည်အတိ င်းလည်း၊ အမကိ ေရာက် ေစ၍ စီ ရင်ေတာ်မ ပီ ။
သင်တိ့သည် အမိ န့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်၊ ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊
ဤအမသည် သင်တိအ
့ ေပ သိ ့ ေရာက်ေလ ပီ ။ ၄ ယခမှာ သင့်လက်၌ ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိ ေသာ
သံ ကိ းကိ ငါခ တ်မည်။ ငါ ှ င့်အတ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ လိ က်လာြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ လ င် လိ က်လာပါ။
ငါသည် ေကာင်းမွ န်စွာ ကည့် မည်။ ငါ ှ င့်အတ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ လိ က်ြခင်းငှ ါ အလိ မ ှ ိ လ င်
မလိ က် ှ င့်။ တြပည်လံ းသည် သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ၏။ အ ကင်အရပ်သိ့သွားေကာင်းသည်ဟ
စိ တ်ထင်လ င်၊ ထိ အရပ်တည်းဟေသာ စိ တ်ေရာက်ရာ အရပ်သိ့ သွ ားပါေလာ့ဟဆိ ၏။ ၅
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ေယရမိ သည်ကိယ်ရံေတာ်မးထံ မှ မထွ က်မှီ၊ ကိ ယ်ရံေတာ်မးက၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည်
ယဒ

ြပည်နယ်တွင်၊

မိ အ
့ ပ်အရာ၌ခန့်ထားေတာ်မေသာ

ှ ာဖန်၏သားြဖစ်ေသာ

အဟိ ကံ၏သားေဂဒလိ ထံ သိ ့ြပန်၍၊ ြပည်သားများ ှ င့်အတေနပါေလာ့။ သိ ့မဟတ်၊
စိ တ် ှ ိ သည်အတိ င်း

သွ ားပါေလာ့ဟဆိ လျက်၊

စားစရိ တ်

ှ င့်လက်ေဆာင်ကိ

ေပး၍လတ်လိက်ေလ၏။ ၆ ထိ အခါ ေယရမိ သည် အဟိ ကံသားေဂဒလိ ှ ိ ရာ မိ ဇပါ မိ သ
့ ိ့
သွ ား၍၊ ြပည်၌ကျန် ကင်းေသးေသာ သတိ ့ ှ င့် အတေနေလ၏။ ၇ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည်
အဟိ ကံသား

ေဂဒလိ

ကိ ြပည်အပ်အရာ၌

ခန့်ထား၍၊

ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ့

သိ မ်းယ

ရာ၌မပါေသာ ေယာက်ျားမိ န်းမသငယ်ဆင်းရဲ သားအချို ့ တိ ့ကိ သ၌အပ်ေ ကာင်းကိ ၊
ေတာမှာ ှ ိ ေသာ

တပ်မးတိ ့

ှ င့်စစ်သရဲ များတိ ့သည်

ကားသိ ကေသာအခါ၊

၈

နာသနိသားဣ ှ ေမလ၊ ကာရာသားေယာဟနန် ှ င့်ေယာနသန်၊ တာ မက်သားစရာယ၊
ေနေတာဖတ်

အမျိုး၊

ဧဖဲ ၏သားများ၊

မာခသိ အမျိုး

သားေယဇနိတိ့

သည်

မိ မိလများ ှ င့်တကွ ေဂဒလိ ှ ိ ရာမိ ဇပါ မိ သ
့ ိ ့လာ၍၊ ၉ ှ ာဖန်၏သားြဖစ်ေသာ အဟိ ကံ၏သား
ေဂဒလိ က၊

ခါလဒဲမင်း၏အမကိ

ဤြပည်၌ေန၍

ဗာဗလန်

ေဆာင် ွက်ရမည်

ှ င်ဘရင်အမကိ

အခွ င့ ်ကိ

မစိ းရိ မ် က ှ င့်။

ေဆာင် ွက် ကေလာ့။

သိ ့ ပလ င်၊

ချမ်းသာရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ငါမကား၊ လာလတံ့ ေသာ ခါလဒဲလတိ ့စကားကိ နားေထာင်ြခင်းငှ ါ
မိ ဇပါ မိ မ့ ှ ာေနမည်။ သင်တိ့မကား၊ စပျစ်ရည်ကိ၎င်း၊ ေ ွကာလအသီ းကိ ၎င်း၊ ဆီ ကိ၎င်း
သိ မ်း၍အိ း၌သိ ထား ကေလာ့။ ယခ ဝင်ြပန်ေသာ မိ ့ ွာ တိ ့၌ေန ကေလာ့ဟ၍၊ ထိ သတိ ့အား
သစာ ပေလ၏။ ၁၁ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ယဒြပည်၌ လအချို ့တိ့ ကိ ကျန် ကင်းေစ၍၊
ှ ာဖန်၏သားြဖစ်ေသာ အဟိ ကံ၏ သား ေဂဒလိ ကိမင်းအရာ၌ ခန့်ထားေ ကာင်းကိ ၊ ေမာဘ
ြပည်၊

အမုန်ြပည်၊

ဧဒံ ြပည်အစ ှ ိ ေသာ

အတိ င်းတိ င်း

အြပည်ြပည်တိ့၌ ှ ိ ေသာ

ယဒလအေပါင်းတိ ့သည် ကားသိ ကေသာအခါ၊ ၁၂ ှ င်ထတ်ရာြပည်အရပ်ရပ်တိ့မှ ြပန်လာ၍၊
ယဒြပည်။

ေဂဒလိ ှ ိ ရာမိ ဇပါ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်သြဖင့်၊

များစွ ာ

ေသာ

စပျစ်ရည် ှ င့်

ေ ွကာလအသီ းကိ သိ မ်းယ က၏။

၁၃ ထိ ေနာက်မှ၊ ကာရာသားေယာဟနန်သည်

ေတာ၌ ှ ိ ေသာတပ်မးများ ှ င့်တကွ ၊

ေဂဒလိ ှ ိ ရာမိ ဇပါ မိ ့

သိ ့လာ၍၊

၁၄

ကိ ယ်ေတာ်ကိသတ်ေစြခင်းငှ ါ၊ အမုန် ှ င်ဘရင် ဗာလိ တ်သည် နာသနိသားဣ ှ ေမလကိ
ေစလတ် ေ ကာင်းကိ အမှန်သိပါ၏ေလာဟ ေမးေလ ာက်ေသာ် လည်း၊ ထိ စကားကိ
အဟိ ကံသားေဂဒလိ သည်မယံ ။
အက ်ပ်သွား၍နာသနိသား

၁၅

ထိ အခါ

ကာရာသားေယာဟနန်ကလည်း၊

ဣ ှ ေမလကိ သတ်ရေသာ

အခွ င့ ်ကိ

ေပးပါေလာ့။

အဘယ်သမ မသိ ရ။ သသည် ကိ ယ်ေတာ်ကိသတ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ထံ၌ စေဝးေသာယဒလ
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အေပါင်းတိ ့သည် အရပ်ရပ်သိ့ကွဲြပားသြဖင့်၊ ယဒြပည်၌ ကျန် ကင်းေသာ သတိ ့သည်
အဘယ်ေ ကာင့်ပျက်စီးရ

ကပါမည်နည်းဟ၊ မိ ဇပါ မိ ့၌ ေဂဒလိ ကိ တိ တ်ဆိတ်စွာ

ေလ ာက်ေသာ်လည်း၊ ၁၆ အဟိ ကံသားေဂဒလိ က၊ သင်သည်ထိသိ့မ ပရ။ ဣ ှ ေမလ၌
မမှန်ေသာစကားကိ ြပန်ေြပာ ပီ ဟ၊ ကာရာ သားေယာဟနန်အား ြပန်ေြပာေလ၏။

၄၁ သတမလတွင် ေဆွေတာ်မျိုးေတာ်ြဖစ်ေသာ မင်းသား ဧလိ ှ မာ သားနာသနိ၏သား
ဣ ှ ေမလသည်၊ လတကျိပ် ှ င့်တကွ ၊ အဟိ ကံသား ေဂဒလိ ှ ိ ရာ မိ ဇပါ မိ ့ သိ ့လာ၍၊
ထိ မိ ့၌တစတည်းစားေသာက် က၏။

၂ ထိ အခါနာသနိသား ဣ ှ ေမလ ှ င့်

ထိ လ

တကျိပ်တိ့သည် ထ၍၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်အခွ င့ ် ှ င့် ြပည် အပ်လပ်ေသာ ှ ာဖန်၏သားြဖစ်ေသာ
အဟိ ကံ၏သား ေဂဒလိ ကိထား ှ င့်ခတ်၍ သတ် က၏။ ၃ ဣ ှ ေမလသည်လည်း၊ မိ ဇပါ မိ တ
့ ွ င်
ေဂဒလိ ထံ ၌ ှ ိ ေသာ ယဒလအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ ေတွ ့သမ ေသာ ခါလဒဲ စစ်သရဲ တိ့ကိ၎င်း
သတ်ေလ၏။ ၄ ေဂဒလိ ကိသတ်၍၊ ှ စ်ရက်လွန်ေသာ်လည်း၊ ထိ အမကိ အဘယ်သမ
မသိ ေသးသြဖင့်၊ ၅ ေ ှ ခင် မိ ၊့ ှ ိ ေလာ မိ ၊့ ှ မာရိ မိ မ့ ှ ထွ က်လာေသာ လ ှ စ်ကျိပ်တိ့သည်
မိ မိတိ့မတ်ဆိတ်ကိ ရိ တ် ပီ းလ င်၊ အဝတ်စတ်ကိဝတ်၍ ှ နေသာ ကိ ယ် ှ ိ လျက်၊ ပေဇာ
သကာ ှ င့်နံ သ
့ ာေပါင်းကိ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့လျက် ေရာက်လာ က၏။ ၆ ထိ သတိ ့ကိ
ကိ ဆိအ့ံ ေသာငှ ါ၊ နာသနိသား ဣ ှ ေမလသည် ငိ ေ ကးလျက်၊ မိ ဇပါ မိ မ့ ှ ထွ က်၍ ေတွ ့ေသာအခါ၊
အဟိ ကံသားေဂဒလိ ထံ သိ ့လာ ကေလာ့ ဟ ေခ ေလ၏။

၇ မိ ထ
့ ဲ သိ့ေရာက် ပီ းလ င်၊

နာသနိသားဣ ှ ေမလ ှ င့် သ၏လများတိ ့သည် ထိ သတိ ့ကိသတ်၍၊ ေြမတွ င်း ထဲ သိ့
ပစ်ချ က၏။ ၈ ထိ သတိ ့တွင်ပါေသာ လတကျိပ်တိ့က၊ အက ်ပ် တိ ့ကိ မသတ်ပါ ှ င့်။
အက ်ပ်တိ့သိထားေသာ ဥစာတည်း ဟေသာဂျံု၊ မေယာ၊ ဆီ ၊ ပျားရည်သည်ေတာ၌ ှ ိ ပါ၏ဟ၊
ဣ ှ ေမလအားေြပာဆိ ေသာေ ကာင့်၊ ထိ သတိ ့ကိသတိ ့ ညီ အစ်ကိများ ှ င့်အတ မသတ်ဘဲေန၏။
၉ ဣ ှ ေမလသည် ေဂဒလိ ှ င့်အတ သတ်ေသာသ အေသေကာင်များကိ ပစ်ချေသာ

တွ င်းသည်အြခားတွ င်း မဟတ်၊ အာသမင်း ကီ းသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ဗာ ှ ာ ကိ
ေ ကာက်၍တးေသာ တွ င်းြဖစ်သတည်း။ ထိ တွင်းကိ နာသနိသား ဣ ှ ေမလသည်
အေသေကာင်များ ှ င့် ြပည့်ေစ၏။ ၁၀ ထိ အခါအဟိ ကံသား ေဂဒလိ ၌ ကိ ယ်ရံေတာ်မး
ေနဗဇာရဒန် အပ်ေသာမင်းသမီ းများအစ ှ ိ ေသာ၊ မိ ဇပါ မိ ့၌ ကျန် ကင်းသမ ေသာ သတိ ့ကိ
နာသနိသား ဣ ှ ေမလသည် သိ မ်းယ၍၊ အမုန်အမျိုးသားတိ ့ထံသိ ့ ထွ က်သွားေလ၏။
၁၁ ထိ သိ့နာသနိသား ဣ ှ ေမလ ပေသာ အမဆိ း အလံ စံ တိ ့ကိ၊ ကာရသားေယာဟနန် ှ င့်

သ့ထံ၌ ှ ိ သမ ေသာ တပ်မးတိ ့သည် ကားလ င်၊ ၁၂ လအေပါင်းတိ ့ကိ ေခ ၍၊ နာသနိသား
ဣ ှ ေမလကိ တိက်ြခင်းငှ ါ ထွ က်သွားသြဖင့်၊ ဂိ ေဗာင်ကန်နား မှာေတွ ့ေလ၏။
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၁၃

ဣ ှ ေမလ၌ပါေသာသ အေပါင်းတိ ့သည် ကာရာသား ေယာဟနန် ှ င့်သ၌ပါေသာ တပ်မး
အေပါင်းတိ ့ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။ ၁၄ ထိ အခါမိ ဇပါ မိ မ
့ှ
ဣ ှ ေမလသိ မ်းသွ ားေသာ လအေပါင်းတိ ့သည် သ့ထံမှထွ က်၍၊ ကာရာသား ေယာဟနန်ထံသိ ့
ကးသွ ား က၏။ ၁၅ နာသနိသား ဣ ှ ေမလသည် လ ှ စ်ေယာက် ှ င့် တကွ ၊ ေယာဟနန်လက်မှ
လွ တ်ေြပး၍၊ အမုန်အမျိုးသား တိ ့ထံသိ ့ သွ ားေလ၏။ ၁၆ ထိ သိ့အဟိ ကံသား ေဂဒလိ ကိ
သတ် ပီ းသည် ေနာက်၊ ကာရာသားေယာဟနန် ှ င့် သ့ထံ၌ ှ ိ ေသာ တပ်မးအေပါင်းတိ ့သည်
နာသနိသား ဣ ှ ေမလလက်မှ ၎င်း၊ မိ ဇပါ မိ မ့ ှ ၎င်း တ်၍ ကျန် ကင်းေသာ သတည်း
ဟေသာ၊ အား ကီ းေသာ စစ်သရဲ များ၊ မိ န်းမများ၊ သငယ် များ၊ မိ န်းမစိ းများ အေပါင်းတိ ့ကိ
ဂိ ေဗာင် မိ မ့ ှ ေဆာင်ခဲ့ ြပန်၍၊

၁၇ ခါလဒဲလတိ ့ေ ကာင့် အဲ ဂတုြပည်သိ့ေ ြပာင်းမည်

အ ကံ ှ ိ လျက်၊ ဗက်လင် မိ ့ ှ င့်နီးေသာ ခိ မဟံ ွာသိ ့သွား၍ ေန က၏။ ၁၈ အေ ကာင်းမကား၊
ြပည်အပ်အရာ၌ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ခန့်ထားေသာ အဟိ ကံသားေဂဒလိ ကိ နာသနိ သား
ဣ ှ ေမလသတ်ေသာေ ကာင့်၊ ခါလဒဲလတိ ့ကိ ေ ကာက် က၏။

၄၂ ထိအခါကာရာသား

ေယာဟနန်၊

ေဟာ ှ ဲ သား

ေယဇနိ

အစ ှ ိ ေသာ

တပ်မး ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်လအ ကီ း အငယ်အေပါင်းတိ ့သည် ပေရာဖက် ေယရမိ ထံသိ ့ ချဥ်းကပ်၍၊
၂ အက ်ပ်တိ့သည်အထက်ကများေသာ်လည်း၊

၃ ယခကိ ယ်ေတာ်ြမင်သည်အတိ င်း

အနည်းငယ် ေသာ ကျန် ကင်းပါသည်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်တိ့ အသနား ေတာ်ခံေသာ စကားကိ
မပယ်ပါ ှ င့်။ အက ်ပ်တိ့ သွ ားရေသာ လမ်း ှ င့် ပရေသာ အမကိ ကိယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်တိ့အား ြပေတာ် မမည်အေ ကာင်း၊ ကျန် ကင်းသမ ေသာသ၊
အက ်ပ်တိ့ အဘိ ့ ကိ ယ်ေတာ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၌ ဆေတာင်းပါေလာ့ဟ
ေတာင်းပန် က၏။ ၄ ပေရာဖက် ေယရမိ ကလည်း၊ ငါ ကား၏ သင်တိ့ေြပာသည်အတိ င်း၊
သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ဆေတာင်း မည်။ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အား
မိ န့်ေတာ်မသမ
ေြပာဆိ ၏။

တိ ့ကိ

ြပန်ေြပာမည်။

၅ သတိ ့ကလည်း၊

အဘယ်အရာကိ မ

မထိ မ်မဝှက်ဟ

ကိ ယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

ကိ ယ်ေတာ်အားြဖင့် အက ်ပ်တိ့ကိ မှာထားေတာ်မသမ အတိ င်း၊ အက ်ပ်တိ့သည်
ပပါမည်ဟ၊

ထာဝရ

ဘရားသည်အက ်ပ်တိ့၌

သက်ေသြဖစ်ေတာ်မေစသတည်း။

မှန်ကန်၍

သစာေစာင့်

ေသာ

၆ အက ်ပ်တိ့သည် အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ နားေထာင်ေသာအခါ ချမ်းသာရပါမည်အေ ကာင်း၊
အက ်ပ်တိ့သည်။ ကိ ယ်ေတာ်ကိေစလတ်ရာ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏
အမိ န့်ေတာ်သည်ေကာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊
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ေယရမိ အား ေြပာဆိ က၏။ ၇ ထိ ေနာက် ဆယ်ရက် ကာေသာအခါ၊ ထာဝရ ဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေယရမိ သိ့ေရာက်လ င်၊ ၈ ေယရမိ သည် ကာရာသား ေယာဟနန်မှစ၍၊
သ၌ပါသမ ေသာ တပ်မးတိ ့ ှ င့် လအ ကီ း၊ အငယ် အေပါင်းတိ ့ကိေခ ၍၊ ၉ သင်တိ့သည်
ငါ့ကိေစလတ်၍ အသနားေတာ် ခံ ေသာ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၀ အကယ်စင်စစ်သင်တိ့သည် ဤြပည်၌ေနလ င်၊ ငါသည်သင်တိ့ကိ
မ ဖိ မဖျက်၊ တည်ေဆာက်မည်။ သင် တိ ့ကိမ တ်၊ စိ က်ပျိုးမည်။ ငါသည် သင်တိ့၌ ေရာက်ေစ
ေသာ ေဘးဒဏ်ေ ကာင့် ေနာင်တရ၏။ ၁၁ သင်တိ့ေ ကာက်တတ်ေသာ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ကိ
မေ ကာက် က ှ င့်။ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ထိ ှ င်ဘရင်ကိ မေ ကာက် က ှ င့်။
ငါသည် သင်တိ့ကိ ကယ်တင်၍၊ ထိ မင်းလက်မှ တ်ယြခင်းငှ ါ သင်တိ့ဘက်၌ ှ ိ ၏။ ၁၂
သင်တိ့ကိ ငါကယ်မသနားေသာအားြဖင့်၊ ထိ ှ င်ဘရင်သည်

သင်တိ့ကိ သနား၍၊

ေနရင်းြပည်သိ့ ြပန်ေစရလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ သိ ့မဟတ်၊ သင်တိ့က၊ငါတိ ့သည်ဤြပည်၌မေန၊
ငါတိ ့ဘရား သခင်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲ၊ ၁၄ စစ်မကိ မေတွ ့မြမင်၊
တံ ပိ းမတ်သံကိ
ဆိ လ င်၊

၁၅ ကျန် ကင်းေသာ ယဒအမျိုးသားတိ ့၊ ထာဝရ ဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ

ကား ကေလာ့။
ထာဝရ

မ ကား၊ မငတ်မမွ တ်ရာအရပ်၊ အဲ ဂတုြပည်သိ့သွား၍ ေနမည်ဟ

ဣသေရလ

အမျိုး၏

ဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဘရားသခင်၊

သင်တိ့သည်

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

အဲ ဂတုြပည်သိ့

သွ ားြခင်းငှ ါ

ကျပ်ကျပ်မျက် ှ ာ ပလျက်၊ ထိ ြပည်သိ့အမှန်သွား၍ တည်းခိ လ င်၊ ၁၆ သင်တိ့ေ ကာက်ေသာ
ထားေဘးသည်

အဲ ဂတု

ြပည်၌

မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘးသည်လည်း၊

သင်တိ့ကိ
အဲ ဂတုြပည်၌

မှီလိမ့ ်မည်။

သင်တိ့ေ ကာက်ေသာ

သင်တိ့ကိ

ကျပ်ကျပ်လိက်၍၊

ထိ ြပည်၌သင်တိ့သည် ေသ ကလိ မ့ ် မည်။ ၁၇ အဲ ဂတုြပည်သိ့သွား၍ တည်းခိ ြခင်းငှ ါ မျက် ှ ာ
ပေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ထားေဘး၊ မွ တ်သိပ်ြခင်း ေဘး၊ ကာလနာေဘးတိ ့ြဖင့်
ေသ ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ အေပ သိ ့ငါေရာက်ေစေသာေဘးဒဏ် ှ င့် တေယာက်မ မလွ တ်ရ။
ကျန် ကင်းေသာသ တေယာက်မ မ ှ ိ ရ။ ၁၈ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်
ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့အေပ သိ ့

ငါ့အမျက်အ ှ ိ န်ကိ ငါသွ န်း ေလာင်းသည်နည်းတ၊ သင်တိသ
့ ည် အဲ ဂတုြပည်သိ့ ဝင်ေသာအခါ၊
သင်တိ့အေပ သိ ့ သွ န်းေလာင်းသြဖင့်၊ သင်တိ့သည် ဆဲ ေရးြခင်း၊ အံ့ သြခင်း၊ ကျိန်ြခင်း၊
ကဲ့ ရဲ ့ ြခင်းကိ ခံဘိ ့ရာ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ဤအရပ်ကိ ေနာက် တဖန်မြမင်ရ။

၁၉

ကျန် ကင်းေသာယဒအမျိုးသားတိ ့၊ အဲ ဂတု ြပည်သိ့ မသွ ား က ှ င့်ဟ သင်တိ့အား
ထာဝရဘရား အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ငါသည်သင်တိ့ကိ ယေန့သက်ေသ

ေယရမိ

ခံ ေ ကာင်းကိ
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သိ မှတ် ကေလာ့။ ၂၀ အကယ်စင်စစ်သင်တိ့က၊ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား
အက ်ပ်တိ့အဘိ ့

ဆေတာင်းပါေလာ့။

အက ်ပ်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသမ တိ ့ကိ ကားေြပာပါေလာ့။ အက ်ပ်တိ့သည် နားေထာင်ပါ မည်ဟဆိ ၍၊
ငါ့ကိသင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ ေစလတ်ေသာအခါ၊ ကိ ယ်စိတ်ကိကိယ်
လှ ည့်စား က ပီ ။ ၂၁ ငါသည်သင်တိ့အား ယေန့ ကားေြပာ၏။ သင်တိ့ မကား၊ သင်တိ့
ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ် ကိ ၎င်း၊ ငါ့အားြဖင့် မှာလိ က်ေတာ်မသမ တိ ့ကိ၎င်း၊
နားမေထာင်ဘဲေန က၏။ ၂၂ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့သည် သွ ား၍ တည်းခိ ချင် ေသာ အရပ်၌
ထားေဘး၊ မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ကာလနာ ေဘးတိ ့ြဖင့် ေသ ကလိ မ့ ်မည်အေ ကာင်းကိ
အမှန်သိမှတ် ကေလာ့ဟ ေယရမိ သည် ြပန်ေြပာေလ၏။

၄၃ ထိလများတိ၏့ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ေယရမိအားြဖင့် မှာေတာ်မသမ ေသာ
အမိ န့်ေတာ်တိ့ကိ၊ ေယရမိ သည် လအေပါင်းတိ ့ အားအကန်အစင် ကားေြပာ သည် ှ ိ ေသာ်၊
၂ ေဟာ ှ ဲ သားအာဇရိ ှ င့် ကာရာသား ေယဟ နန်အစ ှ ိ ေသာ၊ မာနေထာင်လားေသာ

သအေပါင်းတိ ့က၊ သင်သည် မသာစကားကိ ေ ြပာ၏။ အဲ ဂတုြပည်သိ့သွား၍ မတည်းခိ ရဟ
ငါတိ ့၏

ဘရားသခင်

ခါလဒဲလတိ ့သည်

ထာဝရဘရားသည်

ငါတိ ့ကိသတ်၍

သင့်အားြဖင့်

ဗာဗလန်

မိ သ
့ ိ့

မှာထားေတာ်မမ။

၃

သိ မ်းသွ ားေစမည်အေ ကာင်း၊

သတိ လ
့ က်သိ့ ငါတိ ့ကိအပ်လိေသာငှ ါ၊ ေနရိ သားဗာ တ် သည်သင့်ကိ ိးေဆာ်တိက်တွန်း၏ဟ
ဆိ က ပီ းလ င်၊ ၄ ကာရာသားေယာဟနန်အစ ှ ိ ေသာ တပ်မး များ ှ င့် လများအေပါင်းတိ ့သည်၊
ယဒြပည်၌ေနရမည် ဟေသာ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲ၊
အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်သိ့
၆

ြပန်လာေသာ

ှ င်ထတ်ြခင်းကိ

ခံ ရ ပီ းမှ ယဒြပည်၌ ေနအံ့ ေသာငှ ါ၊

ယဒအမျိုးသားအကျန်အ ကင်း၊

မင်းသမီ းအစ ှ ိ ေသာ

ကိ ယ်ရံ

ေယာက်ျား၊

ေတာ်မးေနဗဇာရဒန်သည်

အဟိ ကံ၏သားေဂဒလိ ၌အပ်ေသာ

၅

မိ န်းမ၊

သငယ်၊

ှ ာဖန်၏သားြဖစ်ေသာ

လအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊

ပေရာဖက်ေယရမိ ၊

ေနရိ သားဗာ တ်ကိ၎င်း၊ ကာရာ သားေယာဟနန် ှ င့် တပ်မးအေပါင်းတိ ့သည်ယ၍၊ ၇
ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲ၊ အဲ ဂတုြပည်သိ့ သွ ား၍တာပနက် မိ သ
့ ိ့
ေရာက် က၏။
ေယရမိ သိ့
ကိ င်ယ၍၊

၈

ေယရမိ

ထာဝရဘရား၏

ေရာက်ေတာ်မသည်ကား၊
တာပနက် မိ ့၌

ယဒလများေ ှ တွ
့ င်
ဘရား

တာပနက် မိ ့၌

သခင်၊

၉

တ်ကပတ်

သင်သည် ကီ းေသာ

ဖာေရာဘရင်၏အိ မ်ေတာ်ဝနားမှာ

ြမုပ်ထားေလာ့။

၁၀

သတိ ့အားလည်း၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား

ေတာ်သည်
ေကျာက်တိ့ကိ

ှ ိ ေသာအတ်ဖိေ ြမ၌၊
ဣသေရလအမျိုး၏

မိ န့်ေတာ်

မသည်ကား၊

1286

ငါသည်လကိ ေစလတ်၍၊ ငါ၏ကွ န်ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာကိ ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င်၊
ငါြမုပ်

ထားေသာဤေကျာက်တိ့အေပ မှာ၊

သ၏ရာဇပလင်ကိ

ငါတည်မည်။

သသည်လည်း၊ မိ မိထဲေတာ်ကိ ဤေကျာက် တိ ့အေပ မှာ ြဖန့်လိမ့ ်မည်။ ၁၁ ထိ မင်းသည်
ေရာက်လာေသာအခါ၊ အဲ ဂတု ြပည်ကိလပ် ကံ ၍၊ ေသတန်ေသာ သတိ ့ကိ ေသြခင်းသိ ့၎င်း၊
သိ မ်းသွ ားချုပ်ထားတန်ေသာ သတိ ့ကိ သိ မ်းသွ ားချုပ်ထား ြခင်းသိ ့၎င်း အပ်လိမ့ ်မည်။
၁၂ အဲ ဂတုဘရားအိ မ်တိ့ကိ

ငါမီ း ိ မည်
့ ။ သသည် လည်း၊ ထိ ဘရားတိ ့ကိမီး ိ ့၍

သိ မ်းသွ ားချုပ်ထားလိ မ့ ် မည်။ သိ းထိ န်းသည် မိ မိအဝတ်ကိ ဝတ်သကဲ့ သိ ့၊ ထိ မင်း သည်
အဲ ဂတုြပည်ကိဝတ်၍ ငိ မ်ဝပ်စွာ ထွ က်သွား လိ မ့ ်မည်။ ၁၃ အဲ ဂတုြပည်ဗက်ေ ှ မက် မိ ့၌၊
ပ်တဆင်းတ

များကိ

ချိုးဖျက်၍၊

အဲ ဂတုဘရားအိ မ်များကိ

မီ း ိ လိ
့ မ့ ်မည်ဟ

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၄ အဲဂတု

ြပည်၊ မိ ဂေဒါလ မိ ၊့ တာပနက် မိ ၊့ ေနာဖ မိ ၊့ ပါသ အရပ်၌ေနေသာ

ယဒလအေပါင်းတိ ့ကိ
ေတာ်အားြဖင့်၊

ရည်မှတ်၍

ေရာက်လာေသာ

၂ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
အရပ်ရပ်တိ့အေပ သိ ့
ြမင် က ပီ ။

ေယရမိ သိ့

၃

ေယ

ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င်

ှ လင် မိ အ
့ စ ှ ိ ေသာ

ငါေရာက်ေစေသာေဘးဒဏ်ကိ

ကည့် ကေလာ့။

ယေန့မှာ

တ်ကပတ်

ယဒ မိ ့ ွာ
သင်တိ့သည်

ထိ မိ ့ ွာတိ ့သည်၊

ေနေသာသမ ှ ိ ၊

လဆိ တ်ညံေသာအရပ်ြဖစ် က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ အရင်ေနေသာသတိ ့သည် ကိ ယ်တိင်
မသိ ၊ ဘိ းေဘးတိ ့မသိ ၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့အား နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့၍ဝတ် ပသြဖင့်၊
ငါ၏အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှ ါ ပ ကေသာဒစ ိ က်ေ ကာင့် ဤအမ ေရာက်သတည်း။ ၄
ငါ၏က န်ပေရာဖက်အေပါင်းတိ ့ကိ

ငါသည်

ေစာေစာထ၍

သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့

အထပ်ထပ်ေစလတ်လျက်၊ ငါမန်းေသာအမ၊ ဤစက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာအမကိ မ ပပါ ှ င့်ဟ
ေြပာေသာ်လည်း၊ ၅ သတိ ့သည်အြခားတပါးေသာ ဘရားအားနံ သ
့ ာ ေပါင်းကိ မီ းမ ိ ၊့
ဒစ ိ က်ကိ ေ ှ ာင်မည်အေ ကာင်း နားေထာင်ြခင်းကိ မ ပ၊မနာမယဘဲ ေန က၏။ ၆ ထိ ေ ကာင့်၊
ငါ၏အမျက်အ ှ ိ န်ကိ

ငါသွ န်း

ေလာင်း၍၊

ယဒ မိ မ့ ျား

ေယ ှ လင်လမ်းများတိ ့၌

အမျက်မီး ိ သြဖင်
့
့ ၊ သတိ ့သည်ယေန့၌ ြဖစ်သကဲ့ သိ ့ သတ်သင်ပယ် ှ င်းရာအရပ်ြဖစ် က၏။ ၇
ယခမှာဣသေရလမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င်ဘရားသခင်၊ ၈

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ် မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ကိ ယ်ကိကိယ်ပယ်ြဖတ်လိ ေသာငှ ါ၎င်း၊
ေြမ ကီ းေပ မှာလအမျိုးမျိုးတိ ့တွင် ကဲ့ ရဲ ့ ကျိန်ဆဲရာြဖစ်လိေသာငှ ါ၎င်း၊ သွ ား၍ေနေသာအဲ ဂတု
ြပည်၌ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ ့အား နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ လျက်
့
၊ ကိ ယ်တိင် ပေသာအမ ှ င့်
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ငါ၏အမျက်ကိ ိးေဆာ်သြဖင့်၊ သင်တိ့တွင် တေယာက်မ မ ကင်း၊ ယဒ အမျိုးေယာက်ျားမိ န်းမ၊
သငယ်စိ့ ိက
့ ေလးအေပါင်းတိ ့ကိ ပယ်ြဖတ်မည်အေ ကာင်း၊ ကီ းစွ ာေသာ ဒစ ိ က်ကိ ကိ ယ်
စိ တ်ဝိညာဥ်တဘက်၌

အဘယ်ေ ကာင့်

ပ ကသနည်း။

ေယ ှ လင်လမ်းတိ ့၌၎င်း၊ သင်တိ့ဘိးေဘးများ

၉

ယဒြပည်၌၎င်း၊

ပေသာဒစ ိ က်၊ ယဒ ှ င်ဘရင်များ

ပေသာဒစ ိ က်၊ မိ ဖရားများ ပေသာ ဒစ ိ က်၊ သင်တိ့ ကိ ယ်တိင် ပေသာ ဒစ ိ က်၊
သင်တိ့မယားများ ပေသာ ဒစ ိ က်တိ့ကိ ေမ့ေလျာ့ က ပီ ေလာ့။

၁၀ ယေန့တိင်ေအာင်

သတိ ့သည် ှ ိမ့ ်ချေသာ စိ တ် မ ှ ိ ၊ ေ ကာက် ွံ ေသာစိ
့
တ်မ ှ ိ ၊ ငါ၏တရားလမ်း သိ ့မလိ က်၊
သင်တိ့မှစ၍ သင်တိ့ဘိးေဘးတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါထားေသာ ပညတ်များကိ မေစာင့်ေ ှ ာက် က။ ၁၁
သိ ့ြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ် ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သင်တိ့ကိအြပစ် ပ၍ ယဒအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့ကိ ပယ်ြဖတ်ြခင်းငှ ါ
ငါသည် မျက် ှ ာ ထားမည်။ ၁၂ အဲ ဂတုြပည်သိ့သွား၍ တည်းခိ ြခင်းငှ ါ မျက် ှ ာ ပေသာ
ယဒအမျိုးသားအကျန်အ ကင်းတိ ့ကိ
ေသေ ကပျက်စီး ကလိ မ့ ်မည်။

ငါသည်

ထားေဘး၊

ယ၍၊

သတိ ့သည်ထိြပည်၌

မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘးြဖင့်ပျက်စီးြခင်းသိ ့၎င်း၊

အငယ်ဆံ းေသာ သမှစ၍ အ ကီ းဆံ းေသာ သတိ င်ေအာင် ထားေဘး၊ မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘးြဖင့်
ေသေ ကပျက်စီးြခင်းသိ ့

၎င်း

ေရာက်၍၊

ဆဲ ေရးြခင်း၊

အံ့ သြခင်း၊

ကျိန်ြခင်း၊

ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ခံဘိ ့ရာ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ ထားေဘး၊ မွ တ်သိပ်
ြခင်းေဘး၊ ကာလနာေဘးတိ ့ြဖင့် ငါသည် ဒဏ်ေပးသည် နည်းတ၊ အဲ ဂတုြပည်၌ေနေသာ
သတိ ့ကိ ငါသည် ဒဏ်ေပးသြဖင့်၊ ၁၄ အဲ ဂတုြပည်သိ့ သွ ား၍ တည်ခိးေသာ ယဒ အမျိုးသား
အကျန်အ ကင်းတိ ့သည်

ယဒြပည်သိ့ြပန်၍

ေဘး ှ င့်မလွ တ်ရ၊ တေယာက်မ

ေနချင်ေသာ်လည်း၊

တေယာက်မ

မကျန် ကင်းရ က။ ေဘးလွ တ်ေသာ သသာ လ င်

ြပန်ရ ကလိ မ့ ်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိ အခါ မိ မိမယားတိ ့သည် အြခားတပါးေသာ ဘရားအား
နံ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်မီ း ိ ေ့ ကာင်းကိ သိ ေသာ လများ၊ အနား၌ရပ်ေနေသာ မိ န်းမများ၊ ကီ းစွ ာေသာ
အလံ းအရင်းတည်းဟေသာ၊ အဲ ဂတုြပည်ပါသ အရပ်၌ ေနေသာသအေပါင်းတိ ့သည်
ေယရမိ ကိ ြပန်ေြပာ ကသည်ကား၊ ၁၆ သင်သည်ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ အမှီ ပ ၍၊
ငါတိ ့အား ေဟာေြပာေသာစကားကိ ငါတိ ့သည် နားမေထာင်။ ၁၇ ငါတိ ့မှစ၍ ငါတိ ့ဘိးေဘး၊
ှ င်ဘရင်၊ မးမတ် တိ ့သည် ယဒ မိ မ့ ျား၊ ေယ ှ လင်လမ်းများ၌

ပဘး သကဲ့ သိ ့၊

ေကာင်းကင်မိဖရားအဘိ ့ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့၍၊ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ ပြခင်းငှ ါ၊
ကိ ယ် အလိ အေလျာက် စီ ရင်သည်အတိ င်း ဆက်ဆက် ပမည်။ အထက်က ဝစွ ာစားရ က၏။
ေဘး ှ င့်လွ တ်၍ ချမ်းသာ စွ ာ ေနရ က၏။ ၁၈ ေကာင်းကင်မိဖရားအဘိ ့နံသ
့ ာေပါင်းကိ မီ းမ ိ ၊့

ေယရမိ

1288

သွ န်းေလာင်းရာပေဇာ်သကာကိ မ ပဘဲ ေနြပန်ေသာ အခါ၊ အလွ န်ဆင်းရဲ ြခင်း၊ ထားေဘး၊
မွ တ်သိပ်ြခင်း ေဘးြဖင့် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် က ပီ ။
နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီး ိ ့၍၊
ေယာက်ျားမပါဘဲ

သွ န်းေလာင်း

မန့်ြပားတိ ့ကိ

၁၉ ေကာင်းကင်မိဖရားအဘိ ့

ရာပေဇာ်သကာကိ

လပ်၍၊

ပေသာအခါ၊

သွ န်းေလာင်းရာ

ငါတိ ့၏

ပေဇာ်သကာ ပလျက်

ကိ းကွ ယ်သေလာဟြပန်ေြပာ က၏။ ၂၀ ထိ သိ့ြပန်ေြပာေသာ ေယာက်ျားမိ န်းမအေပါင်း
တိ ့အား ေယရမိ ြပန်ေြပာသည်ကား၊ ၂၁ သင်တိ့မှစ၍ သင်တိ့ဘိးေဘး၊ ှ င်ဘရင်၊ မးမတ်၊
ြပည်သြပည်သားတိ ့သည် ယဒ မိ မ့ ျား၊ ေယ
ထာဝရ ဘရားသည် မေအာက်ေမ့၊
သင်တိ့ ပေသာဒစ ိ က်၊

ှ လင်လမ်းများ၌ မီ း ိ ေသာ
့
နံ သ
့ ာေပါင်းကိ

ှ လံ းမသွ င်းဘဲ ေနေတာ် မသေလာ။

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်

ေသာအမတိ ့ကိ

၂၂

ထာဝရဘရားသည်

သည်းခံ ေတာ်မမ ိင် ေသာေ ကာင့်၊ သင်တိ့ြပည်သည်၊ ယေန့ြဖစ်သည်အတိ င်း၊ ေနေသာသမ ှ ိ ၊
လဆိ တ်ညံရာ၊ အံ့ သဘွ ယ်ရာ၊ ကျိန်ဆဲရာ ြဖစ်ေလ ပီ တကား။

၂၃ သင်ကိသည်

နံ သ
့ ာအေပါင်းကိ မီ း ိ ့၍ ထာဝရ ဘရားကိ ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ထာဝရဘရား၏
အမိ န့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်၊ ထံ းဖွဲ ့ချက်၊ သက်ေသခံ ချက်ပညတ်တရားေတာ်လမ်းသိ ့
မလိ က်ေသာေ ကာင့်

၎င်း၊

ဤေဘးသည်

ယေန့၌ ှ ိ သည်အတိ င်း၊

သင်တိ့၌

ေရာက်ေလ ပီ တကားဟ ေြပာဆိ ၏။ ၂၄ တဖန်မိန်းမအေပါင်းတိ ့ ှ င့် လခပ်သိမ်းတိ ့အား
ေယရမိ ေဟာေြပာသည်ကား၊ အဲ ဂတုြပည်၌ ှ ိ ေသာ ယဒ လအေပါင်းတိ ့၊ ထာဝရဘရား၏
အမိ န့်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၂၅ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်
ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့မယားတိ ့က၊ ငါတိ ့သည်
ေကာင်းကင် မိ ဖရားအဘိ ့ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့၍ သွ န်းေလာင်းပေဇာ် သကာ ပြခင်းငှ ါ၊
သစာဂတိ ထားသည် ှ င့်အညီ ဆက်ဆက် ပမည်ဟ တ် ှ င့်ေြပာ၍ လက် ှ င့် ပသည်အတိ င်း၊
သင်တိ့သည် ကိ ယ်ထားေသာ သစာဂတိ ကိ ဆက်ဆက်ေစာင့်၍၊ သစာဂတိ ထားသည်အတိ င်း
ပ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၆ သိ ့ြဖစ်၍ အဲ ဂတုြပည်၌ ေနေသာယဒလ အေပါင်းတိ ့၊ ထာဝရဘရား၏
အမိ န့်ေတာ်ကိ
ထာဝရဘရား

နားေထာင်

ကေလာ့။

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်ဟ၍

အဲ ဂတုြပည်

အ ှ င်

တေ ှ ာက်လံ းတွ င်၊

ယဒလတေယာက်မ ငါ၏ နာမကိ မ မက်မဆိ ရမည်အေ ကာင်း၊ ငါသည် ကိ ယ်မဟာနမကိ
တိ င်တည်၍
ြခင်းငှ ါ

ကျိန်ဆိ၏။

ငါေစာင့်သည်

၂၇

ြဖစ်၍၊

သတိ ့ကိ

ေကျးဇး ပြခင်းငှ ါမဟတ်၊

အဲ ဂတုြပည်၌ ှ ိ ေသာ

အြပစ် ပ

ယဒလအေပါင်းတိ ့သည်

ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့ မေရာက်မှီ တိ င်ေအာင် ထားေဘး၊ မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး ှ င့် ပျက်စီး
ကလိ မ့ ်မည်။

ေယရမိ

၂၈ သိ ့ရာတွ င်၊ ထားေဘး ှ င့်လွ တ်၍၊ အဲ ဂတုြပည်မှ ယဒြပည်သိ့
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ြပန်ရေသာသတိ ့သည် နည်း ကလိ မ့ ်မည်။ ငါ့စကားတည်မည်၊ သတိ ့စကားတည်မည်ကိ၊
အဲ ဂတုြပည်၌

တည်းခိ ြခင်းငှ ါသွ ားေသာ

ယဒလအကျန်

အ ကင်းတိ ့သည်

သိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၉ ဤအရပ်၌ သင်တိ့ကိငါဆံ းမ၍၊ သင်တိ့၌ အြပစ်ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ
ငါ့စကားသည် ဆက်ဆက် တည်လိမ့ ်မည်ဟ သင်တိ့သိမည်အေ ကာင်း၊ ငါေပးေသာ
နိမိတ်လကဏာဟမကား၊ ၃၀ ယဒ ှ င်ဘရင်ေဇဒက်မင်းအသဂ၏ ရန်သ တည်းဟေသာ ဗာဗ
လန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ၏လက်သိ့ ေဇဒကိ မင်းကိ ငါအပ်သည်နည်းတ၊ အဲ ဂတု
ှ င်ဘရင်ဖာေရာေဟာဖရာအသက်ကိ ှ ာေသာရန်သ လက်သိ့ ထိ မင်းကိ ငါအပ်သည်ဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မ၏။

၄၅ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ိသား

ေယာယကိ မ် လက်ထက်၊ ေနရိ သားဗာ တ်သည်၊

ေယရမိ မက်ဆိသည်

စကားေတာ်များကိ

အတိ င်း၊

စာ၌

ေရးထားေသာေနာက်၊

ပေရာဖက်ေယရမိ သည် ဗာ တ်အားဆင့်ဆိ ရေသာ တ် ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊ ၂ အိ ဗာ တ်၊
သင်က၊ ငါသည်အမဂလာ ှ ိ ၏။ ထာဝရဘရားသည် ငါဝမ်းနည်းစရာ အေ ကာင်းတပါး
အေပ မှာတပါးကိ ထပ်ဆင့်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ငါသည် သက်သာမရ။ ညည်းတွ ား၍
စိ တ်ပျက်ပါ ပီ ဟ ဆိ သည်ြဖစ်၍၊ သင်သည်ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ဣသေရလ အမျိုး၏
ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ငါေဆာက်ေသာအရာကိ ငါ ဖိ ဖျက်မည်။
ငါစိ က် ေသာ အရာတည်းဟေသာ ဤြပည်ကိ အ ကင်းမဲ့ ငါ တ် ပစ်မည်။ ၅ သင်သည်
ကီ းစွ ာေသာ
ငါသည်

အရာတိ ့ကိ

ခပ်သိမ်းေသာ

ကိ ယ်အဘိ ့

ှ ာသေလာ။

သတဝါတိ ့အေပ သိ ့

မ ှ ာ ှ င့်။

အေ ကာင်းမကား၊

ေဘးေရာက်ေစမည်။

သိ ့ရာတွ င်၊

သင်ေရာက်ေလရာအရပ်တိ့၌၊ သင်၏ အသက်ကိ လက်ရဥစာကဲ့ သိ ့ သင့်အားငါေပးမည်ဟ
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၆ တပါးအမျိုးကိရည်မှတ်၍ ပေရာဖက်ေယရမိသိ့ ေရာက်လာေသာ ထာဝရဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ် တည်းဟေသာ၊ ၂ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ိ သားေယာယကိ မ်မင်း နန်းစံ
ေလး ှ စ်တွင်၊ ကာေခမိ တ်အရပ်၊ ဥဖရတ်ြမစ်နား၌ တပ်ချ၍၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ
လပ် ကံ ေသာ အဲ ဂတု ှ င်ဘရင် ဖာေရာ ေနေခ ၏ စစ်သရဲ ၊ အဲ ဂတုြပည်သားတိ ့ကိ
ရည်မှတ်ေသာ

တ်ကပတ်

ေတာ်ဟမကား၊

စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ချဥ်းကပ် ကေလာ့။

၃

ဒိ င်းလားတိ ့ကိ

ြပင်ဆင်၍၊

၄ ြမင်းစီ းသရဲ များတိ ့၊ ြမင်းကိ က ကိ းတန်ဆာ

ဆင်၍စီ း ပီ းလ င်၊ သံ ခေမာက်လံ းကိ ေဆာင်းလျက် ထွ က် ကေလာ့။ လှ ံ တိ ့ကိပွတ် ကေလာ့။
သံ ချပ်အကျတိ ့ကိ ဝတ် ကေလာ့။

၅ သတိ ့သည်ေ ကာက် ွံ ့၍ ဆတ်သွား ကသည်ကိ

အဘယ်ေ ကာင့် ငါြမင်ရသနည်း။ အား ကီ းေသာ သတိ ့ သည် ံ းသြဖင့် ြပန်၍မ ကည့်ဝံ့ ။

ေယရမိ
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အလျင်အြမန်ေြပး က

၏။ ပတ်လည်အရပ်၌ ေဘး ှ ိ သည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၆ လျင်ြမန်ေသာသကိ မေြပးေစ ှ င့်။ အား ကီ း ေသာ သကိ မလွ တ်ေစ ှ င့်။ ဥဖရတ်ြမစ်နား၊

ေြမာက် မျက် ှ ာ၌ ထိ မိ၍လဲ ကလိ မ့ ်မည်။ ၇ နိလြမစ်ထသကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ြမစ်ေရစီ းသကဲ့ သိ ့၎င်း
တက်လာေသာ ဤသကား အဘယ်သနည်း။ ၈ အဲ ဂတုြပည်သည် နိလြမစ်ထသကဲ့ သိ ့၎င်း၊
ြမစ်ေရစီ းသကဲ့ သိ ့၎င်း တက်လာလျက်၊ ငါသည် ထ၍ ေြမ ကီ းကိ လမ်းမိ းမည်။ မိ ့ ှ င့်တကွ မိ ့
သားတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးမည်ဟ ေြပာဆိ ၏။ ၉ ြမင်းများတိ ့၊ တက် ကေလာ့။ ရထားများတိ ့၊
ဟန်းဟန်းြမည် ကေလာ့။
က ှ အမျိုး၊

သရဲ များတည်းဟေသာ၊

ဖတအမျိုးသား၊

ထွ က်သွား ကေစ။

၁၀

ေလးကိ ကိင်၍

ဒိ င်းလားကိ

ကိ င်တတ်ေသာ

ပစ်တတ်ေသာလဒိ အမျိုးသားတိ ့သည်

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၏

ရန်သတိ ့ကိ

ဒဏ်ေပးရေသာေန့၊ အမျက်ေတာ်ကိ ေြဖရေသာေန့ရက်ြဖစ်သည် ှ င့် အညီ ၊ ထားေတာ်သည်
ကိ က်စား၍ဝလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့အေသွ း ှ င့် ယစ်မးလိ မ့ ်မည်။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်
ထာဝရဘရားအဘိ ့၊ ေြမာက်မျက် ှ ာ၌ ဥဖရတ်ြမစ်နားမှာ ယဇ် ပေဇာ်စရာ အေ ကာင် ှ ိ ၏။ ၁၁
အိ အဲဂတုသတိ ့သမီ းကညာ၊
သင်သည်များစွ ာေသာ
ိင်ရာ။

၁၂ သင်သည်

ြမည်တမ်းေသာ
တေယာက်

ဂိ လဒ်ြပည်သိ့

ေဆးကိ အချည်း ှ ီးသံ းတတ်၏။

လံ း၌

ယေလာ့။

သင်၏အနာ

အ ှ က်ကွဲေ ကာင်းကိ လမျိုးတိ ့သည်

အသံ သည်းေြမတြပင်

ထိ ခိက်၍၊

သွ ား၍ဗာလစံ ေစးကိ

ှ ံ ့ြပား ပီ း။

ှ စ်ေယာက်တိ့သည်လဲ က ပီ ဟ

မေပျာက်

ကား က ပီ ။ သင်

သရချင်းတေယာက် ှ င့်
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃

အဲ ဂတုြပည်ကိလပ် ကံ ြခင်းငှ ါ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗဒဒ်ေနဇာလာမည်အေ ကာင်းေ ကာင့်၊
ထာဝရဘရားသည် ပေရာဖက်ေယရမိ အား မိ န့်ေတာ်မ ေသာ စကားဟမကား၊

၁၄

သင့်ပတ်လည်၌ေနေသာသတိ ့ကိ ထားေတာ် သည် ကိ က်စား ပီ ။ ကိ ယ်ကိြပင်ဆင်၍ မဲ ြမံ စွ ာ
ေနေလာ့ ဟ အဲ ဂတုြပည်၌ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။ မိ ဂေဒါလ မိ ့၌ သိ တင်း ကား ကေလာ့။
ေနာဖ မိ ၊့

တာပနက် မိ ့၌လည်း

ကားေြပာ ကေလာ့။

၁၅

သင်၏သရဲ သည်

အဘယ်ေ ကာင့် ံ းသနည်း။ ထာဝရဘရားတွ န်းချေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ သသည် မရပ်
မေန ိင်ရာ။ ၁၆ လများတိ ့သည် ထိ မိ၍တေယာက်အေပ မှာ တေယာက်လဲေစြခင်းငှ ါ
ပေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့က၊ ထ ကကန်အ့ံ ။

ှ ဥ်းဆဲ တတ်ေသာ ထားေ ကာင့် ကိ ယ် အမျိုး၊

ကိ ယ်ေနရင်းြပည်သိ့ြပန် ကကန်အ့ံ ဟ ေြပာဆိ

က၏။

၁၇ ေရာက် ပီ းမှ အဲ ဂတု

ှ င်ဘရင်ဖာေရာမင်းသည် ဆံ း ံ း ပီ ။ စည်းေဝးရေသာအချိန်ကိ လွ န်ေစ ပီ ဟ ဟစ် က၏။ ၁၈
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားဟ ဘွဲ ့နာမ ှ ိ ေသာ ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊
ငါသည်

ေယရမိ

အသက် ှ င်သည်ြဖစ်၍၊

ေတာင်တိ့တွင်

တာေဗာ်ေတာင်

ကဲ့ သိ ့၎င်း၊
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ပင်လယ်နားမှာကရေမလေတာင်ကဲ့သိ ့ ၎င်း ထိ မင်းသည် လာလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ ေနရာကျေသာ
အဲ ဂတုသတိ ့သမီ း၊ ေနရာ ေြပာင်းစရာဘိ ့ ကိ ယ်အသံ းအေဆာင်များကိ ြပင်ေလာ့။
အေ ကာင်းမကား၊ ေနဖ မိ သ
့ ည် ေနေသာသမ ှ ိ ေအာင် သတ်သင်ဖျက်ဆီးြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ၂၀
အဲ ဂတုြပည်သည်အဆင်းလှ ေသာ

ွားမြဖစ်၏။ သိ ့ရာတွ င်၊ ေြမာက်မျက် ှ ာဘက်က

ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း အေ ကာင်းေပ လာ၏။ ၂၁ သငှ ါးတိ ့သည် သ၏အလယ်၌ ဆေအာင်
ေက းေသာ ွားကဲ့ သိ ့

ြဖစ်ေသာ်လည်း၊

ပျက်စီးြခင်းေန့၊

ဆံ းမြခင်းကိ ခံရေသာ

အချိန်ေရာက်ေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့ သည် မရပ်မေန၊ ေကျာကိ လှည့်၍ တညီ တ ွ တ်တည်း
ေြပးသွ ား က၏။ ၂၂ သစ်ခတ်ေသာသကဲ့ သိ ့ ပဆိ န်ပါလျက်၊ လအလံ း အရင်း ှ င့်တကွ
ချီလာ ကေသာအခါ၊ သ၏စကားသံ သည် ေ မြမည်သံကဲ့ သိ ့ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၃ ထိ ေတာသည်
အလွ န် ပ်ေသာ်လည်း၊ သတိ ့ သည် ကျိုင်းေကာင်ထက်မက မေရတွ က် ိင်ေအာင်
များေသာေ ကာင့်

ခတ်လှဲ ကလိ မ့ ်မည်ဟ

အဲ ဂတုသတိ ့သမီ းသည်

ထာဝရဘရား

မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက်

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၄

ှ ိ ၏။ ေြမာက်မျက် ှ ာြပည်သားတိ ့

လက်သိ့ေရာက်ေလ ပီ ။ ၂၅ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေနာ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ အမုန်ဘရား ှ င့် ဖာေရာဘရင်မှစ၍
အဲ ဂတုြပည်သားဘရားများ၊
ထိ ဘရင်ကိ

ကိ းစား

ှ င်ဘရင်များတည်း ဟေသာ၊ ဖာေရာဘရင်အစ ှ ိ ေသာ၊

ေသာ

သတိ ့ကိ

ငါဆံ းမမည်။

၂၆

သတိ ့အသက်ကိ

ှ ာေသာသတည်းဟေသာ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ှ င့်သ၏ က န်တိ့ လက်သိ့
သတိ ့ကိ ငါအပ်မည်။ ထိ ေနာက်မှတဖန် အဲ ဂတု ြပည်သည်အရင်ကဲ့သိ ့ စည်ပင်လိမ့ ်မည်ဟ
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ အိ ငါ့က န်ယာကပ်၊ မေ ကာက် ှ င့်။ အိ ဣသေရလအမျိုး၊
စိ တ်မပျက် ှ င့်။ သင့်ကိ ေဝးေသာအရပ်မှ၎င်း၊ သင်၏အမျိုးသားတိ ့ကိ သိ မ်းသွ ားရာ ြပည်မှ၎င်း
ငါ တ်

ယေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊

ယာကပ်အမျိုးသည်ြပန်လာ၍၊

ေချာက်လှန့်ေသာသမ ှ ိ ၊

ငိ မ်ဝပ်ချမ်းသာစွ ာ ေနရ လိ မ့ ်မည်။ ၂၈ ငါ့က န်ယာကပ်မေ ကာက် ှ င့်။ သင် ှ င့်အတ ငါ ှ ိ ၏။
သင့်ကိ ငါ ှ င်ထတ်ေသာ တိ င်း ိင်ငံ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ငါသည်ဆံ းမေစေသာ်လည်း၊ သင့်ကိ မဆံ းေစ။
သိ ရ
့ ာတွ င်၊ ှ င်း ှ င်းအြပစ်မလတ်ဘဲ အေတာ်အတန် ဆံ းမမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၇ ဖာေရာဘရင်သည်

ဂါဇ မိ က
့ ိ

မလပ် ကံ မှီ၊

ရည်မှတ်၍၊ ပေရာဖက် ေယရမိ သိ့ေရာက်လာေသာ
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ေြမာက်

ဖိ လိတိ အမျိုးသားတိ ့ကိ

တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့်၊

မျက် ှ ာဘက်က

၂

ေရသည်ထ၍

လမ်းမိ းေသာပင်လယ် ြဖစ်လျက်၊ တြပည်လံ း ှ င့်၊ ြပည်၌ ပါသမ ကိ ၎င်း၊ မိ ့ ှ င့် မိ ့၌ေနေသာ
သတိ ့ကိ၎င်းလမ်းမိ း၍၊ သတိ ့သည် ေအာ်ဟစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ြပည်သြပည်သားတိ ့သည်
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ြမည်တမ်း က

လိ မ့ ်မည်။

၃ ရန်သစီ းေသာ ြမင်းခွ ါသံ ၊ စိ င်းေသာရထား ဘီ းများ

ြမည်သံေ ကာင့်၊ အဘတိ ့သည် လက်အားေလျာ့၍ သားတိ ့ကိြပန်မ ကည့် က။

၄

အေ ကာင်းမကား၊ ဖိ လိတိ အမျိုးသားတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးရေသာေန့၊ တ မိ ၊့ ဇိ ဒန် မိ က
့ ိ
စစ်က ိင်ေသာသ

အကျန်အ ကင်း ှ ိ သမ ကိ

ပယ်ြဖတ်ရေသာေန့သည်

ေရာက်၍၊

ထာဝရဘရားသည် ဖိ လိတိ အမျိုးသား ှ င့် ကျန် ကင်းေသာ ကေတာရြပည်သားတိ ့ကိ
သတ်သင်ပယ် ှ င်း ေတာ်မမည်။ ၅ ဂါဇ မိ သ
့ ည်ဆံပင်ရိတ်ြခင်းကိ ခံ ရ၏။ အာ ှ ေကလန် မိ ့ ှ င့်
ကျန် ကင်းေသာချိုင့်အရပ်သည်ပျက်စီး ပီ ။ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း ကိ ယ်အသားကိ
ခတ်ြဖတ်ရမည် နည်း။ ၆ အိ ထာဝရဘရား၏ထားေတာ်၊ သင်သည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း
မ ငိ မ်ဘဲေနမည်နည်း။ ကိ ယ် အိ မ်၌ဝင်၍ေနေလာ့။ ေနရာကျ၍ ငိ မ်ဝပ်စွာေနေလာ့။ ၇
အာ ှ ေကလန် မိ ့ ှ င့် ပင်လယ်ကမ်းအမ၌ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ အဘယ်
သိ ့ ငိ မ်ဝပ်စွာေန ိင်သနည်း။ ထိ အမကိ ေဆာင် ွက်ေစြခင်း ငှ ါ ခန့်ထားေတာ်မ၏။

၄၈ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်
ေမာဘြပည်ကိ ရည်မှတ်၍ မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေနေဗာ မိ သ
့ ည် အမဂလာ ှ ိ ၏။
ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက်ေလ၏။

ကိ ရယ

သိ မ် မိ သ
့ ည်

ံ း၍လယြခင်းကိ

ခံ ရ၏။

မိ သဂပ် မိ ့ သည်လည်း ံ း၍ စိ တ်ပျက်ေလ၏။ ၂ ေမာဘြပည်သည် ေနာက်တဖန်
ေဟ ှ ဘန်

မိ ့၌ မဝါ ကားရ။ ရန်သတိ ့က၊ ေမာဘြပည်ကိ ြပည်မြဖစ် ေစြခင်းငှ ါ

ပယ် ှ ား ကကန်အ့ံ ဟ၊

ရန် ပမည့်အ ကံ ှ င့်

သင်သည်လည်းပျက်

စီ းရမည်။

၃

ေဟာရနိမ် မိ ့၌လည်း

သငယ်တိ့သည်

ထားေဘးသည်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း ှ င့်

ေအာ်ဟစ်ေသာအသံ ကိ ကားရ၏။

ကံ စည် က၏။

၄

တက်ရ၏။

သင့်ကိ လိက်လိမ့ ်မည်။

ြပင်းစွ ာ

ေသာ

ပျက်စီးြခင်း ှ ိ ၍၊

ေမာဘြပည်သည်ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊

ြမည်တမ်းေသာအသံ ကိ ပ က၏။

လဟိ တ်ေတာင်ေပ သိ ့

အိ မာဒေမန မိ ၊့

၅

ငိ ေ ကးေသာအသံ သည်

ေဟာရနိမ် မိ သ
့ ိ ့ဆင်းရာအရပ်၌လည်း၊

ဆံ း ံ းြခင်းအသံ ကိ ရန်သတိ ့သည် ကားရ က၏။ ၆ အသက်လွတ်အ့ံ ေသာငှ ါေြပး ကေလာ့။
လွ င်ြပင် ၌ ှ ိ ေသာ သစ်ပင်ေြခာက်ကဲ့သိ ့ြဖစ် ကေလာ့။ ၇ သင်သည်မိမိဆည်းဖးေသာ
ဘ ာဥစာကိ ကိ းစားေသာေ ကာင့်၊ သတပါးလက်သိ့ေရာက်ရလိ မ့ ်မည်။ ေခမ ှ ဘရားကိ လည်း
သ၏မင်း၊ သ၏ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ ှ င့်တကွ သိ မ်းသွ ား ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ လယေသာသသည်
မိ မ့ ျားအစဥ်အတိ င်း ေရာက်လာ၍ မိ တ
့ မိ မ့ မလွ တ်ရ။ ချိုင့် ှ င့်တကွ လွ င်ြပင် သည်လည်း၊
ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်ရလိ မ့ ်မည်။ ထိ သိ့ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ ပီ ။ ၉ ေမာဘြပည်သည်
လွ တ်ရာသိ ့ ေြပးရေအာင် ငှ က်ေတာင်တိ့ကိ ေပးေလာ့။
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လဆိ တ်ညံရာြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်ကိ ကိ းစား၍ မေဆာင်ေသာ
သသည် ကျိန်ဆဲြခင်းကိ ခံေစ။ လအသက် ကိ မသတ်ဘဲမိမိထားကိ သိ မ်း ပ်ေသာသသည်
ကျိန်ဆဲ ြခင်းကိ ခံေစ။ ၁၁ ေမာဘသည်အိးတလံ းမှ တလံ းသိ ့မေြပာင်း၊ တက န်းတ ိင်ငံသိ ့
ယသွ ားြခင်းကိ မခံ ၊ ငယ်ေသာ အ ွယ်မှစ၍ ငိ မ်လျက်၊ မိ မိအဖတ်အနည်ေပ ၌ ေနရာ
ကျလျက် ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ မိ မိအရသာသည် တည့်ေန၏။ ေမးေသာအနံ လ
့ ည်း မပျက်။ ၁၂
သိ ့ရာတွ င် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေစာင်း၍ထားတတ်ေသာသတိ ့ကိ သ့ထံသိ ့
ငါေစလတ်ရ ေသာ အချိန်ေရာက်လိမ့ ်မည်။ သတိ ့သည် ေမာဘကိ ေစာင်း၍ ထား ပီ းလ င်၊
သ၏အိ းတိ က
့ ိ သွန်၍ ေရဘးတိ ့ကိ ခွဲ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ ဣသေရလအမျိုးသည် မိ မိတိ့ခိလံ ေသာ
ေဗသလဘရားေ ကာင့် ှ က်ရသကဲ့ သိ ့၊ ေမာဘအမျိုး သည်လည်း ေခမ ှ ဘရားေ ကာင့်
ှ က်ရလိ မ့ ်မည်။

၁၄ ငါတိ ့သည်အား ကီ းေသာသ၊ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ တတ်စွမ်း ိင်ေသာ

သြဖစ် က၏ဟ၊ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ေြပာဆိ ကလိ မ့ ်မည်နည်း။ ၁၅ ေမာဘြပည်သည်
ပျက်စီး ပီ ။ မိ တ
့ ိ ့သည် က မ်း ေလာင် က ပီ ။ သေ ွးချယ်ေသာလလင်တိ့သည် ကွ ပ်မျက်
ြခင်းကိ ခံအံ့ ေသာငှ ါ ဆင်းသွ ား က ပီ ဟ၊ ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားဟ၍
ဘွဲ ့နာမ ှ ိ ေသာ ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ေမာဘကိ လပ် ကံ ရေသာအချိန်နီး ပီ ။ သခံ ရ
ေသာေဘးသည် အလျင်အြမန်လာ၏။

၁၇ သ့ပတ်လည်၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ ့၊

သ့အတွ က်ြမည်တမ်း ကေလာ့။ သ၏နာမကိ သိ ေသာ သအေပါင်းတိ ့၊ တန်ခိး ကီ းေသာလှ ံ တံ ၊
အသေရတင့်တယ် ေသာတံ ဖျာသည် ကျိုးေလ ပီ တကားဟ ေြပာဆိ က

ေလာ့။ ၁၈

ဒိ ဘန် မိ ့၌ေနေသာသတိ ့သမီ း၊ သင်ခံစားရ ေသာ စည်းစိ မ်မှ ဆင်း၍အငတ်ခံလျက်ထိင်ေလာ့။
ေမာဘကိ လယေသာသသည် သင် ှ ိ ရာသိ ့လာ၍၊ သင်၏ရဲ တိက်တိ့ကိ ဖျက်ဆီးလိ မ့ ်မည်။
၁၉ အိ အာေရာ် မိ သ
့ ား၊ လမ်းနားမှာရပ်၍

ေြပးေသာေယာက်ျား ှ င့်

ကည့်

အသက်လွတ်ေသာ

ေလာ့။ အဘယ်အမ ှ ိ သနည်းဟ၊
မိ န်းမကိ ေမးြမန်းေလာ့။

၂၀

ေမာဘသည်စိတ်ပျက်ေလ၏။ ပိ လဲလျက် ှ ိ ၏။ ငိ ေ ကးြမည်တမ်း ကေလာ့။ ေမာဘသည်
ပျက်စီးေ ကာင်း ကိ အာ န် မိ ့၌ ကားေြပာ ကေလာ့။ ၂၁ လွ င်ြပင် ှ င့်တကွ ေဟာလန် မိ ၊့
ယဟာဇ မိ ၊့ ေမဖတ် မိ ၊့ ၂၂ ဒိ ဘန် မိ ၊့ ေနေဗာ မိ ၊့ ဗက်ဒိဗလသိ မ် မိ ၊့ ၂၃ ကိ ရယသိ မ် မိ ၊့
ဗက်ဂမလ မိ ၊့ ဗက်ေမာင် မိ ၊့ ၂၄ ေက တ် မိ ၊့ ေဗာဇရ မိ မ့ ှ စ၍၊ ေမာဘြပည်၌ ှ ိ ေသာ မိ ့
အနီးအေဝး ှ ိ သမ တိ ့သည် အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံ ရ

က၏။

၂၅ ေမာဘ၏ဦ းချိုသည်

ြပတ်ေလ ပီ ။ သ၏လက် ံ း သည် ကျိုးေလ ပီ ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၆

ေမာဘသည် ထာဝရဘရားတဘက်၌ ဝါ ကား ေသာေ ကာင့် သ့ကိယစ်မးေစ ကေလာ့။
သသည် မိ မိ အန်ဖတ်၌ လးလည်း၍ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ခံ ရ၏။ ၂၇ သင်သည်ဣသေရလကိ
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ကဲ့ ရဲ ့ ပီ မဟတ်ေလာ။ သိ ့ရာတွ င်၊ သသည်သခိ းတိ ့ ှ င့်ေပါင်းေဘာ်သည်ကိ ေတွ ့ဘးသေလာ။
သ၏အေ ကာင်း ကိ ေ ြပာေလရာရာ၌ သင်သည်ေခါင်းကိ ှ ိ တ်ပါသည်တကား။

၂၈

ေမာဘြပည်၌ေနေသာသတိ ့၊ မိ တ
့ ိ ့ကိစွန့်၍ ေကျာက် ကား၌ ေန ကေလာ့။ ေြမတွ င်းဝနားမှာ
အသိ က် လပ်တတ်ေသာ ချိုးဝှက်ကဲ့သိ ့ ပ ကေလာ့။ ၂၉ ေမာဘ၏မာနကိ ငါတိ ့သည်
ကားသိ က၏။ အလွ န် ကီ းေသာ မာနြဖစ်၏။ မာန ကီ းြခင်း၊ ေထာင်လား ေစာ်ကားြခင်း၊
စိ တ် ှ လံ းြမင့်ြခင်း ှ ိ ေသာ်လည်း၊
ြဖစ်၍၊

သသည်

၃၀ သ၏ေဒါသအမျက်ထွက်ြခင်းကိ

အချည်း ှ ီးသက်သက်ဝါ ကားေသာ

စကားကိ

ငါသိ သည်

ေြပာလျက် ှ င့်၊

မိ မိအလိ မြပည့်စံ ရာဟ ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ထိ ေ ကာင့်၊ ေမာဘအတွ က်ငါသည်
ညည်းတွ ား

ြမည်တမ်းမည်။

ေမာဘအတွ က်ငါသည်

ညည်းတွ ား

ြမည်တမ်းမည်။

ေမာသြပည်တြပည်လံ းအတွ က် ငိ ေ ကး မည်။ ကိ ရဟရက် မိ သ
့ ားတိ ့အတွ က် ညည်းတွ ားြခင်း
ှ ိ ရမည်။ ၃၂ အိ စိဗမာစပျစ် ွယ်ပင်၊ ယာဇာ မိ အ
့ တွ က် မျက်ရည်ကျသည်ထက်၊ သင့်အတွ က်
ငါသည် မျက်ရည် မျက်ရည်ကျမည်။ သင်၏အ ွ န့်တိ့သည် ပင်လယ်ကိလွန်၍၊ ယာဇာပင်
လယ်တိင်ေအာင်ေရာက် က၏။ ဖျက်ဆီးေသာသသည် သင်၏သစ်သီး ှ င့် စပျစ်သီးတိ ့ကိ
လယ၏။ ၃၃ ဝေြပာေသာလယ်ြပင် ှ င့် ေမာဘြပည်ထဲမှာ ဝမ်းေြမာက် င်လန်းြခင်းြပတ်ေလ ပီ ။
စပျစ်သီးနယ်ရာ ကျင်း၌စပျစ်ရည်ကိ ငါြပတ်ေစ ပီ ။ ေ ကးေ ကာ်သံကိ ပ၍ စပျစ်သီးကိ မနင်းရ။
ေ ကးေ ကာ်ေသာ အသံ လည်း ေ ကးေ ကာ်ေသာအသံ မဟတ်ရ။

၃၄ ေဟ ှ ဘန် မိ ့

ငိ ေ ကးသံ မှစ၍ ဧလာေလ မိ ၊့ ယာဟတ် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၎င်း၊ ေဇာရ မိ မ့ ှ စ၍ ေဟာရနိမ်
မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၎င်း သံ း ှ စ်အသက် ှ ိ ေသာ
အေ ကာင်းမကား၊

နိမရိ မ်

ွားမြမည် သံ ကဲ့ သိ ့အသံ ကိ လင့် က၏။

ေရကန်တိ့သည်လည်း

ဆိ တ်ညံလျက် ှ ိ က၏။

၃၅

ေမာဘြပည်၌ြမင့်ေသာ အရပ်ေပ မှာ ပေဇာ် ေသာသ၊ မိ မိဘရားတိ ့အား နံ သ
့ ာေပါင်းကိ
မီ း ိ ေသာ
့
သတိ ့ကိ ငါြပတ်ေစမည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
ငါ ှ လံ းသည်

ေမာဘြပည်အတွ က်

ပေလွ ကဲ့သိ ့

ြမည်ရလိ မ့ ်မည်။

၃၆ ထိ ေ ကာင့်၊

ငါ့ ှ လံ းသည်

ကိ ရဟရက် မိ သ
့ ားတိ ့အတွ က် ပေလွ ကဲ့သိ ့ ြမည်ရလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ ဆည်းဖးေသာ
ဘ

ာဥစာပျက်စီး ပီ ။

၃၇

လတိ င်းဆံ ပင်တိလျက်၊

လက်၌ ှ နလျက်၊ ခါး၌ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်လျက်

မတ်ဆိတ်ကိရိတ်လျက်၊

ှ ိ ရ၏။

၃၈ အသံ းမရေသာ

အိ းကိ ခွဲတတ်သကဲ့ သိ ့၊ ေမာဘ ြပည်ကိ ငါခွဲ ေသာေ ကာင့်၊ ေမာဘြပည်အိမ်မိးများ အေပ ၌၎င်း၊
လမ်းများ၌၎င်း၊ ညည်းတွ ားြမည်တမ်း ြခင်း ှ ံ ့ြပားရမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၉
သတိ ့ကလည်း၊ ေမာဘြပည် ပိ ပျက်ေလ ပီ တကား၊ ှ က်၍ဆတ်သွားေလ ပီ တကားဟ
ညည်းတွ ား ြမည်တမ်း ကလိ မ့ ်မည်။ ေမာဘသည် အ ှ က်ကွဲ၍ ကဲ့ ရဲ ့ ြခင်းကိ ခံရလျက်၊
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ပတ်လည်၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ ့၏ ေ ကာက်လန့်စရာအေ ကာင်းြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၄၀
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ရန်သသည် ေ လင်းတပျံတတ်သကဲ့ သိ ့ပျံလာ၍၊
အေတာင်တိ့ ှ င့်

ေမာဘြပည်ကိအပ်မိးလိ မ့ ်မည်။

၄၁

မိ တ
့ ိ ့ကိလပ် ကံ ၍

ရဲ တိက်တိ့ကိ တိ က်ယေသာ ေ ကာင့်၊ ထိ ေန့၌ေမာဘအမျိုးသရဲ တိ့ စိ တ် ှ လံ းသည်၊
သားဘွ ားြခင်းေဝဒနာကိ ခံရေသာ မိ န်းမ၏စိ တ် ှ လံ း ကဲ့ သိ ့ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၄၂ ေမာဘသည်
ထာဝရဘရားတဘက်၌ ဝါ ကား ေသာေ ကာင့်၊ ေနာက်တဖန် ြပည်မြဖစ် ိင်ေအာင်
ပျက်စီးရလိ မ့ ်မည်။ ၄၃ အိ ေမာဘအမျိုးသား၊ သင်သည် ေ ကာက်လန့် ဘွ ယ်ေသာအရာ၊
ေြမတွ င်း၊ ေကျာ့ကွ င်းထဲ သိ့ ေရာက် ေလ ပီ ။

၄၄ ေ ကာက်လန့်ဘွယ်ေသာအရာမှ

ေြပးေသာ သသည် ေြမတွ င်းထဲ သိ့ ကျလိ မ့ ်မည်။ ေြမတွ င်းမှ လွ တ်ေသာသသည်
ေကျာ့ကွ င်း၌ေကျာ့မိ လိမ့ ်မည်။ ဆံ းမ ြခင်းကိ ခံရေသာ ှ စ်ကာလကိ ေမာဘြပည်သိ့ ငါေရာက်
ေစမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၅ ေြပးေသာသတိ ့သည်အားကန်ေသာေ ကာင့်၊
ေဟ ှ ဘန် မိ အ
့ ရိ ပ်ကိ ခိ ကေသာ်လည်း၊ ှ ိ ဟန်ဘရင် ေနရာေဟ ှ ဘန် မိ မ့ ှ မီ းလံ ထွ က်သြဖင့်၊
မာနေထာင် လားေသာသတိ ့၏ အထွ ဋ်မှစ၍ ေမာဘြပည်စွန်း တိ င်ေအာင် ေလာင်လိမ့ ်မည်။
၄၆

အိ ေမာဘြပည်၊

သင်သည်အမဂလာ ှ ိ ၏။

အိ ေခမ ှ တပည့်တိ ့၊

အကျိုးနည်း က ပီ ။ သင်တိ့၏ သားသမီ းများကိ သိ မ်းသွ င်း က ပီ ။

သင်တိ့သည်
၄၇ သိ ့ရာတွ င်၊

သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံရေသာ ေမာဘ အမျိုးသားတိ ့ကိ ေနာင်ကာလ၌ငါေဆာင်ခဲ့ဦ းမည်ဟ
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ဤေ ွကား၊
့
ေမာဘခံ ရ ေသာ အြပစ်တရားေပတည်း။

၄၉ အမုန်အမျိုးသားတိ့ကိ ရည်မှတ်၍ ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလ၌
သားမ ှ ိ သေလာ။ အေမွ ခံမ ှ ိ သေလာ။ မိ လကံ ဘရားသည် ဂဒ်ြပည်ကိ အဘယ်ေ ကာင့်
သိ မ်းယသနည်း။ သ့တပည့် တိ ့သည် ဂဒ် မိ တ
့ ိ ့၌အဘယ်ေ ကာင့် ေန ကသနည်း။ ၂ ထိ ေ ကာင့်၊
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အမုန်အမျိုးသားတိ ့ ေနရာရဗာ မိ ့၌ စစ်တိက်ြခင်းအသံ
ကိ

ငါ ကားေစေသာအချိန်

ေရာက်လိမ့ ်မည်။

ထိ မိ သ
့ ည်

ပျက်စီးရာပံ ြဖစ်၍၊

သ၏သမီ းတိ ့သည်လည်း မီ း ိ ့ြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ အခါဣသေရလအမျိုး၏ေနရာကိ ၊
သိ မ်းယေသာ

သတိ ့၏

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

ေနရာကိ ၊
၃

ဣသေရလသည်
အိ

ေဟ ှ ဘန် မိ ၊့

တဖန်သိမ်းယရလိ မ့ ်မည်ဟ
ညည်းတွ ားြမည်တမ်းေလာ့။

အာဣ မိ ပ့ ျက်စီး ပီ ။ အိ ရဗာ မိ သ
့ မီ းတိ ့၊ ငိ ေ ကး ကေလာ့။ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်၍
ြမည်တမ်းလျက်၊ ြခံ နားမှာ ေတာင်ေြမာက်ေြပး ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ မိ လကံ
ဘရားသည်သ၏ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ သ၏မင်းများ ှ င့်တကွ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံရ၏။ ၄ ငါ့ထံသိ ့
အဘယ်ရန်သေရာက်လိမ့ ်မည်နည်းဟ ေအာက်ေမ့လျက်၊ မိ မိမိစည်းစိ မ်၌ ကိ းစားလျက်
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ေဖာက် ြပန်ေသာသတိ ့သမီ း၊ သင်သည် ချိုင့်တိ ့၌ အဘယ်ေ ကာင့် ဝါ ကားသနည်း။
သင်၏ချိုင့်သည် အေသွ းစီ းရာ ြဖစ်လိမ့ ် မည်။

၅ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခသခင်အ ှ င်

ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင့်ပတ်လည်၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ ့ေ ကာင့်
ေ ကာက်လန့်ေသာ အေ ကာင်းကိ သင်၌ငါြဖစ်ေစမည်။ သင်တိ့အသီ းအသီ း ှ ိ သမ သည်
ှ င်ထတ်ြခင်းကိ အတည့်အလင်းခံ ရ ကမည်။ ကွဲ ြပား ေသာသတိ ့ကိ စေဝးေစေသာ
သလည်းမ ှ ိ ရ။

၆ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံရေသာ အမုန်အမျိုးသားတိ ့ကိ

ေနာက်တဖန်ငါေဆာင်ခဲ့ဦ းမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရားသည်

ဧဒံ ြပည်ကိ

ြပည်၌ပညာကန်သေလာ။

ရည်မှတ်၍

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ပညာသတိ ှ ိ ေသာသတိ ့သည်

ေတမန်

အ ကံ မေပး ိင်သေလာ။

သတိ ့ဥာဏ်သည် ဆံ းသေလာ။ ၈ အိ ေဒဒန် မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့၊ ဆတ်၍ ေြပးသွ ား က

ေလာ့။

နက်နဲေသာအရပ်၌ ေန ကေလာ့။ ဧေသာေတွ ့ရ ေသာေဘး၊ ဆံ းမြခင်းကိ ခံရေသာ
အချိန်ကိ ငါေရာက် ေစမည်။

၉ စပျစ်သီးကိ ဆွတ်ေသာ သတိ ့သည်သင် ှ ိ ရာသိ ့

လာလ င်၊ သတပါးလိ က်၍ ဆွ တ်စရာဘိ ့ ကျန် ကင်း ေစ ကလိ မ့ ်မည် မဟတ်ေလာ။
ညဥ့်အခါသခိ းလာလ င်၊
ေလာ။

၁၀

စိ တ်ေြပေလာက်ေအာင်သာ

ဧေသာ၏အဝတ်ကိ

သကွ ယ်ေသာေနရာအရပ်တိ့ကိ

ငါခ တ်မည်။

ငါလှ န်မည်။

လယ ကလိ မ့ ်မည်
သသည်

မဟတ်

ပန်း၍မေန ိင်ေအာင်

သ၏အမျိုးအ ွယ်၊

ညီ အစ်ကိ၊

အိ မ်နီး ချင်းတိ ့သည် ပျက်စီး၍၊ သ့ကိယ်တိင်လည်း ေပျာက်ရ လိ မ့ ်မည်။

၁၁

သင်၌မိ ဘမ ှ ိ ေသာသငယ်တိ့ကိ ထားခဲ့ ေလာ့။ ငါေစာင့်မမည်။သင်၏ မတ်ဆိးမတိ ့သည်
ငါ့ကိခိလံ ကေစ။ ၁၂ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ခွ က်ဖလား ကိ မေသာက်ထိက်ေသာ
သတိ ့သည်
ှ င်း ှ င်း

အကယ်၍

ေသာက်

လွ တ်ရမည်ေလာ။

ကသည်

မလွ တ်ဘဲမေနရ။

မှန်လ င်၊

သည်အြပစ်ကိ

စင်စစ်ေသာက်

မခံ ဘဲ

ရမည်။

၁၃

ေဗာဇရြပည်သည်အ့ံ သရာ၊ ကဲ့ ရဲ ့ရာ၊ လစိ တ် ညံ ရာ၊ ကျိန်ဆဲရာြဖစ်လိမ့ ်မည်။ သတိ ့၏
မိ အ
့ လံ းစံ

သည်လည်း၊

အစဥ်သတ်သင်ပယ် ှ င်း

ရာြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်

မည်ဟ၊

ငါသည်ကိယ်ေတာ်ကိ တိ င်တည်ကျိန်ဆိ ပီ းဟ၊ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရား
ေ ကးေ ကာ်ေတာ်မသံ ကိ ငါ ကား ၏။ သင်တိ့သည် စည်းေဝး၍၊ ဧဒံ ြပည်ကိ တိ က်ြခင်းငှ ါ
စစ်ချီ၍လာ ကေလာ့ဟ တပါးအမျိုး သားတိ ့ထံသိ ့ သံ မန်ကိ ေစလတ်ေတာ်မ ပီ ။
တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင်
အသေရ တ်ချြခင်းကိ

သင်သည်

ယတ်မာ

ခံ ရမည်အေ ကာင်း

မည်အေ ကာင်း ှ င့်၊

ငါ ပမည်။

၁၆

၁၅

လတိ ့တွင်

ေကျာက် ကားတိ ့၌

ေန၍ေတာင်ထိပ်ကိ ခိ လံ ေသာ သြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ သင်၏ေကျာက်မက်ဖွယ်ေသာ
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အြခင်းအရာ၊ သင်၏မာနသည်

သင့်ကိ လှည့်စား ပီ ။ သင်သည်

ေ လင်းတကဲ့ သိ ့

ြမင့်ေသာအရပ်၌ အသိ က်ကိ လပ်ေသာ်လည်း၊ ထိ အရပ်မှ သင့်ကိ ငါ ှ ိမ့ ်ချမည်ဟ
ထာဝရဘ
ေသာ

ရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၇

သတိ င်းအံ့ သ ကလိ မ့ ်မည်။

ကဲ့ ရဲ ့သံ ကိ ပ ကလိ မ့ ်မည်။

ဧဒံ ြပည်သည်
သခံ ရေသာ

အံ့ သရာြဖစ်၍၊
ေဘးဥပဒ်

ေ ှ ာက်သွား

အေပါင်းတိ ့ေ ကာင့်

၁၈ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်ေဂါေမာရ မိ မ
့ ှ စ၍ နီးစပ်ေသာ မိ ့ တိ ့၏

ပျက်စီးြခင်းကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊ဧဒံ ြပည်၌ အဘယ်သမ

မေနရ။ လသားတစံ တေယာက်မ

ေနရာမကျရဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ြခေသ့ သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်၏ ဂဏ်အသေရမှ
တတ်သကဲ့ သိ ့၊

ရန်သသည်

ေကျာက် ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ

ေနရာသိ ့တက်ေသာအခါ၊

ေနေသာသသည် ချက်ြခင်း ေြပးမည်အေ ကာင်းကိ ငါ ပမည်။ ေ ွးချယ်ေသာ သကိ လည်း၊
ဧဒံ ြပည်အေပ မှာ ငါခန့်ထားမည်။ ငါ ှ င့် အဘယ်သတသနည်း။ ငါ့အချိန်ကိ အဘယ်သ
ချိန်းချက်မည်နည်း။ အဘယ်မည်ေသာ သိ းထိ န်းသည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ရပ် ိင်သနည်း။
သိ ့ြဖစ်၍၊

ထာဝရဘရားသည်

ဧဒံ ြပည်တဘက်

၌

၂၀

ကံ စည်ေတာ်မေသာအ ကံ ၊

ေတမန်ြပည်သားတိ ့ တဘက်၌ ကံ စည်ေတာ်မေသာ အ ကံ အစည်တိ့ကိ နားေထာင် ကေလာ့။
အကယ်စင်စစ်ရန်သသည်၊ အားမ ှ ိ ေသာထိ သိးတိ ့ကိ လယက်လိမ့ ်မည်။ အကယ်စင်စစ်
သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့လာ၍၊ ကျက်စားရာအရပ်တိ့ကိ ဖျက်ဆီး လိ မ့ ်မည်။ ၂၁ သတိ ့ ပိ လဲေသာ
အသံ ေ ကာင့် ေြမ ကီ းလပ် ှ ား ၏။ သတိ ့ေအာ်ဟစ်ေသာ အသံ ကိ ဧဒံ ပင်လယ်တိင် ေအာင်
ကားရ၏။

၂၂

ရန်သသည်

တက်၍

ေ ွလင်းတကဲ့ သိ ့ပျံလျက်၊

ေဗာဇရ မိ က
့ ိ

အေတာင်တိ့ ှ င့် ြဖန့်မိးလိ မ့ ်မည်။ ထိ ေန့၌ ဧဒံ ြပည်သားသရဲ တိ့၏ စိ တ် ှ လံ းသည်၊
သားဘွ ားြခင်း

ေဝဒနာကိ ခံရေသာ

မိ န်းမ၏စိ တ် ှ လံ းကဲ့ သိ ့ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၂၃

ဒမာသက် မိ က
့ ိ ရည်မှတ်ေသာ စကားဟမ ကား၊ ဟာမတ် မိ ့ ှ င့် အာပဒ် မိ တ
့ ိ ့သည်
မေကာင်းေသာ သိ တင်းကိ ကားေသာေ ကာင့်၊ အ ှ က်ကွဲ ၍စိ တ်ပျက် လျက် ှ ိ က၏။
ပင်လယ်တိင်ေအာင် စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ေသာ ေ ကာင့်၊

ငိ မ်ဝပ်ြခင်းသိ ့မေရာက် ိင်။

၂၄

ဒမာသက် မိ သ
့ ည် အားေလျာ့ ပီ ။ ေြပးအံ့ ေသာ ငှ ါ ကိ ယ်ကိလှည့် ပီ ။ တန်လပ်လျက်ေန၏။
ဒကဆင်းရဲ ကိ ၎င်း၊ သားဘွ ားေသာမိ န်းမခံ ရသကဲ့ သိ ့၊ ြပင်းစွ ာေသာ ေဝဒနာကိ ၎င်း
ခံ ရ၏။

၂၅

အသေရ ှ ိ ေသာ မိ ၊့

ငါဝမ်းေြမာက်စရာ မိ သ
့ ည်

အဘယ်ေ ကာင့်

မကျန် ကင်းရသနည်း။ ၂၆ သိ ့ြဖစ်၍၊ ထိ မိ သ
့ ားလလင်တိ့သည် လမ်းမတိ ့၌ လဲ ၍၊ ထိ ေန့တွင်
စစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့သည် ဆံ း ံ း က

လိ မ့ ်မည်။ ၂၇ ငါသည်လည်း၊ ဒမာသက် မိ ့ ိ းကိ

မီ း ိ ့၍၊ ဗဟာဒဒ်၏ နန်းေတာ်တိ့ကိ ေလာင်ေစမည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
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ေကဒါြပည် ှ င့် ဟာေဇာ် ိင်ငံတိ ့ကိ ရည်မှတ်၍ ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ထ ကေလာ့။ ေကဒါြပည်သိ့ သွ ား၍၊ အေ ှ မျက်
့
ှ ာအရပ်သားတိ ့ကိ လယ ကေလာ့။ ၂၉
သတိ တ
့ ဲ များ ှ င့်သိ းစများကိ ၎င်း၊ ကလားကာ များ၊ အသံ းအေဆာင်များ၊ ကလားအပ်များကိ ၎င်း
သိ မ်း၍

ယသွ ားရ ကမည်။

သတိ ့ပတ်လည်၌

ေ ကာက်လန့်စရာ

အေ ကာင်းကိ

ေ ကးေ ကာ်ရ ကမည်။ ၃၀ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဟာေဇာ် ြပည်သားတိ ့၊ ေဝးစွ ာ
ေြပးသွ ား ကေလာ့။
ေနဗခဒ်

နက်နဲေသာ

ေနဇာသည်

အရပ်တိ့၌

ေန ကေလာ့။

သင်တိ့ကိရည်ေဆာင်၍

စီ ရင်မည်ဟ

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်
သင်တိ့

တဘက်၌

ကံ စည်ေသာအ ကံ အစည် ှ ိ ၏။ ၃၁ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထ က
ငိ မ်ဝပ်စွာေန၍

စိ းရိ မ်စရာမ ှ ိ ေသာလမျိုး၊

အေပါင်းအေဘာ်မ ှ ိ ၊

မိ တ
့ ံ ခါး ှ င့်ကန့်လန့်ကျင်ကိ

တြခားစီ ေနတတ်ေသာလမျိုးေနရာသိ ့

ေလာ့။

မသံ းတတ်၊

သွ ား ကေလာ့။

၃၂

သတိ ့ကလားအပ်အစ ှ ိ ေသာ တိ ရ စာန်အေပါင်း တိ ့သည် လယရာြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။
ပါးမန်းကိ ရိတ်တတ် ေသာ လမျိုးကိ အရပ်ရပ်သိ့ ငါကွဲ ြပားေစမည်။ အရပ်ရပ် တိ ့မှ သတိ ့၌
ေဘးဥပဒ်ကိငါေရာက်ေစမည်ဟ ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ဟာေဖာ်ြပည်သည်
ေြမေခွ းေနရာ၊

လဆိ တ်ညံ

ရာ

အစဥ်ြဖစ်၍၊

အဘယ်သမ မေနရ။

တေယာက်မ မေနရ။ လသားတစံ တေယာက်မ ေနရာ မကျရ။

လသားတစံ

၃၄ ယဒ ှ င်ဘရင်

ေဇဒကိ မင်းနန်းစံ စက၊ ဧလံ ြပည် ကိ ရည်မှတ်ေသာ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည်
ပေရာဖက်ေယရမိ သိ့ ေရာက်လာ၍၊

၃၅ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခအ ှ င် ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဧလံ ၏ေလးတည်းဟေသာ သ၏ အစွ မ်းသတိ အထွ ဋ်အြမတ်ကိ
ငါချိုးမည်။ ၃၆ အရပ်ေလးမျက် ှ ာတိ ့က ေလေလးမျိုးကိ ဧလံ ြပည်သိ့ငါေဆာင်ခဲ့မည်။
ထိ ေလတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ြပည်သား များကိ ငါလင့်မည်။ ထိ သိ့ ှ င်ထတ်ေသာ ဧလံ ြပည်သား
မေရာက်ေသာ တိ င်း ိင်ငံတခမ မ ှ ိ ရ။ ၃၇ ဧလံ ြပည်သားတိ ့ကိ ရန်သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ၎င်း၊ သတိ ့
အသက်ကိ ှ ာေသာ

လတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ၎င်း၊

ငါ၏အမျက်တည်းဟေသာ
မဖျက်ဆီးမှီတိင်ေအာင်
ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
မင်းသားတိ ့ကိ

ငါေ ကာက်လန့်

ေဘးဥပဒ်ကိသတိ ့အေပ သိ ့

သတိ ့ေနာက်သိ့
၃၈ ဧလံ ြပည်၌

ထားကိ

ဧလံ

ြပင်းစွ ာေသာ

ေရာက်ေစမည်။

သတိ ့ကိ

လတ်လိက်ရမည်ဟ

ထာဝရ

ငါ၏ပလင်ကိ တည်ထား၍၊

သတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်ဟ

သိ ့ရာတွ င်၊သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံရေသာ

ေစ၍၊

ှ င်ဘရင် ှ င့်

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
အမျိုးသားတိ ့ကိ

၃၉

ေနာင်လာကာလ၌

ငါေဆာင်ခဲ့ဦ းမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
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၅၀ ထာဝရဘရားသည်

ဗာဗလန် မိ ့ ှ င့်ခါလဒဲြပည်

ပေရာဖက်ေယရမိ အားြဖင့်

မိ န့်ေတာ်

သိ တင်း ကားေြပာ ကေလာ့။

ကိ

မေသာစကားဟမကား၊

ဝှက်၍

မထားဘဲ အလံ ကိ

ရည်မှတ်၍၊
၂

လမျိုးတိ ့တွင်

ထ၍ေ ကာ်ြငာ ကေလာ့။

ကားေြပာရေသာစကားဟမကား၊ ဗာဗလန် မိ က
့ ိ တိ က်ယ က ပီ ။ ေဗလဘရားသည်
အ ှ က်ကွဲ ပီ ။

ေမေရာ

ဒပ်ဘရားသည်

ကျိုး ပီ ။

ဗာဗလန် ပ်တဆင်းတတိ ့သည်

အ ှ က်ကွဲ၍ကျိုးပဲ့ လျက် ှ ိ က၏။ ၃ လတမျိုးသည် ေြမာက်မျက် ှ ာမှလာ၍ ဗာဗ လန်ြပည်ကိ
သတ်သင်ပယ် ှ င်းလိ မ့ ်မည်။ ေနေသာ သမ ှ ိ ရ။ လ ှ င့်တိ ရ စာန်တိ့သည်။ အကန်အစင်
ထွ က်သွား ကလိ မ့ ်မည်။

၄

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ထိ ကာလ

အခါ

ဣသေရလအမျိုးသား တိ ့သည် ယဒအမျိုးသား တိ ့ ှ င့် ေပါင်းဘက်၍လာ ကလိ မ့ ်မည်။
မျက်ရည်ကျလျက်၊
သွ ား၍

ခရီ းသွ ားလျက်၊

ှ ာ ကလိ မ့ ်မည်။

သတိ ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ

၅ ဇိ အန် မိ သ
့ ိ ့ မျက် ှ ာ ပ၍ လမ်းကိ

ှ ာ ကလိ မ့ ် မည်။

အစဥ်မေမ့ေလျာ့ရေသာ ပဋိ ညာဥ်အားြဖင့် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍ မိ ဿဟာယ
ဖွဲ ့ ကလိ မ့ ်မည်။

၆ ငါ၏လတိ ့သည်

ေပျာက်ေသာသိ းြဖစ် က ပီ ။ သိ းထိ န်းတိ ့သည်

ေတာင်များေပ မှာလမ်းလွဲ ေစ က ပီ ။ သတိ ့သည်ေတာင်တလံ းမှတလံ းသိ ့ လမ်းလွဲ သွား၍၊
ငိ မ်ဝပ်ေသာအရပ်ကိေမ့ေလျာ့ က ပီ ။ ၇ သတိ ့ကိ ေတွ ့ ကံ သမ ေသာသတိ ့သည် ကိ က်စား
က ပီ ။ ရန်သတိ ့က၊ သတိ ့သည်တရားေသာ ငိ မ်ဝပ်ရာ၊ ဘိ းေဘးတိ ့ခိလံ ရာ ထာဝရဘရား
ကိ ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊ ငါတိ ့သည်ကိက်စားေသာ်လည်း မလွ န်ကျူးဟ ေြပာဆိ က ပီ ။ ၈
ဗာဗလန် မိ ထ
့ ဲ ကေြပး ကေလာ့။
သိ းထီ းကဲ့ သိ ့ ပ ကေလာ့။

ခါလဒဲြပည်မှ

ထွ က်သွား ကေလာ့။

သိ းစေ ှ ့၌

၉ အေ ကာင်းမကား၊ ေြမာက်မျက် ှ ာအရပ်၌ ကီ းစွ ာေသာ

တိ င်း ိင်ငံသားအစအေဝးကိ ငါ ိးေဆာ်၍၊ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်ခဲ့သမည်။ သတိ ့သည်
မိ တ
့ ဘက်၌ တပ်ခင်းကျင်း၍ တိ က်ယ ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ကစ်ေသာ ြမားတိ ့သည် လိ မာေသာ
စစ်သရဲ ၏ ြမားကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍ မမှန်ဘဲမေနရ။ ၁၀ ခါလဒဲြပည်သည် လယရာြဖစ်၍၊ လယေသာ
သတိ သ
့ ည် ဝ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ငါ့အေမွ ကိ ဖျက်ဆီးေသာသတိ ့၊
သင်တိ့သည်

ဝမ်းေြမာက် င်လန်း က ပီ ။ကျက်စားေသာ ွားမကဲ့ သိ ့

ခန် က ပီ ။

ြမင်းထီ းကဲ့ သိ ့ ဟီ က ပီ ။ ၁၂ ထိ ေ ကာင့်၊ သင်တိ့ အမိ သည် မိ န်းေမာ ေတွ ေဝလိ မ့ ်မည်။
သင်တိ့ကိေမွ းဘွ ားေသာ သသည် အ ှ က်ကွဲလိမ့ ်မည်။ ြပည်တကာတိ ့တွင် အယတ်ဆံ းေသာ
ြပည်၊ သတ်သင်ေသာအရပ်၊ ေသွ ့ေြခာက်ေသာ လွ င်ြပင် ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ ထာဝရဘရား၏
အမျက်ေတာ်ေ ကာင့် ေနာက် တဖန်လမေနရ။ ဆိ တ်ညံေသာအရပ် သက်သက်ြဖစ်ရ လိ မ့ ်မည်။
ဗာဗလန် မိ န့ ားမှာ ေရာက်သွားေသာ သတိ င်း အံ့ သ၍၊ သခံ ရေသာေဘးဥပဒ်ကိ ေထာက်လျက်၊
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ကဲ့ ရဲ ့ သံ ကိ ပ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ဗာဗလန် မိ ပ့ တ်လည်၌ တပ်ခင်းကျင်း က
ထာဝရဘရားကိ
ပစ် ကေလာ့။

ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊

ေလးသမားအေပါင်းတိ ့၊

ေလာ့။ သသည်
ြမားကိ မ ှ ေြမာဘဲ

၁၅ မိ ပ
့ တ်လည်၌ ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။ သသည် ဝန်ချ ပီ ။ မိ ့ ိ း ှ င့်

ြပအိ းတိ ့သည် ပိ လဲ က ပီ ။ ထာဝရ ဘရား၏အမျက်ေတာ်ေြပြခင်း အမြဖစ်၍၊ သ့ကိအြပစ်
ှ င့်အေလျာက်စီရင် ကေလာ့။ သသည် ပဘးသည် အတိ င်းသ၌ ပ ကေလာ့။ ၁၆ ဗာဗလန် မိ ့၌
မျိုးေစ့ ကဲ ေသာ သ ှ င့်စပါး ရိ တ်ေသာ သတိ ့ကိပယ်ြဖတ် ကေလာ့။

ှ ဥ်းဆဲ တတ်ေသာ

ထားကိ ေ ကာက်ေသာေ ကာင့်၊ အသီ းအသီ းတိ ့သည် မိ မိတိ့လမျိုးေနရာသိ ့ ြပန်သွား၍၊
မိ မိတိ့ြပည်သိ့ေြပး ကလိ မ့ ်မည်။

၁၇ ဣသေရလသည်အရပ်ရပ်သိ့ လွ င့ ်ေြပးရေသာ

သိ းြဖစ်၏။ ြခေသ့ တိ ့သည် ေ ှ ာင့် ှ က် က ပီ ။ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည် ေ ှ းဦ းစွ ာ ကိ က်စား ပီ ။
ေနာက်မှ ဗာဗ လန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် သ၏အ ိ းတိ ့ကိ ချိုးဖဲ့ ပီ ။ ၁၈ ထိ ေ ကာင့်၊
ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ် ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ
သည်ကား၊ ငါသည်အာ ရိ ှ င်ဘရင်ကိ ဒဏ်ေပးသည် နည်းတ၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ှ င့်
သ၏ ိင်ငံကိ ဒဏ်ေပး မည်။

၁၉ ဣသေရလကိ သ၏ေနရင်းအရပ်သိ့ ငါေဆာင်

ခဲ့ ဦ းမည်။ သသည် ကရေမလေတာင် ှ င့်ဗာ ှ န်ေတာင် ေပ မှာ ကျက်စား၍၊ ဧဖရိ မ်
ေတာင် ှ င့်ဂိ လဒ်ေတာင် ေပ မှာ ဝလိ မ့ ်မည်။ ၂၀ ထိ ကာလအခါ ဣသေရလအြပစ်ကိ စစ်ေ ကာ
ေသာ်လည်း အြပစ်မေပ ရာ။ ယဒဒစ ိ က်တိ့ကိ ှ ာ၍ မေတွ ့ရာ။ ငါချန်ထားေသာ သတိ ့၏
အြပစ်ကိ ငါေြဖ ှ င်း မည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ပန်ကန်တတ်ေသာြပည်၊
ဆံ းမအပ်ေသာ

ြပည်သားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့

စစ်ချီ ကေလာ့။

သတ်သင်ပယ် ှ င်း၍

သတိ ့အမျိုးအ ွယ်ကိအကန်အစင် ဖျက်ဆီး ကေလာ့။ ငါမှာထားသမ အတိ င်း ပ ကေလာ့ဟ
ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ဖျက်ဆီးြခင်းအသံ ကိ

ကားရ၏။

၂၂

ထိ ြပည်၌စစ်တိက်ြခင်းအသံ ၊

၂၃ ေြမတြပင်လံ းကိ

ကီ းစွ ာေသာ

ိ က် ှ က်ေသာသံ တသည်

ကျိုးြပတ်ေလ ပီ တကား၊ ဗာဗလန် မိ သ
့ ည် လမျိုးတိ ့တွင် အံ့ သရာြဖစ်ေလ ပီ တကား။ ၂၄ အိ
ဗာဗလန် မိ ၊့ သင်အဘိ ့ေကျာ့ကွ င်းကိ ငါေထာင်ထားသြဖင့်၊ သင်သည် သတိ လစ်၍ေကျာ့မိ ပီ ။
ထာဝရဘရား၏ အာဏာေတာ်ကိ ဆန်ေသာေ ကာင့်၊ ရန်သေတွ ့၍ တိ က်ယ ပီ ။

၂၅

ထာဝရဘရားသည် လက်နက်စံ တိ က်ေတာ်ကိ ဖွ င့ ်၍၊ အမျက်ေတာ်လက်နက်တိ့ကိ
ထတ်ေတာ်မ ပီ ။ ဤအမကား၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ သခင်အ ှ င် ထာဝရ ဘရားသည်
ခါလဒဲြပည်၌ ပေတာ်မေသာ အမေပတည်း။ ၂၆ မိ တ
့ ဘက်မှတဘက်တိင်ေအာင် တိ က် က
ေလာ့။ စပါးကျီတိ့ကိ ဖွ င့ ်၍၊ စပါးပံ များကဲ့ သိ ့ ပံ ထားလျက်၊ အလ င်းမ ကင်းေစြခင်းငှ ါ
ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ကေလာ့။ ၂၇ သ၏ ွားဥသဘ ှ ိ သမ တိ က
့ ိ သတ် ကေလာ့။ သတ်ရာအရပ်သိ့
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ဆင်းသွ ားေစ ကေလာ့။ သတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အကယ်စင်စစ် သတိ ့အချိန်၊
ဆံ းမြခင်းကိ ခံ ရေသာ အချိန်ေရာက်ေလ ပီ ။
အမျက်ေတာ်

ေြပြခင်း၊

ဗိ မာန်ေတာ်ကိ

ဒဏ်ေပးြခင်းသိ တင်းကိ

၂၈ ငါတိ ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏

ဖျက်ဆီးေသာအြပစ် ှ င့်

ဇိ အန် မိ ့၌ ကားေြပ

ေြပးလွ တ်ေသာသတိ ့၏

အသံ

ကိ

အေလျာက်

အံ့ ေသာငှ ါ၊

ဗာဗလန်ြပည်မှ

၂၉

ေလးသမားတိ ့ကိ

ကားရ၏။

ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ေခ ကေလာ့။ ပစ်တတ်ေသာ သအေပါင်းတိ ့၊ မိ ပ့ တ်ဝန်းကျင်၌ တပ်ချ
ကေလာ့။ မိ သ
့ မိ သ
့ ားတေယာက်ကိမ မလွ တ်ေစ ှ င့်။ ထိ မိ က
့ ျင့်ေသာ အကျင့် ှ င့်အေလျာက်
အြပစ်ေပး က

ေလာ့။

သ ပဘးသမ အတိ င်း

သ၌ ပ ကေလာ့။

သသည်ဣ

သေရလအမျိုး၏သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ ဘရား၊ ထာဝရ ဘရားတဘက်၌ ဝါ ကား ပီ တကား။ ၃၀
ထိ ေ ကာင့်၊ မိ သ
့ ားလလင်တိ့သည် လမ်းမတိ ့၌ လဲ ေန၍၊ ထိ ေန့တွင် စစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့သည်
ဆံ း ံ း က

လိ မ့ ်မည်ဟ၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်အ ှ င်

ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိ မာန ကီ းေသာသ၊ သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။
အကယ်စင်စစ်သင်၏အချိန်၊

ဆံ းမြခင်းကိ ခံရ

ေသာ

အချိန်ေရာက်ေလ ပီ ။

၃၂

မာန ကီ းေသာသသည် ထိ မိ၍ လဲ ပီ းမှ အဘယ် သမ မ ကရ။ ငါသည်လည်း သ့ေနရာ မိ တ
့ ိ ့ကိ
မီ း ိ ့၍၊ သ့ပတ်လည်၌ေနေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ ေလာင်လိမ့ ်မည် ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၃
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်
တကွ ယဒအမျိုးသားတိ ့သည်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ

ခံ ရ က ပီ ။

သတိ ့ကိသိမ်းသွ ားေသာ

သ ှ ိ သမ တိ ့သည် ချုပ်ထား ပီ း လ င်၊ ငါတိ ့သည် မလတ်ဟ ြငင်းပယ်လျက်ေန က ပီ ။ ၃၄
သိ ့ရာတွ င်၊ သတိ ့ကိေ ွး တ်ေသာ သခင်သည် အား ကီ း၏။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ
အ ှ င်ထာဝရဘရား တည်းဟေသာ ဘွဲ ့နာမ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ထိ သခင်သည်သတိ ့ အမကိ
ကျပ်တည်းစွ ာေစာင့်၍၊ ြပည်ေတာ်ကိ ငိ မ်ဝပ် ေစလျက်၊ ဗာဗလန် မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့ကိ
ေ ှ ာင့် ှ က်လျက် ပေတာ်မမည်။ ၃၅ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထားေဘး သည်
ခါလဒဲြပည်သ၊

ဗာဗလန် မိ သ
့ ားတိ ့ ှ င့်တကွ

မင်းများ၊

ပညာ ှ ိ များအေပ သိ ့

သင့်ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၃၆ ထားေဘးသည် မိ စာဆရာတိ ့အေပ သိ ့ ေရာက် ၍၊ သတိ ့သည်
အ းြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။

ထားေဘးသည်

ထိ မိ သ
့ ားစစ်သရဲ တိ့အေပ သိ ့

ေရာက်၍၊

သတိ ့သည် စိ တ်ပျက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၇ ထားေဘးသည်ြမင်းများ၊ ရထားများ၊ မိ ထ
့ ဲ မှာ
ေနေသာလအမျိုးမျိုး ှ ိ သမ တိ ့အေပ သိ ့ ေရာက်၍၊ သတိ ့သည် မိ န်းမကဲ့ သိ ့ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။
ထားေဘးသည် မိ ဘ
့

ာအေပ သိ ့ေရာက်၍၊ ရန်သတိ ့သည်လယ ကလိ မ့ ်မည်။

၃၈

ခန်းေြခာက်ြခင်းေဘးသည် မိ ၏
့ ေရတိ ့ အေပ သိ ့ေရာက်၍ ခန်းေြခာက် ကလိ မ့ ်မည်။
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အေ ကာင်း မကား၊ ထိ ြပည်သည် ပ်တတိ ့ ှ င့် အြပည့် ှ ိ ၏။ ြပည်သား တိ ့သည်
ဆင်းတတိ ့ကိ

အမှီ ပ၍

ဝါ ကား က၏။

ေတာေခွ းတိ ့

ှ င့်တကွ ထိ မိ ့၌ ေန ကလိ မ့ ်မည်။ ကလားအပ်ငှက်တိ့ သည်လည်း

၃၉

ထိ ေ ကာင့်၊

ေတာသားရဲ တိ့သည်

ေနရာကျ ကလိ မ့ ်မည်။ ေနာက်တဖန် အဘယ် သမ မေနရ။ ကာလအစဥ်အဆက်
လေနရာမြဖစ်ရ။

၄၀

ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်ေဂါေမာရ မိ မ
့ ှ စ၍

နီးဆပ်ေသာ

မိ မ့ ျားကိ

ဘရားသခင်ဖျက်ဆီးေတာ်မသြဖင့် လဆိ တ်ညံ သကဲ့ သိ ့၊ ဗာဗလန် မိ ့၌ အဘယ်သမ မေနရ၊
လသားတစံ တေယာက်မ ေနရာမကျရဟ၊ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ် မ၏။ ၄၁ ကည့် ေလာ့။
လမျိုးတမျိုးသည် ေြမာက်မျက် ှ ာမှ လာ၏။ ကီ းစွ ာေသာ လမျိုး ှ င့်များစွ ာေသာ ှ င်ဘရင်တိ့
သည် ေြမ ကီ းစွ န်းတိ ့မှ ေပ လာ က၏။ ၄၂ ေလး ှ င့်လှ ံ တိ ့ကိ လက်စွဲ က၏။ ကမ်း ကတ် ေသာ
အမျိုးြဖစ်၍ သနားြခင်းက ဏာမ ှ ိ ။ သတိ ့စကား သံ သည် သမဒရာြမည်သံကဲ့ သိ ့
ဟန်းတတ်၏။

အိ ဗာဗ

လန်သတိ ့သမီ း၊

စစ်သရဲ ကဲ့သိ ့

တပ်ခင်းကျင်းလျက်ြမင်း

စီ း၍၊သင် ှ ိ ရာသိ ့ ချီလာ ကလိ မ့ ်မည်။ ၄၃ သတိ ့၏သိ တင်းကိ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည်
ကား၍လက်အားေလျာ့၏။ ဒကဆင်းရဲ ကိ၎င်း၊ သားဘွ ား ေသာမိ န်းမခံ ရသကဲ့ သိ ့ ြပင်းစွ ာေသာ
ေဝဒနာကိ ၎င်း ခံ ရ၏။ ၄၄ ြခေသ့ သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်၏ ဂဏ်အသေရမှ တတ်သကဲ့ သိ ့၊
ရန်သသည် ေကျာက် ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ ေနရာသိ ့တက်ေသာအခါ၊ ေနေသာ သသည် ချက်ြခင်း
ေြပးမည်အေ ကာင်းကိ ငါ ပမည်။ ေ ွးချယ်ေသာ သကိ လည်းဗာဗလန် မိ အ
့ ေပ မှာ
ငါခန့်ထားမည်။ငါ ှ င့် အဘယ်သတသနည်း။ ငါ့အချိန်ကိ အဘယ်သချိန်းချက် မည်နည်း။
အဘယ်မည်ေသာ သိ းထိ န်းသည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ရပ် ိင်သနည်း။ ၄၅ သိ ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားသည်
ဗာဗလန် မိ ့

တဘက်၌

ကံ စည်ေတာ်မေသာအ ကံ ၊

ကံ စည်ေတာ်မေသာအ ကံ အစည်တိ့ကိ နားေထာင် က

ခါလဒဲြပည်တဘက်

၌

ေလာ့။ အကယ်စင်စစ်ရန်သသည်

အားမ ှ ိ ေသာ ထိ သိး တိ ့ကိ လယက်လိမ့ ်မည်။ အကယ်စင်စစ်သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ လာ၍၊
ကျက်စားရာအရပ်ကိ ဖျက်ဆီးလိ မ့ ်မည်။ ၄၆ ဗာဗလန် မိ က
့ ိ တိက်ယေသာ အသံ ေ ကာင့်
ေြမ ကီ းလပ် ှ ား၏။ ေအာ်ဟစ်ေသာအသံ ကိ လအမျိုးမျိုး တိ ့သည် ကားရ က၏။

၅၁ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊
ငါ၏ရန်သတိ ့ ှ င့်ေပါင်းေဘာ်ေသာ
ေလကိ ငါထေစ
ငါေစလတ်သြဖင့်၊

မည်။

ဗာဗလန်

မိ တ
့ ဘက်၌၎င်း၊

သတိ ့တဘက်၌၎င်း၊

ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ

၂ စံ ေကာ ှ င့်ြပာတတ်ေသာသတိ ့ကိ

သတိ ့သည်

တြပည်လံ းကိ ြပာ၍

ဗာဗလန် မိ ့ သိ ့

ှ င်းလင်း ကလိ မ့ ်မည်။

အမေရာက်ေသာကာလ၊ သတိ ့ သည် မိ ပ့ တ်ဝန်းကျင်တိ့၌ ရန်ဘက် ပလျက်ေန က
လိ မ့ ်မည်။
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ပစ် ကေလာ့။

မိ သ
့ ားလလင်တိ့ကိ

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး

ကေလာ့။

မ ှ ေြမာဘဲ ၊

မိ သ
့ ားအလံ းအရင်း ှ ိ သမ တိ ့ကိ

၄ ထိ သိ့သရဲ တိ့သည်

လဲ ၍အထိ းခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၅

ခါလဒဲြပည်တွင်၊ လမ်းမတိ ့၌

ဣသေရလအမျိုး ှ င့်ယဒအမျိုးေနရာ

ြပည်သည်၊

ဣသေရလအမျိုး၏သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ ဘရားကိ ြပစ်မှားေသာ အြပစ် ှ င့်ြပည့်ေသာ်လည်း၊
သတိ ့ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရ ဘရား သည် ထိ အမျိုးတိ ့ကိ
စွ န့်ပစ်ေတာ်မမ။

၆ ဗာဗလန် မိ ထ
့ ဲ က ထွ က်ေြပး၍၊ အသီ းအသီ း ကိ ယ်အသက်ကိ

ကယ် တ် ကေလာ့။ မိ သ
့ ားတိ ့၏အြပစ် ှ င့်ေရာ၍ ဆံ း ံ းြခင်ကိ မခံ က ှ င့်။ ဤအချိန်ကား၊
ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိ

ေြဖချိန်ြဖစ်၍၊

အကျိုး

အြပစ် ှ င့်အေလျာက်

စီ ရင်ေတာ်မမည်။ ၇ ဗာဗလန် မိ သ
့ ည်၊ ထာဝရဘရားကိ င်ေတာ်မ၍ ေြမ ကီ းတြပင်လံ းကိ
ယစ်မးေစေသာေ ဖလားြဖစ်၏။ ထိ ဖလား၌ပါေသာ စပျစ်ရည်ကိ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည်
ေသာက်၍အ းြဖစ် က၏။ ၈ ဗာဗလန် မိ သ
့ ည် ချက်ြခင်း ပိ လဲ၍ ပျက်စီး ပီ ။ သ၏အတွ က်
ငိ ေ ကးြမည်တမ်း ကေလာ့။ သ၏အနာ ေပျာက် ိင်လ င်၊ ေပျာက်ေစြခင်းငှ ါ ဗာလစံ ေစးကိ
ယ ကေလာ့။ ၉ ငါတိ ့သည် ဗာဗလန် မိ ၏
့ အနာကိ ေပျာက်ေစ ြခင်းငှ ါ ပေသာ်လည်း၊
အနာမေပျာက် ိင်။ သ့ကိ စွ န့်ပစ်၍၊ အသီ းအသီ း ငါတိ ့ ေနရင်းြပည်သိ့ သွ ား က

ကန်အ့ံ ။

သခံ ရေသာ အြပစ်သည် ေကာင်းကင် တိ င်ေအာင် ေရာက်၍၊ မိ ဃ်းတိ မ်ကိ ထိ လျက် ှ ိ ၏။ ၁၀
ထာဝရဘရားသည်

ေဘာ်ြပေတာ်မ ပီ ။

လာ ကေလာ့။

ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအမေတာ်ကိ ဇိ အန် မိ ့၌ ကားေြပာ က

ကန်အ့ံ ။ ၁၁

ြမားတိ ့ကိ

ပွ တ် ကေလာ့။

ေမဒိ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ
ှ ိ ေတာ်မ၏။

ငါတိ ့ေြဖာင့်မတ်ေ ကာင်းကိ

ဒိ င်းလားတိ ့ကိ

ိးေဆာ်ေတာ်မ ပီ ။

အေ ကာင်းမကား၊

ဗာဗလန် မိ ့ ိ းေ ှ မ့ ှ ာ

ကေလာ့။

ဗာဗလန် မိ က
့ ိ

ထာဝရဘရား၏

ဗိ မာန်ေတာ်ကိဖျက်ဆီးေသာအြပစ် ှ င့်
၁၂

ကိ င်စွဲ

အေလျာက်

အလံ ကိ ထ ကေလာ့။

ထာဝရဘရားသည်

ဖျက်ဆီးမည်

အမျက်

အ ကံ

ေတာ်ကိေြဖြခင်း၊

ဒဏ်ေပးြခင်းအမြဖစ်သတည်း။
များစွ ာေသာ

လေစာင့်တိ ့ကိ

ထား၍ကင်းထိ း ကေလာ့။ ေချာင်းေြမာင်းေသာ တပ်သားတိ ့ကိ ြပင် ကေလာ့။ ထာဝရ
ဘရားသည် ဗာဗလန် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ ခိ မ်းသည်အတိ င်း ကံ စည်၍ လက်စသတ်ေတာ်မသည်။
၁၃ များစွ ာေသာ ေရအနားမှာေန၍ စည်းစိ မ် ကီ း ေသာသ၊ သင်၏ဆံ း ံ းချိန်၊ သင်၏ေလာဘ

အလိ ပျက်ချိန် ေရာက်ေလ ပီ ။

၁၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်

ကိ ယ်ကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိေတာ်မသည်ကား၊ သင့်ကိ ကျိုင်းေကာင်များ ှ င့်ြပည့်ေစသကဲ့ သိ ့
လများ ှ င့်ြပည့် ေစမည်။ သတိ ့သည်သင့်တဘက်၌ ေ ကးေ ကာ်သံကိ လင့် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅
တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ေြမ ကီ းကိ ဖန်ဆင်းေတာ် မ ပီ ။ ပညာေတာ်အားြဖင့် ေလာကဓာတ်ကိ
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တည်ေတာ် မ ပီ ။ ဥာဏ်ေတာ်အားြဖင့် မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကက်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၆ အသံ ေတာ်ကိ
လတ်ေတာ်မေသာအခါ၊ မိ ဃ်းေရ

အသံ ဗလံ ြဖစ်တတ်၏။ ေြမ ကီ းစွ န်းမှမိ ဃ်းတိ မ်ကိ

တက်ေစေတာ်မ၏။ မိ ဃ်း ွာသည် ှ င့် လ ပ်စစ်ြပက်ေစ

ေတာ်မ၏။ ေလကိ လည်း

ဘ ာေတာ် တိ က်ထဲကထတ် ေတာ်မ၏။ ၁၇ လမည်သည်ကား၊ မိ မိဥာဏ်အားြဖင့် တိ ရ စာန်
ကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ပ်တကိ သွ န်းေသာ သတိ င်းမိ မိလပ်ေသာ ပ်တအားြဖင့် ေမှာက်မှားလျက် ှ ိ ၏။
အေ ကာင်းမကား၊ သွ န်းေသာ ပ်တသည် မသာြဖစ်၏။ သ၌လည်း ထွ က်သက်ဝင်သက်မ ှ ိ ။
၁၈ ထိ သိ့ေသာ အရာတိ ့သည် အချည်း ှ ီးသက် သက်ြဖစ် က၏။ လှ ည့်စားေသာအရာလည်း

ြဖစ် က၏။ စစ်ေ ကာြခင်းကိ ခံ ရသည်ကာလ ကွ ယ်ေပျာက် က
ယာကပ်အမျိုး၏

အဘိ ့ြဖစ်ေသာဘရားသည်

လိ မ့ ်မည်။

၁၉

ထိ သိ့ေသာအရာ ှ င့်တေတာ်မမ။

ခပ်သိမ်းေသာအရာ တိ ့ကိ ဖန်ဆင်းေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဣသေရလ အမျိုးသည်
အေမွ ခံေတာ်မရာြဖစ်၏။ နာမေတာ်သည် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားေပတည်း။
၂၀ အိ သံတ ကီ း၊ သင်သည် ငါစစ်တိက်စရာ လက်နက်ြဖစ်၏။ သင့်ကိ ငါကိ င်၍ အတိ င်းတိ င်း

အြပည်ြပည်တိ့ကိ ချိုးဖဲ့ ပီ ။ ၂၁ သင့်ကိ ကိင်၍ ြမင်း ှ င့်ြမင်းစီ းသရဲ ကိ၎င်း၊ ရထား ှ င့်ရထားစီ း
သရဲ ကိ၎င်း ငါချိုးဖဲ့ ပီ ။ ၂၂ သင့်ကိ ကိင်၍ ေယာက်ျား ှ င့်မိ န်းမတိ ့ကိ၎င်း၊ အသက် ကီ းသ ှ င့်
အသက်ငယ်သတိ ့ကိ၎င်း၊ လပျို ှ င့် အပျိုမတိ ့ကိ၎င်း ငါချိုးဖဲ့ ပီ ။

၂၃ သင့်ကိ ကိင်၍

သိ းထိ န်း ှ င့်သိ းစကိ ၎င်း၊ လယ် လပ်ေသာ သ ှ င့် ွားယှဥ်ကိ၎င်း၊ ဗိ လ်များ ှ င့် မင်းများကိ ၎င်း
ငါချိုးဖဲ့ ပီ ။

၂၄ သိ ့ရာတွ င်၊

ဗာဗလန် မိ သ
့ ၊ ခါလာဒဲြပည်သား အေပါင်းတိ ့သည်

ဇိ အန် မိ ့၌ ပေလသမ ေသာ ဒစ ိ က် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ငါသည် သင်တိ့ မျက်ေမှာက်၌ သတိ ့အား
အြပစ်ေပးမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ဖျက်ဆီး တတ်ေသာသေဘာ ှ ိ ၍၊ ေြမ ကီ းတြပင်လံ းကိ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာေတာင် ကီ း၊
သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။ သင့် အေပ မှာ ငါ၏လက်ကိဆန့်လျက်။ ေကျာက်တိ့မှ သင့်ကိ
လှ ိ မ့ ်ချ၍၊ မီ း ှ င့်က မ်းေလာင်ေသာ ေတာင်ြဖစ်ေစမည်။ ၂၆ တိ က်ေထာင့်အထွ ဋ်ေကျာက်၊
တိ က်ြမစ်ေကျာက်

တစံ တခကိ မ

သင်၏အထဲ ကမ တ်မယရ၊

အစဥ်မြပတ်

ပျက်စီးလျက်ေနရလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၂၇ ထိ ြပည်၌အလံ ကိ ထ ကေလာ့။
အြပည်ြပည်တိ့၌ တံ ပိ းကိ မတ်၍၊ လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိသ၏ တဘက်၌ြပင်ဆင် ကေလာ့။
အာရရတ်ြပည်၊ မိ ိြပည်၊ အာ ှ ေကနတ်ြပည် တိ ့ကိ သ၏တဘက်၌ စည်းေဝးေစ ကေလာ့။
ဗိ လ်ချုပ်မင်းကိ ခန့်ထား၍၊ အေမွ း ကမ်းေသာ ကျိုင်းေကာင်ကဲ့သိ ့ ြမင်းစီ းသရဲ တိ့ကိ
စစ်ချီ

ေစ ကေလာ့။

၂၈

လမျိုးများတိ ့ ှ င့်တကွ ၊

ေမဒိ ှ င်ဘရင်မှစ၍

ဗိ လ်များ၊

မင်းများ၊ ေမဒိ ိင်ငံသားအေပါင်းတိ ့ကိ သ၏ တဘက်၌ ြပင်ဆင် ကေလာ့။
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၂၉

ဗာဗလန်ြပည်သည်တန်လပ်၍ လိ မ့ ်လိ မ့ ်မည်။ ထိ ြပည်သည်ေနသမ ှ ိ ၊ သတ်သင်ပယ် ှ င်းရာ
ြဖစ်ေစြခင်း

ငှ ါ၊

ထာဝရဘရား ကံ စည်ေတာ်မေသာ

ြပည့်စံ ရလိ မ့ ်မည်။

အ ကံ အစည်

ှ ိ သမ သည်

၃၀ ဗာဗလန်စစ်သရဲ တိ့သည် စစ်မ ပိ င်ဘဲရဲတိက် များ၌ေန က၏။

အားေလျာ့၍မိ န်းမကဲ့ သိ ့ ြဖစ် က၏။ မိ သ
့ ားေနရာတိ ့ကိမီး ိ ့၍၊ တံ ခါးကျင်တိ့ကိ ချိုးဖဲ့ က၏။
၃၁ ရန်သတိ ့သည် မိ ေ
့ တာ်ကိ တဘက်တချက် တိ က်ဝင် က ပီ ဟ၍၎င်း၊ လမ်းဝကိ ပိ တ်ထား၍

ေရကန် နားမှာမီ း ိ ေ့ ကာင်း ှ င့်၊ စစ်သရဲ တိ့သည် ေ ကာက်လန့် လျက် ှ ိ က ပီ ဟ၍၎င်း၊
ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်အား ကားေလ ာက်အ့ံ ေသာငှ ါ၊ မင်းလလင်ချင်းတေယာက်ကိ တေယာက်၊
ေစလတ်သချင်းတေယာက်ကိ
၃၃

ဣသေရလအမျိုး၏

တေယာက်

ေတွ ့ ကံ လျက်

ေြပးလာ က၏။

ေကာင်းကင်

ဗိ လ်ေြခအ ှ င်

ဘရားသခင်၊

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဗာဗလန်သတိ ့သမီ းသည် စပါးနယ်ရေသာ ေကာက်နယ်
တလင်းကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ စပါးရိ တ်ရာအချိန်နီး ပီ ။ ၃၄ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည်
ငါတိ ့ကိ

ကိ က်စား၍

ှ ိပ်စက်ပါ ပီ ။

ငါတိ ့ကိ

ဟင်းလင်း

ေသာအိ းြဖစ်ေစပါ ပီ ။

နဂါးမျိုတတ်သကဲ့ သိ ့ ငါတိ ့ကိ မျို၍၊ ငါတိ ့ ေပျာ်ေမွ ့စရာအရာ တိ ့ ှ င့်မိ မိဝမ်းကိ ြပည့်ေစ
ပါ ပီ ။ ငါတိ ့ကိ

ှ င်ထတ်ပါ ပီ ။

၃၅ ဇိ အန် မိ သ
့ မီ းက၊

ငါ၏ကိ ယ် ှ င့်ငါ၏အသား၌

ပေသာအဓမအမသည် ဗာဗလန် မိ အ
့ ေပ သိ ့ ေရာက်ပါ ေစဟ၍၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ က
့ လည်း၊
ငါ၏အေသွ းသည် ခါလအဲ ြပည်သားတိ အ
့ ေပ သိ ့ ေရာက်ပါေစဟ၍၎င်း ဆိ ရ၏။ ၃၆ သိ ့ြဖစ်၍၊
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်၏အမကိ ငါေစာင့်မည်။ သင်ခံရေသာအြပစ်ကိ
ြပန်ေပးမည်။ သ၏ပင်လယ်ကိ၎င်း၊ သ၏စမ်းေရတွ င်း တိ ့ကိ၎င်း ငါခန်းေြခာက်ေစမည်။ ၃၇
ဗာဗလန် မိ သ
့ ည်

အမိ က်ပံ ၊

ေြမေခွ းေနရာတွ င်း၊

အံ့ သဘွ ယ်ရာ၊

ကဲ့ ရဲ ့သံ ပရာ၊

လဆိ တ်ညံရာအရပ် ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၃၈ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ မိ သ
့ ားတိ ့
သည်ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့ ေဟာက်ေသာအသံ ၊ ြခေသ့ သငယ်ကဲ့သိ ့ ြမည်ေသာအသံ ကိ တညီ တည်း
ပ ကလိ မ့ ်မည်။

၃၉ သတိ ့သည်ေပျာ်ေမွ ့ ကမည်အေ ကာင်း ှ င့်၊ ေနာက်တဖန်မ ိးဘဲ ၊

အစဥ်မြပတ်အိပ်ေပျာ်မည်

အေ ကာင်း၊

သတိ ့သည်

င်လန်းအား ကီ းေသာအခါ၊

ေသာက်စရာဘိ ့ ငါတိ က်၍ ယစ်မးေစမည်။ ၄၀ အေသသတ်ြခင်းငှ ါ ဆွဲ ၍ချေသာ သိ းသငယ်ကိ
ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ သိ းထီ း၊ ဆိ တ်ထီးကိ ကဲ့သိ ့၎င်း ငါဆွဲ ၍ချမည်။

၄၁ ေ ှ ှ က် မိ က
့ ိ တိက်၍

ရေလ ပီ တကား။

မိ က
့ ိ လယေလ ပီ တကား။

ေြမ

တြပင်လံ း၌

ေကျာ်ေစာေသာ

ဗာဗလန် မိ သ
့ ည် အြပည်ြပည်တိ့တွင် အံ့ သရာြဖစ်ေလ ပီ တကား။ ၄၂ ပင်လယ်သည်
ဗာဗလန်ြပည်အေပ သိ ့တက်၍၊ များစွ ာေသာ လိ င်းတံ ပိ းတိ ့သည် လမ်းမိ း က ပီ ။
မိ မ့ ျားတိ ့သည်

ေယရမိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်းရာအရပ်၊

ေသွ ့ေြခာက်ေသာ

၄၃

လွ င်ြပင်ြဖစ် က ပီ ။
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အဘယ်သမ မေနရ။ လသားတစံ တေယာက်မ ထိ လမ်းကိ မေ ှ ာက်ရ။ ၄၄ ဗာဗလန် မိ ့၌
ေဗလဘရားကိ လည်း ငါသည် ဒဏ်ေပးမည်။ သမျိုေသာအရာတိ ့ကိ တဖန်အန်ေစမည်။
လအမျိုးမျိုးတိ ့သည် ေနာက်တဖန်သထ
့ ံ မှာ စည်းေဝးရ က။ မိ ့ ိ းလည်း ပိ လဲလျက် ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။
၄၅ ငါ၏လတိ ့၊ ဗာဗလန် မိ ထ
့ ဲ ကထွ က် ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏ ြပင်းစွ ာေသာအမျက်ေတာ်မှ၊

အသီ း အသီ းကိ ယ်အသက်ကိ ကယ် တ် ကေလာ့။ ၄၆ ထိ ြပည်၌ ကားရေသာ သိ တင်းေ ကာင့်
စိ တ် မပျက်၊ ေ ကာက်လန့်ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့်။ တ ှ စ်ထက်တ ှ စ် သိ တင်း ကားရလိ မ့ ်မည်။
မင်းချင်းတေယာက်ကိ တေယာက်

လယ၍ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းအမ

ထိ ေနာက်မှဗာဗလန် မိ ့၌ ထလပ်ေသာ

ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။

၄၇

ပ်တ ဆင်းတတိ ့ကိ ငါသည် ဒဏ်ေပးသြဖင့်၊

တြပည်လံ း မိ န်းေမာေတွ ေဝ၍၊ သရဲ အေပါင်းတိ ့သည် မိ ထ
့ ဲ မှာ လဲ လျက်ေသ ကေသာ
အချိန်ေရာက်လိမ့ ်မည်။
ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ့
င်လန်းေသာ
၄၉

၄၈ ထိ သိ့ေ ြမာက်မျက် ှ ာအရပ်က လယေသာ သတိ ့ သည်

ေရာက်လာေသာအခါ၊

မိ ဃ်းေြမမှစ၍

အသံ ကိ

လိ မ့ ်မည်ဟ၊

ပက

ဗာဗလန် မိ ေ့ ကာင့်

ဗာဗလန် မိ ထ
့ ဲ မှာ

ဣသေရလအမျိုးသရဲ တိ့

ြပည်သား

ထားေဘး ှ င့်လွ တ်ေသာသတိ ့၊
ထာဝရဘရားကိ
ေလာ့။

သရဲ အေပါင်းတိ ့သည်
သွ ား ကေလာ့။

ေအာက်ေမ့၍၊

အရပ်ရပ်၌ ှ ိ သမ တိ ့သည်
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
သည်

လဲ ၍ေသ ကလိ မ့ ်မည်။

ရပ်၍မေန က ှ င့်။

ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ လည်း

၅၁ ငါတိ ့သည်ကဲ့ရဲ ့ေသာအသံ ကိ

လဲ ၍ေသသကဲ့ သိ ့၊
၅၀

ေဝးေသာအရပ်၌
စိ တ်စွဲလမ်း က

ကားေသာ ေ ကာင့် အ ှ က်ကွဲလျက်၊

မျက် ှ ာပျက်လျက်ေနရ ကပါ၏။ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် ဗိ မာန်ေတာ်တွင်၊ သန့် ှ င်းရာ
အရပ်ဌာနေတာ်တိ့၏ အထဲ သိ့ဝင် ကပါ ပီ ။ ၅၂ သိ ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ဗာဗလန်ြပည်ကိးကွ ယ်ေသာ
ဒဏ်ချက်ထိေသာသတိ ့သည်
၅၃

ဗာဗလန် မိ သ
့ ည်

ပ်တဆင်းတတိ ့ကိ ငါသည် ဒဏ်ေပး၍၊ တြပည်လံ း၌
ညည်းတွ ား ကေသာ

မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့တက်၍၊

အချိန်ေရာက်လိမ့ ်မည်။
မိ ့ ိ းအထွ ဋ်ကိ

ခိ င်ခ့ံ စွ ာ

တည်ေသာ်လည်း၊ ငါေစလတ်၍ လယေသာ သတိ ့သည် သ ှ ိ ရာသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်ဟ၊
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅၄ ဗာဗလန် မိ မ့ ှ ငိ ေ ကးသံ ကိ ၎င်း၊ ခါလဒဲြပည်မှာ ြပင်းစွ ာေသာ
ပျက်စီးသံ ကိ ၎င်း ကားရ၏။ ၅၅ အေ ကာင်းမကား ထာဝရဘရားသည် ဗာဗလန် မိ က
့ ိ
ဖျက်ဆီး၍၊ သ ပတတ်ေသာအသံ ကီ းကိ ငိ မ်းေစ ေတာ်မ၏။ သ၏လိ င်းတံ ပိ းတိ ့သည်
အား ကီ းေသာ ေရကဲ့ သိ ့ ဟန်ဟန်းြမည်သံြဖင့်၊ ကီ းစွ ာေသာအသံ ဗလံ ကိ ပတတ် က၏။ ၅၆
ဗာဗလန် မိ က
့ ိ တိ က်ဖျက်လယေသာ သသည် ေရာက်လ င်၊ မိ သ
့ ားစစ်သရဲ တိ့သည်
ရန်သတိ ့လက်သိ့ ေရာက်၍၊ သတိ ့စွဲကိင်ေသာ ေလး ှ ိ သမ တိ ့သည် ကျိုး က

ေယရမိ
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၏။

အကျိုးအြပစ်ကိ ေပးတတ်ေသာဘရား သခင်ထာဝရ ဘရားသည် ဆက်ဆက်ေပးေတာ်မ ပီ ။
၅၇ ဗာဗလန်မင်းသား၊ တိ င်ပင်မးမတ်၊ စစ်ကဲ၊ မင်း အရာ ှ ိ ၊ ခွ န်အား ကီ းေသာ သတိ ့ကိ

ငါယစ်မးေစသြဖင့်၊ သတိ ့သည်ေနာက်တဖန်မ ိးဘဲ အစဥ်မြပတ် အိ ပ်ေပျာ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ၊
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရ ဘရား ဟ၍ ဘွဲ ့နာမ ှ ိ ေသာ ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၈
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဒ ကီ းေသာ

ဗာဗလန် မိ ့ ိ းတိ ့ကိ အကန်အစင် ဖိ ဖျက်၍၊ ြမင့်ေသာ မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့ကိလည်း မီ း ိ ့ ကလိ မ့ ်မည်။
လအမျိုးမျိုးတိ ့သည် အချည်း ှ ီးလပ် ေဆာင်၍၊ မီ း၌ပင်ပန်းြခင်းကိ ခံ ရ က ပီ ။

၅၉

ဗာဗလန် မိ အ
့ ေပ မှာ ေရာက်လတံ့ ေသာ၊ ေဘးဥပဒ်အေပါင်းတည်းဟေသာ၊ ဗာဗလန် မိ က
့ ိ
ရည်မှတ်၍ ေရးထားေသာဤစကားအလံ းစံ တိ ့ကိ ပေရာဖက်ေယရမိ သည် ေရးကး၍၊ ၆၀
ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိ နန်းစံ ေလး ှ စ်တွင်၊ ှ င်ဘရင် ှ င့်အတ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့လိက်သွားေသာ၊
မာေသယ၏သားြဖစ်ေသာေနရိ ၏ သားအတွ င်း ဝန်စရာယ ကိ မှာထားေသာ စကားဟမကား၊
၆၁ သင်သည်

ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ဤစကားအလံ းစံ တိ ့ကိ

ကည့် ၍

ဘတ်ရမည်။ ၆၂ ထိ အခါသင်က၊ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ် သည် ဤအရပ်၌ လမ ှ ိ ၊
တိ ရ စာန်မ ှ ိ ၊ အစဥ်မြပတ် ဆိ တ်ညံရာအရပ်ြဖစ်ေစ၍၊ သတ်သင်ပယ် ှ င်းမည် အေ ကာင်းကိ
ခိ မ်းေတာ်မ ပီ ဟ ေလ ာက်ဆိရမည်။ ၆၃ ဤစာကိ အကန်အစင်ဘတ် ပီ းလ င်၊ စာေပ မှာ
ေကျာက်ကိ ချည်ထား၍၊ ဥဖရတ်ြမစ်အလယ်မှာ ချပစ်လျက်၊

၆၄ ဗာဗလန် မိ သ
့ ည်

ဤသိ ့နစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ငါ ေရာက်ေစေသာ ေဘးဥပဒ်ထဲကေနာက်တဖန် မထ ေြမာက်ရ။
မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့သည် အားကန်လျက် ေနရ က

လိ မ့ ်မည်ဟ၊ မက်ဆိရမည်အေ ကာင်းကိ ၊

ေယရမိ သည် မှာထားေလ၏။ ဤေ ွကား၊
့
ေယရမိ စကားေပတည်း။

၅၂ ေဇဒကိမင်းသည် အသက် ှ စ်ဆယ်တ ှ စ်

ှ ိ ေသာ်၊ နန်းထိ င်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

တဆယ်တ ှ စ် စိ းစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ လိ ဗန မိ သ
့ ေယရမိ သမီ း ဟာမတလြဖစ်သတည်း။
၂ ထိ မင်းသည်ေယာယကိ မ်မင်း ပသမ အတိ င်း၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ဒစ ိ က်ကိ ပ၏။ ၃

ထာဝရဘရားသည်
မ ှ င်ထတ်မှီတိင်ေအာင်

ယဒြပည်သ၊

ေယ ှ လင်

အမျက်ထွက်ေတာ်မ၍၊

မိ သ
့ ားတိ ့ကိ
ေဇဒကိ မင်းသည်

အထံ ေတာ်မှ
ဗာဗလန်

ှ င်ဘရင်ကိ ပန်ကန်ေလ၏။ ၄ ေဇဒကိ မင်းနန်းစံ ကိ း ှ စ်၊ ဒသမလဆယ်ရက် ေန့တွင်၊
ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ဗိ လ်ေြခ အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့
စစ်ချီသြဖင့်၊ မိ ပ့ တ်လည်၌ တပ်ချ၍ ေြမကတပ်တိ့ကိ တးလပ် ပီ းမှ၊ ၅ ေဇဒကိ မင်းနန်းစံ
တဆယ်တ ှ စ်တိင်ေအာင် မိ က
့ ိ ဝိင်းထားေလ၏။ ၆ ထိ ှ စ်၊ စတတလ ကိ းရက်ေန့တွင်၊ မိ ထ
့ ဲ မှာ
အလွ န်အစာအာဟာရေခါင်းပါးသြဖင့်၊

ေယရမိ

မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့ သည် စားစရာမ ှ ိ ေသာအခါ၊

1308

၇

ခါလဒဲလတိ ့သည်

မိ ့ ိ းကိ

ဖိ ေဖါက်၍၊

မိ က
့ ိ

လည်း

ဝိ င်းေနေသာေ ကာင့်၊

မိ သ
့ ားစစ်သရဲ အေပါင်း တိ ့သည် ညဥ့်အခါေြပး၍၊ မိ ့ ိ း ှ စ်ထပ်စပ် ကား၊ ဥယျာဥ် ေတာ်နား
တံ ခါးဝြဖင့် ထွ က် ပီ းမှ လွ င်ြပင်သိ့သွား က၏။ ၈ ခါလဒဲစစ်သရဲ တိ့သည် ှ င်ဘရင်ေဇဒကိ ကိ
လိ က်၍၊ ေယရိ ေခါလွ င်ြပင်၌မှီသြဖင့် ေဇဒကိ မင်း၏ စစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့သည် လွ င့ ်ေြပး က၏။
၉ ရန်သတိ ့သည် ှ င်ဘရင်ကိ ဘမ်းဆီ း၍၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ှ ိ ရာ ဟာမတ်ြပည်ရိဗလ မိ သ
့ ိ့

ေဆာင် သွ ား က၏။ ဗာဗလန်
၁၀

ှ င်ဘရင်သည် ေဇဒကိ ၏အမကိ စစ်ေ ကာစီ ရင်၍၊

ေဇဒကိ မင်း၏သားတိ ့ကိ

အဘမျက်ေမှာက်၌

သတ်ေလ၏။

ရိ ဗလ မိ မ့ ှ ာ

ယဒမးမတ်အေပါင်းတိ ့ကိ လည်း သတ်ေလ၏။ ၁၁ ေဇဒကိ မျက်စိကိလည်း ေဖါက် ပီ းမှ၊ သ့ကိ
ေ ကးဝါ ကိ း ှ င့်ချည်ေ ှ ာင်၍ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ ယသွ ား သြဖင့်၊ ေသသည်တိင်ေအာင်
ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား ေလ၏။ ၁၂ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ နန်းစံ တဆယ်ကိး ှ စ်၊
ပဥမလဆယ်ရက်ေန့တွင်၊ အမေတာ် ထမ်းကိ ယ်ရံေတာ်မး ေနဗဇာရဒန်သည် ေယ ှ လင် မိ ့
သိ ့လာ၍၊
မီ း ိ ေလ၏။
့

၁၃ ဗိ မာန်ေတာ်၊
၁၄

နန်းေတာ်၊ မင်းအိ မ်၊ ဆင်းရဲ သား အိ မ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ကိ ယ်ရံေတာ်မး၌ပါေသာ

ခါလဒဲ

စစ်သရဲ

အေပါင်းတိ ့သည်

ေယ ှ လင် မိ ့ ိ း ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဖိ ဖျက် က၏။ ၁၅ ထိ အခါ ကိ ယ်ရံေတာ်မး ေနဗဇာရဒန်သည်
မိ ထ
့ ဲ မှာ ကျန် ကင်းေသာဆင်းရဲ သား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ဘက်သိ့ကးသွ ား ှ င့်ေသာ မိ သ
့ ား၊
ကင်းသမ ေသာ သတိ ့ကိ သိ မ်းသွ ားေလ၏။ ၁၆ သိ ့ရာတွ င်၊ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ ပစ၍ လယ်လပ်
ေစြခင်းငှ ါ၊ဆင်းရဲ သားအချို တ
့ ိ ့ကိ ထားခဲ့ ေလ၏။ ၁၇ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ေ ကးဝါတိ င်တိ့ကိ၎င်း၊
ေ ကးဝါ ေရကန်ကိ၎င်း၊ ေရချိုးအင်တံ အေြခအြမစ်တိ့ကိ၎င်း၊ ခါလဒဲလတိ ့သည်ချိုးဖဲ့ ၍၊
ေ ကးဝါ ှ ိ သမ ကိ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ ယသွ ား က၏။ ၁၈ အိ းကင်း၊ တး ွင်းြပား၊ မီ း ှ ပ်၊ အိ း၊
ဇွ န်းမှစ၍ အမေတာ်ထမ်းစရာ၊ ေ ကးဝါတန်ဆာ ှ ိ သမ တိ ့ကိလည်း ယသွ ား က၏။ ၁၉
ေ တန်ဆာ၊ ေငွ တန်ဆာတည်းဟေသာ အင်တံ ၊ လင်ပန်း၊ အိ း၊ အိ းကင်း၊ မီ းခံ ၊ ဇွ န်း၊
ဖလားများကိ ၊
၂၀

ေ ြဖစ်ေစ၊

ဗိ မာန်ေတာ်၌

ေငွ ြဖစ်ေစ၊

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ း

ကိ ယ်ရံေတာ်မးသည်
လပ်ေသာ

ယသွ ား

တိ င် ှ စ်တိင်၊

ေလ၏။

ေရကန်တခ၊

ေရကန်ခံစရာအေြခအြမစ် ေ ကးဝါ ွားတဆယ် ှ စ်ခ၌ပါေသာ ေ ကးဝါသည် အချိန် အားြဖင့်
အတိ င်းမသိ များ၏။

၂၁ တိ င်အြမင့်ကား၊ တဆယ် ှ စ်ေတာင် ှ ိ ၏။ လံ းပတ်မကား၊

တဆယ် ှ စ်ေတာင် ှ ည်ေသာ ကိ းတပတ်
ေ ကးဝါတိ င်ထိပ်လည်း

ှ ိ ၏။

ထိ ပ်ပတ်လည်ေ ကးဝါကွ န် ွက်၊

ှ ိ ၏။ ေခါင်းပါြဖစ်၍ဒေလးသစ် ှ ိ ၏။

တိ င်ထိပ်အြမင့်

ကား၊

ေ ကးဝါသလဲ သီးတိ ့ ှ င့်ြပည့်စံ ၏။

တိ င်သည် လည်း၊ ထိ အတြဖစ်၍ သလဲ သီးတိ ့ ှ င့်ြပည့်စံ ၏။

ေယရမိ

၂၂

ငါးေတာင် ှ ိ ၍
အြခားေသာ

၂၃ တိ င်တမျက် ှ ာ၌
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သလဲ သီးကိ းဆယ်ေြခာက်လံ း စီ ှ ိ ၍၊ ကွ န် ွက်တဘက်၌ သလဲ သီးေပါင်းတရာ ှ ိ သတည်း။ ၂၄
ကိ ယ်ရံေတာ်မးေနဗဇာရဒန်သည် ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်မင်းစရာယ၊ ဒတိ ယယဇ် ပေရာဟိ တ်ေဇဖနိ၊
ဗိ မာန်

ေတာ်တံခါးမးသံ းေယာက်တိ့ကိ

ဘမ်းဆီ းေလ၏။

၂၅

စစ်သရဲ တိ့ကိ

အပ်ေသာဗိ လ်တေယာက်၊ မိ ထ
့ ဲ ၌ေတွ ့မိ ေသာ တိ င်ပင်မးမတ်ခ ှ စ်ေယာက်၊ ြပည်သ
ြပည်သားများကိ

ိးေဆာ်ေသာ

ြပည်သားေြခာက်ဆယ်

တပ်စာေရး ကီ း

တိ ့ကိ

တေယာက်၊

မိ ထ
့ ဲ ကေခ သွ ား၍၊

၂၆

မိ ထ
့ ဲ ၌ေတွ ့မိ ေသာ

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ှ ိ ရာ

ရိ ဗလ မိ သ
့ ိ ့ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င်၊ ၂၇ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ဟာမတ်ြပည်ရိဗလ မိ ့ ၌ ထိ သတိ ့ကိ
ဒဏ်ေပး၍ကွ ပ်မျက်ေလ၏။
ခံ ရသတည်း။

ထိ သိ့

ယဒအမျိုးသည်

မိ မိြပည်မှသိ မ်းသွ ားြခင်းကိ

၂၈ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းသိ မ်းသွ ားေသာ လဟမကား၊ နန်းစံ ခနစ် ှ စ်တွင်၊

ယဒအမျိုးသားသံ းေထာင် ှ စ်ဆယ်
တဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊
သိ မ်းသွ ားေလ၏။

သံ းေယာက်တိ့ကိ

လ ှ စ်ရာသံ းဆယ်
၃၀

သိ မ်းသွ ားေလ၏။

ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ

၂၉

ေယ ှ လင် မိ မ
့ှ

ှ စ်ဆယ်သံ း ှ စ်တွင်။ ကိ ယ်ရံေတာ်မး ေနဗဇာရ ဒန်သည်

ယဒအမျိုးသားခ ှ စ်ရာေလးဆယ်ငါးေယာက် တိ ့ကိ သိ မ်းသွ ား၏။ လအေပါင်းကား၊
ေလးေထာင် ေြခာက်ရာ ှ ိ သတည်း။ ၃၁ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယေခါနိသည် အချုပ်ခံရေသာ
သကရာဇ် သံ းဆယ်ခနစ် ှ စ်၊ ဒွ ါဒသမလ ှ စ်ဆယ်ငါး ရက်ေန့တွင်၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်
ဧဝိ လမေရာဒက် နန်းစံ စက ယဒ ှ င်ဘရင်ေယေခါနိကိ ေထာင်ထဲက တ် ၍ ချမ်းသာေပး
ေလ၏။ ၃၂ ေကာင်းမွ န်စွာ တ်ဆက်၍သ၏ပလင်ကိ ဗာဗလန် မိ မ
့ ှ အထံ ေတာ်၌ ှ ိ ေသာ
မင်း ကီ းများထိ င်ရာပလင်တိ့
ေထာင်ထဲမှာဝတ်ေသာ

ထက်ချီးြမင့်ေလ၏။

အဝတ်ကိလဲ၍၊

၃၃

ေယေခါနိမင်းသည်

အသက် ှ ည်သမ ကာလပတ်လံ း

အစဥ်

မြပတ်အထံ ေတာ်၌ စားေသာက်ရ၏။ ၃၄ အေသမှီတိင်ေအာင် အသက် ှ ည်သမ ေန့ရက်
အစဥ်မြပတ်သစားစရာဘိ ့၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေပးသနား ေတာ်မ၏။

ေယရမိ
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ြမည်တမ်းစကား

၁ စည်ပင်ခဲ့ေသာ

မိ သ
့ ည် လဆိ တ်ညံလျက် ထိ င်ေလသည်တကား၊ လမျိုးတိ ့တွင်

ကီ းြမတ်ထးေသာ

သတိ ့သမီ းသည်

သခင်မသည်

အခွ န်ေပးရ၏။

၂

မတ်ဆိးမကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။
ညဥ့်အခါြပင်စွာ

အြပည်ြပည်တိ့၏

ငိ ေ ကး၍၊

သ၏ပါးသည်

မျက်ရည် ှ င့်စိ စွတ်ေလ၏။ ရည်းစားအေပါင်းတိ ့တွင် ှ စ်သိမ့ ်ေစေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ ။
အေဆွ ခင်ပွန်း အေပါင်းတိ ့သည် သစာပျက်၍ ရန်သြဖစ် က ပီ ။ ၃ ယဒသတိ ့သမီ းသည်
ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊ ကမ်းတမ်းစွ ာ ေစစားြခင်းကိ ခံ ရေသာေ ကာင့်ေြပာင်းသွ ား ပီ ။ သာသနာ
ပလတိ ့အထဲ မှာေနလျက် ချမ်းသာမရ။ လိ က်ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် ကျဥ်းေြမာင်းရာ၌
မှီ က၏။

၄

အဘယ်သမ ပွဲ သဘင်သိ့

မလာေသာေ ကာင့်၊

ဇိ အန်လမ်းတိ ့သည်

ညည်းတွ ား က၏။ သ၏ မိ တ
့ ံ ခါး ှ ိ သမ တိ ့သည် လဆိ တ်ညံလျက် ှ ိ က၏။ သ၏ယဇ် ပေရာ
ဟိ တ်တိ့သည်လည်း

ညည်းတွ ား က၏။

နာ ကည်းေသာစိ တ် ှ ိ ၍၊ သသည် ကိ ယ်တိင်
အြပစ်များြပားေသာေ ကာင့်

သ၏သမီ းကညာ

တိ ့သည်လည်း

ိ းငယ်လျက်ေနရ၏။ ၅ သြပစ်မှားေသာ

ထာဝရဘရားသည်

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့်၊

သ ှ င့်

ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာ သတိ ့သည် အစိ းရ၍၊ သ၏ရန်သ တိ ့သည်ေကာင်းစား က ပီ ။
သ၏သားသမီ းတိ ့ကိလည်း

ရန်သသိ မ်းသွ ား က ပီ ။

၆

ဇိ အန်သတိ ့သမီ း၏

ဂဏ်အသေရသည်အ ကင်း မဲ့ ကွ ယ်ေပျာက်၏။ သ၏မင်းသားတိ ့သည် ကျက်စားရာ ကိ ှ ာ၍
မေတွ ့ေသာ သမင်ဒရယ်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍၊လိ က်ေသာ သေ ှ မ့ ှ ာ အားမ ှ ိ ဘဲ ေြပးသွ ား က ပီ ။ ၇
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ည် ဆင်းရဲ ငိ ြငင်ြခင်းကိ ခံ ရစဥ်တွင်၊ အရင်ခံစားဘးေသာ စည်းစိ မ်ကိ
ေအာက်ေမ့ ၏။ သ၏လတိ ့သည် ရန်သလက်သိ့ ေရာက်၍ မစေသာ သမ ှ ိ ေသာအခါ၊
ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာသတိ ့သည် သ၏အမကိ ြမင်၍၊ သ၏ဆံ းြခင်းကိ ကဲ့ရဲ ့ က၏။ ၈
ေယ ှ လင် မိ ့ြပစ်မှားေသာအြပစ်သည် အလွ န်များေသာေ ကာင့်၊ ွံ ့ ှ ာဘွ ယ် ြဖစ်ေလ၏။
သ့ကိ ိ ေသဘးေသာသ အေပါင်းတိ ့သည် သ၌အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်းကိ ြမင်ေသာေ ကာင့်
မထီ မဲ့ြမင် ပ က၏။ သသည် လည်း ညည်းတွ ား၍ ေနာက်သိ့ြပန်သွားေလ၏။

၉

သ၌မစင် ကယ်ေသာ လကဏထင် ှ ားေသာ် လည်း၊ ေနာက်ခံရေသာအြပစ်ကိ မေအာက်ေမ့။
ထိ ေ ကာင့်၊ မျက် ှ ာေပးေသာသမ ှ ိ ဘဲ အံ့ သဘွ ယ်ေသာ အြခင်းအရာ ှ င့် ှ ိမ်ချြခင်းသိ ့
ေရာက်ေလ၏။ အိ ထာဝရ ဘရား၊ အက ်ပ်ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ကည့် ေတာ်မပါ။ ၁၀ ရန်သသည်
ကိ ယ်ကိချီးေြမာက်ပါ ပီ ။ ပရိ သတ် ေတာ်ထဲသိ့ မဝင်ရဟြမစ်တားေတာ်မေသာ် သာသနာ
ပလတိ ့သည်
၁၁

သ၏သန့် ှ င်းရာဌာနေတာင်ထဲသိ့

သ၏လအေပါင်းတိ ့သည်

ြမည်တမ်းစကား

ညည်းတွ ားလျက်၊

ဝင်ေ ကာင်းကိ
မန့်ကိ ှ ာလျက်

သြမင်ရပါ၏။
ေန က၏။
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ေသေဘး ှ င့်လွ တ်ြခင်းငှ ါ မိ မိစည်းစိ မ်ကိ စားစရာဘိ ့ စွ န့်ရ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည်
တ်ချြခင်းကိ ခံ ရေသာေ ကာင့် ကည့်

ဆင်ြခင်ေတာ်မပါ။ ၁၂ အိ ခရီ းသွ ားေသာသ

အေပါင်းတိ ့၊ ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ြပင်းစွ ာအမျက် ေတာ်ထွက်ေသာ
ေန့၌ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ၍၊ ြဖစ်ေစေတာ်မ ေသာ ဒက ှ င့်တေသာ ဒက ှ ိ သေလာ။ ၁၃ အထက်မှမီ းကိ
ငါ့အ ိ းထဲ သိ့လတ်လိက်၍
ေကျာ့ကွ င်းေထာင်၍

ေ ကေမွ ေစေတာ်မ ပီ ။

ငါ့ကိြပန်ေစေတာ်မ ပီ ။

ငါ့ေြခကိ

တေန့လံ း

ေကျာ့မိ ေစြခင်းငှ ါ
ိ းငယ်ြခင်းအေ ကာင်း၊

စိ တ်ပျက်ြခင်းအေ ကာင်းကိ ငါ၌ြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၁၄ ငါြပစ်မှားေသာ အြပစ်ထမ်းဘိ းကိ
လက်ေတာ်

ှ င့်

ငါ့လည်ပင်းေပ ၌တပ်၍ချည်ေ ှ ာင် ပီ းမှ၊

ထာဝရ

ဘရားသည်

ငါ့ကိအားေလျာ့ေစ၍၊ ငါမဆီ းတား ိင်ေသာ သ့တိ့လက်သိ့ ေရာက်ေစေတာ်မ ပီ ။
ထာဝရဘရားသည်

ငါ၏သရဲ အေပါင်းတိ ့ကိ

၁၅

ငါ့အလယ်၌ေကျာ်နင်းေတာ်မ ပီ ။

ငါ၏လပျိုတိ ့ကိ ှ ိပ်စက် ြခင်းငှ ါ လအလံ းအရင်းကိ ေခ ေတာ်မ ပီ ။ ထာဝရဘရား သည်
ယဒသတိ ့သမီ းကညာကိ

စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်း

၌

နင်းနယ်ေတာ်မ ပီ ။

၁၆

ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့် ငါသည်ငိရ၏။ မျက်ရည် ကျလျက် ှ ိ ၏။ ငါ့အသက်ကိ ေထာက်မ၍
ငါ့ကိ ှ စ်သိမ့ ် ေစေသာသသည် ငါ ှ င့်ေဝးပါ၏ ရန်သ ိင်ေသာေ ကာင့် ငါ့သားသမီ းတိ ့သည်
ေပျာက်ပျက် က ပီ ။

၁၇ ဇိ အန်သတိ ့သမီ းသည် မိ မိလက်ဝါးတိ ့ကိ ြဖန့် ေသာ်လည်း၊

ှ စ်သိမ့ ်ေစေသာသမ ှ ိ ။

ထာဝရဘရားသည်

ယာကပ်ပတ်လည်၌

ခန့်ထားေတာ်မ ပီ ။ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ည် သတိ ့တွင်
ထာဝရဘရားသည်

တရားသြဖင့်

စီ ရင်ေတာ်

ရန်သတိ ့ကိ

ွံ ့ ှ ာဘွ ယ် ြဖစ်ေလ၏။

မ၏။

ငါသည်

ပညတ်ေတာ်ကိ

လွ န်ကျူးမိ ပီ ။ လမျိုး ခပ်သိမ်းတိ ့၊ နားေထာင်၍ ငါ၏ဒကကိ ဆင်ြခင် က
ငါ၏လပျို ှ င့်

အပျိုတိ ့ကိ

သိ မ်းသွ ား က ပီ ။

သိ မ်းသွ ား ကပါေလာ့။

၁၈

ငါ၏လပျို ှ င့်

ပါေလာ့။
အပျိုတိ ့ကိ

၁၉ ငါသည် ရည်းစားတိ ့ကိေခ ၍ သတိ ့သည် သစာ မ ှ ိ က။

ငါ၏ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ ှ င့် ငါ၏အသက် ကီ း သတိ ့သည် ကိ ယ်အသက်ေမွ းဘိ ့ စားစရာကိ
ှ ာစဥ်ပင်
အက ်ပ်

မိ ထ
့ ဲ ၌ အသက်ချုပ် က ပီ ။
ပင်ပန်းပါ၏။

၂၀ အိ ထာဝရဘရား၊

ဝမ်း၌ဆလိ င်ြခင်း ှ ိ ပါ၏။

ကည့် ေတာ်မပါ။

ှ လံ းေမှာက်

လျက်

ှ ိ ပါ၏။

အက ်ပ်သည် အလွ န်ြပစ်မှားပါ ပီ ။ ြပင်မှာ ထားေဘး ှ င့်ေတွ ့ရပါ ပီ ။ အတွ င်း၌လည်း
ေသမင်းေနသကဲ့ သိ ့ ှ ိ ပါ၏။

၂၁

အက ်ပ်ညည်းတွ ားသံ ကိ

ကားေသာသတိ ့တွင်၊

ှ စ်သိမ်းေစေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ ပါ။ အက ်ပ်၌ ေရာက်ေသာအမကိ အက ်ပ်၏
ရန်သအေပါင်းတိ ့သည် ကား ကပါ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ် ပေတာ်မသည်ကိ ဝမ်းေြမာက် ကပါ၏။
ကိ ယ်ေတာ်ချိန်းချက်ေသာ

ြမည်တမ်းစကား

ေန့ရက်ကိေရာက်ေစ

ေတာ်မေသာအခါ၊

သတိ ့သည်
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အက ်ပ်ကဲ့သိ ့ပင် ြဖစ် က

ပါေစေသာ။ ၂၂ သတိ ့၏ဒစ ိ က်အလံ းစံ တိ ့ကိ စစ်ေ ကာေတာ်

မပါ။ အက ်ပ်ြပစ်မှားမိ သမ ေသာ အြပစ်တိ့ေ ကာင့်၊ အက ်ပ်၌ ပေတာ်မသကဲ့ သိ ့ သတိ ့၌
ပေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် ညည်းတွ ားြခင်းများြပား၍ စိ တ်ပျက် လျက် ှ ိ ပါ၏။

၂ ထာဝရဘရားသည် ဇိ အန်သတိ့သမီးကိ အမျက် ေတာ် မိဃ်းတိမ်ြဖင့် ဖံ းလမ်းေတာ်မ ပီ။
ဣသေရလအမျိုး ၏ ဂဏ်အသေရကိ ေကာင်းကင်မှေြမ ကီ းတိ င်ေအာင် ချေတာ်မ ပီ ။
အမျက်ေတာ်ထွက်ချိန်၌ ေြခေတာ်တင် ရာခံ ကိ မေအာက်ေမ့ဘဲ ေနေတာ်မပါ ပီ တကား။ ၂
ထာဝရဘရားသည် သနားြခင်းမ ှ ိ ဘဲ၊ ယာကပ် အမျိုး၏ေနရာ အရပ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ
မျိုေတာ်မ ပီ ။ အမျက် ေတာ်ထွက်သြဖင့် ယဒသတိ ့သမီ း၏ရဲ တိက်တိ့ကိ ေြမတိ င်
ေအာင် ဖိ ဖျက်၍၊

ိင်ငံေတာ် ှ င့်မင်းသားတိ ့ကိ

တ်ချ

ေတာ်မ ပီ ။

၃

ြပင်းစွ ာ

အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ ဣသေရလ၏ ဦ းချို ှ ိ သမ တိ ့ကိ ြဖတ်ေတာ်မ ပီ ။ ရန်သေ ှ မ့ ှ ာ လက် ံ း
ေတာ်ကိ

ပ်သိမ်းေတာ်မ ပီ ။ အရပ်ရပ်ေလာင်ေသာ မီ းေတာက်ကဲ့သိ ့ ယာကပ်အမျိုးကိ

ေလာင်ေစေတာ်မ ပီ ။
လက်ျာလက်ကိ

၄ ရန်သကဲ့ သိ ့ ေလးကိ တင်လျက်၊ ရန်ဘက် ပေသာ သကဲ့ သိ ့

ချီ ကလျက်၊

တင့်တယ်ြခင်း

အသေရ ှ ိ ေသာ

သအေပါင်းတိ ့ကိ

သတ်ေတာ်မ ပီ ။ ဇိ အန် သတိ ့သမီ း၏ေနရာ တဲ ေပ မှာမီ းကဲ့ သိ ့ေသာ အမျက် ေတာ်ကိ
သွ န်းေလာင်းေတာ်မ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည် ရန်ဘက် ပ၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ၎င်း၊
ဘံ ဗိ မာန်အေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း
သတိ ့သမီ း

မျိုေတာ်မ ပီ ။

ရဲ တိက်တိ့ကိ

ငိ ေ ကးြမည်တမ်းေသာအေ ကာင်းတိ ့ကိ

ဖိ ဖျက်ေတာ်မ ပီ ။

ယဒ

များြပားေစေတာ်မ ပီ ။

၆

ဝင်းေတာ်ကိ ေတာင်ယာြခံ ကဲ့ သိ ့ အမှတ် ပ၍ ချိုးဖျက်ေတာ်မ ပီ ။ မိ မိပွဲသဘင်ေတာ်ကိ
ဖျက်ဆီးေတာ် မ ပီ ။ ဇိ အန် မိ ့၌ခံ ေသာ ဓမပွဲ ေန့၊ ဥပသ်ေန့တိ့ကိ ထာဝရ ဘရား
ေမ့ေစေတာ်မ ပီ ။
မ မမှတ် ပေတာ်မ ပီ ။

အမျက်ေတာ်အ ှ ိ န်ြပင်း၍

ှ င်ဘရင် ှ င့်ယဇ် ပေရာဟိ တ်ကိ

၇ ထာဝရဘရားသည် မိ မိယဇ် ပလင်ေတာ်ကိ ပယ်ေတာ်မ ပီ ။

မိ မိသန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ စက်ဆပ် ေတာ်မ ပီ ။ ဘံ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ ရန်သလက်သိ့ အပ်ေတာ်
မသြဖင့်၊ ပွဲ သဘင်ခံေသာေန့၌ အသံ ပသကဲ့ သိ ့၊ ရန်သတိ ့ သည်ထာဝရဘရား၏
အိ မ်ေတာ်၌အသံ ပ က ပီ ။ ၈ ထာဝရဘရားသည် ဇိ အန်သတိ ့သမီ း၏ မိ ့ ိ းကိ ဖိ ဖျက်မည်ဟ
အ ကံ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ကိ းကိ တန်း၍ အစဥ်မြပတ် ဖိ ဖျက်ေတာ်မသြဖင့်၊ အတွ င်း မိ ့ ိ း ှ င့်
ြပင် မိ ့ ိ းတိ ့သည် အတညည်းတွ ား၍ ငိ ေ ကးြမည်တမ်းရ မည် အေ ကာင်း ပေတာ်မ ပီ ။ ၉
မိ တ
့ ံ ခါး ွက်တိ့သည်

ေြမ၌ြမုပ်လျက် ှ ိ က၏။ ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ ချိုးဖဲ့ ေတာ်မ ပီ ။

ှ င်ဘရင် ှ င့် မင်းသားတိ ့သည် သာသနာပလတိ ့တွင် ေနရ က၏။ တရားေတာ်မ ှ ိ ။
ပေရာဖက်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ မခံ မရ က။ ၁၀ ဇိ အန်သတိ ့သမီ း၏
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အသက် ကီ းသတိ ့သည် ေြမမန့်ကိမိမိတိ့ ေခါင်းေပ မှာပစ်တင်လျက်၊ ေလ ာ်ေတ

အဝတ်ကိ

ဝတ်စည်းလျက်၊ ေြမေပ မှာထိ င်၍ တိ တ်ဆိတ် စွ ာ ေန က၏။ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ကညာတိ ့သည်
ေခါင်း ကိ ငိက်ဆိက် တ်လျက်ေန က၏။ ၁၁ ငါ၏လမျိုးသတိ ့သမီ းပျက်စီးေသာေ ကာင့်၊
ငါသည် မျက်ရည်ကျ၍မျက်စိပျက်ေလ ပီ ။ ဝမ်း၌ဆလိ က် ြခင်း ှ ိ ၍ အသည်းလည်းေြမေပ မှာ
သွ န်းလျက် ှ ိ ၏။

အေ ကာင်းမကား၊

သငယ် ှ င့် ိစ
့ ိ ့ကေလးတိ ့သည်

မိ လ
့ မ်း၌အား

ပျက်လျက်ေန က၏။ ၁၂ သတိ က
့ လည်း၊ ဆန်စပါး ှ င့်စပျစ်ရည်သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ၊
ရန်သ ှ ဥ်းဆဲ ေသာ သကဲ့ သိ ့ မိ လ
့ မ်း၌အားပျက်လျက်၊ အမိ ရင်ခွင်၌ မိ မိအသက်ကိ
သွ န်းလျက်၊ အဓိ က ေမးတတ် ကသည်တကား။ ၁၃ အိ ေယ ှ လင်သတိ ့သမီ း၊ သင်၏အမ၌
အဘယ်သက်ေသကိ ငါြပရမည်နည်း။ အိ ဇိအန်သတိ ့ သမီ းကညာ၊ သင့်ကိ ှ စ်သိမ့ ်ေစြခင်းငှ ါ၊
သင် ှ င့်အဘယ် သကိ ငါခိ င်း ိင်းရမည်နည်း။ သင်၏ ပိ ပျက်ရာသည် သမဒရာကဲ့ သိ ့
ကျယ်ေသာေ ကာင့် အဘယ်သ ပြပင် ိင် သနည်း။

၁၄ သင်၏ပေရာဖက်တိ့သည်

အချည်း ှ ီးေသာ အရာ၊ မိ က်ေသာအရာတိ ့ကိ သင်အဘိ ့ြမင် က ပီ ။ သိ မ်းသွ ားချုပ်ထားေသာ
အမကိ ေြပေစြခင်းငှ ါ၊ သင်၏ အြပစ်ကိမေဘာ်မြပဘဲ မှားေသာ ပါ ံ ၊ လမ်းလွဲ စရာ အရာကိ
သင့်အဘိ ့ြမင် က ပီ ။ ၁၅ လမ်း၌ ေ ှ ာက်သွားသမ ေသာသတိ ့က၊ ဂဏ်သေရအထွ ဋ်၊ ေြမ
တြပင်လံ း

င်လန်းရာဘွဲ ့ ှ ိ ေသာ

မိ က
့ ားဤ မိ ေ့ လာဟ၊

လက်ခပ်တီးလျက်၊ ကဲ့ ရဲ ့သံ ကိ ပလျက်၊ ေခါင်းကိ

ေယ ှ လင်သတိ ့သမီ းကိ

ှ ိ တ်လျက် ေမးတတ် က၏။

၁၆

သင်၏ရန်သအေပါင်းတိ ့သည် သင့်တဘက်၌ တ်ကိ ဖွ င့ ် က၏။ ငါတိ ့သည် သ့ကိမျို ပီ ။
အကယ်စင်စစ် ဤသည်ေန့ကား၊ ငါတိ ့ေြမာ်လင့်ခဲ့ ပီ းေသာေန့ြဖစ်၏။ ငါတိ ့ေတွ ့ြမင်ရ ပီ ဟ
ကဲ့ ရဲ ့သံ ကိ ပလျက်၊ အံ သွ ားကိ ခဲ ကိ တ်လျက် ဆိ က၏။

၁၇ ထာဝရဘရားသည်

ကံ စည်ေသာအမကိ

ပေတာ်မ ပီ ။ ေ ှ းကာလ၌ မိ န့်ေတာ်မေသာ စကား ေတာ်ကိ

ြပည့်စံ ေစေတာ်မ ပီ ။

မ ှ ေြမာဘဲ ဖိ ဖျက်ေတာ်

မ ပီ ။

ရန်သသည်

သင်၏အေပ

မှာဝမ်းေြမာက်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပး၍၊ ရန်သ၏ဦ းချိုကိ ချီးြမင့်ေတာ်မ ပီ ။

၁၈

သတိ ့သည်စိတ် ှ လံ းထဲ က ထာဝရဘရားကိ ေအာ်ဟစ် က၏။ အိ ဇိအန်သတိ ့သမီ း၏ မိ ့ ိ း၊
သင်၏ မျက်ရည်သည် ြမစ်ေရစီ းသကဲ့ သိ ့ ေန့ညဥ့်မြပတ်စီးေစ ေလာ့။ ကိ ယ်ကိမ ငိ မ်းေစ ှ င့်။
သင်၏မျက်ဆန်ကိလည်း မ ငိ မ်းေစ ှ င့်။ ၁၉ ညဦ းယံ အချိန်၌ ထ၍ေအာ်ဟစ်ေလာ့။ ထာဝရ
ဘရား၏မျက် ှ ာေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ သင်၏ ှ လံ းကိ ေရကဲ့ သိ ့ သွ န်းေလာင်းေလာ့။ ငတ်မွတ်၍
ခပ်သိမ်းေသာ

လမ်းဝမှာ

အားပျက်လျက်ေနေသာ

သင်၏သငယ်တိ့ကိ

အသက်

ချမ်းသာေစြခင်းငှ ါ၊ အထံ ေတာ်သိ့ သင်၏လက်ကိ ချီဆန့်ေလာ့။ ၂၀ အိ ထာဝရဘရား၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်သ၌ ဤသိ ့စီရင်ေတာ်မသည်ကိ ကည့် ဆင်ြခင်ေတာ်မပါ။
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မိ န်းမသည် မိ မိရင်ေသွ း၊ မိ မိချီပိက်ေသာ သားကိ စားရပါ မည်ေလာ။ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ င့်
ပေရာဖက်သည်

ထာဝရ

ဘရား၏

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌

အေသသတ်ြခင်းကိ

ခံ ရပါမည်ေလာ။ ၂၁ လအ ကီ းအငယ်တိ့သည် လမ်း၌ေြမေပ မှာ တံ းလံ းေနရ ကပါ၏။
အက ်ပ်၏လပျို ှ င့်အပျိုတိ ့သည် ထားြဖင့်ေသရ ကပါ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အမျက်ေတာ်
ထွ က်ေသာေန့၌၊ သတိ ့ကိ မသနားဘဲ ကွပ်မျက်ေတာ်မ ပီ ။ ၂၂ ပွဲ သဘင်ေန့၌ လတိ ့ကိ
ေခ ဘိ တ်သကဲ့ သိ ့၊

အက ်ပ်ပတ်လည်၌

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ

အရာတိ ့ကိ

ေခ ဘိ တ်ေတာ်မ ပီ ။ ထာဝရဘရား အမျက်ေတာ် ထွ က် ေသာေန့၌ အဘယ်သမ မလွ တ်၊
မကျန် ကင်းရပါ။ အက ်ပ်ချီပိက်ေက းေမွ းေသာ သတိ ့ကိ အက ်ပ်၏ ရန်သသည်
ဖျက်ဆီးပါ ပီ ။

၃ ငါသည်

ဘရားသခင်၏

ခံ ရေသာသြဖစ်၏။

၂

အမျက်ေတာ် ကိ မ်လံ း

ငါ့ကိေသွ းေဆာင်၍

ေအာက်၌

အလင်းသိ ့မပိ ့၊

ဆင်းရဲ ြခင်းကိ

ေမှာင်မိက်

ထဲ သိ့

ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၃ အကယ်စင်စစ်ငါ့ကိ တေန့လံ းအထပ်ထပ် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၄
ငါ့အေရ ှ င့်အသားကိ ေဆွ းရိ ေစ၍ ငါ့အ ိ း တိ ့ကိလည်း ချိုးေတာ်မ၏။ ၅ ငါ့တဘက်၌
တပ်တည်၍ခါးေသာအရာ၊

ပင်ပန်းစရာအေ ကာင်းတိ ့ ှ င့်

ပိ င်းေတာ်မ၏။

၆

ေသလွ န်ေသာသတိ ့ကိ ပတတ်သကဲ့ သိ ့၊ ငါ့ကိ မိ က်ေသာအရပ်၌ ထားေတာ်မ၏။

၇

ငါမထွ က် ိင်ေအာင် ဝင်းခတ်၍၊ ေလးေသာ သံ ကိ း ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်ေတာ်မ၏။

၈

ထိ မ မကငါသည် ေ ကးေ ကာ်ေအာ်ဟစ်၍ ဆေတာင်းေသာ်လည်း ြငင်းပယ်ေတာ်မ၏။ ၉
ငါသွ ားရာလမ်းကိ ေကျာက်ထရံ ှ င့်ပိ တ်၍၊ ေကာက်ေသာလမ်းြဖင့် သွ ားေစေတာ်မ၏။ ၁၀
ငါ့ကိ ေချာင်းေြမာင်းေသာဝက်ဝံကဲ့ သိ ့၎င်း၊ မထင် ှ ားေသာ အရပ်၌ေနေသာ ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့၎င်း
ြဖစ် ေတာ်မ၏။ ၁၁ ငါ့ကိလမ်းလွဲ ေစ ပီ းလ င် အပိ င်းပိ င်းြဖတ်၍ ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၁၂
ေလးေတာ်ကိတင်၍ ပစ်စရာစက်အရာ၌ ငါ့ကိ ထားေတာ်မ၏။ ၁၃ ြမားေတာ်တိ့ကိလည်း၊
ငါ့ေကျာက်ကပ်ကိ ခွ င်း ေစေတာ်မ၏။ ၁၄ ငါသည်ငါ၏လတိ ့တွင် ကဲ့ ရဲ ့စရာအေ ကာင်း ှ င့်
တေန့လံ း သီ ချင်းဆိ စရာအေ ကာင်း ြဖစ်ပါသည်တကား။ ၁၅ ခါးေသာေဆး ှ င့်ငါ့ကိြဖည့်၍၊
ေဒါန ှ င့်ယစ်မး ေစေတာ်မ၏။ ၁၆ ေကျာက်စရစ်ကိေက း၍ ငါ့သွားတိ ့ကိ ချိုးေတာ် မ၏။
မီ းဖိ ြပာ ှ င့် ဖံ းေတာ်မ၏။ ၁၇ ငါ၏ဝိ ညာဥ်ကိ ချမ်းသာ ှ င့်ေဝးစွ ာ ေ ွေတာ်
့
မ ေသာေ ကာင့်၊
ငါသည် မဂလာအေ ကာင်းကိ ေမ့ေလျာ့ ၏။ ၁၈ သိ ့ြဖစ်၍၊ ငါသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
အစွ မ်းသတိ ှ င့် ေြမာ်လင်စရာအေ ကာင်း ပျက်ေလ ပီ ဟ ဆိ ရ၏။ ၁၉ အက ်ပ်ခံရေသာ
ဆင်းရဲ ငိ ြငင်ြခင်းကိ ၎င်း၊ ေဒါန ှ င့် သည်းေြခအရည်ကိ၎င်း ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၂၀
ဧကန်အမှန်ေအာက်ေမ့ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
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ဆင်ြခင်၍ သတိ ရေသာအခါ ေြမာ်လင့်စရာအခွ င့ ် ှ ိ ပါ၏။

၂၂ ထာဝရဘရားသည်

သနားေတာ်မ၍ က ဏာ ေတာ်သည် မကန်ေသာေ ကာင့် ငါတိ ့သည် ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့
မေရာက်ဘဲေန က၏။ ၂၃ နံ နက်တိင်းက ဏာေတာ်အသစ်ကိ ခံ ရ က၏။ သစာေတာ်သည်
ကီ းြမတ်ပါ၏။

၂၄ ငါ့ဝိညာဥ်၏ သေဘာဟမကား၊ ထာဝရဘရား သည် ငါ၏အဘိ ့

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ေတာ် ကိ ငါေြမာ်လင့်ပါ၏။

၂၅ ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ေြမာ်လင့်ေသာသ ှ င့် ကိ ယ်ေတာ် ကိ ှ ာေသာသ၏ စိ တ်ဝိညာဥ်အား ထာဝရဘရားသည်
ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။
ေစာင့်၍

၂၆

ေနေကာင်း၏။

ေကာင်း၏။

ကယ်တင်ေတာ်မမည်ဟ
၂၇

၂၈ ထမ်းဘိ းကိ

ေြမာ်လင့်လျက်၊

လသည်အသက်ပျိုစဥ်အခါ
တင်ေတာ်မေသာေ ကာင့်

ငိ မ်ဝပ်စွာ

ထမ်းဘိ းကိ

ထမ်း

တေယာက်တည်းထိ င်၍

ငိ မ်ဝပ်စွာေနေစ။ ၂၉ ေြမာ်လင့်စရာအခွ င့ ် ှ ိ ေကာင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်ဟ ထင်လျက်၊ မိ မိ တ်ကိ
ေြမမန့်၌ကပ်ေစ။ ၃၀ ိ က်ေသာသအား မိ မိပါးကိ ေပး၍၊ ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင် ြခင်း ှ င့်ြပည့်ဝေစ။
၃၁

အေ ကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားသည်

အစဥ်

စွ န့်ပစ်ေတာ်မမတတ်။

၃၂

ဝမ်းနည်းေစေတာ်မေသာ်လည်း၊ က ဏာေတာ် များြပားသည် ှ င့်အညီ သနားေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
၃၃ ဆင်းရဲ ေစချင်ေသာ စိ တ် ှ င့်လသားတိ ့ကိ
၃၄

ချုပ်ထားေသာ

ှ ဥ်းဆဲ ၍ ဝမ်းနည်းေစေတာ်မသည်မဟတ်။

ြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိ

ေြခ ှ င့်

နင်း ကိ တ်ြခင်းအမ၊

လခံ ထိ က်ေသာတရားကိ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရား မျက်ေမှာက်၌ ဖျက်ြခင်းအမ၊
သတပါးကိ မတရားသြဖင့်
၃၇

ံ းေစြခင်းအမတိ ့ကိ

ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မမဘဲ ၊

ထာဝရဘရား ှ စ်

အဘယ်သ

သည်

၃၅
၃၆

သက်ေတာ်မမ။

ေြပာ၍တစံ တခကိ

ြဖစ်ေစ ိင်သနည်း။ ၃၈ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရား၏ တ်ထွက် ှ ိ သည် အတိ င်း အမဂလာ ှ င့်
အမဂလာြဖစ်တတ်သည် မဟတ် ေလာ။ ၃၉ အသက် ှ င်ေသာလသတဝါသည် အဘယ်
ေ ကာင့် ြမည်တမ်းရမည်နည်း။ မိ မိဒစ ိ က်အြပစ်ေ ကာင့် ြမည်တမ်းရမည်ေလာ။ ၄၀
ငါတိ ့သည်ကိယ်လိက်ေသာလမ်းတိ ့ကိ စစ်ေ ကာ စံ စမ်း၍၊ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့
ြပန်သွား ကကန်အ့ံ ။

၄၁ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ ဘရားသခင့် ထံ ေတာ်သိ့

ှ လံ း ှ င့်လက်တိ့ကိ ချီ က ကကန်အ့ံ ။

၄၂ အက ်ပ်တိ့သည် ြပစ်မှား ပန်ကန်မိပါ ပီ ။

ကိ ယ်ေတာ်သည် အြပစ်လတ်ေတာ်မမပါ။ ၄၃ အမျက်ေတာ်ထွက်၍ မျက် ှ ာလဲ ေတာ်မ၏။
တဖန်အက ်ပ်တိ့ကိလိက်၍ က ဏာမ ှ ိ ဘဲ ကွ ပ်မျက် ေတာ်မ၏။

၄၄ အက ်ပ်တိ့

ပဌနာစကားသည် အထံ ေတာ်သိ့ မေပါက် ိင်ေအာင်၊ မိ ဃ်းတိ မ်ြဖင့်ကိ ယ်ကိ ကွ ယ်ကာ
ေတာ်မ၏။ ၄၅ အက ်ပ်တိ့ကိလမျိုးတိ ့တွင် လှ ည်းပစ်ေသာ တန်ြမက်ေချး အမိ က်ကဲ့သိ ့၎င်း၊
ွံ စရာအရာကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၄၆ ရန်သအေပါင်းတိ ့သည် အက ်ပ်တိ့တဘက်၌
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တ်ကိဖွင့ ် ကပါ၏။

၄၇ အက ်ပ်တိ့သည် ေ ကာက်လန့်ဘွယ်ေသာ အရာထဲ သိ့၎င်း၊

တွ င်းထဲ သိ့၎င်း၊ သတ်သင်ပယ် ှ င်း ဖျက်ဆီးြခင်းထဲ သိ့၎င်း ေရာက် ကပါ ပီ ။

၄၈

ငါ၏လမျိုးသတိ ့သမီ းပျက်စီးေသာေ ကာင့်၊ ၄၉ ငါမျက်စိသည်ြမစ်ေရြဖစ်၍ စီ းလျက် ှ ိ ၏။ ၅၀
ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းကင်က ငံ ့ ကည့်၍ မှတ်ေတာ်မမမှီတိင်ေအာင်၊ ငါ့မျက်ရည်သည်
ကျ၍ အစဥ်မြပတ် ယိ စီးလျက် ှ ိ ၏။

၅၁ ငါ၏ မိ သ
့ မီ းအေပါင်းတိ ့အတွ က်ေ ကာင့်၊

ငါမျက်စိသည် ငါ့ ှ လံ းကိ ပေစတတ်၏။ ၅၂ အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ ငါ့ကိရန် ပေသာသတိ ့သည်
ငှ က်ကိလိက်၍ ှ ာသကဲ့ သိ ့ ငါ့ကိလိက်၍ ှ ာ က၏။ ၅၃ ေြမတွ င်း၌ ငါ့အသက်ကိ ြဖတ်၍
ငါ့အေပ မှာ ေကျာက်ကိ တင်ထား က၏။ ၅၄ ငါ့ေခါင်းကိ ေရလမ်းမိ းသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည်
ဆံ း ံ း ပီ ဟ ဆိ ရ၏။ ၅၅ အိ ထာဝရဘရား၊ နက်ေသာ ေြမတွ င်းထဲ က အက ်ပ်သည်
ကိ ယ်ေတာ်၏နာမကိ ေခ ပါ၏။

၅၆ အက ်ပ်ေခ သံ ကိ

ကားေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

အက ်ပ်ညည်းတွ ားေအာ်ဟစ်ေသာအခါ နားေတာ်ကိ လဲ ေတာ်မမပါ ှ င့်။ ၅၇ အက ်ပ်သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဟစ်ေခ ေသာ အခါ၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ချဥ်းကပ်ေတာ်မ၍၊ မေ ကာက် ှ င့် ဟ
မိ န့်ေတာ်မ ပီ ။

၅၈

အိ ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်

အသက် ှ င့်

ဆိ င်ေသာအမကိ ေစာင့်၍ ေ ွး တ်ေတာ်မ ပီ ။ ၅၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်
ခံ ရေသာ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ြမင်ေတာ်မ ပီ ။ အက ်ပ်အဘိ ့ တရားစီ ရင်ေတာ်မပါ။ ၆၀ သတိ သ
့ ည်

အက ်ပ်ကိ ရန် ငိ းဖွဲ ့သမ ှ င့် မေကာင်းေသာ အ ကံ ှ ိ သမ ကိ ကိ ယ်ေတာ်ြမင်ေတာ်မ ပီ ။ ၆၁
အိ ထာဝရဘရား၊ သတိ ့ကဲ့ရဲ ့ေသာအေ ကာင်း ှ င့်မေကာင်း ေသာအ ကံ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ ၆၂
အက ်ပ်တဘက်၌

ထေသာသတိ ့၏

တေန့လံ း ကံ စည်ြခင်းကိ ၎င်း

အြပစ်တင်

ြခင်း၊

ကိ ယ်ေတာ် ကားေတာ်မ ပီ ။

အက ်ပ်တဘက်၌
၆၃

သတိ ့ထိင်ြခင်း၊

ထြခင်းကိ ကည့် ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် သတိ ့သီချင်းဆိ စရာအေ ကာင်းြဖစ်ပါ၏။ ၆၄
အိ ထာဝရဘရား၊ သတိ ့ကျင့်ေသာ အကျင့် ှ င့် အေလျာက်အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပးေတာ်မပါ။
၆၅ သတိ ့စိတ် ှ လံ းကိ ခိင်မာေစ၍ ကျိန်ေတာ်မပါ။

၆၆ အမျက်ေတာ်ထွက်၍ သတိ ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ သြဖင့်၊ ထာဝရဘရား၏ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်မှ သတ်သင် ပယ် ှ င်းေတာ်မပါ။

၄ ေ သည်

အလွ န်သမ်း ိ သည်တကား။

အေကာင်းဆံ းေသာ

ေ သည်

အလွ န်ေဖါက်ြပန်သည် တကား။ သန့် ှ င်းေသာ ေကျာက်တိ့သည် ခပ်သိမ်းေသာ လမ်းဝတိ ့၌
ဖ ိ ဖရဲ ကွဲြပားလျက် ှ ိ က၏။ ၂ အြမတ်ဆံ းေသာ ေ ှ င့်အမ အလွ န်အဘိ း ထိ က်ေသာ
ဇိ အန် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ၊ အိ းထိ န်းသမား လပ်ေသာေြမအိ းကဲ့ သိ ့ မှတ်တတ်သည်တကား
၃

ေြမေခွ းမတိ ့ပင်

မိ မိတိ့သားငယ်တိ့အား

ိသ
့ ီ းကိ

ေပး၍ ိတ
့ ိ က်တတ်၏။

ငါ၏လမျိုးသတိ ့သမီ းမကား၊ ေတာ၌ေနေသာ ကလားအပ်ငှက်ကဲ့သိ ့ ကမ်း ကတ်ေသာ
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သေဘာ ှ ိ ၏။ ၄ ိစ
့ ိ ့ကေလးသည် ိင
့ တ်ေသာေ ကာင့်၊ လ ာသည် အာေခါင်၌ ကပ်လျက် ှ ိ ၏။
သငယ်တိ့သည် မန့်ကိ ေတာင်း၍ အဘယ်သမ မေပး။ ၅ ေကာင်းမွ န်စွာ စားတတ်ေသာ
သတိ သ
့ ည် ကိ းကွ ယ်ရာမ ှ ိ ၊ လမ်း၌ ေန က၏။ နီေမာင်းေသာ အိ ပ်ရာ ေပ မှာ ေပျာ်ေမွ ့ဘးေသာ
သတိ ့သည် ေနာက်ေချးပံ ကိ ဘက်ရ က၏။ ၆ အဘယ်သမ အားမထတ်ဘဲချက်ြခင်း ပျက်စီး
ြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာ၊ ေသာဒံ မိ ခ့ ံ ရေသာအြပစ်ဒဏ် ထက်၊ ငါ၏လမျိုးသတိ ့သမီ းခံ ရေသာ
အြပစ်ဒဏ်သည် သာ၍ ကီ းေပ၏။ ၇ သ၏မးမတ်တိ့သည် မိ ဃ်းပွ င့ ်ထက်သန့် ှ င်း၍၊
ိရ
့ ည်ထက်လည်း ြဖူ က၏။ သတိ ့အသားသည် ေကျာက်နီထက်နီ၏။ ေသွ းေ ကာလည်း
နီလာ ှ င့်တ၏။

၈ ယခမကား၊ သတိ ့အဆင်းသည်ေမှာင်မိက်ထက် မည်းသည်ြဖစ်၍

လမ်း၌မထင် ှ ား။ သတိ ့အေရသည် အ ိ း၌ကပ်၍ ထင်းကဲ့ သိ ့ေသွ ့ ေြခာက်ေလ၏။ ၉
ထားြဖင့်ေသေသာသသည်၊ ငတ်မွတ်၍ ေသ
ေသေသာသသည်
၁၀

ေသာသထက် သာ၍ မဂလာ ှ ိ ၏။ ငတ်မွတ်၍

အသီ းအ ှ ံ ြပတ်ြခင်းအားြဖင့်

စိ တ် ကင်နာတတ်ေသာ

မိ န်းမတိ ့သည်

ထိ းေဖါက်၍

မိ မိတိ့

ပိ န် ကံ ရ၏။

သားကိ ငယ် ပတ်ရ က၏။

ငါ၏လမျိုးသတိ ့သမီ းသည် ပျက်စီးေသာ ကာလ၌ မိ မိတိ့သားကိ ပင် စားရ က၏။ ၁၁
ထာဝရဘရားသည် အမျက်ေတာ်ကိ စံ လင် ေစေတာ်မ ပီ ။ ြပင်းစွ ာေသာ အမျက်ေတာ်အ ှ ိ န်ကိ
လတ် ေတာ်မ ပီ ။ ဇိ အန် မိ က
့ ိ မီ း ိ ့၍ မိ ့ ိ းအြမစ်တိင်ေအာင် ေလာင်ေစေတာ်မ ပီ ။ ၁၂
ရန် ပေသာသ ှ င့်စစ်တိက်ေသာသသည် ေယ

ှ လင် မိ တ
့ ံ ခါးအတွ င်းသိ ့ ဝင် ိင်သည်ဟ၊

ေလာကီ ှ င်ဘရင် ှ င့်ေလာကီ သတဝါ တစံ တေယာက်မ မယံ က။ ၁၃ ေယ ှ လင် မိ အ
့ လယ်၌
ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့ကိ သတ်တတ်ေသာ မိ သ
့ ားပေရာဖက်တိ့၏ ဒစ ိ က်များ ှ င့်၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့၏အြပစ်များေ ကာင့်

ဤအမသည်

ေရာက်ေလ ပီ ။

၁၄

ထိ သတိ သ
့ ည်အ းကဲ့ သိ ့လမ်း၌လှ ည့်လည်၍၊ လအေသွ း ှ င့် လးေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့အဝတ်ကိ
အဘယ် သမ မထိ ဝ့ံ ။ ၁၅ သွ ား က။ မစင် ကယ်ေသာသတိ ့၊ သွ ား ကာ၊ သွ ား က။ မထိ က ှ င့်ဟ
သတပါးတိ ့သည်ဟစ်တတ် က၏။ အေဝးသိ ့ေြပး၍ အရပ်ရပ်သိ့လှည့်လည်ရေသာအခါ
သာသနာပလတိ ့က၊ သတိ ့သည် မတည်းမေနရဟ ဆိ တတ် က၏။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည်
အမျက်ေတာ်ထွက်၍ သတိ ့ ကိ ကွဲ ြပားေစေတာ်မ ပီ ။ သတိ ့အမကိ ကည့် ေတာ်မမ။
သတပါးတိ ့သည်လည်း၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ကိ

မ ိ ေသ၊

အသက် ကီ းသတိ ့ကိ

အားမနာဘဲ ေန က၏။ ၁၇ ငါတိ ့သည် ှ ိ စဥ်တွင် မစမည့်သကိ ေြမာ်လင့်၍ မြမင်ရ က။
မကယ်တင် ိင်ေသာလမျိုးကိ ကင်းစင်ေပ မှာ အကျိုးမ ှ ိ ဘဲ ေစာင့် က ပီ ။ ၁၈ ငါတိ ့သည်
လမ်း၌မသွ ားရမည်အေ ကာင်း ငါတိ ့ေြခရာကိ လိ က် ှ ာ က၏။ ငါတိ ့သည်ဆံ းချိန်နီး ပီ ။
အသက် ှ င်ရေသာ

ြမည်တမ်းစကား

ကာလေစ့ ပီ ။

ဆံ းချိန်ေရာက်ေလ ပီ ။

၁၉

ငါတိ ့ကိလိက်၍
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ှ ာေသာသတိ ့သည်

မိ ဃ်း

ေကာင်းကင်

ေတာင် ိ းေပ မှာလိ က် ှ ာ က၏။

ေတာ၌လည်း

ငါတိ ့ထွက်သက်ဝင်သက်တည်းဟေသာ၊
ဘိ သိတ်ခံေသာအ ှ င်ကိ

ေ လင်းတထက်သာ၍
ေချာင်း

ထာဝရ

သတိ ့သည်

လျင်ြမန် က၏။

ေြမာင်း က၏။

ဘရားသည်

ေြမတွ င်း၌

၂၀

ေပးေတာ်မ၍

ဘမ်းမိ က ပီ ။

ထိ အ ှ င်၏

ဘန်းေတာ်ကိခိလံ ၍၊ ငါတိ ့သည်သာသနာပ လတိ ့တွင် အသက်ချမ်းသာရလိ မ့ ်မည်ဟ
အထက်ကဆိ တတ် က၏။ ၂၁ ဥဇြပည်၌ ေနေသာ ဧဒံ သတိ ့သမီ း၊ ဝမ်းေြမာက် င်လန်းေလာ့။
ဖလားေတာ်သည် သင် ှ ိ ရာသိ ့ ကးသွ ား လိ မ့ ်မည်။ သင်သည်ယစ်မး၍ အဝတ်အချည်းစည်း
ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ အိ ဇိအန်သတိ ့သမီ း၊ သင်ခံထိ က်သမ ေသာ အြပစ်ဒဏ်ကန် ပီ ။ သင်သည်
ေနာက်တဖန် သိ မ်းသွ ား ြခင်းကိ မခံ ရ။ အိ ဧဒံ သတိ ့သမီ း၊ သင် ပေသာ ဒစ ိ က်ကိ
စစ်ေ ကာ၍သင်၏အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပေတာ်မမည်။

၅ အိထာဝရဘရား၊အက

်ပ်တိ့၌ေရာက်ေသာ

အမကိ

ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့ခံရေသာ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ကည့် ၍ ဆင်ြခင်ေတာ်မပါ။
အေမွ ခံရာေြမသည်

တပါး

အမျိုးသားလက်သိ့၎င်း၊

တက န်း ိင်ငံသားတိ ့လက်သိ့၎င်း ေရာက်ပါ ပီ ။
သငယ်ြဖစ် က

၂ အက ်ပ်တိ့

ေနရာအိ မ်တိ့သည်လည်း

၃ အက ်ပ်တိ့သည် မိ ဘမ ှ ိ ေသာ

ပါ၏။ အဘဆံ းပါ ပီ ။ အမိ သည်မတ်ဆိးမကဲ့ သိ ့ေနရပါ၏။ ၄ ေငွ ေပးမှေရကိ

ေသာက်ရပါ၏။ ထင်းကိ လည်း ဝယ်ရပါ၏။ ၅ ထမ်းဘိ းကိ အစဥ်ထမ်းရပါ၏။ မရပ်မေနဘဲ
လပ်ကိင်ရပါ၏။

၆ စားစရာကိ ရြခင်းငှ ါ အဲ ဂတုြပည်သား၊ အာ ရိ ြပည်သားတိ ့၌

က န်ခံရပါ၏။ ၇ ဘိ းေဘးတိ ့သည်ြပစ်မှား၍ ေသ ပီ းမှ၊ အက ်ပ် တိ ့သည် သတိ ့ အြပစ်များကိ
ခံ ရပါ၏။

သ့က န်တိ့သည်

၈

အက ်ပ်တိ့ကိအပ်စိး ကပါ၏။

သတိ ့လက်မှ

အဘယ်သမ မကယ်မ တ်ပါ။ ၉ ေတာ၌ထားေဘး ှ င့်ေတွ ့၍ အေသခံ လျက် စားစရာကိ
ှ ာရ ကပါ၏။ ၁၀ မိ တ်သိပ်ြခင်းအ ှ ိ န်ေ ကာင့် အက ်ပ်တိ့၏ အေရသည် မီ းဖိ ကဲ့သိ ့
မည်းပါ၏။

ဇိ အန် မိ ့၌မိ န်းမများကိ ၎င်း၊

၁၁

ယဒ မိ ့ ွာတိ ့၌

မိ န်းမပျိုများကိ ၎င်း၊

အဓမ ပ ကပါ၏။ ၁၂ မးမတ်တိ့ကိ လက်ြဖင့် ဆွဲ ထား ကပါ၏။ အသက် ကီ းသတိ ့ကိလည်း
မ ိ ေသ ကပါ။ ၁၃ လပျိုတိ ့သည် ကိ တ်ဆံ ကိ ထမ်းရ ကပါ၏။ သငယ်တိ့သည်လည်း
ထင်းေအာက်မှာလဲ ရ ကပါ၏။

၁၄

လပျို

ကွ ယ်ေပျာက် ကပါ၏။

တိ ့သည်

ပွဲ သဘင်၌၎င်း

ှ လံ း င်လန်းြခင်းြပတ်၍၊

ကြခင်းအရာ၌

အသက် ကီ းသတိ ့သည်

ညည်းတွ ားြခင်း

၁၅

မိ တ
့ ံ ခါးဝ၌၎င်း၊
အက ်ပ်တိ့သည်
ှ ိ ကပါ၏။

၁၆

အက ်ပ်တိ့ေဆာင်းေသာ သရဖသည်ကျပါ ပီ ။ အက ်ပ်တိ့သည် ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်
အမဂလာ ှ ိ ကပါ၏။ ၁၇ ထိ ေ ကာင့်အက ်ပ်တိ့သည်စိတ်ပျက် ကပါ ပီ ။ ထိ အြပစ်ေ ကာင့်

ြမည်တမ်းစကား
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မျက်စိတိ့သည်လည်း မွဲ ကပါ၏။

၁၈ လဆိ တ်ညံလျက် ှ ိ ေသာ ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာ

ေြမေခွ းတိ ့သည် သွ ားလာ ကပါ၏။ ၁၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် နိစ အ မဲ
တည်ေတာ်မ၏။ ပလင်ေတာ်သည်လည်း ထာဝရပလင် ြဖစ်ပါ၏။ ၂၀ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အဘယ်ေ ကာင့်အက ်ပ်တိ့ကိ အစဥ်မြပတ် ေမ့ေလျာ့ေတာ်မသနည်း။ အဘယ်ေ ကာင့်
ကာလ ကာြမင့်စွ ာ စွ န့်ပစ်ေတာ်မသနည်း။ ၂၁ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ကိအထံ ေတာ်သိ့
လှ ည့်ေစေတာ်မပါ။ သိ ့ ပလ င်၊ အက ်ပ်တိ့သည်ြပန်၍ လာ ကပါမည်။ ေ ှ းကာလကဲ့ သိ ့
အက ်တိ ့ကာလကိ အသစ် ပြပင်ေတာ်မပါ။ ၂၂ အကယ်၍ ကိ ယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့ကိ
ှ င်းပယ်ေတာ်မမည်ေလာ။ ြပင်းစွ ာအမျက်ထွက်ေတာ် မမည်ေလာ။

ြမည်တမ်းစကား
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ေယဇေကျလ

၁ သကရာဇ်သံ းဆယ်ြပည့်၊ ေယခါနိမင်း ကီး နန်းကျပဥမ ှ စ်၊ စတတလငါးရက်ေန့၌ ငါသည်
သိ မ်းသွ ားေသာ သတိ ့တွင်

ေခဗာြမစ်နားမှာ ှ ိ ေနစဥ်၊

၂ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ပွင့ ်၍

ဘရားသခင်၏ဗျာဒိ တ် ပါ ံ တိ ့ကိ ြမင်ရ၏။ ၃ ထိ အခါခါလဒဲြပည်၊ ေခဗာြမစ်နားမှာ ထာဝရ
ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ် ဗဇိ သားေယဇေကျလ အမည် ှ ိ ေသာ
ငါဆီ သိ့ေရာက်၍၊ ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်သည် ငါ့အေပ မှာ တင်လျက် ှ ိ ၏။

၄

ငါ ကည့် ၍၊ ြပင်းစွ ာေသာ ေလ ကီ းစွ ာေသာ မိ ဃ်းတိ မ်၊ ထွ န်းလင်ေသာ မီ းစက်သည်
ေြမာက်မျက် ှ ာမှ ေပ လာ၏။မီ းစက်ထဲက ဟ ှ ေဓလေ ေရာင် ထွ က် ေလ၏။
ထိ မီးစက်ထဲမှာ
အဆင်းသ

သတဝါေလးပါးတိ ့သည်

ာန်ဟမကား၊ လ၏ပံ သ

ထင် ှ ား က၏။

၅

ထိ သတဝါတိ ့၏

န်ကိေဆာင်၍၊ ၆ မျက် ှ ာေလးခစီ ၊ အေတာင်လည်း

ေလးခစီ ှ ိ က၏။ ၇ ေြခေထာက်သည် ေြဖာင့်ေသည ေြခေထာက်ြဖစ်၏။ ေြခဘဝါးသည်
ွားသငယ်၏ ေြခဖဝါးကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၍ ဦ းသစ်ေသာ ေ ကးဝါကဲ့ သိ ့ ေတာက်ေလ၏။
ကိ ယ်ေလးမျက် ျာအေတာင်ေအာက်၌ လလက် ှ ိ ၏။ ၈ ထိ ေလးပါးတိ ့သည် မျက် ှ ာတိ ့ ှ င့်၎င်း၊
အေတာင်တိ့ ှ င့်၎င်း ြပည့်စံ က၏။

၉ အေတာင်ချင်းတခ ှ င့်တခ

စပ်လျက် ှ ိ ၍၊

ထိ သတဝါတိ ့ သွ ားေသာအခါတပါးမ

မလည်ဘဲ တည့်တည့်သွ ားတတ် က၏။

၁၀

မျက် ှ ာအဆင်းသ ာန်ဟမကား၊ သတဝါ ေလးပါးတိ ့သည် လက်ျာဘက်၌ လမျက် ှ ာ၊ ြခေသ့
မျက် ှ ာ ှ င့်၎င်း၊ လက်ဝဲဘက်၌ ွားမျက် ှ ာ၊ ေ လင်းတ မျက် ှ င် ှ င့်၎င်း ြပည့်စံ က၏။ ၁၁
အေတာင်များတိ ့သည်

အထက်သိ့ြပန့်၍၊

အေတာင် ှ စ်ခချင်းစပ်လျက်၊

ှ စ်ခြဖင့်

ကိ ယ်ကိဖံ းလျက် ှ ိ က၏။ ၁၂ ထိ သတဝါတိ ့သည် ဝိ ညာဥ်ေတာ်သွားခွ င့ ် ှ ိ သည် အတိ င်း
သွ ား က၏။ သွ ားေသာအခါတပါးမ
ထိ သတဝါတိ ့၏

မလည်ဘဲ တည့်တည့်သွ ားတတ် က၏။

အဆင်းအေရာင်သည်ကား၊

ေတာက်ေသာ

၁၃

မီ းခဲ အေရာင်၊

မီ းခွ က်အေရာင် ှ င့်တ၏။ မီ းသည်ေတာက်လျက် သတဝါတိ ့တွင် အ ှ ံ ့အြပား လှ ည့်လည်၍
မီ းထဲ က

လ ပ်စစ်ြပက်ေလ၏။

၁၄

သတဝါတိ ့သည်လည်း

လ ပ်စစ် ွယ်ကဲ့သိ ့

အေရာင်ေတာက်၍၊ ေြပးလျက် ြပန်လာလျက် ှ ိ က၏။ ၁၅ ထိ သတဝါတိ ့ကိ ငါ့ ကည့် စဥ်၊
သတိ ့အနားမှာ ေလးပိ င်း ှ ိ ေသာ ရထားဘီ းတခစီ ထင် ှ ား၏။ ၁၆ ထိ ရထားဘီ းတိ ့၏
အဆင်းအေရာင်သည်ကား၊ ေကျာက်မျက် ဲ ွ အဆင်းအေရာင် ှ င့်တ၏။ ထိ ေလးခတိ ့
သည် အဆင်းအေရာင်တညီ တည်း

ှ ိ က၏။ ပံ သ

ာန်မ ကား၊ ဘီ းတခအထဲ ၌

ဘီ းတခတပ်သကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ၁၇ သွ ားေသာအခါ ဘီ းေလးမျက် ှ ာတိ ့သည် တညီ တည်းြဖစ်၍
မလည်ဘဲသွားတတ် က၏။ ၁၈ ဘီ းဝန်းတိ ့သည်လည်း ြမင့်၍ ေ ကာက်မက်ဘွယ် ြဖစ် က၏။
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ထိ ေလးပါးတိ ့သည်မျက်စိ ှ င့်ြပည့် က၏။ ၁၉ သတဝါတိ ့သည် သွ ားေသာအခါ၊ ဘီ းတိ ့သည်
လည်း ထက် ကပ်ပါ က၏။ ၂၀ သတဝါတိ ့သည် ေြမ ကီ း ှ င့်ကွ ာ၍ တက်ေသာ အခါ၊
ဘီ းတိ ့သည်လည်း တက် က၏။ ဝိ ညာဥ်ေတာ် သွ ားခွ င့ ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ သတိ ့သည်လည်း
သွ ား က၏။ ဘီ းတိ ့သည်လည်း သတိ ့ ှ င့်ထက် ကပ်တက်၍ လိ က် က
ဝိ ညာဥ်သည်ဘီးတိ ့၌ ှ ိ ၏။

၏။ သတဝါတိ ့၏

သတိ ့သွားေသာအခါဘီ းတိ ့သည်သွား က၏။

၂၁

သတိ ့ရပ်ေသာအခါ ဘီ းတိ ့သည်ရပ် က၏။ သတိ ့သည် ေြမ ကီ း ှ င့်ကွ ာ၍ တက်ေသာအခါ၊
ဘီ းတိ ့သည်လည်း

သတိ ့ ှ င့်ထက် ကပ်တက်၍လိ က် က၏။

အေ ကာင်းမကား၊

သတဝါတိ ့၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ဘီ းတိ ့၌ ှ ိ ၏။ ၂၂ ထိ သတဝါတိ ့၏ ေခါင်းများအေပ မှာ
မိ ဃ်း

မျက် ှ ာ ကက်၏

အဆင်းအေရာင်သည် ှ ိ ၍၊

ေကျာက်သလင်းမျက် ှ ာ ကက်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၏။

ေ ကာက်မက်

ဘွ ယ်ေသာ

မိ ဃ်းမျက် ှ ာ ကက်ေအာက်မှာ

၂၃

သတိ ့အေတာင် များသည် တခသိ ့တခတည့်တည့်ြပန့်လျက် ှ ိ ၍၊ ြပင်ဘက် ၌လည်း
ကိ ယ်ကိဖံ းစရာဘိ ့ အေတာင် ှ စ်ခစီ ှ ိ ၏။ ၂၄ သတိ ့သွားေသာအခါ သမဒရာေရသံ ကဲ့ သိ ့၎င်း၊
အန တန်ခိး ှ င်၏အသံ ေတာ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊

အေတာင်တိ့ြမည်ေသာအသံ ကိ

ငါ ကား၏။

စကားသံ သည်လည်း လအလံ းအရင်း၏ စကားသံ ကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ရပ်ေသာအခါ အေတာင်တိ့ကိ
ချလျက်ေန က၏။ ၂၅ ရပ်၍အေတာင်တိ့ကိ ချေသာအခါ၊ သတိ ့၏ ေခါင်းများအေပ မှာ
မိ ဃ်းမျက် ှ ာ ကက်ထဲက စကားသံ သည် ထွ က်၏။

၂၆ သတိ ့၏ေခါင်းများအထက်၊

မိ ဃ်းမျက် ှ က် ကက် အေပ ၌လည်း နီလာေကျာက်ကဲ့သိ ့ အဆင်းအေရာင်
ရာဇပလင်သဏာန်ေပ ၏။ ပလင်သ
၂၇

ပလင်အတွ င်း၌၎င်း၊

ာန် အေပ ၌လည်း လပံ သ

ပတ်လည်၌၎င်း၊

ခါး

သ

ှ ိ ေသာ

ာန်ကဲ့သိ ့ ေပ ၏။

ာန်မှသည်

အထက်ပိင်း၌

ဟ ှ ေမလေ အေရာင် ှ င့်မီ းအေရာင်ကဲ့သိ ့ ထင် ှ ား၏။ ေအာက်ပိင်း၌ မီ း အေရာင်ကဲ့သိ ့
ထင် ှ ား ၍ ပတ်လည်၌ ထွ န်းေတာက်ေလ၏။ ၂၈ ထိ သိ့ထွန်းေတာက်ေသာ အေရာင်သည်
မိ ဃ်း ွာေသာေန့တွင်၊ မိ ဃ်းတိ မ်၌ေပ ေသာ သက်တ့ံ ၏ အေရာင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်၏။ ဤေ ကား၊
ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သဏာန်အဆင်းအေရာင်ြဖစ်သတည်း။

၂ ထိဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ ငါသည် ြမင်ေသာအခါ ြပပ်ဝပ်လျက်ေန၏။ တဦးေသာသကလည်း၊
အချင်း လသား၊ မတ်တတ်ေနေလာ့။ သင့်အားငါ ေြပာမည်ဟ ငါ့အားဆိ သံကိ ငါ ကား၏။
၂ ထိ သိ့ဆိေသာအခါ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့အထဲ သိ ့ဝင်၍ မတ်တတ်ေနေစသြဖင့်၊

ငါ ှ င့်ေြပာေသာသ၏ စကားကိ ငါ ကားသည်ကား၊ ၃ အချင်းလသား၊ ငါ့ကိပန်ကန်တတ်ေသာ
အမျိုး တည်းဟေသာ၊ ယေန့တိင်ေအာင် ဘိ းေဘးတိ ့ ှ င့်တကွ ငါတိ ့အစဥ်ပန်ကန်၍၊
ြပစ်မှားေသာ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့
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၄

ရဲ ေသာမျက် ှ ာ ှ င့်ခိ င်မာေသာ ှ လံ း ှ ိ ေသာ အမျိုးသားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ သင့်ကိ ငါေစလတ်၍၊
သင်က၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ဟ သတိ ့အား ေြပာရမည်။ ၅ သတိ ့သည်
ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးြဖစ်၍၊ နား ေထာင်သည်ြဖစ်ေစ၊ နားမေထာင်သည်ြဖစ်ေစ၊ မိ မိတိ့တွင်
ပေရာဖက် ှ ိ သည်ကိ သိ ရ ကမည်။ ၆ အချင်းလသား၊ သင်သည် ဆးပင်အမျိုးမျိုး ှ င့် ေတွ ့၍၊
ကင်း မီ းေကာက်တိ့တွင် ေနရေသာ်လည်း သတိ ့ကိမေ ကာက် ှ င့်။ သတိ ့စကားကိ လည်း
မေ ကာက် ှ င့်။ သတိ ့သည်ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးြဖစ်၍၊ သတိ ့ စကားကိ မေ ကာက် ှ င့်။
သတိ ့မျက် ှ ာရည်ေ ကာင့် စိ တ်မပျက် ှ င့်။ ၇ သတိ ့သည် အလွ န်ပန်ကန်တတ်ေသာ သေဘာ
ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ နားေထာင်သည်ြဖစ်ေစ၊ နားမေထာင်သည် ြဖစ်ေစ၊ ငါ့စကားကိ သတိ ့အား
ေဟာေြပာရမည်။

၈ အချင်းလသား၊

ငါေြပာေသာစကားကိ နား ေထာင်ေလာ့။

ထိ ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးကဲ့ သိ ့ ပန်ကန် ေသာ သေဘာမ ှ ိ ှ င့်။ သင့်ပစပ်ကိ ဖွ င့ ်၍
ငါေပးေသာ အရာကိ စားေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၉ ငါ ကည့်၍ စာလိ ပ်ပါေသာလက်သည်
ငါ့ဆီသိ့ ဆန့်လျက် ှ ိ ၏။ ၁၀ ထိ စာလိ ပ်ကိ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဖွ င့ ်ြဖန့်ေသာအခါ၊ တဘက်တချက်၌
အကရာတင်၍ ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်း အချက်၊ စိ တ်မသာညည်းတွ ားြခင်းအချက်၊ အမဂလာ
အချက်များပါသတည်း။

၃ တဖန်၊ အချင်းလသား၊ သင်ေတွ ့ေသာအရာကိ စားေလာ့။ ဤစာလိပ်ကိစား ပီးလ င်၊
ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ သွ ား၍ေဟာ ေြပာေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၂
ငါသည်ပစပ်ကိဖွင့ ်စဥ် ထိ စာလိ ပ်ကိ ခွံ ေ့ တာ်မ လျက်၊ ၃ အချင်းလသား၊ ငါေပးေသာ
ဤစာလိ ပ်ကိ

စား၍

ဝမ်းြပည့်ေစေလာ့ဟ

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊

ငါသည်

စား၍ပစပ်၌ပျားရည်ကဲ့သိ ့ ချို၏။ ၄ တဖန်၊ အချင်းလသား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့
ှ ိ ရာသိ ့သွား၍ ငါ့စကားကိ ေဟာေြပာေလာ့။ ၅ သင်မသိ မက မ်း၊ နာလည်ခဲေသာ စကားကိ
ေြပာတတ်ေသာ လမျိုး ှ ိ ရာသိ ့ သင့်ကိ ငါေစလတ်သည် မဟတ်။ ဣသေရလအမျိုး ှ ိ ရာသိ ့
ေစလတ်၏။ ၆ သင်မသိ မက မ်း၊ နားလည်ခဲေသာစကား၊ အလ င်းနားမလည် ိင်ေသာ စကားကိ
ေြပာတတ်ေသာ

လအမျိုးမျိုးတိ ့

ှ ိ ရာသိ ့ေစလတ်သည်မဟတ်။

အကယ်၍

ထိ သိ့ေသာ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေစလတ်လ င်၊ သင့်စကားကိ နားေထာင် ကလိ မ့ ်မည်။
ဣသေရလအမျိုးတိ ့မကား၊

သင့်စကားကိ

နားမေထာင် က။

၇

ငါ့စကားကိ ပင်

နားမေထာင် က။ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည် ခိ င်မာေသာ နဖး ှ င့်ခိ င်မာေသာ
ှ လံ း ှ ိ က၏။

၈

သိ ့ရာတွ င်၊

သတိ ့မျက် ှ ာတဘက်၌

သင်၏

မျက် ှ ာကိ ၎င်း၊

သတိ ့နဖးတဘက်၌ သင်၏နဖးကိ ၎င်း ငါခိ င်ခ့ံ ေစ ပီ ။ ၉ သင်၏နဖးကိ ေကျာက်ထက်မက၊
စိ န်ထက်

သာ၍
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သတိ ့သည်

ပန်ကန်တတ်ေသာ

အမျိုးြဖစ်၍၊
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သင်သည်မေ ကာက် ှ င့်။ သတိ ့မျက် ှ ာရည် ေ ကာင့် စိ တ်မပျက် ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀
တဖန်၊ အချင်းလသား၊ သင့်အားငါေြပာလတံ့ သမ ေသာ စကားတိ ့ကိ နားေထာင်၍
ှ လံ းသွ င်းေလာ့။ ၁၁ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာ သင်၏အမျိုးသား ချင်းတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့သွား၍၊
အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ သည်ဟ၊ သတိ ့နားေထာင်သည်ြဖစ်ေစ၊ နားမေထာင်
သည်ြဖစ်ေစ၊ ေဟာေြပာေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိ အခါ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့ကိချီ၍၊
ထာဝရ ဘရားကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ အရပ်မှ ဘန်းေတာ်သည် မဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ၊
ငါ့ေနာက်၌ ကီ းစွ ာေသာ လပ် ှ ားြခင်းအသံ ကိ ငါ ကား၏။ ၁၃ တခ ှ င့်တခစပ်လျက် ှ ိ ေသာ
သတဝါတိ ့၏ အေတာင်များြမည်သံကိ ၎င်း၊ သတိ ့အနားမှာ ဘီ းများ ြမည်သံကိ ၎င်း၊
ကီ းစွ ာေသာ

လပ် ှ ားြခင်းအသံ ကိ ၎င်း

ငါ့ကိချီသွားေတာ်မ၍၊

ငါ ကားရ၏။

ငါသည်ခါးေသာစိ တ်၊

၁၄

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

ပပန်ေသာစိ တ် ှ င့်လိ က်ရ၏။

ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်သည် ငါ့အေပ မှာ ေလးလံ

စွ ာ တင်လျက် ှ ိ ၏။

၁၅

သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံရ၍၊ ေခဗာြမစ်နား၊ ေတလ ဗိ ဗ ွာမှာ ေနရာကျေသာ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့
ငါေရာက်၍၊ သတိ ့ေနရာအရပ်၌ ခနစ်ရပ်ပတ်လံ း မိ န်းေမာေတွ ေဝ

လျက်ေန၏။ ၁၆

ခနစ်ရက်လွန်မှ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၁၇
အချင်းလသား၊ သင့်ကိ ဣသေရလအမျိုးတွ င် ကင်းေစာင့်အရာ၌ ငါခန့်ထားေသာေ ကာင့်၊
ငါသတိ ေပးေသာစကားကိ နားေထာင်၍ သတိ ့အား ဆင့်ဆိ ေလာ့။

၁၈ သင်သည်

အမှန်ေသလိ မ့ ်မည်ဟ၊ လဆိ းအား ငါေြပာလျက် ှ င့် သင်သည်သတိ မေပး၊ လဆိ း၏ အသက်
ကိ ချမ်းသာေစြခင်းငှ ါ၊ လဆိ းအား သတိ ေပးေသာစကား ကိ မေြပာဘဲ ေနလ င် ထိ လဆိ းသည်
မိ မိအြပစ်၌ ေသ

လိ မ့ ်မည်။ သ၏အသက်ကိကား၊ သင်၌ငါေတာင်းမည်။ ၁၉ သိ ့မဟတ်၊

သင်သည် လဆိ းကိ သတိ ေပးလျက် ှ င့်သသည် မိ မိ ပေသာ ဒစ ိ က်ကိ၎င်း၊ မိ မိလိက်ေသာ
အဓမလမ်းကိ ၎င်း မေ ှ ာင်ဘဲေနလ င်၊ မိ မိအြပစ်၌ ေသလိ မ့ ်မည်။ သင်မကား၊ ကိ ယ်အသက်
ဝိ ညာဥ်ကိ ကယ် တ်ေလ ပီ ။

၂၀ တဖန်တံ ၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်ေဖါက်ြပန်၍

ဒစ ိ က်ကိ ပ လ င်၎င်း၊ ထိ မိ၍ လဲ စရာအေ ကာင်းကိ သ့ေ ှ မ့ ှ ာငါထားလ င်၎င်း သသည်
ေသလိ မ့ ်မည်။ သင်သည်သတိ မေပးေသာေ ကာင့်၊ သသည်မိမိအြပစ်၌ ေသလိ မ့ ်မည်။
သကျင့်ဘးေသာ တရားကိ ပမာဏမ ပရ။ သ၏ အသက်ကိကား၊ သင်၌ငါေတာင်းမည်။ ၂၁
သိ ့မဟတ်၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သသည်ဒစ ိ က်ကိ မ ပမည်အေ ကာင်း၊ သည်သည်သတိ ေပး၍
သသည်

ဒစ ိ က်ကိ

မ ပဘဲ ေနလ င်၊

စင်စစ်အသက်ချမ်းသာလိ မ့ ်မည်။

သင်သည်

သတိ ေပးေသာေကျးဇး
လည်း၊

ေ ကာင့်

ကိ ယ်အသက်ဝိညာဥ်ကိ

ကယ် တ်ေလ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ တဖန် ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်သည် ငါ့ အေပ မှာ
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တင် ပီ းလ င်၊ သင်ထ၍ လွ င်ြပင်သိ့ သွ ားေလာ့။ ထိ အရပ်၌ ငါေြပာမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်
အတိ င်း၊

၂၃ ငါသည် ထ၍လွ င်ြပင်သိ့သွား၏။ ေရာက်ေသာ အခါ ေခဗာြမစ်နားမှာ

ငါြမင်ဘးေသာ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် ရပ်ေတာ်မ၍၊ ငါသည် ြပပ်ဝပ်လျက် ေန၏။
၂၄ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့အထဲ သိ့ဝင်၍ မတ်တတ် ေနေစလျက်၊ သင်သွားေလာ့။ ကိ ယ်အိမ်၌

ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနေလာ့။ ၂၅ အချင်းလသား၊ သင်သည် ကိ း ှ င့်ချည်ေ ှ ာင် ြခင်းကိ ခံ ၍
သတိ ့တွင် မထွ က်ရ။ ၂၆ သင်သည် သတိ ့ကိ မဆံ းမဘဲ ေနေစြခင်းငှ ါ၊ စကားအလျက်သင့်
လ ာကိ အာေခါင်၌ ကပ်ေစမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည်ပန်ကန် တတ်ေသာအမျိုး
ြဖစ် က၏။
သင်က၊

၂၇ သိ ့ရာတွ င် သင့်အားငါေြပာေသာအခါ သင့် တ် ကိ ငါဖွ င့ ်မည်။

အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မ၏

ဟ

သတိ ့အား

ေဟာေြပာရမည်။

နားေထာင်ေသာသသည် နားေထာင်ေစ၊ နားမေထာင်ေသာသသည် နားမေထာင် ဘဲ ေနေစ
သတိ ့သည်ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးြဖစ် က

၄ တဖန်တံ ၊

အချင်းလသား၊

ေယ ှ လင် မိ ပ့ ံ ကိ

ေရးေလာ့။

သည် ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

အတ်ြပားကိ ယ၍
၂

သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ

ထား ပီ းလ င်၊

မိ က
့ ိ ဝိင်း၍ မိ ့ြပင်၌ တပ်တည်ေလာ့။ ေြမ ိ း

ကိ လည်းဖိ ့ေလာ့။ တပ်သားတိ ့ကိလည်းခင်းကျင်းေလာ့။ မိ ပ့ တ်လည်တွင် ဝက်ခွတိင်တိ့၌
တံ းတိ ့ကိလည်း ဆွ ထားေလာ့။
သံ ိ းြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ
ထိ သိ့

၃ ထိ မှတပါး၊ သံ ြပားကိ ယ၍၊ သင် ှ င့် မိ စ
့ ပ် ကား မှာ

ေထာင် ပီ းလ င်၊

ဝိ င်းထားသြဖင့်၊

ဣသေရလအမျိုးအား

မိ တ
့ ဘက်၌

ထိ မိ သ
့ ည်ဝိင်းထားြခင်းကိ

နိမိတ်လကဏာြဖစ်လိမ့ ်မည်။

သင်၏မျက် ှ ာကိ ထားေလာ့။
ခံ ရမည်။
၄

ဤသည်ကား

ထိ မှတပါး၊

သင်သည်

လက်ဝဲနံေစာင်းြဖင့် အိ ပ် ၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏အြပစ်ကိ ထိ နံေစာင်း၌ တင်ထား ေလာ့။
ထိ သိ့အိပ်ရေသာ

ေန့ရက်အေရအတွ က်အတိ င်း

သတိ ့အြပစ်ကိ

ခံ ရမည်။

၅

အေ ကာင်းမကား၊ အရက်သံ းရာကိ းဆယ် အေရအတွ က်အတိ င်း၊ သတိ ့အြပစ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ
ှ စ်ေပါင်းကိ သင်၏အေပ ၌ ငါတင်ထား ပီ ။ ထိ သိ့ ဣသေရလအမျိုး၏ အြပစ်ကိ
သင်သည်

ခံ ရမည်။

၆

ထိ ေန့ရက်ေစ့ ပီ းမှ၊

တဖန်လက်ျာနံ ေစာင်းြဖင့်

အိ ပ်၍၊

အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ းယဒအမျိုး၏ အြပစ်ကိ ခံ ဦ းေလာ့။ ှ စ်အစား၌ ရက်ကိ ငါထား ပီ ။ ၇
သင်သည် ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ဝိ င်းထားသည် အမမှာ၊ မျက် ှ ာထား၍ လက် ံ းကိ ဆန့်လျက်၊
မိ တ
့ ဘက် ၌ ပေရာဖက် ပရမည်။ ၈ ငါသည် သင့်ကိ ချည်ေ ှ ာင်၍ ဝိ င်းထားြခင်းအမ ကိ
ပရေသာ ကာလမေစ့မှီ၊ သင်သည် တဘက်မှ တဘက်သိ့ မေစာင်းရ။ ၉ ထိ မှတပါး၊ ဂျံုဆန်၊
မေယာဆန်၊ ပဲ ဆန် ှ စ်မျိုး ှ င့် ေြပာင်းဆန်၊ ေကာက်ဆန်တိ့ကိ ယ၍ အိ းတလံ း၌
ေရာေ ှ ာလျက်ထားရမည်။ နံ ေစာင်းတဘက်ြဖင့် အိ ပ်ရေသာေန့ရက် သံ းရာကိ းဆယ်ပတ်လံ း၊
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ထိ ေရာေ ှ ာ ေသာဆန်ကိ မန့်လပ်၍ စားရမည်။

၁၀ ထိ မန့်ကိ တေန့တေန့လ င်

အကျပ် ှ စ်ဆယ်စီ ချိန်၍ စားရမည်။ ၁၁ ေရကိ လည်းတေန့တေန့လ င် တဗတ်စီြခင်၍
ေသာက်ရမည်။

၁၂ မေယာမန့်ြပားကိ စားသကဲ့ သိ ့ စားအံ့ ေသာငှ ါ၊ လများေ ှ တွ
့ င်

လ၏မစင် ှ င့်ဖတ်ရမည်။ ၁၃ ထိ သိ့ ငါ ှ င်ထတ်ရာအရပ်၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့ ေနရာ၌၊
ဣသေရလအမျိုးတိ ့သည် ညစ် းေသာမန့်ကိ စားရ ကမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၄ ငါကလည်း၊ အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ် သည် ညစ်

းြခင်းသိ ့ မေရာက်ပါေသး။

အလိ လိ ေသေသာအေကာင်၊ သားရဲ ကိက်၍ ေသေသာအေကာင်၊ ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာအေကာင်၏
အသားကိ ငယ်ေသာ အသက်အ ွယ်မှစ၍ ယခတိ င်ေအာင် အက ်ပ်သည် မစားပါဟ
ေလ ာက်လ င်၊ ၁၅ လ၏မစင်အရာ၌ ွားေချးကိ ငါေပး၏။ ွားေချး ှ င့်သင့်မန့်ကိ ဖတ်ရမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ တဖန်တံ ၊ အချင်းလသား၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ မန့်အေထာက်အပင့်ကိ
ငါချိုးမည်။ မိ သ
့ ားတိ ့သည် မန့်ကိချိန်လျက်၊ စိ းရိ မ်ေသာ စိ တ် ှ င့်စားရ ကမည်။ ေရကိ လည်း
ြခင်လျက်၊ မိ န်းေမာေတွ ေဝြခင်း ှ င့် ေသာက် ရ ကမည်။ ၁၇ မန့် ှ င့်ေရေခါင်းပါးသြဖင့်၊
မိ သ
့ ားတိ ့သည် တညီ တ ွ တ်တည်း မိ န်းေမာေတွ ေဝ၍၊ မိ မိတိ့အြပစ် ေ ကာင့် ပိ န် ကံ ြခင်းသိ ့
ေရာက်ရ ကမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၅ တဖန်တံ ၊

အချင်းလသား၊

ထက်ေသာထား

တည်းဟေသာ၊

ဆတာသည်၏သင်တန်းကိ ယ၍၊ ကိ ယ်ဆံပင် ှ င့်မတ်ဆိတ်ကိ ရိ တ် ပီ းမှ၊ ချိန်ခွင် ှ င့် ချိန်၍
အစစခွဲ ထားေလာ့။ ၂ မိ က
့ ိ ဝိ င်းထားရာ ကာလေစ့ေသာအခါ၊ ဆံ ပင် ှ င့် မတ်ဆိတ်သံ းစ
တစကိ မိ ထ
့ ဲ မှာ မီ း ိ ေလာ
့ ့ ။ တစကိ ထား ှ င့်ခတ်ြဖတ်ေလာ့။ တစကိ ေလတိ က်ရာ၌ လင့်ေလာ့။
ငါသည်လည်း ထိ အစေနာက်သိ့ ထားကိ လတ် လိ က်မည်။ ၃ အနည်းငယ်ကိလည်းယ၍
ကိ ယ်အဝတ် ှ င့်
ေလာ့။

ထပ်ေလာ့။

ထိ မီးသည်

၄

ထိ အနည်းငယ်အချို ့ကိလည်း

ဣသေရလအမျိုးကိ

ှ ံ ့ြပားလိ မ့ ်မည်ဟ

ယြပန်၍

မီ း ိ ့

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၅

တဖန်အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ဤပံ သည် ေယ ှ လင် မိ ့ြဖစ်၏။
ပတ်လည်၌ ှ ိ ေသာတိ င်းြပည်များတိ ့အလယ်မှာ ထိ မိ က
့ ိ ငါထား၍၊ ၆ ပတ်လည်၌ ှ ိ ေသာ
တိ င်းသြပည်သားတိ ့သည် ငါ၏စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ ချက်ပညတ်တရားကိ လွ န်ကျူး သည်ထက်၊
ထိ မိ သ
့ ားတိ ့သည်သာ၍ မတရားသြဖင့် လွ န်ကျူး က ပီ ။ ထိ ပညတ်တရားေတာ်လမ်းသိ ့
မလိ က်ဘဲ ြငင်းပယ် က ပီ ။

၇ သိ ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊

သင်တိ့သည် ပတ်လည်၌ ှ ိ ေသာ တိ င်းသြပည်သား တိ ့ ဆန့်ကျင်သည်ထက်၊ သာ၍ဆန့်
ကျင်ေသာေ ကာင့်

၎င်း၊

ကိ မေစာင့်ေ ှ ာက်၊

ပတ်လည်၌ ှ ိ ေသာ
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သိ ့လိက်ေသာေ ကာင့်၎င်း၊
အမျိုးသားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

၈

ငါသည်ကိယ်တိင်သင့်တဘက်၌

သင်၌အြပစ်ဒဏ်ကိစီရင်မည်။

ေန၍၊

တပါး

သင် ပဘးသမ ေသာ

၉

ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်အမတိ ့ေ ကာင့်၊ ငါမစီ ရင်စဖး၊ မစီ ရင်လတံ့ ေသာအြပစ်ဒဏ်ကိ သင်၌ စီ ရင်မည်။ ၁၀
သင်၏အလယ်၌ အဘတိ ့သည်

သားတိ ့ကိ စား ကလိ မ့ ်မည်။ သားတိ ့သည်လည်း

အဘတိ ့ကိစား က

သင်၌အြပစ်ဒဏ်ကိ

လိ မ့ ်မည်။

အရပ်ရပ်တိ့ကလာေသာေလေ ှ မ့ ှ ာ ငါလင့်မည်။
မိ န့်ေတာ်မ

သည်ကား၊

စီ ရင်၍၊

ကျန် ကင်းသမ ကိ

၁၁ ထိ ေ ကာင့်၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား

ငါအသက် ှ င်သည်အတိ င်း၊

စက်ဆပ် ွံ ှ ာ

ဘွ ယ်ေသာ

အမအရာအေပါင်းတိ ့ ှ င့် ငါ၏သန့် ှ င်းရာ ဌာနကိ သင်သည်ညစ် းေစေသာေ ကာင့်၊ ငါသည်
လည်း

သင့်ကိ မ ှ ေြမာ၊

မစံ မက်ဘဲမျက် ှ ာလဲ မည်။

၁၂

သင်၏သံ းစတိ ့တွင်၊

တစသည်နာေဘးြဖင့် ေသ၍၊ သင်၏အလယ်၌မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘးြဖင့် ဆံ းရ လိ မ့ ်မည်။
တစခသည်သင့်ပတ်လည်၌ ထားေဘးြဖင့်လဲ ၍ ေသရလိ မ့ ်မည်။ တစကိ အရပ်ရပ်တိ့က
လာေသာ ေလေ ှ မ့ ှ ာငါလင့်၍၊ သ့ေနာက်သိ့ ထားကိ

လတ်လိက်

မည်။

၁၃

ထိ သိ့ငါအမျက်အလိ ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။ ငါ့ေဒါသ အ ှ ိ န်ကိ သတိ ့အေပ မှာ တည်ေစ ပီ းမှ၊
ငါ့စိတ်ေြပ

လိ မ့ ်မည်။

သတိ ့၌

ငါ့ေဒါသစိ တ်အလိ

ကိ ြပည့်စံ

ေစေသာအခါ၊

ငါထာဝရဘရားသည် စိ တ်အား ကီ း၍ မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ သတိ ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄
ထိ မှတပါး၊

အနားမှာေ ှ ာက်သွားသမ ေသာ

သတိ ့ေ ှ တွ
့ င်

သင့်ကိ လဆိ တ်ညံရာ၊

ပတ်လည်၌ေနေသာ လအမျိုးမျိုးတိ ့၏ ကဲ့ ရဲ ့ရာ ြဖစ်ေစမည်။ ၁၅ ေဒါသအမျက်အ ှ ိ န်အားြဖင့်
သင်၌ြပင်းပစွ ာ ေသာ အြပစ်ဒဏ်ကိ ငါစီ ရင်ေသာအခါ၊ ပတ်လည်၌ ေနေသာလအမျိုမျိုးတိ ့တွင်
သင်သည် ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင်ရာ၊ သတိ ရရာ၊ အံ့ သဘွ ယ်ရာြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ထိ သိ့ငါထာဝရ ဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ သင်တိ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ မွ တ်သိပ်ြခင်း ေဘးတည်းဟေသာ ြမားဆိ းတိ ့ကိ
ငါလတ်လိက်ေသာ

အခါ၌၎င်း၊

သင်တိ့တွင်မွတ်သိပ်ြခင်းေဘးကိ

တိ းပွ ါးေစ၍၊

မန့်အေထာက်အပင့်ကိ ငါချိုးေသာအခါ၌၎င်း၊ ၁၇ သင်တိ့ကိ လယက် ှ ိပ်စက်ရေသာ
မွ တ်သိပ်ြခင်း ေဘး၊ သားရဲ ေဘးကိ ငါလတ်လိက်၍၊ ထားေဘးကိ လည်း ေရာက်ေစသြဖင့်၊
နာေဘး၊ အေသသတ်ြခင်းေဘးတိ ့ သည် လမ်းမိ းေသာအခါ၌၎င်း ထိ သိ့ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ထိ သိ့
ငါထာဝရဘရားသည် မိ န့်ေတာ်မ၏။

၆ တဖန်ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက် လာ၍၊ ၂ အချင်းလသား၊

သင်သည် ဣသေရလေတာင် တိ ့ကိ မျက် ှ ာ ပ၍၊ သတိ ့တဘက်၌ ပေရာဖက် ပေလာ့။ ၃
အိ ဣသေရလေတာင်တိ့၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား ၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။
အ ှ င်ထာဝရ ဘရားသည် ေတာင် ကီ း၊ ေတာင်ငယ်၊ ြမစ်၊ ချိုင့်တိ ့အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ေယဇေကျလ
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ငါသည်ကိယ်တိင်သင်တိ့ အေပ သိ ့ ထားကိ ေရာက်ေစ၍၊ ြမင့်ေသာအရပ်တိ့ကိ ဖိ ဖျက်မည်။
၄ သင်တိ့ယဇ် ပလင်တိ့သည် လဆိ တ်ညံလိ မ့ ်မည်။ ေန ပ်တတိ ့သည် ကျိုးပဲ့ လိ မ့ ်မည်။

ပ်တဆင်းတတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ သင်တိ့၏သရဲ များကိ ငါလှ ဲ ချမည်။ ၅

ပ်တဆင်းတတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ဣသေရလအမျိုးသား အေသေကာင်များကိ ချထား၍၊ ယဇ် ပလင်တိ့ပတ်လည်၌ သင်တိ့
အ ိ းများကိ ငါြဖန့် ကဲ မည်။ ၆ သင်တိ့ေနရာအရပ်ရပ်၌ ှ ိ ေသာ မိ တ
့ ိသ
့ ည် ပိ ပျက်၍၊ ြမင့်ေသာ
အရပ်တိသ
့ ည် လဆိ တ်ညံလျက်၊ ယဇ် ပလင် တိ သ
့ ည်သတ်သင်ပယ် ှ င်းလျက်၊ ပ်တ ဆင်းတ
အမျိုးမျိုးတိ ့သည် ခတ်လှဲချိုးဖဲ့ ြခင်းကိ ခံ ရလျက်၊ သင်တိ့လပ်ေသာ အရာတိ ့သည်
ေပျာက်ပျက် လျက် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၇ သင်တိ့အလယ်၌သရဲ တိ့သည် လဲ ၍ေသ ကလိ မ့ ် မည်။
ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ က
အြပည်ြပည်သိ့

ကွဲ ြပား ကေသာအခါ၊

လိ မ့ ်မည်။ ၈ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည်

လအမျိုးမျိုးတိ ့၏ထား ှ င့်

လွ တ်

ေသာ

သအချို ့ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ အကျန်အ ကင်းကိ ငါထား မည်။ ၉ ငါ့ကိစွန့်ပစ်၍မှားယွ င်းတတ်ေသာ
ှ လံ းကိ ၎င်း၊ ပ်တဆင်းတတိ ့ ှ င့် မှားယွ င်းလိ သြဖင့်လိ က်၍ ကည့် ေသာ မျက်စိတိ့ကိ၎င်း
ငါပယ်ဖျက်ေသာအခါ၊ လွ တ် ေသာသတိ ့သည်သိမ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရာအြပည်ြပည်တိ့၌
ငါ့ကိေအာက်ေမ့ ကလိ မ့ ်မည်။
ကိ ယ်ကိကိယ် ွံ ့ ှ ာ က

ပမိ သမ ေသာစက်

လိ မ့ ်မည်။

ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်အမတိ ့ေ ကာင့်

၁၀ ထိ သိ့ေသာအြပစ်ဒဏ်ကိ ငါေပးမည်ဟ၊ ငါ

ထာဝရဘရားသည် အချည်း ှ ီးမိ န့်ေတာ်မသည် မဟတ် ေ ကာင်းကိ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁
အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဣသေရလအမျိုး

ပမိ သမ ေသာ

ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်အမဆိ းတိ ့ ေ ကာင့်၊ အမဂလာ ှ ိ ပါသည်တကားဟဆိ လျက်၊ လက်ခပ်တီးေလာ့။
ေြခ ှ င့်ေဆာင့်ေလာ့။ အေ ကာင်းမ ကား၊ သတိ ့သည်ထားေဘး၊ မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ နာေဘး
တိ ့ြဖင့်လဲ ၍ ေသ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ေဝးေသာသသည် နာေဘးြဖင့်ေသလျက်၊ နီးေသာသသည်
ထားေဘးြဖင့်ဆံ းလျက်၊

ထိ ေဘးမှ

လွ တ်၍

ကျန် ကင်းေသာသသည်လည်း

မွ တ်သိပ်ြခင်း ေဘးြဖင့် ေသလျက်၊ သတိ ့၌ ငါ၏ေဒါသအ ှ ိ န် ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။ ၁၃
ပ်တဆင်းတအေပါင်းတိ ့အား နံ သ
့ ာေပါင်းကိ ပေဇာ်ရာအရပ်၊ ယဇ် ပလင်များပတ်လည်၊
ြမင့်ေသာကန်း၊ ေတာင်ထိပ် ှ ိ သမ တိ ့အေပ ၊ စိ မ်းေသာသစ်ပင်၊ အရိ ပ် ေကာင်းေသာ
သပိ တ်ပင် ှ ိ သမ တိ ့ေအာက်၌၊ ပ်တ ဆင်းတတိ ့တွင်သရဲ တိ့သည်လဲ၍ ေသလျက် ှ ိ ကေသာ
အခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ က

လိ မ့ ်မည်။ ၁၄ သတိ ့အေပ မှာ

ငါသည်လက်ကိဆန့်၍၊ ဒိ ဗလတ် မိ ့ ှ င့် ဆိ င်ေသာ လွ င်ြပင်ထက်၊ သတိ ့ေနေလရာ
ရာြပည်ကိသာ၍

လဆိ တ်ညံရာ၊

ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ က
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၇ ေနာက်တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊

၂

အချင်းလသား၊ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ဣသ ေရလြပည်သားတိ ့ကိ ရည်မှတ်၍
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ြပည်ေလးေထာင့်တိ ့သည်

ဆံ းြခင်းသိ ့

ေရာက် က၏။

၃

သင်သည် ဆံ းြခင်းသိ ့ေရာက်၍ သင့်အေပ သိ ့ ငါ၏အမျက်ကိ ငါလတ်လိက်မည်။
သင်၏အကျင့် ှ င့် အေလျာက်ငါစီ ရင်မည်။ သင် ပမိ သမ ေသာ

ွံ ့ ှ ာဘွ ယ် အမတိ ့၏

အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပးမည်။ ၄ ငါသည် ှ ေြမာစံ မက်ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ သင့်အကျင့် တိ ့၏
အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပးမည်။ သင် ပမိ ေသာ ွံ ့ ှ ာ ဘွ ယ်အမတိ ့သည် သင်၏အလယ်၌
တည် ကလိ မ့ ်မည်။

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်သိရလိ မ့ ်မည်။

၅

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေဘးတခ ေနာက်တခ ေရာက်လာ၏။

၆

ဆံ းြခင်းေဘးေရာက်လာ၏။ ဆံ းြခင်းေဘး ေရာက်လာ၏။ သင့်ကိ ေစာင့်လျက်ေရာက်လာ၏။
၇ အိ ြပည်ေတာ်သား၊ သင်သည် အလှ ည့်ခံ ရေသာ အချိန်ေရာက်လာ၏။ အချိန်ေစ့ ပီ ။

င်လန်းစွ ာ ေ ကး ေ ကာ်ြခင်းမ ှ ိ ရဘဲ ၊ န်းရင်းခတ်ြခင်း အမကိ ပရေသာ ေန့နီး ပီ ။ ၈ ငါသည်
မ ကာမြမင့်မှီသင်၏ အေပ သိ ့ ငါ၏ ေဒါသအ ှ ိ န်ကိ သွ န်းေလာင်းမည်။ သင်၌ ငါ့အမျက်
အလိ ကိ ြပည့်စံ ေစမည်။ သင်၏အကျင့်အတိ င်း စီ ရင် မည်။ သင် ပမိ သမ ေသာ
ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်အမတိ ့၏အကျိုး

အြပစ်ကိဆပ်ေပးမည်။

၉

ှ ေြမာစံ မက်ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ၊

သင့်အကျင့်တိ ့၏ အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပးမည်။ သင် ပမိ ေသာ ွံ ့ ှ ာဘွ ယ် အမတိ ့သည်
သင်၏အလယ်၌ တည် ကလိ မ့ ်မည်။ ငါ ထာဝရဘရားသည် ဒဏ်ေပးေ ကာင်းကိ သိ ရ က
လိ မ့ ်မည်။

၁၀

ေန့ရက်ေရာက်လာ၏။

တံ ဖျာပွ င့ ် ပီ ။ မာန ကီ းပွ ား ပီ ။

၁၁

ေရာက်လာ၏။

ခံ ရချိန်ေစ့ ပီ ။

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း အြမစ်မှ အြပစ်တံဖျာေပါက်ေလ ပီ ။

သတိ ့အစည်းအေဝး၊ သတိ ့ပရိ သတ်တစံ တေယာက်မ
ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ မ ပရ။

အလှ ည့်

မကျန် ကင်းရ။ သတိ ့အဘိ ့

၁၂ အချိန်ေစ့ ပီ ။ ေန့ရက်နီး ပီ ။ ဝယ်ေသာသသည်

ဝမ်းမေြမာက်ေစ ှ င့်။ ေရာင်းေသာသသည် စိ တ်မသာ၊ မညည်းတွ ားေစ ှ င့်။ အေ ကာင်းမကား၊
ထိ လအစအေဝး အေပါင်းတိ ့အေပ မှာ အမျက်ေတာ်သည် တည်လျက်

ှ ိ ၏။

၁၃

ေရာင်းေသာသသည် အသက်လွတ်လျက် ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ေရာင်းေသာ ေြမသိ ့ြပန်၍ မလာရ။
ထိ လအစအေဝးအေပါင်းတိ ့ ှ င့်ဆိ င်ေသာ

ဗျာဒိ တ် ပါ ံ

သည်

မြပည့်စံ ဘဲ မေနရ။

မတရားစွ ာကျင့်ေသာအားြဖင့် အဘယ်သမ မတည် ိင်ရ။ ၁၄ စစ်ခင်းကျင်းေစြခင်းငှ ါ တံ ပိ းကိ
မတ် ကေသာ် လည်း၊ အဘယ်သမ စစ်ချီ၍မသွ ား။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါ့အမျက်သည်
ထိ လအစအေဝးအေပါင်းတိ ့အေပ မှာ တည်လျက် ှ ိ ၏။

၁၅ ြပင်၌ ကားထား ှ ိ ၏။

အတွ င်း၌ကားနာြခင်း၊ မွ တ်သိပ်ြခင်း ှ ိ ၏။ လယ်ြပင်တွင် ှ ိ ေသာ သသည် ထားြဖင့်
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ေသလိ မ့ ်မည်။ မိ ထ
့ ဲ တွင် ှ ိ ေသာ သသည်လည်း နာြခင်း၊ မွ တ်သိပ်ြခင်း အားြဖင့် ဆံ းလိ မ့ ်မည်။
၁၆ သိ ့ရာတွ င် လွ တ်ေသာသတိ ့သည် လွ တ်ေသာ အခါ၊ အသီ းအသီ း မိ မိတိ့အြပစ်ေ ကာင့်

စိ တ်မသာ ညည်းတွ ားလျက်၊ ချိုင့်သားချိုးကဲ့ သိ ့ ေတာင်ေပ မှာ ှ ိ က
ထိ သ ှ ိ သမ တိ ့သည်
၁၈

သတိ ့သည်လည်း

လက်အားေလျာ့၍၊

ဒးသည်လည်း

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ

ဝတ်

လိ မ့ ်မည်။ ၁၇

အရည်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

စည်းလျက်၊

ြပင်းစွ ာေသာ

ထိ တ်လန့်ြခင်း ှ င့်ကိ ယ်ကိ ခံ လျက်၊ တေယာက်မ မ ကင်း၊ မျက် ှ ာ ှ က်ေ ကာက် လျက်၊
ဆံ ပင်ြဖတ်လျက် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ သတိ ့ေငွ ကိ လမ်းသိ ့ပစ်၍၊ ေ ကိ ညစ်

းေသာ

အရာကဲ့ သိ ့ မှတ် ကလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရားအမျက်ထွက် ေတာ်မေသာ ကာလ၌၊ သတိ ့
ေ ေငွ သည် သတိ ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ မတတ် ိင်။ သတိ ့အလိ ဆ ကိ မေြဖ

ိင်။

ဝစွ ာမေက း ိင်။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ ေ ေငွ သည် သတိ ့ထိမိ၍မှားယွ င်းြခင်းအေ ကာင်း
ြဖစ်သတည်း။ ၂၀ သတိ ့၌ တင့်တယ်ေသာတန်ဆာအားြဖင့် သတိ ့ မာနကိ တိ းပွ ါးေစ၍၊
သတိ ့၌ စက်ဆပ်ဘွယ်ေသာ ပ်တ ဆင်းတတိ ့ကိ၎င်း၊ ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အရာတိ ့ကိ၎င်း
လပ် ကေသာေ ကာင့်၊ ထိ တန်ဆာကိ ညစ်
တပါးအမျိုးသားတည်းဟေသာ
သတိ ့လက်သိ့ငါအပ်သြဖင့်၊

းေသာအရာ ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ငါစီ ရင်မည်။ ၂၁

အဓမလတိ ့
သတိ ့သည်

သည်
ညစ်

လယဖျက်ဆီးေစြခင်းငှ ါ

းေစ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၂

ငါလည်းမျက် ှ ာလဲ သည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့သည် ငါ၏ သန့် ှ င်းရာဌာနကိ ညစ် းေစ ကလိ မ့ ်မည်။
ထားြပတိ ့သည် ဝင်၍ ညစ် းေစ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၃ သံ ကိ းကိ လပ်ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊
ြပည် သည် လအသက်ကိ သတ်ြခင်းအြပစ် ှ င့်ြပည့်၏။

မိ သ
့ ည်လည်း

ှ င်းဆဲ

ှ ိပ်စက်ြခင်း ှ င့် ြပည့်၏။ ၂၄ ထိ ေ ကာင့်၊ ကမ်း ကတ်ေသာ လမျိုးတိ ့ကိ ငါေဆာင်ခဲ့၍၊
သတိ ့သည် အိ မ်များကိ သိ မ်းယ ကလိ မ့ ် မည်။ ခွ န်အား ကီ းမားေသာသတိ ့၏ မာနကိ ငါ ငိ မ်း
ေစမည်။

သတိ ့သန့် ှ င်းေသာအရပ်တိ့သည်

ပျက်စီးြခင်းေဘးလာ၏။ သတိ ့သည်
ေဘးတခေနာက်တခ၊

ညစ်

းြခင်း

ငိ မ်ဝပ်ြခင်း ကိ

သိ တင်းတခေနာက်တခ

ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။
ှ ာ၍ မေတွ ့ရ က။

ေပ လာလိ မ့ ်မည်။

၂၅
၂၆

ပေရာဖက်ထံမှာ

ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ကိ ှ ာေသာ်လည်း မရ က။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် တရား ေဟာေသာအခွ င့ ်၊
အသက် ကီ းေသာ သတိ ့သည် အ ကံ ေပးေသာအခွ င့ ်ကိ မရဘဲ ေန ကလိ မ့ ်မည်။

၂၇

ှ င်ဘရင်သည် ညည်းတွ ားြခင်း ြမည်တမ်း လိ မ့ ်မည်။ မင်းသားသည် မိ င်ေတွ ြခင်းအဝတ်ကိ
ဝတ်ရ လိ မ့ ်မည်။ ြပည်သြပည်သားတိ ့၏ လက်တိ့သည် တန်လပ်
သတိ ့ကျင့် ကသည်အတိ င်း သတိ ့၌ ငါ ပ

ကလိ မ့ ်မည်။

မည်။ သတိ ့စီရင် ကသည်အတိ င်း ငါြပန်၍

စီ ရင်မည်။ ငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
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၈ သကရာဇ်ေြခာက်ခ၊

ဆဌမလ၊

ယဒအမျိုးအသက် ကီ းသတိ ့
လက်ေတာ်သည်

သည်

ငါ့အေပ သိ ့

မီ းအေရာင်ကဲ့သိ ့ေသာ ပံ သ

ငါးရက်ေန့တွင်၊
ငါေ ှ မ့ ှ ာ

ငါသည်ကိယ်

ထိ င် ကစဥ်၊

သက်ေရာက်ေလ၏။

၂

ာန်သည် ထင် ှ ား၏။ ခါးသ

အိ မ်၌ထိ င်၍၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏
ထိ အခါ

ငါ ကည့် ၍၊

ာန်မှသည် ေအာက် ပိ င်း၌

မီ းအေရာင်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ အထက်ပိင်း၌ ဟ ှ ေမလ ေ အေရာင်ကဲ့သိ ့၎င်း ထင် ှ ား၏။ ၃
လက်သ

ာန်ကိဆန့်၍

ငါ့ကိေြမ ှ င့်မိ ဃ်းေကာင်း
ပ်တပလင် ှ ိ ရာ

ငါ၏ဆံ ပင်တစကိ
ကင် ကားမှာ

ကိ င်လျက်၊

ချီ က၍၊

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

အမျက်ေတာ်ကိ

ိးေဆာ်ေသာ

ေယ ှ လင် မိ ေ့ ြမာက်မျက် ှ ာအတွ င်း

ဘရားသခင်၏ဗျာဒိ တ်ေတာ် ပါ ံ အားြဖင့်

ငါ့ကိေဆာင်သွား၏။

တံ ခါးဝသိ ့၊
လွ င်ြပင်၌

၄

အရင်ငါြမင်ဘးေသာ ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ကဲ့ သိ ့၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ဘန်းေတာ်သည်
ထင် ှ ား၏။ ၅ အချင်းလသား၊ ေြမာက်လမ်းသိ ့ ေမ ာ် ကည့် ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ေြမာက်လမ်းသိ ့ ငါေမ ာ် ကည့်၍၊ ေြမာက်မျက် ှ ာ၊ ယဇ် ပလင်တံခါးဝ၌ အမျက်ေတာ်ကိ
ိးေဆာ်ေသာ် ပ်တ ှ ိ ၏။ ၆ တဖန်တံ ၊ အချင်းလသား၊ ငါသည် ငါ၏ သန့် ှ င်းရာဌာန ှ င့်
ေဝးစွ ာသွ ားေစြခင်းငှ ါ သတိ ့ ပ က

ေသာအမ၊ ဤအရပ်၌ ဣသေရလအမျိုး ပေသာ၊ အလွ န်

စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အမတိ ့ကိ ြမင် ပီ ေလာ။ တဖန် လှ ည့်၍သွ ားဦ းေလာ့။ သာ၍ ကီ းေသာ
ွံ ှ ာဘွ ယ် အမ တိ ့ကိ ြမင်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလျက်၊

၇ တန်တိင်းတံ ခါးဝသိ ့

ငါ့ကိေဆာင်သွား၍ ငါ ကည့် ေသာအခါ၊ တန်တိင်း ိ း၌ အေပါက်ကိ ြမင်ေလ

၏။ ၈

တဖန်တံ အချင်းလသား၊ တန်တိင်း ိ းကိ တးေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ငါသည်တး ပီ းမှ
တံ ခါးဝကိ ြမင်ေလ၏။ ၉ ဝင်ေလာ့။ ဤအရပ်၌ ပ ကေသာ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ် အမဆိ းတိ ့ကိ
ကည့် ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၁၀ ငါသည် ဝင်၍ ကည့် ေသာအခါ၊ တန်တိင်း ိ း
အတွ င်းပတ်လည်၌၊ တွ ားတတ်ေသာ အေကာင်မှစ၍ ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ တိ ရ စာန်အမျိုးမျိုး ှ င့်
ဣသေရလအမျိုး

ကိ းကွ ယ်ေသာ

ပ်တဆင်းတ ှ ိ သမ တိ ့၏

ပံ သဏာန်သည်

ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၁၁ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဣသေရလအမျိုးအသက် ကီ းသ ခ ှ စ်ကျိပ်တိ့ ှ င့်တကွ ၊
ယာဇညာသား ှ ာဖန်သည် သတိ ့ အလယ်၌ရပ်၍၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် အသီ းအသီ း
လင်ပန်းကိ ကိ င်လျက်၊ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့ ကသြဖင့်၊ မီ းခိ းသည် ထထပ်စွာတက်ေလ၏။ ၁၂
တဖန်တံ ၊ အချင်းလသား၊ ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီ းသ အသီ းအသီ းတိ ့သည်
ေမှာင်မိက်ထဲမှာ

ပံ ေရးေသာ

အခန်းတိ ့၌

ပေသာအမကိ ြမင် ပီ ေလာ။

သတိ ့က၊

ထာဝရဘရားမြမင်။ ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီ းကိ စွ န့်ပစ်ေလ ပီ ဟ ဆိ က၏။

၁၃

တဖန်လှည့်၍ သွ ားဦ းေလာ့။ သတိ ့ ပေသာ အမတိ တ
့ ွ င် သာ၍ ကီ းစွ ာေသာ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်
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အမတိ က
့ ိ ြမင်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလျက်၊ ၁၄ ဗိ မာန်ေတာ်ေြမာက်တံခါးဝသိ ့ ေဆာင်သွား၍၊
ထိ အရပ်၌

မိ န်းမတိ ့သည်

အချင်းလသား၊

တမုဇနတ်အဘိ ့

ထိ အမကိ ြမင် ပီ ေလာ။

ငိ ေ ကးလျက်

တဖန်

ထိ င် က၏။

လှ ည့်၍သွ ားဦ းေလာ့။

၁၅

ထိ မ မက

သာ၍ ကီ းစွ ာေသာ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်အမတိ ့ကိ ြမင်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ် မလျက်၊ ၁၆
ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်အတွ င်း တန်တိင်းထဲ သိ ့ ေဆာင်သွား၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်တံခါး၊
ဗိ မာန်ေတာ်ဦး ှ င့် ယဇ် ပလင် ကားမှာ၊ လ ှ စ်ကျိပ်ငါးေယာက်တိ့သည် ဗိ မာန်ေတာ်ကိ
ေကျာခိ င်းလျက်၊ အေ ှ သိ
့ ့မျက် ှ ာ ပလျက်၊ အေ ှ မျက်
့
ှ ာ၌ ေနကိ ကိ းကွ ယ် က၏။ ၁၇
တဖန်တံ ၊ အချင်းလသား၊ ထိ အမကိ ြမင် ပီ ေလာ။ ယဒအမျိုးသည် ဤအရပ်၌
စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ် အမတိ ့ကိ ပေသာအြပစ်ေပါ့သေလာ။ သတိ ့သည် အဓမ မြဖင့်
တြပည်လံ းကိ ြပည့်ေစ၍ ငါ၏အမျက်ကိ အထပ် ထပ် ိးေဆာ် က ပီ ။ သစ်ခက်ကိလည်း
မိ မိတိ့ ှ ာေခါင်းဝ၌ ကပ်၍တိ င် က၏။ ၁၈ ထိ ေ ကာင့်၊ ငါသည် ှ ေြမာစံ မက်ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ
ငါ၏အမျက်ကိ

လတ်လိက်မည်။

သတိ ့သည်

ကျယ်ေသာ

အသံ ှ င့်ေအာ်ဟစ်၍

ေတာင်းေလ ာက်ေသာ်လည်း၊ ငါသည် နားမေထာင်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၉ ဖျက်ဆီးေသာ လက်နက်ကိ အသီးအသီး ကိင်
အနီးသိ ့ေဆာင်ခဲ့ က

လျက်၊ ဤ မိ ခ့ ံ ရေသာဒဏ်တိ့ကိ

ေလာ့ဟ ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေခ ေတာ်မသည်ကိ ငါ ကား၏။ ၂

ထိ အခါ လေြမာက်ေယာက်တိ့သည်

အသီ း အသီ း ကွ ပ်မျက်စရာ လက်နက်ကိ

ကိ င်လျက်၊ တေယာက် သည်လည်း၊ ပိ တ်အဝတ်ကိဝတ်၍ နံ ပါး၌ မှင်အိးပါလျက်၊
ေြမာက်မျက် ှ ာဘက် အထက်တံခါးလမ်းြဖင့် ဝင်၍၊ ေ ကးဝါပလင်အနားမှာရပ်ေန က၏။
၃

ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်

ဘန်းေတာ်

သည်

ကျိန်းဝပ်ရာ

ေခ ဗိ မ်မှအိ မ်ေတာ်တံခါးခံ သိ ့တက်၍၊ ပိ တ်အဝတ်ကိဝတ်လျက်၊ နံ ပါး၌ မှင်အိးပါေသာ သကိ
ေခ ၍၊ ၄ ထာဝရဘရားက၊ ေယ ှ လင် မိ အ
့ လယ်၌ ေ ှ ာက်သွားေလာ့။ မိ ထ
့ ဲ ၌ ပသမ ေသာ
စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာ

ဘွ ယ်အမတိ ့ေ ကာင့်၊

ညည်းတွ ားငိ ေ ကးေသာသတိ ့၏

နဖးကိ

ထိ းမှတ်ေလာ့ဟ၍၎င်း၊ ၅ အြခားေသာ သတိ ့အားလည်း၊ ထိ သေနာက် မိ ထ
့ ဲ ၌ ေ ှ ာက်သွား၍
ဒဏ်ခတ် ကေလာ့။

ှ ေြမာစံ မက်

ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့်။

၆

အသက် ကီ းေသာသ၊

အသက်ငယ်ေသာသ၊ အပျိုမ၊ သငယ်၊ မိ န်းမတိ ့ကိ ှ င်း ှ င်းသတ် ကေလာ့။ သိ ့ရာတွ င်၊
အမှတ်ပါေသာသကိ မချဥ်းကပ် က ှ င့်။ ငါ၏ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ အဦ း ပ ကေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မသည်

ကိ

ငါ ကား၏။

သတိ ့သည်လည်း၊

အိ မ်ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာ

အသက် ကီ းသတိ က
့ ိ ေ ှ ့ဦးစွ ာ သတ် က၏။ ၇ တဖန်တံ ၊ အိ မ်ေတာ်ကိညစ် းေစ၍၊ ကွ ပ်မျက်
ေသာ သအေသေကာင်တိ့ ှ င့် တန်တိင်းများကိ ြပည့်ေစ ပီ းမှ ထွ က်သွား ကေလာ့ဟ
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မိ န့်ေတာ်မသည် အတိ င်း၊ သတိ ့သည်ထွက်၍ မိ ထ
့ ဲ ၌ကွ ပ်မျက် က၏။ ၈ ထိ သိ့သတိ ့သည်
ကွ ပ်မျက် ကေသာအခါ၊ ငါ ေနရစ်စဥ်တွင် ြပပ်ဝပ်၍၊ အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ေယ
ှ လင် မိ အ
့ ေပ သိ ့ အမျက်ေတာ်ကိ သွ န်းေလာင်း၍၊ ကျန် ကင်းသမ ေသာ ဣသေရလအမျိုးကိ
ဖျက်ဆီးေတာ် မမည်ေလာဟ ေ ကးေ ကာ်၍ေလ ာက်ေလ၏။ ၉ ထာဝရဘရားကလည်း၊
ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ယဒ အမျိုး၏အြပစ်သည် အလွ န်တရာ ကီ း၏ တြပည်လံ းသည်
လအသက်ကိသတ်ြခင်းအြပစ် ှ င့်ြပည့်၏။ မိ သ
့ ည်လည်း ေဖာ်ြပန်ြခင်း အြပစ် ှ င့်ြပည့်၏။
သတိ ့က၊ ထာဝရဘရား သည် ေြမ ကီ း ှ င့်စွ န့်ပစ်ေလ ပီ ။ ထာဝရဘရားမြမင်ဟ ဆိ က၏။ ၁၀
ထိ ေ ကာင့်၊ ငါသည်

ှ ေြမာစံ မက်ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ၊ သတိ ့အကျင့်တိ ့၏ အကျိုးအြပစ်ကိ

သတိ ့ေခါင်းေပ သိ ့ သက်ေရာက်ေစမည်ဟ ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ပိ တ်အဝတ်ကိ
ဝတ်၍နံ ပါး၌

မှင်အိးပါေသာ

သကလည်း၊

ကိ ယ်ေတာ်မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း

အက ်ပ် ပပါ ပီ ဟ ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။

၁၀ တဖန် ငါ ကည့် ၍၊ ေခ ဗိမ်၏ေခါင်းတိ့ အထက်မိဃ်းမျက် ှ ာ ကက်၌နီလာေကျာ်ကဲ့သိ့၊
ရာဇပလင် ၏ သဏာန်အေရာင်သည် ထင် ှ ား၏။ ၂ ပိ တ်အဝတ်ကိဝတ်ေသာ သအားလည်း၊
ရထား ဘီ းတိ ့အ ကားမှာ ေခ ဗိ မ်ေအာက်သိ့ဝင်ေလာ့။ ေခ ဗိ မ် အ ကားမှာ ှ ိ ေသာ မီ းခဲ တိ့ကိ
လက် ှ စ်ဘက် ှ င့် ကျံုး ပီ း လ င်၊ မိ အ
့ ေပ မှာ ြဖန့် ကဲ ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည် အတိ င်း၊
ထိ သသည် ငါ့မျက်ေမှာက်၌သွ ား၏။

၃ ဝင်ေသာအခါ ေခ ဗိ မ်တိ့သည် အိ မ်ေတာ်

လက်ျာဘက်မှာရပ်၍၊ အတွ င်းတန်တိင်းသည် မိ ဃ်းတိ မ် ှ င့်ြပည့်၏။ ၄ ထာဝရဘရား၏
ဘန်းေတာ်သည် ေခ ဗိ မ် အေပ က အိ မ်ေတာ်တံခါးခံ အထက်သိ့ တက်ေ ့၍၊ အိ မ်ေတာ်သည်
မိ ဃ်းတိ မ်း ှ င့်ြပည့်၏။တန်တိင်းသည် လည်း၊ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်အေရာင် ှ င့်ြပည့်၏။
၅ အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင် မိ န့် မက်ေတာ်မ ေသာ အသံ ကဲ့ သိ ့ ေခ ဗိ မ်အေတာင်တိ့၏

အသံ ကိ ကား ရ၏။ ၆ ပိ တ်အဝတ်ကိဝတ်ေသာသအားလည်း၊ ရထား ဘီ းအ ကားထဲ က
မီ းကိ ယေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မေသာအခါ၊ ထိ သသည်ဝင်၍ ဘီ းတိ ့အနား၌ ရပ်ေန၏။
၇ ေခ ဗိ မ်တပါးသည် ေခ ဗိ မ်စထဲ က လက်ကိ ဆန့်၍၊ ေခ ဗိ မ်အ ကားမှာ ှ ိ ေသာ

မီ းကိ ယ ပီ းလ င်၊

ပိ တ်အဝတ်ကိ

ခံ ယ၍ထွ က်သွား၏။

ဝတ်ေသာသလက်၌

ထည့်၏။

ထိ သလည်း

၈ ေခ ဗိ မ်အေတာင်ေအာက်၌ လလတ်ကိလည်း ငါြမင်၏။

၉

ငါ ကည့် ၍၊ ေခ ဗိ မ်တိ့အနားမှာ ရထားဘီ း တခစီ ှ ိ ၏။ ဘီ းတိ ့သည် ေကျာက်မျက် ဲ ွ၏
အဆင်း အေရာင် ှ ိ ၏။ ၁၀ ဘီ းေလးခတိ ့သည်ပံ သဏာန်တညီ တည်း ှ ိ ၍၊ ဘီ းတခထဲ ၌
ဘီ းတခတပ်သကဲ့ သိ ့ ှ ိ က၏။ ၁၁ သွ ားေသာအခါ ဘီ းေလးမျက် ှ ာတညီ တည်း ေန၍၊
မလှ ည့်ဘဲ သွ ားတတ် က၏။ ေခါင်းမျက် ှ ာ ပေသာ ဘက်သိ့လိက်၍ မလှ ည့်ဘဲ သွ ား က၏။ ၁၂
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ဘီ းေလးခ ှ င့်တကွ ေခ ဗိ မ်ေလးပါးတိ ့သည် ေကျာ၊ လက်၊ အေတာင်မှစ၍ တကိ ယ်လံ း၌
မျက်စိ ှ င့် ြပည့် က၏။ ၁၃ ထိ ဘီးတိ ့ကိ စ ကာဟေသာ အမည်ြဖင့် သမတ် သည်ကိ
ငါ ကား၏။ ၁၄ ေခ ဗိ မ်တိ့သည် မျက် ှ ာေလးခစီ ှ ိ ၍၊ ပဌမ မျက် ှ ာသည် ေခ ဗိ မ်မျက် ှ ာ၊
ဒတိ ယမျက် ှ ာသည် လမျက် ှ ာ၊ တတိ ယမျက် ှ ာသည် ြခေသ့ မျက် ှ ာ၊ စတတမျက် ှ ာသည်
ေ လင်းတမျက် ှ ာြဖစ်၏။ ၁၅ ထိ ေခ ဗိ မ်တိ့သည် ချီ ကလျက် ှ ိ က၏။ ဤသည်ကား၊
ေခဗာြမစ်နားမှာ ငါြမင်ဘးေသာ သတဝါ ေပတည်း။ ၁၆ ေခ ဗိ မ်တိ့သည် သွ ားေသာအခါ
ဘီ းတိ ့သည်

ထက် ကပ်လိက် က၏။ ေခ ဗိ မ်တိ့သည်

ေြမ ကီ းမှ တက်အ့ံ ေသာငှ ါ

အေတာင်တိ့ကိ ြဖန့်ေသာအခါ၊ ဘီ းတိ ့ သည် မကွ ာဘဲ လိက် က၏။ ၁၇ သတိ ့ရပ်ေသာအခါ
ဘီ းတိ ့သည်ရပ် က၏။ သတိ ့သည် ေြမ ကီ း ှ င့်ကွ ာ ၍တက်ေသာအခါ၊ ဘီ းတိ ့သည်လည်း
ထက် ကပ်လိက်၍ တက် က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သတဝါ၏ ဝိ ညာဥ်သည် ဘီ းတိ ့၌ ှ ိ ၏။
၁၈ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် အိ မ်ေတာ်တံခါးခံ မှ ေ ့၍ေခ ဗိ မ်အေပ မှာ

တည်ေလ

၏။ ၁၉ ထိ ေခ ဗိ မ်တိ့သည် ငါ့မျက်ေမှာက်၌ အေတာင် တိ ့ကိ ြဖန့် ပီ းလ င်၊

ေြမ ကီ း ှ င့်ကွ ာ၍ တက် က၏။ ြပင်သိ့ ထွ က်ေသာအခါ ဘီ းတိ ့သည် လိ က် က၏။ ထာဝရဘရား
၏ အိ မ်ေတာ်ေ ှ တံ
့ ခါးဝမှာ ရပ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ဘန်းေတာ်သည်
သတိ ့အေပ မှာ တည်လျက် ှ ိ ၏။ ၂၀ ဤသည်ကား၊ ေခဗာြမစ်နားမှာ ဣသေရလ အမျိုး၏
ဘရားသခင့်ေအာက်၌ ငါြမင်ဘးေသာ သတဝါ ေပတည်း။ ေခ ဗိ မ်ြဖစ်သည်ကိလည်း
ငါသိ ၏။ ၂၁ သတိ ့သည် မျက် ှ ာေလးခစီ ၊ အေတာင်ေလးလံ း စီ ှ ိ ၍၊ အေတာင်ေအာက်၌
လလက်သဏာန် ှ ိ ၏။ ၂၂ မျက် ှ ာပံ ကား၊ ေခဗာြမစ်နားမှာ ငါြမင်ဘး ေသာမျက် ှ ာ ှ င့်တ၏။
ကိ ယ်အဆင်းအေရာင်လည်း တ၏။ ထိ သေလးပါးတိ ့သည် တည့်တည့် သွ ားတတ် က၏။

၁၁ ထိေနာက်

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့ကိချီ၍၊ အေ ှ ့ ဘက်သိ့ မျက် ှ ာ ပေသာ

ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ် အေ ှ တံ
့ ခါးသိ ့ ေဆာင်သွား၍၊ တံ ခါးဝ၌ လ ှ စ်ကျိပ်
ငါးေယာက် ှ ိ ၏။ သတိ ့တွင်မင်း ပေသာသ၊ အဇရသား ယာဇညာ၊ ေဗနာယသားေပလတိ တိ့ကိ
ငါြမင်၏။ ၂ ဗျာဒိ တ်ေတာ်အသံ ကား၊ အချင်းလသား၊ ဤ သတိ ့သည် မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ
ကံ စည်၍၊ ဤ မိ ့၌ မတရားေသာ တိ င်ပင်ြခင်းကိ ပေသာသြဖစ် က၏။ ၃ သတိ ့က၊
အမမေရာက်ေသး။ အိ မ်ေဆာက် က

ကန်အ့ံ ။ ဤ မိ သ
့ ည် အိ းကင်း၊ ငါတိ ့သည် အမဲ သား

ြဖစ်သည်ဟ ဆိ တတ် က၏။ ၄ သိ ့ြဖစ်၍ အိ လသား၊ သတိ ့တဘက်၌ ပေရာဖက် ပ၍
ေဟာေြပာေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့အေပ သိ ့
သက်ေရာက်၍၊

သင်သည်

ေဟာေြပာေလာ့။

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

အိ ဣသေရလ အမျိုး၊ သင်တိ့သည် ဤသိ ့ေြပာဆိ က ပီ ။ သင်တိ့ ကံ စည် သမ တိ ့ကိ ငါသိ ၏။
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၆ သင်တိ့သည် ဤ မိ ့၌သရဲ တိ့ကိ များြပားေစ၍၊ မိ လ
့ မ်းတိ ့ကိ သရဲ များ ှ င့်ြပည့်ေစ က ပီ ။ ၇

ထိ ေ ကာင့် အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သင်တိ့ထားေသာ သရဲ တိ့သည်
အမဲ သား ြဖစ်၏။ ဤ မိ သ
့ ည် အိ းကင်းြဖစ်၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့ကိ မိ ထ
့ ဲက
ငါထတ်မည်။

၈ သင်တိ့သည် ထားကိ ေ ကာက်သည်ြဖစ်၍၊ ငါသည် ထိ ထားကိ

သင်တိ့အေပ သိ ့ေရာက်ေစမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၉ ငါသည်

သင်တိ့ကိ မိ ထ
့ ဲ က ထတ် ပီ းလ င်၊ တက န်းတ ိင်ငံသား တိ ့၏လက်သိ့အပ်၍ အြပစ်ဒဏ်ကိ
စီ ရင်မည်။

၁၀ သင်တိ့သည်

ထားြဖင့်ဆံ း ံ း က၍၊ ဣသေရလ ြပည်စွန်းမှာ ငါ

စစ်ေ ကာစီ ရင်သြဖင့်၊ ငါသည် ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
၁၁

ဤ မိ သ
့ ည်

သင်တိ့၏

အမဲ သားမြဖစ်ရ က။
ထာဝရ

အိ းကင်းမြဖစ်ရ၊

ဣသေရလ

ဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ

သင်တိ့သည်

ငါ၏ဘရား

ြပည်စွန်းမှာ

သင်တိ့

သည်လည်း၊

ငါစစ်ေ ကာစီ ရင်သြဖင့်၊

သင်တိ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်။

လမ်းသိ ့မလိ က်၊

၁၂

ငါ့စီရင်ချက်တိ့ကိ

အိ းကင်း၌
ငါသည်

အေ ကာင်းမကား၊
မေစာင့်၊

သင်တိ့

ပတ်လည်၌ေနေသာ လမျိုးတိ ့၏ ထံ းစံ ဓေလ့တိ ့ကိ လိ က် က ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃

ထိ ဗျာဒိ တ်ေတာ်စကားကိ ငါသည်ဆင့်ဆိ ၍ ေဟာေြပာစဥ်တွင်၊ ေဗနာယသားေပလတိ သည်
ေသ၏။

ငါသည်လည်း

ြပပ်ဝပ်၍၊

အိ အ ှ င်

ထာဝရဘရား၊

ကျန် ကင်းေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ ဆံ း ံ း ေစေတာ်မမည်ေလာဟ ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေ ကာ်
၏။
၁၅

၁၄

တဖန်ထာဝရဘရား၏

အချင်းလသား၊

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ေယ ှ လင် မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့က၊

ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊
ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ

ေဝးစွ ာထွ က်သွား ကေလာ့။ ဤြပည်ကိငါတိ ့အား အပိ င်ေပးေတာ်မ ပီ ဟ သင်၏ ညီ အစ်ကိ၊
သင်၏အမျိုးသားချင်း၊ ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ ့အား ဆိ တတ် က၏။

၁၆

ထိ ေ ကာင့်၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သင်၏အမျိုးသားချင်းတိ ့ကိ
တပါးအမျိုးသား တိ ့ ေနရာေဝးေသာအရပ်သိ့ ငါေြပာင်းေစ၍၊ အတိ င်း တိ င်းအြပည်ြပည်တိ့၌
ြဖန့် ကဲ ေသာ်လည်း၊ သတိ ့ ေရာက် ေသာြပည်တိ့၌ ငါသည်သတိ ့အဘိ ့ သန့် ှ င်းရာဌာနကဲ့ သိ ့
ခဏ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၇ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ ့ ကိ ြဖန့် ကဲ ေသာ
လအမျိုးမျိုး ေနရာအတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည်တိ့မှ ငါသိ မ်းယ၍၊ စေဝး ပီ းလ င်၊ ဣသေရလ
ြပည်ကိေပးမည်။

၁၈ သတိ ့သည် ထိ ြပည်သိ့ေရာက်၍၊ စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ဘွ ယ်ေသာ

အမအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ပယ် ှ ား ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ ငါသည်လည်း၊ ညီ ွ တ်ေသာ စိ တ် ှ လံ း ှ င့်
အသစ်ေသာသေဘာကိ သွ င်းေပးမည်။ သတိ ့ကိယ်ခ ာ ထဲ က ေကျာက် ှ လံ းကိ တ်၍၊
အသား ှ လံ းကိ ေပးေသာ ေ ကာင့်၊ ၂၀ သတိ ့သည် ငါစီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေသာ ပညတ်တရား
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လမ်းသိ ့လိက်၍ ေစာင့်ေ ှ ာက်သြဖင့်၊ ငါ၏လြဖစ် က

လိ မ့ ်မည်။ ငါသည်လည်း သတိ ့၏

ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။ ၂၁ သိ ့မဟတ်လ င်၊ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အမ အရာတိ ့၏ အလိ သိ့
စိ တ် ှ လံ းအားြဖင့် လိ က်ေသာ သတိ ့၏ အြပစ်ကိ၊ သတိ ့၏ေခါင်းေပ သိ ့ ငါေရာက်ေစ မည်ဟ
အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိ အခါ ေခ ဗိ မ်တိ့သည် အေတာင်တိ့ကိ ြဖန့်၍၊
ဘီ းတိ ့သည်လည်း လိ က် က၏။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင့်ဘန်းေတာ်သည်လည်း
သတိ ့အေပ ၌ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် မိ ထ
့ ဲ က တက်၍၊
မိ အ
့ ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာေတာင်ေပ ၌ ရပ်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်လည်း၊ ဘရားသခင်၏
ဗျာဒိ တ် ပါ ံ အားြဖင့်

ငါ့ကိချီ၍

သိ မ်းသွ ားေသာ

သတိ ့

ေနရာ၊

ခါလဒဲြပည်သိ့

ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။ ငါြမင်ခဲ့ ပီ း ေသာ ဗျာဒိ တ် ံ သည်လည်း ငါ ှ င့်ကွ ာ၍ တက်သွား၏။ ၂၅
ထာဝရဘရားြပေတာ်မခဲ့ ပီ းေသာ အမအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ငါသည်သိမ်းသွ ားြခင်းကိ ခံရေသာ
သတိ ့အား ကားေြပာေလ၏။

၁၂ တဖန်ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂

အချင်းလသား၊ သင်သည်ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးထဲ မှာေန၏။ သတိ ့သည် ြမင်ရေသာ
မျက်စိ

ှ ိ ေသာ်လည်း မြမင်တတ်။ ကားရေသာ နား ှ ိ ေသာ် လည်း မ ကားတတ်။

ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးြဖစ် က၏။ ၃ သိ ့ြဖစ်၍၊ အချင်းလသား၊ အြခားသိ ့ ေြပာင်း
သွ ားြခင်းငှ ါ

ဥစာပရိ ကံများကိ

ြပင်ဆင်၍၊

ေန့အချိန်၌

သတိ ့မျက်ေမှာက်တွင်

ေြပာင်းသွ ားေလာ့။ သတိ ့မျက် ေမှာက်တွင် အြခားတပါးသိ ့ေနရာေြပာင်းေလာ့။ ပန်ကန်
တတ်ေသာ အမျိုးြဖစ်ေသာ်လည်း၊ သတိ ရေကာင်းရ က

လိ မ့ ်မည်။ ၄ ေနရာေြပာင်းစရာဘိ ့

ြပင်ဆင်ေသာ ဥစာပရိ ကံ များကဲ့ သိ ့၊ သင်၏ ဥစာပရိ ကံများကိ ေန့အချိန်၌ သတိ ့
မျက်ေမှာက်တွင် ထတ်ရမည်။ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာ သကဲ့ သိ ့၊ ညအချိန်၌
သတိ မ
့ ျက်ေမှာက်တွင် ထွ က်သွား ရမည်။ ၅ သတိ မ
့ ျက်ေမှာက်၌ အတ် ိ းကိ တးေဖာက်၍၊ ဥစာ
ပရိ ကံများကိ
ပခံ း

ထတ်သွားေလာ့။

ေပ မှာထမ်း၍

အေ ကာင်းမကား၊

၆

ထတ်ရမည်။

သင့်ကိ

ညဦ းယံ အချိန်၌

သတိ ့မျက်ေမှာက်တွင်

ေြမကိ မြမင်ရေအာင်

ဣသေရလအမျိုးအား

မျက် ှ ာကိ ဖံ းရမည်။

နိမိတ်လကဏာြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ

ငါခန့်ထား ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၇ ငါသည် သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာသ၏
ဥစာပရိ ကံများကဲ့ သိ ့၊ ငါ၏ဥစာပရိ ကံများကိ ေန့အချိန်၌ ထတ်၍၊ ညအချိန်၌အတ် ိ းကိ
ကိ ယ်လက် ှ င့်

တးေဖာ်

ထမ်းသွ ား၏။

၈

ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊
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ပီ းမှ၊

ညဦ းယံ အချိန်၌သတိ ့မျက်ေမှာက်တွင်

နံ နက်အချိန်၌

ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်

ပခံ းေပ မှာ
ေတာ်သည်

၉ အချင်းလသား၊ ပန်ကန်တတ်ေသာ ဣသေရလ အမျိုးက၊
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သင်သည်အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ သင့်အား ေမးသည် ှ ိ ေသာ်၊ ၁၀ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏
အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရ မည်။ ဤဗျာဒိ တ်ေတာ်သည် ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ အစိ းရ ေသာ
မင်းမှစ၍၊ ထိ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့ ှ င့်ဆိ င်ေပ၏။

၁၁

ငါသည်သင်တိ့၏ နိမိတ်လကဏာြဖစ်၏။ ငါ ပ သကဲ့ သိ ့ သင်တိ့သည် ပရ ကလိ မ့ ်မည်။
ေနရာေြပာင်း၍ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
မိ မိပခံ း၌ထမ်း၍

ညဦ းယံ အချိန်၌

၁၂ သင်တိ့၏ မင်းသည်လည်း၊

ထတ်သွားရလိ မ့ ်မည်။

ထတ်သွားစရာဘိ ့

အတ် ိ းကိ တးေဖာ်ရလိ မ့ ်မည်။ ေြမကိ မြမင်ရေအာင် မျက် ှ ာကိ ဖံ းရလိ မ့ ်မည်။
ထိ မင်းကိ လည်း

ငါ၏ပိ က်ကွန် ှ င့်အပ်၍၊

ငါ၏

ေကျာ့ကွ င်း၌

၁၃

ေကျာ့မိ ေစသည်။

ခါလဒဲြပည်ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ ေဆာင်သွားမည်။ ထိ မိ ့၌ ေသရေသာ်လည်း မိ က
့ ိ မြမင်ရ။ ၁၄
သ့ကိမစြခင်းငှ ါ ဝိ င်းေသာသတိ ့ ှ င့် တပ်သား အေပါင်းတိ ့ကိ အရပ်ရပ်သိ့ြဖန့် ကဲ မည်။
သတိ ့ေနာက်၌ လည်း ထားကိ လတ်လိက်မည်။ ၁၅ လအမျိုးမျိုးတိ ့တွင် ကွဲ ြပားေစ၍၊
အတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည်သိ့ ြဖန့် ကဲ ေသာအခါ၊ ငါသည် ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ
သတိ ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ သိ ့ရာတွ င်၊ ထားေဘး၊မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ကာလနာေဘးတိ ့ ှ င့်
လွ တ်၍၊ ငါကျန် ကင်းေစေသာ သအချို ့တိ့သည် မိ မိတိ့ ပဘးေသာ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်
အမ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၊ ေနာက်ေရာက်ေသာ တပါးအမျိုးသား ေနရာြပည်တိ့၌ ေဘာ်ြပ ကလိ မ့ ်မည်။
ငါသည် ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သတိ ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၁၇
တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၁၈ အချင်းလသား၊
တန်လပ်လျက်အစာကိ စား ေလာ့။ တန်လပ်လျက်၊ သတိ ပလျက် ေရကိ ေသာက် ေလာ့။ ၁၉
အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလြပည်၊

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ

ရည်မှတ်၍

မိ န့်ေတာ်မေသာ စကားကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ သတိ ့သည် သတိ ပလျက် အစာကိ စားရ ကမည်။
မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက်ေရကိ ေသာက်ရ ကမည်။ ထိ သိ့ေသာအားြဖင့်၊ ြပည်သြပည်သား
အေပါင်းတိ ့ ပေသာ အဓမအမေ ကာင့်၊ ဣသေရလြပည် သည် မိ မိြပည့်စံ ြခင်း ှ င့်
ကင်းလွ တ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၀ လေနေသာ မိ တ
့ ိ ့သည်လည်း ပျက်စီး၍၊ တြပည်လံ းဆိ တ်ညံလျက်
ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။ ငါသည် ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်
မ၏။ ၂၁ တဖန်ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၂၂

အချင်းလသား၊ေန့ရက်ကာလေ ွလျက်
့
ှ ိ ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ ဗျာဒိ တ် ပါ ံ လည်း ပျက် က ပီ ဟ၊
ဣသ ေရလြပည်၌ သံ းတတ်ေသာ စကားပံ ကား အဘယ်သိ့ နည်း။

၂၃ သိ ့ြဖစ်၍၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ထိ စကားပံ ကိ ငါေပျာက်ေစမည်။
ေနာက်တဖန် ဣသေရလအမျိုး၌ မသံ းရ က။ ေန့ရက် ကာလနီး ပီ ။ ခပ်သိမ်းေသာ
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ဗျာဒိ တ် ပါ ံ လည်း ြပည့် စံ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေြပာေလာ့။ ၂၄ ေနာက်တဖန် ဣသေရလအမျိုး၌
အချည်း ှ ီး ေသာ ပါ ံ မ ှ ိ ရ။ ေချာ့ေမာ့စွ ာ ပေရာဖက် ပြခင်းလည်း မ ှ ိ ရ။ ၂၅ ငါသည်
ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ငါေြပာလ င်၊ ေြပာသည်အတိ င်း ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။ ြပည့်စံ ချိန်လည်း
မေ ွရ။
့

အချင်းပန်ကန်တတ်ေသာအမျိုး၊

သင်တိ့

လက်ထက်၌

ငါေြပာမည်။

ေြပာသည်အတိ င်းလည်း ြပည့်စံ ေစမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၆

တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၂၇ အချင်းလသား၊
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့က၊ သြမင်ေသာ ဗျာဒိ တ် ပါ ံ သည် ေဝးေသး၏။ ေဝးေသး
ေသာကာလကိ ရည်မှတ်၍ ေဟာတတ်သည်ဟ ေြပာဆိ

က၏။

၂၈ သိ ့ြဖစ်၍

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ငါ၏စကားြပည့်စံ ချိန်မေ ရ။
့ ငါေြပာ
သည်၊ အတိ င်းလည်း ြပည့်စံ ေစမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃ တဖန်ထာဝရဘရား၏
ေရာက်လာ၍၊

၂

အချင်းလသား၊

တ်ကပတ်ေတာ်သည်
ကိ ယ်အလိ အေလျာက်

ငါ့ဆီသိ့
ပေရာ

ဖက်

ပ၍

ေဟာေြပာတတ်ေသာ ဣသေရလအမျိုး ပေရာဖက်တိ့တဘက်၌ ေဟာေြပာေလာ့။
ထာဝရဘရား

၏

အမိ န့်ေတာ်ကိနားေထာင် ကဟ

သတိ ့အားေြပာေလာ့။

၃

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အဘယ်အရာကိ မ မြမင်ဘဲ၊ ကိ ယ်စိတ်အလိ သိ့
လိ က် တတ်ေသာ ပေရာဖက်မိက်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၄ အိ ဣသေရလအမျိုး၊
သင်၏ပေရာဖက်တိ့သည် ေတာ၌ေနေသာ ေြမေခွ း ှ င့် တ က၏။ ၅ ဣသေရလအမျိုးသည်
ထာဝရဘရား၏ ေန့ ေရာက်မှစစ်တိက်၍ ခံ ိင်မည်အေ ကာင်း၊ သတိ ့သည် မိ ့ ိ းပျက်
အေပ သိ ့တက်၍၊ ပြပင်ြခင်းအမကိ မ ပဘဲ ေန က၏။ ၆ အချည်း ှ ီးေသာအရာကိ ြမင် က ပီ ။
ထာဝရ

ဘရားေစလတ်ေတာ်မမဘဲ ၊

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်

ဟဆိ လျက်၊

လှ ည့်စား၍ပေရာဖက် ပ က ပီ ။ ကိ ယ်စကား ြပည့်စံ မည်ဟ သတပါးယံ ေစြခင်းငှ ါ ပ က ပီ ။ ၇
ငါမေြပာဘဲ

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ဟ

သင်တိ့ဆိလျက်၊

အချည်း ှ ီးေသာ

အရာကိ ြမင် က ပီ မဟတ်ေလာ။ လှ ည့်စား၍ ပေရာဖက် ပ က ပီ မဟတ် ေလာ့။ ၈ ထိ ေ ကာင့်
အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သင်တိ့သည် အချည်း ှ ီးေသာ စကားကိ ေြပာ၍
မသာ ပါ ံ ကိ ြမင်ေသာေ ကာင့် ငါသည် သင်တိ့ တဘက်၌ ေန၏။ ၉ အချည်း ှ ီးေသာ
အရာကိ ြမင်၍ မသာစကားကိ ေဟာေြပာတတ်ေသာ ပေရာဖက်တိ့ကိ ငါဆီ းတားသြဖင့်၊
သတိ ့သည် ငါ၏ပရိ သတ်စည်းေဝးရာသိ ့ မဝင်ရ က။ ဣသေရလ အမျိုး၏ စာရင်း၌
သတိ ့အမည်ကိ မသွ င်းရ။ ဣသေရလြပည်၌ေနရာမချရ။ ငါသည်

ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ငိ မ်သက်ြခင်းမ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ငိ မ်သက်ြခင်း

ေယဇေကျလ
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ှ ိ သည်ဟ သင်တိ့ဆိလျက်၊ ငါ၏လတိ ့ကိ လှ ည့်စားေသာ ေ ကာင့်၎င်း၊ တေယာက်ကား
အတ် ိ းကိ တည်လျက်၊ တေယာက်ကားအဂေတ ှ င့်မွ မ်းမံ လျက် ပေသာေ ကာင့် ၎င်း၊ ၁၁
ထိ အတ် ိ းသည် ပိ လဲမည်ဟ

အဂေတ ှ င့်မွ မ်းမံ

မိ ဃ်းေရလမ်းမိ းလိ မ့ ်မည်။

ကီ းစွ ာေသာ

ေသာသတိ ့အား

မိ ဃ်းသီ းကျလိ မ့ ်မည်။

ေြပာေလာ့။

မိ ဃ်းသက်မန်တိင်း

တိ က်ဖျက်လိမ့ ်မည်။ ၁၂ ထိ အတ် ိ းသည် ပိ လဲ ပီ းမှ၊ သင်တိ့မွမ်းမံ ေသာ အဂေတသည်
အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ သင်တိ့အား သတပါးေမးလိ မ့ ်မည်မဟတ်ေလာ။ ၁၃ ထိ ေ ကာင့်၊
အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ငါသည် အမျက်ထွက်၍၊ သင်တိ့အတ် ိ းကိ
မိ ဃ်းသက်မန်တိင်းအားြဖင့်တိ က်၍ ဖျက်မည်။ ငါ၏ ေဒါသအ ှ ိ န်ေ ကာင့် မိ ဃ်းေရလမ်းမိ း၍၊
ကီ းစွ ာေသာ မိ ဃ်းသီ း ှ င့်ဆံ းေစမည်။ ၁၄ ထိ သိ့သင်တိ့သည် အဂေတ ှ င့် မွ မ်းမံ ေသာ
အတ် ိ းကိ ေြမတိ င်ေအာင် ငါ ဖိ ချ၍ အြမစ်ကိလှန်သြဖင့်၊ အတ် ိ းသည်လဲ၍ ဖိ မိလျက်၊
သင်တိ့သည် အသက်ဆံ း က
ထိ အခါ

လိ မ့ ်မည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ

သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၅

ထိ သိ့အတ် ိ း၌၎င်း၊

အဂေတ ှ င့်

မွ မ်းမံ ေသာ

သတိ ့၌၎င်း၊ ငါသည်ကိယ်အမျက်ကိ ေြဖမည်။ အတ် ိ း မ ှ ိ ဟ၍၎င်း၊ အဂေတ ှ င့်
မွ မ်းမံ ေသာသတည်းဟေသာ၊

၁၆ ငိ မ်သက်ြခင်းမ ှ ိ ေသာအခါ ေယ

ှ လင် မိ ့ အဘိ ့

ငိ မ်သက်ြခင်း ပါ ံ ကိ ြမင်၍ ေဟာေြပာေသာ ဣသေရလပေရာဖက်များမ ှ ိ ကဟ၍၎င်း၊
သတိ ့အား ငါေြပာမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိ မှတပါး၊ အချင်းလသား၊
ကိ ယ်အလိ

အေလျာက်

ပေရာဖက် ပေသာသင်၏

အမျိုးသမီ းတိ ့

တဘက်၌

မျက် ှ ာ ပ၍၊

၁၈ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ေဟာ ေြပာဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

အသက်ဝိညာဥ်တိ့ကိ ဘမ်းြခင်းငှ ါ ခပ်သိမ်းေသာ သတိ ့၏နံ ပါး၌ ေခါင်းအံ းကိ ထည့်၍၊
လအ ကီ းအငယ်တိ့ေခါင်းေပ မှာ

ဦ းထပ်တိ့ကိ

တင်ထား

ေသာမိ န်းမတိ ့သည်

အမဂလာ ှ ိ က၏။ ငါ့လတိ ့၏ အသက်ဝိညာဥ်ကိ ဘမ်း၍၊ ကိ ယ်အသက်ဝိညာဥ်ကိ ေသြခင်းမှ
ကယ်ခ တ် ကလိ မ့ ်မည်ေလာ။ ၁၉ မေယာဆန်တလက်ဆွန်း ှ င့်မန့်တဖဲ့ ကိ ရအံ့ ေသာငှ ါ၊
ငါ၏လတိ ့တွင် ငါ့ကိ တ်ချ ကလိ မ့ ်မည်ေလာ။ မသာစကားကိ နားေထာင်တတ်ေသာ
ငါ၏လတိ ့အား

မသာစကားကိ

ေြပာေသာအားြဖင့်၊

မေသအပ်ေသာ

သတိ ့၏

အသက်ကိသတ်၍၊ မ ှ င်အပ်ေသာသတိ ့ကိ အသက်ချမ်းသာေပး ကလိ မ့ ်မည်ေလာ။ ၂၀
ထိ ေ ကာင့် အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သင်တိ့သည် အသက်ဝိညာဥ်တိ့ကိ
ရေအာင်

ဘမ်းလျက်၊

သံ းတတ်ေသာေခါင်းအံ းတိ ့ကိ

သင်တိ့နံပါးမှဆွဲ တ် ပီ းလ င်၊ သင်တိ့ ရေအာင်
ငါလတ်လိက်မည်။

ေယဇေကျလ

ငါသည်

ရန်ဘက် ပ၍

ဘမ်းေသာ အသက်ဝိညာဥ်တိ့ကိ

၂၁ သင်တိ့ဦးထတ်တိ့ကိလည်း

ငါဆတ်၍၊ ငါ၏ လတိ ့ကိ
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သင်တိ့လက်မှ ကယ် တ်မည်။ ေနာက်တဖန် သတိ ့သည် အဘမ်းခံ ၍၊ သင်တိ့လက်သိ့
မေရာက်ရ က။ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့သိရ က
ငါမ ိ းငယ်ေစေသာ

လေကာင်းတိ ့ကိ

ိ းငယ်ေစေသာေ ကာင့်၎င်း၊

သင်တိ့

လဆိ းတိ ့သည်

သည်

လိ မ့ ်မည်။ ၂၂

မသာစကားအားြဖင့်

ဆိ းေသာလမ်းကိ

မေ ှ ာင်ေစြခင်းငှ ါ

အသက်ချမ်းသာေပး၍၊သတိ ့ကိခိင်မာေစေသာေ ကာင့် ၎င်း၊ ၂၃ ေနာက်တဖန်သင်တိ့သည်
အချည်း ှ ီးေသာ

အရာကိ မြမင်ရ က။

လတိ ့ကိသင်တိ့လက်မှငါကယ် တ်မည်။

ပေရာဖက် ပ၍မေဟာရ က။
ငါသည်

ထာဝရ

ငါ၏

ဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ

သင်တိ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။

၁၄ ဣသေရလအမျိုးအသက် ကီးသ အချို ့တိ့သည် လာ၍ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ထိင် က၏။
ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊

၂

၃ အချင်းလသား၊

ဤလတိ ့သည် ကိ ယ်စိတ် ှ လံ း၌ ကိ ယ် ပ်တများကိ တည်ေထာင်၍၊ ကိ ယ်မျက် ှ ာေ ှ မ့ ှ ာ
ကိ ယ်ဒစ ိ က်သစ်တံ းကိ ထား က ပီ ။ သတိ ့ ေမးေလ ာက် ြခင်းကိ ငါခံ ရမည်ေလာ။ ၄
ထိ ေ ကာင့်၊အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

အမိ န့်ေတာ်

ကိ

သတိ ့အား

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

အ ကင်ဣသေရလ အမျိုးသားသည် ကိ ယ်စိတ် ှ လံ း၌ ကိ ယ် ပ်တတိ ့ကိ တည် ေထာင်၍၊
ကိ ယ်မျက် ှ ာေ ှ မ့ ှ ာ ကိ ယ်ဒစ ိ က်သစ်တံ းကိ ထားလျက် ပေရာဖက်ထံသိ ့ေရာက်လာ၏။
ထိ သ၌ ပ်တ

များြပားသည် ှ င့်အညီ

ငါြပန်ေြပာမည်။

၅

ထိ သိ့ေသာအားြဖင့်၊

ဣသေရလအမျိုးကိ သတိ ့ စိ တ်သေဘာ ှ ိ သည် ှ င့်အညီ ငါဘမ်းမည်။ ထိ သအေပါင်း တိ ့သည်
မိ မိတိ့ ပ်တများေ ကာင့် ငါ ှ င့်ကွ ာေဝး က ပီ ။ ၆ ထိ ေ ကာင့်၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်
ကိ ဣသေရလအမျိုးအား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ေနာင်တရ၍ ပ်တတိ ့ကိ ကဥ်ေ ှ ာင် ကေလာ့။
သင်တိ့ ပသမ ေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်အမတိ ့မှ မျက် ှ ာလဲ ကေလာ့။ ၇ ငါ ှ င့်ကွ ာ ပီ းလ င်၊
ကိ ယ်စိတ် ှ လံ း၌ ကိ ယ်

ပ်တများကိ တည်ေထာင်၍၊ ကိ ယ်မျက် ှ ာေ ှ မ့ ှ ာ ကိ ယ်

ဒစ ိ က်သစ်တံ းကိ ထားလျက်ပင်၊ ငါ့အလိ ကိ ေမးြမန်း ြခင်းငှ ါ၊ ပေရာဖက်ထံသိ ့လာေသာ
ဣသေရလအမျိုးသား

ြဖစ်ေစ၊

ဣသေရလအမျိုး၌တည်းေနေသာ

တပါး

အမျိုး

သားြဖစ်ေစ၊ ငါထာဝရဘရားသည် ကိ ယ် အလိ အေလျာက် ြပန်ေြပာသြဖင့်၊

၈

ထိ သတဘက်၌ငါသည် မျက် ှ ာထား၍ သ့ကိ နိမိတ်ြဖစ်ေစမည်။ စကားပံ လည်းြဖစ်ေစမည်။
ထိ သကိ ငါ၏လတိ ့အထဲ မှ ပယ် ှ ားမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ
သင်တိ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၉ ပေရာဖက်သည်ေဟာေြပာ၍မှားယွ င်းလ င်၊ ထိ ပေရာဖက်ကိ
ငါထာဝရဘရားမှားယွ င်းေစ၏။ ထိ သကိ ငါသည် ဒဏ်ခတ်၍၊ ငါ၏ဣသေရလအမျိုးထဲ မှ
ပယ် ှ ားမည်။
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သတိ ့သည်လည်း
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ပေရာဖက်ခံရေသာဒဏ်သည်

ပေရာဖက်

ကိ

ဆည်းကပ်ေသာသခံ ရေသာ

ဒဏ် ှ င့်တရလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ထိ သိ့ြဖစ်လ င်၊ ေနာက်တဖန် ဣသေရလအမျိုး သည် ငါ့ကိ
မစွ န့်ပစ်၊ လမ်းမလဲ ၊ မှားယွ င်းြခင်း အြပစ်
ငါ၏လြဖစ်ရ က

လိ မ့ ်မည်။

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့် ေနာက်တဖန်မညစ်

ငါသည်လည်း

းဘဲ ၊

သတိ ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်မည်ဟ

၁၂ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၁၃ အချင်းလသား၊ ြပည်သားတိ ့သည် အထပ်ထပ် လွ န်ကျူး၍ ငါ့ကိ
ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊

ငါသည်လက်ကိ

ဆန့်၍မန့်အေထာက်အပင့်ကိ

ချိုးသြဖင့်၊

အစာအာဟာရ ကိ ေခါင်းပါးေစ၍၊ ထိ ြပည်မှ လ ှ င့်တိ ရ စာန်တိ့ကိ ပယ်ြဖတ်လ င်၊ ၁၄ ေနာဧ၊
ဒံ ေယလ၊ ေယာဘ၊ ဤသံ းေယာက် ှ ိ ေသာ်

လည်း၊ ကိ ယ်ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအားြဖင့်

ကိ ယ်အသက် ဝိ ညာဥ်ကိသာ ကယ် တ်ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၅

သားရဲ တိ့သည်

ြပည်၌ေပ လာ၍

အဘယ်သမ မေန ိင်သြဖင့် လဆိ တ်ညံလ င်၊
ငါ၏အသက် ှ င်

သည်အတိ င်း

ဖျက်ဆီးေသာ

ေ ကာင့်၊

၁၆ ထိ သသံ းေယာက် ှ ိ ေသာ်လည်း၊

ကိ ယ်သားသမီ းကိ

မကယ် တ်ရ။

ကိ ယ်တိင်

သာချမ်းသာရ က၍၊ ြပည်သည် လဆိ တ်ညံလျက် ှ ိ ရ လိ မ့ ်မည်။ ၁၇ သိ ့မဟတ်၊ အိ ထား၊
ထိ ြပည်ကိလပ် ကံ ေလာ့ဟ ငါဆိ လျက်၊ ထားေဘးကိ ေရာက်ေစေသာေ ကာင့်၊ လ ှ င့်
တိ ရ စာန်တိ့ကိ ပယ်ြဖတ်လ င်၊

၁၈ ထိ သသံ းေယာက် ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ငါအသက် ှ င်

သည်အတိ င်း ကိ ယ်သားသမီ းကိ မကယ်မ တ်ရ၊ ကိ ယ်တိင်သာချမ်းသာရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၉
သိ ့မဟတ်၊ ထိ ြပည်၌ ကာလနာကိ ငါေစလတ် ေသာေ ကာင့်၊ လ ှ င့် တိ ရ စာန်၏အသက်ကိ
သတ်ြဖတ် ပယ် ှ င်းြခင်းငှ ါ ငါ၏ေဒါသအ ှ ိ န်ကိ သွ န်းေလာင်းလ င်၊ ၂၀ ေနာဧ၊ ဒံ ေယလ၊
ေယာဘတိ ့ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ငါ အသက် ှ င်သည် အတိ င်းကိ ယ်သားသမီ းကိ မကယ်မ တ်၊
ကိ ယ်ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအားြဖင့် ကိ ယ်အသက်ဝိညာဥ်ကိ သာ ကယ် တ်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ
အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ထိ ေ ကာင့်၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မသားကား၊
ေယ ှ လင် မိ ့၌ လ ှ င့်တိ ရ စာန်တိ့ကိ ပယ်ြဖတ်ြခင်းငှ ါ ထားေဘး၊မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ဖျက်ဆီး
တတ်ေသာသားရဲ ေဘး၊ ကာလနာေဘးတည်းဟေသာ၊ အလွ န်ဆိးေသာ ေဘးေလးပါးတိ ့ကိ
ငါေစလတ်ေသာ အခါ။ ထိ မ မက လတ်ခဲလိမ့ ်မည် မဟတ်ေလာ။ ၂၂ သိ ့ရာတွ င်၊ လွ တ်၍
ထွ က်ေြမာက်ရေသာ အကျန်အ ကင်းသား သမီ းအချို ့ ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ သည်
သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ထွက်လာ၍၊ ကျင့် ကံ ပမေသာ အမအရာတိ ့ကိ သင်တိ့သိ ကလိ မ့ ်မည်။
ေယ ှ လင် မိ ့၌ ငါေရာက်ေစသမ ေသာအမများေ ကာင့် စိ တ်ပပန်ြခင်း မ ှ ိ ၊ သက်သာြခင်း
ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၃ သတိ ့ ကျင့် ကံ ပမေသာ အမအရာတိ ့ကိ သင်တိ့ သည် ြမင်ေသာအခါ
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သက်သာရ ကလိ မ့ ်မည်။ ေယ

ှ လင် မိ က
့ ကိ ငါ ပေလသမ တိ ့၌၊ အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ

မ ပသည်ကိသိ ကလိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၅ တဖန်

ထာဝရဘရား၏

အချင်းလသား၊

သစ်ေတာ၌

တ်ကပတ်ေတာ်သည့် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊
သစ်ခက်သာမည်

ြဖစ်ေသာ

၂

စပျစ် ွယ်သားသည်

အြခားေသာသစ်သား ထက်ြမတ်ေသာအရာ တစံ တခ ှ ိ သေလာ။

၃ တစံ တခကိ

လပ်အ့ံ ေသာငှ ါ စပျစ် ွယ်သားကိ ယတတ်သေလာ။ တစံ တခကိ ဆွဲ ထားစရာတံ စိ ့ကိ စပျစ်
ွယ်သားြဖင့် လပ်တတ်သေလာ။
အရင်းအဖျားအလယ်ကိ

၄ ထင်းဘိ ့မီးထဲ သိ့ ချတတ်၏။ မီ းသည်လည်း

ေလာင်တတ်၏။

အသံ းဝင်

တတ်သေလာ။

၅

မီ းမေလာင်မှီအသံ းမဝင်လ င်၊ မီ းေလာင်၍ က မ်း ပီ းမှအသံ းမဝင်ဟ သာ၍ဆိ ဘွယ် ှ ိ သည်
မဟတ် ေလာ။ ၆ ဤအမ၌ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ေတာသစ်ပင်တွင်
မီ းေမွ းစရာဟင်းဘိ င
့ ါ အပ်ေသာ စပျစ် ွယ်သားကဲ့ သိ ့၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ က
့ ိ ငါအပ် မည်။ ၇
သတိ ့တဘက်၌

ငါသည်

တပံ ၌ေလာင်လိမ့ ်မည်။

မျက် ှ ာကိ ထားမည်။

သတိ ့တဘက်၌

သတိ ့သည်

ငါသည်

မီ းတပံ မှထွ က်၍

မျက် ှ ာကိ

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့သိရ က

ထားေသာအခါ၊

လိ မ့ ်မည်။ ၈ သတိ ့သည် ငါ့ကိ

အထပ်ထပ်ြပစ်မှားေသာ ေ ကာင့်၊ ငါသည်သတိ ့ ြပည်ကိ လဆိ တ်ညံရာ အရပ် ြဖစ်ေစမည်ဟ
အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၆ တဖန်ထာဝရဘရား၏
ေရာက်လာ၍၊

၂

တ်ကပတ်ေတာ်သည်
အချင်းလသား၊

ငါ့ဆီသိ့

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ည်

မိ မိ၌

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာအမအရာတိ ့ကိသိမည်အေ ကာင်း ပေလာ့။ ၃ ထာဝရဘရားသည်
ေယ ှ လင် မိ အ
့ ား
သင်၏မလ၊
အဘသည်

မိ န့်

ေတာ်မေသာစကား

သင်၏ေမွ းဘွ ားရာဌာနသည်
အာေမာရိ လ၊သင်၏အမိ သည်

ကိ သင်ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

ခါနာန်ြပည်၌ ှ ိ ၏။
ဟိ တိ အမျိုး

ြဖစ်၏။

သင်၏
သင့်ကိ

၄

ဘွ ားြခင်းအေ ကာင်းအရာဟမကား၊ ဘွ ားေသာေန့၌ ချက် ကိ းကိ မြဖတ်၊သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ
ေရမချိုး၊ ဆား ှ င့်မလး၊ အဝတ် ှ င့် မပတ်ရစ်၊ ၅ က ဏာစိ တ် ှ င့်ထိ သိ့ ပစြခင်းငှ ါ သင့်ကိ ြမင်၍
အဘယ်သမ မသနား၊ ဘွ ားေသာေန့၌သင်သည်ကိယ်ကိ ွံ ှ ာရသည်တိင်ေအာင် လယ်ြပင်၌
ပစ်ထားြခင်းကိ ခံ ရ၏။ ၆ ငါသည် ေ ှ ာက်သွား၍ အေသွ း ှ င့်လးလျက် ှ ိ ေသာ သင်ကိ
ြမင်ေသာအခါ

အသက် ှ င်ေလာ့ဟ

သင်သည်

ြမက်ပင်ကဲ့သိ ့

ငါ ကီ းပွ ါးေစသြဖင့်၊သင်သည်

အေသွ း၌ ှ ိ စဥ်
အစဥ်အတိ င်း

ငါဆိ ၏။
ကီ း၍

၇

လှ ေသာ

အဆင်း ှ င့်ြပည့်စံ ၏။ ရင်သားထ၍ ကိ ယ်၌လည်းအေမွ းေပါက်၏။ အရင်က အဝတ်မ ှ ိ ၊
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အချည်းစည်းေနရ၏။

၈

တဖန်ငါသည်ေ ှ ာက်သွား၍

သင့်ကိ ြမင်ေသာ

အခါ၊

သင်၌ချစ်လိဘွယ်ေသာ အချိန်အ ွယ် ှ ိ ေသာ ေ ကာင့်၊ ငါသည်ကိယ်အဝတ်စွန်းကိ
ြဖန့်၍၊

သင်၌

အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်းကိ

ဖံ းအပ်၏။

ကျိန်ဆိြခင်းကိ လည်း

ပ၍၊

သင် ှ င့်ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့သြဖင့်၊ သင်သည် ငါ၏ခင်ပွန်း ြဖစ်ေလ၏။ ၉ ထိ အခါ သင့်ကိ ေရချိုး၍၊
သင်၌လးေသာ အေသွ း ှ ိ သမ ကိ ငါေဆးေ ကာ၏။ ဆီ ှ င့်လိ မ်း၏။ ၁၀ ချယ်လှယ်ေသာ
အဝတ်ကိဝတ်ေစ၏။ တဟာ ှ သားေရေြခနင်းကိ စီ းေစ၏။ ဖဲ ၊ ပိ တ်ေချာ ှ င့် ခံ ေစ၏။ ၁၁
လက်ေကာက် ှ င့်လည်ဆွဲအစ ှ ိ ေသာ တန်ဆာ မျိုးကိ ဆင်ေစ၏။ ၁၂ နားေထာင်း၊ ှ ာဆွဲ ၊
လှ ေသာ ေပါင်းကိ လည်း ဆင်ေစ၏။ ၁၃ ထိ သိ့ သင်သည် ေ ေငွ ှ င့်တကွ ၊ ဖဲ ၊ ပိ တ်ေချာ၊
ချယ်လှယ်ေသာ အဝတ်တန်ဆာတိ ့ကိဆင်လျက်၊ မန့်ညက်၊ ပျားရည်၊ ဆီ ကိစားလျက်၊
အလွ န်တရာ

လှ ေသာအဆင်း ှ င့်ြပည့်စံ ၍၊

မိ ဖရားအရာကိ ခံရ၏။

၁၄

ငါသည်

ကိ ယ်အသေရကိ သင်၌ အပ်ေပးေသာ ေ ကာင့်၊ သင်သည် လှ ေသာအဆင်း ှ င့်စံ လင်၍၊
အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်၌ ေကျာ်ေစာေလ၏။ ၁၅ သိ ့ရာတွ င်၊ သင်သည်ကိယ်လှေသာ
အဆင်းကိ

ကိ းစား၍၊

ဂဏ်အသေရေကျာ်ေစာေသာေ ကာင့်၊

ြပည်တန်ဆာလပ်၍၊

ခရီ းသွ ားေသာသအေပါင်းတိ ့ ှ င့် မတရားေသာေမထန်ကိ အ ှ ံ ့အြပာ ပသြဖင့်၊ ေယာက်ျား
တိ င်းအခွ င့ ်ရ၏။ ၁၆ သင်၏အဝတ်ကိလည်း ယ၍၊ ြမင့်ေသာအရပ် တိ ့ကိထးြခားေသာ
အဆင်းအေရာင် ှ င့်ဆင်ြပင်၍၊ တခါမ မြမင်စဖး၊ ေနာက်၌လည်းမြဖစ် လတံ့ ေသာအမ၊
မတရားေသာေမထန်ကိ ထိ အရပ်၌ ပေလ ပီ ။ ၁၇ ငါေပးေသာ ေ ေငွ တန်ဆာြမတ်တိ့ကိလည်း
ယ၍၊ ေယာက်ျား ပ်တတိ ့ကိ လပ် ပီ းလ င်၊ သတိ ့ ှ င့် မှားယွ င်းေလ ပီ တကား။

၁၈

ချယ်လှယ်ေသာအဝတ်ကိလည်း ယ၍၊ ထိ ပ်တ တိ ့ကိ ခံ ပီ းလ င်၊ ငါ့ဆီ ှ င့်ငါ့နံသ
့ ာေပါင်းကိ
သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ တင်ထားေလ ပီ ။ ၁၉ ငါေပးေသာေဘာဇဥ်၊သင့်ကိ ငါေက းေသာ မန့်ညက်၊ ဆီ ၊
ပျားရည်ကိလည်း သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေမး ကိ င် စရာဘိ ့ တင်ထားေလ ပီ တကား။ ၂၀ ထိ မှတပါး၊
သင်ဘွားေသာငါ၏ သားသမီ းတိ က
့ ိ ယ၍၊ ထိ ပ်တတိ ့အား ေက းေမွ းြခင်းငှ ါ ယဇ် ပေဇာ်ေလ ပီ ။
၂၁ သင်သည် မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပ၍ စိ တ် မေြပေသာေ ကာင့် ငါ၏သားသမီ းတိ ့ကိ

သတ်၍ ပ်တတိ ့ အား မီ းြဖင့်ပေဇာ်ရမည်ေလာ။ ၂၂ သင် ပေသာ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်အမ၊
မတရား ေသာ ေမထန်အမအေပါင်းတိ ့ကိ ပစဥ်တွင်၊ အ ွယ်ငယ် ေသာအခါ အဝတ်မ ှ ိ ၊
အချည်းစည်း ှ ိ ေ ကာင်း၊ ကိ ယ် အေသွ း၌ လးလဲ လျက်ေနေ ကာင်းကိ မေအာက်ေမ့ပါ တကား။
၂၃ သင်သည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ အမဂလာ ှ ိ ၏။ ဒစ ိ က်အေပါင်းကိ ပ ပီ းမှ၊ ၂၄ ကိ ယ်ေနဘိ ့

ကဋီ တိက်ကိတည်၍ လမ်း ှ ိ တိ င်းြမင့်ေသာ အရပ်ကိ လပ်ေလ၏။

၂၅ သင်သည်

ြမင့်ေသာအရပ်ကိ လမ်းဦ းတိ င်း လပ်၍၊ ကိ ယ်လှေသာ အဆင်းကိ ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ြဖစ်သည်
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တိ င်ေအာင်

ပလျက်၊

ခရီ းသွ ားေသာသအေပါင်းတိ ့အား

မတရားေသာေမထန်အမတိ ့ကိ များြပားေစ၏။

ေပါင်တိ့ကပိ

ခွ ါဖွ င့ ်၍၊

၂၆ ဆ ဖိ းေသာသင်၏အိ မ်နီးချင်း

အဲ ဂတုလတိ ့ ှ င့် မှားယွ င်း၍၊ ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်လျက်၊ မတရားေသာ ေမထန်အမတိ ့ကိ
များြပားေစ၏။ ၂၇ ထိ ေ ကာင့်၊ ငါသည် လက်ကိ ဆန့်ကျင် သင်၏ ရိ ကာကိ ြဖတ်၍၊
သင့်ကိ မန်းေသာသ၊ သင့်ဆိ းညစ်ေသာ အမများေ ကာင့် ှ က်တတ်ေသာ ဖိ လိတိ အမျိုးသမီ းတိ ့
လက်သိ့အပ်ရ၏။ ၂၈ သင်သည်ကိေလသာ စိ တ်မေြပေသာေ ကာင့်၊ အာ ရိ လတိ ့ ှ င့်လည်း
မှားယွ င်းေလ၏။

ထိ သိ့မှားယွ င်း

ေသာ်လည်း

စိ တ်မေြပ ိင်။

၂၉

ထိ မှတပါး၊

ခါနာန်ြပည်မှသည် ခါလဒဲြပည် တိ င်ေအာင်၊ မတရားေသာေမထန်အမတိ ့ကိ များြပား
ေစေသာ်လည်းစိ တ်မေြပ ိင်။ ၃၀ အစိ းတရ ပ၍ သီ လပျက်ေသာ မိ န်းမ ပတတ် သမ ေသာ
ဤအမတိ ့ကိ သင်သည် ပမိ လျက်၊ သင့်စိ တ် ှ လံ းသည် အလွ န်မိက်ပါသည်တကား။ ၃၁
သင်၏ကဋီ တိက်ကိ ခပ်သိမ်းေသာ လမ်း၌ တည်၍၊ လမ်း ှ ိ တိင်းြမင့်ေသာ အရပ်ကိလပ်သြဖင့်၊
အခကိ ြငင်းေသာေ ကာင့် ြပည်တန်ဆာ ှ င့် မတ။ ၃၂ ကိ ယ်မဆိ င်ေသာ ေယာက်ျားကိ
ကိ ယ်လင်၏

ကိ ယ်စား

လက်ခံ၍ေမျာက်မထားေသာ

မိ န်းမ ှ င့်တ၏။

၃၃

ြပည်တန်ဆာမိ န်းမ ှ ိ သမ တိ ့သည် လက်ေဆာင် ကိ ခံ ယတတ် က၏။ သင်မကား၊
သင်၏ရည်းစားအေပါင်း

တိ ့အား

လက်ေဆာင်ကိ

ေပးတတ်၏။

အရပ်ရပ်တိ့က

လာ၍မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပေစြခင်းငှ ါ၊ သတပါး တိ ့ကိ ငှ ါးတတ်၏။ ၃၄ သိ ့ြဖစ်၍၊
သင်သည် အြခားေသာ ြပည်တန်ဆာ တိ ့ ှ င့် ြခားနားစွ ာ ပတတ်၏။ သင် ပသကဲ့ သိ ့
အဘယ်သ

မ မတရားေသာ

ေမထန်ကိ

မ ပတတ်။

သင်သည်

အခကိ

ခမခံ ၊

သတပါးတိ ့အားေပးေသာေ ကာင့် အြခားေသာ မိ န်းမတိ ့ ှ င့် ြခားနား၏။ ၃၅ သိ ့ြဖစ်၍၊
အိ ြပည်တန်ဆာမိ န်းမ၊

ထာဝရဘရား

၏အမိ န့်ေတာ်ကိ

နားေထာင်ေလာ့။

၃၆

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင် ၏ရည်းစားများ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ
ပ်တအေပါင်း တိ ့ ှ င့် မှားယွ င်းြခင်းအားြဖင့်၎င်း၊ သတိ ့အားေပးေသာ သား သမီ းတိ ့၏
အေသွ းအားြဖင့်၎င်း သင်သည်ကိယ် ှ က် ေ ကာက်ြခင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်းကိ
ထင် ှ ားစွ ာ ေဘာ်ြပေသာေ ကာင့်၊ ၃၇ သင့်ကိ ချစ်ေသာရည်းစား ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့် သင်ချစ် ေသာသ၊
မန်းေသာသ

အေပါင်းတိ ့ကိငါစေဝးမည်။

သင်၌အဝတ်

အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်းကိ

သင့်တဘက်ပတ်လည်၌

ငါြပသြဖင့်၊

အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ သမ ကိ ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

စေဝးေစ၍၊

ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်

သင်၌

၃၈ ေမျာက်မထားေသာမိ န်းမ ှ င့်၊

လအသက်ကိ သတ်ေသာ မိ န်းမတိ ့ကိ စီ ရင်သကဲ့ သိ ့ သင့်ကိ ငါစီ ရင်၍၊ ြပင်းစွ ာေသာ
ေဒါသအမျက်အေသွ းကိ ငါတိ က်မည်။ ၃၉ သင့်ကိ သတိ ့လက်သိ့ ငါအပ်သြဖင့်၊ သတိ ့သည်
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သင်၏ ကဋီ တိက်ကိ ဖျက်၍၊ သင်၏ြမင့်ေသာ အရပ်တိ့ ကိ

ဖိ ချ ကလိ မ့ ်မည်။

သင့်အဝတ်တိ့ကိခ တ်၍ လှ ေသာ တန်ဆာတိ ့ကိ လယ ပီ းလ င်၊ သင့်ကိ အဝတ်မေပး၊
အချည်းစည်း ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ ပစ်ထား ကလိ မ့ ်မည်။ ၄၀ လအလံ းအရင်းကိ လည်း ေခ သြဖင့်၊ သတိ ့
သည် ခဲ ှ င့်ပစ်၍၊ ထား ှ င့်ခတ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၄၁ သင့်အိ မ်တိ့ကိလည်း မီ း ိ ့၍များစွ ာေသာ
မိ န်းမ တိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ သင့်ကိ အြပစ်ဒဏ်ေပး ကသြဖင့်၊ သင်သည် ေနာက်တဖန်ြပည်တန်ဆာ
မလပ်ဘဲေနေစြခင်းငှ ါ ငါ ပ မည်။ ေနာက်တဖန် သင်သည်သတပါးတိ ့ကိ မငှ ါးရ။ ၄၂
ထိ သိ့ ငါ့ေဒါသစိ တ်ကိ ငါေြဖမည်။ သင့်ကိ မယံ ။ အလွ န်ပပန်ေသာ စိ တ် ငိ မ်း၍၊
ငါသည်အမျက်မထွ က်ဘဲ ငိ မ်သက်စွာ ေနမည်။ ၄၃ သင်သည် အသက်ငယ်ေသာ ကာလကိ
မေအာက်ေမ့၊ အရာရာ၌ ငါ့စိတ်ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ ေ ကာင့်၊ သင့်အြပစ်ကိ သင့်ေခါင်းေပ သိ ့
ငါသက်ေရာက်

ေစမည်။

စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ

ဆိ းညစ်ေသာအ ကံ ကိ ထပ်၍ ထိ အ ကံ အတိ င်းမ ပရ။
သမီ းြဖစ်၏ဟ

အမ ှ ိ သမ တိ ့အေပ

မှာ

၄၄ စကားပံ ကိ သံ းတတ်ေသာ

သအေပါင်းတိ ့က၊

အမိ ကဲ့သိ ့

သင့်ကိ ရည်မှတ်၍

စကားပံ ကိ

ေြပာ ကလိ မ့ ်မည်။

၄၅ သင်သည်လင် ှ င့်သားသမီ းကိ ွံ ှ ာေသာ မိ န်းမ သမီ းြဖစ်၏။

လင် ှ င့်သားသမီ းကိ ွံ ှ ာေသာ မိ န်းမ၏ ညီ မလည်းြဖစ်၏။ သင့်အမိ သည် ဟိ တိ အမျိုး၊
သင့်အဘ သည် အာေမာရိ လြဖစ်၏။ ၄၆ သင့်အစ်မသည် မိ မိသမီ းတိ ့ ှ င့်တကွ သင့်
လက်ဝဲဘက်၌ေနေသာ ှ မာရိ မိ ့ြဖစ်၏။ သင့်ထက် အသက်ငယ်ေသာ သင်၏ ညီ မသည်
မိ မိသမီ းတိ ့ ှ င့်တကွ သင့်လက်ျာဘက်၌ေနေသာ ေသာဒံ မိ ့ ြဖစ်၏။ ၄၇ သိ ့ရာတွ င်၊ သင်သည်
သတိ ့ထံ းစံ ကိ မလိ က်၊

သတိ ့ ပေသာ ွံ ှ ာဘွ ယ်အမမ သာ ပသည်မဟတ်၊

ထိ အမကိ

သာမညအမဟ၍ ထင်မှတ် သြဖင့်၊ သင်သည် အရာရာ၌သတိ ့ထက်သာ၍ ဆိ းညစ်ေပ၏။ ၄၈
ငါအသက် ှ င်သည်အတိ င်း၊

သင်သည်

ကိ ယ့ ်

သမီ းတိ ့ ှ င့်တကွ

ပသကဲ့ သိ ့၊

ညီ မေသာဒံ ှ င့်သ၏သမီ းတိ ့ သည် မ ပ က။ ၄၉ သင့်ညီ မေသာဒံ ၏ အြပစ်ဟမကား၊ သ ှ င့်
သ့သမီ းတိ ့သည် မာန ကီ းြခင်း၊ ဝစွ ာစားေသာက်ြခင်း၊ ငိ မ်ဝပ်စွာေကာင်းစားြခင်း ှ ိ ၍၊
ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ေသာ သတိ ့ကိ မေထာက်ပ့ံ ဘဲ ေန က၏။ ၅၀ မာနေထာင်လား၍ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ
စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာ ဘွ ယ်ေသာ အမတိ ့ကိ ပ က၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ သင်ြမင်သည် အတိ င်းသတိ ့ကိ
ငါပယ် ှ င်း ပီ ။ ၅၁ ှ မာရိ သည်လည်း၊ သင် ပမိ ေသာ ဒစ ိ က် တဝက်ကိမ မ ပမိ ။ သင်မကား၊
ညီ အစ်မတိ ့၏အြပစ်ကိ

မထင် ှ ားေစသည်တိင်ေအာင်၊

အမတိ ့ကိ သတိ ့ထက်မက များြပားစွ ာ ပေလ ပီ တကား။
အြပစ်တင်၍

စီ ရင်

လျက်ပင်၊

သတိ ့

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ
၅၂ သင်သည်ညီအစ်တိ့ကိ

ပသည်ထက်စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ

အမတိ ့ကိသာ၍ ပေသာေ ကာင့်၊ အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ ခံေလာ့။ သတိ ့သည် သင့်ထက်သာ၍

ေယဇေကျလ
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အြပစ်နည်း က၏။

သင်

မကား၊

တိ င်ေအာင် ပေသာေ ကာင့်

ညီ အစ်မတိ ့၏အြပစ်ကိ

စိ တ်ပျက်၍

အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ

သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံရေသာ ေသာဒံ ှ င့်သ၏ သမီ းများ၊

မထင် ှ ားေစသည်
ခံ ရေလာ့။

၅၃

ှ မာရိ ှ င့် သ၏သမီ းများကိ

တဖန်ငါေဆာင်ခဲ့ ေသာ အခါ၊သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာ သင်၏လတိ ့ကိ သတိ ့ ှ င့်အတ
ငါေဆာင်ခဲ့မည်။ ၅၄ သိ ့ြဖစ်၍၊ သင်သည် သတိ ့ကိ ှ စ်သိမ့ ်ေစ၍၊ ပေလသမ တိ ့ေ ကာင့်
စိ တ်ပျက်လျက်

အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ

ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

၅၅ သင်၏ညီ အစ်မေသာဒံ ှ င့်

သ၏သမီ းများ၊ ှ မာရိ ှ င့် သ၏သမီ းများတိ ့သည် အရင်ေနရာသိ ့ ြပန်ေရာက်ေသာအခါ၊
သင်သည်လည်း သင်၏ သမီ းတိ ့ ှ င့်တကွ အရင်ေနရာသိ ့ြပန်ေရာက်ရလိ မ့ ်မည်။ ၅၆
ရိ သမီ းများ ှ င့်

သတိ ့ပတ်လည်၌ေနေသာ

သင့်ပတ်လည်၌

ေနေသာ

သင့်ကိ ကဲ့ရဲ ့၍၊

ဖိ လိတိ သမီ းများတိ ့သည်မထီ မဲ့ြမင် ပ ကသြဖင့်၊

သင် ပေသာဒစ ိ က်အြပစ်မထင် ှ ားမှီ
သင့်ညီ မေသာဒံ ၏နာမကိ

သအေပါင်းတိ ့သည်

သင်သည်မာန

အလ င်း တ်မ မက်။

ေထာင်လားစဥ်ကာလတွ င်၊
ယခမကား၊

၅၈

သင်သည်

ကိ ယ်ဆိးညစ်ေသာအမ ှ င့် စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အမတိ ့၏ အြပစ်ကိ ခံ ရမည်ဟ
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
ဝန်ခံြခင်းပဋိ ညာဥ်ကိ

၅၉ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည်

ဖျက်လိေသာငှ ါ၊

သစာ

ဂတိ ကိ

မ ိ မေသ ပသည် ှ င့်အညီ

သင်၌ငါ ပမည်။ ၆၀ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ငါသည်သင့်အသက်ငယ်စဥ်၊ ဖွဲ ့ေသာပဋိ ညာဥ်ကိ
ေအာက်ေမ့၍၊ တဖန်ထာဝရ ပဋိ ညာဥ် သင် ှ င့်ဖွဲ ့ဦးမည်။ ၆၁ သင်သည် ဝန်ခံြခင်းပဋိ ညာဥ်ကိ
မေစာင့်ရ ေသာ်လည်း၊ ပဋိ ညာဥ်အားြဖင့် သင်၏ညီ အစ်မတိ က
့ ိ သင်၏သမီ းြဖစ်ဘိရ
့ ာငါေပး၍၊
သင်သည် ထိ သတိ ့ကိ လက်ခံေသာအခါ၊ သင် ပမိ ေသာအမများကိ ေအာက်ေမ့ ၍
ှ က်ေ ကာက်ရလိ မ့ ်မည်။

၆၂ ထိ အခါငါ၏ ပဋိ ညာဥ်ကိသင် ှ င့်ငါဖွဲ ့မည်။ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်သိရလိ မ့ ်မည်။ ၆၃ သင် ပဘးသမ ေသာ အမတိ က
့ ိ ငါမမှတ်။
စိ တ်ေြပေသာအခါ သင်သည် ေအာက်ေမ့၍ ှ က် ေ ကာက်ြခင်း ှ င့် မျက် ှ ာပျက်ြခင်းေ ကာင့်၊
တ်ကိ မဖွ င့ ်ဘဲ ေရလိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မ၏။

၁၇ တဖန်ထာဝရဘရား၏
အချင်းလသား၊
ပံ ေြပာလျက်၊
ထးြခားေသာ

သင်သည်ဣသေရလအမျိုးအား
၃

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မေသာ

အဆင်းအေရာင်၊

ှ ည်လျား ကီ းမားေသာ
သိ ့လာ၍၊

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊

များြပား

ေသာ

အေတာင် ှ ိ ေသာေ လင်းတ ကီ းသည်

အာရဇ် ပင်၏အဖျားကိ ကိင်လျက်၊

ေယဇေကျလ

စကားကိ

၄

၂

စကားထာဝှက်၍
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊
အေမွ း ှ င့်ြပည့်စံ ၍၊
ေလဗ န်ေတာင်

အြမင့်ဆံ းေသာ

အ ွ န့်တိ့ကိ
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ချိုးဆိ တ်၍ ကန်သွယ်ရာြပည်သိ့ ချီေဆာင် ပီ းလ င်၊ ကန်သည် မိ ့၌ စိ က်ေလ၏။

၅

မျိုးေစ့ကိ လည်းယ၍ ေရများရာလယ်ကွက်၌ ပျိုးလျက်၊ မိ ဃ်းမခပင်ကဲ့သိ ့ ထားေလ၏။ ၆
အရပ်နိမ့ ်လျက် ှ ည်လျားစွ ာ ွယ်ေသာ စပျစ် ွယ်ပင်ေပါက်၍၊ မိ မိ အခက်အလက်တိ့ကိ
ေ လင်းတ ှ ိ ရာ သိ ့

တ်လျက်၊ သ့ေအာက်သိ့ အြမစ်ထိးသြဖင့်၊ အကိ င်း အခက်

အလက်အ န့်တိ့ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ စပျစ် ွယ်ပင် ြဖစ်ေလ၏။ ၇ အေမွ းထထပ်၍ ကီ းစွ ာေသာ
အေတာင် ှ ိ ေသာ

ေ လင်းတ ကီ းတေကာင် ှ ိ ၏။

ေချာင်းေြမာင်းနားမှာ

စပျစ်ပင်သည်မိမိစိက်ရာ

ထိ ေ လင်းတ၏ေကျးဇးေ ကာင့်၊

ေရကိ ရအံ့ ေသာငှ ါ

သ ှ ိ ရာသိ ့အြမစ်သွယ်ဝိက်၍ အကိ င်း လည်း ထိ းေလ၏။ ၈ အခက်အလက် ှ င့်ြပည့်စံ ၍
အသီ းကိ သီးသြဖင့်၊

သန်ြမန်ေသာ

စပျစ် ွယ်ပင်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ

ေရများရာ

အရပ်၊

ေြမေကာင်းေသာလယ်ကွက်၌ ထိ အပင်ကိ စိ က်ေလ ပီ ။ ၉ သိ ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏
အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ထိ အပင်သည် ေကာင်းစားရမည်ေလာ။

ိ း ွမ်းေစြခင်းငှ ါ

အြမစ်ကိ တ်၍ အသီ းကိ ဆွတ်ရမည် မဟတ်ေလာ။ ေပါက်ေလသမ ေသာ အ ွက်တိ့သည်
ိ း ွမ်းရ ကလိ မ့ ်မည်။ အြမစ် ှ င့် တကွ သတ်သင်ပယ် ှ င်း ြခင်း အမကိ ပီ းေစြခင်းငှ ါ ကီ းေသာ
တန်ခိး၊ များြပားေသာ အလံ းအရင်းကိ အလိ မ ှ ိ ။ ၁၀ စိ က်လျက် ှ ိ ၍ ေကာင်းစားရာမည်ေလာ။
အေ ှ ေလတိ
့
က်ေသာအခါ
လယ်ကွက်၌

အကန်အစင် ိ း ွမ်းရမည်

မဟတ်ေလာ။

ိ း ွမ်းရ လိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

ကီ းပွ ါးေသာ

၁၁ တဖန်ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၁၂ ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးအား သင်ေြပာရ
မည်မှာ၊ ဤစကားအဘယ်သိ့ဆိလိသည်ကိ နားလည် က
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့

ေရာက်၍၊

သေလာ။ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည်

ေယ ှ လင် ှ င်ဘရင် ှ င့်မးေတာ်

မတ်ေတာ်

တိ ့ကိ

ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့သိမ်းသွ ား ပီ ။ ၁၃ ေဆွ ေတာ်မျိုးေတာ်ထဲက တေယာက်ကိယ၍ ပဋိ ညာဥ်ဖွဲ ့လျက်
သစာတိ က်ေလ ပီ ။ ၁၄ ထိ ိင်ငံသည် ယတ်ည့ံ ၍ေနာက်တဖန်မထမ က

ဘဲ ၊ သစာေတာ်ကိ

ေစာင့်ေသာအားြဖင့်သာ တည်ေစြခင်း ငှ ါ၊ အား ကီ းေသာ ိင်ငံသားတိ ့ကိလည်း သိ မ်းသွ ား ပီ ။
၁၅ သိ ့ရာတွ င်၊ ြမင်းများ၊ လများတိ ့ကိ ေတာင်းြခင်း ငှ ါ သံ တမန်ကိ အဲ ဂတုြပည်သိ့ေစလွ တ်၍

ပန်ကန်ေလ ပီ ။ ထိ သိ့ ပေသာသသည် ေကာင်းစားရမည်ေလာ။ ေဘး လွ တ်ရမည်ေလာ။
သစာဖျက် ပီ းမှလွ တ်ရမည်ေလာ။
ငါအသက် ှ င်သည်အတိ င်း၊
ှ င်ဘရင်၏သစာကိ မ ိ မေသ

၁၆

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

အကယ်စင်စစ်

ှ င်ဘရင်

အရာ၌

ခန့်ထားေသာ

ပ၍ ပဋိ ညာဥ်ကိဖျက်ေသာေ ကာင့်၊ ထိ ှ င်ဘရင်ေနရာ

ဗာဗလန် မိ အ
့ လယ်၌ေသရလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ဖာေရာဘရင်သည်လည်း လများတိ ့ကိ သတ် ြခင်းငှ ါ၊
အား ကီ းေသာ
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ေဆာက်ေသာ်လည်း၊

သ့အဘိ ့စစ်တိက်၍

မ ိင်ရာ။

၁၈

အေ ကာင်းမကား၊

ေယ ှ လင်မင်းသည် လက်ချင်း ိ က် ပီ းမှ၊ သစာေတာ်ကိမ ိ မေသ ပ၍ ပဋိ ညာဥ်ကိဖျက်လျက်၊
ဤအမအလံ းစံ တိ ့ကိ ပေသာ ေ ကာင့် ေဘးမှမလွ တ်ရ။ ၁၉ ထိ ေ ကာင့်၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ငါအသက် ှ င်သည်အတိ င်း အကယ်စင်စစ် ငါ၏သစာကိ မ ိ မေသ ပ၍
ငါ၏ပဋိ ညာဥ်ကိ ဖျက်ေသာအြပစ် ကိ သ၏ေခါင်းေပ သိ ့ ငါသက်ေရာက်ေစမည်။ ၂၀ ငါသည်
ပိ က်ကွန် ှ င့်အပ်၍၊ ငါ၏ေကျာ့ကွ င်း ှ င့် ေကျာ့ ပီ းလ င်၊ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ေဆာင်သွားမည်။ ငါ့ကိ
ြပစ်မှားေသာအြပစ်ေ ကာင့် ထိ မိ ့၌ ငါစစ်ေ ကာစီ ရင် မည်။

၂၁ သ့ထံမှေြပးေသာ

သများ ှ င့်သရဲ များအေပါင်း တိ ့သည် ထားြဖင့် ဆံ းြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊ ကျန် ကင်းေသာ
သတိ ့သည် အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပား ကလိ မ့ ်မည်။ ငါထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့
သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
ကား၊

ြမင့်ေသာ

အာရဇ် ပင်၌

အ ွ န့်ဖျားတိ ့တွင်
ငါစိ က် ပျိုးမည်။

ေသာ

၂၂ တဖန် အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်

အြမင့်ဆံ းေသာ

အ ွ န့်

အ ွ န့်ကိဆိတ်၍၊

ကိ

ငါယ၍စိ က်မည်။

ြမင့်ြမတ်ေသာ

ေတာင်ေပ မှာ

၂၃ အြမင့်ဆံ းေသာ ဣသေရလေတာင်ေပ မှာ ငါ စိ က်ပျိုး ပီ းမှ၊

အခက်အလက် ှ င့်ြပည့်စံ ၍ အသီ းကိ သီ းသြဖင့်၊ ေကာင်းမွ န်ေသာ စပျစ် ွယ်ပင်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။
ထိ အပင်ေအာက်၌၎င်း၊
ေနရာကျ ကလိ မ့ ်မည်။

အခက်အလက်အရိ ပ်၌၎င်း၊
၂၄

နိမ့ ်ေသာအပင်ကိချီးေြမာက်ေ ကာင်း၊

ငှ က်မျိုးအေပါင်းတိ ့သည်

ငါထာဝရဘရားသည်ြမင့်ေသာ
စိ မ်းလန်းေသာ

အပင်ကိ

အပင်ကိ ှ ိမ့ ်၍၊
ေသွ ့ေြခာက်ေစ၍၊

ေသွ ့ေြခာက်ေသာအပင်ကိ စိ မ်းလန်းေစေ ကာင်းများကိ ၊ ေတာသစ်ပင် ှ ိ သမ တိ ့သည်
သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါထာဝရဘရားသည် စကားေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ပမည်ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၈ တဖန်ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၂ အဘတိ ့သည်

ချဥ်ေသာစပျစ်သီးကိ စား၍ သားတိ ့သည် သွ ားကျိန်းလျက် ှ ိ က၏ဟ၊ သင်တိ့သည်
ဣသေရလြပည်ကိရည်မှတ်၍ စကားပံ ကိ သံ းေသာအခါ အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်း။ ၃
အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ အသက် ှ င်သည်အတိ င်း ေနာက်တဖန်
ဣသေရလြပည် ၌ ထိ စကားပံ ကိ သံ းရေသာ အေ ကာင်းမ ှ ိ ရ။ ၄ ဝိ ညာဥ်အေပါင်းတိ ့ကိ
ငါပိ င်၏။ အဘ၏ဝိ ညာဥ် ကိ ငါပိ င်သကဲ့ သိ ့သား၏ဝိ ညာဥ်ကိလည်း ငါပိ င်၏။ ြပစ်မှားေသာ
ဝိ ညာဥ်သည် အသက်ေသရမည်။ ၅ လမည်သည်ကား၊ သေဘာေြဖာင့်၍ တရား ေသာအမ၊
ဟတ်မှန်ေသာ အမကိ ပလ င်၎င်း၊ ၆ ေတာင်ေပ မှာမစား၊ ဣသေရလအမျိုး ကိ းကွ ယ်ေသာ
ပ်တတိ ့ကိ မဖးမေမ ာ်၊ သ့မယားကိ မြပစ်မှား၊ ဥတေရာက်ေသာ မိ န်းမကိ မချဥ်းကပ်၊ ၇
အဘယ်သကိ မ မ ှ ဥ်းဆဲ ၊ ေ ကးစားေပါင်ထား ေသာ ဥစာကိ ြပန်၍မေပးဘဲ မေန၊ သ့ဥစာကိ
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အ ိင် အထက်မလမယ၊ ငတ်မွတ်ေသာသကိ ေက းေမွ း၍၊ အဝတ်မ ှ ိ ေသာသကိ
အဝတ် ှ င့်ဖံ းလမ်းလ င်၎င်း၊

၈ အတိ းစား၍ ေငွ ကိမေချး၊ အဓမအမကိ လက်မခံ ၊

သတပါးအမကိ တရားသြဖင့် စီ ရင်ြခင်း၊ ၉ ငါစီ ရင်ထံ းဖွဲ ့သည် အတိ င်းကျင့်၍ သစာ
ေစာင့်ြခင်းကိ ပလ င်၎င်း၊ ထိ သသည် ေြဖာင့်မတ်ေသာ သြဖစ်၏။ အကယ်စင်စစ်
အသက် ှ င်ရလိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ သိ ရ
့ ာတွ င်၊ ထိ သ၏သားသည်
ထားြပတိ က် ေသာသ၊ လအသက်ကိသတ်ေသာသ၊ အရင်ဆိခဲ့ ပီ းေသာ ဒစ ိ က်တစံ တခကိ
ပေသာသ၊

၁၁

အရင်ဆိခဲ့ ပီ းေသာ

သ့မယားကိ ြပစ်မှားြခင်း၊

သစ ိ က်ကိမ ပ၊

ေတာင်

၁၂ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ေသာ သကိ

ေပ မှာစားြခင်း၊

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊ သ့ဥစာကိ

အ ိင်အထက်လယြခင်း၊ ေပါင်ထားေသာ ဥစာကိ ြပန်၍မေပးဘဲ ေနြခင်း၊
ဖးေမ ာ်ြခင်း၊

ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အမကိ ပြခင်း၊

သြဖစ်လ င်၊

အသက် ှ င်ရမည်ေလာ။

ပ်တကိ

၁၃ အတိ းစား၍ေငွ ေချးြခင်းကိ ပေသာ

အသက်မ ှ င်ရ။

ထိ ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်

ေသာ

အမများကိ ပေသာေ ကာင့်၊ စင်စစ်အေသသတ် ြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ေသထိ က်ေသာအြပစ် ှ ိ ၏။
၁၄ သိ ့ရာတွ င်၊ ထိ သ၏သားသည် အဘ ပသမ ေသာ ဒစ ိ က်တိ့ကိ ြမင်၍ဆင်ြခင်သြဖင့်၊

ထိ သိ့ေသာ အမတိ ့ကိမ ပ၊ ၁၅ ေတာင်ေပ မှာမစား၊ ဣသေရလအမျိုးကိ းကွ ယ် ေသာ
ပ်တတိ ့ကိ မဖးမေမ ာ်၊ သ့မယားကိ မြပစ်မှား၊

၁၆ အဘယ်သကိ မ

မ ှ ဥ်းဆဲ ၊

ေပါင်ထားေသာ ဥစာကိ မသိ မ်း၊ သ့ဥစာကိ အ ိင်အထက်မလမယ၊ ငတ်မွတ်ေသာသကိ
ေက းေမွ းြခင်း၊

အဝတ်မ ှ ိ ေသာ

သကိ ချမ်းသာေပးြခင်း၊
ေစာင့်ေ ှ ာက်လ င်၊

အတိ း

သကိ အဝတ် ှ င့်ဖံ းလမ်းြခင်း၊
မစားဘဲ ေငွ ေချးြခင်းကိ

ထိ သသည်အဘ၏

၁၇

ဆင်းရဲ ေသာ

ပ၍ငါစီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ

အြပစ်ေ ကာင့်

အေသခံ ရမည်မဟတ်။

စင်စစ်အသက် ှ င်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ အဘမကား၊ မိ မိညီအစ်ကိကိအထပ်ထပ်

ှ ဥ်းဆဲ လျက်၊

သ့ဥစာကိ အ ိင်အထက်လယလျက်၊ မိ မိအမျိုးသားချင်းတိ ပတွ င် မေကာင်းေသာ အမကိ
ပေသာ အြပစ်ေ ကာင့်၊ အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ၁၉ သင်တိ့ကလည်း၊ အဘယ်သိ့နည်း။
သားသည် အဘ၏ အြပစ်ကိ မခံ ရသေလာဟ ေမး ကေသာ်၊ သား သည် တရားေသာအမ၊
ဟတ်မှန်ေသာအမကိ ပ၍၊
အသက် ှ င်ရလိ မ့ ်မည်။

ငါစီ ရင်ထံ းဖွဲ ့သမ အတိ င်း
၂၀ ြပစ်မှားေသာသသည်

ကျင့်ေစာင့်လ င်၊

စင်စစ်

အေသခံ ရမည်။ သား သည်

အဘ၏အြပစ်ကိမခံ ရ။ အဘသည် သား၏အြပစ် ကိ မခံ ရ။ တရားေသာသသည်
တရားစွ ာ ပြခင်းအကျိုး ကိ ၎င်း၊ မတရားေသာသသည် မတရားစွ ာ ပြခင်း အြပစ်ကိ၎င်း
ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ သိ ့ရာတွ င်၊ မတရားေသာသသည် မိ မိ ပမိ သမ ေသာ ဒစ ိ က်တိ့ကိ
ကဥ်ေ ှ ာင်လျက်၊ ငါစီ ရင်ထံ းဖွဲ ့သမ တိ ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍၊ တရားေသာအမ၊ ဟတ်မှန်ေသာ
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အမတိ ့ကိ ပလ င်၊ ေသြခင်း ှ င့်လွ တ်၍ စင်စစ်အသက် ှ င်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ ပမိ သမ ေသာ
ဒစ ိ က်အြပစ်တိ့ကိ သတဘက် ၌ မမှတ်ရ။ ပမိ ေသာေြဖာင့်မတ်ြခင်းအမေ ကာင့် အသက်
ှ င်ရလိ မ့ ်မည်။

၂၃ မတရားေသာသသည်မိမိအကျင့် တိ ့ကိေ ှ ာင်၍ အသက်မ ှ င်၊

အေသခံ ြခင်းအမ၌ ငါသည်အနည်းငယ် ေသာ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်း ှ ိ သေလာ။ ၂၄ သိ ့ရာတွ င်။
တရားေသာသသည်ေဖာက်ြပန်၍၊ အဓမအမကိ ၎င်း၊ မတရားေသာသ ပသမ ေသာ စက်ဆပ်
ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်

အမတိ ့ကိ၎င်း ပလ င်၊

အသက် ှ င်ရမည်

ေလာ။

အရင် ပသမ ေသာ

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအမတိ ့ကိ မမှတ်၊ သသည် လွ န်ကျူးေသာအမ၊ ြပစ်မှားေသာ အြပစ်ေ ကာင့်
အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

၂၅ သိ ့ေသာ်လည်း သင်တိ့က၊ ထာဝရဘရား

စီ ရင်ချက်မေြဖာင့်ဟ ဆိ ကသည်တကား။ အိ ဣသေရလ အမျိုး၊ ငါစီ ရင်ချက်သည် ေြဖာင့်၍၊
သင်တိ့

စီ ရင်ချက်

ေကာက်သည်

မဟတ်ေလာ။

၂၆

တရားေသာသသည်

တရားေသာအမကိ ပယ်၍ အဓမအမကိ ပလ င်၊ ထိ အမေ ကာင့် ေသရမည်။ ပမိ ေသာ
အဓမအမေ ကာင့် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ၂၇ ထိ အတ၊ မတရားေသာသသည်
မိ မိ ပမိ ေသာ အဓမအမကိ ေ ှ ာင်၍၊ တရားေသာအမ၊ ဟတ်မှန်ေသာ အမကိ ပလ င်၊
မိ မိအသက်ကိ ကယ် တ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၈ ပမိ သမ ေသာ အဓမအမတိ ့ကိ ဆင်ြခင်၍
ေ ှ ာင်ေသာေ ကာင့်၊ ေသြခင်း ှ င့်လွ တ်၍ စင်စစ်အသက် ှ င်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၉ သိ ့ေသာ်လည်း
ဣသေရလအမျိုးက၊ ထာဝရ ဘရားစီ ရင်ချက်မေြဖာင့်ဟ ဆိ ကသည်တကား။ အိ ဣသ
ေရလအမျိုး၊ ငါစီ ရင်ချက်သည် ေြဖာင့်၍၊ သင်တိ့ စီ ရင်ချက်ေကာက်သည် မဟတ်ေလာ။ ၃၀
သိ ့ြဖစ်၍၊

အိ ဣသေရလအမျိုး၊

သင်တိ့

အသီ း

အသီ းကျင့် ကသည်အတိ င်း

အကျိုးအြပစ်ကိငါစီ ရင်မည်။ သင်တိ့သည် အဓမအမ ှ ိ သမ တိ ့ကိ စွ န့်ပစ်၍ ေြပာင်းလဲ
ကေလာ့။ ေြပာင်းလဲ ကေလာ့။ ဒစ ိ က်အြပစ်ေ ကာင့် ထိ မိ၍ ဆံ းြခင်းသိ ့မေရာက် က ှ င့်။ ၃၁
သင်တိ့သည် ပသမ ေသာ လွ န်ကျူးြခင်းအမ တိ ့ကိ စွ န့်ပစ်၍ အသစ်ေသာ ှ လံ း၊ အသစ်ေသာ
စိ တ် သေဘာကိ ြပင်ဆင် ကေလာ့။ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သင်တိ့သည် အဘယ်ေ ကာင့်
အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ လိ သနည်း။ ၃၂ အေသခံ ရေသာ သ၏ အေသခံ ြခင်းအမ၌ ငါသည်
ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းမ ှ ိ ။ ထိ ေ ကာင့်၊ေြပာင်းလဲ ၍ အသက် ှ င် ကေလာ့ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ် မ၏။

၁၉ ထိမှတပါး၊ ဣသေရလမင်းသားတိ့အတွက် ငိေ ကးြမည်တမ်းလျက်ေြပာရမည်မှာ၊
၂ သင်၏အမိ ကားအဘယ်သနည်း။ ြခေသ့ မ ြဖစ်၏။ ြခေသ့ တိ ့တွင် အိ ပ်လျက်ေန၍၊

ြခေသ့ ပျိုတိ ့တွင် မိ မိသားတိ ့ကိ ေက းေမွ း၏။ ၃ ေက းေမွ းေသာသားတေကာင်သည် ြခေသ့ ပျို
ြဖစ်၍၊ ေတာတိ ရ စာန်တိ့ကိဘမ်းဆီ းြခင်းငှ ါ၊ သင်၏ လတိ ့ကိလည်း ကိ က်စားတတ်၏။ ၄
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လမျိုးတိ ့သည် ကား၍ေြမတွ င်း၌ ထိ ြခေသ့ ပျို ကိ ဘမ်း ပီ းလ င်၊ သံ ကိ း ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်၍
အဲ ဂတုြပည်သိ့ ယသွ ား က၏။

၅ သားဆံ း ံ းေ ကာင်းကိ အမိ သည် ြမင်၍ စိ တ်

ပျက်ေသာအခါ၊ သားတေကာင်ကိ ယြပန်၍ ြခေသ့ ပျို ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ပသြဖင့်၊

၆

သသည်လည်း၊ ြခေသ့ တိ ့ ှ င့်ေပါင်းေဘာ်၍ ြခေသ့ ပျိုြဖစ်လျက်၊ ေတာတိ ရ စာန်တိ့ကိ
ဘမ်းဆီ းြခင်းငှ ါ၊ သင်၏လတိ ့ကိလည်း ကိ က်စား၏။

၇ သတိ ့ မဆိ းများကိ သိ၍၊

သတိ ့ မိ မ့ ျားကိ သတ်သင် ပယ် ှ င်းေလ၏။ ေဟာက်ေသာအသံ ေ ကာင့် ြပည် ှ င့်ြပည် ၌
ှ ိ သမ တိ ့သည် ဆိ တ်ညံလျက် ှ ိ က၏။ ၈ ထိ အခါ လမျိုးတိ ့သည် ေကျးလက်အရပ်ရပ်တိ့
က တိ က်လာ၍ ပိ က်ကွန် ှ င့်ဝိ င်း ပီ းလ င်၊ ေြမတွ င်း၌ ဘမ်း က၏။

၉ သံ ကိ း ှ င့်

ချည်လျက်ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ ေဆာင်သွား၍၊ သ၏အသံ သည် ဣသေရလေတာင်
ေပ မှာ ေနာက်တဖန်မြမည်ေစြခင်းငှ ါ ေ ှ ာင်အိမ်၌ ေလှာင်ထား က၏။ ၁၀ သင်၏အမိ သည်
သင် ှ င့်တလျက်၊ ေရနားမှာ စိ က်ေသာ စပျစ် ွယ်ပင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်၏။ ေရများေသာ ေ ကာင့်
အခက်အလက် ှ င့် ြပည့်စံ ၍၊ များစွ ာေသာအသီ း ကိ သီ းတတ်၏။ ၁၁ မင်းတိ ့အသံ းအေဆာင်
ရာဇလှ ံ တံ ဘိ ့ ခိ င်ခ့ံ ေသာ တံ ဖျာတိ ့ ှ င့် ြပည့်စံ ၏။ ထထပ်၍များြပားေသာ အခက် အလက်တိ့ ှ င့်
အရပ်ြမင့်၍ ထင် ှ ားေလ၏။ ၁၂ သိ ့ရာတွ င်၊ ေဒါသအ ှ ိ န်အားြဖင့်

တ်၍ ေြမေပ မှာ

လှ ဲ ချေလ ပီ ။ အေ ှ ေလသည်
့
တိ က်၍အသီ း ကိ ပိ တ်ေြခာက်ေစ၏။ ခိ င်ခ့ံ ေသာတံ ဖျာတိ ့သည်
ကျိုး၍ ေသွ ့ေြခာက်သြဖင့်၊ မီ းေလာင်ြခင်းကိ ခံ ရ က ပီ ။

၁၃ ယခမကား ေရမ ှ ိ ၊

ေသွ ့ေြခာက်ေသာလွ င်ြပင် အရပ်၌ စိ က်လျက် ှ ိ ၏။ ၁၄ အခက်အလက်တံဖျာတခထဲ က
မီ းထွ က်၍ အသီ းကိ က မ်းေလာင် ပီ း။ အစိ းရေသာ ရာဇလှ ံ တံ ဘိ ့ ခိ င်ခ့ံ ေသာတံ ဖျာတစံ
တခမ မကျန် ကင်း။ ဤေ ကား၊ ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်း အေ ကာင်းြဖစ်၏။ ငိ ေ ကးမည်
တမ်းစရာ အေ ကာင်းလည်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၂၀ သကရာဇ်

ခနစ်ခ၊

ပဥမလဆယ်ရက်ေန့တွင်၊

ဣသေရလအမျိုး

အသက် ကီ းသတိ ့သည် ထာဝရဘရား ကိ ေမးေလ ာက်ြခင်းငှ ါ လာ၍ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ထိ င်ေန က၏။
၂ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၃ အချင်းလသား၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့် ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီ းသတိ ့အား
ဆင့်ဆိ

ရမည်မှာ၊

သင်တိ့သည်

ငါ့ထံ၌

ေမးေလ ာက်ြခင်းငှ ါ

ငါအသက် ှ င်သည်အတိ င်း သင်တိ့ ေမးေလ ာက်ြခင်းကိ ငါမခံ ။
သင်သည်သတိ ့ကိ

စစ်ေ ကာ

ေလာ့။

စစ်ေ ကာေလာ့။

လာ ကသေလာ။
၄ အချင်းလသား၊

သတိ ့ဘိးေဘး ပဘးေသာ

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်အမကိ ေဘာ်ြပ၍၊ ၅ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိဆင့်ဆိ
ရမည်မှာ၊ ဣသေရလအမျိုး ငါေ ွးေကာက်၍၊ အဲ ဂတု ြပည်၌ သတိ ့အား ထင် ှ ားလျက်၊
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ငါသည်သင်တိ့၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ၊ ယာကပ်အမျိုး သားတိ ့ အား
ကျိန်ဆိသည်ကာလ၊
အထွ ဋ်ြဖစ်၍

၆ သတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ ငါ တ် ပီ းလ င်၊ ြပည် တကာတိ ့၏

ိ ့ ှ င့်ပျားရည်

စီ းေသာြပည်၊ သတိ ့အဘိ ့ငှါ

ကည့် ေသာ ြပည်သိ့

ေဆာင်သွားြခင်းငှ ါ ကျိန်ဆိေသာအခါ၊ ၇ သင်တိ့အသီ းအသီ း ဖးေမ ာ်ေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာ
ဘွ ယ်အရာတိ ့ကိ စွ န့်ပစ် ကေလာ့။ အဲ ဂတု ပ်တတိ ့ ှ င့် ကိ ယ်ကိကိယ် မညစ် းေစ က ှ င့်။
ငါသည်သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏ဟ ငါဆိ ေသာ်လည်း၊ ၈ သတိ ့သည်
နားမေထာင်၊

ငါ့ကိပန်ကန် က၏။

အသီ း

သီ းဖးြမင်ေသာ

အရာတိ ့ကိ၎င်း၊ အဲ ဂတု ပ်တကိ ၎င်း၊ မစွ န့်ပစ်ဘဲေန

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်

က၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ သတိ ့၌

ငါ့ေဒါသစိ တ်ေြပမည်အေ ကာင်း၊ အဲ ဂတုြပည် ထဲ မှာ သတိ ့အေပ သိ ့ ငါ့အမျက် ှ ိ န်ကိ
သွ န်းေလာင်းမည် ဟ ငါအ ကံ ှ ိ ၏။ ၉ သိ ့ရာတွ င်၊ သတိ ့ေနေသာ တပါးအမျိုးသားတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ၊
ငါ၏နာမအသေရကိ

မပျက်ေစြခင်းငှ ါ၊

ငါသည်

နာမေတာ်အတွ က်စီရင်၍၊

တပါးအမျိုးသားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ထင် ှ ားလျက်၊ သတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေလ
အဲ ဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်၍ ေတာသိ ့ ေရာက် ေသာအခါ၊

၏။ ၁၀

၁၁ ကျင့်ေသာသ၌

အသက် ှ င်စရာအေ ကာင်း ြဖစ်ေသာ ငါ၏စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ ငါေဘာ်ြပ၏။ ၁၂ ထိ မှတပါး၊
ငါထာဝရဘရားသည် သတိ ့ကိ သန့် ှ င်းေစသည်ဟ သတိ ့သည် သိ မည်အေ ကာင်း၊ ငါ ှ င့်
သတိ ့စပ် ကားမှာ လကဏာသက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါ၏ ဥပသ်ေန့တိ့ကိ ငါခန့်ထား၏။ ၁၃
သိ ့ရာတွ င်၊

ဣသေရလအမျိုးသည်

ေတာ၌ငါ့ကိ

ပန်ကန် က၏။

ကျင့်ေသာသ၌

အသက် ှ င်စရာ အေ ကာင်းြဖစ်ေသာ ငါ၏စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်ကိ မေစာင့် ေ ှ ာက်၊ မထီ မဲ့ြမင် ပ၍
ငါ၏ဥပသ်ေန့တိ့ကိ အလွ န် တ်ချ က၏။ ထိ အခါ သတိ ့ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ၊ ေတာ၌သတိ ့
အေပ သိ ့ ငါ့အမျက်အ ှ ိ န်ကိ သွ န်းေလာင်းမည်ဟ အ ကံ

ှ ိ ၏။

၁၄ သိ ့ရာတွ င်၊

ငါ တ်ေဆာင်ြခင်းေကျးဇးကိ ြမင် ေသာ တပါးအမျိုးသားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါ၏နာမအသေရကိ
မပျက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါသည် နာမေတာ်အတွ က် စီ ရင် ေလ၏။ ၁၅ တဖန်၊ ြပည်တကာတိ ့၏
အထွ ဋ်ြဖစ်၍ ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ ြပည်၊ သတိ ့အားငါေပးေသာြပည်သိ့ မပိ ့ေဆာင်ြခင်းငှ ါ၊
ေတာ၌ ငါကျိန်ဆိ၏။ ၁၆ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် ပ်တများကိ ငဲ့ ကွ က်ေသာေ ကာင့်၊
ငါ၏စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ မေစာင့် ေ ှ ာက်၊ မထီ မဲ့ြမင် ပ၍ ငါ၏ဥပသ်ေန့တိ့ကိ တ်ချ က၏။
၁၇ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ငါသည်သတိ ့ကိ ှ ေြမာေသာ ေ ကာင့် မဖျက်ဆီး၊ ေတာ၌ဆံ း ံ းေစြခင်းငှ ါ

မ ပ။

၁၈

သားေြမးတိ ့အားလည်း၊

သင်တိ့၏

ဘိ းေဘး

စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ

မေစာင့်ေ ှ ာက် က ှ င့်။ သတိ ့၏ ပ်တများအားြဖင့် ကိ ယ်ကိမညစ် းေစ က ှ င့်။ ၁၉ ငါသည်
သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ငါ၏စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍
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ကျင့် ကံ ကေလာ့။

၂၀ ငါ၏ဥပသ်ေန့တိ့ကိလည်း

သန့် ှ င်းေစ ကေလာ့။ ငါသည်

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်သည် ဟ၊ သင်တိ့သည်သိမည်အေ ကာင်း၊
ထိ ဥပသ်ေန့တိ့ကိ ငါ ှ င့်သင်တိ့စပ် ကားမှာ လကဏာသက်ေသြဖစ်ေစ က

ေလာ့ဟ ငါဆိ ၏။

၂၁ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သတိ ့၏သားေြမးတိ ့သည် ငါ့ကိ ပန်ကန် က၏။ ကျင့်ေသာသ၌

အသက် ှ င်စရာ အေ ကာင်းြဖစ်ေသာ၊ ငါ၏စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ မေစာင့် ေ ှ ာက်၊
မကျင့် ကံ ဘဲ ေန၍၊ ငါ၏ဥပသ်ေန့တိ့ကိ
ေဒါသစိ တ်ကိ ေြပေစ

တ်ချ

က၏။ ထိ အခါ ငါသည်သတိ ့၌

ြခင်းငှ ါ၊ ေတာထဲ မှာငါ၏ အမျက်အ ှ ိ န်ကိ သတိ ့အေပ သိ ့

သွ န်းေလာင်းမည်ဟ အ ကံ ှ ိ ၏။ ၂၂ သိ ့ရာတွ င်၊ ငါ တ်ေဆာင်ြခင်း ေကျးဇးကိ သိ ြမင်ေသာ
တပါးအမျိုးသားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါ၏နာမ အသေရကိ မပျက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါသည်နာမေတာ်အတွ က်
သည်းခံ လျက်ေန၏။ ၂၃ တဖန် ငါသည် သတိ ့ကိ အတိ င်းတိ င်း အြပည် ြပည် အရပ်ရပ်တိ့သိ့
ကွဲ ြပားေစြခင်းငှ ါ ေတာ၌ ကျိန်ဆိ၏။ ၂၄ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် ဘိ းေဘးတိ ့
ကိ းကွ ယ်ေသာ ပ်တများကိ ငဲ့ ကွ က်ေသာေ ကာင့်၊ ငါ၏ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ မေစာင့်ေ ှ ာက်၊
မထီ မဲ့ြမင် ပ၍ ငါ၏ ဥပသ်ေန့တိ့ကိ တ်ချ က၏။ ၂၅ ထိ ေ ကာင့်၊ မေကာင်းေသာစီ ရင်ချက်၊
အသက် မ ှ င်ရေသာ ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ ငါေပး၏။ ၂၆ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ကိ
သတိ ့သည် သိ မည်အေ ကာင်း၊ သတိ ့ကိဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့သည် သားဦ းအေပါင်းတိ ့ကိ
မီ းြဖင့် ပေဇာ်ရာတွ င်၊ သတိ ့ပေဇာ် သကာများအားြဖင့် ငါညစ်

းေစ၏။ ၂၇ သိ ့ြဖစ်၍၊

အချင်းလသား၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား ၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ
ရမည်မှာ၊ သင်တိ့၏ဘိ းေဘးတိ ့သည် ငါ့ကိအထပ်ထပ် ြပစ်မှား၍ တ်ချ ကသည်တကား။
၂၈

သတိ ့အား

ေပးြခင်းငှ ါ

ငါကျိန်ဆိေသာြပည်သိ့

ေဆာင်သွင်းေသာအခါ၊

သတိ ့သည်ြမင့်ေသာေတာင်၊ ထထပ်ေသာ သစ်ပင် ှ ိ သမ တိ ့ ကိ ကည့် ၍၊ ထိ အရပ်တိ့ ၌
ယဇ် ပေဇာ်ြခင်း၊ ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်ေသာ အလဒါန ကိ တင်ြခင်း၊ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့ြခင်း၊
အရည်ပေဇာ် သကာသွ န်းေလာင်းြခင်းတိ ့ကိ ပ က၏။ ၂၉ ငါကလည်း၊ သင်တိ့သွားတတ်ေသာ
ြမင့်ရာ အရပ်ကား၊ အဘယ်နည်းဟ ေမးေသာ်လည်း၊ ယေန့ တိ င်ေအာင် ြမင့်ရာအရပ်ဟ
ဆိ လိေသာ ဗာမာအမည် ြဖင့် သမတ် က၏။ ၃၀ သိ ့ြဖစ်၍၊ သင်သည် အ ှ င်ထာဝရဘရား၏
အမိ န့်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ အိ ဣသေရလအမျိုး၊
သင်တိ့သည် ဘိ းေဘးတိ ့ ထံ းစံ အတိ င်း ညစ်

းလျက်၊ သတိ ့ ပေသာစက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်

အမတိ ့ကိ ပ၍ မှားယွ င်းလျက်၊ ၃၁ ပေဇာ်သကာ ပသြဖင့်၎င်း၊ ကိ ယ်သားတိ ့ကိ မီ းြဖင့်
ပေဇာ်သြဖင့်၎င်း၊ ယေန့တိင်ေအာင်

ပ်တ အေပါင်းတိ ့ ှ င့် ညစ်

းလျက် ှ ိ ကစဥ်တွင်၊

ငါသည် သင်တိ့ ေမးေလ ာက်ြခင်းကိ ခံ ရမည်ေလာ။ ငါအသက်
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သင်တိ့ေမးေလ ာက်ြခင်းကိ ငါမခံ ။ ၃၂ ငါတိ ့သည် တပါးအမျိုးသားကဲ့ သိ ့၎င်း၊ သစ်သား
ဘရား၊ ေကျာက်ဘရားကိ ဝတ် ပေသာ ြပည်သြပည်သား များကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်မည်ဟ၊ သင်တိ့
ကံ စည်သည်အတိ င်း အ ကံ မေြမာက်ရ။ ၃၃ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ
အသက် ှ င်သည်အတိ င်း အကယ်စင်စစ် အား ကီ းေသာ လက်၊ ဆန့်ေသာလက် ံ း၊
သွ န်းေလာင်းေသာေဒါသအ ှ ိ န်

အားြဖင့်

သင်တိ့ကိ

ငါအပ်စိးမည်။

၃၄

သင်တိ့ကွဲြပားလျက်ေနေသာ အတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည်တိ့မှ၊ သင်တိ့ အား ကီ းေသာလက်၊
ဆန့်ေသာ လက် ံ း၊ သွ န်းေလာင်းေသာေဒါသအ ှ ိ န် ှ င့် ငါေဆာင် ခဲ့ ၍ စေဝေစမည်။ ၃၅
လအမျိုးမျိုး ှ င့် ဆိ င်ေသာေတာသိ ့ ေဆာင် ခဲ့ ၍၊ ကိ ယ်တိင်ကိယ် ကပ်တရားေတွ ့မည်။ ၃၆
အဲ ဂတုြပည် ှ င့်ဆိ င်ေသာ

ေတာ၌သင်တိ့၏

သင်တိ့ ှ င့် တရား ေတွ ့မည်။

၃၇

ဘိ းေဘးများ

တရားေတွ ့သကဲ့ သိ ့

ှ င်တံေအာက်မှာ ေ ှ ာက်သွားေစ၍၊ ပဋိ ညာဥ်

အချည်အေ ှ ာင်ကိခံေစမည်။ ၃၈ ငါ့ကိပန်ကန်၍ ြပစ်မှာေသာသတိ ့ကိ သင်တိ့ ထဲ က
တ်ပယ်မည်။ သတိ ့သည် တည်းေနေသာြပည်မှ ထွ က်သွားရေသာ်လည်း၊ ဣသေရလြပည်သိ့
မဝင် ကရ။ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့သိရ က

လိ မ့ ်မည်။

၃၉

အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၊ အ ှ င်ထာဝရ ဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သွ ား ကေလာ့။
အသီ း

အသီ းမိ မိတိ့

ပ်တမျာကိ

ဝတ် ပ ကေလာ့။

သိ ့ရာတွ င်

အကယ်စင်စစ်

ေနာက်တဖန်ငါ့စကားကိ ေသာ်လည်း၊ ငါ၏သန့် ှ င်းေသာနာမေတာ်ကိ သင်တိ့ပေဇာ်သကာ
များ ှ င့်

ပ်တများအားြဖင့် မ တ်ချဘဲ ေနရ ကလိ မ့ ်မည်။

၄၀ အေ ကာင်းမကား၊

ငါ၏သန့် ှ င်းေသာေတာင်၊ အြမင့်ဆံ းေသာ ဣသေရလေတာင်ေပ မှာ ဣသေရလ အမျိုးသား၊
ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် ငါ့အား ဝတ် ပရ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါသည်လည်း လက်ခံ၍၊
ထိ အရပ် ၌ သင်တိ့ ပေသာပေဇာ်သကာများ၊ အဦ းသီ းေသာ အသီ းတွ င်ေ ွး၍ဆက်ရေသာ
အသီ းအ ှ ံ များ ှ င့်တကွ ၊ သင်တိ့သန့် ှ င်းေသာ အရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ငါေတာင်းမည်။ ၄၁
သင်တိ့သည် ကွဲ ြပားလျက်ေနေသာ အတိ င်း တိ င်းအြပည်ြပည်တိ့မှ ငါေဆာင်ခဲ့၍
စေဝးေသာအခါ၊ သင်တိ့၌ပါေသာ နံ သ
့ ာေပါင်း အေမးအ ကိ င် ှ င့်တကွ ၊ သင်တိ့ကိ
ငါသည်လက်ခံ၍၊ သင်တိ့အားြဖင့်တပါးအမျိုး သားတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ဂဏ်အသေရထင် ှ ားြခင်း
ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၄၂ သင်တိ့၏ ဘိ းေဘးတိ ့အားေပးြခင်းငှ ါ၊ ကျိန်ဆိ ေသာ ဣသေရလြပည်သိ့
သင်တိ့ကိ ေဆာင်သွင်းေသာ အခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့
သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
ထိ ြပည်၌

၄၃ သင်တိ့

ေအာက်ေမ့၍၊

ွံ ှ ာ ကလိ မ့ ်မည်။
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ညစ်

းေသာ ကျင့် ကံ ပမရာအမ

ပမိ သမ ေသာ

ဒစ ိ က်တိ့ေ ကာင့်

ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ကိ ယ်ကိကိယ်

၄၄ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၊ သင်တိ့၏ဒစ ိ က် များ၊ သင်တိ့
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ဆိ းညစ်ေသာအကျင့်များ ှ င့်အညီ ၊ ငါသည် သင်တိ့ကိမစီ ရင်။ ကိ ယ်နာမေတာ်ကိေထာက်၍
စီ ရင်

ေသာအခါ

ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ

သင်တိ့သိ က

ရလိ မ့ ်မည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၅ တဖန်ထာဝရ ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်
ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊

၄၆ အချင်းလသား၊ ေတာင်ဘက်သိ့ မျက် ှ ာ

ပလျက်၊

ေတာင်မျက် ှ ာတဘက်၌ မက်ဆိ၍၊ ေတာင်ြပည် ၌ ှ ိ ေသာ ေတာတဘက်၌ေဟာေြပာေလာ့။
၄၇ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ေတာင် ြပည်၌ ှ ိ ေသာ ေတာအားဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

ငါသည် သင်၌ မီ းကိ ှ ိ မည်။ သင်၌ စိ မ်းလန်းေသာအပင်၊ ေသွ ့ေြခာက် ေသာအပင် ှ ိ သမ
ေလာင်လိမ့ ်မည်။ ေတာက်ေသာ မီ းလံ သည်မ ငိ မ်းရ။ ေတာင်ဘက်မှသည် ေြမာက်ဘက်သိ့
တိ င်ေအာင် ေြမတြပင်လံ းေလာင်လိမ့ ်မည်။ ၄၈ ထိ မီးကိ ငါထာဝရဘရား ှ ိ ေ ကာင်းကိ ၊
သတဝါ အေပါင်းတိ ့သည် သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ မီးသည် မ ငိ မ်းရဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၉
ငါကလည်း၊ အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ သတိ ့က၊ ဤသသည်ပံ ပမာ ကိ သာေဆာင်၍
ေဟာေြပာတတ်သည် မဟတ်ေလာဟ၊ အက ်ပ်ကိ ရည်မှတ်၍ဆိ တတ် ကပါ သည်ဟ
ေလ ာက်ေလ၏။

၂၁ တဖန်ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၂ အချင်းလသား၊

ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ မျက် ှ ာ ပလျက်၊ သန့် ှ င်းေသာ အရပ်ဌာနတိ ့တဘက်၌ မက်ဆိ ၍
ဣသေရလြပည်တဘက်၌ ေဟာေြပာေလာ့။ ၃ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဣသ
ေရလြပည်အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ငါသည် သင့်ကိ ရန်ဘက် ပလျက်၊ ငါ့ထားကိ ထားအိ မ်မှ
ထတ်၍၊ သင်၌ တရားေသာသ၊ မတရားေသာသတိ ့ကိ ပယ်ြဖတ်မည်။ ၄ ထိ သိ့သင်၌
တရားေသာသ၊ မတရားေသာ သတိ ့ကိ ပယ်ြဖတ်စရာအေ ကာင်း ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ငါ့ထား သည်
ေတာင်ဘက်မှသည် ေြမာက်ဘက်သိ့တိင်ေအာင်၊ ခပ်သိမ်းေသာသတဝါတိ ့ကိ ရန်ဘက် ပ၍
မိ မိအိမ်မှ ထွ က်ရလိ မ့ ်မည်။ ၅ ငါထာဝရဘရားသည် ငါ့ထားကိ သ့အိမ်မှ ထတ်ေ ကာင်းကိ ၊
သတဝါအေပါင်းတိ ့ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ ထားသည် ေနာက်တဖန် အိ မ်သိ့ မြပန်ရ။ ၆
သိ ့ြဖစ်၍၊ အချင်းလသား၊ ညည်းတွ ားသံ ကိ ပေလာ့။ ခါးကျိုးလျက်၊ ှ လံ းေ ကကွဲ လျက်၊
သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ညည်းတွ ားသံ ကိ ပေလာ့။ ၇ သတိ ့ကလည်း၊ အဘယ်ေ ကာင့် ညည်းတွ ား
သနည်းဟ သင့်ကိ ေမးေသာအခါ၊ သင်က၊ ငါသည် သိ တင်းစကားေ ကာင့် ညည်းတွ ား၏။
အမနီး ပီ ၊။ လ အေပါင်းတိ ့သည် ေ ကာက်အား ကီ း၍ လက်အား ေလျာ့ ကလိ မ့ ်မည်။
စိ တ်ပျက်၍ ဒးသည်လည်းအရည် ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ အမလာ၍ေရာက်မည်အေ ကာင်းကိ ၊
အ ှ င်ထာဝရဘရား ဗျာဒိ တ်ေပးေတာ်မေ ကာင်းကိ ြပန်ေြပာေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈
တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၉ အချင်းလသား၊
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ပေရာဖက် ပ၍ အ ှ င်ထာဝရ ဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ထားေတာ်ကိ ထက်စွာ
ေသွ းေလ ပီ ။ ေြပာင်လက်စွာ ပွ တ်ေလ ပီ ။ ၁၀ ထက်၍ အထးသြဖင့် လပ် ကံ ေစြခင်းငှ ါ ေသွ း
ေလ ပီ ။ ေြပာင်၍ အေရာင်ေတာက်ေစြခင်းငှ ါလည်း ပွ တ် ေလ ပီ ။ ငါ့သား၏ ရာဇလှ ံ တံ ေ ကာင့်
င်လန်းြခင်းကိ ပရမည်ေလာ။ ထိ ထားသည် သစ်သား ှ ိ သမ ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပတတ်၏။
၁၁ သံ းစရာဘိ ့ ပွ တ်ေစြခင်းငှ ါ အပ်ထား ပီ ။ လပ် ကံ ေသာသ၌ အပ်ြခင်းငှ ါ ထက်စွာလည်း

ေသွ းေလ ပီ ။ ေြပာင်လက်စွာပွ တ်ေလ ပီ ။

၁၂ အချင်းလသား၊ ငိ ေ ကးေအာ်ဟစ်ေလာ့။

အေ ကာင်းမကား၊ ငါ၏ လတိ ့၌ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ဣသ ေရလမင်းသားအေပါင်းတိ ့၌လည်း
ေရာက်လိမ့ ်မည်။ သတိ ့ ှ င့်တကွ ငါ၏လတိ ့ကိ ထား၌အပ်ေလ၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ သင်၏ေပါင်ကိ
ိ က်ေလာ့။

၁၃ စံ စမ်းြခင်းအမြဖစ်၏။ ထားေတာ်သည် လှ ံ တံ ကိ မ ိ မေသ ပလ င်

အဘယ်သိ့နည်း။ လှ ံ တံ ဆံ းလိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ သိ ့ြဖစ်၍၊
အချင်းလသား၊ ပေရာဖက် ပ၍ လက်ခပ်တီးေလာ့။ ထားေတာ်သည် ှ စ်ေခါက်၊ သံ းေခါက်
ေရာက်ရ၏။ သရဲ ထား၊ အား ကီ းေသာ သရဲ ထားြဖစ်၏။ သတိ ့ကိဝန်းရံ ေသာ ထားြဖစ်၏။
၁၅ သတိ ့စိတ်ပျက်၍ အထးသြဖင့်ဆံ း ံ းေစြခင်းငှ ါ၊ ထားေဘးကိ မိ ့ တံ ခါး ှ ိ သမ တိ ့၌

ငါေရာက်ေစ ပီ ။ ထားေြပာင်လျက် ှ ိ ၏။ လပ် ကံ စရာဘိ ့ ပွ တ်ထားလျက်

ှ ိ ၏။

၁၆

စေဝးေလာ့။ လက်ျာဘက်သိ့ ခတ်ေလာ့။ ြပင်ဦး ေလာ့။ လက်ဝဲဘက် အစ ှ ိ ေသာ
သင်၏အသွ ားမျက် ှ ာ ပသမ ဘက်သိ့ ခတ်ေလာ့။ ၁၇ ငါသည်လည်း လက်ချင်း ိ က်၍၊
ငါေဒါသအ ှ ိ န် ကိ ငိ မ်းေစမည်။ ထိ သိ့ငါထားဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ ပီ ။
ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၁၈ တဖန်

၁၉ အချင်းလသား၊

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ ထား သွ ားရာလမ်း ှ စ်လမ်းကိ မှတ်သားေလာ့။ လမ်း ှ စ်လမ်း
တိ ့သည် ြပည်တြပည်ထဲက ထွ က်ရမည်။

မိ သ
့ ိ ့သွားေသာ လမ်းခွ ၌ အရပ်တခကိ

ေ ွးေလာ့။ ၂၀ အမုန်ြပည်၌ ရဗတ် မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊ ယဒြပည်၌ ခိ င်ခ့ံ ေသာ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊
ထားေရာက်ရာလမ်းကိ မှတ်သားေလာ့။ ၂၁ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ေဗဒင်တွက်ြခင်းငှ ါ
လမ်း ှ စ်လမ်းဆံ မိ ရာလမ်းခွ ၌ ရပ်၏။ ြမားတိ ့ကိ ေရာေ ှ ာ ၏။ ေတရပ် ပ်တတိ ့ကိ ေမးြမန်း၏။
အသည်းကိ ကည့် ၏။ ၂၂ ဝက်ခွတိင်၌ တံ းတိ ့ကိ ဆွဲ ထားေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ လပ် ကံ ြခင်းအမကိ
မှာထားေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ေ ကးေ ကာ် ေအာ်ဟစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ရဲ တိက်ကိ ေဆာက်ေစြခင်းငှ ါ
၎င်း၊ ေြမ ိ းကိ ဖိ့ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ လက်ျားဘက်၌ ေယ ှ လင် မိ အ
့ ဘိ ့ ေဗဒင်တွက်၍
ေနရာကျ၏။ ၂၃ သိ ့ရာတွ င်၊ ှ င်ဘရင်ထံ၌ သစာခံ ေသာသတိ ့ သည် ထိ ေဗဒင်တွက်ြခင်းကိ
အချည်း ှ ီးေသာ ေဗဒင် တွ က်ြခင်းကဲ့ သိ ့ မှတ် ကလိ မ့ ်မည်။ ှ င်ဘရင်မကား၊ သတိ ့ ကိ
ဘမ်းမိ လိေသာငှ ါ၊ သတိ ့ြပစ်မှားေသာ အြပစ်ကိ ေအာက်ေမ့လိ မ့ ်မည်။

ေယဇေကျလ

၂၄ သိ ့ြဖစ်၍၊

1356

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ သင်တိ့ ပေလသမ တိ ့၌ အြပစ်ထင် ှ ားသည်
တိ င်ေအာင်၊ သင်တိ့သည် မိ မိတိ့ဒစ ိ က် အြပစ်ကိ သတပါးေအာက်ေမ့ေစ၍၊ မိ မိတိ့
လွ န်ကျူးြခင်း အမများ ကိ ေဘာ်ြပလျက်၊ မိ မိတိ့ကိ သတပါး ေအာက်ေမ့ေစေသာ ေ ကာင့်၊
ထိ ှ င်ဘရင်လက်သိ့ ေရာက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ အချင်းဆိ းယတ်ေသာ အဓမ ဣသေရလ
မင်းသား၊ အဓမအမေ ကာင့်ဆံ း ံ းရေသာကာလ ေရာက် ေသာအခါ၊ သင်၏အချိန်ကာလသည်
ေရာက်လိမ့ ်မည်။

၂၆ ဦ းရစ်ေတာ်ကိပယ်၍ ရာဇသရဖကိ ခ တ်ေလာ့။ ေနာက်တဖန်

မ ှ ိ ရ။ နိမ့ ်ေသာသကိ ချီးေြမာက်ရမည်။ ြမင့်ေသာသကိ

ှ ိမ့ ်ချရမည်။

၂၇

ိင်ငံကိ

ဆံ း ံ းေစြခင်းငှ ါ၊ အစိ းပိ င်ေသာသ မေရာက်မှီတိင်ေအာင်၎င်း ငါေမှာက်လှန်မည်။ ေမှာက်
လန်မည်။ ေမှာက်လှန်မည်။ အစိ းပိ င်ေသာ သ၌ ငါအပ် မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ အချင်းလသား၊ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် အမုန်အမျိုးသားတိ ့ကိ၎င်း၊
၂၉ သတိ ့ကဲ့ရဲ ့ြခင်းကိ ၎င်း ရည်မှတ်၍မိ န့်ေတာ်မ ေသာ စကားကိ

ပေရာဖက် ပ၍

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ အဓမ အမေ ကာင့် ဆံ း ံ းရေသာ ကာလေရာက်၍ အြပစ်ဒဏ် ခံ ရေသာအခါ၊
အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရေသာအဓမ လတိ ့၏ လည်ပင်းေပ မှာ၊ သင့်ကိ ေနရာကျေစြခင်းငှ ါ၊
သင့်အဘိ ့ အချည်း ှ ီးေသာအရာကိ ကည့်ြမင်၍၊ မသာ စကားကိ ေဟာေြပာစဥ်တွင်၊
ထားေတာ်သည် လပ် ကံ ဘိ ့ရာ ထတ်လျက် ှ ိ ၏။ ဖျက်ဆီးဘိ ့ရာ အေရာင်ေတာက်
သည်တိင်ေအာင် ေြပာင်စွာပွ တ်ေလ ပီ ။ ၃၀ သင့်ထားကိ အိ မ်သိ့ြပန်ေစေလာ့။ သင့်ကိ ငါ
ဖန်ဆင်းေသာအရပ်၊ ေမွ းဘွ ားရာဌာန၌ သင့်ကိ ငါစီ ရင် မည်။ ၃၁ သင့်အေပ သိ ့ ငါ့အမျက်ကိ
ငါသွ န်းေလာင်း မည်။ ငါ့ေဒါသမီ းြဖင့် သင့်ကိ မတ်မည်။ ကမ်းတမ်းေသာ သေဘာ ှ ိ ၍
ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ လတိ ့လက်သိ့အပ်မည်။ ၃၂ သင်သည်မီးေမွ းဘိ ့ ထင်းြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ သင့်
အေသွ းသည် ြပည်အလယ်၌ ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။ ေနာက်တဖန် အဘယ်သမ မေအာက်ေမ့ရဟ
ငါထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၂ တဖန်

ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

အချင်းလသား၊ လအသက်ကိ သတ်တတ်ေသာ
စစ်ေ ကာေလာ့။ သ၌

၂

မိ က
့ ိ သင်သည် စစ်ေ ကာေလာ့။

ပသမ ေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်

အမတိ ့ကိြပေလာ့။

၃

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ မိ မိအချိန်ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၊
မိ မိအလယ်၌

လအသက်ကိသတ်၍၊

ပ်တတိ ့ကိလပ်တတ်ေသာ မိ ၊့

မိ မိကိညစ်

၄ သင်သည်

းေစဘိ ့

မိ မိတဘက်၌

လအသက်ကိ သတ်ေသာအားြဖင့်

အြပစ်ေရာက်၏။ လပ်ေသာ ပ်တအားြဖင့် ညစ် းြခင်း ှ ိ ၏။ သင်၏ေန့ရက်ကာလအချိန်ကိ
ကိ ယ်တိင်ေရာက်ေစ ပီ ။ ထိ ေ ကာင့်၊ ငါသည် သင့်ကိ အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည် တိ ့တွင်
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ကဲ့ ရဲ ့ရာ၊

ပျက်ေချာ်ရာြဖစ်ေစမည်။

ခံ ရေသာသင်ကိ၊

၅

အေဝးအနီး၌ေနေသာ

အိ အသေရပျက်၍

သတိ ့သည်

ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ

ပျက်ေချာ် ကလိ မ့ ်မည်။

၆

ဣသေရလမင်းသားတိ ့သည် အသီ းအသီ းအခွ င့ ် တန်ခိး ှ ိ သည်အတိ င်း၊ သင့်အလယ်၌
လအသက်ကိ သတ်တတ် က၏။ ၇ သင့်အလယ်၌ မိ ဘတိ ့ကိမထီ မဲ့ြမင် ပ က၏။ တပါး
အမျိုးသားတိ ့ကိ အ ိင်အထက် ပ က၏။ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသ ှ င့် မတ်ဆိးမတိ ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ က၏။
၈ သင်သည် ငါ၏သန့် ှ င်းေသာအရာတိ ့ကိ မထီ မဲ့ ြမင် ပ ပီ ။ ငါ၏ ဥပသ်ေန့တိ့ကိ တ်ချ ပီ ။ ၉

သင့်အလယ်၌ လအသက်ကိ သတ်လိ၍ ကန်းတိ က်ေသာသ၊ ေတာင်ေပ မှာစားေသာသ၊ အဓမ
အမကိ ပေသာသ ှ ိ က၏။
ဥတေရာက်ေသာ

၁၀

သင့်အလယ်၌

မိ န်းမ ှ င့်မှားယွ င်း က၏။

အဘ၏မယားကိ

ြပစ်မှား က၏။

သင့်အလယ်၌

အချို ့တိ့သည်

၁၁

အိ မ်နီးချင်းမယား ကိ ြပစ်မှား က၏။ အချို ့တိ့သည် မိ မိေခ းမ ှ င့် ဆိ းညစ် ေသာအဓမအမကိ
ပ က၏။ အချို တ
့ ိ ့သည် မိ မိ ှ မ၊ မိ မိအဘ၏သမီ းကိ တ်ချ က၏။ ၁၂ သင့်အလယ်၌လည်း
လအသက်သတ်ခကိ ခံ က

၏။ အတိ းစား၍ ေငွ ကိေချး က၏။ အိ မ်နီးချင်း၏ ဥစာကိ

လယ က၏။ ငါ့ကိလည်း ေမ့ေလျာ့ က၏။ ၁၃ သိ ့ြဖစ်၍၊ သင်ဆည်းဖးေသာဥစာ၊ သင့်အလယ်
၌သွ န်းေသာ

အေသွ းေ ကာင့်

ငါလက်ခပ်တီး၏။

၁၄

သင့်ကိ ငါစီ ရင်ေသာအခါ၊

သင်၏ ှ လံ းသည် ခိ င်ခ့ံ ိင်သေလာ။ သင်၏လက်သည်လည်း အား ကီ း ိင် သေလာ။
ငါထာဝရဘရားသည်

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်

အတိ င်း

ပမည်။

၁၅ သင့်ကိ လည်း

အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်တိ့တွင်၊ အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပားေစမည်။ သင်၏အညစ်အေ ကးကိ
လည်း ပယ် ှ င်းမည်။ ၁၆ လအမျိုးမျိုးတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ၊ သင်သည် ကိ ယ်တိင် အသေရ တ်ချြခင်းကိ
ခံ ရ၍၊ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိရလိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၁၈
အချင်းလသား၊ ဣသေရလအမျိုးသည် ငါ့ေ ှ ့မှာ ေချာ်ြဖစ်ေလ ပီ ။ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်
မိ က်ထဲ၌ ထည့်ေသာ ေ ကးနီ၊ ေ ကးြဖူ၊ သံ ၊ ခဲ ကဲ့သိ ့ေငွ ှ င့် ကွ ာေသာ ေချာ်ြဖစ် က၏။ ၁၉
ထိ ေ ကာင့်

အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်

ကား၊

သင်တိ့အေပါင်းသည်

ေချာ်ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ေယ ှ လင် မိ ထ
့ ဲ ၌ ငါစေဝးေစမည်။ ၂၀ ေငွ ၊ ေ ကးနီ၊ ေ ကးြဖူ၊ သံ ၊
ခဲ တိ့ကိ မီ းမတ်၍ အရည်ကျိုြခင်းငှ ါ မိ က်ထဲ၌စထားသကဲ့ သိ ့၊ ထိ အတ ငါသည်
ြပင်းစွ ာအမျက်ထွက်လျက်၊ သင်တိ့ကိ ထိ မိ ထ
့ ဲ ၌ စထား၍အရည်ကျိုမည်။ ၂၁ အကယ်စင်စစ်
စထား ပီ းမှ ငါ့အမျက်မီးကိ မတ်၍၊ သင်တိ့သည် မိ ထ
့ ဲ မှာ အရည်ကျိုြခင်းကိ ခံ ရ က
လိ မ့ ်မည်။

၂၂

ေငွ ကိမိက်ထဲ၌

အရည်ကျိုသကဲ့ သိ ့၊

သင်တိ့သည်

မိ ထ
့ ဲ မှာ

အရည်ကျိုြခင်းကိ ခံရသြဖင့်၊ ငါထာဝရဘရား သည် သင်တိ့အေပ သိ ့၊ ငါ၏ေဒါသအ ှ ိ န်ကိ
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သွ န်း ေလာင်းသည်ကိ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ တဖန် အ ှ င်ထာဝရဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၂၄ အချင်းလသား၊ သင်ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊
အမျက် ထွ က်ေသာေန့၌ မိ ဃ်းမ ွာ၊ သင်သည် မိ ဃ်းေရကိ မခံ ရ ေသာြပည်ြဖစ်၏။ ၂၅
ထိ ြပည်အလယ်၌ ပေရာဖက်တိ့သည် သင်ဖွဲ ့ ြခင်းကိ ပ က ပီ ။ ေဟာက်၍အေကာင်ကိ
ကိ က်ြဖတ် ေသာ ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့ လတိ ့ကိ ကိ က်စား က၏။ ဘ

များ ှ င့် အဘိ းထိ က်ေလာ

ဥစာများကိ လယ က၏။ ြပည်အလယ် ၌ မတ်ဆိးမတိ ့ကိ များြပားေစ က၏။

၂၆

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်လည်း ငါ၏တရားကိ ဖျက်၍၊ ငါ၏သန့် ှ င်းရာဌာနကိ လည်း
ညစ်

းေစ က

၏။ သန့် ှ င်းေသာအရာ၊ မသန့် ှ င်းေသာအရာတိ ့ကိ မပိ င်းြခား၊

စင် ကယ်ေသာအရာ၊ မစင် ကယ်ေသာအရာ တိ ့ကိ ေရာေ ှ ာ က၏။ ငါ၏ဥပသ်ေန့တိ့မှလည်း
မျက် ှ ာ လဲ က၏။ သတိ ့ အလယ်၌ ငါသည် တ်ချြခင်းကိ ခံ ရ၏။ ၂၇ မင်းတိ ့သည်လည်း
အေကာင်ကိ ကိ က်ြဖတ် ေသာ ေတာေခွ းကဲ့ သိ ့ ြပည်အလယ်၌ြဖစ်၍၊ မတရားေသာ စီ းပွ ားကိ
ှ ာလိ ေသာငှ ါ လအသက်ကိ သတ်၍၊ သတပါး တိ ့ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းတတ် က၏။ ၂၈
ပေရာဖက်တိ့ကလည်း၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မမဘဲ ၊
အချည်း ှ ီးေသာအရာကိ ြမင်၍၊ မသားစကားကိ ေဟာေြပာလျက်၊ သတိ ့ကိ အဂေတ ှ င့်
မွ မ်းမံ က၏။

၂၉ ြပည်သြပည်သားတိ ့သည်လည်း

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊ ထားြပတိ က်ြခင်း၊

ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ေသာသတိ ့ကိ ှ ိပ်စက် ြခင်း၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့အား မတရားသြဖင့်

ှ ဥ်းဆဲ

ြခင်းကိ ပ က၏။ ၃၀ ထိ ြပည်ကိ ငါမဖျက်ဆီးေစြခင်းငှ ါ ကွ ယ်ကာ ေသာသ၊ မိ ့ ိ းပျက်
ေပ မှာရပ်၍ ဆီ းတားေသာသ တေယာက်ကိမ ငါ ှ ာ၍မေတွ ့။ ၃၁ ထိ ေ ကာင့်၊ ငါအမျက်ကိ
ငါသွ န်းေလာင်းလျက်၊ ငါ့ေဒါသမီ းြဖင့် သတိ ့ကိ ိ ့၍၊ သတိ ့အြပစ်ကိ သတိ ့ ေခါင်းေပ သိ ့
ေရာက်ေစမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၃ တဖန်

ထာဝရဘရား၏

အချင်းလသား၊

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

အမိ မကွဲ ြပားေသာ

ညီ အစ်မ

ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။

၃

၂

သတိ ့သည်

အသက်ငယ်စဥ်အခါ၊ အဲ ဂတုြပည်၌ မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပ က၏။ ထိ ြပည်၌ သတိ ့၏
သားြမတ်ကိ ပွ တ်နယ်၍ အပျိုမအသေရကိ တ်ချ က၏။ ၄ အစ်မကား၊ အေဟာလ၊ ညီ မကား
အေဟာလိ ဗ အမည် ှ ိ ၏။ ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ငါ၏ခင်ပွန်းြဖစ်၍ သားသမီ းတိ ့ကိ
ဘွ ားြမင် က၏။ အေဟာလအမည်သည်
ေယ ှ လင် ဟ၍ ၎င်းဆိ လိသတည်း။
မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပ၏။

ှ မာရိ ဟ၍၎င်း၊ အေဟာလိ ဗအမည်သည်
၅ အေဟာလသည် ငါ၏ခင်ပွန်းြဖစ်စဥ်အခါ၊

၆ မိ မိရည်းစားတည်းဟေသာ၊ ြပာေသာအဝတ်ကိ

ဝတ်ေသာမိ မိအိမ်နီးချင်း အာ ရိ အမျိုးသား ဗိ လ်မင်း၊ ဝန်မင်း၊ ချစ်ဘွယ်ေသာလပျို၊
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ြမင်းစီ းသရဲ တိ့ကိ တပ်မက် ၏။ ၇ ထိ အာ ရိ လေကာင်းလြမတ်အေပါင်းတိ ့ ှ င့် မတရားေသာ
ေမထန်ကိ ပ၏။ တပ်မက်ေသာ သအေပါင်းတိ ့၏ ပ်တများ ှ င့် ကိ ယ်ကိ ညစ် းေစ၏။ ၈
အသက်ငယ်စဥ်အခါ အဲ ဂတုြပည်၌ သ ှ င့် သင့်ေန၍၊ အပျိုမအသေရကိ တ်ချသြဖင့်၊
အထပ်ထပ် မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပ ကသည် ှ င့်အညီ ၊ အဲ ဂတု ေမထန်ကိလည်း မစွ န့်ပစ်၊
မှီဝဲလျက်ေန၏။ ၉ ထိ ေ ကာင့်၊ သတပ်မက်ေသာ ရည်းစား၊ အာ ရိ လတိ ့၌ သ့ကိငါ အပ်၍၊
၁၀ သတိ ့သည် အဝတ်ကိ ခ တ် က၏။ သ၏ သားသမီ းတိ ့ကိ သိ မ်းသွ ား၍၊ သ့ကိထား ှ င့်

ကွ ပ်မျက် က

၏။ ထိ သိ့အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ခံ ရေသာအားြဖင့်၊ မိ န်းမ တကာတိ ့တွင်

ေကျာ်ေစာေသာမိ န်းမြဖစ်ေလ၏။ ၁၁ ထိ အမကိ ညီ မအေဟာလိ ဗသည် ြမင်ေသာ အခါ၊
အစ်မထက်သာ၍ တပ်မက်ေသာ စိ တ် ှ ိ သည် ှ င့်၊ အစ်မတက်သာ၍ မတရားေသာေမထန်ကိ
ပ၏။ ၁၂ တင့်တယ်ေသာ အဝတ်ကိဝတ်ေသာ မိ မိအိမ်နီးချင်း အာ ရိ အမျိုးသားဗိ လ်မင်း၊
ဝန်မင်း၊ ချစ်ဘွယ် ေသာလပျို၊ ြမင်းစီ းသရဲ တိ့ကိ တပ်မက်၏။ ၁၃ ထိ အခါ သသည်
ညစ်

းေ ကာင်း ှ င့်၊ အစ်မ လိ က်ေသာလမ်းသိ ့ လိ က်ေ ကာင်းကိ ငါသိ ြမင်၏။

အထးသြဖင့်

မတရားေသာေမထန်ကိ

ခါးစည်းကိ စည်းလျက်၊

ထးဆန်းေသာ

ပေသာ

၁၄

အေ ကာင်းအရာဟမကား၊

ပန်းဆိ းေခါင်းေပါင်းကိ

ေပါင်းလျက်၊

ေမွ းဘွ ားရာဌာန ခါလဒဲြပည် ဗာဗလန် မိ သ
့ ားကဲ့ သိ ့၊ မင်း၏အ သွ င်ကိေဆာင်လျက်၊ ၁၅
အတ်ထရံ ၌ဟင်းသြပတား ှ င့်ေရးေသာ ခါလဒဲ လ၏

ပ်ပံ တိ ့ကိ ြမင်ေသာအခါ၊

၁၆

တပ်မက်ေသာစိ တ် ှ ိ ၍၊ ခါလဒဲြပည်သိ့ တမန်ကိ ေစလတ်ေလ၏။ ၁၇ ဗာဗလန် မိ သ
့ ားတိ ့သည်
သ ှ င့်သံ ဝါသ ပရာခတင်သိ့လာ၍၊

မတရားေသာေမထန်ကိ

ပေသာ

အားြဖင့်

ညစ် းေစ က၏။ သသည်လည်း ထိ သတိ ့ကိ ွံ ှ ာသည် တိ င်ေအာင်ညစ် းြခင်းကိ ခံေလ၏။
၁၈

ထိ သိ့

မတရားေသာ

ေမထန်ကိ ပြခင်း၊

အဝတ်

အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်းကိ

ထင် ှ ားေဘာ်ြပေသာေ ကာင့်၊ ငါသည် သအစ်မကိ ွံ ှ ာသကဲ့ သိ ့၊ သ့ကိလည်း ွံ ှ ာ၏။ ၁၉
အသက်ငယ်စဥ်အခါ

အဲ ဂတုြပည်၌

မှားယွ င်းေသာကာလကိ

ေအာက်ေမ့သြဖင့်၊

မှားယွ င်းြခင်းကိ အထပ်ထပ် ပ၏။ ၂၀ ြမည်အဂ ါ ှ င့်တေသာ အဂ ါ၊ ြမင်းသတ်ရည် ှ င့်
တေသာသတ်ရည် ှ ိ ေသာ ထိ ရည်းစားတိ ့ကိပင် တပ်မက် ေလသည်တကား။ ၂၁ သိ ့ြဖစ်၍၊
အိ အေဟာလိ ဗ၊ အဲ ဂတုလတိ ့သည် သင့်အသေရကိ
ပွ တ်

နယ် ကသြဖင့်၊

သင်အသက်ငယ်စဥ်အခါ

တ်ချ၍၊ အပျိုမသားြမတ်တိ့ကိ
သင် ပေသာ

အဓမအမကိ

အထပ်ထပ် ပေသာေ ကာင့်၊ ၂၂ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင် ွံ ှ ာေသာ
ရည်းစားတိ ့ကိ

ငါထေစ ပီ းလ င်၊

အရပ်ရပ်

တိ ့ကလာ၍

တိ က်ေစမည်။

၂၃

အာ ရိ လများ ှ င့်တကွ အ ကီ းအကဲ ၊ သေဌး သ ကယ်၊ ထင် ှ ားေသာသြဖစ်ေသာ ဗာဗလန်လ၊
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ခါလဒဲ လများတည်းဟေသာ၊ ချစ်ဘွယ်ေသာ လပျို၊ ဗိ မင်း၊ ဝန်မင်း။ မး ကီ းမတ် ကီ း၊
ြမင်းစီ းသရဲ အေပါင်းတိ ့သည်၊

၂၄

စစ်တိက်လက်နက် ှ င့်

လှ ည်းရထားပါလျက်၊

လအလံ းအရင်း ှ င့် တကွ လာ၍ ဒိ င်း၊ လား၊ သံ ခေမာက် လံ းတိ ့ကိ သင့်ပတ်လည်၌
ခင်းကျင်း ကလိ မ့ ်မည်။ တရား စီ ရင်ေသာ အခွ င့ ်ကိ သတိ ့၌ငါအပ်ေပး၍၊ သတိ ့သည်
မိ မိထံ းစံ အတိ င်း စီ ရင် ကလိ မ့ ်မည်။
ငါ ပ၍သင့်ကိ

ကမ်းတမ်းစွ ာ

၂၅ သတိ ့သည် သင့်ကိ မယံ မည်အေ ကာင်း၊

စီ ရင် ကလိ မ့ ်မည်။

သင့် ှ ာ

ေခါင်း၊

နား ွက်တိ့ကိ

ြဖတ်၍အကျန်အ ကင်းကိ ထား ှ င့် စဥ်း ကလိ မ့ ်မည်။ သင်၏သားသမီ းတိ ့ကိ သိ မ်းသွ ား ၍၊
ကျန် ကင်းေသာ သတိ ့ကိ မီ း ိ ့ က

လိ မ့ ်မည်။

၂၆ သင့်အဝတ်ကိလည်းခ တ်၍၊

တင့်တယ်ေသာ တန်ဆာတိ ့ကိ သိ မ်းယ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၇ ထိ သိ့သင်သည် ေနာက်တဖန်
ေမ ာမ ကည့်၊ အဲ ဂတုြပည်ကိ မေအာက်ေမ့ေစြခင်းငှ ါ၊ သင် ပေသာ အဓမေမထန်ကိ
ငါ ငိ မ်းေစမည်။ ၂၈ တဖန် အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ သင်မန်းေသာသ၊
သင် ွံ ှ ာေသာ သတိ ့လက်သိ့ သင့်ကိ ငါအပ်သြဖင့်၊ ၂၉ သတိ သ
့ ည် မန်းသည်အတိ င်း ပလျက်၊
သင်

ကိ းစား၍ ဆည်းပးသမ ေသာ ဥစာတိ ့ကိသိမ်းယ၍၊ သင့်ကိ ယ်၌ အဝတ်မ ှ ိ ၊

အချည်းစည်း ှ ိ ရစ်ေစ ကလိ မ့ ်ည်။ သင်မှားယွ င်း၍ အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်း၊ အဓမအမကိ ပြခင်း၊
မတရားေသာေမထန်သိ့ လိ က်ြခင်းအရာသည် ထင် ှ ား ရလိ မ့ ်မည်။ ၃၀ သင်သည်တပါး
အမျိုးသားတိ ့ ှ င့် မှားယွ င်း၍၊ သတိ ့ ပ်တများ ှ င့် ညစ် းေသာေ ကာင့်၊ ထိ သိ့ ငါစီ ရင် မည်။
၃၁ သင်သည် အစ်မလိ က်ေသာ လမ်းကိ လိက်ေသာ ေ ကာင့်၊ သေသာက်ေသာ ခွ က်ကိ

သင့်လက်၌ ငါထား မည်။ ၃၂ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင့် အစ်မ
ေသာက်ေသာခွ က်၊
များစွ ာဝင်သည်ြဖစ်၍၊

ကျယ်၍ေစာက်ေသာခွ က်ကိ
သင်သည်ကဲ့ရဲ ့ြခင်း ှ င့်

သင်ေသာက်ရမည်။

ပျက်ေချာ်ြခင်းကိ

ထိ ခွက်၌

ခံ ရမည်။

၃၃

သင့်အစ်မ ှ မာရိ ေသာက်ေသာခွ က်၊ မိ င်ေတွ ေစေသာ ခွ က်ကိ ေသာက်၍၊ ယစ်မးြခင်း၊
ိ းငယ်ြခင်း ှ င့် ဝရလိ မ့ ်မည်။ ၃၄ ထိ ခွက်ကိ ေသာက်၍စတ် ပီ းမှ ခွ က်ြခမ်းကိ ကိ က်ခဲ၍၊
ကိ ယ်သားြမတ်တိ့ကိ ဆွဲ ြဖတ်ရလိ မ့ ်မည်။ ငါေြပာ ပီ ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၅
သိ ့ြဖစ်၍၊ သင်သည် ငါ့ကိ ေမ့ေလျာ့၍၊ သင့် ေကျာေနာက်သိ့ ငါ့ကိပစ်လိက်ေသာေ ကာင့်၊
သင်သည် အဓမအမ ှ င့်မတရားေသာ ေမထန်အမ၏ အြပစ်ကိ ခံ ေလာ့ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၆ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ အချင်းလသား၊
သင်သည်အေဟာလ ှ င့် အေဟာလိ ဗတိ ့ကိ စစ်ေ ကာေလာ့။ အကယ်စင်စစ် သတိ ့ ပေသာ
စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်အမတိ က
့ ိ ေဘာ်ြပရမည်။ ၃၇ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် ေမျာက်မထား
က ပီ ။ လအသက်ကိ သတ်ေသာအြပစ် ှ ိ က၏။ ပ်တတိ ့ ှ င့် ပင် ေမျာက်မထား က ပီ ။
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ငါ့အဘိ ့ ဘွ ားြမင်ေသာသား တိ ့ကိပင် ပ်တစားစရာဘိ ့ မီ းြဖင့်ပေဇာ် က ပီ ။ ၃၈ ထိ မှတပါး၊
ငါ၌ ပေသာ အမဟမကား၊ ထိ ေန့ ြခင်းတွ င်ငါ၏ သန့် ှ င်းရာဌာနကိ ညစ်
ငါ၏ဥပသ်ေန့တိ့ကိ တ်ချ က ပီ ။
ထိ ေန့ြခင်းတွ င်ငါ၏

းေစ၍၊

၃၉ ကိ ယ်သားသမီ းတိ ့ကိ ပ်တေ ှ တွ
့ င်သတ် ပီ းမှ၊

သန့် ှ င်းရာဌာနကိ

ညစ်

းေစြခင်းငှ ါ

လာ က၏။

ထိ သိ့

ငါ့အိမ်ေတာ်အလယ်၌ ပ က ပီ တကား။ ၄၀ ထိ မှတပါး၊ သင်သည်တမန်တိ့ကိ ေစလတ်၍၊
ေဝေသာအရပ်မှ ေယာက်ျားတိ ့ကိေခ ၍ သတိ ့သည် လာ က၏။ သတိ ့အဘိ ့ သင်သည်
ေရချိုးြခင်း၊ မျက်စိ၌ ေဆးထိ းြခင်း၊ တန်ဆာဆင်ြခင်းကိ ပ ပီ းလ င်၊ ၄၁ အသေရ ှ ိ ေသာ
ခတင်ေပ ၌ထိ င်၍၊ ငါ့နံသ
့ ာ ေပါင်း ှ င့်
ခင်းေလ၏။

ေပျာ်ေမွ ့လျက်

၄၂

ငါ့ဆီကိ တင်ေသာစားပွဲ ကိ ခတင်ေ ှ မ့ ှ ာ
ေနေသာလအလံ းအရင်း

ြမည်သံကိ လည်း

ကားရ၏။အြခားေသာသအများတိ ့ ှ င့် အတ ေတာကလာ၍၊ လက်၌လက်ေကာက်၊ ေခါင်း၌
တင့်တယ်ေသာ သရဖကိ ေဆာင်းေသာ ေသေသာက် ကူးတိ ့လည်း ပါ က၏။ ၄၃ ငါကလည်း၊
ထိ သတိ ့သည် ဤမိ န်းမ ှ င့်ပင် အကယ်၍မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပ ကလိ မ့ ်မည်ေလာဟ၊
အိ သည်တိင်ေအာင်
၄၄

ြပည်တန်ဆာလပ်ေသာ

ြပည်တန်ဆာမိ န်းမ ှ ိ ရာသိ ့

ထိ အဓမမိ န်းမအေဟာလ ှ င့်

ထိ မိန်းမကိ

ေယာက်ျား

အေဟာလိ ဗ

ဝင်တတ်
ှ ိ ရာသိ ့

ရည်မှတ်၍
သကဲ့ သိ ့၊

ဝင် က၏။

ဆိ ေသာ်၊
သတိ ့သည်

၄၅

သိ ့ြဖစ်၍၊

ေမျာက်မထားေသာမိ န်းမ၊ လအသတ် ကိ သတ်ေသာ အြပစ် ှ ိ ေသာ မိ န်းမြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊
ေမျာက်မထားေသာမိ န်မ၊

လအသက်ကိသတ်ေသာ်

ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့သည်
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

စီ ရင် က

ထိ မိန်းမ ှ ိ ရာသိ ့

လိ မ့ ်မည်။

မိ န်းမကိ
၄၆

စီ ရင်သကဲ့ သိ ့၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား

လအလံ းအရင်းကိ ငါချီေစ၍၊

လယက်

သိ မ်းသွ ားေစြခင်းငှ ါ အခွ င့ ်ေပးမည်။ ၄၇ ထိ အလံ းအရင်းသည် မိ န်းမတိ ့ကိခဲ ှ င့် ပစ်၍၊
ထား ှ င့်ခတ် ကလိ မ့ ်မည်။ သားသမီ းတိ ့ကိသတ်၍ အိ မ် တိ ့ကိလည်း မီ း ိ ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ၄၈
ထိ သိ့အြခားေသာ မိ န်းမ ှ ိ သမ တိ ့သည် သင်တိ့ ကဲ့ သိ ့ အဓမအမကိ မ ပဘဲ သတိ ရေစြခင်းငှ ါ၊
သင်တိ့ အဓမအမကိ တြပည်လံ း၌ ငါပယ် ှ င်းမည်။ ၄၉ လအလံ းအရင်းသည် သင်တိ့
အဓမအမ၏ အြပစ် ှ င့်အေလျာက်စီရင်၍၊ သင်တိ့သည်

ပ်တများ ှ င့် ဆိ င်ေသာ

အြပစ်ကိခံရလျက်၊ ငါသည် အ ှ င်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၄ သကရာဇ်ကိးခ၊

ဒသမလဆယ်ရက်ေန့တွင်၊

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊

တဖန်

ထာဝရဘရား၏

၂ အချင်းလသား၊ ဤမည်ေသာေန့၊

ယခေန့ရက် ကိ မှတ်ေလာ့။ ယခေန့၌ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ေယ

ှ လင် မိ က
့ ိ
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ဝိ င်းထားစ ပ၏။

၃ ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးအားလည်း ပံ စကား တည်းဟေသာ၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မေသာ စကားကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ အိ းကင်းကိ မီ းဖိ ၌ တင်ထား၍
ေရကိ ေလာင်းေလာ့။ ၄ အမဲ သားတစ်များ၊ ေကာင်းေသာအတစ်တိ့ကိ စထား၍၊ ေပါင်၊ ပခံ း၊
အစ ှ ိ ေသာ

အေကာင်းဆံ းေသာ

သိ းအေကာင်းဆံ းတိ ့ကိ

အ ိ းတိ ့ကိ

ယ ပီ းလ င်၊

အိ းကင်း၌အြပည့်ထည့်ေလာ့။

အ ိ းအချို ့

တိ ့ကိ

၅

အိ းကင်းေအာက်မှာပံ ၍၊

အိ းကင်းထဲ မှာ အ ိ းတိ ့ကိ ကျက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ကျပ်ကျပ်ဆေစေလာ့။

၆ ဤအမ၌

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ လအသက်ကိသတ်တတ်ေသာ မိ ၊့ သံ ေချးတက်၍
ှ ိ ေသး ေသာအိ းကင်းသည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ သားတစ်တိ့ကိ တခေနာက်တခထတ်ေလာ့။
စာေရးတံ မ ပ ှ င့်။ ၇ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ မိ သ
့ တ်ေသာ သ၏ အေသွ းသည် မိ အ
့ လယ်၌
ှ ိ ၏။ ထိ အေသွ းကိ ေြမမန့် ှ င့် ဖံ းြခင်းငှ ါ ေြမေပ မှာသွ န်းသည်မဟတ်၊ ှ င်းလင်းေသာ
ေကျာက်ေပ မှာတင်ထား ပီ ။

၈

ငါသည်လည်း

အြပစ်ဒဏ်ေပးမည်အေ ကာင်း၊

ေဒါသအြမတ်ထွက်ေစြခင်းငှ ါ၊

ထိ အေသွ ကိမဖံ းဘဲ

ှ င်းလင်းေသာေကျာက်ေပ မှာ

တင်ထား ပီ ။

၉ ဤအမ၌ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ လအသက်

ကိ သတ်တတ်ေသာ မိ သ
့ ည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ ကီ းစွ ာေသာ မီ းပံ ကိ ငါစီ ရင်မည်။ ၁၀ ထင်းများကိ
ပံ ထား၍မီ း ိ ေလာ
့ ့ ။ အမဲ သား ေလျာ့၍ မိ န်စွာေသာ စားဘွ ယ်ြဖစ်ေစေလာ့။ အ ိ းတိ ့ကိ လည်း
က မ်းေစ။ ၁၁ ထိ ေနာက်၊ အဘယ်အရာမ မပါဘဲ မီ းခဲ ေပ မှာ မီ းခဲ ေပ မှာ တင်ထားေလာ့။
ေ ကးနီပ၍ မီ းေတာက်ေစ။ အိ းကင်း၌ပါေသာ အညစ်အေ ကးကိ အရည်ကျို၍ သံ ေချးကန်ေစ။
၁၂ ကိ းစား၍ ပင်ပန်းေသာ်လည်း၊ များစွ ာေသာ သံ ေချးမထွ က်တတ်။ မီ းအားြဖင့် မကန်တတ်။
၁၃ သင်၏အညစ်အေ ကး၌ အဓမအမပါ၏။ ငါေဆးေ ကာ၍ သင်သည်ေဆးေ ကာြခင်းကိ

မခံ ေသာ ေ ကာင့်၊ ငါ၏အမျက်အ ှ ိ န်သည် သင့်အေပ သိ ့ မေရာက် မချင်းတိ င်ေအာင်၊
သင်၏အညစ်အေ ကးကိ မေဆး ေ ကာရ။ ၁၄ ငါထာဝရဘရားေြပာ ပီ ။ ေြပာသည်အတိ င်း
ငါ ပ၍ြပည့်စံ ေစမည်။ ေနာက်သိ့မဆတ်၊ မ ှ ေြမာ၊ ေနာင်တမရ၊ သင်ကျင့် ကံ ပမသမ
အတိ င်း၊ ငါစီ ရင်မည် ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ တဖန် ထာဝရဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၁၆ အချင်းလသား၊ သင် ကည့် လိ ဘွယ်ေသာ
သကိ ငါသည် ဒဏ်ခတ်၍ ပယ် ှ ားမည်။ သိ ့ရာတွ င်၊ သင်သည် ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ မ ပရ။
မျက်ရည် မကျရ။ ၁၇ တိ းတိ းညည်းတွ ားေလာ့။ ေသေသာသအတွ က် ြမည်တမ်းြခင်းကိ
မ ပ ှ င့်။ ေခါင်းေပါင်းေပါင်း၍ ေြခနင်း ကိ စီးေလာ့။ တ်ကိမဖံ း ှ င့်။ ဆင်းရဲ ေသာသ၏ အစာကိ
မစား ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ထိ သိ့ငါသည် နံ နက်အချိန်၌ လများတိ ့အား ကားေြပာ၏။
ညဦ းအချိန်၌ ငါ့ခင်ပွန်းသည် ေသ၏။ မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း နက်ြဖန်နံနက်မှငါ ပ၏။
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၁၉ လများတိ ့ကလည်း ဤသိ ့သင် ပေသာအမသည် ငါတိ ့ ှ င့်အဘယ်သိ့ ဆိ င်သနည်း။

ငါတိ ့အားမေြပာ

သေလာဟ

တ်ကပတ်ေတာ်သည်
အမိ န့်ေတာ်ကိ

ငါ့အားေမး ကေသာ်၊

ငါ့ဆီသိ့ေရာက်

ဣသေရလအမျိုးသား

၂၀

လာ၍၊

ငါက၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

၂၁

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

ထာဝရဘရား၏

ငါ၏သန့် ှ င်းရာ

ဌာန၊

သင်တိ့အစွ မ်းသတိ အထွ ဋ်အြမတ်၊ သင်တိ့ ကည့် လိ ဘွယ်ေသာအရာ၊ အလွ န် ှ ေြမာေသာ
အရာကိ ငါ တ်ချမည်။ သင်တိ့ဘွားြမင်ေသာသားသမီ းတိ ့သည် ထားြဖင့်ဆံ း ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၂
ထိ အခါ သင်တိ့သည် ငါ ပသကဲ့ သိ ့ ပ က
အစာကိ မစားရ က။

ရလိ မ့ ်မည်။ တ်ကိမဖံ း၊ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့၏

၂၃ ေခါင်းေပါင်းေပါင်း၍

ေြခနင်းကိ စီ းရ ကလိ မ့ ် မည်။

ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ မ ပရ က။ ကိ ယ်အြပစ် ေ ကာင့် ပိ န် ကံ း၍ တေယာက်ကိတေယာက်
ညည်းတွ ား ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၄ ထိ သိ့ေဇေကျလသည်

သင်တိ့အား ပပနိမိတ်

ြဖစ်ရ၏။ သ ပသမ အတိ င်း သင်တိ့သည်၊ အမေရာက် ေသာအခါ ပ၍၊ ငါသည်
ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်း သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ အချင်းလသား၊ သင်၏အမမကား၊ သတိ ့
အစွ မ်းသတိ ၊ ဝါ ကားစရာဘန်း၊ ကည့် လိ ဘွယ်ေသာ အရာ၊ စိ တ်စွဲလမ်းေသာအရာကိ ၎င်း၊
သားသမီ းတိ ့ကိ၎င်း ငါပယ် ှ ားေသာအခါ၊

၂၆ လွ တ်ေသာသ တစံ တေယာက်သည်

သင် ှ ိ ရာသိ ့ေရာက်လာ၍ ကားေြပာလိ မ့ ်မည်။ ၂၇ ထိ အခါ လွ တ်လပ်ေသာသ ှ င့်ေတွ ့သြဖင့်
သင်၏ တ်ပွင့ ်လိ မ့ ် မည်။ စကားမေြပာဘဲ ေနချိန်လွန်၍ ေဟာေြပာရလိ မ့ ်မည်။ ထိ သိ့သင်သည်
သတိ ့အား ပပနိမိတ်ြဖစ်၍၊ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သတိ ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၅ တဖန်ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂

အချင်းလသား၊ သင်သည် အမန်အမျိုးသားတိ ့ တဘက်၌မျက် ှ ာထား၍ ပေရာဖက် ပလျက်၊ ၃
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

အမိ န့်

ေတာ်ကိ

နားေထာင် ကေလာ့။

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ တ်ချလျက် ှ ိ ေသာ ငါ၏ သန့် ှ င်း ရာဌာနကိ ၎င်း၊
လဆိ တ်ညံြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာ ဣသ ေရလြပည်ကိ၎င်း၊ ေအ့ေဟဟ သင်ဆိမိေသာေ ကာင့်၊
၄ သင့်ကိ အေ ှ ့ြပည်သားတိ ့အား ငါအပိ င် ေပးမည်။ သတိ ့သည် သင်၏အထဲ ၌ဘံ ဗိ မာန်တိက
့ ိ

တည်ေဆာက်၍

ေနရာကျ ကလိ မ့ ်မည်။

သင်၏အသီ း

အ ှ ံ ကိ စား၍

သင်၏ ိက
့ ိ

ေသာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၅ ရဗာ မိ က
့ ိ ကလားအပ်တင်းကပ်၊ အမုန်ြပည်ကိ သိ းကျက်စားရာ
ငါြဖစ်ေစမည်။ ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ သင်သည်
ဣသေရလြပည်ကိ မနာလိ ေသာ စိ တ်အား ကီ းလျက် လက်ခပ်တီးြခင်း၊ ေြခ ှ င့်ေဆာင့်ြခင်း ကိ
ဝမ်းေြမာက်စွာ ပေသာေ ကာင့်၊ ၇ ငါသည် သင့်ကိ တိက်၍၊ လအမျိုးမျိုးလယဘိ ့ရာ အပ်မည်။
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လေနရာအတိ င်းတိ င်း

အြပည်ြပည်ထဲက

သင့်ကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။

ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်သိရလိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
၈ တဖန်ေမာဘြပည် ှ င့် စိ ရ မိ က
့ ၊ ယဒအမျိုး သည် တပါးအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်

တသည်ဟ ဆိ ေသာေ ကာင့်၊ ၉ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေမာဘနံ ပါး၊
ြပည်စွန်းနားမှာ ိင်ငံ၏ဘန်းြဖစ်ေသာ ဗက်ေယ ှ ိ မတ် မိ ၊့ ဗာလေမာင် မိ ၊့ ကိ ရယသိ မ် မိ တ
့ ိ ့ကိ
ငါလှ န်ထားမည်။ ၁၀ ထိ မိ တ
့ ိ ့ကိ အမုန်အမျိုးသားတိ ့ ှ င့်တကွ အေ ှ ့ ြပည်သားတိ ့အား
အပိ င်ေပးမည်။ အမုန်ြပည်သားတိ ့ကိ တိ င်း ိင်ငံစတွ င်မမှတ်ရ။ ၁၁ ေမာဘြပည်ကိလည်း
ငါသည် အြပစ်ဒဏ် စီ ရင် ၍၊ ငါသည် ထာဝရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သတိ ့သိ ကရလိ မ့ ် မည်ဟ
အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ တဖန်ဧဒံ ြပည်သည် ချင်ရဲေြပေစြခင်းငှ ါ၊ ယဒ
အမျိုးတဘက်၌ေန၍

အလွ န်ြပစ်မှားသြဖင့်၊

အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေသာေ ကာင့်၊

၁၃

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဧဒံ ြပည်ကိငါတိ က်၍ လ ှ င့်တိ ရ စာန်တိ့ကိ
ပယ်ြဖတ်မည်။ ေတမန် မိ မ့ ှ စ၍ လဆိ တ်ညံေစမည်။ ေဒဒန် မိ တ
့ ိ င် ေအာင် ထားြဖင့်
ဆံ းရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ငါ၏လဣသေရလ အမျိုးသားများအားြဖင့်၊ ဧဒံ ြပည်ကိငါ၏
ချင်ရဲေြပေစြခင်းငှ ါ ဒဏ်ေပးမည်။ သတိ ့ သည် ငါ၏အမျက်အ ှ ိ န်အား ကီ းသည့်အတိ င်း
ဧဒံ ြပည်

ကိ

ပ ကလိ မ့ ်မည်။

ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

ငါေပးေသာ

အြပစ်ဒဏ်ကိ

သိ ရ

ကလိ မ်မည်ဟ

၁၅ တဖန် ဖိ လိတိ လတိ ့သည် အ ငိ းထား၍ မနာလိ

ေသာစိ တ်အား ကီ းသည် ှ င့် ေဒါသအလိ ကြပည့်စံ စွ ာ ပ၍၊ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ အြပစ်ဒဏ်
ေပးေသာ ေ ကာင့်၊ ၁၆ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ ငါထိ က်၍
ေခရသိ လတိ ့ကိ ပယ်ြဖတ်မည်။ ပင်လယ်ကမ်းနား၌ ကျန် ကင်းေသာသတိ ့ကိ ဖျက်ဆီး မည်။
၁၇

ြပင်းစွ ာေသာ

ဆံ းမြခင်း ှ င့်တကွ

ကီ းစွ ာေသာ

အြပစ်ဒဏ်ကိ

ေပးမည်။

ထိ သိ့ငါ၏ချင်ရဲေြပေစြခင်းငှ ါ ဒဏ်ေပးေသာအခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်း ကိ
သတိ ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၆ သကရာဇ်ဆယ်တခ၊ ပဌမတရက်ေန့တွင်၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်
ငါ့ဆီသိ့ ေရာက် လာ၍၊ ၂ အချင်းလသား၊ တ မိ က
့ ၊ ေအ့ေဟ၊ တိ င်း ိင်ငံ တိ ့၏
တံ ခါးြဖစ်ေသာ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ည် ပျက်စီးသည် ြဖစ်၍၊ ငါ့လက်သိ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။
ထိ မိ ဆ
့ ိ တ်ညံေသာ ေ ကာင့် ငါစည်ပင်လိမ့ ်မည်ဟ ေယ ှ လင် မိ တ
့ ဘက်၌ ဆိ မိေသာေ ကာင့်၊
၃

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

အိ တ မိ ၊့

သင့်တဘက်၌

ငါေန၏။

သမဒရာလိ င်းတပိ း တက်သကဲ့ သိ ့၊ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည် သင်ကိတက်၍ တိ က်ေစမည်။ ၄
သတိ ့သည် တ မိ ့ ိ းကိ ဖျက်၍ ြပအိ းတိ ့ကိ ဖိ ချ ကလိ မ့ ်မည်။ ေြမမန့်ကိ ငါြခစ်ခွာ၍
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ှ င်းလင်းေသာေကျာက် ကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ေစမည်။ ၅ ပင်လယ်အလယ်၌ ပိ က်ကွန်လှန်းရာ အရပ်
ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ငါေြပာ ပီ ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ် မ၏။ လမျိုးလယရာြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။
၆ လယ်ြပင်၌ ှ ိ ေသာ သမီ းတိ ့သည် ထားြဖင့် ေသ၍၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ

သိ ရ က

လိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ တဖန် အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊

ဘရင်တိ့၏ဘရင်တည်းဟေသာ

ေြမာက်မျက် ှ ာ ှ င်

ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာကိ ၊

ြမင်းထားရထား၊ ြမင်းစီ းသရဲ ၊ လများအလံ းအရင်း ှ င့်တကွ တ မိ သ
့ ိ ့ ငါေဆာင်ခဲ့ မည်။ ၈
သသည်လယ်ြပင်၌ ှ ိ ေသာ

သင်၏သားသမီ းတိ ့ကိ

ထား ှ င့်သတ်လိမ့ ်မည်။

သင့်တလက်၌ ရဲ တိက်ကိတည်၍ ေြမ ိ းကိ ဖိ့ ပီ းလ င်၊ ဒိ င်းလားတိ ့ကိ ချီကာလိ မ့ ်မည်။ ၉
သင်၏ မိ ့ ိ းတဘက်တချက်၊ ဝက်ခွတိင်၌ တံ းတိ ့ကိ ဆွဲ ထား၍ သင်၏ရဲ တိက်တိက
့ ိ တး ွင်း ှ င့်
ဖိ ချလိ မ့ ်မည်။

၁၀ ြမင်းများေသာေ ကာင့် ေြမမန့်သည် သင့်ကိ ဖံ းလမ်းလိ မ့ ်မည်။

တိ က်ဖျက်ေသာ မိ ထ
့ ဲ သိ့ဝင်တတ် သကဲ့ သိ ့ သင်၏ မိ တ
့ ံ ခါးသိ ့ ဝင်ေသာအခါ၊ လှ ည်းရထား
မျိုးြမည်သံ၊ ြမင်းစီ းသရဲ တိ့ အသံ ေ ကာင့် သင်၏ မိ ့ ိ း လပ် ှ ားလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ြမင်းခွ ာတိ ့ြဖင့်
သင်၏လမ်း ှ ိ သမ တိ ့ကိ နင်း လျက်၊ သင်၏လတိ ့ကိ ထား ှ င့်သတ်၍၊ သင်ခိလံ စရာ
ပ်တဆင်းတတိ ့သည်

ေြမတိ င်ေအာင်

ပိ လဲ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၂

သင်၏ဥစာကိ

လယ၍သင်၏ကန်များကိ လည်း သိ မ်းယ ကလိ မ့ ်မည်။ သင်၏အတ်ထရံ တိ ့ကိ ဖိ ၍ဘံ ဗိ မာန်
တိ ့ကိ ဖျက် ပီ းလ င်၊ သင်၏ ေကျာက်၊ သစ်သား၊ ေြမတိ ့ကိ ေရထဲ မှာ ချပစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃
သင်ဆိေသာသီ ချင်းသံ ကိ ငါ ငိ မ်းေစ၍၊ သင်တီး ေသာ ေစာင်းသံ ကိ ေနာက်တဖန်
အဘယ်သမ မ ကားရ။ ၁၄ သင်သည် ှ င်းလင်းေသာေကျာက်ကဲ့သိ ့ ငိ က်ကွန်လှန်ရာ
အရပ်ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ေနာက်တဖန် မတည်ြပန်ရ။ ငါထာဝရဘရားေြပာ ပီ ဟ အ ှ င်ထာဝရ
ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ တ မိ က
့ ိ ရည်မှတ်၍ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
သင့်အလယ်၌

ကီ းစွ ာေသာ

လပ် ကံ ြခင်း

အမြဖစ်၍၊

ထိ ခိက်ေသာ

သတိ ့သည်

ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ သင် ပိ လဲြခင်း အသံ ေ ကာင့် တက န်းတ ိင်ငံ အရပ်တိ့သည်
တန်လပ် ကလိ မ့ ်မည်။

၁၆

သမဒရာမင်းအေပါင်းတိ ့သည်

ရာဇပလင်ေပ

က

ဆင်း၍၊ အကျေတာ်ကိ၎င်း၊ ချယ်လှယ်ေသာ အဝတ် ေတာ်ကိ၎င်း၊ ခ တ်ပယ် ပီ းမှ၊
တန်လပ်ြခင်းအဝတ်ကိ

ဝတ်လျက်၊

ေြမေပ ၌

ထိ င်လျက်

ခဏခဏတန်လပ်၍၊

သင်၏အမေ ကာင့် မိ န်းေမာေတွ ေဝ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ သတိ ့ကလည်း၊ အိ ေကျာ်ေစာေသာ မိ ၊့
ပင်လယ် သားေန၍ ပင်လယ်၌ အား ကီ းေသာ မိ ၊့ ပင်လယ်သား အေပါင်းတိ ့ ိ ေသဘွ ယ်ေသာ
မိ သ
့ ား ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ မိ ၊့ သင်သည် အလွ န်ပျက်စီးေလ ပီ တကားဟ သင့်အား ဆိ လျက်၊
သင့်အတွ က် ြမည်တမ်း ကလိ မ့ ်မည်။

ေယဇေကျလ
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အရပ်

တိ ့သည်

တန်လပ်၍၊

သင်ကွယ်ေပျာက်ေသာေ ကာင့်

ပင်လယ်၌ ှ ိ ေသာ

က န်းများတိ ့သည် ထိ တ်လန့် ကလိ မ့ ် မည်။ ၁၉ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
လမေနေသာ မိ က
့ ဲ့ သိ ့ ငါသည်

သင့်ကိ ဆိတ်ညံေစလျက်၊ ပင်လယ်ကိသင့်အေပ သိ ့

ေဆာင်ခဲ့၍၊ လိ င်းတံ ပိ းတိ ့သည် သင့်ကိ လမ်းမိ းေသာအခါ၊

၂၀ ေ ှ းလေဟာင်းတိ ့

ေနရာေြမတွ င်းထဲ သိ့ ဆင်း ေသာ သတိ ့ ှ င့်အတ သင့်ကိ ငါ ှ ိမ့ ်ချ၍၊ သင်၌လမေနေစ ြခင်းငှ ါ
ေြမတွ င်းထဲ သိ့ဆင်းေသာသတိ ့ ှ င့်အတ၊

ေ ှး

ကာလမှစ၍ဆိ တ်ညံရာအရပ်၊

ေြမေအာက်အရပ်တိ့၌ ငါချထားမည်။ ထိ အခါ အသက် ှ င်ေသာသတိ ့၏ ေနရာ ၌ ငါ့ဘန်းကိ
ငါဖွ င့ ်မည်။

၂၁ သင်မကား၊ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အရာြဖစ် ၍၊ ေနာက်တဖန်

အဘယ်သမ ှ ာ၍ မေတွ ့ ိင်ေအာင်၊ ေပျာက်ကန်ရာသိ ့ေရာက်လိမ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရ
ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၇ တဖန် ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊

၂

အချင်းလသား၊ တ မိ အ
့ တွ က် ြမည်တမ်းြခင်း ကိ ပ၍၊ တ မိ အ
့ ား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၃
အိ ပင်လယ်ဝ၌

တည်ေသာ မိ ၊့

များစွ ာေသာ

က န်းသက န်းသားတိ ့အဘိ ့

ကန်သွယ်တတ်ေသာ မိ ၊့ သင့် ကိ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိ တ မိ ၊့ သင်က၊
ငါ၏တင့်တယ်ြခင်းစံ လင် ပီ ဟ ဆိ တတ်၏။ ၄ သင်၏နံ ပါးတိ ့သည် ပင်လယ်ထဲမှာ ှ ိ ၏။
သင်၏ဗိ သကာတိ ့သည်

သင့်ကိ စံ လင်စွာ တင့်တယ်ေစ

သင်၏ပျဥ်ြပား ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ေစနိရထင်း း

ေလဗနန်အာရဇ် ပင် တိ ့ကိ ယ က ပီ ။

သစ်သားြဖင့်

ြခင်းငှ ါ

ပ က ပီ ။

လပ်၍၊

၅

ွက်တိင်ဘိ့

၆ ဗာ ှ န်သပိ တ်သစ်သားြဖင့် တက်တိ့ကိ၎င်း၊

ခိ တိ မ်က န်းတိ ့မှ ယခဲ့ ၍ ဆင်စွယ် ှ င့် စီ ချယ်ေသာ တာ ရသစ်သားြဖင့် ကန့်တိ့ကိ၎င်း
လပ် က ပီ ။

၇

အဲ ဂတုြပည်၌

ချယ်လှယ်ေသာ

ပိ တ်ေချာ ွက်

တိ ့ကိ

ြဖန့်၍၊

ဧလိ ှ က န်းတိ ့မှယခဲ့ ေသာ အထည်ြပာ၊ အထည်ေမာင်းြဖင့် လပ်ေသာမျက် ှ ာ ကက် ှ င့်
ြပည့်စံ ၏။

၈

ဇိ ဒန် မိ သ
့ ား၊

အာဝဒ် မိ သ
့ ားတိ ့သည်

သေဘာ

သားြဖစ်၍၊

တ ပညာ ှ ိ တိ့သည်လမ်းြပမာလိ န်ြဖစ် က၏။ ၉ ေဂဗလလ ကီ း၊ ပညာ ှ ိ တိ့သည် သင့်ကိ
ပြပင် လျက်လိက် က၏။ ပင်လယ်ကးတတ်ေသာ သေဘာ ှ ိ သမ ၊ သေဘာသားတိ ့ ှ င့်တကွ
သင် ှ င့် ေဖာက်ကားေရာင်းဝယ် ြခင်းငှ ါ ပါ က၏။ ၁၀ ေပရသိ လ၊ လဒလ၊ ဖတလတိ ့သည်
သင်၏ တပ်သား၊ စစ်သရဲ လပ် က၏။ ဒိ င်း၊ လား၊ သံ ခေမာက်လံ း တိ ့ကိ ြပင်ဆင်၍၊
သင်၏ဂဏ်အသေရကိ ထင် ှ ား ေစ က၏။ ၁၁ အာဝဒ်အမျိုးသားတိ ့သည် သင်၏တပ်သားတိ ့
ှ င့်တကွ မိ ့ ိ းပတ်လည်၌ စီ း က၏။ ဂမဒိ မ်လတိ ့သည် ြပအိ းတိ ့ကိေစာင့်၍၊ မိ ့ ိ းပတ်လည်၌
ြမားေတာင့်တိ ့ကိ ြပင်ဆင်သြဖင့်၊ သင်၏တင့်တယ်ြခင်းကိ စံ လင်ေစ

ေယဇေကျလ

က၏။
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၁၂

သင်၌ကန်သွယ်ရန် ဥစာများေသာေ ကာင့်၊ တာ မိ သ
့ ည်ေငွ ၊ သံ ၊ သံ ြဖူ၊ ခဲ တိ့ကိ
သင့်ဝိ င်းသိ ့ယခဲ့ ၍ သင် ှ င့်ကန်သွယ်ြခင်းကိ

ပေလ၏။

၁၃ ယာဝန် မိ ၊့ တဗလ မိ ။့

ေမ ှ က် မိ တ
့ ိ ့သည် သင် ှ င့်ကန်သွယ်၍၊ လက န်တိ့ ှ င့် ေ ကးနီဖလားတိ ့ကိ သင့်ေဈး၌
ေရာင်း က၏။ ၁၄ ေတာဂါမအမျိုးသားတိ ့သည်ြမင်း၊ ြမင်းစီ းသ၊ လားတိ ့ကိ သင့်ဝိ င်း၌
သွ င်း က၏။ ၁၅ ေဒဒန် မိ သ
့ ားတိ ့သည်လည်း သင် ှ င့်ကန်သွယ် က၏။ များစွ ာေသာ
တက န်းတ ိင်ငံ အရပ်သားတိ ့သည် သင်လပ်ေသာ ဥစာကိ ဝယ်၍၊ ဦ းချို၊ ဆင်စွယ်၊ သစ်သား
နက်ကိ ြပန်ေပး က၏။

၁၆ သင်လပ်ေသာ ဥစာများေသာေ ကာင့်

ရိ ြပည်သည်

သင် ှ င့်ကန်သွယ်၍၊ နပက်ေကျာက်၊ ြဗာေသာအထည်၊ ချယ်လှယ်ေသာအဝတ်၊ ပိ တ်ေချာ၊
သ ာ၊ ေကျာက်နီတိ့ကိ သင့်ဝိ င်း၌ သွ င်း က၏။ ၁၇ ယဒြပည် ှ င့်ဣသေရလြပည်သည်
သင် ှ င့်ကန် သွ ယ်၍၊ ဂျံုစပါး၊ မရန်ေစး၊ ပနက်ေစး၊ ဗာလစံ ေစး၊ ဆီ ၊ ပျားရည်တိ့ကိ သင့်ေဈး၌
သွ င်း က၏။ ၁၈ ဒမာသက် မိ သ
့ ည် သင်လပ်ေသာ ဥစာများ၊ စည်းစိ မ်များြပားေသာေ ကာင့်၊
ေဟလဗန်စပျစ်ရည်၊ ြဖူေသာသိ းေမွ းကိ ဖယ်လှယ်လျက် ေဖါက်ကားတတ်၏။

၁၉

ေဝဒန် မိ ့ ှ င့်ယာဝန်ြပည် ဥဇာလ မိ သ
့ ည် လည်း သံ ေြပာင်ကိ သင့်ဝိ င်းသိ ့ယခဲ့ ၍၊ သင့်ေဈး၌
သစ် ကံ ပိ း ှ င့် ကံ လည်း ှ ိ ၏။ ၂၀ ေဒဒန် မိ သ
့ ည် ြမင်းစီ းသရဲ သံ းစရာေချာေသာ အထည်မျိုးကိ
ေရာင်း၍သင် ှ င့်ကန်သွယ်၏။

၂၁ အာရပ်ြပည် ှ င့်

ေကဒါမင်း အေပါင်းတိ ့သည်

သင်လပ်ေသာ ဥစာကိ ရြခင်းငှ ါ သိ းသငယ်၊ သိ းထီ း၊ ဆိ တ်များတိ ့ ှ င့် ဖယ်လှယ်၍
ကန်သွယ် က၏။ ၂၂ ေ ှ ဘကန်သည်၊ ရာဂမကန်သည်တိ့သည် သင် ှ င့် ကန်သွယ်၍
အြမတ်ဆံ းေသာ နံ သ
့ ာမျိုး၊ အဘိ း ကီ းေသာ ေကျာက်မျိုး၊ ေ မျိုးကိ သင့်ဝိ င်း၌ သွ င်း က၏။ ၂၃
ခါရန် မိ သ
့ ား၊

ကေ မိ သ
့ ား၊

ဧဒင် မိ သ
့ ား၊

ေ ှ ဘကန်သည်၊

အာ ရိ ကန်သည်။

ခိ လမဒ်ကန်သည်တိ့ လည်း၊ သင် ှ င့်ကန်သွယ်၍၊ ၂၄ ထးဆန်းေသာ ဥစာ၊ ြပာေသာအထည်၊
ချယ် လှ ယ်ေသာအထည်၊ အဘိ းထိ က်ေသာ အဝတ်တန်ဆာ ပါ၍၊ ကိ း ှ င့်ပတ်ရစ်ေသာ
အာရဇ် ေသတာတိ ့ကိ သင်၏ ကန်ထဲသိ့သွင်း က၏။

၂၅ တာ သေဘားတိ ့သည်

သင်၏ကန်ကိ ေဆာင် လျက်သွားလာသြဖင့်၊ သင်သည် ပင်လယ်အလယ်၌ ကယ်ဝ၍
အလွ န်ဘန်း ကီ းေလ၏။ ၂၆ ယခမကား၊ သင်၏တက်ခတ်သားတိ ့သည် သင့်ကိ ကီ းစွ ာေသာ
ေရထဲ သိ့ေဆာင်သွား၍၊ အေ ှ ေလ
့

သည်လည်း ပင်လယ်အလယ်၌ ချိုးေလ

ပီ ။ ၂၇

သင်သည် လဲ ပျက်ေသာအခါ သင်၏ဥစာ၊ ဝိ င်း၊ ကန်၊ သေဘာ သား၊ လမ်းြပမာလိ န်၊ ပြပင်သ၊
ကန်သည်၊ စစ်သရဲ အလံ းအရင်းပါသမ တိ ့သည် ပင်လယ်အလယ်၌ ကျရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၈
သင်၏လမ်းြပမာလိ န်တိ့
လပ် ှ ား ကလိ မ့ ်မည်။

ေယဇေကျလ

ေအာ်ဟစ်သံေ ကာင့်၊

ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့သည်

၂၉ တက်ခတ်ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် သေဘာမှ ဆင်း၍၊
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သေဘာသားများ ှ င့် ပင်လယ်လမ်းြပမာလိ န် အေပါင်းတိ ့သည် ကန်းေပ မှာရပ်လျက်၊ ၃၀
သင့်အဘိ ့ေအာ်ဟစ်၍ ြပင်းစွ ာငိ ေ ကး ကလိ မ့ ် မည်။ ေြမမန်ကိ မိ မိတိ့ေခါင်းေပ မှာ
ပစ်တင်၍ြပာ၌ လး ကလိ မ့ ်မည်။
ဝတ်စည်းလျက်၊

၃၁ ဆံ ပင်ကိလည်း ြဖတ်၍ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ

ိ းငယ်ေသာစိ တ် ှ င့် သင့်အဘိ ့ြပင်းစွ ာ ငိ ေ ကးြမည်တမ်းရသည်ကား၊ ၃၂

ပင်လယ်အလယ်၌ ဆံ းေသာ မိ တ
့ ည်းဟေသာ တ မိ ့ ှ င့် အဘယ် မိ တ
့ သနည်း။

၃၃

သင်၏ဥစာတိ ့သည် ပင်လယ်လမ်းြဖင့် ထွ က် သွ ားေသာအခါ၊ လမျိုးများတိ ့ကိ ေရာင့်ရဲ ေစ၍၊
များြပား ေသာဥစာ။ ကန်စလယ်တိ့ြဖင့် ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ ကယ်ဝေစတတ်၏။
၃၄

ယခမကား၊

သင်သည်

ပင်လယ်၌၎င်း၊

သင့်

ကန်သွယ်ရန်

ဥစာတိ ့သည်

လိ င်းတံ ပိ းအလယ်၌၎င်း၊ ကျိုးပဲ့ ၍၊ သင် ှ င့်ပါေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ဆံ း ံ က ပီ ။ ၃၅
က န်းသ က န်းသားအေပါင်းတိ ့သည် သင်အမ ေ ကာင့် မိ န်းေမာေတွ ေဝ၍၊ ှ င်ဘရင်တိ့သည်
မျက် ှ ာ ပျက်လျက် ကက်သီးေမွ း ှ င်းထ က၏။ ၃၆ အမျိုးမျိုးေသာကန်သည်တိ့သည်
သင့်အား ကဲ့ ရဲ ့သံ ကိ

ပ က၏။ သင်သည် ေ ကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ် ေလ ပီ တကား။

ေနာက်တဖန်မေပ လာ ရပါတကားဟ ငိ ေ ကးြမည်တမ်း ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၈ တဖန်ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂

အချင်းလသား၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့် ေတာ်ကိ တ ှ င်ဘရင်အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊
သင်သည် ကိ ယ်ကိ ဘရားသခင်ကဲ့သိ ့ ထင်မှတ်ေသာ်လည်း ဘရား သခင်မဟတ်၊
လသက်သက်ြဖစ်လျက် ှ င့် ငါသည် ဘရား ြဖစ်၏။ ပင်လယ်အလယ်၌ ဘရားပလင်ေပ မှာ
ငါထိ င် သည်ဟ ဝါ ကားေသာစိ တ် ှ င့် ဆိ သည်ြဖစ်၍၊ ၃ သင်သည် ဒံ ေယလထက်သာ၍
ပညာ ှ ိ ပါသည် တကား။ သင်မသိ ရေအာင် သတပါးဝှက်ထား ိင်ေသာ အရာ တစံ တခမ မ ှ ိ ။
၄ ကိ ယ်ဥာဏ်ပညာအားြဖင့် ဥစာရတတ်၏။ ေ ေငွ ကိ ဆည်းပး ပီ ။ ၅ ထးဆန်းေသာ ပညာ ှ င့်

ကန်စလယ်များအား ြဖင့် စည်းစိ မ် ကီ း၍၊ ထိ စည်းစိ မ်ေ ကာင့် စိ တ်ဝါ ကား ပီ ။ ၆ သိ ့ြဖစ်၍၊
အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ သင်သည် ကိ ယ်ကိ ဘရားသခင်ကဲ့သိ ့ ထင်မှတ်
ေသာေ ကာင့်၊

၇ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ တက န်းတ ိင်ငံသား တိ ့ကိ သင် ှ ိ ရာသိ ့

ငါပိ ့ေဆာင်သြဖင့်၊ သတိ ့သည် သင်၏ ပညာဂဏ်ကိ ထား ှ င့်ခတ်၍၊ သင်၏တင့်တယ်ြခင်း
အသေရကိ

တ်ချ ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ သင့်ကိ ေြမတွ င်းထဲ သိ့ ှ ိမ့ ်ချ၍၊ ပင်လယ်အလယ် ၌

ဆံ း ံ းေသာသကဲ့ သိ ့ သင့်အသက်သည် ဆံ း ံ းရလိ မ့ ် မည်။
သတ်ေသာ
ြဖစ်လျက်

သတိ ့လက်တွင်၊

သင်သည်

၉ သင့်အသက်ကိ

ဘရားသခင်မဟတ်၊

လသက်သက်

ှ င့်၊ ငါသည် ဘရားြဖစ်သည်ဟ သင့်အသက်ကိ သတ်ေသာသတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

အမှန်ေြပာလိ မ့ ်မည်ေလာ။ ၁၀ အေရးဖျားလှ ီ းြခင်းမခံ ေသာ လေသသကဲ့ သိ ့၊ သင်သည်

ေယဇေကျလ
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တက န်းတ ိင်ငံသားတိ ့ လက်ြဖင့်ေသရမည်။ ငါေြပာ ပီ ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၁ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၁၂ အချင်းလသား၊

တ ှ ဘရင်အတွ က် ြမည်တမ်း ေသာ စကားကိ မက်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

သင်သည်

တင့်တယ်ြခင်းအသေရ

ထးဆန်းေသာ

တံ ဆိ ပ်ြဖစ်၏။

လည်းစံ လင်လျက် ှ ိ ၏။

ပညာ ှ င့်ြပည့်စံ ၍

၁၃ ဧဒင် အရပ်၊ ဘရားသခင်၏

ဥယျာဥ်ေတာ်၌ ေန ပီ ။ သင်၏ေခါင်းေပ မှာ ေကျာက်နီ၊ ဥဿဖရား၊ စိ န်၊ မျက် ဲ ွ၊ ေ ကာင်၊
နဂါးသွ ့၊ နီလာ၊ ြမ၊ ပတြမား အစ ှ ိ ေသာ ေကျာက်ြမတ် အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ေဆာင်ေလ၏။ ေ ြဖင့်
လပ်ေသာ

ပတ်သာ၊

ပေလွ တိ့သည်လည်း၊

သင်ဘွားေသာ

ေန့၌ပင်

သင့်အဘိ ့

ြပင်ဆင်လျက် ှ ိ က၏။ ၁၄ သင်သည် ြဖန့်၍ လမ်းမိ းေသာ ေခ ဗိ မ် ြဖစ်လျက်၊ ငါ့အခွ င့ ် ှ င့်
ဘရားသခင်၏ သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ေပ မှာ ေနရာကျ၍ မီ းေတာက်ေသာ ေကျာက်တိ့ တွ င်
သွ ားလာရ၏။

၁၅ ဘွ ားေသာေန့မှစ၍

သင့်အြပစ်ထင် ှ ားေသာ ေန့တိင်ေအာင်၊

ပေလရာရာ၌ စံ လင်လျက် ှ ိ ၏။ ၁၆ သိ ့ရာတွ င်၊ ကန်သွယ်ြခင်း များြပားေသာအား ြဖင့်၊
အဓမအမတိ ့ ှ င့်ြပည့်စံ ၍ ြပစ်မှားေသာအြပစ် ေရာက်ေလ ပီ ။ ထိ ေ ကာင့်၊ ဆိ းယတ်ေသာ
သကဲ့ သိ ့၊ သင့်ကိ ဘရားသခင်၏ ေတာင်ေတာ်ေပ က ငါ ှ င်ထတ် မည်။ အိ လမ်းမိ းေသာ
ေခ ဗိ မ်၊ မီ းေတာက်ေသာ ေကျာက်တိ့အထဲ က သင့်ကိ ငါ ပယ် ှ င်းမည်။ ၁၇ သင်သည် ကိ ယ်၌
တင့်တယ်ြခင်းအသေရ ေ ကာင့်၊ ဝါ ကားေသာ စိ တ် ှ ိ လျက် ဂဏ်ထွန်းေတာက် ေသာေ ကာင့်၊
သင်၏ပညာသည် ေဖါက်ြပန်လျက် ှ ိ ေလ

ပီ ။ ငါသည်သင့်ကိ ေြမတိ င်ေအာင် ှ ိမ့ ်ချမည်။

ှ င်ဘရင် တိ ့သည် သင့်ကိ ကည့် ၍ ဝမ်းေြမာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ သင့်ကိ
ငါချထားမည်။

၁၈

သင့်အြပစ်သည်များြပား၍

ကန်သွယ်ြခင်း

အဓမအားြဖင့်၊

သန့် ှ င်းရာဌာနတိ ့ကိ ညစ် းေစေသာ ေ ကာင့်၊ သင့်ကိ မီး ိ ဘိ
့ ့ သင့်အလယ်၌ မီ းကိ ငါ ှ ိ မည်။
သင့်ကိ ြမင်ေသာ သအေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ၊ သင်၏ ြပာကိ ေြမေပ သိ ့ ငါချထားမည်။ ၁၉
သင့်ကိ သိေသာလ အမျိုးမျိုးတိ ့သည် သင်၏ အမေ ကာင့် မိ န်းေမာေတွ ေဝ ကလိ မ့ ်မည်။
သင်သည် ေ ကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ေနာက်တဖန် မေပ လာရ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀
တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၂၁ အချင်းလသား၊
သင်သည်

ဇိ ဒန် မိ တ
့ ဘက်၌

မျက် ှ ာထား၍

ပေရာဖက် ပလျက်၊

၂၂

အ ှ င်

ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည် မှာ၊ အိ ဇိဒန် မိ ၊့ သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။
သင့်အလယ်၌ ငါ့ဘန်းတန်ခိးသည် ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။ သင့်ကိ ငါသည် အြပစ်ဒဏ်ေပး၍
ိ ေသြခင်းကိ ခံရေသာအခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ လများသိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
၂၃

သင့်အေပ သိ ့

ေယဇေကျလ

ကာလနာေဘးကိ ၎င်း၊

သင်၏

လမ်းတိ ့၌

ထားေဘးကိ ၎င်း၊
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ငါေစလတ်၍၊ ပတ်လည်၌ တိ က်ေသာ ထားြဖင့်သရဲ တိ့သည် သင့်အလယ်၌ လဲ ၍
ေသ ကေသာအခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၄ ထိ အခါ
ဣသေရလအမျိုး၏ ပတ်လည်၍ေန၍၊ မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ သတိ ့တွင် စတတ်ေသာ
ဆးပင်၊

ေ ှ ာက် ှ က်တတ်ေသာေြငာင့်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ
အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

တစံ တခမ

သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ

မကတ် ကင်းရ။

မိ န့်ေတာ်မ၏။

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ငါသည်

၂၅

တဖန်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ကွဲ ြပားလျက်ေနေသာ လ အမျိုးမျိုးထဲ က ငါေခ ၍စေဝးေသာအခါ၊ သတိ ့အားြဖင့်
လမျိုးများေ ှ ့၌

ိ ေသြခင်းကိ ငါခံ ၍၊

ြပည်၌သတိ ့သည် ေန ကလိ မ့ ်မည်။

ငါ့က န်ယာကပ်အား

အငါအရင်ေပးေသာ

၂၆ ထိ ြပည်၌ စိ းရိ မ်စရာမ ှ ိ ။ အိ မ်ေဆာက်ြခင်း၊

စပျစ်ဥယျာဥ်စိက် ြခင်းအမကိ ပ၍ ေန ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ ပတ်လည်၌ ေန၍မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ
သအေပါင်းတိ ့ကိ ငါသည် အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေသာေနာက် သတိ ့သည် စိ းရိ မ် စရာမ ှ ိ ဘဲေန၍၊
ငါသည် သတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၉ သကရာဇ်ဆယ်ခ၊
တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ဒသမလတဆယ်တရက်ေန့
ငါ့ဆီသိ့

ေရာက်လာ၍၊

၂

တွ င်၊

ထာဝရဘရား၏

အချင်းလသား၊

သင်သည်

အဲ ဂတု ှ င်ဘရင် ဖါေရာမင်းတဘက်၌မျက် ှ ာထား၍၊ သ ှ င့် အဲ ဂတုြပည် တြပည်လံ း
တဘက်၌ပေရာဖက် ပလျက်၊ ၃ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊
အိ အဲဂတု ှ င်ဘရင် ဖာေရာမင်း၊ ကိ ယ်ြမစ်များ အလယ်၌ေနလျက်၊ ငါ့ြမစ်ကိ ငါပိ င်၏။ ငါ့အဘိ ့
ငါ ဖန်ဆင်း ပီ ဟ ဆိ တတ်ေသာမိ ေကျာင်း ကီ း၊ သင့်တဘက် ၌ ငါေန၏။ ၄ သင့်ပါး ိ းကိ
သံ ချိတ် ှ င့်ချိတ်၍၊ သင့်ြမတ်၌ေန ေသာ ငါတိ ့ကိ သင့်အေ ကးတိ ့၌ ငါကပ်ေစမည်။ သင့်ြမစ်
များ အလယ်ထဲကသင့်ကိ ငါ တ်၍ ြမစ် ှ ိ သမ ေသာ ငါးတိ ့သည် သင့်အေ ကးတိ ့၌
ကပ် ကလိ မ့ ်မည်။

၅ သင် ှ င့် သင့်ြမစ်၌ ှ ိ သမ ေသာ ငါတိ ့ကိေတာ၌ ငါပစ်ထားမည်။

လွ င်ြပင်၌ကျ၍ ေနာက်တဖန်စေဝးြခင်း ကိ မ ပရ။ ေတာသားရဲ များ၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်များ
စားစရာဘိ ့

သင့်ကိ ငါအပ်၏။

ြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည်

၆

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ

သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

အေ ကာင်း

မကား၊

အဲ ဂတု
သင်သည်

ဣသေရလအမျိုး၌ ကျူေတာင်ေဝး ြဖစ်ေလ ပီ ။ ၇ သင့်ကိ လက် ှ င့် ကိ င်ေသာအခါ သင်သည်
အကိ င်မခံ ။ သတိ ့ ပခံ းဆစ်ကိ ဖတ်ေလ၏။ သင် ှ င့် ကိ ယ်ကိေထာက်ေသာအခါ သင်သည်
ကျိုး၍ သတိ ့ခါးကိ နာေစ၏။ ၈ သိ ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ငါသည်
သင့်အေပ သိ ့ထားကိ ေဆာင်ခဲ့၍
အဲ ဂတုြပည်သည်

ေယဇေကျလ

လ ှ င့်

လဆိ တ်ညံလျက်၊

တိ ရ စာန်တိ့ကိ
ပျက်စီး

ပယ်ြဖတ်သြဖင့်၊

လျက် ှ ိ ေသာအခါ၊

၉

ငါသည်
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ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရလိ မ်မည်။ သင်က၊ ငါ့ြမစ်ကိငါ ပိ င်၏။ ငါဖန်ဆင်း ပီ ဟ
ဆိ မိေသာေ ကာင့်၊ ၁၀ သင် ှ င့်သင့်ြမစ်တဘက်၌ ငါေန၏။ အဲ ဂတု ြပည်ကိ မိ ဂေဒါလမှ စ၍
သေဏ မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၎င်း၊ အဲ သေယာပိ ြပည်စွန်းတိ င်ေအာင်၎င်း၊ ထား ှ င့် ဖျက်ဆီး ၍
ဆိ တ်ညံေစမည်။ ၁၁ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း လေ ှ ာက်၍မသွ ားရ။ တိ ရ စာန်လည်း
ေ ှ ာက်၍မသွ ားရ။ အဘယ်သမ မေနရ။ ၁၂ ပျက်စီးေသာြပည်တိ့တွင် အဲ ဂတုြပည်ကိ ငါဖျက်
ဆီ းမည်။ လဆိ တ်ညံေသာ မိ တ
့ ိ ့တွင် အ ှ စ်ေလးဆယ် ပတ်လံ း အဲ ဂတု မိ တ
့ ိ ့သည်
ပျက်စီးလျက် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ အဲ ဂတုလတိ ့ကိ အတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည်တိ့ကိ ငါကွဲ ြပား
ြပန်လွင့ ်ေစမည်။

၁၃

သိ ့ရာတွ င်၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မ

သည်ကား၊

အ ှ စ်ေလးဆယ်ေစ့ေသာအခါ၊ ကွဲ ြပားလျက် ေနရေသာ လမျိုးတိ ့မှ အဲ ဂတုလတိ ့ကိ ငါေခ ၍
စေဝး ေစမည်။

၁၄ သိ မ်းသွ ားြခင်းတိ ့မရေသာ အဲ ဂတုလတိ ့ကိ ငါတဖန်ေဆာင်ခဲ့၍

သတိ ့ေနရင်းြပည်၊ ပါသ ြပည်သိ့ ြပန်ေစမည်။ ထိ ြပည်၌ ယတ်ေသာ ိင်ငံ ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၅
တပါးေသာ လမျိုးတိ ့ကိ ေနာက်တဖန်အစိ းမရ။ ိင်ငံတကာတိ ့တွင် အယတ်ဆံ းြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။
တပါး ေသာ လမျိုးတိ ့ကိ ေနာက်တဖန် အစိ းမရေစြခင်းငှ ါ ငါ တ်ချမည်။
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ထိ ြပည်သား

တိ ့ကိ

ေြမာ်လင့်၊

၁၆

မိ မိအြပစ်ကိ

ငါေအာက်ေမ့ေစသြဖင့်၊ ေနာက်တဖန် ထိ ြပည်သည် သတိ ့ ခိ လံ ရာမြဖစ်ရာ။ ငါသည်
ထာဝရာဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ ကလိ မ့ ် မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၇ သကရာဇ်

ှ စ်ဆယ်ခနစ်ခ၊ ပဌမလ တရက်ေန့ တွ င်၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့
ေရာက်လာ၍၊ ၁၈ အချင်းလသား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ် ေနဇာသည်၊ သ၏စစ်သရဲ တိက
့ ိ
တ မိ တ
့ ဘက်၌ များစွ ာ ေသာ အမကိ ေဆာင် ွက်ေစ ပီ ။ စစ်သရဲ တိင်းေခါင်းတံ း ပီ ။
ပခံ းလည်းပွ န်း ပီ ။

သိ ့ရာတွ င်၊

ှ င်ဘရင် ှ င့်

စစ်သရဲ

တိ ့သည်

တ မိ တ
့ ဘက်၌

အမေဆာင် ွက်ခကိ ထိ မိ တ
့ ွ င် မခံ ရ က။ ၁၉ သိ ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်
ကား၊ အဲ ဂတုြပည်ကိ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ အား ငါေပးမည်။ ထိ မင်သည်
ြပည်သားအလံ းအရင်းကိ ၎င်း၊ လက်ရဥစာအမျိုးမျိုးကိ ၎င်း၊ သိ မ်းယ ပီ းလ င်၊ မိ မစစ်သရဲ တိ့
အခဘိ ့ ေဝငှ လိ မ့ ်မည်။

၂၀ ငါ့အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာေ ကာင့်၊ တ မိ ့ တဘက်၌

အမေဆာင် ွက်ခဘိ ့ အဲ ဂတုြပည်ကိ ငါေပး ပီ ။

၂၁ ထိ ကာလ၌ ဣသေရလမျိုး၏

ချိုကိ အေပါက် စ၍၊ သတိ ့အထဲ က သင်ေဟာေြပာရေသာ အခွ င့ ်ကိ ငါေပးမည်။ ငါသည်
ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သတိ ့ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၀ တဖန်ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊

၂

အချင်းလသား၊ သင်သည် ပေရာဖက် ပလျက်၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ

ေယဇေကျလ
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ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ေရာက်ရေသာေန့သည် အမဂလာ ှ ိ သည်ဟ ေအာ်ဟစ် ကေလာ့။ ၃
ထိ ေန့နီး ပီ ။ ထာဝရဘရား၏ေန့၊ မိ ဃ်းအံ ေသာ ေန့၊ တပါးအမျိုးသားဘိ ့ ချိန်းချက်ေသာ
အချိန်နီး ပီ ။

၄

ထားေဘးသည်

အဲ ဂတုြပည်သိ့

ေရာက်သြဖင့်၊

သရဲ တိ့သည်

လဲ ၍ေသ ကေသာအခါ၊ အဲ သေယာပိ ြပည် သည် ပပန်လိမ့ ်မည်။ အလံ းအရင်းကိ ပယ် ှ ား၍
မလ အြမစ်ကိ ဖိ ဖျက် ကလိ မ့ ်မည်။

၅ အဲ သေယာပိ ြပည်သား၊ ဖတြပည်သား၊ လဒ

ြပည်သား၊ အမျိုးမစစ်ေသာ လ ှ ိ သမ ၊ ခဘအမျိုးသား၊ မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေသာ ြပည်သားတိ ့သည်၊
အဲ ဂတုြပည်သား တိ ့ ှ င့်တကွ ထားြဖင့် လဲ ၍ေသ ကလိ မ့ ်မည်။

၆ အဲ ဂတုြပည်ကိ

ေထာက်မေသာသတိ ့သည် လဲ ၍ေသ ကသြဖင့်၊ အဲ ဂတုအစွ မ်းသတိ ၏ ဂဏ်အသေရ သည်
ဆံ းလိ မ့ ်မည်။ မိ ဂေဒါလ မိ မ့ ှ စ၍ သေဏ မိ ့ တိ င်ေအာင် အဲ ဂတုြပည်သားတိ သ
့ ည် ထားြဖင့်လဲ ၍
ေသ ကလိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၇ ပျက်စီးေသာ ြပည်တိ့တွင်

ပျက်စီးလျက် ှ ိ က၍၊ လဆိ တ်ညံေသာ မိ တ
့ ိ ့တွင် အဲ ဂတု မိ တ
့ ိ ့သည် ပါဝင် က

လိ မ့ ်မည်။ ၈

ငါသည် အဲ ဂတုြပည်၌ မီ း ှ ိ ၍ ထိ ြပည်ကိ မစသမ ေသာ သတိ ့သည် ပျက်စီး ကေသာအခါ၊
ငါသည် ထားဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၉ ထိ အခါစိ းရိ မ်ြခင်းမ ှ ိ ေသာ
အဲ သေယာပိ ြပည် သားတိ ့ကိ ေ ကာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါေစလတ်ေသာ တမန်တိ့ သည်
သေဘာစီ း၍ သွ ား ကသြဖင့်။ အဲ ဂတြပည်၏ အချိန်၌ သတိ ့သည်လည်း အလွ န်ဆင်ရဲြခင်းသိ ့
ေရာက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ အချိန်လည်းနီး ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အ ှ င်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာအားြဖင့် အဲ ဂတုြပည် ၏
အလံ းအရင်းကိ ငါြဖတ်မည်။ ၁၁ ထိ ှ င်ဘရင် ှ င့်တကွ သ၏လများ၊ ေ ကာက် မက်ဘွယ်ေသာ
လမျိုးများတိ ့သည် အဲ ဂတုြပည်ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါလာ၍၊ ထားကိ င်လျက် တြပည်လံ းကိ
သရဲ တိ့ ှ င့် ြပည့်ေစ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ြမစ်တိ့ကိ ငါခန်းေြခာက်ေစ၍၊ အဓမလတိ ့အား
ြပည်ကိ ေရာင်းလိ က်မည်။ တက န်းတ ိင်ငံသားတိ ့ လက်ြဖင့် ြပည် ှ င့်တကွ ြပည်၌ ပါသမ ကိ
ငါဖျက်ဆီးမည်။ ငါထာဝရဘရား ေြပာ ပီ ။ ၁၃ အ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ပ်တတိ ့ကိ ငါဖျက်ဆီး၍၊ ေနာဖြပည်၌ ဆင်းတတိ ့ကိ လည်း ပယ်ြဖတ်မည်။ ေနာက်တဖန်
အဲ ဂတုမင်းမျိုးမ ှ ိ ရ။ အဲ ဂတုြပည်သည် ေ ကာက် ွံ မည်
့ အေ ကာင်းကိ ငါ ပ မည်။ ၁၄
ပါသ ြပည်ကိ ငါဖျက်မည်။ ေဇာန မိ က
့ ိ လည်း မီ း ိ မည်
့ ။ ေနာ မိ က
့ ိ လည်း အြပစ်ဒဏ်စီရင်မည်။
၁၅ အဲ ဂတုြပည်၏ အစွ မ်းသတိ ြဖစ်ေသာ သိ န် မိ ့ အေပ သိ ့ ငါသည် အမျက်ကိ သွ န်းေလာင်း၍၊

ေနာ မိ ့ သား အလံ းအရင်းကိ ပယ်ြဖတ်မည်။ ၁၆ အဲ ဂတုြပည်၌ မီ း ှ ိ ၍ သိ န် မိ သ
့ ည်
တန်လပ် ြခင်း၊ ေနာ မိ ့ ိ းသည် ပိ ေပါက်ြခင်း၊ ေနာဖ မိ သ
့ ည် ေန့အချိန်၌ပင် စစ်တိက်ြခင်းကိ
ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ အာဝင် မိ ၊့ ဖိ ေဗသက် မိ သ
့ ား လလင်တိ့သည် ထားြဖင့်လဲ ၍ ေသ ကသြဖင့်၊
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မိ န်းမတိ ့သည် သိ မ်းသွ ား ြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ တာပနက် မိ ့၌ အဲ ဂတုလှ ံ တံ တိ ့ကိ
ငါချိုး၍၊ သ့အစွ မ်းသတိ ၏ ဂဏ်အသေရဆံ းေသာအခါ ေန့အချိန် ၌ အလင်းကွ ယ်လိမ့ ်မည်။
မိ ဃ်းအံ ၍ မိ သ
့ မီ းတိ ့သည် သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ ထိ သိ့အဲဂတုြပည်၌
ငါသည် အြပစ်ဒဏ်စီရင်၍၊ ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သတိ ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ သကရာဇ် တဆယ်တခ၊ ပဌမလ ခနစ်ရက်ေန့ တွ င်၊ ထာဝရဘရား၏
တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၂၁ အချင်းလသား၊ အဲ ဂတုအ ှ င်ဘရင်
ဖာေရာ မင်း၏ လက် ံ းကိ ငါချိုး ပီ း။ ေဆက၍မထပ်ရ။ ထားကိ င် ေစဘိ ့ ပကတိ ခွန်အား
ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ အဝတ် ှ င့်မစည်းရ။ ၂၂ ဤအမ၌ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊
ငါသည် အဲ ဂတု ှ င်ဘရင်ဖာေရာမင်းတဘက်၌ ေနသြဖင့်၊ သ၏လက် ံ းတည်းဟေသာ၊
ခိ င်မာေသာ လက် ံ း ှ င့် အရင်ချိုးေသာလက် ံ းကိ ငါချိုး၍ထားကိ သ့လက်မှ ကျေစမည်။
၂၃ အဲ ဂတုလတိ ့ကိ အတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည်တိ့ တွ င် ကွဲ ြပားြပန့်လွင့ ်ေစမည်။

၂၄

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ကိ ငါခိ င်မာေစ၍၊ ငါ့ထားကိ သ့လက်၌ အပ်မည်။ ဖာေရာမင်း၏
လက် ံ းတိ ့ကိ ငါချိုးသြဖင့်၊ သသည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရေသာသ ေအာ်ဟစ်သကဲ့ သိ ့၊
ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေ ှ မ့ ှ ာ ေအာ်ဟစ် ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ လက် ံ းတိ ့ကိ
ငါခိ င်မာေစ မည်။ ဖာေရာဘရင်၏ လက်မကား၊ ေအာက်သိ့ကျလိ မ့ ် မည်။ ငါ့ထားကိ
ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်လက်၌ ငါအပ်၍၊ သသည် အဲ ဂတြပည်ကိ ထိ ထား ှ င့်ခတ်ေသာအခါ၊
ငါ သည် ထားဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သတိ ့ သိ ရ ကလိ မ့ ် မည်။

၂၆ ထိ သိ့

အဲ ဂတုလတိ ့ကိ အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည် တိ ့၌ ငါကွဲ ြပားြပန့်လွင့ ်ေစမည်။ ငါသည်
ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သတိ ့ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၁ သကရာဇ်

တဆယ်တခ၊

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

တတိ ယလတရက်ေန့

ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂

တွ င်၊

ထာဝရဘရား၏

အချင်းလသား၊

သင်သည်

အဲ ဂတု ှ င်ဘရင် ဖာေရာမင်း ှ င့် သ၏အလံ းအရင်းအား ေဟာေြပာရမည် မှာ၊ သင်သည်
ဘန်းတန်ခိး ကီ း၍ အဘယ်သ ှ င့် တသနည်း။
လမ်းမိ းေသာ

အကိ င်း၊

ြမင့်ေသာအရပ်၊

၃ အာ ရိ လသည်

အဆင်းလှ ၍

ထထပ်ေသာအခက်အလက်

တိ ့ ှ င့်

ြပည့်စံ ေသာ ထိ ပ်ဖျား ှ ိ ေသာ ေလဗနန်အာရဇ် ပင်ြဖစ်၏။ ၄ ြမစ်ေရ၏ေကျးဇးေ ကာင့်
ကီ းမားြခင်း၊ နက်နဲ ေသာေရ၏ေကျးဇးတရားေ ကာင့် အရပ်ြမင့်ြခင်း ှ ိ ၏။ သစိ က်ရာ
အရပ်ရပ်တိ့၌ ေရစီ း၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ ေတာ ပင် ှ ိ ရာသိ ့ ြမစ်ေရသည် ှ ံ ့ြပားေလ၏။ ၅
ထိ သိ့ေသာအားြဖင့် ေတာသစ်ပင်တကာတိ ့ ထက် အရပ်ြမင့်ေလ၏။ တိ းပွ ားေသာအခါ
ေရများေသာ ေ ကာင့် အကိ င်းအခက်များြပား၍၊ အလက်တိ့သည် ှ ည်လျား က၏။ ၆
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မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်အေပါင်းတိ ့သည်

အကိ င်း

အခက်တိ့၌

အသိ က်လပ် က၏။

ေတာတိ ရ စာန်အေပါင်း တိ ့သည် အကိ င်းအခက်တိ့ ေအာက်၌သာ ဘွ ား က၏။ ထိ အပင်၏
အရပ်၌ ကီ းမားေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ ့ သည် ေန က၏။ ၇ ထိ သိ့ ေရများေသာအရပ်၌
အြမစ်စွဲေသာ ေ ကာင့်၊ ကီ းြမင့်၍ အခက်အလက် ှ ည်လျားသြဖင့် လှ ေသာအဆင်း ှ င့်
ြပည့်စံ ၏။ ၈ ဘရားသခင်၏ ဥယျာဥ်ေတာ်၌ အာရဇ် ပင်တိ့ သည် ထိ အပင်ကိ မကွ ယ် ိင်။
ထင်း းပင် ှ င့်

အာရမန်

ပင်တိ့သည်

ထိ သိ့ေသာ အကိ င်းအခက် ှ င့်မြပည့်စံ က။

ဘရားသခင်၏ ဥယျာဥ်ေတာ်၌ သစ်ပင်တပင်မ ထိ အပင် ကဲ့ သိ ့ အဆင်းမလှ ။ ၉ ဧဒင်အရပ်၊
ဘရားသခင်၏ဥယျာဥ် ေတာ်၌

ှ ိ သမ ေသာ သစ်ပင်တိ့သည် ထိ အပင်ကိ ြငူစ

သည်တိင်ေအာင် အခက်အလက်များြပားေသာအားြဖင့် သ၏အဆင်းကိ ငါလှ ေစ၏။ ၁၀
တဖန်အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ထိ အာရဇ် ပင်သည် အရပ်ြမင့်လျက်၊
ထထပ်ေသာ အခက်အလက်တိ့ ှ င့်

ြပည့်စံ ေသာ မိ မိထိပ်ဖျားကိ

စိ တ်လည်းြမင့်၍ ဝါ ကားလျက် ှ ိ ေသာ ေ ကာင့်၊

ချီေ ြမာက်လျက်၊

၁၁ လမျိုးတိ ့တွင် တန်ခိး ကီ း၍

သ့ကိကျပ်တည်းစွ ာ စီ ရင်ေသာ သ၏လက်သိ့ ငါအပ်ေလ ပီ ။ သ ပေသာ အဓမအမေ ကာင့်
ှ င်ထတ်ေလ ပီ ။ ၁၂ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ တက န်းတ ိင်ငံသား တိ ့သည် သ့ကိ ခတ်လှဲ၍
ပစ်ထား က ပီ ။ အကိ င်းအခက် တိ ့သည် ေတာင်ေပ ှ င့် ချိုင့်ထဲ မှာကျ၍ တြပည်လံ း ြမစ်နားမှာ
ကျိုးပဲ့ လျက်ေန က၏။

ေြမ ကီ းသာအေပါင်း

တိ ့သည်

သ့အရိ ပ်ထဲကထွ က်၍

သ့ကိစွန့်သွား က၏။ ၁၃ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ှ င့် ေတာတိ ရ စာန် အေပါင်းတိ ့သည်
ကျိုးပဲ့ ေသာ အကိ င်းအခက်တိ့ အေပ

မှာ ေနရ က၏။

၁၄ အေ ကာင်းမကား၊

ေရနားမှာ ှ ိ သမ ေသာ သစ် ပင်တိ့တွင် တပင်မ အရပ်ြမင့်ေသာေ ကာင့် မဝါ ကား။
ထထပ်ေသာ

အခက်အလက်တိ့တွင်

မိ မိထိပ်ဖျားကိ

မချီေြမာက်မည်အေ ကာင်း၊

ေရကိ ေသာက်သမ ေသာ အပင်တပင်မ အရပ်ြမင့်လျက် မ ပိ င်ဝ့ံ မည်အေ ကာင်း တည်း။
ထိ အပင်အေပါင်းတိ ့သည်
ေသြခင်းသိ ့၎င်း၊ ေြမ

ေြမတွ င်းထဲ သိ့

ဆင်း

တတ်ေသာလသားတိ ့ ှ င့်အတ

ေအာက်အရပ်သိ့၎င်း ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ ငါအပ်ေလ ပီ ။

၁၅

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သသည် မရဏာ ိင်ငံထဲ သိ့ ဆင်းသွ ားေသာေန့၌
နက်နဲ ေသာအရပ်ကိ သ့အဘိ ့မသာ အဝတ် ှ င့် ငါဖံ းလမ်း၏။ လိ င်းတံ ပိ းတိ ့ကိ ငါကန့်ကွက်၍
ကီ းစွ ားေသာ ေရကိ ချုပ်ထား၏။ ေလဗနန်ေတာင်ကိ သ့အဘိ ့ မသာအဝတ် ကိ ဝတ်ေစ၍၊
ေတာသစ်ပင်အေပါင်းတိ ့သည် စိ တ်ပျက် က၏။ (Sheol h7585)

၁၆ ေြမတွ င်းထဲ သိ့

ဆင်းသွ ားေသာသတိ ့ ှ င့်အတ သ့ကိ မရဏ ိင်ငံထဲ သိ့ ငါ ှ ိမ့ ်ချေသာအခါ၊ ှ ိမ့ ်ချသံ အားြဖင့်
လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ
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ဧဒင်

သစ်ပင် ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်
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အြမတ်ဆံ းေသာ ေလဗနန်သစ်ပင်မှစ၍၊ ေရကိ ေသာက်သမ ေသာ သစ်ပင်တိ့သည်
ေြမေအာက်အရပ်တိ့၌ သက်သာြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။ (Sheol h7585) ၁၇ ထိ သ ှ င့်တကွ
သ့လက် ံ ြဖစ်၍၊ လမျိုးတိ ့တွင် သ့အရိ ပ်ကိ ခိ ေသာသတိ ့သည် ထားြဖင့် အေသခံ ရေသာ
သတိ ့ ေနရာ၊ မရဏာ ိင်ငံထဲ သိ့ လိ က်သွား က၏။ (Sheol h7585)

၁၈ သင်သည်

ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်အားြဖင့် အဘယ်မည်ေသာ ဧဒင်သစ်ပင် ှ င့် တသနည်း။ သင် သည်
ဧဒင်သစ်ပင်တိ့ ှ င့်အတ ေြမေအာက်အရပ်သိ့ ှ ိမ့ ်ချြခင်းကိ ခံရမည်။ အေရးဖျားလှ ီ းြခင်းကိ
မခံ ေသာလ၊ ထားြဖင့်အေသခံ ရေသာသတိ ့ ှ င့်အတ လဲ ၍ေနရမည်။ ထိ သိ့ဖာေရာဘရင် ှ င့်
သ့အလံ းအရင်း ှ ိ သမ တိ ့သည် ြဖစ်ရ ကမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၂ သကရာဇ်

တဆယ် ှ စ်ခ၊

ဒွ ါဒသမလတရက်ေန့

တွ င်၊

ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၂ အချင်းလသား၊ သင်သည်အဲဂတု ှ င်ဘရင်
ဖာေရာမင်းအတွ က် ြမည်တမ်းြခင်းကိ ပ၍ ေြပာဆိ ရမည် မှာ၊ သင်သည်လမျိုးတိ ့တွင်
ြခေသ့ ပျိုကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ အိ င်၌ ေနေသာမိ ေကျာင်းကဲ့ သိ ့လည်းြဖစ်၍၊ ြမစ်တိ့ကိ ကးသွ ားလျက်၊
ေြခြဖင့်ေရကိ လပ် ှ ားလျက်
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
၍၊ သတိ ့သည်

ြမစ်ေရကိ

ေနာက်ေစ၏။

လမျိုးများစေဝးလျက်၊

ပိ က်ကွန် ှ င့်တကွ

သင့်ကိ

ငါသည်

အ ှ င်ထာဝရဘရား

၃

ပိ က်ကွန် ှ င့်သင့်ကိ

ဆွဲ ယ ကလိ မ့ ်

မည်။

အပ်မိ

၄ ငါသည်

သင့်ကိ ကန်းေပ မှာတင်၍ လွ င်ြပင်၌ ပစ်ထားမည်။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်အေပါင်းတိ ့ကိ သင့်
အေပ မှာ နားေစမည်။ ေြမသားအေပါင်းတိ ့ကိ ဝစွ ာ ေက းမည်။

၅ သင့်အသားကိ

ေတာင်တိ့အေပ ၌ ငါခင်းမည်။ ချိုင့်တိ ့ကိ သင့်ကိ ယ် ှ င့် ြပည့်ေစမည်။ ၆ သင်မှ ယိ ေသာ
အေသွ းြဖင့် ေြမကိ ေတာင်ထိပ် တိ င်ေအာင် စိ ေစမည်။ ြမစ်တိ့သည် သင့်အေသွ း ှ င့်
ြပည့် ကလိ မ့ ်မည်။ ၇ သင့်ကိ ငါဆံ းေစေသာအခါ မိ ဃ်းေကာင်းကင် ကိ ငါဖံ းလမ်း၍
ကယ်တိ့ကိ မိ က်ေစမည်။ ေနကိ မိ ဃ်းအံ ေစ၍ လသည်လည်း အလင်းကိ မေပးရ။ ၈
သင့်အထက်၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်၌ ထွ န်းလင်းေသာ အလင်းအိ မ် အလံ းစံ တိ ့ကိ မိ က်ေစ၍၊
သင့်ြပည်ကိ ေမှာင် မိ က် ှ င့် ဖံ းလမ်းမည်။ ၉ သင်မသိ ဘးေသာ အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်တိ့
တွ င် သင်ပျက်စီးြခင်းအေ ကာင်းကိ ငါ ကာေစေသာအခါ၊ လမျိုးများတိ ့ကိ စိ တ်ပပန်ေစမည်။
၁၀ အကယ်စင်စစ် သင့်အမေ ကာင့် လမျိုးများ တိ ့ကိ ငါမိ န်းေမာေတွ ေဝေစမည်။ ငါသည်

ှ င်ဘရင်တိ့

ေ ှ မ့ ှ ာ

ထား ှ င့် ွယ်ေသာအခါ၊

အလွ န်ထိတ်လန့် ကလိ မ့ ်မည်။
မိ မိတိ့အသက်ေ ကာင့်

သင်ဆံ း ံ းေသာ

ခဏခဏ

သတိ ့သည်

သင့်အမ

ေန့၌သတိ ့သည်

စိ းရိ မ်တန်လပ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ

ေ ကာင့်

အသီ းအသီ း
အ ှ င်ထာဝရ

ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏

ေယဇေကျလ

1376

ထားသည် သင့်အေပ သိ ့ ေရာက် လိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ခွ န်အား ကီ းေသာသ၊ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ
လမျိုး အေပါင်းတိ ့ြဖင့် သင်၏အလံ းအရင်းကိ ငါလဲ ေစမည်။ သတိ ့သည် အဲ ဂတုမာနကိ
ှ ိမ့ ်ချ၍၊ ြပည်သား အလံ းအရင်း ှ ိ သမ ကိ ဖျက်ဆီး ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ များစွ ာေသာ ေရအနားမှာ
ကျက်စားသမ ေသာ တိ ရ စာန်တိ့ကိလည်း ငါပယ် ှ င်းမည်။ ေနာက်တဖန် လေြခ ှ င့်
တိ ရ စာန်ေြခသည် ထိ ေရကိ မေနာက်ေစရ။ ၁၄ ထိ ေရကိ ငါ ကည်ေစ၍ ြမစ်ေရသည်
ဆီ ကဲ့သိ ့ စီ းေစမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ငါသည် အဲ ဂတုြပည်၌
ဥစာ ှ ိ သမ ကိ ကန်ေစ ြခင်းငှ ါ သတ်သင်ပယ် ှ င်း၍၊ ြပည်သြပည်သား အေပါင်း တိ ့ကိ
ဒဏ်ခတ်ေသာအခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ဤေ ွကား၊
့
အဲ ဂတုြပည်အတွ က် ပရေသာ ြမည်တမ်းြခင်းတည်း။ အမျိုးမျိုးေသာ သတိ ့သမီ းတိ ့
သည်လည်း ြမည်တမ်း၍၊ အဲ ဂတုြပည် ှ င့် ြပည်သား အလံ းအရင်း ှ ိ သမ တိ ့အတွ က်
ြမည်တမ်း ကလိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ သကရာဇ် တဆယ် ှ စ်၊
ပဌမလတဆယ်ငါးရက်
ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

ေန့တွင်၊

ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

၁၈ အချင်းလသား၊ အဲ ဂတုြပည်သားအလံ းအရင်း အတွ က်

ြမည်တမ်းြခင်းကိ ပေလာ့။ ေြမတွ င်းထဲ သိ့ ဆင်းသွ ားေသာသတိ ့ေနရာ ေြမေအာက်အရပ်သိ့
တိ င် ေအာင်၊ ေကျာ်ေစာေသာလမျိုးသတိ ့သမီ းတိ ့ ှ င့်တကွ ှ ိမ့ ်ချ လျက် မက်ဆိရမည်မှာ၊ ၁၉
သင်သည် သတပါးထက်သာ၍လှ သေလာ။ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ လတိ ့ ှ င့်အတ
ဆင်းသက် ၍ ေနရာကျေလာ့။

၂၀ ထားေဘး၌ အပ်သည်ြဖစ်၍၊ ထားြဖင့်ေသေသာ

သတိ ့ ှ င့်အတ လဲ ၍ေသရေသာေ ကာင့်၊ သကိ ယ်တိင်မှ စ၍ သ၏ လအလံ းအရင်း ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ဆွဲ ကေလာ့။

၂၁ ခွ န်အားအ ကီ းဆံ းေသာ သရဲ တိ့သည် မရဏာ

သ၏အြခံ အရံ တိ ့ကိ
ထား ှ င့်ေသ၍၊
h7585)

တ်ဆက် ကလိ မ့ ်

ိင်ငံထဲ က သ ှ င့်

မည်။ သတိ ့သည်လည်း ဆင်းသွ ား က ပီ ။

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းမခံ ေသာ

အြဖစ်၌လဲ ေနလျက်

ှ ိ က၏။

၂၂ ထိ အရပ်၌ အာ ရ ှ င့်သ၏ လအလံ းအရင်း အေပါင်းလည်း

(Sheol

ှ ိ က၏။

သတိ ့သည် ထားြဖင့်ေသ၍ လဲ ေနလျက်၊ ပတ်လည်အရပ်ရပ်တိ့၌ သတိ ့သချုင်းများ
ှ ိ က၏။

၂၃ ထိ သချုင်းတိ ့သည် ဥမင်းအတွ င်း အနာမှာ စီ းလျက်၊ မင်းသချုင်း၌

ပတ်လည်ြခံ ရံ လျက် ှ ိ က၏။ အသက် ှ င်ေသာ သတိ ့၏ေနရာ၌ သတပါးကိ ေ ကာက်
ေစတတ်ေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ထိ သ ှ ိ သမ တိ ့သည် ထားြဖင့်ေသ၍လဲ ေန က၏။ ၂၄
ထိ အရပ်၌

ဧလံ ှ င့်သ၏

ထားြဖင့်ေသ၍

သချုင်းပတ်လည်၌

လဲ လျက် ှ ိ က၏။

သ၏လအလံ းအရင်း ှ ိ သမ တိ ့သည်

အသက် ှ င်ေသာ

သတိ ့၏ေနရာ၌

သတပါးကိ

ေ ကာက်ေစတတ်ေသာ်လည်း၊ အေရဖျားလှ ီ း ြခင်းကိ မခံ ေသာ လြဖစ်၍ေြမေအာက်အရပ်သိ့
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ဆင်း သွ ားရသြဖင့်၊ ေြမတွ င်းထဲ သိ့ ဆင်းသွ ားေသာသတိ ့ ှ င့် အတ အ ှ က်ကွဲလျက်
ေသေသာသတိ ့ ှ င့်အတ ေနရာကျ က၏။ ၂၅ မိ မိအလံ းအရင်း ှ င့် အိ ပ်၍သတိ ့ သချုင်းတွ င်း
တိ ့သည်

ပတ်လည်၌

ှ ိ က၏။

မခံ ေသာလြဖစ်၍ထားြခင့် ေသ က

ထိ သ ှ ိ သမ တိ ့သည်

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

၏။ အသက် ှ င်ေသာသတိ ့၏ ေနရာ၌သတပါးကိ

ေ ကာက်ေစတတ်ေသာ်လည်း၊ ေြမတွ င်းထဲ သိ့ ဆင်သွား ေသာ သတိ ့ ှ င့်အတ အ ှ က်ကွဲသြဖင့်၊
ေသေသာသတိ ့ ှ င့် အတ ေနရာကျ က၏။ ၂၆ ထိ အရပ်၌ မိ မိအလံ းအရင်း ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်အတ
ေမ ှ က်လည်း ှ ိ ၏။ တဗလလည်း ှ ိ ၏။ သချုင်းတွ င်း တိ ့သည် ပတ်လည်၌ ှ ိ က၏။
အသက် ှ င်ေသာသတိ ့၏

ေနရာ၌

သတပါးကိ ေ ကာက်ေစတတ်ေသာ်လည်း

ထိ သ

ှ ိ သမ တိ ့သည် အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာသြဖစ်၍ ထားြဖင့် ေသလျက်ေန က၏။ ၂၇
သတိ ့သည် ေ ှ းကာလ၌ လဲ ၍ေသေသာ၊ အေရ ဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ လ ကီ းတိ ့ ှ င့်အတ
အိ ပ်၍ ေနရ ကလိ မ့ ်မည်မဟတ်ေလာ။ ထိ လ ကီ းတိ ့သည် အသက် ှ င်ေသာသတိ ့၏ ေနရာ၌
လ ကီ းတိ ့ကိ

ေ ကာက်

ေသတတ်ေသာ်လည်း၊

မရဏာ ိင်ငံထဲ သိ့ဆင်းသွ ား၍၊

မိ မိထားကိ

မိ မိ

စစ်တိက်လက်နက်ပါလျက်
ေခါင်းေအာက်မှာ

ထားလျက်၊

မိ မိတိ့အ ိ းေပ မှာ မိ မိတိ့ အြပစ်တည်လျက် ှ ိ က၏။ (Sheol h7585) ၂၈ သင်သည်လည်း၊
အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ လတိ ့အလယ်၌ ကျိုးပျက်၍၊ ထားြဖင့်ေသေသာ သတိ ့ ှ င့် အတ
လဲ လျက်ေနရလိ မ့ ်မည်။

၂၉ ထိ အရပ်၌ ဧဒံ လည်း ှ ိ ၏။ ဧဒံ ှ င်ဘရင် ှ င့် မးေတာ်

မတ်ေတာ်တိ့သည် မိ မိတိ့တန်ခိးပါလျက်၊ ထားြဖင့်ေသေသာ သတိ ့ ှ င့်အတ ေနရာကျ၍၊
အေရဖျား လှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာလ၊ ေြမတွ င်းထဲ သိ့ ဆင်းသွ ားေသာသတိ ့ ှ င့်အတ အိ ပ်ရ က၏။
၃၀ ထိ အရပ်၌ ေြမာက်ြပည်မင်း၊ ဇိ ဒန်မင်းအေပါင်း တိ ့သည် ှ ိ က၏။ ကိ ယ်တန်ခိးကိ

ှ က်လျက်၊ ထိ တ်လန့် လျက် ေသေသာသတိ ့ ှ င့်အတ ဆင်းသွ ား က ပီ ။ ထားြဖင့်
ေသေသာသတိ ့ ှ င့်အတ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ လြဖစ်၍ အိ ပ် က၏။ ေြမတွ င်းထဲ သိ့
ဆင်းသက်ေသာ သတိ ့ ှ င့်အတ အ ှ က်ကွဲလျက် ေန က၏။

၃၁ ဖါေရာဘရင်သည်

ထိ လများကိ ြမင်၍၊ ထားြဖင့် ေသေသာ မိ မိလအလံ းအရင်း ှ ိ သမ တိ ့ေ ကာင့် ပပန် ေသာ
စိ တ်ေလျာ့၍၊ ဖာေရာဘရင် ှ င့် မိ မိဗိလ်ေြခ အေပါင်းတိ ့သည် သက်သာ ကလိ မ့ ်မည်ဟ
အ ှ င်ထာဝရ ဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ အသက် ှ င်ေသာ သတိ ့၏ေနရာ၌ သသည်
သတပါးတိ ့ကိ

ေ ကာက်ေစေသာအခွ င့ ်ကိ

သ၏လအလံ းအရင်း ှ ိ သမ

တိ ့သည်

ငါေပးေသာ်

ထားြဖင့်

လည်း၊

ဖာေရာဘရင် ှ င့်

ေသေသာလတိ ့အလယ်၌

လဲ ၍

ေန ကလိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
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၃၃ တဖန်ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက် လာ၍၊

၂

အချင်းလသား၊ သင်၏ အမျိုးသားအချင်းတိ ့ အား ေဟာ်ေြပာ၍ ဆင့်ဆိ ရမည်မှား၊ ငါသည်
တစံ တခ

ေသာြပည်သိ့

ထားေဘးေရာက်ေစေသာအခါ၊

ြပည်သား

တိ ့သည်

ြပည်သားတေယာက်ကိ ယ၍ ကင်းေစာင့် ထား ပီ းမှ၊ ၃ ထိ သသည် ထားေဘးေရာက်သည်ကိ
ြမင်လျက် တံ ပိ းမတ်၍ သတိ ေပးေသာ်လည်း၊ ၄ တစံ တေယာက်ေသာသသည် တံ ပိ းမတ်သံကိ
ကားလျက် ှ င့် အမမထား၊ ထားေဘးေရာက်၍ သ၏ အသက်ဆံ းလ င်၊ ထိ သသည်
ကိ ယ်အသက်ဆံ းေသာ အြပစ်ကိ ကိ ယ်တိင်ခံရမည်။
အမမထားေသာေ ကာင့်၊

ကိ ယ်အသက်

၅ တံ ပိ းမတ်သံကိ ကား၍

ဆံ းေသာအြပစ်ကိ

အမထားေသာသမကား၊ ကိ ယ်အသက်ကိ ကယ်တင် လိ မ့ ်မည်။

ကိ ယ်တိင်ခံရမည်။
၆ သိ ့မဟတ်

ကင်းေစာင့်ထားေသာသသည် ထားေဘး ေရာက်ေ ကာင်းကိ ြမင်လျက် တံ ပိ းမမတ်၊
ြပည်သားတိ ့ အား အသိ မေပးေသာေ ကာင့် ထားေဘးေရာက်၍ တစံ တေယာက်ေသာသ
အသက်ဆံ းလ င်၊ ထိ သသည် မိ မိအြပစ်ေ ကာင့် အသက်ဆံ းေသာ်လည်း၊ သ၏အသက် ကိ
ကင်းေစာင့်ေသာသ၌ ငါေတာင်းမည်။ ၇ ထိ အတ၊ အချင်းလသား၊ သင့်ကိ ဣသေရလ အမျိုး၌
ကင်းေစာင့်ေစြခင်းငှ ါ ငါခန့်ထားေသာေ ကာင့်၊ သင်သည်ငါ၏ တ်ထွက်စကားကိ နာခံ ၍
သတိ ့ကိ သတိ ေပးရမည်။ ၈ ငါသည် လဆိ းအား၊ အိ လဆိ း၊ အကယ်စင်စစ် သင်သည်
အေသခံ ရမည်ဟဆိ ေသာအခါ ဆိ းေသာသကိ သ၏လမ်းမှ လဲ ေစြခင်းငှ ါ သင်သည်
သတိ မေပးလ င်၊ ထိ လဆိ းသည် မိ မိအြပစ်ေ ကာင့် အသက်ဆံ းလိ မ့ ်မည်။ သိ ့ရာတွ င်၊
သ၏အသက်ကိသင်၌ ငါေတာင်းမည်။ ၉ သိ ့မဟတ်။ လဆိ းကိ သ၏ လမ်းမှလဲ ေစြခင်းငှ ါ
သင်သည် သတိ ေပး၍ သသည်မလဲ ဘဲေနလ င်၊ မိ မိ အြပစ်ေ ကာင့် အသက်ဆံ းေသာ်လည်း၊
သင်သည် ကိ ယ် အသက်ကိ ကယ်တင် ပီ ။ ၁၀ သိ ့ြဖစ်၍၊ အချင်းလသား၊ ဣသေရလ
အမျိုးသားတိ ့အား ေဟာေြပာရမည်မှား၊ ငါတိ ့သည် ကိ ယ် ပမိ ေသာ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ
ခံ ရသြဖင့်

အားေလျာ့

သည်ြဖစ်၍၊

အဘယ်သိ့

အသက် ှ င် ိင်ပါမည်နည်းဟ

သင်တိ့ဆိ ကေသာ်၊ ၁၁ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါအသက် ှ င်သည်အတိ င်း၊
ဆိ းေသာသသည် အေသ
မိ မိဆိေသာ

ခံ ြခင်းအမကိ ငါ ှ စ်သက်သည်မဟတ်။ ဆိ းေသာသသည်

လမ်းမှလဲ ၍

အသက် ှ င်ြခင်းအမကိ သာ

ငါ ှ စ်သက်၏။

အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၊ သင်တိ့လိက် ေသာလမ်းဆိ းမှ လဲ ကေလာ့။ လဲ ကေလာ့။ အဘယ်
ေ ကာင့်အေသခံ လိ ကသနည်း။ ၁၂ သိ ့ြဖစ်၍၊ အချင်းလသား၊ သင်၏အမျိုးသား ချင်းတိ ့အား
ေဟာေြပာရမည်မှာ၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သသည် ေဖါက်ြပန်လ င်၊ အရင်ေြဖာင့်မတ်ြခင်း
အမသည် သ့ကိ ကယ်တင်ရမည်မဟတ်။ ဆိ းေသာသသည် ဆိ းေသာအမကိ ေ ှ ာင်လ င်၊
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အရင်ဆိးေသာအမေ ကာင့် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်ရမည်မဟတ်။ ေြဖာင့်မတ်ေသာ
သသည်ြပစ်မှားေသာေန့၌ အသက် ှ င်ရေသာ အခွ င့ ် မ ှ ိ ရ။ ၁၃ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်
စင်စစ်အသက် ှ င်ရ လိ မ့ ်မည်ဟ ငါဆိ ေသာ်လည်း၊ သသည် မိ မိေြဖာင့်မတ် ြခင်းကိ ကိ းစား၍
ဒစ ိ က်ကိ ပမိ လ င်၊ အရင်ေြဖာင့်မတ် ြခင်း အမတစံ တခကိ မ မေအာက်ေမ့ရ။ ပမိ ေသာ
ဒစ ိ က်ေ ကာင့် အေသခံ ရလိ မ့ ်မည်။
အေသခံ ရလိ မ့ ်မည်ဟ

၁၄ တဖန်ဆိးေသာ သအား သင်သည် စင်စစ်

ငါဆိ ေသာ်လည်း၊

ထိ သသည်

တရားေသာအမ၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာအမကိ
မသိ ထား၊

လယေသာ

ဥစာကိ

ပလျက်၊

ြပန်ေပးလျက်၊

မိ မိဒစ ိ က်ကိ

ေ ှ ာင်၍၊

၁၅ ေပါင်ထားေသာဥစာကိ

အဓမအမကိ

မ ပဘဲ အသက်

ှ င်ရာပညတ်တရားလမ်းသိ ့လိက်လ င်၊ အေသမခံ ရဘဲ စင်စစ်အသက် ှ င်ရလိ မ့ ်မည်။
၁၆

ပမိ ေသာ

ဒစ ိ က်အြပစ်တစံ တခကိ မ

သ၌

မတင်။

တရားေသာအမ၊

ေြဖာင့်မတ်ေသာအမကိ ပေသာေ ကာင့် စင်စစ်အသက် ှ င်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ သိ ့ေသာ်လည်း၊
သင်၏အမျိုးသားချင်းတိ ့က၊ ထာဝရဘရား စီ ရင်ချက်မေြဖာင့်ဟ ဆိ ကသည်ြဖစ်၍၊
သတိ ့စီရင်ချက်မေြဖာင့်ပါတကား။ ၁၈ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် မိ မိေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ စွ န့်၍
ဒစ ိ က်ကိ ပမိ လ င်၊ ထိ ဒစ ိ က်အြပစ်ေ ကာင့် အေသခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ ဆိ းေသာသမကား၊
မိ မိဒစ ိ က်ကိေ ှ ာင်၍ တရားေသာအမ၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာအမကိ ပလ င်၊ ထိ အမေ ကာင့်
အသက် ှ င်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၀ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့က၊ ထာဝရဘရား စီ ရင် ချက်မေြဖာင့်ဟ
ဆိ ကသည်တကား။ အိ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့၊ သင်တိ့ အသီ းသီ း ပ ကသည်အတိ င်း
ငါစီ ရင်မည်ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၁ သိ မ်းသွ ားရာ သကရာဇ် တဆယ် ှ စ်ခ၊ ဒသမလ

ငါးရက်ေန့တွင်၊ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ေြပး၍လွ တ်ေသာ သတေယာက်သည် ငါ့ထံသိ ့ေရာက်လာ၍၊
မိ က
့ ိ လပ် ကံ ပီ ဟ သိ တင်း ကားေြပာ၏။ ၂၂ ထိ သမေရာက်မှီ ညဦ းမှစ၍ သေရာက်ေသာ
နံ နက်အချိန်တိင်ေအာင်၊

ထာဝရဘရားသည်

လက်ေတာ်

ကိ

ငါ့အေပ ၌တင်၍

ငါ့ တ်ကိဖွင့ ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ငါသည် စကားမေြပာဘဲ ေနရေသာ အချိန်လွန်၍ ေဟာေြပာရ၏။
၂၃ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊

၂၄

အချင်းလသား၊ ပျက်စီးေသာ ဣသေရလြပည်၌ ေနေသးေသာ သတိ ့က၊ အာြဗဟံ သည်
လတဦ းတည်း ြဖစ်ေသာ်လည်း ဤြပည်ကိ အေမွ ခံရ၏။ ငါတိ ့မကား အများြဖစ် က၏။
ငါတိ အ
့ ေမွ ခံရာဘိ ့ ေပးေတာ်မ ပီ ဟ ဆိ ကေသာ်၊ ၂၅ သင်သည် ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ သင်တိ့သည် ေသွ း ှ င့်တကွ အမဲ သားကိ စားလျက်၊

ပ်တတိ ့ကိ

ဖးေြမာ်လျက်၊ လအသက်ကိလည်း သက်လျက် ှ င့်ပင်၊ ဤြပည်ကိ ပိ င်ရ ကမည်ေလာ။ ၂၆
ထားကိ

ခိ လံ လျက်၊ စက်ဆပ်ဘွယ်ေသာ အမကိ
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ြပစ်မှားလျက် ှ င့်ပင်၊ ဤြပည်ကိ ပိ င်ရ ကမည်ေလာ။ ၂၇ တဖန်အ ှ င်ထာဝရဘရား၏
အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ငါအသက် ှ င်သည်အတိ င်း၊ ပျက်စီး ေသာ အရပ်၌ေနေသာ
သတိ ့သည် ထားြဖင့် လဲ ၍ ေသရ ကလိ မ့ ်မည်။ လွ င်ြပင်၌ ှ ိ ေသာ သတိ ့ကိ ငါသည်သားရဲ
၌အပ်၍ ကိ က်စားေစမည်။ ရဲ တိက်ဥမင်၌ ှ ိ ေသာ သတိ ့ သည် ကာလနာ ှ င့် ေသရ ကလိ မ့ ်မည်။
၂၈ တြပည်လံ းကိ ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းသြဖင့်၊ သ့အစွ မ်းသတိ ၏ ဂဏ်အသေရကန်၍၊

အဘယ်သမ မေ ှ ာက်မသွ ားေရေအာင်၊ ဣသေရလေတာင်တိ့သည် လဆိ တ်ညံလျက်
ှ ိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၉ ြပည်သားတိ ့သည် ပမိ ေသာစက်ဆပ်ဘွယ် အမအလံ းစံ တိ ့ေ ကာင့်၊
ထိ ြပည်ကိ ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်း ေသာအခါ၊ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်း သတိ ့
သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၃၀ ထိ မှတပါး၊ အချင်းလသား၊ သင်၏အမျိုးသား ချင်းတိ ့က၊

ငါတိ ့သွား ကကန်အ့ံ ။

ထာဝရဘရားသည်

အဘယ်သိ့ဗျာဒိ တ်ေပးေတာ်မသည်ကိ

ကာ ကကန်အ့ံ ဟ၊ ထရံ နား၊ အိ မ်တံခါးနားမှာ သင့်ကိ ရည်မှတ်၍ တေယာက် ကိ တေယာက်
ေြပာတတ် က၏။ ၃၁ ငါ၏လကဲ့ သိ ့ သင့်ထံ သိ ့လာ၍၊ ငါ၏လကဲ့ သိ ့ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာထိ င်လျက်၊
သင်၏စကားကိ ကာေသာ်လည်း၊

နားမေထာင်ဘဲေန က၏။

အလွ န်ချစ်ဘွယ်ေသာ

လကဏာကိ န် ှ င့်ြပေသာ်လည်း၊ စိ တ် ှ လံ းမကား ေလာကီ ဥစာကိ စွဲလမ်းလျက် ှ ိ ၏။ ၃၂
သင်၏စကားသည်၊ ေကာင်းမွ န်စွာတီ း၍ သာယာေသာအသံ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာသဆိ ေသာ၊
ှ စ်သက် ဘွ ယ်ေသာ သီ ချင်းကဲ့ သိ ့ သတိ ့၌ြဖစ်၍၊ သတိ ့သည် ကားရ ေသာ်လည်း
နားမေထာင်တတ် က။ ၃၃ သိ ရ
့ ာတွ င်၊ အမေရာက်လိမ့ ်မည်။ အမေရာက် ေသာအခါ သတိ ့တွင်
ပေရာဖက် ှ ိ ဘးသည်ကိ သတိ ့ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၄ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂ အချင်းလသား၊

သင်သည် ဣသေရလအမျိုး သိ းထိ န်းတိ ့တဘက်၌ ပေရာဖက် ပ၍ ေဟာေြပာလျက်၊
သိ းထိ န်းတိ ့အား

အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မေသာ

စကားကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊

ကိ ယ်ကိသာ ေက းေမွ းေသာ ဣသေရလအမျိုး သိ းထိ န်းတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။
သိ ထိန်းသည် သိ းတိ ့ကိမေက းေမွ းရသေလာ။
သိ းေမွ းကိ
သိ းတိ ့ကိ

ဝတ် က၏။

ဆ ဖိ းေသာ

မေက းေမွ းပါတကား။

၃ သင်တိ့သည် သိ း ိက
့ ိ စား က၏။

သိ းတိ ့ကိလည်း
၄

သတ် က၏။

အားနည်းေသာသိ းကိ မ

မစ က၊

သိ ့ရာတွ င်၊
နာေသာ

သိ းတိ ့ကိေဆးမက က၊ အ ိ းကျိုးေသာသိ းကိ အဝတ် ှ င့် မစည်း က၊ သတပါး ှ င့်ေသာ
သိ းကိ လိက် ၍မေဆာင်ခဲ့

က၊ ေပျာက်ေသာသိ းကိ မ ှ ာ က၊ အ ိင်အထက် ပ၍

ကမ်းတမ်းစွ ာ စီ ရင် က ပီ ။ ၅ ထိ န်းေသာသမ ှ ိ ေသာေ ကာင့် သိ းတိ ့သည် ကွဲ ြပား က၏။
ကွဲ ြပားလျက်ေနေသာအခါ ခပ်သိမ်းေသာ ေတာသားရဲ စားစရာြဖစ် က၏။ ၆ ငါ့သိးတိ ့သည်
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ေတာင်များ၊ ြမင့်ေသာကန်းများ အေပ မှာလဲ ၍ ေြမတြပင်လံ တွ င် အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပား
ြပန့်လွင့ ်လျက်ေန၍၊ အဘယ်သမ

မလိ က် ှ ာ က။

ထာဝရဘရား၏

နားေထာင် ကေလာ့။

အမိ န့်ေတာ်ကိ

၇ သိ ့ြဖစ်၍၊ အချင်းသိ းထိ န်းတိ ့၊
၈

အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ အသက် ှ င်သည်အတိ င်း၊ သိ းထိ န်းမ ှ ိ ၊ အဘယ်သိးထိ န်း မ
ငါ့သိးတိ ့ကိမ ှ ာ၊ သိ းထိ န်းတိ ့သည် ငါ့သိးတိ ့ကိ မေက းေမွ း၊ ကိ ယ်ကိသာေက းေမွ းသြဖင့်၊
ငါ့သိးတိ ့သည်
အချင်း

လယရာ၊ခပ်သိမ်းေသာေတာသားရဲ စားစရာြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊

သိ းထိ န်းတိ ့၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား

ထာဝရဘရား၏

အမိ န့်ေတာ်ကိနားေထာင် ကေလာ့။

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ငါသည်သိးထိ န်းတိ ့

ငါ့သိးများကိ သတိ ့၌ငါေတာင်း၍ သိ းထိ န်းအရာကိ
ေနာက်တဖန်ကိယ်ကိ

မေက းေမွ းရ က။

၉
၁၀

တလက်၌ေန၏။

တ်မည်။ သိ းထိ န်း တိ ့သည်

ငါ့သိးများကိ

သတိ ့ပစပ်မှ

ငါ တ်၍

ေနာက်တဖန် မကိ က် မစားရ က။ ၁၁ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်
ကိ ယ်တိင်လိက်၍ ငါ့သိးတိ ့ကိ ှ ာမည်။ ၁၂ ကွဲ ြပားလျက် ှ ိ ေသာ မိ မိသိးတိ ့တွင် သိ းထိ န်း
ေရာက်ေသာအခါ ကိ းစား၍ ှ ာသကဲ့ သိ ့၊ ငါသည်လည်း ငါ့သိးတိ ့ကိ ကိ းစား၍ ှ ာမည်။
မိ ဃ်းအံ ၍မိ က်ေသာ ေန့၌ သတိ ့ကွဲြပားေသာ အရပ်ရပ်တိ့က ငါ တ်ေဆာင် မည်။ ၁၃
အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်တိ့က ေခ ခဲ့ ၍ စေဝး ေစ ပီ းလ င်၊ သတိ ့ ေနရင်းြပည်သိ့
ပိ ့ေဆာင်မည်။ ဣသ ေရလေတာင်တိ့အေပ ၊ ြမစ်တိ့အနား အစ ှ ိ ေသာ ေနစရာ အရပ်ရပ်တိ့၌
ေက းေမွ းမည်။

၁၄ ေကာင်းေသာကျက်စားရာအရပ်၌ ေက းေမွ း မည်။ ြမင့်ေသာ

ဣသေရလေတာင်တိ့အေပ မှာ သတိ ့ ြခံ ှ ိ လိမ့ ်မည်။ သတိ ့သည်ဣသေရလေတာင်တိ့အေပ မှာ
ေကာင်းေသာြခံ ၌အိ ပ်၍၊ ကယ်ဝေသာကျက်စားရာ၌ ကျက်စား ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ ငါသည်
ငါ့သိးများကိ ေက းေမွ းမည်။ အိ ပ်ရာ ကိ လည်း ငါေပးမည်။ ၁၆ ေပျာက်ေသာသိ းကိ ငါ ှ ာမည်။
သတပါး ှ င် ေသာ သိ းကိ လိက်၍ ေဆာင်ခဲ့မည်။ အ ိ းကျိုးေသာ သိ းကိ အဝတ် ှ င့်စည်းမည်။
အားနည်းေသာ

သိ းကိ မစ

မည်။

ဆ ဖိ း၍အား ှ ိ ေသာသိ းကိ ကား၊

တရားအတိ င်း

ေက းေမွ း၍ ကွ ပ်မျက်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ အ ှ င်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိ ငါ့သိးတိ ့၊ တိ ရ စာန်အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ၎င်း၊ သိ းထီ း ှ င့် ဆိ တ်ထီးတိ ့ကိ၎င်း
ငါပိ င်းြခားမည်။ ၁၈ သင်တိ့သည် ေကာင်းေသာကျက်စားရာအရပ်၌ စားသည်သာမက၊
ကျန်ေသာ ြမက်ပင်ကိနင်းေသာ အမသည်သာမညအမြဖစ်သည်ဟ ထင်မှတ် ကသေလာ။
ကည်ေသာ ေရကိ ေသာက်သည်သာမက၊ ကျန်ေသာ ေရကိ ေြခ ှ င့် ေနာက်ေစေသာအမသည်
သာမညအမြဖစ် သည်ဟ ထင်မှတ် ကသေလာ။ ၁၉ သင်တိ့နင်းေသာြမက်ပင်ကိ၎င်း၊
ေြခ ှ င့်ေနာက် ေစေသာ ေရကိ ၎င်း၊ ငါ့သိးတိ ့သည် စားေသာက်ရ က

မည်ေလာ။
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၂၀ သိ ့ြဖစ်၍၊ ထိ သတိ ့အား အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဆ ဖိ းေသာ

တိ ရ စာန်တိ့ ှ င့် ပိ န် ကံ ေသာတိ ရ စာန်တိ့ကိ ငါသည် ကိ ယ်တိင်ပိင်းြခားမည်။

၂၁

သင်တိ့သည် အားနည်းေသာသိ းတိ ့ကိ အရပ်ရပ် သိ ့ ကွဲ ြပားေစြခင်းငှ ါ နံ ပါး ှ င့်၎င်း၊
ပခံ း ှ င့်၎င်း တိ း၍ ချို ှ င့်ေခွ ့ေသာေ ကာင့်၊ ၂၂ ငါသည် ငါ့သိးတိ ့ကိ ကယ်တင်သြဖင့်၊
သတိ ့ သည် ေနာက်တဖန် လယရာမြဖစ်ရ က။ တိ ရ စာန် အမျိုးမျိုးတိ ့ကိလည်း
ငါပိ င်းြခားမည်။ ၂၃ သိ းထိ န်းတဦ းကိ လည်း ငါခန့်ထား၍ သသည် ေက းေမွ းလိ မ့ ်မည်။
ငါ၏က န်ဒါဝိ ဒ်သည် သတိ ့ကိ ေက းေမွ း၍ သိ းထိ န်းလပ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၄ ငါထာဝရဘရားသည်
သတိ ့၏ဘရားသခင် ြဖစ်မည်။ ငါ၏က န်ဒါဝိ ဒ်သည်လည်း သတိ ့၏မင်းြဖစ်ရ လိ မ့ ်မည်။
ငါထာဝရဘရားေြပာ ပီ ။ ၂၅ သတိ ့ ှ င့် ငိ မ်သက်ြခင်း ပဋိ ညာဥ်ကိ ငါဖွဲ ့၍၊ ဆိ းေသာသားရဲ တိ့ကိ
ထိ ြပည်၌ပယ်ြဖတ်မည်။ သတိ ့သည် လွ င်ြပင်၌ ငိ မ်ဝပ်စွာေန၍ ေတာ၌အိ ပ်ေပျာ် ကလိ မ့ ်မည်။
၂၆ သတိ ့ကိ၎င်း၊ ငါ၏ေတာင်ေတာ်ပတ်လည်၌ ှ ိ ေသာ အရပ်တိ့ကိ၎င်း ငါေကာင်း ကီ းေပး၍၊

အချိန်တန် လ င် မိ ဃ်းကိ ွာေစသြဖင့်၊ ေကာင်း ကီ းမိ းေရ

ကျရ လိ မ့ ်မည်။

၂၇

ေတာသစ်ပင်သည် အသီ းကိ သီ းလိ မ့ ်မည်။ ေြမသည်လည်း အသီ းအ ှ ံ ကိ ေပးလိ မ့ ်မည်။
ြပည်သား တိ ့သည် ငိ မ်ဝပ်စွာေနရ ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ထမ်းေသာ ထမ်းပိ း ကိ းကိ ငါြဖတ်၍၊
အ ိင်အထက်ေစခိ င်ေသာသတိ ့

လက်မှကယ် တ်ေသာအခါ၊

ငါသည်ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၈ ေနာက်တဖန်တပါး အမျိုးသားတိ ့သည် မလ မယရ က။
ြပည်သားရဲ တိ့သည်လည်း ကိ က်၍မစားရ က။ အဘယ်သမ မေ ကာက်ေစဘဲ ၊ သတိ ့သည်
ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၉ အသေရ ှ ိ ေသာ ဥယျာဥ်ကိလည်း သတိ ့အဘိ ့ ငါ ပစမည်။
ေနာက်တဖန်ြပည်၌ အစာအဟာရ ေခါင်း ပါး၍၊ သတိ ့သည်မွတ်သိပ်ြခင်းကိ မခံ ရ က။ တပါး
အမျိုးသားတိ ့၏ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ လည်း မခံ ရ က။ ၃၀ သတိ ့၏ဘရားသခင် ငါထာဝရဘရားသည်
သတိ ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

ဣသေရလအမျိုးသား

တည်းဟေသာသတိ ့သည်

ငါ၏လြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၁
ငါ၏ကျက်စားရာအရပ်၌ ှ ိ ေသာ ငါ့သိးတိ ့၊ သင်တိ့သည်လြဖစ် က၏။ ငါသည်လည်း သင်တိ့၏
ဘရား သခင်ြဖစ်သည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၅ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂ အချင်းလသား၊

သင်သည် စိ ရေတာင်တဘက်၌ မျက် ှ ာထား၍ ပေရာဖက် ပလျက်၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား ၏
အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၃ အိ စိရေတာင်၊ သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။ သင့်ကိ ငါတိ က်၍
သတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။ ၄ သင်၏ မိ တ
့ ိ ့ကိ ငါဖျက်ဆီးသြဖင့် သင်သည် လဆိ တ်ညံလျက် ှ ိ ၍၊
ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်း ကိ သိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၅ သင်သည် အစဥ်ရန် ငိ းဖွဲ ့၍
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ဣသေရလအမျိုး သားတိ ့၌ အမေရာက်ေသာကာလ၊ အြပစ်ေ ကာင့် ခံ ရ ေသာကာလအဆံ း၌၊
သတိ ့အသက်ကိ ထား ှ င့် သတ် ေသာေ ကာင့်၊ ၆ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ငါအသက် ှ င်သည်အတိ င်း၊ အသက်သတ်ြခင်းအမကိ သင်၌ငါ ပ၍၊ ထိ အမသည်သင့်ကိ
လိ က်မည်။

အသက်

သတ်ြခင်းအမကိ

သင်မမန်းေသာေ ကာင့်၊

ထိ အမသည်

သင့်ကိ လိက်ရလိ မ့ ်မည်။ ၇ ထိ သိ့စိရေတာင်ကိ ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းသြဖင့် ထွ က်သွားေသာသ၊
ြပန်လာေသာသတိ ့ကိ ပယ်ြဖတ်မည်။ ၈ သင်၏ေတာင်တိ့ကိလည်း သင်၏သရဲ အေသ
ေကာင်တိ့ ှ င့် ငါြပည့်ေစမည်။ သင့်ေနရာကန်း၊ ချိုင့်၊ ြမစ်နား၌ထားြဖင့် အေသခံ ရေသာ
သတိ သ
့ ည် ှ ိ က

လိ မ့ ်မည်။ ၉ သင့်ကိ အစဥ်မြပတ် သတ်သင်ပယ် ှ င်းသြဖင့်၊ သင်၏ မိ တ
့ ိ ့၌

အဘယ်သမ မေနရ။ ငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်သိရလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ သင်က၊
ဤတိ င်းြပည် ှ စ်ြပည်ကိငါတိ ့သည် သိ မ်း၍ပိ င်မည်ဟ ထိ ြပည်၌ ထာဝရဘရား ှ ိ လျက် ှ င့်
ဆိ မိေသာေ ကာင့်၊ ၁၁ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါအသက် ှ င်သည်အတိ င်း၊
သင်သည်သတိ ့ကိ ရန် ငိ းဖွဲ ့၍ ေဒါသစိ တ်၊ ြငူစေသာစိ တ် တိ က်တွန်းသည် ှ င့်အညီ
သင်၌ ငါ ပမည်။ သင့်ကိ စီ ရင်ေသာအခါ သတိ ့တွင် ငါထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ သင်က၊
ဣသေရလေတာင်တိ့သည် ပျက်စီး၍ ငါတိ ့စားစရာရဘိ ့ြဖစ် က၏ဟ ကဲ့ ရဲ ့၍ေြပာဆိ ေသာ
စကားအလံ းစံ တိ ့ကိ

ငါထာဝရဘရား ကားေ ကာင်းကိ

သင်သိရလိ မ့ ်မည်။

၁၃

ထိ သိ့သင်သည် ငါ့တဘက်၌ဝါ ကား၍ ေြပာမိ ေသာစကား အလံ းစံ တိ ့ကိ ငါ ကား ပီ ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ တြပည်လံ း င်လန်းေသာအခါ
သင့်ကိ ငါဖျက်ဆီးမည်။ ၁၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ အေမွ ေြမ ပျက်စီး သည်ကိ သင်သည်
ဝမ်းေြမာက်ေသာေ ကာင့်၊ ထိ အတ သင်၌ငါ ပမည်။ အိ စိရေတာင်၊ သင် ှ င့်တကွ ဧဒံ ြပည်
သည် အကန်အစင်ပျက်စီး၍ ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၆ တဖန်အချင်းလသား၊ ဣသေရလေတာင်တိ့ အား ပေရာဖက် ပ၍ ဆင့်ဆိရမည်မှာ၊
အိ ဣသေရလ ေတာင်တိ့၊ ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၂
အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ရန်သက၊ ေအ့ေဟ၊ ထာဝရေတာင်တိ့သည်
ငါတိ ့လက်သိ့ ေရာက် က ပီ ဟ သင်တိ့တဘက်၌ ဆိ မိေသာေ ကာင့်၊ ၃ ပေရာဖက် ပ၍
အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့် ေတာ်ကိဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ သင်တိ့သည်ကျန် ကင်းေသာ
တပါးအမျိုးသားတိ ့ သိ မ်းယရာြဖစ်သည်တိင်ေအာင်၊ သင်တိ့ကိသတ်သင်ပယ် ှ င်း၍
ပတ်လည်ကိက်စားေသာ ေ ကာင့်၎င်း၊ သင်တိ့သည် လများေြပာ ဆိ ရာ၊ ကဲ့ ရဲ ့ရာ
ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ၄ အိ ဣသေရလေတာင်တိ့၊ အ ှ င်ထာဝရ ဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ
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နားေထာင် ကေလာ့။ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ေတာင် ကီ း၊ ေတာင် ငယ်၊ ြမစ်ေရစီ းရာ၊ ချိုင့်ရာ၊
သတ်သင်ေသာလွ င်ြပင်မှစ၍၊ ပတ်လည်၌ေနေသာ တပါးအမျိုးသား အကျန်အ ကင်း တိ ့သည်
လယကဲ့ ရဲ ့၍၊ မိ သ
့ ားစွ န့်သွားေသာ မိ တ
့ ိ ့အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၅ အကယ်စင်စစ်
ငါ့ြပည်ကိလယစရာဘိ ့ ပစ်ထား ြခင်းငှ ါ အလွ န်ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ်၊ အ ငိ းထားေသာ
စိ တ် ှ ိ ၍၊

ကိ ယ်တိင်လယစရာဘိ ့

စီ ရင်ေသာ

ဧဒံ အမျိုး

သားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်

ကျန် ကင်းေသာ တပါးအမျိုးသား တိ ့တဘက်၌ ငါသည် ေဒါသမီ းထွ က်၍ ေြပာထား ပီ ။ ၆
သိ ့ြဖစ်၍၊

ဣသေရလြပည်ကိ

ေတာင်ငယ်၊ ြမစ်ေရ

ရည်မှတ်၍

ပေရာဖက် ပလျက်၊

ေတာင် ကီ း၊

စီ းရာ၊ ချိုင့်ရာတိ ့အား အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ် ကိ

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ သင်တိ့သည်တပါးအမျိုးသားတိ ့ကဲ့ရဲ ့ ြခင်းကိ ခံရေသာေ ကာင့်၊ ငါသည်
ေဒါသအမျက်ထွက်၍ ေြပာ ပီ ။ ၇ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ်
သင်တိ့ပတ်လည်၌ေနေသာ

တပါးအမျိုး

သားတိ ့သည်

ကိ ယ်အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ

ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ငါကျိန်ဆိ ပီ ။ ၈ အိ ဣသေရလေတာင်တိ့၊ သင်တိ့မကား၊ အပင် ေပါက်၍
ငါ၏လဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အဘိ ့ အသီ းကိ သီး ရ ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ ြပန်လာချိန်နီး ပီ ။ ၉
ငါသည်သင်တိ့ဘက်၌ေန၍ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ြပန်လာသြဖင့်၊ သင်တိ့အေပ မှာ လယ်လပ်၍
မျိုးေစ့ ကဲ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ သင်တိ့အေပ မှာ လများတည်းဟေသာ ဣသေရလအမျိုးသား
အေပါင်းတိ ့ကိ ငါြပန့်ပွါးေစသြဖင့်၊ သတိ ့သည် မိ မ
့ ျား၌ေန၍ ပျက်စီးေသာ အရပ်များကိ
ပြပင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ သင်တိ့အေပ မှာ လ ှ င့်တိ ရ စာန်တိ့ကိ ငါ များြပားေစသြဖင့်၊
သတိ ့သည်ပွားများ၍ သားေြမးအစဥ် အဆက် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ေနရင်းအရပ်တိ့၌ ငါေနရာချ၍၊
အရင် ပသကဲ့ သိ ့

ငါေကျးဇး ပမည်။

သင်တိ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၂

ငါသည်

ထာဝရ

သင်တိ့အေပ မှာ

ဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ

လများတည်းဟေသာ

ငါ၏

လဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် သွ ားလာမည် အေ ကာင်း ငါ ပမည်။ သတိ ့သည် သင်တိ့ကိ
သိ မ်းယ၍ အေမွ ခံရသြဖင့်၊ ေနာက်တဖန် သင်တိ့ေ ကာင့် သားမဆံ း
အ ှ င်ထာဝရဘရား
ကိ က်စားတတ်၏။

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ကိ ယ်

အမျိုးသားတိ ့ကိ

အချင်းြပည်၊

ံ းရ က။

၁၃

သင်သည်

လတိ ့ကိ

လယဖျက်ဆီးတတ်၏ဟ

သတပါး

ဆိ ေသာေ ကာင့်၊ ၁၄ ေနာက်တဖန်သင်သည် လတိ ့ကိ မကိ က်စားရ။ ကိ ယ်အမျိုးသားတိ ့၌
လယဖျက်ဆီးြခင်းကိ မ ပရဟ အ ှ င် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေနာက်တဖန်
အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည် ကဲ့ ရဲ ့ အြပစ်တင်ေသာ စကားကိ မ ကားရ။ ေနာက်တဖန် ကိ ယ်
အမျိုးသားတိ ့၌ လယဖျပ်ဆီးြခင်းကိ မ ပရဟ အ ှ င် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆
တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၁၇ အချင်းလသား၊
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ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ကိ ယ်ြပည်၌ေနေသာအခါ၊

ကျင့် ကံ ပမ ေသာအားြဖင့် ထိ ြပည်ကိ ညစ်

အလိ အေလျာက်

းေစ က၏။ သတိ ့ အကျင့်ဓေလ့သည်

ငါ့ေ ှ မှာဥတေရာက်ေသာ မိ န်းမ၏ အညစ်အေ ကးကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၏။

၁၈ ထိ ြပည်၌

လအသက်ကိသတ်ေသာအြပစ်၊

အြပစ်ေ ကာင့်၊

ငါသည်

ေဒါသအမျက်ကိ

ပ်တတိ ့ ှ င့်

ညစ်

သွ န်းေလာင်း ပီ ။

၁၉

းေစေသာ

အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်သိ့

ငါကွဲ ြပားြပန့်လွင့ ် ေစ ပီ ။ သတိ ့ကျင့် ကံ ပမသည်အတိ င်း ငါစီ ရင် ပီ ။ ၂၀ သိ ့ရာတွ င်
တက န်းတ ိင်ငံသိ ့ေရာက်ေသာအခါ ဤသတိ သ
့ ည် ထာဝရဘရား၏ လြဖစ် က၏။ ကိ ယ်ြပည်
မှ ထွ က်သွားရ က၏ဟ သတပါးေြပာဆိ သြဖင့်၊ ငါ၏နာမ ြမတ်ကိ တ်ချေသာေ ကာင့်၊ ၂၁
ဣသေရလအမျိုးသားေရာက်ရာ
ငါ၏နာမြမတ်ကိ ငါ ှ ေြမာ၏။

တက န်း

တ ိင်ငံအရပ်ရပ်တိ့၌

တ်ချေသာ

၂၂ သိ ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သင်တိ့ကိေထာက်၍
ဤအမကိ ငါ ပသည် မဟတ်။ သင်တိ့ေရာက်သမ ေသာအရပ်တိ့၌ လအမျိုးမျိုးတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ
တ်ချေသာ ငါ၏နာမြမတ်ကိသာ ေထာက်၍ ပ၏။ ၂၃ တပါးအမျိုးသားတိ ့ အလယ်၌သင်တိ့
တ်ချ ေသာ ငါ၏မဟာနာမေတာ်ကိ ငါချီးေြမာက်မည်။ သတိ ့ မျက်ေမှာက်၌ သင်တိ့အားြဖင့်
ငါသည် ချီးေြမာက်ရာသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ
သတိ ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ ၏။ ၂၄ အေ ကာင်းမကား၊
သင်တိ့ကိ အတိ င်းတိ င်း အြပည်ြပည်တိ့က ငါေခ ခဲ့ ၍ စေဝးေစ ပီ းလ င်၊ သင်တိ့
ေနရင်းြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်မည်။ ၂၅ သင်တိ့အေပ မှာ သန့် ှ င်းေသာ ေရကိ ဖျန်း သြဖင့်၊
သင်တိ့ကိ ခပ်သိမ်းေသာ အညစ်အေ ကးမှစ၍ ခပ်သိမ်းေသာ ပ်တတိ ့ ှ င့် ကင်းစင်ေစမည်။
၂၆ စိ တ် ှ လံ းသစ်ကိ ငါေပးမည်။ သေဘာသစ်ကိ သွ င်းထားမည်း။ သင်တိ့ကိယ်ခ ာထဲ က

ေကျာက် ှ လံ းကိ တ်၍ အသား ှ လံ းကိ ေပးမည်။ ၂၇ ငါ့ဝိညာဥ်ကိလည်း သင်တိ့အထဲ သိ့
သွ င်းေပး သြဖင့်၊ သင်တိ့သည် ငါ၏တရားလမ်းသိ ့လိက်၍၊ ငါစီ ရင် ေတာ်မချက်တိ့ကိ
ေစာင့်ေ ှ ာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၈ ဘိ းေဘးတိ ့အား ငါေပးေသာြပည်၌ သင်တိ့ သည် ေနရ၍
ငါ၏လြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ငါသည်လည်း သင်တိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။ ၂၉ သင်တိ့ကိ
အညစ်အေ ကး ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့် ငါ ကင်းလွ တ်ေစမည်။ အစာေခါင်းပါးြခင်းေဘးကိ ပယ် ှ ား
ြခင်းငှ ါ၊ ဆန်စပါးကိ မှာလိ က်၍ များြပားေစမည်။

၃၀ သင်တိ့သည် မွ တ်သိပ်၍

တပါးအမျိုးသားတိ ့ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း ှ င့် လွ တ်ေစမည်အေ ကာင်း၊ သစ်ပင်အသီ း ှ င့် ေြမအသီ းအ ှ ံ ကိ
ငါများြပားေစမည်။

၃၁ ထိ အခါ သင်တိ့သည် ကိ ယ်ကျင့်ဘးေသာ အကျင့်ဆိ း ှ င့်

မေကာင်းေသာ အမတိ ့ကိ ေအာက်ေမ့၍၊ ကိ ယ်ဒစ ိ က်အြပစ်၊ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ
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အမတိ ့ေ ကာင့် ကိ ယ်ကိကိယ် ွံ ှ ာ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၂ သင်တိ့ကိေထာက်၍ ဤအမကိ
ငါ ပသည် မဟတ်ဟ သိ မှတ် ကေလာ့။ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ ကိ ယ် ပ မိ ေသာအမေ ကာင့်
ှ က်ေ ကာက်လျက်၊ မိ န်ေမာေတွ ေဝ လျက်ေန ကေလာ့ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၃၃

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ငါ ှ င်းလင်းေသာအခါ၊

မိ မ့ ျား၌လေနေစ၍

သင်တိ့ဒစ ိ က်
ပျက်စီးေသာ

အြပစ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ

အရပ်တိ့သည်

ပြပင်

ြခင်း ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၄ ေ ှ ာက်သွားေသာ သအေပါင်းတိ ့၏ မျက် ေမှာက်၌ စွ န့်ပစ်ဘးေသာ
ေြမတွ င် တဖန် လယ်လပ် က

လိ မ့ ်မည်။ ၃၅ ထိ အခါ သတပါးတိ ့က၊ အရင်စွန့်ပစ်ေသာ

ဤေြမသည် ဧဒင်ဥယျာဥ်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်ေလ ပီ ။ သတ်သင် ပယ် ှ င်းပျက်စီးေသာ မိ တ
့ ိ ့သည်လည်း
ခိ င်ခ့ံ ၍ မိ သ
့ ား တိ ့ ှ င့် ြပည့်စံ က ပီ ဟ ေြပာ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၆ ထိ အခါ ပျက်စီးေသာ အရပ်တိ့ကိ
ငါထာဝရ ဘရား ပြပင်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ စွ န့်ပစ်ေသာေြမတွ င် လယ် လပ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊
သင်တိ့ပတ်လည်၌ေနရစ်ေသာ

တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်

ငါထာဝရ ဘရားသည် မိ န့် မက်သည်အတိ င်း

ပမည်။

သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
၃၇ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးအဘိ ့ ဤအမကိ ငါ ပရမည်အေ ကာင်း၊ သတိ ့သည်
ငါ့ကိေတာင်းပန်ရ ကမည်။ သိ းများြပားသကဲ့ သိ ့ ထိ အမျိုးသားအချင်းတိ ့ကိ များြပားေစမည်။
၃၈ ပျက်စီးေသာ မိ တ
့ ိ ့သည်

သန့် ှ င်းေသာ သိ းစ တည်းဟေသာ၊ ဓမပွဲ ခံချိန်တွင်

ေယ ှ လင်သိးစကဲ့ သိ ့ ေသာ လစတိ ့ ှ င့် ြပည့်စံ ၍၊ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ
သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၇ တဖန်ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်သည် ငါ့ အေပ မှာ ှ ိ၍ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်
ငါ့ကိြပင်သိ့ ေဆာင် သွ ားလျက်၊ အ ိ းတိ ့ ှ င့် ြပည့်ေသာချိုင့်အလယ်၌ ထား ပီ း လ င်၊
၂

ထိ အ ိ းတိ ့ပတ်လည်၌

ေ ှ ာက်သွားေစေတာ်

မ၏။

များစွ ားေသာအ ိ းတိ ့သည် ှ ိ ၍ အလွ န်ေသွ ့ေြခာက် က၏။

ထိ ချိုင့်မျက် ှ ာြပင်၌

၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊

အချင်းလသား၊ ဤ အ ိ းတိ ့သည် အသက် ှ င် ိင်သေလာဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ငါက၊
အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်သိေတာ်မသည်

ထာဝရဘရားကလည်း၊

ဤအ ိ းတိ ့အေပ မှာ

ဟ

ေလ ာက်ေလ၏။

ပေရာဖက် ပ၍

၄

ေဟာေြပာရမည်မှာ၊

အိ ေသွ ့ေြခာက် ေသာ အ ိ းတိ ့၊ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိနားေထာင် ကေလာ့။ ၅
ဤေသွ ့ေြခာက်ေသာ အ ိ းတိ ့အား အ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် သင်တိ့
အထဲ သိ့ အသက်ကိသွင်း၍ သင်တိ့သည် အသက် ှ င်ရ ကမည်။ ၆ သင်တိ့အေပ မှာ
အေ ကာတိ ့ကိ ငါတင်၍ အသားကိ တက်ေစမည်။ အေရ ှ င့် ဖံ းလမ်း၍၊ အသက် ကိ
သွ င်းသြဖင့်

သင်တိ့သည်

ေယဇေကျလ

အသက် ှ င်၍၊

ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ
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သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ၊

၇ မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း

ငါသည် ပေရာ ဖက် ပ၏။

ပေရာဖက် ပစဥ်တွင် အသံ ြမည်၏။ လပ် ှ ား ြခင်းလည်း ှ ိ ၏။ အ ိ းတိ ့သည် တခအနီးသိ ့တခ
ချဥ်း က

၏။ ၈ ငါ ကည့် စဥ်တွင် အေ ကာတိ ့သည်ေပ လာ၍ အသားလည်း တတ်၏။

အေရလည်းဖံ းလမ်း၏။ သိ ့ရာ တွ င်၊ အသက်မ ှ ိ ေသး။
အချင်းလသား၊ ေလ

၉ ထာဝရဘရားကလည်း၊

အား ပေရာဖက် ပေလာ့။ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့် ေတာ်ကိ

ေလအားဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ အိ ေလ၊ အရပ် ေလးမျက် ှ ာတိ ့မှ လာ၍၊ ဤအေသေကာင်တိ့သည်
အသက် ှ င်မည်အေ ကာင်း သတိ ့အေပ မှာ မတ်ေလာ့ဟ၊ ၁၀ မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း
ငါသည် ပေရာ ဖက် ပ၍၊ ေလသည် သတိ ့အထဲ သိ့ဝင်သြဖင့် သတိ ့သည် အသက် ှ င်၍၊
အလွ န်များေသာ ဗိ လ်ေြခြဖစ်လျက် မတ်တတ်ေန က၏။

၁၁ ထာဝရဘရားကလည်း၊

အချင်းလသား၊ ဤအ ိ းတိ ့သည် ဣသေရလအမျိုးအေပါင်းြဖစ် က၏။ ငါတိ ့အ ိ းများသည်
ေသွ ့ေြခာက် က၏။ ေြမာ်လင့်စရာ မ ှ ိ ။ ငါတိ ့သည် ဆံ း ံ း က ပီ ဟ သတိ ့ဆိတတ် က၏။ ၁၂
သိ ့ြဖစ်၍၊ ပေရာဖက် ပလျက် အ ှ င်ထာဝရ ဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ သတိ ့အား
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ အချင်းငါ၏လတိ ့၊ သင်တိ့သချုင်းတွ င်းများကိ ငါဖွ င့ ်၍ သင်တိ့ကိ
ထတ် ပီ းလ င်

ဣသေရလြပည်သိ့

ပိ ့ေဆာင်

မည်။

၁၃

အချင်းငါ၏လတိ ့၊

သင်တိ့သချုင်းတွ င်းများကိ ငါဖွ င့ ်၍သင်တိ့ ကိ ထတ် ပီ းလ င်၊ ၁၄ အသက်ရင်ေစြခင်းငှ ါ
ငါသည် ကိ ယ်အသက်ကိ သွ င်းေပး၍၊ သင်တိ့ကိ ေနရင်းြပည်၌ ေနရာချေသာအခါ၊ ငါသည်
ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့သိရ ကလိ မ့ ် မည်။ ငါထာဝရဘရားေြပာသည်အတိ င်း
ြပည့်စံ ေ ကာင်း

ကိ လည်း

သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၅

တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၁၆ အချင်းလသား၊
တတ်တေချာင်းကိ ယ၍၊ ယဒ အမျိုး ှ င့် သ၏အေပါင်းအေဘာ် ဣသေရလ အမျိုးသားအဘိ ့
ဟ

ေရးမှတ်ေလာ့။

တဖန်

တတ်တေချာင်းကိ ယ၍၊

ေယာသပ်အမျိုး ှ င့်သ၏

အေပါင်းအေဘာ် ဣသေရလ အမျိုးသားများအဘိ ့၊ ဧဖရိ မ်တတ်ေပတည်းဟ ေရးမှတ်
ေလာ့။

၁၇ ထိ တတ် ှ စ်ေချာင်းကိ

တေချာင်းတည်းြဖစ်ေစ

ထိ တေချာင်းတည်းေသာ တတ်ကိ လက်စွဲေလာ့။

ြခင်းငှ ါ ပးထား၍၊

၁၈ သင်၏အမျိုးသားချင်းတိ ့က၊

ထိ သိ့ ပေသာ်၊ အဘယ်သိ့ဆိလိသည်ကိ ငါတိ ့အားမေြပာသင့်သေလာဟ ေမးလ င်၊ ၁၉
အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိသတိ ့ အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ဧဖရိ မ်ကိင်ေသာ
ေယာသပ်၏ တတ် ှ င့်၊ သ၏အေပါင်းအေဘာ် ဣသေရလအမျိုး အ ွယ်တိ့ကိငါယ၍
ယဒတတ် ှ င့်အတ ပးထား ပီ းလ င်၊ တေချာင်းတည်းြဖစ်ေသာ တတ်ကိငါလက်စွဲမည်ဟ
ဆင့်ဆိ လျက်၊

ေယဇေကျလ

၂၀ သင်ေရးမှတ်ေသာ ထိ တတ်ကိသတိ ့မျက်ေမှာက်၌ လက်စွဲလျက်
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ေနေလာ့။

၂၁

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ေရာက်ေသာ

အမိ န့်ေတာ်ကိလည်း
တပါး

ဆင့်ဆိ

ရမည်မှာ၊

အမျိုးသားေနရာအရပ်ရပ်တိ့မှ

သတိ က
့ ိ ငါေခ ခဲ့ ၍ စေဝး ေစ ပီ းလ င်၊ သတိ ့ကိ ေနရင်းြပည်သိ့ ပိ ့ေဆာင်မည်။ ၂၂ ထိ ြပည်တွင်
ဣသေရလ ေတာင်တိ့အေပ ၌ လတမျိုးတည်းြဖစ် ေစ၍၊ ှ င်ဘရင်တပါးတည်းသာလ င်
ထိ သအေပါင်းတိ ့ကိ စိ းစံ ရလိ မ့ ်မည်။ ေနာင်တဖန် သတိ ့ သည် လ ှ စ်မျိုးမြဖစ်ရ။
ှ စ်တိင်း ှ စ်ြပည်ကွဲြပားလျက် မ ှ ိ ရ။ ၂၃ ေနာက်တဖန် သတိ ့ ပ်တများ၊ စက်ဆပ် ွံ ှ ာ
ဘွ ယ်ေသာ အမများ၊ လွ န်ကျူးြခင်းအမများ ှ င့် ကိ ယ်ကိ မညစ်
မှားေလရာရာ

အရပ်တိ့မှ

ငါကယ် တ်၍

းေစရ က။ သတိ ့ြပစ်

သန့် ှ င်းေစမည်။

သတိ ့သည်

ငါ၏

လြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ငါသည်လည်း သတိ ့၏ဘရားသခင် ြဖစ်မည်။ ၂၄ ငါ၏က န်ဒါဝိ ဒ်သည်
သတိ ့၏ ှ င်ဘရင်ြဖစ်၍၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် သိ းထိ န်းတဦ းတည်း ှ ိ ကလိ မ့ ် မည်။
ငါစီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်

တရားလမ်းသိ ့

လိ က်၍

ေစာင့်

ေ ှ ာက် ကလိ မ့ ်မည်။

၂၅

ငါ၏က န်ယာကပ်အား ငါေပး၍၊ သင်တိ့ ဘိ းေဘးများေနဘးေသာ ြပည်၌သတိ ့ ှ င့်သားေြမး
အစဥ်

အဆက်တိ့သည်

ေန ကလိ မ့ ်မည်။ ငါ၏က န်ဒါဝိ ဒ်သည်

အစဥ်အ မဲ စိးစံ လိ မ့ ်မည်။

၂၆

ထိ မှတပါး၊

လည်း သတိ ့ကိ

သတိ ့ ှ င့်မိ ဿဟာယ

ပဋိ ညာဥ်ကိ

ငါဖွဲ ့၍၊ ထိ ပဋိ ညာဥ်သည် နိစထာဝရပဋိ ညာဥ် ြဖစ်လိမ့ ် မည်။ သတိ ့ကိေနရာချ၍
များြပားေစမည်။ ငါ၏ သန့် ှ င်းရာဌာနကိ သတိ ့အလယ်၌ အစဥ်အ မဲ ထားမည်။

၂၇

ငါ၏ဗိ မာန်ေတာ်သည်လည်း သတိ ့၌ ှ ိ ၍၊ ငါသည် သတိ ့၏ ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။
သတိ ့သည်လည်း ငါ၏လြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၈ ထိ သိ့ငါ၏ သန့် ှ င်းရာဌာနသည် သတိ ့အလယ်
၌အစဥ်အ မဲ တည်ေသာအခါ၊ ငါထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးကိ သန့် ှ င်းေစသည်ဟ
တပါး အမျိုးသားတိ ့သည် သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၈ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂ အချင်းလသား၊

ေရာ ှ ြပည်၊ ေမ ှ က်ြပည်၊ တဗလြပည်ကိ အစိ းရေသာ မာေဂါဂြပည်သား ေဂါဂမင်းတဘက်၌
မျက် ှ ာထား၍ ပေရာဖက် ပလျက်၊ ၃ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊
ေရာ ှ ၊ ေမ ှ က်၊ တဗလြပည်တိ့ကိ အစိ းရေသာ အိ ေဂါဂမင်း၊ သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။ ၄ သင့်ကိ
ငါြပန်လာေစမည်။ သင့်ပါး ိ းကိ သံ ချိတ် ှ င့်ချိတ် ပီ းလ င်၊ သင်မှစ၍ထးဆန်းေသာ လက်နက်စံ
အမျိုးမျိုးကိ ေဆာင်ေသာသ၊ ဒိ င်းလားပါ၍ ထားကိ လက်စွဲေသာလအလံ းအရင်းများ ှ င့်
ြမင်း၊ ြမင်းစီ းသရဲ ဗိ လ်ေြခ
ဒိ င်လားကိ င်၍
ဖတြပည်သား၊

ေယဇေကျလ

အေပါင်းတိ ့ကိ ငါေဆာင်ခဲ့မည်။

သံ ခေမာက်လံ းကိ

ေဆာင်းေသာေပရသိ ြပည်သား၊

၅ အသီ းအသီ း

က ှ ြပည်သား၊

၆ ေဂါမာ ှ င့်သ၏တပ်များ၊ ေြမာက်ြပည်သား ေတာဂါမအမျိုး ှ င့်
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သ၏တပ်များအလံ းအရင်း အေပါင်း တိ ့သည် သင် ှ င့်အတ လိ က်လာ ကလိ မ့ ်မည်။
၇ သင်သည် မိ မိ၌ စေဝးေသာလအလံ းအရင်းများ

ှ င့်တကွ ကိ ယ်ကိြပင်ဆင်ေလာ့။

ြပင်ဆင်လျက်ေနေလာ့။ သတိ ့ကိ ေစာင့်လျက်ေနေလာ့။ ၈ ကာြမင့်စွ ာ ကာလလွ န် ပီ းမှ
သင်သည် အပ်ချုပ် ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ထားေဘး ှ င့်လွ တ်၍ လ အမျိုးမျိုးထဲ က
တ်ေသာြပည်သား၊ ကာြမင့်စွ ာ ဆိ တ်ညံ လျက်ေနေသာ ဣသေရလေတာင်တိ့အေပ သိ ့၊
တဖန်ေဆာင်ခဲ့ေသာ ြပည်သားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေနာင်ကာလ၌ သင်သည်စစ် ချီ၍လာလိ မ့ ်မည်။
ထိ ြပည်သားတိ ့သည်

လအမျိုးမျိုးထဲ က

ငိ မ်ဝပ်လျက် ှ ိ ေနေသာအခါ၊

န်ေဆာင်ေသာသြဖစ်၍၊

တြပည်လံ း

သင်သည်မိဃ်းသက်မန်တိင်းကဲ့ သိ ့တက်လာ၍၊

၉

သင်၌ပါေသာ သမ ေသာ တပ်သားအလံ းအရင်း ှ င့် တကွ ၊ ထိ ြပည်ကိ မိ ဃ်းအံ ့သကဲ့ သိ ့
ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၁၀ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ အခါ သင်သည်

အရာရာတိ ့ကိ

ေအာက်ေမ့၍

မေကာင်းေသာ

အ ကံ ကိ ကံ စည်လျက်၊

၁၁

ွာဇနပဒ်များေသာြပည်၊ မိ ့ ိ းမ ှ ိ ၊ တံ ခါး ကျင် ှ င့်တံ ခါးမ ှ ိ ၊ စိ းရိ မ်စရာအေ ကာင်းအလ င်းမ ှ ိ ၊
ငိ မ်ဝပ်ေသာြပည်သားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ငါချီသွား၍၊ ၁၂ သတိ ့ဥစာကိ လယက်သိမ်းယမည်။ အရင်
ဆိ တ်ညံ၍ ယခလေနေသာအရပ်တိ့ကိ၎င်း၊ လအမျိုးမျိုးထဲ က စေဝးသြဖင့် တိ ရ စာန်များ ှ င့်
ဥစာများကိ ရတတ်၍၊ ြပည်အလယ်၌ေနေသာသတိ ့ကိ၎င်း တိ က်မည်ဟ ကံ စည်လိမ့ ်မည်။
၁၃

ေ ှ ဘြပည်သား၊

ေဒဒန်ြပည်သား၊

တာ

ကန်သည်များ၊

ြခေသ့ ပျိုယြခင်းငှ ါ

လာသေလာ။ သ့ ဥစာကိ ေဝငှ ၍၎င်း သိ မ်းသွ ားလျက်၊ များစွ ာေသာ လယက်ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ
အေပါင်းအသင်းကိ စေဝးေစ ပီ ေလာဟ ေမးြမန်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ သိ ့ြဖစ်၍၊ အချင်းလသား၊
ပေရာဖက် ပ၍ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ေဂါဂအားဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊
ငါ၏လ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ငိ မ်ဝပ် စွ ာေနေသာအခါ သင်သည်သိ၍၊ ၁၅
ြမင်းစီ းေသာသ

အလံ းအရင်းအေပါင်း၊

ေြမာက်မျက် ှ ာမှ ချီလာမည်။
အမျိုးသားတိ ့ကိ

အား ကီ း

ေသာစစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ

၁၆ ြပည်ကိ မိ ဃ်းအံ ့သကဲ့ သိ ့ ငါ၏လဣသေရလ

တက်၍တိ က်လာမည်။

ေနာင်ကာလတွ င်

ငါ၏ြပည်တဘက်၌

သင့်ကိ ငါေဆာင်ခဲ့မည်မဟတ်ေလာ။ အေ ကာင်းမကား၊ အိ ေဂါဂ၊ လအမျိုးမျိုးတိ ့
မျက်ေမှာက်၌ သင့်အားြဖင့် ငါသည်ချီးေြမာက်ရာသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ သတိ ့သည်
ငါ့ကိသိရ ကမည်အေ ကာင်းတည်း။
ငါသည်

စစ်ချီေစမည်

ဟ၊

၁၇ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

လွ န်ေလ ပီ းေသာေ ှ းကာလ၌

ပေရာဖက် ပေသာငါ၏

က န်ဣသေရလ ပေရာဖက်တိ့ အား ငါသည်ဗျာဒိ တ်ေပးေသာအခါ၊ သင့်ကိ ရည်မှတ်
သည်မဟတ်ေလာ။ ၁၈ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ ကာလတွ င်ေဂါဂသည်

ေယဇေကျလ

1390

ဣသေရလြပည်ကိ တိ က်လာ ေသာကာလအခါ၊ ငါသည်ေဒါသအ ှ ိ န် ထ၍ အမျက်
ထွ က်လိမ့ ်မည်။

၁၉

အကယ်စင်စစ်

ထိ အခါ

ဣသေရလြပည်၌ ကီ းစွ ာ

ေသာ

လပ် ှ ားြခင်းြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ ငါ၏ေဒါသမီ းေလာင် လျက် ငါေြပာ ပီ ။ ၂၀ ပင်လယ်ငါး၊
မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်၊ ေတာ တိ ရ စာန် ှ င့် ေြမ၌တွ ားတတ်ေသာတိ ရ စာန်၊ ေြမေပ မှာ
ှ ိ ေသာ လအေပါင်းတိ ့သည် ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ တန်လပ် က
အေစာက်ြမင့်ေသာ
ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။

အရပ်တိ့သည်
၂၁

လဲ လျက်၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား

လိ မ့ ်မည်။ ေတာင်တိ့သည် ပိ လျက်၊
အလံ းစံ ေသာအိ တ် ိ း
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ပတ်လျက်
ငါ့ေတာင်များ

အရပ်ရပ်တိ့တွင် သ့တဘက်၌ထားကိ ငါမှာလိ က်သြဖင့်၊ လအေပါင်းတိ ့သည် တေယာက်ကိ
တေယာက်ထား ှ င့် ခတ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ ငါသည်ကာလနာေဘး၊ အေသသတ်ြခင်းေဘး
အားြဖင့် သ့ကိဒဏ်ေပးမည်။ သ ှ င့်သ၌ပါေသာတပ်များ၊ အလံ းအရင်းများအေပ မှာ
လမ်းမိ းေသာမိ ဃ်းေရ၊ ကီ း ေသာမိ ဃ်းသီ း၊ ကန့် ှ င့်ေရာေသာမီ းမိ ဃ်းကိ ွာေစမည်။ ၂၃
ထိ သိ့ငါသည် ကိ ယ်ကိချီးေြမာ်က၍

ိ ေသဘွ ယ် ေသာ ဂဏ်လကဏာတိ ့ကိြပလျက်၊

များစွ ာေသာလမျိုးတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာ ထင် ှ ားေသာအခါ၊ ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ
သတိ ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၉ သိ့ြဖစ်၍၊ အချင်းလသား၊ ေဂါဂတဘက်၌ ပေရာဖက် ပ၍ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏
အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ေရာ ှ ၊ ေမ ှ က်၊ တဗလြပည်တိ့ကိ အစိ းရေသာအိ ေဂါဂမင်း၊
ငါသည်သင့်တဘက်၌ ေန၏။ ၂ သင့်ကိ ငါလှ ည့်၍ ေသွ းေဆာင်မည်။ ေြမာက် မျက် ှ ာမှ
ချီလာ၍ ဣသေရလေတာင်တိ့အေပ သိ ့ ေရာက်ေစမည်။ ၃ ထိ အခါ သင့်လက်ဝဲလက်မှ
ေလးကိ ၎င်း။ လက်ျာလက်မှ ြမားတိ ့ကိ၎င်း၊ ငါ ိ က်၍ကျေစမည်။ ၄ သင် ှ င့်သင်၌ပါေသာ
တပ်သား အေပါင်းတိ ့ သည် ဣသေရလေတာင်တိ့အေပ မှာ လဲ ၍ေသ ကလိ မ့ ် မည်။ သင့်ကိ
အမျိုးမျိုးေသာ ငှ က်ရဲ၊ သားရဲ တိ့ကိက်စား စရာဘိ ့ ငါအပ်မည်။ ၅ သင်သည် လွ င်ြပင်၌
လဲ ၍ေသလိ မ့ ်မည်။ ငါေြပာ ပီ ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ မာေဂါဂြပည် ှ င့်
ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ

ငိ မ်ဝပ်

စွ ာေနေသာ

သတိ ့အေပ သိ ့

မီ းကိ ငါလတ်လိက်၍၊

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၇ ထိ သိ့ငါ၏ နာမြမတ်ကိငါ၏
လဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့တွင်

ထင် ှ ားေစမည်။

ေနာက်တဖန်သတိ ့

သည်

ငါ၏နာမြမတ်ကိမ တ်ချရ က။ ငါသည်ဣသေရလ အမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘရား၊
ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်း ကိ တပါးအမျိုးသားတိ ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈
တဖန်အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ အမေရာက်ေလ ပီ ။ ြပည့်စံ ေလ ပီ ။
ယခေန့ရက် သည် ငါမိ န့် မက် ှ င့် ပီ းေသာ ေန့ရက်ြဖစ်၏။
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ေနေသာသတိ ့သည် ထွ က် သွ ား၍၊ စစ်တိက်လက်နက်၊ ဒိ င်း၊ လား၊ ေလး၊ ြမား၊ တတ်၊ လှ ံ များကိ
ခနစ် ှ စ်ပတ်လံ း မီ း ိ ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ထိ ကာတွ င် ဥယျာဥ်ေတာ်၌ထင်းမေခွ ၊ ေတာ၌
ထင်းမခတ်မလှ ဲ ၊ စစ်တိက်လက်နက်တိ့ ှ င့် မီ းေမွ း ကလိ မ့ ် မည်။ ဖျက်ဆီးေသာသတိ ့ကိ
ဖျက်ဆီး ကလိ မ့ ်မည်။

လယေသာသတိ ့၏

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

ဥစာကိ လည်းလယ ကလိ မ့ ်မည်ဟ

၁၁ ထိ ကာလတွ င် ဣသေရလြပည်၊ အိ င်အေ ှ ၊့

ခရီ းသွ ားရာချိုင့်၌ ထင် ှ ားေသာ သချုင်းကိ ေဂါဂအား ငါေပးမည်။ ခရီ သွားေသာ သတိ ့သည်
ှ ာေခါင်းကိ ပိ တ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ အရပ်၌ ေဂါဂ ှ င့်သ၏လ အလံ းအရင်း ှ ိ သမ ကိ ေြမ၌
ြမုပ်၍၊ ထိ ချိုင့်သည် ဟာမန်ေဂါဂ ချိုင့်အမည်ြဖင့် တွ င်လိမ့ ်မည်။

၁၂ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ ့သည် ြပည်ကိ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ ခနစ် ှ စ်ပတ်လံ း ေြမ၌ြမုပ် က

လိ မ့ ်မည်။

၁၃ ြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် ဝိ င်း၍ေြမ၌ြမုပ်သြဖင့်၊ ငါ၏ဘန်းပွ င့ ်ေသာ ထိ ေန့ရက်၌

သတိ ့သည်လည်း ေကျာ်ေစာြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည် ဟအ ှ င်ထာဝရ ဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၄ အရပ်ရပ်လှည့်လည်၍ အြခားေသာခရီ းသည် တိ ့ ှ င့် ဝိ င်းလျက်၊

ေြမေပ ၌ ကင်းေသးေသာ အေသ

ေကာင်တိ့ကိ ြမုပ်၍၊ ထိ ြပည်ကိ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ

အစဥ်အမေစာင့်ေသာ သတိ ့ကိေ ွးေကာက်၍ ခန့်ထား ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ သတိ ့သည်
ခနစ်လမက ှ ာေဖွ ကစဥ်တွင်၊ ၁၅ လှ ည့်လည်၍ ခရီ းသွ ားေသာသတိ ့သည် အေသ
ေကာင်၏ အ ိ းကိ ေတွ ့ြမင်လ င်၊ ေြမ၌ြမုပ်ေသာ သတိ ့သည်
မြမုပ်မှီတိင်ေအာင်၊ အ ိ း၏အနားမှာမှတ်တိင်ကိ စိ က်ရ ကမည်။

ဟာမန်ေဂါဂချိုင့်၌
၁၆ ထိ အရပ်၌

တည်ေသာ မိ သ
့ ည်လည်း ဟာမန် မိ ဟ
့ ၍တွ င်သြဖင့်၊ ထိ သိ့ြပည်ေတာ်ကိ သန့် ှ င်းေစ က
လိ မ့ ်မည်။ ၁၇ အချင်းလသား၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့် ေတာ်ကိ ငှ က်အမျိုးမျိုးတိ ့ ှ င့်
ေြမတိ ရ စာန်ခပ်သိမ်တိ့အား၊ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ စည်ေဝး၍လာ ကေလာ့။ ဣသေရလ
ေတာင်တိ့အေပ ၌ သင်တိ့အဘိ ့ ငါစီ ရင်ေသာ ယဇ် ပွဲ ကီ း သိ ့ အရပ်ရပ်တိ့က စည်းေဝး၍၊
အသားအေသွ းကိ ေသာက်စားြခင်းငှ ါ လာ ကေလာ့။ ၁၈ သင်တိ့သည် အား ကီ းေသာသတိ ့၏
အသား၊ ေလာကီ မင်းတိ ့၏အေသွ း၊ ဗာ ှ န်ြပည်၌ ဆေအာင်ေက း ေသာ သိ းထီ း၊ ဆိ တ်ထီး၊
ွားလားဥဿဘတိ ့၏ အသား အေသွ းကိ ေသာက်စားရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ သင်တိ့အဘိ ့
ငါစီ ရင်ေသာ ယဇ် ပွဲ၌ ဆီ ဥကိ ဝစွ ာ စားရ ကလိ မ့ ်မည်။ အေသွ း ှ င့်ယစ်မးသည်တိင်ေအာင်
ေသာက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၀ ထိ သိ့စားပွဲ ၌ြမင်း၊ ြမင်းစီ းသရဲ ၊ ခွ န်အား ကီ း ေသာသ၊

စစ်တိက်ေသာသ အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ဝစွ ာစားရ က
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၁

ငါ့ဘန်းကိ လည်း

လိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား

တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင်

ငါထင် ှ ားေစ၍၊

ငါစီ ဂရင်ေသာတရားမ ှ င့်၊ သတိ ့၌ ငါတင်ေသာလက်ကိ တပါးအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့သည်
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ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၂ ငါသည်သတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြဖစ်ေ ကာင်းကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ထိ ေန့မှ

စ၍

သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် မိ မိအမျိုးတိ ့ အြပစ်ေ ကာင့် သိ မ်းသွ ားြခင်းခံ ရေ ကာင်းကိ
တပါး အမျိုးသားတိ ့သည် သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါ့ကိြပစ်မှားေသာ ေ ကာင့်၊ ငါသည် မျက် ှ ာလဲ ၍
ရန်သတိ ့လက်သိ့ အပ် သြဖင့်၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ထားြဖင့် လဲ ၍ ေသရ က ပီ ။ ၂၄
သတိ ့ညစ် းေသာအမ၊ လွ န်ကျူးြခင်းအမတိ ့ အတိ င်း ငါသည် ပ၍ မျက် ှ ာကိ လဲ ပီ ။ ၂၅
ဤအမတွ င် အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာယာကပ်
အမျိုးကိ ငါတဖန်ေဆာင်ခဲ့၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ ကယ်မသနားသြဖင့်၊
ငါ၏နာမြမတ်အဘိ ့ အလိ ငှါ စိ တ်အား ကီ းမည်။ ၂၆ သတိ က
့ ိ လအမျိုးမျိုးထဲ က ငါေခ ခဲ့ ၍၊ ၂၇
ရန်သေနရာြပည်တိ့မှ စေဝးေစလျက်၊ သတိ ့ အားြဖင့်များစွ ားေသာ လမျိုးတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ငါသည်ချီးေြမာက် ြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊ သတိ ့သည် ေ ကာက်ေစေသာ သမ ှ ိ ၊
ငိ မ်ဝပ်စွာေန ကစဥ်တွင် ခံ ရဘးေသာအ ှ က်ကွဲ ြခင်း ှ င့်၊ ငါအားြပစ်မှားြခင်းအြပစ်များကိ
ေအာက်ေမ့ က

ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၈ ငါသည်သတိ ့ကိ တပါးအမျိုးသားတိ ့၏ သိ မ်း သွ ားြခင်းကိ

ခံ ေစေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ေနာက်တဖန် ေနရင်းြပည်၌ စေဝးေစ၍ ေနရာချေသာေ ကာင့်၎င်း၊
သတိ ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ရ က

လိ မ့ ်မည်။

၂၉ ငါသည်

ကိ ယ်ဝိညာဥ်ကိ ဣသေရလအမျိုးသား အေပ သိ ့ သွ န်းေလာင်းေသာအခါ၊ သတိ ့တွင်
တေယာက် ကိ မ ေနာက်တဖန်ငါမစွ န့်ပစ်၊ ငါ့မျက် ှ ာကိ လည်းမလဲ ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၀ ငါတိ့သည် သိမ်းသွားြခင်းကိခံရာ သကရာဇ်
မိ ေ့ တာ်ကိ

လပ် ကံ

၍၊

ှ စ်ဆယ်ငါးခ၊ ပဌမလဆယ်ရက်ေန့၊

တဆယ်ေလး ှ စ်ေစ့ေသာေန့

တွ င်၊

လက်ေတာ်သည် ငါ့အေပ မှာ ှ ိ ၍ ထိ မိ သ
့ ိ ့ေဆာင် သွ ားေတာ်မ၏။
ဗျာဒိ တ် ပါ ံ အားြဖင့်

ထာဝရဘရား၏
၂ ဘရားသခင်၏

ငါ့ကိ ဣသေရလြပည်သိ့ ေဆာင်သွား၍၊ အလွ န်ြမင့်ေသာ

ေတာင်ေပ မှာ တင်ထားေတာ်မ၏။ ထိ ေတာင်အနားမှာ ေတာင်ဘက်၌ မိ ပ့ ံ သဏာန် ှ ိ ၏။ ၃
ထိ အရပ်သိ့ ငါ့ကိေဆာင်သွားေတာ်မေသာအခါ၊ ေ ကးဝါကဲ့ သိ ့ အဆင်းအေရာင် ှ ိ ေသာ
လတဦ းသည် တိ င်းစရာ ကျူလံ း ှ င့်ချည် ကိ းကိ ကိ င်လျက် မိ တ
့ ံ ခါးဝမှာ ရပ်ေန၏။ ၄ ထိ သက၊
အချင်းလသား၊ ေစ့ေစ့ ကည့် ေလာ့။ ေစ့ေစ့နားေထာင်ေလာ့။ ငါြပလတံ့ သမ တိ ့ကိ ှ လံ းသွ င်း
ေလာ့။ သင့်အား ငါြပအံ့ ေသာငှ ါ သင့်ကိ ဤအရပ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ေတာ်မ ပီ ၊ ြမင်သမ တိ ့ကိလည်း
ဣသေရလ အမျိုးအားြပရမည်ဟဆိ ၏။ ၅ အိ မ်ေတာ်ြပင်ပတ်လည်၌ တန်တိင်း ှ ိ ၏။
ထိ သသည် သံ ေတာင်အားြဖင့် အ ှ ည်ေြခာက်ေတာင် ှ ိ ေသာ ကျူလံ းကိ ကိ င်လျက်၊

ေယဇေကျလ

1393

ထိ တန်တိင်းကိ တိင်း၍ အထကျူတြပန်၊ အြမင့်လည်း ကျူတြပန် ှ ိ ၏။ ၆ ထိ ေနာက်၊
အေ ှ တံ
့ ခါးသိ ့သွား၍ ေလှကားကိ တက် ပီ းမှ၊ တံ ခါးထပ် ှ င့် တံ ခါးခံ ကိ တိင်း၍ အနံ
ကျူတြပန်စီ ှ ိ ၏။

၇ အခန်းငယ်တိ့သည် တခန်း ှ င့်တခန်း ငါး ေတာင်ကွာလျက်

အလျားကျူတြပန်၊

အနံ လည်း

ကျူတြပန်စီ ှ ိ က၏။

အတွ င်းတံ ခါးခံ လည်း

၈

အနံ ကျူတြပန် ှ ိ ၏။ ၉ တံ ခါးမတ်ကိလည်း တိ င်း၍အလျား ှ စ်ေတာင် ှ ိ ၏။ မတ်တိင်အြမင့်
ှ စ်ေတာင်စီ ှ ိ ၏။ တံ ခါးမတ်သည် တံ ခါးအတွ င်းဘက်၌ ှ ိ သတည်း။ ၁၀ အေ ှ တံ
့ ခါး
တဘက်တချက်၌ အခန်းငယ် သံ းခန်းစီ ှ ိ ၍၊ အလျားအနံ တညီ တည်း၊ တဘက်တချက်၌
တိ င်အြမင့်လည်း တညီ တည်း ှ ိ က၏။ ၁၁ တံ ခါးဝကိ လည်းတိ င်း၍ အနံ ဆယ်ေတာင်၊
အြမင့်တဆယ်သံ းေတာင် ှ ိ ၏။

၁၂

ကမ်း

တဘက်တချက်၌ ှ ိ ေသာ

ြပင်အနံ တေတာင် ှ ိ ၏။

အလျားအနံ ေြခာက်ေတာင်စီ ှ ိ ၏။
တခတိ င်ေအာင်

တဘက်တချက်၌
အခန်းငယ်တိ့သည်

၁၃ ထိ ေနာက်၊ အခန်းငယ်အမိ းစွ န်းတခမှသည်

တိ င်း၍အကျယ် ှ စ်ဆယ်ငါးေတာင် ှ ိ ၏။

မျက် ှ ာချင်းဆိ င် က၏။
အထိ ၊

အခန်းငယ်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ

၁၄

တံ ခါးပတ်လည်

အေတာင်ေြခာက်ဆယ်ကျယ်ေအာင်

တံ ခါးတိ ့သည်

တန်တိင်းအတွ င်း၊

တိ င်များကိ

ေထာင့်တိ င်

ထားေလ၏။

ြပင်တံခါးဝမှသည် အတွ င်းတံ ခါးမတ်ဝတိ င် ေအာင် အေတာင်ငါးဆယ် ှ ိ ၏။
အခန်းများ၊

တံ ခါးအတွ င်းပတ်လည်တိင်များ၊

တံ ခါးမတ်များ

၁၅
၁၆

အတွ င်းဘက်၌

ကျဥ်းေသာြပတင်းေပါက် များ ှ ိ ၏။ တိ င်များ၌စွ နပလွ ပင်ပံ ထလျက် ှ ိ ၏။ ၁၇ ထိ ေနာက်၊
ငါ့ကိြပင်တန်တိင်းထဲ သိ့ သွ င်း၍ အခန်းများကိ ငါြမင်၏။ ေကျာက်ခင်းလည်း ှ ိ ၏။
ေကျာက်ခင်းအေပ မှာ အခန်းသံ းဆယ်

ှ ိ ၏။

၁၈ တံ ခါးများအစဥ်အတိ င်းလိ က်၍၊

တံ ခါးအနားမှာ ှ ိ ေသာ ေကျာက်ခင်းသည် ေအာက်ေကျာက်ခင်းြဖစ်၏။ ၁၉ ထိ ေနာက်၊
ေအာက်တံခါးဦ းမှသည်

အတွ င်း

တန်းတိ င်းြပင်ဘက်

ဦ းတိ င်ေအာင်တိင်း၍၊

အေ ှ မျက်
့
ှ ာ ၌ အေတာင်တရာကွ ာ၏။ ၂၀ တဖန်ေြမာက်မျက် ှ ာသိ ့ ေခ သွ ား၍၊ ြပင်
တန်တိင်းေြမာက်ဘက်သိ့ မျက် ှ ာ ပေသာတံ ခါးအြမင့် ှ င့် အနံ ကိ တိင်းေလ၏။
အခန်းတိ ့သည်

တဘက်တချက်၌

သံ းခန်းစီ

ှ ိ ၏။

တိ င်များ၊

မတ်များတိ ့သည်

အရင်တံခါးကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊ အလျားအေတာင်ငါးဆယ်၊ အနံ ှ စ်ဆယ်ငါးေတာင် ှ ိ ၏။
ြပတင်းေပါက်၊

မတ်၊

စွ န်ပလွံ ပင်များတိ ့သည်

၂၁

အေ ှ တံ
့ ခါးကဲ့ သိ ့

၂၂

ြဖစ် က၏။

ေလှကားခနစ်ထစ်ြဖင့် တံ ခါးသိ ့တက်ရ၏။ မတ်တိ့သည် ေလှကား ှ င့် တတန်း တည်း ှ ိ က၏။
၂၃ အေ ှ ဘက်
့
၌ ှ ိ သကဲ့ သိ ့ ေြမာက်တံခါး မျက် ှ ာ ချင်းဆိ င်အတွ င်း တန်တိင်းတံ ခါးဝ ှ ိ ၏။

တံ ခါဝတခ ှ င့် တခ အေတာင်တရာကွ ာ၏။ ၂၄ ထိ ေနာက်၊ ေတာင်မျက် ှ ာသိ ့ေခ သွ ား၍
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ေတာင်တံခါးကိ ငါြမင်၏။ တိ င်များ၊ မတ်များကိ တိင်း၍ အရင်ပမာဏ ှ င့်တညီ တည်း ှ ိ က၏။
၂၅ အရင်ြပတင်းေပါက်ကဲ့သိ ့ ြပတင်းေပါက်များ၊ မတ်များ ှ ိ ၍၊ အလျားအေတာင်ငါးဆယ်၊

အနံ ှ စ်ဆယ်ငါး ေတာင် ှ ိ ၏။ ၂၆ ေလှကား ခနစ်ထစ်ြဖင့် တံ ခါးသိ ့တက်ရ၏။ မတ်တိ့သည်
ေလှကား ှ င့် တတန်းတည်း ှ ိ က၏။ တဘက်တချက်တိင်များ၌ စွ န်ပလွံ ပင်ပံ ထလျက် ှ ိ ၏။
၂၇ ေတာင်မျက် ှ ာ၌ အတွ င်းတန်တိင်တံခါးဝ ှ ိ ၏။ ထိ မျက် ှ ာ၌ တံ ခါးဝတခမှသည်

တခတိ င်ေအာင်တိင်း၍ အေတာင်တရာကွ ား၏။ ၂၈ တဖန်အတွ င်းတန်တိင်းထဲ သိ့ေတာင်
တံ ခါးြဖင့် သွ င်း၍၊ အရင် ပမာဏ ှ င့်အညီ ထိ တံခါးကိ တိင်းေလ၏။ ၂၉ အခန်းငယ်များ၊
တိ င်များ၊ မတ်များတိ ့သည် အရင်ပမာဏ ှ င့်တညီ တည်း ှ ိ က၏။ တံ ခါးဝပတ်လည် ၌၎င်း၊
မတ်များ၌၎င်းြပတင်းေပါက် ှ ိ ၍၊ အလျားအေတာင် ငါးဆယ်၊ အနံ ှ စ်ဆယ်ငါးေတာင် ှ ိ ၏။ ၃၀
ပတ်လည်၌ ှ ိ ေသာ

မတ်တိ့သည်လည်း

အလျား

အေတာင် ှ စ်ဆယ်ငါးေတာင်၊

အနံ ငါးေတာင် ှ ိ ၏။ ၃၁ မတ်တိ့သည် ြပင်တန်တိင်သိ့မျက် ှ ာ ပ၍၊ တိ င် များအေပ မှာ
စွ န်ပလွံ ပင်ပံ ထလျက် ှ ိ ၏။ ေလှကား ှ စ်ထစ်ြဖင့်တက်ရ၏။ ၃၂ အေ ှ ဘက်
့
၌လည်း
အတွ င်းတန်တိင်းထဲ သိ့ သွ င်း၍၊ ထိ တံခါးကိ အရင်ပမာဏ ှ င့်အညီ တိ င်းေလ၏။ ၃၃
အခန်းငယ်များ၊ တိ င်များ၊ မတ်များတိ ့သည် အရင်ပမာဏ ှ င့် တညီ တည်း ှ ိ က၏။
တံ ခါးဝပတ်လည် ၌၎င်း၊ မတ်များ၌၎င်း ြပတင်းေပါက် ှ ိ ၍၊ အလျား အေတာင်ငါးဆယ်၊
အနံ ှ စ်ဆယ်ငါးေတာင် ှ ိ ၏။

၃၄

မတ်တိ့သည်

ြပင်တန်တိင်သိ့

မျက် ှ ာ ပ၍၊

တဘက်တချက်တိင်များေပ မှာစွ န်ပလွံ ပင် ပံ ထလျက် ှ ိ ၏။ ေလှကား ှ စ်ထစ်ြဖင့် တက်ရ၏။
၃၅ တဖန် ေြမာက်တံခါးသိ ့ ေခ သွ ား၍ အရင် ပမာဏ ှ င့်အညီ တိ င်းေလ၏။

၃၆

အခန်းငယ်များတိ င်များ၊ မတ်များ၊ ပတ်လည်၌ ြပတင်းေပါက်များတိ ့ ှ င့် ြပည့်စံ ၍၊
အလျာအေတာင်

ငါးဆယ်၊

အနံ ှ စ်ဆယ်ငါးေတာင် ှ ိ ၏။

၃၇

မတ်တိ့သည်

ြပင်တန်တိင်းသိ ့မျက် ှ ာ ပ၍၊ တဘက်တချက်တိင်များအေပ မှာ စွ န်ပလွံ ပင်ပံ ထလျက် ှ ိ ၏။
ေလှကား ှ စ်ထစ်ြဖင့်တက်ရ၏။

၃၈ မီ း ိ ေသာ
့
ယဇ် ေကာင်ကိေရ ှ င့်

စရာအခန်းများ၊ အခန်းဝင်ဝများတိ ့သည် ထိ တံခါးမတ်၌ ှ ိ က၏။

ေဆးေ ကာ

၃၉ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊

အြပစ်ေြဖရာယဇ် ၊ ဒစ ိ က်ေြဖရာ ယဇ် ေကာင်ကိ သတ်စရာဘိ ့၊ တံ ခါးမတ်အတွ င်း တဘက်
တချက်၌ စာပွဲ ှ စ်ခစီ ှ ိ က၏။

၄၀ ေြမာက်တံခါးဝသိ ့

တက်ရာတံ ခါးမတ်၊ ြပင်

အနားတဘက်တချက်၌လည်း စားပွဲ ှ စ်ခစီ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ၄၁ တံ ခါးဝတဘက်တချက်၌
ယဇ် ေကာင်ကိ သတ်စရာစားပွဲ ေလးခစီ ၊ ေပါင်း ှ စ်ခ ှ ိ က၏။

၄၂ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့

စားပွဲ ေလးခတိ ့သည် ဆစ်ေသာ ေကျာက်ြဖင့် ပီ း၍၊ အလျားတေတာင်တထွ ာ၊ အနံ
တေတာင်တထွ ာ၊
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သတ်စရာတန်ဆာများကိ
အကျယ်လက်တဝါး
တင်ထားရ က၏။

တင်ထားရ က၏။

စားပွဲ အေပ ပတ်လည်၌

ှ ိ ေသာ အနားပတ် တပ်လျက် ှ ိ ၍၊ ပေဇာ်စရာယဇ် သား ကိ
၄၄ အတွ င်းတံ ခါးြပင်မှာ အတွ င်းတန်တိင်း၌ အခန်း

ငါြမင်၏။ တခန်းကား၊ ေြမာက်တံခါးအနားမှာ
တခန်းကား၊

၄၃

ေတာင်

တံ ခါးအနားမှာ ှ ိ ၍

ှ စ်ခကိ

ှ ိ ၍ ေတာင်ဘက်သိ့ မျက် ှ ာ ပ၏။

ေြမာက်ဘက်သိ့

မျက် ှ ာ ပ၏။

အိ မ်ေတာ်

၄၅

ေတာင်ဘက်သိ့မျက် ှ ာ ပေသာ

ဤအခန်းကား၊

အမကိ ေဆာင်ေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ေနစရာ ဘိ ့၊

၄၆ ေြမာက်ဘက်သိ့မျက် ှ ာ ပေသာ ဤအခန်းကား၊

ယဇ် ပလင်အမကိ ေဆာင်ေသာယဇ် ပေရာဟိ တ် ေနစရာ ဘိ ့ြဖစ်၏။ ထိ သတိ ့ကား၊
ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍ အမေတာ်ကိ ေဆာင်ေစြခင်းငှ ါ၊ ေလဝိ သား တိ ့တွင်
ေ ွးေကာက်ေသာဇာဒတ်သားေပတည်းဟ

ငါ့အား

ေြပာဆိ ၏။

၄၇

ထိ အခါ

တန်တိင်းကိ တိင်း၍ အလျားအေတာင် တရာ၊ အနံ အေတာင်တရာ စတရန်း ှ ိ ၏။ ယဇ် ပလင်
သည် အိ မ်ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ တည်၏။ ၄၈ အိ မ်ေတာ်ဦးသိ ့ေခ ၍ တံ ခါးဝ ှ စ်ဘက်ကိ တိ င်းလ င်၊
အကျယ်ငါးေတာင်စီ ှ ိ ၏။

တံ ခါး ွက် ှ စ်ဘက်၊

အိ မ်ေတာ်ဦးအလျားကား

အေတာင် ှ စ်ဆယ်၊

ေလှကားဆယ်ထစ်ြဖင့်

တက်ရ၏။

အနံ သံ းေတာင်စီ ှ ိ ၏။

၄၉

အနံ ကားတဆယ်တေတာင် ှ ိ ၏။

အိ မ်ေတာ်ဦအနား၊

တဘက်တချက်၌

တိ င်တလံ းစီ တည်လျက် ှ ိ ၏။

၄၁ ထိေနာက်မှ
တံ ခါးတိ င်ထသည်

ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ေခ ၍ တံ ခါးတိ င် တိ ့ကိ တိ င်းလ င်၊
ဗိ မာန်

ေတာ်ထ ှ င့်အမ

ှ စ်ဘက်၌

ေြခာက်ေတာင် ှ ိ ၏။

၂

ဗိ မာန်ေတာ်တံခါးဝအကျယ်ကား ဆယ်ေတာင် ှ ိ ၏။ တံ ခါးဝတဘက် ှ င့်တဘက်လည်း
ငါးေတာင်စီ ကျယ်၏။ ဗိ မာန်ေတာ်ကိတိင်း၍၊ အလျားကား အေတာင် ေလးဆယ်၊
အနံ ကားအေတာင် ှ စ်ဆယ် ှ ိ ၏။
လ င်၊

တံ ခါးတိ င်

ခနစ်ေတာင်စီ ှ ိ ၏။

ှ စ်ေတာင်၊

၃ ထိ ေနာက်၊ အထဲ သိ့ဝင်၍ အရာရာတိ ့ကိ တိ င်း

တံ ခါးဝေြခာက်ေတာင်၊

တံ ခါးဝတဘက်တချက်

၄ ထိ အခန်းသည် ဗိ မာန်ေတာ်အနံ ှ င့် တညီ တည်းြဖစ်လျက်၊

အလျားအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊ အနံ လည်း အေတာင် ှ စ်ဆယ် ှ ိ သည်ကိ တိ င်း၍၊ ဤအခန်းကား
အလွ န်သန့် ှ င်းရာဌာနြဖစ်သည်ဟ ငါ့အားေြပာဆိ ၏။ ၅ ထိ ေနာက်၊ အိ မ်ေတာ်ထရံ ကိ တိင်း၍
အထ ေြခာက်ေတာင် ှ ိ ၏။ အိ မ်ေတာ်ပတ်လည် ထရံ အခန်းတိ ့ သည် အနံ ေလးေတာင်စီ ှ ိ ၏။
၆ ထရံ အခန်းတိ ့သည် အစဥ်အတိ င်းသံ းဆယ်၊ အဆင့်သံ းဆင့်ေပါင်းသံ းဆယ်သံ းလီ ှ ိ က၏။

ထိ အခန်း တိ ့သည် အိ မ်ေတာ်ထရံ ထဲ သိ့ မဝင်ဘဲထရံ ေအာက်ပိင်း ထွ က်ေသာေြခအေပ မှာ
မှီေန က၏။ ၇ ထရံ အခန်းေအာက်ဆင့်မှသည် ဒတိ ယအဆင့် သိ ့၎င်း၊ ဒတိ ယအဆင့်မှသည်
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တတိ ယအဆင့်သိ ့၎င်း တက်သည်အတိ င်း၊ အိ မ်ေတာ်ထရံ ပတ်လည် တေ ှ ာက် လံ းဆက်ကာ
ဆက်ကာဆတ်၍၊ အခန်းေနရာသည် အစဥ် အတိ င်းကျယ်လျက် အဆင့်ဆင့်တက်၏။
၈

အိ မ်ေတာ်အထက်ပိင်း

ပတ်လည်၌

အြမင့်ဆံ း

ေသာ

ထရံ အခန်းတိ ့သည်

ေြခာက်ေတာင် ှ ည်ေသာ ကျူတြပန်မ ကျယ် က၏။ ၉ ထရံ အခန်းြပင်ဘက်၌ကာေသာ
ထရံ သည် အထငါးေတာင် ှ ိ ၏။ ကျန် ကင်းေသာအရပ်သည် ထရံ အခန်းတိ ့ ှ င့် ဆိ င်၏။ ၁၀
အိ မ်ေတာ်ပတ်လည်၌

ထရံ အခန်းတိ ့သည်

အိ မ်ေတာ်တန်တိင်းအခန်းတိ ့ ှ င့်

အေတာင် ှ စ်ဆယ် ကွ ာလျက် ှ ိ က၏။ ၁၁ ထရံ အခန်းတိ ့သည် ကျန် ကင်းေသာအရပ်သိ့
ဖွ င့ ်၍ ေြမာက်ဘက်သိ့၎င်း၊ ေတာင်ဘက်သိ့၎င်း မျက် ှ ာ ပ က၏။ ကျန် ကင်းေသာ
အရပ်သည် ပတ်လည်၌ အနံ ငါးေတာင် ှ ိ ၏။ ၁၂ လွ တ်လပ်ေသာ အရပ်ကိပိတ်၍ အေနာက်
ဘက်၌ ှ ိ ေသာ တန်တိင်းသည် အလျားအေတာင်ခနစ် ဆယ် ှ ိ ၍၊ အိ မ်ေတာ်ပတ်လည်
တန်တိင်းသည်လည်း

အထငါးေတာင်၊

အလျားအေတာင်ကိးဆယ် ှ ိ ၏။

၁၃

ထိ သိ့အိမ်ေတာ်ကိတိင်း၍ လွ တ်လပ်ေသာအရပ်၊ အိ မ်ေတာ်ထရံ ၊ တန်တိင်းပါလျက်အလျား
အေတာင်တရာ ှ ိ ၏။ ၁၄ အေ ှ မျက်
့
ှ ာ၌ လွ တ်လပ်ေသာအရပ်ပါလျက်၊ အိ မ်ေတာ်ဦး
အတိ င်းအ ှ ည်လည်း အေတာင်တရာ ှ ိ ၏။ ၁၅ လွ တ်လပ်ေသာအရပ်၌ ကာေသာေ ှ တန်
့ တိင်
ှ င့်

ေနာက်တန်

တိ င်ကိတိင်း၍၊

တဘက်တချက်၌ ှ ိ ေသာ

ထရံ အခန်းပါလျက်

အလျားအေတာင်တရာ ှ ိ ၏။ ၁၆ အတွ င်းဗိ မာန် ှ င့်တန်တိင်မတ်များ၊ တံ ခါးခံ များ၊ ကျဥ်းေသာ
ြပတင်းေပါက်များ၊ တံ ခါးခံ ှ ိ သမ တဘက်တချက်သံ းဆင့် ှ ိ ေသာ ထရံ အခန်းနံ ရံ များတိ ့ သည်
ေြမမှြပတင်းေပါက်တိင်ေအာင် ပျဥ်ြပား ှ င့်ဖံ း အပ် လျက် ှ ိ ၏။ ြပတင်းေပါက်တိ့သည်လည်း
ကွ ယ်ကာလျက် ှ ိ က၏။

၁၇ တံ ခါးေပါက် ှ ိ သမ အထက်၊ အတွ င်းဗိ မာန်ြပင် ဘက်၊

အိ မ်ေတာ်အတွ င်းြပင်ထရံ ပတ်လည်၌ ေခ ဗိ မ် ှ င့် စွ န်ပလွံ ပင်ပံ ထ၍၊ ၁၈ ေခ ဗိ မ် ှ စ်ခ ကားမှာ
စွ န်ပလွံ ပင်တခစီ ှ ိ ၏။ ေခ ဗိ မ်တခ၌ မျက် ှ ာ ှ စ်ခစီ ပါလျက်၊ ၁၉ စွ န်ပလွံ ပင် ှ စ်ခ ကားမှာ
တဘက်၌လမျက် ှ ာ၊ တဘက်၌ ြခေသ့ မျက် ှ ာကိ ြပ က၏။ ၂၀ ထိ သိ့ အိ မ်ေတာ်ပတ်လည်၊
ေြမမှသည်တံခါး ေပါက်အထက်တိင်ေအာင် ဗိ မာန်ေတာ်ထရံ ၌ ေခ ဗိ မ် ှ င့် စွ န်ပလွံ ပင်
အ ပ်ထလျက် ှ ိ ၏။ ၂၁ ဗိ မာန်ေတာ်တိင်တိ့သည် ေလးေထာင့်ြဖစ် က၏။ သန့် ှ င်းရာဌာန ှ င့်
မျက် ှ ာချင်းတ က၏။ ၂၂ သစ်သားယဇ် ပလင်သည် အြမင့်သံ းေတာင်၊ အလျား ှ စ်ေတာင်၊
အနံ ှ စ်ေတာင် ှ ိ ၏။ ပလင်ေထာင့်၊ ဘိ နပ်၊ နံ ရံ တိ ့သည်သစ်သားြဖင့် ပီ း က၏။ ဤစားပွဲ ကား၊
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
မှာတင်ေသာ စာပွဲ ေပတည်းဟ ငါ့အားေြပာဆိ ၏။ ၂၃ ဗိ မာန်ေတာ် ှ င့်
သန့် ှ င်းရာဌာန၌ တံ ခါးေပါက် တေပါက်စီ ှ ိ ၍၊ ၂၄ တံ ခါးတိ ့သည်လည်း တပ်ေသာ တံ ခါး ွက်
ှ စ် ွက်စီ ှ ိ ၏။

ေယဇေကျလ
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စွ န်ပလွံ ပင်ပံ ထလျက် ှ ိ ၏။ မတ်ဦးအထက်မှာ ထပ်တင်လျက် ှ ိ ၏။

၂၆ မတ်နံရံ ၊

အိ မ်ေတာ်အခန်းထရံ တိ ့သည် ထပ်များ၊ ကျဥ်းေသာ ြပတ်တင်းေပါက်များ၊ စွ န်ပလွံ ပင်များ ှ င့်
ြပည့်စံ က၏။

၄၂ ထိေနာက်မှ ေြမာက်လမ်းြဖင့် ြပင်တန်တိင်းထဲသိ့ ေခ သွား၍၊ အိမ်ေတာ်ေြမာက်ဘက်၊
လွ တ်လပ်ေသာ အရပ်ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာ အခန်းများကိ ြပေလ၏။

၂ ထိ အခန်းတိ ့သည်

ေြမာက်တံခါးအထိ ၊ အလျား အေတာင်တရာ၊ အနံ အေတာင်ငါးဆယ် ှ ိ က၏။

၃

အေတာင် ှ စ်ဆယ် ှ ိ ေသာ အတွ င်းတန်တိင်းေ ှ ၊့ ြပင်တန်တိင်း ေကျာက်ခင်းေ ှ တွ
့ င်
တဘက်တချက်၌ နံ ရံ အခန်းသံ းဆင့် ှ ိ ၏။ ၄ ထိ အခန်းများေ ှ မ့ ှ ာ တေတာင်ကျယ်ေသာ
လမ်း ှ င့်တကွ

အတွ င်းဘက်သိ့ဝင်၍၊

အနံ ဆယ်ေတာင်

ှ ိ ေသာစ က ှ ိ ၏။

အခန်းတံ ခါးတိ ့သည် ေြမာက်ဘက်သိ့ မျက် ှ ာ ပ က၏။ ၅ အထက်ခန်းတိ ့သည် ကျဥ်း က၏။
သတိ ့၏

ကမ်းြပင်သည်

အထဲ သိ့ဝင်လျက်

ေအာက်ခန်း ကမ်းြပင်၊

ှ ိ က၏။

ထိ အခန်းတိ ့သည်

၆

အလယ်ခန်း

အေ ကာင်းမကား၊

အြခားတန်တိင်းကဲ့ သိ ့တိင်မ ှ ိ ၊

ကမ်းြပင် ှ င့်မညီ ၊

အခန်းသံ းဆင့် ှ ိ ေသာ်လည်း၊
သိ ့ြဖစ်၍၊

ေအာက်ခန်း ှ င့်

အလယ်ခန်းထက်သာ၍ ကျဥ်း က၏။ ၇ ထိ အခန်းများတဘက်တချက်၊ ြပင်တန်တိင်း ဘက်မှာ
အခန်းများေ ှ ့၌ကာေသာ နံ ရံ သည် အလျား အေတာင် ငါးဆယ် ှ ိ ၏။ ၈ ြပင်တန်တိင်း ှ င့်
ဆိ င်ေသာအခန်းတိ ့သည် အလျားအေတာင်ငါးဆယ် ှ ိ က၏။ ဗိ မာန်ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ အလျားသည်
အေတာင်တရာ ှ ိ ၏။
ဝင်ရာလမ်း ှ ိ ၏။

၉ ြပင်တန်တိင်းမှလာ၍၊ ထိ အခန်းများ ေြခရင်း အေ ှ ဘက်
့
၌

၁၀ အိ မ်ေတာ်ေတာင်ဘက်၊ လွ တ်လပ်ေသာ အရပ် ကိ ကာေသာ

တန်တိင်းနံ ရံ ၌လည်း အခန်းများ ှ ိ က၏။ ၁၁ ထိ အခန်းစေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာစ ကမှစ၍ အခန်း
အလျားအနံ ၊ ထွ က်ရာဝင်ရာ တံ ခါး ှ ိ သမ တိ ့သည် ေြမာက်အခန်းစ ှ င့် ပံ သဏာန်တ က၏။ ၁၂
ေတာင်ခန်းတံ ခါးတိ ့သည်လည်း

ေြမာက်ခန်း

တံ ခါးတိ ့ ှ င့်

တသည်

ြဖစ်၍၊

တန်တိင်းတဘက်တချက်၊ အေ ှ သိ
့ ့မျက် ှ ာ ပေသာ စ ကဦ း၌ ဝင်ရာတတံ ခါးဝ ှ ိ ၏။ ၁၃
တိ င်းေသာသကလည်း၊ လွ တ်လပ်ေသာ အရပ် ေ ှ မ့ ှ ာ ေြမာက်ခန်း ှ င့် ေတာင်ခန်းတိ ့သည်
သန့် ှ င်း ေသာအခန်း၊ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်
အလွ န်သန့် ှ င်းေသာအရာများ ကိ စားရေသာအခန်းြဖစ် က၏။ ထိ အရပ်သည် သန့် ှ င်း
ေသာေ ကာင့်အလွ န် သန့် ှ င်းေသာအရာ၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ၊
ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် တိ့ကိ ထားရာအရပ်ြဖစ်၏။ ၁၄ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ဝင်ေသာအခါ
အမ ေတာ်ေဆာင် အဝတ်ကိဝတ်လျက်၊ သန့် ှ င်းေသာအရပ်မှ ြပင်တန်တိင်သိ့မထွ က်ရ။
ထိ အဝတ်သန့် ှ င်းေသာေ ကာင့် ခ တ်ထား၍အြခားေသာ အဝတ်ကိ ဝတ် ပီ းမှ၊ လများ ှ ိ ရာ သိ ့

ေယဇေကျလ
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ထွ က်သွားရ ကမည်ဟ ငါ့အားေြပာဆိ ၏။ ၁၅ အတွ င်းဗိ မာန်ေတာ်ကိ တိ င်း ပီ းသည်ေနာက်၊
အေ ှ တံ
့ ခါးြပင်သိ့ ေခ သွ ား၍၊
ကျူလံ းအြပန်

ငါးရာ ှ ိ ၏။

၁၆ တိ င်းစရာကျူလံ း ှ င့်အေ ှ မျက်
့
ှ ာကိ တိ င်းလ င်
၁၇

ေြမာက်မျက် ှ ာကိ တိင်းလ င်လည်း

ကျူလံ း

အြပန်ငါးရာ ှ ိ ၏။ ၁၈ ေတာင်မျက် ှ ာကိ တိင်းလ င်လည်း ကျူလံ း အြပန်ငါးရာ ှ ိ ၏။ ၁၉
အေနာက်မျက် ှ ာကိ တိင်းလ င်လည်း ကျူလံ း အြပန်ငါးရာ ှ ိ ၏။ ၂၀ ေလးမျက် ှ ာကိ တိင်း၍
ပတ်လည်း၌ ှ ိ ေသာ တန်တိင်သည် သန့် ှ င်းေသာအရပ်၊ မသန့် ှ င်းေသာ အရပ်တိ့ကိ
ပိ င်းြခင်းလျက်၊ အလျားအြပန်ငါးရာ၊ အနံ လည်း အြပန်ငါးရာ ှ ိ ၏။

၄၃ ထိေနာက်မှ အေ ှ ဘက်
့
သိ့ မျက် ှ ာ ပေသာ တံ ခါးဝသိ ့ တဖန်ေခ သွ ား၏။

၂

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ဘန်းေတာ် သည် အေ ှ မျက်
့
ှ ာမှလာ၍၊ အသံ သည်
သမဒရာ သကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ေရာင်ြခည်ေတာ်အားြဖင့် ေြမတြပင်လံ း လင်း၏။ ၃ ငါြမင်ေသာ
ပါ ံ သည် မိ ေ့ တာ်ကိဖျက်ဆီးြခင်း ငှ ါ လာေသာအခါ၊ ငါြမင်ေသာ ပါ ံ ှ င့်တ၏။ ထင် ှ ား
ေသာအရာတိ ့သည် ေခဗာြမစ်နားမှာ ငါြမင်ဘးေသာ အရာများကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊ ငါသည်
ြပပ်ဝပ်လျက်ေန၏။
မျက် ှ ာ ပေသာ

၄

ထာဝရဘရား၏

တံ ခါးလမ်းြဖင့်

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

ဘန်းေတာ်သည်

အိ မ်ေတာ်ထဲသိ့

ငါ့ကိချီလျက်

အတွ င်း

အေ ှ ဘက်
့

ဝင်ေတာ်မ၏။
တန်တိင်းထဲ သိ့

ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် တအိ မ်လံ းကိ ြဖည့်ေတာ်မ၏။
ငါ့အနားမှာရပ်ေနလျက်၊
ငါ ကား သည်ကား၊

အိ မ်ေတာ်ထဲက

ငါ့အား

၅

သိ ့

ထိ အခါ

ေဆာင်သွား၍၊
၆ အရင်လသည်

မိ န့်ေတာ်မေသာအသံ ကိ

၇ အချင်းလသား၊ ဤအရပ်သည် ငါ့ပလင်တည်ရာ အရပ်၊

ငါ့ေြခဘဝါးနင်း မဲ အရပ်၊ ဣသေရလအမျိုးသား တိ ့တွင် အစဥ်အ မဲ ငါ့ေနရာအရပ် ြဖစ်၏။
ဣသေရလ

ှ င်ဘရင်များ ှ င့်

အမျိုးသားတိ ့သည်

ှ င်ဘရင်၏အေသေကာင်အားြဖင့်၎င်း၊
ေနာက်တဖန်

မ တ်ချရ က။

၈

ြမင့်ရာ

မှားယွ င်းြခင်းအား

ြဖင့်၎င်း၊

အရပ်တိ့၌ငါ၏နာမေတာ်ြမတ်ကိ

သတိ ့တံခါးခံ ကိ လည်း

ငါ့တံခါးခံ အနားမှာ၎င်း၊

သတိ ့တိင်ကိ လည်း ငါ့တိင်အနားမှာ၎င်း တည်စိက်လျက်၊ ငါ ှ င့်သတိ ့စပ် ကားမှာ
နံ ရံ တခတည်းသာ ှ ိ လျက်၊ သတိ ့ ပမိ ေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်အမတိ ့ြဖင့်၊ ငါ၏နာမေတာ်
ြမတ်ကိ တ်ချေသာေ ကာင့်၊ ငါသည်အမျက်ထွက်၍ သတိ ့ကိ ဖျက်ဆီး ပီ ။ ၉ ယခမကား၊
သတိ ့မှားယွ င်းြခင်းအမများ ှ င့်
ကေစ။

ငါသည်လည်း

ှ င်ဘရင်၏အေသေကာင်များကိ ငါမှေဝးစွ ာ ပယ် ှ ား

သတိ ့တွင်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

အစဥ်အ မဲ ေနမည်။

ကိ ယ်ဒစ ိ က်အြပစ်ေ ကာင့်

အိ မ်ေတာ်ကိြပေလာ့။ အိ မ်ေတာ်ပံ ကိ သတိ ့ တိ င်း က
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အချင်းလသား၊

ှ က်ေ ကာက်ေစြခင်းငှ ါ

ေစေလာ့။

၁၁ သတိ ့သည်
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ကိ ယ် ပမိ ေသာအမများေ ကာင့် အမှန် ှ က်ေ ကာက်လ င်၊ အိ မ်ပံ သဏာန် ှ င့် ထွ က်ရာ
ဝင်ရာတံ ခါးဝများ၊ ကျင့်ရသမ ေသာ ထံ းစံ များ၊ စီ ရင် ထံ းဖွဲ ့ချက်တရား အလံ းစံ တိ ့ကိြပေလာ့။
သတိ ့သည် ထံ းစံ များ ှ င့် စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်အလံ းစံ တိ ့ကိ ကျင့်ေစာင့်ေစြခင်း ငှ ါ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ
ေရးထားေလာ့။

၁၂ ေတာင်ထိပ်ေပ မှာတည်ေသာ

အိ မ်ေတာ်၏ ကရားဟမကား၊

အိ မ်ေတာ်နယ်နိမိတ် ှ ိ သမ တိ ့သည် အလွ န်သန့် ှ င်းရ ကမည်။ ဤေ ွကား၊
့
အိ မ်ေတာ်၏
တရားေပတည်း။

၁၃ ယဇ် ပလင်အတိ င်းအ ှ ည်ကား၊

သံ ေတာင်ြဖင့်

တိ င်းလ င်၊

ဘိ နပ်အြမင့်တေတာင်၊ အကျယ်တေတာင်၊ ပတ်လည်အနားပတ် အကျယ်တထွ ာ ှ ိ ၍၊
ယဇ် ပလင် ြပင်ဘက်၌ တည်ရ၏။ ၁၄ ေအာက်အထစ်သည် ေြမ ှ င့် ှ စ်ေတာင်ကွာ၍
အကျယ်တေတာင် ှ ိ ရမည်။ ငယ်ေသာအထစ် ှ င့် ကီ း ေသာအထစ်သည် ေလးေတာင်ကွာ၍
အကျယ်တေတာင် ှ ိ ရမည်။ ၁၅ ယဇ် ပလင်အြမင့်သည်လည်း ေလးေတာင် ှ ိ ရ မည်။
ဦ းချိုေလးေချာင်းလည်း တက်ရမည်။

၁၆ ယဇ် ပလင်သည် စတရန်းြဖစ်၍၊ အလျား

တဆယ် ှ စ်ေတာင်၊ အနံ လည်း တဆယ် ှ စ်ေတာင် ှ ိ ရမည်။ ၁၇ ေအာက်အထစ်သည်လည်း
စတရန်းြဖစ်၍ အလျား တဆယ်ေလးေတာင်၊ အနံ လည်းတဆယ် ေလးေတာင် ှ ိ ရမည်။
အနားပတ်သည်လည်း အကျယ် တထွ ာ ှ ိ ရမည်။ ဘိ နပ်သည်ယဇ် ပလင်ပတ်လည်၌
တေတာင်ထွက်၍၊ တက်ရာလမ်းသည် အေ ှ သိ
့ ့ မျက် ှ ာ ပရမည်။ ၁၈ တဖန်အချင်းလသား၊
အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ကိပေဇာ်၍ အေသွ းကိ ဖျန် ဘိ ့ရာ၊
ယဇ် ပလင်ကိတည်ေသာေန့၌ ကျင့်ရေသာတရား ဟမကား၊ ၁၉ အမေတာ်ကိေဆာင်၍
ငါ့ထံသိ ့ ချဥ်းကပ်ေသာ ေလဝိ အမျိုး၊ ဇာဒတ်သားယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့အား အြပစ်
ေြဖရာယဇ် ဘိ့၊ ပျိုေသာ ွားထီ းတေကာင်ကိ အပ်ရမည်။ ၂၀ ွားအေသွ းအချို ့ကိယ၍
ယဇ် ပလင်ဦးချို ေလးေချာင်း၊ အထစ်ေလးေထာင့်၊ အနားပတ်ကိလးေသာ အားြဖင့်
သန့် ှ င်းစင် ကယ်ေစရမည်။ ၂၁ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ဘိ့ ွားေကာင်ကိ ယ၍ သန့် ှ င်းရာဌာနြပင်၊
ဗိ မာန်ေတာ်အတွ င်းတွ င် ခန့်ထားေသာ အရပ်၌မီ း ိ ရမည်
့
။

၂၂ ဒတိ ယေန့၌လည်း

အြပစ်မ ှ ိ ေသာ ဆိ တ်သငယ် ကိ ယ၍၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ဘိ့ပေဇာ်ရမည်။ ယဇ် ပလင် ကိ
ွားအေသွ း ှ င့်သန့် ှ င်းေစသကဲ့ သိ ့

ဆိ တ်အေသွ း

ှ င့်

သန့် ှ င်းေစရမည်။

၂၃

ထိ သိ့ယဇ် ပလင်ကိ သန့် ှ င်းေစ ပီ းသည်ေနာက်၊ အြပစ်မ ှ ိ ၊ ပျိုေသာ ွားထီ း ှ င့် အြပစ်မ ှ ိ ေသာ
ဆိ တ်ထီးကိ ထာဝရဘရား

ေ ှ ေတာ်
့
၌ပေဇာ်ရမည်။

၂၄

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်

ဆားကိ တင်လျက်၊ ထိ ယဇ် ေကာင်တိ့ကိ ထာဝရဘရားအဘိ ့ မီ း ိ ့၍ ပေဇာ် ရမည်။ ၂၅
ခနစ်ရက်ပတ်လံ း တေန့တေန့လ င်၊ ဆိ တ်တ ေကာင်ကိ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ပ၍ ပေဇာ်ရမည်။
အြပစ် မ ှ ိ ၊ ပျိုေသာ ွားထီ းတေကာင် ှ င့် သိ းထီ းတေကာင်ကိ လည်း ပေဇာ်ရမည်။ ၂၆
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ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ယဇ် ပလင်ကိ သန့် ှ င်း စင် ကယ်ေစ၍၊ ကိ ယ်ကိလည်း ယဇ် ပရာဟိ တ်အရာ၌
ခန့်ထားရ ကမည်။

၂၇ ခနစ်ရက်ေစ့ေသာေနာက် အ မေန့၌၎င်း၊ ထိ ေန့မှစ၍၎င်း၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ယဇ် ပလင် ေပ မှာ သင်တိ့မီး ိ ရာယဇ်
့
များ ှ င့် မိ ဿဟာယယဇ် များ
ကိ ပေဇာ်ရ ကမည်။ ငါသည်လည်း၊ သင်တိ့လက်ခံ မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၄ ထိေနာက်၊ သန့် ှ င်းရာအရပ်အေ ှ သိ့ ့ မျက် ှ ာ ပေသာ ြပင်တံခါးသိ့ ေဆာင်သွား၍၊
ထိ တံခါးသည်

ပိ တ်လျက် ှ ိ ၏။

၂

ထာဝရဘရားကလည်း၊

ဤတံ ခါးကိ မဖွ င့ ်ဘဲ

ပိ တ်ထားလျက် ှ ိ ရမည်။ လများမဝင်ရ က။ အေ ကာင်းမ ကား၊ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ဝင်ေတာ်မေသာေ ကာင့် ပိ တ်ထားလျက် ှ ိ ရမည်။

၃

မင်းသားအဘိ ့ြဖစ်၏။ မင်းသားသည် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ စားေသာက်၍ထိ တံခါးဝမှာ
ထိ င်ရ

လိ မ့ ်မည်

မိ န့်ေတာ်မ၏။

မင်းသားသည်

ထိ တံခါးမတ်ြဖင့်

ထွ က်ဝင်

ရလိ မ့ ်မည်ဟ

၄ ထိ အခါ အိ မ်ေတာ်ေ ှ ၊့ ေြမာက်တံခါးလမ်းြဖင့် ငါ့ကိေဆာင်သွား၍။

ထာဝရဘရား၏ဘန်းေတာ်သည် ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်ကိ ြဖည့်ေတာ်မသြဖင့်၊ ငါသည်
ြပပ်ဝပ်လျက်ေန၏။ ၅ ထာဝရဘရားကလည်း၊ အချင်းလသား၊ ေစ့ေစ့ ကည့် ၍ မှတ်ေလာ့။
ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်အဘိ ့ ငါစီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက် ပညတ်တရား ှ ိ သမ တိ ့ကိ နားေထာင်
ေလာ့။

အိ မ်ေတာ်ဝင်ရာတံ ခါးဝ ှ င့်

ေစ့ေစ့မှတ်ေလာ့။

၆

သန့် ှ င်းရာဌာနမှ

ပန်ကန်တတ်ေသာသ

ထွ က်ရာတံ ခါးဝ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့

အား

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည် မှာ၊ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၊ ၇
သင်တိ့သည်

ငါ့ေဘာဇဥ်တည်းဟေသာ

ဆီ ဥ ှ င့်

အေသွ းကိ

ပေဇာ်ေသာအခါ၊

ငါ့ဗိမာန်ကိညစ် းေစြခင်း ငှ ါ၊ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာစိ တ် ှ င့် အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ
မခံ

ေသာကိ ယ် ှ ိ ေသာ

တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ

ငါ၏သန့် ှ င်း

ရာဌာနထဲ သိ့

သွ င်း၍ေနရာချသြဖင့်၊ စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ဘွ ယ်ေသာ အမများကိ ပမိ သည်ြဖစ်၍၊ ေရာင့်ရဲ ေသာ
စိ တ် ှ ိ ကေလာ့။
ဖျက် က ပီ ။

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာအမများ
၈ ငါ၏သန့် ှ င်းရာဌာနကိ

ကိ ယ်အလိ အေလျာက်ခန့်ထား က ပီ ။
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့တွင်ေန၍၊

အားြဖင့်

ငါ့ပဋိ ညာဥ်ကိ

မေစာင့်။ ထိ ဌာန၌ ေစာင့်ေသာသတိ ့ကိ

၉ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

မခံ ေသာစိ တ် ှ င့်

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ ကိ ယ် ှ ိ ေသာတပါးအမျိုးသားသည် ငါ၏သန့် ှ င်းရာဌာနထဲ သိ့
မဝင်ရ။

၁၀

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ငါ့ထံမှထွ က်၍

လမ်းလဲ ပီ းလ င်၊

မိ မိတိ့ ပ်တများေနာက်သိ့ လိ က်သွား ေသာအခါ၊ ငါ့ထံမှထွ က်၍လမ်းလဲ ေသာ ေလဝိ သားတိ ့
သည်လည်း ကိ ယ်အြပစ်ကိ ခံ ရ ကမည်။ ၁၁ သိ ့ရာတွ င်၊ ငါ၏သန့် ှ င်းရာဌာန ှ င့်ဆိ င်ေသာ
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အမေစာင့်ြဖစ်၍၊

ဗိ မာန်ေတာ်၌တံ ခါးတိ ့ကိ

ေစာင့်လျက်၊

အမေတာ်ကိ

ေဆာင် ွက်လျက်ေနရ ကမည်။ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့် လများပေဇာ်ေသာ ယဇ် ေကာင်တိက
့ ိ သတ်၍၊
လများ ကိ ယ်စား အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ရ ကမည်။ ၁၂ သတိ ့သည်
လများအမကိ

ေဆာင် ွက်သြဖင့်၊ ဣသေရလအမျိုးထိ မိ၍ ဒစ ိ က်

လဲ စရာအေ ကာင်းြဖစ်ဘးေသာေ ကာင့်၊
ကိ ယ်အြပစ်ကိ ခံ ရ ကမည်။

သတိ ့

တဘက်၌ငါကျိန်ဆိ၍၊

ပ်တတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ
အြပစ်ထဲသိ့
သတိ ့သည်

၁၃ ယဇ် ပေရာဟိ တ်လပ်၍ ငါ့ထံသိ ့မချဥ်းကပ်ရ က။

အလွ န်သန့် ှ င်းေသာ ငါ့ဌာန၌ သန့် ှ င်းေသာအရာတိ ့ကိ မချဥ်းကပ်ရ က။ ကိ ယ်အ ှ က်ကွဲြခင်း၊
ကိ ယ် ပမိ ေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်အမတိ ့ကိ ခံ ရ ကမည်။

၁၄ အိ မ်ေတာ်ကိေစာင့်၍၊

အိ မ်ေတာ်၌ ခပ်သိမ်း ေသာအမတိ ့ကိ ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှ ါ ငါခန့်ထားမည်။ ၁၅ ဣသေရလ
အမျိုးသားတိ ့သည် ငါ့ထံမှထွ က်၍ လမ်းလွဲ ေသာအခါ၊ ငါ၏သန့် ှ င်းရာဌာနကိ ေစာင့်ေန
ေသာ ေလဝိ အမျိုးြဖစ်ေသာ ဇာဒတ်သား၊ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်တိ့သည် ငါ့အမကိ ေဆာင်ြခင်းငှ ါ
ငါ့ထံသိ ့ ချဥ်းကပ် က၏။ ငါ့အားဆီ ဥ ှ င့်အေသွ းကိ ပေဇာ်ြခင်းငှ ါ အေ ှ မ့ ှ ာ ရပ်ရ ကမည်ဟ
အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိ သတိ ့သည် ငါ၏သန့် ှ င်းရာဌာနထဲ သိ့ဝင်၍
ငါ့အမကိ ေဆာင်ြခင်းငှ ါ၊ ငါ့စားပွဲ အနားသိ ့ ချဥ်းကပ်၍ ငါ့အမေစာင့်ြဖစ်ရ ကမည်။

၁၇

သတိ ့သည် အတွ င်းတန်တိင်းတံ ခါး အတွ င်းသိ ့ ဝင်ေသာအခါ၊ ပိ တ်အဝတ်ကိသာ
ဝတ်ရ ကမည်။

အတွ င်း

တန်တိင်းတံ ခါးအတွ င်း၌

သိ းေမွ းအဝတ်ကိ မဝတ်ရ က။

အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်စဥ်၊

၁၈ ေခါင်းေပ မှာ ပိ တ်ဦးထပ်ကိ ေဆာင်း၍၊ ခါး၌

ပိ တ်ေပါင်းဘီ ကိဝတ်ရ ကမည်။ ေခ းထွ က်ေစေသာ အဝတ်ကိ မဝတ်ရ က။

၁၉

လများ ှ ိ ရာ ြပင်တန်တိင်းသိ ့ ထွ က်သွားေသာ အခါ၊ အမေတာ်ကိ ေဆာင်စဥ်တွင်
ဝတ်ေသာအဝတ်ကိ

ခ တ်၍၊

သန့် ှ င်းေသာအခန်းတိ ့၌

ထား ပီ းလ င်၊

အြခား

ေသာအဝတ်ကိဝတ်ရ ကမည်။ အရင်အဝတ်ကိဝတ်လျက် လများတိ ့ကိ မသန့် ှ င်းေစရ က။
၂၀ မိ မိတိ့ဆံပင်ကိလည်း မရိ တ်ရ၊ မ ှ ည်ေစြခင်းငှ ါ ြဖတ်ရမည်။ ၂၁ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

အတွ င်းတန်တိင်းထဲ သိ့ ဝင်ေသာအခါ စပျစ်ရည်ကိမေသာက်ရ။ ၂၂ မတ်ဆိးမ ှ င့် မစံ ဘက်ရ။
လင်ကွာေသာမိ န်းမ

ှ င့် မစံ ဘက်ရ။ ဣသေရလအမျိုး အပျိုကညာ ှ င့် ေသာ်၎င်း၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်၏မယားြဖစ်ဘးေသာ မတ်ဆိးမ

ှ င့်ေသာ်၎င်း စံ ဘက်ရမည်။

၂၃

ငါ၏လတိ ့သည် သန့် ှ င်းေသာအရာ၊ မသန့် ှ င်း ေသာအရာတိ ့ကိ၎င်း၊ စင် ကယ်ေသာအရာ၊
မစင် ကယ် ေသာအရာတိ ့ကိ၎င်း ပိ င်းြခား၍သိ ေစြခင်းငှ ါ သွ န်သင် ရ ကမည်။

၂၄

တရားေတွ ့မကိ စီရင်လ င်၊ ငါ၏ဓမသတ် အတိ င်း စီ ရင်ရ ကမည်။ ငါ၏ဓမပွဲ တိ့ကိ
ေဆာင် ွက်လ င်၊ ငါစီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ၎င်း၊ ငါ၏ဥပသ်ေန့တိ့ကိ၎င်း ေစာင့်ေ ှ ာက်ရ ကမည်။

ေယဇေကျလ
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၂၅ အေသေကာင်ကိချဥ်း၍

ကိ ယ်ကိ မညစ်

း ေစရ။ သိ ့ရာတွ င်၊ ကိ ယ်မိဘ၊

သားသမီ း၊

ညီ အစ်ကိ၊

လင်မေနေသာ ှ မအတွ က်

ကိ ယ်ကိ

အခွ င့ ် ှ ိ ၏။

၂၆ သန့် ှ င်းြခင်းကိ ပ ပီ းမှ ခနစ်ရက်ေနရမည်။

ညစ်

းေစရေသာ

၂၇ သန့် ှ င်းရာဌာန၌

အမေတာ်ကိေဆာင်ြခင်းငှ ါ အတွ င်းတန်တိင်း သန့် ှ င်းရာဌာနထဲ သိ့ ဝင်ေသာေန့တွင်၊
အြပစ်ေြဖရာယဇ် ကိ ပေဇာ်ရမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိ အရာသည်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့၏ အေမွ ဥစာ ြဖစ်ရမည်။ ငါသည်သတိ ့အေမွ ဥစာြဖစ်၏။ ဣသေရလ
ြပည်၌ သတိ ့အားအေမွ ေ ြမကိ မေပးရ။ ငါသည်သတိ ့၏ အေမွ ေြမြဖစ်၏။
ပေဇာ်ေသာမန့်ညက် ှ င့်အြပစ်ေြဖရာယဇ် ၊

ဒစ ိ က်ေြဖရာယဇ် ကိ

စားရ ကမည်။

ဣသေရလအမျိုး သား ကျိန်ဆိ၍ ပေဇာ်သမ တိ ့ကိလည်း သိ မ်းယရ ကမည်။
အဦ းသီ းေသာအသီ းအမျိုးမျိုး ှ င့်၊

ချီးေြမာက်ရာ

၂၉

၃၀

ပေဇာ်သကာအလံ းစံ တိ ့ကိ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် သိ မ်းယ ရမည်။ သသည်သင့်အိ မ်၌ ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ သက်
ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ အဦ းနယ်ေသာ မန့်စိမ်းကိ သ၌ လရမည်။ ၃၁ ငှ က်ြဖစ်ေစ၊ သားြဖစ်ေစ၊
အလိ လိေသေသာ အေကာင်၊ သားရဲ ကိက်၍ ေသေသာအေကာင်ကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မစားရ။

၄၅ သင်တိ့သည်

ေြမကိ

အေမွ ခံြခင်းငှ ါ စာေရးတံ

ချ၍ ပိ င်းြခားေသာအခါ၊

သန့် ှ င်းေသာေြမတကွ က်ကိ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ရ ကမည်။ ထိ အကွ က်သည်
အလျားကျူလံ းအြပန် ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊
နယ်နိမိတ် ှ ိ သမ သည်လည်း
အလျားအေတာင်ငါးရာ၊
သည်

သန့် ှ င်းရမည်။

အနံ လည်း

သန့် ှ င်းရာဌာနဘိ ့

အနံ

ြဖစ်ရမည်။

နယ်လည်းအေတာင် ငါးဆယ်

ှ ိ ရမည်။

တေသာင်း ှ ိ ရမည်။
၂

ထိ ေ ြမကွ က်အလယ်၌

အေတာင်ငါးရာ ှ ိ ေသာ
ထိ အကွ က်

စတရန်းအကွ က်

ပတ်လည်၌

သန့် ှ င်းေသာ

၃ ထိ သိ့အလျား ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊ အနံ

တေသာင်းကိ တိင်း ပီ းမှ အလွ န်သန့် ှ င်းေသာအရပ် ှ င့် သန့် ှ င်းေသာဌာနတည်ရာ ြဖစ်ရမည်။
၄

ထိ သန့် ှ င်းေသာေြမသည်

အထံ ေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊

ထာဝရဘရား၏

သန့် ှ င်းရာဌာန၏

အမေတာ်ကိ

အမေစာင့်၊

ေဆာင်ြခင်းငှ ါ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့အဘိ ့

ြဖစ်ရမည်။ သတိ ့ အိ မ်ေဆာက်စရာ ှ င့် သန့် ှ င်း ရာဌာန်တည်စရာတိ ့ သန့် ှ င်းေသာ
ေြမြဖစ်ရမည်။ ၅ အလျား ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊ အနံ တေသာင်း ှ ိ ေသာ အကွ က်သည်
အိ မ်ေတာ်အမေစာင့်ေလဝိ လတိ ့
ြဖစ်ရမည်။

ေနရာအခန်း ှ စ်ဆယ်

တည်ေဆာက်စရာတိ ့

၆ မိ ေ
့ တာ် ှ င့်ဆိ င်ေသာေြမသည် သန့် ှ င်းေသာ အရပ်တဘက်တချက်၌

အလျားတေသာင်းငါးေထာင်၊

အနံ ငါးေထာင် ှ ိ ၍၊

အဘိ ့

၇

ြဖစ်ရမည်။

ေယဇေကျလ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့

သန့် ှ င်းေသာေြမကွ က် ှ င့် မိ ေ့ တာ်

နယ်နိမိတ်
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အေနာက်ဘက်တေ ှ ာက်လံ းတပိ င်း၊
မင်းသားအဘိ ့ ြဖစ်ရမည်။

အေ ှ ဘက်
့

တေ ှ ာက်လံ းတပိ င်းသည်

၈ ငါ၏မင်းသားတိ ့သည် ေနာက်တဖန် ငါ၏လတိ ့ ကိ

မ ှ ဥ်းဆဲ မည်အေ ကာင်း၊ ထိ ေြမသည် ဣသေရလ ြပည်၌ မင်းသားပိ င်ေသာ ေြမြဖစ်ရမည်။
ကင်းေသာ ေြမကိ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ် အသီ းအသီ းတိ ့အား ေပးေဝရမည်။
အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

အိ ဣသေရလမင်းသားတိ ့၊

၉

ေရာင့်ရဲ ေသာ

စိ တ် ှ ိ ကေလာ့။ အ ိင်အထက် ပြခင်း၊ လယြခင်းအမတိ ့ကိ ပယ် ှ ား၍၊ တရားေသာအမ
ဟတ်မှန်ေသာ အမတိ ့ကိ ပ ကေလာ့။ ေနာက်တဖန်ငါ၏ လတိ ့ကိ မ ှ ဥ်းဆဲ မ ှ ိပ်စက် က ှ င့်ဟ
အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ မှန်ေသာချိန်ခွင်၊ မှန်ေသာဧဖါ၊ မှန်ေသာ ဗတ်တိ့ကိ
သံ းရ ကမည်။ ၁၁ ဧဖါ ှ င့်ဗတ်သည် အညီ အမ ှ ိ ရမည်။ ှ စ်ပါး သည် ေဟာမဲ ကိ အမှီ ပ၍၊
ဧဖါသည် တေဟာမဲ တွင် ဆယ်စတစ၊ ဗတ်သည်လည်း တေဟာမဲ တွင် ဆယ်စတစ ှ ိ ရမည်။
၁၂ ေဂရာ ှ င့်ဆယ်ကိတကျပ်၊ အကျပ်ေြခာက်ဆယ် ကိ တမာေန ှ ိ ရမည်။ ၁၃ ချီးေြမာက်ရာ

ပေဇာ်သကာ ပေသာအခါ၊ ဂျံုဆန်ြဖစ်ေစ၊ မေယာဆန်ြဖစ်ေစ၊ တေဟာမဲ တွင်တ သမဲ ကိ
ပေဇာ်ရမည်။ ၁၄ ဆီ ှ င့်ဆိ င်ေသာ ပညတ်ဟမကား၊ တေကာရ တွ င် ဗတ်ဆယ်စတစကိ
ပေဇာ်ရမည်။ တေဟာမဲ သည် ဆယ်ဗတ်ြဖစ်ေသာေ ကာင့် တေကာရသည်ဆယ်ဗတ်
ြဖစ်သတည်း။ ၁၅ သတိ ့အြပစ်ကိ ေြဖြခင်းငှ ါ ဣသေရလကျက်စား ရာ၊ ေရများေသာ
အရပ်၌ ှ ိ ေသာ သိ း ှ စ်ရာတွ င် သိ းသငယ်တေကာင်ကိ ေဘာ်ဇဥ်ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ
မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ မိ ဿဟာယယဇ် တိ့ကိပေဇာ်ရ ကမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆
ထိ ချီးေြမာက်ရာပေဇာ်သကာကိ ြပည်သ ြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် ဣသေရလမင်းသားအား
ဆက်ရ ကမည်။

၁၇

မင်းသားသည်လည်းပွဲ သဘင်ေန့၊

လဆန်းေန့၊

ဥပသ်ေန့၊

ဣသေရလအမျိုး ပရိ သတ်စည်းေဝးေသာ ေန့ရက် အစဥ်အတိ င်း မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်
သကာ၊ သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာတိ ့ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ဣသေရလအမျိုး၏အြပစ်ကိ
ေြဖြခင်းငှ ါ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ မိ ဿဟာယ ယဇ် ကိလည်း
ပေဇာ်ရမည်။ ၁၈ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ပဌမလတရက်ေန့တွင်၊အြပစ်မပါ၊
အသက်ပျိုေသာ ွားထီ းတေကာင်ကိယ၍ သန့် ှ င်းရာဌာနကိ စင် ကယ် ေစရမည်။ ၁၉
ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ေကာင် အေသွ းအချို က
့ ိ ယ၍ အိ မ်ေတာ်တိင်၌၎င်း၊
ယဇ် ပလင် ေအာက်ထစ်ေလးေထာင့်၌၎င်း၊ အတွ င်းတန်တိင်း တံ ခါး တိ င်၌၎င်း ထည့်ရမည်။
၂၀

ထိ မှတပါး၊

မှားယွ င်းေသာသ ှ င့်

မိ က်ေသာသ

အတွ က်

ထိ နည်းတ ပေဇာ်၍၊ အိ မ်ေတာ်အတွ က် အြပစ်ေြဖရာမဂလာကိ

ခ ှ စ်ရက်ေန့တွင်၊
ပရမည်။

၂၁

ပဌမလတဆယ်ေလးရက်ေန့တွင်၊ ပသခါပွဲ ကိ ခံ ရမည်။ ခနစ်ရက်ပတ်လံ းပွဲ ခံစဥ်တွင်
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တေဆးမဲ့ မန့်ကိ သာ စားရမည်။

၂၂ ထိ ေန့၌ မင်းသားသည် ကိ ယ်ဘိ့၎င်း၊ ြပည်သ

ြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ ွားထီ းတေကာင်ကိ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ် ပေဇာ်ရမည်။ ၂၃
ပွဲ ေန့ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ထာဝရဘရားအား မီ း ိ ့ရယဇ် ကိ ွားထီ းခနစ်ေကာင်၊ အြပစ်မပါေသာ
သိ းထီ း ခနစ်ေကာင်ကိ၎င်း၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် တိ့ဆိတ်သငယ်
ေန့တိင်းပေဇာ်ရမည်။

၂၄

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့

တေကာင်ကိ၎င်း

ွားြဖစ်ေစ၊ သိ းြဖစ်ေစ၊ တေကာင်တေကာင် ှ င့် ပါရေသာ
မန့်ညက်တဧဖါ၊

ဆီ တဟိ န်ကိ

ြပင်ဆင်ရမည်။

၂၅

သတမလတဆယ်ငါးရက်ေန့တွင်၊ ပွဲ ခံ၍ ယခင် အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊
ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ကာ၊ ဆီ ပေဇာ်သကာ ပသည်အတိ င်း ခနစ်ရက်ပတ်လံ း ပရမည်။

၄၆ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မသည်ကား၊ အေ ှ သိ့ ့ မျက် ှ ာ ပေသာ အတွင်းတန်တိင်း
တံ ခါးကိ အလပ်လပ်ေသာေန့ ေြခာက်ရက်ပတ်လံ း ပိ တ်ထား ရမည်။ ဥပသ်ေန့ ှ င့်
လဆန်းေန့၌ ဖွ င့ ်ထားရမည်။ ၂ မင်းသားသည် ထိ တံခါးမတ်ြဖင့် ဝင်၍ တံ ခါး တိ င်အနားမှာ
ရပ်ေနရမည်။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် မင်းသားမီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ၊ မိ ဿဟာယယဇ် တိ့ကိ
ပေဇာ်၍၊ သသည်တံခါးခံ ၌ ဦ း ွ တ်ချ ပီ းမှ ြပင်သိ့ထွက်သွား ရမည်။ သိ ့ရာတွ င်၊
ညဦ းယံ မေရာက်မှီ ထိ တံခါးကိ မပိ တ်ရ။ ၃ ထိ နည်းတ၊ ဥပသ်ေန့ ှ င့် လဆန်းေန့၌ ြပည်သ
ြပည်သားတိ ့သည် ထိ တံခါးဝနားမှာ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
တွင် ဦ း ွ တ်ချရ ကမည်။ ၄
ဥပသ်ေန့၌ မင်းသားသည် မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ့ အြပစ်မပါေသာ သိ းသငယ် ေြခာက်ေကာင်၊
အြပစ်မပါေသာ သိ းထီ းတေကာင်ကိ ထာဝရဘရား ထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ရမည်။

၅

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့ သိ းထီ းတေကာင် ှ င့် မန့်ညက်တဧေဖါ၊ ဆီ တဟိ န်ကိ၎င်း၊
သိ းသငယ် ှ င့် အလိ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း ပေဇာ်ရမည်။

၆ လဆန်းေန့၌ အြပစ်မပါေသာ

ွားထီ း တေကာင်၊ သိ းသငယ်ေြခာက်ေကာင်၊ သိ းထီ းတေကာင်ကိ ပေဇာ်ရမည်။
ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့

၇

ွားတေကာင် ှ င့် မန့်ညက်တဧဖါ၊ သိ းတေကာင် ှ င့် တဧဖါ၊

သိ းသငယ် ှ င့် အလိ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ မန့်ညက်တဧဖါ ှ င့် ဆီ တဟိ န်ကိ ၎င်းပေဇာ်ရမည်။
၈ မင်းသားဝင်ေသာအခါ

အေ ှ တံ
့ ခါးမတ်ြဖင့်

ဝင်ရမည်။ ထိ တံခါးမတ်ြဖင့်လည်း

ထွ က်ရမည်။ ၉ ြပည်သြပည်သားတိ ့သည် ဓမပွဲ ခံချိန်ကာလ၌၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
သိ့
ဝင်ေသာအခါ၊ ဦ း ွ တ်ချြခင်း ငှ ါ ေြမာက်တံခါးြဖင့် ဝင်ေသာ သသည်ေတာင်တံခါးြဖင့်
ထွ က်ရမည်။ ေတာင်တံခါးြဖင့် ဝင်ေသာ သသည် ေြမာက် တံ ခါးြဖင့် ထွ က်ရမည်။
ဝင်ေသာတံ ခါးြဖင့်
ထွ က်ရမည်။

မထွ က်ရ။ ဝင်ေသာ တံ ခါးတဘက်တချက်၌ ှ ိ ေသာ တံ ခါးြဖင့်

၁၀ ြပည်သားတိ ့တွင် မင်းသားြဖစ်ေသာသသည် သတိ ့ ဝင်ေသာအခါ

ဝင်ရမည်။ သတိ ့ထွက်ေသာအခါ ထွ က်ရမည်။

ေယဇေကျလ

၁၁ ပွဲ ခံ၍

ပရိ သတ်စည်းေဝးရာ

1405

ကာလ၌ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာဘိ ့၊ ွားတေကာင် ှ င့် မန့်ညက်တဧဖါ၊ သိ း တေကာင် ှ င့်
တဧဖါ၊ သိ းသငယ်
ပေဇာ်ရမည်။

ှ င့် အလိ ှ ိ သမ ကိ ၎င်း၊ မန့်ညက် တဧဖါ ှ င့် ဆီ တဟိ န်ကိ၎င်း

၁၂ မင်းသားသည် အလိ လိ ပေသာ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ မိ ဿဟာယယဇ် ကိ

မိ မိအလိ အေလျာက် ထာဝရဘရား အား ပေဇာ်သကာ ပေသာအခါ၊ အေ ှ သိ
့ ့မျက် ှ ာ ပ ေသာ
တံ ခါးကိ ဖွင့ ်ရမည်။ သသည်ဥပသ်ေန့၌မီ း ိ ရာ
့ ယဇ် ၊ မိ ဿဟာယယဇ် ကိ ပေဇာ်သကဲ့ သိ ့
ပေဇာ်ရမည်။ ပေဇာ် ပီ းမှ ထွ က်သွား၍ တံ ခါးကိ ပိ တ်ထားရမည်။ ၁၃ ေန့တိင်းအစဥ်၊
ထာဝရဘရားအား မီ း ိ ရာယဇ်
့
ဘိ ့ အြပစ်မပါ၊ အခါမလည်ေသာ သိ းသငယ်တေကာင်
ကိ

နံ နက်အချိန်၌ ပေဇာ်ရမည်။

၁၄ နံ နက်တိင်းအစဥ်၊

ထိ သိးသငယ် ှ င့်အတ

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ ့ မန့်ညက်တဧဖါတွ င် ေြခာက်စ တစကိ ၎င်း၊ မန့်ညက် ှ င့်ေရာရေသာ
ဆီ ေလးေလာဃ ကိ ၎င်း ပေဇာ်ရမည်။ ဤေ ကား၊ထာဝရဘ
့
ရားအား အစဥ် အ မဲ ပရေသာ
ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာတရားေပ

တည်း။

၁၅

ထိ သိ့မီး ိ ရာယဇ်
့
ကိ

အစဥ်မြပတ် ပေဇာ်စရာဘိ ့ သိ းသငယ်ကိ၎င်း၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ

နံ နက်တိင်း
ှ င့် ဆီ ကိ၎င်း

ြပင်ဆင်ရမည်။ ၁၆ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ မင်းသားသည် မိ မိသား၌
လက်ေဆာင်တစံ တခကိ ေပးလ င်၊ ထိ လက်ေဆာင်သည် အေမွ ဥစာြဖစ်၍၊ သားေတာ်သည်
အေမွ ခံလျက် သိ မ်းယရမည်။

၁၇ မိ မိက န်၌

အေမွ ဥစာလက်ေဆာင်တစံ တခကိ

ေပးလ င်မကား၊ လွ တ်ရာ ှ စ်သကရာဇ် တိင် ံ မ သာ ထိ က န်သည် ပိ င်ရမည်။ ေနာက်မှ
မင်းသားလက်သိ့ ြပန်ေရာက်ရမည်။ သားမကား၊ အစဥ်အ မဲ အေမွ ခံရ မည်။

၁၈

ထိ မှတပါး၊ မင်းသားသည်ြပည်သားအေမွ ေြမကိ အ ိင်အထက် ယ၍ ေြမ ှ င်ကိမ ှ င်ထတ်ရ။
မိ မိပိင်ေသာ ေြမထဲ ကမိ မိသားတိ ့အား အေမွ ေပးရမည်။ ငါ၏လတိ ့ သည် မိ မိတိ့ပိင်ေသာ
အေမွ ေြမ၌ မေနရဘဲ အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပားေစြခင်းငှ ါ မ ပရ။

၁၉ ထိ ေနာက်မှ

တံ ခါးအနား၌ ှ ိ ေသာ ဝင်ဝြဖင့် ငါ့ကိ ေဆာင်သွား၍၊ ေြမာက်သိ့မျက် ှ ာ ပေသာ ယဇ်
ပေရာဟိ တ် သန့် ှ င်းေသာ အခန်းများ ထဲ သိ့ သွ င်းသြဖင့်၊ အေနာက်ဘက်၌ ှ ိ ေသာ
အရပ်တခကိ ငါြမင်၏။ ၂၀ ဤအရပ်ကား၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ဒစ ိ က် ေြဖရာယဇ် ၊
အြပစ်ေြဖရာယဇ် ကိ ပတ်၍၊ ေဘာ်ဇဥ်ပေဇာ် သကာကိ ဖတ်ရေသာ အရပ်ြဖစ်၏။ လများကိ
သန့် ှ င်း ေစြခင်းငှ ါ၊ ထိ အရာတိ ့ကိ ြပင်တန်တိင်းထဲ သိ့ မထတ် ရ ကဟ ငါ့အားေြပာဆိ ၏။
၂၁ တဖန်ြပင်တန်တိင်းထဲ သိ့ ငါ့ကိေခ သွ င်း၍ တန်တိင်းေထာင့်

ေလးေထာင့်တိ ့ကိ

ေ ှ ာက်သွားေစသြဖင့်၊ ထိ ေလးေထာင့်တိ ့၌ တန်တိင်းငယ် တခစီ ှ ိ သည်ကိ ငါြမင်၏။
၂၂ ထိ တန်တိင်းငယ်တိ့သည် အလျားအေတာင် ေလးဆယ်၊ အနံ အေတာင်သံ းဆယ် ှ ိ ၍၊

အတိ င်းအ ှ ည် တညီ တ ွ တ်တည်း ြဖစ် က၏။ ၂၃ ထိ ေလးေထာင့်တိ ့အတွ င်း ပတ်လည်၌
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ချက် ပတ်စရာဘိ ့ အစဥ်အတိ င်း ခံ ေလာက်တန်းများ ှ ိ က၏။ ၂၄ ဤအရပ်တိ့ကား
အိ မ်ေတာ်အမေစာင့်တိ ့သည် လများပေဇာ်ေသာ ယဇ် ေကာင်တိ့ကိ ပတ်ရေသာ အရပ်
ြဖစ် ကသည်ဟ ငါ့အား ေြပာဆိ ၏။

၄၇ ထိေနာက်မှ

အိ မ်ေတာ်တံခါးသိ ့ တဖန်ငါ့ကိ ေဆာင်ခဲ့၍၊ တံ ခါးခံ ေအာက်မှာ

အေ ှ ဘက်
့
သိ့ထွက်ေသာ ေရကိ ငါြမင်၏။ အမ်ေတာ်ဦးသည် အေ ှ သိ
့ ့မျက် ှ ာ ပ၍၊
ေရသည်အိမ်ေတာ်တံခါးခံ လက်ျာေအာက်၊ ယဇ် ပလင် ေတာ် ေတာင်ဘက်မှ စီ းသွ ားေလ၏။ ၂
တဖန် ေြမာက်တံခါးလမ်းြဖင့် ငါ့ကိထတ်၍ ြပင်၌ဝိ င်းသွ ားလျက်၊ အေ ှ သိ
့ ့ မျက် ှ ာ ပေသာ
ြပင်တံခါး လမ်းဝသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ လက်ျာဘက်မှစီ းေသာ ေရကိ ငါြမင်၏။

၃

ကိ းကိ ကိင်ေသာသသည် အေ ှ သိ
့ ့သွား ပီ းလ င်၊ အေတာင်တေတာင်ေစ့ေအာင်တိင်း၍ ငါ့ကိ
ေရကးေစ၏။ ေရသည် ဖမျက်သိ့ မှီေလ၏။ ၄ တဖန်အေတာင်တေထာင်ေစ့ေအာင်တိင်း၍
ေရးကးေစြပန်လ င်၊ ေရသည် ဒးကိ မှီေလ၏။ တဖန် အေတာင်တေထာင်ေစ့ေအာင်တိင်း၍
ကးေစြပန်လ င်၊ ေရသည်ခါးကိ မှီေလ၏။

၅ တဖန် အေတာင်တေထာင်ေစ့ေအာင်

တိ င်းေသာအခါ မကး ိင်ေသာ ြမစ်ြဖစ်ေလ၏။ ေရထ ေသာေ ကာင့် နင်း၍မကး ိင်၊
ေြခေထာက်၍ မမှီပဲ ကးရေသာြမစ်ြဖစ်၏။ ၆ ထိ သက၊ အချင်းလကား၊ ဤအရာကိ ြမင်သည်
မဟတ်ေလာဟ ေြပာ ပီ းမှ တဖန်ငါ့ကိေခ သွ ား၍ ြမစ်နားသိ ့ြပန်ေစ၏။ ၇ ြပန်စဥ်အခါ
ြမစ်နား ှ စ်ဘက်၌ များစွ ာေသာ အပင်တိ့ကိ ငါြမင် ၏။ ၈ ထိ သကလည်း၊ ဤေရသည်
အေ ှ သိ
့ ့စီး၍ ေတာကိ ေ ှ ာက် ပီ းမှ၊ အိ င်ထဲသိ့ဝင်တတ်ေသာ အားြဖင့် အိ င်ေရသည်
ချိုလိ မ့ ်မည်။

၉

အသက် ှ င်၍လပ် ှ ားတတ်ေသာ

သတဝါ

အမျိုးမျိုးတိ ့သည်

ထိ ြမစ်ေရေရာက်သမ ေသာ အရပ်တိ့၌ အသက် ှ င်၍၊ အလွ န်များစွ ာေသာ ငါတိ ့လည်း
ှိ က

လိ မ့ ်မည်။ ထိ ြမစ်ေရသည် ချိုေသာေ ကာင့်၊ ေရာက်သမ ေသာ အရပ်တိ့၌

သတဝါအမျိုးမျိုးတိ ့သည် အသက် ှ င် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ အိ င်နားမှာတံ ငါတိ ့သည် ရပ်၍၊
အေဂဒိ ွာမှ စ၍ ဧေနဂလိ မ် ွာတိ င်ေအာင် ပိ က်ကွန်ြဖန့်ချရာ အရပ် ြဖစ်လိမ့ ်မည်။
ငါအမျိုးမျိုးတိ ့သည် မဟာပင်လယ်ငါးကဲ့ သိ ့ အလွ န်များြပား ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ွံ ပ
့ ွ က်ရည် ှ င့်
ွံ အိ
့ င်ေရမကား မချိုရ၊ အစဥ် ငန်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ြမစ်ကမ်းနား ှ စ်ဖက်၌ စားစရာေကာင်းေသာ
အပင်အမျိုးမျိုး ေပါက်ကျလိ မ့ ်မည်။ အ ွက်လည်း မ ိ း မ ွမ်းရ အသီ းလည်းမပျက်ရ။
လတိ င်းအစဥ် ေသာ

အသီ းကိ

ဌာနထဲ ကထွ က်သတည်း။

အသီ းသည်

အနာေရာဂါ ငိ မ်းစရာဘိ ့ြဖစ်သည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
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သီ းလိ မ့ ်မည်။
စားစရာ

အေ ကာင်းမကား၊
အပိ ြဖစ်

ငါ့အားေြပာဆိ ၏။

ဣသေရလအမျိုး

၁၃

၏။

သန့် ှ င်းရာ
အ ွက်သည်

အ ှ င်ထာဝရဘရား

တဆယ် ှ စ်မျိုးအေမွ ခံရေသာ

ေြမ
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အပိ င်းအြခားမကား၊ ေယာသပ်သည် ေြမအပိ င်းအြခား

ှ စ်ခကိ ယရမည်။

၁၄

ဘိ းေဘးတိ ့အား ငါကျိန်ဆိသည်အတိ င်း ငါေပး ရေသာ ထိ ေြမသည် သင်တိ့အေမွ ြဖစ်၍၊
သင်တိ့သည် အချင်းချင်းအေမွ ခံရ ကမည်။ ၁၅ ေြမေြမာက်ဘက်အပိ င်းအြခားသည် မဟာ
ပင်လယ်တဘက်တချက်၊ ေဟသလန်လမ်း၊ ေဇဒဒ်လမ်းသိ ့ လိ က်လျက်၊ ၁၆ ဟာမတ် မိ ့ ှ င့်
ေဗေရာသာ မိ က
့ ိ ၎င်း၊ ဒမာသက်နယ် ှ င့်ဟာမတ်နယ်ဆက် ကားမှာ သိ ဗရိ မ် မိ က
့ ိ ၎င်း၊
ေဟာရန် မိ အ
့ နားမှာ၊ ဟာဇာဟတိ ကန်း မိ က
့ ိ ၎င်း ဝိ င်း၍၊ ၁၇ တဖန်ပင်လယ် ှ င့်ကွ ာ ပီ းမှ
ဒမာသက်နယ် အနား၌ ဟာဇေရနန် မိ ၊့ ေြမာက်ဘက်၌ ဇိ ဖန် မိ ၊့ ဟာမတ် မိ ပ့ ါရမည်။
ဤေ ွကား
့
ေြမာက်ဘက် အပိ င်း အြခားြဖစ်သတည်း။ ၁၈ အေ ှ ဘက်
့
အပိ င်းအြခားသည်
ေဟာရန် မိ ၊့ ဒမာသက် မိ ၊့ ဂိ လဒ်ြပည်၊ ေရာဒန်ြမစ်နား ဣသေရလ ြပည်နယ်ကိေ ှ ာက်၍၊
အေ ှ ပင်
့ လယ်၌ ဆံ းရမည်။ ဤေ ွကား၊
့
အေ ှ ဘက်
့
အပိ င်းအြခား ြဖစ်သတည်း။ ၁၉
ေတာင်ဘက်အပိ င်းအြခားသည် တာမာ မိ မ့ ှ စ၍ ကာေဒ ှ မိ ၊့ ေမရိ ဘေရတိ င်ေအာင်၎င်း၊ မဟာ
ပင်လယ်ထဲသိ့

ဝင်ေသာြမစ်တိင်ေအာင်၎င်း၊

ေ ှ ာက်သွား

ရမည်။

ဤေ ွကား၊
့

ေတာင်ဘက်အပိ င်းအြခားြဖစ်သ တည်း။ ၂၀ အေနာက်ဘက်၌ မဟာပင်လယ်သည် ေတာင်
ဘက်မှစ၍၊ ဟာမတ် မိ တ
့ ဘက်တချက်တိင်ေအာင် ပိ င်းြခားလျက် ှ ိ ရမည်။ ဤ၍ကား၊
အေနာက်ဘက်အပိ င်း

အြခားြဖစ်သတည်း။

အသီ းအသီ းတိ ့အား ေဝရမည်။

၂၁

ထိ ေြမကိ ဣသေရလအမျိုး

၂၂ အမျိုးသားချင်းအေမွ ခံဘိ ့၎င်း၊ သင်တိ့တွင်ေန၍

သားသမီ းဘွ ားြမင်ေသာ တပါးအမျိုးသားချင်း အေမွ ခံ ဘိ ၎
့ င်း စာေရးတံ ချ၍ ေြမကိ ေဝရမည်။
ထိ တပါး အမျိုးသားတိ ့ကိ ြပည်၌ဘွ ားြမင်ေသာ ဣသေရလ အမျိုးသားကဲ့ သိ ့မှတ်ရမည်။
သတိ ့သည် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့ ှ င့် အတေြမကိ အေမွ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၃

တပါးအမျိုးသား ေနေလရာရာခ ိ င်၌ သ့အေမွ ခံ စရာေြမကိ ေပးရမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ် မ၏။

၄၈ ဣသေရလအမျိုးခ ိင်စအမည်ကား၊

ေြမာက်

ဟာမတ်လမ်းနား၊

ဒမာသက် မိ န့ ယ်

ဟာဇ

ေရနန် မိ ပ့ ါလျက်

ဘက်၌ေဟသလန်လမ်း ှ င့်
ေြမာက်

ဟာမတ်

မိ န့ ယ်တိင်ေအာင်၎င်း၊ အေ ှ ဘက်
့
မှသည် ပင်လယ် တိ င်ေအာင်၎င်း ဒန်ခ ိ င် ှ ိ ရမည်။ ၂
ဒန်ခ ိ င်အနား၊ အေ ှ ဘက်
့
မှသည် အေနာက် ဘက်တိင်ေအာင် အာ ှ ာခ ိ င် ှ ိ ရမည်။ ၃
အာ ှ ာခ ိ င်အနား၊ အေ ှ ဘက်
့
မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် နဿလိ ခ ိ င် ှ ိ ရမည်။ ၄
နဿလိ ခ ိ င်အနား၊ အေ ှ ဘက်
့
မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် မနာ ှ ည်ခ ိ င် ှ ိ ရမည်။ ၅
မနာေ ှ ခ ိ င်အနား၊ အေ ှ ဘက်
့
မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် ဧဖရိ မ်ခ ိ င် ှ ိ ရမည်။ ၆
ဧဖရိ မ်ခ ိ င်အနား၊ အေ ှ ဘက်
့
မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် ဗင်ခ ိ င် ှ ိ ရမည်။ ၇
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ဗင်ခ ိ င်အနား၊ အေ ှ ဘက်
့
မှသည် အေနာက် ဘက်တိင်ေအာင် ယဒခ ိ င် ှ ိ ရမည်။ ၈
ယဒခ ိ င်အနား၊ အေ ှ ဘက်
့
မှသည် အေနာက် ဘက်တိင်ေအာင် သင်တိ့ပေဇာ်ရေသာ
ေြမကွ က် ှ ိ ရမည်။ ထိ ေ ြမအနံ ကား၊ ကျူလံ းအြပန် ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊ အလျားကား
အေ ှ ဘက်
့
မှသည် အေနာက်ဘက်တိင် ေအာင် ခ ိ င်အလျား ှ င့်ညီ ရမည်။ ထိ ေြမအတွ င်း၌
သန့် ှ င်းရာဌာန

ှ ိ ရမည်။

၉ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ရေသာ ေြမကွ က် မကား၊

အလျား ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊

အနံ တေသာင်း

ှ ိ ရမည်။

ထိ သန့် ှ င်းေသာ

၁၀

ပေဇာ်သကာသည် ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်ဘိ့ ြဖစ်၍ ေြမာက်ဘက်၌ ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊
အေနာက်ဘက်၌အနံ တေသာင်း၊

အေ ှ ဘက်
့
၌

အလျား ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်

ကျယ်၍၊

အနံ

တေသာင်း၊

ေတာင်ဘက်၌

ထာဝရဘရား၏သန့် ှ င်းရာဌာနသည်

ထိ အကွ က်အလယ်၌ ှ ိ ရမည်။ ၁၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် လမ်းလဲ ေသာ အခါ
ေလဝိ လကဲ့ သိ ့ လမ်းမလဲ ။ ငါ့အမကိ အစဥ်ေဆာင် ၍ သန့် ှ င်းေသာ ဇာဒတ်သားယဇ်
ပေရာဟိ တ်တိ့အဘိ ့ ြဖစ်ရမည်။ ၁၂ ေလဝိ လေနရာ ေြမအနားမှာ ထိ သိ့ပေဇာ်ေသာ ေြမသည်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့အဘိ ့ အလွ န်သန့် ှ င်းေသာ ေြမြဖစ်ရမည်။

၁၃ ယဇ် ပေရာဟိ တ်

ေြမအနားမှာေလဝိ လေနရာ ေြမကွ က်သည် အလျား ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊ အနံ တေသာင်း
ှ ိ ရမည်။ ၁၄ ထိ ေ ြမသည် ထာဝရဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်း ေသာေ ကာင့်၊ ေလဝိ လတိ ့သည်
ေြမကိ မေရာင်းရ။ အဦ းသီ းေသာ အသီ းကိ အြခားေသာ ဥစ ှ င့်မဖယ်လှယ် ရ။
အဘိ း ှ င့်မေရာင်းရ။ ၁၅ ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်အနားမှာ ကင်းေသး ေသာ ေြမငါးေထာင်သည်
လေနရာ မိ ့ ှ င့်

မိ န့ ယ်တည် စရာဘိ ့ြဖစ်၍၊ ထိ ေြမအလယ်၌

မိ တ
့ ည်ရမည်။

၁၆

မိ အ
့ တိ င်းအ ှ ည်ကား၊ ေြမာက်ဘက်၌ ေလး ေထာင်ငါးရာ၊ ေတာင်ဘက်၌ေလးေထာင်ငါးရာ၊
အေ ှ ့ ဘက်၌ ေလးေထာင်ငါးရာ၊ အေနာက်ဘက်၌ ေလး ေထာင်ငါးရာ ှ ိ ရမည်။ ၁၇
မိ န့ ယ်ကား၊ ေြမာက်ဘက်၌ ှ စ်ရာငါးဆယ်၊ ေတာင်ဘက်၌ ှ စ်ရာငါးဆယ်၊ အေ ှ ဘက်
့
၌
ှ စ်ရာ ငါးဆယ်၊ အေနာက်ဘက်၌

ှ စ်ရာငါးဆယ် ှ ိ ရမည်။

၁၈ သန့် ှ င်းေသာ

ေြမအနားမှာအလျား၌ ကင်း ေသးေသာ အေ ှ ဘက်
့
၌ တေသာင်း၊ အေနာက်ဘက်၌
တေသာင်းကျယ်ေသာ ေြမ၌ြဖစ်ေသာ အသီ းအ ှ ံ သည်၊ မိ အ
့ မကိ ေစာင့်ေသာသတိ ့
စားစရာဘိ ့ ြဖစ်ရမည်။

၁၉

မိ အ
့ မေစာင့်တိ ့ကိ ဣသေရလအမျိုးအေပါင်း ထဲ က

ေ ွးေကာက်ရမည်။ ၂၀ ပေဇာ်ေသာ ေြမကွ က်ေပါင်းကား၊ အလျား ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊
အနံ ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်ကျယ်၍၊ မိ န့ ယ်ပါလျက် သန့် ှ င်းေသာ ထိ စတရန်းေြမကိ ပေဇာ်
ရမည်။

၂၁

ထိ သန့် ှ င်းေသာ

ပေဇာ်သကာေြမ ှ င့် မိ န့ ယ်

ှ စ်ဘက်၌

ကင်း၍၊

အေ ှ ဘက်
့
၌ ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊ အေနာက်ဘက်၌ ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်ကျယ်ေသာ
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ေြမစွ န်း ှ စ်ကွက်တိ့သည် မင်းသားအဘိ ့ ြဖစ်ရမည်။ သန့် ှ င်းေသာ ပေဇာ်သကာေြမ ှ င့်
အိ မ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းရာဌာနသည် ထိ ှ စ်ကွက်စပ် ကားမှာ ေနရာ ကျရမည်။
ထိ သိ့စပ် ကားမှာကျေသာ

ေလဝိ လေနရာ

အပိ င်းအြခား၊

၂၂

မိ န့ ယ်အပိ င်းအြခား၊

ြပင်ဘက် ှ စ်ဘက်၊ ယဒခ ိ င်၊ ဗယာမိ န်ခ ိ င်စပ် ကားမှာ ကျေသာေြမ ှ ိ သမ

သည်

မင်းသားအဘိ ့ြဖစ်ရမည်။ ၂၃ ကင်းေသာ ဣသေရလခ ိ င်ဟမကား၊ အေ ှ ့ဘက်မှသည်
အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင်

ဗယာမိ န်ခ ိ င်

ှ ိ ရမည်။

၂၄

ဗယာမန်ခ ိ င်အနား၊

အေ ှ ဘက်
့
မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် ှ ိ ေမာင် ခ ိ င် ှ ိ ရမည်။ ၂၅ ှ ိ ေမာင်ခ ိ င်အနား၊
အေ ှ ဘက်
့
မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် ဣသခါခ ိ င် ှ ိ ရမည်။ ၂၆ ဣသခါခ ိ င်အနား၊
အေ ှ ဘက်
့
မှသည်

အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင်

ဇာဗလန်ခ ိ င် ှ ိ ရမည်။

၂၇

ဇာဗလန်ခ ိ င်အနား၊ အေ ှ ဘက်
့
မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် ဂဒ်ခ ိ င် ှ ိ ရမည်။ ၂၈
ဂဒ်ခ ိ င်ေတာင်ဘက် အပိ င်းအြခားသည် တာမာ မိ မ့ ှ စ၍ ကာေဒ ှ မိ ၊့ ေမရိ ဘေရ
တိ င်ေအာင်၎င်း၊ မဟာပင်လယ်ထဲသိ့ဝင်ေသာ ြမစ်တိင်ေအာင်၎င်း ေ ှ ာက်သွားရမည်။ ၂၉
ဤေ ွကား၊
့
ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်တိ့ အေမွ ခံ စရာဘိ ့ စာေရးတံ ချ၍ ေဝရေသာေြမ၊
ဤေ ွကား၊
့

သတိ ့

ပိ င်းြခား၍

ေနရေသာ

ခ ိ င်အသီ းအသီ း

ြဖစ်သတည်းဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ မိ မ့ ှ ထွ က်ရာတံ ခါးများဟမကား၊ မိ ေ့ ြမာက် ဘက်၌
ေလးေထာင်ငါးရာကျယ်၍၊ ၃၁ မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့သည် ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်တိ့ အမည်ကိ
ေဆာင်လျက်၊

ေြမာက်ဘက်၌

ဗင်တံခါး၊

ယဒတံ ခါး၊

ေလဝိ တံခါးတည်းဟေသာ

တံ ခါးသံ းေပါက် ှ ိ ရမည်။ ၃၂ မိ အ
့ ေ ှ ဘက်
့
၌ ေလးေထာင်ငါးရာကျယ်၍၊ ေယာသပ်တံခါး၊
ဗယာမိ န်တံခါး၊ ဒန်တံခါးတည်းဟေသာ တံ ခါးသံ းေပါက် ှ ိ ရမည်။ ၃၃ မိ ေ့ တာင်ဘက်၌
ေလးေထာင်ငါးရာကျယ်၍၊ ှ ိ ေမာင်တံခါး၊ ဣသခါတံ ခါး၊ ဇာဗလန်တံခါးတည်း ဟေသာ
တံ ခါးသံ းေပါက် ှ ိ ရမည်။ ၃၄ မိ အ
့ ေနာက်ဘက်၌ ေလးေထာင်ငါးရာကျယ်၍၊ ဂဒ်တံခါး၊
အာ ှ ာတံ ခါး၊ နဿလိ တံခါးတည်းဟေသာ တံ ခါးသံ းေပါက် ှ ိ ရမည်။

၃၅ ထိ သိ့

မိ ပ့ တ်လည်အတိ င်းအ ှ ည်ကား၊ တေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။ တည်ေသာေန့မှစ၍
ထိ မိ က
့ ိ ေယေဟာဝါ ှ မအမည်ြဖင့် ေခ တွ င်ရလိ မ့ ် သတည်း။
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ဒံ ေယလ

၁ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာယကိမ်နန်းစံ သံ း ှ စ်တွင်၊

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည်

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ချီလာ၍ ဝန်းရံ ေလ၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည် ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာယကိ မ်
မှစ၍

ဗိ မာန်ေတာ်တန်ဆာအချို ့တိ့ကိ

ေနဗခဒ်ေနဇာ

လက်သိ့

အပ် ှ ံ ေတာ်မ၍၊

ထိ တန်ဆာများကိ ေနဗခဒ် ေနဇာမင်းသည် ှ ိ နာြပည်၌ ှ ိ ေသာ မိ မိဘရား၏ေကျာင်း သိ ့
ယသွ ား ပီ းလ င်၊

ေ တိ က်၌

သွ င်းထားေတာ်မ၏။

၃

ထိ အခါ ှ င်ဘရင်သည်

မိ န်းမစိ းအပ် အာ ှ ေပနတ်ကိ ေခ ေတာ်မ၍၊ ၄ မေကာင်းေသာ လကဏာကင်းလျက်၊
လှ ေသာအဆင်းသဏာန် ှ င့်ြပည့်စံ ၍၊ ေကာင်းေသာဥာဏ် ှ င့် တကွ အထးထးအြပားြပားေသာ
အတတ်ပညာများကိ ေလ့ကျက်၍၊ နန်းေတာ်၌ အမထမ်းြခင်းငှ ါ တတ်စွမ်း ိင်ေသာလပျိုတိ ့ကိ
ဣသေရလမင်းမျိုးမင်းသားထဲ က ေ ွးေကာက်၍၊ ခါလဒဲဘာသာအတတ်ကိ သင်ေစဟ
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၅ ပွဲ ေတာ်မှ ကင်းေသာအစာ ှ င့် ေသာက်ေတာ်မ ေသာ စပျစ်ရည်ကိ
ေန့တိင်းေပး၍ သံ း ှ စ်ေက းေမွ း ပီ းမှ၊ အမေတာ်ထမ်းရမည်အေ ကာင်း စီ ရင်ေတာ်မ၏။ ၆
ထိ သတိ ့တွင် ယဒအမျိုးသားဒံ ေယလ၊ ဟာနနိ၊ မိ ေ ှ လ၊ အာဇရိ တိ့သည် ပါ က၏။ ၇
မိ န်းမစိ းအပ်သည်

ထိ သတိ ့ကိ

အမည်နာမလဲ ၍၊

ဒံ ေယလကိ

ေဗလတ ှ ာဇာ၊

ဟာနနိကိ ှ ာဒရက်၊ မိ ေ ှ လ ကိ ေမ ှ က်၊ အာဇရိ ကိ အေဗဒေနေဂါဟ၊ အသီ းအသီ း
အမည်အသစ်ကိ

ေပး၏။

၈

ဒံ ေယလမကား၊

ပွဲ ေတာ်မှ ကင်းေသာအစာ ှ င့်

ေသာက်ေတာ်မေသာ စပျစ်ရည်ကိ မေသာက်မစားဘဲ ၊ ညစ်
အ ကံ ှ ိ ၍၊ မိ မိကိ မညစ်
၉

းြခင်းကိ ေ ှ ာင်မည်ဟ

း ေစမည်အေ ကာင်း၊ မိ န်းမစိ းအပ်ကိ အခွ င့ ်ေတာင်း၏။

ဘရားသခင် ပြပင်ေတာ်မေသာအားြဖင့်၊

မိ န်းမ

စိ းအပ်သည်

ဒံ ေယလကိ

အလွ န်ချစ်သနားေသာ်လည်း၊ ၁၀ ငါ့သခင် ကည့် ေစြခင်းငှ ါ မိ န်းမစိ းအပ်ခန့်ထား ေသာ
စားေတာ်ကဲကိ ငါေ ကာက်၏။ သင်တိ့အစား အေသာက်ကိ စီ ရင်ေတာ်မ ပီ ။ သင်တိ့
မျက် ှ ာသည် အ ွယ်တ လပျိုတိ ့၏ မျက် ှ ာေလာက် အဆင်းမလှ သည်ကိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊
သင်တိ့အတွ က် ငါသည် ရာဇဝတ်သင့်၍ အသက်မလွ တ်ရဟ ဒံ ေယလကိ ေြပာဆိ ၏။ ၁၁
ထိ အခါ ဒံ ေယလ၊ ဟာနနိ၊ မိ ေ ှ လ၊ အာဇရိ တိ က
့ ိ ကည့် ေစြခင်းငှ ါ မိ န်းမစိ းအပ်ခန့်ထားေသာ
စားေတာ်ကဲကိ ဒံ ေယလက၊ ၁၂ အက ်ပ်တိ့ စားေသာက်စရာဘိ ့ ဟင်းသီ း ဟင်း ွက် ှ င့်
ေရကိ သာ ဆယ်ရက်ပတ်လံ းေပးစမ်းပါ။ ၁၃ ထိ ေနာက်၊ အက ်ပ်တိ့မျက် ှ ာ ှ င့်၊ ပွဲ ေတာ်မှ
ကင်းေသာ အစာကိ စားေသာလပျိုတိ ့၏မျက် ှ ာကိ သခင်ေ ှ ့၌ စစ်ေတာ်မပါေစ။
ကိ ယ်ေတာ်တိင်ြမင် ပီ းမှ၊ အက ်ပ်တိ့ကိ စီ ရင်ေတာ်မပါဟေြပာလ င်၊ ၁၄ စားေတာ်ကဲသည်
ဝန်ခံ၍ ဆယ်ရက်စံ စမ်း ေလ၏။ ၁၅ ဆယ်ရက်ေစ့လ င် သတိ ့မျက် ှ ာသည်၊ ပွဲ ေတာ်မှ
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ကင်းေသာအစာကိ
ဖွံ ဝ့ လျက် ှ ိ ၏။

စားေသာ

လပျိုအေပါင်းတိ ့၏

မျက် ှ ာထက်

အဆင်းလှ ၍

၁၆ ထိ အခါစားေတာ်ကဲသည် သတိ ့အစာကိ ၎င်း၊ သတိ ့ေသာက်ဘိ့

စပျစ်ရည်ကိ၎င်း

ပ်သိမ်း၍၊

ဟင်းသီ း

ဟင်း ွက် ှ င့်သာ

ေက းေမွ း၏။

၁၇

ဘရားသခင်သည် ထိ လလင်ေလးေယာက်တိ့ အား အထးထးေသာ သိ ပံ အတတ်ပညာတိ ့ကိ
သိ ေစြခင်း ငှ ါ၊ ထိ းထွ င်း၍ နားလည် ိင်ေသာ ဥာဏ်သတိ ကိ ေပး သနားေတာ်မ၏။
ဒံ ေယလသည်လည်း ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ှ င့် အိ ပ်မက်ကိနားလည် ိင်ေသာ ဥာဏ်ပညာ ှ င့်ြပည့်စံ ၏။
၁၈

နန်းေတာ်သိ့

သွ င်းေစြခင်းငှ ါ

ချိန်းချက်ေတာ်မ

ေသာ

အချိန်ေရာက်ေသာ်၊

မိ န်းမစိ းအပ်သည် လလင်များ တိ ့ကိ ေခ ၍ နန်းေတာ်သိ့ သွ င်းေလ၏။ ၁၉ ှ င်ဘရင်သည်
ထိ လလင်တိ့ ှ င့်

ေဆွ းေ ွး

ေမးြမန်းေတာ်မ ပီ းလ င်၊

ဒံ ေယလ၊

အာဇရိ တိ့ ှ င့်

တေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊

ခံ စားရေသာ

အခွ င့ ်အရာကိ

အတတ်ပညာကိ

ရ က၏။

ထိ လလင်တိ့သည်

၂၀

ဟာနနိ၊

သတိ ့သည်

အထံ ေတာ်၌

ှ င်ဘရင်ေမးေတာ်မသမ ေသာ

ိင်ငံေတာ်၌ ှ ိ သမ ေသာ

ေဗဒင်တတ်များထက်သာ၍ ဆယ်ဆတတ် က

မိ ေ ှ လ၊

မာဂ

ပညာ ှ ိ ၊

သည်ကိ ေတွ ့ြမင်ေတာ်မ၏။

၂၁

ဒံ ေယလသည် က မင်း ကီ းနန်းစံ ပဌမ ှ စ်တိင်ေအာင် ှ ိ ေနသတည်း။

၂ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းသည် နန်းစံ ှ စ် ှ စ်တွင်၊ အိပ်မက်ကိ ြမင်ေတာ်မ၍ ထိတ်လန့်ြခင်း
စိ တ် ှ ိ ေသာ

ေ ကာင့်၊

စက်ေတာ်မေခ ိင်သည်ြဖစ်၍၊

၂

အိ ပ်မက်ေတာ်ကိ

ြပန်ေြပာေစြခင်းငှ ါ မာဂ ပညာ ှ ိ ၊ ေဗဒင်တတ်၊ သ ပဆရာ၊ ခါလဒဲဆရာတိ ့ကိ ေခ ေချဟ
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ သတိ ့သည် အထံ ေတာ်သိ့ ေရာက်လာ ကသည် ှ ိ ေသာ်၊ ၃
ှ င်ဘရင်က၊ ငါသည် အိ ပ်မက်ကိြမင် ပီ ။ ထိ အိပ်မက်ကိမသိ ၊ နားမလည်သည်ြဖစ်၍ စိ တ်မအီ
မသာ ှ ိ သည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄

ခါလဒဲပညာ ှ ိ တိ့ကလည်း၊

အ ှ င်မင်း ကီ း၊

အသက်ေတာ်အစဥ်အ မဲ ှ င်ပါေစ။ အက ်ပ်တိ့အား အိ ပ်မက်ေတာ်ကိ မိ န့်ေတာ်မပါ။
အက ်ပ်တိ့သည် အနက်ကိ ေဘာ်ြပပါမည်ဟ၊

ရိ ဘာသာြဖင့် ေလ ာက် က၏။ ၅

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါအမိ န့်ေတာ် ှ ိ ပီ ။ ထိ အိပ် မက် ှ င့်အနက်ကိ သင်တိ့မေဘာ်မြပလ င်၊
သင်တိ့ကိ အပိ င်းပိ င်းစဥ်းမည်။ သင်တိ့အိမ်များကိ လည်း ေနာက် ေချးပံ ြဖစ်ေစမည်။ ၆
အိ ပ်မက် ှ င့်အနက်ကိ ေဘာ်ြပလ င်၊ ဆလပ် သပ်ပကာ၊ ဂဏ်အသေရများကိ ငါေပးမည်။
သိ ့ြဖစ်၍၊ အိ ပ်မက် ှ င့်အနက်ကိ ငါ့အားေဘာ်ြပ ကဟ၊ ခါလဒဲပညာ ှ ိ တိ့ကိ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၇

ထိ သတိ ့က၊

အ ှ င်မင်း ကီ း၊

ြမင်မက်ေတာ်မချက်

ကိ

အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့သည် အနက်ကိ ေဘာ်ြပပါမည်ဟ တဖန်ေလ ာက် ကြပန်လ င်၊ ၈ ှ င်ဘရင်က၊
ငါ့အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ပီ းေသာေ ကာင့်၊ သင်တိ့သည် ေန့ရက်အချိန်ကာလ ကာေစြခင်းငှ ါ ေ ချင်
့
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သည်ကိ ငါအမှန်သိ၏။

၉ အိ ပ်မက်ကိ ငါ့အားမေဘာ်မြပလ င်၊ သင်တိ့ သည်

အ ကံ တခတည်းသာ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

ကာလေြပာင်း

လဲ သည်တိင်ေအာင်၊

ငါ့ေ ှ ့၌

ေလ ာက်စရာဘိ ့ ေကာက် ကျစ်လိမ်လစ်ေသာစကားကိ ြပင်ဆင် ှ င့် က ပီ ။ အိ ပ်မက် ကိ
ြပန်ေြပာ က။ ထိ သိ့ေြပာလ င်၊ အိ ပ်မက်အနက်ကိ ေဘာ်ြပ ိင်သည်ကိ ငါသိ မည်ဟ ြပန်၍
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ခါလဒဲဆရာတိ ့ကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီ း၏ အမ အရာကိ ေြဖ ိင်မည်သ၊
ေြမ ကီ းေပ မှာ တေယာက်မ မ ှ ိ ပါ။ အဘယ်မည်ေသာ ှ င်ဘရင်သည် ဘန်းတန်ခိး
ကီ းေသာ်လည်း၊ မာဂပညာ ှ ိ ၊ ေဗဒင်တတ်၊ ခါလဒဲ ဆရာတိ ့ကိ ဤသိ ့ေမးြမန်းေလ့မ ှ ိ ပါ။ ၁၁
အ ှ င်မင်း ကီ း ေမးြမန်းေတာ်မေသာအရာသည် ခက်ခဲေသာ အရာြဖစ်ပါ၏။ လပကတိ ှ င့်
မဆက်ဆံ ေသာ ဘရားမှတပါး အဘယ်သမ အ ှ င်မင်း ကီ း ေ ှ ေတာ်
့
၌ မထတ်မေဘာ် ိင်ပါဟ
တဖန်ြပန် ကား ေလ ာက်ထား က၏။ ၁၂ ထိ စကားကိ ကားေတာ်မလ င် ြပင်းစွ ာ အမျက်
ေတာ်ထွက်၍၊ ဗာဗလန် မိ ့၌ ှ ိ သမ ေသာ ပညာ ှ ိ တိ့ကိ ပယ် ှ င်းေစဟအမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၃
ထိ အမိ န့်ေတာ်ဆင့်၍ ဒံ ေယလ ှ င့် သ၏ အေပါင်းအေဘာ်တိ့ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ ှ ာ ကေသာ်၊ ၁၄
ဒံ ေယလက၊ ှ င်ဘရင်၏အမိ န့်ေတာ်သည် အဘယ်ေ ကာင့် ဤမ ေလာက် လျင်ြမန်သနည်းဟ၊
၁၅ ဗာဗလန်ပညာ ှ ိ တိ့ကိ ပယ် ှ င်းြခင်းငှ ါ ထွ က် သွ ားေသာ ကိ ယ်ရံေတာ်မးအာ တ်ကိ

သတိ ပညာ ှ င့် ေမးြမန်း၍၊ အာ တ်သည် ထိ အေ ကာင်းကိ ကားေြပာ လ င်၊

၁၆

ဒံ ေယလသည် နန်းေတာ်သိ့ ဝင်၍ အိ ပ်မက် ေတာ်ကိ ေြဖရေသာ ေန့ရက်အချိန်ကိ
ေပးေတာ်မမည် အေ ကာင်း အသနားေတာ်ခံ ပီ းမှ၊ ၁၇ မိ မိအိမ်သိ့ြပန်သွား၍၊ ထိ အေ ကာင်းကိ
မိ မိ အေပါင်းအေဘာ် ဟာနနိ၊ မိ ေ ှ လ၊ အာဇရိ တိ့အား ကားေြပာ၍၊ ၁၈ ငါတိ ပသည်
အြခားေသာ ဗာဗလန်ပညာ ှ ိ တိ့

ှ င့်အတ မေသမေပျာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဤနက်နဲေသာ

အရာ၌က ဏာ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ ရမည်အေ ကာင်း၊ ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်ကိ
ဆေတာင်း ကကန် အံ့ ဟေြပာဆိ ၏။ ၁၉ ညဥ့်အခါ ဗျာဒိ တ်ေတာ်အားြဖင့် ထိ နက်နဲေသာ
အရာကိ ဒံ ေယလအား ဘရားသခင်ေဘာ်ြပေတာ်မ၏။

၂၀ ထိ အခါ ဒံ ေယလသည်

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င် ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းလျက်၊ ဘရား သခင်၏
နာမေတာ်သည် ထာဝရမဂလာ ှ ိ ပါေစ သတည်း။ ပညာ ှ င့်၎င်း၊ အစွ မ်းသတိ ှ င့်၎င်း ြပည့်စံ
ေတာ်မ၏။ ၂၁ ကာလအချိန် ဥတများကိ ေြပာင်းလဲ ေစေတာ် မ၏။ ှ င်ဘရင်တိ့ကိလည်း
ှ ိမ့ ်ချချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ပညာ ှ ိ တိ့အားပညာကိ ေပးေတာ်မ၏။ ဥာဏ် ှ ိ ေသာ သတိ ့သည်
ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်သာ၊ ထိ းထွ င်း၍ နားလည်တတ် က၏။ ၂၂ နက်နဲခက်ခဲေသာ အရာတိ ့ကိ
ထင် ှ ားစွ ာ ြပေတာ်မ၏။ ေမှာင်မိက်၌ ှ ိ သမ တိ ့ကိ သိ ြမင်၍ အလင်း ၏တည်ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။
၂၃ အက ်ပ် ဘိ းေဘးတိ ့၏ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ် အား ပညာအစွ မ်းသတိ ကိ ေပးသနား၍၊
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အက ်ပ်တိ့ ဆေတာင်းသည်အတိ င်း၊

ှ င်ဘရင်၏ အိ ပ်မက်ကိ ဖွ င့ ်ြပေတာ် မေသာ

ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းေထာမနာ ပပါ၏ဟ ဒံ ေယလ မက်ဆိ ပီ းမှ၊ ၂၄ ဗာဗလန်ပညာ ှ ိ တိ့ကိ
ပယ် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ၊

ှ င်ဘရင်ခန့်ထားေတာ်မေသာ

အာ တ်ထံသိ ့သွား၍၊

ဗာဗလန်

ပညာ ှ ိ တိ့ကိ မလပ် ကံ ပါ ှ င့်။ အက ်ပ်ကိ အထံ ေတာ်သိ့ေခ သွ င်းပါ။ အက ်ပ်သည် အိ ပ်မက်
ေတာ် ှ င့် အနက်ကိေဘာ်ြပ၍ ေလ ာက်ပါမည်ဟဆိ ၏။ ၂၅ ထိ အခါ အာ တ်သည် ဒံ ေယလကိ
အလျင်

တေဆာ အထံ ေတာ်သိ့ ေခ သွ င်း ပီ းလ င်၊ အိ ပ်မက်ေတာ်

ှ င့်အနက်ကိ

အ ှ င်မင်း ကီ းအား ေဘာ်ြပ ိင်ေသာ သတေယာက်ကိ ယဒအမျိုး လက်ရလတိ ့တွင် အက ်ပ်
ေတွ ့ပါ ပီ ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၂၆ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါြမင်မက်ေသာ အိ ပ်မက်ကိ ြပန်ေြပာ၍
အနက်ကိ ေဘာ်ြပ ိင်သေလာဟ၊ ေဗလတ ှ ာ ဇာအမည် ှ ိ ေသာ ဒံ ေယလကိ ေမးေတာ်မလ င်၊
၂၇ ဒံ ေယလက၊ အ ှ င်မင်း ကီ းေမးြမန်းေတာ်မ ေသာအရာကိ ပညာ ှ ိ ၊ ေဗဒင်တတ်၊ မာဂဆရာ၊

အနာ ဂတိ ဆရာတိ ့သည် အ ှ င်မင်း ကီ းအား ေဘာ်ြခင်းငှ ါ မတတ် ိင် ကပါ။ ၂၈ နက်နဲေသာ
အရာတိ ့ကိ ဖွ င့ ်ြပ၍၊ ေနာင်ကာလ၌ ြဖစ်လတံ့ ေသာ အရာတိ ့ကိ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီ းအား
ကားေြပာေတာ်မေသာ ဘရားသခင်တဆသည် ေကာင်း ကင်ဘံ မှာ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၂၉
အ ှ င်မင်း ကီ း၊ ေနာင်၌ ြဖစ်လတံ့ ေသာ အရာ တိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်သည် စက်ေတာ်ေခ ၍
ေြမာ်လင့်ေတာ် မ၏။ နက်နဲေသာအရာကိ ဖွ င့ ်ြပေတာ်မေသာ ဘရား သည် ေနာင်ကာလ၌
ြဖစ်လတံ့ ေသာ အရာတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်အားြပေတာ်မ၏။ ၃၀ ဤနက်နဲေသာအရာကိ ကား၊
အြခားေသာ သတဝါအေပါင်းတိ ့ထက် အက ်ပ်သာ၍ ပညာ ှ ိ ေသာ ေ ကာင့်၊ အက ်ပ်အား
ဘရားသခင် ဖွ င့ ်ြပေတာ်မသည် မဟတ်ပါ။ ကိ ယ်ေတာ်သည် စိ တ် ှ လံ းေတာ်၏ အထင်ကိ
နားလည်မည်အေ ကာင်း၊ ထိ အနက်ကိ အက ်ပ်ြပန် ကား ေလ ာက်ထားစိ မ့ ်ေသာငှ ါသာ
ဘရားသခင် ဖွ င့ ်ြပေတာ် မ၏။ ၃၁ အ ှ င်မင်း ကီ း၊ စက်ေတာ်ေခ ၍ ြမင်မက်ေတာ် မေသာ
ပါ ံ ဟမကား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကည့် ၍ ပ်တ ကီ းကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ထးြမတ်ေသာ
အေရာင်အဝါ ှ င့် ြပည်စံ ၍၊ ကီ းြမင့်ေသာ ထိ ပ်တသည် ေ ကာက်မက် ဘွ ယ်ေသာ
ပံ သဏာန်ကိေဆာင်လျက် ကိ ယ်ေတာ်ေ ှ ့၌ တည် ှ ိ ၏။

၃၂ သ၏ ဦ းေခါင်းသည်

ေ စင်ြဖစ်၏။ ရင်ပတ် ှ င့် လက် ှ စ်ဘက်သည် ေငွ ြဖစ်၏။ ၃၃ ဝမ်း ှ င့်ေပါင် ှ စ်ဘက်သည်
ေ ကးဝါြဖစ်၏။

ေြခသလံ း ှ စ်ဘက်သည်

သံ တပိ င်းသ ွတ်တပိ င်းြဖစ်၏။

သံ ြဖစ်၏။

၃၄ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ေြခဘဝါး ှ င့်

ဖမိ း

သည်

ကည့် ေတာ်မစဥ်၊ လက်ြဖင့်

မထမလပ်ဘဲ အလိ လိြဖစ်ေသာ ေကျာက်တလံ းသည် သံ ှ င့်သ ွတ်ြဖစ်ေသာ ပ်တ၏ေြခကိ
ထိ ခိက်၍ ချိုးဖဲ့ သည် ှ ိ ေသာ်၊ ၃၅ သံ ၊ သ ွတ်၊ ေ ကးဝါ၊ ေငွ ၊ ေ တိ ့သည် ကျိုးပဲ့ ေ ကမွ လျက်၊
ေ ွကာလ၌

ဒံ ေယလ

ေကာက်နယ်တလင်း

အမန့်

ကဲ့ သိ ့ြဖစ်သြဖင့်၊

ေလတိ က်လင့်၍
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သတိ ့ေနရာမ ှ ိ ၊ ေပျာက်ေလ၏။

ပ်တကိ ထိ ခိက်ေသာ ေကျာက်မကား၊ တိ းပွ ားသြဖင့်

ေတာင် ကီ းြဖစ်၍၊ ေြမ ကီ းတြပင်လံ းကိ ဖံ းလမ်းသည်ဟ ြမင်မက်ေတာ်မ၏။

၃၆

ယခတွ င်

၃၇

အိ ပ်မက်ေတာ်၏အနက်ကိ

ေဘာ်ြပ၍

နားေတာ်ေလ ာက်ပါမည်။

အ ှ င်မင်း ကီ း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဘရင်တိ့၏ ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်
ဘရားသခင် သည်

ိင်ငံ ှ င့်တကွ တန်ခိးအာ ေဘာ်အစွ မ်းသတိ ဘန်းအသေရကိ

ကိ ယ်ေတာ်အား ေပးေတာ်မ ပီ ။

၃၈ လေနရာ

ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့် ေြမ ကီ းသား တိ ရ စာန်၊

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်များတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်လက်၌ အပ် ေပး၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အလံ းစံ တိ ့ကိ အပ်စိးရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ပ်တ၏ ေ ဦ း

ေခါင်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ကိ ယ်ေတာ်ေနာက်၌ ကိ ယ်ေတာ်၏ ိင်ငံ ေလာက်မြမတ်ေသာ
ိင်ငံတခသည် တည်ေထာင်လိမ့ ် မည်။ ထိ ေနာက်၊ ေြမ ကီ းတြပင်လံ းကိ အပ်စိးေသာ
ေ ကးဝါ ိင်ငံတည်းဟေသာ တတိ ယ ိင်ငံတည်ေထာင် လိ မ့ ်မည်။ ၄၀ စတတ ိင်ငံသည်
သံ ကဲ့ သိ ့ခိင်မာေသာ
ချိုးဖဲ့ ၍
၄၁

ိင်ငံ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ သံ သည်

ိင်သကဲ့ သိ ့၊
ပ်တ၏ေြခ ှ င့်

စတတ ိင်ငံသည်
ေြခေချာင်းတိ ့သည်

အြခားေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ချိုးဖဲ့ ှ ိပ်စက်ြခင်း
သ ွတ်

ြမင်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ အချင်းချင်းကွဲ ြပားေသာ

တပိ င်း

ကိ

ပလိ မ့ ်မည်။

သံ တပိ င်း ှ ိ သည်ကိ

ိင်ငံြဖစ်လိမ့ ်မည်။ သိ ့ေသာ် လည်း

ဖတ်ေသာသ ွတ် ှ င့် သံ ေရာေ ှ ာသည်ကိ ြမင် ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ သံ သည်ခိင်မာြခင်း
သတိ ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၄၂ ေြခေချာင်းတိ ့သည် သံ တပိ င်းသ ွတ်တပိ င်း ြဖစ်သည် ှ င့်အညီ ၊
ထိ ိင်ငံသည်

ခိ င်မာြခင်း ှ င့်၎င်း၊

ကျိုးပဲ့ ြခင်း ှ င့်၎င်းဆက်ဆံလိ မ့ ်မည်။

၄၃

ဖတ်ေသာသ ွတ် ှ င့် သံ ေရာေ ှ ာသည်ကိ ြမင် ေတာ်မသည် ှ င့် ေလျာ်စွာ၊ ိင်ငံသားတိ ့သည်
အြခား

ေသာ

လမျိုးသားတိ ့ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ် ကလိ မ့ ်မည်။

သိ ့ေသာ်

လည်း၊

သ ွတ် ှ င့်သံ မေရာေ ှ ာ ိင်သကဲ့ သိ ့၊ သတိ ့သည် အချင်းချင်း ေပါင်းေဘာ်၍ မသင့် ိင် က။ ၄၄
လက် ှ င့်မထမလပ်ဘဲ ေကျာက်တလံ းသည် ေတာင်ေပ ကအလိ လိ ပဲ့ကွ ာ၍၊ ၄၅ သံ ေ ကးဝါ၊
သ ွတ်၊ ေငွ ၊ ေ တိ ့ကိ ချိုးဖဲ့ သည်ကိ ြမင်ေတာ်မသည် အေ ကာင်းအရာမှာ၊ ပျက်စီးြခင်းသိ ့
မေရာက် ီင်ေသာ
ဘရားသခင်သည်

ိင်ငံတခကိ

ထိ မင်း ကီ းများ

တည်ေထာင်ေစေတာ်မမည်။

လက်ထက်၌

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်

ထိ ိင်ငံသည်

အြခားေသာ

လမျိုးလက်သိ့ မေရာက်ရဘဲ ၊ အထက်ဆိခဲ့ ပီ းေသာ ိင်ငံ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ချိုးဖဲ့ ဖျက်ဆီး၍
အစဥ်အ မဲ တည်လိမ့ ်မည်။ ထိ သိ့ေနာက်၌ ြဖစ်လတံ့ ေသာအရာတိ ့ကိ ကီ းြမတ်ေတာ် မေသာ
ဘရားသခင်သည် အ ှ င်မင်း ကီ းအား ကားေြပာ ေတာ်မ၏။ အိ ပ်မက်ေတာ်ေ ွေလျာ
့
့ ြခင်းမ ှ ိ ။
အနက် သည်လည်း မှန်ပါ၏ဟ ဒံ ေယလသည် အထံ ေတာ်၌ ေလ ာက်ထား၏။ ၄၆ ထိ အခါ

ဒံ ေယလ
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ေနဗခဒ်ေနဇာ

မင်း ကီ းသည်

ြပပ်ဝပ်၍

ဒံ ေယလကိ

ှ ိ ခိးကိ းကွ ယ် ပီ းလ င်၊

ပေဇာ်သကာ ပြခင်းငှ ါ၎င်း၊ နံ သ
့ ာမျိုးကိ မီ း ိ ့၍ ဆပ်ကပ်ြခင်းငှ ါ၎င်း စီ ရင် ေတာ်မလျက်၊ ၄၇
ကိ ယ်ေတာ်သည်

ဤနက်နဲေသာအရာကိ

ဖွ င့ ်ြပ

ိင်သည်ြဖစ်၍၊ အကယ်စင်စစ်

ကိ ယ်ေတာ်၏ ဘရား သခင်သည် ဘရားတိ ့၏ဘရား၊ ဘရင်တိ့၏ အ ှ င်၊ နက်နဲေသာ
အရာကိ ဖွင့ ်ြပေတာ်မေသာ သခင်ြဖစ် ေတာ်မ၏ဟ မိ န့်ေတာ်မ၍၊

၄၈ ဒံ ေယလကိ

ချီးေြမာက်လျက်၊ များစွ ာေသာ ဆလပ်သပ်ပကာ တိ ့ကိေပး၍၊ ဗာဗလန် ိင်ငံတွ င် ဝန် ကီ း
အရာ၌၎င်း၊ ဗာဗလန်ပညာ ှ ိ တိ့ကိ အပ်စိးေသာ ဝန်အရာ၌၎င်း ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၄၉ ထိ အခါ
ဒံ ေယလသည် သံ ေတာ်ဦးတင်ေသာ ေ ကာင့်၊ မင်း ကီ းသည် ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေန
ေဂါတိ ့ကိ ဗာဗလန် ိင်ငံတွ င် ဝန်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ် မ၏။ ဒံ ေယလသည် နန်းေတာ်ဦး၌
ေနရေလ၏။

၃ တရံ ေရာအခါ

ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီ းသည်

အနံ ေြခာက်ေတာင် ှ ိ ေသာ ေ

အြမင့်

အေတာင်ေြခာက်ဆယ်၊

ပ်တကိ လပ် ပီ းမှ၊ ဗာဗလန် ေကျးလက် ဒရလွ င်ြပင်၌

တည်ထားေတာ်မ၍၊ ၂ ေစာ်ဘွား၊ မိ ဝ့ န်၊ စစ်ကဲ၊ တရားသ ကီ း၊ အခွ န်ေတာ်ဝန်၊ တိ င်ပင်မးမတ်၊
မိ စ့ ာေရး၊ ိင်ငံေတာ် အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့သည် မင်း ကီ းတည်ထားေတာ်မေသာ ပ်တကိ
သာဓအ ေမာဒနာေခ ေသာပွဲ သိ့ စေဝးေစ ြခင်းငှ ါ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၍၊ ၃ ေစာ်ဘွား၊ မိ ဝ့ န်၊
စစ်ကဲ၊

တရားသ ကီ း၊

မိ စ့ ာေရး၊

ိင်ငံေတာ်

အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့သည် စေဝးေရာက်လာ၍၊ တည်ထား ေတာ်မေသာ

ပ်တေ ှ မ့ ှ ာ

ရပ်ေန က၏။

အခွ န်ေတာ်ဝန်၊

တိ င်ပင်မးမတ်၊

၄ ထိ အခါ သံ ေတာ်ဆင့်တေယာက်က၊ အသီ းသီ း အြခားြခားေသာ

ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ လအမျိုး မျိုးတိ ့၊

၅ တံ ပိ း၊ ခရာ၊ ေစာင်း၊ ပေလွ ၊

တေယာ၊ ပတ်သာ အစ ှ ိ ေသာ တရိ ယာမျိုးတီ းမတ်ြခင်းအသံ ကိ
ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီ း တည်ထားေတာ်မေသာ ေ
မြပပ်ဝပ်မကိ းကွ ယ်ဘဲေနေသာသ
ချက်ြခင်းချပစ်ေစဟ

မည်သည်ကိ

အမိ န့်ေတာ်ြမတ် ှ ိ သည်ဟ

ကားေသာ အခါ၊

ပ်တကိ ြပပ်ဝပ်ကိးကွ ယ်ရ ကမည်။ ၆
မီ းေလာင်လျက် ှ ိ ေသာ
ဟစ်ေ ကာ်၏။

၇

မီ းဖိ ထဲသိ့
ထိ ေ ကာင့်၊

လအေပါင်းတိ ့သည် တံ ပိ း၊ ခရာ၊ ေစာင်း၊ ပေလွ ၊ တေယာ၊ ပတ်သာ အစ ှ ိ ေသာ တရိ ယာ မျိုး
တီ းမတ်ြခင်း အသံ ကိ ကားေသာအခါ၊ အသီ းသီ း အြခားြခားေသာ ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ
လအမျိုး မျိုးအေပါင်းတိ ့သည် ြပပ်ဝပ်၍၊ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီ း တည်ထားေသာ ေ

ပ်တကိ

ကိ းကွ ယ် က၏။ ၈ ထိ အခါ၊ ခါလဒဲလအချို ့တိ့သည် ေနဗခဒ်ေနဇာ မင်း ကီ းထံ ေတာ်သိ့
ချဥ်းကပ်လျက်၊ ၉ အ ှ င်မင်း ကီ း၊ အသက်ေတာ်အစဥ်အ မဲ ှ င်ပါ ေစ။ ၁၀ တံ ပိ း၊ ခရာ၊ ေစာင်း၊
ပေလွ ၊ တေယာ၊ ပတ်သာ အစ ှ ိ ေသာ တရိ ယာမျိုးတီ းမတ်ြခင်းအသံ ကိ ကားေသာ

ဒံ ေယလ
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သ ှ ိ သမ တိ ့သည် ေ

ပ်တကိ ြပပ်ဝပ်ကိးကွ ယ် ရ ကမည်။ ၁၁ မြပပ်ဝပ်မကိ းကွ ယ်ဘဲ

ေနေသာသမည်သည်ကိ

မီ းေလာင်လျက် ှ ိ ေသာ

မီ းဖိ ထဲသိ့ချပစ်ေစဟ

အမိ န့်

ေတာ်ြမတ် ှ ိ ပါ၏။ ၁၂ အ ှ င်မင်း ကီ း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဗာဗလန် ိင်ငံ တွ င် ဝန်အရာ၌
ခန့်ထားေတာ်မေသာ ယဒလ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါအမည် ှ ိ ေသာ သတိ ့
သည်

အာဏာေတာ်ကိ

ပမာဏမ ပပါ။

တည်ထားေတာ်မေသာ ေ

ကိ ယ်ေတာ်၏

ဘရားတိ ့ကိ

ဝတ်မ ပပါ။

ပ်တကိ လည်း မကိ းကွ ယ်ပါဟ၊ ယဒလတိ ့ကိ အြပစ် တင်၍

ေလ ာက်ထား က၏။ ၁၃ ထိ အခါ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီ းသည် ြပင်းစွ ာ အမျက်ထွက်၍၊
ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါတိ ့ကိ ေခ ေချဟမိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ သတိ ့သည် အထံ
ေတာ်သိ့ ေရာက်လ င်၊ ၁၄ ဟယ်၊ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါတိ ့၊ ငါ၏ဘရားတိ ့ကိ
ဝတ်မ ပေလာ။ ငါတည်ထားေသာ ေ

ပ်တကိ မကိ းကွ ယ်ေလာ။ ၁၅ ယခတွ င် တံ ပိ း၊ ခရာ၊

ေစာင်း၊ ပေလွ ၊ တေယာ၊ ပတ်သာအစ ှ ိ ေသာ တရိ ယာမျိုးတီ းမတ်ြခင်း အသံ ကိ
ကားေသာအခါ၊ ငါလပ်ေသာ ေ

ပ်တကိ ြပပ်ဝပ် ကိ းကွ ယ်အ့ံ ေသာငှ ါ အသင့်ေန က။

သိ ့မဟတ်လ င်၊ မီ းေလာင်လျက် ှ ိ ေသာ မီ းဖိ ထဲသိ့ ချက်ြခင်းချပစ်မည်။ ငါ၏လက်မှ
ကယ်လတ် ိင်ေသာ ဘရားကား၊ အဘယ် ဘရား ှ ိ သနည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ှ ာဒရက်၊
ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါတိ ့ကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီ း ေနဗခဒ်ေနဇာ၊ အက ်ပ်တိ့သည်
ဤအမ၌

ြပန်ေလ ာက်ရမည်အေ ကာင်းမ ှ ိ ပါ။

ဘရားသခင်သည်မီးေလာင်လျက် ှ ိ ေသာ
ိင်ေတာ်မ၏။

ကိ ယ်ေတာ်၏

မီ းဖိ ထဲကအက ်ပ်တိ့ကိ

လက်မှလည်း

ထိ သိ့ကယ်လတ်ေတာ်မမေသာ်လည်း

အက ်ပ်တိ့ကိးကွ ယ်ေသာ

၁၇

အ ှ င်

ကယ်လတ်

ကယ်လတ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
မင်း ကီ း၊

အက ်ပ်တိ့သည် ဝတ်မ ပပါ။ တည်ထားေတာ်မေသာ ေ

၁၈

ကိ ယ်ေတာ်၏ဘရားတိ ့ကိ

ပ်တကိ လည်း မကိ းကွ ယ်ပါဟ

ြပန်ေလ ာက် က၏။ ၁၉ ထိ အခါ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီ းသည် ြပင်းစွ ာ အမျက်ထွက်သြဖင့်၊
ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါ တိ ့ကိ ကည့် ၍ မျက် ှ ာေတာ်ပျက်လျက်၊ မီ းဖိ ကိ
အရင်ထက် ခနစ်ဆတိ း၍ ပေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ၂၀ ခွ န်အား ကီ းေသာ စစ်သရဲ တိ့သည် ှ ာဒရက်၊
ေမ ှ က်၊

အေဗဒေနေဂါတိ ့ကိ

တပ်ေ ှ ာင်၍၊

မီ းေလာင်

လျက် ှ ိ ေသာ

မီ းဖိ ထဲသိ့

ချပစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ၂၁ ထိ သသံ းေယာက်တိ့ကိ ေပါင်းဘီ ၊ အကျ၊
ဝတ်လံ အစ ှ ိ သည် တိ ့ ှ င့်တကွ တပ်ေ ှ ာင်၍၊ မီ းေလာင်လျက်
ချပစ် ကေသာအခါ၊

၂၂

ှ င်ဘရင်၏

ှ ိ ေသာ မီ းဖိ ထဲသိ့

အမိ န့်ေတာ်ကျပ်တည်း၍

မီ းဖိ

သည်

အလွ န်ပေသာေ ကာင့်၊ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒ ေနေဂါတိ ့ကိ ဆွဲ ချေသာ သတိ ့သည်
မီ းလံ အ ှ ိ န်ေ ကာင့် ေသ က၏။

ဒံ ေယလ

၂၃ ထိ သသံ းေယာက်တိ့မကား၊ တပ်ေ ှ ာင်လျက်
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ြပင်းစွ ာေလာင်ေသာ မီ းဖိ ထဲသိ့ ကျေရာက်ေလ၏။ ၂၄ ထိ အခါ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီ းသည်
အံ့ သ

မိ န်းေမာ၍ အလျင်တေဆာထ ပီ းလ င်၊ လသံ းေယာက် တိ ့ကိ တပ်ေ ှ ာင်၍ မီ းထဲ သိ့

ချပစ်သည် မဟတ်ေလာဟ တိ င်ပင်မးမတ်တိ့အား ေမးေတာ်မ၏။ မးမတ်တိ့က လည်း၊
မှန်ပါ၏ဘရားဟ ြပန်ေလ ာက် ကလ င်၊ ၂၅ ှ င်ဘရင်က၊ လေလးေယာက်တိ့သည် မတပ်
မေ ှ ာင်ဘဲ မီ းထဲ ၌သွ ားလာ၍ ေဘးဥပဒ် ှ င့် ကင်းလွ တ် သည်ကိ ငါြမင်သည်တကား။
စတတသသည်

ဘရားသား ၏ အဆင်းသဏာန် ှ ိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၍၊

၂၆

မီ းေလာင်လျက် ှ ိ ေသာ မီ းဖိ ဝနားသိ ့ ချဥ်းကပ် ပီ းလ င်၊ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရားသခင်၏က န်၊
ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါတိ ့၊ ထွ က်၍လာ ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
သတိ ့သည် မီ းထဲ က ထွ က်လာ က၏။ ၂၇ ေစာ်ဘွား၊ မိ ဝ့ န်၊ စစ်ကဲ၊ အတွ င်းဝန်တိ့သည်
ဝိ င်း၍မီ းမေလာင် ိင်ေသာ
မ မိ က်၊
၂၈

ဝတ်လံ လည်း

ေနဗခဒ်ေနဇာ

ထိ သတိ ့ကိ
ြခားနားြခင်း

မ ှ ိ၊

မင်း ကီ းကလည်း၊

ဘရားသခင်သည် မဂလာ

ကည့် က၏။

သတိ ့ဆံြခည်တပင်မ

မီ းေလာင်ေသာအနံ လ
့ ည်းကင်းလွ တ်၏။

ှ ာဒရက်၊

ေမ ှ က်၊

အေဗဒေနေဂါတိ ့၏

ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ မိ မိတိ့ဘရားမှတပါး၊ အြခားေသာ

ဘရားကိ ဝတ် ပကိ းကွ ယ်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း၊

ဘရားသခင်ကိ

ယံ ကည်ကိးစား၍ မင်း ကီ းအမိ န့်ေတာ်ကိ ဆန်လျက်၊ မိ မိတိ့ကိယ်ကိပင် အပ် ှ ံ ေသာ
က န်ေတာ်ရင်း တိ ့ ှ ိ ရာသိ ့၊ ထိ ဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင်တမန်ကိ ေစလတ်၍
ကယ်တင်ေတာ်မ ပီ ။ ၂၉ ထိ ေ ကာင့်၊ အရပ်ရပ်တိ့၌ ေန၍အသီ းသီ းအြခားြခား ေသာ
ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ လအမျိုးမျိုးတိ ့တွင် တစံ တေယာက်ေသာသသည်၊ ှ ာဒရက်၊
ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါတိ ့၏ ဘရားသခင်အားြပစ်မှားေသာ စကားကိ ေြပာလ င်၊ ထိ သကိ
အပိ င်းပိ င်းစဥ်းေစ။ သ၏အိ မ်ကိလည်း ေနာက်ေချးပံ ြဖစ်ေစဟ ငါအမိ န့်ေတာ်
အေ ကာင်းမကား၊ ထိ မ ေလာက်ေသာ ကယ်တင်

ြခင်းကိ

ှ ိ ၏။

ထိ ဘရားသခင်မှတပါး

အဘယ်ဘရားမ မ ပ ိင် ဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ၃၀ ဗာဗလန် ိင်ငံတွ င် ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊
အေဗဒ ေနေဂါတိ ့ကိ ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။

၄ ငါ ေနဗခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး ကားမှာလိက်သည်။ ေြမ ကီးတြပင်လံ း၌ အရပ်ရပ်ေန၍
အသီ းသီ း အြခားြခား ေသာ ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာလမျိုးတကာတိ ့၊ သင်တိ့၌
ငိ မ်ဝပ်ချမ်းသာြခင်းများြပားေစေသာ။ ၂ ြမင့်ြမတ်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည် ငါ၌
ပေတာ်မေသာ နိမိတ်လကဏာ၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ ြပြခင်းငှ ါ ငါအလိ ှ ိ ၏။
နိမိတ်လကဏာေတာ်သည်
တန်ခိး ှ င့်ြပည်စံ ေပ၏။

ဒံ ေယလ

အလွ န် ကီ းေပ၏။

အံ့ ဘွ ယ်ေသာ

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်

၃

အမေတာ်လည်း
ထာဝရ ိင်ငံြဖစ်၏။
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အာဏာစက်ေတာ်လည်း ကမာအဆက်ဆက် တည်ေတာ် မ၏။ ၄ ငါေနဗခဒ်ေနဇာသည်
နန်းေတာ်၌ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေန၍ စည်းစိ မ် ကီ းစဥ်အခါ၊ ၅ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အိ ပ်မက်ကိ
ြမင်၍၊ သာလွ န်ေပ မှာ အိ ပ်လျက် စိ တ်ထဲ၌ အာ ံ ပေသာ ပါ ံ အားြဖင့် တန်လပ်ြခင်းသိ ့
ငါေရာက်ေလ၏။

၆ ထိ ေ ကာင့်၊ အိ ပ်မက်အနက်ကိ ငါ့အားေဘာ်ြပ

ေစြခင်းငှ ါ၊

ဗာဗလန်ပညာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့ကိ အထံ ေတာ်သိ့ သွ င်းေစဟ ငါအမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ၇
မာဂပညာ ှ ိ ၊ ေဗဒင်တတ်၊ ခါလဒဲဆရာ၊ အနာ ဂတိ ဆရာတိ ့သည် ဝင် ကလ င်၊ ငါြမင်မက်ေသာ
အိ ပ်မက် ကိ သတိ ့အား ြပေြပာေသာ်လည်း၊ သတိ ့သည် အနက်ကိ မေဘာ်မြပ ိင် က။ ၈
ေနာက်မှ ငါကိ းကွ ယ်ေသာဘရား၏ နာမအား ြဖင့် ေဗလတ ှ ာဇာဟေခ သမတ်၍၊
သန့် ှ င်းေသာ

ဘရားသခင်၏

ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်

ြပည့်စံ ေသာ

ဒံ ေယလ

သည်

ငါ့ထံသိ ့ဝင်လာလ င်၊ ၉ အချင်းမာဂဆရာချုပ် ေဗလတ ှ ာဇာ၊ သင် သည် သန့် ှ င်းေသာ
ဘရားသခင်၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်

ြပည့်စံ သည်ကိ၎င်း၊ နက်နဲေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ဖွ င့ ်ြပ ိင်သည်ကိ၎င်း ငါသိ ၏။ သိ ့ြဖစ်၍၊ ငါြမင်မက်ေသာ အိ ပ်မက်၏ အနက်ကိေဘာ်ြပေလာ့။
၁၀ ငါအိ ပ်ေပျာ်စဥ်တွင် ြမင်မက်သည်ကား၊ ငါ ကည့် ၍ ေြမ ကီ းအ လယ်၌ အရပ်ြမင့်လှ ေသာ

သစ်ပင်တပင် ှ ိ ၏။

၁၁

ထိ အပင်သည်

ကီ းပွ ား၍

ခိ င်မာြခင်းသိ ့

ေရာက်၏။

မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ထိ၍ ေြမ ကီ းစွ န်း တိ င်ေအာင် ထင် ှ ား၏။ ၁၂ အ ွက်လည်းလှ ၏။
သတဝါအေပါင်းတိ ့စား၍ ဝေလာက်ေသာ အသီ း ှ င့်ြပည့်စံ ၏။ ေြမတိ ရ စာန်တိ့သည်
ထိ သစ်ပင်အရိ ပ်၌ ခိ က၏။ အခက်အလက်တိ့၌ ေကာင်း ကင်ငှက်တိ့သည် နားေန က၏။ ၁၃
အိ ပ်ေပျာ်၍ ြမင်မက်စဥ်၊ တဖန်ငါ ကည့် ြပန်

လ င်၊ သစ်ပင်ေစာင့်တည်းဟေသာ

သန့် ှ င်းသတေယာက် သည် ေကာင်းကင်မှ ဆင်းလာ၍၊
အခက်တိ့ကိ

ခတ်ေလာ့။

အသီ းအ ွက်တိ့ကိ

၁၄ သစ်ပင်ကိလှဲေလာ့။

လပ်ေခ ေလာ့။

တိ ရ စာန်တိ့သည်

သစ်ပင်ေအာက်ကထွ က်၍၊ ငှ က်တိ့သည်လည်း အကိ င်း အခက်ထဲက သွ ား ကေစ။ ၁၅
သိ ့ေသာ်လည်း၊ ေြမ၌စွဲ ေသာ အြမစ် ှ င့်တကွ သစ်ငတ်တိ ခင်းထား၍၊ သံ ကိ း၊ ေ ကးဝါ ကိ း ှ င့်
ချည်ေ ှ ာင်သကဲ့ သိ ့ ေသာြမက်ပင်ထဲ၌ ှ ိ ေစေလာ့။ ခနစ် ှ စ်ပတ်လံ း မိ ဃ်းစွ တ်ြခင်းကိ ခံ၍၊
တိ ရ စာန်တိ့ ှ င့် အတ ဆက်ဆံလျက် ြမက်ပင်ကိ စားေစေလာ့။ ၁၆ လစိ တ်သေဘာေပျာက်၍
တိ ရ စာန်စိတ် သေဘာ ှ င့် ြပည့်စံ ေစေလာ့။ ၁၇ အေ ကာင်းမကား၊ အြမင့်ဆံ းေသာဘရားသည်
ေလာကီ ိင်ငံကိ အပ်စိးေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ ေပးလိ ေသာ သတိ ့အား ေပးေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊
ယတ်မာေသာ သတိ ့ကိ ချီးေြမာက်၍ ိင်ငံကိ အပ်ေပးေတာ်မသည်ကိ၎င်း သတဝါတိ ့
သိ နားလည်ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ သစ်ပင်ေစာင့်တိ ့သည် ဤသိ ့စီရင် က ပီ ။ သန့် ှ င်းသတိ ့
သည် အမိ န့်ေတာ်ကိ ေပး က ပီ ဟ ဟစ်ေ ကာ်ေလ၏။ ၁၈ ထိ သိ့ ငါေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီ းသည်

ဒံ ေယလ
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ြမင်မက် ရ ပီ ။ ယခတွ င် အချင်းေဗလတ ှ ာဇာ၊ ငါြမင်ေသာ အိ ပ်မက်အနက်ကိေဘာ်ြပေလာ့။
ငါ့ ိင်ငံတွ င် ပညာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့သည် အနက်ကိ ငါ့အား မေဘာ်မြပ ိင်ေသာ် လည်း၊ သင်သည်
သန့် ှ င်းေသာ ဘရားသခင်၏ ဝိ ညာဥ်

ှ င့်ြပည့်စံ ၍ ေဘာ်ြပ ိင်သည်ဟ ငါသည်

ကိ ယ်ြမင်ေသာ အိ ပ်မက်ကိ ဒံ ေယလအား ြပန်ေြပာ၏။
အမည် ှ ိ ေသာ ဒံ ေယ
ေန၏။

၁၉ ထိ အခါ ေဗလတ ှ ာဇာ

လသည် တနာရီ ေလာက် မိ န်းေမာေတွ ေဝ၍ စိ တ်ပပန်လျက်

ှ င်ဘရင်က၊ အချင်းေဗလ တ ှ ာဇာ၊ အိ ပ်မက် အနက် အဓိ ပါယ်ေ ကာင့်

ပပန်ေသာစိ တ်မ ှ ိ ပါ ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ေဗလတ ှ ာဇာကလည်း၊ အ ှ င်ေစာ၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
မန်းေသာ ရန်သတိ ့အေပ ၌ အိ ပ်မက် အနက် ေရာက်ပါေစေသာ။ ၂၀ ြမင်မက်ေတာ်မစဥ်တွင်
ကီ းပွ ား၍ ခိ င်မာ ထေသာ၊ မိ ဃ်းေကာင်း ကင်သိ့ထိ၍ ေြမ ကီ းတြပင်လံ း၌ ထင် ှ ားထေသာ၊
၂၁ အ ွက်လှလျက်၊ သတဝါ အေပါင်းတိ ့ စား၍ ဝေလာက်ေသာ အသီ း ှ င့် ြပည့်စံ ထေသာ၊

ေြမတိ ရ စာန် တိ ့သည် ေအာက်၌ေန ကသြဖင့်၊ အခက်အလက်တိ့၌ ေကာင်းကင်ငှက်များ
မှီခိနားေနရာြဖစ်ေသာ သစ်ပင် သည်၊

၂၂ အ ှ င်မင်း ကီ း၊ ကိ ယ်ေတာ်ပင် ြဖစ်ပါ၏။

ကိ ယ်ေတာ်သည် ကီ းပွ ား၍ ခွ န်အား ှ င့်ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။ ဘန်းစည်းစိ မ်ေတာ် ကီ းြမင့်၍ မိ ဃ်း
ေကာင်းကင်သိ့ထိ၏။ အာဏာစက်ေတာ်လည်း၊ ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင် ေရာက် ေတာ်မ၏။
၂၃ သစ်ပင်ေစာင့်၊ သန့် ှ င်းသတေယာက်သည် ေကာင်းကင်မှ ဆင်းလာ၍၊ သစ်ပင်ကိ

ခတ်လှဲဖျက် ဆီ းေလာ့။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ေြမ၌စွဲ ေသာ အြမစ် ှ င့်တကွ သစ်ငတ်ကိ ခင်းထား၍
သံ ကိ း၊ ေ ကးဝါ ကိ း ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်သကဲ့ သိ ့ ေသာြမက်ပင်ထဲ၌ ှ ိ ေစေလာ့။ ခနစ် ှ စ်ပတ်လံ း
မိ ဃ်းစွ တ်ြခင်းကိ ခံ ၍၊ ေြမတိ ရ စာန်တိ့ ှ င့် ဆက်ဆံေစဟဆိ သည်မှာ၊ ၂၄ အြမင့်ဆံ းေသာ
ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မ၍၊ အ ှ င်မင်း ကီ းအေပ ၌ ေရာက်ရေသာ ြမင်မက်ေတာ် မချက်၏
အနက်ဟမကား၊ ၂၅ ကိ ယ်ေတာ်ကိ လစထဲ က ှ င်ထတ်၍၊ ေြမ တိ ရ စာန်တိ့ ှ င့်အတ
ေနရာချ ကလိ မ့ ်မည်။
ေပးလိ

ေသာ

အြမင့်ဆံ း

သတိ ့အား

ေသာဘရားသည်

ေပးေတာ်မသည်ကိ

ေလာကီ ိင်ငံကိ

ကိ ယ်ေတာ်မသိ

အပ်စိး၍၊

မမှတ်မှီကာလ၊

ခနစ် ှ စ်ပတ်လံ း ွားကဲ့ သိ ့ ြမက်ကိစား၍၊ မိ ဃ်းစွ တ်ြခင်းကိ ခံ လျက်ေနရမည်။ ၂၆ သစ်ြမစ်၊
သစ်ငတ်ကိ ခင်းထားေစြခင်းငှ ါ စီ ရင် ကသည်အရာမှာ၊ ေကာင်းကင်ဘံ သည် အပ်စိးေ ကာင်း
ကိ ကိ ယ်ေတာ်သိ ပီ းေသာေနာက်၊ ိင်ငံေတာ်သည် လက်ေတာ်မှ မေ ွဘဲ
့ တည်လိမ့ ်မည်။ ၂၇
သိ ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်မင်း ကီ း၊ အက ်ပ်စကားကိ နာယေတာ်မပါ။ တရားေသာ အမကိ ပြခင်း၊
ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့ကိ သနားြခင်းအားြဖင့် ဒစ ိ က်အြပစ်တိ့ကိ ပယ်ြဖတ်ေတာ်မပါ။
ထိ သိ့ ပလ င်၊ ချမ်းသာရေကာင်း ရေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ ဒံ ေယလေလ ာက်ထား၏။ ၂၈
ထိ အမအရာအလံ းစံ တိ ့သည် ေနဗခဒ်ေနဇာ မင်း ကီ း အေပ သိ ့ ေရာက်သည်အေ ကာင်းကား၊

ဒံ ေယလ
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၂၉ တဆယ် ှ စ်လလွ န် ပီ းေသာ်၊ ဗာဗလန်နန်းေတာ် ေပ မှာ စ ကသွ ားလျက်၊ ၃၀ ဤ မိ က
့ ား၊

ငါ့ ိင်ငံတည်ရာ၊ ငါ့ေ ဘန်းေတာ်ကိ ချီးေြမာက်ရာဘိ ့၊ ငါ့တန်ခိး အာ ေဘာ်အားြဖင့် ငါတည်
လပ်ေသာ ဗာဗလန် မိ ့ ကီ း မဟတ်ေလာဟ မက်ဆိ၏။ ၃၁ ထိ စကားကိ မက်ဆိစဥ်ပင်၊
ေကာင်းကင်မှ သက်ေရာက်ေသာ အသံ ဟမကား၊ အိ ေနဗခဒ်ေနဇာ မင်း ကီ း၊ နားေထာင်ေလာ့။
ိင်ငံေတာ်သည် သင့်လက်မှ ေ ွ သ
့ ွ ား ပီ ။ ၃၂ သင့်ကိ လစထဲ က ှ င်ထတ်၍၊ ေြမတိ ရ စာန်တိ့
ှ င့်အတ ေနရာချ ကလိ မ့ ်မည်။ အြမင့်ဆံ းေသာဘရား သည် ေလာကီ ိင်ငံကိ အပ်စိး၍၊
ေပးလိ ေသာသတိ ့အား

ေပးေတာ်မသည်ကိ

မင်း ကီ းမသိ မမှတ်မှီကာလ၊

ခနစ် ှ စ်

ပတ်လံ း ွားကဲ့ သိ ့ ြမက်ကိစားလျက်ေနရမည်ဟ အသံ ြဖစ်ေလ၏။ ၃၃ ထိ စကား ှ င့်အညီ
ေနဗခဒ်ေနဇာ၌ ချက်ြခင်း ြဖစ်၍၊ လစထဲ က

ှ င်ထတ် ကလျက်၊ သသည် ွားကဲ့ သိ ့

ြမက်ကိစား၍ မိ ဃ်းစွ တ်ြခင်းကိ ခံ သြဖင့်၊ ကိ ယ်အေမွ း သည် ေ လင်းတအေတာင်ကဲ့သိ ့၎င်း၊
လက်သည်း

ေြခသည်းတိ ့သည်

ငှ က်ေြခသည်းကဲ့ သိ ့၎င်းြဖစ်၏။

၃၄

ကာလအချိန်ေစ့ေသာအခါ၊ ငါေနဗခဒ်ေနဇာ သည် ေကာင်းကင်သိ့ ေမ ာ် ကည့်၍
သတိ ရြပန်လ င်၊ အြမင့်ဆံ းေသာဘရားကိ ေကာင်း ကီ းေပး၍၊ ထာဝရ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ
ဘရားကိ ချီးမွ မ်းေထာမနာ ပ၏။ အာဏာေတာ်သည် ထာဝရအာဏာြဖစ်၏။ ိင်ငံေတာ်သည်
ကမာအဆက်ဆက်တည်၏။

၃၅

ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့သည်

ေ ှ ေတာ်
့
၌

အဘယ်မ မဟတ်သကဲ့ သိ ့ြဖစ် က၏။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ တိ ့၌၎င်း၊ ေြမ ကီ းသားတိ ့၌၎င်း
အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း

စီ ရင် ပြပင်ေတာ်မ၏။

လက်ေတာ်ကိ

အဘယ်သမ

မဆီ းတား ိင်။ အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဆိ ိင်ေသာသ မ ှ ိ ။ ၃၆ ထိ အခါ
ငါ့စိတ်ပကတိ ြဖစ်ြပန်၍၊ ငါ့ ိင်ငံ၏ အသေရဘိ ့ ယမန်ကဲ့သိ ့ တင့်တယ်ြခင်း အေရာင်အဆင်း
ှ င့်

ြပည့်စံ ၍၊

တိ င်ပင်ေသာ

မးေတာ်

မတ်ေတာ်တိ့သည်

ညီ လာခံ ဝင် ကလ င်၊

ငါ၏အာဏာတည် မဲ တည်၏။ ငါ့ဘန်းအာ ေဘာ်လည်း ယခင်ထက် တိ းပွ ါး၏။ ၃၇ ယခတွ င်
ငါ့ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ေကာင်းကင် ဘံ ၏ အ ှ င်ဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်းေထာပနာ ပ၏။
စီ ရင်ဖန် ဆင်းေတာ်မသမ ေသာ အရာတိ ့သည် သစာ ှ င့် ြပည့်စံ ၍တရား ှ င့် ညီ ေလျာ် က၏။
မာနေထာင် လားေသာ သတိ ့ကိ

ှ ိမ်ချြခင်းငှ ါ တတ် ိင်ေတာ်မ၏ဟ အမိ န့်ေတာ်ကိ

အရပ်ရပ်သိ့ ြပန့်ေစေတာ်မ၏။

၅ တရံ ေရာအခါ ေဗလ ှ ာဇာမင်း ကီးသည် မးမတ်တေထာင်ကိ ေခ ပီးလ င် ကီးစွာေသာ
ပွဲ ကိ လပ်၍၊ မးမတ်တေထာင် ှ င့်တကွ စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်ေတာ်မ၏။ ၂ စပျစ်ရည်ကိ
ြမည်းစမ်းေသာအခါ၊ ေယ

ှ လင် မိ ့ ဗိ မာန်ေတာ် ထဲ ကခမည်းေတာ် ေနဗခဒ်ေနဇာ

သိ မ်းယေဆာင်ခဲ့ေသာ ေ ဖလား၊ ေငွ ဖလားတိ ့ ှ င့် ကိ ယ်ေတာ်တိင်မှစ၍ မင်းသား၊ မိ ဖရား၊
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ေမာင်းမမိ ဿံ တိ ့သည်

ေသာက်ရမည်အေ ကာင်း၊ ထိ ဖလားတိ ့ကိ ယခဲ့ ရမည်ဟ

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊

၃

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ

ဘရားသခင်၏

ဗိ မာန်

ေတာ်တိက်ထဲက သိ မ်းယေဆာင်ခဲ့ေသာ ေ ဖလားတိ ့ကိ ယခဲ့ ၍၊ မင်း ကီ း၊ မင်းသား၊ မိ ဖရား၊
ေမာင်းမမိ ဿံတိ ့သည် ထိ ဖလားတိ ့ ှ င့် ေသာက် က၏။ ၄ စပျစ်ရည်ကိေသာက်၍၊ ေ ွဘရား၊
ေငွ ဘရား၊ ေ ကးဝါဘရား၊ သံ ဘရား၊ သစ်သားဘရား၊ ေကျာက် ဘရားတိ ့ကိ ချီးမွ မ်း က၏။ ၅
ထိ အချိန်နာရီ တွင် လ၏လက်ဖျားသည် ေပ လာ၍ မီ းခံ အထက်၊ နန်းေတာ်အတ်ထရံ
အဂေတ၌

အကရာတင်၍

ြမင်ေတာ်မလ င်၊

ေရးထား၏။

ထိ သိ့ေရးေသာလက်ဖျားကိ

မျက် ှ ာေတာ် ိ းငယ်၍

၆

စိ တ်ပပန်ြခင်းသိ ့

ှ င်ဘရင်

ေရာက်သြဖင့်၊

ခါးဆစ် ပတ်မတတ်ြဖစ်၍ ဒးြခင်းထိ ခိက် သည် ှ ိ ေသာ်၊ ၇ ေဗဒင်တတ်၊ ခါလဒဲဆရာ၊
အနာဂတိ ဆရာ တိ ့ကိ ေခ ေချဟ ဟစ်ေ ကာ် ပီ းလ င်၊ ထိ စာကိ ဘတ်၍ အနက် ကိ
ေဘာ်ြပ ိင်ေသာသသည်

အဝတ်နီကိဝတ်ဆင်၍

လည်ပင်း၌

ေ စလွ ယ်ဆွဲလျက်၊

ိင်ငံေတာ်တွင် တတိ ယ မင်းြဖစ်ေစဟ ဗာဗလန်ပညာ ှ ိ တိ့အား အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၍၊ ၈ ပညာ ှ ိ
ဆရာေတာ်အေပါင်းတိ ့သည် လာ ေရာက် ကေသာ်လည်း၊ ထိ စာကိ မတတ် ိင် က။ အနက်
အဓိ ပါယ်ကိ ှ င်ဘရင်အား မေဟာမေြပာ ိင်ေသာ ေ ကာင့်၊ ၉ ေဗလ ှ ာဇာမင်း ကီ းသည်
အလွ န်စိတ်ပပန်ြခင်း၊

မျက် ှ ာေတာ် ိ းငယ်ြခင်း ှ ိ ၍၊

မးေတာ်မတ်ေတာ်တိ့

သည်

မိ င်လျက်ေန က၏။ ၁၀ ထိ အခါ မယ်ေတာ်မိဖရားသည် ှ င်ဘရင်၏ စကား၊ မးမတ်တိ့၏
စကားကိ ကားသိ လ င်၊ ပွဲ ေတာ်သိ့ ဝင်၍၊ အ ှ င်မင်း ကီ း၊ အသက်ေတာ် အစဥ်အ မဲ ှ င်ပါေစ။
စိ တ်ေတာ်ပပန်ြခင်း မ ှ ိ ပါ ှ င့်။ မျက် ှ ာ ိ းငယ်ေတာ် မမပါ ှ င့်။

၁၁ သန့် ှ င်းေသာ

ဘရားသခင်၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ သတေယာက်သည် ိင်ငံေတာ်တွင် ှ ိ ပါ၏။
ခမည်းေတာ်ဘရားလက်ထက်ေတာ်၌၊ ထိ သတွ င် ဘရားပညာ ှ င့်တေသာ ပညာဥာဏ်သတိ
ထင် ှ ားလျက် ှ ိ ပါ၏။ ထိ သကိ ခမည်းေတာ်ဘရား ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီ း သည် မာဂပညာ ှ ိ ၊
ေဗဒင်တတ်၊ ခါလဒဲဆရာ၊ အနာဂတိ ဆရာတိ ့အေပ တွ င် ဆရာအပ်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်
မ၏။ ၁၂ အေ ကာင်းမကား၊ အိ ပ်မက်အနက်ကိ ဘတ်ြခင်း၊ နက်နဲခက်ခဲေသာအရာကိ
ဖွ င့ ်ြပြခင်း၊

ပစာအေမးကိ

ေြဖြခင်းငှ ါ

တတ်စွမ်း ိင်

ေသာဥာဏ်ပညာ

ှ င့်တကွ ၊

ထးဆန်းေသာစိ တ်ဝိညာဥ်သည် ဒံ ေယလ အမည် ှ ိ ေသာ ထိ သတွ င် ထင် ှ ားလျက် ှ ိ ပါ၏။
ေဗလတ ှ ာဇာဟေသာ ဘွဲ ့နာမကိ လည်း ှ င်ဘရင် ေပးသနား ေတာ်မ၏။ ထိ ဒံေယလကိ
ေခ ေတာ်မလ င်၊ အနက်ကိ ေဟာေြပာပါလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၁၃ ဒံ ေယလကိ
အထံ ေတာ်သိ့ ေခ သွ င်းေလ၏။ ှ င်ဘရင်က၊ ငါ့ခမည်းေတာ်ဘရားသည် ယဒြပည်က
သိ မ်းယေတာ်မခဲ့ ၍၊ ယဒလစ၌ ပါေသာဒံ ေယလ မှန်သေလာ။ ၁၄ သင်သည် ဘရားသခင်၏
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ဝိ ညာဥ် ှ င့်၎င်း၊

ထးဆန်းေသာ

ပညာဥာဏ်သတိ ှ င့်၎င်း

ြပည့်စံ သည်ဟ

သင်၏

သိ တင်းကိ ငါ ကား၏။ ၁၅ ထိ စာကိ ဘတ်၍ အနက်ကိ ငါ့အား ေဘာ်ြပေစ

ြခင်းငှ ါ

ေဗဒင်တတ်ပညာ ှ ိ တိ့ကိ ငါ့ထံသိ ့သွင်းေသာ် လည်း၊ သတိ ့သည်အနက်ကိ မေဘာ်မြပ ိင် က။
၁၆ သင်သည် အနက်များကိ ေဘာ်ြပ၍ ပစာ အေမးတိ ့ကိ ေြဖ ိင်သည်ဟ ငါ ကား ပီ းအတိ င်း၊

ထိ စာကိ ဘတ်၍ အနက်ကိငါ့အားေဘာြပ ိင်လ င်၊ အဝတ်နီကိဝတ်ဆင်၍ လည်ပင်း၌
ေ စလွ ယ်ဆွဲလျက်၊ ိင်ငံေတာ်တွင် တတိ ယမင်းြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၁၇
ဒံ ေယလကလည်း၊ ဆေတာ်လပ်ေတာ်ကိ ကိ ယ်ေတာ်၌ ှ ိ ေစေတာ်မပါ။ ေပးလိ ေသာအရာများကိ
အြခားသအား ေပးသနားေတာ်မပါ။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ထိ စာကိ ဘတ်၍
အနက်ကိေဘာ်ြပပါမည်။ ၁၈ အ ှ င်မင်း ကီ း၊ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရားသခင် သည် ခမည်းေတာ်
ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီ း၌ ိင်ငံေတာ် ှ င့်တကွ ေ ဘန်းေတာ်ြမတ်၊ ဂဏ်အသေရေတာ်ကိ
ေပးသနားေတာ်မ၏။
အရပ်ရပ်တိ့၌

ေန၍

၁၉ ေပးသနားေတာ်မေသာ ထိ ေ ဘန်းေတာ်ြမတ်

အသီ းသီ းအြခားြခားေသာ

ဘာသာစကားကိ

ေ ကာင့်၊
ေြပာေသာ

လမျိုးတကာတိ သ
့ ည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေ ကာက် ွံ တ
့ န်လပ်လျက် ေန က၏။ သတ်လိ ေသာ သတိ ့ကိ
သတ်ေတာ်မ၏။ အသက် ှ င်ေစလိ ေသာ သတိ ့ကိ ှ င်ေစေတာ်မ၏။ ချီးေြမာက်လိေသာ
သတိ ့ကိ ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ှ ိမ့ ်ချလိ ေသာသတိ ့ကိ ှ ိမ့ ်ချေတာ်မ၏။ ၂၀ မာန်မာနစိ တ် ှ င့်
ေထာင်လားေစာ်ကားြခင်း ှ ိ ေသာအခါ၊ ဘန်းတန်ခိးကွ ယ်ေပျာက်၍ နန်းေတာ်မှ ကျ၏။ ၂၁
လသားစထဲ က ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံ၍ တိ ရ စာန် သေဘာ ှ င့် ြပည့်စံ ၏။ အြမင့်ဆံ းေသာ
ဘရားသခင်သည်

ေလာကီ ိင်ငံကိ

အပ်စိး၍၊

အလိ ေတာ် ှ ိ ေသာသတိ ့အား

အပ်ေတာ်မသည်ကိ မသိ မှတ်မှီတိင်ေအာင်၊ ြမည်း ိ င်း တိ ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်လျက်၊ ွားကဲ့ သိ ့
ြမက်ကိစားလျက်၊ မိ ဃ်းစွ တ်ြခင်းကိ ခံ ၍ေနရ၏။

၂၂ အ ှ င်သားေတာ် ေဗလ ှ ာဇာ၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် ထိ အမအလံ းစံ တိ ့ကိ သိ ေသာ်လည်း၊ စိ တ် ှ လံ းကိ မ ှ ိမ့ ်ချဘဲ ၊

၂၃

ေကာင်းကင်ဘံ ၏ အ ှ င်ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်၏ ဖလားတိ ့ကိ ေ ှ ေတာ်
့
သိ့
ယခဲ့ ေစ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်တိင်မှစေသာ မးေတာ် မတ်ေတာ်၊ မိ ဖရား၊ ေမာင်းမမိ ဿံတိ ့သည်
ထိ ဖလားတိ ့ ှ င့်စပျစ်ရည်ကိ ေသာက် က ပီ တကား။ မျက်စိမြမင်၊ နားမ ကား၊ အဘယ်
အရာကိ မ မသိ ေသာ ေငွ ဘရား၊ ေ ဘရား၊ ေ ကးဝါ ဘရား၊ သံ ဘရား၊ သစ်သားဘရား၊
ေကျာက်ဘရားတိ ့ကိ ချီးမွ မ်း၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ အသက်သခင်တည်းဟေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏
အမအလံ းစံ တိ ့ကိစီရင်ပိင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ မချီးမွ မ်းဘဲ ေနပါ ပီ တကား။ ၂၄
ထိ ေ ကာင့်၊ လက်ဖျားကိ ေစလတ်၍ ထိ စာကိ ေရးေစေတာ်မ၏။ ၂၅ စာချက်ဟမကား၊
ေမေနေမေန၊ ေတကလ၊ ေဖရက်ဟ အကရာ တင်လျက် ှ ိ ၏။

ဒံ ေယလ

၂၆ ေမေန၏
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အနက်အဓိ ပါယ်ကား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ ိင်ငံကိ ဘရားသခင် ေရတွ က်၍ ဆံ းေစေတာ်မ၏။ ၂၇
ေတကလ၏ အနက်အဓိ ပါယ်ကား၊ ကိ ယ်ေတာ် ကိ ချိန်ခွင် ှ င့် ချိန်၍ေလျာ့ေ ကာင်းကိ
ေတွ ့ြမင်ေတာ် မ၏။ ၂၈ ေဖရက်၏ အနက်ဓိပါယ်ကား၊ ိင်ငံေတာ်ကိ ခွဲ ေဝ၍ ေမဒိ လ၊
ေပရသိ လတိ ့အား အပ်ေပးေတာ်မ၏ဟ ဆိ လိသတည်းဟ ဒံ ေယလသည် အထံ ေတာ်၌
ြပန် ကား ေလ ာက်ထား၏။ ၂၉ ထိ အခါ ေဗလ ှ ာဇာ မင်း ကီ းမိ န့်ေတာ်မသည် အတိ င်း၊
ဒံ လ ှ ဇာမင်း ကီ းမိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ဒံ ေယလကိ အဝတ်နီဝတ်ဆင်ေစ၍ လည်ပင်း၌ ေ
စလွ ယ်ဆွဲ ပီ းမှ၊ ိင်ငံေတာ်တွင် တတိ ယမင်းြဖစ်သည်ဟ မိ က
့ ိ လည်၍ဟစ်ေ ကာ် က၏။ ၃၀
ထိ ညဥ့်၌ပင် ခါလဒဲ ှ င်ဘရင် ေဗလ ှ ာဇာ မင်းသည် အသက်ဆံ း၍၊

၃၁ ေမဒိ အမျိုး

ဒါရိ မင်းသည် အသက်ေြခာက်ဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင် ိင်ငံေတာ်ကိ သိ မ်းယေတာ်မ၏။

၆ ဒါရိမင်း ကီးသည်

ိင်ငံေတာ်

မိ ဝ့ န်တရာ ှ စ်ဆယ်တိ့ကိ၎င်း၊
ထိ မိ ဝ့ န်အေပါင်းတိ ့ကိ

အမအေရး
၂

အလံ းစံ တိ ့ကိ

အကျိုးေတာ်ကိ

အပ်ချုပ်စစ်ေ ကာရေသာ

စီ ရင်ရေသာ

မယတ်မေလျာ့ေစြခင်းငှ ါ၊
ဝန် ကီ း

သံ းပါးကိ ၎င်း

အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ခန့်ထား ေတာ်မ၏။ ထိ ဝန် ကီ း သံ းပါးတွ င်ဒံေယလသည် ဝန် ကီ း
အရာကိ

ရသည်သာမက၊

၃

ထးဆန်းေသာ

ဥာဏ် ှ င့်ြပည့်စံ ၍

မိ ဝ့ န်တကာ၊

ဝန် ကီ းတကာတိ ့ထက် လွ န်ကဲေသာေ ကာင့်၊ ိင်ငံေတာ် တ ိင်ငံလံ းကိ သ၌ အပ် ှ င်းမည်
ဟ ှ င်ဘရင်သည် အ ကံ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၄ ထိ အခါ ဝန် ကီ း ှ င့် မိ ဝ့ န်တိ့သည် ဒံ ေယလ၌
အြပစ်တင်ခွင့ ်ကိ ှ ာ၍၊ ိင်ငံေတာ်အမအေရးများကိ စစ်ေ ကာ က၏။ ဒံ ေယလသည် သစာ ှ င့်
ြပည့်စံ ၍ အြပစ်တစံ တခမ မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ အြပစ်တင်ခွင့ ်ကိ ှ ာ၍မေတွ ့ ကသည် ှ ိ ေသာ်၊ ၅
ဘရားသခင်၏ ဘာသာမမှတပါးအြခားေသာ အမတွ င် ဒံ ေယလ၌ အြပစ်တင်ခွင့ ်ကိ ငါတိ ့
မေတွ ့ ိင် ကဟ တိ င်ပင်ေြပာဆိ ပီ းမှ၊ ၆ အထံ ေတာ်သိ့ လာေရာက်စည်းေဝး က၍၊ အ ှ င်
မင်း ကီ းဒါရိ ၊ အသက်ေတာ် အစဥ်အ မဲ ှ င်ပါေစ။ ၇ ကိ ယ်ေတာ်ြမတ်မှတပါး အြခားေသာ လကိ
ြဖစ်ေစ၊ ဘရားကိ ြဖစ်ေစ၊ အရက်သံ းဆယ်အတွ င်းတွ င် ဆေတာင်းေသာသမည်သည်ကိ
ြခေသ့ ေလှာင်ေသာ တွ င်း ထဲ သိ့ ချပစ်ရမည်ဟမေဖါက်ြပန် ိင်ေသာ အမိ န့်ေတာ် ြမတ်ကိ
ထတ်ေစြခင်းငှ ါ ိင်ငံေတာ်ဝန် ကီ း၊ မိ ဝ့ န်၊ ေစာ်ဘွား၊ တိ င်ပင်မးမတ်၊ စစ်ကဲအေပါင်းတိ ့သည်
အညီ အ ွ တ် တိ င်ပင် ကပါ ပီ ။

၈ သိ ့ြဖစ်၍၊

အ ှ င်မင်း ကီ း၊ အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါ။

မေြပာင်းလဲ တတ်ေသာ ေမဒိ ၊ ေပရသိ ဓမသတ်အတိ င်း အမိ န့်ေတာ်တည်ေစြခင်းငှ ါ၊
တံ ဆိ ပ်ခတ်ေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ထား ကလ င်၊ ၉ ဒါရိ မင်း ကီ းသည် အမိ န့်ေတာ်ကိေပး၍
တံ ဆိ ပ် ခတ်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အမိ န့်ေတာ်ထတ်၍ တံ ဆိ ပ်ခတ်ေ ကာင်းကိ ဒံ ေယလသည်
ကားသိ ေသာ်လည်း၊ မိ မိအိမ်သိ့သွား၍ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ မျက် ှ ာ ပရာ အထက်ခန်းြပတင်း

ဒံ ေယလ
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ေပါက်ပွင့ ်လျက်ပင်၊ အထက် ပေလ့ ှ ိ သည်အတိ င်း၊ တေန့ သံ း ကိ မ်ဒးေထာက်လျက်
ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်း၍ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းေလ၏။ ၁၁ ထိ သိ့ဘရားသခင်ကိ
ဆေတာင်းပဌနာ ပလျက် ေနသည်ကိ မးမတ်အရာ ှ ိ တိ့သည် စည်းေဝး၍ ေတွ ့ြမင် ကလ င်၊
၁၂ အထံ ေတာ်သိ့ဝင်၍၊ အ ှ င်မင်း ကီ း၊ ကိ ယ်ေတာ် ြမတ်မှတပါး အြခားေသာလကိ ြဖစ်ေစ၊

ဘရားကိ ြဖစ်ေစ၊ အရက်သံ းဆယ်အတွ င်းတွ င် ဆေတာင်းေသာ သမည် သည်ကိ
ြခေသ့ ေလှာင်ေသာတွ င်းထဲ သိ့ ချပစ်ေစဟ အမိ န့်ေတာ်ကိ တံ ဆိ ပ်ခတ်ေတာ်မလျပ်
ှ ိ ပါသည်မဟတ် ေလာဟ အမိ န့် ေတာ်အေ ကာင်းကိ ေမးေလ ာက် က၏။ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊
မေြပာင်းလဲ တတ်ေသာ ေမဒိ ၊ ေပရသိ ဓမသတ်အတိ င်း မှန်ေပသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၃

မးမတ်အရာ ှ ိ တိ့ကလည်း၊

အ ှ င်မင်း ကီ း၊

ယဒြပည်ကသိ မ်းယ

ခဲ့ ေသာ

ယဒလမျိုးဒံ ေယလသည် အာဏာေတာ်ကိ ပမာဏမ ပ၊ တံ ဆိ ပ်ခတ်ေတာ်မေသာ အမိ န့်ေတာ်ကိ
ဆန့်ကျင်လျက်၊ တေန့သံ း ကိ မ်တိင်ေအာင် ဆေတာင်း၍ ေနပါသည်ဟ ေလ ာက်ထား က၏။
၁၄ ထိ စကားကိ ကားလ င်၊ ှ င်ဘရင်သည် အလွ န် ေနာင်တရ၍ ဒံ ေယလကိ လတ်ြခင်းငှ ါ

စိ တ်အား ကီ း သြဖင့်၊ လတ်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ေနဝင်သည်တိင်ေအာင် ကိ းစား၍ ှ ာေတာ်မ၏။
၁၅

တဖန်မးမတ်

အရာ ှ ိ တိ့သည်

အထံ ေတာ်သိ့

စည်းေဝး၍၊

အ ှ င်မင်း ကီ း၊

တခါထတ် ပီ းေသာ အမိ န့် ေတာ်မပျက် ိင်ရာဟ ေမဒိ ၊ ေပရသိ ဓမသတ်၌ ပါေ ကာင်းကိ
သတိ ထားေတာ်မပါဟ ေလ ာက် ကြပန် လ င်၊ ၁၆ တဖန် ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ဒံ ေယလကိ ေခ ၍ ြခေသ့ တွ င်းထဲ သိ့ချပစ် က၏။ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ သင်မြပတ်ကိးကွ ယ်ေသာ
ဘရား သခင်သည် သင့်ကိ ကယ်လတ်ပါေစဟ ဒံ ေယလကိ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၇

ေကျာက်ြပားကိ လည်း ယခဲ့ ၍ တွ င်းဝကိ ပိ တ် ပီ းလ င်၊ ဒံ ေယလအမ၌ စီ ရင်ချက်ကိ
မတိ းမေလျာ့ ေစြခင်းငှ ါ၊ ှ င်ဘရင်တံဆိ ပ် ှ င့် မးမတ်တိ့တံဆိ ပ်ကိ ခတ်ေတာ်မ၏။ ၁၈
ထိ ေနာက်၊ ှ င်ဘရင်သည် နန်းေတာ်သိ့ ြပန်၍ တညဥ့်လံ း စားေတာ်မေခ ၊ အ ငိ မ့ ်တန်ဆာကိ
အထံ ေတာ် သိ ့ မသွ င်းေစဘဲ စက်ေတာ်ေခ ၍ မေပျာ် ိင်။

၁၉ နံ နက်ေစာေစာထ၍

ြခေသ့ တွ င်းသိ ့ အလျင် အြမန် သွ ားေတာ်မ၏။ ၂၀ ေရာက်လ င်၊ ငိ ေ ကးေသာ အသံ ှ င့်
ဒံ ေယလကိ ေခ ၍၊ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ က န်ဒံေယလ၊ သင်မြပတ်
ကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင် သည် သင့်ကိ ြခေသ့ ေဘးမှ ကယ်လတ် ိင်သေလာဟ
ေမးေတာ်မ၏။ ၂၁ ဒံ ေယလက၊ အ ှ င်မင်း ကီ း၊ အသက်ေတာ် အစဥ်အ မဲ ှ င်ပါေစ။ ၂၂
အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင် တမန်ကိ ေစလတ်၍ ြခေသ့ တ်ကိ
ပိ တ်ထားေတာ်မ သြဖင့်၊ အက ်ပ်သည် ြခေသ့ ေဘး ှ င့် လွ တ်ပါ၏။ အေ ကာင်းမကား၊
ဘရားသခင့်ေ ှ ့၌ အက ်ပ်သည် အြပစ်ကင်းပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်ြမတ်ကိလည်း အလ င်းမြပစ်

ဒံ ေယလ
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မှားပါဟ ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။ ၂၃ ထိ အခါ ှ င်ဘရင်သည် အလွ န်ဝမ်းေြမာက်၍၊ ဒံ ေယလကိ
တွ င်းထဲ က ထတ်ယေစဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည် အတိ င်း ဒံ ေယလကိ တွ င်းထဲ က ထတ်ယ၍၊
ဘရားသခင် ကိ ယံ ကည်ေသာေ ကာင့် သ၌ထိ ခိက် ေသာအနာတခမ မ ှ ိ ။ ၂၄ ထိ ေနာက်၊
ဒံ ေယလ၌ အြပစ်တင်ေသာ သတိ ့ကိ ှ င်ဘရင်၏ အမိ န့်ေတာ် ှ င့် ေခ ၍၊ သားမယား ှ င့်တကွ
ြခေသ့ တွ င်းထဲ သိ့

ချပစ် ကလ င်၊

ေြမသိ ့မေရာက်မှီ

ြခေသ့ တိ ့သည်

ိင်၍သတိ ့

အ ိ း ှ ိ သမ တိ ့ကိ ချိုးဖဲ့ က၏။ ၂၅ ထိ အခါ ေြမ ကီ းတြပင်လံ းတွ င် အရပ်ရပ်တိ့၌ ေန၍၊
အသီ းသီ းအြခားြခားေသာ

ဘာသာစကားကိ

ေြပာေသာ

လမျိုးတကာတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့

အမိ န့်ေတာ်စာ ှ င့် ေစလတ်ေတာ်မ၏။ စာချုပ်ဟမကား၊ သင်တိ့၌ ငိ မ်ဝပ် ချမ်းသာြခင်း
များြပားေစေသာ။ ၂၆ ငါအစိ းရေသာ တ ိင်ငံလံ းတွ င် ှ ိ ေနေသာ သင်တိ့သည် ဒံ ေယလ၏
ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ိ ေသ
ဘရားသခင်သည်

ကကန်ဟ ငါအမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရား၊

နိစထာဝရတည်ေတာ်မေသာ

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ိင်ငံေတာ်သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ မေရာက် ီင်။ အာဏာ စက်ေတာ်လည်း
အစဥ်အဆက်တည်လိမ့ ်မည်။

၂၇

မစကယ်တင်ြခင်း

ေကျးဇးကိ

ပေတာ်မ၏။

ေကာင်းကင်ေြမ ကီ း၌ နိမိတ်လကဏာ၊ အံ့ သဘွ ယ်တိ့ကိ ြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ဒံ ေယလကိ
ြခေသ့ လက်မှ ကယ်လတ် ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည် ထိ သိ့ေသာ ဘရားြဖစ် ေတာ်မ၏ဟ
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။

၂၈ ထိ သိ့ဒံေယလသည်ဒါရိ မင်း ကီ း

လက်ထက်၌၎င်း၊ ေပရသိ

အမျိုးက မင်း ကီ း လက်ထက်၌၎င်း ေကာင်းစားလျက်ေန၏။

၇ ဗာဗလန်

ှ င်ဘရင် ေဗလ ှ ာဇာနန်းစံ ပဌမ ှ စ်တွင်၊ ဒံ ေယလသည် အိ ပ်မက်ကိ

ြမင်၍ အိ ပ်ေပျာ်စဥ်၊ စိ တ်ထဲ၌အာ ံ ပ ပီ းမှ ြမင်မက်ေသာ အရာတိ ့ကိ ေရးထားေသာ
အချက်ကား၊ ၂ ငါ ဒံ ေယလသည် ညဥ့်အခါ အာ ံ ပ၍၊ မိ ဃ်း ေကာင်းကင်ေလးမျက် ှ ာ၌
ေလတိ ့သည် မဟာသမဒရာ ေပ မှာ အချင်းချင်းတိ က် ကလ င်၊ ၃ သဏာန်ချင်းမတေသာ
သာရဲ ေလးေကာင်တိ့ သည် သမဒရာထဲ က ထွ က်လာ က၏။ ပဌမသားရဲ သည် ြခေသ့ ှ င့်တ၏။
ေ လင်းတအေတာင်လည်း ှ ိ ၏။ ၄ ငါ ကည့် ၍ ေနစဥ်၊ သ၏အေတာင်ကိ တ် က၏။
ေြမမှ ကိ ယ်ကိ ချီ ကလျက် လကဲ့ သိ ့ ေြခြဖင့် မတ်တပ်ရပ်၍၊ လစိ တ်သေဘာကိ လည်း
ရ၏။ ဒတိ ယ သားရဲ သည် ဝံ ှ င့်တ၏။ ၅ တဘက်၌ ကိ ယ်ကိကိယ်ချီ က၏။ ပစပ်၌
နံ ိ း သံ းေချာင်းကိ ကိ က်လျက် ှ ိ ၏။ သင်ထေလာ့။ အသား များကိ ကိ က်စားေလာ့ဟ
သ့အား ေြပာ က၏။ ၆ တဖန်ငါ ကည့် ြပန်၍၊ ကျားသစ် ှ င့်တေသာ သားရဲ တေကာင်သည်
ထင် ှ ား၏။ ေကျာေပ မှာ ငှ က် အေတာင်ေလးခ ှ ိ ၏။ ေခါင်းေလးလံ း ှ င့်ြပည့်စံ ၏။
အပ်စိးရေသာ အခွ င့ ်လည်း ှ ိ ၏။ ၇ ထိ ညဥ့်အခါ၊ တဖန်ငါသည် အာ ံ ပစဥ်၊ ကီ းစွ ာ ေသာ
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ခွ န်အား ှ င့်ြပည့်စံ ၍ အလွ န်ေ ကာက်မက်ဘွယ် ေသာ စတတသားရဲ သည် ထင်း ှ ား၏။
ကီ းစွ ာေသာ သံ သွ ားလည်း ှ ိ ၏။ ကိ က်စားချိုးဖဲ့ ၍ ကင်းေသာ အရာကိ ေြခြဖင့် နင်းေချ၏။
သသည်အရင်သားရဲ ှ ိ သမ တိ ့ထက် ထးြခား၏။ ချိုဆယ်ေချာင်းလည်း ှ ိ ၏။ ၈ ထိ ချိုတိ ့ကိ
ငါ ကည့် စဥ်၊ ချိုများအလယ်၌ ချိုငယ်တေချာင်းသည် ေပါက်ြပန်၏။ ထိ ချိုငယ်ေ ှ မ့ ှ ာ
အရင်ချိုသံ းေချာင်းကိ အြမစ် ှ င့်တကွ တ်ေလ၏။ ထိ ချိုငယ်သည် လမျက်စိကဲ့သိ ့ေသာ
မျက်စိ ှ င့်၎င်း၊ ကီ းစွ ာေသာ စကားကိ ေြပာတတ်ေသာ တ် ှ င့်၎င်း ြပည့်စံ ၏။ ၉ ထိ အခါ
ငါ ကည့် စဥ်၊ ရာဇပလင်များကိ တည်ထားလျက် ှ ိ ၍၊ အသက် ကီ းေသာ သတဦ းသည်
ထိ င်ေတာ်မ၏။ အဝတ်ေတာ်သည် မိ ဃ်းပွ င့ ်ကဲ့ သိ ့ြဖူ၏။ ဆံ ပင်ေတာ်သည် ြဖူေသာ
သိ းေမး ှ င့်တ၏။ ပလင် ေတာ်သည် မီ းလံ ြဖစ်၏။ ပလင်ေတာ်ေအာက်၌ မီ းစက်
လှ ည်းဘီ း ှ ိ ၏။ ၁၀ မျက် ှ ာေတာ်မှာ မီ းေရာင်ြခည်ထွက်ေလ၏။ အတိ င်းမသိ များစွ ာေသာ
သတိ ့သည် အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်၍၊ ကေဋသေချမက ေ ှ ေတာ်
့
၌ ခစား၍ ေန က၏။
တရားစီ ရင်ြခင်းငှ ါ ြပင်ဆင်၍ စာေစာင်များ ကိ ဖွင့ ်ထား က၏။ ၁၁ ထိ အခါ ချိုငယ်ေြပာေသာ
စကား ကီ း အသံ ေ ကာင့် ငါ ကည့် ၍ ေနစဥ်၊ ထိ သားရဲ အသက်ကိ သတ် ပီ းလ င် သ၏
ကိ ယ်ကိမီး ိ ့၍ ဖျက်ဆီး က၏။

၁၂ အြခားေသာ သားရဲ မကား၊ အစိ းရေသာ အခွ င့ ်

တန်းခိ း ံ းေသာ်လည်း၊ ချိန်းချက်ေသာ ကာလပတ်လံ း အသက် ှ င်ရ က၏။ ၁၃ ထိ ညဥ့်အခါ
ငါသည် အာ ံ ပ၍၊ လသား ှ င့် တေသာသတဦ းသည် မိ ဃ်းတိ မ်ကိစီးလျက်၊ အသက် ကီ း
ေသာ သ၏အထံ ေတာ်သိ့ ေရာက်လာ၏။ ထိ သကိ အထံ ေတာ်ပါးသိ ့သွင်း က၏။ ၁၄
အရပ်ရပ်တိ့၌ေန၍ အသီ းသီ းအြခားြခားေသာ ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာလမျိုးတကာတိ ့ကိ
အပ်စိးေစြခင်းငှ ာ၊ ထိ သသည် ိင်ငံ ှ င့် တကွ အာဏာစက်တန်ခိးကိ ရ၏။ အာဏာစက်ေတာ်
သည် ကမာအဆက်ဆက်တည်၏။ ိင်ငံေတာ်သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ မေရာက် ိင်ရာ။ ၁၅
ငါဒံ ေယလသည် ကိ ယ်ခ ာတန်လပ်၍၊ ထိ ပါ ံ ေ ကာင့် စိ တ်ပပန်ြခင်း ှ ိ လ င် ၁၆ အနား၌
ရပ်ေနေသာ သတေယာက်ထံသိ ့ သွ ား၍ ယခြမင်သမ ကား၊ အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်းဟ
ေမးြမန်ေသာ်၊ ၁၇ ထိ သက၊ ဤသားရဲ ေလးေကာင်တိ့သည် ေြမ ကီ း ေပ မှာ ေပ လတံ့ ေသာ
ိင်ငံေလးပါးြဖစ်၏။ ၁၈ သိ ့ေသာ်လည်း၊ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရား၏ သန့် ှ င်းသတိ ့သည်
ိင်ငံကိ သိမ်းယ၍ ကမာအဆက်ဆက် စံ စား ကလတံ့ ဟ အနက်အဓိ ပါယ်ကိ ကားေြပာ၏။
၁၉ ထိ အခါ အြခားေသာ သားရဲ ထက်ထးြခား၍ အလွ န်ေ ကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်လျက်၊

သံ သွ ား ှ င့်၎င်း၊ ေ ကး ဝါလက်သည်းေြခသည်း ှ င့်၎င်း ြပည့်စံ သြဖင့်၊ ကိ ယ်စား ချိုးဖဲ့ ၍
ကင်းသမ ကိ ေြခြဖင့်နင်းေချတတ်ေသာ စတတသားရဲ ကား၊ အဘယ်သိ့ဆိလိသည်ကိ၎င်း၊
၂၀ သ၏ေခါင်း၌ ှ ိ ေသာ ချိုဆယ်ေချာင်းကား၊ အဘယ်သိ့ဆိလိသည်ကိ၎င်း၊ ေနာက်ေပါက်၍
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အရင်ချို သံ းေချာင်းကိ တ်၍၊

ကီ းစွ ာေသာ စကားကိ

ေြပာတတ်

ေသာ

တ်

ှ င့် မျက်စိ ှ ိ သြဖင့်၊ မိ မိအေဘာ်တိ့ ထက်သာ၍ ရဲ ရင့်ေသာ မျက် ှ ာအဆင်း ှ ိ ေသာ
ချိုတေချာင်းကား၊ အဘယ်သိ့ ဆိ လိ သည်ကိ၎င်း သိ ြခင်းငှ ါ ငါအလိ ှ ိ ၏။

၂၁

ငါ ကည့် စဥ်တွင် အသက် ကီ းေသာသသည် ေရာက်လာလ င်၊ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရား၏
သန့် ှ င်းေသာ

သတိ ့အား

စီ ရင်ရေသာ

အခွ င့ ်ကိ

ေပး၍၊

၂၂

ထိ သတိ ့သည်

ိင်ငံကိ သိမ်းယဝင်စားေသာ အချိန်ေရာက်သည့်တိ င် ေအာင် ထိ ချိုသည် သန့် ှ င်းသတိ ့ကိ
စစ်တိက်၍

ိင်ေလ

၏။ ၂၃ ထိ သကလည်း စတတသားရဲ သည် ေြမ ကီ းေပ မှာ

အြခားေသာ ိင်ငံ ှ ိ သမ တိ ့ထက် ထးြခားေသာ စတတ ိင်ငံ ှ ိ သမ တိ ့ထက် ထးြခားေသာ
စတတ ိင်ငံ ြဖစ်၏။ ထိ ိင်ငံသည် ေြမ ကီ း ှ ိ သမ ကိ ကိ ယ်စားချိုးဖဲ့ နင်းေချလိ မ့ ်မည်။
၂၄ ထိ ိင်ငံ၌ ေပါက်ေသာ ချိုဆယ်ေချာင်းသည် ေပ လတံ့ ေသာ မင်း ကီ းဆယ်ပါးြဖစ်၏။

သတိ ့ေနာက် အြခားေသာ မင်း ကီ းေပ လာလိ မ့ ်မည်။ အရင်မင်း ကီ း ထက် ထးြခား၍
သံ းပါးတိ ့ကိ ှ ိမ့ ်ချလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရားကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ ကီ းစွ ာေသာ
စကားကိ ေြပာလိ မ့ ်မည်။ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရား၏သန့် ှ င်းသတိ ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်လိမ့ ်မည်။
ကာလအချိန် ှ င့်ပညတ်တရားတိ ့ကိ ေြပာင်းလဲ ေစြခင်းငှ ါ ကံ စည်လိမ့ ်မည်။ တကာလ၊
ှ စ်ကာလ၊ ကာလတဝက် ပတ်လံ း သသည် အခွ င့ ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၆ ထိ ေနာက်မှ တရားစီ ရင်ြခင်း
ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ထိ အခါသ၏ တန်ခိးအာဏာကိ တ်၍ ှ င်း ှ င်း ဖျက်ဆီး ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၇
ေကာင်းကင်ေအာက်၌ ိင်ငံ ှ င့်တကွ အာဏာ စက် ဘန်းတန်ခိး ှ ိ သမ ကိ အြမင့်ဆံ းေသာ
ဘရား၏ သန့် ှ င်းေသာ အမျိုးသားတိ ့သည် ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်
ထာဝရ ိင်ငံြဖစ်၏။ မင်း ကီ း အေပါင်းတိ ့သည် တိ းဝင်၍ က န်ခံရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၈ ဤေ ှ ကား
့
အနက်အဓိ ပါယ်ေပတည်းဟ ဆိ ေလ၏။ ငါဒံ ေယလသည် စိ တ်ပပန်ြခင်းသိ ့ေရာက်၍
မျက် ှ ာ ိ းငယ်ြခင်း ှ ိ ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ြမင်ရေသာ အာ ံ များကိ စိ တ် ှ လံ းထဲ ၌သိ ထား၏။

၈ ေဗလ ှ ာဇာမင်း ကီးနန်းစံ

သံ း ှ စ်တွင်၊ ငါ ဒံ ေယလသည် ယခင် ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ

ြမင် ပီ းသည်ေနာက်၊ တဖန် ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ကိ ြမင်ရေသာအေ ကာင်းအရာဟ မကား၊ ၂
ဧလံ ြပည်၊

ှ န် မိ ေ့ တာ်၌ ဥလဲ ြမစ်နားမှာ ငါ ှ ိ စဥ်၊ ပါ ံ ထင် ှ ား၍၊ ၃ ငါေမ ာ် ကည့်ေသာ၊

ှ ည်လျားေသာ ချို ှ စ်ေချာင်း ှ ိ ေသာ သိ းတေကာင်သည် ြမစ်တဘက်၌ ရပ် ေန၏။
ထိ ချို ှ စ်ေချာင်းသည်မညီ ၊ တေချာင်းသာ၍ ှ ည်၏။ သာ၍ ှ ည်ေသာချိုသည် ေနာက်ေပါက်
သတည်း။ ၄ ထိ သိးသည် အေနာက်၊ ေတာင်၊ ေြမာက်၊ သံ း မျက် ှ ာသိ ့ တိ းေခွ ့ေသာေ ကာင့်
အဘယ်တိရ စာန်မ မခံ ိင်၊ အဘယ်သမ သ့လက်မှတ်မကယ်မလတ် ိင်သည် ြဖစ်၍
မိ မိအလိ ှ ိ သည့်အတိ င်း

ဒံ ေယလ

ပသြဖင့်

ကီ းမားြခင်းသိ ့ ေရာက်လာ၏။

၅ ထိ အမကိ
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ငါဆင်ြခင်လျက်ေနေသာအခါ၊ မျက်စိ ှ စ်လံ း ကား၌ ထးဆန်းေသာ ချိုတေချာင်း ှ ိ ေသာ
ဆိ တ် တေကာင်သည် အေနာက်မျက် ှ ာကလာ၍၊ ေြမကိ မနင်းဘဲ ေြမ ကီ းတြပင်လံ းကိ
ေကျာ်ေလ၏။ ၆ ချို ှ စ်ေချာင်း ှ င့်ြမစ်တဘက်၌ ထင် ှ ားေသာ သိ း ှ ိ ရာသိ ့ ြပင်းစွ ာေသာ
အဟန် ှ င့်ေြပး၍ ၇ အနားသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ြပင်းစွ ာ အမျက် ထွ က်သြဖင့် သိ းကိ ခတ်၍
သိ းချို ှ စ်ေချာင်းကိ ချိုးဖဲ့ ၏။ သိ းသည်ခံ ိင်ေသာ တန်ခိးမ ှ ိ သည် ြဖစ်၍ ဆိ တ်သည် သ့ကိေြမ၌
လှ ဲ ၍နင်းေလ၏။ သ့လက်မှ အဘယ်သမ သိ းကိ မကယ်မလတ် ိင်။ ၈ သိ ့ြဖစ်၍၊ ထိ ဆိတ်သည်
အလွ န် ကီ းမားြခင်းသိ ့ ေရာက်ေလ၏။ ခွ န်အား ကီ းေသာအခါ ချို ကီ းကျိုးပဲ့ ၏။ ထိ ချိုအရာ၌
ထးဆန်းေသာ ချိုေလးေချာင်းေပါက်၍၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ေလးမျက် ှ ာသိ ့ မျက် ှ ာ ပ က၏။
၉ ထိ ချိုေလးေချာင်းတွ င် တေချာင်းထဲ က အြခား ေသာချိုတက်တ ေချာင်းေပါက်ြပန်၍

ေတာင်မျက် ှ ာသိ ့၎င်း၊ အေ ှ မျက်
့
ှ ာသိ ့၎င်း၊ သာယာေသာ ြပည်သိ့၎င်း မျက် ှ ာ ပ၍၊
အလွ န် ကီ းမားြခင်းသိ ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၀ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခတိ င်ေအာင် ကီ းမား၍၊
ထိ ဗိလ်ေြခအချို ့တိ့ ှ င့်

ကယ်အချို ့တိ့ကိ ေြမသိ ့ချ၍ နင်းေလ၏။

၁၁ ထိ မ မက၊

ဗိ လ်ေြခသခင်တိင်ေအာင် ေထာင် လားြခင်းကိ ပလျက်၊ ေန့ရက်အစဥ် ပေသာ ဝတ်ကိပယ်၍၊
သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ တ်ချေလ၏။ ၁၂ အြပစ်များေသာေ ကာင့် ေန့ရက်အစဥ် ပေသာ
ဝတ် ှ င့်တကွ ဗိ လ်ေြခကိ လည်း ထိ ချိုသည်ရ၍ သမာ တရားကိ ေြမသိ ့ ှ ိမ့ ်ချ၏။ ထိ သိ့ ပ၍
ေအာင်ြမင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၃ ထိ အခါ သန့် ှ င်းသတပါး၏ စကားေြပာသံ ကိ
ငါ ကား၏။ သန့် ှ င်းသတပါးက၊ ယခင်ေြပာေသာ သကိ ဟစ်၍၊ သန့် ှ င်းရာဌာန ှ င့်
ဗိ လ်ေြခကိ နင်းြခင်း အလိ ငှာ ေန့ရက်အစဥ် ပေသာဝတ်ကိ ပယ်ြခင်း ှ င့်၎င်း၊ ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ
လွ န်ကျူးြခင်း ှ င့်၎င်း စပ်ဆိင်ေသာ ဗျာဒိ တ် ပါ ံ သည်အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း တည်လိမ့ ်
မည်နည်းဟေမးြမန်းလ င်၊ ၁၄ ယခင်ေြပာသက ရက်ေပါင်း ှ စ်ေထာင်သံ းရာ တိ င်တိင်
တည်လိမ့ ်မည်။

ထိ ေနာက်

မည်ဟြပန်၍ ေြပာဆိ ၏။

သန့် ှ င်းရာဌာနကိ

တဖန်ေဆးေ ကာသတ်သင် ကလိ မ့ ်

၁၅ ငါဒံ ေယလသည် ထိ ပါ ံ ကိ ြမင်၍ အနက်ကိ

ှ ာေဖွ ေသာအခါ၊ လသဏာန် ှ ိ ေသာသတဦ းသည် ငါ့ေ ှ တွ
့ င် ရပ်ေန၏။ ၁၆ အြခားေသာ
သက၊ အိ ဂါေြဗလ၊ ထိ သသည် ယခ ြမင်ေသာ ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ကိ နားလည်ေစြခင်းငှ ါ
အနက်ကိ ြပန်ေပာေလာ့ဟ၊ ဥလဲ ြမစ်နား ကားမှာ လအသံ ှ င့်ဟစ်၍ ေြပာဆိ သည်ကိ
ငါ ကား၏။

၁၇ ထိ သသည် ငါရပ်ေနရာအပါးသိ ့လာလ င်၊ ငါသည် ေ ကာက် ွံ ့၍

ြပပ်ဝပ်လျက်ေန၏။ ထိ သက၊ အချင်းလသား၊ နားလည်ေလာ့။ ဤဗျာဒိ တ်

ပါ ံ သည်

အမကန် ရေသာကာလ ှ င့်ဆိ င်သည်ဟ ငါ့အား ေြပာဆိ ၏။ ၁၈ ထိ သိ့ ဆိ ေသာအခါ
ငါသည် ေြမေပ မှာြပပ်ဝပ်၍ မိ န်းေမာ ေတွ ေဝလျက်ေန၏။ ထိ သသည်ငါ့ကိလက် ှ င့် တိ ့၍

ဒံ ေယလ
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ယခင်ေနရာ၌ မတ်တတ်ေနေစ ပီ းလ င်၊ ၁၉ ေဒါသအမျက်ေတာ်အဆံ း၌ ြဖစ်လတံ့ ေသာ
အရာကိ ငါ ကား ေြပာဦ းမည်။ ချိန်းချက်ေသာအချိန်၌ လက်စသတ်လိမ့ ်မည်။

၂၀

ချို ှ စ်ေချာင်း ှ င့် ေပ လာေသာ သိ းသည် ေမဒိ ှ င်ဘရင်၊ ေပရသိ ှ င်ဘရင်ြဖစ်၏။ ၂၁
အေမွ း ကမ်းေသာ ဆိ တ်သည် ေဟလသ ှ င်ဘရင် ြဖစ်၏။ မျက်စိ ှ စ်လံ း ကား၌ ှ ိ ေသာ
ချို ကီ းသည် ပဌမမင်းြဖစ်၏။ ၂၂ ထိ ချိုကျိုးပဲ့ ၍၊ သ့အရာ၌ ချိုေလးေချာင်းေပါက် သည်မှာ
အရင် ိင်ငံတွ င် ိင်ငံေလးပါး ထည်ေထာင်လိမ့ ် မည်။ အရင် ိင်ငံ၏တန်ခိး ှ င့် မြပည့်စံ က။
၂၃ ထိ ိင်ငံတိ ့၏ အဆံ းစွ န်ေသာကာလ၌ လွ န်ကျူး ေသာ သတိ ့၏ အြပစ်ြပည့်စံ ေသာအခါ၊

ရဲ ရင့်ေသာ မျက် ှ ာ ှ ိ ၍ ပရိ ယာယ်တိ့ကိ နားလည်ေသာ မင်း ကီ း တပါး ေပ လာလိ မ့ ်မည်။ ၂၄
ထိ မင်း ကီ းသည် ကိ ယ်တန်ခိးမ ှ ိ ဘဲလျက် တန်ခိး ကီ းလိ မ့ ်မည်။ အထးသြဖင့် ဖျက်ဆီး၍
တိ းပွ ား ေအာင်ြမင်လိမ့ ်မည်။ စွ မ်းအား ကီ းေသာ လစ၊ သန့် ှ င်း ေသာ လစကိ ပင်
ဖျက်ဆီးလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ သသည်လိမာစွ ာ ပသြဖင့်၊ မသာလည်း ေအာင် ြမင်လိမ့ ်မည်။
စိ တ်ေထာင်လားြခင်း ှ င့်တကွ မိ ဿဟာယ ဖွဲ ့ေသာအားြဖင့် လများတိ ့ကိ ဖျက်ဆီး၍၊
သခင်တိ့၏သခင် ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပလိ မ့ ်မည်။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ လလက် ြဖင့် ဒဏ်မခတ်ဘဲ
ကျိုးပဲ့ ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၂၆ ညဦ း ှ င့် နံ နက်ကိ ေတာ်ြပေသာဗျာဒိ တ် ပါ ံ
စကားမှန်သည် ြဖစ်၍ ထိ စကားကိ တံ ဆိ ပ်ခက်ထား ေလာ့။ တာ ှ ည်ေသာ ကာလတိ င်တိင်
တည်လိမ့ ်မည်ဟ ဆိ ၏။ ၂၇ ထိ အခါ ငါဒံ ေယလသည် ေမာ၍ နာလျက် ေန၏။ တဖန်
အနာမထေြမာက်၍ ဘရင်၏အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်၏။ ြမင် ပီ းေသာ ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ကိ
ငါ့အ့ံ သ

ေသာ်လည်း ထိ အမကိ အဘယ်သမ မရိ ပ်မိ က။

၉ ေယ

ှ လင် မိ ပ့ ျက်စီး၍ အ ှ စ်ခနစ်ဆယ် လွ န် ေစမည်ဟ၊

၂ ထာဝရဘရား၏

ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ ပေရာဖက် ေယရမိ ခံ ဘးသည်ြဖစ်၍၊ ခါလာဒဲ ိင်ငံကိ အစိ းရေသာ ေမဒိ အမျိုး၊
အာေ

သားဒါရိ နန်းစံ ပဌမ ှ စ်တွင်၊ ငါ ဒံ ေယလသည် ထိ ှ စ်ေပါင်းအေရအတွ က်ကိ ကျမ်းစာ

အားြဖင့် သိ ရေသာေ ကာင့်၊ ၃ အစာကိ ေ ှ ာင်လျက်၊ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ် လျက်၊
ြပာ ှ င့်လးလျက်၊ အ ှ င်ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍ ဆေတာင်းပဌနာ ပ၏။ ၄ ထိ သိ့
အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပေတာင်းပန်၍ ငါ ကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံ ငါ ပေသာ
ပဌနာဟမကား၊
သစာေတာ်မပျက်၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိချစ်၍
က ဏာ

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

တရားကိ ေစာင့်ေတာ်

ေ ကာက် ွံ ဘ
့ ွ ယ်ြဖစ်ေတာ်မေသာ

အ ှ င်ဘရားသခင်၊

ေစာင့်ေသာ

သတိ ့အား

မထေသာ၊

အလွ န် ကီ းြမတ်၍

၅

အက ်ပ်တိ့သည်

ြပစ်မှားမိ ပါ ပီ ။ ဒစ ိ က်ကိ ပမိ ပါ ပီ ။ မတရားသြဖင့် ကျင့်မိ ပါ ပီ ။ ပန်ကန်မိပါ ပီ ။ စီ ရင်
ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မေသာ တရားလမ်းမှ လဲ မိပါ ပီ ။

ဒံ ေယလ

၆ အက ်ပ်တိ့၏ ှ င်ဘရင်၊ မင်းသား
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အသက် ကီ း

သမှစ၍

ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့အား

ကိ ယ်ေတာ်၏

က န်၊

ပေရာဖက်တိ့၏စကားများကိ အက ်ပ်တိ့သည် နား မေထာင်ပဲေန ကပါ ပီ ။ ၇ အိ ဘရား ှ င်၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် တရား ှ င့် ဆိ င် ေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ေ ကာင့်
ှ င်ထတ်ေတာ်မ၍ နီးေသာြပည်၊ ေဝးေသာြပည်၊ အရပ် ရပ်တိ့၌ေနရေသာ ယဒြပည်သ၊
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားမှ စ၍ ဣသေရလလအေပါင်းတည်းဟေသာ အက ်ပ်တိ့ သည်
ယေန့၌ ှ ိ သည်အတိ င်း၊ မျက် ှ ာပျက်ြခင်း ှ င့် ဆိ င် ကပါ၏။ ၈ အိ ဘရား ှ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ြပစ်မှားေသာ ေ ကာင့်၊ အက ်ပ်တိ့၏ ှ င်ဘရင်၊ မင်းသား၊ အသက် ကီ း သမှစ၍
အက ်ပ်တိ့သည် မျက် ှ ာပျက်ြခင်း ှ င့် ဆိ င် က

ပါ၏။

၉ အက ်ပ်တိ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ပန်ကန်ေသာ် လည်း၊ အက ်ပ်တိ့အ ှ င်ဘရားသခင်သည် က ဏာကိ
ြပြခင်း၊

အြပစ်ကိ

ေြဖ ှ င်းြခင်းအခွ င့ ် ှ င့်

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

ဆိ င်ေတာ်မ၏။

က န်ေတာ်ရင်း၊

၁၀

အက ်ပ်တိ့၏

ပေရာဖက်တိ့ြဖင့်

အက ်ပ်တိ့၌

ထားေတာ် မေသာ ပညတ်တရားေတာ်လမ်းသိ ့ လိ က်ြခင်းငှ ါ၊ ဗျာဒိ တ် ေတာ်အသံ ကိ
အက ်ပ်တိ့သည်နားမေထာင်ဘဲ

ေန က

ပါ ပီ ။

အကယ်စင်စစ်

၁၁

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ သည် ဗျာဒိ တ်ေတာ်အသံ ကိ နားမေထာင်၊ လဲ သွား၍
ပညတ်တရားေတာ်ကိ

လွ န်ကျူး ကပါ ပီ ။

သိ ့ြဖစ်၍၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ြပစ်မှားေသာ

အြပစ်ေ ကာင့်၊ ကျိန်ဆိေတာ် မြခင်းတည်းဟေသာ ဘရားသခင်၏ က န်ေမာေ ှ ၏
ပညတိ ကျမ်း၌ မှတ်သားေသာ အကျိန်ကိ အက ်ပ်တိ့ အေပ သိ ့ သွ န်းေလာင်းေတာ်မ၏။ ၁၂
အက ်ပ်တိ့တဘက်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်ေသာ တရားသ ကီ းတိ ့ တဘက်၌ မိ န့်ေတာ်မေသာ
စကားေတာ် ကိ တည်ေစ၍၊ အက ်ပ်တိ့အေပ မှာ
ေရာက်ေစေတာ်မ ပီ ။

အေ ကာင်းမကား၊

ေယ

ေကာင်းကင်ေအာက် တွ င် အဘယ်အရပ်၌မ

ကီ းစွ ာေသာ ေဘး ဥပဒ်ကိ

ှ လင် မိ ့၌

ေဘးေရာက်သကဲ့ သိ ့

မေရာက်စဖးပါ။

၁၃ ေမာေ ှ ၏

ပညတိ ကျမ်းစာ၌ မှတ်သားသည် အတိ င်း၊ ဤေဘးဥပဒ် ှ ိ သမ သည် အက ်ပ်တိ့အေပ မှာ
ေရာက်ပါ ပီ ။

အက ်ပ်တိ့သည်

ဒစ ိ က်များကိ ေ ှ ာင်၍

သမာတရားေတာ်ကိ

နားလည်ြခင်းအလိ ငှါ၊ အက ်ပ်တိ့ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၌ မေတာင်းပန်ဘဲ
ေန ကပါ ပီ တကား။ ၁၄ ထိ ့ေ ကာင့် ထာဝရဘရားသည် ေဘးဥပဒ်ကိ ေစာင့်၍ အက ်ပ်တိ့၏
ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ပေတာ်မသမ တိ ့၌ ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်တိ့ သည်
ဗျာဒိ တ်ေတာ်အသံ ကိ နားမေထာင်ဘဲ ေန ကပါ ပီ တကား။ ၁၅ တန်ခိး ကီ းေသာလက်ေတာ်ြဖင့်
ကိ ယ်ေတာ်၏

လတိ ့ကိ

အသေရေတာ်ကိ

ဒံ ေယလ

အဲ ဂတုြပည်မှ

ထင် ှ ားေစေတာ်မေသာ

တ်ေဆာင်၍

ယေန့၌ ှ ိ သည်

အက ်ပ်တိ့၏

အတိ င်း

အ ှ င်ဘရားသခင်၊
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အက ်ပ်တိ့သည်

ြပစ်မှားမိ ပါ ပီ ။

မတရားသြဖင့် ပမိ ပါ ပီ ။

၁၆

အိ ဘရား ှ င်၊

ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မြခင်း တရား ေတာ် ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်အညီ ၊ သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ေတာ်
တည်းဟေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ြပင်းစွ ာ ေသာ ေဒါသမျက်ေတာ်ကိ
လဲ ေတာ်မပါဟ အက ်ပ် ေတာင်းပန်ပါ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ အက ်ပ်တိ့ အြပစ် များမှစ၍
ဘိ းေဘးတိ ့၏

အြပစ်များေ ကာင့်၊

ေယ ှ လင်

မိ ့ ှ င့်

ကိ ယ်ေတာ်၏လစသည်

ပတ်ဝန်းကျင်၌ ှ ိ ေသာ သတိ ့တွင် ကဲ့ ရဲ ့စရာအေ ကာင်း ြဖစ်ပါ၏။

၁၇ ယခမကား၊

အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင်၊ ကိ ယ် ေတာ်၏ က န် ပေသာ ပဌနာစကားကိ နားေထာင်ေတာ် မပါ။
ဆိ တ်ညံလျက် ှ ိ ေသာ

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ

ဘရား ှ င်၏

မျက် ှ ာေတာ် ေရာင်ြခည်ကိ ထွ န်းလင်းေစေတာ်မပါ။
နားေတာ်ကိလှည့်၍
ပျက်စီးရာများကိ ၎င်း၊

နားေထာင်ေတာ်မပါ။
နာမေတာ်ြဖင့်

အကျိုးေတာ်ေ ကာင့်၊

၁၈ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊

မျက်စိေတာ်ကိဖွင့ ်၍

သမတ်ေသာ မိ က
့ ိ

အက ်ပ်တိ့

၎င်း ကည့် ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်ကသိ လ်ကိ အမှီမ ပ၊ မဟာက ဏာေတာ်ကိသာ အမှီ ပ၍ ပဌနာ
စကားကိ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆက်ကပ်ပါ၏။ ၁၉ အိ ဘရား ှ င်၊ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အိ ဘရား ှ င်၊
နားေထာင်၍ ပေတာ်မပါ။ အိ ဘရား ှ င် နားေထာင် ၍ ပေတာ်မပါ။ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊
ကိ ယ်ေတာ် အတွ က် ဖင့် ဲေတာ်မမပါ ှ င့်။ ကိ ယ်ေတာ်၏ လစသည် နာမေတာ်ြဖင့်
သမတ်ြခင်း ှ ိ ပါသည်ဟ ဆေတာင်းပဌနာ

ပ၏။

၂၀ ထိ သိ့ဆေတာင်းပဌနာ ပ၍၊

ကိ ယ်အြပစ်ကိ၎င်း၊ အမျိုးသားချင်း ဣသေရလလတိ ့၏ အြပစ်ကိ၎င်း ေဘာ်ြပေတာင်းပန်၍၊
ငါကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင်၏ သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ေတာ်အဘိ ့ ငါ ပေသာ ပဌနာ
စကားကိ ၊ ငါ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆက်ကပ် လျက်ေန၍၊
ဆေတာင်းေသာ အမမ ပီ းမှီ မက်ဆိစဥ်တွင် ယခင်ဗျာဒိ တ်

၂၁

ပါ ံ ၌ ထင် ှ ားေသာသ၊

ဂါေဗလသည် လျင်ြမန်စွာ ပျံ၍လာသြဖင့် ညဦ းယံ ပေဇာ်ချိန်၌ ှ ိ ရာသိ ့ ေရာက်၍ ၂၂
တ်ဆက်လျက်၊ အချင်းဒံ ေယလ၊ ငါသည် သင် ၌ ဥာဏ်ပညာတိ းပွ ားေစမည်အေ ကာင်း
ထွ က်လာ ပီ ။

၂၃ သင်သည် ဆေတာင်းစ ပေသာအခါ အမိ န့် ေတာ် ှ ိ သည်ြဖစ်၍

သင့်အား ကားေြပာြခင်းငှ ါ ငါေရာက် လာ ပီ ။ သင်သည် အလွ န်ချစ်အပ်ေသာသြဖစ်၏။
ထိ ေ ကာင့် ဗျာဒိ တ်ေတာ်အချက်ကိ ဆင်ြခင်၍ နားလည် ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။

၂၄

လွ န်ကျူးြခင်းအမကိ ဆီ းတား၍ အြပစ်ကိ တံ ဆိ ပ်ခတ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ
ေြဖ ှ င်း ထာဝရကသိ လ်ကိ သွ င်းေစြခင်းငှ ါ၎င်း ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ှ င့် အနာဂတိ ဗျာဒိ တ်ေတာ်တိ့ကိ
တံ ဆိ ပ်ခတ်၍၊

အလွ န်

သန့် ှ င်းေသာ

ခနစ်ဆယ်ကိ

သင်၏

အမျိုးသားချင်းအဘိ ့ ှ င့်

ဒံ ေယလ

အရပ်ဌာနကိ လိမ်းေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
သင်၏

သိ တင်း

သန့် ှ င်းေသာ မိ အ
့ ဘိ ့
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ဆံ းြဖတ်ြခင်း ှ ိ ၏။ ၂၅ ထိ ေ ကာင့်၊ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ တဖန် တည်ေထာင် ပစေစြခင်းငှ ါ
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည် ေန့မှစ၍ ခရစ်ေတာ်သခင်၏ လက်ထပ်တိင်ေအာင် ခနစ်သိတင်း ှ င့်
ေြခာက်ဆယ် ှ စ်သိတင်း

ကာလိ မ့ ်မည်ဟ

သိ မှတ်နားလည်ေလာ့။

အေ ှ ာင့်အ ှ က်

ခံ ရေသာကာလ၌ မိ လ
့ မ်းကိ တဖန် တည်ေထာင် ပစရမည်ဟ စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ြခင်း ှ ိ ၏။ ၂၆
ထိ သိတင်းေြခာက်ဆယ် ှ စ်သိတင်းလွ န် ပီ းမှ ခရစ်ေတာ်သည် အခွ င့ ်မရဘဲ အေသသတ်ြခင်းကိ
ခံ ရလိ မ့ ်

မည်။

ထိ ေနာက်မှလာေသာ

သခင်၏

သန့် ှ င်းရာဌာနကိ ၎င်း

ဖိ ဖျက် ကလိ မ့ ်

မည်။

ဆံ း ံ းြခင်းြဖစ်လိမ့ ်မည်။

အဆံ းတိ င်ေအာင်

လတိ ့သည်

ေရ

မိ ေ့ တာ်ကိ၎င်း၊

လမ်းမိ းေသာ

စစ်တိက်ြခင်း၊

အားြဖင့်

ပျက်စီးရာ ှ င့်ဆိ င်ေသာ

စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၂၇ တသိ တင်းတွ င် လအများတိ ့ ှ င့် ပဋိ ညာဥ် ဖွဲ ့ြခင်း ှ ိ ၍
ထိ သိတင်းတဝက်တွင် ယဇ် ပေဇာ်ြခင်း ှ င့် ဆက်ကပ်ြခင်းကိ ပေပျာက်ေစလိ မ့ ်မည်။ ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်
ေသာအရာ၏ အထွ ဋ်ေပ သိ ့ ဖျက်ဆီးေသာ သသည် ေရာက်၍ စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ေသာ
သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်း သည်

ပျက်စီးအပ်ေသာ သတိ ့ကိ မလမ်းမိ းမှီတိင်ေအာင်

ထိ သိ့ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ ကားေြပာ၏။

၁၀ ေပရသိ

ှ င်ဘရင်က နန်းစံ သံ း ှ စ်တွင်၊

ေဗလ

တ ှ ာဇာအမည်ြဖင့်

သမတ်ေသာဒံ ေယလသည် ဗျာဒိ တ် ေတာ်ကိခံရ၏။ ထိ ဗျာဒိ တ် ေတာ်စကားမှန်ေပ၏။ ကီ းစွ ာ
ေသာ စစ်တိက်ြခင်း ှ င့် ဆိ င်ေပ၏။ သသည် ထိ စကားကိ နားလည်၏။ ြမင်ရေသာ
ပါ ံ သေဘာကိ လည်း ရိ ပ်မိ၏။ ၂ ထိ ကာလ၌ ငါဒံ ေယလသည် အရက် ှ စ်ဆယ်တရက်
တိ င်တိင် ခိ းြခံ စွ ာ ကျင့်လျက်ေန၏။ ၃ အရက် ှ စ်ဆယ် တရက်မေစ့မှီ မိ န်ေသာ မန့်ကိမစား။
အမဲ သား ှ င့် စပျစ်ရည်ကိမြမည်း။ ဆီ လိမ်းြခင်းကိ လည်း အလ င်မ ပ။ ၄ ပဌမလ ှ စ်ဆယ်
ေလးရက်ေန့၌ငါသည် ဟိ ဒ ေကလ ြမစ် ကီ းအနားမှာ ှ ိ စဥ်၊ ၅ ေမ ာ် ကည့်၍ ပိ တ်ေချာ ှ င့်
ဥဖတ် ေ စင် ခါးပန်းကိ ဝတ်စည်းလျက် ှ ိ ေသာလတဦ းကိ ြမင်၏။ ၆ သ၏ ကိ ယ်သည်
ေကျာက်မျက် ဲ ွကဲ့သိ ့ ြဖစ်၏။ သ့မျက် ှ ာသည်လည်း လ ပ်စစ်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်၏။ သ့မျက် ှ ာ
သည်လည်း

လ ပ်စစ်ကဲ့သိ ့

ထင်၏။

သ့မျက်စိသည်လည်း

မီ းခွ က်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၏။

သ့လက်ေြခတိ ့သည် ဦ းသစ်ေသာ ေ ကးဝါအေရာင်အဆင်း ှ ိ ၏။ သ့စကားသံ သည် များစွ ာ
ေသာ လစအသံ ှ င့်တ၏။ ၇ ထိ ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ကိ ငါဒံ ေယလတေယာက်တည်း ြမင်ရ၏။ ငါ ှ င့်
အတပါေသာလတိ ့သည် မြမင်ရ က။ သတိ ့သည် အလွ န်ေ ကာက် ွံ တ
့ န်လပ်ြခင်းသိ ့ ေရာက်
သြဖင့် ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနြခင်းငှ ါ ေြပး က၏။
ထိ ကီ းစွ ာ

ေသာ

ပါ ံ ကိ ြမင်ရလ င်၊

၈ ငါမကား၊ တေယာက်တည်းေနရစ်၍

ခွ န်အားေလျာ့၍

ကိ ယ်၌ အစွ မ်းသတိ အလ င်းမ ှ ိ ြဖစ်ေလ၏။

ဒံ ေယလ

မျက် ှ ာပျက်

လျက်၊

၉ သိ ့ရာတွ င်၊ ထိ သ၏ စကားသံ ကိ
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ငါ ကား၏။ ကားေသာအခါ ေြမေပ မှာြပပ်ဝပ်၍ မိ န်းေမာေတွ ေဝ

လျက်ေန၏။

၁၀

ထိ အခါလက်တဘက်သည်ငါ့ကိ က၍၊ ငါသည် ဒး ှ င့် လက်ဝါးြဖင့် ေထာက်လျက်ေနရ၏။ ၁၁
သကလည်း

အလွ န်ချစ်အပ်ေသာသ၊

ဒံ ေယလ၊

ငါ့စကားကိ

နားလည်အ့ံ ေသာငှ ါ

မတ်တတ်ေနေလာ့။ သင် ှ ိ ရာသိ ့ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၍ ယခငါလာ ပီ ဟ ဆိ လ င်၊
ငါသည်တန်လပ်မတ်တက်ေန၏။ ၁၂ ထိ အခါသကလည်း၊ အချင်းဒံ ေယလ၊ မေ ကာက် ှ င့်။
သင်သည် နားလည်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သင်၏ ဘရားေ ှ မ့ ှ ာ ကိ ယ်ကိကိယ် ဆံ းမြခင်းငှ ါ၎င်း၊
စိ တ်ြပဌာန်းေသာ ပဌမ ေန့မှစ၍ သင်၏ စကားကိ ကားေတာ်မ ပီ ။ ထိ စကား ေ ကာင့်လည်း
ငါေရာက်လာ ပီ ။ ၁၃ ေပရသိ ိင်ငံကိ အစိ းရေသာမင်းမကား၊ အရက် ှ စ်ဆယ်တရက်ပတ်လံ း
ငါ့ကိ ဆီ းတား၏။ ေနာက်တခါ အြမတ်ဆံ းေသာ မင်းစထဲ က မိ ေကလသည် ငါ့ကိအက လာ၍၊
ငါသည်လည်း ထိ အရပ်၌ ေပရသိ မင်း ကီ းတိ ့ထံ မှာ ဆိ င်းလင့်၍ ေနရ၏။ ၁၄ ယခမကား၊
ေနာင်ကာလတွ င် သင်၏ အမျိုးသားချင်းတိ ့၌ ြဖစ်လတံ့ ေသာ အမအရာတိ ့ကိ သင် သည်
နားလည်ေစြခင်းငှ ါ ငါေရာက်လာ ပီ ။ ဤဗျာဒိ တ်

ပါ ံ သည် တာ ှ ည်ေသာကာလ ှ င့်

ဆိ င်ေပ၏ဟ ငါ့အား ေြပာဆိ ၏။ ၁၅ ထိ သိ့ ေြပာဆိ ပီ းမှ၊ ငါသည် ဦ း ွ တ်သည် ြပပ်ဝပ်၍
စကားမေြပာ ိင်ပဲေန၏။ ၁၆ ထိ အခါ လသား၏ သဏာန် ှ ိ ေသာ သတဦ း သည် ငါ့ တ်ကိ
လက် ှ င့်တိ ့လ င်၊ ငါသည် တ်ကိ ဖွ င့ ်၍ ေြပာရေသာအခွ င့ ်ကိ ရ ပီ းလ င်၊ အက ်ပ်၏သခင်၊
ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ေ ကာင့်

အက ်ပ်သည်

ခွ န်အားအလ င်းမ ှ ိ ပါ။

ြပင်းစွ ာေသာ

ေဝဒနာကိ

ခံ ရ၍၊

ကိ ယ်၌

၁၇ ကိ ယ်ေတာ်က န်သည် ကိ ယ်ေတာ်အ ှ င် ှ င့် အဘယ်သိ့

စကားေြပာ ိင်ပါအံ့ နည်း။

ယခပင်

အက ်ပ်

ကိ ယ်၌

ခွ န်အားအလ င်းမ ှ ိ ပါ။

အက ်ပ်အသက်လည်း ကန်ပါ ပီ ဟ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ ရပ်ေနေသာ သအား ငါေလ ာက် ၏။ ၁၈
ေနာက်တဖန် လသဏာန် ှ ိ ေသာ သသည် လာ၍ ငါ့ကိလက် ှ င့်တိ ့လျက် အားေပး ပီ းလ င်၊ ၁၉
အလွ န်ချစ်အပ်ေသာသ၊

မေ ကာက် ှ င့်။

ငိ မ်

သက်ြခင်း ှ ိ ပါေစ။

အား ှ ိ ေလာ့။

ခွ န်အား ှ င့်ြပည့်စံ ေလာ့ ဟ ဆိ ၏။ ထိ သိ့ဆိ ပီ းမှ ခွ န်အားကိ ငါရ၍၊ အက ်ပ်၏ သခင်၊
မိ န့်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ ခွ န်အားေပးေတာ်မ ပီ ဟ ေလ ာက်၏။ ၂၀ ထိ သကလည်း၊ ငါသည်
သင် ှ ိ ရာသိ ့ လာရေသာ အေ ကာင်းကိ နားလည်သေလာ။ ေပရသိ မင်းကိ စစ်တိက်အ့ံ ေသာငှ ါ
ယခ ငါြပန်သွားရမည်။ ငါသွ ား ပီ း သည်ေနာက်၊ တဖန် ေဟလသမင်းသည် ေပ လာ လိ မ့ ်မည်။
၂၁ သိ ့ရာတွ င် သမာကျမ်းစာ၌ မှတ်သားေသာ အမ အရာကိ ငါြပဦ းမည်။ ဤအမတိ ့တွင်

သင်တိ့၏မင်း မိ ေကလမှတပါး ငါ့ဘက်မှာ ေနေသာသမ ှ ိ ။

၁၁ ငါသည်လည်း

ေမဒိ အမျိုး ဒါရိ မင်း ကီ းနန်းစံ ပဌမ ှ စ်တွင် သ့ကိ

ိးေဆာ်၍

ခိ င်ခ့ံ မဲ ြမံ ေစြခင်းငှ ါ ကိ းစားအားထတ်ေလ၏။ ၂ ယခမကား၊ မှန်ေသာအရာကိ ငါြပမည်။

ဒံ ေယလ
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ေပရသိ ိင်ငံကိ အစိ းရေသာ ှ င်ဘရင် သံ းပါးေပ ေလဦ းမည်။ စတတ ှ င်ဘရားမကား၊
ထိ သ

ှ ိ သမ တိ ့ထက် ေငွ ရတတ်လိမ့ ်မည်။ ထိ သိ့ရတတ်၍ အား ကီ းေသာေ ကာင့်၊

ေဟလသ ိင်ငံကိ ရန်ဘက် ပေစ ြခင်းငှ ါ၊ ခပ်သိမ်းေသာ သတိ ့ကိ ိးေဆာ်လိမ့ ်မည်။ ၃
ထိ အခါ တန်ခိး ကီ းေသာ ှ င်ဘရင်တပါးလည်း ေပ လာလိ မ့ ်မည်။ အာဏာေတာ် ကီ းလျက်
အစိ းရ၍ မိ မိအလိ ှ ိ သည်အတိ င်း ပလိ မ့ ်မည်။ ၄ ထိ သသည် ေပ လာ ပီ းမှ ိင်ငံေတာ်ကျိုးပဲ့ ၍
သတပါးတိ ့သည် မိ ဃ်းေကာင်းကင်ေလးမျက် ှ ာတိ ့၌ ခွဲ ေဝ

ကလိ မ့ ်မည်။ သိ ့ရာတွ င်

အစိ းရေသာ သတိ ့သည် အမျိုးအ ွယ်ေတာ်မဟတ်။ အာဏာေတာ် ှ င့် အစိ းမရ ိင်ငံေတာ်ကိ
တ်ပစ်၍ အမျိုးအ ွယ်ေတာ်မှတပါး အြခားေသာ သတိ ့သည် ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၅

ထိ အခါ ေတာင် ှ င်ဘရင်သည် တန်ခိး ကီ းလိ မ့ ် မည်။ မင်းစထဲ ၌ မင်းတပါးသည်
ထိ သထက်တန်ခိး ကီ း၍ အာဏာတည်လိမ့ ်မည်။ သ၏အာဏာလည်း အလွ န် ကျယ်လိမ့ ်မည်။
၆ ကာလလွ န်ေသာအခါ သတိ ့သည် အေဆွ ဖွဲ ့ က

လိ မ့ ်မည်။ အသင့်အတင့်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ

ေတာင် ှ င်ဘရင် ၏ သမီ းသည် ေြမာက် ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ သိ ့ေသာ်လည်း၊
ထိ မင်းသမီ း၏ အာဏာသည် မတည်ရ။ ထိ မင်း ှ င့်တကွ အမျိုးအ ွယ်ေတာ်သည်လည်း
မတည်ရ။ မင်း သမီ းကိ ၎င်း၊ ေဆာင်ခဲ့ေသာ သတိ ့ကိ၎င်း၊ သ၏သား ကိ ၎င်း၊ ထိ ကာလ၌
သ့ကိေထာက်ပင့်ေသာ သများကိ ၎င်း ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့အပ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၇ ထိ မင်းသမီ း၏
အေဆွ အမျိုးြဖစ်ေသာ သ တေယာက်သည် အဘ၏ အရိ ပ်အရာကိ ရသြဖင့် စစ်ချီ ၍
လာလိ မ့ ်မည်။

ေြမာက် ှ င်ဘရင်၏

မိ ေ့ တာ်သိ့

ေရာက်

လ င်၊

မိ သ
့ ားတိ ့ကိ

တိ က်၍ ိင်လိမ့ ်မည်။ ၈ သတိ ့၏ဘရားများ၊ သွ န်းေသာ ပ်တများ၊ အဘိ း ထိ က်ေသာေငွ ဖလား၊
ေ ဖလားများကိ အဲ ဂတုြပည်သိ့ သိ မ်းသွ ားလိ မ့ ်မည်။ သသည်လည်း ေြမာက် ှ င်ဘရင် ထက်
အသက် ှ ည်လိမ့ ်မည်။

၉ တဖန်ေ ြမာက် ှ င်ဘရင်သည် ေတာင် ှ င်ဘရင် ၏ ိင်ငံသိ ့

ဝင်ေသာ်လည်း မိ မိြပည်သိ့ ြပန်သွားရလိ မ့ ် မည်။

၁၀ သားေတာ်တိ့သည် ထြပန်၍

များစွ ာေသာ အလံ းအရင်းကိ စေဝး ကလိ မ့ ်မည်။ သားတေယာက် လည်း ဆက်ဆက်လာ၍
လမ်းမိ းချင်းနင်းလိ မ့ ်မည်။ တဖန် ြပန်လာ၍ သ၏ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် လပ် ကံ လိ မ့ ်မည်။ ၁၁
ေတာင် ှ င်ဘရင်သည် အမျက်ထွက်သြဖင့်၊ ေြမာက် ှ င်ဘရင်ကိ ဆီ း ကိ ၍ တိ က်လိမ့ ်မည်။
ေြမာက် ှ င် ဘရင်သည် များစွ ာေသာ စစ်သည်ဗိလ်ေြခအလံ းအရင်း တိ ့ကိစီရင်ေသာ်လည်း၊
ေတာင် ှ င်ဘရင်သည် ထိ အလံ း အရင်းတိ ့ကိ သိ မ်းယလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ထိ အလံ း အရင်းတိ ့ကိ
ပယ် ှ င်း ပီ းမှ မာနစိ တ်ေပါက်လျက်၊ အေထာင်ေသာင်းမက များစွ ာေသာ လတိ ့ကိ လပ် ကံ
ေသာ်လည်း၊ မိ မိအာဏာကိ မတည်ေစရ။ ၁၃ အေ ကာင်းမကား၊ ေြမာက် ှ င်ဘရင်သည် တဖန်
ေပ လာ၍၊ အရင်ထက်များစွ ာေသာအလံ းအရင်း တိ ့ကိ စီ ရင် ပီ းမှ ကာလအတန်အရာလွ န်လ င်၊
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စစ်အဂ ါများ၊ စည်းစိ မ်များ ှ င့် ဆက်ဆက်လာလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ထိ ကာလ၌ ေတာင် ှ င်ဘရင်ကိ
ရန်ဘက် ပ

ေသာသတိ ့သည် များ ကလိ မ့ ်မည်။ သင်၏အမျိုးသားချင်း ြဖစ်ေသာ

သပန်တိ့သည် ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ကိ ြပည့်စံ ေစြခင်း ငှ ါ ထ၍၊ ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။
၁၅ ေြမာက် ှ င်ဘရင်သည် လာ၍ မိ ့ ိ းကိ တည် ပီ းလ င် ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ တ
့ ိ ့ကိ လပ် ကံ လိ မ့ ်မည်။

ေတာင်

ှ င်ဘရင်၏ လက်နက်များ၊ ေ ွးချယ်ေသာလများတိ ့သည် ဆီ းတားြခင်းငှ ါး

ခွ န်အားမ ှ ိ ေသာေ ကာင့် မဆီ းတားရ က။ ၁၆ တိ က်လာေသာသသည် မိ မိအလိ အေလျာက်
ပ၍၊

သ့ေ ှ မ့ ှ ာ

အဘယ်သမ မရပ်မေန ိင်ဘဲ၊

သာယာ

ေသာ

ြပည်ကိနင်း ပီ းမှ

စံ လင်ေစလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့သည် လိ က်လျက် ထိ မင်း သည် မိ မိ ိင်ငံ၏
အလံ းအရင်း ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့်တကွ ဝင်စား ြခင်းငှ ါ ကိ းစားအားထတ်၍၊ မိ န်းမငယ်အားြဖင့်
ဖျက်ဆီး ြခင်းငှ ါေပးစားလိ မ့ ်မည်။ သိ ့ေသာ်လည်း သသည် အ ကံ မေြမာက်၊ အကျိုးမ ှ ိ ရ။ ၁၈
တဖန်က န်းစသိ ့ မျက် ှ ာလှ ည့်၍ က န်းအများ တိ ့ကိ လပ် ကံ လိ မ့ ်မည်။ သိ ့ရာတွ င်၊
ဗိ လ်မင်းတပါးသည်

မိ မိမှလဲ ပယ်၍၊

ထိ

အသေရဖျက်ြခင်းကိ တိ က်လာေသာ မင်းအေပ သိ ့ ြပန်ေရာက်ေစလိ မ့ ် မည်။

၁၉

ထိ မင်းသည်လည်း

မိ မိခံရေသာ

အသေရဖျက်ြခင်းကိ

မိ မိေနရာ မိ ေ့ တာ်သိ့

ြပန်

သွ ား ပီ းလ င်

ထိ မိ၍

လဲ သြဖင့်

ကွ ယ်ေပျာက်လိမ့ ်မည်။ ၂၀ ထိ မင်းအရာ၌လည်း ိင်ငံေတာ်၏ ဘန်းစည်း စိ မ်ကိ တ်ချလျက်၊
ေငွ ေတာ်ခွဲေသာ သသည် ေပ လာ၍ ခဏ ှ ိ ပီ းမှ၊ ေဒါသအမျက်မထွ က်၊ စစ်မတိ က်ဘဲ ဆံ း ံ း
ြခင်းသိ ့ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၂၁ ထိ သအရာ၌လည်း မင်းစည်းစိ မ်းကိ ခံ ထိ က် ေသာ သမဟတ်၊
ယတ်မာေသာ သေပ လာလိ မ့ ်မည်။ သသည် အ ိင်အထက်မ ပ ေချာ့ေမာ့ြခင်းအားြဖင့် ိင်ငံ
ကိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ လမ်းမိ းေသာ လက်နက်တိ့သည် သေ ှ မ့ ှ ာ မပ်၍ ဆံ း ံ းလိ မ့ ်မည်။
မိ ဿဟာယခံ ေသာ မင်းလည်း ဆံ း ံ း လိ မ့ ်မည်။ ၂၃ အေ ကာင်းမကား၊ မိ ဿဟာယ
ပေသာမင်းသည် သစာပျက်သြဖင့်၊ တက်လာ၍ လအနည်းငယ်မ

ပါေသာ် လည်း

တန်ခိး ကီ းလိ မ့ ်မည်။ ၂၄ အသီ းအ ှ ံ များေသာြပည်ကိ အ ိင်အထက် မ ပဘဲ ဝင်လိမ့ ်မည်။
လယေသာ ပစည်းဥစာစည်းစိ မ် များကိ စွ န့် ကဲ ၍၊ မိ မိဘိးေဘးမ ပဘးေသာ အမကိ ပလိ မ့ ်
မည်။ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ့ြပတိ ့ကိ ရြခင်းငှ ါ တာ ှ ည်စွာ ကံ စည်လိမ့ ်မည်။ ၂၅ ကီ းစွ ာေသာ
အလံ းအရင်း ှ င့်တကွ ေတာင် ှ င် ဘရင်ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ မိ မိအစွ မ်းသတိ ကိ ိးေဆာ်
လိ မ့ ်မည်။ ေတာင် ှ င်ဘရင်သည်လည်း၊ အား ကီ း၍ များစွ ာေသာ အလံ းအရင်း ှ င့်တကွ
စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ

ိးေဆာ်ေသာ်လည်း

မခံ ရပ် ိင်။

မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ ကံ စည် ကလိ မ့ ် မည်။

အေ ကာင်းမကား၊

သတဘက်၌

၂၆ ထိ သေက းေမွ းြခင်းကိ ခံ ရေသာ

သတိ ့သည် လည်း၊ ထိ သ၏ အကျိုးကိ ဖျက်ဆီးေသာအားြဖင့်၊ သ၏ တပ်ြမုပ်၍၊
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စစ်သရဲ များတိ ့သည်

အသက်ဆံ း ကလိ မ့ ်မည်။

၂၇ ထိ ှ င်ဘရင်

ှ စ်ပါးတိ ့သည်

မေကာင်းေသာ အ ကံ ကိ ကံ ၍၊ တခေသာစားပွဲ ၌ မသာစကားကိ ေြပာ ကလိ မ့ ်မည်။
သိ ့ေသာ်လည်း၊ အ ကံ မေြမာက်ရ။ ချိန်းချက်ေသာ အချိန် ကာလ၌ အဆံ းြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၈
တဖန်ေြမာက် ှ င်ဘရင်သည်

များစွ ာေသာ

စည်းစိ မ်ဥစာပါလျက်

မိ မိြပည်သိ့

ြပန်၍သွ ားစဥ်တွင်၊ သန့် ှ င်းေသာ ပဋိ ညာဥ်တရားကိ မနာလိ ေသာစိ တ် ှ ိ သည်အတိ င်း
ပ ပီ းမှ

မိ မိြပည်သိ့

ြပန်သွားလိ မ့ ်မည်။

၂၉

ချိန်းချက်ေသာ

အချိန်၌လည်း

ေတာင်မျက် ှ ာသိ ့ တဖန်ြပန်လာဦ းမည်။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ အရင်ြဖစ်သကဲ့ သိ ့ မဟတ်။
ေနာက်ြဖစ်သကဲ့ သိ ့လည်းမဟတ်။ ၃၀ အေ ကာင်းမကား ခိ တိ မ်သေဘာတိ ့သည် ထိ သ ကိ
ဆီ းတား ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ ေ ကာင့် စိ တ်နာလျက် ြပန် သွ ား၍ သန့် ှ င်းေသာ ပဋိ ညာဥ်တရားကိ
အမျက်ထွက် သည်။ အတိ င်း ပ ပီ းမှ ြပန်သွားစဥ်တွင် သန့် ှ င်းေသာ ပဋိ ညာဥ်တရားကိ
စွ န့်ပစ်ေသာ သတိ ့ ှ င့် အေဆွ ဖွဲ ့လိ မ့ ် မည်။ ၃၁ ထိ မင်းေနာက်မှ စစ်လက်နက်တိ့သည် ေပ လာ
သြဖင့်၊ တန်ခိး ကီ းေသာ သန့် ှ င်းေရးဌာနေတာ်ကိ ညစ်
ဝတ်ကိ

ပယ် ှ င်း က

လိ မ့ ်မည်။

းေစ၍၊ ေန့ရက်အစဥ် ပေသာ

ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်

အရာကိ လည်း

တည်ထား ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၂ ပဋိ ညာဥ်တရားကိ ြပစ်မှားေသာ သတိ ့သည် ေချာ့ေမာ့ရာသိ ့
လိ က်၍

ယိ ယွင်း ကလိ မ့ ်မည်။

မိ မိတိ့

ဘရားသခင်ကိ

သိ ေသာသတိ ့မကား၊

ကီ းစွ ာေသာအား ှ င့် ပ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၃ လစထဲ မှာ ပညာ ှ ိ ေသာ သတိ ့သည် အများ
ေသာ

သတိ ့ကိ

သွ န်သင် ကရလိ မ့ ်မည်။

ထား ှ င့်ကွ ယ်မျက်

ြခင်း၊

မီ း ိ ့ြခင်း၊

သိ မ်းသွ ားချုပ်ထားြခင်း၊ လယက်ြခင်း အားြဖင့် အင်တန်ကာလပတ်လံ း လဲ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၄
လဲ ကေသာအခါ အနည်းငယ်ေသာ မစြခင်းကိ တဖန်ခံရ ကလိ မ့ ်မည်။ လအများတိ ့သည်
ေချာ့ေမာ့ရာသိ ့ လိ က်၍ဆည်းကပ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၅ အမဆံ းရသည် ကာလတိ င်ေအာင်၊
ပညာ ှ ိ ေသာသအချို ့တိ့သည်လည်း

စံ စမ်းြခင်းကိ ခံ၍၊

သန့် ှ င်းြဖူစင်ရမည်

အေ ကာင်းလဲ ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ အမသည် ချိန်းချက်ေသာ ကာလတိ င်ေအာင် ြဖစ်ရသတည်း။
၃၆

ှ င်ဘရင်တပါးသည် မိ မိအလိ အေလျာက် ပ၍၊ ဘရားအေပါင်းတိ ့ထက် ကိ ယ်ကိ

ကိ ယ်ချီးပင့်ေြမာက်စား လျက်၊ ဘရားတိ ့၏ဘရားကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ အံ့ ဘွ ယ်
ေသာစကားကိ

ေြပာလိ မ့ ်မည်။

ေဒါသအမျက်ေစ့စံ သည်

ေကာင်းစားလိ မ့ ်မည်။ စီ ရင်ဆံ းြဖတ် သမ အတိ င်းြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။

ကာလတိ င်ေအာင်
၃၇ ထိ မင်းသည်

ဘိ းေဘးတိ ့ ကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားကိ ၎င်း၊ မိ န်းမ၌ တပ်မက်ေသာအလိ ကိ၎င်း၊ တပါးေသာ
ဘရားများကိ ၎င်း ပမာဏမ ပ။ သတကာတိ ့ထက် ကိ ယ်ကိ ကိ ယ်ချီးေြမာက်လိမ့ ်မည်။ ၃၈
ထိ ဘရားအရာ၌ ရဲ တိက်တိ့၏ဘရား ှ င့်၊ ဘိ းေဘးတိ ့မသိ ေသာဘရားကိ ချီးေြမာက်၍၊ ေ ၊ ေငွ ၊
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ေကျာက်ြမတ်၊ ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ တန်ဆာများကိ ပေဇာ်လိမ့ ်မည်။

၃၉ ခိ င်ခ့ံ ေသာ

ရဲ တိက်များကိ ၎င်း၊ မိ မိဝန်ခံေသာတပါးအမျိုးသားဘရားကိ ၎င်း ပစ၍ ဂဏ်အသေရ
တိ းပွ ားေစလိ မ့ ်မည်။ လများတိ ့အေပ မှာအပ်စိးရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပး၍ စီ းပွ ားြဖစ်ြခင်းအလိ ငှါ
ေြမကိ ေဝဖန်လိမ့ ် မည်။ ၄၀ အမကန်ရသည်ကာလ၌ ေတာင် ှ င်ဘရင်သည် ထိ မင်းကိ
တိ က်လိမ့ ်မည်။

ေြမာက် ှ င်ဘရင်သည်လည်း

သေဘာများတိ ့ ှ င့်တကွ

ေလးေဘွ ကဲ့သိ ့

ရထားများ၊

တိ က်လာလျက်၊

ြမင်းစီ းသရဲ များ၊

ထိ ြပည်တိ့ကိ

ဝင်၍

ချင်းနင်းလမ်းမိ းလိ မ့ ်မည်။ ၄၁ သာယာေသာြပည်ကိလည်းဝင်၍ အများေသာ သတိ ့သည်
ဆံ း ံ း ကလိ မ့ ်မည်။ သိ ့ရာတွ င်၊ သ၏ လက်မှ လွ တ်ေသာ သဟမကား၊ ဧဒံ ြပည်သား၊
ေမာဘြပည်သား၊ အမုန်အမျိုးသားအ ကီ းတိ ့သည် လွ တ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၄၂ ထိ မင်းသည်
အြပည်ြပည်တိ့ကိ ေအာင်ြမင်ရ လိ မ့ ်မည်။ အဲ ဂတုြပည်လည်း မလွ တ်ရ။ ၄၃ ထိ ြပည်မှာ ှ ိ ေသာ
ေ ဘ

ာ၊ ေငွ ဘ

ာ၊ အဘိ းထိ က်ေသာ ဥစာများကိ အပိ င်ရလိ မ့ ်မည်။ လိ ဗြပည် သား ှ င့်

က ှ ြပည်သားတိ ့သည် သ့ေနာက်သိ့ လိ က်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၄၄ သိ ့ရာတွ င် သသည်

အေ ှ မျက်
့
ှ ာ၊ ေြမာက်မျက် ှ ာအရပ်မှ သိ တင်းကိ ကား၍ စိ တ်ပပန်သြဖင့်၊ လ အများတိ ့ကိ
ဖျက်ဆီးသတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းငှ ါ၊ ကီ းစွ ာေသာ ေဒါသအမျက် ှ င့် ထွ က်သွားလိ မ့ ်မည်။ ၄၅
ပင်လယ် ကားမှာ

ဘန်း ကီ း၍

သန့် ှ င်းေသာ

ေတာင်ေပ ၌စံ ရာ

တဲ ေတာ်ကိ

တည်ေဆာက် ပီ းလ င် အဘယ်သမ မစြခင်းငှ ါ မတတ် ိင်၍ ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။

၁၂ ထိကာလ၌ သင့်အမျိုးသားချင်းတိ့၏အမကိ ေစာင့်ေသာ အ ှ င် ကီးမိေကလသည်
ေပ လာလိ မ့ ်မည်။
မြဖစ်စဖးေသာ

လမျိုးတစံ တမျိုးမှြဖစ်သည်ကာလမှစ၍
ဆင်းရဲ ဒကကပ်ကာလသည်

ထိ ကာလတိ င်ေအာင်၊

ေရာက်လိမ့ ်မည်။

ထိ ကာလအခါ

စာေစာင်၌ စာရင်းဝင်သမ ေသာ သင်၏အမျိုးသားချင်းတိ ့သည် ကယ်လတ်ြခင်း သိ ့
ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။
ိး ကလိ မ့ ်မည်။

၂ ထိ ကာလအခါ ေြမမန့်၌ အိ ပ်ေပျာ်ေသာ သများတိ ့သည်

အချို ့တိ့ကား၊

ထာဝရအသက်

ှ င်ြခင်း ှ င့်၎င်း၊

အချို ့တိ့ကား

ှ က်ေ ကာက်ြခင်း၊ ထာဝရ အသေရပျက်ြခင်း ှ င့်၎င်း ိး ကလိ မ့ ်မည်။ ၃ ပညာ ှ ိ ေသာ
သတိ ့သည်လည်း၊ ေကာင်းကင်မျက် ှ ာ ကက်၏ အေရာင်အဝါကဲ့ သိ ့၎င်း၊ လအများတိ ့ကိ
ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားလမ်းထဲ သိ့ သွ င်းေသာ သတိ ့သည်လည်း၊ ကယ်များကဲ့ သိ ့၎င်း
အစဥ်အ မဲ

ထွ န်းလင်း

ကလိ မ့ ်မည်။

၄

သင်ဒံေယလမကား၊

အမကန်ရသည်

ကာလတိ င်ေအာင်၊ ဤစကားေတာ်တိ့ကိ ပိ တ်၍ စာေစာင်ကိ တံ ဆိ ပ်ခတ်ထားေလာ့။
အများေသာ သတိ ့သည် ထိ စာကိ ကည့်၍ ေသာအားြဖင့် ပညာတိ းပွ ားလိ မ့ ်မည်ဟ ေြပာဆိ
၏။ ၅ ထိ အခါ ငါဒံ ေယလသည် ကည့် လ င်၊ အြခားေသာသ ှ စ်ပါးတိ ့သည် ြမစ်ကမ်းတိ ့၌
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တဘက်တပါး စီ ရပ်ေန က၏။ ၆ တပါးကလည်း၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ ဤအမအရာတိ ့သည်
မကန်စင်မှီ

အဘယ်မ

ေလာက် ကာလိ မ့ ်မည်နည်း

ဟ

ပိ တ်ေချာကိ ဝတ်လျက်၊

ြမစ်ေရေပ မှာ ှ ိ ေသာ လကိ ေမးြမန်း၏။ ၇ ပိ တ်ေချာကိ ဝတ်လျက် ြမစ်ေရေပ မှာ ှ ိ ေသာ
လကလည်း တကာလ၊ ှ စ်ကာလ၊ ကာလတဝက်ပတ်လံ း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ သန့် ှ င်းေသာ သတိ ့၏
အစွ မ်းသတိ ကိ အရပ်ရပ်သိ့ ြဖန့်လင့်ြခင်းအမ ပီ းေသာအခါ ထိ အမ အရာ အလံ းစံ တိ ့သည်
ကန်စင် ကလိ မ့ ်မည်ဟ လက် ှ စ်ဘက်ကိ ေကာင်းကင်သိ့ချီလ က် ကမာအဆက်ဆက်
အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားကိ တိ င်တည်၍ ကျိန်ဆိ သည်ကိ ငါ ကား၏။ ၈ ထိ စကားကိ
ငါ ကား၍ နားမလည်ေသာေ ကာင့်၊ သခင်ဘရား၊ ဤအမအရာတိ ့သည် အဘယ်သိ့ ကန်စင်
ပါမည်နည်းဟ ေမးေလ ာက်လ င်၊ ၉ ထိ သက ဒံ ေယလ၊ သင်သွားေလာ့။ ထိ စကားသည်
အမကန်ရသည်ကာလတိ င်ေအာင် ပိ တ်၍ တံ ဆိ ပ် ခတ်ထားလျက် ှ ိ ၏။ ၁၀ လအများတိ သ
့ ည်
သန့် ှ င်းြဖူစင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်၍ စံ စမ်းြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ မတရားေသာ သတိ ့သည်
မတရားသြဖင့် ပ၍ တေယာက်မ နား မလည်ရ။ ပညာ ှ ိ ေသာ သတိ ့မကား၊ နားလည် ကလိ မ့ ်
မည်။

၁၁ ေန့ရက် အစဥ် ပေသာဝတ်ကိ ပယ် ှ င်း၍၊ ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ

အရာသည် ေပ လာ ပီ းမှ၊ အရက်တေထာင်

ှ စ်ရာကိ းဆယ်

ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်

ကာလိ မ့ ်မည်။

၁၂

အရက်တေထာင်သံ းရာသံ းဆယ်ငါးရက်တိင် ေအာင် ငံ့ လင့်၍ မှီေသာသသည် မဂလာ ှ ိ ၏။
၁၃ သင်မကား အဆံ းမြဖစ်မှီတိင်ေအာင် သွ ား ေလာ့။ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနရလိ မ့ ်မည်။ ေန့ရက်ကာလ

ကန်စင် ပီ းမှ ကိ ယ်အရိ ပ်အရာကိ ခံ၍ ေပ ရလိ မ့ ်မည်ဟဆိ ၏။
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ေဟာေ ှ

၁ ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိ မင်း၊

ေယာသံ မင်း၊

အာခတ်

မင်း၊

ေဟဇကိ မင်း၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ သား ေယေရာေဗာင်မင်းတိ ့လက်ထက်၊ ေဗရိ ၏ သားေဟာေ ှ သိ ့
ေရာက်လာေသာထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် အစအဦ းဟမကား၊ ၂ သင်သွား၍
ြပည်တန်ဆာမိ န်းမ ှ င့်တကွ သဘွ ား ြမင်ေသာ သားသမီ းတိ ့ကိ သိ မ်းပိ က်ေလာ့။ အေ ကာင်း
မကား၊

ြပည်သားတိ ့သည်

ထာဝရဘရားကစွ န့်ပစ်၍

အထပ်ထပ်မှားယွ င်း က ပီ ဟ

ေဟာေ ှ အား မှာထားေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ ၃ ေဟာေ ှ သည်သွား၍ ဒိ ဗလိ မ်သမီ းေဂါမာကိ
သိ မ်းပိ က်သြဖင့်၊ သသည် ပဋိ သေ ယ၍ ေဟာေ ှ ၌ သားေယာက်ျားကိ ဘွ ားြမင်ေလ၏။ ၄
ထာဝရဘရားကလည်း၊ ထိ သားကိ ေယဇရ အမည်ြဖင့် မှည့်ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊
ခဏ ကာ ပီ းမှ ေယဇေရလ အသက်ကိသတ်ေသာအြပစ်ေ ကာင့်၊ ေယဟ အမျိုးကိ ငါသည်
ဒဏ်ေပး၍ ဣသေရလအမျိုး၏

ိင်ငံ ကိ ဆံ းေစမည်။

၅ ဣသေရလေလးကိ

ေယဇေရလချိုင့်၌ ငါချိုး ေသာ ေန့ြခင်းတွ င် ထိ အမြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၆
တဖန်ပဋိ သေ ယ၍ သမီ းကိ ဘွားြမင်ေလ၏။ ထိ သမီ းကိ ေလာ ဟာမာအမည်ြဖင့် မှည့်ေလာ့။
အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် ဣသေရလအမျိုးကိ ေနာက် တဖန် မသနားမစံ မက်ဘဲ
ဧကန်အမှန်ပယ် ှ င်းမည်။ ၇ ယဒအမျိုးကိ ကား သနားစံ မက်ဦးမည်။ သိ ့ရာ တွ င် ေလး၊ ထား၊
စစ်တိက်၊ လက်နက်၊ ြမင်း၊ ြမင်းစီ းသရဲ အားြဖင့် မကယ်တင်၊ သတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရ
ဘရားအားြဖင့် ကယ်တင်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈ ေလာ ဟာမာကိ ိခ
့ ွ ါေသာအခါ၊ အမိ သည်
ပဋိ သေ ယြပန်၍ သားေယာက်ျားကိ ဘွ ားြမင်ေလ၏။ ၉ ထိ သားကိ ေလာအမိ အမည်ြဖင့်
မှည့်ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ငါ၏လမဟတ်။ ငါသည် လည်း သင်တိ့၏
ဘရားသခင်မဟတ်။

၁၀ သိ ့ရာတွ င်၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့သည်

မြခင် ိင်၊

မေရတွ က် ိင်ေသာ သမဒရာသဲ လံ း ှ င့်အမ များ ကလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့သည် ငါ၏ လမဟတ်ဟ
ထိ သတိ ့အား

ေြပာဆိ ရာ

အရပ်၌ပင်လ င်၊

သတိ ့သည်

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၏သားဟ ေခ ေဝ ြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ထိ အခါ ယဒအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်
ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့သည် စေဝးေပါင်းေတာ်၍ မင်းတဦ း တည်းကိ ချီးေြမာက်သြဖင့်
ထိ ြပည်ထဲက ထွ က်လာ က

လိ မ့ ်မည်။ ေယဇေရလေန့သည်

ကီ းြမတ်ေသာေန့

ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂ သင်တိ့

ညီ အစ်ကိများကိ

သနားစံ မက်အပ်ေသာသမီ းဟ၍၎င်း

ငါ၏လဟ၍၎င်း၊
တဖန်ေခ ကေလာ့။

သင်တိ့ ှ မများကိ
၂

သင်တိ့အမိ ှ င့်

ေဆွ းေ း ကေလာ့။ သသည် ငါ့မယားမဟတ်၊ ငါသည်လည်း သ့လင်မဟတ်ေ ကာင်းကိ

ေဟာေ ှ
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ေဆွ းေ း ကေလာ့။ ြပည်တန်ဆာမျက် ှ ာကိ ပယ်၍ မှားယွ င်းြခင်းအမကိ ေ ှ ာင်ေစ။ ၃
မေ ှ ာင်လ င် သ၏အဝတ် ှ ိ သမ ကိ ငါခ တ်၍၊ သဘွ ားေသာေန့၌ အဝတ်မ ှ ိ သကဲ့ သိ ့
အဝတ်မပါ၊ ြပင်၌ ထတ်ထားမည်။ လွ င်ြပင်ကဲ့သိ ့ သတ်သင်မည်။ ေသွ ့ ေြခာက်ေသာ ေြမကဲ့ သိ ့
ြဖစ်ေစလျက် ေရအငတ်ထား၍ ေသေစမည်။ ၄ သ၏သားသမီ းတိ ့သည် သေမျာက်မထား၍
ရေသာ သားသမီ းြဖစ်ေသာေ ကာင့် သတိ ့ကိ ငါမသနား မစံ မက်ဘဲ ေနမည်။
သတိ ့အမိ သည်

ြပည်တန်ဆာြဖစ်၏။

သတိ ့ကိ

ပဋိ သေ ယ

၅

ေသာသသည်

ှ က်ဘွယ်ေသာအမကိ ပ ပီ ။ သကလည်း၊ ငါ့မန့်၊ ငါ့ေရ၊ ငါ့သိးေမး၊ ငါ့ပိက်ဆန်၊ ငါ့ဆီ၊
ငါေသာက်ေသာအရည်တိ့ကိ ေပးတတ်ေသာ ငါ့ရည်းစား များ ေနာက်သိ့ ငါလိ က်မည်ဟဆိ ပီ ။
၆ သိ ့ြဖစ်၍၊ သ့ကိဆးေစာင်ရန်း ှ င့် ကာထားမည်။ ထွ က်စရာမ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ သ့ပတ်လည်၌

ေကျာက် ိ းကိ လည်း တည်မည်။ ၇ သသည် ရည်းစားတိ ့ကိ လိ က်ေသာ်လည်း မမှီ၊
ှ ာေသာ်လည်း မေတွ ့ဘဲ ေနရေသာအခါ၊ လင်ေဟာင်းထံ သိ ့ ငါြပန်သွားမည်။ ယခေနရာထက်
အရင်ေနရာသာ၍ ေကာင်းသည်ဟ ဆိ လိမ့ ်မည်။

၈ ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ တိ့ကိ

ငါေပးသနား

ပေဇာ်ေသာေ ှ င့်

သည်ဟ၍၎င်း၊

ငါများြပားေစသည်ဟ၍၎င်း

ဗာလဘရားအား
သသည်

ေငွ ကိ

မေအာက်ေမ့ပါတကား။

သ၌

သိ ့ြဖစ်၍၊

၉

စပါးရိ တ်ရာကာလ၌ ငါ့စပါးကိ ၎င်း၊ စပျစ်ရည်လပ်ကာ ကာလ၌ ငါ့စပျစ်ရည်ကိ၎င်း၊ သ၏
ကိ ယ် ကိ ဖံ းလမ်းေစရာ ငါ့သိးေမး ှ င့် ပိ က်ဆန်ကိ၎င်း ငါသိ မ်း ယမည်။ ၁၀ ယခပင် သ၏
ရည်းစားများေ ှ ့၌ သ့အဝတ်ကိ ငါလှ စ်လှန်၍ အ ှ က်ခွဲမည်။ ငါ့လက်မှ အဘယ်သမ
သ့ကိမ တ်ရ။

၁၁

သ င်လန်းစရာအေ ကာင်း ှ ိ သမ ှ င့်

ပွဲ ခံြခင်း၊

လဆန်းေန့၊

ဥပသ်ေန့ေစာင့်ြခင်း၊ ပရိ သတ်စည်းေဝးြခင်း အလံ းစံ တိ ့ကိ ငါြပတ်ေစမည်။ ၁၂ ဤသည်ကား၊
ငါ့ရည်းစားေပးေသာ ဆလက် ေဆာင်ြဖစ်သည်ဟ သဆိ ရာ စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သေဘာ
သဖန်းဥယျာဥ်တိ့ကိ ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်း၍၊ လွ င်ြပင် ြဖစ်ေစသြဖင့် ေတာသားရဲ တိ့သည်
ကိ က်စား ကလိ မ့ ်မည်။

၁၃ ဗာလဘရားတိ ့အားနံ သ
့ ားေပါင်းကိ မီ း ိ ့၍

ှ ေခါင်းဆွဲ ှ င့်

လည်ဆွဲတန်ဆာကိ ဆင်လျက် ရည်စား များ ေနာက်သိ့လိက်သြဖင့် ငါ့ကိ ေမ့ေလျာ့၍
ဗာလဘရား

တိ ့

လက်ထက်၌

ပမိ ေသာအြပစ် ှ င့်အေလျာက်

စီ ရင်

မည်ဟ

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ သိ ့ရာတွ င်၊ သ့ကိ တဖန်ငါြဖားေယာင်းမည်။ ေတာလမ်းြဖင့်
ပိ ့ေဆာင်ေသာ်လည်း၊
စပျစ်ဥယျာဥ်တိ့ကိ၎င်း၊

ှ စ်သိမ့ ်ေစေသာ စကားကိ ေြပာမည်။
အာ

၁၅ ေတာတဘက်၌

ေခ ချိုင့်၌ေြမာ်လင့်ရာတံ ခါးကိ ၎င်း၊

အာေခ ချိုင့်၌

ေြမာ်လင့်ရာတံ ခါးကိ ၎င်း ငါေပးမည်။ သသည် အသက် ငယ်စဥ်ကာလ၊ အဲ ဂတုြပည်မှ
ထွ က်လာေသာအခါ၊

ေဟာေ ှ

သီ ချင်းဆိ သကဲ့ သိ ့၊

ေတာတဘက်သိ့

ေရာက်ေသာအခါ
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သီ ချင်းဆိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ ကာလ၌ သင်သည်ငါ့ကိ
သခင်ဟ၍ မေခ ရ၊ ခင်ပွန်းဟ၍ ေခ

ရမည်။

၁၇ အြခားတပါးေသာ သခင်တိ့၏

ဘွဲ ့နာမများကိ သ၏ တ်မှ ငါပယ်၍၊ ထိ ဘွဲ ့နာမများကိ ေနာက် တဖန် မမှတ်မိမ မက်ဆိရ။ ၁၈
ထိ ကာလ၌ငါသည် သတိ ့အတွ က်၊ ေတာသားရဲ ၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်၊ ေြမေပ မှာ
တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်များ ှ င့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့၍၊ ေလး၊ ထား၊ စစ်တိက် လက်နက်တိ့ကိ
ေြမေပ က ပယ် ှ ားသြဖင့် သတိ ့သည် စိ းရိ မ်ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ အိ ပ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ ငါသည်
ကိ ယ်အဘိ ့သင့်ကိ အစဥ်အ မဲ သိ မ်းယ မည်။ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊ တရားသြဖင့် စီ ရင်ြခင်း၊ ချစ်
သနားစံ မက်ြခင်း ှ င့်အညီ ကိ ယ်အဘိ ့သင့်ကိ သိ မ်းယမည်။ ၂၀ သစာေစာင့်ြခင်း ှ င့်အညီ
သိ မ်းယ၍၊ သင်သည် ထာဝရဘရားကိ သိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ထိ ကာလ၌ ငါသည် နားေထာင်မည်။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်စကားကိ နားေထာင်၍၊ သသည်
ေြမ ကီ းစကားကိ နားေထာင်မည်။
ဆီ တိ့

၏

စကားကိ

၂၂ ေြမ ကီ းသည်လည်း ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊

နားေထာင်၍၊

သတိ ့သည်လည်း

ေယဇေရလ

စကားကိ

နားေထာင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၃ ထိ သတိ ့သမီ းကိ မျိုးေစ့ကဲ့ သိ ့ ေြမ၌ ကိ ယ်အဘိ ့ ငါ ကဲ မည်။
မသနားမစံ မက်အပ်ေသာ သတိ ့သမီ းကိ ငါသနားစံ မက်မည်။ ငါ၏ လမဟတ်ေသာ
သကိ လည်း သင်သည်ငါ၏လြဖစ်သည်ဟ ငါဆိ မည်။ သကလည်း ကိ ယ်ေတာ်သည်
အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ် မသည်ဟ ေလ ာက်လိမ့ ်မည်ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

၃ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည် အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ကိ
ဖးေြမာ်၍၊ စပျစ် သီ းပျဥ်ကိ အလိ ှ ိ ေသာ်လည်း ထာဝရဘရား ချစ်ေတာ်မ သည်နည်းတ၊
မိ မိခင်ပွန်း၏ ချစ်ြခင်းကိ ခံ လျက် ေမျာက်မ ထားေသာ မိ န်းမကိ သွ ား၍ ချစ်ဦးေလာ့ဟ
ငါ့အား မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၂ ထိ မိန်းမကိ ေငွ တဆယ်ငါးကျပ်၊ မေယာဆန်
တေဟာမဲ ခွဲ ှ င့် ငါေ ွး ပီ းမှ၊ ၃ သင်သည်ငါ့အဘိ ့ ေန့ရက်များစွ ာ ေစာင့်၍ ေနရမည်။
ြပည်တန်ဆာ မလပ်ရ။ အြခားေသာ ေယာက်ျား ှ င့် မေပါင်းေဘာ်ရ။ သိ ့ ပလ င်၊ သင့်အဘိ ့
ငါေစာင့်၍ ေနမည်ဟ ေြပာထား၏။ ၄ အေ ကာင်းမကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ သည်
ေန့ရက်များစွ ာ ှ င်ဘရင်မ ှ ိ ၊ မင်းသားမ ှ ိ ၊ ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းမ ှ ိ ၊ ဆင်းတမ ှ ိ ၊ သင်တိင်းမ ှ ိ ၊
ေတရပ် ပ်တ မ ှ ိ ဘဲေနရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၅ ထိ ေနာက်မှ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့သည်
ြပန်လာ၍၊ သတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ၎င်း၊ သတိ ့ ှ င်ဘရင်ဒါဝိ ဒ်ကိ၎င်း ှ ာ၍၊
ေနာင်ကာလ၌ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ အံ့ ေသာငှ ါ၊ ထာဝရ ဘရားထံ ေတာ်သိ့ တန်လပ်လျက်
ေြပး ကလိ မ့ ်မည်။

ေဟာေ ှ

1442

၄ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ့၊ ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။
ထာဝရဘရားသည် ြပည်သြပည်သားတိ ့ ှ င့် တရားေတွ ့မ ှ ိ ေတာ်မ၏။ အေ ကာင်းမကား၊
သတိ ့သည် သစာမ ှ ိ ၊ က ဏာမ ှ ိ ၊ ဘရားသခင်ကိ မသိ က။ ၂ ကျိန်ဆဲြခင်း၊ မသာစကားကိ
ေြပာြခင်း၊ လ အသက်ကိ သတ်ြခင်း၊ သ့ဥစာကိ ခိးြခင်း၊ သ့မယားကိ ြပစ်မှားြခင်းတိ ့၌
အဆီ းအတားမ ှ ိ ။ လအသက်ကိ သတ်ေသာအြပစ် အထပ်ထပ် ှ ိ က၏။ ၃ ထိ ေ ကာင့်၊
ြပည်သည် ငိ ြငင်လိမ့ ်မည်။ ြပည် သားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ေတာသားရဲ ၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်
ငှ က်တိ့သည် အားေလျာ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ပင်လယ်ငါးတိ ့ သည်လည်း ကန် ကလိ မ့ ်မည်။ ၄
သိ ့ရာတွ င်၊ အဘယ်သမ မဆီ းတားေစ ှ င့်။ အဘယ်သမ မဆံ းမေစ ှ င့်။ အေ ကာင်းမကား၊
သင်၏

အမျိုးသားချင်းတိ ့သည်

သကဲ့ သိ ့ြဖစ် က၏။

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ င့်

ဆန့်ကျင်

ဘက် ပေသာ

၅ ထိ ေ ကာင့်၊ ေန့အချိန်၌ သင်သည်လဲရလိ မ့ ်မည်။ ညဥ့်အချိန်၌

သင် ှ င့်အတ ပေရာဖက်သည်လည်း လဲ ရ လိ မ့ ်မည်။ သင့်အမိ ကိလည်း ငါဖျက်ဆီးမည်။ ၆
ငါ့လတိ ့သည် ပညာနည်းေသာေ ကာင့် ဆံ း ံ း က၏။ သင်သည် ပညာကိ ပယ်ေသာေ ကာင့်၊
ငါ့ယဇ် ပေရာဟိ တ် အြဖစ်သိ့ မေရာက်ေစြခင်းငှ ါ သင့်ကိ ငါပယ်မည်။ သင်၏
ဘရားသခင့်တရားကိ သင်ေမ့ေလျာ့ ေသာေ ကာင့်၊ သင်၏ သားသမီ းတိ ့ကိ ငါ့ေမ့ေလျာ့မည်။
၇ သတိ ့သည် ဘန်းတိ းပွ ားသည်အတိ င်း ငါ့ကိ ြပစ်မှား က ပီ ။ သိ ့ြဖစ်၍၊ သတိ ့၏ ဘန်းကိ

ငါအ ှ က်ကွဲ ေစမည်။ ၈ ငါ့လတိ ့၏ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် တိ့ကိ စားလျက် ှ င့်ပင်၊ ထိ အြပစ်ကိ
စိ တ်စွဲလမ်းတတ် က၏။ ၉ ထိ ေ ကာင့်၊ လတိ ့၌ ြဖစ်သကဲ့ သိ ့ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ၌ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။
သတိ ့အကျင့်များကိ ငါစစ်ေ ကာ၍၊ အသီ း အသီ း ပမသမ အတိ င်းအကျိုး အြပစ်ကိေပးမည်။
၁၀ သတိ ့သည် စား၍မဝရ က။ မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပ၍ သားသမီ းကိ မဘွ ားြမင်ရ က။
၁၁ အေ ကာင်းမကား စိ တ် ှ လံ းကိ ယစ်မး၊ ေစတတ် ေသာ ကာမဂဏ်၌ ေပျာေမွ ့ြခင်း၊

စပျစ်ရည် ှ င့် ေသရည် ေသရက်ကိ ေသာက်ြခင်း၌ မှီဝှဲေသာေ ကာင့် ထာဝရ ဘရားကိ
စွ န့်ပစ် က ပီ ။ ၁၂ ငါ့လတိ ့သည် သစ်သား ှ င့် တိ င်ပင်တတ် က၏။ သတိ ့၏ေတာင်ေဝးသည်
အ ကံ ေပးတတ်၏။ ကိ ေလသာ စိ တ်အား ကီ းေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့သည် လမ်းလဲ ၍ မိ မိတိ့
ဘရားသခင့်ထံ မှာ မေန၊ မှားယွ င်းတတ် က၏။ ၁၃ ေတာင်ထိပ်ေပ ကန်း ေပ မှာ၎င်း
အရိ ပ်ေကာင်းေသာသပိ တ်ပင်မျိုး၊ လိ ဗေနာ ပင် ေအာက်မှာ၎င်း၊ ယဇ် ပေဇာ်၍ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ
မီ း ိ ့တတ် က၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ သင်တိ့သမီ းတိ ့သည် ေယာက်ျား ှ င့် မှားယွ င်း၍၊ ေခ းမတိ ့သည်
ေမျာက်မထားတတ် က၏။ ၁၄ သင်တိ့သမီ းတိ ့သည် ေယာက်ျား ှ င့် မှားယွ င်း၍ ေခ းမတိ ့သည်
ေမျာက်မထားေသာ်လည်း

ငါမစစ်ေ ကာ၊

အေ ကာင်းမကား၊

ေယာက်ျားတိ ့သည်

ကိ ယ့ ်မယားကိ စွ န့်ပစ်၍ ြပည်တန်ဆာတိ ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်တက် က၏။ မိ န်းမ င်တိ့ ှ င့်အတ
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ယဇ် ပေဇာ်တက် က၏။ သိ ့ြဖစ်၍ ပညာမ ှ ိ ေသာ သတိ ့သည် ဆံ း ံ း ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅
အိ ဣသေရလအမျိုး၊

ဥင်သည်

ြပည်တန်ဆာလပ်ေသာ်လည်း၊

ယဒ

အမျိုးကိ

မမှားယွ င်းပါေစ ှ င့်။ ဂီ လဂါလ မိ သ
့ ိ ့ မချဥ်းကပ် က ှ င့်။ ေဗသဝင် မိ သ
့ ိ ့ မသွ ား က ှ င့်။
ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည် အတိ င်းဟ၍ မကျိန်ဆိ က ှ င့်။ ၁၆ ဣသေရလ
အမျိုးသည် န်းတတ်ေသာ ွားမပျိုကဲ့ သိ ့ဆန့်ကျင်ဘက် ပတတ်၏။ ယခမှာထာဝရဘရား
သည် ကျယ်ေသာအရပ်၌ သိ းသငယ်ကိထိန်းသကဲ့ သိ ့၊ ဣသေရလ အမျိုးကိ ပေတာ်မမည်။
၁၇

ဧဖရိ မ်သည် ပ်တတိ ့၌စွဲ ကပ်လျက် ှ ိ ၏။

သတိ ့စားေသာက်ပွဲခံချိန်လွန် ပီ ။
ေမထန်ကိ ပ က ပီ ။

သ့ကိတတ်တိင်း ှ ိ ေစေလာ့။

မင်းလပ်ေသာသတိ ့သည်

၁၈

အထပ်ထပ်မတရားေသာ

ှ က်ဘွယ်ေသာအမကိ တပ်မက် က ပီ ။

၁၉

ေလသည်

မိ မိ

အေတာင်တိ့ ှ င့်တိ က်၍ ပါသွ ားမည်။ သတိ ့သည် မိ မိတိ့ ပေဇာ်ေသာယဇ် များေ ကာင့်
ှ က် ကလိ မ့ ်မည်။

၅ အိ ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့၊ ကား ကေလာ့။ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ့၊ နားေထာင် ကေလာ့။
အိ နန်းေတာ် သားတိ ့၊ နားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့သည် စစ်ေ ကာ စီ ရင်ြခင်းကိ
ခံ ရ ကမည်။

အေ ကာင်းမကား၊

သင်တိသည်

မိ ဇပါေတာင်ေပ မှာေကျာ့ကွ င်း၊

တာေဗာ်ေတာင်ေပ မှာေထာင်ေသာ ပိ က်ြဖစ် က ပီ ။ ၂ ယဇ် ေကာင် တိ ့ကိသတ်ေသာအားြဖင့်
မိ မိတိ့အြပစ်ကိ များြပားေစ က၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ ငါသည် ထိ သအေပါင်းတိ ့၌ အြပစ်ဒဏ်
ေပးမည်။ ၃ ဧဖရိ မ်ကိ ငါသိ ၏။ ဣသေရလသည်လည်းငါ့ေ ှ မ့ ှ ပန်းေ ှ ာင်၍ မေန ိင်။
ယခပင် အိ ဧဖရိ မ်၊ သင်သည်မှားယွ င်း၍ ဣသေရလသည် ညစ်

းြခင်း ှ ိ ၏။

၄

သတိ ့သည် ပ မဲ ပေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့၏ဘရားသခင့် ထံ ေတာ်သိ့ြပန်၍ မလာ ိင် က။
မှားယွ င်းေသာ သေဘာစွဲ လမ်းသည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားကိ မသိ က။ ၅ ဣသေရလအမျိုး၏
မာနသည်သမ
့ ျက်ေမှာက်၌ ှ ိမ့ ်ချြခင်းသိ ့ေရာက်သြဖင့်၊ ဣသေရလ ှ င့် ဧဖရိ မ်သည် မိ မိတိ့
အြပစ်၌လဲ ၍၊ သတိ ့ ှ င့် အတယဒ အမျိုးသည်လည်းလဲ လိမ့ ်မည်။
ပါလျက်၊

ထာဝရဘရားကိ ှ ာြခင်းငှ ါ

ကွ ာေတာ်မ ပီ ။
အေ ကာင်းမကား၊

သွ ား ကေသာ်လည်း

၆ သိ းစ

မေတွ ့ရ က။

ွားစ

သတိ ့ ှ င့်

၇ သတိ ့သည်ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၌ ခံ ေသာသစာကိ ဖျက် က ပီ ။

တပါးအမျိုးသား

တိ ့ကိ

ဘွ ားြမင် က ပီ ။

လဆန်းေန့ေရာက်မှ

သတိ ့ ှ င့်သတိ ့ဥစာသည်ပျက်စီးလိ မ့ ်မည်။ ၈ ဂိ ဗာ မိ ့၌ ှ ဲခရာကိ ၎င်း၊ ရာမ မိ ့၌ တံ ပိ းကိ ၎င်း
မတ် ကေလာ့။ ေဗသဝင် မိ ့၌ ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။ အိ ဗယာမိ န်အမျိုး၊ ေနာက်သိ့
ကည့် ကေလာ့။ ၉ ဣသေရလ အမျိုးအ ွယ်တိ့ကိ ဆံ းမသတိ ေပး ေသာ ေန့၌ ဧဖရိ မ်သည်
ပျက်စီးရလိ မ့ ်မည်။ ဆက်ဆက် ြဖစ်လတံ့ ေသာ အမကိ ငါေဘာ်ြပ၏။ ၁၀ ယဒမင်းတိ ့သည်
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ေြမမှတ်တိင်တိ့ကိ ေ ေသာ
့
သကဲ့ သိ ့ ြဖစ် က၏။ ငါသည် သတိ ့အေပ သိ ့ ငါ့အမျက်ကိ
ေရကဲ့ သိ ့ သွ န်းေလာင်းမည်။

၁၁ ဧဖရိ မ်သည်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရ၏။ တရား

စီ ရင်ြခင်း ှ င့်ေတွ ့၍ ဆံ း ံ းရ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း ကျင့်ေလ ပီ ။ ၁၂
ထိ ေ ကာင့်၊ ငါသည် ဧဖရိ မ်၌ ကိ က်တတ်ေသာ ပိ းေကာင်၊ ယဒအမျိုး၌ စားတတ်ေသာ
အနာကဲ့ သိ ့ ြဖစ်မည်။ ၁၃ ဧဖရိ မ်သည် မိ မိအေပါက်တိ့ကိ၎င်း၊ ယဒသည် မိ မိအနာကိ ၎င်း
ြမင်ေသာအခါ၊ ဧဖရိ မ်သည် အာ
ေစလတ်ေသာ်လည်း၊

ှ ိ မင်းထံ သိ ့ သွ ား၍၊ ယဒသည် ှ င်ဘရင်ယာရက်ထံသိ ့

ထိ မင်းတိ ့သည်

သင်တိ့အေပ ကိ

မဖါ ိင်၊

အနာကိ လည်း

မေပျာက်ေစ ိင် က။ ၁၄ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် ဧဖရိ မ်၌ ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ယဒအမျိုး၌
ြခေသ့ ပျိုကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်မည်။ငါသည် ကိ ယ်တိင်ကိက်ြဖတ်၍ သွ ားမည်။ ချီသွား၍
အဘယ်သမ

မ တ်ရ။

၁၅ သတိ ့သည် ကိ ယ်အြပစ်ကိ ဝန်မချ။ ငါ့မျက် ှ ာ ကိ

မ ှ ာမှီတိင်ေအာင် ငါသည် ကိ ယ်ေနရာသိ ့ ြပန်သွား၍ ေနမည်။ အမေရာက်ေသာအခါ
သတိ ့သည် ငါ့ကိ ကိ းစား ၍ ှ ာ ကလိ မ့ ်မည်။

၆ လာ က။

ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့

ြပန် က

ကန်အ့ံ ။

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ကိ က်ြဖတ်ေသာ်လည်း ပကတိ ြဖစ်ေစေတာ်မမည်။ ဒဏ်ခတ်ေသာ်လည်း အနာကိ
စည်းေတာ်မမည်။ ၂ ှ စ်ရက်လွန် ပီ းမှ ငါတိ ့ကိ အသက် ှ င်ေစ၍၊ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌
ထေြမာက်ေစေတာ်မသြဖင့်၊ အထံ ေတာ်၌ ငါတိ ့သည် အသက် ှ င် ကလိ မ့ ်မည်။
ပညာကိ လည်း ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရားကိ

၃

သိ ြခင်းငှ ါ လိ က် ှ ာ ကလိ မ့ ်မည်။

ထာဝရဘရားကိ သိ ြခင်း ငှ ါ လိ က် ှ ာ ကလိ မ့ ်မည်။ ထွ က်ေတာ်မချိန်သည် နံ နက် ကဲ့ သိ ့
ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

ွာေသာမိ ဃ်း ှ င့်

ေြမအေပ သိ ့

ွာေသာ

ေနာက်မိဃ်းကဲ့ သိ ့

သက်ေရာက်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၄ အိ ဧဖရိ မ်၊ သင်၌ အဘယ်သိ့ ငါ ပရမည်နည်း။ အိ ယဒ၊ သင်၌
အဘယ်သိ့ ငါ ပရမည်နည်း။ သင်တိ့ ကည် ိ ေသာ စိ တ်သည် နံ နက်မိဃ်းတိ မ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊
ေစာေစာေပျာက်တတ်ေသာ

ှ င်းကဲ့ သိ ့၎င်းြဖစ်၏။

၅

ထိ ေ ကာင့်

သတိ ့ကိ

ပေရာဖက်များအားြဖင့် ငါသည် အပိ င်းပိ င်းခတ်ြဖတ်ရ ပီ ။ ငါ့ တ်ထွက်စကား အားြဖင့်
သတ်ရ ပီ ။ ငါ့စီရင်ချက်တိ့သည်လည်း ထွ န်းလင်း ေသာ အလင်းကဲ့ သိ ့ ြဖစ် က ပီ ။ ၆
ယဇ် ပေဇာ်ြခင်း အကျင့်ထက် သနားြခင်း က ဏာအကျင့်ကိ ၎င်း၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ပေဇာ်ြခင်းထက်
ဘရားသခင် ှ င့် က မ်းဝင်ြခင်းကိ ၎င်း ငါ ှ စ်သက်၏။ ၇ သတိ ့သည် အာဒံ ကဲ့ သိ ့ ပဋိ ညာဥ်ကိ
လွ န်ကျူး က ပီ ။ ေနရင်းအရပ်၌ ငါ့သစာကိ ဖျက် က ပီ ။ ၈ ဂိ လဒ် မိ သ
့ ည် အဓမ ပေသာ
သတိ ့ေနရာ ြဖစ်၍၊ လအေသွ း ှ င့် စွ န်းေသာ ေြခရာများ၏။ ၉ ထားြပအလံ းအရင်းသည်
ခရီ းသွ ားေသာ သကိ ေချာင်း၍ ကည့်သကဲ့ သိ ့၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် အေပါင်း အသင်းသည်
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ေ ှ ခင် မိ သ
့ ိ ့သွားေသာ လမ်း၌ပင် အသက် ကိ သတ်တတ် က၏။ ၁၀ အကယ်စင်စစ်
အဓမအမကိ ပတတ် က၏။ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာအမကိ ဣသ ေရလအမျိုး၌ ငါြမင် ပီ ။
ထိ အမျိုး၌ ဧဖရိ မ်သည် မှားယွ င်း တတ်၏။ ဣသေရလသည် ညစ် းြခင်း ှ ိ ၏။ ၁၁ ထိ မှ
တပါး အိ ယဒအမျိုး၊ သိ မ်းသွ ားေသာ ငါ၏လတိ ့ကိ ငါေဆာင်ခဲ့ြပန်ေသာအခါ၊ စပါး
ရိ တ်ရာကာလသည် သင့်အဖိ ့ ခန့်ထားလျက် ှ ိ ၏။

၇ ဣသေရလ၏အနာကိ

ေပျာက်ေစြခင်းငှ ါ ငါ ပ

ေသာအခါ၊ ဧဖရိ မ်၏အြပစ် ှ င့်

ှ ာမာရိ ပေသာ အဓမ အမသည် ထင် ှ ားြပန်၏။ သတိ ့သည် သစာပျက် က ပီ ။ အထဲ သိ့
သခိ းဝင်တတ်၏။ ြပင်၌လည်း ထားြပအလံ း အရင်းတိ ့သည် တိ က်တတ် က၏။

၂

သတိ ့ ပသမ ေသာ အဓမအမကိ ငါမှတ်မိသည် ဟ မိ မိတိ့ စိ တ် ှ လံ းထဲ မှာ မေအာက်ေမ့ က။
ယခပင်ထိ အမတိ ့သည် သတိ ့ကိ ဝိ င်း က ပီ ။ ငါ့မျက်ေမှာက်တွင် ှ ိ က၏။ ၃ ဆိ းညစ်ေသာ
အမအားြဖင့် ှ င်ဘရင်ကိ၎င်း၊ မသာစကားအားြဖင့် မင်းများကိ ၎င်း ဝမ်းေြမာက်ေစ

က၏။

၄ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် မတရားေသာ ေမထန် ြဖင့် မှားယွ င်းေသာ သြဖစ်၍၊ မီ းထည့်ေသာ

မန့်သည်၏ မီ းဖိ ှ င့်တ က၏။ မန့်စိမ်းကိ နယ် ပီ းမှ မေဖါင်း ကမှီတိင် ေအာင်၊ မီ းကိ မေဆာ်ဘဲ
ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနရ၏။ ၅ ငါတိ ့ ှ င်ဘရင်၏ ှ စ်စဥ်ပွဲေန့၌ မင်းတိ ့သည် စပျစ်ရည်အ ှ ိ န် ှ င့် ယစ်မး၍
ှ င်ဘရင်သည် မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ သတိ ့ကိ လက်ခံတတ်၏။ ၆ အကယ်စင်စစ် သတိ ့သည်
ေချာင်း၍ ကည့် လျက်၊ ေန ကစဥ် မိ မိတိ့ ှ လံ းကိ မီးဖိ ကဲ့သိ ့ ြပင်ဆင် က ပီ ။ သတိ ့မန့်သည်
တညဥ့်လံ းအိ ပ်ေသာ်လည်း နံ နက်အချိန်၌ ေတာက်ေသာ မီ းကဲ့ သိ ့ ေလာင်လျက် ှ ိ ၏။ ၇
ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် မီ းဖိ ကဲ့သိ ့ ပ က၏။ မိ မိတိ့ တရားသ ကီ းများကိ ေလာင် က ပီ ။
သတိ ့ ှ င်ဘရင် အေပါင်းတိ ့သည် လဲ က ပီ ။ ငါ့ကိဟစ်ေခ ေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ ။ ၈
ဧဖရိ မ်သည်တပါး အမျိုးသားတိ ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေရာေ ှ ာ လျက် ှ ိ ၏။ တမျက် ှ ာသာဖတ်၍
မလှ န်ေသာ မန့်ြပား ြဖစ်၏။ ၉ သမသိ မမှတ်ဘဲ တက န်းတ ိင်ငံသားတိ ့သည် သ၏
ခွ န်အားကိ စား က ပီ ။ ကိ ယ်မသိ မမှတ်ဘဲ ေခါင်း ေပ မှာ ြဖူေသာဆံ ပင် အ ှ ံ ့အြပား ှ ိ ပီ ။
၁၀ ဣသေရလအမျိုး၏ မာနသည် သ့မျက်ေမှာက်၌ ှ ိမ့ ်ချြခင်းသိ ့ ေရာက်ေသာ်လည်း

အမျိုးသားတိ ့သည် ကိ ယ် ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ မြပန်မလာ
အမေရာက်ေသာ်လည်း ဘရားကိ မ ှ ာ က။

က။

၁၁ ဧဖရိ မ်သည် ဥာဏ်မ ှ ိ ၊ မိ က်ေသာ

ချိုး ှ င့်တ၏။ အဲ ဂတုြပည်ကိ ဟစ်ေခ တတ်၏။ အာ ရိ ြပည်သိ့ ေြပး တတ်၏။

၁၂

သွ ားေလရာရာတွ င် ငါ့ပိက် ှ င့်သတိ ့ကိ ငါအပ်မိ မည်။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်ကိကဲ့သိ ့
ေြမသိ ့ ှ ိပ်ချမည်။ သတိ ့စည်းေဝးရာ၌ ကားသည်အတိ င်းငါဆံ းမမည်။ ၁၃ သတိ ့သည်
ငါ့ထံမှ ထွ က်၍ လည်ေသာေ ကာင့် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ငါ့ကိြပစ်မှားေသာေ ကာင့်
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ဖျက်ဆီး ဘိ ့ရာ ြဖစ် က၏။ သတိ ့ကိ ငါေ ွး တ်ေသာ်လည်း၊ ငါ့တဘက်၌ မသာစကားကိ
ေြပာ က၏။ ၁၄ သတိ ့သည် အိ ပ်ရာေပ မှာ ြမည်တမ်းေသာ် လည်း၊ ေစတနာစိ တ် ှ င့်
ငါ့ကိ မေအာ်ဟစ် က။ ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်ကိ ရြခင်းငှ ါ စည်းေဝး၍ ငါ့ကိပန်ကန် က၏။
၁၅ ငါသည် ဆံ းမေသာ်၎င်း၊ သတိ ့ကိ ခိ င်ခ့ံ ေစေသာ်၎င်း၊ ငါ့တဘက်၌ မေကာင်းေသာ

အ ကံ ကိ ကံ စည် က၏။ ၁၆ အကျိုးနည်း ှ ိ က၏။ လိ မ်တတ်ေသာေလးကဲ့ သိ ့ ြဖစ် က၏။
မင်းတိ ့သည် ေစာ်ကားေသာေ ကာင့် ထားြဖင့် ေသ၍ အဲ ကတုြပည်သားတိ ့၏ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ
ခံ ရ ကလိ မ့ ် မည်။

၈ တံ ပိးမတ်ေလာ့။ ရန်သသည် ေ လင်းတကဲ့ သိ့ ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်သိ့ လာလိမ့ ်မည်။
အေ ကာင်း မကား၊ သတိ ့သည် ငါ့ပဋိ ညာဥ်ကိ ဖျက်၍ ငါ့တရားကိ လွ န်ကျူး က ပီ ။ ၂
သိ ့ရာတွ င် သတိ ့က၊ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ဣသေရလအမျိုးြဖစ်၍
ကိ ယ်ေတာ်ကိ သိ ကပါ၏ဟ ငါ့အား ေ ကးေ ကာ် ကသည်တကား။ ၃ ဣသေရလအမျိုးသည်
ေကာင်းေသာအရာကိ စွ န့်ပစ်ေသာေ ကာင့်၊ ရန်သ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

၄

သတိ ့သည် ငါ၏အခွ င့ ်မ ှ ိ ဘဲ ကိ ယ်အလိ အေလျာက် ှ င်ဘရင်တိ့ကိ ချီးေြမာက် က ပီ ။
ငါမသိ ရဘဲ မင်းတိ ့ကိ ခန့်ထား က ပီ ။ ကိ ယ်အကျိုးနည်းေစြခင်းငှ ါ၊ ကိ ယ်ေ ေငွ ှ င့်ကိ ယ်အဘိ ့
ပ်တများကိ လပ် က ပီ ။ ၅ အိ ှ မာရိ ၊ သင်၏ ွားသငယ်ကိ စွ န့်ပစ်ေလာ့။ ကိ းကွ ယ်ေသာ
သများကိ ငါအမျက်ထွက်၏။ သတိ ့သည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း သန့် ှ င်းြခင်းတရားကိ
မမှီ ိင် ဘဲ ေနရ ကလိ မ့ ်မည်နည်း။ ၆ ထိ ွားသငယ်သည် ဣသေရလအမျိုး ကံ စည် ၍
ြဖစ်၏။ ဆရာသမားလပ်ေသာေ ကာင့် ဘရားမဟတ်။ အကယ်စင်စစ် ှ မာရိ ွားသငယ်သည်
အပိ င်းပိ င်း ကျိုးပဲ့ ရလိ မ့ ်မည်။ ၇ ေလမျိုးေစ့ကိ ကဲ ၍ ေလေဘွ စပါးကိ ရိ တ်ရ က

လိ မ့ ်မည်။

စပါးပင် မ ှ ိ ရ။ အ ှ ံ ထဲ က မန့်ညက်မထွ က်ရ။ ထွ က်ေသာ်လည်း တက န်းတ ိင်ငံသားတိ ့သည်
စား က

လိ မ့ ်မည်။

၈ ဣသေရလအမျိုးသည်

တိ မ် မပ်ေလ ပီ ။အဘယ် သမ

မ ှ စ်သက်ေသာ တန်ဆာကဲ့ သိ ့ တပါးအမျိုးသားတိ ့ တွ င် ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၉ အာ ရိ ြပည်သိ့
အလိ လိသွားေလ ပီ တကား။ ဧဖရိ မ်သည် ကိ ယ်အဘိ ့တေကာင်တည်းေနေသာ ြမည်း
ိ င်းကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊ ရည်းစားတိ ့အား ဆချေလ ပီ ။ ၁၀ တပါးအမျိုးသားတိ ့အား ဆချေသာ်လည်း၊
ချက် ြခင်းလများကိ ငါစေဝးေစမည်။ မ ကာမြမင့်မှီ ှ င်ဘရင် ှ င့် မင်းများတင်ေသာ ဝန်ကိ
ပင်ပန်းစွ ာ ထမ်းရ ကလိ မ့ ် မည်။ ၁၁ ဧဖရိ မ်သည် များစွ ာေသာ ယဇ် ပလင်တိ့ကိ အြပစ်အဘိ ့
လပ်ေသာေ ကာင့်၊ ယဇ် ပလင်တိ့ကိ သ၏ အြပစ်ဟ၍ မှတ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ငါ့တရား၏
ထးဆန်းေသာအရာတိ ့ကိ သ့အဘိ ့ ငါေရးထား ပီ ။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ိ င်းေသာ အရာဟ၍
သသည် မှတ်ေလ ပီ တကား။ ၁၃ ငါ ှ င့်ဆိ င်ေသာ ပေဇာ်သကာတိ ့ကိ ယဇ် ပေဇာ် ေသာ
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သတိ ့သည် ပေဇာ်၍ ကိ ယ်တိင်စား က၏။ ထာဝရ ဘရားသည် သတိ ့ကိ လက်ခံေတာ်မမ။
သတိ ့အြပစ်များ ကိ ချက်ြခင်းေအာက်ေမ့၍ စစ်ေ ကာေတာ်မေသာ အားြဖင့်၊ သတိ ့သည်
အဲ ဂတုြပည်သိ့ ြပန်သွားရ ကလိ မ့ ် မည်။ ၁၄ ဣသေရလသည် သ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ
သခင်ကိေမ့ေလျာ့၍ ဘံ ဗိ မာန်များကိ တည်ေဆာက်တတ် ၏။ ယဒသည်လည်း ခိ င်ခ့ံ ေသာ
မိ တ
့ ိ ့ကိ များြပားေစ တတ်၏။ သိ ့ရာတွ င်၊ ငါသည် ထိ မိ မ့ ျားတိ ့ကိ မီ း ိ ့၍ ဘံ ဗိ မာန်များတိ က
့ ိ
မီ းေလာင်ရလိ မ့ ်မည်။

၉ အိဣသေရလအမျိုး၊
စိ တ် ှ ိ ၍မခန် ှ င့်။

တပါးအမျိုးသားကဲ့ သိ ့

ကိ ယ်ဘရား

သခင်၌

ဝမ်းေြမာက် င်ြမူးေသာ

မဆည်းကပ်၊

အြခားေသာ

မှားယွ င်း ပီ ။ ေကာက်နယ်တလင်း ှ ိ သမ တိ ့၌ မှားယွ င်းခကိ

ဘရား ှ င့်

ှ စ် သက်တတ်၏။

၂

ေကာက်နယ်တလင်းအားြဖင့် အသက်မေမွ းရ။ စပျစ်သီးနယ်ရာ ကျင်းအားြဖင့်လည်း
အသက်မေမွ းရ။ စပျစ်ရည်သစ်လည်း သတိ ့ ေြမာ်လင့်သည်အတိ င်း မထွ က် ရ။

၃

ဧဖရိ မ်အမျိုးတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ ေြမ ေတာ်၌ မေနရဘဲ အဲ ဂတုြပည်သိ့ ြပန်သွား၍၊
အာ ရိ ြပည်၌ မစင် ကယ်ေသာအစာကိ စားရ ကမည်။ ၄ စပျစ်ရည်သွန်းေလာင်းရာ
ပေဇာ်သကာကိ ထာဝရဘရားအား မ ပရ က။ ပေဇာ်ေသာ ယဇ် တိ့ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မမရ။
ထိ ယဇ် အသားသည် မသာလိ က်၍ ငိ ေ ကးြမည်တမ်းေသာ သတိ ့၏အစာကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊ စား
ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်

ညစ်

းြခင်းသိ ့

ေရာက် ကလိ မ့ ်

မည်။

သတိ ့အစာကိ

ကိ ယ်တိင်စား ကေစ။ ထာဝရဘရား ၏အိ မ်ေတာ်ထဲသိ့ မသွ င်းေစ ှ င့်။

၅ ဓမပွဲ ေန့၊

ထာဝရဘရားအဘိ ့ေဆာင်ေသာ ပွဲ ေန့ တိ ့၌ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ပ ကလိ မ့ ်မည်နည်း။ ၆
ပျက်စီးရာထဲ က

သတိ ့သည်

သ ဂဟ် ကလိ မ့ ်မည်။ ေငွ

ထွ က်သွား က ပီ ။

အဲ ဂတုြပည်၌စ၍

တန်ဆာဆင်ေသာ ေနရာဘံ ဗိ မာန်များကိ

တိ ့သည် လမ်းမိ း ကလိ မ့ ်မည်။

မင်ဖိ မိ ့၌
ဆးအမျိုးမျိုး

၇ စစ်ေ ကာရေသာ အချိန်ေရာက်ေလ ပီ ။ အြပစ်

ေပးရေသာအချိန်ေရာက်ေလ ပီ ။ ဣသေရလအမျိုး သိ ရလိ မ့ ်မည်။ ပေရာဖက်သည်
အမိ က်ြဖစ်၏။ ဝိ ညာဥ်ဆ ေကျးဇးကိ ခံ ေသာသသည် အ းြဖစ်၏။ သင်၌ အြပစ်
ကီ းသည်အတိ င်း ကီ းစွ ာေသာ ဖျက်ဆီးြခင်းကိ ခံ ရ၏။ ၈ ဧဖရိ မ်ကင်းေစာင့်သည် မိ မိဘရား
ဘက်မှာ

ေန၏။

ပေရာဖက်သည်

ပေလသမ တိ ့၌

မဆိ းေကျာ့ကွ င်း

ြဖစ်၏။

သ၏ဘရားအိ မ်တွင် ေဘး ပေသာ သြဖစ်၏။ ၉ ဂိ ဗာ မိ ့ လက်ထက်ကဲ့သိ ့ သတိ ့သည် ကိ ယ်ကိ
အလွ န်ညစ် းေစ က ပီ ။ သတိ ့အြပစ်ကိ ေအာက်ေမ့၍ ဒစ ိ က်များကိ စစ်ေ ကာေတာ်မမည်။
၁၀ ေတာ၌ စပျစ်သီးကဲ့ သိ ့ ဣသေရလအမျိုးကိ ငါ ေတွ ့၏။ သီ းစေသာ သေဘာသဖန်းပင်၌

အဦ းဆံ းမှည့် ေသာ သေဘာသဖန်းသီ းကဲ့ သိ ့ သင်တိ့ ဘိ းေဘးများကိ ငါြမင်၏။ သတိ ့သည်
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ကိ ယ်အလိ အေလျာက် ဗာလေပဂရ ဘရားထံ သိ ့ သွ ား၍၊ ထိ ှ က်ဘွယ်ေသာအရာအဘိ ့
ကိ ယ်ကိ အပ် ှ ံ သြဖင့် တပ်မက်သည်အတိ င်း စက်ဆပ်
ပ က၏။

၁၁ ဧဖရိ မ်၏ဘန်းသည်

ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အမတိ ့ကိ

ငှ က်ကဲ့သိ ့ ပျံသွားလိ မ့ ်မည်။ သားဘွ ားြခင်း၊

ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ြခင်း၊ ပဋိ သေ ယြခင်း မ ှ ိ ရ။ ၁၂ သားသမီ းတိ ့ကိ ေက းေမွ းေသာ်လည်း၊
တေယာက်ကိမ မကျန်ေစြခင်းငှ ါ ငါလယမည်။ အကယ် ၍ သတိ ့ကိ ငါစွ န့်ပစ်ေသာအခါ
အမဂလာ ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၃

ဧဖရိ မ်သည်

တ မိ က
့ ဲ့ သိ ့

ငိ မ်ဝပ်ရာအရပ်၌

တည်ဟန် ှ ိ ေသာ်လည်း၊ မိ မိသားသမီ းတိ ့ကိ လသတ်လက် သိ ့ အပ်ရလိ မ့ ်မည်။
အိ ထာဝရဘရား၊

ေပးသနားေတာ်မပါ။

အဘယ်

သိ ့

၁၄

ေပးေတာ်မရမည်နည်း။

ကိ ယ်ဝန်မေဆာင်ေသာ ဝမ်း၊ ိမ
့ ထွ က်ေသာ သားြမတ်ကိ ေပးေတာ်မပါ။ ၁၅ ဂိ လဂါလ မိ ့၌
သတိ ့ ပသမ ေသာ ဒစ ိ က် ှ ိ ၍၊ ထိ အရပ်၌ သတိ ့ကိ ငါမန်း၏။ သတိ ့ ဒစ ိ က်အြပစ် ေ ကာင့်
ငါ့အိမ်မှ ငါ ှ င်ထတ်မည်။ ေနာက်တဖန် သတိ ့ကိ မချစ်။ သတိ ့ မင်းအေပါင်းတိ ့သည်
ပန်ကန်တတ်ေသာ သြဖစ် က၏။

၁၆ ဧဖရိ မ်သည် အထိ အခိ က်ခံရေသာေ ကာင့်၊

အြမစ်ေသွ ့ေြခာက်လျက် ှ ိ ၍ အသီ းကိ မသီ း ိင်ရာ။ သားဘွ ားေသာ်လည်း၊ အချစ်ဆံ းေသာ
သားတိ ့ကိ ငါသတ်မည်။ ၁၇ ငါ့ဘရားသခင်၏ စကားေတာ်ကိ နားမေထာင် ေသာေ ကာင့်
စွ န့်ပစ်ေတာ်မ၍၊ သတိ ့သည် တပါးအမျိုး သားတိ ့တွင် အရပ်ရပ်သိ့ လှ ည့်လည်ရ ကမည်။

၁၀ ဣသေရလသည်

အသီ းများစွ ာ

သီ းေသာ

စပျစ်

ွယ်ပင်ြဖစ်၏။

ကိ ယ်အလိ အေလျာက် သီ းတတ်၏။ အသီ းတိ းပွ ားသည်အတိ င်း အမျိုးသားတိ ့သည်
ယဇ် ပလင် တိ ့ကိ များြပားေစ က၏။ သတိ ့ြပည်ေကာင်းသည်အတိ င်း ေကာင်းေသာ
ပ်တဆင်းတတိ ့ကိ လပ် ကသည်တကား။ ၂ သတိ ့၌ စိ တ် ှ စ်ခွ ှ ိ ၏။ ချက်ြခင်းအြပစ်ဒဏ်ကိ
ခံ ရ ကမည်။ သတိ ့ ယဇ် ပလင်တိ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်တိင် ဖိ ချ ၍၊ ပ်တဆင်းတတိ ့ကိလည်း
ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်။ ၃ ငါတိ သ
့ ည် ထာဝရဘရားကိ မေ ကာက် ွံ ေသာ
့
ေ ကာင့် ှ င်ဘရင်မ ှ ိ ။
ှ င်ဘရင် ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ငါတိ ့အဘိ ့ အဘယ်သိ့ ပ ိင်မည်နည်းဟ ချက်ြခင်း ဆိ ရ ကမည်။ ၄
သတိ ့ ကျိန်ဆိေသာ စကားသည် စကားသက် သက်ြဖစ်၍၊ မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေသာအခါ
မသာစကားကိ သာ ေြပာတတ် က၏။ တရားစီ ရင်ြခင်းအမသည် လယ်ကန်ဆည် ိ းေပ မှာ
ဘင်းခါးပင်ကဲ့သိ ့ ေပါက်ရလိ မ့ ် မည်။ ၅ ှ မာရိ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ေဗသဝင် ွားသငယ် အဘိ ့
ေ ကာက် ကလိ မ့ ်မည်။

ထိ ွားသငယ်၏

ဘန်းအ

တွ က်

သ၏တကာတိ ့သည်

ငိ ေ ကးြမည်တမ်း၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် တန်လပ် ကလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမ ကား၊
ရန်သတိ ့သည် ထိ ဘန်းကိ လယ၍၊ ၆ ွားသငယ် ှ င့်အတ အာ ရိ ြပည်သိ့ ယသွ ား ပီ း လ င်၊
ှ င်ဘရင်ယာရက်အား ဆက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ဧဖရိ မ်သည် အသေရပျက်၍ ဣသေရလသည်
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မိ မိအ ကံ

အစည်အားြဖင့်

ှ မာရိ ှ င်ဘရင်သည်
အာဝင် မိ က
့ န်းတိ ့သည်

ှ က်ေ ကာက်ရလိ မ့ ်မည်။

၇

ေရြမုပ်သက်သက်ြဖစ်၏။

၈

ှ မာရိ သည် ပျက်ရ၏။
ဣသေရလြပစ်မှားရာ

ပိ ကျ၍၊ ဆးပင်အမျိုးမျိုးတိ ့သည် သတိ ့ ယဇ် ပလင်များကိ

လမ်းမိ း ကလိ မ့ ်မည်။ မိ သ
့ ားတိ ့ကလည်း၊ အိ ေတာင်များ တိ ့၊ ငါတိ ့ကိ ဖံ းအပ် ကပါ။
အိ ကန်းများတိ ့၊ ငါတိ ့အေပ ၌ ကျ ကပါဟ ေခ ကလိ မ့ ်မည်။

၉ ဂိ ဗာ မိ လ
့ က်ထက်၌

အြပစ် ကီ းသည်ထက် ဣသေရလသည် အြပစ်သာ၍ ကီ း၏။ ထိ မိ ့၌ ရပ်ေန

က၏။

ဂိ ဗာ မိ ့၌ အဓမလတိ ့ကိ စစ်တိက်ေသာအခါ မ ံ း က။ ၁၀ ငါသည် ကိ ယ်အလိ အေလျာက်
သတိ က
့ ိ ဆံ းမ မည်။ သတိ ့ အြပစ် ှ စ်ပါးေ ကာင့် ချည်ထားလျက် ှ ိ ေသာ အခါ၊ သတိ ့တဘက်၌
လများစည်းေဝးရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၁ ဧဖရိ မ်သည်

ယဥ်၍ စပါးကိ နင်းချင်ေသာ

ွားမပျိုြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ငါသည် ထမ်းဘိ းကိ ထမ်းေစ သြဖင့်၊ ဧဖရိ မ်သည် ကြခင်းကိ ခံ ၍၊
ယဒသည် ထွ န်လျက်၊ ယာကပ်သည်လည်း ေြမစိ င်ကိ ခွဲ လျက် ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ကိ ယ်အဘိ ့
ေြဖာင့်မတ်ြခင်းမျိုးေစ့ကိ ကဲ ၍၊ က ဏာေတာ် အသီ းအ ှ ံ ကိ ရိ တ် ကေလာ့။ မလပ်ေသး ေသာ
လယ်ကိ ထွ န် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ကလာ ၍၊ သင်တိ့အေပ သိ ့ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း
မိ ဃ်းကိ ွာေစ ေတာ်မမမှီတိင်ေအာင်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ှ ာရေသာအချိန် ေရာက်ေလ ပီ ။ ၁၃
သင်တိ့သည် ဒစ ိ က်မျိုးေစ့ကိ ကဲ လိ၍ လယ် ထွ န်ေသာေ ကာင့်၊ အြပစ်စပါးကိ ရိ တ်ရ က၏။
မသာ အသီ းအ ှ ံ ကိ စားရ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ကိ ယ် ကံ စည် ပမြခင်းကိ ၎င်း၊ ကိ ယ်၌
များစွ ာေသာ သရဲ တိ့ကိ၎င်း ကိ းစားတတ်၏။
န်းရင်းခတ် က

၁၄ ထိ ေ ကာင့်၊ သင်၏လတိ ့သည်

လိ မ့ ်မည်။ ှ ာလမန်မင်းသည် ေဗသာေဗလ မိ က
့ ိ စစ် တိ က်ေသာအခါ

ဖျက်ဆီးသကဲ့ သိ ့၊ သင်၏ရဲ တိက် ှ ိ သမ တိ ့သည် ပျက်စီးရ ကလိ မ့ ်မည်။ အမိ သည် သားတိ ့ ှ င့်
အတ ေြမေပ မှာ ေဆာင့်ဖွ ပ်ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ ထိ သိ့ ေဗသလသည် သင်တိ့
ဒစ ိ က်အြပစ်များ ေ ကာင့် သင်တိ့၌ ပလိ မ့ ်မည်။ နံ နက်အချိန်သည် လွ န်တတ်သကဲ့ သိ ့၊
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ှ င်း ှ င်း ကွ ယ်ေပျာက်ရလိ မ့ ်မည်။

၁၁ ဣသေရလသည် အသက်ငယ်ေသာအခါ ငါ သည် ချစ်၍ ငါ့သားကိ အဲဂတုြပည်မှ
ေခ ခဲ့ ပီ ။ ၂ သတိ ့ကိ ေခ ေသာ သတိ ့ထံမှ ထွ က်သွား က၏။ ဗာလဘရားတိ ့အား ယဇ် ပေဇာ်၍
ပ်တဆင်းတတိ ့အား နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ ့ က၏။ ၃ ငါသည် သွ ားတတ်ေသာ အတတ်ကိ
ဧဖရိ မ် အား လက်ဆွဲ၍ သွ န်သင်၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ငါေစာင့်မ ြခင်း ေကျးဇးကိ သသည်
မသိ ဘဲ ေန၏။ ၄ လကိ ဆွဲ တတ်ေသာ ကိ းတည်းဟေသာ ေမတာ ကိ း ှ င့် ငါဆွဲ ငင်၏။
ပါး ိ းအနားသိ ့ ထမ်းဘိ းကိ ေ ့၍ ြဖည်း ှ င်းစွ ာ ေက း၏။ ၅ အထံ ေတာ်သိ့ မြပန်မလာဟ
သသည် ြငင်း ေသာေ ကာင့်၊ အဲ ဂတုြပည်သိ့ ြပန်၍မသွ ားရ။ အာ ရိ မင်းသည် သတိ ့ကိ
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အပ်စိးရလိ မ့ ်မည်။

၆ ထားေဘးသည် သ့ေနရာ မိ တ
့ ိ ့ အေပ သိ ့ ေရာက်၍ မင်းတိ ့ကိ

ဖျက်ဆီးလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ ကံ စည်ြခင်း အားြဖင့်ပင် သတ်သင်ပယ် ှ င်းလိ မ့ ်မည်။

၇

ငါ၏လတိ ့သည် ငါ့ထံမှ လဲ မဲ လဲ က၏။ အြမင့် ဆံ းေသာ ဘရားထံ သိ ့ ေခ ေသာ်လည်း၊
ထိ ဘရားကိ အဘယ်သမ မချီးေြမာက်လိ။ ၈ အိ ဧဖရိ မ်၊ ငါသည် သင့်ကိ အဘယ်သိ့ စွ န့် ိင်
မည်နည်း။ အိ ဣသေရလ၊ သင့်ကိ အဘယ်သိ့ အပ် ှ ံ ိင် မည်နည်း။ သင့်ကိ အာဒမာ မိ က
့ ဲ့ သိ ့
အဘယ်သိ့

ြဖစ်ေစ

ိင်မည်နည်း။

ေဇဘိ င် မိ အ
့ ရာ၌

အဘယ်သိ့

မည်နည်း။ ငါသည် ှ လံ းေြပာင်းလဲ ၍ အလွ န် ကင်နာ ေသာ စိ တ် ှ ိ ၏။

ခန့်ထား ိင်
၉ ြပင်းစွ ာ

အမျက်ထွက်သည်အတိ င်း မ ပလိ ။ ဧဖရိ မ်ကိ အထပ်ထပ်မဖျက်ဆီးလိ ။ ငါသည် လမဟတ်၊
ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ မိ ထ
့ ဲ မှာေနေသာ မိ သ
့ ားမဟတ် ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့တွင်ေန၍
သန့် ှ င်းေသာ ဘရား ြဖစ်၏။

၁၀ သတိ ့သည်

လိ က် ကလိ မ့ ်မည်။

ေဟာက်ေတာ်မမည်။

ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့

ထာဝရဘရား၏ေနာက်ေတာ်သိ့
ေဟာက်ေတာ်မေသာအခါ

သားသမီ းတိ ့သည် အေနာက် မျက် ှ ာမှအလျင်အြမန် ေြပး ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ စာငှ က်ကဲ့သိ ့
အဲ ဂတုြပည်မှ၎င်း၊ ချိုးကဲ့ သိ ့ အာ ရိ ြပည်မှ၎င်း အလျင်အြမန်ေြပး က၍၊ သတိ ့ကိ ေနရင်း
အရပ်၌ ငါေနရာချမည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ဧဖရိ မ်သည် မသာစကား ှ င့်၎င်း၊
ဣသေရလ သည် လှ ည့်စားြခင်း ှ င့်၎င်း ငါ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်၏။ ယဒသည်လည်း
ဘရားသခင့်ထံ ၊

သန့် ှ င်း၍

သစာေစာင့်

ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင့်ထံ မှ

လဲ ၍

လှ ည့်လည်တတ်၏။

၁၂ ဧဖရိမ်သည်

ေလကိ

ကျက်စားတတ်၏။ အေ ှ ့ ေလကိ

လိ က်တတ်၏။

ေန့တိင်းမသာစကား ှ င့် ပျက်စီး ြခင်းအေ ကာင်းတိ ့ကိ များြပားေစတတ်၏။ အာ ရိ လတိ ့ ှ င့်
မိ ဿဟာယဖွဲ ့လျက် ှ င့်ပင်၊ အဲ ဂတုြပည်သိ့ ဆီ ကိ ယသွ ားတတ်၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည်
ယဒအမျိုး ှ င့်လည်း တရား ေတွ ့မ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ယာကပ်၏အကျင့်တိ ့ကိ စစ်ေ ကာ၍
သ ပမသည် ှ င့်အညီ အြပစ်ေပးေတာ်မမည်။

၃ ယာကပ်သည် အမိ ဝမ်း၌ အစ်ကိ၏

ဖေ ှ ာင့်ကိ ကိ င်၏။ ခွ န်အား ကီ း၍ ဘရားသခင် ှ င့် ပိ င်ေလ၏။ ၄ ေကာင်းကင်တမန် ှ င့် ပိ င်၍
ိင်ေလ၏။ ငိ ၍ ေတာင်းပန် ှ င့် ပီ ။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ဘရား သခင်ထာဝရဘရားကိ
ေဗသလ မိ မ့ ှ ာ

ဖးေတွ ့၍၊

ငါတိ ့

အဘိ ့

ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ

ခံ ေလ၏။

၅

ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ နာမသည် ထိ ဘရားသခင်၏ ဘွဲ ့နာမေတာ်ြဖစ်၏။ ၆ သိ ့ြဖစ်၍၊
သင်၏ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်သိ့ ြပန်လာေလာ့။ က ဏာတရား၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ
ေစာင့်ေ ှ ာက်၍၊ သင်၏ဘရားသခင်ကိ အစဥ်မြပတ် ေြမာ်လင့်ေလာ့။
ကန်သည်ြဖစ်၏။ စဥ်းလဲ ေသာ ချိန်ခွင် ကိ ကိ င်တတ်၏။ သတပါးကိ
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1451

၈ သိ ့ရာတွ င်၊ ဧဖရိ မ်က၊ ငါသည် ရတတ်၏။ ဘ

ာကိ သိ ထား ပီ ။ ကိ းစားသမ တိ ့၌

အြပစ်ပါေသာ လွ န်ကျူးြခင်းကိ ှ ာ၍ မေတွ ့ရာဟ ဆိ လိမ့ ်မည်။ ၉ ငါထာဝရဘရားသည်
သင့်ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ ကယ် တ်ေသာ သင်၏ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ ဓမပွဲ ခံစဥ် တွ င်
ေနတတ်သကဲ့ သိ ့ တဖန်တဲတိ့၌ ေနေစမည်။ ၁၀ ငါသည် ပေရာဖက်တိ့၌ ဗျာဒိ တ်ေပး ပီ ။
များစွ ာ ေသာ ပါ ံ တိ ့ကိ ြပ ပီ ။ ပေရာဖက်များအားြဖင့် ပံ ပမာ တိ ့ကိ ထား ပီ ။ ၁၁ ဂိ လဒ်ြပည်၌
အြပစ် ှ ိ ၏။ ြပည်သြပည်သားတိ ့ သည် အကျိုးနည်း ှ ိ က ပီ ။ ဂိ လဂါလ မိ ့၌ ွားတိ ့ကိ ယဇ်
ပေဇာ်၍၊ ယဇ် ပလင်တိ့သည် ထွ န်ေ ကာင်းတွ င် ေြမအပံ ပံ ှ ိ သကဲ့ သိ ့ များ က၏။ ၁၂
ယာကပ်သည် ရိ ြပည်သိ့ ေြပး၏။ ဣသေရလ သည် မယားကိ ရြခင်းငှ ါ အေစက န်ခံ၍
သိ းစကိ ထိ န်း ရေလ၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည် ပေရာဖက်အားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးကိ
အဲ ဂတုြပည်မှ ကယ် တ်၍၊ ပေရာဖက် အားြဖင့်လည်း ေစာင့်မေတာ်မ၏။ ၁၄ ဧဖရိ မ်သည်
အမျက်ေတာ်ကိ အလွ န် ိးေဆာ် ေလ ပီ ။ ထိ ေ ကာင့်၊ လအသက်ကိ သတ်ေသာ အြပစ် သည်
သ၌ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ သကဲ့ ရဲ ့ြခင်း အြပစ်ကိ သ၏သခင်သည် ြပန်ေပးလိ မ့ ်မည်။

၁၃ ဧဖရိမ်သည်

တ် မက်ေသာအခါ သတပါး ေ ကာက်လန့်တတ်၏။ သသည်

ဣသေရလအမျိုး၌ ြမင့် ြမတ်၏။ ေနာက်တဖန် ဗာလဘရားအားြဖင့် ြပစ်မှား ေသာေ ကာင့်
ေသ၏။ ၂ ယခမှာ အထပ်ထပ်ြပစ်မှား၍ ကိ ယ်ဥာဏ်ပညာ အားြဖင့် အရည်သွန်းေသာ
ေငွ ပ်တ၊ ဆရာသမား လပ်တတ်ေသာ ပ်တဆင်းတများကိ ကိ ယ့ ်အဘိ ့ လပ် က

၏။

လပ် ပီ းမှ ယဇ် ပေဇာ်ေသာသသည် ွားသငယ်ကိ နမ်းေစဟ ဆိ တတ် က၏။ ၃ ထိ ေ ကာင့်၊
သတိ ့သည် နံ နက်မိဃ်းတိ မ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ေစာေစာကွ ယ်ေပျာက်တတ်ေသာ ှ င်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊
ေကာက်နယ်တလင်းမှ ေလေဘွ တိက်သွားေသာ ဖွဲ ကဲ့သိ ့ ၎င်း၊ မီ းဖိ ထဲကထွ က်ေသာ
မီ းခိ းကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ် မည်။ ၄ သိ ့ရာတွ င်၊ ငါထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ
ကယ် တ်ေသာ သင်၏ဘရားသခင် ြဖစ်၏။ ငါမှတပါး အြခားေသာ ဘရားသခင်ကိ
သင်မသိ ပီ ။ ငါမှတပါး ကယ်တင် ိင်ေသာ သခင်မ ှ ိ ။

၅ အလွ န်ေသွ ့ေြခာက်ေသာ

အရပ်တည်းဟေသာ ေတာ၌ပင် သင့်ကိ ငါသိ ပီ ။ ကျက်စားရာအရပ်၌ ဝေြပာ စွ ာ စားရ က၏။
၆ ဝေသာအခါ ဝါ ကားေသာ စိ တ် ှ ိ ၍ ငါ့ကိ ေမ့ ေလျာ့ က၏။ ၇ ထိ ေ ကာင့်၊ သတိ ့၌

ငါသည် ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့ ြဖစ် မည်။ လမ်းနားမှာ ေချာင်းေသာ ကျားသစ်ကဲ့သိ ့ သတိ ့ကိ
ေချာင်းေြမာင်းမည်။ ၈ သားေပျာက်ေသာ ဝံ မကဲ့ သိ ့ သတိ ့ကိ ငါဆီ း ကိ ၍၊ သတိ ့ ှ လံ း၌
ဖံ းေသာ အေြမးကိ ဆတ်ဖဲ့မည်။ ြခေသ့ မင်းကဲ့ သိ ့ ေတွ ့ေသာအရပ်၌ပင် ငါကိ က်စားမည်။
ေတာ သားရဲ ြဖစ်၍ အပိ င်းပိ င်းဆွဲ ြဖတ်မည်။ ၉ အိ ဣသေရလ၊ သင့်ကိ ကယ်တင် ိင်ေသာ
အ ှ င် ငါ့ကိ သင်သည် ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာေ ကာင့် အကျိုးနည်း ှ ိ ၏။ ၁၀ သင်၏

ေဟာေ ှ
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ှ င်ဘရင်သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ သင့်ေနရာ မိ ့ ှ ိ သမ တိ ့၌ ကယ်တင်ပါေစေသာ။
သင်၏ တရားသ ကီ းတိ ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ ၁၁ ှ င်ဘရင် ှ င့် မင်းများကိ
ေပးပါဟ သင် ေတာင်းေသာေ ကာင့်၊ ငါအမျက်ထွက်၍ ှ င်ဘရင်ကိ ေပး ပီ ။ တဖန်ြပင်းစွ ာ
အမျက်ထွက်၍ ှ င်ဘရင်ကိ ပယ် ှ ား ပီ ။ ၁၂ ဧဖရိ မ် ပေသာ ဒစ ိ က်ကိ ငါထပ်ထား၍
သ၏ အြပစ်ကိ သိ မှီး ပီ ။ ၁၃ သသည် သားဘွ ားေသာ မိ န်းမကဲ့ သိ ့ ေဝဒနာကိ ခံ ရချိန်နီး ပီ ။
မိ က်ေသာအမျိုးသားြဖစ်၏။ သားဘွ ားရာ ဝမ်းဝ၌ ကာြမင့်စွ ာေနပါသည်တကား။ ၁၄ သတိ ့ကိ
မရဏာ ိင်ငံတန်ခိးမှ ငါကယ်လတ် မည်။ ေသမင်းလက်မှလည်း ေ ွးမည်။ အိ ေသမင်း၊ သင့်
ကိ ကာလနာ စွဲ ေစမည်။ အိ မရဏာ ိင်ငံ၊ သင်၌ ဖျက်ဆီး ေသာေဘးကိ ေရာက်ေစမည်။
ေနာင်တရမည်အေ ကာင်း ကိ ပမာဏမ ပ။ (Sheol h7585) ၁၅ မိ မိညီအစ်ကိတိတ
့ ွ င် အသီ းများစွ ာ
သီ းတတ် ေသာ်လည်း၊ အေ ှ ေလလာလိ
့
မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရား၏ ေလသည် ေတာမှလာ၍
သ၏စမ်းေရတွ င်းကိ ခန်းေြခာက်ေစသြဖင့် ေရြပတ်လိမ့ ်မည်။ ဘ

ာတိ က်၌ ှ ိ သ မ ေသာ

တန်ဆာအေကာင်းအြမတ်တိ့ကိ ရန်သ လယ လိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ှ မာရိ မိ သ
့ ည် မိ မိဘရားသခင်ကိ
ပန်ကန်ေသာေ ကာင့် ပျက်စီးလိ မ့ ်မည်။ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ထားြဖင့် လဲ ၍ ေသ ကလိ မ့ ်မည်။
သငယ်တိ့သည် ေြမေပ မှာ ေဆာင့်ဖွ ပ်ြခင်းကိ ၎င်း၊ ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ေသာမိ န်းမတိ ့ သည်
ဝမ်းခွဲ ြခင်းကိ ၎င်း ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၄ အိဣသေရလ၊

သင်သည်

ကိ ယ် ပေသာ

ဒစ ိ က်အြပစ်အားြဖင့်

အကျိုးနည်း ှ ိ ေသာေ ကာင့် သင်၏ ဘ ရားသခင် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ ြပန်ေလာ့။ ၂
ပဌနာစကားကိ

ြပင်ဆင်၍

ှ ိ သမ ေသာအြပစ်တိ့

ကိ

ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့
ပယ် ှ င်းေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ် တ်ခမ်းတည်းဟေသာ

ြပန်လျက်၊

ေကျးဇး ပ၍

အက ်ပ်တိ့၌

လက်ခံေတာ်မပါ။

ွားသ ငယ်တိ့ကိ ပေဇာ်ပါမည်။

၃

အာ ရိ မင်းသည် အက ်ပ်တိ့ကိ မကယ်တင်ရ။ အက ်ပ်တိ့သည် ြမင်းစီ းသရဲ မလပ်ပါ။
ကိ ယ်လက်ြဖင့်

လပ်ေသာအရာတိ ့အား၊

ကိ ယ်ေတာ်တိ့သည်

အက ်ပ်တိ့၏

ဘရားသခင်ြဖစ်ပါ၏ဟ ေနာက်တဖန် မဆိ ပါ။ အ ေ ကာင်းမကား၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသတိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်ထံ၌ က ဏာေကျးဇးကိ ခံ တတ် ကပါ၏ဟ ေလ ာက် ကေလာ့။ ၄ ငါသည်
အမျက်ေြပေသာေ ကာင့် သတိ ့ေဖာက် ြပန်ြခင်းကိ ပြပင်မည်။ ကိ ယ်အလိ အေလျာက် စံ မက်
မည်။ ၅ ငါသည် ှ င်းကဲ့ သိ ့ ဣသေရလအေပ မှာ ေနမည်။ သသည် ှ င်းပွ င့ ်ကဲ့ သိ ့ ပွ င့ ်လိ မ့ ်မည်။
ေလဗ န် ေတာကဲ့ သိ ့ အြမစ်စွဲလိမ့ ်မည်။ ၆ အ

န့်တိ့သည် ြပန့်ပွါး၍၊ သံ လွ င်ပင်ကဲ့သိ ့

အသေရတင့်တယ်လိမ့ ်မည်။ ေလဗ န်ေတာကဲ့ သိ ့ ေမး ကိ င် လိ မ့ ်မည်။ ၇ ထိ အပင်၏
အရိ ပ်ေအာက်၌ေနေသာသတိ ့သည်

ေဟာေ ှ

အသစ် ပြပင်ြခင်း ှ ိ ၍

စပါးကိ ပစ ကလိ မ့ ်မည်။
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စပျစ် ွယ်ပင်ကဲ့သိ ့
၈

ငါသည်

တိ းပွ ါး၍

ေနာက်တဖန်

ေလဗ န်စပျစ်ရည်ကဲ့သိ ့
ပ်တဆင်းတတိ ့ ှ င့်

ေကျာ်ေစာ ကလိ မ့ ်မည်။

အဘယ်သိ့ဆိင်ရသနည်းဟ

ဧဖရိ မ်သည် ေြပာလိ မ့ ်မည်။သ၏စကားကိ လည်း ငါနားေထာင်၍ သ့ကိ ကည့် မည်။
စိ မ်းေသာထင်း းပင်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍၊ သင်သည် ငါ့ေကျးဇးေ ကာင့် အသီ း ှ င့်ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။ ၉
အဘယ်သသည်ပညာ ှ ိ သနည်း။

ထိ သသည်

ဤအရာတိ ့ကိ

နားလည်လိမ့ ်မည်။

အဘယ်သသည် ဥာဏ်ေကာင်းသနည်း။ ထိ သသည် ဤအရာတိ ့ကိ သိ ရလိ မ့ ်မည်။
အဘယ်သသည် ေြဖာင့် က၏။ ေြဖာင့်မတ် ေသာ သတိ ့သည် လိ က် ကလိ မ့ ်မည်။
အဓမလတိ ့မကား၊ ထိ လမ်းတိ ့၌ ထိ မိ၍ လဲ ကလိ မ့ ်မည်။
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ေယာလ

၁ ေပေသွလ၏သားေယာလသိ့
တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊

ေရာက်လာေသာ

၂ အသက် ကီ းေသာ

သတိ ့၊

ထာဝရဘရား၏
ကား ကေလာ့။ ြပည်

သြပည်သားအေပါင်းတိ ့၊ နားေထာင် ကေလာ့။ ဤသိ ့ ေသာ အမသည် သင်တိ့လက်ထက်၌
ြဖစ်ဘးသေလာ။ ဘိ းေဘးတိ ့လက်ထက်၌ ြဖစ်ဘးသေလာ။

၃ ကိ ယ်သားတိ ့အား

ေြပာ ကေလာ့။ သတိ ့သည် သတိ ့သားတိ ့အား ေြပာ ကေစ။ သတိ ့သားတိ ့သည်လည်း
ဆက် ယ်ေသာ အြခားသတိ ့အား ေြပာ ကေစ။ ၄ ဂါဇံ ကျိုင်း ခင်းထားေသာ အရာကိ အရာ
ဘကျိုင်းစား၏။

အရာဘကျိုင်း ခင်းထားေသာ

အရာကိ

ယာလက်ကျိုင်းစား၏။

ယာလက်ကျိုင်း ခင်းထားေသာ အရာကိ ခါသိ လကျိုင်းစား၏။ ၅ ေသေသာက် ကူးတိ ့၊ ိး၍
ငိ ေ ကး ကေလာ့။

စပျစ်ရည်ကိ

ေသာက် ကူးေသာသတိ ့၊

ချိုေသာစပျစ်ရည်ြပတ်ေသာေ ကာင့် ငိ ေ ကးြမည်တမ်း က
အား ကီ း၍

မေရတွ က် ိင်ေအာင်

များြပားေသာ

သင်တိ့ေသာက်ရန်

ေလာ့။ ၆ အေ ကာင်းမကား၊
အမျိုးသည်

ငါ့ြပည်ေပ သိ ့

တက်လာ ပီ ။ ထိ အမျိုးသား၏ သွ ားသည် ြခေသ့ သွ ားကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အံ သွ ားသည်လည်း
ြခေသ့ မအံ သွ ားကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်၏။ ၇ ငါ့စပျစ် ွယ်ပင်ကိ ဖျက်ဆီး၍ ငါ့သေဘာ သဖန်းပင်ကိ
ကျိုးပဲ့ ေစ ပီ ။ သတ်သင်ပယ် ှ င်း၍ ပစ်လိက် ေလ ပီ ။ အခက်အလက်တိ့သည် ြဖူ က၏။ ၈
အသက်ငယ်စဥ်လက်ထပ်ေသာ

ခင်ပွန်းအတွ က်

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ

ဝတ်ေသာ

သတိ ့သမီ းကဲ့ သိ ့ ငိ ေ ကး ြမည်တမ်းေလာ့။ ၉ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ှ င့် သွ န်းေလာင်းရာ
ပေဇာ်သကာသည် ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်၌ ြပတ်၏။ ထာဝရဘရား၏အမေတာ်ေစာင့်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ သည် ငိ ေ ကးြမည်တမ်း က၏။ ၁၀ လယ်သည် ပျက်၏။ ေြမသည်
ိ းငယ်၏။ စပါးလည်း ပျက်၏။ ချိုေသာ စပျစ်ရည်ကန် ပီ ။ ဆီ လည်း ေလျာ့ ပီ ။ ၁၁
လယ်လပ်ေသာ သတိ ့၊ လယ်၌ ရိ တ်ရေသာ အသီ းအ ှ ံ ပျက်ေသာေ ကာင့်၊ ဂျံုစပါး ှ င့်
မေယာစပါး အတွ က်
ြမည်တမ်း ကေလာ့။

ှ က်ေ ကာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ဥယျာဥ်ကိ ပစ ေသာ သတိ ့၊
၁၂ စပျစ် ွယ်ပင်သည်

ိ း ွမ်း၏။ သေဘာသဖန်း ပင်လည်း

ေသွ ့ေြခာက်၏။ သလဲ ပင်။ စွ န်ပလွံ ပင်၊ ေ ှ ာက်ချိုပင်မှစ၍ ေတာသစ်ပင် ှ ိ သမ တိ ့သည်
ိ း ွမ်း က၏။ အကယ်စင်စစ်လသားတိ ့၌ ဝမ်းေြမာက်စရာ အေ ကာင်းသည် ေသွ ့ေြခာက်၏။
၁၃ အိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့၊ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်၍ ငိ ေ ကး ကေလာ့။ ယဇ် ပလင်ေတာ်

အမေစာင့်တိ ့၊

ြမည်တမ်း ကေလာ့။

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ

ဝတ်လျက်

ငါ၏ဘရားသခင့်အမေတာ်ေစာင့်တိ ့၊
တညဥ့်လံ းအိ ပ်

ကေလာ့။

လာ က။

အေ ကာင်းမကား၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွ န်း ေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ သင်တိ့ဘရားသခင်၏ အိ မ် ေတာ်၌
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မဆက်ကပ်ဘဲ ေန ကပါ ပီ တကား။
ေလာ့။

ခိ းြခံ စွ ာ

၁၄ အစာေ ှ ာင်ရေသာ အချိန်ကိ ခန့်ထား က

ကျင့်ရေသာအချိန်ကိ

ေ ကာ်ြငာ ကေလာ့။

အသက် ကီ းသမှစ၍

ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိ သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်၌ စည်း ေဝး၍
ထာဝရဘရားအား ဟစ်ေ ကာ် ကေလာ့။ ၁၅ ထိ ေန့ရက်ေ ကာင့် အမဂလာ ှ ိ ၏။ ထာဝရ
ဘရား၏ ေန့ရက်နီး ပီ ။ အန တန်ခိး ှ င် ဖျက်ဆီးြခင်း ေဘးကဲ့ သိ ့ ေရာက်လာလိ မ့ ်မည်။ ၁၆
ငါတိ ့စားစရာသည် ငါတိ ့မျက်ေမှာက်၌ ြပတ် သည်မဟတ်ေလာ။ ငါတိ ့ ဘရားသခင်၏
အိ မ်ေတာ်၌ ဝမ်းေြမာက် င်လန်းြခင်းအေ ကာင်းလည်း ြပတ်သည် မဟတ်ေလာ။ ၁၇
မျိုးေစ့တိ ့သည် ေြမစိ င်ေအာက်မှာ ပပ် က၏။ စပါးြပတ်ေသာေ ကာင့် စပါးကျီတိ့သည်
ပျက် က၏။ ဘ

ာတိ က်တိ့သည် ပိ က၏။ ၁၈ တိ ရ စာန်တိ့သည် အလွ န်ြမည်တမ်း က၏။

ွားစ တိ ့သည် ကျက်စားရာအရပ်မ ှ ိ ေသာေ ကာင့် ပင်ပန်း က
ေသ က၏။

၏။ သိ းစတိ ့သည်လည်း

၁၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ် ဟစ်ေ ကာ်ပါ၏။ ေတာ၌

ကျက်စားရာအရပ်တိ့ကိ မီ း ိ ့ ပါ ပီ ။ ေတာသစ်ပင် ှ ိ သမ တိ ့ကိ မီ းလံ ေလာင်ပါ ပီ ။ ၂၀
ေတာသားရဲ တိ့သည်လည်း ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဟစ် ေ ကာ် ကပါ၏။ ြမစ်ေရခန်းေြခာက်ပါ ပီ ။
ေတာ၌ ကျက် စားရာအရပ်တိ့ကိလည်း မီ းေလာင်ပါ ပီ ။

၂ ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာ

တံ ပိ းကိ

မတ် ကေလာ့။

သန့် ှ င်းေသာ

ငါေတာင်ေပ မှာ

သတိ ေပးေသာ အသံ ကိ ပ ကေလာ့။ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် တန်လပ် ကေစ။
အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား၏ ေန့ရက်သည် လာ၍ နီး ပီ ။ ၂ မိ က်မဲေသာေန့၊ မိ ဃ်းအံ ၍
ေမှာင်မိက်ထထပ် ေသာ ေန့ြဖစ်၏။ ဓနအာ န်သည် ေတာင်ထိပ်တိ့ကိ ှ ံ ့ ြပားသကဲ့ သိ ့၊
အများြဖစ်၍ အား ကီ းေသာ အမျိုးသည် လာ၏။ ေ ှ းကာလ၌ ထိ သိ့ မြဖစ်စဖး။ ေနာင်ကာလ
အစဥ်အဆက်၌လည်း မြဖစ်ရလတံ့ ။

၃ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ မီ းေလာင်၏။ ေနာက်၌လည်း

မီ းလံ ေတာက်၏။ ေ ှ တွ
့ င် ှ ိ ေသာ ြပည်သည် ဧဒင် ဥယျာဥ်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်၏။ ေနာက်၌ကား၊
သတ်သင်ပယ် ှ င်း ေသာ လွ င်ြပင်ြဖစ်၏။ အကယ်စင်စစ် သတိ ့လက်မှ အဘယ်အရာမ
မလွ တ်ရ။ ၄ သတိ ့သည် အဆင်းအားြဖင့် ြမင်း ှ င့်တ၍၊ ြမင်းစီ းသရဲ ကဲ့သိ ့ ေြပး ကလိ မ့ ်မည်။
၅ ရထားြမည်သံကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အမိ က်ကိ ေလာင်ေသာ မီ းြမည်သံကဲ့ သိ ့၎င်း အသံ ြမည်၍

ေတာင်ထိပ်တိ့အေပ မှာ ခန် ကလိ မ့ ်မည်။ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ခင်းကျင်း၍ အား ကီ းေသာ
လအလံ းအရင်းကဲ့ သိ ့ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ လတိ ့သည် အလွ န်ပင်ပန်းေသာ
စိ တ် ှ ိ ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ သတိ ့သည် မျက် ှ ာမည်း က

လိ မ့ ်မည်။ ၇ သတိ ့သည် သရဲ ကဲ့သိ ့

ေြပး၍ စစ်သရဲ ကဲ့သိ ့ မိ ့ ိ းကိ တက် ကလိ မ့ ်မည်။ လမ်းမလဲ ဘဲ အသီ းအသီ း မိ မိတိ့လမ်းသိ ့
တည့်တည့်လိ က် ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ တဦ းကိ တဦ း မတိ က်ဘဲ မိ မိလမ်းသိ ့ မိ မိလိက် ကလိ မ့ ်မည်။
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ထားသွ ားကိ ထိ ေသာ်လည်း ှ နြခင်းကိ မခံ ရ က။ ၉ မိ ထ
့ ဲ မှာတလည်လည် ေြပးလျက်၊
မိ ့ ိ းကိ ေကျာ်လျက်၊ အိ မ်ေပ သိ ့ တက်လျက်၊ သခိ းကဲ့ သိ ့ ြပတင်း ေပါက်ထဲသိ့
ဝင်လျက် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ေြမ ကီ းလပ်လိမ့ ်မည်။ မိ ဃ်း ေကာင်းကင်လည်း
တန်ခိက်လိမ့ ်မည်။ ေန ှ င့်လ သည် မိ က်၍၊ ကယ်တိ့သည် မထွ န်းလင်းဘဲ ေန ကလိ မ့ ်မည်။
၁၁ ထာဝရဘရားသည်လည်း မိ မိတပ်ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ အသံ ကိ လင့်ေတာ်မမည်။ တပ်ေတာ်သည်

အလွ န် ကီ းမား ၏။ စကားေတာ်အတိ င်း စီ ရင်ေသာ သသည် တန်ခိး ကီ း ေတာ်မ၏။
ထာဝရဘရား၏ေန့ရက်သည် ကီ း၍ အလွ န် ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ေန့ရက်ြဖစ်၏။
အဘယ်သခံ ိင် သနည်း။ ၁၂ သိ ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယခတွ င်
အစာေ ှ ာင်ြခင်း၊
ြပန်လာ ကေလာ့။

ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်း ှ င့်တကွ
၁၃ အဝတ်ကိ

မဆတ်ဘဲ

စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့

ငါ့ထံသိ ့

ှ လံ းကိ ဆတ်လျက်၊ သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ ြပန်လာ ကေလာ့။ ချစ်သနားြခင်း ေမတာက ဏာ ှ င့်
ြပည့်စံ ၍ စိ တ် ှ ည်ေသာသေဘာ၊ အလွ န်ေကျးဇး ပချင်ေသာ သေဘာ၊ အြပစ်ေပးြခင်းကိ
ေနာင်တရတတ်ေသာ သေဘာ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၁၄ သင်တိ့သည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရ
ဘရားအား ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ှ င့် သွ န်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ကပ်ရန်
ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဘရား သခင်သည် တဖန် ြပန်လာ၍ ေနာင်တရ ပီ းလ င်၊ ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ
ထားရစ်ေစေတာ်မမည်မမမည်ကိ အဘယ်သသိ ိင်သနည်း။ ၁၅ ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာ တံ ပိ းကိ
မတ် ကေလာ့။ အစာေ ှ ာင်ရေသာ အချိန်ကိ ခန့်ထား၍ ခိ းြခံ စွ ာ ကျင့်ရေသာ အချိန်ကိ
ေ ကာ်ြငာ ကေလာ့။ ၁၆ လများတိ ့ကိ ေခ ၍ စေဝးေသာ ပရိ သတ်တိ့ကိ သန့် ှ င်းေစ ကေလာ့။
အသက် ကီ းေသာ သတိ ့ကိ၎င်း၊ ငယ်ေသာသ ှ င့် ိစ
့ ိ ့ေသာ သတိ ့ကိ၎င်း စေဝးေစ ကေလာ့။
မဂလာေဆာင်လလင်သည်

မိ မိအခန်းထဲ က၎င်း၊

မဂလာ

ေဆာင်သတိ ့သမီ းသည်

မိ မိကွယ်၍ေနေသာ ကလားကာ တွ င်းက၎င်း ထွ က်ေစ။ ၁၇ ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်ေစာင့်၊
ယဇ် ပေရာ

ဟိ တ်တိ့သည်

အိ မ်ေတာ်ဦး ှ င့်

ယဇ် ပလင်စပ် ကားမှာ

ငိ ေ ကးလျက်၊

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏လများကိ သနားေတာ်မပါ။ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် အစိ းရ၍
အေမွ ေတာ်လတိ ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့ေစြခင်းငှ ါ အပ် ှ ံ ေတာ်မမပါ ှ င့်။ သတိ ့ ဘရားသခင်ကား၊ အဘယ်မှာ
ှ ိ သနည်းဟ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် အဘယ်ေ ကာင့် ဆိ ရ ကပါ သနည်းဟ ေလ ာက် ကေစ။
၁၈ သိ ့ ပလ င်၊ ထာဝရဘရားသည် ြပည်ေတာ်ကိ မစချင်ေသာ စိ တ်အား ကီ း၍ မိ မိလတိ ့ကိ

ကယ်မသနား ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘရားသည် ထးေတာ်မ လျက်၊
ငါသည် ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ ကိ ေပးလိ က်၍ သင်တိ့သည် ဝ ကလိ မ့ ်မည်။ ေနာက်တဖန်
တပါးအမျိုး သားကဲ့ ရဲ ့ရာြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ငါမ ပ။
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သင်တိ့ေနရာမှ ငါပယ် ှ ားမည်။ အဘယ်သမ မ ှ ိ ၊ ေသွ ့ေြခာက်ေသာ အရပ်သိ့ ှ င်ထတ်မည်။
အေ ှ ပင်
့ လယ်ကိ မျက် ှ ာ ပ လျက်၊ အေနာက်ပင်လယ်ကိ ေကျာခိ င်းလျက် ချီသွားလိ မ့ ် မည်။
ပပ်စပ်နံေစာ်ေသာ အနံ ထ
့ ွ က်လိမ့ ်မည်။ ထာဝရ ဘရားသည်

ကီ းေသာ အမတိ ့ကိ

ပေတာ်မမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ အိ ြပည်ေတာ်၊ မစိ းရိ မ် ှ င့်။ ဝမ်းေြမာက် င်လန်း
ြခင်း ှ ိ ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ကီ းေသာအမတိ ့ကိ ပေတာ်မမည်။ ၂၂ အိ ေတာ သားရဲ တိ့၊
မစိ းရိ မ် က ှ င့်။ ေတာြမက် ပင်ေပါက်လျက်၊ သစ်ပင်တိ့သည် အသီ းကိ သီ းလျက်၊
သေဘာသဖန်းပင် ှ င့် စပျစ် ွယ်ပင်တိ့လည်း အားထတ် လျက် ှ ိ က၏။ ၂၃ အိ ဇိအန် မိ သ
့ ားတိ ၊့
ဝမ်းေြမာက်၍ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ အမှီ ပလျက် င်လန်း ကေလာ့။
အေ ကာင်းမကား၊ ဓမဆရာကိ ေပးေတာ်မ၍ အစအဦ း၌လည်း အရင်မိဃ်း ှ င့်ေနာက်မိဃ်းကိ
သင်တိ့ အေပ မှာ ွာေစေတာ်မမည်။ ၂၄ ေကာက်နယ်တလင်းတိ ့သည် စပါး ှ င့်ြပည့်၍၊
အသီ းနယ်ရာ ကျင်းတိ ့၌လည်း စပျစ်ရည် ှ င့်ဆီ လ ံ က

လိ မ့ ်မည်။ ၂၅ အရာဘကျိုင်း၊

ယာလက်ကျိုင်း၊ ခါသိ လကျိုင်း၊ ဂါဇံ ကျိုင်းတည်းဟေသာ ငါေစလတ်ေသာ ငါ၏ မဟာ
ဗိ လ်ေြခတိ ့ ကိ က်စားေသာ ှ စ်ေပါင်းကာလကိ ငါြပန်ေပး မည်။ ၂၆ သင်တိ့သည် ဝစွ ာ
စားရ ကလိ မ့ ်မည်။ အံ့ သ

ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ သင်တိ့၌ ပေသာ သင်တိ့၏ဘရား

သခင်ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကလိ မ့ ်မည်။ ေနာက်တဖန် ငါ၏လတိ ့သည်လည်း
ှ က်ေ ကာက်ြခင်း မ ှ ိ ရ က။ ၂၇ ငါသည် ဣသေရလအမျိုး၏အလယ်၌ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊
အြခားေသာ ဘရားမ ှ ိ ၊ ငါထာဝရဘရား သည် သင်တိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း
သင်တိ့ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ေနာက်တဖန်ငါ၏လတိ ့သည် ှ က် ေ ကာက်ြခင်း မ ှ ိ ရ က။ ၂၈
ထိ ေနာက်မှ လမျိုးတကာတိ ့ အေပ သိ ့ ငါ၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ ငါသွ န်းေလာင်းမည်။
သင်တိ့၏

သားသမီ းတိ ့သည်

ပေရာဖက်ဉာဏ် ှ င့်

ေဟာေြပာရ က

လိ မ့ ်မည်။

အသက် ကီ းေသာသတိ ့သည် နိမိတ်အိပ်မက် တိ က
့ ိ ြမင်မက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ အသက်ငယ်ေသာ
သတိ ့ သည်လည်း ဗျာဒိ တ် ပါ ံ တိ ့ကိ ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၉ ငါ၏အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာ
ေယာက်ျားမိ န်းမ တိ ့အေပ သိ ့ ငါ၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ ငါသွ န်းေလာင်း၍၊ သတိ ့သည်
ပေရာဖက်ဥာဏ် ှ င့် ေဟာေြပာရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၀ မိ ဃ်းေကာင်းကင်၌၎င်း၊ ေြမ ကီ းေပ ၌၎င်း၊
အံ့ ဘွ ယ်ေသာအရာတည်းဟေသာ ေသွ း၊ မီ းလ ံ ၊ မီ းခိ းတိ င် တိ ့ကိ ငါြပမည်။

၃၁

ထာဝရဘရား၏ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ေန့ ကီ းမတိ င်မှီ၊ ေနသည်ေမှာင်မိက်အတိ
ြဖစ်လိမ့ ်မည်။လသည်လည်း ေသွ းြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၃၂ ထိ အခါ ထာဝရဘရားကိ ပဌနာ
ပေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ က
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ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည် အတိ င်း ဇိ အနေတာင်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌၊ ထာဝရဘရား
ေခ ေတာ်မေသာသ အကျန်အ ကင်းတိ ့အဘိ ့ ကယ်တင် ြခင်းအခွ င့ ် ှ ိ ရလတံ့ ။

၃ ထိေန့ရက်ကာလ၌

အထက်က

သိ မ်းသွ ားြခင်း

ကိ

ခံ ရေသာ

ယဒြပည်သ၊

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ ငါေဆာင်ခဲ့ြပန်ေသာအခါ၊ ၂ ခပ်သိမ်းေသာ လမျိုးတကာတိ ့ကိ
ငါသည် စေဝး ေစ၍ ေယာ ှ ဖတ်ချိုင့်သိ ့ ေခ ခဲ့ မည်။ သတိ ့သည် ငါ့ြပည် ကိ ေဝဖန်၍
အတိ င်းတိ င်းအြပည်ြပည်တိ့တွင် ကွဲ ြပားေစ ေသာ ငါ၏အေမွ လ ဣသေရလအမျိုးဘက်မှာ
ငါသည် တရားစီ ရင်မည်။ ၃ သတိ ့သည် ငါ၏လတိ ့အဘိ ့ စာေရးတံ ချ က ပီ ။ လကေလးကိ
ြပည်တန်ဆာ ှ င့်၎င်း၊ မိ န်းမကေလးကိ မိ မိေသာက်စရာ စပျစ်ရည် ှ င့်၎င်း ဖယ်လှယ် က ပီ
တကား။ ၄ အိ တ မိ ၊့ ဇိ ဒန် မိ ၊့ ပါေလတိ နြပည် ှ င့် နီးစပ် ေသာ အရပ် ှ ိ သမ တိ ့၊ သင်တိ့သည်
ငါ ှ င့် အဘယ်သိ့ ဆိ င် ကသနည်း။ ငါ့ကိ ရန်တံ ့ ပ ကမည်ေလာ။ ငါ့ကိ ရန်တံ ့ ပ ကလ င်၊
ထိ ရန်ကိ သင်တိ့ ေခါင်းေပ သိ ့ အလျင်အြမန် ငါြပန်ေရာက်ေစမည်။ ၅ သင်တိ့သည်
ငါ့ေ ေငွ ကိ ယ၍၊ ငါ ှ စ်သက် ဘွ ယ်ေသာ ဥစာြမတ်တိ့ကိ သင်တိ့ဘံ ဗိ မာန်ထဲသိ့
သွ င်းေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ၆ ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ ေနရင်း ြပည်မှ အေဝးသိ ့
ေြပာင်းေစလိ ေသာငှ ါ၊ ေဟလသ အမျိုးသားတိ ့အား ေရာင်းလိ က်ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ၇ သင်တိ့
ေရာင်းလိ က်ရာအရပ်မှ ငါသည် ထ ေြမာက်၍၊ သင်တိ့ ရန်တံ ့ ပြခင်းကိ သင်တိ့ေခါင်းေပ သိ ့
ြပန်ေရာက်ေစမည်။ ၈ သင်တိ့သားသမီ းများကိ လည်း ယဒအမျိုးသား တိ ့၌ ငါေရာင်း၍၊
သတိ ့သည် တဖန်ေဝးေသာ အမျိုး၊ ေ ှ ဘြပည်သားတိ ့၌ ေရာင်းလိ က် ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ သိ့
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ ပီ ။ ၉ ဤအမကိ တပါးအမျိုးသားတိ ့အား ကားေြပာ ကေလာ့။
စစ်တိက်ြခင်းငှ ာ ြပင်ဆင်၍ စစ်သရဲ တိ့ကိ ိးေဆာ် ကေလာ့။ စစ်သရဲ အေပါင်းတိ ့သည်
ချဥ်းကပ်၍ တက်လာ ကေစ။ ၁၀ သံ ထွ န်သွားများကိ ထားြဖစ်ေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊ တံ စဥ်များကိ
လှ ံ ြဖစ်ေစြခင်းငှ ာ၎င်း ထလပ် ကေလာ့။ အားနည်းေသာသက၊ ငါအား ကီ းသည်ဟ ေြပာဆိ ေစ။
၁၁ ပတ်လည်၌ေနေသာ တပါးအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့၊ စေဝး၍ လာ ကေလာ့။ သင်းဖွဲ ့ ကေလာ့။

စေဝးရာအ

ရပ်၌

သင်တိ့သရဲ များကိ

ထာဝရဘရား ှ ိမ့ ်ချေတာ်မ

မည်။

၁၂

တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် ထ၍ ေယာ ှ ဖတ်ချိုင့် သိ ့ တက်လာ ကေစ။ ပတ်လည်၌ေနေသာ
တပါးအမျိုး သားအေပါင်းတိ ့ကိ စစ်ေ ကာစီ ရင်ြခင်းငှ ာ ထိ အရပ်၌ ငါထိ င်မည်။ ၁၃ ရိ တ်စရာ
စပါးမှည့်ေသာေ ကာင့် တံ စဥ်ကိ လတ် ကေလာ့။ စပျစ်သီး နယ်ရာတန်ဆာြပည့်၍၊ စပျစ် ရည်
ကျင်းတိ ့သည် လံ ေသာေ ကာင့် လာ က။ ဆင်း က
ဒစ ိ က်အြပစ် သည်

ကီ းလှ ၏။

ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့ ပေသာ

၁၄ ကွ ပ်မျက်ရာချိုင့်၌ လများ စည်းေဝးလျက်၊

လများစည်းေဝးလျက် ှ ိ က၏။ ကွ ပ်မျက်ရာချိုင့်၌ ထာဝရ ဘရား၏ ေန့ရက်သည်
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ေရာက်လနီး ပီ ။

၁၅

ေန ှ င့်လသည်

မထွ န်းလင်းဘဲ ေန ကလိ မ့ ်မည်။
ေ ကးေ ကာ်၍၊ ေယ

မိ က်လိမ့ ်မည်။

ကယ်တိ့သည်

လည်း

၁၆ ထာဝရဘရားသည်လည်း ဇိ အန်ေတာင်ေပ က

ှ လင် မိ ထ
့ ဲ က အသံ ကိ လင့်ေတာ်မ သြဖင့်၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင် ှ င့်

ေြမ ကီ းသည် တန်လပ်လိမ့ ် မည်။ သိ ့ရာတွ င်၊ ထာဝရဘရားသည် မိ မိလတိ ့၏ ခိ လံ ရာ၊
ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၏ အစွ မ်းသတိ ြဖစ်ေတာ်မလိ မ့ ် မည်။

၁၇ ငါသည်လည်း

ငါ၏သန့် ှ င်းေသာ ဇိ အန်ေတာင် ေပ မှာေနေသာ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့သိရ ကလိ မ့ ်မည်။ ေယ ှ လင် မိ ့ သည်လည်း သန့် ှ င်းလိ မ့ ်မည်။
ေနာက်တဖန် ထိ မိ က
့ ိ တပါးအမျိုးသား မနင်းရ။ ၁၈ ထိ ကာလ၌ ချိုေသာ စပျစ်ရည်သည်
ေတာင်တိ့ မှ ယိ လိမ့ ်မည်။ ိရ
့ ည်သည် ကန်းတိ ့မှ ထွ က်လိမ့ ်မည်။ ယဒြမစ် ှ ိ သမ တိ ့သည်
ေရစီ း ကလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်ထဲက စမ်းေရထွ က်၍

ှ ိ တိ မ်ချိုင့်ကိ

စိ ေစလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ ယဒြပည်၌ အြပစ်မ ှ ိ ေသာသတိ ့ကိ သတ်၍ ယဒအမျိုးသားတိ ့ကိ
ှ ဥ်းဆဲ ေသာေ ကာင့်၊ အဲ ဂတုြပည် သည်လဆိ တ်ညံလျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ဧဒံ ြပည်သည်လည်း
လဆိ တ်ညံေသာ ေတာြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၀ ယဒြပည်မကား၊ ထာဝရြပည်၊ ေယ ှ လင် မိ မ့ ကား၊
ကာလအစဥ်အဆက်တည်ေသာ မိ ့ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၁ ထိ မိ သ
့ ားတိ ့သည် အေသသတ်ြခင်းကိ
ခံ ရေသာအြပစ်ေ ကာင့်၊

ငါသည်

မေပးေသးေသာဒဏ်ကိ

တဖန်ေပးဦ းမည်။

ထာဝရဘရားသည် ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မသတည်း။

ေယာလ
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အာမတ်

၁ ယဒ ှ င်ဘရင်

သဇိ မင်း၊

ေယေရာေဗာင်မင်းတိ ့လက်ထက်၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ၏သား
ေြမ ကီ း

မလပ်မှီ ှ စ် ှ စ်

အထက်က၊

သိ းထိ န်းစအဝင်ြဖစ်ေသာ ေတေကာ ွာသားအာမတ်သည် ဣသေရလြပည်အတွ က် ခံ ရေသာ
ဗျာဒိ တ်ေတာ်စကားဟမကား၊ ၂ ထာဝရဘရားသည် ဇိ အန်ေတာင်ေပ ကေ ကးေ ကာ်၍၊
ေယ ှ လင် မိ ထ
့ ဲ ကအသံ ကိ
ိ းငယ်၍၊

လင့်ေတာ်မေသာ

ကရေမလေတာင်ထိပ်သည်

ေ ကာင့်၊

သိ းထိ န်းေနရာတိ ့သည်

ွမ်းရိ လိမ့ ်မည်။

၃

ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဒမာသက် မိ သ
့ ည် ဂိ လဒ်ြပည်ကိ စပါးနယ်ရာ သံ ယ ရားစက်တိ့ ှ င့်
ကိ တ်နယ်ေသာအြပစ်သံ းပါးမက၊ အြပစ်ေလးပါးေ ကာင့် ငါသည် ဒဏ်မေပးဘဲ မေန။ ၄
ဟာေဇလမင်းမျိုးအေပ သိ ့ မီ းကိ လတ်၍၊ ဗဟာဒဒ်မင်း၏ဘံ ဗိ မာန်တိ့ကိ ေလာင်ေစမည်။ ၅
ဒမာသက် မိ ့ တံ ခါးကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိချိုးမည်။ အာဝင်ချိုင့်သားတိ ့ကိ၎င်း၊ ေဗေသဒင် မိ ့၌
မင်း ပေသာ

သတိ ့ကိ၎င်း

ပယ်ြဖတ်မည်။

ရ်ြပည်သားတိ ့သည်

သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံရ ကမည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

ကိ ရ မိ သ
့ ိ့

၆ တဖန်ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဂါဇ မိ သ
့ ည် ချုပ်ထားေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ ဧဒံ မင်း၌ အပ်ြခင်းငှ ါ
သိ မ်းသွ ားေသာအြပစ်သံ းပါးမက၊ အြပစ်ေလးပါးေ ကာင့် ငါသည် ဒဏ်မေပးဘဲ မေန။ ၇
ဂါဇ မိ ့ ိ းအေပ သိ ့ မီ းကိ လတ်၍ ဘံ ဗိ မာန်တိ့ကိ ေလာင်ေစမည်။ ၈ အာဇတ် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ၎င်း၊
အာ ှ ေကလန် မိ ့၌ မင်း ပေသာသတိ ့ကိ၎င်း ပယ်ြဖတ်မည်။ ဧ ကန် မိ က
့ ိ လည်း တိ က်၍
ကျန် ကင်းေသာ

ဖိ လိတိ လတိ ့သည်

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၉

တဖန်

ပျက်စီး ကလိ မ့ ်မည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရား

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ညီ အစ်ကိချင်းဖွဲ ့ေသာမိ ဿဟာယကိ

မေစာင့်၊

ချုပ်ထားေသာ

တ မိ သ
့ ည်

သအေပါင်းတိ ့ကိ

ဧဒံ မင်း၌အပ်ေသာအြပစ်သံ းပါးမက၊ အြပစ်ေလးပါးေ ကာင့် ငါသည် ဒဏ် မေပးဘဲ မေန။ ၁၀
တ မိ ့ ိ းအေပ သိ ့

မီ းကိ လတ်၍

ဘံ ဗိ မာန်တိ့ကိ

ေလာင်ေစမည်။

၁၁

တဖန်

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဧဒံ ြပည်သည် သနားေသာစိ တ်ကိချုပ်တည်း၍၊ ညီ အစ်ကိ
ကိ ထား ှ င့်လိ က်ေသာအြပစ်၊ ေဒါသစိ တ် ှ င့် အစဥ်အ မဲ ဆွဲြဖတ်၍ အစဥ်အ မဲ အ ငိ းထားေသာ
အြပစ်သံ းပါးမက၊ အြပစ်ေလးပါးေ ကာင့် ငါသည်ဒဏ်မေပးဘဲ မေန။ ၁၂ ေတမန် မိ အ
့ ေပ သိ ့
မီ းကိ လတ်၍၊

ေဗာဇရ မိ ၏
့

ဘံ ဗိ မာန်တိ့ကိ

ေလာင်ေစမည်။

၁၃

တဖန်

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အမုန်ြပည်သားတိ ့သည် မိ မိတိ့ေနရာကိ ကျယ်ေစြခင်းငှ ါ၊
ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ေသာ

ဂိ လဒ်ြပည်သမိ န်းမတိ ့၏

ဝမ်းကိ ခွဲေသာအြပစ်သံ းပါးမက၊

အြပစ်ေလးပါးေ ကာင့် ငါသည် ဒဏ်မေပးဘဲ မေန။ ၁၄ ရဗာ မိ ့ ိ းကိ မီ း ိ ့၍ ဘံ ဗိ မာန်တိ့ကိ

အာမတ်
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ေလာင်ေစမည်။ စစ်တိက်ေသာေန့၌ ေအာ်ဟစ်ြခင်း၊ မိ ဃ်းသက် မန်တိင်းေရာက်ေသာေန့၌
လွ င့ ်သွ ားြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၁၅ သတိ ့ ှ င်ဘရင် ကိ ယ်တိင်မှစ၍၊ မးေတာ်မတ်ေတာ်များတိ ့သည်
သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂ တဖန် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေမာဘြပည်သည် ဧဒံ ှ င်ဘရင်၏ အ ိးတိ့ကိ
ထံ းြဖစ်ေစ

ြခင်းငှ ါ

မီ း ှ င့်

ဖတ်ေသာအြပစ်သံ းပါးမက၊

အြပစ်ေလးပါးေ ကာင့်

ငါသည်ဒဏ်မေပးဘဲ မေန။ ၂ ေမာဘြပည်အေပ သိ ့ မီ းကိ လတ်၍၊ ေက တ် မိ ၏
့ ဘံ ဗိ မာန်တိ့ကိ
ေလာင်ေစမည်။ ကီ းေသာ အသံ ဗလံ ပြခင်း၊ ေအာ်ဟစ်ြခင်း၊ တံ ပိ းမတ်ြခင်း ှ င့်တကွ
ေမာဘြပည်သည် ဆံ း ံ းရလိ မ့ ်မည်။ ၃ ေမာဘြပည်အလယ်၌ တရားသ ကီ းကိ ငါပယ်ြဖတ်၍၊
သ ှ င့်တကွ မးမတ်အေပါင်းတိ ့ကိ ကွ ပ်မျက် မည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ တဖန်
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယဒအမျိုးသည် ထာဝရဘရားစီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ
မေစာင့်၊ ပညတ်တရားေတာ်ကိ စွ န့်ပစ်၍၊ ဘိ းေဘးတိ ့ လိ က်ဘးေသာ မိ စာဒိ ဌိအားြဖင့်
မှားယွ င်းေသာ အြပစ်သံ းပါးမက၊ အြပစ်ေလးပါးေ ကာင့် ငါသည်ဒဏ်မေပးဘဲ မေန။ ၅
ယဒြပည်အေပ သိ ့ မီ းကိ လတ်၍၊ ေယ ှ လင် မိ ၏
့ ဘံ ဗိ မာန်တိ့ကိ ေလာင်ေစမည်။ ၆ တဖန်
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးသည် ေြဖာင့်မတ်ေသာ သကိ
ေငွ ှ င့်၎င်း၊ ဆင်းရဲ ေသာသကိ ေြခနင်းတရံ ှ င့်၎င်း ေရာင်းေသာအြပစ်၊ ၇ ဆင်းရဲ ေသာ
သတိ ့၏ေခါင်းကိ ေြမမန့် ှ င့် ဖံ းလမ်းေစြခင်းငှ ါ အလွ န်အလိ ကီ း၍၊
မတရားသြဖင့် စီ ရင်ေသာအြပစ်၊ ငါ၏နာမြမတ်ကိ

ှ ိမ့ ်ချေသာသကိ

တ်ချြခင်းငှ ါ အဘ ှ င့်သားသည်

တဦ းတည်းေသာမိ န်းမကိ ေပါင်းေဘာ်ေသာအြပစ်၊ ၈ ေပါင်ထားေသာအဝတ်ကိ ခပ်သိမ်းေသာ
ယဇ် ပလင်တိ့အနား၌ ခင်း၍အိ ပ်ေသာအြပစ်၊ ေလျာ်ြပစ် ေငွ ကိ ဝယ်ေသာစပျစ်ရည်ကိ
သတိ ့ဘရား၏အိ မ်၌

ေသာက်ေသာအြပစ်သံ းပါးမက၊

ငါသည် ဒဏ်မေပးဘဲ မေန။

၉ အာရဇ် ပင်အရပ် ှ င့်အမ

အြပစ်ေလးပါးေ ကာင့်
ြမင့်၍ သပိ တ်ပင်ကဲ့သိ ့

ခိ င်မာေသာအာေမာရိ အမျိုးကိ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါ ပယ် ှ ား၍၊ အထက်၌ သ၏အသီ းကိ ၎င်း၊
ေအာက်၌ သ၏အြမစ်ကိ၎င်း ငါဖျက်ဆီး ပီ ။

၁၀ သင်တိ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ တ်ယ၍

အာေမာရိ ြပည်ကိ ဝင်စားေစြခင်းငှ ါ၊ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း ေတာ၌ ပိ ့ေဆာင် ပီ ။ ၁၁
သင်တိ့သားအချို ့ကိ ပေရာဖက်အရာ၊ လလင်အချို ့ကိ နာဇရိ လအရာ၌ ငါခန့်ထား ပီ ။
အိ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ ့၊ ဤစကားမှန်သည် မဟတ်ေလာဟ ထာဝရဘရားေမးေတာ်မ၏။
၁၂ သင်တိ့မကား၊ နာဇရီ လေသာက်ဘိ့ စပျစ်ရည်ကိေပး က ပီ ။ ပေရာဖက်တိ့ကိလည်း၊

ပေရာဖက် ပ၍ မေဟာ က ှ င့်ဟ ြမစ်တား က ပီ ။
အြပည့်တင်ေသာေကာက်လိ င်း၏ဖိ စီးြခင်းကိ

အာမတ်

၁၃ ထိ ေ ကာင့်၊

ခံ ရသကဲ့ သိ ့၊

လှ ည်းသည်

သင်တိ့၏ေနရာ
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အရပ်ကိ ငါဖိ စီးမည်။

၁၄ အေြပးေကာင်းေသာသသည် ေြပးေသာအခွ င့ ်ကိ မရ။

ခွ န်အား ကီ းေသာသသည် မိ မိခွန်အားကိ ထတ်ရ ေသာအခွ င့ ်မ ှ ိ ရ။ သရဲ သည် ကိ ယ်ကိ
မကယ်လတ်ရ။ ၁၅ ေလးကိ ကိင်ေသာသသည်မရပ်ရ။ လျင်ြမန်ေသာေြခသည် သရဲ သည်
ကိ ယ်ကိမကယ်လတ်ရ။ ြမင်းစီ းသရဲ သည်လည်း ကိ ယ်ကိမကယ်လတ်ရ။ ၁၆ ရဲ ရင့်ေသာ
သရဲ သည် ထိ ေန့၌ အဝတ်မပါဘဲ ေြပးသွ ားရလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၃ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ့၊ အဲဂတုြပည်မှ ငါ တ်ေဆာင်ေသာ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့၊
သင်တိ့ကိ ရည်မှတ်၍ ငါထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မေသာစကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၂
ေြမ ကီ းေပ မှာေနေသာ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ ့တွင်

ငါလက်ခံေသာေ ကာင့်၊
၃

လ ှ စ်ဦးသည်

ြခေသ့ သည်

သင်တိ့

တမျိုးတည်းကိ သာ

သင်တိ့အြပစ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ

သေဘာမတလ င်၊

ဘမ်းစရာမ ှ ိ လ င်၊

ေပါင်းေဘာ်၍

ငါစစ်ေ ကာမည်။

ခရီ းသွ ား ိင်သေလာ။

ေတာ၌ေဟာက်လိမ့ ်မည်ေလာ။

၄

ြခေသ့ ပျိုသည်

အဘယ်အရာကိ မ မဘမ်းမိ လ င်၊ တွ င်းထဲ က အသံ ပလိ မ့ ်မည်ေလာ။

၅ ေြမေပ မှာ

ေကျာ့ကွ င်း ှ င့်မေထာင်လ င်၊ ငှ က်ကိ ေကျာ့မိ လိမ့ ်မည်ေလာ။ ေထာင်ထားေသာ ေကျာ့ကွ င်း၌
အဘယ်အရာကိ မ မရမှီေထာင်ထားရာအရပ်မှ
တံ ပိ းမတ်လ င်၊

မိ သ
့ ားတိ ့သည်

တ်သွားလိ မ့ ်မည်ေလာ။

မေ ကာက်မလန့်ဘဲ

၆ မိ ထ
့ ဲ မှာ

ေန ကလိ မ့ ်မည်ေလာ။

ထာဝရဘရား စီ ရင်ေတာ်မမဘဲ ေဘးတစံ တခသည် မိ ထ
့ ဲ မှာ ေရာက်လိမ့ ်မည်ေလာ။ ၇
အကယ်စင်စစ် အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် မိ မိက န်ပေရာဖက်တိ့အား မေဘာ်မြပဘဲ
အဘယ်အမကိ မ

စီ ရင်ေတာ်မမ။

မေ ကာက်မလန့်ဘဲ

ြခေသ့ ေဟာက်ေသာအခါ၊

၈

ေနလိ မ့ ်မည်နည်း။

အ ှ င်ထာဝရ

အဘယ်သသည် ပေရာဖက်မ ပဘဲ ေနလိ မ့ ်မည်နည်း။

အဘယ်သမ

ဘရားမိ န့်ေတာ်မေသာအခါ၊
၉ အာဇတ် မိ ့ ဘံ ဗိ မာန်တိ့ ှ င့်

အဲ ဂတုြပည်ဘံ ဗိ မာန်တိ့တွင် သိ တင်း ကားေြပာရမည်မှာ၊ ှ မာရိ ေတာင်တိ့ အေပ မှာစေဝး၍၊
ှ မာရိ မိ ထ
့ ဲ မှာ

န်းရင်းခတ်ြခင်းအမကိ ၎င်း၊

မိ ထ
့ ဲ မှာ

ှ ဥ်းဆဲ ခံရေသာသတိ ့ကိ၎င်း

ကည့် ကေလာ့။ ၁၀ မိ သ
့ ားတိ ့သည် တရားေသာအမကိ မ ပတတ်၊ အ ိင်အထက် ပ၍
လယေသာဥစာကိ ဘံ ဗိ မာန်တိ့၌ သိ ထားတတ် ကသည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၁

ထိ ေ ကာင့်၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား

ှ မာရိ ြပည်ကိဝိင်း ပီ းလ င်၊
ဖိ ဖျက် ကလိ မ့ ်မည်။
ြခေသ့ တ်ထဲက
ှ မာရိ မိ ့၌

အာမတ်

သင်၏အစွ မ်းသတိ ကိ
၁၂

ေြခ ှ စ်ခ၊

ခတင်ေထာင့်၊

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ရန်သတိ ့သည်

ှ ိမ့ ်ချ၍၊

ဗိ မာန်တိ့ကိ

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သိ းထိ န်းသည်

သိ ့မဟတ်၊
ဒမာသက်ေမွ ့ရာ

နား ွက်

တပိ င်းကိ

ဖံ ေပ မှာထိ င်ေသာ

တ်ယသကဲ့ သိ ့
ဣသေရလအမျိုး
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သားတိ ့ကိ

တ်ယရလိ မ့ ်မည်။

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခကိ

၁၃

အစိ းပိ င်ေသာ

ဘရားသခင်၊ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မေသာစကားကိ သင်တိ့သည် နားေထာင်၍
ယာကပ်အမျိုးသားတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၁၄ အကယ်စင်စစ် ဣသေရလအမျိုး၏
အြပစ်တိ့ကိ

စစ်ေ ကာေသာေန့၌၊

ေဗသလယဇ် ပလင်တိ့ကိ

ငါစစ်

ေ ကာလျက်၊

ယဇ် ပလင်ဦးချိုတိ ့ကိြဖတ်၍ ေြမေပ သိ ့ချမည်။ ၁၅ ေဆာင်းကာလ၌ စံ ေသာနန်းေတာ် ှ င့်
ေ ွကာလ၌စံ ေသာ နန်းေတာ်တိ့ကိ ငါထိ ခိက်၍၊ ဆင်စွယ်ြဖင့် ပီ းေသာ အိ မ်တိ့ကိဖျက်ဆီးမည်။
ဘံ ဗိ မာန်တိ့သည်လည်း ဆံ း ကလိ မ့ ်မည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၄ ဆင်းရဲေသာသတိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ လျက်၊

ငတ်မွတ်ေသာသတိ ့ကိ ှ ိပ်စက်လျက်၊

မိ မိသခင်တိ့အား ငါတိ ့ ေသာက်ဘိ့ယခဲ့ ကဟဆိ တတ်လျက်၊ ှ မာရိ ေတာင်ေပ မှာေနေသာ
ဗာ ှ န် ွားတိ ့၊ ဤစကားေတာ်ကိနားေထာင် ကေလာ့။

၂ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

မိ မိသန့် ှ င်းြခင်း ပါရမီ ေတာ်ကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိေတာ်မသည်အတိ င်း၊ သင်တိ့ကိ
ငါးမ ား ှ င့်၎င်း၊ သင်တိ့သားေြမးတိ ့ကိပိက်ကွန် ှ င့်၎င်း ဘမ်းဆီ းယသွ ားရေသာကာလ
ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၃ သင်တိ့သည် အသီ းအသီ းကိ ယ်စီေတွ ့ေသာ အေပါက်ြဖင့်ထွ က်၍
ရဲ တိက်ထဲသိ့ ချြခင်းကိ ခံရ ကမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ ေဗသလ မိ သ
့ ိ ့သွား၍
ြပစ်မှား ကေလာ့။ ဂိ လဂါလ မိ သ
့ ိ ့လည်းသွ ား၍ များစွ ာေသာြပစ်မှားြခင်းြခင်းကိ ပ ကေလာ့။
နံ နက်တိင်းပေဇာ်ေသာယဇ် ကိ၎င်း၊ သံ း ှ စ်တခါ ဥစာဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ၎င်း ေဆာင်ခဲ့ ကေလာ့။
၅ လယေသာဥစာထဲ ကေကျးဇးချီးမွ မ်းရာ ပေဇာ်သကာကိ မီ း ိ ့ ကေလာ့။ အလိ လိ ပေသာ

ပေဇာ်သကာ များကိ လည်း ကားေြပာ၍ေ ကာ်ြငာေစ ကေလာ့။ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၊
ထိ သိ့ ပရာတွ င် သင်တိ့သည် ေမွ ့ေလျာ်တတ် ကသည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
၆

ငါသည်လည်း၊

သင်တိ့ မိ ့ ွာ ှ ိ သမ တိ ့၌

သွ ားတိ ့၏

စင် ကယ်ြခင်းကိ ၎င်း၊

သင်တိ့ေနရာအရပ် ှ ိ သမ တိ ့၌ အစာေခါင်းပါးြခင်းကိ ၎င်းေပးေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည်
ငါ့ထံသိ ့ြပန်၍ မလာ ကဟထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ စပါးရိ တ်ရာကာလမေရာက်မှီ
သံ းလအထက်က၊ မိ ဃ်းမ ွာေစြခင်းငှ ါ မိ ဃ်းကိ ငါဆီ းတား ပီ ။ မိ တ
့ မိ ေ့ ပ မှာ ွာေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
တ မိ ေ့ ပ မှာမ ွာေစြခင်းငှ ါ၎င်း ပလျက်၊ ေြမတကွ က်သည် မိ ဃ်းေရကိ ခံရ၍ တကွ က်သည်
မခံ ရ၊ ေသွ ့ေြခာက်လျက် ေနရ၏။ ၈ ထိ သိ့ မိ ့ ှ စ် မိ သ
့ ံ း မိ သ
့ ားတိ ့သည် ေရေသာက်ြခင်းငှ ါ
မိ တ
့ မိ သ
့ ိ ့သွားရ၍ မဝရ က။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့ထံသိ ့ ြပန်၍မလာ ကဟ
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉ ေလထိ ၍အပင်ေသြခင်း၊ အရည်ယိ၍ ေသြခင်းေဘးြဖင့်
ငါသည်ဒဏ်ခတ်ေလ ပီ ။ သင်တိ့၌ များြပားေသာလယ်ယာ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သေဘာသဖန်းပင်၊
သံ လွ င်ပင်တိ့ကိ

အာမတ်

ကျိုင်းေကာင်တိ့သည်

ကိ က်စား က ပီ ။

သိ ့ေသာ်လည်း၊

ငါ့ထံသိ ့
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ြပန်၍မလာ ကဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အဲ ဂတုြပည်ခံရေသာ ကာလနာေဘးကိ
သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့

ငါေစလတ်ေလ ပီ ။

လလင်တိ့ကိ

ထားြဖင့်

ကွ ပ်မျက်ေစ ပီ ။

ြမင်းတိ ့ကိသိမ်းသွ ားေစ ပီ ။ သင်တိ့တပ်၌ ပပ်စပ်ေသာအနံ က
့ ိ သင်တိ့ ှ ာေခါင်း၌လိ င်ေစ ပီ ။
သိ ့ေသာ်လည်း၊ ငါ့ထံသိ ့ ြပန်၍မလာ ကဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဘရားသခင်သည်
ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်

ေဂါေမာရ မိ က
့ ိ

ေမှာက်လှန်သကဲ့ သိ ့၊

သင်တိ့သည်

မီ းထဲ က တ်ေသာထင်းစကဲ့ သိ ့

သင်တိ့အချို ့ကိငါေမှာက်လှန်၍

ြဖစ် က ပီ ။

သိ ့ေသာ်လည်း၊

ငါ့ထံသိ ့

ြပန်၍မလာ ကဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ သိ ့ြဖစ်၍၊ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ အထက်က
ပသကဲ့ သိ ့ သင်တိ့၌ငါ ပဦ းမည်။ ထိ သိ့ ပမည်ြဖစ်ေသာ ေ ကာင့်၊ အိ ဣသေရလအမျိုး၊
သင်၏ဘရားသခင် ှ င့်

ေတွ ့ြခင်းငှ ါ

ကိ ယ်ကိြပင်ဆင်ေလာ့။

ေတာင်တိ့ကိ

၁၃

လပ်၍ေလကိ ဖန်ဆင်းထေသာ၊ လစိ တ်အ ကံ အစည်ကိ လအားေဘာ်ြပထေသာ၊ နံ နက်
အလင်းကိ

အမိ က်ြဖစ်ေစထေသာ၊

ြမင့်ေသာေြမအရပ်တိ့ကိ

နင်းေသာသသည်

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ ဘွဲ ့နာမ ှ ိ ေတာ်မ၏။

၅ အိဣသေရလအမျိုး၊

ယခသင်တိ့၌

ငါ မက်ဆိ၍

ြမည်တမ်းေသာစကားကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ ၂ ဣသေရလသတိ ့သမီ းကညာသည်လဲ ပီ ။ ေနာက်တဖန်မထရ။
မိ မိေြမေပ မှာ တံ းလံ းေန၏။ ချီ က

ေသာသမ ှ ိ ။ ၃ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဣသေရလအမျိုး၏ အမကိ ထမ်းေစဘိ ့ လတေထာင်ကိ ေပး ိင်ေသာ မိ သ
့ ည် လတရာ၊
တရာကိ ေပး ိင်ေသာ မိ သ
့ ည် တကျိပ်ကိသာေပး ိင်လိမ့ ်မည်။ ၄ ထာဝရဘရားသည်
ဣသေရလအမျိုးအား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ့ကိ
ချမ်းသာရ ကလိ မ့ ်မည်။
ေဗရေ ှ ဘ မိ သ
့ ိ့

ှ ာ ကေလာ့။

ှ ာလ င်အသက်

၅ ေဗသလ မိ က
့ ိ မ ှ ာ က ှ င့်။ ဂိ လဂါလ မိ သ
့ ိ ့မဝင် က ှ င့်။

မသွ ား က ှ င့်။

အေ ကာင်းမကား၊

ဂိ လဂါလ မိ သ
့ ည်

ဆက်ဆက်သိမ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ေဗသလ မိ သ
့ ည်လည်း၊ အကျိုးနည်း ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။
၆ ထာဝရဘရားကိ ှ ာ ကေလာ့။ ှ ာလ င် အသက်ချမ်းသာရ ကလိ မ့ ်မည်။ သိ ့မဟတ်လ င်၊

ေယာသပ်အမျိုး

အေပ မှာ

မီ းကဲ့ သိ ့တက်၍၊

အဘယ်သမ

မ ငိ မ်း ိင်ေအာင်

ဣသေရလအမျိုးကိ ေလာင်ေစေတာ်မမည်။ ၇ တရားသြဖင့် စီ ရင်ြခင်းကိ ေဒါနြဖစ်ေစ၍
ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ ေြမသိ ့ ချ က ပီ းေသာ သတိ ့၊ ၈ ခိ မ ကယ်စ ှ င့် ခသိ လ ကယ်ကိ
ဖန်ဆင်းထေသာ၊ ေသမင်းအရိ ပ်ကိ နံ နက်အလင်း ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ေန့အလင်းကိ
ညဥ့်အမိ က်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း စီ ရင်ထေသာ၊ ပင်လယ်ေရကိ ေခ ၍ ေြမေပ မှာသွ န်းေလာင်း
ထေသာ၊ ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ ဘွဲ ့နာမ ှ ိ ထေသာ၊ ၉ ခွ န်အား ကီ းေသာ သတိ ့ကိ၎င်း၊
ရဲ တိက်တိ့ကိ၎င်း ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာဘရားကိ

အာမတ်

ှ ာ ကေလာ့။

၁၀

မိ တ
့ ံ ခါးဝတွ င်
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ဆံ းမတတ်ေသာသကိ မန်း၍ ေြဖာင့်မတ်စွာေြပာတတ်ေသာ သကိ ွံ ့ ှ ာ က ပီ တကား။ ၁၁
သင်တိ့သည်

ဆင်းရဲ သားကိ ှ ိပ်စက်၍

ဂျံုစပါးကိ

ေတာင်းခံ တတ်ေသာေ ကာင့်၊

ဆစ်ေသာေကျာက် ှ င့် တိ က်ကိတည်ေသာ်လည်း ထိ တိက်၌ မေနရ က။ ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ
စပျစ်ဥယျာဥ်ကိစိက်ေသာ်လည်း၊ စပျစ်ရည် ကိ မေသာက်ရ က။ ၁၂ သင်တိ့ အထပ်ထပ်
လွ န်ကျူးေသာ ဒစ ိ က်၊ အလွ န်ေလးေသာ အြပစ်တိ့ကိ ငါသိ ၏။ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သကိ
ေ ှ ာင့် ှ က်တတ် က၏။ တံ စိ းစားတတ် က၏။ ဆင်းရဲ သားကိ တံ ခါးဝတွ င် မတရားသြဖင့်
စီ ရင်တတ် က၏။ ၁၃ ထိ သိ့ေသာကာလသည် ဆိ းယတ်ေသာကာလ ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊
ပညာ ှ ိ ေသာသသည် တိ တ်ဆိတ်စွာ ေနလိ မ့ ်မည်။

၁၄ အသက်ချမ်းသာေစြခင်းငှ ါ

ဒစ ိ က်ကိေ ှ ာင်၍ သစ ိ က်ကိ ှ ာ ကေလာ့။ ထိ သိ့ ပလ င်၊ သင်တိ့ဆိတတ် သည်အတိ င်း၊
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ ှ င့်အတ

ှ ိ ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ ဒစ ိ က်ကိ မန်း၍ သစ ိ က်ကိ ချစ် ကေလာ့။ မိ တ
့ ံ ခါးဝတွ င် တရားကိ
တည်ေစ ကေလာ့။

ေကာင်းကင်

ကျန် ကင်းေသာေယာသပ်အမျိုးကိ

ဗိ လ်ေြခအ ှ င်ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်
သနားေကာင်းသနား

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ဘရား
ခပ်သိမ်းေသာလမ်းတိ ့၌
အလိ ေလးဟ

သခင်ထာဝရ

ြမည်တမ်းြခင်း ှ ိ ၍

ဆိ ကလိ မ့ ်မည်။

ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

ဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သွ ားလာေသာသတိ ့က၊

လယ်လပ်ေသာသသည်

အလိ ေလး၊

ညည်းတွ ားေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ြမည်တမ်းတတ်ေသာသသည် ငိ ေ ကးြမည်တမ်းေစြခင်းငှ ါ၎င်း ေခ ကလိ မ့ ်မည်။
ခပ်သိမ်းေသာစပျစ်ဥယျာဥ်တိ့၌လည်း

၁၆

ြမည်တမ်းြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။

၁၇

အေ ကာင်းမကား၊

ငါသည် သင်တိ့ အလယ်၌ ေ ှ ာက်သွားမည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၈

ထာဝရဘရား၏ေန့ရက်ကိ ေတာင့်တေသာသတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ သင်တိ့သည်
အဘယ်

အကျိုး ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်နည်း။

လင်းသည်မဟတ်၊

ထာဝရဘရား၏

အမိ က်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

ေန့ရက်သည်

လသည်

၁၉

သင်တိ့၌

ြခေသ့ ှ ိ ရာမှေြပး၍

ဝံ ကိ ေတွ ့သကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အိ မ်ထဲသိ့ဝင်၍ ထရံ ကိ မှီစဥ် ေ မကိ က်သကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၀
ထာဝရဘရား၏ ေန့ရက်သည်မလင်းဘဲ မိ က်လိမ့ ်မည်။ ထွ န်းလင်းြခင်း အလ င်းမ ှ ိ ၊
အမိ က်သက်သက် ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၂၁ သင်တိ့

ေစာင့်ေသာပွဲ ေန့တိ့ကိ ငါမန်း၏။

စက်ဆပ် ွံ ှ ာ၏။ ခိ းြခံ စွ ာကျင့်ေသာ ေန့ရက်တိ့၌ ငါမေမွ ့ ေလျာ်။ ၂၂ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်
ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာတိ ့ကိ

ဆက်ကပ်ေသာ်လည်း

ငါလက်မခံ ။

ဆဝေသာ

တိ ရ စာန် တိ ့ကိ မိ ဿဟာယယဇ် ပေဇာ်ေသာ်လည်း ငါသည် ပမာဏမ ပ။

၂၃

သင်တိ့သီချင်းဆိ သံကိ ပယ် ှ ား ကေလာ့။ တေယာထိ းသံ ကိ ငါနား ငီ းလှ ၏။

၂၄

အာမတ်
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တရားသြဖင့်

စီ ရင်ြခင်းကိ

ြမစ်ေရကဲ့ သိ ့၎င်း စီ းေစ က

ေရကဲ့ သိ ့၎င်း၊

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ

မြပတ်စီးေသာ

ေလာ့။ ၂၅ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သင်တိ့သည် ယဇ် ှ င့်

ပေဇာ်သကာများကိ ေတာ၌ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း ငါ့အား ပေဇာ် ကသေလာ။ ၂၆
သင်တိ့ဘရား

ေမာလပ်၏တဲ ှ င့်

သင်တိ့ဘရား

ခိ အန်၏ ကယ်တည်းဟေသာ

ကိ ယ်အဘိ ့ လပ်ေသာ ပံ တိ ့ ကိ ေဆာင် ွက် က ပီ တကား။ ၂၇ ထိ ေ ကာင့်၊ သင်တိ့ကိ
ဒမာသက် မိ တ
့ ဘက်သိ့သိမ်းသွ ားေစြခင်းငှ ါ

ငါစီ ရင်မည်ဟ၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င်ဘရားသခင်ဟ၍ ဘွဲ ့နာမ ှ ိ ေသာ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၆ ဇိ အန် မိ ့၌

ငိ မ်ဝပ်စွာေနေသာသ၊

ကင်းလွ တ်လျက်ေနေသာသ၊

လမျိုးတိ ့တွင်

ှ မာရိ ေတာင်ေပ မှာ

စိ းရိ မ်ြခင်း ှ င့်

အထွ ဋ်အြမတ်ဟ၍

ေခ ေဝ ေသာသ၊

ဣသေရလအမျိုး ဆည်းကပ်ေသာသတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၂ ကာလေန မိ သ
့ ိ ့သွား၍
ကည့် ကေလာ့။ ထိ မိ မ့ ှ ဟာမတ် ကီ း မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊ ဖိ လိတိ လတိ ့ေနေသာ ဂါသ မိ ့ သိ ့၎င်း
သွ ား ကေလာ့။

ထိ ိင်ငံတိ ့သည်

ဤ ိင်ငံတိ ့ထက်သာ၍

ေကာင်းသေလာ။

သတိ ့နယ်အပိ င်းအြခားသည် သင်တိ့နယ်အပိ င်းအြခားထက်သာ၍ ကျယ်သေလာ။ ၃
ဆိ းယတ်ေသာ ေန့ရက်ကိ ေ ့၍၊ မတရားသြဖင့် စီ ရင်ရာပလင်ကိ အနီးမှာတည်ေစြခင်း၊ ၄
ဆင်စွယ်ခတင်ေပ မှာ အိ ပ်၍ ေမွ ့ရာေပ မှာေလျာင်းြခင်း၊ သိ းစထဲ က သိ းသငယ်တိ့ကိ၎င်း၊
ွားတင်း ကပ်ထဲက ွားသငယ်တိ့ကိ၎င်း ယ၍စားြခင်း၊ ၅ တေယာထိ းသံ ှ င့် ပိ င်လျက်
သီ ချင်းဆိ ြခင်း၊
လပ်ြခင်း၊

တီ းမတ်ရာတရိ ယာမျိုးအသစ်ကိ

၆ စပျစ်ရည်ကိ

ဒါဝိ ဒ်မင်း ှ ာ၍

လပ်သကဲ့ သိ ့

ဖလား ှ င့်ေသာက်၍၊ အဘိ းထိ က်ေသာ နံ သ
့ ာဆီ ှ င့်

လိ မ်းြခင်းတိ ့ကိ ပ၍၊ ေယာသပ်အမျိုး ဆင်းရဲ ခံရသည်ကိ စိ တ်မ ကင်နာဘဲ ေနေသာ၊ ၇
ထိ သတိ ့သည် အဦ းဆံ းသိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာသတိ ့ ှ င့်အတ ပါသွ ား ကလိ မ့ ်မည်။
ေလျာင်း၍

ေနေသာသတိ ့၏

ပွဲ သည်လည်း

ကွ ယ်ေပျာက်ရလိ မ့ ်မည်။

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ဘရားသခင်ထာဝရ

အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ကိ ယ်ကိတိင်တည်၍

ယာကပ်၏မာနကိ

ငါ ွံ ှ ာ၍

ဘရား

သ၏ဘံ ဗိ မာန်တိ့ကိမန်း

၈

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ကျိန်ဆိေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ေသာေ ကာင့်၊

မိ ေ့ တာ် ှ င့်

မိ ့၌ ှ ိ သမ ကိ ငါစွ န့်ပစ်မည်။ ၉ အိ မ်တေဆာင်တွင် လတကျိပ်ကျန် ကင်းေသာ်လည်း
ေသ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၀

ေပါက်ေဘာ်ေတာ်၍

မီ းြဖင့်

သ ဂဟ်ရေသာ

သသည်

အိ မ်ထဲကအေသေကာင်ကိထတ်၍ ချီသွား ေသာအခါ၊ အိ မ်အတွ င်းတွ င် ှ ိ ေသာ သကိ ေခ ၍၊
သင်၌

တစံ တေယာက်ကျန် ကင်းေသးသေလာဟ

ေမးေသာ်၊

မကျန် ကင်းဟ

ြပန်ေြပာလိ မ့ ်မည်။ ထမ်းသွ ားေသာသကလည်း၊ တိ တ်ဆိတ်စွာေနေလာ့။ ထာဝရဘရား၏
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နာမေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းရေသာ အခွ င့ ်မ ှ ိ ဟ ေြပာဆိ လိမ့ ် မည်။

၁၁ အေ ကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားအမိ န့်ေတာ် ှ ိ သြဖင့်၊ အိ မ် ကီ းကိ ဖိ ၍ အိ မ်ငယ်ကိလည်း ကွဲ ေစေတာ် မလိ မ့ ်မည်။
၁၂

ြမင်းသည်

ေကျာက်ေပ မှာ

ေြပးတတ်သေလာ။

လသည်

ေကျာက်ေပ မှာ

ွား ှ င့် ထွ န်တတ်သေလာ။ သင်တိ့သည် တရားသြဖင့် စီ ရင်ြခင်းကိ ခါးစွ ာေသာ
သစ် ွက်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ပ ကသည်တကား။

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ

ေဒါန ွက်

ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း

၁၃ အချည်း ှ ီးေသာအရာ၌ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်၍၊ ငါတိ ့သည်

ကိ ယ်အစွ မ်းသတိ အားြဖင့် အာဏာကိ သိ မ်းယ ပီ မဟတ်ေလာဟ ဆိ တတ် ကသည်တကား။
၁၄ အကယ်စင်စစ်၊ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သင်တိ့ တဘက်၌ လတမျိုးကိ ငါထေစ၊

ထိ လမျိုးသည် ဟာမတ်

မိ လ
့ မ်းဝမှစ၍ ေတာ၌ ှ ိ ေသာ ြမစ်တိင်ေအာင် သင်တိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ လိမ့ ်မည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၇ တဖန် အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား ြပေတာ်မေသာ

ပါ ံ ဟမကား၊ ှ င်ဘရင်

ဆိ င်ေသာ ြမက်ပင်ကိ ရိ တ် ပီ းမှ၊ ေနာက်ြမက်ပင်ေပါက်စကာလ၌ ကျိုင်းေကာင်တိ့ကိ
ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၂ ထိ ကျိုင်းေကာင်တိ့သည် တြပည်လံ း၌ ှ ိ ေသာ ြမက်ပင်ကိစား၍
ကန် ပီ းမှငါက၊

အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊

အြပစ်မှ

လွ တ်ေတာ်မပါ။

ယာကပ်သည်

ငယ်ေသာေ ကာင့်၊ အဘယ်သိ့ ထရပါလိ မ့ ်မည်နည်းဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၃ ထာဝရဘရားသည်
ေနာင်တရ၍၊ ဤသိ ့ မြဖစ်ရဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
ငါ့အားြပေတာ်မေသာ

၄ တဖန် အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ပါ ံ ဟမကား၊ မီ းြဖင့် ဒဏ်ေပးြခင်းငှ ါ မီ းကိ ေခ ေတာ်မ၍၊

မဟာသမဒရာကိ မီ းေလာင်ေလ၏။ ကန်းကိ လည်း ေလာင်ေလ၏။

၅ ငါကလည်း၊

အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ဆိ င်းေတာ်မပါ။ ယာကပ်သည် ငယ်ေသာေ ကာင့် အဘယ်သိ့ ထရ
ပါလိ မ့ ်မည်နည်းဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၆ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ေနာင်တရ၍၊ ဤသိ ့
မြဖစ်ရဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ တဖန် ြပေတာ်မေသာ ပါ ံ ဟမကား၊ ချိန် ကိ း ချ၍လပ်ေသာ
ေကျာက် ိ းေပ မှာ ထာဝရဘရားသည် ရပ်လျက်၊ လက်ေတာ်၌ ချိန် ကိ းကိ ကိ င်လျက်၊ ၈
အာမတ်၊ သင်သည် အဘယ်အရာကိ ြမင်သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ချိန် ကိ းကိ
ြမင်ပါသည်ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ဘရား ှ င်က၊ ငါ၏လဣသေရလအမျိုး အလယ်၌ ချိန် ကိ းကိ
ငါချမည်။ ေနာက်တဖန် သတိ ့ကိ သည်းမခံ ။
လဆိ တ်ညံလျက်၊

ဣသေရလ၏

၉ ဣဇာက်၏ြမင့်ရာအရပ်တိ့သည်

သန့် ှ င်းရာအရပ်တိ့သည်

သတ်သင်

ပယ် ှ င်းလျက် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ေယေရာေဗာင်မင်းမျိုးကိ လည်း ထား ှ င့်ငါတိ က်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိ အခါ ေဗသလယဇ် ပေရာဟိ တ်အာမဇိ သည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်
ေယေရာေဗာင်ထံသိ ့ ေစလတ်၍၊ အာမတ်သည် ဣသေရလအမျိုးအလယ်တွင် ကိ ယ်ေတာ်
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တဘက်၌

မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ

ြပည်ေတာ်သည် မခံ ိင်ပါ။

ကံ စည်ပါ ပီ ။

သ၏

၁၁ ေယေရာေဗာင်သည်

စကားအလံ းစံ တိ ့ကိ

ထားြဖင့် ေသရလိ မ့ ်မည်။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် ေနရင်းြပည်မှ ဆက်ဆက် ှ င်သွားြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ၊
အာမတ်ဆိတတ်ပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၂ အာမတ်ကိလည်းေခ ၍၊ အိ ပေရာဖက်၊
ယဒြပည်သိ့ ေြပးသွ ားေလာ့။ ထိ ြပည်မှာ ပေရာဖက် ပ၍ အသက်ေမွ းေလာ့။

၁၃

ေနာက်တဖန်ေဗသလ မိ တ
့ ဘက်၌ ပေရာဖက် မ ပ ှ င့်။ ှ င်ဘရင်၏ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်
ြဖစ်၏။ နန်းေတာ်တည်ရာ မိ လ
့ ည်း ြဖစ်၏ဟ ဆိ လ င်၊

၁၄ အာမတ်က၊ ငါသည်

ပေရာဖက်မဟတ်၊ ပေရာဖက်၏သားလည်းမဟတ်ဘဲ၊ ွားေကျာင်းေသာသ၊ သဖန်း သီ းကိ
ဆွ တ်ေသာသြဖစ်စဥ်အခါ၊ ၁၅ ထာဝရဘရားသည်

ွားေကျာင်းရာမှ ငါ့ကိ

တ်ယ၍၊

သင်သွားေလာ့။ ငါ၏လဣသေရလအမျိုးတွ င် ပေရာဖက် ပေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆
သိ ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ နားေထာင်ေလာ့။ ဣသေရလအမျိုးတဘက်၌
ပေရာဖက်

မ ပ ှ င့်၊

ဣဇာက်အမျိုးတဘက်၌

မ မက် ှ င့်ဟ

သင်ဆိေသာ်၊

၁၇

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်၏ မယားသည် ြပည်တန်ဆာြဖစ်လိမ့ ်မည်။
သတပါးတိ ့သည် သင်၏ေြမကိ ကိ းတန်းချ၍ ေဝဖန် ကလိ မ့ ်မည်။ သင်သည် ညစ် းေသာ
ြပည်၌ ေသရလိ မ့ ်မည်။ ဣသေရလ အမျိုးသည် ေနရင်းြပည်မှ ဆက်ဆက် ှ င်သွားြခင်းကိ
ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ၊ အာမဇိ အား ဆင့်ဆိ ေလ၏။

၈ တဖန်

အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ငါ့အား

ြပေတာ်မေသာ

ပါ ံ ဟမကား၊

ေ ွကာလအသီ းပါေသာ ေတာင်းသည် ထင် ှ ား၏။ ၂ အာမတ်၊ သင်သည် အဘယ်အရာကိ
ြမင်သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ေ ွကာလအသီ းပါေသာ ေတာင်းကိ ြမင်ပါသည်ဟ
ငါေလ ာက်ေသာ်၊ ထာဝရဘရားက၊ ေနာက်ဆံ းကာလသည် ငါ၏လဣသေရလ အမျိုး၌
ေရာက်ေလ ပီ ။ ေနာက်တဖန် သတိ ့ကိ သည်းမခံ ။ ၃ ထိ ကာလ၌ နန်းစဥ်ကေြခသည်တိ့သည်
ြမည်တမ်း ကလိ မ့ ်မည်။ အရပ်ရပ်တိ့၌ များစွ ာေသာ အေသ

ေကာင် ှ ိ ၍၊ လတိ ့သည်

တိ တ်ဆိတ်စွာ ပစ်ချ ကလိ မ့ ်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ ငါတိ ့သည် စပါးကိ
ေရာင်းအံ့ ေသာငှ ါ လဆန်း ေန့လွန်ပါေစ၊ ဂျံုကိ ေရာင်းအံ့ ေသာငှ ါ ဥပသ်ေန့ လွ န်ပါေစဟ
ဆိ လျက်၊

ဧဖာေလးကိ

ငယ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

လပ်၍၊

စဥ်းလဲ ေသာ

ချိန်ခွင်ကိ

သံ းလျက်ဆင်းရဲ ေသာ သကိ ေငွ ှ င့်၎င်း၊ ငတ်မွတ်ေသာသကိ ေြခနင်းတရံ ှ င့်၎င်း ဝယ်၍၊
ညံ့ ေသာ ဂျံုဆန်ကိ ေရာင်းလျက်၊ ငတ်မွတ်ေသာ သတိ ့ကိ

ှ ိပ်နင်း၍ ဆင်းရဲ ေသာ

ြပည်သားတိ က
့ ိ ြဖတ်ြခင်းငှ ါ အလွ န်အလိ ကီ းေသာ သတိ ့၊ ဤစကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၇
ထာဝရဘရားသည် ယာကပ်၏ဘန်းကိ တိ င်တည်၍ ကျိန်ဆိေတာ်မသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ်
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သတိ ့ ကျင့် ကံ ပမသမ တိ ့ကိ ငါသည် အစဥ်မြပတ် မေမ့ေလျာ့။ ၈ ထိ အြပစ်ေ ကာင့်
ေြမတန်လပ်လိမ့ ်မည် မဟတ်ေလာ။ ေြမသားအေပါင်းတိ ့သည် ညည်းတွ ား ကလိ မ့ ်မည်
မဟတ်ေလာ။ ြမစ်ကဲ့သိ ့ တြပည်လံ း ထ ပီ းလ င်၊ တဖန် အဲ ဂတုြမစ်၌ မပ်သကဲ့ သိ ့ ပါသွ ား၍
မပ်လိမ့ ်မည်မဟတ် ေလာ။ ၉ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ ကာလအခါ
မွ န်းတည့်အချိန်၌ ငါသည် ေနကိ ဝင်ေစမည်။ ကည်လင်ေသာေန့၌ ေြမ ကီ းကိ မိ က်ေစမည်။
၁၀

သင်တိ့ပွဲခံြခင်းကိ

ညည်းတွ ားြခင်းြဖစ်ေစမည်။သီ ချင်းဆိ ြခင်း ှ ိ သမ ကိ

ငိ ေ ကးြခင်းြဖစ်ေစမည်။ လအေပါင်းတိ ့သည် ေလ ာ်ေတအဝတ် ှ င့် ခါးကိ စည်းေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ဆံ ပင်ကိရိတ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း ငါစီ ရင်မည်။ တေယာက်တည်းေသာသား ေသသည်အတွ က်
ြမည်တမ်းြခင်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊
၁၁

အဆံ း၌

အ ှ င်ထာဝရဘရား

တြပည်လံ း၌

ခါးစွ ာေသာေန့ကဲ့သိ ့၎င်း
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ငါြဖစ်ေစေသာကာလ

ငါြဖစ်

ေစမည်။

မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘးကိ

ေရာက်လိမ့ ်မည်။

အစာေခါင်းပါး၍

မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘးမဟတ်၊ ေရငတ်ြခင်းေဘးလည်းမဟတ်၊ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ
မ ကားရေသာမွ တ်သိပ်ြခင်းေဘးြဖစ်လိမ့ ် မည်။

၁၂ လတိ ့သည်

ထာဝရဘရား၏

အမိ န့်ေတာ်ကိ ှ ာလျက်၊ ပင်လယ်တပါးမှသည် ပင်လယ်တပါးတိ င် ေအာင် လှ ည့်လည်၍၊
ေတာင်ေြမာက် ေြပးသွ ားေသာ်လည်း မေတွ ့ရ က။

၁၃ ထိ ကာလ၌ အဆင်းလှ ေသာ

သတိ သ
့ မီ းကညာများ ှ င့် လလင်များတိ ့သည် ေရငတ်၍ ေမာ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ှ မာရိ အြပစ်ကိ
တိ င်တည်၍ ကျိန်ဆိေသာသ၊ အိ ဒန်၊ သင်၏ဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိ င်း ဟ၍၎င်း၊
ေဗရေ ှ ဘ ဘာသာအသက်တည်သည်အတိ င်းဟ၍၎င်း ဆိ ေသာသတိ ့သည်၊ ေနာက်တဖန်
မထ ိင် ေအာင်လဲ၍ ေနရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၉ တဖန် ငါ ကည့်

၍ ဘရား ှ င်သည် ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ရပ်လျက်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ှ ိ သမ ေသာသ တိ ့၏ ေခါင်းေပ သိ ့ တံ ခါးတိ င်လပ်၍ ပိ ကျေစြခင်းငှ ါ တံ ခါးထပ်ကိ ိ က်ေလာ့။
သတိ ့သားေြမးများကိ လည်း ထား ှ င့် ငါကွ ပ်မျက်မည်။ ေြပးေသာသသည် မလွ တ်ရ။
လွ တ်ေသာသသည်လည်း

ချမ်းသာကိ

မေတွ ့ရ။

၂

မရဏာ ိင်ငံတိ င်ေအာင်

တွ င်းတးေသာ်လည်း ငါ တ်ယမည်။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ တက်ေသာ်လည်း ငါချမည်။ (Sheol
h7585)

၃

ကရေမလေတာင်ထိပ်၌

ပန်းေ ှ ာင်ေသာ်လည်း၊

ငါ ှ ာ၍ထတ်မည်။

ငါ ှ င့်လွ တ်အ့ံ ေသာငှ ါ သမဒရာေအာက် ၌ ပန်းေ ှ ာင်ေသာ်လည်း၊ ငါသည် နဂါးကိ မှာလိ က်၍
ကိ က်ေစမည်။ ၄ ရန်သတိ ့သည် သိ မ်းသွ ားေသာ်လည်း၊ အြခားေသာအရပ်၌ ငါသည် ထားကိ
မှာလိ က်၍ သတ်ေစမည်။ ေကျးဇးမ ပ၊ အြပစ် ပြခင်းငှ ါသာ ငါ ကည့် မည်။
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အာမတ်

၅

အ ှ င်ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေြမကိ ထိေတာ်မလ င်၊
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ေြမသည် အရည်ြဖစ်၍ ေြမသားအေပါင်းတိ ့သည် ညည်းတွ ား ကလိ မ့ ်မည်။ ြမစ်ကဲ့သိ ့
တြပည်လံ းထ ပီ းလ င်၊

တဖန်

အဲ ဂတုြမစ်၌

မပ်သကဲ့ သိ ့

မပ်လိမ့ ်မည်။

၆

အထက်အခန်းေတာ်တိ့ကိ ေကာင်းကင်၌ေဆာက်၍၊ ေအာက်တိက်ေတာ်ကိ ေြမ ကီ းေပ မှာ
တည်ေတာ်မ၏။

သမဒရာေရကိ ေခ ၍

ေြမ ကီ းြပင်၌

သွ န်းေလာင်းေတာ်မ၏။

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ဘရားသခင် ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ ဘွဲ ့နာမ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၇
အိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၊

သင်တိ့သည်

ငါ၌

က ှ အမျိုးသားကဲ့ သိ ့

ြဖစ် ကသည်မဟတ်ေလာ။ ဣသေရ လအမျိုးကိ အဲ ဂတုြပည်မှ ငါ တ်ေဆာင်သကဲ့ သိ ့၊
ဖိ လိတိ လတိ ့ကိ ကေတာရြပည်မှ၎င်း၊

ရိ လတိ ့ကိ ကိ ရြပည်မှ၎င်း ငါ တ်ေဆာင် ပီ

မဟတ်ေလာဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် အြပစ် ှ ိ ေသာ
တိ င်း ိင်ငံကိ ကည့် လျက်၊ ထိ တိင်း ိင်ငံကိ ေြမ ကီ းြပင်မှ ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။
သိ ့ေသာ်လည်း၊ ယာကပ်အမျိုးကိ

ှ င်း ှ င်းမဖျက်ဆီးဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၉ တဖန်

ငါအမိ န့်ေတာ် ှ ိ သြဖင့် ဆန်ကိ ဆန်ခါ ှ င့် ချသကဲ့ သိ ့၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ခပ်သိမ်းေသာ
အမျိုးတိ ့တွင် ဆန်ခါ ှ င့်ငါချမည်။ ဆန်တေစ့မ ေြမသိ ့မကျရ။ ၁၀ ေဘးဥပဒ်သည် ငါတိ ့ကိ
မမှီ ိင်၊ မဆီ းတား ိင်ဟ ဆိ လျက်၊ အြပစ်များေသာ ငါ၏လအေပါင်းတိ ့သည် ထားြဖင့်
ေသရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၁

ကျန် ကင်းရစ်ေသာ

ဧဒံ အမျိုးသားမှစ၍

သမတ်ေသာတပါးအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ကိ သိ မ်းယေစြခင်းငှ ါ၊

ငါ၏နာမြဖင့်

၁၂ လဲ လျက် ှ ိ ေသာ

ဒါဝိ ဒ်၏တဲ ကိ ထိ ကာလ၌ ငါေဆာက်တည်ြပန်မည်။ အက်ကွဲရာများကိ ေစ့စပ်မည်။
ပိ ပျက်ရာများကိ လည်း ပြပင် ပီ းလ င်၊ ထိ တဲကိ ေ ှ းကာလ၌ ှ ိ သကဲ့ သိ ့ မတ်ေစြပန်မည်ဟ၊
ဤအမအရာကိ စီ ရင်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၃ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ လယ်ထွန်ေသာသသည် စပါးရိ တ်ေသာသကိ ၎င်း၊ စပျစ်သီးနယ်
ေသာသသည် မျိုးေစ့ ကဲ ေသာသကိ ၎င်း မှီလျက်၊ ေတာင်တိ့မှ ချိုေသာစပျစ်ရည်ယိ၍၊
ကန်း ှ ိ သမ တိ ့လည်း အရည်ြဖစ်ရေသာကာလေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၄ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ
ခံ ရေသာ ငါ၏လ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ တဖန် ငါေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊ သတိ ့သည်
ပျက်စီးေသာ မိ မ့ ျားကိ ပြပင်၍ ေန ကလိ မ့ ်မည်။ စပျစ်ဥယျာဥ်များကိ စိ က်၍ စပျစ်ရည်ကိ
ေသာက် ကလိ မ့ ်မည်။ လယ်ယာများကိ ပစ၍ အသီ းတိ ့ကိ စား ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ သတိ ့ကိ
ေနရင်းအရပ်၌ ငါစိ က်ထားမည်။ ငါ ေပးေသာြပည်မှ ေနာက်တဖန် အဘယ်သမ မ တ်ရဟ၊
သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

အာမတ်
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သဗဒိ

၁ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ဧဒံ ြပည်ကိ ရည်မှတ် ၍ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထာဝရဘရား
ေ ကးေ ကာ်ေတာ် မသံ ကိ ငါတိ ့သည် ကား က၏။ သင်တိ့ထ၍ ဧဒံ ြပည်ကိ တိ က်ြခင်းငှ ါ
စစ်ချီ ကေလာ့ဟ၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့ထံသိ ့ သံ တမန်ကိ ေစလတ်ေတာ်မ ပီ ။ ၂ သင့်ကိ
တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင် ယတ်မာေစြခင်း ငှ ါ ငါစီ ရင်သြဖင့်၊ သင်၏အသေရသည်
အလွ န် တ်ချ ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၃ ေကျာက် ကားတိ ့၌ေန၍ ြမင့်ေသာအရပ်ကိ ခိ လံ လျက်၊
ငါ့ကိ ေြမသိ ့ အဘယ်သ

ှ ိမ့ ်ချ ိင်သနည်းဟ ေအာက်ေမ့ေသာသ ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊

သင်၏မာနသည် သင့်ကိ လှ ည့်စား ပီ ။
ချီးေြမာက် ၍၊

၄ သင်သည် ေ လင်းတကဲ့ သိ ့ ကိ ယ်ကိ

ကယ်တိ့တွင် အသိ က်ကိ လပ်ေသာ်လည်း၊ ထိ အရပ်မှ သင့်ကိ

ငါ ှ ိမ့ ်ချမည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၅ ညဥ့်အခါ

သခိ းထားြပတိ ့သည်

သင် ှ ိ ရာသိ ့ လာ လ င်၊ စိ တ်ေြပေလာက်ေအာင်သာ ခိ းယ ကလိ မ့ ်မည် မဟတ်ေလာ။
စပျစ်သီးကိ

ဆွ တ်ေသာသတိ ့သည်

လာ

လ င်၊

သတပါးလိ က်၍

ဆွ တ်စရာဘိ ့

ကင်းေစ ကလိ မ့ ်မည် မဟတ်ေလာ။ ၆ သင်သည် အလွ န်ပျက်စီး ပီ တကား။ ဧေသာ သည်
အလွ န်အစစ်ခံရ ပီ တကား။ သဝှက်ထားေသာ ဥစာ ကိ အလွ န် ှ ာေဖွ ကသည်တကား။ ၇
သင် ှ င့်မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေသာ သအေပါင်းတိ ့ သည် ြပည်စွန်းသိ ့ ှ င် က ပီ ။ အေဆွ လပ်ေသာ
သတိ ့သည် သင့်ကိ လှ ည့်စား၍ ိင် က ပီ ။ သင် ှ င့်အတ စားေသာက် ေသာသတိ ့သည်
သင့်ေအာက်၌ ေကျာ့ကွ င်းကိ ေထာင် ထား က ပီ ။ သင်၏ဥာဏ်ပညာ ကန် ပီ ။ ၈ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ ကာလ ၌ ဧဒံ ြပည်မှ ပညာ ှ ိ တိ့ကိ၎င်း၊ ဧေသာ၏ေတာင်မှ ဥာဏ်
ေကာင်းေသာ သတိ ့ကိ၎င်း ငါပယ် ှ ားမည်။ ၉ အိ ေတမန် မိ ၊့ ဧေသာ၏ေတာင်မှ ခပ်သိမ်းေသာ
သတိ က
့ ိ ပယ်ြဖတ်မည်အေ ကာင်း၊ သင်၏ သရဲ တိသ
့ ည် ေ ကာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ သင်သည်
ညီ ယာကပ်ကိ အေသသတ်ြခင်း၊ အ ိင်အထက် ပြခင်းအြပစ်ေ ကာင့် ကိ ယ်တိင်အ ှ က်ကွဲ ၍၊
အကန်အစင်ပယ်ြဖတ်ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ သင်သည် တဘက်၌ေနေသာေန့၊ တက န်းတ
ိင်ငံသားတိ ့သည် သ၏အမထမ်းများကိ သိ မ်းသွ ားေသာ ေန့၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်
သ၏ မိ တ
့ ံ ခါးထဲ သိ့

ဝင်၍

ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ

စာေရးတံ ချေသာေန့၌

သင်သည်

လက်ခံေသာသြဖစ်၏။ ၁၂ သင်၏ညီ သည် တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေသာေန့၌ သ၏အမကိ
သင်မ ကည့်သင့်။ ယဒအမျိုးသားတိ ့သည် ပျက်စီးေသာေန့၌ မဝါ ကားသင့်။ ဒကခံ ရေသာေန့၌
ေစာ်ကားေသာစကားကိ မေြပာသင့်။ ၁၃ ငါ၏လတိ ့သည် ေဘးဥပဒ်ကိ ခံ ရေသာေန့၌
သတိ ့ေနရာတံ ခါးအတွ င်းသိ ့ မဝင်သင့်။ ေဘးဥပဒ်ကိ ခံ ရ ေသာေန့၌ သတိ ့၏ဆင်းရဲ ဒကကိ
မ ကည့်မ သင့်။ ေဘး ဥပဒ်ကိ ခံ ရေသာေန့၌ သတိ ့ဥစာကိ မလမယသင့်။

သဗဒိ

1472

၁၄

လွ တ်ေသာသတိ ့ကိ ဆီ းတားြခင်းငှ ါ ြဖတ်လမ်း၌ မရပ်မေနသင့်။ အမေရာက်ေသာေန့၌
ကျန် ကင်းေသာ သတိ ့ကိ မအပ်သင့်။ ၁၅ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား၏ေန့ရက် သည်
ခပ်သိမ်းေသာလမျိုးတိ ့ ှ င့် နီး ပီ ။ သင် ပသည်အ တိ င်း သင်၌ သတပါး ပလိ မ့ ်မည်။
သင် ပေသာအမသည် သင့်ေခါင်းေပ သိ ့ ေရာက်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ယဒအမျိုးသားတိ ့သည်
သန့် ှ င်းေသာ ငါ့ေတာင် ေပ မှာ စားေသာက်သကဲ့ သိ ့၊ ပတ်လည်၌ေနေသာ လမျိုး
အေပါင်းတိ ့သည် စားေသာက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ စားေသာက် ၍ မျိုသြဖင့် မ ှ ိ ဘးေသာသကဲ့ သိ ့
ြဖစ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၇ ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာ ေဘးလွ တ်ေသာသအချို ့

သန့် ှ င်းေသာအရပ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

ယာ

ကပ်အမျိုးသည်

ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။

မိ မိပိင်ထိက်ေသာေြမကိ

ပိ င်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ ယာကပ်အမျိုးသည် မီ း၊ ေယာသပ်အမျိုးသည် မီ းလံ ၊ ဧေသာအမျိုးသည်
အမိ က်ြဖစ်လျက်

မီ း ှ ိ ၍

ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မ ပီ ။

ေလာင်သြဖင့်၊

ဧေသာအမျိုးသား

၁၉ ေတာင်မျက် ှ ာသားတိ ့သည်

ကိ ၎င်း၊ ေြမညီ ေသာအရပ်သားတိ ့သည်

မကျန် ကင်းရ။
ဧေသာ၏ေတာင်

ဖိ လိတိ ြပည်ကိ ၎င်း၊ ဧဖရိ မ်လယ်ြပင် ှ င့်

ှ မာရိ လယ်ြပင်ကိ၎င်း၊ ဗယာ မိ န်အမျိုးသည် ဂိ လဒ်ြပည်ကိ၎င်း သိ မ်းယ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၀
သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရ၍၊ ခါနနိလတိ ့တွင် ှ ိ ေသာ ဣသေရလအမျိုးအလံ းအရင်းသည်
ဇရတ မိ တ
့ ိ င်ေအာင်၎င်း၊

သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ

ခံ ရ၍

ေသဖရဒ်ြပည်၌ ှ ိ ေသာ

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ေတာင်မျက် ှ ာ မိ ့ ွာတိ ့ကိ ၎င်း သိ မ်းယ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၁
ဧေသာ၏ေတာင်ကိ တရားစီ ရင်ြခင်းငှ ါ ကယ် တင်ေသာသတိ ့သည် ဇိ အန်ေတာင်ေပ သိ ့
တက် ကလိ မ့ ် မည်။ တိ င်း ိင်ငံသည်လည်း ထာဝရဘရား၏ ိင်ငံေတာ် ြဖစ်လိမ့ ်သတည်း။
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ေယာန

၁ အမိတဲ၏သား ေယာနသိ့ေရာက်လာေသာ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊ ၂

သင်ထ၍ နိေနေဝ မိ ့ ကီ းသိ ့ သွ ား ပီ းလ င်၊ ခိ မ်း ေချာက်ေသာစကား ှ င့် ေ ကးေ ကာ်ေလာ့။
ထိ မိ ့ ပေသာ ဒစ ိ က်အြပစ်သည် ငါ့ေ ှ သိ
့ ့ တက်လာ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ ၏။ ၃ သိ ့ေသာ်လည်း၊
ေယာနသည် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ တာ မိ သ
့ ိ ့ေြပးမည့် အ ကံ ှ ိ သည် ှ င့် ထလျက်
ယေပ မိ သ
့ ိ ့သွား၍ ေရာက်သြဖင့်၊ တာ မိ သ
့ ိ ့သွားေသာ သေဘာကိ ေတွ ့ ကံ ၍ သေဘာခကိ
ေပး ပီ းလ င်၊ ထာဝရ ဘရားထံ ေတာ်မှ သေဘာသားတိ ့ ှ င့်အတ တာ မိ သ
့ ိ ့ လိ က်ြခင်းငှ ါ
သေဘာကိ စီ းေလ၏။ ၄ ထာဝရဘရားသည်လည်း ြပင်းစွ ာေသာေလကိ ပင်လယ်ေပ သိ ့
ေစလတ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ပင်လယ်၌ ကီ း စွ ာေသာ မိ ဃ်းသက်မန်တိင်းြဖစ်၍၊ သေဘာသည်
ပျက် လေသာလကဏာ ှ ိ ၏။ ၅ ထိ အခါ သေဘာသားတိ ့သည် ေ ကာက် ွံ ့၍ အသီ းအသီ း
မိ မိတိ့ဘရားကိ ေအာ်ဟစ် က၏။ သေဘာ ေပါ့ေစြခင်းငှ ါ ဝန်များကိ လည်း ပင်လယ်ထဲသိ့
ပစ်ချ က

၏။ ေယာနမကား၊ သေဘာဝမ်းထဲ သိ့ ဆင်း၍ အိ ပ်ေပျာ် လျက်ေန၏။ ၆

သေဘာသ ကီ းသည် လာ၍၊ အိ အိပ်ေပျာ်ေသာ သ၊ အဘယ်သိ့နည်း။ ထေလာ့။ သင်၏ဘရားကိ
ဆေတာင်း ေလာ့။ ငါတိ ့အသက်လွတ်ေစြခင်းငှ ါ ထိ ဘရားသည် ငါတိ ့ ကိ ေအာက်ေမ့ေကာင်း
ေအာက်ေမ့လိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ၏။ ၇ ေနာက်တဖန် သတိ ့က၊ လာ က။ အဘယ်သ၏ အြပစ်ေ ကာင့်
ဤအမေရာက်သည်ကိ ငါတိ ့သိရမည်အ ေ ကာင်း စာေရးတံ ချ ကကန်အ့ံ ဟ တိ င်ပင်၍၊
စာေရးတံ ချလ င် ေယာန၌ စာေရးတံ ကျ၏။ ၈ တဖန် သတိ ့က၊ အဘယ်အြပစ်ေ ကာင့်
ဤအမ ေရာက်သည်ကိ ေြပာပါေလာ့။ သင်ေဆာင် ွက်ေသာအမ ကား၊ အဘယ်အမနည်း။
သင်သည် အဘယ်အရပ်က လာသနည်း။ အဘယ်ြပည်၊ အဘယ်အမျိုးသားြဖစ်သနည်း ဟ
ေမးြမန်း ကေသာ်၊ ၉ ငါသည် ေဟ ဗဲ အမျိုးသားြဖစ်၏။ ေရေြမကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ
ေကာင်းကင်ဘံ ၏အ ှ င်ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ကိ းကွ ယ်ေသာသြဖစ်၏ဟ ဆိ လ င်၊
၁၀ ထိ သတိ ့သည် အလွ န်ေ ကာက် ွံ ့၍၊ သင်သည် အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့ ပသနည်းဟ

ေမး က၏။ ေယာန သည် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ မိ မိေြပးေ ကာင်းကိ ေဘာ် ြပေသာေ ကာင့်
သတိ ့သိ က၏။ ၁၁ ထိ အခါ ပင်လယ်၌ လိ င်းတံ ပိ းသည် တိ း၍ထ ေသာေ ကာင့် သတိ ့က၊
ငါတိ ့၌ လိ င်းတံ ပိ း ငိ မ်းေစြခင်းငှ ါ သင့်ကိ အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ ေမး ကေသာ်၊
၁၂ ငါ့ကိချီ၍ ပင်လယ်ထဲသိ့ ချပစ် ကေလာ့။ သိ ့ ပ

လ င်၊ လိ င်းတံ ပိ းသည် သင်တိ့၌

ငိ မ်းလိ မ့ ်မည်။ ဤြပင်းစွ ာ ေသာ မိ ဃ်းသက်မန်တိင်းသည် ငါ့ေ ကာင့်သာ သင်တိ့
အေပ သိ ့ ေရာက်သည်ကိ ငါသိ ၏ဟ ြပန်ေြပာေသာ် လည်း၊ ၁၃ သေဘာသားတိ ့သည်
ကမ်းသိ ့ေရာက်အ့ံ ေသာငှ ါ ပင်ပန်းစွ ာ တက်ခတ် က၏။ သိ ့ရာတွ င်၊ သတိ ့တဘက်၌
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လိ င်းတံ ပိ းတိ း၍ ထေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့သည် မတတ် ိင် ေသာအခါ၊

၁၄ အိ

ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့သည် ေတာင်း ပန်ပါ၏။ ဤသ၏အသက်ေ ကာင့် အက ်ပ်တိ့သည်
အကျိုးနည်းမြဖစ်ပါေစ ှ င့်။ အြပစ်မ ှ ိ ေသာသ၏အသက် သတ်ေသာအြပစ်ကိ အက ်ပ်တိ့၌
တင်ေတာ်မမပါ ှ င့်။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အလိ ှ ိ ေတာ်မသည် အတိ င်း
ပေတာ်မ၏ဟ ထာဝရဘရားအား ေ ကးေ ကာ် ေတာင်းပန် ပီ းမှ၊

၁၅ ေယာနကိ ချီ၍

ပင်လယ်ထဲသိ့ ချပစ် က၏။ ထိ အခါ ပင်လယ်လိ င်းတံ ပိ းသည် ငိ မ်းေလ၏။

၁၆

သေဘာသားတိ ့သည်လည်း ထာဝရဘရားကိ အလွ န်ေ ကာက် ွံ သြဖင်
့
့ ယဇ် ပေဇာ်၍
သစာဂတိ ထား က

၏။

၁၇ ေယာနကိ မျိုေစြခင်းငှ ါ ငါး ကီ းကိ ထာဝရဘရား

ခန့်ထားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊ ေယာနသည် ငါး၏ဝမ်းထဲ မှာ သံ းရက်ပတ်လံ းေနရ၏။

၂ ငါး၏ဝမ်းထဲမှာေနစဥ်တွင်၊

ေယာနသည်

မိ မိ

ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ

ဆေတာင်းေသာစကားဟ မကား၊ ၂ ငါသည် ဒကဆင်းရဲ ကိ ခံ ရေသာေ ကာင့်၊ ထာဝရ
ဘရားကိ ဟစ်ေခ ၍ ငါ့စကားကိ ကားေတာ်မ၏။ မရ ဏာ ိင်ငံ၏ဝမ်းထဲ က ဟစ်ေခ ေသာ
စကားသံ ကိ နား ေထာင်ေတာ်မ၏။ (Sheol h7585) ၃ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ
နက်နဲေသာအရပ်၊ သမဒရာအလယ်ချက်ထဲသိ့ ချပစ်ေတာ်မသြဖင့်၊ ပင်လယ် ေရသည် ဝိ င်း၍
လိ င်းတံ ပိ းေတာ် ှ ိ သမ တိ ့သည် လမ်းမွ န်း ကပါ၏။

၄ ထိ သိ့ မျက်ေမှာက်ေတာ်မှ

ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံ ရ ေသာ်လည်း၊ သန့် ှ င်းေသာဗိ မာန်ေတာ်ကိ မျက်ေမှာက် ပ

မဲ ပပါမည်ဟ

ေအာက်ေမ့လျက်ေန၏။ ၅ ေရတိ ့သည် အက ်ပ်အသက်ကိ ေသေစြခင်းငှ ါ ဝိ င်းသြဖင့်၊
အက ်ပ်သည် ပင်လယ်အလယ်၌ အချုပ်ခံရ ပါ၏။ ပင်လယ်ြမက်ပင်သည် အက ်ပ်ေခါင်းကိ
ေပါင်းစည်းလျက် ှ ိ ပါ၏။
ကန့်လန့်ကျင်အတွ င်း၌

၆

ေတာင်ေြခရင်းအြမစ်သိ့

အစဥ်အ မဲ ပိတ်ထားေသာ်လည်း၊

အက ်ပ်ဆင်း၍၊

ေြမ

အက ်ပ်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်အသက်ကိ ပျက်စီးရာမှ ကယ်ဆယ်ေတာ်မလိ မ့ ်
မည်။

၇ အက ်ပ်သည်

စိ တ်ပျက်ေသာအခါ ထာဝရဘရား ကိ ေအာက်ေမ့၍၊

အက ်ပ်၏ပဌနာသည် သန့် ှ င်းေသာ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ ဝင်ပါ၏။

၈

မသာအနတကိ မှီဝဲေသာသတိ ့သည် မိ မိတိ့ က ဏာခံ ရာအေ ကာင်းကိ စွ န့်ပစ် ကပါ၏။ ၉
အက ်ပ်မကား၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းေသာ စကား ှ င့် ကိ ယ်ေတာ်အား ယဇ် ပေဇာ်ပါမည်။
သစာဂတိ ထားသည်အတိ င်း သစာဝတ်ကိ ပပါမည်။ ထာဝရ ဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်
ချမ်းသာရပါသည်ဟ ဆေတာင်းေလ၏။ ၁၀ ထိ အခါ ငါး ကီ းသည် ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်
ေတာ်ကိ ခံ ၍ ေယာနကိ ကန်းေပ သိ ့ အန်ေလ၏။
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၃ ေနာက်တဖန် ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ် သည် ေယာနသိ ့ေရာက်လာသည်ကား၊

၂ သင်ထ၍ နိေနေဝ မိ ့ ကီ းသိ ့ သွ ားေလာ့။ ငါမှာ ထားသည်အတိ င်း ေ ကးေ ကာ်ေလာ့ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း ေယာနသည် ထ၍ နိေနေဝ မိ သ
့ ိ့
သွ ား၏။ နိေနေဝ မိ ့ သည် အလွ န် ကီ းေသာ မိ ၊့ သံ းရက်ခရီ းကျယ်ဝန်းေသာ မိ ့ြဖစ်သတည်း။ ၄
ေယာနသည် မိ ထ
့ ဲ သိဝ
့ င်၍ တေန့ခရီ းသွ ား လျက်၊ အရက်ေလးဆယ်လွန်ေသာ်၊ နိေနေဝ မိ သ
့ ည်
ပျက် စီ းြခင်းသိ ့ေရာက်လိမ့ ်မည်ဟ ေ ကးေ ကာ်ေလ၏။

၅ နိေနေဝ မိ သ
့ ားတိ ့သည်

ဘရားသခင်၏ အမိ န့် ေတာ်ကိ ယံ ၍၊ လ ကီ းလငယ်အေပါင်းတိ ့သည် အစာ ေ ှ ာင်ရာအချိန်ကိ
ေ ကာ်ြငာ၍ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ် က၏။ ၆ နိေနေဝမင်း ကီ းသည် ထိ သိတင်းကိ
ကားေသာ အခါ နန်းေတာ်မှဆင်း၍ မင်းေြမာက်တန်ဆာကိ ခ တ် ပီ း မှ၊ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ
ဝတ်၍ ြပာထဲ ၌ ထိ င်ေတာ်မ၏။

၇ လသတဝါ တိ ရ စာန်သိး ွားတိ ့သည် အလ င်းမ

ြမည်ေစ ှ င့်။ အစာကိ မစား၊ ေရကိ မေသာက်ေစ ှ င့်။ ၈ လသတဝါတိ ရ စာန်တိ့သည်
ေလ ာ်ေတအဝတ်

ကိ

ဝတ် ကေစ။

ကိ းစား၍ ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်း က

ေစ။ အသီ းအသီ းတိ ့သည် မိ မိတိ့လိက်ေသာ အဓမလမ်း၊ မိ မိတိ့ ပေသာ အဓမအမကိ
ေ ှ ာင် ကေစ။ ၉ ငါတိ ့သည် ပျက်စီးြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်မည်အ ေ ကာင်း၊ ဘရားသခင်သည်
ေြပာင်းလဲ ၍ ေနာင်တရ သြဖင့်၊ ြပင်းစွ ာေသာအမျက်ေတာ်ကိ ငိ မ်းေစေတာ်မမည် မမမည်ကိ
အဘယ်သေြပာ ိင်သနည်းဟ မင်း ကီ းအာဏာ၊ မးမတ်အာဏာ ှ င့် နိေနေဝတ မိ လ
့ ံ းတွ င်
သိ တင်း ကား ေြပာ၍ ေ ကာ်ြငာေစေတာ်မ၏။

၁၀ မိ သ
့ ားတိ ့သည် မိ မိတိ့လိက်ေသာ

အဓမလမ်း ကိ လဲ ေ ှ ာင်၍၊ ကျင့်ေသာအကျင့်များကိ ဘရားသခင် သည် ြမင်လ င်၊
အရင် ခိ မ်းေသာေဘးဒဏ်ကိ မေပးဘဲ ေန ေတာ်မ၏။

၄ ေယာနသည်

အလွ န်စိတ်ညစ်၍

အမျက်ထွက်

သြဖင့်၊

အိ

ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏။ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ြပည်၌ ှ ိ စဥ်၊ ဤသိ ့ေြပာပါ ပီ မဟတ် ေလာ။
ထိ ေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်ထံမှ တာ မိ သ
့ ိ ့ ကိ းစား၍ ေြပးပါ၏။

၂ ကိ ယ်ေတာ်သည်

သနားစံ မက်တတ်ေသာ ဘရား ြဖစ်၍ စိ တ် ှ ည်ေသာသေဘာ၊ ေကျးဇး ပချင်ေသာသ ေဘာ၊
အြပစ်ဒဏ်ေပးမည့်အမကိ

ေနာင်တရတတ်ေသာ

သေဘာ ှ ိ ေတာ်မေ ကာင်းကိ

အက ်ပ်သိပါ၏။ ၃ သိ ့ြဖစ်၍၊ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်အသက်ကိ တ်ယေတာ်မပါ။
အက ်ပ်အသက် ှ င်ြခင်းထက်
ေတာင်းေလ ာက်ေလ

၏။

ေသ

ြခင်းသည်

သာ၍ေကာင်းပါသည်ဟ

၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် အမျက်ထွက်

ေကာင်းသေလာဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၅ ေယာနသည် မိ ့၌ အဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ကိ သိ ြမင် ြခင်းငှ ါ၊
မိ ့ြပင်သိ့ထွက်၍ မိ အ
့ ေ ှ မျက်
့
ှ ာ၌ တဲ မိးကိ လပ် ပီ းလ င်၊ အမိ းအရိ ပ်တွင် ထိ င်၍ေန၏။ ၆
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အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်လည်း

ကက်ဆပင်ကိ ြပင်ဆင် ပီ းလ င်၊ ေယာန၏စိ တ်ကိ

ေြပေစြခင်းငှ ါ သ့ ေခါင်းေပ မှာ လမ်း၍ မိ းေစေတာ်မ၏။ ထိ အပင်ေ ကာင့် ေယာနသည်
အလွ န်အားရဝမ်းေြမာက်၏။
ထားေတာ်မေသာ

၇

ပိ းေကာင်သည်

နက်ြဖန်မိဃ်းလင်းေသာအခါ
ကက်ဆပင်ကိ

ကိ က်၍

ဘရားသခင်

ခန့်

ိ း ွမ်းေစ၏။

၈

ေနထွ က်ေသာအခါ ဘရားသခင်သည် အလွ န်ပ ေသာအေ ှ ေလကိ
့
ြပင်ဆင်ေတာ်မ၍၊
ေယာန၏ေခါင်းကိ ေနထိ ခိက်သြဖင့် သသည် ေမာ၍ ေသချင်ေသာစိ တ် ှ ိ လျက်၊
ငါ့အသက်ေသြခင်းသည် ှ င်ြခင်းထက် သာ၍ ေကာင်းသည်ဟ ြမည်တမ်းေလ၏။ ၉
ဘရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည် ကက်ဆပင် အတွ က် အမျက်ထွက်ေကာင်းသေလာဟ
ေမးေတာ်မ

လ င်၊

ေယာနက၊

အက ်ပ်သည်

အသက်ေသသည်တိင်

ေအာင်

အမျက်ထွက်ေကာင်းပါသည်ဟ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည်
ပင်ပန်းစွ ာ မလပ်၊ ကီ းပွ ားေစြခင်းငှ ါလည်း မ ပစ၊ တညဥ့်ြခင်းတွ င် ေပါက်၍ တညဥ့်ြခင်းတွ င်
ေသေသာ ကက်ဆပင်ကိ ှ ေြမာသည်တကား။ ၁၁ ငါသည် များစွ ာေသာ တိ ရ စာန်တိ့ကိမဆိ ၊
ကိ ယ်လက်ျာလက် ှ င့် လက်ဝဲလက်ကိမ ပိ င်းြခား၍ မသိ ေသာ သတသိ န်း ှ စ်ေသာင်းမက၊
လများေသာ နိေနေဝ မိ ့ ကီ းကိ ငါ ှ ေြမာသင့်သည်မဟတ်ေလာဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။
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မိ ကာ

၁ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာသံ မင်း၊

အာခတ်မင်း၊

ေဟဇ

ကိ မင်းတိ ့လက်ထက်၌

ေမာရ ှ ွာသားမိ ကာသည် ှ မာရိ မိ ့ ှ င့် ေယ ှ လင် မိ အ
့ ဘိ ့ ခံ ရေသာ ထာဝရဘရား၏
ဗျာဒိ တ်ေတာ်ဟမကား၊

၂ အိ လများအေပါင်းတိ ့၊

ကား ကေလာ့။ အိ ြပည်

ှ င့်

ြပည်သားအေပါင်းတိ ့၊ နားေထာင် ကေလာ့။ အ ှ င် ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ သန့် ှ င်းေသာ
ဗိ မာန်ေတာ် ထဲ က ဘရား ှ င်သည် သင်တိ့ တဘက်၌ သက်ေသ

ခံ ေတာ်မမည်။ ၃

ထာဝရဘရားသည် ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ အရပ် ဌာနေတာ်ထဲက ထွ က် ကဆင်းသက်၍၊
ြမင့်ေသာ ေြမ

အရပ်တိ့ကိ နင်းေတာ်မမည်။

၄ မီ းေ ှ မ့ ှ ာ ဘေယာင်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊

ေချာက် ကီ းမှ ဆင်းေသာ ေရကဲ့ သိ ့၎င်း ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေတာင်တိ့သည် အရည်ြဖစ်၍၊
ချိုင့်တိ ့သည်လည်း အက်ကွဲ ကလိ မ့ ်မည်။ ၅ ထိ အမသည် ယာကပ်လွန်ကျူး၍ ဣသေရလ
အမျိုး

ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်

ေရာက်သတည်း။

ယာကပ်

လွ န်ကျူးရာကား

အဘယ်သိ့နည်း။ ှ မာရိ မိ မ့ ဟတ် ေလာ။ ယဒ၏ြမင့်ရာအရပ်ကား အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။
ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ သည်မဟတ်ေလာ။ ၆ ထိ ေ ကာင့်၊ ှ မာရိ မိ က
့ ိ လယ်ြပင်၌ ေြမပံ ကဲ့ သိ ့၎င်း၊
စပျစ်ဥယျာဥ် စိ က်ရာအရပ်ကဲ့သိ ့၎င်း ငါြဖစ်ေစ

မည်။ မိ ့ ိ းေကျာက်တိ့ကိ ချိုင့်ထဲ သိ့

သွ န်ပစ်၍၊ မိ ့ ိ း အြမစ်ကိ လှ န်ြပမည်။ ၇ ခပ်သိမ်းေသာ ပ်တဆင်းတတိ ့ကိ ချိုးဖဲ့ မည်။
သငှ ါးလပ်၍

ရသမ ေသာအခတိ ့ကိ

မီ း ိ မည်
့ ။

မှားေသာ

ဘရား ှ ိ သမ တိ ့ကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။ ြပည်တန်ဆာ လပ်၍ ဥစာကိ ဆည်းဖးသည်ြဖစ်၍၊ ထိ ဥစာသည် ြပည်
တန်ဆာလက်သိ့ တဖန်ေရာက်ရဦ းမည်။ ၈ ထိ အမေ ကာင့် ငါသည် ငိ ေ ကးြမည်တမ်းမည်။
အဝတ်ကိခ တ်၍

အချည်းစည်း

လည်သွားမည်။

ေြမေခွ း

ကဲ့ သိ ့

အလျက်၊

ကလားအပ်ငှက်ကဲ့သိ ့ ြမည်လျက်ေနမည်။ ၉ သခံ ရေသာ ဒဏ်နာမေပျာက် ိင်။ ယဒြပည်
ေအာင် ကးသြဖင့်၊ ငါ၏အမျိုးသားေနရာ ေယ ှ လင် မိ ့ တံ ခါးသိ ့ ေရာက်ေလ ပီ ။ ၁၀ ဂါသ မိ ့၌
သိ တင်းမေြပာ က ှ င့်။ အလ င်းမငိ ေ ကး က ှ င့်။ ေဗေသာဖရာ မိ မ့ ှ ာ ေြမမန့်၌ လးလဲ လျက်
ေန ကေလာ့။

၁၁ အိ ှ ဖိ ရ မိ သ
့ မီ း၊ အဝတ်ကိ ခ တ်၍ အ ှ က်ကွဲ လျက် သွ ားေလာ့။

ဇာနန် မိ သ
့ မီ းသည် ငိ ေ ကးြခင်းကိ ပလျက်မထွ က်ရ။ ေဗသေဇလ မိ သ
့ ည် သင်တိ့တည်းခိ
ရေသာ အခွ င့ ်ကိ မေပးရ။ ၁၂ မာ တ် မိ သ
့ မီ းသည်လည်း ေကာင်းေသာအရာ ကိ ေတာင့်တ၍
နာကျင်လျက် ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ ေဘးဒဏ်သည် ေယ ှ လင် မိ ့
တံ ခါးသိ ့ ေရာက်ေလ ပီ ။ ၁၃ အိ လာခိ ှ မိ သ
့ မီ း၊ လျင်ြမန်ေသာ ြမင်းကိ ရထား၌ကေလာ့။
သင်သည် ဣသေရလ၏ လွ န်ကျူးြခင်း ကိ လက်ခံ၍၊ ဇိ အန်သတိ ့သမီ းအား အြပစ်လမ်းကိ
ြပသ တည်း။ ၁၄ ထိ ေ ကာင့် သင်သည် ဂါသြပည် ေမာရ ှ က် မိ ့ သိ ့ လက်ေဆာင်ကိ

မိ ကာ
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ေပးလိ က်ရမည်။ အာခဇိ ပ် မိ သ
့ ားတိ ့ သည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ လှ ည့်စား ကလိ မ့ ်မည်။
၁၅ အိ မေရ ှ မိ သ
့ မီ း၊ သင်၏ဥစာကိ အေမွ ခံေသာ သကိ ငါေခ ခဲ့ မည်။ သသည်

ဣသေရလဘန်း၊ အဒလံ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၆ ချစ်ဘွယ်ေသာ သင်၏သားသမီ းတိ ့သည်
သိ မ်း သွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာေ ကာင့်၊ သတိ ့အတွ က် သင်သည် ေခါင်းေြပာင်ေအာင် ဆံ ပင်ကိ
ရိ တ်၍ေနေလာ့။ ေ လင်းတကဲ့ သိ ့ ကျယ်စွာေသာ ေခါင်းေြပာင်ြခင်းကိ ပေလာ့။

၂ ဒစ ိက်ကိ ပြခင်းငှ ါ အိပ်ရာေပ မှာ မေကာင်း ေသာ အ ကံ ကိ ကံ ၍၊ မိဃ်းလင်းေသာအခါ
အခွ င့ ်ရသည် အတိ င်း ပတတ်ေသာ သတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၂ သတပါး၏အိ မ် ှ င့်
လယ်ယာတိ ့ကိ

တပ်မက်၍

အ ိင်အထက်သိမ်းယလျက်၊

လ ှ င့်သ၏အိ မ်ကိ၎င်း၊

လ ကီ း ှ င့်သ၏အေမွ ဥစာကိ ၎င်း လယက်၍ ှ ဥ်းဆဲ တတ် က၏။ ၃ သိ ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့လည်ပင်းမလွ တ်၊ ေခါင်းမ က ိင်ေသာ ေဘးဒဏ် ကိ ထိ သိ့ေသာ
အိ မ်ေထာင်တဘက်၌ ငါ ကံ စည်၏။ ဆိ းေသာကာလြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၄ ထိ ကာလတွ င် သင်တိ့
တဘက်၌ ပံ စကားကိ သံ း၍၊ အလွ န်ြပင်းစွ ာ ြမည်တမ်းရေသာ စကားဟမကား၊ ငါတိ ့သည်
ှ င်း ှ င်းပျက်စီး က ပီ ။

ငါ့အမျိုးသား

ပ်ေတာ်မ ပီ တကား။

ငါတိ ့

ေဝဖန်

ေတာ်မ ပီ ။

ခံ စားရ

ေသာ

လယ်ကွက်များကိ

၅ ထိ ေ ကာင့်၊

အဘိ ့ကိလဲ၍
ပ်သိမ်း၍၊

ငါ့လက်မှ

သတပါးတိ ့အား

ထာဝရဘရား၏ပရိ သတ်ေတာ်တွင်၊ သင်တိ့

ခံ စားရေသာအဘိ ့ကိ ကိ းတန်း ှ င့် တိ င်းထွ ာေသာသ မ ှ ိ ရ။ ၆ ပေရာဖက် ပေသာ သတိ ့၊
ပေရာဖက်မ ပ က

ှ င့်။ သတိ ့သည် ှ က်ေ ကာက်မည်အေ ကာင်း ပေရာဖက် မ ပရ က။ ၇

ထာဝရဘရား၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

ဆီ းတား

ြခင်းကိ

ခံ ရသေလာ။

ဤအမတိ ့ကိ

ပေတာ်မသေလာဟ ဣသေရလအမျိုးသားေမးလ င်၊ ေြဖာင့်မတ်စွာ ကျင့်ေသာ သသည်
ငါ့စကားအားြဖင့် အကျိုးကိ ရသည်မဟတ် ေလာ။ ၈ ေ ှ းကာလ၌ပင် ငါ၏လတိ ့သည်
ရန်ဘက် ပ၍ ထ က၏။ စစ်တိက်ရာမှ ြပန်၍ ေဘးကိ မေ ကာက်ဘဲ၊ ေ ှ ာက်သွားေသာသတိ ့၏
ြပင်အဝတ် ှ င့် အတွ င်းအဝတ် ကိ လယတတ် က၏။
သတိ ့သာယာေသာ
အစဥ် တ်ယ

ေနရာထဲ က

က ပီ ။

၁၀

ှ င်ထတ်၍၊

ထ၍

ပျက်စီးရလိ မ့ ်မည်။

၁၁

လိ က်၍

သက၊ ငါသည် ပေရာဖက် ပ၍ စပျစ်ရည်တရား

အိ ယာကပ်၊

မိ ကာ

ငါသည်

ငါ၏ဘန်းကိ

ဤြပည်သည်

သင်တိ့ ငိ မ်

းေသာ ေ ကာင့် ကီ းစွ ာေသာ ပျက်စီးြခင်း ှ င့်

ကိ ယ်အလိ သိ့

ေဟာေြပာမည်ဟဆိ လ င်၊ ထိ သသည်

သတိ ့သားများမှ

သွ ား ကေလာ့။

ဝပ်ရာအရပ်မဟတ်။ ဤအရပ်သည် ညစ်

၉ ငါ့လတိ ့၏မယားများကိ

မသားစကားကိ

သံ း

ေသာ

ှ င့် ေသရည်ေသရက်တရားကိ

ဤလတိ ့၏ပေရာဖက်ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။

သင်၏အမျိုးသားအေပါင်း

တိ ့ကိ၎င်း၊

၁၂

ကျန် ကင်းေသာ
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ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း ဆက်ဆက်စေဝးေစမည်။ သိ းြခံ ၌ သိ း
များကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ကျက်စားရာအရပ်ထဲမှာ သိ းစကဲ့ သိ ့၎င်း သတိ ့ကိ ငါစ၍ ထားမည်။
လများေသာေ ကာင့် အသံ ကီ း လိ မ့ ်မည်။ ၁၃ အ ိင်အထက်ဖွင့ ်ေသာသသည် သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ
သွ ား၏။ သတိ ့သည်လည်း အ ိင်အထက် ဖွ င့ ်၍ တံ ခါးဝ ြဖင့် ေ ှ ာက်သွား က၏။ သတိ ့
ှ င်ဘရင်သည် သတိ ့ေ ှ ့မှာသွ ား၍ ထာဝရဘရားသည် လမ်းြပေတာ်မ၏။

၃ ငါဆိသည်ကား၊ အိယာကပ်အမျိုးမင်း၊ ဣသ ေရလအမျိုးသ ကီးတိ့၊ နားေထာင် ကပါေလာ့။
သင်တိ့ သည် တရားသြဖင့် စီ ရင်ြခင်းအမကိ နားလည်အပ်သည် မဟတ်ေလာ။

၂

သစ ိ က်ကိ မန်း၍ ဒစ ိ က်ကိ ှ စ်သက်လျက်၊ သတပါးအေရကိ ၎င်း၊ အ ိ း၌ကပ်ေသာ
အသားကိ ၎င်း ဆွဲ ယလျက်၊ ၃ ငါ့လတိ ့၏အသားကိ စားလျက်၊ အေရကိ ခွ ာ လျက်၊
အ ိ းတိ ့ကိ ချိုးလျက်၊ ဟင်းအိ း၌ ချက်ေသာ သားတစ်၊ အိ းကင်း၌ ပတ်ေသာ အမဲ သားကိ
ပသကဲ့ သိ ့ အ ိ းအသားကိ စဥ်းလျက် ှ င့်ပင်၊
ေအာ်ဟစ် က

၄ သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားကိ

ေသာ်လည်း နားေထာင်ေတာ်မမ။ ဒစ ိ က်ကိ ပ ကသည်

ှ င့်အညီ ၊

ထိ ကာလ၌ မျက် ှ ာေတာ်ကိ လဲ ေတာ်မလိ မ့ ် မည်။ ၅ ငါ၏လတိ ့ကိ မှားယွ င်းေစလျက်
ဝစွ ာ

စားရ

ေသာအခါ၊

ငိ မ်ဝပ်ြခင်းအေ ကာင်း ှ ိ သည်ဟ

ေ ကးေ ကာ်

လျက်၊

မလပ်ေက းေသာသကိ ကား၊ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ြပင် ဆင်လျက်၊ ပေရာဖက် ပေသာသတိ ့၊
၆

သင်တိ့သည်

ပါ ံ ကိ

မြမင် ိင်မည်အေ ကာင်း၊

ညဥ့်အချိန်ေရာက်လိမ့ ်မည်။

အနာဂတ်ကိ မေဟာ ိင် မည်အေ ကာင်း၊ ေမှာင်မိက်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ပေရာဖက်တိ့၌
ေနဝင်လိမ့ ်မည်။ ေန့အချိန်၌ပင် ေမှာင်မိက်ဖံ းလမ်းလိ မ့ ် မည်။ ၇ ထိ အခါ ပေရာဖက်တိ့သည်
ှ က်ေ ကာက် က

လိ မ့ ်မည်။

အနာဂတ်ကိ

ေဟာေသာသတိ ့သည်

စိ တ်ပျက်

ကလိ မ့ ်မည်။ ဘရားသခင်ထးေတာ်မမေသာေ ကာင့်၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် မိ မိတိ့ တ်ကိ
ဖံ းထား ကလိ မ့ ်မည် ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၈ ငါမကား၊ ယာကပ်အမျိုး

လွ န်ကျူးြခင်း၊ ဣသ ေရလအမျိုးြပစ်မှားြခင်းကိ သတိ ့အား ေဘာ်ြပ ိင်မည် အေ ကာင်း၊
ထာဝရဘရား၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် အ ှ ိ န်တန်ခိး၊ ဥာဏ်သတိ ၊ အစွ မ်းသတိ ှ င့် ြပည့်စံ ၏။
၉ ေြဖာင့်မတ်စွာ စီ ရင်ြခင်းကိ

ွံ ှ ာ၍ ခပ်သိမ်း ေသာတရားကိ ဖျက်လျက်၊ ၁၀ လအသက်ကိ

သတ်ြခင်းအမြဖင့် ဇိ အန် မိ က
့ ိ ၎င်း၊ အဓမအမြဖင့် ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ၎င်း ပစေသာ
ယာကပ်အမျိုးမင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသ ကီ းတိ ့၊ နား ေထာင် ကပါေလာ့။ ၁၁ မင်းတိ ့သည်
လက်ေဆာင်ကိ ရြခင်းငှ ါသာ တရားမကိ စီ ရင်တတ် က၏။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်
အခကိ ရြခင်းငှ ါသာ သင်ေပးတတ် က၏။ ပေရာဖက်တိ့ သည် ေငွ ကိ ရြခင်းငှ ါသာ အနာဂတ်ကိ
ေဟာတတ် က၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားကိ ခိ လံ လျက်၊ ထာဝရ ဘရားသည် ငါတိ တ
့ ွ င်

မိ ကာ
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ှ ိ ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ၊ ေဘး ဥပဒ်မေရာက် ိင်ဟ ဆိ တတ် ကသည်တကား။ ၁၂
ထိ ေ ကာင့်၊ သင်တိ့အတွ က် ဇိ အန်ေတာင်သည် လယ်ကဲ့သိ ့ ထွ န်ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။
ေယ ှ လင် မိ ့ သည်လည်း ေြမပံ များြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ဗိ မာန်ေတာ်ေတာင် သည်လည်း၊
ေတာေတာင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၄ ေနာက်ဆံ းေသာ

ကာလ၌ ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်တည်ေသာ ေတာင်သည်

ေတာင် ကီ းေတာင် ငယ်တိ့၏ထိ ပ်ေပ မှာ ချီးေြမာက်၍ တည်လိမ့ ်မည်။ ခပ်သိမ်းေသာ
လစတိ ့သည် ထိ ေတာင်သိ့ စည်းေဝး က

လိ မ့ ်မည်။ ၂ များြပားေသာ လမျိုးတိ ့ကလည်း၊

လာ ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏ေတာင်ေတာ်၊ ယာကပ်အမျိုး၏ ဘရား သခင့်အိ မ်ေတာ်သိ့
တက်သွား ကကန်အ့ံ ။
ေြခေတာ်ရာသိ ့
တရားေတာ်သည်

လမ်းခရီ းေတာ်

တိ ့ကိ

ြပသသွ န်သင်ေတာ်မ၍၊

ငါတိ ့သည်

လိ က်သွား ကမည်ဟ၊

ခရီ းသွ ားလျက်

ေြပာဆိ ကလိ မ့ ်မည်။

ဇိ အန်ေတာင်မှ၎င်း၊

ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ၎င်း ေပ ထွ က် လိ မ့ ်မည်။ ၃ ထာဝရဘရားသည် များြပားေသာ လတိ ့တွင်
တရားစီ ရင်၍၊ ေဝးစွ ာ ေနလျက် အား ကီ းေသာ လမျိုး တိ ့ကိ ဆံ းမေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့
ထားလက်နက်များကိ ထွ န်သွားြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ လှ ံ များကိ တံ စဥ်းြဖစ်ေစြခင်း ငှ ါ၎င်း
ထလပ် ကလိ မ့ ်မည်။ တြပည်ကိတြပည်စစ်မတိ က်၊ စစ်အတတ်ကိလည်း ေနာက်တဖန်
မသင်ရ က။

၄

လအေပါင်းတိ ့သည်

သေဘာသဖန်းပင်ေအာက်မှာ ထိ င် က

ကိ ယ်ပိင်ေသာ

စပျစ်ပင်၊

ကိ ယ်ပိင်ေသာ

လိ မ့ ်မည်။ ေ ကာက်ေစေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ ရ။

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၏

တ်ေတာ်

ထွ က်အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။

၅

လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည် ကိ ယ်ဆိင်ေသာ ဘရား ၏နာမကိ ခိ လံ လျက် ကျင့်ေနတတ် က၏။
ငါတိ ့မကား၊ ကိ ယ်ဆိင်ေသာ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ် ကိ ကာလအစဥ်အ မဲ
ခိ လံ လျက်

ကျင့်ေန ကမည်။

၆ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ထိ ကာလ၌

ေြခဆွံ ့ေသာသကိ ငါေခ မည်။ ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံ ရေသာ သ၊ ငါ ှ ဥ်းဆဲ ဘးေသာသတိ ့ကိ
ငါစေဝးေစမည်။ ၇ ေြခဆွံ ့ေသာသကိ ငါကျန် ကင်းေစမည်။ အေဝးသိ ့ ှ င်ထတ်ြခင်းကိ
ခံ ရေသာ သသည် ကီ းမား ေသာ လမျိုးြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ငါစီ ရင်မည်။ ထာဝရဘရား သည်
ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာ သတိ ့ကိ ယခမှစ၍ အစဥ် အ မဲ အပ်ချုပ်စိးစံ ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၈
အိ ဧဒါလင့်စင်၊ ဇိ အန်သတိ ့သမီ း ေနရာကန်း၊ သင်သည် အစိ းရလိ မ့ ်မည်။ အရင်တည်ေသာ
အာဏာ တည်ြပန်လိမ့ ်မည်။
ေရာက်လိမ့ ်မည်။

၉ ယခမှာ သင်သည် အဘယ်ေ ကာင့် ကျယ်ေသာ အသံ ှ င့်

ေအာ်ဟစ်သနည်း။ သင်၌

မိ ကာ

ိင်ငံေတာ်သည် ေယ ှ လင်သတိ ့ သမီ းလက်သိ့ တဖန်

ှ င်ဘရင်တေယာက် မ

မ ှ ိ သေလာ။ အ ကံ ေပးေသာ
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မးမတ်ေပျာက်ပျက် သေလာ။ သားဘွ ားေသာမိ န်းမကဲ့ သိ ့ သင်သည် ေဝဒနာ ကိ
ခံ ရပါသည်တကား။ ၁၀ အိ ဇိအန်သတိ ့သမီ း၊ သားဘားေသာ မိ န်းမကဲ့ သိ ့ ေဝဒနာကိ ခံ ၍၊
သားကိ ဘွားအံ့ ေသာငှ ါ အားထတ်ေလာ့။ ယခပင် သင်သည် မိ ထ
့ ဲ ကထွ က်၍ လယ်ြပင်၌ ေနရ
မည်။ ဗာဗလန် မိ တ
့ ိ င်ေအာင် သွ ားရမည်။ ထိ မိ ့၌ လွ တ် လိ မ့ ်မည်။ ထိ မိ ့၌ ထာဝရဘရားသည်
သင့်ကိ ရန်သတိ ့ လက်မှ ေ ွး တ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
ဇိ အန် မိ သ
့ ည် ညစ်
ဆိ က၏။

၁၁ ယခမှာ လမျိုးများတိ ့က၊

းပါေစ။ သ၌ ငါတိ ့အလိ ြပည့်စံ ပါေစဟ၊ သင့်တဘက် ၌ စေဝးလျက်

၁၂ သိ ့ရာတွ င်၊ ထာဝရဘရား၏စိ တ်ေတာ်ကိ မသိ ၊ အ ကံ အစည်ေတာ်ကိ

နားမလည် က။ ေကာက်လိ င်းတိ ့ ကိ ေကာက်နယ်တလင်း၌ စထားသကဲ သိ့၊ ထိ သတိ ့ကိ
စထားေတာ်မ၏။ ၁၃ အိ ဇိ အန်သတိ ့သမီ း၊ ထ၍ နယ်ေလာ့။ သင့် ဦ းချိုကိ သံ ြဖင့်၎င်း၊
သင့်ခွ ာတိ ့ကိ ေ ကးဝါြဖင့်၎င်း ငါ ပီ း ေစမည်။ သင်သည် လမျိုးများတိ ့ကိ ညက်ညက်ေချရမည်။
သတိ ့တွင်ရသမ ေသာ စည်းစိ မ်ဥစာကိ ယ၍၊ ေြမတြပင် လံ းကိ အစိ းပိ င်ေတာ်မေသာ
အ ှ င်ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ရမည်။

၅ ယခမကား၊ အိဗိလ်ေြခသတိ့သမီ၊ စည်းေဝး၍ ခင်းကျင်းေလာ့။ ငါတိ့ကိ ဝိင်းထား က ပီ။
ဣသေရလ မင်း၏ပါးကိ ကိ မ်လံ း ှ င့်

ိ က် က ပီ တကား။

၂ အိ ဗက်လင်ဧဖရတ် မိ ၊့

အစိ းရေသာ ယဒ မိ တ
့ ိ ့ တွ င် သင်သည် မိ င့ ယ် မိ ယ
့ တ်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ဣသေရ လအမျိုးကိ
အပ်စိးရေသာ သခင်သည် ငါ့အဘိ ့ သင်၏ အထဲ မှာ ေပ ထွ န်းလတံ့ ။ ထိ သခင်သည်
ေ ှ းကပ်ကမာ မှစ၍ ေပ ထွ န်းေသာ သခင်ြဖစ်၏။ ၃ သိ ့ြဖစ်၍၊ သားဘွ ားြခင်းေဝဒနာကိ
ခံ ရေသာ မိ န်းမသည် မဘွ ားမှီတိင်ေအာင်၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုး သားတိ ့ ှ င့်တကွ
ကျန် ကင်းေသာ ညီ အစ်ကိတိ့သည် မေြပာင်းလဲ မှီတိင်ေအာင်၎င်း၊ သတိ ့ကိ စွ န့်ပစ်ေတာ်မ
လိ မ့ ်မည်။ ၄ ထိ သခင်သည် ရပ်၍ ထာဝရဘရား၏အစွ မ်း သတိ ှ င့်၎င်း၊ မိ မိဘရားသခင်
ထာဝရဘရား၏နာမ ေတာ်တန်ခိးအာ ေဘာ် ှ င့်၎င်း၊ မိ မိသိးစကိ ေက းေမွ း လိ မ့ ်မည်။
သတိ သ
့ ည်လည်း တည် ကလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သခင်သည် ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင်
အစိ းရ၍၊ ရန် ငိ မ်းြခင်းအေ ကာင်းြဖစ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၅ အာ ရိ လသည် ငါတိ ့ြပည်သိ့လာ၍၊
ငါတိ ့ ဘံ ဗိ မာန်များကိ နင်းေသာအခါ၊ သိ းထိ န်းခနစ်ပါး ှ င့် လ ကီ း

ှ စ်ပါးတိ ့သည်

ငါတိ ့တွင် ေပ ထွ န်း၍၊ ၆ ထားလက်နက်ြဖင့် အာ ရိ ြပည်ကိ၎င်း၊ မိ ့ တံ ခါးဝအတွ င်း၌
နိမ်ေရာဓ ိင်ငံကိ ၎င်း သတ်သင်ပယ် ှ င်းေသာအားြဖင့်၊ ငါတိ ့ြပည်သိ့ လာ၍၊ ငါတိ ့နယ်အတွ င်း
တွ င် နင်းေသာ အာ ရိ လ၏လက်မှ ငါတိ ့ကိ ကယ်လတ် လိ မ့ ်မည်။ ၇ ကျန် ကင်းေသာ
ယာကပ်အမျိုးသားတိ ့သည် တပါးအမျိုးသား အများတိ ့တွင် ေန၍၊ ထာဝရဘရား
ေပးေတာ်မေသာ ှ င်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ လကိ မငံ့ လင့်၊ လသားတိ ့ ၏ အလိ သိ့မလိ က်ေသာ

မိ ကာ
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မိ ဃ်းေရကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ် ကလိ မ့ ် မည်။ ၈ ကျန် ကင်းေသာ ယာကပ်အမျိုးသားတိ ့သည်
တပါးအမျိုးသားအများတိ ့တွင် ေန၍၊ ေတာသားရဲ တိ့တွင် ြခေသ့ ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ သိ းစတိ ့တွင်
ြခေသ့ ပျိုကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ် က

လိ မ့ ်မည်။ ြခေသ့ ဝင်ေသာအခါ အဘယ်သမ မကယ် တ်

ိင်ေအာင် နင်း၍ ကိ က်စားတတ်၏။ ၉ သင်၏ရန်ဘက်၌ ေနေသာသတိ ့ကိ သင်တိက် ၍၊
ရန်သအေပါင်းတိ ့သည် ဆံ း ံ း ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ ကာလ၌
သင်၏ြမင်းတိ ့ကိ သင့်အလယ်က ငါပယ် ှ င်း၍၊ သင်၏ ရထားတိ ့ကိလည်း ဖျက်ဆီးမည်။
၁၁ သင်၏ြပည်၌ မိ ့ ိ းတိ ့ကိ ငါပယ် ှ င်း၍၊ သင်၏ ရဲ တိက် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဖိ ဖျက်မည်။ ၁၂

သင်၏နယ်၌ စန်းလပ်ေသာသတိ ့ကိ ငါပယ် ှ င်း ၍၊ သင်၌ ေဗဒင်ေဟာေသာသမ ှ ိ ရ။ ၁၃
ထလပ်ေသာ ပ်တဆင်းတတိ ့ကိ သင့်အလယ် က ငါပယ် ှ င်း၍ ၊ ကိ ယ်လက် ှ င့်လပ်ေသာ
အရာကိ ေနာက်တဖန်သင်မကိ းကွ ယ်ရ။ ၁၄ အာ ှ ရပင်တိ့ကိလည်း သင့်အလယ်၌ ငါ တ်၍၊
သင်၏ မိ တ
့ ိ ့ကိလည်း ငါဖျက်ဆီးမည်။ ၁၅ ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ေသာ တပါးအမျိုး
သားတိ ့ကိ ြပင်းစွ ာ အမျက်ထွက်၍ အြပစ်ဒဏ်ကိ ငါစီ ရင် မည်။

၆ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင် က

ေလာ့။ ထ၍ ေတာင် ကီ းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

တရားေတွ ့သြဖင့်၊ ေတာင်ငယ်တိ့သည် သင့်စကားကိ ကား ကေစ။
ခိ င်ခ့ံ ေသာေြမအြမစ်တိ့၊

ထာဝရ

ဘရား၏တရားေတွ ့မကိ

၂ အိ ေတာင်တိ့၊

နားေထာင် ကေလာ့။

ထာဝရ ဘရားသည် မိ မိလမျိုး ှ င့် တရားေတွ ့စရာ ှ ိ ၏။ ဣသေရ

လအမျိုး ှ င့်

ေဆွ းေ ွးြငင်းခံ ေတာ်မမည်။ ၃ အိ ငါ၏လမျိုး၊ သင့်ကိ အဘယ်သိ့ ငါ ပဘး သနည်း။
အဘယ်သိ့

ှ ဥ်းဆဲ ဘးသနည်း။ ငါ့တဘက်၌ သက်ေသခံ ေလာ့။ ၄ သင့်ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ

ငါေဆာင်ခဲ့ ပီ ။ က န်ခံ ေနရာအရပ်မှ ေ ွး တ် ပီ ။ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ေမာေ ှ ၊ အာ န်၊ မိ ရိအံတိ ့ကိ
ငါေစလတ်ေလ ပီ ။ ၅ အိ ငါ၏လမျိုး၊ ှ ိ တိ မ် မိ ့ ှ င့် ဂိ လဂါလ မိ ့ စပ် ကားမှာ ေမာဘမင်း ကီ း
ဗာလက် ကံ စည်ေသာ အ ကံ ကိ ၎င်း၊ ေဗာရသား ဗာလမ်ြပန်ေြပာေသာစကားကိ ၎င်း
ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ထိ သိ့ ေအာက်ေမ့မိ လ င်၊ ထာဝရ ဘရား၏ ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မြခင်းကိ
နားလည်လိမ့ ်မည်။ ၆ ငါသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
သိ့ အဘယ် ပေဇာ်သကာပါလျက်
ချဥ်းကပ်၍၊ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရား သခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ကိ းကွ ယ်ရမည်နည်း။ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့်
အခါလည်ေသာ ွားသငယ်တိ့ကိ ေဆာင်လျက် ချဥ်းကပ် ရမည်ေလာ။ ၇ ထာဝရဘရားသည်
သိ းထီ းတေထာင်၊ ဆီ ြမစ် တေသာင်းကိ အားရ ှ စ်သက်ေတာ်မမည်ေလာ။ ငါ့လွန်
ကျူးြခင်းအတွ က် ငါ၏သားဦ းကိ ၎င်း၊ ငါ့စိတ်ဝိညာဥ်၏ အြပစ်အတွ က် ငါ၏ရင်ေသွ းကိ ၎င်း
ပေဇာ်ရမည်ေလာ၊ ၈ အချင်းလ၊ ေကာင်းေသာလမ်းကိ ြပေတာ်မ ပီ ။ တရားသြဖင့် ပြခင်း၊
က ဏာကိ ှ စ်သက်ြခင်း၊ သင်၏ ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိမ့ ်ချေသာ စိ တ် ှ င့် ကျင့်ေနြခင်း
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မှတပါး

အဘယ်ပေဇာ်သကာကိ

ထာဝရဘရားေတာင်း

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်
သသည်

နာမေတာ်ကိ

မိ က
့ ိ

ေ ကာက် ွံ ရ၏။
့

ေတာ်မသနည်း။

ဟစ်ေခ ေတာ်မ၏။

ဆံ းမြခင်းကိ ၎င်း၊

အဘယ်သြဖစ်သည်ကိ၎င်း နားေထာင် ကေလာ့။

၉

ပညာ ှ ိ ေသာ

စီ ရင်ေသာသသည်

၁၀ မတရားေသာ သတိ ့၏အိ မ်၌

မတရားသြဖင့် ဆည်းဖးေသာ ဥစာ ှ င့်၊ ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ တင်းေတာင်း ငယ် ှ ိ ေသးသေလာ။ ၁၁
မတရားေသာ ချိန်ခွင် ှ င့် စဥ်းလဲ ေသာ အေလး အိ တ် ှ ိ ေသာ မိ က
့ ိ သန့် ှ င်းေသာ မိ ဟ
့ ၍
ငါမှတ်ရမည် ေလာ။

၁၂ မိ သ
့ ားသေဌးတိ ့သည် အ ိင်အထက် ပ၍ ရတတ် က၏။

ဆင်းရဲ သားတိ ့သည်လည်း မသာကိ သံ း တတ် က၏။ သတိ ့ တ်၌ ှ ိ ေသာလ ာသည်
မသာြဖစ်၏။ ၁၃ သိ ့ြဖစ်၍၊ သင်၏အြပစ်ေ ကာင့် သင့်ကိ ငါ သတ် သင်ပယ် ှ င်းြခင်းအလိ ငှါ
နာကျင်စွာ ဒဏ်ခတ်မည်။ ၁၄ သင်သည် စားေသာ်လည်းမဝရ။ မွ တ်သိပ်ြခင်း ကိ ခံ ရမည်။
သင်သည် ချီေသာ်လည်းယ၍ မသွ ားရ။ ယသွ ားေသာ အရာကိ လည်း ထားေဘးသိ ့ ငါအပ်မည်။
၁၅ မျိုးေစ့ကိ

ကဲ ေသာ်လည်း၊ စပါးကိ မရိ တ်ရ။ သံ လွ င်သီးကိ နယ်ေသာ်လည်း၊

ဆီ ှ င့်ကိ ယ်ကိမလိ မ်းရ။ စပျစ်သီးကိ နယ်ေသာ်လည်း၊ စပျစ်ရည်ကိ မေသာက်ရ။ ၁၆
အေ ကာင်းမကား၊ သင်သည် သမရိ မင်း၏ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ၎င်း၊ အာဟပ်မင်းမျိုး
ကျင့်ေသာ အကျင့် ှ ိ သမ ကိ ၎င်း ကျင့်ေစာင့်၍၊ သတိ ့၏ တိ က်တွန်း ရာသိ ့ လိ က်တတ်၏။
သိ ့ြဖစ်၍၊ သင့်ကိ ငါ သတ်သင် ပယ် ှ င်း၍ မိ သ
့ ားတိ ့ကိ ဆဲ ေရးရာြဖစ်ေစသြဖင့်၊ သင် သည်
ငါ၏လတိ ့ကဲ့ရဲ ့ြခင်းကိ ခံ ရမည်။

၇ ငါသည်

အမဂလာ ှ ိ ၏။ ေ ွကာလ၌ ဆွ တ်ေသာ သေဘာသဖန်းသီ းကဲ့ သိ ့၎င်း၊

လိ က်၍ ေကာက်ေသာ စပျစ်သီး အကျန်အ ကင်းကဲ့ သိ ့၎င်း ငါြဖစ်၏။ စားစရာ ဘိ ့
စပျစ်သီး ပတ်မ ှ ိ ။ အဦ းမှည့်ေသာ သေဘာသဖန်းသီ း ကိ ငါေတာင့်တရ၏။ ၂ ေကာင်းေသာ
ြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် ကွ ယ် ေပျာက် က ပီ ။ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ ။
ခပ်သိမ်းေသာ သတိ ့သည် လအသက်ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ ေချာင်း၍ ကည့်တတ် က၏။
အချင်းချင်း တေယာက်ကိ တေယာက် ေကျာ့ကွ င်း ှ င့်ဘမ်းတတ် က၏။ ၃ ဒစ ိ က်ကိ
ကိ းစား၍ ပြခင်းငှ ါ အသင့် ှ ိ က၏။ မင်းသည် လက်ေဆာင်ကိ ေတာင်းတတ်၏။ တရားသ ကီ း
သည် တံ စိ းကိ စားတတ်၏။ သတပါးထက် ကီ းေသာ သ သည် မတရားေသာ
ေလာဘကိ ထင် ှ ားေစတတ်၏။ ထိ သိ့အမကိ

ပ်ေစြခင်းငှ ါ

ပတတ် က၏။

၄

အေကာင်းဆံ းေသာ သသည် ဆးပင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ် ၏။ အေြဖာင့်ဆံ းေသာ သသည်
ဆးြခံ ထက် ခက်လှ၏။သင်၏ကင်းေစာင့်တိ ့သည် သတိ ေပးေသာေန့၊ သင်စစ် ေ ကာြခင်းကိ
ခံ ရေသာေန့ရက်သည် ေရာက်လာ ပီ ။ ှ ိပ် စက်ေ ှ ာင့် ှ က်ရာကာလြဖစ်၏။ ၅ အေဆွ ခင်ပွန်းကိ
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မယံ ှ င့်။

လမ်းြပေသာ

သကိ

မယံ မ၍၊

သင့် တ်တံခါးကိ

အမှီမ ပ ှ င့်။

သင့်ရင်ခွင်၌

ပိ တ်ထားေလာ့။

၆

အိ ပ်ေသာ

အေ ကာင်းမကား၊

မယားကိ
သားသည်

အဘ၏အသေရ ကိ ဖျက်လိမ့ ်မည်။ သမီ းသည် အမိ ကိ၎င်း၊ ေခ းမသည် ေယာကမကိ ၎င်း
ရန်ဘက် ပလိ မ့ ်မည်။ ကိ ယ်အိမ်သ အိ မ် သားတိ ့သည်လည်း ကိ ယ်ရန်သြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။
၇ ငါမကား၊ ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့်မည်။ ငါ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ

ငါခိ လံ မည်။

ငါ၏ဘရားသခင်သည်

ငါ့စကားကိ

နားေထာင်ေတာ်

မမည်။

၈

အချင်းရန်သ၊ ငါ့အေပ မှာ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက် ြခင်း မ ှ ိ ှ င့်။ ငါလဲ ေသာ်လည်း ထဦ းမည်။
ေမှာင်မိက်၌ ထိ င်ရေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏အလင်းြဖစ် ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
၉ ငါသည် ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊ အမျက်ေတာ်ကိ ခံ ရ၏။ ငါ့အမကိ

စစ်ေ ကာ၍ တရားဆံ း ြဖတ်ေတာ်မမမှီတိင်ေအာင် ငါခံ ရ၏။ ငါ့ကိ အလင်းထဲ သိ့ ထတ်၍
ေနရာေပးေတာ်မေသာအားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ပါရမီ ေတာ်ကိ ငါြမင်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၀
သင်၏ဘရားဘရားသခင်ထာဝရဘရားကား၊ အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ ေမးေသာ ငါ့ရန်သသည်
ထိ အမ ကိ ြမင်၍ ှ က်ေ ကာက်လိမ့ ်မည်။ သ၌ငါ့စိတ်ေြပလိ မ့ ် မည်။ သသည် လမ်းမှာ
ွံ ကဲ့
့ သိ ့ ေကျာ်နင်းြခင်းကိ ခံ ရ လိ မ့ ်မည်။

၁၁ သင်၏ မိ ့ ိ းတည်ေသာကာလသည်

ေရာက်လိမ့ ် မည်။ အမိ န့်ေတာ်အ ှ ိ န်ကန်လိမ့ ်မည်။

၁၂ ထိ ကာလ၌ အာ ရိ ြပည် ှ င့်

အဲ ဂတု မိ မ့ ျားမှ၎င်း၊ အဲ ဂတုြပည် ှ င့် ြမစ် ကီ းစပ် ကားအရပ်မှ၎င်း၊ ပင်လယ်ကမ်းနားအရပ်ရပ်၊
ေတာင်ေြခရင်းအရပ်ရပ်တိ့ မှ၎င်း၊ သင့်ထံ သိ ့ လာ ကလိ မ့ ်မည်။
ြပည်သြပည်သား ပမိ ေသာ ဒစ

၁၃ ထိ သိ့ မြဖစ်မှီ

ိ က်အြပစ်ေ ကာင့် ြပည်ေတာ်သည် လဆိ တ်ညံလျက်

ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ကိ ယ်ေတာ်၏လတည်းဟေသာ အေပါင်း အေဘာ်မ ှ ိ ဘဲ၊ ေတာတွ င်
ကရေမလေတာင်ေပ မှာ ေနရ ေသာ အေမွ ေတာ်သိးစကိ သိ းထိ န်း ှ င်တံ ှ င့် ထိ န်းေတာ် မပါ။
ေ ှ းကာလ၌ ှ ိ သကဲ့ သိ ့၊ ဗာ ှ န်ြပည် ှ င့် ဂိ လဒ်ြပည် ၌ ကျက်စားေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မပါ။
၁၅ သင်သည် အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်ေသာေန့၌ ြမင် သည်အတိ င်း၊ တဖန်အ့ံ သဘွ ယ်ေသာ

အမတိ ့ကိ ငါြပ မည်။ ၁၆ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည် ငါ၏လတိ ့၌ ှ ိ သမ ေသာ တန်ခိးကိ ြမင်၍
မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက်၊ မိ မိတိ့ တ်ကိ လက် ှ င့်ပိ တ်၍ နားပင်း ကလိ မ့ ်မည်။

၁၇

ေ မကဲ့ သိ ့ ေြမမန့်ကိလျက်၍၊ တီ ကဲ့သိ ့တွင် ထဲ က တန်လပ်လျက် ထွ က် ကလိ မ့ ်မည်။
ငါတိ ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ၎င်း၊ သင့်ကိ ၎င်း ေ ကာက် ွံ ့ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၈

အြပစ်မှလတ်ေတာ်မထေသာ၊ ကျန် ကင်းေသာ အေမွ ေတာ်လတိ ့၏ လွ န်ကျူးြခင်းများကိ
သည်းခံ ေတာ် မထေသာ၊ က ဏာ၌ ေမွ ့ေလျာ်ေသာေ ကာင့် အစဥ် အမျက်ထွက်ေတာ်မမေသာ
ကိ ယ်ေတာ်ကဲ့သိ ့ အဘယ် ဘရား ှ ိ ပါသနည်း။

မိ ကာ

၁၉ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့ကိ
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တဖန်သနား၍၊ အက ်ပ်တိ့၏ ဒစ ိ က် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေကျာ်နင်းေတာ်မလိ မ့ ် မည်။ အက ်ပ်တိ့၏
အြပစ်အလံ းစံ တိ ့ကိ နက်နဲေသာ ပင်လယ်ထဲသိ့ ချပစ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၂၀ ေ ှ းကာလမှစ၍
ဘိ းေဘးတိ ့အား ကျိန်ဆိေတာ် မသည်အတိ င်း၊ ယာကပ်၌ သစာေစာင့်ြခင်း၊ အာြဗဟံ အား
က ဏာေကျးဇး ပြခင်းကိ စီ ရင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

မိ ကာ
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နာဟံ

၁ ဧလေကာ ှ

ွာသား နာဟံ ခံ ရ၍၊ နိေနေဝ မိ ့ ှ င့် ဆိ င်ေသာ ဗျာဒိ တ်ေတာ်အချက်ဟမကား၊

၂ အြပစ် ှ ိ သည်ဟ ထာဝရဘရားသည် ယံ လွ ယ်၍ ဒဏ်ေပးေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားသည်

ဒဏ်ေပး၍ အမျက်ြပင်းထန်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရား သည်

ရန်ဘက် ပေသာသတိ ့ကိ ဒဏ်ေပး၍၊ ရန်သတိ ့ကိ အ ငိ းထားေတာ်မ၏။ ၃ ထာဝရဘရားသည်
စိ တ် ှ ည်ေတာ်မ၏။ တန်ခိး လည်း ကီ းေတာ်မ၏။ သိ ့ရာတွ င်၊ အြပစ်တည်ေသာ သ တိ ့ကိ
အြပစ်မှ လတ်ေတာ်မမ။ ထာဝရဘရားသည် ေလ

ေဘွ ၌၎င်း၊ မိ ဃ်းသက်မန်တိင်း၌၎င်း

ကေတာ်မ၍၊ မိ ဃ်း တိ မ်တိ့သည် စက်ေတာ်ေအာက်၌ ေြမမန့်ကဲ့သိ ့ ြဖစ် က၏။ ၄ ပင်လယ်ကိ
ဆံ းမ၍ ခန်းေြခာက်ေစေတာ်မ၏။ ခပ်သိမ်းေသာ ြမစ်ေရကိ လည်း ကန်ေစေတာ်မ၏။ ဗာ ှ န်
ေတာင် ှ င့် ကရေမလေတာင်တိ့သည်

ိ း ွမ်း က၏။ ေလဗ န်အပွ င့ ်လည်း

ိ း ွမ်း၏။

၅ ကိ ယ်ေတာ်ေ ကာင့် ေတာင်တိ့သည် တန်လပ် လျက်၊ ကန်းတိ ့သည် အရည်ကျိုလျက်၊

ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေြမ ကီ း ှ င့် ေလာကဓာတ်မှစ၍ ေလာကသားအေပါင်းတိ ့သည် ေ ွလျက်
့
ှ ိ က၏။
၆ အမျက်ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ အဘယ်သရပ် ိင်သနည်း။ အမျက်ေတာ်အ ှ ိ န်ကိ အဘယ်သ

ဆီ းတား ိင်သနည်း။ မီ းေလာင်သကဲ့ သိ ့ အမျက်ထွက်၍၊ ေကျာက်တိ့ကိ ဖိ ချ ေတာ်မ၏။
၇ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းေတာ်မ၏။ အမ ေရာက်ေသာအခါ ရဲ တိက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ခိ လံ ေသာသတိ ့ ကိ သိ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၈ ရန်သေနရာကိ လမ်းမိ းေသာ ြမစ်ေရ ှ င့် ဆံ း ံ း
ေစေတာ်မသြဖင့်၊ ရန်သတိ ့ကိ ေမှာင်မိက်လိက်လိမ့ ်မည်။ ၉ ထာဝရဘရားတဘက်၌ အဘယ်သိ့
ကံ စည် က

သနည်း။ အ ပီ းဆံ း ံ းေစေတာ်မမည်။ တဖန် ှ ိပ်နင်းစရာ အေ ကာင်းမ ှ ိ ရ။ ၁၀

သတိ သ
့ ည် ဆးပင်ကဲ့သိ ့ အချင်းချင်း ညိ တွယ် လျက်၊ စပျစ်ရည် ှ င့် ယစ်မးသကဲ့ သိ ့ြဖစ်လျက်၊
ေသွ ့ေြခာက်ေသာအမိ က်ကဲ့သိ ့ မီ းေလာင်ြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ် မည်။ ၁၁ ထာဝရဘရားတဘက်၌
မေကာင်းေသာ အ ကံ ကိ ကံ စည်ေသာအဓမတိ င်ပင်အမတ်သည် သင့်အထဲ က ေပ လာ ပီ ။
၁၂ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ ့သည် စံ လင်၍ အေရအတွ က်အားြဖင့်

များြပားေသာ်လည်း၊ ဆံ း ံ း၍ ကွ ယ်ေပျာက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ သင့်ကိ ငါ ှ ဥ်းဆဲ ဘးေသာ်လည်း
ေနာက်တဖန် မ ှ ဥ်းဆဲ ။ ၁၃ ယခမှာ သင်၌ သတင်ေသာ ထမ်းဘိ းကိ ငါချိုး ပယ်၍၊
ချည်ေ ှ ာင်ေသာ ကိ းတိ က
့ ိ လည်း ြဖတ်မည်။ ၁၄ သင်၏အမ၌ ထာဝရဘရားစီ ရင်ေတာ်မသည်
ကား၊ သင်၏အမျိုးမဆက်မ ယ်ရ။ ထေသာ

ပ်တ ှ င့်

သွ န်းေသာ

ပ်တတိ ့ကိ

သင်၏ဘရားေကျာင်းမှ ငါပယ် ှ င်းမည်။ သင်သည် ယတ်မာေသာေ ကာင့် သင်၏ သချုင်းကိ
ငါလပ်မည်။ ၁၅ ငိ မ်သက်ြခင်း၏ ဝမ်းေြမာက်စရာသိ တင်း စကားကိ ကားေြပာေသာ
သ၏ေြခတိ ့ကိ ေတာင်ေပ မှာ ကည့် ကေလာ့။ အိ ယဒအမျိုး၊ သင်၏ဓမပွဲ ကိ ခံ ေလာ့။

နာဟံ
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သစာဂတိ ထားသည်အတိ င်း သစာဝတ်ကိ ေြဖေလာ့။ အဓမလသည် ှ င်း ှ င်းပယ်ြဖတ်ြခင်းကိ
ခံ ရေသာေ ကာင့် ေနာက်တဖန်သင့်ကိ မေကျာ်မနင်းရ။

၂ ဖျက်ဆီးေသာသသည် သင့်ေ ှ သိ့ ့ ေရာက်လာ ပီ။ သင်၏ရဲတိက်ကိ သတိ ပေလာ့။
လမ်းကိ ေစာင့် ေလာ့။ ကိ ယ်ခါးကိ ခိ င်ခ့ံ ေစေလာ့။ ကျပ်ကျပ်အား ယေလာ့။ ၂ အေ ကာင်းမကား၊
ထာဝရဘရားသည် ဣသ ေရလ၏ဘန်းကဲ့ သိ ့ ယာကပ်၏ဘန်းကိ ပြပင်ေတာ်မ၏။
သတ်သင်ေသာ သတိ ့သည် ယာကပ်အမျိုးကိ သတ်သင် ၍၊ သ၏အခက်အလက်တိ့ကိ
ပယ် ှ င်း က ပီ ။ ၃ သရဲ တိ့သည် နီေသာ ဒိ င်းလားကိ ေဆာင်၍၊ နီေသာ အဝတ်ကိဝတ် က၏။
ခင်းကျင်းေသာေန့၌ ရထား တိ ့သည် သံ လက်နက် ှ င့် ေတာက်ပ၍၊ လှ ံ တံ တိ ့သည်
အလွ န်လပ် ှ ား က၏။

၄ ရထားတိ ့သည်

လမ်း၌ ဟန်းဟန်းြမည်၍၊ လမ်းမတိ ့၌

ေတာင်ေြမာက်ေြပး က၏။ မီ း းအဆင်း အေရာင် ှ ိ ၍၊ လ ပ်စစ်ကဲ့သိ ့ ေြပး က၏။
စစ်သရဲ တိ့ကိ

၅

ိးေဆာ်ေတာ်မ၏။ သတိ ့သည် ချီသွားစဥ် သတပါးကိ တွ န်းချ က၏။

မိ ့ ိ းသိ ့ အလျင် အြမန်သွား၍ ြပအိ းတိ ့ကိ ြပင်ဆင် က၏။

၆ ြမစ်တံခါးပွ င့ ်လ င်၊

နန်းေတာ်သည် ကွ ယ်ေပျာက် ၏။ နိေနေဝသတိ ့သမီ းကိ အဝတ်ခ တ်၍ ထတ်ရ၏။ ၇
အပျိုေတာ်တိ့သည် ချိုးကဲ့ သိ ့ က၍ ရင်ပတ်ကိ တီ းလျက် လိ က်ရ က၏။ ၈ ေ ှ းကာလမှစ၍
နိေနေဝ မိ သ
့ ည် ေရကန်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်၏။ ယခမကား၊ ေရတိ ့သည် စီ းထွ က် က၏။ ရပ် က။
ရပ် ကဟဟစ်ေသာ်လည်း အဘယ်သမ ြပန်၍ မ ကည့်။ ၉ ေငွ ကိ လယ က။ ေ ကိ လည်း
လယ က။ ှ စ် သက်ဘွယ်ေသာ တန်ဆာများကိ ေ တိ က်ေတာ်ထဲက ထတ်၍ မကန် ိင်။ ၁၀
မိ ေ့ တာ်သည် ဟင်းလင်းေနရ၏။ ဥစာမ ှ ိ ၊ လဆိ တ်ညံလျက် ြဖစ်၏။ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့သည်
စိ တ် ပျက်လျက်၊ ဒးချင်းထိ ခိက်လျက်၊ အလွ န်ခါးကိ က်လျက်၊ မျက် ှ ာမည်းလျက် ှ ိ က၏။
၁၁ ြခေသ့ ေနရာအရပ်၊ ြခေသ့ ပျို စားရာအရပ်၊ ြခေသ့ ၊ ြခေသ့ မ၊ ြခေသ့ ကေလးတိ ့သည်

အဘယ်သမ မေ ကာက်ေစဘဲ ၊ ကျင်လည်ရာအရပ်သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ ၁၂
ြခေသ့ သည် သားငယ်များတိ ့ ကိ က်ြဖတ်လျက်၊ ြခေသ့ မတိ ့ လည်ပင်းကိ

ှ စ်လျက်၊

လယဖျက်ဆီးေသာ အေကာင်များကိ ေဆာင်ခဲ့၍ မိ မိမှီခိရာတွ င်းတိ ့ကိ ြပည့် ေစတတ်၏။ ၁၃
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊ သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။
သင်၏ရထား တိ ့ကိ မီ းခိ းထဲ မှာ မီ း ိ မည်
့ ။ သင်၏ြခေသ့ ပျိုတိ ့ကိ ထား ြဖင့် ဖျက်ဆီးမည်။
သင်လယေသာ ဥစာကိ ေြမ ကီ းမှ ပယ် ှ င်းမည်။ သင်၏သံ တမန်တိ့ စကားသံ ကိ ေနာက်
တဖန် အဘယ်သမ မ ကားရ။

၃ လအသက်ကိ

သတ်တတ်ေသာ

မိ ့၌အမဂလာ

ြဖစ်ေစေသာ၊

လှ ည့်စားြခင်း၊

အ ိင်အထက် ပြခင်း ှ င့် ြပည့်ဝ၏။ ဘမ်းမိ ေသာအရာကိ မလတ်တတ်။ ၂ ှ င်တံ ှ င့် ိ က်သံ၊
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လှ ည်းဘီ းလိ မ့ ်သံ ၊ ြမင်းခန်သံ၊ ရထားေြပးသံ ကိ ကားရ၏။ ၃ ြမင်းစီ းသရဲ သည် မီ းေတာက်ေသာ
ထား၊ လ ပ် စစ်ြပက်ေသာ လှ ံ ကိ ချီလျက်၊ တိ က်ေသာသရဲ အများ ှ င့် ေသေသာသအပံ ပံ ှ ိ က၏။
အေသေကာင်တိ့ကိ ေရတွ က် ၍ မကန် ိင်။ လေသေကာင်များကိ ထိ မိ၍ လဲ တတ် က
၏။ ၄ အဆင်းလှ ၍ ပစားတတ်လျက်၊ မတရားေသာ ေမထန်အမ ှ င့် စန်းမအတတ်အားြဖင့်၊
လအမျိုးမျိုး အ ယ် ယ်တိ့ကိ ကန်သွယ်လပ်တတ်ေသာ ြပည်တန်ဆာ မိ န်းမသည်
မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပဖန်များြပား ေသာေ ကာင့်၊ ၅ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊ သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။ သင့်အဝတ် ကိ
သင်၏မျက် ှ ာေပ မှာ လှ န်၍ အတိ င်းတိ င်းအြပည် ြပည်ေ ှ မ့ ှ ာ သင်၌ အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်း၊
အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ ငါြပမည်။
တိ ့ ကည့်စရာထားမည်။

၆ သင်၌ မစင်ကိပစ်၍ ညစ်

းေစ ပီ းမှ၊ သတပါး

၇ သင့်ကိ ြမင်သမ ေသာ သတိ ့က၊ နိေနေဝ မိ ့ ပျက်စီး ပီ ။

အဘယ်သြမည်တမ်းမည်နည်းဟဆိ လျက်၊ သင့်ထံ မှေြပး ကလိ မ့ ်မည်။ ှ စ်သိမ့ ်ေစေသာ
သတိ ့ကိ သင့်အဘိ ့ အဘယ်မှာ ငါ ှ ာ၍ ရ ိင်သနည်း။ ၈ သင်သည် ြမစ် ကားမှာ တည်ေသာ
ေနာမန် မိ ့ ထက် ကီ းြမတ်သေလာ။ ထိ မိ က
့ ိ ေရဝိ င်းလျက်၊ ပင်လယ် သည် မိ က
့ ျံုးြဖစ်၏။
မိ ့ ိ းလည်း ပင်လယ် ှ င့် စပ် သတည်း။ ၉ အဲ သေယာပိ ြပည် ှ င့် အဲ ဂတုြပည်သည် သ၏
လက်နက်ြဖစ်၏။ ေရတွ က်၍ မကန် ိင်။ ဖတြပည် ှ င့် လိ ဗြပည်လည်း သ၏လက်နက်အဝင်
ြဖစ်၏။ ၁၀ သိ ေ
့ သာ်လည်း၊ ထိ မိ က
့ ိ ရန်သတိ ့သည် တိ က်၍ သိ မ်းသွ ား က ပီ ။ မိ သ
့ ားငယ်တိ့ကိ
လမ်းဦ း ှ ိ သမ တိ ့၌ ချိုးဖဲ့ လျက်၊ ဂဏ်အသေရ ှ ိ ေသာ မိ သ
့ ားတိ ့ကိ စာေရးတံ ချလျက်၊
အား ကီ းေသာ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ကိ သံ ကိ း ြဖင့် ချည်ေ ှ ာင်လျက် ပ က ပီ ။

၁၁

သင်သည်လည်း မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက် ပန်း ေ ှ ာင်၍ ေနရလိ မ့ ်မည်။ ရန်သ၏လက် ှ င့်
လွ တ်ေအာင် ခိ င်ခ့ံ ေသာအရပ်ကိ ှ ာရလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ သင်၏ရဲ တိက် ှ ိ သမ တိ ့သည် ေ ှ ့ဦးစွ ာ
မှည့် ေသာ အသီ းကိ သီ းေသာ သေဘာသဖန်းပင် ှ င့် တ က

လိ မ့ ်မည်။ လပ်လ င်

စားချင်ေသာသ၏ ပစပ်ထဲသိ့ ကျလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ သင်၏လတိ ့သည် သင့်အလယ်၌ မိ န်းမကဲ့ သိ ့
ြဖစ်၍၊ ြပည်တံခါးတိ ့သည် ရန်သတိ ့အား ကျယ်ကျယ်ပွင့ ် လျက်၊ ကန့်လန့်ကျင်တိ့သည်
မီ းေလာင်လိမ့ ်မည်။

၁၄ ရန်သဝိ င်းထားေသာ ကာလဘိ ့ ေရကိ ခပ်ထား ေလာ့။

ရဲ တိက်တိ့ကိ ခိ င်ခ့ံ ေစေလာ့။

ွံ ထဲ
့ သိ့ ဝင်၍ အတ် ေြမကိ နင်းနယ်ေလာ့။ အတ်ဖိကိ

ြပင်ဆင်ေလာ့။ ၁၅ ထိ အရပ်၌ပင် သင့်ကိ မီ းေလာင်လိမ့ ်မည်။ ထား ှ င့်ခတ်ြဖတ်လိမ့ ်မည်။
ယာလက်ကျိုင်းကိ က်စားသကဲ့ သိ ့ ကိ က်စားလိ မ့ ်မည်။ ယာလက်ကျိုင်း ှ င့် အရာဘကျိုင်း
ေကာင်တိ့သည် များသကဲ့ သိ ့ သင်၏လတိ ့ကိ များြပားေစ ြခင်းငှ ါ ကိ းစားေလာ့။ ၁၆
မိ ဃ်းေကာင်းကင် ကယ်များသည်ထက်၊ သင်၏ ကန်သည်တိ့ကိ များြပားေစေသာ်လည်း၊
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ယာလက်ကျိုင်း တိ ့သည် ှ ံ ့ြပား၍ ပျံသွားတတ် က၏။

၁၇ သင်၏မင်းသားတိ ့သည်

အရာဘကျိုင်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ဗိ လ်တိ့သည် ေဂါဘကျိုင်းကဲ့ သိ ့၎င်းြဖစ်၍၊ ချမ်းေသာ အခါ
ေစာင်ရန်းနားမှာ ပစ်တတ် က၏။ ေနထွ က်ေသာ အခါ ပျံသွား၍ အဘယ်အရပ်သိ့
ေရာက်သည်ကိ မသိ ရ။ ၁၈ အိ အာ ရိ ှ င်ဘရင်၊ သင်၏သိ းထိ န်းတိ ့သည် အိ ပ်ေပျာ်လျက်၊
သင်၏မးမတ်တိ့သည် ကျိန်းဝပ်လျက်၊ သင်၏လအေပါင်းတိ ့သည် ေတာင် ိ းေပ မှာ အရပ်ရပ်
သိ ့ ကွဲ ြပားလျက် ှ ိ ၍၊ အဘယ်သမ မစေဝးေစ။ သင်၏ အနာမေပျာက် ိင်။ ြပင်းစွ ာခံ ရ၏။
သင်၏သိ တင်းကိ ကားသမ ေသာ သတိ ့သည် သင့်အေပ မှာ လက်ခပ်တီး ကလိ မ့ ်မည်။
အေ ကာင်းမကား၊ သင် ပေသာ အဓမအမ ကိ မခံ ဘဲ လွတ်ေသာ သကား အဘယ်သနည်း။
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ဟဗကုတ်

၁ ပေရာဖက်ဟဗကုတ်ခံရေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ် အချက်ဟမကား၊

၂ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် ကားေတာ် မမဘဲ ၊ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ရပါ
မည်နည်း။ ကယ်တင်ေတာ်မမဘဲ အက ်ပ်သည် အဓမ အမကိ ခံ ၍၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌
အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း ေအာ် ဟစ်ရပါမည်နည်း။ ၃ မတရားေသာအမကိ အက ်ပ်အား
အဘယ် ေ ကာင့်ြပေတာ်မသနည်း။ အဓမအမကိ အဘယ်ေ ကာင့် ြမင်ေစေတာ်မသနည်း။
လယြခင်း၊ အ ိင်အထက် ပြခင်း အမသည် အက ်ပ်ေ ှ မ့ ှ ာ အဘယ်ေ ကာင့် ှ ိ ရပါသ
နည်း။ ြငင်းခံ ြခင်း၊ ရန်ေတွ ့ြခင်းကိ လည်း အဘယ်ေ ကာင့် လချင်း ပရပါသနည်း။

၄

သိ ့ြဖစ်၍ တရားေလျာ့ပါ၏။ တရားသြဖင့် စီ ရင် ဆံ းြဖတ်ြခင်းမ ှ ိ ပါ။ မတရားေသာ
သတိ ့သည်

ေြဖာင့်

မတ်ေသာသတိ ့ကိ ဝိ င်းေသာေ ကာင့်၊ မတရားသြဖင့်

စီ ရင်

ဆံ းြဖတ် ကပါ၏။ ၅ သစာပျက်ေသာသတိ ့၊ ကည့် ဆင်ြခင်၍ အလွ န်မိ င်ေတွ ကေလာ့။
အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့အား သတပါး ြပ န်ေသာ်လည်း သင်တိ့ မယံ ေသာ အမကိ
သင်တိ့လက်ထက်ကာလ၌ ငါ ပ၏။ ၆ ြပင်းထန်လျင်ြမန်ေသာ ခါလဒဲအမျိုးကိ ငါ ိး ေဆာ်၏။
ကိ ယ်မပိ င်ေသာ ေနရာအရပ်တိ့ကိ သိ မ်းယ ြခင်းငှ ါ ေြမတြပင်လံ း၌ ချီသွား ကလိ မ့ ်မည်။ ၇
အလွ န်ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ သြဖစ်၍ ကိ ယ် အလိ အေလျာက်တရားစီ ရင်ဆံ းြဖတ် က၏။
၈ သတိ ့၏ ြမင်းသည် ကျားသစ်ထက် လျင်ြမန်၏။ ညဥ့်၌ လည်ေသာ ေတာေခွ းထက်

ကမ်းတမ်း၏။ ြမင်းစီ း သရဲ တိ့သည် အေဝးကလာ၍ ခန် ကလိ မ့ ်မည်။ အေကာင်
ကိ ကိ က်စားြခင်းငှ ါ လျင်ြမန်ေသာ ေ လင်းတကဲ့ သိ ့ ပျံ လာ ကလိ မ့ ်မည်။
ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းငှ ါ လာ က

၉

၏။ ေ ှ သိ
့ ့သာ မျက် ှ ာ ပေသာ

အလံ းအရင်းြဖစ်၍၊ ဘမ်း မိ ေသာသတိ ့ကိ သဲ လံ း ှ င့်အမ စေဝးေစ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀
ှ င်ဘရင်တိ့ကိ အားမနာ၊ မင်းများတိ ့ကိ ြပက် ယယ် ပ ကလိ မ့ ်မည်။ ရဲ တိက် ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ကဲ့ ရဲ ့လျက်၊ ေြမ

မန့်ကိ ပံ ထား၍ တိ က်ယ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ထိ ေနာက် သတိ ့သည်

သေဘာေြပာင်းလဲ လျက် လွ န်ကျူး၍ အြပစ်ခံရ ကလိ မ့ ်မည်။ မိ မိတိ့ တန်ခိးသည်
မိ မိတိ့ ဘရားြဖစ်ေလသည်တကား။

၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊

သန့် ှ င်းေတာ်မေသာဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် နိစထာဝရ တည်ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။
သိ ့ဟတ်လ င်၊ အက ်ပ် တိ ့သည် ေသြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ် ကပါမည်။ အိ ထာဝရ ဘရား၊
အက ်ပ်တိ့ကိ စစ်ေ ကာြခင်းငှ ါ သတိ ့ကိ ခန့်ထား ေတာ်မ ပီ ။ အိ ေကျာက်ထရံ ၊ ဆံ းမေစြခင်းငှ ါ
သတိ ့ကိ ေနရာချေတာ်မ ပီ ။

၁၃ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဒစ ိ က်ကိ

သန့် ှ င်းေသာ မျက်စိ ှ ိ ေတာ်မ၏။ အဓမအမကိ

ဟဗကုတ်

ကည့်

ကည့် ေတာ်မမ။

၍ ေနေတာ်မမတတ်ပါ။
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သိ ့ြဖစ်၍၊ သစာပျက်ေသာ သတိ ့ ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ကည့် ၍ ေနေတာ်မသနည်း။
အဓမ လသည် မိ မိထက်ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ ကိ က်စားေသာ အခါ၊ အဘယ်ေ ကာင့်
တိ တ်ဆိတ်စွာ ေနေတာ်မသနည်း။

၁၄ လသတဝါတိ ့ကိလည်း ပင်လယ်ငါးကဲ့ သိ ့၎င်း၊

မင်းမ ှ ိ ေသာ ပိ းေကာင်ကဲ့သိ ့၎င်း အဘယ်ေ ကာင့် ြဖစ် ေစေတာ်မသနည်း။ ၁၅ ရန်သသည်
ထိ သအေပါင်းတိ ့ကိ ငါးမ ား ှ င့် မ ား လျက်၊ ကွ န် ှ င့်အပ်လျက်၊ ပိ က် ှ င့်ေလှာင်လျက် ဝမ်း
ေြမာက် င်လန်းတတ်၏။ ၁၆ မိ မိကွန်အား ယဇ် ပေဇာ်၍၊ မိ မိပိက်အား နံ သ
့ ာ ေပါင်းကိ
မီ း ိ တတ်
့
၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ တန်ဆာ အားြဖင့် ဥစာရတတ်၍ ဝစွ ာစားရ၏။ ၁၇
သိ ့ြဖစ်၍၊ သသည် ပိ က်ကွန်ထဲက ငါးတိ ့ကိ သွ န်း ေလာင်းရပါမည်ေလာ။ လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ
မ ှ ေြမာဘဲ အစဥ်လပ် ကံ ရပါမည်ေလာ။

၂ ငါသည် ငါ့လင့်စင်ေပ မှာ ရပ်လျက်၊ ရဲတိက်၌ အ မဲေနလျက်၊ ငါ့အား အဘယ်သိ့
မိ န့်ေတာ်မမည်ကိ၎င်း၊ အြပစ်တင်လ င် အဘယ်သိ့ ြပန်ေလ ာက်ရမည်ကိ၎င်း ငါေစာင့်၍
ေနစဥ်တွင်၊ ၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဘတ်ေသာ သသည် ေြပးလျက် ဘတ် ိင်ေအာင်၊
ဗျာဒိ တ်

ပါ ံ ကိ သင်ပန်း ေပ မှာ အကရာတင်၍ ေရးမှတ်ေလာ့။ ၃ ထိ ပါ ံ သည်

ချိန်းချက်ေသာ အချိန် ှ င့်ဆိ င်၍ အမကန်ရေသာ ကာလကိ
ကင်းလွ တ်

ဆိ လိ၏။ မသာ ှ င့်

၏။ ဆိ င်းေသာ်လည်း ေြမာ်လင့်ေလာ့။ ေနာက်မကျဘဲ

ဧကန်အမှန်

ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၄ စိ တ်ြမင့်ေသာ သသည် သေဘာမေြဖာင့်။ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သမကား၊
မိ မိယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် အသက် ှ င်လိမ့ ်မည်။ ၅ ထိ မှတပါး၊ စပျစ်ရည် ှ င့်ေပျာ်ေမွ ့ေသာ
သသည် သစာပျက်တတ်၏။ မာနေထာင်လားေသာသသည် ကိ ယ် ေနရာ၌မေန ိင်ဘဲ၊
မိ မိေလာဘကိ မရဏာ ိင်ငံကဲ့ သိ ့ ကျယ်ေစလျက်၊ ေသမင်းကဲ့ သိ ့ မေြပ ိင်ေသာ စိ တ် ှ ိ လျက်၊
တိ င်းသ ိင်ငံသား အမျိုးမျိုးအေပါင်းတိ ့ကိ မိ မိထံ သိ ့ ဆွဲ ငင်၍ စေဝးေစ၏။ (Sheol h7585) ၆
ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်

သတဘက်၌

ပံ စကား ှ င့်

ကဲ့ ရဲ ့ေသာ

နိမိတ်စကားကိ

သံ းေဆာင်လျက်၊ ကိ ယ်မပိ င် ေသာ ဥစာကိ ဆည်းဖးေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ ၏။
အဘယ်မ ကာလပတ်လံ းကိ ယ်အေပ မှာ

ေ ကးများကိ

တင်ေစပါလိ မ့ ်မည်နည်းဟ

မက်ဆိ ကမည်မဟတ်ေလာ။ ၇ သင့်ကိ ကိ က်ေသာ သတိ ့သည် ချက်ြခင်း ထ က
မည်မဟတ်ေလာ။ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ သတိ ့သည်

ိး ကမည် မဟတ်ေလာ။ သင်သည်

သတိ ့လယရာြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၈ သင်သည် များစွ ာေသာလမျိုးတိ ့ကိ လယေသာ ေ ကာင့်၊
ကျန် ကင်းေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည် သင့်ကိ လယ ကလိ မ့ ်မည်။ လအသက်ကိ
သတ်ေသာအြပစ်၊ ြပည် သ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာအြပစ်ေ ကာင့်

ပ

ကလိ မ့ ်မည်။ ၉ မိ မိအသိ က်ကိ ြမင့်ေသာ အရပ်၌တင်၍ ေဘး ဒဏ်လက်မှ မိ မိလွတ်ေစြခင်းငှ ါ၊
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မေကာင်းေသာ အဓမ စီ းပွ ားကိ မိ မိအမျိုးအဘိ ့ ှ ာေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ ၁၀
သင်သည် လများတိ ့ကိ လပ် ကံ ေသာအားြဖင့် ကိ ယ်အမျိုးကိ အ ှ က်ကွဲေစြခင်းငှ ါ ကံ စည်၍၊
ကိ ယ် အသက်ကိ ြပစ်မှား ပီ ။ ၁၁ အကယ်စင်စစ် ေကျာက်တလံ းသည် ေကျာက် ထရံ ထဲ က
ဟစ်ေခ ၍၊ ထပ်တေချာင်းသည် သစ်သားစထဲ က ထးေလ၏။

၁၂ လအသက်ကိ

သတ်ေသာအြပစ် ှ င့် ွာကိ တည်ေသာသ၊ အဓမအမ ှ င့် မိ က
့ ိ ခိ င်ခ့ံ ေစေသာ သ သည်
အမဂလာ ှ ိ ၏။ ၁၃ လများတိ သ
့ ည် မီ းထဲ မှာ လပ်ေဆာင်၍၊ အမျိုး မျိုးတိ ့သည် အချည်း ှ ီးေသာ
အမ၌ ပင်ပန်းေစြခင်းငှ ါ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားစီ ရင်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၄
အေ ကာင်းမကား၊ ပင်လယ်ေရသည် မိ မိေနရာ ကိ လမ်းမိ းသကဲ့ သိ ့၊ ေြမ ကီ းသည်
ထာဝရဘရား၏ ဘန်း ေတာ်ကိ သိ က မ်းြခင်းပညာ ှ င့် ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။ ၁၅ မိ မိအိမ်နီးချင်း၌
အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်းကိ ြမင်လိ၍၊ သ့ကိ ယစ်မးေစြခင်းငှ ါ ေသရည်ေသရက်ကိ
ေလာင်း၍ ေသာက်ေစေသာ သသည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ ၁၆ သင်သည် အသေရပျက်၍
အ ှ က်ကွဲြခင်း ှ င့် ဝလိ မ့ ်မည်။ ကိ ယ်တိင်ေသာက်၍ အဝတ်ခ တ်ြခင်းကိ ခံ ရ လိ မ့ ်မည်။
ထာဝရဘရား၏

လက်ျာလက်ေတာ်၌ ှ ိ ေသာ

ွံ ှ ာဘွ ယ်ေသာ ေအာ့

အန်ြခင်းသည်

ဖလားသည်

သင့်ဆီ သိ့

သင့်အသေရကိ

ေရာက်၍၊

လမ်းမိ းလိ မ့ ်မည်။

၁၇

ေလဗ န်ေတာင်ကိ အ ိင်အထက် ပေသာ အြပစ်၊ တိ ရ စာန်များကိ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ
အြခင်း အရာ ှ င့် ဖျက်ဆီးေသာ အြပစ်သည် သင့်ကိ လမ်းမိ းလိ မ့ ် မည်။ လအသက်ကိ
သတ်ေသာအြပစ်၊ ြပည်သ မိ သ
့ ား အေပါင်းတိ ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ေသာ အြပစ် ှ ိ ၏။ ၁၈ ထလပ်ေသာ
ပ်တသည် အဘယ်အကျိုးကိ ေပး၍၊ လက်သမားသည် ထလပ်ရသနည်း။ သွ န်းေသာ
ပ်တ ှ င့်မိ စာဆရာသည် အဘယ်အကျိုးကိ ေပး၍၊ လပ် ေသာသသည် မိ မိအလပ်ကိ
မှီခိလျက်၊ စကားအေသာ ပ်တတိ ့ကိ လပ်ရသနည်း။ ၁၉ သစ်သားအား၊ ိးေတာ်မပါဟ၍၎င်း၊
စကား အေသာေကျာက်အား၊ ထေတာ်မပါဟ၍၎င်း ဆိ ေသာ သသည် အမဂလာ ှ ိ ၏။
ထိ အရာသည် သွ န်သင်လိမ့ ် မည်ေလာ။ ေ ေငွ ှ င့် မွ မ်းမံ လျက်
အသက်အလ င်းမ ှ ိ ပါတကား။

၂၀

ထာဝရဘရားမကား၊

ှ ိ ၏။ အတွ င်း၌

သန့် ှ င်းေသာ

ဗိ မာန်

ေတာ်၌ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေန ကေလာ့။

၃ ပေရာဖက် ဟဗကုတ်၏ပဌနာစကားတည်းဟ ေသာ

ှ ိ ေဂျာ တ်သီချင်း၊

၂ အိ

ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်၏ ဗျာဒိ တ်ေတာ်သံကိ ကား၍ ေ ကာက် ွံ ပါ
့ ပီ ။
အိ ထာဝရ

ဘရား၊

ယခ ှ စ်များအတွ င်းတွ င်

ယခ ှ စ်များအတွ င်းတွ င်

ထင် ှ ားေစေတာ်မ

အမေတာ်ကိ
ပါ။

ပြပင်

ေတာ်မပါ။

အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာ်လည်း

က ဏာတရားကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၃ ဘရားသခင်သည် ေတမန် မိ မ့ ှ ၎င်း၊ သန့် ှ င်း ေသာ
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ဘရားသည် ပါရန်ေတာင်မှ၎င်း ကေတာ်မ၏။ ဘန်းေတာ်သည် မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ
ဖံ းအပ်လျက်၊ ေြမ

ကီ းသည် ဂဏ်အသေရေတာ် ှ င့် ြပည့်စံ လျက်

ှ ိ ၏။

၄

အဆင်းအေရာင်ေတာ်သည် ေနေရာင်ကဲ့သိ ့ ြဖစ်၏။ လက်ေတာ်မှ ေရာင်ြခည်သည် ထွ က်၍၊
ဘန်း အာ ေဘာ်ေတာ်ကိ ကွ ယ်ကာေလ၏။ ၅ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ကာလနာေဘးသည် သွ ား၍၊ ပ
ေလာင်ြခင်းေဘးသည် ေြခေတာ်ကိ ြခံ ရံ လျက် ှ ိ ၏။ ၆ ရပ်၍ ေြမ ကီ းကိ တိ င်းေတာ်မ၏။
ကည့် ၍ လမျိုးတိ ့ကိ တန်လပ်ေစေတာ်မ၏။ အစဥ်အ မဲ တည် ေသာ ေတာင်တိ့သည်
ကျိုးပဲ့ ၍၊ ထာဝရကန်း ိ းတိ ့သည်

ွ တ် က၏။ ထာဝရလမ်းတိ ့ကိ ကေတာ်မ၏။

၇

က ှ န်ြပည်၌ တဲ တိ့သည် ဆင်းရဲ ခံြခင်း၊ မိ ဒျန် ြပည်၌ ကလားကာတိ ့သည် လပ် ှ ားြခင်းကိ
ငါြမင်၏။

၈ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကယ်တင် ရာြမင်းရထားေတာ်ကိ

စီ းေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊ ြမစ်တိ့ ကိ အမျက်ထွက်ေတာ်မသေလာ။ ြမစ်များတဘက်၌ စိ တ်
ထေတာ်မသေလာ။

ပင်လယ်ကိ

ရန် ငိ းဖွဲ ့ေတာ်မသေလာ။

၉

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အမျိုးအ ွယ်ေတာ်တိ့၌ ထား ေတာ်မေသာ သစာဂတိ ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ေလးလက်နက်
ေတာ်ကိ ထတ်ြပေတာ်မ၏။ ေြမ ကီ း၌ ြမစ်တိ့ကိ ေပါက်ေစ
ေတာင်တိ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြမင်၍ တန်လပ်

ေတာ်မ၏။

၁၀

ကပါ၏။ လံ ေသာ ေရသည်

လမ်းမိ းပါ၏။ ပင်လယ်သည် ေအာ်ဟစ်၍ လက်ကိ ချီပါ၏။

၁၁ ေန ှ င့်လသည်

မိ မိတိ့ေနရာ၌ရပ်၍ ေနပါ၏။ သတိ ့ အလင်း၌ ြမားေတာ်တိ့သည် သွ ား၍၊ သတိ ့ေရာင်
ြခည်၌

လှ ံ ေတာ်သည်လည်း

လ ပ်စစ်ြပက်ပါ၏။

၁၂

အမျက်ေတာ်ထွက်လျက်

တြပည်လံ း ချီသွား၍၊ ေဒါသစိ တ် ှ င့် လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ နင်းနယ်ေတာ်မ၏။

၁၃

ကိ ယ်ေတာ်၏လတိ ့ကိ ကယ်တင်ြခင်း၊ ကိ ယ် ေတာ်ေပးေတာ်မ၍ ဘိ သိက်ခံေသာသတိ ့ကိ
ကယ်တင်ြခင်းအလိ ငှါ ထွ က် ကေတာ်မ၏။ အဓမလ၏အိ မ်၌ ဦ းေခါင်းကိ ှ ိပ်စက်၍၊
မလအြမစ်ကိ လည်ပင်းတိ င်ေအာင် ပယ် ှ င်းေတာ်မ၏။ ၁၄ ဗိ လ်မင်းတိ ့၏ ဦ းေခါင်းကိ
ြမားေတာ်တိ့ ှ င့်

ထတ်ချင်းခပ်ထိးေတာ်မ၏။

ထိ သတိ ့သည်

အက ်ပ်တိ့ကိ

လွ င့ ်ေစြခင်းငှ ါ ေလြပင်းမန်တိင်းကဲ့ သိ ့ တိ က် ကပါ၏။ ဆင်းရဲ သားတိ ့ကိ အမှတ်တမဲ့
ကိ က်စားမည့်အ ကံ ှ ိ သကဲ့

သိ ့

ဝမ်းေြမာက် ကပါ၏။

၁၅

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ြမင်းေတာ်များကိ စီ း၍၊ ေရ ဟန်းဟန်းြမည်ေသာ ပင်လယ်အလယ်သိ့ ချီသွားေတာ် မ၏။
၁၆

ဗျာဒိ တ်ေတာ်သံကိ

ငါ ကားေသာအခါ

ရင်၌

လပ် ှ ားြခင်း၊

ေမးခိ င်ြခင်း၊

အ ိ းေဆွ းေြမ့ြခင်း၊ တကိ ယ် လံ းတန်လပ်ြခင်း ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ အမေရာက် ေသာေန့၊
လပ် ကံ ေသာသသည် ငါ၏လမျိုးကိ တိ က်လာ ေသာေန့တိင်ေအာင် ငါသည် ေနရစ်ရမည်။ ၁၇
သေဘာသဖန်းပင် မပွ င့ ်ရ၊ စပျစ်ပင်မသီ းရ၊ သံ လွ င်ပင်၏ေကျးဇးကိ ေြမာ်လင့်၍မခံ ရ၊

ဟဗကုတ်
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လယ်တိ့သည် အသီ းအ ှ ံ ကိ မေပးရ၊ သိ းြခံ ၌ သိ းကန်၍ တင်းကပ်၌

ွားမ ှ ိ ရ။

၁၈

သိ ေ
့ သာ်လည်း၊ ထာဝရဘရား၌ ငါဝမ်းေြမာက် ၍၊ ငါ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ
အမှီ ပ လျက် င်လန်းမည်။ ၁၉ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ငါ၏အစွ မ်းသတိ ြဖစ် ေတာ်မ၏။
ငါ့ေြခကိ သမင်ေြခကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ေစ၍၊ ငါ၏ြမင့် ရာ အရပ်ေပ မှာ ငါ့ကိ ေနရာချေတာ်မမည်။

ဟဗကုတ်
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ေဇဖနိ

၁ ယဒ ှ င်ဘရင်အာမန်သား ေယာ ှ ိမင်းလက် ထက်၊ ဟိဇကိ၊ အာမရိ၊ ေဂဒလိတိ့မှ
ဆင်းသက်ေသာ

က ှ ိ ၏သား

တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊

ေဇဖနိသိ့

ေရာက်လာေသာ

၂ ြပည်တြပည်လံ း၌

ထာဝရဘရား၏

ှ ိ ေလသမ တိ ့ကိ အကန် အစင်

ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့် ေတာ်မ၏။

၃ လ ှ င့်တိ ရ စာန်တိ့ကိ

ပယ် ှ င်းမည်။ မိ ဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် ှ င့် ပင်လယ်ငါးတိ ့ကိ၎င်း၊ အဓမလတိ ့ ှ င့်တကွ
ြပစ်မှားစရာအေ ကာင်းတိ ့ကိ၎င်း

ငါပယ် ှ င်း

မည်။

ေြမတြပင်လံ း၌ ှ ိ ေသာ

လသတဝါတိ ့ကိလည်း ငါ ပယ် ှ င်းမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ ယဒြပည်သ၊
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ကိ ငါတိ က်၍၊ ဤအရပ်၌ ကျန် ကင်းေသာ ဗာလဘရား၏
တပည့်တိ ့ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ၎င်း၊

၅ ေကာင်းကင်တန်ဆာများကိ

အိ မ်မိးေပ မှာ ကိ းကွ ယ်ေသာသ၊ ထာဝရဘရား ှ င့် မာလခံ ဘရားကိ တိ င်တည်လျက်
ကျိန်ဆိကိးကွ ယ်ေသာ သတိ ့ကိ၎င်း၊ ၆ ထာဝရဘရား၏ေနာက်ေတာ်သိ့မလိ က်၊ ဆတ်
သွ ားေသာသ၊ ထာဝရဘရားကိ မ ှ ာေဖွ ၊ မေမးြမန်းေသာ သတိ ့ကိ၎င်း ငါပယ် ှ င်းမည်။ ၇
အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ေ ှ ေတာ်
့
၌ ငိ မ်သက်စွာ ေန ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏ေန့နီး ပီ ။
ထာဝရဘရား သည် မိ မိယဇ် ပွဲေတာ်ကိ ြပင်ဆင်၍၊ ပွဲ ဝင်ေသာ သတိ ့ကိ သန့် ှ င်းေစေတာ်မ ပီ ။
၈ ထာဝရဘရားပွဲ ခံေတာ်မေသာ ေန့၌ မင်းများ၊ ေဆွ ေတာ်မျိုးေတာ်များ ှ င့် ထးြခားစွ ာ

ဝတ်ေသာသများ အေပါင်းတိ ့ကိ ငါစစ်ေ ကာမည်။ ၉ သတပါး၏အိ မ်တံခါးခံ ကိ ေကျာ်၍
အ ိင်

အထက် ပြခင်း၊

လှ ည့်စားြခင်းအားြဖင့်ရေသာ

အိ မ်ကိ

ြပည့်ေစေသာသအေပါင်းတိ ့ကိလည်း

ထိ ေန့၌

ဥစာ ှ င့်

မိ မိသခင်၏

ငါစစ်ေ ကာမည်။

၁၀

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ ေန့၌ ငါးတံ ခါးဝမှာ ေအာ်ဟစ်သံကိ ၎င်း၊ ဒတိ ယ မိ ့၌
ငိ ေ ကး ြမည်တမ်းသံ ကိ င်း၊ ေတာင် ိ း၌ ြပင်းစွ ာချိုးဖျက်သံကိ ၎င်း ကားရ၏။
မေတ ှ အရပ်သားတိ ့၊ ငိ ေ ကးြမည်တမ်း က

၁၁

ေလာ့။ ကန်သည်အေပါင်းတိ ့သည် ြပတ် က ပီ ။

ေငွ ကိ ေဆာင်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ဆံ း က ပီ ။ ၁၂ ထိ ကာလ၌ ငါသည် မီ းခွ က်ကိ ကိ င်၍
ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ စစ်ေ ကာမည်။ ထာဝရဘရားသည် ေကျးဇးကိ လည်းမ ပ၊ အြပစ်ကိလည်း
မေပးဟ

ေအာက်ေမ့လျက်၊

ငါစစ်ေ ကာမည်။

မိ မိတိ့အနည်အဖတ်ေပ ၌

၁၃ ထိ သတိ ့၏ဥစာကိ

ေနရာကျေသာ

သတိ ့ကိ

သတပါးလယ၍၊ သတိ ့၏ ေနရာသည်

လဆိ တ်ညံလျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ အိ မ်ကိ ေဆာက်ေသာလည်း မေနရ က။ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ စိ က်
ေသာ်လည်း စပျစ်ရည်ကိ မေသာက်ရ က။ ၁၄ ထာဝရဘရား၏ေန့ ကီ းနီး ပီ ။ နီး ပီ ။ အလျင်
အြမန်လာ၏။ ထာဝရဘရား၏ ေန့သိတင်းသည် နား၌ ခါး၏။ ထိ ေန့၌ သရဲ သည်

ေဇဖနိ
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ေအာ်ဟစ်လိမ့ ်မည်။ ၁၅ ထိ ေန့သည် အမျက်ထွက်ေသာေန့၊ ဆင်းရဲ ပပန် ြခင်းကိ ခံ ရေသာေန့၊
သတ်သင်ပယ် ှ င်းဖျက်ဆီးရာေန့၊ အလင်းကွ ယ်၍ ေမှာင်မိက်ေသာေန့၊ မိ ဃ်းအံ ၍ ထထပ်
ေသာေမှာင်မိက်ဖံ းလမ်းေသာေန့၊ ၁၆ ခိ င်ခ့ံ ေသာ မိ ၊့ ြမင့်ေသာရဲ တိက်တိ့တဘက်၌ တံ ပိ းမတ်၍
ေ ကးေ ကာ်ရာေန့ြဖစ်၏။ ၁၇ သတိ ့သည် ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေသာ ေ ကာင့်၊ သတိ ့ကိ
ငါ ှ ဥ်းဆဲ သြဖင့် မျက်စိမြမင်ေသာ သကဲ့ သိ ့သွား ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့အေသွ းကိ ေြမမန့်ကဲ့သိ ့
သွ န်း၍

အသားကိ လည်း

မစင်ကဲ့သိ ့

မှတ် ကလိ မ့ ်မည်။

၁၈

ထာဝရဘရား

အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာ ေန့၌ သတိ ့ေ ေငွ သည် သတိ ့ကိ မကယ်တင် ိင်ရာ။ ေဒါသ
အမျက်ေတာ်မီးသည် တြပည်လံ းကိ ေလာင်လိမ့ ်မည်။ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့ကိ
အလျင်အြမန် စီ ရင်၍ အကန်အစင် သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၂ အ ှ က်မ ှ ိေသာ အမျိုးသားတိ့၊ ကိယ်ကိ စစ် ေ ကာ ကေလာ့။

၂ အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း

မစီ ရင်၊ သင်တိ့ အချိန်သည် ဖွဲ ကဲ့သိ ့မလွ န်၊ ထာဝရဘရား၏ြပင်းစွ ာေသာ အမျက် ေတာ်သည်
သင်တိ့အေပ သိ ့မေရာက်၊ ထာဝရဘရား၏ အမျက်ေတာ်ေန့သည် သင်တိ့အေပ သိ ့
မေရာက်မီ ကိ ယ် ကိ စစ်ေ ကာ ကေလာ့။ ၃ တရားေတာ်အတိ င်း ကျင့်၍ စိ တ် ှ ိမ့ ်ချေသာ
ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့၊ ထာဝရဘရားကိ
စိ တ် ှ ိမ့ ်ချြခင်းကိ လည်း

ှာက

ေလာ့။ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ င့်

ှ ာ ကေလာ့။ ထာဝရဘရား အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာေန့ ၌

သင်တိ့သည် ပန်းေ ှ ာင်ရာကိ ေတွ ့ေကာင်းေတွ ့ က

လိ မ့ ်မည်။

၄ အကယ်စင်စစ်

ဂါဇ မိ သ
့ ည် စွ န့်ပစ်ရာ၊ အာ ှ ေကလန် မိ သ
့ ည် သတ်သင်ပယ် ှ င်းရာ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။
အာဇတ် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ မွ န်းတည့်အချိန်၌ ှ င်ထတ်၍၊ ဧ ကန် မိ က
့ ိ လည်း ဖိ ဖျက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၅
အိ ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ ေနေသာ ေခရသိ အမျိုးသားတိ ့၊ သင်တိ့ တဘက်၌ ထာဝရဘရား၏
တ် ကပတ်ေတာ် ှ ိ ၏။ အိ ဖိ လိတိ လေနရာ ခါနာန်ြပည်၊ သင်၌ အဘယ်သမ မေနေစြခင်းငှ ါ
ငါသတ်သင်မည်။

၆ ပင်လယ်ကမ်းနား အရပ်သည် ကျက်စားရာ၊ သိ းထိ န်းမှီခိရာ၊

သိ းြခံ လပ်စရာဘိ ့ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၇ ပင်လယ်ကမ်းသည်လည်း ကျန် ကင်းေသာ ယဒ

အမျိုးသားတိ ့အဘိ ့ြဖစ်၍၊ သတိ ့သည် ထိ အရပ်၌ ကျက်စား ကလိ မ့ ်မည်။ ညအချိန်၌လည်း
အာ ှ ေကလန် မိ ရ့ ာအိ မ်တိ့၌ အိ ပ် ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်
သတိ ့ကိ အ ကည့်အ ကလာ၍၊ သိ မ်း သွ ားြခင်းေဘးကိ ပယ် ှ င်းေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၈
ေမာဘအမျိုးသား ှ င့်

အမုန်အမျိုးသားတိ ့သည်

ငါ၏လမျိုးကိ

ကဲ့ ရဲ ့အြပစ်တင်၍၊

ငါ၏လေနရာတဘက်၌ ဝါ ကားေသာ စကားကိ ငါ ကား ပီ ။ ၉ သိ ့ြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏
ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်

ကား၊

ေမာဘြပည် ှ င့် အမုန်ြပည်သည်၊ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့် ေဂါေမာရ မိ က
့ ဲ့ သိ ့ ဆးပင်ေပါက်ေသာအရပ်၊
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ဆားချက်ဘိ့ ေြမတးရာအရပ်၊ အစဥ်အ မဲ ပျက်စီးရာ အရပ်ြဖစ်၍၊ ကျန် ကင်းေသာ ငါ၏လ၊
ငါ၏အမျိုးသားတိ ့သည် လယ သိ မ်းစား ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ထိ သတိ ့သည် မာန ကီ းေသာ
သြဖစ်၍၊ ကဲ့ ရဲ ့ လျက်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၏ လမျိုး တဘက်၌
ဝါ ကားေသာေ ကာင့် ထိ သိ့ေသာ အြပစ်ကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ထာဝရဘရားသည်
သတိ ့တဘက်၌ ေ ကာက် မက်ဘွယ်ြဖစ်၍၊ ေလာကီ ဘရား ှ ိ သမ တိ ့ကိ အငတ်ထား
ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ တပါးအမျိုးသားေနရာ က န်း ှ ိ သမ တိ ့ သည် အသီ းအသီ း မိ မိတိ့အရပ်၌
ှ ိ ခိး ကလိ မ့ ်မည်။

၁၂ အိ

အေသခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

က ှ ြပည်သားတိ ့၊ သင်တိ့သည်လည်း ငါ့ထား ြဖင့်

၁၃ ေြမာက်မျက် ှ ာကိ လည်း တိ က်၍ အာ ရိ ြပည်

ကိ

ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်။ နိေနေဝ မိ က
့ ိ လဆိ တ်ညံရာ အရပ်၊ လွ င်ြပင်ကဲ့သိ ့ ေသွ ့ေြခာက်ေသာ
အရပ်ြဖစ်ေစ

ေတာ်မမည်။

အေပါင်းတိ ့သည်

၁၄

အိ ပ် ကလိ မ့ ်မည်။

မိ အ
့ လယ်၌ သိ းစများ ှ င့်
ဝံ ပိ ှ င့်ြဖူတိ ့သည်

တပါးအမျိုးသားရဲ

တံ ခါးထပ်၌

ေနရာကျ၍

ြပတင်းေပါက်၌ ြမည် ကလိ မ့ ် မည်။ တံ ခါးခံ တိ ့သည် လဆိ တ်ညံလျက်၊ အာရဇ် သစ်သား ၌
အေြပာ်ပယ် ှ င်းလျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၁၅ ထိ မိ က
့ ၊ ငါ ှ ိ ၏။ ငါမှတပါး အဘယ်သမ မ ှ ိ ဟ
ဆိ လျက် ေသာက ှ င့် ကင်းလွ တ်၍ ဝမ်းေြမာက်လျက် ေနဘးေသာ မိ ့ြဖစ်ပါသည်တကား။
ယခမှာ သတ်သင် ပယ် ှ င်းရာ၊ သားရဲ အိပ်ရာ သအေပါင်းတိ ့သည် ကဲ့ ရဲ ့သံ ကိ ပ၍
လက်ဖျားခါ ကလိ မ့ ်မည်။

၃ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ ညစ်

းလျက်

ှ ဥ်းဆဲ တတ်ေသာ မိ သ
့ ည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ ၂

တ်ကပတ်ေတာ်အသံ ကိ နားမေထာင်၊ ဆံ းမ ေတာ်မြခင်းကိ မခံ ၊ ထာဝရဘရားကိ မခိ လံ ၊
မိ မိ ဘရား သခင့်ထံ ေတာ်သိ့ မချဥ်းကပ်၊ ၃ မိ အ
့ လယ်၌ မင်းများတိ ့သည် ေဟာက်ေသာ
ြခေသ့ ြဖစ် က၏။ တရားသ ကီ းတိ ့သည် နံ နက်တိင်ေအာင် အဘယ်အရာကိ မ မချန်မထား၊
ညဥ့်၌ လှ ည့်လည်တတ် ေသာေတာေခွ းြဖစ် က၏။ ၄ ပေရာဖက်တိ့သည် လ ပ်ေပ ေသာသ၊
သစာ ပျက်ေသာသြဖစ် က၏။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် သန့်
ညစ်

ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ

းေစ၍ တရားေတာ်ကိလည်း တ်ချ က၏။ ၅ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည်

မိ အ
့ လယ်

၌

တရားသြဖင့်

ပေတာ်မ၏။

မတရားေသာ

နံ နက်အစဥ်အတိ င်း မိ မိေ ြဖာင့်မတ်ေ ကာင်း ကိ
သိ ့ေသာ်လည်းဒ၊ အဓမလတိ ့သည်

အမကိ

ပေတာ်မမ။

မခ တ်မယွ င်း ေဘာ်ြပေတာ်မ၏။

ှ က်ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ က။

၆ လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ

ငါပယ်ြဖတ်၍ သတိ ့ရဲတိက် များကိ ဖျက်ဆီးေလ ပီ ။ လမ်းတိ ့၌ အဘယ်သမ မသွ ား
မလာေစြခင်းငှ ါ လဆိ တ်ညံေစ ပီ ။ မိ တ
့ ိ ့ကိလည်း လတစံ တေယာက်မ မေနေစြခင်းငှ ါ
ဖျက်ဆီးေလ ပီ ။ ၇ ထိ အခါ ငါက၊ အကယ်စင်စစ် ဤမ ေလာက် ငါဆံ းမ ပီ းမှ သင်သည်
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ကိ ယ်ေနရာကိ မပယ် ှ င်းေစြခင်း ငှ ါ၊ ငါ့ကိ ေ ကာက် ွံ ့၍ နည်းခံ လိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ေသာ်လည်း၊
သတိ ့သည် ကိ းစား၍ မှားယွ င်းေသာ အကျင့်ကိ သာ ကျင့် က၏။ ၈ သိ ့ေသာ်လည်း၊
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည် ကား၊ ဘမ်းဆီ းလယက်ြခင်းငှ ါ ငါမထမှီတိင်ေအာင် ငါ့ကိ
ငံ့ လင့် ကေလာ့။ တိ င်း ိင်ငံြပည်သားအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ စေဝး ေစ၍၊ ငါ့အမျက်၊ ငါ့ေဒါသအ ှ ိ န်ကိ
အကန်အစင် သွ န်း ေလာင်းမည်ဟ ငါအ ကံ ှ ိ ၏။ ငါ့ေဒါသမီ းသည် ေြမ တြပင်လံ းကိ
ေလာင်ရလိ မ့ ်မည်။ ၉ အကယ်စင်စစ် လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည် ထာဝရ ဘရား၏အမေတာ်ကိ
တညီ တ ွ တ်တည်း ေဆာင် ွက် မည်အေ ကာင်း၊ နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပေစြခင်းငှ ါ သန့်
ှ င်းေသာ ဘာသာစကားကိ သတိ ့အား ငါြပန်ေပးမည်။ ၁၀ က ှ ြပည်၏ြမစ်တိ့တဘက်၊
အရပ်ရပ်၌ ကွဲ ြပား လျက်ေနေသာ ငါ၏လမျိုးသတိ ့သမီ း၊ ငါ့ကိ ေတာင်းပန် ေသာ သတိ ့သည်
ငါ့အဘိ ့ ပေဇာ်သကာကိ ေဆာင်ခဲ့ က

လိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ငါ့ကိ ြပစ်မှားေသာအြပစ်များေ ကာင့်

ထိ အခါ သင်သည် အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ မခံ ရ။ သင်၏ဂဏ်အသေရ ေ ကာင့် ဝါ ကားေသာ
သတိ ့ကိ သင့်အလယ်၌ ငါပယ် ှ ား မည်။ သင်သည်လည်း ငါ၏သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ကိ
အမှီ ပ၍ ေနာက်တဖန်မာနမေထာင်လားရ။ ၁၂ ှ ိမ့ ်ချဆင်းရဲ ေသာ အမျိုးကိ သင့်အလယ်၌
ငါချန်ထားမည်။ ထိ သတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ နာမ ေတာ်ကိ ခိ လံ ကလိ မ့ ်မည်။
၁၃ ကျန် ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် မတရားေသာအမကိ မ ပရ က။

မသာမေြပာရ က။ သတိ ့ တ်၌ လှ ည့်စားတတ်ေသာ လ ာမ ှ ိ ရ။ အဘယ်သမ မေ ကာက်ေစဘဲ
စားေသာက်လျက်၊ အိ ပ်လျက်ေနရ က

လိ မ့ ်မည်။ ၁၄ အိ ဇိအန်သတိ ့သမီ း၊ သီ ချင်းဆိ ေလာ့။

အိ ဣသ ေရလအမျိုး၊ ေ ကးေ ကာ်ေလာ့။ အိ ေယ ှ လင်သတိ ့သမီ း၊ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့
ဝမ်းေြမာက် င်လန်းေလာ့။ ၁၅ ထာဝရဘရားသည် သင်၏အြပစ်ဒဏ်တိ့ကိ ပေပျာက်ေစ၍၊
သင်၏ရန်သတိ ့ကိ ပယ် ှ ားေတာ်မ ပီ ။ ဣသေရလအမျိုး၏ ှ င်ဘရင်ထာဝရဘရားသည်
သင့် အလယ်၌ ှ ိ ေတာ်မ၏။ သင်သည် ေနာက်တဖန်ေဘး ဥပဒ် ှ င့်မေတွ ့မ ကံ ရ။ ၁၆
မစိ းရိ မ်ပါ ှ င့်ဟ၊ ေယ ှ လင် မိ အ
့ ား၎င်း၊ လက် အား မေလ ာ့ေစ ှ င့်ဟ၊ ဇိ အန်ေတာင်အား၎င်း
ထိ အခါ ဆိ ရ၏။

၁၇ သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင့် အလယ်၌ ှ ိ ၍၊

တန်ခိး ကီ းေသာဘရားသည် သင့်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ သင်၌ အားရ၍ ဝမ်းေြမာက်
ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ချစ်ြခင်းေမတာ၌ ကျိန်းဝပ်၍၊ သီ ချင်း ဆိ ြခင်း ှ င့်တကွ သင်၌
ဝမ်းေြမာက်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းဝန်ကိ သင်ထမ်းရာအေ ကာင်းတည်း ဟေသာ၊
သင် ှ င့်ေဝး၍ ဓမပွဲ ကိ မခံ ရဘဲ
သင့်ကိ

ိ းငယ်လျက် ှ ိ ေသာ သတိ ့ကိ ငါစေဝးေစမည်။ ၁၉

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ ထိ အခါ ငါစီ ရင်မည်။ နာေသာသကိ ချမ်းသာေပးမည်။

ှ င်ထတ် ြခင်းကိ ခံရေသာသကိ သင်းဖွဲ ့ေစမည်။ အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ ခံ ရရာြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌
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ချီးမွ မ်းြခင်းဂဏ်အသေရကိ ေပးမည်။ ၂၀ ထိ ကာလ၌ သင်တိ့ကိ တဖန် ငါေဆာင်ခဲ့၍
စေဝးေစသြဖင့်၊ သိ မ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရေသာသတိ ့ကိ သင် တိ ့မျက်ေမှာက်၌ တဖန်
ေဆာင်ခဲ့ြပန်ေသာအခါ၊ ေြမ ကီ းသားအမျိုးမျိုးတိ ့တွင် ချီးမွ မ်းြခင်းဂဏ်အသေရကိ သင်တိ့အား
ေပးမည်ဟ၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
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ဟဂဲ

၁ ဒါရိမင်း ကီးနန်းစံ ှ စ် ှ စ်၊ ဆဌမလတရက်ေန့ တွင်၊ ပေရာဖက်ဟဂဲအားြဖင့် ယဒ မိဝ့ န်၊
ှ ာလေသလ သား ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ေယာဇဒက် သား ေယာ ဆီ သိ့
ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်

ေရာက်လာ၍၊

၂

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားမိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊ အချိန်မေရာက်ေသး၊ ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ်ကိ
တည်ေဆာက်ရေသာ အချိန်မေရာက်ေသး ဟ၊ ဤလများ ေြပာဆိ ကသည်မှာ၊

၃

ပေရာဖက် ဟဂဲ အားြဖင့် ထာဝရဘရား၏ တ် ကပတ်ေတာ်ေရာက်လာသည်ကား၊ ၄
အချင်းလတိ ့၊ သင်တိ့သည် အမိ း ှ စ်ထပ် ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ အိ မ်၌ ေနချိန် ှ ိ လျက်ပင်၊
အိ မ်ေတာ်ပျက် လျက် ေနရမည်ေလာ။ ၅ ယခမှာ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ
ဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ကိ ယ်ကျင့်ေသာ

၆ သင်တိ့သည် များစွ ာေသာ မျိုးေစ့ကိ

အကျင့်တိ ့

ကိ

ဆင်ြခင် ကေလာ့။

ကဲ ေသာ် လည်း အသီ းအ ှ ံ နည်းပါးရ၏။

စားရေသာ်လည်း ဝစွ ာ မစားရ က။ ေသာက်ေသာ်လည်း ဝစွ ာ မေသာက်ရ က။ အဝတ်ကိ
ဝတ်ရေသာ်လည်း ေ ွးစွ ာ မဝတ်ရ က။ အလပ် လပ်၍ အခကိ ခံ ရေသာ်လည်း
မလံ ေသာ အိ တ်ထဲမှာ သိ ထားရ က၏။ ၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိ န့်
ေတာ်မသည်ကား၊ ကိ ယ်အကျင့်တိ ့ကိ ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၈ ေတာင်ေပ သိ ့ တက်သွား၍
သစ်သားကိ ေဆာင်ခဲ့ ပီ းလ င် အိ မ်ေတာ်ကိ ေဆာက် ကေလာ့။ ငါသည် လည်း အားရ၍
ငါ၏ဘန်းသည် ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်ဟ၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၉ သင်တိ့သည်

များစွ ာရမည်ဟ ေြမာ်လင့်ေသာ် လည်း ရေသာဥစာေခါင်းပါးရ၏။ အိ မ်သိ့ ေရာက်ေသာ
အခါ ငါမတ်လိက်၏။ အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟ၊ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား
ေမးေတာ်မ၏။ ငါ့အိမ် သည် ပျက်လျက် ှ ိ ေသာေ ကာင့်၎င်း၊ သင်တိ့သည် အသီ း အသီ း
မိ မိတိ့အိမ်သိ့ ေြပးေသာေ ကာင့်၎င်း ြဖစ်သတည်း။

၁၀ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့အေပ မှာ

မိ ဃ်းေခါင်သြဖင့် ှ င်းမကျရ။ ေြမသည်လည်း အသီ းအ ှ ံ ကိ မေပးရ။ ၁၁ ေြမေပ ၌၎င်း၊
ေတာင်ေပ ၌၎င်း၊ ဆန်စပါး၊ ချိုေသာစပျစ်ရည်၊ ဆီ အေပ ၌၎င်း၊ ေြမထဲ ကထွ က်သမ
အေပ ၌၎င်း၊

လသတဝါတိ ရ စာန်အေပ ၌၎င်း၊

လပ်

ေဆာင်သမ အေပ ၌၎င်း၊

ေသွ ့ေြခာက်ြခင်းေဘးကိ ငါမှာ လိ က်ေလ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိ အခါ ှ ာလေသလသား
ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ေယာဇဒက်သား ေယာ မှစ၍ ကျန် ကင်းေသာ
သအေပါင်းတိ ့သည် မိ မိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ၎င်း၊ မိ မိတိ့
ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေစခိ င်းေတာ်မေသာပေရာဖက်ဟဂဲ စကားကိ ၎င်း နားေထာင်သြဖင့်၊
ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ေ ကာက် ွံ ့ က၏။ ၁၃ ထိ အခါ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်

ဟဂဲ
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အတိ င်း ထာဝရဘရား၏ တမန်ဟဂဲ က၊ ငါသည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ၏ဟ၊ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ လများတိ ့အား ဆင့်ဆိ ေလ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ယဒ မိ ဝ့ န်၊
ှ ာလ ေသလသား ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ေယာ ဇဒက်သား ေယာ မှစ၍
ကျန် ကင်းေသာ သအေပါင်းတိ ့ ကိ

ိးေဆာ်ေတာ်မေသာအားြဖင့်၊

၁၅ ဒါရိ မင်း ကီ း

နန်းစံ ှ စ် ှ စ်၊ ဆဌမလ ှ စ်ဆယ် ေလးရက်ေန့တွင်၊ သတိ ့သည် လာ၍ မိ မိတိ့ဘရားသခင်၊
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်၌ အလပ်လပ် က၏။

၂ သတမလ ှ စ်ဆယ်တရက်ေန့တွင်၊

ပေရာဖက်

ဟဂဲ အားြဖင့်

ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ် ေရာက် လာ၍၊ ၂ သင်သည် ယဒ မိ ဝ့ န်၊ ှ ာလေသလသား ေဇ ဗေဗလ ှ င့်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းေယာဇဒက်သား

ေယာ

မှစ၍

ကျန် ကင်းေသာသတိ ့အား

ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ၃ ဤအိ မ်ေတာ်သည် ေ ှ းဘန်း ှ င့် ြပည့်စံ သည်ကိ ြမင်ဘး၍ သင်တိ့တွင်
ကျန် ကင်းေသာ သကား အဘယ် သနည်း။ ယခအဘယ်အရာကိ ြမင်သနည်း။ ိင်းယှဥ် လ င်
သင်တိ့မျက်ေမှာက်၌ အဘယ်မ မဟတ်သကဲ့ သိ ့ ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ ၄ သိ ့ေသာ်လည်း၊
အိ ေဇ ဗေဗလ၊ အားယေလာ့ ဟ၊ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ အိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း
ေယာဇဒက်သားေယာ ၊ အားယေလာ့။ အိ ြပည်သြပည် သားအေပါင်းတိ ့၊ အားယ ကေလာ့ဟ၊
ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မ၏။ ၅ အဲ ဂတုြပည်မှ ထွ က်ေသာအခါ သင်တိ့ ှ င့် ငါဖွဲ ့ ေသာ
ပဋိ ညာဥ်စကား ှ င့်အညီ
သင်တိ့တွင်

ငါသည်

ေနရာကျ၏။

သင်တိ့ ှ င့်အတ

မစိ းရိ မ် က ှ င့်ဟ၊

ှ ိ ၏။

ငါ၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရ

ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊
ကာလမ ကာမြမင့်မှီေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီ း၊ ပင်လယ်၊ ကန်းတိ ့ကိ တဖန် ငါလပ်ဦးမည်။ ၇
လမျိုးအေပါင်းတိ ့ကိလည်း ငါလပ်ဦးမည်။ လမျိုး အေပါင်းတိ ့ ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာအရာသည်
ေရာက်၍၊ ဤအိ မ်ကိ ဘန်း ှ င့် ငါြပည့်စံ ေစမည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ် ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈ ေ ှ င့်ေငွ ကိ ငါပိ င်သည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ် ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉ ေနာက်တည်ေသာ ဤအိ မ်ေတာ်သည် အရင် အိ မ်ေတာ်ထက်
ဘန်းသာ၍ ကီ းလိ မ့ ်မည်ဟ၊ ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
ဤအရပ်၌ လည်း ငိ မ်သက်ြခင်းကိ ငါေပးမည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ် ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ဒါရိ မင်း ကီ း နန်းစံ ှ စ် ှ စ်၊ နဝမလ ှ စ်ဆယ် ေလးရက်ေန့တွင်၊

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ပေရာဖက်ဟဂဲ အားြဖင့် ေရာက်လာလျက်၊ ၁၁
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် တရားအမကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၌
ေမးြမန်းရ မည်မှာ၊ ၁၂ လသည် သန့် ှ င်းေသာ အမဲ သားကိ မိ မိအဝတ် ှ င့် ထတ်၍

ဟဂဲ
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ေဆာင်ခဲ့လျက်၊

မန့်၊

ဟင်း၊

စပျစ်ရည်၊

ဆီ

အစ ှ ိ ေသာ

စားစရာတစံ တခကိ

ထိ အဝတ် ှ င့်ထိ လ င်၊ ထိ စားစရာသည် သန့် ှ င်းလိ မ့ ်မည်ေလာဟ ေမးြမန်း ေသာ်၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့က၊ ထိ စားစရာသည် မသန့် ှ င်း ဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ၁၃ ဟဂဲ ကလည်း၊
အေသေကာင်အားြဖင့် မစင် ကယ်ေသာသသည် ထိ အရာတစံ တခကိ ထိလ င် ညစ်

း

ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်ေလာဟ ေမးြမန်းေသာ်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ် တိ ့က၊ ညစ် းြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်ဟ
ြပန်ေြပာ က၏။ ၁၄ ဟဂဲ ကလည်း၊ ဤလမျိုး၊ ဤြပည်သားတိ ့သည် ငါ့မျက်ေမှာက်၌
ထိ အတြဖစ် က၏။

သတိ ့လပ်ေဆာင်

ပေဇာ်ေသာ အရာသည်လည်း ညစ်

သမ သည်လည်း

ထိ အတြဖစ်၏။

ငါ့ထံမှာ

း၏ဟ၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မ၏။

၁၅

ထာဝရဘရား၏ဗိ မာန်ေတာ်၌ ေကျာက်တခ ေပ မှာ တခကိ မတင်မှီ၊ ယခေန့မှစ၍
အထက်အမကိ ြပန် ကည့်ဆင်ြခင် ကပါေလာ့။ ၁၆ ထိ ကာလတွ င် ဆန်အတင်း ှ စ်ဆယ်ထွက်ရ
ေသာ စပါးပံ သိ ့ လလာေသာအခါ တဆယ်ကိသာ ရ၏။ စပျစ်ရည်အိးငါးဆယ်ကိ ယြခင်းငှ ါ
စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်း သိ ့ လာေသာအခါ

ှ စ်ဆယ်ကိသာ ရ၏။

၁၇ သင်တိ့

လပ်ေဆာင်သမ တိ ့တွင် ေလထိ ၍ အပင်ေသေဘး၊ အရည်ယိ၍ ေသေဘးြဖင့် ငါသည် ဒဏ်
ခတ်ခဲ့ ပီ ။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့ထံသိ ့ ြပန်၍ မလာ ကဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၈ ထာဝရဘရား၏ဗိ မာန်ေတာ်တိက်ြမစ်ကျ၍၊ နဝမလ ှ စ်ဆယ်ေလးရက်ေန့၊ ယေန့မှစ၍

ေ ှ သိ
့ ့ ေမ ာ် ကည့်ဆင်ြခင် ကပါေလာ့။ ဆင်ြခင်ရမည်အေ ကာင်း အရာဟမကား၊ ၁၉
စပါးကျီ၌ စပါး ှ ိ သေလာ။ မ ှ ိ ။ စပျစ်ပင်၊ သေဘာသဖန်းပင်၊ သလဲ ပင်၊ သံ လွ င်ပင်တိ့သည်
အသီ း ကိ မသီ း ကေသး။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ယေန့မှစ၍ သင်တိ့ကိ ငါေကာင်း ကီ းေပးမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိ လ ှ စ်ဆယ်ေလးရက်ေန့တွင်၊ ထာဝရဘရား ၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်
ဟဂဲ သိ့ တဖန်ေရာက်လာ၍၊ ၂၁ သင်သည် ယဒ မိ ဝ့ န်၊ ေဇ ဗေဗလကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊
ငါသည် ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ းကိ လပ်မည်။ ၂၂ တိ င်း ိင်ငံတိ ့၏ ရာဇပလင်များကိ
ေမှာက်လှန်

၍၊

အမျိုးမျိုးေသာ

တိ င်း ိင်ငံတန်ခိးကိ

ဖျက်ဆီးမည်။

ရထား ှ င့်

ရထားစီ းသရဲ တိ့ ကိ လည်း ေမှာက်လှန်မည်။ ြမင်း ှ င့် ြမင်းစီ းသရဲ တိ ့သည် တေယာက်ကိ
တေယာက်ခတ်၍ လဲ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၃ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်
ေတာ်မသည်ကား၊ အိ ှ ာလေသလသား၊ ငါ့က န်ေဇ ဗ ေဗလ၊ ထိ အခါ သင့်ကိ ငါယ၍
တံ ဆိ ပ်လက်စွပ်ကဲ့သိ ့ ခန့် ထားမည်ဟ၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ သင့်ကိ ငါေ ွး ချယ် ပီ ဟ၊
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မ၏။
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၁ ဒါရိမင်း ကီး နန်းစံ ှ စ် ှ စ်၊ အ မလတွင်၊ ဣေဒါ သား ဗာရခိ၏သား ပေရာဖက်ဇာခရိသိ့
ေရာက်လာ ေသာ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊ ၂ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့
ဘိ းေဘးများကိ အလွ န်အမျက်ထွက်ေတာ်မ ပီ ။ ၃ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ သတိ ့အား ဆင့်ဆိ ရမည် မှာ၊ ငါ့ထံသိ ့ ြပန်၍လာ ကေလာ့ဟ၊
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

သင်တိ့မေကာင်းေသာ

လမ်း၊

မေကာင်းေသာ

၄ ေ ှ းပေရာဖက်တိ့က၊

အကျင့်များကိ

ယခ

ကဥ်ေ ှ ာင်

ကေလာ့ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကိ ဆင့်ဆိ လျက်
ေ ကးေ ကာ်ေသာ်လည်း နားမ ကား၊ ငါ့စကားကိ လည်း နားမေထာင်ေသာ သင်တိ့
ဘိ းေဘးများကဲ့ သိ ့ မ ပ က ှ င့်ဟ၊ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၅ ဘိ းေဘးတိ ့သည်
အဘယ်မှာ
သေလာ။

ှ ိ ကသနည်း။ ပေရာဖက်တိ့သည် အစဥ်အ မဲ အသက်

ှ င်တတ် က

၆ ငါ၏ က န်ပေရာဖက်တိ့၌ ငါမှာထားေသာ ငါ၏ ပညတ်စကားတိ ့သည်

သင်တိ့ ဘိ းေဘးများကိ မှီ က ပီ မဟတ်ေလာ။ သတိ ့သည် သတိ ရ၍ ငါတိ ့ကျင့် ကံ ပမ
သည် ှ င့်အေလျာက်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည်
ငါတိ ့၌ စီ ရင်မည်ဟ အ ကံ ှ ိ ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ စီ ရင်ေတာ်မ ပီ ဟ ေြပာဆိ ကသည်
မဟတ်ေလာဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၇ ဒါရိ မင်း ကီ း နန်းစံ ှ စ် ှ စ်၊ ဧကာဒသမလတည်း

ဟေသာ ေ ှ ဗတ်လ ှ စ်ဆယ်ေလးရက်ေန့တွင်၊ ထာဝရ ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်
ဣေဒါသားြဖစ်ေသာ ဗာရခိ ၏သား ပေရာဖက်ဇာခရိ သိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၈ ညဥ့်အခါြမင်ရေသာ
ပါ ံ ဟမကား၊ ြမင်းနီကိ စီ းေသာ လတဦ းသည် ထင် ှ ား၍ ချိုင့်တွ င် ှ ိ ေသာ မရတ
ေတာ၌
ှ ိ က၏။

ရပ်၏။

သ့ေနာက်မှာနီေသာြမင်း၊

ိ ေသာ

ြမင်း၊

ြဖူေသာြမင်းတိ ့သည်

၉ ငါကလည်း၊ အိ သခင်၊ ထိ သတိ ့ကား အဘယ်သ နည်းဟ ေမးေသာ်၊

ငါ ှ င့်ေြပာဆိ ေသာ ေကာင်းကင်တမန် က၊ ထိ သတိ ့ကား အဘယ်သြဖစ်သည်ကိ ငါြပမည်ဟ
ဆိ ပီ းမှ၊

၁၀ မရတေတာ၌ ရပ်ေသာ လက၊ ထိ သတိ ့သည် ေြမ ကီ းအရပ်ရပ်တိ့ကိ

လှ ည့်လည်၍ သွ ားေစြခင်းငှ ါ၊ ထာဝရဘရား ေစလတ်ေတာ်မေသာသြဖစ် ကသည်ဟ
ြပန်ေြပာ၏။

၁၁ ထိ သတိ ့ကလည်း၊

အက ်ပ်တိ့သည် ေြမ ကီ း အရပ်ရပ်တိ့ကိ

လှ ည့်လည်၍ သွ ားပါ ပီ ။ ေြမ ကီ း တေ ှ ာက်လံ း ေတာ၌ရပ်ေသာ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်း
ကင်တမန်အား ြပန်ေလ ာက် က၏။ ၁၂ တဖန် ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်က၊
အိ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ် သည် အ ှ စ်ခနစ်ဆယ်ပတ်လံ း
အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာ ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့် ယဒ မိ မ့ ျားကိ အဘယ်မ ကာလပတ် လံ း
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မသနားဘဲ ေနေတာ်မမည်နည်းဟ ေမးေလ ာက် ေသာ်၊

၁၃ ထာဝရဘရားသည်

ငါ ှ င့်ေြပာဆိ ေသာ ေကာင်း ကင်တမန်အား ေကာင်းေသာစကား၊
စကားြပန်ေြပာေတာ်မ၏။

ှ စ်သိမ့ ်ေစေသာ

၁၄ ငါ ှ င့် ေြပာဆိ ေသာ ေကာင်းကင်တမန်က လည်း၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ၍ ေ ကးေ ကာ်ရမည်မှာ၊
ငါသည် ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့် ဇိ အန်ေတာင်အဘိ ့ အလွ န် ကင်နာ ေသာစိ တ်အား ကီ း၏။ ၁၅
ငိ မ်ဝပ်စွာေနေသာ တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ အလွ န်အမျက်ထွက်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည်
ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ အနည်းငယ်အမျက်ထွက်ေသာအခါ သတိ ့သည် ဝိ င်း၍

ှ ဥ်းဆဲ က ပီ ။ ၁၆

ထိ ေ ကာင့် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေကျးဇး ပချင်ေသာစိ တ် ှ င့် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့
ငါြပန်လာ ပီ ။ ဤ မိ တ
့ ွ င် ငါ့အိမ်ကိ တည်ေဆာက်ရမည်။ မိ ရ့ ာကိ လည်း တိ င်းထွ ာရမည်ဟ၊
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ တဖန် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရ ဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ၍ ေ ကးေ ကာ်ရမည်မှာ၊ ငါ၏ မိ ့ ွာတိ ့သည်
အရပ်ရပ်၌ ှ ံ ့ြပား၍ စည်ပင် ကလိ မ့ ် မည်။ ထာဝရဘရားသည် ဇိ အန်ေတာင်သားတိ ့ကိ ှ စ်
သိ မ့ ်ေစဦ းမည်။ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ကိ ေ ွးေကာက်၍ ပစဦ းမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ တဖန်
ငါေမ ာ် ကည့်၍ ဦ းချိုေလးေချာင်းကိ ြမင်၏။ ၁၉ ငါ ှ င့် ေြပာဆိ ေသာ ေကာင်းကင်တမန်အား
လည်း၊ ထိ ဦးချိုတိ ့ကား အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးြမန်းေသာ်၊ ထိ ဦးချိုတိ ့သည် ယဒြပည်၊
ဣသေရလြပည်၊ ေယ ှ လင် မိ တ
့ ိ ့ကိ အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပားေစေသာ ဦ းချိုြဖစ်သည်ဟ
ြပန်ေြပာ၏။ ၂၀ ထာဝရဘရားသည်လည်း လက်သမားေလးဦ း တိ ့ကိ ြပေတာ်မ၏။ ၂၁
ငါကလည်း၊ ဤသတိ ့သည် အဘယ်အမကိ ပြခင်းငှ ါ လာပါသနည်းဟ ေမးေလ ာက်ေသာ်၊
ေကာင်း ကင်တမန်က၊ ထိ ဦးချိုတိ ့သည် အဘယ်သမ

ေမ ာ်၍ မ ကည့်ဝံ့ ေအာင်၊

ယဒြပည်သားတိ က
့ ိ ကွဲ ြပားေစေသာ ဦ းချိုြဖစ် က၏။ ဤလက်သမားတိ ့သည် ယဒြပည်သားတိ ့
ကိ ခိ မ်းေမာင်း၍၊ တပါးအမျိုး၏ ဦ းချိုတိ ့ကိ တ်ချေသာ သ ြဖစ် ကသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။

၂ တဖန် ငါေမ ာ် ကည့်၍၊ တိင်းစရာ ကိးကိ ကိင် ေသာ လတဦးကိ ြမင်လ င်၊

၂

အဘယ်အရပ်သိ့ သွ ားမည်နည်းဟ ထိ သအား ေမးေသာ်၊ ေယ ှ လင် မိ ့အလျားအနံ ကိ သိ လိ၍
မိ က
့ ိ တိ င်းြခင်းငှ ါ သွ ားသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၃ ငါ ှ င့်ေြပာဆိ ေသာ ေကာင်းကင်တမန်သည်
ထွ က်သွားေသာ်၊ အြခားေသာ ေကာင်းကင်တမန်သည် ကိ ဆိလျက်၊ ၄ သင်သည် ေြပး၍
ထိ လလင်ကိ ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ား လသတဝါတိ ရ စာန်တိ့သည် အလွ န်
များေသာေ ကာင့် ွာတိ ့၌ ေနရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၅ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်
မိ က
့ ိ ကာေသာမီ း မိ ့ ိ းြဖစ်မည်။ မိ အ
့ လယ်၌လည်း ငါသည် မိ ၏
့ ဘန်းအသေရြဖစ်မည်။
၆ အချင်းတိ ့၊ အချင်းတိ ့၊ ေြမာက်မျက် ှ ာအရပ်မှ ေြပးလာ ကေလာ့ဟ၊ ထာဝရဘရား
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မိ န့်ေတာ်မ၏။ မိ ဃ်း ေကာင်းကင်ေအာက်ေလးမျက် ှ ာတိ ့၌ သင်တိ့ကိ ငါ ှ ံ ့ြပား ေစ ပီ ဟ၊
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ဗာဗလန် မိ သ
့ မီ းထံ မှာေနေသာ အချင်းဇိ အန် သတိ ့သမီ း၊
အလွ တ်ေြပးေလာ့။ ၈ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊
သင်တိ့ကိ ဖျက်ဆီးေသာလမျိုးတိ ့ ှ ိ ရာ သိ ့ ဘန်းထင် ှ ား ပီ းမှ ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ သင်တိ့
ကိ ထိ ေသာသသည် မျက်ဆန်ေတာ်ကိ ထိ ေသာသြဖစ်၏။ ၉ သတိ ့ကိ ငါတိ က်၍ သတိ ့၏
က န်များသည် လယဖျက်ဆီး ကလိ မ့ ်မည်။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်
ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ အိ ဇိ အန်သတိ သ
့ မီ း၊ သီ ချင်းဆိ ၍
င်လန်း ေလာ့။ ငါလာ၍ သင့်အလယ်၌ေနမည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁
ထိ ကာလ၌ လမျိုးအများတိ ့သည် ထာဝရဘရား ဘက်သိ့ ဝင်စား၍ ငါ၏လြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။
သင့်အလယ် ၌ ငါေနမည်။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား သည် ငါ့ကိ သင့်ဆီ သိ့
ေစလတ်ေတာ်မသည်ကိ သင်သိရ လိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည် သန့် ှ င်းေသာ ြပည်၌
မိ မိ အဘိ ့ ယဒြပည်ကိ အေမွ ခံ၍ တဖန် ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ေ ွးချယ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၃
အိ လသတဝါအေပါင်းတိ ့၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ့ေတာ်၌ ငိ မ်ဝပ်စွာေန ကေလာ့။ သန့် ှ င်းေသာ
ကျိန်းဝပ် ရာဌာနေတာ်၌ ထေတာ်မ ပီ ။

၃ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း

ေယာ သည် ထာဝရ ဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ေ ှ ့၌

ရပ်ေနသည်ကိ၎င်း၊ စာတန်သည် ရန်ဘက် ပ၍ သ၏လက်ျာဘက်၌ ရပ်ေန သည်ကိ၎င်း
ငါ့အားြပေတာ်မ၏။

၂ ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ အိ စာတန်၊

ထာဝရဘရားသည် သင့်ကိ ဆံ းမေတာ်မပါ ေစေသာ။ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ေ ွးချယ် ပီ းေသာ
ထာဝရ ဘရားသည် သင့်ကိ ဆံ းမေတာ်မပါေစေသာ။ ဤသသည် မီ းထဲ က

တ်ေသာ

ထင်းစြဖစ်သည်မဟတ်ေလာဟ စာ တန်အား ဆိ ၏။ ၃ ေယာ သည် ညစ်

းေသာ

အဝတ်ကိ ဝတ်လျက်၊ ေကာင်းကင်တမန်ေ ှ မ့ ှ ာ ရပ်ေနသည်ြဖစ်၍၊ ၄ ေကာင်းကင်တမန်က၊
ညစ်

းေသာ အဝတ်ကိ ခ တ်ပယ် ကေလာ့ဟ မိ မိေ ှ မ့ ှ ာ ရပ်ေနေသာ အြခားသတိ ့ အား

ဆိ ၏။ ေယာ အားလည်း၊ သင့်အြပစ်ကိ ငါေြဖ ှ င်း ပီ ။ တင့်တယ်ေသာ အဝတ်ကိ
ဝတ်ေစမည်ဟ ဆိ ၏။

၅ ငါကလည်း၊ စင် ကယ်ေသာ ေပါင်းကိ သ၏ ေခါင်းေပ မှာ

တင် ကေစဟ ဆိ သည်အတိ င်း၊ စင် ကယ် ေသာေပါင်းကိ သ၏ေခါင်းေပ မှာ တင်၍ အဝတ်ကိ
ဝတ်ေစ က၏။ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် လည်း အနားမှာ ရပ်ေန၏။ ၆ တဖန်
ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်
ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ၍ ေယာ အား ပညတ်ထားသည်ကား၊ ၇ သင်သည် ငါ့လမ်းသိ ့လိက်၍
ငါ့ပညတ်တရားကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်လ င်၊ ငါ့အိမ်ကိ စီ ရင်ရေသာ အခွ င့ ်၊ ငါ့ တန်တိင်းတိ ့ကိ
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ေစာင့်ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ရပ်ေနေသာ သအချို တ
့ ိ ့ကိ၊ သင့်အား လမ်းြပရေသာ
သြဖစ်မည်အေ ကာင်း ငါခန့်ထားမည်။ ၈ အိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းေယာ ၊ သင့်ေ ှ မ့ ှ ာေန ေသာ
သင့်အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့်တကွ နားေထာင် ေလာ့။ သတိ ့သည် နိမိတ်လကဏာ ှ င့်ယှဥ်ေသာ
သြဖစ် က၏။ ငါ၏က န်တည်းဟေသာ အ ွ န့်ကိ ငါေပ ထွ န်း ေစမည်။ ၉ ေယာ ေ ှ မ့ ှ ာ
ငါထားေသာ ေကျာက်ကိ ကည့် ေလာ့။ ထိ ေကျာက်တခကိ မျက်စိခနစ်လံ း ကည့် လျက်
ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ထိ ေကျာက်ကိလည်း ငါထလပ်မည်။ တေန့ ြခင်းတွ င် ဤြပည်၏အြပစ်ကိ
ငါပယ် ှ င်းမည်ဟ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၀

ထိ ေန့၌ သင်တိ့သည် မိ မိတိ့ အိ မ်နီးချင်း တေယာက်ကိတေယာက် စပျစ်ပင်ေအာက်၊
သေဘာ သဖန်းပင်ေအာက်သိ့ ေခ ဘိ တ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၄ ငါ ှ င့်ေြပာဆိေသာ ေကာင်းကင်တမန်သည် ြပန်လာ၍၊ အိပ်ေပျာ်ေသာသကိ

ိးသကဲ့ သိ ့

ငါ့ကိ ိးလျက်၊ ၂ သင်သည် အဘယ်အရာကိ ြမင်သနည်းဟ ေမး လ င်၊ ငါက၊ အက ်ပ်သည်
ကည့် ၍ ေ အတိ ပီ းေသာ ဆီ းမီ းခံ ကိ ြမင်ပါ၏။ မီ းခံ တိ င်အဖျား၌ ဆီ အိးတလံ း၊
မီ းခွ က်ခနစ်လံ း၊ ဆီ အိး ှ င့် မီ းခွ က်ခနစ်လံ း ဆက်ေသာ

ပန်တံခနစ်တံ ှ ိ ပါ၏။

၃

ဆီ အိးလက်ျာဘက်၌ သံ လွ င်ပင်တပင်၊ လက်ဝဲ ဘက်၌ တပင်၊ မီ းခံ ကိ လမ်းမိ းေသာ
သံ လွ င်ပင် ှ စ်ပင် ှ ိ ပါသည်ဟဆိ ပီ းမှ၊

၄ ငါ ှ င့်ေြပာဆိ ေသာ ေကာင်းကင်တမန်အား၊

အက ်ပ်သခင်၊ ဤအရာတိ ့ကား အဘယ်အရာြဖစ်သ နည်းဟေမးေသာ်၊ ၅ ငါ ှ င့်ေြပာဆိ ေသာ
ေကာင်းကင်တမန်က၊ ဤအရာတိ ့ကား၊ အဘယ်အရာြဖစ်သည်ကိ နားမလည် သေလာဟ
ေမးလ င်၊ အက ်ပ်နားမလည်ပါသခင်ဟ ေလ ာက်၏။ ၆ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊
ေဇ ဗေဗလသိ ့ ေရာက်လာေသာ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ဟ မကား၊ ဤအမသည်
ဗိ လ်ေြခအားြဖင့်မဟတ်၊ အာဏာ တန်ခိးအားြဖင့်မဟတ်၊ ငါ့ဝိညာဥ်အားြဖင့် ြဖစ်လိမ့ ်မည် ဟ
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၇ အိ ေတာင် ကီ း၊ သင်သည်
အဘယ်သိ့နည်း။ ေဇ ဗေဗလေ ှ မ့ ှ ာ ညီ ေသာအရပ် ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ လ များတိ ့က၊
ေကျးဇးေတာ် ှ ိ ပါေစေသာ။

ေကျးဇးေတာ် ှ ိ ပါ

ေစေသာဟ

ေ ကးေ ကာ်လျက်၊

ထိ မင်းသည် တိ က်ေထာင့် အထွ ဋ်ေကျာက်ကိ တင်ထားရလိ မ့ ်မည်။

၈ တဖန်

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာသည်ကား၊ ၉ ေဇ ဗေဗလသည်
ဤအိ မ်ေတာ်အြမစ်ကိ ချ ထား ပီ ။ သသည်လည်း လက်စသတ်ရလိ မ့ ်မည်။ ေကာင်း
ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေစလတ်ေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့
သိ ရ ကလိ မ့ ် မည်။ ၁၀ အမငယ် ပေသာ ေန့ရက်ကိ အဘယ်သသည် မထီ မဲ့ြမင် ပရသနည်း။

ဇာခရိ

1507

ချိန် ကိ းသည် ေဇ ဗေဗလလက် ၌ ှ ိ သည်ကိ ထိ ခနစ်ပါးတိ ့သည် ြမင်၍ ဝမ်းေြမာက် က
လိ မ့ ်မည်။ ထိ ခနစ်ပါးတိ ့ကား၊ ေြမ ကီ းတြပင်လံ းတွ င် ေတာင်ေြမာက်ေြပးတတ်ေသာ၊
ထာဝရဘရား၏မျက်စိ ေတာ်များြဖစ်သတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၁ ငါကလည်း၊

မီ းခံ လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်၌ ှ ိ ေသာ ထိ သံလွ င်ပင် ှ စ်ပင်ကား အဘယ်သိ့နည်းဟ၍
၎င်း၊

၁၂

ဆီ ှ စ်ရာေ စက် ှ စ်ခအားြဖင့်၊

ထိ သံလွ င်ကိင်း ှ စ်ကိင်းကား
၁၃

ေကာင်းကင်တမန်က၊

အက ်ပ်နားမလည်ပါသခင်

အဘယ်

မိ မိတိ့ဆီကိ

သိ ့နည်းဟ၍၎င်း

ထိ အကိ င်းတိ ့ကိ
ဟ

နား

ေလ ာက်၏။

၁၄

သွ န်းေလာင်းေသာ
ေမးေလ ာက်ေသာ်၊

မလည်သေလာဟေမးလ င်၊
ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊

ထိ အကိ င်းတိ ့သည် ေြမ ကီ းတြပင်လံ းကိ အစိ းပိ င်ေတာ်မေသာ အ ှ င်၏ ေ ှ ေတာ်
့
၌
ရပ်ေနေသာ ဘိ သိက်ခံသ ှ စ်ပါးြဖစ်သည်ဟ ဆိ ၏။

၅ တဖန်

ငါေမ ာ် ကည့်၍၊

ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊

ပျံဝဲလျက် ှ ိ ေသာ
သင်သည်

စာ

အဘယ်

ေစာင်ကိ

ြမင်၏။

အရာကိ

ြမင်သနည်းဟ

၂

ေမးလ င်၊ ပျံဝဲလျက် ှ ိ ေသာ စာေစာင်ကိ ြမင်ပါ၏။ အလျားအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊ အနံ
အေတာင်တဆယ် ှ ိ ပါသည်ဟ ေလ ာက်၏။ ၃ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ထိ စာေစာင်သည်
တြပည်လံ းကိ

ှ ံ ့ြပားေသာ

ကျိန်ြခင်းြဖစ်၏။

ခိ းတတ်ေသာ

သ ှ ိ သမ တိ ့သည်၊

ထိ စာေစာင်တဘက်၌ ပါသည်အတိ င်း ပယ်ြဖတ်ြခင်းကိ ခံ ရ ကမည်။ အကျိန်ရဲေသာ
သ ှ ိ သမ တိ ့သည်၊ ထိ စာေစာင်တဘက်၌ ပါသည်အတိ င်း ပယ် ြဖတ်ြခင်းကိ ခံ ရ ကမည်။ ၄
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ငါထတ်ေဘာ်မည်။

ခိ း

ထာဝရဘရားမိ န့်
တတ်ေသာ

ေတာ်မသည်ကား၊

သ၏အိ မ်ထဲသိ့၎င်း၊

ထိ စာေစာင်ကိ

ငါ့နာမကိ

တိ င်တည်၍

မမှန်ေသာကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေသာသ၏ အိ မ်ထဲသိ့၎င်း ဝင်၍ ေနရာကျသြဖင့်၊ သစ်သားများ၊
ေကျာက်များ ှ င့် တကွ ထိ အိမ်ကိစားလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ တဖန် ငါ ှ င့်ေြပာဆိ ေသာ
ေကာင်းကင်တမန်

သည်

ေလာ့ဟ ငါ့အားဆိ လ င်၊

ထွ က်၍၊

ယခထွ က်လာေသာအရာကိ

ေမ ာ် ကည့်

၆ ထိ အရာကား အဘယ်အရာနည်းဟ ငါေမး ေသာ်၊

ထိ အရာသည် ထွ က်သွားေသာ ဧဖာြဖစ်သည်ဟ၍ ၎င်း၊ ထိ အရာသည် တြပည်လံ း၌
သတိ ့၏အ ကံ အစည်ြဖစ် သည်ဟ၍၎င်း ဆိ ၏။ ၇ ခဲ အခွ က်တဆယ်ကိလည်း အထက်သိ့
ချီ

ေြမာက်၍

မိ န်းမတေယာက်သည်

ဧဖာထဲ ၌

ထိ င်သည်ကိ

ငါြမင်၏။

၈

ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ထိ မိန်းမသည် ဒစ ိ က်အြပစ်ြဖစ်၏ဟဆိ လျက်၊ သ့ကိ ဧဖာထဲ ကိ
ချထား ၍ ဧဖာအဝေပ မှာ ခဲ ြပားကိ တင်ေလ၏။

၉ တဖန်

ငါေမ ာ် ကည့်၍၊

ေတာငန်း၏အေတာင် ကဲ့ သိ ့၊ အေတာင် ှ ိ ေသာ မိ န်းမ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်၊ အေတာင်တိ့၌
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ဝိ ညာဥ်ပါလျက် ထွ က်လာ၍၊ ထိ ဧဖာကိ ေြမ ကီ း ှ င့် မိ ဃ်းေကာင်းကင်စပ် ကားသိ ့
ချီသွား က၏။

၁၀ ထိ ဧဖာကိ အဘယ်သိ့ ချီသွား ကသနည်းဟ ငါ ှ င့် ေြပာဆိ ေသာ

ေကာင်းကင်တမန်အား ငါေမးေသာ်၊

၁၁

ှ ိ နာြပည်၌ ဧဖာအဘိ ့ အိ မ်ေဆာက်ြခင်းငှ ါ

ချီသွား က၏။ ထိ ြပည်၌ သ၏ခံ ေပ မှာ တင်ထား၍ ေနရာချ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ၏။

၆ တဖန်

ငါေမ ာ် ကည့်၍၊

ရထားေလးစီ းထွ က်လာ၏။
တတိ ယရထား၌ြမင်းြဖူ၊

ေ ကးဝါြဖင့်

ပီ းေသာ

ေတာင် ှ စ်လံ း ကားမှ

၂ ပဌမရထား၌ ြမင်းနီ၊ ဒတိ ယရထား၌ ြမင်းနက်၊

စတတရထား၌

ခွ န်

အား ကီ းေသာ

၃

ြမင်းကျားတိ ့သည်

ကလျက် ှ ိ က၏။ ၄ အက ်ပ်သခင်၊ ထိ ရထားတိ ့ကား အဘယ်သိ့ နည်းဟ ငါ ှ င့်ေြပာဆိ ေသာ
ေကာင်းကင်တမန်အား ငါေမးေသာ်၊

၅ ေကာင်းကင်တမန်က၊ ထိ ရထားတိ ့သည်၊

ေြမ ကီ းတြပင်လံ းကိ အစိ းပိ င်ေတာ်မေသာ အ ှ င်၏ေ ှ ့ေတာ်၌ ရပ်ေနရာမှ ထွ က်သွားေသာ
မိ ဃ်းေကာင်းကင် ေလ

ေလးပါးြဖစ်၏။ ၆ ကေသာ ြမင်းနက်တိ့သည် ေြမာက်ြပည်သိ့ သွ ား

က၏။ ြမင်းြဖူတိ ့သည် ြမင်းနက်ေနာက်သိ့ လိ က် က၏။ ြမင်းကျားတိ ့သည် ေတာင်ြပည်သိ့
သွ ား က၏ဟ ဆိ ၏။

၇ ခွ န်အား ကီ းေသာ ြမင်းတိ ့သည် ထွ က်၍၊ ေြမ

ကီ းေပ မှာ

ေတာင်ေြမာက်သိ့ လှ ည့်လည်ြခင်းငှ ါ အား ထတ် က၏။ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သွ ား၍
ေြမ ကီ း ေပ မှာ ေတာင်ေြမာက်သိ့ လှ ည်လည် ကေလာ့ ဟဆိ သည် အတိ င်း၊ သတိ ့သည်
ေြမ ကီ းေပ မှာ ေတာင်ေြမာက်သိ့ လှ ည့်လည် က၏။ ၈ ေကာင်းကင်တမန်သည်လည်း ငါ့ကိ
ေခ ၍၊ ကည့်ေလာ့။ ေြမာက်ြပည်သိ့ သွ ားေသာ ြမင်းတိ ့သည် ငါ့အမျက်ကိ ေြမာက်ြပည်၌
တည်ေစ က ပီ ဟ ဆိ ၏။ ၉ တဖန် ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့

ေရာက်လာသည်ကား၊ ၁၀ အရင်သိမ်းသွ ားြခင်းကိ ခံ ရ၍ ယခ ဗာဗလန် မိ မ့ ှ ြပန်လာေသာ
ေဟလဒဲအမျိုး၊ ေတာဘိ ယအမျိုး၊ ေယဒါယအမျိုးအချို ့တိ့ကိ ေခ ၍၊ တေန့ြခင်းတွ င်
ေဇဖနိ၏သားေယာ ှ ိ အိမ်သိ့
လပ် ပီ းလ င်

ေယာဇ

သွ ား ပီ းေသာ်၊

ဒက်သား

၁၁

ေ ေငွ တိ့ကိ

ယ၍

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းေယာ ၏

သရဖကိ

ေခါင်းေပ မှာ

တင်ေလာ့။ ၁၂ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိ န့်ေတာ်ကိ ထိ သအား
ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ အ ွ န့်အမည် ှ ိ ေသာ သကိ ကည့် ေလာ့။ မိ မိေဒသအရပ်၌ ေပါက်၍
ထာဝရဘရား၏ဗိ မာန်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၃ ထာဝရဘရား၏ဗိ မာန်ေတာ်ကိ
တည်ေဆာက် ပီ းလ င်၊ ဘန်း ကီ း၍ မိ မိရာဇပလင်ေပ မှာ ထိ င်လျက် စိ းစံ လိ မ့ ်မည်။
ရာဇပလင်
မိ ဿဟာယ

ေတာ်

ေပ မှာ

ပဋိ ညာဥ်ကိ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်လည်း
ဖွဲ ့ က

လိ မ့ ်မည်။

ြဖစ်၍၊
၁၄

ထိ ှ စ်ပါးတိ ့သည်

ထိ သရဖသည်ေဟလင်၊

ေတာဘိ ယ၊ ေယဒါယ၊ ေဇဖနိ၏သား ဟင်တိ့အဘိ ့၊ ထာဝရဘရား၏ ဗိ မာန် ေတာ်၌
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သက်ေသြဖစ်ရမည်။ ၁၅ ေဝးေသာ သတိ ့သည်လည်းလာ၍ ထာဝရဘရား၏ ဗိ မာန်ေတာ်၌
တည်ဆာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င် ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ

သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေစလတ် ေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့သည်
သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏အမိ န့်ေတာ်ကိ

ေစ့ေစ့နားေထာင်လ င်၊

ဤသိ ့

ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။

၇ ဒါရိမင်း ကီးနန်းစံ ေလး ှ စ်၊

ခိ သလမည်ေသာ

နဝမလေလးရက်ေန့တွင်၊

၂

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆေတာင်းြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ၃ ှ စ်ေပါင်းများစွ ာ ပသကဲ့ သိ ့ ပဥမလတွ င်
ငိ ေ ကး၍ ခိ းြခံ စွ ာ ကျင့်ရပါမည်ေလာဟ ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၏
အိ မ်ေတာ်၌ ှ ိ ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ င့် ပေရာဖက်တိ့အား ေမးေလ ာက်ြခင်းငှ ါ ၎င်း၊ ှ ေရဇာ၊
ေရဂေမလက် ှ င့် သတိ ့လများကိ ဘရား သခင်၏အိ မ်ေတာ်သိ့ ေစလတ် ကေသာအခါ၊ ၄
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ေရာက်လာ၍၊

၅

ထာဝရဘရား၏

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့ ှ င့်

တ်ကပတ်ေတာ်သည်
ြပည်သြပည်သား

ငါဇာခရိ သိ့

အေပါင်းတိ ့အား

သင်ဆင့်ဆိ ရမည်မှာ၊ အ ှ စ်ခနစ်ဆယ် ပတ်လံ း သင်တိ့သည် ပဥမလ ှ င့် သတမလတွ င် အစာ
ေ ှ ာင်၍

ငိ ေ ကးြမည်တမ်းေသာအခါ၊

ငါ့အားအစာေ ှ ာင် ကသေလာ။

၆

အကယ်စင်စစ်

ငါ့အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း

စားေသာက်ေသာအခါ၌လည်း

ကိ ယ်အလိ

အေလျာက်စားေသာက် ကသည်မဟတ်ေလာ။ ၇ ေယ ှ လင် မိ မ့ ပျက်၊ စည်ပင်၍ ပတ်လည်၌
ှ ိ ေသာ မိ ့ ွာ၊ ေတာင်မျက် ှ ာအရပ် ှ င့် ေြမညီ ေသာ အရပ်၌ လများေသးေသာအခါ၊
ေ ှ းပေရာဖက်တိ့ြဖင့်

ထာဝရဘရားေ ကးေ ကာ်ေတာ်မေသာ

အမိ န့်ေတာ်

ြပည့်စံ ပီ မဟတ်ေလာဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည်
ဇာခရိ သိ့ ေရာက်လာသည်ကား၊

၉ တရားအမကိ

တရားသြဖင့် စီ ရင် ကေလာ့။

သနားြခင်းက ဏာစိ တ် ှ င့် တေယာက်ကိ တေယာက် ေကျးဇး ပ ကေလာ့။

၁၀

မိ ဘမ ှ ိ ေသာသ၊ မတ်ဆိးမ၊ တက န်းတ ိင်ငံ သား၊ ဆင်းရဲ သားကိ မ ှ ဥ်းဆဲ က ှ င့်။
တေယာက်ကိ တေယာက် မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ မ ကံ က ှ င့်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မေသာ် လည်း၊ ၁၁ သတိ ့သည် နားမေထာင်ဘဲလွတ်ေအာင် န်း က
၏။ မ ကားေစြခင်းငှ ါ နားကိ ပိ တ် က၏။ ၁၂ တရားစကားကိ ၎င်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရား၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ေ ှ းပေရာဖက်တိ့ြဖင့် ထားေတာ်မေသာစကားကိ ၎င်း
သတိ ့သည် မ ကားေစ ြခင်းငှ ါ၊ မိ မိတိ့ ှ လံ းကိ စိ န်ေကျာက်ကဲ့သိ ့ မာေစ က၏။ ထိ ေ ကာင့်၊
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား သည် အလွ န်အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။

၁၃

ငါဟစ်ေခ ၍ သတိ ့သည် နားမေထာင်သကဲ့ သိ ့၊ တဖန် သတိ ့သည် ဟစ်ေခ ၍ ငါလည်း
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နားမေထာင်ဘဲ ေန ပီ ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မ၏။ ၁၄
သတိ ့မသိ ေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ ့တွင် ေလေဘွ တိ က်၍ ငါလင့် ပီ ။ ထိ ေ ကာင့်၊ သတိ ့
ြပည်သည် လဆိ တ် ညံ လျက် ှ ိ ၍ အဘယ်သမ မသွ ားမလာ။ သာယာေသာ ြပည်သည်
သတ်သင်ပယ် ှ င်းရာြဖစ်ေလ ပီ တကားဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။

၈ တဖန် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့
ေရာက်လာ၍၊ ၂ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်
ဇိ အန်ေတာင်အဘိ ့ အလွ န် စိ တ်အား ကီ း ပီ ။ အလွ န်အမျက်ထွက်၍ သ့အဘိ ့ စိ တ်
အား ကီ း ပီ ။ ၃ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊ ဇိ အန်ေတာင်သိ့
ငါြပန်လာ ပီ ။ ေယ

ှ လင် မိ ထ
့ ဲ မှာ ေနမည်။ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ သမာ မိ ဟ
့ ၍ ၎င်း၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၏ ေတာင် ေတာ်ကိ သန့် ှ င်းေသာေတာင်ဟ၍၎င်း
သမတ် ကလိ မ့ ် မည်။ ၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊
အိ ေသာ ေယာက်ျားမိ န်းမ၊ အသက် ကီ း ၍ ေတာင်ေဝးကိ င်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်
ေယ ှ လင် မိ လ
့ မ်းတိ ့၌ ေန ကေလဦ းမည်။ ၅ မိ လ
့ မ်းတိ ့သည်လည်း ကစားေသာ သငယ်
ေယာက်ျားမိ န်းမတိ ့ ှ င့် အြပည့် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ တဖန် မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ အမသည်
ယခ ကာလတွ င် ကျန် ကင်းေသာ ဤလတိ ့ မျက်ေမှာက်၌ အံ့ သဘွ ယ်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊
ငါ့မျက်ေမှာက်၌

အံ့ သဘွ ယ်

ြဖစ်ရာသေလာဟ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရ

ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊
ငါ၏လတိ ့ကိ အေ ှ ့ြပည်မှ၎င်း၊ အေနာက်ြပည်မှ၎င်း ငါကယ်တင်၍၊ ၈ ေဆာင်ခဲ့သြဖင့်
သတိ ့သည် ေယ ှ လင် မိ ထ
့ ဲ မှာ ေနရ ကလိ မ့ ်မည်။ သစာတရား ှ င့် ေြဖာင့်မတ်ြခင်း
တရားအားြဖင့်၊ သတိ ့သည် ငါ၏လြဖစ်၍ ငါသည်လည်း သတိ ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။
၉ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်ြခင်းငှ ါ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏ အိ မ်ေတာ် တိ က်ြမစ်ကိ
ချေသာကာလ၌ ှ ိ ေသာ ပေရာဖက်တိ့ ေဟာ ေြပာေသာ ဤစကားကိ ယခကာလ၌ ကားေသာ
သတိ ့၊ သင်တိ့လက်ကိ အား ကီ းေစ ကေလာ့။

၁၀ ထိ ကာလအထက်၌ လခံ ရေသာ

အကျိုးမ ှ ိ ။ တိ ရ စာန်ခံရေသာအကျိုးမ ှ ိ ။ ထွ က်ဝင်ေသာ သတိ ့သည် ရန်သ ှ ိ ေသာေ ကာင့်
ချမ်းသာမရ က။ ငါသည် လ အေပါင်းတိ က
့ ိ တေယာက် ှ င့်တေယာက် ရန်ဘက်ြဖစ်ေစ ၏။ ၁၁
ယခမကား၊ ကျန် ကင်းေသာ ဤလတိ ့၌ ငါသည် အရင်ကဲ့သိ ့မ ပဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရ ဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ မျိုးေစ့ကိ ငိ မ်ဝပ်စွာ ကဲ ရလိ မ့ ်မည်။ စပျစ်ပင် သည်
အသီ းကိ ၎င်း၊ ေြမသည် မိ မိစီးပွ ားကိ ၎င်း၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင် သည် ှ င်းရည်ကိ၎င်း၊ ေပးရ
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လိ မ့ ်မည်။ ကျန် ကင်းေသာ ဤလတိ ့သည် ဤအရာအလံ း စံ တိ ့ကိ ရတတ်ေစြခင်းငှ ါ
ငါ ပမည်။ ၁၃ အိ ယဒအမျိုး ှ င့် ဣသေရလအမျိုးတိ ့၊ သင်တိ့ သည် တပါးအမျိုးတိ ့တွင်
ကျိန်ဆဲရာြဖစ်ဘးသကဲ့ သိ ့၊ ေကာင်း ကီ းခံ ရာြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ငါကယ်တင်မည်။ မစိ းရိ မ် ဘဲ
လက်အား ကီ း ကေလာ့။ ၁၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊
သင်တိ့၏ ဘိ းေဘးတိ ့သည် ငါ့အမျက် ကိ

ိးေဆာ် ကေသာအခါ အြပစ် ပမည်ဟ

ငါသည် ေနာင်တမရဘဲ ကံ သကဲ့ သိ ့၊ ၁၅ တဖန် ယခကာလ၌ ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့် ယဒ
အမျိုးကိ ေကျးဇး ပမည်ဟ ငါ ကံ ြပန်၏။ မစိ းရိ မ် က ှ င့်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၆ သင်တိ့ ကျင့်ရမည်အကျင့်ဟမကား၊ သင်တိ့ ှ ိ

သမ သည် တေယာက် ှ င့်တေယာက်မှန်ေသာ စကားကိ ေြပာ ကေလာ့။ မိ တ
့ ံ ခါးဝမှာ
ေြဖာင့်မတ်စွာ စီ ရင်၍၊ တရားေတွ ့သည်အမကိ ငိ မ်းေစြခင်းငှ ါ ဆံ းြဖတ် က

ေလာ့။ ၁၇

တေယာက်ကိတေယာက် အဘယ်သမ မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ မ ကံ က ှ င့်။ မမှန်ေသာ
ကျိန်ဆိ ြခင်းကိ မ ှ စ်သက် က ှ င့်။ ထိ သိ့ေသာ အမ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ငါမန်းသည်ဟ ထာဝရဘရား
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ တဖန် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်
ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၁၉ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊
စတတလတွ င် အစာေ ှ ာင်ြခင်း၊ ပဥမ လတွ င် အစာေ ှ ာင်ြခင်း၊ သတမလတွ င် အစာေ ှ ာင်
ြခင်း၊ ဒသမလတွ င် အစာေ ှ ာင်ြခင်းတိ ့သည် ယဒအမျိုး ဝမ်းေြမာက် င်လန်း၍ ပွဲ လပ်ရာ
ကာလြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား၊ ငိ မ်ဝပ်ြခင်းတရားကိ ှ စ်သက် ကေလာ့။
၂၀ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊ များစွ ာေသာ

မိ သ
့ ွာသား၊ လအမျိုး မျိုးတိ ့သည် လာ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ မိ တ
့ မိ ့၌ေနေသာ သသည်
အြခား မိ တ
့ မိ ့၌ ေနေသာ သတိ ့ဆီသိ့ သွ ား၍၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆေတာင်းြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာ ဝရဘရားကိ ှ ာြခင်းငှ ါ၎င်း ဧကန်အမှန် သွ ား ကကန်အ့ံ ။
ငါလည်း သွ ားမည်ဟ ေခ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ ကီ းေသာ တိ င်း ိင်ငံသား၊ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည်
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားကိ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ာ၍၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌
ဆေတာင်းြခင်းငှ ါ လာ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၃ ထိ ကာလ၌ ဘာသာအသီ းအသီ းကိ ေြပာတတ်
ေသာ လအမျိုးမျိုးတိ ့တွင် တကျိပ်ေသာ လတိ ့သည်။ ယဒ လြဖစ်ေသာ သ၏အဝတ်စွန်းကိ
ကိ င်လျက်၊ ဘရားသခင် သည် သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မသည်ဟ အက ်ပ်တိ့သည် ကားသိ ၍၊
သင်တိ့ ှ င့်အတ လိ က်ပါမည်ဟ ဆိ ကလိ မ့ ် မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား
မိ န့် ေတာ်မ၏။
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၉ ထာဝရဘရား၏ဗျာဒိတ်
သင့်ေရာက်ေပ၏။

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဟာဒရက်ြပည် ှ င့် ဒမာသက် မိ ့၌

ထာဝရဘရားသည်

အ ယ်အေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း ကည့် လျက်

လမျိုးကိ ၎င်း၊
ှ ိ ေတာ်မ၏။

ဣသေရလအမျိုး

၂ ထိ ြပည် ှ င့် နီးစပ်ေသာ

ဟာမတ်ြပည်၌၎င်း၊ တ မိ သ
့ ည် လိ မာေသာေ ကာင့် ထိ မိ ့ ှ င့် ဇိ ဒန် မိ ့၌၎င်း သင့်ေရာက်ေပ၏။
၃ တ မိ သ
့ ည် မိ မိအဘိ ့ ရဲ တိက်ကိ တည်ေဆာက် ၍၊ ေငွ ကိ ေြမမန့်ကဲ့သိ ့၎င်း၊

ေ စင်ကိလမ်း၌ ှ ိ ေသာ ွံ ့ ကဲ့ သိ ့၎င်း စပံ ေသာ်လည်း၊ ၄ ထာဝရဘရားသည် သတပါးလက်သိ့
သ့ကိအပ် ၍၊ သ့ခွန်အားကိ ပင်လယ်ထဲသိ့ ချေတာ်မသြဖင့်၊

မိ ့ သည် မီ းြဖင့်

က မ်းေလာင်လိမ့ ်မည်။ ၅ ထိ အမကိ အာ ှ ေကလန် မိ သ
့ ည် ြမင်၍ ေ ကာက်လိမ့ ်မည်။
ဂါဇ မိ သ
့ ည် ြမင်၍ အလွ န်တန်လပ် လိ မ့ ်မည်။ ဧ ကန် မိ လ
့ ည်း ေြမာ်လင့်၍ အ ှ က်ကွဲေသာ
ေ ကာင့် ထိ အတြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ဂါဇမင်း ကီ းသည် ဆံ းလိ မ့ ် မည်။ အာ ှ ေကလန် မိ သ
့ ည်လည်း
အစိ းမရ။ ၆ အာဇတ် မိ ့၌ တက န်းတ ိင်ငံသားတိ ့သည် ေန ကလိ မ့ ်မည်။ ဖိ လိတိ အမျိုး၏
မာနကိ လည်း ငါချိုးဖဲ့ မည်။ ၇ သစားေသာ အေသွ းကိ သ၏ပစပ်ထဲမှ၎င်း၊ သကိ က်ေသာ
ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်တိ့ကိ သ၏သွ ား ကားမှ၎င်း ငါ တ်ပယ်မည်။ ကျန် ကင်းေသာသသည်လည်း ငါတိ ့
ဘရားသခင်အဘိ ့ ကျန် ကင်း၍၊ ယဒြပည်၌ မင်းကဲ့ သိ ့ ေနလိ မ့ ်မည်။ ဧ ကန် မိ သ
့ ားလည်း
ေယဗသိ လကဲ့ သိ ့ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။
ေတာ်ပတ်လည်၌ တပ်ချမည်။

၈ အဘယ်ရန်သမ

မထွ က်မဝင်ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါ့အိမ်

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသသည် ငါ့ လတိ ့ကိ ေနာက်တဖန် မ ှ ိပ်နင်းရ။

အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် ယခ ကိ ယ်တိင် ကည့်၍ ြမင် ပီ ။

၉ အိ ဇိအန်သတိ ့သမီ း၊

အလွ န်ဝမ်းေြမာက်ေလာ့။ အိ ေယ ှ လင် မိ သ
့ တိ ့သမီ း၊ ေ ကးေ ကာ် ကေလာ့။ တရားသြဖင့်
စီ ရင်၍ ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေသာ သခင်၊ သင်၏အ ှ င်မင်း ကီ းသည် ြမည်းမ ှ င့် ြမည်း
ကေလးကိ စီ း၍

းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ေသာ စိ တ် ှ င့် သင် ှ ိ ရာသိ ့

ကလာေတာ်မသည်ကိ

ကည့် ေလာ့။ ၁၀ ငါသည် ဧဖရိ မ်ြပည်၌ ရထားကိ ၎င်း၊ ေယ

ှ လင် မိ ့၌ ြမင်းကိ ၎င်း

ပယ်ြဖတ်မည်။ စစ်ေလးကိ လည်း ပယ်ြဖတ်မည်။ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် စစ် ငိ မ်းမည်
အေ ကာင်းကိ ထိ အ ှ င်သည် မိ န့်ေတာ်မမည်။ အာဏာ ေတာ်လည်း ပင်လယ်တပါးမှသည်
ပင်လယ်တပါးတိ င် ေအာင်၎င်း၊ ြမစ်မှသည် ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင်၎င်း တည်လိမ့ ်မည်။ ၁၁
သင်၏အမမကား၊ ချုပ်ထားလျက် ှ ိ ေသာ သင် ၏လတိ ့ကိ၊ ေရမ ှ ိ ေသာ ေြမတွ င်းထဲ က၊
သင် ှ င့် ဖွဲ ့ေသာ ပဋိ ညာဥ်အေသွ းေ ကာင့် ငါကယ်လတ်မည်။ ၁၂ အချုပ်ခံ၍ ေြမာ်လင့်ေသာ
သတိ ့၊ ရဲ တိက်သိ့ ြပန်လာ ကေလာ့။ ငါသည် ှ စ်ဆေသာ ေကျးဇးကိ ပဦ း မည်ဟ ယေန့ပင်
ေြပာထား၏။ ၁၃ ယဒေလးကိ ငါတင်၍၊ ဧဖရိ မ်ေလးကိ ဆွဲ ငင် လျက်၊ ဇိ အန်သားတိ ့ကိ
ေဟလသသားတိ ့တဘက်၌

ဇာခရိ
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ထာဝရဘရားသည် သတိ ့အေပ မှာ ထင် ှ ား ေတာ်မ၍၊ ြမားေတာ်သည် လ ပ်စစ်ြပက်သကဲ့ သိ ့
ေြပး လိ မ့ ်မည်။ အ ှ င်ထာဝရဘရားသခင်သည် တံ ပိ းမတ်၍၊ ေတာင်ေလေဘွ တိ့ ှ င့်
ကသွ ားေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၁၅

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားသည်

သတိ ့ကိ ကွ ယ်ကာေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့သည် ကိ က်စား၍ လက်လဲ ေကျာက်တိ့ကိ
ေကျာ်နင်း ကလိ မ့ ်မည်။ ေသာက် ပီ း လ င်၊ စပျစ်ရည် ှ င့် ဝသကဲ့ သိ ့ ေ ကးေ ကာ် ကလိ မ့ ်မည်။
အင်တံ ကဲ့ သိ ့၎င်း၊
ထိ ေန့၌

ယဇ် ပလင်ေထာင့်ကဲ့ သိ ့၎င်း

သတိ ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား

ြပည့်ဝ က
သည်

လိ မ့ ်မည်။

မိ မိလတိ ့ကိ

၁၆

သိ းစကဲ့ သိ ့

ကယ်တင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့သည် ေြမေတာ်၌ ထင် ှ ားေသာ သရဖမျက်မွန်ကဲ့သိ ့
ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ေကျးဇးေတာ်သည် အလွ န် ကီ းစွ တကား။ ဂဏ် အသေရေတာ်လည်း
အလွ န် ကီ းစွ တကား။ ဆန်စပါးသည် လလင်တိ့ကိ၎င်း၊ စပျစ်ရည်သစ်သည် အပျိုမတိ ့ကိ၎င်း
တိ းပွ ားများြပားေစလိ မ့ ်မည်။

၁၀ ေနာက်မိဃ်း ွာရာကာလတွင် မိဃ်း ွာေစမည် အေ ကာင်း၊ ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၌
ဆေတာင်း ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် လ ပ်စစ်ကိြပင်ဆင်၍ များစွ ာ မိ ဃ်း ွာေစသြဖင့်၊
ခပ်သိမ်းေသာလတိ ့အဘိ ့ လယ်ြပင်၌ အပင် ေပါက်ေစေတာ်မမည်။ ၂ ေတရပ် ပ်တတိ ့သည်
အနတစကားကိ ေြပာ က၏။ ပေရာဖက်လပ်ေသာ သတိ ့သည် မသာ

ပါ ံ ကိ ြမင်၍၊

မမှန်ေသာ အိ ပ်မက်ကိ ေဟာေြပာ က၏။ အချည်း ှ ီး ှ စ်သိမ့ ်ေစ က၏။ ထိ ေ ကာင့်၊
သိ းစကဲ့ သိ ့ လည် သွ ား၍ သိ းထိ န်းမ ှ ိ ေသာေ ကာင့် ဆင်းရဲ ခံရ က၏။ ၃ သိ းထိ န်းတိ ့ကိ
ငါအမျက်ထွက်၍၊ ဆိ တ်ထီးတိ ့ကိ စစ်ေ ကာသြဖင့်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ
ဘရားသည် မိ မိသိးစယဒအမျိုးကိ အ ကည့်အ ကလာ ၍၊ ဘန်းေတာ်ကိ ေဆာင်ေသာ
စစ်တိက်ြမင်းကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ေစ ေတာ်မမည်။ ၄ ထိ အမျိုးထဲ က တိ က်ေထာင့်အြမစ်ေကျာက်၊
တံ စိ ့၊ စစ်တိက်ေလး၊ မင်းြဖစ်ေသာ လအေပါင်းတိ ့သည် ထွ က် ကလိ မ့ ်မည်။ ၅ သတိ ့သည်
စစ်တိက်ရာတွ င် လမ်း၌ ှ ိ ေသာ ံ ့ကိနင်းေသာ စစ်သရဲ ကဲ့သိ ့ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရ ဘရား၏
ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ ရေသာေ ကာင့်၊ စစ်တိက်၍ ြမင်းစီ းသရဲ တိ့ကိ အ ှ က်ခွဲ ကလိ မ့ ်မည်။ ၆
ယဒအမျိုးကိ လည်း ငါခိ င်ခ့ံ ေစမည်။ ေယာသပ် အမျိုးကိ လည်း ငါကယ်တင်မည်။ သတိ ့ကိ
သနားစံ မက် ေသာေ ကာင့် ေနရာချမည်။ သတိ ့သည် ှ င်ထတ်ြခင်းကိ မခံ ဘးသကဲ့ သိ ့
ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ငါသည် သတိ ့၏ဘရား သခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၍ သတိ ့စကားကိ
နားေထာင် မည်။ ၇ ဧဖရိ မ်အမျိုးသားတိ ့သည် သရဲ ကဲ့သိ ့ ြဖစ်၍၊ စပျစ်ရည် ှ င့်ဝသကဲ့ သိ ့
ဝမ်းေြမာက် ကလိ မ့ ်မည်။ သား ေြမးတိ ့သည် ြမင်လျက် ဝမ်းေြမာက်၍၊ ထာဝရဘရားကိ
အမှီ ပလျက် င်လန်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၈ သတိ ့ကိ ငါ ိးေဆာ်၍ စေဝးေစမည်။ သတိ ့သည်

ဇာခရိ
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ငါ၏ေ ွး တ်ြခင်းကိ ခံ ရေသာအားြဖင့်၊ အရင်များြပား သကဲ့ သိ ့ တဖန် များြပား ကလိ မ့ ်မည်။
၉ သတိ ့ကိ

တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင်

မျိုးေစ့ကဲ့ သိ ့ ငါ ကဲ သြဖင့်၊ ေဝးေသာြပည်၌

ငါ့ကိေအာက်ေမ့၍၊ သား ေြမးတိ ့ ှ င့်တကွ အသက် ှ င်လျက် ြပန်လာ ကလိ မ့ ်မည်။
၁၀ သတိ ့ကိ

အဲ ဂတုြပည်မှ တဖန် ငါေဆာင်ခဲ့ဦ း မည်။ အာ ရိ ြပည်မှ ေခ ၍

စေဝးေစမည်။ ဂိ လဒ်ြပည် ှ င့် ေလဗ န်ြပည်သိ့ တဖန် ငါေဆာင်ခဲ့သြဖင့်၊ သတိ ့ ေနစရာဘိ ့
ေြမမေလာက် ိင်။ ၁၁ ပင်လယ်အလယ်၌ ေ ှ ာက်သွား၍

ှ ဥ်းဆဲ လျက်၊ ပင်လယ်တံပိ းများကိ

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။ ြမစ်၌ နက်နဲေသာအရပ် ှ ိ သမ တိ ့လည်း ခန်းေြခာက် ကလိ မ့ ် မည်။
အာ ရိ ြပည်၏မာနကိ ှ ိမ့ ်ချ၍၊ အဲ ဂတုမင်း၏ အာဏာသည်လည်း ကွ ယ်ေပျာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၂
သတိ ့ကိ ထာဝရဘရားအားြဖင့် ငါခိ င်ခ့ံ ေစမည်။ နာမေတာ်ကိ အမှီ ပလျက် လှ ည့်လည်၍
သွ ား ကလိ မ့ ်မည် ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၁ အိ ေလဗ န်ေတာင်၊ သင်၏ အာရဇ်ပင်တိ့ကိ မီးေလာင်ေစြခင်းငှ ါ သင်၏တံ ခါးတိ့ကိ
ဖွ င့ ်ေလာ့။

၂

အိ ထင်း းပင်၊

အာရဇ် ပင်လဲေသာေ ကာင့်

ြမည်

တမ်းေလာ့။

ြမတ်ေသာအပင်တိ့သည် ပျက်စီး က ပီ ။ အိ ဗာ ှ န်သပိ တ်ပင်တိ့၊ ခိ င်ခ့ံ ေသာေတာကိ
ခတ်လှဲေသာ ေ ကာင့် ြမည်တမ်း ကေလာ့။ ၃ သိ းထိ န်းတိ ့သည် မိ မိတိ့ အသေရပျက်ေသာ
ေ ကာင့်၊ ြမည်တမ်းေသာအသံ ကိ ပ က၏။ ေယာ်ဒန်ြမစ် ၏ဂဏ်အသေရပျက်ေသာေ ကာင့်၊
ြခေသ့ ပျိုေဟာက် ေသာအသံ ကိ ကားရ၏။ ၄ ငါ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ
သည်ကား၊ သတ်ဘိ့ရာ ထားေသာ ဤသိ းစကိ ေက းေမွ း ေလာ့။ ၅ ပိ င်ေသာသတိ ့သည်
သတ်၍ ကိ ယ်အြပစ် ှ ိ သည် ကိ မသိ က။ ေရာင်းစားေသာသတိ ့ကလည်း၊ ငါရတတ်
သည်ြဖစ်၍

ထာဝရဘရားသည်

မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသ

တည်းဟ

ဆိ က၏။

သိ းထိ န်းတိ ့သည်လည်း သနားြခင်း က ဏာမ ှ ိ က။ ၆ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
ငါသည် ြပည်သြပည်သားတိ ့ကိ ေနာက်တဖန်မသနား၊ မ ှ ေြမာဘဲ ၊ လအသီ းအသီ းတိ ့ကိ
အိ မ်နီးချင်းလက်သိ့၎င်း၊ ှ င်ဘရင် လက်သိ့၎င်း အပ်သြဖင့်၊ သတိ ့သည် တြပည်လံ းကိ ှ ိပ်
စက် ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့လက်မှ ငါမကယ်လတ်ဘဲ ေနမည် ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ထိ သိ့
သတ်ဘိ့ရာထားေသာ သိ းစတည်းဟ ေသာ၊ ဆင်းရဲ ေသာသိ းတိ ့ကိ ငါေက းေမွ းရ၏။ သိ းထိ န်း
ေတာင်ေဝး ှ စ်စင်းကိ ယ၍၊ တစင်းကိ ေကျးဇးဟ၍၎င်း၊ တစင်းကိ အေ ှ ာင်အဖွဲ ့ဟ၍၎င်း
ေခ ေဝ လျက်၊ သိ းစကိ ေက းေမွ း၏။ ၈ သိ းထိ န်းသံ းေယာက်ကိလည်း တလတွ င် ငါပယ်
ြဖတ်၏။ သတိ ့ေ ကာင့် ငါ့စိတ် ငီ းေငွ ့၏။ သတိ ့သည်လည်း ငါ့ကိ ွံ ှ ာ က၏။ ၉ ေနာက်တဖန်
သင်တိ့ကိ ငါမေက း။ ေသေသာ အေကာင်သည် ေသပါေလေစ။ အသတ်ခံရေသာ
အေကာင်သည် ခံ ရပါေလေစ။ ကျန် ကင်းေသာအေကာင် တိ ့သည် တေကာင်ကိတေကာင်
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စားပါေလေစဟ ငါဆိ လျက်၊ ၁၀ ခပ်သိမ်းေသာလမျိုးတိ ့ ှ င့် အရင်ဖွဲ ့ေသာ ပဋိ ညာဥ်ကိ
ဖျက်လိ၍၊ ေကျးဇးအမည် ှ ိ ေသာ ငါ၏ ေတာင်ေဝးကိ ယ၍ ချိုး၏။ ၁၁ ထိ ပဋိ ညာဥ်သည်
ထိ ေန့၌ပျက်ေသာေ ကာင့်၊

ငါ့ကိအမှီ ပေသာ

သိ းဆင်းရဲ တိ့သည်

ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နားလည် က၏။ ၁၂ တဖန် ငါက၊ ငါရထိ က်ေသာ အခကိ ေပးအံ့ ေသာငှ ါ၊
သင်တိ့သည် အလိ ှ ိ လ င် ေပး ကေလာ့။ အလိ မ ှ ိ လ င် မေပး က ှ င့်ဟဆိ ေသာ်၊ သတိ ့သည်
ငါ့အား အခေပးအံ့ ေသာငှ ါ ေငွ သံ းဆယ်ကိ ချိန် က၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ထိ ေငွ ကိ
အိ းထိ န်း သမားေ ှ မ့ ှ ာ ပစ်ချေလာ့။ ငါ့ကိ အဘိ ြပတ်၍ ေငွ များလှ သည်တကားဟ
မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ထိ ေငွ သံ းဆယ် ကိ ငါယ၍ ထာဝရဘရား၏ဗိ မာန်ေတာ်၌ အိ းထိ န်း
သမားေ ှ မ့ ှ ာ ပစ်ချ၏။ ၁၄ ထိ အခါ ယဒအမျိုး ှ င့် ဣသေရလအမျိုးဖွဲ ့ ေသာ မိ ဿဟာယကိ
ဖျက်လိ၍၊ အေ ှ ာင်အဖွဲ ့အမည် ှ ိ ေသာ အြခားေတာင်ေဝးကိ ငါချိုး၏။

၁၅ တဖန်

ထာဝရဘရားက၊ မိ က်ေသာ သိ းထိ န်း၏ တန်ဆာတိ ့ကိ သိ မ်းယေလာ့။ ၁၆ အေ ကာင်းမကား၊
ဤြပည်၌ သိ းထိ န်းတဦ းကိ ငါေပ ထွ န်းေစမည်။ သသည် အသတ်ခံရေသာအေကာင် ကိ
မ ကည့်မ ၊ လမ်းလွဲ ေသာအေကာင်ကိ မ ှ ာ၊ နာေသာ အေကာင်ကိ အနာေပျာက်ေစြခင်းငှ ါမ ပ၊
ရပ်ေနေသာ အေကာင်ကိ မမစ၊ ဆေသာအေကာင်တိ့ကိ စားလိ မ့ ် မည်။ သတိ ့ ခွ ာကိ လည်း
ချိုးဖဲ့ လိ မ့ ်မည်။ ၁၇ သိ းစကိ စွ န့်ပစ်ေသာ အချည်း ှ ီးသိ းထိ န်းသည် အမဂလာ ှ ိ ေစသတည်း။
သ၏လက် ံ း ှ င့်လက်ျာမျက်စိ၌ ထားေဘးေရာက်လိမ့ ်မည်။ လက် ံ းသည် အကန်အစင်
ေြခာက်ကပ်လိမ့ ်မည်။ လက်ျာမျက်စိသည် အကန်အစင် မိ က်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၂ ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိတ် တ်ကပတ်ေတာ် တည်းဟေသာ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ
ကက်၍ ေြမ ကီ း တိ က်ြမစ်ကိ ချေတာ်မထေသာ၊ လအထဲ ၌ လ၏ဝိ ညာဥ်
ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလ

အမျိုးကိ

ကိ

ရည်မှတ်၍

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂ ငါသည် ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ပတ်လည်၌ ှ ိ ေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ ့အား
တန်လပ်ေစေသာ ဖလားြဖစ်ေစ မည်။ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ဝိ င်းထား ကစဥ်တွင် ယဒြပည်ကိ
လည်း ထိ အတ ြဖစ်ေစမည်။ ၃ ထိ ကာလအခါ၌လည်း ထိ မိ က
့ ိ လမျိုးအေပါင်း တိ ့အား
ေလးေသာ

ေကျာက်ြဖစ်ေစမည်။

ကျိုးပဲ့ ေ ကမွ ကလိ မ့ ်မည်။

ထိ ေကျာက်ကိ

ချီေသာ

ေလာကီ သားအမျိုးမျိုးတိ ့သည်

သအေပါင်းတိ ့သည်

ေယ ှ လင် မိ တ
့ ဘက်၌

စေဝးလျက် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၄ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ ကာလ ၌ ှ ိ သမ ေသာ
ြမင်းတိ ့ကိ မိ န်းေမာေတွ ေဝေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ြမင်းစီ းသရဲ အေပါင်းတိ ့ကိ အ းြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း ငါ
သည် ဒဏ်ခတ်မည်။ ယဒအမျိုးကိ ငါ ကည့် ၍၊ တပါး အမျိုးသားတိ ့၌ ှ ိ သမ ေသာ ြမင်းတိ ့ကိ
မျက်စိကန်းေစ ြခင်းငှ ါ ဒဏ်ခတ်မည်။ ၅ ယဒမင်းတိ ့ကလည်း၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့၏
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ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား

အားြဖင့်

သတိ ့သည်

ငါ့ခွန်အားြဖစ် က၏ဟ စိ တ်ထဲမှာ ဆိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ ထိ ကာလ၌ ငါသည် ယဒမင်းတိ ့ကိ
ထင်းပံ တွ င် မီ းဖိ ကဲ့သိ ့၎င်း၊ ေကာက်လိ င်းတွ င် မီ းစကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်ေစ သြဖင့်၊ လက်ျာဘက်၊
လက်ဝဲဘက်၊ ပတ်လည်၌ ှ ိ ေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ ့ကိ မီ းေလာင်လိမ့ ်မည်။ ေယ ှ လင် မိ ့
သည်လည်း

မိ ရ
့ ာေဟာင်း၌

ယဒတဲ တိ့ကိ

ေ ှ ့ဦးစွ ာ

တည် မဲ တည်လိမ့ ်မည်။

ကယ်တင်ေတာ်မမည်။

ထာဝရဘရားသည်

၇

ထိ ့ေ ကာင့်

ဒါဝိ ဒ်မင်းမျိုး၏ဘန်း

ှ င့်ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့၏ဘန်းသည် ယဒြပည်တဘက် ၌ မဝါ ကားရ။ ၈ ထိ ကာလ၌
ထာဝရဘရားသည် ေယ ှ လင် မိ ့ သားတိ ့ကိ ကွ ယ်ကာေစာင့်မေတာ်မသြဖင့်၊ အားနည်း
ေသာသသည် ထိ ကာလ၌ ဒါဝိ ဒ်မင်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ဒါဝိ ဒ်မင်း မျိုးသည် ဘရားသခင်ကဲ့သိ ့၎င်း၊
သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ထာဝရ ဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ကဲ့သိ ့၎င်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၉ ထိ ကာလ၌
ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ တိ က်လာေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ ငါသည် အားထတ်
မည်။ ၁၀ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ ေသာသေဘာ၊ ဆေတာင်း ပဌနာ ပေသာသေဘာကိ ဒါဝိ ဒ်မင်းမျိုး၊
ေယ ှ လင် မိ ့ သားတိ ့အေပ သိ ့ ငါသွ န်းေလာင်းသြဖင့်၊ သတိ ့သည် မိ မိ တိ ့ ထိ းေဖာက်ေသာ
ငါ့ကိ

ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

တေယာက်တည်းေသာ

ငိ ေ ကး

ြမည်တမ်းသကဲ့ သိ ့၊

ထိ သအတွ က်

သားဦ းအတွ က်

အဘသည်

သားအတွ က်

အဘသည်

ငိ ေ ကးြမည်တမ်းရ က

လိ မ့ ်မည်။

နာ ကဥ်းရ ကလိ မ့ ်

မည်။

၁၁

ေမဂိ ေဒါချိုင့်တွ င်

ဟာဒ ဒိ မုန် မိ မ့ ှ ာ ငိ ေ ကးြမည် တမ်းသကဲ့ သိ ့၊ ထိ ကာလ၌ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ာ ကီ းစွ ာေသာ
ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၁၂ တြပည်လံ းအမျိုးအ ွယ်အသီ းအသီ းတမျိုး တြခားစီ
ငိ ေ ကးြမည်တမ်း ကလိ မ့ ်မည်။ ဒါဝိ ဒ်မင်း၏ အေဆွ အမျိုးတြခား၊ သတိ ့မိန်းမများတြခား၊
နာသန်၏ အေဆွ အမျိုးတြခား၊ သတိ ့မိန်းမများတြခား၊ ၁၃ ေလဝိ ၏အေဆွ အမျိုးတြခား၊
သတိ ့မိန်းမများ တြခား၊

ှ ိ မိ၏အေဆွ အမျိုးတြခား၊ သတိ ့မိန်းမများတြခား၊

၁၄

ကျန် ကင်းေသာ အေဆွ အမျိုးအေပါင်းတိ ့သည် တမျိုးတြခားစီ ၊ သတိ ့မိန်းမများ တစတြခားစီ
ငိ ေ ကးြမည် တမ်း ကလိ မ့ ်မည်။

၁၃ ထိကာလ၌ ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး ှ င့် ေယ
ေဆးေ ကာ

စရာဘိ ့

ှ လင် မိ ့သားတိ ့၏ ဒစ ိ က်အြပစ်အညစ်အေ ကးကိ

စမ်းေရတွ င်းသည်

ပွ င့ ်လျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။

၂

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့် ေတာ်မသည်ကား၊ ြပည်ေတာ်တွင် ှ ိ ေသာ
ပ်တတိ ့၏ နာမများကိ ေနာက်တဖန်အဘယ်သမ

မမှတ်မိေစြခင်း ငှ ါ၊ ထိ ကာလ၌

ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။ ပေရာဖက်လပ် ေသာသတိ ့ကိ၎င်း၊ ညစ် းေသာ ဝိ ညာဥ်ကိ၎င်း
ြပည် ေတာ်မှ
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ဘွ ားြမင်ေသာ မိ ဘတိ ့က၊ သင်သည် ထာဝရဘရား၏ နာမကိ အမှီ ပ၍ မသာစကားကိ
ေဟာေြပာေသာေ ကာင့် အေသခံ ရမည်ဟဆိ လျက်၊ ပေရာဖက် ပစဥ်ပင် ကိ ယ်မိဘ တိ ့သည်
သ့ကိ ထတ်ချင်းခပ် ထိ း ကလိ မ့ ်မည်။ ၄ ထိ ကာလ၌ ပေရာဖက်သည် ေဟာေြပာေသာ
အခါ မိ မိြမင်ေသာ

ပါ ံ ေ ကာင့် ှ က်လိမ့ ်မည်။ သတပါး ကိ လှ ည့်စားမည့်အ ကံ ှ င့်

ကမ်းတမ်းေသာ အဝတ်ကိ လည်း မဝတ်ရ။ ၅ အက ်ပ်သည် ပေရာဖက်မဟတ်၊ လယ်လပ်
ေသာ သြဖစ်ပါ၏။ ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍ သတပါး၌ က န်ခံရပါ ပီ ဟ ဝန်ခံလိ မ့ ်မည်။ ၆
သတပါးကလည်း၊ သင့်လက်၌ ေပ ေသာ ဒဏ်ရာကား၊ က ်ပ်၏ အေဆွ ခင်ပွန်းအိ မ်၌ ခံ ရေသာ
ဒဏ်ရာြဖစ်ပါသည်ဟ ြပန်ေြပာလိ မ့ ်မည်။ ၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား မိ န့်
ေတာ်မသည်ကား၊ အိ ထား၊ ငါ၏သိ းထိ န်းတဘက်၊ ငါ၏ အေပါင်းအေဘာ်ြဖစ်ေသာသတဘက်၌
ိးေလာ့။ သိ း ထိ န်းကိ ိ က်သတ်ေလာ့။ သိ ့ ပလ င်၊ သိ းတိ ့သည် ကွဲ လွင့ ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။
သိ းသငယ်တိ့အေပ ၌လည်း ငါသည် ငါ့ လက်ကိ တင်ဦးမည်။

၈ ထာဝရဘရား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ တြပည်လံ း သံ းစတွ င် ှ စ်စကိ ပယ်ြဖတ်၍ အေသခံ ရသြဖင့်၊ တစသာ
ကျန် ကင်းရလိ မ့ ်မည်။ ၉ ထိ တစကိ မီ းအလယ်သိ့ ငါေ ှ ာက်သွားေစမည်။ ေငွ ကိ ခ တ်သကဲ့ သိ ့
ခ တ်မည်။ ေ ကိ စံ စမ်းသကဲ့ သိ ့ စံ စမ်းမည်။ သတိ ့သည် ငါ့နာမကိ ပဌနာ ပ၍ ငါနား
ေထာင်မည်။ သတိ ့ကိ ငါ၏လမျိုးဟ၍ ငါေခ ေဝ မည်။ သတိ ့ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည်
ငါတိ ့၏ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ ဝန်ခံ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၄ ထာဝရဘရား၏ေန့ရက်သည် ေရာက်ေသာ အခါ၊ သတပါးတိ့သည် သင်၏ဥစာကိ
လယ၍ သင့် အလယ်၌ ေဝဖန် ကလိ မ့ ်မည်။

၂ ေယ

ှ လင် မိ က
့ ိ တိ က်ေစြခင်းငှ ါ၊

လမျိုး အေပါင်းတိ ့ကိ ငါစေဝးေစမည်။ မိ က
့ ိ တိ က်ယ ပီ းလ င်၊ အိ မ်တိ့ကိ လယက်၍
မိ န်းမတိ ့ကိ အဓမ ပ ကလိ မ့ ်မည်။ မိ သ
့ ားတဝက်ကိ သိ မ်းသွ ား၍ တဝက်သာ မိ ့၌ ကျန်
ကင်းလိ မ့ ်မည်။

၃ ထာဝရဘရားသည်လည်း စစ်တိက်ရာကာလ၌ တိ က်သကဲ့ သိ ့၊

ထိ လမျိုးတိ ့ကိ တိ က်သွားေတာ်မမည်။ ၄ ထိ ေန့ရက်၌ ေြခေတာ်သည် ေယ ှ လင် မိ ့ အေ ှ ၊့
သံ လွ င်ေတာင်ေပ မှာရပ်၍၊ သံ လွ င်ေတာင်သည် အေ ှ ဘက်
့
မှ အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင်
အလယ်၌ ကွဲ သြဖင့်၊ အလွ န် ကီ းေသာ ချိုင့်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ေတာင် တဝက်သည်
ေြမာက်ဘက်သိ့၎င်း၊ တဝက်သည် ေတာင် ဘက်သိ့၎င်း ေ ရလိ
့ မ့ ်မည်။ ၅ သင်တိ့သည်
ငါ့ေတာင် ကားချိုင့်လမ်းြဖင့် ေြပး ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ ချိုင့်သည် အာဇလ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် မှီလိမ့ ်
မည်။ ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိ မင်းလက်ထက်၊ ေြမ ကီ းလပ်၍ သင်တိ့သည် ေြပးသကဲ့ သိ ့
တဖန်ေြပး ကလိ မ့ ်မည်။ ငါ၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ကလာေတာ်မ၍၊ မိ မိသန့်
ှ င်းသအေပါင်းတိ ့သည် ပါ ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ ထိ ေန့ရက်၌ အလင်းမ ှ ိ ၊ ြမတ်ေသာအရာတိ ့ သည်
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ယတ်ေလျာ့လိ မ့ ်မည်။

၇ ေန့မဟတ်၊ ညဥ့်မဟတ်၊ ထာဝရဘရားသိ ေတာ် မေသာ

ေန့ရက်တရက်ြဖစ်၍၊ ညဦ းယံ အချိန်ေရာက်မှ လင်းလိ မ့ ်မည်။ ၈ ထိ ေန့ရက်၌ အသက်ေရသည်
ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ထွ က်၍၊ ေ ွကာလြဖစ်ေစ၊ ေဆာင်းကာလြဖစ်ေစ၊ အေ ှ ့ပင်လယ်သိ့တဝက်၊
အေနာက်ပင်လယ်သိ့ တဝက်စီးသွ ား လိ မ့ ်မည်။ ၉ ထာဝရဘရားသည် တြပည်လံ းတွ င်
ှ င်ဘရင် ြဖစ်ေတာ်မမည်။ ထိ ေန့ရက်၌ ထာဝရဘရားတပါးတည်း၊ နာမေတာ်တပါးတည်း
ြဖစ်ေတာ်မမည်။ ၁၀ ေဂဘ မိ မ့ ှ သည် ေယ ှ လင် မိ ့ ေတာင်ဘက်၊ ရိ မုန် မိ တ
့ ိ င်ေအာင်
တြပည်လံ းကိ ချိုင့်ကဲ့ သိ ့တညီ တည်း ြဖစ်ေစေတာ်မမည်။ မိ သ
့ ည်လည်း ဗယာမိ န်တံခါးမှ
သည်

အရင်တံခါးရာ၊

မိ ေ့ ထာင့်တံ ခါးတိ င်ေအာင်၎င်း၊

ဟာနေနလရဲ တိက်မှသည်

စပျစ်သီးနယ်ရာ တန်ဆာ ေတာ်တိင်ေအာင်၎င်း ချီးေြမာက်ြခင်းကိ ခံ၍၊ မိ ေ့ ဟာင်း ရာ၌
တဖန်တည်ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ေနာက်တဖန် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ည် ကျိန်ြခင်း ေဘးကိ မခံ ၊
မိ သ
့ ားတိ ့သည် ေနရာကျ၍ စိ းရိ မ်စရာမ ှ ိ ဘဲ ေန ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၂ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ
တိ က်လာေသာ လမျိုး အေပါင်းတိ ့၌ ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မေသာ ေဘးဒဏ်
ဟမကား၊

ေြခြဖင့်ရပ်လျက်ပင်

သတိ ့အသားေလျာ့ပျက်

လိ မ့ ်မည်။

မျက်အိမ်၌

မျက်လံ းေလျာ့ပျက်လိမ့ ်မည်။ လ ာ သည်လည်း ခံ တွ င်း၌ ေလျာ့ပျက်လိမ့ ်မည်။ ၁၃ ထိ ေန့ရက်၌
ထာဝရဘရား၏

တန်ခိးေတာ်

ေ ကာင့်

သတိ ့သည်

အလွ န် န်းရင်းခတ်မ ပ၍၊

တေယာက်ကိတေယာက် လက်ချင်း ိ က်ေသာ်လည်း၊ တေယာက်ကိတေယာက်တိက်၍
သတ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ယဒအမျိုးသားတိ ့လည်း ေယ ှ လင် မိ ့၌ တိ က် ကလိ မ့ ်မည်။
ပတ်လည်၌ေနေသာ

တပါးအမျိုးသား

အေပါင်းတိ ့၏ဥစာစည်းစိ မ်တည်းဟေသာ၊

များစွ ာေသာ ေ ေငွ အဝတ်တန်ဆာစပံ လျက် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ ြမင်း၊ လား၊ ကလားအပ်၊
ြမည်းမှစ၍ ရန်သတပ်

တွ င် ှ ိ သမ ေသာ တိ ရ စာန်တိ့၌ေပးေသာ ေဘးဒဏ်သည်၊

အထက်ဆိခဲ့ ပီ းေသာ ေဘးဒဏ် ှ င့် တလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ တိ က်လာေသာ လမျိုး
အေပါင်းတိ ့တွင်

ကျန် ကင်းသမ ေသာ

သတိ ့သည်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ ှ င်ဘရင်ကိ ကိ းကွ ယ်၍၊ သေကေနပွဲ ခံအံ့ ေသာငှ ါ မိ ေ့ တာ်သိ့
ှ စ်တိင်းအစဥ်တက်လာ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားဟ ေသာ
ှ င်ဘရင်ကိ

ကိ းကွ ယ်အ့ံ ေသာငှ ါ၊

မိ ေ့ တာ်သိ့တက်

အေဆွ အမျိုး ှ ိ သမ အေပ သိ ့ မိ ဃ်းမ ွာရ။

၍

မလာေသာေြမ ကီ းသား

၁၈ အဲ ဂတုြပည်သား အေဆွ အမျိုးသည်

မတက် မလာလ င်၊ မိ ဃ်းမ ွာဘဲ ေနသြဖင့်၊ သေကေနပွဲ ကိ ခံ အံ့ ေသာငှ ါ တက်၍
မလာေသာလမျိုးတိ ့၌၊ ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မေသာ ေဘးဒဏ်သည် ထိ သတိ ့ကိလည်း
ထိ လိမ့ ်မည်။
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့
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အဲ ဂတုအမျိုးသား၊ တပါးအမျိုးသား အေပါင်းတိ ့ ခံ ရေသာအြပစ်ေပတည်း။
ထိ ေန့ရက်ကာလတွ င်

ထာဝရဘရားအား

သန့်

ှ င်းြခင်းဟ၊

၂၀

ြမင်း၌ဆွဲ ေသာ

ဆည်းလည်းအေပ မှာပင် အကရာတင်ရလိ မ့ ်မည်။ ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်၌ အိ းတိ ့သည်
ယဇ် ပလင်ေ ှ မ့ ှ ာ ှ ိ ေသာ ဖလားကဲ့ သိ ့ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ ထိ မ မက၊ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စ၍
ယဒြပည်၌

ှ ိ သမ ေသာ အိ းတိ ့သည် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားအား

သန့် ှ င်း ကလိ မ့ ်မည်။

ယဇ် ပေဇာ်

ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်လာ၍၊

ထိ အိးတိ ့ကိ

ယ ပီ းလ င် ချက် ပတ် ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ ေန့မှစ၍ ေနာက်တဖန် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရား၏အိ မ်ေတာ်၌ ခါနနိလမ ှ ိ ရ။
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မာလခိ

၁ ထာဝရဘရားသည် မာလခိလက်တွင် ဣသ ေရလအမျိုးသိ့ ေပးလိက်ေတာ်မေသာ
ဗျာဒိ တ် တ်က ပတ်ေတာ်တည်းဟေသာ၊ ၂ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မေသာ စကားဟမကား၊
သင်တိ့ကိ

ငါချစ်ေလ ပီ ။

အက ်ပ်တိ့ကိ

အဘယ်သိ့

ချစ်

ေတာ်မသနည်းဟ

သင်တိ့ေမး ကလ င်၊ ဧေသာသည် ယာကပ်၏အစ်ကိြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ သိ ့ေသာ်လည်း
ယာကပ်ကိ ငါချစ်၏။ ၃ ဧေသာကိ ငါမန်း၍ သေနေသာေတာင်တိ့ကိ လွ င်ြပင်ြဖစ်ေစ ပီ ။
သ့အေမွ ခံရာေြမကိ

ေြမေခွ းတိ ့၌ အပ်ေလ ပီ ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

ဧဒံ အမျိုးသားတိ ့က၊

ငါတိ ့သည်

တဖန်တည်ေဆာက်ဦး

ပျက်စီးေသာ်

မည်ဟဆိ ရာတွ င်၊

လည်း၊

၄

ပျက်စီးေသာအရပ်တိ့ကိ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရ

ဘရားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ ့သည် တည်ေဆာက် ေသာ်လည်း ငါ ဖိ ဖျက်မည်။ သတိ ့ကိ
ဒစ ိ က်ြပည်သား၊

ထာဝရဘရားအစဥ်အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာ

လမျိုးဟ

၍

သမတ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၅ ထိ အမကိ သင်တိ့သည် ြမင်ေသာအခါ၊ ထာဝရ ဘရားသည်
ဣသေရလြပည်၏ြပင်မှာ ဘန်းတန်ခိး ကီ းေတာ်မသည်ဟ ဆိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ သားသည်
အဘကိ

ိ ေသတတ်၏။

အဘမှန်လ င်၊

ငါ့ကိ

က န်သည်

သခင်ကိ

အဘယ်သ ိ ေသသနည်း။

ေ ကာက် ွံ တတ်
့
၏။
သခင်မှန်လ င်၊

ငါသည်

အဘယ်

သ

ေ ကာက် ွံ သနည်
့
းဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည် နာမေတာ်ကိ
မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့အား ေမးေတာ်မ၏။ အက ်ပ်တိ့သည် နာမေတာ်ကိ
အဘယ်သိ့ မထီ မဲ့ြမင် ပပါသနည်းဟ သင် တိ ့ေမးရာတွ င်၊

၇ ညစ်

းေသာအစာကိ

ငါ့ယဇ် ပလင်သိ့ ေဆာင် ခဲ့ ကသည်တကား။ အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ အဘယ်သိ့
တ်ချပါသနည်းဟေမးရာတွ င်၊ ထာဝရ ဘရား၏စားပွဲ သည် ယတ်မာ၏ဟဆိ ေသာေ ကာင့်
ငါ့ကိ

တ်ချ က ပီ ။

မျက်စိကန်းေသာ

၈

အေကာင်ကိ

ယဇ် ပေဇာ်လ င်

အြပစ် ှ ိ သည်မဟတ်ေလာ။ ေြခဆွံ ့ေသာအေကာင် ှ င့် နာေသာ အေကာင်ကိ ယဇ် ပေဇာ်လ င်
အြပစ် ှ ိ သည် မဟတ်ေလာ။ မိ ဝ့ န်မင်းအား ဆက်ပါေလာ့။ မင်း၏စိ တ် ှ င့် ေတွ ့လိ မ့ ်မည်ေလာ။
သင့်မျက် ှ ာကိ ေထာက်လိမ့ ် မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မ၏။
၉

ယခမှာ

ဘရားသခင်သည်

ငါတိ ့ကိ

ကယ်မ

သနားေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆေတာင်း ကပါေလာ့။ သင်တိ့လက်ခံေသာေ ကာင့် ဤသိ ့
ပတတ် က၏။ သင်တိ့မျက် ှ ာကိ ေထာက်ရမည်ေလာဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၀ သင်တိ့တွင် အဘယ်သသည် ငါ့တံခါးတိ ့ကိ ပိ တ်

လိ မ့ ်မည်နည်း။ သင်တိ့သည် ငါ့ယဇ် ပလင်ေပ မှာ မီ းကိ အချည်း ှ ီးမ ှ ိ ရ က။ သင်တိ့ကိ

မာလခိ
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အလိ မ ှ ိ ၊ သင်တိ့ ပေသာ ပေဇာ်သကာကိ ငါလက်မခံ ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ေနထွ က်ရာအရပ်မှသည် ေနဝင်ရာအရပ်တိင် ေအာင်
တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင် ငါ၏နာမေတာ်သည် ကီ း ြမတ်ရလိ မ့ ်မည်။ ခပ်သိမ်းေသာ အရပ်တိ့၌
နံ သ
့ ာေပါင်း ကိ

ငါ၏နာမေတာ်အား မီ း ိ ့၍၊ သန့် ှ င်းေသာ ပေဇာ်

သကာကိ

ဆက်ကပ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါ၏နာမေတာ်သည် တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင် ကီ းြမတ်ရလိ မ့ ်မည်ဟ
ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ သင်တိ့က၊ ထာဝရဘရား၏
စားပွဲ ေတာ်သည်

ညစ်

း၏။

တင်ထားေသာ

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာသည်

ယတ်မာ၏ဟဆိ ေသာေ ကာင့် စားပွဲ ေတာ်ကိ တ်ချ က ပီ ။ ၁၃ တဖန်သင်တိ့က၊ အမေတာ်ကိ
ေဆာင် ွက်၍

ပင်ပန်းစွ တကားဟဆိ လျက်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား

ကဲ့ ရဲ ့သံ ကိ
မိ န့်ေတာ်မ

ပတတ် ကသည်

၏။

ဟ

လယေသာအေကာင်၊

ေြခဆွံ ့ေသာအေကာင်၊ နာ ေသာအေကာင်ကိ ေဆာင်ခဲ့ က ပီ ။ ထိ သိ့ေသာ ပေဇာ် သကာကိ
ေဆာင်ခဲ့ က ပီ တကား။ သင်တိ့လက်မှ ငါခံ ရ မည်ေလာဟ ထာဝရဘရားေမးေတာ်မ၏။ ၁၄
သစာဂတိ ထား ပီ းမှ မိ မိသိးစ၌ အထီ း ှ ိ လျက် ပင် လှ ည့်စား၍၊ ထာဝရဘရားအား ချို တ
့ ဲ့ ေသာ
အေကာင်ကိ ယဇ် ပေဇာ်ေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ ေစသ တည်း။ ငါသည် ကီ းြမတ်ေသာ
ှ င်ဘရင်ြဖစ်၏။ ငါ၏ နာမေတာ်သည် လအမျိုးမျိုးတိ ့တွင် ေ ကာက်မက်ဖွယ်ြဖစ် ရမည်ဟ
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မ၏။

၂ အိ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အား

မိ န့်ေတာ်မေသာ ပညတ်စကားဟမကား၊ ၂ ငါ၏နာမေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းလိ ေသာငှ ါ သင်တိ့ သည်
နားမေထာင်၊ ှ လံ းမသွ င်းဘဲ ေနလ င်၊ ကျိန်ြခင်း ေဘးကိ သင်တိ့အေပ သိ ့ ငါလတ်လိက်မည်။
သင်တိ့၏ မဂလာကိ အမဂလာြဖစ်ေစမည်။ ထိ မ မက၊ ှ လံ းမသွ င်း ဘဲ ေနေသာေ ကာင့်
ယခပင် အမဂလာြဖစ်ေစ ပီ ။ ၃ သင်တိ့မျိုးေစ့ကိ ငါဖျက်မည်။ တိ ရ စာန်ေချး တည်းဟေသာ
သင်တိ့ ဓမပွဲ ၏တိ ရ စာန်ေချးကိ သင်တိ့ မျက် ှ ာေပ ၌ ငါ ကဲ မည်။ သတပါးတိ ့သည်
သင်တိ့ကိ ထိ တိရ စာန်ေချး ှ င့်အတ ယသွ ား ကလိ မ့ ်မည်။ ၄ ငါ၏ပဋိ ညာဥ်ကိ ေလဝိ အမျိုး၌
တည်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဤပညတ်စကားကိ သင်တိ့ဆီသိ့ ငါေပးလိ က်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့
သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ ငါဖွဲ ့ေသာ
အသက်ပဋိ ညာဥ်၊ ငိ မ်ဝပ်ြခင်း ပဋိ ညာဥ်သည် ထိ အမျိုး၌ ှ ိ ၏။ ငါ့ကိ ေ ကာက် ွံ ့၍
ငါ၏နာမေတာ်ေ ှ ့၌ ထိ တ်လန့်ေသာေ ကာင့် ငါဖွဲ ့၍ ေပး၏။

၆ ထိ အမျိုးသည်

သစာတရားစကားကိ ေြပာတတ် ၏။ သ့ တ်၌ အြပစ်ကိ ှ ာ၍မေတွ ့။ ငိ မ်ဝပ်ြခင်းတရား၊
ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားအတိ င်း

မာလခိ

ငါ ှ င့်အတ

သွ ားလာ၍၊

များစွ ာေသာ

သတိ ့ကိ
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ဒစ ိ က်အြပစ်မှလဲ ေ ှ ာင်ေစတတ် ၏။

၇ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၏ တ်ခမ်းသည် ပညာကိ

ေစာင့်ရမည်။ သ၏ တ်၌ လတိ ့သည် တရားေတာ်ကိ ှ ာရ ကမည်။ အေ ကာင်းမကား၊
သသည်

ေကာင်းကင်

ဗိ လ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားေစလတ်ေတာ်မေသာ

တမန်ြဖစ်၏။ ၈ သင်တိ့မကား၊ လမ်းလဲ က ပီ ။ လများတိ ့သည် တရားေတာ်ကိ ထိ မိ၍
လဲ ေစြခင်းငှ ါ ပ က ပီ ။ ေလဝိ အမျိုး ှ င့်ဖွဲ ့ေသာ ပဋိ ညာဥ်ကိ ဖျက် က ပီ ဟ ေကာင်းကင်
ဗိ လ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉ သိ ့ြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည် ငါ့လမ်းတိ ့ကိ မလိ က်၊
တရားအမတွ င် လမျက် ှ ာကိ ေထာက်ေသာေ ကာင့်၊ လ ခပ်သိမ်းတိ ့သည် သင်တိ့ကိ
မထီ မဲ့ြမင် ပ၍ တ်ချေစြခင်း ငှ ါ ငါစီ ရင်မည်။ ၁၀ ခပ်သိမ်းေသာ ငါတိ ့၌ တပါးတည်းေသာ
အဘ

ှ ိ သည်မဟတ်ေလာ။

တပါးတည်းေသာ

ဘရားသခင်

သည်

ငါတိ ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ဘိ း ေဘးတိ ့ ှ င့် ဖွဲ ့ေတာ်မေသာ ပဋိ ညာဥ်ကိ တ်ချ၍၊ ငါတိ ့
သည် အဘယ်ေ ကာင့် တေယာက်ကိတေယာက် သစာ ဖျက် ကသနည်း။ ၁၁ ယဒအမျိုးသည်
သစာပျက်၏။ ဣသေရလြပည် သ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့သည် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အမကိ
ပ က၏။ ယဒအမျိုးသည် ထာဝရဘရားချစ်ေတာ်မေသာ သန့် ှ င်းြခင်းတရားေတာ်ကိ
တ်ချ၍၊ တပါးအမျိုးဘရား ၏သမီ း ှ င့် လက်ထပ်ပါသည်တကား။ ၁၂ ထိ သိ့ ပေသာ
ဆရာ ှ င့်တပည့်ကိ ၎င်း၊ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့ ပေဇာ်
သကာကိ ေဆာင်ခဲ့ေသာသကိ ၎င်း၊ ယာကပ်တဲတိ့မှ ပယ် ြဖတ်ေတာ်မမည်။ ၁၃ တဖန်
သင်တိ့ ပေသာ အမဟမကား၊ ထာဝရ ဘရား၏ ယဇ် ပလင်ကိ မျက်ရည်ကျြခင်း၊ ငိ ေ ကးြမည်
တမ်းြခင်း ှ င့် ဖံ းအပ် က ပီ ။ ထိ ေ ကာင့်၊ ပေဇာ်သကာကိ မှတ်ေတာ်မမ။ သင်တိ့လက်မှ
ှ စ်သက်ေသာ စိ တ် ှ င့် ခံ ေတာ်မမ။ ၁၄ အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟ သင်တိ့ေမးလ င်၊ သင့်
အသက်ပျိုစဥ်အခါ လက်ထပ်၍ ေနာက်တဖန် သစာ မေစာင့်၊ ြပစ်မှားေသာ မယားတဘက် ှ င့်
သင့်တဘက်

၌

ထာဝရဘရားသည်

သက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။

သက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။

ထိ မယားသည်

သင်၏

ထိ မယား

အေဆွ ခင်ပွန်း၊

သည်

သင်ဖွဲ ့ေသာ

ပဋိ ညာဥ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ မယားြဖစ်သတည်း။ ၁၅ တဦ းတည်းေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်၌
ဝိ ညာဥ်

ေတာ်

အကျန်အ ကင်း ှ ိ ၏။

ဖန်ဆင်းေတာ်မသနည်းဟမကား၊
ထိ သိ့

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

အဘယ်ေ ကာင့်

ဘရားသခင် ှ င့်

သိ ့ြဖစ်၍၊

တဦ းတည်း

ကိ သာ

ထိ က်တန်ေသာအမျိုးကိ ှ ာ၍

ကိ ယ်စိတ်သေဘာကိ

ချုပ်တည်း ကေလာ့။

အသက်ပျိုစဥ်အခါ လက်ထပ်ေသာ မယားကိ သစာဖျက် ၍ မြပစ်မှား က ှ င့်။
မယားကိ စွန့်ြခင်းအမ၊
ငါမန်းသည်ဟ၊
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မိ မိခင်ပွန်း၌

ြပစ်မှား

ေသာအြပစ်ကိ

ေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊

၁၆

ဖံ းအပ်ြခင်းအမကိ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
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ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ ကိ ယ်စိတ် သေဘာကိ ချုပ်တည်း ကေလာ့။ သစာကိ
မပျက် က ှ င့်။

၁၇ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ နားေတာ် ငီ း သည်တိင်ေအာင်

စကားများ က၏။ နားေတာ် ငီ းသည် တိ င်ေအာင် အဘယ်သိ့ ပမိ သနည်းဟ ေမးေသာ်၊
ဒစ ိ က်ကိ ပေသာသတိ င်း ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ေကာင်း၏။ ထိ သိ့ေသာ သတိ ့ကိ
ှ စ်သက်ေတာ်မ၏ဟ၍၎င်း၊ စစ်ေ ကာစီ ရင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကား၊ အဘယ်မှာ
ှ ိ သနည်းဟ၍၎င်း ဆိ တတ် ကသည်တကား။

၃ ကည့်

ေလာ့။ ငါသွ ားရာလမ်းကိ ြပင်ရေသာ ငါ၏တမန်ကိ ငါေစလတ်မည်။ သင်တိ့

ှ ာေသာသခင်၊ သင်တိ့ေတာင့်တေသာ ပဋိ ညာဥ်တမန်ေတာ်သည် မိ မိ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့
ချက်ချင်းလာလိ မ့ ်မည်။ ကည့် ေလာ့။ ထိ သခင်လာလိ မ့ ်မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၂

လာေတာ်မေသာ

ေန့ရက်ကိ

အဘယ်သသည်

မတိ မ်းမေ ှ ာင်ဘဲ ေနလိ မ့ ်မည်နည်း။ ေပ ထွ န်းေတာ်မ ေသာအခါ အဘယ်သသည်
ခံ ရလိ မ့ ်မည်နည်း။ ထိ သခင် သည် ေငွ စစ်ေသာသ၏မီ း၊ ခဝါသည် သံ းေသာ ဆပ်ြပာ ကဲ့ သိ ့
ြဖစ်ေတာ်မမည်။

၃ ေငွ ကိ ခ တ်၍ သန့် ှ င်းေစေသာသကဲ့ သိ ့ထိင် လျက် ေ ေငွ ကိ

ခ တ်သကဲ့ သိ ့၊ ေလဝိ သားတိ ့ကိ ခ တ်၍ သန့် ှ င်းေစေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့သည် ထာဝရဘရား
အဘိ ့ြဖစ်၍ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းပေဇာ်သကာကိ ပေဇာ် က

လိ မ့ ်မည်။

၄ ယဒြပည်သ၊

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့၏ ပေဇာ် သကာသည် ေ ှ းလွ န်ေလ ပီ းေသာ ှ စ်၊ လ၊ ေန့ရက် ကာလ၌
ြဖစ်သကဲ့ သိ ့၊ ထာဝရဘရား

ှ စ်သက်ေတာ်မ ဘွ ယ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၅ သင်တိ့ကိ

စစ်ေ ကာစီ ရင်ြခင်းငှ ါ ငါချဥ်းမည်။ ပစားတတ်ေသာသ၊ သ့မယားကိ ြပစ်မှားေသာသ၊
မမှန်

ေသာ ကျိန်ဆိြခင်းကိ

ပေသာသ၊ သငှ ါးကိ

မိ ဘမ ှ ိ ေသာသငယ် ှ င့် မတ်ဆိးမကိ

အခမေပး

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသ၊

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသ၊ ဧည့်သည်ကိ မတရားသြဖင့်

စီ ရင်ေသာ သ၊ ငါ့ကိမေ ကာက် ွံ ေသာသတိ
့
့တဘက်၌ ငါသည်

လျင်

ြမန်ေသာ

သက်ေသြဖစ်မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ ငါသည်
ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ေြပာင်းလဲ ြခင်း မ ှ ိ ။ ထိ ေ ကာင့်၊ ယာကပ်အမျိုးသားတိ ့၊ သင်တိ့သည်
ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့ မေရာက် က။

၇ ဘိ းေဘးတိ ့ လက်ထက်မှစ၍ သင်တိ့သည်

ငါ

စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ချက်တိ့ကိ မေစာင့်၊ တိ မ်းေ ှ ာင် က ပီ ။ ငါထံ သိ ့ ြပန်လာ ကေလာ့။ ငါသည်လည်း
သင်တိ့ဆီသိပ ြပန်လာ မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့် ေတာ်မ၏။
အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ြပန်လာရပါ မည်နည်းဟ သင်တိ့ ေမး ကသည်တကား။ ၈
လသည် ဘရားသခင်၏ဥစာေတာ်ကိ လယရ မည်ေလာ။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည်
ငါ့ဥစာကိ လယ က ပီ ။ အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်သိ့ လယပါသနည်းဟ သင်တိ့ေမးလ င်၊
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ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ၎င်း၊

ပေဇာ်သကာတိ ့

ကိ ၎င်း

လယ က ပီ ။

၉

သင်တိ့သည်

ကျိန်ြခင်းအမဂလာကိ ခံ ရ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ ့သည် ငါ့
ဥစာကိ လယ က ပီ ။ ၁၀ ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ ှ ိ သမ ကိ ဘ

ာတိ က်ထဲသိ့ သွ င်း ၍၊ ငါ့အိမ်ေတာ်၌

စားစရာ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ ပ ကေလာ့။ ငါ သည် မိ ဃ်းေကာင်းကင်ြပတင်းေပါက်တိ့ကိ ဖွ င့ ်၍
ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ အကန်အစင်သွန်းေလာင်းမည် မသွ န်းေလာင်းမည်ကိ ထိ သိ့
စံ စမ်း ကေလာ့ဟ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။
ကိ က်စားတတ်ေသာ

အေကာင်ကိ

သင်တိ့

အတွ က်

ငါဆံ းမ၍၊

၁၁

သင်တိ့၏

ေြမအသီ းအ ှ ံ ကိ မဖျက်ဆီး ရ။ သင်တိ့၏စပျစ်ဥယျာဥ်သည် အသီ းမသီ းဘဲ မေနရဟ
ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည် သင်တိ့ကိ
မဂလာ ှ ိ ေသာသဟ၍ ေခ ေဝ ကလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့ ြပည်သည် လည်း ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ
ြပည်ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃

သင်တိ့သည် ငါ့တဘက်၌ ရဲ ရင့်စွ ာ ေြပာ က ပီ ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ သိ ့ရာတွ င်၊
အက ်ပ်တိ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်တဘက်၌ အဘယ်သိ့ ေြပာမိ ပါသနည်းဟ သင်တိ့

ေမး ကသည်တကား။
အကျိုးမ ှ ိ ။

၁၄

ထာဝရဘရား၏အမကိ

စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မချက်ကိေစာင့်၍၊

ထာဝရဘရားေ ှ မ့ ှ ာ

ေဆာင် ွက်ေသာ်

လည်း

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ိ းငယ် စွ ာ ကျင့် ကံ ပမြခင်းအားြဖင့် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိ သနည်း။ ၁၅

မာနေထာင်လားေသာသတိ ့ကိ မဂလာ ှ ိ ေသာ သဟ၍ ငါတိ ့သည် ေခ ေဝ က၏။
အကယ်စင်စစ် ဒစ

ိ က်ကိ ပေသာသတိ ့သည် ေအာင်တတ် က၏။ အကယ် စင်စစ်

ဘရားသခင်ကိ စံ စမ်းေသာ်လည်း ချမ်းသာရ တတ် က၏ဟ သင်တိ့သည် ေြပာ က ပီ ။ ၁၆
ထိ အခါ ထာဝရဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ေသာ
့
သ တိ ့သည် တေယာက်ကိတေယာက် တ်ဆက်၍
ေြပာဆိ က၏။ ထာဝရဘရားသည်လည်း နားေထာင်၍ ကား ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားကိ
ေ ကာက် ွံ ့၍

နာမေတာ်ကိ

မှတ်သားလျက် ှ ိ ၏။
ဘ

ေအာက်ေမ့ေသာသတိ ့အဘိ ့၊

ေ ှ ေတာ်
့
တွင်

စာရင်း၌

၁၇ ထိ သတိ ့သည် ငါစီ ရင်ေသာေန့ရက်၌ ငါပိ င် ထိ က်ေသာ

ာေတာ်ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ အက၏အမကိ ေဆာင်ေသာသားကိ အဘ ှ ေြမာသကဲ့ သိ ့

ထိ သတိ ့ကိ ငါ ှ ေြမာမည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈
တဖန်

သင်တိ့သည်

ဘရားသခင်၏အမေတာ်

ေြပာင်းလဲ ၍
ကိ

ေြဖာင့်မတ်

ေသာသ၊

မေြဖာင့်မတ်ေသာသ၊

ေဆာင်ေသာသ၊ မေဆာင်ေသာသတိ ့ကိ ပိ င်းြခား၍

သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
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၄ မီးဖိ၌

မီ းေလာင်သကဲ့ သိ ့ ေလာင်ေသာေန့ရက် ကာလသည် ေရာက်လိမ့ ်မည်။

မာန ကီ းေသာသ ှ င့် ဒစ ိ က်ကိ ပေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် အမိ က်ေြခာက် ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။
သတိ ့အရင်းအဖျားမ

မကျန် ကင်းေစ

ြခင်းငှ ါ ထိ ေန့ရက်သည် ေလာင်လိမ့ ်မည်ဟ

ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂ ငါ၏နာမေတာ်ကိ

ေ ကာက် ွံ ေသာသင်
့
တိ့၌

အနာေပျာက်ေစေသာ

အေတာင်တိ့ ှ င့်

ကား၊

တရားေတာေနမင်းသည်

ေပ ထွ န်းေတာ်မမည်။

သင်တိ့သည်

ထွ က်သွား၍

တင်းကပ်၌

ွားသငယ်ကဲ့သိ ့ ခန် ကလိ မ့ ် မည်။ ၃ မတရားေသာ သတိ ့ကိလည်း နင်း ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ သိ့
ငါစီ ရင်ေသာ ေန့ရက်၌ သတိ ့သည် သင်တိ့ ေြခ
ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ဘဝါးေအာက်၌ ေြမမန့်ကဲ့သိ ပ

ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့အဘိ ့ ေဟာ ရပ်အရပ်၌ ငါမှာထားေသာ၊ ငါ့က န်ေမာေ ှ ၏
တရား တည်းဟေသာ စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေတာ်မချက်တိ့ကိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။ ၅ ကည့် ေလာ့။
ထာဝရဘရား၏ ေ ကာက်မက် ဘွ ယ်ေသာ ေန့ရက် ကီ း မေရာက်မှီ၊ ပေရာဖက်ဧလိ ယကိ
သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ငါေစလတ်မည်။ ၆ ငါသည် လာ၍ သင်တိ့၏ြပည်ကိ ကျိန်ြခင်းေဘး ှ င့်
ဒဏ်မခတ်မည်အေ ကာင်း၊

ထိ ပေရာဖက်သည်

သားတိ ့ ှ င့်အဘတိ ့ကိ၎င်း၊

အဘတိ ့ ှ င့်သားတိ ့ကိ၎င်း အသင့်အတင့်ြဖစ်ေစမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

မာလခိ
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ဓမသစ်ကျမ်း

ေယ ကလည်း၊ အိ အဘ၊ သတိ ့၏ အြပစ်ကိလတ်ေတာ်မပါ။ သတိ ့သည် ကိ ယ် ပေသာအမကိ မသိ က
အဝတ်ေတာ်ကိလည်း စာေရးတံ ချ၍ ေဝဖန် က၏။
လကာ ၂၃:၃၄

ဟ မက်ဆိေတာ်မ၏။

မဿဲ

၁ အာြဗဟံ ှ င့်

ဒါဝိ ဒ်တိ့မှဆင်းသက်ေတာ်မေသာ

ေယ ခရစ်၏

ေဆွ ေတာ်စဥ်မျိုးေတာ်ဆက်စာရင်း ဟမကား၊ ၂ အာြဗဟံ သား ဣဇာတ်။ ဣဇာက်သား
ယာကပ်။

ယာကပ်သား

ယဒမှစ၍

ညီ ေနာင်တစ။

၃

ယဒသည်

မိ မိခင်ပွန်း

တာမာတွ င်ြမင်ေသာ သားဖာရက် ှ င့်ဇာရ။ ဖာရက်သားေဟဇ ံ ။ ေဟဇ ံ သား အာရံ ။ ၄
အာရံ သားအမိ နဒပ်။ အမိ နဒပ်သားနာ န်။ နာ န်သားစာလမန်။ ၅ စာလမန်သည် မိ မိခင်ပွန်း
ရာခပ်တွင်ြမင်ေသာ သားေဗာဇ။ ေဗာဇသည် မိ မိခင်ပွန်း သတွ င် ြမင်ေသာ သား သဗက်။
သဗက်သားေယ ှ ဲ ။

ေယ ှ ဲ သား

ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းတည်း။

၆

ဒါဝိ ဒ်မင်း ကီ းသည်

ဥရိ ယ၏ခင်ပွန်းြဖစ်ဘးေသာ မိ န်းမတွ င်ြမင်ေသာသားေ ှ ာလမန်။

၇ ေ ှ ာလမန်သား

ေရာေဗာင်။ ေရာဗာင်သား အဘိ ယ။ အဘိ ယာသား အာသ။ ၈ အာသသားေယာ ှ ဖတ်။
ေယာ ှ ဖတ်သား ယေဟာရံ ။ ယေဟာရံ သား သဇိ ။ ၉ သဇိ သားေယာသံ ။ ေယာသံ သား
အာခတ်။ အာခတ်သား ေဟဇကိ ။

၁၀ ေဟဇကိ သားမနာေ ှ ။ မနာေ ှ သားအာမန်။

အာမန်သားေယာ ှ ိ ။ ၁၁ ေယာ ှ ိ သား ေယာယကိ မ်။ ေယာယကိ မ်သည် ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ့
ေနရာေြပာင်းခါနီးတွ င် ြမင်ေသာသား ေယေခါနိမှစ၍ ညီ ေနာင်တစတည်း။ ၁၂ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ့
ေနရာေြပာင်းသည့်ေနာက်၊
ေဇ ဗေဗလ။
အာေဇာ်။

ေယေခါနိသား ှ ာလေသလ။

ှ ာလေသလသား

၁၃ ေဇ ဗဗလသားအဗျုဒ်။ အဗျုဒ်သား ဧလျာကိ မ်။ ဧလျာကိ မ်သား
၁၄ အာေဇာ်သား ဇာဒတ်။ ဇာဒတ်သား အာခိ မ်။ အာခိ မ်သားဧလဒ်။

၁၅ ဧလဒ်သား

ဧလာဇာ။ ဧလာဇာသား မဿန်။ မဿန်သား ယာကပ်။

၁၆

ယာကပ်ြမင်ေသာသားကား၊ မာရိ ၏ ခင်ပွန်းေယာသပ်တည်း။ ထိ မာရိ သည် ခရစ်ဟေခ ေဝ
သမတ်ေသာ ေယ ၏ မယ်ေတာ်ြဖစ်၏။ ၁၇ ဤသိ ့လ င်၊ မျိုးစဥ် ွယ်ဆက်ေပါင်းကား၊
အာြဗဟံ မှသည် ဒါဝိ ဒ်တိင်ေအာင် တဆယ်ေလးဆက်၊ ဒါဝိ ဒ် မှသည် ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ့
ေနရာေြပာင်းသည်တိင်ေအာင် တဆယ်ေလးဆက်၊ ဗာဗလန် မိ သ
့ ိ ့ ေြပာင်း ပီ းမှသည်
ခရစ်ေတာ်တိင်ေအာင် တဆယ်ေလးဆက်ြဖစ်သတည်း။ ၁၈ ေယ ခရစ်သည်ဘွားြမင်ြခင်းကိ
ခံ ေတာ်မေသာအေ ကာင်းအရာဟမကား၊
ထိ မ်းြမားေဆာင် ှ င်း၍

မ ှ က်တင်မှီတွင်

မယ်ေတာ်မာရိ သည်

ေယာသပ် ှ င့်

သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ေ ကာင့်

ပဋိ သေ စွဲ ေန၏။ ၁၉ သ၏ခင်ပွန်းေယာသပ်သည် သေတာ်ေကာင်းြဖစ်၍၊ မာရိ အသေရကိ
မပျက်ေစချင်ေသာေ ကာင့် တိ တ်ဆိတ်စွာစွ န့်ပယ်မည်ဟ အ ကံ ှ ိ ၏။

၂၀ ထိ သိ့

ကံ စည်၍ေနစဥ်တွင် အိ ပ်မက်ကိြမင်ရသည်မှာ၊ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည်
ထင် ှ ား၍၊ ဒါဝိ ဒ်အမျိုးေယာသပ်၊ သင်၏ခင်ပွန်းမာရိ ကိ ထိ န်းသိ မ်းရမည်အခွ င့ ်ကိ မစိ းရိ မ် ှ င့်။

မဿဲ
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ဤပဋိ သေ

သည် သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ေ ကာင့်ြဖစ်၏။ ၂၁ သားေယာက်ျားကိ

ဘွ ားြမင်လိမ့ ်မည်။ ထိ သားသည် မိ မိလတိ ့ကိအြပစ်မှ ကယ်ခ တ် မည်သြဖစ်ေသာ
ေ ကာင့်၊ ေယ

ဟေသာအမည်ြဖင့် မှည့်ရမည်ဟ ေကာင်းကင်တမန်ဆိ၏။

၂၂

ထိ အေ ကာင်းအရာမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ပေရာဖက်ြဖင့်ထားေတာ်မေသာ ဗျာဒိ တ်ေတာ်
ြပည့်စံ မည် အေ ကာင်းအတည်း။

၂၃ ဗျာဒိ တ်ေတာ်အချက်ဟမကား ကည့် ေလာ့။

သတိ ့သမီ းကညာသည်ပဋိ သေ စွဲ ယ၍သားေယာက်ျားကိ ဘွ ားြမင်လတံ့ ။ ထိ သားကိ
ဧမာေ ွလအမည်ြဖင့် မှည့်ရ ကလတံ့ ဟလာသတည်း။ ဧမာေ ွလအနက်ကား ငါတိ ့ ှ င့်အတ
ှ ိ ေတာ်မေသာဘရားသခင်ဟ ဆိ လိသတည်း။ ၂၄ ေယာသပ်သည် အိ ပ်ေပျာ်ရာမှ ိးလ င်
ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်မှာထားသည့်အတိ င်း ပ၍ မိ မိခင်ပွန်းကိ ထိ န်းသိ မ်းေလ၏။
၂၅ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သားဦ းကိ မဘွ ားမှီတိင်ေအာင် သံ ဝါသမ ပဘဲ ေန၏။ ထိ သားကိ လည်း

ေယ ဟေသာ အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။

၂ ယဒြပည်ဗက်လင် မိ ့၌

ေဟ ဒ်မင်း ကီ းလက်ထက်၊

ေယ သည်

ဘွ ားြမင်ြခင်းကိ ခံေတာ်မ ပီ းမှ၊ မာဂ ပညာ ှ ိ တိ့သည် အေ ှ ့ြပည်က ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့
ေရာက်လာ ကလ င်။ ၂ ယခ ဘွ ားြမင်ေသာယဒ ှ င်ဘရင်သည်၊ အဘယ်မှာ ှ ိ ေတာ်မသနည်း။
အေ ှ ့ြပည်၌ သ၏ ကယ်ကိ ငါ တိ ့ြမင်ရသည်ြဖစ်၍ ဖးေတွ ့ပေဇာ်ြခင်းငှ ါ ေရာက်လာ ပီ ဟ
ေမးြမန်းေြပာဆိ က၏။

၃

ထိ စကားကိ ကားလ င်

ေဟ ဒ်မင်း ကီ းသည်

ေယ ှ လင် မိ သ
့ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ စိ တ်ပပန် ြခင်းသိ ့ ေရာက်သြဖင့်၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့်လတိ ့တွင်

ကျမ်း ပဆရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

၄

စေဝးေစ၍

ခရစ်ေတာ်ကိ အဘယ် အရပ်မှာ ဘွ ားြမင်လိမ့ ်မည်နည်းဟ ေမးြမန်းေတာ်မ၏။

၅

ထိ ဆရာတိ ့ကလည်း၊

ပေရာဖက်တဦ း

၆

အိ ယဒြပည်ဗက်လင် မိ ၊့

အစိ းရေသာယဒ မိ တ
့ ိ ့တွင်သင်သည်

အေ ကာင်း

မကား၊

ေရးထားေသာအချက်ဟမကား၊

ငါ၏လစဣသေရလအမျိုးကိ

မိ င့ ယ် မိ ယ
့ တ်မဟတ်။

အပ်စိးရေသာသခင်သည်

သင်၏အထဲ မှာေပ ထွ န်းလတံ့ ဟ ကျမ်းလာ ှ ိ ပါ၏။ ထိ ့ေ ကာင့် ယဒြပည်ဗက်လင် မိ ့၌
ခရစ်ေတာ်ကိဘွားြမင်ရပါမည်ဟ မင်း ကီ းအား ြပန် ကားေလ ာက် ထား က၏။ ၇ ထိ အခါ
ေဟ ဒ်မင်း ကီ းသည်၊ မာဂပညာ ှ ိ တိ့ကိမထင်မ ှ ားေခ ၍ ကယ်ေပ ထွ န်းေသာအချိန်
ကာလကိ

ေစ့ေစ့ေမးြမန်း ပီ းမှ၊

ေတွ ့လ င်

ငါ့ထံသိ ့ြပန်လာ၍

၈ သင်တိ့သွား၍

ငါလည်း

ထိ သငယ်ကိ ကိ းစား ှ ာ ကပါ။

ထိ သငယ်ကိ

ဖးေတွ ့ပေဇာ်ရေအာင်

ကားေြပာ ကပါဟ မှာထားေတာ်မလျက်၊ ဗက်လျင် မိ သ
့ ိ ့ ေစလတ်ေလ၏။ ၉ ထိ သတိ ့သည်
မင်း ကီ းစကားကိ နာခံ ပီ းလ င်ထွက်သွား က၍ အေ ှ ့ြပည်၌ြမင်ရေသာ ကယ်သည် သတိ ့

မဿဲ

1530

ေ ှ ကသွ
့
ားသြဖင့်

သငယ်ေတာ် ှ ိ ရာအရပ်အေပ သိ ့ေရာက်၍

ထိ ကယ်ကိြမင်ြပန်ေသာအခါ

၁၀

အိ မ်သိ့ဝင်ေလေသာ်၊
ြပပ်ဝပ်ကိးကွ ယ်၍၊

တည်လျက်ေန၏။

အလွ န်ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြခင်း ှ ိ ၍၊

မယ်ေတာ်မာရိ ှ င့်တကွ
မိ မိတိ့

ဘ

၁၁

သငယ်ေတာ်ကိေတွ ့ြမင်လ င်

ာဥစာတိ ့ကိဖွင့ ် ပီ းမှ

ေလာဗန် ှ င့်မရန်

တည်းဟေသာနံ သ
့ ာမျိုးကိ ၎င်း၊ ေ ကိ ၎င်း ဆက်ကပ်ပေဇာ် က၏။

၁၂ ေနာက်မှ

ေဟ ဒ်မင်း ကီ းထံ သိ ့ မြပန်ရမည်အေ ကာင်းကိ အိပ်မက်တွင် ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိရ၍ မိ မိတိ့
ြပည်သိ့ အြခားေသာလမ်းြဖင့်ြပန်သွား က၏။

၁၃ ထိ သတိ ့ သွ ား ကသည်ေနာက်၊

ေယာသပ်သည်အိပ်မက်ကိြမင်သည်မှာ၊ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင် တမန်သည်ထင် ှ ား၍၊
သင်ထေလာ့။ မယ်ေတာ် ှ င့် သငယ်ေတာ်ကိေဆာင်ယ ပီ းလ င်၊ အဲ ဂတုြပည်သိ့ေြပး၍၊ တဖန်
ငါေြပာဆိ သည်တိင်ေအာင် ထိ ြပည်၌ေနေလာ့။ ေဟ ဒ်မင်း ကီ းသည် သငယ်ေတာ်ကိ
သတ်အ့ံ ေသာငှ ာ

ှ ာလိ မ့ ်မည်ဟဆိ ေလ၏။

မယ်ေတာ် ှ င့်သငယ်ေတာ်ကိ

ညဥ့်အချိန်၌

၁၄ ထိ အခါ

ေယာသပ်သည် ထ၍

ေဆာင်ယ ပီ းလ င်

အဲ ဂတု

ြပည်သိ့

ထွ က်သွား၍၊ ၁၅ ေဟ ဒ်မင်း ကီ း အနိစေရာက်သည်တိင်ေအာင် ထိ ြပည်၌ေနေလ၏။
ဤအေ ကာင်းအရာကား၊ ငါ့သား ကိ အဲ ဂတုြပည်မှငါေခ ခဲ့ ပီ ဟ ထာဝရဘရားသည်
ပေရာဖက်ြဖင့်ထားေတာ်မေသာဗျာဒိ တ်ေတာ်
၁၆

ထိ အခါ

ေဟ ဒ်မင်း ကီ းသည်

ြပည့်စံ မည်

မာဂပညာ ှ ိ တိ့

အေ ကာင်းတည်း။

လှ ည့်ြဖားသည်ကိသိလ င်၊

ြပင်းစွ ာအမျက်ထွက်၍ လကိ ေစလတ်သြဖင့်၊ မာဂပညာ ှ ိ တိ့၌ ေစ့ေစ့ေမးြမန်း ပီ းေသာ
ကယ်၏အချိန်ကာလကိ ေထာက်၍၊

ဗက်လင် မိ မ
့ှ

စေသာ

ေကျးလက် ှ ိ သမ တိ ့၌

ှ စ် ှ စ်အ ွယ်မှစ၍ ထိ အ ွယ်ေအာက်ယတ်ေသာ သငယ်ေယာက်ျားအေပါင်း တိ ့ကိ
သတ်ေစ၏။

၁၇

ပေရာဖက်ေယရမိ ေဟာဘးသည်ကား၊

၁၈

ရာမအရပ်၌

သည်းစွ ာေသာညည်းတွ ားငိ ေ ကး၊ ြမည်တမ်းြခင်းအသံ ကိ ကားရ၍၊ ရာေခလသည် မိ မိ
သားတိ ့ မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်ငိ ၍ စိ တ်မေြပ ိင်ဟေသာစကားသည် ထိ အခါ၌အမှန်ကျသတည်း။
၁၉

ေဟ ဒ်မင်း ကီ း

အနိစေရာက်သည်ေနာက်၊

ေယာသပ်သည်

အဲ ဂတုြပည်၌

အိ ပ်မက်ကိြမင်ြပန်သည် မှာ၊ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည်ထင် ှ ား၍၊ ၂၀
သင်ထေလာ့။ မယ်ေတာ် ှ င့် သငယ်ေတာ်ကိေဆာင်ယ ပီ းလ င် ဣသေရလတိ င်းသိ ့သွားေလာ့။
သငယ် ေတာ်ကိသတ်အ့ံ ေသာငှ ါ
ထိ အခါ

ေယာသပ်သည်

ထ၍

ှ ာေသာသတိ ့သည် ေသ က ပီ ဟဆိ ေလ၏။
မယ်ေတာ် ှ င့်သငယ်ေတာ်ကိ

ဣသေရလတိ င်းသိ ့ သွ ား၍ ေရာက်သည် ှ ိ ေသာ်၊

၂၁

ေဆာင်ယ ပီ းလ င်

၂၂ ေဟ ဒ်မင်း ကီ း၏ အရာ၌

သားေတာ်အာေခလသည် ယဒြပည်တွင်မင်း ပေ ကာင်းကိ ကားရလ င်၊ ထိ ြပည်သိ့ မသွ ားဝံ့ ၍

မဿဲ
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အိ ပ်မက်၌ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိရြပန် ပီ းမှ ဂါလိ လဲြပည်သိ့သွား၍၊
နာဇရက်လဟေခ ေဝ ကလတံ့ ဟေသာ ပေရာဖက်တိ့၏

၂၃ ခရစ်ေတာ်ကိ

တ်ထွက် ှ င့်အညီ ၊ နာဇရက်

အမည် ှ ိ ေသာ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်၍ အ မဲ ေနေလ၏။

၃ ထိကာလအခါ ဗတိဇံဆရာေယာဟန်သည် ေပ ထွန်းလ င်၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်
တည်လနီး ပီ ။

၂ ထိ ့ေ ကာင့် ေနာင်တရ ကေလာ့ဟ ယဒေတာ၌ေဟာေလ၏။

၃

ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယေဟာဘးသည်ကား၊ ေတာ၌ဟစ်ေကျာ်ေသာသ၏အသံ မှာ၊ ထာဝရဘရား
က

ေတာ်မရာလမ်းကိ ြပင် ကေလာ့။ လမ်းခရီ းေတာ်ကိ ေြဖာင့်ေစ ကေလာ့ဟေသာအချက်၌

ထိ ေယာဟန်ကိ ဆိ လိ သတည်း။ ၄ ေယာဟန်သည် ကလားအပ်အေမွ း ှ င့်ရက်ေသာ
အဝတ်ကိဝတ်လျက်၊ ခါး၌သားေရခါးပန်းကိ စည်း လျက်၊ ကျိုင်းေကာင် ှ င့် ေတာ၌ြဖစ်ေသာ
ပျားရည်ကိ စားလျက်ေန၏။

၅ ထိ အခါ ေယ

ှ လင် မိ မ့ ှ စ၍ ယဒြပည်သြပည်သား၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်နားမှာေနေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ေယာဟန်ထံသိ ့ ထွ က်သွား၍၊
မိ မိတိ့အြပစ်များကိ ေဘာ်ြပလျက်ေယာ်ဒန်ြမစ်၌ ဗတိ ဇံကိ ခံ က၏။

၆

၇ ဖာရိ ှ ဲ ှ င့်

ဗဒုကဲ အများတိ ့သည် ဗတိ ဇံကိ ခံ အံ့ ေသာငှ ာလာ ကသည်ကိ ေယာဟန်သည်ြမင်လ င်၊
အချင်းေ မဆိ းအမျိုးတိ ့၊ ေရာက်လေသာေသဒဏ်မှ ေြပးသွ ားစိ မ့ ်ေသာငှ ာ၊ အဘယ်သသည်
သင်တိ့ကိသတိ ေပး ဘိ သနည်း။

၈ ေနာင်တရြခင်း ှ င့်

ထိ က်တန်ေသာအကျင့်ကိ

ကျင့် ကေလာ့။ ၉ အာြဗဟံ သည် ငါတိ ့အဘြဖစ်သည်ဟ၍ စိ တ်ထဲ၌မေအာက်ေမ့ က ှ င့်။
ဘရားသခင်သည် ဤေကျာက်ခဲတိ့မှ အာြဗဟံ တိ ့ကိ ထတ်ေဘာ်ဖန်ဆင်း ိင်ေတာ်မသည်ဟ
ငါအမှန်ဆိ၏။

၁၀

သစ်ပင်အြမစ်နားမှာ

ပဆိ န်ထားလျက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

ေကာင်းေသာအသီ းမသိ းေသာအပင် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ခတ်လှဲ၍ မီ းထဲ သိ့ ချလိ က်ရ၏။ ၁၁
ငါသည်ေနာင်တအဘိ ့အလိ ငှါ သင်တိ့ကိ ေရ ှ င့်ဗတိ ဇံေပး၏။ ငါ့ေနာက် ကလာေသာသသည်
ငါ့ထက် တတ်စွမ်း ိင်၏။ ထိ သ၏ေြခနင်းေတာ်ကိမ ေဆာင်ြခင်းငှ ာ ငါမထိ က်။ ထိ သသည်
သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်၎င်း၊ မီ း ှ င့်၎င်း၊ သင်တိ့ကိ ဗတိ ဇံေပးမည်။ ၁၂ လက်ေတာ်တွင်
စံ ေကာပါလျက်၊ မိ မိေကာက်နယ်တလင်းကိ
စသိ မ်းသွ င်းထား၍၊

အဖျင်းကိ ကား

ှ င်းလင်းေစသြဖင့်၊ မိ မိဂျံုစပါးကိ ကျီ၌
မ ငိ မ်း ိင်ေသာမီ း ှ င့်

ှ ိ ေတာ်မလတံ့ ဟ

ေယာဟန်ေဟာေြပာ၏။ ၁၃ ထိ အခါ ေယ သည် ဗတိ ဇံကိ ခံ အံ့ ေသာငှ ါ ဂါလိ လဲြပည်မှ
ေယာ်ဒန်ြမစ်နား

ေယာဟန်ထံသိ ့

ကေတာ်

မ၏။

အက ်ပ်သည်

ကိ ယ်ေတာ်ထံ၌

ဗတိ ဇံကိ ခံရမည်

၁၄

ေယာဟန်ကလည်း၊

အေ ကာင်း ှ ိ ပါသည်ြဖစ်၍၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ထံသိ ့ ကလာေတာ်မသေလာဟ ေယ ကိ ဆီးတားေလ၏။ ၁၅
ေယ ကလည်း

မဿဲ

အလံ းစံ ေသာတရားတိ ့ကိ

အကန်အစင်ကျင့်သင့်သည်ြဖစ်၍
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ယခအခွ င့ ်ေပးပါဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ထိ အခါ ေယာဟန်သည် ဝန်ခံေလ၏။

၁၆

ေယ သည်ဗတိ ဇံကိ ခံေတာ်မ ပီ းလ င် ေရမှေပ ထစဥ်တွင်၊ ေကာင်းကင်ဖွင့ ်လှ စ်သြဖင့်၊
ဘရားသခင်၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ချိုးငှ က်ကဲ့သိ ့ ဆင်းသက်၍ ကိ ယ်ေတာ်အေပ ၌
နားေတာ်မသည်ကိြမင်ရ၍၊ ၁၇ ဤသကား ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးရာ၊ ငါ၏ချစ်သား ေပတည်းဟ
ေကာင်းကင်က အသံ ေတာ်ြဖစ်ေလ၏။

၄ ထိအခါ မာရ်နတ်၏ စံ စမ်းေသွးေဆာင်ြခင်းကိ ခံ ေစမည်အေ ကာင်း၊ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်
ေယ ကိ ေတာသိ ့ ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မ၍၊

၂ ေယ သည် အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ း

အစာအာဟာရကိ မသံ းေဆာင်ဘဲေန ပီ းမှ မွ တ်သိပ်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေတာ်မ၏။ ၃ ထိ အခါ
စံ စမ်းေသွ းေဆာင်ေသာသသည် ချဥ်းကပ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်၏သားေတာ်
မှန်လ င်၊ ဤေကျာက်ခဲတိ့ကိ မန့်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၄
ေယ ကလည်း၊ လသည် မန့်အားြဖင့်သာ အသက်ကိေမွ းရမည်မဟတ်။ ဘရားသခင်
မိ န့်ေတာ်မ သမ အားြဖင့် အသက်ကိေမွ းရမည် ကျမ်းစာလာသည်ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။
၅

ထိ အခါ

မာရ်နတ်သည်

ဗိ မာန်ေတာ်၏အထွ ဋ်၌

ေယ ကိ

သန့် ှ င်းေသာ မိ ေ့ တာ်သိ့ေဆာင်သွား၍

တင်ထား ပီ းလ င်၊

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊

၆

ေကာင်းကင်တမန်တိ့အားသင့်အဘိ ့ မှာထားေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ သင်၏ေြခကိ ေကျာက် ှ င့်
မထိ မခိ က်ေစြခင်းငှ ါ သတိ ့သည်သင့်ကိ လက် ှ င့်မစချီပင့် ကလိ မ့ ်မည်ဟလာ၏။ ထိ ေ ကာင့်
ဘရားသခင်၏ သားေတာ်မှန်လ င် ကိ ယ်ကိ ေအာက်သိ့ချလိ က်ေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေလ၏။
၇ ေယ ကလည်း သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ သင်သည် အစံ အစမ်းမ ပရဟ

ကျမ်းစာလာ

ြပန်သည်ဟ

အလွ န်ြမင့်လှ စွ ာေသာ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ေတာင်ေပ သိ ့

၈

တဖန်မာရ်နတ်သည်

ေဆာင်သွား၍၊

ဤေလာက၌

ေယ ကိ
ှ ိ သမ ေသာ

တိ င်း ိင်ငံတိ ့ကိ၎င်း၊ ထိ တိင်း ိင်ငံတိ ့၏ ဘန်းစည်းစိ မ်ကိ၎င်း ြပ န်၍၊ ၉ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ငါ့ကိ

ွ တ်ြပပ်ကိးကွ ယ်လ င် ယခြပေလသမ တိ ့ကိ ငါေပးမည်ဟဆိ ေလ၏။

၁၀

ေယ ကလည်း အချင်းစာတန်၊ ငါ့ေနာက်သိ့ဆတ်ေလာ့။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ
ကိ းကွ ယ်ရမည်။ ထိ ဘရားသခင်ကိသာ ဝတ် ပရမည် ကျမ်းစာလာသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁
ထိ အခါ

မာရ်နတ်သည်

အထံ ေတာ်မှထွ က်သွား၍

ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်

ချဥ်းကပ်လျက် လပ် ေက း က၏။ ၁၂ ေယာဟန်သည် ေထာင်ထဲသိ့ေရာက်ေ ကာင်းကိ
ေယ သည် ကားလ င်၊ ဂါလိ လဲြပည်သိ့ ကေတာ်မ၍၊ ၁၃ နာဇရက် မိ က
့ ိ စွ န့်သွားလျက်၊
ဇာဗလန်ခ ိ င်၊

နဿလိ ခ ိ င်စပ် ကားတွ င်

ေရာက်၍ ေနေတာ်မ၏။

မဿဲ

အိ င် ှ င့်နီးစပ်ေသာ

၁၄ ဤအေ ကာင်းအရာကား၊

ကေပရေနာင် မိ သ
့ ိ့

ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ၏
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တ်ထွက်ြပည့်စံ မည်အေ ကာင်းတည်း။ ၁၅ တ်ထွက်အချက်ဟမကား၊ ဇာဗလန်ခ ိ င် ှ င့်
နဿလိ ခ ိ င်တည်းဟေသာ

အိ င်နားေ ှ ာက်ေသာလမ်း၊

တပါးအမျိုးသားေနရာဂါလိ လဲြပည်၊
ကီ းစွ ာေသာအလင်းကိ

ြမင်ရ၍၊

၁၆ ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ှ ိ ေနေသာ လများတိ ့သည်

ေသမင်း၏ ိင်ငံအရိ ပ်

အလင်းေပ ထွ န်းလျက် ှ ိ ၏ဟ ေဟာထားသတည်း။
ေနာင်တရ ကေလာ့။

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၊

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်

တွ င် ှ ိ ေနေသာ

သတိ ့၌

၁၇ ထိ အခါမှစ၍

ေယ က၊

တည်လနီး ပီ ဟေသာ

တရားကိ

ေဟာစ ပေတာ်မ၏။ ၁၈ ဂါလိ လဲအိင်နားမှာ ကေတာ်မစဥ်၊ ေပတ ဟ၍ေခ ေဝ ေသာ
ှ ိ မန် ှ င့်အေြ ၊ ညီ အစ်ကိ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် တံ ငါြဖစ်၍၊ အိ င်တွင် ပိ က်ကွန်ြဖန့်ချသည်ကိ
ြမင်ေတာ်မလ င်၊

၁၉ ထိ သတိ ့အား ငါ့ေနာက်သိ့လိက် ကေလာ့။ သင်တိ့သည် လကိ

မ ားေသာတံ ငါြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ငါ ပ မည်ဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ေလေသာ်၊ ၂၀ ထိ သတိ ့သည်
ချက်ြခင်း ပိ က်ကွန်ကိစွန့်ပစ်၍ ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က် က၏။

၂၁ ထိ မှလွ န်လ င်

အြခားေသာညီ အစ်ကိ ှ စ်ေယာက်၊ ေဇေဗဒဲ၏သား ယာကပ် ှ င့်

ေယာဟန်တိ့သည်

သတိ ့အဘ ှ င့်အတ ေလှေပ မှာ ပိ က်ကွန်ြပင်ေနသည်ကိ ြမင်၍ ေခ ေတာ်မ၏။

၂၂

ထိ သတိ ့သည်လည်း ချက်ြခင်းအဘ ှ င့်ေလှကိ စွ န့်ပစ်၍ ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။ ၂၃
ေယ သည်

တရားစရပ်တိ့၌

ဆံ းမ သဝါဒေပးလျက်၊

ိင်ငံေတာ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာလျက်၊ လတိ ့တွင်အနာေရာဂါအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ငိ မ်းေစလျက်၊
ဂါလိ လဲြပည် တြပည်လံ းကိ ေဒသစာရီ လှ ည့်လည်ေတာ်မ၏။ ၂၄ သိ တင်းေတာ်သည်လည်း
ရိ ြပည်၌

အ ှ ံ ့အြပားေကျာ်ေစာသည်ြဖစ်၍

လက်ေြခေသေသာသမှစေသာ

နတ်ဝင်ေသာသ

အထးထးအြပားြပားေသာ

ဝက် းစွဲ ေသာ

သ၊

အနာေရာဂါစွဲ ၍

မကျန်းမမာေသာသ ှ ိ သမ တိ ့ကိ အထံ ေတာ်သိ့ေဆာင်ခဲ့ က၍၊ သတိ ့၏ အနာေရာဂါကိ
ငိ မ်းေစေတာ်မ၏။ ၂၅ ဂါလိ လဲြပည်၊ ေဒကေပါလိ ြပည်၊ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စေသာ ယဒြပည်၊
ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်မှ လာေသာ လများအေပါင်းတိ ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။

၅ ထိလအေပါင်းတိ့ကိ
ထိ င်ေတာ်မေသာအခါ၊
ချဥ်းကပ် က၏။

၂

ြမင်လ င်၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ေတာင်ေပ သိ ့တက်၍

တပည့်

ေတာ်တိ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ရင်းသိ ့

ထိ အခါ

တ်ေတာ်ကိဖွင့ ်၍

ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မသည်မှာ၊
အေ ကာင်းမကား

တပည့်ေတာ်တိ့အား

၃ စိ တ် ှ လံ း ှ ိမ့ ်ချေသာသတိ ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်

ထိ သ

တိ ့၏

ိင်ငံြဖစ်၏။

၄

စိ တ်မသာညည်းတွ ားေသာသတိ ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား ထိ သတိ ့သည်
သက်သာြခင်း သိ ့ ေရာက် ကလတံ့ ။ ၅ စိ တ် းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ေသာသတိ ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။

မဿဲ
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အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သတိ ့သည် ြပည်ေတာ်ကိ အေမွ ခံရ ကလတံ့ ။ ၆ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းပါရမီ ကိ
ဆာငတ်ခင်မွတ်ေသာသတိ ့သည်
သည်

ဝေြပာြခင်းသိ ့

မဂလာ ှ ိ က၏။

ေရာက် ကလတံ့ ။

၇

အေ ကာင်းမကား၊

ထိ သတိ ့

သနားစံ မက်တတ်ေသာသတိ ့သည်

မဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သတိ ့သည် သနားစံ မက်ြခင်း ကိ ခံ ကလတံ့ ။ ၈
စိ တ် ှ လံ းြဖူစင်ေသာသတိ ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သတိ ့သည်
ဘရားသခင်ကိ

ြမင်ရ ကလတံ့ ။

ငိ မ်းေစတတ်ေသာသတိ ့သည်

သတပါးချင်း

၉

မဂလာ ှ ိ က၏။

ခိ က်ရန် ပြခင်းကိ

အေ ကာင်းမကား

ထိ သတိ ့သည်

ဘရားသခင်၏သားေတာ်ဟ ေခ ေဝ ြခင်းကိ ခံ ရ ကလတံ့ ။ ၁၀ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားေ ကာင့်
ေ ှ ာင့် ှ က် ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ

ခံ ရေသာသတိ ့သည်

မဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် ထိ သတိ ့၏ ိင်ငံြဖစ်၏။ ၁၁ ငါ့ေ ကာင့် သင်တိ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့ ှ ဥ်းဆဲ ၍
မမှန်ဘဲလျက် အြပစ်တကာ တင် ကေသာအခါ၊ သင်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။
ဝမ်းေြမာက် င်ြမူးြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

အေ ကာင်းမကား၊ ေကာင်းကင်ဘံ ၌

အကျိုးသည်

သင်တိ့ေ ှ က
့

ကီ းလှ

ေပ၏။

ေပ ထွ န်းေသာ

၁၂

သင်တိ့၏

ပေရာဖက်တိ့ကိ

ထိ နည်းတ ှ ဥ်းဆဲ က ပီ ။ ၁၃ သင်တိ့သည် ဤေလာက၏ ဆားြဖစ် က၏။ ဆားမကား၊
အငန်ကင်းေပျာက်လ င် ငန်ေသာအရသာကိ အဘယ်သိ့ ရြပန်မည်နည်း။ ြပင်သိ့ ပစ်လိက်၍
ေကျာ်နင်းြခင်းမှတပါး

အဘယ်အသံ းမ မဝင်။

အလင်းြဖစ် က၏။ ေတာင်ထိပ်၌တည်ေသာ
ေတာင်းဇလားေအာက်၌
အလင်းကိ

ရေစြခင်းငှ ါ

သင်တိ့သည်

မိ က
့ ိ မကွ ယ် ိင်။

ဖံ းထားေလ့မ ှ ိ ။
ဆီ မီးခံ ေပ မှာ

၁၄

ဤေလာက၏

၁၅ ဆီ မီးထွ န်း၍

အိ မ်သအိ မ်သားအေပါင်းတိ ့သည်

တင်ထားေလ့ ှ ိ ၏။

၁၆

ထိ နည်းတ၊

သတပါးတိ ့သည် သင်တိ့၏ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ြမင်၍၊ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ
သင်တိ့အဘ၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းေစြခင်းငှ ါ၊ သတပါး ေ ှ ့၌ သင်တိ့အလင်းကိ
လင်းေစ ကေလာ့။ ၁၇ ပညတိ ကျမ်း၊ အနာဂတိ ကျမ်းများကိ ဖျက်ပယ်ြခင်းငှ ါ ငါလာသည်ဟ
မထင် က ှ င့်။ ဖျက်ပယ်ြခင်းငှ ါ ငါလာသည်မဟတ်။ ြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ ငါလာသတည်း။ ၁၈
ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီ းမပျက်စီးမှီတိင်ေအာင်၊ ပညတိ ကျမ်း၌
အငယ်ဆံ းေသာ စာလံ းဗိ ုတလံ းမ ြပည့်စံ ြခင်းသိ ့ မေရာက်မှီ မပျက်စီးရ။ ၁၉ ထိ ေ ကာင့်
အ ကင်သသည်၊ အငယ်ဆံ းေသာပညတ်တခကိ ကိ ယ်တိင်လွန်ကျူး၍ သတပါးတိ ့အား လည်း
ထိ အတသွ န်သင်၏။ ထိ သသည် ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၌ အငယ်ဆံ းေသာသြဖစ်လိမ့ ်မည်။
အ ကင်သ သည် ကိ ယ်တိင်ကျင့်၍ သတပါးတိ ့အားလည်း သွ န်သင်၏။ ၂၀ ထိ သသည်
ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၌ ကီ းေသာသြဖစ်လိမ့ ်မည်။ သင်တိ့ ကျင့်ေသာအကျင့်သည်

မဿဲ
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ဖာရိ ှ ဲ တိ့ ှ င့် ကျမ်း ပဆရာတိ ့ကျင့်ေသာအကျင့်ထက် မလွ န်မသာလ င်၊ သင်တိ့သည်
ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သိ့ မဝင်ရ ကဟ ငါအမှန်ဆိ၏။ ၂၁ လအသက်ကိ မသတ်ရ။
သတ်ေသာသသည် ံ း၌အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ခံ ထိ က်ေပ၏ဟေသာ ေ ှ းပညတ် စကားကိ
သင်တိ့ ကားရ ပီ ။

၂၂

အမျက်ထွက်ေသာသသည်
ကဲ့ ရဲ ့ေသာသသည်

ငါပညတ်သည်ကား၊

ညီ အစ်ကိကိ

ံ း၌အြပစ်စီရင်ြခင်း ကိ

လတ်ေတာ်၌အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ

အေထာက်မတန်

ခံ ထိ က်ေပ၏။ ညီ အစ်ကိကိ
ခံ ထိ က်ေပ၏။

ညီ အစ်ကိကိ

ကျိန်ဆဲေသာသသည် ေဂဟနာအရပ်၌ မီ း ိ ့ြခင်းကိ ခံ ထိ က်ေပ၏။ (Geenna g1067) ၂၃
ထိ ေ ကာင့် သင်သည်ပေဇာ်သကာကိ ယဇ် ပလင်သိ့ေဆာင်ယခဲ့ လျက် သင်၏ညီ အစ်ကိသည်
သင်၌ အြပစ်တင်ခွင့ ် တစံ တခ ှ ိ သည်ဟ ေအာက်ေမ့သတိ ရလ င်၊ ယဇ် ပလင်ေ ှ မ့ ှ ာ
ပေဇာ်သကာကိ ထား၍ သွ ားေလာ့။ ၂၄ ညီ အစ်ကိ ှ င့် သင့်တင့် ပီ းမှ ြပန်၍ ပေဇာ်သကာကိ
တင်ေလာ့။ ၂၅ တရားေတွ ့ဘက် ှ င့်အတ လမ်း၌သွ ားစဥ်တွင်ပင်၊ သ၏စိ တ်ကိ ေြပေစြခင်းငှ ါ
အလျင်အြမန် ပေလာ့။ သိ ့မဟတ် တရားေတွ ့ဘက်သည် တရားသ ကီ း၌ အပ်မည်။
တရားသ ကီ းသည်လည်း လလင်ေခါင်း၌အပ်၍ ေထာင်ထဲ၌ ေလှာင်ထားမည်။

၂၆

ေလျာ်ြပစ်ေငွ ှ ိ သမ ကိ မေလျာ်မှီတိင်ေအာင် ေထာင်ထဲကမထွ က်ရဟ ငါအမှန်ဆိ၏။ ၂၇
သ့မယားကိ

မြပစ်မှားရဟေသာ

ေ ှ းပညတ်စကားကိ

သင်တိ့ ကားရ ပီ ။

၂၈

ငါပညတ်သည်ကား ကိ ေလသာစိ တ် ှ င့် သ့မယားကိ ကည့် ေသာသသည် စိ တ် ှ လံ းထဲ ၌
ထိ မိန်းမ ှ င့် ြပစ်မှား ပီ ။ ၂၉ ထိ ေ ကာင့် လက်ျာမျက်စိြဖစ်ေသာ်လည်း သင့်ကိ မှားယွ င်းေစလ င်
ထိ မျက်စိကိထတ်ပစ်ေလာ့။ တကိ ယ်လံ း ငရဲ သိ့ချြခင်းကိ ခံ ရသည်ထက် အဂ ါတခပျက်ေသာ်
သာ၍ေကာင်း၏။ (Geenna g1067)
သင့်ကိ မှားယွ င်းေစလ င်

၃၀ ထိ နည်းတ လက်ျာလက်ြဖစ်ေသာ်လည်း

ထိ လက်ကိြဖတ်ပစ်ေလာ့။

တကိ ယ်လံ း

ငရဲ သိ့ချြခင်းကိ

ခံ ရသည်ထက် အဂ ါတခသာ ပျက်ေသာ်သာ၍ေကာင်း၏။ (Geenna g1067) ၃၁ တဖန်တံ ၊
မယား ှ င့်ကွ ာလိ လ င်

ြဖတ်စာကိ

အပ်ေပးေစဟေသာ

ငါပညတ်သည်ကား၊

မှားယွ င်းြခင်းအေ ကာင်းမှတပါး

ပညတ်စကား ှ ိ ပီ ။

၃၂

အြခားေသာအေ ကာင်းြဖင့်

မိ မိမယား ှ င့် ကွ ာေသာသသည် မိ မိမယားကိ မှားယွ င်းေစ၏။ ကွ ာေသာမိ န်းမ ှ င့်
စံ ဘက်ြခင်းကိ

ပေသာသသည်လည်း သ့မယားကိ

ြပစ်မှား၏။

၃၃ တဖန်တံ ၊

မဟတ်မမှန်ဘဲလျက် ကျိန်ဆိြခင်းကိ မ ပရ။ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပသည်အတိ င်း ထာဝရဘရား
ေ ှ ေတာ်
့
၌

တည်ေစေလာ့ဟေသာ

ေ ှ းပညတ်စကားကိ

သင်တိ့ ကားရ ပီ ။

၃၄

ငါပညတ်သည်ကား၊ ကျိန်ဆိြခင်းကိ အလျင်းမ ပရ။ ေကာင်းကင်ဘံ ကိ တိ င်တည်၍မကျိန်ရ။
ေကာင်းကင်ဘံ ကား

မဿဲ

ဘရားသခင်၏

ပလင်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။

၃၅

ေြမ ကီ းကိ
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တိ င်တည်၍မကျိန်ရ။ ေြမ ကီ းကား ဘရားသခင်၏ ေြခေတာ်တင်ရာ ခံ ြဖစ်သတည်း။ ေယ
ှ လင် မိ က
့ ိ

တိ င်တည်၍မကျိန်ရ။

မဟာမင်း ကီ း၏ မိ ေ့ တာ်

ြဖစ်သတည်း။

၃၆

ဆံ ြခည်တပင်ကိမ ြဖူေစြခင်း၊ မည်းေစြခင်းငှ ါမတတ် ိင်ေသာ်၊ ကိ ယ်ဦးေခါင်းကိ တိင်တည်၍
မကျိန်ရ။ ၃၇ သင်၏စကားမှာ ဟတ်သည်ကိအဟတ်၊ မဟတ်သည်ကိ မဟတ်ြဖစ်ေစေလာ့။
ဤထက် လွ န်ေသာ စကားသည် မေကာင်းေသာအရာ ှ င့် စပ်ဆိင်ေပ၏။ ၃၈ သ့မျက်စိကိ
ဖျက်လ င် ကိ ယ်မျက်စိဖျက်ြခင်းကိ ခံေစ။ သ့သွားကိ ချိုးလ င် ကိ ယ်သွားချိုးြခင်းကိ
ခံ ေစ

ဟေသာ ပညတ်စကားကိ

ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာသကိ

သင်တိ့ ကားရ ပီ ။

မဆီ းမတား ှ င့်။

သင်၏

၃၉ ငါပညတ်သည်ကား၊

ပါးတဘက်ကိ

သတပါးပတ်လ င်

ပါးတဘက်ကိ လှ ည့်၍ေပးဦ းေလာ့။ ၄၀ သင့်အကျကိ ယလိ ၍ တရားေတွ ့ေသာသအား
သင့်ဝတ်လံ ကိ လည်း ယေစြခင်းငှ ါ အခွ င့ ်ေပးဦ းေလာ့။

၄၁ အ ကင်သသည် သင့်ကိ

အ ိင် ပ၍

ှ စ်တိင်သွားဦ းေလာ့။

ခရီ းတတိ င်သွားေစ၏။

ထိ သ ှ င့်တကွ

၄၂

ေတာင်းေသာသအားေပးေလာ့။ ေချးငှ ါးလိ ေသာသကိ လည်း မြငင်းမပယ် ှ င့်။

၄၃

ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသကိ ချစ်ေလာ့။ ရန်သကိ မန်းေလာ့ဟေသာပညတ်စကားကိ သင်တိ့
ကား ရ ပီ ။

၄၄ ငါပညတ်သည်ကား၊ သင်တိ့သည် ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ

သင်တိ့အဘ၏

သားြဖစ်လိေသာ

ငှ ါ။

သင်တိ့၏ရန်သတိ ့ကိ

ချစ် ကေလာ့။

သင်တိ့ကိကျိန်ဆဲေသာသတိ ့အား ေမတာပိ ့ ကေလာ့။ သင်တိ့ကိ မန်း ေသာသတိ ့အား
ေကျးဇး ပ ကေလာ့။ သင်တိ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က် ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ ့အဘိ ့ ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်း
ကေလာ့။ ၄၅ အေ ကာင်းမကား၊ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘသည်၊
ေကာင်းေသာသမေကာင်း ေသာသတိ ့အေပ ၌ ကိ ယ်ေတာ်၏ေနကိ ထွ က်ေစေတာ်မ၏။
ေြဖာင့်မတ်ေသာသ မေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့ အေပ ၌ မိ ဃ်းကိ
သင်တိ့ကိ

ချစ်ေသာသတိ ့အားသာ

ချစ်တံ ့ ပလ င်

ွာေစေတာ်မ၏။ ၄၆

အဘယ်ေကျးဇးတင်သနည်း။

အခွ န်ခံသတိ ့ပင် ဤ မ ေလာက် ပ ကသည် မဟတ်ေလာ။ ၄၇ အေဆွ အမျိုးတိ ့အားသာ
ေလာကဝတ် ပလ င်

အဘယ်သိ့ထးြမတ်သနည်း။ သာသနာပလတိ ့ပင်

ထိ

အတ

ပ ကသည်မဟတ်ေလာ။ ၄၈ ထိ ့ေ ကာင့် ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘသည်
စံ လင်ေတာ်မသည်နည်းတ သင်တိ့ သည်လည်း စံ လင်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

၆ လများတိ့ ြမင်ေစြခင်းငှ ါ ကိယ်သီလအကျင့်ကိ သ့ေ ှ ေမ့ ှ ာက်၌ မကျင့်မည်အေ ကာင်း
သတိ ပ က

ေလာ့။ သိ ့မဟတ် ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘထံ မှ

အကျိုးကိ မခံ မရ က။

၂

ထိ ေ ကာင့်

သင်သည်

အလဒါနကိ

ေပးေသာအခါ

လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ ့သည် လများအချီးအမွ မ်းကိ ခံ လိ ၍ ပွဲ သဘင်လမ်းခရီ း၌ မိ မိတိ့ေ ှ မ့ ှ ာ

မဿဲ
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တံ ပိ းခရာမတ်ေစသည်နည်းတမ ပ ှ င့်။
မိ မိတိ့အကျိုးကိ ရ က ပီ ။
မထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ၊

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

၃ သင်သည် အလဒါနကိ ေပးေသာအခါ ေပးေ ကာင်းကိ

လက်ျာလက် ပသည်

မထင် ှ ားေသာအရာကိ

၄

ထိ သတိ ့သည်

အမကိ

လက်ဝဲလက်မ မသိ ေစ ှ င့်။

ြမင်ေတာ်မေသာ

အကျိုးကိ ထင် ှ ားစွ ာ ေပးေတာ်မလတံ့ ။

သင်၏အဘသည်

၅ သင်သည် ဆေတာင်းပဌနာ ပေသာအခါ

လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ ့နည်းတမ ပ ှ င့်။ ထိ သတိ ့သည် လများ တိ ့ေ ှ မ့ ှ ာထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ၊
ပွဲ သဘင်လမ်းဆံ လမ်းဝတိ ့၌ ရပ်လျက်ဆေတာင်းြခင်းငှ ါအလိ ှ ိ က၏။ ငါအမှန်ဆိ သည်ကား၊
ထိ သတိ ့သည်

မိ မိတိ့အကျိုးကိ ခံရ က၏။

သင်သည်

၆

ဆေတာင်းေသာအခါ

ဆိ တ်ညံရာအခန်းသိ ့ဝင်၍ တံ ခါးကိ ပိတ် ပီ းမှ၊ မထင် ှ ားေသာအရပ်၌

ှ ိ ေတာ်မေသာ

သင်၏အဘကိ ဆေတာင်းေလာ့။ မထင် ှ ားေသာအရာကိ ြမင်ေတာ်မေသာ သင်၏အဘသည်
အကျိုးကိ

ထင် ှ ားစွ ာေပးေတာ်မလတံ့ ။

၇

သင်တိ့သည်

ဆေတာင်းေသာအခါ

သာသနာပလနည်းတ အချည်း ှ ီးေသာစကားြဖင့် အထပ်ထပ် မ မက် က ှ င့်။ ထိ သတိ ့သည်
များစွ ာေသာစကားအားြဖင့်

မိ မိတိ့အလိ

ထိ သတိ ့နည်းတမ ပ က ှ င့်။

ြပည့်စံ မည်ဟ

အေ ကာင်းမကား၊

ထင်မှတ် က၏။

သင်တိ့

၈

အလိ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

သင်တိ့မေတာင်းမှီ သင်တိ့ အဘသိ ေတာ်မ၏။ ၉ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့ဆေတာင်းရမည်မှာ
ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာအက ်ပ်တိ့အဘ
ိ ေသေလးြမတ်ြခင်း

ှ ိ ပါေစေသာ။

၁၀

ကိ ယ်ေတာ်၏

နာမေတာ်အား

ိင်ငံေတာ်တည်ေထာင်ပါေစေသာ။

အလိ ေတာ်သည် ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ြပည့်စံ သကဲ့ သိ ့ ေြမ ကီ းေပ မှာ ြပည့်စံ ပါေစေသာ။ ၁၁
အသက်ေမွ းေလာက်ေသာအစာကိ အက ်ပ်တိ့အား ယေန့ေပးသနားေတာ်မပါ။

၁၂

သတပါးသည် အက ်ပ်တိ့ကိ ြပစ်မှားေသာအြပစ်များကိ အက ်ပ်တိ့သည် လတ်သကဲ့ သိ ့
အက ်ပ် တိ ့၏အြပစ်များကိ လတ်ေတာ်မပါ။ ၁၃ အြပစ်ေသွ းေဆာင်ရာသိ ့ မလိ က်မပါေစဘဲ ၊
မေကာင်းေသာအမအရာမှလည်း

ကယ် တ်ေတာ်မပါ။

အစိ းပိ င်ေသာအခွ င့ ် ှ င့်

ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်သည်

ကမာအဆက်ဆက်ကိယ်ေတာ်၌ ှ ိ ပါ၏။

ဆေတာင်း ကေလာ့။

သင်တိ့သည်

၁၄

သတပါးတိ ့၏

အာမင်ဟ

အြပစ်ကိလတ်လ င်၊

ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာသင်တိ့အဘသည် သင်တိ့၏အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မမည်။ ၁၅
သင်တိ့သည် သတပါးတိ ့၏အြပစ်ကိမလတ်လ င်၊ သင်တိ့အဘသည် သင်တိ့၏အြပစ်ကိ
လတ်ေတာ်

မမ။

၁၆

လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ ့နည်းတ
မိ မိတိ့အစာေ ှ ာင်သည်ကိ

မဿဲ

သင်တိ့သည်

အစာေ ှ ာင်ြခင်းအကျင့်ကိ ကျင့်ေသာအခါ

မျက် ှ ာ ိ းငယ်
လများတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့်။
ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ

ထိ သတိ ့သည်
မိ မိတိ့မျက် ှ ာကိ
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ဖျက်တတ် က၏။ ၁၇ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ထိ သတိ ့သည် မိ မိတိ့အကျိုးကိ ခံ ရ က၏။
၁၈ သင်သည်အစာေ ှ ာင်ေသာအခါ အစာေ ှ ာင်သည်ကိလများတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာမထင် ှ ားေစဘဲ ၊

မထင် ှ ားေသာ အရပ်၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘေ ှ ေတာ်
့
၌သာထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ၊
ေခါင်းကိ လိမ်းကျံေလာ့။ မျက် ှ ာကိ လည်းသစ်ေလာ့။ မထင် ှ ားေသာအရာကိ ြမင်ေတာ်မေသာ
သင်တိ့အဘသည် အကျိုးကိ ထင် ှ ားစွ ာေပးေတာ် မလတံ့ ။ ၁၉ သံ ေချး၊ ပိ း ွဖျက်ဆီး၍
သခိ းထွ င်းေဖာက်ခိးယရာ ေြမ ကီ းေပ မှာ ဘ

ာကိ မဆည်းဖး က ှ င့်။ ၂၀ သံ ေချး၊ ပိ း ွ

မဖျက်ဆီး၍ သခိ းမထွ င်းမေဖာက် မခိ းမယရာ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ဘ ာကိ ဆည်းဖး ကေလာ့။
၂၁ အေ ကာင်းမကား၊ အ ကင်အရပ်၌ သင်တိ့၏ဘ

စိ တ် ှ လံ းေရာက် တတ်၏။
မျက်စိ ကည်လင်လ င်

ာ ှ ိ ၏။ ထိ အရပ်သိ့ သင်တိ့၏

၂၂ မျက်စိကား ကိ ယ်၏ ဆီ မီးြဖစ်၏။ ထိ ေ ကာင့်

တကိ ယ်လံ းလင်းလိ မ့ ်မည်။

၂၃

မျက်စိေြမး ှ က်လ င်

တကိ ယ်လံ းမိ က်လိမ့ ်မည်။ သင်၏ အလင်းေသာ်ကား၊ ေမှာင်မိက်ြဖစ်လ င် ထိ အမိ က်သည်
အလွ န်မိက်စွတကား။ ၂၄ အဘယ်သမ သခင် ှ စ်ဦးအေစကိ မခံ ိင်။ သခင်တဦ းကိ မန်း၍
တဦ းကိ ချစ်မည်။ သခင်တဦ းကိ မှီခိ၍ တဦ းကိ မခန့်မညား ပမည်။ သင်တိ့သည်
ဘရားသခင်၏အေစကိ ၎င်း၊ ေလာကီ စည်းစိ မ်၏အေစကိ ၎င်း မခံ ိင် က။ ၂၅ ထိ ေ ကာင့်
ငါဆိ သည်ကား၊ အဘယ်သိ့ စားေသာက်ရမည်ဟ အသက်အဘိ ့မစိ းရိ မ် က ှ င့်။ အဘယ်သိ့
ဝတ်ရမည်ဟ ကိ ယ်အဘိ ့မစိ းရိ မ် က ှ င့်။ အစာထက် အသက်ြမတ်သည်မဟတ်ေလာ။
အဝတ်ထက် ကိ ယ်ြမတ် သည်မဟတ်ေလာ။ ၂၆ မိ ဃ်းေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာ
ငှ က်များကိ ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ထိ ငှက်တိ့သည် မျိုးေစ့ကိ မစိ က်မ ကဲ ၊ စပါးကိ မရိ တ်၊
ကျီ၌မစမသွ င်း။ သိ ့ေသာ်လည်း ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘသည် သတိ ့ကိ
ေက းေမွ းေတာ်မ၏။ ထိ ငှက်တိ့ထက် သင်တိ့သည် အလွ န်ြမတ်သည်မဟတ်ေလာ။
၂၇

အဘယ်သသည်

တိ းပွ ားေစ ိင်သနည်း။

စိ းရိ မ်ြခင်းအားြဖင့်
၂၈

မိ မိအသက်တာကိ

အဝတ်အဘိ ့၌

တေတာင်ခန့်မ

အဘယ်ေ ကာင့်စိ းရိ မ်ရသနည်း။

ေတာ ှ င်းပင်တိသ
့ ည် အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့် ကီ းပွ ားသည်ကိ ဆင်ြခင်ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။
ထိ အပင်တိ့သည် အလပ်လည်းမလပ်၊ ချည်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ မငင်မဝင့်။ ၂၉ သိ ့ေသာ်လည်း
ဘန်း ကီ းေသာ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ း၏အဝတ်သည် ထိ အပင်တပင်မ ၏ အဝတ်ကိ မမှီဟ
ငါဆိ ၏။

၃၀ ယံ ကည်အားနည်းေသာ သတိ ့၊ ယေန့ အသက် ှ င်လျက် နက်ြဖန်

မီ းဖိ ထဲသိ့ေရာက်ေသာ ေတာြမက် ပင်ကိ ဘရားသခင်သည် ထိ သိ့ေသာအဝတ် ှ င့်
ဖံ းလမ်းေတာ်မလ င်၊ ထိ မ မက သင်တိ့ကိအဝတ် ှ င့် ဖံ းလမ်း ေတာ်မမည် မဟတ်ေလာ။ ၃၁
ထိ ေ ကာင့် အဘယ်သိ့ စားေသာက်ရအံ့ နည်း။ အဘယ်သိ့ ဝတ်ရအံ့ နည်းဟ၍မစိ းရိ မ် က ှ င့်။

မဿဲ
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ထိ အရာများကိ သာသနာပလတိ ့သည် ှ ာေဖွ တတ် က၏။ ၃၂ ထိ အရာများကိ သင်တိ့သည်
အသံ းလိ ေ ကာင်းကိ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘသည် သိ ေတာ်မ၏။ ၃၃
ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့်ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားေတာ်ကိ ေ ှ ့ဦးစွ ာ ှ ာ ကေလာ့။ ေနာက်မှ
ထိ အရာ များကိ ထပ်၍ေပးေတာ်မလတံ့ ။ ၃၄ ထိ ့ေ ကာင့် နက်ြဖန်အဘိ ့ မစိ းရိ မ် က ှ င့်။
နက်ြဖန်ေန့သည် မိ မိအဘိ ့စိးရိ မ်လိမ့ ်မည်။ ယခေန့၌ ှ ိ ေသာ မေကာင်းမသင့်ေသာအရာသည်
ယခေန့ဘိ့ ေလာက်ေပ၏။

၇ သင်တိ့သည် စစ်ေ ကာဆံ းြဖတ်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်ရမည်အေ ကာင်း သတပါး၏အမ၌
စစ်ေ ကာ ဆံ းြဖတ်ြခင်းကိ မ ပ က ှ င့်။

၂ သင်တိ့သည်

အ ကင်တရားအတိ င်း

သတပါးကိ စီရင် က၏ ထိ တရားအတိ င်းစီ ရင်ြခင်းကိ ခံ ရ ကမည်။ အ ကင်ချိန်၊ တင်းပမာဏ ှ င့်
သတပါးအား ေပး၏။ ထိ ပမာဏအတိ င်း ကိ ယ်ခံရ ကမည်။
တံ ကျင်ကိ
ေ ကာင့်

မေအာက်ေမ့ဘဲ
ကည့် သနည်း။

ညီ အစ်ကိမျက်စိ၌ ှ ိ ေသာ
၄ ကိ ယ်မျက်စိ၌

၃ ကိ ယ်မျက်စိ၌ ှ ိ ေသာ

ေြငာင့်ငယ်ကိ

အဘယ်

တံ ကျင် ှ ိ လျက်ပင် ညီ အစ်ကိအား

သင်၏မျက်စိ၌ ှ ိ ေသာေြငာင့်ငယ်ကိ ထတ်ပါရေစ

ဟ အဘယ်သိ့ဆိသနည်း။

၅

လ ို ဝ
့ ှ က်ေသာသ၊ ကိ ယ်မျက်စိ၌ ှ ိ ေသာတံ ကျင်ကိေ ှ းဦ းစွ ာထတ်ပစ်ေလာ့။ ေနာက်မှညီ အစ်ကိ
မျက်စိ၌

ှ ိ ေသာ ေြငာင့်ငယ်ကိ ထတ်ပစ်ြခင်းငှ ါ

ြဖူစင်ေသာအရာကိ
မချမထား က ှ င့်။

ေခွ းတိ ့အား
သိ ့ ပလ င်

ကိ က်ြဖတ် ကလိ မ့ ်မည်။
ှ ာလ င်ေတွ ့မည်။

မေပး က ှ င့်။

ထိ အရာတိ ့ကိ

ှ င်းလင်းစွ ာြမင်လိမ့ ်မည်။
ပလဲ ရတနာတိ ့ကိ

ေကျာ်နင်း၍

၇ ေတာင်း ကေလာ့။

တံ ခါးကိ ေခါက် ကေလာ့။

၆

ဝက်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ

သင်တိ့ကိလှည့်လျက်

ေတာင်းလ င်ရမည်။

ှ ာ ကေလာ့။

ေခါက်လ င်ဖွင့ ်မည်။

၈

ေတာင်းေသာသမည်သည်ကား ရ၏။ ှ ာေသာသလည်း ေတွ ့၏။ ေခါက်ေသာသအားလည်း
တံ ခါးကိ ဖွ င့ ်၏။ ၉ သားသည် မန့်ကိေတာင်းလ င် မိ မိသားအား ေကျာက်ကိေပးမည်သ၊ ၁၀
ငါးကိ ေတာင်းလ င် ေ မကိ ေပးမည်သ တစံ တေယာက်မ သင်တိ့တွင် ှ ိ သေလာ။ ၁၁
သင်တိ့သည် အဆိ းြဖစ်လျက်ပင် ကိ ယ်သားတိ ့အား ေကာင်းေသာအရာကိ ေပးတတ်လ င်၊
ထိ မ မက ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘသည် ဆေတာင်းေသာသတိ ့အား
ေကာင်းေသာအရာကိ သာ၍

ေပးေတာ်မမည်

မဟတ်ေလာ။

၁၂

ကိ ယ်၌သတပါး ပေစလိ သမ အတိ င်းသတပါး၌ ပ ကေလာ့။
ပညတိ ကျမ်း

ှ င့်

အနာဂတိ ကျမ်းတိ ့၏

ကျဥ်းေသာတံ ခါးကိ ဝင် ကေလာ့။
ကျယ်ဝန်းသည်

မဿဲ

ြဖစ်၍

အချုပ်အချာပင်

ပျက်စီးြခင်းသိ ့

သင်တိ့သည်
ဤပညတ်ကား

ြဖစ်သတည်း။

၁၃

ေရာက်ေသာလမ်း ှ င့်တံ ခါးသည်

ဝင်ေသာသတိ ့သည်များ က၏။

၁၄

အသက် ှ င်ြခင်းသိ ့
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ေရာက်ေသာလမ်း ှ င့်
သတိ ့သည်

တံ ခါးသည်

နည်း က၏။

၁၅

အလွ န်ကျဥ်းေြမာင်းသည်ြဖစ်၍၊
အတွ င်း၌ ကမ်းတမ်းေသာ

ေတွ ့ဝင်ေသာ

ေတာေခွ းြဖစ်လျက်

သိ းေရကိ ခံ ၍သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့လာေသာ မိ စာပေရာဖက် တိ ့ကိ သတိ ှ င့် ေ ှ ာင် ကေလာ့။ ၁၆
ထိ သတိ ့၏အကျင့်ကိ ေထာက်၍ သတိ ့၏သေဘာကိ သိ ကလိ မ့ ်မည်။ ဆးပင်၌ စပျစ်သီးကိ
ဆွ တ်တတ် သေလာ။ ဆးေလပင်၌ သေဘာသဖန်းသီ းကိ ဆွ တ်တတ်သေလာ။
ေကာင်းေသာအပင်သည်

ေကာင်းေသာအသီ း၊

၁၇

မေကာင်းေသာအပင်သည်

မေကာင်းေသာအသီ းကိ သီ းတတ်၏။ ၁၈ ေကာင်းေသာအပင်သည် မေကာင်းေသာအသီ း၊
မေကာင်းေသာအပင်သည် ေကာင်းေသာအသီ းကိ မသီ း ိင်။ ၁၉ ေကာင်းေသာအသီ း
မသီ းေသာအပင် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ခတ်လှဲ၍ မီ းထဲ သိ့ ချလိ က်တတ်၏။

၂၀ သိ ့ြဖစ်လ င်

ထိ ပေရာဖက်တိ့၏ အကျင့်ကိ ေထာက်ေသာ် သတိ ့၏ သေဘာကိ သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၁
သခင်၊ သခင်ဟ ငါ့ကိေလ ာက်ေသာသတိ င်း ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သိ့ ဝင်ရလိ မ့ ်မည်မဟတ်။
ေကာင်းကင်ဘံ ၌

ှ ိ ေတာ်မေသာ ငါ့ခမည်းေတာ်၏အလိ ကိ ေဆာင်ေသာသသာလ င်

ဝင်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ ထိ ေန့၌ကား၊ သခင်၊ သခင်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်အခွ င့ ် ှ င့်
ဆံ းမ သဝါဒေပးပါ ပီ မဟတ် ေလာ။ ကိ ယ်ေတာ်အခွ င့ ် ှ င့် နတ်ဆိးတိ ့ကိ ှ င်ထတ်ပါ ပီ
မဟတ်ေလာ။ ကိ ယ်ေတာ်အခွ င့ ် ှ င့် များစွ ာေသာ တန်ခိးတိ ့ကိ ြပပါ ပီ မဟတ်ေလာဟ
အများေသာ သတိ ့သည် ေလ ာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၃ ထိ သိ့ေလ ာက် ကေသာအခါ သင်တိ့ကိ
ငါအလျင်းမသိ ၊ အဓမအမကိ ပေသာသတိ ့၊ ငါ့ထံမှ ဖယ် ကဟ ထိ သတိ ့အား အတည့်အလင်း
ငါေြပာမည်။ ၂၄ အ ကင်သသည် ငါေဟာေြပာေသာ ဤစကားကိ ကား၍နားေထာင်၏။
ထိ သသည် ေကျာက်ေပ မှာ အိ မ်ေဆာက်ေသာ ပညာ ှ ိ ှ င့် တေ ကာင်းကိ ငါပံ ြပမည်။ ၂၅
မိ ဃ်း ွာ၍ ေရစီ းသည် ှ င့် ေလလာ၍ ထိ အိမ်ကိတိက်သည် ှ ိ ေသာ်၊ ေကျာက်ေပ မှာ တည်ေသာ
ေ ကာင့် မ ပိ မလဲ ေန၏။ ၂၆ အ ကင်သသည် ငါေဟာေြပာေသာ ဤစကားကိ ကား၍
နားမေထာင်ဘဲေန၏။ ထိ သသည် သဲ ေပ မှာ အိ မ်ေဆာက်ေသာ လမိ က် ှ င့်တေ ကာင်းကိ
ငါပံ ြပမည်။ ၂၇ မိ ဃ်း ွာ၍ ေရစီ းသည် ှ င့် ေလလာ၍ ထိ အိမ်ကိ တိ က်ေသာအခါ၊ ကီ းစွ ာေသာ
ပိ လဲြခင်းသိ ့

ေရာက်

ေလသည်ဟေဟာေတာ်မ၏။

၂၈

ထိ ေဒသနာေတာ်ကိ

ေယ ေဟာေတာ်မသည် အဆံ း၌ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် ဆံ းမ သဝါဒ ေပးေတာ်မြခင်းကိ
အလွ န်အ့ံ သ က၏။ ၂၉ အေ ကာင်းမကား၊ ကျမ်း ပဆရာနည်းတမဟတ်၊ အစိ းရေသာ
သနည်းတ ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မ၏။

၈ ကိယ်ေတာ်သည် ေတာင်ေပ မှဆင်း ကေတာ်မလ င်၊ များစွာေသာလအေပါင်းတိ့သည်
ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က် က၏။ ၂ ထိ အခါ နာစွဲ ေသာသတေယာက်သည်

မဿဲ

ွ တ်ြပပ်လျက်၊
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သခင်အလိ ေတာ် ှ ိ လ င် က န်ေတာ်ကိ သန့် ှ င်းေစ ိင်ေတာ်မသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။
၃ ေယ ကလည်း

ငါအလိ ှ ိ ၏။ သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့ ေရာက်ေစဟ မိ န့်ေတာ်မလျက်

လက်ေတာ်ကိဆန့်၍

ထိ သကိ

သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့ေရာက်ေလ၏။

တိ ့ေတာ်မ၏။

ထိ ခဏြခင်းတွ င်

နာေပျာက်၍

၄ ေယ ကလည်း သင်သတိ ပ။ ဤအေ ကာင်းကိ

အဘယ်သအားမ မေြပာ ှ င့်။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့ သွ ား၍ ကိ ယ်ကိြပေလာ့။ သတပါး၌
သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ

ေမာေ ှ စီ ရင်မှာထားေသာ

ပေဇာ်သကာကိ

ဆက်ေလာ့ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ ထိ ေနာက်မှ ကေပရေနာင် မိ သ
့ ိ ့ ကဝင်ေတာ်မလ င်၊ တပ်မးတေယာက်သည်
အထံ ေတာ်သိ့လာ၍၊

၆

သခင်၊

က န်ေတာ်၏

ငယ်သားတေယာက်သည်

လက်ေြခေသသည်အနာ ှ င့် ြပင်းစွ ာခံ ရ၍ အိ မ်တွင် တံ းလံ းေနပါသည်ဟ ေတာင်းပန်ေလ၏။
၇ ေယ ကလည်း ငါလာ၍ ချမ်းသာေပးမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၈ တပ်မးက၊ သခင်၊

က န်ေတာ်၏ အိ မ်မိးေအာက်သိ့ ကဝင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ က န်ေတာ်မခံ ထိ က်ပါ။
အမိ န့်ေတာ် တခွ န်း ှ ိ လ င် က န်ေတာ်၏ငယ်သားသည် ချမ်းသာရပါလိ မ့ ်မည်။ ၉ ဥပမာကား၊
က န်ေတာ်သည် မင်းေအာက်၌က န်ခံေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း စစ်သရဲ များကိ အပ်စိး၍
တဦ းကိ သွားေချဟဆိ လ င် သွ ားပါ၏။ တဦ းကိ လာခဲ့ ဟဆိ လ င်လာပါ၏။ က န်ကိလည်း
ဤအမကိ လပ်ေတာ့ ဟဆိ လ င် လပ်ပါ၏ဟ တပ်မးေလ ာက်ေလ၏။ ၁၀ ထိ စကားကိ
ေယ သည် ကားလ င် အံ့ သြခင်း ှ ိ ၍၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ဤမ ေလာက်ေသာ ယံ ကည်
ြခင်းကိ ဣသေရလအမျိုး၌ပင် ငါမေတွ ့ဘးေသး။ ၁၁ ငါဆိ ြပန်သည်ကား၊ လများတိ ့သည်၊
အေ ှ အရပ်
့
၊ အေနာက်အရပ်မှလာ၍၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၌ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊
ယာကပ်တိ့ ှ င့်တကွ ေလျာင်းရ ကလတံ့ ၊ ၁၂ ိင်ငံေတာ်သားတိ ့သည်လည်း ငိ ေ ကးြခင်း၊
အံ သွ ားခဲ ကိ တ်ြခင်း ှ ိ ရာ၊ ြပင်အရပ်ေမှာင်မိက်ထဲသိ့

ှ င်ချ ြခင်းကိ ခံ ရ ကလတံ့ ဟ

ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က်ေသာသတိ ့အား မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ၁၃ တပ်မးအားသင်သွားေလာ့။
ယံ ကည်သည် ှ င့်အညီ သင်၌ြဖစ်ေစဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ထိ ခဏြခင်းတွ င် သ၏ငယ်သားသည်
အနာေရာဂါကင်း၍ သက်သာြခင်းသိ ့ ေရာက်ေလ၏။

၁၄ ထိ ေနာက်မှ ေယ သည်

ေပတ အိ မ်သိ့ က၍ ေပတ ၏ ေယာကမသည် ဖျားနာစွဲ လျက် တံ းလံ းေန သည်ကိ
ေတွ ့ြမင်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိ မိန်းမ၏လက်ကိ တိ ့ေတာ်မလ င်၊ သသည် အဖျားေပျာက်သြဖင့်
ထ၍ ဧည့်သည်ဝတ်ကိ

ပေလ၏။

၁၆ ညဦ းယံ ၌ နတ်ဆိးစွဲ ေသာသအများတိ ့ကိ

အထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့၍ တ်ေတာ် မက်ကာမ ှ င့် ထိ နတ် တိ ့ကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။
နာေသာသ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

သက်သာေစေတာ်မ၏။

၁၇

ထိ အေ ကာင်းအရာမကား၊

သသည် အက ်ပ်တိ့ အနာေရာဂါေဝဒနာများကိ ယတင်ေဆာင် ွက်ေလ

မဿဲ

သည်ဟ
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ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ
၁၈

များစွ ာေသာ

ေဟာဘးေသာစကား
လအေပါင်းတိ ့သည်

ြပည့်စံ မည်အေ ကာင်း

ြဖစ်သတည်း။

ကိ ယ်ေတာ်ကိဝန်းရံ လျက်

ေန ကသည်ကိ

ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ကမ်း တဘက်သိ့ ကးမည့်အေ ကာင်း အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၉ ထိ အခါ
ကျမ်း ပဆရာတေယာက်သည်လာ၍ အ ှ င်ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ် ကေတာ်မရာအရပ်ရပ်သိ့
အက ်ပ်လိက်ပါမည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၂၀ ေယ ကလည်း ေြမေခွ းသည် ေြမတွ င်း ှ ိ ၏။
မိ ဃ်းေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာငှ က်သည် နားေနရာ အရပ် ှ ိ ၏။ လသားမကား၊
ေခါင်းချရာမ မ ှ ိ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ အြခားေသာ တပည့်ေတာ်ကလည်း၊ သခင်၊
အက ်ပ်အဘကိ ေ ှ ့ဦးစွ ာသွ ား၍ သ ဂဟ်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေလ၏။
၂၂

ေယ ကလည်း၊

ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့။

လေသတိ ့သည်

မိ မိလေသတိ ့ကိ

သ ဂဟ်ပါေလေစဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိ အခါ ေလှထဲ သိ့ ဝင်ေတာ်မ၍ တပည့်ေတာ်တိ့သည်
လိ က် က၏။ အိ င်၌ လိ င်းတံ ပိ းြပင်းစွ ာထ၍ ေလှကိ လမ်းေလ၏။ ၂၄ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ကျိန်းစက်၍ ေနေတာ်မ၏။ ၂၅ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ချဥ်းကပ်၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ိး ပီ းလ င်၊
သခင်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်ပါ၏။ ကယ်မေတာ်မပါဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊
၂၆ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ယံ ကည်အားနည်းေသာ သတိ ့၊ အဘယ်ေ ကာင့် ေ ကာက်တတ်သနည်းဟ

ေမးေတာ်မ ပီ းလ င်၊ ထ၍ ေလ ှ င့်ပင်လယ်ကိ ဆံ းမေတာ်မသြဖင့် အလွ န်သာယာေလ၏။
၂၇

ထိ လတိ ့ကလည်း၊

ဤသကားအဘယ်သိ့ေသာသနည်း။

ေလ ှ င့်ပင်လယ်သည်

သ၏စကားကိ နား ေထာင်ပါသည်တကားဟ အံ့ သ က၏။ ၂၈ ကမ်းတဘက် ဂါဒရြပည်သိ့
ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ နတ်ဆိးစွဲ ေသာလ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ထိ လမ်းကိ အဘယ်သမ
မသွ ား ိင်ေအာင်

အလွ န် ကမ်း ကတ်စွာ ပလျက်၊

သချုင်းတစြပင်မှ

ထွ က်လာ၍

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ခရီ းဦ း ကိ ပ ပီ းလ င်၊ ၂၉ ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ေယ ၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အက ်ပ်တိ့ ှ င့် အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ အချိန် မေရာက်မှီ အက ်ပ်တိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းငှ ါ

ကလာေတာ်မသေလာဟ ေအာ်ဟစ်၍ေလ ာက် က၏။ ၃၀ ထိ သတိ ့ ှ င့် မနီးမေဝးေသာအရပ်၌
များစွ ာေသာ ဝက်အစသည် ကျက်စားလျက် ှ ိ ၏။ ၃၁ နတ်ဆိးတိ ့လည်း ကိ ယ်ေတာ်သည်
အက ်ပ်တိက
့ ိ ှ င်ထတ်လ င်၊ ထိ ဝက်အစထဲ သိ့ ဝင်ရပါမည် အေ ကာင်း အခွ င့ ်ေပးေတာ်မပါဟ
ေတာင်းပန် ကေသာ်၊

၃၂ သွ ား ကဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။ နတ်ဆိးတိ ့သည်

ထွ က်၍

ဝက်ထဲသိ့ဝင်သြဖင့် ဝက်အစ ှ ိ သမ သည် အိ င်ကမ်းေစာက်ကိ တဟန်တည်းေြပးဆင်း၍
ေရ၌ေသ က၏။

၃၃ ဝက်ေကျာင်းေသာသတိ ့သည်လည်း ေြပး၍ မိ ထ
့ ဲ သိ့ဝင် ပီ းလ င်၊

နတ်ဆိးစွဲ ေသာ သတိ ့၏အေ ကာင်း မှစ၍ ြဖစ်ေလသမ တိ ့ကိ ကားေြပာ ကေသာ်၊ ၃၄
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တ မိ လ
့ ံ းလည်း ေယ ကိ ေတွ ့အံ့ ေသာငှ ါ ထွ က်လာ က၏။ ကိ ယ်ေတာ်ကိေတွ ့ြမင်လ င် မိ မိတိ့
ြပည်က ထွ က်သွားေတာ်မမည်အေ ကာင်း ေတာင်းပန် က၏။

၉ ထိအခါ ကိယ်ေတာ်သည် ေလှစီး၍ ကးြပန်သြဖင့်၊ မိမိ မိသ့ ိ့ ေရာက်ေတာ်မ၏။

၂

လက်ေြခေသ၍ အိ ပ်ရာေပ မှာ တံ းလံ းေနေသာ သတေယာက်ကိ အထံ ေတာ်သိ့ေဆာင်ခဲ့ က၏။
ေယ သည်

ထိ သတိ ့၏

ယံ ကည်ြခင်းကိ ြမင်လ င်

လက်ေြခေသေသာသအား၊

ငါ့သားမစိ းရိ မ် ှ င့်။ သင်၏အြပစ် ကိ လွ တ်ေစ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃ ကျမ်း ပဆရာအချို တ
့ ိက
့ ၊
ဤသသည် ဘရားကိ လွန်ကျူး၍ ေြပာသည်ဟ ထင် က၏။ ၄ ေယ သည် ထိ သတိ ့၏စိ တ်ကိ
သိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့သည် အဘယ်ေ ကာင့်ြငူစေသာစိ တ်
အဘယ်စကားကိ သာ၍

ေြပာလွ ယ်သနည်း။

သင်၏အြပစ်ကိ

ှ ိ ကသနည်း။

၅

လွ တ်ေစ ပီ ဟ

ေြပာလွ ယ်သေလာ။ သင်ထ၍ လှ မ်းသွ ားေလာ့ဟ ေြပာလွ ယ်သေလာ။ ၆ လသားသည်
ေြမ ကီ းေပ မှာ အြပစ်လတ်ပိင်သည်ကိ သင်တိ့သိေစြခင်းငှ ါ ထေလာ့။ ကိ ယ်အိပ်ရာကိ
ေဆာင်၍ ကိ ယ်အိမ်သိ့ သွ ားေလာ့ဟ လက်ေြခေသေသာသအား မိ န့်ေတာ်မ၏။
ထိ သသည်လည်း ထ၍ မိ မိအိမ်သိ့ သွ ားေလ၏။

၇

၈ လအစအေဝးတိ ့သည်ြမင်လ င်

အံ့ သြခင်း ှ ိ ၍၊ လတိ ့အား ဤသိ ့ေသာအခွ င့ ်ကိ အပ်ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏
ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွ မ်း က၏။ ၉ ေယ သည် ထိ အရပ်မှ ကေတာ်မလ င်၊ မဿဲ အမည် ှ ိ ေသာ
သတေယာက်သည် အခွ န်ခံရာတဲ ၌ ထိ င် ေနသည်ကိ ြမင်ေသာ်၊ ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ထိ သသည်လည်း ထ၍ ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က်ေလ၏။ ၁၀ ထိ ေနာက်မှ အိ မ်တွင်
စားပွဲ ၌ ေလျာင်းေတာ်မစဥ်၊ အခွ န်ခံေသာသများ ှ င့် ဆိ းေသာသများတိ ့သည် လာ၍
ကိ ယ်ေတာ်မှစေသာ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ စားပွဲ ၌ေလျာင်း က၏။ ၁၁ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်
ြမင်လ င် တပည့်ေတာ်တိ့အား၊ သင်တိ့ဆရာသည် အခွ န်ခံေသာသ၊ ဆိ းေသာသတိ ့ ှ င့် အတ
အဘယ်ေ ကာင့်

စားသနည်းဟဆိ က၏။

၁၂

ေယ သည်

ကားေတာ်မလ င်၊

ကျန်းမာေသာသတိ ့သည် ေဆးသမားကိ အလိ မ ှ ိ က။ နာေသာသတိ ့ သာလ င် အလိ ှ ိ က၏။
၁၃ ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းအကျင့်ထက် သနားြခင်း က ဏာအကျင့်ကိ ငါ ှ စ်သက်၏ဟေသာ

ကျမ်းစကားကိ နားလည်ြခင်းငှ ါ သင်တိ့သွား၍ သင် ကေလာ့။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့ကိ
ေနာင်တသိ ့ ေခ ြခင်းငှ ါ၊ ငါလာသည် မဟတ်။ ဆိ းေသာသတိ ့ကိ ေခ ြခင်းငှ ါ၊ ငါလာသတည်းဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိ အခါ ေယာဟန်၏ တပည့်တိ ့သည် အထံ ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍၊
အက ်ပ်တိ့ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် အဖန် တလဲ လဲအစာေ ှ ာင် ကသည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်ေ ကာင့်
ကိ ယ်ေတာ်၏တပည့်တိ ့သည် အစာမေ ှ ာင်ဘဲ ေန ကပါသနည်းဟ ေလ ာက် က၏။ ၁၅
ေယ ကလည်း မဂလာေဆာင်လလင်သည် မိ မိအေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ စဥ်အခါ
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သတိ ့သည်

စိ တ်မသာ

ညည်းတွ ားတတ် ကသေလာ။

မဂလာေဆာင်

လလင်ကိ

သ၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့် ခွ ာ၍ ယသွ ား ေသာ အချိန်ကာလေရာက်လိမ့ ်မည်။ ထိ အခါ
သတိ ့သည် အစာေ ှ ာင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ အဝတ်ေဟာင်းကိ အထည်သစ် ှ င့်ဖာေလ့မ ှ ိ ။
ထိ သိ့ဖာလ င် ဖာေသာအထည်သည် အဝတ်ေဟာင်းကိ စား၍ အေပါက်ကျယ်တတ်၏။ ၁၇
၎င်းနည်းေဟာင်းေသာ

သားေရဘး၌

အသစ်ေသာစပျစ်ရည်ကိ

ထည့်ေလ့မ ှ ိ ။

ထိ သိ့ထည့်လ င်၊ သားေရဘးသည် စတ်ကွဲသြဖင့်၊ စပျစ်ရည်သည် ယိ ၍ သားေရဘးလည်း
ပျက်စီးတတ်၏။ အသစ်ေသာ စပျစ်ရည်ကိ အသစ်ေသာသားေရဘး၌ထည့်ေလ့ ှ ိ ၏။
ထိ သိ့ထည့်လ င် ှ စ်ပါးစလံ း မပျက်စီးဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ထိ စကားကိ မိ န့်ေတာ်မစဥ်
အရာ ှ ိ တေယာက်သည် လာ၍ ြပပ်ဝပ်လျက်၊ အက ်ပ်၏ သမီ းသည် ယခပင် ေသဆဲ ှ ိ ပါ၏။
သိ ့ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် က၍ သ့အေပ ၌ လက်ကိတင်ေတာ်မလ င် အသက် ှ င်
ပါလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်၏။

၁၉ ေယ သည် ထ၍ တပည့်ေတာ် ှ င့်အတ ထိ သ

ေနာက်သိ့လိက်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိ အခါ တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံ း ေသွ းသွ န်အနာစွဲ ေသာ
မိ န်းမတေယာက်က၊ ၂၁ ငါသည် အဝတ်ေတာ်ကိသာ တိ ့လ င် ချမ်းသာရမည်ဟ စိ တ်ထင် ှ င့်
ေနာက်ေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍ အဝတ်ေတာ်၏ ပန်းပွ ားကိ တိ ့ေလ၏။ ၂၂ ေယ သည် လှ ည့်၍
ထိ မိန်းမကိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ငါ့သမီ း၊ မစိ းရိ မ် ှ င့်။ သင်၏ယံ ကည်ြခင်းသည် သင့်အနာကိ
ငိ မ်းေစ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ထိ ခဏမှစ၍ ထိ မိန်းမသည် အနာကင်းေပျာက်ေလ၏။ ၂၃
အရာ ှ ိ အိမ်သိ့ ေရာက်ေတာ်မ၍ တီ းမတ်ေသာ သတိ ့ ှ င့်
အန်းအန်းသဲ သဲ ပ

များစွ ာေသာလတိ ့သည်

ကသည်ကိြမင်လ င်၊ ၂၄ ဖယ် ှ ား ကေလာ့။ မိ န်းမငယ်ေသသည်မဟတ်၊

အိ ပ်ေပျာ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေသာ်၊ ထိ သတိ ့သည် ြပက်ယယ် ပ က၏။ ၂၅ ထိ လများကိ
ြပင်သိ့ထွက်ေစ ပီ းမှ အတွ င်းသိ ့ဝင်၍၊ မိ န်းမငယ်၏လက်ကိ ကိ င်ေတာ်မသည်တွင် သသည်
ထေလ၏။ ၂၆ ထိ သိတင်းစကားသည် တြပည်လံ း၌ ှ ံ ့ြပားေကျာ်ေစာေလ၏။ ၂၇ ထိ အရပ်မှ
ေယ သည် ကေတာ်မစဥ်၊ မျက်စိကန်းေသာသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က်၍
ဒါဝိ ဒ်၏သားေတာ်၊ က န်ေတာ်တိ့ကိ သနားေတာ်မပါဟ ဟစ်ေ ကာ် က၏။ ၂၈ အိ မ်သိ့
ဝင်ေတာ်မလ င်၊ မျက်စိကန်းေသာသတိ ့သည် အထံ ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ် က၏။ ကိ ယ်ေတာ်က
လည်း၊ ဤအမကိ ငါတတ် ိင်သည်ကိ ယံ သေလာဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ယံ ပါ၏သခင်ဟ
ေလ ာက် က၏။ ၂၉ ထိ အခါ သတိ ့၏ မျက်စိကိ တိ ့ေတာ်မ၍၊ သင်တိ့ ယံ ြခင်း ှ ိ သည်အတိ င်း
သင်တိ့၌ြဖစ်ေစဟ မိ န့်ေတာ် မလ င်၊ ၃၀ သတိ ့သည် မျက်စိပွင့ ်လင်းေလ၏။ ေယ ကလည်း၊
အဘယ်သမ မသိ ေစြခင်းငှ ါ သတိ ပ ကေလာ့ဟ ြမစ်တားေတာ်မ၏။ ၃၁ သိ ့ေသာ်လည်း
ထိ သတိ ့သည် သွ ား၍ သိ တင်းေတာ်ကိ တြပည်လံ း၌

မဿဲ

ှ ံ ့ြပားေကျာ်ေစာေစ၏။
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၃၂

ထိ သတိ ့သည် ထွ က်သွား ကသည်ေနာက်၊ နတ်ဆိးစွဲ ေသာ လအ တေယာက်ကိ အထံ ေတာ်သိ့
ေဆာင်ခဲ့ က၏။

၃၃

နတ်ဆိးကိ

ှ င်ထတ်ေတာ်မ ပီ းမှ

ထိ အေသာသသည်

စကားေြပာ၏။ လအစအေဝးတိ ့သည်လည်း အံ့ သ၍၊ ဣသေရလအမျိုး၌ ဤကဲ့ သိ ့
မြမင်ရစဖးဟ ေြပာဆိ က၏။
နတ်ဆိးတိ ့ကိ

၃၄ ဖာရိ ှ ဲ တိ့ကလည်း၊ နတ်ဆိးအ ကီ းကိ အမှီ ပ၍

ှ င်ထတ်သည်ဟ ေြပာဆိ က၏။

ဆံ းမ သဝါဒေပးလျက်၊

၃၅ ေယ သည် တရားစရပ်တိ့၌

ိင်ငံေတာ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

ေဟာလျက်၊

လများခံ ရေသာအနာေရာဂါအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ငိ မ်းေစလျက်၊ မိ ့ ွာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေဒသစာရီ လှ ည့်
လည်ေတာ်မ၏။ လအစအေဝးတိ ့ကိ ြမင်ေတာ်မလ င် သနားြခင်းစိ တ် ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၃၆
အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သတိ ့သည် ပင်ပန်းသည်ြဖစ်၍ ထိ န်းသမ ှ ိ ဘဲ ပစ်ထားေသာသိ းကဲ့ သိ ့
ြဖစ် က၏။ ၃၇ ထိ အခါ ကိ ယ်ေတာ်က၊ စပါးရိ တ်စရာများစွ ာ ှ ိ ၏။ ရိ တ်ေသာသတိ ့သည်
နည်း က၏။

၃၈

ထိ ေ ကာင့်

လပ်ေဆာင်ေသာသတိ ့ကိ

စပါးရိ တ်ေစြခင်းငှ ါ

ေစလတ်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊ စပါး ှ င်ကိ ဆေတာင်း ကေလာ့ဟ တပည့်ေတာ်တိ့အား
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၀ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ တပည့်ေတာ်တိ့ကိေခ ေတာ်မ ပီးမှ၊ ညစ်

းေသာနတ်တိ့ကိ

ှ င်ထတ်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ အနာေရာဂါအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ငိ မ်းေစြခင်းငှ ါ၎င်း အခွ င့ ်ေပးေတာ်မ၏။ ၂
တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ တပည့်ေတာ်တိ့၏ အမည်ကား၊ ပဌမမှာ၊ ေပတ ဟ၍ ေခ ေဝ ေသာ
ှ ိ မန် ှ င့် သ့ညီအေြ ၊ ၃ ေဇေဗဒဲ၏သားယာကပ် ှ င့် သ့ညီေယာဟန်၊ ဖိ လိပု ှ င့် ဗာေသာလမဲ ၊
ေသာမ ှ င့် အခွ န်ခံမဿဲ ၊ အာလဖဲ ၏သား ယာကပ် ှ င့် သဒဲဟအမည်သစ်ကိရေသာ ေလဗဲ ၊ ၄
ကာနနိတ်လ ှ ိ မန် ှ င့်

ကိ ယ်ေတာ်ကိအပ် ှ ံ ေသာ

ထိ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ

သတိ ့ကိ

တပါးအမျိုးသားတိ ့ ှ ိ ရာ

သိ ့

ေယ သည်

မသွ ား က ှ င့်။

ယဒ ှ ကာ တ်ေပတည်း။
ေစလတ်ေတာ်မ၍၊

ှ မာရိ မိ ့ ွာထဲ သိ့

၅

သင်တိ့သည်

မဝင် က ှ င့်။

၆

ဣသေရလအမျိုး၊ ေပျာက်လွင့ ်ေသာ သိ းများ ှ ိ ရာသိ ့ အရင်သွား ကေလာ့။ ၇ သွ ားစဥ်တွင်၊
ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ် တည်လနီး ပီ ဟ သိ တင်း ကားေြပာ ကေလာ့။ ၈ နာေသာသတိ ့အား
ချမ်းသာေပး ကေလာ့။ ေသေသာသတိ ့ကိ ထေြမာက်ေစ ကေလာ့။

ေသာသ တိ ့ကိ

သန့် ှ င်းေစ ကေလာ့။ နတ်ဆိးတိ ့ကိလည်း ှ င်ထတ် ကေလာ့။ သင်တိ့သည် အဘိ းမေပးဘဲ
ေကျးဇးေတာ် ကိ ခံ ရ က ပီ ြဖစ်၍ အဘိ းမခံ ဘဲ ေပးကမ်း ကေလာ့။ ၉ ေ ၊ ေငွ ၊ ေ ကးတိ ့ကိ
ခါးပန်းထဲ ၌ မသိ မှီး က ှ င့်။ ၁၀ လမ်းခရီ းဘိ ့ လွ ယ်အိတ်၊ အကျ ှ စ်ထည်၊ ေြခနင်းေတာင်ေဝးကိ
မသိ မှီး က ှ င့်။ အေ ကာင်းမကား၊ လပ်ေဆာင်ေသာသသည် ေက းေမွ းြခင်းကိ ခံ ထိ က်ေပ၏။
၁၁ မည်သည် မိ ့ မည်သည် ွာသိ ့

မဿဲ

ဝင်လ င်၊ ထိ မိ ့ ွာ၌ အဘယ်မည်ေသာသသည်
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ထိ က်တန်သနည်းဟ ေမးြမန်း၍၊ ထိ မိ ့ ွာမှ မထွ က်မသွ ားမှီတိင်ေအာင် ထိ သ၏အိ မ်တွင်
ေန ကေလာ့။ ၁၂ အိ မ်သိ့ ဝင်ေသာအခါ မဂလာ ှ ိ ပါေစေသာဟ တ်ဆက်ြခင်းကိ ပ ကေလာ့။
၁၃

ထိ အိမ်သည်

ထိ က်တန်လ င်

သင်တိ့ မက်ေသာ

မဂလာေရာက်ေစသတည်း။

မထိ က်တန်လ င် သင်တိ့ ထံ သိ ့ ြပန်လာေစသတည်း။ ၁၄ အ ကင်သသည် သင်တိ့ကိ
လက်မခံ ၊
မိ မ့ ှ ၎င်း
၁၅

သင်တိ့၏

စကားကိ နားမေထာင်ဘဲေန၏။

ထွ က်သွားစဥ်၊

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

သင်တိ့၏

ေြခဘဝါးမှ

ထိ သေနေသာ
ေြမမန့်ကိ

တရားဆံ းြဖတ်ေသာေန့၌

အိ မ်မှ၎င်း၊

ခါလိ က် ကေလာ့။

ထိ မိ သ
့ ည်

ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်

ေဂါေမာရ မိ ထ
့ က်သာ၍ ခံ ရလတံ့ ။ ၁၆ ေတာေခွ းစထဲ သိ့ သိ းတိ ့ကိ ေစလတ်သကဲ့ သိ ့
သင်တိ့ကိ ငါေစလတ်၏။ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့သည် ေ မ ကဲ့ သိ ့ လိ မာလျက်၊ ချိုးငှ က်ကဲ့သိ ့
အဆိ ပ်ကင်းလျက် ှ ိ ကေလာ့။ ၁၇ လတိ ့ကိ သတိ ပ က။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့ကိ
လတ် ံ းသိ ့အပ် ှ ံ ကလိ မ့ ်မည်။ တရားစရပ်တိ့၌

ိ က် ကလိ မ့ ်မည်။

၁၈ ထိ သတိ ့မှစ၍

တပါးအမျိုးသားတိ ့အား သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ မိ ဝ့ န်မင်း၊ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ ငါ့ေ ကာင့်
သင်တိ့ကိ ပိ ့ေဆာင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၉ သင်တိ့ကိ အပ် ှ ံ ေသာအခါ အဘယ်သိ့ ေြပာရမည်ကိ
မစိ းရိ မ် က ှ င့်။ ေြပာရေသာစကားကိ ထိ ခဏ ြခင်းတွ င် သင်တိ့သည် ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၀
အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့ အလိ အေလျာက် ေြပာ ကသည်မဟတ်။ သင်တိ့အဘ၏
ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် သင်တိ့အားြဖင့် ေြပာေတာ်မ၏။

၂၁ ထိ အခါ ညီ အစ်ကိချင်း

တေယာက်ကိတေယာက် ေသေစြခင်းငှ ါ အပ် ကလိ မ့ ်မည်။ အဘသည်လည်း သားကိ
အပ်လိမ့ ်မည်။ သားသမီ းတိ ့သည်လည်း မိ ဘကိ ရန်ဘက် ပ၍ ေသေစ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၂
လအေပါင်းတိ ့သည်လည်း ငါ၏နာမေ ကာင့် သင်တိ့ကိ မန်း ကလိ မ့ ်မည်။ အ ကင်သသည်
အဆံ းတိ င် ေအာင် တည် ကည်၏။ ထိ သသည် ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၂၃
တ မိ ့၌ သင်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ လ င် တ မိ သ
့ ိ ့ေြပး ကေလာ့။ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ဣသေရလ မိ ့ ွာ
ှ ိ သမ တိ ့ကိ သင်တိ့ လှ ည့်လည်၍ မကန်မှီ လသားသည် ကလာလိ မ့ ်မည်။
တပည့်သည် ဆရာထက်မသာ။ က န်သည် သခင်ထက်မသာ။

၂၄

၂၅ တပည့်သည်

ဆရာကဲ့ သိ ့၎င်း၊ က န်သည်သခင် ကဲ့ သိ ့၎င်းြဖစ်လ င် သင့်ေလာက်ေပ၏။ အိ မ် ှ င်ကိ
ေဗလေဇဗဟေခ ေဝ ကလ င်၊ အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့ကိ သာ၍ ေခ ေဝ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၆
ထိ ့ေ ကာင့် သတိ ့ကိ မေ ကာက် က ှ င့်။ ဖံ းထားလျက် ှ ိ သမ ေသာအရာတိ ့သည် ပွ င့ ်လိ မ့ ်မည်။
ဆိ တ် ကွ ယ်ရာ၌ ှ ိ သမ တိ ့သည်လည်း ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။ ၂၇ ေမှာင်မိက်၌ သင်တိ့အား
ငါေြပာေသာအရာများကိ သင်တိ့သည် အလင်း၌ ကားေြပာ ကေလာ့။ သင်တိ့နားအပါး၌
ေြပာ၍ ကားေသာအရာများကိ အိ မ်မိးေပ မှာ ဟစ်ေ ကာ် ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၈

မဿဲ
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တနည်းကား၊ ကိ ယ်ခ ာကိ သာ သတ်၍ စိ တ်ဝိညာဥ်ကိ မသတ် ိင်ေသာ သတိ ့ကိ
မေ ကာက် က ှ င့်။

ကိ ယ်ခ ာ ှ င့်စိ တ်ဝိညာဥ်ကိ

ငရဲ ၌

ဖျက်ဆီး ိင်ေသာသကိ သာ၍

ေ ကာက် ကေလာ့။ (Geenna g1067) ၂၉ စာငှ က် ှ စ်ေကာင်ကိ အဿရိ တြပား အဘိ း ှ င့်
ဝယ်ရသည်မဟတ်ေလာ။ သင်တိ့အဘ အခွ င့ ်မ ှ ိ လ င် ထိ စာငှ က်တေကာင်မ ေြမသိ ့မကျရ။
၃၀ သင်တိ့ဆံပင်သည်လည်း အကန်အစင် ေရတွ က်လျက် ှ ိ ၏။

မေ ကာက် က ှ င့်။ သင်တိ့သည်

စာငှ က်အများတိ ့ထက်

၃၁ ထိ ့ေ ကာင့်

သာ၍ြမတ် က၏။

၃၂

အ ကင်သသည် လတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါ့ကိဝန်ခံအံ့ ။ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေသာ ငါ၏ခမည်းေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ
ထိ သကိ

ငါဝန်ခံမည်။

၃၃

အ ကင်သသည်

လတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ငါ့ကိြငင်းပယ်အ့ံ ။

ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေသာ ငါ၏ခမည်းေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ထိ သကိ ငါြငင်းပယ်မည်။ ၃၄ ေြမေပ သိ ့
ငိ မ်သက်ြခင်းကိ ေစလတ်အ့ံ ေသာငှ ါ ငါလာသည်ဟမထင် က ှ င့်။

ငိ မ်သက်ြခင်းကိ

ေစလတ်အ့ံ ေသာငှ ါ ငါလာသည်မဟတ်။ ထားကိ ေစလတ်အ့ံ ေသာငှ ါ ငါလာသတည်း။ ၃၅
အဘ ှ င့်သား၊ အမိ ှ င့်သမီ း၊ ေယာကမ ှ င့် ေခ းမအချင်းချင်း ကွဲ ြပားေစြခင်းငှ ါ ငါလာသတည်း။
၃၆ ကိ ယ်အိမ်သအိ မ်သားတိ ့သည်လည်း ကိ ယ်ရန်သ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၇ အ ကင်သသည်

ငါ့ကိချစ်သည်ထက် မိ ဘကိ သာ၍ချစ်၏။ ထိ သသည် ငါ ှ င့်မထိ က်မတန်။ အ ကင်သ သည်
ငါ့ကိ ချစ်သည်ထက် သားသမီ းကိ သာ၍ချစ်၏။ ထိ သသည် ငါ ှ င့်မထိ က်မတန်။ ၃၈
အ ကင်သသည် မိ မိလက်ဝါးကပ်တိင်ကိ ထမ်း၍ ငါ့ေနာက်သိ့မလိ က်၊ ထိ သသည် ငါ ှ င့်
မထိ က် မတန်။ ၃၉ မိ မိအသက်ကိ ေတွ ့ေသာသသည် အသက် ံ းလိ မ့ ်မည်။ ငါ့ေ ကာင့်
မိ မိအသက် ံ းေသာသမကား အသက်ကိ ေတွ ့လိ မ့ ်မည်။ ၄၀ သင်တိ့ကိ လက်ခံေသာသသည်
ငါ့ကိလက်ခံ၏။ ငါ့ကိ လက်ခံေသာသသည် ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မ ေသာသကိ လက်ခံ၏။
၄၁

ပေရာဖက်၏

မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍၊

ပေရာဖက်၏အကျိုးကိ

ခံ ရလတံ့ ၊

ပေရာဖက်ကိ

လက်ခံေသာသသည်

ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၏မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍၊

ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ လက်ခံေသာသသည် ေြဖာင့်မတ် ေသာသ၏အကျိုးကိ ခံ ရလတံ့ ။ ၄၂
အ ကင်သသည် တပည့်ေတာ်၏ မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍ ဤသငယ်တစံ တေယာက်အား
ေရတခွ က်ကိ မ ေပး၏။ ထိ သသည် အကျိုးကိ မရဘဲ မေနရာ၊ ငါအမှန်ဆိသည်ဟ
မှာထားေတာ်မ၏။

၁၁ ထိသိ့ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာတပည့်ေတာ်တိ့ကိ အကန်အစင်မှာထားေတာ်မ ပီးလ င်၊
မိ ့ ွာများတိ ့၌
ထိ အရပ်မှ

ဆံ းမ

သဝါဒေပးြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ကေတာ်မ၏။

၂

သိ တင်း ကားေြပာြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ခရစ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမတိ ့ကိ

ေယာဟန်သည်ေထာင်ထဲမှာ ကားေသာအခါ၊ မိ မိတပည့် ှ စ် ေယာက်ကိ ေစလတ်၍၊
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ကိ ယ်ေတာ်သည်

ကလာေသာသမှန်သေလာ။

သိ ့မဟတ်

၃

ေြမာ်လင့်ရပါမည်ေလာဟ ေမးေလ ာက်ေစ၏။

အြခားေသာသကိ

၄ ေယ ကလည်း၊

သင်တိ့သည်

ကားရသမ ြမင်ရသမ တိ ့ကိသွား၍ ေယာဟန်အား ကားေလ ာက် က

ေလာ့။

၅

မျက်စိကန်းေသာသတိ ့သည် မျက်စိြမင်ရ က၏။ ေြခမစွ မ်းေသာသတိ ့သည် လှ မ်းသွ ားရ က၏။
နာ စွဲ ေသာ သတိ ့သည် သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ က၏။ နားပင်းေသာသတိ ့သည်
နား ကားရ က၏။

ေသေသာသ

ဆင်းရဲ သားတိ ့သည်လည်း
ငါ့ေ ကာင့်

သွ ား ကသည်ေနာက်

ပရိ သတ်တိ့အား၊

ထေြမာက်ြခင်းသိ ့ေရာက်ရ က၏။

ဝမ်းေြမာက်စရာသိ တင်းကိ

စိ တ်မပျက်ေသာသသည်

ထိ သတိ ့သည်

တိ ့သည်

သင်တိ့သည်

ကားရ

မဂလာ ှ ိ ၏ဟ
ေယ သည်

က၏။

၆

ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။

၇

ေယာဟန်ကိအေ ကာင်း ပ၍

အဘယ်မည်ေသာအရာကိ

ကည့် ြခင်းငှ ါ

ေတာသိ ့ထွက်သွား ကသနည်း။ ေလလပ်ေသာ ကျူပင်ကိ ကည့် ြခင်းငှ ါ သွ ားသေလာ။
၈ သိ ့မဟတ်

းညံ့ ေသာ
၉

းညံ့ ေသာအဝတ်ကိ ဝတ်ဆင်ေသာသကိ ကည့် ြခင်းငှ ါသွ ားသေလာ။
အဝတ်ကိ

ပေရာဖက်ကိ

ဝတ်ဆင်ေသာသတိ ့သည်

ကည့် ြခင်းငှ ါသွ ားသေလာ။

ကီ းြမတ်ေသာသလည်း ြဖစ်

သည်ဟ ငါဆိ ၏။

မင်းအိ မ်၌
မှန်ေပ၏။

ေနတတ် က၏။
ပေရာဖက်ထက်

၁၀ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊

ကည့် ေလာ့။ သင်သွားရာလမ်းကိ ြပင်ရေသာ ငါ၏တမန်ကိသင့်ေ ှ ့၌ ငါ ေစလတ်၏ဟ
ဆိ ရာ၌ ထိ သကိ ဆိလိသတည်း။ ၁၁ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ မိ န်းမေမွ းေသာသတိ ့တွင်
ဗတိ ဇံဆရာေယာဟန်ထက် ကီ းြမတ်ေသာသ

တ

သိ ့ေသာ်လည်း

အငယ်ဆံ းေသာသသည်

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်တွင်

သာ၍ ကီ းြမတ်၏။

ေယာက်မ

မေပ မထွ န်းေသး။
ထိ သထက်

၁၂ ဗတိ ဇံ၊ ဆရာေယာဟန်လက်ထက်မှစ၍ ယခတိ င်ေအာင်

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်ကိ အ ိင်အထက် ပေသာ သတိ ့သည်လည်း လယဝင်စားရ က၏။
၁၃

ေယာဟန်မေရာက်မှီတိင်ေအာင်

ပညတိ ကျမ်း၊

အနာဂတိ ကျမ်း ှ ိ သမ တိ ့သည်

ဆံ းမ သဝါဒေပး က၏။ ၁၄ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားခံ ိင်လ င်၊ ဤသကား လာလတံ့ ေသာ
ဧလိ ယြဖစ်သတည်း။ ၁၅ ကားစရာနား ှ ိ ေသာသမည်သည်ကား ကားပါေစ။ ၁၆ ဤလမျိုးကိ
အဘယ်ဥပမာ ှ င့် ပံ ြပရအံ့ နည်း။ ပွဲ သဘင်၌ထိ င်ေနေသာ သငယ်တိ့သည် မိ မိသငယ်ချင်း
တိ ့အား အသံ ကိ လင့်၍၊ ၁၇ ငါတိ ့သည်သာယာစွ ာ တီ းမတ်ေသာ်လည်း သင်တိ့သည်မက က။
ညည်းတွ ားစွ ာ

ြမည်တမ်းေသာ်လည်း

ဤလမျိုးသည်တလှ ၏။

မငိ ေ ကး ကဟ

ေြပာဆိ ေသာသငယ်တိ့ ှ င့်

၁၈ အေ ကာင်းမကား၊ ေယာဟန်သည် မစားမေသာက်ဘဲ

လာသည် ှ ိ ေသာ်၊ သတိ ့က ဤသသည် နတ်ဆိး စွဲ ေသာသပါတကားဟ ဆိ က၏။
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၁၉ လသားသည် စားေသာက်လျက်လာသည် ှ ိ ေသာ်၊ ဤသသည် စား ကူးေသာသ၊

စပျစ်ရည်ေသာက်

ကူးေသာသပါတကား။

မိ တ်ေဆွ ဖွဲ ့ေသာသပါတကားဟ
မိ မိသားတိ ့တွင်

ထိ မိ တ
့ ိ ့ကိ

ဆိ းေသာသတိ ့ကိ

သိ ့ေသာ်လည်း

ပညာတရားသည်

ဆိ ြပန် က၏။

ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်း ှ င့်

များစွ ာေသာတန်ခိးေတာ်ကိ

အခွ န်ခံေသာသ ှ င့်

လွ တ်သည်ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

ြပေတာ်မေသာ မိ ့ ွာတိ ့သည်

ဤသိ ့ကဲ့ရဲ ့ြပစ်တင်ေတာ်မ၏။

အမဂလာ ှ ိ ၏။

အိ ဗက်ဇဲဒ မိ ၊့

သင်သည်

၂၁

၂၀ ထိ အခါ

ေနာင်တမရေသာေ ကာင့်၊

အိ ေခါရာဇိ န် မိ ၊့

အမဂလာ ှ ိ ၏။

သင်သည်

အေ ကာင်းမ

ကား၊

သင်တိ့တွင်ြပေသာတန်ဖိးကိ တ မိ ့ ှ င့်ဇိ ဒန် မိ တ
့ ိ ့တွင်ြပဘးလ င်၊ ထိ မိ တ
့ ိ ့သည် ေ ှ းကာလ၌
ေလ ာ်ေတ

အဝတ်ကိ ဝတ်၍၊ ြပာ ှ င့် လးလျက်ေနာင်တ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၂

ငါဆိ သည်ကား၊ တရားဆံ းြဖတ်ေသာေန့၌ သင်တိ့သည် တ မိ ့ ှ င့်ဇိ ဒန် မိ ထ
့ က်သာ၍
ခံ ရ ကလတံ့ ။

၂၃

အိ ကေပရေနာင် မိ ၊့

ေြမာက်စားြခင်းကိ ခံရေသာ်လည်း၊

သင်သည်

မိ ဃ်းေကာင်းကင်တိင်ေအာင်

မရဏာ ိင်ငံတိ င်ေအာင်

အေ ကာင်းမကား၊ သင်၌ြပေသာတန်ခိးကိ

ေသာဒံ မိ ့၌

ှ ိမ့ ်ချြခင်းကိ ခံရလတံ့ ။

ပဘး လ င်၊ ထိ မိ သ
့ ည်

ယခတိ င်ေအာင်တည်ရာ၏။ (Hadēs g86) ၂၄ ။ငါဆိ သည်ကား၊ တရားဆံ းြဖတ်ေသာေန့၌
သင်သည် ေသာဒံ မိ ထ
့ က်သာ၍ခံ ရလတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၅ ထိ အခါ ေယ က၊

ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ းကိ အစိ းရေတာ်မေသာအဘ၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ပညာ အလိ မာ ှ င့်
ြပည့်စံ ေသာသတိ ့အား ဤအရာများကိ ထိ မ်ဝှက်ကွယ်ထားလျက် သငယ်တိ့အား ေဘာ်ြပေတာ်
မသည်ြဖစ်၍၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ အက ်ပ်ချီးမွ မ်းပါ၏။ ၂၆ ထိ သိ့ အလိ ေတာ် ှ ိ ေသာေ ကာင့်
မှန်ပါ၏အဘ။ ၂၇ ငါ၏ခမည်းေတာ်သည် ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ ငါ၌အပ်ေပးေတာ်မ ပီ း။
ခမည်းေတာ်မှတပါးအဘယ် သမ

သားေတာ်ကိမသိ ။ သားေတာ် ှ င့်သားေတာ်သည်

လင်းေစလိ ေသာ သမှတပါး အဘယ်သမ ခမည်းေတာ် ကိ မသိ ။ ၂၈ ဝန်ေလး၍ ပင်ပန်းေသာ
သအေပါင်းတိ ့၊ ငါ့ထံသိ ့ လာ ကေလာ့။ ငါသည် ချမ်းသာေပးမည်။ ၂၉ ငါ့ထမ်းဘိ းကိ တင်၍
ထမ်း ကေလာ့။ ငါ့ထံ၌ နည်းခံ ကေလာ့။ ငါသည် းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ ှ ိမ့ ်ချေသာ စိ တ် သေဘာ ှ ိ ၏။
သင်တိ့စိတ် ှ လံ းသည် သက်သာြခင်းကိ ရလိ မ့ ်မည်။ ၃၀ အေ ကာင်းမကား၊ ငါ့ထမ်းဘိ းသည်
ထမ်းလွ ယ်၏။ ငါ့ဝန်လည်း ေပါ့၏ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၂ ထိကာလအခါ

ေယ သည်

ဥပသ်ေန့၌

ဂျံုစပါးလယ်ကွက်တိ့ကိ

ေ ှ ာက် ကေတာ်မလ င်၊ တပည့်ေတာ် တိ ့သည် ဆာမွ တ်ေသာေ ကာင့် စပါးအသီ းအ ှ ံ ကိ
ဆွ တ်၍စား က၏။ ၂ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်ြမင်လ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ တပည့်တိ ့သည် ဥပသ်ေန့၌
မ ပအပ်ေသာအမကိ ပ ကပါသည် တကားဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၃ ကိ ယ်ေတာ်က ဒါဝိ ဒ်သည်

မဿဲ
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မိ မိအေဘာ်တိ့ ှ င့်တကွ မွ တ်သိပ်ေသာအခါ၊

၄ ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်သိ့ဝင်၍

မိ မိမစားအပ်၊ မိ မိအေဘာ်မစားအပ်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သာ စား အပ်ေသာ ေ ှ ေတာ်
့
မန့်ကိ
စားသည်အေ ကာင်းကိ သင်တိ့သည် မဘတ်ဘးသေလာ။ ၅ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည်လည်း
ဗိ မာန်ေတာ်တွင်ဥပသ်ေန့၌ဥပသ်ပျက်ေသာ်လည်း၊ မြပစ်မသင့်သည်ကိ ပညတိ ကျမ်း၌
မဘတ်ဘးသေလာ။

ငါဆိ သည်ကား၊

၆

ဤအရပ်၌

ဗိ မာန်ေတာ်ထက်သာ၍

ကီ းြမတ်ေသာအရာ ှ ိ ၏။ ၇ ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းအကျင့်ထက် သနားြခင်းက ဏာအကျင့်ကိ
ငါ ှ စ်သက်၏ဟေသာ ကျမ်းစကားကိ သင်တိ့သည် နားလည်လ င်၊ အြပစ်ကင်းေသာသတိ ့ကိ
အြပစ်မတင် မစီ ရင် က ပီ ။ ၈ လသားသည် ဥပသ်ေန့ကိ အစိ းရသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၉

ထိ အရပ်မှ

က၍

တရားစရပ်သိ့

ဝင်ေတာ်မ၏။

လက်တဘက်ေသေသာ

သတေယာက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ၁၀ လအချို တ
့ ိ ့က၊ ဥပသ်ေန့၌ ေရာဂါကိ ငိ မ်းေစအပ်သေလာဟ
ကိ ယ်ေတာ်၌အြပစ်တင်ခွင့ ်ကိ ှ ာ၍ ေမးေလ ာက် က၏။ ၁၁ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ မိ မိ၌
သိ းတေကာင်တည်း ှ ိ ၍

ထိ သိးသည်

ဥပသ်ေန့၌

မတင်ဘဲ ေနမည့်သတစံ တေယာက်မ

သင်တိ့တွင်

တွ င်းထဲ သိ့ကျလ င်၊
ှ ိ သေလာ။

မဆွဲ

၁၂ လသည်

သိ းထက်အလွ န်ြမတ်ေပ၏။ ထိ ့ေ ကာင့်ဥပသ်ေန့၌ ေကျးဇး ပအပ်သည်ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ
ပီ းမှ၊ ၁၃ ထိ သအား၊ သင်၏လက်ကိဆန့်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၍၊ သသည် မိ မိလက်ကိဆန့်လ င်
ထိ လက်သည် လက်တဘက်ကဲ့သိ ့ ပကတိ ြဖစ်ေလ၏။ ၁၄ ထိ အခါ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် ထွ က်၍
ကိ ယ်ေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ ဖျက်ဆီးရအံ့ နည်းဟ တိ င်ပင် က၏။

၁၅ ေယ သည်

သိ ေတာ်မလ င်၊ အြခားသိ ့ေြပာင်း က၍ များစွ ာေသာလအေပါင်းတိ ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့
လိ က် ကသြဖင့်၊ သတိ ့၏ အနာေရာဂါ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ငိ မ်းေစေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိ သတိ ့သည်
သိ တင်းေတာ်ကိ မဖွ င့ ်ရမည်အေ ကာင်း ပညတ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိ အေ ကာင်းအရာကား၊
ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ၏ တ်ထွက်ြပည့်စံ မည်အေ ကာင်းတည်း။ တ်ထွက် အချက်ဟမကား၊
၁၈

ငါေ ွးချယ်ေသာ

ထိ သ၏အေပ ၌

ငါ့က န်ရင်း၊

ငါ့ဝိညာဥ်

တရားေပးလိ မ့ ်မည်။

၁၉

ကိ

ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးေသာသကိ ကည့် ေလာ့။

ငါတည်ေစမည်။

ြငင်းခံ ြခင်း၊

သ၏အသံ ကိ အဘယ်သမ မ ကားေစရ။

သသည်

ဟစ်ေ ကာ်ြခင်းကိ

လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ

မ ပမ၍၊

လမ်းခရီ း၌

၂၀ နင်းနယ်လျက် ှ ိ ေသာ ကျူပင်ကိမချိုး၊

မီ းခိ းများေသာ မီ းစာကိ မသတ်။ တရားသည် ေအာင်ြမင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်မည်အေ ကာင်း
စီ ရင်လိမ့ ်မည်။

၂၁ သ၏နာမကိ လည်း လအမျိုးမျိုးတိ ့သည် ကိ းစား ကလိ မ့ ်မည်ဟ

ေဟာထားသတည်း။

၂၂

အထံ ေတာ်သိ့ေဆာင်ခဲ့ ကလ င်၊

မဿဲ

ထိ အခါ

နတ်ဆိးစွဲ ေသာ

ထိ လကန်းလအ

လကန်းလအတေယာက်ကိ
သည်

မျက်စိြမင်၍
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စကားေြပာ ိင်ေအာင်ကယ်မေတာ်မ၏။ ၂၃ လအစအေဝးအေပါင်းတိ ့သည်မိန်းေမာေတွ ေဝ၍
ဤသသည်

ဒါဝိ ဒ်၏သားေတာ်ြဖစ်လိမ့ ်မည်

ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် ကားလ င်၊
နတ်ဆိးတိ ့ကိ

ဤသသည်

ေလာ

ေြပာဆိ က၏။

၂၄

နတ်ဆိးမင်းေဗလေဇဗလကိ အမှီ ပ၍သာ

ှ င် ထတ်သည်ဟဆိ က၏။

သိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

ဟ

၂၅ ေယ သည်

တိ င်း ိင်ငံမည်သည်ကား၊

ထိ သတိ ့၏စိ တ်ကိ

မိ မိ ှ င့်မသင့်မတင့်

ကွဲ ြပားလ င်

ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက်လိမ့ ်မည်။ မိ ့ ွာြဖစ်ေစ၊ အိ မ်ြဖစ်ေစ၊ မိ မိ ှ င့်မသင့်မတင့် ကွဲ ြပားလ င်
မတည်

ိင်ရာ။

၂၆

စာတန်သည်လည်း

စာတန်ကိ ှ င်ထတ်သည်မှန်လ င်၊

သသည်မိမိ ှ င့်ကွဲ ြပား၏။ သ၏ ိင်ငံသည် အ ဘယ်သိ့ တည် ိင်မည်နည်း။ ၂၇ ငါသည်
ေဗလေဇဗလကိ အမှီ ပ၍ နတ်ဆိးတိ ့ကိ ှ င်ထတ်သည်မှန်လ င်၊ သင်တိ့၏သားတိ ့သည် အ
ဘယ်သကိ

အမှီ ပ၍ ှ င်ထတ် ကသနည်း။

ထိ ေ ကာင့်

သတိ ့သည်သင်တိ့အား

တရားစီ ရင်ေသာသြဖစ် ကလိ မ့ ် မည်။ ၂၈ ငါသည် ဘရားသခင်၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိအမှီ ပ၍
နတ်ဆိးတိ ့ကိ

ှ င်ထတ်သည်မှန်လ င်၊ အကယ် စင်စစ် သင်တိ့၌ ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်တည်ချိန်ေရာက်ေလ ပီ ။ ၂၉ သရဲ ကိ ေ ှ ့ဦးစွ ာမချည်မေ ှ ာင်လ င်၊ အဘယ်သသည်
သရဲ အိမ်သိ့ဝင်၍

သ၏ဥစာကိ

သ၏အိ မ်ကိ လယ ိင်၏။
ငါ ှ င့်အတ

အံ့

နည်း။

သရဲ ကိ

၃၀ ငါ့ဘက်၌ မေနေသာသသည်

မစမသိ မ်းေသာသသည်

ငါဆိ သည်ကား၊
လွ တ်ေစ

လယ ိင်

ြပစ်မှားေသာအြပစ်၊
ြခင်းအခွ င့ ်ကိ

ကဲ ြဖန့်ေသာသ

ချည်ေ ှ ာင် ပီ းမှ
ငါ့ရန်ဘက်ြဖစ်၏။

ြဖစ်၏။

၃၁

ထိ ေ ကာင့်

ဘရားကိ ကဲ့ရဲ ့ေသာအြပစ်အမျိုးမျိုးတိ ့ ှ င့်

လတိ ့သည်

ရ ိင် က၏။

ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ

ကဲ့ ရဲ ့ေသာအြပစ် ှ င့်လွ တ်ေစြခင်းအခွ င့ ်ကိ လတိ ့သည် မရ ိင် က။

၃၂ လသားကိ

တ်ြဖင့်ြပစ်မှားေသာသ၏အြပစ်ကိလည်း လတ် ိင်၏။ သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ တ်ြဖင့်
ြပစ်မှားေသာသ၏အြပစ်ကိ
၃၃

အသီ းအားြဖင့်

(aiōn

မလတ် ိင်။

အပင်၏သေဘာထင် ှ ားသည်ြဖစ်၍၊

အပင်ေကာင်းသည်ဟ ဆိ က
ဆိ ကေလာ့။

ယခဘဝေနာင်ဘဝ၌

ေလာ့။ အသီ းမေကာင်းလ င်

g165)

အသီ းေကာင်းလ င်
အပင်မေကာင်းဟ

၃၄ အချင်းေ မဆိ းအမျိုးတိ ့၊ အဆိ းြဖစ်လျက် ေကာင်းေသာစကားကိ

အဘယ်သိ့ေြပာ ိင်မည်နည်း။ စိ တ် ှ လံ းအြပည့် ှ ိ သည်အတိ င်း တ် မက်တတ်၏။ ၃၅
ေကာင်းေသာသသည် ေကာင်းေသာစိ တ် ှ လံ းဘ
ထတ်ေဘာ်

တတ်၏။

ာတိ က်ထဲက ေကာင်းေသာအရာတိ ့ကိ

မေကာင်းေသာသသည်

မေကာင်းေသာအရာတိ ့ကိ ထတ်ေဘာ် တတ်၏။

မေကာင်းေသာဘ

ာတိ က်ထဲက

၃၆ ငါဆိ သည်ကား၊ လတိ ့သည်

အကျိုးမဲ့ ေသာစကားကိ ေြပာသမ အတွ က်၊ တရားဆံ းြဖတ်ေသာေန့၌ စစ်ေ ကာြခင်းကိ

မဿဲ
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ခံ ရ ကလတံ့ ။ သင့်စကားများအားြဖင့် သင်သည်အြပစ်လွတ်လိမ့ ်မည်။ ၃၇ သိ ့မဟတ်
သင့်စကားများအားြဖင့် အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ခံရလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၈ ထိ အခါ
အချို ေ
့ သာကျမ်း ပဆရာ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲ တိ့က၊ အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ြပေတာ်
မေသာ

နိမိတ်လကဏာတစံ တခကိ

ကိ ယ်ေတာ်က

ြမင်ချင်ပါသည်ဟ

ေလ ာက် ကလ င်၊

ဆိ းညစ်၍ေမျာက်မထားေသာအမျိုးသည်

၃၉

နိမိတ်လကဏာကိ

ေတာင်းသည်မှာ၊ ပေရာဖက်ေယာန၏ နိမိတ်လကဏာမှတပါး အဘယ်လကဏာကိ မ
သတိ ့အားမြပရာ။ ၄၀ ေယာနသည် ငါး ကီ းဝမ်းထဲ မှာ သံ းရက်ေနရသကဲ့ သိ ့၊ လသားသည်
ေြမ ကီ းထဲ မှာသံ းရက်ေနရလတံ့ ။ ၄၁ တရားဆံ းြဖတ်ေတာ်မေသာအခါ၊ နိေနေဝ မိ သ
့ ားတိ ့သည်
ဤလမျိုးတဘက်၌ထ၍ အ ံ းခံ ေစလတံ့ ။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ေယာန
ေဟာေြပာေသာစကားေ ကာင့် ေနာင်တရ က၏။ ဤအရပ်၌ ကား၊ ေယာနထက်သာ၍
ကီ းြမတ်ေသာသ ှ ိ ၏။

၄၂

တရားဆံ းြဖတ်ေတာ်မေသာအခါ

ေတာင်ြပည်ကိ

အစိ းရေသာမိ ဖရားသည်၊ ဤလမျိုးတဘက်၌ ထ၍ အ ံ းခံ ေစလတံ့ ။ အေ ကာင်းမကား၊
ထိ မိဖရားသည် ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ း၏ပညာစကားကိ နားေထာင်ြခင်းငှ ါ ေြမ ကီ းစွ န်းမှလာ၏။
ဤအရပ်၌ကား၊ ေ ှ ာလမန်ထက်သာ၍ ကီ းြမတ်ေသာသ ှ ိ ၏။ ၄၃ ညစ် းေသာနတ်သည်
လထဲ ကထွ က်လ င်၊ ေြခာက်ကပ်ေသာအရပ်တိ့၌လည်၍ ငိ မ်ဝပ်ြခင်းကိ ှ ာ တတ်၏။ ၄၄
မေတွ ့လ င် ငါသည်ထွက်ခဲ့ေသာ ေန မဲ အိမ်သိ့ ြပန်ရဦ းမည်ဟဆိ ၍၊ ေရာက်ေသာအခါ
ထိ အိမ်သည် လွ တ်လပ်၍ သတ်သင်ြပင်ဆင်လျက် ှ ိ သည်ကိေတွ ့ေသာ်၊ ၄၅ မိ မိထက်သာ၍
ညစ်

းေသာ နတ်ဆိးခနစ်ေယာက်ကိေခ ပီ းလ င် ထိ လထဲ သိ့ဝင်၍ေန က၏။ ထိ လ ၏

ေနာက်ြဖစ်ဟန်သည်

ေ ှ ့ြဖစ်ဟန်ထက်သာ၍ဆိ း၏။

ဆိ းညစ်ေသာဤလမျိုး၌

ထိ နည်းတြဖစ်လတံ့ ဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။ ၄၆ ထိ သိ့ ပရိ သတ်တိ့အား ေဟာေတာ်မစဥ်တွင်၊
မယ်ေတာ် ှ င့်ညီ ေတာ်တိ့သည်

တ်ဆက်လိ၍

ြပင်မှာ

ရပ်ေန က၏။

၄၇

လတေယာက်ကလည်း၊ မယ်ေတာ် ှ င့်ညီ ေတာ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် တ်ဆက်လိ၍ ြပင်မှာ
ရပ်ေန ကပါ၏ဟေလ ာက်လ င်၊ ၄၈ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ငါ့အမိ ၊ ငါ့ညီကား အဘယ်သနည်းဟ
ေမးေတာ်မ၏။

၄၉

ဤသတိ ့သည်

ငါ့အမိ ၊

လက်ေတာ်ကိလည်းဆန့်၍
ငါ့ညီေပတည်း။

၅၀

တပည့်ေတာ်တိ့ကိ
ေကာင်းကင်ဘံ ၌

န်လျက်၊
ှ ိ ေတာ်မေသာ

ငါ့အဘ၏အလိ ေတာ်ကိေဆာင်ေသာသသည် ငါ့ညီ၊ ငါ့ ှ မ၊ ငါ့အမိ ြဖစ်သတည်းဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃ ထိေန့၌ ေယ သည် အိမ်ကထွက်၍ အိင်နားမှာထိင်ေနေတာ်မသည်တွင်၊
များစွ ာေသာလအေပါင်းတိ ့သည်

မဿဲ

၂

ကိ ယ်ေတာ်ကိဝန်းရံ ၍စေဝးလျက် ှ ိ ကေသာေ ကာင့်၊
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ေလှထဲ သိ့ဝင်၍ ထိ င်ေတာ်မ၏။ ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် ကန်းေပ မှာရပ်ေန က၏။ ၃
ထိ အခါ

ဥပမာစကားများတိ ့ကိ

မက်ဆိေတာ်မသည်မှာ၊

မျိုးေစ့ ကဲ ေသာသသည်

မျိုးေစ့ကိ ကဲ ြခင်းငှ ါ ထွ က်သွား၏။ ၄ အေစ့ကိ ကဲ သည်တွင် အချို ့ေသာအေစ့တိ ့သည်
လမ်း၌ကျသြဖင့်

ငှ က်တိ့သည်လာ၍ေကာက်စား

အချို ့ေသာအေစ့တိ ့သည်
ေြမတိ မ်ေသာေ ကာင့်

ေြမနည်း၍

ချက်ြခင်းအပင်ေပါက်ေသာ်လည်း၊

အချို ့ေသာအေစ့တိ ့သည်
၈

၏။

၅

ေကျာက်ေပါများေသာအရပ်၌ကျသြဖင့်၊

ပေလာင်သည်ြဖစ်၍အြမစ်မစွဲ ေသာေ ကာင့်

ှ ဥ်းဆဲ က၏။

က

၆

ေနထွ က်ေသာအခါ

ိ း ွမ်းပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။

ဆးပင်တိ့တွင်ကျသြဖင့်၊
အချို ့ေသာအေစ့တိ ့သည်

၇

ဆးပင်တိ့သည် ကီ းပွ ား၍
ေကာင်းေသာေြမ၌ကျသြဖင့်၊

အဆသံ းဆယ်၊ အဆေြခာက်ဆယ်၊ အဆ တရာပွ ားများ၍ အသီ းသီ း က၏။

၉

ကားစရာနား ှ ိ ေသာသ မည်သည်ကား ကားပါေစဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ တပည့်ေတာ်တိ့သည်
ချဥ်းကပ်လျက်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်ေ ကာင့်ဥပမာကိ ေဆာင်၍ ဤလတိ ့ အား
ေဟာေြပာေတာ်မသနည်းဟ ေမးေလ ာက် ကလ င်၊

၁၁ ကိ ယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့သည်

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၏နက်နဲေသာ အရာတိ ့ကိသိရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ က၏။ ထိ သတိ ့မကား
အခွ င့ ်မ ှ ိ က၊ ၁၂ အ ကင်သသည် ရတတ်၏။ ထိ သ၌ ကယ်ဝြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ ေပးဦ းမည်။
အ ကင်သသည် ဆင်းရဲ ၏။ ထိ သ၌ ှ ိ သမ ကိ ပင် တ်လိမ့ ်မည်။ ၁၃ ထိ ေ ကာင့် သတိ ့သည်
ြမင်လျက်မြမင်၊

ကားလျက်မ ကား၊

အနက်ကိလည်း

နားမလည်ေသာေ ကာင့်

ဥပမာကိ ေဆာင်၍ ငါေဟာေြပာ၏။ ၁၄ ေဟ ှ ာယေဟာဘးေသာအနာဂတ်စကားဟမကား၊
သင်တိ့သည်

ကားလျက်ပင်

အနက်ကိနားမလည်

ြမင်လျက်ပင် အာ ံ မ ပဘဲ ြမင် ကလိ မ့ ်မည်။
မျက်စိမြမင်၊
အနာေရာဂါကိ

နားမ ကား၊

ဤလတိ ့၌

စိ တ် ှ လံ းမသိ ၊

ကိ ယ်

ကား ကလိ မ့ ်မည်။

၁၅ အေ ကာင်းမကား၊ ဤလမျိုးသည်

ငါမ ငိ မ်းေစရသည်တိင်ေအာင်၊

နားသည်ထိင်းလျက်၊

ဘဲ

အကျင့်မေြပာင်းလဲ ၊

သတိ ့

သတိ ့စိတ် ှ လံ းသည်မိက်လျက်၊

မျက်စိကိပိတ်လျက် ှ ိ က၏ဟေသာစကားသည်

ြပည့်စံ ြခင်းသိ ့ေရာက်သတည်း။

၁၆

သင်တိ့မျက်စိသည်

ြမင်ေသာေ ကာင့်မဂလာ ှ ိ ၏။ သင်တိ့နားသည်လည်း ကားေသာေ ကာင့် မဂလာ ှ ိ ၏။
၁၇

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

ေြဖာင့်မတ်ေသာ

သင်တိ့

သများတိ ့သည်

ြမင်ရေသာအရာတိ ့ကိပေရာဖက်များ ှ င့်

ြမင်ြခင်းငှ ါအလိ ှ ိ ေသာ်လည်း

မြမင်ရ က။

သင်တိ့ ကားရေသာအရာတိ ့ကိ ကားြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ေသာ်လည်း မ ကားရ က။
မျိုးေစ့ ကဲ ေသာသ၏ဥပမာအနက်အဓိ ပာယ်ကိ

မဿဲ

နားေထာင် ကေလာ့။

၁၉

၁၈

လမ်း၌
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အေစ့ကိ ကဲ ြခင်းအေ ကာင်းအရာကား၊

ိင်ငံေတာ်၏တရားစကားကိ ကား၍

ှ လံ းမသွ င်းသည် ှ ိ ေသာ်၊ နတ်ဆိးလာ၍ ှ လံ း၌ ကဲ ေသာအေစ့ကိ တ်ယတတ်သည်ဟ
ဆိ လိသတည်း။ ၂၀ ေကျာက်ေပါေသာအရပ်၌ အေစ့ကိ ကဲ ြခင်းအေ ကာင်းအရာကား၊
တရားစကားကိ ကား၍ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိ တ် ှ င့် ချက်ြခင်းခံ ယေသာ်လည်း၊
စိ တ် ှ လံ း၌

အြမစ်မစွဲ ခဏသာတည်သြဖင့်၊

၂၁

တရားစကားေ ကာင့်အမအခင်း ှ င့်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ

ခံ ရ

ေသာအခါ

ချက်ြခင်းေဖာက်ြပန်တတ်သည်ဟ

ဆိ လိသတည်း။

၂၂

ဆးပင်တိ့တွင်

အေစ့ကိ ကဲ ြခင်းအေ ကာင်းအရာကား

တရားစကားကိ ကား၍ေလာကီ အမ၌ စိ းရိ မ်ြခင်း ှ င့် စည်းစိ မ်ဥစာ၏လှ ည့်စားြခင်းသည်
တရားစကားကိ လမ်းမိ း ှ ဥ်းဆဲ တတ်ေသာေ ကာင့် အသီ းမသီ း ိင်ဟ ဆိ လိသတည်း။
(aiōn

g165)

ေကာင်းေသာေြမ၌

၂၃

တရားစကားကိ ကား၍

ှ လံ းသွ င်းသြဖင့်၊

အေစ့ကိ ကဲ ြခင်းအေ ကာင်းအရာကား၊
အဆသံ းဆယ်၊

အဆေြခာက်ဆယ်၊

အဆတရာပွ ားများ၍ အသီ းသီ းတတ်သည်ဟ ဆိ လိသတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ ၏။ ၂၄
အြခားေသာ ဥပမာစကားကိ မိန့် မက်ေတာ်မသည်ကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်
ေကာင်းေသာမျိုး ေစ့ကိ လယ်၌ ကဲ ေသာသ ှ င့်တ၏။ ၂၅ လတိ ့သည် အိ ပ်ေပျာ်ေသာအခါ
သ၏ရန်သသည်လာ၍ေကာင်းေသာစပါး ှ င့်လကဏာတေသာ
စပါးအထဲ ၌ ကဲ ၍

သွ ားေလ၏။

ေတာပင်များလည်းထင် ှ ားလ င်၊

၂၆

အပင်ေပါက်၍

၂၇ က န်တိ့သည်

ေတာ

မျိုးေစ့ကိ

အသီ းအ ှ ံ ထွ က်ေသာအခါ၊
အိ မ် ှ င်ထံသိ ့သွား၍ သခင်၊

ေကာင်းေသာမျိုးေစ့ကိ လယ်၌ ကဲ ေတာ်မသည် မဟတ် ေလာ။ ေတာပင်တိ့သည်
အဘယ်ကြဖစ်သနည်းဟ

ေလ ာက် ကလ င်၊

ရန်သ ပေသာအမတည်းဟ
ေ ွး တ်ေစြခင်းငှ ါ

ဆိ ၏။

၂၈

အိ မ် ှ င်က

ဤအမကား

အက ်ပ်တိ့သည်သွား၍

အလိ ေတာ် ှ ိ သေလာဟ

ေလ ာက် ကလ င်၊

ေတာပင်တိ့ကိ
၂၉

အိ မ် ှ င်က

ထိ သိ့ငါအလိ မ ှ ိ ။ ေတာပင်တိ့ကိေ ွး တ်လ င် စပါးပင်တိ့ကိေရာေ ှ ာ၍ တ်မိမည် စိ းရိ မ်
စရာအေ ကာင်း ှ ိ ၏။

၃၀ စပါးရိ တ်သည်ကာလတိ င်ေအာင်

အတ ကီ းပွ ားပါေလေစ။
ေ ှ ့ဦးစွ ာေ ွး တ်၍

စပါးရိ တ်သည်ကာလ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ေရာက်လ င်၊

မီ း ိ ့ြခင်းငှ ါစည်းေ ှ ာင် ကေလာ့။

သွ င်းထား ကေလာ့ဟ

ရိ တ်ေသာသတိ ့အား
၃၁

အပင် ှ စ်မျိုးတိ ့သည်

စပါးကိ ကား

ငါစီ ရင်မည်ဟ

အြခားေသာဥပမာစကားကိ

ေတာပင်တိ့ကိ
ကျီ၌စသိ မ်း

အိ မ် ှ င်ဆိသည်ဟ

မိ န့် မက်ေတာ်မသည်ကား၊

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် လယ်၌စိ က်ေသာ မန်ညင်းေစ့ ှ င့်တ၏။ ၃၂ မန်ညင်းေစ့သည်
အေစ့တကာတိ ့ထက်

မဿဲ

ငယ်ေသာ်လည်း၊

ကီ းပွ ားေသာအခါ ြမက်ပင်တကာတိ ့ထက်
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ကီ းသြဖင့်

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့သည်လာ၍

အကိ င်းအခက်တိ့၌နားေန

မှီခိေလာက်ေသာအပင် ြဖစ်တတ် သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ အြခားေသာဥပမာစကားကိ
မိ န့် မက်ေတာ်မသည်ကား၊

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်

မိ န်းမသည်

မန့်ညက်သံ းတင်း၌ထည့်သြဖင့်၊

တေဆးကိ ယ၍

တေဆး ှ င့်တ၏။
မန့်ညက် ှ ိ သမ ကိ

ေဖာင်း ကေစတတ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၄ ေယ သည် ဤဥပမာများတိ ့ကိေဆာင်၍
ပရိ တ်သတ်များတိ ့အားေဟာေြပာေတာ်မ၏။ ဥပမာကင်း၍ ေဟာေြပာေတာ်မမ၊

၃၅

ထိ သိ့ေသာအားြဖင့် ပေရာဖက်စကားဟမကား၊ ငါသည် တ်ကိဖွင့ ်၍ ဥပမာများကိ မက်ဆိအ့ံ ။
ကမာဦ းမှစ၍

ထိ မ်ဝှက်ေသာအရာတိ ့ကိေဘာ်ြပေပအံ့ ဟ

ေဟာဘးေသာစကားသည်

ြပည့်စံ ြခင်းသိ ့ ေရာက် သတည်း။ ၃၆ ထိ ေနာက်မှ ေယ သည် လအစအေဝးများကိ လတ်၍
အိ မ်သိ့ဝင်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ချဥ်းကပ်၍၊ လယ်၌ ကဲ ေသာေတာမျိုးေစ့၏
ဥပမာအနက်အဓိ ပါယ်ကိ အက ်ပ်တိ့အား ေဘာ်ြပေတာ်မပါဟ ေလ ာက် ကလ င်၊ ၃၇
ကိ ယ်ေတာ်က၊
လယ်ကား

ေကာင်းေသာမျိုးေစ့ကိ ကဲ ေသာသသည်

ဤေလာကြဖစ်၏။

လသားြဖစ်၏။

ေကာင်းေသာအေစ့ကား

ေတာမျိုးေစ့ကား

နတ်

ဆိ းသားြဖစ်၏။

မာရ်နတ်ြဖစ်၏။

စပါးရိ တ်ေသာကာလကား

၃၉

၃၈

ိင်ငံေတာ်သားြဖစ်၏။

ေတာမျိုးေစ့ကိ ကဲ ေသာရန်သကား

ဤကမာကန်ေသာ

ကာလြဖစ်၏။

စပါးရိ တ်ေသာသကား ေကာင်းကင်တမန်ြဖစ်၏။ (aiōn g165) ၄၀ ေတာပင်တိ့ကိေ ွး တ်၍
မီ း ိ သကဲ့
့
သိ ့

ဤကမာအဆံ း၌ြဖစ်လတံ့ ။

(aiōn

g165)

၄၁

လသားသည်

မိ မိေကာင်းကင်တမန်တိက
့ ိ ေစလတ် ပီ းလ င်၊ မှားယွ င်းေစေသာသတိ ့ ှ င့် မတရားေသာ အမကိ
ပေသာသ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ိင်ငံေတာ်ထဲကေ ွး တ်၍၊ ၄၂ ငိ ေ ကးြခင်း၊ အံ သွ ားခဲ ကိ တ်ြခင်း ှ ိ ရာ
မီ းဖိ ၌ချ ကလတံ့ ။

၄၃ ထိ အခါ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့သည် ေနထွ န်းလင်းသကဲ့ သိ ့

မိ မိတိ့အဘ၏ ိင်ငံေတာ်၌

ထွ န်းလင်း က

မည်သည်ကား ကားပါေစ။

၄၄

လတံ့ ။

တနည်းကား၊

ကားစရာနား ှ ိ ေသာသသည်
ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်

လယ်၌ဝှက်ထားေသာဘ ာကိ ေတွ ့ေသာသသည် တဖန် ဖံ းအပ်၍၊ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့်
သွ ား ပီ းလ င်၊ ရတတ်သမ ကိ ေရာင်း၍ ထိ လယ်ကိဝယ်တတ်၏။

၄၅ တနည်းကား၊

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် ြမတ်ေသာပလဲ တိ့ကိ ှ ာေသာ ကန်သည် ှ င့်တ၏။

၄၆

ထိ ကန်သည်သည် အလွ န်အဘိ းထိ က်ေသာပလဲ ကိေတွ ့ေသာအခါ၊ သွ ား၍ မိ မိ၌ရတတ်သမ ကိ
ေရာင်း ပီ းလ င် ထိ ပလဲ ကိဝယ်ေလ၏။ ၄၇ တနည်းကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်
ပင်လယ်၌ချ၍

အမျိုးမျိုးေသာငါးတိ ့ကိ

အပ်မိေသာပိ က်

ကွ န် ှ င့်တ၏။

၄၈

ငါး ှ င့်အြပည့် ှ ိ ေသာအခါ တံ ငါတိ ့သည် ကန်းေပ သိ ့ဆွဲတင်၍ထိ င်လျက်၊ ေကာင်းေသာငါးကိ
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ြခင်း ထဲ သိ့ ေ ွးချယ်ထည့်ထား၍၊ မေကာင်းေသာငါးကိ ြပင်သိ့ပစ်လိက် က၏။ ၄၉ ထိ နည်းတ
ကမာအဆံ း၌ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် ဆင်းလာ ပီ းလ င်၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့အထဲ မှ
ဆိ းေသာသတိ ့ကိ တ်ယခွဲ ထား၍၊ (aiōn g165) ၅၀ ငိ းေ ကးြခင်း၊ အံ သွ ားခဲ ကိ တ်ြခင်း ှ ိ ရာ
မီ းဖိ ၌ ချ ကလတံ့ ။

၅၁ ဤအရာအလံ းစံ တိ ့ကိ သင်တိ့သည် နားလည် ကသေလာဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊ နားလည်ပါ ပီ သခင်ဟ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ေလ ာက် က၏။
ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊

သိ ့ြဖစ်၍

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၏

သင် ပီ းေသာကျမ်းဆရာ မည်သည်ကား၊ မိ မိဘ

၅၂

အေ ကာင်းအရာကိ

ာထဲ က အထးထးအြပားြပားေသာ

အသစ်ေဟာင်းတိ ့ကိ ထတ်ေဘာ်ေသာအိ မ် ှ င် ှ င့် တသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၅၃

ထိ ဥပမာစကားများကိ အကန်အစင်မိန့် မက်ေတာ်မ ပီ းလ င် ထိ အရပ်မှ ကသွ ားေတာ်မ၏။ ၅၄
ထိ ေနာက်မှ မိ မိ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေတာ်မ၍ တရားစရပ်၌ဆံ းမ သဝါဒေပးေလ၏။ မိ သ
့ ားတိ ့သည်
မိ န်း ေမာေတွ ေဝြခင်း ှ ိ ကသြဖင့်၊ ဤသသည် ဤပညာကိ ၎င်း၊ ဤတန်ခိးကိ ၎င်း
အဘယ်မှာရသနည်း။

၅၅ သသည်

လက်သမားသားမဟတ်ေလာ။ သ့အမိ ကား

မာရိ အမည် ှ ိ သည်မဟတ်ေလာ။ သ့ညီကား၊ ယာကပ်၊ ေယာေသ၊ ှ ိ မန်၊ ယဒဟဆိ ကသည်
မဟတ်ေလာ။ ၅၆ သ့ ှ မများတိ ့သည်လည်း ငါတိ ့ ှ င့်အနီးအပါးေန ကသည်မဟတ်ေလာ။
သိ ့ြဖစ်လ င် ဤသသည် ဤ အရာများကိ အဘယ်မှာရသနည်းဟ ေြပာဆိ လျက်၊ ၅၇
ေစတနာစိ တ်ပျက် က၏။ ေယ ကလည်း၊ ပေရာဖတ်သည် မိ မိ မိ ၊့ မိ မိအိမ်မှတပါး
အြခားေသာအရပ် ၌ အသေရ ှ ိ သည်ဟ ထိ သတိ ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅၈ မိ သ
့ ားများတိ ့သည်
မယံ ကည် ကေသာေ ကာင့်၊ ထိ အရပ်၌ များစွ ာေသာတန်ခိးကိ ြပေတာ်မမ။

၁၄ ထိအခါ ေစာ်ဘွားေဟ ဒ်သည် ေယ ၏သိတင်းေတာ်ကိ ကားလ င်၊

၂ ဤသကား

ဗတိ ဇံဆရာေယာဟန်ြဖစ်သည်။ ေသြခင်းမှထေြမာက်ေလ ပီ ။ ထိ ့ေ ကာင့် တန်ခိးများကိ ြပ
ိင်သည်ဟ မိ မိငယ်သားတိ ့အားဆိ ၏။ ၃ အထက်က ေဟ ဒ်သည်မိမိညီဖိလိပု၏ခင်ပွန်း
ေဟေရာဒိ အေ ကာင်းေ ကာင့်၊

ေယာဟန်ကိဘမ်းဆီ း

ချည်ေ ှ ာင်၍

ေထာင်ထဲမှာေလှာင်ထား၏။ ၄ အေ ကာင်းမကား၊ ေယာဟန်က၊ အ ှ င်မင်း ကီ းသည်
ထိ မိန်းမကိ မသိ မ်းအပ်ဟ
အလိ ှ ိ ေသာ်လည်း၊

ေဟ ဒ်အားဆိ ေလ ပီ ။

၅

လအေပါင်းတိ ့၏မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍

ေယာဟန်ကိသတ်ြခင်းငှ ာ
မသတ်ဝ့ံ ဘဲ ေန

၏။

အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သတိ ့သည် ေယာဟန်ကိ ပေရာဖတ်ကဲ့သိ ့ထင်မှတ် ကသတည်း။ ၆
ထိ ေနာက်မှ ေဟ ဒ်ကိဘွားေသာေန့ရက်၌ ှ စ်စဥ်ပွဲခံစဥ်တွင်၊ ေဟေရာဒိ ၏သမီ းသည်
ပွဲ သဘင်၌ က သြဖင့် ေဟ ဒ်သည် း ွ တ်ေသာစိ တ် ှ ိ လ င်၊ ၇ ငါသည် သင်ေတာင်းသမ ကိ
ေပးမည်ဟ ကျိန်ဆိေလ၏။ ၈ ထိ မိန်းမငယ်သည် သ၏အမိ တိက်တွန်းသည်အတိ င်း၊
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ဗတိ ဇံဆရာေယာဟန်၏ ဦ းေခါင်းကိ ဤ လင်ပန်း၌ ေပးေတာ်မပါဟ ေတာင်းေလ ာက်၏။ ၉
မင်း ကီ းသည် ဝမ်းနည်းေသာ်လည်းကျိန်ဆိြခင်းကိ ၎င်း၊ အေပါင်းအေဘာ်တိ့၏မျက် ှ ာကိ ၎င်း
ေထာက်

ေသာေ ကာင့်

ေပးေစဟအမိ န့်ေတာ် ှ ိ လျက်၊

၁၀

လကိ

ေစလတ်၍

ေယာဟန်၏လည်ပင်းကိ ေထာင်ထဲမှာြဖတ်ေစ၏။ ၁၁ ဦ းေခါင်းကိ လင်ပန်း၌ေဆာင်ခဲ့၍
ထိ မိန်းမငယ်အားေပး ပီ းမှ၊

သသည်လည်း

မိ မိအမိ ထံသိ ့ယသွ ား၏။

၁၂

ေယာဟန်၏တပည့်တိ ့သည်လည်းလာ၍ အေလာင်းကိ ေဆာင်သွားသြဖင့် သ ဂဟ် ပီ းမှ၊
ေယ ထံ ေတာ် သိ ့သွား၍ ကားေလ ာက် က၏။

၁၃ ေယ သည် ကားေတာ်မလ င်၊

ထိ အရပ်မှထွ က်၍ေလှကိ စီးလျက် ေတာ၌ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့

က

ေတာ်မ၏။

လအစအေဝးတိ ့သည် ကားသိ ရလ င်၊ မိ ့ ွာမှထွ က်၍ ကန်းေ ကာင်းလိ က် က၏။ ၁၄
ေယ သည် ထွ က် က၍ လများအေပါင်းတိ ့ကိ ေတွ ့ြမင်ေတာ်မလ င်၊ သနားြခင်းစိ တ်ေတာ် ှ ိ ၍
လနာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ချမ်းသာေပးေတာ်မ၏။ ၁၅ ညဦ းယံ ၌ တပည့်ေတာ်တိ့သည်ချဥ်းကပ်၍၊
ဤအရပ်သည်

ေတာအရပ်ြဖစ်ပါ၏။

မိ းလည်းချုပ်ပါ ပီ ။

လအစအေဝးတိ ့သည်

မိ ့ ွာသိ ့သွား၍ စားစရာကိ ဝယ်ေစြခင်းငှ ာ အခွ င့ ်ေပးေတာ်မပါဟ ေလ ာက် ကလ င်၊ ၁၆
ေယ က၊

သွ ားရေသာအေ ကာင်းမ ှ ိ ။

မိ န့်ေတာ်မ၏။

သတိ ့စားစရာဘိ ့

၁၇ တပည့်ေတာ်တိ့ကလည်း၊

အဘယ်စားစရာမ

အက ်ပ်တိ့၌မ ှ ိ ပါ

ယခဲ့ ကဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၈

ေလျာင်း ကေစဟအမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။

ဟ

ထိ အခါ
၁၉

သင်တိ့ေပး ကေလာ့ဟ

မန့်ငါးလံ း ှ င့် ငါး ှ စ်ေကာင်မှတပါး
ေလ ာက်ြပန်လ င်၊

ထိ မန့် ှ င့်ငါးကိ

လအစအေဝးတိ ့ကိ

ြမက်ပင်ေပ မှာ

မန့်ငါးလံ း ှ င့်

ငါး ှ စ်ေကာင်ကိလည်းယ၍

ေကာင်းကင်သိ့ ကည့်ေြမာ်လျက်၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ပီ း မှ မန့် ှ င့်ငါးကိ ဖဲ့၍
တပည့်ေတာ်တိ့အား ေပးေတာ်မ၏။ ၂၀ တပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်းလအေပါင်းတိ ့အား
ေပး က၏။

လအေပါင်းတိ ့သည်စား၍

ဝ က ပီ းမှ

ကင်း

ရစ်ေသာအကျိုးအပဲ့ ကိ

ေကာက်သိမ်း၍ တင်း ှ စ်ေတာင်းအြပည့်ရ က၏။ ၂၁ စားေသာသအေရအတွ က်ကား၊
မိ န်းမ ှ င့်သငယ်တိ့ကိမဆိ ဘဲ၊ ေယာက်ျားငါးေထာင်မ ေလာက် ှ ိ သတည်း။ ၂၂ ေယ သည်
စည်းေဝးေသာသတိ ့ကိလတ်ေတာ်မစဥ်တွင်၊ တပည့်ေတာ်တိ့ကိေလှစီ းေစ၍ ကမ်းတဘက် သိ ့
အရင်ကးေစေတာ်မ၏။ ၂၃ စည်းေဝးေသာသတိ ့ကိလတ် ပီ းမှ ဆေတာင်းပဌာန ပအံ့ ေသာငှ ာ
ေတာင်ေပ ၌ ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့ တက် ကသြဖင့်၊ ညအချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊
တေယာက်တည်း ှ ိ ေနေတာ်မ၏။ ၂၄ ေလှမကား အိ င်အလယ်၌ ှ ိ ၍ ေလမသင့်ေသာေ ကာင့်
လိ င်းတံ ပိ းလပ် ှ ားြခင်းကိ
ေယ သည်

မဿဲ

အိ င်ေပ မှာ

ြပင်းစွ ာရ၏။

၂၅

ညသံ းချက်တီးေကျာ်အချိန်၌

စက်ေတာ်ြဖန့်လျက်တပည့်ေတာ်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့

က
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ေတာ်မ၏။

ထိ သိ့အိင်ေပ မှာစက်ေတာ်ြဖန့်၍

၂၆

သတိ ့သည်ြမင်လ င်ထိတ်လန့်၍၊

ဖတ်တေစ ြဖစ်

ကေတာ်မသည်ကိ

သည်ဟ

ေ ကာက်ေသာစိ တ် ှ င့်

ေအာ်ဟစ် က၏။ ၂၇ ေယ သည် ချက်ြခင်း တ်ဆက်၍ တည် ကည်ေသာစိ တ် ှ ိ ကေလာ့။
ငါပင်ြဖစ်သည်။ မေ ကာက်လန့်
သခင်ကိယ်ေတာ်မှန်လ င်
ေ ကာင်း

က ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၈ ေပတ ကလည်း၊

အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်ထံသိ ့

ေရေပ မှာလာရမည်အ

မိ န့်ေတာ်မပါဟေလ ာက်လ င်၊

လာခဲ့ ေလာ့ဟ

၂၉

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ေပတ သည်ေလှေပ ကဆင်း၍ ေယ ထံ သိ ့ေရာက်အ့ံ ေသာငှ ာ ေရ ေပ မှာလှ မ်းသွ ား၏။ ၃၀
ေလြပင်းသည်ကိြမင်လ င် ေ ကာက်လန့်၍ နစ်မွန်းလသည် ှ ိ ေသာ်၊ ကယ်မေတာ်မပါသခင်ဟ
ဟစ်

ေ ကာ်ေလ၏။

ေပတ ကိ ကိင်ေတာ်မလျက်၊
ယံ မှားေသာစိ တ်ဝင်သနည်းဟ
ေလသည် ငိ မ်းေလ၏။

ေယ သည်

၃၁

လက်ေတာ်ကိချက်ြခင်းဆန့်၍

ယံ ကည်အားနည်းေသာသ၊
ေမးေတာ်မ၏။

၃၂

ေလှေပ သိ ့ေရာက် ကလ င်

၃၃ ေလှသားတိ ့သည်ချဥ်းကပ်၍၊

ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်ပါသည်ဟ

ွ တ်

ြပပ်၍

အဘယ်ေ ကာင့်

စင်စစ်ကိယ်ေတာ်သည်
ေလ ာက် က၏။

၃၄

ကမ်းတဘက်သိ့ကးလ င် ဂေနသရက်နယ်သိ့ ေရာက် က၏။ ၃၅ ထိ အရပ်သားတိ ့သည်
မျက် ှ ာေတာ်ကိမှတ်မိလ င်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ် ှ ိ သမ သိ ့ ေစလတ်သြဖင့် လနာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ေဆာင်ခဲ့၍၊ ၃၆ အဝတ်ေတာ်၏ပန်းပွ ားကိ မ သာတိ ့ရပါမည်အေ ကာင်း အခွ င့ ်ေတာင်း က၏။
တိ ့သမ ေသာသတိ ့သည် လည်း ချမ်းသာရ က၏။

၁၅ ထိအခါ ေယ
၂

ှ လင် မိ သ
့ ားဖာရိ ှ ဲ တိ့ ှ င့် ကျမ်း ပဆရာတိ ့သည် ချဥ်းကပ် ပီ းလ င်၊

ေ ှ းေဟာင်းတိ ့မှဆက်ခံေသာ

အဘယ်ေ ကာင့်လွ န်ကျူး

နည်းဥပေဒကိ

ကပါသနည်း။

အစာစား ကပါသည်တကားဟ

ကိ ယ်ေတာ်၏တပည့်တိ ့သည်
သတိ ့သည်

ေလ ာက် ကလ င်၊

လက်မေဆးဘဲ
၃

ကိ ယ်ေတာ်က၊

သင်တိ့သည်အဆက်ဆက်ခံေသာ် နည်းဥပေဒကိ အမှီ ပ၍ ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ်
ကိ

အဘယ်ေ ကာင့်လွ န်ကျူး ကသနည်း။

၄

ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ်ကား၊

မိ ဘကိ ိ ေသစွ ာ ပေလာ့။ အ ကင်သသည် မိ ဘကိ တ်ြဖင့်ြပစ်မှား ၏၊ ထိ သသည်
အေသသတ်ြခင်းကိ

ခံ ေစဟလာသတည်း။

၅

သင်တိ့မကား၊

အ ကင်သသည်

ကိ ယ့ ်မိ ဘကိ ၊ သင်တိ့အသံ းရ ိင်သမ ေသာ ငါ၏ဥစာသည် အလဝတု ြဖစ်ေစဟဆိ ၏၊
၆

ထိ သသည်

ကိ ယ်မိဘကိ ပင်

အဆက်ဆက်ခံေသာ
ပယ် က၏။

မဿဲ

၇

နည်း

ိ ေသစွ ာမ ပရဟဆိ ၏။

ဥပေဒအားြဖင့်

လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ ့၊

ထိ သိ့သင်တိ့သည်

ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ်ကိ

ေဟ ှ ာယသည်

သင်တိ့ကိရည်မှတ်လျက်
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ဤလမျိုးသည် တ် ှ င့်ငါ့ထံသိ ့ ချဥ်း ကပ်၍ တ်ခမ်း ှ င့်ငါ့ကိ ိ ေသ က၏။ စိ တ် ှ လံ းမကား
ငါ ှ င့်ေဝးလှ ၏။ ၈ လတိ ့စီရင်ေသာပညတ်တိ့ကိသွန်သင်၍ နည်းဥပေဒသေပးလျက်ပင်ငါ့ကိ
အချည်း ှ ီးကိ းကွ ယ် က၏ဟ

၉

ေဟာခဲ့ ပီ ဟြပန်၍မိ န့်ေတာ်မ၏။
သင်တိ့နားေထာင်
လကိ ညစ်

ေနာက်ြဖစ်လတံ့ ေသာအရာကိ

၁၀ ထိ အခါ လအစအေဝးကိ အထံ ေတာ်သိ့ေခ ၍၊

နားလည် ကေလာ့။

းေစသည်မဟတ်။

ေစေသာအရာြဖစ်သည်ဟ

ေလျာက်ပတ်စွာ

ခံ တွ င်းသိ ့ဝင်ေသာအရာသည်

၁၁

ခံ တွ င်းမှထွ က်ေသာအရာသည်

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၂

ညစ်

း

တပည့်ေတာ်တိ့သည်ချဥ်းကပ်၍၊

ယခမိ န့်ေတာ်မေသာစကားကိ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် ကားေသာအခါ ေစတနာစိ တ်ပျက် ကသည်ကိ
သိ ေတာ်မသေလာဟေလ ာက် က၏။ ၁၃ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ
ငါ၏ခမည်းေတာ်စိက်ေတာ်မမေသာ
ထိ သတိ ့ကိ ှ ိ ပါေလေစ။

အပင် ှ ိ

သတိ ့သည်လကန်းတိ ့အား

လကန်းချင်းတဦ းကိ တဦ းလမ်းြပလ င်၊
မိ န့်ေတာ်မ၏။

သမ တိ ့ကိ

၁၅

၁၆

၁၄

လမ်းြပေသာလကန်းြဖစ်၏။

ှ စ်ဦးတိ ့သည် တွ င်းထဲ သိ့ကျ ကလိ မ့ ်မည်ဟ

ေပတ ကလည်း၊

ဖွ င့ ်ြပေတာ်မပါဟေလ ာက်လ င်၊

တ်ရလိ မ့ ်မည်။

ေယ က၊

ထိ ဥပမာကိ
သင်တိ့သည်

အက ်ပ်တိ့အား
ယခတိ င်ေအာင်

ပညာမဲ့ လျက်ေနေသးသေလာ။ ၁၇ ခံ တွ င်းသိ ့ဝင်သမ သည် ဝမ်းထဲ သိ့ဆင်း၍ ေရအိ မ်တွင်
စွ န့်ပစ်သည်ကိနားမလည် ကေသးသေလာ။ ၁၈ ခံ တွ င်းမှထွ က်ေသာအရာမကား၊ ှ လံ းထဲ က
ထွ က်လာ၍ လကိ ညစ်

းေစေသာအရာြဖစ်၏။

၁၉ မေကာင်းေသာ ကံ စည်ြခင်း၊

လအသက်ကိသတ်ြခင်း၊ သ့မယားကိ ြပစ်မှားြခင်း၊ မိ န်းမလွ တ် ှ င့်

မှား ယွ င်းြခင်း၊

သ့ဥစာကိ ခိးြခင်း၊ မမှန်ေသာသက်ေသကိ ခံြခင်း၊ သ့အသေရကိ ဖျက်ြခင်းအရာတိ ့သည်
ှ လံ းထဲ က ထွ က်လာ၍၊ ၂၀ လကိ ညစ် းေစေသာအရာြဖစ် က၏။ လက်မေဆးဘဲ လျက်
အစာကိ စားြခင်းမကား၊

လကိ ညစ်

း

ေစသည်မဟတ်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၁

ေယ သည် ထိ အရပ်မှထွ က်၍ တ မိ ့ ှ င့် ဇိ ဒန် မိ ၏
့ ေကျးလက်သိ့ ကေတာ်မလ င်၊ ၂၂
ခါနာန်အမျိုးြဖစ်ေသာမိ န်းမတေယာက်သည် ထိ နယ်စပ်မှထွ က်လာ၍၊ ဒါဝိ ဒ်၏သားေတာ် ှ င်၊
က န်မ ကိ သနားေတာ်မပါ။ က န်မ၏သမီ းသည် နတ်ဆိး ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ြပင်းစွ ာခံ ရပါသည်ဟ
ဟစ်ေ ကာ်ေသာ်လည်း စကားတခွ န်းမ ြပန်ေတာ်မမ။ ၂၃ တပည့်ေတာ်တိ့သည်ချဥ်းကပ်၍၊
ထိ မိန်းမြပန်သွားရေသာအခွ င့ ်ကိ

ေပးေတာ်မပါ။

ဟစ်ေ ကာ်လျက်ေနပါသည်ဟ ေတာင်းေလ ာက် က၏။

ငါတိ ့ေနာက်သိ့

လိ က်၍

၂၄ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊

ဣသေရလအမျိုးအဝင် ေပျာက်လွင့ ်ေသာသိ းများမှတပါး အြခားေသာအမျိုး ှ ိ ရာသိ ့
ငါ့ကိမေစလတ်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိ မိန်းမသည် ချဥ်းကပ်၍ြပပ်ဝပ်လျက် က န်မကိ

မဿဲ

1560

ကယ်ေတာ်မပါသခင်ဟ ေလ ာက်ြပန်လ င်၊
ေခွ းအားမေပးမချအပ်ဟ

၂၆ ကိ ယ်ေတာ်က၊ သား၏အစာကိ ယ၍

ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။

ေခွ းမည်သည်ကား

၂၇

မိ န်းမကလည်းမှန်ပါ၏သခင်၊

မိ မိသခင်၏စားပွဲ မှကျေသာ

စား ပ်စားေပါက်ကိ

စား မဲ ထံ းစံ ှ ိ ပါ၏ဟ ေလ ာက်ြပန်လ င်၊ ၂၈ အိ မိန်းမ၊ သင်သည်ယံ ကည်အား ကီ းလှ ပီ ။
သင့်အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း

သင်၌ြဖစ်ေစဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

ထိ မိန်းမ၏သမီ းသည် ကျန်းမာပကတိ ြဖစ်ေလ၏။

ထိ အချိန်မှစ၍

၂၉ ေယ သည် ထိ အရပ်မှ က၍

ဂါလိ လဲအိင်နားသိ ့ေရာက်ေတာ်မလ င် ေတာင်ေပ သိ ့တက်၍ ထိ င်ေတာ် မ၏။

၃၀

များစွ ာေသာလအေပါင်းတိ ့သည် ေြခမစွ မ်း၊ မျက်စိကန်း၊ စကားအ၊ အဂ ါချို တ
့ ဲ့ ေသာသမှစ၍
အြခား ေသာ အနာေရာဂါစွဲ ေသာသများကိ ေဆာင်ခဲ့လျက် အထံ ေတာ်သိ့ေရာက်လာ၍
ေြခေတာ်ရင်း၌ချထား က၏။

၃၁

အနာေရာဂါများကိ

ငိ မ်းေစေတာ်မသြဖင့်၊

အေသာသသည် စကားေြပာသည်ကိ၎င်း၊ ချို ့တဲ့ေသာသ သည် ပကတိ ြဖစ်သည်ကိ၎င်း၊
ေြခမစွ မ်းေသာသသည်
ြမင်ရ

လှ မ်းသွ ားသည်ကိ၎င်း၊

သည်ကိ၎င်း၊

မျက်စိကန်းေသာသသည်

လအစအေဝးတိ ့သည်ြမင်လ င်

အံ့ သြခင်းသိ ့ေရာက်၍

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ဂဏ် ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း က၏။ ၃၂ ထိ အခါ ေယ သည်
တပည့်ေတာ်တိ့ကိေခ ၍၊

ဤလများကိ ငါသနား၏။

သံ းရက်ပတ်လံ းငါ ှ င့်အတ ှ ိ

က ပီ ။ စားစရာအလ င်းမ ှ ိ ။ လမ်းခရီ း၌ ေမာမည်ကိစိးရိ မ်ေသာေ ကာင့် အစာမစားမှီ
သတိ ့ကိလတ်ြခင်းငှ ာ

ငါအလိ မ ှ ိ ဟ

မိ န့်ေတာ်မလ င်၊

၃၃

တပည့်ေတာ်တိ့က

ဤမ ေလာက်များေသာလစတိ ့သည် ဝစွ ာစားေလာက်ေသာအစာကိ ဤေတာအရပ် ၌
အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်သိ့ရ ိင်ပါမည်နည်းဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊

၃၄ ေယ က၊

သင်တိ့တွင်မန့်ဘယ် ှ စ်လံ း ှ ိ သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ မန့်ခ ှ စ်လံ း ှ င့် အနည်းငယ်မ ေသာ
ငါးေကာင်ကေလး ှ ိ ပါသည်ဟ ြပန်ေလ ာက် က၏။

၃၅ ထိ အခါ လအစအေဝးတိ ့ကိ

ေြမေပ မှာေလျာင်း ကေစဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၃၆ မန့်ခ ှ စ်လံ း ှ င့် ငါးတိ ့ကိလည်းယ၍
ေကျးဇေတာ်ကိချီးမွ မ်း ပီ းမှ၊

မန့် ှ င့်ငါးကိ ဖဲ့၍

တပည့်ေတာ်တိ့အား

ေပးေတာ်မ၏။

တပည့်ေတာ်တိ့လည်း လအေပါင်းတိ ့အား ေပး က၏။ ၃၇ လအေပါင်းတိ ့သည် စား၍ဝ က ပီ းမှ၊
ကင်းရစ်ေသာအကျိုးအပဲ့ ကိ ေကာက်သိမ်း၍ ခ ှ စ်ေတာင်း အြပည့် ရ က၏။

၃၈

စားေသာသအေရအတွ က်ကား၊ မိ န်းမ ှ င့်သငယ် ကိ မဆိ ဘဲ ေယာက်ျားေလးေထာင် ှ ိ သတည်း။
၃၉ ထိ လများတိ ့ကိ လတ်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ေလှ စီ း၍ မာဂဒါလေကျးလက်သိ့ ေရာက်ေတာ်မ၏။

၁၆ ထိအခါ ဖာရိ ှ ဲ ှ င့်ဇဒုကဲတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှ ာချဥ်းကပ်၍၊
မိ ဃ်းေကာင်းကင်

မဿဲ

ကြဖစ်ေသာ

နိမိတ်လကဏာကိ

ြပေတာ်မမည်အေ ကာင်း
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ေတာင်းပန် က၏။ ၂ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ညဦ းယံ ၌ေြပာဆိ တတ်သည်ကား၊
ယခမိ ဃ်းတိ မ်နီသည်ြဖစ်၍
နံ နက်ယံ၌ကား၊

မိ ဃ်း ကည်လင်

လိ မ့ ်မည်ဟ

ယခမိ ဃ်းအံ ့လျက် ှ ိ ၏။

ယေန့မိဃ်းသက်မန်တိင်း

ဆိ တတ် က၏။

၃

နီေမာင်းေသာအဆင်းလည်း ှ ိ ၏။

လာလိ မ့ ်မည်ဟဆိ တတ် က၏။

လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ ့၊

သင်တိ့သည် မိ ဃ်းေကာင်းကင်၏မျက် ှ ာကိ ပိ င်းြခား၍သိ

ိင် က၏။ကပ်ကာလ၏

နိမိတ်လကဏာတိ ့ကိ ပိ င်းြခား၍မသိ ိင် က။ ၄ ဆိ းညစ်၍ ေမျာက်မထားေသာအမျိုးသည်
နိမိတ်လကဏာကိ ေတာင်းသည်မှာ၊

ပေရာဖက်ေယာန၏

နိမိတ်လကဏာမှတပါး

အဘယ်လကဏာကိ မ သတိ ့အားမြပရာဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊ ထိ သတိ ့ ှ ိ ရာမှထွ က်၍
ကေတာ်မ၏။
မန့်ကိယြခင်းငှ ာ

၅

တပည့်ေတာ်တိ့သည်

ေမ့ေလျာ့ က၏။

၆

ကမ်းတဘက်သိ့သွား ကေသာအခါ

ေယ ကလည်း၊

ဖာရိ ှ ဲ ှ င့်

တေဆးကိ သတိ ှ င့် ကဥ်ေ ှ ာင် ကဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ငါတိ ့၌

ဤစကားကိ မိန့်ေတာ်မသည်ဟ

မန့်မပါေသာေ ကာင့်

၇

ဇဒုကဲ တိ့၏

တပည့်ေတာ်တိ့ကလည်း၊
အချင်းချင်း

ေဆွ းေ ွးေြပာဆိ က၏။ ၈ ေယ သည် သိ ေတာ်မလ င်၊ ယံ ကည်အားနည်းေသာသတိ ့၊
သင်တိ့၌မန့်မပါသည်ကိေထာက်၍ အဘယ်ေ ကာင့် အချင်းချင်းေဆွ းေ းေြပာဆိ ကသနည်း။
၉ မန့်ငါးလံ းကိ လငါးေထာင်စား၍ စား ကင်းဘယ် ှ စ်ေတာင်းေကာက်သိမ်းသည်ကိ၎င်း၊ ၁၀

သင်တိ့သည် ှ လံ းမသွ င်း မေအာင်းေမ့ဘဲ ေန ကေသးသေလာ။ ၁၁ ဖာရိ ှ ဲ ှ င့်ဇဒုကဲ တိ့၏
တေဆးကိ ကဥ်ေ ှ ာင် က

ဟေသာစကားကိ ငါေြပာသည်တွင်၊ မန့်ကိအမှတ် ပ၍

ငါမေြပာသည်ကိ သင်တိ့သည် နားမလည်ဘဲ အဘယ်သိ့ေန ကသနည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂
ထိ အခါ တပည့်ေတာ်တိ့သည် မန့်၏တေဆးကိ ကဥ်ေ ှ ာင် ကဟ မိ န့်ေတာ်မမ။ ဖာရိ ှ ဲ ှ င့်
ဇဒုကဲ တိ့၏ သဝါဒကိ ကဥ်ေ ှ ာင် ကဟ မိ န့်ေတာ်မသည်ကိ နားလည် ကသတည်း။ ၁၃
ေယ သည်

ဖိ လိပုကဲ သရိ မိ ၏
့

လများတိ ့သည်

လသားြဖစ်ေသာ

တပည့်ေတာ်တိ့ကိ

ေကျးလက်သိ့
ငါ့ကိ

ေမးြမန်းေတာ်မလ င်၊

ကေတာ်မေသာအခါ၊

အဘယ်သြဖစ်သည်ဆိ ကသနည်းဟ
၁၄

လအချို ့က၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ဗတိ ဇံဆရာေယာဟန်ြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ အချို ့က၊ ဧလိ ယြဖစ်သည် ဟ ၍၎င်း၊ အချို ့က၊
ေယရမိ မှစ၍ ပေရာဖတ်တပါးပါးြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း ဆိ ကပါ၏ဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၁၅
သင်တိ့လည်းငါ့ကိ အဘယ်သြဖစ်သည် ဆိ ကသနည်းဟ ေမးြမန်းေတာ်မလ င်၊
ှ ိ မန်ေပတ က၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်

၁၆

ခရစ်ေတာ်တည်းေသာ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။

၁၇ ေယ ကလည်း၊

ှ ိ မန်ဗာေယာန၊ သင်သည်မဂလာ ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ အေသွ းအသားသည် ဤ

မဿဲ
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အေ ကာင်းအရာကိ

သင့်အားေဘာ်ြပသည်မဟတ်။

ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ေဘာ် ြပေတာ်မသတည်း။

ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ
၁၈ ငါဆိ သည်ကား၊ သင်သည်

ေပတ ြဖစ်၏။ ဤေကျာက်ေပ မှာ ငါ့အသင်းကိ ငါတည်ေဆာက်မည်။ ထိ အသင်းကိ
မရဏာ ိင်ငံ၏တံ ခါးတိ ့သည် မ ိင်ရာ။ (Hadēs g86)

၁၉ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၏

ေသာ့တိ ့ကိလည်း သင့်အားငါေပးမည်။ သင်သည်ေြမ ကီ းေပ မှာ ချည် ေ ှ ာင်သမ သည်
ေကာင်းကင်ဘံ ၌ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ေြမ ကီ းေပ မှာ ြဖည်လတ်သမ သည် ေကာင်း
ကင်ဘံ ၌ ြဖည်လတ်လျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊
ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ
ပညတ်ေတာ်မ၏။
လအ ကီ းအကဲ ၊

၂၀ ကိ ယ်ေတာ်သည်

အဘယ်သအားမ မေြပာစိ မ့ ်ေသာငှ ာ

၂၁ ထိ မှတပါး ကိ ယ်ေတာ်သည်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊

အေသသတ်ြခင်းကိ လည်းခံ ရမည်။

တပည့်ေတာ်တိ့ကိ

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့သွားရမည်။

ကျမ်း ပဆရာတိ ့လက်၌

များစွ ာခံ ရမည်။

သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

ထေြမာက်

လိ မ့ ်မည်ဟေသာအေ ကာင်းများကိ ထိ အခါမှစ၍ တပည့်ေတာ်တိ့အား ြပေတာ်မ၏။ ၂၂
ထိ အခါ

ေပတ သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

မိ မိ ှ င့်အတေခ ၍၊

သခင်၊

ကိ ယ်ေတာ်၌

ဤသိ ့မြဖစ်ပါေစ ှ င့်။ ဤအမသည် ကိ ယ်ေတာ်၌ မေရာက်ရာဟ အြပစ်တင်ေသာစကားကိ
ေလ ာက်ေသာ်၊

၂၃

ကိ ယ်ေတာ်သည်

မျက် ှ ာေတာ်ကိလှည့်၍

အချင်းရန်သ၊

ငါ့ေနာက်သိ့ဆတ်ေလာ့။ သင်သည် ငါတိ က် မိ ၍ လဲ စရာအေ ကာင်းြဖစ်၏။ သင်သည်
ဘရားသခင်၏အရာကိ စိ တ်မစွဲ လမ်း၊ လတိ ့၏အရာကိ သာ စွဲ လမ်း သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၄
ထိ အခါ ေယ က၊ ငါ၌ဆည်းကပ်လိေသာသြဖစ်လ င် ကိ ယ်ကိကိယ်ြငင်းပယ်ရမည်။
ကိ ယ်လက်ဝါးကပ် တိ င်ကိထမ်း၍ ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ရမည်။

၂၅ အ ကင်သသည်

မိ မိအသက်ကိ

ကယ်ဆယ်ြခင်းငှ ာအလိ ှ ိ ၏။

အသက် ံ းလိ မ့ ်မည်။

အ ကင်သသည်

ငါ့ေ ကာင့်အသက် ံ း၏၊ ထိ သသည်

၂၆

လသည်

ဤစ ကဝဠာကိ

ထိ သသည်

အ ကင်းမဲ့ အစိ းရ၍

အသက်ကိ ေတွ ့လိ မ့ ်မည်။
မိ မိအသက်ဝိညာဥ် ံ းလ င်

အဘယ်ေကျးဇး ှ ိ သနည်း။ မိ မိအသက်ဝိညာဥ်ကိ အဘယ်ဥစာ ှ င့်ေ ွး ိင်သနည်း။ ၂၇
လသားသည် မိ မိအဘခမည်းေတာ်၏ ဘန်းအာ ေဘာ်ကိေဆာင်လျက်၊ ေကာင်းကင်တမန်
အြခံ အရံ တိ ့ ှ င့် ကလာေတာ်မလတံ့ ။ ထိ အခါ သအသီ းသီ းကျင့်ေသာအကျင့် ှ င့်အေလျာက်
အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပး ေတာ်မလတံ့ ။
ိင်ငံေတာ်တည်လျက် ကလာေတာ်မသည်ကိ၊

၂၈ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ လသားသည်

ဤအရပ်၌ ှ ိ ေသာ

သအချို ့တိ့သည်

မြမင်မှီေသြခင်းသိ ့မေရာက်ရ ကဟ တပည့်ေတာ်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
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၁၇ ေြခာက်ရက်လွန်ေသာအခါ
ေယာဟန်တိ့ကိေခ ၍၊

ြမင့်လှ

ေယ သည်
စွ ာေသာ

ေပတ ၊

ယာကပ်၊

ေတာင်ေပ တွ င်

ယာကပ်ညီ

ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့

ေဆာင် ကေတာ်မ၏။ ၂ သတိ ့ေ ှ ့၌ ထးြခားေသာအဆင်းအေရာင် ှ င့် ြပည့်စံ သည်ြဖစ်၍၊
မျက် ှ ာေတာ်သည်

ေနကဲ့ သိ ့ထွန်း

အလင်းကဲ့ သိ ့ြဖူလျက် ှ ိ ၏။

ေတာက်လျက်၊

အဝတ်ေတာ်သည်

ေမာေ ှ ှ င့်ဧလိ ယသည်

၃

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတစကားေြပာလျက်ေန က၏။

၄

ထိ အခါ

ထင် ှ ား၍

ေပတ က၊

သခင်၊

ဤအရပ်၌ေနဘွ ယ်ေကာင်းပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်ဘိ့တဲတေဆာင်၊ ေမာေ ှ ဘိ ့ တေဆာင်၊
ဧလိ ယဘိ ့တေဆာင်၊

တဲ သံ းေဆာင်ကိ

ေဆာက်လပ်ပါမည်ဟ

ေလ ာက်ေလ၏။

ထွ န်းလင်းေသာမိ ဃ်းတိ မ်သည်
ြမတ် ိးရာ၊

ငါ၏ချစ်သားေပတည်။

ဤသသည်

သ၏စကားကိ
၆

အက ်ပ်တိ့သည်
ထိ သိ့ေလ ာက်စဥ်တွင်၊

၅

ထိ သတိ ့ကိလမ်းမိ း၍၊

မိ ဃ်းတိ မ်ကအသံ ေတာ်ြဖစ်ေလ၏။
ြပပ်ဝပ်၍

အလိ ေတာ် ှ ိ လ င်

ငါ ှ စ်သက်

နားေထာင် ကေလာ့ဟ

တပည့်ေတာ်တိ့သည်

အလွ န်ေ ကာက်လန့်ြခင်း ှ ိ က၏။

၇

ကားရလ င်၊

ေယ သည်လာ၍

သတိ ့ကိ

လက် ှ င့်တိ ့ေတာ်မလျက်၊ ထ က၊ မေ ကာက် က ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မေသာ်၊ ၈ သတိ ့သည်
ကည့်ေြမာ်သြဖင့်၊ ေယ တေယာက်တည်းမှတပါး၊ အဘယ်သကိ မ

မြမင် က။

၉

ေတာင်ေပ မှဆင်း ကေသာအခါ ေယ က၊ လသားသည်ေသြခင်းမှ မထေြမာက်မှီတိင်ေအာင်၊
သင်တိ့ ယခြမင်ေသာ
ပညတ်ေတာ်မ၏။

ပါ ံ ကိ အဘယ်သအားမ မေြပာ က ှ င့်ဟ တပည့်ေတာ်တိ့ကိ

၁၀ ထိ အခါ တပည့်ေတာ်တိ့က၊ ဧလိ ယသည် အရင်လာရမည်ဟ

ကျမ်း ပဆရာတိ ့သည် အဘယ်ေ ကာင့် ဆိ ပါသနည်းဟ ေမးေလ ာက် ကလ င်၊ ၁၁ ေယ က၊
ဧလိ ယသည်အရင်လာ၍ အလံ းစံ တိ ့ကိ ပြပင်ရသည်မှန်ေပ၏။

၁၂ ငါဆိ သည်ကား၊

ဧလိ ယေရာက်လာ ပီ ။ လများသည်သက
့ ိ မသိ သြဖင့် သ့အား ပချင်သမ ကိ ပ က ပီ ။ ထိ နည်းတ
လသားသည်လည်း ထိ လများလက်၌ ခံ ရမည်ဟမိ န့်ေတာ်မေသာ်၊ ၁၃ ဗတိ ဇံဆရာေယာဟန်ကိ
အမှတ် ပ၍

မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

တပည့်ေတာ်တိ့သည်

နားလည် က၏။

၁၄

လအစအေဝး ှ ိ ရာသိ ့ ေရာက် ကေသာအခါ၊ လတေယာက်သည် အထံ ေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍
ဒးေထာက် လျက်၊ သခင်၊ ၁၅ အက ်ပ်၏သားကိ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ ဝက် းနာစွဲ ၍
ြပင်းစွ ာခံ စားရပါ၏။ မီ း၌၎င်း၊ ေရ၌၎င်း အ ကိ မ် ကိ မ်လဲတတ်ပါ၏။ ၁၆ တပည့်ေတာ်တိ့ထံသိ ့
ေဆာင်ခဲ့၍

သတိ ့သည်ချမ်းသာမေပး ိင် ကပါဟ

ေလ ာက်လ င်၊

၁၇

ေယ က၊

ယံ ကည်ြခင်းမ ှ ိ ၊ ေဖာက်ြပန်ေသာအမျိုး၊ ငါသည် သင်တိ့ ှ င့်တကွ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း
ေနရမည်နည်း။ သင်တိ့ကိ အဘယ်မ ကာလပတ်လံ းသည်းခံ ရမည်နည်း။ သငယ်ကိ
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ငါ့ထံသိ ့ယခဲ့ ကဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၁၈ ေယ သည် သ့ကိဆံ းမေတာ်မလ င်၊ နတ်ဆိးသည်
သမှထွ က်သွားသြဖင့်၊ ထိ ခဏမှစ၍ သငယ်သည် ကျန်းမာပကတိ ြဖစ်ေလ၏။ ၁၉ ထိ အခါ
တပည့်ေတာ်တိ့သည်
အက ်ပ်တိ့သည်

ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်၌

ေယ ထံ ေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊

ထိ နတ်ဆိးကိ အဘယ်ေ ကာင့်

မ ှ င်ထတ် ိင်ပါသနည်းဟ

ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၂၀ သင်တိ့သည် ယံ ကည်ြခင်းမ ှ ိ ေသာေ ကာင့် မ ှ င်ထတ် ိင် က။
ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊
ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ လ င်၊

သင်တိ့သည်
ထိ ေတာင်ကိ

မန်ညင်းေစ့ခန့်မ ေလာက်ေသာ

ေနရာမှေ ွေလာ
့
့ ဟဆိ ကေသာ်၊

ေနရာမှ

ေ ွလိ
့ မ့ ်မည်။ ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ လ င် သင်တိ့မတတ် ိင်ေသာအမမ ှ ိ ။ ၂၁ သိ ့ေသာ်လည်း
ဆေတာင်ြခင်း၊ အစာေ ှ ာင်ြခင်းမှတပါး အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့်၊ ထိ အမျိုးသည် မ
ထွ က်တတ်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၂ ဂါလိ လဲြပည်၌ေန ကစဥ်တွင် ေယ က၊ လသားကိ

လတိ ့လက်သိ့အပ် ှ ံ ရေသာအချိန်နီး ပီ ။

၂၃

သတိ ့သည်

သတ် ကလိ မ့ ်မည်။

သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထေြမာက်လိမ့ ်မည်ဟ တပည့်ေတာ်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
သတိ ့သည်လည်း အလွ န်ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၄ ကေပရေနာင် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊
ဗိ မာန်ေတာ်အခွ န်တည်းဟေသာ

ဒိ ြဒမကိ ခံေသာသတိ ့သည်

သင်၏ဆရာသည်ဒိြဒမကိ မေပးသေလာဟ
ေပတ ဆိ ၏။
အချင်း ှ ိ မန်၊

၂၅ ေပတ သည်

ေပတ ဆီ သိ့လာ၍

ေမးြမန်းလ င်၊

ေပးပါသည်ဟ

အိ မ်သိ့ဝင်ေသာအခါ၊ ေယ သည် တင်ကး၍၊

သင်သည်အဘယ်သိ့ထင်သ

နည်း။

ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့သည်

အဘယ်သမှာအခွ န်ကိခံ ကသနည်း။ မိ မိသားမှာခံ ကသေလာ။ သတပါးမှာ ခံ ကသေလာ၊
ဟေမးေတာ်မလ င်၊

၂၆

ေပတ က၊

သတပါးမှာခံ ကပါသည်ဟေလ ာက်ေသာ်၊

ေယ ကလည်းသိ ့ြဖစ်လ င် သားမကား လွ တ်ရ ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ထိ သတိ ့သည်
ငါတိ ့ေ ကာင့်မမှားယွ င်းမည်အေ ကာင်း၊

အိ င်သိ့သွား၍

ငါးမ ားကိ ချေလာ့။

၂၇

ေ ှ ့ဦးစွ ာရေသာငါးကိ ယ၍ ပစပ်ကိဖွင့ ်လ င်၊ သတာတဲ တြပားကိ ေတွ ့လိ မ့ ်မည်။ ထိ ေငွ ကိယ၍
ငါ့အဘိ ့ ှ င့် သင့်အဘိ ့ ထိ သတိ ့အားေပးေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၈ ထိအခါ

တပည့်ေတာ်တိ့သည်

အဘယ်သသည်သာ၍ ကီ းြမတ်

ပါအံ့ နည်းဟ

သငယ်တေယာက်ကိေခ ေတာ်မ၍၊

၂
၃

ချဥ်းကပ်၍

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၌
ေမးေလ ာက် ကေသာ်၊

တပည့်ေတာ်တိ့အလယ်၌ထား ပီ းမှ၊

သင်တိ့သည်ေြပာင်းလဲ ၍

သငယ်ကဲ့သိ ့မြဖစ်လ င်

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သိ့ မ ေရာက်ရ က။ ၄ ထိ ့ေ ကာင့် အ ကင်သသည် ဤသငယ်ကဲ့သိ ့
မိ မိကိမိမိ ှ ိမ့ ်ချအံ့ ၊ ထိ သသည် ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၌ သာ၍ ကီ းြမတ်လိမ့ ်မည်။
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၅

အ ကင်သသည် ငါ့မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍ ဤကဲ့ သိ ့ေသာသငယ်တစံ တေယာက်ကိ လက်ခံ၏၊
ထိ သ သည် ငါ့ကိပင်လက်ခံ၏။ ၆ ငါ့ကိယံ ကည်ေသာ ဤသငယ်တစံ တေယာက်ကိ
အ ကင်သသည်မှားယွ င်းေစ၏၊ ထိ သသည် လည် ပင်း၌ ကိ တ်ဆံ ေကျာက်ကိဆွဲ၍
နက်နဲေသာပင်လယ်၌

ှ စ်ြမုပ်ြခင်းကိ

ခံ ရလ င်အေနသာ၍ေကာင်း၏။

၇

မှားယွ င်းစရာအေ ကာင်းများ ှ ိ ေသာေ ကာင့် ေလာကီ သားတိ ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။
မှားယွ င်းစရာ

အေ ကာင်း ှ ိ ရမည်။

သိ ့ေသာ်လည်း

မှားယွ င်းစရာအေ ကာင်းကိ

ြဖစ်ေစေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ ၈ သင်၏လက်ေြခသည် သင့်ကိ မှားယွ င်းေစလ င်
လက်ေြခကိ ြဖတ်ပစ်ေလာ့။ လက်ေြခအစံ ှ င့် ထာဝရ မီ းထဲ သိ့ချြခင်းကိ ခံ ရသည်ထက်
အဂ ါချို ့တဲ့၍ အသက် ှ င်ြခင်းသိ ့ ဝင်စားေသာ်သာ၍ေကာင်း၏။ (aiōnios g166)
သင်၏မျက်စိသည်လည်း
မျက်စိ ှ စ်ဘက်စံ ှ င့်

သင့်ကိ မှားယွ င်းေစလ င်၊

ငရဲ မီးထဲ သိ့ချြခင်းကိ

၉

မျက်စိကိထတ်ပစ်ေလာ့။

ခံ ရသည်ထက်

မျက်စိတဘက် ှ င့်

အသက် ှ င်ြခင်းသိ ့ဝင်စားေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ (Geenna g1067) ၁၀ သင်တိ့သည်
ဤသငယ်ကိ တစံ တေယာက်ကိ မထီ မဲ့ြမင်မ ပမည်အေ ကာင်း သတိ ှ ိ ကေလာ့။ ငါဆိ
သည်ကား၊

သတိ ့၏ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်

ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ

ငါ့အဘ၏မျက် ှ ာေတာ်ကိအစဥ်

မြပတ်ဖးြမင် က၏။

၁၁

ထိ မှတပါး

လသားသည်ေပျာက်ေသာသတိ ့ကိ

ကယ်တင်အ့ံ ေသာငှ ာ

ကလာသတည်း။

၁၂

အဘယ်သိ့ထင် ကသနည်း။ သိ းတရာ ှ ိ ေသာသ၌ သိ းတေကာင်သည်လမ်းလွဲ ၍ေပျာက်လ င်၊
ထိ သ

သည်

ကိ းဆယ်ကိးေကာင်ေသာသိ းတိ ့ကိ

လမ်းလွဲ ၍ေပျာက်ေသာ
၁၃

ေတွ ့ ပီ းလ င်၊

သိ းတေကာင်ကိ

ေတာင်ေပ မှာထားခဲ့ ပီ းမှ၊

သွ ား၍ ှ ာတတ်သည်

လမ်းမလွဲ ၍ေပျာက်ေသာသိ း

မဟတ်ေလာ။

ကိ းဆယ်ကိးေကာင်၌

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ သည်ထက်၊ ထိ သိး တေကာင်၌ သာ၍ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ သည်ဟ
ငါအမှန်ဆိ၏။

၁၄ ထိ နည်းတ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘသည်

ဤသငယ်တေယာက်ကိမ

ပျက်စီးေစ

ြခင်းငှ ာ အလိ ေတာ်မ ှ ိ ။

၁၅ ထိ ့ေ ကာင့်

သင်၏ညီ အစ်ကိသည် သင့်ကိ ြပစ်မှားလ င်၊ သ့ဆီသိ့သွား၍ ှ စ်ေယာက်တည်းချင်း သ၏
အြပစ်ကိြပ၍ ဆံ းမေလာ့။ သသည် သင်၏စကားကိ နားေထာင်လ င် ညီ အစ်ကိ ကိ ရ ပီ ။ ၁၆
သိ ့မဟတ် သင်၏စကားကိ နားမေထာင်လ င်။ လ ှ စ်ဦးသံ းဦ း သက်ေသခံ ၍စကား ှ ိ သမ တိ ့ကိ
တည် ေစြခင်းငှ ာ ကိ ယ် ှ င့်အတ လတဦ း ှ စ်ဦးကိ ေခ ဦ းေလာ့။ ၁၇ ထိ သတိ ့၏စကားကိ
နားမေထာင်လ င်

အသင်းေတာ်အား ကားေြပာေလာ့။

အသင်းေတာ်၏စကားကိ

နားမေထာင်လ င်၊ သာသနာပလကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အခွ န်ခံကဲ့ သိ ့၎င်း ထိ သကိ မှတ်ေလာ့။ ၁၈
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ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ေြမ ကီ းေပ မှာသင်တိ့ ချည်ေ ှ ာင်သမ သည် ေကာင်းကင်ဘံ ၌
ချည်ေ ှ ာင်လျက်

ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ေြမ ကီ းေပ မှာြဖည်လတ်သမ သည် ေကာင်းကင်ဘံ ၌

ြဖည်လတ်လျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။

၁၉

သင်တိ့တွင် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

တဖန်ငါဆိ သည်ကား၊

သေဘာချင်းတ၍

ေတာင်းသမ ေသာဆတိ ့ကိ ေကာင်းကင်ဘံ ၌
ေပးေတာ်မလတံ့ ။

ေြမ ကီ းေပ မှာ

ဆေတာင်း

လ င်၊

ှ ိ ေတာ်မေသာ ငါ၏ခမည်းေတာ်သည်

၂၀ အေ ကာင်းမကား၊ အ ကင်အရပ်၌ လ ှ စ်ဦးသံ းဦ းတိ ့သည်

ငါ၏နာမကိ ေထာက်၍စည်းေဝး က၏၊ ထိ အရပ်၌ သတိ ့အလယ်မှာ ငါ ှ ိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၂၁ ထိ အခါ ေပတ သည်ချဥ်းကပ်၍၊ သခင်၊ ညီ အစ်ကိသည် အက ်ပ်ကိြပစ်မှား၍

အက ်ပ်သည် သ၏ အြပစ်ကိ ဘယ် ှ စ် ကိ မ်လတ်ရပါအံ့ နည်း။ ခ ှ စ် ကိ မ်ေြမာက်ေအာင်
လတ်ရပါအံ့ ေလာဟ ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ ေယ က၊ ခ ှ စ် ကိ မ်ေြမာက်ေအာင်လတ်ရမည်
ငါမဆိ ။ ၂၂ အ ကိ မ်ခ ှ စ်ဆယ် ခ ှ စ်လီေ ြမာက်ေအာင် လတ်ရမည် ငါဆိ ၏။ ၂၃ ထိ ့ေ ကာင့်
ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်၊ မိ မိက န်များတိ ့ကိစာရင်းယြခင်းငှ ာ အလိ ှ ိ ေသာမင်း ကီ း တ
ဦ း ှ င့်တ၏။ ၂၄ စာရင်းယစဥ်တွင်၊ ေငွ အခွ က်တသိ န်းေ ကးတင်ေသာသတေယာက်ကိ
ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၂၅ ထိ သသည် ေ ကးဆပ်ရန်မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ကိ ယ်မှစ၍
သားမယားဥစာ ှ ိ သမ တိ ့ကိေရာင်း၍ ေ ကးကိ ဆပ်ေစဟ သ၏သခင်စီရင်၏။
ထိ က န်သည် ွ တ်ြပပ်ဝပ်တွားလျက်၊သခင်၊

၂၆

က န်ေတာ်ကိသည်းခံ ေတာ်မပါ။

ေ ကး ှ ိ သမ ကိ ဆပ်ပါ မည်ဟေလ ာက်လ င်၊ ၂၇ သ၏သခင်သည် သနားြခင်း ှ ိ သြဖင့်
ေ ကး ှ ိ သမ ကိ လတ်၍ချမ်းသာေပးေလ၏။

၂၈

ထိ က န်သည်ထွက်သွားရာတွ င်

မိ မိေငွ ေဒနာရိ တရာေ ကးတင်ေသာ က န်ချင်းတေယာက်ကိေတွ ့လ င်၊ လည်ပင်းကိ ကိင် ှ စ်၍
ငါ့ေငွ ကိဆပ်ေပးေလာ့ဟဆိ ၏။ ၂၉ ထိ က န်ချင်းသည် ေက း ှ င်၏ေြခရင်း၌ြပပ်ဝပ်လျက်
က န်ေတာ်ကိသည်းခံ ေတာ်မပါ။ ေ ကး ှ ိ သမ ကိ ဆပ်ပါမည်ဟ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း၊
၃၀

ေငွ ှ င်သည်

နားမေထာင်ဘဲသွား၍

ေ ကးကိ မဆပ်မှီတိင်ေအာင်

သ့ကိေထာင်ထဲမှာေလှာင်ထား၏။ ၃၁ ထိ အမအရာကိ အြခားေသာက န်ချင်းတိ ့သည်
ြမင်လ င် အလွ န်နာ ကည်းေသာစိ တ် ှ င့်သွ ား၍၊ ပေလ

သမ တိ ့ကိ မိ မိတိ့သခင်၌

ကားေလ ာက် က၏။ ၃၂ ထိ အခါ သခင်သည်ထိက န်ကိေခ ၍၊ ဟယ် ဆိ းညစ်ေသာက န်၊
သင်သည်ငါ့ကိေတာင်းပန်ေသာ ေ ကာင့် သင်၌တင်သမ ေသာေ ကးကိ ငါ ှ င်းလင်းေစ၏။ ၃၃
ငါသည်သင့်ကိ သနားသကဲ့ သိ ့ သင်သည်လည်း က န်ချင်းကိ မသနားအပ်သေလာဟ ဆိ လျက်၊
၃၄ အမျက်ထွက်၍ ေ ကး ှ ိ သမ ကိ မဆပ်မှီတိင်ေအာင် အာဏာသားတိ ့လက်ကိအပ်ေလ၏။
၃၅ သင်တိ့သည်လည်း ညီ အစ်ကိအချင်းချင်းတိ ့ကိ စိ တ် ှ လံ းပါလျက်အြပစ်မလတ်လ င်၊
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ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာ ငါ၏အဘသည် ထိ နည်းတ သင်တိ့ကိစီရင်ေတာ်မလတံ့ ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၉ ထိေဒသနာေတာ်ကိ
ဂါလိ လဲြပည်မှေြပာင်း၍
၂

ေယ သည်အကန်အစင်

ယဒြပည်

လများအေပါင်းတိ ့သည်

စွ န်း၊

ေဟာေတာ်မ ပီ းလ င်၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့

ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် ကသည်ြဖစ်၍၊

ကေတာ်မ၏။
ထိ အရပ်၌

အနာေရာဂါများကိ ငိ မ်းေစ ေတာ်မ၏။ ၃ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် အထံ ေတာ်သိ့လာ၍ လသည်
ခပ်သိမ်းေသာအြပစ်ေ ကာင့် မိ မိမယား ှ င့် ကွ ာအပ်သ ေလာဟ စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှ ာ
ေမးေလ ာက် ကေသာ်၊

၄ ကိ ယ်ေတာ်က၊ အစအဦ း၌ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာသသည်

ေယာက်ျား ှ င့်မိ န်းမ ှ စ်ေယာက်တည်းကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၅ ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့်
ေယာက်ျားသည် ကိ ယ်မိဘကိ စွန့်၍ ကိ ယ်ခင်ပွန်း၌မှီဝဲသြဖင့်၊ ထိ သ ှ စ် ေယာက်တိ့သည်
တသားတကိ ယ်တည်းြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်ဟ ကျမ်းဆိ သည်ကိ သင်တိ့မတတ်ဘးသေလာ။ ၆
ထိ ့ေ ကာင့် လင်မယားတိ ့သည် ှ စ်ဦးမဟတ်တဦ းတည်းြဖစ်၏။ ဘရားသခင်ဘက်စပ်၍
ထမ်းဘိ းတင်

ေတာ်မေသာအရာကိ

ဖာရိ ှ ဲ တိ့ကလည်း၊

ထိ သိ့မှန်လ င်

လမခွဲ မခွ ာေစ ှ င့်ဟ
ြဖတ်စာကိ ေပး၍

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၇

မယား ှ င့်ကွ ာေစြခင်းငှ ာ

ေမာေ ှ သည် အဘယ် ေ ကာင့်စီ ရင်သနည်းဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၈ ကိ ယ်ေတာ်က၊
သင်တိ့စိတ် ှ လံ းခိ င်မာေသာေ ကာင့် မယား ှ င့်ကွ ာရေသာအခွ င့ ်ကိ ေမာေ ှ သည် စီ ရင် ၏
အစအဦ း၌ ထိ သိ့မဟတ်။

၉ ငါပညတ်သည်ကား၊ မှားယွ င်းြခင်းအေ ကာင်းမှတပါး

အြခားေသာအေ ကာင်းြဖင့် မိ မိမယား ှ င့်ကွ ာ၍ အြခားေသာမိ န်းမ ှ င့်စံ ဘက်ေသာသသည်
မိ မိမယားကိ ြပစ်မှား၏။

ကွ ာေသာမိ န်းမ ှ င့်စံ ဘက်ေသာသသည်

လည်း

သ့မယားကိ ြပစ်မှားသည်ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ တပည့်ေတာ်တိ့ကလည်း၊ လင်မယားအမသည်
ဤသိ ့ြဖစ်လ င်စံ ဘက်ြခင်းကိ မ ပေကာင်းပါဟ ေလ ာက် က၏။ ၁၁ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊
ထိ စကားကိ လတိ င်းမခံ မယ ိင်။ အခွ င့ ်ရေသာသတိ ့သာ ခံ ယ ိင် က၏။ ၁၂ လအချို တ
့ ိ ့သည်
အမိ ဝမ်းတွ င်းကပင် မိ န်းမလ ာြဖစ် က၏။ အချို ့တိ့သည် သတပါးဆံ းမ၍ မိ န်းမလ ာ
ြဖစ် က၏။ အချို ့တိ့သည် ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်အဘိ ့အလိ င
့ ှ ာ မိ မိကိယ်ကိဆံ းမ၍
မိ န်းမလ ာြဖစ် က၏။ ထိ စကားကိ ခံ ယ ိင်ေသာသသည် ခံ ယေစဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိ အခါ
သငယ်တိ့အေပ မှာ လက်ေတာ်ကိတင်၍ ေမတာပိ ့ေတာ်မေစြခင်းငှ ာ အထံ ေတာ်သိ့ေဆာင်ခဲ့
သည်ြဖစ်၍ တပည့်ေတာ်တိ့သည် အြပစ်တင် က၏။ ၁၄ ေယ ကလည်း၊ ထိ သငယ်တိ့ကိ
ှ ိ ေစေတာ့။ ငါ့ထံသိ ့လာသည်ကိ မဆီ းတား က ှ င့်။ ေကာင်းကင် ိင်ငံ ေတာ်သည်
ထိ သိ့ေသာသတိ ့၏

မဿဲ

ိင်ငံြဖစ်သည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၍၊

၁၅

သငယ်တိ့အေပ မှာ
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လက်ေတာ်ကိတင် ပီ းလ င်၊ ထိ အရပ်မှ ကသွ ားေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိ ေနာက်လတေယာက်သည်
ချဥ်းကပ်၍၊ ေကာင်းြမတ်ေသာဆရာ၊ ထာဝရအသက်ကိ ရအံ့ ေသာငှ ာ အက ်ပ်သည်
အဘယ်ေကာင်းမကိ

ပရပါမည်နည်းဟ ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ (aiōnios g166)

၁၇

ငါ့ကိေကာင်းြမတ်သည်ဟ အဘယ်ေ ကာင့်ေခ သနည်း။ ဘရားသခင်တပါးတည်းသာ
ေကာင်းြမတ်

ေတာ်မ၏။

အသက် ှ င်ြခင်းသိ ့

ဝင်စားလိ လ င်ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ အဘယ်ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ရမည်နည်းဟ
ေလ ာက်ြပန်ေသာ်၊ လအသက်ကိမသတ် ှ င့်။ သ့ မယားကိ မြပစ်မှား ှ င့်။ သ့ဥစာကိ မခိ း ှ င့်။
မမှန်ေသာသက်ေသကိ မခံ ှ င့်။ ၁၉ မိ ဘကိ ိ ေသစွ ာ ပေလာ့။ ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသကိ
ကိ ယ် ှ င့်အမ ချစ်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိ လလင်ကလည်း၊ ထိ ပညတ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ
အက ်ပ်သည်ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍ ေစာင့်ေ ှ ာက်ပါ ပီ ။ အဘယ်အကျင့်လိ ေသးသနည်းဟ
ေလ ာက်ြပန်ေလ၏။ ၂၁ ေယ ကလည်း၊ သင်သည်စံ လင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်လိလ င်သွားေလာ့။
ကိ ယ်ဥစာများကိ ေရာင်း၍ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့အား ေပးေလာ့။ ထိ သိ့ ပလ င် ေကာင်းကင်ဘံ ၌
ဘ ာကိ ရလိ မ့ ်မည်။ သိ ့ ပီ းမှ ငါ့ေနာက်သိ့ လိ က် ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိ လလင်သည်
များစွ ာေသာဥစာကိ ရတတ်ေသာသြဖစ်၍၊ ထိ စကားကိ ကားလ င် စိ တ်မသာသည် ှ င့်
သွ ားေလ၏။

၂၃ ေယ ကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ေငွ ရတတ်ေသာသသည်

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သိ့ ဝင်ခဲလှ ၏။ ၂၄ တဖန် ငါဆိ သည်ကား၊ ကလားအပ်သည်
အပ်နဖါးကိ လ ိုလွ ယ်၏။
ဝင်ခဲသည်ဟ

ေငွ ရတတ်ေသာသသည်

ဘရား

တပည့်ေတာ်တိ့အားမိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၅

သခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့
ထိ သတိ ့သည် ကားလ င်

အလွ န်မိန်းေမာေတွ ေဝြခင်း ှ ိ ၍၊ သိ ့ြဖစ်လ င် အဘယ်သသည် ကယ်တင် ေတာ်မြခင်းသိ ့
ေရာက် ိင်မည့်နည်းဟ ေြပာဆိ က၏။

၂၆ ေယ သည်လည်း သတိ ့ကိ ကည့် ၍

ဤအမကိ လမတတ် ိင်။ သိ ့ေသာ်လည်း ဘရားသခင်သည် ခပ် သိ မ်းေသာ အမတိ ့ကိ
တတ် ိင်ေတာ်မသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
ှ ိ သမ ကိ စွန့်ပစ်၍
ရ ကပါမည်နည်းဟ

ကိ ယ်ေတာ်ေနာက်သိ့လိက် ကပါ ပီ ။
ေလ ာက်ေလေသာ်၊

အလံ းစံ ေသာအရာတိ ့ကိ

ေသာ

၂၈

ေယ က၊

အသစ် ပြပင်ေသာကာလ၌

ပလင်ေတာ်ေပ မှာထိ င်ေတာ်မေသာအခါ၊
တဆယ် ှ စ်ခ

၂၇ ထိ အခါ ေပတ က၊ အက ်ပ်တိ့သည်

အဘယ်

အကျိုးကိ

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

လသားသည်

ဘန်း ှ ိ ေသာ

ငါ့ေနာက်သိ့လိက် ကေသာသင်တိ့သည်

ပလင်ေပ မှာထိ င်လျက်၊

ဣသေရလ

လတဆယ် ှ စ်မျိုးကိ

စစ်ေ ကာစီ ရင်ရ ကလတံ့ ။ ၂၉ အ ကင်သသည် ငါ၏နာမေ ကာင့် အိ မ်၊ လယ်၊ ညီ အစ်ကိ၊ ှ မ၊
မိ ဘ၊ သားမယားတည်းဟေသာ တပါး ပါးကိ စွန့်၏။ ထိ သသည် အဆတရာေသာအကျိုးကိ ရ၍

မဿဲ
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ထာဝရအသက်ကိ အေမွ ခံရလတံ့ ။ (aiōnios g166) ၃၀ ေနာက်ကျေသာသအများတိ ့သည်
အရင်ကျ ကလိ မ့ ်မည်။ အရင်ကျေသာသအများတိ ့သည် ေနာက်ကျ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၀ ဥပမာကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ လပ်ေဆာင်ေသာသတိ့ကိ
ငှ ါးြခင်းငှ ါ

နံ နက်

တေန့လ င်

ေစာေစာထွ က်သွားေသာ

အိ မ် ှ င် ှ င့်တ၏။

ေဒနာရိ တြပားစီ ေပးမည်ဟ၍

စပျစ် ဥယျာဥ်သိ့ ေစလတ်ေလ၏။
အြခားေသာသတိ ့သည်
သင်တိ့လည်း

အလပ်ကိမလပ်၊

လပ်ေဆာင်ေသာသတိ ့ ှ င့်

ဝန်ခံ ပီ းမှ

ေဈး၌ရပ်ေနသည်
ေတာ်ေလျာ်စွာ

ကိ

ြမင်၍၊

၄

ငါေပးမည်ဟဆိ လ င်

၏။ ၅ တဖန် ှ စ်ချက်တီးအချိန်၊ တဖန် သံ းချက်တီးအချိန်၌

ထွ က်၌ေ ှ နည်
့ းအတ ပေလ၏။
အြခားေသာသတိ ့သည်

ထိ သသည်

၃ နံ နက်တချက်တီးအချိန်၌ ထွ က်ြပန်လ င်၊

ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ်သိ့သွား က။

ထိ သတိ ့သည် သွ ား က

၂

ဆယ်တနာရီ အချိန်၌လည်း

၆

အလပ်ကိမလပ်၊

ရပ်ေနသည်ကိ

ထွ က်ြပန်လ င်

ေတွ ့၍၊

သင်တိ့သည်

တေန့လံ းအလပ်ကိမလပ်ဘဲ ဤအရပ်၌ အဘယ်ေ ကာင့်ေန ကသနည်းဟေမးေသာ်၊ ၇
ထိ သတိ ့က၊ က န်ေတာ်တိ့ကိအဘယ်သမ

မငှ ါးပါဟ ေြပာဆိ ကလ င်၊ သင်တိ့လည်း

ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ်သိ့ သွ ား ကေသာ် ေလျာ်စွာရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ေလ၏။
ေရာက်ေသာအခါ
ေနာက်ဝင်

စပျစ်ဥယျာဥ် ှ င်က

ေသာသမှစ၍

လပ်ေဆာင်ေသာ

၈ ညအချိန်

သတိ ့ကိေခ ခဲ့ ေလာ့။

အရင်အဦ းဝင်ေသာသတိ င်ေအာင်

အခကိ ေပးေလာ့ဟ

မိ မိစာေရးကိ မှာလိ က်ေလ၏။ ၉ ထိ ့ေ ကာင့် ဆယ်တနာရီ အချိန်၌ ဝင်ေသာသတိ ့သည်လာ၍
ေဒနာရိ တြပားစီ

ခံ က၏။

၁၀

အရင်ဝင်ေသာသတိ ့သည်

လာ ကေသာအခါ

ငါတိ ့သည်သာ၍ရမည်ဟ စိ တ်ထဲမှာထင်မှတ်ေသာ် လည်း ေဒနာရိ တြပားစီ ခံ ရ က၏။ ၁၁
ထိ သိ့ခံ ပီ းလ င်

အိ မ် ှ င်ကိ

တနာရီ ခန့်မ သာ

ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင်၍၊

လပ်ေဆာင်ေသာ်လည်း၊

၁၂

ေနာက်ဝင်ေသာသတိ ့သည်

တေန့လံ းအမဝန်ကိ

ထမ်း ွက်

၍

ေနပဆင်းရဲ ခံရေသာ အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အညီ အမ ကိ ယ်ေတာ်စီရင်ပါ ပီ တကားဟ ဆိ က၏။ ၁၃
အိ မ် ှ င်ကလည်းအေဆွ ၊ သင်၌ မတရားေသာအမကိ ငါမ ပ။ ေဒနာရိ တြပားကိ အမှတ် ပ၍
သင်သည်

ငါ ှ င့်ဝန်ခံသည်မဟတ်ေလာ။

၁၄

သင်၏ဥစာကိ

ေနာက်ဝင်ေသာသတိ ့အား သင် ှ င့်အညီ အမ ေပးြခင်းငှ ါ ငါအလိ ှ ိ ၏။
ကိ ယ်ဥစာကိ

၁၅ ငါသည်

ပလိ သမ မ ပရာသေလာ။ ငါ့သေဘာေကာင်းေသာေ ကာင့် သင်သည်

မျက်မန်း ကိ းရသေလာဟ ဆိ ေလ၏။
အရင်ကျ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၆ ထိ နည်းတ ေနာက်ကျေသာသတိ ့သည်

အရင်ကျေသာသတိ ့သည်

ေခ ေတာ်မေသာသအများ ှ ိ ေသာ်လည်း၊

မဿဲ

ယ၍သွ ားေလာ့။

ေနာက်ကျ

ကလိ မ့ ်မည်။

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာသနည်းသည်ဟ
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မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၇ ေယ သည် ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ တက် ကေတာ်မစဥ်၊ လမ်းခရီ း၌

တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ တပည့်ေတာ်တိ့ကိ ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့ေခ ၍၊ ၁၈ ငါတိ ့သည်
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့

ယခသွ ား က၏။

လသားသည်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်

အ

ကီ း၊

ကျမ်း ပဆရာတိ ့လက်သိ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ထိ သတိ ့သည် ေသြပစ်ကိ စီ ရင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၉
လသားအား ြပက်ယယ် ပြခင်း၊

ိ က်ပတ်ြခင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ိ က်ထားြခင်းကိ

ပေစြခင်းငှ ါ တ ပါးအမျိုးသားတိ ့လက်သိ့ အပ် ှ ံ ကလိ မ့ ်မည်။ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌
ထေြမာက်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၀ ထိ အခါ

ေဇေဗဒဲ၏သားတိ ့အမိ သည်

သားတိ ့ ှ င့်အတ အထံ ေတာ်သိ့ချဥ်း၍ ြပပ်ဝပ်လျက်ဆေကျးဇး ကိ ေတာင်းပန်ေလ၏။
ကိ ယ်ေတာ်က သင်သည် အဘယ်ဆေကျးဇးကိ အလိ ှ ိ သနည်းဟ ေမးေတာ်မပါေသာ်၊ ၂၁
ကိ ယ်ေတာ်၏ ိင်ငံတွ င် က န်မ၌ ဤသား ှ စ်ေယာက်တိ့သည် လက်ျာေတာ်ဘက်၌တေယာက်၊
လက်ဝဲ ေတာ်ဘက်၌တေယာက် ထိ င်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၂၂
ေယ ကလည်း၊

သင်တိ့သည်

ငါေသာက်ရအံ့ ေသာ
သင်တိ့သည်

ခွ က်ကိ

အဘယ်သိ့ေတာင်းပန်သည်ကိ
ေသာက်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

တတ်စွမ်း ိင်သေလာဟ

သင်တိ့မသိ က။

ငါခံ ေသာဗတိ ဇံကိ ခံြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ေမးေတာ်မ

လ င်၊

အက ်ပ်တိ့သည်

တတ်စွမ်း ိင်ပါ၏ဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၂၃ ငါ၏ခွ က်ကိ သင်တိ့သည်ေသာက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။
ငါခံ ေသာ

ဗတိ ဇံကိ လည်း

ငါ၏လက်ျာဘက်၊
အလိ င
့ ှါ

သင်တိ့သည်ခံရ က

မည်။

လက်ဝဲဘက်မှာထိ င်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ကား

ငါ့ခမည်းေတာ်သည်

မိ န့်ေတာ်မ၏။

လိ မ့ ်

၂၄

ြပင်ဆင်၏။

သိ ့ေသာ်လည်း

အ ကင်သတိ ့အဘိ ့

ထိ သတိ ့အားသာ

ငါေပးပိ င်သည်ဟ

အြခားေသာတပည့်ေတာ်တကျိပ်တိ့သည်

ကားသိ လ င်၊

ထိ ညီအစ်ကိ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ အမျက်ထွက် က၏။ ၂၅ ေယ သည် ထိ သတိ ့ကိေခ ေတာ်မ၍၊
သင်တိ့ သိ သည်အတိ င်း ေလာကီ မင်းတိ ့သည်အစိ းတရ

ပ

တတ် က၏။

၂၆

အကဲ အမးတိ ့သည် အာဏာထားတတ် က၏။

၂၇ သင်တိ့မကား ထိ သိ့မ ပ က ှ င့်။

လသားသည် သတပါးကိ ေစစားြခင်းငှ ါမလာ၊

၂၈ သတပါးအေစကိ

ခံ ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ကလာသည်ြဖစ်၍၊

ထိ နည်းတ

မိ မိအသက်ကိစွန့်၍

လများကိ ေ ွးြခင်းငှ ါ၎င်း၊

သင်တိ့တွင်အကဲ အမး ပလိ ေသာသကိ သင်တိ့အေစခံ ြဖစ်ေစ။ သင်တိ့တွင်အထွ ဋ်အြမတ်
လပ်ချင် ေသာသကိ လည်း သင်တိ့က န်ြဖစ်ေစဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၉ ေယရိ ေခါ မိ မ
့ှ

ထွ က်သွား ကစဥ်တွင် လများအေပါင်းတိ ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။ ၃၀ ေယ သည်
ကသွ ားေတာ်မေ ကာင်းကိ လမ်းနားမှာထိ င်ေနေသာ လကန်း ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ကားရ
လ င်။ ဒါဝိ ဒ်၏သားေတာ်အ ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ကယ်မသနားေတာ်မပါဟ ဟစ်ေ ကာ်ေလ၏။

မဿဲ
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၃၁ ထိ သတိ ့ကိ တိ တ်ဆိတ်စွာေနေစြခင်းငှ ါ လအစအေဝးတိ ့သည်ေငါက်၍ ဆိ ကေသာ်လည်း၊

ဒါဝိ ဒ်၏ သားေတာ်အ ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ကယ်မသနားေတာ်မပါဟ သာ၍ဟစ်ေ ကာ် က၏။
၃၂

ေယ သည်လည်း

ရပ်ေတာ်မလျက်

ထိ သတိ ့ကိေခ ၍

သင်တိ့၌အဘယ်သိ့

ပေစလိ သနည်းဟ ေမး ေတာ်မလ င်၊ ၃၃ သခင်၊ အက ်ပ်တိ့ မျက်စိကိ ပွ င့ ်လင်းေစြခင်းငှ ါ
ပေတာ်မပါဟ

ေလ ာက် ကေသာ်၊

ေယ သည်

၃၄

သနားြခင်းစိ တ်ေတာ် ှ ိ ၍

သတိ ့မျက်စိကိ လက် ှ င့်တိ ့ေတာ်မ၏။ ထိ ခဏြခင်းတွ င် ထိ သ တိ ့သည် မျက်စိြမင်၍
ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။

၂၁ ေယ

ှ လင် မိ အ
့ နီးသိ ့ချဥ်း၍

ေရာက် ကေသာအခါ ေယ

သံ လွ င်ေတာင်ေြခရင်း၌

သည် တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ေစလတ်၍၊

သင်တိ့ေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာ ွာသိ ့သွား က။

ထိ ွာ၌

ြမည်းကေလးကိ

ချက်ြခင်းေတွ ့လိ မ့ ်မည်။

ငါ့ထံသိ ့

သင်

ေဆာင်ခဲ့ က။

တိ ့သည်

ေြပာ

ေြပာ ကေလာ့ဟေသာ ပေရာဖက်၏
၆

တပည့်ေတာ်တိ့သည်သွား၍

တစံ တခကိ ဆိလ င်
လ င်

ထိ သသည်

၄ ထိ အေ ကာင်းအရာမကား၊ သင်၏

အ ှ င်မင်း ကီ းသည် ြမည်းမ ှ င့် ြမည်းကေလးကိ စီး၍၊
ကလာေတာ်မသည်ကိ

ြမည်း ကိ းကိ ြဖည်၍

သင်တိ့အား

ထိ သိ့

ချက်ြခင်းေပးလိ က်မည်ဟ မှာထားေတာ်မ၏။

၂

ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိ ေသာြမည်းမ ှ င့်

သကတပါးသည်

၃

သခင်အလိ ှ ိ သည်ဟြပန်ေြပာ ကေလာ့။

သင် ှ ိ ရာသိ ့

ဗက်ဖာေဂ ွာသိ ့

းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ေသာစိ တ် ှ င့်

၅

ကည့် ေလာ့ဟ

ဇိ အန်သတိ ့သမီ းအား

တ်ထွက်ြပည့်စံ မည်အေ ကာင်း ြဖစ်သတည်း။

အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း ပသြဖင့်၊

၇

ြမည်းမ ှ င့်

ြမည်းကေလးကိ ေဆာင်ခဲ့၍ ြမည်းေကျာေပ မှာ မိ မိတိ့အဝတ်ကိတင် က ပီ းလ င် ကိ ယ်ေတာ်
သည်

စီ းေတာ်မ၏။

လမ်း၌ခင်း က၏။

၈

အတိ င်းမသိ များစွ ာေသာလတိ ့သည်

အချို ့တိ့သည်

သစ်ကိင်း

လမ်း၌ခင်း က၏။

၉

ဒါဝိ ဒ်၏သားေတာ်အား

ေဟာ ှ ဏြဖစ်ေစသတည်း။

မိ မိတိ့အဝတ်ကိ

သစ်ခက်များကိ ခတ်၍

ေ ှ ေနာက်
့
လိက်သွားေသာ

အြခံ အရံ များတိ ့က

ထာဝရဘရား၏အခွ င့ ် ှ င့်

ကလာေတာ်မေသာသသည်မဂလာ ှ ိ ေစသတည်း။

ေကာင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ်

ေဟာ ှ ဏ

၁၀

ြဖစ်ေစသတည်းဟ

ဝင်ေတာ်မေသာအခါ
ေမးြမန်း ကလ င်၊

ေ ကးေ ကာ် က၏။

တ မိ လ
့ ံ းအတ်အတ်သဲသဲြဖစ်၍၊

အဘယ်နည်းဟ

၁၁ လအစအေဝးတိ ့က၊ ဤသသည် ဂါလိ လဲြပည် နာဇရက် မိ ့၌

ေပ ထွ န်းေသာေရာဖက်ေယ ေပတည်း
ဘရားသခင်၏ဗိ မာန်ေတာ်သိ့

မဿဲ

ဤသကား

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့

ဟ

ေြပာဆိ က၏။

ဝင်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊

၁၂

ေယ သည်

ဗိ မာန်ေတာ်၌ေရာင်းဝယ်ေသာသ
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အေပါင်းတိ ့ကိ ှ င်ထတ်၍၊ ေငွ လဲေသာသတိ ့၏ ခံ များကိ ၎င်း၊ ချိုးငှ က်ေရာင်းေသာသတိ ့၏
ထိ င်ေနရာကိ ၎င်း

တွ န်းလှ ဲ ေတာ်မလျက်၊

ေခ ေဝ ကလတံ့ ဟ

ငါ့အိမ်ကိ

၁၃

ကျမ်းစာ၌လာေသာ်လည်း၊

ထားြပတွ င်းြဖစ်ေစ က ပီ တကားဟ

ဆေတာင်းရာအိ မ်ဟ၍

သင်တိ့သည်

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၄

ထိ

ထိ အခါ

အိ မ်ကိ

ဗိ မာန်ေတာ်၌

မျက်စိကန်းေသာသ၊ ေြခမစွ မ်းေသာသတိ ့သည် အထံ ေတာ်သိ့လာ၍ သတိ ့ အနာေရာဂါကိ
ငိ မ်းေစေတာ်မ၏။

၁၅

သငယ်တိ့ကလည်း၊

ကိ ယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာ

ဒါဝိ ဒ်၏သားေတာ်အား

အံ့ သဘွ ယ်အမတိ ့ကိ၎င်း၊
ေဟာ ှ ဏြဖစ်ေစသတည်းဟ

ဗိ မာန်ေတာ်၌ေ ကးေ ကာ် ကသည်ကိ၎င်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊ ကျမ်း ပဆရာတိ ့ သည်
ကားြမင်လ င် အမျက်ထွက် က၍၊
ကားသေလာဟ

ေယ အား

၁၆ ဤသတိ ့သည် အဘယ်သိ့ေ ြပာဆိ သည်ကိ

ေမး ကေလေသာ်၊

ငါ ကား၏။

ိစ
့ ိ ့သငယ်တိ့

တ်ထဲမှကိ ယ်ေတာ်သည် ချီးမွ မ်းြခင်းကိ ြပင်ဆင်ေတာ်မသည်ဟေသာ စကားကိ သင်တိ့သည်
တရံ တခါမ

မဘတ်ဘးသေလာဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၇ ထိ အခါ သတိ ့ကိထားခဲ့ ၍

မိ ထ
့ ဲ မှထွ က် ပီ းလ င် ေဗသနိ ွာသိ ့ က၍ ထိ ညဥ့်ကိ လွ န်ေစေတာ်မ၏။ ၁၈ နံ နက်အချိန်၌ မိ သ
့ ိ့
ြပန်စဥ်တွင် ဆာမွ တ်ေတာ်မ၏။ ၁၉ လမ်းနားမှာသေဘာသဖန်းပင်တပင်ကိ ြမင်လ င်၊
ထိ အပင်သိ့ ကသွ ား၍

အ ွက်ကိသာေတွ ့ေတာ်မ

သည် ှ ိ ေသာ်၊

ယခမှစ၍

အစဥ်မြပတ် သင်၌အသီ းမသီ းေစ ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ထိ အပင်သည် ချက်ြခင်း
ေသွ ့ေြခာက်ေလ၏။ (aiōn g165) ၂၀ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ြမင်လ င်၊ သေဘာသဖန်းပင်သည်
ချက်ြခင်းေသွ ့ေြခာက်ပါ ပီ တကားဟ

အံ့ သ၍

ဆိ က၏။

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည်

ယံ မှားြခင်း ှ င့်ကင်းေသာ ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ လ င်၊

၂၁

ေယ ကလည်း၊

သေဘာသဖန်းပင်၌ ပသကဲ့ သိ ့ သင်တိ့ ပ ိင်သည်သာမက၊ ထိ ေတာင်ကိပင် ေနရာမှေ ွေလာ
့ ့၊
ပင်လယ်၌ ကျ ေလာ့ဟဆိ လ င်ဆိသည်အတိ င်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၂ ယံ ကည်ြခင်းပါလျက်
ပဌနာ ပ၍ ဆေတာင်းသမ တိ ့ကိ သင်တိ့သည်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၃

ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ ဝင်ြပန်၍ ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မစဥ်တွင်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့်
လတိ ့တွင် အ ကီ းအကဲ ြဖစ်ေသာသတိ ့သည် အထံ ေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ဤအမများကိ အဘယ်အခွ င့ ် ှ င့် ပသနည်း။ ထိ အခွ င့ ်ကိ အဘယ်သေပးသနည်းဟ
ေမးေလ ာက် ကေသာ်၊ ၂၄ ေယ က၊ ငါသည် တစံ တခကိ ေမးဦ းမည်။ သင်တိ့ေြဖလ င်
ဤအမများကိ အဘယ်အခွ င့ ် ှ င့် ငါ ပ

သည်ကိ ငါေြပာမည်။

၂၅ ေယာဟန်၏

ဗတိ ဇံတရားသည် အဘယ်ကြဖစ်သနည်း။ ဘရားကြဖစ်သေလာ။ လကြဖစ်သေလာဟ
ေမးေတာ်မ၏။

မဿဲ
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ငါတိ ့ေြဖလ င်၊

သင်တိ့သည်

သေမးေလဦ းမည်။

၂၆

ေယာဟန်ကိ

အဘယ်ေ ကာင့်

လကြဖစ်သည်ဟ

မယံ သနည်းဟ

ငါတိ ့ေြဖလ င်လများကိ ေ ကာက်ရ၏။

အေ ကာင်းမကား၊ လအေပါင်းတိ ့သည် ေယာဟန်ကိ ပေရာဖက်ကဲ့သိ ့ ထင်မှတ် က၏ဟ
အချင်းချင်းဆင်ြခင် ပီ းမှ၊
ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊
ငါမေြပာ။

၂၇ အက ်ပ်တိ့မသိ ပါဟ

ထိ အတ

ဤအမများကိ

ေယ အား ြပန်ေြပာ က၏။

အဘယ်အခွ င့ ် ှ င့်

ငါ ပသည်ကိ

၂၈ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ထင် ကသနည်း။ တစံ တေယာက်ေသာသ၌

သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သားအ ကီ း ဆီ သိ့သွား၍ ငါ့သား၊ ယေန့ ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ်သိ့သွား၍
လပ်ေဆာင်ေလာ့ဟဆိ လ င်၊

၂၉

သားက

ေနာက်မှ ေနာင်တရ၍သွ ားေလ၏။

ငါမသွ ားဘးဟ

ြပန်ေြပာေသာ်လည်း၊

၃၀ အဘသည် အြခားေသာသားဆီ သိ့သွား၍

ေ ှ နည်
့ းအတဆိ လ င်၊ သားကသွ ားပါမည်အဘသခင် ဟ ဆိ ေသာ်လည်း မသွ ားဘဲ ေန၏။ ၃၁
ထိ သား ှ စ်ေယာက်တိ့တွင်

အဘယ်သသည်

အဘ၏အလိ ကိေဆာင်သနည်းဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊ သား အ ကီ းေဆာင်ပါသည်ဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ ေယ ကလည်း
ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

အခွ န်ခံတိ ့ ှ င့်

ြပည်တန်ဆာ

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ ဝင်တတ် က၏။

တိ ့သည်

သင်တိ့အရင်

၃၂ အေ ကာင်းမကား၊ ေယာဟန်သည်

ေြဖာင့်မတ်ေသာအကျင့်ကိ ကျင့်၍ သင်တိ့ဆီသိ့ လာေသာ်လည်း သင်တိ့မယံ ကည် က။
အခွ န်ခံတိ ့ ှ င့် ြပည်တန်ဆာတိ ့မကား ယံ ကည် က၏။ ထိ အေ ကာင်းကိ သင်တိ့သည် ြမင်
ေသာ်လည်း ယံ ကည်မည်အေ ကာင်း ေနာက်တဖန်ေနာင်တမရ က။ ၃၃ အြခားေသာ
ဥပမာကိ နားေထာင် ကေလာ့။ အိ မ် ှ င်တဦ းသည် စပျစ်ဥယျာဥ်ကိစိက်ပျိုး၍၊ ေစာင်ရန်း ကိ
လပ် ပီ းမှ စပျစ်သီးနယ်ရာ ကျင်းကိ တးေလ၏။ မှီခိရာလင့်စင်ကိလည်းေဆာက်ေလ၏။
လပ်ေဆာင်ေသာ သတိ ့အား ဥယျာဥ်ကိငှါး၍ အြခားေသာြပည်သိ့သွားေလ၏။

၃၄

အသီ းသီ းချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ အသီ းကိ ခံေစြခင်းငှ ါ ငယ်သားတိ ့ကိ ဥယျာဥ်ေစာင့်တိ ့ ှ ိ ရာသိ ့
ေစ

လတ်ေလ၏။ ၃၅ ထိ သတိ ့သည် ငယ်သားများကိ ဘမ်း ပီ းလ င် တဦ းကိ ိ က်၍၊

တဦ းကိ သတ်၍၊ တဦ းကိ ခဲ ှ င့်ပစ် က၏။

၃၆ ေနာက်တဖန် အရင်ထက်များေသာ

အြခားငယ်သားတိ ့ကိ ေစလတ်ြပန်လ င်၊ ဥယျာဥ်ေစာင့်တိ ့သည် ေ ှ နည်
့ းတ ပ က၏။ ၃၇
ေနာက်ဆံ း၌ ဥယျာဥ် ှ င်က၊ ထိ သတိ ့သည်ငါ့သားကိ အားနာ ကလိ မ့ ်မည်ဟဆိ ၍ မိ မိသားကိ
ေစလွ တ် ေလ၏။ ၃၈ ဥယျာဥ်ေစာင့်တိ ့သည် သားကိ ြမင်လ င် ဤသသည်အေမွ ခံြဖစ်၏။
လာ က၊ သ့ကိသတ်၍ သ၏ အေမွ ဥစာကိ ယ ကကန်အ့ံ ဟ အချင်းချင်းတိ င်ပင်၍၊ ၃၉
ဥယျာဥ် ှ င်၏သားကိ ဘမ်းယ ပီ းမှ ဥယျာဥ်ြပင်သိ့ထတ်၍ သတ်ပစ် က၏။ ၄၀ သိ ့ြဖစ်လ င်
ဥယျာဥ် ှ င်သည်လာေသာအခါ၊ ဥယျာဥ်ေစာင့်တိ ့ကိ အဘယ်သိ့ ပမည်နည်းဟေမးေတာ် မ၏။
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၄၁ ပရိ သတ်တိ့ကလည်း ထိ လဆိ းတိ ့အား ဆိ းေသာဖျက်ဆီးြခင်းကိ စီ ရင်ပါလိ မ့ ်မည်။

အသီ းသီ းချိန်တွင်

အသီ းကိ

ဆက်အ့ံ ေသာအြခားလတိ ့အား

ထိ ဥယျာဥ်ကိ

ငှ ါးပါလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက် က၏။ ၄၂ ေယ ကလည်း၊ တိ က်ကိတည်လပ်ေသာသများ
ပယ်ထားေသာေကျာက်သည် ေနာက်တဖန် တိ က် ေထာင့်အထွ ဋ်ဖျားသိ ့ေရာက်ြပန်၏။
ထိ အမသည် ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာအမြဖစ်၏။ ငါတိ ့ မျက်ေမှာက်၌ လည်း
အံ့ သဘွ ယ်ြဖစ်၏ဟေသာစကားကိ ကျမ်းစာ၌ သင်တိ့သည် တရံ တခါမ မဘတ်ဘးသေလာ။
၄၃

ထိ ့ေ ကာင့်

ငါဆိ သည်ကား၊

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ

ိင်ငံေတာ်၏အသီ းကိ သီ း အံ့ ေသာလမျိုးအား ေပးရလတံ့ ။
ထိ ေကျာက်အေပ သိ ့ကျ၏။
ေကျာက်သည်ကျ၏၊

ထိ သသည်

ထိ သသည်

ကျိုးလတံ့ ၊

သင်တိ့မှ တ်၍

၄၄ အ ကင်သသည်

အ ကင်သ၏အေပ သိ ့

ညက်ညက်ေ ကလတံ့ ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ထိ
၄၅

ထိ ဥပမာစကားကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း ှ င့် ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် ကားရလ င်၊ မိ မိတိ့ကိ
ရည်ေဆာင်၍ ေဟာေြပာေတာ်မသည်ကိ သိ က၏။ ၄၆ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဘမ်းဆီ းြခင်းငှ ါ
ှ ာ ကံ ေသာ်လည်း စေဝးေသာသများကိ ေ ကာက် က၏။ အေ ကာင်း မကား၊ ထိ သတိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ပေရာဖက်ကဲ့သိ ့ ထင်မှတ် က၏။

၂၂ တဖန် ေယ သည် ဥပမာကိေဆာင်၍ ပရိသတ်တိ့အား မိန့် မက်ေတာ်မသည်ကား၊
၂

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်

မိ မိသားအဘိ ့

ထိ မ်းြမားမဂလာေဆာင်ပွဲကိ

စီ ရင်ေသာမင်း ကီ း ှ င့် တ၏။ ၃ ထိ မင်း ကီ းသည် ဘိ တ် ပီ းေသာသတိ ့ကိ ေခ ေစြခင်းငှ ါ
လလင်တီ့ကိေစလတ်ေသာအခါ

ထိ သတိ ့သည်

မလာဘဲ ေန က၏။

၄

တဖန်

အြခားေသာလလင်တိ့ကိ ေစလတ်၍ ငါ့ပွဲကိ ငါြပင်ဆင် ပီ ။ ွားမှစေသာ ဆ ဖိ းေသာ တိ ရ စာန်
များကိ သတ်၍ ပီ း ပီ ။ အလံ းစံ တိ ့သည် အသင့် ှ ိ ပီ ။ မဂလာေဆာင်ပွဲသိ့ လာ ကပါဟ
ဘိ တ် ပီ းေသာသတိ ့အား ေြပာ ကဟ မှာလိ က်ြပန်၏။ ၅ သိ ့ေသာ်လည်း ထိ သတိ ့သည်
နားမေထာင်ဘဲ အချို ့တိ့သည် မိ မိလယ်သိ့သွား က၏။ အချို ့တိ့သည် ကန်သွယ်ရာသိ ့
သွ ား က၏။

၆ ကင်းေသာသတိ ့သည်လည်း လလင်တိ့ကိဘမ်းဆီ း၍

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊

အေသသတ်ြခင်းကိ ပ က၏။ ၇ ထိ မင်း ကီ းသည် ကားလ င် အမျက်ထွက်၍ စစ်ချီေစသြဖင့်၊
လအသက်ကိသတ်ေသာ ထိ သတိ ့ကိ အ ပီ းလပ် ကံ ၍ သတိ ့၏ မိ က
့ ိ မီ း ိ ေလ၏။
့

၈

ထိ ေနာက်မှ မင်း ကီ းသည်လလင်တိ့ကိေခ ၍ ငါ၏မဂလာေဆာင်ပွဲသည် အသင့် ှ ိ ၏။
ေခ ဘိ တ် ေသာသတိ ့သည် မထိ က်မတန်ေသာေ ကာင့်၊ ၉ လမ်းမလမ်း ကားသိ ့သွား၍
ေတွ ့သမ ေသာသတိ ့ကိ ပွဲ သိ့ေခ ဘိ တ် ကဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ၁၀ လလင်တိ့သည်
လမ်းများသိ ့ထွက်သွား၍ ေကာင်းမေကာင်းေတွ ့သမ ေသာ လအေပါင်းတိ ့ကိ စေဝး ေစ၍
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ပွဲ ေတာ်၌အြပည့် ှ ိ ေလ၏။ ၁၁ မင်း ကီ းသည် ပွဲ ၌ ေလျာင်းေသာသတိ ့ကိ ကည့် ြခင်းငှ ါ
ဝင်ေတာ်မေသာအခါ၊ မဂလာေဆာင်ပွဲ၏ အဝတ်ကိမဝတ်ေသာသတေယာက်ကိြမင်လ င်၊ ၁၂
အေဆွ ၊ မဂလာေဆာင်ပွဲ၏ အဝတ်မ ှ ိ ဘဲ အဘယ်ေ ကာင့်ဝင်သနည်းဟ ေမးေတာ်မသည်ကိ
ထိ သ သည် မေြပာ ိင်ဘဲေန၏။

၁၃ ထိ အခါ

မင်း ကီ းသည် အြခံ အရံ တိ ့အား

ထိ သ၏လက်ေြခကိ တပ်ေ ှ ာင်ေလာ့။ ငိ ေ ကးြခင်း အံ သွ ားခဲ ကိ တ်ြခင်း ှ ိ ရာ၊ ြပင်အရပ်
ေမှာင်မိက်ထဲသိ့ ယသွ ားချလိ က် ကဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၄ ထိ သိ့ ေခ ေတာ်မေသာသ
အများ ှ ိ ေသာ်လည်း၊
မ၏။

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ

၁၅ ထိ အခါ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်

သနည်းသည်ဟ

မိ န့်ေတာ်

ထွ က်သွား ပီ းလ င်၊ ငါတိ ့သည်သ၏စကားကိ

ေချာင်းေြမာင်း၍ အြပစ် ပခွ င့ ်ကိ အဘယ်သိ့ရ ိင်သနည်းဟ ေမးြမန်းတိ င်ပင် ပီ းမှ၊ ၁၆
မိ မိတပည့်တိ ့ ှ င့်

ေဟ ဒ်တပည့်တိ ့ကိ

အထံ ေတာ်သိ့ေစလတ်၍

အ ှ င်ဘရား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် သစာ ှ ိ ပါ၏။ အဘယ်သကိ မ မေ ကာက်၊ လမျက် ှ ာကိ မေထာက်ဘဲ
ဘရားသခင်၏တရားလမ်းကိ ဟတ်မှန်စွာ ြပေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ်တိ့ သိ ကပါ၏။ ၁၇
သိ ့ြဖစ်၍ ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်သိ့ထင်ေတာ်မသနည်း။ ကဲ သာဘရင်အားအခွ န်ကိ
ဆက်အပ်သ

ေလာ။

မဆက်အပ်သေလာ

အက ်ပ်တိ့အား

မိ န့်ေတာ်မပါဟ

ေမးေလ ာက် က၏။ ၁၈ ေယ သည် ထိ သတိ ့၏ဆိ းညစ်ေသာသေဘာကိ သိ ေတာ်မလ င်၊
လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ ့၊

အဘယ်ေ ကာင့်

ငါ့ကိ

စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က် ကသနည်း။

အခွ န်ေငွ တြပားကိ ြပပါဟ မိ န့်ေတာ်မ၍၊ ေဒနာရိ တြပားကိ ယခဲ့ က၏။

၁၉

၂၀ ဤပံ

ဤလိ ပ်စာကား၊ အဘယ်သ၏ပံ အဘယ်သ၏လိ ပ်စာြဖစ်သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ၂၁
ကဲ သာဘရင်၏ပံ ၊

လိ ပ်စာြဖစ်ပါသည်ဟ

ေလ ာက် ကေသာ်၊

ေယ ကလည်း၊

ကဲ သာဘရင်၏ဥစာကိ ကဲ သာဘရင်အား ဆက်ေပး ကေလာ့။ ဘရားသခင်၏ ဥစာကိ ကား
ဘရားသခင်အားဆက်ေပး ကေလာ့ဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိ သတိ ့သည် ကားရလ င်အ့ံ သ၍
အထံ ေတာ်မှ ထွ က်သွား က၏။

၂၃ ထေြမာက် ှ င်ြပန်ြခင်းမ ှ ိ ဟ၍

အယ ှ ိ ေသာ

ဇဒုကဲ တိ့သည် ထိ ေန့၌ အထံ ေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊ ၂၄ အ ှ င်ဘရား၊ လမည်သည်ကား
သားမ ှ ိ ဘဲေသလ င်၊ သ၏မယားကိ သ့ညီသိမ်းယ၍ အစ်ကိအမျိုး မြပတ်ဆက် ွယ်ေစဟ
ေမာေ ှ စီ ရင်ပါ ပီ ။ ၂၅ အက ်ပ်တိ့တွင် ညီ အစ်ကိခနစ်ေယာက် ှ ိ ပါ၏။ အစ်ကိအ ကီ းသည်
မိ န်းမ ှ င့်စံ ဘက်၍ သားမ ှ ိ ဘဲ ေသသြဖင့် မိ မိမယားကိ မိ မိညီ ှ င့် ကျန်ရစ်ေစ၏။ ၂၆ ထိ အတ
တေယာက်ေနာက်တေယာက် ခနစ်ေယာက်ေသာညီ အစ်ကိတိ့သည် ထိ မိန်းမ ှ င့် စံ ဘက် ပီ းမှ
ေသ က၏။

၂၇ ေနာက်ဆံ း၌

မိ န်းမသည်လည်း ေသေလ၏။

၂၈ သိ ့ြဖစ်၍

ထေြမာက်ရာကာလ၌ ထိ မိန်းမသည် ခနစ်ေယာက်ေသာညီ အစ်ကိတိ့တွင် အဘယ်သ၏
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မယားြဖစ်ရပါမည်နည်း။ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ထိ မိန်းမ ှ င့် စံ ဘက်ြခင်းကိ ပ က ပီ ဟ
ေမးေလ ာက် က၏။

၂၉

ေယ ကလည်း၊

သင်တိ့သည်

ကျမ်းစာကိ နားမလည်၊

ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ်ကိ မသိ ေသာ ေ ကာင့် မှားေသာအယကိ ယ က၏။

၃၀

ထေြမာက်ရာကာလ၌ စံ ဘက်ြခင်းကိ မ ပ၊ ထိ မ်းြမားေပးစားြခင်းကိ မ ပ။

၃၁

ေကာင်းကင်သားဘရားသခင်၏
ေသလွ န်ေသာသတိ ့သည်

တမန်ေတာ်ကဲ့သိ ့

ြဖစ် က၏။

ထေြမာက်ြခင်းအရာမှာ၊

၃၂

ထိ မှတပါး

ဘရားသခင်က၊

ငါသည်

အာြဗဟံ ၏ ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရားြဖစ်သည်ဟ သင်တိ့အား
မိ န့် မက်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

သင်တိ့သည်

မဘတ်ဘးသေလာ။

ဘရားသခင်သည်

ေသေနေသာသတိ ့၏ ဘရားမဟတ်၊ အသက် ှ င်ေသာသတိ ့၏ ဘရားြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ပရိ သတ်များတိ ့သည် ကားရလ င် ဆံ းမ သဝါဒ ေပးေတာ်မသည်ကိ
အံ့ သြခင်း ှ ိ က၏။ ၃၄ ဇဒုကဲ တိ၏
့ စကားကိ ေချေတာ်မေ ကာင်းကိ ဖာရိ ှ ဲ တိသ
့ ည် ကားလ င်
စေဝး က၍၊ ၃၅ သတိ ့အဝင်အပါြဖစ်ေသာ ကျမ်းတတ်တေယာက်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ
စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှ ါ၊

၃၆

အ ှ င်ဘရား၊

ပညတိ ကျမ်း၌

အဘယ်မည်ေသာ

ပညတ်သည်သာ၍ ကီ းသနည်းဟ ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ ၃၇ ေယ က၊ သင်၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရားကိ

စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ဉာဏ် ှ ိ သမ ှ င့်

ချစ်ေလာ့၊

၃၈

ဟေသာ

ပညတ်သည် ပဌမပညတ်ြဖစ်၏။ ကီ းြမတ်ေသာ ပညတ်လည်းြဖစ်၏။ ၃၉ ထိ မှတပါး
ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသကိ ကိ ယ် ှ င့်အမ ချစ်ေလာ့ဟေသာ ဒတိ ယကပညတ်သည် ပဌမ
ပညတ် ှ င့် သေဘာတ၏။ ၄၀ ဤပညတ် ှ စ်ပါးတိ ့ကား ပညတိ ကျမ်း ှ င့် အနာဂတိ ကျမ်း
ှ ိ သမ တိ ့၏ အချုပ်အြခာပင်ြဖစ်သတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၁ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်

စေဝး၍ေန ကစဥ်တွင် ေယ က၊ သင်တိ့သည် ခရစ်ေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ထင်မှတ် က
သနည်း။ ၄၂ အဘယ်သ၏ သားြဖစ်သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ဒါဝိ ဒ်၏သားြဖစ်သည်ဟ
ေလ ာက် ကေသာ်၊

၄၃

သိ ့ြဖစ်လ င်

ဒါဝိ ဒ်သည်

ခရစ်ေတာ်ကိ

သခင်ဟ၍

ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် အဘယ်ေ ကာင့်ေခ သနည်း။ ၄၄ ဒါဝိ ဒ်၏စကားမှာ ထာဝရဘရားက၊
သင်၏ ရန်သတိ ့ကိ သင်၏ေြခတင်ရာ ငါမချမထားမှီတိင်ေအာင် ငါ့လက်ျာဘက်၌
ထိ င်ေနေလာ့ဟ ငါ၏သခင်အား မိ န့်ေတာ်မသည်ဟ ဒါဝိ ဒ်ဆိသတည်း။ ၄၅ ထိ သိ့ ဒါဝိ ဒ်သည်
ခရစ်ေတာ်ကိသခင်ဟ၍ ေခ လ င်၊ အဘယ်သိ့ သ၏သားြဖစ်သနည်းဟ ေမးေတာ်
မသည် ှ ိ ေသာ်၊ ၄၆ အဘယ်သမ စကားတခွ န်းကိ ြပန်ေလ ာက်ြခင်းငှ ါ မတတ် ိင် က။
ထိ ေန့မှစ၍ ေနာက်တဖန် အဘယ် သမ မေမးမေလ ာက်ဝ့ံ က။
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၂၃ ထိအခါ ေယ သည် တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့် လေပါင်းတိ့အား ေဟာေြပာေတာ်မသည်ကား၊
၂ ကျမ်း ပဆရာ၊

ထိ ့ေ ကာင့်

ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် ေမာေ ှ ၏ထိ င်ရာ ပလင်ေပ မှာထိ င် က၏။

သတိ ့စီရင်ထံ းဖွဲ ့သမ တိ ့ကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက်၍ ပ ကေလာ့။

၃

သတိ ့၏

အကျင့်အတိ င်း မကျင့် က ှ င့်။ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် စီ ရင်ထံ းဖွဲ ့ေသာ်လည်း
ကိ ယ်တိင်မကျင့် က။ ၄ အလွ န်ေလး၍ ထမ်းခဲ ေသာဝန်တိ့ကိ ြပင်ဆင်၍သတပါးပခံ းေပ မှာ
တင်တတ် က၏။

မိ မိတိ့မကား

လက်ဖျား ှ င့်မ

မေ လိ
့ က။

သတိ ့သည်

၅

ပသမ ေသာအကျင့်အမတိ ့ကိ လများေ ှ မ့ ှ ာ ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ ပ က၏။ ကျယ်ေသာ
လက်ဖွဲ ့တိ ့ကိ၎င်း၊

ကီ းေသာ ပန်းပွ ားတိ ့ကိ၎င်း ဝတ်ေလ့ ှ ိ က၏။

၆ ပွဲ သဘင်၊

တရားစရပ်တိ့၌ ြမင့်ြမတ်ေသာေနရာ ထိ င်ရာကိ ၎င်း၊ ၇ ေဈး၌ ိ ေသစွ ာ တ်ဆက်ြခင်းကိ ၎င်း၊
အ ှ င်ဘရား

အ ှ င်ဘရားဟ

လများေခ ေဝ ြခင်းကိ ၎င်း

ှ စ်

သက် က၏။

၈

သင်တိ့မကား အ ှ င်ဘရားဟ ေခ ေဝ ြခင်းကိ မခံ က ှ င့်။ ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ
သင်တိ့ဥပဇ ာယ် ဆရာတပါးတည်း ှ ိ ၏။ သင်တိ့အေပါင်းသည် ညီ အစ်ကိ ချင်းြဖစ် က၏။
၉

ေြမ ကီ းေပ မှာ

သင်တိ့အဘတပါး

အဘယ်သကိ မ အဘဟ၍မေခ ေဝ က ှ င့်။
တည်း ှ ိ ေတာ်မ၏။

၁၀

ေကာင်းကင်ဘံ ၌

ဥပဇ ာယ်ဆရာဟ

ေခ ေဝ ြခင်းကိ

မခံ က ှ င့်။ ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ သင်တိ့ဥပဇ ာယ်ဆရာတပါး တည်း ှ ိ ၏။
သင်တိ့တွင် အ ကီ းြဖစ်ေသာသသည် သင်တိ့အေစခံ ြဖစ်ရ၏။
မိ မိကိချီးေြမာက်အ့ံ ၊ ထိ သသည်

၁၁

၁၂ အ ကင်သသည်

ှ ိမ့ ်ချြခင်းသိ ့ေရာက်လတံ့ ။ အ ကင်သသည် မိ မိကိ

ှ ိမ့ ်ချအံ့ ၊ ထိ သသည် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်လတံ့ ။ ၁၃ လ ို ့ဝှက်ေသာကျမ်း ပဆရာ၊
ဖာရိ ှ ဲ တိ့၊ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ေကာင်း ကင် ိင်ငံေတာ်၏
တံ ခါးကိ လတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာပိ တ်ထား၍ မိ မိတိ့လည်းမဝင်၊ ဝင်လိေသာသတိ ့ကိလည်း ဆီ းတား
က၏။

၁၄ လ ို ့ဝှက်ေသာကျမ်း ပဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲ တိ့၊ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။

အေ ကာင်းမကား၊

မတ်ဆိးမ

ှ ည်စွာေသာ ပဌနာစကားကိ
ဒဏ်ကိခံရ ကလတံ့ ။

၁၅

အိ မ်ကိ

လယသိ မ်းစား၍၊

ွတ်တတ် က၏။ ထိ ့ေ ကာင့်
လ ို ့ဝှက်ေသာကျမ်း ပဆရာ၊

အြပစ်မေပ ေစြခင်းငှ ါ
သာ၍

ဖာရိ ှ ဲ တိ့၊

ကီ းစွ ာေသာ
သင်တိ့သည်

အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ လ တ ေယာက်ကိပင် ဘာသာသွ င်းြခင်းငှ ါ
ကန်းေ ကာင်းေရေ ကာင်းပတ်ပတ်လှည့်လည်၍

ဘာသာသွ င်း ပီ းေသာသ

ကိ လည်း၊

မိ မိတိ့ထက် ှ စ်ဆေသာငရဲ သားြဖစ်ေစ က၏။ (Geenna g1067) ၁၆ လမ်းြပေသာလကန်းတိ ့၊
သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ဗိ မာန်ေတာ်ကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပလ င်မတည်။
ဗိ မာန်ေတာ်၏ ေ ကိ တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပလ င် တည်သည်ဟသင်တိ့ဆိ က၏။ ၁၇

မဿဲ
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လမိ က်လကန်းတိ ့၊ အဘယ်အရာသည်သာ၍ ြမတ်သနည်း။ ထိ ေ ကားြမတ်သေလာ။
ထိ ေ ကိ သန့်

ှ င်းေစေသာ ဗိ မာန်ေတာ်ကားြမတ်သေလာ။

၁၈ တနည်းကား၊

ယဇ် ပလင်ကိ တိ င်တည်၍ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပလ င် မတည်။ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ ှ ိ ေသာ
ပေဇာ်သကာကိ တိ င်တည်၍ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပလ င် တည်သည်ဟ သင်တိ့ဆိ က၏။
၁၉ လမိ က်လကန်းတိ ့၊ အဘယ်အရာသည်သာ၍ ြမတ်သနည်း။ ထိ ပေဇာ်သကာကား

ြမတ်သေလာ။ ထိ ပေဇာ်သကာကိ သန့် ှ င်းေစေသာ ယဇ် ပလင်ကားြမတ်သေလာ။ ၂၀
ထိ ့ေ ကာင့် ယဇ် ပလင်ကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိလ င်၊ ယဇ် ပလင်မှစ၍ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ
ှ ိ သမ ကိ တိ င် တည်၍ ကျိန်ဆိသတည်း။ ၂၁ ဗိ မာန်ေတာ်ကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိလ င်၊
ဗိ မာန်ေတာ်မှစ၍ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာသ ကိ တိ င်တည်၍ ကျိန်ဆိသတည်း။
၂၂ ေကာင်းကင်ဘံ ကိ တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိလ င်၊ ပလင်ေတာ်ကိ၎င်း၊ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ

ထိ င်ေတာ်မေသာ သကိ ၎င်း တိ င်တည်၍ကျိန်ဆိသတည်း။ ၂၃ လ ို ဝ
့ ှ က်ေသာကျမ်း ပဆရာ၊
ဖာရိ ှ ဲ တိ့၊ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ပင်စိမ်း၊ စမတ်၊ ဇိ ယာ၊
အသီ းအ ွက်တိ့ကိ ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ လ ကသည်တွင် တရားသြဖင့်စီ ရင်ြခင်း၊ သတပါးကိ
သနား ြခင်း၊ သစာေစာင့်ြခင်းတည်းဟေသာ ပညတ်တရားတွ င် ေလးေသာအရာတိ ့ကိကား
လှ ပ်၍ထား က၏။ အရင် ဆိ ေသာအရာတိ ့ကိ မလှ ပ်မထား၊ ေနာက်ဆိေသာအရာတိ ့ကိ
ကျင့်ရမည်။ ၂၄ လမ်းြပေသာလကန်းတိ ့၊ သင်တိ့သည် ြခင်တေကာင်ကိမ မပါေစြခင်းငှ ါ
ေရကိ စစ်လျက် ှ င့် ကလား အပ်ကိ မျို က၏။

၂၅ လ ို ့ဝှက်ေသာ ကျမ်း ပဆရာ၊

ဖာရိ ှ ဲ တိ့ ၊ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ဖလား၊ လင်ပန်းကိ
အြပင်၌ေဆးေ ကာ က၏။ အတွ င်း၌ကား လယြခင်း၊ မတရားသြဖင့် ကျင့်ြခင်း ှ င့်
ြပည့်လျက် ှ ိ ၏။ ၂၆ မျက်စိကန်းေသာ ဖာရိ ှ ဲ ၊ ဖလား၊ လင်ပန်းကိ အတွ င်း၌ေ ှ ့ဦးစွ ာ
ေဆးေ ကာေလာ့။ သိ ့ ပလ င် အြပင် ကား သန့် ှ င်းလိ မ့ ်မည်။

၂၇ လ ို ့ဝှက်ေသာ

ကျမ်း ပဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲ တိ့၊ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ အြဖူ
သတ်ေသာသချုင်းတွ င်း ှ င့်တ က၏။

ထိ တွင်းသည်

အြပင်၌တင့်တယ်စွာတကား။

အတွ င်း၌ကား လေသအ ိ း၊ အညစ်အေ ကးအမျိုးမျိုး ှ င့် ြပည့်လျက် ှ ိ ၏။ ၂၈ ထိ အတ
သင်တိ့သည်အြပင်၌ လတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာေြဖာင့်မတ်ဟန် ှ ိ ၏။ အတွ င်း၌ကား လ ို ဝ
့ ှ က်ြခင်း၊ မတရား
သြဖင့် ကျင့်ြခင်း ှ င့် ြပည့်လျက် ှ ိ က၏။ ၂၉ လ ို ့ဝှက်ေသာ ကျမ်း ပဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲ တိ့၊
သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ပေရာဖက်မှစ၍ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့၏
သချုင်းတွ င်း ှ င့် အ ိ းအိ းတိ ့ကိ တည်လပ်၍ တန်ဆာဆင်သြဖင့်၊
ဘိ းေဘးတိ ့လက်ထက်၌ ှ ိ လ င်၊
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ဆိ က၏။

၃၁ ထိ သိ့ဆိေသာ်၊

သင်တိ့သည် ပေရာဖက်တိ့ကိသတ်ေသာသတိ ့၏

အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်သည်ကိ ကိ ယ်အဘိ ့ ကိ ယ်သက်ေသခံ က၏။ ၃၂ သိ ့ြဖစ်၍ ဘိ းေဘးတိ ့၏
အကျင့်ပမာဏကိ မှီေအာင်

ကျင့် ကေလာ့။

၃၃

ေ မဆိ းအမျိုးတိ ့၊

အြပစ်ငရဲ မှ အဘယ်သိ့လွတ် ိင် ကမည်နည်း။ (Geenna g1067)
ဗျာဒိ တ်ေတာ်အချက်ဟမကား

ပေရာဖက်ပညာ ှ ိ ကျမ်း ပဆရာတိ ့ကိ

သင်တိ့သည်
၃၄ ထိ ့ေ ကာင့်

သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့

ငါ ေစလတ်၏။ ထိ သအချို ့တိ့ကိကွပ်မျက်၍ လက်ဝါးကပ်တိင်၌ သတ် ကလိ မ့ ်မည်။
အချို ့တိ့ကိ

တရားစရပ်၌

ိ က်၍

တ မိ မ့ ှ တ မိ သ
့ ိ့

ှ ဥ်းဆဲ ှ င်ထတ် ကလိ မ့ ်မည်။

၃၅ ထိ ့ေ ကာင့် ေြဖာင့်မတ်ေသာ အာေဗလ၏အေသွ းမှစ၍၊ အတွ င်းဗိ မာန်ေတာ် ှ င့်

ယဇ် ပလင်၏ အ ကား ၌ သင်တိ့သတ် ကေသာ ဗာရခိ သားဇာခရိ ၏အေသွ းတိ င်ေအာင်
ေြမ ကီ းအေပ ၌ သွ န်း ပီ းသမ ေသာ သေတာ် ေကာင်းတိ ့၏အေသွ းသည် သင်တိ့
ေခါင်းေပ သိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။

၃၆ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

ဤအရာများတိ ့သည်

ယခြဖစ်ေသာလများအေပ သိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၇ အိ ေယ ှ လင် မိ ၊့ ေယ ှ လင် မိ ၊့
သင်သည်ပေရာဖက်တိ့ကိသတ် မဲ ှ ိ ၏။ သင် ှ ိ ရာသိ ့ ေစလတ်ေသာ သတိ ့ကိလည်း
ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် မဲ ှ ိ ၏။ ကက်မသည် မိ မိသားငယ်တိ့ကိ အေတာင်ေအာက်၌ စ ံ းသကဲ့ သိ ့
သင်၏သားတိ ့ကိ စ ံ းေစြခင်းငှ ါ ကိ မ်ဖန်များစွ ာ ငါအလိ ှ ိ ပီ ။ သင်မကား အလိ မ ှ ိ ။ ၃၈
သင်တိ့ေနေသာအိ မ်သည် သင်တိ့၌ လဆိ တ်ညံလျက် ကျန်ရစ်ရ၏။ ၃၉ ငါဆိ သည်ကား၊
ထာဝရဘရား၏အခွ င့ ် ှ င့်

ကလာေသာသသည်မဂလာ ှ ိ ေစေသာဟ သင်တိ့မေြပာမှီ

တိ င်ေအာင် ယခမှစ၍ သင်တိ့သည်ငါ့မျက် ှ ာကိ မြမင်ရ ကဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၄ ေယ သည် ဗိမာန်ေတာ်မှ ထွက် ကေတာ်မသည် ှ ိေသာ်၊ တပည့်ေတာ်တိ့သည်
ဗိ မာန်ေတာ်၏ တိ က် ေဆာင်များကိ ြပြခင်းငှ ါ အထံ ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ် က၏။
ေယ ကလည်း၊

ဤအရာအလံ းစံ ကိ

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

မ ဖိ မချဘဲ

၂

သင်တိ့သည်ြမင် ကသည်မဟတ်ေလာ။

ေကျာက်တခေပ မှာ

တခမ မတည်မေနရဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃ ထိ ေနာက် သံ လွ င်ေတာင်ေပ မှာ ထိ င်ေတာ်မစဥ်၊ တပည့်ေတာ်တိ့သည်
အြခားသမပါဘဲ ချဥ်းကပ်၍၊ ထိ အမအရာတိ ့သည် အဘယ်ကာလမှ ြဖစ်မည်ကိ၎င်း၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် ကလာ၍
အဘယ်နိမိတ်ြဖစ်မည်ကိ၎င်း
(aiōn g165)

ဤကပ်ကမာကန်ေသာ

ပပနိမိတ်သည်

အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါဟ

ေလ ာက် က၏။

၄ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့ကိ အဘယ်သမ

သတိ ပ ကေလာ့။

မလှ ည့်ြဖားေစြခင်းငှ ါ

၅ အများေသာသတိ ့က၊ ငါသည် ခရစ်ေတာ်ြဖစ်၏ဟ ဆိ လျက်၊

ငါ၏အေယာင်ကိေဆာင်၍ ေပ လာ သြဖင့် လအများတိ ့ကိ လှ ည့်ြဖား ကလိ မ့ ်မည်။ ၆

မဿဲ
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သင်တိ့သည် စစ်တိက်ြခင်းအေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ စစ်တိက်အ့ံ ေသာ သိ တင်းစကားကိ ၎င်း
ကားရ ကလိ မ့ ် မည်။ သိ ့ေသာ်လည်း စိ းရိ မ်တန်လပ်ြခင်းမ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ သတိ ပ ကေလာ့။
ထိ အမအရာများသည်ြဖစ်ရမည်။
လတမျိုး ှ င့်တမျိုး

သိ ့ေသာ်လည်း

တ ိင်ငံ ှ င့်တ ိင်ငံ

အဆံ းသည်မြဖစ်ေသး။

ရန်ဘက် ပ ကလိ မ့ ်မည်။

၇

အရပ်ရပ်တိ့၌

အစာေခါင်းပါးြခင်း၊ ကာလနာများြပားြခင်း၊ ေြမ ကီ းလပ်ြခင်းတိ ့သည် ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။
၈

ထိ အမအရာတိ ့သည်

ဒကဆင်းရဲ ြခင်း၏

အစအဦ းပင်ြဖစ်သတည်း။

၉

ထိ ကာလ၌ လများတိ ့သည် သင်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊ အေသသတ်ြခင်းကိ ခံေစြခင်းငှ ါ
အပ် ှ ံ ကလိ မ့ ် မည်။ ငါ၏နာမေ ကာင့်လည်း ခပ်သိမ်းေသာလမျိုးတိ ့သည် သင်တိ့ကိ
မန်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ထိ ကာလ၌ အများေသာသတိ ့သည် ေဖာက်ြပန်ြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊
အချင်းချင်းတေယာက်ကိတေယာက် အပ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ အချင်းချင်မန်း ကလိ မ့ ်မည်။
မိ စာပေရာဖက်အများတိ ့သည် ေပ လာ၍လအများတိ ့ကိ လှ ည့်ြဖား က

လိ မ့ ်မည်။ ၁၂

မတရားေသာအမတိ ့သည်များြပားသြဖင့် အများေသာသတိ ့၏ ချစ်ြခင်းေမတာသည်
ေခါင်းပါးလိ မ့ ် မည်။ ၁၃ အ ကင်သသည် အဆံ းတိ င်ေအာင် တည် ကည်၏။ ထိ သသည်
ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၄ လမျိုးအေပါင်းတိ ့အား သက်ေသြဖစ်မည်အေ ကာင်း
ိင်ငံေတာ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

ေလာကီ ိင်ငံအရပ်ရပ် ှ ိ သမ တိ ့၌

ေဟာရလိ မ့ ်မည်။ သိ ့ ပီ းမှ အဆံ းသည်ြဖစ်လတံ့ ။ ၁၅ ထိ ့ေ ကာင့် ပေရာဖက်ဒံေယလ
ေဟာသည်အတိ င်း ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်အရာသည် သန့် ှ င်းေသာအရပ်ဌာန၌
စိ က်ေနသည်ကိ သင်တိ့ြမင်ရလ င်၊ ကျမ်းစာကိ ကည့်ေသာသသည် နားလည်ပါေစ။ ၁၆ ထိ သိ့
ြမင်ရလ င်၊
အိ မ်မိးေပ မှာ

ယဒြပည်၌

ှ ိ ေသာသတိ ့သည်

ေတာင်ေပ သိ ့ေြပး ကေစ။

၁၇

ှ ိ ေသာသသည် အိ မ်ထဲက ဥစာကိ ယြခင်းငှ ါ မဆင်းေစ ှ င့်။

၁၈

လယ်၌ ှ ိ ေသာသလည်း မိ မိအဝတ်ကိ ယြခင်းငှ ါ ေနာက်သိ့ မြပန်ေစ ှ င့်။

၁၉

ထိ ေန့ရက်၌

ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ေသာမိ န်းမ ှ င့်

အလွ န်ခက် ကလိ မ့ ်မည်။

ိစ
့ ိ ့သငယ် ှ ိ ေသာမိ န်းမတိ ့သည်

၂၀ သင်တိ့ ေြပးရေသာအချိန်သည် ေဆာင်းကာလ၌မကျ၊

ဥပသ်ေန့၌လည်းမကျမည်အေ ကာင်း ဆ ေတာင်း ကေလာ့။

၂၁ အေ ကာင်းမကား၊

ကမာဦ းမှစ၍ ယခတိ င်ေအာင်မြဖစ်စဖး၊ ေနာက်၌လည်း မြဖစ်လတံ့ ေသာ ကီ း စွ ာေသာ
ဒကသည် ထိ ကာလ၌ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၂ ထိ ကာလတာ ှ ည်လ င် အဘယ်သမ မလွ တ် ိင်ရာ။
ေ ွးချယ်ေသာသတိ ့အဘိ ့အလိ င
့ ှ ါ ထိ ကာလသည် တိ လိမ့ ်မည်။ ၂၃ ထိ အခါ သတပါးက
ဤအရပ်၌
၂၄

မဿဲ

ခရစ်ေတာ် ှ ိ သည်၊
အေ ကာင်းမကား၊

ထိ အရပ်၌ ှ ိ သည်ဟ

ဆိ ေသာ်လည်းမယံ က ှ င့်။

ခရစ်ေတာ်၏အေယာင်ကိေဆာင်ေသာသ ှ င့်
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မိ စာပေရာဖက်တိ့သည်

ေပ လာ၍

လှ ည့်ြဖားေလာက်ေအာင်
ြပ ကလိ မ့ ်မည်။

ေ ွးချယ်ေသာသတိ ့ကိပင်

ကီ းစွ ာေသာနိမိတ်လကဏာ၊

၂၅ ထိ အေ ကာင်းအရာတိ ့ကိ

လှ ည့်ြဖား ိင်လ င်

အံ့ ဘွ ယ်

ေသာအမတိ ့ကိ

ငါေြပာ ှ င့် ပီ ။

၂၆ ထိ ့ေ ကာင့်

သတိ ့ကခရစ်ေတာ်သည်

ေတာ၌ ှ ိ သည်ဟဆိ ေသာ်လည်း

မထွ က်မသွ ား က ှ င့်။

တိ က်ခန်း၌

ဆိ ေသာ်လည်း

၂၇

ှ ိ သည်ဟ

မယံ က ှ င့်။

လ ပ်စစ်သည်

အေ ှ မ့ ှ ြပက်၍အေနာက်တိင်ေအာင် ထွ န်းလင်းသကဲ့ သိ ့၊ လသားသည် ကလာေတာ် မလတံ့ ။
၂၈ အေသေကာင် ှ ိ ရာ၌

ဒကဆင်းရဲ ြခင်းေနာက်
ကယ်တိ့သည်

ေ လင်းတတိ ့သည် စေဝး ကလတံ့ ။

၂၉ ထိ ကာလ၏

တ်ခနဲ ေနသည်မိက်လိမ့ ်မည်။ လသည် အေရာင်ကိမေပး။

ေကာင်းကင်မှ

တန်လပ် ကလိ မ့ ်မည်။

ကျ ကလိ မ့ ်မည်။
၃၀

ထိ အခါ

ေကာင်းကင်တန်ခိးတိ ့သည်
လသား၏နိမိတ်လကဏာသည်

ေကာင်းကင်၌ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။ ေြမ ကီ းေပ မှာ လအေပါင်း တိ ့သည် ငိ ေ ကးြမည်တမ်း က၍၊
လသားသည် ကီ းစွ ာေသာ ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ကိေဆာင်လျက်၊ မိ ဃ်းတိ မ် ကိ စီး၍
ကလာေတာ်မသည်ကိြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၁ လသားသည် မိ မိတမန်တိ့ကိေစလတ်၍
တံ ပိ းခရာကိ ြပင်းစွ ာမတ်ေစေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့သည် ေ ွး ချယ်ေတာ်မေသာသတိ ့ကိ
အရပ်ေလးမျက် ှ ာ၊ ေကာင်းကင်ေအာက်ထက်ဝန်းကျင်တိ့မှ ေခ ၍စ ံ း ကလတံ့ ။

၃၂

သေဘာသဖန်းပင်ကိ အစွဲ ပ၍ ပံ သက်ေသတခကိ မှတ် ကေလာ့။ သေဘာသဖန်းပင်သည်
အခက် အလက် ၍ အ ွက်ေပါက်ေသာအခါ ေ ွကာလနီးသည်ကိ သင်တိ့သိ က၏။ ၃၃
ထိ နည်းတ၊ ထိ အေ ကာင်းအရာအလံ းစံ တိ ့ကိြမင်ရလ င် လသားသည်တံခါးဝတိ င်ေအာင်
အနီးသိ ့

ေရာက်ေတာ်မသည်ကိ

သိ မှတ် ကေလာ့။

၃၄

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

ယခြဖစ်ေသာလများမကန်မှီ

ထိ အေ ကာင်းအရာအလံ းစံ တိ ့သည်

မည်။

ေြမ ကီ းမတည်ေသာ်လည်း ငါ့စကားတည်လိမ့ ်မည်။

၃၆

၃၅ ေကာင်းကင် ှ င့်

ထိ အချိန်နာရီ ကိကား

အဘယ်သမ မသိ ။

ငါ့ခမည်းေတာ်တပါးတည်းသာ သိ ေတာ်မ၏။
ေနာဧလက်ထက်၌ ြဖစ်သကဲ့ သိ ့ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။
ေနာဧသည်

ေကာင်းကင်တမန်မသိ ။

၃၇ လသားသည်

ကလာေသာအခါ

၃၈ ေရလမ်းမိ းြခင်းမြဖစ်မှီကာလ၌

သေဘာထဲ သိ့ဝင်ေသာေန့တိင်ေအာင်

စားေသာက်လျက်၊ ထိ မ်းြမားစံ ဘက်လျက်ေန၍၊
လခပ်သိမ်းတိ ့ကိ

ြဖစ် ကလိ မ့ ်

၃၉ ေရလမ်းမိ းြခင်းေရာက်သြဖင့်

သတ်သင်ပယ် ှ င်းသည်တိင်ေအာင်

နည်းတ၊ လသား ကလာေသာအခါ၌ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

လများတိ ့သည်

သတိ မဲ့ေန ကသည်

၄၀ ထိ အခါ

လယ်၌ ှ ိ ေသာ

သ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင် တေယာက်ကိသိမ်းယ၍ တေယာက်မကား ေနရစ်ရ လတံ့ ။ ၄၁

မဿဲ
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ကိ တ်ဆံ ကိ တ်ေသာသ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင် တေယာက်ကိသိမ်းယ၍ တေယာက်မကား
ေနရစ်ရလတံ့ ။

၄၂

သင်တိ့အ ှ င်သည်

သင်တိ့မသိ ေသာေ ကာင့် ေစာင့်ေန က
အိ မ် ှ င်သိရလ င်၊

အဘယ်အချိန်နာရီ ၌ေရာက်လာမည်ကိ

ေလာ့။

၄၃ သခိ းလာမည်အချိန်နာရီ ကိ

မိ မိအိမ်ကိမထွ င်းမေဖာက်ေစြခင်းငှ ါ၊

ေစာင့်ေနလိ မ့ ်

မည်ကိ

သင်တိ့သိ က၏။ ၄၄ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့သည်ြပင်ဆင်လျက်ေန ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊
သင်တိ့ မထင်မမှတ်ေသာ အချိန်နာရီ ၌ လသားသည် ကလာလိ မ့ ်မည်။ ၄၅ အ ှ င်သည်
မိ မိအိမ်သအိ မ်သားအေပါင်းတိ ့အား
ေဝဖန်ေစ

ြခင်းငှ ါ

အချိန်တန်လ င်

အအပ်အချုပ်ခန့်ထား၍၊

အစားအေသာက်တိ့ကိ

သစာ ှ င့်၎င်း၊

သတိ ပညာ ှ င့်၎င်း

ြပည့်စံ ေသာက န်ကား အဘယ်သနည်း။ ၄၆ အ ကင်က န်သည် ဤသိ ့ ပလျက်ေနသည်ကိ
အ ှ င်သည်ြပန်လာ၍ေတွ ့၏။ ထိ က န်သည် မဂလာ ှ ိ ၏။ ၄၇ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊
အ ှ င်သည် မိ မိဥစာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ထိ က န်၌ အပ်လိမ့ ်မည်။

၄၈ သိ ့မဟတ်မကား၊

အ ကင်က န်ဆိးက ငါ့အ ှ င်လာခဲ့ လိ မ့ ်မည်ဟ စိ တ်ထဲ၌ေအာက်ေမ့သည်။ ၄၉ က န်ချင်းတိ ့ကိ
ိ က်ပတ်လျက်
၅၀

ေသေသာက် ကူးေသာသတိ ့ ှ င့်တကွ

ထိ က န်မ ကည့်မေမ ာ်ေသာေန့ရက်၊

စားေသာက်လျက်ေန၏။
မ ကားမသိ ေသာအချိန်နာရီ ၌

သခင်သည်ေရာက်လာလ င်၊ ၅၁ ထိ က န်သည် ြပင်းြပစွ ာကွ ပ်မျက်ဆံ းမ၍၊ ငိ ေ ကးြခင်း၊
အံ သွ ားခဲ ကိ တ်ြခင်း ှ ိ ရာအရပ်၌ လ ို ့ဝှက်ေသာ သတိ ့ ှ င့်တကွ ေနရာချလတံ့ ။

၂၅ ထိအခါ

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်ကား၊

မဂလာေဆာင်လလင်ကိ

ခရီ းဦ း ကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ မီ းခွ က်ကိ ကိ င်ယ၍ ထွ က်သွားေသာသတိ ့သမီ းတကျိပ် ှ င့်တ၏။ ၂
ထိ သတိ ့သမီ းတိ ့တွင်

ငါးေယာက်သည်

ပညာသတိ ှ ိ က၏။

ငါးေယာက်မကား

အမိ က်ြဖစ် က၏။ ၃ မိ က်ေသာသတိ ့သည် မီ းခွ က်တိ့ကိသာယ၍ ဆီ ကိ မယ က။ ၄
ပညာသတိ ှ ိ ေသာသတိ ့မကား၊ မီ းခွ က် ှ င့်တကွ ဘး၌ပါေသာဆီ ကိလည်း ယ က၏။ ၅
မဂလာေဆာင်လလင်သည်
ငိ က်၍အိ ပ်ေပျာ် က၏။
လာ ပီ ။

မလာဘဲ ေနစဥ်၊
၆

ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါ

ထိ သတိ ့သမီ းအေပါင်းတိ ့သည်

သန်းေခါင်ယံ၌ ကည့်ပါ။
ထွ က်သွား ကကန်ဟ

မဂလာေဆာင်လလင်သည်
ေ ကးေ ကာ်လ င်၊

၇

ထိ သတိ ့သမီ းအေပါင်းတိ ့သည် ထ၍မီ းခွ က်များကိ ြပင်ဆင် က၏။ ၈ မိ က်ေသာသတိ ့က
ငါတိ ့ဆီမီးေသပါ ပီ ။
ေတာင်း က၏။

သင်တိ့
၉

ဆီ ကိအနည်းငယ်ေပးပါဟ

ပညာ ှ ိ ေသာသတိ ့ကလည်း

ဆီ မေလာက်။ ထိ ့ေ ကာင့် ဆီ ေရာင်းေသာသ

ပညာ ှ ိ ေသာသတိ ့အား

သင်တိ့အဘိ ့ ှ င့်

ငါတိ ့အဘိ ့

ှ ိ ရာသိ ့သွား၍ ကိ ယ်သံ းဘိ ့ဝယ်လ င်

သာ၍ေကာင်းသည်ဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ၁၀ ထိ သတိ ့သည် ဆီ ဝယ်သွားသည်အခိ က်တွင်
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မဂလာေဆာင်လလင်သည်လာ၍၊
လလင် ှ င့်အတ

အသင့် ှ ိ ေသာ

ပွဲ သိ့ဝင် က ပီ းလ င်

သတိ ့

သမီ းတိ ့သည်

တံ ခါးကိ ပိတ်ထား၏။

၁၁

ထိ ေနာက်

ကင်းေသာသတိ ့သမီ းတိ ့သည်လာ၍ အ ှ င်၊ အ ှ င်၊ က န်မတိ ့အား တံ ခါးကိ ဖွင့ ်ပါဟ
ေတာင်းေလ ာက် ကေသာ်၊
ငါမသိ ဟ ြပန်ေြပာေလ၏။

၁၂ အ ှ င်ကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊
၁၃ သိ ့ြဖစ်၍ လသားသည်

သင်တိ့ကိ

ကလာအံ့ ေသာေန့ရက်၊

အချိန်နာရီ ကိ သင်တိ့သည်မသိ ေသာေ ကာင့် ေစာင့် ေန ကေလာ့။

၁၄ ဥပမာကား၊

လတဦ းသည် အြခားေသာြပည်သိ့သွားမည်ဟ အ ကံ ှ ိ လျက်၊ မိ မိငယ်သားတိ ့ကိေခ ၍
မိ မိဥစာများကိ အပ်ေပး၏။ သတိ ့သည် အသီ းအသီ းအစွ မ်းသတိ ှ ိ သည်အတိ င်း၊ တဦ း၌
ေငွ အခွ က်ငါးဆယ်၊
အပ်ေပး ပီ းမှ

၁၅

တဦ း၌

အခွ က် ှ စ်ဆယ်၊

ချက်ြခင်းသွ ားေလ၏။

၁၆

တဦ း၌

အခွ က်တဆယ်ကိ

အခွ က်ငါးဆယ်ကိခံေသာသသည်

သွ ား၍ကန်သွယ်ြခင်းကိ ပသြဖင့် အြခားေသာအခွ က်ငါးဆယ်ကိ အြမတ်ရေလ၏။ ၁၇
ထိ နည်းတ အခွ က် ှ စ်ဆယ်ကိခံေသာသသည်လည်း၊ အြခားေသာအခွ က် ှ စ်ဆယ်ကိ
အြမတ်ရေလ၏။ ၁၈ အခွ က်တဆယ်ကိ ခံ ေသာသမကား၊ သွ ား၍ ေြမ၌တွ င်းတး ပီ းလ င်
အ ှ င်၏ေငွ ကိဝှက်ထားေလ၏။ ၁၉ ကာလ ကာြမင့် ပီ းမှ ထိ ငယ်သားတိ ့၏ အ ှ င်သည်လာ၍
သတိ ့ကိစာရင်းယေလ၏။

၂၀

အခွ က်ငါးဆယ်ကိ

အြခားေသာအခွ က်ငါးဆယ်ကိဆက်လျက်၊
အခွ က်ငါးဆယ်ကိ

အပ်ေပးေတာ်မ၏။

သခင်၊

ခံ ေသာသသည်ချဥ်းကပ်၍

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်၌

အြခားေသာအခွ က်ငါးဆယ်ကိ

အက ်ပ်

အြမတ်ရပါ ပီ ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၂၁ အ ှ င်ကလည်၊ သာဓ၊ သစာ ှ ိ ေသာ ငယ်သားေကာင်း။
သင်သည် အမငယ်၌သစာေစာင့်ေလ ပီ ။ များ စွ ာေသာ အမအခွ င့ ်ကိ သင်၌ငါအပ်ေပးမည်။
သင်၏သခင် ှ င့်အတ စည်းစိ မ်ကိဝင်စားေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၂၂ အခွ က် ှ စ်ဆယ်ကိ
ခံ ေသာသသည်လည်းချဥ်းကပ်၍ သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၌ အခွ က် ှ စ် ဆယ်ကိ
အပ်ေပးေတာ်မ၏။
ေလ ာက်ေလေသာ်၊

အြခားေသာအခွ က် ှ စ်ဆယ်ကိ

အက ်ပ်အြမတ်ရပါ ပီ ဟ

၂၃ အ ှ င်က၊ သာဓ သစာ ှ ိ ေသာငယ်သားေကာင်း၊ သင်သည်

အမငယ်၌သစာေစာင့်ေလ ပီ ။ များစွ ာေသာ အမအခွ င့ ်ကိ သင်၌ ငါအပ်ေပးမည်။ သင်၏
သခင် ှ င့်အတ စည်းစိ မ်ကိဝင်စားေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၄ အခွ က်တဆယ်ကိ

ခံ ေသာသသည်လည်း ချဥ်းကပ်၍ သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ခဲ ယဥ်းေသာသြဖစ် သည် ှ င့်
ကိ ယ်မစိ က်မပျိုးေသာအရပ်၌ရိ တ်၍၊ ကိ ယ်မြဖန့်မ ကဲ ေသာအရပ်၌ စသိ မ်းတတ်သည်ကိ
အက ်ပ်

သိ ၍၊

၂၅

ေ ကာက်ေသာေ ကာင့်၊

အြခားသိ ့သွား၍

ကိ ယ်ေတာ်၏

ေငွ အခွ က်တဆယ်ကိ ေြမ၌ဝှက်ထားပါ ပီ ။ ယခကိ ယ်ေတာ်၏ ဥစာ ှ ိ ပါသည်ဟ ေလ ာက်၏။
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၂၆ အ ှ င်ကလည်း၊ ဆိ းညစ်ပျင်းရိ ေသာငယ်သား၊ ငါသည် ကိ ယ်မစိ က်မပျိုးေသာအရပ်၌

ရိ တ်၍၊
၂၇

ကိ ယ်

ငါ့ေငွ ကိ

မြဖန့်မ ကဲ ေသာအရပ်၌

စသိ မ်းသည်ကိ

သင်သိသည်မှန်လ င်၊

ပွဲ စားလက်သိ့အပ်ရမည်။

ထိ သိ့အပ်လ င်

ငါြပန်လာေသာအခါ

ေငွ ရင်း ှ င့်အတိ းကိ ရ ိင်၏။ ၂၈ ထိ ့ေ ကာင့် အခွ က်တဆယ်ကိ ထိ သ၏ လက်မှ တ် က။
အခွ က်တရာ ှ ိ ေသာသကိ ေပး က။ ၂၉ အေ ကာင်းမကား၊ အ ကင်သသည်ရတတ်၏။ ထိ သ၌
ကယ်ဝြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ ေပးဦ းမည်။ အ ကင်သ သည် ဆင်းရဲ ၏။ ထိ သ၌ ှ ိ သမ ကိ ပင်
တ်လိမ့ ်မည်။ ၃၀ အသံ းမရေသာ ထိ ငယ်သားကိ ငိေ ကးြခင်း၊ အံ သွ ားခဲ ကိ တ်ြခင်း ှ ိ ရာ၊
ြပင်အရပ်ေမှာင်မိက်ထဲသိ့ ှ င် ထတ်ချလိ က် ကဟ စီ ရင်ေတာ်မ၏။ ၃၁ လသားသည်
မိ မိဘန်းအာ ေဘာ်ကိ ေဆာင်လျက်၊ သန့် ှ င်းေသာ ေကာင်းကင်တမန်များ အြခံ အရံ
တိ ့ ှ င့်တကွ ကလာေတာ်မေသာအခါ ဘန်း ှ ိ ေသာ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိ င်၍၊ ၃၂ ေ ှ ေတာ်
့
၌
လမျိုးအေပါင်းတိ ့ကိ စေဝးေစသြဖင့်၊ သိ းထိ န်းသည် သိ း ှ င့်ဆိ တ်တိ့ကိ အသီ းအြခားခွဲ ၍၊ ၃၃
သိ းတိ ့ကိ လက်ျာေတာ်ဘက်၊ ဆိ တ်တိ့ကိ လက်ဝဲေတာ်ဘက်၌ ထားေတာ်မလတံ့ ။ ၃၄ ထိ အခါ
လက်ျာေတာ်ဘက်၌ ှ ိ ေသာ သတိ ့အား မင်း ကီ းက၊ ငါ့ခမည်းေတာ်ထံ ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ
ခံ ေသာသတိ ့၊ ကမာဦ းကပင် သင်တိ့အဘိ ့ ြပင်ဆင်ေသာ ိင်ငံကိ လာ၍ အေမွ ခံ ကေလာ့။ ၃၅
အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် မွ တ်သိပ်ေသာအခါ သင်တိ့သည် ေက း က၏။ ငါသည်
ေရငတ်ေသာအခါ သင်တိ့သည် ေသာက်ဘိ့ေပး က၏။ ငါသည် ဧည့်သည်ြဖစ်ေသာအခါ
သင်တိ့သည် ဧည့်သည်ြဖစ်ေသာအခါ သင်တိ့သည် ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပ က၏။ ၃၆ ငါသည်
အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ေသာအခါ သင်တိ့သည် အဝတ် ှ င့်ဖံ းလမ်း က၏။ ငါသည် အနာ ေရာဂါ
စွဲ ေသာအခါ

သင်တိ့သည် ကည့် ပစ က၏။

ငါသည်

ေထာင်ထဲမှာေနရေသာအခါ

သင်တိ့သည် ငါ့ထံသိ ့လာ က၏ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၇ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့က၊ သခင်၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် မွ တ်သိပ်ေတာ်မသည်ကိ အဘယ်အခါ၌ အက ်ပ် တိ ့သည်ြမင်၍
ကိ ယ်ေတာ်ကိ လပ်ေက းပါသနည်း။ ေရငတ်ေတာ်မသည်ကိ အဘယ်အခါ၌ အက ်ပ်တိ့သည်
ြမင်၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေသာက်ဘိ့ေပးပါသနည်း။

၃၈ ဧည့်သည်ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ

အဘယ်အခါ၌ အက ်ပ်တိ့သည်ြမင်၍ ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ကိ ယ်ေတာ် အား ပပါသနည်း။
အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ေတာ်မသည်ကိ
ကိ ယ်ေတာ်

ကိ

အဘယ်အခါ၌

အဝတ် ှ င့်ဖံ းလမ်းပါသနည်း။

ေထာင်ထဲမှာ

ေနေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊

အထံ ေတာ်သိ့

ေရာက်ပါသနည်းဟ

၃၉

အဘယ်အခါ၌

အက ်ပ်တိ့သည်ြမင်၍
အနာစွဲ ေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊
အက ်ပ်တိ့သည်

ြပန်၍ေလ ာက် ကေသာ်၊

၄၀

ြမင်၍

မင်း ကီ းက၊

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ဤသတည်းဟေသာ ငါ့ညီတိ့တွင် အငယ်ဆံ းေသာ
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သတေယာက်အား ပ ကသမ တိ ့ကိ ငါ့အား ပ က ပီ ဟ ြပန်၍မိ န့်ေတာ်မလတံ့ ။ ၄၁ ထိ အခါ
လက်ဝဲေတာ်ဘက်၌ ှ ိ ေသာသတိ ့အား မင်း ကီ းက၊ ကျိန်ြခင်းကိ ခံ ရေသာသတိ ့၊ မာရန်နတ် ှ င့်
သ၏တမန်တိ့အဘိ ့ ြပင်ဆင်ေသာထာဝရမီ းထဲ သိ့ ငါ့ထံမှ ခွ ာသွ ား ကေလာ့။ (aiōnios g166) ၄၂
အေ ကာင်းမကား၊

ငါသည်

မွ တ်သိပ်ေသာအခါ

သင်တိ့သည်မေက း၊

ငါသည်

ေရငတ်ေသာအခါ သင် တိ ့သည် ေသာက်ဘိ့မေပး။ ၄၃ ငါသည် ဧည့်သည်ြဖစ်ေသာအခါ
သင်တိ့သည် ဧည့်သည်ဝတ်ကိမ ပ။ ငါသည် အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ေသာအခါ သင်တိ့သည်
အဝတ် ှ င့်မဖံ းမလမ်း။ ငါသည်

အနာေရာဂါစွဲ ေသာအခါ၌၎င်း၊ ေထာင်ထဲမှာ ေနရ

ေသာအခါ၌၎င်း၊ သင်တိ့သည် မ ကည့် မ ပစ ကဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၄၄ ထိ သတိ ့က၊ သခင်၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် မွ တ်သိပ်ေတာ်မြခင်း၊ ေရငတ်ေတာ်မြခင်း၊ ဧည့်သည်ြဖစ်ေတာ်မ ြခင်း၊
အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ေတာ်မြခင်း၊ အနာစွဲ ေတာ်မြခင်း၊ ေထာင်ထဲမှာေနေတာ်မြခင်းတိ ့ကိ
အက ်ပ်တိ့ သည် အဘယ်အခါ၌ြမင်၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ မ ပစမလပ်ေက းဘဲ ေနပါသနည်းဟ
ြပန်၍ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၄၅ မင်း ကီ းက၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ဤသတိ ့တွင်
အငယ်ဆံ းေသာသတေယာက်အား မ ပသမ တိ ့ကိ ငါ့အား မ ပ က ပီ ဟ ြပန်၍မိ န့်ေတာ်မလတံ့ ။
၄၆

ထိ သတိ ့သည်

ထာဝရအြပစ်ဒဏ်ခံရာသိ ့၎င်း၊

ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့မကား၊

ထာဝရအသက် ှ င်ရာ သိ ့၎င်း သွ ားရ ကလတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166)

၂၆ ထိေဒသနာေတာ် ှ ိသမ တိ့ကိ

ေယ သည် အကန်အစင်ေဟာေတာ်မ ပီ းလ င်၊

တပည့်ေတာ်တိ့အား၊ ၂ ှ စ်ရက်လွန်မှပသခါပွဲ ေန့ေရာက်မည်ကိ သင်တိ့သိ က၏။
ထိ အခါ လသားကိ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃ ထိ အခါ

ိ က် သတ်ေစြခင်းငှ ါ အပ် ှ ံ ကလိ မ့ ်မည်ဟ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းကျမ်း ပဆရာတိ ့ ှ င့် လတိ ့တွင်

အ ကီ းအကဲ ြဖစ်ေသာသတိ ့သည်၊ ကယာဖအမည် ှ ိ ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း၏ အိ မ်ဦး၌
စည်းေဝး က ပီ းလ င်၊
တိ င်ပင် က၏။

၄ ေယ ကိ ပရိ ယာယ်အားြဖင့် ဘမ်းဆီ း၍ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ

၅ သိ ့ေသာ်လည်း လများတိ ့သည်

န်းရင်းခတ်ြဖစ်မည်ကိစိးရိ မ်၍

ပွဲ ေန့တွင်မ ပ ှ င့်ဦ းဟ ေြပာဆိ က၏။ ၆ ေဗသနိ ွာတွ င် ှ ိ မန်အမည် ှ ိ ေသာလ ၏ အိ မ်၌
ေယ

ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

၇

မိ န်းမတေယာက်သည်

အဘိ းများစွ ာထိ က်ေသာ

ဆီ ေမးေကျာက်ြဖူခွ က်တလံ းကိ အထံ ေတာ်သိ့ ယခဲ့ ၍၊ စားပွဲ နားမှာ ေလျာင်းေတာ်မေသာ
ကိ ယ်ေတာ်၏ေခါင်းေပ ၌ သွ န်းေလာင်းေလ၏။

၈ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ြမင်လ င်

ေဒါသစိ တ် ှ ိ သည်ြဖစ်၍ အဘယ်ေ ကာင့် အကျိုးမဲ့ ဆံ းေစသနည်း။

၉ ထိ ဆီေမးကိ

အဘိ းများစွ ာ ှ င့်ေရာင်း၍ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့အား ေပးစရာေကာင်းသည်ဟဆိ က၏။ ၁၀
ေယ သည်

မဿဲ

သိ ေတာ်မလ င်

ထိ မိန်းမကိ

အဘယ်ေ ကာင့်ေ ှ ာင့် ှ က် ကသနည်း။
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သသည် ငါ၌ ေကာင်း ေသာအမကိ ပ ပီ ။
အစဥ် ှ ိ က၏။

ငါမကား

၁၁ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့သည် သင်တိ့၌

သင်တိ့၌အစဥ် ှ ိ သည်မဟတ်။

၁၂

ဤဆီ ေမးကိ

ငါ့ကိယ်အေပ ၌ သွ န်းေလာင်းသည်မှာ ငါ့အေလာင်းကိ သ ဂဟ်မည်ဟ ြပင်ဆင်ြခင်းငှ ါ
ပသတည်း။

၁၃

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

ေဟာေသာအရပ်ရပ်တိ့၌

ဤမိ န်းမကိ

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

ေအာက်ေမ့စရာဘိ ့

ေြမတြပင်လံ းတွ င်
သ ပေသာဤအမကိ

ကားေြပာရ ကလတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိ အခါ တပည့်ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်ေသာ
ယဒ ှ ကာ တ်သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ထံ သိ ့သွား၍၊ ၁၅ အက ်ပ်သည် ေယ ကိ
ကိ ယ်ေတာ်တိ့လက်သိ့အပ်လ င် အဘယ်မ ေလာက်ေပးပါမည်နည်းဟ ေလ ာက်ေသာ်၊
ထိ သတိ ့က

ေငွ အကျပ်သံ းဆယ်ေပးမည်ဟ

ဝန်ခံ က၏။

၁၆

ထိ အခါမှစ၍

ကိ ယ်ေတာ်ကိအပ်ြခင်းငှ ါ အဆင်သင့်ေသာအချိန်ကာလကိ ှ ာ ကံ လျက်ေန၏။ ၁၇ အဇမပွဲ
ပဌမေန့၌ တပည့်ေတာ်တိ့သည် အထံ ေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ပသခါပွဲ ကိ စား
ေတာ်မဘိ ့ရာ အဘယ်အရပ်၌ အက ်ပ်တိ့သည် ြပင်ဆင်ေစြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ေတာ်မသနည်းဟ
ေမး ကေသာ်၊

၁၈

ကိ ယ်ေတာ်က၊

မိ တ
့ ွ င်

ဤမည်ေသာသ၏အိ မ်သိ့သွား က၊

ဆရာမှာလိ က်သည်ကား၊ ငါ့အချိန်နီး ပီ ။ သင့်အိ မ်၌ ငါ့တပည့်တိ ့ ှ င့်တကွ ပသခါပွဲ ကိ
ငါခံ မည်ဟ ထိ သကိ ေြပာ ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၉ တပည့်ေတာ်တိ့သည်

စီ ရင်ေတာ်မသည်အတိ င်း ပ၍ ပသခါပွဲ ကိ ြပင်ဆင် က၏။ ၂၀ ညဦ းယံ အချိန်ေရာက်မှ
တပည့်ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးတိ ့ ှ င့်အတ စားပွဲ ၌ ေလျာင်းေတာ်မ၏။ ၂၁ စား၍ေန ကစဥ်
ကိ ယ်ေတာ်က၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့တွင် တစံ တေယာက်ေသာသသည် ငါ့ကိ
အပ် ှ ံ လိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၂၂ တပည့်ေတာ်တိ့သည် အလွ န်ဝမ်းနည်း၍ သခင်၊
အက ်ပ်ေလာဟ အသီ းအသီ းေမးေလ ာက် က၏။ ၂၃ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း ငါ ှ င့်အတ
ပကန်တွင် လက် ိက်ေသာသသည် ငါ့ကိ အပ် ှ ံ လိ မ့ ်မည်။ ၂၄ ကျမ်းစာလာသည်အတိ င်း
လသားသည်သွားရမည်။ သိ ့ေသာ်လည်း လသားကိ အပ် ှ ံ ေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ ၏။
ထိ သသည် ဘွ ားြမင်ြခင်းကိ မခံ ရလ င် အေနသာ၍ေကာင်းသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၅
ကိ ယ်ေတာ်ကိ အပ် ှ ံ မည့်သယဒ ှ ကာ တ် ကလည်း၊ အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်ေလာဟ
ေမးေလ ာက် လ င်၊ သင်ဆိသည့်အတိ င်းမှန်သည်ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၂၆ ထိ အခါ
စားလျက်ေန ကစဥ်တွင်၊ ေယ သည် မန့်ကိယ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွ မ်း ပီ းမှ မန့်ကိဖဲ့၍၊
ဤမန့်ကား ငါ၏ကိ ယ်ြဖစ်၏။ ယ၍စား ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မလျက်၊ တပည့်ေတာ်တိ့အား
ေပးေတာ်မ၏။ ၂၇ ခွ က်ကိလည်းယ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွ မ်း ပီ းမှ သတိ ့အားေပးေတာ်မ၍
သင်တိ့ ှ ိ သမ သည် ေသာက် ကေလာ့။ ၂၈ ဤခွ က်ကား ပဋိ ညာဥ်တရားသစ် ှ င့်ဆိ င်၍

မဿဲ
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လများတိ ့၏အြပစ်ကိလွတ်ေစြခင်းငှ ါ

သွ န်းေသာ

ငါ၏

အေသွ းြဖစ်၏။

၂၉

ငါဆိ သည်ကား၊ ဤစပျစ်ရည်မျိုးအသစ်ကိ ငါ့ခမည်းေတာ်၏ ိင်ငံ၌ သင်တိ့ ှ င့်အတ
ငါမေသာက်မှီ ေန့တိင်ေအာင် ယခမှစ၍တဖန် ငါမေသာက်ရဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၀

ထိ ့ေနာက် သီ ချင်းဆိ က ပီ းမှ သံ လွ င်ေတာင်သိ့ ထွ က်သွား က၏။

၃၁ ထိ အခါ

ေယ ကလည်း၊

သိ းတိ ့သည်

ကွဲ လွင့ ်ရ က

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊

သိ းထိ န်းကိ ငါ ိ က်သတ်၍

လိ မ့ ်မည်ဟ ေရးထားသည် ှ င့်အညီ ၊ ယေန့ညဥ့်တွ င် သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်

ငါ့ေ ကာင့်စိ တ်ပျက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၂ သိ ့ေသာ်လည်း ငါသည်ထေြမာက် ပီ းမှ သင်တိ့ေ ှ ့
ဂါလိ လဲြပည်သိ့သွားမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေသာ်၊

၃၃ ေပတ က၊ ဤသ ှ ိ သမ တိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ေ ကာင့်စိ တ်ပျက် ကေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်သည် စိ တ် အလ င်းမပျက်ပါဟ
ေလ ာက်ေလ၏။ ၃၄ ေယ ကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ယေန့ညဥ့်တွ င် ကက်မတွ န်မှီ
သင်သည်သံ း ကိ မ်ေြမာက်ေအာင် ငါ့ကိ ြငင်းပယ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၅ ေပတ က၊
ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်တကွ ေသရေသာ်လည်း အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်ကိ မြငင်းမပယ်ပါဟ
ေလ ာက်ြပန်၏။ တပည့်ေတာ်အေပါင်းတိ ့သည်လည်း ထိ နည်းတေလ ာက် က၏။
ထိ အခါ

ေယ သည်

သတိ ့ ှ င့်အတ

ေဂသေ ှ မန်အရပ်သိ့

၃၆

ေရာက်ေတာ်မလ င်၊

ငါသည် ဟိ အရပ်သိ့ သွ ား၍ ဆေတာင်းစဥ်တွင် ဤအရပ်၌ ထိ င်ေန ကေလာ့ဟ
တပည့်ေတာ်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ၃၇ ေပတ ှ င့် ေဇေဗဒဲ၏သား ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ
ေခ သွ ား၍၊ ှ လံ းေသာစိ တ်ပပန်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေတာ် မ၏။

၃၈ ထိ အခါ ေယ က၊

ငါသည် ေသေလာက်ေအာင် စိ တ် ှ လံ းအလွ န် ိ းငယ်ြခင်း ှ ိ ၏။ ဤအရပ်၌ ငါ ှ င့်
အတေစာင့်၍
၃၉

ထိ မှ

ေန ကေလာ့ဟ

တပည့်ေတာ်သံ းေယာက်တိ့အား

အနည်းငယ်လွန်ြပန်လ င်

အက ်ပ်ကိလွန်သွား ိင်လ င်

ြပပ်ဝပ်၍အက ်ပ်အဘ၊
လွ န်သွားပါေစေသာ။

အက ်ပ်အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း

မြဖစ်ပါေစ ှ င့်။

မိ န့်ေတာ်မ၏။
ဤခွ က်သည်
သိ ့ေသာ်လည်း

ကိ ယ်ေတာ်အလိ ှ ိ သည်

အတိ င်း

ြဖစ်ပါေစေသာဟ ဆေတာင်းေတာ်မ၏။ ၄၀ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ြပန်၍ သတိ ့သည်
အိ ပ်ေပျာ်လျက်ေန ကသည်ကိ

ေတွ ့ေတာ်မလ င်၊

သင်တိ့

ငါ ှ င့်အတေစာင့်၍ေနြခင်းငှ ါ ဤသိ ့မစွ မ်း ိင်သေလာ။
ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း

သည်

တနာရီ ခန့်မ

၄၁ စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့်

ဆေတာင်းလျက်ေစာင့်ေန ကေလာ့။

စိ တ်ဝိညာဥ်

ကား

ေစတနာ ှ ိ ြငားေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်မကား အားနည်းသည်ဟ ေပတ အား မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ၄၂
တဖန်သွား၍ အက ်ပ်အဘ၊ ဤခွ က်ကိအက ်ပ်မေသာက်ဘဲ လွ န်၍မသွ ားရလ င်
ကိ ယ်ေတာ်
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၄၃

ထိ ေနာက်တပည့်ေတာ်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့လာ၍
တဖန်အိပ်ေပျာ်လျက် ေန က

သတိ ့သည်

မျက်စိေလးလံ သြဖင့်

သည်ကိေတွ ့ေတာ်မလ င်၊

၄၄ သတိ ့ကိထားခဲ့ ၍

တဖန်သွား ပီ းလ င် ေ ှ ့ မက်ဆိသည်နည်းတ သံ း ကိ မ်ေြမာက်ေအာင် ဆေတာင်း ေတာ်မ၏။
၄၅ ထိ ေနာက် တပည့်ေတာ်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ြပန်လာလ င် ယခအိ ပ်ေပျာ်၍ ငိ မ်ဝပ်စွာေန ကေလာ့။

လသားကိ ဆိ းေသာသတိ ့လက်သိ့ အပ် ှ ံ ရေသာအချိန်ေရာက်လာ ပီ ။ ၄၆ ထ က၊ ငါတိ ့သည်
သွ ား ကကန်အ့ံ ။
၄၇

ထိ သိ့

ငါ့ကိ

အပ် ှ ံ ေသာသသည်

မိ န့်ေတာ်မစဥ်တွင်ပင်

ေရာက်လာ ပီ ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

တပည့်ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်ေသာ

ယဒ ှ ကာ တ်လာ၏။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့် လတိ ့တွင်အ ကီ းအကဲ ြဖစ်ေသာသများ
ေစလတ်ေသာလအစအေဝးအေပါင်း တိ ့ သည် ထား ှ င့် ဒတ်များကိ ကိ င်လျက်ပါ က၏။
၄၈

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

အပ် ှ ံ ေသာသက၊

ငါနမ်းေသာသသည်

သ့ကိဘမ်း ကဟ ထိ သတိ ့အား အမှတ်ေပးခဲ့ သည်အတိ င်း၊

ေယ ပင်ြဖစ်၏။

၄၉ ကိ ယ်ေတာ်ရင်းသိ ့

ချက်ြခင်းချဥ်းကပ်၍ အ ှ င်ဘရား၊ မဂလာ ှ ိ ပါေစေသာဟ ဆိ လျက်နမ်းေလ၏။
ေယ ကလည်း၊

အေဆွ ၊

ထိ သများတိ ့သည်

လာ၍

ေယ

အဘယ်အခင်း ှ ိ ၍
ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ှ င့်ပါေသာသတေယာက်သည်

၅၀

လာသနည်းဟေမးေတာ်မ ပီ းမှ၊

ဆွဲ ကိင်ဘမ်းဆီ း က၏။

လက်ကိဆန့်၍

၅၁

ထိ အခါ

ထားကိ ဆွဲထတ် ပီ းလ င်

ယဇ် ပေရာဟိ တ် မင်း၏ က န်တေယာက်ကိခတ်သြဖင့် နား ွက်ြပတ်ေလ၏။

၅၂

ေယ ကလည်း သင့်ထားကိ သ့ေနရာ၌ြပန်ထားေလာ့။ ထားကိ ကိင်ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည်
ထားြဖင့် ဆံ းြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၅၃ ယခပင် ငါ့အဘကိ ငါေတာင်း ိင်သည်ကိ၎င်း၊
ေတာင်းလ င်

ေကာင်းကင်တမန် ှ စ်တပ်မက

ငါ့ထံသိ ့

ေစလတ်ေတာ်မမည်ကိ၎င်း၊

သင်သည်မထင်သေလာ။ ၅၄ သိ ့ြဖစ်လ င် ဤသိ ့ေသာ အမအရာတိ ့သည်ြဖစ်ရမည်ဟေသာ
ကျမ်းစာချက်သည် အဘယ်သိ့ြပည့်စံ အံ့ နည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅၅ ထိ အခါ ေယ က၊
သင်တိ့သည် ထားြပကိ ဘမ်းသကဲ့ သိ ့ ငါ့ကိဘမ်းအံ့ ေသာငှ ါ ထား ှ င့်ဒတ်များကိ လက်စွဲလျက်
လာ ကသည်တကား။ ငါသည် ဗိ မာန်ေတာ်၌ ေန့တိင်းဆံ းမ သဝါဒေပးလျက် သင်တိ့အလယ်၌
ထိ င်ေနစဥ်အခါ၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ မဘမ်းဆီ း က။

၅၆ ထိ အေ ကာင်းအရာမကား၊

အနာဂတိ ကျမ်းစာ ြပည့်စံ မည်အေ ကာင်းတည်းဟ လအစအေဝးတိ ့ကိ မိ န့် ေတာ်မ၏။
ထိ အခါ တပည့်ေတာ်အေပါင်းတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ စွ န့်ပစ်၍ေြပး က၏။

၅၇

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဘမ်းဆီ းေသာသတိ ့သည် ကျမ်း ပဆရာ၊ လအ ကီ းအကဲ များစည်းေဝးရာ
ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်မင်း ကယာဖထံ သိ ့ ေဆာင်သွား က၏။

၅၈ ေပတ သည်လည်း၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း၏ အိ မ်ဦးတိ င်ေအာင်ကိယ်ေတာ် ှ င့် ေဝးစွ ာလိ က်၍ အတွ င်း သိ ့
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ဝင် ပီ းလ င်၊ ထိ အမ၏ အဆံ းကိ သိြမင်ြခင်းငှ ါ မင်းလလင်တိ့ ှ င့်အတ ထိ င်ေန၏။ ၅၉
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့်

လအ ကီ းအကဲ ၊

လတ်အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့သည်

ေယ ကိ သတ်ရမည် အ ေ ကာင်းမမှန်ေသာသက်ေသကိ ှ ာေသာ်လည်းမေတွ ့ က။ ၆၀
မမှန်ေသာသက်ေသခံ အများ လာေသာ်လည်း သက်ေသကိ မေတွ ့ က။ ေနာက်ဆံ း၌ မမှန်ေသာ
သက် ေသခံ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် လာ၍၊ ၆၁ ဤသက ငါသည် ဘရားသခင်၏ဗိ မာန်ေတာ်ကိ
ဖိ ဖျက်၍ သံ းရက်အတွ င်းတွ င် တည်ေဆာက် ိင် သည်ဟ ေြပာပါသည်ဟ သက်ေသခံ က၏။
၆၂

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းသည်

ဤသတိ ့သည်

အဘယ်သိ့

ထ၍၊

သင်သည်

တခွ န်းမ ြပန်၍မေြပာသေလာ။

သက်ေသခံ သနည်းဟဆိ လ င်၊

၆၃

ေယ သည်

တိ တ်ဆိတ်စွာေနေတာ်မ၏။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းကလည်း သင်သည် ခရစ်ေတာ်တည်း
ဟေသာ ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်သည် မမှန်သည်ကိ ငါတိ ့အား ေြပာေစြခင်းငှ ါ၊
အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ ငါတိ င်တည်၍ သင့်ကိ ကျိန်ဆိေစ၏ဟ ဆိ လ င်၊ ၆၄
ေယ က၊ သင်ဆိသည့်အတိ င်းမှန်၏။ ထိ မ မက ငါဆိ သည်ကား၊ ေနာင်ကာလ၌ လသားသည်
တန်ခိး

ေတာ်၏လက်ျာဘက်၌

ထိ င်လျက်

သင်တိ့ ြမင်ရ ကလတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

မိ ဃ်းတိ မ်ကိစီး၍

ကလာသည်ကိ

၆၅ ထိ အခါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းသည်

မိ မိအဝတ်ကိဆတ်လျက် ဤသသည်ဘရားကိ လွ န်ကျူး၍ ေြပာ ေသာစကားကိ ယခပင်
သင်တိ့ ကားရ ပီ ။ ၆၆ အဘယ်သိ့ ထင်မှတ် ကသနည်းဟ ေမးြမန်းလ င်၊ ထိ သတိ ့က
ဤသသည် အေသခံ ထိ က်ေပ၏ဟ ြပန် ၍ စီ ရင် က၏။ ၆၇ ထိ အခါ မျက် ှ ာေတာ်ကိ
တံ ေထွ း ှ င့် ေထွ း က၏။ လက်သီး ှ င့် ထိ း က၏။ ၆၈ အချို ့တိ့သည်လည်း ပါးေတာ်ကိ
လက် ှ င့်ပတ်၍၊ အချင်းခရစ်ေတာ်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အဘယ်သပတ် သည်ကိ ပေရာဖက် ပ၍
ေဟာေတာ်မပါဟဆိ က၏။ ၆၉ ေပတ သည် ြပင်မှာအိ မ်ဦး၌ထိ င်ေနစဥ်၊ အေစအပါး
မိ န်းမတေယာက်သည် သ ှ ိ ရာသိ ့လာ၍ သင် သည်လည်း ဂါလိ လဲလ ေယ

ှ င့်

ေပါင်းေတာ်ေသာသြဖစ်သည်ဟ ဆိ လ င်၊ ၇၀ ေပတ က သင်ေြပာေသာအရာကိ ငါမသိ ဟ
လအေပါင်းတိ ့ေ ှ ့၌ ြငင်းခံ ေလ၏။ ၇၁ ထိ ့ေနာက် ေပတ သည် အိ မ်ဦးေ ှ သိ
့ ့ ထွ က် ပီ းမှ
အြခားေသာမိ န်းမသည် သ့ကိြမင်၍ ထိ အရပ်၌
နာဇရက် မိ သ
့ ားေယ

ှ ိ ေသာ သတိ ့အား၊ ဤသလည်း

ှ င့်ေပါင်းေဘာ်ေသာသြဖစ်သည်ဟ ဆိ လ င်၊ ၇၂ ေပတ က၊ ထိ သကိ

ငါမသိ ဟ ကျိန်ဆိလျက် တဖန်ြငင်းခံ ြပန်၏။ ၇၃ ထိ ့ေနာက် များမ ကာ ထိ အရပ်၌ရပ်ေနေသာ
သတိ ့သည် ေပတ အနီးသိ ့လာ၍၊ အကယ်စင်စစ် သင်သည်လည်း ထိ သတိ ့အဝင်ြဖစ်၏။
သင့်စကားသည် သင့်အေ ကာင်းကိ ထင် ှ ားေစ၏ဟ ဆိ ကလ င်၊ ၇၄ ေပတ က၊ ထိ သကိ
ငါမသိ ဟ ဓိ ာန် ပ၍ ကျိန်ဆိ၏။ ထိ ခဏချင်းတွ င် ကက်တွန်ေလ၏။ ၇၅ ေယ က၊
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ကက်မတွ န်မှီ သင်သည် သံ း ကိ မ်ေြမာက်ေအာင် ငါ့ကိ ြငင်းပယ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ ေသာ
စကားကိ ေပတ သည် သတိ ရသြဖင့် ြပင်သိ့ထွက်၍ ြပင်းစွ ာငိ ေ ကးေလ၏။

၂၇ နံ နက်အချိန်ေရာက်လ င်၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့်

လတိ ့တွင်

အ ကီ းအကဲ ြဖစ်ေသာသအေပါင်း တိ ့သည် ေယ ကိ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ တိ င်ပင်၍၊

၂

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချည်ေ ှ ာင် ပီ းလ င် မိ ဝ့ န်မင်း ပ ိပိလတ်ထံသိ ့ ေဆာင်သွား၍ အပ်လိက် က၏။
၃ ထိ အခါ ကိ ယ်ေတာ်ကိအပ် ှ ံ ေသာ ယဒ ှ ကာ တ်သည် ကိ ယ်ေတာ်၌ ေသြပစ်ကိ

စီ ရင် ကသည်ကိ သိ ြမင်လ င်၊ ေနာင်တရ၍ ေငွ သံ းဆယ်ကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊
လအ ကီ းအကဲ တိ့၌

ြပန်ေပး၍၊

အက ်ပ်ြပစ်မှားပါ ပီ ။

၄

အြပစ်မ ှ ိ ေသာသ၏

အေသွ းကိ အပ်မိပါ ပီ ဟ ဆိ ၏။ ထိ သတိ ့ကလည်း ငါတိ ့ ှ င့် အဘယ်သိ့ ဆိ င်သနည်း။
ကိ ယ်အမကိ ကိ ယ် ကည့်ေလာ့ဟ ဆိ ကေသာ်၊ ၅ သသည် ထိ ေငွ ကိ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ပစ်ချခဲ့ ၍
အြခားသိ ့သွား ပီ းလ င် လည် ကိ းတပ်၍ ေသေလ၏။ ၆ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့သည်
ထိ ေငွ ကိ ယ၍ အေသွ း၏အဘိ းြဖစ်၏။ ဘ ာေတာ်၌ မသွ င်းအပ်ဟ ေြပာဆိ ၊ ၇ တိ င်ပင် ပီ းမှ၊
အိ းထိ န်းသမား၏ ေြမအကွ က်ကိ တပါးအမျိုးသားတိ ့၏သချုင်းြဖစ်ေစဘိ ့ရာ ထိ ေငွ ှ င့်
ဝယ် က၏။ ၈ ထိ အေ ကာင်းကိ အစွဲ ပ၍ ယခတိ င်ေအာင် ထိ ေြမအကွ က်ကိ ေသွ းေြမဟ
ေခ တွ င် က၏။

၉

ပေရာဖက်ေယရမိ ေဟာသည်ကား၊

ဣသေရလလတိ ့သည်

အဘိ းြပက်ေသာသ၏ ကိ ယ်ဘိးေငွ သံ း ဆယ်ကိ သတိ ့သည် ယ၍ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ
မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ၁၀ အိ းထိ န်းသမား၏ေြမအကွ က်ကိ ဝယ် က၏ဟေသာ
စကားသည်ထိအခါြပည့်စံ ြခင်းသိ ့

ေရာက်ေလ၏။

မိ ဝ့ န်မင်းေ ှ သိ
့ ့ေရာက်ေတာ်မသည် ှ ိ ေသာ်

၁၁

မိ ဝ့ န်မင်းက၊ သင်သည်

ေယ သည်
ယဒ ှ င်ဘရင်

မှန်သေလာဟ ေမးလ င်၊ ေယ က၊ မင်း ကီ းေမးသည်အတိ င်း မှန်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့် လအ ကီ းအကဲ တိ့သည် အြပစ်တင် ကေသာ် တခွ န်းကိ မ
ြပန်ေတာ်မမ၊

၁၃

ပိ လတ်မင်းကလည်း၊

သင့်တဘက်၌

အဘယ်မ ေလာက်

သက်ေသခံ ကသည်ကိ သင်မ ကားသေလာဟ ေြပာဆိ ေသာ်လည်း၊ ၁၄ စကားတခွ န်းကိ မ
ြပန်ေတာ်မမသည်ကိ မိ ဝ့ န်မင်းသည် အလွ န်အံ သေလ၏။ ၁၅ ထိ ပွဲ၌ မိ ဝ့ န်မင်းသည်
အကျဥ်းထားေသာသတိ ့တွင်၊
လတ် မဲ ထံ းစံ ှ ိ ၏။

လများတိ ့

အလိ ှ ိ ေသာသတေယာက်ေယာက်

ကိ

၁၆ ထိ အခါ အကျဥ်းထားေသာသတိ ့တွင် ဗာရဗအမည် ှ ိ ေသာ

ေကျာ်ေစာေသာသတေယာက် ှ ိ ၏။ ၁၇ လများ စည်းေဝး ကသည် ှ ိ ေသာ်၊ ပိ လတ်မင်းက၊
သင်တိ့သည်

အဘယ်သကိ

လတ်ေစချင်သနည်း။

ဗာရဗကိ လတ်ေစချင်သေလာ။

ခရစ်ဟေခ ေဝ ေသာ ေယ ကိ လတ်ေစချင်သေလာဟ လများတိ ့အား ေမး ေလ၏။ ၁၈
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အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့ ေမးသနည်းဟမကား၊ ထိ သတိ ့သည် မနာလိ ေသာစိ တ် ှ င့် ေယ ကိ
အပ် ှ ံ ေ ကာင်းကိ ပိ လတ်မင်းသိ ၏။ ၁၉ ထိ မှတပါး တရားပလင်ေပ မှာ ထိ င်စဥ်တွင်၊
မိ မိခင်ပွန်းသည်
အဘယ်သိ့မ

လလင်တေယာက်ကိ
မ ပပါ ှ င့်။

ယေန့ပင်

ြပင်းစွ ာခံ ရ ပါ ပီ ဟ မှာလိ က်၏။

ေစလတ်၍၊
က န်မသည်

ထိ

ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ

ထိ သေ ကာင့်

၂၀ လအစအေဝးတိ ့သည်

အိ ပ်မက်၌

ဗာရဗကိ ေတာင်း၍

ေယ ကိ သတ်ေစြခင်းငှ ါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့် လ အ ကီ းအကဲ တိ့သည် လများကိ
တိ က်တွန်းေသွ းေဆာင် က၏။ ၂၁ ထိ ့ေ ကာင့် မိ ဝ့ န်မင်းသည်၊ ဤသ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင်
သင်တိ့သည်အဘယ်သကိ လတ်ေစချင်သနည်း ဟ လများကိ တဖန်ေမးေသာအခါ၊ ဗာရဗကိ
လတ်ေစချင်ပါသည်ဟ ေလ ာက် က၏။ ၂၂ ပိ လတ်မင်းကလည်း၊ သိ ့ြဖစ်လ င် ခရစ်ဟ
ေခ ေဝ ေသာ ေယ ကိ အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်းဟ ေမးြပန်ေသာ်၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့က၊
သသည်

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ိ က်ထားြခင်းကိ

ခံ ပါေလေစဟ ဆိ က၏။

၂၃

မိ ဝ့ န်မင်းကလည်း အဘယ်ေ ကာင့်နည်း။ အဘယ်အြပစ်ကိ ပဘိ သနည်းဟေမးလ င်၊
ထိ သသည် လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ
သာ၍ဟစ် က၏။

ပိ လတ်မင်းသည်

၂၄

ပ ကသည်ကိြမင်လ င်၊
ဤေြဖာင့်မတ်ေသာ

ိ က်ထားြခင်းကိ ခံ ပါေလေစဟ လများတိ ့သည်

ေရကိ ယ၍

လများ

သ၏အေသွ း ှ င့်ငါသည်

ကည့် ကေလာ့ဟ ဆိ ၏။

မိ မိမ ိင်၊

လများသာ၍ န်းရင်းခတ်မ

ေ ှ တွ
့ င်
ကင်း ှ င်း၏။

၂၅ ထိ လအေပါင်းတိ ့က

မိ မိလက်ကိေဆးလျက်၊
ဤအမကိ

သင်တိ့

သ၏အေသွ းသည် ငါတိ ့၏

ေခါင်းေပ ၌၎င်း တည် ှ ိ ပါေစဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ၂၆ ပိ လတ်မင်းသည်လည်း ဗာရဗကိ
လများတိ ့အား လတ်ေလ၏။ ေယ ကိ ကား

ိ က် ပီ းလ င်

လက်ဝါး ကပ်တိင်မှာ

သတ်ေစြခင်းငှ ါ အပ်လိက်ေလ၏။ ၂၇ ထိ အခါ မိ ဝ့ န်မင်း၏ စစ်သရဲ တိ့သည် ေယ ကိ
အိ မ်ေတာ်ဦးသိ ့ေဆာင်သွား၍ စစ်သရဲ တတပ်လံ းကိ အထံ ေတာ်၌ စ ံ းေစ ပီ းမှ၊

၂၈

အဝတ်ေတာ်ကိ ခ တ်၍ နီေသာဝတ်လံ ကိ ခံ ေစ က၏။ ၂၉ ဆးပင် ှ င့်ရက်ေသာဦ းရစ်ကိ
ေခါင်းေတာ်၌တင် က၏။ ကျူတလံ းကိ လည်း လက်ျာလက်ေတာ် ှ င့် ကိ င် ေစ ပီ းလ င်
ေ ှ ေတာ်
့
မှာဒးေထာက်လျက် ယဒ ှ င်ဘရင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် မဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ၍
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပက်ယယ် ပ က၏။ ၃၀ ကိ ယ်ေတာ်ကိ တံ ေတွ း ှ င့်ေထွ း က၏။ ကျူလံ းကိ ယ၍
ေခါင်းေတာ်ကိ

ိ က် က၏။

၃၁ ထိ သိ့ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပက်ယယ် ပသည်ေနာက်၊

မင်းဝတ်လံ ကိ ခ တ်၍ အဝတ်ေတာ်ကိ ဝတ်ြပန်ေစ ပီ း လ င် လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ
ိ က်ထားြခင်းငှ ါ ထတ်သွား က၏။ ၃၂ သွ ား ကစဥ်တွင် ှ ိ မန်အမည် ှ ိ ေသာ ကေရေန
ြပည်သားတေယာက်ကိေတွ ့လ င်၊ အ ိင် ပ၍ လက်ဝါး ကပ်တိင်ေတာ်ကိ ထမ်းေစ က၏။ ၃၃
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ဦ းေခါင်းခွံ အရပ်ဟ ဆိ လိေသာ ေဂါလေဂါသ အမည်တွင်ေသာအရပ်သိ့ ေရာက် ကေသာ်၊ ၃၄
ေဆးခါး ှ င့်

ေရာေသာပံ းရည်ကိ

ကိ ယ်ေတာ်အား

ေသာက်စိမ့ ်ေသာငှ ါေပးလ င်၊

ြမည်းစမ်းေတာ်မ၍ မေသာက်ချင်ဘဲ ေနေလ၏။ ၃၅ ကိ ယ်ေတာ်ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ
ိ က်ထား ပီ းလ င် အဝတ်ေတာ်တိ့ကိ စာေရးတံ ချ၍ ေဝဖန် က၏။ ၃၆ ထိ အရပ်၌လည်း
ထိ င်လျက် ေစာင့်ေန က၏။

၃၇ အြပစ်ေဘာ်ြပေသာ ကမည်းလိ ပ်စာချက်ဟမကား၊

ဤသသည် ယဒ ှ င်ဘရင် ေယ ေပတည်းဟ ေရး ၍ ေခါင်းေတာ်ေပ မှာ တပ်သတည်း။ ၃၈
ထိ အခါ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်တကွ ထားြပ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ လက်ျာေတာ်ဘက်၌ တေယာက်၊
လက်ဝဲေတာ် ဘက်၌ တေယာက်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ိ က်ထား က၏။ ၃၉ လမ်းမှာ

သွ ားလာေသာသတိ ့ကလည်း၊ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ ဖိ ဖျက်၍ သံ းရက်အတွ င်းတွ င် တည်ေဆာက်
ြပန်ေသာသ၊ ကိ ယ်ကိကိယ်ကယ်တင်ေလာ့။

၄၀ ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်လ င်

လက်ဝါးကပ်တိင်မှဆင်းေလာ့ဟ မိ မိတိ့ေခါင်းကိ ှ ိ တ်၍ ကဲ့ ရဲ ့ေသာ စကား ှ င့် ေြပာဆိ က၏။
၄၁ ထိ နည်းတ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊ ကျမ်း ပဆရာ၊ လအ ကီ းအကဲ တိ့က၊ ဤသသည်

သတပါးတိ ့ကိ

ကယ်တင်တတ်၏။

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်မှန်လ င်
ဆင်းလ င် ငါတိ ့ယံ ကည်မည်။

ကိ ယ်ကိ

၄၂

လက်ဝါးကပ်တိင်မှ
၄၃ သသည်

မကယ်တင် ိင်ပါတကား။
ယခဆင်းပါေလ

ေစ။

ဘရားသခင်ကိကိးစား ပီ ။ ငါသည်

ဘရားသခင်၏သားြဖစ်၏ဟဆိ ပီ ။ သိ ့ြဖစ်၍ ဘရား သခင်သည် သ၌ အလိ ေတာ် ှ ိ လ င်
ယခပင် ကယ်တင်ေတာ်မပါေလေစဟ ြပက်ယယ် ပ၍ ေြပာဆိ က၏။ ၄၄ ထိ နည်းတ
ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်တကွ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိ က်ထားေသာထားြပတိ ့သည်လည်း ကဲ့ ရဲ ့အြပစ်
တင် က၏။ ၄၅ မွ န်းတည့်အချိန်မှစ၍ သံ းချက်တီးအချိန်တိင်ေအာင် ေြမတြပင်လံ း၌
ေမှာင်မိက်အတိ ြဖစ်ေလ၏။

၄၆

သံ းချက်တီးအချိန်၌

ေယ က၊

ဧလိ ၊

ဧလိ ၊

လာမာ ှ ာဗခသာနိဟ ကီ းေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေ ကာ် ေတာ်မ၏။ အနက်ကား၊ အက ်ပ်ဘရား၊
အက ်ပ်ဘရား၊ အဘယ်ေ ကာင့်အက ်ပ်ကိ စွ န့်ပစ်ေတာ်မသနည်း ဟ ဆိ လိသတည်း။ ၄၇
ထိ အရပ်၌ ရပ်ေနေသာသအချို တ
့ ိ ့သည် ကားလ င်၊ သသည် ဧလိ ယကိ ေခ သည်ဟ ဆိ က၏။
၄၈ လတေယာက်သည် ချက်ြခင်းေြပး၍ ေရမိ တေထွ းကိ ပံ းရည် ှ င့် ြပည့်ေစ ပီ းလ င်၊

ကျူလံ းဖျား၌

တပ်၍

ကိ ယ်ေတာ်အား

ေသာက်စိမ့ ်ေသာငှ ါ

ေပးေလ၏။

၄၉

ကင်းေသာသတိ ့က၊ ှ ိ ေစေတာ့။ ဧလိ ယသည် သ့ကိကယ်တင်ြခင်းငှ ါလာမည်မလာမည်ကိ
ကည့် က

ကန်အ့ံ ဟ

ဆိ က၏။

၅၀

ေယ သည်

ေ ကးေ ကာ် ပီ းလ င် အသက်ေတာ်ကိ လတ်ေတာ်မ၏။

ကီ းေသာအသံ ှ င့်တဖန်

၅၁ ထိ အခါ ဗိ မာန်ေတာ်၏

ကလားကာသည် အထက်စွန်းမှေအာက်စွန်းတိ င်ေအာင် စတ်ကွဲေလ၏။ ေြမ ကီ းလပ်ေလ၏။
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ေကျာက်များတိ ့သည်

ကွဲ ြပား က၏။

၅၂

သချုင်းတွ င်းတိ ့သည်

ပွ င့ ်လစ်သြဖင့်

ကျိန်းစက်လျက် ှ ိ ေသာ သန့် ှ င်းသတိ ့၏ အေလာင်းများစွ ာတိ ့ သည် ထ က၍၊
ကိ ယ်ေတာ်ထေြမာက်ေတာ်မသည်ေနာက်၊

ထိ သတိ ့သည်

၅၃

သချုင်းတွ င်းမှထွ က်၍

သန့် ှ င်းေသာ မိ ့ ထဲ သိ့ ဝင် ပီ းလ င်၊ လများစွ ာတိ ့အား ထင် ှ ား က၏။ ၅၄ ေယ ကိ ေစာင့်ေသာ
တပ်မးမှစ၍ စစ်သရဲ များတိ ့သည် ေြမ ကီ းလပ်ြခင်းစသည်တိ့ကိြမင်လ င် အလွ န် ထိ တ်လန့်၍၊
စင်စစ် ဤသသည် ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်ေပ၏ဟ ဆိ က၏။ ၅၅ ဂါလိ လဲြပည်က
ေယ ေနာက်ေတာ်၌ အလပ်အေက းလိ က်လာေသာ မိ န်းမအများတိ ့သည်လည်း ထိ အရပ်၌
အေဝးက ကည့် ၍ ေန က၏။ ၅၆ ထိ မိန်းမတိ ့တွင် မာဂဒလမာရိ ၊ ယာကပ် ှ င့် ေယာေသတိ ့၏
အမိ ြဖစ်ေသာမာရိ ှ င့် ေဇေဗဒဲ၏ သား တိ ့၏ အမိ ပါ ကသတည်း။ ၅၇ ညအချိန်ေရာက်မှ
အရိ မသဲ မိ သ
့ ား ေယာသပ်အမည် ှ ိ ေသာသေဌးသည် ေယ ၏တပည့်ေတာ် ြဖစ် သည် ှ င့်၊
၅၈ ပိ လတ်မင်းထံ သိ ့ဝင်၍ ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိ ေတာင်းေလ၏။ ပိ လတ်မင်းသည်

အေလာင်း

ေတာ်ကိ

ေပးေစြခင်းငှ ါ

အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ေသာ်၊

ေယာသပ်သည်

၅၉

အေလာင်းေတာ်ကိယ၍ ြဖူစင်ေသာပိ တ်ေချာ ှ င့် ပတ်ရစ် ပီ းလ င်၊

၆၀ ေကျာက်၌

ထွ င်းေသာမိ မိသချုင်းတွ င်းသစ်ထဲမှာ ထားေလ၏။ ကီ းစွ ာေသာ ေကျာက်ကိလည်း တွ င်းဝ ၌
လှ ိ မ့ ်ထား ပီ းမှ သွ ား၏။

၆၁ မာဂဒလမာရိ ှ င့်

အြခားေသာမာရိ သည် ထိ အရပ်၌

သချုင်းေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ထိ င်လျက်ေနရစ် က၏။ ၆၂ အဘိ တ်ေန့လွန်၍ နက်ြဖန်ေန့ေရာက်လ င်၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း ှ င့်
ထိ လှည့်ြဖားေသာသက၊

ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်
ငါသည်

ပိ လတ်မင်းထံ

၌

သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

စေဝး၍၊

၆၃

ထေြမာက်မည်ဟ

မေသမှီေြပာသည်ကိ အက ်ပ်တိ့ မှတ်မိပါ ပီ ။ ၆၄ ထိ ေ ကာင့် သ၏တပည့်တိ ့သည်
ညအခါလာ၍ အေလာင်းကိ ခိးယ ပီ းလ င်၊ သသည် ေသြခင်းမှ ထ ေြမာက်ေတာ်မ ပီ ဟ
လအေပါင်းတိ ့အား ေြပာဆိ ကေသာ်၊ ေ ှ အမ
့ ှ ားထက် ေနာက်အမှားသာ၍ ကီ းမည်ဟ စိ း
ရိ မ်စရာ

အေ ကာင်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

သချုင်းတွ င်းကိ

သံ းရက်ေြမာက်ေအာင်

လံ ခံ စွ ာေစာင့်စိ မ့ ်ေသာငှ ါ အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါဟ ေလ ာက် ကလ င်၊ ၆၅ ပိ လတ်မင်းက၊ သင်တိ့၌
လေစာင့်တတပ် ှ ိ ၏။ သွ ား က၊ တတ် ိင်သမ အတိ င်း လံ ခံ စွ ာေစာင့်ေစ က
၆၆ ထိ သတိ ့သည်

ဟ ဆိ ေလ၏။

သွ ား၍ ေကျာက်ကိ တံ ဆိ ပ်ခတ် ပီ းလ င် အေစာင့်ထားလျက်

သချုင်းတွ င်းေတာ်ကိ လံ ခံ စွ ာ ပ က၏။

၂၈ ဥပသ်ေန့လွန် ခနစ်ရက်တွင် ပဌမေန့ရက်မိဃ်းလင်းအံ့ ဆဲဆဲအချိန်၌၊ မာဂဒလမာရိ ှ င့်
အြခားေသာ မာရိ သည် သချုင်းေတာ်ကိ အ ကည့်အ သွ ား က၏။ ၂ ထိ အခါ ေြမ ကီ းသည်
ြပင်းစွ ာလပ်ေလ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည်
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ေကာင်းကင်ဘံ မှ

ဆင်းလာ၍၊

ထိ ေကျာက်ေပ မှာ

ထိ င်ေန၏။

တွ င်းဝ၌ပိ တ်ေသာေကျာက်ကိ
၃

သ၏မျက် ှ ာသည်

လှ ိ မ့ ်လှ န် ပီ းလ င်၊

လ ပ်စစ်ကဲ့သိ ့ထင်၏။

အဝတ်သည်လည်း မိ ဃ်းပွ င့ ်ကဲ့ သိ ့ ြဖူ၏။ ၄ လေစာင့်တိ ့သည် ေကာင်းကင်တမန်ကိ
ေ ကာက် ွံ သြဖင်
့
့ တန်လပ်၍ ေသမတတ်ြဖစ် က၏။

၅ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊

ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့်။ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာသတ်ေသာ ေယ ကိ သင် တိ ့ ှ ာ ကသည်ကိ
ငါသိ ၏။

၆ ဤအရပ်၌မ ှ ိ ။ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း ထေြမာက်ေတာ်မ ပီ ။ လာ က၊

သခင်ေလျာင်းေတာ်မရာ အ ရပ်ကိ ကည့် ကေလာ့။ ၇ အလျင်အြမန်ြပန်သွား၍ ေသြခင်းမှ
ထေြမာက်ေတာ်မေ ကာင်းကိ တပည့်ေတာ်တိ့အားေြပာ ကေလာ့။ သင်တိ့ ေ ှ ဂါလိ
့ လဲြပည်သိ့
ကေတာ်မမည်။ ထိ ြပည်၌ သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ေတွ ့ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါေြပာ ပီ ဟ
ထိ မိန်းမတိ ့အား ေကာင်းကင်တမန်ဆိ၏။ ၈ ထိ မိန်းမတိ ့သည်လည်း ေ ကာက် ွံ သြဖင်
့
့ ၎င်း၊
အလွ န်ဝမ်းေြမာက်သြဖင့်၎င်း၊ သချုင်းေတာ်မှ အလျင် အြမန်သွား၍ တပည့်ေတာ်တိ့အား
ထိ သိတင်းစကားကိ ကားေြပာြခင်းငှ ါ ေြပး က၏။ ၉ လမ်းမှာသွ ား ကစဥ် ေယ သည်
ကိ ဆိေတာ်မ၍၊ သင်တိ့အား မဂလာြဖစ်ေစသတည်းဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ထိ မိန်းမတိ ့သည်
ချဥ်းကပ်၍ ေြခေတာ်ကိဘက်ယမ်းလျက် ြပပ်ဝပ်ကိးကွ ယ် က၏။ ၁၀ ေယ ကလည်း
ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့်။ သွ ား ကေလာ့။ ငါ့ညီတိ့သည် ဂါလိ လဲြပည်သိ့ သွ ားေစြခင်း ငှ ါ
ဤသိ တင်းစကားကိ ကားေြပာ ကေလာ့။ ထိ ြပည်၌ သတိ ့သည် ငါ့ကိေတွ ့ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ ၏။ ၁၁ ထိ မိန်းမတိ ့သည် သွ ား ကစဥ်အခါ လေစာင့်အချို တ
့ ိ ့သည် မိ ထ
့ ဲ သိ့ဝင်၍
ြဖစ်ေလသမ ေသာအြခင်း အရာတိ ့ကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့အား ြပန် ကား က၏။ ၁၂
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့် လအ ကီ းအကဲ တိ့သည် စေဝး၍ တိ င်ပင် ပီ းမှ စစ်သရဲ တိ့အား
ေငွ အများ ကိ ေပး၍၊ ၁၃ ညဥ့်အခါ ငါတိ ့အိပ်ေပျာ်စဥ်တွင် ထိ သ၏ တပည့်တိ ့သည်လာ၍
အေလာင်းကိ

ခိ းသွ ား ကသည်ဟ

သင်တိ့ေြပာ ကေလာ့။

၁၄

ထိ အေ ကာင်းကိ

မိ ဝ့ န်မင်း ကားြပန်လ င်၊ ငါတိ ့သည် သ့ကိေဖျာင်းဖျ၍သင်တိ့၌ အမမ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ ပမည်ဟ၊
၁၅ သွ န်သင်သည် ှ င့်အညီ စစ်သရဲ တိသ
့ ည် ေငွ ကိယ၍ ပ က၏။ ထိ စကားကိ ယခတိ င်ေအာင်

ယဒလတိ ့ သည် အ ှ ံ ့အြပားေြပာဆိ က၏။ ၁၆ တကျိပ်တပါးေသာ တပည့်ေတာ်တိ့သည်
ဂါလိ လဲြပည်သိ့ သွ ား၍ ေယ မှာထားေတာ်မေသာ ေတာင် ေပ သိ ့ တက် ကလ င်၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိေတွ ့ြမင်၍ ြပပ်ဝပ်ကိးကွ ယ် က၏။ ၁၇ အချို ့တိ့သည် ယံ မှားြခင်း ှ ိ က၏။
၁၈

ေယ သည်

အနီးအပါးသိ ့

ချဥ်းေတာ်မ ပီ းလ င်၊

ေကာင်းကင်ဘံ ၌၎င်း၊

ေြမ ကီ းေပ ၌၎င်း၊ စီ ရင်ပိင် ေသာ အခွ င့ ်တန်ခိး ှ ိ သမ တိ ့ကိ ငါခံ ရ ပီ ။ ၁၉ သင်တိ့သွား၍
လမျိုးတကာတိ ့ကိ ငါ့တပည့် ြဖစ်ေစလျက်၊ ခမည်းေတာ်၊ သားေတာ်၊ သန့် ှ င်းေသာ
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ဝိ ညာဥ်ေတာ်၏နာမ၌ ဗတိ ဇံကိ ေပး ကေလာ့။ ၂၀ ငါသည် သင်တိ့အား ေပးသမ ေသာ
ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှ ါ ဆံ းမ သဝါဒေပး က

ေလာ့။ ငါသည်လည်း

ကပ်ကမာကန်သည်တိင်ေအာင် သင်တိ့ ှ င့်အတ အစဥ်မြပတ် ှ ိ သည်ဟ တပည့်ေတာ်တိ့
အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165)
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မာက

၁ ဘရားသခင်သားေတာ်
၂

အနာဂတိ ကျမ်းစာ၌

ေယ ခရစ်၏

ဧဝံ ေဂလိ တရား၏

လာသည်ကား၊

ကည့် ေလာ့။

အစကိ

ဆိ ေပအံ့ ။

သင်သွားရာလမ်းကိ

ြပင်ရေသာငါ၏တမန်ကိ သင့်ေ ှ ့၌ ငါေစလတ်၏။ ၃ ေတာ၌ ဟစ်ေ ကာ်ေသာသ၏အသံ မှာ၊
ထာဝရဘရား ကေတာ်မရာလမ်းကိ ြပင် ကေလာ့။ လမ်းခရီ း ေတာ်ကိ ေြဖာင့်ေစ ကေလာ့ဟ
လာသည် ှ င့်အညီ ၊

၄

အြပစ်လတ်ြခင်းအဘိ ့အလိ ငှါ

ေယာဟန်သည်

ေတာ၌

ေနာင်တ ှ င့်

ဗတိ ဇံကိ ေပးလျက်၊

စပ်ဆိင်ေသာ

ဗတိ ဇံတရားကိ

ေဟာလျက်ေပ ထွ န်း၏။ ၅ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားများမှစ၍ ယဒြပည်သြပည်သားေပါင်းတိ ့သည်
ေယာဟန်ထံသိ ့ ထွ က်သွား၍ မိ မိ တိ ့ အြပစ်များကိ ေဘာ်ြပလျက် ေယာ်ဒန်ြမစ်၌
ဗတိ ဇံကိ ခံ က၏။ ၆ ေယာဟန်သည် ကလားအပ်အေမွ း ှ င့် ရက်ေသာအဝတ်ကိဝတ်လျက်၊
ခါး၌ သားေရခါးပန်းကိ စည်း လျက်၊ ကျိုင်းေကာင် ှ င့် ေတာ၌ြဖစ်ေသာပျားရည်ကိ
စားလျက်ေန၏။

၇ ေဟာချက်စကားဟမကား၊ ငါ့ထက် တတ်စွမ်း ိင်ေသာသသည်

ငါ့ေနာက် ကလာ၏။ ထိ သ၏ ေြခနင်း ေတာ် ကိ းကိ မ ငံ ့၍ြဖတ်ြခင်းငှ ါ ငါမထိ က်။ ၈ ငါသည်
သင်တိ့အား ေရ၌ဗတိ ဇံကိ ေပး၏။ ထိ သသည် သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်၌ သင်တိ့ကိဗတိ ဇံ
ေပးမည်ဟ ေဟာသတည်း။ ၉ ထိ အခါ ေယ သည် ဂါလိ လဲြပည်နာဇရက် မိ မ့ ှ ကလာ၍
ေယာဟန်လက်ြဖင့် ေယာ်ဒန်ြမစ်၌ ဗတိ ဇံကိ ခံ ေတာ်မ၏။
ေကာင်းကင်ကွဲ၍

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်ချိုးငှ က်ကဲ့သိ ့

၁၀ ေရမှေပ ထစဥ်တွင်

ကိ ယ်ေတာ်အေပ ၌

ဆင်း

သက်ေတာ်မသည်ကိ ြမင်ရ၍၊ ၁၁ သင်ကား ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးရာ၊ ငါ၏ချစ်သားေပတည်းဟ
ေကာင်းကင်ကအသံ ေတာ်ြဖစ်ေလ၏။
ေယ ကိ ေတာသိ ့သွားေစေတာ်မ၏။
ေန၍

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ းထိ ေတာ၌

၁၃

စာတန်၏စံ စမ်းေသွ းေဆာင်ြခင်းကိ

ှ ိ ေတာ်မ၏။

ထိ ခဏြခင်းတွ င်

၁၂

ခံ ေတာ်မ၏။

ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်လည်း

သားရဲ

တိ ့ ှ င့်အတ

လပ်ေက း က၏။

ေယာဟန်သည်

ေထာင်ထဲသိ့ေရာက်သည်ေနာက်၊

ကေတာ်မလ င်၊

၁၅ အချိန်ြပည့်စံ ပီ ၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် တည်လနီး ပီ ၊

ေနာင်တရ ကေလာ့။
ဘရားသခင်၏
ဂါလိ လဲအိင်နားမှာ

ဧဝံ ေဂလိ တရား

ိင်ငံေတာ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ
ကေတာ်မစဥ်၊

ကိ

ေယ သည်

၁၄

ဂါလိ လဲြပည်သိ့

ယံ ကည် ကေလာ့ဟေသာ

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေတာ်မ၏။
ှ ိ မန် ှ င့်

၁၆

အေြ ညီ အစ်ကိ ှ စ်ေယာက်သည်

တံ ငါြဖစ်၍၊ အိ င်တွင် ပိ က်ကွန်ြဖန့်ချသည်ကိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊

၁၇ ထိ သတိ ့အား

ငါ့ေနာက်သိ့လိက် ကေလာ့။ သင်တိ့သည် လကိ မ ားေသာတံ ငါြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ငါ ပမည် ဟ
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အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ေသာ်၊ ၁၈ ထိ သတိ ့သည် ချက်ြခင်းပိ က်ကွန်ကိစွန့်ပစ်၍ ေနာက်ေတာ်သိ့
လိ က် က၏။

၁၉

ထိ မှအနည်းငယ်လွန်ြပန်လ င်

ေယာဟန်ညီအစ်ကိ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

ေလှေပ မှာ

ေဇေဗဒဲ၏သား

ယာကပ် ှ င့်

ပိ က်ကွန်ြပင်ေနသည်ကိြမင်၍

ချက်ြခင်းေခ ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိ သတိ ့သည်လည်း ေလှေပ မှာ ှ ိ ေသာ သငှ ါးတိ ့ ှ င့်တကွ
အဘေဇေဗဒဲကိစွန့်ပစ်၍ ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က် က၏။
သွ ား ကလ င်၊

ဥပသ်ေန့၌

သဝါဒေပးေတာ်မ၏။

၂၁ ကေပေရေနာင် မိ သ
့ ိ့

ကိ ယ်ေတာ်သည်ချက်ြခင်းတရားစရပ်သိ့ဝင်၍

ဆံ းမ

၂၂ ပရိ သတ်တိ့သည်လည်း ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မြခင်းကိ

အလွ န်အ့ံ သ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ကျမ်း ပဆရာနည်းတမဟတ်၊ အစိ းရေသာသနည်းတ
ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိ သတိ ့၏ တရားစရပ်၌ ညစ် းေသာနတ်စွဲေသာသ ှ ိ ၍၊ ၂၄
ဪ နာဇရက် မိ သ
့ ားေယ ၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။
အက ်ပ် တိ ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါလာသေလာ။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်သြဖစ်သည်ကိ
အက ်ပ်သိပါ၏။ ဘရားသခင်၏ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာသြဖစ်ပါသည်ဟ ဟစ်ေ ကာ်ေလ၏။
၂၅

ေယ ကလည်း တိ တ်ဆိတ်စွာေနေလာ့။

ဆံ းမေတာ်မလ င်၊

၂၆

ညစ်

ထိ သ၏အထဲ က ထွ က်သွားေလာ့ဟ

းေသာနတ်သည်

ထိ သကိ

ေတာင့်မာေစ ပီ းမှ၊

ကီ းေသာအသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ်၍ထွ က်သွား၏။ ၂၇ လအေပါင်းတိ ့သည် မိ န်းေမာေတွ ေဝ၍၊
ဤအမသည်

အဘယ်သိ့နည်း။

ဤဆံ းမြခင်းအသစ်သည်

အဘယ်သိ့နည်း။

ညစ် းေသာနတ်တိ့ကိပင် အာဏာ ှ င့်မှာထား၍၊ သတိ ့သည် နားေထာင် ကသည်တကားဟ
အချင်းချင်းေမးြမန်းေြပာဆိ က၏။ ၂၈ သိ တင်းေတာ်သည်လည်း ဂါလိ လဲြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌
ချက်ချင်း ှ ံ ့ြပားေကျာ်ေစာေလ၏။ ၂၉ တရားစရပ်မှ ထွ က် ကလ င်၊ ှ ိ မန်၊ အေြ တိ ့အိမ်သိ့
ယာကပ်၊ ေယာဟန် ှ င့်တကွ ချက်ြခင်းသွ ား က

၏။ ၃၀ ှ ိ မန်၏ေယာကမသည် ဖျားနာစွဲ ၍

တံ းလံ းေနသည်အေ ကာင်းကိ အလျင်အြမန်ေလ ာက် က၏။ ၃၁ ကိ ယ်ေတာ်သည်လာ၍
ထိ မိန်းမ၏လက်ကိကိင်လျက်

ချီ ကေတာ်မသည်

အဖျားေပျာက်၍ ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပေလ၏။

ခဏြခင်းတွ င်

သသည်

၃၂ ေနဝင်၍ ညအချိန်ေရာက်လ င်၊

မကျန်းမမာေသာသ ှ င့်နတ်ဆိးစွဲ ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့ကိ အထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့၍၊
တ မိ လ
့ ံ းသည်

တံ ခါးနားမှာ စေဝးလျက် ှ ိ က၏။

၃၃

၃၄ အထးထးအြပားြပားေသာ

အနာစွဲ ေသာသများတိ ့ကိ သက်သာေစေတာ်မ၏။ နတ်ဆိးများတိ ့ကိလည်း ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။
နတ်ဆိးတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိသိ ကေသာေ ကာင့်၊ စကားတခွ န်းကိ မ ေြပာေစြခင်းငှ ါ
အခွ င့ ်ေပးေတာ်မ၏။

၃၅ နံ နက်အချိန်၊ မိ ဃ်းမလင်းမှီကိယ်ေတာ်သည် ထ ပီ းလ င်

ေတာအရပ်သိ့ထွက် က၍ ဆေတာင်းေတာ် မ၏။ ၃၆ ှ ိ မန် ှ င့် သ၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည်
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လိ က်၍ ှ ာ ကေသာ်၊

၃၇ ကိ ယ်ေတာ်ကိေတွ ့လ င် လအေပါင်းတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ှ ာ ကပါသည်ဟေလ ာက်ဆိ၏။ ၃၈ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း ငါသည် နီးစပ်ေသာ မိ ့ ွာတိ ့၌
တရားေဟာြခင်းငှ ါ သွ ား ကကန်အ့ံ ။ ထိ သိ့ အလိ ့ ငှ ါ ငါ ကလာ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၍၊
၃၉

ဂါလိ လဲြပည်အရပ်ရပ်

တရားစရပ်တိ့၌

တရားေဟာလျက်နတ်ဆိးတိ ့ကိ

ှ င်ထတ်လျက်ေနေတာ်မ၏။ ၄၀ နာစွဲ ေသာသတေယာက်သည် အထံ ေတာ်သိ့လာ၍
ဒးေထာက်လျက်၊ ကိ ယ်ေတာ်အလိ ှ ိ လ င် က န် ေတာ်ကိ သန့် ှ င်းေစ ိင်ေတာ်မသည်ဟ
ေတာင်းပန်ေလ၏။

၄၁ ေယ သည် သနားေသာစိ တ် ှ ိ သြဖင့် လက်ေတာ်ကိဆန့်၍

ထိ သကိ တိ့လ က်၊ ငါအလိ ှ ိ ၏။ သန့် ှ င်း ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေစဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၂ ထိ သိ့
မိ န့်ေတာ်မသည် ခဏြခင်းတွ င်

နာေပျာက်၍ သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့ေရာက်ေလ၏။

ေယ ကလည်း၊ သင်သတိ ပ။

၄၄ အဘယ်သအား စကားတခွ န်းကိ မ မေြပာ ှ င့်။

၄၃

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့သွား၍ ကိ ယ်ကိြပေလာ့။ သတပါး ၌ သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ
သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့

ေရာက်သည်အတွ က်၊

ေမာေ ှ စီ ရင်မှာထားေသာ

ပေဇာ်သကာကိ

ဆက်ေလာ့ဟ ြမစ်တား၍ ချက်ြခင်းလတ်လိက်ေတာ်မ၏။ ၄၅ ထိ သသည်ထွက်သွား၍
စကားများေသာအားြဖင့်

ထိ အေ ကာင်းကိ

အ ှ ံ ့အြပားေကျာ်ေစ၏။

ထိ ့

ေ ကာင့်

ကိ ယ်ေတာ်သည် ေနာက်တဖန် မိ ထ
့ ဲ သိ့ ထင် ှ ားစွ ာမဝင်ရဘဲ ။ မိ ့ြပင်ေတာအရပ်၌သာ
ေနေတာ်မ၍ အရပ်ရပ်တိ့မှ အထံ ေတာ်သိ့ ေရာက်လာ က၏။

၂ ေနာက်တေန့သ၌ ကိယ်ေတာ်သည်က ေပရေနာင် မိသ့ ိ့ဝင်ြပန်၍ အိမ်၌ ှ ိေတာ်မသည်ကိ
ကား က

လ င်၊

၂

တံ ခါးြပင်နားမှာ

ေနစရာမ ှ ိ ိင်ေအာင်

လများတိ ့သည်

အလျင်အြမန်စေဝး ကသည်ြဖစ်၍ သတိ ့အား တရားေဟာေတာ်မ၏။

၃ ထိ အခါ

လက်ေြခေသေသာသတေယာက်ကိ လေလးေယာက်တိ့သည်ထမ်း၍ အထံ ေတာ်သိ့ေဆာင်ခဲ့
က၏။

၄

လစေဝးလျက် ှ ိ ေသာေ ကာင့်

ကိ ယ်ေတာ်ရင်းသိ ့မချဥ်းကပ် ိင်သြဖင့်၊

ကိ ယ်ေတာ် ှ ိ ရာအေပ မှာ အမိ း ကိ ေဖာက်ထွင်း ပီ းမှ လနာ ှ င့်တကွ အိ မ်ရာခတင်ကိ
ေလ ာ့ချ က၏။

၅

ေယ သည်

ထိ သတိ ့၏

ယံ ကည်ြခင်းကိ ြမင်လ င်၊

လက်ေြခေသေသာသအား၊ ငါ့သား၊ သင်၏ အြပစ်ကိ လွ တ်ေစ ပီ ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆
ထိ အရပ်၌ထိ င်ေသာ ကျမ်း ပဆရာအချို ့တိ့က၊
အဘယ်ေ ကာင့်

ဤသိ ့ေြပာရသနည်း။

၇ ဤသသည် ဘရားကိ လွန်ကျူး၍

ဘရားသခင်မှတပါး

အြပစ်ကိလတ် ိင်သနည်းဟ စိ တ်ထဲမှာ ထင်မှတ် က၏။

အဘယ်

သသည်

၈ သတိ ့စိတ်ထဲမှာ ထိ သိ့

ထင်မှတ်ြခင်း ှ ိ သည်ကိ ေယ သည် မိ မိဉာဏ်အားြဖင့် ချက်ြခင်းသိ ေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့
စိ တ်ထဲမှာ အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့ထင်မှတ် ကသနည်း။ ၉ လက်ေြခေသေသာသအား

မာက
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အဘယ်စကားကိ သာ၍ေြပာလွ ယ်သနည်း။ သင်၏အြပစ်ကိလွတ်ေစ ပီ ဟ ေြပာလွ ယ်သေလာ။
သင်ထေလာ့။ ကိ ယ်အိပ်ရာကိ ေဆာင်၍ လှ မ်းသွ ားေလာ့ဟ ေြပာလွ ယ်သေလာ။

၁၀

လသားသည် ေြမ ကီ းေပ မှာ အြပစ်လတ်ပိင်သည်ကိ သင်တိ့သိေစြခင်းငှ ါ ထေလာ့။ ၁၁
ကိ ယ်အိပ်ရာကိ

ေဆာင်၍

ကိ ယ်အိမ်သိ့သွားေလာ့ဟ

လက်ေြခေသေသာသ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။

သင့်အား၊

ငါဆိ သည်ဟ

၁၂ ထိ သသည်လည်း ချက်ြခင်းထ၍

အိ ပ်ရာကိ ေဆာင်လျက် လအေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာထွ က်သွား၏။ ထိ လ အေပါင်းတိ ့သည်
မိ န်းေမာေတွ ေဝြခင်း ှ ိ ၍၊ ဤကဲ့ သိ ့ တခါမ မြမင်စဖးဟ ေြပာဆိ ၍ ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်
ကိ ချီးမွ မ်း က၏။ ၁၃ ေနာက်တဖန် အိ င်နားသိ ့ ကေတာ်မ၍၊ လအစအေဝးအေပါင်းတိ ့သည်
အထံ ေတာ်သိ့လာ ကလ င်၊ သတိ ့အား ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မ၏။ ၁၄ လမ်း၌ ကေတာ်မစဥ်၊
အာလဖဲ ၏သား ေလဝိ သည် အခွ န်ခံရာတဲ ၌ထိ င်ေနသည်ကိြမင်ေသာ်၊ ငါ့ေနာက် သိ ့
လိ က်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိ သသည်လည်း ထ၍ ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ေလ၏။
ထိ ေနာက်မှ သ၏အိ မ်တွင် စားပွဲ ၌ ေလျာင်း ေတာ်မစဥ်၊ အခွ န်ခံေသာသများ ှ င့်
ဆိ းေသာသများတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်မှစေသာ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ စားပွဲ ၌ ေလျာင်း က၏။
ထိ သအများတိ ့သည်

ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။

၁၆

ထိ သိ့

အခွ န်ခံေသာသ၊

ဆိ းေသာသတိ ှ င့်အတ စားေတာ်မသည်ကိ ကျမ်း ပဆရာဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် ြမင် လ င်၊
ဤသသည် အခွ န်ခံေသာသ၊ ဆိ းေသာသတိ ့ ှ င့်အတ အဘယ်ေ ကာင့် စားေသာက်သနည်းဟ
တပည့် ေတာ်တိ့အား ဆိ က၏။ ၁၇ ေယ သည် ကားေတာ်မလ င်၊ ကျန်းမာေသာသတိ ့သည်
ေဆးသမားကိ အလိ မ ှ ိ က။ နာေသာသတိ ့ သာလ င် အလိ ှ ိ က၏။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့ကိ
ေနာင်တသိ ့ေခ ြခင်းငှ ါ ငါလာသည်မဟတ်၊ ဆိ းေသာသတိ ့ကိ ေခ ြခင်းငှ ါ ငါလာသတည်းဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ အစာေ ှ ာင်တတ်ေသာ ေယာဟန်၏တပည့်တိ ့ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်လာ၍၊
ေယာဟန်၏တပည့်တိ ့ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် အစာေ ှ ာင် ကသည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်ေ ကာင့်
ကိ ယ်ေတာ်၏တပည့်တိ ့သည် အစာမေ ှ ာင်ဘဲ ေန ကပါသနည်းဟ ေလ ာက် က၏။ ၁၉
ေယ ကလည်း၊ မဂလာေဆာင်လလင်သည် မိ မိအေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့် အတ ှ ိ စဥ်အခါ
သတိ ့သည် အစာေ ှ ာင်တတ် ကသေလာ။ ှ ိ စဥ်ကာလပတ်လံ း အစာမေ ှ ာင်တတ် က။ ၂၀
မဂလာေဆာင်လလင်ကိ သ၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့်ခွ ာ၍ ယသွ ားေသာအချိန်ကာလ
ေရာက်လိမ့ ် မည်။ ထိ ကာလအခါ သတိ ့သည်အစာေ ှ ာင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ အဝတ်ေဟာင်းကိ
အထည်သစ် ှ င့်

ဖာေလ့မ ှ ိ ။

ထိ သိ့ဖာလ င်

ေဟာင်းကိ စား၍အေပါက်ကျယ်တတ်၏။

ဖာေသာအထည်သစ်သည်

အဝတ်

၂၂ ၎င်းနည်းေဟာင်းေသာ သားေရဘး၌

အသစ်ေသာစပျစ်ရည်ကိ ထည့်ေလ့မ ှ ိ ။ ထိ သိ့ထည့်လ င် အသစ်ေသာစပျစ်ရည်သည်

မာက
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သားေရဘးကိ ဆတ်ခွဲသြဖင့် စပျစ်ရည်သည်ယိ၍ သားေရဘးလည်း ပျက်စီး တတ်၏။
အသစ်ေသာစပျစ်ရည်ကိ အသစ်ေသာသားေရဘး၌ ထည့်ရသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃
ဥပသ်ေန့၌

ကိ ယ်ေတာ်သည်

တပည့်ေတာ်တိ့သည်

ဂျံုစပါးလယ်ကွက်တိ့ကိ

စပါးအသီ းအ ှ ံ ကိ

ဆွ တ်လျက်

ေ ှ ာက် ကေတာ်မလ င်၊
ခရီ းသွ ား က၏။

၂၄

ဖာရိ ှ ဲ တိ့ကလည်း၊ ဥပသ်ေန့၌ မ ပအပ်ေသာအမကိ သတိ ့သည် ပ ကပါသည်တကားဟ
ေလ ာက် က
ဒါဝိ ဒ်သည်

ေသာ်၊ ၂၅ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း အဗျာသာ လက်ထက်၌
မိ မိအေဘာ်တိ့ ှ င့်တကွ

ဆာ

မွ တ်၍

မတတ် ိင်ေသာအခါ၊

၂၆

ဘရားသခင်၏အိ မ်ေတာ်သိ့ဝင်၍ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့မှတပါး အဘယ်သမ မစားအပ်ေသာ
ေ ှ ေတာ်
့
မန့်ကိစား၍ မိ မိအေဘာ်တိ့အား ေပးသည်အေ ကာင်းကိ သင်တိ့သည် တရံ တခါမ
မဘတ်ဘးသေလာ။ ၂၇ ထိ မှတပါး ဥပသ်ေန့သည် လအဘိ ့ြဖစ်၏။ လသည် ဥပသ်ေန့အဘိ ့
ြဖစ်သည်မဟတ်။ ၂၈ သိ ့ြဖစ်၍ လသားသည်ဥပသ်ေန့ကိပင် အစိ းရသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃ တရားစရပ်သိ့ တဖန်ဝင်ေတာ်မ၍၊ ထိစရပ်၌ လက်တဘက်ေသေသာသတေယာက် ှ ိ၏။
၂ ဥပသ်ေန့၌ သ၏ေရာဂါကိ ငိ မ်းေစမည် မ ငိ မ်းေစမည်ကိ ထိ သတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်၌

အြပစ်တင်ခွင့ ်ကိ

ှ ာ၍ ေချာင်း ကည့် က၏။

မတ်တတ်ေနေလာ့ဟ

၃ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ အလယ်၌

လက်တဘက်ေသေသာသအား

မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊

၄

ဥပသ်ေန့၌ ေကျးဇး ပအပ်သေလာ၊ သ့အကျိုးကိ ဖျက်ဆီးအပ်သေလာ၊ အသက်ကိ
ကယ်အပ်သေလာ၊
ထိ သတိ ့သည်

သတ်အပ်သေလာဟ

တိ တ်ဆိတ်စွာေန က၏။

ပရိ သတ်တိ့အား
၅ ထိ အခါ

ေမးေတာ်မလ င်၊

အမျက်ေတာ် ှ င့်

သတိ ့ကိ

ပတ်လည် ကည့် ၍ သတိ ့စိတ် ှ လံ းမိ က်ေသာေ ကာင့် ဝမ်းနည်း ေတာ်မြခင်း ှ ိ လျက်၊
သင်၏လက်ကိဆန့်ေလာ့ဟ ထိ သအား မိ န့်ေတာ်မ၍ သသည် မိ မိလက်ကိဆန့်လ င်၊ ထိ
လက်သည် လက်တဘက်ကဲ့သိ ့ ပကတိ ြဖစ်ေလ၏။ ၆ ထိ အခါ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်ထွက်၍
ကိ ယ်ေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ဖျက်ဆီးရအံ့ နည်းဟ ေဟ ဒ်တပည့်တိ ့ ှ င့် ချက်ြခင်းတိ င်ပင် က၏။
၇ ေယ သည် တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ အိ င်နားသိ ့ ေြပာင်း ကေတာ်မ၍၊ ဂါလိ လဲြပည်၊ ၈

ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စေသာ ယဒြပည်၊ ဣဒမဲ ြပည်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်မှ လာ ကေသာ
လများအေပါင်း

တိ ့ ှ င့်

တ မိ ၊့

ဇိ ဒန် မိ ့

ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့မှလာ ကေသာ

လများအေပါင်းတိ ့သည် ပေတာ်မသမ ကိ ကား လ င် အထံ ေတာ်သိ့ လာ က၏။ ၉
လများတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိဝန်းရံ ၍

မထိ ခိက်ေစမည်အေ ကာင်း၊

ကိ ယ်ေတာ်၏အနီးအပါးတွ င် ေလှ တစင်းကိ အ မဲ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ တပည့်ေတာ်တိ့အား
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၀ အေ ကာင်းမကား၊ လများတိ ့အား ချမ်းသာေပးေတာ်မေသာေ ကာင့်၊

မာက
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ေရာဂါေဝဒနာ ှ ိပ်စက်ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ တိ ့ြခင်းငှ ါ တွ န်း က၏။ ၁၁
ညစ် းေသာနတ်တိ့သည်လည်း ကိ ယ်ေတာ်ကိြမင်ေသာအခါ ြပပ်ဝပ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ဘရား သခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ ဟစ်ေ ကာ် က၏။ ၁၂ သိ တင်းေတာ်ကိ
မပွ င့ ်ေစမည်အေ ကာင်း သတိ ့အား ကပ်တည်းစွ ာ ပညတ်ေတာ်မ၏။

၁၃ ထိ အခါ

ကိ ယ်ေတာ်သည် ေတာင်ေပ သိ ့တက်၍ အလိ ေတာ် ှ ိ ေသာသတိ ့ကိ ေခ ေတာ်မလ င်၊ အထံ
ေတာ်သိ့ လာ က၏။ ၁၄ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတ ှ ိ ေနေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ တရားေဟာေသာအခွ င့ ်၊
အနာေရာဂါတိ ့ကိ

ငိ မ်းေစ၍၊

၁၅

နတ်ဆိးတိ ့ကိ

ေစလတ်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာသတည်းဟေသာ၊

ှ င်ထတ် ိင်ေသာအခွ င့ ် ှ င့်
၁၆ ေပတ အမည်သစ်ကိ

ေပးေတာ်မေသာ ှ ိ မန်၊ ၁၇ မိ ဃ်း ကိ းသားဟ ဆိ လိေသာ ေဗာေနရဂက် အမည်သစ်ကိ
ေပးေတာ်မေသာ ေဇေဗဒဲ၏သား ှ စ် ေယာက်ယာကပ် ှ င့် ေယာဟန်၊ ၁၈ အေြ ၊ ဖိ လိပု၊
ဗာေသာလမဲ ၊ မဿဲ ၊ ေသာမ၊ အာလဖဲ ၏သားယာကပ်၊ သဒဲ၊ ကာနနိတ်လ ှ ိ မန်၊

၁၉

ကိ ယ်ေတာ်ကိ အပ် ှ ံ ေသာ ယဒ ှ ကာ တ်တိ့ကိ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိ သတိ ့သည်
အိ မ်သိ့ဝင် ကလ င်၊ အစာကိ မစား ိင်သည့်တိ င်ေအာင် လများတိ ့သည် တဖန်စေဝး ကြပန်၏။
၂၁ ကိ ယ်ေတာ်၏ အေဆွ အမျိုးတိ ့သည် ကားလ င်၊ သသည် အ းြဖစ်၏ဟဆိ ၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ဘမ်းဆီ း ြခင်းငှ ါ ထွ က်သွား က၏။ ၂၂ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ လာေသာ ကျမ်း ပဆရာတိ ့ကလည်း၊
သသည် ေဗလေဇဗလ စွဲ ေသာသြဖစ်၏။ နတ်ဆိးမင်းကိ အမှီ ပ၍ နတ်ဆိးတိ ့ကိ
ှ င်ထတ်သည်ဟ

ဆိ က၏။

၂၃

ကိ ယ်ေတာ်သည်

သတိ ့ကိေခ ၍

ဥပမာကိ

ေဆာင်ေတာ်မလျက်၊ စာတန်သည် စာတန်ကိ အဘယ်သိ့ ှ င်ထတ် ိင်သနည်း။

၂၄

တိ င်း ိင်ငံသည် မိ မိ ှ င့်မသင့်မတင့် ကွဲ ြပားလ င် မတည် ိင်ရာ။ ၂၅ အိ မ်သည်လည်း
မိ မိ ှ င့်မသင့်မတင့် ကွဲ ြပားလ င် မတည် ိင်ရာ။ ၂၆ စာတန်သည် မိ မိတဘက်၌ ထ၍ မိ မိ ှ င့်
မသင့်မတင့်ကွဲ ြပားလ င် မတည် ိင်ဘဲ ဆံ းြခင်းသိ ့ ေရာက် လိ မ့ ်မည်။ ၂၇ သရဲ ကိ ေ ှ ့ဦးစွ ာ
မချည်မေ ှ ာင်လ င်၊ သ၏ အိ မ်သိ့ဝင်၍ သ၏ဥစာကိ အဘယ်သများ မလမယ ိင်။ သရဲ ကိ
ချည်ေ ှ ာင် ပီ းမှ သ၏အိ မ်ကိ လယ ိင်၏။ ၂၈ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ြပစ်မှားေသာအြပစ်
အမျိုးမျိုး၊ ဘရားကိ ကဲ့ ရဲ ့ေသာအြပစ်အမျိုးမျိုး ှ ိ သမ
လသားတိ ့သည် ရ ိင် က၏။

တိ ့ ှ င့် လွ တ်ေစြခင်းအခွ င့ ်ကိ

၂၉ သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ ကဲ့ ရဲ ့ေသာသသည်

အြပစ်လွတ်ေစြခင်းအခွ င့ ်ကိ အဘယ်ကာလ၌မ

မရ

ိင် က။ ထာဝရအြပစ်ဒဏ်ကိ

ခံ ရေသာသြဖစ်ေပ၏ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165, aiōnios g166) ၃၀ အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့
မိ န့်ေတာ်မသနည်းဟမကား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ညစ်

းေသာ နတ်စွဲေသာသ ြဖစ်သည်ဟ

ဆိ ကသတည်း။ ၃၁ ထိ အခါ မယ်ေတာ် ှ င့်ညီ ေတာ်တိ့သည်လာ၍ ြပင်မှာရပ်ေနလျက်၊

မာက
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တစံ တေယာက်ေသာသကိ

ကိ ယ်

ေတာ်ထံသိ ့

ေစလတ်၍

ေခ က၏။

၃၂

ြခံ ရံ လျက်ထိင်ေသာသများတိ ့က၊ မယ်ေတာ် ှ င့် ညီ ေတာ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ှ ာလျက်
ြပင်မှာ ှ ိ ကပါ ၏ ဟေလ ာက်လ င်၊ ၃၃ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ငါ့အမိ ၊ ငါ့ညီကား အဘယ်သနည်းဟ
ေမးေတာ်မ၍၊ ၃၄ ြခံ ရံ လျက်ထိင်ေသာသတိ ့ကိ ပတ်လည် ကည့် ၍၊ ဤသတိ ့သည် ငါ့အမိ ၊
ငါ့ညီေပတည်း။ ၃၅ ဘရားသခင်၏အလိ ေတာ်ကိ ေဆာင်ေသာသသည် ငါ့ညီ၊ ငါ့ ှ မ၊
ငါ့အမိ ြဖစ်သတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄ ေနာက်တဖန် အိင်နားမှာ ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မစဥ်တွင်၊ များစွာေသာလအေပါင်းတိ့သည်
အထံ

ေတာ်၌

စေဝး ကေသာေ ကာင့်၊

အိ င်တွင်ေလှထဲ သိ့ဝင်၍

ထိ င်ေတာ်မ၏။

ပရိ သတ်အေပါင်းတိ ့သည် အိ င်နား ကန်းေပ မှာေန က၏။ ၂ ထိ အခါ ဥပမာစကားအားြဖင့်
များစွ ာေသာဆံ းမ သဝါဒကိ ေပး၍ မက်ဆိေတာ်မသည်မှာ၊

၃ နားေထာင် ကေလာ့။

မျိုးေစ့ ကဲ ေသာသသည် မျိုးေစ့ကိ ကဲ ြခင်းငှ ါ ထွ က်သွား၏။ ၄ အေစ့ကိ ကဲ သည်တွင်
အချို ့ေသာအေစ့တိ ့သည်

လမ်း၌ကျသြဖင့်၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့သည်

လာ၍

ေကာက်စား က၏။ ၅ အချို ေ
့ သာအေစ့တိ ့သည် ေြမနည်း၍ ေကျာက်ေပါများေသာအရပ်၌
ကျသြဖင့်၊ ေြမတိ မ်ေသာေ ကာင့် ချက်ြခင်းအပင်ေပါက်ေသာ်လည်း၊ ၆ ေနထွ က်ေသာအခါ
ပေလာင်သည်ြဖစ်၍ အြမစ်မစွဲ ေသာေ ကာင့်

ိ း ွမ်းပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။

၇ အချို ့ေသာအေစ့တိ ့သည် ဆးပင်တိ့တွင် ကျသြဖင့်၊ ဆးပင်တိ့သည်

ကီ းပွ ား၍

ှ ဥ်းဆဲ ေသာေ ကာင့် အသီ းမသီ း က။ ၈ အချို ့ေသာအေစ့တိ ့သည် ေကာင်းေသာေြမ၌
ကျသြဖင့်၊

အပင်ေပါက်၍

ကီ းပွ ားလျက်

အဆသံ းဆယ်၊

အဆတရာပွ ားများ၍ အသီ းသီ း က၏။

၉

ကားပါေစဟ

ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်၌

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၀

အဆေြခာက်ဆယ်၊

ကားစရာ နား ှ ိ ေသာသမည်သည်ကား
ှ ိ ေတာ်မေသာအခါ

တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာသတိ ့ ှ င့် အြခံ အရံ ေတာ်တိ့သည် ထိ ဥပမာကိ ေမးြမန်း ကလ င်၊
၁၁

ကိ ယ်ေတာ်က၊

သင်တိ့သည်

ဘရားသခင့် ိင်ငံေတာ်၏နက်နဲေသာအရာကိ

သိ ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ က၏။ ၁၂ ြပင်၌ ှ ိ ေသာ ထိ သတိ ့မကား၊ ြမင်လျက်ပင် အာ ံ မ ပဘဲ ြမင်၍၊
ကားလျက်ပင် အနက်ကိ နားမလည် ဘဲ

ကားသြဖင့်၊ သတိ ့အကျင့်မေြပာင်းလဲ ၊

အြပစ်မလတ်ရသည်တိင်ေအာင် သတိ ့အား ေဟာသမ ကိ ဥပမာ အားြဖင့် ေဟာရ၏။
၁၃ သင်တိ့သည် ဤဥပမာကိ မ

နားလည် ကမည်နည်း။

နားမလည်လ င်၊ ဥပမာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ အဘယ်သိ့

၁၄ မျိုးေစ့ ကဲ ေသာသသည်

တရားစကားကိ ကဲ ၏။

၁၅

တရားစကားကိ လမ်း၌ ကဲ ြခင်း၊ အေ ကာင်းအရာကား၊ တရားစကားကိ ကားသည် ှ ိ ေသာ်၊
စာတန် သည် ချက်ြခင်းလာ၍ ှ လံ း၌ ကဲ ေသာ တရားစကားကိ

မာက
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ဆိ လိသတည်း။

ေကျာက်ေပါေသာအရပ်၌

၁၆

ကဲ ြခင်းအေ ကာင်းအရာကား၊

တရားစကားကိ ကား၍ ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိ တ် ှ င့်ချက်ြခင်းခံ ယေသာ်လည်း၊ ၁၇ စိ တ် ှ လံ း၌
အြမစ်မစွဲ ခဏသာ တည်သြဖင့် တရားစကားေ ကာင့် အမအခင်း ှ င့်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ

ခံ ရ ေသာအခါ ချက်ြခင်းေဖာက်ြပန်တတ်သည်ဟ ဆိ လိသတည်း။ ၁၈ ဆးပင်တိ့တွင်
ကဲ ြခင်းအေ ကာင်းအရာကား၊ တရားစကားကိ ကား၍၊
စည်းစိ မ်ဥစာ၏ လှ ည့်စားြခင်း၊

၁၉ ေလာကီ အမ၌စိ းရိ မ်ြခင်း၊

ကင်းေသာအရာကိ တပ်မက်ြခင်းစိ တ် တိ ့ သည်

တရားစကားကိ လမ်းမိ း ှ ဥ်းဆဲ တတ်ေသာေ ကာင့် အသီ းမသီ း ိင်ဟ ဆိ လိသတည်း။
(aiōn g165)

၂၀ ေကာင်းေသာေြမ၌ ကဲ ြခင်းအေ ကာင်းအရာကား၊ တရားစကားကိ

ကား၍ခံ ယသြဖင့်၊

အဆသံ းဆယ်၊

အဆေြခာက်ဆယ်၊

အဆတရာပွ ားများ၍

အသီ းသီ းတတ်သည်ဟ ဆိ လိသတည်း။ ၂၁ ထိ မှတပါး ဆီ မီးကိ ဆီ မီးခံ ေပ မှာမတင်၊
ေတာင်းဇလားေအာက်၊

ခတင်ေအာက်၌

ဖံ းထားြခင်းငှ ါ

ယခဲ့

သေလာ။

၂၂

ဆိ တ်ကွယ်ရာ၌ ှ ိ သမ တိ ့သည် ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။ ဝှက်ထားလျက် ှ ိ သမ တိ ့သည်လည်း
ပွ င့ ်လင်းလိ မ့ ် မည်။

၂၃ ကားစရာနား ှ ိ ေသာသ မည်သည်ကား

ကားပါေစ။

၂၄

ထိ မှတပါး သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ကားနာရသည်ကိ သတိ ပ ကေလာ့။ အ ကင်ချိန်၊
တင်းပမာဏ ှ င့် သင်တိ့သည် သတပါးအား ေပး၏။ ထိ ပမာဏအတိ င်း ကိ ယ်တိင်ခံရ ကမည်။
၂၅ အ ကင်သသည် ရတတ်၏၊ ထိ သအား ေပးဦ းမည်။ အ ကင်သသည် ဆင်းရဲ ၏၊

ထိ သ၌ ှ ိ သမ ကိ ပင်

တ်လိမ့ ်မည်။ ၂၆ ထိ မှတပါး လသည် လယ်၌ မျိုးေစ့ ကဲ ပီ းမှ

ေနာက်တဖန် မိ မိမ ကည့်မမှတ်၊

၂၇ ညဥ့်၊ ေန့၊ အိ ပ်လျက် ၊

ိးလျက်ေနေသာ်လည်း

အပင်ေပါက်၍ ကီ းပွ ားသည် ှ င့် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ ေတာ်တ၏။ ၂၈ ေြမ ကီ းသည်
မိ မိအလိ အေလျာက်အသီ းကိ သီးေစ၍

ေ ှ ့ဦးစွ ာ

အေ ှ ာက်၊

ထိ ေနာက် အ ှ ံ ထဲ မှာ ေအာင်မာေသာအဆန်ကိ ြဖစ်ေစတတ်၏။

ထိ ေနာက်အ ှ ံ ၊
၂၉ အသီ းမှည့်၍

ရိ တ်ချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ လယ် ှ င်သည် မဆိ င်းမလင့်၊ တံ စဥ် ှ င့် ရိ တ်ေစတတ် သည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၀ ထိ မှတပါး ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ပံ ြပရအံ့ နည်း။

အဘယ်ဥပမာ ှ င့် ခိ င်း ိင်းရအံ့ နည်းဟမကား၊ ၃၁ မန်ညင်းေစ့ ှ င့်တ၏။ မန်ညင်းေစ့သည်
ေြမ၌စိ က်ေသာအခါ ေြမ၌ ှ ိ ေသာ အေစ့တကာတိ ့ထက် ငယ် ေသာ်လည်း၊ စိ က် ပီ းမှ
အပင်ေပါက်၍၊ ၃၂ ြမက်ပင်တကာတိ ့ထက် ကီ းပွ ားသြဖင့်၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့သည်
အရိ ပ်ခိ၍

နားေနေလာက်

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၃

ေသာ

ထိ သိ့ေသာ

အကိ င်းအခက် ကီ းတိ ့ကိြဖစ်ေစတတ်သည်ဟ
ဥပမာစကားများအားြဖင့်

ပရိ သတ်များနားေထာင် ိင်သည်အတိ င်း တရားေဟာေတာ်မ၏။

မာက

ကိ ယ်ေတာ်သည်
၃၄ ဥပမာကင်း၍
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ေဟာေြပာေတာ်မမ။ ှ ိ သမ ေသာအရာတိ ့ကိ ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်၌ တပည့်ေတာ်တိ့ အား
ဖွ င့ ်ြပေတာ်မ၏။ ၃၅ ထိ ေန့ညအချိန်၌ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ကမ်းတဘက်သိ့ ကး ကကန်အ့ံ ဟ
မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၆ တပည့်ေတာ်တိ့သည် လစေဝးရာမှထွ က်၍ ေလှေပ ၌ ှ ိ ှ င့်ေသာ
ကိ ယ်ေတာ်ပါလျက်

သွ ား က၏။ အြခားေလှတိ ့လည်း ပါေသး၏။

၃၇ ထိ အခါ

ြပင်းစွ ာေသာမိ ဃ်းသက်မန်တိင်းြဖစ်၍ လိ င်းတံ ပိ းခတ်ေသာေ ကာင့် ေလှသည် ေရ ှ င့်
ြပည့် ေလ၏။ ၃၈ ကိ ယ်ေတာ်သည် ပဲ့ ၌ ေခါင်းအံ းေပ မှာ ကျိန်းစက်၍ေနေတာ်မ၏။
တပည့်ေတာ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ် ကိ ိး ပီ းမှ၊ အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့သည်ပျက်စီးြခင်းသိ ့
ေရာက်သည်ကိ လျစ်လျူေသာစိ တ် ှ ိ ေတာ်မ သ ေလာဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊

၃၉

ကိ ယ်ေတာ်သည် ထ၍ တိ တ်ဆိတ် ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနဟေလ ှ င့် ပင်လယ်ကိ ဆံ းမေတာ်မသြဖင့်
ေလသည်

ငိ မ်၍ အလွ န်သာယာေလ၏။

၄၀ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင်တိ့သည်

အဘယ်ေ ကာင့် ဤမ ေလာက်ေ ကာက်တတ်သနည်း။ အဘယ် ေ ကာင့် ယံ ကည်ြခင်းစိ တ် ှ င့်
ကင်းသနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊

၄၁ သတိ ့သည် အလွ န်ေ ကာက် ွံ ့၍ ဤသကား

အဘယ်သိ့ေသာသနည်း။ ေလ ှ င့် ပင်လယ်သည် သ၏ စကားကိ နားေထာင်ပါသည်တကားဟ
အချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။

၅ အိင်တဘက်၊ ဂါဒရြပည်သိ့ ေရာက် က၍၊
ခဏြခင်းတွ င်၊ ညစ်

၂ ေယ သည် ေလှထဲ ကထွ က် ကေတာ်မသည်

းေသာနတ်စွဲေသာသသည်

သချုင်း တစြပင်မှ ထွ က်လာ၍

ကိ ယ်ေတာ်ကိခရီ းဦ း ကိ ပေလ၏။ ၃ ထိ သသည် သချုင်းတစြပင်၌ ေနတတ်၏။ သ့ကိ
သံ ကိ း ှ င့်ပင် အဘယ်သမ

ချည်၍မ ိင်။

၄ ေြခချင်း၊ သံ ကိ း ှ င့် အဖန်များစွ ာ

ချည်စမ်းေသာ်လည်း၊ သံ ကိ းကိ ဆွဲြဖတ်၍ ေြခချင်းကိ ဖဲ တတ်၏။ သ့ကိ ယဥ်ေစြခင်းငှ ါ
အဘယ်သမ မတတ် ိင်။
ဟစ်ေ ကာ်လျက်၊

၅ ေန့ညဥ့်မြပတ် သချုင်းတစြပင်၌၎င်း၊ ေတာင်ေပ ၌၎င်း၊

ေကျာက်ေစာင်း ှ င့်

ကိ ယ်ကိ

ေစလျက်

ေနတတ်၏။

၆

ေယ ကိ အေဝးကြမင်လ င်၊ အထံ ေတာ်သိ့ ေြပးလာ၍ ြပပ်ဝပ်လျက်၊ ၇ အြမင့်ဆံ းေသာ
ဘရားသခင်၏သားေတာ်ေယ ၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ် ှ င့်အဘယ်သိ့ ဆိ င် သနည်း။
အက ်ပ်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မမမည်အေ ကာင်း ဘရားသခင်ကိအမှီ ပ၍ အက ်ပ်ေတာင်းပန်

ပါသည်ဟ ကီ းေသာအသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ်၍ ေလ ာက်ေလ၏။ ၈ ေလ ာက်သည်အေ ကာင်းကား၊
ညစ်

းေသာနတ်၊ ထိ လမှ ထွ က်သွားေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မခဲ့ ပီ ။ ၉ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊

သင်သည်

အဘယ်အမည်

ှ ိ သနည်းဟေမးေတာ်မလ င်၊

ေလေဂါင်ြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်
ထိ ြပည်ထဲက

မာက

အက ်ပ်အမည်ကား၊

အများြဖစ် ကပါ၏ဟ ေလ ာက် ပီ းမှ၊

အြခားသိ ့မ ှ င့်ပါမည်အေ ကာင်း

များစွ ာေတာင်းပန်ေလ၏။
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၁၀
၁၁

ထိ အရပ်၌ ေတာင်ေပ မှာ များစွ ာေသာ ဝက်အစသည် ကျက်စားလျက် ှ ိ ၏။
နတ်ဆိးအေပါင်းတိ ့လည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည်

၁၂

ထိ ဝက်ထဲသိ့ ဝင်ရပါမည်အေ ကာင်း

ေစလတ်ေတာ်မပါ ဟ ေတာင်းပန်ြပန်လ င်၊ ၁၃ ေယ သည် ချက်ြခင်းအခွ င့ ်ေပးေတာ်မ၏။
ညစ် းေသာနတ်တိ့သည် ထွ က်၍ ဝက်ထဲသိ့ ဝင်သြဖင့် ဝက်အစသည် အိ င်ကမ်းေစာက်ကိ
တဟန်တည်းေြပးဆင်း၍

အိ င်၌အသက်ဆံ း က၏။

ှ စ်ေထာင်ေလာက် ှ ိ ၏။
သိ တင်း ကားေြပာလ င်၊

အေရအတွ က်အားြဖင့်

ဝက်ေကျာင်းေသာသတိ ့သည်

၁၄

လများတိ ့သည်

ထိ အမအရာ

ေြပး၍ မိ ့ ွာတိ ့၌

တိ ့ကိ

ကည့် အံ့ ေသာငှ ါ

ထွ က်လာ က၏။ ၁၅ အထံ ေတာ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ နတ်ဆိး ေလေဂါင်စွဲေသာသသည်
အဝတ်ကိဝတ်၍
ေရာက် က၏။

ပကတိ စိတ်

ှ င့်

ထိ င်ေနသည်ကိြမင်လ င်၊

ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းသိ ့

၁၆ နတ်ဆိးစွဲ ေသာသ၌၎င်း၊ ဝက်တိ့၌၎င်း၊ အဘယ်သိ့ြဖစ်သည်ကိ

သိ ြမင်ေသာသတိ ့သည် ေနာက်လာ ေသာသတိ ့အား ြပန် ကား ပီ းမှ၊ ၁၇ မိ မိတိ့ြပည်က
ထွ က်သွားေတာ်မမည်အေ ကာင်း ေတာင်းပန် က၏။ ၁၈ ေလှထဲ သိ့ ဝင်ေတာ်မေသာအခါ
နတ်ဆိးစွဲ ဘးေသာသသည် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတ ှ ိ ပါမည်အေ ကာင်း ေတာင်းပန်လ င်၊ ၁၉
ကိ ယ်ေတာ်သည် အခွ င့ ်မေပး။ သင်သည် ကိ ယ်အိမ်သိ့သွားေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်
သနားြခင်းစိ တ်

ေတာ် ှ င့်

သင်၌

အဘယ်မ ေလာက်

ေကျးဇး ပေတာ်မသည်ကိ

သင်၏အေဆွ အမျိုးတိ ့အား ြပန် ကားေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၂၀ ထိ သသည် သွ ား၍၊
ေယ သည် အဘယ်မ ေလာက် ေကျးဇး ပေတာ်မသည်ကိ၊ ေဒကာေပါလိ ြပည် တွ င်
သိ တင်း ကားေြပာသည်ြဖစ်၍၊ ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့သည် အံ့ သြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၁ ေယ သည်
ကမ်းတဘက်သိ့ကးြပန်၍ အိ င်နားမှာ

ှ ိ ေတာ်မစဥ်၊ များစွ ာေသာလအေပါင်းတိ ့သည်

အထံ ေတာ်၌ စေဝး က၏။ ၂၂ ထိ အခါ ယာဣ အမည် ှ ိ ေသာ တရားစရပ်မးသည်လာ၍
ကိ ယ်ေတာ်ကိြမင်လ င်၊ ေြခေတာ်ရင်း၌ ြပပ်ဝပ်လျက်၊ အက ်ပ်၏ သမီ းငယ်ေသလပါ ပီ ။ ၂၃
သိ ့ေသာ်လည်း

ကိ ယ်ေတာ်သည် က၍

လက်ကိတင်ေတာ်မလျင်

သ့ကိ

ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ

အသက် ှ င်ပါလိ မ့ ်မည်ဟ

သ၏အေပ ၌

များစွ ာေတာင်းပန်၏။

၂၄

ကိ ယ်ေတာ်သည် သ ှ င့်အတသွ ား၍ များစွ ာေသာ လအေပါင်းတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ြခံ ရံ လျက် ထိ ခိက်တိက်မိ က၏။
စွဲ ေသာေ ကာင့်၊

၂၅ ထိ အခါ တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံ း ေသွ းသွ န်အနာ

၂၆ များစွ ာေသာ ေဆးသမားတိ ့လက်၌ အလွ န်ခံရ၍၊ ဥစာ ှ ိ သမ

ကန်ေသာ်လည်း သက်သာမရသည် သာမက၊ အနာတိ းေသာ မိ န်းမတေယာက်သည်၊ ၂၇
ေယ ၏သိ တင်းေတာ်ကိ ကားသည် ှ ိ ေသာ်၊ ၂၈ ငါသည် အဝတ်ေတာ်ကိသာတိ ့လ င်
ချမ်းသာရမည်ဟ ဆိ သည် ှ င့်၊ လအစအေဝးထဲ ၌ ေနာက်ေတာ်သိ့ လာ၍အဝတ်ေတာ်ကိ
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တိ ့ေလ၏။

ထိ ခဏြခင်းတွ င်

၂၉

အေသွ းစေဝးရာ

ခန်းေချာက်သည်ြဖစ်၍၊

ထိ ေရာဂါ ှ ိပ်စက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ် ပီ ဟ မိ မိကိယ်၌သိ ေလ၏။ ၃၀ ေယ သည် မိ မိကိယ်မှ
တန်ခိးထွ က်သည်ကိ ချက်ြခင်းသိ ေတာ်မလ င် လအစအေဝး၌ ေနာက်သိ့လှည့် ၍၊
ငါ့အဝတ်ကိ

အဘယ်သတိ ့သနည်းဟ

ေမးေတာ်မ၏။

၃၁

တပည့်ေတာ်တိ့က၊

လအစအေဝးသည် ကိ ယ်ေတာ်အား ထိ ခိက် ကသည်ကိြမင်လျက်ပင်၊ ငါ့ကိ အဘယ်သ
တိ ့သနည်းဟေမးေတာ်မပါသည်တကားဟ ေလ ာက် ကေသာ်လည်း၊ ၃၂ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ထိ သိ့ ပေသာသကိ ြမင်ြခင်းငှ ါ၊ ပတ်လည်သိ့ ကည့် ေတာ်မ၏။

၃၃ ထိ မိန်းမသည်

ကိ ယ်၌အဘယ်သိ့ြဖစ်သည်ကိသိေသာေ ကာင့် ေ ကာက် ွံ တ
့ န်လပ်လျက် အထံ ေတာ်သိ့
လာ ပီ းလ င်၊ ြပပ်ဝပ်၍ ထိ အေ ကာင်း ှ ိ သမ ကိ အဟတ်အမှန် ကားေလ ာက်ေလ၏။ ၃၄
ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ ငါ့သမီ း၊ သင်၏ယံ ကည်ြခင်းသည် သင့်အနာကိ ငိ မ်းေစ ပီ ။ ငိ မ်ဝပ်စွာ
သွ ား ေလာ့။ ေရာဂါ ှ ိပ်စက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်ေစဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၅ ထိ သိ့

မိ န့်ေတာ်မစဥ်တွင် တရားစရပ်မးအိ မ်မှလလာ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏သမီ းေသပါ ပီ ။ အဘယ်ေ ကာင့်
ဆရာကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသးသနည်းဟ ဆိ က၏။ ၃၆ ထိ စကားကိ ေယ သည် ကားလ င်၊
မေ ကာက် က ှ င့်။

ယံ ကည်ြခင်းစိ တ်တခသာ ှ ိ ေစေလာ့ဟ

ချက်ြခင်းမိ န့်ေတာ်မ၏။
အဘယ်သကိ မ

၃၇ ေပတ ၊

မလိ က်ေစဘဲ ၊

၃၈

တရား

စရပ်မးအား

ယာကပ်၊ ယာကပ်၏ညီ ေယာဟန်မှတပါး
တရားစရပ်မးအိ မ်သိ့ေရာက်၍

အန်းအန်း

သဲ သဲ ပ ကသည်ကိ၎င်း ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ၃၉ အတွ င်းသိ ့ဝင်၍ သင်တိ့သည် အဘယ်ေ ကာင့်
အန်းအန်းသဲ သဲ ပ၍ ငိ ေ ကး ကသနည်း။ သငယ်ေသ
မိ န့်ေတာ်မေသာ်၊

သည်မဟတ် အိ ပ်ေပျာ်သည်ဟ

၄၀ ထိ သတိ ့သည် ြပက်ယယ် ပ က၏။ ထိ သ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ြပင်သိ့

ထွ က်ေစ ပီ းမှ သငယ်၏ မိ ဘတိ ့ကိ၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်ပါေသာသတိ ့ကိ၎င်း ေခ ပီ းလ င်၊
သငယ် ေလျာင်းရာအရပ်သိ့ ဝင်၍၊ ၄၁ သငယ်၏လက်ကိ ကိ င်ေတာ်မလ က်၊ တလိ သကမိ ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ အနက်ကား၊ မိ န်းမငယ်ထေလာ့ ငါဆိ ၏ဟ ဆိ လိသတည်း။

၄၂

ထိ ခဏြခင်းတွ င် မိ န်းမငယ်သည် ထ၍လှ မ်းသွ ား၏။ သသည် တဆယ် ှ စ် ှ စ်အ ွယ် ှ ိ ၏။
ထိ သတိ ့ သည် အလွ န်မိန်းေမာေတွ ေဝြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။

၄၃ ထိ အမအရာကိ

အဘယ်သမ မသိ ေစမည်အေ ကာင်း၊ ထိ သတိ ့ကိ ကျပ်တည်းစွ ာ ပညတ်ေတာ်မ၍၊ သ့အား
စားစရာေပးေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၆ ထိအရပ်မှ က၍ တပည့်ေတာ်တိ့သည် လိက် ကသြဖင့် မိမိ မိသ့ ိ့ ေရာက်ေတာ်မ၏။

၂

ဥပသ်ေန့ေရာက်လ င် တရားစရပ်၌ ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မ၏။ လများတိ ့သည် ကားနာရလ င်
မိ န်းေမာေတွ ေဝြခင်းသိ ့ ေရာက်၍၊ ဤသသည် ဤအရာတိ ့ကိ အဘယ်မှာရသနည်း။
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သရေသာ

ပညာကား

အဘယ်ပညာနည်း။

ဤမ ေလာက်ေသာ

တန်ခိးများကိ

အဘယ်သိ့ြပ ိင်သနည်း။ ၃ သသည် လက်သမားမဟတ်ေလာ။ မာရိ ၏သား မဟတ်ေလာ။
ယာကပ်၊ ေယာေသ၊ ယဒ၊ ှ ိ မန်တိ့၏ အစ်ကိမဟတ်ေလာ။ သ့ ှ မများသည်လည်း ငါတိ ့ ှ င့်
အနီးအပါးေန ကသည်မဟတ်ေလာဟ ေြပာဆိ လျက် ေစတနာစိ တ်ပျက် က၏။

၄

ေယ ကလည်း၊ ပေရာဖက်သည် မိ မိ မိ ၊့ မိ မိအေဆွ ေနရာ၊ မိ မိအိမ်မှတပါး အြခားေသာအရပ်၌
အသ ေရ ှ ိ သည်ဟ ထိ သတိ ့အားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ မကျန်းမမာေသာသအချို ့ကိအေပ မှာ
လက်ေတာ်ကိတင်၍ အနာကိ ငိ မ်းေစြခင်းမှတပါး အဘယ် တန်ခိးေတာ်ကိမ ထိ အရပ်၌
ြပေတာ်မမ ိင်။

၆ ထိ သတိ ့သည်

မယံ ကည် ကသည်ကိ အံ့ သြခင်း ှ ိ ေတာ်မ၏။

ပတ်လည်၌ ှ ိ ေသာ မိ ့ ွာများသိ ့ ေဒသစာရီ လှ ည့်လည်၍ ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မ၏။ ၇
တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာတပည့်ေတာ်တိ့ကိ ေခ ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ညစ် းေသာနတ်တိ့ကိ ိင်ေစြခင်းငှ ါ
အခွ င့ ် ေပးလျက်၊

ှ စ်ေယာက်စီ ှ စ်ေယာက်စီေစလတ်ေတာ်မ၍၊

၈ သင်တိ့သည်

ေတာင်ေဝးတခမှတပါး လမ်းခရီ းတိ ့ အဘယ်အရာကိ မ မယ က ှ င့်။ လွ ယ်အိတ် ှ င့်မန့် မှစ၍
ခါးပန်း၌ ေ ကးေငွ ကိ မယ က ှ င့်။ ၉ ေြခနင်းကိ စီ း ကေလာ့။ အကျ ှ စ်ထပ်မဝတ် က ှ င့်ဟ
မှာထားေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိ မှတပါး သင်တိ့သည် မည်သည်အိမ်သိ့ဝင်လ င်၊ ထိ အိမ်တွင်
ထိ အရပ်မှ မထွ က်မသွ ားမှီတိင်ေအာင် ေန ကေလာ့။ ၁၁ အ ကင်သတိ ့သည် သင်တိ့ကိ
လက်မခံ ၊ သင်တိ့ ၏ စကားကိ နားမေထာင်ဘဲေန၏။ ထိ သတိ ့ေနရာ အရပ်မှ ထွ က်သွားစဥ်၊
သတိ ့တဘက်၌သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ သင်တိ့၏ေြခဘဝါးမှ ေြမမန့်ကိ ခါလိ က် က
ေလာ့။

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

ေဂါေမာရ မိ ထ
့ က်သာ

ခံ ရ

တရားဆံ းြဖတ်ေသာေန့၌

လတံ့ ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ထွ က်သွား၍ ေနာင်တတရားကိ ေဟာ က၏။

ထိ မိ သ
့ ည်
၁၂

ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်

တပည့်ေတာ်တိ့သည်

၁၃ နတ်ဆိးများကိ

မကျန်းမမာေသာ သများတိ ့ကိ ဆီ ှ င့်လး၍ အနာကိ ငိ မ်းေစ က၏။

ှ င်ထတ် က၏။
၁၄ ထိ အခါ

သိ တင်းေတာ်ေကျာ်ေစာသည်ြဖစ်၍၊ ေဟ ဒ်မင်း ကီ းသည် ကားလ င်၊ ဗတိ ဇံဆရာေယာဟန်
သည် ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေလ ပီ ။ ထိ ေ ကာင့် တန်ခိးများကိ ြပ ိင်သည်ဟ ဆိ ၏။ ၁၅
လအချို ့က၊ ဤသသည် ဧလိ ယြဖစ်သည်ဟ ဆိ က၏။ အချို ့က၊ ေ ှ းပေရာဖက်ကဲ့သိ ့
ပေရာဖက်ြဖစ် သည်ဟ ဆိ က၏။ ၁၆ ေဟ ဒ်သည် ကားလ င်၊ ဤသကား ငါ၏အမိ န့် ှ င့်
လည်ပင်းကိ ြဖတ်ေသာ
ဆိ ေလ၏။

ေယာဟန်ြဖစ်၏။

ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ေလ ပီ ဟ

၁၇ အထက်က ေဟ ဒ်သည် မိ မိညီ ဖိ လိပု၏ ခင်ပွန်းေဟေရာဒိ ကိ

သိ မ်းယသြဖင့်၊ ထိ မိန်းမအေ ကာင်း ေ ကာင့် ေစလတ်၍ ေယာဟန်ကိ ဘမ်းဆီ း ပီ းလ င်
ေထာင်ထဲမှာချုပ်ေ ှ ာင်ေလ၏။ ၁၈ အေ ကာင်းမကား၊ ေယာဟန်က အ ှ င်မင်း ကီ းသည်
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ညီ ေတာ်၏ခင်ပွန်းကိ မသိ မ်းအပ်ဟ ေဟ ဒ်အား ဆိ ေလ ပီ ။ ၁၉ ထိ ေ ကာင့်၊ ေဟေရာဒိ သည်
ေယာဟန်ကိ ရန် ငိ းဖွဲ ့သြဖင့် သတ်ြခင်းငှ ါအလိ ှ ိ ၏။ ၂၀ သိ ့ေသာ်လည်း ေယာဟန်သည်
ေြဖာင့်မတ်သန့် ှ င်းေသာသြဖစ်ေ ကာင်းကိ ေဟ ဒ်သည် သိ ၍ သ့ကိ ေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသ၏။
သ့ကိလည်း ေစာင့်မ၏။ အမအရာများတိ ့၌ သ၏စကားကိ နားေထာင်၍ ဝမ်းေြမာက်
ေသာစိ တ် ှ င့်လည်း နားေထာင်တတ်သည် ြဖစ်ေသာေ ကာင့် ထိ မိန်းမသည် အခွ င့ ်မရ ိင်။ ၂၁
ထိ ေနာက်မှ အဆင်သင့်ေသာအခါ ေဟ ဒ်ကိ ဘွ ားေသာေန့ရက်၌ ှ စ်စဥ်ပွဲကိခံ၍ မးမတ်၊
စစ်သ ကီ း၊ ဂါလိ လဲြပည်၌ အ ကီ းအကဲ ြဖစ်ေသာသတိ ့ကိ ေက းေတာ်မစဥ်တွင်၊

၂၂

ေဟေရာဒိ ၏သမီ းသည် ဝင်၍ ကသြဖင့်၊ ေဟ ဒ်မှစ၍ အေပါင်းအေဘာ်တိ့အား း ွ တ်ေသာ
စိ တ် ကိ ြဖစ်ေစ၏။ ထိ အခါ မင်း ကီ းက၊ သင်သည် အလိ ှ ိ သမ ကိ ေတာင်းေလာ့၊ ငါေပးမည်ဟ
ထိ မိန်းမငယ်အား ဆိ ေလ၏။ ၂၃ တဖန်လည်း၊ သင်ေတာင်းသမ ကိ ငါ့ ိင်ငံ တဝက်တိင်ေအာင်
ငါေပးမည်ဟ ကျိန်ဆိေလ၏။

၂၄ ထိ မိန်းမငယ်သည် ထွ က်၍ အဘယ်အရာကိ

ေတာင်းရမည်နည်းဟ သ၏အမိ ကိေမးလ င် အမိ က၊ ဗတိ ဇံဆရာေယာဟန်၏ ဦ းေခါင်းကိ
ေတာင်းေလာ့ဟ

ြပန်ဆိေသာ်၊

အလျင်တေဆာဝင်၍၊

၂၅

ချက်ြခင်းမိ န်းမငယ်သည်

ဗတိ ဇံဆရာေယာဟန်၏

မင်း ကီ းထံ သိ ့

ဦ းေခါင်းကိ

ဤလင်ပန်း၌

အလျင်အြမန်ေပးေတာ်မေစြခင်းငှ ါ က န်မ အလိ ှ ိ ပါသည်ဟ ေတာင်းေလ ာက်၏။ ၂၆
မင်း ကီ းသည် အလွ န်ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ၎င်း၊ အေပါင်းအေဘာ်တိ့၏
မျက် ှ ာ ကိ ၎င်း၊ ေထာက်ေသာေ ကာင့်၊ ထိ မိန်းမငယ်ကိ မြငင်းမပယ်လိ၍၊ ၂၇ ဦ းေခါင်းကိ
ယခဲ့ ဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ လျက် လေစာင့်တေယာက်ကိ ချက်ြခင်းေစလတ်လ င်၊ လေစာင့် သည်
သွ ား၍

ေယာဟန်၏လည်ပင်းကိ

ေထာင်ထဲမှာ

ြဖတ်ေလ၏။

၂၈

ဦ းေခါင်းကိ

လင်ပန်း၌ေဆာင်ခဲ့၍ ထိ မိန်းမငယ်အားေပး ပီ းမှ မိ န်းမငယ်သည်လည်း သ့အမိ ကိ ေပး ေလ၏။
၂၉

ေယာဟန်၏တပည့်တိ ့သည်လည်း

ကားေသာအခါလာ၍အေလာင်းကိ

ေဆာင်သွား ပီ းလ င် သချုင်း တွ င်း၌ ထား က၏။ ၃၀ တမန်ေတာ်တိ့သည် ေယ ထံ ေတာ်၌
စေဝး၍၊ မိ မိတိ့ ပသမ သွ န်သင်သမ တိ ့ကိ ကားေလ ာက် က၏။ ၃၁ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊
ေတာ၌ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့ လာ က။ ခဏအားြဖည့်၍ ငိ မ်သက်စွာ ေန ကဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
အေ ကာင်းမကား၊ လများ သွ ားလာ ကသည်ြဖစ်၍ တမန်ေတာ်တိ့သည် အစာစားြခင်းငှ ါမ
မအား ိင် က။ ၃၂ ထိ ေ ကာင့်၊ ေလှစီ း၍ ေတာ၌ ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့ သွ ား က၏။ ၃၃
သွ ား ကသည်ကိ လများတိ ့သည်ြမင်၍ ကိ ယ်ေတာ်ြဖစ်သည်ကိ သိ လ င်၊ အ မိ ့ မိ အ
့ ွာ ွာတိ ့မှ
ထွ က်၍ ထိ အရပ်သိ့ ကန်းေ ကာင်းေြပးသွ ားသြဖင့်၊ တမန်ေတာ်တိ့ အရင်ေရာက်၍
အထံ ေတာ်၌စေဝး က၏။

မာက

၃၄

ေယ သည်

ထွ က် က၍

လများအေပါင်းတိ ့ကိ
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ေတွ ့ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ထိ သတိ ့သည် ထိ န်းသမ ှ ိ ၊ ပစ်ထားေသာ သိ းကဲ့ သိ ့ ြဖစ် ကသည်ကိ
သနားြခင်းစိ တ်ေတာ် ှ ိ ၍ များစွ ာေသာ ဆံ းမ သဝါဒကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၃၅ မိ ဃ်းချုပ်ေသာအခါ
တပည့်ေတာ်တိ့သည် ချဥ်းကပ်၍၊ ဤအရပ်သည် ေတာအရပ်ြဖစ်ပါ၏။ မိ ဃ်း လည်း ချုပ်ပါ ပီ ။
၃၆

လများတိ ့သည်

ပတ်ဝန်းကျင် ွာဇနပဒ်သိ့သွား၍

စားစရာကိ ဝယ်ေစြခင်းငှ ါ

အခွ င့ ်ေပးေတာ်မပါ။ သ တိ ့၌ စားစရာမ ှ ိ ပါဟ ေလ ာက် ကလ င်၊ ၃၇ ကိ ယ်ေတာ်က၊
သတိ ့စားစရာဘိ ့ သင်တိ့ေပး ကေလာ့ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့ကလည်း၊
အက ်ပ်တိ့သည်

သွ ား၍

ေဒနာရိ အြပား ှ စ်ရာ ှ င့်မန့်ကိဝယ် ပီ းလ င်

စားစရာဘိ ့ ေပးရပါအံ့ ေလာဟ ေလ ာက် က၏။

သတိ ့အား

၃၈ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင်တိ့၌

မန့်ဘယ် ှ စ်လံ း ှ ိ သနည်း။ သွ ား၍ ကည့် ကဟ မိ န့်ေတာ်မသည် အတိ င်း သတိ ့သည်
သိ ပီ းမှ၊ မန့်ငါးလံ း ှ င့် ငါး ှ စ်ေကာင်

ှ ိ ပါသည်ဟ ေလ ာက်ြပန်၏။

၃၉ ထိ အခါ

လအေပါင်းတိ ့ကိ ြမက်စိမ်းေပ မှာ အစစေလျာင်း ကေစဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၄၀ သတိ ့သည်
တရာတစ၊ ငါးဆယ်တစ၊ အစစေလျာင်း ကလ င်၊ ၄၁ ကိ ယ်ေတာ်သည် မန့်ငါးလံ း ှ င့်
ငါး ှ စ်ေကာင်ကိယ၍၊
ချီးမွ မ်း ပီ းမှ

ေကာင်းကင်သိ့

မန့်ကိဖဲ့၍

ကည့်ေမ ာ်လျက်

ေကျးဇးေတာ်

လများတိ ့ေ ှ ့၌ထည့်ေစြခင်းငှ ါ

တပည့်ေတာ်တိ့အား

ေပးေတာ်မ၏။ ငါး ှ စ်ေကာင်ကိ လည်း လအေပါင်းတိ ့အား ေဝငှ ေတာ်မ၏။
လအေပါင်းတိ ့သည် စား၍ဝ က ပီ းမှ၊

ကိ

၄၂

၄၃ မန့် ှ င့်ငါးအကျိုးအပဲ့ ကိ ေကာက်သိမ်း၍

တဆယ် ှ စ်ေတာင်း၊ အြပည့်ရ က၏။ ၄၄ မန့်ကိစားေသာသ ေယာက်ျားအေရအတွ က်ကား၊
လငါးေထာင်မ ေလာက် ှ ိ သတည်း။

၄၅ စည်းေဝးေသာသတိ ့ကိ လတ်ေတာ်မစဥ်တွင်

တပည့်ေတာ်တိ့ ေလှစီ းေစ၍ ကမ်းတဘက်ဗက်ဇဲဒ မိ သ
့ ိ ့ အရင်ကးေစေတာ်မ၏။ ၄၆
စည်းေဝးေသာသတိ ့ကိ လတ် ပီ းမှ ဆေတာင်းပဌနာ ပအံ့ ေသာငှ ါ ေတာင်ေပ သိ ့ ကေတာ်မ၏။
၄၇ ညအချိန်ေရာက်ေသာအခါ ေလှသည် အိ င်အလယ်၌ ှ ိ ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကန်းေပ မှ

တေယာက် တည်း ှ ိ ေနေတာ်မ၏။ ၄၈ ေလမသင့်ေသာေ ကာင့် တပည့်ေတာ်တိ့သည်
တက်ခတ်၍ပင်ပန်း ကသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ညသံ း ချက်တီးေကျာ်အချိန်၌ အိ င်ေပ မှ
စက်ေတာ်ြဖန့်လျက်၊ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ က၍ အနားမှာ ေ ှ ာက်သွားမည် ပ ေတာ်မ၏။ ၄၉ ထိ သိ့
အိ င်ေပ မှာ စက်ေတာ်ြဖန့်၍ ကေတာ်မသည်ကိ သတိ ့သည်ြမင်လ င်၊ ဖတ်တေစ ြဖစ်သည်ဟ
စိ တ်ထင် ှ င့်

ေအာ်ဟစ် က၏။

ထိ တ်လန့်ြခင်းသိ ့ေရာက် က၏။
တည် ကည်ေသာစိ တ် ှ ိ ကေလာ့။

၅၀ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်သည်
ငါပင်ြဖစ်သည်၊

ချက်

ကိ ယ်ေတာ်ကိြမင်၍
ြခင်း တ်ဆက်၍

မေ ကာက်လန့် က ှ င့်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅၁ ေလှေပ ၌ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ တက်ေတာ်မလ င် ေလသည် ငိ မ်ေလ၏။

မာက
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ထိ သတိ ့သည် အတိ င်းထက်အလွ န် မိ န်းေမာေတွ ေဝအံ့ သြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။ ၅၂
အေ ကာင်းမကား၊

သတိ ့စိတ် ှ လံ း

ပမာဏမ ပ က။

၅၃

ေလှကိ ဆိ က် က၏။

မိ က်သည်ြဖစ်၍

ကမ်းတဘက်သိ့ကးလ င်

မန့်၌ြပေသာတန်ခိးေတာ်ကိ
ဂေနသရက်နယ်သိ့ေရာက်၍

၅၄ ေလှမှဆင်းေသာအခါ လများတိ ့သည် မျက် ှ ာေတာ်ကိ

ချက်ြခင်းမှတ်မိလ င်၊ ၅၅ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်၌ ှ ိ သမ သိ ့ ေြပးသွ ား၍ မည်သည့်အရပ်၌
ှ ိ ေတာ်မသည်ဟ ကားလ င်၊ ထိ အရပ် သိ ့ လနာများကိ အိ ပ်ရာ ှ င့် ေဆာင်ခဲ့ က၏။ ၅၆
မိ ့ ွာဇနပဒ်သိ့

ေရာက်ေတာ်မရာ၌

မကျန်းမမာေသာသတိ ့ကိ

လမ်းနားမှာထား၍

အဝတ်ေတာ်၏ ပန်းပွ ါးကိ မ တိ ့ရပါမည်အေ ကာင်း အခွ င့ ်ေတာင်း က၏။ တိ ့သမ ေသာ
သတိ ့သည်လည်းချမ်းသာရ က၏။

၇ ထိအခါ ဖာရိ ှ ဲတိ့ ှ င့် ေယ

ှ လင် မိ မ့ ှ ေရာက်လာေသာ ကျမ်း ပဆရာအချို ့တိ့သည်

အထံ ေတာ်၌ စ ေဝး၍၊ ၂ တပည့်ေတာ်အချို ့တိ့သည် ညစ်

းေသာလက်တည်းဟေသာ

ေရမေဆးေသာလက် ှ င့် အစာစား သည်ကိြမင်လ င် အြပစ်တင် က၏။ ၃ အေ ကာင်းမကား၊
ေ ှ းလေဟာင်းတိ ့မှ

ဆက်ဆံေသာ

နည်းဥပေဒသကိ ခံယေသာ

ဖာရိ ှ ဲ မှစ၍

ယဒလ အေပါင်းတိ ့သည် လက်ဆပ်မေဆးဘဲ အစာကိ စားေလ့မ ှ ိ ။

၄ ေဈးမှ

ြပန်လာေသာအခါ၌လည်း ေဆးြခင်းမ ပဘဲ စားေလ့မ ှ ိ ။ ထိ မှတပါး၊ ခွ က်၊ ဖလား၊ ေ ကးဝါ
ပကန်၊ ခတင်တိ့ ေဆးြခင်းမှစ၍ အြခားေသာထံ းတမ်းများကိ ခံ ယ၍ ကျင့်ေလ့ ှ ိ ၏။ ၅ ထိ အခါ
ဖာရိ ှ ဲ တိ့ ှ င့် ကျမ်း ပဆရာတိ ့က၊ ေ ှ းလေဟာင်းတိ ့မှ ဆက်ခံေသာနည်းဥပေဒသကိ
ကိ ယ်ေတာ်၏ တပည့်တိ ့သည် မကျင့်ဘဲ လျက် အဘယ်ေ ကာင့် ညစ်

းေသာလက် ှ င့်

အစာစား ကပါသနည်း ဟ ေမးေလ ာက် ကလ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ကျမ်းစာလာသည်အတိ င်း၊ ၆
ေဟ ှ ာယသည် လ ို ့ဝှက်ေသာ သင်တိ့ကိရည်မှတ်လျက်၊ ဤလမျိုးသည် တ်ခမ်း ှ င့်ငါ့ကိ
ိ ေသ

က၏။ စိ တ် ှ လံ းမကား ငါ ှ င့်ေဝးလှ ၏။

သွ န်သင်၍

နည်းဥပေဒေပးလျက်ပင်၊

ငါ့ကိ

၇ လတိ ့စီရင်ေသာ ပညတ်တိ့ကိ

အချည်း ှ ီးကိ းကွ ယ်

က၏ဟ၊

ေနာက်ြဖစ်လတံ့ ေသာအရာကိ ေလျာက်ပတ်စွာ ေဟာခဲ့ ပီ ။ ၈ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည်
ဘရားသခင်၏ ပညတ်ေတာ်ကိ ပယ်၍ ခွ က်ဖလားေဆးြခင်းတည်းဟ ေသာ လတိ ့မှ
ဆက်ခံေသာနည်းဥပေဒသကိ ခံ ယလ က်၊ ထိ သိ့ေသာ အြခားအကျင့်အေလ့များတိ ့ကိ
ကျင့်ေလ့ ှ ိ က၏။ ၉ သင်တိ့သည် အဆက်ဆက်ခံေသာ နည်းဥပေဒသကိ ကျင့်ရေသာ
အခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ဘရားသခင်၏ ပညတ်ေတာ်ကိ ေလျာက်ပတ်စွာ ပယ် ကသည်တကား။ ၁၀
ေမာေ ှ ၏ ပညတ်ကား၊ မိ ဘကိ ိ ေသစွ ာ ပေလာ့။ အ ကင်သသည် မိ ဘကိ တ်ြဖင့်ြပစ်မှား၏၊
ထိ သ သည်

မာက

အေသသတ်ြခင်းကိ

ခံ ေစဟ လာသတည်း။

၁၁ သင်တိ့မကား၊
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အ ကင်သသည် ကိ ယ်မိဘကိ သင်တိ့အသံ းရ ိင်သမ ေသာ ငါ၏ဥစာသည် အလဝတု
တည်းဟေသာ ေကာ်ဘန်ြဖစ်ေစဟဆိ ၏။ ၁၂ ထိ သသည် မိ ဘဝတ်ကိ အလ င်းမ ပရဟ
ြမစ်တား၍၊

၁၃ မိ မိတိ့အဆက်ဆက်ခံေသာ နည်းဥပေဒသအားြဖင့် ဘရားသခင်၏

တ်ကပတ်ေတာ်ကိပယ် က၏။
ကျင့်ေလ့ ှ ိ ကသည်ဟ

ထိ သိ့ေသာအကျင့်အေလ့များတိ ့ကိ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၄

ထိ အခါ

အထံ ေတာ်သိ့ေခ ၍၊ သင်တိ့ ှ ိ သမ သည် နားေထာင်နားလည် က

သင်တိ့သည်

လအစအေဝးအေပါင်းကိ
ေလာ့။ ၁၅ လြပင်မှလာ၍

လအတွ င်းသိ ့ဝင်လျက်၊ လကိ ညစ်

းေစ ိင်ေသာ အရာတစံ တခမ မ ှ ိ ။ လအတွ င်းမှ

ထွ က်ေသာအရာသည် လကိ ညစ်

းေစေသာအရာြဖစ်၏။

၁၆ ကားစရာနား ှ ိ ေသာ

သမည်သည်ကား ကားပါေစဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ လအစအေဝး ှ ိ ရာမှ က၍ အိ မ်သိ့
ဝင်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ထိ ဥပမာကိ ေမးြမန်း က
ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊

သင်တိ့သည်

ဤမ ေလာက်

လြပင်မှလာ၍ လအတွ င်း သိ ့ ဝင်သမ သည်

၏။

၁၈

ပညာမဲ့ လျက်ေနသေလာ။

ှ လံ းထဲ သိ့မဝင်။

၁၉ ဝမ်းထဲ သိ့ဝင်၍

အစာ ှ ိ သမ ကိ သန့် ှ င်းေစသြဖင့် ေရအိ မ်တွင် ဆင်းသွ ားေသာေ ကာင့်၊ လကိ မညစ်
းေစ ိင်သည်ကိ နားမလည် ကသေလာ။ ၂၀ လအတွ င်းမှထွ က်ေသာ အရာမကား၊ လကိ
ညစ်

းေစေသာအရာြဖစ်၏။ ၂၁ လအတွ င်း ှ လံ းထဲ က မေကာင်းေသာ ကံ စည်ြခင်း၊

သမယားကိ ြပစ်မှားြခင်း၊ မိ န်းမလွ တ် ှ င့် မှားယွ င်း ြခင်း၊ လအသက်ကိ သတ်ြခင်း၊ ၂၂
သ့ဥစာကိ ခိ းြခင်း၊ ေလာဘလွ န်ကျူးြခင်း၊ မနာလိ ြခင်း၊ လှ ည့်စားြခင်း၊ ညစ်

းြခင်း၊

ြငူစြခင်း၊ သ့ အသေရကိ ဖျက်ြခင်း၊ ေထာင်လားေစာ်ကားြခင်း၊ လ ပ်ေပ ြခင်း၊
ဤဆိ းညစ်ေသာအရာများတိ ့သည် အတွ င်းမှထွ က်လာ၍ လကိ ညစ်

၂၃

းေစ ကသည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ကိ ယ်ေတာ်သည် ထိ အရပ်မှထ၍ တ မိ ့ ှ င့် ဖိ ဒန် မိ ၏
့ ေကျးလက်သိ့
ကေတာ်မ ပီ းလ င် အိ မ်သိ့ ဝင်၍ အဘယ်သမ မသိ ေစြခင်းငှ ါ အလိ ေတာ် ှ ိ ေသာ်လည်း
ပန်းေ ှ ာင်၍

ေနေတာ်မမ ိင်။

၂၅

အေ ကာင်းမကား၊

ညစ်

းေသာနတ်စွဲေသာ

မိ န်းမငယ်၏ အမိ သည် သိ တင်းေတာ်ကိ ကားသြဖင့်၊ ၂၆ မိ မိသမီ းထဲ က နတ်ဆိးကိ
ှ င်ထတ်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း ေတာင်းပန်ေလ၏။ ထိ မိန်းမကား၊ ေဟလသအမျိုး၊
ရိ ဖိနိတ်ြပည်သ ြဖစ်သတည်း။ ၂၇ ေယ ကလည်း၊ ေ ှ းဦ းစွ ာ သားများကိ ဝစွ ာေက းပါရေစ။
သား၏ အစာကိ ယ၍ ေခွ းအားမေပး မချ အပ်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ မိ န်းမကလည်း
မှန်ပါ၏သခင်။ ေခွ းမည်သည်ကား၊ သားတိ ့၏ စား ပ်စားေပါက်ကိ စားပွဲ ေအာက်၌
စား မဲ ထံ းစံ ှ ိ ပါသည်ဟ ြပန်၍ ေလ ာက်လ င်၊

၂၉ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ထိ စကားေ ကာင့်

သင်သွားေလာ့။ နတ်ဆိးသည် သင်၏သမီ းထဲ မှ ထွ က်သွား ပီ ဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။ ၃၀

မာက
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ထိ မိန်းမသည် မိ မိအိမ်သိ့ြပန်၍ နတ်ဆိးထွ က်သွားသည်ကိ၎င်း၊ သမီ းသည် အိ ပ်ရာ၌
အိ ပ်လျက် ှ ိ သည်ကိ၎င်း ေတွ ့၏။ ၃၁ တဖန် ကိ ယ်ေတာ်သည် တ မိ ့ ှ င့် ဇိ ဒန် မိ ၏
့
ေကျးလက်မှထွ က်၍ ေဒကာေပါလိ ြပည်နယ်ကိ ေ ှ ာက်သွားသြဖင့်၊ ဂါလိ လဲအိင်သိ့
ေရာက်ေတာ်မ၏။

၃၂

ထိ အခါ

နားပင်း၍

စကားအေသာသတေယာက်ကိ

အထံ ေတာ်သိ့ေဆာင်ခဲ့၍၊ သ့အေပ မှာ လက်ေတာ်ကိ တင်ပါမည်အေ ကာင်း ေတာင်းပန် က၏။
၃၃ ကိ ယ်ေတာ်သည် ထိ သကိ လအစအေဝးထဲ ကေခ ၍၊ ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့ သွ ား ပီ းလ င်၊

လက် ိ း ေတာ်ကိ သ၏နားေပါက်၌ သွ င်းေတာ်မ၏။ တံ ေထွ း ှ င့် ေထွ း၍ သ၏လ ာကိ လည်း
တိ ့ေတာ်မ၏။ ၃၄ ထိ ေနာက် ေကာင်းကင်သိ့ ကည့်ေမ ာ်၍ ညီ းတွ ားသံ ကိ ပလျက်၊ ဧဖသဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ အနက် ကား၊ ပွ င့ ်ေစဟ ဆိ လိသတည်း။ ၃၅ ထိ ခဏြခင်းတွ င် သသည်
နားပွ င့ ်ြခင်း၊ လ ာေ ကာလွ တ်ြခင်း ှ ိ သြဖင့် စကား ပီ ပီ ေ ြပာ ိင်၏။ ၃၆ ထိ အေ ကာင်းကိ
အဘယ်သအားမ မေြပာေစြခင်းငှ ါ သတိ ့ကိ ပညတ်ေတာ်မ၏။ ပညတ်ေတာ်မေသာ်
လည်း သတိ ့သည်

သာ၍ အလွ န်သိတင်း ကားေြပာ က၏။

၃၇ အတိ င်းထက်

အလွ န်မိန်းေမာေတွ ေဝလျက် ှ ိ ၍၊ သသည် အလံ းစံ တိ ့ကိ ေလျာက်ပတ်စွာ ပေတာ်မ ပီ ။
နားပင်းေသာသတိ ့ကိ စကားေြပာေစေတာ်မ ပီ ဟ ဆိ က၏။

၈ ထိအခါ စေဝးေသာသအလွန်များ၍ စားစရာမ ှ ိလ င်၊ ေယ သည် တပည့်ေတာ်တိ့ကိ
ေခ ၍၊ ၂ ဤလများကိ ငါသနား၏။ သံ းရက်ပတ်လံ း ငါ ှ င့်အတ ှ ိ က ပီ ။ စားစရာအလ င်းမ ှ ိ ။
၃ အချို တ
့ ိသ
့ ည် အေဝးကလာသည်ြဖစ်၍၊ အစာမစားမှီ သတိ ့အိမ်သိ့ ငါလတ်လ င် လမ်းခရီ း၌

ေမာ က

လိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄ တပည့်ေတာ်တိ့ကလည်း၊ ဤေတာအရပ်၌

ဤသတိ ့ကိ အဘယ်သိ့ ဝစွ ာေက း ိင်မည်နည်းဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၅ ကိ ယ်ေတာ်က၊
သင်တိ့တွင် မန့်ဘယ် ှ စ်လံ း ှ ိ ပါသနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ မန့်ခ ှ စ်လံ း ှ ိ ပါသည်ဟ
ေလ ာက် က၏။ ၆ ထိ အခါ လအစအေဝးကိ ေြမေပ မှာေလျာင်း ကေစဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။
မန့်ခနစ်လံ းကိ လည်း ယ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ပီ းမှ မန့်ကိဖဲ့၍ လများတိ ့ေ ှ ့၌
ထည့်ေစြခင်းငှ ါ

တပည့်ေတာ်တိ့အား

ထည့် က၏။

၇

ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွ မ်း ပီ းမှ

ထိ သတိ ့သည်

ေပးေတာ်မသည်

အနည်းငယ်မ ေသာ

စား၍

လများေ ှ ့၌

ဝ က ပီ းမှ

အတိ င်း

ငါးေကာင်ကေလးလည်း
ထည့်ေစြခင်းငှ ါ

သတိ ့သည်
ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ကင်းရစ်ေသာအကျိုးအပဲ့ ကိ

၈

ေကာက်သိမ်း၍

ခနစ်ေတာင်းအြပည့် ရ က၏။ ၉ စားေသာသအေရအတွ က်ကား၊ လေလးေထာင် မ ေလာက်
ှ ိ သတည်း။ ထိ သတိ ့ကိ လတ်ေတာ်မ ပီ းမှ၊

၁၀ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ ေလှထဲ သိ့

ချက်ြခင်းဝင်၍၊ ဒါလမ သေကျးလက်သိ့ ေရာက်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိ အခါ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်

မာက
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ထွ က်လာ၍

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်

ေဆွ းေ ွးြငင်းခံ သည်တွင်

စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှ ါ၊

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကြဖစ်ေသာ နိမိတ်လကဏာကိ ေတာင်း က၏။ ၁၂ ကိ ယ်ေတာ်သည်
စိ တ် ှ လံ းညည်းတွ ားသံ ကိ ပေတာ်မလျက်၊ ဤလမျိုးသည် နိမိတ်လကဏာကိ မြပရ ဟ
မိ န့်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊ ၁၃ ထိ သတိ ့ ှ ိ ရာမှထွ က်၍ တဖန် ေလှထဲ သိ့ ဝင် ပီ းလ င် ကမ်းတဘက်သိ့
ြပန်ေတာ်မ၏။ ၁၄ တပည့်ေတာ်တိ့သည် မန့်ကိယြခင်းငှ ါ ေမ့ေလျာ့ ကသြဖင့်၊ ေလှေပ မှာ
သတိ ့၌ မန့်တလံ းတည်းသာ ှ ိ ၏။ ၁၅ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ ဖာရိ ှ ဲ တိ့၏တေဆးကိ ၎င်း၊
ေဟ ဒ်၏တေဆးကိ ၎င်း၊

သတိ ှ င့်

ကဥ်ေ ှ ာင် ကဟ

ပညတ်ေတာ်မ၏။

၁၆

တပည့်ေတာ်တိ့ကိလည်း၊ ငါတိ ့၌ မန့်မပါေသာေ ကာင့် ဤစကားကိ မိ န့်ေတာ်မသည်ဟ
အချင်းချင်း ေဆွ းေ ွးေြပာဆိ က၏။

၁၇ ေယ သည်

သိ ေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့၌

မန့်မပါသည်ကိေထာက်၍ အဘယ်ေ ကာင့်အချင်းချင်း ေဆွ း ေ ွး ေြပာဆိ ကသနည်း။
ယခတိ င်ေအာင် ှ လံ းမသွ င်း၊ နားမလည် ကသေလာ။ သင်တိ့ စိ တ် ှ လံ းမိ က်ေသး သေလာ။
၁၈ မျက်စိ ှ ိ လျက်ပင် မြမင်၊ နား ှ ိ လျက်ပင် မ ကား၊ စိ တ်မေအာက်ေမ့ဘဲ ေန ကသေလာ။ ၁၉

မန့်ငါးလံ းကိ လငါးေထာင်အား ငါဖဲ့ ေသာအခါ အကျိုးအပဲ့ ဘယ် ှ စ်ေတာင်း ေကာက်သိမ်း
သနည်း ဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ တဆယ် ှ စ်ေတာင်းေကာက်သိမ်းပါသည်ဟ ေလ ာက် က၏။ ၂၀
မန့်ခနစ်လံ းကိ

လေလးေထာင်အား

ေကာက်သိမ်းသနည်း

ဟ

ငါဖဲ့ ေသာအခါ

ေမးေတာ်မလ င်၊

အကျိုးအပဲ့ ဘယ် ှ စ်ေတာင်း

ခနစ်ေတာင်းေကာက်သိမ်းပါသည်ဟ

ေလ ာက် က၏။ ၂၁ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ သင်တိ့သည် နားမလည်ဘဲ အဘယ်သိ့ ေန ကသနည်းဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၂

ဗက်ဇဲဒ မိ သ
့ ိ့

ေရာက်ေတာ်မလ င်၊

လကန်းတေယာက်ကိ

အထံ ေတာ်သိ့ေဆာင်ခဲ့၍၊ ထိ သကိ တိ ့ေတာ်မမည်အေ ကာင်း ေတာင်းပန် က၏။
ကိ ယ်ေတာ်သည်

လကန်းကိ လက်ဆွဲ၍

မိ ့ြပင်သိ့

ထွ က် ပီ းမှ၊

၂၃

သ၏မျက်စိကိ

တံ ေထွ း ှ င့်ေထွ း၍ သ့အေပ မှာ လက်ေတာ်ကိတင်လျက်၊ သင်သည် တစံ တခကိ
ြမင်သေလာဟ

ေမးေတာ်မ၏။

၂၄

ထိ သသည်

ကည့်ေမ ာ်လ င်၊

လတိ ့သည်

သစ်ပင်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၍ လှ မ်းသွ ားသည်ကိ အက ်ပ် ြမင်ပါသည် ဟ ေလ ာက်၏။

၂၅

ေနာက်တဖန်သ၏မျက်စိေပ မှာ လက်ေတာ်ကိတင်၍ ကည့်ေမ ာ်ေစေတာ်မလ င်၊ သသည်
ပကတိ အြဖစ်သိ့ ေရာက်၍ အလံ းစံ တိ ့ကိ ှ င်းလင်းစွ ာြမင်ေလ၏။ ၂၆ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊
မိ ထ
့ ဲ သိ့မဝင် ှ င့်။

မိ ့၌

အဘယ်သကိ မ မေြပာ ှ င့်ဟ

ေနရာသိ ့ လတ်လိက်ေလ၏။
တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ

မိ န့်ေတာ်မ၍

သ့ကိ

မိ မိ

၂၇ ေယ သည် ဖိ လိပုကဲ သရိ မိ ၏
့
ေကျးလက်သိ့

ကေတာ်မစဥ်၊

လမ်းခရီ း၌

လများတိ ့သည်

ငါ့ကိ

အဘယ်သြဖစ်သည်ဆိ ကသနည်းဟ တပည့်ေတာ်တိ့ကိ ေမးြမန်းေတာ်မလ င်၊
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၂၈

လအချို ့က၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ဗတိ ဇံဆရာေယာဟန်ြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊

အချို ့က

ဧလိ ယြဖစ်သည် ဟ ၍၎င်း၊ အချို ့က ပေရာဖက်တပါးပါးြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း ဆိ ကပါ၏ဟ
ေလ ာက် ကေသာ်၊

၂၉ သင်တိ့လည်း ငါ့ကိ အဘယ်သြဖစ်သည် ဆိ ကသနည်းဟ

ေမးြမန်းေတာ်မလ င်၊

ေပတ က၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ

ေလ ာက်ေလ၏။ ၃၀ ကိ ယ်ေတာ်၏အေ ကာင်းကိ အဘယ်သအားမ မေြပာစိ မ့ ်ေသာငှ ါ
တပည့်ေတာ်တိ့ကိ
ခံ ရမည်။

ပညတ်ေတာ်မ၏။

လအ ကီ းအကဲ ၊

ြငင်းပယ်ြခင်းကိ ၎င်း၊

၃၁

ထိ မှတပါး၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊

အေသသတ်ြခင်းကိ ၎င်းခံ ရမည်။

လသားသည်များစွ ာ
ကျမ်း ပဆရာတိ ့၏

သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

ထေြမာက်လိမ့ ်မည်ဟေသာ အေ ကာင်းများကိ တပည့်ေတာ်တိ့အား ြပစ ပေတာ်မ၏။ ၃၂
ထိ သိ့အတည့်အလင်းြပေတာ်မေသာေ ကာင့် ေပတ သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ မိ မိ ှ င့်အတေခ ၍
အြပစ် တင်ေသာစကားကိ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၃၃ ကိ ယ်ေတာ်သည် မျက် ှ ာေတာ်ကိလှည့်၍
တပည့်ေတာ်တိ့ကိ ကည့် လျက်၊ အချင်းရန်သ၊ ငါ့ေနာက်သိ့ ဆတ်ေလာ့။ သင်သည်
ဘရားသခင်၏အရာကိ စိ တ်မစွဲ လမ်း၊ လတိ ့၏အရာကိ သာ စွဲ လမ်းသည်ဟ၍ ေပတ ကိ
ဆံ းမေတာ်မ၏။ ၃၄ ထိ အခါ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့် ပရိ တ်သတ်များကိ ေခ ေတာ်မ ပီ းလ င်၊
အ ကင်သသည် ငါ၌ဆည်းကပ် ြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ၏။ ထိ သသည် ကိ ယ်ကိကိယ် ြငင်းပယ်ရမည်။
ကိ ယ်လက်ဝါးကပ်တိင်ကိ ထမ်း၍ ငါ့ေနာက်သိ့ လိ က်ရမည်။

၃၅ အ ကင်သသည်

မိ မိအသက်ကိ ကယ်ဆယ်ြခင်းငှ ါအလိ ှ ိ ၏။ ထိ သသည် အသက် ံ းလိ မ့ ်မည်။ အ ကင်
သသည် ငါ့ေ ကာင့်၎င်း၊ ဧဝံ ေဂလိ တရားေ ကာင့်၎င်း အသက် ံ း၏။ ထိ သသည် မိ မိအသက်ကိ
ကယ်ဆယ်လိမ့ ်

မည်။

မိ မိအသက်ဝိညာဥ် ံ းလ င်

၃၆

လသည်

ဤစ ကာဝဠာကိ

အဘယ်ေကျးဇး ှ ိ သနည်း။

အ ကင်းမဲ့ အစိ းရ၍

၃၇ မိ မိအသက်ဝိညာဥ်ကိ

အဘယ်ဥစာ ှ င့် ေ ွး ိင်သနည်း။ ၃၈ ေမျာက်မထားေသာ ဤလမျိုးဆိ းတွ င် အ ကင်သသည်
ငါ့ကိ၎င်း၊ ငါ့စကားကိ ၎င်း ှ က်၏။ လသား သည် မိ မိအဘခမည်းေတာ်၏ ဘန်းအာ ေဘာ်ကိ
ေဆာင်လျက်၊ သန့် ှ င်းေသာ ေကာင်းကင်တမန် အြခံ အရံ တိ ့ ှ င့် ကလာေသာအခါ ထိ သကိ
ှ က်ေတာ်မလတံ့ ။

၉ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်သည် တန်ခိး ှ င့်တကွ တည်ေ ကာင်းကိ

ဤအရပ်၌ ှ ိ ေသာသ အချို တ
့ ိ ့သည် မြမင်မှီေသြခင်းသိ ့ မေရာက်ရ ကဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂
ေြခာက်ရက်လွန်ေသာအခါ ေယ သည် ေပတ ၊ ယာကပ်၊ ေယာဟန်တိ့ကိေခ ၍၊ အြခားသ
မပါဘဲ ြမင့်လှ စွ ာေသာ ေတာင်ေပ တွ င် ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့ ေဆာင် ကေတာ်မ၏။
သတိ ့ေ ှ ့၌ ထးြခားေသာ အဆင်းအေရာင် ှ င့် ြပည့်စံ သည်ြဖစ်၍၊ ၃ အဝတ်ေတာ်လည်း
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ေြပာင်လက်လ က်၊ ဤေြမေပ ၌ အဘယ်ခဝါသည်မ မတတ် ိင်ေအာင် မိ ဃ်းပွ င့ ် ကဲ့ သိ ့
အလွ န်ြဖူလျက် ှ ိ ၏။

၄

ေမာေ ှ ှ င့်

ဧလိ ယသည်

ထင် ှ ား၍

ေယ

ှ င့်အတ

စကားေြပာလျက် ှ ိ ၏။ ၅ ထိ အခါ ေပတ က အ ှ င်ဘရား၊ ဤအရပ်၌ ေနဘွ ယ်ေကာင်းပါ၏။
ကိ ယ်ေတာ်ဘိ့ တဲ တေဆာင်၊ ေမာေ ှ ဘိ ့တေဆာင်၊ ဧလိ ယဘိ ့တေဆာင်၊ တဲ သံ းေဆာင်ကိ
အက ်ပ်တိ့ ေဆာက်လပ်ပါရေစဟ ေလ ာက်ေလ

၏။

၆ တပည့်ေတာ်တိ့သည်

အလွ န်ေ ကာက်ေသာေ ကာင့် ေပတ သည် ေယာင်ယမ်း၍ ထိ သိ့ေလ ာက် သတည်း။ ၇
ထိ အခါ မိ ဃ်းတိ မ်သည်

သတိ ့ကိလမ်းမိ း၍၊ ဤသသည်

ငါ၏ချစ်သားေပတည်း။

သ၏စကားကိ နား ေထာင် ကေလာ့ဟ မိ ဃ်းတိ မ်က အသံ ေတာ်ြဖစ်ေလ၏။
ထိ ခဏြခင်းတွ င်

တပည့်ေတာ်တိ့သည်

ပတ်လည်သိ့ ကည့် လ င်၊

ေယ တေယာက် တည်းမှတပါး အဘယ်သကိ မ

မြမင် က။

၈

မိ မိတိ့ ှ င့်အတ
၉ ေတာင်ေပ မှာ

ဆင်း ကေသာအခါ ကိ ယ်ေတာ်က၊ လသားသည် ေသြခင်းမှ မထေြမာက်မှီတိင်ေအာင် သင်တိ့
ယခြမင်ေသာအရာကိ အဘယ်သအားမ
ပညတ်ေတာ်မ၏။

မ ကားမေြပာ က ှ င့်ဟ တပည့်ေတာ်တိ့ကိ

၁၀ တပည့်ေတာ်တိ့သည်

ထိ စကားကိ မှတ်မိ၍ ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ြခင်းသည် အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်း ဟ အချင်းချင်း ေဆွ းေ ွးေမးြမန်း က၏။ ၁၁
ထိ အခါ တပည့်ေတာ်တိ့က၊ ဧလိ ယသည် အရင်လာမည်ဟ ကျမ်း ပဆရာတိ ့သည်
အဘယ်ေ ကာင့် ဆိ ပါသနည်းဟ ေမးေလ ာက် ကလ င်၊ ၁၂ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ဧလိ ယသည်
အရင်လာ၍ အလံ းစံ တိ ့ကိ ပြပင်ရသည် မှန်ေပ၏။ လသားသည်လည်း အလွ န်ဆင်းရဲ ၍
ကဲ့ ရဲ ့ပယ်ထားြခင်းကိ ခံ ရမည်ဟ ကျမ်းစာလာ၏။
ေရာက်ေလ ပီ ။ သ၏အေ ကာင်းကိ
သ့အား ပချင်သမ ကိ

ပ က ပီ ဟ

ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ

၁၃ ငါဆိ သည်ကား၊ ဧလိ ယသည်

ကျမ်းစာေရးထားသည်အတိ င်း လ များသည်
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၄

များစွ ာေသာလအစအေဝးသည်

တပည့်ေတာ်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့
သတိ ့ကိ

ဝိ င်းလျက်၊

ကျမ်း ပဆရာတိ ့သည် သတိ ့ ှ င့် ေဆွ းေ ွးေမးြမန်း ကသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။
စေဝးလျက် ှ ိ ေသာ

လအေပါင်းတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိြမင်လ င်

၁၅

ချက်ြခင်း

အံ့ သမိ န်းေမာြခင်း ှ ိ လျက် အထံ ေတာ်သိ့ ေြပး၍ တ်ဆက် က၏။ ၁၆ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊
သင်တိ့သည် သတိ ့ ှ င့် အဘယ်သိ့ေဆွ းေ ွးေမးြမန်း ကသနည်းဟ ကျမ်း ပဆရာ တိ ့ကိ
ေမးေတာ်မလ င်၊

၁၇

လအစအေဝး၌ပါေသာ

သတေယာက်က၊

အ ှ င်ဘရား၊

အေသာနတ်အစွဲ ခံရေသာ အက ်ပ်၏သားကိ အထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့ပါ ပီ ။ ၁၈ နတ်သည်
ဘမ်းစားေလရာရာ၌ သ့ကိေြမေပ မှာ လှ ဲ ၍၊ သသည်လည်း ခံ တွ င်းမှ အြမုတ်ထွက်လျက်၊
အံ သွ ားခဲ ကိ တ်လျက်၊ ပိ န်ေြခာက်လျက်ေနရပါ၏။ ထိ နတ်ကိ ှ င်ထတ်ပါမည်အေ ကာင်း

မာက
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တပည့်ေတာ်တိ့အား အက ်ပ်ေလ ာက်၍ သတိ ့သည် မတတ် ိင် ကပါဟ ေလ ာက်ေသာ်၊
၁၉

ကိ ယ်ေတာ်က၊

ယံ ကည်ြခင်းမ ှ ိ ေသာအမျိုး၊

အဘယ်မ ကာလပတ်လံ းေနရ

မည်နည်း။

ငါသည်

သင်တိ့ကိ

သင်တိ့ ှ င့်တကွ

အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း

သည်းခံ ရမည်နည်း။ သငယ်ကိ ငါ့ထံသိ ့ယခဲ့ ကဟ မိ န့်ေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ ၂၀ ယခဲ့ က၏။
ထိ နတ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိြမင်လ င် ချက်ြခင်းသငယ်ကိ ေတာင့်မာေစသြဖင့် သငယ်သည်
ေြမေပ မှာလဲ ၍ အြမုတ်ထွက်လျက် ကိ ယ်ကိ လှ ိ မ့ ်လျက်ေန၏။ ၂၁ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊
ဤသိ ့ြဖစ်သည်ကား၊ အဘယ်မ ေလာက် ကာ ပီ နည်းဟ သငယ်၏အဘအား ေမးေတာ်မလ င်၊
အဘက၊ ငယ်ေသာ အ ွယ်ကပင် ြဖစ်ပါ၏။ ၂၂ သငယ်ကိ ေသေစြခင်းငှ ါ မီ း၌၎င်း၊ ေရ၌၎င်း
အ ကိ မ် ကိ မ်လဲေစတတ်၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ကိ ယ်ေတာ် သည် တတ် ိင်ေတာ်မလ င်
အက ်ပ်တိ့ကိ သနား၍ကယ်ေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၂၃ ေယ ကလည်း၊ သင်သည်
ယံ ကည် ိင်သေလာ။ ယံ ကည်ေသာသြဖစ်လ င် ခပ်သိမ်းေသာအမတိ ့ကိ တတ် ိင်သည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ သငယ်၏အဘသည် ချက်ြခင်းဟစ်ေ ကာ်၍ အက ်ပ်ယံ ကည်ပါ၏သခင်။
မယံ ကည်သည်ကိ မစ ေတာ်မပါဟ မျက်ရည် ှ င့် ေလ ာက်ြပန်ေလ၏။ ၂၅ ထိ အခါ
လများတိ ့သည် စေဝးလျက် ေြပးလာ ကသည်ကိ ေယ သည်ြမင်လ င်၊ နားပင်း၍ စကား အ
ေသာနတ်၊ သငယ်မှထွ က်ေလာ့၊ ေနာက်တဖန်မဝင် ှ င့် ငါအမိ န့် ှ ိ ၏ဟ ထိ ညစ် းေသာနတ်ကိ
ဆံ းမ၍ မိ န့် ေတာ်မသြဖင့်၊ ၂၆ နတ်သည် ေအာ်ဟစ်၍ အလွ န်ေတာင့်မာေစ ပီ းမှ ထွ က်သွား၏။
သငယ်သည် ေသသကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ေသ ပီ ဟ လများဆိ က၏။

၂၇ ေယ သည်

သ၏လက်ကိကိင်၍ ချီ ကေတာ်မသြဖင့် သသည်ထေလ၏။ ၂၈ အိ မ်သိ့ ဝင်ေတာ်မ ပီ းမှ
တပည့်ေတာ်တိ့က၊
ိင်ပါသနည်းဟ

အက ်ပ်တိ့သည်

ထိ နတ်ကိ

အဘယ်ေ ကာင့်

တိ တ်ဆိတ်စွာေမးေလ ာက် ကေသာ်၊

၂၉

မ ှ င်ထတ်

ကိ ယ်ေတာ်က၊

ဆေတာင်းြခင်း၊ အစာေ ှ ာင်ြခင်းမှတပါး အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့် ထိ နတ်မျိုးသည် မ
ထွ က် ိင်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၀

ထိ အရပ်မှထွ က်၍

ဂါလိ လဲြပည်အလယ်၌

ေ ှ ာက်သွား ကစဥ်တွင် အဘယ်သမ သိ ေစြခင်းငှ ါ အလိ ေတာ်မ ှ ိ ။ ၃၁ အေ ကာင်းမကား၊
လသားသည် လတိ ့လက်သိ့ အပ် ှ ံ ြခင်းကိ ၎င်း၊ အေသသတ်ြခင်းကိ ၎င်း ခံ ရမည်။ ၃၂
ခံ ပီ းမှသံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

ထေြမာက်လိမ့ ်မည်ဟေသာ

အေ ကာင်းများကိ

တပည့်ေတာ်တိ့အား ြပေတာ်မ၏။ ထိ အေ ကာင်းများကိ သတိ ့သည် နားမလည်ေသာ်လည်း၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိ မေမးမေလ ာက်ဝ့ံ က။ ၃၃ ကေပရေနာင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်၍ အိ မ်၌ ှ ိ ေတာ်မလ င်၊
သင်တိ့သည် လမ်း၌အဘယ်အမကိ အချင်းချင်း ြငင်းခံ ကသနည်းဟ ေမးေတာ်မသည်ကိ၊ ၃၄
သတိ ့သည်

မာက

တိ တ်ဆိတ်စွာေန က၏။

အေ ကာင်းမကား၊

အဘယ်သသည်သာ၍
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ကီ းြမတ်အ့ံ နည်းဟ လမ်း၌ အချင်းချင်းြငင်းခံ က၏။ ၃၅ ထိ အခါကိ ယ်ေတာ်သည် ထိ င်လျက်
တကျိပ် ှ စ်ပါးတိ ့ေခ ေတာ်မ၍၊

အရင်အဦ းြဖစ်လိေသာသ

မည်

သည်ကား

ေနာက်ဆံ းြဖစ်ရမည်။ အလံ စံ တိ ့၏ အေစခံ လည်းြဖစ်ရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၆

သငယ်တေယာက်ကိလည်းယ၍ သတိ ့ အလယ်၌ထား ပီ းမှ လက်ေတာ် ှ င့်ချီပိက်လျက်၊ ၃၇
အ ကင်သသည် ငါ့မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍ ဤကဲ့ သိ ့ေသာ သငယ်တစံ တေယာက်ကိလက်ခံ၏။
ထိ သ

သည်

ငါ့ကိပင်လက်ခံ၏။

ငါ့ကိလက်ခံေသာသသည်လည်း

ငါကိ သာလက်ခံသည်မဟတ်။ ငါ့ကိေစလတ် ေတာ် မေသာသကိ ပင် လက်ခံသည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၈ ေယာဟန်ကလည်း၊ အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ မလိ က်ဘဲလျက်
ကိ ယ်ေတာ်၏နာမကိ

အမှီ ပ

၍

နတ်ဆိးတိ ့ကိ ှ င်ထတ်ေသာသတေယာက်ကိ

အက ်ပ်တိ့ေတွ ့ပါ၏။ သသည်အက ်ပ်တိ့ ှ င့် အတမလိ က် ေသာေ ကာင့် အက ်ပ်တိ့သည်
ြမစ်တား ကပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလေသာ်၊ ၃၉ ေယ က၊ ထိ သကိ မြမစ်တား က ှ င့်။ ငါ့နာမကိ
အမှီ ပလျက် တန်ခိးကိ ြပ၍ ငါ့ကိအလွ ယ်တက ကဲ့ ရဲ ့ ိင်ေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ ။ ၄၀
သင်တိ့၏ရန်သဘက်၌မ ှ ိ ေသာသသည် သင်တိ့ ဘက်၌ ှ ိ ၏။ ၄၁ သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့်
ဆိ င်သည်ဟ ငါ့မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍ အ ကင်သသည် သင်တိ့အား ေရ တခွ က်ကိမ ေပး၏။
ထိ သသည်

အကျိုးကိ

မရဘဲ ေနရာ၊

ငါအမှန်ဆိ၏။

၄၂

ငါ့ကိယံ ကည်ေသာ

ဤသငယ်တစံ တေယာက်ကိ အ ကင်သသည် မှားယွ င်းေစ၏။ ထိ သသည် လည် ပင်း၌
ကိ တ်ဆံ ေကျာက်ကိဆွဲ၍ ပင်လယ်၌ချြခင်းကိ ခံရလ င် အေနသာ၍ေကာင်း၏။

၄၃

သင်၏လက်သည်သင့်ကိ မှားယွ င်းေစလ င် လက်ကိြဖတ်ေလာ့။ ပိ းမေသ၊ မီ းမ ငိ မ်းရာ၊
ငရဲ အတွ င်းမ ငိ မ်း ိင်ေသာ

မီ းထဲ သိ့လက် ှ စ်ဘက်စံ ှ င့်

ဝင်ရသည်ထက်၊

လက်

ချို ့တဲ့၍ အသက် ှ င်ြခင်းသိ ့ဝင်စားေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ (Geenna g1067)

၄၅

သင်၏ေြခသည် သင့်ကိ မှားယွ င်းေစလ င် ေြခကိ ြဖတ်ေလာ့။ ပိ းမေသ၊ မီ းမ ငိ မ်းရာ၊
ငရဲ အတွ င်း

မ ငိ မ်း ိင်ေသာမီ းထဲ သိ့

ေြခ ှ စ်ဘက်စံ ှ င့်ချြခင်းကိ

ခံ ရသည်ထက်၊

ေြခချို ့တဲ့၍ အသက် ှ င်ြခင်းသိ ့ ဝင်စားေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ (Geenna g1067) ၄၇
သင်၏မျက်စိသည်လည်း သင့်ကိ မှားယွ င်းေစလ င် မျက်စိကိထတ်ေလာ့။ ပိ းမေသ၊
မီ းမ ငိ မ်းရာ၊ ငရဲ မီးထဲ သိ့ မျက်စိ ှ စ်ဘက်စံ ှ င့်ချြခင်းကိ ခံ ရသည်ထက်၊ မျက်စိတဘက် ှ င့်
ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ ဝင်စားေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ (Geenna g1067)

၄၉

ယဇ် ေယာင် ှ ိ သမ တိ ့၌ ဆားခတ်ရသကဲ့ သိ ့ ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့သည် မီ းဆားခတ်ြခင်းကိ
ခံ ရ ကမည်။

မာက

၅၀

ဆားသည်ေကာင်း၏သိ ့ေသာ်လည်း

အငန်ကင်းေပျာက်လ င်၊
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ငန်ေသာအရသာကိ အဘယ်သိ့ ရြပန် မည်နည်း။ သင်တိ့၌ဆား ှ ိ ေစ ကေလာ့။ အချင်းချင်း
အသင့်အတင့်ေန ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ထိအရပ်မှ ကိယ်ေတာ်သည်ထ၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်ကိ ေ ှ ာက်သွားသြဖင့်
ယဒြပည်စွန်းသိ ့

ေရာက်

ေတာ်မ၏။

လများတိ ့သည်

အထံ ေတာ်၌စေဝးြပန်၍၊

ထံ းစံ ှ ိ ေတာ်မသည်အတိ င်းတဖန် ဆံ းမ သဝါဒ ေပးေတာ် မ၏။

၂ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်

အထံ ေတာ်သိ့လာ၍၊ လသည် မိ မိမယား ှ င့်ကွ ာအပ်သေလာဟ စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ငှ ါ
ေမးေလ ာက် ကေသာ်၊

၃

ေယ က၊

ေမာေ ှ သည်သင်တိ့အား

အဘယ်သိ့

စီ ရင်သနည်းဟလှ န်၍ ေမးေတာ်မလ င်၊

၄ သတိ ့က၊ ြဖတ်စာကိ ေပး၍မယား ှ င့်

ကွ ာေစြခင်းငှ ါ

ေလ ာက် က၏။

ေမာေ ှ စီ ရင်ပါသည်ဟ

၅

ေယ ကလည်း၊

သင်တိ့စိတ် ှ လံ း ခိ င်မာေသာေ ကာင့် ေမာေ ှ သည် ထိ ပညတ်ကိ ေရးထားသတည်း။ ၆
ဘရားသခင်ဖန်ဆင်းေတာ်မစက
ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

ေယာက်ျား ှ င့်မိ န်းမ ှ စ်ေယာက်တည်းကိ

၇ ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့် ေယာက်ျားသည် ကိ ယ်မိဘကိ စွန့်၍

ကိ ယ်ခင်ပွန်း၌မှီဝဲသြဖင့်၊ ၈ ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် တသားတကိ ယ်တည်းြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။
ထိ ေ ကာင့် လင်မယားတိ ့သည်
တွဲ ဘက်၍
၁၀

ှ စ်ဦး မဟတ် တဦ းတည်းြဖစ်၏။

ထမ်းဘိ းတင်ေတာ်မေသာအရာကိ

ေနာက်တဖန်တပည့်ေတာ်တိ့သည်

ေမးေလ ာက်ြပန် က၏။

၉ ဘရားသခင်

လမခွဲ မခွ ါေစ ှ င့်ဟ
အိ မ်၌ ှ ိ စဥ်၊

မိ န့်ေတာ်မ၏။
ထိ အေ ကာင်းကိ

၁၁ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ အ ကင်သသည် မယား ှ င့်ကွ ာ၍

အြခားေသာမိ န်းမ ှ င့်စံ ထက်ြခင်းကိ ြပ၏။ ထိ သသည် မိ မိမယားကိ ြပစ်မှား၏။

၁၂

မိ န်းမသည်လည်း မိ မိလင် ှ င့်ကွ ာ၍ အြခားေသာေယာက်ျား ှ င့်စံ ဘက်ြခင်းကိ ပလ င်
မှားယွ င်းြခင်းသိ ့

ေရာက်သည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃

ထိ အခါသငယ်တိ့ကိ

လက်ေတာ် ှ င့် တိ ့ေစြခင်းငှ ါ အထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့သည်ြဖစ်၍၊ တပည့်ေတာ် တိ ့သည်
ေဆာင်ခဲ့ေသာသတိ ့ကိ
အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊

အြပစ်တင် က၏။
ထိ သငယ်တိ့ကိ

၁၄

ေယ သည်ြမင်ေတာ်မလ င်

ငါ့ထံသိ ့လာပါေစေလ။

မဆီ းတား

က ှ င့်။

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် ထိ သိ့ေသာသတိ ့၏ ိင်ငံြဖစ်၏။ ၁၅ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊
အ ကင်သသည်

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ

ိင်ငံေတာ်သိ့မဝင်ရဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊

သငယ်ကဲ့သိ ့မခံ ယ၊

ထိ သသည်

၁၆ သငယ်တိ့ကိ ချီပိက်၍ သတိ ့အေပ မှာ

လက်ေတာ်ကိတင်လျက် ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။

၁၇ လမ်းမှာ ကေတာ်မစဥ်တွင်

လတေယာက်သည် အထံ ေတာ်သိ့ေြပး၍ ဒးေထာက်လျက်၊ ေကာင်းြမတ် ေသာဆရာ၊
ထာဝရအသက်ကိ အေမွ ခံရအံ့ ေသာငှ ါ အက ်ပ်သည် အဘယ်အမကိ ပရပါမည်နည်းဟ
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ေမး ေလ ာက်ေသာ်၊ (aiōnios g166)

၁၈ ေယ က၊

ငါ့ကိေကာင်းြမတ်သည်ဟ

အဘယ်ေ ကာင့်ေခ သနည်း။ ဘရားသခင်တပါးတည်းသာ ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၏။ ၁၉
သင်သည် ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ သိ သည်မဟတ်ေလာ။ သ့မယားကိ မြပစ်မှား ှ င့်။ လအသက်ကိ
မသတ်

ှ င့်။

သဥစာကိ မခိ း ှ င့်။

မမှန်ေသာသက်ေသကိ မခံ ှ င့်။

သ့ဥစာကိ

မတရားသြဖင့်မသိ မ်း ှ င့်။ မိ ဘကိ ိ ေသစွ ာ ပေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၂၀ အရင်ဘရား၊
ထိ ပညတ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ အက ်ပ်သည် ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍ ေစာင့်ေ ှ ာက်ပါ ပီ ဟ
ေလ ာက်ြပန်လ င်၊

၂၁

ေယ သည်၊

ထိ သကိ ကည့် လျက်

ချစ်ေသာစိ တ် ှ ိ ၍၊

သင်သည်အခလိ ေသး၏။ သွ ားေလာ့။ ကိ ယ် ဥစာ ှ ိ သမ ကိ ေရာင်း၍ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့အား
ေပးေလာ့။ ထိ သိ့ ပလ င်၊ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ဘ

ာကိ ရလိ မ့ ် မည်။ သိ ့ ပီ းမှလာ၍

လက်ဝါးကပ်တိင်ကိထမ်းလျက် ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိ သသည်
များစွ ာေသာဥစာကိ ရတတ်ေသာသြဖစ်၍၊ ထိ စကားကိ ကားလ င် မျက် ှ ာပျက်၍ စိ တ်
မသာသည် ှ င့်သွ ားေလ၏။
ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့

၂၃

ေယ ကလည်း၊

အလွ န်ဝင်ခဲလှ၏ဟ

ဥစာရတတ်ေသာသသည်
ပတ်

လည်သိ့ ကည့် ၍

တပည့်ေတာ်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ထိ စကားကိ ကားလ င်၊
မိ န်ေမာေတွ ေဝြခင်း ှ ိ က၏။ တဖန်ေယ က၊ ငါသားတိ ့၊ မိ မိဥစာကိ မှီခိေသာသသည်
ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်သိ့အလွ န်ဝင်ခဲလှ၏။

၂၅

ကလားအပ်သည်

အပ်နဖားကိ လ ိုလွ ယ်၏။ ေငွ ရတတ်ေသာသသည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ ဝင်ခဲသည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၆

ထိ သတိ ့သည်

သာ၍မိ န်းေမာေတွ ေဝြခင်း ှ ိ ၍၊

သိ ့ြဖစ်လ င်

အဘယ်သသည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ ့ ေရာက် ိင်မည်နည်းဟ အချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။
၂၇ ေယ ကလည်း၊ သတိ ့ကိ ကည့် ၍၊ ဤအမကိ လမတတ် ိင်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်

မတတ် ိင် သည်မဟတ်။ ဘရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းေသာအမတိ က
့ ိ တတ် ိင်ေတာ်မသည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၈ ထိ အခါ၊

ကိ ယ်ေတာ်ေနာက်သိ့

ေပတ က၊ အက ်ပ်တိ့သည်

လိ က် ကပါ ပီ ဟ

ေလ ာက်ေလေသာ်၊

ှ ိ သမ ကိ စွန့်ပစ်၍
၂၉

ေယ က၊

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ အ ကင်သသည် ငါ့ေ ကာင့်၎င်း၊ ဧဝံ ေဂလိ တရားေ ကာင့်၎င်း၊ အိ မ်၊
လယ်၊ ညီ အစ်ကိ၊ ှ မ၊ မိ ဘ၊ သားမယားတည်းဟေသာ တပါးပါးကိ စွန့်၏။ ၃၀ ထိ သသည်
အဆတရာေသာ အကျိုးတည်းဟေသာ ယခကာလ၌

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း ှ င့်တကွ အိ မ်၊ လယ်၊

ညီ အစ်ကိ၊ ှ မ၊ အမိ ၊ သားသမီ းတိ ့ကိ၎င်း၊ ေနာင်ဘဝ၌ ထာဝရအသက်ကိ၎င်း ခံ ရလတံ့ ။ (aiōn
g165, aiōnios g166)

၃၁ ေနာက်ကျေသာသအများတိ ့သည် အရင်ကျ ကလိ မ့ ်မည်။

အရင်ကျ ကေသာသအများတိ ့သည် ေနာက် ကျ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

မာက

1620

၃၂

ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ိ့

တက်သွား ကရာ၊

လမ်းမှာ

ေယ သည်တပည့်ေတာ်တိ့ေ ှ ့၌

ကေတာ်မစဥ်၊ သတိ ့ သည် မိ န်းေမာေတွ ေဝ၍ ေ ကာက် ွံ ေသာစိ
့
တ် ှ င့် လိ က် က၏။ ထိ အခါ
ကိ ယ်ေတာ်သည်

တကျိပ် ှ စ်ပါးတိ ့ကိ

ယခသွ ား က၏။

ငါတိ ့သည်ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ိ့

၃၃ လသားသည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊ ကျမ်း ပဆရာတိ ့လက်သိ့

ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ထိ သတိ ့သည် ေသ
အပ် ှ ံ ကလိ မ့ ်မည်။
ိ က်ပတ်ြခင်း၊

တဖန်ေခ ၍၊

၃၄

ြပစ်ကိ စီ ရင်၍ တပါးအမျိုးသားတိ ့လက်သိ့

သတိ ့သည်လည်း

တံ ေတွ း ှ င့်ေထွ းြခင်း၊

လသားအားြပက်ယယ် ပြခင်း၊

အေသသတ်ြခင်း

ကိ

ပ ကလိ မ့ ်မည်။

သံ းရက်ေြမာ်ကေသာေန့၌ထေြမာက်လိမ့ ်မည်ဟ၍ မိ မိကိယ်၌ေရာက်လတံ့ ေသာ အမအရာ
တိ ့ကိ တပည့်ေတာ်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၅ ထိ အခါ ေဇေဗဒ၏သား ယာကပ် ှ င့်

ေယာဟန်သည် အထံ ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍၊ အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ေတာင်းေသာ
ဆေကျးဇးကိ

ပေတာ်မေစချင်ပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။

၃၆ ကိ ယ်ေတာ်က၊

ငါသည်သင်တိ့ကိ အဘယ်သိ့ ပေစချင်သနည်းဟ ေမေတာ်မေသာ်၊ ၃၇ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ဘန်းပွ င့ ်ေတာ်မေသာအခါ အက ်ပ်တိ့သည် လက်ျားဘက်၌တေယာက်၊ လက်ဝဲ ေတာ်ဘက်၌
တေယာက်တိင်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မပါဟ ေလ ာက် က၏။ ၃၈ ေယ ကလည်း၊
သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ေတာင်းပန်သည်ကိ သင်တိ့မသိ က။ ငါေသာက်ေသာခွ က်ကိ
ေသာက်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါခံ ေသာဗတိ ဇံကိ ခံြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သင်တိ့သည် တတ်စွမ်း ိင်သေလာဟ
ေမးေတာ်မလ င်၊ ၃၉ အက ်ပ်တိ့သည် တတ်စွမ်း ိင်ပါ၏ဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ ေယ က၊
ငါေသာက်ေသာခွ က်ကိ သင်တိ့ သည် ေသာက်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါခံ ေသာဗတိ ဇံကိ လည်း
သင်တိ့သည်ခံရ ကလိ မ့ ်မည်။

၄၀

သိ ့ေသာ်လည်း

ငါလက်ျာဘက်လက်ဝဲဘက်မှာ

ထိ င်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ကား အ ကင်သတိ ့အဘိ ့အလိ ငှါ ြပင်ဆင်၏၊ ထိ သတိ ့အားသာ
ငါေပးပိ င်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၁ အြခားေသာ တပည့်ေတာ်တကျိပ်တိ့သည် ကားသိ လ င်၊
ယာကပ် ှ င့်ေယာဟန်တိ့ကိ

အမျက်ထွက်

က

၏။

၄၂

ေယ သည်

ထိ သတိ ့ကိေခ ေတာ်မ၍၊ သင်တိ့သိသည်အတိ င်း ေလာကီ မင်းတိ ့သည် အစိ းတရ ပတတ်
က၏။ အကဲ အမးတိ ့သည် အာဏာထားတတ် က၏။ ၄၃ သင်တိမကား၊ ထိ သိ့မ ပ က ှ င့်။
သင်တိ့တွင် အကဲ အမး ပလိ ေသာသသည် သင်တိ့အေစခံ ြဖစ်ရမည်။ ၄၄ သင်တိ့တွင်
အထွ ဋ်အြမတ်လပ်ချင်ေသာသသည်လည်း အလံ းစံ တိ ့၏ေစခိ င်းရာ က န်ြဖစ်ရမည်။ ၄၅
အေ ကာင်းမကား၊ လသားသည် သတပါးကိ ေစစားြခင်းငှ ါမလာ၊ သတပါးအေစကိ
ခံ ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ မိ မိအသက်ကိစွန့်၍ လများကိ ေ ွးြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ကလာသတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၄၆ ေယရိ ေခါ မိ သ
့ ိ ့ေရာက် ကလ င်၊ တပည့်ေတာ်တိ့မှစ၍ များစွ ားေသာလအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ
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ထိ မိ မ့ ှ ထွ က် ကေတာ်မစဥ်တွင်၊ တိ မဲ၏သား ဗာတိ မဲအမည် ှ ိ ေသာ လကန်းသည်
လမ်းနားမှာထိ င်၍ ေတာင်းစားေလ
ကားရလ င်၊

၏။

ဒါဝိ ဒ်၏သားေတာ်ေယ ၊

ဟစ်ေ ကာ်ေလ၏။

၄၈ ထိ သကိ

၄၇ နာဇရက် မိ သ
့ ား ေယ

အက ်ပ်ကိ

ကယ်မ

ှ ိ ေ ကာင်းကိ

သနားေတာ်မပါဟ

တိ တ်ဆိတ်စွာေနေစြခင်းငှ ါ လအများတိ ့သည်

ေငါက်၍ဆိ ကေသာ်လည်း၊ ဒါဝိ ဒ်၏ သား ေတာ်၊ အက ်ပ်ကိကယ်မသနားေတာ်မပါဟ သာ၍
ဟစ်ေ ကာ်ေလေသာ်၊ ၄၉ ေယ သည် ရပ်ေတာ်မလျက်၊ ထိ သကိ ေခ ခဲ့ ဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။
သတပါးတိ သ
့ ည် လကန်းကိ ေခ ၍ မစိ းရိ မ် ှ င့်၊ ထေလာ့။ သင့်ကိ ေခ ေတာ်မသည်ဟဆိ က၏။
၅၀ ထိ သသည်

မိ မိအဝတ်ကိ

ခံ ပီ းလ င်၊ ထ၍ ေယ ထံ ေတာ်သိ့သွား၏။

၅၁

ေယ ကလည်း၊ သင်၌ အဘယ်သိ့ ပေစလိ သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ၅၂ အ ှ င်ဘရား
အက ်ပ်မျက်စိကိြမင်ေစြခင်းငှ ါ ပေတာ်မပါဟ လကန်းေလ ာက်ေလေသာ်၊ ေယ က၊
သွ ားေလာ့။ သင်၏ယံ ကည်ြခင်းသည် သင့်ကိ ကယ်မ ပီ ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ထိ ခဏြခင်းတွ င်
ထိ သသည် မျက်စိ ြမင်၍ လမ်း၌ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ေလ၏။

၁၁ ေယ

ှ လင် မိ ့ ှ င့် အနီးသံ လွ င်ေတာင်ေြခရင်း၌ ဗက်သနိ ွာသိ ့ေရာက် ကေသအခါ

တပည့်ေတာ် ှ စ် ေယာက်တိ့ကိ ေစလတ်ေတာမမ၍၊ ၂ သင်တိ့ေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာ ွာသိ ့သွား က။
ထိ ွာသိ ့ေရာက်လ င် အဘယ်သမ မစီ းဘေသာ ြမည်းကေလး ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိ သည်ကိ
သင်တိ့သည် ချက်ြခင်းေတွ ့လိ မ့ ်မည်။ ြမည်း ကိ းကိ ြဖည်၍ေဆာင်ခံ က။ ၃ သတပါးက၊
အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့ ပသနည်းဟ သင်တိ့အားဆိ လ င်၊ သခင်အလိ ှ ိ သည်ဟ ြပန်ေြပာ
ကေလာ့။ ထိ သိ့ေြပာလ င် သတိ ့သည် ချက်ြခင်းေပးလိ က်မည်ဟ မှာထားေတာ်မ၏။ ၄
တပည့်ေတာ်တိ့သည်သွား၍ လမ်း၌တံ ခါးြပင်မှာ ချည်ထားေသာြမည်းကေလးကိ ေတွ ့ ပီ းလ င်
ြမည်း ကိ းကိ ြဖည် က၏။ ၅ ထိ အရပ်၌ ရပ်ေနေသာလအချို ့တိ့က၊ အဘယ်ေ ကာင့်
ြမည်း ကိ းကိ ြဖည်သနည်းဟဆိ လ င်၊

ေယ မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း

၆

တပည့်ေတာ်တိ့သည် ြပန်ေြပာ ပီ းမှ ထိ သတိ ့သည် အခွ င့ ်ေပး က၏။ ၇ ေယ ထံ ေတာ်သိ့
ြမည်းကေလးကိ ေဆာင်ခဲ့၍
ကိ ယ်ေတာ်သည်

မိ မိတိ့အဝတ်ကိ

စီ းေတာ်မ၏။

၈

ြမည်းေကျာေပ မှာ

လအများတိ ့သည်

တင် က ပီ းလ င်

မိ မိတိ့အဝတ်ကိလမ်း၌

ခင်း က၏။ အချို ့တိ့သည် သစ်ကိင်းသစ်ခတ်များကိ ခတ်၍ လမ်း၌ ခင်း က၏။

၉

ေ ှ ေနာက်
့
လိက်သွားေသာသတိ ့က၊ ေဟာ ှ ဏြဖစ်ေစသတည်း။ ထာဝရဘရား၏အခွ င့ ် ှ င့်
ကေတာ်မ ေသာသသည်
ယခတည်လေသာ

မဂလာ ှ ိ ေစသတည်း။

ငါတိ ့အဘဒါဝိ ဒ်၏ ိင်ငံေတာ်သည်

၁၀ ထာဝရဘရား၏အခွ င့ ် ှ င့်

မဂလာ ှ ိ ေစ

သတည်း။

ေကာင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ် ေဟာ ှ ဏြဖစ်ေစသတည်းဟ ေ ကးေ ကာ် က၏။ ၁၁ ေယ သည်
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ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့၎င်း ဝင်၍အရာရာတိ ့ကိ ကည့် ေတာ်မ ပီ းလ င်
မိ ဃ်းချုပ်ေသာေ ကာင့် တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာသတိ ့ ှ င့်တကွ ေဗသနိ ွာသိ ့ ထွ က် ကေတာ်မ၏။
၁၂ နက်ြဖန်ေန့၌ ေဗသနိ ွာမှြပန် ကစဥ်တွင် ဆာမွ တ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ အ ွက် ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ

သေဘာသဖန်းပင်ကိအေဝးကြမင်လ င်။

သေဘာသဖန်းသီ းဆွ တ်ချိန်ကာလ

ေရာက်ေသးေသာေ ကာင့်၊

ထိ အပင်၌

ကသွ ား၍ေရာက်ေသာအခါ၊

အ ွက်ကိသာ

မ

အသီ းကိ ေတွ ့ေကာင်းေတွ ့လိ မ့ ်မည်ဟ
ေတွ ့ေတာ်မသည် ှ ိ ေသာ်၊

၁၄

ယခမှစ၍အစဥ်မြပတ် သင်၏အသီ းကိ အဘယ်သမ မစားေစ ှ င့်မိ န့်ေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်
တိ ့သည် လည်း ကား က၏။ (aiōn g165) ၁၅ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ေသာအခါ ေယ သည်
ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ ဝင်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ေရာင်းဝယ်ေသာသတိ ့ကိ ှ င်ထတ်၍
ပွဲ စားခံ တိ ့ကိ၎င်း၊ ချိုးငှ က်ေရာင်းေသာသတိ ့၏ ထိ င်ရာကိ ၎င်း တွ န်းလှ ဲ ေတာ်မ၍၊ ၁၆
ဗိ မာန်ေတာ်ထဲ၌ အေဆာက်အဦ းကိ အဘယ်သမ
ြမစ်တားေတာ်

မလျက်၊

၁၇

ငါ့အိမ်ကိ

မေဆာင်မ ွက်ရမည်အေ ကာင်း

လအမျိုးမျိုး

ဆေတာင်းရာအိ မ်ဟ၍

ေခ ေဝ ကလတံ့ ဟ ကျမ်းစာ၌လာသည်မဟတ်ေလာ။ သိ ့ေသာ်လည်း သင်တိ့သည်
ထိ အိမ်ကိ ထားြပတွ င်းြဖစ်ေစ က ပီ းတကားဟ၍ ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မ၏။
ကျမ်း ပဆရာ ှ င့်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့သည် ကားလ င်၊

၁၈

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

သတ်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ှ ာ ကံ က၏။ လအေပါင်းတိ ့သည် ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မြခင်းကိ
အံ့ သမိ န်းေမာေသာေ ကာင့်၊ ထိ သတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက် ွံ ့ က၏။

၁၉

ညအချိန်ေရာက်ေသာအခါ မိ ့ြပင်သိထ
့ ွ က်ေတာ်မ၏။ ၂၀ နံ နက်အချိန်တွင် လမ်း၌သွ ား ကစဥ်၊
သေဘာသဖန်းပင်သည်
ေပတ သည်

အြမစ်မှစ၍ေသွ ့ေြခာက်လျက် ှ ိ သည်ကိ ြမင် က၏။

သတိ ရလ င်၊

အ ှ င်ဘရား ကည့်ေတာ်မပါ။

၂၁

ကျိန်းေတာ်မေသာ

သေဘာသဖန်းပင်သည် ေသွ ့ေြခာက်ပါ ပီ တကားဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၂၂ ေယ ကလည်း၊
သင်တိ့သည်ဘရားသခင်ကိ ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

၂၃ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

အ ကင်သသည် ယံ မှားေသာစိ တ် ှ င့်ကင်း၍ မိ မိဆိသည်အတိ င်းြဖစ်မည်ဟ ယံ ကည်လျက်။
ထိ ေတာင်ကိ ေနရာမှေ ွေလာ
့ ့ ၊ ပင်လယ်၌ ကျေလာ့ဟဆိ လ င်၊ ထိ သဆိ သည်အတိ င်း၊ ြဖစ်လိမ့ ်
မည်။ ၂၄ ထိ ေ ကာင့်ငါဆိ သည်ကား၊ သင်တိ့သည် ေကျးဇးကိ ရမည်ဟ ယံ ကည်ေသာစိ တ် ှ င့်
ဆေတာင်းသမ

တိ ့ကိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၅ သင်တိ့သည်

ဆေတာင်းေသာအခါ

သတပါး၌အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ ိ လ င်၊ သ့အြပစ်ကိလတ် ကေလာ့။ လတ်လ င် ေကာင်းကင်ဘံ ၌
ှ ိ ေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘသည် သင်တိ့၏အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မမည်။ ၂၆ သင်တိ့သည်
သ့အြပစ်ကိ မလတ်လ င်၊ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေတာ်မေသာသင်တိ့အဘသည် သင်တိ့၏
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အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မမဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ တဖန်ေရာက် က ပီ းမှ
ဗိ မာန်ေတာ်တွင်

စ ကသွ ားေတာ်မစဥ်၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊

ကျမ်း ပဆရာ၊

လအ ကီ းအကဲ တိ့သည် အထံ ေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊ ၂၈ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဤအမများကိ
အဘယ်အခွ င့ ် ှ င့် ပသနည်း။

ဤသိ ့ ပေသာအခွ င့ ်ကိ

အဘယ်သေပး

သနည်းဟ

ေမးေလ ာက် ကေသာ်၊ ၂၉ ေယ က၊ ငါသည်တစံ တခကိ ေမးဦ းမည်။ သင်တိ့ေြဖ ကေလာ့။
ေြဖလ င်ဤအမများကိ အဘယ်အခွ င့ ် ှ င့် ငါ ပသည်ကိ ငါေြပာမည်။ ၃၀ ေယာဟန်၏
ဗတိ ဇံတရားသည် ဘရားကြဖစ်သေလာ။ လကြဖစ်သေလာ။ ဤအေမးကိ ေြဖ ကေလာ့ ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၁ ထိ သတိ ့သည် အချင်းချင်းဆင်ြခင် က၍၊ ဘရားကြဖစ်သည်ဟ

ငါတိ ့ေြဖလ င်၊ သင်တိ့သည်ေယာဟန် ကိ အဘယ်ေ ကာင့်မယံ သနည်းဟ သေမးေလဦ းမည်။
၃၂ လကြဖစ်သည်ဟ ငါတိ ့ေ ြဖလ င်၊ လများကိ ေ ကာက်ရ၏။ ေယာဟန်သည် ပေရာဖက်

အမှန်ြဖစ်သည် ကိ လအေပါင်းတိ ့သည် အယ ှ ိ က၏ဟ အချင်းချင်းဆင်ြခင် ပီ းမှ၊ ၃၃
အက ်ပ်တိ့မသိ ပါဟ ေယ အားြပန်ေြပာ က၏။ ေယ ကလည်း၊ ထိ အတ ဤအမများကိ
အဘယ် အခွ င့ ် ှ င့် ငါ ပသည်ကိ ငါမေြပာဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၂ ထိအခါ

ဥပမာအားြဖင့်

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

လတဦ းသည်

စပျစ်ဥယျာဥ်ကိစိက်ပျိုး၍၊ ေစာင်ရန်းကိ လပ် ပီ းမှ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းကိ တးေလ၏။ မှီခိရာ
လင့်စင်ကိလည်းေဆာက်ေလ၏။

လပ်ေဆာင်ေသာသတိ ့

အား

ဥယျာဥ်ကိငှါး၍၊

အြခားေသာြပည်သိ့သွားေလ၏။

၂ ကာလအချိန်တန်လ င်၊ လပ်ေဆာင်ေသာသတိ ့

လက်မှ စပျစ်သီးကိ ခံေစြခင်းငှ ါ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ငယ်သားကိ ေစလတ်ေလ၏။

၃

ထိ သသည်

၄

ငယ်သားကိ ဘမ်းဆီ း၍

ေနာက်တဖန်အြခားေသာ
ဥယျာဥ်ေစာင့်တိ ့သည်

ိ က် ပီ းမှ

လက်ချည်းလတ်လိက် က၏။

ငယ်သားကိ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့
ခဲ ှ င့်ပစ်

သြဖင့်၊

သ၏ေခါင်းကိ မှန်၍

ေစလတ်ြပန်လ င်၊
အယှက်ခွဲ ပီ းမှ

လတ်ချလိ က် က၏။ ၅ အြခားေသာသငယ်သားကိ ေစလတ်ြပန်လ င်၊ သ့ကိသတ် က၏။
အြခားေသာငယ်သားများတိ ့တွင် အချို ့ကိ ိ က် က၏။ အချို ့တိ့ကိသတ် က၏။

၆

ထိ ေ ကာင့်ဥယျာဥ် ှ င်သည် မိ မိ၌ချစ်သားတေယာက်တည်း ှ ိ ေသးသည်ြဖစ်၍၊ ထိ သတိ ့သည်
ငါ့သားကိ အားနာ ကလိ မ့ ်မည်ဟဆိ ၍ မိ မိသားကိ ေနာက်ဆံ း၌ ေစလတ်ေလ၏။

၇

ဥယျာဥ်ေစာင့်တိ ့ကလည်း၊ ဤသသည် အေမွ ခံြဖစ်၏။ လာ က၊ သ့ကိ သတ် ကကန်အ့ံ ။ ထိ သိ့
သ၏ အေမွ ဥစာကိ ငါတိ ့ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ အချင်းချင်းတိ င်ပင်၍၊ ၈ ဥယျာဥ် ှ င်၏သားကိ
ဘမ်းယ ပီ းမှသတ်၍ ဥယျာဥ်ြပင်သိ့ ထတ်ပစ် က၏။ ၉ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ ဥယျာဥ် ှ င်သည်
အဘယ်သိ့ ပမည်နည်း၊ သသည်လာ၍ ဥယျာဥ်ေစာင့်တိ ့ကိ သတ်သင် ပယ် ှ င်း ပီ းမှ

မာက

1624

ထိ ဥယျာဥ်ကိ အြခားေသာသတိ ့အား ေပးလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ တိ က်ကိတည်လပ်ေသာသများ
ပယ်ထားေသာေကျာက်သည် ေနာက်တဖန်တိက်ေထာင့် အထွ ဋ်အဖျား သိ ့ ေရာက်ြပန်၏။
ထိ အမသည် ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာအမြဖစ်၏။

၁၁ ငါတိ ့မျက်ေမှာက်၌လည်း၊

အံ့ သဘွ ယ်ြဖစ်၏ဟေသာစကားကိ ကျမ်းစာ၌ သင်တိ့သည် မဘတ်ဘး သေလာဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၂

ထိ သတိ ့သည်

မိ မိတိ့ကိရည်ေဆာင်၍

ထိ ဥပမာစကားကိ

ေဟာေြပာေတာ်မသည်ကိ သိ ေသာေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဘမ်းဆီ းြခင်းငှ ါ ှ ာ ကံ က၏။
သိ ့ေသာ်လည်း စေဝးေသာသတိ ့ကိ ေ ကာက်ေသာေ ကာင့် အထံ ေတာ်မှ ထွ က်သွား က၏။
၁၃

တဖန်စကားကိ

ေချာင်းေြမာင်း၍

ေဟ ဒ်တပည့်အချို ့တိ့ကိ

အြပစ် ပခွ င့ ်ကိ ရြခင်းငှ ါ

အထံ ေတာ်သိ့ေစလတ် က၏။

ဖာရိ ှ ဲ တိ့ ှ င့်
ထိ သတိ ့သည်

၁၄

ချည်းကပ်၍၊ အ ှ င်ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်သစာ ှ ိ ပါ၏။ အဘယ်သကိ မ မေ ကာက်၊
လမျက် ှ ာကိ ေထာက်ဘဲ ဘရားသခင်၏တရားလမ်းကိ ဟတ်မှန်စွာြပေတာ်မသည်ကိ
အက ်ပ်တိ့သိ ကပါ၏။ ကဲ သာဘရင်အား အခွ န်ဆက်အပ်သေလာ၊ မဆက်အပ်သေလာ။ ၁၅
အက ်ပ်တိ့သည်

ဆက်ရမည်ေလာ၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ထိ

မဆက်ရမည်ေလာဟ

သတိ ့၏လ ိုဝှက်ြခင်းကိ

ေမးေလ ာက် က၏။

သိ ေတာ်မလ င်၊

သင်တိ့သည်

ငါ့ကိအဘယ်ေ ကာင့် စံ စမ်းေ ှ ာင့်ယှက် ကသနည်း။ ေဒနာရိ တြပားကိ ငါ ကည့်ဘိ ့ ယခဲ့ ကဟ
မိ န့်ေတာ်မ၍၊

၁၆ သတိ ့သည်ယခဲ့ က၏။

ဤပံ ၊ ဤလိ ပ်စာကားအဘယ်သ၏ပံ ၊

အဘယ်သ၏လိ ပ်စာြဖစ်သနည်းဟ ေမး ေတာ်မလ င်၊ ကဲ သာဘရင်၏ပံ ၊ လိ ပ်စာြဖစ်ပါသည်ဟ
ေလ ာက် ကေသာ်၊

၁၇ ေယ ကလည်း၊ ကဲ သာဘရင်၏ဥစာကိ ကဲ သာဘရင်အား

ဆက်ေပး ကေလာ့။ ဘရားသခင်၏ဥစာကိ ကား၊ ဘရားသခင်အားဆက်ေပး ကေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မသည်ကိ သတိ ့သည် အံ့ သြခင်း ှ ိ က၏။ ၁၈ ထေြမာက် ှ င်ြပန်ြခင်းမ ှ ိ ဟ၍
အယ ှ ိ ေသာ ဇဒုကဲ တိ့သည်လည်း အထံ ေတာ်သိ့ချည်းကပ်၍၊
လမည်သည်ကား
ထိ မိန်းမကိ

သားမ ှ ိ ဘဲ

သိ မ်းယ၍

ေမာေ ှ စီ ရင်ေရးထားပါ ပီ ။

ေသသွ ား၍

၁၉ အ ှ င်ဘရား၊

မယားကျန်ရစ်လ င်၊

အစ်ကိအမျိုးမြပတ်ဆက် ယ်ေစဟ

သ့ညီသည်

အက ်ပ်တိ့အား

၂၀ ညီ အစ်ကိခ ှ စ်ေယာက် ှ ိ ပါ၏။ အစ်ကိအ ကီ းသည်

မိ န်းမ ှ င့်စံ ဘက်၍ သားမ ှ ိ ဘဲေသလ င်၊

၂၁ သ၏မယာကိ သ ့ညီအ ကီ းသိ မ်းယ၍

သားမ ှ ိ ဘဲေသြပန်ေလ၏။ ၂၂ ထိ ့အတ တတိ ယသမှစ၍ တေယာက်ေနာက်တေယာက်
ခနစ်ေယာက်ေသာညီ အစ်ကိတိ့သည် ထိ မိ န်းမကိ သိမ်းယ၍ သားကိ မကျန်ရစ်ေစ က။
ေနာက်ဆံ း၌ မိ န်းမသည်လည်းေသေလ၏။

၂၃ သိ ့ြဖစ်၍

ထေြမာက်ရာကာလ၌

သတိ ့သည်ထေြမာက် ကေသာအခါ ထိ မိန်းမသည် အဘယ်သ၏ မယားြဖစ်ပါမည်နည်း။

မာက

1625

ထိ ခနစ်ေယာက်တိ့သည် ထိ မိန်းမ ှ င့် စံ ဘက်ြခင်းကိ ပ က ပီ ဟ ေမးေလ ာက် က၏။ ၂၄
ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည်ကျမ်းစာကိ နားမလည်၊ ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ်ကိ
မသိ ေသာေ ကာင့် မှားေသာအယကိ ယ က၏။

၂၅ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေသာအခါ

စံ ဘက်ြခင်းကိ မ ပ၊ ထိ မ်းြမားေပးစားြခင်းကိ မ ပ၊ ေကာင်းကင်တမန် ကဲ့ သိ ့ ြဖစ် က၏။ ၂၆
ထိ မှတပါး ေသလွ န်ေသာသတိ ့သည် ထေြမာက်ြခင်းအရာမှာ၊ ဘရားသခင်က ငါသည်
အာြဗဟံ ၏ ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရားြဖစ်သည်ဟ ေမာေ ှ အား
မိ န့်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ေမာေ ှ ၏ကျမ်း၊ ချံုခဏ်၌ သင်တိ့သည် မဘတ်ဘးသေလာ။ ၂၇
ဘရားသခင်သည်

ေသေနေသာသတိ ့၏ဘရားမဟတ်၊

အသက် ှ င်ေသာသတိ ့၏

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့သည် အလွ န်မှား ကသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၈
ထိ သိ့ ေဆွ းေ ွးြငင်းခံ ကသည်ကိ ကျမ်း ပဆရာတေယာက်သည် ကား၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ေလျာက်

ပတ်စွာ

ပညတ်တကာတိ ့တွင်

ြပန်ေြပာေတာ်မသည်ကိသိြမင်လ င်
အဘယ်မည်ေသာ

အထံ ေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊

ပညတ်သည်သာ၍ြမတ်သနည်းဟ

ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ ၂၉ ေယ က၊ ပညတ်တကာတိ ့တွင် အြမတ်ဆံ းေသာပညတ်ဟမကား၊
အိ ဣသေရလအမျိုး၊
တဆတည်းေသာ

နားေထာင်

ေလာ့။

ငါတိ ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရား

သည်

တပါးတည်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၀ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ၊
ဥာဏ် ှ ိ သမ ၊ အစွ မ်းသတိ ှ ိ သမ ှ င့် ချစ်ေလာ့။ ဤပညတ်သည် ပဌမပညတ်ြဖစ်၏။
၃၁

ထိ မှတပါး

ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသကိ

ကိ ယ် ှ င့်အမ ချစ်ေလာ့ဟေသာ

ဒတိ ယပညတ်သည် ပဌမ ပညတ် ှ င့်သေဘာတ၏။ ဤပညတ်တိ့ထက်သာ၍ ကီ းြမတ်ေသာ
ပညတ်မ ှ ိ ဟြပန်၍ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ကျမ်း ပဆရာကလည်း၊ အ ှ င်ဘရား၊ အကယ်စင်စစ်
ကိ ယ်ေတာ်သည် ေလျာက်ပတ်စွာမိ န့်ေတာ်မ ပီ ။ ဘရားသခင်တဆတည်း ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၃၃
ထိ ဘရားသခင်မှတပါး အြခားေသာဘရားသခင်မ ှ ိ ။ ထိ ဘရားသခင်ကိ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ၊
ဥာဏ်

ှ ိ သမ ၊ အစွ မ်းသတ ှ ိ သမ ှ င့် ချစ်ြခင်း၊ ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသကိ လည်း၊

ကိ ယ် ှ င့်အမ

ချစ်ြခင်းအကျင့်သည် မီ း ိ ေသာယဇ်
့
ေကာင်မှ၍ ယဇ် အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ

ပေဇာ်ြခင်းအကျင့်ထက်သာ၍

ြမတ်ပါသည်ဟ

ေလ ာက်ေလ၏။

၃၄

ထိ သိ့

ပညာသတိ ှ င့်ြပန်ေလ ာက်သည်ကိ ေယ သည်သိြမင်လ င်၊ သင်သည်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ
ေတာ် ှ င့်မေဝးဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ေနာက်တဖန် အဘယ်သမ မေမးမေလ ာက်ဝ့ံ က။ ၃၅
ထိ အခါေယ သည် ဗိ မာန်ေတာ်၌ ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မစဥ်တွင်၊ ခရစ်ေတာ်သည်
ဒါဝိ ဒ်၏သား ြဖစ်သည်ဟ ကျမ်း ပဆရာတိ ့သည် အဘယ်ေ ကာင့် ဆိ ကသနည်း။ ၃၆

မာက

1626

ဒါဝိ ဒ်၏စကားမှာ၊

ထာဝရဘရားက၊

ငါမချမထားမှီတိင်ေအာင်

သင်၏

ငါ့လက်ျာဘက်၌

ရန်သတိ ့ကိ

သင်၏ေြခတင်ရာ

ထိ င်ေနေလာ့ဟ

ငါ၏သခင်အား

မိ န့်ေတာ်မသည်ဟ သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ဒါဝိ ဒ်ဆိသတည်း။ ၃၇ ထိ သိ့
ဒါဝိ ဒ်သည် ခရစ်ေတာ်ကိသခင်ဟ၍ ေခ လ င် အဘယ်သိ့သ၏သားြဖစ်သနည်းဟ ေမးေတာ်
မ၏။

လများအေပါင်းတိ ့သည်

အားရဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့်

နားေထာင် က၏။

၃၈

ထိ သိ့ဆံ းမ သဝါဒေပးစဥ်တွင်

ကျမ်း ပဆရာတိ ့ကိ

ေ ှ ာင် ကေလာ့။

သတိ ့

လည်ြခင်းငှ ါအလိ ှ ိ က၏။ ေဈး၌ ိ ေသစွ ာ

သည်

စကားေတာ်ကိ

တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊
ှ ည်ေသာအကျကိ ဝတ်လျက်

တ်ဆက်ြခင်းကိ ၎င်း၊

တရားစရပ်တိ့၌ ြမင့်ြမတ်ေသာေနရာထိ င်ရာကိ ၎င်း ှ စ်သက် က၏။

၃၉ ပွဲ သဘင်။
၄၀ သတိ ့သည်

မတ်ဆိးမအိ မ်ကိ လယသိ မ်းစား၍ အြပစ်မေပ ေစြခင်းငှ ါ ှ ည်စွာေသာ ပဌနာစကားကိ
ွတ်တတ် က၏။ သတိ ့သည် သာ၍ ကီ းစွ ာေသာဒဏ်ကိ ခံ ရ ကမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၁
ထိ ေနာက်ေယ သည်
ေ ကးေငွ ကိ ဘ

ဘ

ာတိ က်ေ ှ မ့ ှ ာ

ထိ င်ေတာ်မစဥ်တွင်၊

လများတိ ့သည်

ာ တိ က်ထဲသိ့ သွ င်းချသည်ကိ ကည့် ေတာ်မ၏။ ေငွ ရတတ်ေသာ

သအများတိ ့သည် များစွ ာသွ င်းချ က၏။ ၄၂ ဆင်းရဲ ေသာ မတ်ဆိးမတေယာက်သည်လာ၍
တပဲ ေလာက်တန်ေသာေ ကးနီဒဂ ါး ှ စ်ြပားကိ

သွ င်းချ၏။

တပည့်ေတာ်တိ့ကိေခ ၍ ငါမှန်ဆိသည်ကား၊ ဘ

၄၃

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ာတိ က်ထဲသိ့ သွ င်းချေသာ သ

အေပါင်းတိ ့ထက် ထိ ဆင်းရဲ သားမတ်ဆိးမသည်သာ၍ သွ င်းချခဲ့ ပီ ။ ၄၄ အေ ကာင်းမကား၊
ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်
ထိ

မိ မိတိ့ ကယ်ဝေသာ

မိ န်းမမကားအလွ န်ဆင်းရဲ လျက်ပင်၊

စည်းစိ မ်ထဲက တ်၍သွ င်းချ က၏။
မိ မိအသက်

ေမွ းစရာဥစာ ှ ိ သမ ကိ

သွ င်းချေလ ပီ ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃ ကိယ်ေတာ်သည် ဗိမာန်ေတာ်မှ ထွက် ကေတာ်မေသာ်၊ တပည့်ေတာ်တေယာက်က၊
အ ှ င်ဘရား ကည့်

ေတာ်မပါ။ ဧရာေကျာက် ကီ းတကား၊ ဧရာတိ က် ကီ းတကားဟ

ေလ ာက်လ င်၊ ၂ ေယ က၊ ဤ ကီ းစွ ာေသာတိ က်ေဆာင်တိ့ကိ သင်သည်ယခြမင်ရ၏။
မ ဖိ မချဘဲ

ေကျာက်တခေပ မှာ

တခမ မတည်

မေနရဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

၃

ထိ ေနာက်သံလွ င်ေတာင်ေပ မှာ ဗိ မာန်ေတာ်ေ ှ ့ ထိ င်ေတာ်မစဥ်၊ ေပတ ၊ ယာကပ်၊
ေယာဟန်၊ အေြ တိ ့က၊

၄ ထိ အမအရာတိ ့သည် အဘယ်ကာလမှ ြဖစ်မည်ကိ၎င်း၊

ထိ အမအရာ ှ ိ သမ တိ ့သည် ြပည့်စံ ချိန်နီးေသာ အခါ အဘယ်ပပနိမိတ်ေပ ထွ န်းမည်ကိ၎င်း
အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါဟ

အြခားသမပါဘဲ

ေလ ာက် က၏။

၅

ေယ ကလည်း၊

သင်တိ့ကိအဘယ်သမ မလှ ည့်ြဖားေစြခင်းငှ ါ သတိ ပ ကေလာ့။ ၆ အများေသာသတိ ့က၊
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ငါသည် ဤမည်ေသာသြဖစ်၏ဟဆိ လျက်၊ ငါ၏အေယာင်ကိေဆာင်၍ ေပ လာ သြဖင့်၊
လများတိ ့ကိ

လှ ည့်ြဖား ကလိ မ့ ်မည်။

၇

သင်တိ့သည်

စစ်တိက်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

စစ်တိက်ခံေသာသိ တင်းစကားကိ ၎င်း ကားရေသာအခါ စိ းရိ မ် တန်လပ်ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့်၊
ထိ သိ့ြဖစ်ရမည်။ သိ ့ေသာ်လည်း အဆံ းသည်မြဖစ်ေသး။ ၈ လတမျိုး ှ င့်တမျိုး၊ တ ိင်ငံ ှ င့်
တ ိင်ငံရန်ဘက် ပ ကလိ မ့ ်မည်။
အစာေခါင်းပါးြခင်း ှ င့်

အရပ်ရပ်တိ့၌

ေြမ ကီ းလပ်ြခင်း

မ ငိ မ်းမသက်ြခင်းတိ ့သည်လည်း

ြဖစ်

လိ မ့ ်မည်။

ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။

ထိ အမအရာတိ ့သည် ဒက ဆင်းရဲ ြခင်း၏ အစအဦ းြဖစ်သတည်း။

၉ သင်တိ့သည်

ကိ ယ်ကိကိယ်သတိ ပ ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့ကိ လတ် ံ းသိ ့အပ် ှ ံ ကလိ မ့ ် မည်။
တရားစရပ်တိ့၌

ိ က် ကလိ မ့ ်မည်။

ထိ သတိ ့အား

သက်ေသြဖစ်မည်အေ ကာင်း၊

သင်တိ့သည်ဝန်မင်း၊ ှ င်ဘရင်ထံသိ ့ ငါ့ေ ကာင့် ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ
ေ ှ ့ဦးစွ ာ လမျိုးအေပါင်းတိ ့အားေဟာရလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့ကိ အပ် ှ ံ ြခင်းငှ ါ ပိ ့ ေဆာင်
ကေသာအခါ အဘယ်သိ့ေြပာဆိ ရမည်ကိ မစိ းရိ မ် က ှ င့်။ ၁၁ ေ ှ မဆွ
့ က မဆင်ြခင် က ှ င့်။
ထိ ခဏြခင်းတွ င် သင်တိ့ရေသာစကားကိ သင်တိ့အလိ အေလျာက် ေြပာ ကသည်မဟတ်၊
သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ေြပာေတာ်မ၏။
တေယာက်ကိတေယာက်

ေသေစြခင်းငှ ါ

၁၂ ထိ ကာလ၌ ညီ အစ်ကိချင်း

အပ်လိမ့ ်မည်။

အဘသည်လည်း

မိ ဘကိ ရန်ဘက် ပ၍ ေသေစ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ လအေပါင်းတိ ့သည်လည်း ငါ၏နာမေ ကာင့်
သင်တိ့ကိမန်း ကလိ မ့ ်မည်။ အ ကင်သသည် အဆံ းတိ င် ေအာင်တည် ကည်၏။ ထိ သသည်
ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၄ ပေရာဖက်ဒံေယလေဟာသည်အတိ င်း၊ ဖျက်ဆီး
တတ်ေသာ ွံ ှ ာဘွ ယ်အရာသည် မေနသင့်ေသာအရပ်၌ စိ က်ေနသည်ကိ သင်တိ့ြမင်ရလ င်၊
ကျမ်းစာကိ ကည့် ေသာသသည် နားလည်ပါေစ။ ထိ သိ့ြမင်ရလ င် ယဒြပည် ၌ ှ ိ ေသာ
သတိ ့သည် ေတာင်ေပ သိ ့ေြပး ကေစ။ ၁၅ အိ မ်မိးေပ မှာ ှ ိ ေသာသသည် အိ မ်ထဲသိ့ မဆင်း
ေစ ှ င့်။ အိ မ်ထဲက တစံ တခကိ ယြခင်းငှ ါ မဝင်ေစ ှ င့်။

၁၆ လယ်၌ ှ ိ ေသာသလည်း

မိ မိအဝတ်ကိယြခင်းငှ ါ ေနာက်သိ့မြပန်ေစ ှ င့်။ ၁၇ ထိ ေန့ရက်၌ ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ေသာမိ န်းမ ှ င့်
ိစ
့ ိသ
့ ငယ် ှ ိ ေသာ မိ န်းမတိ ့သည် အလွ န်ခက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ သင်တိ့ ေြပးရေသာအချိန်သည်
ေဆာင်းကာလ၌ မကျရမည်အေ ကာင်း ဆေတာင်း ကေလာ့။

၁၉ အေ ကာင်းမကား၊

ဘရားသခင် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ကမာဦ းမှစ၍ ယခတိ င်ေအာင်မြဖစ်စဖး၊ ေနာက်၌လည်း
မြဖစ်လတံ့ ေသာဒကသည်

ထိ ေန့ရက်ကာလ၌

ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၂၀

ထိ ကာလကိ

ဘရားသခင်သည် တာ ှ ည်ေစလ င်၊ အဘယ်သမ မလွ တ် ိင်ရာ။ ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာ
သတိ ့အဘိ ့အလိ ငှါ ထိ ကာလကိ တိ ေစေတာ်မမည်။ ၂၁ ထိ အခါ သတပါးက၊ ဤအရပ်၌
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ခရစ်ေတာ် ှ ိ သည်၊ ထိ အရပ်၌ ှ ိ သည်ဟဆိ ေသာ်လည်းမယံ က ှ င့်။ ၂၂ အေ ကာင်းမကား၊
ခရစ်ေတာ်၏

အေယာင်ကိေဆာင်ေသာသ ှ င့်

ေ ွးချယ်ေသာသတိ ့ကိ

ြပ ကလိ မ့ ်မည်။

ထိ အေ ကာင်းအရာ ှ ိ သမ ကိ

မိ စာပေရာဖက်တိ့သည်
၂၃

ငါေြပာ ှ င့် ပီ ။

သင်တိ့သည်
၂၄

ေပ လာ၍၊

သတိ ပ ကေလာ့။

ထိ ကာလ၏

ဒကဆင်းရဲ ြခင်း

ေနာက်မှေနသည် မိ က်လိမ့ ်မည်။ လသည်အေရာင်မေပး။ ၂၅ ေကာင်းကင် ကယ်တိ့သည်
ကျ ကလိ မ့ ်မည်။ ေကာင်းကင်တန်ခိးတိ ့သည် တန်လပ် ကလိ မ့ ်မည်။

၂၆ ထိ အခါ

လသားသည် ကီ းစွ ာေသာဘန်းတန်ခိး အာ ေဘာ်ကိေဆာင်လျက်၊ မိ ဃ်းတိ မ်ကိစီး၍ ကလာ
ေတာ်မသည်ကိ ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၇ ထိ အခါ လသားသည် မိ မိတမန်တိ့ကိ ေစလတ်သြဖင့်
မိ မိေ ွးချယ်ေသာသတိ ့ကိ အရပ်ေလးမျက် ှ ာ ေကာင်းကင်ေအာက် ထက်ဝန်းကျင်တိ့မှေခ ၍
စ ံ းေစေတာ်မလတံ့ ။ ၂၈ သေဘာသဖန်းပင်ကိ အစွဲ ပ၍ ပံ သက်ေသတခကိ မှတ် ကေလာ့။
သေဘာသဖန်းပင်သည် အခက် အလက် ၍ အ ွက်ေပါက်ေသာအခါ၊ ေ ွလာကနီးသည်ကိ
သင်တိ့သိ က၏။

၂၉ ထိ နည်းတ ထိ အေ ကာင်းအရာများြဖစ်သည်ကိ ြမင်ရလ င်၊

လသားသည်တံခါးဝတိ င်ေအာင် အနီးသိ ့ ေရာက်ေတာ်မသည်ကိ သိ မှတ် ကေလာ့။ ၃၀
ငါအမှတ်ဆိသည်ကား၊ ယခြဖစ်ေသာ လများမကန်မှီ ထိ အေ ကာင်းအရာအလံ းစံ တိ ့သည်
ြဖစ် က

လိ မ့ ်မည်။ ၃၁ ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ းမတည်ေသာ်လည်း ငါ့စကားတည်လိမ့ ်မည်။

၃၂ ထိ အချိန်နာရီ ကိကား၊ ခမည်းေတာ်မှတပါးအဘယ်သမ မသိ ။ ေကာင်းကင်တမန်များမသိ ။

သားေတာ် လည်းမသိ ။

၃၃ ထိ အချိန်ကာလသည် အဘယ်အခါ၌ ေရာက်မည်ကိ

သင်တိ့မသိ ေသာေ ကာင့်

သတိ ပ၍ဆေတာင်း

လျက်

ေစာင့်ေန ကေလာ့။

၃၄

ဥပမာကား၊ လတဦ းသည် အြခားေသာြပည်သိ့ သွ ားမည်အ ကံ ှ ိ သည် ှ င့် မိ မိအိမ်ကိ
ငယ်သားတိ ့

လက်သိ့အပ်၍၊ သတိ ့ေဆာင် ွက်စရာအမကိ

အသီ းအသီ းခွဲ ခန့်စီမံ၍၊

တံ ခါးမးကိ ေစာင့်ေနေစဟ မှာထား ပီ းမှ သွ ားသည်ြဖစ်၍၊ ၃၅ အိ မ် ှ င်သည် ညဦ းအချိန်၊
သန်းေခါင်အချိန်၊ ကက်ဦးတွ န်ချိန်၊ နံ နက်အချိန်တိ့တွင် အဘယ်အချိန်၌ လာမည်ကိ
သင်တိ့မသိ ေသာေ ကာင့်

ေစာင့်ေန ကေလာ့။

သင်တိ့အိပ်ေပျာ်သည်ကိေတွ ့လိ မ့ ်မည်။

၃၇

၃၆

သိ ့မဟတ်အမှတ်တမဲ့ လာ၍

ေစာင့်ေန ကေလာ့ဟ

သင်တိ့အား

ငါဆိ သည်အတိ င်း၊ ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့အား ငါဆိ သည်ဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။

၁၄ ထိေနာက် ှ စ်ရက်လွန်လ င်
ကျမ်း ပဆရာတိ ့သည်

ပသခါအဇမပွဲ ှ ိ ၏။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ ပရိ ယာယ်အားြဖင့်

ဘမ်းဆီ း၍

သတ်ရအံ့ နည်းဟ ှ ာ ကံ က၏။ ၂ သိ ့ေသာ်လည်း လများတိ ့သည် န်းရင်းခတ်ြဖစ်မည်ကိ
စိ းရိ မ်၍ ပွဲ ေန့တွင် မ ပ ှ င့်ဦ းဟေြပာဆိ က၏။ ၃ ေဗသနိ ွာတွ င် ှ ိ မန်အမည် ှ ိ ေသာ

မာက
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လ ၏အိ မ်၌

ကိ ယ်ေတာ် ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

မိ န်းမတေယာက်

သည်

အဘိ းများစွ ာထိ က်ေသာ နာဒဆီ ေမးစစ် ှ င့်ြပည့်ေသာ ေကျာက်ြဖူခွ က်တလံ းကိ ယခဲ့ ၍
ကိ ယ်ေတာ်သည် စားပွဲ နားမှာ ေလျာင်းေတာ်မစဥ်၊ ေကျာက်ြဖူခွ င်ကိခွဲ ပီ းမှ ေခါင်းေတာ်ေပ ၌
သွ န်းေလာင်းေလ၏။

၄

အချို ့တိ့သည်

ေဒါသစိ တ် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

ထိ ဆီေမးကိ

အဘယ်ေ ကာင့်အကျိုးမဲ့ ဆံ းေစသနည်း။ ၅ ေဒနာရိ အြပားသံ းရာမကေသာ အဘိ း ှ င့်ေရာင်း၍
ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့အား ေပးစရာေကာင်းသည်ဟ ဆိ ၍ ထိ မိန်းမကိ အြပစ်ထင် က၏။ ၆
ေယ ကလည်းထိ မိန်းမကိ ှ ိ ေစေတာ့။ အဘယ်ေ ကာင့်ေ ှ ာင့် ှ က် ကသနည်း။ သသည် ငါ၌
ေကာင်းေသာအမကိ

ပ ပီ ။

၇

သင်တိ့အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း

ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့သည်

သင်တိ့၌အစဥ် ှ ိ က၏

သတိ ့အားေကျးဇး ပ ိင်

၏။

ငါမကား

သင်တိ့၌အစဥ် ှ ိ သည်မဟတ်။ ၈ ဤမိ န်းမသည် တတ် ိင်သမ ပ ပီ ။ ငါ့အေလာင်းကိ
သ ဂဟ်မည်ဟ ြပင်ဆင်ြခင်းငှ ါ၊ ငါ့ကိယ်ကိ ဆီ ေမး

ှ င့်

လး ှ င့်သတည်း။

၉

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေြမတြပင်လံ းတွ င်ေဟာေသာအရပ်ရပ်တိ့၌
ဤမိ န်းမကိ ေအာက်ေမ့စရာဘိ ့ သ ပေသာဤအမကိ ကားေြပာရ ကလတံ့ ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၀

ထိ အခါ

တပည့်ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်ေသာ

ယဒ ှ ကာ တ်သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိအပ်ြခင်းငှ ါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ထံသိ ့ သွ ားေလ၏။ ၁၁ ထိ သတိ ့သည်
ကားလျင်ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ ိ ၍ ေငွ ေပးမည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ထိ ေနာက် အဆင်သင့်
ေသာအချိန်ကာလ၌ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အဘယ်သိ့အပ်ရမည်နည်းဟ ှ ာ ကံ လျက်ေန၏။ ၁၂
ပသခါသိ းငယ်ကိ သတ်ေသာေန့တည်းဟေသာ အဇမပွဲ ပဌမေန့၌ တပည့်ေတာ်တိ့သည်
အထံ ေတာ် သိ ့ ချဥ်းကပ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ပသခါပွဲ ကိ စားေတာ်မဘိ ့ရာ အဘယ်အရပ်၌
အက ်ပ်တိ့သည် သွ ား၍ ြပင်ဆင်ေစြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ေတာ်မသနည်းဟ ေမးေလ ာက် ကေသာ်၊
၁၃ ကိ ယ်ေတာ်သည် တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိေစလတ်၍၊ သင်တိ့သည် မိ ထ
့ ဲ သိ့သွား က။

ေရအိ း ေဆာင်ေသာသကိ ေတွ ့လိ မ့ ်မည်။ ထိ သေနာက်သိ့ လိ က်၍၊

၁၄ သဝင်ေသာ

အိ မ်သိ့ဝင် ပီ းမှ၊ ငါသည် ငါ့တပည် တိ ့ ှ င့်တကွ ပသခါပွဲ ကိ စားရေသာဧည့်သည် အခန်း ကား၊
အဘယ်မှ ှ ိ သနည်း။ ဆရာက ေမးသည်ဟ အိ မ် ှ င်ကိ ေြပာ ကေလာ့။ ၁၅ ထိ သသည်
အသင့်ြပင်ဆင်လျက် ှ ိ ေသာ
ငါတိ ့ဘိ့

ြပင်ဆင် ကေလာ့ဟ

မိ ထ
့ ဲ သိ့ဝင်လ င်၊

မာက

မိ န့်ေတာ်မ၏။

စကားေတာ်အတိ င်းေတွ ့၍

ညဦ းယံ အချိန်ေရာက်မှ
၁၈

အထက်အခန်း ကီ းကိ ြပလိ မ့ ်မည်။

စားပွဲ ၌ေလျာင်း၍

တပည့်ေတာ်တကျိပ်
စားေန ကစဥ်တွင်၊

၁၆

ထိ အခန်း၌

တပည့်ေတာ်တိ့သည်သွား၍

ပသခါပွဲ ကိ

ြပင်ဆင် က၏။

ှ စ်ပါးတိ ့ ှ င့်အတ
ေယ က၊

၁၇

ကလာေတာ်မ၏။

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊
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သင်တိ့အဝင်ြဖစ်၍ ငါ ှ င့်အတ စားေသာသ တစံ တေယာက်သည် ငါ့ကိ အပ် ှ ံ လိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မလျင်၊ ၁၉ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ဝမ်းနည်း၍၊ အက ်ပ်ေလာ၊ အက ်ပ်ေလာဟ
တေယာက်ေနာက်တေယာက် အသီ းအသီ းေမးေလ ာက် က၏။ ၂၀ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊
တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်၍ ငါ ှ င့်အတ ပန်ကန်တွင် ိက်ေသာသသည် ငါ့ကိ အပ် ှ ံ လိ မ့ ်မည်။
၂၁ ကျမ်းစာလာသည်အတိ င်း လသားသည် သွ ားရမည်။ သိ ့ေသာ်လည်း လသားကိ

အပ် ှ ံ ေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ ထိ သသည် ဘွ ားြမင်ြခင်းကိ မခံ ရလ င်အေနသာ၍
ေကာင်းသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိ အခါစားလျက်ေန ကစဥ်တွင် ေယ သည်မန့်ကိယ၍၊
ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွ မ်း ပီ းမှ မန့်ကိဖဲ့၍၊ ဤမန့် ကားငါ၏ကိ ယ်ြဖစ်၏။ ယ၍စား ကေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မလျက်

တပည့်ေတာ်တိ့အား

ေပးေတာ်မ၏။

၂၃

ခွ က်ကိလည်းယ၍

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွ မ်း ပီ းမှ သတိ ့အား ေပးေတာ်မလ င်၊ ထိ သ ှ ိ သမ တိ ့သည် ေသာက် က၏။
၂၄ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ ဤခွ က်ကား၊ ပဋိ ညာဥ်တရားသစ် ှ င့်ဆိ င်၍၊ လများအဘိ ့အလိ ငှါ

သွ န်းေသာ ငါ၏ အေသွ းြဖစ်၏။ ၂၅ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ဤစပျစ်ရည်မျိုးအသစ်ကိ
ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်၌ ငါမေသာက်မှီ ေန့တိင် ေအာင် ယခမှစ၍ တဖန်ငါမေသာက်ရဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ ထိ ေနာက်သီချင်းဆိ ပီ းမှ သံ လွ င်ေတာင်သိ့ ထွ က်သွား က၏။ ၂၇ ထိ အခါ
ေယ ကလည်း၊ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သိ းထိ န်းကိ
ကွဲ လွင့ ်ရ က

ငါ ိ က်သတ်၍ သိ းတိ ့သည်

လိ မ့ ်မည်ဟ ေရးထားသည် ှ င့်အညီ ၊ ယေန့ညဥ့်တွ င် သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်

ငါ့ေ ကာင့် စိ တ်ပျက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၈ သိ ့ေသာ်လည်း ငါသည်ထေြမာက် ပီ းမှ သင်တိ့ေ ှ ၊့
ဂါလိ လဲြပည်သိ့သွားမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေသာ်၊

၂၉ ေပတ က၊ ဤသ ှ ိ သမ တိ ့သည်

စိ တ်ပျက် ကေသာ်လည်း အက ်ပ်သည် စိ တ်မပျက်ပါဟ ေလ ာက် ေလ၏။

၃၀

ေယ ကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ယေန့ညဥ့်တွ င်ပင် ကက်သည် ှ စ် ကိ မ်မတွ န်မှီ
သင်သည် သံ း ကိ မ်ေြမာက်ေအာင် ငါ့ကိြငင်းပယ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၁ ေပတ က၊
ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်တကွ ေသရေသာ်လည်း အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိမြငင်းမပယ်ပါဟ သာ၍
ခိ င်ခ့ံ ေသာစကား ှ င့် ေလ ာက်ြပန်၏။ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်လည်း ထိ နည်းတေလ ာက် က၏။
၃၂ ထိ အခါ ေဂသေ ှ မန်အရပ်သိ့ေရာက် ကလ င် ကိ ယ်ေတာ်က၊ ငါဆေတာင်းစဥ်တွင်

သင်တိ့သည် ဤ အရပ်၌ ထိ င်ေန ကေလာ့ဟ တပည့်ေတာ်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ၃၃
ေပတ ၊ ယာကပ်၊ ေယာဟန်တိ့ကိေခ သွ ား၍ မိ န်းေမာေတွ ေဝြခင်း၊ စိ တ်ပပန်ြခင်းသိ ့
ေရာက်ေတာ် မ၏။ ၃၄ ထိ အခါ ငါသည်ေသေလာက်ေအာင်စိတ် ှ လံ း အလွ န် ိ းငယ်ြခင်း ှ ိ ၏။
ဤအရပ်၌ ေစာင့်ေန ကေလာ့ ဟ တပည့်ေတာ်သံ းေယာက်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မ၍၊ ၃၅
ထိ မှ

မာက

အနည်းငယ်လွန်ြပန်လ င်၊

ေြမေပ မှာ

ြပပ်ဝပ်၍

အိ အဘခမည်းေတာ်၊
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ကိ ယ်ေတာ်သည်

၃၆

အလံ းစံ တိ ့ကိတတ် ိင်ေတာ်မ၏။

ဤခွ က်ကိ

အက ်ပ်မှလဲ ေတာ်မပါ။ သိ ့ေသာ်လည်း အက ်ပ်အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း မြဖစ်ပါေစ ှ င့်။
ကိ ယ်ေတာ်အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း

ြဖစ်ပါေစေသာဟ၍

ထိ အချိန်

နာရီ

သည်

မိ မိ ှ င့်လွ န်သွား ိင်လ င် လွ န်သွားပါမည်အေ ကာင်း ဆေတာင်းေတာ်မ ပီ းမှ၊ ၃၇ ြပန်လာ၍
တပည့်ေတာ်တိ့သည်

အိ ပ်ေပျာ်လျက်

ေန ကသည်ကိေတွ ့ေတာ်မလ င်၊

ှ ိ မန်၊

သင်သည် အိ ပ်ေပျာ်သေလာ။ တနာရီ ခန့်မ ေစာင့်ေနြခင်းငှ ါ မစွ မ်း ိင်သေလာ။

၃၈

စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်းဆေတာင်းလျက် ေစာင့်ေန ကေလာ့။
စိ တ်

ဝိ ညာဥ်

ကား

ေစတနာ ှ ိ ြငားေသာ်လည်း၊

ကိ ယ်မကား

အားနည်းသည်ဟ

ေပတ အားမိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ၃၉ တဖန်သွား၍ ေ ှ ့ မက်ဆိသည်နည်းတ ဆေတာင်းေတာ်မ၏။
၄၀

ထိ ေနာက်

တပည့်ေတာ်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ြပန်၍၊

တဖန်အိပ်ေပျာ်လျက်ေန က
ေလ ာက်ရမည်ကိ မသိ က။

သတိ ့သည်

သည်ကိ ေတွ ့ေတာ်မ၏။

မျက်စိေလးလံ သြဖင့်

သတိ ့သည်

အဘယ်သိ့

၄၁ သံ း ကိ မ်ေ ြမာက်ေအာင် သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ြပန်လာလ င်၊

ယခအိ ပ်ေပျာ်၍ ငိ မ်ဝပ်စွာေန ကေလာ့။ အမလွ န် ပီ ။ လသားကိ ဆိ းေသာသတိ ့လက်သိ့
အပ် ှ ံ ရေသာအချိန် ေရာက်လာ ပီ ။

၄၂ ထ က။ ငါတိ ့သည်သွား ကကန်အ့ံ ။ ငါ့ကိ

အပ် ှ ံ ေသာသသည် ေရာက်လာ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၃ ထိ သိ့ မိ န့်ေတာ်မစဥ်တွင်ပင်
တပည့်ေတာ် တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်ေသာ ယဒ ှ ကာ တ် ှ င့်အတ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊
ကျမ်း ပဆရာ။ လအေပါင်းတိ ့သည် ထား ှ င့်ဒတ်များကိ ကိင်လျက် ချက်ြခင်းလာ က၏။ ၄၄
ကိ ယ်ေတာ်ကိအပ် ှ ံ ေသာသက၊ ငါနမ်းေသာသသည် ေယ ပင်ြဖစ်၏။ သ့ကိဘမ်း၍ လံ ခံ စွ ာ
ေဆာင် သွ ား ကဟ ထိ သတိ ့အား အမှတ်ေပးခဲ့ သည်အတိ င်း၊ ၄၅ သသည် ေရာက်လ င်
ကိ ယ်ေတာ်ရင်းသိ ့ချက်ြခင်း ချဥ်းကပ်၍ အ ှ င်ဘရား၊ အ ှ င်ဘရားဟဆိ လျက် နမ်းေလ၏။
၄၆ ထိ သတိ ့သည် လာ၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိဆွဲကိင် ဘမ်းဆီ း က၏။ ၄၇ အနား၌ ရပ်ေနေသာ

သတေယာက်သည် ထားကိ ဆွဲ ထတ် ပီ းလ င်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း၏ က န်တ ေယာက်ကိ
ခတ်သြဖင့် နား ွက်ြပတ်ေလ၏။ ၄၈ ေယ ကလည်း သင်တိ့သည် ထားြပကိ ဘမ်းသကဲ့ သိ ့
ငါ့ကိဘမ်းအံ့ ေသာငှ ါ ထား ှ င့်ဒတ်များကိ လက် စွဲ လျက်လာ ကသည်တကား၊ ၄၉ ငါသည်
ဗိ မာန်ေတာ်၌ ေန့တိင်းဆံ းမ သဝါဒေပးလျက်၊ သင်တိ့အလယ်၌ ှ ိ ေနစဥ်အခါ သင်တိ့သည်
ငါ့ကိ မဘမ်းမဆီ း က။ ဤအေ ကာင်းအရာကား၊ ၅၀ ကျမ်းစာြပည်စံ မည်အေ ကာင်းတည်းဟ
ထိ လများကိ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅၁ ထိ အခါ တပည့်ေတာ်အေပါင်းတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိစွန့်ပစ်၍
ေြပး က၏။

လလင်တေယာက်သည်

ေစာင်တထည်ကိသာ

ဝတ်လျက်

ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်သည်ြဖစ်၍၊ မင်းလလင်တိ့သည် ထိ လလင်ကိ ဘမ်းဆီ း က၏။ ၅၂

မာက
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သသည်လည်း ေစာင်ကိစွန့်ပစ်၍ အဝတ်မ ှ ိ ဘဲ လလင်တိ့လက်မှ ထွ က်ေြပးေလ၏။ ၅၃
ထိ သတိ ့သည် ေယ ကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းထံ သိ ့ ေဆာင်သွား က၏။ ထိ မင်းထံ ၌
ယဇ် ပေရာဟိ တ် အ ကီ း၊ လအ ကီ းအကဲ ၊ ကျမ်း ပဆရာအေပါင်းတိ ့သည် စည်းေဝး က၏။ ၅၄
ေပတ သည်လည်း

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း၏

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်ေဝးစွ ာ
၅၅

လိ က်

ပီ းလ င်၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့်

အိ မ်ဦးအတွ င်းသိ ့တိင်ေအာင်

မင်းလလင်တိ့ ှ င့်တအထိ င်၍မီ းလံ ေလ၏။
လတ်အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့သည်

ေယ ကိ

သတ်ရမည်အေ ကာင်း သက် ေသကိ ှ ာေသာ်လည်းမေတွ ့ က။ ၅၆ လများတိ ့သည်
မမှန်ေသာသက်ေသကိ ခံ ကေသာ်လည်း သတိ ့၏ သက်ေသခံ ချက်သည်မညီ ။

၅၇

အချို တ
့ ိ ့သည်ထ၍၊ ဤသက၊ လတိ ့လက်ြဖင့် လပ်ေသာ၊ ၅၈ ဤဗိ မာန်ေတာ်ကိ ငါ ဖိ ဖျက်၍
လတိ ့လက်ြဖင့် မလပ်ေသာဗိ မာန်ေတာ်တဆကိ တည်ေဆာက်မည်ဟ ေြပာဆိ သည်ကိ
အက ်ပ်တိ့ ကားရပါ ပီ ဟ

သက်ေသခံ က၏။

၅၉

သိ ့ေသာ်လည်း

သတိ ့၏

သက်ေသခံ ချက်သည် မညီ ။ ၆၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းသည် အလယ်၌ မတ်တပ်ထ၍၊
သင်သည် တခွ န်းမ ြပန်၍မေြပာသေလာ။ ဤသတိ ့သည် အဘယ်သိ့သက်ေသခံ သနည်းဟ
ေယ ကိ ေမးလ င်၊ ၆၁ ကိ ယ်ေတာ်သည် တခွ န်းမ ြပန်ေြပာေတာ်မမဘဲ တိ တ်ဆိတ်စွာေန၏။
တဖန်ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းက၊

သင်သည်

ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ

မဂလာ ှ ိ ေသာ

ဘရားသခင်၏သားေတာ် မှန်သေလာဟ ေြမးြပန်လ င်၊ ၆၂ ေယ က၊ မှန်၏။ ေနာင်ကာလ၌
လသားသည် တန်ခိးေတာ်၏လက်ျာဘက်၌ထိ င်လျက်၊ မိ ဃ်းတိ မ်ကိ စီ း၍ ကလာသည်ကိ
သင်တိ့ြမင်ရ ကလတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
မိ မိအဝတ်ကိ

၆၃ ထိ အခါ

ဆတ်လျက်အဘယ်သက်ေသကိ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းသည်

လိ ေသးသနည်း။

၆၄

ဘရားကိ

လွ န်ကျူး၍ေြပာေသာစကားကိ သင်တိ့ ကားရ ပီ ။ အဘယ်သိ့ထင်မှတ် ကသနည်းဟ ေမးြမန်း
လ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အေသခံ ထိ က်ေ ကာင်းကိ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် စီ ရင် က၏။ ၆၅
ထိ အခါ အချို ့တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ တံ ေတွ း ှ င့်ေထွ း က၏။ မျက် ှ ာေတာ်ကိဖံ း ပီ းလ င်
လက်သီး ှ င့် ထိ းလျက်၊ ပေရာဖက် ပ၍ ေဟာေတာ်မပါဟဆိ က၏။ မင်းလလင်တိ့သည်လည်း
ပါးေတာ်ကိ လက် ှ င့်ပတ် က

၏။

၆၆ ေပတ သည်ေအာက်မှာ အိ မ်ဦး၌ ှ ိ စဥ်၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း၏ အေစအပါးမိ န်းမတေယာက်သည် လာ၍၊

၆၇ ေပတ သည်

မီ းလံ လျက်ေနသည်ကိ ြမင်ေသာအခါ သ့ကိေစ့ေစ့ ကည့်၍၊ သင်သည်လည်း နာဇရက်
မိ သ
့ ားေယ

ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်ေသာသြဖစ်သည်ဟ

သင်ေြပာေသာအရာကိ ငါမသိ ၊

နားမလည်ဟ

ဆိ လ င်၊

ြငင်းခံ ပီ းမှ

၆၈

ေပတ က၊

အိ မ်ဦးေ ှ သိ
့ ့ထွက်ေသာ်

ကက်တွန်ေလ၏။ ၆၉ ေနာက်တဖန် အေစအပါမိ န်းမသည် ေပတ ကိ ြမင်လ င်၊ အနား၌

မာက
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ရပ်ေနေသာသတိ ့အား၊ ဤသသည် ထိ သတိ ့ အဝင်ြဖစ်သည်ဟဆိ ေသာ်။ ၇၀ ေပတ သည်
တဖန်ြငင်းခံ ြပန်၏၊ ထိ ေနာက် များမ ကာအနား၌ ရပ်ေနေသာသတိ ့က၊ အကယ်စင်စစ်
သင်သည် ထိ သတိ ့အဝင်ြဖစ်၏။ သင်သည် ဂါလိ လဲလြဖစ်၏။ သင်စကားလည်းတ၏ဟ
ေပတ ကိ ဆိ ကလ င်၊

ဓိ ာန် ပ၍ကျိန်ဆိသည်ေနာက်၊
ှ စ် ကိ မ်မတွ န်မှီ

ေပတ က၊

၇၁

သင်တိ့ေြပာေသာသကိ

ငါမသိ ဟ

၇၂ တဖန် ကက်တွန်ေလ၏။ ေယ က၊ ကက်သည်

သင်သည်သံ း ကိ မ်ေ ြမာက်ေအာင်

ငါ့ကိ

ြငင်းပယ်လိမ့ ်မည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မေသာစကားကိ ၊ ေပတ သည် သတိ ရသြဖင့် ေခါင်းကိ ခံ ၍ငိ ေ ကးေလ၏။

၁၅ နံ နက်အချိန်တွင် ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့သည် မဆိင်းမလင့်ဘဲ လအ ကီးအကဲ၊
ကျမ်း ပဆရာ၊ လတ်အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့ ှ င့် တိ င်ပင်ြခင်းကိ ပ၍၊ ေယ ကိ ချည်ေ ှ ာင် ပီ းလ င်၊
ပိ လတ်မင်းထံ သိ ့ ေဆာင်သွား၍ အပ်လိက် က၏။ ၂ ပိ လတ်မင်းက၊ သင်သည် ယဒ ှ င်ဘရင်
မှန်သေလာဟ ကိ ယ်ေတာ်ကိေမးလ င်၊ မင်း ကီ းေမးသည် အတိ င်းမှန်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၃ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ကီ းတိ ့သည် များစွ ာေသာအြပစ်ကိတင် က၏။ ၄ တဖန်ပိလတ်မင်းက၊

သင်သည်
ေလာက်

တခွ န်းကိ မ ြပန်၍

မေြပာသေလာက်။

သက်ေသခံ ကသည်ကိ

ကည့်ပါဟ

သင့်တဘက်၌

အဘယ်မ

ေမးြမန်းေြပာဆိ ေသာ်လည်း၊

စကားတခွ န်းကိ မ ြပန်ေတာ်မမသည်ကိ ပိ လတ်မင်းသည် အံ့ သေလ၏။

၅

၆ ထိ ပွဲ၌

မိ ဝ့ န်မင်းသည် အကျဥ်းထားေသာသတိ ့တွင်၊ လများေတာင်းေသာ သတေယာက်ေယာက်ကိ
လတ်တတ်၏။

၇ ထိ အခါ ပန်ကန်၍ လအသက်ကိသတ်ေသာ အြပစ်သင့်ေသာ

ဗာရဗအမည် ှ ိ ေသာ သတေယာက်
အကျဥ်းခံ လျက် ှ ိ ၏။

သည်၊ ပန်ကန်ေသာအေပါင်းေဘာ်တိ့ ှ င့်တကွ

၈ လအေပါင်းတိ ့သည် မိ မိတိ့အား

ပ မဲ ပပါမည်အေ ကာင်း

ေအာ်ဟစ်၍ ေတာင်းပန်ေသာအခါ၊ ၉ ပိ လတ်မင်းက၊ သင်တိ့သည် ယဒ ှ င်ဘရင်ကိ
လတ်ေစချင်သေလာဟ ြပန်၍ေမး၏။ ၁၀ အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့ေမးသနည်းဟမကား၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့သည် မနာလိ ေသာစိ တ် ှ င့် ေယ ကိ အပ် ှ ံ ေ ကာင်းကိ သိ၏။ ၁၁
ပိ လတ်မင်းသည် ေယ ကိ မလတ်၊ ဗာရဗကိ လတ်ေစြခင်းငှ ါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့သည်
လအစ

အေဝးကိ

ိးေဆာ် က၏။

၁၂

တဖန်ပိလတ်မင်းက၊

သင်တိ့ေခ ေဝ ေသာသကိ အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်းဟ
ထိ သအေပါင်းတိ ့က၊ သ့ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ေမးြမန်း

ယဒ ှ င်ဘရင်ဟ
ေသာ်၊

၁၃

ိ က်ထားပါဟ ဟစ် က၏။

၁၄

ပိ လတ်မင်းကလည်း၊ အဘယ်ေ ကာင့်နည်း၊ အဘယ်အြပစ်ကိ ပဘိ သနည်းဟ ေမးလ င်၊
ထိ သကိ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ိ က်ထားပါဟ လများတိ ့သည် သာ၍ ဟစ် က၏။ ၁၅

ပိ လတ်မင်းသည်လည်း လများတိ ့၏စိ တ်ကိ ေြပေစြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ၍၊ ဗာရဗကိ သတိ ့အား

မာက
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လတ်ေလ

၏။ ေယ ကိ ကား၊

ိ က် ပီ းလ င် လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ သတ်ေစြခင်းငှ ါ

အပ်လိက်ေလ၏။ ၁၆ ထိ အခါစစ်သရဲ တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ပဲ ေတာရိ ံ းတည်းဟေသာ
အိ မ်ေတာ်ဦးအတွ င်းသိ ့ ေဆာင် သွ ား၍၊ စစ်သရဲ တတပ်လံ းကိ စ ံ းေစ ပီ းမှ၊ ကိ ယ်ေတာ်အား
နီေမာင်းေသာအဝတ်ကိဝတ်ေစ၍၊ ၁၇ ဆးပင် ှ င့်ရက်ေသာ ဦ းရစ်ကိတင် ပီ းလ င်၊ ၁၈
ယဒ ှ င်ဘရင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် မဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟ ေကာင်း ကီ းစကားကိ ေြပာ က၏။
၁၉ ေခါင်းေတာ်ကိ ကျူးလံ း ှ င့် ိ က်ြခင်း၊ တံ ေထွ း ှ င့်ေထွ းြခင်း၊ ေ ှ ေတာ်
့
မှာ ဒးေထာက်၍

ြပပ်ဝပ်ြခင်း ကိ လည်း ပ က၏။ ၂၀ ထိ သိ့ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပက်ယယ် ပသည်ေနာက်၊
နီေမာင်းေသာအဝတ်ကိခ တ်၍ အဝတ်ေတာ်ကိ ဝတ် ြပန်ေစ ပီ းလ င်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ
ိ က်ထားြခင်းငှ ါ ထတ်သွား က၏။ ၂၁ အာေလဇြ ု ှ င့်
ကေရေနြပည်သားတေယာက်သည်၊

ေတာ ွာမှ

ဖ၏ အဘ ှ ိ မန်အမည် ှ ိ ေသာ
လာ၍

လမ်း၌သွ ားသည်ကိ

သတိ ့သည်ေတွ ့လ င်၊ အ ိင် ပ၍ လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်ကိ ထမ်းေစ က၏။

၂၂

ဦ းေခါင်းခွံ အရပ်ဟ ဆိ လိေသာ ေဂါသေဂါသ အရပ်သိ့ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေဆာင်သွား ပီ းမှ၊ ၂၃
မရန် ှ င့်ေရာေသာ စပျစ်ရည်ကိ၊ ကိ ယ်ေတာ်အား ေသာက်စိမ့ ်ေသာငှ ါ ေပးလ င် မခံ ဘဲ
ေနေတာ်မ၏။ ၂၄ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိ က်ထား ပီ းလ င်၊ အဝတ်ေတာ်ကိ စားေရးတံ ချ၍
အသီ းအသီ းတိ ့အား

ေဝဖန်

က၏။

၂၅

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ိ က် ကေသာအချိန်ကား၊ နံ နက်တချက်တည်းအချိန်ြဖစ်သတည်း။ ၂၆ အြပစ်ေဘာ်ြပေသာ
ကမည်းလိ ပ်စာချက်ဟမကား၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ဟ ေရးထားသတည်း။ ၂၇ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်တကွ
ထားြပ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ လက်ျားေတာ်ဘက်၌တေယာက်၊ လက်ဝဲေတာ်ဘက်၌ တေယာက်၊
လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိ က်ထား က၏။ ၂၈ ထိ သိ့ မတရားေသာသတိ ့ ှ င့် ေရတွ က်ဝင်ြခင်း
သိ ့ေရာက်သည်ဟဆိ ေသာ ကျမ်းစာချက်သည် ြပည့်စံ ြခင်းသိ ့ ေရာက်သတည်း။

၂၉

လမ်းမှာသွ ားေသာသတိ ့ကလည်း၊ ဟဲ့ ၊ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ ဖိ ဖျက်၍ သံ းရက်အတွ င်းတွ င်
တည်ေဆာက် ြပန်ေသာသ၊

၃၀ ကိ ယ်ကိကိယ်ကယ်တင်ေလာ့။ လက်ဝါးကပ်တိင်မှ

ဆင်းေလာ့ဟ မိ မိတိ့ေခါင်းကိ ှ ိ တ်၍ ကဲ့ ရဲ ့ေသာ စကား ှ င့် ေြပာဆိ က၏။ ၃၁ ထိ နည်းတ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊ ကျမ်း ပဆရာတိ ့က၊ ဤသသည် သတပါးတိ ့ကိ ကယ်တင်တတ် ၏။
ကိ ယ်ကိမကယ်တင် ိင်ပါတကား။ ၃၂ ငါတိ ့ြမင်၍ ယံ ကည်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်
တည်းဟေသာ

ခရစ်ေတာ်သည်

လက်ဝါးကပ်

တိ င်မှ

ယခဆင်းပါေလာ့ဟ

အချင်းချင်းြပက်ယယ် ပ၍ ေြပာဆိ က၏။ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်တကွ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ
ိ က်ထားေသာသတိ ့သည်လည်း
သံ းချက်တီးအချိန်တိင်ေအာင်

မာက

ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင် က၏။
ေြမတြပင်လံ း၌

၃၃

မွ န်းတည့်အချိန်မှစ၍

ေမှာင်မိက်အတိ ြဖစ်ေလ၏။
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၃၄

သံ းချက်တီးအချိန်၌ ေယ က၊ ဧလိ ၊ ဧလိ ၊ လာမ ှ ာဗခသာနိဟ ကီ းေသာအသံ ှ င့်
ေ ကးေ ကာ်ေတာ် မ၏။ အနက်ကား၊ အက ်ပ်ဘရား၊ အက ်ပ်ဘရား၊ အဘယ်ေ ကာင့်
အက ်ပ်ကိစွန့်ပစ်ေတာ်မသနည်းဟ

ဆိ

လိ သတည်း။

အနား၌ရပ်ေနေသာ

၃၅

သအချို တ
့ ိသ
့ ည် ကားလ င်၊ သသည်ဧလိ ယကိ ေခ သည်ဟဆိ က၏။ ၃၆ လတေယာက်သည်
ေြပး၍ေရမိ တေထွ းကိ ပံ ရည် ှ င့် ြပည့်ေစ ပီ းလ င်၊ ကျူးလံ းဖျား၌တပ်၍ ကိ ယ် ေတာ်အား
ေသာက်စိမ့ ်ေသာငှ ါ

ေပးလျက်၊

ှ ိ ေစေတာ့။

လာမည်မလာမည်ကိ ကည့် ကကန်အ့ံ ဟဆိ ၏။

ဧလိ ယသည်

သ့ကိချယြခင်းငှ ါ

၃၇ ေယ သည် ကီ းေသာအသံ ှ င့်

ေ ကးေ ကာ်၍ အသက်ချုပ်ေတာ်မ၏။

၃၈ ထိ အခါ ဗိ မာန်ေတာ်၏ ကလားကာသည်

အထက်စွန်းမှေအာက်စွန်းတိ င်ေအာင်

စတ်ကွဲေလ၏။

ထိ သိ့ေ ကးေ ကာ်၍

၃၉

အသက်ချုပ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ေ ှ ေတာ်
့
၌ရပ်ေနေသာ တပ်မးသည်ြမင်လ င်၊ စင်စစ်
ဤသသည် ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်ေပ၏ဟဆိ ၏။ ၄၀ မိ န်းမအချို ့တိ့သည်လည်
ထိ အရပ်၌ အေဝးက ကည့် ၍ ေန က၏။

၄၁ ထိ မိန်းမတိ ့တွင် ကိ ယ်ေတာ်သည်

ဂါလိ လဲြပည်မှာ ှ ိ ေတာ်မစဥ်၊ ေနာက်ေတာ်သိ့ အလပ်အေက းလိ က် ေသာ မာဂဒလမာရိ ၊
ယာကပ်ငယ် ှ င့်ေယာသ၏ အမိ ြဖစ်ေသာ မာရိ ှ င့် ှ ာလံ တိ ့မှစ၍ ေနာက်ေတာ်၌ ေယ ှ
လင် မိ သ
့ ိ ့ လိ က်လာေသာအြခားမိ န်းမများလည်း ပါ ကသတည်း။

၄၂ ထိ ေန့ကား

အဘိ တ်ေန့တည်းဟေသာ ပရကဲ ေန့ြဖစ်ေသာေ ကာင့် ညအချိန်ေရာက်မှ၊ ၄၃ အသေရ ှ ိ ေသာ
လတ်အရာ ှ ိ ၊ အရိ မသဲ မိ သ
့ ား ေယာသပ်သည်၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ ေြမာ်
လင့်ေသာသြဖစ်သည် ှ င့်၊ ပိ မလတ်မင်းထံ သိ ့ ရဲ ရင့်စွ ာဝင်၍ ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိ
ေတာင်းေလ၏။ ၄၄ ေယ သည်ယခပင်ေသသည်ကိ ပိ လတ်မင်းသည် အံ့ သြခင်း ှ ိ သြဖင့်
တပ်မးကိ ေခ ၍၊ ေသသည်

ကား

ကာ ပီ ေလာဟေမး၏။

၄၅ ေသေ ကာင်းကိ

တပ်မးစကားြဖင့်သိ လ င်၊ အေလာင်းေတာ်ကိ ေယာသပ်အားအပ်ေပး၏။ ၄၆ ေယာသပ်သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိချ၍၊ မိ မိဝယ်ခဲ့ေသာ ပိ တ်ေချာ ှ င့်ပတ်ရစ် ပီ းလ င်၊ ေကျာက်၌ထွ င်းေသာ
သချုင်းတွ င်းထဲ မှာထား၍ တွ င်း၌ ေကျာက်ကိလှိမ့ ်ထားေလ၏။ ၄၇ မာဂဒလမာရိ ၊ ေယာေသ၏
အမိ ြဖစ်ေသာမာရိ တိ့သည် အေလာင်းေတာ်ထားရာအရပ်သိ့ ကည့်

က၏။

၁၆ ဥပသ်ေန့လွန်မှ မာဂဒလမာရိ၊ ယာကပ်၏အမိြဖစ်ေသာ မာရိ ှ င့် ှ ာလံ တိ့သည်သွား၍၊
အေလာင်း

ေတာ်ကိ

လိ မ်းြခင်းငှ ါ

နံ သ
့ ာမျိုးကိ ဝယ် ပီ းလ င်၊

၂

ခနစ်ရက်တွင်

ပဌမေန့ရက်နံနက်ေစာေစာ၊ ေနထွ က်ေသာအချိန်၌ သချုင်းေတာ်သိ့သွား က၏။

၃

ထိ မိန်းမတိ ့က၊ တွ င်းဝ၌ ပိ တ်ေသာေကျာက်ကိ အဘယ်သလှ ိ မ့ ်လှ န်၍ ေပးမည်နည်းဟ
အချင်းချင်း ေြပာဆိ ပီ းမှ ကည့် လ င်၊ ထိ ေကျာက်သည် လှ ိ မ့ ်လှ န်လျက် ှ ိ သည်ကိ ြမင် က၏။

မာက
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၄

ထိ ေကျာက်ကားအလွ န် ကီ းေသာေကျာက်

ြဖစ်သတည်း။

၅

မိ န်းမတိ ့သည်

တွ င်းထဲ သိ့ဝင် က ပီ းလ င်၊ လလင်တေယာက်သည် ြဖူစင် ှ ည်လျားေသာအကျကိ ဝတ်
လျက်လက်ျာဘက်၌ ထိ င်သည်ကိြမင်၍ ထိ တ်လန့် မိ န်းေမာြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။
၆

ထိ သကလည်း၊

ထိ တ်လန့်မိန်းေမာြခင်းမ ှ ိ က ှ င့်။

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

သတ်ေသာနာဇရက် မိ သ
့ ား ေယ ကိ သင်တိ့ ှ ာ က၏။ ထိ သသည် ထေြမာက်ေတာ်မ ပီ ။
ဤအရပ်၌မ ှ ိ ။

အေလာင်းေတာ်

ထားရာအရပ်

ကိ ကည့် ကေလာ့။

၇

သင်တိ့ေ ှ ဂါလိ
့
လဲြပည်သိ့ ကေတာ်မေ ကာင်းကိ ၊ ေပတ မှစ၍ တပည့်ေတာ်တိ့အား
သွ ား၍ေြပာ က

ေလာ့။ အထက်ကမိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ထိ ြပည်၌ သင်တိ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိေတွ ့ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေြပာ ဆိ ၏။
သချုင်းေတာ်မှထွ က်၍

တန်လပ်လျက်၊

၈ ထိ မိန်းမတိ ့သည်လည်း၊

မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက်

ေြပး က၏၊

ေ ကာက်လန့်ေသာေ ကာင့် အဘယ်သကိ မ မေြပာမဆိ က။ ၉ (note: The most reliable and
earliest manuscripts do not include Mark 16:9-20.) ကိ ယ်ေတာ်သည် ခနစ်ရက်တွင်

ပဌမေန့ရက် ေစာေစာအချိန်၌ထေြမာက် ပီ းမှ၊ အထက်က နတ်ဆိး ခနစ်ေယာက်ကိ
ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာ

မာဂဒလမာရိ အား

ေ ှ ့ဦးစွ ာကိ ယ်ကိြပေတာ်မ၏။

၁၀

မာရိ လည်းသွ ား၍ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသတိ ့သည် ညည်းတွ ားငိ ေ ကးလျက်
ေန ကစဥ် တွ င်၊ သတိ ့အားထိ သိတင်းကိ ကားေြပာေလ၏။

၁၁ ကိ ယ်ေတာ်သည်

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ မာရိ သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိြမင်ရသည်ကိ၎င်း၊ သတိ ့
သည် ကားလ င်

မယံ က။

ေတာ ွာသိ ့သွားစဥ်တွင်

ထိ ေနာက်

တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်သည်ြခားနားေသာ

ကိ ယ်ကိြပေတာ်မ၏။
ထိ သိတင်းကိ

၁၂

၁၃ သတိ ့သည်ြပန်လာ၍

ကားေြပာေသာ်လည်း

မယံ ဘဲ

အေရာင်ကိေဆာင်လျက်

အြခားေသာတပည့်ေတာ်တိ့အား
ေန က၏။

၁၄

ထိ ေနာက်

တကျိပ်တပါးေသာသတိ ့သည် စားပွဲ ၌ ေလျာင်း ကစဥ်တွင် ကိ ယ်ေတာ်ကိြပေတာ်မ၍၊ ထ
ေြမာက်လျက် ှ ိ ေသာ

ကိ ယ်ေတာ်ကိြမက်ေသာသတိ ့၏

စကားကိ မယံ ေသာေ ကာင့်

သတိ ့မယံ တတ်ေသာစိ တ်၊ ခိ င်မာေသာစိ တ်ကိ ဆံ းမ၍ အြပစ်တင်ေတာ်မ ပီ းမှ၊

၁၅

သင်တိ့သည် ေလာကီ ိင်ငံအရပ်ရပ် ှ ိ သမ သိ ့သွား၍၊ ေဝေနယျသတဝါအေပါင်းတိ ့အား
ဗဝံ ေဂလိ တ

ရာကိ

ေဟာ ကေလာ့။

၁၆

ယံ ကည်၍

ဗတိ ဇံကိ ခံေသာသသည်

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ ့ ေရာက်လတံ့ ။ မယံ ကည်ေသာသမကား အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ
ခံ ရလတံ့ ။ ၁၇ ယံ ကည်ေသာသတိ ့၌ ြဖစ်အ့ံ ေသာ နိမိတ်လကဏာဟမကား၊ ငါ၏နာမကိ
အမှီ ပ၍

မာက

နတ်ဆိးတိ ့ကိ

ှ င်ထတ် ကလတံ့ ။

ထးြခားေသာဘာသာစကားမျိုးတိ ့ကိ
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ေြပာ ကလတံ့ ။ ၁၈ ေ မတိ ့ကိ ဘမ်းကိ င် ကလတံ့ ။ ေသေစတတ်ေသာ အဆိ ပ်အေတာက်ကိ
ေသာက်စားလ င် ေဘးဥပဒ် ှ င့် ကင်းလွ တ် ကလတံ့ ။ မကျန်းမမာေသာသတိ ့အေပ မှာ
လက်ကိတင်၍ ချမ်းသာေပး ကလတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ ၏။ ၁၉ ထိ သိ့သခင်ဘရားသည်
တပည့်ေတာ်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ေကာင်းကင်ဘံ သိ ့ ေဆာင်ယြခင်းကိ ခံ ေတာ်မ၍၊
ဘရားသခင်၏ လက်ျာေတာ်ဘက်၌ ထိ င်ေနေတာ်မ၏။ ၂၀ တပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်း
ထွ က်သွား၍၊ သခင်ဘရားသည် မစေတာ်မသည် ှ င့်၎င်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ အရပ်တိ့၌
တရားေဟာ က၏။

မာက
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လကာ

၁ ေ ှ းဦးစွာမှစ၍

ကိ ယ်တိင်ြမင်ေသာသက်ေသြဖစ်လျက်၊

တ်ကပတ်ေတာ်မကိ

ေဆာင် ွက်ေသာသ တိ ့သည်၊ ၂ ငါတိ ့သည် ထင် ှ ားစွ ာြဖစ်ေလ ပီ းေသာ အတုပတိ များကိ
ငါတိ ့အား ကားေြပာသည် အစဥ်အတိ င်း မှတ်သားေသာစာကိ စီ ရင်ေရးထားေသာသ
အများ ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊ ၃ ငါသည်လည်း ထိ အတုပတိ အလံ းစံ တိ ့ကိ ေ ှ ့ဦးစွ ာမှစ၍၊ ၄
ေစ့ေစ့ေဖွ ှ ာလိ က်စစ် ပီ းလ င်၊

ကိ ယ်ေတာ်သင် ပီ းေသာအေ ကာင်းအရာတိ ့ကိသည်

ဧကန်အမှန်

ကိ ယ်ေတာ်သိေစြခင်းငှ ါ

ြဖစ်

ေ ကာင်းကိ

အစဥ်အတိ င်းေရးထား၍

ကားလိ က်မည်အ ကံ ှ ိ ပါ၏၊ အလွ န်ြမတ်ေသာ ေသာ်ဖိလ။ ၅ ယဒြပည်ကိအစိ းရေသာ
ေဟ ဒ်မင်း ကီ းလက်ထက်၊

အဘိ ယအသင်းအဝင်ြဖစ်၍၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်တပါး ှ ိ ၏။

သ၏ခင်ပွန်းသည်

သ့အမည်ကား ဧလိ ှ ဗက် တည်း။
ပညတ်တရားေတာ်အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ

ဇာခရိ အမည်

ှိ

ေသာ

အာ န်အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်၏။

၆ ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏

ကျင့်ေဆာင်၍

အြပစ်

တင်ခွင့ ် ှ င့်လွ တ်သြဖင့်၊

ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ပါရမီ ှ ိ က၏။ ၇ ဧလိ ှ ဗက်သည် မံ ေသာေ ကာင့်
သတိ ့သည်သားမ ှ ိ ။ ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် အသက်အ ွယ် ကီ းရင့် က၏။ ၈ ဇာခရိ သည်
မိ မိအသင်း ှ င့်တကွ အလှ ည့်သင့်၍၊ ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ
ေဆာင် ွက်သည်တွင်၊

၉

ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံ းစံ အတိ င်း

စာေရးထံ ချသြဖင့်၊

သသည်ထာဝရဘရား၏ ဗိ မာန်ေတာ်အတွ င်းသိ ့ ဝင် ၍ နံ သ
့ ာေပါင်းကိ မီး ိ ၏။
့

၁၀

ထိ သိ့နံသ
့ ာေပါင်းကိ မီ း ိ သည်
့ ့ အချိန်တွင်၊ လအများအေပါင်းတိ ့သည် ြပင်၌ဆေတာင်းလျက်
ေန က

၏။

၁၁ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည်ထင် ှ ား၍၊

နံ သ
့ ာေပါင်းကိ ိ ေသာ
့
ယဇ် ပလင် လက်ျာဘက်၌ ရပ်ေနသည်ကိ၊ ၁၂ ဇာခရိ သည်ြမင်လ င်၊
စိ တ် ှ လံ းမ ငိ မ်မဝပ် ထိ တ်လန့်ြခင်းသိ ့ေရာက်၏။ ၁၃ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ဇာခရိ ၊
ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ ှ င့်။ သင် ပေသာ ပဌနာကိ နာခံ ေတာ်မ ပီ ။ သင်၏ခင်ပွန်းဧလိ ှ ဗက်သည်
သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်လိမ့ ်မည်။ ထိ သားကိ ေယာဟန်အမည်ြဖင့် မှည့်ရ မည်။ ၁၄
သင်သည်ဝမ်းသာ ွင်ြမူးြခင်း

ှ ိ လိမ့ ်မည်။

ထိ သားကိ ဘွားြမင်ေသာေ ကာင့်

လအများတိ ့သည်လည်း ဝမ်းေြမာက်ြခင်းသိ ့ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ အေ ကာင်းမကား၊
ထိ သားသည်
ှ င့်ယစ်မျိုးကိ

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌

မေသာက်ဘဲေန၍၊ အမိ ဝမ်းထဲ ကပင်

ြပည့်ဝလိ မ့ ်မည်။
သတိ ့ဘရားသခင်

လကာ

ကီ းြမတ်ေသာသြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၁၆

သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသား

ထာဝရဘရားထံ ေတာ်သိ့

စပျစ်ရည်

ေြပာင်းလဲ

အမျိုးသားအများတိ ့ကိ
ေစလိ မ့ ်မည်။

1639

၁၇

အဘတိ ့ ှ င့်

သားတိ ့ကိ

အသင့်အတင့်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

သေတာ်ေကာင်းတိ ့၏

သတိ ပညာလမ်းသိ ့

ြငင်းဆန်ေသာသတိ ့ကိ

ေြပာင်းလဲ ေစေသာအားြဖင့်၊

ထာဝရဘရားအဘိ ့အလိ ငှါ ြပင်ဆင်ေသာလမျိုးြဖစ်ေစ ြခင်းငှ ါ ၎င်း၊ သသည်ဧလိ ယ၏
စိ တ်ဝိညာဥ်တန်ခိး ှ င့်ြပည့်စံ လျက်၊

ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
သိ့

ေကာင်း

၁၈

ကင်တမန်ေြပာဆိ ၏။

အက ်ပ်သည်

ေြပာဆိ လ င်၊

ဇာခရိ ကလည်း၊

အဘယ်သိ့သိရပါမည်နည်း။

အက ်ပ်မထားသည်လည်း
၁၉

သင့်ကိ

တ်

ထိ သိ့ြဖစ်လိမ့ ်မည်ကိ

အက ်ပ်သည်

အသက်အ ွယ် ကီ းရင့်ပါ ပီ ဟ

ေကာင်းကင်တမန်က၊

ခစားေသာဂါေြဗလြဖစ်၏။

သွ ားလိ မ့ ်မည်ဟ

ငါသည်

ဆက်၍

လ

အိ ြဖစ်ပါ၏။

ေကာင်းကင်တမန်အား
ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်၌

ဤဝမ်းေြမာက်စရာသိ တင်းကိ

ကားေြပာေစြခင်းငှ ါ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၂၀ သင်သည် ငါ့စကားကိ မယံ ေသာေ ကာင့်
ဤအေ ကာင်းအရာမြဖစ်မှီေန့တိင်ေအာင် စကားမေြပာ

ိင်ဘဲ၊ အလျက်ေနလိ မ့ ်မည်။

ငါ့စကားသည်ကား၊ အချိန်တန်လ င် ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်ဟ ေြပာဆိ ၏။ ၂၁ လများတိ ့သည်
ဇာခရိ ကိ ငံ့ လင့်၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်အတွ င်း၌ ကာြမင့်စွ ာေနသည်ကိအ့ံ သြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၂
သသည်ထွက်လာေသာအခါ စကားမေြပာ ိင်သည်ြဖစ်၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ကိ
ြမင် ပီ ဟ ရိ ပ်မိ က၏။ ဇာခရိ သည်သတိ ့အား အရိ ပ်အမှတ်ကိသာေပး၍ စကားအလျက်ေန၏။
၂၃ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမကိ ေဆာင် ွက်ရေသာအချိန်ကာလကန်ေသာအခါ၊ ဇာခရိ သည်

မိ မိအိမ်သိ့ သွ ား ေလ၏။ ၂၄ ထိ ေနာက်သ၏ခင်ပွန်း ဧလိ ှ ဗက်သည် ပဋိ သေ စွဲ ၍၊ ၂၅
ငါသည်လတိ ့တွင်ခံရေသာ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းအေ ကာင်းကိ ထာဝရဘရားသည် ပယ် ှ င်းြခင်းငှ ါ
ငါ့ကိ

ကည့်

ငါးလပတ်လံ း

ေတာ်မစဥ်တွင်၊

ဤေကျးဇးေတာ်ကိ

အိ မ်တွင်း၌ေအာင်း၍

ဂါလိ လဲြပည်နာဇရက် မိ ့၌

ေနေလ၏။

ဒါဝိ ဒ်အမျိုးသား၊

ပေတာ်မ ပီ ဟဆိ လျက်၊
၂၆

ငါးလလွ န်ေသာအခါ၊

ေယာသပ်အမည် ှ ိ ေသာလ ှ င့်

ထိ မ်းြမားေဆာင် ှ င့်၍၊ ၂၇ မ ှ က်တင်ေသးေသာ သတိ ့သမီ းကညာဆီ သိ့ ဘရားသခင်သည်
ေကာင်းကင်တမန်ဂါေြဗလကိ ေစ လတ်ေတာ်မ၏။ သတိ ့သမီ းကညာကား၊ မာရိ အမည် ှ ိ ၏။
၂၈

ေကာင်းကင်တမန်သည်

သင့်အားမဂလာ ြဖစ်ေစ

ေရာက်လာလ င်၊

ေကျးဇးေတာ်ကိခံရေသာမိ န်းမ၊

သတည်း။ ထာဝရဘရားသည် သင် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။

သင်သည် မိ န်းမတကာတိ ့ ထက်ြမတ်စွာေသာ မဂလာ ှ ိ သည်ဟ ေြပာဆိ ၏။
မာရိ သည်

ထိ စကားကိ ကားလ င်

အဘယ်သိ့ေသာ

စိ တ် ှ လံ းမ ငိ မ်မဝပ် ှ ိ ၍၊

၂၉

ဤ တ်ဆတ်ြခင်းကား

တ်ဆက်ြခင်းြဖစ်လိမ့ ်မည်နည်းဟ ေတွ းေတာဆင်ြခင်၍ေန၏။

၃၀

ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ မာရိ ၊ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ ှ င့်။ သင်သည် ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌

လကာ
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မျက် ှ ာ ရ ပီ ။ ၃၁ သင်သည် ပဋိ သေ စွဲ ယ၍ သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်လိမ့ ်မည်။ ထိ သားကိ
ေယ အမည်ြဖင့် မှည့်ရ မည်။ ၃၂ ထိ သားသည်ကား၊ ကီ းြမတ်ေသာသ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။
အြမင့်ဆံ းေသာ

ဘရား၏သားေတာ်ဟ

ေခ ေဝ

သမတ်ြခင်းကိ

ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

သ့အဘဒါဝိ ဒ်၏ ရာဇပလင်ကိ ထာဝရအ ှ င်သခင်သည် သ့အားေပးေတာ်မ မည်။
၃၃

ထိ သသည်လည်း

ယာကပ်အမျိုးအ ွယ်ကိ

အစဥ်မြပတ်အပ်စိးလိ မ့ ်မည်။

သ၏ ိင်ငံသည်လည်း ဆံ း ြခင်းမ ှ ိ ရဟေြပာဆိ ၏။ (aiōn g165)

၃၄ မာရိ ကလည်း၊

ဤအမအရာသည် အဘယ်သိ့ြဖစ်လိမ့ ်မည်နည်း။ အက ်ပ်ေယာက်ျား ှ င့် မဆက်ဆံ
ပါဟ

ေကာင်းကင်တမန်အား

ြပန်ေြပာ၏။

သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

၃၅

သင်၏အေပ မှာ

ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊
သက်ေရာက်ေတာ်

အြမင့်ဆံ းေသာဘရား၏တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်သည်

မ၍၊

သင့်ကိ လမ်းမိ းလိ မ့ ်မည်။

ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့် ထိ သန့် ှ င်းေသာသားသည်လည်း ဘရားသခင်၏သားေတာ်ဟ
ေခ ေဝ သမတ်ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။
အေဆွ အမျိုးဧလိ ှ ဗက်သည်

၃၆ ထိ မှတပါး၊ အ မံ မဟ၍ေခ ေဝ ေသာသင်၏

ပဋိ သေ စွဲ ယ၍

ယခ

ေြခာက်လအဝင် ှ ိ ပီ ။

၃၇

ဘရားသခင်တတ် ိင်ေတာ်မမေသာအမမ ှ ိ ဟ ေြပာဆိ လ င်၊ ၃၈ မာရိ က၊ အက ်ပ်သည်
ထာဝရဘရား၏က န်မြဖစ်ပါ၏၊ ကိ ယ်ေတာ်၏စကားအတိ င်း အက ်ပ်၌ ြဖစ် ပါေစေသာဟ
ဝန်ခံ ပီ းမှ၊ ေကာင်းကင်တမန်သည် မာရိ ထံမှသွ ားေလ၏။ ၃၉ ထိ အခါမာရိ သည်ထ၍၊
ေတာင် ကားအရပ်၌ ှ ိ ေသာ

ယဒ မိ တ
့ မိ သ
့ ိ့

ဇာခရိ အိမ်သိ့ဝင်၍ ဧလိ ှ ဗက်ကိ
ဧလိ ှ ဗက်သည်

ကားစဥ်တွင်

သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်

အလျင်အြမန်

တ်ဆက်ေလ၏။

သွ ား ပီ းလ င်၊

၄၁ ထိ တ်ဆက်ြခင်းစကားကိ

မိ မိဝမ်း၌ ှ ိ ေသာသငယ်သည်ခန်၍၊

ြပည့်ဝလျက်၊

၄၂

၄၀

သင်သည်

မိ မိသည်

မိ န်းမတကာတိ ့

ထက်ြမတ်စွာေသာမဂလာ ှ ိ ၏။ သင်၏ဝမ်း၌ ှ ိ ေသာသငယ်သည်လည်း ြမတ်စွာေသာ
မဂလာ ှ ိ ၏။ ၄၃ အက ်ပ်သခင်၏ မယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ဆီသိ့ ကလာေသာေကျးဇးကိ
အဘယ်အေ ကာင်းေ ကာင့် အက ်ပ်ခံရပါသနည်း။ ၄၄ သင်၏ တ်ဆက်ြခင်းစကားသံ ကိ
အက ်ပ် ကားစဥ်တွင်၊ အက ်ပ်ဝမ်းထဲ ၌ သငယ်သည် င်ြမူးေသာ စိ တ် ှ င့်ခန်၏။
၄၅

ယံ ကည်ေသာမိ န်းမသည်မဂလာ ှ ိ ၏။

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မေသာ
မက်ဆိ၏။

စကားသည်

အေ ကာင်းမကား၊
ြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်ဟ

ထိ မိန်းမအား
ကီ းေသာအသံ ှ င့်

၄၆ မာရိ ကလည်း၊ ငါ့စိတ် ှ လံ းသည် ထာဝရဘရားကိ ချီးမွ မ်း၏။

၄၇

ငါ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်ဘရားသခင်ကိ အမှီ ပ၍ ငါ့ဝိညာဥ်သည် င်လန်းြခင်း ှ ိ ၏။
၄၈ အေ ကာင်းမကား၊ မိ မိက န်မ၏ ှ ိမ့ ်ချေသာအြဖစ်ကိ ကည့် ေတာ်မ ပီ ။ ေနာင်ကာလ၌

လကာ

1641

ခပ်သိမ်းေသာလ အစဥ်အဆက်တိ့သည် ငါ့ကိမဂလာ ှ ိ ေသာသဟ၍ ေခ ကလိ မ့ ်မည်။ ၄၉
တန်ခိး ှ င့်ြပည့်စံ ေတာ်မေသာဘရားသည် အံ့ ဘွ ယ်ေသာေကျးဇးေတာ်ကိ ငါ့အား ပေတာ်မ ပီ ၊
ထိ ဘရား ၏ နာမေတာ်သည်

ိ ေသဘွ ယ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၅၀ ထာဝရဘရားကိ

ေ ကာက် ွံ ေသာသတိ
့
့သည် သနားေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ အစဥ်မြပတ်ခံစား က၏။ ၅၁
လက် ံ းေတာ်အားြဖင့်
ကွဲ လွင့ ်ေစေတာ်မ ပီ ။

တန်ခိးကိ ြပေတာ်မ ပီ ။
၅၂ ဘရင်တိ့ကိ

ချီးေြမာက်ေတာ်မ ပီ ။

မာနေထာင်လားေသာသတိ ့ကိ

ရာဇပလင်ေပ မှချ၍

ငတ်မွတ်ေသာသတိ ့ကိ

၅၃

ရတတ်ေသာသတိ ့ကိ လက်ချည်းလတ်လိက်ေတာ်မ ပီ ။
ဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊

၅၅

ှ ိမ့ ်ချေသာသတိ ့ကိ
ေကာင်းမွ န်စွာေက း၍

၅၄ ငါတိ ့ဘိးေဘးများတိ ့အား

အာြဗဟံ မှစေသာသ၏အမျိုးအ ွယ်အား

သနားြခင်းေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ ပြခင်းငှ ါ သတိ ထား ၍ မိ မိက န် ဣသေရလကိ
မစေတာ်မ ပီ ဟဆိ ၏။ (aiōn g165) ၅၆ မာရိ သည်လည်း ဧလိ ှ ဗက်ထံမှာ သံ းလခန့်ေန ပီ းမှ
မိ မိအိမ်သိ့ြပန်ေလ၏။

၅၇

သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်၏။

ဧလိ ှ ဗက်သည်

ဘွ ားအံ့ ေသာေန့လေစ့ေသာအခါ

၅၈ ထာဝရဘရားသည်

ထးြမတ်ေသာသနားြခင်း

ေကျးဇးေတာ်ကိ ဧလိ ှ ဗက်အား ပေတာ်မသည်ကိ၊ အိ မ် နီးချင်းအေဆွ အမျိုးတိ ့သည်
ကားလတ်ေသာ်၊ သ ှ င့်အတ ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ က၏။ ၅၉ ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌
အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ သငယ်အားေပးအံ့ ေသာငှ ါလာ က၍၊ အဘ၏အမည် ြဖစ်ေသာ
ဇာခရိ အမည်ြဖင့် မှည့်ေသာအခါ အမိ က၊ ထိ သိ့မမှည့်ရ။
မှည့်ရမည်ဟဆိ လ င်၊ သတိ ့က၊

၆၀ ေယာဟန်အမည်ြဖင့်

၆၁ ေယာဟန်အမည်ြဖင့် သင်၏အေဆွ အမျိုးတွ င်

တေယာက်ကိမ မမှည့်ဟဆိ ၍၊

၆၂

အမှတ်အားြဖင့်ေမး က၏။

အဘသည်လည်း

၆၃

သ၏အမည်ကားေယာဟန်ြဖစ်၏ဟ

အဘသည်အဘယ်သိ့မှည့်ေစလိ သနည်းဟ

ေရးေလေသာ်၊

ထိ သ

သင်ပံ းကိ ေတာင်း၍၊
အ

ေပါင်းတိ ့သည်

အံ့ သြခင်း ှ ိ က၏။ ၆၄ ထိ ခဏြခင်းတွ င် ဇာခရိ သည် တ်ဖွင့ ်ြခင်း၊ လ ာလွ တ်ြခင်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊
စကားအားြဖင့် ဘရားသခင် ၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းေလ၏။ ၆၅ အိ မ်နီးချင်း ှ ိ သမ တိ ့သည်
ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း ှ ိ က၍ ထိ အမအရာများသည် ယဒြပည်ေတာင် ကား အရပ် တိ ့၌
အ ှ ံ ့အြပားေကျာ်ေစာေလ၏။ ၆၆ ကားေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ှ လံ းထဲ ၌မှတ်သား၍၊
ဤသငယ်သည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်လိမ့ ် မည်နည်းဟဆိ က၏။ ထာဝရဘရား၏
လက်ေတာ်သည်လည်း သငယ် ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။

၆၇ သ၏အဘ ဇာခရိ သည်

သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်ြပည်ဝလျက်၊

၆၈

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

လကာ

မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။

ဣသေရလအမျိုး၏
အေ ကာင်းမကား၊
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ကမာဦ းမှစ၍

ေပ ထွ န်းေသာမိ မိ

ဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊
ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌

ငါတိ ့

သန့် ှ င်းေသာပေရာဖက်တိ့ တ်ြဖင့်
သည်

ရန်သေဘး ှ င့်ကင်းလွ တ်၍

တသက်လံ းသန့် ှ င်းေြဖာင့်မတ်ြခင်း

ပါရမီ အားြဖင့်

ဘရားဝတ်ကိရဲရင့်စွ ာ ပရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးမည်ဟ ငါတိ ့အဘအာြဗဟံ အား ကျိန်ဆိြခင်း
ဂတိ ေတာ်တည်း ဟေသာသန့် ှ င်းေသာပဋိ ညာဥ်တရားကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မသြဖင့်၎င်း၊ ငါတိ ့
ဘိ းေဘးများ ှ င့် ဝန်ခံေတာ်မ ေသာ သနားြခင်းေကျးဇးကိ ပေတာ်မသြဖင့်၎င်း၊ မိ မိလမျိုးကိ
အ ကည့်အ ကလာလျက် ေ ွး တ်ြခင်း ေကျးဇး ကိ ပေတာ်မ၍၊ ငါတိ ့ကိရန်သလက်မှ၎င်း၊
မန်းေသာသ ှ ိ သမ တိ ့လက်မှ၎င်း ကယ်လတ်မည်အေ ကာင်း၊ ကယ် လတ်ြခင်းဦ းချိုကိ
မိ မိက န်ဒါဝိ ဒ်အမျိုးထဲ ၌ ငါတိ ့အားေပ ထွ န်းေစေတာ်မ ပီ ။ (aiōn g165) ၇၆ အချင်းသငယ်၊
သင်သည်လည်း အြမင့်ဆံ းေသာဘရား၏ ပေရာဖက်ဟေခ ေဝ ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၇၇
အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့ဘရားသခင်၏ သနားေတာ်မြခင်း ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် အြပစ်ေြဖ၍
ကယ် တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက် ိင်ေ ကာင်းကိ ဘရားသခင်၏လမျိုးအား ေဘာ်ြပသြဖင့်၊
ထာဝရဘရား၏ လမ်းခရီ းေတာ် ကိ ြပင်ဆင်ြခင်းငှ ါ သင်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌သွ ားရလိ မ့ ်မည်။ ၇၈
ထိ သနားေတာ်မြခင်းေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်၊ ေကာင်းကင်မှေန အာ ဏ်သည် ငါတိ ့အေပ သိ ့
တက်

သြဖင့်၊

၇၉

ေမှာင်မိက် ှ င့်ေသမင်း၏

အရိ ပ်ထဲတွင်

ှ ိ ေနေသာသတိ ့၌

အလင်းေပ ထွ န်း၍၊ ငါတိ ့အား ငိ မ်သက် ြခင်းလမ်းကိ ြပလျက် ှ ိ သည်ဟ ပေရာဖက်ဥာဏ် ှ င့်
ေဟာေလ၏။

၈၀

ထိ သငယ်သည်ကား၊

ကီ းပွ ား၍

ဥာဏ်သတိ ှ င့်ြပည့်စံ ၏။

ဣသေရလလတိ ့အား မထင် ှ ားမှီ တိ င် ေအာင် ေတာအရပ်၌ေနေလ၏။

၂ ထိအခါ တ ိင်ငံလံ းကိ စာရင်းယေစြခင်းငှ ါ ကဲသာဘရင် သဂတုသည် အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။
၂ ကေရနိသည်

ရိ ြပည်၌ မိ ဝ့ န်ြဖစ်စဥ်တွင်၊ ဤပဌမစာရင်းယြခင်း ြဖစ်သတည်း။ ၃

လအေပါင်းတိ ့သည် စာရင်းဝင်ြခင်းငှ ါ အသီ းအသီ း မိ မိတိ့ မိ ့ ွာသိ ့ သွ ား က၏။

၄

ေယာသပ်သည်လည်း ဒါဝိ ဒ်အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်၍၊ ထိ မ်းြမားေဆာင် ှ င်းေသာမယားမာရိ ှ င့်အတ
စာရင်း ဝင်ြခင်းငှ ါ၊ ဂါလိ လဲြပည် နာဇရက် မိ မ့ ှ ယဒြပည်တွင် ဗက်လင်အမည် ှ ိ ေသာ
ဒါဝိ ဒ်၏ မိ သ
့ ိ ့သွား၏။ ထိ အခါ မာရိ သည် ပဋိ သေ အရင့်အမာ ှ ိ ၏။ ၆ ဗက်လင် မိ ့၌ ှ ိ ေနစဥ်၊
ဘွ ားအံ့ ေသာ

ေန့လေစ့လ င်၊

၇

သားဦ းကိ ဘွားြမင်၍

အဝတ် ှ င့်ပတ်ရစ် ပီ းမှ၊

ဧည့်သည်တည်းရာစရပ်၌သတိ ့ေနစရာမ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊

သငယ်ကိ

ွားစာခွ က်၌သိ ပ်ထားေလ၏။ ၈ ထိ ြပည်မှာ သိ းထိ န်းတိ ့သည် ညဥ့်အခါ ေတာအရပ်၌
တည်းခိ လျက်၊

မိ မိသိးစကိ

ေစာင့်ေန ကသည်

ြဖစ်၍၊

၉

ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်သည် သတိ ့အနားမှာေပ လာ၍၊ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ထာဝရဘရား၏

လကာ
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ဘန်းေတာ်ထွန်းေတာက်သြဖင့်၊ သတိ ့သည် အလွ န်ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းသိ ့ေရာက် က၏။ ၁၀
ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊

ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့်။

လအေပါင်းတိ ့သည်

အလွ န်ဝမ်းေြမာက် ဝမ်း သာစရာသိ တင်းကိ ငါသည်သင်တိ့အား ကားေြပာရ၏။ ၁၁
ယေန့တွင်

ဒါဝိ ဒ် မိ ့၌

သခင်ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ

ကယ်တင်ေသာအ ှ င်သည်

သင်တိ့အဘိ ့အလိ ငှ ါ ဘွ ားြမင်ြခင်းကိ ခံေတာ်မ ပီ ။ ၁၂ သင်တိ့သည် အဘယ်နိမိတ်ြဖင့်
သိ ရမည်နည်းဟမကား၊

သငယ်သည်အဝတ် ှ င့်

ပတ်ရစ်၍

ွားစာ

ခွ က်၌

သိ ပ်ထားလျက် ှ ိ သည်ကိ ေတွ ့ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ပီ းလ င်၊ ၁၃ ထိ ေကာင်းကင်တမန် ှ င့်အတ
ေကာင်းကင် ဗိ လ်ေြခအများတိ ့သည် ချက်ြခင်းထင် ှ ား၍၊ ၁၄ ေကာင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ်
ဘရားသခင်သည် ဘန်း ကီ းေတာ်မေစသတည်း။ ေြမ ကီ းေပ ၌ ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ ေစသတည်း။
လတိ ့အား ေမတာက ဏာ ှ ိ ေစသတည်းဟဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်း၍ မက်ဆိ က၏။ ၁၅
ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် ေကာင်းကင်ဘံ သိ ့ ြပန် က ပီ းမှ သိ းထိ န်းတိ ့က၊ ငါတိ ့သည်
ဗက်လင် မိ သ
့ ိ ့ သွ ား ကကန်အ့ံ ။ ထာဝရဘရားသည် ေဘာ်ြပေတာ်မေသာ ဤအမအရာကိ
ကည့် ကကန်အ့ံ ဟ

အချင်းချင်း

မာရိ ှ င့်ေယာသပ်ကိ၎င်း၊
ေတွ ့ က၏။

ေြပာဆိ ပီ းလ င်၊

ွားစားခွ က်၌

၁၆

အလျင်အြမန်သွား၍

သိ ပ်ထားလျက် ှ ိ ေသာသငယ်ကိ၎င်း

၁၇ ေတွ ့ြမင် ပီ းမှ မိ မိတိ့ ကားေသာထိ သငယ်၏ အေ ကာင်းစကားကိ

အ ှ ံ ့အြပားေြပာ က၏။ ၁၈ သိ းထိ န်းတိ ့ေြပာေသာစကားကိ ကားေသာ သ ှ ိ သမ ုတိ ့သည်
အံ့ သြခင်း ှ ိ က၏။

၁၉

မာရိ သည်ထိအေ ကာင်းအရာအလံ းစံ တိ ့ကိ

မှတ်ကျံုး၍

စဥ်းစားဆင်ြခင်လျက်ေန၏။ ၂၀ သိ းထိ န်းတိ ့သည်လည်း မိ မိတိ့အားေြပာ ှ င့်သည်အတိ င်း
ကားြမင်သမ ေသာ အေ ကာင်းအရာကိ ေထာက်၍၊ ဘရားသခင်ကိ အံ့ သချီးမွ မ်းလျက်
ြပန်သွား က၏။ ၂၁ ထိ သငယ်အား အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ေပးရေသာေန့တည်းဟေသာ
ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့ေရာက် လ င်၊ ပဋိ သေ စွဲ ေတာ်မမမှီ ေကာင်းကင်တမန် မှည့်ေသာ
ေယ အမည်ြဖင့် မှည့် က၏။

၂၂ ထိ ေနာက်

ေမာေ ှ ၏ ပညတ်တရားအတိ င်း

စင် ကယ်ြခင်းကိ ပရေသာ ေန့ရက်ေစ့ေသာအခါ၊ မိ ဘတိ ့ သည် သငယ်ကိ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့
ေဆာင်သွား၍၊ ၂၃ သားဦ းေယာက်ျားအေပါင်းတိ ့သည် ဘရားအဘိ ့ သန့် ှ င်းရ က၏ဟ
ထာဝရဘရား၏ ပညတိ ကျမ်းလာ သည် ှ င့်အညီ ၊ ထာဝရဘရားအား ဆက်ကပ် ပီ းမှ၊ ၂၄
ခိ ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ တခခကိ ပေဇာ်ရမည်ဟ ထာဝရဘရား၏
ပညတိ ကျမ်းလာြပန်သည် ှ င့်အညီ ယဇ် ပေဇာ် က၏။ ၂၅ ထိ အခါ ေမာင်အမည် ှ ိ ေသာ
သတေယာက်သည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ ၏။

တရားကိ ိ ေသေသာသ၊

လကာ

ထိ သသည်

ဣသေရလအမျိုး၏

ေြဖာင့်မတ်

ေသာသ၊

သက်သာြခင်းအေ ကာင်းကိ
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ေြမာ်လင့်ေသာသြဖစ်၏။ သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် သ့အေပ ၌ တည်သည်ြဖစ်၍၊ ၂၆
သသည်ထာဝရဘရား၏ ခရစ်ေတာ်ကိမြမင်မှီ ေသရဟဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိရ၏။
ထိ အခါသသည်

ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

ဗိ မာန်ေတာ်သိ့သွား၍၊

၂၇

မိ ဘတိ ့သည်

သငယ်ေယ ကိ ပညတ် တရားထံ းတမ်းအတိ င်း ပြခင်းငှ ါ ေဆာင်သွားစဥ်တွင်၊

၂၈

ေမာင်သည်ေယ ကိ လက် ှ င့်ချီပိက်၍၊ ၂၉ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းလျက်၊
အစိ းရေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ဗျာဒိ တ်ေတာ်အတိ င်း ကိ ယ် ေတာ်၏က န်သည် ငိ မ်ဝပ်စွာ
စေတ့ရေသာအခွ င့ ်ကိ ကိ ယ်ေတာ်သည် ယခတွ င်ေပးေတာ်မ၏။ ၃၀ ကိ ယ်ေတာ်၏လ
ဣသေရလအမျိုးကိ ချီးေြမာက်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ လင်းေစြခင်း
ငှ ါ၎င်း၊

လအမျိုးမျိုးတိ ့ေ ှ ေမ
့ ှ ာက်၌

ကယ်တင်ေသာသခင်ကိ
မက်ဆိ၏။

၃၃

အက ်ပ်သည်
ထိ စကားများကိ

အံ့ သြခင်း ှ ိ က၏။
မယ်ေတာ်မာရိ အား၊

ြပင်ဆင်ေတာ်မေသာအလင်းတည်းဟေသာ
ကိ ယ်မျက်စိ ှ င့်ြမင်ရပါ၏ဟ

ေယာသပ် ှ င့်မယ်ေတာ်သည်

ေမာင်သည်လည်း

၃၄

ဤသငယ်ကား

ကားလ င်

သတိ ့ကိေကာင်း ကီ းေပး၍

ဣသေရလလ

အများလဲ မည်အေ ကာင်း၊

အများထမည်အေ ကာင်း၊ လအများတိ ့၏အ ကံ အစည်ကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ ြငင်းခံ
စရာြဖစ်မည်အေ ကာင်း ခန့်ထားေသာသြဖစ်၏။
သင်၏စိ တ် ှ လံ းကိ
ဖေ ွလ၏သမီ း၊
ပျိုေသာအ ွယ်မှစ၍

ခွ င်းလိ မ့ ်မည်ဟ

မက်ဆိ၏။

အ အမည် ှ ိ ေသာ

၃၆

အာ ှ ာအမျိုးြဖစ်ေသာ

ပေရာဖက်မတေယာက် ှ ိ ၏။

ခနစ် ှ စ်ေသာလင် ှ င့်

အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ေလး ှ စ်ခန့်မ

၃၅ ထိ မှတပါး သန်လျက်သည်

ေန ပီ းလ င်၊

၃၇

သသည်

အသက် ကီ းရင့်၍

တိ င်တိင်မတ်ဆိးမြဖစ်လျက်၊ ဆေတာင်းြခင်း ှ င့် အစာ

ေ ှ ာင်ြခင်းအားြဖင့် ေန့ညဥ့်မြပတ် ဘရားဝတ်ကိ ပ၍ ဗိ မာန်ေတာ် ှ င့် မခွ ါဘဲ ေန၏။ ၃၈
သသည်လည်း ထိ ခဏြခင်းတွ င်ဝင်၍ ထာဝရဘရား၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းေလ၏။
ေယ ှ လင် မိ ့ ၌ ေ ွး တ်ြခင်းအရာကိ ေြမာ်လင့်ေသာသအေပါင်းတိ ့အား ထိ သငယ်၏
အေ ကာင်းကိ ေြပာေလ၏။ ၃၉ မိ ဘတိ ့သည် ထာဝရဘရား၏ ပညတ်တရားအတိ င်း
ပရသမ တိ ့ကိ အကန်အစင် ပ ပီ းမှ၊ ဂါလိ လဲ ြပည်၊ နာဇရက်အမည် ှ ိ ေသာ မိ မိတိ့
မိ သ
့ ိ ့ြပန် က၏။

၄၀ သငယ်သည်လည်း ကီ းပွ ား၍ပညာဥာဏ်သတိ ှ င့်

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်သည်လည်း

သ့အေပ ၌တည်၏။

၄၁

ြပည့်စံ ၏။

မိ ဘတိ ့သည်

ှ စ်တိင်းအစဥ်ပသခါ ပွဲ ခံချိန်ေရာက်လ င်၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့သွား က၏။ ၄၂ ေယ သည်
တဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိ ေသာအခါ
၄၃

လကာ

ပွဲ ေန့ရက်လွန် ပီ းမှ

ပသခါ

ပွဲ ထံ းစံ အတိ င်း

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့တက် က၍၊

မိ ဘတိ ့သည်ြပန် ကလ င်၊

သငယ်ေယ သည်
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ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနရစ်ေလ၏။ ေယာသပ် ှ င့်မယ်ေတာ်သည် ထိ အေ ကာင်းကိ မသိ ၍၊ ၄၄
အေပါင်းအေဘာ်စထဲ မှာ

သငယ်ပါသည်ဟ

အေဆွ အမျိုး အသိ အက မ်းတိ ့တွင် ှ ာ၍၊
ြပန်၍ ှ ာ က၏။

၄၆

သငယ်မကား၊

စိ တ်ထင် ှ င့်

တေန့ခရီ းသွ ားမိ လ င်၊

၄၅ မေတွ ့ေသာအခါ ေယ

ဗိ မာန်ေတာ်၌

ှ လင် မိ သ
့ ိ့

ဆရာများအလယ်မှာထိ င်၍

ထိ သတိ ့ ှ င့်ေဆွ းေ ွးေမးြမန်းလျက် ှ ိ သည်ကိ မိ ဘတိ ့သည် သံ းရက် ကာမှေတွ ့ က၏။ ၄၇
သ၏စကားကိ ကားေသာသအေပါင်းတိ ့သည် သ၏ပညာကိ ၎င်း၊ စကားအေြဖကိ ၎င်း
အံ့ သ က၏။

၄၈ မိ ဘတိ ့သည်

သားကိ ြမင်လ င်မိန်းေမာေတွ ေဝ၍ မယ်ေတာ်က၊

ငါ့သား၊ အဘယ်ေ ကာင့် ငါတိ ့အား ဤသိ ့

ပသနည်း။

ိ းငယ်ေ ကာင့် ကေသာ

စိ တ် ှ င့်မိ ဘတိ ့သည် ေမာင်ကိ ှ ာ က ပီ ဟဆိ ေသာ်၊ ၄၉ ေယ က၊ မိ ဘသည် အဘယ်ေ ကာင့်
အက ်ပ်ကိ ှ ာရပါသနည်း။ အက ်ပ်သည်အဘ၏ အိ မ်၌ ေနရသည်ကိ မသိ ပါသေလာဟ
ေြပာဆိ လ င်၊

၅၀

သတိ ့သည်

ထိ စကားကိ နားမလည် က။

၅၁

ထိ ေနာက်

ေယ သည် မိ ဘတိ ့ ှ င့်အတသွ ားသြဖင့် နာဇရက် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်၍ သတိ ့စကားကိ နား
ေထာင်လျက်ေနေလ၏။ ထိ အေ ကာင်းအရာ အလံ းစံ တိ ့ကိ မယ်ေတာ်သည် ှ လံ းထဲ ၌
မှတ်ကျံုးေလ၏။

၅၂ ေယ သည်လည်း အစဥ်အတိ င်း ကီ း၍ ပညာတိ းပွ ားလျက်၊

ဘရားသခင်ေ ှ ၊့ လတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ မျက် ှ ာ ရေတာ်မ၏။

၃ ကဲသာဘရင် တိေဗရိနန်းစံ တဆယ်ငါး ှ စ်တွင်၊ ယဒြပည်၌ ပ ိပိလတ်သည် မိဝ့ န်အရာ၊
ဂါလိ လဲြပည်၌

ေဟ ဒ်သည်

ေစာ်ဘွားအရာ၊

ဣတရဲ ြပည် ှ င့်

တရာေခါနိြပည်၌

ေဟ ဒ်ညီဖိလိပုသည် ေစာ်ဘွားအရာ၊ အဘိ လင်ြပည်၌ လသာနိသည် ေစာဘွ ားအရာ၊ ၂
အ ှ င့်ကယာဖတိ ့သည်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းအရာ၊

အသီ းအသီ း ှ ိ ကေသာအခါ၊

ေတာ၌ ှ ိ ေသာ ဇာခရိ ၏သားေယာဟန်သည် ဘရားသခင်၏ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ ခံ ရ၏။ ၃
ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ၏ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ေတာ၌ဟစ်ေ ကာ်ေသာသ၏အသံ မှာ၊
ထာဝရ ဘရား ကေတာ်မရာလမ်းကိ ြပင် ကေလာ့။ ၄ လမ်းခရီ းေတာ်ကိ ေြဖာင့်ေစ ကေလာ့။
ချိုင့်ဝှမ်းရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဖိ ့ရ မည်။ ေတာင် ကီ းေတာင်ငယ်
ေကာက်ေသာလမ်းများကိ ေြဖာင့်ေစရမည်။

ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဖိ ရမည်။

၅ ကမ်းတမ်း ေသာလမ်းများကိ လည်း

သတ်သင်ြပင်ဆင်ရမည်။ ၆ လအေပါင်းတိ ့သည် ဘရားသခင်၏ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း
အေ ကာင်းကိ ြမင်ရ ကလတံ့ ဟ လာသည် ှ င့်အညီ ၊ ေယာဟန်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၌
အ ှ ံ ့အြပားလှ ည့် လည်၍ အြပစ်လတ်ြခင်းအဘိ ့အလိ ငှါ ေနာင်တ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ
ဗတိ ဇံတရားကိ

ေဟာေလ၏။

လအစအေဝးတိ ့အား

လကာ

၇ ထိ အခါ၊

ဗတိ ဇံကိ

ေယာဟန်ေဟာေြပာသည်ကား၊

ခံ အံ့ ေသာငှ ါလာ ကေသာ
အချင်းေ မဆိ းအမျိုးတိ ့၊
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ေရာက်လေသာေဘးဒဏ်မှ ေြပးသွ ားစိ မ့ ်ေသာငှ ါ အဘယ်သသည် သင်တိ့ကိ သတိ
ေပးဘိ သနည်း။

၈ ေနာင်တရြခင်း ှ င့်

ထိ က်တန်ေသာအကျင့်ကိ ကျင့် ကေလာ့။

အာြဗဟံ သည် ငါတိ ့အဘြဖစ်သည်ဟ၍ စိ တ်ထဲ၌ မေအာက်ေမ့ က ှ င့်။ ဘရားသခင်သည် ဤ
ေကျာက်ခဲတိ့မှ

အာြဗဟံ သားတိ ့ကိထတ်ေဘာ်

ငါအမှန်ဆိ၏။

ဖန်ဆင်း

သစ်ပင်အြမစ်နားမှာ

၉

ိင်ေတာ်မသည်ဟ

ပဆိ န်ထားလျက် ှ ိ သည်

ြဖစ်၍၊

ေကာင်းေသာအသီ းမသီ းေသာအပင် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ခတ်လှဲ၍ မီ းထဲ သိ့ ချလိ က်ရသည်ဟ
ေဟာေြပာေလ၏။

၁၀

လအစအေဝးကလည်း၊

အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ

ေမးေလ ာက် က

သိ ့ြဖစ်လ င်
ေသာ်၊

အက ်ပ်တိ့သည်
၁၁

ေယာဟန်က၊

အကျ ှ စ်ထည် ှ ိ ေသာသသည် အကျမ ှ ိ ေသာသအား မ ေစ။ စားစရာ ှ ိ ေသာသသည် လည်း
ထိ နည်းတ ပေစဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၂ အခွ န်ခံသတိ သ
့ ည် ဗတိ ဇံကိ ခံ ြခင်းငှ ါလာ၍၊ အ ှ င်ဘရား၊
အက ်ပ်တိသ
့ ည် အဘယ်သိ့ ပရပါမည် နည်းဟ ေမးေလ ာက် ကလ င်၊ ၁၃ သတိ ့သခင်သည်
ခွဲ ေဝစီ မံသည်ထက်သာ၍ မခွဲ မခံ က ှ င့်ဟ ြပန်ေြပာ၏။

၁၄ စစ်သရဲ တိ့ကလည်း

အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ ေမးေလ ာက် ကလ င်၊ သင်တိ့ သည်
အဘယ်သကိ မ
ကိ ယ်ရေသာအခ ှ င့်
ေြမာ်လင့်၍၊

အ ိင်အထက်မ ပ က ှ င့်။
ေရာင့်ရဲ ကေလာ့ဟ

ေယာဟန်သည်

ေတာဆင်ြခင် ကစဥ်၊
ငါသည်သင်တိ့အား

အဘယ်သကိ မ

ြပန်ေြပာ၏။

၁၅

ခရစ်ေတာ်မှန်သည်မမှန်သည်ကိ

မလ ပ် က ှ င့်။
လအများတိ ့သည်
ှ လံ းထဲ မှာ

ေတွ း

၁၆ ေယာဟန်သည် လအေပါင်းတိ ့အား ြပန်ေ ြပာသည်ကား၊

ေရ၌

ဗတိ ဇံကိ ေပး၏။

ကလာေသး၏။ ထိ သ၏ေြခေတာ် ကိ းကိ မ

ငါ့ထက်တတ်စွမ်း ိင်ေသာသသည်

ြဖည်ြခင်းငှ ါ ငါမထိ က်။ ထိ သသည်

သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်၌၎င်း၊ မီ း၌၎င်း သင်တိ့ကိဗတဇံ ကိ ေပးမည်။ ၁၇ လက်ေတာ်တွင်
စံ ေကာပါလျက် မိ မိေကာက် နယ်တလင်းကိ ှ င်းလင်းေစသြဖင့်၊ ဂျံုစပါးကိ ကား ကျီ၌
စသိ မ်းသွ င်းထား၍၊
ေြပာဆိ ၏။

အဖျင်းကိ ကား

မ ငိ မ်း ိင်ေသာမီ း ှ င့်

ိ ေတာ်
့
မလတံ့ ဟ

၁၈ အြခားေသာစကားများ ှ င့် ဆံ းမေသွ းေဆာင်၍ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

လအများတိ ့အား ေဟာေြပာ ေလ၏။ ၁၉ ထိ ေနာက် ေစာ်ဘွားေဟ ဒ်သည် မိ မိညီ၏
ခင်ပွန်းေဟေရာဒိ အေ ကာင်းမှစ၍၊ မိ မိ ပေသာဒစ ိ က် အြပစ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေယာဟန်သည်
ေဘာ်ြပဆံ းမေသာေ ကာင့်၊

၂၀

ေဟ ဒ်သည်

အရင်အြပစ် ှ ိ သမ တိ ့အေပ မှာ

ြပစ်သစ်ကိထပ်ေလာင်း၍ ေယာဟန်ကိ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား၏။ ၂၁ လအေပါင်းတိ ့သည်
ဗတိ ဇံကိ ခံ ကေသာအခါ၊ ေယ သည်လည်း ဗတိ ဇံကိ ခံေတာ်မ၍ ဆေတာင်းစဥ် တွ င်၊
ေကာင်းကင်ဖွင့ ်လှ စ်သြဖင့်၊

လကာ

၂၂

သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

ချိုးငှ က်ကဲ့သိ ့
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ကိ ယ်ထင် ှ ားလျက် ကိ ယ်ေတာ်ေပ ၌ ဆင်းသက်ေတာ် မ၍၊ သင်ကား၊ ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးရာ၊
ငါ၏ချစ်သားေပတည်းဟ ေကာင်းကင်က အသံ ေတာ်ြဖစ်ေလ၏။ ၂၃ ထိ အခါ ေယ သည်
အ ှ စ်သံ းဆယ်ခန့်မ ှ ိ ေတာ်မ၏။ လများအထင်အမှတ်အားြဖင့် ကိ ယ်ေတာ်၏ အဘကား
ေယာသပ်တည်း။ ေယာသပ်အဘဧလိ ၊ ၂၄ ဧလိ အဘ မဿတ်၊ မဿတ်အဘ ေလဝိ ။
ေလဝိ အဘ ေမလခိ ၊ ေပလခိ ဘ ယ ၊ ယ အဘ ေယာသပ်၊ ၂၅ ေယာသပ်အဘ မတသိ ၊
မတသိ အဘ အာမတ်၊ အာမတ်အဘ နာဟံ ၊ နာဟံ အဘ ဧသလိ ၊ ၂၆ ဧသလိ အဘနဂဲ ၊ နဂဲ အဘ
မာအတ်၊ မာအတ်အဘ မတသိ ၊ မတသိ အဘ ေ ှ မိ ၊ ေ ှ မိ အဘ ေယာသပ်၊ ေယာသပ်အဘ
ယဒ၊ ယဒအဘေယဟ ၊

၂၇ ေယာဟ အဘ ေရသ၊ ေရသအဘ ေဇ

ဗေဗလ၊

ေဇ ဗေဗလအဘ ှ ာလေသလ၊ ှ ာလေသလ အဘ ေနရိ ၊ ေနရိ အဘ ေမလခိ ၊ ေမလခိ အဘ
အဒိ ၊ ၂၈ အဒိ အဘေကာသံ ၊ ေကာသံ အဘ ဧလေမာဒံ ၊ ဧလေမာဒံ အဘ ဧရ၊ ၂၉ ဧရအဘ
ေယာေသ၊ ေယာေသအဘဧေလျဇာ၊ ဧေလျဇာအဘ ေယာရိ မ်၊ ေယာရိ မ်အဘမဿတ်၊
မဿတ်အဘေလဝိ ၊ ၃၀ ေလဝိ အဘ ှ ိ ေမာင်၊ ှ ိ ေမာင်အဘယဒ၊ ယဒ အဘေယာသပ်၊
ေယာသပ် အဘေယာနန်၊ ေယာနန်အဘ ဧေလျာတိ မ်၊ ဧလျာကိ မ် အဘေမေလ၊ ၃၁
ေမေလအဘမဲ နန်၊ မဲ နန်အဘမတသ၊ မတသ အဘနာသန်၊ နာသန့်အဘဒါဝိ ဒ်၊

၃၂

ဒါဝိ ဒ်အဘေယ ှ ဲ ၊ ေယ ှ ဲ အဘ သဗက်၊ သဇက် အာဘေဗာဇ၊ ေဗာဇအဘစာလမန်၊
စာလမန်အဘ နာ ှ န်၊ ၃၃ နာ န်အဘအမိ နဒဝ်၊ အမိ နဒဝ်အဘအာရံ ၊ အာရံ အဘေဟဇ ံ ၊
ေဟဇ ံ အဘဖာရက်၊ ဖာရက် အဘယဒ၊ ၃၄ ယဒအဘ ယာကပ်၊ ယာကပ်အဘ ဣဇာက်၊
ဣဇာက်အဘအာြဗဟံ ၊ အာြဗဟံ အဘေတရ၊ ေတရအဘ နာေခ ၊ ၃၅ နာေခ အဘေစေရာက်၊
ေစေရာက်အဘ ရာေဂါ၊ ရာေဂါအဘဖာလက်၊ ဖာလက်အဘ ေဟဗာ၊ ေဟဗာအဘ ှ ာလ၊ ၃၆
ှ ာလအဘ ကာဣနန်၊ ကာဣနန်အဘ အာဖာဇဒ်၊ အာဖာဇဒ်အဘ ေ ှ မ၊ ေ ှ မအဘေနာဧ၊
ေနာဧအဘလာမက်၊

၃၇

လာမက်အဘ

မသ ှ လ၊

မသ ှ လအဘ

ဧေနာက်၊

ဧေနာက်အဘယာရက်၊ ယာရက်အဘ မဟာ ေလေလလ၊ မဟာေလေလလအဘ ကာဣနန်၊
ကာဣနန်

အဘဧ တ်၊ ဧ တ်အဘေ ှ သ၊ ေ ှ သအဘ အာဒံ ၊ အာဒံ အဘဘရား

သခင်ေပတည်း။

၄ ေယ သည် သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်စံ လျက်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နားမှ ြပန်စဥ်တွင်
ဝိ ညာဥ် ေတာ်သည် ေတာသိ ့ ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၂ အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ း မာရ်နတ်၏
စံ စမ်းေသွ းေဆာင်ြခင်းကိ

ခံ ေတာ်မ၏။

ထိ ကာလပတ်လံ း

သံ းေဆာင်ေတာ်မမ။ ထိ ကာလလွ န် ပီ းမှ မွ တ်သိပ်ေတာ်မ၏။

အစာအာဟာရကိ
၃ မာရ်နတ်ကလည်း၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်လ င် ဤေကျာက်ခဲကိ မန့်ြဖစ်ေစ ြခင်းငှ ါ

လကာ
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အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေလ၏။
အသက်ကိေမွ းရမည်မဟတ်။

၄ ေယ ကလည်း၊ လသည်မန့်အားြဖင့်သာ

ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မ

သမ

အားြဖင့်

အသက်ကိေမွ းရမည်ကျမ်းစာ၌လာသည်ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၅ တဖန်မာရ်နတ်သည်
ေယ ကိ ြမင့်လှ ေသာ ေတာင်ေပ သိ ့ေဆာင်သွား၍၊ ဤေလာက၌ ှ ိ သမ ေသာ တိ င်း ိင်ငံတိ ့ကိ
တခဏြခင်းတွ င် ြပ န်၍၊
ငါသည်

၆ ဤဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ် ှ ိ သမ ကိ

ေပးလိ ေသာသအားေပးရသည်ြဖစ်၍

ငါ့ကိကိးကွ ယ်လ င်
ေလ ာက်ေလ၏။

ဤအလံ းစံ တိ ့သည်
၈

ေယ ကလည်း၊

ကိ ယ်ေတာ်အား
ကိ ယ်ေတာ်၏

အချင်းစာတန်၊

ငါ၌အပ်ခဲ့ ပီ ။

ေပးပါမည်။

၇

ဥစာြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ
ငါ့ေနာက်သိ့ဆတ်ေလာ့။

သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ ကိ း ကွ ယ်ရမည်။ ထိ ဘရားသခင်ကိသာ ဝတ် ပရမည်
ကျမ်းစာလာသည်ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၉ တဖန်မာရ်နတ်သည် ေယ ကိ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့
ေဆာင်သွား၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်၏ အထွ ဋ်၌ တင်ထား ပီ းလ င်၊ ၁၀ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊
သင့်ကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှ ါ

ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

ေကာင်းကင်တမန်တိ့အား

သင့်အဘိ ့မှာထား

၁၁ သင်၏ေြခကိ ေကျာက် ှ င့် မထိ မခိ က်ေစြခင်းငှ ါ၊ သတိ ့သည်

သင့်ကိ လက် ှ င့်မစချီပင့် ကလိ မ့ ်မည်ဟ လာ၏။ ထိ ေ ကာင့် ကိ ယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်၏
သားေတာ်မှန်လ င်

ဤအထွ ဋ်မှ

ကိ ယ်ကိေအာက်သိ့

ချ

လိ က်ေတာ်မပါဟ

ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၂ ေယ ကလည်း၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ သင်သည်
အစံ အစမ်းမ ပရဟ ကျမ်းစကား ှ ိ သည်ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိ သိ့မာရ်နတ်သည်
စံ စမ်းေသွ းေဆာင်ြခင်း အမအလံ းစံ ကိ အကန်အစင် ပ ပီ းလ င်၊ အထံ ေတာ်မှ ထွ က်သွား၍
ကာလအတန်အရာေနေလ၏။ ၁၄ ေယ သည် ဝိ ညာဥ်ေတာ်တန်ခိး ှ င့်ဂါလိ လဲြပည်သိ့ြပန်၍၊
သိ တင်းေတာ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့၌ အ ှ ံ ့အြပားေကျာ်ေစာေလ၏။ တရားစရပ်တိ့၌
ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မ၍၊ ၁၅ လအေပါင်းတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိချီးမွ မ်း က၏။ ၁၆
ကီ းပွ ားေတာ်မရာ နာဇရပ် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်ြပန်လ င်၊ ထံ းစံ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ဥပသ်ေန့၌
တရားစရပ် သိ ့ ဝင်၍ ကျမ်းစာကိ ဘတ် ွတ်ြခင်းငှ ါ ထေတာ်မ၏။ ၁၇ စရပ်ေစာင့်သည်
ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ၏
ေတွ ့

ကျမ်းစာကိ ေပးသည်ြဖစ်၍၊

ေသာအချက်စကားဟမကား၊

ငါ့အေပ ၌

တည်ေတာ်မ၏။

၁၈
၁၉

ကျမ်းစာကိ ဖွင့ ်ေတာ်မလ င်

ထာဝရဘရား၏

အေ ကာင်းမကား၊

ဝမ်းေြမာက်စရာသိ တင်းကိ ကားေြပာေစြခင်းငှ ါ

ငါ့ကိ

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်
ဆင်းရဲ သားတိ ့အား

ဘိ သိတ်

ေပးေတာ်မ ပီ ။

ေ ကမွ ေသာသတိ ့၏ အနာကိ ေပျာက်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ဘမ်းသွ ားချုပ်ထားလျက် ှ ိ ေသာ
သတိ ့အား

လကာ

လတ်ြခင်းအေ ကာင်း ှ င့်

မျက်စိကန်းေသာသတိ ့အား
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မျက်စိြမင်ြပန်ြခင်းအေ ကာင်းကိ

ြပေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ှ ဥ်းဆဲ

ခံ ရေသာသတိ ့ကိ

ကယ်မေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ထာဝရဘရား၏ မဂလာ ှ စ်ကာလကိ ကားေြပာေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါ့ကိ
ေစလတ်ေတာ်မ ပီ ဟ လာသတည်း။

၂၀ ကျမ်းစာကိ လိပ်၍ စရပ်ေစာင့်အားေပး ပီ းမှ

ထိ င်ေတာ်မ၏။ စရပ်၌ ှ ိ ေသာသအေပါင်းတိ သ
့ ည် ကိ ယ် ေတာ်ကိေစ့ေစ့ ကည့်လျက်ေန က၏။
၂၁

ေယ ကလည်း၊

ယေန့ပင်

ဤကျမ်းစာချက်သည်

ြပည့်စံ ေလ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။
တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်ေသာ

သင်တိ့ ကာသည်အတိ င်း

၂၂ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိဝန်ခံ၍၊

တ်ထွက်စကားကိ အံ့ သ

ချီးမွ မ်းလျက်၊ ဤသသည်

ေယာသပ်၏ သားမဟတ်တံ ေသာဟ ဆိ က၏။ ၂၃ ေယ ကလည်၊ အကယ်၍သင်တိ့သည်
ပံ ပမာေဆာင်လ က်၊ အချင်းေဆးသမား၊ ကိ ယ်အနာကိ ငိ မ်း ေစေလာ့။ ငါတိ ့သည်
သိ တင်း ကားသည်အတိ င်း၊ သင်သည် ကေပရေနာင် မိ ့၌ ပသမ ေသာ အမအရာတိ ့ကိ
ကိ ယ်ေနရင်း မိ ့၌လည်း၊

ပပါဟ၍

ငါ့အား

ေြပာဆိ ကလိ မ့ ်မည်။

သိ ့ေသာ်လည်း၊

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ၂၄ အဘယ်ပေရာဖက်မ မိ မိေနရင်း မိ ့၌ မျက် ှ ာမရတတ်။ ၂၅
ငါအမှန်ဆိြပန်သည်ကား၊ ပေရာဖက် ဧလိ ယ လက်ထက်၌ သံ း ှ စ် ှ င့်ေြခာက်လပတ်လံ း
မိ ဃ်းေခါင်၍၊ ြပည် ိင်ငံတေလ ာက်လံ း အစာအဟာရအလွ န်ေခါင်းပါးြခင်း ှ ိ ေသာအခါ၊
ဣသေရလအမျိုးြဖစ်ေသာ

မတ်ဆိးမ

အများ ှ ိ က၏။

၂၆

သိ ့ေသာ်လည်း၊

ထိ မဆိ းမတေယာက် ှ ိ ရာသိ ့မ ဧလိ ယကိ ေစလတ်ေတာ်မမ။ ဇိ ဒန်ြပည် ဇရတ မိ သ
့ ြဖစ်ေသာ
မတ်ဆိးမတေယာက် ှ ိ ရာသိ ့ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ပေရာဖက် ဧလိ ှ ဲ လက်ထက်တွင်လည်း၊
ဣသေရလအမျိုး၌ နာစွဲ ေသာသအများ ှ ိ က၏။ သိ ့ေသာ် လည်း၊ ေနမန်အမည် ှ ိ ေသာ
ရိ လမှတပါး

အဘယ်သမ

တရားစရပ်၌ ှ ိ ေသာ

သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့

လအေပါင်းတိ ့သည်

ြပင်းစွ ာအမျက်ထွက် သည် ှ င့်၊

မေရာက်ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။
ထိ စကားေတာ်ကိ

၂၉ ထ၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ မိ ့ြပင်သိ့

၂၈

ကားေသာအခါ
ှ င်ထတ် ပီ းလ င်၊

ထိ မိ တ
့ ည်ရာ ေတာင်ထိပ်စွန်းအငမှ ေစာင့်ထိ းတွ န်းချ ြခင်းငှ ါ ေဆာင်သွား က၏။ ၃၀
ကိ ယ်ေတာ်သည် သတိ ့အလယ်၌ ေလ ာက်၍ ကသွ ားေတာ်မ၏။

၃၁ ဂါလိ လဲြပည်

ကေပရေနာင် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်လ င်၊ ဥပသ်ေန့၌ ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မ၏။ ၃၂ အာဏာ ှ င့်
ေဟာေတာ်မေသာေ ကာင့် ပရိ တ်သတ်တိ့သည် ေဒသနာေတာ်ကိအလွ န်အ့ံ သ က၏။ ၃၃
ထိ တရားစရပ်၌ ညစ် းေသာ နတ်ဆိးစွဲ ေသာသတေယာက် ှ ိ ၍၊ ၃၄ ဪနာဇရပ် မိ သ
့ ား
ေယ ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်တိ့ ှ င့်

အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။

အက ်ပ်တိ့ကိ

ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ လာသေလာ။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်သြဖစ်သည်ကိ အက ်ပ်သိပါ၏၊
ဘရားသခင်၏ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာသြဖစ်ပါသည်ဟ ကီ းေသာအသံ ှ င့် ဟစ်ေ ကာ်ေလ၏။

လကာ
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၃၅ ေယ ကလည်း၊

တိ တ်ဆိတ်စွာေနေလာ့။ ထိ သ၏အထဲ က ထွ က်သွားေလာ့ဟ

ဆံ းမေတာ်မလ င်၊ နတ် ဆိ းသည်ထိသကိ လအများအလယ်၌ လှ ဲ ချ၍ ေဘးဥပဒ်မ ပဘဲ
ထွ က်သွား၏။

၃၆

လအေပါင်းတိ ့သည်

အဘယ်သိ့ေသာ စကားနည်း၊ ညစ်

မိ န်းေမာေတွ ေဝ၍၊

ဤစကားသည်

းေသာ နတ်တိ့ကိ အာဏာတန်ခိး ှ င့် မှာထား၍

သတိ ့သည် ထွ က်သွား ကသည်တကားဟ အချင်းချင်းေဆွ းေ ွး ေြပာ ဆိ က၏။

၃၇

သိ တင်းေတာ်သည်လည်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့၌ ှ ံ ့ြပားေကျာ်ေစာေလ၏။ ၃၈ တရားစရပ်မှ
ထွ က် ပီ းလ င် ှ ိ မန်အိမ်သိ့ ကေတာ်မ၏။ ှ ိ မန်၏ ေယာကမသည် ြပင်းစွ ာေသာ ဖျားနာစွဲ
သည်ြဖစ်၍ သ့အတွ က်ကိယ်ေတာ်ကိေတာင် ေလ ာက် က၏။

၃၉ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ထိ မိန်းမ၏ အနားမှာရပ်၍ ဖျားနာကိ ဆံ းမေတာ်မလ င်၊ သသည် အဖျားေပျာက် သြဖင့်
ချက်ြခင်းထ၍ ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပေလ၏။
အနာေရာဂါစွဲ ေသာသတိ ့၏

၄၀ ေနဝင်ေသာအခါ

အေဆွ ခင်ပွန်းအေပါင်းတိ ့သည်

ထိ

အမျိုးမျိုးေသာ
လနာတိ ့ကိ

အထံ ေတာ်သိ့ေဆာင်ခဲ့၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ထိ လနာအသီ းသီ းတိ ့ အေပ ၌လက်ေတာ်ကိ တင်
သြဖင့် အနာေရာဂါကိ ငိ မ်းေစေတာ်မ၏။

၄၁ နတ်ဆိးတိ ့လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မ ၏ဟ ဟစ်ေ ကာ်လျက်လများမှ
ထွ က်သွား က၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ သတိ ့သိ ကေသာ ေ ကာင့်
စကားတခွ န်းကိ မ
ေတာအရပ်သိ့

မေြပာေစြခင်းငှ ါ ြမစ်တားေတာ်မ၏။
ထွ က် ကေတာ်မ၍၊

လအများတိ ့သည်

၄၂ မိ ဃ်းလင်းေသာအခါ

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ှ ာ က၏၊

အထံ ေတာ်သိ့ေရာက်လ င်၊ မိ မိတိ့ေနရာမှ ထွ က် ကေတာ် မမမည်အေ ကာင်း ဆီ းတား က၏။
၄၃ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

အြခားေသာ မိ ့ ွာတိ ့ ၌ ငါေဟာေြပာရမည်။ ၄၄ ထိ သိ့အလိ င
့ ှ ါ ငါ့ကိေစလွ တ်လျက် ှ ိ သည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၍၊ ဂါလိ လဲြပည်မှာ တရားစရပ်တိ့၌ တရား ေဟာေြပာလျက်ေနေတာ်မ၏။

၅ တရံ ေရာအခါ ဂေနသရက်အိင်နားမှာ ရပ်ေတာ်မ၍၊ လများတိ့သည် ဘရားသခင်၏
တ်ကပတ်

တရားကိ

နားေထာင်ြခင်းငှ ါ

ကိ ယ်ေတာ်အနီးသိ ့

ေလှ ှ စ်စင်းြမင်

ေတာ်မ၏။

ကမ်းနားမှာဆိ က်ေသာ

တိ းဝင် ကစဥ်တွင်၊
၂

တံ ငါတိ ့သည်

ေလှထဲ ကထွ က်၍ပိ က်ကွန်တိ့ကိ ေဆးေလ ာ်လျက်ေန က၏။ ၃ ထိ ေလှတိ ့တွင် ှ ိ မန်၏
ေလှထဲ သိ့ ဝင်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊ ေလှကိ ကမ်းနားမှာ အနည်းငယ်ခွာဖွ င့ ်ေစြခင်းငှ ါ ှ ိ မန်ကိ
အခွ င့ ်ေတာင်းေတာ်မ၏။ ထိ ေလှေပ မှာ ထိ င်လျက် လများတိ ့ကိ ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မ၏။ ၄
စကားေတာ်ြပတ်ေသာအခါ၊

ေရနက်ရာအရပ်သိ့

ေ ့ဦးေလာ့။

ပိ က်ကွန်ကိချ၍

ငါးကိ အပ်စမ်းေလာ့ ဟ ှ ိ မန်အားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ ှ ိ မန်ကလည်း၊ သခင်၊ အက ်ပ်တိ့သည်

လကာ

1651

တညဥ့်လံ း ကိ းစားေသာ်လည်း တေကာင်ကိမ မရပါ။ သိ ့ရာ တွ င် အမိ န့်ေတာ် ှ ိ လ င်
ပိ က်ကွန်ကိ ချပါမည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၆ ထိ သိ့ချ က ပီ းလ င်၊ အလွ န်များစွ ာေသာ ငါးတိ ့ကိ
အပ်မိသြဖင့် ပိ က်ကွန်သည် စတ်ပျတ်စ ှ ိ ၏။

၇ အြခားေသာ ေလှတစင်း၌ ှ ိ ေသာ

အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည်လာ၍ကညီ ေစြခင်းငှ ါ

သတိ ့ကိ

သတိ ့သည်လာ၍

ငါး ှ င့်ြပည့်ေစ က၏။

ေလှ ှ စ်စင်း

ေပတ သ်ြမင်လ င်၊

ေယ ၏

နစ်လမတတ်

ပဆစ်ေတာ်ကိဦးတိ က်၍၊

အမှတ်

ေပးသြဖင့်၊
၈

သခင်၊

ှ ိ မန်

အက ်ပ်သည်

အြပစ်များေသာ သ ြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်ဆီမှ ကသွ ားေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၉
အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့ ေလ ာက်သနည်း ဟမကား၊ အပ်မိေသာငါးများကိ ေထာက်သြဖင့်၊
ှ ိ မန် ှ င့်

သ၏အေပါင်းအေဘာ်

ေဇေဗဒဲ၏သားယာကပ် ှ င့်

ှ ိ မန် ှ င့်ပါသမ ေသာသတိ ့သည် မိ န်းေမာ ေတွ ေဝြခင်း ှ ိ က၏။

ေယာဟန်မှစ၍
၁၀ ေယ ကလည်း၊

ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ ှ င့်။ သင်သည်ယခမှစ၍ လတိ ့ကိဘမ်းမိ ေသာသ ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၁ ကမ်းနားမှာေလှကိ ဆိက် ပီ းလ င်၊

စွ န့်ပစ်၍ ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။

ထိ သတိ ့သည်

၁၂ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ှ ိ သမ တိ ့ကိ

မိ တ
့ မိ ့၌ ှ ိ ေတာ်မစဥ်၊

တကိ ယ်လံ း နာစွဲ ေသာ သတေယာက်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြမင်လ င် ြပစ်ဝပ်၍၊ သခင်၊
အလိ ေတာ် ှ ိ လ င် က န်ေတာ်ကိ သန့် ှ င်းေစ ိင်ေတာ်မသည်ဟ ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၃
ေယ ကလည်း၊

ငါအလိ ှ ိ ၏။

သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့

ေရာက်ေစဟမိ န့်ေတာ်မလျက်၊

လက်ေထာက်ကိဆန့်၍ ထိ သကိ တိ့ေတာ်မ၏။ ထိ ခဏြခင်းတွ င် နာေပျာက်ေလ

၏။ ၁၄

ေယ ကလည်း၊ ဤအေ ကာင်းကိ အဘယ်သအားမ မေြပာ ှ င့် ယဇ် ပေရာဖိ တ်ထံသိ ့သွား၍
ကိ ယ်ကိ ြပေလာ့။ သတပါး၌ သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့ ေရာက်သည့်အတွ က်
ေမာေ ှ စီ ရင်မှာထားေသာ ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ေလာ့ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ သိ ့ေသာ်လည်း
သိ တင်းေတာ်သည်သာ၍ ေကျာ်ေစာသြဖင့်၊ များစွ ာေသာလအေပါင်းတိ ့သည် တရား
နာလိ ေသာငါ၎င်း၊ အနာ ငိ မ်းေစြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ လိ ေသာ၎င်း၊ စေဝးလျက် ှ ိ က၏။ ၁၆
ကိ ယ်ေတာ်သည် ေတာအရပ်သိ့ က၍ ဆေတာင်းေလ့ ှ ိ ေတာ်မ၏။

၁၇ တေန့သ၌

ကိ ယ်ေတာ်သည် ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မစဥ် ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စေသာ ယဒြပည်၊ ဂါလိ လဲ
ြပည် မိ ့ ွာများတိ က
့ ေရာက်လာေသာ ဖာရိ ှ ဲ တိ့ ှ င့် နိဿရည်ဆရာတိ ့သည် ထိ င်လျက် ှ ိ က၏၊
အနာေရာဂါ ငိ မ်းေစြခင်းငှ ါ သခင်ဘရား၏ တန်ခိးေတာ်သည် ထင် ှ ား၏။ ၁၈ ထိ အခါ
လက်ေြခေသေသာသတေယာက်ကိ အိ မ်ယာ ှ င့်တကွ အထံ သိ ့ေဆာင်ခဲ့၍၊ ေ ှ ေတာ်
့
၌ သွ င်း
ထားြခင်းငှ ါ ှ ာ ကံ က၏။ ၁၉ လစေဝးလျက် ှ ိ ေသာေ ကာင့် ဝင်စရာလမ်းကိ မေတွ ့သြဖင့်၊
အိ မ်မိးေပ သိ ့တက်၍ အတ်မိးကိ ေဖာက် ပီ းမှ လနာကိ အိ မ်ယာ ှ င့်တကွ လများ

လကာ
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အလည်ေယ ၏ ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ ေလ ာ့ချ က၏။

၂၀ ကိ ယ်ေတာ်သည် ထိ သတိ ့၏

ယံ ကည်ြခင်းကိ ြမင်လ င်၊ လနာအား၊ အချင်းလ၊ သင်၏အြပစ်ကိ လွ တ် ေစ ပီ ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ကျမ်း ပဆရာ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲ တိ့က၊ ဘရားကိ လွန်ကျူး၍ ေြပာေသာဤသကား
အဘယ်သနည်း။ ဘရား သခင်မှတပါး အဘယ်သသည် အြပစ်ကိ လတ် ိင်သနည်းဟ
ထင်မှတ် က၏။

ေယ သည်

၂၂

ထိ သတိ ့၏

ထင်မှတ်ြခင်းကိ သိေတာ်မလ င်၊

သင်တိ့စိတ်ထဲမှာအဘယ်ေ ကာင့် ထင်မှတ် ကသနည်း။ ၂၃ အဘယ်စကားကိ သာ၍
ေြပာလွ ယ်သနည်း။ သင်၏အြပစ်ကိလွတ်ေစ ပီ ဟ ေြပာလွ ယ်သေလာ။ သင် ထ၍
လှ မ်းသွ ားေလာ့ ေြပာလွ ယ်သေလာ။ ၂၄ လသားသည်ေြမ ကီ းေပ မှာ အြပစ်လတ်ပိင်သည်ကိ
သင်တိ့သိေစြခင်းငှ ါထေလာ့။ ကိ ယ်အိမ်ယာကိ ေဆာင်၍ ကိ ယ်အိမ်သိ့သွားေလာ။ သင်အား
ငါဆိ သည်ဟ
လအများေ ှ မ့ ှ ာ
ေတာ်ကိ

လက်ေြခေသေသာသအား
ချက်ချင်းထ၍

ချီးမွ မ်းလျက်

မိ န့်ေတာ်မ၏။

အိ မ်ယာကိ ေဆာင်လျက်၊

မိ မိအိမ်သိ့သွားေလ၏။

ထိ သသည်လည်း

၂၅

၂၆

ဘရားသခင်၏

ဂဏ်

ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်

မိ န်းေမာေတွ ေဝ၍ ေ ကာက် ွံ အား
့
ကီ းသည် ှ င့်၊ ငါတိ ့သည် အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမအရာကိ
ယေန့ြမင်ခဲ့ ပီ ဟေြပာဆိ ၍

ဘရားသခင်၏

ထိ ေနာက်ကိယ်ေတာ်သည်

ထ က၍

ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွ မ်း က၏။
ေလဝိ အမည် ှ ိ ေသာ

၂၇

အခွ န်ခံသသည်

အခွ န်ခံရာတဲ ၌ ထိ င်ေန သည်ကိြမင်ေသာ ငါေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၈
ထိ သသည်လည်း ှ ိ သမ တိ ့ကိ စွ န့်ြပစ်ေလရဲ ့ ထ၍ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ေလ၏။
ထိ ေနာက်မှေလဝိ သည်
အခွ န်ခံေသာသများ

ကိ ယ်ေတာ်အဘိ ့အလိ င
့ ှါ
ှ င့်

သင်တိ့သည်

အခွ န်ခံေသာသ

စားေသာက် ကသနည်းဟ
ေယ ကလည်း၊

အဘယ်ေ ကာင့်

လကာ

၃၁

၃၂ ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့သည် ေနာင်တသိ ့

ငါလာသတည်းဟ

ေယာဟန်၏ တပည့်တိ ့ ှ င့်

ဆေတာင်းြခင်းတိ ့ကိ
ကိ ယ်ေတာ်၏တပည့်တိ ့သည်

ပါသနည်းဟ ေလ ာက် က၏။

အဘယ်ေ ကာင့်

ေဆးသမားကိ အလိ မ ှ ိ က။

ဆိ းေသာသတိ ့ကိေခ ြခင်းငှ ါ

၃၃ လအချို ့တိ့က၊

အစာေ ှ ာင်ြခင်း ှ င့်

၃၀ ကျမ်း ပဆရာ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ တိ့က

တိ ့ကိကဲ့ရဲ ့အြပစ်တင် က၏။

ကျန်းမာေသာသတိ ့သည်

ေခ ြခင်းငှ ါလာသည်မဟတ်

ကိ ယ်ေတာ်မှစေသာ

ဆိ းေသာသတိ ့ ှ င့်အတ

တပည့်ေတာ်

နာေသာသတိ ့သာလ င် အလိ ှ ိ က၏။

မိ န့်ေတာ်မ၏။

မိ မိအိမ်၌ ကီ းစွ ာေသာပွဲ ကိခံ၍၊

အြခားေသာသအေပါင်းတိ ့သည်

တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ စားပွဲ ၌ ေလျာင်း က၏။

၂၉

ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်

အဖန်တလဲ လဲ ပ ကသည်ြဖစ်၍၊
စားေသာက်လျက်ေန က

၃၄ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ မဂလာေဆာင်လလင်သည်
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မိ မိအေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ စဥ်အခါ သတိ ့ကိ အစာေ ှ ာင်ေစ ိင်သေလာ။

၃၅

မဂလာေဆာင်လလင်ကိ သ၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့်ခွ ါ၍ ယသွ ားေသာအချိန်ကာလ
ေရာက်လိမ့ ် မည်။ ထိ ကာလ အခါသတိ ့သည် အစာေ ှ ာင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၆ ဥပမာကား၊
အဝတ်ေဟာင်းကိ အထည်သစ် ှ င့် ဖာေလ့မ ှ ိ ။ ထိ သိ့ဖာလ င် အထည်သစ်သည် ဆွဲ ဆတ်
တတ်၏။ ဖာေသာအထည်သစ်သည် အဝတ်ေဟာင်း ှ င့် မသင့်မတင့်တတ်။ ၃၇ ၎င်းနည်း၊
ေဟာင်းေသာသားေရဘး၌ အသစ်ေသာစပျစ်ရည်ကိ ထည့်ေလ့မ ှ ိ ။ ထိ သိ့ထည့်လ င်
အသစ်ေသာစပျစ်ရည်သည် သားေရဘးကိ ဆတ်ခွဲသြဖင့်၊ စပျစ်ရည်သည် သားေရဘးကိ
ဆတ်ခွဲသြဖင့်၊

စပျစ်ရည်သည်ယိ၍

သားေရဘးလည်း

ပျက်စီးတတ်၏။

၃၈

အသစ်ေသာစပျစ်ရည်ကိ အသစ်ေသာသားေရဘး၌ ထည့်ရသည်၊ ထိ သိ့ထည့်လ င်
ှ စ်ပါးစလံ း မပျက် စီ း။ ၃၉ ေဟာင်းေသာစပျစ်ရည်ကိေသာက် ပီ းေသာ သသည်လည်း
အသစ်ေသာစပျစ်ရည်ကိ ချက်ြခင်းအလိ မ ှ ိ တတ်။ ေဟာင်းေသာ စပျစ်ရည်သာ၍
ေကာင်းသည်ကိသိ၏ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

၆ ဒတိယဧကဒက်ဥပသ်ေန့၌
ေ ှ ာင် ကေတာ်မလ င်၊

တပည့်

လက် ှ င့်ပွ တ်နယ်စား က၏။

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ဂျံုစပါးလယ်ကွက်တိ့ကိ

ေတာ်တိ့သည်

စပါးအသီ းအ ှ ံ ကိ ဆွတ်၍

၂

ဖာရိ ှ ဲ အချို ့တိ့က၊

ဥပသ်ေန့၌

မ ပအပ်ေသာအမကိ သင်တိ့သည် အဘယ်ေ ကာင့် ပ ကသနည်းဟ ဆိ ကေသာ်၊ ၃ ေယ က၊
ဒါဝိ ဒ်သည် မိ မိအေဘာ်သိ့ ှ င့်တကွ မွ တ်သိပ်ေသာအခါ၊ ၄ ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်သိ့ဝင်၍
ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့မှတပါး အဘယ်သမ မစားအပ်ေသာ ေ ှ ေတာ်
့
မန့်ကိ ယစား၍၊
မိ မိအေဘာ်တိ့အားေပးသည်အေ ကာင်းကိ မ သင်တိ့သည်မတတ်ဘးသေလာ။ ၅ ထိ မှတပါး၊
လသားသည် ဥပသ်ေန့ကိပင် အစိ းရသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ အြခားေသာဥပသ်ေန့၌
ကိ ယ်ေတာ်သည်တရားစရပ်သိ့ ဝင်၍ဆံ းမ သဝါဒ ေပးေတာ်မသည်တွင်၊ ထိ စရပ်၌
လက်ျာလက်ေသေသာသ တေယာက် ှ ိ ၏။ ၇ ဥပသ်ေန့၌ သ၏ေရာဂါကိ ငိ မ်းေစမည်
မ ငိ မ်းေစမည်ကိ

ကျမ်း ပစရာ ှ င့်ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်

ှ ာ၍ေချာင်း ကည့် က၏။

၈

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ကိ ယ်ေတာ်၌

အြပစ်တင်ခွင့ ်ကိ

ထိ သတိ ့အ ကံ အစည်ကိသိလ င်၊

လက်ေသေသာသအား၊ ထေလာ့။ အလယ်၌ မတ် တတ်ေနေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း
ထိ သသည်ထ၍ မတ်တတ်ေန၏။ ၉ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့ကိငါေမးမည်။ ဥပသ်ေန့၌
အဘယ်သိ့ ပအပ်တနည်း။ ေကျးဇး ပအပ်သေလာ။ သ့အကျိုးကိ ဖျက်ဆီးအပ်သေလာ။
အသက်ကိ ကယ်အပ်သေလာ၊ သတ်အပ်သေလာဟ ပရိ တ်သတ်တိ့အား ေမးေတာ်မ ပီ းလ င်၊
၁၀ ထိ သ

လကာ

အေပါင်းတိ ့ကိ ပတ်လည် ကည့် လျက်၊ သင်၏လက်ကိ ဆန့်ေလာ့ဟ
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ထိ သအားမိ န့်ေတာ်မ၍ သသည်မိမိလက်ကိဆန့်လ င်၊ ထိ လက်သည် လက်တဘက်ကဲ့သိ ့
ပကတိ ြဖစ်ေလ၏။

၁၁ ထိ သများတိ ့သည်

ေဒါသစိ တ် ှ င့် ယစ်မး၍ ေယ အား

အဘယ်သိ့ ပအံ့ နည်းဟ အချင်းချင်း ေဆွ းေ ွး က၏။ ၁၂ ထိ ေန့ရက်ကာလ၌ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ဆေတာင်းပဌနာ ပြခင်းငှ ါ ေတာင်ေပ သိ ့ က၍ ဘရားသခင်အား ဆေတာင်းပဌာနာ ပလျက်
တညဥ့်ေနေတာ်မ၏။ ၁၃ မိ ဃ်းလင်းေသာအခါ တပည့်ေတာ်တိ့ကိ ေခ ေတာ်မ၍၊ ၁၄
ေပတ အမည်သစ်ကိရေသာ ှ ိ မန် ှ င့်သ့ညီ အေြ ၊ ယာကပ် ှ င့်ေယာဟန်၊ ဖိ လိပု ှ င့်
ဗာေသာလမဲ ၊ ၁၅ မဿဲ ှ င့်ေသာမ၊ အာလဖဲ ၏သားယာကပ် ှ င့် ေဇလပ်ဟေခ ေဝ ေသာ ှ ိ မန်၊
၁၆ ယာကပ်၏ ညီ ယဒ ှ င့် ကိ ယ်ေတာ်ကိအပ် ှ ံ ေသာ ယဒ ှ ကာ တ်တည်းဟေသာ

တကျိပ် ှ စ်ပါးတိ ့ကိ ေ ွးေကာက်၍ တမန်ေတာ်အမည်ြဖင့် သမတ်ေတာ်မ၏။

၁၇

ထိ သတိ ့ ှ င့်တကွ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေတာင်ေပ ကဆင်း က၍ ေြမညီ ရာအရပ်၌ ရပ်ေတာ်မ၏။
တရား နာြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စ၍ ယဒြပည်။ ပင်လယ်ကမ်းနား၊ တ မိ ၊့ ဇိ ဒန် မိ ့
အရပ်ရပ်တိ့က လာ က

ေသာ လအစအေဝးအေပါင်းတိ ့ ှ င့် တပည့်ေတာ်အေပါင်းတိ ့သည်

ှ ိ က၏။ ၁၈ ညစ် းေသာ နတ် ှ င်းဆဲ ေသာသတိ ့သည်လည်း လာ၍ချမ်းသာရ က၏။ ၁၉
ကိ ယ်ေတာ်အထဲ က တန်ခိးထွ က်၍ လအေပါင်းတိ ့ကိ သက်ေသာေစေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊
ပရိ တ်သတ် အေပါင်း တိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိတိ့ြခင်းငှ ါ ှ ာ ကံ က၏။

၂၀ ထိ အခါ

ကိ ယ်ေတာ်သည်ေြမာ်၍ တပည့်ေတာ်ကိ ကည့် ေတာ်မလ င်၊ ဆင်းရဲ ေသာသင်တိ့သည်
အဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် သင်တိ့၏ ိင်ငံြဖစ်၏။
၂၁ ယခတွ င် ငတ်မွတ်ေသာသင်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည်

ဝေြပာြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလတံ့ ။ ယခတွ င် ငိ ေ ကးေသာ သင်တိ့သည်မဂလာ ှ ိ က၏။
အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ရယ် က
သင်တိ့ကိမန်းေသာအခါ၊

လတံ့ ။ သတပါးတိ ့သည် လသားေ ကာင့်

၂၂ ပယ် ှ ား ှ င်ထတ်၍ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း၊ အသေရ တ်ချြခင်းကိ

ပေသာအခါ သင်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၂၃ ထိ ကာလ၌ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။
ွင်ြမူးေသာစိ တ် ှ င့် ခန် ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ သင်တိ့၏အကျိုးသည်
ကီ းလှ ေပ၏။ သတိ ့၏ဘိ းေဘးများသည် ပေရာဖက်တိ့ကိ ထိ သိ့ပင် ပ က ပီ ။
တနည်းကား၊

ေငွ ရတတ်ေသာသင်တိ့သည်

အမဂလာ ှ ိ က၏။

၂၄

အေ ကာင်မကား၊

သင်တိ့သည် မိ မိ သက်သာြခင်းကိ ယခခံ ရ က၏။ ၂၅ ဝစွ ာစားရေသာ သင်တိ့သည်
အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ငတ်မွတ်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ ကလတံ့ ။
ယခရယ်တတ်ေသာသင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ညည်း
တွ ားငိ ေ ကးရ ကလတံ့ ။

လကာ

၂၆ လတိ ့သည် သင်တိ့ကိ ချီးမွ မ်းေသာအခါ၊ သင်တိ့သည်
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အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့၏ ဘိ းေဘးများသည် မိ စာပေရာဖက်တိ့ကိ
ထိ သိ့ပင် ပ က ပီ ။ ၂၇ ငါ့စကားကိ ကားရေသာ သင်တိ့အား ငါဆိ သည်ကား၊ သင်တိ့၏
ရန်သတိ ့ကိ ချစ် ကေလာ့။ သင်တိ့ကိ မန်းေသာသတိ ့အား ေကျးဇး ပ ကေလာ့။ ၂၈ သင်တိ့ကိ
ကျိန်ဆဲေသာသတိ ့အား ေမတာပိ ့ ကေလာ့။ သင်တိ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာသတိ ့အဘိ ့ ဘရား
သခင်ကိ

ဆေတာင်း ကေလာ့။

၂၉

သင်၏

ပါးတဘက်ကိ

ပတ်ေသာသအား

ပါးတဘက်ကိေပးဦ းေလာ့။ သင့်ဝတ်လံ ကိ သိ မ်းယေသာ သအား သင့်အကျကိ လည်း
ယေစြခင်းငှ ါ အခွ င့ ်ေပးဦ းေလာ့။ ၃၀ အ ကင်သသည် သင့်ကိ ေတာင်း၏။ ထိ သအားေပးေလာ့။
သင့်ဥစာကိ သိ မ်းယေသာသအားြပန်၍ မ ေတာင်း ှ င့်။ ၃၁ သင်တိ့သည် ကိ ယ်၌သတပါး
ပေစလိ သည်အတိ င်း သတပါး၌ ပ ကေလာ့။ ၃၂ သင်တိ့ကိ ချစ်ေသာသတိ ့အားသာ
ချစ်တံ ့ ပလ င် အဘယ်ေကျးဇးတင်သနည်း။ ဆိ းေသာသတိ ့သည် ကိ ယ်ကိချစ်ေသာသတိ ့အား
ချစ်တံ ့ ပ ကသည်

မဟတ်ေလာ။

၃၃ သင်တိ့ကိ

ေကျးဇး ပေသာသတိ ့အားသာ

ေကျးဇး ပလ င် အဘယ်ေကျးဇးတင်သနည်း။ ဆိ းေသာ သတိ ့သည် ဤမ ေလာက်
ပ ကသည်မဟတ်ေလာ့။ ၃၄ သတပါးအား ဥစာေချးငှ ါးေသာအခါ ဆပ်ေပးလိ မ့ ်မည်ဟ
ေြမာ်လင့်လျက် ေချးငှ ါးလ င် အဘယ် ေကျးဇးတင်သနည်း။ ဆိ းေသာသတိ ့သည်
ေကျးဇးဆပ်ြခင်းကိ ခံလိ ၍ ဆိ းေသာသချင်းတိ ့အား ေချးငှ ါးတတ် သည် မဟတ်ေလာ။ ၃၅
သင်တိ့မကား ရန်သတိ ့ကိချစ် ကသေလာ။ ေကျးဇး ပ ကေလာ့။ တစံ တခကိ ရမည်ဟ
ေြမာ်လင့်ြခင်း မ ှ ိ ဘဲ ေချးငှ ါး ကေလာ့။ ထိ သိ့ ပလ င် သင်တိ့အကျိုး ကီ းလိ မ့ ်မည်။
အြမင့်ဆံ ေသာဘရား၏ သားြဖစ် ကလိ မ့ ် မည်။ ၃၆ ထိ ဘရားသည် ေကျးဇးမသိ ေသာသ၊
ဆိ းညစ်ေသာသေဘာ ှ ိ ေသာ သတိ ့အားေကျးဇး ပေတာ်မ၏။ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့အဘသည်
သနားြခင်းစိ တ် ှ ိ ေတာ်မသည်နည်းတ သင်တိ့သည်လည်း သနားြခင်းစိ တ် ှ ိ က
သတပါး၏အမ၌

စစ်ေ ကာဆံ းြဖတ်ြခင်းကိ

မ ပ က ှ င့်။

ေလာ့။ ၃၇

မ ပလ င်သင်တိ့သည်

စစ်ေ ကာဆံ းြဖတ်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ် ကလိ မ့ ်မည်။ သအပါးကိ အြပစ်မစီ ရင် က ှ င့်။
မစီ ရင်လ င်သင်တိ့သည်

အြပစ်စီရင်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွ တ် ကလိ မ့ ်မည်။ သ့အြပစ်ကိ

လတ် ကေလာ့။ လတ်လ င် ကိ ယ်အြပစ်လွတ်လိမ့ ်မည်။ ၃၈ သတပါးအားေပး ကေလာ့။
ေပးလ င် သတပါးသည် သင်တိ့အားေပး ကလိ မ့ ်မည်။ အမှန်ြခင်း ံ မ မက၊ သိ ပ် ှ က်လျက်၊
လပ်လျက်၊ လံ လျက် ှ ိ ြခင်း ှ င့် သင်တိ့ရင်ခွင်၌ ေပး ကလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊
အ ကင်ချိန်၊ တင်းပမာဏ ှ င့် သင်တိ့သည် သတပါးအားေပး၏၊ ထိ ပမာဏအတိ င်း
ကိ ယ်ခံရ ကမည်။

၃၉ ဥပမာကား၊ လကန်းသည် လကန်းကိ လမ်းြပ ိင်သေလာ။

ှ စ်ဦးတိ ့သည် တွ င်းထဲ သိ့ကျလိ မ့ ်မည် မဟတ်ေလာ။ ၄၀ တပည့်သည် ဆရာထက်မသာ။

လကာ
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အ ပီ းသင် ပီ းေသာ တပည့်တိ င်း မိ မိဆရာကဲ့ သိ ့ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၄၁ ကိ ယ်မျက်စိ၌

ှ ိ ေသာတံ ကျင်ကိ အေအာက်မေမ့ဘဲ ၊ ညီ အစ်ကိမျက်စိ၌ ှ ိ ေသာ ေြငာင့်ငယ်ကိ အဘယ်
ေ ကာင့် ကည့် သနည်း။ ၄၂ ကိ ယ်မျက်စိ၌ ှ ိ ေသာ တံ ကျင်ကိ မြမင်မှတ်ဘဲလျက်၊ ညီ အစ်ကိ၊
သင်၏မျက်စိ၌ ှ ိ ေသာ ေြငာင့်ငယ်ကိ ထတ်ပါရေစဟ အဘယ်သိ့ညီအစ်ကိအားဆိ ရသနည်း။
လ ိုဝှက်ေသာသ၊ ကိ ယ်မျက်စိ၌ ှ ိ ေသာတံ ကျင်ကိ ေ ှ ့ဦး စွ ာထတ်ေလာ့။ ေနာက်မှ ညီ အစ်ကိ
မျက်စိ၌ ှ ိ ေသာ

ေြငာင့်ငယ်ကိထတ်ြခင်းငှ ါ

မေကာင်းေသာအသီ းကိ သီးေသာ
ေကာင်းေသာအသီ းကိ

ှ င်းလင်းစွ ာြမင်လိမ့ ်မည်။

အပင်ကား၊

၄၃

ေကာင်းေသာအပင်မဟတ်။

သီ းေသာ အပင်ကား၊ မေကာင်းေသာအပင်မဟတ်။

၄၄

အသီ းကိ ေထာက်၍ အပင်သေဘာကိ သိရ၏။ ဆးပင်၌ သေဘာသဖန်းသီ းကိ မဆွ တ်တတ်။
ေတာချံု

၌ စပျစ်သီးကိ မဆွ တ်တတ်။

မိ မိစိတ်နလံ း

အ

၄၅ ေကာင်းေသာသသည်

ာတိ က်ထဲကေကာင်းေသာအရာကိ

ထတ်

ေကာင်းေသာ
ေဘာ်တတ်၏။

မေကာင်းေသာသသည် မေကာင်းေသာအရာကိ ထတ်ေဘာ်တတ်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ စိ တ်
ှ လံ းအြပည့် ှ ိ သည်အတိ င်း တ် မတ်တတ်၏။ ၄၆ ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲလျက်၊
ငါ့ကိသခင်၊

သခင်ဟ

အဘယ်ေ ကာင့်ေခ ကသနည်း။

၄၇

ငါ့ထံသိ ့လာ၍

ငါ့စကားကိ ကားသည်အတိ င်း နားေထာင်ေသာသသည် အဘယ်သ ှ င့် တသနည်း ဟမကား၊
၄၈ တိ က်ကိတည်ေသာအခါ နက်စွာတး၍ ေကျာက်ေပ မှာတိ က်ြမစ်ချေသာသ ှ င့်တ၏။

ြမစ်ေရထသြဖင့်

ေရစီ း၍

ထိ တိက်ကိ ိ က်ခတ်ေသာအခါ

ေကျာက်ေပ မှာ

တည်လျက် ှ ိ ေသာေ ကာင့် မလပ် ိင်ရာ။ ၄၉ ငါ့စကားကိ ကား၍ နားေထာင်ေသာသမကား၊
အခအခံ မ ှ ိ ဘဲ

ေြမေပ မှာ

တိ က်ကိတည်ေသာသ ှ င့်

တ၏။

ေရစီ း၍

ထိ တိက်ကိ ိ က်ခတ်ေသာအခါ၊ ချက်ြခင်းလဲ ၍ အကန်အစင် ပိ ပျက်ေလသည်ဟ ေဟာေတာ်မ
၏။

၇ ထိေဒသနာေတာ်ကိ ေယ သည် ပရိတ်သတ်တိ့အား အကန်အစင်ေဟာေတာ်မ ပီးမှ
ကေပရေနာင် မိ ့ သိ ့ ကဝင်ေတာ်မ၏။ ၂ ထိ မိ ့၌ တပ်မး၏က န်တေယာက်သည်နာ၍
ေသခါနီး ှ ိ ၏။ သ၏သခင်သည် သ့ကိချစ်၍၊ ၃ ေယ ၏ သိ တင်းေတာ်ကိ ကားလ င်၊
ယဒအမျိုး အ ကီ းအကဲ တိ့အလိ ငှါ ေနာင်တ ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ ဗတိ ဇံ တရားကိ ေဟာေလ၏။ ၄
ထိ သတိ ့သည်

ေယ ထံ ေတာ်သိ့ေရာက်လ င်၊

ေကျးဇးေတာ်ကိ

ခံ မည့်သသည်

ခံ ထိ က်ေသာသြဖစ်ပါ၏။ ၅ သသည် အက ်ပ်တိ့အမျိုးကိ ှ စ်သက်၍ အက ်ပ်တိ့အဘိ ့
တရားစရပ်ကိ ေဆာက်ပါ ပီ ဟ၍ ကျပ် ကျပ်ေတာင်းပန် က၏။

၆ ေယ သည်

သတိ ့ ှ င့်အတ ကေတာ်မ၏။ တပ်မးအိ မ် ှ င့်မနီးမေဝးေရာက်ေတာ်မေသာအခါ၊ တပ်မး သည်

လကာ
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မိ မိအေဆွ တိ့ကိ ေစလတ်၍၊ သခင်၊ ကိ ယ်ကိ ပင်ပန်းေစေတာ်မမပါ ှ င့်။ အက ်ပ်၏
အိ မ်မိးေအာက်သိ့ ကဝင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ အက ်ပ်မခံ ထိ က်ပါ။ ၇ ထိ အတ
အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ ေရာက်ထိက်ေသာသမဟတ်သည်ကိ အက ်ပ်ထင်ပါ ပီ ။
အမိ န့်ေတာ်တခွ န်း ှ ိ လ င် အက ်ပ်၏ငယ်သားသည် ချမ်းသာရပါလိ မ့ ်မည်။ ၈ ဥပမာကား၊
အက ်ပ်သည် မင်းေအာက်၌ က န်ခံေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း စစ်သရဲ များကိ အပ်စိး၍
တဦ းကိ သွားေချဟ ဆိ လ င်သွားပါ၏။ တဦ းကိ လာခံ ဟေခ လ င် လာပါ၏။ က န်ကိလည်း
ဤအမကိ လပ် ေတာ့ ဟဆိ လ င် လပ်ပါ၏ဟ တပ်မးေလ ာက်ေစ၏။ ၉ ထိ စကားကိ
ေယ သည် ကားေတာ်မလ င်
လှ ည့်

ကည့်လျက်၊

အံ့ သြခင်း ှ ိ ၍

ငါဆိ သည်ကား၊

ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ေသာသများကိ

ဤမ ေလာက်ေသာ

ဣသေရလအမျိုး၌ပင် ငါမေတွ ့ဘးေသးဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
သတိ ့သည်

အိ မ်သိ့

လျက် ှ ိ သည်ကိ

ြပန်ေရာက်လ င်၊

ေတွ ့ က၏။

၁၁

အနာရာဂါစွဲ ေသာ
နက်ြဖန်ေန့၌

ယံ ကည်ြခင်းကိ

၁၀ တပ်မးေစလတ်ေသာ

က န်သည်

နာဣန မိ သ
့ ိ့

ကျန်းမာ

ကေတာ်မ၍၊

တပည့်ေတာ်တိ့များ ှ င့် လအစအေဝးအေပါင်းတိ ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။ ၁၂
မိ တ
့ ံ ခါးအနီးသိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊ မတ်ဆိးမ၌ တေယာက်တည်းေသာသားအေသေလာင်းကိ
သ ဂဟ် ြခင်းငှ ါ ထတ်သွား၍၊ မိ သ
့ မိ သ
့ ားများတိ ့သည် လိ က် က၏။ ၁၃ သခင်ဘရားသည်
ထိ မိန်းမကိ ြမင်လ င် သနားြခင်းစိ တ်ေတာ် ှ ိ ၍၊ မငိ ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ က် အနီးသိ ့ က၍
တလားကိ လက် ှ င့်တိ ့ေတာ်မသြဖင့်၊ ထမ်းေသာသတိ ့သည် ရပ်၍ေန က၏၊

၁၄

ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ အချင်းလလင်၊ ထေလာ့၊ သင့်အားငါအမိ န့် ှ ိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊
၁၅ ေသေသာသသည် ထိ င်၍စကားေြပာ၏၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်လည်း ထိ သကိ မိခင်အား

အပ်ေပးေတာ်မ

၏။

၁၆

လအေပါင်းတိ ့သည်

ေ ကာင့် ွံ ့ြခင်း

သိ ့ေရာက်၍၊

ကီ းစွ ာေသာပေရာဖက်သည် ငါတိ ့တွင်ေပ ထွ န်း ပီ ။ ဘရားသခင်သည် မိ မိလမျိုးကိ
အ ကည့်အ

ကေတာ်မ ပီ ဟ၍ ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း က၏။

၁၇

ထိ သိတင်းေတာ်သည် ယဒြပည်မှစ၍ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့၌ အ ှ ံ ့အြပားေကျာ်ေစာေလ၏။
၁၈

ေယာဟန်၏

တပည့်တိ ့သည်

ထိ အေ ကာင်းအရာအလံ းစံ တိ ့ကိ

မိ မိဆရာအား ကားေြပာ က၏။ ၁၉ ထိ အခါ ေယာဟန်သည် မိ မိတပည့် ှ စ်ေယာက်ကိ
ေခ ပီ းလ င် ေယ ထံ ေတာ်သိ့ေစလတ်၍၊ ကိ ယ် ေတာ်သည် ကလာေသာသမှန်သေလာ။
သိ ့မဟတ် အြခားေသာသကိ ေြမာ်လင့်ရပါမည်ေလာဟ ေမးေလ ာက် ေစ၏။

၂၀

ထိ သတိ ့သည် အထံ ေတာ်သိ့ေရာက်လ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကလေသာသမှန်သေလာ။
သိ ့မဟတ်

လကာ

အြခားေသာသကိ

ေြမာ်လင့်ရပါမည်ဟ

ေမးေလ ာက်ေစြခင်းငှ ါ၊
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ဗတိ ဇံဆရာေယာဟန်သည် အက ်ပ်တိ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ေစလတ်ပါ ပီ ဟ ေလ ာက် က၏။
၂၁ ထိ အချိန်နာရီ ၌ ေယ သည် လများတိ ့ကိ အနာေရာဂါေဝဒနာေဘး၊ နတ်ဆိးေဘး ှ င့်

ကင်းလွ တ်ေစ

ေတာ်မ၏။ မျက်စိကန်းေသာသများတိ ့ကိလည်း မျက်စိြမင်ေစြခင်းငှ ါ

ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိ အခါေယ က၊ သင်တိ့သည် ကားရသမ ၊ ြမင်ရသမ တိ ့ကိသွား၍
ေယာဟန်အား ကားေလ ာက် က
နာစွဲ ေသာသတိ ့သည်

ေလာ့။ မျက်စီကန်းေသာသတိ ့သည် လှ မ်းသွ ားရ က၏။

လှ မ်းသွ ားရ က၏။

သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့ေရာက်ရ က၏။

နာစွဲ ေသာ

နားပင်ေသာသတိ ့သည်

သတိ ့သည်
နား ကားရ က၏။

ေသေသာသတိ ့သည် ထေြမာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ က၏။ ၂၃ ဆင်းရဲ သားတိ ့သည်လည်း
ဝမ်းေြမာက်စရာ သိ တင်းကိ ကားရ က၏။ ငါ့ေ ကာင့်စိ တ်မပျက်ေသာသ သည် မဂလာ ှ ိ ၏ဟ
ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။
ေယ သည်

၂၄ ေယာဟန်ေစလတ်ေသာသတိ ့သည်

ေဟာဟန်ကိ

အေ ကာင်း ပ၍

အဘယ်မည်ေသာအရာကိ

သွ ား ကသည်ေနာက်၊

ပရိ တ်သတ်တိ့အား၊

ကည့် ြခင်းငှ ါ

သင်တိ့သည်

ေတာသိ ့ထွက်သွား ကသနည်း။

ေလလပ်ေသာကျူပင်ကိ ကည့် ြခင်းငှ ါ သွ ားသေလာ့။ ၂၅ သိ ့မဟတ် းညံ့ ေသာအဝတ်ကိ
ဝတ်ဆင်ေသာသကိ ကည့် ြခင်းငှ ါ သွ ားသေလာ။ တင့်တယ်ေသာ အဝတ်ကိဝတ်ဆင်၍
ေကာင်းမွ န်စွာ စားေသာက်ေသာသတိ ့သည် မင်းအိ မ်၌ ေနတတ် က၏။ ၂၆ ပေရာဖက်ကိ
ကည့် ြခင်းငှ ါ သွ ားသေလာ့။ မှန်ေပ၏။ ပေရာဖက်ထက် ကီ းြမတ်ေသာသလည်း ြဖစ်သည်ဟ
ငါဆိ ၏။

၂၇ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ကည့် ေလာ့။ သင်သွားရာလမ်းကိ ြပရေသာ

ငါ၏တမန်ကိသင့်ေ ှ ့၌ ငါေစ

လတ်၏ဟဆရာ၌ ထိ သကိ ဆိလိသနည်း။

၂၈

ငါဆိ သည်ကား၊ မိ န်းမေမွ းေသာသတိ ့တွင် ဗတိ ဇံဆရာေယာဟန်ထက် ကီ းြမတ်ေသာ
ပေရာဖက်

တ

ေယာက်မ မ ှ ိ ။

သိ ့ေသာ်လည်း

အငယ်ဆံ းေသာသသည် ထိ သထက်သာ၍

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်တွင်

ကီ း ြမတ်၏။

၂၉ အခွ န်ခံသမှစ၍

လအေပါင်းတိ ့သည် ေယာဟန်၏စကားကိ ကားနာရလ င်၊ ဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်း၍
ေယာဟန်ေပးေသာ
သတိ ့အကျိုး

ဗတိ ဇံကိ

အလိ ငှါ

ခံ က၏။

၃၀

ဘရားသခင် ကံ စည်ေတာ်မေသာ

ပယ်၍ ေယာဟန်၏ ဗတိ ဇံကိ မခံ ဘဲ ေန က၏။
အဘယ်ဥပမာ ှ င့်

ဖာရိ ှ ဲ ှ င့်

ပံ ြပရအံ့ နည်း။

ကျမ်းတတ်တိ့မကား၊
ေကျးဇးေတာ်

၃၁ ထိ ေ ကာင့်

အဘယ်သ ှ င့်တသနည်း။

၃၂

ကိ

ဤလမျိုးကိ
ပွဲ သဘင်၌

ထိ င်ေနေသာသငယ်ချင်းတိ ့သည် တေယာက်ကိတေယာက် အသံ လင့် က၍၊ ငါတိ ့သည်
သာယာစွ ာတီ းမတ်ေသာ်လည်း သင်တိ့သည်မက က။ ညည်းတွ ားစွ ာြမည်တမ်းေသာ်လည်း
မငိ ေ ကး ကဟ

လကာ

ေြပာ

ဆိ ေသာသငယ်တိ့ ှ င့်

ဤလမျိုးသည်

တလှ ၏။
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၃၃

အေ ကာင်းမကား၊ ဗတိ ဇံဆရာေယာဟန်သည် မန့်ကိမစား၊ စပျစ်ရည်ကိမေသာက်ဘဲ
လာသည် ှ ိ

ေသာ်

ဆိ က၏။

၃၄

စား ကူးေသာသ၊

သင်တိ့က၊

ဤသသည်

လသားသည်

နတ်ဆိးစွဲ ေသာ

သပါတကားဟ

စားေသာက်လျက်လာသည် ှ ိ ေသာ်၊

စပျစ်ရည်ေသာက်

ဤသသည်

ကူးေသာသပါတကား။

အခွ န်ခံေသာသ ှ င့်

ဆိ းေသာသတိ ့ကိ မိ တ်ေဆွ ဖွဲ ့ေသာသပါတကားဟ ဆိ ြပန် က၏။

၃၅ သိ ့ေသာ်လည်း

ပညာတရားသည်
မိ န့်ေတာ် မ၏။

မိ မိသား ှ ိ သမ တိ ့တွင်

ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်း ှ င့်လွ တ်၏ဟ

၃၆ ဖာရိ ှ ဲ တေယာက်သည် အစာကိ သံ းေဆာင်ေတာ်မေစြခင်းငှ ါ

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေခ ပင့်လ င်၊ ထိ ဖာရိ ှ ဲ ၏ အိ မ်သိ့ က၍ စားပွဲ ၌ေလျာင်းေတာ်မ၏။ ၃၇
ထိ သိ့စားပွဲ ၌ေလျာင်းေတာ်မသည်ကိထိ မိ ့၌ဆိ းေသာမိ န်းမတေယာက်သည် သိ လ င်၊ ဆီ ေမး
ေကျာက်ြဖူ ခွ င်တလံ းကိ ယခဲ့ ၍၊
ငိ ေ ကး၍

ေြခေတာ်ေပ သိ ့

၃၈ ေနာက်ေတာ်၌ ေြခေတာ်အနီးမှာရပ်လျက်

မျက်ရည် ကလ င်

မိ မိဆံပင်

ှ င့်သတ်ေလ၏။

ေြခေတာ်ကိလည်း နမ်း၍ ဆီ ေမး ှ င့် လိ မ်းလျက်ေနေလ၏။ ၃၉ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေခ ပင့်ေသာ
ဖာရိ ှ ဲ သည်ြမင်ေလေသာ်၊
ဤမိ န်းမသည်

ဤသသည်ပေရာဖက်မှန်လျင်

အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်သည်ကိ

ဆိ းေသာသြဖစ်၏ဟ ထင်မှတ်၏။

ေြခေတာ်ကိ

သိ လိမ့ ်မည်။

၄၀ ေယ ကလည်း၊

ကိ င်ေသာ

ဤမိ န်းမသည်

အချင်း ှ ိ မန်၊ သင့်အား

ငါေြပာစရာတခ ှ ိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ အ ှ င်ဘရား အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေသာ်၊
၄၁ ေယ က၊ ဥစာ ှ င်တဦ း၌ ေ ကးစား ှ စ်ဦး ှ ိ ၏။ တေယာက်၌ကား ေဒနာရိ အြပားငါးရာ၊

တေယာက်၌ ကား ငါးဆယ်ေ ကး ှ ိ ၏။ ၄၂ သတိ ့သည် ေ ကးဆပ်ရန်မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊
ေ ကး ှ င်သည် ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိက
့ ိ အချည်း ှ ီးလတ်၏။ သိ ့ြဖစ်လ င် ထိ သ ှ စ်ေယာက်တွင်
အဘယ်သသည် ေ ကး ှ င်ကိသာ၍ ချစ်လိမ့ ်မည်နည်းဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၄၃ ှ ိ မန်ကလည်း၊
သာ၍ေကျးဇးကိ ခံရေသာသသည်

သာ၍ချစ်လိမ့ ်မည်

အက ်ပ်ထင်ပါ၏ဟ

ေလ ာက် လ င်၊ ေယ က၊ သင်ထင်သည်အတိ င်း မှန်ေပ၏ဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊

၄၄

ထိ မိန်းမကိ လှည့်၍ ှ ိ မန်အားလည်း၊ သင်သည် ဤမိ န်းမကိ ြမင်သေလာ။ သင်၏အိ မ်သိ့
ငါဝင်ေသာ်

သင်သည်

ေြခေဆးေရကိ မေပး။

မျက်ရည်ကျ၍ မိ မိဆံပင် ှ င့်သတ်ေလ ပီ ။

ဤမိ န်းမမကား၊

၄၅ သင်သည်

ငါ့ေြခ

ေပ သိ ့

ငါ့ကိမနမ်း၊ သမကား၊

အိ မ်သိ့ဝင်ေသာအချိန်မှစ၍ ငါ့ေြခကိ နမ်းလျက်မစဲ ဘဲေန၏။ ၄၆ သင်သည်ငါ့ေခါင်းကိ
ဆီ ှ င့်မလိ မ်း။

သမကား၊

ငါ့ေြခကိ

ဆီ ေမး ှ င့်လိ မ်းေလ ပီ ။

၄၇

ထိ ေ ကာင့်

ငါဆိ သည်ကား၊ သသည် များစွ ာေသာအြပစ်တိ့ ှ င့်လွ တ်သည်ြဖစ်၍ အလွ န်ချစ်တတ်၏။
အနည်းငယ်ေသာအြပစ်လွတ်ေသာသသည်

လကာ

အနည်းငယ်မ သာ

ချစ်တတ်သည်ဟ
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မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၈ ထိ မိန်းမအားလည်း၊ သင်သည် အြပစ်တိ့ ှ င့် လွ တ်ေလ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၄၉ စားပွဲ ၌ေလျာင်းေသာသတိ ့က၊ အြပစ်ကိလတ်ေသာ ဤသကား အဘယ်သနည်းဟ

ေအာက်ေမ့ က၏။ ၅၀ ေယ သည် ထိ မိန်းမအားသင်၏ ယံ ကည်ြခင်းသည် သင့်ကိ
ကယ်တင် ပီ ။ ငိ မ်ဝပ်စွာသွ ားေလာဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၈ ထိေနာက်မှ ကိယ်ေတာ်သည် မိ ့ ွာအစဥ်အတိင်း ေဒသစာရီလှည့်လည်၍ ဘရားသခင်၏
ိင်ငံေတာ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေတာ်မ၏။

၂ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ

တပည့်ေတာ်တိ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။ နတ်ဆိးေဘး၊ အနာေရာဂါ ေဘး ှ င့်
ကင်းလွ တ်ေစေသာ်မေသာမိ န်းမအချို ့သည်လည်း

လိ က် က၏။

နတ်ဆိးခနစ်ေယာက် ထွ က်ေသာ မာဂဒလဟေခ ေဝ သာမာရိ ၊
စားေတာ်ကဲခဇ၏မယား ေယာဟ ှ င့်
ေက းေသာ

ထိ မိန်းမတိ ့တွင်
၃ ေဟ ဒ်မင်း၏

ှ မှစ၍ မိ မိဥစာကိ လ၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ လပ်

အြခားမိ န်းမအများပါ က၏။

၄

များစွ ာေသာလအေပါင်းတိ ့သည်

မိ ့ ွာအရပ်ရပ်တိ့မှ အထံ ေတာ်သိ့လာ၍ စေဝးလျက် ှ ိ ကေသာ အခါ၊ ဥပမာစကားအားြဖင့်
မက်ဆိေတာ်မသည်မှာ၊ ၅ မျိုးေစ့ ကဲ ေသာသသည် မျိုးေစ့ကိ ကဲ ြခင်းငှ ါထွ က်သွား၏။
အေစ့ကိ ကဲ သည်တွင် အချို ေ
့ သာ အေစ့ တိ ့သည် လမ်း၌ကျသြဖင့် ေကျာ်နင်းြခင်းကိ ခံ ရ၍
မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့သည်
ေကျာက်ေပ ၌

ကျသြဖင့်

ေကာက်စား က၏။
အပင်ေပါက်ေသာအခါ

၆

အချို ့ေသာအေစ့တိ ့သည်

ေြမ သဇာမ ှ ိ ေသာ

ေ ကာင့်

ိ း ွမ်းပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။ ၇ အချို ေ
့ သာအပင်တိ့သည် ဆးပင်တိ့တွင် ကျသြဖင့်
ဆးပင်တိ့သည်

အတေပါက်၍

ှ ဥ်းဆဲ က၏။

အချို ့ေသာအေစ့တိ ့သည်

၈

ေကာင်းေသာေြမ၌ ကျသြဖင့် အပင်ေပါက်၍အဆပွ ါးများ၍ အသီ းသီ း က

၏ဟ

မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ကားစရာ ှ ိ ေသာ သမည်သည်ကား ကားပါေစဟ ေ ကးေ ကာ်ေတာ်မ၏။ ၉
တပည့်ေတာ်တိ့ကလည်း၊
ေမးေလ ာက် ကလ င်၊
နက်နဲေသာအရာတိ ့ကိ
ြမင်လျက်ပင်

ထိ ဥပမာ၏

အနက်အဓိ ပါယ်ကား

အဘယ်နည်းဟ

၁၀ ကိ ယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့သည် ဘရားသခင့် ိင်ငံေတာ်၏

သိ ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ က

အာ ံ မ ပဘဲ ြမင်၍၊

၏။

ကင်းေသာသတိ ့မကား၊

ကားလျက်ပင်အနက်ကိ

နားမလည်ဘဲ

ကားရ

သည်တိင်ေအာင် သတိ ့အား ဥပမာအားြဖင့် ေဟာရ၏။ ၁၁ ထိ ဥပမာအနက်အဓိ ပါယ်ကား
မျိုးေစ့သည်

ဘရားသခင်၏တရားစကားြဖစ်၏။

၁၂

လမ်း၌ ှ ိ ေသာသကား၊

တရားစကားကိ ကားသည် ှ ိ ေသာ်၊ ယံ ကည်ြခင်း၊ ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ မေရာက် ေစြခင်းငှ ါ၊
မာရ်နတ်သည် လာ၍ တရားစကားကိ ှ လံ းထဲ မှ တ်ယေသာသကိ ဆိလိသတည်း။ ၁၃
ေကျာက်ေပ ၌ ှ ိ ေသာသကား၊

လကာ

တရားစကားကိ ကား၍

ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့်
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ခံ ယေသာ်လည်း စိ တ် ှ လံ း၌အြမစ်မစွဲ ၊ ခဏသာယံ ကည်သြဖင့် စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ
ခံ ရေသာအခါ ေဖာက်ြပန်ေသာသကိ ဆိ လိသတည်း။ ၁၄ ဆးပင်တိ့တွင် ှ ိ ေသာသကား၊
တရားစကားကိ ကားသည် ှ ိ ေသာ်၊
ကာမဂဏ်ခံစားြခင်းတိ ့သည်

ေလာကီ စိးရိ မ်းြခင်း၊

စည်းစိ မ် ကယ်ဝ

ြခင်း၊

ှ ိပ်စက်၍ အသီ းမသီ းေသာသကိ ဆိလိသတည်း။

ေကာင်းေသာေြမ၌ ှ ိ ေသာသကား၊

ေြဖာင့်မတ်စင် ကယ်ေသာ

၁၅

စိ တ် ှ လံ း ှ င့်

တရားစကားကိ ကားလ င်၊ စွဲ လမ်းေသာအားြဖင့် မဲ ြမံ စွ ာအသီ းသီ းေသာ သကိ ဆိလိသတည်း။
၁၆ ဆီ မီးထွ န်း ပီ းလ င် အိ းေမှာက်၍ ဖံ းထားေလ့မ ှ ိ ။ ခတင်ေအာက်၌လည်း ထားေလ့မ ှ ိ ။

ဝင်ေသာသ သည် အလင်းကိ ြမင်ေစြခင်းငှ ါ ဆီ မီးခံ အေပ မှာ တင်ထားေလ့ ှ ိ ၏။

၁၇

ဆိ တ်ကွယ်ရာ၌ ှ ိ သမ တိ ့သည် ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။ ဝှက်ထားလျက် ှ ိ သမ တိ ့သည်လည်း
ထင် ှ ားစွ ာ ပွ င့ ် လင်းလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ ထိ ေ ကာင့်သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ကားနာရသည်ကိ
သတိ ပ ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ အ ကင် သသည် ရတတ်၏၊ ထိ သအ
့ ားေပးဦ းမည်။
အ ကင်သသည်

ဆင်းရဲ ၏၊

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၉

ထိ သ၌ဥစာ ှ ိ ဟန်ေဆာင်သမ ကိ ပင်
ထိ အခါ

မယ်ေတာ် ှ င့်

တ်လိမ့ ်မည်ဟ

ညီ ေတာ်တိ့သည်

လာ၍

စည်းေဝးေသာသများေသာေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်ရင်းသိ ့ မချဥ်းကပ် ိင်ဘဲေန က၏။ ၂၀
လအချို ့ကလည်း၊

မယ်ေတာ် ှ င့်

ြပင်မှာရပ်ေန ကပါ၏ဟ

ညီ ေတာ်တိ့သည်

ေလ ာက်လ င်၊

၂၁

ကိ ယ်ေတာ်ကိေတွ ့လိ ၍

ကိ ယ်ေတာ်က၊

ဘရားသခင်၏

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ကား၍ နားေထာင်ေသာသတိ ့သည် ငါ့အမိ ၊ ငါ့ညီြဖစ်သတည်းဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၂ တေန့သ၌ ေယ သည် တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ေလှထဲ သိ့ဝင်၍၊

အိ င်တဘက်သိ့ကး ကကန်အ့ံ ဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းလ င် လင့်သွ ား က၏။ ၂၃ အိ င်ကိကးေသာအခါ
ေယ သည်

ကျိန်းစက်ေတာ်မ၏။

အိ င်၌မိ ဃ်းသက်မန်တိင်းြဖစ်၍၊

ေလှသည်

ေရ ှ င့်ြပည့်ေသာေ ကာင့် ေဘးေရာက်လ၏။

၂၄ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ချဥ်းကပ်၍

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ိး ပီ းလ င်၊

အက ်ပ်တိ့သည်

သခင်၊

ေရာက်ပါ၏ဟေလ ာက် ကေသာ်၊

သခင်၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ထ၍

ပျက်စီး

ြခင်းသိ ့

ေလ ှ င့်လိ င်းတံ ပိ းကိ

ဆံ းမေတာ်မသြဖင့်၊ ေလ ှ င့် လိ င်းတံ ပိ းသည် ငိ မ်း၍သာယာေလ၏။ ၂၅ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊
သင်တိ့ယံ ကည်ြခင်း စိ တ်သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ သတိ ့ သည်
ေ ကာက် ွံ အံ
့ ့ သ၍၊ ဤသကား အဘယ်သိ့ေသာသနည်း။ ေလ ှ င့် ေရကိ ပင်မှာထားေတာ်မ၍၊
သတိ ့ သည် နားေထာင်ပါသည်တကားဟ အချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။ ၂၆ ဂါလိ လဲြပည် ှ င့်
အိ င်တဘက်ြဖစ်ေသာ ဂါဒရြပည်သိ့ ေရာက် က၍၊

၂၇ ေယ သည် ကန်းေပ သိ ့

တက်ေတာ်မလ င်၊ ကာလတာ ှ ည်စွာ နတ်ဆိးစွဲ သြဖင့် အဝတ်ကိမဝတ်၊ အိ မ်၌မေန၊
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သချုင်းတစြပင်၌ေနတတ်ေသာ ဂါဒရြပည်သားတေယာက်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ခရီ းဦ း ကိ ပ
ေလ၏။

ကိ ယ်ေတာ်ကိြမင်လ င်

၂၈

သားေတာ်ေယ ၊
အက ်ပ်ကိ

ြပပ်ဝပ်၍၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ် ှ င့်အဘယ်သိ့

ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မမမည်အေ ကာင်း

ဆိ င်သနည်း။

အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ

ကီ းေသာအသံ ှ င့်ေအာ်ဟစ်၍ ေလ ာက်ေလ၏။
နတ်ဆိးသည်

အြမင့်ဆံ းေသာဘရားသခင်၏

သည်ဟ

၂၉ ေလ ာက်သည်အေ ကာင်းကား၊

ထိ လကိ အဖန်များစွ ာဘမ်းဆီ းလှ ပီ ။

ေြခချင်းသံ ကိ း ှ င့်

အကျဥ်းထားေသာ်လည်း ေြခချင်းသံ ကိ းကိ ဆွဲ ြဖတ်၍ နတ်ဆိးသည်ေတာအရပ်သိ့
ှ င် မဲ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ကိ ယ် ေတာ်သည်ေထာက်၍၊ ညစ် းေသာနတ်၊ ထိ လမှ ထွ က်သွားေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မခဲ့ ပီ ။ ၃၀ ေယ ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်အမည် ှ ိ သနည်းဟေမးေတာ်မလ င်၊
ထိ လကိ နတ်ဆိးအများ စွဲ ေသာေ ကာင့် အက ်ပ်အမည်ကား ေလေဂါင်ြဖစ်ပါသည်ဟ
ေလ ာက် ပီ းမှ၊

၃၁ အနက်ဆံ းေသာ အရပ်သိ့သွားေစြခင်းငှ ါ မ ှ င်ပါမည်အေ ကာင်း

ေတာင်းပန်ေလ၏။ (Abyssos g12) ၃၂ ထိ အရပ်၌ ေတာင်ေပ မှာ များစွ ာေသာဝက်အစသည်
ကျက်စားလျက် ှ ိ ၏။ ထိ ဝက်ထဲသိ့ ဝင်ရပါမည် အေ ကာင်း အခွ င့ ်ေပးေတာ်မပါဟ
နတ်ဆိးတိ ့သည် ေတာင်းပန်ြပန်လ င် အခွ င့ ်ေပးေတာ်မ၏။ ၃၃ နတ်ဆိးတိ ့သည် လမှထွ က်၍
ဝက်ထဲသိ့ဝင်သြဖင့်၊ ဝက်အစသည် အိ င်ကမ်းေစာက်ကိ တဟန်တည်း ေြပးဆင်း၍
အသက်ဆံ း က၏။
ြမင်လ င်ေြပး၍

ဝက်ေကျာင်းေသာသတိ ့သည်

၃၄

မိ ့ ွာတိ ့၌

သိ တင်း ကားေြပာ

ကေသာ်၊

ထိ အြခင်းအရာကိ
၃၅

လများတိ ့သည်

ထိ အမအရာကိ ကည့် အံ့ ေသာငှ ါ ထွ က်လာ က၏။ အထံ ေတာ်သိ့ ေရာက်ေသာ အခါ
နတ်ဆိးထွ က်သွားေသာသသည် အဝတ်ကိဝတ်၍ ပကတိ စိတ် ှ င့်ေယ ၏ ေြခေတာ်ရင်း၌
ထိ င်ေနသည် ကိ ြမင်လ င်၊ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။ ၃၆ နတ်ဆိးစွဲ ေသာသသည်
အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့်

ကျန်းမာပကတိ ှ ိ သည်ကိ

သိ ြမင်ေသာသတိ ့သည်

ေနာက်လာေသာသတိ ့အား ြပန် ကား ပီ းမှ၊ ၃၇ ဂါဒရြပည်သြပည်သား အေပါင်းတိ ့သည်
အလွ န်ေ ကာက်လန့်ေသာစိ တ်စွဲ၍၊ မိ မိတိ့ြပည်က ထွ က်သွား ေတာ်မမည်အေ ကာင်း
ေတာင်းပန် ကလ င်၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

နတ်ဆိးထွ က်သွားေသာသသည်

ေလှထဲ သိ့

ဝင်၍ြပန်ေတာ်မ၏။

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်

၃၈

အတ ှ ိ ပါမည်အေ ကာင်း

ေတာင်းပန်လ င်၊ ၃၉ ေယ က၊ သင်သည်ကိယ်အိမ်သိ့ြပန်သွားေလာ့။ ဘရားသခင်သည်
သင်၌အဘယ်မ ေလာက်
လတ်လိက်ေတာ်မလ င်၊

ေကျးဇး

ပေတာ်မသည်ကိ

ထိ သသည်သွား၍

ေယ သည်

ကားေြပာေလာ့ဟ၍
အဘယ်မ

ေလာက်

ေကျးဇး ပေတာ်မသည်ကိ တ မိ လ
့ ံ းတွ င် အ ှ ံ ့အြပားသိ တင်း ကားေြပာေလ၏။ ၄၀ ေယ သည်
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ြပန်ေတာ်မလ င်၊
ေန က

လအစအေဝးအေပါင်းတိ ့သည်

ေသာေ ကာင့်

ကိ ယ်ေတာ်ကိေ ြမာ်လင့်လျက်

ဝမ်းေြမာက်စွာလက်ခံ က၏။

၄၁

ထိ အခါယာဣ

အမည် ှ ိ ေသာတရားစရပ်မးသည် လာ၍ ေယ ၏ေြခေတာ်ရင်း၌ ြပပ်ဝပ်လျက်၊

၄၂

တဆယ် ှ စ် ှ စ်အ ွယ် ှ ိ ေသာ မိ မိ၌တေယာက်တည်းေသာသမီ းသည် ေသဆဲ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊
မိ မိ အိ မ်သိ့ ကေတာ်မမည်အေ ကာင်း ကိ ယ်ေတာ်ကိေတာင်းပန်၍ ကေတာ်မစဥ်တွင်
လအစအေဝးတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ထိ ခိက်တိက်မိ က၏။

ထိ အခါ

၄၃

တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံ း ေသွ းသွ န်အနာစွဲ ေသာေ ကာင့်၊ ဥစာ ှ ိ သမ ကိ ေဆးသမားတိ ့အား
ေပး၍

ကန်ေသာ်လည်း၊

အဘယ်ေဆးသမားလက်၌မ

ချမ်းသာမရ ိင်ေသာ

မိ န်းမတေယာက်သည်၊ ၄၄ ေနာင်ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍ အဝတ်ေတာ်၏ ပန်းပွ ားကိ တိ့သြဖင့်၊
ထိ ခဏြခင်းတွ င်

ေသွ းသွ န်အနာ

ေပျာက်ေလ၏။

ေယ ကလည်း၊

၄၅

ငါ့ကိ

အဘယ်သတိ ့သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ လအေပါင်းတိ ့သည် ြငင်းလတ်ေသာ်၊ ေပတ မှစ၍
သ၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့က၊

သခင်၊

လအစအေဝးတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်အား

ထိ ခိက်တိက်မိ က

သည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ကိအဘယ်သတိ ့သနည်းဟ ေမးေတာ်မပါသည်တကားဟ

ေလ ာက်ေလ၏။

၄၆ ေယ ကလည်း၊ တစံ တေယာက်ေသာသသည် ငါ့ကိတိ့ေလ ပီ ။

ငါ့ကိယ်မှတန်ခိးထွ က်သည်ကိ

ငါသိ ၏ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၇

ထိ မိန်းမသည်

မိ မိပန်းေ ှ ာင်၍ မေန ိင်သည်ကိသိလ င် တန်လပ်လျက်လာ၍၊ အဘယ်အေ ကာင်း
ေ ကာင့်

တိ ့သည်ကိ၎င်း၊

ချက်ြခင်းချမ်းသာရသည်ကိ၎င်း၊

လအေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ြပပ်ဝပ်လျက် ကားေလ ာက် ေလ၏။ ၄၈ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ ငါ့သမီ း၊ မစိ းရိ မ် ှ င့်။
သင်၏ယံ ကည်ြခင်းသည် သင့်အနာကိ ငိ မ်းေစ ပီ း။ ငိ မ်ဝပ် စွ ာသွ ားေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၄၉

ထိ သိ့

မိ န့်ေတာ်မစဥ်တွင်

သမီ းေသပါ ပီ ။ ဆရာကိ
မေ ကာက် က ှ င့်။

တရားစရပ်မးအိ မ်မှ

မေ ှ ာင့် ှ က်ပါ ှ င့်ဟဆိ ၏။

လလာ၍၊

၅၀ ေယ သည် ကားလ င်၊

ယံ ကည်ြခင်းစိ တ်တခသာ ှ ိ ေစလာ့။

ထိ သိ့ ှ ိ လ င်

ေဘး ှ င့်လွ တ်လိမ့ ်မည်ဟ တရားစရပ်မးအား မိ န့်ေတာ်မ၏။
ေပတ ၊
အထဲ

ေယာဟန်၊
သိ ့မဝင်ေစြခင်းငှ ါ

သသည်

၅၁ အိ မ်သိ့ေရာက်လ င်၊

ယာကပ် ှ င့်မိ န်းမငယ်၏မိ ဘမှတပါး
ဆီ းတားေတာ်မ၏။

ကိ ယ်ေတာ်၏

၅၂

အဘယ်သကိ မ
လအေပါင်းတိ ့သည်

ငိ ေ ကးြမည်တမ်း ကသည်ကိ ကိ ယ်ေတာ်က၊ မငိ က ှ င့်။ သငယ်ေသသည် မဟတ်၊
အိ ပ်ေပျာ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၅၃ သငယ်ေသေ ကာင်းကိ ထိ သတိ ့သည်သိသြဖင့်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ြပက်ယယ် ပ က၏။

၅၄

ထိ သ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ြပင်သိ့ထွက်ေစ ပီ းမှ

သငယ်၏လက်ကိ ကိ င်ေတာ်မလျက်၊ သငယ်ထေလာ့ဟ ေခ ေတာ်မသည်တွင်၊ ၅၅

လကာ
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စိ တ်ဝိညာဥ်ြပန်လာ၍ မိ န်းမငယ်သည် ချက်ြခင်းထေလ၏။ ၅၆ သ့အားစားစရာေပးေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ မိ ဘတိ ့သည် မိ န်းေမာေတွ ေဝြခင်းသိ ့ေရာက် က၏။ ထိ အမအရာကိ
အဘယ်သအားမ မေြပာရမည်အေ ကာင်း ပညတ်ေတာ်မ၏။

၉ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ တပည့်ေတာ်တိ့ကိ စေဝးေစေတာ်မ ပီးမှ၊ နတ်ဆိးအေပါင်းတိ့ကိ
ိင်ေသာတန်ခိး ှ င့် အနာေရာဂါတိ ့ကိ ငိ မ်းေစြခင်းငှ ါ အခွ င့ ်တန်ခိးကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၂
ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်အေ ကာင်းကိ

ချမ်းသာေစြခင်းငှ ါ၎င်း

ေဟာေြပာေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ေစလတ်ေတာ်မ၍၊

လနာတိ ့ကိ

သင်တိ့သည်

၃

လမ်းခရီ းဘိ ့

အဘယ်အရာကိ မ မယ က ှ င့်။ ေတာင်ေဝး၊ လွ ယ်အိတ်၊ မန့်၊ ေငွ ကိ မယ က
ှ င့်။

အကျ ှ စ်ထည်ကိလည်း

မပါေစ က ှ င့်။

၄

မည်သည့်

အိ မ်သိ့ဝင်လ င်

ထိ အိမ်တွင် ထိ အရပ်မှ မထွ က်မသွ ားမှီတိင်ေအာင်ေန ကေလာ့။ အ ကင်သ တိ ့သည်
သင်တိ့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိ မ ပဘဲ ေန၏။

၅ ထိ သတိ ့ေနရာ မိ မ
့ှ

ထွ က်သွားစဥ်၊

သတိ ့တဘက်၌ သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ သင်တိ့၏ေြခဘဝါးမှ ေြမမန့်ကိ ခါလိ က် ကေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ထွ က်သွား၍ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာလျက်၊
ခပ်သိမ်းေသာအရပ်တိ့၌
လှ ည့်လည် က၏။

အနာ

ေရာဂါကိ ငိ မ်းေစလျက်၊

၇ ေယ ပေတာ်မသမ တိ ့ကိ

ေတွ းေတာေသာစိ တ် ှ ိ ၏။

အေ ကာင်းမ

ေသြခင်းမှထေြမာက်ေလ ပီ ဟ ဆိ က၏။

ကား၊

လအချို ့က၊

ဤသကား

၁၀

တမန်ေတာ်တိ့သည်

ကားေလ ာက် က၏။

ဤမ ေလာက်ေသာသိ တင်းကိ
ြမင်ြခင်းငှ ါ

အထံ ေတာ်သိ့ြပန်လာ၍
သည်

ေတာ၌ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့ ကေတာ်မ၏။
ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က် က၏။

ေဟ ဒ်မင်းကလည်း၊

၉

အဘယ်သနည်းဟဆိ လျက်ေယ ကိ

ကိ ယ်ေတာ်

ေယာဟန်သည်

၈ အချို ့ကဧလိ ယေပ ထွ န်း ပီ ဟ ဆိ က၏။

ငါြဖတ်ေလ ပီ ။

ရေသာ

ေဒသစာရီ

ေစာ်ဘွားေဟ ဒ်သည် ကားလ င်

အချို ့ကေ ှ းပေရာဖက်တပါးပါးထြပန် ပီ ဟဆိ က၏။
ေယာဟန်၏လည်ပင်းကိ

မိ ့ ွာတိ ့တွင်

ငါ ကား
အလိ ှ ိ ၏။

မိ မိတိ့ ပသမ တိ ့ကိ

သတိ ့ကိေခ ၍၊
လအစအေဝးတိ ့

ဗက်ဇဲဒ မိ န့ ယ်အတွ င်း
သည်

သိ လ င်

၁၁ ထိ လများကိ လက်ခံေတာ်မလျက်၊ ဘရားသခင့်

ိင်ငံေတာ်၏အေ ကာင်းကိ ေဟာေြပာ၍၊ နာေသာ သတိ ့ကိ ချမ်းသာေပးေတာ်မ၏။ ၁၂
မိ ဃ်းချုပ်ေသာအခါ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာသတိ ့သည် ချည်းကပ်လျက်၊ လများတိ ့သည်
ပတ်ဝန်းကျင် ွာ ဇနပဒ်သိ့သွား၍၊ အိ ပ်ရာ၊ စားစရာကိ ှ ာေစြခင်းငှ ါ အခွ င့ ်ေပးေတာ်မပါ။
ဤအရပ်သည် ေတာအရပ်ြဖစ်ပါ၏ ဟ ေလ ာက် ကလ င်၊
သတိ ့စားစရာဘိ ့

လကာ

သင်တိ့ေပး ကေလာ့ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃ ကိ ယ်ေတာ်က၊

တပည့်ေတာ်တိ့ကလည်း၊
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အက ်ပ်တိ့သည်သွား၍

ဤလအေပါင်းတိ ့

စားစရာဘိ ့မဝယ်လ င်၊

မန့်ငါးလံ း ှ င့်

ငါး ှ စ်ေကာင်မှတပါး အဘယ် စားစရာမ အက ်ပ်တိ့၌ မ ှ ိ ပါဟေလ ာက် က၏။ ၁၄
ထိ သိ့ေလ ာက်သည်အေ ကာင်းကား၊ လငါးေထာင်ခန့်မ ှ ိ သတည်း။ ထိ အခါလများတိ ့ကိ
တစလ င် ငါးဆယ်စီအစစေလျာင်း ကေစဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၅ တပည့်ေတာ်တိ့သည်
အမိ န့်ေတာ်အတိ င်း ပ၍၊ လအေပါင်းတိ ့ကိ ေလျာင်းေစ ပီ းလ င်၊ ၁၆ ေယ သည် မန့်ငါးလံ း ှ င့်
ငါး ှ စ်ေကာင်ကိယ၍ ေကာင်းကင်သိ့ ကည့်ေမ ာ်လျက်၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ပီ းမှ
မန့်ကိဖဲ့၍ လများေ ှ ့၌ ထည့်ေစြခင်းငှ ါ တပည့်ေတာ်တိ့အားေပးေတာ်မ၏။
လအေပါင်းတိ ့သည်

စား၍ဝ က ပီ းမှ

၁၇

ကင်းရစ်ေသာအကျိုးအပဲ့ ကိ ေကာက်သိမ်း၍

တဆယ် ှ စ်ေတာင်း အြပည့်ရ က၏။ ၁၈ တရံ ေရာအခါ၊ ေယ သည် တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ
ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ဆေတာင်းေတာ်မစဥ်၊ လများတိ ့သည် ငါ့ကိအဘယ်သြဖစ်သည်ကိ
ဆိ ကသနည်းဟ ေမးြမန်းေတာ်မလ င်၊ ၁၉ လအချို ့က၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဗတိ ဇံဆရာ
ေယာဟန်ြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ အချို ့က၊ ဧလိ ယြဖစ်သည် ဟ၍၎င်း၊ အချို က
့ ၊ ေ ှ းပေရာဖက်
တပါးပါးထြပန်သည်ဟ၍၎င်း ဆိ ကပါ၏ဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၂၀ သင်တိ့လည်း ငါ့ကိ
အဘယ်သြဖစ်သည်ဆိ ကသနည်းဟ ေမးြမန်းေတာ်မလ င်၊ ေပတ က၊ ကိ ယ်ေတာ် သည်
ဘရားသခင်၏ ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၂၁ ထိ အေ ကာင်းကိ
အဘယ်သအားမ မေြပာစိ မ့ ်ေသာငှ ါ တပည့်ေတာ်တိ့ကိ ကပ်တည်းစွ ာ ပညတ်ေတာ် မ၏။
၂၂ ထိ မှတပါး၊ လသားသည် များစွ ာခံ ရမည်။ လအ ကီ းအကဲ ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊

ကျမ်း ပဆရာတိ ့၏

ြငင်းပယ်ြခင်းကိ ၎င်း၊

အေသသတ်ြခင်းကိ ၎င်း

ခံ ရမည်။

သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထေြမာက်လိမ့ ်မည်ဟေသာ အေ ကာင်းများတိ ့ကိ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၂၃ ထိ မှတပါး၊ လအေပါင်းတိ ့အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၌ဆည်းကပ်လိေသာသြဖစ်လ င်

ကိ ယ်ကိ

ကိ ယ်

ြငင်းပယ်ရမည်။

ကိ ယ်လက်ဝါးကပ်တိင်ကိ

ေန့တိင်းထမ်း၍

ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ရမည်။ ၂၄ အ ကင်သသည် မိ မိအသက်ကိ ကယ်ဆယ်ြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ၏။
ထိ သသည် အသက် ံ းလိ မ့ ်မည်။ အ ကင်သသည် ငါ့ေ ကာင့်အသက် ံ း၏၊ ထိ သသည်
မိ မိအသက်ကိ ကယ်ဆယ်လိမ့ ်မည်။ ၂၅ ဤစ ကာဝဠာကိ အ ကင်းမဲ့ အစိ းရ၍ ကိ ယ်ကိ
ကိ ယ်ဆံ း ံ းေသာသသည် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိ သနည်။
ငါ့စကားကိ ၎င်း ှ က်၏၊

လသားသည်

မိ မိဘန်း၊

၂၆ အ ကင်သသည် ငါ့ကိ၎င်း၊

မိ မိအဘခမည်းေတာ်၏

ဘန်း၊

သန့် ှ င်းေသာေကာင်းကင်တမန်တိ့၏ဘန်းကိ ေဆာင်လျက် ကလာေသာအခါ၊ ထိ သကိ
ှ က်ေတာ် မလတံ့ ။

၂၇ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ဤအရပ်၌ ှ ိ ေသာ သအချို ့တိ့သည်

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ မြမင်မှီ ေသ

လကာ

ြခင်းသိ ့ မေရာက်ရ ကဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၈
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ထိ သိ့မိန့်ေတာ်မသည်ေနာက်၊ ှ စ်ရက်ေလာက်လွန်ေသာအခါ၊ ေယ သည်ေပတ ၊ ေယာဟန်၊
ယာကပ် တိ ့ကိေခ ၍ ဆေတာင်းြခင်းငှ ါ ေတာင်ေပ သိ ့ တက် ကေတာ်မ၏။
ဆေတာင်းေတာ်မစဥ်တွင်

မျက် ှ ာေတာ်သည်

၂၉

ထးြခားေသာအဆင်းအေရာင် ှ ိ ၍၊

အဝတ်ေတာ်လည်း ေြပာင်ေြပာင်လက်လက်ြဖူ၏။ ၃၀ ေမာေ ှ ှ င့်ဧလိ ယတည်းဟေသာ
လ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ဘန်းအသေရ ှ င့်ထင် ှ ား၍၊ ၃၁ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတေဆွ းေ ွးလျက်
ေယ ှ လင် မိ ့၌ စေတ့ေတာ်မမည်အေ ကာင်းအရာကိ ေြပာ က၏။ ၃၂ ေပတ ှ င့်
သ၏အေဘာ်တိ့သည်
ဘန်း

မျက်စိေလးလန်သြဖင့်

အသေရေတာ်ကိ၎င်း၊

ြမင် က၏။

၃၃

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်

ထိ သတိ ့သည်

တငိ က်ငိက် ှ ိ က၏၊

ိးေသာအခါ

ရပ်ေနေသာလ ှ စ်ေယာက်ကိ၎င်း

အထံ ေတာ်မှသွ ား ကစဥ်၊

ေပတ က၊

သခင်၊

ဤအရပ်၌ေနဘွ ယ်ေကာင်းပါ၏။ ကိ ယ် ေတာ်ဘိ့တဲတေဆာင်၊ ေမာေ ှ ဘိ ့တေဆာင်။
ဧလိ ယဘိ ့တေဆာင်၊ တဲ သံ းေဆာင်ကိ အက ်ပ်တိ့ ေဆာက်လပ် ပါရေစဟ ေယာင်ယမ်း၍
ေလ ာက်ေလ၏။ ၃၄ ထိ သိ့ေလ ာက် ပီ းမှ မိ ဃ်းတိ မ်သည် သတိ ့ကိလမ်းမိ း၍၊ ေမာေ ှ ှ င့်
ဧလိ ယသည်တိမ်ထဲသိ့ဝင်သည်ကိ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ေ ကာက်ြခင်း ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊ ၃၅
ဤသကား ငါ၏ချစ်သားေပတည်း။ သ၏ စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့ဟ မိ ဃ်းတိ မ်က
အသံ ေတာ် ြဖစ်ေလ၏။

၃၆ ထိ အသံ ေတာ်ြဖစ်သည် ခဏြခင်းတွ င်၊ ေယ သည်

တေယာက်တည်း ှ ိ ေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့ သည် မိ မိတိ့ြမင်ေသာအရာကိ ဝှက်ထား၍၊
ထိ ကာလ၌

အဘယ်သအားမ မ ကားမေြပာဘဲ ေန က၏။

ေတာင်ေပ ကဆင်း က ပီ းလ င်၊
ခရီ း

ဦ း ကိ ပ၏။

၃၈

၃၇

များစွ ာေသာလအစအေဝးသည်

လအစအေဝး၌

ပါေသာသတေယာက်က၊

နက်ြဖန်ေန့၌
ကိ ယ်ေတာ်ကိ
အ ှ င်ဘရား၊

အက ်ပ်၏သားကိ ကည့် ေတာ်မမည် အေ ကာင်း အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏။ အက ်ပ်၌
သားတေယာက်တည်း ှ ိ ပါ၏။

၃၉ နတ်ဘမ်းစားသြဖင့် သသည် တ်ခနဲေအာ်ဟစ်၍၊

အြမုတ်ထွက်လျက်ေတာင့်မာြခင်းသိ ့ ေရာက်တတ် ပါ၏။ ထိ သိ့ နာကျင်စွာ ှ ိပ်စက် ပီ းမှ
နတ်သည်အလွ န် သွ ားခဲ ၏။ ၄၀ ထိ နတ်ကိ ှ င်ထတ်ပါမည်အေ ကာင်း တပည့်ေတာ်တိ့အား
အက ်ပ်ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း သတိ ့ သည် မတတ် ိင် ကပါဟ ေအာ်ဟစ်လျက်
ေလ ာက်ေလ၏။

၄၁ ေယ ကလည်း၊

ယံ ကည်ြခင်းမ ှ ိ ၊ ေဖာက်ြပန်ေသာအမျိုး၊

ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ အဘယ်မ ကာလ ပတ်လံ း ေနရမည်နည်း။ သင်တိ့ကိ အဘယ်မ
ကာလပတ်လံ း သည်းခံ ရမည်နည်း။ သင်၏သားကိ ငါ့ထံသိ ့ ယခဲ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၂
သငယ်လာစဥ်ပင်နတ်ဆိးသည်

ေြမေပ မှာလှ ဲ ၍

ေတာင့်မာေစ၏။

ေယ သည်

ညစ် းေသာနတ်ကိ ဆံ းမ၍ ထိ သငယ်ကိ ချမ်းသာေစ ပီ းမှ အဘအား အပ်ေပးေတာ်မ၏။ ၄၃
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လအေပါင်းတိ ့သည် ဘရားသခင်၏ မဟာတန်ခိးေတာ်ကိ ြမင်၍ မိ န်းေမာေတွ ေဝြခင်း ှ ိ က၏။
၄၄

ထိ သိ့ေယ ပေတာ်မသမ ကိ

လအေပါင်းတိ ့သည်

အံ့ သချီးမွ မ်း ကစဥ်

တပည့်ေတာ်တိ့အား၊ သင်တိ့ သည် ငါ့စကားကိ နားေထာင်မှတ်မိ ကေလာ့။ လသားကိ
လတိ ့လက်သိ့ အပ် ှ ံ ရေသာအချိန်နီး ပီ ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။

၄၅ ထိ စကားေတာ်၏

အနက်မထင် ှ ားသြဖင့် တပည့်ေတာ်တိ့သည် နားမလည်မရိ ပ်မိဘဲေန က၏။ အနက်
ကိ လည်းမေမးမေလ ာက်ဝ့ံ က။ ၄၆ ထိ အခါ အဘယ်သသည် သာ၍ ကီ းြမတ်အ့ံ နည်းဟ
တပည့်ေတာ်တိ့သည် အချင်းချင်းြငင်းခံ က၏။ ၄၇ ေယ သည် သတိ ့အ ကံ အစည်ကိ
သိ ြမင်လ င်၊ သငယ်တေယာက်ကိယ၍ မိ မိအနား၌ထား ပီ းမှ၊

၄၈ အ ကင်သသည်

ငါ့မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍ ဤသငယ်ကိလက်ခံ၏၊ ထိ သသည် ငါ့ကိပင်လက်ခံ၏။ ငါ့ကိ
လက်ခံေသာသသည်လည်း ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ ပင်လက်ခံ၏။ သင်တိ့တွင်
အငယ်ဆံ း ေသာသ သည်သာ၍ ကီ းြမတ်ေသာ သြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၉
ေယာဟန်ကလည်း၊ သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ နာမကိ အမှီ ပ၍ နတ်ဆိးတိ ့ကိ ှ င်ထတ်ေသာသ
တေယာက်ကိ အက ်ပ်တိ့ေတွ ့ပါ၏။ သသည် အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ မလိ က်ေသာေ ကာင့်
အက ်ပ်တိ့ ြမစ် တား ကပါ၏ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၅၀ ေယ က၊ ထိ သကိ မြမစ်တား က ှ င့်။
သင်တိ့ ရန်သဘက်၌မ ှ ိ ေသာသသည် သင်တိ့ဘက်၌ ှ ိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၅၁

ေကာင်းကင်သိ့ေဆာင်ယြခင်းကိ ခံ ေတာ်မေသာအချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့
တ က

အံ့ ေသာငှ ါ သေဘာထားေတာ်မ၏။

၅၂ ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ တမန်ေတာ်တိ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မသြဖင့်၊ သတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်၏အဘိ ့ကိ ြပင်ဆင် ြခင်းငှ ါသွ ား၍
ှ မာရိ ွာတ ွာသိ ့ဝင် က၏။

၅၃ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့သွားအံ့ ေသာ

အြခင်းအရာကိ ထိ ွာသားတိ ့သည် ေထာက်၍ လက်မခံ က။
တပည့်ေတာ်ယာကပ်၊
အက ်ပ်တိ့သည်

ေယာဟန်တိ့သည်ြမင်လ င်၊
ေကာင်းကင်မှမီ းကျေစ၍

၅၄ ထိ အေ ကာင်းကိ

သခင်၊

ဧလိ ယ ပသကဲ့ သိ ့

ထိ သတိ ့ကိ

ေလာင်းေစြခင်းငှ ါ

အလိ ှ ိ ေတာ်မသေလာဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၅၅ ေယ သည် လှ ည့် ကည့်၍၊ သင်တိ့သည်
ကိ ယ်စိတ်သေဘာကိ ကိ ယ်မသိ က၊ လသားသည်လတိ ့၏ အသက်ကိ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ
ကလာသည်မဟတ်။ ကယ်တင်အ့ံ ေသာငှ ါ ကလာသည်ဟ ဆံ းမေတာ်မ ပီ းမှ၊
အြခားေသာ ွာသိ ့ ကေတာ်မ၏။

၅၇

လမ်း၌သွ ား ကစဥ်

လတဦ းက၊

၅၆

သခင်

ကိ ယ်ေတာ် ကေတာ်မရာအရပ်ရပ်သိ့ အက ်ပ်လိက်ပါမည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။

၅၈

ေယ ကလည်း၊ ေြမေခွ းသည်ေြမတွ င်း ှ ိ ၏။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာ ငှ က်သည်
နားေနရာ အရပ် ှ ိ ၏ လသားမကား ေခါင်းချရာမ မ ှ ိ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅၉ အြခားေသာသကိ ၊
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ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ဟ

မိ န့်ေတာ်မလ င်၊

ထိ သက၊

သခင်၊

အက ်ပ်အဘကိ

ေ ှ ့ဦးစွ ာသွ ား၍ သ ဂဟ်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေလေသာ်၊ ၆၀ ေယ က၊
လေသတိ ့သည် မိ မိလေသတိ ့ကိ သ ဂဟ်ပါေလေစ။ သင်မကားသွ ား၍ ဘရားသခင့် ိင်ငံ
ေတာ်၏အေ ကာင်းကိ ေဟာေြပာေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆၁ အြခားေသာသကလည်း၊ သခင်၊
ကိ ယ်ေတာ်ေနာက်သိ့ အက ်ပ်လိက်ပါမည်။ သိ ေ
့ သာ်လည်း အက ်ပ်အိမ်၌ ှ ိ ရစ်ေသာသတိ ့ကိ
အရင်သွား၍

အခွ င့ ်ပန်ပါရေစဟ

ေလ ာက်လ င်၊

၆၂

ေယ က၊

ထွ န်ကိင်းကိ

ကိ င်လျက်ေနာက်သိ့ လှ ည့်၍ ကည့်ေသာသမည်သည်ကား၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့်
မထိ က်မတန်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ထိေနာက်မှ
ခန့်ထားေတာ်မ၍၊

သခင်ဘရားသည်
ကိ ယ်

အြခားေသာတပည့်ေတာ်

တိ င် ကေလအံ့ ေသာ

ှ စ်ေယာက်စီ ှ စ်ေယာက်စီ ေစလတ်ေတာ်မ၏။
စပါးရိ တ်စရာများစွ ာ ှ ိ ၏။

ခနစ်ကျိပ်တိ့ကိ

မိ ့ ွာအရပ်ရပ်တိ့သိ့

ေ ှ ေတာ်
့
၌

၂ သတိ ့အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ရိ တ်ေသာသတိ ့သည်နည်း က၏။

ထိ

ေ ကာင့်

လပ်ေဆာင်ေသာသတိ ့ကိ စပါးရိ တ်ေစြခင်းငှ ါ စပါး ှ င် ေစလတ်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း
ဆေတာင်း ကေလာ့။ ၃ သင်တိ့သွားေလသည်အရာမှာ၊ ေတာေခွ းစထဲ သိ့ သိ းသငယ်တိ့ကိ
ေစလတ်သကဲ့ သိ ့ သင်တိ့ကိ ငါေစ လတ်၏။ ၄ ေငွ အိတ်၊ လွ ယ်အိတ်၊ ေြခနင်းတိ ့ကိ
မေဆာင် က ှ င့်။ လမ်း၌သွ ားစဥ်တွင် အဘယ်သကိ မ

တ်မ ဆက် က ှ င့်။

၅

မည်သည့်အိ မ်သိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ ဤအိ မ်၌ မဂလာြဖစ်ပါေစေသာဟ ေ ှ ့ဦးစွ ာေြပာ ကေလာ့။
၆ ထိ အိမ်၌မဂလာသား ှ ိ လ င်၊ သင်တိ့ မက်ေသာ မဂလာသည်တည်လိမ့ ်မည်။ ၇ သိ ့မဟတ်

သင်တိ့ထံသိ ့ ြပန်လာလိ မ့ ်မည်။ ထိ အိမ်ေန၍ အစားအေသာက်စီရင်ရာကိ စားေသာက် က
ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ လပ်ေဆာင်ေသာသသည် အခကိ ခံထိ က်ေပ၏။ တအိ မ်မှ
တအိ မ်သိ့လှည့်လည်၍ မ သွ ား က ှ င့်။ ၈ အ ကင် မိ သ
့ ိ ့သင်တိ့ဝင်၍ မိ သ
့ ားတိ ့သည်လက်ခံ၏။
ထိ မိ ့၌သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာထည့်သမ ကိ စား က

ေလာ့။ ၉ လနာများကိ ချမ်းသာေပး ကေလာ့။

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် သင်တိ့၌ တည်ေထာင်ေသာ အချိန်နီး ပီ ဟ သတိ ့အား
ေဟာေြပာ ကေလာ့။ ၁၀ အ ကင် မိ သ
့ ိ ့ ဝင်၍ မိ သ
့ ားတိ ့သည် လက်မခံ အံ့ ၊ ထိ မိ ၏
့ လမ်းသိ ့
ထွ က် ပီ းလ င်၊ ငါတိ ့၌ကပ်ေသာ သင်တိ့ မိ ၏
့ ေြမမန့်ကိ ငါတိ ့ခါလိ က်၏။ ၁၁ သိ ့ေသာ်လည်း
ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်
သတိ ့အားေြပာ ကေလာ့။

သင်တိ့၏အနီးသိ ့ေရာက်ေ ကာင်းကိ

၁၂ ငါဆိ သည်ကား၊

သိ မှတ် ကဟ

ေနာက်ဆံ းေသာေန့၌ ထိ မိ သ
့ ည်

ေသာဒံ မိ ထ
့ က်သာ၍ခံ ရလတံ့ ။ ၁၃ အိ ေခါရာဇိ န် မိ ၊့ သင်သည်အမဂလာ ှ ိ ၏။ အိ ဇက်ဇဲဒ မိ ၊့
သင်သည်အမဂလာ ှ ိ ၏။ အေ ကာင်း မကား၊ သင်တိ့တွင် ေြပေသာတန်ခိးကိ တ မိ ့ ှ င့်
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ဇိ ဒန် မိ တ
့ ိ ့တွင် ြပဘးလ င်၊ ထိ မိ တ
့ ိ ့သည် ေ ှ းကာလ၌ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်၍၊
ြပာထဲ မှထိ င်လျက် ေနာင်တရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ တရားဆံ းြဖတ်ေတာ်မေသာအခါ သင်တိ့သည်
တ မိ ့ ှ င့် ဇိ ဒန် မိ ထ
့ က်သာ၍ ခံ ရ ကလတံ့ ။

၁၅ အိ ကေပရေနာင် မိ ၊့

သင်သည်

မိ ဃ်းေကာင်းကင်တိင်ေအာင် ေြမာက်စားြခင်းကိ ခံ ရေသာ်လည်း၊ မရဏ ိင်ငံတိ င်ေအာင်
ှ ိမ့ ်ချြခင်းကိ ခံ ရလတံ့ ။ (Hadēs g86) ၁၆ သင်တိ့၏စကားကိ နားေထာင်ေသာသသည်
ငါ့စကားကိ နားေထာင်၏။ သင်တိ့ကိ ပယ်ေသာသသည် ငါ့ကိပယ်၏။ ငါ့ကိပယ်ေသာသသည်
ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ ပယ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိ ခနစ်ကျိပ်ေသာ
တပည့်ေတာ်တိ့သည် ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့် ြပန်လာ၍၊ သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ နာမအားြဖင့်
အက ်ပ်တိ့သည် နတ်ဆိးကိ ပင်

ိင်ပါသည်ဟ ေလ ာက် က၏။ ၁၈ ေယ ကလည်း၊

စာတန်သည် လ ပ်စစ်ကဲ့သိ ့ ေကာင်းကင်မှကျသည်ကိ ငါြမင် ပီ ။ ၁၉ သင်တိ့သည် ေ မ၊
ကင်း မီ းေကာက်တိ့ကိ ိင်ရေသာအခွ င့ ် ှ င့် ရန်သများကိ ိင်ရေသာ အခွ င့ ်တန်ခိးကိ ငါေပး၏။
သင်တိ့ကိ အဘယ်ေဘးမ မ ှ ဥ်းဆဲ ရ။ ၂၀ သိ ့ေသာ်လည်း နတ်ဆိးကိ ိင်ရေသာေ ကာင့်သာ
ဝမ်းေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့်၊ သင်တိ့၏ နာမည်များ သည် ေကာင်းကင်စာရင်း၌ ဝင်သည်ကိ
ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ထိ အခါေယ သည် ဝမ်းေြမာက်ေတာ်မြခင်း
စိ တ် ှ ိ သြဖင့်၊ ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ းကိ အစိ းရေတာ်မ ေသာအဘ၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ပညာအလိ မာ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာသတိ ့အား ဤအရာများကိ ထိ မ်ဝှက်ကွယ်ထား လျက်
သငယ်တိ့အားေဘာ်ြပေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊
ထိ သိ့အလိ ေတာ်

ှ ိ ေသာေ ကာင့်

ေကျးဇးေတာ်ကိ

မှန်ပါ၏။

အဘ။

အက ်ပ်ချီးမွ မ်းပါ၏။

၂၂

ငါ့ခမည်းေတာ်သည်

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ ငါ၌အပ်ေတာ်မ ပီ ။ သားေတာ်ကား အဘယ်သြဖစ် သည်ကိ
ခမည်းေတာ်မှတပါးအဘယ်သမ မသိ ။ ခမည်းေတာ်ကားအဘယ်သြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ၊
သားေတာ် ှ င့် သားေတာ်သည် လင်းေစလိ ေသာသမှတပါး အဘယ်သမ

မသိ ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိ အခါတပည့်ေတာ်တိ့ကိလှည့် ကည့်၍၊ ယခြမင်သမ ေသာအရာတိ ့ကိ
သင်တိ့ြမင်ေသာေ ကာင့် သင် တိ ့မျက်စိသည် မဂလာ ှ ိ ၏။
သင်တိ့ြမင်ရေသာအရာတိ ့ကိ ပေရာဖက်များ ှ င့်
အလိ ှ ိ ေသာ်လည်း

မြမင်ရ က။

အလိ ှ ိ ေသာ်လည်း မ ကားရ က
တရံ ေရာအခါ

သင်တိ့

၂၄ ငါဆိ သည်ကား၊

ှ င်ဘရင်များတိ ့သည်

ကားရေသာအရာတိ ့ကိ

ြမင်ြခင်းငှ ါ
ကားြခင်းငှ ါ

ဟ တပည့်ေတာ်တိ့အားသာ မိ န့်ေတာ်မ၏။

ကျမ်းတတ်တေယာက်သည်ထ၍၊

အ ှ င်ဘရား၊

၂၅

ထာဝရအသက်ကိ

အေမွ ခံရအံ့ ေသာငှ ါ အက ်ပ်သည် အဘယ်အမကိ ပရပါမည်နည်းဟ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှ ါ ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ (aiōnios g166) ၂၆ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ပညတိ ကျမ်း၌
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အဘယ်သိ့လာသနည်း။ သင်သည်အဘယ်သိ့ ဘတ်သနည်းဟ ေမး ေတာ်မလ င်၊ ၂၇
ထိ သက၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့ ၊ အစွ မ်းသတိ ှ ိ သမ ၊
ဥာဏ် ှ ိ သမ ှ င့် ချစ်ေလာ့။ ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသကိ ကိ ယ် ှ င့်အမ ချစ်ေလာ့ဟ
ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။

၂၈

ကိ ယ်ေတာ်ကလည်၊

သင်၏စကားသည်

မှန်ေပ၏။

ထိ သိ့ ပလ င် အသက်ကိရမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ထိ သကလည်၊ အဘယ်သသည်
အက ်ပ် ှ င့်

စပ်ဆိင်ေသာသြဖစ်ပါသနည်းဟ

မိ မိအြပစ်မ ှ ိ ဟန်

လိ ေသာစိ တ် ှ င့်

ေယ ကိ ေလ ာက်ြပန်ေသာ်။

၃၀ ေယ က၊ လတေယာက်သည်

ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ

ေယရိ ေခါ မိ သ
့ ိ ့သွားရာတွ င်

ထားြပ ှ င့်ေတွ ့ ကံ ေလ

ထားြပတိ ့သည်

၏။

ထိ သ၏အဝတ်ကိခ တ်၍ နာကျင်စွာ ိ က်နက် ပီ းမှ ေသလမတတ် ှ ိ ေသာအခါ ပစ်ထား၍
သွ ား က၏။

၃၁ ထိ လမ်းသိ ့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တေယာက်သည် အမှတ်တမဲ့ သွ ား၍

ထိ လနာကိ ြမင်လ င် လဲ ေ ှ ာင်၍ သွ ား ေလ၏။ ၃၂ ထိ နည်းတ ေလဝိ လတေယာက်သည်
ထိ အရပ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ လာ၍ ကည့်ြမင်လ င် လွဲ ေ ှ ာင်၍ သွ ားေလ၏။ ၃၃ ှ မာရိ
လတေယာက်သည် ခရီ းသွ ားရာတွ င် ထိ လနာ ှ ိ ရာသိ ့ေရာက်၍ ြမင်ေသာအခါ၊ က ဏာစိ တ်
ှ ိ သည် ှ င့်၊

၃၄

ချဥ်းကပ်၍

သ၏အနာများကိ

ဆီ ှ င့်စပျစ်ရည်ထည့်လျက်

အဝတ် ှ င့်စည်း ပီ းလ င်၊ မိ မိတိရ စာန် ေပ မှာ တင်၍ စရပ်တခသိ ့ ေဆာင်သွား ပစေလ၏။ ၃၅
နက်ြဖန်ေန့၌ ထွ က်သွားေသာအခါ၊ ေဒနာရိ ှ စ်ြပားကိ ထတ်၍ စရပ် ှ င်အား ေပးလျက်၊
ဤသကိ

ကည့် ပစပါ။

ကန်သမ ကိ ငါြပန်လာေသာအခါ

သင်သည်အဘယ်သိ့ထင်သနည်း။

ဆပ်ေပးမည်ဟဆိ ၏။

၃၆ ထိ သသံ းေယာက်တိ့တွင်

အဘယ်သသည်

ထားြပလက်သိေ
့ ရာက်ေသာသ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသြဖစ် သနည်းဟ ြပန်၍ေမးေတာ်မလ င်၊ ၃၇
ကျမ်းတတ်ကလည်၊ လနာကိ သနားေသာသသည် စပ်ဆိင်ေသာသြဖစ်ပါ၏ဟေလ ာက်ေသာ်
ေယ

က၊ သင်သည်သွား၍ ထိ နည်းတ ပေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၈ ေယ သည်

တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့် ခရီ းသွ ား ကစဥ် ွာတ ွာသိ ့ဝင်ေသာ်၊ မာသအမည် ှ ိ ေသာ မိ န်းမတဦ း
သည် မိ မိအိမ်၌ ကိ ယ်ေတာ်ကိဧည့်ခံ ေလ၏။

၃၉ ထိ မိန်းမ၌ မာရိ အမည် ှ ိ ေသာ

ညီ မတေယာက် ှ ိ ၏။ ထိ မာရိ သည် ေယ ၏ေြခေတာ်ရင်း၌ ထိ င်၍ စကားေတာ်ကိ
နားေထာင်လျက်ေန၏။ ၄၀ မာသမကား၊ လပ်ေက းြခင်းအမများ၌ စိ တ်ပပန်ြခင်း ှ ိ သြဖင့်
အထံ ေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊

သခင်၊

အက န်မ၏ညီ မသည်၊

က န်မတေယာက်တည်း

လပ်ေက းေစြခင်းငှ ါ က န်မပစ်ထားသည်အရာကိ လျစ်လျူေသာ စိ တ် ှ ိ ေတာ်မသေလာ။
သသည် က န်မကိ ကညီ မည့်အေ ကာင်း အမိ န့်ေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၄၁ ေယ က၊
မာသ၊ မာသ၊ သင်သည် များစွ ာေသာအမတိ ့၌ စိ းရိ မ်၍ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ခံ ရ၏။ လိ ေသာ
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အရာတခတည်း ှ ိ ၏။

၄၂ မာရိ မကား၊ ေကာင်းေသာအဘိ ့ကိ ေ ွးယ ပီ ။ ထိ အဘိ ့ကိ

အဘယ်သမ မ တ်မယရာဟ မိ န့်ေတာ်မ ၏။

၁၁ တရံ ေရာအခါ ကိယ်ေတာ်သည် တစံ တခေသာအရပ်တွင် ဆေတာင်းေတာ်မ ပီးလ င်၊
တပည့်ေတာ် တ ေယာက်က၊ သခင်၊ ဆေတာင်းေစြခင်းငှ ါ ေယာဟန်သည်မိမိတပည့်တိ ့အား
နည်းေပးသကဲ့ သိ ့ အက ်ပ်တိ့အား နည်းေပးေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၂ ကိ ယ်ေတာ်က၊
သင်တိ့သည်ဆေတာင်းလ င်

မက်ဆိရမည်မှာ၊

ေကာင်းကင်ဘံ ၌

ှ ိ ေတာ်မေသာ

အက ်ပ်တိ့အဘ၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ နာမေတာ်အား ိ ေသေလးြမတ်ြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။ ိင်ငံေတာ်
တည်ေထာင် ပါေစေသာ။ ၃ အလိ ေတာ်သည် ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ြပည့်စံ သကဲ့ သိ ့ ေြမ ကီ းေပ မှာ
ြပည့်စံ ပါေစေသာ။ အသက်ေမွ း ေလာက်ေသာအစာကိ

အက ်ပ်တိ့အား ေန့ရက်

အစဥ်အတိ င်း ေပးသနားေတာ်မပါ။ ၄ အက ်ပ်တိ့ကိ ြပစ်မှားေသာသ ှ ိ သမ တိ ့၏ အြပစ်ကိ
အက ်ပ်သည်လတ်ေသာေ ကာင့်၊
အြပစ်ေသွ းေဆာင်ရာသိ ့

အက ်ပ်

မလိ က်မပါေစဘဲ ၊

တိ ့၏အြပစ်များကိ

လတ်ေတာ်မပါ။

မေကာင်းေသာအမအရာ

မှလည်း

ကယ် တ်ေတာ်မပါဟ ဆေတာင်း ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊
သင်တိ့တွင် တစံ တေယာက်ေသာသ၌ အေဆွ ခင်ပွန်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ သန်း ေခါင်အချိန်တွင်
ထိ အေဆွ ခင်ပွန်း၏ အိ မ်သိ့သွား ပီ းလ င်၊ အေဆွ ၊ ၆ အက ်ပ်အဆွ ခင်ပွန်းတေယာက်သည်
ခရီ းမှလာ၍ အက ်ပ်ထံသိ ့ေရာက်ပါ ပီ ။ သ့ကိ ေက းစရာ မ ှ ိ ေသာေ ကာင့် မန့်သံ းလံ းေချး ှ င့်
ပါဟဆိ ေသာ်၊

၇ အိ မ် ှ င်ကလည်း၊

ငါ့ကိမေ ှ ာင့် ှ က် ှ င့်။ တံ ခါးပိ တ်လျက် ှ ိ ၏။

ငါ့သားသမီ းတိ ့သည် ငါ ှ င့်အိ ပ်လျက် ှ ိ က၏။ ငါထ၍ သင့်အားမေပး ိင်ဟ အိ မ်ထဲက
ြပန်ေြပာသည်အရာမှာ၊ ၈ ငါဆိ သည်ကား၊ အေဆွ ခင်ပွန်းြဖစ်သည်ကိေထာက်၍ မထ၊
မေပးေသာ်လည်း၊
ေပးလိ မ့ ်မည်။
ှ ာ ကေလာ့။

အားမေလျာ့ဘဲ
၉

ေတာင်း၍ေနေသာေ ကာင့်

တဖန်ငါဆိ သည်ကား၊

ေတာင်း ကေလာ့။

ထ၍လိ ချင်သမ ကိ
ေတာင်းလ င်ရမည်။

ှ ာလ င်ေတွ ့မည်။ တံ ခါး ကိ ေခါက် ကေလာ့၊ ေခါက်လ င်ဖွင့ ်မည်။

၁၀

ေတာင်းေသာသမည်သည်ကားရ၏။ ှ ာေသာသလည်းေတွ ့၏။ ေခါက်ေသာသအားလည်း
တံ ခါးကိ ဖွ င့ ်၏။ ၁၁ သင်တိ့တွင် အဘြဖစ်ေသာသ၌ သားသည် မန့်ကိေတာင်းလ င်
အဘသည်ေကျာက်ကိေပးမည်ေလာ့။ ငါးကိ ေတာင်းလ င် ငါးအစား၌ ေ မကိ ေပးမည်ေလာ့။
၁၂

ဥကိ ေတာင်းလ င်

ကင်း မီ းေကာက်ကိ

ေပးမည်ေလာ။

၁၃

သင်တိ့သည်

အဆိ းြဖစ်လျက်ပင် ကိ ယ်သားတိ ့အား ေကာင်းေသာအရာကိ ေပးတတ်လ င်၊ ထိ မ မက
ေကာင်းကင်ဘံ ၌

ှ ိ ေတာ်မေသာ

သင်တိ့အဘသည်

ဆေတာင်းေသာသတိ ့အား

သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ သာ၍ ေပးေတာ်မမည် မဟတ်ေလာဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄

လကာ

1672

တရံ ေရာအခါ စကားအေသာနတ်ဆိးကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၍၊ နတ်ဆိးထွ က်သည်ေနာက်
အေသာသ သည် စကားေြပာ၏။ အစအေဝးတိ ့သည်လည်း အံ့ သ က၏။ ၁၅ အချို ့တိ့က
ဤသသည် နတ်ဆိးမင်း ေဗလေဇဗလကိ အမှီ ပ၍ နတ်ဆိးတိ ့ကိ ှ င်ထတ်သည်ဟ ဆိ က၏။
၁၆

အချို ့တိ့သည်လည်း၊

စံ စမ်းေ ှ ာက်ယှက်ြခင်းငှ ါ

နိမိတ်လကဏာကိ ေတာင်း က၏။

မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကြဖစ်ေသာ

၁၇ ထိ သတိ ့၏စိ တ်ကိ သိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

တိ င်း ိင်ငံမည်သည်ကား၊ မိ မိ ှ င့်မသင့်မတင့် ကွဲ ြပားလ င် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက်လိမ့ ်မည်၊
အိ မ်မည်သည်ကား၊ မိ မိ ှ င့်မသင့်မတင့် ကွဲ ြပားလ င်လဲလိမ့ ်မည်။ ၁၈ ငါသည် ေဗလေဇဗလကိ
အမှီ ပ၍ နတ်ဆိးတိ ့ကိ ှ င်ထတ်သည်ဟ သင်တိ့ဆိသည်အတိ င်း၊ စာတန် သည် မိ မိ ှ င့်
မသင်မတင့်ကွဲ ြပားလ င်
ငါသည်

သ၏ ိင်ငံသည်

ေဗလေဇဗလကိ

အမှီ ပ၍

အဘယ်သိ့တည် ိင်မည်နည်း။
နတ်ဆိးတိ ့ကိ

၁၉

ှ င်ထတ်သည်မှန်လ င်၊

သင်တိ့၏သားတိ ့သည် အဘယ်သကိ အမှီ ပ၍ ှ င်ထတ် ကသနည်း။ထိ ေ ကာင့် သတိ ့သည်
သင်တိ့အားတရားစီ ရင်ေသာသြဖစ် က

လိ မ့ ်မည်။

၂၀ ငါသည်

ဘရားသခင်၏

လက် ိ းေတာ်အားြဖင့် နတ်ဆိးတိ ့ကိ ှ င်ထတ်သည်မှန်လ င်၊ အကယ်စင်စစ် သင်တိ့၌
ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်တည်ချိန် ေရာက်ေလ ပီ ။ ၂၁ သရဲ သည် လက်နက်စံ ှ င့် မိ မိအိမ်ဦး၌
ေစာင့်ေနစဥ်အခါ သ၏ဥစာသည် လံ ခံ စွ ာ ှ ိ ၏။ ၂၂ သ့ထက် တတ်စွမ်း ိင်ေသာသသည်လာ၍
သ့ကိေအာင် ပီ းမှ၊ သကိ းစားေသာ လက်နက်စံ ကိ သိ မ်း ယ၍ ဥစာပရိ ကံများကိ
ခွဲ ေဝလိ မ့ ်မည်။

၂၃ ငါ့ဘက်၌ မေနေသာသသည်

မစမသိ မ်းေသာသသည်

ကဲ ြဖန့်ေသာသ

ြဖစ်၏။

ငါ့ရန်ဘက်ြဖစ်၏။ ငါ ှ င့်အတ
၂၄

ညစ်

းေသာနတ်သည်

လထဲ ကထွ က်လ င်၊ ေြခာက်ကပ်ေသာအရပ်တိ့၌လည်၍ ငိ မ်သက်ြခင်းကိ ှ ာတတ်၏။
မေတွ ့လ င်၊ ငါသည်ထွက်ခဲ့ေသာ ေန မဲ အိမ်သိ့ြပန်ရဦ းမည်ဟဆိ ၍၊ ၂၅ ေရာက်ေသာအခါ၊
ထိ အိမ်သည် သတ်သင်ြပင်ဆင်လျက် ှ ိ သည်ကိ ေတွ ့ေသာ်၊
ညစ်

၂၆ မိ မိထက်သာ၍

းေသာနတ်ဆိးခနစ်ေယာက်ကိ ေခ ပီ းလ င် ထိ လထဲ သိ့ဝင်၍ ေန က၏၊ ထိ

လ၏ေနာက်ြဖစ်ဟန်သည် ေ ှ ့ြဖစ်ဟန်ထက်သာ၍ ဆိ းသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၇

ထိ သိ့မိန့်ေတာ်မစဥ်တွင် မိ န်းမတေယာက်သည် လအစအေဝးထဲ ကေခ ၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
လွ ယ်ေသာ ဝမ်း ှ င့် စိ ့ေတာ်မေသာသားြမတ်သည် မဂလာ ှ ိ ပါ၏ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၂၈
ကိ ယ်ေတာ်က၊ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ နာ၍ကျင့်ေစာင့်ေသာသသည်
ြမတ်စွာ

ေသာ

မဂလာ ှ ိ သည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၉

လအစအေဝးတိ ့သည်

ထထပ်လျက် ှ ိ ကေသာအခါ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ဤလမျိုးသည် ဆိ းညစ်ေသာအမျိုး ြဖစ်၏။
နိမိတ်လကဏာကိ

လကာ

ေတာင်းသည်မှာ

ပေရာဖက်ေယာန၏

နိမိတ်လကာမှတပါး
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အဘယ်လကဏာကိ မ

သတိ ့အားမြပရာ။

နိမိတ်လကဏာြဖစ်သကဲ့ သိ ့

လသားသည်

တရားဆံ းြဖတ်ေတာ်မေသာအခါ
ဤလမျိုးတဘက်၌ထ၍

၃၀ ေယာနသည် နိေနေဝ မိ သ
့ ားတိ ့အား

ဤလမျိုးအား

ေတာင်ြပည်ကိ

အ ံ းခံ ေစလတံ့ ။

ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၃၁

အစိ းရေသာမိ ဖရားသည်

အေ ကာင်းမကား။

ထိ မိဖရားသည်

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ း၏ ပညာစကားကိ နားေထာင်ြခင်းငှ ါ ေြမ ကီ းစွ န်းမှလာ၏။ ဤအရပ်၌ကား၊
ေ ှ ာလမန်ထက်သာ၍ ကီ းြမတ်ေသာသ ှ ိ ၏။

၃၂ တရားဆံ းြဖတ်ေတာ်မေသာအခါ

နိေနေဝ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ဤလမျိုးတဘက်၌ထ၍ အ ံ းခံ ေစလတံ့ ။ အေ ကာင်းမကား၊
ထိ သတိ ့သည် ေယာန ေဟာေြပာေသာ စကားေ ကာင့် ေနာင်တရ က၏။ ၃၃ ဤအရပ်၌ကား
ေယာနထက်သာ၍

ကီ းြမတ်ေသာသ ှ ိ ၏။ ဆီ မီးထွ န်း၍ ကွ ယ်ရာ၌ဖံ းထားေလ့မ ှ ိ ။

ေတာင်းဇလားေအာက်၌လည်း ထားေလ့မ ှ ိ ။ ဝင်လာေသာသသည် အလင်းကိ ရေစြခင်းငှ ါ
ဆီ မီးခံ အေပ မှာ တင်ထားေလ့ ှ ိ ၏။ ၃၄ ကိ ယ်၏ဆီ မီးကား၊ မျက်စိတည်း။ ထိ ေ ကာင့်
မျက်စိ ကည်လင်ေသာအခါ
တကိ ယ်လံ းမိ က်လိမ့ ်မည်။
သတိ ပေလာ့။

တကိ ယ်လံ းလင်းလိ မ့ ်မည်။

မျက်စိေြမး ှ က်ေသာအခါ

၃၅ ကိ ယ်၌ ှ ိ ေသာအလင်းကိ ေမှာင်မိက်မြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ

၃၆ အဂ ါတခမ မမိ က်ဘဲ တကိ ယ်လံ းလင်းလ င်၊ ဆီ မီး၏အေရာင် ှ င့်

လင်းေစသကဲ့ သိ ့ လံ းလံ းလင်းလျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၇ ထိ သိ့မိန့်ေတာ်မစဥ်တွင်
ဖရိ ှ ဲ တေယာက်သည် အစာကိ သံ းေဆာင်ေတာ်မေစြခင်းငှ ါ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေခ ပင့်လ င်၊
သ၏အိ မ်သိ့ က၍ စားပွဲ ၌ ေလျာင်းေတာ်မ၏။

၃၈ အစာကိ မစားမှီ ေဆးြခင်းကိ

ပေတာ်မမသည်ကိ ဖာရိ ှ ဲ သည်ြမင်လ င် အံ့ သေလ၏။

၃၉ သခင်ဘရားကလည်း၊

ဖာရိ ှ ဲ ြဖစ်ေသာ သင်တိ့သည် ဖလား၊ လင်ပန်းကိ အြပင်၌ ေဆးေ ကာ က၏။ အတွ င်း၌ကား
လယြခင်း၊ ဆိ းညစ်ြခင်း ှ င့် ြပည့်လျက် ှ ိ ၏။ ၄၀ လမိ က်တိ့၊ အြပင်ကိ ဖန်ဆင်းေသာသသည်
အတွ င်းကိ လည်း ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ၄၁ သာ၍ေကာင်းေသာနည်းမကား၊
တတ် ိင်သမ အတိ င်း

ဆင်းရဲ သားတိ ့အား

စွ န့် ကဲ ကေလာ့။

သိ ့ ပလ င်

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့သည် သင်တိ့အားသန့် ှ င်း ကလိ မ့ ်။ ၄၂ ဖာရိ ှ ဲ တိ့၊ သင်တိ့သည်
အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ပင်စိမ်း ွက်၊ လျူ ွက်မျိုးမှစ၍ ြမက်ပင် အမျိုးမျိုးကိ
ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ လ ကသည်တွင်၊ တရားသြဖင့်စီ ရင်ြခင်း၊ ဘရားသခင်ကိချစ်ြခင်းအမကိ ကား
လှ ပ်၍ ထား က၏။ အရင်ဆိေသာအရာတိ ့ကိ မလှ ပ်မထား၊ ေနာက်ဆိေသာအရာတိ ့ကိ
ကျင့်ရမည်။ ၄၃ ဖာရိ ှ ဲ တိ့၊ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ တရားစရပ်၌
ြမင့်ြမတ်ေသာေနရာ ထိ င် ရာကိ ၎င်း၊ ေဈး၌ ိ ေသစွ ာ တ်ဆက်ြခင်းကိ ၎င်း ှ စ်သက် က၏။ ၄၄
သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ မထင် ှ ားေသာ သချုင်းတွ င်း ှ င့်တ က၏။
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ထိ တွင်းအေပ မှာ

သွ ားလာေသာသတိ ့သည်

မိ န့်ေတာ်မ၏။

သချုင်းတွ င်း ှ ိ မှန်းကိ မ

၄၅ ကျမ်းတတ်တေယာက်ကလည်း၊

မသိ ကဟ

အ ှ င်ဘရား ထိ သိ့ဆိလ င်

အက ်ပ်တိ့ကိပင် ကဲ့ ရဲ ့အြပစ်တင်ေတာ်မ ၏ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊

၄၆ ကျမ်းတတ်တိ့၊

သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ထမ်းခဲ ေသာ ဝန်ကိသတပါး အေပ မှာ
တင်တတ်၏။

၄၇ ကိ ယ်လက်ဖျား ှ င့်မ မတိ ့ က။ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။

အေ ကာင်းမကား၊

ပေရာဖက်တိ့၏

သချုင်းများကိ တည်လပ်၍၊

သင်တိ့၏

ဘိ းေဘးများသည် သတိ ့ကိသတ် က၏။ ၄၈ အကယ်စင်စစ် သင်တိ့သည် ဘိ းေဘးတိ ့၏
အ ပအမကိ လက်ခံ က၏။

ဘိ းေဘးတိ ့သည်

ပေရာဖက်

သင်တိ့မကား၊ သချုင်းတိ ့ကိ တည်လပ် က၏။

များကိ

၄၉ ထိ ေ ကာင့်၊

သတ် က ပီ ။
ဘရားသခင်၏

ဥာဏ်စီရင်ေတာ်မသည်ကား၊ ပေရာဖက်၊ တမန်ေတာ်တိ့ကိ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ငါေစလတ်မည်။
သတိ ့သည် ထိ ပရာဖက်၊ တမန်ေတာ်အချို ့တိ့ကိ
သတ် က

လိ မ့ ်မည်။

ှ ဥ်းဆဲ ကလိ မ့ ်မည်။ အချို ့တိ့ကိ

၅၀ ထိ ေ ကာင့်၊ အာေဗလ၏ အေသွ းမှစ၍၊ ယဇ် ပလင် ှ င့်

အိ မ်ေတာ်၏အ ကား၌ သတ်ခဲ့ ပီ းေသာ ဇာခရိ ၏အေသွ းတိ င်ေအာင် ကမာဦ းမှစ၍
သွ န်း ပီ းေသာ

ပေရာဖက်အေပါင်းတိ ့၏အေသွ းေ ကာင့်

ယခြဖစ်ေသာ

လတိ ့သည်

စစ်ေ ကာြခင်းကိ ခံ ရ ကမည်။

၅၁ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ယခြဖစ်ေသာလတိ ့သည်

ထိ စစ်ေ ကာြခင်းကိ ခံရ ကမည်။

၅၂ ကျမ်းတတ်တိ့၊ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။

အေ ကာင်းမကား၊ ပညာဖွ င့ ်ေသာ ေသာ့ကိ သိ မ်းထား

က ပီ ။ မိ မိတိ့လည်းမဝင်၊

ဝင်လိေသာသတိ ့ကိလည်း ဆီ းတား ကသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅၃ ထိ သိ့ ပရိ တ်သတ်တိ့အား
မိ န့်ေတာ်မစဥ်တွင် ကျမ်း ပဆရာ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်၌အြပစ် တင်ခွင့ ်ကိ
ရမည်အေ ကာင်း၊

၅၄ ေချာင်းေြမာင်းလျက် စကားေတာ်ကိဘမ်းြခင်းငှ ါ

ှ ာ ကံ လျက်၊

ကျပ်ကျပ်တိက်တွန်း၍ အရာရာတိ ့၌ ေမးစစ် က၏။

၁၂ ထိအခါ အတိင်းမသိများစွာေသာ လတိ့သည်စေဝး၍ အချင်းချင်း နင်းမိမတတ်
ေန ကသည် ှ ိ ေသာ်၊

ေယ သည်

တပည့်ေတာ်တိ့အား

မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

လ ို ့ဝှက်ြခင်းတည်းဟေသာ ဖာရိ ှ ဲ တိ့၏ တေဆးကိ ေ ှ ့ဦးစွ ာ ကဥ်ေ ှ ာင် ကေလာ့။ ၂
ဖံ းထားလျက် ှ ိ သမ တိ ့သည်
ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။

ပွ င့ ်လိ မ့ ်မည်။
၃

ေမှာင်မိက်၌

ဆိ တ်ကွယ်ရာ၌

ှ ိ သမ တိ ့သည်လည်း

သင်တိ့ေြပာသမ ေသာအရာများကိ

သတပါးတိ ့သည်အလင်း၌ နား ကား ကလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့သည် အခန်းထဲ မှာ နားအပါး၌
ေြပာေသာအရာများကိ အိ မ်မိးေပ မှာ ဟစ်ေ ကာ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၄ ငါ့အေဆွ တိ့၊ သင်တိ့အား
ငါဆိ သည်ကား၊ ကိ ယ်ခ ာကိ သတ်၍ ေနာက်တဖန် အလ င်းမ ပ ိင်ေသာ သတိ ့ကိ
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မေ ကာက် က ှ င့်။ ၅ အဘယ်သကိ ေ ကာက်ရမည်နည်းဟမကား၊ ကိ ယ်ခ ာကိ သတ် ပီ းမှ
ငရဲ ထဲသိ့

ချ ိင်ေသာသကိ

ေ ကာက် ကေလာ့။

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

ထိ သကိ

ေ ကာက် ကေလာ့။ (Geenna g1067) ၆ စာငှ က်ငါးေကာင်ကိ အဿရိ ှ စ်ြပားအဘိ း ှ င့်
ဝယ်ရသည်မဟတ်ေလာ။ ထိ စာငှ က်တေကာင်ကိမ ဘရားသခင်ေမ့ေလျာ့ေတာ်မမ။ ၇
သင်တိ့ ဆံ ပင်သည်လည်း အကန်အစင် ေရတွ က်လျက် ှ ိ ၏။ ထိ ေ ကာင့် မေ ကာက် က ှ င့်။
သင်တိ့

သည်

စာငှ က်အများတိ ့ထက်သာ၍

ြမတ် က၏။

၈

ငါဆိ သည်ကား၊

အ ကင်သသည် လတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါ့ကိဝန်ခံအံ့ ။ ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ေ ှ ့ မှာ
လသားသည် ထိ သကိ ဝန်ခံမည်။

၉ အ ကင်သသည် လတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာငါကိ ြငင်းပယ်အ့ံ ။

ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ ေ ှ မ့ ှ ာထိ သကိ ငါြငင်းပယ်မည်။ ၁၀ လသားကိ
တ်ြဖင့်ြပစ်မှားေသာသမည်သည်ကား၊ အြပစ် ှ င့်လွ တ်ေစြခင်းအခွ င့ ်ကိ ရ ိင်၏။ သန့် ှ င်း
ေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ ကဲ့ ရဲ ့ေသာသမည်သည်ကား၊ အြပစ် ှ င့်လွ တ်ေစြခင်းအခွ င့ ်ကိ မရ ိင်ရာ။
၁၁ သင်တိ့ကိ တရားစရပ်သိ့၎င်း၊ အကဲ အမး၊ မင်းများေ ှ သိ
့ ့၎င်း၊ ပိ ့ေဆာင် ကေသာအခါ

အဘယ်သိ့ ြပန် ေြပာရမည်ကိ မစိ းရိ မ် က ှ င့်။ ၁၂ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ ခဏြခင်းတွ င်
အဘယ်သိ့ေြပာရမည်ကိ သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် အ ကံ ေပးမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၃ လအစအေဝး၌ပါေသာ

သတေယာက်က၊ အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်အစ်ကိသည်

အေမွ ဥစာကိ အက ်ပ် အား ေဝေပးပါမည်အေ ကာင်း အမိ န့် ှ ိ ေတာ်မပါဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၁၄
ကိ ယ်ေတာ်က အချင်းလ၊ အဘယ်သသည် သင်တိ့အမကိ စီ ရင်ခွဲေဝပိ င်ေသာအခွ င့ ်ကိ ငါ့အား
အပ် ေပးသနည်းဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိ မှတပါး ေလာဘလွ န်ကျူးြခင်းကိ သတိ ှ င့်
ကဥ်ေ ှ ာင် ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ စည်းစိ မ် ှ ိ ေသာ် လည်း စည်းစိ မ်၌ အသက်မတည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ တဖန် ဥပမာစကားကိ မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သေဌးတဦ း၌ ေြမေကာင်း၍
အသီ းအ ှ ံ များလှ ၏။ ၁၇ ထိ သေဌးက၊ ငါသည် အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။ အသီ းအ ှ ံ များကိ
သိ ထားစရာအရပ်မ ှ ိ ။ ၁၈ ပမည်အ ကံ မကား၊ ငါ့တိက်များကိ ဖျက်၍ ကျယ်ေသာတိ က်တိ့ကိ
တည် ပီ းမှ၊ ငါ၏ အသီ းအ ှ ံ ဥစာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ သိ ထားမည်။ ၁၉ ငါ့ဝိညာဥ်အားလည်း၊
အချင်းဝိ ညာဥ်၊ သင်သည် ှ စ်ေပါင်းများစွ ာသံ းေဆာင်ရန် ဥစာများကိ သိ ထား လျက် ှ ိ ပီ ။
ငိ မ်ဝပ်စွာေနေလာ့။

စားေသာက်ြခင်း၊

ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ

ပေလာ့။

ငါေြပာမည်ဟ

သေဌးအ ကံ ှ ိ ၏။ ၂၀ ထိ သိ့ အ ကံ ှ ိ စဥ်တွင် ဘရားသခင်က၊ အချင်းလမိ က်၊ ယေန့ညဥ့်ပင်
သင်၏ဝိ ညာဥ်ကိ

ပ်သိမ်းရာ

အချိန်ေရာက်လိမ့ ်မည်။

သိ ့ြဖစ်၍

သင်သည်

ြပင်ဆင်သိထားေသာ ဥစာကိ အဘယ်သပိ င်မည်နည်းဟ သေဌး အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၁
ထိ အတ ကိ ယ်အဘိ ့ ဘ
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မည်သည်ကား၊ ထိ သေဌး ှ င့်တသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ တဖန် တပည့်ေတာ်တိ့အား
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ စားရမည်ဟ၍ အသက်အဘိ ့
မစိ းရိ မ် က ှ င့်။ အဘယ်သိ့ ဝတ်ရမည်ဟ၍ ကိ ယ်အဘိ ့ မစိ းရိ မ် က ှ င့်ဟ ငါဆိ ၏။ ၂၃
အစာထက် အသက်ြမတ်သည်မဟတ်ေလာ။ အဝတ်ထက် ကိ ယ်ြမတ်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂၄
ကျီးကန်းများကိ

ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။

စပါးကိ မရိ တ်၊ စပါး ကျီမ ှ ိ ၊ ဘ

ထိ ငှက်တိ့သည်

မျိုးေစ့ကိ မစိ က်မ ကဲ ၊

ာတိ က်မ ှ ိ ။ သိ ့ေသာ်လည်း ဘရားသခင်သည် သတိ ့ကိ

ေက းေမွ းေတာ်မ၏။ ထိ ငှက်တိ့ထက် သင်တိ့သည် အလွ န်ြမတ်သည်မဟတ်ေလာ။
၂၅

အဘယ်သသည်

စိ းရိ မ်ြခင်းအားြဖင့်

မိ မိအသက်တာကိ

တေထာင်ခန့်မ

တိ းပွ ားေစ ိင်သနည်း။ ၂၆ ထိ သိ့ အငယ်ဆံ းေသာအမကိ မ မတတ် ိင်လ င် ကင်းေသာအမကိ
အဘယ်ေ ကာင့်စိ းရိ မ် ကသနည်း။

၂၇

ှ င်းပင်တိ့သည်

အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့်

ကီ းပွ ားသည်ကိ ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ထိ အပင်တိ့ သည် အလပ်လည်းမလပ်၊
ချည်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါမငင်မဝင့်။ သိ ့ေသာ်လည်း ဘန်း ကီ းေသာ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီ း အဝတ်သည်
ထိ အပင်တပင်မ ၏အဝတ်ကိ မမှီဟ ငါဆိ ၏။

၂၈ ယံ ကည်အားနည်းေသာသတိ ့၊

ယေန့အသက် ှ င်လျက်၊ နက်ြဖန်မီးဖိ ထဲသိ့ေရာက်ေသာ ေတာြမက်ပင် ကိ ဘရားသခင်သည်
ထိ သိ့ေသာအဝတ် ှ င့် ဖံ းလမ်းေတာ်မလ င်၊ ထိ မ မက သင်တိ့ကိ အဝတ် ှ င့် ဖံ းလမ်း
ေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။

၂၉ ထိ ေ ကာင့် အဘယ်သိ့ စားရအံ့ နည်း။ အဘယ်သိ့

ေသာက်ရအံ့ နည်းဟ၍ မ ှ ာေဖွ က ှ င့်။ ေသာကေမ ေ ှ ာက်ြခင်းလည်း မ ှ ိ က ှ င့်။ ၃၀
ထိ အရာများကိ

ေလာကီ သားအမျိုးမျိုးတိ ့သည်

ှ ာေဖွ တတ် က၏။ ထိ အရာများကိ

သင်တိ့သည် အသံ းလိ ေ ကာင်းကိ သင်တိ့အဘ သိ ေတာ်မ၏။

၃၁ သင်တိ့မကား

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ ှ ာ ကေလာ့။ ေနာက်မှ ထိ အရာများကိ ထပ်၍ ေပးေတာ် မလတံ့ ။
၃၂ သိ းစငယ်၊

သင်တိ့သည်

မေ ကာက် က ှ င့်။ သင်တိ့အဘသည်

သင်တိ့အား

ိင်ငံကိ ေပးြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၃၃ သင်တိ့ဥစာများကိ ေရာင်း၍ ဆင်းရဲ သားတိ ့အား
စွ န့် ကဲ ကေလာ့။ မေဆွ းမေဟာင်းတတ်ေသာ အိ တ် တိ ့ကိ ကိ ယ်သံ းဘိ ့ လပ် ကေလာ့။
သခိ းမေရာက်၊
ေသာ

ဘ

သင်တိ့၏ဘ

ပိ းများမဖျက်ဆီးရာအရပ်၊

ာကိ

ဆည်းဖး ကေလာ့။

၃၄

ေကာင်းကင်ဘံ ၌

မကန်မဆံ း ိင်

အေ ကာင်းမကား၊

အ ကင်အရပ်၌

ာ ှ ိ ၏။ ထိ အရပ်သိ့ သင်တိ့စိတ် ှ လံ းေရာက် တတ်၏။ ၃၅ သင်တိ့သည်

ခါးပန်းစည်းလျက်၊ ဆီ မီးထွ န်းလျက်ေနသြဖင့်၊ ၃၆ သခင်သည် မဂလာေဆာင်ပွဲမှ ြပန်လာ၍
တံ ခါးကိ ေခါက်ေသာအခါ ချက်ြခင်းဖွ င့ ်ြခင်းငှ ါ သခင် လာမည်ကိ ေြမာ်လင့်၍ေနေသာ
က န်ကဲ့သိ ့

လကာ

ှ ိ ေန ကေလာ့။

၃၇

အ ကင်က န်တိ့သည်

ေစာင့်လျက်ေနသည်ကိ
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သခင်သည်ြပန်လာ၍ေတွ ့၏။ ထိ က န်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊
သခင်သည် ခါးပန်းစည်းလျက် က န်တိ့ကိ စားပွဲ ၌ ေလျာင်းေစ ပီ းမှ၊ ကိ ယ်တိင် လာ၍
သတိ ့အားလပ်ေက းလိ မ့ ်မည်။ ၃၈ ှ စ်ချက်တီးအချိန်ြဖစ်ေစ၊ သံ းချက်တီးအချိန်ြဖစ်ေစ၊
သခင်သည်လာ၍ ထိ သိ့ေတွ ့လ င်၊ ထိ က န်တိ့ သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၃၉ အိ မ် ှ င်သည်
သခိ းလာမည်အချိန်နာရီ ကိ သိ ရလ င်၊ မိ မိအိမ်ကိ မထွ င်းမေဖာက်ေစြခင်းငှ ါ ေစာင့်ေန
လိ မ့ ်မည်ကိ သင်တိ့သိ က၏။ ၄၀ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့သည် ြပင်ဆင်လျက်ေန ကေလာ့။
အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့မထင်မှတ်ေသာအချိန် ၌ လသားသည် ကလာလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၁ ေပတ ကလည်း၊

သခင်၊ ဤဥပမာကိ အက ်ပ်တိ့အားသာ

မိ န့်ေတာ်မသေလာ။ လအေပါင်းတိ ့အား မိ န့်ေတာ်မသေလာဟ ေမးေလ ာက်လ င်၊ ၄၂
သခင်ဘရားက၊ အိ မ် ှ င်သည် မိ မိအိမ်သားတိ ့အား အချိန်တန်လ င် အစားအေသာက်တိ့ကိ
ေဝဖန်ေစ

ြခင်းငှ ါ

အအပ်အချုပ်ခန့်ထား၍

သစာ ှ င့်၎င်း၊

သတိ ပညာ ှ င့်၎င်း

ြပည့်စံ ေသာက န်ကား အဘယ်သနည်း။ ၄၃ အ ကင်က န်သည် ဤသိ ့ ပလျက်ေနသည်ကိ
အ ှ င်သည် ြပန်လာ၍ေတွ ့၏။ ထိ က န်သည် မဂလာ ှ ိ ၏။ ၄၄ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊
အ ှ င်သည် မိ မိဥစာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ထိ က န်၌ အပ်လိမ့ ်မည်။

၄၅ သိ ့မဟတ်မကား၊

အ ကင်က န်က၊ ငါ့အ ှ င်လာခဲ လိမ့ ်မည်ဟ စိ တ်ထဲ၌ ေအာက်ေမ့သည် ှ င့် က န်ချင်း
ေယာက်ျားမိ န်းမတိ ့ကိ

ိ က်ပတ်လျက်၊

ထိ က န်မ ကည့်မေမ ာ်ေသာေန့ရက်၊

စားေသာက်ယစ်မးလျက်

ေန၏။

မ ကားမသိ ေသာအချိန်နာရီ ၌

၄၆

သခင်သည်

ေရာက်လာလ င်၊ ထိ က န်ကိ ြပင်းစွ ာ ဆံ းမကွ ပ်မျက်၍ သစာမ ှ ိ ေသာသတိ ့ ှ င့်တကွ
ေနရာချလတံ့ ။ ၄၇ အ ကင်က န်သည် မိ မိသခင်၏ အလိ ကိသိလျက် ှ င့် အသင့်မေန၊
သခင်၏အလိ ကိ မေဆာင်၊ ထိ က န် သည် များစွ ာေသာ ဒဏ်ကိခံရ၏။ ၄၈ သခင်၏အလိ ကိ
မသိ ဘဲလျက်၊ ဒဏ်ခံထိ က်ေသာအမကိ ပမိ ေသာသမကား၊ အနည်းငယ်ေသာ ဒဏ် ကိ သာ
ခံ ရ၏။ အ ကင်သသည် အများကိ ဆပ်ရ၏။ အ ကင်သ၌ များစွ ာေသာဥစာကိ အပ် ှ င်း၏။
ထိ သကိ များစွ ာေတာင်းလိ မ့ ်မည်။ ၄၉ ေြမေပ ၌ မီ းေလာင်ေစြခင်းငှ ါ ငါလာသတည်း။
ထိ မီးမ ှ ိ မှီတိင်ေအာင် ငါ၏အလိ မြပည့်စံ ။ ဗတိ ဇံ တခကိ လည်း ငါခံ စရာ ှ ိ ၏။
ထိ ဗတိ ဇံကိ မခံ မှီတိင်ေအာင် ငါသည် အလွ န် ငီ းေငွ ့ေသာစိ တ် ှ ိ ၏။

၅၀

၅၁ ေြမေပ ၌

ငိ မ်သက်ြခင်းကိ ေပးအံ့ ေသာငှ ါ ငါလာသည်ဟ ထင် ကသေလာ။ ထိ သိ့ေသာအလိ ငှါ
ငါလာ သည်မဟတ်။ အချင်းချင်းကွဲ ြပားေစြခင်းငှ ါ ငါလာသည်ဟ ငါဆိ ၏။

၅၂

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ယခမှစ၍ အိ မ်တအိ မ်၌ေနေသာ လငါးေယာက်တိ့သည်
ှ စ်ေယာက်တစ သံ းေယာက်တစအချင်းချင်း ကွဲ ြပားလိ မ့ ်မည်။

လကာ

၅၃ အဘ ှ င့်သား၊
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အမိ ှ င့်သမီ း၊ ေယာကမ ှ င့် ေခ းမအချင်းချင်း ကွဲ ြပားလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅၄ တဖန်
လအစအေဝးတိ ့အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် အေနာက်မျက် ှ ာ၌ မိ ဃ်းရိ ပ်တက်
သည်ကိ ြမင်ေသာအခါ မိ ဃ်း ွာမည်ဟ ချက်ြခင်းဆိ တတ်၏။ ၅၅ ေတာင်ေလလာသည်ကိ
ြမင်ေသာအခါ ေနပမည်ဟ ဆိ တတ်၏။ ဆိ သည်အတိ င်းလည်း ြဖစ်တတ်၏။

၅၆

လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ ့၊ သင်တိ့သည် ေြမ ကီ း၏မျက် ှ ာ ှ င့် မိ ဃ်းေကာင်းကင်၏မျက် ှ ာကိ
ပိ င်းြခား၍

သိ ိင် က၏။

မသိ ိင် ကသနည်း။

ယခ

၅၇

ကပ်ကာလကိ

ထိ မှတပါးေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ

အလိ အေလျာက်ပိင်းြခား၍ မသိ ကသနည်း။
မင်းထံ သိ ့သွားေသာအခါ

အဘယ်ေ ကာင့်ပိ င်းြခား၍

အမေြပေစြခင်းငှ ါ

အဘယ်ေ ကာင့်

၅၈ သင်သည်တရားေတွ ့ဘက် ှ င့်အတ

လမ်း၌ ကိ းစားေလာ့။

သိ ့မဟတ်

တရားေတွ ့ဘက်သည်တရားသ ကီ းေ ှ သိ
့ ့ဆွဲမည်။ တရားသ ကီ းသည် လလင်ေခါင်း၌အပ်၍၊
လလင် ေခါင်းသည် ေထာင်ထဲ၌ ေလှာင်ထားမည်။

၅၉ ေလျာ်ြပစ်ေငွ ှ ိ သမ ကိ

မေလျာ်မှီတိင်ေအာင် ေထာင်ထဲကမထွ က်ရ၊ ငါဆိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၃ ထိအခါ လအချို တ့ ိ့သည်လာ၍၊ ပိလတ်မင်းသည် ဂါလိလဲလအချို တ့ ိ့၏အေသွးကိ
မိ မိတိ့ ပေဇာ် ေသာ ယဇ် ေကာင်တိ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာေ ကာင်းကိ ေလ ာက် ကလ င်၊ ၂ ေယ က၊
ထိ ဂါလိ လဲလတိ ့သည် ထိ သိ့ခံရေသာေ ကာင့်၊ အြခားေသာ ဂါလိ လဲလအေပါင်းတိ ့ထက် သာ၍
အြပစ် ှ ိ သည်ဟ ထင် ကသေလာ။ ၃ သာ၍ အြပစ် ှ ိ သည်မဟတ်။ သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်လည်း
ေနာင်တမရလ င် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက် က

လိ မ့ ်မည်ဟ ငါဆိ ၏။

၄ ထိ မှတပါး၊

ှ ိ ေလာင်ြပအိ းလဲ ၍ ပိ ေသာသ တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားအေပါင်း
တိ ့ထက်သာ၍ အြပစ် ှ ိ သည်ဟ ထင် ကသေလာ။
သင်တိ့

ှ ိ သမ သည်လည်း

ေနာင်တမရလ င်

လိ မ့ ်မည်။ ငါဆိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၅ သာ၍အြပစ် ှ ိ သည်မဟတ်။

ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက် က

၆ တဖန် ဥပမာကိ မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

လတေယာက်သည် ဥယျာဥ်၌စိ က်ေသာ သေဘာသဖန်းပင် တ ပင် ှ ိ ၏။ ထိ အပင်သိ့ လာ၍
အသီ းကိ ှ ာေသာ်လည်းမေတွ ့။

၇ ထိ အခါ ဥယျာဥ်ေစာင့်အားလည်း၊ သံ း ှ စ်ပတ်လံ း

ဤသေဘာသဖန်းပင်သိ့ ငါလာ၍ အသီ းကိ ှ ာေသာ်လည်း မေတွ ့မရ။ ခတ်ပစ်ေလာ့။
အဘယ်ေ ကာင့် ေြမကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ရသနည်းဟ အမိ န့် ှ ိ ေသာ်၊ ဥယျာဥ်ေစာင့်က၊ သခင်၊
ယခ ှ စ် ှ ိ ပါေစဦ း။ ၈ အက ်ပ်သည် အပင်နားပတ်လည်ကိ တးဆွ ၍ ေနာက်ေချးကိ ဖိ ့ပါမည်။
၉

အသီ းသီ းေကာင်း

သီ းပါလိ မ့ ်မည်။

ေလ ာက်ေလသည်ဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။
တရားစရပ်တွင်

လကာ

သိ ့မဟတ်

ေနာက်မှ

ခတ်ပစ်ေတာ်မပါဟ

၁၀ တေန့ေသာ ဥပသ်ေန့၌ ေယ သည်

ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မေသာအခါ၊

၁၁

တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံ း
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နတ်စွဲ၍ေရာဂါ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံ ရေသာ မိ န်းမတေယာက် ှ ိ ၏။ ထိ မိန်းမသည် ေကျာကန်း၍
ကိ ယ်ကိ

အလ င်းမဆန့် ိင်။

အထံ ေတာ်သိ့ေခ ၍၊
မိ န့်ေတာ်မလျက်၊

၁၂

အချင်းမိ န်းမ၊
၁၃

ေယ သည်
သင်သည်

ထိ မိန်းမကိ

ြမင်ေတာ်မလ င်

အနာေရာဂါ

သ့အေပ မှာလက်ေတာ်ကိ

ှ င့်

လွ တ်၏ဟ

တင်ေတာ်မသြဖင့်၊

သသည်

ချက်ြခင်းတည့်မတ်ြခင်းသိ ့ေရာက်၍ ဘရား သခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းေလ၏။ ၁၄
ထိ သိ့

ဥပသ်ေန့၌

တရားစရပ်မးသည်

ေယ သည်
အမျက်ထွက်၍၊

အနာေရာဂါကိ ငိ မ်းေစေတာ်မေသာေ ကာင့်
အလပ်လပ်ရေသာ

ေန့ရက်ေြခာက်ရက် ှ ိ ၏။

ထိ ေန့ရက်တွင်လာ၍ အနာေရာဂါ ငိ မ်းေစြခင်း ေကျးဇးကိ ခံ ကေလာ့။ ဥပသ်ေန့၌
မလာမခံ က ှ င့်ဟ ပရိ သတ်တိ့အားဆိ ၏။ ၁၅ သခင်ဘရားကလည်း၊ လ ို ့ဝှက်ေသာသ၊
သင်တိ့ ှ ိ သမ သည် ဥပသ်ေန့၌ ြမင်း၊

ွားကိ တင်းကပ်မှ လတ်၍ ေရတိ က်ြခင်းငှ ါ

ေဆာင်သွားတတ်သည် မဟတ်ေလာ။ ၁၆ တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံ းစာတန်ချည်ေ ှ ာင်ေသာ
အာြဗဟံ ၏သမီ းြဖစ်ေသာ ဤမိ န်းမကိ ဤချည်ေ ှ ာင် ြခင်းမှ ဥပသ်ေန့၌ မလတ်ရသေလာဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၇ ထိ သိ့ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ ရန်ဘက်ေနေသာ သအေပါင်းတိ ့သည်

ှ စ်သက်ဝမ်းေြမာက် က၏။ ၁၈ တဖန် မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်
အဘယ်အရာ ှ င့် တသနည်း။ အဘယ် သိ ့ ပံ ြပရအံ့ နည်း။

၁၉ လသည် ယ၍

ဥယျာဥ်၌စိ က်ေသာ မန်ညင်းေစ့ ှ င့်တ၏။ ထိ အေစ့သည် ကီ းပွ ား၍ အပင် ကီ းြဖစ်၏။
မိ ဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိသ
့ ည်လည်း အကိ င်းအခက်တိ့၌ နားေနမှီခိ ကသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၂၀ တဖန် မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ပံ ြပရအံ့ နည်း။ ၂၁

မိ န်းမသည်

တေဆးကိ ယ၍

မန့်ညက်သံ းတင်း၌ထည့်သြဖင့်၊

မန့်ညက် ှ ိ သမ ကိ

ေဖာင်း ကေစတတ် ေသာ တေဆး ှ င့်တသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိ အခါ ေယ သည်
မိ ့ ွာတိ ့ကိ ေဒသစာရီ လှည့်လည်လျက်၊ ဆံ းမ သဝါဒေပးလျက်၊ ေယ ှ လင် မိ ့ သိ ့
ခရီ းသွ ားေတာ်မ၏။ ၂၃ လတဦ းကလည်း၊ သခင်၊ ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေသာသတိ ့သည်
များသေလာ၊ နည်းသေလာဟ ေမးေလ ာက်လ င်၊
ဝင်ြခင်းငှ ါ

၂၄ ကျဥ်းေြမာင်းေသာတံ ခါးဝကိ

ကိ းစားအားထတ် ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ အများေသာ သတိ ့သည်

ဝင်ြခင်းငှ ါအလိ ှ ိ ေသာ်လည်း မစွ မ်း ိင် ကဟ ငါဆိ ၏။

၂၅ အိ မ် ှ င်သည် တခါထ၍

တံ ခါးကိ ပိ တ် ပီ းမှ၊ သင်တိ့သည် ြပင်၌ရပ်၍ တံ ခါးကိ ေခါက်လျက်၊ သခင်၊ သခင်၊
အက ်ပ်တိ့အားဖွ င့ ်ပါဟ

ေတာင်းေလ ာက်ေသာ်လည်း၊

အဘယ်ကလာသည်ကိ ငါမသိ ဟ ြပန်ေြပာလိ မ့ ်မည်။

သခင်က၊

သင်တိ့သည်

၂၆ ထိ အခါ သင်တိ့ကလည်း၊

အက ်ပ်တိ့သည် အထံ ေတာ်၌ စားေသာက်ပါ ပီ ။ အက ်ပ်တိ့ေနေသာ

လကာ

မိ ့
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ွာ၌

ကိ ယ်ေတာ်သည် ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မ ပီ ဟ ေလ ာက်ြပန်ေသာ်လည်း၊ ၂၇ သခင်က၊
သင်တိ့သည် အဘယ်ကလာသည်ကိ ငါမသိ ဟ ငါဆိ ပီ ။ မတရားေသာအမကိ ပေသာ သ
အေပါင်းတိ ့၊ ငါ့ထံမှ ဖယ်သွား ကဟ ေြပာလိ မ့ ်မည်၊ ၂၈ ထိ အခါ အာြဗဟံ ၊ ဣဇာက်၊
ယာကပ်မှစေသာ ပေရာဖက်အေပါင်းတိ ့သည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ထဲ သိ့ ဝင်၍၊
သင်တိ့သည် ြပင်သိ့ ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံ ရေသာအခါငိ ေ ကးြခင်း၊ အံ သွ ားခဲ ကိ တ်ြခင်း ှ ိ လတံ့ ။
၂၉ ထိ အခါ အေ ှ အေနာက်
့
ေတာင်ေြမာက်အရပ် ေလးမျက် ှ ာကလာ၍ ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်ထဲ

တွ င်

ေလျာင်းရ ကလတံ့ ။

၃၀

ေနာက်ကျေသာသအချို ့တိ့သည်

အရင်ကျ ကလိ မ့ ်မည်။ အရင်ကျေသာသအချို ့တိ့သည် ေနာက်ကျ

ကလိ မ့ ်မည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၁ ထိ အခါ ဖာရိ ှ ဲ အချို ့တိ့သည် အထံ ေတာ်သိ့လာ၍၊ ဤအရပ်မှ

ထွ က်သွားပါ။

ေဟ ဒ်မင်းသည်

ကိ ယ်

ေတာ်ကိသတ်မည်

အ ကံ ှ ိ ပါသည်ဟ

ေလ ာက် ကလ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့သွား ကေလာ့။ ၃၂ ယခေန့ ှ င့် နက်ြဖန်ေန့၌
နတ်ဆိးတိ ့ကိ ှ င်ထတ်၍ အနာေရာဂါကိ ငိ မ်းေစ၏။ သံ းရက်ေြမာက်ေသာ ေန့၌ စံ လင်ြခင်းသိ ့
ေရာက်မည်အရာကိ ထိ ေြမေခွ းအား ေြပာ ကေလာ့။ ၃၃ သိ ့ေသာ်လည်း ယခေန့၊ နက်ြဖန်ေန့၊
သန်ဘက်ေန့၌

ငါသွ ားရေသး၏။

အေ ကာင်းမကား၊

ေယ ှ လင်

မိ မ့ ှ တပါး

အြခားေသာအရပ်၌ အဘယ်ပေရာဖက်မ မဆံ းရာ။ ၃၄ အိ ေယ ှ လင် မိ ၊့ ေယ ှ လင် မိ ၊့
သင်သည် ပေရာဖက်တိ့ကိသတ် မဲ ှ ိ ၏။ သင် ှ ိ ရာသိ ့ ေစလတ် ေသာသတိ ့ကိလည်း
ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ် မဲ ှ ိ ၏။ ကက်မသည် မိ မိသားငယ်တိ့ကိ အေတာင်ေအာက်၌ စ ံ းသကဲ့ သိ ့
သင်၏သားတိ ့ကိ
အလိ မ ှ ိ ။

စ ံ းေစြခင်းငှ ါ

ကိ မ်ဖန်များစွ ာ

ငါအလိ ှ ိ ၏။

သင်မကား

၃၅ သင်တိ့ေနေသာအိ မ်သည် သင်တိ့၌ လဆိ တ်ညံလျက်ကျန်ရစ်ရ၏။

ငါဆိ သည်ကား၊ ထာဝရဘရား၏ အခွ င့ ် ှ င့် ကလာေသာသသည် မဂလာ ှ ိ ေစေသာဟ
သင်တိ့မေြပာမှီတိင်ေအာင် ယခမှစ၍ သင်တိ့သည် ငါ့ မျက် ှ ာကိ မြမင်ရ ကဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၄ တေန့ေသာဥပသ်ေန့၌ ကိယ်ေတာ်သည် အစာကိသံ းေဆာင်ြခင်းငှ ါ အရာ ှ ိြဖစ်ေသာ
ဖာရိ ှ ဲ

တ

ေယာက်

ေချာင်း ကည့် က၏။
ဥပသ်ေန့၌

၏အိ မ်သိ့ဝင်ေတာ်မလ င်၊

ထိ သတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

၂ ေရဖျဥ်းနာစွဲ ေသာ သတေယာက်သည် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိ ၏။

အနာေရာဂါကိ

ငိ မ်းေစအပ်သေလာဟ

ဖာရိ ှ ဲ ှ င့်

၃

ကျမ်းတတ်တိ့ကိ

ေမးေတာ်မေစ ပီ းမှ၊ ၄ သတိ ့သည် တိ တ်ဆိတ်စွာေန က၏။ ေယ သည် ထိ သကိ ယ၍
အနာေရာဂါ ှ င့် ကင်းလွ တ်ေစ ပီ းမှ၊ လတ်လိက်ေတာ်မ၏။
မိ မိြမည်း၊

လကာ

ွားသည်

ဥပသ်ေန့၌တွ င်းထဲ သိ့ကျလ င်

၅ ပရိ သတ်တိ့ကိလည်း၊

ချက်ြခင်းမဆွဲ မတင်ဘဲ

ေန

1681

မည့်သတစံ တေယာက်သည်

သင်တိ့တွင် ှ ိ သေလာဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊

၆

ထိ သတိ ့သည် စကားတခွ န်းကိ မ မြပန် ိင် က။ ၇ ထိ အခါ ေခ ဘိ တ်ေသာသတိ ့သည်
ြမင့်ြမတ်ေသာေနရာထိ င်ရာကိ ေ ွး ကသည်ကိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊ သတိ ့အား ဥပမာကိ
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၈ သတပါးသည် မဂလာေဆာင်ပွဲသိ့ သင့်ကိ ေခ ဘိ တ်ေသာအခါ၊
ြမင့်ြမတ်ေသာေနရာ၌ မေလျာင်း ှ င့်။ ထိ သိ့ ေလျာင်းလ င် သင့်ထက်သာ၍ ြမတ်ေသာသသည်
ပွဲ သိ့လာသည် ှ ိ ေသာ်၊

၉ သင်တိ့ ှ စ်ေယာက်ကိ

ေခ ဘိ တ်ေသာသက၊ ဤသအား

ေနရာကိ ေပးေလာ့ဟလာ၍ ေြပာလိ မ့ ်မည်။ ထိ အခါ သင်သည်

ှ က်ေ ကာက်ြခင်း ှ င့်

နိမ့ ်ေသာေနရာသိ ့ ဆင်းရလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ သတပါးတိ ့သည် သင့်ကိ ေခ ဘိ တ်ေသာအခါ၊
သွ ား၍နိမ့ ်ေသာေနရာ၌ ေလျာင်းေလာ့။ ထိ သိ့ေလျာင်း လ င် သင့်ကိ ေခ ဘိ တ်ေသာသ
လာသည် ှ ိ ေသာ်၊ အေဆွ ၊ တက်ပါဟသင့်ကိ ဆိလိမ့ ်မည်။ ထိ အခါ သင် ှ င့် အတ
ေလျာင်းေသာသတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

သင်၏အသေရထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။

၁၁

ကိ ယ်ကိကိယ်

ချီးေြမာက်ေသာသ မည်သည်ကား ှ ိမ့ ်ချြခင်းသိ ့ေရာက်လတံ့ ။ ကိ ယ်ကိကိယ် ှ ိမ့ ်ချေသာ
သမည်သည်ကား ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်လတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ေခ ပင့်ေသာသအား

တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်သည်

နံ နက်စာ၊

ညစာလပ်

ေက းေသာအခါ၊ အေဆွ ခင်ပွန်း၊ ညီ အစ်ကိအမျိုးသားချင်း၊ ေငွ ရတတ်ေသာ အိ မ်နီးချင်းများကိ
မေခ မဘိ တ် ှ င့်။ ထိ သိ့ ေခ ဘိ တ်လ င်၊ သတိ ့သည် ေနာက်တဖန် သင့်ကိ ေခ ဘိ တ်၍
ေကျးဇးဆပ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ သင်သည် ပွဲ ခံေသာအခါ ဆင်းရဲ ေသာသ၊ အဂ ါ ချို တ
့ ဲ့ ေသာသ၊
ေြခမစွ မ်းေသာသ၊ မျက်စိကန်းေသာ သများကိ ေခ ဘိ တ်ေလာ့။ ၁၄ ထိ သိ့ေခ ဘိ တ်လ င်
မဂလာ ှ ိ လိမ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သတိ ့သည် ေကျးဇးမဆပ် ိင်သည် ြဖစ်၍၊
ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့သည် ထေြမာက်သည် ကာလ၌ သင်သည် ေကျးဇးဆပ်ြခင်းအကျိုးကိ
ခံ ရလတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ စားပွဲ ၌ ေလျာင်းေသာ သတေယာက်သည် ထိ စကားေတာ်ကိ
ကားလ င်၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်၌ ပွဲ ဝင်ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ ၏ဟ ေလ ာက်ေသာ်၊ ၁၆
ကိ ယ်ေတာ်က၊ လတဦ းသည် ကီ းစွ ာေသာပွဲ ကိ စီ ရင်၍၊ လများတိ ့ကိ ေခ ဘိ တ်ေလ၏။ ၁၇
ပွဲ ခံချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ ေခ ဘိ တ်ေသာသတိ ့ကိ၊ လာ ကပါ။ အလံ းစံ တိ ့သည် အသင့် ှ ိ ပီ ဟ
မှာ၍

အေစအပါးကိ

ေစလတ်၏။

၁၈

ေခ အပ်ေသာ

သအေပါင်းတိ ့သည်

တညီ တ ွ တ်တည်းပရိ ယာယ် ပ က၏။ တေယာက်က၊ အက ်ပ် သည် ေြမရာကိ ဝယ်ပါ ပီ ။
သွ ား၍ ကည့်ရပါမည်။ အက ်ပ်ကိ လတ်ပါဦ းေလာ့ဟ ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၉ တေယာက်က
အက ်ပ်သည် ွားငါးယဥ်ကိ ဝယ်ပါ ပီ ။ သွ ား၍ စမ်းရပါမည်။ အက ်ပ်ကိ လတ်ပါဦ း ေလာ့ဟ
ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၂၀ တေယာက်က၊ အက ်ပ်သည် မယား ှ င့် လက်ထပ်ပါ ပီ ။ ထိ ေ ကာင့်

လကာ

1682

အက ်ပ်မလာ ိင်ပါဟဆိ ၏။

အေစအပါးသည်

၂၁

ထိ အေ ကာင်းများကိ ေလ ာက်ေလ၏။

ထိ အခါ

အိ မ် ှ င်

သခင့်ထံ သိ ့ြပန်လာ၍
သည်

အမျက်ထွက်၍၊

မိ လ
့ မ်းမလမ်း ကားသိ ့ အေသာ့သွ ားေချ။ ဆင်းရဲ ေသာသ၊ အဂ ါချို ့တဲ့ေသာသ၊ ေြခ
မစွ မ်းေသာသ၊ မျက်စိကန်းေသာသများကိ ေခ သွ င်းေချဟ အေစအပါးကိ ဆိ ၏။ ၂၂
အေစအပါးကလည်း၊

သခင်စီရင်ေတာ်မသည်အတိ င်း ပပါ ပီ ။

သိ ့ေသာ်လည်း

လပ်ေသာေနရာထိ င်ရာ ှ ိ ပါေသးသည်ဟ ေလ ာက်ေလေသာ်၊ ၂၃ သခင်က၊ မိ ့ြပင်၊ လမ်းမ၊
ြခံ နားသိ ့ သွ ားဦ းေလာ့။ ငါ့အိမ်ကိ ြပည့်ေစြခင်းငှ ါ အ ိင်အထက် ေခ သွ င်း ေလာ့။ ၂၄
အထက်က
အေစအပါးကိ

ေခ ဘိ တ်ေသာသတေယာက်မ
ဆိ သည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ငါ့ပွဲသိ့
၂၅

ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် ကသည်ကိ ေယ သည်လှည့်၍

မဝင်ရ၊

ငါအမိ န့် ှ ိ ပီ ဟ

လအစအေဝးအေပါင်းတိ ့သည်
ကည့်ေတာ်မ ပီ း လ င်၊

၂၆

အ ကင်သသည် ငါ့ထံသိ ့လာ၍ မိ ဘ၊ သား မယား၊ ညီ အစ်ကိ၊ ှ မတိ ့ကိ၎င်း၊ ထိ မ မက
မိ မိအသက်ကိ ၎င်း မမန်း၊ ထိ သသည် ငါ့တပည့်မြဖစ် ိင်ရာ။

၂၇ အ ကင်သသည်

မိ မိလက်ဝါးကပ်တိင်ကိထမ်း၍ ငါ့ေနာက်သိ့မလိ က်၊ ထိ သသည် ငါ့တပည့် မြဖစ် ိင်ရာ။ ၂၈
သင်တိ့တွင် တေယာက်ေသာသသည် တိ က်ကိ တည်မည်ဟ အ ကံ ှ ိ လ င်၊ ထိ တိက် ပီ းေအာင်
ေငွ ေလာက်မည် မေလာက်မည်ကိ သိ ြခင်းငှ ါ၊ ေ ှ ့ဦးစွ ာ ထိ င်၍ ကန်စရိ တ်ကိ
မချင့်တွ က်ဘဲေနမည်ေလာ။ ၂၉ သိ ့မဟတ် တိ က်ြမစ်ကိတည်၍ တိ က်ကိ မ ပီ း ိင်လ င်၊
သိ ြမင်ေသာသအေပါင်းတိ ့က၊
ကဲ့ ရဲ ့ ကလိ မ့ ်မည်။

၃၁

၃၀

ဤသသည်

တနည်းကား၊

အြခားေသာ ှ င်ဘရင် ှ င့် စစ် ပိ င်မည်ဟ အ ကံ

တည်စ ပ၍

တစံ တေယာက်ေသာ

အစမသတ် ိင်ဟ
ှ င်ဘရင်သည်

ှ ိ လ င်၊ လ ှ စ်ေသာင်း ှ င့် ချီလာေသာ

ှ င်ဘရင်ကိ လတေသာင်း ှ င့် ခံ ိင်မည် မခံ ိင်မည်ကိ ေ ှ ့ဦးစွ ာထိ င်၍ မဆင်ြခင်ဘဲ
ေနမည်ေလာ။

၃၂ မခံ ိင်သည် မှန်လ င်၊ အြခားေသာ

ှ င်ဘရင်ေဝးေသးေသာအခါ

သံ တမန်ကိ ေစလတ်၍ စစ် ငိ မ်းမည် အေ ကာင်း ေတာင်းပန်တတ်သည်မဟတ်ေလာ။ ၃၃
ထိ နည်းတ၊ သင်တိ့တွင် အ ကင်သသည် မိ မိ၌ ှ ိ သမ ကိ မစွ န့်ဘဲေန၏။ ထိ သသည်
ငါ့တပည့်မြဖစ် ိင် ရာ။ ၃၄ ဆားမကား ေကာင်း၏။ သိ ့ေသာ်လည်း အငန်ကင်းေပျာက်လ င်
ငန်ေသာအရသာကိ အဘယ်သိ့ ရ ြပန်မည်နည်း။ ၃၅ ေြမဘိ မ
့ ေကာင်း၊ အမိ က်ပံ ဘိ ့ မေကာင်း၊
ထိ ဆားကိ ြပင်သိ့ပစ်လိက်တတ်၏။ ကားစရာနား ှ ိ ေသာ သမည်သည်ကား ကားပါေစဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၅ အခွန်ခံေသာ သတိ့ ှ င့်ဆိးေသာသအေပါင်းတိ့သည် နားေထာင်ြခင်းငှ ါ အထံ ေတာ်သိ့
ချဥ်းကပ်သည် ြဖစ်၍၊ ၂ ဖာရိ ှ ဲ ှ င့် ကျမ်း ပဆရာတိ ့က၊ ဤသသည် ဆိ းေသာသတိ ့ကိလက်ခံ၍

လကာ

1683

သတိ ့ ှ င့်အတ စားပါသည် တကားဟ ကဲ့ ရဲ ့အြပစ်တင် က၏။ ၃ ထိ အခါ ဥပမာစကားကိ
မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်တိ့တွင်

တစံ တေယာက်ေသာသ၌

သိ းတရာ ှ ိ ၍၊

၄

သိ းတေကာင်ေပျာက်လ င်၊ ကိ းဆယ်ကိးေကာင်ေသာ သိ းတိ ့ကိ ေတာတွ င်ထားခဲ့ ပီ းမှ၊
ေပျာက်ေသာ သိ း တေကာင်ကိ မေတွ ့မှီတိင်ေအာင်သွား၍ မ ှ ာဘဲ ေနမည်ေလာ။

၅

ေတွ ့ ပီ းလ င် ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိ တ် ှ င့် ပခံ းေပ မှာ တင်ထမ်း၍၊ ၆ မိ မိအိမ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ
အေဆွ ခင်ပွန်း အိ မ်နီးချင်းများကိ ေခ ၍၊ ေပျာက်ေသာသိ းကိ ငါေတွ ့ ပီ ။ ငါ ှ င့်အတ
ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့ဟ ဆိ တတ်သည် မဟတ်ေလာ။

၇ ထိ နည်းတ ေြဖာင့်မတ်၍

ေနာင်တရစရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ေသာသ ကိ းဆယ်ကိးေယာက်တိ့၌ ေကာင်း ကင်သားတိ ့သည်
ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ သည်ထက်၊ ေနာင်တရေသာလဆိ းတေယာက်၌ သာ၍ဝမ်းေြမာက်ြခင်း
ှ ိ ကသည်ဟ ငါဆိ ၏။ ၈ တနည်းကား၊ တစံ တေယာက်ေသာမိ န်းမ၌ ေငွ ဆယ်ြပား ှ ိ ၍
တြပားေပျာက်လ င်၊ ဆီ မီးကိ ထွန်း၍ မေတွ ့မှီတိင်ေအာင် တအိ မ်လံ းကိ လှည်း၍ ေစ့ေစ့မ ှ ာဘဲ
ေနမည်ေလာ။ ၉ ေတွ ့ ပီ းလ င် အေဆွ ခင်ပွန်းအိ မ်နီးချင်းများကိ ေခ ၍၊ ေပျာက်ေသာေငွ ကိ
ငါေတွ ့ ပီ ။ ငါ ှ င့်အတ ဝမ်း ေြမာက် ကေလာ့ဟ ဆိ တတ်သည်မဟတ်ေလာ။ ၁၀ ထိ နည်းတ
ငါဆိ သည်ကား၊ ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် ေနာင်တရေသာလဆိ းတ
ေယာက်၌ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ တဖန် မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊
တစံ တေယာက်ေသာသ၌ သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။

၁၂ သားအငယ်သည် အဘထံ သိ ့

သွ ား၍၊ အဘ၊ အက ်ပ်ရထိ က်ေသာ အေမွ ဥစာကိ ေဝ၍ ေပးပါဟ ေတာင်းပန်လ င်၊
အဘသည် ဥစာများကိ ေဝ၍ သားတိ ့အား ေပးေလ၏။

၁၃ ထိ ေနာက်များမ ကာ၊

သားအငယ်သည် မိ မိဥစာများကိ သိ မ်းယ၍ ေဝးစွ ာေသာြပည်သိ့ သွ ား ပီ းလ င်၊ ထိ ြပည်မှာ
ကာမဂဏ်၌ လွ န်ကျူးေသာအားြဖင့် ဥစာ ပန်းတီ း၍၊ ၁၄ ှ ိ သမ ကန်ေသာအခါ၊ ထိ ြပည်၌
ကီ းစွ ာေသာအစာေခါင်းပါးြခင်းြဖစ်၍၊ သသည် အလွ န်ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့ ေရာက်၏။ ၁၅
ထိ အခါ ြပည်သားတေယာက်ထံသိ ့သွား၍ အေစခံ လ င်၊ ဝက်တိ့ကိ ေကျာင်းေစြခင်းငှ ါ
သ့သခင်သည် ေတာသိ ့ ေစလတ်သြဖင့်၊ ၁၆ သသည် ဝက်စားတတ်ေသာ ပဲ့ ေတာင့်ကိ ပင်
စားချင်မတတ်ငတ်မွတ်လျက်ေနရ၏။ အဘယ်သမ အစာကိ မေက း။

၁၇ ထိ အခါ

သတိ ရလ င်၊ ငါ့အဘ၏အိ မ်၌ အခစားေသာသများတိ ့သည် ဝစွ ာစားရ က၏။ ငါမကား ဤ
ြပည်၌ေသေအာင် အငတ်ခံရ၏။ ၁၈ ငါထ၍ အဘထံ သိ ့ သွ ားမည်။ အဘ၊ အက ်ပ်သည်
ဘရားသခင်ကိ၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ၎င်း ြပစ်မှား ပါ ပီ ။ ၁၉ ယခမှစ၍ ကိ ယ်ေတာ်၏သားဟ၍
ေခ ြခင်းကိ မခံ ထိ က်ပါ။ သငှ ါးအရာ၌ အက ်ပ်ကိ ထားေတာ် မပါဟ ငါေြပာမည်ဟ၍
အ ကံ ှ ိ သည် ှ င့်၊ ၂၀ ထ၍ အဘထံ သိ ့ သွ ားေလ၏။ သွ ား၍ ေဝးေသးေသာအခါ အဘသည်

လကာ
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သ့ကိြမင်လ င်၊ သနားေသာ စိ တ် ှ ိ သည် ှ င့် ေြပးသွ ား၍ သား၏လည်ပင်းကိ ပိ က်ဘက်လျက်
နမ်း ပ်ေလ၏။ ၂၁ သားကလည်း၊ အဘ၊ အက ်ပ်သည် ဘရားသခင်ကိ၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ၎င်း
ြပစ်မှားပါ ပီ ။ ယခမှစ၍ ကိ ယ်ေတာ်၏သားဟ၍ ေခ ြခင်းကိ မခံ ထိ က်ပါဟဆိ လ င်၊ ၂၂
အဘက၊ ြမတ်ေသာဝတ်လံ ကိ ယခဲ့ ၍ သ့ကိ ခံ က၊ သ၏လက်၌ လက်စွပ်တန်ဆာကိ ဆင် က။
၂၃ ေြခနင်းကိ လည်း စီ းေစ က။ ဆေအာင်ေက းေသာ ွားကေလးကိ ယ၍သတ် က။ သိ ့ ပီ းမှ

ငါတိ ့သည် စား ကကန်အ့ံ ။ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပ ကကန်အ့ံ ။ ၂၄ ငါ့သားသည်အထက်က
ေသ၏။ ယခ ှ င်ြပန်၏။ အပါတိ ့ကိ ဆိ ပီ းမှ၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ေပျာ်ေမွ ့ ြခင်းကိ
ပ က၏။ ၂၅ သားအ ကီ းသည် ေတာင်ယာကလာ၍ အိ မ်အနီးသိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ကြခင်း၊
တီ းမတ်ြခင်းအသံ ကိ ကားလ င်၊
အြခင်းအရာနည်းဟ ေမး၏။

၂၆ ငယ်သားတေယာက်ကိေခ ၍ အဘယ်သိ့ေသာ
၂၇ ငယ်သားက၊ သခင်၏ညီ သည် ေရာက်လာပါ ပီ ။

ေဘး ှ င့်ကင်းလွ တ်လျက် ှ ိ သည်ကိ

အဘေတွ ့ေသာ

ေ ကာင့်၊

ဆေအာင်ေက းေသာ

ွားကေလးကိ သတ်ပါ ပီ ဟ ေြပာဆိ ၏။ သားအ ကီ းသည် အမျက်ထွက်၍ အိ မ်သိ့
မဝင်ဘဲေန၏။ ၂၈ အဘသည် သ့ဆီသိ့သွား၍ ေချာ့ေမာ့ရ၏။ ၂၉ သားအ ကီ းကလည်း၊
အက ်ပ်သည် ကာလတာ ှ ည်စွာ အဘ၏ အေစကိ ခံပါ ပီ ။ အဘ၏အလိ ကိ တခါမ
မလွ န်ကျူးပါ။ သိ ့ေသာ်လည်း အက ်ပ်သည် အေဆွ တိ့ ှ င့်အေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပေစြခင်းငှ ါ၊
အဘသည် ဆိ တ်ကေလးတေကာင်ကိ တခါမ မေပး။ ၃၀ ြပည်တန်ဆာမိ န်းမတိ ့ ှ င့်
ေပါင်းေဘာ်၍ မိ မိဥစာကိ ဖန်းေသာ ဤသားငယ်ေရာက်လာေသာအခါ မကား၊ အဘသည်
ဆေအာင်ေက းေသာ ွားကေလးကိ သတ်ေလ ပီ တကားဟ ဆိ ၏။ ၃၁ အဘကလည်း၊
ငါ့သား၊ သင်သည် ငါ့ထံမှာ အစဥ်ေန၏။ ငါ၏ဥစာ ှ ိ သမ သည် သင်၏ဥစာြဖစ်၏။ ၃၂
သင်၏ညီ မကား အထက်ကေသ၏။ ယခ ှ င်ြပန်၏။ အထက်ကေပျာက်၏။ ယခေတွ ့ြပန်၏။
ထိ ေ ကာင့် ေပျာ်ေမွ ့ဝမ်းေြမာက်စရာအေ ကာင်း ှ ိ ၏။ အဘဆိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၆ တပည့်ေတာ်တိ့အားတဖန် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေငွရတတ်ေသာသတေယာက်၌
ဘ

ာစိ း ှ ိ ၏။ ထိ ဘ

ာစိ းသည် သင်၏ဥစာများကိ ဖျက်ဆီးသည်အေ ကာင်းကိ

သတပါးတိ ့သည် သခင်ေ ှ ့၌ အြပစ်တင် ကေသာ်၊ ၂ သခင်သည် ဘ
သင်၏အမအရာ၌

ငါ ကားရေသာစကားကား

အဘယ်သိ့နည်း။

မှတ်သားေသာ စာရင်းကိ ေပးေလာ့။ ယခမှစ၍ ဘ
ထိ အခါ
ဘ

ဘ

ာစိ းအရာကိ

ာစိ းက၊

ဘ

ာစိ းအရာ၌

ာစိ းမလပ်ရဟ ဆိ ၏။

အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။

၃

ငါ၏သခင်သည်

တ်ေလ ပီ ။ လယ်လပ်ြခင်းငှ ါ မစွ မ်း ိင်။ သေတာင်းစား လပ်ြခင်းငှ ါ

ှ က်ေ ကာက်၏။ ၄ ဘ

လကာ

ငါသည်

ာစိ းကိ ေခ ၍၊

ာစိ းအရာမှ ကျသည်ေနာက် သတပါးတိ ့သည် မိ မိတိ့အိမ်၌
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ငါ့ကိလက်ခံေစြခင်းငှ ါ အဘယ်သိ့ ငါ ပရမည်ကိ ငါသိ ၏ဟ၍ စိ တ်ထဲ၌ ကံ စည် ပီ းမှ၊
၅

သခင်၏ေငွ ှ ိ ေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ

သင်၌အဘယ်မ ေလာက် ှ ိ

သနည်းဟ

ေခ ၍၊

တေယာက်ကိေမးလ င်၊

ဆီ အခွ က်တေထာင်ေပးရန် ှ ိ ပါသည်ဟဆိ ၏။ ဘ
အေသာ့ထိ င် ပီ းလ င်၊

အခွ က်ငါးရာကိ

ငါ၏သခင်ကိ

ဆပ်ေပးရန်
၆

ထိ သက၊

ာစိ းကလည်း၊ သင်၏ စာရင်းကိ ယ၍

ေရးမှတ်ေလာ့ဟဆိ ၏။

၇

ထိ ေနာက်

အြခားေသာသကိ ေခ ၍၊ ငါ၏ သခင်ကိဆပ်ေပးရန် သင်၌ အဘယ်မ ေလာက် ှ ိ သနည်း
ဟ
ဘ

ေမးလ င်၊

ထိ သက၊

ဂျံုစပါးအတင်းတေထာင်ေပးရန် ှ ိ ပါသည်ဟ

ဆိ ၏။

ာစိ းကလည်း၊ သင်၏ စာရင်းကိ ယ၍ အတင်း ှ စ်ရာကိ ေရးမှတ်ေလာ့ဟ ဆိ ၏။ ၈

မတရားေသာ ထိ ဘ
အေ ကာင်းမကား၊

ာစိ းသည်

လိ မာစွ ာ ပသည်ကိ သခင်သည်

ေလာကီ သားတိ ့သည်

မိ မိတိ့အမကိ

ချီးမွ မ်းေလ၏။

ေဆာင် ွက်ရာတွ င်၊

အလင်းသိ ့ေရာက်ေသာသတိ ့ထက်သာ၍ လိ မာ က၏။ (aiōn g165) ၉ တဖန် ငါဆိ သည်ကား၊
သင်တိ့သည် စေတ့ေသာအခါ၊ အစဥ်အ မဲ တည်ေသာ ဗိ မာန်၌သင်တိ့ကိ လက်ခံလတံ့ ေသာ
အေဆွ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ မ မဲ ေသာ ေလာကီ စည်းစိ မ်ကိ သံ းေဆာင် ကေလာ့။ (aiōnios g166) ၁၀
အနည်းငယ်ေသာ အမ၌ သစာ ှ ိ ေသာသသည် ကီ းေသာအမ၌လည်း သစာ ှ ိ လိမ့ ်မည်။
အနည်းငယ် ေသာအမ၌ သစာမ ှ ိ ေသာသသည် ကီ းေသာအမ၌ သစာမ ှ ိ ။ ၁၁ သိ ့ြဖစ်၍
မ မဲ ေသာ ေလာကီ စည်းစိ မ်ကိ သံ းရာတွ င် သင်တိ့သည် သစာမ ှ ိ လ င်၊ မှန်ေသာစည်းစိ မ်ကိ
သင်တိ့၌ အဘယ်သအပ်မည်နည်း။ ၁၂ သတပါးအမ၌ သင်တိ့သည် သစာမ ှ ိ လ င်၊
အဘယ်သသည် အပိ င်ေပးမည်နည်း။ ၁၃ အဘယ်အေစခံ မ သခင် ှ စ်ဦးအေစကိ မခံ ိင်။
သခင်တဦ းကိ မန်း၍ တဦ းကိ ချစ်မည်။ သခင်တဦ း မှီခိ၍ တဦ းကိ မခန့်မညား ပမည်။
သင်တိ့သည် ဘရားသခင်၏ အေစကိ ၎င်း၊ ေလာကီ စည်းစိ မ်၏အေစကိ ၎င်း မခံ ိင် ကဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ေငွ ကိ တပ်မက်ေသာ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် ထိ စကားများကိ ကားလ င်၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပက်ယယ် ပ က၏။

၁၅ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် လများေ ှ မ့ ှ ာ

ေြဖာင့်မတ်ဟန်ေဆာင်ေသာ်လည်း၊

ဘရားသခင်သည်

သင်တိ့၏စိ တ် ှ လံ းကိ

သိ ြမင်ေတာ်မ၏။ လသေဘာအားြဖင့် အြမတ်ထားေသာအရာသည် ဘရားသခင့် ေ ှ ေတာ်
့
၌
စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွ ယ်ြဖစ်၏။
အနာဂတိ ကျမ်း ှ ိ ၏။

၁၆ ေယာဟန်မေရာက်မှီတိင်ေအာင်

ေယာဟန်လက်ထက်မှစ၍

ပညတိ ကျမ်း ှ င့်

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့်

ယှဥ်ေသာဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာလျက် ှ ိ ၏။ လများတိ ့သည်လည်း

ိင်ငံေတာ် ကိ

အ ိင်အထက်ဝင် က၏။ ၁၇ ပညတိ ကျမ်း၌ အငယ်ဆံ းေသာ ဗိ ုတလံ းပျက်စီးလွ ယ်ထက်၊
ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ းပျက်စီးလွ ယ်၏။

လကာ
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မိ မိမယား ှ င့်ကွ ာ၍
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အြခားေသာမိ န်းမ ှ င့်စံ ဘက်ြခင်းကိ ပ၏။ ထိ သသည် မိ မိမယား ကိ ြပစ်မှား၏။ လင်ကွာေသာ
မိ န်းမ ှ င့်စံ ဘက်ြခင်းကိ ပေသာသသည်လည်း သ့မယားကိ ြပစ်မှားသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉
ယဖန်တံ ၊ သေဌးတေယာက်သည် နီေမာင်းေသာ ကမလာ ှ င့်ပိ တ်ေချာကိ ဝတ်ဆင်၍၊
ကာမဂဏ်

စည်းစိ မ်၌

ေန့တိင်းေပျာ်ေမွ ့လျက်ေန၏။

၂၀

လာဇ အမည် ှ ိ ေသာ

သဆင်းရဲ တေယာက်သည် တကိ ယ်လံ း၌ အနာစိ မ်းေပါက်၍၊ ၂၁ သေဌး၏စားပွဲ မှကျေသာ
စား ပ်စားေပါက်ကိ စားပါရေစဟ ေတာင့်တေသာစိ တ် ှ င့် သေဌးအိ မ် တံ ခါးနားမှာ
တံ းလံ းေန၏။ ေခွ းတိ ့သည် လာ၍ အနာစိ မ်းများကိ လျက် က။

၂၂ တေန့သ၌

ထိ ဆင်းရဲ သားသည် ေသလွ န်၍၊ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် အာြဗဟံ ၏ရင်ခွင်သိ့ ပိ ့
ေဆာင် က၏။ သေဌးသည်လည်း ေသလွ န်၍ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ ရေလ၏။ ၂၃ မရဏာ ိင်ငံ၌
ြပင်းြပစွ ာေသာေဝဒနာကိ ခံ ရလျက် ေမ ာ် ကည့်၍၊ အာြဗဟံ ကိ ၎င်း၊ အာြဗဟံ ၏ ရင်ခွင်၌
လာဇ ကိ ၎င်း အေဝးကြမင်လ င်၊ (Hadēs g86)

၂၄ အိ အဘအာြဗဟံ ၊ အက ်ပ်ကိ

ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် ဤမီ းလံ ၌ ြပင်းစွ ာခံ ရေသာ ေ ကာင့်၊ လာဇ သည်
မိ မိလက်ဖျားကိ ေရ၌ ှ စ်၍ အက ်ပ်လ ာကိ ေအးေစြခင်းငှ ါ သ့ကိ အက ်ပ် ှ ိ ရာသိ ့ ေစ
လတ်ေတာ်မပါဟ ဟစ်ေ ကာ်ေလ၏။

၂၅ အာြဗဟံ ကလည်း၊ ငါ့သား၊ သင်သည်

အသက် ှ င်စဥ်အခါ ချမ်းသာရသည်ကိ၎င်း၊ လာဇ သည် ဆင်းရဲ စွာ ေနရသည်ကိ၎င်း
ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ယခမကား၊ သသည်သက်သာြခင်း ှ ိ ၏။ သင်သည် ဒကေဝဒနာ ကိ ခံ ရ၏။
၂၆ ထိ မှတပါး၊ ငါတိ ့ ှ င့် သင်တိ့ စပ် ကား၌ အလွ န်နက်လှေသာ ေချာက် ကီ းတည်လျက် ှ ိ ၏။

ထိ ေ ကာင့် ဤ အရပ်မှသင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ကးချင်ေသာသမကး ိင်။ ထိ အရပ်မှ ငါတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့
ကးချင်းေသာသလည်း

မကး ိင်

ဟ

ဆိ ၏။

၂၇

သေဌးကလည်၊

အိ အဘ၊

ထိ သိ့မှန်လ င်၊ ၂၈ အက ်ပ်၌ ညီ ငါးေယာက် ှ ိ ပါသည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့သည် ဤြပင်းြပစွ ာ
ခံ ရာအရပ်သိ့မေရာက်မည် အ ေ ကာင်း၊ သတိ ့အား သက်ေသခံ ေစြခင်းငှ ါ၊ လာဇ ကိ
အက ်ပ်အဘ၏အိ မ်သိ့ ေစလတ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ် ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ ေြပာဆိ လ င်၊ ၂၉
အာြဗဟံ က၊ သင်၏ညီ တိ့၌ ေမာေ ှ မှစ၍ ပေရာဖက်များ ှ ိ က၏။ ပေရာဖက်တိ့၏ စကားကိ
နား

ေထာင် ကေစဟဆိ ၏။

၃၀

သေဌးကလည်း၊

မဟတ်ပါ

အဘအာြဗဟံ ။

ေသေသာလစထဲ က တေယာက်ေသာသသည် ထ ေြမာက်၍ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ သွ ားလ င်၊
သတိ ့သည်

ေနာင်တရ ကပါလိ မ့ ်မည်ဟဆိ ေသာ်၊

၃၁

အာြဗဟံ က၊

သတိ ့သည်

ေမာေ ှ ၏စကား၊ ပေရာဖက်တိ့၏စကားကိ နားမေထာင်လ င်၊ တေယာက် ေသာသသည်
ေသြခင်းမှထေြမာက်ေသာ်လည်း မယံ ကည် ိင် ကဟ အာြဗဟံ ဆိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

လကာ
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၁၇ တပည့်ေတာ်တိ့အား တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ မှားယွင်းစရာအေ ကာင်း ှ ိရမည်။
သိ ့ေသာ်လည်း မှားယွ င်းစရာအေ ကာင်းကိ ြဖစ်ေစေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ ၏။

၂

ဤသငယ်တစံ တေယာက်ကိ မှားယွ င်းေစသည်ထက်၊ လည်ပင်း၌ ကိ တ်ဆံ ေကျာက်ကိ ဆွဲ ၍
ပင်လယ် ၌ ချြခင်းကိ ခံ ရလ င် အေနသာ၍ေကာင်း၏။ ၃ သင်တိ့သည် ကိ ယ်ကိကိယ်
သတိ ပ ကေလာ့။

သင်၏

ညီ အစ်ကိသည်

သင့်ကိ ြပစ်မှားလ င်

မေလာ့။ သသည် ေနာင်တရလ င် သ၏အြပစ်ကိလတ်ေလာ့။

သ့ကိ

ဆံ း

၄ တေန့ြခင်းတွ င်

ခနစ် ကိ မ်ေ ြမာက်ေအာင် သင့်ကိ ြပစ်မှား၍၊ ခနစ် ကိ မ်ေြမာက်ေအာင် သင့်ထံ သိ ့ လှ ည့် ၍
ေနာင်တရပါ၏ဟဆိ လ င်၊ သ၏အြပစ်ကိ လတ်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ တမန်ေတာ်တိ့က၊
အက ်ပ်တိ့ ယံ ကည်ြခင်းစိ တ်ကိ တိ းပွ ားေစေတာ်မပါဟ သခင်ဘရားကိ ေတာင်း
ပန် ကလ င်၊

၆

သခင်ဘရားက၊

သင်တိ့သည်

မန်ညင်းေစ့ခန့်မ ေလာက်ေသာ

ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ လ င် ထိ သဖန်းပင်ကိ၊ အချင်းအပင်၊ သင်သည် အြမစ် ှ င့်တကွ တ်၍
ပင်လယ်၌စိ က်လျက်ေနေလာ့ဟ ဆိ ကေသာ် သင်တိ့ စကားကိ နားေထာင်လိမ့ ်မည်။ ၇
အေစအပါးသည် လယ်ထွန်ေသာ်၎င်း၊ သိ း၊

ွားေကျာင်းေသာ်၎င်း၊ လယ်ြပင်မှလာ၍

အိ မ်သိ့ဝင်ေသာ အခါ၊ ထိ အေစအပါးကိ ၊ အေသာ့လာ၍ စားပွဲ ၌ ေလျာင်းေလာ့ဟ သင်တိ့တွင်
အဘယ်သေြပာမည်နည်း။ ၈ ထိ အေစအပါးကိ ၊ ငါစားစရာဘိ ့ြပင်ေလာ့။ ငါစားေသာက်စဥ်တွင်
ခါးကိ စည်း၍ ငါ့ကိ လပ်ေက း ေလာ့။ ထိ ေနာက်မှ သင်သည် စားေသာက်ရမည်ဟ
ေြပာမည်မဟတ်ေလာ။ ၉ ထိ အေစအပါးသည် သခင်စီရင်သည်အတိ င်း ပေသာေ ကာင့်၊
သခင်၌ ေကျးဇးတင်သေလာ။ ေကျးဇး မတင်။ ၁၀ ထိ နည်းတမှာ ထားေတာ်မသမ တိ ့ကိ
သင်တိ့သည် ကျင့် ပီ းမှ၊ ငါတိ ့သည် သခင်၌ ေကျးဇး ပေသာ အေစအပါးြဖစ်သည်မဟတ်။
ဝတ်ေြပ ံ မ သာ ှ ိ သည်ဟ ဝန်ခံ ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၁ ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ိ့

ကေတာ်မစဥ်၊ ှ မာရိ ြပည် ှ င့်ဂါလိ လဲြပည်စပ် ကား၌ ေ ှ ာက်သွားေတာ်မ၏။ ၁၂ ွာတ ွာသိ ့
ဝင်ေတာ်မသည်တွင်၊ နာစွဲ ေသာ သတကျိပ်တိ့သည် ခရီ းဦ း ကိ ပ၍ အေဝးကရပ်လျက်၊ ၁၃
သခင်ေယ ၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ကယ်မသနားေတာ်မပါဟ ဟစ်ေ ကာ် က၏။ ၁၄ ေယ သည်
ြမင်ေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်ထံသိ ့သွား၍ ကိ ယ်ကိြပ ကေလာ့ဟ မိ န့်
ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ သတိ ့သည် သွ ားစဥ်တွင် သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။

၁၅

ထိ သတိ တ
့ ွ င် တေယာက်ေသာသသည် အနာေရာဂါကင်းလွ တ်သည်ကိ သိ ြမင်လ င်၊ ြပန်လာ၍
ကီ း ေသာ အသံ ှ င့် ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းေလ၏။ ၁၆ ေြခေတာ်ရင်း၌
ြပပ်ဝပ်၍ ေကျးဇေတာ် ကီ းလှ ပါသည်ဟ ဝန်ခံေလ၏။ ထိ သသည် ှ မာရိ လြဖစ် သတည်း။ ၁၇
ေယ ကလည်း၊ တကျိပ်ေသာသတိ ့သည် သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့ ေရာက် ကသည်မဟတ်ေလာ။
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ကိ းေယာက် ေသာသတိ ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ ၁၈ ဤတပါးအမျိုးသားကိ ထား၍
ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိ

ချီးမွ မ်းြခင်းငှ ါ

ြပန်လာေသာသ

တေယာက်

မ

မ ှ ိ သေလာဟ ေမးေတာ်မ ပီ းမှ၊ ၁၉ သင်ထ၍ သွ ားေလာ့။ သင်၏ယံ ကည်ြခင်းသည်
သင်၏အနာကိ ငိ မ်းေစ ပီ ဟ ထိ သအား မိ န့်ေတာ် မ၏။

၂၀ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် လာ၍၊

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် အဘယ်ကာလမှ တည်ပါမည်နည်းဟ ေမး ေလ ာက် ကလ င်၊
ေယ က၊

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်

မျက်ြမင်ေသာအရာ၌

မတည်။

၂၁

ဤအရပ်၌ ကည့်ပါ။ ထိ အရပ်၌ ကည့်ပါဟ ေြပာစရာအခွ င့ ်မ ှ ိ ။ အေ ကာင်းမကား၊
ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် သင်တိ့၏အထဲ ၌ ှ ိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ တဖန်
တပည့်ေတာ်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် လသား၏ေန့ရက်တရက်ကိမ ေတွ ့
ြမင်လိ၍၊ မေတွ ့မြမင်ရေသာအချိန်ကာလ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၂၃ ဤအရပ်၌ ကည့်ပါ။
ထိ အရပ်၌ ကည့်ပါဟ

သင်တိ့အားေြပာဆိ ေသာ်လည်း

မလိ က်မသွ ား က ှ င့်။

၂၄

ေကာင်းကင်တဘက်မှ ြပက်ေသာလ ပ်စစ်သည် ေကာင်းကင်အ ှ ံ ့အြပား ထွ န်းလင်းသကဲ့ သိ ့၊
လသား

သည်

မိ မိေန့ရက်၌

များစွ ာေသာဆင်းရဲ ဒကကိ ၎င်း၊
၂၆

ြဖစ်ေတာ်မလတံ့ ။
ယခလမျိုး၏

ေနာဧလက်ထက်၌ြဖစ်သကဲ့ သိ ့

ေနာဧသည်

သေဘာထဲ သိ့ဝင်၍၊

သတ်သင်ပယ် ှ င်းသည်

၂၅

ထိ သိ့မြဖစ်မှီ

ြငင်းပယ်ြခင်းကိ ၎င်း

လသားလက်ထက်၌

လများတိ ့သည်

ခံ ရမည်။

ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

ေရလမ်းမိ းြခင်းြဖစ်သြဖင့်

ေန့တိင်ေအာင်

သသည်

၂၇

လခပ်သိမ်းတိ ့ကိ
စားေသာက်လျက်၊

ထိ မ်းြမားစံ ဘက်လျက်ေန က၏။ ၂၈ ထိ နည်းတ၊ ေလာတလက်ထက်၌ လများတိ ့သည်
စားေသာက်ေရာင်းဝယ်လျက်၊ စိ က်ပျိုးလျက်၊ အိ မ် ေဆာက်လျက်ေနသကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ၂၉
ေလာတသည် ေသာဒံ မိ မ့ ှ ထွ က်ေသာေန့၌ ေကာင်းကင်မှ ကန့် ှ င့်ေရာေသာမီ းမိ ဃ်း ွာ၍ ထိ လ
အေပါင်းတိ ့ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းသကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ၃၀ လသားေပ ထွ န်းေသာေန့၌ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။
၃၁ ထိ ေန့ရက်၌ အိ မ်မိးေပ မှာ ှ ိ ေသာသသည် မိ မိ အိ မ်ထဲမှာ ှ ိ ေသာဥစာကိ ယြခင်းငှ ါ

မဆင်းေစ ှ င့်။ ထိ အတ၊ လယ်၌ ှ ိ ေသာသသည် ေနာက်သိ့လှည့်၍ မြပန်လာေစ ှ င့်။ ၃၂
ေလာတ၏မယားကိ

ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။

၃၃ အ ကင်သသည်

မိ မိအသက်ကိ

ကယ်ဆယ်ြခင်းငှ ါ ှ ာ ကံ ၏။ ထိ သသည် အသက် ံ းလိ မ့ ်မည်။ အ ကင်သသည် အသက် ံ း၏။
ထိ သသည် မိ မိအသက်ကိ ကယ်ဆယ်လိမ့ ်မည်။ ၃၄ ငါဆိ သည်ကား၊ ထိ ေန့ညဥ့်တွ င်
အိ ပ်ရာတခ၌ ှ ိ ေသာသ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင် တေယာက်ကိ သိ မ်းယ၍ တေယာက်မကား
ေနရစ်ရလတံ့ ။ ၃၅ ကိ တ်ဆံ ကိ တ်ေသာသ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင် တေယာက်ကိသိမ်းယ၍
တေယာက်မကား ေနရစ်ရလတံ့ ။ ၃၆ လယ်၌ ှ ိ ေသာ သ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင် တေယာက်ကိ
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သိ မ်းယ၍ တေယာက်မကား ေနရစ်ရလတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၇ သခင်၊ အဘယ်အရပ်၌
ထိ သိ့ြဖစ်ပမည်နည်းဟ

ေမးေလ ာက် ကေသာ်၊

အေသေကာင် ှ ိ ရာအရပ်၌

ေ

လင်းတတိ ့သည် စေဝး ကလတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၈ လတိ့သည်

အားမေလျာ့ဘဲ ကိ းစား၍

ဆေတာင်းရမည်အေ ကာင်းကိ

ဥပမာစကားအားြဖင့် မိ န့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ၂ မိ တ
့ မိ ့၌ ဘရားသခင်ကိ မေ ကာက် ွံ ၊့
လကိ

အားမနာတတ်ေသာ

တရားသ ကီ းတေယာက် ှ ိ ၏။

၃

ထိ မိ ့၌ေနေသာ

မတ်ဆိးမတေယာက်သည် တရားသ ကီ းထံ သိ ့သွား၍၊ က န်မရန်ဘက်ကိ လက်စား
ေချေလာက်ေအာင် အြပစ်အေလျာက်ဒဏ် စီ ရင်ပါဟ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း၊

၄

တရားမစီ ရင်ဘဲ ကာြမင့်စွ ာေန၏။ ထိ ေနာက် တရားသ ကီ းက၊ ငါသည် ဘရားသခင်ကိ
မေ ကာက် ွံ ၊့ လကိ အားမနာတတ်ေသာသ ြဖစ်ေသာ်လည်း၊

၅ ဤမတ်ဆိးမသည်

ငါ့ကိေ ှ ာင့် ှ က်ေသာေ ကာင့် သ့ဘက်၌ တရားစီ ရင်မည်။ သိ ့မဟတ် အစဥ်လာ၍ ငါ့ကိ
ပင်ပန်းေစလိ မ့ ်မည်ဟ စိ တ်ထဲ၌ အ ကံ ှ ိ ၏။

၆ မတရားေသာ ထိ တရားသ ကီ း၏

အ ကံ ကိ မှတ် ကေလာ့။ ၇ ဘရားသခင် ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာသတိ ့သည် ညဥ့်ေန့မြပတ်
ေအာ်ဟစ်၍ ေတာင်းေလ ာက်လ င်၊ ဘရားသခင်သည် သတိ ့ဘက်၌ တရားမစီ ရင်ဘဲ
ေနေတာ်မမည်ေလာ။ ကာြမင့်စွ ာ သည်းခံ ေတာ်မမည်ေလာ။ ၈ ငါဆိ သည်ကား၊ သတိ ့ဘက်၌
အလျင်အြမန် တရားစီ ရင်ေတာ်မမည်။ သိ ့ေသာ်လည်း လသားသည် ကလာေသာအခါ
ယံ ကည်ြခင်းကိ ေြမ ကီ းေပ မှာ ေတွ ့မည်ေလာဟ သခင်ဘရားသည် မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉
ကိ ယ်ကသိ လ်ကိ

အမှီ ပ၍

သတပါးကိ

မိ န့်ေတာ်မေသာ ဥပမာကား၊

၁၀ လ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ဆေတာင်းပဌနာ ပြခင်းငှ ါ

ဗိ မာန်ေတာ်ေပ သိ ့

တက် က၏။

အခွ န်ခံြဖစ်၏။

၁၁

သတပါးတိ ့သည်

မထီ မဲ့ြမင် ပတတ်ေသာသအချို ့တိ့အား

တေယာက်ကား

ဖာရိ ှ ဲ သည်

ဖာရိ ှ ဲ ြဖစ်၏။

တေယာက်ကား

တေယာက်တည်းရပ်လျက်၊

အိ ဘရားသခင်၊

အ ိင်အထက်လယြခင်း၊

မတရားသြဖင့်ကျင့်ြခင်း၊

သ့မယားကိ ြပစ်မှားြခင်းအြပစ် ှ ိ သကဲ့ သိ ့ အက ်ပ်၌မ ှ ိ သည်သာမက၊ ဤအခွ န်ခံကဲ့ သိ ့
ပင်

မဟတ်ေသာေ ကာင့်

ေကျးဇးေတာ် ကီ းလှ ေပ၏။

၁၂

အက ်ပ်သည်

ခ ှ စ်ရက်တွင် ှ စ်ရက်အစာေ ှ ာင်ပါ၏။ ဥစာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ လပါ၏ဟ ၍
ဆေတာင်းပဌနာ ပ၏။ ၁၃ အခွ န်ခံမကား၊ အေဝးကရပ်၍ ေကာင်းကင်သိ့မေမ ာ်မ ကည့်ဝံ့ ဘဲ
ရင်ပတ်ကိခက်လျက်၊ အိ ဘရားသခင်၊ အြပစ်များေသာ အက ်ပ်ကိ သနားြခင်းက ဏာစိ တ်
ှ ိ ေတာ်မပါဟဆေတာင်းေလ၏။

၁၄ ငါဆိ သည်ကား၊ ထိ သသည် အြပစ်ေ ြပလျက်

မိ မိအိမ်သိ့ြပန်သွား၏။ ဖာရိ ှ ဲ မကား အြပစ်မေြပ။ အေ ကာင်းမကား၊ ကိ ယ်ကိကိယ်
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ချီးေြမာက်ေသာသ

မည်သည်ကား၊

ှ ိမ့ ်ချြခင်းသိ ့ေရာက်လတံ့ ။

ကိ ယ်ကိကိယ်

ှ ိမ့ ်ချေသာသမည်သည်ကား၊ ချီးေြမာက်ြခင်းသိ ့ေရာက်လတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိ အခါ
သငယ်တိ့ကိ လက်ေတာ် ှ င့်တိ ့ေစြခင်းငှ ါ အထံ ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခဲ့သည်ကိ တပည့်ေတာ်
တိ ့သည် ြမင်လ င် အြပစ်တင် က၏။ ၁၆ ေယ သည် ထိ သငယ်တိ့ကိ ေခ ေတာ်မ၍
ငါ့ထံသိ ့လာပါေလေစ။

မဆီ းတား က ှ င့်။

ထိ သိ့ေသာသတိ ့၏ ိင်ငံြဖစ်၏။

၁၇

ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်သည်

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

အ ကင်သသည်

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ သငယ်ကဲ့သိ ့ မခံ မယ၊ ထိ သသည် ိင်ငံေတာ်သိ့ မဝင်ရဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ အရာ ှ ိ တေယာက်က၊ ေကာင်းြမတ်ေသာဆရာ၊ ထာဝရအသက်ကိ
အေမွ ခံရအံ့ ေသာငှ ါ အက ်ပ် သည် အဘယ်အမကိ ပရပါမည်နည်းဟ ေမးေလ ာက်ေသာ်၊
(aiōnios g166) ၁၉ ေယ က၊ ငါ့ကိ ေကာင်းြမတ်သည်ဟ အဘယ်ေ ကာင့်ေခ သနည်း။

ဘရားသခင်တပါးတည်းေသာ ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၏။ ၂၀ သင်သည် ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ
သိ သည်မဟတ်ေလာ။ သ့မယားကိ မြပစ်မှား ှ င့်။ မမှန်ေသာ သက်ေသ
ိ ေသစွ ာ ပေလာ့ဟ

မိ န့်ေတာ်မလ င်၊

ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍

၂၁

အ ှ င်ဘရား၊

အက ်ပ်ေစာင့်ေ ှ ာက်ပါ ပီ ဟ

ကိ မခံ ှ င့်။ မိ ဘကိ

ထိ ပညတ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ေလ ာက်

ြပန်သည်ကိ

ေယ သည် ကားလ င် သင်သည် တခလိ ေသး၏။ ၂၂ ကိ ယ်ဥစာ ှ ိ သမ ကိ ေရာင်း၍
ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့အား ေပးေဝေလာ့။ ထိ သိ့ ပလ င် ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ဘ

ာကိ ရလိ မ့ ်မည်။

သိ ့ ပီ းမှ လာ၍ ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိ သသည် များစွ ာေသာဥစာကိ
ရတတ်ေသာသြဖစ်၍၊ ထိ စကားကိ ကားလ င် အလွ န်စိတ်မသာသည် ှ င့် သွ ားေလ၏။ ၂၄
ထိ သိ့ စိ တ်မသာသည်ကိ ေယ သည် ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ဥစာရတတ်ေသာသသည်
ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်သိ့ အလွ န်ဝင်ခဲလှ၏။

၂၅ ကလားအပ်သည် အပ်နဖားကိ

လ ိုလွ ယ်၏။ ေငွ ရတတ်ေသာသသည် ဘရားသခင်၏
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၆

ကားေသာသတိ ့ကလည်း၊

ိင်ငံေတာ်သိ့ ဝင်ခဲသည်ဟ

သိ ့ြဖစ်လ င်

အဘယ်သသည်

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ ့ ေရာက် ိင်မည်နည်း ဟ ေြပာဆိ က၏။ ၂၇ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊
လမတတ် ိင်ေသာအမကိ ဘရားသခင်တတ် ိင်ေတာ်မသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိ အခါ
ေပတ က၊ အက ်ပ်တိ့သည် ှ ိ သမ ကိ စွ န့်ပစ်၍ ကိ ယ်ေတာ်ေနာက်သိ့ လိ က် ကပါ ပီ ဟ
ေလ ာက်ေလေသာ်၊ ၂၉ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ အ ကင်သသည် ဘရားသခင်၏
ိင်ငံေတာ်ေ ကာင့်၊ အိ မ်ရာ၊ မိ ဘ၊ ညီ အစ်ကိ၊ သားမယားတည်းဟေသာ တပါးပါးကိ စွ န့်၏။
၃၀

ထိ သသည်

ယခကာလ၌

အဆများစွ ာေသာအကျိုးကိ ၎င်း၊

ေနာင်ဘဝ၌

ထာဝရအသက်ကိ၎င်း ခံ ရ လတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165, aiōnios g166) ၃၁ ထိ အခါ
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ကိ ယ်ေတာ်သည်

တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာတပည့်ေတာ်တိ့ကိ

ေခ ၍၊

ငါတိ ့သည်

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ယခ သွ ား က၏။ ပေရာဖက်များ ေရးမှတ်သမ သည် လသား၌
ြပည့်စံ ရလိ မ့ ်မည်။

၃၂ တပါးအမျိုးသားတိ ့လက်သိ့ အပ် ှ ံ ြခင်း၊ ြပက်ယယ် ပြခင်း၊

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊ တံ ေတွ း ှ င့် ေထွ းြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။
ိ က်ပတ်၍သတ် ကလိ မ့ ်မည်။
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၃ သတိ ့သည် လသားကိ

သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

၃၄ ထိ စကားေတာ်တခွ န်းကိ မ

ထေြမာက်လိမ့ ်မည်ဟ

တပည့်ေတာ်တိ့သည်နားမလည် က။

ထိ အေ ကာင်းအရာသည် ဝှက်ထား လျက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍ မိ န့်ေတာ်မချက်အနက်ကိ မရိ ပ်မိ က။
၃၅ ေယရိ ေခါ မိ အ
့ နီး၌

ှ ိ ေတာ်မစဥ်တွင်၊ လကန်းတေယာက်သည် လမ်းနားမှာထိ င်၍

ေတာင်းစား ေလ၏။ ၃၆ ထိ လကန်းသည် လမ်း၌ လများသွ ားသံ ကိ ကားလ င် အဘယ်သိ့
ြဖစ်သနည်းဟေမး၏။ ၃၇ နာဇရက် မိ သ
့ ား ေယ ကသွ ားေ ကာင်းကိ သတပါးေြပာလ င်၊ ၃၈
ဒါဝိ ဒ်၏သားေတာ်ေယ ၊ အက ်ပ်ကိ ကယ်မသနားေတာ်မပါဟ ဟစ်ေ ကာ်ေလ၏။ ၃၉
ထိ သကိ

တိ တ်ဆိတ်စွာေနေစြခင်းငှ ါ

ေ ှ ေတာ်
့
၌

သွ ားေသာသတိ ့သည်

ေငါက်၍

ဆိ ကေသာ်လည်း၊ ဒါဝိ ဒ်၏ သားေတာ်၊ အက ်ပ်ကိ ကယ်မသနားေတာ်မပါဟ သာ၍
ဟစ်ေ ကာ် ကေလ၏။
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။

၄၀ ေယ သည်လည်း ရပ်ေတာ်မလျက်၊ ထိ သကိ ေခ ခဲ့ ဟ

လကန်းသည်

အထံ ေတာ်သိ့

ချဥ်းကပ် ပီ းမှ၊

သင်၌အဘယ်သိ့

ပေစလိ သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ၄၁ သခင်၊ အက ်ပ်မျက်စိြမင်ေစြခင်းငှ ါ ပေတာ်မပါဟ
ေလ ာက်ေလေသာ်၊ ၄၂ ေယ က၊ မျက်စိြမင်ေစ။ သင်၏ ယံ ကည်ြခင်းသည် သင့်ကိ
ကယ်မ ပီ ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၃

ထိ ခဏြခင်းတွ င်

ထိ သသည်

မျက်စိြမင်၍

ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းလျက် ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က်ေလ၏။ လအေပါင်းတိ ့သည်
ြမင်လ င် ဘရားသခင်ကိ အံ့ သချီးမွ မ်း က၏။

၁၉ ေယ သည်

ေယရိ ေခါ မိ သ
့ ိ ့ ဝင်၍ ေ ှ ာက်သွားေတာ်မ၏။

၂ ထိ အခါ

ဇကဲ အမည် ှ ိ ေသာ အခွ န်ေခါင်းတေယာက် ှ ိ ၏။ ထိ သသည် ေငွ ရတတ်ေသာသြဖစ်၏။ ၃
ေယ သည်

အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်သည်ကိ

ထိ သသည်

ကည့်လိ ၍၊

လအစအေဝးများေသာေ ကာင့်၊ မိ မိရပ်လည်း နိမ့ ်သည်ြဖစ်၍ မြမင် ိင်။ ၄ ထိ ့ေ ကာင့်
ကေတာ်မမည့်လမ်းတွ င် ေ ှ သိ
့ ့ေြပး၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြမင်အ့ံ ေသာငှ ါ သဖန်းပင်တပင်ကိ
တက်ေလ၏။ ၅ ထိ အရပ်သိ့ ေယ သည် ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ ေမ ာ် ကည့်၍ ထိ သကိ
ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ၆ ဇကဲ ၊ ြမန်ြမန်ဆင်းေလာ့။ သင်၏အိ မ်၌ ယေန့ငါတည်းေနမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ဇကဲ သည် အလျင် အြမန်ဆင်း၍ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့် ကိ ယ်ေတာ်ကိ
မိ မိအိမ်၌ ဧည့်ခံ ေလ၏။ ၇ ထိ အေ ကာင်း။ကိ လအေပါင်းတိ ့သည်ြမင်လ င်၊ ဆိ းေသာလ၏
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အိ မ်သိ့ဝင်၍ လပ်ေက းြခင်းကိ ခံ ေတာ်မပါသည်တကားဟ ကဲ့ ရဲ ့အြပစ်တင် က၏။ ၈
ဇကဲ သည်လည်း ရပ်ေန၍၊ သခင်၊ အက ်ပ်၏ ဥစာတဝက်ကိ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့အား
ေပးပါ၏။

တစံ

တေယာက်ေသာသ၏ဥစာအနည်းငယ်ကိ

အက ်ပ်ယမိ လ င်၊

ေလးဆြပန်၍ေပးပါ၏ဟ သခင်ဘရားကိ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၉ ေယ ကလည်း၊ ဤသသည်
အာြဗဟံ ၏သားြဖစ်သည် ှ င့်အေလျာက်၊ ယေန့ပင် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးသည်
ဤအိ မ်အေပ မှာ သက်ေရာက်ေလ၏။
ကယ်တင်အ့ံ ေသာငှ ါ

၁၀ လသားသည် ေပျာက်ေသာသတိ ့ကိ ှ ာ၍

ကလာသတည်းဟ ဇကဲ ကိ မိ န့်ေတာ် မ၏။

ေယ ှ လင် မိ အ
့ နီးသိ ့ ေရာက်ေတာ်မ၍၊ ဘရားသခင်၏

၁၁ ထိ အခါ

ိင်ငံေတာ်သည် ချက်ြခင်း

ေပ ထွ န်းမည်ဟ လများထင်မှတ်ေသာေ ကာင့်၊ ပရိ တ်သတ်အလယ်၌ မိ န့်ေတာ်မေသာ
ဥပမာကား၊ ၁၂ အမတ်တေယာက်သည် မင်း ကီ းအရာကိ ခံ လိ ၍ မိ မိြပည်သိ့ ြပန်လာမည်ဟ
အ ကံ ှ ိ လျက် ေဝးေသာ ြပည်သိ့သွား၏။ ၁၃ မသွ ားမှီ မိ မိငယ်သားတကျိပ်ကိေခ ၍၊
ေငွ တပိ ဿာစီ အပ်ေပးလျက် ငါြပန်၍ မလာမှီတိင်ေအာင် ကန်သွယ်ြခင်းအမကိ ပ ကေလာ့ဟ
မှာထားေလ၏။ ၁၄ ြပည်သားအချို ့သည် ထိ အမတ်ကိ မနာလိ ၍၊ ထိ သ၏ အအပ်အချုပ်ကိ
ငါတိ ့မခံ လိ ပါဟ တမန်ကိ သ့ေနာက်သိ့

ေစလတ် က၏။

၁၅ ထိ အမတ်သည်

မင်း ကီ းအရာကိ ခံ၍ ြပန်လာေတာ်မေသာအခါ၊ ေငွ ခံေသာ ငယ်သားတိ ့သည် အသီ း
အသီ းအဘယ်မ ေလာက် အြမတ်ရသည်ကိ သိ ြခင်းငှ ါ သတိ ့ကိေခ ေချဟ အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။
၁၆ ပဌမသသည် လာ၍၊ သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်ေပးေသာ ေငွ တပိ ဿာအားြဖင့် အခွ က်တဆယ်

အြမတ်ရပါ ပီ ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၁၇ သခင်က၊ သာဓ၊ ငယ်သားေကာင်း၊ သင်သည် အမငယ်၌
သစာေစာင့်ေလ ပီ ။ မိ ဆ
့ ယ် မိ က
့ ိ အပ်စိး ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ဒတိ ယသသည် လာ၍၊
သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်ေပးေသာ ေငွ တပိ ဿာအားြဖင့် ငါးပိ ဿာအြမတ်ရပါ ပီ ဟ ေလ ာက်လ င်၊
၁၉ သခင်က၊ သင်သည် မိ င
့ ါး မိ က
့ ိ အပ်စိးေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၀ အြခားေသာ

သသည်လာ၍၊ သခင်၊ အက ်ပ်သည် ပဝါ၌ထပ်ထားေသာ ကိ ယ်ေတာ်၏ ေငွ တပိ ဿာ
ှ ိ ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် ခဲ ယဥ်းေသာသြဖစ်သည် ှ င့်၊

၂၁ ကိ ယ်မသိ မထားေသာ

ဥစာကိ သိမ်းယ၍၊ ကိ ယ်မစိ က်မပျိုးေသာ လယ်၌ရိ တ်တတ်သည်ကိ အက ်ပ် ေထာက်၍
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေ ကာက်ပါသည်ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၂၂ သခင်က၊ ဆိ းညစ်ေသာငယ်သား၊
သင်၏ စကားကိ သာလိ က်၍ သင်၏အမကိ ငါစီ ရင်မည်။ ငါသည် ခဲ ယဥ်းေသာသြဖစ်လျက်
ကိ ယ်မသိ မထားေသာဥစာကိ သိ မ်းယ၍၊ ကိ ယ်မစိ က်ပျိုးေသာ လယ်၌ရိ တ်သည်ကိ
သင်သိသည်မှန်လ င်၊

၂၃ ငါ့ေငွ ကိ ပွဲ စားလက်သိ့ အဘယ်ေ ကာင့်မအပ်သနည်း။

ထိ သိ့အပ်လ င် ငါြပန်လာေသာအခါ ေငွ ရင်း ှ င့် အဘိ းကိ ရ ိင်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းေသာ်၊
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၂၄ အေ ခအရံ တိ ့အား၊ ေငွ တပိ ဿာကိ သ့လက်မှ တ် က။ အခွ က်တဆယ် ှ ိ ေသာသအား

ေပး ကဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။ ၂၅ အေ ခအရံ တိ ့ကလည်း၊ သခင်၊ ထိ သ၌ အခွ က်တဆယ် ှ ိ ပါ၏ဟ
ေလ ာက် ကလ င်၊ ၂၆ ငါဆိ သည်ကား၊ အ ကင်သသည်ရတတ်၏။ ထိ သအား ေပးဦ းမည်။
အ ကင်သသည် ဆင်းရဲ ၏။ ထိ သ ၌ ှ ိ သမ ကိ ပင်

တ်လိမ့ ်မည်။

၂၇ ထိ မှတပါး

ငါ၏အအပ်အချုပ်ကိ မခံ လိ ေသာ ငါ့ရန်သတိ ့ကိ ေခ ခဲ့ က။ ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာ သတ် ကဟ စီ ရင်
ေတာ်မသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိ သိ့ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ တပည့်ေတာ်တိ့ ေ ှ ့၌ က၍
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ခရီ းသွ ားေတာ်မ၏။

၂၉ သံ လွ င်အမည် ှ ိ ေသာ ေတာင်ေ ြခရင်း၌

ဗက်ဖာေဂ ွာ ှ င့် ေဗသနိ ွာအနီးသိ ့ ေရာက်ေတာ်မ ေသာ အခါ၊ တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ
ေစလတ်၍၊ ၃၀ သင်တိ့ေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာ ွာသိ ့သွား က။ ထိ ွာသိ ့ ေရာက်လ င် အဘယ်သမ
မစီ းဘးေသာြမည်းကလည်း ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိ သည်ကိ သင်တိ့သည် ေတွ ့လိ မ့ ်မည်။
ြမည်း ကိ းကိ ြဖည်၍ ေဆာင်ခဲ့ က။
ြဖည်သနည်းဟ

သင်တိ့ကိဆိလ င်၊

၃၁ သတပါးက အဘယ်ေ ကာင့် ြမည်း ကိ းကိ

သခင်အလိ ှ ိ သည်ဟ

ြပန်ေြပာ ကေလာ့ဟ

မှာထားေတာ်မ၏။ ၃၂ ထိ သိ့ ေစလတ်ေသာသတိ ့သည် သွ ား၍ စကားေတာ်အတိ င်း
ေတွ ့ က၏။ ၃၃ ြမည်း ကိ းကိ ြဖည်စဥ်တွင် ြမည်း ှ င်တိ့က၊ အဘယ်ေ ကာင့် ြမည်း ကိ းကိ
ြဖည်သနည်းဟဆိ လ င်၊ ၃၄ သခင်အလိ ှ ိ သည်ဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ေယ ထံ ေတာ်သိ့
ြမည်းကေလးကိ ေဆာင်ခဲ့၍၊

၃၅ ြမည်းေကျာေပ မှာ မိ မိတိ့ အဝတ်ကိ တင် ပီ းလ င်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ စီ းေစ က၏။ ၃၆ ခရီ းသွ ားေတာ်မစဥ်တွင် လများတိ ့သည် မိ မိတိ့ အဝတ်ကိ
လမ်း၌ ခင်း က၏။ ၃၇ သံ လွ င်ေတာင်ေပ က ဆင်းရာအရပ်သိ့ ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ၊
တပည့်ေတာ်များအေပါင်းတိ ့သည် မိ မိတိ့ ြမင်ခဲ့ ပီ းေသာတန်ခိးေတာ်များကိ ေထာက်၍
ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့်

ဘရားသခင်ကိ

ေထာမနာ ပ၍၊

၃၈

ထာဝရဘရား၏

အခွ င့ ် ှ င့် ကလာေတာ်မေသာ ှ င်ဘရင်သည် မဂလာ ှ ိ ေစသတည်း။ ေကာင်းကင် ဘဝဂ်ဝယ်
ဘန်း ကီ းပါေစသတည်းဟ ေ ကးေ ကာ် က၏။ ၃၉ လအစအေဝး၌ပါေသာ ဖာရိ ှ ဲ အချို တ
့ ိ ့က၊
အ ှ င်ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏တပည့်တိ ့ကိ ဆံ းမပါဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၄၀ ေယ ကလည်း၊
ငါဆိ သည်ကား၊ ဤသတိ ့သည် တိ တ်ဆိတ်စွာေနလ င် ေကျာက်ခဲတိ့သည် ချက်ြခင်း
ေ ကးေ ကာ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
ကည့်ြမင်လျက်

ငိ ေ ကးေတာ်မ၍၊

၄၁ ေယ
၄၂

အချင်း မိ ၊့

ှ လင် မိ အ
့ နီးသိ ့ ေရာက်၍
သင်၏ ငိ မ်သက်ြခင်း ှ င့်

စပ်ဆိင်ေသာအရာတိ ့ကိ သင်၏လက်ထက် ယခကာလ၌ပင် သင်သည် သိ ရလ င်မဂလာ ှ ိ ၏။
ယခမကား၊ ထိ အရာတိ ့ကိ သင်၏မျက်စိေ ှ မ့ ှ ာ မထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ ဝှက်ထား လျက် ှ ိ ၏။ ၄၃
အေ ကာင်းမကား၊

လကာ

သင့်ကိ

ကည့် ပစေတာ်မေသာ

ေကျးဇးကိ

သင်သည်
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မသိ မမှတ်ေသာေ ကာင့်၊ သင်၏ ရန်သတိ ့သည်

သင့်ပတ်လည်တွင် တပ်တည်၍

ေလးမျက် ှ ာ၌ ဝိ င်းရံ လျက် ချုပ်ထား ပီ းလ င်၊ ၄၄ သင်၏ကိ ယ်မှစ၍ သင်၏ သားသမီ းတိ ့ကိ
ေြမ ှ င့်တညီ တည်း

ှ ိ သြဖင့်၊

သင်၏ေကျာက်တခေပ မှာ

တခမ

ထပ်ဆင့်၍

မကျန်ရစ်ေစြခင်းငှ ါ ပ ကေသာအချိန်ကာလသည် ေရာက်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၅
ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ ဝင်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ေရာင်းဝယ်ေသာသတိ က
့ ိ ှ င်ထတ်လျက်၊ ၄၆
ငါ့အိမ်သည် ဆေတာင်းရာအိ မ်ြဖစ်၏ဟ ကျမ်းစာ၌ လာေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ထိ အိမ်ကိ
ထားြပ

တွ င်းြဖစ်ေစ က ပီ တကားဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၇

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ေန့တိင်းဗိ မာန်ေတာ်၌ ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မ၏။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊ ကျမ်း ပ ဆရာ၊
လတိ ့တွင် အ ကီ းအကဲ ြဖစ်ေသာသတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ ှ ာ ကေသာ်လည်း၊
လအေပါင်းတိ ့သည်

၄၈

ေဒသနာေတာ်ကိ

ေစ့ေစ့နားေထာင်ေသာေ ကာင့်

သတ် ိင်ေသာအခွ င့ ်ကိ မေတွ ့ မရ က။

၂၀ တေန့သ၌
ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

ကိ ယ်ေတာ်သည် ဗိ မာန်ေတာ်တွင် လများကိ ဆံ းမ သဝါဒေပး၍
ေဟာ

လအ ကီ းအကဲ တိ့သည်

ေတာ်မစဥ်၊
လာ၍၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊
၂

ကျမ်း ပဆရာ၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ဤအမများကိ

အဘယ်အခွ င့ ် ှ င့် ပသည်ကိ၎င်း၊ ထိ အခွ င့ ်ကိ အဘယ်သေပးသည်ကိ ၎င်း၊ အက ်ပ်တိ့အား
ေြပာပါဟ ဆိ ကေသာ်၊ ၃ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ငါသည် တစံ တခကိ ေမးဦ းမည်။ သင်တိ့
ေြဖ ကေလာ့။ ၄ ေယာဟန်၏ ဗတိ ဇံတရားသည် ဘရားကြဖစ်သေလာ။ လကြဖစ်သေလာဟ
ေမးေတာ်မ၏။ ၅ ထိ သတိ ့သည် အချင်းချင်းဆင်ြခင်၍၊ ဘရားက ြဖစ်သည်ဟ ငါတိ ့ေြဖလ င်၊
သင်တိ့သည် ေယာဟန်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် မယံ သနည်းဟ သေမးေလဦ းမည်။ လက
ြဖစ်သည်ဟ ငါတိ ့ေြဖလ င်၊ ၆ ေယာဟန်သည် ပေရာဖက်ြဖစ်သည်ကိ လအေပါင်းတိ ့သည်
ယံ သြဖင့် ငါတိ ့ကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ အချင်းချင်းဆင်ြခင် ပီ းမှ၊

၇

အဘယ်ကြဖစ်သည်ကိ အက ်ပ်တိ့ မသိ ပါဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ၈ ေယ ကလည်း၊ထိ အတ
ဤအမများကိ အဘယ်အခွ င့ ် ှ င့် ငါ ပသည်ကိ ငါမေြပာဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိ အခါ
ပရိ သတ်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မေသာ ဥပမာကား၊ လတဦ းသည် စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ စိ က်ပျိုး ပီ းမှ
လပ်ေဆာင်ေသာသတိ ့အား ဥယျာဥ်ကိငှါး၍ အြခားေသာြပည်သိ့ ကာြမင့်စွ ာ သွ ားေန၏။
၁၀

ကာလအချိန်တန်လ င်၊

လပ်ေဆာင်ေသာသတိ ့သည်

စပျစ်သီးအချို ့ကိ

ေပးေစြခင်းငှ ါ ဥယျာဥ် ှ င်သည် သားငယ်ကိ ေစလတ်ေလ၏။ ဥယျာဥ်ေစာင့်တိ ့သည်
ငယ်သားကိ ိ က်၍ လက်ချည်းလတ်လိက် က၏။

၁၁ ေနာက်တဖန်

အြခားေသာ

ငယ်သားကိ ေစလတ်ြပန်လ င်၊ ဥယျာဥ်ေစာင့်တိ ့သည် သ့ကိ ိ က်၍ အ ှ က်ခွဲ ပီ းမှ

လကာ
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လက်ချည်းလတ်လိက် က၏။ ၁၂ ေနာက်တဖန် အြခားေသာငယ်သားကိ ေစလတ်ြပန်လ င်၊
သ့ကိဒဏ်ရာေပ ေအာင် နာကျင်စွာ ိ က် ၍ ှ င်ထတ် က၏။ ၁၃ ထိ အခါ ဥယျာဥ် ှ င်က၊
ငါသည် အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။ ငါ၏ချစ်သားကိ ငါေစလတ်မည်။ ထိ သတိ ့ သည်
ငါ့သားကိ ြမင်လ င် အားနာေကာင်းအားနာ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဆိ ၏။ ၁၄ ဥယျာဥ်ေစာင့်တိ ့သည်
သားကိ ြမင်လ င်၊ ဤသသည် အေမွ ခံြဖစ်၏။ လာ က။ သ့ကိ သတ် ကကန်အ့ံ ။ ထိ သိ့သ၏
အေမွ ဥစာကိ ငါတိ ့ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ အချင်းချင်းတိ င်ပင် ပီ းမှ၊ ၁၅ ဥယျာဥ် ှ င်၏သားကိ
ဥယျာဥ်ြပင်သိ့ ထတ်၍ သတ်ပစ် က၏။ သိ ့ြဖစ်လ င်
ေစာင့်တိ ့ကိ အဘယ်သိ့

ပမည်နည်း။

ဥယျာဥ် ှ င်သည်

ဥယျာဥ်

၁၆ ဥယျာဥ် ှ င်သည် လာ၍ ထိ သတိ ့ကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်း ပီ းမှ ထိ ဥယျာဥ်ကိ အြခားေသာသတိ ့အား ေပး လိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
ပရိ သတ်တိ့သည်

ကားလ င်

ထိ သိ့မြဖစ်ပါေစ ှ င့်ဟ

ေလ ာက် ကေသာ်၊

၁၇

ကိ ယ်ေတာ်သည် ထိ သတိ ့ကိ ကည့် ၍၊ တိ က်ကိတည်လပ်ေသာသများ ပယ်ထားေသာ
ေကျာက်သည်

ေနာက်တဖန်တိက်ေထာင့်အထွ ဋ်ဖျားသိ ့

ကျမ်းစာချက်သည်

အဘယ်သိ့

ထိ ေကျာက်အေပ သိ ့ကျ၏။

ဆိ လိသနည်း။

ထိ သသည်

ကျိုးလတံ့ ။

ေရာက်ြပန်၏ဟေသာ
၁၈

အ ကင်သသည်

အ ကင်သ၏အေပ သိ ့

ထိ

ေကျာက်သည် ကျ၏။ ထိ သသည် ညက်ညက်ေ ကလတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိ အခါ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊ ကျမ်း ပဆရာတိ ့သည် မိ မိတိ့ကိ ရည်ေဆာင်၍ ထိ ဥပမာစကားကိ
ေဟာေြပာေတာ်မသည်ကိသိေသာေ ကာင့် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဘမ်းဆီ းြခင်းငှ ါ ှ ာ ကံ က၏။
သိ ့ေသာ်လည်း လများ ကိ ေ ကာက်၍ ေနရ က၏။

၂၀ ထိ အခါ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိေချာင်းေြမာင်းလျက်၊ စကားေတာ်၌ အြပစ်ကိ ှ ာ၍ မိ ဝ့ န်မင်း လက်သိ့
အပ် ှ ံ ေသာခွ င့ ်ကိ ရြခင်းငှ ါ သေတာ်ေကာင်းြဖစ်ေယာင်ေဆာင်ေသာသလ ိုတိ ့ကိ အထံ ေတာ်သိ့
ေစ

လတ် က၏။ ၂၁ ထိ သလ ိုတိ ့က၊ အ ှ င်ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် လမျက် ှ ာကိ

မေထာက်ဘဲ ေြဖာင့်မတ်စွာ ဆံ းမ သဝါဒ ေပး၍၊ ဘရားသခင်၏ တရားလမ်းကိ ဟတ်မှန်စွာ
ြပေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ်တိ့သိ ကပါ၏။
အခွ န်ကိဆက်အပ်သေလာ၊
ကိ ယ်ေတာ်သည်
ငါ့ကိ

မဆက်အပ်သေလာဟ

ထိ သတိ ့၏

အဘယ်ေ ကာင့်

၂၂ အက ်ပ်တိ့သည် ကဲ သာဘရင်အား

ပရိ ယာယ်ကိ

ေမးေလ ာက်

သိ မှတ်ေတာ်မလ င်၊

စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က် ကသနည်း။

၂၄

က၏။

၂၃

သင်တိ့သည်

ေဒနာရိ တြပားကိ ြပပါ။

အဘယ်သ၏ပံ ၊ အဘယ်သ၏လိ ပ်စာပါပါသနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ကဲ သာ ဘရင်၏ပံ ၊
လိ ပ်စာပါပါသည်ဟ ေလ ာက် ကေသာ်၊

၂၅ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ကဲ သာဘရင်၏ဥစာကိ

ကဲ သာဘရင်အား ဆက်ေပး ကေလာ့။ ဘရားသခင်၏ဥစာကိ ကား ဘရားသခင်အား
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ဆက်ေပး ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ ထိ သတိ ့သည် လများေ ှ တွ
့ င် စကားေတာ်၌
အြပစ်မေတွ ့ ိင်သြဖင့် ြပန်ေြပာေတာ်မေသာ စကားကိ အံ့ သ၍ တိ တ်ဆိတ်စွာေန က၏။ ၂၇
ထေြမာက် ှ င်ြပန်ြခင်းမ ှ ိ ဟ ြငင်းခံ တတ်ေသာ ဇဒုကဲ အချို ့သည်လည်း အထံ ေတာ်သိ့
ချဥ်းကပ်၍၊ ၂၈ အ ှ င်ဘရား၊ မယား ှ ိ ေသာသသည် သားမ ှ ိ ဘဲေသလ င်၊ သ၏မယားကိ
သ့ညီသိမ်းယ၍ အစ်ကိ အမျိုးမြပတ်ဆက် ွယ်ေစဟ အက ်ပ်တိ့အား ေမာေ ှ စီ ရင်ပါ ပီ ။ ၂၉
ညီ အစ်ကိခနစ်ေယာက် ှ ိ ပါ၏။ အစ်ကိအ ကီ းသည် မိ န်းမ ှ င့်စံ ဘက်၍ သားမ ှ ိ ဘဲေသလ င်၊
၃၀ သ၏မယားကိ သ့ညီအ ကီ းသိ မ်းယ၍ သားမ ှ ိ ဘဲ ေသြပန်ေလ၏။

၃၁ ထိ အတ

တတိ ယသမှစ၍ တေယာက်ေနာက်တေယာက်ခနစ်ေယာက်ေသာ ညီ အစ်ကိတိ့သည် ထိ
မိ န်းမကိ

သိ မ်းယ၍

သားကိ

မိ န်းမသည်လည်း ေသေလ၏။

မကျန်ရစ်ေစဘဲ

ေသ က၏။

၃၂

ေနာက်ဆံ း၌

၃၃ သိ ့ြဖစ်၍ ထေြမာက်ရာကာလ၌ ထိ မိန်းမသည်

အဘယ်သ၏မယားြဖစ်ရပါမည်နည်း။

ထိ သခနစ်

ေယာက်တိ့သည်

ထိ မိန်းမ ှ င့်

စံ ဘက် က ပီ ဟ ေလ ာက် က၏။ ၃၄ ေယ ကလည်း၊ ယခ ဘဝသားတိ ့သည် စံ ဘက်ြခင်း၊
ထိ မ်းြမားေပးစားြခင်းကိ ပတတ် က၏။ (aiōn g165) ၃၅ ေနာင်ဘဝကိ ၎င်း၊ ေသြခင်းမှ
ထေြမာက်ြခင်းကိ ၎င်း ရထိ က်သည်ဟ မှတ်ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရေသာသ တိ ့သည် စံ ဘက်ြခင်း၊
ထိ မ်းြမားေပးစားြခင်းကိ မ ပတတ် က။ (aiōn g165) ၃၆ ေသြခင်း ှ င့်အစဥ်ကင်းလွ တ်၍
ေကာင်းကင်တမန်ကဲ့သိ ့ြဖစ်သည်သာမက၊ ထေြမာက်ြခင်း၏သားြဖစ်
ဘရားသခင်၏သားြဖစ် က၏။

၃၇

ထိ မှတပါး၊

ေမာေ ှ သည်

ေသာေ ကာင့်

ထာဝရဘရားကိ

အာြဗဟံ ၏ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရား ဟ ချံုခဏ်း၌ ေခ ေဝ ေသာအခါ
ေသလွ န်ေသာသတိ ့သည် ထေြမာက်ေ ကာင်းကိ ေဘာ်ြပခဲ့ ပီ ။ ၃၈ ဘရားသခင်သည်
ေသေနေသာသတိ ့၏ဘရားမဟတ်။

အသက် ှ င်ေသာသတိ ့၏ဘရား

ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ဘရားသခင်၌ အသက် ှ င် ကသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၉

ကျမ်း ပဆရာအချို ့တိ့က၊ အ ှ င်ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်၏စကားသည် ေလ ာက်ပတ်ပါ၏ဟ
ေလ ာက် က၏။ ၄၀ ေနာက်တဖန် အလ င်းမေမးမေလ ာက်ဝ့ံ က၊ ၄၁ ေယ ကလည်း၊
ခရစ်ေတာ်သည်

ဒါဝိ ဒ်၏သားြဖစ်သည်ဟ

ဒါဝိ ဒ်၏စကားမှာ၊

ထာဝရဘရားက၊

ငါမချမထားမှီတိင်ေအာင်

ငါ့လက်ျာဘက်၌

အဘယ်ေ ကာင့်ဆိ ကသနည်း။
သင်၏ရန်သတိ ့ကိ
ထိ င်ေနေလာ့ဟ၊

၄၂

သင်၏ေြခတင်ရာ
၄၃

ငါ့သခင်အား

မိ န့်ေတာ်မသည်ဟ ဆာလံ ကျမ်းစာ၌ ဒါဝိ ဒ်ဆိသတည်း။ ၄၄ ထိ သိ့ ဒါဝိ ဒ်သည် ခရစ်ေတာ်ကိ
သခင်ဟ၍ေခ လ င်

အဘယ်သိ့သ၏သားြဖစ်သနည်းဟ

ေမးေတာ်

မ၏။

၄၅

ပရိ သတ်များ နားေထာင်စဥ်တွင် တပည့်ေတာ်တိ့အား တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၄၆
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ကျမ်း ပဆရာတိ ့ကိ ေ ှ ာင် ကေလာ့။ သတိ ့သည် ှ ည်ေသာအကျကိ ဝတ်လျက်လည်ြခင်းငှ ါ
အလိ ှ ိ

က၏။ ေဈး၌ ိ ေသစွ ာ

တ်ဆက်ြခင်းကိ ၎င်း၊ ပွဲ သဘင်၊ တရားစရပ်တိ့၌

ြမင့်ြမတ်ေသာေနရာထိ င်ရာကိ ၎င်း ှ စ်သက် က၏။ ၄၇ သတိ ့သည် မတ်ဆိးမအိ မ်ကိ
လယသိ မ်းစား၍ အြပစ်မေပ ေစြခင်းငှ ါ ှ ည်စွာေသာ ပဌနာစကားကိ

ွတ်တတ် က၏။

ထိ သတိ ့သည် သာ၍ ကီ းစွ ာေသာဒဏ်ကိခံရ ကလတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၁ ထိေနာက်

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အလဒါနကိ ဘ

ေမ ာ် ကည့်၍၊

ေငွ ရတတ်ေသာသတိ ့သည်

ာတိ က် ထဲ သိ့ သွ င်းချသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။

၂ ဆင်းရဲ ေသာ

မတ်ဆိးမတေယာက်သည်လည်း ေ ကးနီဒဂ ါး ှ စ်ြပား သွ င်းချသည်ကိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ၃
ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ထိ ဆင်းရဲ ေသာ မတ်ဆိးမသည် အြခားေသာသအေပါင်းတိ ့ထက် သာ၍
သွ င်း ချ ပီ ။

၄ အေ ကာင်းမကား၊

ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်

မိ မိတိ့ ကယ်ဝေသာ

စည်းစိ မ်ထဲက တ်၍ ဘရားသခင်၏ အလေတာ်စထဲ သိ့ သွ င်းချ က၏။ ထိ မိန်းမမကား၊
အလွ န်ဆင်းရဲ လျက်ပင် မိ မိအသက်ေမွ းစရာ ဥစာ ှ ိ သမ ကိ သွ င်းချေလ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅
လအချို ့တိ့သည်

လာ၍

ဗိ မာန်ေတာ်သည်

တင့်တယ်ေသာေကျာက်ြပား ှ င့်၎င်း၊

ပေဇာ်သကာများ ှ င့်၎င်း ဆင်ြပင်လျက် ှ ိ ပါ၏ဟေလ ာက် ကလ င်၊ ၆ ကိ ယ်ေတာ်က၊
ဤအရာများကိ သင်တိ့သည် ယခြမင်ရ က၏။ မ ဖိ မချဘဲ ေကျာက်တခေပ မှာ တခမ
မတည်မေနရေသာ အချိန်ကာလေရာက်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ သတိ ့ကလည်း၊
အ ှ င်ဘရား၊ ထိ အမအရာတိ ့သည် အဘယ်ကာလမှြဖစ်ပါမည်နည်း။ ထိ အမအရာ တိ ့သည်
ြဖစ်ချိန်နီးေသာအခါ အဘယ်ပပနိမိတ်ေပ ထွ န်းပါမည်နည်းဟ ေမးေလ ာက် ကလ င်၊ ၈
ကိ ယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့သည် လှ ည့်ြဖားြခင်းသိ ့ မလိ က်မပါမည်အေ ကာင်း သတိ ပ ကေလာ့။
အများ

ေသာသတိ ့က၊

ေရာက်လာ ပီ ဟဆိ လျက်
ထိ သတိ ့ေနာက်သိ့

ငါသည်

ငါ၏အေယာင်

မလိ က် က ှ င့်။

ပန်ကန်ြခင်းအေ ကာင်းကိ
မ ှ ိ က ှ င့်။

ဤမည်ေသာသြဖစ်၏။
ေဆာင်၍

သင်တိ့သည်

သိ တင်း ကားရေသာအခါ

ထိ အမအရာများသည်

အလျင်အြမန်မြဖစ် ေသး။

၉

ကိ

အရင်ြဖစ်ရမည်။

အချိန်ကာလလည်း
ေပ လာ ကလိ မ့ ်မည်။

စစ်တိက်ြခင်းအေ ကာင်း၊
စိ းရိ မ်တန်

လပ်ြခင်း

သိ ့ေသာ်လည်း

အဆံ းသည်

၁၀ ထိ မှတပါး၊ လတမျိုး ှ င့်တမျိုး၊ တ ိင်ငံ ှ င့်တ ိင်ငံ

ရန်ဘက် ပ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ အရပ်ရပ်တိ့၌ ကီ းစွ ာေသာ ေြမလပ်ြခင်း၊ အစာေခါင်းပါးြခင်း၊
ကာလနာများြပားြခင်းတိ ့သည်

ြဖစ် က

လိ မ့ ်မည်။

မိ ဃ်းေကာင်းကင်၌လည်း

ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာအရာ ှ င့် ကီ းစွ ာေသာပပနိမိတ်တိ့သည် ေပ ထွ န်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၂
ထိ အမအရာများမြဖစ်မှီ လများတိ ့သည် ငါ၏နာမေ ကာင့် သင်တိ့ကိ ဘမ်းဆီ း ှ ဥ်းဆဲ ၍
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တရားစရပ်၌ ၎င်း၊ ေထာင်ထဲ၌၎င်း အပ် ှ ံ ကလိ မ့ ်မည်။
သင်တိ့သည် သက်ေသခံ ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၃ ထိ သိ့ေသာအားြဖင့်

၁၄ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့သည်

အဘယ်သိ့ြပန်ေြပာရမည်ကိ ေ ှ မဆွ
့ က မဆင်ြခင်ြခင်းငှ ါ သတိ ထား ကေလာ့။
အေ ကာင်းမကား၊

ရန်သအေပါင်းတိ ့သည်

မြငင်းခံ မဟန့်တား ိင်ေသာ

၁၅

တ်သတိ ၊

ဉာဏ်သတိ ကိ ငါေပးမည်။ ၁၆ သင်တိ့မိဘ၊ ညီ အစ်ကိ၊ ေပါက်ေဘာ်၊ အေဆွ ခင်ပွန်းတိ ့သည်
သင်တိ့ကိ

အပ် ှ ံ ကလိ မ့ ်မည်။

အချို ့တိ့

ကိ လည်း

သတ် ကလိ မ့ ်မည်။

၁၇

လအေပါင်းတိ ့သည်လည်း ငါ၏နာမေ ကာင့် သင်တိ့ကိ မန်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ သိ ့ေသာ်လည်း
သင်တိ့ ဆံ ြခည်တပင်မ

မပျက်စီးရ။

၁၉ သင်တိ့သည် တည် ကည်ေသာအားြဖင့်

ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကေလာ့။ ၂၀ ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ဗိ လ်ေြခများ ဝန်းရံ လျက် ှ ိ သည်ကိ
သင်တိ့ြမင်ေသာအခါ၊ ထိ မိ သ
့ ည် ပျက်စီးြခင်း သိ ့ ေရာက်လသည်ကိ သိ မှတ် ကေလာ့။ ၂၁
ထိ အခါ ယဒြပည်၌ ှ ိ ေသာသတိ ့သည် ေတာင်ေပ သိ ့ေြပး ကေစ။ မိ ထ
့ ဲ ၌ ှ ိ ေသာသတိ ့သည်
မိ ့ြပင်သိ့ ထွ က် ကေစ။ ေတာ ွာမှာ ှ ိ ေသာသတိ ့သည် မိ ထ
့ ဲ သိ့ မဝင် ကေစ ှ င့်။ ၂၂
အေ ကာင်းမကား၊

ထိ ေန့ရက်ကာလသည်

ကျမ်းစာချက်များ

ြပည့်စံ ရေသာ

ဒဏ်စီရင်ြခင်းေန့ရက် ကာလြဖစ်သတည်း။ ၂၃ ထိ ေန့ရက်၌ ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ေသာမိ န်းမ ှ င့်
ိစ
့ ိ ့သငယ် ှ ိ ေသာမိ န်းမတိ ့သည် အလွ န်ခက် ကလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ယဒြပည်၌
ကီ းစွ ာေသာ
လိ မ့ ်မည်။

ဆင်းရဲ ဒကြဖစ်၍
၂၄ သတိ ့သည်

ယဒအမျိုးအေပ ၌

အမျက်ေဒါသသင့်ေရာက်

ထားေဘးြဖင့် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။

အြခားေသာြပည်အရပ်ရပ်သိ့ ဘမ်း သွ ား ကလိ မ့ ်မည်။ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် မိ မိတိ့
အချိန်ကာလမြပည့်စံ မှီတိင်ေအာင် ေယ ှ လင် မိ က
့ ိ ေြခ ှ င့် နင်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ ထိ အခါ၊
ေန၊

လ၊

လအမျိုးမျိုး
၂၆

ကယ်နကတ်တိ့၌

ပပနိမိတ်ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။

မ ငိ မ်မသက်စိးရိ မ်ေ ကာင့် ကြခင်း၊

ေြမ ကီ းေပ မှာ

ြဖစ်လတံ့ ေသာ

ေြမ ကီ းေပ မှာလည်း

သမဒရာလိ င်းတံ ပိ း ကီ းြခင်း၊

ေဘးများကိ ေ ြမာ်၍

ေ ကာက်လန့်သြဖင့်၊

လများတိ ့၏ အသက်ဆံ း ြခင်းအမအရာတိ ့သည် ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊
ေကာင်းကင်တန်ခိးတိ ့သည်

တန်လပ် ကလိ မ့ ်မည်။

၂၇

ထိ အခါ

လသားသည်

ကီ းစွ ာေသာဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ကိ ေဆာင်လျက်၊ မိ ဃ်းတိ မ်ကိ စီ းလျက်

က

လာသည်ကိ ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၈ ထိ အမအရာတိ ့သည် ြဖစ်စ ှ ိ ေသာအခါ၊ သင်တိ့ကိ
ေ ွး တ်ေသာအချိန်ကာလေရာက်လနီးသည်ကိ

ေထာက်သြဖင့်၊

ေြမာ် ကည့်၍

ေခါင်းကိ က ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ တဖန် ထပ်၍ မိ န့်ေတာ်မေသာ ဥပမာကား၊
သေဘာသဖန်းပင်မှစ၍ သစ်ပင်များကိ မှတ် ကေလာ့။

လကာ

၃၀ အ ွက်ေပါက်ေသာအခါ
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ေ ွကာလနီးသည်ကိ သင်တိ့သည် အလိ အေလျာက်သိြမင် က၏။
ထိ အေ ကာင်းအရာများြဖစ်သည်ကိ

ြမင်ရလ င်၊

၃၁ ထိ နည်းတ

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်

တည်လနီးသည် ကိ သိ မှတ် ကေလာ့။ ၃၂ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ယခြဖစ်ေသာလများ
မကန်မှီ

ထိ အေ ကာင်းအရာအလံ းစံ တိ ့သည်

ြဖစ် ကလိ မ့ ်

မည်။

၃၃

ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ း မတည်ေသာ်လည်း ငါ့စကား တည်လိမ့ ်မည်။ ၃၄ သင်တိ့သည်
ကိ ယ်ကိကိယ်သတိ ပ ကေလာ့။ သိ ့မဟတ် အစားအေသာက်လွန် ကူးြခင်း၊ ေလာကီ
စိ းရိ မ်ြခင်းအားြဖင့် စိ တ် ှ လံ းပင်ပန်းလျက်ေနစဥ်၊ ထိ ေန့ရက်သည် အမှတ်တမဲ့ သင်တိ့ ှ င့်
ေတွ ့ ကံ လိ မ့ ်မည်။

၃၅ ထိ ေန့ရက်သည်

လအေပါင်းတိ ့ကိ အပ်မိလိမ့ ်မည်။

ပိ က်ကွန်ကဲ့သိ ေြမတြပင်လံ း၌ေနေသာ

၃၆ ထိ ့ေ ကာင့်

သင်တိ့သည် ြဖစ်လတံ့ ေသာ

အမအရာတိ ့ ှ င့် ကင်းလွ တ်၍ လသားထံ သိ ့ ေရာက်ြခင်းကိ ခံ ထိ က်ေသာသြဖစ်သည်ဟ
မှတ်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊ အစဥ်ဆေတာင်းလျက် ေစာင့်ေန ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။ ၃၇
ထိ သိ့ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေန့ရက်အစဥ်အတိ င်းဗိ မာန်ေတာ်၌ ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မ၏။
ညအချိန် ေရာက်လ င် သံ လွ င်အမည် ှ ိ ေသာ ေတာင်သိ့ သွ ား၍ ညဥ့်ကိ လွ န်ေစေတာ်မ၏။ ၃၈
နံ နက်ေစာေစာ လများအေပါင်းတိ ့သည် ဗိ မာန်ေတာ်သိ့သွား၍ အထံ ေတာ်၌ ေဒသနာေတာ်ကိ
နား ေထာင် က၏။

၂၂ ပသခါအမည် ှ ိေသာ
ကျမ်း ပဆရာတိ ့သည်

အဇမပွဲ ခံခါနီးတွ င်၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိ

၂ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့်

အဘယ်သိ့သတ်ရအံ့ နည်းဟ

ှ ာ ကံ ရ ကသနည်းဟမကား၊ လများတိ ့ကိ ေ ကာက် က၏။

၃ ထိ အခါ စာတန်သည်

တပည့်ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်ေသာ ယဒ ှ ကာ တ်အထဲ သိ့ဝင်သည် ြဖစ်၍၊

၄

ထိ သသည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းများ၊ ဗိ မာန်ေတာ်မးများတိ ့ထံသိ ့ သွ ား ပီ းလ င်၊ ေယ ကိ
အဘယ် သိ ့ အပ်ရမည်နည်းဟ၍ တိ င်ပင်ေလ၏။ ၅ ထိ သတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ ိ ၍
ေငွ ေပးမည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ၆ ယဒ ှ ကာ တ်သည်လည်း ဝန်ခံ ပီ းမှ လများမ ှ ိ စဥ်တွင်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ အပ်ြခင်းငှ ါ အဆင်သင့်ေသာ အချိန်ကာလကိ

ကံ လျက်ေန၏။

၇

ပသခါသိ းသငယ်ကိ သတ်ရေသာေန့တည်းဟေသာ အဇမပွဲ ေန့ေရာက်ေသာအခါ၊

၈

ကိ ယ်ေတာ်က၊ ငါတိ ့ စားဘိ ့ရာ သင်တိ့သည်သွား၍ ပသခါပွဲ ကိ ြပင်ဆင် ကေလာ့ဟ
ေပတ ှ င့် ေယာဟန်ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၏။

၉ သတိ ့ကလည်း၊ အဘယ်အရပ်၌

ြပင်ဆင်ေစြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ေတာ်မသနည်းဟ ေမးေလ ာက် ကေသာ်၊ ၁၀ ကိ ယ်ေတာ်က၊
သင်တိ့သည် မိ ထ
့ ဲ သိ့ဝင်ေသာအခါ ေရအိ းေဆာင်ေသာသကိ ေတွ ့လိ မ့ ်မည်။ ထိ သ ေနာက်သိ့
လိ က်၍ သဝင်ေသာအိ မ်သိ့ ဝင် ပီ းမှ၊ ၁၁ ငါသည် ငါ့တပည့်တိ ့ ှ င့်တကွ ပသခါပွဲ ကိစားရေသာ

လကာ
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ဧည့်သည်အခန်းကား

အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။

ဆရာက

ေမးသည်ဟ

အိ မ် ှ င်ကိ

ေြပာ ကေလာ့။ ၁၂ ထိ သသည် ြပင်ဆင်လျက် ှ ိ ေသာ အထက်အခန်း ကီ းကိ ြပလိ မ့ ်မည်။
ထိ အခန်း၌ ြပင်ဆင် ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
စကားေတာ်အတိ င်းေတွ ့လ င်၊

ပသခါပွဲ ကိ

၁၃ တပည့်ေတာတိ ့သည် သွ ား၍

ြပင်ဆင် က၏။

၁၄

အချိန်ေရာက်မှ

တမန်ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးတိ ့ ှ င့်အတ စားပွဲ ၌ ေလျာင်းေတာ်မ၍၊ ၁၅ ငါသည် အေသမခံ မှီ
ဤပသခါပွဲ ကိ သင်တိ့ ှ င့်အတ စားြခင်းငှ ါ အလွ န်အလိ ှ ိ ေလ ပီ ။ ၁၆ ငါဆိ သည်ကား၊
ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်၌ ပသခါပွဲ မြပည့်စံ မှီတိင်ေအာင် ယခမှစ၍ ဤပွဲ ကိ တဖန်

ငါမစားရဟ မိ န့်ေတာ်မလျက်၊ ၁၇ ခွ က်ဖလားကိ ယ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ပီ းမှ၊
ဤခွ က်ကိ ယ၍ အချင်းချင်းေဝ ကေလာ့။ ၁၈ ငါဆိ သည်ကား၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်
မတည်မှီတိင်ေအာင် ယခမှစ၍ စပျစ်ရည်ကိတဖန် ငါ မေသာက်ရဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉
ထိ အခါ မန့်ကိယ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွ မ်း ပီ းမှ မန့်ကိဖဲ့၍၊ ဤမန့်ကား သင်တိ့အဘိ ့ အလိ ငှါ
စွ န့်ေသာ ငါ၏ကိ ယ် ြဖစ်၏။ ငါ့ကိ ေအာက်ေမ့ဘိ ့ရာ ဤသိ ့ ပ ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀
ထိ နည်းတညစာစား ပီ းမှ ခွ က်ကိလည်းယ၍၊ ဤခွ က်ကား သင်တိ့အဘိ ့အလိ ငှါ သွ န်းေသာ
ငါ၏

အေသွ း၌တည်ေသာ

ပဋိ ညာဥ်တရားသစ်ြဖစ်၏။

ငါ့ကိ

အပ် ှ ံ ေသာသ၏လက်သည်

ဤစားပွဲ ေပ မှာ

၂၁

သိ ့ေသာ်လည်း

ငါ့လက် ှ င့်အတ ှ ိ ၏။

၂၂

ခွဲ ခန့်မှတ်သားေတာ်မသည်အတိ င်း လသားသည် သွ ားရမည်။ သိ ့ေသာ်လည်း လသားကိ
အပ် ှ ံ ေသာ သသည် အမဂလာ ှ ိ ၏ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ တပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်း
ထိ အမကိ အဘယ်သ ပအံ့ နည်းဟ အချင်းချင်း ေမးြမန်း က၏။

၂၄ ထိ မှတပါး

တပည့်ေတာ်တိ့သည် မိ မိတိ့တွင် အဘယ်သသည် သာ၍ ကီ းြမတ်သနည်းဟ အချင်းချင်း
ြငင်းခံ ြခင်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ၂၅ ကိ ယ်ေတာ်က၊ ေလာကီ မင်းတိ ့သည် အစိ းတရ ပတတ် က၏။
အာဏာထားေသာသတိ ့ကိလည်း ေကျးဇး ှ င်ဟ၍ ေခ ေဝ က၏။ ၂၆ သင်တိ့မကား
ထိ သိ့မ ပ က ှ င့်၊ သင်တိ့တွင် အကဲ အမး ပေသာသကိ ငယ်သားကဲ့ သိ ့ြဖစ်ေစ။ အပ်စိး
ေသာသကိ လည်း အေစခံ ကဲ့ သိ ့ြဖစ်ေစ။ ၂၇ အဘယ်သသည် သာ၍ ကီ းြမတ်သနည်း။ စားပွဲ ၌
ေလျာင်းေသာသသည် ကီ းြမတ်သေလာ။ လပ် ေက းေသာသသည် ကီ းြမတ်သေလာ။ စားပွဲ ၌
ေလျာင်းေသာသသည် ကီ းြမတ်သည်မဟတ်ေလာ။
သင်တိ့တွင် လပ်ေက းေသာသကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။

ေပးေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊

လည်း

ငါသည်

၂၈ ငါသည် စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ

ခံ စဥ်တွင် သင်တိ့သည် ငါ၌မှီဝဲေသာသြဖစ်ရာ၏။
ိင်ငံကိ

သိ ့ေသာ်

၂၉ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ငါ့အား

၃၀ သင်တိ့သည်

ငါ၏ ိင်ငံတွ င်

ငါ့စားပွဲ ၌

စားေသာက်ေသာအခွ င့ ်ကိ ၎င်း၊ တရားပလင်ေပ မှာထိ င်၍ ဣသေရလလတဆယ် ှ စ်မျိုးကိ
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အပ်စိးရေသာအခွ င့ ်ကိ ၎င်း၊ ငါသည် သင်တိ့အား ေပးမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ တဖန်
သခင်ဘရားက၊ ှ ိ မန်၊ ှ ိ မန်၊ ဂျံုဆန်ကိ ဆန်ခါ ှ င့်ချသကဲ့ သိ ့ စာတန်သည် သင်တိ့ကိ ချရမည်
အေ ကာင်း အခွ င့ ်ေတာင်းသည်ြဖစ်၍၊ ၃၂ သင်၏ယံ ကည်ေသာစိ တ် မပျက်ေစြခင်းငှ ါ
ငါသည် သင့်အဘိ ဆ
့ ေတာင်းေလ ပီ ။ သင်သည် သတိ ရ ြပန်ေသာအခါ သင်၏ညီ အစ်ကိတိ့ကိ
တည် ကည်ေစေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊

၃၃ ေပတ က၊ သခင်၊ အက ်ပ်သည်

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတ ေထာင်ထဲသိ့၎င်း၊ အေသသတ်ြခင်းသိ ့၎င်း လိ က်ြခင်းငှ ါ အသင့် ှ ိ ပါ၏ဟ
ေလ ာက်ေလေသာ်၊ ၃၄ သခင်ဘရားက၊ ေပတ ၊ ငါဆိ သည်ကား၊ ယေန့တွင် ကက်မတွ န်မှီ
သင်သည် ငါ့ကိ မသိ ဟ သံ း ကိ မ်ေြမာက်ေအာင် ြငင်းပယ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၅
တဖန် မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ အထက်က ေငွ အိတ်၊ လွ ယ်အိတ်၊ ေြခနင်းမပါဘဲ သွ ား ကေလာ့ဟ
သင်တိ့ကိ ငါေစလတ်ေသာအခါ တစံ တခလိ သေလာဟ ေမးလ င်၊ တစံ တခမ မလိ ပါဟ
ေလ ာက် ကေသာ်၊ ၃၆ ယခမကား ေငွ အိတ် ှ ိ ေသာသသည် ယေစ။ လွ ယ်အိတ် ှ ိ ေသာသသည်
ယေစ။ ထားမ ှ ိ ေသာ သသည် အဝတ်ကိေရာင်း၍ ထားကိ ဝယ်ေစ။ ၃၇ အေ ကာင်းမကား၊
ထိ သသည် မတရားေသာသတိ ့ ှ င့် ေရတွ က်ဝင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်၏ဟေသာ ကျမ်းစာ ချက်သည်
ငါ၌ ယခပင် ြပည့်စံ ရမည်။ ငါ့အမအရာတိ ့သည် ပီ းစီ းြခင်းသိ ့ ေရာက် က ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၃၈ ထိ သတိ ့ကလည်း၊ သခင်၊ ထား ှ စ်စင်း ှ ိ ပါ၏ဟ ေလ ာက်လ င်၊ တန် ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၃၉

ထိ ေနာက်

အေလ့ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း

သံ လွ င်ေတာင်သိ့

ထွ က် ကေတာ်မ၍၊

တပည့်ေတာ်တိ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က် က၏။ ၄၀ ထိ အရပ်သိ့ ေရာက်ေတာ်မလ င်၊
သင်တိ့သည် စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း ဆ ေတာင်း ကေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ၄၁ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့် ေကျာက်ခဲတပစ်ေလာက် ခွ ာသွ ား၍ ဒးေထာက်လျက်၊
၄၂ အိ အဘ၊ အလိ ေတာ် ှ ိ လ င် ဤခွ က်ကိ အက ်ပ်မှ လဲ ေတာ်မပါ။ သိ ့ေသာ်လည်း

အက ်ပ်အလိ ှ ိ

သည်အတိ င်း

မြဖစ်ပါေစ ှ င့်။

ကိ ယ်ေတာ်အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း

ြဖစ်ပါေစေသာဟ ဆေတာင်းေတာ်မ၏။ ၄၃ ထိ အခါ ေကာင်းကင်တမန်သည် ထင် ှ ားလာ၍
ကိ ယ်ေတာ်ကိ အားေပးရ၏။ ၄၄ ြပင်းစွ ာေသာေဝဒနာကိ ခံလျက် အထးသြဖင့် ကိ းစား၍
ဆေတာင်းေတာ်မ၏။ ေခ းထွ က်ေတာ်မသည် ကား၊ ေြမေပ ၌ကျေသာ ေသွ းစက်ခဲကဲ့သိ ့
ြဖစ်သတည်း။

၄၅ ထိ သိ့ ဆေတာင်း ပီ းမှ၊ ေယ သည်ထ၍ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့

ြပန်ေသာအခါ၊ သတိ ့သည် ဝမ်းနည်း ေသာစိ တ် ှ ိ သည် ှ င့် အိ ပ်ေပျာ်လျက် ေန ကသည်ကိ
ေတွ ့ေတာ်မလ င်၊

၄၆ သင်တိ့သည် အဘယ်ေ ကာင့် အိ ပ်ေပျာ် ကသနည်း။ ထ က။

စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်မည် အေ ကာင်း ဆေတာင်း ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၇
ထိ သိ့ မိ န့်ေတာ်မစဥ်တွင်ပင် တပည့်ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်ေသာ ယဒ ှ ကာ တ်သည်
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လ အေပါင်းတိ ့ကိ လမ်းြပလျက်လာ၍၊ ေယ ကိ နမ်းြခင်းငှ ါ ချဥ်းကပ်ေလ၏။
ေယ ကလည်း၊ ယဒါ သင်သည် နမ်းြခင်းကိ

၄၈

ပလျက် လသားကိ အပ်သေလာဟ

ေမးေတာ်မ၏။ ၄၉ ေယ ှ င့်အတပါေသာ သတိ ့သည် ြဖစ်အ့ံ ေသာအမကိ ြမင်လ င်၊ သခင်၊
အက ်ပ်တိ့သည် ထား ှ င့် ခတ်ရပါမည်ေလာဟ ေမးေလ ာက် ပီ းမှ၊ ၅၀ တေယာက်သည်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း၏ က န်တေယာက်ကိ ခတ်သြဖင့် လက်ျာနား ွက်ြပတ်ေလ၏။ ၅၁
ေယ ကလည်း၊ တန်ေစဟ မိ န့်ေတာ်မ၍ နား ွက်ကိ လက်ေတာ် ှ င့်တိ ့သြဖင့် အနာကိ
ေပျာက်ေစ ေတာ်မ၏။ ၅၂ ထိ အခါ အထံ ေတာ်သိ့ေရာက်လာေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊
ဗိ မာန်ေတာ်မး၊ လအ ကီ းအကဲ တိ့ အား ေယ က၊ သင်တိ့သည် ထားြပကိ ဘမ်းသကဲ့ သိ ့ ငါ့ကိ
ဘမ်းအံ့ ေသာငှ ါ ထား ှ င့် ဒတ်များကိ လက်စွဲလျက် လာ ကသည်တကား။ ၅၃ ငါသည်
ဗိ မာန်ေတာ်၌ သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေနစဥ်အခါ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ မဘမ်းမဆီ း က။ သိ ့ေသာ်
လည်း ယခအချိန်ကား သင်တိ့အချိန်ြဖစ်၏။ ေမှာင်မိက်တန်ခိးလည်းြဖစ်၏ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၅၄ ထိ သတိ သ
့ ည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဘမ်းဆီ း၍ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း၏အိ မ်သိ့ ေဆာင်သွား က၏။

ေပတ

သည်လည်း သတိ ့ ှ င့် ေဝးစွ ာလိ က်ေလ၏။ ၅၅ အိ မ်ဦးအလယ်၌ မီ းေမွ း ပီ းမှ၊

လများတိ သ
့ ည် စေဝး၍ ထိ င် ကလ င်၊ ေပတ သည်လည်း သတိ ့အထဲ ၌ ထိ င်ေန၏။ ၅၆ ထိ သိ့
ေပတ သည် မီ းအနားမှာ ထိ င်ေနသည်ကိ အေစအပါးမိ န်းမတေယာက်သည်ြမင်လ င်၊ သ့ကိ
ေစ့ေစ့ ကည့်၍၊ ဤသသည် ေယ

ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသြဖစ်သည်ဟ ဆိ ေသာ်၊ ၅၇

ေပတ က၊ အချင်းမိ န်းမ၊ ထိ သကိ ငါမသိ ဟ ြငင်းေလ၏။ ၅၈ ထိ ေနာက် များမ ကာ
အြခားေသာသသည်

ေပတ ကိ ြမင်လ င်၊

သင်သည်လည်း

ထိ သတိ ့အဝင်ြဖစ်

သည်ဟဆိ ေသာ်၊ ေပတ က၊ အချင်းလ၊ ငါသည် သတိ ့ အဝင်မဟတ်ဟ ဆိ ၏။ ၅၉ တဖန်
တနာရီ ေလာက် ကာ ပီ းမှ အြခားေသာသက၊ အကယ်စင်စစ် ဤသသည် ေယ

ှ င့်

ေပါင်းေဘာ် ေသာသြဖစ်၏။ ဂါလိ လဲလလည်း ြဖစ်၏ဟ ခိ င်မာစွ ာဆိ လ င်၊ ၆၀ ေပတ က၊
အချင်းလ၊ သင်ေြပာေသာအရာကိ ငါမသိ ဟဆိ ၏။ ထိ စကားကိ ေြပာေသာ ခဏြခင်းတွ င်
ကက်တွန်ေလ၏။ ၆၁ ထိ အခါ သခင်ဘရားသည်လှည့်၍ ေပတ ကိ ကည့်ေတာ်မ၏။ ကက်
မတွ န်မှီ သင်သည် သံ း ကိ မ် ေြမာက်ေအာင် ငါ့ကိ ြငင်းပယ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မေသာ
စကားကိ ေပတ သည် သတိ ရသြဖင့်၊ ၆၂ ြပင်သိ့ထွက်၍ ြပင်းစွ ာငိ ေ ကးေလ၏။ ၆၃
ေယ ကိ ကိ င်ဆွဲေသာသတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြပက်ယယ် ပ၍ ိ က်ပတ် က၏။ ၆၄
မျက် ှ ာေတာ်ကိဖံ း ပီ းလ င် လက် ှ င့်ပတ်လျက်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အဘယ်သပတ်သည်ကိ
ပေရာဖက် ပ

၍ ေဟာေတာ်မပါဟဆိ က၏။

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ကဲ့ ရဲ ့၍ ေြပာဆိ ကေသး၏။

လကာ

၆၅ အြခားေသာစကားများြဖင့်လည်း
၆၆ မိ ဃ်းလင်းေသာအခါ လတိ ့တွင်
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အ ကီ းအကဲ ြဖစ်ေသာသ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊ ကျမ်း ပဆရာတိ ့ သည် စည်းေဝး၍
ကိ ယ်ေတာ်ကိ လတ်ေတာ်သိ့ ေဆာင်သွား ပီ းလ င်၊ ၆၇ သင်သည် ခရစ်ေတာ်မှန်လ င်
ငါတိ ့အား ေြပာေလာ့ဟဆိ က၏။ ေယ ကလည်း၊ ငါေြပာလ င် သင်တိ့ သည် မယံ ။ ၆၈
ငါေမးလ င်လည်း သင်တိ့သည် မေြဖဘဲ ၊ ငါ့ကိ မလတ်ဘဲေန ကလိ မ့ ်မည်။ ၆၉ ေနာက်၌
လသားသည်

ဘရားသခင်၏

မိ န့်ေတာ်မ ေသာ်၊

တန်ခိးေတာ်လက်ျာဘက်၌

ထိ င်ေတာ်မလတံ့ ဟ

၇၀ ထိ သအေပါင်းတိ ့က၊ သိ ့ြဖစ်၍ သင်သည် ဘရားသခင်၏

သားေတာ်မှန်သည်တကားဟ ဆိ ကလ င်၊ သင်တိ့ဆိသည်အတိ င်းမှန်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၇၁ ထိ သတိ ့ကလည်း၊ အဘယ်သက်ေသလိ ေသးသနည်း။ သ၏စကားကိ ငါတိ ့ကိယ်တိင်

ကားရ ပီ ဟ ဆိ က၏။

၂၃ ထိအခါ

မင်းအရာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့သည်ထ၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ပိ လတ်မင်းထံ သိ ့

ေဆာင်သွား က ပီ းလ င်၊ ၂ ဤသသည် ြပည်သြပည်သားများကိ လှ ည့်ြဖား၍၊ မိ မိသည်
ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ

ှ င်ဘရင်ြဖစ်

ေ ကာင်းကိ ဆိလျက်၊

ကဲ သာဘရင်ကိ

အခွ န်မဆက် ှ င့်ဟ ြမစ်တားသည်ကိ အက ်ပ်တိ့ေတွ ့ပါ ပီ ဟ အြပစ်တင် က၏။
ပိ လတ်မင်းက၊

သင်သည်

ယဒ ှ င်ဘရင်မှန်သေလာဟ

မင်း ကီ းေမးသည်အတိ င်း မှန်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
အဘယ်အြပစ်ကိမ

၃

ေယ ကိ ေမးလ င်၊

၄ ပိ လတ်မင်းက၊ ဤသ၌

ငါမေတွ ့ဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့် လအေပါင်းတိ ့ အား

ေြပာဆိ လ င်၊ ၅ ထိ သတိ ့သည် သာ၍ ြပင်းစွ ာေသာအသံ ှ င့် ဟစ်ေ ကာ်လျက်၊ ဤသသည်
ဂါလိ လဲြပည်မှစ၍ ဤ အရပ်တိင်ေအာင် ယဒြပည်၌ အ ှ ံ ့အြပားဆံ းမ သဝါဒေပး၍
လများကိ ိးေဆာ်ေသာသြဖစ်ပါသည်ဟ ေလ ာက် ဆိ က၏။

၆ ပိ လတ်မင်းသည်

ဂါလိ လဲဟေသာစကားကိ ကားလ င်၊ ထိ သသည် ဂါလိ လဲလြဖစ်သေလာဟ ေမးြမန်း ၍၊ ၇
ေဟ ဒ်မင်းပိ င်ေသာ သြဖစ်သည်ကိ သိ ေသာအခါ ထိ မင်းထံ သိ ့ ပိ ့ေစ၏။ ထိ အခါ
ေဟ ဒ်မင်းသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌

ှ ိ သတည်း။

၈ ထိ မင်းသည် ေယ ကိ ြမင်လ င်

အလွ န်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ အထက်က သိ တင်း ေတာ်များကိ ကား၍၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိြမင်ြခင်းငှ ါ ကာြမင့်စွ ာ အလိ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ြပေတာ်မေသာ နိမိတ်လကဏာ
တစံ တခကိ ြမင်ရမည်ဟ ေြမာ်လင့်လျက်ေန၏။ ၉ ထိ အခါ ေဟ ဒ်မင်းသည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ
များစွ ာေမးြမန်းေသာ်လည်း အဘယ်စကားကိ မ ြပန်ေတာ် မမ။ ၁၀ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း ှ င့်
ကျမ်း ပဆရာတိ ့သည် ထ၍ ြပင်းထန်စွာ အြပစ်တင် က၏။

၁၁ ေဟ ဒ်မင်းသည်

စစ်သရဲ တိ့ ှ င့်တကွ ကိ ယ်ေတာ်ကိ မခန့်မညားဘဲ ြပက်ယယ် ပ၍ တင့်တယ်ေသာ အဝတ်ကိ
ဝတ်ေစ ပီ းမှ ပိ လတ်မင်းထံ သိ ့ ပိ ့ြပန်ေစ၏။ ၁၂ ထိ ေန့၌ ပိ လတ်မင်း ှ င့် ေဟ ဒ်မင်းတိ ့သည်

လကာ
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အချင်းချင်းအေဆွ ဖွဲ ့ က၏။
တဖန်

ပိ လတ်မင်းသည်

အထက်က

ရန်ဘက်ြဖစ် က

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊

၁၄

သတည်း။

၁၃

ြပည်သြပည်သားများကိ

ပန်ကန်ေစေသာသကဲ့ သိ ့ ဤလကိ သင်တိ့သည် ငါ့ထံသိ ့ ပိ ့ေဆာင် ကသည် ြဖစ်၍၊
သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ ငါစစ်ေ ကာေသာ်လည်း၊ သင်တိ့ တင်ေသာအြပစ်တစံ တခကိ မ သ၌ငါမေတွ ့။
၁၅ ေဟ ဒ်မင်းသည်လည်းမေတွ ့။ ထိ မင်းထံ သိ ့ ငါပိ ့ေစ ပီ ။ ဤသသည် အေသသတ်ြခင်းကိ

ခံ ထိ က်ေသာ အမတစံ တခကိ မ မ ပ။ ၁၆ ထိ ေ ကာင့် သ့ကိ ငါဆံ းမ၍ လတ်မည်ဟ
ဆိ ေလ၏။ ၁၇ ထိ ပွဲ၌ လများတိ ့အား တစံ တေယာက်ေသာသကိ မလတ်ဘဲမေနရသတည်း။
၁၈ လအေပါင်းတိ ့က၊ ထိ သကိ ထတ်ပါေလာ့။ အက ်ပ်တိ့အား ဗာရဗကိ လတ်ပါေလာ့ဟ

တညီ တ ွ တ် တည်း ဟစ်ေ ကာ် က၏။ ၁၉ ထိ ဗာရဗကား၊ မိ ့၌ ပန်ကန်ြခင်းအြပစ်၊
လအသက်ကိ သတ်ြခင်းအြပစ်ေ ကာင့် ေထာင်ထဲ၌ ေလှာင် ထားေသာသြဖစ်သတည်း။ ၂၀
ပိ လတ်မင်းသည် ေယ ကိ လတ်ချင်ေသာေ ကာင့် သတိ ့အားတဖန်ေြပာဆိ ေလ၏။ ၂၁
သတိ ့ကလည်း၊

ထိ သကိ

ဟစ်ေ ကာ် က၏။

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ိ က်ထားပါဟ

၂၂ ပိ လတ်မင်းက၊ ထိ သသည် အဘယ်အြပစ်ကိ ပဘိ သနည်း။

ေသထိ က်ေသာအြပစ်တစံ တခမ
လတ်မည်ဟ

ိ က်ထားပါ။

သ၌

ငါမေတွ ့။

သံ း ကိ မ်ေ ြမာက်ေအာင်ဆိလ င်၊

ထိ ေ ကာင့်
၂၃

သ့ကိ

ငါဆံ းမ၍

လများတိ ့သည်

ထိ သကိ

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိ က်ထားေစြခင်းငှ ါ ကီ းစွ ာေသာအသံ ှ င့် ကျပ်ကျပ် ေတာင်းသြဖင့်၊
သတိ ့၏အသံ ှ င့်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့၏အသံ သည်

ပိ လတ်မင်းသည်လည်း
၂၅

သတိ ့ေတာင်းသည့်အတိ င်း

ပန်ကန်ြခင်းအြပစ်၊

ိင်ေလ၏။
ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ

လအသက်ကိသတ်ြခင်းအြပစ်ေ ကာင့်

၂၄

စီ ရင်၍၊
ေထာင်ထဲမှာ

ေလှာင်ထားေသာသကိ လ များေတာင်းသည်အတိ င်း လတ် ပီ းမှ၊ ေယ ကိ သတိ ့ အလိ သိ့
အပ်လိက်ေလ၏။

၂၆

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ထတ်သွား ကစဥ်၊

ှ ိ မန်အမည် ှ ိ ေသာ

ကေရေနြပည်သားတေယာက်သည် ေတာ ွာမှ လာသည်ကိ သတိ ့သည်ေတွ ့လ င်၊ ဘမ်းဆီ း၍
ေယ ေနာက်ေတာ်၌ လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်ကိ ထမ်းေစ က၏။

၂၇ ေနာက်ေတာ်၌

လိ က်ေသာလများအေပါင်းတိ ့တွင်၊ ကိ ယ်ေတာ်ေ ကာင့် ငိ ေ ကးြမည်တမ်းေသာ မိ န်းမ
အချို ့ပါ၏။ ၂၈ ထိ သတိ ့ကိ ေယ သည် လှ ည့် ကည့်၍၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ မီ းတိ ့၊ ငါ့ေ ကာင့်
မငိ ေ ကး က ှ င့်။ မိ မိတိ့ ှ င့် မိ မိတိ့သားများေ ကာင့် ငိ ေ ကး ကေလာ့။ ၂၉ အေ ကာင်းမကား၊
မံ ေသာမိ န်းမသည်

မဂလာ ှ ိ ၏။

ပဋိ သေ မယဘးေသာဝမ်း ှ င့်

သငယ်မစိ ့ဘး

ေသာသားြမတ်သည် မဂလာ ှ ိ ၏ဟ ေြပာရေသာေန့ရက်ကာလေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၃၀ ထိ အခါ
သတိ ့က၊ အိ ေတာင်များတိ ့၊ ငါတိ ့အေပ သိ ့ ကျ ကပါ။ အိ ကန်းများတိ ့၊ ငါတိ ့ကိ ဖံ းအပ် က

လကာ
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ပါဟ ေခ ကလိ မ့ ်မည်။

၃၁ အေ ကာင်းမကား၊ စိ မ်းေသာအပင်ကိ ဤသိ ့ ပ ကလ င်၊

ေြခာက်ေသာအပင်၌ အဘယ်သိ့ ြဖစ်လိမ့ ်မည် နည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၂ ထိ အခါ

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတ လဆိ း ှ စ်ေယာက် တိ ့ကိလည်း သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ ထတ်သွား က၏။ ၃၃
ကရာနိအမည် ှ ိ ေသာအရပ်သိ့ ေရာက် ကေသာ်၊ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်တကွ ထိ လဆိ းတိ ့ကိ
လက်ျာေတာ် ဘက်၌တေယာက်၊ လက်ဝဲေတာ်ဘက်၌တေယာက်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ
ိ က်ထား က၏။ ၃၄ ေယ ကလည်း၊ အိ အဘ၊ သတိ ့၏ အြပစ်ကိလတ်ေတာ်မပါ။ သတိ ့သည်
ကိ ယ် ပေသာအမကိ မသိ က

ဟ မက်ဆိေတာ်မ၏။ အဝတ်ေတာ်ကိလည်း စာေရးတံ ချ၍

ေဝဖန် က၏။ ၃၅ လများတိ ့သည်လည်း ကည့် လျက် ရပ်ေန က၏။ ထိ သတိ ့ ှ င့်အတ
မင်းအရာ ှ ိ တိ့က၊ ဤသသည် သတပါးတိ ့ကိ ကယ်တင်တတ်၏။ ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ
ဘရားသခင်

ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာသမှန်လ င်

ကိ ယ်ကိကယ်တင်ပါေလေစဟ၍

ြပက်ယယ် ပ က၏။ ၃၆ စစ်သရဲ တိ့သည်လည်းလာ၍ ပံ းရည်ကိ ကပ်ေပးလျက်၊ ၃၇ သင်သည်
ယဒ ှ င်ဘရင်မှန်လ င် ကိ ယ်ကိ ကယ်တင်ေလာ့ဟ၍ ြပက်ယယ် ပလျက် ဆိ က၏။ ၃၈
ေခါင်းေတာ်ေပ မှာတပ်၍ အြပစ်ေဘာ်ြပေသာ ကမည်းလိ ပ်စာချက်ဟမကား၊ ဤသသည်
ယဒ ှ င် ဘရင်ေပတည်းဟ ေဟ ဗဲ ဘာသာ၊ ေဟလသဘာသာ၊ ေရာမဘာသာအားြဖင့်ေရး၍
ေခါင်းေတာ်ေပ မှာ တပ် သတည်း။ ၃၉ ဆွဲ ထားေသာ လဆိ း ှ စ်ေယာက်တွင် တေယာက်က၊
သင်သည် ခရစ်ေတာ်မှန်လ င် ကိ ယ်ကိ၎င်း၊ ငါတိ ့ ကိ ၎င်း၊ ကယ်တင်ေလာ့ဟ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ကဲ့ ရဲ ့၍

ဆိ ေလ၏။

၄၀

တေယာက်မကား၊

မိ မိအေဘာ်ကိဆံ းမ၍၊

သင်သည်

ဤသနည်းတအြပစ်ဒဏ်ခံလျက်ပင် ဘရားသခင် ကိ မေ ကာက်သေလာ။ ၄၁ ငါတိ ့သည်
ကိ ယ် ပမိ ေသာအြပစ် ှ င့်အေလျာက်ခံရသည်ြဖစ်၍

တရားသြဖင့်

ဤသမကား အဘယ်အြပစ်ကိမ

၄၂ သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်

မ ပဟဆိ ပီ းလ င်၊

ခံ ရ က၏။

ိင်ငံေတာ်တည်လျက် ကလာေတာ်မေသာအခါ အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မပါဟ
ေယ ကိ ေလ ာက်ဆိ၏။

၄၃ ေယ ကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ယေန့တွင်

သင်သည် ငါ ှ င့်အတ ပရဒိ သဘံ ၌ ှ ိ လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၄ ထိ အချိန်သည်

မွ န်းတည့်အချိန်ေလာက်ြဖစ်၍ သံ းချက်တီးအချိန်တိင်ေအာင် ေြမတြပင်လံ း၌ ေမှာင်
မိ က်အတိ ြဖစ်ေလ၏။ ၄၅ ေနအေရာင်ကွယ်ေပျာက်ေလ၏။ ဗိ မာန်ေတာ်၏ ကလားကာသည်
ှ စ်ြဖာကွဲ ေလ၏။ ၄၆ ေယ သည်လည်း ကီ းေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေ ကာ်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊
အိ အဘ၊ အက ်ပ်စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ကိ ယ်ေတာ်လက်၌ အက ်ပ်အပ်ပါ၏ဟ မိ န့်ေတာ်မလျက်
အသက်ချုပ်ေတာ်မ၏။ ၄၇ ထိ အြခင်းအရာတိ ့ကိ တပ်မးသည်ြမင်လ င်၊ စင်စစ်ဤသသည်
ေြဖာင့်မတ်ေသာသမှန်ေပ၏ဟဆိ ၍ ဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်းေလ၏။

လကာ

၄၈ ထိ အမကိ
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အ ကည့်အ လာေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ထိ အြခင်းအရာများကိ ြမင်လ င်၊ ရင်ပတ်ကိ ခတ်၍
ြပန်သွား က၏။ ၄၉ ဂါလိ လဲြပည်မှ ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်လာေသာ မိ န်းမတိ ့ ှ င့် ကိ ယ်ေတာ်ကိ
သိ က မ်းေသာသအေပါင်း တိ ့သည်လည်း အေဝးက ကည့် ၍ ရပ်ေန က၏။ ၅၀ ထိ အခါ
ယဒြပည်အရိ မဿဲ မိ သ
့ ား

ေယာသပ်အမည် ှ ိ ေသာ

လတ်အရာ ှ ိ တေယာက်သည်၊

အြခား ေသာ လတ်အရာ ှ ိ တိ့၏ တိ င်ပင်စီရင်ြခင်းကိ ဝန်ခံေသာသမဟတ်၊

၅၁

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ ေြမာ်လင့်ေသာ သေတာ်ေကာင်းသေတာ်ြမတ်ြဖစ်သည် ှ င့်
ပိ လတ်မင်းထံ

သိ ့ဝင်၍၊

၅၂ ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိ ေတာင်းေလ၏။

၅၃

အေလာင်းေတာ်ကိ ချ၍ ပိ တ်ေချာ ှ င့် ပတ်ရစ် ပီ းလ င်၊ တေယာက်ကိမ မသ ဂဟ်ဘးေသာ
ေကျာက် သချုင်းတွ င်း၌ ထားေလ၏။ ၅၄ ထိ ေန့ကား အဘိ တ်ေန့ြဖစ်၍ ဥပသ်ေန့အချိန်
နီးသတည်း။

၅၅

ဂါလိ လဲြပည်က

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတလာေသာမိ န်းမများသည်

သချုင်းေတာ်ကိ၎င်း၊ အေလာင်းေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ ထားသည်ကိ၎င်း အ ကည့်အ
လိ က်လာ က၏။ ၅၆ ထိ ေနာက်မှ ြပန်သွား ပီ းလ င် ဆီ ေမး ှ င့် နံ သ
့ ာမျိုးကိ ြပင်ဆင်၍
ပညတ်ေတာ်အတိ င်း ဥပသ်ေန့၌ အလပ်မလပ်ဘဲ ေန က၏။

၂၄ ခနစ်ရက်တွင် ပဌမေန့ရက် အာ ဏ်တက်ေသာအချိန်၌၊ ထိမိန်းမတိ့သည် အြခားေသာ
မိ န်းမတိ ့ ှ င့် တကွ မိ မိတိ့ ြပင်ဆင်ေသာနံ သ
့ ာမျိုးကိ ေဆာင်လျက် သချုင်းေတာ်သိ့ သွ ား က၏။
၂ ေရာက်ေသာအခါ တွ င်းဝ၌ ပိ တ်ေသာေကျာက်သည် လိ မ့ ်လန်လျက် ှ ိ သည်ကိ ေတွ ့ြမင်၍

အတွ င်းသိ ့ ဝင်ေသာ်၊ ၃ သခင်ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိ မေတွ ့ က။ ၄ ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့်
သတိ ့သည် ေတွ းေတာေသာစိ တ် ှ ိ စဥ်တွင်၊ လ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ပိ း ပိ းြပက် ြပက်ေသာ
အဝတ်ကိ ဝတ်ဆင်လျက် ေပ လာ၏။ ၅ ထိ မိန်းမတိ ့သည် ေ ကာက်လန့်ေသာစိ တ် ှ င့်
ငံ ့၍ေနစဥ်တွင်၊ ထိ သတိ ့က၊ သင်တိ့သည် အေသေကာင် ှ ိ ရာအရပ်၌ အသက် ှ င်ေသာသကိ
အဘယ်ေ ကာင့် ှ ာ ကသနည်း။ ၆ ဤအရပ်၌မ ှ ိ ၊ ထေြမာက်ေတာ်မ ပီ ။ ၇ လသားသည်
ဆိ းေသာသတိ ့လက်သိ့ အပ် ှ ံ ြခင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရမည်။
သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထေြမာက်လိမ့ ်မည်ဟ ဂါလိ လဲြပည်၌ ှ ိ ေတာ်မစဥ် သင်တိ့အား
မိ န့်ေတာ်မေသာ စကားကိ ေအာက်ေမ့ ကဦ းဟ ဆိ ကသည် ှ ိ ေသာ်၊ ၈ ထိ မိန်းမတိ ့သည်
စကားေတာ်ကိ သတိ ရ၍၊ ၉ သချုင်းေတာ်က ြပန်လ င် ထိ အေ ကာင်းအရာအလံ းစံ တိ ့ကိ
တကျိပ်တပါးေသာသမှစ၍ ကင်းေသာ တပည့်ေတာ်အေပါင်းတိ ့အား ြပန် ကား က၏။
၁၀

ထိ အေ ကာင်းအရာကိ

တမန်ေတာ်တိ့အား

ေြပာေသာသကား၊

မာဂဒလမာရိ ၊

ေသာဟ ၊ ယာကပ်၏ အမိ ြဖစ်ေသာမာရိ မှစ၍ အြခားေသာမိ န်းမများြဖစ်သတည်း။
၁၁ သတိ ့၏စကားကိ ဒ

လကာ

ာရီ စကားကဲ့ သိ ့ ထင်မှတ်၍ တမန်ေတာ်တိ့သည် မယံ က။
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၁၂ သိ ့ေသာ်လည်း ေပတ သည်ထ၍ သချုင်းေတာ်သိ့ ေြပးေလ၏။ ေရာက်ေသာအခါ

ငံ ့ ကည့်၍ ပိ တ် ပဆိ းသာ ှ ိ ရစ်သည်ကိ ြမင်လ င်၊ ထိ အေ ကာင်းအရာကိ အံ့ သ၍
မိ မိအိမ်သိ့ ြပန်သွား၏။ ၁၃ ထိ မှတပါး၊ တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့်
ခရီ းေလးတိ င်ကွာေသာဧေမာက် အမည် ှ ိ ေသာ ွာသိ ့ ထိ ေန့၌ သွ ား ကစဥ်တွင်၊

၁၄

ြဖစ်ခဲ့ ပီ းေသာ အေ ကာင်းအရာအလံ းစံ တိ ့ကိ အချင်းချင်း ေဆွ းေ ွးေြပာဆိ က၏။ ၁၅
ထိ သိ့ေဆွ းေ ွးေြပာဆိ ကစဥ်တွင်၊ ေယ သည် ချဥ်းကပ်၍ သတိ ့ ှ င့်အတ ကေတာ်မ၏။
၁၆ ထိ သတိ ့သည်

မျက်စိချုပ်လျက် ှ ိ ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ြဖစ်သည်ကိ မသိ က။

၁၇

ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ခရီ းသွ ားလျက် အချင်းချင်းေဆွ းေ ွးေသာစကားကား၊
အဘယ်သိ့

ေသာ

စကားနည်း။

အဘယ်ေ ကာင့်

မျက် ှ ာ ိ းငယ် ကသနည်းဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊ ၁၈ သတိ ့တွင် ကေလာဖအမည် ှ ိ ေသာသက၊ သင်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌
ဧည့်သည်ြဖစ်လျက်သာ ယခ အခါ ထိ မိ ့၌ ြဖစ်ခဲ့ ပီ းေသာ အေ ကာင်းအရာတိ ့ကိ
မသိ သေလာဟ ေြပာဆိ ၏။ ၁၉ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ အဘယ်အေ ကာင်းအရာနည်းဟ
ေမးေတာ်မလ င်၊ ထိ သတိ ့က၊ နာဇရက် မိ သ
့ ား ေယ ၏အေ ကာင်းအရာေပတည်း။
ထိ သသည် ဘရားသခင်ေ ှ ၊့ လအေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ၊ တ်သတိ ၊ လက်သတိ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ
ပေရာဖက်ြဖစ်၏။

၂၀ ထိ သကိ

အေသသတ်ြခင်းကိ
၂၁

ထိ သသည်

ခံ ေစြခင်းငှ ါ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း ှ င့် ငါတိ ့ မင်းများသည်
အပ် ှ ံ ၍

ဣသေရလအမျိုးကိ

အထက်ကေြမာ်လင့် က

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ကွ ပ်မျက် က ပီ ။

ေ ွး တ်အ့ံ ေသာသြဖစ်သည်ဟ

ငါတိ ့သည်

ပီ ။ ထိ မ မက ဤအေ ကာင်းအရာြဖစ်၍ ယခသံ းရက် ှ ိ ပီ ။ ၂၂

ငါတိ ့၏အေပါင်းအေဘာ် မိ န်းမအချို ့တိ့သည်လည်း သချုင်းေတာ်သိ့ ေစာေစာသွ ား၍၊
၂၃ အေလာင်းေတာ်ကိ မေတွ ့လ င်၊ သခင်ေယ သည်

ေြပာေသာေကာင်းကင် တမန်ထင် ှ ားရာ

ပါ ံ ကိ မိ မိတိ့ ြမင်ေ ကာင်းကိ ြပန်လာ၍

ေြပာဆိ သြဖင့်၊ ငါတိ ့သည် မိ န်းေမာေတွ ေဝြခင်း
အချို ့ေသာသတိ ့သည်

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်ဟ

ှ ိ က၏။

၂၄ ထိ အခါ ငါတိ ့တွင်

သချုင်းေတာ်သိ့သွား၍ မိ န်းမတိ ့ေြပာဆိ သည်အတိ င်း ေတွ ့

ေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ မြမင်ရဟ ေြပာဆိ က၏။

၂၅ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊

ပေရာဖက်ေဟာေြပာေသာစကားများကိ ယံ ိင်ေအာင် ဉာဏ်မ ှ ိ ၊ စိ တ်ခိင်မာ ေသာသတိ ့၊ ၂၆
ခရစ်ေတာ်သည် ဤသိ ့ပင် အေသခံ ၍ မိ မိဘန်းစည်းစိ မ်ေတာ်ကိ ဝင်စားရမည်မဟတ်ေလာဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၇ ထိ အခါ ေမာေ ှ ၏ကျမ်းစာမှစ၍ ပေရာဖက်တိ့၏ ကျမ်းစာများ၌

ကိ ယ်ေတာ်ကိရည်မှတ်၍ ေရးထား သမ ေသာ ကျမ်းစာချက်အနက်ကိ

ှ င်းလင်းစွ ာ

ေဘာ်ြပေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိ တပည့်ေတာ်တိ့သည် သွ ားေသာ ွာအနီးသိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊

လကာ
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ကိ ယ်ေတာ်သည် ထိ ွာကိ လွ န်၍ သွ ားအံ့ ေသာ အြခင်းအရာကိ ြပေတာ်မလ င်၊ ၂၉ ထိ သတိ က
့
အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတဝင်၍ ေနပါ။ ညဦ းယံ အချိန် ှ ိ ပီ ။ မိ ဃ်းလည်းချုပ်ပါသည်ဟ၍ ကိ ယ်
ေတာ်ကိ ကျပ်ကျပ်ေသွ းေဆာင် က၏။ ထိ ေ ကာင့် သတိ ့ ှ င့်အတေနြခင်းငှ ါ ဝင်ေတာ်မ၏။ ၃၀
စားပွဲ ၌ သတိ ့ ှ င့်အတ ေလျာင်းေတာ်မစဥ်၊ မန့်ကိယ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ပီ းမှ မန့်ကိဖဲ့၍
သတိ ့ အား ေပးေတာ်မသည်တွင်၊ ၃၁ သတိ ့သည် မျက်စိပွင့ ်လင်း၍ ကိ ယ်ေတာ်ြဖစ်သည်ကိ
သိ က၏။ ထိ အခါ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကွ ယ်ေတာ် မ၏။ ၃၂ တပည့်ေတာ်တိ့ကလည်း၊
လမ်းခရီ း၌ ငါတိ ့ ှ င့်ေဟာေြပာ၍ ကျမ်းစာအနက်ကိ ဖွ င့ ်ြပေတာ်မေသာ အခါ၊ ငါတိ ့
စိ တ် ှ လံ းသည်

ယိ ဖိတ်မတတ်ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာဟ

အချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။

၃၃ ထိ တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ချက်ြခင်းထ၍ ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ြပန် ပီ းမှ၊

တကျိပ်တပါးေသာ သတိ ့သည် အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့်အတ စေဝးလျက် ှ ိ သည်ကိ
ေတွ ့ က၏။ ၃၄ စေဝးေသာသတိ ့ကလည်း၊ သခင်ဘရားသည် အမှန်ထေြမာက်ေတာ်မ ပီ ။
ှ ိ မန်အား ကိ ယ်ကိြပေတာ် မ ပီ ဟ ေြပာဆိ လ င်၊ ၃၅ ထိ တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်
လမ်း၌ ြဖစ်ေသာအေ ကာင်းအရာကိ ၎င်း၊ မန့်ကိဖဲ့စဥ်တွင် ထင် ှ ားေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း၊
ြပန် ကား က၏။ ၃၆ ထိ သိ့အချင်းချင်း ေြပာဆိ ေသာအခါ၊ ေယ သည် သတိ ့အလယ်၌
ရပ်ေတာ်မလျက်၊ သင်တိ့အား ငိ မ် သက်ြခင်းြဖစ်ေစသတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၇

တပည့်ေတာ်တိ့သည် တေစကိ ြမင်သည်ဟ စိ တ်ထင် ှ င့် ထိ တ်လန့် ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းသိ ့
ေရာက် က၏။

၃၈ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ အဘယ်ေ ကာင့် အထးထးအေထွ ေထွ ေသာ

စိ တ် ှ ိ ကသနည်း။

၃၉ ငါ့လက်ကိ ကည့် ကေလာ့။ ငါ့ေ ြခကိ လည်း ကည့် ကေလာ့။

ငါ့ကိယ်ပင်ြဖစ်၏။ ငါ့ကိ ကည့် စမ်းသပ် ကေလာ့။ ငါသည် သင်တိ့ြမင်သည်အတိ င်း
အ ိ း အသား ှ င့်ြပည့်စံ ၏။ တေစမည်သည်ကား ဤကဲ့ သိ ့ မြပည့်စံ ဟ မိ န့်ေတာ်မလျက်၊
၄၀ လက်ေတာ်ေ ြခေတာ်တိ့ကိ တပည့်ေတာ်တိ့အား ြပေတာ်မ၏။

၄၁ ထိ သတိ ့သည်

အံ့ သ၍ ဝမ်းေြမာက်ေသာအားြဖင့် မယံ ိင်ဘဲ ေနေသးေသာအခါ၊ သင်တိ့၌ စားစရာ
တစံ တခ ှ ိ သေလာဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ၄၂ ငါးကင်တပိ င်း ှ င့် ပျားလပိ ့ကိ ကပ်ေပး က၏။
၄၃ ကိ ယ်ေတာ်သည် ယ၍ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ စားေတာ်မ၏။ ၄၄ တဖန် မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

ေမာေ ှ ၏ပညတိ ကျမ်းစာ၌၎င်း၊ ပေရာဖက်တိ့၏ ကျမ်းစာ၌၎င်း၊ ဆာလံ ကျမ်းစာ၌၎င်း၊
ငါ့ကိ

ရည်မှတ်၍

သင်တိ့ ှ င့်အတ

ေရးထားသမ ေသာအချက်တိ့သည်
ှ ိ စဥ်အခါ

ြပည့်စံ ရမည်ဟ

ငါသည်

သင်တိ့အားေဟာေြပာေသာအေ ကာင်းအရာတိ ့ကား

ဤအေ ကာင်းအရာေပတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၅ ထိ အခါ ကျမ်းစာကိ နားလည်ေစြခင်းငှ ါ
တပည့်ေတာ်တိ့၏ ဉာဏ်ကိ ဖွ င့ ်ေတာ်မလ င်၊

လကာ

၄၆ ဤသိ ့ ကျမ်းစာလာ၏။ ဤသိ ့
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ခရစ်ေတာ်သည် အေသခံ ၍ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ရမည်။
၄၇

ခရစ်ေတာ်၏

အခွ င့ ်အားြဖင့်

ေနာင်တတရား ှ င့်

အြပစ်လတ်ြခင်းတရားကိ

ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စေသာ လမျိုးတကာတိ ့အား ေဟာေြပာရမည်။ ၄၈ သင်တိ့သည်လည်း
ဤအေ ကာင်းအရာတိ ့၏ သက်ေသြဖစ် က၏။ ၄၉ ငါ့ခမည်းေတာ်၏ ဂတိ ှ ိ သည်အတိ င်း
သင်တိ့၌ ငါ ပဦ းမည်။ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ေကာင်းကင်က တန်ခိးကိ မခံ မှီတိင်ေအာင်
ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေန ကဦ းေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၅၀ ထိ ေနာက် တပည့်ေတာ်တိ့ကိ

ေယ ှ လင် မိ ့ြပင်၊ ေဗသနိ ွာတိ င်ေအာင် ေဆာင်သွားေတာ်မ ပီ းမှ၊ လက်ေတာ်ကိ ချီ၍
ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မ၏။ ၅၁ ထိ သိ့ ေကာင်း ကီ းေပးေတာ်မစဥ်တွင်၊ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်ခွ ာ၍
ေကာင်းကင်ဘံ သိ ့ ေဆာင်ယြခင်းကိ ခံ ေတာ်မ၏။ ၅၂ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ြပပ်ဝပ်ကိးကွ ယ် ပီ းမှ အလွ န်ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြခင်း ှ င့် ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်သွား က၏။

၅၃ ဘရားသခင်ကိ အံ့ သချီးမွ န်းလျက် ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ ေရာက် မဲ ေရာက် က၏။

လကာ
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ေယာဟန်

၁ အစဦး၌

တ်ကပတ်ေတာ် ှ ိ ၏။ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဘရားသခင် ှ င့်အတ ှ ိ ၏။

တ်ကပတ်ေတာ် သည်လည်း ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂ ထိ တ်ကပတ်ေတာ်သည်
အစဦ း၌ ဘရားသခင် ှ င့်အတ ှ ိ ၏။ ၃ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ
ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ဖန်ဆင်းေတာ်မြခင်း ှ င့် ကင်း လွ တ်လျက်ြဖစ်ေသာ အရာတစံ တခမ မ ှ ိ ။
၄ ထိ တ်ကပတ်ေတာ်၌ အသက် ှ ိ ၏။ ထိ အသက်သည်လည်း လတိ ့၏အလင်းြဖစ်၏။ ၅

ထိ အလင်းသည် ေမှာင်မိက်၌ လင်း၍ ေမှာင်မိက်သည် မခံ မယ။ ၆ ေယာဟန်အမည် ှ ိ ေသာ
သတေယာက်ကိ ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မ၏။
အမှီ ပ၍ယံ ကည်ြခင်းသိ ့

၇ ထိ သကိ လအေပါင်းတိ ့သည်

ေရာက်မည်အေ ကာင်း

ထိ သသည်

သက်ေသ

ခံ ြဖစ်၍၊ အလင်းေတာ်၏အေ ကာင်းကိ သက်ေသခံ ြခင်းငှ ါလာ၏။

၈ ထိ သသည်

အလင်းေတာ်မဟတ်။ အလင်းေတာ်၏အေ ကာင်းကိ သက်ေသခံ ြခင်းငှ ါသာလာ၏။ ၉
ဟတ်မှန်ေသာအလင်းမကား၊ ဤေလာကသိ ့ ကလာလျက် ခပ်သိမ်းေသာလအေပါင်းတိ ့အား
အလင်း ကိ ေပးေသာသြဖစ်သတည်း။
ဤေလာကကိ လည်း
ထိ သကိ မသိ ။

၁၀ ထိ သသည်ဤေလာက၌ ှ ိ ေတာ်မ ပီ ။

ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ ။

သိ ့ေသာ်လည်း

ဤေလာ

ကသည်

၁၁ သသည်မိမိေဒသအရပ်သိ့ ကလာေသာ်လည်း၊ မိ မိလမျိုးတိ ့သည်

သ့ကိလက်မခံ ဘဲ ေန က၏။
ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ထိ သကိ လက်ခံသမ ေသာသတည်းဟေသာ

၁၂

ယံ ကည်ေသာသတိ ့အား၊

ေပးေတာ်မ၏။

ဘရားသခင်၏

သားြဖစ်ရေသာအခွ င့ ်ကိ

၁၃ ထိ သားတိ ့မကား၊ လမျိုး ှ င့်စပ်ဆိင်၍ ဘွ ားေသာသားမဟတ်။

ေမထန်သံဝါသအားြဖင့် ဘွ ားေသာ သားမဟတ်။ လအလိ အေလျာက်ဘွားေသာသားမဟတ်။
ဘရားသခင်ဘွားေတာ်မေသာသားြဖစ်သတည်း။

၁၄

တ်ကပတ်ေတာ်သည်လည်း

လဇာတိ အြဖစ်ကိ ခံ ယ၍၊ ေကျးဇးေတာ် ှ င့်၎င်း၊ သစာေတာ် ှ င့်၎င်း ြပည့်စံ လျက်
ငါတိ ့တွင်တည်ေနေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊
ဘန်းကဲ့ သိ ့

သ၏ဘန်းေတာ်ကိ

ထိ သခင်၏အေ ကာင်းကိ

ခမည်းေတာ်၌တပါးတည်းေသာသားေတာ်၏

ငါတိ ့သည်

သက်ေသခံ ၍

ြမင်ရ က ပီ ။

ေယာဟန်သည်

၁၅

ေ ကးေ ကာ်သည်ကား၊

ငါ့ေနာက် ကလာ

ေသာသသည် ငါမ ှ ိ မှီ ှ ိ ှ င့်သည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ထက်သာ၍ ကီ းြမတ်သည်ဟ ငါဆိ ရာ၌၊
ထိ သကိ ဆိလိသည်ဟ သက်ေသခံ ေလ၏။ ၁၆ ထိ သ၏ြပည့်စံ ြခင်းမှလည်း ေကျးဇးတပါး၌
ထပ်ဆင့်၍

ေကျးဇးတပါးကိ ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည်ခံရ က ပီ ။

ပညတ်တရားေတာ်ကိ
သစာ

တရားမကား

ေယာဟန်

ေမာေ ှ လက်တွင်
ေယ ခရစ်အားြဖင့်

၁၇

အေ ကာင်းမကား၊

ေပးေတာ်မ၏။
ြဖစ်သတည်း။

ေကျးဇးတရား ှ င့်
၁၈

ဘရားသခင်ကိ
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အဘယ်သမ

မြမင်စဖးေသာ်လည်း၊

ေသာသားေတာ်သည်

ဘရားသခင်ကိ

သင်သည်အဘယ်သနည်းဟ

ခမည်းေတာ်၏ရင်ခွင်၌ ှ ိ ေသာ
ထင် ှ ားေစေတာ်မ ပီ ။

ေယာဟန်ကိေမးြမန်းေစြခင်းငှ ါ

၁၉

တပါးတည်း
ယဒလတိ ့က၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ် ှ င့်

ေလဝိ လတိ ့ကိ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ေစလတ်ေသာအခါ၊ ေယာဟန်သည် သက်ေသခံ ေလသည်မှာ၊
၂၀ ငါသည် ခရစ်ေတာ်မဟတ်ဟ ထိ မ်ဝှက်ြခင်းမ ှ ိ ။ အတည့်အလင်းေြပာဆိ ၏။

ထိ သတိ ့ကလည်း၊
ေမးြမန်းြပန်၏။

သိ ့ြဖစ်လ င်
ေယာဟန်က၊

သင်သည်အဘယ်သနည်း။
ငါသည်

၂၁

ဧလိ ယြဖစ်သေလာဟ

ဧလိ ယမဟတ်ဟဆိ ၏။

ဤမည်ေသာ

ပေရာဖက်ြဖစ်သေလာဟ ေမးြပန်လ င်၊ မဟတ်ဟ ဆိ ြပန်၏။ ၂၂ ထိ သတိ ့ကလည်း၊
သင်သည်အဘယ်သနည်း။ ငါတိ ့ကိေစလတ်ေသာသတိ ့အား ြပန်ေလ ာက်စရာ ှ ိ ေစ ြခင်းငှ ါ၊
သင်သည်ကိယ်ကိ အဘယ်သိ့ဆိသနည်းဟ ေမးြပန် က၏။

၂၃ ေယာဟန်ကလည်း၊

ငါသည်ပေရာဖက် ေဟ ှ ာယေဟာေြပာသည် ှ င့်အညီ ၊ ထာဝရဘရား၏ လမ်းခရီ း ေတာ်ကိ
ေြဖာင့်ေစ ကေလာ့ဟ

ေတာ၌ဟစ်ေ ကာ်ေသာသ၏အသံ ြဖစ်သည်ဟ

အေစခံ ေသာသတိ ့ကား၊ ဖာရိ ှ ဲ ြဖစ် ကသတည်း။

ဆိ ၏။

၂၄

၂၅ ထိ သတိ ့ကလည်း၊ သင်သည်

ခရစ်ေတာ်မဟတ်၊ ဧလိ ယမဟတ်၊ ဤမည်ေသာ ပေရာဖက်မဟတ်သည် မှန်လ င်
အဘယ်ေ ကာင့် ဗတိ ဇံကိ ေပးသနည်းဟ ေမးြပန် က၏။
ငါသည်ေရ၌
ှ ိ ၏။

၂၇

ဗတိ ဇံကိ ေပး၏။

သင်တိ့အလယ်၌သင်တိ့မသိ ေသာ

ထိ သသည်ငါ့ေနာက် ကလာေသာ်လည်း

ထိ သ၏ေြခနင်းေတာ် ကိ းကိ မ
၂၈

သတေယာက်

ငါ့ထက်သာ၍ ကီ းြမတ်၏။

ြဖည်ြခင်းငှ ါငါမထိ က်ဟြပန်ေြပာ၏။

ေယာဟန်သည်ဗတဇံ ကိ ေပးရာအရပ်၊

ဤအမအရာြဖစ်သတည်း။

၂၆ ေယာဟန်ကလည်း၊

၂၉

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်

ေဗသနိ ွာ၌

နက်ြဖန်ေန့၌ေယ ကလာေတာ်မသည်ကိ

ေယာဟန်သည်ြမင်လ င်၊ ဤေလာက၏အြပစ်ကိ ေဆာင် သွ ားေသာ ဘရားသခင်၏
သိ းသငယ်ကိ ကည့်ေလာ့။ ၃၀ ငါမ ှ ိ မှီ ှ ိ ှ င့်သည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ထက်သာ၍ ကီ းြမတ်ေသာသသည်
ငါ့ေနာက် ကလာသည်ဟ ငါဆိ ရာ၌၊ ထိ သကိ ဆိလိ၏။

၃၁ အစကထိ သကိ ငါမသိ ။

သိ ့ေသာ်လည်း ထိ သကိ ဣသေရလလတိ ့အား ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ ငါသည် ေရ၌
ဗတိ ဇံကိ ေပးလျက်လာ၏။ ၃၂ ထိ မှတပါး ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်မှ ချိုးငှ က်ကဲ့သိ ့
ဆင်းသက်၍ ထိ သ၏အေပ ၌ နားေတာ်မ သည်ကိ ငါြမင်ရ ပီ ။ ၃၃ အစကထိ သကိ ငါမသိ ။
ေရ၌ဗတိ ဇံကိ ေပးေစြခင်းငှ ါ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာသက၊ အ ကင်သ၏ အေပ ၌
ဝိ ညာဥ်ေတာ်ဆင်းသက်၍နားေတာ်မသည်ကိ သင်သည်ြမင်လ င်၊ ထိ သကားသန့် ှ င်းေသာ
ဝိ ညာဥ် ေတာ်၌ ဗတိ ဇံကိ ေပးေသာသေပတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ။
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၃၄

ငါသည်ြမင်၍

ဤသသည်

ဘရားသခင်၏

သက်ေသခံ သည်ဟ ေယာဟန်ဆိေလ၏။
တပည့် ှ စ်ေယာက်တိ့ ှ င့်

အတရပ်ေန၍၊

သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

၃၅ တဖန်ေယာဟန်သည် နက်ြဖန်ေန့၌
၃၆

ဘရားသခင်၏ သိ းသငယ်ကိ ကည့်ေလာ့ဟဆိ ၏။

ေယ ကေတာ်မသည်ကိြမင်လ င်၊
၃၇ တပည့် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

ထိ စကားကိ ကားလ င်၊ ေယ ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က် က၏။ ၃၈ ေယ သည်လှည့်၍ ထိ သတိ ့
လိ က် ကသည်ကိြမင်ေတာ်မလ င်၊ အဘယ်အလိ ှ ိ သနည်းဟ ေမးေတာ် မ၏။ ထိ သတိ ့က၊ ရဗိ ၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်မှာေနေတာ်မသနည်းဟ ေမးေလ ာက် က၏။ ရဗိ ၊ အနက် ကား၊
အ ှ င်ဘရားဟ ဆိ လိသတည်း။ ၃၉ ေယ ကလည်း လာ၍ ကည့် ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
ထိ သတိ ့သည်သွား၍

ေနေတာ်မရာအရပ်ကိ

ဆယ်နာရီ အချိန်ြဖစ်၍

မိ ဃ်းချုပ်သည်တိင်ေအာင်

ေယာဟန်၏စကားကိ ကား၍

ေနာက်ေတာ်သိ့

ကည့် က၏။

ထိ အချိန်သည်

အထံ ေတာ်၌ေန က၏။

၄၀

လိ က်ေသာသ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင်

တေယာက်ကား ှ ိ မန် ေပတ ညီ အြ ေပတည်း။ ၄၁ ထိ သသည် မိ မိအစ်ကိ ှ ိ မန်ကိ
ေ ှ းဦ းစွ ာေတွ ့လ င်၊ ငါတိ ့သည် ေမ ှ ိ ကိေတွ ့ က ပီ ဟ ေြပာဆိ လျက်၊ ၄၂ သ့ကိေယ ထံ သိ ့
ပိ ့ေဆာင်ေလ၏။
ထိ သ

ေမ ှ ိ အနက်ကား

ကိ ကည့် ၍၊

ခရစ်ေတာ်ဟဆိ လိသတည်း။

သင်သည်ေယာန၏သား ှ ိ မန်ြဖစ်၏

ေယ သည်

ေကဖအမည်သစ်ကိ

ရလတံ့ ဟမိ န့်ေတာ်မ၏၊ ေကဖအနက် ကား ေပတ ဟဆိ လိသတည်း။ ၄၃ နက်ြဖန်ေန့၌
ဂါလိ လဲြပည်သိ့ ကြခင်းငှ ါ အလိ ေတာ် ှ ိ လ င် ဖိ လိပုကိ ေတွ ့၍၊ ငါ့ေနာက်သိ့ လိ က်ေလာ့ ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

ဖိ လိပုကား၊

၄၄

လာေသာသြဖစ်သတည်း။

အေြ ှ င့်ေပတ ေမွ းဘွ ားရာ

ဗက်ဇဲဒ မိ မ
့ှ

၄၅ ဖိ လိပုသည်နာသေနလကိ ေတွ ့လ င်၊

ေမာေ ှ သည်

ပညတိ ကျမ်း၌၎င်း၊ ပေရာဖက်တိ့သည် သတိ ့ကျမ်း ၌၎င်း အေ ကာင်း ပ၍ ေရးထားေသာသ၊
နာဇရက် မိ သ
့ ားြဖစ်ေသာ ေယာသပ်၏သား ေယ ကိ ငါတိ ့သည် ေတွ ့ က ပီ ဟဆိ ၏။
၄၆

နာသေနလကလည်း၊

နာဇရက် မိ ထ
့ ဲက

ေကာင်းေသာအရာတစံ တခမ

ထွ က် ိင်သေလာဟေမးလ င်၊ ဖိ လိပုက၊ လာ၍ ကည့်ပါဟဆိ ၏။ ၄၇ နာသေနလလာသည်ကိ
ေယ သည်

ြမင်ေတာ်မလ င်၊

ဣသေရလလစစ်ကိ ကည့်ေလာ့ဟ
နာသေနလကလည်း၊

လှ ည့်စားြခင်းအြပစ် ှ င့်ကင်းလွ တ်ေသာ
ထိ သကိ အမှတ် ပ၍

ကိ ယ်ေတာ်သည်

မိ န့်ေတာ်မ၏။

အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့်

၄၈

အက ်ပ်ကိ

သိ ေတာ်မသနည်းဟ ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ ေယ က၊ ဖိ လိပုသည် သင့်ကိ မေခ မှီ၊ သင်သည်
သေဘာသဖန်းပင်ေအာက်၌ ှ ိ သည်ကိ ငါ ြမင်သည်ဟ ြပန်၍မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၄၉ အ ှ င်ဘရား၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မ၏၊ ဣသေရလလတိ ့၏ ှ င်ဘရင်

ေယာဟန်
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လည်း

ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ

နာသေနလေလ ာက်ေလ၏။

တဖန်ေယ က၊

၅၀

သေဘာသဖန်းပင်ေအာက်၌ သင့်ကိ ငါြမင်သည်ဟဆိ ေသာေ ကာင့် ယံ သေလာ။ ထိ မ မက
သင်သည်သာ၍

ကီ းစွ ာေသာအေ ကာင်းအရာကိ

ြမင်လတံ့ ။

သင်တိ့အား

၅၁

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ေနာင်ကာလ၌ ေကာင်းကင်ဖွင့ ်လှ စ်သည်ကိ၎င်း၊ ဘရား သခင်၏
ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် လသား၏အေပ ၌ ဆင်းလျက်တက်လျက် ှ ိ ေနသည်ကိ၎င်း၊
သင်တိ့သည် ြမင်ရ ကလတံ့ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂ သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ဂါလိလဲြပည် ကာန မိတ့ ွင် မဂ်လာေဆာင်ပွဲကိခံ ကစဥ်၊
ထိ ပွဲ၌ေယ ၏ မယ်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၂ ေယ ှ င့်တပည့်ေတာ်တိ့ကိလည်း ထိ ပွဲသိ့ ေခ ပင့် က၏။ ၃
စပျစ်ရည်ကန်ေသာအခါ၊ ေယ ၏မယ်ေတာ်က၊ စပျစ်ရည်မ ှ ိ ဟ ကားေြပာ၏။

၄

ေယ ကလည်း၊ အချင်းမိ န်းမ၊ သင်သည် ငါ ှ င့်အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ ငါ့အချိန်
မေရာက်ေသးဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ မယ်ေတာ်ကလည်း၊ သေစခိ င်းသမ တိ ့ကိ ပ ကေလာ့ဟ
အေစခံ တိ ့အားဆိ ေလ၏။ ၆ ယဒဘာသာအေလျာက် စင် ကယ်ြခင်းအဘိ ့အလိ ငှါ၊ ထိ အရပ်၌
ှ စ်တင်းသံ းတင်းခန့်ဝင်ေသာ

ေကျာက်အိးစရည်းေြခာက်လံ း

ထားလျက် ှ ိ ၏။

၇

ေယ ကလည်း၊ ဤေရအိ းတိ ့ကိေရြဖည့် ကဟ အေစခံ တိ ့အားမိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ထိ သတိ ့သည်
လံ မတတ်ြဖည့် က၏။ ၈ ယခခပ်၍ပွဲ အပ်ထံသိ ့သွင်း ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်း
သွ င်း က၏။

၉ ပွဲ အပ်သည် စပျစ်ရည်ြဖစ်ေစေသာေရကိ ြမည်းစမ်း၍၊ ထိ ေရကိ

ခပ်ေသာအေစခံ တိ ့သည်

စပျစ်ရည်

ကိ

အဘယ်မှာရသည်ကိသိေသာ်လည်း၊

ပွဲ အပ်သည် မသိ ေသာေ ကာင့်၊ မဂလာေဆာင်လလင်အား အသံ ကိ လင့်၍၊
အြခားေသာသမည်သည်ကား၊
ဝစွ ာေသာက် က ပီ းမှ

ေ ှ းဦ းစွ ာ

ေကာင်းေသာစပျစ်ရည်ကိ

ညံ့ ေသာစပျစ်ရည်ကိထည့်ေလ့ ှ ိ ၏။

၁၀

ထည့်၍
သင်မကား၊

ေကာင်းေသာစပျစ်ရည်ကိ ယခတိ င်ေအာင် သိ ထား ပီ ဟဆိ ၏။ ၁၁ ထိ သိ့ေယ သည်
ေ ှ းဦ းစွ ာေသာ

ဤနိမိတ်လကဏာကိ ဂါလိ လဲြပည်၊

ကိ ထင် ှ ားေစေတာ်မ၏။
ထိ ေနာက်

ကာန မိ ့၌ြပ၍

တပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်း

မယ်ေတာ်မှစ၍ညီ ေတာ်၊

မိ မိဘန်းေတာ်

ယံ ကည် က၏။

တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ ၊

၁၂

ကေပရေနာင် မိ သ
့ ိ့

ကေတာ်မ၏။ ထိ မိ မ
့ ှ ာ ကာြမင့်စွ ာမေနဘဲ ၊

၁၃ ယဒပသခါပွဲ ခံချိန် နီးသည် ှ ိ ေသာ်၊

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့

ဗိ မာန်ေတာ်၌

ကေတာ်မ၏။

ေရာင်းေသာသတိ ့ကိ၎င်း၊
၁၅

ိ က်စရာဘိ ့

ွားများကိ ၎င်း၊

ေယာဟန်

ပွဲ စားများထိ င်လျက် ှ ိ သည်ကိ၎င်း

ကိ းေသးများကိ
ဗိ မာန်

၁၄

ပြပင် ပီ းမှ၊

ေတာ်မှ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၍၊

သိ း၊
ေတွ ့

ွား၊

ချိုးငှ က်

ေတာ်မလ င်၊

ထိ သအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊
ပွဲ စားတိ ့၏

သိ း၊

ေငွ တင်ခံ များကိ
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တွ န်းပစ်ေမျာထားေတာ်မ၏၊ ၁၆ ချိုးငှ က်ေရာင်းေသာသတိ ့အားလည်း၊ ဤဥစာကိ ယသွ ား က။
ငါ့အဘ၏အိ မ်ေတာ်ကိ ပွဲ တဲမလပ် က
စွဲ လမ်းပပန်ြခင်းစိ တ်သည်

ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ကိ ယ်ေတာ်၏အိ မ်ေတာ်၌

အက ်ပ်ကိးစားပါ၏ဟ၍

ကျမ်းစာလာသည်ကိ၊

ထိ အခါတပည့်ေတာ်တိ့သည် မှတ်မိ က၏။ ၁၈ ယဒလတိ ့ကလည်း၊ သင်သည် ဤသိ ့ ပလ င်
အဘယ်နိမိတ်လကဏာကိ ငါတိ ့အား ြပမည်နည်းဟ ဆိ က၏။
ဤဗိ မာန်ေတာ်ကိ

ဖိ ဖျက် ကေလာ့။

သံ းရက်အတွ င်းတွ င်

၁၉ ေယ ကလည်း၊

ငါတည်ေဆာက်မည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ယဒလတိ ့က၊ အ ှ စ်ေလးဆယ်ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံ း ဤဗိ မာန်ေတာ်ကိ
တည်ေဆာက် က၏။ သင်မ ကား၊ သံ းရက်တည်း ှ င့် တည်ေဆာက်မည်ေလာဟ ဆိ က၏။ ၂၁
ထိ သိ့မိန့်ေတာ်မရာ၌ မိ မိကိယ်တည်းဟေသာ ဗိ မာန်ကိအမှတ် ပ၍မိ န့်ေတာ်မ၏။
ထိ ေ ကာင့်

ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ေတာ်မသည်ေနာက်။

၂၂

ထိ စကားေတာ်ကိ

တပည့်ေတာ်တိ့သည် မှတ်မိ ကသြဖင့်၊ ကျမ်းစာကိ ၎င်း၊ ေယ ၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ၎င်း
ယံ က၏။ ၂၃ ပသခါပွဲ အတွ င်းတွ င် ေယ သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ ၍၊ ြပေတာ်မေသာ
နိမိတ်လကဏာတိ ့ကိ များစွ ာ ေသာသတိ ့သည် ြမင်ရသြဖင့် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ယံ ကည်ြခင်းသိ ့
ေရာက် က၏။

၂၄ သိ ့ေသာ်လည်းေယ သည်

ထိ သတိ ့၌ ကိ ယ်ကိအပ်ေတာ်မမ။

အေ ကာင်းမကား၊ ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့ကိ သိ ေတာ်မ၏။
သိ ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊

လ၏အေ ကာင်းကိ

၂၅ လ၏အထဲ ၌ ှ ိ သမ ကိ

သက်ေသခံ ေစြခင်းငှ ါ

အဘယ်သ

ကိ မ အလိ ေတာ်မ ှ ိ ။

၃ ယဒလတိ့တွင် အရာ ှ ိြဖစ်ေသာ နိေကာဒင်အမည် ှ ိေသာ ဖာရိ ှ ဲတေယာက်သည်၊

၂

ညဥ့်အခါ ေယ ထံ ေတာ်သိ့လာ၍၊ အ ှ င်ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်ြပေတာ်မေသာ ဤနိမိတ်
လကဏာတိ ့ကိ

ဘရားသခင်၏အခွ င့ ်မ ှ ိ လ င်

အက ်ပ်တိ့သည်ေထာက်၍၊

အဘယ်သမ

ကိ ယ်ေတာ်သည်

မြပ ိင်သည်ကိ

ဘရားသခင်အထံ ေတာ်မှ

ကလာေတာ်မေသာဆရာြဖစ်ေ ကာင်းကိ သိ ကပါ၏ဟေလ ာက်ေသာ်၊
ဒတိ ယေမွ းြခင်းကိ

မခံ ေသာသမည်သည်ကား၊

၃ ေယ က၊

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ

မြမင်ရဟ ငါ အမှန်အကန်ဆိသည်ဟ ြပန်၍မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄ နိေကာဒင်ကလည်း၊

အသက် ကီ းေသာသသည် ေမွ းြခင်းကိ အဘယ်သိ့ခံ ိင်ပါမည်နည်း။ အမိ ဝမ်း ထဲ သိ့
တဖန်ဝင်၍ေမွ းြခင်းကိ

ခံ ိင်ပါမည်ေလာဟ

ေလ ာက်၏။

၅

ေယ ကလည်း၊

ေရ ှ င့်ဝိ ညာဥ်ေတာ် မေမွ းေသာသမည်သည်ကား၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ မဝင်ရဟ
ငါအမှန်အကန်ဆိ၏။

၆

ဇာတိ ပကတိ ေမွ းေသာအရာသည်

ဝိ ညာဥ်ေတာ်ေမွ းေသာအရာသည် ဝိ ညာဥ် ြဖစ်၏။

ေယာဟန်

ဇာတိ ပကတိ ြဖစ်၏

၇ ဒတိ ယေမွ းြခင်းကိ ခံ ရမည်ဟ
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ငါေဟာေြပာသည်ကိ အံ့ သြခင်းမ ှ ိ ှ င့်။
ေလ၏အသံ ကိ

၈ ေလသည်

သင်သည် ကားရေသာ်လည်း

အလိ ှ ိ တိင်းသွ ားလာ၏။

အဘယ်အရပ်က

ြဖစ်သည်၊

အဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်ကိမသိ ိင်။ ထိ နည်းတ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ေမွ းေသာသြဖစ်သည်ဟ မိ န့်
ေတာ်မ၏။ ၉ နိေကာဒင်ကလည်း၊ ဤအမအရာသည် အဘယ်သိ့ြဖစ် ိင်ပါမည်နည်းဟ
ေလ ာက်ြပန်လ င်၊

၁၀

တဖန်ေယ က၊

သင်သည်

ဣသေရလလတိ ့တွင်

ဓမဆရာြဖစ်လျက်ပင် ဤအမအရာကိ မသိ သေလာ။ ၁၁ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊
ငါတိ ့သည်

ကိ ယ်သိေသာအရာကိ ေြပာ၏၊

ကိ ယ်ြမင်ေသာအရာကိ

သက်ေသခံ ၏။

သိ ့ေသာ်လည်း ငါတိ ့၏ သက်ေသခံ ချက်ကိ သင်တိ့သည် မခံ မယ က။ ၁၂ ေြမ ကီ းအရာကိ
ငါေြပာ၍ သင်တိ့သည် မယံ လ င်၊ ေကာင်းကင်အရာကိ ငါေြပာေသာအခါ အဘယ် သိ ့
ယံ ကလိ မ့ ်မည်နည်း။

၁၃ ေကာင်းကင်ဘံ ကဆင်းသက်၍ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေနေသာ

လသားမှတပါးအဘယ်သမ ေကာင်းကင် ဘံ သိ ့ မတက် ပီ ။ ၁၄ ေမာေ ှ သည်ေတာ၌ ေ မကိ
ေြမာက်ထားသကဲ့ သိ ့ လသားသည် ေြမာက်ထားြခင်းကိ ခံ ရမည်။ ၁၅ အေ ကာင်းမကား၊
ထိ သားေတာ်ကိ

ယံ ကည်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်

ပျက်စီးြခင်းသိ ့မေရာက်၊

ထာဝရအသက်ကိရမည်အေ ကာင်းတည်း။ (aiōnios g166) ၁၆ ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ
ယံ ကည်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်၊ ပျက်စီးြခင်းသိ ့မေရာက်၊ ထာဝရ အသက်ကိ ရေစြခင်းငှ ါ၊
ဘရားသခင်သည် မိ မိ၌ တပါးတည်းေသာ သားေတာ်ကိ စွ န့်ေတာ်မသည်တိင်ေအာင်
ေလာကီ သားကိ ချစ်ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166) ၁၇ ေလာကီ သားတိ ့အားအြပစ်စီရင်ြခင်းငှ ါ၊
ဘရားသခင်သည်သားေတာ်ကိ

ဤေလာကသိ ့

ေစလတ်ေတာ်

မသည်မဟတ်။

ေလာကီ သားတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်အားြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ေရာက်မည်အေ ကာင်း ေစလတ်
ေတာ်မ၏။

၁၈

သားေတာ်ကိယံ ကည်ေသာသသည်

မယံ ကည်ေသာသမကား၊

ဘရား

သခင်၌

အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ

မခံ ရ။

တပါးတည်းေသာသားေတာ်ကိ

မယံ ကည်ေသာေ ကာင့် ယခပင်အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ခံရ၏။

၁၉ အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ

ခံ ရေ ကာင်းကား၊ အလင်းသည် ဤေလာကသိ ့ဝင်၍၊ လတိ ့သည် မေကာင်းေသာ အကျင့်ကိ
ကျင့်ေသာေ ကာင့်၊

အလင်းထက်

ေမှာင်မိက်ကိသာ၍ ှ စ်သက် က၏။

၂၀

ဆိ းယတ်ေသာအကျင့်ကိ ကျင့်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည် အလင်းကိ ြမင်ပျင်း၍ မိ မိတိ့
အကျင့်၌ အြပစ်ပါမည်ကိမထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ အလင်းသိ ့ မချဥ်းကပ် က။ ၂၁ သမာတရားကိ
ကျင့်ေသာသမကား၊

မိ မိအကျင့်တိ ့သည်

ဘရားသခင်၏အလိ ေတာ် ှ င့်ညီ သည်ကိ

ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ အလင်းသိ ့ချဥ်းကပ်သည်ဟ ေဟာေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိ ေနာက်မှ ေယ သည်
တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ

ေယာဟန်

ယဒြပည်၏ေကျးလက်သိ့

ကေတာ်မလ င်၊

ထိ

အရပ်၌
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တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ ေနေတာ်မ၍ ဗတိ ဇံကိ ေပးေလ၏။ ၂၃ ေယာဟန်သည်လည်း၊
ှ ာလိ မ် မိ ့ ှ င့်အနီး အဲ န်အရပ်၌ ေရများေသာေ ကာင့်၊ ဗတိ ဇံကိ ေပး၍ ေနသြဖင့်၊
လများတိ ့သည်လာ၍ ဗတိ ဇံကိ ခံ က၏။ ၂၄ ေယာဟန်သည်ေထာင်ထဲသိ့မေရာက်ေသး။
၂၅

ထိ အခါေယာဟန်၏တပည့်တိ ့သည်

ယဒလ ှ င့်ေဆွ းေ ွးြငင်းခံ ြခင်း ှ ိ ကသြဖင့်၊

စင် ကယ်ြခင်းကိ

အေ ကာင်း ပ၍

၂၆ ေယာဟန်ထံသိ ့လာ၍၊ အ ှ င်ဘရား၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်တကွ ှ ိ ၍၊ ကိ ယ်ေတာ် သက်ေသေပးေသာသသည်
ဗတိ ဇံကိ ေပးလျက်ေန၏။ ထိ သထံ သိ ့ လအေပါင်းတိ ့သည် ေရာက် ကပါ၏ဟ ေလ ာက်လ င်၊
၂၇ ေယာဟန်က၊ ေကာင်းကင်ဘံ မှ ေပးေတာ်မမလ င် လသည် အဘယ်အရာကိ မ မခံ ိင်ရာ။

ငါသည် ခရစ်ေတာ်မဟတ်။ ၂၈ ခရစ်ေတာ်ေ ှ ့၌ေစလတ်ေသာသြဖစ်သည်ဟ ငါဆိ သည်ကိ
သင်တိ့သည် ငါ၏သက်ေသြဖစ် က၏။ ၂၉ မဂလာေဆာင်သတိ ့သမီ းကိ ရေသာသသည်
မဂလာေဆာင်လလင်ြဖစ်၏။
သ၏စကားကိ ကားရေသာ

မဂလာေဆာင်လလင်၏
အေဆွ ခင်ပွန်းသည်

အနားမှာေန၍

ထိ စကားသံ ကိ ကားေသာအားြဖင့်

ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ၏။ ထိ နည်းတ ငါ၏ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ြပည့်စံ ၏။ ၃၀ ထိ သခင်သည်
တိ းပွ ားြခင်း ှ ိ ရမည်။ ငါမကား ဆတ်ယတ်ြခင်း ှ ိ ရမည်။ ၃၁ အထက်မှလာေသာသသည်
အလံ းစံ တိ ့၏

အထွ ဋ်ြဖစ်၏။

ေြမ ကီ းမှြဖစ်ေသာသသည်

ေြမ ကီ းအရာကိ ေြပာတတ်၏။

ေြမ ကီ း ှ င့်

စပ်ဆိင်၍

ေကာင်းကင်ဘံ မှ ကလာေသာသသည်

အလံ းစံ တိ ၏
့ အထွ ဋ်ြဖစ်ေတာ် မ၏။ ၃၂ ြမင်သမ ကားသမ တိ ့ကိလည်း သက်ေသခံ ေတာ်မ၏။
ထိ သက်ေသခံ ချက်ကိ

အဘယ်သမ မခံ မယ၊

၃၃

သက်ေသခံ ေတာ်မချက်ကိ

ခံ ယေသာသသည်ကား၊ ဘရားသခင်သည် သစာေစာင့်ေတာ်မသည်ဟ တံ ဆိ ပ်ခတ်၏။ ၃၄
ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မေသာသသည် ဘရားသခင်၏စကားေတာ်ကိ ေြပာဆိ တတ်၏။
ထိ သ အား ဘရားသခင်သည် ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ အတိ င်းအ ှ ည် မ ှ ိ ဘဲ ေပးေတာ်မ၏။ ၃၅
ခမည်းေတာ်သည်သားေတာ်ကိချစ်ေတာ်မ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ သားေတာ်လက်သိ့
အပ်ေပး ေတာ်မ ပီ ။ ၃၆ သားေတာ်ကိ ယံ ကည်ေသာသသည် ထာဝရအသက်ကိရ၏။
သားေတာ်ကိ ပယ်ေသာသမကား အသက်ကိ မေတွ ့ရ။ ထိ သ၏အေပ ၌ ဘရားသခင်၏
အမျက်ေတာ်တည်ေနသည်ဟ ေယာဟန်ေဟာေလ၏။ (aiōnios g166)

၄ ေယ သည်

ကိ ယ်တိင်ဗတိ ဇံကိ ေပးေတာ်မမ။

ေပး ကေသာ်လည်း၊
တပည့်ေတာ်ြဖစ်ေစ၍၊

ေယ သည်

၂ တပည့်ေတာ်တိ့သာလ င်

ေယာဟန်ထက်သာ၍များေသာ

ဗတိ ဇံကိ ေပးေ ကာင်းကိ

ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်

သတိ ့ကိ
ကား ပီ ဟ

သခင်ဘရားသိ ေတာ်မေသာအခါ၊ ၃ ယဒြပည်မှ ထွ က်သွား၍ ဂါလိ လဲြပည်သိ့ တဖန်
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ကေတာ်မစဥ်တွင်၊

၄

ှ မာရိ ြပည်အလယ်၌ ေ ှ ာက်သွားရ၏။

၅ ယာကပ်သည်

မိ မိသားေယာသပ်အား ေပးေသာေြမအကွ က် ှ င့်အနီး၊ ှ မာရိ နယ်၊ ခါအမည် ှ ိ ေသာ မိ သ
့ ိ့
ေရာက်ေတာ်မ၏။

၆ ထိ အရပ်၌ယာကပ်၏ ေရတွ င်း ှ ိ ၏။ ေယ သည် ခရီ းသွ ား၍

ပင်ပန်းေသာေ ကာင့် ေရတွ င်းနားမှာ ထိ င်ေတာ်မ၏။ ထိ အချိန်သည် ေြခာက်နာရီ အချိန်ြဖစ်၏။
၇ ှ မာရိ မိန်းမတေယာက်သည် ေရခပ်ြခင်းငှ ါ လာ၍၊ ေယ က၊ ငါေသာက်ဘိ့ေရေပးပါဟ

ထိ မိန်းမအား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၈ အေ ကာင်းမကား၊ တပည့်ေတာ်တိ့သည် စားစရာကိ ဝယ်ြခင်းငှ ါ
မိ ထ
့ ဲ သိ့သွား ကသည်

အခိ က်

သင်သည်ယဒလြဖစ်လျက်ပင်၊

ြဖစ်သတည်း။

ထိ မိန်းမကလည်း၊

၉

ှ မာရိ မိန်းမြဖစ်ေသာအက ်ပ်ကိအဘယ်ေ ကာင့်

ေသာက်ဘိ့ေတာင်းသနည်းဟဆိ ၏။

ဆိ သည်အေ ကာင်းကား၊

ယဒလတိ ့သည်

ှ မာရိ လတိ ့ ှ င့်ေပါင်းေဘာ်ြခင်း မ ှ ိ ။ ၁၀ ေယ ကလည်း၊ ဘရားသခင်ေကျးဇးေတာ်ကိ၎င်း၊
ငါေသာက်ဘိ့ေရေပးပါဟဆိ ေသာ သကား အဘယ် သြဖစ်သည်ကိ၎င်း သင်သည်သိလ င်
ထိ သကိ ေတာင်းလိ မ့ ်မည်။

ထိ သသည်လည်း

ဟြပန်၍ မိ န့်ေတာ်မေသာ်၊

၁၁ မိ န်းမက၊

အသက်ေရကိ

ေပးလိ မ့ ်မည်

သခင်၌ေရခပ်စရာမ ှ ိ ေရတွ င်းလည်း

နက်သည်ြဖစ်၍၊ အသက်ေရကိ အဘယ်သိ့ရပါ မည်နည်း။ ၁၂ ဤေရတွ င်းကိ ငါတိ ့အဘ
ယာကပ်သည် ငါတိ ့အား ေပး၏။ သ့ကိယ်တိင်မှစ၍၊ သားသမီ း၊ တိ ရိ စာန် များတိ ့သည်
ဤတွ င်းေရကိ ေသာက် က ပီ ။ သခင်သည် ထိ သထက် ကီ းြမတ်သေလာဟဆိ ၏။

၁၃

ေယ ကလည်း၊ ဤေရကိ ေသာက်ေသာသသည် ေနာက်တဖန် ေရငတ်ဦးမည်။

၁၄

ငါေပးေသာေရကိ ေသာက်ေသာသမကား၊ ေရငတ်ြခင်း ှ င့်အစဥ်မြပတ် ကင်းလွ တ်လိမ့ ်မည်။
ငါေပး

ေသာ

ေရသည်

ထိ သ၌ထာဝရအသက် ှ င်ြခင်းအလိ ငှါ

ထွ က်ေသာ

စမ်းေရြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165, aiōnios g166) ၁၅ မိ န်းမကလည်း၊ သခင်၊
က ်ပ်သည်ေရငတ်ြခင်း ှ င့်၎င်း၊
မည်အေ ကာင်း

သည်ကိလာ၍ေရခပ်ြခင်း ှ င့်၎င်း

ထိ ေရကိ ေပးပါဟ

ေတာင်းလ င်၊

၁၆

သင်၏လင်ကိေခ ၍ သည်ကိလာဦ းေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
အက ်ပ်၌လင်မ ှ ိ ဟဆိ လ င်၊
အေ ကာင်းမကား၊

ေယ က၊

ေယ က၊

ကင်းလွ တ်
သွ ားေလာ့။

၁၇ မိ န်းမကလည်း။

လင်မ ှ ိ ဟေသာစကားသည်မှန်၏။

သင်၌လင်ငါးေယာက် ှ ိ ဘး ပီ ။

၁၈

ယခသင် ှ င့်ေနေသာသသည်

သင်၏လင်မဟတ်။ ဤအရာ၌ သင်သည်မှန်ေသာ စကားကိ ေြပာ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉
ထိ မိန်းမကလည်း၊ သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ပေရာဖက်ြဖစ်သည်ကိ အက ်ပ်ရိပ်မိပါ၏။
၂၀

အက ်ပ်တိ့ဘိးေဘးများသည်

ဤေတာင်ေပ ၌

ကိ းကွ ယ်ေလ့ ှ ိ က၏။

ေယ ှ လင် မိ ့၌သာ ကိ းကွ ယ် ရမည်ဟ သင်တိ့သည်ဆိတတ် က၏ဟ ေလ ာက်လ င်၊ ၂၁
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ေယ က၊

အချင်းမိ န်းမ၊

ငါ့စကားကိ ယံ ေလာ့။

ဤေတာင်သိ့

မလာ၊

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့မသွ ားဘဲ ခမည်း ေတာ်ကိကိးကွ ယ်ရမည် အချိန်ကာလေရာက်ဆဲ ှ ိ ၏။ ၂၂
သင်တိ့သည်ကိယ်မသိ ေသာအရာကိ ကိ းကွ ယ် က၏။ ငါတိ ့သည်ကိယ်သိေသာအရာကိ
ကိ းကွ ယ် က

၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ယဒလတိ ့၌ ကယ်တင်ြခင်းအေ ကာင်း ှ ိ ၏။ ၂၃

ကိ းကွ ယ်ေသာသမှန်သမ တိ ့သည် ခမည်းေတာ်ကိ နံ ဝိ ညာဥ် ှ င့်၎င်း၊ သစာတရား ှ င့်၎င်း၊
ကိ းကွ ယ် ရမည့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ ယခပင်ေရာက်လျက် ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊
ထိ သိ့ကိးကွ ယ်ေသာသတိ ့ကိ ခမည်းေတာ်သည် အလိ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၂၄ ဘရားသခင်သည်
နံ ဝိ ညာဥ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်ကိ ကိ းကွ ယ်ေသာသတိ ့သည်၊ နံ ဝိ ညာဥ် ှ င့် ၎င်း၊
သစာ ှ င့်၎င်း

ကိ းကွ ယ်ရမည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၅

မိ န်းမကလည်း၊

ေမ ှ ိ ကလာေတာ်မသည်ဟ အက ်ပ်သိပါ၏။ ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ အက ်ပ်တိ့
အား

အလံ းစံ တိ ့ကိေဘာ်ြပေတာ်မမည်ဟ

ေလ ာက်ြပန်၏။

ေမ ှ ိ အနက်ကား၊

ခရစ်ေတာ်ဟ ဆိ လိသတည်း။ ၂၆ ေယ ကလည်း၊ သင် ှ င့်စကားေြပာေသာ ငါသည်
ေမ ှ ိ ပင်ြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၇ ထိ အခါတပည့်ေတာ်တိ့သည် ေရာက်လာ၍၊

ထိ မိန်းမ ှ င့်စကားေြပာေတာ်မသည်ကိ

အံ့ သြခင်း ှ ိ က၏၊

သိ ့ေသာ်လည်း၊

အဘယ်အလိ ေတာ် ှ ိ သနည်း၊ ထိ မိန်းမ ှ င့်အဘယ်ေ ကာင့် စကားေြပာေတာ်မသနည်းဟ
အဘယ်သမ မေလ ာက် က။ ၂၈ ထိ မိန်းမသည်လည်းေရအိ းကိ ထားခဲ့ ၍ မိ ထ
့ ဲ သိ့ သွ ား ပီ းလ င်၊
၂၉ အက ်ပ် ပဘးသမ ေသာ အမအရာတိ ့ကိ ထတ်ေဘာ်ေသာသကိ လာ၍ ကည့် ကပါ။

ထိ သသည် ခရစ်ေတာ်မှန်လိမ့ ်မည်ေလာဟ လများတိ ့အား ေြပာဆိ ေသာ်၊ ၃၀ သတိ ့သည်
မိ ထ
့ ဲ မှထွ က်၍ အထံ ေတာ်သိ့ သွ ား က၏။ ၃၁ မေရာက်မှီတွင်တပည့်ေတာ်တိ့က၊ အ ှ င်ဘရား၊
အစာကိ သံ းေဆာင်ေတာ်မပါဟေတာင်းပန် ကလ င်၊
စားစရာသည်

ငါ့၌ ှ ိ သည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၃၂
၃၃

သင်တိ့မသိ ေသာ

ထိ ေ ကာင့်တပည့်ေတာ်တိ့က၊

တစံ တေယာက်ေသာသသည် စားစရာကိ ပိ ့ ပီ ေလာဟ အချင်းချင်း ေမး ြမန်း ကလ င်၊ ၃၄
ေယ က၊ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာသ၏ အလိ ေတာ်ကိေဆာင်ြခင်း၊ သ၏အမေတာ်ကိ
ပီ းစီ းြခင်း

အမသည်

ငါ့စားစရာြဖစ်၏။

၃၅

ယခမှစ၍

ေလးလလွ န်လ င်၊

စပါးရိ တ်ရာကာလြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ သင်တိ့ဆိတတ်သည်မဟတ်ေလာ။ ငါဆိ သည်ကား၊
စပါးရိ တ်ြခင်း အလိ ငှါ လယ်ြပင်တိ့သည် ယခပင်ဝင်းဝင်း ှ ိ သည်ကိ ေမ ာ်၍ ကည့် ကေလာ့။
၃၆

စပါးရိ တ်ေသာသသည်

အခကိ ခံရ၍

ထာဝရအသက် ှ င်ြခင်းအလိ ငှါ

အသီ းအ ှ ံ ကိ စသိ မ်း၏။ သိ ့ြဖစ် လ င် ပျိုး ကဲ ေသာသ ှ င့် စပါးရိ တ်ေသာသတိ ့သည်
အတဝမ်းေြမာက် ကလိ မ့ ်မည်။

ေယာဟန်

(aiōnios

g166)

၃၇

တဦ းကားပျိုး ကဲ ၏။
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တဦ းကားစပါးရိ တ်၏ဟေသာ

စကားသည်

ဤအရာ၌အမှန်ကျသတည်း။

၃၈

သင်တိ့သည် လယ်မလပ်ေသာအရပ်၌ စပါးရိ တ်ေစြခင်းငှ ါ သင်တိ့ကိငါေစလတ်၏။
အြခားေသာ သတိ ့သည် လယ်လပ် က၍၊ သင်တိ့သည် ထိ သတိ ့၏ အလပ်ထဲသိ့
ဝင်ရ က၏ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

အမအရာတိ ့ကိ
ထိ မိ ့၌ေနေသာ

၃၉

ှ မာရိ မိန်းမက၊

သသည်ထတ်ေဘာ် ပီ ဟ

အက ်ပ် ပဘးသမ ေသာ

သက်ေသခံ ေသာ

ှ မာရိ လအများတိ ့သည် ေယ ကိ ယံ ကည် က၏။

ှ မာရိ လတိ ့သည်

အထံ ေတာ်သိ့ေရာက်လ င်၊

ေတာင်းပန်၏။ ထိ အရပ်၌ ှ စ်ရက်ေနေတာ်မ၏။

စကားေ ကာင့်၊
၄၀ ထိ ေ ကာင့်၊

မိ မိတိ့အရပ်၌ေနေတာ်မမည်ေ ကာင်း
၄၁ အြခားေသာသအများတိ ့သည်

တ်ကပတ်စကားေတာ်ေ ကာင့် ယံ ကည်၍၊ ၄၂ ထိ မိန်းမအား၊ ယခြဖစ်လ င် ငါတိ ့သည်
သင်၏စကားေ ကာင့်သာ ယံ ကည်သည်မဟတ်။ စကားေတာ် ကိ ကိ ယ်တိင် ကားနာရ၍၊
ဤသသည်ေလာကီ သားတိ ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ သခင်တည်းဟေသာ ခရစ်ေတာ်
အမှန်စင်စစ်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ သိ သည်ဟ ဆိ က၏။

၄၃

ှ စ်ရက်လွန် ပီ းလ င်၊

ထိ အရပ်မှထွ က်၍ နာဇရက် မိ က
့ ိ ေ ှ ာင်လျက်၊ ဂါလိ လဲြပည်သိ့ ကေတာ်မ၏။

၄၄

အေ ကာင်းမကား၊ ပေရာဖက်သည် မိ မိေနရင်းြပည်၌ အသေရမ ှ ိ ဟ ေယ သည်
ကိ ယ်တိင်သက်ေသ

ခံ ေတာ်မ၏။

၄၅ ဂါလိ လဲြပည်သိ့ ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ၊

ဂါလိ လဲလတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိလက်ခံ က၏။ အေ ကာင်း မကား၊ ထိ သတိ ့သည်
ေယ ှ လင် မိ ့၌ ခံ ေသာပွဲ သိ့ သွ ားတတ်သြဖင့်၊ ထိ ပွဲအတွ င်းတွ င် ပေတာ်မသမ တိ ့ကိ
ြမင်ခဲ့ က၏။

၄၆

ေရကိ စပျစ်ရည်ြဖစ်ေစေသာအရပ်၊

တဖန် ကေတာ်မ၏။

ကေပရေနာင် မိ ့၌

ဂါလိ လဲြပည်ကာန မိ သ
့ ိ့

အမတ်တေယာက်၏သားသည်

အနာေရာဂါစွဲ လျက် ှ ိ ၏။ ၄၇ ေယ သည်ယဒြပည်မှဂါလိ လဲြပည်သိ့ ေရာက်ေတာ်မသည်ကိ
ထိ အမတ်သည် ကားလ င်၊ အထံ ေတာ်သိ့ သွ ား၍ ေသခါနီးြဖစ်ေသာ မိ မိသားဆီ သိ့ က၍
အနာေရာဂါကိ ငိ မ်းေစေတာ်မမည်အေ ကာင်း ေတာင်းပန် ေလ၏။ ၄၈ ေယ ကလည်း၊
သင်တိ့သည်နိမိတ်လကဏာ ှ င့် အံ့ ဖွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ မြမင်ရလ င်ယံ ြခင်းမ ှ ိ ကဟ
မိ န့်ေတာ်မေသာ်၊ ၄၉ သခင်၊ အက ်ပ်သားမေသမှီ ကေတာ်မပါဟ အမတ်ေလ ာက်ြပန်၏။ ၅၀
ေယ ကလည်း၊ သွ ားေလာ့။ သင်၏သားသည် အသက်ချမ်းသာရ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
ထိ အမတ်သည် ေယ မိ န့်ေတာ်မေသာစကားကိ ယံ ၍သွ ားေလ၏။ ၅၁ လမ်း၌သွ ားစဥ်တွင်
မိ မိငယ်သားတိ ့သည်
ချမ်းသာရပါ ပီ ဟ

ခရီ းဦ း ကိ လာ၍၊

ကားေလ ာက် က၏။

ေရာက်သနည်းဟေမးလ င်၊

ေယာဟန်

ကိ ယ်ေတာ်၏သားေတာ်သည်
၅၂

အဘယ်အချိန်၌

မေန့ခနစ်နာရီ အချိန်၌

အသက်

သက်သာြခင်းသိ ့

ဖျားနာေပျာက်

ပါသည်ဟ
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ေလ ာက် က၏။

ထိ အချိန်ကား၊

၅၃

ေယ မိ န့်ေတာ်မေသာအချိန်ြဖစ်သည်ကိ
မိ မိ၏အိ မ်သအိ မ်သား

အေပါင်းတိ ့သည်

သင်၏သားသည်

အသက်ချမ်းသာရ ပီ ဟ

အဘသိ ၍၊
ယံ ကည်ြခင်းသိ ့

ကိ ယ်တိင်မှစေသာ
ေရာက် က၏။

၅၄

ဤနိမိတ်လကဏာေတာ်ကား၊ ေယ သည် ယဒြပည်မှဂါလိ လဲြပည်သိ့ ကသည်ေနာက်၊
ြပေတာ်မေသာ ဒတိ ယနိမိတ်လကဏာြဖစ်သတည်း။

၅ ထိေနာက်မှယဒပွဲခံစဥ်တွင်၊

ေယ သည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့

ကေတာ်မ၏။

၂

ေယ ှ လင် မိ ့၌ သိ းတံ ခါးနားမှာ ေဟ ဗဲ ဘာသာစကားအားြဖင့် ေဗေသသဒအမည် ှ ိ ေသာ
ေရကန် ှ ိ ၏။ ထိ ေရကန်သည် ကနားြပင်ငါးေဆာင် ှ င့် ြပည့်စံ ၏။ ၃ ထိ ကနားြပင်တိ့၌
မျက်စိကန်း၊

ေြခမစွ မ်း၊

ကိ ယ်ပိန်ေြခာက်ေသာသတိ ့မှစ၍

အနာေရာဂါစွဲ ေသာသ

များအေပါင်းတိ ့သည် ေရလပ် ှ ားြခင်းကိ ေြမာ်လင့်၍ ေန က၏။ ၄ အေ ကာင်းမကား၊
အချိန်တန်လ င်ေကာင်းကင်တမန်သည် ေရကန်သိ့ဆင်းသက်၍ ေရကိ လပ် ှ ား တတ်၏။
ထိ သိ့ေရလပ် ှ ားသည်ေနာက်၊ ေ ှ းဦ းစွ ာ ဝင်ေသာသသည် မိ မိ၌စွဲ သမ ေသာအနာေရာဂါ ှ င့်
ကင်း

လွ တ်ြခင်းသိ ့

ေရာက်တတ်၏။

၅

ထိ အခါ

သံ းဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံ း

ေရာဂါစွဲ ေသာသတေယာက်သည် ေရကန်နားမှာ ှ ိ ၏။ ၆ ထိ သသည် တံ းလံ းေနသည်ကိ
ေယ ြမင်ေတာ်မ၍

ကာလှ ပီ ဟ

သိ ေတာ်မလ င်၊

သင်သည်

ကျမ်းမာ

ြခင်းသိ ့

ေရာက်လိသေလာဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၇ နာေသာသကလည်း၊ သခင်၊ ေရလပ် ှ ားေသာအခါ
ေရကန်ထဲသိ့ အက ်ပ်ကိ သွ င်းထားမည့်သမ ှ ိ ပါ။ အက ်ပ်သွားစဥ်တွင် အြခားေသာသသည်
အက ်ပ်ေ ှ မ့ ှ ာ ဝင်တတ်ပါသည်ဟ ေလ ာက်၏။ ၈ ေယ ကလည်းထေလာ့။ ကိ ယ်အိပ်ရာကိ
ေဆာင်၍

လှ မ်းသွ ားေလာ့ဟ

မိ န့်ေတာ်မသည်၊

၉

ခဏြခင်းတွ င်

ထိ သသည်

ပကတိ အြဖစ်သိ့ေရာက်၍၊ မိ မိအိပ်ရာကိ ေဆာင်လျက် လှ မ်းသွ ား၏။ ၁၀ ထိ ေန့သည်
ဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။ ထိ ေ ကာင့် ယဒလတိ ့က၊ ဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။ အိ ပ်ရာကိ မေဆာင်အပ်ဟ
ေရာဂါကင်းေသာ သအားဆိ က၏။ ၁၁ သကလည်း၊ အက ်ပ်ကိ ကျန်းမာေစေသာသက၊
ကိ ယ်အိပ်ရာကိ ေဆာင်၍ လှ မ်းသွ ားေလာ့ဆိ သည် ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၂ ယဒလတိ ့ကလည်း၊
ကိ ယ်အိပ်ရာကိ ေဆာင်၍ လှ မ်းသွ ားေလာ့ဟ သင့်အားဆိ ေသာသကား အဘယ် သနည်းဟ
ေမးြမန်း က၏။ ၁၃ ထိ သကား၊ အဘယ်သြဖစ်သည်ကိ ေရာဂါကင်းေသာသသည်မသိ ။
အေ ကာင်းမကား၊ ထိ အရပ်၌ လစ ေဝးလျက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ေယ သည် မထင်မ ှ ား
ထွ က် ကေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိ ေနာက်မှ ေယ သည်ဗိမာန်ေတာ်၌ ထိ သကိ ေတွ ့ေတာ်မလ င်
သင်သည် ကျန်းမာြခင်း ှ ိ ၏။ သာ၍ ဆိ းေသာေဘး ှ င့် ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း
ေနာက်တဖန်

ေယာဟန်

ဒစ ိ က်ကိ

မ ပ ှ င့်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၅

ထိ သသည်သွား၍
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မိ မိကိကျန်းမာေစေသာသသည်
ေလ၏။

၁၆

ေယ ြဖစ်သည်ကိ

ယဒလတိ ့အား ကားေြပာ

ထိ အမကိ ဥပသ်ေန့၌ ပေတာ်မေသာေ ကာင့်၊

ေယ ကိ ှ ဥ်းဆဲ က၏။

ယဒလတိ ့သည်

၁၇ ေယ ကလည်း၊ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ယခတိ င်ေအာင်

အလပ်လပ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည်လည်း လပ်၏ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၁၈ သိ ့ြဖစ်၍
ဥပသ်ေန့ကိ ဖျက်သည်သာမက၊ ဘရားသခင်ကိ မိ မိအဘဟေခ ၍ မိ မိကိဘရားသခင် ှ င့်
ပိ င် ိင်းေတာ်မေသာေ ကာင့်၊
သာ၍ ှ ာ ကံ က၏။

ယဒလတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

သတ်ြခင်းငှ ါ

၁၉ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့အား ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ခမည်းေတာ် ပေတာ်မေသာအမကိ သားေတာ်သည် ြမင်၍သာ ပ၏။ မိ မိအလိ အေလျာက်
အဘယ်အမကိ မ မ ပ ိင်၊ ခမည်းေတာ် ပေတာ်မသမ အတိ င်း သားေတာ်လည်း ပ၏။ ၂၀
ခမည်းေတာ်သည်သားေတာ်ကိချစ်ေတာ်မ၍ ပေတာ်မသမ တိ ့ကိ သားေတာ်အားြပေတာ်မ၏။
သင်တိ့ သည် အံ့ သဖွ ယ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ ဤမ မက သာ၍ ကီ းစွ ာေသာ အမအရာတိ ့ကိ
သားေတာ်အားြပေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

၂၁ ခမည်းေတာ်သည်

ေသလွ န်ေသာသတိ ့ကိ

ထေြမာကာ ှ င်ြပန်ေစေတာ်မသကဲ့ သိ ့၊ ထိ နည်းတ သား ေတာ်သည်လည်း အလိ ှ ိ သမ ေသာ
သတိ ့ကိ ှ င်ေစ၏။ ၂၂ လအေပါင်းတိ ့သည် ခမည်းေတာ်ကိ ိ ေသသည်နည်းတ၊ ၂၃
သားေတာ်ကိ

ိ ေသေစမည်အေ ကာင်း၊

ခမည်းေတာ်သည်

အဘယ်သကိ မ

မတရားစီ ရင်ေတာ်မမ။ တရားစီ ရင်ြခင်းအခွ င့ ် ှ ိ သမ ကိ သားေတာ်အား အပ်ေပးေတာ်မ၏။
သားေတာ်ကိ

မ ိ ေသေသာသသည်ကား၊

ခမည်းေတာ်ကိ

မ ိ ေသေသာသြဖစ်၏။

သားေတာ်ကိေစလတ်ေတာ်မေသာ
၂၄

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ငါ့စကားကိ နားေထာင်၍ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ ယံ ကည် ေသာသသည်
ထာဝရအသက်ကိ ရသည်ြဖစ်၍ အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ မခံ ရ။ ေသြခင်းမှအသက် ှ င်ြခင်းသိ ့
ကး

ေြမာက်ေသာသြဖစ်၏။

(aiōnios
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၂၅

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ေသလွ န်ေသာသတိ ့သည် ဘရားသခင်သားေတာ်၏ စကားသံ ကိ ကား၍၊ ကားေသာအားြဖင့်
အသက် ှ င်ရမည့်အချိန်ကာလသည် လာ၍ယခပင်ေရာက်လျက် ှ ိ ၏။ ၂၆ အေ ကာင်းမကား၊
ခမည်းေတာ်သည်

ကိ ယ်၌

အသက် ှ ိ ေတာ်မသည်နည်းတ၊

သားေတာ်သည်မိမိ၌

အသက် ှ ိ ရေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၂၇ သားေတာ်သည် လသားြဖစ်ေသာေ ကာင့်
တရားစီ ရင်ြခင်းအခွ င့ ်ကိ လည်း အပ်ေပးေတာ်မ၏။ ၂၈ ဤအမအရာကိ အံ့ သြခင်းမ ှ ိ က ှ င့်။
သချုင်းများမှာ ှ ိ ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် သားေတာ်၏ စကားသံ ကိ ကား၍၊

၂၉

ထွ က်ရမည့်အချိန်ကာလေရာက်လတံ့ ။ ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ကျင့်ေသာသတိ ့သည်
အသက် ှ င်ရာ ထေြမာက်ြခင်းသိ ့၎င်း၊ ဆိ းယတ်ေသာအကျင့်ကိ ကျင့်ေသာသတိ ့သည်
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အြပစ်စီရင်ရာ ထေြမာက်ြခင်းသိ ့၎င်း ထွ က်ရ ကလတံ့ ။ ၃၀ ငါသည်ကိယ်အလိ အေလျာက်
အဘယ်အမကိ မ မ ပ ိင်။ ငါသည် ကားသည်အတိ င်း တရားစီ ရင်၏၊ ငါစီ ရင်ြခင်းသည်လည်း
တရားေတာ် ှ င့်ညီ

ွ တ်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် ကိ ယ်အလိ သိ့မလိ က်၊ ငါ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မေသာ ခမည်းေတာ်၏အလိ သိ့လိက်၏။ ၃၁ ငါသည် ကိ ယ်အေ ကာင်းကိ
သက်ေသခံ လ င်

ငါ့သက်ေသမတည်။

၃၂

ငါ၏အေ ကာင်းကိ သက်ေသခံ ေသာ

သတပါး ှ ိ ေသး၏။ ထိ သ၏သက်ေသတည်ေ ကာင်းကိ ငါသိ ၏။

၃၃ သင်တိ့သည်

ေယာဟန်ထံသိ ့ေစလတ် က၏။ သသည် သမာတရားဘက်၌ သက်ေသခံ ၏။

၃၄

သိ ့ေသာ်လည်းလေပးေသာသက်ေသကိ ငါသည်ပမာဏမ ပ။ သင်တိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ ့
ေရာက် မည်အေ ကာင်း ဤစကားကိ ငါေြပာ၏။ ၃၅ ေယာဟန်သည် ှ ိ ထွန်း၍လင်းေသာ
ဆီ မီးြဖစ်၏။ သင်တိ့သည် သ၏အလင်း၌ ခဏသာေမွ ့ေလျာ် ြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ က၏။
၃၆

ေယာဟန်၏သက်ေသထက်သာ၍ ကီ းေသာသက်ေသသည်

အ ကင်အမတိ ့ကိ

ငါ ပီ းစီ း

အပ်ေပးေတာ်မ၍၊

ေစ

ငါ ပေသာ

ြခင်းငှ ါ

ငါ၌ ှ ိ ၏။

ခမည်းေတာ်သည်

ထိ အမတိ ့သည်လည်း

ငါ့လက်သိ့
ငါ့ဘက်၌ေန၍၊

ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မသည်အေ ကာင်းကိ သက်ေသခံ က၏။

၃၇

ခမည်းေတာ်သည်လည်းငါ့ဘက်၌ သက်ေသခံ ေတာ်မ၏။ ခမည်းေတာ်၏စကားသံ ေတာ်ကိ
သင်တိ့ သည် မ ကား၊ သ
သင်တိ့၌မတည်။

ာန်ေတာ်ကိမြမင်၊

အေ ကာင်းမကား၊

၃၈

တ်ကပတ်ေတာ်သည်လည်း

ေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ

သင်တိ့

သည်

မယံ ကည်ဘဲေန က၏။ ၃၉ ကျမ်းစာအားြဖင့် ထာဝရအသက်ကိရမည်ဟ စိ တ်ထင် ှ င့်
သင်တိ့သည် ကျမ်းစာကိ ေစ့ေစ့ ကည့်
g166)

က၏။ ထိ ကျမ်းစာပင်ငါ၏သက်ေသြဖစ်၏။ (aiōnios

၄၀ သင်တိ့သည် အသက်ကိရေအာင် ငါ့ထံသိ ့ လာြခင်းငှ ါအလိ မ ှ ိ က၊

၄၁

လေပးေသာဘန်းအသေရကိ ငါမခံ ။ ၄၂ သိ ့ေသာ်လည်း ဘရားသခင်ကိ ချစ်ြခင်းေမတာသည်
သင်တိ့၌ မ ှ ိ သည်ကိ ငါသိ ၏။ ၄၃ ငါသည်ခမည်းေတာ်၏အခွ င့ ် ှ င့် ေရာက်လာေသာ်လည်း
သင်တိ့သည်ငါ့ကိ လက်မခံ က။ အြခားေသာ သသည် မိ မိအခွ င့ ် ှ င့်ေရာက်လာလ င် ထိ သကိ
လက်ခံ ကလိ မ့ ်မည်။ ၄၄ အချင်းချင်းေပးေသာ ဘန်းအသေရကိ သာခံ ၍၊ ဘရားသခင်သာလ င်
ေပးေတာ်မတတ်ေသာ ဘန်း အသေရကိ အလိ မ ှ ိ ေသာသင်တိ့သည် အဘယ်သိ့
ယံ ကည် ိင်မည်နည်း။

၄၅ ခမည်းေတာ်ေ ှ ့၌ ငါသည် သင်တိ့ကိအြပစ်တင်မည်ဟ

မထင် က ှ င့်။ သင်တိ့ကိ အြပစ်တင်ေသာ သတပါး ှ ိ ေသး၏။ ထိ သကား သင်တိ့ကိ
ကိ းစားေသာ ေမာေ ှ ေပတည်း။ ၄၆ သင်တိ့သည် ေမာေ ှ ၏စကားကိ ယံ လ င် ငါ့စကားကိ
မယံ ဘဲ မေန ိင် က။ အေ ကာင်းမကား၊ ေမာေ ှ သည် ငါ့အေ ကာင်းကိ ေရးထား၏။ ၄၇
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1723

သေရးထားေသာစာကိ သင်တိ့သည်မယံ လ င်၊ ငါစကားကိ အဘယ်သိ့ယံ ိင်မည်နည်းဟ
ယဒလတိ ့ အား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၆ ထိေနာက်မှ
ကးေတာ်မ၏။

ေယ သည်

တိ ေဗရိ အိင်တည်းဟေသာ

၂ အနာေရာဂါစွဲ ေသာသတိ ့၌

လအစအေဝးအေပါင်းတိ ့သည် ြမင်

ဂါလိ လဲအိင်ကိ

ြပေတာ်မေသာနိမိတ်လကဏာတိ ့ကိ

ကသြဖင့် ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က် က၏။

၃

ေယ သည်ေတာင်ေပ သိ ့ တတ် က၍ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ထိ င်ေတာ်မ၏။ ၄ ထိ အခါ
ယဒလတိ ့၏ပသခါပွဲ ခံချိန်

ေရာက်လနီးသတည်း။

၅ ေယ သည်

ေမ ာ် ကည့်၍

လအစအေဝးအေပါင်းတိ ့သည် အထံ ေတာ်သိ့လာ ကသည်ကိ ြမင်ေတာ် မလ င်၊ ဖိ လိပုအား၊
ဤသတိ ့စားစရာမန့်ကိ အဘယ်မှာ ဝယ်မည်နည်းဟေမးေတာ်မ၏။ ၆ ထိ သိ့ေမးေတာ်မေသာ်၊
မိ မိအဘယ်သိ့ ပမည်ကိသိေတာ်မလျက်ပင် ဖိ လိပုကိ စံ စမ်းြခင်းငှ ါသာ ေမးေတာ်မ၏။ ၇
ဖိ လိပုကလည်း၊ ဤသတိ ့သည် မန့်တဖဲ့ စီ ေစ့ေအာင် ေဒနာရိ အြပား ှ စ်ရာအဘိ းထိ က်ေသာမန့်
မ ေလာက်ပါဟေလ ာက်၏။ ၈ ှ ိ မန်ေပတ ၏ညီ အေြ အမည် ှ ိ ေသာ တပည့်ေတာ်က၊ ၉
မေယာမန့်ငါးလံ း ှ င့်

ငါးကေလး ှ စ်ေကာင်ပါေသာ

သိ ့ေသာ်လည်း

ေလာက်များစွ ာေသာသတိ ့သည် ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊

ဤမ

သငယ်တေယာက် ှ ိ ပါ၏။
ထိ မန့် ှ င့်

ငါး ှ စ်ေကာင်တိ့ကိ အဘယ်ေြပာစရာ ှ ိ ပါသနည်း ဟေလ ာက်၏။ ၁၀ ေယ ကလည်း၊
လများတိ ့ကိေလျာင်း ကေစဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ထိ အရပ်၌ ြမက်ပင်ထေြပာလျက် ှ ိ သည် ြဖစ်၍၊
အေရအတွ က်အားြဖင့် ငါးေထာင်မ ေလာက်ေသာ လတိ ့သည် ေလျာင်း က၏။
ေယ သည်မန့်ကိယ၍

ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွ မ်း ပီ းမှ

၁၁

တပည့်ေတာ်တိ့အား

ေဝငှ ေတာ်မ၍၊ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ေလျာင်းေသာသတိ ့အားေဝငှ ြပန်၏။ ထိ နည်းတ
ငါး ှ စ်ေကာင်းကိ လများလိ ချင်သမ ေဝငှ က၏။ ၁၂ ထိ သတိ ့သည်ဝ က ပီ းမှ ကိ ယ်ေတာ်က၊
ဘာမ မေပျာက်ေစြခင်းငှ ာ ကင်းကျန်ေသာအကျိုးအပဲ့ တိ ့ကိ ေကာက်သိမ်း ကေလာ့ဟ
တပည့်ေတာ်တိ့အား မိ န့်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ၁၃ စားေသာသတိ ့၌ ကျန် ကင်းေသာ မေရာမန့်
ငါးလံ း၏ အကျိုးအပဲ့ တိ ့ကိ ေကာက်သိမ်း၍ တဆယ် ှ စ် ေတာင်းအြပည့်ရ က၏။ ၁၄
ထိ သိ့ေယ ြပေတာ်မေသာ

နိမိတ်လကဏာကိ

ဤသကား

ကလာရေသာ

၁၅

ဤေလာကသိ ့

ထိ သတိ ့သည်

အ ိင်အထက် ပ ကမည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိ
အေ ကာင်းကိ

ထိ လများတိ ့သည်ြမင်လ င်၊

ပေရာဖက်အမှန်ြဖစ်ဟ

ှ င်ဘရင်အရာ၌

ဆိ က၏။

ချီးေြမာက်ြခင်းငှ ါလာ၍

ေယ သည်သိေတာ်မလ င်၊ ေတာင်ေပ သိ ့

တေယာက်တည်း ကေတာ်မြပန်၏။ ၁၆ ညအချိန်ေရာက်ေသာအခါ တပည့်ေတာ်တိ့သည်
အိ င်သိ့သွား၍

ေယာဟန်

ေလှထဲ သိ့ဝင်ေရာက် ပီ းလ င်၊

ကေပရေနာင် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်အ့ံ ေသာငှ ါ
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အိ င်ကိကး က၏။ ၁၇ ထိ အခါေမှာင်မိက်ြဖစ်၍ ေယ သည် သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့မေရာက်ေသး။ ၁၈
ေလြပင်းမန်တိင်းလာ၍

လိ င်းတံ ပိ းထေလ၏။

တက်ခတ်၍ေရာက်ေသာအခါ၊
အနီးသိ ့ချဥ်းေတာ်မသည်ကိ

၁၉

ခရီ းတတိ င်ခွဲ ှ စ်တိင်ေလာက်

ေယ အိ င်ေပ မှာ
သတိ ့သည်ြမင်၍

စက်ေတာ်ြဖန့်၍

ေလှ

ေ ကာင့်လန့်ြခင်း ှ ိ က၏။

၂၀

ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ ငါပင်ြဖစ်သည်၊ မေ ကာင့်လန့် က ှ င့်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ေလှထဲ သိ့
ကိ ယ်ေတာ် တိ င် ဝမ်းေြမာက်စွာခံ ယ က၏။ ၂၁ ေလှသည်လည်းေရာက်လိေသာရပ်သိ့
တခဏြခင်းတွ င် ဆိ က်ေလ၏။ ၂၂ အိ င်တဘက်၌ေနေသာ လအစအေဝးတိ ့သည်ကား၊ ၂၃
အထက်ကသခင်ဘရားသည် ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွ မ်း ပီ းမှ၊ လများသည် မန့်ကိစား ကရာ
အရပ် ှ င့်

အနီး၊

တိ ေဗရိ မိ မ့ ှ

အြခားေသာေလှငယ်များ

လာေသာ်လည်း၊

မေန့၌

တပည့်ေတာ်တိ့ဝင်ေသာ ေလှမှတပါး အဘယ်ေလှမ မ ှ ိ သည်ကိ၎င်း၊ ေယ သည်ထိေလှထဲ သိ့
တပည့်ေတာ် ှ င့်အတ ဝင်ေတာ်မမဘဲ လျက်၊ တပည့် ေတာ်တိ့သာ သွ ားသည်ကိ၎င်း ြမင် က၍၊
၂၄ ထိ အရပ်၌ ေယ မှစေသာ တပည့်ေတာ်တိ့မ ှ ိ သည်ကိသိ ကသြဖင့်၊ နက်ြဖန်ေန့၌

ေလှစီ း၍ ေယ ကိ ှ ာြခင်းငှ ါ ကေပရေနာင် မိ သ
့ ိ ့သွား က၏။ ၂၅ အိ င်တဘက်၌ေတွ ့လ င်၊
အ ှ င်ဘရား၊ အဘယ်ေသာအခါ ဤအရပ်သိ့ ကလာေတာ်မသနည်းဟ ေမးေလ ာက် က၏။
၂၆ ေယ ကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည်နိမိတ်လကဏာတိ ့ကိ

ြမင်ေသာေ ကာင့် ငါ့ကိ ှ ာသည်မဟတ်။ ၂၇ မန့်ကိ စား၍ဝေသာေ ကာင့်သာ ှ ာ က၏။
ပျက်စီးတတ်ေသာအစာကိ ရြခင်းငှ ါ မ ကိ းစား က ှ င့်။ လသားသည် သင်တိ့အား ေပး၍
ထာဝရအသက် ှ င့်အမ တည်တတ်ေသာအစာကိ ရြခင်းငှ ါ ကိ းစား ကေလာ့။ ထိ သားသည်
ခမည်းေတာ်ဘရား၏တံ ဆိ ပ်ခတ်ြခင်းကိ ခံ ေသာသြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166)
၂၈ ထိ သတိ ့ကလည်း။ ဘရားသခင်၏ အလိ ေတာ် ှ င့်ညီ ေသာ အကျင့်ကိ ကျင့်ြခင်းငှ ါ

အဘယ်သိ့

ပရ

ပါမည်နည်းဟ

ေမးေလ ာက် က၏။

ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ

ေယ ကလည်း၊

၂၉

ယံ ကည်ြခင်းအကျင့်ကား၊

ညီ ေသာအကျင့်တည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

အလိ ေတာ် ှ င့်

၃၀ ထိ သတိ ့ကလည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည်

ကိ ယ်မျက်စိ ှ င့်ြမင်၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိယံ ကည်မည်အေ ကာင်း အဘယ်နိမိတ်လကဏာကိ
ြပေတာ်မသနည်း။ အဘယ်အမကိ ပေတာ်မသနည်း။ ၃၁ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ထိ သတိ ့
စားစရာဘိ ့

ေကာင်းကင်မှမန့်ကိ

ငါတိ ့ဘိးေဘးများသည်ေတာ၌
ေယ ကလည်း၊
သင်တိ့အားမေပး၊

ေယာဟန်

ေပးေတာ်မသည်ဟ

မ ကိ စား ကသည်ဟ

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊
ခမည်းေတာ်သည်

လာသည် ှ င့်

အညီ ၊

ေလ ာက် က၏။

ေမာ ှ သည်

၃၂

ေကာင်းကင်မန့်ကိ

မှန်ေသာေကာင်းကင်မန့်ကိ

သင်တိ့အား
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ေပးေတာ်မ၏။

ဘရားသခင်၏မန့်မကား၊

၃၃

ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်၍

ေလာကီ သားတိ ့အားအသက်ကိ ေပးေသာမန့် ေပတည်းဟမိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၄ သခင်၊
ထိ မန့်ကိအက ်ပ်တိ့အား အစဥ်မြပတ်ေပးေတာ်မပါဟ ေလ ာက် က၏။ ၃၅ ေယ ကလည်း၊
ငါသည်အသက်မန့်ြဖစ်၏။ ငါ့ထံသိ ့လာေသာသသည် ေနာက်တဖန် အဆာအမွ တ် မခံ ရ။ ငါ့ကိ
ယံ ကည်ေသာသသည် ေနာက်တဖန် ေရငတ်မခံ ရ။
ငါ့ကိြမင်လျက်ပင်

၃၆ သိ ့ေသာ်လည်းသင်တိ့သည်

မယံ ကည် ကဟ ငါဆိ ခဲ့ ပီ ။

၃၇ ခမည်းေတာ်သည်

ငါ့အား

ေပးေတာ်မသမ ေသာသတိ ့သည် ငါထံ သိ ့လာ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါ့ထံသိ ့လာ ေသာသကိ
ငါသည်အလျင်မပယ်။

၃၈ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် ကိ ယ်အလိ သိ့လိက်ြခင်းငှ ါ

ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်သည်မဟတ်။

ငါ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မေသာသ၏

အလိ ေတာ်သိ့လိက်ြခင်းငှ ါ ဆင်းသက်၏။ ၃၉ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာခမည်းေတာ်၏
အလိ ေတာ်ကား၊ ငါ့အားေပးေသာသတိ ့တွင် တစံ တေယာက် ကိ မ ငါမေပျာက်ေစရဘဲ ၊
ေနာက်ဆံ းေသာေန့၌ ထိ သအေပါင်းတိ ့ကိ ထေြမာက်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ၄၀ သားေတာ်ကိ
ကည့်ြမင်၍ ယံ ကည်ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည် ထာဝရအသက်ကိရေစြခင်းငှ ါ၎င်း အလိ
ေတာ် ှ ိ ၏။

ငါသည်လည်းေနာက်ဆံ းေသာေန့၌

ထိ သတိ ့ကိ

ထေြမာက်ေစမည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166) ၄၁ ငါသည်ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာမန့်ြဖစ်၏ဟ
မိ န့်ေတာ်မသည်ကိ

ယဒလတိ ့က၊

ေယ ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။

ဤသသည်

၄၂

ေယာသပ်၏သား

သ၏မိ ဘကိ ငါတိ ့သိသည်မဟတ်ေလာ။

ငါသည်

ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်၏ဟ သသည်အဘယ်သိ့ဆိရသနည်းဟ ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင်လျက်
ဆိ က၏။
၄၄

ေယ ကလည်း၊

၄၃

ငါ့ကိ

အဘယ်သမ

ငါ့ကိအချင်းချင်းကဲ့ ရဲ ့၍

ေစလတ်ေတာ်မေသာခမည်းေတာ်သည်
ငါ့ထံသိ ့

ငါထေြမာက်ေစမည်။

မလာ

ိင်။

အြပစ်မတင် က ှ င့်။

ေသွ းေဆာင်ေတာ်မမလ င်၊

လာေသာသကိ ေနာက်ဆံ ေသာေန့၌

၄၅ အနာဂတိ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်

ဘရားသခင်ဆံ းမသွ န်သင်ေတာ်မေသာသ

ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်ဟလာသည် ှ င့်အညီ ။

ခမည်းေတာ်ထံ၌နားေထာင်၍ နည်းခံ ေသာသမှန်သမ တိ ့သည် ငါ့ထံသိ ့ လာ က၏။ ၄၆
ထိ သိ့ငါဆိ ေသာ၊

ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်က

တစံ တေယာက်တေယာက်ေသာ

သသည်

ကလာေသာသမှတပါး

ခမည်းေတာ်ကိြမင်ခဲ့ ပီ ဟ

မဆိ လိ။

ကလာေသာသဟမကား၊ ခမည်းေတာ်ကိ ြမင်ခဲ့ ပီ ။ ၄၇ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ငါ့ကိ
ယံ ကည်ေသာသသည်
ငါသည်အသက်မန့်ြဖစ်၏။

ေယာဟန်

ထာဝရအသက်ကိရ၏။

(aiōnios

၄၉ သင်တိ့ဘိးေဘးများသည်

g166)

၄၈

ေတာ၌မ ကိ စားလျက်
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ေသရ က၏။

ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာမန့်ကိ

၅၀

စားေသာသသည်

ေသြခင်း ှ င့်ကင်းလွ တ်၏။ ၅၁ ငါသည်ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာအသက်မန့်ြဖစ်၏။
ဤမန့်ကိ စားေသာသမည်သည်ကား၊ အစဥ် မြပတ်အသက် ှ င်လိမ့ ်မည်။ ငါေပးေသာမန့်ကား၊
ေလာကီ သားတိ ့၏ အသက်အဘိ ့အလိ ငှါ စွ န့်ေသာငါ၏ အသားေပတည်းဟမိ န့်ေတာ်မ၏။
(aiōn g165) ၅၂ ထိ အခါ ယဒလတိ ့က၊ ဤသသည်မိမိအသားကိ ငါတိ ့စားစရာဘိ ့အဘယ်သိ့

ေပး ိင်သနည်းဟ အချင်းချင်း ြငင်းခံ က၏။ ၅၃ ေယ ကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊
လ၏အသားကိ မစား၊

အေသွ းကိ မေသာက်လ င်

သင်

တိ ့၌

အသက်မ ှ ိ ။

၅၄

ငါ၏အသားကိ စား၍ ငါ၏အေသွ းကိ လည်း ေသာက်ေသာသသည် ထာဝရအသက်ကိရ၏။
ထိ သကိ ေနာက်ဆံ းေသာေန့၌ ငါထေြမာက်ေစမည်။ (aiōnios g166) ၅၅ ငါ၏အသားသည်
စားစရာေကာင်း၏။

ငါ၏

ငါ၏အသားအေသွ းကိ
ငါတည်၏။

အေသွ းလည်းေသာက်စရာေကာင်း၏။

ေသာက်စားေသာသသည်

ငါ၌တည်၏။

၅၆

ထိ သ၌လည်း

၅၇ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၍၊

ငါသည်ခမည်းေတာ်အားြဖင့် အသက် ှ င်သည်နည်းတ၊ ငါ့ကိစားေသာသသည် ငါ့အားြဖင့်
အသက် ှ င်လိမ့ ်မည်။ ၅၈ ဤမန့်ကား၊ ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာမန့်ြဖစ်၏။ သင်တိ့
ဘိ းေဘးများသည် မ ကိ စားလျက် ေသရသကဲ့ သိ ့မဟတ်။ ဤမန့်ကိးစားေသာသသည်
အစဥ်မြပတ်အသသက် ှ င်လိမ့ ်ဟ၊ (aiōn g165)

၅၉ ကေပရေနာင် မိ မ
့ ှ ာရားစရပ်၌

သဝါဒေပးစဥ်တွင် မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆၀ တပည့်ေတာ်အများတိ ့သည် ကားလ င်၊ ထိ စကားသည်
အလွ န်ခက်လှ၏။ အဘယ်သနာခံ ိင်မည် နည်းဟ ဆိ က၏။ ၆၁ ထိ သိ့တပည့်ေတာ်တိ့
ကဲ့ ရဲ ့ြဖစ်တင်သည်ကိ ေယ သည်အလိ အေလျာက်သိေတာ်မလ င်၊ ဤတရား စကားေ ကာင့်
သင်တိ့သည်

စိ တ်ပျက် ကသေလာ့။

ကတတ်သည်ကိြမင်ရလ င်

၆၂ လသားသည်အရင်ေနရာအရပ်သိ့တဖန်

အဘယ်သိ့

ဝိ ညာဥ်သာလ င်အသက် ှ င်ေစ၏။

ထင်မှတ် ကမည်

နည်း။

၆၃

ကိ ယ်ကာယသည်အလ င်မတတ် ိင်။

ငါေြပာေသာစကားသည် ဝိ ညာဥ်ြဖစ်၏။ အသက်လည်းြဖစ်၏။ ၆၄ သိ ့ေသာ်လည်းသင်တိတ
့ ွ င်
မယံ ကည်ေသာသတချို ့ ှ ိ ၏။ ၆၅ ထိ ေ ကာင့် ငါ၏ခမည်းေတာ်သည် အခွ င့ ်ေပးေတာ်မမလ င်၊
အဘယ်သမ ငါထံ သိ ့မလာ ိင်ဟ အထက် ငါဆိ ခဲ့ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ထိ သိမိန့်ေတာ်မသည်
အေ ကာင်းဟမကား၊ အဘယ်သမယံ ကည်သည်ကိ၎င်း၊ အဘယ်သသည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ
အပ် ှ ံ မည်ကိ၎င်း၊

ေယ သည်အစအဦ း၌

သိ ေတာ်မ၏။

၆၆

ထိ အခါမှစ၍

တပည့်ေတာ်များတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်မေပါင်းေဘာ်ဘဲ ဆတ်သွား က၏။ ၆၇ ထိ ေ ကာင့်
ေယ သည် တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာသတိ ့အား၊ သင်တိ့သည်လည်း ထွ က်သွားြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ

ေယာဟန်
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ကသေလာဟေမးေတာ်မလ င်၊

၆၈

ှ ိ မန်ေပတ က၊

သခင်၊

အက ်ပ်တိ့သည်

အဘယ်သထံ သိ ့ သွ ားရမည်နည်း။ ထာဝရအသက် ှ င့် ယှဥ်ေသာ စကားသည်ကိယ်ေတာ်၌
တည်ပါ၏။

(aiōnios

g166)

၆၉

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏သားေတာ် ြဖစ် ေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ်တိ့ယံ ကည်
သိ မှတ် ကပါသည်ဟေလ ာက်ေလ၏။ ၇၀ ေယ ကလည်း၊ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာသင်တိ့ကိ
ငါေ ွးေကာက်သည်မဟတ်ေလာ။ သိ ့ေသာ်လည်း သင် တိ ့တွင် ရန်သတေယာက်ပါမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

ထိ သိ့မိန့်ေတာ်မေသာ်၊

၇၁

ထကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်၍

ကိ ယ်ေတာ်ကိအပ် ှ ံ မည်သ၊ ှ ိ မန်၏သား ယဒ ှ ကာ တ်ကိဆိလိသတည်း။

၇ ထိေနာက်မှေယ သည်

ဂါလိ လဲြပည်၌ လှ ည့်လည်ေတာ်မ၏။

ကိ ယ်ေတာ်ကိ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ
အလိ ေတာ်မ ှ ိ ။

ှ ာ ကံ ေသာေ ကာင့်၊ ယဒြပည်၌ လှ ည့်လည်ြခင်းငှ ါ

ယဒလတိ ့၏

၂

ယဒလတိ ့သည်

သေကေနပွဲ ခံခါနီးတွ င်၊

၃

ညီ ေတာ်တိ့က၊

သင် ပေသာအမတိ ့ကိ တပည့်များတိ ့သည်ြမင်ေစြခင်းငှ ါ ဤအရပ်မှထွ က်၍ ယဒြပည်
သိ ့ ကပါ။ ၄ ေကျာ်ေစာကိ တိ ကိ အလိ ှ ိ ေသာသမည်သည်ကား မထင် ှ ားေသာအားြဖင့်
အဘယ်အမကိ မ

မပ

တတ်။ ဤအမတိ ့ကိ သင်သည် ပလ င်။ ဤေလာက၌

ကိ ယ်ကိထင် ှ ားစွ ာ ြပပါဟ၊

၅ မယံ ကည်ေသာေ ကာင့် ေယ အားဆိ က၏။

၆

ေယ ကလည်း၊ ငါ့အချိန်မေရာက်ေသး။ သင်တိ့ကိ ခပ်သိမ်းေသာအချိန်သင့်လျက် ှ ိ ၏။ ၇
ေလာကီ သားတိ ့သည်

သင်တိ့ကိမန်း ိင်။

ငါ့ကိမန်း က၏။

အေ ကာင်းမကား၊

ငါသည်သတိ ့၏အကျင့် ဆိ းညစ်ေ ကာင်းကိ သက်ေသခံ ၏။ ၈ ထိ ပွဲသိ့သင်တိ့သွား ကေလာ့။
၉ ငါမသွ ားေသး။ ငါ့အချိန်မြပည်စံ ေသးဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊ ဂါလိ လဲြပည်မှာေနေတာ်မ၏။
၁၀ ညီ ေတာ်တိ့သွား ပီ းမှ ကိ ယ်ေတာ်သည် ထိ ပွဲသိ့ မထင်မ ှ ား ကေတာ်မ၏။

၁၁

ထိ ပွဲ၌ယဒလတိ ့က၊ ေယ သည်အဘယ်မှာ

၁၂

ှ ိ သနည်းဟ ေမးြမန်း ှ ာေဖွ က၏။

လအစအေဝးတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိအေ ကာင်း ပ၍ အတ်အတ်သဲသဲြဖစ် က၏။ အချို တ
့ ိ ့က၊
သ သည်သေတာ်ေကာင်းြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ အချို ့တိ့က၊ သေတာ်ေကာင်းမဟတ်၊
လများကိ လှည့်ဖျားသည်ဟ၍ ၎င်း ဆိ က၏။

၁၃ သိ ့ေသာ်လည်း

ယဒလတိ ့ကိ

ေ ကာက်ေသာေ ကာင့် အဘယ်သမ အတည့်အလင်းမေြပာဝံ့ က။ ၁၄ ထိ ပွဲကိ ခံ စဥ်တွင်၊
ေယ သည် ဗိ မာန်ေတာ်သိ့တက်၍ ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မ၏၊ ၁၅ ယဒလတိ ့သည် အံ့ သ၍၊
ဤသသည် စာမသင်ဘဲလျက် အဘယ်သိ့ တတ်ဘိသနည်းဟဆိ က၏။ ၁၆ ေယ ကလည်း၊
ငါေဟာေသာေဒသနာသည် ငါ၏ေဒသနာမဟတ်။ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာ သ၏
ေဒသနာြဖစ်၏။

ေယာဟန်

၁၇

ထိ သ၏အလိ ေတာ်သိ့

လိ က်ချင်ေသာသမည်သည်ကား၊

1728

ဤေဒသနာသည်ဘရားသခင်၏
ကိ ယ်အလိ အေလျာက်

ေဒသနာ

ေတာ်ြဖစ်သေလာ၊

ေဟာေြပာသေလာဟ

ငါသည်

ပိ င်းြခား၍သိ လိမ့ ်မည်။

၁၈

ကိ ယ်အလိ အေလျာက်ေဟာေြပာေသာသသည် မိ မိဘန်းအသေရကိ ှ ာတတ်၏။ မိ မိကိ
ေစလတ်ေတာ် မေသာသ၏ ဘန်းအသေရကိ ှ ာေသာ သမကား၊ ယံ ေလာက်ေသာသြဖစ်၏။
ထိ သ၌မသားမ ှ ိ ။ ၁၉ ေမာ ှ သည်ပညတ်တရားကိ သင်တိ့အား ေပးသည်မဟတ်ေလာ။
ထိ တရားကိ သင်တိ့တွင် တစံ တေယာက်မ မကျင့်။ ငါ့ကိသတ်အ့ံ ေသာငှ ါ အဘယ်ေ ကာင့်
ှ ာ ကံ ကသနည်းဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၀

လအစအေဝးကလည်း၊

သင်သည်

နတ်ဆိးစွဲ ေသာသြဖစ်၏။ သင့်ကိ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ အဘယ်သ ှ ာ ကံ သနည်းဟ ဆိ က၏။ ၂၁
ေယ ကလည်း၊ ငါ ပေသာအမတခကိ သင်တိ့ ှ ိ သမ သည် အံ့ သြခင်း ှ ိ က၏။

၂၂

ေမာ ှ သည် အေရဖျားလှ ီ းြခင်းတရားကိ သင်တိ့အား ေပး၏။ ထိ သိ့ဆိေသာ် ေမာေ ှ မှ
အစစွ ာခံ ရ သည်ဟ မဆိ လိ။ ဘိ းေဘးများမှဆက်ခံရသတည်း၊ ထိ ေ ကာင့် ဥပသ်ေန့၌
သင်တိ့သည်အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ေပး က၏။

၂၃ ေမာေ ှ ၏တရားမပျက်ေစြခင်းငှ ါ

လသည်ဥပသ်ေန့၌ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ခံရလ င်၊ ငါသည် ဥပသ် ေန့၌ လတကိ ယ်လံ းကိ
ကျန်းမာေစေသာေ ကာင့်၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိအမျက်ထွက်ရာသေလာ။ ၂၄ မျက် ှ ာကိ
သာ ကည်၍မစီ ရင် က ှ င့်။ တရားသြဖင့် စီ ရင် ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိ အခါ
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားအချို ့ကလည်း၊ ဤသကိ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ ှ ာ ကသည်မဟတ်ေလာ။ ၂၆
ကည့်ပါ။ သသည်ထင် ှ ားစွ ာေဟာေြပာ၍ အဘယ်ြမစ်တားြခင်းကိ မ မ ပ ကပါတကား၊
ဤသသည် ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ မင်းများတိ ့သည် အမှန်သိ ကသေလာ။

၂၇

သိ ့ေသာ်လည်း ဤသသည် အဘယ်ကြဖစ်သည်ကိငါတိ ့သိ က၏။ ခရစ်ေတာ်သည်
ကလာေတာ်မ ေသာအခါ အဘယ်ကြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ အဘယ်သမ မသိ ရဟ ဆိ က၏။ ၂၈
ေယ ကလည်း၊

သင်တိ့သည်ငါ့ကိသိ က၏။

သိ က၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ငါသည်

ငါအဘယ်က

ြဖစ်သည်ကိလည်း

ကိ ယ်အလိ အေလျာက်လာသည်မဟတ်။ ငါ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မေသာသသည် သစာ ှ င့်ြပည့်စံ ေတာ်မ ၏။ ထိ သကိ သင်တိ့မသိ က။ ၂၉
ငါမကားသိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သ၏ အထံ ေတာ်မှ ငါလာ၏။ သသည်လည်း
ငါ့ကိေစလတ်

ေတာ်မ၏ဟ

ေ ကးေ ကာ်၍မိ န့်ေတာ်မလ င်၊

ဗိ မာန်ေတာ်၌

ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မစဥ်တွင်

၃၀ ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ဘမ်းဆီ းြခင်းအခွ င့ ်ကိ ှ ာ က၏။

သိ ့ေသာ်လည်း ကိ ယ်ေတာ်၏အချိန်မေစ့ မေရာက်ေသး ေသာေ ကာင့် အဘယ်သမ
မဘမ်းဆီ း က။

၃၁ လအစအေဝးထဲ ၌ ပါေသာလများတိ ့သည် ယံ ကည်သည်ြဖစ်၍၊

ခရစ်ေတာ်သည် ကလာေတာ်မ ေသာအခါ၊ ဤသြပေသာ နိမိတ်လကဏာထက်သာ၍
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များေသာနိမိတ်လကဏာတိ ့ကိ ြပေတာ်မမည်ေလာဟ ဆိ က၏။

၃၂ ထိ သိ့လများ

အတ်အတ်သဲသဲြဖစ် ကသည်ကိ ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် ကားလ င်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့
ှ င့်တိ င်ပင် ပီ းမှ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဘမ်းဆီ းေစြခင်းငှ ါ မင်းလလင်တိ့ကိ ေစလတ် က၏။ ၃၃
ေယ ကလည်း၊ ငါသည် သင်တိ့ ှ င်အတ ခဏသာေန ပီ းလ င်၊ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာ
သထံ သိ ့ သွ ားရမည်။ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ ှ ာ ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၄ ှ ာေသာ်လည်းမေတွ ့ရ က။
ငါ ှ ိ ရာအရပ်သိ့

သင်တိ့မေရာက် ိင် ကဟ

ငါတိ ့ကိမေတွ ့ေစြခင်းငှ ာ
ေဟလသလ

သသည်

တိ ့တွင်အရပ်ရပ်သိ့

ေဟလသလတိ ့အား
ှ ာ ကလိ မ့ ်မည်။

မိ န့်ေတာ်မလ င်၊

ယဒလတိ ့က၊

အဘယ်အရပ်သိ့သွားလိ မ့ ်မည်နည်း။

ကွဲ ြပားလျက်ေနေသာ

တရားေဟာလိ မ့ ်မည်
ှ ာေသာ်လည်း

၃၅

ေလာ။

မေတွ ့ရ က။

၃၆

သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့သွား၍
သင်တိ့သည်

ငါ ှ ိ ရာအရပ်သိ့

ငါ့ကိ

သင်တိ့မေရာက်

ိင် ကဟေသာစကားသည် အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်းဟ အချင်းချင်းဆိ က၏။ ၃၇ ထိ ပွဲကိခံ၍
ေနာက်ဆံ းြဖစ်ေသာေန့ြမတ်၌ ေယ သည်ရပ်၍ ေ ကးေ ကာ်ေတာ်မသည်ကား၊ ေရငတ်
ေသာသ ှ ိ လ င်

ငါ့ထံသိ ့လာ၍

ေသာက်ေလာ့။

၃၈

ငါ့ကိယံ ကည်ေသာသသည်

ကျမ်းစာလာသည်အတိ င်း အသက်ေရတွ က်ရာ စမ်းေရတွ င်းြဖစ်လိမ့ ်မည် ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၃၉ ထိ သိ့မိန့်ေတာ်မေသာ်၊

ရည်မှတ်၍

မိ န့်

ယံ ကည်ေသာသတိ ့သည် ခံ ရလတံ့ ေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ

ေတာ်မ၏။

သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ
ကားေသာလအများတိ ့က၊
ဆိ က၏။

၄၁

ေယ သည်

ဘန်းပွ င့ ်ေတာ်မမေသးေသာေ ကာင့်

ေပးေတာ်မမေသး။

ဤသသည်လာလတံ့ ေသာ

အချို ့ကလည်း၊

၄၀

စကားေတာ်ကိ

ပေရာဖက်အမှန်ြဖစ်သည်ဟ

ဤသသည်ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သည်ဟ

ဆိ က၏။

အချို ့ကလည်း၊ ခရစ်ေတာ်သည် ဂါလိ လဲ ြပည်သားြဖစ်ရသေလာ။ ၄၂ ခရစ်ေတာ်သည်
ဒါဝိ ဒ်အမျိုး၊ဒါဝိ ဒ်ေနရာဌာန၊
မဟတ်

ေလာဟ

ဆိ က၏။

ဗက်လင် ွာသားြဖစ်ရမည်ဟ

ကျမ်းစာလာသည်

ထိ သိ့လများတိ ့သည်

ကွဲ ြပား ကသည်ြဖစ်၍၊

၄၃

အချို ့တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိဘမ်းဆီ းြခင်းငှ ါ အလိ

ှ ိ က၏။

၄၄ သိ ့ေသာ်လည်း

အဘယ်သမ မဘမ်းမဆီ း က။ ၄၅ ထိ အခါ မင်းလလင်တိ့သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ း၊
ဖာရိ ှ ဲ ထံသိ ့ြပန်၍၊ ထိ မင်းတိ ့က၊ အဘယ်ေ ကာင့် သ့ကိမေဆာင်ခဲ့ ကသနည်းဟ ေမးြမန်းလ င်၊
၄၆

မင်းလလင်တိ့က၊

ထိ သေဟာေြပာသကဲ့ သိ ့

အဘယ်သမ မေဟာစဖးပါဟ

ေလ ာက် က၏။ ၄၇ ဖာရိ ှ ဲ တိ့ကလည်း၊ သင်တိ့ကိပင် လှ ည့်ြဖား ပီ ေလာ။ ၄၈ မင်းများ၊
ဖာရိ ှ ဲ များတိ ့တွင်

သ့ကိယံ ကည်ေသာသတစံ တေယာက်မ ှ ိ သေလာ။

၄၉

တရားကိ မသိ ေသာ ဤလများတိ ့သည် ကျိန်ြခင်းကိ ခံ ရေသာသြဖစ်သည်ဟဆိ က၏။ ၅၀
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အထက်ကညဥ့်အခါ၌ အထံ ေတာ်သိ့လာေသာ သတည်းဟေသာ ထိ မင်းများအဝင်ြဖစ်ေသာ
နိေကာဒင် ကလည်း၊
ေ ှ မဆွ
့ က

၅၁ ငါတိ ့တရားသည် လကိ မစစ်၊ သ့အမကိ မသိ မှီကပင်

ဆံ းြဖတ်တတ်သေလာဟဆိ လ င်၊

ဂါလိ လဲြပည်သားြဖစ်သေလာ။

သတိ ့က၊

၅၂

စစ်ဦးေလာ့၊

သင်သည်လည်း

ဂါလိ လဲြပည်၌

ပေရာဖက်မ မေပ ထွ န်းသည်ကိမှတ်ေလာ့ဟ ဆိ က ပီ းမှ၊

အဘယ်

၅၃ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်

မိ မိတိ့အိမ်သိ့သွား က၏။

၈ ေယ သည်လည်း သံ လွင်ေတာင်သိ့ ကေတာ် မ၏။

၂ နံ နက်ေစာေစာဗိ မာန်ေတာ်သိ့

တဖန် ကေတာ်

အထံ ေတာ်သိ့

ထိ အခါ

မ၍

လအေပါင်းတိ ့သည်

ထိ င်ေတာ်မ၍

ဆံ းမ သဝါဒေပးစဥ်တွင်၊

၃

လာ က၏။

မှားယွ င်းြခင်းအမကိ

ပလျက်ေနေသာမိ န်းမတေယာက်ကိေတွ ့လ င်၊ ကျမ်း ပဆရာတိ ့ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲ တိ့ သည်ေခ ခဲ့ ၍
အလယ်၌ထား ပီ းမှ၊
ပစဥ်တွင်ပင်

၄

အ ှ င်ဘရား၊

ေတွ ့မိ ပါသည်။

ဤမိ န်းမသည်

၅ ထိ သိ့ေသာမိ န်းမကိ

မှားယွ င်းြခင်းအမကိ

ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်ရမည်ဟ

ေမာေ ှ သည်အက ်ပ်တိ့အား ပညတ်တရား၌ စီ ရင် ထံ းဖွဲ ့ပါ ပီ ။ သိ ့ရာတွ င် ကိ ယ်ေတာ်သည်
အဘယ်သိ့ မိ န့်ေတာ်မမည်နည်းဟ ေလ ာက် က၏။ ၆ ထိ သိ့ေလ ာက် ကေသာ်၊ ကိ ယ်ေတာ်၌
အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ စံ စမ်းေ ှ ာက် ှ က်ေသာအားြဖင့် ေလ ာက် က၏။ ေယ သည်
ေအာက်သိ့ငံ လ
့ ျက် လက် ိ းေတာ် ှ င့် ေြမ၌ေရးသား၍ေနေတာ်မ၏။ ၇ ထိ သတိ ့သည်
အထပ်ထပ်ေမးေလ ာက် ကေသာအခါ ကိ ယ်ကိလှန်ေတာ်မ၍၊ သင်တိ့တွင် အြပစ်ကင်း
ေသာသသည် ေ ှ းဦ းစွ ာေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်ေစဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ၈ တဖန်ေအာက်သိ့ငံ ့၍ ေြမ၌
ေရးသားေတာ်မြပန်၏၊

ထိ သတိ ့သည် ကားရလ င်

၉

မိ မိတိ့စိတ် ှ လံ းသည်

မိ မိတိ့အြပစ်ကိ ေဖာ်ြပသြဖင့်၊ အသက် ကီ းေသာသမှ စ၍ အငယ်ဆံ းေသာသတိ င်ေအာင်
တေယာက်ေနာက်တေယာက်
ကျန်ရစ်ေတာ်မ၍၊

ထွ က်သွား က၏။ ေယ သည်

မိ န်းမသည်အလယ်၌ရပ်ေန၏။

၁၀

တေယာက်

တည်း

ထိ အခါေယ သည်

ကိ ယ်ကိလှန်ေတာ်မြပန်၍၊ ထိ မိန်းမမှတပါး အဘယ်သကိ မ မြမင်လ င်၊ အချင်း မိ န်းမ၊ သင့်ကိ
အြပစ်တင်ေသာသတိ ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ သင်၏အမကိ အဘယ်သမ မစီ ရင်ေလာ
ဟေမးေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိ မိန်းမကလည်း၊ အဘယ်သမ မစီ ရင်ပါသခင်ဟ ေလ ာက်၏။
ငါသည်လည်းသင်၏အမကိ မစီ ရင်။ သွ ားေလာ့။ ေနာက်တဖန် ဒစ ိ က်ကိ မ ပ ှ င့်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ တဖန်တံ ေယ က၊ ငါသည် ဤေလာက၏အလင်းြဖစ်၏။ ငါ့ေနာက်သိ့
လိ က်ေသာသသည်

ေမှာင်မိက်၌

မသွ ားမလာ။

အသက်၏အလင်းကိ ရလိ မ့ ်မည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ဖာရိ ှ ဲ တိ့ကလည်း၊ သင်သည် ကိ ယ်အေ ကာင်းကိ သက်ေသခံ ၏၊
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သင်၏သက်ေသမတည်ဟ ဆိ က၏။ ၁၄ ေယ ကလည်း၊ ငါသည် ကိ ယ်အေ ကာင်းကိ
သက်ေသခံ ေသာ်လည်း၊ ငါ့သက်ေသတည်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည်အဘယ်အရပ်က
လာသည်ကိ၎င်း၊ အဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်ကိ၎င်း ငါသိ ၏။ သင်တိ့မကားမသိ က။ ၁၅
သင်တိ့သည် ဇာတိ ပကတိ အတိ င်း စီ ရင်တတ် က၏။ ငါ့မကား အဘယ်သကိ မ မစီ ရင်။ ၁၆
ငါသည်စီရင်ေသာ်လည်း ငါ၏စီ ရင်ြခင်းသည် တည်၏။ အေ ကာင်းမကား။ ငါသည်
တေယာက်တည်း

ေနသည်မဟတ်။

ငါ့ဘက်၌ေနေတာ်မ၏။

ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာ

ခမည်းေတာ်သည်

၁၇ သက်ေသခံ ှ စ်ဦးတိ ့၏စကားသည် တည်ရ၏ဟ သင်တိ့

ပညတိ ကျမ်းစာ၌လာ၏။ ၁၈ ငါသည် ကိ ယ်အေ ကာင်းကိ သက်ေသခံ ေသာသြဖစ်၏။ ငါ့ကိ
ေစလတ်ေတာ်မေသာ ခမည်းေတာ် သည်လည်း ငါ့အေ ကာင်းကိ သက်ေသခံ ေတာ်မသည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိ သတိ ့ကလည်း၊ သင်၏ခမည်းေတာ်သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ
ေမး က၏။ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိအသိ က။ ငါ့ခမည်းေတာ်ကိလည်း မသိ က။
ငါ့ကိသိလ င်
ဗိ မာန်ေတာ်၌

ငါ့ခမည်းေတာ်ကိလည်း

သိ ကလိ မ့ ်

ဆံ းမ သဝါဒေပးေတာ်မစဥ်

မည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ဤစကားေတာ်ကိ

ဘ

၂၀

ာတိ က်မှာ

မိ န့် မတ်ေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်၏အချိန်မေစ့မေရာက်ေသးေသာေ ကာင့် အဘယ်သကိ မ
ကိ ယ်ေတာ်ကိမဘမ်းဆီ း က။

၂၁

သင်တိ့သည်ငါ့ကိ ှ ာ ကလိ မ့ ်မည်။

တဖန်ေယ က၊

ကိ ယ်အြပစ်၌လည်း

ငါသွ ားရာအရပ်သိ့ သင်တိ့မေရာက် ိင် ကဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
ငါသွ ားရာအရပ်သိ့သင်တိ့

ငါသည်သွားရမည်။
ေသ က

လိ မ့ ်မည်။

၂၂ ယဒလတိ ့ကလည်း၊

မေရာက် ိင် ကဟသသည်ဆိေသာ်၊

ကိ ယ်အသက်ကိ

သတ်မည်ေလာဟ ဆိ က၏။ ၂၃ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ေအာက်သားြဖစ် က၏။
ငါမကား အထက်သားြဖစ် က၏။ သင်တိ့သည် ေလာကီ သားြဖစ် က၏။ ငါမကား
ေလာကီ သားမဟတ်။ ၂၄ ထိ ေ ကာင့်သင်တိ့သည် ကိ ယ်အြပစ်၌ ေသ ကလိ မ့ ်မည်ဟငါဆိ ၏။
ငါသည်ဤမည်ေသာသြဖစ်သည်ကိ သင်တိ့သည်မယံ လ င်၊ ကိ ယ်အြပစ်၌ ေသ ကလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိ သတိ ့ကလည်း။ သင်သည်အဘယ်သနည်းဟေမးလ င်၊ ေယ က၊
ငါသည်သင်တိ့အား အစဥ်ေ ြပာဆိ

သည်အတိ င်း ငါြဖစ်၏။

၂၆ သင်တိ့အမ၌

ငါေြပာဆိ စီရင်စရာများစွ ာ ှ ိ ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ငါ့ကိေစလတ်ေသာသသည် သစာ ှ င့်
ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။ သ၏အထံ ေတာ်၌ ငါ ကားသမ ကိ သာ ဤေလာက၌ ငါေဟာေြပာသည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၇ ခမည်းေတာ်ကိရည်မှတ်၍ မိ န့်ေတာ်မသည်ကိ ထိ သတိ ့သည်

မရိ တ်မိ က။ ၂၈ ထိ ေ ကာင့်ေယ က၊ သင်တိ့သည် လသားကိ ေြမာက်ထားေသာအခါ၊
ငါသည်ဤမည်ေသာသြဖစ်သည်

ေယာဟန်

ကိ ၎င်း၊

ငါသည်

ကိ ယ်အလိ အေလျာက်

1732

အဘယ်အမကိ မ မ ပဘဲ ၊
မသည်အတိ င်း

ငါ့ခမည်းေတာ်သည်

ငါေဟာေြပာသည်ကိ၎င်း

ငါအား

သင်တိ့သည်

နည်းေပးေတာ်

သိ ကလိ မ့ ်မည်။

၂၉

ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာသသည် ငါ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ငါ့ကိ တကိ ယ်တည်းေနေစြခင်းငှ ါ
ခမည်း ေတာ်သည် စွ န့်ပစ်ေတာ်မမ။ အေ ကာင်းမကား၊ ှ စ်သက်ေတာ်မေသာအမကိ
အစဥ်မြပတ်ငါ ပသည်ဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိ စကားေတာ်ကိ မိ န့်ေတာ်မစဥ်၊ လများတိ သ
့ ည်
ယံ ကည်ြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။ ၃၁ ထိ အခါေယ က၊ သင်တိ့သည် ငါ၏ေဒသနာ၌ တည်လ င်
ငါ့တပည့်အမှန်ြဖစ် က၏။ ၃၂ သမာတရားကိ လည်း သိ ကသြဖင့်၊ ထိ တရားသည် သင်တိ့ကိ
လတ်လိမ့ ်မည်ဟ၊ ယံ ကည်ေသာ ယဒ လတိ ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ယဒလတိ ့ကလည်း၊
ငါတိ ့သည်

အာြဗဟံ အမျိုးြဖစ် က၏။

အဘယ်သထံ ၌

တရံ တခါမ

က န်မခံ က။

လတ်လိမ့ ်မည်ဟ၍ သင်သည်အဘယ်သိ့ေြပာဆိ သနည်းဟ ေမးြမန်း က၏။ ေယ ကလည်း၊
ငါအမှန်အကန်ဆိ သည်ကား၊ ၃၄ ဒစ ိ က်ကိ ပသမ ေသာသတိ ့သည် ဒစ ိ က်က န်ြဖစ်၏။
၃၅ က န်သည်ကား အိ မ်၌ အစဥ်အ မဲ ေနသည်မဟတ်။ သားမကား အစဥ်အ မဲ ေန၏။
(aiōn

g165)

၃၆

ထိ ေ ကာင့်

သားသည်

သင်တိ့ကိလတ်လ င်၊

သင်တိ့သည်

ဧကန်အမှန်လွတ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၃၇ သင်တိ့သည် အာြဗဟံ အမျိုးြဖစ် ကသည်ကိ ငါသိ ၏။
သိ ့ေသာ်လည်း

ငါ၏ေဒသနာသည်

သင်တိ့၌

တည်ေနရာကိ မရေသာေ ကာင့်

သင်တိ့သည် ငါ့ကိ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ

ှ ာ ကံ က၏။

၃၈ ငါသည်ငါ့ခမည်းေတာ်ထံ၌

ြမင်ခဲ့ ပီ းသည့်အတိ င်း ေဟာေြပာ၏။ သင်တိ့သည် သင်တိ့၏အဘထံ ၌ ြမင်ခဲ့ ပီ းသည်အတိ င်း
ပ က၏ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
ေယ ကလည်း၊
ကျင့် ကလိ မ့ ်မည်။
သင်တိ့အား

၃၉ ထိ သတိ ့ကလည်း၊ အာြဗဟံ သည် ငါတိ ့အဘြဖစ်၏။

သင်တိ့သည်
၄၀

အာြဗဟံ ၏သားမှန်

ဘရားသခင်အထံ ေတာ်၌

ေဟာေြပာေသာသတည်းဟေသာ

လ င်

အာြဗဟံ ၏အကျင့်ကိ

ကားရေသာသစာတရားကိ

ငါ့ကိသတ်အ့ံ ေသာငှ ါ

သင်တိ့သည်

ယခ ှ ာ ကံ က၏။ အာြဗဟံ သည် ထိ နည်းတကျင့်သည်မဟတ်။

၄၁ သင်တိ့သည်

သင်တိ့အဘ၏အကျင့်ကိ

ထိ သတိ ့ကလည်း၊

ငါတိ ့သည်

ကျင့် က၏ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

ေမျာက်မထားေသာအမျိုးမဟတ်။

ဘရားသခင်တည်းဟေသာ

ငါတိ ့အဘတပါးတည်း ှ ိ ေသာ်မသည်ဟ ဆိ က၏။ ၄၂ ေယ ကလည်း၊ ဘရားသခင်သည်
သင်တိ့အဘမှန်လ င်။ သင်တိ့သည် ငါ့ကိချစ် ကလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည်
ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်မှ ထွ က် ကေရာက်လာ၏။ ကိ ယ်အလိ အေလျာက်လာသည် မဟတ်။
ဘရားသခင်သည်ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၏။

၄၃

အဘယ်ေ ကာင့်ငါ့စကားကိ

နားမလည် ကသနည်း။ ငါ၏ ေဒသနာကိ နာမခံ မယ ိင်ေသာေ ကာင့်သာ သင်တိ့သည်

ေယာဟန်
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ငါ့စကားကိ

နားမလည် က။

မာရ်နတ်မှဆင်းသက် က၏။

သင်တိ့သည်

၄၄

သင်တိ့အဘ၏

သင်တိ့အဘတည်းဟေသာ

အလိ သိ့လည်း

လိ က်တတ် က၏။

မာရ်နတ်သည် ေ ှ းဦ းစွ ာမှ၍ လအသက်ကိသတ်ေသာသြဖစ်၏။ သ၌သစာတရား မ ှ ိ
ေသာေ ကာင့်

သစာတရား၌မတည်မေန။

မိ မိပကတိ အတိ င်းေြပာ၏။

သသည်

မသားစကားကိ ေ ြပာေသာအခါ

မသားစကား၌

မသား၏အဘလည်းြဖစ်၏။

ကျင်လည်ေသာသြဖစ်၏။

ငါသည်သစာစကားကိ

၄၅

ေြပာေသာေ ကာင့်

သင်တိ့မယံ က။ ၄၆ ငါ၌ အြပစ် ှ ိ ေ ကာင်းကိ သင်တိ့တွင် အဘယ်သေဘာ်ြပသနည်း။
သစာစကားကိ ငါေြပာသည်မှန်လ င် အဘယ်ေ ကာင့်သင်တိ့ မယံ ကသနည်း။

၄၇

ဘရားသခင် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသသည် ဘရားသခင်၏စကားေတာ်ကိ နားေထာင်တတ်၏။
သင်တိ့ သည် ဘရားသခင် ှ င့်မစပ်ဆိင်ေသာေ ကာင့် နားမေထာင် ကဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၈
ယဒလတိ ့ကလည်း၊

သင်သည် ှ မာရိ လြဖစ်၏။

ငါတိ ့ေြပာေသာ စကားသည်

နတ်ဆိးစွဲ ေသာသလည်းြဖစ်၏ဟ

ေလျာက်ပတ်သည်မဟတ်ေလာဟ ဆိ က၏။

၄၉

ေယ ကလည်း၊ ငါသည်နက်ဆိးစွဲ ေသာသ မဟတ်။ ငါ့ခမည်းေတာ်ကိချီးေြမာက်၏။
သင်တိ့သည် ငါ့ကိ

တ်ချ က၏။

၅၀ ငါသည် ကိ ယ်ဘန်းအသေရကိ မ ှ ာ။ ငါ၏

ဘန်းအသေရကိ ှ ာ၍ စီ ရင်ေတာ်မေသာသ ှ ိ ေသး၏။ ၅၁ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊
ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေသာသသည် ေသြခင်း ှ င့် အစဥ်မြပတ် ကင်း လွ တ်လိမ့ ်မည်ဟ
(aiōn

မိ န့်ေတာ်မ၏။

g165)

၅၂

ယဒလတိ ့ကလည်း၊

သင်၌နတ်ဆိးစွဲ သည်ကိ

ယခငါတိ ့သိ က၏။ အာြဗဟံ မှစ၍ ပေရာဖက်တိ့သည် ေသလွ န် က ပီ ။ သင်မကား၊
ငါ့စကားကိ

နားေထာင်ေသာသသည်

ေသြခင်း ှ င့်

မည်ဟ ဆိ ပါသည်တကား။ (aiōn g165)
သာ၍ ကီ းြမတ်သေလာ။

အစဥ်မြပတ်ကင်းလွ တ်

လိ မ့ ်

၅၃ ငါတိ ့အဘအာြဗဟံ ထက် သင်သည်

သသည်ေသ ပီ ။

ပေရာဖက်တိ့လည်း

ေသ က ပီ ။

သင်သည်အဘယ်သိ့ေသာသ၏ အေရာင်ကိေဆာင်သနည်းဟဆိ က၏။ ၅၄ ေယ ကလည်း၊
ငါသည်ကိယ်ဂဏ်ကိြပလ င်၊
ငါ့ဂဏ်ကိ

ထင် ှ ားေစေတာ်မ၏။

သင်တိ့ေခ ေဝ တတ် က၏။
ငါမကားသိ ၏။

ငါ့ဂဏ်သည်

အချည်း ှ ီးြဖစ်၏။

ထိ ဘရားသခင်သည်

ငါ့ခမည်းေတာ်သည်
ငါတိ ့၏ဘရားဟ၍

၅၅ သိ ့ေသာ်လည်း ထိ ဘရားသခင်ကိ သင်တိ့မသိ က။

ငါမသိ ဟငါဆိ လ င်သင်တိ့ကဲ့သိ ့

မ

သာသံ းေသာသြဖစ်လိမ့ ်မည်။

ထိ ဘရားသခင်ကိ ငါသိ ၏။ ဘရားသခင်၏ စကားေတာ်ကိလည်းနားေထာင်၏။

၅၆

သင်တိ့အဘ အာြဗဟံ သည် ငါ ကလာမည့်အချိန်ကာလကိ ေြမာ်ြမင်ြခင်းငှ ါ အလွ န်အလိ ှ ိ ၏။
ြမင် ရေသာအခါ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းသိ ့ေရာက်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅၇ ယဒလတိ ့ကလည်း၊

ေယာဟန်

1734

သင်၏အသက်သည်

အ ှ စ်ငါးဆယ်မ မ ှ ိ ဘဲလျက်

သင်သည်

အာြဗဟံ ကိ

ြမင်

ေလ ပီ တကားဟ ဆိ က၏။ ၅၈ ေယ ကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ အာြဗဟံ မြဖစ်မှီ
ငါြဖစ်၏ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅၉ ထိ အခါ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ခဲ ှ င့်ပစ်ြခင်းငှ ါ ေကျာက်ခဲတိ့ကိ
ေကာက်ယ က၏။ ေယ သည် တိ မ်းေ ှ ာင်၍ ထိ သတိ ့အလယ်၌ေ ှ ာက်သွား ပီ းလ င်
ဗိ မာန်ေတာ်မှ ထွ က် ကေတာ်မ၏။

၉ လမ်း၌သွားေတာ်မစဥ်၊
ေတွ ့ြမင်ေသာ်မ၏။

မျက်စိကန်းေသာသတေယာက်ကိ

တပည့်ေတာ်တိ့က၊

၂

အဘယ်သ၏အြပစ်ေ ကာင့်
မိ ဘအြပစ်ေ ကာင့်

အမိ ဝမ်းတွ င်းကပင်

ကန်းသနည်း။

ကန်းသေလာဟ

အ ှ င်ဘရား၊

ကိ ယ်အြပစ်

ေ ကာင့်

ေမးေလ ာက် က၏။

၃

ဤသသည်
ကန်းသေလာ။
ေယ ကလည်း၊

ကိ ယ်အြပစ်ေ ကာင့်မဟတ်။ မိ ဘအြပစ်ေ ကာင့်လည်းမဟတ်။ ဘရားသခင်၏ အမ
ေတာ်ကိ သ၌ ထင် ှ ားေစမည်အေ ကာင်းတည်း။
သ၏အမကိ

ေန့အချိန်၌ ှ ိ စဥ်တွင်

ငါ ပရမည်။

အချိန်တည်းဟေသာ ညဥ့်အချိန်လာေသး၏။
ဤေလာက၏အလင်းြဖစ်၏ဟ

၄ ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာ

အဘယ်သမ အမမ ပ ိင်

၅ ငါသည် ဤေလာက၌

မိ န့်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊

တံ ေထွ း ှ င့် ံ လပ်
့
ပီ းမှ၊ ကန်းေသာသ၏မျက်စိကိ

၆

ှ ိ ေလာင်ေရကန်၌ မျက်စိကိေဆးေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

ှ ိ စဥ်တွင်

ေြမေပ မှာ

ံ ့ ှ င့်လး၍၊

ေသာ

ေထွ း၍

၇ သင်သွားေလာ့။

ှ ိ ေလာင်အနက်ကား ေစ

လတ်သည်ဟ ဆိ လိသတည်း။ ထိ သသည် သွ ား၍ေဆး ပီ းမှ၊ မျက်စိြမင်လျက် ြပန်ေလ၏။ ၈
သသည် သေတာင်းစားြဖစ်သည်ကိ အိ မ်နီးချင်းမှစ၍ ြမင်ဘးေသာသတိ ့က၊ ဤသသည်
ထိ င်၍ ေတာင်းေသာသမဟတ်ေလာဟ ဆိ က၏။ ၉ လအချို ့က၊ ဟတ်ကဲ့ဟဆိ က၏။
အချို ့ကလည်း၊

ထိ သ ှ င့်တသည်ဟ

ဆိ က၏။

ထိ သကလည်း၊

အက ်ပ်သည်

ထိ သပင်ြဖစ်သည်ဟဆိ ၏။ ၁၀ သတိ ့ကလည်း၊ အဘယ်သိ့သင်၏မျက်စိပွင့ ်သနည်းဟ
ေမးြမန်း ကလ င်၊

၁၁ ထိ သက၊ ေယ အမည် ှ ိ ေသာ သတေယာက်သည်

ံ လပ်
့ ၍

က ်ပ်မျက်စိကိလး ပီ းမှ၊ ှ ိ ေလာင် ေရကန်သိ့သွား၍ မျက်စိကိေဆးေလာဟဆိ သည်အတိ င်း
အက ်ပ်သွား၍ေဆးလ င် မျက်စိြမင်သည်ဟဆိ ၏။ ၁၂ လများကလည်း၊ ထိ သသည်
အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ ေမးြမန်း ကလ င်၊ အက ်ပ်မသိ ဟဆိ ၏။
မျက်စိကန်းဘးေသာ ထိ သကိ ဖာရိ ှ ဲ တိ့ထံသိ ့ ပိ ့ က၏။

၁၃ လများသည်

၁၄ ေယ သည်

ံ လပ်
့ ၍

သ၏မျက်စိကိ ပွ င့ ်ေတာ်မေသာေန့သည် ဥပသ်ေန့ြဖစ်သတည်း။ ၁၅ တဖန်ဖာရိ ှ ဲ တိ့က၊
အဘယ်သိ့သင်၏မျက်စိြမင်သနည်းဟေမးြပန်လ င်၊

အက ်ပ်မျက်စိ၌သသည်

ကိ ထည့်၍ အက ်ပ်ေဆးလ င် မျက်စိြမင်သည်ဟဆိ ၏။

ေယာဟန်

ံ့

၁၆ ဖာရိ ှ ဲ အချို ့တိ့က၊
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ထိ သသည်
ဆိ က

ဥပသ်မေစာင့်။

ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မေသာသမဟတ်ဟ

၏။ အချို ့တိ့က၊ ဆိ းေသာသသည် ဤသိ ့ေသာ နိမိတ်လကဏာတိ ့ကိ

အဘယ်သိ့ြပ ိင်မည်နည်းဟ ဆိ က၏။ ထိ သိ့အချင်းချင်းမသင့် ကွဲ ြပားြခင်းသိ ့ေရာက်၏။ ၁၇
တဖန်မျက်စိကန်းဘးေသာသအား၊ သင်၏မျက်စိကိဖွင့ ်ေသာသသည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်
သနည်း ဟ ေမး ကလ င်၊ ပေရာဖက်ြဖစ်သည်ဟဆိ ၏။ ၁၈ ထိ သသည် အထက်မျက်စိမြမင်၊
ေနာက်မှမျက်စိြမင်သည်ကိ ယဒလတိ ့သည် မယံ ကသြဖင့် သ၏ မိ ဘကိ ေခ ၍၊ ၁၉
ဤသသည်
သင်တိ့၏
ေမး က၏။

သင်တိ့ဆိသည်အတိ င်း
သားမှန်ေလာ။

အမိ ဝမ်းတွ င်းကပင်

သိ ့မှန်လ င်

မျက်စိကန်းေသာ

အဘယ်သိ့ယခမျက်စိြမင်သနည်းဟ

၂၀ မိ ဘတိ ့ကလည်း၊ ဤသသည် အက ်ပ်တိ့၏ သားမှန်သည်ကိ၎င်း၊

အမိ ဝမ်းတွ င်းကပင်

မျက်စိကန်း

သည်ကိ၎င်း၊

အက ်ပ်တိ့

သိ ကပါ၏။

၂၁

အဘယ်ေ ကာင့် မျက်စိြမင်သည်ကိ၎င်း၊ အဘယ်သသည်သ၏ မျက်စိကိဖွင့ ်သည်ကိ၎င်း၊
အက ်ပ်တိ့ မသိ ကပါ။ သသည် အသက် ွယ် ှ င့်ြပည့်စံ ပါ၏။ သ့ကိေမး ကပါေလာ့။
သသည်ကိယ်အေ ကာင်းကိ
၂၂

ကိ ယ်

တိ င်ေြပာပါလိ မ့ ်မည်ဟ

ဤသိ ့ေြပာသည်အေ ကာင်းကား၊

ဝန်ခံေသာသမည်သည်ကိ
တိ င်ပင်စီရင် က ှ င့် ပီ ။

တရား

ေယ သည်

ြပန်ေြပာ က၏။

ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သည်ဟ

စရပ်မှ ှ င်ထတ်ရမည်ဟ

၂၃ ထိ ေ ကာင့်

ယဒလတိ ့သည်

မိ ဘတိ ့က၊ သသည် အသက်အ ွယ် ှ င့်

ြပည့်စံ ပါ၏။ သ့ကိေမး ကေလာ့ဟ ယဒလတိ ့ကိ ေ ကာက်၍ ေြပာ က၏။
ထိ ေ ကာင့်၊

မျက်စိကန်းဘေသာသကိ

ချီးမွ မ်းေလာ့။

ထိ သသည်

ဒတိ ယအ ကိ မ်ေခ ၍

လဆိ းြဖစ်ေ ကာင်းကိ

၂၄

ဘရားသခင်ကိ

ငါတိ ့သိ၏ဟဆိ ကလ င်၊

၂၅

လဆိ းြဖစ်သည်မြဖစ်သည်ကိ အက ်ပ်မသိ ။ အက ်ပ်သည် အထက်ကမျက်စိကန်း၍
ယခမျက်စိြမင် သည်အေ ကာင်းတခကိ အက ်ပ်သိသည်ဟဆိ ၏။ ၂၆ တဖန်သတိ ့က၊
သသည်သင်တိ့၌ အဘယ်သိ့ ပသနည်း။ သင်၏ မျက်စိကိအဘယ်သိ့ ဖွ င့ ်သနည်းဟ
ေမး ကလ င်၊ အက ်ပ်တခါေြပာ ပီ ၊ သင်တိ့နားမ ကား က။

၂၇ အဘယ်ေ ကာင့်

တဖန် ကားချင်သနည်း။ သ့တပည့် ြဖစ်ချင်သေလာဟ ဆိ က၏။ ၂၈ ထိ သတိ ့ကလည်း၊
သင်သည်သတ
့ ပည့်ြဖစ်၏။
ဘရားသခင်သည်ေမာ ှ ၌

ငါတိ ့မကား

ေမာ ှ ၏တပည့်ြဖစ် က၏။

ဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မေ ကာင်းကိ

ငါတိ ့

၂၉

သိ က၏။

ထိ သသည် အဘယ်က ြဖစ်သည်ကိ အသိ ဟကဲ့ ရဲ ့၍ ေြပာဆိ ကလ င်၊ ၃၀ သသည်
အက ်ပ်မျက်စိကိဖွင့ ်ေသာ်လည်း အဘယ်ကြဖစ်သည်ဟ သင်တိ့မသိ ကသည်ကိ အံ့ သ
ဘွ ယ် ှ ိ ၏။

ေယာဟန်

၃၁ ဘရားသခင်သည် လဆိ းတိ ့ စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မမသည်ကိ
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ငါတိ ့သိ က၏။ ဘရားသခင်ကိ ိ ေသေလးြမတ်၍ အလိ ေတာ်ကိ လိ က်ေသာသြဖစ်လ င်
ထိ သ၏စကားကိ

နားေထာင်ေတာ်မ၏။

၃၂

အမိ ဝမ်းတွ င်းကပင်

မျက်စိကန်းေသာသကိ မျက်စိြမင်ေစြခင်းငှ ါ တတ် ိင်သည်ကိ ကမာဦ းမှစ၍ မ ကားစဖး။
(aiōn

g165)

ထိ သသည်ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မေသာသမဟတ်လ င်

၃၃

အဘယ်အမကိ မ မတတ် ိင်ဟေြပာဆိ ၏။
ေမွ းစကပင်တကိ ယ်လံ း၌

၃၄

ထိ သတိ ့ကလည်း၊

ဒစ ိ က်အြပစ်စွဲေသာသြဖစ်လျက် ှ င့်

သင်သည်
ငါတိ ့ကိ

ဆံ းမပါသည်တကားဟ ေြပဆိ က ပီ လ င်၊ ထိ သကိ တရားစရပ်မှ ှ င်ထတ် က၏။ ၃၅
ှ င်ထတ်သည်အေ ကာင်းကိ ေယ သည် ကား ပီ းမှ ထိ သကိ ေတွ ့ေတာ်မလ င်၊ သင်သည်
ဘရားသခင် ၏ သားေတာ်ကိ ယံ ကည်သေလာဟ ေမးေတာ်မ၏။

၃၆ သခင်၊

အက ်ပ်ယံ ကည်ရမည်အေ ကာင်း ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကား အဘယ်သနည်းဟ ေမး
ေလ ာက်ေသာ်၊

၃၇ ေယ က၊ သင်သည် ထိ သကိ ြမင်ခဲ့ ပီ းသာမက၊ သင် ှ င့်ယခ

စကားေြပာေသာသသည် ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၈ သခင်၊
အက ်ပ်ယံ ကည်ပါ၏ဟ ေလ ာက်၍

ွ တ်ြပပ်ကိးကွ ယ်ေလ၏။ ၃၉ ထိ အခါ ေယ ကလည်း၊

မျက်စိမြမင်ေသာသသည် ြမင်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ြမင်ေသာသကိ မျက်စိကန်းေစ ြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ငါသည် တရားစီ ရင်၍ ဤေလာကသိ ့ ေရာက်လာ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄၀ အထံ ေတာ်၌ ှ ိ ေသာ
ဖာရိ ှ ဲ အချို ့တိ့သည်
ေမး က၏။

ထိ စကားကိ ကားလ င်၊

ငါတိ ့သည်

မျက်စိကန်းသေလာဟ

၄၁ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် မျက်စိကန်းသည်မှန်လ င် အြပစ်မ ှ ိ ၊

ငါတိ ့မျက်စိြမင်သည်ဟ ငါတိ ့ ဆိ က၏။ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့၌အြပစ်တည်သည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

သိ းြခံ ထဲ သိ့တံခါးစြဖင့်မဝင်

အြခားလမ်းြဖင့်ေကျာ်ဝင်ေသာသသည်
တံ ခါးဝြဖင့်ဝင်တတ်၏။
သ၏စကားသံ ကိ သိးတိ ့သည်
နာမည်ြဖင့်ေခ ၍

ြပင်သိ့

၃

သခိ း ထားြပြဖစ်၏။

၂ သိ းထိ န်းမကား၊

ထိ းသအားတံ ခါးေစာင့်လည်းဖွ င့ ်တတ်၏။

နားေထာင်တတ် က၏။
ထတ်ေဆာင်တတ်၏။

သ
၄

သည်

မိ မိသိးတိ ့ကိ

သိ းများကိ ထတ်ေသာအခါ

သိ းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာသွ ား၍ သိ းများသည် သ၏စကားသံ ကိ က မ်းေသာေ ကာင့် လိ က်တတ် က၏။ ၅
မဆိ င်ေသာသတိ ့၏စကားသံ ကိ မက မ်းေသာေ ကာင့်၊ မဆိ င်ေသာသေနာက်သိ့မလိ က်ဘဲ
ေြပးတတ် ကသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၆ ထိ ဥပမာပံ ကိ ေယ ေဟာေတာ်မသည်တွင်၊
ပရိ သတ်တိ့သည် မိ န့်ေတာ်မေသာစကားေတာ်၏ အနက် အဓိ ပါယ်ကိနားမလည် က။ ၇
ထိ ေ ကာင့် တဖန်ေယ က၊ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ငါသည် သိ းဝင်ေသာတံ ခါးဝြဖစ်၏။

ေယာဟန်
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၈ ငါေ ှ ့၌ ေပ လာေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည် သခိ းထားြပြဖစ် က၏။ ထိ သတိ ့၏စကားသံ ကိ

သိ းတိ ့သည် နားမေထာင် က။

၉ ငါသည်တံခါးဝြဖစ်၏။

ေဘး ှ င့်ကင်းလတ်လျက်ထွက်ဝင်၍

ကျက်စားရာကိ

ငါြဖင့်ဝင်ေသာသသည်

ေတွ ့ရလိ မ့ ်မည်။

၁၀

သခိ းသည်ခိးြခင်း၊ သတ်ြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါသာ လာတတ်၏။ ငါမကား၊ သိ းတိ ့သည်
သက်လွတ် ံ မ မက အထးသြဖင့်အသက် ှ င့် ြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ လာသတည်း။
ငါသည်

ေကာင်းေသာသိ းထိ န်းလည်းြဖစ်၏။

၁၁

ေကာင်းေသာသိ းထိ န်းသည်

သိ းတိ ့အဘိ ့အလိ ငှါ မိ မိ အသက်ကိ စွ န့်တတ်၏။ ၁၂ သိ းများကိ ပိင်ေသာသိ းထိ န်းမဟတ်၊
သငှ ါးြဖစ်ေသာသမကား၊

ေတာေခွ းလာသည်ကိြမင်လ င်၊

သိ းတိ ့ကိ

ြပစ်ထား၍

ထွ က်ေြပးတတ်၏။ ေတာေခွ းသည်လည်း၊ သိ းတိ ့ကိ လယက်၍ကွဲ လွင့ ်ေစ၏။ ၁၃ သငှ ါးသည်
သငှ ါးြဖစ်၍ သိ းတိ ့၏အကျိုးကိ မမှတ်ေသာေ ကာင့် ထွ က်ေြပးတတ်၏။ ၁၄ ငါသည်
ေကာင်းေသာသိ းထိ န်းြဖစ်၏။
ခမည်း

ေတာ်ကိ

ငါ့ကိသိ က၏။
၁၆

ခမည်းေတာ်သည်

သိ းသကဲ့ သိ ့
၁၅

ငါသည်

ငါ့ကိသိေတာ်မ၍၊

ငါ၏သိ းကိ လည်း

ငါသိ ၏။

ကိ ယ်အသက်ကိ

ဤသိ းြခံ သိ ့မဝင်ေသာအြခားသိ းတိ ့ကိလည်း

ငါသည်လည်း

ငါ့သိးတိ ့သည်လည်း

သိ းတိ ့အဘိ ့အလိ ငှါ
ငါပိ င်ေသး၏။

စွ န့်၏။

ထိ သိးတိ ့ကိ

ငါေဆာင်ခဲ့ရမည်။ သတိ ့ သည်လည်း ငါ့စကားသံ ကိ နားေထာင်သြဖင့်၊ သိ းြခံ တခ
သိ းထိ န်းတပါးတည်း ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။

၁၇ ငါသည် ကိ ယ်အသက်ကိစွန့်၍ ေနာက်တဖန်

ယဦ းမည်ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကိ ချစ်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ငါ့အသက်ကိ
အဘယ်သမ မလမယ။

ကိ ယ်အလိ အေလျာက်

စွ န့်ရေသာ

ေနာက်တဖန်ကိယ်အသက်ကိ

အခွ င့ ် ှ င့်

ငါ၌ ှ ိ ၏။ ထိ အခွ င့ ်ကိ ခမည်းေတာ်သည်

ငါစွ န့်၏။

ယြပန်ရေသာအခွ င့ ်သည်

ေပး ေတာ်မ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

ထိ စကားေတာ်ေ ကာင့် ယဒလတိ ့သည် တဖန်ကွဲြပားြခင်း ှ ိ က၏။
သသည်နတ်ဆိးစွဲ ၍အ းြဖစ်၏။

သ့စကားကိ

ဆိ က၏။

သ့စကားသည်

၂၁

အချို ့တိ့က၊

ကိ ယ်အသက်ကိ

၁၉

၂၀ လများတိ ့က၊

အဘယ်ေ ကာင့်နားေထာင်သနည်းဟ
နတ်ဆိးစွဲ ေသာသ၏စကားမဟတ်။

နတ်ဆိးသည် မျက်စိကန်းေသာသ တိ ့ကိ ြမင်ေစြခင်းငှ ါ တတ် ိင်သေလာဟဆိ က၏။
၂၂

ေဆာင်းကာလြဖစ်၍

အကနိပွဲကိ

ေယ ှ လင် မိ ့၌ခံ ကေသာအခါ၊

၂၃

ေယ သည် ဗိ မာန်ေတာ်နားမှာ ေ ှ ာလမန် ကနားြပင်၌ စ ကသွ ားေတာ်မစဥ်တွင်၊ ၂၄
ယဒလတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိဝန်းရံ ၍၊ သင်သည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံ း ငါတိ ့ကိ
ယံ မှားေစမည် နည်း။ ခရစ်ေတာ်မှန်လ င် အတည့်အလင်းေြပာပါဟဆိ က၏။
ေယ ကလည်း၊

ေယာဟန်

ငါေြပာ ပီ ။

သင်တိ့သည်

မယံ က။

၂၅

ငါ့ခမည်းေတာ်၏အခွ င့ ် ှ င့်

1738

ငါ ပေသာအမတိ ့သည် ငါ၏သက်ေသြဖစ် က၏။ ၂၆ သိ ့ေသာ်လည်း သင်တိ့သည် မယံ က။
အဘယ်ေ ကာင့် မယံ သနည်းဟမကား၊ သင်တိ့သည် ငါ့သိးတိ ့ အဝင်မဟတ်။ အထက်က
ငါေြပာသည်အတိ င်း၊ ၂၇ ငါ့သိးတိ ့သည် ငါ့စကားသံ ကိ နားေထာင်၍ ငါ့ေနာက်သိ့လိက် က၏။
ထိ သိးတိ ့ကိ

ငါသိ ၏။

ပျက်စီးြခင်း ှ င့်

၂၈

ထာဝရအသက်ကိလည်း

အစဥ်မြပတ်ကင်းလွ တ် ကလိ မ့ ်မည်။

ငါေပး၏။

သိ းတိ ့သည်

အဘယ်သမ ထိ သိးတိ ့ကိ

ငါ့လက်မှမ တ်မယရာ။ (aiōn g165, aiōnios g166) ၂၉ ထိ သိးတိ ့ကိ ငါ့၌အပ်ေပးေတာ်မေသာ
ငါ့ခမည်းေတာ်သည်

ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့ထက်

ကီ းြမတ်ေတာ်မ

သည်ြဖစ်၍၊

အဘယ်သမ ထိ သိးတိ ့ကိ ငါ့ခမည်းေတာ်၏ လက်မှမ တ်မယ ိင်ရာ။

၃၀ ငါသည်

ငါ့ခမည်းေတာ် ှ င့်တလံ းတဝတည်းြဖစ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ထိ အခါ ယဒလတိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ခဲ ှ င့်ပစ်ြခင်းငှ ါ တဖန်ေကျာက်ခဲတိ့ကိ ေကာက်ယ က၏။ ၃၂ ေယ ကလည်း၊
ငါသည် ငါ့ခမည်းေတာ်၏အခွ င့ ် ှ င့် ေကာင်းေသာအမအများတိ ့ကိ သင်တိ့အားြပ ပီ ။
ထိ အမတိ ့တွင် အဘယ်မည်ေသာအမေ ကာင့် ငါ့ကိ ခဲ ှ င့်ပစ် ကမည်နည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊
၃၃ ယဒလတိ ့က၊ ေကာင်းေသာအမေ ကာင့် ခဲ ှ င့်ပစ်မည်မဟတ်။ သင်သည် လြဖစ်လျက်ပင်

ဘရားသခင်

ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်၍

ဘရားသခင်ကိ

လွ န်ကျူးေသာစကားေ ကာင့်

ခဲ ှ င့်ပစ်မည်ဟ ဆိ က၏။ ၃၄ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ဘရားြဖစ် က၏၊ ငါဆိ သည်ဟ
သင်တိ့၏ ပညတိ ကျမ်းစာ၌ လာသည် မဟတ်ေလာ။ ၃၅ ဘရားသခင်၏ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ
ခံ ရေသာသတိ ့ကိ ဘရားဟ၍ ေခ ရလ င်၎င်း၊ ကျမ်းစကားကိ မပယ်ရ လ င်၎င်း၊ ၃၆
ခမည်းေတာ်သည်သန့် ှ င်းေစ၍၊

ဤေလာကသိ ့

ေစလတ်ေတာ်မေသာသက၊

ငါသည်ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ြဖစ်သည်ဟဆိ ေသာေ ကာင့်၊ သင်သည် ဘရားသခင်ကိ
လွ န်ကျူး၍ေြပာသည်ဟ ထိ သအား ဆိ ရာ သေလာ။ ၃၇ ငါသည် ငါ့ခမည်းေတာ်၏အမတိ ့ကိ
မ ပလ င် ငါ့ကိမယံ က ှ င့်။ ၃၈ ပလ င်ငါ့ကိမယံ ေသာ်လည်း ထိ အမတိ ့ကိ ယံ ကေလာ့။ ထိ သိ့
ယံ လ င် ခမည်းေတာ်သည် ငါ၌ ှ ိ ေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ ငါသည်ခမည်းေတာ်၌ ှ ိ သည်ကိ၎င်း
ယံ ၍ သိ မှတ် ကလိ မ့ ်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ထိ အခါ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ဘမ်းဆီ းြခင်းငှ ါ တဖန်
ှ ာ ကြပန်လ င်၊ ထိ သတိ ့၏လက်မှ ထွ က် ကေတာ်မ၏။ ၄၀ ေယာဟန်သည် ဗတိ ဇံကိ
ေ ှ းဦ းစွ ာေပးရာအရပ်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ တဖန် က၍ ထိ အရပ်၌ ေနေတာ်မ၏။ ၄၁
လအများတိ ့သည် အထံ ေတာ်သိ့ ေရာက်လာလ င်၊ ေယာဟန်သည် နိမိတ်လကဏာကိ မြပ။
သိ ့ေသာ် လည်း ဤသ၏အေ ကာင်းကိ ေယာဟန်ေြပာသမ မှန်ေပ၏ဟ ဆိ ကသြဖင့်၊ ၄၂
ထိ အရပ်၌ လများတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိယံ ကည် က၏။

ေယာဟန်
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၁၁ ညီအစ်မ

မာရိ ှ င့်မာသတိ ့ေနေသာ

ေဗသနိ ွာသား၊

လာဇ အမည် ှ ိ ေသာ

သတေယာက်သည် နာ လျက်ေနေလ၏။ ၂ နာလျက်ေနေသာ လာဇ ၏ ှ မမာရိ ကား၊
သခင်ဘရားကိ ဆီ ေမး ှ င့်လိ မ်း၍ ေြခေတာ်ကိ မိ မိဆံပင် ှ င့်သတ်ေသာ မာရိ ြဖစ်သတည်း။ ၃
ညီ အစ်မတိ ့သည် အထံ ေတာ်သိ့ေစလတ်၍၊ သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်ချစ်ေတာ်မေသာသသည်
နာလျက် ေနပါသည်ဟေလ ာက် က၏။ ၄ ထိ စကားကိ ေယ သည် ကားေတာ်မလ င်၊
ထိ အနာသည် ေသနာမဟတ်။ ဘရားသခင်၏ ဘန်း ေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစေသာအနာြဖစ်၏။
ထိ အနာေ ကာင့်

ဘရားသခင်၏သားေတာ်သည်

ဘန်းထင် ှ ားြခင်း

ှ ိ လိမ့ ်မည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၅ ေယ သည် မာသကိ ၎င်း။ သ၏ညီ မ ှ င့် လာဇ ကိ ၎င်း ချစ်ေတာ်မ၏။ ၆
လာဇ နာသည်ကိ ကားေတာ်မလ င်၊ ကေတာ်မမဘဲ ထိ အရပ်၌ ှ စ်ရက်ေနေတာ်မ၏။ ၇
ထိ ေနာက် တပည့်ေတာ်တိ့အား၊ ယဒြပည်သိ့ တဖန်သွား ကကန်အ့ံ ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၈
တပည့်ေတာ်တိ့က၊ အ ှ င်ဘရား၊ ယဒလတိ ့သည်ယခပင် ကိ ယ်ေတာ်ကိခဲ ှ င့်ပစ်ြခင်းငှ ါ
ှ ာ ကံ လျက် ပင် ထိ အရပ်သိ့တဖန် ကေတာ်မဦ းမည်ေလာဟ ေလ ာက် က၏။

၉

ေယ ကလည်း၊ တေန့တွင်တဆယ့် ှ စ်နာရီ ှ ိ သည်မဟတ်ေလာ။ လသည်ေန့အချိန်၌သာ
သွ ားလာ လ င်၊ ေနေရာင်အလင်းကိ ြမင်ရေသာေ ကာင့် ထိ မိ၍ မလဲ တတ်။
ညဥ့်အချိန်၌သွ ားလာလ င်မကား၊
မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊

အလင်းမ ှ ိ ေသာေ ကာင့်

၁၀

ထိ မိ၍လဲ တတ်၏ဟ

၁၁ ငါတိ ့အေဆွ လာဇ သည် အိ ပ်ေပျာ်၏။ သ့ကိ

ိးြခင်းအလိ ငှါ

ငါသွ ားမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ တပည့်ေတာ်တိ့ကလည်း၊ သခင်၊ သသည် အိ ပ်ေပျာ်လ င်
သက်သာရလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက် က၏။ ၁၃ ေယ သည် လာဇ ေသေ ကာင်းကိ မှတ်၍
မိ န့်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ ပကတိ အိပ်ေပျာ်ေ ကာင်းကိ မိ န့် ေတာ်မသည်ဟ တပည့်ေတာ်တိ့သည်
ထင်မှတ် က၏။

၁၄

ယံ ကည်မည်အေ ကာင်း၊

ထိ ေ ကာင့်ေယ က၊

ဒိ ဒမအမည် ှ ိ ေသာ

အေသခံ ကကန်အ့ံ ဟ

သင်တိ့သည်

၁၅ ထိ အရပ်၌ ငါမ ှ ိ သည်ကိေထာက်၍ သင်တိ့အတွ က်

ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။ သ့ဆီသိ့ ငါတိ ့သွား က
၁၆

လာဇ ေသ ပီ ။

ေသာမက၊

ကန်အ့ံ ဟ အတည့်အလင်းမိ န့်ေတာ်မ၏။

အက ်ပ်တိ့လည်းလိ က်၍

တပည့်ေတာ်ချင်းတိ ့အား

ေြပာဆိ ၏။

သခင် ှ င့်အတ
၁၇

ေယ သည်

ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ၊ လာဇ ကိ သ ဂဟ်၍ သချုင်းတွ င်း၌ ေလးရက်လွန်ေလ ပီ ။ ၁၈
ေဗသနိ ွာသည်

ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့်

တတိ င်ေလာက်သာကွ ာေဝးသည်ြဖစ်၍၊

မာသ ှ င့်မာရိ တိ့၏ေမာင်ေသေသာေ ကာင့်၊

သတိ ့ကိ

၁၉

ှ စ်သိမ့ ်ေစလိ ေသာငှ ါ

ယဒလများတိ ့သည် လာ က၏။ ၂၀ ေယ ကလာေတာ်မေ ကာင်းကိ မာသသည် ကားလ င်၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ခရီ းဦ း ကိ ပြခင်းငှ ါသွ ား၏။

ေယာဟန်

၂၁ မာရိ မကားအိ မ်၌ ထိ င်လျက်ေနရစ်၏။
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မာသက၊ သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ် ှ ိ ေတာ်မလ င် က န်မ၏ေမာင် မေသပါ။

၂၂ ယခ

ေသလျက် ှ ိ ေသာ်လည်း ကိ ယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်းေတာ်မသမ အတိ င်း
ဘရား သခင်ေပးေတာ်မမည်ကိ က န်မသိ ပါသည်ဟေလ ာက်၏။ ၂၃ ေယ ကလည်း၊
သင်၏ေမာင်သည်

ထေြမာက်လိမ့ ်မည်ဟ

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၄

မာသကလည်း၊

ေနာက်ဆံ းေသာေန့တည်းဟေသာ ထေြမာက်ရာကာလ၌ သသည် ထေြမာက် လိ မ့ ် မည်ကိ
က န်မသိ ပါသည်ဟ ေလ ာက်၏။ ၂၅ ေယ ကလည်း၊ ငါသည် ထေြမာက်ြခင်းအေ ကာင်း၊
အသက် ှ င်ြခင်းအေ ကာင်းြဖစ်၏။ ငါ့ကိ ယံ ကည် ေသာသသည် ေသလွ န်ေသာ်လည်း
ှ င်လိမ့ ်မည်။ ၂၆ ငါ့ကိယံ ကည်၍ အသက် ှ င်ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည်လည်း ေသြခင်း ှ င့်
အစဥ်မြပတ်ကင်းလွ တ်လိမ့ ် မည်။ ငါ့စကားကိ ယံ သေလာဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ မာသက၊
ဟတ်ပါ၏သခင်။ (aiōn g165)

၂၇ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ဤေလာကသိ ့ ကေတာ်မေသာ

ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ

ဘရားသခင်၏သားေတာ်

ြဖစ်သည်မသည်ကိ

က န်မယံ ပါသည်ဟ ေလ ာက်၏။ ၂၈ ထိ သိ့ ေ ှ ာက် ပီ းမှမာသသည်သွား၍ မိ မိညီမ မာရိ အား၊
အ ှ င်ဘရားေရာက်လာေတာ်မ ပီ ။ သင့်ကိ ေခ ေတာ်မသည်ဟ တိ တ်ဆိတ်စွာေခ ေလ၏။ ၂၉
မာရိ သည် ထိ စကားကိ ကားလ င် အလ င်တေဆာထ၍ အထံ ေတာ်သိ့ သွ ားေလ၏။ ၃၀
ထိ အခါ ေယ သည် ွာထဲ သိ့မဝင်ေသး။ မာသခရီ းဦ း ကိ ပေသာအရပ်၌ ှ ိ ေတာ်မသတည်း။
၃၁

ထိ ေ ကာင့်

ယဒလတိ ့သည်
ငိ ေ ကးြခင်းငှ ါ
၃၂

မာရိ သည်

ေြခေတာ်ရင်း၌

ှ စ်သိမ့ ်ေသာစကားကိ ေ ြပာလျက်
မာရိ အလျင်

တေဆာထ၍ထွ က်သွားသည်ကိြမင် ကလ င်၊

သချုင်းသိ ့သွား ပီ ဟဆိ ၍
ေယ

ှ ိ ေတာ်မရာအရပ်သိ့ေရာက်၍

ြပပ်ဝပ်လျက်၊

မာရိ ှ င့်အတအိ မ်၌ ှ ိ ေသာ

သခင်၊

သ့ေနာက်သိ့လိက် က၏။
ကိ ယ်ေတာ်ကိြမင်လ င်

ကိ ယ်ေတာ် ှ ိ ေတာ်မလ င်

က န်မ၏

ေမာင်မေသပါဟေလ ာက်၏။ ၃၃ မာရိ မှစ၍ လိ က်လာေသာယဒလတိ ့သည် ငိ ေ ကးသည်ကိ
ေယ သည်ြမင်ေတာ်မေသာအခါ၊ အလွ န်

ိ းငယ်ြခင်း၊ စိ တ်ပပန်ြခင်း ှ ိ ၍၊ ၃၄ အေလာင်းကိ

အဘယ်မှာထား ကသနည်းဟေမးေတာ်မလ င်၊ သခင် က၍ ကည့်ေတာ်မပါဟ ေလ ာက်
က၏။ ၃၅ ေယ သည်မျက်ရည်ကျေတာ်မ၏။ ၃၆ ယဒလတိ ့က၊ ကည့်ပါ၊ လာဇ ကိ
အလွ န်ချစ်ေတာ်မပါသည်တကားဟ ဆိ က၏။ ၃၇ အချို ့တိ့က၊ မျက်စိကန်းေသာသကိ
ြမင်ေစေတာ်မေသာ ဤသခင်သည်၊ လာဇ ကိ မေသေစြခင်းငှ ါ မတတ် ိင်ေလာဟဆိ က၏။
၃၈ တဖန်ေယ သည် အလွ န်

ိ းငယ်ေသာစိ တ် ှ င့် သချုင်းတွ င်းသိ ့ေရာက်ေတာ်မ၏။

ထိ တွင်းသည် ေြမ တွ င်းြဖစ်၏။ ေကျာက် ှ င့်ပိ တ်ထား၏။ ၃၉ ေကျာက်ကိေ ့ ကေလာ့ဟ
ေယ သည်မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ေသလွ န်ေသာသ ှ မ မာသက၊ သခင်၊ ယခ ြဖစ်လ င်နံလိ မ့ ်မည်။

ေယာဟန်
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ေလးရက် ှ ိ ပါ ပီ ဟေလ ာက်၏။

၄၀

ဘရားသခင်၏ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

ထိ အခါ

၄၁

ေယ ကလည်း၊

ြမင်ရလိ မ့ ်မည်၊

သင်သည်ယံ လ င်

ငါေြပာ ပီ

မဟတ်ေလာဟ

ေသလွ န်ေသာသ၏သချုင်းမှေကျာက်ကိေ ့ က၏။

ေယ သည်လည်း အထက်သိ့ ကည့်ေမ ာ် လျက်၊ အဘ၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်စကားကိ
နားေထာင်ေတာ်မေသာေ ကာင့်

ေကျးဇးေတာ် ကီ းလှ ပါ၏။

ကိ ယ်ေတာ်သည်

၄၂

အက ်ပ်စကားကိ အစဥ်မြပတ်နားေထာင်ေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ်သိပါ၏။ သိ ့ေသာ် လည်း
ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိ

ဤလအေပါင်းတိ ့သည်

ယံ ကည်ေစြခင်းငှ ါ

အက ်ပ်ေလ ာက်ပါ၏ဟ
ကီ းစွ ာေသာအသံ ှ င့်

ေစလတ်ေတာ်မသည်ကိ

သတိ ့၏အကျိုးကိ ေထာက်၍

မိ န့် မတ်ေတာ်မ ပီ းမှ၊

ဟစ်ေခ ေတာ်မ၏။

ဝန်းရံ လျက် ှ ိ ေသာ

၄၃

၄၄

ဤသိ ့

လာဇ ထွ က်၍လာေလာ့ဟ

ထိ အခါ

ေသလွ န်ေသာသသည်

မိ မိေြခလက်၌ပဆိ းနံ ငယ် ှ င့်ရစ်ပတ်လျက်၊ မျက် ှ ာကိ လည်း ပဝါ ှ င့် စည်းလျက်ထွက်လာ၏။
ေယ ကလည်း၊ သ့ကိြဖည်၍ လတ်ေ ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၄၅ ထိ အခါ

မာရိ ဆီသိ့လာေသာ ယဒလအများတိ ့သည် ေယ ပေတာ်မေသာအမကိ ြမင်လ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်
ကိ ယံ ကည် က၏။ ၄၆ အချို ့မကား၊ ဖာရိ ှ ဲ တိ့ထံသိ ့သွား၍ ေယ ပေတာ်မေသာအမကိ
ကားေြပာ က၏။ ၄၇ ထိ အခါ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲ များသည်လတ်အရာ ှ ိ တိက
့ ိ
စည်းေဝးေစ ပီ းလ င်၊ ငါတိ ့ သည် အဘယ်သိ့ ပလျက်ေန ကသနည်း။ ထိ သသည်များစွ ာေသာ
နိမိတ်လကဏာကိ ြပ၏။
ယံ ကည် ကလိ မ့ ်မည်။

၄၈

သ့ကိဤသိ ့ေစလွ တ်ထားလ င်

ေရာမလတိ ့သည်လည်း

လာ၍

လခပ်သိမ်းတိ ့သည်
ငါတိ ့အရပ်ဌာနကိ ၎င်း၊

ငါတိ ့အမျိုးကိ ၎င်း သတ်သင်ပယ် ှ င်း ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေြပာဆိ က၏။ ၄၉ ထိ သတိ ့အဝင်။
ထိ ှ စ်တွင် ယဇ် ပရာဟိ တ်မင်းြဖစ်ေသာ ကယာဖအမည် ှ ိ ေသာသက၊ သင်တိ့အလ င်း
မသိ က။

ယဒလမျိုးအကန်အစင်ပျက်စီးသည်ထက်၊

၅၀

လများတိ ့အတွ က်

ေသေသာ်သာ၍

မဆင်ြခင်ပါတကားဟေြပာဆိ ၏။
ေြပာဆိ သည်မဟတ်။

ထိ ှ စ်တွင်

ထိ အမျိုးအတွ က် ေသရမည်ဟ၍၎င်း၊

လတေယာက်သည်

ေကာင်းသည်ကိ

၅၁

ထိ စကားကိ

သင်တိ့သည်

ကိ ယ်အလိ အေလျာက်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းြဖစ်လျက်၊

ေယ သည်

၅၂ ထိ အမျိုးအတွ က်သာမက အရပ်ရပ်တိ့၌

ကွဲ ြပားလျက် ှ ိ ေသာ ဘရားသခင်၏သားများကိ အတစေဝး ေစြခင်းငှ ါ ေသရမည်ဟ၍၎င်း၊
ပေရာဖက်ဥာဏ် ှ င့်ေဟာေြပာ၏။ ၅၃ ထိ ေန့မှစ၍ ကိ ယ်ေတာ်၏အသက်ကိသတ်ြခင်းငှ ါ
တိ င်ပင် ကံ စည် က၏။ ၅၄ ထိ ေ ကာင့်၊ ေယ သည် ေနာက်တဖန်ယဒလတိ ့တွင် ထင် ှ ားစွ ာ
မလှ ည့်လည်ဘဲ၊

ေယာဟန်

ထိ အရပ်မှထွ က်၍

ေတာ ှ င့်အနီး

ဧဖရိ မ်အမည် ှ ိ ေသာ မိ သ
့ ိ ့ က၍
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တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ

ေနေတာ်မ၏။

ယဒပသခါပွဲ ခံခါနီးတွ င်

၅၅

လများတိ သ
့ ည်မိမိတိက
့ ိ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ ပွဲ မခံ မှီအရပ်ရပ်တိမ
့ ှ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ လာ က၏။
၅၆

ထိ သတိ ့သည်

ေယ ကိ ှ ာေဖွ ၍၊

အချင်းတိ ့

အဘယ်သိ့ထင် ကသနည်း။

သသည်ပွဲသိ့မလာသေလာဟ ဗိ မာန်ေတာ်၌ရပ်လျက် အချင်းချင်းေမးြမန်း က၏။ ၅၇
ထိ အခါအဘယ်သသည် ေယ

ှ ိ ရာအရပ်သိ့ သ့ကိဘမ်းဆီ းေစြခင်းငှ ါ ြပ န်ရမည်ဟ

ယဇ် ပရာဟိ တ် အ ကီ းတိ ့ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲ တိ့သည်မှာခဲ့ က ပီ ။

၁၂ ပသခါပွဲခံချိန်ေြခာက်ရက်လိေသာအခါ၊

အထက်ကေသလွ န်၍

ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ လာဇ ေနရာအရပ်၊ ေဗသနိ ွာသိ ့ ေယ သည်ေရာက်ေတာ်မ၏။
၂

ထိ ေ ကာင့်

ထိ သတိ ့သည်ပွဲလပ် ကသြဖင့်

မာသသည်လပ်ေက းမကိ ေဆာင်၍၊

လာဇ သည် ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတ ေလျာင်းေသာသတိ ့ အဝင်ြဖစ်၏။
မာရိ သည်

၃ ထိ အခါ

အဘိ းများစွ ာထိ က်ေသာနာဒဆီ ေမးစစ်အကျပ်သံ းဆယ်ကိယ၍၊

ေယ ၏ေြခေတာ် ကိ လိ မ်း ပီ းလ င် မိ မိဆံပင် ှ င့်သတ်သြဖင့်၊ ထိ ဆီ၏ အေမးသည်
တအိ မ်လံ းကိ ှ ံ ့ြပား၏။

၄ တပည့်ေတာ်တိ့ အဝင်ြဖစ်၍ ကိ ယ်ေတာ်ကိအပ် ှ ံ မည့်သ၊

ှ ိ မန်၏သား ယဒ ှ ကာ တ်က၊ ၅ ထိ ဆီေမးကိ ေဒနာရိ အြပားသံ းရာအဘိ း ှ င့်ေရာင်း၍
ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့အားအဘယ်ေ ကာင့် မေပး သနည်းဟဆိ ၏။
ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့အကျိုးကိ

၆ ထိ သိ့ဆိေသာ်၊

ေထာက်၍ဆိ သည်မဟတ်။ မိ မိသည်

သခိ းြဖစ်လျက်၊

တပည့်ေတာ်များသံ းရန်ေငွ အိတ်ကိေဆာင်၍ ိက်ယတတ်ေသာေ ကာင့်သာ ဆိ သတည်း။ ၇
ေယ သည်လည်း၊ ထိ မိန်းမကိ ှ ိ ေစေတာ့။ ငါ၏အေလာင်းကိ သ ဂဟ်ြခင်းငှ ါ ြပင်ဆင်ေသာေန့
တိ င်

ေအာင်

သသည်ဤဆီ ေမးကိ

သိ ထား ပီ း။

၈

ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့ကား

သင်တိ့၌အစဥ် ှ ိ က၏။ ငါမကား၊ အစဥ် ှ ိ သည်မဟတ်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိ အရပ်၌
ေယ ှ ိ ေတာ်မသည်ကိ ယဒလများအေပါင်းတိ ့သည်သိလ င်၊ ကိ ယ်ေတာ်ေ ကာင့်သာ လာ
သည်မဟတ်။
လာ က၏။
ထွ က်သွား၍၊

ေသြခင်းမှထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ
၁၀

ထိ သိ့

ယဒလများတိ ့သည်

လာဇ ကိ ြမင်ြခင်းငှ ါ

လာဇ ကိ အေ ကာင်း ပသြဖင့်

၁၁ ေယ ကိ ယံ ကည်ေသာေ ကာင့်၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့သည်

လာဇ ကိ လည်းသတ်ြခင်းငှ ါ တိ င်ပင် စီ ရင် က၏။

၁၂ နက်ြဖန်ေန့၌ ေယ သည်

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ကလာေတာ်မသည်ကိ၊ ထိ ပွဲသိ့လာေသာ လအစအေဝး အေပါင်းတိ ့သည်
ကားရလ င်၊ ၁၃ စွ န်ပလွံ ခက်များကိ ကိင်လျက်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ခရီ းဦ း ကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ
ထွ က်သွား က၍၊ ေဟာ ှ ဏ ြဖစ်ေစသတည်း။ ထာဝရဘရား၏အခွ င့ ် ှ င့် ကလာေတာ်မေသာ
ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည်

ေယာဟန်

မဂလာ ှ ိ ေစ

သတည်းဟ

ေ ကးေ ကာ် က၏။
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၁၄

ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ၁၅ အိ ဇိအန်သတိ ့သမီ း၊ မစိ းရိ မ် ှ င့်။ သင်၏အ ှ င်မင်း ကီ းသည်
ြမည်းကေလးကိ စီး၍

သင် ှ ိ ရာသိ ့

ေရးထားသည် ှ င့်အညီ ၊

က

ေတာ်မသည်ကိ

ေယ သည်ြမည်းကေလးကိ ေတွ ့၍

ထိ အေ ကာင်းအရာကိ တပည့်ေတာ်တိ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ရည်မှတ်၍

ကည့် ေလာ့ဟ

စီ းေတာ်မ၏။

၁၆

အစဦ း၌နားမလည်ေသာ်လည်း၊

ထိ သိ့ေရးထားသည်ကိ၎င်း၊

ကိ ယ်ေတာ်အား

ထိ သိ့ ပ ကသည်ကိ၎င်း၊ ဘန်းပွ င့ ်ေတာ်မသည်ေနာက် သတိ ရ၍ မှတ်မိ က၏။

၁၇

ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ေသာ လအစအေဝးတိ ့သည်ကား၊ လာဇ ကိ သချုင်းတွ င်းမှေခ ၍
ေသြခင်းမှ

ထ

ေြမာက်ေစေတာ်မသည်အေ ကာင်းကိ

ထိ နိမိတ်လကဏာကိ ြပေတာ်မသည်ဟ
ခရီ းဦ း ကိ ပအံ့

ေသာငှ ါ

သက်ေသခံ က၏။

၁၈

လများတိ ့သည်သိတင်း ကားေသာေ ကာင့်၊

ထွ က်သွား က၏။

၁၉

ဖာရိ ှ ဲ အချင်းချင်းတိ ့လည်း၊

သင်တိ့သည်အလ င်းမတတ် ိင်။ ဤေလာကသည် ထိ သေနာက်သိ့ လိ က် သွ ားပါ ပီ တကားဟ
ေြပာဆိ က၏။

၂၀

ေဟလသလအချို ့ပါ၏။

ကိ းကွ ယ်ြခင်းအမ ှ င့်

ထိ ပွဲသိ့

၂၁ ထိ သတိ ့သည်

ေရာက်လာေသာသတိ ့တွင်

ဂါလိ လဲြပည်ဗက်ဇဲဒ မိ သ
့ ားြဖစ်ေသာ

ဖိ လိပုထံ သိ ့သွား၍ အက ်ပ်တိ့သည် ေယ ကိ ြမင်ချင်ပါသည်၊ ခင်ဗျားဟ ေတာင်းပန် က၏။
၂၂

ဖိ လိပုသည်သွား၍

အေြ ကိ

ကားေြပာ ပီ းမှ၊

ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

ေယ ကိ ေလ ာက်၏။ ၂၃ ေယ ကလည်း၊ လသားသည် ဘန်းပွ င့ ်ရေသာအချိန်ေရာက် ပီ ။ ၂၄
ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ေြမ၌ကျေသာစပါးေစ့သည် မပျက်လ င်တခတည်းေန၏။
ပျက်လ င်မ ကား များစွ ားေသာအသီ းကိ သီ းတတ်၏။ ၂၅ မိ မိအသက်ကိ ှ ေြမာေသာသသည်
အသက်ဆံ းလိ မ့ ်မည်။ ဤေလာက၌ မိ မိအသက်ကိမန်းေသာ သမကား၊ ထာဝရအသက်ကိ
ေစာင့်ေ ှ ာက်လျက်ေန၏။ (aiōnios g166) ၂၆ ငါ၏အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာသြဖစ်လ င်
ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ရမည်။ ငါ၏အမေဆာင်သည်လည်း ငါ ှ ိ ရာအရပ်၌

ှ ိ ရလိ မ့ ်မည်။

ငါ၏အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာသြဖစ်လ င် ထိ သကိ ခမည်းေတာ်သည် ချီးေြမာက် ေတာ်မလတံ့ ။
၂၇

ငါသည်

ထိ အချိန်မှစ၍

ယခစိ တ် ှ လံ းပပန်ြခင်း ှ ိ ၏။
အက ်ပ်ကိ

အဘယ်သိ့

ကယ်တင်ေတာ်မပါ၊

ငါေလ ာက်ရမည်နည်း။

အဘဟေလ ာက်ရမည်ေလာ။

အေ ကာင်း ှ ိ ၍သာ ထိ အချိန်သိ့ေရာက်လာ ပီ ။ ၂၈ အိ အဘ၊ ကိ ယ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကိ
ချီးေြမာက်ေတာ်မပါဟ
ငါချီးေြမာက်ခဲ့ ပီ ၊

မိ န့် မတ်ေတာ်မ၏။

ထိ အခါေကာင်းကင်မှ

တဖန်ချီးေြမာက်ဦးမည်ဟလာ၏။

၂၉

စကားသံ ကား၊

ဝန်းရံ လျက် ှ ိ ေသာ

လအစအေဝးတိ ့သည် ကားလ င် မိ ဃ်းချုန်းသည်ဟဆိ က၏။ အချို က
့ လည်း ကိ ယ်ေတာ်အား
ေကာင်းကင်တမန် မက်သည်ဟ ဆိ က၏။ ၃၀ ေယ က၊ ထိ စကားသံ သည် ငါအဘိ ့အလိ ငှါ

ေယာဟန်
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လာသည်မဟတ်၊

သင်တိ့အဘိ ့အလိ င
့ ှ ါလာ၏။

ယခတွ င်

၃၁

ဤေလာကသည်

တရားစီ ရင်ြခင်းကိ ခံရ၏။ ယခတွ င် ဤေလာကကိ အစိ းရေသာမင်းသည် ြပင်သိ့
ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံရလိ မ့ ်မည်။

၃၂ ငါသည်လည်းေြမ ကီ း ှ င့်ခွ ာ၍ ေြမာက်ထားြခင်းကိ

ခံ ရလ င်။ လအေပါင်းတိ ့ကိ ငါ့ထံသိ ့ ငါဆွဲ မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ထိ သိ့ မိ န့်ေတာ်မေသာ်၊
မိ မိသည် အဘယ်သိ့ေသရမည်အရိ ပ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။

၃၄ လများတိ ့ကလည်း၊

ခရစ်ေတာ်သည် အစဥ်အ မဲ တည်သည်ဟ ပညတိ ကျမ်း၌လာေ ကာင်းကိ အက ်ပ် တိ ့
ကားသိ ရ ပီ ။

သိ ့ြဖစ်လ င်

လသားသည်ေြမာက်ထားြခင်းကိ ခံရမည်ဟ

သင်သည်

လသားသည်

ဆိ က၏။

အဘယ်သိ့ဆိသနည်း။

ထိ

(aiōn

ေယ ကလည်း၊

g165)

၃၅

အဘယ်သိ့ေသာသနည်းဟ
အလင်းသည်

သင်တိ့တွင်ခဏသာ ှ ိ ၏။

အလင်း ှ ိ စဥ်အခါ သွ ားလာ ကေလာ့။ သိ ့မဟတ်လ င် ေမှာင်မိက်သည် သင်တိ့မှီလိမ့ ်မည်။
ေမှာင်မိက်၌သွ ားေသာသသည်
အလင်း ှ ိ စဥ်အခါ
မိ န့်ေတာ်မ၏။

အဘယ်ဆီသိ့မိမိသွား

အလင်း၏သားြဖစ်အ့ံ ေသာငှ ါ
ထိ သိ့

မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ

တိ မ်းေ ှ ာင်လျက်ေနေတာ်မ၏။

သည်ကိမိမိမသိ ။

၃၆

အလင်းကိ ယံ ကည် ကေလာ့ဟ

ေယ သည်ထွက် က၍

ထိ သတိ ့ကိ

၃၇ ထိ မ ေလာက် ကီ းစွ ာေသာ နိမိတ်လကဏာတိ ့ကိ

သတိ ့မျက်ေမှာက်၌ ြပေတာ်မေသာ်လည်း သတိ ့သည် ယံ ကည်ြခင်းသိ ့ မေရာက် က။ ၃၈
ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယေဟာဘးသည်ကား၊ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ေဟာေြပာေသာ
သိ တင်း စကားကိ အဘယ်သယံ ပါသနည်း။ ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်သည်အဘယ်သအား
ထင် ှ ားေတာ်မသနည်း ဟေသာစကားသည် ြပည့်စံ ြခင်းသိ ့ေရာက်သတည်း။

၃၉

တဖန်ပေရာဖက်ေ ှ ာယေဟာြပန်သည်ကား၊ ၄၀ သတိ ့မျက်စိမြမင်၊ စိ တ် ှ လံ းနားမလည်၊
အကျင့်မေြပာင်းလဲ ၊ သတိ ့အနာေရာဂါကိ ငါမ ငိ မ်းေစသည် တိ င်ေအာင် သတိ ့မျက်စိကိ
ကွ ယ်ေစေတာ်မ၏။

သတိ ့

ထိ သတိ ့သည်ယံ ကည်ြခင်းသိ ့

စိ တ် ှ လံ းကိ မိက်ေစေတာ်မ၏ဟေသာ
မေရာက် ိင် က။

၄၁

စကားေ ကာင့်
ေဟ ှ ယသည်

ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်ကိြမင်၍ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိြပန်စဥ်တွင် ထိ စကားကိ ေဟာေြပာ
သတည်း။

၄၂ သိ ့ေသာ်လည်း အရာ ှ ိ အများတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိယံ ကည် က၏။

တရားစရပ်မှဖာရိ ှ ဲ တိ့သည် ှ င်ထတ်မည်ကိ စိ းရိ မ်ေသာေ ကာင့် ထင် ှ ားစွ ာဝန်မခံ က။ ၄၃
အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ ဘန်းအသေရထက် လတိ ့ေပးေသာ
ဘန်းအသေရကိ သာ၍ ှ စ်သက် က၏။ ၄၄ ေယ ကလည်း၊ ငါ့ကိယံ ကည်ေသာသသည်
ငါ့ကိသာယံ ကည်သည်မဟတ်၊ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ ေသာ သကိ ယံ ကည်၏။ ၄၅ ငါ့ကိ
ကည့်ြမင်ေသာသသည် ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ ကည့်ြမင်၏။

ေယာဟန်

၄၆ ငါ့ကိ
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ယံ ကည်သမ ေသာသတိ ့သည် ေမှာင်မိက်၌မေနေစြခင်းငှ ါ ငါသည်အလင်းြဖစ်လျက်
ဤေလာက သိ ့ ကလာ ပီ ။ ၄၇ ငါ့စကားကိ ကားေသာသသည် မယံ ကည်ဘဲေနလ င် ထိ သကိ
ငါသည်အြပစ်မစီ ရင်။ ေလာကီ သား တိ ့ကိ အြပစ်စီရင်အ့ံ ေသာငှ ါ ငါလာသည်မဟတ်၊
ေလာကီ သားတိ ့ကိ

ကယ်တင်အ့ံ ေသာငှ ါငါလာ၏။

နာမခံ ေသာသအားအြပစ်စီရင်ေသာသ ှ ိ ေသး၏။

ငါ့ကိပယ်၍ငါ့စကားကိ

၄၈

ငါေဟာေြပာေသာ

စကား

ပင်

ေနာက်ဆံ းေသာေန့၌ ထိ သအားအြပစ်စီရင်လိမ့ ်မည်။ ၄၉ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည်
ကိ ယ်အလိ အေလျာက်ေဟာေြပာသည်မဟတ်၊ ငါ့ကိ ေစလတ်ေသာ ခမည်းေတာ်သည်
အဘယ်သိ့ငါဆံ းမေဟာေြပာရမည်ကိ ပညတ်ေပးေတာ်မ ပီ ။ ခမည်းေတာ်၏ပညတ်ေတာ်
သည် ထာဝရအသက်ြဖစ်သည်ကိ ငါသိ ၏။

၅၀ ထိ ေ ကာင့် ေဟာေြပာသမ တိ ့ကိ

ခမည်းေတာ်မှာထားေတာ်မသည်အတိ င်း ငါေဟာေြပာသည်ဟ ေ ကးေ ကာ်၍မိ န့်ေတာ်မ၏။
(aiōnios g166)

၁၃ ပသခါပွဲမခံ မှီ၌

ေယ သည်

ေြပာင်းရေသာအချိန်ေရာက်သည်ကိ

ဤေလာကမှခမည်းေတာ်ထံသိ ့
သိ

ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

ဤေလာက၌ ှ ိ ေသာမိ မိလတိ ့ကိချစ်ေတာ်မေသာေ ကာင့် အဆံ းတိ င်ေအာင်ချစ်ေတာ်မ၏။ ၂
ကိ ယ်ေတာ်ကိ အပ် ှ ံ မည်အေ ကာင်း မာရ်နတ်သည် ှ ိ မန်၏သားယဒ ှ ကာ တ်၏ စိ တ် ှ လံ း၌
အ ကံ ေပးသွ င်း ှ င့်သတည်း။ ထိ အခါ ညစာကိ စား ကစဥ်၊
အလံ းစံ တိ ့ကိ
ေတာ်မှ

သ၏လက်သိ့အပ်ေပးေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊

ထွ က်လာသည်ကိ၎င်း၊

သသည်ဘရားသခင့်ထံ

ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်သိ့

ေယ သည်သိေတာ်မသည် ှ င့်၊
ပဝါကိ ယ၍

၃ ခမည်းေတာ်သည်

၄

ခါးကိ စည်းေတာ်မ၏။

စားပွဲ မှထ၍
၅

ကသွ ားမည်ကိ၎င်း

ဝတ်လံ ေတာ်ကိခ တ် ပီ းလ င်၊

ထိ ေနာက်မှ

ေရကိ အင်တံ ၌ေလာင်း၍

တပည့်ေတာ်တိ့၏ေြခကိ ေဆး ပီ းမှခါး၌စည်းထားေသာပဝါ ှ င့် သတ်ေတာ်မ၏။

၆

ှ ိ မန်ေပတ ဆီ သိ့ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ ထိ တပည့်ေတာ်က၊ သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အက ်ပ်၏ ေြခကိ ေဆးေတာ်မမည်ေလာဟ ေမးေလ ာက်၏။ ၇ ေယ ကလည်း၊ သင်သည်
ငါ ပေသာအမကိ ယခနားမလည်ေသး။ ေနာက်မှသိ လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။

၈

ေပတ ကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်၏အေြခအေနကိ အလ င်းေဆးေတာ်မမရဟ
ေလ ာက်၏။ ေယ ကလည်း၊ သင့်ကိ ငါမေဆးရလ င် အသင်သည် ငါ ှ င့်အဆက်ဆံရဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165) ၉ ှ ိ မန်ေပတ ကလည်း၊ အက ်ပ်၏ေြခကိ သာ မေဆးပါ ှ င့်။
လက်ကိ၎င်း၊ ဦ းေခါင်းကိ ၎င်း ေဆးေတာ် မပါဟ ေလ ာက်ြပန်၏။ ၁၀ ေယ ကလည်း၊
ေရချိုး ပီ းေသာသမည်သည်ကား၊

ေယာဟန်

ေြခေဆးြခင်းမှတပါး

ေဆးရေသာအေ ကာင်းမ ှ ိ ၊
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တကိ ယ်လံ းစင် ကယ်၏။
မိ န့်ေတာ်မ၏။
သင်တိ့တွင်

၁၁

သင်တိ့သည်

စင် ကယ်ေသာ်လည်း

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

အချို ့မစင် ကယ်ဟ

အပ် ှ ံ မည့်သကိ

မိ န့်ေတာ်မ

အချို ့မစင် ကယ်ဟ

သိ ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊

သတည်း။

၁၂

ထိ သိ့သတိ ့၏

ေြခကိ ေဆးေတာ်မ ပီ းမှ တဖန်ဝတ်လံ ကိ ဝတ်၍ ေလျာင်းေတာ်မလျက်၊ သင်တိ့၌ ငါ ပခဲ့
ေသာအမကိ နားလည် ကသေလာ။

၁၃ သင်တိ့သည်

ငါ့ကိအ ှ င်ဘရားဟ၍၎င်း၊

သခင်ဟ၍၎င်းေခ တတ် က၏။ ထိ စကားသည်လည်း ဟတ် မှန်ေသာစကားြဖစ်၏။
အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့ကိေခ ကသည့်အတိ င်း ငါမှန်၏။ ၁၄ ငါသည် သခင်ြဖစ်လျက်၊
အ ှ င်ဘရားလည်းြဖစ်လျက် ှ င့်
အချင်းချင်းတိ ့၏ေြခကိ

သင်တိ့၏ေြခကိ ေဆးလ င်

ေဆးရ ကမည်။

သင်တိ့သည် ပစေစြခင်းငှ ါ ပံ သက်ေသကိ ြပခဲ့ ပီ ။
က န်သည်

သခင်ထက်သာ၍

ေစလတ်ေသာသထက်သာ၍
သင်တိ့သိ၍

ငါသည်

၁၅

သင်တိ့သည်
သင်တိ့၌ ပသကဲ့ သိ ့

၁၆ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ကီ းြမတ်သည်မဟတ်

ကီ းြမတ်သည်မဟတ်။

သိ သည်အတိ င်းကျင့်လ င်

မဂလာ ှ ိ က၏။

တမန်သည်လည်း
၁၇

ဤအရာများကိ

၁၈

သင်တိ့ ှ ိ သမ ကိ

ငါရည်မှတ်၍ေြပာသည်မဟတ်။ ငါေ ွးေကာက်ေသာသတိ ့ကိ ငါသိ ၏။ ကျမ်းစာချက်
ြပည့်စံ ေစမည်အေ ကာင်း ငါ ှ င့်အတစားေသာသသည် ငါ့ကိေ ြခ ှ င့်ေကျာက်သတည်း။ ၁၉
ထိ အမအရာေရာက်ေသာအခါ
ယံ ကည်ေစြခင်းငှ ါ၊

ငါသည်

မေရာက်မှီ

ဤမည်ေသာသြဖစ်သည်ကိ

ယခပင်

သင်တိ့သည်

သင်တိ့အားငါေြပာ ှ င့် ပီ ။

၂၀

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ငါေစလတ်ေသာသကိ လက်ခံေသာသသည် ငါ့ကိလက်ခံ၏။
ငါ့ကိ

လက်ခံေသာသသည်

မိ န့်ေတာ်၏။

၂၁

ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ

ထိ သိ့ေယ သည်မိန့်ေတာ်မ ပီ မှ

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

သင်တိ့

တွ င်

လက်ခံသည်ဟ

စိ တ် ှ လံ းေတာ်ပပန်ြခင်း ှ ိ ၏။
တစံ တေယာက်ေသာသသည်

ငါ့ကိအပ် ှ ံ လိ မ့ ်မည်ဟ သက်ေသခံ လျက်မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ အဘယ်သကိ ရည်ေဆာင်၍
မိ န့်ေတာ်မသည်ကိတပည့်ေတာ်တိ့သည်

ေတွ းေတာြခင်း ှ ိ သြဖင့်၊

အချင်း

ချင်း

တေယာက်ကိတေယာက် ကည့် က၏။ ၂၃ ေယ ချစ်ေတာ်မေသာတပည့်ေတာ်သည်
ရင်ခွင်ေတာ်နားမှာ ေလျာင်းသြဖင့်၊ ၂၄ အဘယ်သကိ ရည်ေဆာင်၍ မိ န့်ေတာ်မသနည်းဟ
ေမးေစြခင်းငှ ါ၊

ှ ိ မန်ေပတ သည်

ထိ တပည့်ေတာ်

ကိ

အမှတ်ေပး၏။

၂၅

ထိ တပည့်ေတာ်သည် ေယ ၏ရင်ေတာ်ကိမှီ၍ ေလျာင်းေနလျက် သခင်၊ အဘယ်သနည်းဟ
ေလ ာက်၏။

၂၆ ေယ ကလည်း၊ ဤမန့်တလပ်စာကိ ငါ ှ စ်၍ေပးေသာသြဖစ်၏ဟ

မိ န့်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊ မန့်တလပ်စာကိ ှ စ် ပီ းမှ ှ ိ မန်၏သားယဒ ှ ကာ တ်အား ေပးေတာ်မ၏။

ေယာဟန်
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၂၇ ထိ သသည် မန့်တလပ်စာကိ ခံ ပီ းမှ၊ စာတန်သည် သ့အထဲ သိ့ဝင်ေလ၏။ ေယ ကလည်း၊

သင် ပ ရေသာအမကိ အလျင်အြမန် ပေလာ့ဟ ထိ သအားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ အဘယ်ေ ကာင့်
ထိ သိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိ စားပွဲ ၌ေလျာင်းေသာသတိ ့တွင် အဘယ်သမ မသိ ။ ၂၉ အချို တ
့ ိ ့က၊
ယဒ ှ ကာ တ်သည် ေငွ အိတ်ကိေဆာင် ကေသာေ ကာင့်၊ ဤပွဲ ၌ ငါတိ ့သံ းစရာအဘိ းကိ
ဝယ်ေလာ့ဟ၍၎င်း၊ သိ ့မဟတ် ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့အား တစံ တခကိ ေပးေလာ့ဟ၍၎င်း။
ေယ မိ န့်ေတာ်မ သည်ဟ ထင်မှတ် က၏။ ၃၀ ယဒ ှ ကာ တ်သည် မန့်တလပ်စာကိ ခံ ပီ းမှ
ချက်ြခင်းထွ က်သွား၏။ ထိ အချိန်ကားညအချိန်ြဖစ်၏။ ၃၁ ထိ သသွ ားသည်ေနာက်၊ ေယ က၊
ယခတွ င်လသားသည်

ဘန်းထင် ှ ားြခင်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

ဘရား

သခင်သည်လည်း

လသားအားြဖင့် ဘန်းေတာ်ထင် ှ ားြခင်း ှ ိ ၏။ ၃၂ ဘရားသခင်သည် လသားအားြဖင့်
ဘန်းေတာ်ထင် ှ ားြခင်း ှ ိ လ င်၊ ဘရားသခင်သည် ကိ ယ်ေတာ်တိင် အားြဖင့် သ၏ဘန်းကိ
ထင် ှ ားေစေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၃၃ ချစ်သားတိ ့ ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ခဏသာေနရ၏။
သင်တိ့သည် ငါ့ကိ ှ ာ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါသွ ားရာ အရပ်သိ့ သင်တိ့မေရာက် ိင် ကဟ
ယဒတိ ့အား

ငါေြပာသကဲ့ သိ ့

ယခသင်တိ့အား

ငါေြပာ၏။

၃၄

သင်တိ့သည်

အချင်းချင်းတေယာက်ကိတေယာက် ချစ် ကေလာ့။ ငါသည်သင်တိ့ကိ ချစ်သည်နည်းတ
အချင်းချင်းချစ် ကေလာ့ဟ

ပညတ်သစ်ကိ

ငါေပး၏။

၃၅

သင်တိ့သည်

အချင်းချင်းချစ် ကလ င်၊ လအေပါင်းတိ ့သည် ထိ ေမတာကိ ေထာက်၍ သင်တိ့သည် ငါ၏
တပည့်ြဖစ်သည်ကိ သိ ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

ှ ိ မန်ေပတ က၊ သခင်၊

၃၆

ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်အရပ်သိ့ ကေတာ်မမည်နည်းဟ ေမးေလ ာက်လ င်၊ ေယ က၊
ငါသွ ားရာအရပ်သိ့ သင်သည်ယခမလိ က် ိင်။ ေနာက်မှလိ က်ရလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၇
ေပတ ကလည်း၊

သခင်၊

အက ်ပ်သည်

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတအဘယ်ေ ကာင့်

ယခမလိ က် ိင်သနည်း။ ကိ ယ်ေတာ်အဘိ ့ အက ်ပ်၏အသက်ကိ စွ န့်ပါမည်ဟေလ ာက်လ င်၊
၃၈

ေယ က၊

ငါ့အဘိ ့သင့်အသက်ကိစွန့်မည်ေလာ။

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ကက်မတွ န်မှီသင်သည် သံ း ကိ မ်ေြမာက်ေအာင် ငါ့ကိြငင်းပယ်လိမ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၄ တဖန်တံ ေယ က၊
ယံ ကည် ကေလာ့။

သင်တိ့

ငါ့ကိလည်း

ေနစရာအခန်းများ ှ ိ ၏။

စိ တ် ှ လံ းပပန်ြခင်းမ ှ ိ ေစ ှ င့်။

ယံ ကည် ကေလာ့။

သိ ့မဟတ်လ င်

၂

ဘရားသခင်ကိ

ငါ့အဘ၏အိ မ်ေတာ်၌

မဟတ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့အား

ငါ

မေြပာဘဲ မေန။ သင်တိ့ေနစရာအရပ်ကိ ြပင်ဆင်ြခင်းငှ ါ ငါသွ ားရ၏။ ၃ ငါသည်သွား၍
သင်တိ့ြပင်ဆင်စရာအရပ်ကိြပင်ဆင် ပီ းမှ တဖန်လာြပန်၍၊ ငါ ှ ိ ရာအရပ်၌ သင်တိ့ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ
သင်တိ့ကိ ငါ့ထံသိ ့ သိ မ်းဆည်းမည်။

ေယာဟန်

၄ ငါသည် အဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်ကိ၎င်း၊
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လမ်းခရီ းကိ ၎င်း၊

သင်တိ့သိ က၏ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

၅

ေသာမကလည်း၊

သခင်၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်အရပ်သိ့ သွ ားေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ်တိ့ မသိ သည်ြဖစ်၍၊
လမ်းခရီ းကိ အဘယ်သိ့

သိ ိင်ပါမည်နည်းဟ

ေလ ာက်လ င်၊

၆

ေယ က၊

ငါသည်လမ်းခရီ းြဖစ်၏။ သမာတရားကိ လည်းြဖစ်၏။ အသက်သည်လည်းြဖစ်၏။ ငါ့ကိ အမှီ
မ ပလ င် အဘယ်သမ ခမည်းေတာ်ထံသိ ့မေရာက်ရ။ ၇ သင်တိ့သည် ငါ့ကိသိလ င်
ငါ့ခမည်းေတာ်ကိ မသိ ဘဲမေန က။ ယခမှစ၍ ခမည်းေတာ်ကိသိြမင် က၏ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၈ ဖိ လိပုကလည်း၊ သခင်၊ ခမည်းေတာ်ကိ အက ်ပ်တိ့အားြပေတာ်မပါ။ ထိ သိ့ြပေတာ်မလ င်

အက ်ပ် တိ ့ အလိ ြပည့်စံ ပါမည်ဟေလ ာက်လ င်၊ ၉ ေယ က၊ ဖိ လိပု၊ ဤမ ကာလပတ်လံ း
ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ပီ းမှ သင်သည် ငါ့ကိ မသိ ေသး သေလာ။ ငါ့ကိြမင်ေသာသသည်
ခမည်းေတာ်ကိြမင်၏။ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ ခမည်းေတာ်ကိ အက ်ပ်တိ့အား ြပ ေတာ်မပါဟ
သင်သည်အဘယ်သိ့ဆိသနည်း။ ၁၀ ငါသည် ခမည်းေတာ်၌ ှ ိ သည်ကိ၎င်း၊ ခမည်းေတာ်သည်
ငါ၌ ှ ိ ေတာ်မသည်ကိ၎င်း မယံ သေလာ။ ငါေဟာေြပာေသာစကားကိ ကိ ယ်အလိ အေလျာက်
ငါေဟာေြပာသည်မဟတ်။

ငါ ပေသာအမတိ ့ကား၊

ငါ၌

တည်ေနေတာ်မေသာ

ခမည်းေတာ်သည် ပေတာ်မ၏။ ၁၁ ငါသည် ခမည်းေတာ်၌ ှ ိ သည်ကိ၎င်း၊ ခမည်းေတာ်သည်
ငါ၌ ှ ိ ေတာ်မသည်ကိ၎င်း ယံ ကေလာ။ ငါ့ စကားကိ မယံ လ င်၊ ငါ့အမတိ ့ကိေထာက်၍
ယံ ကေလာ့။

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

၁၂

ငါ့ကိယံ ကည်ေသာသသည်

ငါ ပသေသာအမတိ ့ကိ ပလိ မ့ ်မည်။ ထိ အမတိ ့ထက်သာ၍ ကီ းေသာအမတိ ့ကိလည်း
ပလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံသိ ့ သွ ား၍၊ ၁၃ သင်တိ့သည်
ငါ၏နာမကိ အမှီ ပလျက် ဆေတာင်းသမ အတိ င်း ငါ ပမည်။ အေ ကာင်းမကာ၊ ခမည်း
ေတာ်သည် သားေတာ်အားြဖင့် ဘန်းထင် ှ ားေတာ်မြခင်း ှ ိ မည်အေ ကာင်းတည်း။ ၁၄
သင်တိ့သည်

ငါ၏နာမကိ အမှီ ပ၍

တစံ တခေသာဆကိ ေတာင်းလ င်၊

ေတာင်းသည်အတိ င်းငါ ပမည်။ ၁၅ ငါ့ကိချစ်လ င် ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက် ကေလာ့။
ငါသည် ခမည်းေတာ်ကိေတာင်း၍၊
ဝိ ညာဥ်ေတာ်တည်းဟေသာ

တပါးေသာဥပဇ ယ်ဆရာကိ

အစဥ်မြပတ်တည်ေနေစြခင်းငှ ါ
ထိ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

၁၆ ခမည်းေတာ်သည် သမာတရားကိ ြပေသာ

သင်တိ့အားေပးေတာ်မမည်။

ေလာကီ သားတိ ့သည်

g165)

၁၇

မခံ မယ ိင် က။

ှ ိ ေတာ်မေသာေ ကာင့်

၁၈ ငါသည် သင်တိ့ကိ မိ ဘမဲ့ ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ စွ န့်ပစ်မည်မဟတ်။

သင်တိ့ဆီသိ့ လာဦ းမည်။

ေယာဟန်

(aiōn

မသိ မြမင်ေသာေ ကာင့်

ထိ ဝိညာဥ်ေတာ် သည် သင်တိ့ ှ င့်အတတည်ေန၍၊ သင်တိ့၌
သင်တိ့သိရ က၏။

သင်တိ့ ှ င့်အတ

၁၉ ခဏ ကာ ပီ းမှ ေလာကီ သားတိ ့သည် ငါ့ကိမြမင်ရ က။
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သင်တိ့မကား ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါသည် အသက် ှ င်ေသာေ ကာင့် သင်တိ့သည်လည်း
အသက် ှ င်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

ငါသည်

၂၀

ခမည်းေတာ်၌ ှ ိ သည်ကိ၎င်း၊

သင်တိ့သည်ငါ၌ ှ ိ သည်ကိ၎င်း။ ငါသည် သင်တိ့၌ ှ ိ သည်ကိ ၎င်း၊ ထိ ေန့၌သင်တိ့သည်
သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ ငါ့ပညတ်တိ့ကိရ၍ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေသာသသည် ငါ့ကိချစ်ေသာသြဖစ်၏။
ငါ့ကိချစ်ေသာသကိ ငါ့ ခမည်းေတာ်သည်ချစ်ေတာ်မမည်။ ငါသည်လည်း ထိ သကိ ချစ်၍
သ့အားကိ ယ်တိင်ထင် ှ ားမည်ဟ

မိ န့်ေတာ်

မ၏။

ယဒ ှ ကာ တ်မဟတ်၊

၂၂

အြခားေသာယဒက၊ သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေလာကီ သားတိ ့အား မထင် ှ ား ဘဲ
အက ်ပ်တိ့အား အဘယ်သိ့ ထင် ှ ားေတာ်မမည်နည်းဟ ေမးေလ ာက်၏။

၂၃

ေယ ကလည်း၊ ငါ့ကိချစ်ေသာသသည် ငါ့စကားကိ နားေထာင်လိမ့ ်မည်။ ငါ့မည်းေတာ်သည်
ထိ သကိ ချစ်ေတာ်မသည်။ ငါတိ ့သည်လည်း၊ သဆီ သိ့ က၍ ေနရာချမည်။
ငါ့ကိမချစ်ေသာသသည်

ငါ့စကားကိ

နားမေထာင်။

၂၄

သင်တိ့ ကားေသာစကားသည်

ငါ့စကားမဟတ်။ ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာ ခမည်းေတာ်၏စကားေတာ်ြဖစ်၏။
ငါသည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ စဥ်တွင် ဤစကားကိ ေြပာခဲ့ ပီ ။

၂၅

၂၆ ခမည်းေတာ်သည်

ငါ့အတွ က်ေ ကာင့် ေစလတ်ေတာ်မေသာဥပဇ ာယ်ဆရာတည်းဟေသာ သန့် ှ င်း ေသာ
ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

သင်တိ့အား

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ

ြပသသွ န်သင်ေတာ်မ၍၊

ငါေြပာခဲ့ သမ ေသာ စကားတိ ့ကိ မှတ်မိေသာဥာဏ်ကိ သင်တိ့အား ေပးေတာ်မ၏။ ၂၇
ငိ မ်သက်ြခင်းကိ သင်တိ့၌ငါထားခဲ့ ၏။ ငါ၏ ငိ မ်သက်ြခင်းကိ သင်တိ့အား ငါေပး၏။
ေလာကီ သားတိ ့

ေပးသကဲ့ သိ ့

ငါေပးသည်မဟတ်။

သင်တိ့

စိ တ် ှ လံ းပပန်ြခင်း၊

စိ းရိ မ်တန်လပ်ြခင်းမ ှ ိ ေစ ှ င့်။ ၂၈ ငါသည် ယခသွ ားေသာ်လည်း သင်တိ့ဆီသိ့ လာဦ းမည်ဟ
ငါေြပာေသာစကားကိ သင်တိ့ ကားရ က ပီ ။ သင်တိ့သည် ငါ့ကိချစ်လ င်ခမည်းေတာ်ထံသိ ့
ငါသွ ားမည်ကိ ဝမ်းေြမာက် ကလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါ့ ခမည်းေတာ်သည်
ငါ့ထက်သာ၍

ကီ းြမတ်ေတာ်မ၏။

၂၉

ထိ အမအရာေရာက်ေသာအခါ

သင်တိ့သည်ယံ ကည်ေစြခင်းငှ ါ၊ မေရာက်မှီယခပင်သင်တိ့အား ငါ ေြပာ ှ င့် ပီ ။ ၃၀ ယခမှစ၍
ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်များစွ ာမေြပာရ။ အေ ကာင်းမကား၊ ဤေလာကကိ အစိ းရေသာမင်းသည်
လာဆဲ ြဖစ်၏။ လာေသာ်လည်း ငါ၌အဘယ်အခွ င့ ်အရာကိ မ

မေတွ ့ရ။

၃၁ ငါသည်

ခမည်းေတာ်ကိချစ်သည်ကိ၎င်း၊ ခမည်းေတာ်မှာေတာ်မသည်အတိ င်း ငါ ပသည်ကိ၎င်း၊
ေလာကီ သားတိ ့သိမည်အေ ကာင်းတည်း။ ဤအရပ်မှ ထ၍သွ ား ကကန်အ့ံ ။

၁၅ ငါသည်

မှန်ေသာစပျစ် ွယ်ပင်ြဖစ်၏။

ငါ့ခမည်းေတာ်သည်လည်း

ဥယျာဥ်ေစာင့်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂ ငါ၌အသီ းမသီ းေသာအခက် ှ ိ သမ တိ ့ကိ ခတ်ပစ်ေတာ်မ၏။
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အသီ းသီ းေသာအခက် ှ ိ သမ တိ ့ကိ သာ၍ သီ းေစြခင်းငှ ါ သတ်သင် ှ င်းလင်းေတာ်မ၏။ ၃
သင်တိ့သည် ငါေဟာေြပာေသာစကားအားြဖင့် ယခပင် ှ င်းလင်းလျက် ှ ိ က၏။
ငါ၌တည်ေန ကေလာ့။
အပင်၌မတည်လ င်၊
ငါ၌မတည်လ င်

ငါသည်လည်း

သင်တိ့၌တည်ေနမည်။

ကိ ယ်အလိ အေလျာက်

အသီ းမသီ း ိင်သကဲ့ သိ ့၊

အသီ းမသီ း ိင် က။

ငါသည်

၅

၄

စပျစ်ခက်သည်
သင်တိ့သည်

စပျစ် ွယ်ပင်ြဖစ်၏။

သင်တိ့သည်အခက်များြဖစ် က၏။ အ ကင်သသည် ငါ၌တည်၍ ငါသည် လည်းသ့၌တည်၏၊
ထိ သသည် များစွ ာေသာအသီ းကိ သီးတတ်၏။ ငါ ှ င့်ကွ ာလ င် သင်တိ့သည် အဘယ်အမ
ကိ မ

မတတ် ိင် က။

၆ ငါ၌ မတည်ေသာသသည် ေသွ ့ေြခာက်ေသာအခက်ကဲ့သိ ့

ြပင်သိ့ပစ်လိက်ြခင်းကိ ခံရ၏။ ထိ သိ့ေသာ အခက်များကိ လတိ ့သည်စသိ မ်း၍ မီ းထဲ သိ့
ချလိ က် ကသြဖင့် မီ းေလာင်ြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။

၇ သင်တိ့သည် ငါ၌တည်၍

ငါ့စကားသည်သင်တိ့၌တည်လ င်၊ သင်တိ့သည်ေတာင်းချင်သမ ကိ ေတာင်း ၍ရ ကလိ မ့ ်မည်။
၈

သင်တိ့သည်

များစွ ာေသာအသီ းကိ သီးေသာအားြဖင့်၊

ငါ့ခမည်းေတာ်သည်

ဘန်းထင် ှ ားေတာ်မ၍၊ သင်တိ့သည်လည်း ငါ၏တပည့်မှန် ကလိ မ့ ်မည်။ ၉ ခမည်းေတာ်သည်
ငါ့ကိချစ်ေတာ်မသကဲ့ သိ ့
တည်ေန

ကေလာ့။

ငါသည်သင်တိ့ကိချစ်၏။

ငါ၏ချစ်ြခင်းေမတာ၌

၁၀ ငါသည် ငါ့ခမည်းေတာ်၏ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍

ခမည်းေတာ်၏ေမတာ၌ တည်ေနသကဲ့ သိ ့၊ သင်တိ့သည် ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်လ င်၊
ငါ့ေမတာ၌

တည်ေန ကလိ မ့ ်မည်။

တည်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ဤစကားကိ

သင်တိ့

သင်တိ့၌

၁၁

ဝမ်းေြမာက်စရာအေ ကာင်း

သင်တိ့အားငါေဟာေြပာ၏။

သင်တိ့ကိချစ်သည်နည်းတ၊
ကိ ယ်အေဆွ တိ့အဘိ ့အလိ ငှါ

ငါဝမ်းေြမာက်စရာအေ ကာင်း

သင်တိ့သည်

စံ လင်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ငါ့ပညတ်ဟမကား၊

ငါသည်

အချင်းချင်းချစ် ကေလာ့။

၁၃

၁၂

ကိ ယ်အသက်ကိစွန့်ြခင်းေမတာထက်သာ၍

ြမတ်ေသာေမတာသည် အဘယ်သ၌မ မ ှ ိ ။

၁၄ သင်တိ့သည် ငါပညတ်သမ တိ ့ကိ

ကျင့်ေဆာင်လ င် ငါ၏အေဆွ ြဖစ် က၏။ ၁၅ ယခမှစ၍ ငါသည်သင်တိ့ကိ က န်ဟ၍မေခ ။
က န်မကား၊

ကိ ယ်သခင် ပေသာအမကိ မသိ ။

သင်

တိ ့ကိ

အေဆွ ဟ၍ငါေခ ၏။

အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံ၌ ကားသမ ေသာအရာတိ ့ကိ သင်တိ့ အား
ငါြပသ၏။

၁၆ သင်တိ့သည် ငါ့ကိေ ွးေကာက် ကသည်မဟတ်။ ငါသည် သင်တိ့ကိ

ေ ွးေကာက်သြဖင့်၊ သင်တိ့သည် သွ ား၍ တည် ကည်ေသာအသီ းကိ သီးမည်အေ ကာင်း ှ င့်
ငါ့နာမကိ အမှီ ပ၍

ခမည်းေတာ်မှာေတာင်းသမ တိ ့ကိ

ရမည်အေ ကာင်း

သင်တိ့ကိ

ငါခန့်ထား၏။ ၁၇ သင်တိ့သည် အချင်းချင်းချစ်ေစြခင်းငှ ါ ဤပညတ်တိ့ကိ ငါေပး၏။ ၁၈
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ေလာကီ သားတိ ့သည် သင်တိ့ကိမန်းလ င်၊ သင်တိ့ကိ မမန်းမှီ ငါ့ကိမန်း ကသည်ကိ
သိ မှတ် ကေလာ့။

၁၉ သင်တိ့သည် ေလာကီ ှ င့်ဆက်ဆံလ င်၊ ေလာကီ သားတိ ့သည်

မိ မိတိ့ ှ င့်ဆက်ဆံေသာ သင်တိ့ကိ ချစ် ကလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့သည် ေလာကီ ှ င့်မဆက်ဆံ၊
ေလာကီ ထဲက

ငါေ ွးေကာက်ေသာသြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊

သင်တိ့ကိမန်း က၏။

ေလာကီ သားတိ ့သည်

၂၀ က န်သည် မိ မိသခင်ထက်သာ၍ ကီ းြမတ်သည်မဟတ်ဟ

ငါေြပာခဲ့ ပီ းေသာစကားကိ ေအာက်ေမ့ က

ေလာ့။ သတိ ့သည်ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ လ င် သင်တိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ကလိ မ့ ်မည်။ ငါ့စကားကိ နားေထာင်လ င် သင်တိ့၏ စကားကိ နားေထာင် ကလိ မ့ ်မည်။
၂၁ ထိ သတိ ့သည် ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ မသိ သည်ြဖစ်၍၊ ငါ၏နာမေ ကာင့်

သင်တိ့အား ထိ အမ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ပ ကလိ မ့ ်မည်။
မေဟာမေြပာလ င်
မထား ိင် က။
ငါသည်

သတိ ့၌အြပစ်မ ှ ိ ။
၂၃

ငါ့ကိ

ယခမကား၊

မန်းေသာသသည်

အြခားသမ ပဘးေသာအမကိ

၂၂ ငါသည် လာ၍ထိ သတိ ့အား

မိ မိတိ့အြပစ်ကိ

ဝှက်

ငါ့ခမည်းေတာ်ကိမန်း၏။

ထိ သတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာမ ပလ င်

အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲငါ့ကိမန်း က၏ဟ

၂၄

သတိ ့၌အြပစ်မ ှ ိ ။

ယခမကား၊ သတိ ့သည် ထိ အမကိ ြမင်ရ၍ ငါ ှ င့်ငါ့ခမည်းေတာ်ကိမန်း က၏။
သိ ့ြဖစ်လ င်၊

၍

၂၅

သတိ ့၏ပညတိ ကျမ်းစာ၌

ေရးထားေသာစကားသည် ြပည့်စံ ြခင်းသိ ့ ေရာက်သတည်း။ ၂၆ ခမည်းေတာ်ထံမှထွ က်လာ၍
သမာတရား ှ င့်ြပည့်စံ ေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်တည်းဟေသာ ခမည်းေတာ်ထံမှ သင်တိ့ဆီသိ့
ငါေစလတ်လတံ့ ေသာ ဥပဇ ာယ်ဆရာသည်ေရာက်လာေသာအခါ၊ ငါ၏အေ ကာင်းကိ
သက်ေသခံ လိ မ့ ်မည်။ ၂၇ သင်တိ့သည်လည်း ေ ှ းဦ းစွ ာမှစ၍ ငါ ှ င့်အတ ှ ိ ေနေသာေ ကာင့်
သက်ေသခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၆ သင်တိ့သည်

စိ တ်မပျက်ေစြခင်းငှ ါ

ဤစကားကိ

ငါေဟာေြပာ၏။

၂

ေလာကီ သားတိ ့သည် သင်တိ့ကိတရားစရပ်မှ ှ င်ထတ်လိမ့ ်မည်။ သင်တိ့ကိသတ်ေသာသ
မည်သည် ကား၊ ဘရားဝတ်ကိ ငါ ပ ပီ ဟ မိ မိထင်မှတ်ေသာအချိန်ကာလေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၃
ခမည်းေတာ်ကိမသိ ၊

ငါ့ကိလည်း

မသိ ေသာေ ကာင့်

ထိ အချိန်ကာလေရာက်ေသာအခါ၊
သင်တိ့ေအာက်ေမ့

ထိ သိ့ ပ ကလိ မ့ ်မည်။

ငါသည်အထက်က

ေစြခင်းငှ ါ ယခပင်

၄

ဤသိ ့ေြပာ ပီ းသည်ကိ

ငါေဟာေြပာ၏။အစဦ း၌ သင်တိ့ ှ င့်အတ

ငါ ှ ိ ေသာေ ကာင့် ဤသိ ့မေြပာဘးေသး။ ၅ ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာသထံ သိ ့ ယခ
ငါသွ ားရမည်ြဖစ်၍၊

အဘယ်အရပ်သိ့

သွ ားမည်နည်းဟ

သင်တိ့မေမး က။

၆

ဤအေ ကာင်းအရာတိ ့ကိ ငါေဟာေြပာေသာေ ကာင့် သင်တိ့သည်အလွ န်ဝမ်းနည်းြခင်းသိ ့
ေရာက် က၏။ ၇ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ငါသွ ားလ င် သင်တိ့အကျိုး ှ ိ လိမ့ ်မည်။
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အေ ကာင်းမကား၊ ငါမသွ ားလ င် ဥပဇ ာယ်ဆရာသည် သင်တိ့ဆီသိ့မလာ။ ငါသွ ားလ င်
ထိ သကိ သင်တိ့ဆီသိ့ ငါေစလတ်မည်။

၈ ဥပဇ ာယ်ဆရာသည် ေရာက်လာလ င်၊

ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ၎င်း၊ အြပစ်ကင်းြခင်းကိ ၎င်း၊ အြပစ်စီရင်ြခင်း ကိ ၎င်း၊ ေလာကီ သားတိ ့အား
ထင် ှ ားစွ ာေဘာ်ြပမည်။ ၉ ငါ့ကိ မယံ ကည် ကေသာေ ကာင့် ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပမည်။
၁၀

ငါသည်

ခမည်းေတာ်ထံသိ ့

သွ ားမည်ြဖစ်၍၊

သင်တိ့သည်

ေနာက်တဖန်

ငါ့ကိမေတွ ့မြမင်ရေသာ ေ ကာင့်၊ အြပစ်ကင်းြခင်းကိ ေဘာ်ြပမည်။ ၁၁ ဤေလာကကိ
အစိ းရေသာမင်းသည် အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ခံရေသာေ ကာင့် အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ေဘာ်ြပမည်။
၁၂ သင်တိ့အား ငါေြပာစရာစကားအများ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ယခမခံ ိင် က။
၁၃

သမာတရား ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ

ထိ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

သမာတရားကိ သင်တိ့အား အ ကင်းမဲ့

ေရာက်လာေသာအခါ၊

သွ န်သင်ြပလိ မ့ ်မည်။ ထိ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ကိ ယ်အလိ အေလျာက်ေဟာေြပာမည်အဟတ်။ ကား သမ တိ ့ကိ ေဟာေြပာလိ မ့ ်မည်။
ေနာင်လာလတံ့ ေသာအရာတိ ့ကိလည်း သင်တိ့အား ေဘာ်ြပလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ထိ သသည်
ငါ့ဘန်းကိ ထင် ှ ားေစလိ မ့ ်မည်။

အေ ကာင်းမကား၊

ငါ ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာအရာကိ ယ၍

သင်တိ့အား ေဘာ်ြပလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ ခမည်းေတာ် ှ င့်စပ်ဆိင်သမ သည် ငါ ှ င့်စပ်ဆိင်၏။
ထိ ေ ကာင့် ငါ ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာအရာကိ ယ၍ သင်တိ့အားေဘာ်ြပလိ မ့ ်မည်ဟ ငါေြပာ၏။ ၁၆
ခဏ ကာ ပီ းမှ သင်တိ့သည်ငါ့ကိမြမင်ရ က။ တဖန်ခဏ ကာ ပီ းမှ ငါ့ကိြမင်ြပန် ကလိ မ့ ်မည်။
အေ ကာင်း မကား၊ ငါသည်ခမည်းေတာ်ထံသိ ့ သွ ားမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
တပည့်ေတာ်အချို ့ကလည်း၊
တဖန်ခဏ ကာ ပီ းမှ
ငါသည်

ခဏ ကာ ပီ းမှ

ငါ့ကိ

ြမင်ြပန် ကလိ မ့ ်မည်ဟ၍၎င်း၊

ခမည်းေတာ်ထံသိ ့

အဘယ်သိ့နည်း။

၁၈

သင်တိ့သည်ငါ့ကိ

သွ ားမည်ဟ၍၎င်း၊

မိ န့်ေတာ်

ခဏဟ၍မိ န့်ေတာ်မေသာ်

၁၇

မြမင်ရ က။

အေ ကာင်းမကား၊
မေသာစကားသည်

အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်း

မိ န့်ေတာ်မေသာစကားကိ အက ်ပ်တိ့သည် နားမလည်ဟ အချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။ ၁၉
တပည့်ေတာ်တိ့သည်ေမးေလ ာက်လိသည်ကိ ေယ သိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ခဏ ကာ ပီ းမှ
သင်တိ့သည်

ငါ့ကိမြမင်ရ က။

ငါေြပာေသာစကားကိ

သင်တိ့သည်

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊
ေလာကီ သားတိ ့သည်

တဖန်ခဏ ကာ ပီ းမှ
အချင်းချင်း

သင်တိ့သည်

ငါ့ကိြမင်ြပန် ကလိ မ့ ်မည်ဟ
ဆင်ြခင် ကသေလာ။

၂၀

ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်း ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။

သင်တိ့မကား

ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိ ေသာ်လည်း ထိ ဝမ်းနည်းြခင်းသည် တဖန် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၁
မိ န်းမသည်သားကိ ဘွ ားစဥ်အခါ ဘွ ားရေသာအချိန်ေစ့ေသာေ ကာင့် ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိ ၏။
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ဘွ ားြမင် ပီ းမှ ဤေလာက၌ လတေယာက်ကိဘွားြမင်ေသာေ ကာင့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၍၊
အထက်ခံရေသာေဝဒနာကိ ေမ့ေလျာ့တတ်၏။ ၂၂ ထိ နည်းတ၊ ယခတွ င် သင်တိ့သည်
ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိ ကေသာ်လည်း၊

ေနာက်တဖန်သင်တိ့ကိ

သင်တိ့သည်စိတ် ှ လံ းဝမ်းေြမာက်ြခင်း
အဘယ်သမ

ငါေတွ ့ြမင်

ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။

လယ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ မတတ် ိင်။

သြဖင့်

ထိ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ

၂၃ ထိ ေန့၌

သင်တိ့သည်

ငါ့ကိအလ င်းမေမးြမန်းရ က။ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည်ငါ၏ နာမကိ အမှီ ပ၍
ခမည်းေတာ်မှာ ဆေတာင်းသမ တိ ့ကိ ခမည်းေတာ်သည်

ေပးေတာ်မမည်။

၂၄

ယခတိ င်ေအာင် ငါ၏နာမကိ အမှီ ပ၍ သင်တိ့သည် အဘယ်ဆကိ မ မေတာင်း ကေသး။
သင်တိ့သည်

ဝမ်းေြမာက်စရာအေ ကာင်းစံ လင်ေစြခင်းငှ ါ

ေတာင်း ကေလာ့။

ထိ သိ့ေတာင်းလ င် ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ ဤအရာတိ ့ကိ ပံ ဥပမာအားြဖင့် ငါေဟာေြပာ၏။
ပံ ဥပမာအားြဖင့်

မေဟာမေြပာဘဲ ၊

ခမည်းေတာ် ှ င့်

စပ်ဆိင်ေသာအရာတိ ့ကိ

သင်တိ့အားအတည့်အလင်းေဖာ်ြပေသာအချိန်ကာလ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၂၆ ထိ ကာလ၌
သင်တိ့သည် ငါ၏နာမကိ အမှီ ပ၍ ဆေတာင်း ကလိ မ့ ်မည်။ သင်တိ့အဘိ ့အလိ ငှါ ငါသည်
ခမည်းေတာ်ကိ ေတာင်းမည်ဟမဆိ ။ ၂၇ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည်ငါ့ကိချစ် က၍၊
ငါသည်ဘရားသခင်အထံ ေတာ်မှ ကလာသည်ကိ ယံ ကည်ေသာေ ကာင့် ခမည်းေတာ်သည်
ကိ ယ်ေတာ်တိင် သင်တိ့ကိချစ်ေတာ်မ၏။

၂၈ ငါသည်

ခမည်းေတာ်ထံမှထွ က်၍

ဤေလာကသိ ့ ကလာ ပီ ။ တဖန် ဤေလာကမှထွ က်၍ ခမည်းေတာ် ထံ သိ ့ သွ ားဦ းမည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ တပည့်ေတာ်တိ့ကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ယခတွ င်ပံ ဥပမာကိ မေဆာင်ဘဲ
အတည့်အလင်း ေဟာ ေြပာေတာ်မ၏။
အဘယ်သမ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ယခတွ င်
ကိ ယ်ေတာ်

ေမးြမန်းေစြခင်းငှ ါ

အက ်ပ်တိ့သိ ကပါ၏။
သည်

ေလ ာက် က၏။

၃၀ အလံ းစံ တိ ့ကိ သိ ေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊

အလိ ေတာ်

အက ်ပ်တိ့သည်

ဘရားသခင်အထံ ေတာ်မှ

မ ှ ိ သည်ကိ၎င်း၊

ဤအေ ကာင်းကိ ေထာက်၍

ကေတာ်မသည်ကိ

၃၁ ေယ ကလည်း၊ ယခတွ င်ယံ က ပီ ေလာ။

ယံ ပါသည်ဟ

၃၂ သင်တိ့သည်

ကွဲ ြပား၍ ငါ့ကိတကိ ယ်တည်းေနေစြခင်းငှ ါ စွ န်ပစ်လျက်၊ အသီ းသီ းမိ မိသိ့ေနရာသိ ့
ေြပးသွ ားမည့်အချိန်ကာလသည်

လာ၍ယခပင်ေရာက်ေပ၏။

သိ ့ေသာ်လည်း

ငါသည်တကိ ယ်တည်းေနသည် မဟတ်။ ခမည်းေတာ်သည်ငါ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၃၃
သင်တိ့သည် ငါ့ကိအမှီ ပ၍

ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ ဤစကားကိ ငါေဟာေြပာ ပီ ။

သင်တိ့သည် ေလာက၌ ဆင်းရဲ ဒကကိ ခံ ကရလိ မ့ ်မည်။ သိ ့ေသာ်လည်းမစိ းရိ မ် က ှ င့်။
ငါသည်ေလာကကိ ေအာင် ပီ ဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။
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၁၇ ထိသိ့

မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ

အက ်ပ်အချိန်ေရာက်ပါ ပီ ။

ေယ သည်ေကာင်းကင်သိ့ ကည့်ေမ ာ်၍၊
၂

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အိ အဘ၊

သားေတာ်လက်သိ့

အပ်ေပးေတာ်မသမ ေသာသတိ ့အား ထာဝရအသက်ကိ ေပးေစ ြခင်းငှ ါ၊ လမျိုးအေပါင်းတိ ့ကိ
အစိ းရေသာအခွ င့ ်တန်ခိးကိ သားေတာ်အား ေပးေတာ်မသည် ှ င်အညီ ၊ သားေတာ် သည်
ကိ ယ်ေတာ်၏ဘန်းကိ ထင် ှ ားေစပါမည်အေ ကာင်း သားေတာ်၏ဘန်းထင် ှ ားေစေတာ်မပါ။
(aiōnios g166) ၃ ထာဝရအသက်ဟမကား၊ မှန်ေသာဘရားသခင် တဆတည်းြဖစ်ေတာ်မေသာ

ကိ ယ်ေတာ်ကိ၎င်း၊ ေစ လတ်ေတာ်မေသာ ေယ ခရစ်ကိ၎င်း၊ သိ က မ်းြခင်းတည်း။ (aiōnios
g166)

၄

အက ်ပ်သည်

ေြမ ကီ းေပ မှာကိ ယ်ေတာ်ကိ

ဘန်းထင် ှ ားေစပါ ပီ ။

အက ်ပ်ေဆာင် ွက်စရာဘိ ့ အက ်ပ်အပ်ေပေတာ်မေသာအမကိ အက ်ပ်ေဆာင် ွက်၍
ပီ းပါ ပီ ။ ၅ အိ အဘ၊ ဤကမာမတည်မ ှ ိ မှီအထံ ေတာ်၌ အက ်ပ်ခံစားရေသာဘန်းအသေရ ှ င့်
ယခတွ င်လည်း အက ်ပ်ကိအထံ ေတာ်၌ ချီးေြမာက်ေတာ်မပါ၏။ ၆ ဤေလာကထဲ မှယ၍
အက ်ပ်၌ အပ်ေပးေတာ်မေသာသတိ ့အား အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်၏ နာမကိ ြပပါ ပီ ။
ထိ သတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်သည်ပိင်ေတာ်မသြဖင့် အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်၏
တ်ကပတ်တရားကိ သတိ ့သည်ေစာင့် က၏။ ၇ အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မသမ တိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်မှြဖစ်ေ ကာင်းကိ

သတိ ့သည်ယခသိ ကပါ၏။

၈

အေ ကာင်းမကား၊

အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မသမ ေသာအရာတိ ့ကိ သတိ ့အားအက ်ပ်ေပး၍ သတိ ့ သည်
ခံ ယသြဖင့်၊

အက ်ပ်သည်

အထံ ေတာ်မှ ကလာသည်ကိ

အတပ်သိ ကသည် ှ င့်

ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ေစလတ်ေတာ်မသည်ကိ ယံ ကပါ၏။ ၉ သတိ ့အဘိ ့အလိ င
့ ှါ
အက ်ပ်ဆေတာင်းပါ၏။
အက ်ပ်အား

ေလာကီ သားတိ ့အဘိ ့အလိ င
့ ှါ

ေပးေတာ်မေသာသတိ ့သည်

ဆေတာင်းသည်မဟတ်ပါ၊

ကိ ယ်ေတာ်၏လြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊

ထိ သတိ ့အဘိ ့အလိ င
့ ှ ါ ဆေတာင်း ပါ၏။ ၁၀ အက ်ပ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် စပ်ဆိင် ကပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်စပ်ဆိင် ေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့သည်လည်း၊
အက ်ပ် ှ င့်စပ်ဆိင်၍ ထိ အရာတိ ့အားြဖင့် အက ်ပ်သည် ဘန်းထင် ှ ား ပါ၏။

၁၁

ယခမှစ၍အက ်ပ်သည် ဤေလာက၌မ ှ ိ ပါ၊ ဤသတိ ့မကား၊ ဤေလာက၌ ှ ိ ရစ် ကပါမည်။
အက ်ပ်

သည်

ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့

သွ ားရပါမည်။

သန့် ှ င်းေတာ်မေသာအဘ၊

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အက ်ပ်သည် တလံ းတဝ တည်းြဖစ်သကဲ့ သိ ့ အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မေသာ
ဤသတိ ့သည် ြဖစ်ရပါမည်အေ ကာင်း၊ သတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်၏ နာမ၌တည်ေစေတာ်မပါ။ ၁၂
အက ်ပ်သည် ဤေလာက၌ ဤသတိ ့ ှ င့်တကွ ှ ိ စဥ်ကာလ၊ သတိ ့ကိကိယ်ေတာ်၏နာမ၌
တည်ေစပါ ပီ ။ အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မေသာသတိ ့ကိ အက ်ပ်ေစာင်မပါ ပီ ။ ထိ သတိ ့တွင်

ေယာဟန်
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ပျက်စီးြခင်း၏သား တ ေယာက်မှတပါး အဘယ်သမ ပျက်စီးြခင်းသိ ့မေရာက်ပါ၊ ထိ သသည်
ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်သည်အေ ကာင်း ကား၊ ကျမ်းစာြပည့်စံ မည်အေ ကာင်းတည်း။ ၁၃
ယခတွ င် အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့သွားရမည်ြဖစ်၍၊ ဤသသည် အက ်ပ်ကိ
အမှီ ပသြဖင့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့် ြပည်စံ မည်အေ ကာင်း၊ ဤစကားကိ ဤေလာက၌
အက ်ပ်ေြပာပါ၏။ ၁၄ ကိ ယ်ေတာ်၏ တ်ကပတ်တရားကိ ဤသတိ ့အား အက ်ပ်ေပးပါ ပီ ။
အက ်ပ်သည် ဤေလာက ှ င့် မဆက်ဆံသကဲ့ သိ ့ ဤသတိ ့သည် မဆက်ဆံေသာေ ကာင့်၊
ေလာကီ သားတိ ့သည် ဤသတိ ့ကိ မန်း ကပါ၏။
တ်ယေတာ်မမည်အေ ကာင်း
ေသာ

အက ်ပ်ေတာင်းသည်မဟတ်ပါ။

အမအရာ ှ င့်ကင်းလွ တ်ေစြခင်းငှ ါ

ေတာင်းပါ၏။

၁၅ ဤသတိ ့ကိ ဤေလာကမှ

မေကာင်း

ေစာင့်မေတာ်မမည်အေ ကာင်းကိ သာ

၁၆ အက ်ပ်သည် ဤေလာက ှ င့်မဆက်ဆံသကဲ့ သိ ့ ဤသတိ ့သည်

မဆက်ဆံ ကပါ။ ၁၇ ကိ ယ်ေတာ်၏သမာတရားအားြဖင့် သတိ ့ကိသန့် ှ င်းေစေတာ်မပါ။
ကိ ယ်ေတာ်၏ တ်ကပတ်သည် သမာတရားြဖစ်ပါ၏။ ၁၈ ကိ ယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်ကိ
ဤေလာကသိ ့ ေစလတ်ေတာ်မသည်နည်းတ၊ အက ်ပ်သည် ဤသတိ ့ကိ ေစလတ်ပါ၏။ ၁၉
သမာတရားအားြဖင့်
သတိ ့အဘိ ့အလိ ငှါ

သတိ ့ကိ
ကိ ယ်

အက ်ပ်ဆေတာင်းသည်

ကိ

သန့် ှ င်းေစမည်အေ ကာင်း၊
သန့် ှ င်းေစပါ၏။

အက ်ပ်သည်

ထိ သတိ ့အဘိ ့ကိသာ

၂၀

မဟတ်ပါ၊ သတိ ့ ေဟာေြပာြခင်းအားြဖင့်

ယံ ကည်ေသာသတိ ့အဘိ ့ကိလည်း

ဆေတာင်းပါ၏။

၂၁

အက ်ပ်ကိ

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိေစလတ်ေတာ်မသည်ကိ ေလာကီ သားတိ ့သည် ယံ ကမည်အေ ကာင်း ထိ
သအေပါင်းတိ ့သည်

တလံ းတဝတည်းြဖစ်လျက်၊

အဘ၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်၌ ှ ိ ေတာ်မ၍ အက ်ပ်သည် လည်း ကိ ယ်ေတာ်၌ ှ ိ သကဲ့ သိ ့၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်
ငါတိ ့၌တလံ းတဝတည်းြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ

ဆေတာင်းပါ၏။

၂၂

ငါတိ ့သည်

တလံ းတဝတည်းြဖစ်သကဲ့ သိ ့၊ အက ်ပ်သည်သတိ ့၌ ှ ိ ၍၊ ၂၃ ကိ ယ်ေတာ်သည်လည်း၊
အက ်ပ်၌ ှ ိ ေတာ်မေသာအားြဖင့် သတိ ့သည်တလံ းတဝတည်းြဖစ်၍၊ တလံ း တဝတည်း၌
စံ လင်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိေစလတ်ေတာ်မေ ကာင်း ှ င့် အက ်ပ်ကိ
ချစ်

ေတာ်မသကဲ့ သိ ့

သတိ ့ကိလည်းချစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ေလာကီ သားတိ ့သည်

သိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်အားေပးေတာ်မေသာ ဘန်းအသေရကိ
အက ်ပ်သည်သတိ ့အား ေပးပါ ပီ ။ ၂၄ အိ အဘ၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ဤကမာမတည်မ ှ ိ မှီ
အက ်ပ်ကိချစ်၍

အက ်ပ်အား

ေပးေတာ်ေပးေတာ်မေသာသတိ ့သည်

ေယာဟန်

ေပးေတာ်မေသာ

ဘန်းေတာ်ကိ

အက ်ပ်အား

ြမင်ရမည်အေ ကာင်း၊ အက ်ပ် ှ ိ ရာ အရပ်၌
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အက ်ပ် ှ င့်အတ ှ ိ ေနေစြခင်းငှ ါ အက ်ပ်အလိ ှ ိ ပါ၏။ ၂၅ တရားေတာ်မေသာအဘ၊
ေလာကီ သားတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိမသိ ေသာ်လည်း အက ်ပ်သိပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အက ်ပ်ကိ

ေစလတ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ထိ သတိ ့သည်သိ ကပါ၏။

ကိ ယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်ကိချစ်ေတာ်မေသာေမတာသည်
အက ်ပ်သည်

သ

တိ ့၌ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

၂၆

သတိ ့၌ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ကိ ယ်ေတာ်၏နာမကိ

အက ်ပ်သည်

သတိ ့အားြပ န်ပါ ပီ ြဖစ်၍ အစဥ်ြပ န်ပါမည်ဟ မိ န့် မတ်ေတာ်မ၏။

၁၈ ထိသိ့

မိ န့် မက်ေတာ်မ ပီ းမှ

ေက ဒန်ေချာင်းတဘက်သိ့ က၍၊

ေယ သည်

ထိ အရပ်၌ ှ ိ ေသာ

တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ

ဥယျာဥ်သိ့ဝင်ေတာ်မ၏။

၂

ထိ အရပ်သိ့ေယ သည် တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ သွ ား မဲ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
အပ် ှ ံ ေသာ ယဒ ှ ကာ တ်သည် ထိ အရပ်ကိသိသည်ြဖစ်၍၊ ၃ စစ်သရဲ တတပ်ကိ၎င်း၊
ယဇ် ပရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့်
၍၊

မီ းအိ မ်၊

မီ း း၊

ဖာရိ ှ ဲ တိ့ေစလတ်ေသာမင်းလလင်တိ့ကိ၎င်း

လက်နက်တိ့ကိ

လက်စွဲလျက်လာ က၏။

၄

ေခ ခဲ့

ေယ သည်

ကိ ယ်ေတာ်၌ြဖစ်လတံ့ သမ ေသာ အမအရာတိ ့ကိသိေတာ်မလျက်၊ လာေသာသတိ ့ဆီသိ့
သွ ား၍

အဘယ်သကိ ှ ာ ကသနည်းဟ

ေယ ကိ ှ ာ ကသည်ဟဆိ လ င်၊

ေမးေတာ်မ၏။

ေယ က၊

၅

ငါသည်ထိသြဖစ်၏ဟ

နာဇရက် မိ သ
့ ား
မိ န့်ေတာ်မ၏။

ကိ ယ်ေတာ်ကိအပ် ှ ံ ေသာ ယဒ ှ ကာ တ်သည်လည်း ထိ သတိ ့ ှ င့်အတရပ်ေန၏။ ၆ ငါသည်
ထိ သြဖစ်၏ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ထိ သတိ ့သည် ေနာက်သိ့လှန်၍ ေြမေပ ၌လဲ က၏။ ၇
အဘယ်သကိ ှ ာသနည်းဟ တဖန်ေမးေတာ်မလ င်၊ နာဇရက် မိ သ
့ ားေယ ကိ ှ ာ ကသည်ဟ
ထိ သတိ ့ သည် ဆိ က၏။

၈ ေယ ကလည်း၊ ငါသည်ထိသြဖစ်၏ဟငါေြပာ ပီ ။

သိ ့ြဖစ်၍ငါ့ကိ ှ ာလ င် ဤသတိ ့သည် သွ ားပါေလ

ေစဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉ ကိ ယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မေသာသတိ ့တွင် အဘယ်သမ ပျက်ဆီးြခင်းသိ ့ မေရာက်ပါ
ဟေသာ

အထက်ကစကားေတာ်ကိ

ြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ

ဤသိ ့မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀

ထိ အခါ ှ ိ မန်ေပတ သည် မိ မိ၌ပါေသာထားကိ ဆွဲထတ် ပီ းလ င် ယဇ် ပေရာဟတ်မင်း၏ က န်
တေယာက်ကိ

ခတ်သြဖင့်

အမည်ကားမာလခြဖစ်သတည်း။
ခမည်းေတာ်သည်

ငါ့အား

လက်ျာနား ွက်ြပတ်ေလ၏။

ထိ က န်၏

၁၁ ေယ ကလည်း ထားကိ အိမ်၌သွ င်းထားေလာ့။

ေပးေတာ်မေသာခွ က်ကိ

ငါ

မေသာက်ရာသေလာဟ

ေပတ အားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိ အခါတပ်မးမှစ၍ စစ်သရဲ တိ့ ှ င့် ယဒမင်းလလင်တိ့သည်
ေယ ကိ ဘမ်းဆီ း၍ ချည်ေ ှ ာင် ပီ းလ င် အ တ်မင်းထံ သိ ့ ေ ှ းဦ းစွ ာ ယသွ ား က၏။ ၁၃
အ တ်မင်းကား၊ ထိ ှ စ်တွင် ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းြဖစ်ေသာ ကယာဖ၏ေယာကမြဖစ်သတည်း။

ေယာဟန်
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၁၄

ထိ ကယာဖကား၊

လတေယာက်သည်

လများတိ ့အတွ က်

ပျက်စီးေသာ်

သာ၍ေကာင်းသည်ဟ ယဒလ တိ ့ ှ င့် တိ င်ပင်ေြပာဆိ ေသာသေပတည်း။ ၁၅ ှ ိ မန်ေပတ ှ င့်
အြခားေသာတပည့်ေတာ်တေယာက်သည်
တပည့်ေတာ်သည်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း၏

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း၏

အိ မ်ဦး

တံ ခါးနားမှာရပ်ေန၏။

ထိ ေ ကာင့်

ေတာ်သည်ထွက်၍
တံ ခါးေစာင့်မိ န်းမက
မဟတ်ေလာဟ

ေယ ေနာက်ေတာ်သိ့

ထဲ သိ့

အသိ အက မ်းြဖစ်၍၊
ဝင်ေလ၏။

ဆိ လ င်၊

ေယ

သင်သည်

မဟတ်ဘးဟ

ထိ

ှ င့်တကွ

ေပတ မကားြပင်၌

၁၆

ယဇ် ပရာဟိ တ်မင်း ှ င့်အက မ်းဝင်ေသာ

တံ ခါးေစာင့်မိ န်းမအားေြပာ ပီ းမှ
ေပတ အား၊

လိ က် က၏။

တပည့်

ေပတ ကိ သွင်းေလ၏။

၁၇

ထိ သ၏တပည့်တိ ့အဝင်ြဖစ်သည်

ေပတ ြငင်းေလ၏။

၁၈

ထိ ကာလ၌

ချမ်းေသာေ ကာင့် က န်များ ှ င့်မင်းလလင်များတိ ့သည် မီ းခဲ ပံ ကိ ထည့်၍ မီ းလံ လျက်
ေန

က၏။ ေပတ သည်လည်း သတိ ့ ှ င့်တကွ ရပ်၍

ထိ အခါ

ယဇ် ပရာဟိ တ်မင်းသည်

မီ းလံ လျက်ေန၏။

တပည့်ေတာ်တိ့ကိ၎င်း၊

၁၉

ေဒသနာေတာ်ကိ၎င်း

အေ ကာင်း ပ၍ ေယ ကိ ေမးြမန်းစစ်ေ ကာ၏။ ၂၀ ေယ ကလည်း၊ ငါသည်ေလာက၌
ထင် ှ ားစွ ာေဟာေြပာ ပီ ။ ယဒလအေပါင်းတိ ့ စည်းေဝးရာတရား စရပ်၌၎င်း၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌၎င်း၊
အစဥ်မြပတ်ဆံ းမ သဝါဒေပး ပီ ။ မထင် ှ ားဘဲ အလ င်းမေဟာမေြပာ။ ၂၁ အဘယ်ေ ကာင့်ငါ့ကိ
ေမးြမန်းသနည်း၊ ငါသည်
ေမးြမန်းေလာ့။
၂၂

အဘယ်သိ့ ေဟာေြပာသည်ကိ

ငါေြပာေသာစကားကိ

ထိ သိ့မိန့်ေတာ်မလ င်၊

သင်သည်

အနီးအပါး၌ရပ်ေနေသာ

ယဇ် ပရာဟိ တ်

ေယ ကိ ိ က်ေလ၏။

ထိ သတိ ့သည်

မင်းကိ

ကားနာေသာသတိ ့ကိ

သိ က၏ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။
မင်းလလင်တေယာက်က၊

ဤသိ ့ြပန်ေြပာရာသေလာဟဆိ လျက်

၂၃ ေယ ကလည်း၊ ငါ့စကားမမှန်လ င်မမှန်ေ ကာင်းကိ ြပပါ

မှန်လ င်ငါ့ကိအဘယ်ေ ကာင့် ိ က်သနည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၄ အ တ်မင်းသည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ကယာဖထံ သိ ့ ပိ ့ေစခဲ့ ပီ ။
၂၅

ှ ိ မန်ေပတ သည်

ရပ်၍မီ းလံ လျက်ေနသည်တွင်

အချို ့ေသာသတိ ့က၊

သင်သည် သ၏တပည့်တိ ့ အဝင်ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာဟ ေမးလ င်၊ မဟတ်ဘးဟ
ေပတ ြငင်းေလ၏။ ၂၆ ေပတ ခတ်၍ နား ွက်ြပတ်ေသာသ ှ င့်ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာ
ယဇ် ပရာဟိ တ်မင်း၏ က န်တ ေယာက်က၊ သင်သည် ဥယျာဥ်၌ ေယ ှ င့်အတ ှ ိ သည်ကိ
ငါြမင်ခဲ့ ပီ မဟတ်ေလာဟဆိ လ င်၊

၂၇

ေပတ သည်

တဖန်ြငင်းြပန်ေလ၏၊

ထိ ခဏြခင်းတွ င် ကက်တွန်၏။ ၂၈ နံ နက်အချိန်ေရာက်လ င်၊ ေယ ကိ ကယာဖထမှ
အိ မ်ေတာ်ဦးသိ ့ေဆာင်သွား က၏။

ေယာဟန်

ထိ သတိ ့သည်

အာပတ် ှ င့်ကင်းလွ တ်၍
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ပသခါပွဲ ကိ

ခံ ရမည်အေ ကာင်း။

အိ မ်ေတာ်ဦးထဲ သိ့

ထိ ေ ကာင့်

ပိ လတ်မင်းသည်

သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ထွက်၍

တင် ကသနည်းဟ ေမးေသာ်၊

ကိ ယ်တိင်မဝင် က။

၂၉

ဤသ၌အဘယ်အြပစ်ကိ

၃၀ ဤသသည်လဆိ းမဟတ်လ င် အက ်ပ်တိ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်၌မအပ်ပါဟေလ ာက် က၏။ ၃၁ ပိ လတ်မင်းကလည်း၊ သ့ကိယ၍ သင်တိ့
ဓမသတ်အတိ င်းစီ ရင် ကဟဆိ ၏။ ယဒလတိ ့ကလည်း၊ အက ်ပ်သည် အဘယ်သကိ မ
မသတ်ပိင်ပါဟေလ ာက် က၏။

၃၂ ထိ သိ့ေလ ာက်ေသာ်၊

ေယ သည်အဘယ်သိ့

မိ မိေသရမည်အရိ ပ်ကိေပး၍၊ မိ န့်ေတာ်မေသာစကား ေတာ် ြပည့်စံ မည်အေ ကာင်းတည်း။ ၃၃
ပိ လတ်မင်းသည်
ယဒ ှ င်ဘရင်

အိ မ်ေတာ်ဦးထဲ သိ့တဖန်ဝင်၍ေယ ကိ ေခ ပီ းလ င်၊
မှန်

သေလာဟေမး၏။

၃၄

ေယ ကလည်း၊

သင်သည်
မင်း ကီ းသည်

ကိ ယ်အလိ အေလျာက် ဤသိ ့ေမးသေလာ၊ သိ ့မဟတ် သတပါးတိ ့သည် ငါ၏အေ ကာင်းကိ
ေလ ာက် က ပီ ေလာဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၃၅ ပိ လတ်မင်းက၊ ငါသည်ယဒလြဖစ်သေလာ။
သင်၏လမျိုး ျင့်တကွ
သင်သည်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့သည်

အဘယ်သိ့ ပမိ သနည်းဟေမးလ င်၊

ဤေလာက ှ င့်မစပ်ဆိင်။

ငါ၏ ိင်ငံသည်

၃၆

သင့်ကိ ငါ၌အပ် က ပီ ။
ေယ က၊

ဤေလာက ှ င့်

ငါ၏ ိင်ငံသည်

စပ်ဆိင်လ င်၊

ငါသည်

ယဒလတိ ့လက်သိ့မေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါ၏လတိ ့သည် တိ က်လှန် ကလိ မ့ ်မည်။ ယခမကား
ငါ၏ ိင်ငံ သည် ဤေဒသအရပ် ှ င့်မစပ်ဆိင်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၇ ပိ လတ်မင်းကလည်း၊
သိ ့ြဖစ်လ င် သင်သည် ှ င်ဘရင်မှန်သေလာဟေမးေသာ်၊ ေယ က၊ မင်း ကီ း ေမးသည်အတိ င်း
ငါသည် ှ င်ဘရင်မှန်၏။ သမာတရားဘက်၌ သက်ေသခံ ြခင်းငှ ါ ငါသည်ေမွ းဘွ ားြခင်းကိ ခံ၍
ဤေလာကသိ ့ ကလာ ပီ ။

သမာတရား ှ င့်စပ်ဆိင်သမ ေသာသတိ ့သည်

ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကသည်ဟ မိ န့် ေတာ်မ၏။ ၃၈ ပိ လတ်မင်းကလည်း၊ သမာတရားကား
အဘယ်သိ့နည်းဟေမး ပီ းမှ တဖန်ယဒလတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ထွက်၍၊ ဤသ၌အဘယ်အြပစ်ကိမ
ငါမေတွ ့။

၃၉ ပသခါပွဲ ၌ လတေယာက်ကိ သင်တိ့အားငါလတ် မဲ ထံ းစံ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

ယဒ ှ င်ဘရင်ကိ လတ်ေစချင် သေလာဟ ေမးလ င်၊ ၄၀ တဖန်လအေပါင်းတိ ့က၊ ဤသကိ
မလတ်ေစချင်ပါ၊ ဗာရဗကိ လတ်ေစချင်ပါသည်ဟ ေအာ်ဟစ်၍ ေလ ာက်ဆိ က၏။
ထိ ဗာရဗကား လတ်ေစချင်ပါသည်ဟေအာ်ဟစ်၍ေလ ာက်ဆိ က၏။ ထိ ဗရဗကား ထားြပြဖစ်
သတည်း။

၁၉ ထိအခါ

ပိ လတ်မင်းသည်

ေယ ကိ ယ၍ ိ က် ပီ းမှ၊

၂

စစ်သရဲ တိ့သည်

ဆးပင် ှ င့်ရက်ေသာ ဦ းရစ်ကိေခါင်းေတာ်၌တင်၍၊ နီေမာင်းေသာဝတ်လံ ှ င့် ခံ ေစ
ယဒ ှ င်ဘရင်၊

ေယာဟန်

ကိ ယ်ေတာ်သည်

မဂလာ ှ ိ ေစသတည်းဟဆိ ၍

ပီ းလ င်၊ ၃

ိ က်ပတ် က၏။
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ပိ လတ်မင်းကလည်း၊

၄

ဤသ၌

အဘယ်အြပစ်ကိမ

ငါမေတွ ့ေ ကာင်းကိ

သင်တိ့သိေစြခင်းငှ ါ၊ သ့ကိ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ငါထတ်ြပသည်ဟဆိ ၏။
ေယ သည်

ဆးပင်ဦးရစ် ှ င့်

၅ ထိ အခါ

နီးေမာင်းေသာဝတ်လံ တိ ့ကိဝတ်လျက်

အြပင်သိ့ထွက် ကေတာ် မ၏။ ပိ လတ်မင်းကလည်း သ့ကိ ကည့် ကေလာ့ဟိ ဆိ၏။

၆

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့် လလင်များတိ ့က၊ ထိ သကိ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိ က်ထားပါ၊
ိ က်ထားပါ ဟ ဟစ်ေ ကာ် က၏။ ပိ လတ်မင်းကလည်း၊ သင်တိ့သည် သ့ကိယ၍
လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိ က်ထား က။ ငါသည် သ၌အြပစ်ကိ မေတွ ့ဟဆိ လ င်၊ ၇ ယဒလတိ ့က၊
ဤသသည်ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်ေသာေ ကာင့် အက ်ပ်တိ့၌ ှ ိ ေသာ
ဓမသတ်အတိ င်း

ေသထိ က်ပါသည်ဟေလ ာက် က၏။

၈

ထိ စကားကိ ကားလ င်

ပိ လတ်မင်းသည်သာ၍ ေ ကာက်သြဖင့်၊ အိ မ်ေတာ်ဦးထဲ သိ့ ဝင်ြပန်၍၊ ၉ ေယ အား၊
သင်သည်

အဘယ်ကြဖစ်သနည်းဟေမးလ င်၊

တခွ န်းကိ မ ြပန်ေတာ်မမ၊

၁၀

ပိ လတ်မင်းကလည်း၊ ငါ ှ င့်စကားမေြပာသေလာ။ ငါသည် သင့်ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ
ိ က်ထားပိ င် သည်ကိ၎င်း၊ လတ်ပိင်သည်ကိ၎င်း၊ သင်မသိ ေလာဟဆိ ေသာ်၊

၁၁

အထက်အရပ်မှအခွ င့ ်ကိ မရလ င်မင်း ကီ းသည် ငါ့ကိအဘယ်သိ့မ မ ပပိ င်။ ထိ ေ ကာင့်ငါ့ကိ
မင်း ကီ း လက်သိ့ အပ် ှ ံ ေသာသသည်သာ၍ ကီ းေသာအြပစ် ှ ိ သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၁၂

ထိ အခါမှစ၍

ပိ လတ်မင်းသည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိလတ်ြခင်းငှ ါ

ှ ာ ကံ ေလ၏။

ယဒလတိ ့ကလည်း၊ ထိ သကိ လတ်လ င် ကိ ယ်ေတာ်သည် ကဲ သာဘရင်၏အေဆွ မဟတ်ပါ။
ှ င်ဘရင်လပ်ေသာသမည်သည်ကား၊ ကဲ သာ ဘရင်၏ရန်သြဖစ်ပါသည်ဟ ေလ ာက် က၏။
၁၃ ထိ စကားကိ ကားလ င် ပိ လတ်မင်းသည် ေယ ကိ ြပင်သိ့ထတ် ပီ းမှ၊ ေဟ ဗဲ စကားအားြဖင့်

ဂဗသ အမည် ှ ိ ၍ ေကျာက်ခင်းဟေခ ေဝ ေသာအရပ်၌ တရားပလင်ေပ မှာထိ င်ေလ၏။ ၁၄
ထိ ေန့အချိန်ကား၊ ပသခါအဘိ တ်ေန့ တစ်ချက်တီးအချိန်ေလာက် ှ ိ ၏။ ပိ လတ်မင်းကလည်၊
သင်တိ့၏

ှ င်ဘရင်ကိ

ကည့် ကေလာ့ဟ

ယဒလတိ ့အား

ေြပာဆိ လ င်၊

၁၅

ထိ သကိ ထတ်ပါ။ ထတ်ပါ။ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိ က်ထားပါဟ လအများဟစ်ေ ကာ် က၏။
ပိ လတ်မင်းကလည်း၊ သင်တိ့၏ ှ င်ဘရင်ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိ က်ထားရမည်ေလာဟ
ေမးြပန်လ င်၊

ယဇ် ပရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့က၊

အဘယ် ှ င်ဘရင်မ မ ှ ိ ဟ

ြပန်ေြပာ က၏။

အက ်ပ်တိ့၌
၁၆

ကဲ သာဘရင်မှတပါး

ထိ အခါ

ပိ လတ်မင်းသည်

ေယ ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိ က်ထားေစြခင်းငှ ါ ထိ သတိ ့လက်သိ့ အပ် သြဖင့်၊ သတိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိယ၍ထတ်သွား က၏။ ၁၇ ကိ ယ်ေတာ်သည် မိ မိလက်ဝါးကပ်တိင်ကိထမ်းလ က်
ဦ းေခါင်းခွံ အရပ်ဟ၍

ေယာဟန်

တွ င်ေသာအရပ်သိ့

ထွ က်

ေတာ်မ၏။

ထိ အရပ်ကား၊
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ေဟ ဗဲ စကားအားြဖင့်

ေဂါလေဂါသအမည် ှ ိ ၏။

အြခားေသာသ ှ စ်ေယာက် ှ င့်တကွ

၁၈

ထိ အရပ်၌

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ကိ ယ်ေတာ်ကိ
ိ က်ထား က၏။

ထိ သ ှ စ်ေယာက်အလယ်မှာ ေယ သည် ေနရာကျသတည်း။ ၁၉ ပိ လတ်မင်းသည်လည်း
ကမည်းလိ ပ်စာကိ ေရး၍ လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်၌ တပ်ေလ၏။ လိ ပ်စာချက်ဟ မကား၊
ယဒ ှ င်ဘရင်၊ နာဇရက် မိ သ
့ ားေယ ဟ ေရးထားသတည်း။ ၂၀ ေယ ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ
ိ က်ထားေသာအရပ်သည်

မိ ့ ှ င့်နီးသည်ြဖစ်၍၊

ထိ လိပ်စာကိ

ေဟ ဗဲ

ဘာသာ၊

ေဟလသဘာသာ၊ ေရာမဘာသာအားြဖင့် ေရးထားေသာေ ကာင့် ယဒလများတိ ့သည်
ဘတ် က၏။ ၂၁ ထိ ေ ကာင့်ယဒယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့သည် ပိ လတ်မင်းထံ သိ ့ဝင်၍၊
ယဒ ှ င်ဘရင်ဟ

မေရးပါ ှ င့်။

ငါသည်ယဒ ှ င်ဘရင်ြဖစ်သည်ဟ

သဆိ ေ ကာင်းကိ

ေရးေတာ်မပါဟေလ ာက် ကလ င်၊ ၂၂ ပိ လတ်မင်းက၊ ငါေရး ပီ းေသာအရာကိ ငါေရး ပီ ဟ
ြပန်ဆိ၏။ ၂၃ စစ်သရဲ တိ့သည် ေယ ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်၌ ိ က်ထား ပီ းမှ၊ အဝတ်ေတာ်တိ့ကိ
ေလးပိ င်းပိ င်း၍ တေယာက်တပိ င်းစီ ယ ကေလ၏။ အတွ င်းအကျေတာ်ကား၊ မချုပ်ဘဲလျက်
အထက်စွန်းမှသည် ေအာက်စွန်း တိ င်ေအာင် ရက်ေသာအကျြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊

၂၄

ထိ သတိ ့က၊ အကျကိ မဆတ် က ှ င့်။ အဘယ်သယရမည်ကိ စာေရးတံ ချ ကကန်အ့ံ ဟ
အချင်းချင်း

ဆိ က၏။

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊

အချင်းချင်းေဝဖန်၍

သတိ ့သည်

အက ်ပ်အကျကိ

အချက်စကားကိ ြပည့်စံ ေစ၍၊

စာေရးတံ ချ ကပါ၏ဟေသာ

စစ်သရဲ တိ့သည်

လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်နားမှာ

ထိ သိ့ ပ က၏။

မာဂဒလမာရိ တိ့သည်

ရပ်ေန က၏။

မယ်ေတာ် ှ င့်ချစ်ေတာ်မေသာတပည့်ေတာ်သည်
ြမင်

ကည့်ပါဟ၍၎င်း၊
မိ န့်ေတာ်မ၏။

ေတာ်မလ င်၊
၂၇

၂၅

ေယ ၏

မယ်ေတာ် ှ င့်မယ်ေတာ်၏ညီ မြဖစ်ေသာ

ကေလာဖ၏မယား မာရိ ှ င့်

ေယ သည်

အက ်ပ်အဝတ်ကိ

အနားမှာရပ်ေနသည်ကိ

မယ်ေတာ်အား၊

တပည့်ေတာ်အားလည်း၊

ထိ အခါမှစ၍

၂၆ ထိ အခါ

ထိ တပည့်ေတာ်

အချင်းမိ န်းမ၊

သင်၏သားကိ

သင်၏အမိ ကိ ကည့်ပါဟ၍၎င်း
သည်

မယ်ေတာ်ကိမိမိအိမ်၌

သိ မ်းထား၏။ ၂၈ ထိ ေနာက်မှ ကျမ်းစာြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ အမ ှ ိ သမ ကန်စင် ပီ းသည်ကိ
သိ ေတာ်မလ င်၊ ေရငတ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၉ ထိ အရပ်၌ပံ းရည် ှ င့်ြပည့်ေသာ

အိ းတလံ း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ထိ သတိ ့သည် ေရမိ တေထွ းကိ ပံ ရည် ှ င့် ြပည့် ေစ ပီ းလ င်၊
ဟဿပ်ပင် အကိ င်းဖျား၌တပ်၍ ခံ တွ င်းေတာ်သိ့ကပ်ထား က၏။

၃၀ ေယ သည်

ပံ ရည်ကိခံ ပီ းမှ၊ အမ ပီ း ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မလျက်၊ ေခါင်းေတာ်ကိ ငိ က်ဆိက် တ်၍ အသက်
ေတာ်ကိ စွ န့်ေတာ်မ၏။

ေယာဟန်

၃၁ ထိ ေန့သည်

အဘိ တ်ေန့ြဖစ်၍၊ နက်ြဖန်ေန့လည်း
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ကီ းြမတ်ေသာဥပသ်ေန့ြဖစ်သည်ကိ ယဒလတိ ့သည် ေထာက်၍၊ အေလာင်းေကာင်တိ့ကိ
ဥပသ်ေန့၌ လက်ဝါးကပ်တိင်ေပ မှာ မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ ပိ လတ်မင်းထံ သိ ့ဝင် ပီ းလ င်၊ ေြခကိ ချိုး၍
ထိ အေလာင်းေကာင်တိ့ကိ
၃၂

ယသွ ားရမည်အေ ကာင်း

ထိ အခါစစ်သရဲ တိ့သည်

အခွ င့ ်ေတာင်း က၏။

သွ ား၍ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်အတ

ိ က်ထားေသာသ ှ စ် ေယာက်တိ့၏ ေြခကိ ချိုးေလ၏။
အသက်မ ှ ိ ေ ကာင်းကိ
နံ ေဖးေတာ်ကိ

ြမင်လ င်ေြခကိ

လှ ံ ှ င့်ထိ းေဖာက်၍

မချိုးဘဲ ၊

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

၃၃ ေယ ထံ သိ ့ေရာက်၍
၃၄

စစ်သရဲ တေယာက်သည်

ေသွ း ှ င့်ေရသည်ချက်ြခင်းထွ က်လာ၏။

၃၅

ထိ အေ ကာင်းအရာကိ ြမင်ေသာသသည် သက်ေသခံ ၏။ သ၏သက်ေသခံ ချက်သည်လည်း
မှန်ေပ၏။

သင်တိ့သည်ယံ ကည်မည်အေ ကာင်း၊

သသိ ၏။

ထိ အေ ကာင်းအရာကား၊

၃၆

ကျမ်းစာလာချက်ြပည့်စံ မည်အေ ကာင်းတည်း။
ထိ သတိ ့သည် မိ မိတိ့ ထိ းေဖာက်ေသာသကိ
ထိ ေနာက်မှ

သေြပာေသာစကားမှန်သည်ကိ

၃၇

သ၏အ ိ းကိ

မချိုးရဟ

တဖန်ကျမ်းစာလာသည်ကား၊

ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ လာ၏။

အရိ မသဲ မိ သ
့ ားေယာသပ်သည်

၃၈

ယဒလတိ ့ကိေ ကာက်၍

မထင်မ ှ ားတပည့်ေတာ်ြဖစ် သည် ှ င့်၊ ပိ လတ်မင်းထံ သိ ့ဝင်၍ ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိ
ယသွ ားမည်အေ ကာင်းအခွ င့ ်ေတာင်း၏။ ပိ လတ်မင်းအခွ င့ ်ေပးလ င်၊ ထိ သသည်သွား၍
ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိ ယေလ၏။ ၃၉ အထက်ကညဥ့်အခါ ေယ ထံ သိ ့လာေသာ
နိေကာဒင်သည်လည်း၊

အခွ က်သံ းဆယ်မ ေလာက်အချိန်

အေကျာ်ကိ ေရာေ ှ ာေသာ နံ သ
့ ာေပျာင်းကိ ေဆာင်လျက်လာ၏။

ှ ိ ေသာမရန် ှ င့်
၄၀ ထိ သတိ ့သည်

ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိယ၍၊ ယဒလတိ ့၏ သ ဂဟ်ြခင်း ှ င့်ဆိ င်ေသာြပင်ဆင်ြခင်း
ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း နံ သ
့ ာမျိုး ှ င့်တကွ ပိ တ်ပဆိ းြဖင့် အေလာင်းေတာ်ကိ ပတ်ရစ် က၏။ ၄၁
လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိ က်ထားေသာအရပ်တွင်ဥယျာဥ် ှ ိ ၏။ ထိ ဥယျာဥ်တွင် တေယာက်ကိမ
မသ ဂဟ် ဘးေသာ သချုင်းတွ င်းသစ် ှ ိ ၏။ ၄၂ ယဒလတိ ့၏ အဘိ တ်ေန့ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊
အနီးအပါးတွ င် ှ ိ ေသာ ထိ သချုင်းအတွ င်း၌ အေလာင်း ေတာ်ကိထား က၏။

၂၀ ခနစ်ရက်တွင် ပဌမေန့ရက်၊ မိဃ်းမလင်းမှီ ေစာေစာအချိန်၌ မာဂဒလမာရိသည်
သချုင်းေတာ်သိ့ သွ ား၍ တွ င်းဝ၌ပိ တ်ေသာ ေကျာက်သည် ေ လျက်
့
ှ ိ သည်ကိြမင်လ င်၊ ၂
ှ ိ မန်ေပတ ှ င့်
သချုင်းေတာ်မှ
မသိ ဟေြပာဆိ ၏။

ေယ ချစ်ေတာ်မေသာ

သခင်ကိယသွ ား က ပီ ။
၃ ထိ အခါေပတ

သချုင်းေတာ်သိ့သွား က၏။

ေယာဟန်

အြခားတပည့်ေတာ်ဆီသိ့

၄

ေြပးသွ ား၍၊

အဘယ်မှာထား ကသည်ကိ

ှ င့် အြခားေသာ တပည့်ေတာ်သည်ထွက်၍

ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

အတေြပးသည်တွင်
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အြခားေသာတပည့်ေတာ်သည် ေပတ ကိ လွန်၍ သချုင်းေတာ်သိ့ အရင်ေရာက်သည် ှ ိ ေသာ်၊
ငံ ့၍ ကည့်သြဖင့်၊
၆

ပိ တ်ပဆိ းရစ်သည်ကိြမင်လ င်၊

၅

ှ ိ မန်ေပ သည်ေနာက်သိ့လိက်၍

ေရာက်ေသာအခါ

မဝင်ဘဲေန၏။
တွ င်းထဲ သိ့ဝင်လ င်၊

ပိ တ်ပဆိ း ှ ိ ရစ်သည်ကိ၎င်း၊ ၇ ေခါင်းေတာ်၌ ှ ိ ေသာပဝါသည် ပိ တ်ပဆိ း ှ င့်အတမ ှ ိ ဘဲ
တြခားစီ လိပ်လျက် ှ ိ သည်ကိ၎င်း

ြမင်ေလ၏။

ထိ အခါသချုင်းေတာ်သိ့

၈

အရင်ေရာက်ေသာအြခားတပည့်ေတာ်သည် ဝင်၍ြမင်သြဖင့် ယံ ေလ၏။ ၉ ကိ ယ်ေတာ်သည်
ေသြခင်းမှထေြမာက်ရမည်ဟေသာ ကျမ်းစကားကိ တပည့်ေတာ်တိ့သည် နားမလည်
ကေသး။

၁၀

ြပန်သွား က၏။
ငိ ေ ကးစဥ်

ေနာက်မှထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်
၁၁

မာရိ သည်

သချုင်းေတာ်အနားမှာ

ငံ ၍တွ င်းထဲ သိ့ ကည့်လ င်၊

ြဖူေသာအဝတ်ကိဝတ်ဆင်လျက်၊

မိ မိတိ့အေပါင်းအသင်း ှ ိ ရာသိ ့

၁၂

ငိ ေ ကးလျက်ရပ်ေန၏။

ေကာင်းကင်တမန် ှ စ်ပါးတိ ့သည်

ေယ ၏အေလာင်းေတာ်

ေလျာင်း

ရာအရပ်၊

ေခါင်းရင်း၌တပါး၊ ေြခရင်း၌တပါး ထိ င် ကသည်ကိြမင်ေလ၏။ ၁၃ ထိ သတိ ့က၊ အချင်းမိ န်းမ၊
အဘယ်ေ ကာင့်

ငိ ေ ကးသနည်းဟေမးလ င်၊

က န်မ၏သခင်ကိ

ယသွ ား

က ပီ ။

အဘယ်မှာထား ကသည်ကိ မသိ ပါဟေြပာဆိ ၏။ ၁၄ ထိ သိ့ဆိ ပီ းမှ ေနာက်သိ့လှည့်လ င်၊
ေယ ရပ်လျက်ေနေတာ်မသည်ကိ ြမင်ေသာ်လည်း ေယ ြဖစ် ေတာ်မသည်ကိမသိ ။ ၁၅
ေယ ကလည်း၊

အချင်းမိ န်းမ၊

အဘယ်ေ ကာင့်ငိ ေ ကးသနည်း။

အဘယ်သကိ

ှ ာသနည်းဟ ေမးေတာ် မ၏။ မာရိ က၊ သင်သည်သက
့ ိ ေဆာင်သွားသည်မှန်လ င်
အဘယ်မှာထားသည်ကိ က န်မအားေြပာပါ။ က န်မ ယသွ ားပါမည်အ ှ င်ဟ၊ ထိ သကိ
ဥယျာဥ်ေစာင့်ြဖစ်သည်ဟ ထင်မှတ်လျက်ဆိ၏။ ၁၆ ေယ ကလည်း၊ မာရိ ဟေခ ေတာ်မလ င်၊
မာရိ သည်လှည့်၍

ရဗုနိဟ

ထးေလ၏။

ရဗုနိအနက်ကား၊

အ ှ င်ဘရားဟ

ဆိ လိသတည်း။ ၁၇ ေယ ကလည်း၊ ငါ့ကိမဘက် ှ င့်ဦ း။ ငါသည် ငါ့ခမည်းေတာ်ထံသိ ့
မတက်ရေသး။

ငါ့ညီတိ့ ှ ိ ရာသိ ့

သွ ားေလာ့။

ငါ၏ခမည်းေတာ်တည်းဟေသာ

သင်တိ့၏ခမည်းေတာ်၊ ငါ၏ဘရားသခင်တည်းဟေသာ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့
ငါတက်ရမည်အေ ကာင်းအရာကိ ကားေြပာေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊
မာဂဒလမာရိ သည်

သွ ား၍မိ မိသည်

၁၈

သခင်ကိေတွ ့ြမင်သည်ကိ၎င်း၊

ထိ သိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ တပည့်ေတာ်တိ့အား ကားေြပာေလ၏။ ၁၉ ခနစ်ရက်တွင်
ပဌမေန့ရက်ြဖစ်ေသာ ထိ ေန့၌ ညအချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ ယဒလတိ ့ကိေ ကာက်၍
တံ ခါးများကိ ပိတ်ထားလျက်၊

တပည့်ေတာ်တိ့သည်

စည်းေဝး ကေသာအရပ်သိ့

ေယ သည် ကလာ၍ အလယ်မှာ ရပ်ေတာ်မလျက်၊ သင်တိ့၌ ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ ေစတည်းဟ

ေယာဟန်
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မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၀ ထိ သိ့မိန့်ေတာ်မ ပီ းမှ

လက်ေတာ် ှ င့်နံ ေဖးေတာ်ကိြပေတာ်မ၏။

တပည့်ေတာ်တိ့သည် သခင်ကိြမင်လ င် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၁ တဖန်ေယ က၊
သင်တိ့၌ ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ ေစသတည်း။ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မသည်
နည်းတ၊ သင်တိ့ကိ ငါေစလတ်သည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊ ၂၂ ထိ သတိ ့အေပ ၌ မတ်လျက်၊
သင်တိ့သည် သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ ခံ ကေလာ့။
သင်တိ့လတ်လ င်၊

ထိ သသည်

၂၃ အ ကင်သ၏အြပစ်ကိ

အြပစ်လတ်လျက် ှ ိ ၏။

အ ကင်သ၏အြပစ်ကိ

သင်တိ့တည်ေစလ င်၊ ထိ သသည် အြပစ်တည်လျက် ှ ိ ၏ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ထိ သိ့
ေယ သည် ကလာေတာ်မေသာအခါ တမန်ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်၊ ဒိ ဒမဟအမည် ှ ိ ေသာ
ေသာမသည်ထိတပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတမ ှ ိ ။ ၂၅ ထိ သတိ ့ကလည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည်သခင်ကိ
ြမင်ရ က ပီ ဟ ေသာမအားေြပာဆိ ကလ င်၊ ေသာမက၊ လက်ေတာ်၌သံ ိ က်ရာချက်ကိမြမင်၊
သံ ိ က်ရာချက်ကိ လက် ိ း ှ င့်မတိ ့မစမ်း၊ နံ ေဖးေတာ်ကိလည်း လက် ှ င့် မစမ်းမသပ်ရလ င်
အက ်ပ်မယံ ဟဆိ ၏။ ၂၆ ထိ ေနာက် ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ တပည့်ေတာ်တိ့သည်
တဖန်အထဲ မှာ ှ ိ က၍

ေသာမလည်းပါ၏။

တံ ခါးများကိ

ပိ တ်ထားစဥ်အခါ၊

ေယ သည် ကလာ၍ အလယ်မှာရပ်ေတာ်မလ က်၊ သင်တိ့၌ ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ ေစ သတည်းဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ထိ အခါ ေသာမအား၊ သင်၏လက် ိ းကိ ဆန့်၍ ငါ့လက်ကိ ကည့်ေလာ့။
သင်၏လက်ကိဆန့်၍ ငါ့ နံ ေဖးကိ စမ်းသပ်ေလာ့။ ယံ မှားြခင်းမ ှ ိ ှ င့်။ ယံ ေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ေသာမကလည်း၊ အက ်ပ်၏အ ှ င်၊ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ပါတကားဟ
ြပန်၍ေလ ာက်၏။ ၂၉ ေယ ကလည်း၊ သင်သည်ငါ့ကိြမင်ေသာေ ကာင့် ယံ ြခင်း ှ ိ ၏။
ငါ့ကိမြမင်ဘဲယံ ေသာသတိ ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ဤကျမ်းစာ၌
ေရး၍မထားေသာအြခားနိမိတ်လကဏာအများတိ ့ကိလည်း ေယ သည်တပည့်ေတာ်တိ့
မျက်ေမှာက်၌ြပေတာ်မ၏။

ေယ သည်

၃၁

ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ

ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ

သင်တိ့သည်

ယံ

မည်အေ ကာင်း၊

ထိ သိ့ယံ ၍နာမေတာ်အားြဖင့် အသက်ကိရမည်အေ ကာင်း၊ ဤမ ေလာက် ေရးထားလျက်
ှ ိ သတည်း။

၂၁ တဖန်ေယ သည် တိေဗရိအိင်နားမှာ တပည့်ေတာ်တိ့အား ကိယ်ကိြပေတာ်မ၏။
ြပေတာ်မသည် အေ ကာင်းအရာဟမကား၊
ေသာမ၊

ဂါလိ လဲြပည်

ကာန မိ သ
့ ား

၂

ှ ိ မန်ေပတ ှ င့်ဒိ ဒမဟအမည် ှ ိ ေသာ

နာသေနလ၊

ေဇေဗဒဲ၏

သား ှ စ်ေယာက်၊

အြခားေသာတပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် အတ ှ ိ က၏။ ၃ ှ ိ မန်ေပတ က၊ က ်ပ်သည်
ငါးဘမ်းသွ ားမည်ဟဆိ လ င်၊

ေယာဟန်

ထိ သတိ ့က၊

အက ်ပ်တိ့လည်းလိ က်မည်ဟ
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ေြပာဆိ သည် ှ င့်ထွ က်သွား က၏။

ချက်ြခင်းေလှထဲ သိ့ဝင်၍

ထိ ညဥ့်တွ င်

တေကာင်ကိမ မရ က။ ၄ နံ နက်ေရာက်ေသာအခါ ေယ သည်ကမ်းနားမှာရပ်ေတာ်မ၏။
သိ ့ရာတွ င် ေယ ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ တပည့်ေတာ်တိ့သည် မသိ က။ ၅ ေယ ကလည်း၊
ချစ်သားတိ ့၊ စားစရာတစံ တခ ှ ိ သေလာဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ မ ှ ိ ပါဟြပန်ေြပာ က၏။ ၆
တဖန်ေယ က၊ ေလှလက်ျားဘက်၌ ပိ က်ကွန်ကိပစ်ချေလာ့။ ထိ သိ့ ပလ င် ရလိ မ့ ်မည်ဟ
မိ န့်ေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ ထိ သတိ ့သည် ပစ်ချ၍များစွ ာေသာငါးတိ ့ကိ အပ်မိေသာေ ကာင့်၊
ပိ က်ကွန်ကိဆွဲ၍မရ ိင်။

ထိ အခါ

၇

ေယ ချစ်ေတာ်မေသာတပည့်ေတာ်က၊

ငါတိ ့သခင်ေပတည်းဟ ေပတ အားေြပာဆိ ၏။ သခင်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ှ ိ မန်ေပတ သည်
ကားလ င်၊ အဝတ်ကိ မ ခံ ဘဲ ှ ိ လျက် အေပ အကျကိ သာ ဝတ်စည်း၍ အိ င်ထဲသိ့ ဆင်းေလ၏။
၈ အြခားေသာ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ကမ်း ှ င့်မနီးမေဝး အလံ ငါးဆယ်ေလာက်ကွာသည်ြဖစ်၍၊

ငါးများ ှ င့်ပိ က်ကွန်ကိ ဆွဲ ငင်လျက်ေလှစီ း၍ လာ က၏။ ၉ ကန်းေပ သိ ့ေရာက်ေသာအခါ
မီ းခဲ ပံ ကိ ၎င်း၊ ကင်ထားေသာငါးကိ ၎င်း၊ မန့်ကိ၎င်းေတွ ့ြမင် က၏။ ၁၀ ေယ ကလည်း၊
ယခရေသာငါးအချို ့ကိ ယခဲ့ ကဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ှ ိ မန်ေပတ သည် ေလှေပ သိ ့တက်၍၊
ငါး ကီ းတရာငါးဆယ်သံ းေကာင် ှ င့်

ြပည့်လျက် ှ ိ ေသာ ပိ က်

ကွ န်ကိ ကန်းေပ သိ ့

ဆွဲ တင်ေလ၏။ ထိ မ ေလာက် များေသာ်လည်း ပိ က်ကွန်သည် မစတ်မြပတ် ှ ိ ၏။ ၁၂
ေယ ကည်း၊ လာ၍နံ နက်စာကိ စား ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ သခင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ
တပည့်

ေတာ်တိ့သည်

သိ ကေသာေ ကာင့်

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အဘယ်နည်းဟ၍

တစံ တေယာက်မ မေမးမေလ ာက်ဝ့ံ က။ ၁၃ ေယ သည် လာ၍မန့် ှ င့်ငါးကိ ယ ပီ းလ င်
သတိ ့အား

ေပးေတာ်မ၏။

၁၄

ထိ ြပေတာ်မြခင်းကား၊

ေယ သည်ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ေတာ်မသည်ေနာက်၊ တပည့်ေတာ်တိ့အား ကိ ယ်ကိ သံ း ကိ မ်ေြမာက်ေသာ
ြပေတာ်မြခင်းြဖစ်သတည်း။ ၁၅ နံ နက်စာကိ စား ကသည်ေနာက်၊ ေယ က၊ ေယာန၏သား
ှ ိ မန်၊

ဤသတိ ့သည်

ငါ့ကိ

ှ ိ မန်ေပတ အားေမးေတာ်မလ င်၊
ချစ်သည်ကိ

ချစ်သည်ထက်

သင်သည်သာ၍ချစ်သေလာဟ

ဟတ်ပါ၏သခင်။

ကိ ယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏ဟ

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ေလ ာက်ေသာ်၊

အက ်ပ်

ငါ၏သိ းသငယ်တိ့ကိ

ေက းေမွ းေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ တဖန်ေယ က၊ ေယာန၏သား ှ ိ မန်၊ သင်သည်
ငါ့ကိချစ်သေလာဟ ဒတိ ယအ ကိ မ်ေမးေတာ်မလ င်၊ ဟတ်ပါ၏သခင်။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ
အက ်ပ်ချစ်သည်ကိ ကိ ယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏ဟေလ ာက်ေသာ်၊ ငါ၏ သိ း တိ ့ကိ
ထိ န်းေလာ့ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

၁၇ ေယ ကလည်း၊

ေယာန၏သား ှ ိ မန်၊ သင်သည်

ငါ့ကိချစ်သေလာဟ တတိ ယအ ကိ မ်ေမးေတာ်မလ င်၊ သင်သည်ငါ့ကိချစ်သေလာဟ
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သံ း ကိ မ်ေြမာက်ေအာင်
သခင်၊

ေမးေတာ်မေသာေ ကာင့်

ေပတ သည်စိတ်နာသြဖင့်၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိသိေတာ်မ၏။

အက ်ပ်ချစ်သည်ကိ

ကိ ယ်ေတာ်

ငါ၏သိ းတိ ့ကိ ေက းေမွ းေလာ့။

သိ ေတာ်မ၏ဟ

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ေလ ာက်ေသာ်၊

ေယ က၊

၁၈ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ဥင်သည်ပျိုေသာ

အသက် ှ ိ စဥ်ကိယ်ကိကိယ်ပတ်စည်း၍ အလိ ှ ိ ရာ အရပ်ရပ်သိ့ သွ ားလာတတ်၏။ သင်သည်
အိ ေသာအခါ

လက် ှ စ်ဘက်ကိဆန့် ပီ းလ င်၊

သတပါးသည်

သင့်ကိ

ပတ်စည်း၍

သင်အလိ မ ှ ိ ရာအရပ်သိ့ ယသွ ားလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ တိ သိ့မိန့်ေတာ်မေသာ်၊
အဘယ်သိ့ေသာေသြခင်းအားြဖင့်

ေပတ သည်

ဘရားသခင်၏ဘန်းေတာ်ကိ

ထင် ှ ားေစမည်အရိ ပ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ထိ သိ့ မိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ဟ
ေပတ အား မိ န့်ေတာ်ြပန်၏။ ၂၀ ေယ ချစ်ေတာ်မ၍ အထက်က ညစာစားေသာအခါ၌
ရင်ေတာ်ကိမှီ၍ေလျာင်းလျက်၊ သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ အပ် ှ ံ ေသာသကားအဘယ်သနည်းဟ
ေမးေသာတပည့်ေတာ်သည်လည်း

ေနာက်ေတာ်သိ့

လိ က်

သည်ကိ

ေပတ သည်လှည့်၍ြမင်လ င်၊ ၂၁ သခင်၊ ဤသ၌ အဘယ်သိ့ြဖစ်ပါလိ မ့ ်မည်နည်းဟ
ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ ၂၂ ေယ က၊ ငါ ကလာသည်ကာလတိ င်ေအာင် ထိ သကိ ေနေစြခင်းငှ ါ
ငါအလိ ှ ိ လ င် သင်သည် အဘယ် သိ ့ဆိင်သနည်း။ သင်မကား ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိ စကားေတာ်ကိေထာက်လ င်၊ ညီ အစ်ကိတိ့က၊ ထိ တပည့်ေတာ်သည်
မေသရဟအ ှ ံ ့အြပား

ေြပာဆိ

က၏။

သိ ့ေသာ်လည်း

ထိ သသည်မေသရဟ

ေယ မိ န့်ေတာ်မသည်မဟတ်။ ငါ ကလာသည် ကာလတိ င်ေအာင် ထိ သကိ ေနေစြခင်းငှ ါ
ငါအလိ ှ ိ လ င်သင်သည်

အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်းဟ

မိ န့်ေတာ်မသတည်း။

၂၄

ထိ တပည့်ေတာ်ကား၊ ဤအေ ကာင်းအရာတိ ့ကိ သက်ေသခံ ၍ ေရးထားေသာသြဖစ်၏။
၂၅

သ၏သက်ေသခံ ချက်မှန်သည်ကိ

ငါတိ ့သိ က၏။

ေယ ပေတာ်မေသာ

အြခားအမအရာအများ ှ ိ ေသး၏။ ထိ အမအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ အသီ းအြခားေရးထားလ င်၊
ေြမ ကီ းမဆံ့ ိင်ေအာင် ကျမ်းစာများြပားလိ မ့ ်မည် ဟ ထင်မှတ်ြခင်း ှ ိ ၏။
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တမန်ေတာ်ဝတု

၁ အိေသာ်ဖိလ၊

ေယ သည်

ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

မှာထား

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ
ပီ းမှ၊

တမန်ေတာ်တိ့ကိ

အထက်သိ့ေဆာင်ယြခင်းကိ

၂

ခံ ေတာ်မသမ တိ ့ကိထတ်ေဘာ်၍၊ အထက်ကျမ်းစာကိ ငါစီ ရင်ေရး ထားပါ ပီ ။
အေသခံ ေတာ်မ ပီ းလ င်၊
ဘရားသခင်၏

တမန်ေတာ်တိ့အား

၃

အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံ းကိ ယ်ကိြပ၍

ိင်ငံေတာ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာအရာတိ ့ကိ

မိ န့် မက်ေတာ်မလျက်၊

မိ မိအသက် ှ င်သည်အေ ကာင်းကိ ခိ င်ခ့ံ ေသာ သက်ေသအများအားြဖင့် ြပေတာ်မ၏။ ၄
ထိ တမန်ေတာ်တိ့ကိ
ခမည်းေတာ်၏

စေဝးေစေတာ်မ ပီ းလ င်၊

ဂတိ

ငါေဟာေြပာသြဖင့်

ေယ ှ လင် မိ မ
့ ှ မထွ က်မသွ ားဘဲ

ကိ င့ံ ေနမည်အေ ကာင်း

မှာေတာ်မ၍၊

သင်တိ့သည် ကားသိ ရ က ပီ ။

ထိ ဂတိ ေတာ်ကိ

ဂတိ ေတာ်အချက်ဟမကား၊

၅

ေယာဟန်သည်ေရ၌ဗတိ ဇံကိ ေပး၏။ သင်တိ့သည် မ ကာမြမင့်မှီ သန့် ှ င်း ေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်၌
ဗတိ ဇံကိ ခံရ ကလိ မ့ ်မည်ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။
သခင်ဘရား၊

ထိ တမန်ေတာ်တိ့သည်လည်းစေဝး၍၊

၆

ယခအခါကိ ယ်ေတာ်သည်

ဣသေရလ

အမျိုးသား

တိ ့အား

ိင်ငံကိ ြပန်ေပးေတာ်မမည်ေလာဟ ေမးေလ ာက် ကလ င်၊ ၇ သခင်ဘရားက၊ ခမည်းေတာ်၏
တန်ခိးအားြဖင့်စီ ရင်ေတာ်မေသာအချိန်ကာလကိ သိ ရေသာအခွ င့ ် သည် သင်တိ့၌မ ှ ိ ။ ၈
ထိ သိ့မ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့အေပ သိ ့ သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ဆင်းသက်ေသာအခါ
သင်တိ့သည်

တန်ခိးကိ ခံရ၍

ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စေသာ

ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင် ငါ၏သက်ေသြဖစ် က

ယဒြပည်၊

ှ မာရ်ြပည်၊

လိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၉

တမန်ေတာ်တိ့သည် ကည့် လျက်ေန ကစဥ်၊ သခင်ဘရားသည် အထက်သိ့ေဆာင်ယြခင်းကိ
ခံ ေတာ် မ၍၊ မိ ဃ်းတိ မ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိမျက်ကွယ်ေအာင် ခံ ယေလ၏။

၁၀

ထိ သိ့ ကေတာ်မသည်ကိ တမန်ေတာ်တိ့သည် ေကာင်းကင်သိ့ ေစ့ေစ့ ကည့်ေမ ာ်လျက်
ေန ကစဥ်တွင်၊

လ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

ြဖူစင်ေသာအဝတ်ကိ

ဝတ်ဆင်လျက်

တမန်ေတာ်တိ့အနားမှာေပ လာ၍၊ ၁၁ အိ ဂါလိ လဲလတိ ့၊ အဘယ်ေ ကာင့်ေကာင်းကင်သိ့
ကည့်ေမ ာ်လျက်ေန ကသနည်း။
ခံ ေတာ်မေသာထိ ေယ သည်
ေတာ်မသည်နည်းတ

သင်တိ့ ှ င့်ခွ ါ၍

ေကာင်းကင်သိ့ေဆာင်ယြခင်းကိ

သင်တိ့မျက်ေမှာက်၌

တဖန် ကလာေတာ်မလတံ့

ေကာင်းကင်သိ့

ဟေြပာဆိ ၏။

၁၂

ကသွ ား
ထိ အခါ

ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့်ဥပသ်ေန့တေန့ခရီ းသာကွ ာ၍ သံ လွ င်အမည် ှ ိ ေသာေတာင်မှ ေယ ှ လင်
မိ သ
့ ိ ့ တမန်ေတာ်တိ့သည် ြပန် က၏။

၁၃ ေရာက် ကလ င်၊ ေပတ ၊ ယာကပ်၊

ေယာဟန်၊ အေြ ၊ ဖိ လိပု၊ ေသာမ၊ ဗာေသာလမဲ ၊ မဿဲ ၊ အာလဖဲ ၏သားယာကပ်၊
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ှ ိ မန်ေဇလတ်၊ ယာကပ်ညီ ယဒတိ ့သည် တည်းေနရာအိ မ်အထက်ခန်းသိ ့တက် က၏။
၁၄

ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်

မိ န်းမတိ ့ ှ င့်၎င်း၊

ေယ ၏မယ်ေတာ်မာရိ မှစ၍

ညီ ေတာ်တိ့ ှ င့်၎င်း၊

ဆေတာင်းပဌနာ ပလျက်

တညီ

ေန က၏။

တ ွ တ်တည်း ကိ းစား၍
ထိ အခါအေရအတွ က်အားြဖင့်

၁၅

တရာ ှ စ်ဆယ်ေသာတပည့်ေတာ်တိ့၏အလယ်၌ ေပတ သည်ထ၍၊ ၁၆ ညီ အစ်ကိတိ့၊
ေယ ကိ ဘမ်းဆီ းေသာသတိ ့အား လမ်းြပေသာယဒ ှ ကာ တ်ကိ ရည်မှတ်၍ သန့် ှ င်း
ေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်ဒါဝိ ဒ်မင်း၏ တ်ြဖင့်
ကျမ်းစာချက်အတိ င်း

မြပည့်စံ ဘဲ

ေရတွ က်ဝင်ြခင်းသိ ့ေရာက်၍

ဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မ ှ င့်ေသာ

မေနရ။

ထိ သသည်

၁၇

ဓမဆရာ၏အရာကိ ခံရ ပီ ။

၁၈

ငါတိ ့ ှ င့်
ထိ သသည်

မတရားေသာအမအတွ က်ြဖင့်ရေသာအခ ှ င့် ေြမတကွ က်ကိဝယ် ပီ းမှ၊ ေမှာက်လျက်ကျ လဲ ၍
ဝမ်းကွဲ သြဖင့် အအများေပါက်ေလ ပီ ။ ၁၉ ထိ အေ ကာင်းအရာကိ ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ
သအေပါင်းတိ ့သည်သိ၍ မိ မိတိ့ဘာသာအားြဖင့် ထိ ေြမကိ အေကလဒဟေခ တွ င် က၏။
အနက်ကားေသွ းေြမဟ

ဆိ လိသတည်း။

သ၏ေနရာအရပ်သည်

လဆိ တ်ညံရာအရပ်ြဖစ်ပါေစ။

သ၏အရာကိ လည်းအြခားသရပါေစဟ
ေဟာဟန်သည်

ဗတိ ဇံကိ

ေပးသည်ကာလမှစ၍၊

ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ

ေနေသာသ

ေရးမှတ်သတည်း။

ငါတိ ့ ှ င့်ခွ ါ၍အထက်သိ့ေဆာင်ယြခင်းကိ
တပည့်

ဆာလံ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊

၂၀

၂၁

မ ှ ိ ပါေစ ှ င့်။
ထိ ေ ကာင့်

သခင်ေယ သည်

၂၂

ခံ ေတာ်မသည့်ေန့ရက်တိင်ေအာင်၊
ထွ က်ဝင်သွားလာေတာ်မေသာကာလပတ်လံ း

ငါတိ ့ ှ င့်ေပါင်းေဘာ်၍ေနေသာသတစံ တ ေယာက်သည်၊ ထိ သခင်ထေြမာက်ေတာ်မသည်
အေ ကာင်းကိ ေဟာေြပာ၍ ငါတိ ့ ှ င့်အတသက်ေသခံ ြဖစ် ရမည် ဟ ေပတ ေြပာဆိ ၏။ ၂၃
ဗာ ှ ဗဟ ေခ ေဝ ၍ ယတုအမည်သစ်ကိရေသာ ေယာသပ် ှ င့်မဿိ ကိခန့်ထား၍၊ ၂၄
ဤသိ ့ဆေတာင်း က၏။ ၂၅ လအေပါင်းတိ ့၏ စိ တ် ှ လံ းကိ သိေတာ်မေသာသခင်ဘရား၊
ယဒ ှ ကာ တ်သည်

မိ မိေနရာအရပ်သိ့

သွ ားအံ့ ေသာငှ ါ

တမန်ေတာ်၏အရာမှေ ွေလျာ
့
့ ေဖာက်ြပန်သည်ြဖစ်၍၊

ဓမဆရာ၏အရာ၊

ထိ အရာကိ ခံေစ

ြခင်းငှ ါ

ဤသ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင် ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာသကိ ြပ န်ေတာ်မပါဟ ဆေတာင်း ပီ းမှ၊
၂၆ စာေရးတံ ချ ကသြဖင့် မဿိ သည်စာေရးတံ ကိ ရ၍၊ တကျိပ်တပါးေသာတမန်ေတာ်တိ့ ှ င့်

ေရတွ က်ဝင် ြခင်းသိ ့ေရာက်ေလ၏။

၂ ပင်ေတကေတပွဲေန့ေရာက်ေသာအခါ
တညီ တ ွ တ်တည်းစည်းေဝး၍ေန က၏

တမန်ေတာ်ဝတု

ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်
၂

ထိ အခါ

1768

ေလြပင်းမန်တိင်းကဲ့ သိ ့ေသာအသံ သည်တခဏြခင်းတွ င်
ထိ သတိ ့

ေန

ထိ င်ေသာအိ မ်ကိြဖည့်ေလ၏။

ေကာင်းကင်မှလာ၍၊
ထိ ခဏြခင်းတွ င်ကွဲြပားေသာ

၃

လ ာတိ ့သည်မီးလ ာကဲ့ သိ ့ထင် ှ ား၍၊ ထိ သအသီ းသီ းတိ ့အေပ ၌ တည် ေန က၏။

၄

ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်လည်းသန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်ြပည့်၍၊
ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်ေဟာေြပာေသာ

အခွ င့ ်ကိ

ေပးေတာ်မသည်အတိ င်း

အမျိုးမျိုးေသာဘာသာစကားအားြဖင့်ေဟာေြပာ က၏။

ထိ ကာလအခါ၊

၅

ေကာင်းကင်ေအာက်တွင် ှ ိ ေလသမ ေသာလမျိုးထဲ ကဘရားကိ ိ ေသေသာ
သည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌

တည်းေန ကသတည်း။

၆

ယဒလတိ ့

ထိ အသံ ကိ ကားရသာအခါ၊

လများတိ ့သည်စေဝးလာ ကလ င်၊ အသီ းသီ းအြခားြခားေသာ မိ မိတိ့ ဘာသာစကားြဖင့်
တမန်ေတာ်တိ့ေဟာေြပာသည်ကိ ကားရ၍
၇

ထိ လအေပါင်းတိ ့သည်

မိ င်ေတွ လျက် ှ ိ ေန က၏။
အံ့ သ

မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက် ှ ိ ၍၊

ယခေဟာေြပာေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ဂါလိ လဲလြဖစ် ကသည် မဟတ်ေလာ။

၈

သိ ့ဟတ်လ င်ငါတိ ့သည် အသီ းသီ းေမွ းဘွ ားရာဌာန၏ ဘာသာစကားများကိ ကားရသည်ကား
အဘယ် သိ ့နည်း။ ၉ ပါသိ ြပည်မှစ၍ေမဒိ ြပည်၊ ဧလံ ြပည်၊ ေမေသာေပါတာမိ ြပည်၊ ယဒြပည်၊
ကပေဒါကိ ြပည်၊ ပ ုြပည်၊ အာ ှ ိ ြပည်၊ ၁၀ ြဖူဂိ ြပည်၊ ပမ်ဖလိ ြပည်၊ အဲ ဂတုြပည်၌ေနေသာသ၊
ကေရန မိ ့ ှ င့်စပ်ေသာ လိ ဗေကျးလက်၌ ေနေသာ သ၊ ေရာမ မိ မ့ ှ လာေသာဧည့်သည်များ၊
ယဒလြဖစ်ေစ၊

ဘာသာဝင်ြဖစ်ေစ၊

၁၁

ကေရေတြပည်သား၊

အာရပ်ြပည်သား၊

အသီ းအသီ းြဖစ် ကေသာငါတိ ့အားဤသများသည် ဘရား သခင်၏ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ
ငါတိ ့အမျိုးဘာသာစကားြဖင့်

ေဟာေြပာ ကသည်ကိ ကားရပါသည်တကားဟ

အချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။

၁၂

ေတွ းေတာေသာစိ တ် ှ ိ သည် ှ င့်၊
အမအရာြဖစ်သနည်းဟ

ထိ လအေပါင်းတိ ့သည်

ဤအမအရာသည်အဘယ်သိ့ေသာ
တေယာက်ကိတေယာက်ေြပာဆိ က၏။

လအချို ့တိ့က၊

ဤသတိ ့သည်ချိုေသာစပျစ်ရည် ှ င့်

ကဲ့ ရဲ ့ေြပာဆိ က၏။

၁၄

ေပတ သည်ထလျက်၊

မိ န်းေမာ

ထိ အခါ

ထိ သတိ ့ကိ

တကျိပ်တပါးေသာ
ကျယ်ေသာ

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့ ှ င့်ယဒလအေပါင်းတိ ့၊

၁၃

ြပည့်ဝသည်ဟ
တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ

အသံ ှ င့်ေဟာေြပာသည်ကား၊

သင်တိ့သည်

ဤအရာကိ

သိ မှတ်၍

ငါ့စကားကိ ေစ့ေစ့နာခံ ကေလာ့။ ၁၅ ယခအချိန်ကားနံ နက်တချက်တီးအချိန်သာ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊
သင်တိ့ထင်သည်အတိ င်း

ဤသတိ ့သည်

ယစ်မး ကသည်မဟတ်။

ဤအရာကားပေရာဖက်ေယာလေဟာဘးေသာအရာ

တမန်ေတာ်ဝတု

၁၆

ြဖစ်သတည်း။

1769

၁၇

ေဟာဘးအချက်ကား၊

ေနာင်ကာလ၌

ငါ၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိငါသွ န်းေလာင်း

မည်။

ပေရာဖက်ဥာဏ် ှ င့်

ေဟာေြပာရ ကလိ မ့ ်မည်။

ဗျာဒိ တ် ပါ ံ တိ ့ကိ

ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။

နိမိတ်အိပ်မက်တိ့ကိြမင်မက်ရ

လမျိုးတကာတိ ့အေပ သိ ့
သင်တိ့၏သားသမီ းတိ ့သည်
အသက်ငယ်ေသာသတိ ့သည်

အသက် ကီ းေသာသတိ ့သည်လည်း

ကလိ မ့ ်မည်။

ငါ၏အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာေယာက်ျားမိ န်းမတိ ့အေပ သိ ့
သွ န်းေလာင်း၍၊ သတိ ့သည်

ပေရာဖက်ဥာဏ် ှ င့်

ထိ ကာလ၌လည်း

၁၈

ငါ၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ

ေဟာေြပာရ ကလိ မ့ ်မည်။

ငါ
၁၉

အထက်မိဃ်းေကာင်းကင်၌ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအရာတိ ့ကိ၎င်း၊ ေအာက်အရပ်ေြမ ကီ းေပ ၌ေသွ း၊
မီ းလံ ၊ မီ းခိ းတည်းဟေသာ ပပနိမိတ်တိ့ကိ၎င်း ငါြပမည်။

၂၀ ထာဝရဘရား၏

ထးြမတ်ေသာေန့ ကီ းမတိ င်မှီ၊ ေနသည်ေမှာင်မိက်အတိ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ လသည်လည်း
ေသွ းြဖစ်လိမ့ ်မည်။

၂၁

ထိ အခါထာဝရဘရားကိ

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ ့ေရာက်ရ က
ဣသေရလလတိ ့၊

လတံ့ ဟ

ပဌနာ ပေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည်
ဘရားဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ ိ ၏။

ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။

သင်တိ့

၂၂

သိ ကသည့်အတိ င်း

နာဇရက် မိ သ
့ ား ေယ သည် ထးဆန်းေသာတန်ခိး၊ နိမိတ်လကဏာ၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ
သင်တိ့တွင် ပရေသာအခွ င့ ် ှ င့် ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာသက်ေသကိ ရေသာသြဖစ်၍၊
၂၃

ဘရားသခင်ြပဌာန်းေတာ်မေသာ

အလိ ေတာ်အားြဖင့်၎င်း၊

အနာဂတံ သ

ဥာဏ်ေတာ်အားြဖင့်၎င်း၊ အပ် ှ ံ ြခင်းကိ ခံေသာ ထိ ေယ ကိ သင်တိ့သည် ဘမ်းဆီ း၍
မတရားေသာ သတိ ့လက်ြဖင့် လက်ဝါးကပ်တိင်၌ ိ က်၍ ကွ ပ်မျက် က ပီ ။ ၂၄ ထိ သကိ
ေသြခင်းေဝဒနာသည်

အစဥ်ချည်ေ ှ ာင်ချုပ်ကိင်၍မြဖစ် ိင်သည် ှ င့်၊

ထိ ေဝဒနာကိ

ဘရားသခင်သည် ခ တ်ပယ်၍ထေြမာက်ေစေတာ်မ ပီ ။ ၂၅ ထိ သကိ အေ ကာင်း ပလျက်
ဒါဝိ ဒ်မင်းက၊ ငါသည်ထာဝရဘရားကိ အစဥ်မြပတ် မျက်ေမှာက် ပ၏။ အေ ကာင်းမကား
ငါ့လက်ျာဘက်၌ တည် ှ ိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ငါသည်လပ် ှ ားြခင်းမ ှ ိ ရ။ ၂၆ ထိ ေ ကာင့်
ငါ့စိတ် ှ လံ းသည် သာယာြခင်း၊ ငါ့ဝိညာဥ်သည်လည်း
ငါ့အသားသည်

ေြမာ်လင့်လျက်

ကျိန်းဝပ်လိမ့ ်မည်။

င်လန်းြခင်း ှ ိ ၏။ ထိ မှတပါး
၂၇

အေ ကာင်းမကား၊

ကိ ယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်၏ဝိ ညာဥ်ကိ မရဏ ိင်ငံ၌ပစ်ထားေတာ်မမ။ ကိ ယ်ေတာ် ၏
သန့် ှ င်းေသာသအားလည်း ပပ်စပ်ြခင်းကိ ှ ိ ေစေတာ် မမဘဲ လျက်၊ အသက် ှ င်ြခင်းလမ်းကိ
ြပ န်ေတာ်မ လိ မ့ ်မည်။ (Hadēs g86)

၂၈ မျက် ှ ာေတာ်ကိ ဖးြမင်ရေသာအားြဖင့်

ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့် အက ်ပ်ကိြပည့်စံ ေစေတာ်မ လိ မ့ ် မည်ဟဒါဝိ ဒ်ဆိသတည်း။ ၂၉
ညီ အစ်ကိတိ့၊ အမျိုး၏အဘြဖစ်ေသာ ဒါဝိ ဒ်၏အေ ကာင်းကိ ငါသည် သင်တိ့အား
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အတည့်အလင်း ေြပာပါရေစ။ ထိ ဒါဝိ ဒ်သည် ေသ၍ သ ဂဟ်ေသာတွ င်းသည် ယခတိ င်ေအာင်
ငါတိ ့၌ ှ ိ ၏။

၃၀ ထိ သသည် မိ မိအမျိုးအ ွယ်ထဲက လဇာတိ အားြဖင့် ခရစ်ေတာ်ကိ

ဘရားသခင်ထေြမာက်ေစ၍
ဓိ ာန်

မိ မိ

ကျိန်ဆိေတာ်မသည်ကိ

ပလင်ေပ မှာတင်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း
ပေရာဖက်

ဥာဏ်အားြဖင့်သိ ၍၊

၃၁

ခရစ်ေတာ်၏ထေြမာက်ြခင်းအေ ကာင်းကိ ရည်မှတ်လျက်၊ ထိ ခရစ်ေတာ်၏စိ တ်ဝိညာဥ်ကိ
မရဏ ိင်ငံ၌

ပစ်ထားေတာ်မမ။

အသားသည်လည်း

အနာဂတံ သဥာဏ် ှ င့် ေဟာေလ၏။ (Hadēs g86)
ထေြမာက်ေစေတာ်မသည်ကိ

ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည်

ပပ်စပ်ြခင်းသိ ့မေရာက်ဟ

၃၂ ထိ ေယ ကိ ဘရားသခင်

သက်ေသခံ ြဖစ် က၏။

၃၃

ထိ သိ့ဘရားသခင်သည် လက်ျာလက်ေတာ် ှ င့် ချီးေြမာက်ေတာ်မသြဖင့်၊ ထိ သခင်သည်
ဂတိ ေတာ် ှ င့်

ယှဥ်ေသာသန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ

သင်တိ့သိြမင် ကားရေသာအရာကိ
ေကာင်းကင်သိ့မတက်ေသး၊
သင်၏

ေြခတင်ရာ

ွ န်း

ခမည်းေတာ်ထံ၌

ေလာင်းေတာ်မ၏။

၃၄

ခံ ပီ ြဖစ်၍
ဒါဝိ ဒ်သည်

၃၅ သိ ့ရာတွ င် ထာဝရဘရားက၊ သင်၏ရန်သတိ ့ကိ

ငါမချမထားမှီတိင်ေအာင်

ငါ့သခင်အားမိ န့်ေတာ်မသည်ဟ

ဒါဝိ ဒ်

သင်တိ့သည်လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ငါ့လက်ျာဘက်၌ထိ င်ေနေလာ့ဟ

စကား ှ ိ ၏။

၃၆

ထိ ့ေ ကာင့်

ကွ ပ်မျက်ေသာေယ ကိ ဘရားသခင်သည်

ခရစ်ေတာ်၌ ၎င်း၊ အစိ းရေသာအ ှ င်အရာ၌၎င်း ခန့်ထားေတာ်မသည်အေ ကာင်းကိ
ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ ့ အတပ်အမှန် သိ မှတ် ကေလာ့ဟ ေပတ ေဟာေလ၏။ ၃၇
ထိ သိတိသ
့ ည် ကားရလ င် စိ တ် ှ လံ းပပန်ြခင်း ှ ိ ၍၊ ညီ အစ်ကိတိ့၊ အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ
ေပတ မှစ၍ အြခားေသာတမန်ေတာ်တိ့အား ေမးြမန်း က၏။

၃၈ ေပတ ကလည်း၊

သင်တိ့၏အြပစ်ကိလွတ်ေစြခင်းငှ ါ ေနာင်တရ၍တေယာက်မ မ ကင်း၊ ေယ ခရစ်၏ နာမ၌
ဗတိ ဇံကိ ခံ ကေလာ့။

သိ ့ ပလ င်

ဆေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ ရ က

လိ မ့ ်မည်။

သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်တည်းဟေသာ
၃၉ အေ ကာင်းမကား၊ ဂတိ ေတာ်သည်

သင်တိ့ ှ င့်၎င်း၊ သင်တိ့၏သားသမီ းတိ ့ ှ င့်၎င်း၊ ေဝးေသာ သတိ ့တွင် ငါတိ ့၏ဘရားသခင်
ထာဝရဘရား

ေခ ေတာ်မသမ ေသာသတိ ့ ှ င့်၎င်း

ဆိ င်သည်ဟ

ေဟာ၏။

၄၀

ထိ မှတပါးသေဘာမေြဖာင့်ေသာ ဤအမျိုးမှ ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကေလာ့ဟ၍ အထးထး
အြပားြပားေသာစကား ှ င့် သက်ေသခံ ၍ တိ က်တွန်းေသွ းေဆာင်ေလ၏။ ၄၁ ထိ စကားကိ
အသင့် ှ လံ းသွ င်းမိ ေသာ သတိ ့သည် ဗတိ ဇံကိ ခံ၍၊ ထိ ေန့၌အေရအတွ က်အားြဖင့် သံ း
ေထာင်မ ေလာက်ေသာ သတိ ့သည်ဝင် က၏။
ဆံ းမ သဝါဒကိ ခံြခင်း၊
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အေပါင်းအသင်းဖွဲ ့ြခင်း၊

၄၂ ထိ သများသည် တမန်ေတာ်တိ့၏

မန့်ကိဖဲ့ြခင်း၊

ပဌာန ပြခင်းတိ ့ကိ
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အ မဲ ေဆာင် ွက်၍ေန က၏။

၄၃ လအေပါင်းတိ ့သည်ေ ကာက်လန့်ြခင်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍

တမန်ေတာ်တိ့သည် များစွ ာေသာနိမိတ်လကဏာ၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ ပ က၏။ ၄၄
ယံ ကည်ေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် တစတေဝးတည်းေန ကသြဖင့်၊ မိ မိတိ့၌ ှ ိ သမ ကိ
ဆက်ဆံ၍ သံ းေဆာင် က၏။

၄၅ မိ မိတိ့ဥစာပစည်းများကိ ေရာင်း ပီ းလ င်၊ လများ

ဆင်းရဲ သည်အတိ င်း အသီ းအသီ းတိ ့အား ေဝဌြခင်းကိ ပ က၏။ ၄၆ ထိ သတိ ့သည်လည်း
ဗိ မာန်ေတာ်၌ ေန့တိင်းအစဥ်တညီ တ ွ တ်တည်းေန၍၊ ကိ ယ်အိမ်၌ မန့်ကိဖဲ့ လျက်
ကည်ြဖူ င်လန်းဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့် အစာအာဟာရကိ သံ းေဆာင် က၏။

၄၇

ဘရားသခင်ကိလည်းချီးမွ မ်း၍ လအေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ မျက် ှ ာပွ င့ ်လန်းြခင်း အခွ င့ ်ကိ ရ က၏။
ကယ်တင်ြခင်းသိ ့

ေရာက်ေသာသတိ ့ကိလည်းေန့စဥ်မြပတ်

သခင်ဘရားသည်

သင်းဝင်ေစေတာ်မ၏။

၃ ထိအခါပဌနာ ပရေသာ

သံ းချက်တီးအချိန်၌

ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ တက် က

သည် ှ ိ ေသာ်၊

ေပတ ှ င့်

ေယာဟန်တိ့သည်

၂ အမိ ဝမ်းတွ င်းကပင်ေ ြခမစွ မ်းေသာ

သတေယာက်ကိ သတပါးတိ ့သည်ထမ်းလျက်လာ က၏။ ဗိ မာန် ေတာ်သိ့ဝင်ေသာသတိ ့မှာ
စွ န့် ကဲ ြခင်းကိ ခံေစြခင်းငှ ါ၊
ေလ့ ှ ိ ၏။

၃ ေပတ

တင့်တယ်အမည် ှ ိ ေသာ

တံ ခါးနားမှာ

ထိ သကိ ထား

ှ င့်ေယာဟန်တိ့သည် ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ဝင်မည် လာ ကသည်ကိ

ထိ သသည်ြမင်လ င် စွ န့် ကဲ ပါဟ ေတာင်းေလ၏။ ၄ ထိ အခါေပတ ှ င့် ေယာဟန်တိ့သည်
ထိ သကိ ေစ့ေစ့ ကည့် ၍ ငါတိ ့အား ေမ ာ် ကည့်ေလာ့ဟဆိ လ င်၊ ၅ ထိ သသည်တစံ တခကိ
ရမည်ဟစိ တ်ထင် ှ င့် တမန်ေတာ်တိ့ကိေမ ာ် ကည့်လျက်ေန၏။
ငါ၌ေ ေငွ မ ှ ိ ။

၆ ေပတ ကလည်း၊

ှ ိ သည်အရာကိ သင့်အားငါေပးမည်။ နာဇရက် မိ သ
့ ား ေယ ခရစ်၏

နာမေတာ်အားြဖင့်ထ၍

လှ မ်းသွ ားေလာ့ဟဆိ လျက်၊

၇

သ၏လက်ျာလက်ကိ

ကိ င်ဆွဲချီ ကေလေသာ ခဏြခင်းတွ င်၊ ေြခ ှ စ်ဘက်ဖမျက်စိတိ့သည် စွ မ်းအားကိ ရသြဖင့်၊ ၈
တ်တရက်ထ၍
ဘရားသခင်ကိ
၉

မတ်တပ်ရပ် ပီ းလ င်
ချီးမွ မ်းလျက်၊

ထိ သိ့လှမ်းသွ ား၍

ြမင်ေသာအခါ၊

လှ မ်းသွ ားေလ၏။

တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ

ဘရားသခင်အား
၁၀

သွ ားလျက်၊

ထိ သသည်

ခန်လျက်၊

ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ဝင်ေလ၏။

ချီးမွ မ်းသည်ကိ

လအေပါင်းတိ ့သည်

ဗိ မာန်ေတာ်၏တင့်တယ်တံခါးနားမှာ

စွ န့် ကဲ ြခင်းကိ ခံ၍ ထိ င်ေနေသာသြဖစ်သည်ကိ သိ ကေသာေ ကာင့်၊ သ၌ြဖစ်သည်
အမကိ အ့ံ သမိ န်းေမာေတွ ေဝြခင်း ှ ိ ၍၊
အမှီ ပလျက် ှ ိ ရာအရပ်၊

၁၁ ထိ သသည်

ေပတ ှ င့် ေယာဟန်ကိ

ေ ှ ာလမန်ကနားြပင်အမည် ှ ိ ေသာ

ကနားြပင်သိ့ေြပးဝင်၍

စေဝး က၏။ ၁၂ ေပတ သည် ြမင်လ င်၊ ဣသေရလလတိ ့ အဘယ်ေ ကာင့် ဤအမကိ
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အံ့ သ ကသနည်း။ ဤသသည် လှ မ်းသွ ား ိင်ေသာအခွ င့ ်ကိ ငါတိ ့သည်ကိယ်တန်ခိး၊
ကိ ယ်သီလအားြဖင့်ေပးဘိ သကဲ့ သိ ့ အဘယ်ေ ကာင့် ငါတိ ့ကိ ေစ့ေစ့ ကည့် ကသနည်း။ ၁၃
အာြဗဟံ ၊ ဣဇာတ်၊ ယာကပ်တိ့၏ဘရားသခင်၊ ငါတိ ့ဘိးေဘးများ၏ ဘရားသခင်သည်
မိ မိ

သားေတာ်၏

ဘန်းကိ ထင် ှ ားေစေတာ်မ ပီ ။

ထိ သခင်ကိ

သင်တိ့သည်

ပိ လတ်မင်းလက်သိ့အပ် ှ ံ ၍၊ ထိ မင်းသည် လတ်မည်အ ကံ ှ ိ ေသာ်လည်း သင်တိ့သည်
ထိ သခင်ကိြငင်းပယ် က၏။ ၁၄ သန့် ှ င်းေြဖာင့်မတ်ေတာ်မေသာ သခင်ကိြငင်းပယ်၍၊
လအသက်ကိ သတ်ြခင်း၊ အြပစ် ှ ိ ေသာသ တေယာက်ကိ ရမည်အေ ကာင်း ေတာင်းပန်သြဖင့်၊
၁၅ အသက် ှ င်ြခင်းသိ ့ ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ ကွ ပ်မျက် က ပီ တကား၊ ထိ အ ှ င်ကိ

ဘရားသခင် သည် ေသြခင်းမှထေြမာက်ေစေတာ်မသည်ကိ ငါတိ ့သည် သက်ေသခံ ြဖစ် က၏။
၁၆ ထိ သခင်ကိ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ထိ သခင်၏နာမေတာ်သည် သင်တိ့သိြမင်ေသာ

ဤသအား အစွ မ်း ကိ ေပးေတာ်မ ပီ ။ ထိ သခင်ေ ကာင့်ရေသာ ယံ ကည်ြခင်းသည်
သင်တိ့မျက်ေမှာက်တွင် ဤသ၌ေစ့စံ ြခင်း အခွ င့ ်ကိ ေပး၍ ှ ိ ေလ ပီ ။

၁၇ ယခလည်း

ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့မှစ၍ အစိ းရေသာသတိ ့သည် မသိ ဘဲလျက် ထိ သိ့ ပ ကသည်ကိ
ငါသိ ၏။ ၁၈ ခရစ်ေတာ်သည် အေသခံ ရမည်ဟ ပေရာဖက်အေပါင်းတိ ့သည် ေဟာေြပာ၍၊
ဘရားသခင်ေဘာ်ြပ

ေတာ်မ ှ င့်ေသာအမကိ ထိ သိ့အားြဖင့်

ပီ းစီ းေတာ်မ ပီ ။

ထိ ေ ကာင့်ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ ချမ်းဧေသာအချိန်ကာလသည် ေရာက်လာ၍၊

၁၉
၂၀

သင်တိ့အဘိ ့အလိ ငှါ ခန့်ထားေတာ်မ ှ င့်ေသာ ေယ ခရစ်ကိ ေစလတ်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊
သင်တိ့

အြပစ်များကိ

ေရာက် ကေလာ့။

ေြပေစြခင်းငှ ါ

ေနာင်တရ၍

စိ တ်ေြပာင်းလဲ ြခင်းသိ ့

၂၁ ကမာဦ းမှစ၍ သန့် ှ င်းေသာပေရာဖက်ဆရာေတာ်တိ့ တ်ြဖင့်

ဘရားသခင်ဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မေသာ

ထိ ကပ်ကာလ၊

အလံ းစံ ေသာအရာတိ ့ကိ

အသစ် ပြပင်ေတာ်မေသာ ကပ်ကာလမေရာက်မှီတိင်ေအာင် ေကာင်း ကင်ဘံ သည်
ထိ ခရစ်ေတာ်ကိ ခံ ယသိ မ်းဆည်းရမည်။ (aiōn g165) ၂၂ ငါတိ ့ဘိးေဘးများတိ ့အားလည်း
ေမာေ ှ က၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ သင်တိ့ အမျိုးသားချင်းတိ ့အထဲ ၌
ငါ ှ င့်တေသာ ပေရာဖက်တပါးကိ သင်တိ့အဘိ ့ေပ ထွ န်းေတာ်မမည်။ ထိ ပေရာဖက်
ေဟာေြပာေသာအရာတိ ့ကိ သင်တိ့သည် နားေထာင်ရ ကမည်။

၂၃ အ ကင်သသည်

ထိ ပေရာဖက်၏စကားကိ နားမေထာင်ဘဲေနအံ့ ၊ ထိ သသည် မိ မိအမျိုးထဲ က ပယ် ှ င်း
ြခင်းကိ

ခံ ရမည်ဟေဟာ၏။

ပေရာဖက် ှ ိ သမ တိ ့သည်
သင်တိ့သည်

၂၄

ပေရာဖက် ှ ေမွ လမှစ၍

ဤသည်ေန့ရက်ကာလကိ

ပေရာဖက်အမျိုးအ ွယ်ြဖစ် က၏။

တမန်ေတာ်ဝတု

ေဟာေြပာ

ေနာက်ေဟာေသာ
န် က ပီ ။

ဘရားသခင်သည်

၂၅

အာြဗဟံ ကိ ၊
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သင်၏

အမျိုးအ ွယ်

အားြဖင့်

လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည်

ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ

ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မ၍၊ ငါတိ ့ ဘိ းေဘးများတိ ့အား ေပးေတာ်မေသာ
ပဋိ ညာဥ်တရားေတာ် ှ င့် သင်တိ့သည်ဆိင် က၏။
ကဥ်ေ ှ ာင်ပယ် ှ ားေသာသ ှ ိ မ တိ ့အား
ဘရားသခင်မိမိသားေတာ်

ေယ ကိ

၂၆ သင်တိ့တွင် မိ မိဒစ ိ က်တိ့ကိ

ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ

ေပးေစ

ြခင်းငှ ါ

ထေြမာက်ေစေတာ်မ ပီ းလ င်၊ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့

ေ ှ းဦ းစွ ာေစလတ် ေတာ်မသည်ဟ လများတိ ့အား ေပတ ေဟာေြပာ၏။

၄ ထိသိ့ တမန်ေတာ်တိ့သည် လများတိ့အားေဟာေြပာစဥ်တွင်၊ ဗိမာန်ေတာ်မးမှစေသာ
ယဇ် ပေရာဟိ တ် တိ ့ ှ င့် ဇဒုကဲ များတိ ့သည်လာ ကသြဖင့်၊
လများတိ ့အားဆံ းမ သဝါဒေပး၍

၂ တမန်ေတာ်တိ့သည်

ေယ ကိ အေ ကာင်း ပလျက်

ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ြခင်းတရားကိ ေဟာေသာေ ကာင့်၊ ထိ မင်းများတိ ့သည် စိ တ်ပပန်ြခင်း ှ ိ သည် ှ င့်၊ ၃
တမန်ေတာ်တိ့ကိဘမ်းဆီ း ပီ းမှ၊

ညအချိန်ြဖစ်ေသာေ ကာင့်

နက်ြဖန်ေန့တိင်ေအာင်

ေ ှ ာင်အိမ်၌ ချုပ်ထား က၏။ ၄ တရားနာေသာသအများတိ ့သည် ယံ ကည်ြခင်းသိ ့ေရာက်၍
အေရအတွ က်အားြဖင့် လငါးေထာင်မ ေလာက် ှ ိ က၏။
မင်းအရာ ှ ိ ၊ လအ ကီ းအကဲ ၊ ကျမ်း ပဆရာတိ ့ ှ င့်၊
ကယာဖ၊

ေယာဟန်၊

အာေလဇြ ုမှစ၍

၅ နက်ြဖန်ေန့ေရာက်ေသာ်

၆ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းအ တ်၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းမျိုး ှ ိ မ

တိ ့သည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌ စေဝး က ပီ းလ င်၊ ၇ တမန်ေတာ်တိ့ကိ အလယ်၌ထား၍၊ သင်တိ့သည်
အဘယ်သိ့ေသာတန်ခိး၊ အဘယ်သ၏နာမအားြဖင့် ဤအမကိ ပသနည်းဟ ေမးြမန်း က၏။ ၈
ထိ အခါေပတ သည်

သန့် ှ င်းေသာ

ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်

ြပည့်စံ လျက်၊

အစိ းရေသာမင်းတိ ့ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးအ ကီ းအကဲ တိ့၊
ေကျးဇး ပ၍၊

သသည်

အနာေရာဂါ ှ င့်

ငါတိ ့သည်ယေန့အစစ်ခံရလ င်၊

အဘယ်သိ့

၁၀ သင်တိ့သည်

လများကိ

၉ အဂ ါချို ့တဲ့ေသာသကိ

ကင်းလွ တ်သနည်းဟ

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာကွ ပ်မျက်၍၊

ဘရားသခင်သည် ေသြခင်းမှထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ နာဇရက် မိ သ
့ ား ေယ ခရစ်၏
နာမေတာ်အားြဖင့် ဤသသည် သင်တိ့မျက်ေမှာက်၌ ကျန်းမာလျက် ှ ိ သည်ကိ သင်တိ့မှစ၍
ဣသေရလလအေပါင်းတိ ့ သိ မှတ် ကေလာ့။ ၁၁ ထိ သခင်ကား၊ သင်တိ့သည်တိက်ကိ
တည်လပ်ေသာအခါ ပယ်ထား၍၊ ေနာက်တဖန် တိ က်ေထာင့် အထွ ဋ်ဖျားသိ ့ေရာက်ြပန်ေသာ
ေကျာက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိ သခင်မှတပါးအဘယ်သမ ကယ်တင်ြခင်းအမကိ မတတ် ိင်။
၁၂

ထိ သခင်၏

နာမေတာ်မှတပါး

ငါတိ ့ကိ

ကယ်တင် ိင်ေသာ

နာမတစံ တခမ

ေကာင်းကင်ေအာက် လတိ ့တွင် မေပ မ ှ ိ ဟ ေပတ သည် ထိ သတိ ့အား မက်ဆိ၏။ ၁၃
ထိ သတိ ့သည် ေပတ ှ င့် ေယာဟန်တိ့၏ ရဲ ရင့် ြခင်းသတိ ကိ ြမင်၍၊ လတတ်မဟတ်၊

တမန်ေတာ်ဝတု
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လသာမညသာ ြဖစ်သည်ကိ သိ မှတ်သြဖင့် အံ့ သ၍ေန က၏။ ထိ သ ှ စ် ေယာက်တိ့သည်
အထက်ကေယ

ှ င့်အတ ှ ိ သည်ကိ သတိ ရ၍၎င်း၊ ၁၄ အနာကင်းလွ တ်ေသာ သသည်

ထိ သတိ ့ ှ င့် အတ

ှ ိ ေနသည်ကိ ြမင်၍၎င်း၊ ြငင်းခံ ဆိ ဘွယ်ရာ မ ှ ိ မေတွ ့ က။

၁၅

တမန်ေတာ်တိ့ကိလတ်ေတာ်မှ ထွ က်သွား ေစ ပီ း လ င်၊ ဤသတိ ့ ကိ အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။
၁၆ သတိ ့သည် ထင် ှ ားစွ ာေသာ နိမိတ်လကဏာကိ ြပ ပီ းသည်ကိ၊ ေယ

ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ

သအေပါင်း တိ ့သည် သိ ြမင် က၏။ ငါတိ ့သည်လည်း ြငင်းခံ ြခင်းငှ ါ မတတ် ိင် ပီ ။ ၁၇
သိ ေ
့ သာ်လည်း လများအထဲ ၌သာ၍ မ ှ ံ ့မြပား ေစြခင်းငှ ါ၊ ေနာက်တဖန် ထိ နာမကိ အမှီ ပလျက်
အဘယ်သကိ မ မေဟာမေြပာ ှ င့် ဟ၍ သတိ ့ကိ ကျပ်တည်းစွ ာ ခိ မ်းေချာက် ကကန်အ့ံ ဟ
အချင်းချင်းတိ င် ပင် ပီ းမှ၊ ၁၈ တမန်ေတာ်တိ့ကိေခ ၍၊ ေယ ၏ နာမကိ အမှီ ပလျက်
ေဟာေြပာသွ န်သင်ြခင်းကိ အလ င်းမ ပ ှ င့် ဟ အမိ န့် ှ ိ က၏။

၁၉ ေပတ

ှ င့်

ေယာဟန်တိ့ကလည်း၊ ဘရားသခင်၏ စကားေတာ် ကိ နားေထာင်သည်ထက် သင်တိ့၏
စကားကိ သာ၍နားေထာင်ေသာ်၊ ဘရားသခင့်ေ ှ မ့ ှ ာ ေကာင်းမည်မေကာင်းမည်ကိ ဆင်ြခင်၍
စီ ရင် က

ေလာ့။

၂၀ ငါတိ ့သည် ကားလျက်၊ ြမင်လျက် ှ ိ ေသာအရာ တိ ့ကိမေဟာ

မေြပာဘဲ မေန ိင်ဟ ထိ သတိ ့အား ဆိ က၏။ ၂၁ ထိ အခါတမန်ေတာ်တိ့၌ အြပစ်ဒဏ်ေပးသင့်
ေသာ

အေ ကာင်းကိ

မေတွ ့သြဖင့်

၂၂ အေ ကာင်းမကား၊

တဖန်

အနာကင်းြခင်း နိမိတ်

ခိ မ်းေချာက်

ပီ းလ င်လတ် က၏။

လကဏာကိ

ခံ ရေသာ သသည်

အသက်ေလးဆယ်ေကျာ် ှ ိ သည်ြဖစ်၍ လအေပါင်းတိ ့သည် ထိ အမကိ ေထာက်လျက်
ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွ မ်း က၏။ ၂၃ တမန်ေတာ်တိ့သည် လွ တ်ေသာအခါ၊
မိ မိတိ့ အေပါင်းအသင်း

ှ ိ ရာသိ ့သွား၍၊ မိ မိတိ့အား ယဇ် ပေရာဟိ တ် အ ကီ းတိ ့ ှ င့်

လအ ကီ းအကဲ တိ့ ေြပာဆိ သမ ကိ ြပန် ကား က၏။ ၂၄ ထိ သများတိ ့သည် ကားရလ င်၊
တညီ တ ွ တ် တည်း ဘရားသခင့် ထံ သိ ့အသံ ကိ လင့်လျက်၊ အစိ းရေတာ် မေသအ ှ င်၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် ေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီ း၊ သမဒရာမှစ၍ ထိ အရပ်တိ့၌

ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ကိ ယ်ေတာ်ကလည်း၊ လမျိုးတိ ့သည်
အဘယ်

ေ ကာင့်

န်းရင်းခတ်

အချည်း ှ ီး ကံ စည် ကသနည်း။

ပ ကသနည်း။

လစတိ ့သည်

အဘယ်ေ ကာင့်

၂၆ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့သည် ထ က၍၊ မးမတ်

အရာ ှ ိ တိ့လည်း ထာဝရဘရား ှ င့် ခရစ်ေတာ်ကိ ရန်ဘက် ပလျက် စည်းေဝး က၏ဟ
ကိ ယ်ေတာ် က န်ဒါ ဝိ ဒ်၏ တ်ြဖင့်ဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊ ၂၇ ေဟ ဒ်မင်း၊
ပ ိပိလတ်မင်းမှစ၍ ဣသေရလ အမျိုးသား၊ တပါး အမျိုးသားတိ ့သည်၊ ၂၈ ကိ ယ်ေတာ်၏
အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ေ ှ းမဆွ ကလက်ေတာ်ြဖင့် ခွဲ ခန့်မှတ်သားေတာ်မ ှ င့်သမ တိ ့ကိ ပြခင်းငှ ါ

တမန်ေတာ်ဝတု
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ဘိ သိတ်ေပးေတာ်မေသာ သားေတာ်ြမတ် ေယ ကိ ဤ မိ ့၌ရန်ဘက် ပ၍ စည်းေဝး က ပီ ၊
အမှန် ြဖစ်ပါ၏။

၂၉ အိ ထာဝရဘရား၊ ယခအခါ ထိ သတိ ့၏ ခိ မ်း ေချာက်ြခင်းကိ

မှတ်ေတာ်မပါ။ ၃၀ အနာေရာဂါ ငိ မ်းေစြခင်းငှ ါ လက်ေတာ်ကိ ဆန့်ေတာ်မ၍၊ သန့် ှ င်းေသာ
သားေတာ်ေယ ၏ နာမ ေတာ်အားြဖင့် နိမိတ်လကဏာ၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ
ြဖစ်ေစေတာ်မစဥ်တွင်၊

ကိ ယ်ေတာ်၏

က န်တိ့

သည်

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ

ရဲ ရင့်စွ ာ ေဟာေြပာပါမည် အေ ကာင်း ကယ်မေတာ် သနားေတာ်မပါဟ ဆေတာင်း
က၏။

၃၁ ထိ သိ့ဆေတာင်းပဌနာ ပ ပီ းမှ၊

စေဝးေသာ အရပ်သည် တန်လပ်၍၊

ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် သန့် ှ င်း ေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်သြဖင့်၊ ဘရားသခင်၏
တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ရဲ ့ရင့်စွ ာေဟာ ေြပာ က၏။ ၃၂ ယံ ကည်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်
စိ တ် ှ လံ း

တညီ တ ွ တ်

တည်း ှ ိ က၍၊

အဘယ်သမ

မိ မိဥစာတစံ

တခကိ

ငါ့ဥစာဟ၍မဆိ ဘဲလျက်၊ ှ ိ သမ ေသာဥစာတိ ့ကိ ဆက်ဆံသြဖင့် သံ းေဆာင် က၏။ ၃၃
သခင်ေယ ထေြမာက်ေတာ်မြခင်း အေ ကာင်း ကိ တမန်ေတာ် တိ ့သည် ကီ းေသာ တန်ခိး ှ င့်
သက်ေသခံ ၍၊ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ကီ းေသာ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ြပည့်စံ က၏။ ၃၄
ထိ သတိ ့တွင် ဆင်းရဲ ေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ ။ အေ ကာင်း မကား၊ အိ မ်၊ ေြမကွ က်ကိ
ပိ င်ေသာ သ ှ ိ သမ

တိ ့သည် ေရာင်း ပီ းလ င်၊ ရေသာအဘိ းကိ ယေဆာင်ခဲ့၍၊

၃၅

တမန်ေတာ်တိ့၏ ေြခရင်း၌ထား ကသြဖင့်၊ လများဆင်းရဲ သည်အတိ င်း အသီ းအသီ းတိ ့အား
ေဝငှ ေပး ကမ်း က၏။ ၃၆ ေယာေသအမည် ှ ိ ၍ သက်သာေစြခင်း၏ သားဟဆိ လိေသာ
ဗာနဗအမည်သစ်ကိ တမန်ေတာ်တိ့ သမတ်ြခင်းအားြဖင့်ရေသာ ကပ ြပည်သား ေလဝိ
လတေယာက်သည်၊ ၃၇ မိ မိပိင်ေသာ ေြမကိ ေရာင်း ပီ းလ င်၊ ရေသာ ေငွ ကိယေဆာင်ခဲ့၍
တမန်ေတာ်တိ့၏ ေြခရင်း၌ ထားေလ၏။

၅ သိ့ရာတွင်

အာနနိ ှ င့် ှ ိ ဖိေရ

အမည် ှ ိ ေသာ လင်မယား

ဥစာတစံ တခကိ ေရာင်း ပီ းလ င်၊

ှ စ်ေယာက်တိ့မကား၊

၂ ထိ သသည် မိ မိခင်ပွန်း ှ င့်သေဘာတလျက်၊

အဘိ းတဘိ ့ကိ ထိ မ်ဝှက်သြဖင့်၊ တဘိ ့ကိသာယေဆာင်ခဲ့၍ တမန်ေတာ်တိ့၏ ေြခရင်း၌
ထားေလ၏။ ၃ ေပတ ကလည်း၊ အာနနိ၊ သင်သည်သန့် ှ င်း ေသာ ဝိ ညာဥ် ေတာ်ကိ
လှ ည့်စား၍၊ ေြမကိ ေရာင်းေသာ အဘိ း၏တဘိ ့ကိထိမ်ဝှက်မည် အေ ကာင်း၊ စာတန်သည်
သင်၏စိ တ် ှ လံ းကိ အဘယ်ေ ကာင့် ြပည့်ေစ ရသနည်း။ ၄ ထိ ေြမ ှ ိ စဥ်တွင် ကိ ယ်ပိင်သည်
မဟတ်ေလာ။

ေရာင်း၍ရေသာ

အဘိ းသည်

ကိ ယ်ဥစာြဖစ်သည်

မဟတ်ေလာ။

အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့ ကံ စည်သနည်း။ လကိ သာ မသာေြပာ ပီ မဟတ်၊ ဘရားသခင်ကိလည်း
မသာေြပာ ပီ ဟ ေပတ ဆိ ၏။

တမန်ေတာ်ဝတု

၅ ထိ စကားကိ ကားလ င်၊ အာနနိသည်လဲ၍ ေသ၏။
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ထိ အေ ကာင်းအရာကိ
သိ ့ေရာက် က၏။

ကားေသာသအေပါင်း

တိ ့သည်

အလွ န်ေ ကာက်လန့်ြခင်း

၆ လလင်တိ့သည်လည်းထ၍ အေလာင်းေကာင် ကိ အဝတ် ှ င့်

ပတ်ရစ် ပီ းလ င် ေဆာင်သွား၍ သ ဂဟ် က၏။ ၇ ထိ ေနာက်သံ းနာရီ ခန့်ေလာက် ကာလ င်၊
သ၏ ခင်ပွန်းသည် ြဖစ်ခဲ့ ပီ းေသာ အမအရာကိ မသိ ဘဲလျက် ဝင်လာ၏။ ၈ ေပတ ကလည်း၊
ဤမ ေလာက် ှ င့်ေြမကိ ေရာင်းသေလာ၊ ငါ့အားေြပာေလာဟေမးလ င်၊ ထိ မိန်းမက၊ ဟတ်ပါ၏။
ဤမ ေလာက် ှ င့်ပင် ေရာင်းပါသည်ဟဆိ ၏။ ၉ ေပတ ကလည်း၊ ထာဝရဘရား၏ ဝိ ညာဥ်
ေတာ်ကိ စံ စမ်းမည်ဟ သေဘာတ ှ င့် အဘယ်ေ ကာင့် ကံ စည် ကသနည်း။ ကည့် ေလာ့။
သင်၏ ခင်ပွန်းကိ

သ ဂဟ်ေသာ သတိ ့၏ေြခသည်တံခါးနားမှာ

ှ ိ သည်

ြဖစ်၍၊

သင့်ကိ လည်းေဆာင်သွားေလဦ းမည်ဟ ဆိ ေသာ ခဏြခင်းတွ င်၊ ၁၀ ထိ မိန်းမသည် ေပတ ၏
ေြခရင်း၌ လဲ ၍ ေသေလ၏။ လလင်တိ့ သည်လည်းဝင်၍ ထိ မိန်းမေသ
ေဆာင်သွား၍သ၏ ခင်ပွန်းအနားမှာ သ ဂဟ် က၏။

သည်ကိေတွ ့လ င်၊

၁၁ သင်းဝင်သအေပါင်းမှစ၍

ထိ အေ ကာင်းအရာ ကိ ကားရေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် အလွ န်ေ ကာက် လန့်ြခင်းသိ ့
ေရာက် က၏။ ၁၂ တမန်ေတာ်တိ့သည်လည်း လများေ ှ မ့ ှ ာ နိမိတ် လကဏာ၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ
အမအရာများကိ ပ က၏။ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ေ ှ လမန်ကနားြပင်၌ တညီ တ ွ တ်တည်း
ေန ကသြဖင့်၊

၁၃ ကင်းေသာ သတစံ တေယာက်မ

မေပါင်းေဘာ် ဝံ့ ေသာ်လည်း၊

လများတိ ့သည် ေကာင်း ကီ းေပး က၏။ ၁၄ သခင်ဘရား၌ယံ ကည်ေသာ ေယာက်ျား၊ မိ န်းမ၊
အေပါင်းတိ ့သည် သင်းဝင် က၏။

၁၅ ေပတ သည် လမ်း၌ေ ှ ာက်သွားစဥ်၊ အနာစွဲ

ေသာသတိ ့တွင် တေယာက်ေယာက်ကိ သ၏အရိ ပ် လမ်းမိ းေစြခင်းငှ ါ၊ လနာတိ ့ကိလမ်းနား
သိ ့ထတ်၍

ခတင်ေမွ ့ရာေပ မှာထား က၏။

မိ သ
့ ွာသား

အေပါင်းတိ ့သည်

ေဆာင်ခဲ့လျက်၊
အနာကင်း

ေယ ှ

၁၆

အနာစွဲ ေသာသ၊

လင် မိ သ
့ ိ့

ပတ်လည်ဝန်းကျင်၌ ှ ိ ေသာ

နတ်ဆိး ှ ဥ်းဆဲ ေသာ

စေဝးလာ က၍၊

လွ တ်ြခင်းသိ ့ေရာက် က၏။

၁၇

သတိ ့ကိ

ထိ လနာအေပါင်းတိ ့သည်

ထိ အခါ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ှ င့်

ဇဒုကဲ ြဖစ် ေသာ ထိ မင်း၏ အေပါင်းအေဘာ် ှ ိ သမ တိ ့သည် ထ၍ ေဒါသအမျက် ှ င့်
ြပည့် ကသြဖင့်၊ ၁၈ တမန်ေတာ်တိ့ကိဘမ်းဆီ း၍ ေထာင်ထဲ၌ ေလှာင်ထား က၏။ ၁၉
ညဥ့်အခါထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်

သည်

ေထာင်တံခါးကိ ဖွင့ ် ပီ းလ င်၊

ထိ သတိ ့ကိ တ်ဆက်၍၊ သင်တိ့သွား ကေလာ့။ ၂၀ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ရပ်၍ အသက် ှ င်ြခင်း
တရား

စကားအလံ းစံ ကိ

လများတိ ့အား

ေဟာေြပာ ကေလာ့ဟ

မှာထား၏။

ထိ စကားကိ ကားလ င်၊ နံ နက်ေစာေစာ ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ဝင်၍ ဆံ းမ သဝါဒေပး က၏။
၂၁

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ှ င့်သ၏

တမန်ေတာ်ဝတု

အေပါင်းအေဘာ်

တိ ့သည်

လာ ကသြဖင့်၊
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လတ်အရာ ှ ိ မှစ၍ ဣသေရလ တိ ့တွင် အသက် ကီ းေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ စေဝးေစ ပီ း မှ၊
တမန်ေတာ်တိ့ကိေခ ေစြခင်းငှ ါ လလင်
မင်းလလင်တိ့သည်

တိ ့ကိ ေထာင်သိ့ ေစလတ် က၏။

ေထာင်သိ့ေရာက်လ င်၊

တမန်ေတာ်တိ့ကိ

၂၂

ေထာင်ထဲမှာ

မေတွ ့သည် ှ ိ ေသာ် ြပန် က၍၊ ၂၃ ေထာင်တံခါးလည်းအထးသြဖင့် လံ ခံ စွ ာ ပိ တ် လျက်၊
ေထာင်ကိ ေစာင့်ေသာ သတိ ့လည်း တံ ခါးြပင်မှာ ရပ်လျက် ှ ိ ကသည်ကိ အက ်ပ်တိ့
သည်ေတွ ့ပါ၏။ ဖွ င့ ် ပီ းမှအထဲ ၌အဘယ်သကိ မ မေတွ ့ပါဟ ကားေလ ာက် က၏။ ၂၄
ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ှ င့် ဗိ မာန်ေတာ်မးအစ

ှ ိ ေသာ ယဇ် ပေရာ ဟိ တ်အ ကီ းတိ ့သည်

ထိ စကားကိ ကားလ င်၊ ထိ အမသည် အဘယ်သိ့ ေသာအမြဖစ်လိမ့ ် မည်နည်းဟ၍
ေတွ းေတာြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၅ ထိ အခါလတေယာက်သည်လာ၍ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား
ေသာသတိ ့သည် ဗိ မာန်ေတာ်၌ရပ်လျက်၊ လများတိ ့အား ဆံ းမ သဝါဒ ေပး ကပါသည်ဟ
ေလ ာက် ေလ၏။ ၂၆ ထိ အခါ ဗိ မာန်ေတာ်မးသည် မင်းလလင်တိ့ ှ င့် အတ သွ ားြပန်လ င်၊
မိ မိတိ့ကိ လများတိ ့သည် ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်မည်ကိစိးရိ မ်ေသာ ေ ကာင့်၊ တမန်ေတာ်တိ့ကိ
အ ိင်အထက်မ ပဘဲ ေခ ေဆာင်ေလ၏။ ၂၇ ထိ သိ့ေခ ေဆာင် ပီ းလ င်၊ လတ်အရာ ှ ိ တိ့
ေ ှ မ့ ှ ာထား၍ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းက၊ ၂၈ ထိ နာမကိ အမှီ ပ၍မဆံ းမ မသွ န်သင်မည်
အေ ကာင်း ငါတိ ့သည်သင်တိ့အား၊ ကျပ်တည်းစွ ာ စီ ရင် မှာထားသည်မဟတ်ေလာ။
ယခ

ကည့် က။

ေယ ှ လင်

မိ က
့ ိ

သင်တိ့အယဝါဒ ှ င့်

ငါတိ ့

အေပ သိ ့

ထိ သ၏အေသွ းကိ ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ

ြပည့်

သင်တိ့

စသည်ြဖစ်၍၊

ကံ စည်

ပါသည်

တကားဟေမးြမန်းေြပာဆိ က၏။ ၂၉ ေပတ ှ င့် အြခားေသာ တမန်ေတာ်တိ့ကလည်း၊
လ၏စကားထက်ဘရားသခင်၏ စကားကိ နားေထာင်သင့်ပါ၏။

၃၀ သင်တိ့သည်

သစ်တိင်၌ဆွဲ ၍ ကွ ပ်မျက်ေသာ ေယ ကိ ငါတိ ့ ဘိ းေဘးများ၏ ဘရားသခင်သည်
ထေြမာက်ေစေတာ်မ ပီ ။ ၃၁ ဣသေရလ လတိ ့အား ေနာင်တတရား ှ င့် အြပစ်လတ်ြခင်း
အခွ င့ ်ကိ ေပးေစြခင်းငှ ါ၊ ထိ သကိ အစိ းရေသာ အ ှ င်အရာ၌၎င်း၊ ကယ်တင်ေသာ သခင်
အရာ၌၎င်း၊ ဘရားသခင်ခန့်ထား၍ မိ မိလက်ျာ လက်ေတာ် ှ င့် ချီးြမင့်ေတာ်မ ပီ ။

၃၂

ထိ အေ ကာင်းအရာတိ ့သည် အမှန်ြဖစ်ေ ကာင်း ကိ ငါတိ ့သည် သက်ေသခံ ြဖစ် က၏။
ဘရားသခင်၏ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်ေသာ သတိ ့အား ေပးသနား ေတာ်မေသာ
သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်လည်း သက်ေသခံ ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ ေြပာဆိ က၏။ ၃၃
ထိ စကားကိ ကားလ င်၊ ထိ သတိ ့ ှ လံ းသည် ကွဲ ြပတ်မတတ်ြဖစ် ၍၊ တမန်ေတာ်တိ့ကိ
ကွ ပ်မျက်ြခင်းငှ ါ အချင်းချင်းတိ င်ပင်ေြပာဆိ က၏။ ၃၄ ထိ အခါလအေပါင်းတိ ့ ိ ေသေသာသ၊
ဂါမေလျလအမည် ှ ိ ေသာနိဿရည်းဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲ တေယာက်သည် လတ်ေတာ်ေပ ၌ထ၍၊
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တမန်ေတာ်တိ့ကိ ြပင်သိ့ခဏထွ က်ေစ ပီ းလ င်၊ ၃၅ ဣသေရလ လတိ ့၊ ဤသတိ ့အား
အဘယ်သိ့ ပမည်အရာကိ
အထက်က

သဒအမည်

သတိ ှ င့်ဆင်ြခင် ကေလာ့။

၃၆

ှ ိ ေသာသတေယာက်

သည်ထသြဖင့်၊

သာမည မဟတ်ဟ ဆိ သည်ြဖစ်၍၊ သ၌ လေလးရာမ

အေ ကာင်းမကား၊
ငါသည်လ

ေလာက်ဆည်းကပ် က၏။

ထိ သသည် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်၍ သ့ကိယံ ကည်သမ ေသာ သတိ ့သည် ကွဲ ြပား
ေပျာက်ပျက် က၏။ ၃၇ ထိ သေနာက်ေငွ ေတာ်ခွဲစဥ်ကာလ၊ ယဒအမည် ှ ိ ေသာ ဂါလိ လဲ
လတေယာက်သည်လည်းထ၍၊ မိ မိ ေနာက်သိ့လများကိ ေသွ းေဆာင်ေလ၏။ ထိ သသည်လည်း
ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊ သ့ကိယံ ကည်သမ ေသာသ တိ ့သည် ေပျာက်လွင့ ် က၏။ ၃၈
ယခလည်းဤသတိ ့ကိ ေ ှ ာင် ှ ား၍ အလိ အေလျာက် ှ ိ က

ပါေစဟ ငါဆိ ၏။

ဤအ ကံ ဤအမသည် လ၏အ ကံ လ၏အမြဖစ်လ င် ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၃၉
ဘရားသခင်၏အ ကံ အမြဖစ်လ င်

သင်တိ့သည်

မဖျက်ဆီး ိင် က။

သင်တိ့သည်

ဘရားသခင်၏ အာဏာေတာ်ကိ ဆန်ေသာသမြဖစ် မည်အေ ကာင်း သတိ ပ က

ေလာ့ဟ

ေြပာဆိ ၏။ ၄၀ ထိ စကားကိ နားေထာင် ကသြဖင့်၊ တမန်ေတာ် တိ ့ကိေခ ၍ ိ က် ှ က် ပီ းမှ၊
ေယ ၏နာမကိ အမှီ ပလျက် မေဟာမေြပာမည်အေ ကာင်း တားြမစ်ထား၍ လတ် က
၄၁

တမန်ေတာ်တိ့သည်လည်း၊

သခင်ေယ ၏

နာမေတာ်ေ ကာင့်

၏။

မိ မိတိ့သည်

အ ှ က်ကွဲြခင်းကိ ခံ ထိ က် ကသည်ဟ မှတ်ေတာ်မေသာ ေ ကာင့်ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိ တ် ှ ိ ၍
လတ်ေတာ်မှထွ က်သွား က၏။ ၄၂ ဗိ မာန်ေတာ်၌၎င်း၊ အိ မ်၌၎င်း ေန့တိင်းအစဥ် ဆံ းမသွ န်သင်
လျက်၊

ေယ သည်ခရစ်ေတာ်ြဖစ်၏ဟ၍

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

မြပတ်ေဟာ

ေြပာလျက်ေန က၏။

၆ ထိကာလ၌ တပည့်ေတာ်တိ့သည် များြပားသည်
လပ်ေက းေသာအခါ၊

ေဟေလနစ်အမျိုး

ထိ အမျိုးသားတိ ့သည်

ြမည်တမ်း၍

မတ်ဆိး

ေဟ ဗဲ

မတိ ့ကိ

လတိ ့ကိ

ထိ အခါတကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ

တမန်ေတာ်တိ့သည်

ေခ ပီ းလ င်၊

ဘရားသခင်၏

ငါတိ ့သည်

ှ ိ ေသာ်၊ ေန့ရက် အစဥ်အတိ င်း

အြပစ်တင် က၏။

တပည့်ေတာ်
တ်ကပတ်

မလပ်မေက းဟ
၂

အေပါင်းတိ ့ကိ

တရားေတာ်ကိထား၍

စားပွဲ ၌လပ်ေက းမကိ မကိ မေဆာင်သင့်။ ၃ ထိ ေ ကာင့်ညီ အစ်ကိတိ့၊ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်၎င်း၊
ပညာ ှ င့်၎င်းြပည့် စံ လျက်၊ အသေရ ှ ိ ေသာ လခနစ်ေယာက်တိ့ကိ သင်တိ့တွင် ှ ာ ကေလာ့။
ဤအမ ကိ ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှ ါ ထိ သတိ ့ကိ ငါတိ ့သည် ခန့်ထား ကမည်။ ၄ ငါတိ ့မကား၊
ဆေတာင်းပဌနာြပြခင်း၊ တ်က ပတ်တရားေတာ် ကိ ေဟာေြပာြခင်းအမတိ ့ကိ အ မဲ ပ၍
ေနမည်ဟဆိ က၏။ ၅ ထိ စကားကိ လအစအေဝးအေပါင်းတိ ့သည် ှ စ်သက် ကသြဖင့်၊
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ယံ ကည်ြခင်း ှ င့်၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်၎င်း ြပည့်စံ ေသာ သေတဖန်မှစ၍ ဖိ လိပု၊
ေြပာေခ ၊ နိကေနာ်၊ တိ မန်၊ ပါေမန၊ ယဒဘာ သာဝင်ေသာ အ ိအတ် မိ သ
့ ား နိေကာလတိ ့ကိ
ေ ွး ေကာက်၍၊

၆ တမန်ေတာ်တိ့ေ ှ ့၌ ထား က၏။ တမန်ေတာ်တိ့ သည်လည်း

ဆေတာင်း ပီ းလ င် ထိ သတိ ့၏ ေခါင်းေပ ၌ လက်ကိ တင် က၏။ ၇ ဘရားသခင်၏
သာသနာေတာ်သည် တိ းပွ ားသ ြဖင့် ေယ ှ လင် မိ ့၌ တပည့်ေတာ်တိ့သည် အလွ န်ပွါး များ၍၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ် အေပါင်းတိ ့သည် ယံ ကည်ြခင်း တရားကိ နားေထာင် က၏။
သေတဖန်သည်

ေကျးဇးေတာ် ှ င့်၎င်း၊

တန်ခိး

ေတာ် ှ င့်၎င်း

၈

ြပည့်စံ သြဖင့်၊

ကီ းစွ ာေသာနိမိတ်လကဏာ၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ လများေ ှ မ့ ှ ာ ပေလ၏။ ၉ ထိ အခါ
လိ ေဗရတိ န် အေပါင်းအသင်းဝင်ေသာ သမှစ၍၊ ကေရေနြပည်သား၊ အာေလဇ ိြပည်သား၊
ကိ လိကိြပည်သား၊ အာ ှ ိ ြပည်သား အချို ့တိ့သည် ထ၍ သေတဖန် ှ င့်ြငင်းခံ ြခင်းကိ
ပစဥ်တွင်၊ ၁၀ သေဟာေြပာ၍သံ းစွဲ ေသာပညာ ှ င့် ဝိ ညာဥ်ေတာ် ကိ မခံ မဆီ း ိင် က။ ၁၁
ထိ အခါဤသသည် ေမာေ ှ ကိ ၎င်း၊ ဘရား သခင်ကိ၎င်း လွ န်ကျူး၍ ေြပာသည်ကိ
ငါတိ ့ ကားရပါ ပီ ဟ သက်ေသခံ မည့်သတိ ့ကိ တိ တ်ဆိတ်စွာေခ ၍ ထား က ပီ းလ င်၊ ၁၂
လများကိ ၎င်း၊ အ ကီ းအကဲ ၊ ကျမ်း ပဆရာ တိ ့ကိ၎င်း ိးေဆာ်၍၊ သေတဖန်ထံသိ ့လာသြဖင့်
ဘမ်းဆီ း၍ လတ်ေတာ်သိ့ပိ့ က၏။ ၁၃ မမှန်ေသာ သက်ေသခံ တိ ့ကိေခ ၍၊ ဤသသည်
သန့် ှ င်းေသာ အရပ်ဌာနေတာ် ှ င့် ပညတ်တရားေတာ်ကိ လွ န်ကျူး၍ အစဥ်မြပတ်
ေြပာဆိ လျက်ေနပါ၏။ ၁၄ ထိ နာဇရက် မိ သ
့ ား ေယ သည် ဤအရပ်ဌာန ေတာ်ကိ ဖျက်ဆီး၍၊
ငါတိ ့အား ေမာေ ှ အပ်ေပးေသာ ထံ းနည်းဥပေဒကိ ေြပာင်းလဲ ေစမည်ဟ ဤသဆိ သည်ကိ
အက ်ပ်တိ့သည် ကားရပါ ပီ ဟ သက်ေသခံ က၏။ ၁၅ လတ်ေတာ်၌ ထိ င်လျက် ှ ိ ေသာသ
အေပါင်း

တိ ့သည်

သေတဖန်

ကိ ေစ့ေစ့ ကည့် လ င်၊

သ၏မျက် ှ ာ

သည်

ေကာင်းကင်တမန်၏မျက် ှ ာ ကဲ့ သိ ့ြဖစ်သည်ဟ ထင်မှတ် က၏။

၇ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ် မင်းက၊ ဤစကားမှန် သေလာဟ ေမးသည် ှ ိေသာ်၊

၂

သေတဖန်က၊ ညီ အစ်ကိ အဘတိ ့ နားေထာင် ကပါေလာ့။ ငါတိ ့ အဘအာြဗဟံ သည်၊
ခါရန် မိ ့၌မေနမှီ၊

ေမေသာေပါတာမိ အရပ်၌

ှ ိ စဥ်အခါ၊

ဘန်း ကီ းေတာ်

မေသာ

ဘရားသခင်သည် ထင် ှ ားေတာ်မ၍၊ ၃ သင်ေနေသာ ြပည် ှ င့်တကွ အမျိုးသားချင်း
များထဲ ကထွ က် ပီ းလ င်၊ ငါြပလတံ့ ေသာ ြပည်သိ့သွား ေလာ့ဟ အာြဗဟံ အားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၄
ထိ အခါ

အာြဗဟံ

သည်

ခါလဒဲြပည်မှထွ က်၍

ခါရန် မိ ့၌ေန၏။

သ၏

အဘ

ေသလွ န်သည် ှ ိ ေသာ်၊ ယခသင်တိ့ေနေသာ ဤြပည်သိ့ ထိ မိ မ့ ှ ေြပာင်းေစေတာ်မ၏။ ၅
ဤြပည်၌ ေြခနင်းရာကိ မ အေမွ ေပးေတာ် မမ ေသာ်လည်း၊ သမှ စ၍ သ၏သားေြမးတိ ့အား
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ဤြပည်ကိအပိ င်းေပးေတာ်မမည်ဟ သားတေယာက်မ မ ှ ိ မှီ ဂတိ ထားေတာ်မ၏။ ၆
သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည် သတပါးပိ င်ေသာ ြပည်၌ဧည့်သည် ြဖစ် ကသြဖင့်၊ သတပါးတိ ့၌
က န်ခံြခင်း၊ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ အ ှ စ် ေလးရာပတ်လံ း ခံ ရ က

လိ မ့ ်မည်။ ၇ သတိ ့ကိ

ေစခိ င်းေသာလမျိုးကိ လည်း ငါစီ ရင် မည်။ ထိ ေနာက်မှ သတိ ့သည်ထွက်၍ ဤအရပ်၌ ငါ့အား
ဝတ် ပ ကလိ မ့ ်မည်ဟ

ဗျာဒိ တ်

ထားေတာ်မ၏။

၈

ဘရားသခင်သည်လည်း

အေရဖျားလှ ီ းြခင်း ှ င့် ဆိ င်ေသာ ပဋိ ညာဥ်တရားကိ အာြဗဟံ အား ေပးေတာ်မ ၏။
ထိ သိ့ဣဇာတ်ကိ ဘွ ားြမင်၍ ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာ ေန့၌ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ေပးေလ၏။
ဣဇာတ်သား ယာကပ်၊ ယာကပ်သားများကား၊ အမျိုး၏ အဘ တကျိတ် ှ စ်ပါးတည်း။ ၉
အမျိုး၏ အဘတိ ့သည် လည်း ြငူစေသာစိ တ် ှ ိ ၍၊ ေယာသပ်ကိ အဲ ဂတုြပည်သိ့
ေရာင်းလိ က် က၏။ ဘရားသခင်သည် သ့ကိေစာင့်မေတာ် မလျက်၊ ၁၀ အလံ းစံ ေသာ
ဒကဆင်းရဲ ထဲမှ ကယ် တ်၍၊ အဲ ဂတုြပည်ကိ အစိ းရေသာ ဖာေရာဘရင်ထံ၌ မျက် ှ ာ
ပွ င့ ်လန်းြခင်း ှ င့် ပညာအတတ် ကိ ေပးေတာ်မသြဖင့်၊ ထိ မင်း ကီ းသည် အဲ ဂတု ိင်ငံအပ်အရာ၊
နန်းေတာ် အပ်အရာ၌ ေယာသပ်ကိခန့်ထားေလ၏။
တေ ှ ာက်လံ း၌ အစာေခါင်းပါးြခင်း၊

၁၁ ခါနာန်ြပည် ှ င့်အဲ ဂတုြပည်

ကီ းစွ ာေသာဆင်းရဲ ြခင်း ှ ိ ၍ ငါတိ ့ အဘများ၌

စားစရာကန်ေသာ အခါ၊ အဲ ဂတုြပည်မှာ ဆန်စပါး ှ ိ သည်ဟ ယာကပ်သည် ကားလ င်၊ ၁၂
ငါတိ အ
့ ဘများကိ ပဌမအ ကိ မ်တွင် ေစလတ် ေလ၏။ ၁၃ ဒတိ ယအ ကိ မ်တွင် ေယာသပ်သည်
မိ မိညီ အစ်ကိတိ့အား မိ မိအေ ကာင်းကိ ေဘာ်ြပ၍၊ ဖာေရာ ဘရင်သည် ေယာသပ်၏ အမျိုးကိ
သိ ေတာ်မ၏။

၁၄ ထိ အခါ ေယာသပ်သည်ေစလတ်၍ မိ မိအဘ ယာကပ် ှ င့်တကွ

အေရအတွ က်အားြဖင့် ခနစ်ကျိပ် ငါးေယာက်ေသာ မိ မိအမျိုးသားချင်း အေပါင်းတိ ့ကိ
ေခ ပင့်ေလ၏။

၁၅ ယာကပ်သည်လည်း အဲ ဂတုြပည်သိ့သွား၍ ကိ ယ်တိင်မှစေသာ

ငါတိ ့အဘများသည် ေသလွ န် က၏။ ၁၆ ထိ သတိ ့ကိလည်း ေ ှ ခင် မိ သ
့ ိ ့ပိ့ေဆာင်သြဖင့်၊
ေ ှ ခင်၏အဘ ြဖစ်ေသာဟာေမာ်၏ သားတိ ့အား အဘိ းေငွ ကိေပး၍ဝယ် ပီ ြဖစ်ေသာ
သချုင်းတွ င်း၌ ထား က၏။
ဂတိ ေတာ်၏

၁၇ အာြဗဟံ အား

အချိန်ေရာက်လေသာအခါ၊

၁၈

ဘရားသခင် ဓိ ာန်ေတာ်မေသာ
ထိ လမျိုးသည်

အဲ ဂတုြပည်၌

တိ းပွ ါး၍၊ ေယာသပ်ကိမသိ မက မ်းေသာ မင်း ကီ းတပါး ေပ လာ သည်တိင်ေအာင်
များြပား ကေလ၏။

၁၉ ထိ မင်း ကီ းသည် ငါတိ ့အေဆွ အမျိုးကိ ပရိ ယာယ် ပသြဖင့်၊

သငယ်များကိ အသက်မ ှ င်ေစြခင်းငှ ါ ပစ်ထားရမည်အေ ကာင်း ငါတိ ့ အဘများကိ
ှ ိပ်စက်ေလ၏။

၂၀

ထိ အခါအလွ န်အဆင်းလှ ေသာ

ေမာေ ှ ကိ

ှ ဥ်းဆဲ

ဘွ ားြမင်လ င်၊

သံ းလပတ်လံ းအဘ၏ အိ မ်တွင် ေက းေမွ း က၏။ ၂၁ ေနာက်မှပစ်ထားသည် ှ ိ ေသာ်၊
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ဖာေရာဘရင် သမီ းေတာ်သည် ေကာက်ယ၍ မိ မိသားအရာ၌ ေမွ းစား ေလ၏။

၂၂

ေမာေ ှ သည်လည် အဲ ဂတု အတတ်၊ ပညာ အလံ းစံ တိ ့ကိ သင်၍၊ တ်သတိ ၊ လက်သတိ ှ ိ ၏။
၂၃ အသက်ေလးဆယ်ေစ့ေသာအခါ ဣလေရလ အမျိုးသားြဖစ်ေသာ မိ မိညီအစ်ကိတိ့ကိ

အ ကည့်အ

သွ ားမည်ဟ အ ကံ ှ ိ ၏။ ၂၄ အမျိုးသားချင်းတေယာက်သည်

ှ ဥ်းဆဲ ခံရ

သည်ကိ ြမင်လ င် သ့ဘက်ကေန၍ အဲ ဂတုလကိ ကွ ပ် မျက်သြဖင့်၊ ထိ ှ ဥ်းဆဲ ခံရေသာ
သအား အ ိင်ေပးေလ

၏။ ၂၅ ဘရားသခင်သည် ဤသလက်ြဖင့် ငါတိ ့ကိ ကယ် တ်ေတာ်

မမည်အရာကိ ညီ အစ်ကိတိ့သည် နား လည်လိမ့ ်မည်ဟ ထင်မှတ်ေသာ်လည်း၊ ထိ သတိ ့သည်
နားမလည်ဘဲေန က၏။ ၂၆ နက်ြဖန်ေန့၌ အချင်းချင်း ခိ က်ရန် ပ ကေသာ သတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့
သွ ား၍၊ အချင်းလတိ ့၊ ညီ အစ်ကိချင်း ြဖစ်လျက် ှ င့် အဘယ်ေ ကာင့် တေယာက်ကိတေယာက်
ှ ဥ်းဆဲ ကသနည်းဟ ဆိ ၍ ရန် ငိ မ်းရာသိ ့ ေသွ းေဆာင် သည် ှ ိ ေသာ်၊ ၂၇ အိ မ်နီးချင်းကိ
ှ ဥ်းဆဲ ေသာသက၊ အဘယ်သသည် သင့်ကိ ငါတိ ့အေပ မှာအကဲ အမး တရားသ ကီ း အရာ၌
ခန့်ထားသနည်း။

၂၈ မေန့ကအဲ ဂတုလကိ သတ်သကဲ့ သိ ့ ငါ့ကိသတ် လိ သေလာဟ

ဆိ လျက် ေမာေ ှ ကိ ပယ်၏။

၂၉ ထိ စကားကိ ကားလ င်၊

ေမာေ ှ သည် ေြပး၍

မိ ဒျန်ြပည်၌ ဧည့်သည်ြဖစ်လျက်ေနသည်တွင် သား ှ စ် ေယာက်ကိြမင်ေလ၏။

၃၀

အ ှ စ်ေလးဆယ်လွန်ေသာအခါ၊ သိ နာေတာင် ေြခရင်း ေတာတွ င်၊ မီ းေလာင်ေသာချံု၌
ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ထင် ှ ား၏။ ၃၁ ထိ ပါ ံ ကိ ြမင်ေသာအခါေမာေ ှ သည်
အံ့ သ၍ေစ့ေစ့ ကည့် ြခင်းငှ ါ အနားသိ ့ချဥ်းကပ်လ င်၊ ၃၂ ငါကား သင့်ဘိ းေဘးတိ ့၏ဘရား၊
အာြဗဟံ ၏ ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရားြဖစ်၏ ဟထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိ တ်
ေတာ်အသံ ထွ က်ေတာ်မ၏။ ထိ အခါ ေမာေ ှ သည် တန်လပ်လျက် ေစ့ေစ့ မ ကည့်ဝံ ။ ၃၃
ထာဝရဘရားကလည်း၊
သန့် ှ င်းေသာေြမ

သင်၏ေြခနင်းကိ

ြဖစ်၏။

ခ တ်ေလာ့။

သင်နင်း

ေသာအရပ်ကား

၃၄ အဲ ဂတုြပည်၌ ှ ိ ေသာ ငါ၏လတိ ့သည် ခံ ရေသာ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ငါေစ့ေစ့ြမင်ခဲ့ ပီ ။ သတိ ့ညည်းတွ ား ြမည် တမ်းေသာအသံ ကိ လည်း
ငါ ကားခဲ့ ပီ ။ သတိ ့ကိ ကယ် တ် ြခင်းငှ ါ ငါဆင်းလာ ပီ ။ ယခသွ ားေလာ့။ သင့်ကိ အဲ ဂတု
ြပည်သိ့ငါေစလတ်မည်ဟ ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၃၅ အဘယ်သသည် သင့်ကိ အကဲ အမးတရား
သ ကီ းအရာ၌

ခန့်ထားသနည်းဟ၍

အြငင်းအပယ်ခံ

ရေသာ

ထိ ေမာေ ှ ကိ

အကဲ အမး၊ ကယ်လတ်ေသာသ ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဘရားသခင်သည်ချံု၌ ထင် ှ ားေသာ
ေကာင်းကင်တမန်အားြဖင့် ေစခန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆ ထိ သသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့ကိ
တ် ေဆာင်၍ အ ှ စ် ေလးဆယ်ပတ်လံ း အဲ ဂတုြပည်၌၎င်း၊ ဧဒံ ပင်လယ်၌၎င်း၊
ေတာ၌၎င်း၊

နိမိတ်လကဏာ၊
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၃၇

သင်တိ့၏
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ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်၊
ပေရာဖက်တပါးကိ

သင်တိ့အမျိုးသား

သင်တိ့အဘိ ့

စကားကိ နားေထာင်ရ ကမည်ဟ

ေပ ထွ န်း

ချင်းတိ ့အထဲ ၌

ေစေတာ်မ

မည်။

ငါ ှ င့်တေသာ
ထိ ပေရာဖက်၏

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့အားေြပာဆိ ေသာသကား

အြခားသမဟတ်၊ ထိ ေမာေ ှ ပင်ြဖစ်သတည်း။

၃၈ ထိ သသည်

ေတာတွ င် ှ ိ ေသာ

အစည်းအေဝး၌ ၎င်း၊ သိ နာ ေတာင်ေပ မှာ သ့ကိ တ်ဆက်ေသာ ေကာင်းကင်တမန် ှ င့်၎င်း၊
ငါတိ ့ အဘများ ှ င့်၎င်း ှ ိ ၏။ ထိ သသည် ငါတိ ့အား အပ်ေပးြခင်းငှ ါ အသက် ှ င် ေစေသာ
ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိခံေလ၏။ ၃၉ ထိ သ၏စကားကိ ငါတိ ့အဘများသည် နားမေထာင်လိဘဲလျက်
ပယ်၍၊ ၄၀ ငါတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ သွ ားရေသာ ဘရားတိ ့ကိ ငါတိ ့အဘိ ့လပ်ပါ။ ငါတိ ့ကိ အဲ ဂတုြပည်မှ
တ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ ထိ ေမာေ ှ ၌ အဘယ်သိ့ ြဖစ်သည်ကိ ငါတိ ့မသိ ဟ အဲ ဂတုြပည်သိ့
ြပန်ချင်ေသာစိ တ် ှ င့် အာ န်ကိ ေြပာဆိ က၏။ ၄၁ ထိ ေန့ရက်ကာလ၌ ွားသငယ်ကိ လပ်၍
ထိ ပ်တအား ယဇ် ပေဇာ်သြဖင့် မိ မိတိ့လက် ှ င့် လပ်ေသာ အရာ၌ပင် ေပျာ်ေမွ ့ က၏။
အနာဂတိ ကျမ်း၌ လာသည် ကား၊ ၄၂ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သင်တိ့သည် စီ ရင်ေသာ
တိ ရ စာန် ှ င့် ယဇ် များကိ ေတာ၌ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း ငါ့အား ပေဇာ် ကသေလာ။ ၄၃
သင်တိ့သည် ေမာလပ်၏တဲ ှ င့်သင်တိ့ဘရား ရင်ဖန်၏ ကယ်တည်း ဟေသာကိ းကွ ယ်ဘိ့ရာ
မိ မိ တိ ့လပ်ေသာ ပံ တိ ့ကိ ေဆာင် ွက် က ပီ တကား။ ထိ ေ ကာင့် ငါသည် သင်တိ့ကိ
ဗာဗလန် မိ ့ တဘက်သိ့ ေဆာင်သွားမည်ဟ ကျမ်းလာ ှ ိ သည် ှ င့်အညီ ၊ ဘရားသခင်သည်
မျက် ှ ာေတာ်ကိလဲ ၍၊ ေကာင်းကင် တန်ဆာများတိ ့အား ဝတ် ပေစြခင်းငှ ါ ထိ သတိ ့ကိ
စွ န့်ပစ်ထားေတာ်မ၏။ ၄၄ ေမာေ ှ ြမင်ရေသာပံ ှ င့်အညီ ၊ သက်ေသခံ ေတာ် မချက် ဌာပနာ
ရာတဲ ေတာ်ကိ လပ်ရမည်အေ ကာင်း အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ေသာသမှာ ထားေတာ်မသည်အတိ င်း၊
ထိ တဲေတာ်သည် ေတာတွ င် ငါတိ ့အဘများ၌ ှ ိ ၏။ ၄၅ ေနာက်ကျေသာ ငါတိ ့အဘများသည်
ထိ တဲ ေတာ်ကိ တပါးအမျိုးသားတိ ့ ပိ င်ေသာ ေြမထဲ သိ့ ေယာ
ထိ တပါး

အမျိုးသား

တိ ့ကိ

ဘရားသခင်သည်

ှ င့်အတ ေဆာင်သွင်း က၏။

ဒါဝိ ဒ်မင်းလက်ထက်တိင်ေအာင်

ငါတိ ့အဘများထံ မှ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ ၄၆ ထိ ဒါဝိ ဒ်သည် ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ
ခံ ရ၍၊ ယာကပ်၏ ဘရားသခင် ကျိန်းဝပ်ေတာ်မဘိ ရ
့ ာ အရပ်ကိ ေတွ ့ြခင်းငှ ါ ေတာင့်တ၏။ ၄၇
ေ ှ ာလမန်သည်လည်း ဗိ မာန်ေတာ်ကိ တည် ေဆာက်ရ၏။

၄၈ သိ ့ေသာ်လည်း

ေကာင်းကင်ဘံ သည် ငါ့ပလင် ြဖစ်၏။ ၄၉ ေြမ ကီ းသည် ငါ့ေြခတင်ရာခံ ြဖစ်၏။ အဘယ်
သိ ့ေသာ ဗိ မာန် ကိ ငါ့အဘိ ့ တည်ေဆာက် ကမည်နည်း။ အဘယ်အရပ်သည် ငါ့ကျိန်းဝပ်
ရာအရပ်ြဖစ်မည်နည်။

၅၀ ငါ့လက်သည်

ဤအရာအလံ းစံ တိ ့ကိ ဖန်ဆင်းသည်

မဟတ်ေလာဟ ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိ တ်ေတာ်အချက်ကိ ပေရာဖက်ြပန် ကားသည် ှ င့်အညီ ၊

တမန်ေတာ်ဝတု
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အြမင့်ဆံ းေသာ

ဘရားသည်

လတိ ့

လက်ြဖင့်

လပ်ေသာဗိ မာန်၌

ကျိန်းဝပ်

ေတာ်မသည်မဟတ်။ ၅၁ လည်ပင်းခိ င်မာ၍ ှ လံ းြဖင့်၎င်း၊ နားြဖင့်၎င်း အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ
မခံ ေသာလတိ ့၊ သင်တိ့သည် သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ် ဆန့်ကျင် ဘက်
ပေလ့ ှ ိ က၏။

သင်တိ့ဘိးေဘးများ၏

သင်တိ့ဘိးေဘးများသည်

အေလ့ ှ င့်

အဘယ်ပေရာဖက်ကိ

သင်တိ့အေလ့တ၏။

မ

မ ှ ဥ်းဆဲ ဘဲ

၅၂

ေနသနည်း။

ေြဖာင့်မတ်ေသာသ ကလာေတာ်မမည်အေ ကာင်းအရာကိ ေဟာေြပာ ြပ န်ေသာ သတိ ့ကိ
ကွ ပ်မျက် က၏။ ထိ ေြဖာင့်မတ်ေသာ သကိ ပင် ယခလည်း သင်တိ့သည် အပ် ှ ံ ၍ အေသသတ်
က ပီ ။

သင်တိ့သည်

၅၃

ေကာင်းကင်တမန်များ

ခင်းကျင်း

ေသာ

အားြဖင့်

ပညတ်တရားေတာ်ကိ ခံ ရေသာ်လည်း မေစာင့်မေ ှ ာက် ကဟ သေတဖန် မက်ဆိ၏။ ၅၄
ထိ စကားကိ ကားလ င် ှ လံ းကွဲ ြပတ်မတတ် ြဖစ်၍၊ သေတဖန်၌ အံ သွ ားခဲ ကိ တ်ြခင်းကိ
ပ ကေလ၏။ ၅၅ သသည်လည်း သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်သြဖင့်၊ ေကာင်းကင်သိ့
ေစ့ေစ့ ကည့်ေမ ာ်၍ ဘရားသခင်၏ ဘန်းေတာ်ကိ၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ လက်ျာေတာ်ဘက်၌
ေယ ရပ်ေနသည်ကိ၎င်း ြမင်လ င်၊

၅၆ ကည့်ပါ။ ေကာင်းကင်ဖွင့ ်လှ စ်သည်ကိ၎င်း၊

လသားသည် ဘရားသခင်၏လက်ျာေတာ်ဘက်၌ ရပ်ေနသည်ကိ၎င်း၊ ငါြမင်သည်ဟဆိ ၏။
၅၇

ထိ သတိ ့သည်

ြပင်းစွ ာေသာ

အသံ ှ င့်

ဟစ်ေ ကာ်၍

နားကိ ပိတ်

ဆိ ့လျက်

သ့ဆီသိ့ညီ ွ တ်စွာ တဟန်တည်းေြပး၍၊ ၅၈ မိ ့ြပင်သိ့ ှ င့်ထတ် ပီ းမှ ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ် က၏။
သက်ေသခံ တိ ့သည်လည်း မိ မိတိ့အဝတ်ကိ ေ ှ ာလ အမည် ှ ိ ေသာ လလင်၏ေြခရင်း
၌ထား က၏။ ၅၉ ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ် ကစဥ် သေတဖန်သည် ပဌနာ ပလျက်၊ သခင်ေယ ၊
အက ်ပ်၏ဝိ ညာဥ်ကိ သိ မ်းယေတာ်မပါဟ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၆၀ ဒးေထာက်လျက်၊ သခင်၊
ဤသတိ ့ ပေသာ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ မှတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်ဟ ကီ းေသာ အသံ ှ င့် ေ ကးေ ကာ် ပီ းမှ
ကျိန်းစက်ေလ၏။ သ့ကိ ကွ ပ်မျက်ေသာ အမကိ ေ ှ ာလသည်လည်း ဝန်ခံလျက် ှ ိ ၏။

၈ ထိအခါေယ

ှ လင် မိ ့၌

ှ ိ ေသာ

ေသာ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံရသြဖင့်
အေပါင်းတိ ့သည်
က၏။

၂

အသင်းေတာ်

တမန်ေတာ်

ယဒြပည်၊

သည်

တိ ့မှတပါး

ှ မာရိ ြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌

တရားကိ ိ ေသေသာသတိ ့သည်

ြပင်းစွ ာေသာငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်းကိ

ြပင်းစွ ာ
သင်းဝင်သ

အ ှ ံ ့အြပားကွဲ ြပား

သေတဖန်ကိ

ပ က၏။

၃

သ ဂဟ်၍
ေ ှ ာလသည်

အသင်းေတာ်ကိဖျက်ဆီးေလ၏။ အိ မ်များသိ ့ ဝင် ပီ းလ င် ေယာက်ျားမိ န်းမတိ ့ကိ ဆွဲ ငင်၍
ေထာင်ထဲ၌ေလှာင်ထား
သတိ ့သည်

တတ်၏။

လှ ည့်လည်၍

တမန်ေတာ်ဝတု

၄

ထိ ေ ကာင့်

တ်ကပတ်ေတာ်တည်းဟေသာ

အရပ်ရပ်သိ့ကွဲြပားေသာ
ဧဝံ ေဂလိ

တရားကိ
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ေဟာေြပာ က၏။

၅

အေ ကာင်းကိ ေဟာေလ၏။

ဖိ လိပုသည်လည်း၊
၆

ှ ာမာရိ မိ သ
့ ိ ့သွား၍

လအစအေဝးတိ ့သည် ကား၍

ခရစ်ေတာ်၏
ဖိ လိပု ပေသာ

နိမိတ်လကဏာတိ ့ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ သ၏စကားကိ တညီ တ ွ တ်တည်း နားေထာင် က
၏။

၇ အေ ကာင်းမကား၊ နတ်ဆိးစွဲ ေသာ သများတိ ့၏ အထဲ မှ နတ်ဆိး တိ ့သည်

ြပင်းစွ ာေသာ အသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ်လျက်ထွက်သွား က၏။ ကိ ယ်မ လပ် ိင်ေသာသ၊
ေြခမစွ မ်းေသာသအများတိ ့သည်လည်း

ပကတိ အြဖစ်

ထိ မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့သည် အလွ န်ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ က၏။

သိ ့ေရာက် က၏။
၉

၈

ှ ိ မန်အမည် ှ ိ ေသာ

သတေယာက်သည်၊ ထိ မိ ့၌ နတ်ဝိဇာ အတတ် ှ င့် ပြပင်၍၊ ငါသည်ထးဆန်းေသာ
သြဖစ်သည်ဟဆိ လျက်၊ ှ မာရိ အမျိုးသားတိ ့ကိ မိ န်းေမာေတွ ေဝေစြခင်းငှ ါ ပ၏။

၁၀

လ ကီ းလငယ် ှ ိ သမ တိ ့ကလည်း၊ ဤသသည် ဘရားသခင်၏ မဟာတန်ခိးေတာ်ြဖစ်သည်ဟ
ဆိ လျက် ထိ သ၌ဆည်းကပ် က၏။

၁၁ ဆည်းကပ်သည်အေ ကာင်းကား၊ သတိ ့ကိ

မိ န်းေမာေတွ ေဝေစ ြခင်းငှ ါ ထိ သသည် နတ်ဝိဇာအတတ် အားြဖင့် ကာြမင့်စွ ာ ပလျက်ေန၏။
၁၂ ဖိ လိပုသည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်၌၎င်း၊ ေယ ခရစ်၏ နာမေတာ် ှ င့်၎င်း စပ်ဆိင်ေသာ

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေြပာ၍ ထိ သတိ ့သည် ယံ ကည်ေသာ အခါ၊ ေယာက်ျားမိ န်းမတိ ့သည်
ဗတိ ဇံကိ ခံ က၏။ ၁၃ ှ ိ မန်သည်လည်း ကိ ယ်တိင်ယံ ကည်သည်ြဖစ်၍ ဗတိ ဇံကိ ခံ ပီ းမှ
ဖိ လိပုထံ ၌မှီဝဲဆည်းကပ်သြဖင့်၊ ထးဆန်း ေသာ တန်ခိး ကီ းေသာ နိမိတ်လကဏာများကိ
ြမင်၍ မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက် ှ ိ ေလ၏။

၁၄

ှ မာရိ မိ သ
့ ားတိ ့သည် ဘရားသခင်၏

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ခံ ယ က ပီ ဟ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ တမန်ေတာ်တိ့သည်
သိ တင်း ကားလ င်၊ ေပတ ှ င့်ေယာဟန်တိ့ကိ ေစလတ် က၏။ ၁၅ ထိ မိ သ
့ မိ သ
့ ား တိ ့သည်
သခင်ေယ ၏နာမ၌ ဗတိ ဇံကိ ခံ ံ မ သာ ှ ိ သြဖင့်၊ ၁၆ တစံ တေယာက်ေသာသအေပ ၌
သန့် ှ င်းေသာ

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

သက်ေရာက်ေတာ်

မမေသးသည်

ြဖစ်၍၊

တမန်ေတာ်တိ့သည် ေရာက် ကလ င်၊ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ကိ ခံရမည်အေ ကာင်း ထိ မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့
အဘိ ့ ဆေတာင်း၍၊

၁၇ ထိ သတိ ့အေပ ၌ လက်ကိတင်ေသာအားြဖင့် သတိ ့သည်

သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိခံရ က၏။ ၁၈ တမန်ေတာ်တိ့လက်ကိတင်ေသာအားြဖင့်
သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သက်ေရာက်သည်ကိ ှ ိ မန်ြမင်လ င်၊ ေငွ ကိယေဆာင်ခဲ့၍၊ ၁၉
အက ်ပ်၏

လက်တင်ြခင်းကိ ခံရေသာသသည်

သန့် ှ င်းေသာ

ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိခံေစမည်အေ ကာင်း အက ်ပ်အား အခွ င့ ်ေပးပါဟ ေတာင်းေသာ်၊ ၂၀
ေပတ က၊ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ေငွ ှ င့်ဝယ်ယမည် ဟ အ ကံ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊
သင် ှ င့် တကွ သင်၏ ေငွ သည်ပျက်စီးြခင်းသိ ့ ေရာက်ပါေစ။ ၂၁ သင်သည်ဤအမအရာ ှ င့်
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မဆက်ဆံေသာ သြဖစ်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်၏စိ တ် ှ လံ းသည် ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌
ေြဖာင့်မတ်ြခင်းမ ှ ိ ။ ၂၂ ထိ ေ ကာင့်သင်၌ ယခဆိ းညစ်ေသာအမကိ ေနာင်တရေလာ့။
သင်၏စိ တ် ှ လံ း၌ ကံ စည်ြခင်းအြပစ်ကိ လတ်ေကာင်းလတ်လိမ့ ်မည် ြဖစ်၍၊ ဘရားသခင်ကိ
ေတာင်းပန်ေလာ့။

၂၃ သင်သည်ခါးစွ ာေသာသည်းေြခစွဲ သည်ြဖစ်၍၊ ဒစ ိ က်အေ ှ ာင်

အဖွဲ ့ ှ င့်မလွ တ်ေ ကာင်းကိ ငါသိ ြမင် သည်ဟဆိ ၏။ ၂၄ ှ ိ မန်ကလည်း၊ မိ န့်ေတာ်မေသာအရာ
တစံ တခမ အက ်ပ် အေပ သိ ့ မေရာက်ပါမည် အေ ကာင်း၊ ထာဝရဘရားကိ က ်ပ်အဘိ ့
အလိ ငှါ ဆေတာင်းေတာ်မ ကပါဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၂၅ တမန်ေတာ်တိ့သည် သက်ေသခံ ၍
သခင်ဘရား ၏ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိေဟာ ပီ းမှ၊ ေယ ှ လင် မိ ့ သိ ့ ြပန်သွားရာ၊
ှ ာမာရိ ွာများတိ ့၌လည်း ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေြပာ က၏။ ၂၆ တဖန် ထာဝရဘရား၏
ေကာင်းကင်တမန် သည် ဖိ လိပုအား၊ သင်ထ၍ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ဂါဇ မိ ့ သိ ့သွားရာ
ေတာလမ်းတွ င် ေတာင်မျက် ှ ာသိ ့ သွ ားေလာ့ ဟ ဆိ သည်အတိ င်း၊ ဖိ လိပုသည်ထ၍
သွ ားေလ၏။

၂၇

ထိ အခါ

အဲ သေယာပိ ြပည်ကိအစိ းရေသာ

ဘန်း ကီ းေသာအမတ်ြဖစ်၍၊ ဘ

ေတာ် ှ ိ သမ ကိ အပ်စိးရေသာ အဲ သေယာပိ ြပည်သား

တေယာက်သည် ကိ းကွ ယ်ြခင်းငှ ါ ေယ ှ လင်
မိ မိရထားေပ ၌ထိ င်လျက်
၂၉

ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကလည်း၊

မိ ဖရားက က်ထံ၌

မိ ့ သိ ့သွား၍၊

ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ၏
ထိ ရထားသိ ့

ချဥ်းကပ်၍

၂၈ ြပန်စဥ်တွင်

ကျမ်းစာကိ

ဘတ်ေလ၏။

မှီဝဲေလာ့ဟ

ဖိ လိပုအား

ဗျာဒိ တ်ေပးေတာ်မသြဖင့်၊ ၃၀ ဖိ လိပုသည် ရထားသိ ့ေြပး၍ ပေရာဖက် ေဟ ှ ာယ၏
ကျမ်းစာ၌ ဘတ်သည်ကိ ကားလ င်၊ ဘတ်ေသာအရာကိ နားလည်ပါ၏ ေလာဟ ေမးြမန်း၏။
၃၁ ထိ အမတ်ကလည်း၊ သွ န်သင်ပဲ့ြပင်ေသာ သမ ှ ိ လ င် အဘယ်သိ့ နားလည် ိင်မည်နည်းဟ

ဆိ ပီ းမှ မိ မိ ှ င့်အတ ဖိ လိပုတက်၍ထိ င်ေန ပါမည်အေ ကာင်း ေတာင်းပန်၏။ ၃၂ ကျမ်းစာ၌
ဘတ်ေသာအချက်ဟမကား၊ အေသ

သတ်ြခင်းငှ ါ ေဆာင်သွားေသာ သိ းကဲ့ သိ ့ သ့ကိ

ေဆာင်သွား၍၊ သိ းသငယ်သည် အေမွ း ှ ပ်ေသာသ ေ ှ မ့ ှ ာ မြမည်ဘဲ ေနသကဲ့ သိ ့
သသည် တ်ကိမဖွ င့ ် ဘဲ ေန၏။ ၃၃ ှ ိမ့ ်ချြခင်းကိ ခံစဥ်တွင် သတပါးတိ ့သည် ထိ သကိ
မတရားသ ြဖင့်

စီ ရင် က၏။ ထိ သ၏အသက်ကိ ေြမ ကီ းကသိ မ်း ပ်သည်ြဖစ်၍၊

သ၏အမျိုးအ ွယ်ကိ အဘယ်သြပ န်မည်နည်းဟ ကျမ်းစာ လာသ တည်း။

၃၄

ထိ အမတ်ကလည်း၊ ပေရာဖက်သည် အဘယ် သကိ ရည်မှတ်၍ ဤသိ ့ဆိပါသနည်း။
ကိ ယ်ကိတည်း ဆိ လိသေလာ။ သတပါးကိ တည်း ဆိ လိသေလာဟ ေတာင်းပန်လျက်၊ ၃၅
ဖိ လိပုအား ေမးြမန်းလ င်၊ ဖိ လိပုသည် မိ မိ တ်ကိဖွင့ ်၍ ထိ ကျမ်းစာချက်ကိ အစွဲ ပလျက်၊
ေယ ၏အေ ကာင်းတည်းဟေသာ
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ထိ သိ့လမ်း၌သွ ား ကစဥ် ေရ ှ ိ ရာသိ ့ေရာက်၍၊ အမတ်ကလည်း ဤအရပ်တွင်ေရ ှ ိ ပါ၏။
အက ်ပ်ကိ

ဗတိ ဇံမခံ ေစြခင်းငှ ါ

မည်သည့်

ဖိ လိပုက၊

သင်သည်

ေြပာဆိ လ င်၊
ခံ ရသည်

၃၇

ဟဆိ ေလ၏။

သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မ

အမတ်ကလည်း၊

ေ ကာင်းကိ

ယံ ကည်လ င်

ေယ ခရစ်သည်

ဘရားသခင်၏

ထိ အမတ် ှ င့်

အမတ်သည်

ဖိ လိပုကိ

ဝန်ခံ၍၊

၃၈

တကွ ေရထဲ သိ့ဆင်း၍

၃၉ ေရထဲ ကတက် ကလ င်၊ထာဝရဘရား၏

ဖိ လိပုကိ ေဆာင်ယေတာ်မ၍၊

ပါသနည်းဟ

စိ တ် ှ လံ းအ ကင်းမဲ့

အက ်ပ်ယံ ကည်ပါသည်ဟ

ရထားကိ ရပ်ေစြခင်းငှ ါစီ ရင် ပီ းမှ၊ ဖိ လိပုသည်
ဗတိ ဇံကိ ေပး၏။

အေ ကာင်းဆီ းတား

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

ေနာက်တဖန်မေတွ ့မြမင်ရ။

ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြခင်း ှ င့် မိ မိ သွ ားရေသာလမ်းကိ သွ ားေလ၏။ ၄၀ ဖိ လိပုသည်လည်း
အာဇတ် မိ ့၌ ေပ လာ၍၊ ထိ မိ မ
့ ှ ကဲ သရိ မိ တ
့ ိ င်ေအာင် မိ ့ ွာအစဥ်အတိ င်း ေ ှ ာက်သွား၍
ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေလ၏။

၉ ေ ှ ာလသည်ကား၊

သခင်ဘရား၏ တပည့်ေတာ် တိ ့တဘက်၌

ခိ မ်းေချာက်၍၊

အေသသတ်ြခင်းငှ ါ ြပင်းစွ ာအသက် သြဖင့်၊ ၂ ထိ ဘာသာဝင်ေသာ ေယာက်ျားမိ န်းမ တိ ့ကိ
ေတွ ့လ င်၊ ချည်ေ ှ ာင်၍ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ပိ ့ေဆာင် ရမည်အေ ကာင်း၊ ဒမာသတ် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ
တရားစရပ်မး တိ ့ထံသိ ့ မှာစာကိ ေပးပါဟ ယဇ် ပေရာဟိ တ် မင်းထံ ၌ ဝင်၍ ေတာင်း ပီ းမှ၊ ၃
သွ ား၍ ဒမာသက် မိ အ
့ နီးသိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ေကာင်းကင်ထဲက အလင်းသည် သ့ပတ်လည်၍
တ်ခနဲ ထွ န်းေတာက်ေလ၏။ ၄ ေ ှ ာလသည် ေြမေပ မှာလဲ ၍ေနစဥ်၊ ေ ှ ာလ၊ ေ ှ ာလ၊
အဘယ်ေ ကာင့် ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ သနည်းဟ မိ မိအား ေြပာေသာစကားသံ ကိ ကားလ င်၊ ၅ သခင်၊
ကိ ယ်ေတာ်သည် အဘယ်သနည်းဟ ေမးေလ ာက်၏။ သခင်ဘရားကလည်း၊ ငါကား သင်
ှ ဥ်းဆဲ ေသာ ေယ ြဖစ်သတည်း။

၆ သိ ့ေသာ်လည်းထ၍ မိ သ
့ ိ ့ဝင်ေလာ့။ သင် ပ

ရမည်အမကိ ေြပာလိ မ့ ်မည်ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေ ှ ာလ ှ င့်အတ သွ ားေသာသတိ ့သည်
အသံ ကိ ကား ံ မ သာ ှ ိ ၍၊ အဘယ်သကိ မ မြမင်ဘဲ မိ န်းေမာေတွ ေဝလျက်ရပ်ေန က၏။ ၈
ေ ှ ာလသည်လည်းေြမမှထ၍ မျက်စိကိ ဖွ င့ ်ေသာ်လည်း အဘယ်သကိ မ မြမင် ိင်သည်ြဖစ်၍၊
သ၏လက်ကိဆွဲလျက် ဒမာသက် မိ သ
့ ိ ့ပိ့ေဆာင် က၏။ ၉ သံ းရက်ပတ်လံ း မျက်စိမြမင်၊
မစားမေသာက် ဘဲ ေနေလ၏။

၁၀ ထိ အခါ

အာနနိအမည် ှ ိ ေသာ တပည့်ေတာ်

တေယာက်သည် ဒမာသက် မိ ့၌ ှ ိ ၏။ ထိ သကိ သခင် ဘရားသည် ဗျာဒိ တ်ေတာ်အားြဖင့်၊
အာနနိဟ၍ ေခ ေတာ်မလ င်၊ အာနနိက၊ သခင်ဘရား အက ်ပ် ှ ိ ပါ သည်ဟေလ ာက်၏။ ၁၁
သခင်ဘရားကလည်း၊ သင်သည်ထ၍ လမ်း ေြဖာင့်အမည် ှ ိ ေသာ လမ်းသိ ့သွားေလာ့။ ေ ှ ာလ
အမည် ှ ိ ေသာတာ မိ သ
့ ားကိ ယဒ၏ အိ မ်၌ ှ ာေဖွ ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သသည်
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ဆေတာင်းလျက်ေန၏။ ၁၂ မိ မိမျက်စိကိ ြမင်ြပန်ေစြခင်းငှ ါ အာနနိအမည် ှ ိ ေသာ သသည်
ဝင်၍၊ မိ မိအေပ ၌ လက်တင်သည်ကိ ဗျာဒိ တ်ေတာ်အားြဖင့် ြမင်ေလ ပီ ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃
အာနနိကလည်း၊ သခင်ဘရား၊ ထိ သသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ကိ ယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းသတိ ့ကိ
အလယ်မ ေလာက်ပင်

ှ ဥ်းဆဲ သည်ကိ လများေြပာ၍ အက ်ပ် ကားရပါ ပီ ။

၁၄

ဤအရပ်၌လည်းကိ ယ်ေတာ်ကိ ပဌနာ ပေသာ သ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ချည်ေ ှ ာင်ရမည်အခွ င့ ်ကိ
ယဇ် ပေရာဟိ တ် အ ကီ းတိ ့ထံ၌ ရပါသည်ဟ ြပန်ေလ ာက်၏။ ၁၅ သခင်ဘရားကလည်း၊
ထိ သကားတပါး အမျိုး သားတိ ့ ှ င့်

ှ င်ဘရင်တိ့ထံသိ ့၎င်း၊ ဣသေရလ အမျိုးသား

တိ ့ ှ ိ ရာသိ ့၎င်း၊ ငါ၏နာမကိ ပိ ့ေဆာင်ေစြခင်းငှ ါ ငါေ ွး ေကာက်ေသာ တန်ဆာြဖစ်၏။ ၁၆
အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သသည်ငါ၏နာမေ ကာင့် အဘယ်မ ေလာက်ပင် ဆင်းရဲ ခံရမည်ကိ
ငါသည် သ့အားြပမည်။ ထိ ေ ကာင့် သင်သွားေလာ့ဟ အာနနိအား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၇
အာနနိသည်လည်းသွ ား၍ အိ မ်သိ့ေရာက်လ င်၊ ေ ှ ာလ အေပ ၌ မိ မိလက်ကိတင်၍၊
ညီ ေ ှ ာလ၊ သင်လာေသာလမ်း၌ သင့်အား ထင် ှ ားေတာ်မေသာ သခင်ေယ သည်
သင်၏မျက်စိြမင်ြပန်ေစြခင်းငှ ါ

၎င်း၊

သင့်ကိ သန့် ှ င်းေသာ

ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်

ြပည့်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း ငါကိ ေစခန့်ေတာ်မသည်ဟေြပာဆိ ၏။ ၁၈ ထိ ခဏ၌ ေ ှ ာလ၏ မျက်စိမှ
ငါးေ ကးကွ ာ

ကျသကဲ့ သိ ့ြဖစ်၍၊

မျက်စိြမင်ြပန်သြဖင့်ထ၍

အစာအာဟာရကိ သံ းေဆာင်၍ အားြဖည့် ေလ၏။

ဗတိ ဇံ

ကိ ခံ ပီ းလ င်၊

၁၉ ထိ ေနာက်ေ ှ ာလသည်

ဒမာသက် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ကာလအတန်အရာေန၍၊ ၂၀ ေယ သည်
ဘရားသခင်၏

သားေတာ်ြဖစ်

ေ ကာင်းကိ

တရားစရပ်တိ့၌

မဆိ င်းမလင့်

ေဟာေလ၏။ ၂၁ ကားေသာသအေပါင်းတိ ့သည် အံ့ သ၍၊ ဤ သကား၊ ထိ သခင်ကိ
ပဌနာ ပေသာသတိ ့ကိ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဖျက်ဆီးသည် သာမက၊ ထိ သများကိ ချည်ေ ှ ာင်၍
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ထံသိ ့ ပိ ့ေဆာင်ြခင်းငှ ါ ဤအရပ် သိ ့ လာေသာသြဖစ်သည်
မဟတ်ေလာဟ ဆိ က၏။ ၂၂ ေ ှ ာလသည်လည်း အားတိ းပွ ားသြဖင့် ဒမာသက် မိ ့၌ေနေသာ
ယဒလတိ ့သည် ေြပာသမ ေသာ စကားကိ ေချ၍၊ ေယ သည် ခရစ်ေတာ် ြဖစ်ေ ကာင်းကိ
ထင် ှ ားစွ ာြပ၏။

၂၃ ကာလ ကာြမင့် ပီ းမှ၊

သည်အချင်းချင်းတိ င်ပင် က၏။
သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ

ေ ှ ာလကိ သတ်အ့ံ ေသာငှ ါ၊ ယဒလတိ ့

၂၄ ထိ အ ကံ အစည်ကိ ေ ှ ာလသည်သိ၏။ သ့ကိ

မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့ကိ ေန့ညဥ့်မြပတ် ေစာင့် က

ေသာေ ကာင့်၊

၂၅

တပည့်ေတာ်တိ့သည် ညဥ့်အခါသ့ကိယ၍ ေတာင်း၌ ထည့် ပီ းလ င် မိ ့ ိ းေပ က ေလ ာ့ချ က၏။
၂၆ ေယ

ှ င်လင် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊ တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်မည် ပေသာ်၊

သသည် တပည့်ေတာ်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ တပည့်ေတာ် အေပါင်းတိ ့ သည် မယံ သြဖင့်

တမန်ေတာ်ဝတု
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သ့ကိေ ကာက် ွံ ့ က၏။ ၂၇ ထိ အခါဗာနဗသည် သ့ကိေခ ၍ တမန်ေတာ် များထံ သိ ့
ပိ ့ေဆာင် ပီ းလ င်၊ အထက်ကေ ှ ာလသည် လမ်းခရီ း၌ သခင်ဘရားကိ ြမင်သည်ဟ၍၎င်း၊
သ့အားမိ န့်ေတာ်မသည်ဟ၍၎င်း၊

ဒမာသက် မိ ့၌

ေယ ၏နာမေတာ်ကိအမှီ ပလျက်၊

ရဲ ရင့်စွ ာေဟာသည်ဟ၍၎င်းေြပာေလ၏။ ၂၈ ထိ ေနာက်မှ ေ ှ ာလသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌
တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်၍၊ သခင်ေယ ၏ နာမေတာ်ကိအမှီ ပ၍ ရဲ ရင့်စွ ာ ေဟာလျက်
ေန၏။ ၂၉ ေဟေလနစ်လတိ ့ ှ င့် ှ ီးေ ှ ာေြပာဆိ သြဖင့်၊ ထိ သတိ ့သည် ေ ှ ာလကိ သတ်မည်ဟ
အားထတ် က၏။ ၃၀ ထိ အေ ကာင်းကိ ညီ အစ်ကိတိ့သည် ကားသိ လ င်၊ ေ ှ ာလကိ
ကဲ သရိ မိ သ
့ ိ ့ပိ့၍ တာ မိ ့ တိ င်ေအာင် ေစလတ် က၏။ ၃၁ ထိ အခါယဒြပည်၊ ဂါလိ လဲြပည်၊
ှ မာရိ ြပည် အရပ်ရပ်တိ့တွင် အသင်းေတာ်တိ့သည် ငိ မ်သက်၍ တည်ေဆာက်ြခင်း ှ ိ က၏။
သခင်ဘရားကိ ေ ကာက် ွံ ့ ြခင်း၌၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်၏ အဆံ းအမ၌ ၎င်း၊
ေမွ ့ေလျာ်ေသာအားြဖင့်

ပွ ားများ က၏။

၃၂

ေပတ သည်

လှ ည့်လည်သည် တွ င် သန့် ှ င်းသ တိ ့ ှ ိ ရာ လဒ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေလ၏။

အရပ်ရပ်တိ့ကိ
၃၃ ထိ အရပ်၌

အဲ ေနအမည် ှ ိ ေသာ တံ းလံ းေန ေသာ သတေယာက်ကိေတွ ့လ င်၊ အဲ ေန၊ ေယ ခရစ်သည်
သင့်အားချမ်းသာေပးေတာ်မ၏။ ၃၄ ထ၍အိ ပ်ရာကိ ြပင်ေလာ့ဟ ေပတ ဆိ ေသာ်၊ ထိ သသည်
ချက်ြခင်းထ၏။ ၃၅ လဒ မိ ့ ှ င့် ှ ာ န် မိ ့၌ ေနေသာသ အေပါင်း တိ ့သည် ထိ သကိ ြမင်၍
သခင်ဘရားထံ ေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲ က၏။ ၃၆ ယေပွ မိ ့၌ ေဒ ကာဟဆိ လိေသာ တဗိ သ
အမည် ှ ိ ေသာ တပည့်ေတာ်မ တေယာက် ှ ိ ၏။ ထိ မိန်းမ သည် ေကာင်းေသာအကျင့်၊
စွ န့် ကဲ ြခင်း အကျင့် ှ င့် ြပည့်စံ လျက်၊

၃၇ ထိ အခါ၌နာ၍ေသေလ၏။ အေလာင်းကိ

ေရချိုး ပီ းလ င် အထက်ခန်း၌တင်ထား က၏။ ၃၈ လဒ မိ သ
့ ည် ယေပွ မိ ့ ှ င့် နီးသည်ြဖစ်၍
ထိ မိ ့၌ ေပတ

ှ ိ ေ ကာင်းကိ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ကားလ င်၊ ေပတ သည် အလျင်အြမန်

ကလာပါမည် အေ ကာင်း လ ှ စ်ေယာက်ကိ ေစလတ်၍ ေတာင်းပန် က၏။ ၃၉ ေပတ သည်
ထ၍ထိ သတိ ့ ှ င့် အတလိ က်ေလ

၏။ ေရာက်လ င် အထက်ခန်းသိ ့ေခ ပင့်၍ မတ်ဆိးမ

များတိ ့သည် ငိ ေ ကးလျက်၊ သတိ ့ ှ င့်အတ ေဒ ကာ ှ ိ စဥ်အခါလပ်ခဲ့ေသာ အကျ ှ င့်
အဝတ်များကိ ြပလျက် ှ ိ က၏။ ၄၀ ေပတ သည် ထိ သအေပါင်းတိ ့ကိ ြပင်သိ့ထွက်
ေစသည်ေနာက်၊ ကိ ယ်တိင်ဒးေထာက်၍ ဆေတာင်း ပဌနာ ပ ပီ းလ င်၊ ထိ အေလာင်းသိ ့
မျက် ှ ာလှ ည့်၍၊ တဗိ သ၊ ထေလာ့ဟဆိ ေလ၏။ ထိ မိန်းမ သည် မျက်စိကိ ဖွ င့ ်၍
ေပတ ကိ ြမင်လ င် ထ၍ထိ င်၏။
ချီ က ပီ းမှ၊

သန့် ှ င်း

ထိ မိန်းမကိ ြပေလ၏။

တမန်ေတာ်ဝတု

သတိ ့ ှ င့်

၄၁ ေပတ သည်

မတ်ဆိးမတိ ့ကိေခ ၍

မိ မိလက်ကိ သ့အားေပး၍
အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေသာ

၄၂ ထိ အေ ကာင်းကိ ယေပွ မိ ့၌ အ ှ ံ ့အြပား သိ က

1789

၍၊

လများတိ ့သည် သခင်ဘရားကိ ယံ ကည်ြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။

၄၃ ေပတ သည်

ယေပွ မိ ့၌ ှ ိ မန်အမည် ှ ိ ေသာ သားေရ လပ်သမား ှ င့်အတ ကာြမင့်စွ ာေန၏။

၁၀ ကဲသရိ မိ ့၌ ဣတလိတပ်ဟ ေခ ေဝ ေသာ တပ်တွင် လတရာ ကိအပ်ချုပ်ေသာ
တပ်မးေကာ်ေနလိ

အမည်

တွ င်ေသာ

သတေယာက် ှ ိ

၏။

၂

ထိ သသည်

မိ မိအိမ်တွင် ှ ိ သမ ေသာ သတိ ့ ှ င့်တကွ ဘရားဝတ်၌ ေမွ ့ေလျာ်၍ ဘရားသခင်ကိ
ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း ှ ိ သြဖင့် လတိ ့အားများစွ ာေသာ စွ န့် ကဲ ြခင်းကိ ပ၍ ဘရားသခင်ကိ
အစဥ်ဆေတာင်းေလ့ ှ ိ ၏။

၃ တေန့သ၌ ေနသံ းချက်တီးအချိန်တွင် ဘရား သခင်၏

ေကာင်းကင်တမန်သည်၊ ေကာ်ေနလိ ဟ ေခ လျက် ေရာက်လာသည်ကိ ထိ သသည်
ထင် ှ ားေသာ ဗျာဒိ တ် ပါ ံ အားြဖင့် ြမင်ရ၏။ ၄ ေကာင်းကင်တမန်ကိ ေစ့ေစ့ ကည့်လ င်
ထိ တ်လန့်ြခင်း ှ ိ သည် ြဖစ်၍၊ သခင်၊ အဘယ်အခင်း ှ ိ ပါ သနည်းဟ ေမးေသာ်၊ ေကာင်းကင်
တမန်က၊

သင် ပ

ေသာဆေတာင်းပဌနာ ှ င့်

စွ န့် ကဲ ေပးကမ်းြခင်းတိ ့သည်

ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေအာက်ေမ့စရာဘိ ့တက် က ပီ ။ ၅ ထိ ေ ကာင့် ယခပင်ယေပွ မိ သ
့ ိ့
လတိ ့ကိေစလတ်၍၊

ေပတ

အမည်သစ်ကိရေသာ

ှ ိ မန်ကိေခ ပင့်ေလာ့။

၆

ထိ သသည်သားေရလပ်သမား ှ ိ မန်၏ အိ မ်၌ တည်းေန၏။ ထိ အိမ်သည် ပင်လယ်နားမှာ
ှ ိ သည်ဟ ေြပာဆိ ၏။ ၇ ထိ သိ့ေြပာဆိ ေသာ ေကာင်းကင်တမန်သွား ပီ းမှ၊ ေကာ်ေနလိ သည်
မိ မိငယ်သား ှ စ်ေယာက် ှ င့်တကွ မိ မိထံ၌ မြပတ်ခစားေသာလစ အဝင်၊ ဘရားဝတ်၌
ေမွ ့ေလျာ်ေသာ စစ်သရဲ တေယာက်ကိေခ ၍၊

၈ ထိ အေ ကာင်းအရာအလံ းစံ တိ ့ကိ

ကားေြပာ ပီ းမှ ယေပွ မိ သ
့ ိ ့ ေစလတ်၏။ ၉ နက်ြဖန်ေန့၌ ထိ သတိ ့သည် သွ ား၍ ယေပွ မိ ့
အနီးသိ ့ ေရာက် ကေသာအခါ၊
ငှ ါအိ မ်မိးေပ သိ ့ တက်ေလ

ှ စ်ချက်တီးအချိန်တွင် ေပတ သည် ဆေတာင်းြခင်း
၏။

၁၀ ဆာမွ တ်၍ အစာအာဟာရကိ အလိ ှ ိ လ င်

သတပါးတိ သ
့ ည် အစာအာဟာရကိ ြပင်ဆင် ကစဥ်အခါ ေပတ သည် ဘဝင်ြဖစ်၍ ေနသြဖင့်၊
၁၁ ေကာင်းကင်ဖွင့ ်လှ စ်သည်ကိ၎င်း၊ ခံ ထည်ကဲ့သိ ့ ေလးေထာင့် ချုပ်၍ ေြမသိ ့ချလတ်ေသာ

တန်ဆာသည် မိ မိဆီသိ့ဆင်းသက်လာသည် ကိ ၎င်းြမင်ေလ၏။

၁၂ ထိ တန်ဆာထဲ ၌

သားရဲ မှစ၍ေြမ၌ကျင်လည် ေသာသားမျိုး၊ တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်မျိုး၊ မိ ဃ်း ေကာင်းကင်၌
ကျင်လည်ေသာ ငှ က်မျိုး တိ ့သည် ှ ိ က၏။ ၁၃ စကားအသံ သည်လည်း၊ ေပတ ထ၍
သတ်စား ေလာ့ဟ လာ၏။ ၁၄ ေပတ ကလည်း၊ မြဖစ် ိင်ပါသခင်။ ညစ် း ေသာအရာ ှ င့်
မစင် ကယ်ေသာအရာကိ အက ်ပ်သည် တရံ တခါမ မစားဘးပါဟ ေြပာဆိ ၏။ ၁၅
ေနာက်တဖန်
ညစ်

စကားသံ ကား၊

ဘရားသခင်

စင် ကယ်ေစေတာ်

မေသာအရာကိ

းသည်မထင် ှ င့်ဟ လာြပန်၏။ ၁၆ ထိ သိ့ သံ း ကိ မ်ေ ြမာက်ေအာင်လာ ပီ းလ င်၊
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ထိ တန်ဆာကိ ေကာင်းကင်ထဲသိ့ သိ မ်း ပ်ြပန်ေလ၏။ ၁၇ ေပတ သည် မိ မိြမင်ရေသာ
ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ကား၊ အဘယ်သိ့ ဆိ လိသနည်းဟ ေတွ းေတာဆင်ြခင်၍ ေနစဥ်တွင်၊
ေကာ်ေနလိ ေစလတ် ေသာသတိ ့သည် ှ ိ မန်အိမ်ကိ ေမးြမန်း ှ ာေဖွ ၍ တံ ခါးေ ှ မ့ ှ ာရပ်လျက်၊
၁၈

ေပတ အမည်သစ်ကိရေသာ

ေမးြမန်းဟစ်ေခ က၏။

ှ ိ မန်သည်

ဤမှာတည်းေနပါ

သေလာဟ

၁၉ ေပတ သည်ထိဗျာဒိ တ် ပါ ကိ ဆင်ြခင်၍ေနစဥ်တွင်

ဝိ ညာဥ်ေတာ်က၊ လသံ းေယာက်တိ့သည် သင့်ကိ ှ ာ က၏။

၂၀ ထ၍ဆင်းေလာ့။

ေတွ းေတာြခင်းမ ှ ိ ဘဲ ထိ သတိ ့ ှ င့်အတ လိ က်သွားေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သတိ ့သည်
ငါေစလတ်ေသာ သြဖစ် ကသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မလ င်၊ ၂၁ ေပတ သည်ဆင်း၍၊ ငါကား၊
သင်တိ့ ှ ာေသာ သြဖစ်၏။ အဘယ်အေ ကာင်း ှ ိ ၍ လာ ကသနည်းဟ ထိ သတိ ့အားေမး၏။
၂၂ ထိ သတိ ့ကလည်း ဘရားသခင်ကိေ ကာက် ွံ ့၍၊ ယဒလ အေပါင်းတိ ့တွင် အသေရ ှ ိ ေသာ

သေတာ်ေကာင်း

တည်းဟေသာ

တပ်မး

ေကာ်ေနလိ သည်၊

ကိ ယ်ေတာ်ကိ

မိ မိအိမ်သိ့ေခ ပင့်၍ ကိ ယ်ေတာ်၏ စကားကိ နားေထာင် ရမည်အေ ကာင်း၊ သန့် ှ င်းေသာ
ေကာင်းကင်တမန် အားြဖင့် ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ ခံ ရပါသည်ဟ ြပန်ေြပာ က၏။
ေပတ သည်လည်းထိ သတိ ့ကိ

အိ မ်ထဲသိ့ေခ ၍

ဧည့်သည်ဝတ်

၂၃

ကိ ပေလ၏။

နက်ြဖန်ေန့၌ထ၍ ထိ သတိ ့ ှ င့်အတ သွ ားသြဖင့်၊ ယေပွ မိ သ
့ ားြဖစ်ေသာ ညီ အစ်ကိ
အချို ့တိ့သည်

လိ က် က၏။

၂၄

ထိ ေနာက်တေန့၌

ကဲ သရိ မိ သ
့ ိ ့ဝင် က၍၊

ေကာ်ေနလိ သည် မိ မိ အေဆွ အမျိုး မိ တ်ခင်ပွန်းများတိ ့ကိ စေဝးေစ ပီ းလ င်၊ ထိ သတိ ့ကိ
ေြမာ်လင့်လျက်ေန က၏။ ၂၅ ေပတ ေရာက်လာေသာအခါ ေကာ်ေနလိ သည် ခရီ းဦ း ကိ ပ၍၊
ေပတ ၏ေြခရင်း၌ြပပ်ဝပ်လျက် ကိ းကွ ယ်ေလ၏။ ၂၆ ေပတ သည် သ့ကိချီပင့်လျက်၊
ထေလာ့။ ငါကိ ယ်တိင် လြဖစ်သည်ဟဆိ ၏။

၂၇ ထိ သိ့ တ်ဆက်၍ ဝင်ေလေသာ်

စေဝးလျက် ှ ိ ကေသာ လများကိ ေတွ ့လ င်၊ ၂၈ ေပတ က၊ ယဒလြဖစ်ေသာသတိ ့သည် တပါး
အမျိုးသားတိ ့ ှ င့် မေပါင်းေတာ် မချည်းကပ်အပ်သည်ကိ သင်တိ့သိ က၏။ သိ ့ေသာ်လည်း
ညစ် းသည် မစင် ကယ် ဟ အဘယ်သကိ မ မေခ ရမည်အေ ကာင်း၊ ဘရားသခင် သည်၊
ငါ့အားဆံ းမြပသေတာ်မ ပီ ။ ၂၉ ထိ ေ ကာင့်ငါ့ကိေခ ကေသာအခါ ငါသည် မြငင်းမခံ ဘဲ လျက်
လာ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ အဘယ်အေ ကာင်း ေ ကာင့် ငါ့ကိေခ ကသနည်း၊ ငါေမးလိ သည်ဟ
ထိ သတိ ့ အားေြပာဆိ ၏။

၃၀ ေကာ်ေနလိ ကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ယခ အချိန်

နာရီ တိင်ေအာင် အစာေ ှ ာင်၍ သံ းချက်တီး အချိန်တွင် အိ မ်၌ဆေတာင်းလျက် ေနသည်၊ ယခ
ေလးရက် ှ ိ ပါ ပီ ။ ထိ အချိန်၌ လတေယာက်သည် ထွ န်းေတာက်ေသာအဝတ်ကိ ဝတ်လျက်
အက ်ပ် ေ ှ ေမ
့ ှ ာက်၌ရပ်၍၊ ၃၁ ေကာ်ေနလိ ၊ သင် ပေသာပဌနာကိ ဘရားသခင်သည် ကား၍၊
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သင်စွန့် ကဲ ြခင်းကိ လည်း မှတ်ေတာ်မ ပီ ။ ၃၂ ထိ ေ ကာင့်ယေပွ မိ သ
့ ိ ့ေစလတ်၍ ေပတ
အမည်သစ်ကိ ရေသာ ှ ိ မန်ကိ ေခ ပင့်ေလာ့။ ထိ သသည် ပင်လယ်နားမှာ သားေရလပ်
သမား ှ ိ မန်၏ အိ မ်၌တည်း ေန၏။ ထိ သသည်ေရာက်လာလ င် သင့်အား ေဟာေြပာ
လိ မ့ ်မည်ဟေြပာဆိ ပါ၏။ ၃၃ ထိ ေ ကာင့် အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့ အလျင်အြမန်
ေစလတ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ကလာေသာ အားြဖင့် ေကာင်းမွ န်စွာ ပပါ ပီ ။ သိ ့ြဖစ်၍
ဘရားသခင်

သည်

ကိ ယ်ေတာ်၌မှာထားေတာ်မသမ ကိ

နားေထာင်

ြခင်းငှ ါ၊

ယခအက ်ပ်တိ့ ှ ိ သမ သည် ဘရားသခင် ေ ှ ေတာ်
့
၌ အသင့်ေန ကပါသည်ဟ ေကာ်ေနလိ
ေြပာဆိ ၏။ ၃၄ ထိ အခါေပတ သည် တ်ကိဖွင့ ်၍၊ အကယ် စင်စစ် ဘရား သခင်သည်
လမျက် ှ ာကိ မှတ်ေတာ်မမ။
၍

တရားသြဖင့်

ငါသိ ြမင်၏။

၃၅ လအမျိုးမျိုးတိ ့တွင် ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ့

ကျင့်ေဆာင်ေသာသသည်

၃၆ အလံ းစံ တိ ့ကိ

ရန် ငိ မ်းြခင်းတရားတည်းဟေသာ

အထံ ေတာ်၌

မျက် ှ ာရသည်ကိ

အစိ းရေတာ်မေသာ သခင်ေယ
ဧဝံ

ေဂလိ တရားကိ

ခရစ်အားြဖင့်

ေဟာေတာ်မလျက်၊

ဣသေရလ အမျိုး သား တိ ့အား ေပးလိ က်ေတာ်မေသာ တရားေတာ် ှ င့် အညီ ၊
၃၇

ေယာဟန်သည်

ဗတိ ဇံတရားကိ

ေဟာသည်

ေနာက်

ဂါလိ လဲ

ြပည်မှစ၍

ယဒြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ံ ့ြပားေသာ အေ ကာင်းအရာကိ သင်တိ့သည် သိ က၏။ ၃၈
ထိ အေ ကာင်းအရာဟမကား၊ ဘရားသခင်သည် သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်၎င်း၊
တန်ခိးေတာ် ှ င့်၎င်း၊

နာဇရက် မိ သ
့ ား

ေယ ကိ

ဘိ သိက်ေပးေတာ်မသြဖင့်၊

ထိ သသည် ဘရားသခင်၏ အခွ င့ ်ေတာ် ှ င့် ေကျးဇး ပလျက်၊ မာရ်နတ် ှ ဥ်းဆဲ ေသာ
သအေပါင်းတိ ့အား ချမ်းသာကိ ေပးလျက် လှ ည့်လည်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ငါတိ ့သည်လည်း၊
ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စ၍ ယဒ ြပည်တွင် ပေတာ် မေသာအမများတိ ့၏ သက်ေသခံ ြဖစ် က၏။
ထိ သကိ သစ်တိင်၌

ဆွဲ ၍

ကွ ပ်မျက် ကေလ၏။

၄၀

သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

ဘရားသခင်သည် ထေြမာက် ေစေတာ်မ၍၊ ၄၁ လအေပါင်းတိ ့အား ထင် ှ ားစွ ာြပေတာ်မမ၊
ဘရားသခင်ခန့် ထားေတာ်မ ှ င့်ေသာ သက်ေသခံ တည်း ဟေသာ ငါတိ ့အား ထင် ှ ားစွ ာ
ြပေတာ်မ၏။

ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ေတာ်မသည်ေနာက်၊

ထိ သခင် ှ င့်

အတ

ငါတိ သ
့ ည်စားေသာက်ရ က၏။ ၄၂ ထိ သခင်သည်လည်း အသက် ှ င်ေသာသတိ ့ ှ င့် ေသေသာ
သတိ ့ကိ

တရားစီ ရင်ေသာသခင်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊

ဘရားသခင်ခန့်ထားေတာ်

မေ ကာင်းကိ လအေပါင်းတိ ့အား ေဟာေြပာ ကေလာ့။ သက်ေသခံ က

ေလာ့ဟ

ငါတိ ့အားပညတ်ထားေတာ်မ၏။ ၄၃ ထိ သခင်ကိ ယံ ကည်ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည် နာမေတာ်
အားြဖင့် အြပစ်လတ်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ ခံ ရ ကလတံ့ ဟ၍ မေရာဖက် အေပါင်းတိ ့သည်
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ထိ သခင် ၏ သက်ေသခံ ြဖစ် ကသည်ဟ ေပတ မက် ဆိ ၏။
မက်ဆိစဥ်၊

တ်ကပတ်တရား ေတာ်ကိ

ကားနာရေသာ သအေပါင်းတိ ့အေပ သိ ့

သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် သက်ေရာက်ေတာ်မ၏။
အေပ သိ ့သန့် ှ င်းေသာ

ဝိ ညာဥ်ေတာ်၏

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

ခံ ေသာသ

တပည့်ေတာ်တိ့သည်

မိ န်းေမာ

၄၄ ထိ စကားကိ

၄၅ တပါးအမျိုးသားတိ ့

ေကျးဇးကိ သွန်းေလာင်းေသာေ ကာင့်၊

တည်းဟေသာ

ေပတ

ေတွ ေဝြခင်း ှ ိ က၏။

ှ င့်
၄၆

ပါသမ ေသာ

အေ ကာင်းမကား၊

ထိ သတိ ့သည် အမျိုးမျိုးေသာ ဘာသာစကား အားြဖင့်ေြပာ၍၊ ဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်း
သည်ကိ ကား ကေလ၏။ ၄၇ ထိ အခါေကတ က၊ ငါတိ ့ကဲ့သိ ့ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်
ကိ ခံရေသာ ဤသတိ ့ကိ ဗတိ ဇံ မေပးေစ ြခင်းငှ ါ အဘယ်သသည် ေရကိ ြမစ်တား ိင်သနည်း
ဟဆိ လျက်၊ ၄၈ သခင်ဘရား၏နာမ၌ ဗတိ ဇံကိ ခံ ေစမည် အေ ကာင်းစီ ရင် ေလ၏။
ထိ ေနာက်မှေပတ သည် ကာလအတန်အရာေနပါမည် အေ ကာင်းကိ ထိ သတိ ့ သည်
ေတာင်းပန် က၏။

၁၁ တပါးအမျိုးသားတိ့သည်
ခံ ယ ကသည်ဟ ယဒြပည်၌
ကားသိ က၏။

ဘရားသခင်၏

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ

ှ ိ ေသာ တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့် ညီ အစ် ကိ များတိ ့သည်

၂ ေပတ သည်

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ တက်ေရာက် လာေသာအခါ

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ခံ ေသာသတိ ့က၊ ၃ သင်သည် အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာ လတိ ့ ှ င့်
ေပါင်းေဘာ်

၍

စားေသာက်ပါသည်တကားဟ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ဆိ က၏။

၄

ေပတ သည်လည်း၊ ထိ အေ ကာင်းအရာကိ အစမှအဆံ းတိ င် ေအာင် ေဘာ်ြပသည်ကား၊ ၅
ငါသည်ယေပွ မိ ့၌ဆေတာင်းစဥ် ဘဝင်ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကင်မှ ေလးေထာင့်ြဖင့် ချလတ်ေသာ
ခံ ထည်

ကဲ့ သိ ့ေသာ တန်ဆာသည်

ဆင်းသက်၍၊ ငါ့ထံသိ ့ ေရာက်လာသည်ကိ

ဗျာဒိ တ် ပါ ံ အားြဖင့် ြမင်၏။ ၆ ထိ တန်ဆာကိ ေစ့ေစ့ ကည့် ဆင်ြခင်လ င်၊ သားရဲ မှစ၍
ေြမ၌ ကျင်လည်ေသာသားမျိုး၊ တွ ားတတ် ေသာ တိ ရ စာန်မျိုး၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်၌
ကျင်လည်ေသာ ငှ က်မျိုးတိ ့ကိြမင်၏။

၇ ထိ အခါ၊ ေပတ ၊ ထ၍ သတ်စားေလာ့ဟ

ငါ့အားေြပာေသာ စကားသံ ကိ လည်း ငါ ကား၏။ ၈ ငါကလည်းမြဖစ် ိင်ပါသခင်။ ညစ် းေသာ
အရာ ှ င့် မစင် ကယ်ေသာအရာသည် အက ်ပ်ခံတွ င်းထဲ သိ ့တရံ တခါမ မဝင်ဘးပါ
ဟေြပာဆိ ၏။ ၉ ေနာက်တဖန် စကားသံ ကား၊ ဘရားသခင်စင် ကယ်ေစေတာ် မေသာအရာကိ
ညစ် းသည်မထင် ှ င့်ဟ ေကာင်းကင်ထဲကလာြပန်၏။ ၁၀ ထိ သိ့သံ း ကိ မ်ေြမာက်ေအာင်
ြဖစ် ပီ းလ င်၊ ထိ အရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေကာင်းကင်ထဲသိ့ဆွဲယြပန်ေလ၏။ ၁၁ ထိ ခဏြခင်းတွ င်
ကဲ သရိ မိ မ့ ှ ငါ့ထံသိ ့ေစလတ် ေသာ လသံ းေယာက်တိ့သည် ငါ ှ ိ ေသာအိ မ်အနားမှာ
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ရပ်ေန က၏။

ငါသည်ေတွ းေတာြခင်းမ ှ ိ ဘဲ

၁၂

ထိ သတိ ့ ှ င့်အတ

သွ ားရမည်

အေ ကာင်းဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် မိ န့်ေတာ်မ၏။ ဤညီ အစ်ကိ ေြခာက်ေယာက်တိ့သည်လည်း
ငါ ှ င့် အတသွ ား၍ ထိ သ၏အိ မ်သိ့ ဝင် က၏။ ၁၃ ေကာင်းကင်တမန်သည် သ၏အိ မ်၌
ထင် ှ ား စွ ာရပ်လျက်၊ သင်သည်ယေပွ မိ သ
့ ိ ့ လတိ ့ကိေစလတ်၍ ေပတ အမည်သစ်ကိရေသာ
ှ ိ မန်ကိ ေခ ပင့်ေလာ့။ ၁၄ ထိ ေပတ သည် သင်မှစ၍ သင်၏ အိ မ်၌ ှ ိ သမ ေသာ သတိ ့ကိ
ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း တရားစကား ကိ သင့်အားေဟာေြပာလိ မ့ ်မည်ဟ မက်ဆိခဲ့ေသာ
အေ ကာင်းအရာကိ ထိ သသည် ငါတိ ့အားြပန် ကား ေလ၏။ ၁၅ ငါသည်ေဟာေြပာစ ပစဥ်၊
သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ေ ှ ့ဦးစွ ာ ငါတိ အ
့ ေပ သိ ့ သက် ေရာက်ေတာ်မသည်နည်းတ၊
ထိ သတိ ့ အေပ သိ ့လည်း သက်ေရာက်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ေယာဟန်သည် ေရ၌ဗတိ ဇံကိ ေပး၏။
သင်တိ့ သည် သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်၌ ဗတိ ဇံကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ် မည်ဟ သခင်ဘရား
မိ န့်ေတာ်မေသာ စကားကိ ထိ အခါ ငါေအာက်ေမ့၏။

၁၇ သခင်ေယ ခရစ်ကိ

ယံ ကည်ေသာငါတိ ့အား ဘရားသခင်သည် ဆေကျးဇးကိ ေပးေတာ်မသည် နည်းတ၊
ထိ သတိ ့အားလည်း ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ငါသည်အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍
ဘရားသခင်ကိ ဆီ းတား ိင်သနည်းဟ ေပတ ဆိ ၏။
ထိ သတိ ့သည်

၁၈ ဤအေ ကာင်းအရာတိ ့ကိ

ကားရလ င် မြငင်းဘဲ ေန၍၊ အကယ်စင်စစ် ဘရား သခင်သည်

အသက် ှ င်ေစြခင်းအလိ ငှါ၊ ေနာင်တ တရားကိ တပါးအမျိုးသားတိ အ
့ ားလည်းေပးေတာ်မ ပီ ဟ
ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွ မ်း က၏။

၁၉ ထိ မှတပါး၊ သေတဖန်၏အမေ ကာင့်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံရ၍ အရပ်ရပ်သိ့ ကွဲ ြပားေသာသတိ ့သည် ဖိ နိတ်၊ ကပ ၊ အ ိအတ် မိ မ့ ျားသိ ့
တိ င်ေအာင်သွား၍၊ ယဒ လတိ ့အားသာ
၂၀

ေနာက်မှထိ သအချို ့တိ့သည်

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ေဟာေြပာ က၏။
ကပ ြပည်သား၊

ကေရေနြပည်သားြဖစ်၍

အ ိအတ်သိ့သွား ပီ းလ င်၊ သခင်ေယ ၏ အေ ကာင်းတည်းဟေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ
ေဟေလနစ်လတိ ့အား ေဟာေြပာ က၏။ ၂၁ သခင်ဘရား၏လက်ေထာက်ေတာ်သည်
လတိ ့ ှ င့်တကွ

ှ ိ ေတာ်မသြဖင့်၊ လအေပါင်းတိ ့သည် ယံ ကည်၍ သခင်ဘရားထံ သိ ့

ေြပာင်းလဲ က၏။

၂၂ ထိ အေ ကာင်းအရာကိ ေယ

ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ အသင်းေတာ်

သည် ကားလ င်၊ အ ိအတ် မိ တ
့ ိ င် ေအာင် သွ ားေစမည်အေ ကာင်း ဗာနဗ ကိ ေစလတ်ေလ၏။
၂၃

ထိ သသည်

ေရာက်၍

ဘရားသခင်၏

ေကျးဇး

ေတာ်ကိ

ြမင်လ င်

ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြခင်း ှ ိ ၍ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ယံ ကည်ေသာစိ တ် ှ င့် သခင်ဘရားကိ
မှီဝဲဆည်းကပ်မည်အေ ကာင်း
သေတာ်ေကာင်းြဖစ်၍၊

တမန်ေတာ်ဝတု

တိ က်တွန်း

သန့် ှ င်းေသာ

ိးေဆာ်ေလ၏။

ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်၎င်း၊

၂၄

ထိ သသည်

ယံ ကည်ြခင်း ှ င့်၎င်း၊

1794

ြပည့်စံ ေသာအားြဖင့်၊ လများအေပါင်းတိ ့သည် သခင်ဘရားထံ သိ ့ ဝင်စား က၏။

၂၅

ဗာနဗသည်လည်း ေ ှ ာလကိ ှ ာလျက် တာ မိ သ
့ ိ ့သွား၏။ ေတွ ့လ င်အ ိအတ် မိ သ
့ ိ ့ေခ ခဲ့ ၏။
၂၆ ထိ သတိ သ
့ ည် တ ှ စ်ပတ်လံ း ထိ အသင်းေတာ် ှ င့်အတ စည်းေဝး၍၊ လများအေပါင်းတိ ့အား

ဆံ းမ သဝါဒ ေပး က၏။ တပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်း ခရစ်ယာန်ဟေသာ ေခ ေဝ သမတ်ြခင်းကိ
အ ိအတ် မိ ့၌ အဦ းခံ ရ က၏။ ၂၇ ထိ အခါ၌ ပေရာဖက်တိ့သည် ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ အ ိအတ် မိ ့
သိ ့လာ က၏။

၂၈ ထိ သတိ ့အဝင်၊ အာဂဗအမည် ှ ိ ေသာ သ တေယာက်သည်ထ၍၊

ေြမတြပင်လံ း၌ အစာ အာဟာရ အလွ န်ေခါင်းပါးြခင်းြဖစ်လတံ့ ဟ ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်
ေဘာ်ြပ၏။ ထိ ေခါင်းပါးြခင်းသည် ကဲ သာဘရင် ကေလာဒိ လက်ထက်၌ြဖစ်သတည်း။ ၂၉
ထိ အခါ တပည့်ေတာ်တိ့သည် အသီ းအသီ း တတ် ိင် ကသည်အတိ င်း၊ ယဒြပည်၌ေနေသာ
ညီ အစ်ကိ

တိ ့အား

အကအမေပးလိ က်

မည်ဟ၊

၃၀

စီ ရင် ကသည် ှ င့်အညီ

၁၂ ထိအခါေဟ ဒ်မင်း ကီးသည် သင်းဝင်သ အချို ့ တိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းငှ ါစီ ရင်၍၊

ဗာနဗ ှ င့်ေ ှ ာလတိ ့တွင် သင်းအပ်တိ့ ထံ သိ ့ေပးလိ က် က၏။

၂

ေယာဟန်၏အစ်ကိြဖစ်ေသာ

ယာကပ်ကိ

ယဒလတိ ့သည် အားရဝမ်းေြမာက်ြခင်း
တဖန်ထပ်၍၊

ထား

ှ င့်ကွ ပ်မျက်

ေလ၏။

၃

ှ ိ သည် ကိ ြမင်လ င်၊ အဇမပွဲ ေန့ရက်တိ့၌

၄ ေပတ ကိ လည်း ဘမ်းဆီ း ပီ းမှ၊ ပသခါပွဲ လွန်လ င် လများတိ ့အား

ထတ်ေပးမည်အ ကံ ှ င့် အေစာင့် အေ ှ ာက်စစ်သရဲ တကျိပ်ေြခာက် ေယာက်တိ့၌အပ်၍
ေထာင်တွင်ေလှာင်ထားေလ၏။

၅ ေပတ သည်ေထာင်၌ အကျင်းေနရစဥ်၊ သင်း

ဝင်သတိ ့သည် သ့ဘိ့ ကိ းစား၍ ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်းဝတ် ပ က၏။ ၆ ေပတ သည်
ေဟ ဒ်မင်းထတ်ခါနီး၊ ညဥ့်အချိန် တွ င် သံ ကိ း ှ စ်စင်း ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ခံရလျက်၊
စစ်သရဲ ှ စ်ေယာက်တိ့အလယ်၌ အိ ပ်ေပျာ်၍၊ အေစာင့် များ တိ ့သည် ေထာင်တံခါးေ ှ မ့ ှ ာ
ေစာင့်ေန က၏။ ၇ ထိ အခါ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ေပ လာလ င်
ေထာင်အိမ်၌ အလင်းထွ န်းေတာက် ေလ၏။ ေကာင်းကင်တမန်သည် ေပတ ၏ နံ ေဖးကိ
ပတ်ခတ်၍၊

အလျင်အြမန်ထေလာ့ဟ

ဆိ လျက်ထေစ

၏။

သံ ကိ းသည်လည်း

ေပတ လက်မှက တ်ေလ၏။ ၈ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သင်၏ ခါးပန်းကိ စည်းေလာ့။
ေြခနင်းကိ လည်းစည်းေလာ့ဟဆိ လ င်၊ ဆိ သည်အတိ င်း ေပတ ပ၏။ ဝတ်လံ ကိ ခံ ၍
ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ဟဆိ ြပန်၏။

၉

ေပတ သည်

ထွ က်၍လိ က်ေသာ်လည်း၊

ေကာင်းကင်တမန် ပသမ တိ ့သည် မှန်ေသာအမအရာ ြဖစ်သည်ဟ မသိ မမှတ်ဘဲ၊ မိ မိသည်
ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ကိ ြမင်သည်ဟထင်ေလ၏။ ၁၀ လေစာင့် ှ စ်တန်ကိ လွ န်သွား၍ မိ ထ
့ ဲ သိ့
ဝင်ေသာ သံ တံ ခါး သိ ့ေရာက်လ င်၊ ထိ တံခါးသည် အလိ လိ ပွ င့ ်သြဖင့် သတိ ့သည်ထွက်၍
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လမ်းတေ ကာင်း၌ ေ ှ ာက်သွား ပီ းမှ၊ ေကာင်းကင်တမန်သည် ချက်ြခင်း ေပတ မှ
ခွ ါ၍ သွ ားေလ၏။

၁၁ ေပတ သည်

သတိ ရလ င်၊ ယခပင် သခင်ဘရားသည်

မိ မိေကာင်းကင်တမန်ကိ ေစလတ်၍ ေဟ ဒ်မင်း လက်မှ၎င်း၊ ယဒလတိ ့၏ ေြမာ်လင့်ြခင်းမှ
၎င်း၊ ငါ့ကိကယ် တ်ေတာ်မသည် ငါအမှန်သိ၏ဟ ေအာက်ေမ့စဥ်၊ ၁၂ လများစေဝး၍
ဆေတာင်းရာ၊

မာကအမည်

အိ မ်သိ့ေရာက်၍၊

၁၃

သစ်ကိရေသာ

ေယာဟန်၏အမိ ြဖစ်ေသာ

အိ မ်ဦးတံ ခါးကိ ေခါက်ေလေသာ်၊

မာရိ ၏

ေရာေဒအမည်

ှ ိ ေသာ

မိ န်းမငယ်တေယာက်သည် နားေထာင်ြခင်း ငှ ါလာ၍၊ ၁၄ ေပတ ၏စကားအသံ ကိ သိလ င်၊
ဝမ်းေြမာက်ေသာ အားြဖင့် တံ ခါးကိ မဖွ င့ ်ဘဲ အထဲ သိ့ေြပးဝင်၍၊ ေပတ

သည်

တံ ခါးေ ှ မ့ ှ ာရပ်ေနသည်ဟ ကားေြပာ၏။ ၁၅ ထိ သတိ ့က၊ သင်သည်အ းြဖစ်၏ဟ ထိ
မိ န်းမငယ်အားဆိ ကေသာ်လည်း၊ ေပတ အမှန်
ေပတ ၏

ှ ိ သည်ဟ သသည်ခိင်မာစွ ာဆိ လ င်၊

ေကာင်းကင်တမန်ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟဆိ က၏။

၁၆

ေပတ သည်

ေခါက်၍ေနေသာ်၊ တံ ခါးကိ ဖွ င့ ် က၍ သ့ကိြမင် သြဖင့် အလွ န်တရာအံ့ သ က၏။ ၁၇
ေပတ သည်လည်း ထိ သတိ ့ကိတိတ်ဆိတ်စွာ ေနေစြခင်းငှ ါ မိ မိလက် ှ င့်အမှတ်ေပး၍ မိ မိကိ
ေထာင်ထဲကသခင်ဘရား တ်ေတာ်မ ေသာ အေ ကာင်းအရာကိ ေဘာ်ြပ ပီ းမှ၊ သင်တိ့သွား၍
ယာကပ် ှ င့် ညီ အစ်ကိတိ့အား ဤအေ ကာင်းများကိ ြပန် ကား ကေလာ့ဟ ဆိ ပီ းလ င်၊
ထွ က်၍အြခားတပါးသိ ့သွားေလ၏။ ၁၈ မိ ဃ်းလင်းေသာအခါ စစ်သရဲ တိ့သည် ေပတ ၌
အဘယ်သိ့ ြဖစ်သနည်းဟ န်းရင်းခတ်မ ြဖစ် က၏။ ၁၉ ေဟ ဒ်မင်းသည် ေပတ ကိ ှ ာ၍
မေတွ ့သည် ှ ိ ေသာ်၊ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေသာသတိ ့ကိ စစ်ေ ကာ ပီ းမှ သတ်မည်အေ ကာင်းကိ
စီ ရင်ေလ၏။

၂၀ ထိ ေနာက်၊

ေနသည် ှ ိ ေသာ်၊

ေဟ ဒ်မင်းသည် ယဒြပည်မှ ကဲ သရိ မိ သ
့ ိ ့သွား၍

တ မိ သ
့ ား ှ င့်

ဇိ ဒန်

မိ သ
့ ားတိ ့ကိ

အမျက်ထွက်ေလ၏။

ထိ သတိ ့သည် တညီ တ ွ တ်တည်းလာ က၍၊ ဗလတုအမည် ှ ိ ေသာ အတွ င်းဝန်ကိ
ေဖျာင်းဖျ ပီ းမှ၊ အမျက်ေတာ်ေြပမည်အေ ကာင်း ေတာင်းပန် က၏။ အေ ကာင်းမကား၊
သတိ ့ြပည်သည်ြပည်ေတာ်ကိမှီ၍ ေက းေမွ းြခင်းကိ ခံရ၏။ ၂၁ ေဟ ဒ်မင်းသည်လည်း
ချိန်းချက်ေသာေန့၌ မင်းေြမာက် တန်ဆာကိ ဝတ်ဆင်၍ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိ င်လျက်
ထိ သတိ ့အားမိ န့် ေတာ်မ၏။

၂၂ လများတိ ့က၊ ဤအသံ သည်လ၏အသံ မဟတ်။

ဘရားသခင်၏ အသံ ြဖစ်၏ဟ ေ ကးေ ကာ် ကသည်

ှ ိ ေသာ်၊

၂၃ ထိ မင်း ကီ းသည်

ဘရားသခင်၏ ဂဏ်အသေရေတာ်ကိ မေထာက်ထားေသာေ ကာင့်၊ ထိ ခဏြခင်းတွ င်
ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် ဒဏ်ခတ်၍၊ ကိ ယ်တွင်း၌ ပိ းများကိ က်သြဖင့်
အနိစေရာက်ေလ၏။ ၂၄ ဘရားသခင်၏ သာသနာေတာ်သည် တိ းပွ ားများြပားလာ၏။ ၂၅
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ဗာနဗ ှ င့်

ေ ှ ာလတိ ့သည်

လပ်ေက းြခင်းအမကိ

ေဆာင် ွက် ပီ းလ င်၊

မာကအမည်သစ်ကိရေသာ ေယာဟန်ကိလည်း ေခ ခဲ့ ၍ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ ြပန် က၏။

၁၃ အ ိအတ် မိတ့ ွင် ှ ိေသာ
ေမာင်၊

ကေရေန

အသင်းေတာ်၌ ဗာနဗမှစ၍ နိဂါဟ ေခ ေဝ ေသာ

ြပည်သားလကိ ၊

ေစာ်ဘွားေဟ ဒ်၏

သငယ်ချင်း

အရင်း

ြဖစ်ေသာ မာနင် ှ င့်ေ ှ ာလတည်းဟေသာ ပေရာဖက် ပသ၊ ဆရာ ပသ ှ ိ က၏။

၂

ထိ သတိ ့သည်သခင်ဘရား ဝတ်ကိ ပ၍ အစာကိ ေ ှ ာင် ကစဥ်၊ သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်က၊
ငါခန့်ထားေသာအမကိ ေဆာင် ွက် ေစြခင်းငှ ါ ဗာနဗ ှ င့် ေ ှ ာလ တိ ့ကိ ေ ွးချယ်
ခွဲ ထား ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ် မသည် အတိ င်း၊ ၃ အစာေ ှ ာင်၍ ပဌနာ ပလျက်၊ ထိ သတိ ့ေခါင်း
ေပ မှာ လက်ကိ တင်၍လတ်လိက် က၏။
ေစလတ်

ေတာ်မေသာအားြဖင့်၊

၄ ထိ သိ့သန့် ှ င်းေသာ

ထိ သတိ ့သည်

ေသလကိ မိ သ
့ ိ့

သေဘာ ှ င့် လင့်သြဖင့်၊ ကပ က န်းသိ ့ ေရာက် က၏။

၅

ဝိ ညာဥ်ေတာ်

သွ ား၍

ထိ မိ မ့ ှ

ှ ာလမိ မိ ့၌ ှ ိ ေနစဥ်၊

ယဒတရားစရပ်များတွ င် ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိ ေဟာေြပာ က၏။
ေယာဟန်သည်လည်း ထိ သတိ ့၏ လက်ေထာက် ြဖစ်သတည်း။

၆ တက န်းလံ းကိ

ေ ှ ာက်၍ပါဖ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်လ င်၊ ၇ ဗာေယ အမည် ှ ိ ေသာ ယဒအမျိုးသား မိ စာပေရာဖက်
ြဖစ်ေသာ နတ်ဝိဇာအတ်သမားကိ မိ ဝ့ န် မင်းေသရဂိ ေပါလ ထံ ၌ေတွ ့ က၏။ ထိ မိ ဝ့ န်သည်
ပညာသတိ ှ ိ သြဖင့်၊ ဗာနဗ ှ င့်ေ ှ ာလတိ ့ကိ ေခ ပင့်၍ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်
ကိ နာလိ ေသာစိ တ် ှ ိ ေသာ်၊ ၈ အနက်အားြဖင့် နတ်ဝိဇာအတတ်သမားဟ ဆိ လိေသာ ဧလမ
အမည် ှ ိ ေသာထိ သသည်

မိ ဝ့ န်ကိ ယံ ကည်ြခင်းမှ လဲ အ့ံ ေသာငှ ါ တမန်ေတာ်တိ့ကိ

ဟန့်တားေလ၏။ ၉ ထိ အခါေပါလဟ အမည်တွင်ေသာ ေ ှ ာလ သည် သန့် ှ င်း ေသာ
ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်ြပည့်သြဖင့်၊ ထိ နတ်ဝိဇာအတတ်သမားကိ ေစ့ေစ့ ကည့် လျက်၊ ၁၀
လှ ည့်ြဖားြခင်း၊ အကျိုးကိ ဖျက်ြခင်း အမျိုးမျိုး ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ မာရ်နတ်၏သား၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း
တရား၏ ရန်သ၊ သင်သည်ထာဝရ ဘရား၏ ေြဖာင့်မတ် ေသာ လမ်းခရီ းတိ ့ကိ
မဖျက်ဆီးဘဲ မေန ိင်သေလာ။ ၁၁ ယခပင်ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်သည် သင့်အေပ သိ ့
ေရာက်၍၊ ေနကိ မ မြမင် ိင်ေအာင် အင်တန် ကာလပတ်လံ း သင်၏ မျက်စိကွယ်လိမ့ ်မည်ဟ
ေပါလဆိ ေသာ ခဏြခင်းတွ င်မျက်စိေြမး ှ က်၍ ေမှာင်မိက်အတိ ြဖစ်သြဖင့်၊ လက်ဆွဲေပးေသာ
သတိ ့ကိ
မိ ဝ့ န်သည်

ှ ာလျက် တလည်လည် ှ ိ ၍ေန၏။
ယံ ကည်ြခင်းသိ ့

အလွ န်အ့ံ သမိ န်းေမာ၍ ေန၏။
ပံ ဖလိ ြပည်၊

ေရာက်၍၊

သခင်ဘရား၏

ေဒသနာ

၁၃ ေပါလ ှ င့်ပါေသာသတိ ့သည်

ေပရေဂ မိ သ
့ ိ ့ေရာက် ကလ င်၊
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၁၂ ထိ အေ ကာင်းအရာကိ ြမင်လ င်၊

ေယာဟန်

သည်

ေတာ်ကိ

ပါဖ မိ မ့ ှ လင့်၍

သတိ ့ထံမှထွ က်၍
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ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ြပန်ေလ၏။ ၁၄ ေပရဂ မိ မ့ ှ ထွ က်သွားြပန်၍ ပိ သိဒိြပည်၊ အ ိအတ် မိ သ
့ ိ့
ေရာက်လ င်၊

ဥပသ်ေန့၌

တရားစရပ်

သိ ့ဝင်၍ထိ င် က၏။

၁၅

ပညတိ ကျမ်း၊

အနာဂတိ ကျမ်းကိ ဘတ် ွတ် ပီ းမှ၊ တရားစရပ်မး တိ ့သည်၊ ညီ အစ်ကိတိ့၊ လများအား ဆံ းမ
စရာ စကား ှ ိ လ င် ေဟာေြပာ ကပါဟ လကိ ေစလတ်၍ ကားေြပာေစ၏။

၁၆

ထိ အခါေပါလသည်ထ၍ မိ မိလက် ှ င့် အမှတ် ေပးလျက်၊ ဣသေရလလမှစ၍ ဘရားသခင်ကိ
ေ ကာက် ွံ ေသာသတိ
့
့၊ နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၇ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့
ဘိ းေဘးများကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မ၍၊ အဲ ဂတုြပည်၌ ဧည့်သည်ြဖစ်ေသာ ထိ လမျိုးကိ
ချီးေြမာက်သြဖင့်၊ ထင် ှ ားေသာ လက်ေတာ် ှ င့်ထိ ြပည်မှ
အ ှ စ်ေလးဆယ်မ ေလာက်ေသာ
၁၉

ခါနာန်ြပည်၌

ကာလပတ်လံ း

လခနစ်မျိုးတိ ့ကိ

အမျိုးအေမွ ေပးကမ်း ေဝငှ ေတာ်မ၏။

တ်ေဆာင် ေတာ်မ၏။ ၁၈

ေတာ၌

ပယ် ှ ား ပီ းလ င်၊

ေက းေမွ းေတာ်မ၏။

ထိ ြပည်ကိ

ဣသေရလ

၂၀ ထိ ေနာက်မှပေရာဖက် ှ ေမွ လမေပ မ ှ ိ မှီ

အ ှ စ်ေလးရာငါးဆယ်မ ေလာက်ေသာ ကာလပတ်လံ း၊ တရားသ ကီ းတိ ့ကိေပးေတာ်မ၏။ ၂၁
ေနာက်တဖန် ှ င်ဘရင်ကိ ေတာင်း ကေသာ အခါေ ှ ာလ အမည် ှ ိ ေသာ ကိ ှ ၏သား၊
ဗယာမိ န်

အမျိုးြဖစ်ေသာသကိ

အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ းေပးေတာ်မ၏။

၂၂

ေနာက်မှထိ သကိ ပယ်၍၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ဒါဝိ ဒ်ကိ ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ထိ သ
အားသက်ေသခံ ေတာ်မလျက်၊စိ တ် ှ လံ း၌ ညီ ွ တ်သည် ြဖစ်၍ ငါ့အလိ ကိြပည့်စံ ေစမည့်သ၊
ေယ ှ ၏ သားဒါဝိ ဒ်ကိ ငါေတွ ့ရ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

၂၃ ထိ သ၏အမျိုးအ ွယ်ထဲ၌

ဘရားသခင်သည် ဂတိ ေတာ်အတိ င်း ကယ်တင်ေသာသခင်ေယ ကိ ဣသေရလလတိ ့အား
ေပ ထွ န်း ေစေတာ်မ ပီ ။ ၂၄ ထိ သခင် ကလာေတာ်မမမှီ ေယာဟန်သည် ဣသေရလလ
အေပါင်းတိ ့အား ေနာင်တ ှ င့် စပ်ဆိင် ေသာ ဗတိ ဇံတရားကိ ေဟာေြပာ ှ င့်ေလ၏။
၂၅

ေယာဟန်သည်မိမိေဆာင် ွက်ရေသာ

အမကိ ပ၍

ေနစဥ်တွင်၊

ငါသည်

အဘယ်သြဖစ်သည်ကိ သင်တိ့ ထင်မှတ် ကသနည်း။ ငါသည် ထိ သြဖစ်သည်မဟတ်။
ငါ့ေနာက် ကလာေသာသတပါး ှ ိ ေသး၏။ ထိ သ၏ ေြခနင်းေတာ်ကိ ငါမခ တ်ထိက်ဟဆိ ၏။
၂၆

အာြဗဟံ အမျိုးြဖစ်ေသာ

ေ ကာက် ွံ ေသာသတိ
့
့၊

ဤ

ကားလိ က်ေတာ်မ၏။

၂၇ ေယ

ညီ အစ်ကိမှစ၍

သင်တိ့တွင်

ဘရား

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းတရားစကားကိ

သခင်ကိ
သင်တိ့အား

ှ လင် မိ ့၌ ေနေသာသတိ ့ ှ င့်တကွ မင်းများတိ ့သည်

ထိ သခင်ကိ၎င်း၊ ဥပသ်ေန့တိင်းအစဥ် ဘတ် ွက်ေသာ ပေရာဖက်တိ့၏ စကားကိ ၎င်း၊ မသိ
နားမလည်ေသာေ ကာင့်၊

ထိ သခင်ကိစီရင်ေသာ

စကားကိ ြပည့်စံ ေစ က ပီ ။

၂၈ ကိ ယ်ေတာ်၌ေသထိ က်ေသာအြပစ် တစံ တခကိ မ

တမန်ေတာ်ဝတု

အားြဖင့်၊

ထိ ပေရာဖက်တိ့၏
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မေတွ ့ေသာ်လည်း၊ ကွ ပ်မျက်ေစမည်အေ ကာင်း ပိ လတ်မင်းထံ ၌ ေတာင်းေလ ာက် က၏။ ၂၉
ထိ သခင်ကိရည်မှတ်၍ ကျမ်းစာ၌ ေရးထား သမ တိ ့ကိ ြပည့်စံ ေစ ပီ းလ င်၊ အေလာင်းေတာ်ကိ
သစ်တိင်မှချ၍သချုင်းတွ င်း၌ ထား က၏။ ၃၀ ဘရားသခင်သည် ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစ
ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ၃၁ ဂါလိ လဲြပည်မှ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ေနာက်ေတာ်၌ လိ က်ေသာသ
တိ ့အားေန့ရက်များစွ ာ ကိ ယ်ကိ ထင် ှ ားြပ ေတာ်မ၏။ ၃၂ ထိ သတိ ့သည် လများတိ ့အား
သက်ေသခံ ြဖစ် က၏။ ၃၃ ဆာလံ ကျမ်းဒတိ ယခဏ်း၌လာသည်ကား၊ သင်သည်ငါ့သား
ြဖစ်၏။ ၃၄ ယေန့ပင်သင့်ကိ ငါြဖစ်သွားေစ ပီ ဟ လာသည် ှ င့်အညီ ၊ ဘရားသခင်သည်
ေယ ကိ ထေြမာက်ေစ ေတာ်မသြဖင့်၊ ငါတိ ့ဘိးေဘး များ၌ ှ ိ ေသာ ဂတိ ေတာ်ကိ ထိ သတိ ့၏
သားြဖစ်ေသာငါတိ ့အား ြပည့်စံ ေတာ်မ သည်ဟ၍၎င်း၊ ဒါဝိ ဒ်၌ မဲ ြမံ ေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ
သင်တိ့အား

ငါေပးမည်ဟေသာဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ င့်အညီ ၊

ထိ သခင်ကိ

ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ေစ၍၊ ေနာက်တဖန် ပပ်စပ်ြခင်းသိ ့ မြပန်ဘဲ အစဥ်ကင်းလွ တ် ရမည်အခွ င့ ်ကိ
ေပးေတာ်မသည်ဟ၍၎င်း၊ ဝမ်းေြမာက်စရာသိ တင်း ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

ငါတိ ့သည်

သင်တိ့အား ကားေြပာ က၏။ ၃၅ ထိ ေ ကာင့်ဆာလံ ကျမ်းတခဏ်း၌ လာသည်ကား၊
ကိ ယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းေသာသအား ပပ်စပ်ြခင်းကိ

ှ ိ ေစေတာ်မမဟလာ၏။

၃၆

ဒါဝိ ဒ်သည်မိမိကာလ၌ ဘရားသခင်၏ အလိ ေတာ်ကိ ေဆာင် ွက် ပီ းလ င်၊ ကျိန်းစက်၍
မိ မိဘိးေဘး စထဲ သိ့ဝင်သြဖင့် ပပ်စပ်ြခင်း သိ ့ ေရာက်ေလ၏။

၃၇ ဘရားသခင်

ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ သမကား၊ ပပ်စပ်ြခင်းသိ ့ မေရာက်။ ၃၈ ထိ ေ ကာင့်ညီ အစ်တိ့ကိ၊
ထိ သခင်၏

ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်

အြပစ်လတ်ြခင်းတရားကိ

သင်တိ့အား

ေဟာ ကားသည်ကိ၎င်း၊ ၃၉ ထိ သခင်ကိယံ ကည်ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည် ေမာေ ှ ၏
တရားအတိ င်း မလွ တ် ိင်ေသာ အြပစ် ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့် လွ တ်ရ ကသည်ကိ၎င်း သိ မှတ် ကေလာ့။
၄၀ အနာဂတိ ကျမ်း၌လာသည်ကား၊ မထီ မဲ့ြမင်

ြပယ်ေပျာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကေလာ့။

ပတတ်ေသာသတိ ့၊ ကည့် အံ့ သ၍

၄၁ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့အားသတပါး

ြပ န်ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့မယံ ေသာ အမကိ သင်တိ့ လက်ထက် ကာလ၌ ငါ ပသည်ကျမ်းစာ၌
ပါေသာအရာကိ သင်တိ့ အေပ သိ ့ မေရာက်ေစမည်အေ ကာင်း၊ သတိ ပ
ေပါလေဟာေြပာေလ၏။

၄၂

လများတိ ့သည်

တရားစရပ်မှ

ကေလာ့ဟ

ထွ က်သွား ကစဥ်၊

ထိ အေ ကာင်း အရာတိ ့ကိ မိ မိတိ့အား ေနာက်ဥပသ်ေန့၌ ေဟာေြပာပါမည်အေ ကာင်း
ေတာင်းပန် က၏။

၄၃

အစည်းအေဝးပျက်၍

ြပန် ကေသာအခါ

ယဒလမှစ၍

ဘရားကိ ကိ းကွ ယ်ေသာ ဘာသာဝင်သများ တိ ့သည် ေပါလ ှ င့် ဗာနဗေနာက်သိ့
လိ က် ကသည်ြဖစ်၍ ထိ သတိ ့သည်

တမန်ေတာ်ဝတု

ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်၌ တည် ကည်
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မည်အေ ကာင်း၊ တမန်ေတာ်တိ့သည် ြဖားေယာင်း၍ ဆံ းမ သဝါဒေပးေလ၏။
ေနာက်ဥပသ်ေန့၌ ဘရားသခင်၏

တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိ နားေထာင်အ့ံ ေသာငှ ါ

တ မိ လ
့ ံ း ကန်မ တတ်စည်းေဝး က၏။
ြမင်လ င် ြငူစေသာစိ တ်
ဆဲ ေရး က၏။

၄၆

၄၄

၄၅ ယဒလတိ ့သည် အစည်းအေဝးတိ ့ကိ

ှ င့်ြပည့်စံ သြဖင့်၊ ေပါလ၏စကားကိ ြငင်းခံ သည်သာမက

ထိ အခါေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ ့က၊

ဘရားသခင်၏

တ်ကပတ်

တရားေတာ်ကိသင်တိ့အား ေ ှ ့ဦးစွ ာ ေဟာ ေြပာရ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း သင်တိ့သည်ပယ်၍
ထာဝရ

အသက်ကိမိမိတိ့

မခံ ထိ က်သည်ဟ

မိ မိတိ့စီ

ရင် က

ေသာေ ကာင့်၊

ထာဝရဘရားသည် မှာေတာ်မသည်အတိ င်း ငါတိ ့သည်မျက် ှ ာကိ လဲ ၍ တပါးအမျိုးသားတိ ့
ဆီ သိ့ လှ ည့် က၏။ (aiōnios g166) ၄၇ မှာေတာ်မေသာ ဗျာဒိ တ်ေတာ်အချက်ကား၊ သင်သည်
ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင် ကယ်တင်ြခင်းကိ ပစိ မ့ ်ေသာငှ ါ၊ သင်ကိတပါး အမျိုးသားလင်းစရာဘိ ့
ငါခန့်ထား၏ဟ ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ ိ သည်ဟ ရဲ ရင့်စွ ာ ေြပာဆိ က၏။

၄၈ ထိ စကားကိ

တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် ကားလ င် ဝမ်းေြမာက်၍ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် တရားေတာ်
ကိ ချီးမွ မ်း က၏။ ထာဝရ အသက်ကိ ရေစြခင်းငှ ါ ခန့်ထားေတာ်မေသာ သ ှ ိ သမ တိ ့သည်
ယံ ကည် ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကသြဖင့်၊ (aiōnios g166) ၄၉ ထာဝရဘရား၏ သာသနာေတာ်သည်
တြပည် လံ း၌ ှ ံ ြပားေလ၏။ ၅၀ ထိ အခါ ဘရားကိ ကိးကွ ယ်၍ အသေရ ှ ိ ေသာ မိ န်းမတိ ့ ှ င့်
ထိ မိ ့၌အ ကီ းအကဲ ြဖစ်ေသာ သများကိ ယဒလတိ ့သည် ိးေဆာ်၍၊ ေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ ့ကိ
ှ ဥ်းဆဲ ေစသြဖင့် ထိ ြပည်၏နယ်မှ
မိ မိတိ့ေြခဖဝါး၌ကပ်ေသာ
သွ ား က၏။

ေြမမန့်ကိ

ှ င်ထတ် က

၏။

၅၁ တမန်ေတာ်တိ့သည်

ထိ သတိ ့အားခါလိ က် ပီ းမှ

၊

ဣေကာနိ မိ သ
့ ိ့

၅၂ တပည့်ေတာ်များတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာ

ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်၎င်းြပည့်စံ က၏။

၁၄ ဣေကာနိ မိသ့ ိ့ေရာက်လ င် ထိသ ှ စ်ေယာက် တိ့သည် ယဒတရားစရပ်သိ့ဝင်၍
ေဟာေြပာသြဖင့်၊ ယဒလ၊ ေဟလသလများ အေပါင်းတိ ့သည် ယံ ကည် ြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။
၂ မယံ ကည်ေသာ ယဒလတိ ့သည် တပါးအမျိုး သားတိ ့ကိ ိးေဆာ်၍၊ ညီ အစ်ကိတိ့အား

မနာလိ ေသာ စိ တ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ ေချာစား က၏။ ၃ ထိ ေ ကာင့် ကာြမင့်စွ ာေန၍ သခင်ဘရား၏
တရားေတာ်ကိ
ေကျးဇးတရား

မဆတ်မဆိ င်းေဟာေြပာေလ၏။
ေတာ်ဘက်၌

သက်ေသ

သခင်

ဘရားသည်လည်း

ခံ ေတာ်မလျက်၊

တမန်ေတာ်တိ့သည်

နိမိတ်လကဏာ၊ အံ ဘွ ယ်ေသာ အမတိ ့ကိ ပ ိင်မည်အေ ကာင်း အခွ င့ ် ေပးေတာ်မ၏။ ၄
ထိ မိ သ
့ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့သည် ကွဲ ြပားြခင်း ှ ိ ၍၊ အချို ့တိ့သည် ယဒလတိ ့ဘက်၌၎င်း၊
အချို ့တိ့သည် တမန်ေတာ်တိ့ဘက်၌၎င်း ေန က၏။ ၅ မင်းအရာ ှ ိ တိ့ ှ င့်ယဒအမျိုးသား၊
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တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် တမန်ေတာ်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ၍ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်မည်ဟတဟန်တည်း
ေြပး လာ ကသည်အေ ကာင်းကိ ၊ ၆ တမန်ေတာ်တိ့သည်သိလ င်၊ လေကာနိြပည်၌ လတရ မိ ၊့
ေဒရေဗ မိ မ
့ ှ စ၍ ေကျးလက်များသိ ့ ထွ က်ေြပး၍၊ ၇ ထိ အရပ်တိ့၌ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ
ေဟာေြပာ က၏။

၈ အမိ ဝမ်းတွ င်းကပင်ေ ြခမစွ မ်းသြဖင့်၊ တခါမ

မသွ ားဘးေသာ

လတေယာက်သည် လတရ မိ ့၌ ထိ င် လျက်၊ ၉ ေပါလေဟာေြပာသည်ကိ ကားေလ၏။ ေပါလ
သည်လည်း ထိ သကိ ေစ့ေစ့ ကည့် ၍ ေရာဂါကင်း မည်အေ ကာင်း သ၌ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ
သည်ကိသိြမင်လ င်၊ ၁၀ ထ၍မတ်တတ်ရပ်ေလာ့ဟ ကီ းေသာအသံ ှ င့် ဆိ သြဖင့်၊ ထိ သ
သည် တ်တရက်ထ၍ လှ မ်းသွ ားေလ၏။ ၁၁ ေပါလ ပေသာအမကိ ြမင်ေသာ လအစအေဝး
တိ ့က၊ နတ်ဘရားတိ ့သည် လအေယာင်ကိေဆာင်၍ ငါတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ ဆင်းသက်ပါသည်
တကားဟ လေကာနိ ဘာသာ စကားအားြဖင့် အသံ ကိ လင့်၍ ဆိ က၏။ ၁၂ ေပါလသည်သာ၍
ေဟာေြပာေသာေ ကာင့် သ့ကိ ေဟရမဟ၍ ၎င်း၊ ဗာနဗကိ ဇသဟ၍၎င်း ေခ ေဝ က၏။ ၁၃
ထိ မိ ေ့ ှ ့၌ ှ ိ ေသာ ဇသ၏ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ွား ှ င့် ပန်းတံ းကိ မိ တ
့ ံ ခါးနားသိ ့ယခဲ့ ၍၊
လအစအေဝးတိ ့ ှ င့်တကွ ယဇ် ပေဇာ်မည် ပသည်ကိ၊ ၁၄ တမန်ေတာ်ဗာနဗ ှ င့် ေပါလတိ ့သည်
သိ တင်း ကားလ င်၊ မိ မိတိ့ အဝတ်ကိ ဆတ်၍ လစထဲ သိ့ ေြပးဝင် လျက်၊ ၁၅ အချင်းလတိ ့၊
အဘယ်ေ ကာင့် ဤသိ ့ ပ ကသနည်း။ ငါတိ ့သည် သင်တိ့ကဲ့သိ ့ ေလာကဓံ တရား၌
ကျင်လည်ေသာသြဖစ်ပါ၏။ သင်တိ့သည် ဤအချည်း ှ ီးေသာအရာတိ ့ကိ ပယ် က၍၊
ေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီ း၊ သမဒရာမှစ၍၊ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင့်ထံ ေတာ်သိ့
ေြပာင်းလဲ ရ ကမည်အေ ကာင်း၊ ငါတိ ့သည် ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေြပာ က၏။

၁၆

ေ ှ းလွ န်ေလ ပီ းေသာကာလတိ ့၌၊ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည် မိ မိတိ့ အလိ အေလျာက် ကျင့် ကမည်
အေ ကာင်း ဘရားသခင်သည် အလွ တ်ထားေတာ်မ၏။ ၁၇ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့အား
ေကျးဇး ပလျက်၊ အစာအာဟာရ ှ င့် ဝေြပာ၍ဝမ်းေြမာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်မှ
မိ ဃ်း ွာေစေတာ်မ၍၊
အားြဖင့်၊

အသီ းအ ှ ံ တိ ့ကိ

ကိ ယ်ေတာ် ှ ိ ေတာ်မသည်ကိ

ဗာနဗသည်ေ ကးေ ကာ် ေလ၏။

သီ းေစတတ်ေသာ

ဥတကိ ေပးေတာ်မေသာ

သက်ေသမခံ ဘဲ ေနေတာ်မမဟ

ေပါလ ှ င့်

၁၈ ထိ သိ့ေ ကးေ ကာ်သြဖင့် လအစအေဝးတိ ့သည်

ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းကိ မ ပရမည်အေ ကာင်း ြမစ်တားခဲ ေသာ အမကိ ြမစ်တားေလ၏။ ၁၉ ထိ အခါ
ယဒလတိ ့သည် အ ိအတ် မိ ၊့ ဣေကာနိ မိ မ့ ှ လာ က၍ လအစအေဝးတိ ့ကိ

ှိ

ွ တ်

တိ င်ပင် ပီ းလ င်၊ ေပါလကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်၍ ေသ ပီ ဟ စိ တ်ထင် ှ င့် မိ ့ြပင်သိ့ ဆွဲ ငင် က၏။
၂၀ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ဝန်းရံ ၍ေန ကစဥ်၊ ေပါလသည် ထ၍ မိ ထ
့ ဲ သိ့ဝင်ြပန်၏။ နက်ြဖန်ေန့၌

ဗာနဗ ှ င့် တကွ ေဒရေဗ မိ သ
့ ိ ့ ထွ က်သွားေလ၏။ ၂၁ ထိ မိ ့၌ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေြပာ၍
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လများတိ ့ကိ တပည့်ေတာ်ြဖစ်ေစ ပီ းမှ၊ လတရ မိ ၊့ ဣေကာန မိ ၊့ အ ိအတ် မိ တ
့ ိ ့ကိ
အစဥ်အတိ င်း လှ ည့်လည်၍ြပန် က၏။ ၂၂ ထိ သိ့ြပန် ကစဥ်၊ တပည့်ေတာ်များ၏ စိ တ် ှ လံ းကိ
မဲ ြမံ ခိ င်ခ့ံ ေစသြဖင့်၊ ယံ ကည်ြခင်း၌ တည် ကည်မည်အေ ကာင်း ိးေဆာ်ချီးပင့်၍၊ ငါတိ ့သည်
များြပားေသာဆင်းရဲ ဒကကိ ခံ၍
ေဟာေြပာြပ န် က၏။

ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်သိ့

၂၃ အသင်းေတာ်များတိ ့၌

ဝင်ရ ကမည်ဟ

သင်းအပ်တိ့ကိ ခန့်ထား၍၊

အစာေ ှ ာင်လျက်ဆေတာင်းပဌနာ ပ ပီ း လ င်၊ သင်းဝင်သတိ ့ယံ ကည်ေသာ သခင်ဘရား၏
လက်ေတာ်သိ့ ထိ အသင်းေတာ်တိ့ကိ အပ် ှ ံ က၏။

၂၄ ပိ သိဒိြပည်တြပည်လံ းကိ

ေ ှ ာက်သွား၍ ပံ ဖလိ ြပည်သိ့ ေရာက်လ င်၊ ၂၅ ေပရေဂ မိ ့၌ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိ
ေဟာေြပာ၍ အတလိ မိ သ
့ ိ ့သွား ကြပန်၏။ ၂၆ ထိ မိ မ
့ ှ သေဘာစီ း၍လင့်သြဖင့်၊ မိ မိတိ့
ေဆာင် ွက်ခဲ့ ပီ းေသာ အမအလိ ငှါ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်သိ့ အပ် ှ ံ ၍ ေစလတ်ေသာ
အ ိအတ် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်လာ က၏။ ၂၇ ထိ မိ သ
့ ိ ့ေရာက် ပီ းလ င် သင်းဝင်သတိ ့ကိ စေဝးေစ၍၊
မိ မိတိ့အားြဖင့် ဘရားသခင်သည် ပေတာ်မသမ တိ ့ကိ၎င်း၊ ယံ ကည်ြခင်း တံ ခါးကိ
တပါးအမျိုးသားတိ ့အား ဖွ င့ ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၎င်း ြပန် ကား က၏။ ၂၈ ထိ မိ ့၌လည်း၊
တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ကာြမင့်စွ ာ ေန က၏။

၁၅ ယဒြပည်မှ
သင်တိ့သည်

အ ိအတ် မိ သ
့ ိ့

ေရာက်လာေသာ

ေမာေ ှ ၏တရားအတိ င်း

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ ့
ေပး က၏။

၂

ြငင်းခံ ြခင်းများေသာအခါ၊
တိ ့ ှ င့်တကွ ၊

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

မေရာက် ိင်ဟ
ထိ သတိ ့ ှ င့်

ညီ အစ်ကိတိ့အား

ေပါလ၊

ေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ ့သည်

ထိ ြပဿနာ၏

သအချို ့တိ့က၊
မခံ လ င်၊
ဆံ းမ သဝါဒ

ဗာနဗတိ ့သည်

ေဆွ းေ ွး

အြခားေသာတပည့်ေတာ်အချို ့

အေ ကာင်းေ ကာင့်ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ

တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့်သင်းအပ်တိ့ထံသိ ့သွားရမည်အေ ကာင်းကိ စီရင် က၏။

၃

အသင်းေတာ်သည်လမ်း၌ပိ ့သြဖင့်၊ ေပါလ ှ င့် ဗာနဗတိ ့သည် ဖိ နိတ်ြပည် ှ င့် ှ မာရိ ြပည်ကိ
ေ ှ ာက်သွား၍ တပါးအမျိုးသားတိ ့ ေြပာင်းလဲ ြခင်းအေ ကာင်းအရာကိ ကားေြပာသြဖင့်၊
ညီ အစ်ကိအေပါင်း တိ ့ကိ အလွ န်ဝမ်းေြမာက်ေစ က၏။ ၄ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်လ င်၊
တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့် သင်းအပ်တိ့မှစ၍ သင်းဝင်သများတိ ့တွင် လက်ခံြခင်း ေကျးဇးကိ ခံ၍၊
မိ မိတိ့အားြဖင့် ဘရားသခင် ပေတာ်မ သမ တိ ့ကိ ြပန် ကား က၏။

၅ ဖာရိ ှ ဲ စထဲ က

ယံ ကည်ေသာသအချို ့တိ့သည် ထလျက်၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့အား အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ
ေပးရမည်။

ေမာေ ှ ၏

ထိ အခါတမန်ေတာ်တိ့ ှ င့်

တမန်ေတာ်ဝတု

တရားကိ

ကျင့်ေစြခင်းငှ ါ

သင်းအပ်တိ့သည်

ဆံ းမရမည်ဟဆိ က၏။

ထိ အမကိ ကည့်

၆

ဆင်ြခင်ြခင်းငှ ါ

1802

စည်းေဝး က၏။ ၇ များစွ ာေသာေဆွ းေ ွးြငင်းခံ ြခင်း ှ ိ ေသာအခါ ေပတ သည် ထလျက်၊
ညီ အစ်ကိတိ့၊

ဘရားသခင်သည်

ေ ှ ့ဦးစွ ာငါတိ ့တွင်

ေ ွးေကာက်

ေတာ်မ၍၊

ငါေဟာေြပာေသာအားြဖင့် တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ကားနာ၍
ယံ ကည်ရမည်အေ ကာင်း စီ ရင် ေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့သိ က၏။

၈ စိ တ် ှ လံ းကိ

သိ ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည် သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ ငါတိ ့အားေပးသည်နည်း
တသတိ ့အားေပးသြဖင့်၊ သတိ ့ဘက်၌ သက်ေသခံ ေတာ်မ၏။ ၉ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်လည်း
သတိ ့၏ စိ တ် ှ လံ း ကိ စင် ကယ် ေစ၍ ငါတိ ့ကိ ြခားနားေစေတာ်မမ။ ၁၀ သိ ့ြဖစ်လ င်၊
ငါတိ ့ ှ င့်ငါတိ ့ဘိးေဘးများ မထမ်း ိင်ေသာ ထမ်းပိ းကိ တပည့်ေတာ်တိ့၏ လည်ပင်းေပ ၌
တင်ေစြခင်းငှ ါ အဘယ်ေ ကာင့် ဘရားသခင်ကိ စံ စမ်း ကသနည်း။ ၁၁ သခင်ေယ ၏
ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်သာ ထိ သတိ ့သည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ ့ ေရာက်သည် နည်းတ၊
ငါတိ ့သည်လည်း ေရာက်ရမည်ကိ ငါတိ ့သည် ယံ က၏ဟ ေပတ
ထိ အခါဗာနဗ ှ င့်

ေပါလတိ ့သည်

မိ မိတိ့အားြဖင့်

ေြပာဆိ ၏။

၁၂

တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင်

ဘရားသခင် ပေတာ်မ သမ ေသာ နိမိတ်လကဏာ၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမတိ ့ကိ ကားေြပာသည်ကိ
စေဝးေသာသအေပါင်းတိ ့သည် တိ တ်ဆိတ်စွာ ေန၍နားေထာင် က၏။ ၁၃ ထိ သတိ ့သည်
အကန်အစင်ေြပာဆိ ပီ းမှ၊ ယာကပ်က၊ ညီ အစ်ကိတိ့၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင် က
ေလာ့။

၁၄

ဘရားသခင်သည်

အချို ့ေသာသတိ ့ကိ တ်ယြခင်းငှ ါ၊
အ ကလာ

ေတာ်မသည်

မိ မိနာမအဘိ ့၊
ေ ှ ့ဦးစွ ာ

အေ ကာင်းအရာကိ

၁၅ ထိ အေ ကာင်းအရာသည်လည်း

ပေရာဖက်

တပါးအမျိုးသားတိ ့

တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ
ှ ိ မန်သည်

အထဲ က
အ ကည့်

ေဟာေြပာ

တိ ့၏ စကား ှ င့်

ခဲ့ ပီ ။

ညီ ၏။

၁၆

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ငါ၏နာမြဖင့် သမတ်ေသာ တပါးအမျိုးသားအေပါင်းတည်းဟေသာ
ကျန် ကင်းရစ်ေသာ သတိ ့သည် ထာဝရ ဘရားကိ ှ ာေစြခင်းငှ ါ ေနာက်မှငါြပန်လာမည်။ ၁၇
လဲ လျက် ှ ိ ေသာ ဒါဝိ ဒ်၏တဲ ကိ ေဆာက်တည်ြပန်မည်။ ပိ ပျက် ရာများကိ လည်း ပြပင် ပီ းလ င်၊
ထိ တဲကိ မတ်ေစြပန်မည်ဟ။

၁၈ ဤအမအရာတိ ့ကိ စီ ရင်ေတာ်မေသာ ထာဝရ

ဘရားသခင်၏ ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ ိ ၏ ဟလာသတည်း။ ဘရားသခင်သည် ကမာဦ းမှစ၍
မိ မိစီရင်ေတာ်မ သမ ေသာ အမအရာတိ ့ကိသိေတာ်မသည်။ (aiōn g165) ၁၉ ထိ ေ ကာင့်၊
တပါးအမျိုးသားတိ ့အထဲ မှ ဘရားသခင့်ထံ ေတာ် သိ ့ေြပာင်းလဲ ေသာ သတိ ့ကိ မေ ှ ာင့် ှ က်
ဘဲ လျက်၊ ၂၀ ပ်တတိ ့၏ ညစ် းရာကိ ၎င်း၊ မတရားေသာ ေမထန်ကိ၎င်း၊ လည်ပင်းကိ ှ စ်၍
သတ်ေသာအရာကိ ၎င်း၊ အေသွ းကိ ၎င်း ကဥ်ေ ှ ာင် ေစြခင်းငှ ါ သတိ ့ကိ မှာလိ က်သင့်သည်ဟ
ငါသေဘာ ှ ိ ၏။

တမန်ေတာ်ဝတု

၂၁ အေ ကာင်းမကား၊

ေမာေ ှ ၏ပညတိ ကျမ်းကိ တရားစရပ်၌

1803

ဥပသ်ေန့တိင်းဘတ် ွတ်သြဖင့်၊ ေမာေ ှ ၏ တရားကိ ေ ှ းကာလမှစ၍ ခပ်သိမ်းေသာ မိ တ
့ ိ ့၌
ေဟာေြပာေလ့ ှ ိ သည်ဟ ယာကပ်ေြပာဆိ ၏။ ၂၂ ထိ အခါတမန်ေတာ်တိ့ ှ င့် သင်းအပ်တိ့မှစ၍
သင်းဝင်သ အေပါင်းတိ ့သည်၊ မိ မိတိ့အထဲ ၌ ေ ွးေကာက်
ထင် ှ ားေသာသတည်းဟေသာ

ဗာ ှ ဗအမည်သစ်ကိ

၍ ညီ အစ်ကိတိ့တွင်

ရေသာယဒ ှ င့်

သိ လတိ ့ကိ၊

အ ိအတ် မိ သ
့ ိ ့ ေပါလ၊ ဗာနဗတိ ့ ှ င့်တကွ ေစလတ်မည် အေ ကာင်းသေဘာညီ ွ တ် က၏။ ၂၃
သတိ ့လက်ြဖင့် ေပးလိ က်ေသာ စာဟမကား၊ တမန်ေတာ်၊ သင်းအပ်၊ ညီ အစ်ကိများတိ ့သည်၊
အ ိအတ် မိ မ့ ှ စ၍ ရိ ြပည်၊ ကိ လိကိ ြပည်တိ့၌ ှ ိ ေန၍ တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေသာ ညီ အစ်တိ့ကိ
ေမတာ ှ င့် ကား လိ က်ပါ၏။ ၂၄ လအချို တ
့ ိ ့သည် ငါတိ ့အခွ င့ ်မ ှ ိ ဘဲ ငါတိ ့ထံမှ ထွ က်သွား၍၊
သင်တိ့သည် အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ခံရမည်၊ ပညတ်တရားကိ ကျင့်ရမည် ဟေသာစကားြဖင့်၊
သင်တိ့၏
၂၅

စိ တ် ှ လံ းကိ

ေ ှ ာင့် ှ က်ဖျက်ဆီးသည်ကိ

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏

နာမေတာ်ေ ကာင့်

မိ မိ

ငါတိ ့ ကားရ

သည်ြဖစ်၍၊

အသက်ကိ

စွ န့်စားေသာ

သတည်းဟေသာ၊ ၂၆ ငါတိ ့ချစ်ေသာဗာနဗ၊ ေပါလတိ ့ ှ င့်တကွ ေ ွးေကာက်ေသာ သ တိ ့ကိ
သင်တိ့ဆီသိ့ေစလတ်ြခင်းငှ ါ
ဤအေ ကာင်းအရာကိ

တညီ တ ွ တ်တည်း

သင်တိ့အား

ေစလတ် က၏။ ၂၈

တ်ြဖင့်

စီ ရင်သည် ှ င့်

အညီ ၊

၂၇

ကားေစြခင်းငှ ါ ယဒ ှ င့်သိ လတိ ့ကိ

ပ်တေ ှ မ့ ှ ာ ပေဇာ်ေသာယဇ် ေကာင်ကိ၎င်း၊ အေသွ းကိ ၎င်း၊ ၂၉

လည်ပင်းကိ ှ စ်၍

သတ်ေသာအရာကိ ၎င်း၊

မတရားေသာ

ေမထန်ကိ၎င်း

ကဥ်ေ ှ ာင်ရမည်ဟေသာ ပညတ်မှတပါးအြခားေသာ ဝန်သင်တိ့၏ အေပ ၌ တင်ြခင်းငှ ါ
သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့် ငါတိ ့သည် အလိ မ ှ ိ ။ ထိ အရာများကိ ကဥ်ေ ှ ာင်အပ်၏။
ကျန်းမာ က
အခွ င့ ် ှ ိ သြဖင့်၊

ပါေစေသာဟေရး၍ ေပးလိ က်သတည်း။ ၃၀ ထိ သတိ ့သည် သွ ားရေသာ
အ ိအတ် မိ သ
့ ိ့

မှာစာကိ အပ်ေပး က၏။

၃၁

သွ ား၍၊

လအေပါင်းတိ ့ကိ

မှာစာကိ ဘတ် ွတ်ေသာအခါ

အေ ကာင်းေ ကာင့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းသိ ့ေရာက် က၏။
ပေရာဖက်

ြဖစ်ေသာေ ကာင့်

မဲ ြမံ ခိ င်ခ့ံ ေစ က၏။

များစွ ာေသာစကား ှ င့်

စေဝးေစ ပီ း

လ င်

ထိ သက်သာြခင်း၏

၃၂ ယဒ ှ င့်

သိ လတိ ့သည်

ညီ အစ်တိ့ကိ

ဆံ းမ၍

၃၃ ထိ သတိ ့သည် အတန်အရာေန ပီ းမှ၊ တမန်ေတာ်တိ့ထံသိ ့

ငိ မ်သက်စွာြပန်ေစြခင်းငှ ါ ညီ အစ်ကိတိ့သည် အခွ င့ ်ေပး က၏။

၃၄ သိ ့ေသာ်လည်း၊

သိ လသည် အလိ အေလျာက် ေနရစ်၏။ ၃၅ ေပါလ ှ င့်ဗာနဗတိ ့သည်လည်း အ ိအတ် မိ ့၌
ေနလျက်၊ အြခားေသာသများတိ ့ ှ င့်တကွ ဆံ းမ သဝါဒေပး၍၊ သခင်ဘရား၏ တ်ကပတ်
တရားတည်း ဟေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေြပာ က၏။ ၃၆ အင်တန်ကာလ ကာေသာအခါ၊
ေပါလက၊ ငါတိ ့သည် သခင်ဘရား၏ တ်ကပတ်တရားကိ ေဟာေြပာဘးေသာ မိ မ့ ျားတိ ့၌

တမန်ေတာ်ဝတု

1804

ှ ိ ေသာ ညီ အစ်ကိတိ့ သည် အဘယ်သိ့ ှ ိ ေနသည်ကိ ကည့် ၍ ြပန်သွား ကကန်အ့ံ ဟ
ဗာနဗအားဆိ ၏။
အ ကံ ှ ိ ၏။

၃၇ ဗာနဗသည် မာကအမည် ှ ိ ေသာ ေယာဟန်ကိ ေခ မည်ဟ

၃၈ ေပါလက၊

ပံ ဖလိ ြပည်၌သတိ ့ ှ င့်ခွ ါ၍ အမထမ်း ရာသိ ့မလိ က်

မသွ ားေသာထိ သကိ မေခ သင့်ဟ သေဘာ ှ ိ ၏။

၃၉ ထိ အေ ကာင်း ှ င့် အချင်းချင်း

မသင့်သြဖင့် တြခားစီ သွား၍၊ ဗာနဗသည်မာကကိ ေခ ပီ းလ င် ကပ က န်းသိ ့လင့်ေလ၏။
၄၀ ညီ အစ်ကိတိ့သည်

ေပါလကိ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်သိ့ အပ် ှ ံ ကသြဖင့်၊

သသည်သိလကိ ေ ွးချယ် ပီ းလ င်ထွက်၍၊ ၄၁ အသင်းေတာ်များကိ မဲ ြမံ ခိ င်ခ့ံ ေစလျက်၊
ရိ ြပည်၊ ကိ လိကိြပည် တိ ့ကိ ေ ှ ာက်သွားေလ၏။

၁၆ ထိေနာက်မှ ေပါလသည် ေဒရေဗ မိ ့ ှ င့် လတရ မိသ့ ိ့ေရာက် ေလ၏။ လတရ မိ ့၌
တိ ေမာေသ

အမည် ှ ိ ေသာ

တပည့်ေတာ်တေယာက်

ှ ိ ၏။

သ၏

အမိ ကား၊

ယံ ကည်ေသာယဒမိ န်းမြဖစ်၏။ အဘကား၊ ေဟလသလြဖစ်၏။ ၂ ထိ သသည်လတရ မိ ၊့
ဣေကာနိ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ ညီ အစ်ကိတိ့ တွ င်အသေရ ှ ိ ေသာသြဖစ်၏။

၃ ေပါလသည်

ထိ သကိ ေခ ြခင်းငှ ါအလိ ှ ိ ၍၊ သ၏အဘသည် ေဟလသလြဖစ်သည်ကိထိအရပ်တိ့၌
ှ ိ ေသာယဒလအေပါင်းတိ ့သည် သိ ေသာေ ကာင့်၊ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ သ့အားေပးေလ၏။ ၄
သတိ ့သည် မိ မ့ ျားကိ ေ ှ ာက်သွားစဥ်တွင်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေနေသာတမန်ေတာ်တိ့ ှ င့်
သင်းအပ် တိ ့သည် စီ ရင်ေသာပညတ်တိ့ကိ အသင်းများ ကျင့်ေစာင် ဘိ ့ရာ အပ်ေပး က၏။ ၅
ထိ သိ့အသင်းေတာ်တိ့သည် ယံ ကည်ြခင်း၌ တည် ကည် မဲ ြမံ သည်ြဖစ်၍၊ အေရအတွ က်
အားြဖင့် တေန့ထက်တေန့တိးပွ ားများြပား က၏။

၆ ြဖူဂိ ြပည်၊ ဂလာတိ ြပည်ကိ

ေ ှ ာက်သွား ပီ းမှ အာ ှ ိ ြပည်၌ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ မေဟာေစြခင်းငှ ါ သန့် ှ င်းေသာ
ဝိ ညာဥ် ေတာ်သည်ြမစ်တားေတာ်မသြဖင့်၊

၇ မသိ ြပည်သိ့ေရာက်၍၊ ဗိ သန်ြပည်သိ့

သွ ားမည် ပ ကစဥ်၊ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် အခွ င့ ်ေပး ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ၈ မသိ ြပည်အနားမှာ
ေ ှ ာက်၍ တေရာ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် က၏။ ၉ ညဥ့်အခါေပါလသည် ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ကိ ြမင်ရ၍၊
မာေကေဒါနိ လတေယာက်က၊ မာေကေဒါနိြပည်သိ့ ကးပါ။ ငါတိ ့ကိမစပါဟရပ်လျက်
ေတာင်းပန်၏။ ၁၀ ထိ ဗျာဒိ တ် ပါ ံ ကိ ြမင်ရလ င်၊ မာေကေဒါနိ ြပည်၌ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ
ေဟာေစြခင်းငှ ါ သခင်ဘရားသည် ငါတိ ့ကိေခါ ေတာ်မသည်ဟ ငါတိ ့သေဘာကျသြဖင့်၊
ထိ ြပည်သိ့သွားြခင်းငှ ာ ချက်ြခင်း ှ ာ ကံ က၏။ ၁၁ ထိ ေ ကာင့်၊ တေရာ မိ မ့ ှ သေဘာလင့်၍
သာေမာသရက်

က န်းသိ ့တည့်တည့်သွ ားသြဖင့်၊

ေရာက် က၏။

၁၂ ထိ မိ မ
့ ှ ထွ က်ြပန်လ င်

နက်ြဖန်

မင်းမလွ တ်ေသာ

ေန့၌

နာေပါလိ မိ သ
့ ိ့

မိ ့ တည်း ဟေသာ

မာေကေဒါနိြပည်တပိ င်းကိ အစိ းရေသာ ဖိ လိပိ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်၍ ကာလ အတန်အရာေန က၏။
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၁၃ ဥပသ်ေန့၌ ငါတိ ့သည် မိ ့ြပင်သိ့ထွက်လ င်၊ ပဌနာစရပ် ှ ိ တတ်ရာြမစ်နားသိ ့သွား၍

ထိ င် ပီ းမှ၊ ထိ အရပ်၌စည်းေဝးေသာ မိ န်းမတိ ့အားေဟာေြပာ က၏။
နီေမာင်ေသာအထည်အလိ ပ်ကိ
မိ န်းမတေယာက်သည်

ေရာင်းေသာ

ဘရားသခင်ကိ

သွ ာတိ ရဲ မိ သ
့

ကိ းကွ ယ်ေသာသြဖစ်၍၊

၁၄ ထိ အခါ

လဒိ အမည် ှ ိ ေသာ
တရားနာစဥ်တွင်

ေပါလေဟာေြပာေသာ အရာကိ မှီဝဲဆည်းကပ်ေစြခင်းငှ ါ သ၏စိ တ် ှ လံ းကိ သခင်ဘရား
ဖွ င့ ်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိ မိန်းမသည် အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့ ှ င့်တကွ ဗတိ ဇံကိ ခံ ပီ းမှ၊ က န်မသည်
သခင်ဘရား၌ အမှန် ယံ ကည်သည်ကိ သင်တိ့သည် ထင်မှတ်လ င်၊ က န်မအိ မ်သိ့ ဝင်၍
ေန ကပါဟေတာင်းပန်လျက် ငါတိ ့ကိ အ ိင် ေသွ းေဆာင်ေလ၏။ ၁၆ ထိ ေနာက်မှ ငါတိ ့သည်
ပဌာနာစရပ်သိ့ သွ ား စဥ်တွင် နတ်ဝင်ြဖစ်၍ အနာဂတ်ကိေဟာသြဖင့်၊ မိ မိ သခင်တိ့အား
စီ းပွ ားများကိ ပတတ်ေသာ မိ န်းမငယ် တေယာက်သည် ငါတိ ့ကိဆီး ကိ ေလ၏။

၁၇

ထိ မိန်းမငယ်သည် ေပါလ ှ င့် ငါတိ ့ေနာက်သိ့ လိ က်၍၊ ဤသတိ ့ကား အက တ်တရားလမ်းကိ
ငါတိ ့အား ေဟာေြပာြပသေသာ အြမင့်ဆံ းေသာ ဘရားသခင်၏ က န်ြဖစ် က၏ဟ
ဟစ်ေ ကာ်ေလ၏။

၁၈ ထိ သိ့ အဖန်များစွ ာ ပေသာေ ကာင့် ေပါလသည် စိ တ်မသာ

လျက်လှည့် ကည့်၍၊ သင်သည်သ၏ အထဲ မှ ထွ က်သွားေလာ့။ ေယ ခရစ်၏နာမေတာ်ကိ
အမှီ ပ၍ ငါအမိ န့် ှ ိ ၏ဟ ထိ နတ်ကိဆိေသာခဏြခင်းတွ င် နတ်သည်ထွက်သွား၏။ ၁၉
သ၏သခင်တိ့သည် ေနာက်တဖန် စီ းပွ ားြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ ေြမာ်လင့်စရာအေ ကာင်းမ ှ ိ သည်ကိ
သိ ြမင်လ င်၊ ေပါလ ှ င့်

သိ လတိ ့ကိ ဘမ်းဆီ းဆွဲ ငင်၍

စစ်ကဲမင်းထံ သိ ့ေရာက်ေသာအခါ
ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်ပါ၏။

ဤသတိ ့သည်

ံ းေတာ်သိ့ပိ့ က၏။

ယဒလြဖစ်လျက်

၂၀

ငါတိ ့ မိ က
့ ိ

၂၁ ေရာမလြဖစ်ေသာငါတိ ့သည် မခံ မယ မကျင့်အပ်ေသာ

ဘာသာထံ းတမ်းများကိ ေဟာေြပာသွ န်သင် တတ်ပါ၏ ဟေလ ာက်ဆိ ကလ င်၊

၂၂

စေဝးေသာလတိ ့သည် သတိ ့တဘက်၌ တ ပိ င်နက်ထ က၏။ စစ်ကဲမင်းတိ ့လည်း သတိ ့၏
အဝတ်ကိခ တ်၍ ကိ မ်လံ း ှ င့် ိ က်ေစြခင်းငှ ါ စီ ရင် က၏။ ၂၃ ိ က်၍ဒဏ်ချက်များ ှ ိ ပီ းမှ၊
လံ ခံ စွ ာ ေစာင့်ေစ ဟ ေထာင်မးကိ မှာလိ က်၍ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား က၏။ ၂၄
ထိ သိ့မှာလိ က်သည်အတိ င်း
ထိ တ်ခတ်လျက်ထား၏။

ေထာင်မးသည်

အတွ င်း

ေထာင်ထဲမှာ

ေလှာင်၍

၂၅ သန်းေခါင်အချိန်၌ ေပါလ ှ င့်သိ လတိ ့သည် ပဌနာ ပ၍

ဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်းလျက်သီြခင်း ဆိ ေလ၏။ ေထာင်ထဲမှာ ေ ှ ာင်ဖွဲ ့ြခင်း ကိ ခံရေသာ
သတိ ့သည် နားေထာင် က၏။ ၂၆ ထိ ခဏြခင်းတွ င် ေြမ ကီ းသည်ြပင်းစွ ာ လပ်ေသာေ ကာင့်
ေထာင်ေြခရင်းလည်းလပ် ှ ား၏။ တံ ခါး ှ ိ သမ တိ ့သည် ချက်ြခင်းပွ င့ ်၍ လအေပါင်းတိ ့သည်
ေ ှ ာင်ဖွဲ ့ြခင်း ှ င့်လွ တ် က၏။ ၂၇ ေထာင်မးသည် ိး၍ ေထာင်တံခါးများ ပွ င့ ်လျက် ှ ိ သည်ကိ
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ြမင်လ င်၊ ေ ှ ာင်ဖွဲ ့ြခင်းကိ ခံ ရေသာ သတိ ့သည် ထွ က်ေြပး က ပီ ဟ ထင်မှတ်သည် ှ င့်၊ ထားကိ
အိ မ်မှဆွဲ ထတ်၍

ကိ ယ်အသက်ကိသတ်မည်

ပေလ၏။

၂၈

ေပါလကလည်း၊

ကိ ယ်ကိအြဖစ်မ ပ ှ င့်။ ငါတိ ့ အေပါင်းသည် ှ ိ က၏ဟ ကီ းေသာအသံ ှ င့် ဟစ်၍ ေြပာဆိ ၏။
၂၉

ေထာင်မးသည်

ှ ိ ထွန်းေသာမီ းကိ

ေတာင်း ပီ း

မှ

ေြပးဝင်၍၊

ေပါလ ှ င့်

သိ လတိ ့၏ေြခရင်း၌ တန်လပ် လျက် ြပပ်ဝပ်ေလ၏။ ၃၀ သတိ ့ကိ ြပင်သိ့ထတ် ပီ းလ င်လည်း၊
သခင်တိ့၊ အက ်ပ်သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ေရာက်အ့ံ ေသာငှ ါ အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ
ေမးေလ ာက်ေလ၏။

၃၁ ထိ သတိ ့ကလည်း၊ သခင်ေယ ခရစ်ကိ ယံ ကည်ေလာ့။

ယံ ကည်လ င်သင် ှ င့်သင်၏အိ မ်သ

အိ မ်သား

တိ ့သည်

ကယ်တင်ြခင်းသိ ့

ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်ဟ ေြပာဆိ လျက်၊ ၃၂ ထိ သမှစ၍ သ၏အိ မ်၌ ှ ိ သမ ေသာ သတိ ့အား
သခင်ဘရား၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ေဟာ က၏။ ၃၃ ထိ ညဥ့်၊ ထိ အချိန်နာရီ ၌ပင်၊
ေထာင်မးသည် ေပါလ ှ င့်သိ လ တိ ့ကိယ၍ဒဏ်ချက်ရာများကိ ေဆး ေ ကာ ပီ းလ င်၊
မိ မိလအေပါင်းတိ ့ ှ င့် တကွ ဗတိ ဇံကိ ချက်ြခင်းခံ ေလ၏။ ၃၄ တဖန်ေပါလ ှ င့် သိ လတိ ့ကိ
မိ မိအိမ်သိ့

ေခ ပင့် ပီ းမှ

သတိ ့ကိ

လပ်ေက း၍၊

အိ မ်သအိ မ်သားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ

ဘရားသခင်ကိ

ယံ ကည်လျက်

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းသိ ့ေရာက်ေလ၏။

၃၅

နံ နက်ေရာက်ေသာအခါစစ်ကဲတိ့သည် ံ လလင်တိ့ကိ ေစလတ်၍၊ ထိ လတိ ့ကိ လတ်ေစ
ဟမှာလိ က် က၏။ ၃၆ ထိ စကားကိ ေထာင်မးသည် ေပါလအား ကားေြပာ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်တိ့ကိ
လတ်ေစြခင်းငှ ါ စစ်ကဲ တိ ့သည် ေစလတ် ကပါ ပီ ။ ထိ ေ ကာင့်ယခထွ က်၍ ငိ မ်ဝပ်စွာ
ကသွ ားေတာ်မ ကပါဟ ေလ ာက်လ င်၊

၃၇ ေပါလက၊ ေရာမလြဖစ်ေသာ ငါတိ ့ကိ

ဓမသတ်အတိ င်း မစီ ရင်ဘဲလျက်၊ စစ်ကဲတိ့သည် ထင် ှ ား စွ ာ

ိ က်၍ ေထာင်ထဲမှာ

ေလှာင်ထား ပီ းမှ၊ တိ တ် ဆိ တ်စွာ ှ င့် ထတ် ကမည်ေလာ။ ထိ သိ့မ ပသင့်။ ကိ ယ်တိင်လာ၍
ငါတိ ့ကိ တ်ယ ကေစဟ ံ းလလင်တိ့ အားေြပာဆိ ၏။ ၃၈ ထိ စကားကိ ံ းလလင်တိ့သည်
စစ်ကဲတိ့အား

ကားေလ ာက်၍၊ ေပါလ ှ င့်သိ လတိ ့သည် ေရာမလ ြဖစ်ေ ကာင်းကိ

စစ်ကဲတိ့သည် ကားသိ ေသာအခါ ေ ကာက်ြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊ ၃၉ ကိ ယ်တိင်လာ ပီ းလ င်
ေချာ့ေမာ့ေသာစကား ှ င့် သတိ ့ကိ

တ်ယ၍၊ ထိ မိ မ့ ှ ထွ က်သွားပါမည် အေ ကာင်း

ေတာင်းပန် က၏။ ၄၀ ထိ အခါ ေပါလ ှ င့် သိ လတိ ့သည် ေထာင်မှ ထွ က်၍ လဒိ အိမ်သိ့
ဝင်သြဖင့်၊ ညီ အစ်ကိများကိ ေတွ ့ြမင်၍ သက်သာေစ ပီ းမှထွ က်သွား က၏။

၁၇ ထိေနာက်၊ အံ ဖိေပါလိ မိ၊့ အာေပါေလာနိ မိက့ ိ ေ ှ ာက်သွား၍ သက်သာေလာနိတ် မိသ့ ိ့
ေရာက် က၏။ ထိ မိ မ
့ ှ ာယဒတရားစရပ် ှ ိ ၏။
ထိ စရပ်သိ့

ဝင်၍၊

တမန်ေတာ်ဝတု

ဥပသ်

၂ ေပါလသည် မိ မိထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း

ေန့သံ းရက်တွင်

ကျမ်းစာကိ အမှီ ပ၍

ထိ သတိ ့ ှ င့်

1807

ေဆွ းေ ွး ှ ီးေ ှ ာသြဖင့်၊ ၃ ခရစ်ေတာ်သည် အေသခံ ရမည်။ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ရမည်။
ငါေဟာေြပာေသာေယ သည်
ှ င်းလင်းစွ ာဖွ င့ ်ြပေလ၏။

ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သည်ဟေသာအေ ကာင်း

အရာတိ ့ကိ

၄ ထိ သအချို ့တိ့သည် ယံ ကည်ြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊ ေပါလ၊

သိ လတိ ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ် က၏။ ဘရားကိ ကိ းကွ ယ်ေသာ ေဟလသလ အေပါင်းတိ ့ ှ င့်
ထင် ှ ားေသာ မိ န်းမများတိ ့လည်း ယံ ကည် က၏။ ၅ ယဒလတိ ့သည် ဆိ းယတ်လ ပ်ေပ ေသာ
သအချို တ
့ ိ ့ကိ ေခ ၍ လများကိ စေဝးေစ ပီ းလ င်၊ မိ ့၌ အတ်အတ်သဲသဲ ပ က၏။ ယာသန်၏
အိ မ်ကိဝိင်း၍

သတိ ့ကိ

လများေ ှ သိ
့ ့ဆွဲထတ်ြခင်းငှ ါ ှ ာ က၏။

ယာသန် ှ င့်ညီ အစ်ကိအချို ့တိ့ကိ

မင်းအရာ ှ ိ

၆

တိ ့ထံသိ ့ဆွဲငင်၍၊

မေတွ ့လ င်၊

ေလာကီ ိင်ငံကိ

ေမှာက်လှန်ေသာ ဤသတိ ့သည် ဤအရပ်တိင်ေအာင် ေရာက် ကပါ ပီ ။ ၇ ယာသန်သည်လည်း
သတိ ့ကိ

လက်ခံပါ ပီ ။

ထိ

သအေပါင်းတိ ့သည်

ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ ေယ အမည်
ဟစ်ေ ကာ်လျက်၊

ှ ိ ေသာ

၈ မင်းအရာ ှ ိ မှစ၍

စကားအားြဖင့် ေ ှ ာင့် ှ က် က၏။

ကဲ သာဘရင်၏

ှ င်ဘရင်တပါး

အမိ န့်ေတာ်ကိ

ှ ိ သည်ဆိတတ်ပါ၏ဟ

စေဝးေသာသတိ ့၏ စိ တ်ကိ ထိ သိ့ေသာ

၉ ထိ အခါ ယာသန်မှစ၍

ကင်းေသာသတိ ့ကိ

အာမခံ ေပးေစ ပီ းမှ လတ်လိက် က၏။ ၁၀ ညဥ့်အခါ ညီ အစ်ကိတိ့သည် ေပါလ ှ င့်သိ လကိ
ေဗရိ မိ သ
့ ိ့
ဝင် က၏။

ချက်ြခင်းလတ်လိက် က၏။
၁၁

ေဗရိ မိ သ
့ ားတိ ့သည်

ထိ မိ သ
့ ိ့

ေရာက်လ င်

သက်သာ

ယဒတရားစရပ်သိ့

ေလာနိတ် မိ ့

သားတိ ့ထက်

ထးြမတ်သြဖင့်၊ အလွ န် ကည် ိ ေသာ ေစတနာစိ တ် ှ င့် တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိခံယ၍
မှန်သည်မမှန်သည်ကိသိြခင်းငှ ါ၊ ကျမ်းစာကိ ေန့တိင်း အစဥ်ေစ့ေစ့ ကည့် က၏။

၁၂

ထိ ေ ကာင့်၊ ယဒလအများတိ ့သည် ယံ ကည်ြခင်းသိ ့ေရာက် က၏။ အသေရထင် ှ ားေသာ
ေဟလသမိ န်းမ တိ ့ ှ င့် ေယာက်ျားအများတိ ့သည် လည်း ယံ ကည် က၏။ ၁၃ ေပါလသည်
ေဗရိ မိ ့၌ ဘရားသခင်၏ တ်က ပတ်တရားေတာ်ကိေဟာေြပာသည်ကိ၊ သက်သာေလာ
နိတ် မိ သ
့ ားြဖစ်ေသာ ယဒလ တိ ့သည် ကားသိ ရလ င်၊ ေဗရိ မိ သ
့ ိ ့လာြပန်၍ လများတိ ့ကိ
တိ က်တွန်း ိးေဆာ် က၏။ ၁၄ ထိ အခါ ညီ အစ်ကိတိ့သည် ေပါလကိ ပင်လယ်လမ်းြဖင့်
သွ ားေစြခင်းငှ ါ ချက်ြခင်းလတ်လိက် က၏။ သိ လ ှ င့် တိ ေမာေသတိ ့သည် ေနရစ် က၏။ ၁၅
ေပါလကိ ပိ့ေသာသတိ ့သည် အာသင် မိ ့ တိ င်ေအာင် ပိ ့ေဆာင် ပီ းမှ၊ သိ လ ှ င့် တိ ေမာေသတိ ့ကိ
အလျင်အြမန်လာေစြခင်းငှ ါ မှာစာကိ ခံ ၍ြပန် က၏။ ၁၆ ေပါလသည်အာသင် မိ ့၌ သိ လ ှ င့်
တိ ေမာေသ

တိ ့ကိ ငံ့ လင့်၍ ေနစဥ်တွင်၊ ထိ မိ သ
့ ည် ပ်တတိ ့ ှ င့် အြပည့် ှ ိ သည်ကိြမင်လ င်

စိ တ်ပ ပန်ြခင်းသိ ့ေရာက်၏။

၁၇ ထိ ေ ကာင့် တရားစရပ်၌ ယဒလမှစ၍ ဘရား ကိ

ကိ းကွ ယ်ေသာ သတိ ့ ှ င့်၎င်း၊ လများစေဝးရာအရပ်၌ ေန့တိင်းေတွ ့ ကံ ေသာ သတိ ့ ှ င့်၎င်း

တမန်ေတာ်ဝတု
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ေဆွ းေ ွး

ှ ီးေ ှ ာြခင်းကိ ပ၏။

၁၈ ထိ အခါ ဧပိ က တပည့်တိ ့ ှ င့်

သေတာအိ တ်

ပညာ ှ ိ အချို ့တိ့ သည် ေပါလ ှ င့် ဆိ င် ပိ င်၍၊ အချို ့က၊ ဤမေရရေသာလသည်
အဘယ်သိပေြပာချင်သနည်းဟ ဆိ ၏။ အချို ့ကလည်း၊ ဤသသည် တက န်းတ ိင်ငံ
နတ်ဘရားတိ ့၏

အေ ကာင်းကိ

ဆိ သည်အေ ကာင်းကား၊

ေဟာေြပာေသာသ

ေပါလသည်

ြဖစ်ဟန် ှ ိ သည်ဟဆိ ၏။

ေယ ၏

တရား ှ င့်ထေြမာက်ြခင်း

တရားတည်းဟေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာသတည်း။ ၁၉ ထိ အခါ၊ ထိ သတိ ့သည်
ေပါလကိ ေခ ၍ အာေရေတာင်သိ့ ေဆာင်သွား ပီ းလ င်၊ သင်သည် ေဟာ ေြပာေသာ
ဤအယဝါဒသစ်ကိ ငါတိ ့ သိ အပ်သေလာ။ ၂၀ ငါတိ ့မသိ မက မ်းဘးေသာအရာတိ ့ကိ
သင်သည် ကားေြပာ၏။ ထိ အရာများကား အဘယ်သိ့ ဆိ လိသည် ကိ ငါတိ ့သိချင်ပါသည်ဟ
ဆိ က၏။

၂၁

အာသင် မိ သ
့ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ ှ င့်

ဧည့်သည်

များ

တိ ့သည်

သိ တင်းစကားကိ ကားေြပာြခင်း၊ နား ေထာင်ြခင်း အမမှတပါး အြခားေသာ အမြဖင့်ကာလကိ
မလွ န်ေစတတ် က။ ၂၂ ထိ အခါ ေပါလသည် အာေရေတာင်ေပ ၌ ရပ်လျက်၊ အချင်း
အာသင်လတိ ့၊ သင်တိ့သည် ခပ်သိမ်း ေသာ အရာတိ ့၌ နတ်ဘရားတိ ့ကိ အလွ န် ိ ေသ
တတ် က

သည်ကိ ငါြမင်ပါ၏။ ၂၃ လမ်း၌သွ ား၍သင်တိ့၏ ဘရားများကိ ကည့်

သည်တွင်၊ ငါတိ ့ မသိ ေသာ ဘရားသခင်အဘိ ့ဟ၍ အကရာတင်ေသာယဇ် ပလင်တခကိ
ေတွ ့ပါ၏။ သင်တိ့ သည် မသိ ဘဲလျက် ကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင်၏ အေ ကာင်းကိ
ငါေဟာေြပာ၏။ ၂၄ ေလာကဓာတ်မှစ၍ ေလာကဓာတ်၌ ှ ိ ေလသမ ေသာအရာတိ ့ကိ
ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင် သည်၊ ေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ းကိ အစိ းရေတာ်မေသာ
အ ှ င်ြဖစ်၍၊ လတိ ့လက်ြဖင့် လပ်ေသာ ဗိ မာန်၌ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မသည်မဟတ်။

၂၅

ဘရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့အား ဇိ ဝအသက် ှ င့် တကွ ထွက်သက်ဝင်သက်မှစ၍
ခပ်သိမ်း ေသာအရာတိ ့ကိ ေပးေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်၍၊ တစံ တခကိ အလိ ေတာ် ှ ိ သကဲ့ သိ ့
လတိ ့လက်ြဖင့် ေက းေမွ း ြခင်းကိ ခံ ေတာ်မသည်မဟတ်။

၂၆ ဘရားသခင်သည်

ေြမတြပင်လံ း၌ ေနရေသာ လအမျိုးမျိုးတိ ့ ကိ တေသွ းတည်း ှ င့် ဖန်ဆင်းေတာ်မ၍၊
သတိ ့အားခွဲ ေဝစီ မံေသာအချိန်

ကာလကိ ၎င်း၊

သတိ ့၏

ေနရာအပိ င်းအြခားကိ ၎င်း

မှတ်သားေတာ်မ၏။ ၂၇ အေ ကာင်းမကား၊ လတိ ့သည် ဘရားသခင်ကိ ှ ာစမ်းသြဖင့်
ေတွ ့ေကာင်းေတွ ့ ကလိ မ့ ်မည် အေ ကာင်း တည်း။ သိ ့ဆိေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်သည်
ငါတိ ့တွင် အဘယ်သ ှ င့်မ ေဝးေတာ်မသည်မဟတ်။ ၂၈ ငါတိ ့သည် ဘရားသခင်အားြဖင့်
အသက် ှ င်လျက်၊ လပ် ှ ားလျက်၊ ြဖစ်လျက် ှ ိ က၏။ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ၊ သင်တိ့တွင်
လကာဆရာအချို ့တိ့က၊ ငါတိ ့သည်ကား၊ ယ်ေတာ်သားပင်၊ ဘရားမျိုးေပ၊ ြဖစ် ကေလဟ
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စပ်ဆိသ တည်း။

၂၉ ထိ သိ့ငါတိ ့သည် ဘရားသခင်၏ အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်လျက် ှ င့်

လတိ ့အတတ်အ ကံ အစည်အားြဖင့် ထလပ် ေသာေ

ပ်တ၊ ေငွ ပ်တ၊ ေကျာက် ပ်တ ှ င့်

ဘရားသခင်တေတာ်မသည်ဟ မထင်မမှတ်အပ်။ ၃၀ ဘရားသခင်သည် မိ က်မဲေသာ
အချိန်ကာလတိ ့ကိ

အမမထား

ဘးေသာ်လည်း၊

ယခမှာ

ကိ ယ်အြပစ်ကိ

ြမင်၍

ေနာင်တရ ကေလာ့ဟ ခပ်သိမ်းေသာ အရပ်တိ့၌ ှ ိ ေသာ လအေပါင်းတိ အ
့ ား ပညတ်ေတာ်မ၏။
အေ ကာင်းမကား၊

၃၁

ခန့်ထားေတာ်မေသာ

သအားြဖင့်

ေလာကီ သားတိ ့ကိ

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား ှ င့် ညီ ေလျာ်စွာစစ်ေ ကာစီ ရင် မည့်ေန့ရက်ကိ ချိန်းချက် ေတာ်မ ပီ ။
ထိ သကိ ေသြခင်းမှ ထေြမာက် ေစေတာ်မ ေသာ အားြဖင့် ခပ်သိမ်းေသာလတိ ့အား
ယံ ေလာက်ေသာ သက်ေသကိ ြပေတာ်မ ပီ ဟ ေပါလေဟာေြပာ၏။ ၃၂ ေသေသာသတိ ့၏
ထေြမာက်ြခင်းအေ ကာင်းကိ ကားရလ င်၊ အချို တ
့ ိ ့သည် ကဲ့ ရဲ ့ က၏။ အချို တ
့ ိ ့က၊ ဤအမမှာ
သင်၏စကားကိ ငါတိ ့သည် ေနာက်တဖန် နားေထာင်ဦးမည်ဟ ဆိ က၏။

၃၃

ထိ သိဆ
့ ိ ကေသာ အခါ ေပါလသည် ထိ သတိ ့ အထဲ မှ ထွ က်သွားေလ၏။ ၃၄ လအချို တ
့ ိ ့သည်
ေပါလ၌ မှီဝဲဆည်းကပ်၍ ယံ ကည်ြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။ ထိ သတိ ့အဝင်ဒေယာ သိ
အမည် ှ ိ ေသာ အာေရေတာင် မင်းတေယာက်၊ ဒေမာရိ အမည် ှ ိ ေသာ မိ န်းမတေယာက်မှစ၍
အြခားေသာသ ှ ိ က၏။

၁၈ ထိေနာက် ေပါလသည် အာသင် မိမ့ ှ ထွက်သွား ၍ ေကာရိ

ု မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေလ၏။ ၂

ထိ အခါယဒလအေပါင်းတိ ့သည် ေရာမ မိ မ့ ှ ထွ က်သွားရမည်အေ ကာင်း၊ ကေလာဒိ မင်း
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ပ ုြပည်သား အာကလအမည် ှ ိ ေသာ ယဒလတေယာက်သည်
ဣတလိ ြပည်မှလာ၍၊ မိ မိမယား ြပစ်ကိလ ှ င့်တကွ မ ကာမြမင့်မှီ ေရာက်လာသည်ကိ
ေပါလေတွ ့လ င်သတိ ့ဆီသိ့ဝင်၍၊

၃

အလပ်ချင်းတေသာေ ကာင့်၊

သတိ ့ ှ င့်ေန၍

အလပ်လပ်ေလ၏။ ထိ သတိ ့သည် တဲ ှ င်ကိချုပ်တတ် ေသာ အချုပ်သမားြဖစ် က၏။
၄

ေပါလသည်လည်း

ဥပသ်ေန့မြပတ်

ယဒလ ှ င့်ေဟလသလတိ ့ကိ

တရားစရပ်၌

ေဆွ းေ ွး

ြဖားေယာင်းေသွ းေဆာင်ေလ၏။

ေဟာေြပာ၍၊
၅

သိ လ ှ င့်

တိ ေမာေသတိ ့သည် မာေကေဒါနိြပည်မှ ေရာက်လာေသာအခါ၊ ေပါလသည် သတိ ့ ှ င့်တကွ
တရားေဟာြခင်းအမကိ သာ ေဆာင် ွက်၍၊ ေယ ခရစ်၏ အေ ကာင်းကိ ယဒလတိ ့အား
ကိ းစား၍ သက်ေသခံ ေလ၏။ ၆ ယဒလတိ ့သည် ြငင်းခံ ဆဲ ေရးြခင်းကိ ပသည် ှ ိ ေသာ်၊
ေပါလ

သည်

မိ မိအဝတ်ကိခါလိ က်လျက်၊

သင်တိ့၏

အေသွ းသည်

သင်တိ့၏

ေခါင်းေပ ၌တည်ေစ။ ငါမကား ကင်းလွ တ်၏။ ယခမှစ၍ တပါးအမျိုးသားတိ ့ဆီသိ့
သွ ားမည်ဟ ဆိ ပီ းလ င်၊ ၇ ထိ အရပ်မှထွ က်၍ ဘရားသခင်ကိ ကိ းကွ ယ် ေသာ ယတု
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အမည် ှ ိ ေသာသ၏ အိ မ်သိ့သွား၏။ ထိ အိမ်သည် တရားစရပ် ှ င့် စပ်လျက် ှ ိ သတည်း။ ၈
ကရိ ပုအမည် ှ ိ ေသာတရားစရပ်မးသည်
သခင်ဘရားကိ

ယံ ကည်ေလ၏။

မိ မိအိမ်သအိ မ်သား

အေပါင်းတိ ့ ှ င့်တကွ

ေကာရိ ုြပည်သားအများတိ ့သည်

လည်း

ယံ ကည်၍ ဗတိ ဇံကိ ခံ က၏။ ၉ ညဥ့်အခါ သခင်ဘရားသည် ေပါလအား ဗျာ ဒိ တ်
ပါ ံ ကိ ြပ၍၊ သင်သည်မေ ကာက် ှ င့်။ တိ တ်ဆိတ် စွ ာမေန ှ င့်။ ေဟာေြပာေလာ့။ ၁၀
ငါသည်သင် ှ င့်အတ ှ ိ ၏။ သင့်ကိ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း ငှ ါ အဘယ်သမ အ ိင်အထက်မ ပရ။
ဤ မိ ့၌ငါ၏ လအများ ှ ိ ကသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ေပါလသည် ထိ မိ သ
့ မိ သ
့ ားတိ ့အား
ဘရား သခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ေဟာေြပာ သွ န်သင် ၍ တ ှ စ် ှ င့်ေြခာက်လ
ပတ်လံ းေနေလ၏။ ၁၂ အခါယြပည်ကိ ဂါလျန်မင်းသည် ဝန်အရာ ှ င့် အပ်စိးေသာအခါ
ယဒလများသည် တညီ တ ွ တ်တည်း ေပါလကိ အ ိင်အထက် ပ၍ တရားပလင်ေ ှ သိ
့ ့
ယသွ ား ပီ းလ င်၊ ၁၃ လတိ ့သည် ဘရားကိ မတရားသြဖင့် ကိ းကွ ယ် ေစြခင်းငှ ါ၊ ဤသသည်
ြဖားေယာင်းတတ်ပါသည် ဟဆိ က၏။

၁၄ ေပါလသည်

တ်ကိဖွင့ ်မည် ပေသာ်၊

ဂါလျုန်မင်းက၊ အချင်း ယဒလတိ ့၊ မတရားေသာအမ၊ ဆိ းယတ်ညစ် းေသာအမြဖစ်လ င်၊
ငါသည်သင်တိ့ကိ

အေ ကာင်း ှ ိ

သည်အတိ င်းသည်းခံ ရမည်။

စကားေသာ်၎င်း၊

ေခ ေဝ သမတ်ြခင်းေသာ်၎င်း၊

၁၅

သိ ့မဟတ်

သင်တိ့၏ဘာသာတရားေသာ်၎င်း၊

သင်တိ့သည်အစီ ရင်ခံလ င် ကိ ယ်အမကိ ေစာင့် ကေလာ့။ ထိ သိ့ေသာ အမကိ စီရင်ြခင်းငှ ါ
ငါအလိ မ ှ ိ ဟဆိ လျက်၊ ၁၆ ယဒလတိ ့ကိ တရားပလင်မှ ပယ် ှ ားေစ၏။ ၁၇ ထိ အခါ
ေဟလသလအေပါင်းတိ ့သည် တရားစရပ်မး သဿင်ကိယ၍ တရားပလင် ေ ှ မ့ ှ ာ ိ က် က၏။
ထိ အမကိ လည်း ဂါလျန်မင်းသည် အမမထား ဘဲ ေန၏။ ၁၈ ထိ ေနာက်မှေပါလသည်
တာ ှ ည်စွာေန ပီ းမှ

ညီ အစ်ကိတိ့ကိ

အခွ င့ ်ေတာင်း၍

ထိ မိ မ့ ှ ထွ က်သွား၏။

အထက်ကသစာဂတိ ပသည် ှ င့် အညီ ကင်ေြခ မိ ့၌ ေခါင်းရိ တ်ြခင်းကိ ခံ ပီ းလ င်၊ ြပစ်ကိလ ှ င့်
အာကလကိ ေခ ၍

ရိ ြပည်သိ့သေဘာ ှ င့် လင့်ေလ၏။ ၁၉ ဧဖက် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်လ င်၊

တရားစရပ်သိ့ဝင်၍

ယဒလတိ ့ ှ င့်

ေဆွ းေ ွး ှ ီးေ ှ ာေလ၏။

၂၀

ထိ သတိ ့သည်

မိ မိတိ့ ှ င့် အတေပါလ ေနပါဦ းမည်အေ ကာင်း ေတာင်းပန်ေသာအခါ၊ ေပါလသည်
ဝန်မခံ ဘဲ လျက်၊

၂၁ ယခေရာက်လနီးေသာပွဲ ကိေယ

ဘရားသခင်အလိ ေတာ် ှ ိ လ င်၊

ေနာက်

ှ လင် မိ ့၌ ငါအမှန်ခံရမည်။

တဖန်သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့

ငါြပန်ဦးမည်ဟ၍

အခွ င့ ်ေတာင်း ပီ းမှ၊ ြပစ်ကိလ ှ င့် အာကလကိ ဧဖက် မိ ့၌ ထား၍ သေဘာ ှ င့်လင့်ြပန်ေလ၏။
၂၂ ကဲ သရိ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်လ င် ေယ

ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ တက်၍ အသင်းေတာ် ှ င့် တ်ဆက် ပီ းမှ

အ ိအတ် မိ ့ သိ ့သွားြပန်၏။ ၂၃ ထိ မိ ့၌ အတန်အရာေန ပီ းလ င်၊ ထွ က်ြပန်၍ ဂလာတိ ြပည်၊
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ြဖူဂိ ြပည်ကိ

အစဥ်အတိ င်း

မဲ ြမံ ခိ င်ခ့ံ ေစ၏။

ေ ှ ာက်သွား

သြဖင့်၊

အာေပါလအမည် ှ ိ ေသာ

၂၄

တပည့်ေတာ်အေပါင်း
အာေလဇ ိ မိ သ
့ ား၊

တိ ့ကိ
ယဒလ

တေယာက်သည် ဧဖက် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်လာ၏။ ထိ သသည် တ်သတိ ှ င့် ြပည့်စံ ၍ ကျမ်းစာ၌
အား ကီ းေသာသြဖစ်၏။ ၂၅ သခင်ဘရား၏ဘာသာ၌ေလ့ကျက်၍ စိ တ်အား ကီ းသြဖင့်၊
သခင်ဘရား၏

အေ ကာင်းများကိ

ေစ့ေစ့ေဟာေြပာ၍

ဆံ းမ သဝါဒေပး၏။

သိ ့ေသာ်လည်း၊ ေယာဟန်၏ ဗတိ ဇံကိ သာသိ ၏။ ၂၆ ထိ သသည် တရားစရပ်၌ ရဲ ရင့်စွ ာ
ေဟာေြပာစ ပသြဖင့်၊ အာကလ ှ င့် ြပစ်ကိလတိ ့သည် သ၏စကားကိ ကားေသာအခါ၊
သ့ကိယ၍ဘရားသခင်၏ ဘာသာတရားကိ သာ၍ ေသချာစွ ာ သင် ကား က၏။ ၂၇ ထိ သသည်
အခါယြပည်သိ့သွားြခင်းငှ ါ

အလိ ှ ိ

သ့ကိလက်ခံမည်အေ ကာင်း
သသည်ေရာက်လာလ င်၊

သည်ြဖစ်၍၊

တပည့်ေတာ်ချင်းတိ ့သည်

ညီ အစ်ကိတိ့သည်မှာစာကိ ေပးလိ က် က၏။
ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်

ယံ ကည်ေသာ

သတိ ့ကိ

အလွ န်ေထာက်မေလ၏။ ၂၈ ေယ သည်ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ကျမ်းစာအားြဖင့်
ထင် ှ ားစွ ာြပ၍၊ လအေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ယဒလတိ ့၏စကားကိ အား ကီ းစွ ာ ပယ်ဖျက်ေလ၏။

၁၉ အာေပါလသည်

ေကာရိ ု မိ ့၌ေနစဥ်၊

ေပါလသည်အထက်

အရပ်များကိ

ေ ှ ာက်သွား ပီ းမှ ဧဖက် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်၍၊ တပည့်ေတာ် အချို တ
့ ိ ့ကိေတွ ့လ င်၊ ၂ သင်တိ့သည်
ယံ ကည်သည်ေနာက်၊ သန့် ှ င်း ေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ကိ ခံ က ပီ ဟ ေမးသည် ှ ိ ေသာ်၊
သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သက်ေရာက်သည်ကိ အက ်ပ်တိ့မသိ ပါဟ ေြပာဆိ က၏။ ၃
ေပါလကလည်း၊ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ သင်တိ့သည် အဘယ်မည်ေသာ ဗတိ ဇံကိ ခံ ကသနည်းဟ
ေမးလ င်၊ ေယာဟန်၏ဗတိ ဇံကိ ခံပါသည်ဟ ေြပာဆိ က၏။ ၄ ေပါလကလည်း၊ ေယာဟန်က၊
ငါ့ေနာက် ကလာေသာသကိ ယံ ကည်ရမည်ဟ လများတိ ့အား ေြပာဆိ လျက်၊ ေနာင်တ ှ င့်
စပ်ဆိင်ေသာ ဗတိ ဇံကိ ေပး၏။ ထိ သိ့ဆိရာ၌ ေယ ခရစ်ကိ ဆိ လိသည်။ ၅ ဟေသာစကားကိ
ကားလ င်၊ ထိ သတိ ့သည် သခင်ေယ ၏ နာမ၌ဗတိ ဇံကိ ခံ က၏။ ၆ ေပါလသည်လည်း၊
သတိ အ
့ ေပ ၌ လက်ကိတင်လ င်၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ဆင်းသက်ေတာ် မသြဖင့်၊
ထိ သတိ ့သည် အမျိုးမျိုးေသာ ဘာသာစကားကိ ေြပာ၍ ပေရာဖက် ပ က၏။ ၇ ထိ သတိ ့သည်
အေရအတွ က်အားြဖင့် တကျိပ်

ှ စ်ေယာက်မ

ေလာက် ှ ိ သတည်း။

၈ ထိ ေနာက်မှ

ေပါလသည် တရားစရပ်သိ့ဝင်၍ သံ းလပတ်လံ း ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်အေ ကာင်း များကိ
ေဆွ းေ ွး ှ ီးေ ှ ာ၍ ြဖားေယာင်းေသွ းေဆာင်သြဖင့် ရဲ ရင့်စွ ာ ေဟာေြပာေလ၏။

၉

အချို ့ေသာသတိ ့သည် ခိ င်မာေသာစိ တ် ှ ိ ၍ မယံ ကည်ဘဲ ေနလျက်၊ လများေ ှ မ့ ှ ာ
ထိ ဘာသာကိ ကဲ့ ရဲ ့ေသာအခါ၊ ေပါလသည် သတိ ့အထဲ မှထွ က်သွား၍ တပည့်ေတာ်တိ့ကိ
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အသီ းအြခားခွဲ ထား ပီ းမှ၊ ၁၀ တရ ုအမည် ှ ိ ေသာသ၏ စာသင်စရပ်၌ ှ စ် ှ စ်ပတ်လံ း
ေန့တိင်းေဟာေြပာေသာအားြဖင့်၊ အာ ှ ိ ြပည်သားြဖစ်ေသာ ယဒလ၊ ေဟလသလ အေပါင်းတိ ့
သည် သခင်ေယ ၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ကားရ က၏။ ၁၁ ဘရားသခင်သည်
ေပါလလက်ြဖင့် အလွ န် တရာ ထးဆန်းေသာ တန်ခိးများကိ ြပေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ၁၂
ေပါလသံ းေသာပဝါ၊ ခါးပန်းတခခကိ အနာေရာဂါ ှ ိ ေသာသ တိ ့ဆီသိ့၊ ေပးလိ က်၍၊ သတိ ့သည်
အနာေရာဂါ ှ င့်ကင်းလွ တ် က၏။
ထိ အခါအရပ်ရပ်သိ့လှည့်လည်၍

နတ်ဆိးတိ ့လည်း
ဓိ ာန်သစာ

ထွ က်သွား က၏။

ေပးတတ်ေသာ

၁၃

ယဒလအချို ့တိ့က၊

ေပါလေဟာေြပာ ေသာ ေယ ကိ ငါတိ င်တည်၍ သင်တိ့ကိ ဓိ ာန်သစာ ေပး၏ဟဆိ လျက်၊
နတ်ဆိးစွဲ ေသာ သတိ ့၏အေပ ၌ သခင်ေယ ၏နာမေတာ်ကိ မက်စမ်း က၏။

၁၄

သေကဝအမည် ှ ိ ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း၏ သားခနစ်ေယာက်တိ့သည် ထိ သိ့ ပ က၏။ ၁၅
နတ်ဆိးကလည်း၊

ေယ ကိ ငါသိ ၏။

အဘယ်သနည်းဟ ေြပာဆိ ပီ းလ င်၊

ေပါလကိ

လည်း

ငါသိ ၏။

သင်တိ့ကား၊

၁၆ နတ်ဆိးစွဲ ေသာသသည် ထိ သတိ ့အေပ သိ ့

ခန်တက်၍ ိင်သြဖင့် လယက် ှ ိပ်စက်ေသာေ ကာင့်၊ ထိ အိမ်မှအဝတ်မပါဘဲ အနာများ ှ င့်
ထွ က်ေြပးေစ၏။

ထိ အေ ကာင်းအရာကိ

၁၇

ဧဖက် မိ ့၌ေနေသာ

ယဒလ ှ င့်

ေဟလသလအေပါင်းတိ ့သည် ကားသိ လ င်၊ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းသိ ့ေရာက်၍ သခင်ေယ ၏
နာမေတာ်

ကိ ချီးမွ မ်း က၏။

၁၈

ယံ ကည်ေသာသအများတိ ့သည်လည်း

လာ၍

မိ မိတိ့အကျင့်ကိ ေဘာ်ြပလျက်ေတာင်းပန် က၏။ ၁၉ နတ်ဝိဇာအတတ်ကိသံ းေဆာင်ေသာ
သအများတိ ့သည်လည်း မိ မိတိ့စာေစာင်ကိယခဲ့ ၍ လအေပါင်းတိ ့ ေ ှ မ့ ှ ာမီ း ိ ့ က၏။ စာေစာင်
အဘိ းကိ ချင့်တွ က်ေသာ်၊

ေငွ အသြပာ

ငါးေသာင်းထိ က်သည်ကိ

သိ က၏။

ထိ သိ့သခင်ဘရား၏သာသနာေတာ်သည် တန်ခိး ှ င့်တိ းပွ ား၍ ေအာင်ြမင်ေလ၏။

၂၀
၂၁

ထိ ေနာက်မှေပါလက၊ ငါသည်မာေကေဒါနိြပည် ှ င့် အခါယြပည် ကိ ေ ှ ာက်သွား ပီ းလ င်၊
ေယ ှ လင် မိ ့ သိ ့သွားမည်။ ထိ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် ပီ းသည်ေနာက်၊ ေရာမ မိ က
့ ိ ြမင်ရမည်ဟစိ တ်ထဲ၌
အ ကံ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊
ဧရတု

တိ ့ကိ

၂၂

မိ မိအားလပ်ေက းေသာ

မာေကေဒါနိြပည်သိ့

ေစလတ် ပီ းမှ

သ ှ စ်ေယာက်၊
မိ မိသည်

တိ ေမာသ ှ င့်

အာ ှ ိ ြပည်၌ခဏ

ေနေသး၏။ ၂၃ ထိ အခါဘာသာတရားေ ကာင့် ေရာက်ေသာ အမ ကီ းဟမကား၊ ၂၄
ေဒေမတရိ အမည် ှ ိ ေသာ

ပန်းထိ မ်သမားတေယာက်သည်

အာေတမိ နတ်သမီ း၏

ေငွ ဗိမာန်ငယ် တိ ့ကိ လပ်သြဖင့်၊ ပန်းထိ မ်သမား တိ ့အားစီ းပွ ားများ ကိ ပတတ်၏။ ၂၅
ထိ သသည်ပန်းထိ မ်သမားတိ ့ ှ င့် ထိ သိ့ေသာ အတတ်သမား များကိ စ ံ းေစ ပီ းလ င်၊
အချင်းလတိ ့၊ ဤ အတတ်ကိသင်တိ့သိ က၏။ ၂၆ ယခတွ င် ထိ ေပါလက၊ လလက်ြဖင့်
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လပ်သမ တိ ့သည် ဘရားမဟတ်ဟဆိ သြဖင့်၊ ဧဖက် မိ မ့ ှ စ၍ အာ ှ ိ ြပည် တေ ှ ာက်လံ းကန်
မတတ်၊ လအေပါင်းတိ ့ကိ ြဖားေယာင်းေသွ းေဆာင်သည်ကိ သင်တိ့သည် ြမင်လျက်၊
ကားလျက် ှ ိ က၏။ ၂၇ ထိ သိ့လများတိ ့သည် ငါတိ ့၏အတတ်ကိ ကဲ့ ရဲ ့သည်သာမက၊
ကီ းြမတ်ေသာနတ်သမီ းအာေတမိ ၏ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ ပမာဏမ ပသြဖင့်၊ အာ ှ ိ ြပည်
တေ ှ ာက် လံ းမှစ၍ ေလာကီ ိင်ငံသားတိ ့ ကိ းကွ ယ်ေသာဘန်း အသေရေတာ်သည်
ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက်မည်ကိ စိ းရိ မ်စရာအေ ကာင်း

ှ ိ ပါသည်ဟ ေြပာဆိ ၏။

၂၈

ထိ စကားကိ ကားလ င်၊ ထိ သတိ ့သည် ေဒါသအမျက် ှ င့် ြပည့်သြဖင့်၊ ဧဖက်လတိ ့၏
အာေတမိ သည် ကီ းြမတ်ေတာ်မ၏ဟ ေအာ်ဟစ် က၏။ ၂၉ တ မိ လ
့ ံ း န်းရင်းခတ်မ ြဖစ်၍၊
ေပါလ ှ င့်အတ ေဒသစာရီ လှ ည့်လည်ေသာ မာေတေဒါနိလ ဂါယ ှ င့် အာရိ တာခတိ ့ကိ
ဆွဲ ယ ပီ းလ င်၊ ပွဲ ခံရာစရပ်ထဲသိ့ ညီ ွ တ်စွာ တဟန်တည်းေြပးဝင် က၏။ ၃၀ ေပါလသည်
လစထဲ သိ့ဝင်ြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ လ င်

တပည့်ေတာ်

တိ ့သည်

ြမစ်တား က၏။

၃၁

ေပါလ၏အေဆွ ြဖစ်ေသာ အာ ှ ိ ပွဲမင်းအချို ့ ကလည်း၊ ပွဲ ခံရာ စရပ်ထဲသိက
့ ိ ယ်ကိမအပ်ပါ ှ င့်ဟ
သ့ထံသိ ့ေစလတ်၍ ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၃၂ စေဝးေသာလတိ ့သည် န်းရင်းခတ်မ ြဖစ်၍၊
တေယာက်

တြခားစီ

ေအာ်ဟစ်သြဖင့်၊

အေ ကာင်းကိ ပင်မိမိတိ့မသိ က။

လအများတိ ့သည်

မိ မိတိ့စေဝးရသည်

၃၃ ယဒလတိ ့သည် အာေလဇြ ုကိ အခွ င့ ်ေပး၍

သတပါးတိ ့သည် လစေ ှ သိ
့ ့ သွ ားေစသြဖင့်၊ သသည် လက် ှ င့်အမှတ်ေပး၍ အြပစ်ေြဖရာ
စကားကိ လများတိ ့ အား ေြပာြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ၏။ ၃၄ သသည်ယဒလြဖစ်သည်ကိ သိ ကလ င်၊
ဧဖက်လတိ ့၏ အာေတမိ သည် ကီ းြမတ်ေတာ်မ၏ဟ ှ စ်နာရီ ခန့်မ ေလာက် လအေပါင်း
တိ ့သည် တသံ တည်း ှ င့် ဟစ် က၏။ ၃၅ မိ စ့ ာေရးသည် လများကိ တိတ်ေစ ပီ းလ င်၊
ဧဖက်လတိ ့၊ ဧဖက် မိ သ
့ ည်

ဇသဘရားထံ မှ

ကျေသာ

ပ်တေတာ်တည်းဟေသာ

ကီ းြမတ်ေတာ်မေသာ အာေတမိ ကိ လပ်ေက းေသာဘရားက န်ြဖစ်သည် ကိ မသိ ေသာ
သတစံ တေယာက် ှ ိ သေလာ။ ၃၆ ဤအရာများတိ ့သည် ြငင်းခံ ဘွ ယ်မ ှ ိ သည်ြဖစ် ၍၊
သင်တိ့သည် တိ တ်ဆိတ်စွာေနသင့် က၏။ ၃၇ သတိ ှ င့်မဆင်ြခင်ဘဲ အဘယ်အမကိ မ
မ ပသင့် က၊ ဗိ မာန်ေတာ်ကိလယဖျက်ဆီးြခင်းမ ှ ိ ၊ သင်တိ့ ၏ ဘရားကိ မကဲ့ ရဲ ့ေသာ
ဤလတိ ့ကိ သင်တိ့သည် ေဆာင်ယခဲ့ က ပီ တကား။ ၃၈ ေဒေမတရိ မှစ၍ သ ှ င့်အတ ှ ိ ေသာ
ပန်းထိ မ်သမားတိ ့သည်

တစံ တေယာက်ေသာသ၌

မိ ဝ့ န်မင်းလည်း ှ ိ ၏။ အမသည်ချင်း တရားေတွ ့ ကေစ။

အမ ှ ိ လ င်

ံ းေတာ် ှ ိ ၏။

၃၉ သိ ့မဟတ်သင်တိ့သည်

အြခားအမကိ အစီ ရင်ခံ လိ လ င်၊ တရားေသာအစည်းအေဝး၌စီ ရင်ရလိ မ့ ်မည်။
ယေန့ န်းရင်းခတ်ြခင်းကိ

တမန်ေတာ်ဝတု

ပေသာေ ကာင့်

အမေရာက်မည်ဟ

၄၀

စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။

1814

အေ ကာင်းမကား၊ ဤမတရားေသာစည်းေဝးြခင်း အေ ကာင်းကိ ေြပာစရာ တစံ တခမ မ ှ ိ ဟ၊
၄၁ ဆိ ပီ းလ င် အစည်းအေဝးကိ ဖျက်ေလ၏။

၂၀ ထိ န်ရင်းခတ်ေသာ အမ ငိမ်းေသာအခါ ေပါလသည်၊ တပည့်ေတာ်တိ့ကိေခ ၍
တ်ဆက် ပီ းမှ မာေကေဒါနိြပည်သိ့သွား ေလ၏။

၂ ထိ အရပ်များကိ ေ ှ ာင်သွား၍

တပည့်ေတာ်တိ့ကိ စကားများ ှ င့် ဆံ းမ ပီ းမှ ေဟလသြပည်သိ့ ေရာက်လာ၏။
သံ းလေန ပီ းလ င် ပင်လယ်ကိကး၍

၃

ရိ ြပည်သိ့ သွ ားမည် ပေသာ်၊ ယဒလတိ ့သည်

မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ ကံ ေသာေ ကာင့်၊ မာေက

ေဒါနိြပည်လမ်းြဖင့် ြပန်မည်ဟ

အ ကံ ှ ိ ြပန်၏။ ၄ ေပါလ ှ င့်အတအာ ှ ိ ြပည်သိ့ လိ က်ေသာသ ဟမကား၊ ေဗရိ မိ သ
့ ားြဖစ်ေသာ
ပ ၏သား ေသာပ တ ၊ သက်သာေလာနိတ် မိ သ
့ ား အာရိ တာခ ှ င့် ေသ

က ု၊

ေဒရေဗ မိ သ
့ ားဂါယ၊ လတရ မိ သ
့ ား တိ ေမာေသ၊ အာ ှ ိ ြပည်သား၊ တခိ တ် ှ င့် တေရာဖိ မ်တည်း။
၅

ဤသတိ ့သည်

ငါတိ ့အရင်သွား၍

တေရာ မိ ့၌

ငံ့ လင့်လျက်

ေန က၏။

၆

အဇမပွဲ ေန့ရက်လွန် ပီ းမှ ငါတိ ့သည် ဖိ လိပိ မိ မ့ ှ သေဘာ ှ င့် လင့်၍ ငါးရက်အတွ င်းတွ င်
သတိ ့ ှ ိ ရာ တေရာ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်၍ခနစ်ရက် ေန က၏။ ၇ ခနစ်ရက်တွင် ပဌမေန့ရက်၌
မန့်ကိဖဲ့ြခင်းငှ ါ စည်းေဝး ကေသာအခါ၊ ေပါလသည် နက်ြဖန်ေန့၌ ထွ က်သွားမည်ြဖစ်၍၊
သန်းေခါင် တိ င်ေအာင် ေဟာေြပာ လျက် ေနေလ၏။

၈ စည်းေဝးရာအထက်ခန်း၌

မီ းခွ က်များ ှ ိ ၏။ ၉ ဥတခအမည် ှ ိ ေသာ လလင်တေယာက်သည် ြပတင်းေပါက် နားမှာထိ င်၍
အိ ပ်ေပျာ် ကျူးလွ န်လျက် ေန၏။ ေပါလသည်
ထိ သသည်

အိ ပ်ေပျာ်လျက်

ကာြမင့်စွ ာ ေဟာေြပာသည်တွင်၊

အိ မ်သံ းဆင့်အထက်မှ

ေအာက်သိ့ေလျာ့ကျ၍

ေသသည်ကိ သတိ ့သည်ချီ က က၏။ ၁၀ ေပါလသည်လည်းေအာက်သိ့ ဆင်း၍သ၏
အေပ သိ ့ကိယ်ကိ

လှ ဲ လျက်

ဖက်ယမ်း ပီ းမှ၊

အတ်အတ်

သသည် အသက် ှ ိ ၏ ဟဆိ ၍ တက်ြပန် ေလ၏။
မိ ဃ်းလင်းသည်

တိ င်ေအာင်

ကာြမင့်စွ ာ

သဲ သဲ

မ ပ က ှ င့်။

၁၁ မန့်ကိဖဲ့၍စား ကသည် ှ င့်

စကားေြပာ ပီ းမှထွ က်သွား၏။

၁၂

အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေသာထိ လလင်ကိ ေဆာင်ယခဲ့ ၍၊ အလွ န်သက်သာြခင်း ှ ိ က၏။ ၁၃
ငါတိ ့သည် ေပါလအရင်သေဘာသိ ့သွား၍၊ အဿ မိ ့၌ သ့ကိ ခံ ယမည်အ ကံ ှ င့် ထိ မိ သ
့ ိ့
လင့် က၏။ ေပါလသည်ထိ မိ သ
့ ိ ့ ကန်းေ ကာင်းသွ ားမည်အ ကံ ှ ိ ၍ ထိ သိ့စီရင်ေလ၏။ ၁၄
အဿ မိ ့၌ သသည်ငါတိ ့ ှ င့်ေတွ ့မိ လ င်၊ သ့ကိခံယ၍ မိ တလင် မိ သ
့ ိ ့သွား က၏။
ထိ မိ မ့ ှ လင့်ြပန်လ င်

နက်ြဖန်ေန့၌

ခိ အက န်းနားမှာေ ှ ာက်သွား၍

၁၅

ေနာက်တေန့၌

သာမက န်းသိ ့ ေရာက်သြဖင့်၊ တေရာဂလိ အငစွ န်း၌ေန က၏။ ေနာက်တေန့၌လည်း
မိ လက် မိ သ
့ ိ ့ေရာက် က၏။ ၁၆ ေပါလသည် ပင်ေတကေတပွဲ ေန့မလွ န်မှီ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့

တမန်ေတာ်ဝတု
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ေရာက် ိင်လ င်ေရာက်ြခင်းငှ ါ ကိ းစား သည်ြဖစ်၍ အာ ှ ိ ြပည်၌ တာ ှ ည်စွာ မေနလိ သြဖင့်
ဧဖက် မိ မ့ ှ ာ မဆိ က်ဘဲ လင့်သွ ားမည်ဟ စိ တ်ြပ ာန်း လျက် ှ ိ ှ င့်သတည်း။
မိ လက် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်မှ
ေခ ေလ၏။

၁၈

ေပါလသည်
သတိ ့သည်

ဧဖက် မိ သ
့ ိ့

ေစလတ်၍

ေရာက် ကေသာအခါ၊

၁၇

သင်းအပ်များကိ

ေပါလက၊

ငါသည်အာ ှ ိ

ြပည်သိ့ေရာက်ေသာ ေန့မှစ၍ ယခတိ င် ေအာင် သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ အဘယ်သိ့ ကျင့်ေနသည်ကိ
သင်တိ့သိ က၏။ ၁၉ အလွ န် ှ ိမ့ ်ချေသာစိ တ် ှ ိ လျက်၊ မျက်ရည်ကျလျက်၊ ယဒလတိ ့၏
မေကာင်းေသာအ ကံ အားြဖင့် စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ခံလျက်၊ သခင်ဘရား၏ အမေတာ်ကိ
ငါေဆာင် ွက်သည် အေ ကာင်းအရာကိ သင်တိ့သိ က၏။ ၂၀ သင်တိ့အကျိုးတစံ တခကိ မ
ငါမထိ မ်မဝှက်။ လစေဝးရာ၌၎င်း၊ အိ မ်များ၌၎င်း၊ သင်တိ့အားေဟာေြပာ ၍ ဆံ းမ သဝါဒ
ေပးသြဖင့်၊

၂၁

ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌

ေနာင်တရြခင်းတရားကိ ၎င်း၊

ယဒလ၊

ေဟလသလတိ ့အား သက်ေသခံ သည် အေ ကာင်းအရာကိ သင်တိ့ သိ က၏။

၂၂

ယခမှာငါသည် ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ခံ၍၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့သွားရ၏။
ထိ မိ ့၌

အဘယ်အမေရာက်မည်ကိမသိ ။

၂၃

သိ ့ေသာ်လည်းချည်ေ ှ ာင်ြခင်း၊

ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းအမတိ ့သည် ငါ့ကိဆိင်းလင့်သည်ဟ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်
ခပ်သိမ်းေသာ မိ တ
့ ိ ့၌ ငါ့အား သက်ေသခံ ေတာ်မ၏။

၂၄ သိ ့ရာတွ င် ဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ သက်ေသခံ ေစြခင်းငှ ါ၊ သခင်ေယ ၏လက်မှ
ငါခံ ခဲ့ ပီ းေသာဓမဆရာ အမတည်း ဟေသာ ငါေဆာင် ွက်ရေသာအမကိ ဝမ်းေြမာက် စွ ာ
ပီ းစီ းေစမည်အေ ကာင်း၊

ထိ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းအမ

တစံ တခကိ မ

ငါသည်ပမာဏမ ပ၊

ကိ ယ်အသက်ကိလည်း ှ ေြမာြခင်းမ ှ ိ ၊ ၂၅ ယခမကား၊ ငါလှ ည့်လည်၍ ဘရားသခင်၏
ိင်ငံေတာ်အေ ကာင်းကိ ေဟာေြပာရာ၊ သင်တိ့ ှ ိ သမ သည် ေနာက်တဖန်ငါ့ မျက် ှ ာကိ
မြမင်ရ ကဟငါသိ ၏။ ၂၆ ထိ ေ ကာင့်၊ လအေပါင်းတိ ့၏အေသွ း ှ င့် ငါကင်းလွ တ် သည်ဟ
ယေန့၌ သင်တိ့အား ငါသက်ေသခံ ၏။ ၂၇ ဘရားသခင်၏အလိ ေတာ်ကိသင်တိ့အား
အကန်အစင် ေဟာေြပာြပသြခင်းအမကိ ငါသည်မလဲ မေ ှ ာင်ဘဲ ပခဲ့ ပီ ။ ၂၈ ထိ ေ ကာင့်
သင်တိ့သည် ကိ ယ်ကိ သတိ ှ င့် ကည့် ကေလာ့။ ဘရားသခင်သည် မိ မိအေသွ း ှ င့်
ဝယ်ေတာ်မေသာအသင်းေတာ်ကိ လပ်ေက းေစြခင်းငှ ါ၊ သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်
သင်တိ့ကိ အအပ် အချုပ် ခန့်ထားေတာ်မေသာ သိ းစတစလံ းကိ လည်း သတိ ှ င့်
ကည့် ကေလာ့။
ေတာေခွ းတိ ့သည်

၂၉

အေ ကာင်းမကား၊

သိ းများကိ

မသနားဘဲ

ငါမ ှ ိ သည်ေနာက်၊

ကမ်းတမ်းေသာ

သင်တိ့အထဲ သိ့ဝင်မည်ကိ၎င်း၊

၃၀

တပည့်ေတာ်များကိ ေသွ းေဆာင်ြခင်းငှ ါ၊ မှားေသာစကားကိ ေြပာတတ်ေသာလတိ ့သည်

တမန်ေတာ်ဝတု
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သင်တိ့အထဲ ၌လည်း ေပ လာမည်ကိ၎င်း ငါသိ ၏။ ၃၁ ထိ ေ ကာင့် ေစာင့်ေ ှ ာက်၍ေန ကေလာ့။
ငါသည်သံ း ှ စ်ပတ်

လံ းေန့ညမြပတ်လအေပါင်းတိ ့ကိ

ေနေ ကာင်းကိ ေအာက်ေမ့ က

ေလာ့။

မျက်ရည် ှ င့်တကွ

ဆံ းမ၍

၃၂ ညီ အစ်ကိတိ့၊ ယခငါသည်သင်တိ့ကိ

ဘရားသခင်၌ အပ် ှ ံ ၏။ သင်တိ့ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာသအေပါင်းတိ ့ ှ င့်
အတသင်တိ့အား

အေမွ ေပးြခင်းငှ ါ၎င်း၊

တတ် ိင်ေသာဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ်တရား၌လည်း သင်တိ့ကိငါအပ် ှ ံ ၏။ ၃၃ သ့ေ ေငွ အဝတ်တန်ဆာတိ ့ကိ
ငါသည်တပ်မက်ြခင်းမ ှ ိ ပီ ။ ၃၄ ဤလက်တိ့သည် ငါ့ကိ၎င်း၊ ငါ့အေပါင်းအေဘာ် တိ ့ကိ၎င်း၊
လပ်ေက း ပီ ဟ သင်တိ့သည် ကိ ယ်တိင်သိ က၏။ ၃၅ ထိ သိ့သင်တိ့သည်လည်း အလပ်လပ်၍
အားနည်းေသာ သတိ ့ကိ မစရမည်ကိ၎င်း၊ အစွ န့်အ ကဲ ခံ ြခင်း အရာထက် စွ န့် ကဲ ြခင်း
အရာသည်သာ၍

မဂလာ ှ ိ သည်ဟ

သခင်ေယ မိ န့်ေတာ်မေသာ

စကားေတာ်ကိ

ေအာက်ေမ့ရမည်ကိ၎င်း၊ အရာရာ၌ သင်တိ့အား ငါြပသ ပီ ဟ၊ ၃၆ ေပါလဆိ ပီ းလ င်၊
ဒးေထာက်၍ ထိ သအေပါင်း တိ ့ ှ င့်တကွ ဆေတာင်းေလ၏။ ၃၇ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်
အလွ န်ငိေ ကး၍၊ ေပါလ၏ လည်ပင်းကိ ဘက်ယမ်းလျက် သ့ကိနမ်း က၏။ ၃၈ ေနာက်တဖန်
သ၏မျက် ှ ာကိ မြမင်ရဟေသာ စကားေ ကာင့် သာ၍ ေ ကကွဲ ေသာစိ တ် ှ င့် ေပါလကိ
သေဘာသိ ့ ပိ ့လိက် က၏။

၂၁ ထိသများ ှ င့် ငါတိသ့ ည် ခွါသွား၍ သေဘာလင့်မှ ေကာသက န်းသိ့တည့်တည့်သွားသြဖင့်၊
နက်ြဖန်ေန့၌ ေရာဒက န်းသိ ့၎င်း၊ ထိ က န်းမှ ပါတရ မိ သ
့ ိ ့၎င်း ေရာက် က၏။

၂

ဖိ နိတ်ြပည်သိ့ကးေသာ သေဘာကိ ေတွ ့လ င်၊ ထိ သေဘာကိ စီး၍ လင့်ြပန်၏။

၃

ကပ က န်းကိ ြမင်လ င် လက်ျာဘက်၌ ေ ှ ာက်သွားသြဖင့်၊ ရိ ြပည်သိ့ကး၍ တ မိ ့၌
ဆိ က်ေလ၏။ ထိ မိ မ့ ှ ာ သေဘာ၌ပါေသာ ဝန်ကိချရ၏။

၄ တပည့်ေတာ်တိ့ကိေတွ ့၍

ငါတိ ့သည် ခနစ်ရက် ေန က၏။ ေပါလသည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ မတက်ရမည် အေ ကာင်း၊
ထိ တပည့်ေတာ် တိ ့သည် ဝိ ညာဥ်ေတာ်အား ြဖင့် ေြပာ က၏။ ၅ ခနစ်ရက်ေစ့ေသာအခါ
တပည့်ေတာ်အေပါင်းတိ ့သည် သားမယား ှ င့်တကွ မိ ့ြပင်သိ့ ငါတိ ့ကိ ပိ ့လိက် က၍
ငါတိ ့သည်ထွက်သွား ပီ းလ င်၊ ပင်လယ်ကမ်းေပ ၌ ဒးေထာက်လျက်ဆေတာင်း က၏။
၆

အချင်းချင်း တ်ဆက် ပီ းမှ

မိ မိအိမ်သိ့ြပန် က၏။

ငါတိ ့သည်

သေဘာေပ သိ ့တက်၍

သတိ ့သည်

၇ တ မိ မ
့ ှ ပေတာလင် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်လ င်၊ ပင်လယ်ကးြခင်း ှ င့်

လွ တ် က၏။ ပေတာလင် မိ ့၌ ညီ အစ်ကိတိ့ ှ င့် တ်ဆက်၍ တရက်ေန ပီ းမှ၊ ၈ နက်ြဖန်ေန့၌
ထွ က်သွားြပန်၍
ဖိ လိပု၏

ကဲ သရိ မိ သ
့ ိ့

အိ မ်သိ့ဝင်၍ေန က၏။

တမန်ေတာ်ဝတု

ေရာက်လ င်၊
၉

ဆရာခနစ်ပါးအဝင်သာသနာ ပဆရာ

ထိ သ၌

ပေရာဖက် ပေသာ

သမီ းကညာ

1817

ေလးေယာက် ှ ိ ၏။

၁၀

ထိ အိမ်၌တာ ှ ည်စွာေန က ပီ းမှ

ပေရာဖက်တေယာက်သည် ယဒြပည်မှလာ၍၊

အာဂဗအမည်

ှ ိ ေသာ

၁၁ ငါတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ဝင်သြဖင့်၊ ေပါလ၏

ခါးပန်းကိ ယ၍ မိ မိေြခလက် ကိ ချည်ေ ှ ာင် ပီ းလ င်၊ ဤခါးပန်း ှ င်ကိ ယဒလတိ ့သည်
ေယ ှ လင် မိ ့၌

ချည်ေ ှ ာင်၍၊

တပါး

အမျိုးသားတိ ့လက်သိ့အပ် ှ ံ ကလိ မ့ ်မည်ဟ

သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်ဟဆိ ၏။ ၁၂ ထိ စကားကိ ကားလ င်၊ ငါတိ ့ ှ င့်
ထိ အရပ်၌ ှ ိ ေသာ သတိ ့က၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့မသွ ားပါ ှ င့်ဟ ေပါလကိ ေတာင်းပန် က၏။
၁၃ ေပါလကလည်း၊ အဘယ်ေ ကာင့် ငိ ေ ကးလျက် ငါ့စိတ် ှ လံ းကိ ေ ကကွဲ ေစလျက်

ပ ကသနည်း။ သခင်ေယ ၏ နာမေတာ်ေ ကာင့် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းမက၊
အေသသတ်ြခင်းကိ ပင် ခံ ြခင်းငှ ါ ငါအသင့် ှ ိ သည်ဟဆိ ၏။ ၁၄ ထိ သိ့ေသွ းေဆာင်ြခင်းသိ ့
မလိ က်ေသာအခါ ငါတိ ့သည် မေသွ းေဆာင်ဘဲေန၍၊ သခင်ဘရား အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း
ြဖစ်ပါေစဟ ဆိ က၏။ ၁၅ ထိ ေနာက်မှ ငါတိ ့သည် အသံ းအေဆာင်များကိ ြပင်ဆင်၍
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့သွား က၏။ ၁၆ ကဲ သရိ မိ သ
့ ားတပည့်ေတာ်အချို ့တိ့သည် ငါတိ ့ ှ င့်အတ
လိ က် က၍၊

ငါတိ ့ကိဧည့်ခံ မည့်သ

မနာသန်

အမည် ှ ိ ေသာ

ကပ က န်း

သား

အသက် ကီ းေသာ တပည့်ေတာ်ဆီသိ့ ပိ ့ေဆာင် က၏။ ၁၇ ေယ ှ င်လင် မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊
ညီ အစ်ကိတိသ
့ ည် ကည် ိ ေသာစိ တ် ှ င့် ငါတိ ့ကိ လတ်ခံ က၏။ ၁၈ နက်ြဖန်ေန့၌ေပါလသည်
ငါတိ ့ ှ င့်တကွ ယာကပ်ထံသိ ့ဝင်လ င် သင်းအပ်အေပါင်းတိ ့သည် စည်းေဝး က၏။ ၁၉
ေပါလသည်ထိသများကိ တ်ဆက် ပီ းလ င်၊ မိ မိသည် ဓမဆရာအမကိ ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့်
ဘရား

သခင်သည်

တပါးအမျိုး

သားတိ ့တွင် ပေတာ်မသမ တိ ့ကိ

ေသချာစွ ာ

ထတ်ေဘာ်ြပသေလ၏။ ၂၀ ထိ သတိ ့သည် ကားလ င်၊ ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွ မ်း
က၏။

ေပါလအားလည်း၊

ှ ိ သည်ကိ သင်သည်

ငါတိ ့ညီ၊

ယံ ကည်ေသာ

သိ ြမင်၏။ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်

စိ တ်အား ကီ းေသာသြဖစ် က၏။

၂၁

ယဒလဘယ် ှ စ်ေသာင်း
ပညတ်တရား ဘက်၌

တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင်

ေနေသာ

ယဒလ

အေပါင်း တိ ့သည် သငယ်တိ့အားအေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မေပးရ က။ ေ ှ းထံ းတမ်းအတိ င်း
မကျင့်ရ ကဟ သင်သည် ဆိ လျက်၊ သတိ ့သည်ေမာေ ှ

တရားကိ စွန့်ေစ

ဆံ းမ သဝါဒ ေပးတတ်သည်ကိ ဤလတိ ့သည် သိ တင်း ကား က

ြခင်းငှ ါ

ပီ ။ ၂၂ သိ ့ြဖစ်၍

အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။ လအေပါင်း တိ ့သည် မစေဝးဘဲ မေန ိင်ရာ။ သင်ေရာက်ေ ကာင်းကိ
ကားသိ လိမ့ ်မည်။ ၂၃ ထိ ေ ကာင့် အက ်ပ်တိ့ဆိသည်အတိ င်း ပပါေလာ့။ သစာဂတိ
ပ ပီ းေသာ လေလးေယာက်သည် အက ်ပ်တိ့တွင် ှ ိ ၏။

၂၄ ထိ သတိ ့ကိ

ယ၍

သတိ ့ ှ င့်တကွ စင် ကယ်ြခင်း ကိ ပလျက်၊ သတိ ့ေခါင်းရိ တ်ြခင်းစရိ တ်ကိ ေပးပါေလာ့။

တမန်ေတာ်ဝတု

1818

ထိ သိ့ ပလ င် လအေပါင်း တိ ့သည် မိ မိတိ့ ကားေသာ သိ တင်းစကား မမှန်သည်ကိ၎င်း၊
သင်သည် ကိ ယ်တိင် ပညတ်တရားကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍ ကျင့်ေနသည်ကိ၎င်း သိ ရ က
လိ မ့ ်မည်။

၂၅

ယံ ကည်ြခင်းသိ ့

ေရာက်ေသာတပါးအမျိုးသားတိ ့မကား၊

ေသာတရားကိ မကျင့်မေစာင့်ဘဲ လျက်၊

ပ်တေ ှ မ့ ှ ာပေဇာ်ေသာ

ထိ သိ့

ယဇ် ေကာင်ကိ၎င်း၊

အေသွ းကိ ၎င်း၊ လည်ပင်းကိ ှ စ်၍ သတ်ေသာအရာ ကိ ၎င်း၊ မတရားေသာ ေမထန်ကိ၎င်း၊
ေ ှ ာင်ေစြခင်းငှ ါသာ ငါတိ ့သည် စီ ရင်၍ ကားလိ က်ခဲ့ ပီ ဟဆိ က၏။ ၂၆ ထိ အခါေပါလသည်
ထိ သတိ ့ကိေခ ၍ နက်ြဖန်ေန့၌ သတိ ့ ှ င့် တကွ စင် ကယ်ြခင်းကိ ပ ပီ းမှ ၊ ဗိ မာန်
ေတာ်သိ့ဝင်၍ သတိ ့အတွ က် အသီ းအြခား ပေဇာ်သကာ ပရေသာအချိန်တည်းဟေသာ
စင် ကယ်ြခင်း

ကိ ပရ

ေသာ

ထိ ခနစ်ရက်ေစ့လေသာအခါ၊

ေန့ရက်ေစ့မည့်အချိန်ကိ

အာ ှ ိ ြပည်မှလာေသာ

ကားေြပာေလ၏။

ယဒလတိ ့သည်

၂၇

ဗိ မာန်ေတာ်၌

ေပါလကိ ြမင်လ င် စေဝးေသာလအေပါင်းတိ ့ကိတိက်တွန်း ိးေဆာ်၍၊ ဣသေရလ လတိ ့၊
ကမ ကပါ။ ၂၈ ဤသကား၊ ငါတိ ့အမျိုး ှ င့် ပညတ်တရားကိ ၎င်း ဤအရပ်ဌာနကိ ၎င်း၊
ခပ်သိမ်းေသာအရပ်တိ့၌
ေပးေသာသြဖစ်ပါ၏။

ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊
ထိ မ မက၊

ဤသန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ
ဘမ်းဆီ း က၏။

၂၉

ညစ်

ေဟလသလတိ ့ကိ
းေစ ပီ တကားဟ

အထက်က မိ ထ
့ ဲ၌

ဧဖက် မိ သ
့ ားတေယာက်ကိ ြမင် က

လအေပါင်းတိ ့အား

ဆံ းမ သဝါဒ

ဗိ မာန်ေတာ်ထဲသိ့သွင်း၍၊
ဟစ်ေ ကာ်၍၊

ေပါလကိ

ေပါလ ှ င့်အတတေရာဖိ မ်အမည် ှ ိ ေသာ

သည်ြဖစ်၍၊ ထိ သကိ ေပါလသည် ဗိ မာန်ေတာ်ထဲသိ့

သွ င်းသည်ဟ ထင်မှတ် က၏။ ၃၀ တ မိ လ
့ ံ း န်းရင်းခတ်မ ြဖစ်လ င်၊ လများတိ ့သည်
ေြပးလာ၍
တခဏ

စေဝး ကလျက်၊
ြခင်းတံ ခါးများတိ ့ကိ

အားထတ် ကေသာအခါ၊

ေပါလကိ ကိင်ယ၍

ဗိ မာန်ေတာ်ြပင်သိ့

ပိ တ်ထား က၏။

ေယ ှ လင် မိ ့

တ မိ လ
့ ံး

၃၁

ဆွဲ ငင် ပီ းမှ

ေပါလကိ သတ်မည်ဟ

မ ငိ မ်မသက် န်းရင်းခတ်မ

ြဖစ်သည်ဟ လတေထာင်ကိ အပ်ချုပ်ေသာ စစ်သ ကီ း သည် သိ တင်း ကားလ င်၊
၃၂ စစ်သရဲ များ ှ င့်တပ်မးတိ ့ကိ အလျင်အြမန်ေခ ၍ ထိ သတိ ့

ှ ိ ရာသိ ့ဆင်းေြပး၏။

ထိ သတိ ့သည် စစ်သ ကီ း ှ င့်စစ်သရဲ တိ့ကိြမင်လ င်၊ ေပါလကိ မ ိ က်ဘဲေန က၏။

၃၃

ထိ အခါစစ်သ ကီ းသည်အနီးသိ ့ေရာက်၍ ေပါလကိ ကိင်ယ ပီ းလ င်၊ သံ ကိ း ှ စ်စင်း ှ င့် ချည်ေချ
ဟစီ ရင်၍၊ ဤသသည်အဘယ်သနည်း။ အဘယ်အမကိ ပမိ သနည်းဟေမးစစ်ေလ၏။ ၃၄
လအစအေဝးထဲ ၌ အသီ းသီ းအြခားြခားဟစ်ေ ကာ်၍ အသံ များေသာေ ကာင့်၊ စစ်သ ကီ းသည်
အမှန်ကိမသိ ိင်သြဖင့်၊ ေပါလကိ ရဲတိက်ထဲသိ့ ေဆာင်သွားေစြခင်းငှ ါ စီ ရင်ြပန်ေလ၏။ ၃၅
လများတိ ့သည် ြပင်းထန်ေသာေ ကာင့်၊ ေလှကားေပ သိ ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ စစ်သရဲ တိ့သည်
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ေပါလကိ ချီေပွ ့၍ ေဆာင်ရ က၏။ ၃၆ သ့ကိထတ်ေလာ့ဟ လများအေပါင်းတိ ့သည်
ဟစ်ေ ကာ်လျက် လိ က် က၏။ ၃၇ ေပါလသည်ရဲတိက်ထဲသိ့ဝင်လေသာအခါ၊ အက ်ပ်သည်
ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် စကားေြပာရပါမည် ေလာဟ စစ်သ ကီ းအားေမးလ င် စစ်သ ကီ းကသင်သည်
ေဟလသစကားကိ ေြပာတတ်သေလာ။

သင်သည်အထက်ကပန်ကန်၍

၃၈

ထားြပေလးေထာင်တိ့ကိ ေတာသိ ့ေခ သွ ားေသာ အဲ ဂတုလြဖစ်သည် မဟတ်ေလာဟ ေမး၏။
၃၉ ေပါလကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ကိ လိကိြပည် တာ မိ ့၌ ေမွ းဘွ ားေသာ ယဒလြဖစ်ပါ၏။

အက ်ပ်ေနေသာ မိ က
့ ား၊ သာမည မိ မ့ ဟတ်။ ဤသတိ ့အား အက ်ပ် ေြပာရေသာ
အခွ င့ ်ကိ ေပးပါ။ အက ်ပ် ပန် ကားပါသည်ဟဆိ ၏။ ၄၀ စစ်သ ကီ းသည်အခွ င့ ်ေပးသြဖင့်၊
ေပါလသည် ေလှကားေပ မှာ ရပ်၍ထိ လတိ ့အား မိ မိလက် ှ င့် အမှတ်ေပးေလ၏။
သတိ ့သည်အလွ န် တိ တ်ဆိတ်စွာ ေန ကေသာအခါ၊ ေဟ ဗဲ ဘာသာအားြဖင့် မက်ဆိလျက်၊

၂၂ ညီအစ်ကိ၊ အဘတိ့၊ အက

်ပ်သည် ကိ ယ်အြပစ်ေြဖရာ စကားကိ သင်တိ့ေ ှ မ့ ှ ာ

ယခေြပာစဥ်တွင် နားေထာင် ကပါဟ ဆိ ေလေသာ်၊ ၂ ေဟ ဗဲ ဘာသာအားြဖင့် ေြပာသည်ကိ
ထိ သတိ ့သည် ကားလ င် သာ၍အလွ န်တိတ်ဆိတ်စွာေန က၏။

၃ ေပါလကလည်း၊

အက ်ပ်သည် ကိ လိကိြပည် တာ မိ ့၌ ေမွ းဘွ ားေသာ ယဒလြဖစ်ပါ၏။ ဤ မိ မ့ ှ ာ
လည်း၊

ေဂါမေလျလအမည်

ှ ိ ေသာ

ဆရာ၏

ေြခရင်း၌

ေက းေမွ းြခင်းကိ ခံ၍

မိ စဥ်တဆက်ကျင့်ေသာ တရားကိ ေသချာစွ ာသိ နားလည်ြခင်းငှ ါ နည်းဥပေဒသကိ ခံပါ ပီ ။
သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်ယေန့တိင်ေအာင် ဘရားသခင်ဘက် ၌ စိ တ်အား ကီ းသည် နည်းတ၊
အက ်ပ်လည်း စိ တ်အား ကီ းသြဖင့်၊ ၄ ေယာက်ျားမိ န်းမတိ ့ကိ ချည်ေ ှ ာင်၍ ေထာင်ထဲမှာ
ေလှာင်ထားလျက် အေသသတ်ြခင်းသိ ့ တိ င်ေအာင်၊ ထိ ဘာသာကိ ှ ဥ်းဆဲ ပါ ပီ ။

၅

ထိ ကဲ့သိ ့ပင်ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းမှစ၍ လအ ကီ းအကဲ အေပါင်းတိ ့သည်လည်း အက ်ပ်သည်
ညီ အစ်ကိတိ့ထံသိ မှာစာကိ

ခံ ပီ းမှ၊

ဒမာသက် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ

ထိ ဘာသာဝင်သတိ ့ကိ

ဒဏ်ခံေစြခင်းငှ ါ ချည်ေ ှ ာင်၍ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ပိ့မည်ဟ ဒမာသက် မိ သ
့ ိ ့အက ်ပ်သွားပါ၏။
၆

လမ်း၌သွ ား၍

ဒမာသက် မိ အ
့ နီးသိ ့

ေရာက်ေသာအခါ၊

မွ န်းတည့်အချိန်တွင်

ေကာင်းကင်ထဲက ကီ းေသာအလင်းသည် အက ်ပ် ပတ်လည်၌ တ်ခနဲ ထွ န်းေတာက်ပါ၏။
၇ အက ်ပ်သည်

ှ ဥ်းဆဲ သနည်းဟ

ေြမေပ မှလဲ ၍ ေနစဥ်၊ ေ ှ ာလ၊ ေ ှ ာလ၊ အဘယ်ေ ကာင့်ငါ့ကိ
အက ်ပ်အား

ကိ ယ်ေတာ်သည်အဘယ်သနည်းဟ
သင် ှ င်းဆဲ

ေသာ

ေြပာေသာစကားသံ ကိ ကားလ င်၊
အက ်ပ်ြပန်၍

နာဇရက် မိ သ
့ ားေယ ြဖစ်

ေမးေလ ာက်ေသာ်၊

သတည်းဟ

သခင်၊

၈

ငါကား၊

မိ န့်ေတာ်မ၏။

၉

အက ်ပ် ှ င့်ပါေသာသတိ ့သည် ထိ အလင်းကိ ြမင်၍ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာ်လည်း၊
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အက ်ပ် အားေြပာေသာသ၏ စကားသံ ကိ မ ကားမသိ ရ က။ ၁၀ ထိ အခါအက ်ပ်ကလည်း၊
သခင်၊ အက ်ပ်သည် အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ ေလ ာက် လ င်၊ သခင်ဘရားက၊
ထေလာ့။ ဒမာသက် မိ ့ သိ ့သွား ေလာ့။ သင်ေဆာင် ွက်စရာတိ ့ ခွဲ ခန့်စီမံသမ တိ ့ကိ ထိ မိ ့၌
ေြပာလိ မ့ ်မည်ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိ အလင်း၏ေရာင်ြခည်အ ှ ိ န်အားြဖင့် အက ်ပ်သည်
မျက်စိကန်းေသာေ ကာင့်၊ အက ်ပ် ှ င့် ပါ ေသာ သတိ ့၏ လက်ဆွဲြခင်းခံ ရ၍ ဒမာသက် မိ သ
့ ိ့
ေရာက်ပါ၏။ ၁၂ ထိ အခါ ပညတ်တရား ှ င့်အညီ ဘရားဝတ်၌ေမွ ့ေလျာ်ေသာသြဖစ်၍၊
ထိ မိ မ့ ှ ေနေသာယဒလ အေပါင်းတိ ့တွင် အသေရ ှ ိ ေသာသ အာနနိသည်၊
အက ်ပ်ဆီသိ့လာ၍

အနား၌ရပ်လျက်၊

ညီ ေ ှ ာလ၊

၁၃

တဖန်မျက်စိြမင်ြခင်းသိ ့

ေရာက်ေလာ့ဟဆိ ၏။ ထိ ခဏ၌အက ်ပ်သည် သ့ကိ ကည့် ၍ြမင်ရ၏။ ၁၄ သကလည်း၊
သင်သည်ြမင်ေလသမ ၊

ကားေလသမ

တိ ့ကိ

သခင်ဘရား၏ သက်ေသခံ ြဖစ်ရမည် အေ ကာင်း၊

လအေပါင်းတိ ့အားေြပာ၍
၁၅ သင်သည်ဘရားသခင်၏

အလိ ေတာ်ကိ သိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မေသာသကိ ြမင်၍ တ်ေတာ်ထွက်ကိ
ကားေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါတိ ့ဘိးေဘးများ၏ ဘရားသခင်သည် သင့်ကိ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၁၆
ယခလည်းသင်သည်အဘယ်ေ ကာင့် ဆိ င်းလင့်၍ ေနသနည်း။ ထေလာ့။ သခင်ဘရားကိ
ပဌနာ ပလျက် ဗတိ ဇံကိ ခံ၍၊ သင်၏အြပစ်များကိ ေဆးေ ကာေလာ့ဟ ဆိ ပါ၏။

၁၇

ထိ ေနာက်မှ အက ်ပ်သည် ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌ ဆေတာင်းစဥ်ဘဝင်ကျ၍၊
၁၈ သခင်ဘရားက၊ သင်သည် ကိ းစား၍ ေယ

အေ ကာင်းကိ

သင်သည်ေြပာ၍

မခံ ဘဲ ေန ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်

ှ လင် မိ မ့ ှ အလျင်အြမန်ထွက်သွားေလာ့။ ငါ၏

သက်ေသခံ ေသာ

စကား

ကိ

ဤလတိ ့သည်

မလျက် ှ ိ သည်ကိ အက ်ပ်ြမင်ေလ၏။

၁၉

အက ်ပ်ကလည်း၊ သခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ယံ ကည်ေသာ သတိ ့ကိ အက ်ပ်ေထာင်ထဲ၌
ေလှာင် ထား၍၊ တရားစရပ်များ၌

ိ က်သည်အေ ကာင်းကိ သတိ ့သိ ကပါ၏။

၂၀

ကိ ယ်ေတာ်၏ သက်ေသခံ ြဖစ်ေသာ သေတဖန်၏ အေသွ းကိ သွ န်းေသာအခါ အက ်ပ်သည်
အနား၌

ေနလျက်၊

ကွ ပ်မျက်ြခင်း

အမကိ

ဝန်ခံ၍၊

ကွ ပ်မျက်ေသာ

သတိ ့၏

အဝတ်ကိေစာင့်ေနပါ၏ဟ၊ ၂၁ ေလ ာက်ဆိလ င်၊ သခင်ဘရားက၊ သွ ားေလာ့။ ငါသည်တပါး
အမျိုးသားတိ ့ ှ ိ ရာသိ ့ သင့်ကိ ေဝးလှ စွ ာ လတ်မည်ဟအက ်ပ်အား မိ န့်ေတာ်မသည်ဟ
ေပါလ မက်ဆိ၏။

၂၂ ထိ မ တိ င်ေအာင် ေပါလ၏ စကားကိ နားေထာင် ပီ းလ င်၊

ထိ သတိ ့သည်ေအာ်ဟစ်၍၊ ထိ သိ့ေသာသကိ ေြမ ကီ းြပင်မှ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေလာ့။ သသည်
အသက် မ ှ င်သင့်ဟ ဆိ က၏။ ၂၃ ထိ သိ့ေအာ်ဟစ်ြခင်း၊ ကိ ယ်အဝတ်ကိခ တ်ြခင်း၊ ေြမမန့်ကိ
မိ ဃ်းေကာင်းကင်သိ့ ပစ်လိက်ြခင်းကိ ပ က
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ထိ သိ့ေအာ်ဟစ် က
ိ က်၍

သည်ကိစစ်သ ကီ းသည် သိ လိ၍၊ ေပါလကိ ရဲ တိက်ထဲသိ့ သွ င်းေစ။

စစ်ေ ကာေစဟစီ ရင်ေလ၏။

၂၅

သားေရ ကိ း ှ င့်ဆွဲ တင် ကေသာအခါ၊

ေပါလက၊ ေရာမလြဖစ်ေသာသကိ ဓမသတ်အတိ င်း မစီ ရင်ဘဲလျက်၊ သင်တိ့သည်
ိ က်ရသေလာဟ နား၌ရပ်ေနေသာ တပ်မး အားဆိ ၏။
စစ်သ ကီ းထံ သိ ့သွား၍၊

အဘယ်သိ့ ပမည်ကိ

၂၆ တပ်မးသည် ကားလ င်

သတိ ထားပါေလာ့။

ဤသသည်

ေရာမလြဖစ်ပါသည်ဟ ကားေလ ာက်၏။ ၂၇ စစ်သ ကီ းသည်လည်း၊ ေပါလထံ သိ ့လာ၍၊
သင်သည်ေရာမလမှန်သေလာ၊

ငါ့အား

ေြပာေလာ့ဟဆိ လ င်

မှန်ပါသည်ဟ

ေပါလဆိ ၏။ ၂၈ စစ်သ ကီ းကလည်း၊ အက ်ပ်သည်ေငွ အများကိ ေပး၍ ေရာမလ၏
အရိ ပ်အရာကိ ရသည်ဟဆိ လ င်၊ ေပါလက၊ အက ်ပ်သည် ဇာတိ အားြဖင့် ရပါသည်ဟ ဆိ ၏။
၂၉ ထိ အခါစစ်ေ ကာမည် ပေသာသတိ ့သည် ေပါလထံ မှချက်ြခင်း သွ ား၍၊ သသည်ေရာမလ

ြဖစ်သည်ကိ၎င်း၊

ေရာမလကိ ချည်ေ ှ ာင်မိသည်ကိ၎င်း၊

စစ်သ ကီ းသိ လ င်

ေ ကာက်ြခင်းသိ ့ေရာက်ေလ၏။ ၃၀ နက်ြဖန်ေန့တွင်အဘယ်အြပစ်ကိ ယဒလတိ ့သည်
ေပါလ၌

တင် ကသည်ကိ

စစ်သ ကီ းသည်

အမှန်

သိ လိေသာေ ကာင့်၊

ေပါလ၌

ချည်ေ ှ ာင်ေသာသံ ကိ းကိ ခ တ်၍၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့် လတ်အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ ့ကိ
စည်းေဝးေစြခင်းငှ ါစီ ရင် ပီ းလ င်၊ ေပါလ ကိ ေခ ၍ သတိ ့ေ ှ ့၌ထားေလ၏။

၂၃ ေပါလသည် လတ်အရာ ှ ိတိ့ကိ ေစ့ေစ့ ကည့်
ယေန့တိင်ေအာင်

ဘရားဝတ်ကိ

ပြခင်းအမမှာ၊

၍၊ ညီ အစ်ကိတိ့၊ အက ်ပ်သည်
ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းသည်

ကိ ယ်၌

အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ င့်ကင်းလွ တ်လျက် ပပါသည်ဟ ေြပာဆိ ေသာ်၊ ၂ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း
အာနနိက၊ သ၏ တ်ကိ

ိ က်ေလာ့ဟ အနား၌ ရပ်ေနေသာသတိ ့အား အမိ န့် ှ ိ ၏။ ၃

ထိ အခါေပါလက၊ အြဖူသတ်ေသာအတ် ိ း၊ ဘရားသခင်သည် သင့်ကိ ိ က်ေတာ်မမည်။
သင်သည် အက ်ပ်ကိ တရား ှ င့်အညီ စီ ရင်ြခင်းငှ ါ ထိ င်ေနလျက်ပင်၊ သ့ကိ ိ က်ေလာ့ဟ
မတရားသြဖင့် စီ ရင်ရမည်ေလာ ဟဆိ ၏။ ၄ အနား၌ရပ်ေနေသာသတိ ့ကလည်း၊ သင်သည်
ဘရားသခင်၏ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းကိ ဆဲသေလာဟ ေမးလ င်၊ ၅ ေပါလက၊ ညီ အစ်ကိတိ့၊
သသည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းြဖစ်သည်ကိအက ်ပ်မသိ ။ သင်၏အမျိုးကိ အပ်စိးေသာ
မင်းကိ သင်သည် မကဲ့ ရဲ ့ရဟ ကျမ်းစာ၌ လာသည်ဟဆိ ၏။

၆ ထိ အရာ ှ ိ တိ့တွင်

အချို တ
့ ိ ့သည် ဇဒုကဲ ြဖစ် ကသည်၊ အချို တ
့ ိ ့သည် ဖာရိ ှ ဲ ြဖစ် ကသည်ကိ ေပါလသိ ြမင်လ င်၊
ညီ အစ်ကိတိ့၊ အက ်ပ်သည် ဖာရိ ှ ဲ ြဖစ်၏။ ဖာရိ ှ ဲ ၏သားလည်းြဖစ်၏။ ေသေသာသတိ ့သည်
ထေြမာက်မည်ဟ ေြမာ်လင့်ြခင်းအေ ကာင့်ေ ကာင့်၊ အက ်ပ်သည် စစ်ေ ကာစီ ရင်ြခင်းကိ
ခံ ရ၏ဟ လတ်ေတာ်ေပ မှာ ေ ကးေ ကာ်ေလ၏။ ၇ ထိ အခါ ဖာရိ ှ ဲ တိ့ ှ င့် ဖဒုကဲ တိ့သည်
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အချင်း

ချင်းြငင်းခံ ၍

အစအေဝးသည်

ကွဲ ြပားြခင်းသိ ့

ေရာက်

ေလ၏။

၈

ကွဲ ြပားသည်အေ ကာင်းကား၊ ဇဒုကဲ တိ့က၊ ထေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ ၊ ေကာင်းကင်တမန်မ ှ ိ ၊
နံ ဝိ ညာဥ်

မ ှ ိ ဟယ က၏။

ဖာရိ ှ ဲ တိ့က၊

ှ စ်ပါးစလံ း ှ ိ သည်ဟ

ဝန်ခံ က၏။

၉

ေအာ်ဟစ်သံများ၍၊ ဖာရိ ှ ဲ တိ့ဘက်၌ ေနေသာ ကျမ်းဆရာတိ ့သည် ထလျက်ြပင်းစွ ာြငင်းခံ ၍၊
ဤသ၌ အဘယ်အြပစ်ကိမ ငါတိ ့မေတွ ့။ နံ ဝိ ညာဥ်ေသာ်၎င်း၊ ေကာင်းကင်တမန်ေသာ်၎င်း
သ့ကိေြပာလ င်၊ ဘရား သခင်၏ အာဏာေတာ်ကိ မဆန် က ှ င့်ဟ ဆိ က၏။ ၁၀ အချင်းချင်း
ြငင်းခံ ြခင်းများေသာအခါ၊ ထိ သတိ ့သည် ေပါလကိ ဆွဲ ငင်၍ အပိ င်းပိ င်းဆတ်ြဖတ်မည်ကိ
စစ်သ ကီ း စိ းရိ မ်ေသာေ ကာင့်၊ စစ်သရဲ များ၊ ဆင်း က၊ ေပါလကိ အရာ ှ ိ မင်းတိ ့အထဲ မှ
အ ိင်အထက်ယ၍ ရဲ တိက်ထဲသိ့ ပိ ့ေဆာင် ကဟ အမိ န့် ှ ိ ၏။ ၁၁ နက်ြဖန့်ေန့ညဥ့်တွ င်
သခင်ဘရားသည် ေပါလ အနား၌ ေပ လာေတာ်မလျက်၊ ေပါလ မစိ းရိ မ် ှ င့်။ ငါ၏
အေ ကာင်းအရာကိ သင်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ သက်ေသခံ ပီ းသည်နည်းတ၊ ေရာမ မိ ့၌
လည်းခံ ရေလ

ဦ းမည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ မိ ဃ်းလင်းေသာအခါ ယဒလတိ ့သည် သင်းဖွဲ ့၍၊

ငါတိ ့သည် ေပါလကိ မသတ်မှီတိင်ေအာင် အလ င်းမစား မေသာက်ရဟ ကိ ယ်ကိကျိန်ဆိ၍
ဓိ ာန် ပ က၏။ ၁၃ ထိ သိ့သင်းဖွဲ ့ေသာ သတိ ့သည် ေလးကျိပ်မက ှ ိ က၏။ ၁၄ ထိ သတိ ့သည်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့် လအ ကီ းအကဲ တိ့ ထံ သိ ့သွား၍၊ အက ်ပ်တိ့သည် ေပါလ
ကိ မသတ်မှီတိင်ေအာင် အလ င်းမစားမေသာက်ရဟ ကိ ယ်ကိကျိန်ဆိ၍ ဓိ ာန် ပ ကပါ ပီ ။ ၁၅
ထိ ေ ကာင့်၊ နက်ြဖန့်ေန့၌ စစ်သ ကီ းသည် ေပါလကိ ကိ ယ်ေတာ်တိ့ထံသိ ့ ပိ ့ေဆာင်ေစြခင်းငှ ါ၊
သ့ကိ သာ၍ ေစ့ေစ့စစ်ေ ကာမည်အဟန် ပ၍၊ လတ်အရာ ှ ိ များ ှ င့်အတ ကိ ယ်ေတာ်တိ့သည်
စစ်သ ကီ းကိ ေလ ာက် ကပါေလာ့။ ေပါလသည် ကိ ယ်ေတာ်တိ့ထံသိ ့ မေရာက်မှီအ ကားတွ င်
အက ်ပ်တိ့သည် သ့ကိသတ်ြခင်းငှ ါ အသင့် ှ ိ ှ င့်ပါ ပီ ဟ ေလ ာက် က၏။ ၁၆ ထိ သိ့လမ်းနား၌
ေချာင်း၍ေန ကသည်အမကိ ေပါလ၏ တသည် ကားလ င်၊ ရဲ တိက်ထဲသိ့ဝင်၍ ေပါလ
အား ကားေြပာေလ၏။

၁၇ ေပါလသည်တပ်မးတေယာက်ကိ ေခ ၍၊ ဤလလင်ကိ

စစ်သ ကီ းထံ သိ ့ပိ့ပါ။ ေလ ာက်စရာတစံ တခ ှ ိ သည်ဟဆိ ေသာ်၊ ၁၈ တပ်မးသည် လလင်ကိ
စစ်သ ကီ းထံ သိ ့ ပိ ့ ပီ းလ င်၊ အကျဥ်းခံ ရေသာ ေပါလသည်

အက ်ပ်ကိ ေခ ၍၊

ကိ ယ်ေတာ်အားေလ ာက်စရာ တစံ တခက ှ ိ ေသာ ဤလလင်ကိကိယ်ေတာ်ထံသိ ့ ပိ ့ေစြခင်းငှ ါ
ေတာင်းပန်

ပါသည်ဟေလ ာက်၏။

ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့သွား ပီ းလ င်၊

၁၉

စစ်သ ကီ းသည်

သင်သည်အဘယ်

လလင်ကိလက်ဆွဲ၍
အေ ကာင်း

ကိ

ငါ့အားေလ ာက်ချင်သနည်းဟ ေမးြမန်းေလ၏။ ၂၀ လလင်ကလည်း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည်
နက်ြဖန်ေန့၌ ေပါလကိ လတ်ေတာ်သိ့ပိ့ေဆာင်ေစြခင်းငှ ါ၊ ယဒလတိ ့ သည် သ့ကိသာ၍
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ေစ့ေစ့ေမးြမန်းမည်အဟန် ပ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ေတာင်းေလ ာက်မည်ဟ တိ င်ပင်

ှ ိ ွ တ်

ကပါ ပီ ။ ၂၁ သိ ့ရာတွ င်သတိ ့၏ အလိ သိ့မလိ က်ပါ ှ င့်။ ေပါလ ကိ မသတ်မှီတိင်ေအာင်
အလ င်းမစားမေသာက်ရဟ ကိ ယ်ကိကျိန်ဆိ၍ ဓိ ာန် ပေသာ ယဒလေလးကျိပ်မက၊
လမ်းနား၌ ေပါလကိ ေချာင်း၍ ေန ကပါ၏။ ယခပင် ကိ ယ်ေတာ်ဝန်ခံမည့်စကားကိ
ထိ သတိ ့သည် ဆိ င်းလင့်၍ အသင့် ှ ိ ှ င့်ပါ ပီ ဟေလ ာက်ေလ၏။ ၂၂ စစ်သ ကီ းကလည်း၊
သင်သည်ငါ့အား

ဤသိ ့

ကားေလ ာက်သည်ကိ

အဘယ်သအားမ မေြပာ ှ င့်ဟ

ထိ လလင်ကိမှာထား၍ လတ်လိက် ပီ းလ င်၊ ၂၃ တပ်မး ှ စ်ေယာက်တိ့ကိေခ ၍၊ ယေန့ညဥ့်
သံ းချက်တီးအချိန်၌ ကဲ သရိ မိ သ
့ ိ ့သွားေစြခင်းငှ ါ စစ်သရဲ ှ စ်ရာ၊ ြမင်းစီ းသရဲ ခနစ်ကျိပ်၊
လှ ံ ကိ င်သရဲ ှ စ်ရာတိ ့ကိ ြပင်ဆင် က။ ၂၄ ေပါလစီ းစရာဘိ ့ တိ ရ စာန်တိ့ကိြပင်၍ေပး က။
သ့ကိ

ေဖလဇ် မင်းထံ သိ ့ ကပ်မ၍

ပိ ့ ကဟအမိ န့် ှ ိ ၏။

ေရး၍ေပးလိ က်ေသာ စာဟ မကား၊
မိ ဝ့ န်မင်းေဖလဇ် ကိ

၂၆ ကေလာဒိ လသိ က၊

ေမတာ ှ င့် ကားလျက်လိက်ပါသည်။

စစ်သ ကီ းသည်

၂၅

ြမတ်ေတာ်မေသာ

၂၇

ယဒလတိ ့သည်

ဤသကိ ဘမ်းဆီ း၍ သတ်မည် ပ ကစဥ်၊ သသည်ေရာမလြဖစ်ေ ကာင်းကိ အက ်ပ်သည်
ကားသိ သြဖင့်၊ စစ်သရဲ တိ့ ှ င့်တကွ သွ ား၍သ့ကိ

တ်ပါ သည်။ ၂၈ ယဒလတိ ့သည်

အဘယ်အြပစ်ေ ကာင့်သ ှ င့် အမလပ် ကသည်ကိ အက ်ပ်သိလိေသာေ ကာင့်၊ သ့ကိ
ယ၍လတ်ေတာ်သိ့ ေဆာင်သွား ပီ းလ င်၊

၂၉ အေသသတ်ြခင်း၊ အကျဥ်းထားြခင်းကိ

ခံ ထိ က်ေသာ အြပစ်ေ ကာင့် အမလပ် ကသည်မဟတ်ဘဲ၊ သတိ ့တရား ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ
ပစာအေမးကိ အေ ကာင်း ပ၍သာ အမလပ် ကသည်ကိ အက ်ပ်သိြမင်ပါ၏။

၃၀

ယဒလတိ ့သည် မေကာင်းေသာအ ကံ ှ င့် သ့ကိလပ် ကံ မည်ဟ အက ်ရိ ပ်မိလ င်၊ သ့ကိ
ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့

ချက်ြခင်းေစလတ်၍

ေလ ာက်ထားေစြခင်းငှ ါ

စီ ရင်ပါ၏။

အမလပ်ေသာသတိ ့ကိ
ကိ ယ်ေတာ်

ကျန်းမာ

ေ ှ ေတာ်
့
၌
ပါေစေသာဟ

ေရး၍ေပးလိ က်သတည်း။ ၃၁ စစ်သ ကီ းမှာထားသည်အတိ င်း စစ်သရဲ တိ့သည် ေပါလကိ
ယ၍၊ ညဥ့်အခါ အ ိပတရိ မိ သ
့ ိ ့ ပိ ့လိက် ပီ းမှ၊

၃၂ နက်ြဖန်ေန့၌ြမင်းစီ းသရဲ တိ့ကိ

ေပါလ ှ င့်တကွ သွ ားေစြခင်းငှ ါ လတ်လိက်၍ မိ မိတိ့သည် ရဲ တိက်သိ့ ြပန် က၏။ ၃၃
ြမင်းစီ းသရဲ တိသ
့ ည် ကဲ သရိ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်လ င်၊ စစ်သ ကီ း၏ စာကိ မိ ဝ့ န်မင်းလက်သိ့အပ်ေပး၍၊
ေပါလကိ လည်း ေ ှ ေတာ်
့
၌ သွ င်းထား က၏။

၃၄ မိ ဝ
့ န်မင်းသည် စာကိ ဘတ် ပီ းမှ၊

အဘယ် မိ ့ ှ င့် ဆိ င်သနည်းဟ ေမး၍၊ ကိ လိကိြပည်သားြဖစ်သည်ကိ ကားသိ လ င်၊ ၃၅
သင့်ကိ အမလပ်ေသာသတိ ့သည်

ေရာက်လာေသာအခါ ငါနားေထာင်မည်ဟ ဆိ ၍၊

ေပါလသည် ေဟ ဒ်မင်း၏အိ မ်ေတာ်၌ အချုပ်ခံလျက်ေနေစဟ စီ ရင်ေလ၏။

တမန်ေတာ်ဝတု

1824

၂၄ ထိေနာက်

ငါးရက်လွန်ေသာအခါ၊

ေတရတလအမည် ှ ိ ေသာ
သွ ား ကသြဖင့်၊

ေ ှ ေနမ
့ ှ စ၍၊

ေပါလ၏အေ ကာင်းကိ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း

အာနနိသည်

လအ ကီ းအကဲ တိ့ ှ င့်တကွ
မိ ဝ့ န်မင်းထံ ၌

ကဲ သရိ မိ သ
့ ိ့

ေလ ာက်ထား က၏။

၂

ေပါလကိ ေခ ပီ းမှ၊ ေတရတလသည် အြပစ်တင်ေသာ စကားကိ ေလ ာက်ဆိသည်မှာ၊
ြမတ်ေတာ်မ ေသာေဖလဇ် မင်း၊ အက ်ပ်တိ့သည် ဘန်းေတာ်ကိ ခိ လံ ၍ အလွ န် ငိ မ်သက်စွာ
ေနရသြဖင့်၊ ကိ ယ်ေတာ် ကည့်
သည်ြဖစ်၍၊

ပစေတာ်မြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ ဤလမျိုးသည် ခံ ရပါ

၃ အရပ်ရပ်တိ့၌ အက ်ပ်တိ့သည်

အလွ န်သိတတ်ေသာ စိ တ် ှ င့်ခံ ရပါ၏။
ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း

အစဥ်မြပတ် ေကျးဇးေတာ်ကိ

၄ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ကာြမင့်စွ ာ

အြပစ် ှ င့်လွ တ်ြခင်းငှ ါ၊

အကျဥ်းအားြဖင့်

ေလ ာက်ေသာစကားကိ

ြဖည်း ှ င်းေသာစိ တ်ေတာ် ှ င့် နားေထာင်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း အသနားေတာ်ခံပါ၏။ ၅
နာဇရက်ဘာသာဝင်သတိ ့တွင်

အ ကီ းလပ်၍

အရပ်ရပ်တိ့၌

ယဒလအေပါင်းတိ ့ကိ

ထေစြခင်းငှ ါ ိးေဆာ်ေသာ ဤလဆိ းကိ အက ်ပ်တိ့သည် ေတွ ့ ကပါ ပီ ။ ၆ သသည်
ဗိ မာန်ေတာ်ကိ တ်ချြခင်းငှ ါ ပပါ ပီ ။ အက ်ပ်တိ့သည် သ့ကိဘမ်းဆီ း၍၊ အက ်ပ်တိ့ တရား
အတိ င်းစီ ရင်ြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ကသည်တွင်၊ ၇ စစ်သ ကီ းလသိ သည် စစ်သရဲ များ ှ င့်လာ၍
အက ်ပ်တိ့

လက်မှ တ် ပီ းလ င်၊

သွ ားေစမည်အေ ကာင်း

၈

စီ ရင်ပါ၏။

အမလပ်ေသာသတိ ့ကိ

ဤသကိ

ကိ ယ်ေတာ်တိင်

ကိ ယ်ေတာ်ထံသိ ့
စစ်ေတာ်မလ င်၊

အက ်ပ်တိ့အြပစ်တင်ေသာအေ ကာင်း အရာများကိ ေသချာစွ ာ သိ ိင်ေတာ်မမည်ဟ
ေလ ာက်ထား၏။
မိ ဝ့ န်မင်းသည်

၉ ယဒလတိ ့ကလည်း၊ ဤစကားမှန်ပါသည်ဟ ဝန်ခံ က၏။

အမှတ်ေပး၍၊

ေပါလသည်

ေလ ာက်ရေသာ

၁၀

အခွ င့ ်ကိ ရလ င်၊

ကိ ယ်ေတာ်သည် ဤလမျိုးကိ တာ ှ ည်စွာအပ်စိးေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ် သိ ၍၊
သာယာေသာစိ တ် ှ င့်ကိ ယ်အြပစ်ေြဖရာ စကားကိ ေလ ာက်ဝ့ံ ပါ၏။ ၁၁ အက ်ပ်သည်
ကိ းကွ ယ်ြခင်းငှ ါ ေယ ှ လင် မိ ့ သိ ့ တက်သွား၍၊ ယခ တဆယ် ှ စ်ရက်သာ ှ ိ သည်ကိ
ကိ ယ်ေတာ်သိ ိင်ေတာ်မ၏။

၁၂ ဗိ မာန်ေတာ်၌ တစံ တေယာက်ေသာသ ှ င့် အက ်ပ်

ေဆွ းေ ွးြငင်းခံ သည်ကိ သတိ ့မေတွ ့ ကပါ။ တရားစရပ်တိ့၌၎င်း၊ မိ ထ
့ ဲ ၌၎င်း၊ လများကိ
မ ငိ မ်မသက် ေစြခင်းငှ ါ အက ်ပ် ိးေဆာ်သည်ကိ သတိ ့မေတွ ့ ကပါ။ ၁၃ ယခတွ င်အက ်ပ်ကိ
အြပစ်တင်ေသာအမ၌ သက်ေသမြပ ိင် ကပါ။

၁၄ သိ ့ေသာ်လည်း ဒိ ဌိအယဟ၍

သတိ ့ေခ တတ် ေသာ ဘာသာအတိ င်းအက ်ပ်သည် မိ စဥ်ဘဆက် ကိ းကွ ယ်ေသာ
ဘရားသခင်ကိ ကိ းကွ ယ်သည်ဟ ေ ှ ေတာ်
့
၌ အက ်ပ်ဝန်ခံပါ၏။ ပညတိ ကျမ်း၊ အနာဂတိ
ကျမ်းတိ ့၌ စီ ရင်ေရးထားသမ တိ ့ကိ အက ်ပ်ယံ ပါ၏။

တမန်ေတာ်ဝတု

၁၅ ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၊

1825

မေြဖာင့်မတ်ေသာ

သ ှိ

သမ တိ ့သည်

ေသြခင်းမှ

ထေြမာက် ကလိ မ့ ်မည်ဟ၍၊

သကိ ့ေြမာ်လင့်သည်နည်းတ၊ အက ်ပ်လည်း ဘရား သခင်ကိ အမှီ ပ၍ ေြမာ်လင့်ပါ၏။ ၁၆
ထိ ေ ကာင့်၊ ဘရားသခင်ကိြပစ်မှား ပီ ၊ လတိ ့ကိ ြပစ်မှား ပီ ဟ ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းသည်ကိယ်၌
အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ င့် အစဥ်ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း အက ်ပ်သည် ကိ းစားအားထတ်ပါ၏။
၁၇ ှ စ်ေပါင်းများစွ ာလွ န်ေသာအခါ၊ အမျိုးသား ချင်းတိ ့အား စွ န့် ကဲ ေပးကမ်းြခင်းအမ၊

ဘရားသခင်အား ပေဇာ်သကာ ပြခင်းအမ ှ င့် အက ်ပ်ေရာက်လာသည် တွ င်၊

၁၈

ဗိ မာန်ေတာ်၌ လအစအေဝးမ ှ ိ ၊ န်းရင်းခတ် မ မ ပဘဲ ၊ စင် ကယ်ြခင်းကိ ပလျက် ှ ိ သည်ကိ၊
အာ ှ ိ ြပည်ကလာေသာယဒလ အချို ့တိ့သည် ေတွ ့ ကပါ၏။

၁၉ ထိ သတိ ့သည်

အက ်ပ်အြပစ်တင်စရာ ှ ိ လ င်၊ အထံ ေတာ် သိ ့ကိယ်တိင်လာ၍အြပစ်တင်အပ်ပါ၏။ ၂၀
သိ ့မဟတ်အက ်ပ်သည် လတ်အရာ ှ ိ တိ့ ေ ှ မ့ ှ ာ

ှ ိ ေသာအခါ၊ ေသေသာသတိ ့သည်

ထေြမာက်ြခင်း အေ ကာင်း ှ င့်၊ ၂၁ အက ်ပ်သည် သင်တိ့ေ ှ ့၌ ယေန့စစ်ေ ကာ စီ ရင်ြခင်းကိ
ခံ ရ၏ဟေ ကးေ ကာ်ေသာ စကားသံ တခွ န်း ကိ ထားလ င်၊ အက ်ပ်၌ အဘယ်အြပစ်ကိ
ေတွ ့ ကသည် ကိ ယခ ှ ိ ေသာ ဤသတိ ့သည် ေြပာ ကပါေစဟ ေပါလ ေလ ာက်၏။ ၂၂
ေဖလဇ် မင်းကလည်း၊ စစ်သ ကီ းလသိ ေရာက်လာေသာအခါ၊ သင်တိ့အမကိ ငါစစ်ဦးမည်ဟ
ထိ ဘာသာကိ သာ၍ နားလည်ေသာသြဖစ်လျက်၊ မစီ ရင် ဘဲ သတိ ့ကိ လတ်လိက်၏။ ၂၃
ေပါလကိ အကျဥ်းမထားဘဲ ေစာင့်၍ေနေစ။ သ၏အေဆွ အမျိုးတိ ့သည် သ့ထံသိ ့လာ၍
လပ်ေက း ကေစဟ တပ်မးကိ မှာထား၏။ ၂၄ ထိ ေနာက်များမ ကာ၊ ေဖလဇ် မင်းသည် ယဒ
အမျိုးြဖစ်ေသာ မိ မိခင်ပွန်း ဒသိ ေလ ှ င့် တကွ လာ ပီ း လ င်၊ ေပါလကိ ေခ ၍ ခရစ်ေတာ်ကိ
ယံ ကည်ြခင်း ှ င့်ယှဥ်

ေသာ

စကားကိ

နားေထာင်ေလ၏။

၂၅

ေပါလသည်

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား ှ င့် ကာမဂဏ်ချုပ်တည်းြခင်း တရားကိ ၎င်း၊ ေနာက်ြဖစ်လတံ့ ေသာ
စစ်ေ ကာစီ ရင်ြခင်းကိ ၎င်း ေဟာေြပာလ င်၊ ေဖလဇ် မင်းသည် ေ ကာက်လန့်ြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊
ယခသွ ားဦ းေလာ့။ ေနာက်မှအဆင်သင့်ေသာအခါ ငါေခ ဦ းမည်ဟ ဆိ ၏။ ၂၆ ေပါလသည်
မိ မိလွတ်ရေအာင် ေငွ ေပးမည်ဟ ထိ မင်းသည်ထင်မှတ်လျက်၊ မ ကာမ ကာေပါလကိ ေခ ၍
သ ှ င့်စကားေြပာေလ၏။ ၂၇ ှ စ် ှ စ်ေစ့ေသာအခါ ေပါကိ ေဖတုသည် ေဖလဇ် မင်း၏အရာကိ
ရသြဖင့်၊ ေဖလဇ် မင်းသည် ယဒ လတိ ့အား ေကျးဇး ပလိ ေသာစိ တ် ှ င့် ေပါလကိ
အကျဥ်းထားရစ်ေစ၏။

၂၅ ေဖတုမင်းသည်
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့

တက်သွား၏။

အ ကီ းအကဲ တိ့သည်၊

တမန်ေတာ်ဝတု

ထိ ြပည်သိ့ေရာက်၍

၃

၂

ေပါလကိ

သံ းရက် ှ ိ

ေသာအခါ၊

ကဲ သရိ မိ မ့ ှ

ထိ အခါယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းမှစ၍
သတ်ြခင်းငှ ါ

လမ်းနား၌

ယဒလ
ေချာင်း၍

1826

ေနမည်ဟအ ကံ ှ ိ သည် ှ င့်၊ ေပါလ၏အေ ကာင်းကိ ကားေလ ာက်ေတာင်းပန်၍၊ သ့ကိ
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ့

ေစလတ်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း

အသနားေတာ်ခံ က၏။

၄

ေဖတုမင်းကလည်း၊ ေပါလသည် ကဲ သရိ မိ ့၌ အချုပ်ခံလျက်ေနရ၏။ ထိ မိ သ
့ ိ ့များမ ကာ
ငါ့ကိယ်တိင် သွ ားမည်။ ၅ သင်တိ့သည် တတ် ိင်ေသာသတိ ့သည် ငါ ှ င့် အတလိ က်၍၊
ထိ သ၌အြပစ် ှ ိ လ င် အြပစ်တင် ကေစဟ ေြပာဆိ ၏။ ၆ ထိ ေနာက် ဆယ်ရက်ေလာက်ေန ပီ းမှ
ကဲ သရိ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၍၊ နက်ြဖန်ေန့၌တရားပလင်ေပ မှာ ထိ င်လျက်၊ ေပါလကိ ေခ ေချဟ
အမိ န့် ှ ိ ၏။ ၇ ေပါလေရာက်ေသာအခါ၊ ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ လာေသာ ယဒလတိ ့သည်ဝန်းရံ လျက်၊
သက်ေသမြပ ိင်ဘဲ ေလးစွ ာေသာအြပစ်များတိ ့ကိ ေပါလအေပ ၌တင် က၏။

၈

ေပါလကလည်း၊ အက ်ပ်သည်ယဒတရားကိ မြပစ်မှားပါ။ ဗိ မာန်ေတာ်ကိမြပစ်မှားပါ။
ကဲ သာဘရင်ကိ မြပစ်မှားပါဟ၍ အြပစ်ေြဖရာစကားကိ ေ ြပာေလ၏။ ၉ သိ ့ေသာ်လည်း၊
ေဖတုမင်းက၊

သင်သည်

ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့သွား၍၊

ငါ့ေ ှ မ့ ှ ာဤအမစီ ရင်ြခင်းကိ

ခံ မည်ေလာဟ ယဒလတိ ့ကိ ေကျးဇး ပလိ ေသာ စိ တ် ှ ိ လျက် ေပါလအားေမး၏။ ၁၀
ေပါလကလည်း၊ ကဲ သာဘရင်၏ တရားပလင် ေ ှ မ့ ှ ာ အက ်ပ်ရပ်ပါ၏။ ထိ ပလင်ေ ှ မ့ ှ ာ
အက ်ပ် အမကိ စီရင်အပ်ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ်သည် အမှန်သိေတာ်မ သည်အတိ င်း၊
အက ်ပ်သည်ယဒလတိ ့ကိ အလ င်းမြပစ် မှားပါ။ ၁၁ အက ်ပ်ြပစ်မှား၍ ေသထိ က်ေသာ
အြပစ်ကိ ပမိ သည်မှန်လ င်၊ ေသေဘးကိ အက ်ပ်မေ ှ ာင်ပါ။ ထိ သတိ ့တင်ေသာအြပစ်
တစံ တခမ

မမှန်လ င်၊ သတိ ့ လက်သိ့ အက ်ပ်ကိအဘယ်သမ မစွ န့်မအပ်ရပါ။

ကဲ သာဘရင်၏အယေတာ်ကိခံပါမည်ဟ ေလ ာက်ဆိ၏။ ၁၂ ထိ အခါေဖတုမင်းသည်
တိ င်ပင်ဘက်တိ့ ှ င့်

တိ င်ပင် ပီ းလ င်၊

သင်သည်ကဲသာဘရင်၏

အယေတာ်ကိ

ခံ ပါမည်ဟဆိ သေလာ။ ကဲ သာဘရင်ထံေတာ်သိ့ သွ ားရမည်ဟဆိ ၏။ ၁၃ ထိ ေနာက်များမ ကာ၊
အ ဂိ ပမင်း ကီ းသည် မိ မိ ခင်ပွန်းေဗရနိတ် ှ င့်တကွ ေဖတုမင်းကိ တ်ဆက်ြခင်းငှ ါ ကဲ သရိ မိ သ
့ ိ့
ေရာက်လာ၏။

၁၄ အင်တန်ကာလေန ပီ းမှ ေဖတုမင်းသည် ေပါလ၏အေ ကာင်းကိ

မင်း ကီ းအား ကားေြပာသည်မှာ၊

ေဖလဇ်

မင်းသည်အကျဥ်းထားရစ်ေစေသာ

လတေယာက် ှ ိ ၏။ ၁၅ ေယ ှ လင် မိ ့၌ အက ်ပ် ှ ိ ေသာအခါ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ ှ င့်
ယဒအမျိုးအ ကီ းအကဲ တိ့သည်၊ ထိ သ၏အေ ကာင်းကိ ကားေလ ာက်၍ အြပစ်အေလျာက်
စီ ရင်ပါဟ ေတာင်းပန် ကလ င်၊ ၁၆ က ်ပ်ကလည်း၊ အြပစ်တင်ြခင်းကိ ခံ ေသာသ သည်
အြပစ်တင်ေသာ သတိ ့ ှ င့်မျက်ေမှာက်ေတွ ့၍၊ မိ မိ၌တင်ေသာအြပစ်ကိေြဖရေသာ အခွ င့ ်မ ှ ိ မှီ၊
အဘယ် သကိ မ အေသခံ ေစြခင်းငှ ါ မစွ န့်မအပ်ရဟ ေရာမ ထံ းစံ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ေြပာဆိ ၏။
၁၇ ထိ သတိ ့သည်ဤ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်လာေသာအခါ၊ က ်ပ်သည် မဆိ င်မလင့်ဘဲ နက်ြဖန်ေန့၌

တမန်ေတာ်ဝတု

1827

တရားပလင် ေပ မှာ ထိ င်၍ ထိ သကိ ေခ ေစ၏။ ၁၈ သ့ကိ အမလပ်ေသာ သတိ ့သည်
လာ ကလ င်၊ က ်ပ်အထက်က ထင်မှတ်ေသာ အြပစ်တစံ တခကိ မ

မတင်ဘဲလျက်၊

မိ မိဘာသာ ှ င့်၎င်း၊ ေယ အမည် ှ ိ ေသာ၊ ၁၉ ေသ ပီ းေသာ သတေယာက် ှ င့်၎င်း ယှဥ်ေသာ
ပစာအေမးကိ အေ ကာင်း ပ၍ အြပစ်တင် က၏။ ထိ ေယ သည် အသက် ှ င်လျက် ှ ိ သည်ဟ
ေပါလဆိ တတ်၏။ ၂၀ ထိ ပစာအေမးကိ က ်ပ်သည် မက မ်းေသာ ေ ကာင့်၊ ေပါလအားလည်း၊
သင်သည်ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ သွ ား၍ ဤအမစီ ရင်ြခင်းကိ ခံ မည်ေလာဟေမးလ င်၊ ၂၁
ေပါလသည်ဘန်း ကီ းေတာ်မေသာ ဘရင်၏ အယေတာ်ကိ ခံ လိ ၍ မိ မိကိချုပ်ထားေစြခင်းငှ ါ
ေတာင်းပန်ေသာေ ကာင့်၊

သ့ကိကဲသာဘရင်ထံေတာ်

သိ ့မေစလတ်မှီတိင်ေအာင်

ချုပ်ထားေစြခင်းငှ ါ က ်ပ် စီ ရင်သည်ဟ ေဖတုမင်းသည် ေြပာဆိ ၏။ ၂၂ အ ဂိ ပမင်းကလည်း၊
ထိ သ၏စကားကိ က ်ပ်သည် ကိ ယ်တိင်နားေထာင်ချင်ဘွယ်ြဖစ်သည်ဟ ဆိ လ င်၊
ေဖတုမင်းက၊ နတ်ြဖန်ေန့၌ သ၏စကားကိ နားေထာင်ပါေလာ့ဟ ဆိ ၏။ ၂၃ နက်ြဖန်ေန့၌
အ ဂိ ပမင်း ှ င့်ေဗရနိတ်တိ့သည်

များစွ ာေသာ

ဂဏ်အသေရကိ

ေဆာင်လျက်၊

စစ်သ ကီ းတိ ့မှစ၍ ထိ မိ ့၌ထင် ှ ားေသာ သများတိ ့ ှ င့်တကွ အိ မ်ေတာ်ဦးသိ ့ ဝင် ကလ င်၊
ေဖတုမင်းသည်ေပါလ ကိ ေဆာင်ခဲ့ေစ၏။ ၂၄ ေဖတုမင်းကလည်း၊ အ ဂိ ပမင်း ကီ းမှစ၍
ယခ ှ ိ ေသာသ အေပါင်းတိ ့၊ ဤသကိ ကည့် ကပါေလာ့။ ေယ ှ လင် မိ ့၌၎င်း၊ ဤ မိ ့၌၎င်း
ယဒလများအေပါင်း

တိ ့သည်

ဤသ၏အေ ကာင်းကိ

သသည်ခဏမ အသက်မ ှ င်ထိက်ပါဟ
အြပစ်မ ပေ ကာင်းကိ

ဟစ် က၏။

က ်ပ်အား
၂၅

ေလ ာက်၍၊

သသည်ေသထိ က်ေသာ

က ်ပ်သိြမင်၍၎င်း၊ သသည်ဘန်း ကီ ေတာ်မေသာ ဘရင်၏

အယေတာ်ကိခံပါမည်ဟဆိ ၍၎င်း၊ သ့ကိအထံ ေတာ်သိ့ ေစလတ်ေစြခင်းငှ ါ က ်ပ်စီရင်၏။
၂၆

သ၏အေ ကာင်းကိ

ေရးထား၍၊

ေသချာေသာအေ ကာင်း တစံ တခမ

ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့

ေပးလိ က်စရာဘိ ့၊

က ်ပ်၌မ ှ ိ ။ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့သည် သ့ကိ

စစ်ေ ကာ ပီ းမှ၊ က ်ပ်ေရး၍ေပးလိ က်စရာ အေ ကာင်း ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ သင်တိ့ေ ှ ့၌၎င်း၊
အ ဂိ ပမင်း ကီ း၊ အထးသြဖင့် ကိ ယ်ေတာ်ေ ှ ့၌၎င်း၊ သ့ကိက ်ပ်ထတ်၍ြပ၏။

၂၇

အေ ကာင်းမကား၊ အကျဥ်းခံ ေသာသကိ အြပစ် မြပဘဲ ေစလတ်ေသာ် မေလျာ်မသင့်ြဖစ်မည်
ထင်ပါသည် ဟဆိ ၏။

၂၆ ထိအခါအ ဂိပမင်းက၊ သင်သည်ကိယ်အဘိ့ အလိငှါ ေြပာရေသာ အခွင့ ် ှ ိသည်ဟ
ေပါလအားဆိ လ င်၊

ေပါလသည်

လက်ကိဆန့်၍

အြပစ်ေြဖရာစကားကိ

ဤသိ ့ေြပာ၏။ ၂ အ ဂိ ပမင်း ကီ း၊ ၃ ယဒလတိ ့သည် အက ်ပ်ကိအမလပ်သမ ေသာအရာမှာ၊
ေ ှ ေတာ်
့
၌အြပစ်ေြဖစရာစကားကိ ယေန့ ေြပာရမည် အေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ထိ မ မက

တမန်ေတာ်ဝတု

1828

ကိ ယ်ေတာ်သည် ယဒထံ းတမ်း၊ ပစာအေမးများကိ ေလ့ကျက်ေတာ်မ ေ ကာင်းကိ ၎င်း
အက ်ပ်ေထာက်၍ ကိ ယ်၌မဂလာ ှ ိ သည်ဟ ကိ ယ်ကိထင်မှတ်ပါ၏။ ထိ ေ ကာင့်သည်းခံ ေသာ
စိ တ်ေတာ် ှ င့် အက ်ပ်စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မမည် အေ ကာင်း အသနားေတာ်ခံပါ၏။ ၄
ေယ ှ လင် မိ တ
့ ွ င်

ကိ ယ်အမျိုးသားချင်းတိ ့၏

အထဲ ၌

ငယ်ေသာအသက်အ ွယ်မှ စ၍၊ အက ်ပ်၏အေန

အက ်ပ်ေနသြဖင့်၊

အတိ င်းအ ပအမများကိ ယဒလ

အေပါင်းတိ ့သည်သိ ကပါ၏။ ၅ အက ်ပ်သည် ယဒဘာသာ၌ အလွ န်ကျပ်တည်းစွ ာေသာ
နည်းဥပေဒသကိ ခံ၍၊ ဖာရိ ှ ဲ ြဖစ်သည်ကိ ထိ သတိ ့သည် သက်ေသခံ ြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ လ င်
ေ ှ းဦ းစွ ာကပင် သိ ကပါ၏။ ၆ ဘရားသခင်သည် ဘိ းေဘးများတိ ့အား ေပးေတာ်မေသာ
ဂတိ ေတာ်ကိေထာက်၍ ေြမာ်လင့်ြခင်း တရားအေ ကာင်းေ ကာင့်၊ အက ်ပ်သည် ယခတွ င်
စစ်ေ ကာစီ ရင်ြခင်းကိ ခံ ရပါ၏။ ၇ ယဒလတဆယ် ှ စ်မျိုးတိ ့သည် ေန့ညဥ့်မြပတ် ကိ းစား၍
ဘရားဝတ် ပသြဖင့်၊ ထိ ဂတိ ေတာ်အတိ င်းခံ ရ မည်ဟ ေြမာ်လင့်ြခင်း ှ ိ က၏။ အိ အ ဂိ ပမင်း ကီ း၊
ထိ ေြမာ်လင့်ြခင်းတရားကိ အေ ကာင်း ပ၍ ယဒလတိ ့ သည် အက ်ပ်ကိ အမလပ် ကပါ၏။ ၈
ေသလွ န်ေသာသတိ ့ကိ ဘရားသခင် ထေြမာက် ေစေတာ်မမည်ဟေသာ အယကိ မယအပ်ဟ
သင်တိ့သည် အဘယ်ေ ကာင့် ထင် ကပါသနည်း။ ၉ နာဇရက် မိ သ
့ ား ေယ ၏ နာမေတာ် ှ င့်
ဆန့်ကျင်ေသာ အမများကိ

ပေကာင်း၏ဟ အက ်ပ်သည် စိ တ်ထင်လျက်၊

၁၀

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ထိ အမကိ ပမိ ပါ၏။ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ထံ၌ အခွ င့ ်ရ ပီ းလ င်၊
သန့် ှ င်းသ အများတိ ့ကိ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထားပါ၏။ သတိ ့သည် အေသသတ်ြခင်းကိ
ခံ ရေသာအခါ အက ်ပ်သည် ဝန်ခံပါ၏။ ၁၁ ထိ သတိ ့သည် ဘရားသခင်ကိ တ်ြဖင့်
ြပစ်မှားေစြခင်းငှ ါ၊ အက ်ပ်သည် အ ိင်အထက် ပ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာတရားစရပ်တိ့၌
ကိ မ်ဖန်များစွ ာ

ဒဏ်ေပးပါ၏။

တက န်းတ ိင်ငံတိ င်ေအာင်သတိ ့ကိ

ြပင်းစွ ာေသာ

အမျက်ေဒါသ ှ င့်

ှ ဥ်းဆဲ ိပ်စက်ပါ၏။

ယစ်မးသြဖင့်၊
၁၂

ထိ သိ့ ပ၍

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းတိ ့ေပးေသာ အခွ င့ ်အရာ ှ င့် အက ်ပ်သည် ဒမာသက် မိ သ
့ ိ ့ သွ ားစဥ်
တွ င်၊ ၁၃ ေန၏အေရာင်ထက်မကေသာ အလင်းသည် အက ်ပ်မှစ၍ အက ်ပ် ှ င့်အတ
သွ ားေသာသများ ပတ်လည်၌ ေကာင်းကင်ထဲက ထွ န်းေတာက်သည်ကိ၊ မွ န်းတည့်ချိန်တွင်
လမ်းထဲ မှာ အက ်ပ်ြမင်ရပါသည်။ အ ှ င်မင်း ကီ း။ ၁၄ အက ်ပ် ှ င့် ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်
ေြမေပ မှာ လဲ ၍ ေန ကစဥ်၊ ေ ှ ာလ၊ ေ ှ ာလ၊ ငါ့ကိအဘယ်ေ ကာင့်

ှ ဥ်းဆဲ သနည်း။

ဒတ်ခ န်ကိ ေြခ ှ င့်ေကျာ်လ င် ခက်လှသည်ဟ ေဟ ဗဲ ဘာသာအားြဖင့် ေြပာေသာ စကားသံ ကိ
အက ်ပ် ကားလ င်၊

၁၅

သခင်ကိယ်ေတာ်သည်

အဘယ်သနည်းဟ

အက ်ပ်

ေမးေလ ာက်ေသာ်၊ ငါကား၊ သင် ှ ဥ်းဆဲ ေသာ နာဇရက် မိ သ
့ ား ေယ ြဖစ်သတည်း။ ၁၆

တမန်ေတာ်ဝတု
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သိ ့ေသာ်လည်း၊ ထ၍မတ်တတ်ေနေလာ့။ ၁၇ ငါသည်ယဒအမျိုးသား၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့
လက်မှ သင့်ကိ ကယ်လတ်၍၊ ၁၈ သင်သည် ယခြမင်ရေသာအေ ကာင်းအရာတိ ့ ှ င့်၊ ေနာက်မှ
ငါသည်သင့်အား ထင် ှ ားလတံ့ ေသာ အေ ကာင်းအရာတိ ့မှာ၊ အမေဆာင် ွက်ေသာသ၊
သက်ေသခံ ေသာသအရာ၌ သင့်ကိ ခန့်ထားေစြခင်းငှ ါ ငါသည်သင့်အား ထင် ှ ား၏။
တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် ေမှာင်မိက်မှ အလင်းသိ ့ ကးေြမာက်၍၊ စာတန်၏အာဏာထဲ မှ
ဘရားသခင့် အထံ ေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲ ေသာအားြဖင့် အြပစ်လတ်ြခင်း ေကျးဇးကိ
ခံ ရမည်အေ ကာင်း ှ င့်၊ ငါ့ကိ ယံ ကည်ေသာ အားြဖင့် သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့ ေရာက်ေသာသတိ ့ ှ င့်
ဆက်ဆံ ၍ အေမွ ခံရမည်အေ ကာင်း၊ သတိ ့၏မျက်စိကိဖွင့ ်ေစ ြခင်းငှ ါသတိ ့ဆီသိ့ သင့်ကိ
ငါေစလတ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ် မ၏။

၁၉ အိ အ ဂိ ပမင်း ကီ း၊ ေကာင်းကင်ကြဖစ်ေသာ

ထိ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်သည်

နားမေထာင်ဘဲ မေနရပါ။

၂၀ လတိ ့သည်

ေနာင်တရရမည်။ ေနာင်တရြခင်း ှ င့်ထိ က်တန်ေသာ အကျင့်ကိ ကျင့်ရမည်။ ဘရားသခင်
အထံ ေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲ ရမည်ဟ၍ ဒမာသက် မိ ့၌ ေ ှ ့ဦးစွ ာ ေဟာေြပာ ပီ းလ င်၊
ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စ၍ ယဒြပည်အရပ်ရပ်၌ေနေသာသတိ အ
့ ား၎င်း၊ တပါးအမျိုးသား၊ တိ ့အား၎င်း၊
ေဟာေြပာပါ၏။

၂၁

ထိ အေ ကာင်းများေ ကာင့်၊

ယဒလတိ ့သည်

ဗိ မာန်ေတာ်၌

အက ်ပ်ကိဘမ်းဆီ း၍ ကွ ပ်မျက်ြခင်းငှ ါ အားထတ် ကပါ၏။ ၂၂ သိ ့ရာတွ င်ဘရားသခင်
မစေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ အက ်ပ်ခံရ၍၊
ခရစ်ေတာ်သည်

၂၃ ယခတိ င်ေအာင် ှ ိ ေနရပါ၏။

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရမည်ဟ၍၎င်း၊

ေသြခင်းမှ

အဦ းဆံ း

ထေြမာက်၍ ယဒအမျိုးသား၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့အား အလင်းကိ ေပးမည်ဟ၍၎င်း၊
ေမာေ ှ မှစေသာ ပေရာဖက်များတိ ့ ေဟာေြပာေသာစကားထက် အက ်ပ်သည် မလွ န်ဘဲ၊
လအ ကီ းအငယ်တိ့အား သက်ေသခံ ၍ ေနပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၂၄ ထိ သိ့ေပါလသည်
အြပစ်ေြဖရာစကားကိ
သ းြဖစ်၏။
အသံ ှ င့်ဆိ ၏။

ေလ ာက်ေသာအခါ၊

သိ ပံ အတတ်များကိ သင်၍

ေဖတုမင်းက၊
သ းအြဖစ်သိ့

ေပါလ၊

သင်သည်

ေရာက်ခဲ့ ပီ ဟ ကီ းေသာ

၂၅ ေပါလကလည်း၊ ြမတ်ေတာ်မေသာေဖတမင်း၊ အက ်ပ်သည်

သ းမဟတ်ပါ။ သမာတရား ှ င့်၎င်း၊ ေကာင်းေသာစိ တ် ှ င့်၎င်း၊ ယှဥ်ေသာ စကားကိ
ေြပာပါ၏။

၂၆ ဤအရာများကိ အ ဂိ ပမင်း ကီ း

သိ ေတာ်မ၏။ ထိ မင်းေ ှ ေတာ်
့
၌

အက ်ပ်အတည့်အလင်း ေလ ာက်ဝ့ံ ပါ၏။ ဤအမအရာ တစံ တခကိ မ မင်း ကီ းမသိ ဘဲ
ေနေတာ်မမဟအက ်ပ်ထင်ပါ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ဤအမသည် ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်၌
ပေသာအမ မဟတ်ပါ။ ၂၇ အိ အ ဂိ ပမင်း ကီ း၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် အနာဂတိ ကျမ်းစာကိ
ယံ ေတာ်မသေလာ။

တမန်ေတာ်ဝတု

ယံ ေတာ်မသည်ကိ

အက ်ပ်သိပါသည်ဟ

ေလ ာက်၏။
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၂၈

အ ဂိ ပမင်းကလည်း၊

သင်သည်ြဖားေယာင်း

ေသွ းေဆာင်ေသာအားြဖင့်၊

ငါသည်ခရစ်ယာန်ြဖစ်လှ ပီ ဟ ေပါလအား ေြပာဆိ လ င်၊ ၂၉ ေပါလက၊ ကိ ယ်ေတာ်မှစ၍
ယေန့တွင် အက ်ပ်၏စကားကိ ကားေသာသအေပါင်းတိ ့သည်၊ ဤသံ ကိ းကိ ထား၍
အက ်ပ်ကဲ့သိ ့ေသာသြဖစ်လသည် သာမက လံ းလံ းြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ဘရားသခင်ကိ အက ်ပ်
ဆေတာင်းပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။ ၃၀ ထိ အခါမင်း ကီ း ှ င့်ေဗရနိတ်သည် ထ၍ မိ ဝ့ န်
မင်းမှစေသာ အေပါင်းအေဘာ်များတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ၃၁ အြခားသိ ့သွား ပီ လ င်၊ ဤသသည်
အေသသတ်ြခင်း၊ အကျဥ်းထားြခင်းခံ ထိ က်ေသာအမကိ မ ပဟ အချင်းချင်းေြပာဆိ က၏။ ၃၂
အ ဂိ ပ မင်းကလည်း၊ ဤသသည်ကဲေသာ ဘရင် ၏ အယေတာ်ကိ ခံ ပါမည်ဟ မဆိ မိလ င်
လတ်သင့်သည်ဟ ေဖတုမင်းအားဆိ ၏။

၂၇ ထိအခါငါတိ့သည်
စီ ရင် ပီ းမှ၊

ဣတလိ ြပည်သိ့သေဘာ ှ င့်

ယလိ အမည် ှ ိ ေသာ

ကးရမည့်အေ ကာင်းကိ

သဂတုတပ် ှ င်ဆိင်ေသာ

တပ်မး၌

ေပါလမှစ၍

အကျဥ်းခံ ေသာအြခားသတိ ့ကိ အပ် က၏။ ၂ အာြဒမတိ သေဘာကိ စီး၍ အာ ှ ိ ြပည်နားသိ ့
ေ ှ ာက်သွားမည်အ ကံ ှ င့် လင့် က၏။ အာရိ တခ အမည် ှ ိ ေသာ မာေကဒါနိြပည်သက်
သာေလာနိတ် မိ သ
့ ားသည် ငါတိ ့ ှ င့်ပါ၏။ ၃ နက်ြဖန်ေန့တွင် ဇိ ဒန် မိ ့၌ဆိ က် က ပီ းလ င်၊
ေပါလသည်

မိ မိအေဆွ ခင်ပွန်းတိ ့ထံသိ ့သွား၍

သတိ ့၏

ခံ ရမည်အေ ကာင်း၊ ယလိ သည် ေကျးဇး ပ၍ အခွ င့ ်ေပးေလ၏။

လပ်ေက း ပစြခင်းကိ
၄ ထိ မိ မ
့ ှ ထွ က်၍

ေလမသင့်ေသာေ ကာင့်၊ ကပ က န်းေြမာက်ဘက်နားသိ ့ေ ှ ာက်သွားသြဖင့် ကိ လိကိြပည်၊ ၅
ပဖလိ ြပည် ှ င့် စပ်ေသာပင်လယ်ကိကး၍၊ လကိ ြပည်၊ မရ မိ သ
့ ိ ့ ေရာက် က၏။ ၆ ထိ မိ ့၌
ဣတလိ ြပည်သိ့ ကးေသာ အာေလဇ ိ သေဘာကိ တပ်မးသည်ေတွ ့၍၊ ထိ သေဘာထဲ သိ့
ငါတိ ့ကိ သွ င်းထားေလ၏။ ၇ ေ ှ းေ ှ းသာသွ ား၍ ေန့ရက်ကာလ ကာေသာအခါ၊ ပင်ပန်းစွ ာ
ကိ းစား၍ ကနိဒ် မိ ့ ှ င့်တည့်တည့်ေရာက် ပီ းမှ၊ ေလမသင့်ေသာေ ကာင့် ကေရေတက န်း
အေ ှ ဘက်
့
၊ သာလမန် မိ ့ အနားသိ ့ ပင်ပန်းစွ ာ ေ ှ ာက် သွ ား၍၊ ၈ လာသဲ မိ ့ ှ င့်အနီး၊
ကာလလိ မင်းအမည် ှ ိ ေသာ အရပ်သိ့ ေရာက် က၏။

၉ ကာလ ကာသည် ှ ိ ေသာ်၊

ကီ းစွ ာေသာဥပသ်ေန့လွန်၍ ပင်လယ်မကးသင့်ေသာလဥတအချိန်ြဖစ်သည် ကိ ေပါလသည်
ေထာက်၍၊ ၁၀ အချင်းလတိ ့၊ ယခမှာပင်လယ်ကးလ င် သေဘာ ှ င့်ကန်များတိ ့သည်
ဆံ း ံ းသည်သာမက၊ ငါတိ ့ အသက် ပျက်စီးရာေသာ ေဘးအ ရာယ်ေရာက်မည်ကိ
ငါထင်ြမင်သည်ဟ သတိ ေပး၏။

၁၁ သိ ့ေသာ်လည်း၊ တပ်မးသည်ေပါလစကားကိ

နားမေထာင်ဘဲ၊ တက်မကိ င်စကား ှ င့်သေဘာသ ကီ း စကားကိ နားေထာင်၏။ ၁၂ ထိ မိ ဆ
့ ိ ပ်၌
ေဆာင်းကာလပတ်လံ း မေနသင့် ေသာေ ကာင့် တဖန်လတ်ြပန်၍ ဖိ နိတ် မိ ဆ
့ ိ ပ်သိ့မှီ ိင် လ င်၊
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ထိ ဆိပ်၌ ေဆာင်းကာလကိ လွ န်ေစေသာ်သာ၍ ေကာင်းမည်ဟ လအများတိ ့သည် ဆိ က၏။
ဖိ နိတ် ဆိ ပ်ကားကေရေတက န်း၌ ှ ိ ၏။ အေနာက်ေြမာက်သိ့ ၎င်း၊ အေနာက်ေတာင်သိ့၎င်း
မျက် ှ ာ ပ၏။

၁၃ ေထာင်ေလသည်ြဖည်း ှ င်းစွ ာလာေသာအခါ၊ ယခမှီ ိင်သည်ဟ

စိ တ်ထင် ှ င့်လင့်၍၊ ကေရေတ

က န်းနားသိ ့ ေ ှ ာက်သွား က၏။ ၁၄ ကာလမ ကာမြမင့်မှီ

ဥ ကလဒန် အမည် ှ ိ ေသာ ေလြပင်း မန်တိင်းသည်သေဘာကိ တိ က်၍၊

၁၅

တဟန်တည်းေဆာင်သွားသြဖင့်၊ သေဘားသည် ထိ ေလကိ မခံ ိင်ေသာေ ကာင့်၊ ငါတိ ့သည်
အားေလျာ့၍ ေလတိ က်ရာသိ ့ ပါလွ င့ ် က၏။

၁၆ ကေလာဒက န်းနားမှာ ေြပးစဥ်တွင်၊

သမန်ကိ မပျက်ေစြခင်းငှ ါ ပင်ပန်းစွ ာ ကိ းစား၍၊
သေဘာကိ ခိင်ခ့ံ ေစြခင်းငှ ါ
စိ းရိ မ်ေသာေ ကာင့်

၁၇ သေဘာေပ သိ ့ တင် ပီ းလ င်၊

ကိ း ှ င့်ပတ်စည်း က၏။ ေသာင်ေပ မှာ တင်မည်ကိလည်း

ွက်ကိသိမ်းသြဖင့်

ေလတိ က်ရာသိ ့ပါလွ င့ ် က၏။

၁၈

လိ င်းထအား ကီ းေသာေ ကာင့် အလွ န်တန်လပ်၍၊ နက်ြဖန်ေန့၌ ဝန်ကိထတ်ပစ် က၏။ ၁၉
သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ သေဘာတန်ဆာများကိ ကိ ယ်လက် ှ င့်ကိ ယ်ယ၍ ပစ်လိက် က၏။
၂၀

ေန၊

လ၊

ကယ်နကတ်တိ့ကိ

တာ ှ ည်စွာ

မြမင်ရ၍

မိ ဃ်းသက်မန်တိင်း

အား ကီ းေသးသြဖင့်၊ ကယ်တင် ြခင်းသိ ့ ေရာက်မည်ဟ ေြမာ်စရာ အခွ င့ ်အလ င်းမ ှ ိ ။ ၂၁
အစာကိ မစားဘဲ ကာြမင့်စွ ာ ေန က ပီ းမှ၊ ေပါလသည် ထိ သတိ ့၏ အလယ်၌ထ၍၊
အချင်းလတိ ့၊

ငါစကားကိ

ဤပျက်စီးဆံ း ံ းြခင်း ှ င့်
ှ ိ ကေလာ့။

နားေထာင်၍

ကင်းလွ တ်ရ က၏။

အေ ကာင်းမကား၊

ကေရေတက န်းမှ

မလင့်ဘဲ ေနလ င်

ယခတွ င်

စိ တ်သက်သာြခင်း

၂၂

သေဘာဆံ းြခင်းမှတပါးသင်တိ့တွင်

အဘယ်သမ

အသက်မဆံ းရ၊ ၂၃ အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊ ငါ့ကိပိင်ေတာ် မ၍၊ ငါကိ းကွ ယ်ေသာ
ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင် တမန်သည် ယေန့ညဥ့်တွ င် ငါ့အနားမှာ ေပ လာလျက်၊ ၂၄
ေပါလ၊ သင်သည် မစိ းရိ မ် ှ င့်။ ကဲ သာဘရင် ေ ှ သိ
့ ့ ေရာက်ရမည်။ သင် ှ င့်အတ
ပင်လယ်ကးေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ ဘရားသခင်သည် သင့်အားေပးေတာ် မ ပီ ဟ
ဆိ ၏။

၂၅

ထိ ေ ကာင့်အချင်းလတိ ့

သက်ေသြခင်း

ှိ က

ေလာ့။

ငါ့အား

မိ န့်ေတာ်မသည်အတိ င်းြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ ငါသည်ဘရားသခင်ကိ အမှီ ပ၍ ယံ ြခင်း ှ ိ ၏။ ၂၆
သိ ့ေသာ်လည်းတစံ တခေသာက န်းေပ မှာ သေဘာတင်၍ ပျက်ရမည်ဟေပါလဆိ ၏။ ၂၇
တဆယ်ေလးရက်ေြမာက်ေသာေန့ ညဥ့်ေရာက် ေသာအခါ၊ ငါတိ ့သည် အာ ဒိ ပင်လယ်တွင်
အရပ် ေလးမျက် ှ ာသိ ့ လးလာသွ ား ကစဥ်၊ သန်းေခါင်အချိန်၌ တစံ တခေသာ ကမ်းအနီးသိ ့
ေရာက်လသည်ဟ သေဘာ သားတိ ့သည် ထင်မှတ်သြဖင့်၊

၂၈ ေရကိ စမ်းလ င်

အလံ ှ စ်ဆယ် ှ ိ သည်ကိ ေတွ ့ က၏။ ထိ မှစိ းစည်းလွ န်ြပန်လ င်၊ တဖန်ေရကိ စမ်း၍

တမန်ေတာ်ဝတု

1832

တဆယ်ငါးလံ ှ ိ သည်ကိ ေတွ ့ က၏။ ၂၉ ေကျာက်ကိ တိ က်မိမည်စိးရိ မ်ေသာေ ကာင့်
သေဘာပဲ့ မှ ေကျာက်ဆးေလးလက်ကိ ချ၍မိ ဃ်းလင်းပါ ေစဟ ဆေတာင်း က၏။ ၃၀
သေဘာသားတိ ့သည် သေဘာကိ စွ န့်သွားမည် ဟ အ ကံ ှ ိ သည် ှ င့်သေဘာဦ းသိ ့သွား၍
ေကျာက်ဆး ချဟန် ပလျက် သမန်ကိေလ ာ့စဥ်တွင်၊

၃၁ ေပါလက၊ ဤသတိ ့သည်

သေဘာေပ ၌ မေနလ င် သင်တိ့သည် ချမ်းသာမရ ိင် ကဟ တပ်မးမှ စ၍ စစ်သရဲ တိ့အား
ဆိ ၏။ ၃၂ ထိ အခါ စစ်သရဲ တိ့သည် သမန် ကိ းကိ ခတ်ြဖတ် ၍ ချလိ က် က၏။ ၃၃
မိ ဃ်းလင်းလေသာအခါ အစာကိ စားေစြခင်းငှ ါ ေပါလသည် လအေပါင်းတိ ့ကိတိက်တွန်းလျက်၊
သင်တိ့ သည် တဆယ်ေလးရက်ပတ်လံ း ေြမာ်လင့်၍ ယေန့ တိ င်ေအာင်အစာမစားဘဲ
ငတ်မွတ်လျက်ေန က၏။

၃၄

ထိ ေ ကာင့်အစာစား ကေလာ့။

စားလ င်ချမ်းသာ

ရြခင်းအေ ကာင်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၃၅ သင်တိ့ဆံြခည်တပင်မ မပျက်စီးရဟဆိ ပီ းလ င်၊
ေပါလသည် မန့်ကိယ၍ ထိ သများေ ှ ့၌ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ပီ း မှ
မန့်ကိဖဲ့၍ စားေလ၏။ ၃၆ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်လည်း စိ တ်သက်သာ ြခင်း ှ ိ ၍ အစာကိ
စား က၏။

၃၇ ထိ သေဘာ၌ပါေသာ

သများတိ ့သည် အေရ

အတွ က်အားြဖင့်

ှ စ်ရာခနစ်ကျိပ်ေြခာက်ေယာက် ှ ိ သတည်း။ ၃၈ ဝစွ ာစား ပီ းမှ ဆန်စပါးကိ ပင်လယ်ထဲသိ့
ပစ်ချ၍ သေဘာကိ ေပါ့ေစ က၏။ ၃၉ မိ ဃ်းလင်းေသာအခါ ထိ အရပ်ကိ မသိ ေသာ် လည်း၊
ေထာင်ေကွ ့တခ၌သေဘာဆိ ပ် ှ ိ သည်ကိ ြမင်ေသာေ ကာင့်၊ သေဘာကိ အထဲ သိ့ သွ င်း ိင်လ င်
သွ င်းမည်ဟ အ ကံ ှ ိ က၏။ ၄၀ ေကျာက်ဆးတိ ့ကိ လတ်၍ ပင်လယ်ထဲသိ့ ချလိ က် ပီ းမှ
တက်မတိ ့ကိ ဆိ င်းေသာ ကိ းများကိ ြဖည်၍၊

ွက်ကိေလ၌ြဖန့်ဖွင့ ်လျက် ကမ်းနားသိ ့

တိ က်သွား က၏။ ၄၁ ေရဆိ င်ရာသိ ့ေရာက်လ င်၊ သေဘာကိ ေသာင်ေပ မှာ တင်ေစ၍
ဦ းမလပ်ဘဲေနသြဖင့်

ပဲ့ ကိ လိ င်းတံ ပိ း

ိ က်ေသာေ ကာင့်

ကျိုး၏။

၄၂ ထိ အခါ

အကျဥ်းခံ ေသာသတိ ့သည် ကန်းသိ ့ ကး၍ ေြပးမည်ကိ စိ းရိ မ်ေသာေ ကာင့် စစ်သရဲ တိ့သည်
သတ်မည်ဟအ ကံ ှ ိ က၏။ ၄၃ တပ်မးသည်ေပါလကိ ချမ်းသာေစြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ သြဖင့်၊
စစ်သရဲ တိ့၏အ ကံ ကိ ြမစ်တား၍၊ ကး ိင်ေသာ သတိ ့သည် အရင်ဆင်း၍ ကန်းသိ ့
သွ ားေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ၄၄ ကင်းေသာသတိ ့သည် ပျဥ်ြပားမှစ၍ သေဘာ တန်ဆာများကိ
စီ းေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ စီ ရင်ေလ၏။ ထိ သိ့ လအေပါင်းတိ ့သည် ေဘး ှ င့်လွ တ်၍ ကန်းေပ သိ ့
ေရာက် က၏။

၂၈ ကန်းေပ သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိက န်းကား ေမလိေတက န်းြဖစ်သည်ကိ သိ က၏။
၂ မိ ဃ်း ွာ၍ ချမ်းေသာေ ကာင့်လ ိ င်းတိ ့သည် မီ းေမွ း ပီ းလ င်၊ ငါတိ ့အေပါင်းကိ လက်ခံ၍

အထးသြဖင့် ေကျးဇး ပ က၏။ ၃ ေပါလသည် ထင်းကိ စသိ မ်း၍ မီ းေပ မှာ ထည့်စဥ်တွင်၊
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ေ မဆိ းသည်မီးေငွ ့ထဲ ကထွ က်၍

ေပါလ၏

လက်ကိ

တွ ယ်လျက်ေန၏။

၄

ထိ လ ိ င်းတိ ့သည်ြမင်လ င်၊ ဤလကား၊ လ အသက်ကိ သတ်ေသာသ အမှန်ြဖစ်၏။
ပင်လယ်ေဘးမှ လွ တ်ေသာ်လည်း၊ အသက် ှ င်ေစြခင်းငှ ါ တရားသည် အခွ င့ ်မေပးဟ
အချင်းချင်းဆိ က၏။ ၅ ေပါလသည်ေ မကိ မီ းထဲ သိ့ခါချ၍ အဘယ် ေဘးမ မသင့်။ ၆
သသည်တကိ ယ်လံ းေရာင်မည်၊ တခဏြခင်း တွ င်လဲ၍ေသမည်ဟ ထိ သတိ ့သည် ကာြမင့်စွ ာ
ငံ့ လင့် ေသာ်လည်း၊ သ၌မေကာင်းေသာ အြပစ်တစံ တခကိ မ မြမင်လ င် သေဘာေြပာင်းလဲ ၍
ဤသကားနတ် ဘရား ြဖစ်သည်ဟ ဆိ က၏။ ၇ ထိ အရပ် ှ င့်မနီးမေဝးပဗလိ အမည် ှ ိ ေသာ
က န်းသ ကီ း၏ ေနရာ ှ ိ ၏။ ထိ သ ကီ းသည် ငါတိ ့ကိလက်ခံ ၍၊ သံ းရက်ပတ်လံ း ေကာင်းမွ န်စွာ
လပ်ေက း ပစေလ၏။
တံ းလံ းေနသည်ကိ
အနာကိ

၈ ပဗလိ မင်း၏အဘသည်ဖျားနာ ှ င့် ဝမ်းကျေသွ းသွ န်နာစွဲ ၍၊

ေပါလဝင်၍

ငိ မ်းေစ၏။

ဆေတာင်း

ပီ းမှ၊

၉ ဤသိ ့ ပေသာေ ကာင့်၊

သ့အေပ ၌

လက်တင်၍

ထိ က န်း၌ အနာေရာဂါစွဲ ေသာ

အြခားသ ှ ိ သမ တိ ့သည် လာ၍ ချမ်းသာြခင်းကိ ရ က၏။ ၁၀ ထိ သတိ ့သည် များစွ ာေသာ
လက်ေဆာင်တိ့ကိ ေပး၍ ၊ ငါတိ ့သည် လင့်ြပန်ေသာအခါ၊ ရိ ကာများကိ လည်း
သေဘာေပ သိ ့ တင် က၏။ ၁၁ သံ းလလွ န်လ င်၊ နတ်သားအြမာတိ ့၏

ပ်တ ပါေသာ

ထိ က န်း၌ ေဆာင်းကာလပတ်လံ းေနခဲ့ ဘးေသာ အာေလဇ ိသေဘာကိ ငါတိ ့သည်
စီ းြပန်၍၊

၁၂ သရကတ် မိ သ
့ ိ ့ဆိက်လ င် သံ းရက်ေန က၏။

၁၃ ထိ မိ မ
့ ှ လင့်ြပန်၍

ဝိ က်သွားသြဖင့်၊ ေရဂျုန် မိ ့ သိ ့ေရာက်၍ တရက်ေန ပီ းမှ ေတာင်ေလလာေသာ ေ ကာင့်၊
ှ စ်ရက်တွင်ေပါတေယာလိ မိ သ
့ ိ ့ေရာက် က၏။ ၁၄ ထိ မိ ့၌ ညီ အစ်ကိအချို ့တိ့ကိေတွ ့၍
ခနစ်ရက်

ေန ကပါဟ

ခရီ းသွ ား က၏။
ကားသိ လ င်၊

သတိ ့သည်ေတာင်းပန်သည်
၁၅

အတိ င်းေန ပီ းမှ၊

ေရာမ မိ သ
့ ားညီ အစ်ကိတိ့သည်

ခရီ းဦ း ကိ ပအံ့ ေသာငှ ါ

အချို ့တိ့

သည်

ေရာမ မိ သ
့ ိ့

ငါတိ ့လာေ ကာင်းကိ
အပိ ေဈးတိ င်ေအာင်၎င်း၊

အချို ့တိ့သည် သံ းစရပ်တိင်ေအာင်၎င်းလာ က၏။ ေပါလသည် ထိ သတိ ့ကိ ြမင်လ င်၊
ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ
၁၆

ချီးမွ မ်း၍

ေရာမ မိ သ
့ ိ ့ေရာက် ကေသာအခါ

စိ တ်သက်သာြခင်းသိ ့
တပ်မးသည်

ေရာက်ေလ၏။

အကျဥ်းခံ ေသာသတိ ့ကိ

ကိ ယ်ရံေတာ်မး၌ အပ်ေလေသာ်၊ ေပါလသည်မိမိကိ ေစာင့်ေသာစစ်သရဲ တေယာက် ှ င့်
အတမိ မိအလိ အေလျာက်ေနရေသာ အခွ င့ ်ကိ ရ၏။ ၁၇ သံ းရက်လွန်ေသာအခါ၊ ေပါလသည်
ယဒလ အ ကီ းအကဲ တိ့ကိ ေခ ၍စေဝးေစ ပီ းလ င်၊ ညီ အစ်ကိတိ့၊ အက ်ပ်သည်ယဒလမျိုးကိ
မြပစ်မှား၊
ေယ

မိ စဥ်ဘဆက်

ှ လင် မိ သ
့ ားတိ ့သည်

တမန်ေတာ်ဝတု

ကျင့်ေသာထံ းတမ်းကိ
အက ်ပ်ကိ

မပယ်ေသာသြဖစ်လျက်ပင်၊

အကျဥ်းထား၍

ေရာမလတိ ့

လက်သိ့

1834

အပ်လိက် က၏။

၁၈ ေရာမလတိ ့သည် အက ်ပ်ကိစစ်ေ ကာ ပီ းမှ၊ ေသထိ က်ေသာ

အြပစ်တစံ တခကိ မ မေတွ ့သြဖင့် လတ်ြခင်းငှ ါအလိ ှ ိ က၏။ ၁၉ ထိ အလိ ကိယဒလတိ ့သည်
ဆီ းတားေသာအခါ၊ ကဲ သာဘရင်၏ အယေတာ်ခံပါမည်ဟအက ်ပ် ဆိ ရ၏။ ထိ သိ့ဆိေသာ်
အမျိုးသားချင်းတိ ့ကိ အြပစ်တင်စရာ တစံ တခ ှ ိ ေသာေ ကာင့်ဆိ သည်မဟတ်။ ထိ ေ ကာင့်
သင်တိ့ကိြမင်၍ တ်ဆက်ြခင်းငှ ါ အက ်ပ်ေခ ပါ ပီ ။ ၂၀ ဣသေရလအမျိုး၏ေြမာက်လင့်ရာ
အတွ က်ေ ကာင့်၊
ေြပာဆိ လ င်၊

အက ်ပ်သည်
၂၁

ဤသံ ကိ း ှ င့်ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ

ထိ သတိ ့က၊

သင်၏အေ ကာင်းကိ

ခံ ရပါ၏ဟ

ကားလိ က်ေသာစာကိ

ယဒြပည်မှအက ်ပ်တိ့မရ က။ ထိ ြပည်မှ လာေသာ ညီ အစ်ကိတိ့တွင် အဘယ်သမ သင်၌
အြပစ် ှ ိ ေ ကာင်းကိ မ ကားမေြပာပါ။ ၂၂ သိ ့ေသာ်လည်း ဤဘာသာသည် အရပ်ရပ်တိ့၌
ကဲ့ ရဲ ့အြပစ်တင်ြခင်းကိ ခံ ရေသာ ဘာသာြဖစ်သည်ကိ အက ်ပ်တိ့သိ ကသည်ြဖစ်၍
သင်၏အယဝါဒကိ သင်သည် ကိ ယ်တိင်ေတာ်ြပေသာစကားကိ အက ်ပ် တိ ့သည်
နားေထာင်သင့်သည်ထင်ပါ၏ဟ ဆိ ကလ င်၊ ၂၃ ေန့ရက်ကိချိန်းချက်၍ လများတိ ့သည်ေပါလ
တည်းခိ ရာ အရပ်သိ့ လာ ကသည် ှ ိ ေသာ်၊ ေပါလသည် ဘရားသခင်၏
အေ ကာင်းကိ သက်ေသခံ
ယံ ကည်ေစြခင်းငှ ါ၊

သြဖင့်၎င်း၊

ထိ သတိ ့သည်

ေမာေ ှ ၏ပညတိ ကျမ်း ှ င့်

ိင်ငံေတာ်

ေယ ၏အေ ကာင်းများကိ

အနာဂတိ

ကျမ်းတိ ့ကိ

အမှီ ပ၍

ြဖားေယာင်းေသွ းေဆာင် သြဖင့်၎င်း၊ နံ နက်အချိန်မှစ၍ ညအချိန်တိင်ေအာင်ထတ်ေသာ်
ေဟာေြပာေလ၏။

၂၄ အချို ့တိ့သည် ေပါလ၏စကားကိ ယံ က၏။ အချို ့တိ့သည်

မယံ ဘဲ ေန က၏။ ၂၅ ထိ သိ့အချင်းချင်းသေဘာကွဲ ြပား၍ သွ ား က၏။ သွ ား ကစဥ်တွင်
ေပါလသည် စကားတခွ န်းကိ ေြပာလိ က် သည်မှာ၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်
ပေရာဖက်

ေဟ ှ ာယအားြဖင့်

မိ န့်ေတာ်မချက်ဟမကား၊

၂၆

သင်တိ့သည်

ကားလျက်ပင်အနက်ကိ နား မလည်ဘဲ ကား ကလိ မ့ ်မည်။ ြမင်လျက်ပင် အာ ံ မ ပဘဲ
ြမင် ကလိ မ့ ် မည်ဟ ထိ လမျိုး ှ ိ ရာသိ ့ သွ ား၍ေြပာေလာ့။

၂၇ အေ ကာင်းမကား၊

သတိ ့မျက်စိမြမင်၊ နား မ ကား၊ စိ တ် ှ လံ းမသိ ၊ အကျင့်မေြပာင်းလဲ သတိ ့အနာ ေရာဂါကိ
ငါမ ငိ မ်းေစရသည်တိင်ေအာင် သတိ ့၏ စိ တ် ှ လံ းသည် မိ က်လျက်၊ နားသည်ထိင်းလျက်၊
ကိ ယ်မျက်စိကိပိတ်လျက်

ှ ိ က၏ဟငါတိ ့ဘိးေဘးများအား

ေလျာက်ပတ်စွာ

မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိ ေ ကာင့် ဘရားသခင်၏ ကယ်တင်ေတာ်မ ြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ
တပါးအမျိုးသားတိ ့အား ေပးလိ က် သည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့သည်နားေထာင်မည်အရာကိ
သင်တိ့

သိ မှတ် ကေလာ့ဟ၊

၂၉

ေပါလေြပာဆိ ပီ းမှ၊

အချင်းချင်းများစွ ာေသာ ေဆွ းေ ွး ှ ီးေ ှ ာြခင်း ှ ိ က၏။

တမန်ေတာ်ဝတု

ယဒလတိ ့သည်

သွ ား၍

၃၀ ထိ ေနာက်မှေပါလသည်

1835

ှ စ် ှ စ်ပတ်လံ း
တိ ့ကိ

မိ မိငှါးေသာ

ဧည့်ခံ ၍၊

၃၁

အိ မ်၌ေနသြဖင့်၊

မိ မိထံသိ ့လာေသာ

အဘယ်သမ မြမစ်တားဘဲ ၊

အေ ကာင်းကိ အတည့်အလင်းေဟာေြပာ၍၊

ဘရားသခင်၏

သခင်ေယ ခရစ်၏

သအေပါင်း
ိင်ငံေတာ်

အေ ကာင်းများကိ

သွ န်သင်ြပသလျက်ေန၏။

တမန်ေတာ်ဝတု

1836

ေရာမ

၁ လဇာတိအားြဖင်း ဒါဝိဒ်အမျိုးြဖစ်ေတာ်မ ထေသာ၊
သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်အားြဖင့်
ထင် ှ ားြဖစ်ေတာ်မေသာ

၊

၄

၂ ေသြခင်းမှထေြမာက်ေတာ်မ၍၊ ၃

တန်ခိး ှ င့်တကွ

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်တည်း

ဘရားသခင်၏သားေတာ်
ဟေသာ

မိ မိသားေတာ်ကိ

အေ ကာင်း ပ၍ ဘရားသခင် သည် ေ ှ းကမိ မိပေရာဖက်များအားြဖင့်၊ သန့် ှ င်းေသာ
ကျမ်းစာ၌ ဂတိ ထားေတာ်မေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေစြခင်းငှ ါ၊ ေ ွးချယ်ခွဲထား၍
တမန်ေတာ်အရာ၌

ခန့်ထားေသာ

ဘရားသခင်ချစ်ေတာ်မ၍၊

၆

ေယ ခရစ်၏

က န်ငါေပါလသည်၊

သန့် ှ င်းသအရာ၌

ခန့်ထားေသာ

၅

ေရာမ

မိ သ
့ မိ သ
့ ားအေပါင်းတိ ့ကိ ကားလိ က်ပါ၏။ ၇ သခင်ေယ ခရစ် ှ င့်ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ
ဘရားသခင့် အထံ ေတာ်ကေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိ မ်သက် ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိ ပါေစေသာ။
သခင်ေယ ခရစ်၏

နာမေတာ်ကိ

အမှီ ပ၍

လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည်

ယံ ကည်

နားေထာင်ေစြခင်းငှ ါ။ ထိ သခင်ထံ၌ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် တမန်ေတာ်အရာကိ ငါတိ ့သည်
ခံ ရ က ပီ ။ ထိ သခင်ေခ
အဝင်ြဖစ် က၏။

ထားေတာ် မေသာသင်တိ့သည်လည်း ထိ လမျိုးတိ ့၌ အပါ

၈ သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းအရာသည် ေြမတြပင်လံ း၌ အ ှ ံ ့အြပား

ေကျာ်ေစာသည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့ အေ ကာင်းေ ကာင့် ေယ ခရစ်အားြဖင့်၊ ငါ၏ဘရား
သခင်ေကျးဇးေတာ်ကိ ေ ှ းဦ းစွ ာ ငါချီးမွ မ်း၏။ ၉ ငါသည်သင်တိ့ကိ မြခားမလပ်ေအာက်ေမ့၍
အစဥ်မြပတ်ဆေတာင်းပဌနာ ပသည်ဟ သားေတာ်၏ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာလျက်၊
အမေတာ်ကိ စိ တ် ဝိ ညာဥ် ှ င့်တကွ ငါေဆာင် ွက်၍ ငါကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရားသခင်သည်
ငါ၏အသက်ေသခံ ြဖစ်ေတာ်မ၏။
အဆင်သင့်၍၊

သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့

၁၀ မ ကာမြမင့်မှီဘရားသခင်အလိ ေတာ်အားြဖင့်

ငါလာရေသာ

အခွ င့ ်

တစံ တခ ှ ိ ပါမည်အေ ကာင်း

ဆေတာင်းပဌာန ပ၏။ ၁၁ သင်တိ့သည် မဲ ြမံ ခိ င်ခ့ံ မည့်အေ ကာင်း၊ ငါသည် သင်တိ့၌
ဝိ ညာဥ်ဆေကျးဇးတစံ တခကိ
၁၂

ထိ သိ့ဆိေသာ်၊

အပ်ေပးြခင်းငှ ါ၊

ငါ ှ င့်သင်တိ့သည်

အားရသက်သာြခင်းသိ ့ ေရာက် က

သင်တိ့ကိအလွ န်ေတွ ့ြမင်ချင်ပါ၏။

ယံ ကည်ေသာ

အားြဖင့်

အချင်းချင်း

မည်အေ ကာင်းကိ ဆိ လိသတည်း။ ၁၃ ညီ အစ်ကိတိ့၊

ငါသည်အြခားေသာ တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင် အကျိုးကိ ရသကဲ့ သိ ့ သင်တိ့တွင်လည်း
အကျိုးတစံ တခကိ ရြခင်းငှ ါ၊ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့သွားမည်ဟ အဖန်ဖန်အ ကံ ှ ိ ေ ကာင်းကိ
သင်တိ့မသိ ဘဲေနေစြခင်းငှ ါ ငါအလိ မ ှ ိ ၊ ထိ သိ့အ ကံ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ယခတိ င်ေအာင်
ြမစ်တားေသာ အေ ကာင်း ှ ိ ၏။ ၁၄ ေဟလသလြဖစ်ေစ၊ လ ိ င်းြဖစ်ေစ၊ ပညာ ှ ိ ြဖစ်ေစ၊
ပညာမဲ့ ြဖစ်ေစ၊ လအမျိုးမျိုးတိ ့၏ေ ကးသည် ငါ၌တင်လျက် ှ ိ ၏။

ေရာမ

၁၅ သိ ့ြဖစ်လ င်၊

1837

ငါတတ် ိင်သမ အတိ င်း ေရာမ မိ သ
့ ားြဖစ်ေသာ သင်တိ့အား ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာြခင်းငှ ါ
ေစတနာစိ တ် ှ ိ ၏။ ၁၆ ငါသည်ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံ ေဂလိ တရားေ ကာင့်၊ ှ က်ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ ။
အေ ကာင်းမကား၊

ထိ တရားသည်

ေ ှ ့ဦးစွ ာ၌

ယဒလ၊

ေနာက်၌

ေဟလသလ၊

ယံ ကည်သမ ေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ ကယ်တင် ေစေသာ ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ်ြဖစ်၏။
၁၇ အဘယ်သိ့ြဖစ်သနည်းဟမကား၊ ေြဖာင့်မတ် ေသာသသည် ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

အသက် ှ င်လိမ့ ်မည်

ဟ

တည်ေသာဘရားသခင်၏
ဧဝံ ေဂလိ တရားအားြဖင့်

ကျမ်းစာလာသည် ှ င့်အညီ ၊

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားသည်၊
ထင် ှ ားလျက် ှ ိ ၏။

၁၈

ယံ ကည်ြခင်း၌

ယံ ကည်ြခင်းအဘိ ့အလိ ငှါ
သမာတရားကိ အဓမြဖင့်

ဆီ းတား ှ ိပ်စက်ေသာ သတိ ့ ပတတ်ေသာ ဘရားမဲ့ ေနြခင်းအမ၊ တရားကိ လွ န်ကျူးြခင်း
အမအမျိုးမျိုးတိ ့

တဘက်၌ဘရားသခင်၏

ထင် ှ ားလျက် ှ ိ ၏။

အမျက်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်မှ

၁၉ အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊ သိ အပ်ေသာ ဘရားသခင်၏

အေ ကာင်းအရာတိ ့သည် သတိ ့တွင် ထင် ှ ားလျက် ှ ိ ၏။ ဘရားသခင်သည် သတိ ့အား
ြပေတာ်မ ပီ ။

၂၀ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ အရာများကိ

ေထာက် သြဖင့်၊ ထာဝရတန်ခိးေတာ် ှ င့် ထာဝရအြဖစ်ေတာ်တည်းဟေသာ မျက်ြမင်မရေသာ
ဘရားသခင်၏ အရာတိ ့သည် ကမာတည် သည်ကာလမှ စ၍ ထင် ှ ားလျက် ှ ိ က၏။
ထိ ေ ကာင့်သတိ ့သည် ကိ ယ်အြပစ်ကိ မဖံ း ိင်ရာ။ (aïdios g126) ၂၁ အေ ကာင်းမကား၊
ထိ သတိ ့သည်
အတိ င်း

ဘရားသခင်ကိ

သိ လျက်ပင်၊

မချီးမွ မ်းေကျးဇးေတာ်ကိလည်း

ဘရားသခင်ကိချီးမွ မ်းသင့်သည်

မသိ မမှတ်၊

အချည်း ှ ီး

ေတွ းဆြခင်း၊

သတိ မ ှ ိ ေသာစိ တ် ှ လံ းကိ မိ က်မဲြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။ ၂၂ ပညာ ှ ိ ေယာင်ေဆာင်လျက် ှ င့်
လမိ က်အရာ၌ တည် ကသည် ြဖစ်၍၊ ၂၃ မေဖါက်ြပန်မပျက်စီး ိင်ေသာ ဘရားသခင်၏
ဂဏ်ေတာ်ကိပယ်လျက်၊ ေဖါက်ြပန်ပျက်စီးတတ်ေသာ လ၏ ပ်တ၊ သားငှ က်အစ ှ ိ ေသာ
တွ ားတတ်ေသာ တိ ရ စာန်၏ ပ်တကိ ဘရားသခင်အရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။

၂၄

ထိ ေ ကာင့်သတိ ့သည် မိ မိတိ့ကိယ်ကာယ၏ အသေရကိ အချင်းချင်း တ်ချမည်အေ ကာင်း၊
ဘရား

သခင်သည်

သတိ ့ကိသတိ ့၏

ကိ ေလသာစိ တ်ညစ်

းြခင်း

လက်သိ့

အပ်လိက်ေတာ်မ၏။ ၂၅ သတိ ့သည် မှန်ေသာဘရားသခင့်အရာ၌ အမှားကိ ထားလျက်၊
ဖန်ဆင်းတတ်ေသာ သခင်ကိပယ်၍ ဖန်ဆင်းအပ်ေသာအရာကိ ဝတ် ပကိ းကွ ယ်ေသာသ
ြဖစ် က၏။ ထိ သခင်သည် ထာဝရမဂလာ
ထိ သိ့ ပ ကေသာေ ကာင့်

ှ ိ ေတာ်မ၏။ အာမင်။ (aiōn g165)

ဘရားသခင်သည်

သတိ ့ကိ

၂၆

ှ က်ေ ကာက်ဘွယ်ေသာ

ကိ ေလသာလက်သိ့ အပ်လိက်ေတာ်မ၏။ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ မိ န်းမတိ ့သည်

ေရာမ

1838

ပကတိ ထံ းစံ ကိ စွန့်၍၊ ပကတိ ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက် ထံ းစံ ကိ လိ က် က၏။ ၂၇ ထိ အတ၊
ေယာက်ျားတိ ့သည်လည်း မိ န်းမ ှ င့် ဆက်ဆံြခင်း ပကတိ ထံ းစံ ကိ စွန့်၍ အချင်းချင်းကိ ေလ
သာစိ တ်ပေလာင်သြဖင့်၊ ှ က်ေ ကာက်ဘွယ်ေသာအမကိ ေယာက်ျားချင်း ပလျက်၊ မိ မိတိ့
မှားယွ င်းြခင်း ှ င့် အေလျာက် မိ မိတိ့အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံ ရ က၏။

၂၈ ထိ သတိ ့သည်

ဘရားသခင်ကိ မသိ မမှတ်လိသည်ြဖစ်၍၊ မေလျာက်ပတ်ေသာ အမကိ ပေစမည် အေ ကာင်း၊
ဘရားသခင်သည် သတိ ့ကိ ေမာဟလက်သိ့ အပ်လိက်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊

၂၉

သတိ ့သည်အလံ းစံ ေသာ အဓမကျင့်ြခင်း၊ မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပြခင်း၊ ဆိ းညစ်ြခင်း၊
ေလာဘ လွ န်ကျူးြခင်း၊ မနာလိ ြခင်း၊ ြငူစြခင်း၊ လအသက်ကိ သတ်ြခင်း၊ ရန်ေတွ ့ြခင်း၊
လှ ည့်ြဖားြခင်း၊ သတပါးကိ ြမင်ပျင်းြခင်းတိ ့ ှ င့်ြပည့်စံ ေသာသ၊ ေချာစားေသာသ၊

၃၀

ဆဲ ေရးေသာသ၊ ဘရားသခင်ကိမန်းေသာသ၊ ကမ်းတမ်းေသာသ၊ မာနေထာင်လားေသာသ၊
ဝါ ကား

ေသာသ၊

မတတ်ေကာင်းေသာ

အတတ်ကိစီရင်ေသာသ၊

မိ ဘစကားကိ

နားမေထာင်ေသာသ၊ သတိ မ ှ ိ ေသာသ၊ သစာပျက်ေသာသ၊ ၃၁ မိ ဘသားမယားစသည်တိ့ကိ
မချစ်ေသာသ၊ ရန် ငိ းထားေသာသ၊ သနားြခင်း က ဏာစိ တ်မ ှ ိ ေသာ သြဖစ် က၏။ ၃၂ ထိ သိ့
ကျင့်ေသာသတိ ့သည် ေသြပစ်ကိခံထိ က်သည်ဟ ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မေ ကာင်းကိ
ထိ သတိ ့ သည် သိ လျက်ပင် ကိ ယ်တိင်ကျင့်သည်သာမက၊ ထိ သိ့ ကျင့်ေသာသတိ ့၌
အားရဝမ်းေြမာက် က၏။

၂ သတပါးကိ

စစ်ေ ကာစီ ရင်တတ်ေသာသ၊ သင်သည်ကိယ်အြပစ်ကိ မဖံ း ိင်ရာ။

အေ ကာင်းမကား၊ သင်သည်စစ်ေ ကာစီ ရင်ေသာ အမကိ ပင် ကိ ယ်တိင် ပသည်ြဖစ်၍၊
သတပါးကိ စစ်ေ ကာစီ ရင်သည်တွင် ကိ ယ်အြပစ် ှ ိ ေ ကာင်းကိ စီ ရင်ဆံ းြဖတ်ရာေရာက်၏။
၂

ဘရားသခင်သည်

ထိ သိ့ ပေသာသတိ ့ကိ

စီ ရင်ေတာ်မြခင်း

အရာသည်

သမာတရား ှ င့် ညီ သည်ကိ ငါတိ ့သိ က၏။ ၃ ထိ သိ့ေသာအမကိ ကိယ်တိင် ပလျက်ပင်၊
သတပါး ပသည်ကိ စစ်ေ ကာစီ ရင်ေသာသ၊ သင်သည် ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မြခင်း ှ င့်
လွ တ်မည်ဟ ထင်မှတ် သေလာ။

၄ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်သည် သင့်ကိ

ေနာင်တလမ်းသိ ့ ေသွ းေဆာင်သည်ကိ မသိ မမှတ်ဘဲ၊ ကယ်ဝစွ ာ ေကျးဇး ပေတာ်မြခင်း၊
သည်းခံ ေတာ်မြခင်း၊ စိ တ် ှ ည်ေတာ်မြခင်းတိ ့ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပသေလာ။ ၅ ထိ သိ့ ပလ င်
စိ တ်ခိင်မာ၍

ေနာင်တမရသည် ှ င့်အညီ

ေဒါသေန့တည်းဟေသာ

ဘရားသခင်၏

တရားေတာ်ထင် ှ ားေသာေန့၌ ကိ ယ်ခံစရာဘိ ့ အမျက်ေဒါသကိ ဆည်းပးသေလာ။ ၆
ဘရားသခင်သည် လအသီ းသီ းတိ ့အား မိ မိတိ့ အကျင့် ှ င့် အေလျာက်အကျိုးအြပစ်ကိ
ဆပ်ေပးေတာ် မလတံ့ ၊ ၇ ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ အ မဲ ကျင့်၍၊ ဘန်း အသေရကိ ၎င်း၊

ေရာမ
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မေဖါက်ြပန်ေသာဇာတိ ကိ၎င်း၊ ှ ာေသာ သတိ ့အား ထာဝရအသက်ကိ ေပးေတာ်မလတံ့ ၊
(aiōnios g166) ၈ ြငင်းဆန်ေသာသေဘာ ှ ိ ၍၊ သမာတရားကိ နားမေထာင်ဘဲ မတရားသြဖင့်

ကျင့်ေသာသတိ ့ကိကား၊ ြပင်းစွ ာေသာ ေဒါသအမျက်ထွက်ေတာ်မလတံ့ ၊ ၉ ေ ှ းဦ းစွ ာ၌
ယဒလ၊
ကီ းစွ ာ

ေနာက်၌ေဟလသလ၊
ေသာ

ဆိ းညစ်ေသာအမကိ

ဆင်းရဲ ဒကေဝဒနာကိ

ေနာက်၌ေဟလသလ၊

ပေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည်

ခံ ရ ကလတံ့ ၊

ေကာင်းေသာ

၁၀

ေ ှ းဦ းစွ ာ၌ယဒလ၊

အကျင့်ကိ ကျင့်ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည်

ဘန်းအသေရချမ်းသာကိ ခံ စားရ ကလတံ့ ။ ၁၁ ဘရားသခင်သည် အဘယ်သ၏မျက် ှ ာကိ
မ မှတ်ေတာ်မမ။

၁၂

ပညတ်တရားကိ

မသိ ဘဲြပစ်မှားေသာ

သတိ ့သည်

ပညတ်တရားမဲ့ ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ပညတ်တရားကိ သိ လျက်ပင်ြပစ်မှားေသာ
သတိ ့သည် ပညတ်တရား၏စီ ရင်ြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
တရားနာေသာသသည်

ဘရားသခင်ေ ှ ့၌

၁၃ အေ ကာင်းမကား၊

ေြဖာင့်မတ်သည်မဟတ်။

တရားကိ

ကျင့်ေသာသသာလ င် ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၄ သာသနာပလတိ ့သည်
ပညတ်တရားေတာ်ကိ မသိ ဘဲ၊ ကိ ယ်အလိ အေလျာက်တရားေတာ်ကိ ကျင့်ေသာအခါ၊
သတိ ့သည် ပညတ်တရားေတာ်ကိ မသိ ဘဲ၊ ကိ ယ်ကျင့်တရားကိ အမှီ ပသြဖင့်၎င်း၊ ၁၅
ကိ ယ်ကိ ကိ ယ်သိေသာစိ တ် ှ လံ းသည် သက်ေသခံ သြဖင့်၎င်း၊ အချင်းချင်းေဆွ းေ ွးဆင်ြခင်၍
အြပစ်တင်လျက်၊

လတ်လျက်ေနသြဖင့်၎င်း၊

မိ မိတိ့စိတ် ှ လံ းထဲ ၌

မှတ်သားေသာ

တရား၏အကျိုးကိ ထင် ှ ားစွ ာ ြပ က၏။ ၁၆ ငါေဟာေြပာေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားအတိ င်း၊
ဘရားသခင်သည် ေယ ခရစ်အားြဖင့် လတိ ့၏ မထင် ှ ား ေသာ အမအရာတိ ့ကိ စစ်ေ ကာ
စီ ရင်ေတာ်မေသာေန့၌

ထိ သိ့စီရင်ေတာ်မလတံ့ ။

၁၇

သင်သည်

ယဒလဟ

သမတ်ြခင်းကိ ခံ ေသာသ၊ ပညတ်တရားေတာ်ကိ ကိ းစားေသာသ၊ ဘရားသခင်ကိ
အမှီ ပ၍ ဝါ ကားေသာသ၊

၁၈ အလိ ေတာ်ကိသိေသာသ၊

ပညတ်တရားေတာ်ကိ

ေလ့ကျက်သြဖင့် ြခားနားေသာအရာတိ ့ကိ ပိ င်းြခားထား တတ်ေသာသြဖစ်သည် ှ င့်၊ ၁၉
လကန်းတိ ့အား လမ်းြပေသာသ၊ ေမှာင်မိက်၌ ေနေသာသတိ ့ကိ လင်းေစေသာသ၊
၂၀

လမိ က်တိ့ကိ

ဆံ းမတတ်ေသာသ၊

သငယ်တိ့ကိ

နည်းေပးေသာသ၊

ပညတ်တရားေတာ်အားြဖင့် ပညာကိ ၎င်း၊ သမာတရားကိ ၎င်းရိ ပ်မိေသာသြဖစ်သည်ဟ၍၊
ကိ ယ်ကိထင်မှတ်တတ်သည်မှန်လ င်၊ ၂၁ သတပါးကိ ဆံ းမလျက်ပင်ကိယ်ကိ မဆံ းမသေလာ။
သ့ဥစာကိ မခိ း ှ င့်ဟတရားေဟာလျက်ပင် ကိ ယ်တိင်ခိးသေလာ။

၂၂ သ့မယားကိ

မြပစ်မှား ှ င့်ဟဆိ လျက်ပင် ကိ ယ်တိင်ြပစ်မှားသေလာ။ ပ်တကိ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာလျက် ပင်
ဗိ မာန်ေတာ်ကိ လယဖျက်ဆီးသေလာ။ ၂၃ ပညတ်တရားေတာ်ကိအမှီ ပ၍ ဝါ ကားလျက်ပင်
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ထိ တရားကိ လွ န်ကျူး၍ ဘရားသခင်၏ ဂဏ် အသေရေတာ်ကိ

တ်ချသေလာ။ ၂၄

အေ ကာင်းမကား၊ ကျမ်းစာ၌ လာသည် ှ င့်အညီ ၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် သင်တိ့အကျင့်ကိ
ေထာက်၍ ဘရားသခင်၏နာမေတာ်ကိ ကဲ့ ရဲ ့တတ် က၏။ ၂၅ သင်သည်ပညတ်တရားကိ
ကျင့်လ င်၊ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းအားြဖင့် အကျိုး ှ ိ ၏။ ပညတ်တရားကိ လွ န်ကျူးလ င်၊
သင်၏အေရဖျားလှ ီ းြခင်းသည်

အေရဖျား

မလှ ီ းဘဲ ြဖစ်ြပန်၏။

၂၆

ထိ မှတပါး၊

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာသ သည်တရား၌ ပါေသာပညတ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်လ င်၊
ထိ သ၏အေရဖျားမလှ ီ းဘဲ အြဖစ်ကိ အေရဖျားလှ ီ းြခင်း အြဖစ်ကဲ့သိ ့ မှတ်ရသည်မဟတ်ေလာ။
၂၇ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာသသည်လည်း ကိ ယ်အလိ အေလျာက်ပညတ်တရားကိ

ကျင့်လ င်၊ ကျမ်းစာ ှ င့်အေရဖျားလှ ီ းြခင်း ှ ိ လျက်ပင် ပညတ်တရားကိ လွ န်ကျူးေသာသင်ကိ
တရားေတွ ့၍ အ ံ းခံ ေစမည် မဟတ်ေလာ။ ၂၈ အေ ကာင်းမကား၊ အြပင်အားြဖင့်သာ
ယဒလြဖစ်ေသာသသည်

ယဒလမှန်မဟတ်။

အြပင်အားြဖင့်သာ

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းသည် အေရဖျားလှ ီ းြခင်း အမှန် မဟတ်။
ယဒလြဖစ်ေသာသသည်

ယဒလမှန်၏။

တရားအားြဖင့်မဟတ်ဘဲ၊

၂၉ အတွ င်းအားြဖင့်

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းလည်း

ဝိ ညာဥ်ေတာ်တရားအားြဖင့်

ထိ သိ့အေရးဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

ကိ ယ်အသား

ကျမ်းေဟာင်း

စိ တ် ှ လံ း ှ င့်စပ်ဆိင်၏။

ခံ ေသာသ၏အချီးအမွ မ်းသည်

လအလိ ှ င့်မဆိ င်၊

ဘရားသခင့်အလိ ေတာ် ှ င့်ဆိ င်သတည်း။

၃ ထိသိ့ြဖစ်လ င်၊ ယဒလသည်အဘယ်သိ့သာသနည်း။ အေရဖျား လှ ီးြခင်းအားြဖင့်
အဘယ်အကျိုး

ှ ိ သနည်း။

အကျိုးဟမကား၊

၂ အေထွ ေထွ ေသာ အကျိုးများစွ ာ ှ ိ ၏။ ထးြမတ်ေသာ

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

ဗျာဒိ တ်ေတာ်များကိ

ခံ ရ က၏။

ခံ ေသာ
၃

ယဒတိ ့သည်

သတိ ့တွင်

ဘရားသခင်၏

အချို ့မယံ ေသာ်လည်း၊

အဘယ်ဆိဘွယ် ှ ိ သနည်း။ သတိ ့မယံ ဘဲ ေနြခင်းအရာသည် ဘရားသခင်၏သစာေတာ်ကိ
ဖျက် ိင်သေလာ။
တရားစီ ရင်ေသာအခါ
လခပ်သိမ်းတိ ့သည်
တည်ေစသတည်း။

၄

မဖျက် ိင်ရာ။

သိ ့ြဖစ်၍မိ န့်ေတာ်မချက်သည်

ေအာင်ြမင်ေတာ်မ၏
သစာပျက်ေသာ်လည်း၊
၅

ငါတိ ့၏

ဟ

ေြဖာင့်ပါ၏။

ကျမ်းစာ၌လာသည် ှ င့်အညီ ၊

ဘရားသခင်၏

မတရားေသာအမသည်

သစာေတာ်သည်
ဘရားသခင်၏

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစလ င်၊ အဘယ် သိ ့ဆိရသနည်း။ ဘရားသခင်သည်
ဒဏ်ေပးေတာ်မလ င်၊

မတရားေသာအမကိ

ပေတာ်မသေလာ။

ထိ သိ့ဆိေသာ်

လသေဘာအတိ င်း ငါဆိ သတည်း။ ၆ ထိ သိ့မဟတ်ရာ။ ဟတ်လ င်ေလာကသားတိ ့ကိ
အဘယ်သိ့ စစ်ေ ကာစီ ရင်ေတာ်မမည်နည်း။ ၇ ထိ မှတပါးငါသည် သစာပျက်ေသာအားြဖင့်

ေရာမ
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ဘရားသခင်၏

သစာေတာ်သည်

ဂဏ်အသေရေတာ်ကိ

တိ းပွ ါးေစလ င်၊

ငါ့ကိ

အြပစ် ှ ိ ေသာသကဲ့ သိ ့ အဘယ်ေ ကာင့် စီ ရင်ေသးသနည်းဟ၍ ေမးြပန်လ င်၊
ေကာင်းေသာအကျိုး ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ

မေကာင်းေသာ

အကျင့်ကိ

၈

ကျင့် ကကန်အ့ံ ဟ

လအချို တ
့ ိ ့သည် ငါတိ ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့လျက်၊ ငါတိ ့စကား ကိ ြပန်ေြပာသည်အတိ င်း ဆိ ဦးမည်ေလာ။
ထိ သိ့ဆိေသာသတိ ့သည် ကိ ယ်အြပစ် ဒဏ်ကိ ခံ ထိ က် က၏။
အဘယ်သိ့နည်း။

ငါတိ ့သည်

ြမတ်သေလာဟ

၉ ထိ သိ့ြဖစ်လ င်

ေမးြပန်ေသာ်။

အလ င်းမြမတ်။

အေ ကာင်းမကား၊ ယဒလ၊ ေဟလသလအေပါင်းတိ ့သည် အြပစ် ှ ိ ေ ကာင်းကိ အထက်ြပခဲ့ ပီ ။
၁၀

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊

ေြဖာင့်မတ်ေသာသမ ှ ိ ၊

တေယာက်မ မ ှ ိ ။

၁၁

နားလည်ေသာသမ ှ ိ ၊ ဘရားသခင်ကိ ှ ာေသာ သမ ှ ိ ။ ၁၂ လအေပါင်းတိ ့သည် လမ်းလွဲ က ပီ ။
တညီ တ ွ တ်တည်း အသံ းမရေသာသြဖစ် က ပီ ။ ေကာင်းေသာ အကျင့်ကိ ကျင့်ေသာသမ ှ ိ ၊
တေယာက်မ မ ှ ိ ။ ၁၃ သတိ ့၏လည်ေချာင်းသည် ဖွ င့ ်ထားေသာ သချုင်းတွ င်းြဖစ်၏။
သတိ ့သည်လ ာ ှ င့် လှ ည့်စားတတ်

က၏။ သတိ ့ တ်ခမ်းအထဲ မှာ ေ မဆိ း အဆိ ပ်

အေတာက် ှ ိ ၏။ ၁၄ သတိ ့ တ်သည် ကျိန်ဆဲေသာစကား၊ ကမ်းတမ်းေသာစကား ှ င့်
ြပည့်ဝ၏။ ၁၅ သတိ ေ
့ ြခသည်လအသက်ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ လျင်ြမန်၏။ ၁၆ သတိ သ
့ ွ ားရာလမ်း၌
ပျက်စီးြခင်း၊ ဒက ဆင်းရဲ ြခင်း ှ ိ ၏။ ၁၇ ချမ်းသာလမ်းကိ သတိ ့မသိ က။ ၁၈ ဘရားသခင်ကိ
ေ ကာက် ွံ ရေသာ
့
အေ ကာင်း သည် သတိ ့မျက်စိ၌ မထင်ဟကျမ်းစာလာသတည်း။ ၁၉
ပညတ်တရား၌

ပါသမ ေသာစကားတိ ့သည်

စပ်ဆိင်သည်ကိ

ငါတိ ့

သိ က၏။

ပညတ်တရားကိ

ထိ သိ့ြဖစ်၍၊

ခံ ေသာသတိ ့ ှ င့်

ေလာကီ သားအေပါင်းတိ ့သည်

စကားတခွ န်းကိ မ မေြပာ ိင်ဘဲ ဘရားသခင့် ေ ှ ေတာ်
့
၌ အြပစ်တင်ေသာသြဖစ် က၏။ ၂၀
ထိ သိ့ပညတ်တရားသည်

ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ

ထင် ှ ားေစသည်ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊

ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားြဖင့် ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ အဘယ်သမ ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့
မေရာက်ရာ။

၂၁

ယခမကား၊

သက်ေသခံ သည် ှ င့်အညီ ၊

ပညတိ ကျမ်း ှ င့်

ပညတ်တရား ှ င့်

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားတည်းဟေသာ၊
ယံ ကည်ေသာသအေပါင်းတိ ့အဘိ ့ြဖစ်၍၊

အနာဂတိ ကျမ်း

မစပ်ဆိင်ေသာ

တိ ့သည်

ဘရားသခင်၏

ေယ ခရစ်ကိ

ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်၊

ထိ သအေပါင်းတိ ့

အေပ သိ ့ေရာက်ေသာ

၂၂

ဘရားသခင်၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း တရားသည် ထင် ှ ားခဲ့ ပီ ။ ြခားနားြခင်းအလ င်းမ ှ ိ ။ ၂၃
အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊ လအေပါင်းတိ ့သည် ဒစ ိ က်ကိ ပ၍ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌
အသေရ ပျက် က ပီ ။ ၂၄ ေယ ခရစ်ေ ွး တ်ေတာ်မေသာအားြဖင့် အဘိ းကိ မေပးဘဲ
ဘရားသခင်၏

ေရာမ

ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်

ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့

ေရာက်ရ က၏။

1842

၂၅

ဘရားသခင်သည် သည်းခံ ေတာ်မ၍၊ ၂၆ လွ န်ခဲ့ ပီ းေသာဒစ ိ က်အြပစ်များကိ မှတ်ေတာ်
မမရာတွ င်၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစ

ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ယခကာလ၌

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစ၍၊ ေယ ကိ ယံ ကည်ေသာ သတိ ့၏အြပစ်ကိ
လတ်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ တရားသြဖင့် ပေတာ်မြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ေယ ခရစ်၏အေသွ းေတာ်ကိ
ယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့်၊ ထိ ခရစ်ေတာ်ကိ အြပစ်ေြဖစရာအေ ကာင်း ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ
ခန့်ထားေတာ်မ ပီ ။ ၂၇ သိ ့ြဖစ်လ င် ဝါ ကားစရာ အေ ကာင်းကား အဘယ်သိ့နည်းဟ
ေမးေသာ်၊ ဝါ ကားစရာအေ ကာင်းကိ
အကျင့်

တရားအားြဖင့်

ပယ် ပီ းအဘယ်တရားအားြဖင့်

ပယ်သေလာ။ အကျင့်တရားအားြဖင့်

ပယ်သနည်း။

ပယ်သည်မဟတ်။

ယံ ကည်ြခင်းတရားအားြဖင့် ပယ် ပီ ။ ၂၈ ထိ ေ ကာင့်လမည်သည်ကား၊ ပညတ်တရား၏
အကျင့်မ ှ ိ ဘဲ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ ေရာက်တတ်သည်ဟယရ၏။ ၂၉
ဘရားသခင်သည် ယဒလတိ ့၏ ဘရားသာ ြဖစ်ေတာ်မသေလာ။ တပါးအမျိုးသားတိ ့၏
ဘရားြဖစ် ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ဟတ်ေပ၏။ တပါးအမျိုးသား တိ ့၏ ဘရားလည်း
ြဖစ်ေတာ်မ၏။
မခံ ေသာ

၃၀

အေ ကာင်းမကား၊

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

သ ှ စ်ဦးကိ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

ခံ ေသာသ ှ င့်

ေြဖာင့်မတ်ရာ၌တည်ေစေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်တဆတည်း ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၃၁ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်ငါတိ ့သည်
ပညတ်တရားကိ ပယ် ကသေလာ။ အလ င်းမပယ်၊ သာ၍ တည်ေစ က၏။

၄ ထိသိ့ြဖစ်လ င်၊

ငါတိ ့အဘအာြဗဟံ သည်

အဘယ်အကျိုးကိ ရသနည်း။

၂

ဇာတိ

ပကတိ အားြဖင့်

အာြဗဟံ သည်

အကျင့်အားြဖင့်

ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ေရာက်သည်မှန်လ င် ဝါ ကားစရာအေ ကာင်း ှ ိ ၏။ ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌
ထိ သိ့မဟတ်။

၃ ကျမ်းစာ၌ အဘယ်သိ့လာသနည်း။ အာြဗဟံ သည်ဘရားသခင်ကိ

ယံ ကည်သည်ြဖစ်၍၊ သ၏ ယံ ကည်ြခင်းကိ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကဲ့ သိ ့ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၄
အကျင့် ှ ိ ေသာသမည်သည်ကား၊
ခံ ထိ က်ေသာ

ေကျးဇးအားြဖင့်အကျိုးကိ

အားြဖင့်ခံ ရ၏။

မတရားေသာသ၏အြပစ်ကိေ ြဖေသာသကိ
ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကဲ့ သိ ့ မှတ်လျက် ှ ိ ၏။

၅

ခံ ရသည်မဟတ်။

အကျင့်မ ှ ိ ေသာသမည်သည်ကား၊

ယံ ကည်လ င်၊

သ၏ယံ ကည်ြခင်းကိ

၆ ထိ အတ၊ ဘရားသခင်သည် အကျင့်ကိ

မေထာက်ဘဲလျက်ေပးေတာ်မေသာ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ ရေသာ သ၏မဂလာကိ ဒါဝိ ဒ်သည်
ရည်မှတ်၍ ဆိ သည်ကား၊ ၇ အြပစ်မှလတ်ြခင်း၊ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ ဖံ းအပ်ြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာ
သတိ ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၈ ထာဝရဘရားအြပစ်တင်ေတာ်မြခင်း ှ င့် လွ တ်ေသာသသည်
မဂလာ ှ ိ ၏ဟ ေြပာဆိ သတည်း။ ၉ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ခံေသာ သတိ ့သာလ င် ထိ မဂလာကိ

ေရာမ

1843

ရ ကသေလာ။ သိ ့မဟတ်အေရဖျားလှ ီ းြခင်း ကိ မခံ ေသာ လတိ ့သည်လည်း ရ ကသေလာ။
အဘယ်ေ ကာင့်ေမးသနည်းဟမကား၊ ယံ ကည်ြခင်းကိ အာြဗဟံ ၌ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကဲ့ သိ ့
မှတ်သည်ဟ ဆိ က၏။ ၁၀ ထိ သိ့ဆိေသာ်အဘယ်သိ့ မှတ်သနည်း။ အေရ ဖျားလှ ီ းြခင်းကိ
ခံ ပီ းမှမှတ်သေလာ။ မခံ မှီမှတ်သေလာ။ ခံ ပီ းမှမှတ်သည်မဟတ်။ မခံ မှီမှတ်သတည်း။ ၁၁
အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ဘဲ ယံ ကည်ေသာ သတိ ့သည် ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ ိ သည်ဟ မှတ်စရာ
အေ ကာင်း ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊

၁၂

ငါတိ ့အဘအာြဗဟံ သည်

ထိ သအေပါင်းတိ ့၏

အဘြဖစ်အ့ံ ေသာငှ ါ၎င်း၊ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ခံ သည် သာမက၊ ငါတိ ့အဘအာြဗဟံ သည်
အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

မခံ မှီ ှ ိ ေသာယံ ကည်ြခင်းလမ်းသိ ့လိက်ေသာ

အဘြဖစ်အ့ံ ေသာငှ ါ၎င်း၊

အာြဗဟံ သည်

သတိ ့၏

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ မှီ ှ ိ ေသာ

ယံ ကည်ြခင်း၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်း တံ ဆိ ပ်တည်းဟေသာ အေရဖျား လှ ီ းြခင်း၏ လကဏာကိ
ခံ ရသတည်း။

၁၃ ထိ မှတပါး၊

ဤေလာကကိ

အေမွ ခံေစမည်ဟ ဂတိ ေတာ်ကိ

အာြဗဟံ မှစေသာသ၏ အမျိုးအ ွယ်တိ့ သည် ပညတ်တရားအားြဖင့် ရ ကသည်မဟတ်။
ယံ ကည်

ြခင်း၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအားြဖင့်

ပညတ်တရား ှ င့်ဆိ င်ေသာ

သတိ ့သည်

ရ က၏။

အေ ကာင်းမကား၊

၁၄

အေမွ ခံြဖစ်သည်မှန်လ င်၊

တရားကိ ပယ် ပီ ။ ဂတိ ေတာ်လည်း အချည်း ှ ီးြဖစ်၏။

ယံ ကည်ြခင်း

၁၅ ပညတ်တရားသည်ကား

အမျက်ေဒါသ ှ င့် စပ်ဆိင်၏။ ပညတ်တရားမ ှ ိ လ င်၊ လွ န်ကျူးြခင်း အြပစ်မ ှ ိ ။
ထိ ေ ကာင့်၊

ဂတိ ေတာ်သည်

ြပည့်စံ သည်သာမက၊
ြပည့်စံ လျက်၊

ပညတ်တရား ှ င့်ဆိ င်ေသာ

အာြဗဟံ ၏ယံ ကည်ြခင်း

ကျမ်းစာ၌

ယံ ကည်ြခင်းတရားကိ သာ

၁၇ ငါသည် သင့်ကိ လမျိုးအများတိ ့၏အဘ ြဖစ်ေစ၏ဟ

လာသည် ှ င့်အညီ ၊

ှ င်ေစေတာ်မထေသာ၊
မှာထားေတာ်မေသာ

သတိ ့၌

ြပည့်စံ မည်အေ ကာင်း၊

ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၊
အမှီ ပ၍ ေရာက် ိင်၏။

အမျိုးအ ွယ်တိ့၌

တရား ှ င့်ဆိ င်ေသာ

အာြဗဟံ ၏အမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ ့၌

၁၆

ထိ အာြဗဟံ

သည်ကား၊

မြဖစ်ေသးေသာအရာတိ ့ကိ
ဘရားသခင်တည်းဟေသာ၊

ေသလွ န်ေသာသတိ ့ကိ
ြဖစ်ေသာအရာကဲ့ သိ ့

ကိ ယ်တိင်

ယံ ကည်ေသာ

ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ခပ်သိမ်းေသာငါတိ ့၏ အဘြဖစ်သတည်း။ ၁၈ သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည်
ထိ သိ့ြဖစ်လိမ့ ်မည် ဟေသာ ဗျာဒိ တ်ေတာ်အတိ င်း၊ မိ မိသည် လမျိုးအများ တိ ့၏
အဘြဖစ်မည်ဟ ေြမာ်လင့်စရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲလျက်ယံ ကည်၍ ေြမာ်လင့်ေလ၏။ ၁၉
ယံ ကည်အား ကီ းသည်ြဖစ်၍
မိ မိကိယ်သည်အေသ

ေရာမ

ကဲ့ သိ ့

မိ မိအသက်သည်
ှ ိ ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

အ ှ စ်တရာေလာက် ှ ိ သြဖင့်၊
မိ မိခင်ပွန်းစာရာ၏

ဝမ်းသည်

1844

ေသေ ကာင်းကိ ၎င်း မေအာက်ေမ့၊

၂၀ ယံ မှားေသာစိ တ် ှ င့်ကင်း၍ ဘရားသခင်၏

ဂတိ ေတာ်ကိ ေတွ းေတာြခင်းမ ှ ိ ၊ ယံ ကည်အား ကီ းသြဖင့် ဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်း၍၊ ၂၁
ဂတိ ထားေတာ်မေသာသသည်

ဂတိ ေတာ်အတိ င်း

တတ် ိင်ေတာ်မသည်ကိ

စိ တ်စွဲလမ်းေလ၏။ ၂၂ ထိ ေ ကာင့်၊ သ၏ယံ ကည်ြခင်းကိ သ၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကဲ့ သိ ့
မှတ်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိ သိ့မှတ်ေတာ်မသည်ဟ အာြဗဟံ အကျိုး အလိ ငှါသာ ကျမ်းစာ၌
ေရးထားသည်မဟတ်။ ၂၄ ငါတိ ့အကျိုးအလိ ငှါေရးထားသတည်း။ ငါတိ ့ သခင်ေယ ကိ
ေသြခင်းမှထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ သကိ ငါတိ ့သည် ယံ ကည်လ င်၊ ထိ ယံ ကည်ြခင်းကိ
ငါတိ ့၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းဟ မှတ်ေတာ်မလတံ့ ။ ၂၅ ထိ သခင်ေယ သည် ငါတိ ့အြပစ်ေ ကာင့်
အပ် ှ ံ ြခင်းကိ

ခံ ေတာ်မ၏။

ငါတိ ့သည်ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့

ေရာက်မည်အေ ကာင်း

ထေြမာက်ေတာ်မ၏။

၅ ထိေ ကာင့်၊

ငါတိ ့သည်

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်
ခံ စား က၏။

ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ ၍

အားြဖင့်

ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ေရာက်လ င်၊

ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌

ငိ မ်သက်ြခင်းကိ

၂ ထိ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ စားရသည်အေ ကာင်းမှာ ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ ၍၊

ထိ သခင်အားြဖင့်သာခံ စားေသာ အခွ င့ ်ကိ ရ က၏။ သိ ့ြဖစ်၍ ဘရားသခင်၏ဘန်းေတာ်ကိ
ေြမာ်လင့်၍ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။ ၃ ထိ မ မက၊ ဒကဆင်းရဲ ြခင်းကိ ခံ၍ ဝါ ကား
ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ဒက ဆင်းရဲ ြခင်းသည် သည်းခံ ြခင်းကိ
ပစတတ်၏။

၄ သည်းခံ ြခင်းသည်လည်း သက်ေသထင် ှ ားြခင်းကိ

ပစတတ်၏။

သက်ေသထင် ှ ားြခင်းသည်လည်း ေြမာ်လင့်ြခင်းကိ ပစတတ်၏။ ၅ ထိ ေြမာ်လင့်ြခင်းသည်
ှ က်ေ ကာက်စရာ အေ ကာင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်၏။ အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမ ကား၊
ငါတိ ့အားေပးေတာ်မေသာသန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်၏ေမတာေတာ်ကိ
ငါတိ ့ စိ တ် ှ လံ းထဲ သိ့

န်းေလာင်းေတာ်မ၏။

၆ ငါတိ ့သည် အကျိုးနည်း ှ ိ စဥ်တွင်

အချိန်တန်မှ ခရစ်ေတာ်သည် မတရားေသာသတိ ့အတွ က်ေ ကာင့် အေသခံ ေတာ်မ၏။ ၇
ေြဖာင့်မတ်ေသာသအတွ က်ေ ကာင့် အေသခံ မည့်သ ှ ိ ခဲ၏။ သေတာ်ေကာင်းအတွ က်ေ ကာင့်
အေသခံ ဝံ့ ေသာသ ှ ိ ေကာင်း ှ ိ လိမ့ ်မည် မှန်ေစေတာ့။

၈ ငါတိ ့သည် အြပစ် ှ ိ စဥ်ပင်၊

ခရစ်ေတာ်သည် ငါတိ ့အတွ က်ေ ကာင့် အေသခံ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ဘရား သခင်သည်
ငါတိ က
့ ိ အဘယ်မ ေလာက်ချစ်ေတာ်မသည်ကိ ငါတိ ့အား ထင် ှ ားစွ ာြပေတာ်မ၏။ ၉ သိ ့ြဖစ်၍
ယခတွ င် အေသွ းေတာ်အားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ ေရာက် ပီ းမှ၊ ထိ သခင်အားြဖင့် အြပစ် ငရဲ မှ
ကယ်ခ တ်ေတာ်မြခင်းသိ ့ ေရာက်မည်ဟသာ၍ ေြမာ်လင့်စရာ ှ ိ ၏။ ၁၀ အေ ကာင်းမကား၊
ရန်သြဖစ်လျက်ပင်

ေရာမ

ဘရားသခင်၏

သားေတာ်အေသခံ ေတာ်မြခင်းအားြဖင့်၊

ငါတိ ့

1845

သည်

ဘရားသခင် ှ င့်

မိ ဿဟာယဖွဲ ့ြခင်း

ေကျးဇးေတာ်ကိခံရသည်မှန်လ င်၊

မိ ဿဟာယဖွဲ ့ ပီ းမှ၊ အသက်ေတာ် အားြဖင့် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ ့ ေရာက်မည်ဟသာ၍
ေြမာ်လင့်စရာ ှ ိ ၏။

၁၁ ထိ မ မက၊ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့ရာ

ေကျးဇးကိ ယခခံ ပီ းလ င်၊ ထိ သခင်အား ြဖင့် ဘရားသခင်၌ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။
၁၂

ဤအေ ကာင်းအရာဟမကား၊

ဤေလာကသိ ့ဝင်၍၊

အြပစ်တရားသည်

အြပစ်တရားအားြဖင့်

တေယာက်ေသာသအားြဖင့်

ေသြခင်း

တရားဝင်သည် ှ င့်အညီ ၊

လအေပါင်းတိ ့သည် အြပစ် ှ ိ ေသာေ ကာင့် ေသြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ က၏။ ၁၃ ပညတ်တရားကိ
မထားမှီတိင်ေအာင်

ဤေလာက၌

မ ှ ိ လ င်၊ အြပစ် ှ ိ သည်ဟ မှတ်စရာမ ှ ိ ၊

အြပစ် ှ ိ ၏။

အဘယ်ပညတ်တရားကိ မ

၁၄ သိ ့ေသာ်လည်း အာဒံ လက်ထက်မှစ၍

ေမာေ ှ လက်ထက်တိင်ေအာင် ေသြခင်းတရားသည် အစိ းရ၏။ အာဒံ ြပစ်မှားသည်နည်းတ
မြပစ်မှားေသာ သတိ ့ကိပင် အစိ းရ၏။ ထိ အာဒံ သည် ေနာက်လာလတံ့ ေသာသ၏
ပံ ပမာြဖစ်သတည်း။ ၁၅ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ြပစ်မှားြခင်းသေဘာ ှ င့် ေကျးဇးေတာ် သေဘာမတ၊
အေ ကာင်းမကား၊ လ တေယာက်သည် ြပစ်မှားေသာအားြဖင့်၊ လများတိ ့သည် ေသြခင်းသိ ့
ေရာက် က၏။ တေယာက်ေသာသတည်း ဟေသာ ေယ ခရစ်အားြဖင့် ဘရားသခင်၏
ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ေကျးဇးေတာ်၏ အကျိုးသည်လများတိ ့၌သာ၍ ကယ်ဝြပည့်စံ ၏။ ၁၆
ထိ မှတပါး၊ လတေယာက်ြပစ်မှားေသာအရာ ှ င့် ေကျးဇးေတာ်အရာမတ။ အေ ကာင်းမကား၊
တရား စီ ရင်ေသာအရာမှာ၊ အြပစ်တခေ ကာင့် ဒစ်ခံေစဟ စီ ရင်၏။ ေကျးဇးေတာ်အရာမှာ၊
အြပစ်များလျက်ပင်

လတ်ေစဟစီ ရင်၏။

၁၇

ထိ မှတပါး၊

လတေယာက်သည်

ြပစ်မှားေသာေ ကာင့်၊ ထိ တေယာက်ေသာ သအားြဖင့် ေသြခင်းတရား သည် အစိ းရ၏။
ေကျးဇးေတာ်၏ ကယ်ဝြခင်းကိ ၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့သွင်းေပးေတာ်မြခင်းကိ ၎င်း ခံ ရေသာ
သတိ ့သည် တေယာက်ေသာသတည်းဟေသာ ေယ ခရစ် အားြဖင့် အသက် ှ င်လျက်သာ၍
စိ းစံ ရ ကလတံ့ ။

၁၈

ထိ ေ ကာင့်၊

တေယာက်ေသာသ၏ြပစ်မှားြခင်းအားြဖင့်၊

လအေပါင်းတိ ့သည် အြပစ်စီရင်ြခင်း ှ င့် ေတွ ့ ကံ ရ ကသည်နည်းတ၊ တေယာက်ေသာသ၏
ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအားြဖင့်၊ လအေပါင်းတိ ့သည် အသက် ှ င့် ယှဥ်ေသာ ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့
ေရာက်ြခင်းအခွ င့ ်ကိ

ရ က၏။

၁၉ အေ ကာင်းမကား၊

တေယာက်ေသာသသည်

နားမေထာင်ေသာအားြဖင့်၊ လများတိ ့သည် အြပစ် ေရာက်သည်နည်းတ၊ တေယာက်ေသာ
သသည် နားေထာင်ေသာအားြဖင့်၊ လများတိ ့သည် ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ ေရာက်ရ က၏။ ၂၀
ထိ မှတပါး၊ ပညတ်တရားသည် တဖန်ဝင်သြဖင့် ြပစ်မှားေသာအြပစ်ပွါးများ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း
အြပစ်ပွါး များသည် အရာမှာ ေကျးဇးေတာ်သာ၍ ကယ်ဝ၏။

ေရာမ

၂၁ ထိ သိ့ြဖစ်လ င်၊

1846

အြပစ်တရားသည်ေသြခင်းအားြဖင့် အစိ းရသည်နည်းတ၊ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ် ပစေတာ်မ၍
ေကျးဇးတရားသည် ထာဝရအသက် ှ င့် ယှဥ်ေသာ ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ သွ င်းြခင်းအားြဖင့်
အစိ းရ ေလအံ့ သတည်း။ (aiōnios g166)

၆ ထိသိ့မှန်လ င်၊
အြပစ်တရားကိ

အဘယ်သိ့ေြပာရမည်နည်း။
ကျင့်၍

ေနရမည်ေလာ။

ေကျးဇးေတာ်ပွါးများေစြခင်းငှ ါ
ထိ သိ့မေနရ။

အြပစ်တရားမှ

စေတ့ေသာသတိ ့ သည် ထိ တရား၌ အဘယ်သိ့ ှ င်ရဦ းမည်နည်း။

၃ ေယ ခရစ်၌

၂

ဗတိ ဇံကိ ခံေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည် အေသခံ ေတာ်မြခင်း၌ ဗတိ ဇံကိ ခံ ကသည်ဟ သင်တိ့
မသိ သေလာ။ ၄ ထိ ေ ကာင့်၊ အေသခံ ေတာ်မြခင်း၌ ဗတိ ဇံကိ ခံ ေသာအားြဖင့်၊ ထိ သခင် ှ င့်
အတသ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ခရစ်ေတာ်သည် ခမည်းေတာ်၏
ဘန်းတန်ခိးအားြဖင့်

ေသြခင်းမှထေြမာက်ေတာ်

မသည်နည်းတ၊ ငါတိ ့သည်လည်း

အသစ်ေသာအသက်၌ ကျင်လည်ရ ကသတည်း။ ၅ တနည်းကား၊ အေသခံ ေတာ်မြခင်း၏
ပံ သဏာန်ကိေဆာင်၍၊ ထိ သခင် ှ င့်အတ ငါတိ ့သည် စိ က်ပျိုးလျက် ှ ိ သည် မှန်လ င်၊
ထေြမာက်ေတာ်မြခင်း၏ ပံ သဏာန်ကိေဆာင်၍ စိ က်ပျိုးလျက် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၆ ထိ မှတပါး၊
ငါတိ ့၏လေဟာင်းသည် ထိ သခင် ှ င့်အတ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ပီ ဟ
ငါတိ ့သိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့သည် ေနာက်မှ အြပစ်တရား၏အေစကိ မခံ ေစြခင်းငှ ါ၊
အြပစ်တရား၏ ကိ ယ်ကိ ဖျက်ဆီးမည်အေ ကာင်းတည်း။

၇ ေသေသာသသည်

အြပစ်တရား၏ လက်မှ လွ တ်လျက် ှ ိ ၏။ ၈ ခရစ်ေတာ်သည် ေသြခင်းမှထေြမာက်ေသာအခါ၊
ေသြခင်း ှ င့် အစဥ်ကင်းလွ တ်ေတာ်မ၏။ ၉ ေသြခင်းတရားသည် ေနာက်တဖန်ကိယ်ေတာ်ကိ
မအပ်စိးရသည်ကိ ေထာက်ေသာ်၊ ငါတိ ့သည် ခရစ်ေတာ် ှ င့် အတေသလ င်၊ ထိ သခင် ှ င့်အတ
ှ င်လိမ့ ်မည်ဟသေဘာ

ှ ိ က၏။

၁၀

ခရစ်ေတာ်သည်

အေသခံ ေတာ်မရာမှာ၊

အြပစ်တရားေ ကာင့် တ ကိ မ်သာခံ ေတာ်မ၏။ အသက် ှ င်ေတာ်မရမှာ၊ ဘရားသခင့်အဘိ ့
ှ င်ေတာ်မ၏။

၁၁ ထိ နည်းတ သင်တိ့သည် အြပစ်တရား ှ င့် ဆိ င်ေသာအရာ၌ကား၊

အေသြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊
ေယ ခရစ်အားြဖင့်
၁၂

ထိ ေ ကာင့်၊

ဘရားသခင် ှ င့်ဆိ င်ေသာအရာ၌ကား၊

အသက် ှ င်သည်ဟ၍၎င်း၊
သင်တိ့၏ေသတတ်ေသာ

ကိ ယ်ကိကိယ်

ငါတိ ့သခင်

ထင်မှတ် ကေလာ့။

ကိ ယ်ခ ာ၏တပ်မက်ြခင်းအလိ သိ့

လိ က်ရသည်တိင်ေအာင်၊ အြပစ်တရားသည် ထိ ကိယ်ခ ာ၌ အစိ းမရေစ ှ င့်။
သင်တိ့၏ကိ ယ်အဂ ါများကိ

ဒစ ိ က်လက်နက်

ြဖစ်ေစ၍၊

၁၃

အြပစ်တရားအား

မဆက် က ှ င့်။ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်၍ အသက် ှ င်ေသာသကဲ့ သိ ့၊ ဘရားသခင်အား
ကိ ယ်ကိကိယ်ဆက် ကေလာ့။

ေရာမ

၁၄

ကိ ယ်အဂ ါများကိ လည်း

သစ ိ က်လက်နက်

1847

ြဖစ်ေစ၍၊ ဘရားသခင်အားဆက် ကေလာ့။ သင်တိ့သည်

ပညတ်တရားလက်၌မ ှ ိ ၊

ေကျးဇးတရားလက်၌ ှ ိ ေသာေ ကာင့် အြပစ်တရားသည် သင်တိ့ကိ မအပ်စိးရ။

၁၅

ထိ သိ့ြဖစ်လ င် အဘယ်သိ့နည်း၊ ငါတိ ့သည် ပညတ်တရားလက်၌ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ဒစ ိ က်ကိ
ပရမည် ေလာ။ ထိ သိ့မ ပရ။ ၁၆ အ ကင်သ၏အထံ ၌ အေစခံ က န်ြဖစ်ြခင်းငှ ါ သင်တိ့ဝင်၍
အေစခံ ၏၊ ထိ သသည်ေသြခင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာ အြပစ်တရားြဖစ်ေစ၊ ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့
ေရာက်ြခင်း ှ င့်ယှဥ်ေသာ နားေထာင်ြခင်း တရားြဖစ်ေစ၊ သင်တိ့၏သခင်ြဖစ်သည်ကိ
မသိ ကသေလာ။

၁၇

ယခတွ င်ခံခဲ့ ပီ းေသာ

သင်တိ့သည်

အြပစ်တရား၏

သဝါဒနည်းဥပေဒသ

က န်ြဖစ်ဘးေသာ်လည်း၊

စကားကိ

ေစတနာစိ တ် ှ င့်

နားေထာင် ကသည်ြဖစ်၍၊ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ် ကီ းလှ ေပ၏။ ၁၈ သင်တိ့သည်
အြပစ်တရား၏ လက်မှလွ တ် က ပီ ြဖစ်၍၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား၏ က န်ြဖစ် က၏။ ၁၉ ထိ သိ့
ငါဆိ ေသာ်၊ သင်တိ့ဇာတိ ပကတိ အတိ င်း ဥာဏ်နည်းေသာေ ကာင့်၊ ေလာကီ ေဝါဟာရအားြဖင့်
ဆိ သတည်း။ သင်တိ့သည် မိ မိတိ့ ကိ ယ်အဂ ါများကိ အဓမ အလိ ငှါ ညစ်

းြခင်းတရား၊

အဓမတရား၌ သွ င်း၍ က န်ခံေစ ကေလာ့။ ၂၀ သင်တိ့သည် အြပစ်တရား၏ က န်ြဖစ်စဥ်
ကာလ၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား၏လက်မှ လွ တ် က၏။ ၂၁ ယခ သင်တိ့ ှ က်ေ ကာက်ေသာ
ထိ အကျင့်တိ ့ကိ ကျင့်စဥ်အခါ၊ အဘယ်အကျိုးကိ ရ ကသနည်း။ ထိ သိ့ေသာအကျင့်သည်
ေသြခင်း၌ လမ်းဆံ းသတည်း။ ၂၂ ယခမကား၊ သင်တိ့သည် အြပစ်တရား၏ လက်မှလတ်၍၊
ဘရားသခင်၏

က န်ြဖစ် ကသည် ှ င့်

အညီ ၊

သန့် ှ င်းြခင်းအကျိုးကိ ရ က၏။

အဆံ း၌လည်း ထာဝရအသက်ကိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ (aiōnios g166) ၂၃ အြပစ်တရား၏
အခကားေသြခင်းေပတည်း။ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ ဆေကျးဇးေတာ်ကား၊ ငါတိ ့
သခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့် ထာဝရ အသက်ေပတည်း။ (aiōnios g166)

၇ ပညတ်တရားကိ

သိ ေသာညီ အစ်ကိတိ့၊

ပညတ်

တရားသည်

လကိ

အသက်ထက်ဆံ းမ သာပိ င်သည်ကိ မသိ ကသေလာ။ ၂ ဥပမာကား၊ လင် ှ ိ ေသာမိ န်းမသည်
လင်မေသ

မှီတိင်ေအာင်၊ ပညတ်တရားအားြဖင့်

လင်၌ချည်ေ ှ ာင်

လျက် ှ ိ ၏။

လင်ေသလ င်မကား လင်ဝတ် ှ င့်လွ တ်၏။ ၃ ထိ ေ ကာင့်၊ မိ မိလင်မေသမှီအြခားေသာ သ၏
မယားြဖစ်လ င်၊ ေမျာက်မထားေသာမိ န်းမဟ ေခ ထိ က်
ထိ တရား ှ င့်လွ တ်သည်ြဖစ်၍၊

အြခားေသာသ၏

ေမျာက်မထားေသာမိ န်းမဟ ေခ စရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ။

၏။ လင်ေလလ င်မကား၊
မယားြဖစ်ေသာ်လည်း၊

၄ ထိ နည်းတ၊ ငါညီ အစ်ကိတိ့၊

သင်တိ့သည် အြခားေသာ သတည်းဟေသာ၊ ေသြခင်းမှ ထေြမာက် ေတာ်မေသာ
သ၏မယားြဖစ်၍၊ ဘရားသခင်၏ အလိ ေတာ် ှ င့်အညီ တိ းပွ ါးမည်အေ ကာင်း၊ ခရစ်ေတာ်၏

ေရာမ

1848

ကိ ယ်ခ ာအားြဖင့်ေသ၍ ပညတ်တရား ှ င့်ကွ ာ က၏။

၅ ငါတိ ့သည် ဇာတိ ပကတိ ၌

ကျင်လည်ေသာအခါ၊ အြပစ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာစိ တ်တိ့သည် ပညတ်တရား အားြဖင့်ေပါက်၍
ေသြခင်းတရား၏အလိ ှ င့်အညီ တိ းပွ ါးမည်အေ ကာင်း၊ ငါတိ ၏
့ ကိ ယ်အဂ ါများ၌ ပြပင် က၏။
၆ ယခမကား၊ ကျမ်းစာ၌ပါေသာ တရားေဟာင်းကိ မမှီဘဲ၊ ဝိ ညာဥ်ေတာ်တရားသစ်ကိ မှီ၍ အမ

ေဆာင် ွက်ြခင်းအလိ ငှါ၊ ငါတိ ့သည် အေသသြဖင့် အပ်ချုပ်ေသာပညတ်တရား၏လက်မှ
လွ တ်ြခင်းသိ ့ ေရာက် က ပီ ။ ၇ သိ ့ြဖစ်၍ အဘယ်သိ့ေြပာရမည်နည်း။ ပညတ် တရား၌
အြပစ် ှ ိ သေလာ။
အြပစ်သေဘာကိ

အြပစ်မ ှ ိ ိင်ရာ။
ငါသိ ရ၏။

ပညတ်တရားမဆိ လ င်၊

သိ ့ရာတွ င်

ပညတ်တရားအားြဖင့်သာ

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

ေလာဘစိ တ်မ ှ ိ ေစ ှ င့်ဟ

ေလာဘသေဘာကိ ငါမသိ ။

၈

အြပစ်တရားသည်

ပညတ်တရားအားြဖင့် အခွ င့ ်ရ၍၊ ငါ၌ အမျိုးမျိုးေသာ ေလာဘတိ ့ကိ ြဖစ်ေစ၏။
ပညတ်တရားမ ှ ိ လ င်၊ အြပစ်တရားေသ၏။ ၉ အထက်ကပညတ်တရားမ ှ ိ သြဖင့်၊ ငါသည်
အသက် ှ င်၏။ ပညတ်တရားေပ ေသာအခါ အြပစ် တရားသည် ှ င်ြပန်၏။ ငါလည်း ေသ၏။
၁၀ အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့်ဆိ င်ေသာ ပညတ်တရား သည် ေသြခင်း ှ င့် ဆိ င်သည်ကိ ငါေတွ ့၏။
၁၁

အြပစ်တရားသည်ပညတ်တရားအားြဖင့်

အခွ င့ ်ရလ င်၊

ငါ့ကိ

လှ ည့်ြဖား၍

ထိ တရားအားြဖင့် ငါ့ကိ သတ်ေလ၏။ ၁၂ ထိ ေ ကာင့်၊ တရားေတာ်သည်သန့်ရင်းြခင်း ှ ိ ၏။
ပညတ်တရားလည်း သန့် ှ င်းြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊ ေကာင်းြမတ်ြခင်း ှ ိ ၏။ ၁၃ သိ ့ြဖစ်လ င်
ေကာင်းြမတ်ေသာအရာသည်

ငါ၌ေသြခင်းအေ ကာင်း

ြဖစ်သေလာ။

မြဖစ် ိင်ရာ။

အြပစ်တရားသည် မိ မိသေဘာကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ ေကာင်းြမတ်ေသာအရာအားြဖင့်
ငါ၌ေသြခင်းကိ ပ၍ ေသြခင်းအေ ကာင်းြဖစ်၏။ ထိ သိ့ြဖစ်ေသာေ ကာင့် အြပစ်တရားသည်
ပညတ်ေတာ်အားြဖင့်

အလွ န်အြပစ်

ှ င့်ြပည့်စံ ြခင်း ှ ိ သတည်း။

၁၄

ထိ မှတပါး

၊ပညတ်တရားသည် ဝိ ညာဥ်ပကတိ ှ င့် စပ်ဆိင်သည်ကိ ငါတိ ့သိ က၏။ ငါမကား ဇာတိ
ပကတိ ှ ိ ၏။

အြပစ်တရားလက်၌

ေကျးက န်ြဖစ်၏။

၁၅

အေ ကာင်းမကား၊

ငါသည်ကိယ်ကျင့်ေသာ အကျင့်ကိ မ ှ စ်သက်။ ကျင့်ချင်ေသာ အကျင့်ကိ မကျင့်၊ ွံ ့ ှ ာေသာ
အကျင့်ကိ

ကျင့်၏။

၁၆

ထိ သိ့ငါသည်

မကျင့်ချင်ေသာအကျင့်ကိ

ကျင့်လ င်၊

ပညတ်တရားေြဖာင့်သည်ဟ ငါဝန်ခံ၏။ ၁၇ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ ထိ မေကာင်းေသာအကျင့်ကိ
ငါ့ကိယ်တိင်ကျင့်သည်မဟတ်။ ငါ့အထဲ ၌ေနေသာ အြပစ် တရားသည် ကျင့်၏။ ၁၈ ငါ့အထဲ မှာ
ငါ့ဇာတိ ပကတိ ၌ ေကာင်းေသာ အရာတစံ တခမ မတည်သည်ကိ ငါသိ ၏။ အေ ကာင်း မကား၊
ငါသည်ကျင့်ချင်ေသာ
မေတွ ့ ိင်။

ေရာမ

စိ တ် ှ ိ ေသာ်လည်း၊

ေကာင်းစွ ာကျင့်တတ်ေသာအခွ င့ ်ကိ ှ ာ၍

၁၉ ငါသည် ကျင့်ချင်ေသာ အကျင့်ေကာင်းကိ မကျင့်။ မကျင့်ချင်ေသာ

1849

အကျင့်ဆိ းကိ ကျင့်၏။

၂၀

ထိ သိ့ငါသည်မကျင့်ချင်ေသာအကျင့်ကိ

ကျင့်လ င်၊

ငါကိ ယ်တိင်ကျင့်သည်မဟတ်။ ငါ့အထဲ ၌ ေနေသာ အြပစ်တရားသည်ကျင့်၏။
ထိ သိ့ေကာင်းေသာ

အကျင့်ကိ ငါကျင့်ချင်ေသာအခါ၊

၂၁

မေကာင်းေသာအကျင့်ကိ

ကျင့်ေစတတ်ေသာ တရားကိ ငါေတွ ့၏။ ၂၂ ငါသည် အတွ င်းလအားြဖင့် ဘရားသခင်၏
ပညတ်တရားေတာ်တိ့

ှ စ်သက်၏။

၂၃ သိ ့ေသာ်လည်း ငါ့ကိယ်အဂ ါများ၌

ှ ိ ေသာ

တရားတပါးသည် စိ တ်ဝိညာဥ်တရားကိ ဆိ င် ပိ င် တိ က်လှန်သြဖင့်၊ ငါ့ကိယ်အဂ ါများ၌
ှ ိ ေသာ

အြပစ်

တရားလက်သိ့

ငါ့ကိဘမ်းသွ ားအပ် ှ ံ သည်ကိ

ငါသည် ငိ ြငင်ေသာသြဖစ်ပါသည်တကား၊

ဤအေသေကာင်မှ

ငါြမင်၏။
ငါ့ကိ

၂၄

အဘယ်သ

ကယ်လတ် မည်နည်း။ ၂၅ ငါတိ ့သခင် ေယ ခရစ်အားြဖင့် ကယ်လတ်ေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ် ကီ းလှ ေပ၏။ ထိ သိ့စိတ်ဝိညာဥ်အားြဖင့် ဘရားသခင်၏
တရားေတာ် အလိ သိ့၎င်း၊ ဇာတိ ပကတိ အားြဖင့် အြပစ်တရား အလိ သိ့၎င်း၊ ငါလိ က်တတ်၏။

၈ ဘရားသခင်ကယ်လတ်ေတာ်မေသာေ ကာင့်

ေယ ခရစ်၌တည်၍၊

ဇာတိ ပကတိ အတိ င်းမကျင့်၊

ကျင့်ေသာသတိ ့သည်

အြပစ်စီရင်ြခင်း

ဝိ ညာဥ်

ှ င့် လွ တ် က၏။

ပကတိ အတိ င်း

၂ ေယ ခရစ်၌တည်၍ အသက် ှ င်ေစေသာ

ဝိ ညာဥ်ေတာ်၏တရားသည် အြပစ်တရား၏ လက်မှ၎င်း၊ ေသြခင်းတရား၏လက်မှ၎င်း၊
ငါ့ကိကယ်လတ် ပီ ။

၃

မတတ် ိင်ေသာအမကိ

ဇာတိ ပကတိ ေ ကာင့်
ဘရားသခင် ပ

ပညတ်တရားသည်

ေတာ်မြခင်းငှ ါ၊

အားနည်း၍

အြပစ် ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ

ဇာတိ ပကတိ ၏ သဏာန်ကိ ေဆာင်ေသာ မိ မိသားေတာ်ကိ ေစလတ် ေတာ်မ၍၊
အြပစ်ေြဖဘိ ့ရာဇာတိ ပကတိ ၌ အြပစ်ကိ ဒဏ်ေပးေတာ်မ၏။

၄ အေ ကာင်းမကား၊

ဇာတိ ပကတိ အတိ င်းမကျင့်၊ ဝိ ညာဥ်ပကတိ အတိ င်း ကျင့်ေသာငါတိ ့သည်၊ တရား၌
ပါေသာပညတ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်အေ ကာင်းတည်း။ ၅ ဇာတိ ပကတိ ှ ိ ေသာသတိ ့သည်
ဇာတိ ပကတိ

ှ င့်

စပ်ဆိင်ေသာ အရာတိ ့ကိစွဲလမ်းေသာ စိ တ်သေဘာ

ှ ိ က၏။

ဝိ ညာဥ်ပကတိ ှ ိ ေသာ သတိ ့မကား၊ ဝိ ညာဥ် ပကတိ ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာအရာတိ ့ကိ စွဲ လမ်းေသာ
စိ တ်သေဘာ ှ ိ က၏။

၆ ဇာတိ ပကတိ စိတ်သေဘာသည် ေသြခင်းအေ ကာင်းြဖစ်၏။

ဝိ ညာဥ်ပကတိ စိတ်သေဘာသည် အသက် ှ င်ြခင်းအေ ကာင်း ှ င့် ငိ မ်သက်ြခင်းအေ ကာင်း
ြဖစ်၏။

၇

အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊

ဇာတိ ပကတိ

စိ တ်သေဘာသည်

ဘရားသခင် ှ င့်ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်၏။ ဘရးသခင်၏ တရားေတာ်အလိ သိ ့မလိ က်တတ်။
ထိ မ မကမလိ က် ိင်။
ဘရားသခင်၏

ေရာမ

၈ ထိ ေ ကာင့် ဇာတိ ပကတိ ၌ ကျင်လည်ေသာ သတိ ့သည်

စိ တ်ေတာ် ှ င့်မေတွ ့ ိင် က။

၉

သိ ့ေသာ်လည်း

ဘရားသခင်

1850

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

သင်တိ့အထဲ ၌

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မလ င်၊

ဇာတိ ပကတိ ဘက်၌ ှ ိ ကသည်မဟတ်။

သင်တိ့သည်

ဝိ ညာဥ်ပကတိ ဘက်၌

ှ ိ က၏။

ခရစ်ေတာ်၏ဝိ ညာဥ်ကိမရေသာ သမည်သည်ကား ခရစ်ေတာ် ှ င့်မဆိ င်။ ၁၀ ခရစ်ေတာ်သည်
သင်တိ့အထဲ ၌ ှ ိ ေတာ်မလ င်၊ ကိ ယ်ကာယသည် အြပစ်ေ ကာင့်အေသြဖစ်ေသာ်လည်း
ဝိ ညာဥ်မကား

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းေ ကာင့်

အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ၏။

၁၁

ထိ မ မက၊

ေယ ကိ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ ဘရား၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် သင်တိ့ အထဲ ၌
ကျိန်းဝပ်ေတာ်မလ င်၊

ခရစ်ေတာ်ကိ

ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ

ဘရားသည် သင်တိ့အထဲ ၌ ကျိန်းဝတ်ေသာမိ မိဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်၊ ေသတတ်ေသာ
သင်တိ့၏ ကိ ယ်ကာယကိ ပင်

ှ င်ေစေတာ်မမည်။

၁၂ သိ ့ြဖစ်၍

ငါတိ ့သည်ဇာတိ ပကတိ အတိ င်းကျင့်ရမည်အေ ကာင်း၊
ြဖစ် ကသည်မဟတ်။

၁၃

သင်တိ့သည်

ေသရ ကမည်။ ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်
အသက် ှ င် ကလိ မ့ ်မည်။

၁၄

မသမ ေသာ သတိ ့သည်

ဇာတိ ပကတိ ၏

က န်

ဇာတိ ပကတိ အတိ င်းအသက် ှ င်လ င်

ကိ ယ်ကာယ ၏အကျင့်တိ ့ကိ ေသေစလ င်
ဘရားသခင်၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်

ဘရားသခင်၏သားြဖစ် က၏။

သင်တိ့သည် တဖန်ေ ကာက်

ညီ အစ်ကိတိ့၊

ဆံ းမပဲ့ ြပင်ေတာ်

၁၅ အေ ကာင်းမကား၊

ွံ တတ်
့
ေသာ က န်၏သေဘာကိ ရ ကသည်မဟတ်။

အဗအဘဟေခ ရေသာအခွ င့ ် ှ င့် သားြဖစ်ြခင်း၏ သေဘာကိ ရ က ပီ ။ ၁၆ ငါတိ ့သည်
ဘရားသခင်၏သားြဖစ် ကသည်ဟ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ငါတိ ့၏ဝိ ညာဥ် ှ င့်အတ သက်ေသ
ခံ ေတာ်မ၏။

၁၇

သားမှန်လ င်အေမွ ခံ၊

ဘရားသခင်၏

အေမွ ခံြဖစ် က၏။

ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ ဘန်းဝင်စားမည် အေ ကာင်း၊ ထိ သခင် ှ င့်အတ ဆင်းရဲ ဒကကိ ခံရလ င်၊
ထိ သခင် ှ င့်ဆက်ဆံေသာအေမွ ခံလည်းြဖစ် က၏။ ၁၈ ငါတိ ့အား ေပ ထွ န်းလတံ့ ေသာ
ဘန်းကိ ေထာက်ေသာ်၊ ယခမျက်ေမှာက်ကာလ၌ ခံ ရေသာ ဆင်းရဲ ဒကကိ ပမာဏမ ပထိ က်ဟ
ငါသေဘာ ှ ိ ၏။

၁၉ ဤေလာကသည် ဘရားသခင့်သားတိ ့၏ ေပ ထွ န်းြခင်းအရာကိ

အလွ န်ေတာင့်တ ေြမာ်လင့်လျက် ေန၏။ ၂၀ ဤေလာကသည် အနိစ ိင်ငံသိ ့အလိ လိ
လိ က်သည်မဟတ်။ ၂၁ ဘရားသခင်သားထးြမတ်ေသာ လတ်ြခင်း ချမ်းသာတည်းဟေသာ
ေဖါက်ြပန်ပျက်စီးြခင်း အေ ှ ာင် အဖွဲ ့မှ ကယ်လတ်ြခင်း ချမ်းသာကိ ဝင်စားမည်ဟ
ေြမာ်လင့်ရေသာ

အခွ င့ ်ကိ ေပး၍အနိစ ိင်ငံသိ ့

အလိ ေတာ်ေ ကာင့်သာ လိ က်ရ၏။

လိ က်ေစ

ေတာ်မေသာသ၏

၂၂ ဤေလာကတ ိင်ငံလံ းသည် ယခတိ င်ေအာင်

တညီ တ ွ တ်တည်းညည်းတွ ား၍ ဆင်းရဲ ြခင်းေဝဒနာကိ ခံ ရသည်ဟငါတိ ့သိ က၏။ ၂၃
ထိ မ မကဝိ ညာဥ်ေတာ်၏ ေကျးဇးေတာ် အစအဦ းကိ ခံ ပီ းေသာ ငါတိ ့သည်လည်း၊ သားအရာ၌

ေရာမ

1851

ချီးေြမာက်ြခင်းအေ ကာင်းတည်းဟေသာ ကိ ယ်ခ ာ ေ ွး တ်ြခင်းချမ်းသာကိ ေြမာ်လင့်၍၊
စိ တ် ှ လံ းအထဲ ၌ ညည်းတွ ားလျက်ေန က၏။

၂၄ ငါတိ ့သည် ေြမာ်လင့်ြခင်းအားြဖင့်

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။ ေြမာ်လင့်ေသာအရာကိ ေတွ ့ြမင်လ င် ေြမာ်လင့်စရာ
အေ ကာင်းမ ှ ိ ။ ေတွ ့ြမင်ေသာ အရာကိ အဘယ်ေ ကာင့် ေြမာ်လင့်ရမည်နည်း။ ၂၅ ငါတိ ့သည်
မေတွ ့မြမင်ေသာအရာကိ ေြမာ်လင့်လ င်မကား၊ ထိ အရာကိ သည်းခံ ေသာစိ တ် ှ င့် ငံ့ လင့်၍
ေန က၏။ ၂၆ ထိ မှတပါး၊ ငါတိ ့မတတ် ိင်ေသာအရာမှာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် မစေတာ်မ၏။
ငါတိ ့သည်ဆေတာင်း သင့်သည်အတိ င်း အဘယ်ဆကိ ေတာင်းရမည်ဟမသိ က။ သိ ့ရာတွ င်
ငါတိ ့ဆေတာင်းြခင်းအမကိ တ်မ မက် ိင်ေသာ ညည်းတွ ားြခင်းအားြဖင့် ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်
ေစာင့်မေတာ်မ၏။

၂၇ စိ တ် ှ လံ းကိ စစ်ေတာ်မေသာသသည်လည်း ဝိ ညာဥ်ေတာ်၏

စိ တ်သေဘာကိ သိေတာ်မ၏။ အေ ကာင်း မကား ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် သန့် ှ င်းသတိ ့၏
ဆေတာင်းြခင်းအမကိ

ဘရားသခင်၏အလိ ေတာ် ှ င့်

ဘရားသခင်ကိ

ချစ်ေသာသတည်းဟေသာ

၂၈

အညီ ေစာင့်မ

ေတာ်မ၏။

ကံ စည်ေတာ်မြခင်းအတိ င်း

ေခ ေတာ်မေသာသတိ ့၏ အကျိုးကိ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့သည် တညီ တ ွ တ်တည်း
ပစ ကသည်ကိ ငါတိ ့သိ က၏။ ၂၉ ဘရားသခင်၏သားေတာ်သည် အများေသာ ညီ တိ့တွင်
သားဦ းြဖစ်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊
သတိ ့ကိ

ဘရား

သခင်သည်

သားေတာ်၏ပံ သဏာန် ှ င့်တညီ တည်း

ခွဲ ခန့်မှတ်သားေတာ်မ၏။
ေခ ေတာ်မေသာ

ေ ှ မဆွ
့ ကသိ ေတာ်မေသာ

ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ

ေ ှ မဆွ
့ က

၃၀ ထိ သိ့ ခွဲ ခန့်မှတ်သား ှ င့်ေသာသတိ ့ကိ ေခ ေတာ်မ၏။

သတိ ့ကိလည်း

ေြဖာင့်မတ်ရာ၌

တည်ေစေတာ်မ၏။

ထိ သိ့

တည်ေစေတာ်မေသာ သတိ ့ကိလည်း ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ၃၁ သိ ့ြဖစ်၍ ဤအရာများတိ ့၌
အဘယ်သိ့

ေြပာစရာ ှ ိ သနည်း။

အဘယ်သသည်

ငါတိ ့တဘက်၌

ဘရားသခင်သည်
ေန ိင်မည်နည်း။

ငါတိ ့ဘက်၌
၃၂

ှ ိ ေတာ်မလ င်၊

မိ မိသားေတာ်ရင်းကိ

မ ှ ေြမာဘဲ ၊ ငါတိ ့ ှ ိ သမ အဘိ ့အလိ ငှါ စွ န့်ေတာ်မေသာသသည်၊ သားေတာ် ှ င့် တကွ
ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ ငါတိ ့အားမေပးဘဲ အဘယ်သိ့ ေနေတာ်မမည်နည်း။

၃၃

ဘရားသခင်ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ သတိ ့ကိ အဘယ်သသည် အြပစ်တင်မည်နည်း။
ေြဖာင့်မတ်ရာ ၌တည်ေစေသာသကား ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၃၄ အြပစ်စီရင်ေသာသကား
အဘယ်သနည်း။ အေသခံ ၍ခံ သည်သာမက၊ ေသြခင်းမှထေြမာက်၍ ဘရားသခင်၏
လက်ျာေတာ်ဘက်၌ေနလျက်၊ ငါတိ ့ အဘိ ့ဆေတာင်းေသာသကား ခရစ်ေတာ်ေပတည်း။ ၃၅
ခရစ်ေတာ်၏ချစ်ြခင်းေမတာ ှ င့်ငါတိ ့ကိ အဘယ်သကွ ာေစမည်နည်း။ ၃၆ အကယ်စင်စစ်
ကိ ယ်ေတာ်အတွ က် အက ်ပ်တိ့သည် အစဥ်မြပတ်အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ရ ကပါ၏။

ေရာမ

1852

သတ်ဘိ့ရာထားေသာ

သိ းကဲ့ သိ ့

အက ်ပ်တိ့ကိ

ကျမ်းစာလာသည် ှ င့်အညီ ၊ ဆင်းရဲ
အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်း၊
ထိ အမတိ ့တွင်

ငိ ြငင်ြခင်း၊

၃၇

မှတ်တတ် ကပါ၏ဟ

ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်း၊ မွ တ်သိပ်ြခင်း၊

ေဘး ှ င့်ေတွ ့ ကံ ြခင်း၊

အဘယ်အမသည်

ကွ ာေစမည်နည်း။

သတပါး

ကွ ပ်မျက်

ြခင်းခံ ရေသာ်လည်း၊

ခရစ်ေတာ်၏ချစ်ြခင်းေမတာေတာ် ှ င့်

မကွ ာေစသည်သာမက၊

ငါတိ ့ကိ

ငါတိ ့ကိ

ချစ်ေတာ်မေသာသ၏

ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်၊ ငါတိ ့သည် ထိ အမ ခပ်သိမ်းတိ ့ကိ ခံ စဥ်တွင်ပင် အထးသြဖင့်
ေအာင်ြမင် က၏။

၃၈ အေ ကာင်းမကား၊ ေသြခင်းြဖစ်ေစ၊ အသက် ှ င် ြခင်းြဖစ်ေစ၊

ေကာင်းကင်တမန်ြဖစ်ေစ၊
မျက်ေမှာက်အရာြဖစ်ေစ၊
အနိမ့ ်ြဖစ်ေစ၊
အားြဖင့်

အထွ ဋ်အြမတ်

ြဖစ်ေစ၊

အာဏာတန်ခိးြဖစ်ေစ၊

ေနာင်လာလတံ့ ေသာအရာြဖစ်ေစ၊

ဤအရာမှစ၍

အဘယ်နိမိ တအရာမ သည်၊

ခံ ရေသာဘရားသခင်၏

ေမတာေတာ် ှ င့်

အြမင့်ြဖစ်ေစ၊

၃၉

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်

ငါတိ ့ကိ

မကွ ာေစ ိင်ဟ

ငါသည်သေဘာကျလျက် ှ ိ ၏။

၉ ငါ့ကိယ်ကိကိယ်သိေသာ
ငါ့ဘက်၌

စိ တ်သည်

သက်ေသခံ လျက်၊

ေြပာသည်ကား၊

သန့် ှ င်းေသာ

ငါသည်မသာမပါ၊

ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်တကွ

ခရစ်ေတာ်ေ ှ ့၌

မှန်ကန်စွာ

၂ ငါသည် အလွ န်ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိ ၏။ စိ တ် ှ လံ း ထဲ ၌ မြခားမလပ်

ပပန်ြခင်းေဝဒနာ ှ ိ ၏။ ၃ အေ ကာင်းမကား၊ ဇာတိ အားြဖင့် ငါ့အမျိုးသားချင်းြဖစ်ေသာ
ငါ့ညီအစ်ကိတိ့အတွ က်၊

ငါသည်ကိယ်တိင်

ခရစ်ေတာ် ှ င့်ခွ ါ၍

ကျိန်ြခင်း

ကိ ခံချင်ေလာက်ေအာင် စိ တ် ှ ိ ၏။ ၄ ထိ သတိ ့သည် ဣသေရလလြဖစ်၍၊ သားအရာ၌
ချီးေြမာက်ြခင်း ှ င့်၎င်း၊

ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ် ှ င့်၎င်း၊

ပဋိ ညာဥ်တရားတိ ့ ှ င့်၎င်း၊

ပညတ်တရားထားြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ ဝတ် ပြခင်း ှ င့်၎င်း၊ ဂတိ ေတာ်တိ့ ှ င့်၎င်း၊ ဆိ င် က၏။ ၅
ဘိ းေဘးများတိ ့ ှ င့်ဆက် ွယ်ေသာသလည်း
ဇာတိ အမျိုးအားြဖင့်

ထိ သတိ ့၏

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ

ြဖစ် က၏။

ခရစ်ေတာ်သည်လည်း၊

အမျိုးြဖစ်ေတာ်မ၏။

ထိ ခရစ်ေတာ်သည်လည်း

အစိ းရေတာ်မ၍

ထာဝရ

ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အာမင်။ (aiōn g165)

မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေသာ

၆ ထိ သိ့ဆိေသာ် ဘရားသခင်၏

ဂတိ ေတာ်မတည်ဟ ငါမဆိ လိ။ အေ ကာင်းမကား၊ ဣသေရလ ှ င့် ဆက် ွယ်ေသာ
သအေပါင်းတိ ့သည် ဣသရလလမှန် မဟတ်။ ၇ ထိ နည်းတအာြဗဟံ ၏ အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်ေသာ
သအေပါင်းတိ ့သည်
တည်လိမ့ ်မည်ဟ

အာြဗဟံ ၏သားမှန်မဟတ်။
ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ ိ ၏။

ဘရားသခင်၏သားမှန်မဟတ်။

ေရာမ

၈

ဣဇာတ်

ထိ ေ ကာင့်၊

၌သာ

သင်၏အမျိုး

ဇာတိ အမျိုးသားတိ ့သည်

ဂတိ ေတာ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ

သားတိ ့သည်

1853

အမျိုးအ ွယ်မှန်သည်ဟ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၉ ဂတိ ေတာ်အချက်ဟမကား၊ ယခမှစ၍ ကာလ
အချိန်ေစ့ေသာအခါ၊ ငါလာ၍စာရာသည် သားကိ ရလိ မ့ ်မည်ဟ လာသတည်း။ ၁၀ ထိ မ မက၊
ေရဗကသည် ငါတိ ့ အဘဣဇာက် ှ င့် စံ ဘက်၍ ပဋိ သေ စွဲ ယေသာအခါ၊ ၁၁ ဘရားသခင်
ေ ွးေကာက်ေတာ်မြခင်း ှ င့်
ေခ ေတာ်မေသာ

ယှဥ်ေသာအ ကံ ေတာ်သည်

သ၏အလိ ေတာ်အားြဖင့်တည်မည်

ထိ သားတိ ့သည်

အကျင့်အားြဖင့်
အေ ကာင်း၊

မတည်၊

သားမဘွ ားမှီ၊

ေကာင်းေသာ အကျင့်၊ မေကာင်းေသာအကျင့်ကိ မကျင့်မှီ၊

၁၂

သားအ ကီ းသည် သားအငယ်၌ က န်ခံရလိ မ့ ်မည်ဟ ထိ မိန်းမအား ဗျာဒိ တ်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၃
ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ၊ ယာကပ်ကိငါချစ်၏။ ဧေသာကိ မန်း၏ဟ ကျမ်းစာလာသတည်း။ ၁၄
သိ ့ြဖစ်၍၊

အဘယ်သိ့

ေြပာရမည်နည်း။

ပေတာ်မ သေလာ။ ထိ သိ့မေြပာရ။

ဘရားသခင်သည်

မတရားေသာအမကိ

၁၅ ဘရားသခင်က၊ ငါသည်ေကျးဇး ပလိ ေသာ

သကိ ေကျးဇး ပမည်။ သနားလိ ေသာသကိ လည်း သနား မည်ဟ ေမာေ ှ ကိ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၆
ထိ ေ ကာင့်၊ လိ ချင်ေသာသသည် တတ် ိင်သည် မဟတ်။ ေြပးေသာသသည်လည်း
တတ် ိင်သည်မဟတ်။
ေတာ်မ၏။

ေကျးဇး ပေတာ်မေသာ

ကျမ်းစာ၌

၁၇

ဘရားသခင်သာလ င်

ဖာေရာဘရင်ကိဆိသည်ကား၊

တတ် ိင်

ငါ့တန်ခိးကိ

သင်၌

ငါြပြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါ့နာမကိ ေြမ ကီ း တြပင်လံ းတွ င် ေကျာ်ေစာေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သင့်ကိ
ချီးေြမာက်ခဲ့ ပီ ဟ

ဆိ သတည်း။

ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။
သိ ့ြဖစ်လ င်၊

၁၈

ခိ င်မာေစလိ ေသာ

ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ၊
သကိ လည်း

ဘရားသခင်သည်အဘယ်ေ ကာင့်

ေကျးဇး ပလိ ေသာ

သကိ

ခိ င်မာေစေတာ်မ၏။

၁၉

အြပစ်တင်ေတာ်မေသးသနည်း။

အဘယ်သသည် အလိ ေတာ်ကိ ဆီ းတားဘးသနည်းဟ ဆိ မည်ေလာ။ ၂၀ ဘရားသခင်ကိ
ြငင်းဆန်ေသာ အချင်းလ၊ သင်သည်ကား အဘယ်သနည်း။ လပ်အပ်ေသာ အရာ သည်
လပ်တတ်ေသာသအား၊ အဘယ်ေ ကာင့် ငါ့ကိ ဤသိ ့လပ်သနည်းဟ ဆိ ရမည်ေလာ။ ၂၁
အိ းထိ န်းသမားသည် အိ းေြမကိ ပိ င်သည် မဟတ်ေလာ။ အိ းေြမတပံ တည်း ှ င့်အိ းြမတ်၊
အိ းယတ်ကိ လပ်ပိင်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂၂ ဘရားသခင်သည် မိ မိအမျက်ေတာ်ကိြပ၍၊
တန်ခိးေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ အလိ ေတာ် ှ ိ လျက်၊ ပျက်စီးြခင်းအဘိ ့ ြပင်ဆင်ေသာ
အမျက်ရာအိ းများတိ ့ကိ

အလွ န်သည်းခံ ြခင်းခ ီ ှ င့်

အဘယ်ေြပာဘွ ယ် ှ ိ အ့ံ နည်း။

၂၃

သည်းခံ ေတာ်မသည်

မှန်လ င်

ချီးေြမာက်ြခင်းအဘိ ့ြပင်ဆင်ေတာ်မ ှ င့်ေသာ

က ဏာခံ ရာ အိ းများတည်းဟေသာ၊ ၂၄ ယဒအမျိုးသားတိ ့အထဲ မှသာမဟတ်၊ တပါး
အမျိုးသားတိ ့အထဲ မှ
ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်

ေရာမ

ပေရာဖက်ေဟာေ ှ ဆိ သည်အတိ င်း ေခ ေတာ်မေသာ ငါတိ ့၌
ကယ်ဝြခင်းကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ

ပေတာ်မသည် မှန်လ င်၊

1854

အဘယ်ေြပာဘွ ယ် ှ ိ အ့ံ နည်း။ ၂၅ ေဟာေ ှ ၏ ကျမ်းစာ၌ လာသည်ကား၊ ငါ၏ လမဟတ်ေသာ
သကိ ငါ၏လဟ၍ ငါေခ မည်။ မချစ်ေသာ သတိ ့သမီ းကိ လည်း အချစ်ဟ၍ ငါေခ မည်။
သင်တိ့သည်ငါ၏လမဟတ်ဟေြပာဆိ ရာ

၂၆

အရပ်၌

ေနေသာသတိ ့သည်၊

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရား သခင်၏သားဟ ေခ ေဝ ြခင်းကိ ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ
လာသတည်း။ ၂၇ ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည်လည်း၊ ဣသေရလ အမျိုးကိ ရည်မှတ်၍
ေ ကးေ ကာ်သည်ကား၊

ဣသေရလ

အမ များေသာ်လည်း၊

အမျိုးသားတိ ့သည်

ကင်းေသာသတိ ့သာလ င်

သမဒရာသဲ လံ း ှ င့်

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ ့

ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၈ အမေတာ်ကိ တရားသြဖင့် ပီ းစီ းေစြခင်းငှ ါ ဆံ းြဖတ်ေတာ်မမည်။
ထာဝရဘရားသည်ေြမေပ မှာ
ဆိ သတည်း။

ဆံ းြဖတ်ေတာ်မေသာ

အမကိ

ပေတာ်မလိ မ့ ်မည်ဟ

၂၉ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ၊ ေဟ ှ ာယသည် အထက်က ဆိ ြပန်သည်ကား၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရ ဘရားသည်ငါတိ ့၌ မျိုးေစ့ကိ ကင်းေစေတာ်မမလ င်၊
ငါတိ ့သည်ေသာဒံ မိ က
့ ဲ့ သိ ့

ြဖစ်၍

ေဂါေမာရ မိ ့ ှ င့်

တ က ပီ ။

၃၀

ထိ ေ ကာင့်၊

အဘယ်သိ့ေြပာရမည်နည်းဟမကား၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ မှီေအာင် မလိ က်ေသာတပါး
အမျိုးသားတိ ့သည် ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ မှီ က၏။ ထိ သိ့ဆိေသာ်၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်
မှီေသာေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ ဆိ လိသတည်း။ ၃၁ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ မှီေအာင်လိက်ေသာ
ဣသေရလလတိ ့မကား၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ မမှီ က။

၃၂ အဘယ်ေ ကာင့်

မမှီ ကသနည်း။ ယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့်မလိ က်၊ ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားြဖင့် မလိ က်၊
ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားြဖင့်သာ လိ က် က

သတည်း။ ၃၃ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊

ထိ မိ၍ လဲ စရာ ေကျာက်၊ မှားယွ င်းစရာေကျာက်ကိ ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာ ငါချထား၏။
ထိ ေကျာက်ကိ

အမှီ ပေသာသ

မည်သည်ကား၊

ှ က်ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ

ိင်ရာဟလာသည် ှ င့်မညီ ၊ ထိ ေကျာက်ကိ ဣသေရလလတိ ့သည် ထိ မိ၍ လဲ က၏။

၁၀ ညီအစ်ကိတိ့၊ ဣသေရလလတိ့သည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့ ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၊
ငါ၏ေစတနာ အလိ ှ ိ ၍ ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်းေလ့ ှ ိ ၏။

၂ ထိ သတိ ့သည်

မှန်ေသာပညာမ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင် ဘက်၌ စိ တ်အား ကီ းသည်ဟ သတိ ့အဘိ ့
ငါသက်ေသခံ ၏။ ၃ ထိ သတိ ့သည် ဘရားသခင်၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ မသိ ဘဲ၊
ကိ ယ်ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ တည်ေစြခင်း ငှ ါ ှ ာ ကံ ေသာေ ကာင့်၊ ဘရားသခင်၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း
တရားကိ

ဝန်မခံ က။

ေရာက်မည်အေ ကာင်း၊
၅

ေမာေ ှ ကလည်း၊

ေရာမ

၄

ယံ ကည်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်

ပညတ်တရားသည်
ထိ အကျင့်ကိ

ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်

ကျင့်ေသာသသည်

ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့
စံ လင်ြခင်း ှ ိ ၏။
ထိ အကျင့်အားြဖင့်

1855

အသက် ှ င်လိမ့ ်မည်ဟ ပညတ်၊ တရား ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ ရည်မှတ်၍
ေရးထားသတည်း။ ၆ ယံ ကည်ြခင်း ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားဆိ သည်ကား၊ ၇
ေကာင်းကင်သိ့

အဘယ်သတက်လိမ့ ်မည်နည်း။

နက်နဲရာထဲ သိ့

အဘယ်သဆင်းလိ မ့ ်မည်နည်းဟ စိ တ်ထဲမှာ မေအာက်ေမ့ ှ င့်ဟ ဆိ ၏။ ထိ သိ့ဆိေသာ်၊
ခရစ်ေတာ်ကိ ေဆာင်ခဲ့ြခင်းငှ ါေကာင်းကင်သိ့ အဘယ်သ တက်လိမ့ ်မည်နည်း။ ခရစ်ေတာ်ကိ
ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစြခင်းငှ ါ နက်နဲရာထဲ သိ့ အဘယ်သ ဆင်းလိ မ့ ်မည်နည်းဟ
ဆိ လိသတည်း။ (Abyssos g12) ၈ တဖန်ဆိသည်ကား၊ တရားေတာ်သည် သင် ှ င့် နီး၏။
သင်၏

တ်၌၎င်း၊

သင်၏ ှ လံ း၌၎င်း

ှ ိ သည်ဟ

ဆိ ၏။

ေဟာေသာယံ ကည်ြခင်း တရားကိ ဆိ လိသတည်း။

ထိ သိ့ဆိေသာ်၊

ငါတိ ့

၉ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

သင်သည် သခင် ေယ ကိ တ်ြဖင့် ဝန်ခံ၍၊ ဘရားသခင်သည် သ့ကိ ေသြခင်းမှ
ထေြမာက်ေစေတာ်မ ပီ ဟ စိ တ် ှ လံ းထဲ ၌ ယံ ကည်လ င်၊ ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ေရာက်လိမ့ ်မည်။
၁၀ ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ ေရာက်ြခင်းငှ ါ စိ တ် ှ လံ းြဖင့် ယံ ကည်ရ၏။ ၁၁ ကယ်တင်ြခင်းသိ ့

ေရာက်ြခင်းငှ ါ တ်ြဖင့် ဝန်ခံရ၏။ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ထိ ေကျာက်ကိ အမှီ ပ ေသာ
သမည်သည်ကား၊

ှ က်ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ ိင်ရာဟ လာသတည်း။

ေဟလသအမျိုးကိ မေ ွး၊
ကိ ယ်ေတာ်ကိပဌာန ပေသာ

လ

အေပါင်းတိ ့ကိ
သအေပါင်းတိ ့၌

အစိ းရေသာ
ေကျးဇး

၁၂ ယဒအမျိုး၊

အ ှ င်တပါးတည်း ှ ိ ၍၊

ကယ်ဝေတာ်မ၏။

၁၃

အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားကိ ပဌနာ ပေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ ့
ေရာက်ရ ကလတံ့ ။ ၁၄ သိ ့ရာတွ င်၊ မယံ ကည်လ င် အဘယ်သိ့ ပဌနာ ပ ိင်မည်နည်း။
သိ တင်းမ ကားလ င် အဘယ်သိ့ ယံ ကည်

ိင်မည်နည်း။ ေဟာေြပာေသာသမ ှ ိ လ င်

အဘယ်သိ့ ကား ိင်မည်နည်း။ ၁၅ လကိ မေစလတ်လ င် အဘယ်သိ့ ေဟာေြပာ ိင်
မည်နည်း။ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ငိ မ်သက်ြခင်း၏ဝမ်းေြမာက်စရာ သိ တင်း၊
ေကာင်းကျိုး ချမ်းသာ၏ ဝမ်းေြမာက်စရာသိ တင်းကိ ကားေြပာေသာ သ၏ေြခတိ ့သည်
အလွ န်တင့်တယ်စွတကားဟ လာသတည်း။ ၁၆ သိ ့ေသာ်လည်း၊ လအေပါင်းတိ ့သည်
ဝမ်းေြမာက်စရာသိ တင်းကိ

နားေထာင် ကသည်မဟတ်။

ပေရာဖက်

ေဟ ှ ာယ

စကားဟမကား၊ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ ေဟာေြပာေသာ သိ တင်းစကားကိ
အဘယ်သယံ ပါ သနည်းဟဆိ ၏။

၁၇ သိ ့ြဖစ်၍၊ ယံ ကည်ြခင်းသည်

ကားနာြခင်း

အားြဖင့်ြဖစ်၏။ ကားနာြခင်းသည်လည်း၊ ဘရားသခင်၏ စကားေတာ်အားြဖင့် ြဖစ်၏။
၁၈

သိ ့ရာတွ င်

လအေပါင်းတိ ့သည်

မ ကားရ က ပီ ေလာ။

အမှန် ကားရ က ပီ ။

သတိ ့၏အသံ သည်ေြမတြပင် လံ း၌ ှ ံ ြပား၍၊ သတိ ့၏စကားသည် ေြမ ကီ းစွ န်းတိ င်ေအာင်

ေရာမ

1856

ေရာက်ေလ ပီ ဟငါဆိ ၏။

တဖန်ငါဆိ သည်ကား၊

၁၉

ဣသေရလလတိ ့သည်

ဤအမကိ မသိ ကသေလာ။ ေမာေ ှ က၊ မေရရေသာ လမျိုးအားြဖင့် သင်တိ့သည်
ြငူစေသာစိ တ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ပညာမ ှ ိ ေသာလမျိုးအားြဖင့် စိ တ်ဆိးေစြခင်းငှ ါ ၎င်း၊
ငါ ပမည်ဟ ေ ှ ့ဦးစွ ာ ဆိ ၏။

၂၀ ေဟ ှ ာယသည်

သာ၍ရဲ ရင့်စွ ာဆိ သည်ကား၊

ငါ့ကိမ ှ ာေသာ သတိ ့သည် ငါ့ကိေတွ ့ရ က၏။ ငါ၏ အေ ကာင်းကိ ေမးြမန်းေသာသတိ ့၌
ငါထင် ှ ားသည်ဟ ဆိ ၏။ ၂၁ ဣသေရလလတိ ့ကိ ရည်မှတ်၍ တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊
နားမေထာင်ြငင်းဆန်တတ်ေသာ လမျိုးသိ ့ တေနလံ းငါသည် လက်ဝါးကိ ြဖန့်ရ ပီ ဟ
ဆိ သတည်း။

၁၁ သိ့ြဖစ်လ င်၊ ဘရားသခင်သည်
ပယ်ေတာ်မမဟဆိ ရ၏။
အ ွယ်ြဖစ်၏။

မိ မိလမျိုးကိ ပယ်ေတာ်မ ပီ ေလာဟေမးေသာ်၊

ငါပင်ဣသေရလ

လြဖစ်၏။

အာြဗဟံ အမျိုး၊

ဗယာမိ န်

၂ ဘရားသခင်သည် အထက်က သိ မှတ်ေတာ်မေသာ မိ မိလတိ ့ကိ

ပယ်ေတာ်မမ။ ပေရာဖက်ဧလိ ယက၊ အိ ထာဝရဘရား၊

၃ သတိ ့သည်ကိယ်ေတာ်၏

ပေရာဖက်များကိ သတ် ကပါ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ်၏ယဇ် ပလင်များကိ
အက ်ပ်တေယာက်တည်းကျန်ရစ်၍၊

အက ်ပ်

ဖိ ဖျက်

အသက်ကိပင်

ကပါ ပီ ။

ှ ာ ကပါ၏ဟ

ဘရားသခင်ေ ှ မ့ ှ ာ ဣသေရလအမျိုးတဘက်၌ေလ ာက်ထားသည်ဟ ကျမ်းစာ၌ ပါေသာ
အေ ကာင်းကိ သင်တိ့သည် မသိ ကသေလာ။ ၄ ထိ သိေ
့ လ ာက်ေသာအခါ၊ အဘယ်သိ့ ဗျာဒိ တ်
ထားေတာ်မသနည်းဟမကား၊

ဗာလေ ှ ့၌

ဒးမေထာက်

ေသာလခနစ်ေထာင်တိ့ကိ

ငါ့အဘိ ့ ငါကျန် ကင်းေစ ပီ ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

၅ ထိ နည်းတ၊ ယခကာလတွ င်ပင်

ေကျးဇးေတာ်အတိ င်း

အ ကင်းအကျန်

ေ ွေကာက်ေတာ်မေသာ

ှ ိ ေသး၏။

၆

ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ှ ိ လ င်၊ ကိ ယ်ကျင့်ေသာအကျင့်အားြဖင့်မ ှ ိ ၊ ှ ိ လ င်ေကျးဇးသည်
ေကျးဇးမဟတ်။

ကိ ယ်ကျင့်ေသာအကျင့်အားြဖင့် ှ ိ လ င်၊

ေကျးဇးအားြဖင့်မ ှ ိ ၊

ှ ိ လ င်ကိယ်ကျင့်ေသာအကျင့်သည် အကျင့် မဟတ်။ ၇ သိ ့ြဖစ်လ င်အဘယ်သိ့နည်း၊
ဣသေရလလတိ ့သည် ှ ာေသာအရာကိ မေတွ ့မရ က။ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ သတိ ့သာ
ေတွ ့ရ က၏။

ကင်းေသာသတိ ့ကိ

ေမှာင်မိက်ဖံ းလမ်း၏။

၈

ထိ သိ့ ှ င့်အညီ

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ဘရားသခင်သည် အိ ပ်ချင်ေသာသေဘာကိ ၎င်း၊ မြမင် ိင်ေသာ
မျက်စိကိ၎င်း၊

မ ကား ိင်ေသာ

နားကိ ၎င်း၊

ထိ သတိ ့အား

ေပးေတာ်မ ပီ ဟလာ၏။

ထိ ကျမ်းစာချက်သည် ယေန့ တိ င်ေအာင်ြပည့်စံ သတည်း။ ၉ ဒါဝိ ဒ်၏စကားဟမကား၊
သတိ ့စားပွဲ သည် သတိ ့၌ ေကျာ့ကွ င်းေသာ်၎င်း၊ ဂျမ်းေသာ်၎င်း၊ ေထာင် ေချာက်ေသာ်၎င်း၊
ခံ ထိ က်ေသာ အြပစ်ေသာ်၎င်း ြဖစ်ပါေစ။ ၁၀ သတိ ့သည်မြမင် ိင်ေအာင်မျက်စိကွယ်ပါေစ။

ေရာမ

1857

သတိ ့ေကျာသည်လည်း အစဥ်ကန်းပါေစဟ လာ သတည်း။
ဣသေရလလတိ ့သည်လဲ၍
လဲ ၍မေနရ က။

ေနရသည်တိင်ေအာင်

သတိ ့၏စိ တ်ကိ

၁၁ သိ ့ြဖစ်လ င်၊

ထိ မိ က ပီ ေလာဟ

ိးေဆာ်စရာအေ ကာင်း

ေမးေသာ်၊
ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊

သတိ ့၏လဲ ြခင်းအားြဖင့် ကယ်တင်ေတာ် မြခင်း ေကျးဇးသည်တပါးအမျိုးသားတိ ့၌
သက်ေရာက် ေလ၏။ ၁၂ သတိ ့၏လဲ ြခင်းအရာသည် ေလာကီ သားတိ ့၏ စီ းပွ ါးကိ ၎င်း၊
သတိ ့၏ ံ းြခင်းအရာသည်တပါး

အမျိုးသား

သတိ ့၏ ြပည့်စံ ြခင်းအရာသည်သာ၍
၁၄

၏

အရာကိ

တခခအားြဖင့် ိးေဆာ်၍၊

ချီးမွ မ်းလျက်၊

အချို ့တိ့ကိ

စီ းပွ ါးကိ ၎င်း

ပစမည်မဟတ်ေလာ။

ငါသည်တပါးအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်ဆိ င်ေသာ

ထိ တမန်ေတာ်

တိ ့၏

ပစလ င်၊

၁၃ ထိ သိ့ဆိေသာ်၊

တမန်ေတာ်ြဖစ်သည် ှ င့်အညီ ၊
ငါ့အမျိုးသားချင်းတိ ့၏

ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ၊

စိ တ်ကိ

တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေသာ

သင်တိ့အားဆိ ရသတည်း။ ၁၅ ထိ သတိ ့ကိ ပယ်ေတာ်မြခင်းအရာသည် ေလာကီ သားတိ ့၏
မိ ဿဟာယဖွဲ ့ြခင်းအေ ကာင်း ြဖစ်လ င်၊ သတိ ့ကိ သိ မ်းဆည်းေတာ်မြခင်းအရာသည်
ေသြခင်းမှထေြမာက် ှ င်ြပန်ြခင်းကဲ့ သိ ့ ြဖစ်လိမ့ ်မည် မဟတ်ေလာ။ ၁၆ အဦ းနယ်ေသာ
မန့်စိမ်းသည်သန့် ှ င်းလ င်၊ တပံ လံ းသန့် ှ င်းလိ မ့ ်မည်။ အြမစ်သန့် ှ င်းလ င်၊ အခက်
အလက်များလည်း သန့် ှ င်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ အချို ေ
့ သာအခက်တိ့ကိ ချိုးဖဲ့ ပီ းမှ၊ ိ င်းေသာ
သံ လွ င့ ်ပင်တည်းဟေသာ သင်ကိ အထက်ငတ်၌ ဆက်၍ စိ က်သြဖင့်၊ အခက်များ ှ င့်
အတသံ လွ င်ပင်အြမစ်ကိ၎င်း၊ အဆီ သဇာကိ ၎င်း ဆက်ဆံလ င်၊ ချိုးဖဲ့ ေသာ အခက်တိ့ကိ
ကဲ့ ရဲ ့ဝါ ကားြခင်းမ ှ ိ ှ င့်။ ၁၈ ဝါ ကားလ င်မကား၊ သင်သည်အြမစ်ကိ မေဆာင်၊ အြမစ်သည်
သင့်ကိ ေဆာင်၏။
သင်ဆိြပန်လ င်၊

၁၉

ငါ့ကိဆက်၍စိ က်ြခင်းငှ ါထိ အခက်တိ့ကိ

မှန်ေစေတာ့။

၂၀

ချိုးဖဲ့

ပီ ဟ

မယံ ကည်ေသာစိ တ် ှ ိ ေသာေ ကာင့်

သတိ ့

ကိ ချိုးဖဲ့ သည်ြဖစ်၍၊ သင်သည်ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်သာ တည်၏။ မာနစိ တ်မ ှ ိ ေစ ှ င့်။
ေ ကာက်ြခင်းစိ တ် ှ ိ ေစေလာ့။ ၂၁ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် ပကတိ အခက်များကိ
ှ ေြမာေတာ်မမလ င်၊ သင်တိ့ကိ ှ ေြမာ ေတာ်မမည်ေလာ။ ၂၂ သိ ့ြဖစ်၍၊ လဲ ေသာသတိ ့၌
ြပင်းစွ ာ

စီ ရင်ေတာ်မြခင်းကိ ၎င်း၊

သင်၌ ပေတာ်မေသာ

ေကျးဇးေတာ်၌သင်သည်

ေကျးဇးေတာ်ကိ၎င်း၊

ေကျးဇးေတာ်၌မတည်မေနလ င်၊

ဤ ှ စ်ပါးကိ

တည်ေနလ င်၊
ေအာက်ေမ့ေလာ့။

သင်သည်လည်းခတ်ပစ်ြခင်းကိ ခံရမည်။

၂၃

သတိ ့သည်မယံ ကည်ေသာစိ တ်ေပျာက်လ င်၊ အပင်၌တဖန် ဆက်၍စိ က်ေသာအခွ င့ ်ကိ
ရ ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့ကိ တဖန်ဆက်၍ စိ က်ြခင်းငှ ါ ဘရားသခင်တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ ၂၄
အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ပကတိ ိ င်းေသာ သံ လွ င်ပင်မှ သင့်ကိ ခတ်ယ၍၊ ေကာင်းေသာ

ေရာမ

1858

သံ လွ င်ပင်၌ ပကတိ ကိ မလိ က်ဘဲ ဆက်၍စိ က်သည် မှန်လ င်၊ ပကတိ အခက်ြဖစ်ေသာ
ထိ သတိ ့သည်

မိ မိတိ့

သံ လွ င်ပင်၌

ဆက်၍စိ က်ေသာအခွ င့ ်ကိ

သာ၍ရ ကမည်

မဟတ်ေလာ။ ၂၅ ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့သည် ဝါ ကားေသာစိ တ်မ ှ ိ ေစမည်အေ ကာင်း၊
တပါးအမျိုးသားအေပါင်း

တိ ့သည်

မဝင်မှီတိင်ေအာင်၊

ဣသေရလလအချို ့တိ့ကိ

ေမှာင်မိက်ဖံ းလမ်းြခင်းအေ ကာင်းတည်းဟေသာ နက်နဲ ေသာအရာကိ မသိ ဘဲေနေစြခင်းငှ ါ
ငါအလိ မ ှ ိ ။ ၂၆ ထိ သိ့ကျမ်းစာ ှ င့်အညီ ၊ ဣသေရလလ အေပါင်းတိ ့သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ ့
ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ကျမ်းစာချက်ဟမကား၊ ကယ်လတ်ေသာသခင်သည် ဇိ အန်ေတာင်၌
ေပ ထွ န်း၍၊ မတရားေသာ အမကိ ယာကပ်အမျိုးသားတိ ့မှ လဲ ေတာ်မလတံ့ ၊

၂၇

သတိ ့အြပစ်များကိ ငါပယ် ှ င်းေသာအခါ၊ သတိ ့၌ ငါေပးေသာ ပဋိ ညာဥ်တရားသည်
ထိ သိ့ေသာ တရားြဖစ်၏ဟ လာသတည်း။ ၂၈ သတိ ့သည် ဧဝံ ေဂလိ တရားအားြဖင့်မကား
သင်တိ့အေ ကာင်းေ ကာင့် ရန်သြဖစ် က၏။ ေ ွးေကာက် ေတာ်မြခင်းအားြဖင့်မကား၊
ဘိ းေဘးများအေ ကာင်းေ ကာင့် ချစ်သြဖစ် က၏။ ၂၉ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဘရားသခင်
ေပးသနားေတာ်မြခင်း၊ ေခ ထားေတာ်မြခင်း ေကျးဇးသည် ေဖာက်ြပန်ြခင်းသေဘာမ ှ ိ ၊ ၃၀
သင်တိ့သည်အထက်က၊ ဘရားသခင်၏ စကားေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲေနေသာ်လည်း၊
ယခတွ င် သတိ ့ နားမေထာင်ြခင်းအမအားြဖင့်၊ သနားေတာ်မြခင်း ကိ ခံ ရသကဲ့ သိ ့၊ ၃၁
ထိ နည်းတ၊ သင်တိ့ခံရေသာ သနားေတာ်မြခင်းအားြဖင့် သတိ ့လည်းသနားေတာ်မြခင်းကိ
ခံ ရမည်

အေ ကာင်း၊

ယခတွ င်သတိ ့သည်

နားမေထာင်ဘဲ

ေနရ က၏။

၃၂

ဘရားသခင်သည် လအေပါင်းတိ ့ကိ သနားေတာ်မြခင်း အခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ လအေပါင်းတိ ့ကိ
နားမေထာင်ြခင်းအြဖစ်၌ ချုပ်ထားေတာ်မ၏။ ၃၃ ဘရားသခင်၏ပညာ ှ င့် ဥာဏ်ေတာ်သည်
အလွ န်ကျယ်ဝန်း
မကန် ိင်။

နက်နဲစွတကား။

ကေတာ်မရာလမ်းတိ ့ကိ

စီ ရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ

အဘယ်သမ စစ်၍

လိ က်၍ ှ ာေသာ်လည်းမေတွ ့မမှီ ိင်။

၃၄

ထာဝရဘရား၏စိ တ်ေတာ်ကိ အဘယ်သသိ သနည်း။ ထာဝရဘရား ှ င့်အဘယ်သသည်
တိ င်ပင် ဘက် ပသနည်း။ ၃၅ ေကျးဇးဆပ်ေတာ်မရမည်အေ ကာင်း၊ ထာဝရ ဘရား၌
အဘယ်သသည်

ေကျးဇး ပဘးသနည်း။

၃၆

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်အထဲ က၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်အားြဖင့်၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်အဘိ ့ အလိ ငှါ၎င်း ြဖစ် က၏။
ကမာအဆက်ဆက် ဘန်း ကီ းေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)

၁၂ ညီအစ်ကိတိ့၊

အသက် ှ င်ြခင်းလကဏာ၊

သန့် ှ င်းြခင်းလကဏာ၊

ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မ ဘွ ယ်ေသာလကဏာ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ ယဇ် ကိ သင်တိ့သည်
ပေဇာ်၍၊ မိ မိကိယ်ခ ာကိ ဘရားသခင်အား ဆက်ကပ်ြခင်းတည်းဟေသာ သင်တိ့ ပအပ်ေသာ

ေရာမ

1859

ဝတ်ကိ ပမည်အေ ကာင်း၊ ဘရားသခင်၏ က ဏာေတာ်ကိ ေထာက်ထား၍၊ သင်တိ့ကိ
ငါတိ က်တွန်း ိးေဆာ်ေပ၏။
ေကာင်းြမတ်ေသာအရာ၊

၂ သင်တိ့သည် ေလာကီ ပံ သဏာန်ကိ မေဆာင် က ှ င့်။

ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာအရာ၊

စံ လင်ေသာအရာတည်းဟေသာ

ဘရားသခင်အလိ ေတာ် ှ ိ ေသာ အရာသည် အဘယ်အရာြဖစ်သည်ကိ သင် ိင်မည်အေ ကာင်း၊
စိ တ် ှ လံ းကိ အသစ်ြပင်ဆင်၍ ပံ သဏာန် ေြပာင်းလဲ ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကေလာ့။ (aiōn
g165)

၃ သင်တိ့သည်

ကိ ယ်ကိထင်သင့်သည်

အတိ င်းထက်လွန်၍ မထင်ဘဲ၊

ဘရားသခင်သည် လအသီ းအသီ း တိ ့အား ယံ ကည်ြခင်းကိ ေဝေပးေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊
ကိ ယ်ကိေလျာက်ပတ်စွာထင်ရမည်

အေ ကာင်း

ငါသည်

ကိ ယ်ခံရေသာ

ေကျးဇးေတာ်ကိအမှီ ပလျက်၊ သင်တိ့တွင် ှ ိ သမ ေသာသတိ ့ကိမှာထား၏။ ၄ ဥပမာကား၊
ကိ ယ်တခ၌ အဂ ါအများ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ထိ အဂ ါအများသည် ေဆာင် ွက်စရာအမတခ တည်း
မ ှ ိ သကဲ့ သိ ့၊ ၅ ထိ အတ၊ အများြဖစ်ေသာငါတိ ့သည် ခရစ်ေတာ်၌တကိ ယ်တည်းြဖစ်၍၊
အသီ းအသီ းအဂ ါချင်း ြဖစ် က၏။ ၆ ထိ သိ့ေပးေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်အတိ င်း ငါတိ ့သည်
အသီ းသီ းအြပားြပားေသာ

ဆများကိ ခံရသည်

ြဖစ်၍၊

ပေရာဖက်အရာ ှ ိ လ င်၊

ယံ ကည်ြခင်း၏ပမာဏကိ ရသည်အတိ င်း ပေရာဖက် ပ ကကန်အ့ံ ။ ၇ ဓမဆရာအရာ ှ ိ လ င်၊
ဓမဆရာ၏အမကိ

ေဆာင် ွက် ကကန်အ့ံ ။

ထိ အမကိ ေဆာင် ွက်ေစ။
ေဆာင် ွက်ေစ။

၈

ဆံ းမ သဝါဒေပးေသာသသည်

ိးေဆာ်ေသွ းေဆာင်ေသာသသည်

အစွ န့်အ ကဲ ေဝငှ ေသာသသည်

ထိ အမကိ

လျစ်လျူေသာစိ တ် ှ င့်ေဝငှ ေစ။

အပ်ချုပ်ေသာသသည် လံ လ
့ ဝိ ရိယ ှ င့် အပ်ချုပ်ေစ။ မစသနားြခင်း အမကိ ပေသာသသည်
ေစတနာစိ တ် ှ င့် ပေစ။
ဆိ းညစ်ေသာအမကိ

ေမတာစိ တ်သည်

၉

စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာ ကေလာ့။

မှီဝဲဆည်းကပ် ကေလာ့။

ကင်းေစေလာ့။

ေကာင်းမွ န်ေသာအမ၌

၁၀ ညီ အစ်ကိချစ်ြခင်းအရာမှာ၊ ပကတိ ေပါက်ေဘာ်ကဲ့သိ ့

တေယာက်ကိတေယာက်စံ မက် ကေလာ့။
ကိ ယ်ထက်ချီးေြမာက် ကေလာ့။
စိ တ်တန်းသြဖင့်

လ ို ့ဝှက်ြခင်း ှ င့်

ချီးမွ မ်း

ြခင်းအရာမှာ၊

သတပါးကိ

၁၁ အားထတ်ြခင်းအရာမှာ ပျင်းရိ ြခင်းမ ှ ိ ဘဲလျက်၊

သခင်ဘရား၏အလိ ေတာ်သိ့လိက်၍

အားထတ် ကေလာ့။

၁၂

ေြမာ်လင့်လျက် ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ဆင်းရဲ ဒကေရာက်ေသာအခါ သည်းခံ ကေလာ့။
ဆေတာင်း ပဌနာ ပြခင်းအမကိ အ မဲ ပ ကေလာ့။
ဆင်းရဲ ေသာအခါ
ကိ းစား၍ ပ ကေလာ့။

ေဝငှ ေပးကမ်း ကေလာ့။
၁၄ သင်တိ့ကိ

၁၃ သန့် ှ င်းေသာသတိ ့သည်

အာဂ ုတိ ့အား

ဧည့်သည်ဝတ်ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ ့အဘိ ့ ေမတာ ပိ ့ ကေလာ့။

ကျိန်ဆဲြခင်းကိ မ ပ၊ ေမတာပိ ့ြခင်းကိ သာ ပ ကေလာ့။ ၁၅ ဝမ်းေြမာက်ေသာသတိ ့ ှ င့်အတ၊

ေရာမ

1860

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ ၎င်း၊
ပ ကေလာ့။

၁၆

ငိ ေ ကးေသာသတိ ့ ှ င့်အတ
အချင်းချင်းစိ တ်သေဘာ

ငိ ေ ကးြခင်းကိ

တညီ တ ွ တ်တည်း

၎င်း

ှ ိ ကေလာ့။

ဂဏ်စည်းစိ မ်ကိငဲ့ကွ က်ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့်။ ှ ိမ့ ်ချေသာသတိ ့ကိ အေပါင်းအေဘာ်လပ် ကေလာ့။
ငါသည် ပညာ ှ ိ ၏ဟ ကိ ယ်ကိမထင် က ှ င့်။

၁၇ အဘယ်သကိ မ

ရန်တံ ့မမ က ှ င့်။

လအေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်ေသာ အကျင့်ကိ ကံ စည် ကေလာ့။

၁၈

သင်တိ့သည် တတ် ိင်သမ အတိ င်း လအေပါင်းတိ ့ ှ င့် အသင့်အတင့်ေန ကေလာ့။ ၁၉
ချစ်သတိ ့၊ သတပါးသည်သင်တိ့ကိ ြပစ်မှားလ င်၊ ကိ ယ်တိင် အြပစ်ြပန်၍ မတံ ့ က ှ င့်။
အမျက်ေတာ်ကိ အခွ င့ ်ေပး ကေလာ့။ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ငါသည် အြပစ်တရားကိ
စီ ရင်ပိင်၏။ အြပစ် ှ င့်အေလျာက် ငါဆပ်ေပးမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၀
ထိ ေ ကာင့်သင်၏ရန်သသည်

မွ တ်သိပ်လ င်

လပ်ေက းေလာ့။

ေရငတ်လ င်

ေသာက်စရာဘိ ့ေပးေလာ့။ ထိ သိ့ ပလ င်။ သ၏ေခါင်းေပ ၌ မီ းခဲ ကိပံ ထားလိ မ့ ်မည်။ ၂၁
အဆိ းအာြဖင့် အ ံ းမခံ ှ င့် အေကာင်းအားြဖင့် အဆိ းကိ ိင်ေလာ့။

၁၃ အစိရေသာ မင်းအာဏာစက်၏ အပ်စိးြခင်းကိ လတိင်းဝန်ခံေစ။ အေ ကာင်းမကား၊
ဘရားသခင်၏ အခွ င့ ်မ ှ ိ လ င်၊ မင်းအာဏာစက်မ ှ ိ ။ အာဏာစက် ှ ိ သမ သည် ဘရားသခင်
ခန့်ထားေတာ်မရာြဖစ်သတည်း။

၂ ထိ ေ ကာင့်၊ မင်းအာဏာကိ ဆန်ေသာသသည်

ဘရားသခင် စီ ရင်ေတာ်မရာကိ ဆန်ေသာသြဖစ်၏။ ထိ သိ့ဆန်ေသာသသည် ရာဇဝတ်ကိ
ခံ ရမည်။ ၃ မင်းမကား၊ ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ကျင့်ေသာသေ ကာက်ဘိ့ြဖစ်သည်မဟတ်။
မေကာင်းေသာ

အကျင့်ကိ

မေ ကာက်ဘဲေနချင်သေလာ။

ကျင့်ေသာသေ ကာက်ဘိ့၏။
ေကာင်းေသာ

ကျင့်လ င်မင်းအာဏာေ ကာင့်ချီးမွ မ်းြခင်းကိ

မင်းအာဏာကိ

အကျင့်ကိ ကျင့်ေလာ့။

ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

၄

မင်းသည်ကား၊

သင်၏အကျိုးအလိ ငှါ ဘရားသခင်၏ အေစခံ ြဖစ်၏။ မေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ကျင့်လ င်၊
ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ ေစေလာ့။

အေ ကာင်းမကား၊

မင်းသည်အချည်း ှ ီးထားကိ

ေဆာင်သည်မဟတ်။ မေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ကျင့်ေသာသတိ ့ကိ အြပစ်တရားစီ ရင်၍
ရာဇဝတ်ေပးပိ င်ေသာ သတည်းဟေသာ ဘရားသခင်၏ အေစခံ ြဖစ်သတည်း။ ၅ ထိ ေ ကာင့်၊
ရာဇဝတ်ကိေ ကာက်ေသာေ ကာင့်သာ မင်းအာဏာစက်၏အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံရမည် မဟတ်။
ကိ ယ်ကိကိယ်သိေသာ စိ တ်ကိ ေထာက်၍ ဝန်ခံရမည်။

၆ ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့်

အခွ န်အတတ်ကိ ေပး ကေလာ့။ မင်းတိ ့သည် ဘရားသခင်၏ အမေစာင့်ြဖစ်၍၊ အမေတာ်ကိ
အ မဲ ထမ်း က၏။

၇ ထိ ေ ကာင့်၊ လအသီ းအသီ းခံ ထိ က်သည်အတိ င်း ေပး ကေလာ့။

အခွ န်ကိခံထိ က်ေသာသအား အခွ န်ကိ ၎င်း၊ အေကာက်ကိ ခံ ထိ က်ေသာ သအား

ေရာမ

1861

အေကာက်ကိ၎င်း

ေပး ကေလာ့။

ိ ေသထိ က်ေသာသကိ

ေ ကာက်ထိက်ေသာသကိ

ိ ေသ ကေလာ့။

ေ ကာက် ကေလာ့။

အချင်းချင်းချစ်ြခင်းေမတာမှတပါး

၈

အဘယ်ေ ကးမ မတင်ေစ ှ င့်။ သတပါးကိ ချစ်ေသာသသည် အကျင့်တရား ှ င့်ြပည့်စံ ပီ ။ ၉
အေ ကာင်းမကား၊ သ့မယားကိ မြပစ်မှား ှ င့်၊ လအသက်ကိ မသတ် ှ င့်၊ သ့ဥစာကိ မခိ း ှ င့်၊
မမှန်ေသာ သက်ေသကိ မခံ ှ င့်၊ သ့ဥစာကိ တပ်မက်လိချင်ေသာစိ တ်မ ှ ိ ေစ ှ င့်ဟေသာ
ပညတ်မှစ၍ အြခားေသာ ပညတ် ှ ိ သမ တိ ့သည်၊ ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသကိ ကိ ယ် ှ င့်အမ ၊
ချစ်ေလာ့ဟေသာ ပညတ်တခ၌ အပါအဝင် ြဖစ် က၏။ ၁၀ ချစ်ြခင်းေမတာ ှ ိ ေသာသသည်
ကိ ယ် ှ င့် မစပ်ဆိင်ေသာ သ၏အကျိုးကိ မဖျက်ဆီးတတ်။ ထိ ေ ကာင့်၊ ချစ်ြခင်းေမတာသည်
အကျင့်တရားြပည့်စံ ရာ ြဖစ်သတည်း။
ေကျးဇးေတာ်သည်

ငါတိ ့

၁၁ ထိ မှတပါး၊ ငါတိ ့ကိ ကယ်တင်ေသာ

ယံ ကည်ေသာ

ေန့ရက်၌နီးသည်ထက်

ယခသာ၍

နီးေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ၁၂ ညဥ့်အချိန်ကန်လ၍ ေန့အချိန်ေရာက်လေသာေ ကာင့်၎င်း၊ ယခအခါ
အိ ပ်ေပျာ်ရာမှ
ေထာက်လျက်၊

ိးရေသာ အချိန် ေရာက်ခဲ့ ပီ ဟ ငါတိ ့သည် သိ ၍ ကာလအချိန်ကိ
ေမှာင်မိက်၏အကျင့်ကိ

ပယ် ှ ား၍၊

အလင်း၏

လက်နက်စံ ကိ

ဝတ်ဆင်ေဆာင် ွက် ကကန်အ့ံ ။ ၁၃ ပွဲ လပ်ြခင်း၊ ယစ်မျိုးေသာက် ကူးြခင်း၊ မတရားေသာ
ေမထန်၌ မှီဝဲြခင်း၊ ကိ ေလသာညစ်

းြခင်း၊ ရန်ေတွ ့ြခင်း၊ ဂဏ် ပိ င်ြခင်းအမတိ ့ကိ

ကဥ်ေ ှ ာင်၍၊ ေန့အချိန်၌ကဲ့ သိ ့ တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်စွာ ကျင့်ေဆာင် ပမ ကကန်အ့ံ ။ ၁၄
သခင်ေယ ခရစ်ကိ ယတင်ဝတ်ေဆာင် ကေလာ့။ ကိ ယ်ကာယ၏တပ်မက်ြခင်းအလိ ငှါ
မ ကံ စည် က ှ င့်။

၁၄ ယံ ကည်အားနည်းေသာ သတိ့ကိ လက်ခံ ကေလာ့။ သိ့ရာတွင် ယံ မှားဘွယ်ေသာ
ြပဿနာတိ ့ကိ ထိ သ ှ င့်မေဆွ းေ ွး က ှ င့်။ အစာအမျိုးမျိုးကိ စားအပ်သည်ဟ လအချို ယ
့ ံ ၏။
၂ အားနည်းေသာသမကား၊ ဟင်းသီ းဟင်း ွက်ကိသာစား၏။ ၃ အမျိုးမျိုးကိ စားေသာသသည်

မစားေသာသကိ

မထီ မဲ့ြမင်

မ ပေစ ှ င့်။

မစားေသာသသည်လည်း၊

စားေသာ

သကိ မစစ်ေ ကာမစီ ရင်ေစ ှ င့် အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် သ့ကိလက်ခံေတာ်မ ပီ ။
၄

သတပါးပိ င်ေသာ

လကိ စစ်ေ ကာစီ ရင်ေသာ

သင်သည်

အဘယ်သနည်း။

သသည်မိမိသခင်စီရင်ေသာ အားြဖင့်သာအြပစ်လွတ်ြခင်း၊ အြပစ်ခံြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ၏။
သသည်အြပစ်လွတ်ြခင်းသိ ့ေရာက်လိမ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် သ၏
အြပစ်ကိ လတ်ြခင်းငှ ါ တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ ၅ ေန့ရက်တရက်ထက်တရက် သာ၍ြမတ်သည်ဟ
လအချို ့ထင်တတ်၏။

လအချို ့မထင်။

ေန့ရက်ကိေစာင့်ေသာသသည်

ေရာမ

လတိ င်းမိ မိ

သခင်ဘရားကိ

စိ တ်သေဘာကျပါေစ။

ေထာက်၍

ေစာင့်၏။

၆

ေန့ရက်ကိ

1862

မေစာင့်ေသာ

သသည်လည်း၊

သခင်ဘရားကိ

ေထာက်၍

မေစာင့်ဘဲ ေန၏။

စားေသာသသည်သခင်ဘရားကိ ေထာက်ေသာစိ တ် ှ င့် စား၍ ေကျးဇးေတာ် ှ ိ သည်ဟ
ဝန်ခံ၏။ မစားေသာ သသည်လည်း၊ သခင်ဘရားကိ ေထာက်ေသာစိ တ် ှ င့် မစားဘဲ ေန၍၊
ေကျးဇးေတာ် ှ ိ သည်ဟဝန်ခံ၏။ ၇ ငါတိ ့တွင် အဘယ်သမ ကိ ယ်အဘိ ့အလိ ငှါ အသက်မ ှ င်။
အဘယ်သမ ကိ ယ်အဘိ အ
့ လိ င
့ ှ ါမေသ။ ၈ အသက် ှ င်လ င်၊ သခင်ဘရားအဘိ ့ အလိ ငှါ ှ င်၏။
ေသလ င်လည်း၊ သခင်ဘရား အဘိ ့အလိ ငှါ ေသ၏။ ထိ ေ ကာင့်အသင် ှ င်သည်ြဖစ်ေစ၊
ေသသည် ြဖစ်ေစ၊ သခင်ဘရားဆိ င်ေတာ်မ၏။ ၉ အေ ကာင်းမကား၊ ခရစ်ေတာ်သည်၊
ေသေသာ သတိ ့ကိ၎င်း၊ ှ င်ေသာသတိ ့ကိ၎င်း၊ အစိ းရေသာအ ှ င် ြဖစ်လိေသာငှ ါ အေသခံ ၍၊
ခံ ပီ းမှအသက် ှ င်ြပန် ေတာ်မ၏။

၁၀ သင်သည် ညီ အစ်ကိချင်းကိ အဘယ်ေ ကာင့်

စစ်ေ ကာစီ ရင်သနည်း။ ညီ အစ်ကိချင်းကိ အဘယ် ေ ကာင့် မထီ မဲ့ြမင် ပသနည်း။
ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည် ခရစ်ေတာ်၏ တရားပလင်ေတာ်ေ ှ သိ
့ ့ ေရာက်ရ ကမည်။

၁၁

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ငါအသက် ှ င်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ေ ှ ့၌ လတိ င်းဒးေထာက်ရမည်။
ဘရားသခင်အားလတိ င်းမိ မိ တ် ှ င့် သစာခံ ရမည်ဟ ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂
သိ ့ြဖစ်၍၊ ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည် ဘရားသခင် စစ်ေ ကာေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရ ကမည်။ ၁၃ ထိ ေ ကာင့်၊
ငါတိ ့သည် ယခမှစ၍ အချင်းချင်း မစစ်ေ ကာမစီ ရင်ဘဲ ေန ကကန်အ့ံ ။ ညီ အစ်ကိချင်း ထိ မိ၍
လဲ စရာအခွ င့ ်၊ မှားယွ င်းစရာအခွ င့ ်မ ှ ိ ေစမည်အေ ကာင်း သာ၍ စီ ရင် ကကန်အ့ံ ။
အဘယ်အစာမ

ပကတိ အတိ င်း

အမှီ ပလျက်သေဘာ

ကျ၍

မညစ်

းေ ကာင်းကိ ၊

အမှန်သိ၏။

အ ကင်သသည်ထင်၏။ ထိ သ၌ ညစ်

၁၄

ငါသည်သခင်ေယ ကိ

သိ ့ေသာ်လည်း၊

ညစ်

းသည်ဟ

း၏။ ၁၅ သင်၏ညီ အစ်ကိသည် သင်စားေသာ

အစာေ ကာင့် စိ တ်နာရလ င်၊ သင်သည်ေမတာတရားကိ မကျင့်။ ခရစ်ေတာ်သည်
အေသခံ ေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ ေသာသကိ သင်၏ အစာအားြဖင့် အကျိုး
မနည်းေစ ှ င့်။ ၁၆ သင်တိ့သည် အခွ င့ ်သည်အမမှာ ကဲ့ ရဲ ့စရာ အေ ကာင်းမ ှ ိ ေစ ှ င့်။ ၁၇
ဘရားသခင်၏
ငိ မ်သက်ြခင်း၊
တည်၏။

ိင်ငံေတာ်သည်
သန့် ှ င်းေသာ
၁၈

အစားအေသာက်၌

ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

ထိ သိ့ကျင့်၍

မတည်။
ခံ ရေသာ

ခရစ်ေတာ်၏အမကိ

မှီေအာင်လိက် ကကန်အ့ံ ။

အချင်းချင်းတည်ေဆာက်ြခင်း ှ င့်၎င်း
၂၀ ဘရားသခင်၏

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၌

ေဆာင် ွက်ေသာသသည်

ဘရားသခင့်ေ ှ ့၌ ှ စ်သက်ဘွယ်၊ လတိ ့ တွ င် ချီးမွ မ်းဘွ ယ်ြဖစ်၏။
ငိ မ်သက်ြခင်း ှ င့်၎င်း၊

ေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊

၁၉ ထိ ေ ကာင့်၊

ယှဥ်ေသာအရာတိ ့ကိ

အမေတာ်ကိ သင်၏အစာအလိ ငှါ

မဖျက်ဆီး ှ င့်။ အစာအမျိုးမျိုးတိ ့သည် စင် ကယ်၏။ သိ ့ေသာ်လည်း သတပါးထိ မိ၍

ေရာမ

1863

လဲ စရာအေ ကာင်း ှ င့်

စားေသာ

သသည်အြပစ် ှ ိ ၏။

၂၁

အမဲ သားကိ စားြခင်း၊

စပျစ်ရည်ကိေသာက်ြခင်း ကိ စမှစ၍၊ ညီ အစ်ကိထိမိ၍ လဲ စရာအေ ကာင်း၊ မှားယွ င်း
စရာအေ ကာင်း၊ အားနည်းစရာအေ ကာင်းများကိ ေ ှ ာင်အပ်၏။ ၂၂ သင်သည်ယံ ြခင်း ှ ိ လ င်
ကိ ယ်အလိ အေလျာက်

ဘရားသခင့်ေ ှ ့၌

ှ ိ ေစေလာ့။

ကိ ယ်လက်ခံေသာအမမှာ

ကိ ယ်ကိမစစ်ေ ကာ မစီ ရင်ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ ၏။ ၂၃ ယံ မှားေသာသသည် စားလ င်၊
ယံ ေသာစိ တ် မ ှ ိ ဘဲ စားေသာေ ကာင့် အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ခံရ၏။ ယံ ေသာစိ တ်မ ှ ိ ဘဲ
ကျင့်သမ ေသာ အကျင့်တိ ့သည် အြပစ် ှ ိ က၏။

၁၅ သိ့ြဖစ်၍၊ အား ှ ိေသာငါတိ့သည် ကိယ်အလိသိ့မလိက်၊ အားနည်းေသာသတိ့၏
အားနည်းြခင်းကိ သည်းခံ ရ ကမည်။ ၂ ထိ သိ့ငါ ှ ိ သမ သည်ကိယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ သ၏
အကျိုးကိ ေထာက်၍၊ သ့ကိတည်ေဆာက်ေစြခင်းငှ ါ သ၏ အလိ သိ့ လိ က် ကကန်အ့ံ ။ ၃
အေ ကာင်းမကား၊ ခရစ်ေတာ်သည်ကိယ်အလိ သိ့ မလိ က်။ ကျမ်းစာလာသည်အတိ င်း
ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ခံ ရေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ကဲ့ ရဲ ့ေသာ သတိ ့၏စကားသည် အက ်ပ်အေပ သိ ့
ေရာက်ပါ၏ဟ ကျမ်းစာလာ သတည်း။ ၄ ငါတိ ့သည် ကျမ်းစာ၌ပါေသာသည်းခံ ြခင်း၊
သက်သာြခင်း အေ ကာင်းများကိ အမှီ ပ၍ ေြမာ်လင့်ရ ေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ကျမ်းစာ၌
အထက်ကေရးထားသမ သည် ငါတိ ့ကိ ဆံ းမ သဝါဒေပး၍ ေရးထား သတည်း။

၅

သင်တိ့သည် ငါတိ ့ သခင်ေယ ခရစ်၏ ခမည်းေတာ်တည်းဟေသာ ဘရားသခင်ကိ တညီ
တ ွ တ်တည်း
အချင်းချင်း

တ် မက်၍ ချီးမွ မ်းေစြခင်းငှ ါ၊

၆ ေယ ခရစ်၏အလိ ေတာ်အတိ င်း

စိ တ်တညီ တ ွ တ်တည်း ှ ိ ကမည်အေ ကာင်း၊

သည်းခံ

ြခင်း၊

သက်သာြခင်း၏အ ှ င်၊ ဘရားသခင်သည် ကယ်မ သနားေတာ်မပါေစေသာ။
ခရစ်ေတာ်သည်

၇

ဘရားသခင်၏ဘန်းေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစလျက်၊ သင်တိ့ကိလက်ခံ

ေတာ်မသည်နည်းတ၊ သင်တိ့သည် တေယာက်ကိတေယာက်လက်ခံ ကေလာ့။

၈

တဖန်ငါဆိ သည်ကား၊ ေယ ခရစ်သည် ဘရားသခင်၏ သစာေတာ်ကိ ေထာက်၍၊
ဘိ းေဘးများခံ ရေသာ ဂတိ ေတာ်တိ့ကိတည်ေစြခင်းငှ ါ၊
သတိ ့၏အမကိ

ေဆာင် ွက်ေတာ်မ၏။

ဘရားသခင်၏က ဏာေတာ်ကိ
ကျမ်းစာလာသည်ကား၊

၉ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ခံေသာ

တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်လည်း၊

အံ့ သချီးမွ မ်း ကလိ မ့ ်မည်။

ထိ ေ ကာင့်တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင်

ထိ သိ့ ှ င့်အညီ
ေကျးဇးေတာ်ကိ

အက ်ပ်ချီးမွ မ်း၍၊ နာမေတာ်ကိ ေထာမနာသီ ချင်း ဆိ ပါမည်ဟ လာသတည်း။

၁၀

တဖန်လာသည်ကား ၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့၊ သင်တိ့သည် ဘရားသခင်၏လမျိုး ှ င့်အတ
ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ကေလာ့ဟလာ၏။ ၁၁ တဖန်ကား၊ လမျိုးအေပါင်းတိ ့၊ ထာဝရဘရားကိ

ေရာမ

1864

ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

လအ ွယ်အေပါင်းတိ ့၊

တဖန်ေဟ ှ ာယဆိ သည်ကား၊
အပ်စိးြခင်းငှ ါ

အလွ န်ချီးမွ မ်း

ေယ ှ ဲ ၏

အြမစ်ေပါက်၍

ေပ ထွ န်းေသာသြဖစ်လိမ့ ်မည်။

ကိ းစား ကလိ မ့ ်မည်ဟဆိ သတည်း။
တန်ခိးအားြဖင့်

၁၃

ကေလာ့ဟလာ၏။

ထိ သကိ

၁၂

တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ
တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်

သင်တိ့သည်သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်၏

ေြမာ်လင့်ြခင်းပါရမီ ှ င့် ကယ်ဝေစြခင်းငှ ါ၊

ယံ ကည်ေသာစိ တ် ှ ိ ၍

ဝမ်းေြမာက်သက်သာြခင်း အမျိုးမျိုးတိ ့ ှ င့်ြပည့်စံ မည်အေ ကာင်း၊ ေြမာ်လင့် ြခင်း၏အ ှ င်၊
ဘရားသခင်သည် ကယ်မသနားေတာ်မပါ ေစေသာ။ ၁၄ ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့သည်
ေကာင်းေသာပကတိ

သေဘာ ှ င့်

ြပည့်စံ ၍

အရာရာတိ ့ကိ

သိ နားလည်သြဖင့်၊

အချင်းချင်းဆံ းမြခင်းငှ ါ တတ် ိင်သည်ကိ ငါသေဘာ ကျလျက် ှ ိ ၏။ ၁၅ သိ ့ေသာ်လည်း၊
သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

သန့် ှ င်းေစေတာ်မေသာ

ှ စ်သက်ဘွယ်ရာ

ပေဇာ်သကာတည်းဟေသာ တပါးအမျိုးတိ ့ကိ ပေဇာ်ြခင်းငှ ါ ငါသည် ဘရားသခင်၏
ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာ ေြပာေသာအမကိ ေဆာင် ွက်၍၊ ၁၆ တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင်
ေယ ခရစ်၏ အမေဆာင်ြဖစ်မည်အေ ကာင်း၊ ဘရားသခင်သည် ငါ၌အပ်ေပးေတာ်မေသာ
ေကျးဇးေတာ်ကိ

ငါအမှီ

ရဲ ရင့်စွ ာ ေရးလိ က်ပါ၏။

ပ၍၊

ညီ အစ်ကိတိ့၊

၁၇ ထိ ေ ကာင့်၊

သင်တိ့ကိ

သတိ ေပးလျက်သာ၍

ဘရားသခင် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာအရာတိ ့၌

ငါသည် ေယ ခရစ်ကိ အမှီ ပ၍ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက် ြခင်းအေ ကာင်း ှ ိ ၏။

၁၈

တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် စကားအားြဖင့်၎င်း၊ အကျင့်အားြဖင့်၎င်း၊ နားေထာင်ေစြခင်းငှ ါ၊
ခရစ်ေတာ်သည်

နိမိတ်လကဏာ၊

အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမများ၌

သန့် ှ င်းေသာ

ဝိ ညာဥ်ေတာ်၏

တန်ခိးကိ ြပ၍၊

ငါေြပာဝံ့ ၏။

၁၉ ထိ ေကျးဇးေတာ်ကိအမှီ ပလျက်၊

ပါေသာတန်ခိး၊

ငါ့အားြဖင့် ပေတာ်မသမ တိ ့ကိသာ
ငါသည်

ေယ ှ လင် မိ မ့ ှ စ၍

ဣလရိ တ်ြပည်တိင်ေအာင် ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့၌ ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံ ေအာင်ပတ်ဝန်းကျင်
အရပ်တိ့၌

ခရစ်ေတာ်၏

ထိ သိ့အြခားသတည်ေသာ

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ
တိ က်ြမစ်အေပ မှာ

အကန်အစင်ေဟာေြပာခဲ့ ပီ ။
ငါထပ်၍

၂၀

မတည်မေဆာက်။

ခရစ်ေတာ်၏နာမကိ မ ကားဘးေသာ အရပ်၌ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာြခင်းငှ ါ ေစတနာစိ တ် ှ င့်
ငါ ကိ းစားအားထတ်ေလ့ ှ ိ ၏။
အေ ကာင်းကိ

၂၁ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ထိ သ၏

အဘယ်သမ မြပဘးေသာ်လည်း၊

သတိ ့

သည်

ြမင် ကလိ မ့ ်မည်။

မ ကားဘးေသာသတိ ့သည် နားလည် ကလိ မ့ ်မည်ဟ လာသတည်း။

၂၂ ထိ ေ ကာင့်

သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ငါလာရေသာ အခွ င့ ် မ ှ ိ ။ အဆီ းအတားများလှ ပီ ။

၂၃ ယခမကား၊

ဤအရပ်တိ့၌အခွ င့ ်မရသည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့ ှ ိ ရာ သိ ့သွားြခင်းငှ ါ တာ ှ ည်စွာ ကာလပတ်လံ း

ေရာမ

1865

အလိ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ၂၄ စပါနိြပည်သိ့ငါသွ ားေသာအခါ၊ လမ်းခရီ း၌ သင်တိ့ကိ ေတွ ့ြမင်၍
သင်တိ့ ှ င့်အတေပါင်းေဘာ်လျက် အတန်အရာအလိ ြပည့်စံ ပီ းမှ၊ ထိ ြပည်သိ့သင်တိ့
ပိ ့ေဆာင်ြခင်းေကျးဇးကိ ခံ မည်ဟ ေြမာ်လင့်၏။ ၂၅ ယခအခါသန့် ှ င်းသတိ ့ကိလပ်ေက း၍၊
ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ငါသွ ားရမည်။

၂၆ အေ ကာင်းမကား၊ မာေကေဒါနိြပည်သားတိ ့ ှ င့်

အခါယြပည်သားတိ ့သည်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဆင်းရဲ ေသာ သန့် ှ င်းသတိ ့အား ဥစာကိ ေဝမ ၍
ေစတနာစိ တ် ှ င့်

လ က ပီ ။

၂၇ ေစတနာစိ တ် ှ ိ သည်ဟဆိ ေသာ်၊

ထိ သတိ ့သည်

ေကျးဇးတင်ေသာသြဖစ် က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် ဓမဥစာကိ
ယဒအမျိုးသား တိ ့ ှ င့် ဆက်ဆံ၍ခံ ရသည်မှန်လ င်၊ ေလာကီ ဥစာကိ လ၍ လပ်ေက းအပ်၏။
၂၈ ထိ ေ ကာင့်၊ ဤအမကိ ငါေဆာင် ွက်၍ ဤအလလက်ေဆာင်ကိ လံ ခံ ေစ ပီ းလ င်၊

သင်တိ့အနားမှာ ေ ှ ာက်၍ စပါနိြပည်သိ့သွားမည်။ ၂၉ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ငါေရာက်ေသာအခါ၊
ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံ ေဂလိ တရား၌ ပါေသာေကာင်း ကီ း မဂလာ ြပည့်စံ ြခင်း ှ င့် ေရာက်လာမည်ကိ
ငါသိ ၏။

၃၀

ငါသည်ဘရားသခင်၏

အလိ ေတာ်အတိ င်း

ဝမ်းေြမာက်ေသာ

စိ တ် ှ င့်သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေရာက်၍ သင်တိ့ ှ င့်အတသက်သာြခင်းကိ ခံ စားလိ ေသာငှ ါ၊ ၃၁
ယဒြပည်၌ ြငင်းဆန်ေသာသတိ ့လက်မှ ငါလွ တ်မည်အေ ကာင်း၊ ေယ ှ လင် မိ အ
့ ား
ငါလပ်ေက းြခင်း အမကိ သန့် ှ င်းသတိ ့သည် ှ စ်သက်မည်အေ ကာင်း၊ ညီ အစ်ကိတိ့၊
သင်တိ့သည် ငါ ှ င့်အတ ကိ းစားအား ထတ်၍ ငါ့အဘိ ့အလိ ငှါ ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်း
ပဌနာ ပ ကေလာ့ဟ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ဝိ ညာဥ် ေတာ်၏ ေမတာက ဏာကိ
အေ ကာင်း ပ၍သင်တိ့ကိ

ငါတိ က်တွန် ိးေဆာ်ပါ၏။

ငိ မ်သက်ြခင်း၏အ ှ င်၊

၃၂

ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ ှ ိ သမ ှ င့်အတ တည်ေနေတာ် မပါေစေသာ။ အာမင်။

၁၆ ကင်ေြခ မိအ့ သင်းေတာ်၌ သင်းေထာက်မိန်းမြဖစ်ေသာ ငါတိ့ ှ မဖိေဗကိ သင်တိ့ထံသိ့
ငါသွ င်းေပး၏။ ၂ သန့် ှ င်းသတိ ့သည် ပသင့်သည်အတိ င်း၊ သခင်ဘရားကိ ေထာက်၍
ထိ သကိ လက်ခံ ကေလာ့။ သသည် အကအမလိ သမ ေသာ အမတိ ့၌ သ့ကိကမ ကေလာ့။
အေ ကာင်းမကား၊ သသည်များစွ ာေသာ သတိ ့ကိ၎င်း၊ ငါ့ကိ၎င်း၊ မစေသာသြဖစ်၏။ ၃
ငါ ှ င့်အတေယ ခရစ်၏ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ေသာသ၊ ြပစ်ကိလ ှ င့်အာကလကိ
တ်ဆက် က

ေလာ့။ ၄ ထိ သတိ ့သည် ငါ့အသက်အဘိ ့မိမိတိ့လည်ပင်းကိ ချထားေသာ

သြဖစ် က၏။ သတိ ့ေကျးဇး ှ ိ သည်ဟ ငါ တေယာက်တည်းသာ ဝန်ခံသည်မဟတ်။
တပါးအမျိုးသားအသင်းေတာ်အေပါင်းတိ ့သည်

ဝန်ခံ က၏။

၅

သတိ ့အိမ်၌

ှ ိ ေသာအသင်းေတာ်ကိလည်း တ်ဆက် ကေလာ့။ အာ ှ ိ ြပည်တွင် ခရစ်အဘိ ့ အဦ းသီ းေသာ
အသီ းြဖစ်ေသာ ငါ့ချစ်သားဧပဲ နက်ကိ

ေရာမ

တ်ဆက် ကေလာ့။

၆ ငါတိ ့အမကိ ကိ းစား၍

1866

ေဆာင် ွက်ေသာ

မာရိ ကိ တ်ဆက် ကေလာ့။

ငါအမျိုးသားချင်းအေြ ာနိတ် ှ င့်

ယနိကိ

ငါ ှ င့်အတအကျဥ်းခံ ရေသာသ၊

၇

တ်ဆက် ကေလာ့။

ထိ သတိ ့သည်

တမန်ေတာ်များတွ င် အသေရထင် ှ ားေသာသ ြဖစ် က၏။ ငါ့အရင်တပည့်ေတာ်အြဖစ်သိ့
ေရာက်ေသာ

သလည်း

ြဖစ် က၏။

၈

သခင်ဘရား၌

ငါ့ချစ်သားအမလိ ကိ

တ်ဆက် ကေလာ့။ ၉ ငါတိ ့ ှ င့်အတ ခရစ်ေတာ်၏အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာ ဥရဗန် ှ င့်
ငါ့ချစ်သားသတာခကိ

တ်ဆက် က

ေလာ့။

၁၀

အေပေလ ှ င့် အာရိ ေတာဗလ၏ အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့ကိ

တပည့်ေတာ်စစ်ြဖစ်ေသာ
တ်ဆက် ကေလာ့။

၁၁

ငါ၏အေဆွ အမျိုးေဟေရာဒျုန် ှ င့် တပည့်ေတာ် ြဖစ်ေသာနာကိ သ၏အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့ကိ
တ်ဆက် ကေလာ့။ ၁၂ သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိ ကိ းစားေသာ မိ န်းမ၊ တ ဖဲ န ှ င့်
တ ေဖါသကိ ၎င်း၊
မိ န်းမ

သခင်ဘရား၏

ေပရသိ ကိ၎င်း

အမေတာ်ကိ

တ်ဆက် ကေလာ့။

အလွ န် ကိ းစား၍

ချစ်အပ်ေသာ

ြမတ်ေသာတပည့်ေတာ် ဖ ှ င့်

၁၃

သ၏အမိ တည်းဟေသာ တပည့်ေတာ် ဖ ှ င့်သ၏အမိ တည်းဟေသာ ငါ၏ အမိ ကိ
တ်ဆက် ကေလာ့။ ၁၄ အသံ ကိ တ်၊ ဖေလကန်၊ ေဟရမ၊ ပတ်ေရာဘ၊ ေဟရေမမှစ၍
သတိ ့ ှ င့်အတေနေသာ ညီ အစ်ကိတိ့ကိ တ်ဆက် ကေလာ့။ ၁၅ ဖိ ေလာလပ်၊ ယလိ ၊ ေန ၊
ေန ှ မ ှ င့်

သလမမှ စ၍ သတိ ့ ှ င့် အတေနေသာ သန့် ှ င်းသအေပါင်း တိ ့ကိ

တ်ဆက် ကေလာ့။
နမ်းြခင်း ှ င့်
သင်တိ့ ှ င့်

၁၆

အချင်းချင်းတေယာက်ကိ

တ်ဆက် ကေလာ့။
တ်ဆက် က၏။

ခရစ်ေတာ်၏

တေယာက်သန့် ှ င်းေသာ

အသင်းေတာ်အေပါင်းတိ ့သည်

၁၇ ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့ခံရ ပီ းေသာ ဆံ းမ သဝါဒ

ှ င့်ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်ေသာသင်းခွဲ ြခင်း၊ မှားယွ င်းြခင်း အေ ကာင်းကိ ပတတ်ေသာ သတိ ့ကိ
မှတ်၍ေ ှ ာင် ကေလာ့ဟ ငါသတိ ေပး၏။ ၁၈ အေ ကာင်းမကား ထိ သိ့ေသာသတိ ့သည်
ငါတိ ့သခင်ခရစ်ေတာ်၏

အမကိ မေဆာင် ွက်ဘဲလျက်၊

ေဆာင် ွက်၍၊

ေလာကဝတ်စကား ှ င့်ေချာ့ေမာ့ေသာ

ေသာသတိ ့ကိ

လှ ည့်ြဖားတတ် က၏။

၁၉

မိ မိတိ့ဝမ်း၏အမကိ သာ

စကားအားြဖင့်

သင်တိ့

စိ တ်ေကာင်း

ယံ ကည်နားေထာင်ြခင်း

အေ ကာင်းအရာသည် လအေပါင်းတိ ့တွင် ေကျာ်ေစာသည်ြဖစ်၍၊ ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။
သိ ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ေကာင်းေသာအမ၌ကား၊ ပညာ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ဆိ းေသာ
အမ၌ကား၊

အြပစ်ကင်းေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

အ ှ င်ဘရားသခင်သည်

မ ကာမြမင့်မှီ

ငါအလိ ှ ိ ၏။
စာတန်ကိ

၂၀

ငိ မ်သက်ြခင်း၏

သင်တိ့ေြခေအာက်၌

ှ ိပ်စက်

ေတာ်မမည်။ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ေကျးဇးေတာ်သည်သင်တိ့၌ ှ ိ ပါေစေသာ။ ၂၁
ငါ ှ င့်အတ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ေသာ တိ ေမာသမှစ၍ ငါ၏အေဆွ အမျိုးလကိ ၊

ေရာမ

1867

ယာသန်ေသာ သိ ပတ တိ ့သည် သင်တိ့ကိ

တ်ဆက် က၏။ ၂၂ ဤစာကိ ေရးေသာ

က ်ပ်ေတရတိ သည် သခင် ဘရားကိ ေထာက်၍ သင်တိ့ကိ တ်ဆက်ပါ၏။ ၂၃ ငါ့ကိ၎င်း၊
သင်းဝင်သအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ လက်ခံ၍ဧည့်သည် ဝတ် ပတတ်ေသာ ဂါယ၊ မိ စ့ ာေရး ဧရတု၊
သင်တိ့ညီကွာတတိ ့သည် သင်တိ့ကိ

တ်ဆက် က၏။

၂၄ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏

ေကျးဇးေတာ်သည် သင်တိ့အေပါင်း၌ ှ ိ ေစသတည်း။ အာမင်။ ၂၅ ေ ှ းကပ်ကာလပတ်လံ း
ဝှက်ထား ပီ းလ င် ယခမှာ ထင် ှ ားသည်ြဖစ်၍၊ (aiōnios g166) ၂၆ လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည်
ယံ ကည်နားေထာင် ကမည်အေ ကာင်း ပေရာဖက်တိ့၏ကျမ်းစာများလာသည် ှ င့်အညီ ၊
ထာဝရဘရားသခင်၏ ပညတ်ေတာ်အတိ င်း ထိ သတိ ့အားေဘာ်ြပရေသာ နက်နဲရာကိ
ဖွ င့ ်ထားြခင်း

ေကျးဇးေတာ် ှ င့်ေလျာ်စွာ၊

ငါေဟာေသာဧဝံ ေဂလိ တရားတည်းဟေသာ

ေယ ခရစ်၏ အေ ကာင်းကိ ေဟာေြပာြခင်းအားြဖင့်၊ သင်တိ့ကိ မဲ ြမံ ခိ င်ခ့ံ ေစြခင်းငှ ါ
တတ် ိင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ (aiōnios g166)
ြပည့်စံ ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်သည်၊

၂၇ တဆတည်းသာလ င်

ေယ ခရစ်အားြဖင့်

ပညာ ှ င့်

ကမာအဆက်ဆက်

ဘန်း ကီ းေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)

ေရာမ

1868

၁ ေကာရိ ု

၁ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အားြဖင့် ေယ ခရစ်၏ တမန်ေတာ်အရာ၌ ခန့်ထားေသာ
ငါေပါလ ှ င့် ငါ့ညီ သဿင်သည်၊

၂ ေယ ခရစ်အားြဖင့်

အြပစ် ှ င့်ကင်းစင်၍

သန့် ှ င်းသအရာ၌ ခန့်ထားေသာသတည်းဟေသာ၊ ေကာရိ နသ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ ဘရားသခင်၏
အသင်းေတာ်မှစ၍

ခပ်သိမ်းေသာအရပ်၌

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်ကိ

ပဌနာ

ပေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ ကားလိ က်ပါ၏။ ၃ ထိ သခင်သည် ငါတိ ့၏သခင်သာမဟတ်၊
သင်တိ့၏သခင်လည်း ြဖစ်ေတာ်မ၏။ သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ
ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်က ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိ မ်သက်ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိ ပါ ေစေသာ။ ၄
အထက်ခရစ်ေတာ်၏ သက်ေသကိ သင်တိ့တွင် တည်ေစသည် ှ ိ ေသာ်၊ ၅ သင်တိ့သည်
ထိ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်၊ အရာရာ၌ တ်သတိ ၊ ဥာဏ်သတိ အေပါင်း ှ င့် ကယ်ဝြပည့်စံ က
သည်ြဖစ်၍၊ ၆ ေယ ခရစ်အားြဖင့် သင်တိ့အားေပးေတာ်မေသာ ဆေကျးဇးေတာ်ကိ
ငါေထာက်၍၊ သင်တိ့ အေ ကာင်းေ ကာင့် ငါ့ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ်
ချီးမွ မ်း၏။ ၇ ထိ ေ ကာင့်သင်တိ့သည် ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ေပ ထွ န်းေတာ်မြခင်းကိ
ေြမာ်လင့်၍ေနစဥ်၊ ဆေတာ် တစံ တခမ မေလျာ့ဘဲ စံ လင်လျက် ှ ိ က၏။ ၈ သင်တိ့သည်
ငါတိ ့သခင် ေယ ခရစ်၏ ေန့ရက်၌ အြပစ်တင် စရာအခွ င့ ် ှ င့်ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း၊
သင်တိ့ကိ အဆံ းတိ င်ေအာင် ခိ င်ခ့ံ မဲ ြမံ ေစေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၉ ငါတိ ့သခင်တည်းဟေသာ
သားေတာ်ြမတ်သခင် ေယ ခရစ် ှ င့် ဆက်ဆံြခင်းေကျးဇးေတာ်ကိ သင်တိ့ အား
ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည် သစာ ှ င့်ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။

၁၀ ညီ အစ်ကိတိ့၊

သင်တိ့ ှ ိ သမ သည် စကားတညီ တ ွ တ်တည်းြဖစ်၍ အချင်းချင်းမကွဲ ြပားဘဲ စိ တ်
သေဘာတသံ တသမတ်တည်း ှ ိ သည် ှ င့်

ေစ့စပ်စံ လင် ကမည်အေ ကာင်း၊

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏ နာမေတာ် ကိ အမှီ ပ၍ သင်တိ့ကိ ငါ ိးေဆာ်ေတာင်းပန်ပါ၏။ ၁၁
အေ ကာင်းမကား၊ ငါ့ညီအစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့သည် အချင်းချင်း မသင့်၊ ရန်ေတွ ့ြခင်း ှ ိ သည်ကိ၊
ခေလာဣ အိ မ်သားအချို တ
့ ိ ့သည် ေြပာ က၏။ ၁၂ သင်တိ့က၊ ငါသည်ေပါလတပည့်ြဖစ်၏။
ငါသည် အာေပါလတပည့်ြဖစ်၏။ ငါသည်ေကဖ တပည့်ြဖစ်၏။ ငါသည်ခရစ်ေတာ်တပည့်
ြဖစ်၏ဟ အသီ းအသီ းေြပာ ကေသာေ ကာင့် ငါဆိ ရ၏။ ၁၃ ခရစ်ေတာ်သည် ကွဲ ြပားသေလာ။
ေပါလသည် သင်တိ့အတွ က် လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသခံ ပီ ေလာ။ သိ ့မဟတ် သင်တိ့သည်
ေပါလ၏နာမ၌ ဗတိ ဇံကိ ခံ က ပီ ေလာ။ ၁၄ ကရိ ပု ှ င့်ဂါယမှတပါး၊ သင်တိ့တွင် အဘယ်သ
အားမ

ဗတိ ဇံကိ ငါမေပးသည်ြဖစ်၍ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ် ှ ိ ပါ၏။

၁၅

သိ ့ြဖစ်၍ေပါလသည်မိမိနာမ၌ ဗတိ ဇံကိ ေပးသည်ဟ အဘယ်သမ ဆိ စရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ။ ၁၆

၁ ေကာရိ ု

1869

သေတဖန်၏အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့အားလည်း ဗတိ ဇံကိ ေပး ပီ ။ ထိ မှတပါးအြခားေသာသအား
ဗတိ ဇံ ေပးသည်ကိငါမမှတ်မိ။

၁၇ ဗတိ ဇံကိ ေပးေစြခင်းငှ ါ ခရစ်ေတာ်သည် ငါ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မသည်မဟတ်။ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေစြခင်းငှ ါ ေစလတ်ေတာ်မ၏။
သိ ့ေသာ်လည်း၊ ခရစ်ေတာ်၏လက်ဝါးကပ်တိင်ကိ အချည်း ှ ီးမြဖစ် ေစြခင်းငှ ါ၊ တ်ပညာကိ
အခွ င့ ်မေပးဘဲ ေနေတာ်မ၏။ ၁၈ အေ ကာင်းမကား၊ ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာ သတိ ့၌
လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်တရားသည်

မိ က်ေသာ

တရားြဖစ်၏။

ကယ်တင်ြခင်းသိ ့

ေရာက်ေသာငါတိ ့၌ ထိ တရားသည်

ဘရားသခင်၏ တန်ခိးေတာ်

ြဖစ်၏။

၁၉

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ပညာ ှ ိ တိ့၏ ပညာကိ ငါဖျက်ဆီးမည်။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသတိ ့၏
ဥာဏ်ကိ လည်း ငါပယ်မည်ဟ လာသတည်း။ ၂၀ ပညာ ှ ိ ကား အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ ကျမ်း ပ
ဆရာကား အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ ြပဿနာ၌ေလ့ကျက် ေသာ ဆရာကား အဘယ်မှာ
ှ ိ သနည်း။ ေလာကီ ပညာ ကိ ဘရားသခင်သည် မိ က်ေစေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ (aiōn
g165)

၂၁ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဘရားသခင်၏ ပညာေတာ်စီရင်သည် ှ င့်အညီ ၊

ေလာကီ သားတိ ့သည် မိ မိတိ့ပညာအားြဖင့် ဘရားသခင်ကိ မသိ ဘဲေန ကေသာအခါ၊
ဘရားသခင်သည်

ယံ ကည်ေသာ

သတိ ့ကိ

ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ ေစတနာ ှ ိ ေတာ်မ၏။

ေဒသနာေတာ်

၂၂ ယဒလတိ ့သည်

မိ က်မဲြခင်းအားြဖင့်
နိမိတ်လကဏာကိ

ေတာင်းတတ် က၏။ ေဟလသလတိ ့သည် ပညာကိ ှ ာတတ် က၏။ ၂၃ ငါတိ ့မကား၊
လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသခံ ေတာ်မေသာ ခရစ်ေတာ်၏ အေ ကာင်းအရာကိ ေဟာေြပာ က၏။
ထိ အေ ကာင်းအရာသည်ကား၊
တပါးအမျိုးသား၌ကား၊

ယဒအမျိုးသား

မိ က်မဲြခင်းြဖစ်၏။

ထိ မိ၍
၂၄

လဲ စရာအေ ကာင်းြဖစ်၏။

သိ ့ေသာ်လည်း၊

ယဒလြဖစ်ေစ၊

ေဟလသလ ြဖစ်ေစ၊ ေခ ေတာ်မေသာသတိ ့၌ ဘရားသခင်၏ တန်ခိး ေတာ် ှ င့်
ဘရားသခင်၏ပညာေတာ်တည်းဟေသာ

ခရစ်ေတာ်၏

တရားြဖစ်၏။

၂၅

ဘရားသခင်၏မိ က်မဲြခင်းအရာသည် လတိ ့၏ ပညာထက်သာ၍ ပညာ ှ ိ ၏။ ဘရားသခင်၏
အားနည်း ြခင်းအရာသည် လတိ ့၏ အစွ မ်းထက်သာ၍ အစွ မ်း ှ ိ ၏။ ၂၆ ညီ အစ်ကိတိ့၊
သင်တိ့ကိ ေခ ေတာ်မြခင်း အေ ကာင်းအရာကိ ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ေခ ေတာ်မေသာ သတိ ့တွင်
ေလာကီ ပညာ ှ ိ အများမပါ။ ထင် ှ ားေသာ လ ကီ းအများမပါ။ မင်းအမျိုးအ ွယ်ြဖစ်ေသာ
သအများ မပါ။ ၂၇ ဘရားသခင်သည် ပညာ ှ ိ တိ့ကိ ှ က်ေ ကာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ေလာကီ အရာ၌
မိ က်မဲေသာ

သတိ ့ကိ

ေ ွးေကာက်ေတာ်မ၏။

အစွ မ်းသတိ ှ ိ ေသာ

သတိ ့ကိ

ှ က်ေ ကာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ေလာကီ အရာ၌ အားနည်းေသာ သတိ ့ကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မ၏။ ၂၈
ြမတ်ေသာသတိ ့ကိ ှ က်ေ ကာက်ေစြခင်းငှ ါ ေလာကီ အရာ၌ ဆင်းရဲ ေသာသ၊ မေရရေသာသ၊

၁ ေကာရိ ု
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ယတ်ေသာသတိ ့ကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ထိ ေ ကာင့်၊ ဘရားသခင်ေ ှ ့၌ အဘယ်သမ
ဝါ ကားစရာ အေ ကာင်းမ ှ ိ ။ ၃၀ ထိ ဘရားသခင်အားြဖင့် သင်တိ့သည် ေယ ခရစ်၌
တည်ေန က၏။ ထိ သခင်မကား၊ ဘရားသခင်စီရင် ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ ငါတိ ့၌ ပညာမှစ၍
ေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊

သန့် ှ င်းြခင်း၊

ေ ွး တ်ြခင်းြဖစ်ေတာ်မ၏။

၃၁

သိ ့ြဖစ်၍၊

ကျမ်းစာလာသည် ှ င့်အညီ ၊ ဝါ ကားေသာသမည်သည်ကား၊ ထာဝရဘရား၌သာဝါ ကားေစ။

၂ ညီအစ်ကိတိ့၊

ငါသည်သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့

ေရာက်လာေသာအခါ၊

ဘရားသခင်၏

သက်ေသချက်ကိ ထးြမတ်ေသာစကား ှ င့် ထးြမတ်ေသာ ပညာအားြဖင့် သင်တိ့အား ြပသ၍
ေရာက်လာသည်မဟတ်။ ၂ အေ ကာင်းမကား၊ ေယ ခရစ်တည်းဟေသာ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ
အေသခံ ေတာ်မေသာ သခင်မှတပါး၊ အဘယ်အရာကိ မ သင်တိ့တွင် ငါမသိ မမှတ်ဟ
ငါစိ တ် ြပ ာန်းြခင်း ှ ိ ၏။

၃ သင်တိ့ ှ င့်အတ

အလွ န်ေ ကာက် ွံ တ
့ န်လပ်ြခင်း ှ င့်တကွ ငါ ှ ိ ေန၏။

ငါ ှ ိ ေနေသာအခါ၊ အားနည်းြခင်း၊
၄ သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းသည်

လပညာအားြဖင့် မတည်၊ ၅ ဘရားသခင်၏ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် တည်ေစ ြခင်းငှ ါ၊ ငါ့စကား၊
ငါ့ေဒသနာသည် လပညာ ှ င့် ယှဥ်ေသာြဖားေယာင်းေသာစကား ှ င့်တကွ ှ ိ သည် မဟတ်။
ဝိ ညာဥ်ေတာ်၏နိမိတ်လကဏာ တန်ခိးေတာ် ှ င့် တကွ

ှ ိ ၏။

၆ သိ ့ေသာ်လည်း၊

စံ လင်ေသာ သတိ ့အား ငါတိ ့သည် ပညာစကားကိ ေဟာေြပာ၏။ ထိ သိ့ဆိေသာ်၊
ေလာကီ ပညာကိ မဆိ လိ။ ြပယ်ေပျာက် တတ်ေသာ ေလာကီ မင်းတိ ့၏ ပညာကိ မဆိ လိ။
(aiōn g165)

၇ ဤကမာမတည်မ ှ ိ မှီ၊

ငါတိ ့၏ ဘန်းအသေရ

ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊

ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မေသာ ပညာ၊ နက်နဲေသာအရာ၌ ဝှက်ထားေသာ ဘရားသခင်၏
ပညာကိ ငါတိ ့သည်ြပသ က၏။ (aiōn g165) ၈ ထိ ပညာကိ ေလာကီ မင်းတစံ တေယာက်မ မသိ ။
သိ လ င်၊ ဘန်း ကီ းေတာ်မေသာသခင်ကိ လက်ဝါးကပ် တိ င်မှာ မကွ ပ်မျက် က ပီ ။ (aiōn g165) ၉
ကျမ်းစာလာသည် ှ င့်အညီ ၊

ဘရားသခင်ကိ

ချစ်ေသာ

သတိ ့အဘိ ့အလိ ငှါ၊

ဘရားသခင်ြပင်ဆင်ေတာ် မေသာ အရာတိ ့ကိ လမျက်စိြဖင့်မြမင်၊ နားြဖင့်မ ကား၊
စိ တ် ှ လံ းြဖင့် မ ကံ စည်ေသး။ ၁၀ ထိ အရာတိ ့ကိ ဘရားသခင်သည် မိ မိဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်
ငါတိ အ
့ ားေဘာ်ြပေတာ်မ၏။ ဝိ ညာဥ်ေတာ် သည် ဘရားသခင်၏ နက်နဲေသာ အရာတိ င်ေအာင်
ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ ့ကိစစ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ လ၏နက်နဲေသာ အရာကိ လ၌ ှ ိ ေသာ မိ မိစိတ်
ဝိ ညာဥ်မှတပါး အဘယ်သသိ သနည်း။ ထိ နည်းတ ဘရားသခင်၏ နက်နဲေသာအရာကိ
ဘရားသခင်၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်မှ တပါးအဘယ်သမ မသိ ။ ၁၂ ငါတိ ့သည် ေလာကီ ဝိညာဥ်ကိ
မခံ ရ က။ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ အရာတိ ့ကိ သိ ြခင်းအလိ ငှါ ဘရားသခင်ထံမှ
ကလာေသာ ဝိ ညာဥ်ကိခံရ က ပီ ။ ၁၃ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ အရာတိ ့ကိ ငါတိ ့သည်

၁ ေကာရိ ု
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လပညာကိ အမှီ ပ၍ နားလည်ေသာစကား ှ င့် မေဟာ။ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်
ဝိ ညာဥ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ အရာကိ ဝိ ညာဥ်စကားအားြဖင့် ဖွ င့ ်ြပ၍ ပဲ့ ြပင်ေတာ်မေသာ စကား ှ င့်
ငါတိ ့သည် ေဟာ က၏။ ၁၄ ဇာတိ ပကတိ လသည် ဘရားသခင်၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်အရာတိ ့ကိ
မခံ မယ။ ထိ အရာတိ ့သည် မိ က်မဲေသာ အရာြဖစ်သည်ဟ ထင်တတ်၏။ ထိ အရာတိ ့ကိ ဝိ ညာဥ်
အားြဖင့်သာ ပိ င်းြခား၍နားလည် ိင်ေသာေ ကာင့်၊ ဇာတိ ပကတိ လသည် နားမလည် ိင်။ ၁၅
ဝိ ညာဥ်လမကား၊ ထိ အရာအလံ းစံ တိ ့ကိ ပိ င်းြခား၍ နားလည်တတ်၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ထိ လကိ
အဘယ်သမ ပိ င်းြခား၍ မသိ ိင်။ ၁၆ ထိ လကိ သွ န်သင် ိင်မည်အေ ကာင်း အဘယ် သသည်
ထာဝရဘရား၏ စိ တ်ေတာ်ကိ သိ သနည်း။ ငါတိ ့မကား ခရစ်ေတာ်၏စိ တ်ကိ ခံ ရ က၏။

၃ ညီအစ်ကိတိ့၊
သင်တိ့အား

အထက်က

ေဟာေြပာ

ငါသည်

ရေသာ

ဝိ ညာဥ်လတိ ့အား

အခွ င့ ်မ ှ ိ ဘဲ၊

ေဟာေြပာသကဲ့ သိ ့

ဇာတိ ပကတိ

လတိ ့အား၎င်း၊

ခရစ်ေတာ်၌ သငယ်ကေလးတိ ့အား၎င်း၊ ေဟာေြပာသကဲ့ သိ ့ ေဟာေြပာရ၏။

၂

ယခတိ င်ေအာင်သင်တိ့သည် ခဲ ဘွယ်စားဘွ ယ်ကိ မေ က ိင်ေသာေ ကာင့် ငါမေက းရ၊ ိက
့ ိ သာ
တိ က် ရ၏။ ယခပင်လည်း၊ သင်တိ့သည် မေ က ိင် ကေသး။

၃ ယခပင်လည်း၊

ဇာတိ ပကတိ လြဖစ် ကေသး၏။ ဂဏ် ပိ င်ြခင်း၊ ရန်ေတွ ့ြခင်း၊ အချင်းချင်းကွဲ ြပားြခင်း
ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည်ဇာတိ ပကတိ လြဖစ် ကသည် မဟတ်ေလာ။ ေလာကီ ထံ းစံ အတိ င်း
ကျင့်ေဆာင် ကသည် မဟတ်ေလာ။ ၄ တေယာက်က၊ ငါသည်ေပါလတပည့်ြဖစ်၏ ဟ၍၎င်း၊
တေယာက်က၊

ငါသည်အာေပါလတပည့်ြဖစ်၏

ဇာတိ ပကတိ လြဖစ် ကသည်မဟတ်ေလာ။
အာေပါလကား

အဘယ်သနည်း။

ဟ၍၎င်း၊
၅

အသီ းသီ းေြပာ ကလ င်၊

ေပါလကားအဘယ်သနည်း။

အြခားေသာသမဟတ်၊

ထာဝရဘရား

သည်

အသီ းသီ းတိ ့အား အခွ င့ ်ေပးသနားေတာ်မသည် ှ င့် အညီ ၊ သင်တိ့ကိ ယံ ကည်ြခင်းသိ ့
ေရာက်ေစေသာ ဓမဆရာေပတည်း။ ၆ ငါသည်စိက်ပျိုးေသာသြဖစ်၏။ အာေပါလသည်
ေရေလာင်းေသာ သြဖစ်၏။ အပင်ကိ ကီ းပွ ါးေစေသာ သကား၊ ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၇
စိ က်ပျိုးေသာသမတတ် ိင်။ ေရေလာင်းေသာ သလည်း မတတ် ိင်။ ကီ းပွ ါးေစေတာ်မေသာ
ဘရား သခင်သာလ င် တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ ၈ သိ ့ေသာ်လည်း၊ စိ က်ပျိုးေသာသ ှ င့် ေရေလာင်း
ေသာသသည် တလံ းတဝတည်းြဖစ်၍၊ အသီ းအသီ း မိ မိ လပ်သည်အတိ င်း မိ မိအကျိုးကိ
ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၉ ငါတိ သ
့ ည် ဘရားသခင့်ထံ ၌ အလပ်လပ်ေသာ သချင်းြဖစ် က၏။ သင်တိ့သည်
ဘရားသခင်၏ ဥယျာဥ် ေတာ်ြဖစ် က၏။ ဘရားသခင်၏ ေကျာင်းေတာ်တိက်လည်း ြဖစ် က၏။
၁၀ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါခံ ရသည် ှ င့် အညီ ၊ လိ မာေသာ ဗိ သကာကဲ့ သိ ့

တိ က်ြမစ်ကိချ ပီ ။ အြခားေသာသသည် ထပ်ဆင့်၍ တည်ေဆာက်ေလ၏။ သိ ့ရာတွ င်၊

၁ ေကာရိ ု
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အဘယ်သိ့ ထပ်ဆင့်၍ တည်ေဆာက်သည်ကိ လတိ င်းသတိ ပပါေစ။ ၁၁ အေ ကာင်းမကား၊
ေယ ခရစ်တည်းဟေသာ၊ ချလျက် ှ ိ ေသာ တိ က်ြမစ်မှတပါး အြခားေသာ တိ က်ြမစ်ကိ
အဘယ်သမ မချ ိင်။ ၁၂ ထိ တိက်ြမစ်အေပ ၌ ေ ၊ ေငွ ၊ ေကျာက်ေကာင်း၊ သစ်သား၊
ြမက်ပင်၊ ေကာက် ိ းများကိ ထပ်ဆင့်၍ တည်ေဆာက်ေသာသ ှ ိ သမ ၊ ၁၃ အသီ းသီ းလပ်ေသာ
အလပ်သည် ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ေဘာ်ြပချိန် ေန့ရက် သည်
မီ းအားြဖင့်

ထင် ှ ားေစလိ မ့ ်မည်။

လတိ င်းလပ်ေသာအလပ်သည်

အဘယ်သိ့ေသာ

အလပ်ြဖစ်သည်ကိ မီ းသည်စစ်ေ ကာစံ စမ်းလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ထိ တိက်ြမစ်အေပ ၌ ထပ်ဆင့်၍
တည်ေဆာက်ေသာ အ ကင်သ၏ အလပ်သည် မဲ ၏။ ထိ သသည် အကျိုးကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၅
အ ကင်သ၏အလပ်သည် က မ်းေလာင်၏၊ ထိ သ သည် အ ံ းခံ ရလိ မ့ ်မည်။ သိ ့ေသာ်လည်း၊
မီ း ှ င့်လွ တ် သကဲ့ သိ ့ သသည် ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ၁၆ သင်တိ့သည်
ဘရားသခင်၏ ဗိ မာန်ေတာ် ြဖစ် ကသည်ကိ၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်
သင်တိ့အထဲ ၌ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း မသိ ကသေလာ။

၁၇ အ ကင်သသည်

ဘရားသခင်၏ ဗိ မာန်ေတာ်ကိ ဖျက်ဆီး၏။ ထိ သကိ ဘရားသခင်ဖျက်ဆီးေတာ်မလိ မ့ ် မည်။
ဘရားသခင်၏ ဗိ မာန်ေတာ်သည် သန့် ှ င်းရ၏။ သင်တိ့သည်လည်း၊ ထိ ဗိမာန်ေတာ်
ြဖစ် က၏။ ၁၈ အဘယ်သမ ကိ ယ်ကိ မလှ ည့်ြဖားေစ ှ င့်။ သင်တိ့တွင် အ ကင်သသည်
ဤေလာက၌ ပညာ ှ ိ ြဖစ် သည်ဟ ကိ ယ်ကိထင်၏။ ထိ သသည်ပညာ ှ ိ အြဖစ်သိ့
ေရာက်လိေသာငှ ါ လမိ က်ြဖစ်ပါေစ။ (aiōn g165) ၁၉ အေ ကာင်းမကား၊ ေလာကီ ပညာသည်
ဘရားသခင့်ေ ှ ့၌ မိ က်မဲြခင်းြဖစ်၏။ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ဘရားသခင်သည် ပညာ ှ ိ တိ့ကိ
သတိ ့၏ ပရိ ယာယ်အားြဖင့် ဘမ်းဆီ းေတာ်မ၏ဟ လာသတည်း။ ၂၀ တဖန်တံ ၊ ပညာ ှ ိ တိ့၏
အ ကံ အစည်တိ့သည် အချည်း ှ ီးြဖစ်ေ ကာင်းကိ ထာဝရဘရားသိ ေတာ်မ၏ဟ လာသတည်း။
၂၁ ထိ သိ့ြဖစ်လ င်၊ အဘယ်သမ လတိ ့၌ ဝါ ကား ြခင်းမ ှ ိ ေစ ှ င့်။ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့သည်

သင်တိ့

အဘိ ့ြဖစ် က၏။

၂၂

ေပါလြဖစ်ေစ၊

အာေပါလြဖစ်ေစ၊

ေကဖြဖစ်ေစ၊

ဤေလာကြဖစ်ေစ၊ အသက် ှ င်ြခင်းြဖစ်ေစ၊ ေသြခင်း ြဖစ်ေစ၊ မျက်ေမှာက်အရာြဖစ်ေစ၊
ေနာက်လာလတံ့ ေသာ အရာြဖစ်ေစ၊ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ ့သည် သင်တိ့အဘိ ့ ြဖစ် က၏။ ၂၃
သင်တိ့သည်လည်း၊ ခရစ်ေတာ်အဘိ ့ြဖစ် က၏။ ခရစ်ေတာ် သည်လည်း ဘရားသခင်အဘိ ့
ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၄ ခရစ်ေတာ်၏ အေစအပါ ကဲ့ သိ့၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ နက်နဲေသာ အရာတိ့ကိ ေစာင့်ေသာ
ဘ ာစိ း ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ သတပါးသည် ငါတိ ့ကိ မှတ်ပါေစ။ ၂ ထိ မှတပါး၊ ဘ ာစိ းမည်သည်ကား၊
သစာ ှ ိ ရမည်။ ၃ သင်တိ့မှစ၍ အြခားေသာလများတိ ့သည် ငါ့ကိ သစာမ ှ ိ ဟ စီ ရင်ေသာ်လည်း၊

၁ ေကာရိ ု
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ငါသည်အမမထား။ ငါ့ကိယ်ကိ ငါမစီ ရင်။ ၄ အေ ကာင်းမကား၊ ကိ ယ်စိတ်သည် ကိ ယ်ကိ
အြပစ်မတင်။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ထိ အေ ကာင်းြဖင့် ငါသည် အြပစ်လွတ်သည်မဟတ်။ ငါ့ကိ
စီ ရင်ေသာသကား၊ ထာဝရဘရားေပတည်း။ ၅ ထိ သိ့ြဖစ်လ င်ေမှာင်မိက်၌ ဝှက်ထားေသာ
အရာတိ ့ကိ ပွ င့ ်လင်း ေစ၍ စိ တ် ှ လံ းအ ကံ အစည်များကိ ထင် ှ ားေစလတံ့ ေသာ သခင်ဘရား
ကလာေတာ်မမမှီ တိ င်ေအာင် အဘယ်အမကိ မ

အဆံ းအြဖတ် မစီ ရင်

က ှ င့်။

ကလာေတာ်မေသာအခါ၊ အသီ းသီ းတိ ့သည် ဘရားသခင်ချီးမွ မ်းေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ
ခံ ရ ကလတံ့ ။ ၆ ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့သည် ကျမ်းစာကိ လွ န်၍ သတပါးကိ မ ိ ေသအပ်ဟ
ငါတိ က
့ ိ ေထာက်၍ နားလည် ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ မာနစိ တ်ေထာင်လားသည် ှ င့် တေယာက်ကိမှီဝဲ၍
တေယာက်ကိြငင်းဆန်ြခင်း မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါဆိ ခဲ့ ပီ းေသာအချက်၌ သင်တိ့၏ အကျိုးကိ
ေထာက်၍ ငါ ှ င့်အာေပါလကိ ပံ ေဆာင်လျက် ဆိ သတည်း။ ၇ ထိ မှတပါး၊ အဘယ်သသည်
သင့်ကိ ထးြခားေစသနည်း။ သတပါးလက်မှ မခံ မယဘဲ အလိ အေလျာက်

ရေသာ

အရာတစံ တခမ သင်၌ ှ ိ သေလာ။ သတပါးလက်မှ ခံ ယသည်မှန်လ င်၊ မခံ မယသကဲ့ သိ ့
အဘယ်ေ ကာင့် ဝါ ကားသနည်း။ ၈ ယခတွ င် သင်တိ့သည် ကယ်ဝ က၏။ ေငွ ရ တတ် က၏။
ငါတိ ့ မ ှ ိ စဥ်တွင်စိးစံ က၏။ ငါတိ ့သည် သင်တိ့ ှ င့်အတ စိ းစံ ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ မည်အေ ကာင်း၊
သင်တိ့ကိ အမှန်စိးစံ ေစြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ၏။ ၉ သတ်ဘိ့ရာထားေသာသကဲ့ သိ ့ အြခားေသာ
သများေနာက်၌ တမန်ေတာ်တည်းဟေသာ ငါတိ ့ကိ ဘရားသခင်ထတ်ြပေတာ်မသည်ဟ
ငါထင်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့သည် ေလာကီ သားများ ှ င့် ေကာင်းကင်တမန်များ
မျက်ေမှာက်၌ ပွဲ ဝင်ေသာသ ြဖစ် က၏။ ၁၀ ငါတိ ့သည် ခရစ်ေတာ်၏ အေ ကာင်းေ ကာင့်
လမိ က်ြဖစ် က၏။ သင်တိ့မကား၊ ခရစ်ေတာ်၌ ပညာ ှ ိ ြဖစ် က၏။ ငါတိ ့သည် အားနည်းေသာသ
ြဖစ် က၏။ သင်တိ့မကား၊ အစွ မ်းသတိ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာသ၊ အသေရ
ြဖစ် က၏။ ငါတိ ့သည် အ ှ က်အေ ကာက် ခံ ရေသာ သြဖစ်၍၊

ှ ိ ေသာသ

၁၁ ယခတိ င်ေအာင်

အစားအေသာက်ငတ်မွတ်ြခင်း၊ အဝတ် ွမ်းပါးြခင်း၊ ိ က်ပတ် ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရ က၏။
ေနရာမကျေသာသ၊

၁၂ ကိ ယ်လက် ှ င့်ပင်ပန်းစွ ာ လပ်ေဆာင်ရေသာသ ြဖစ် က၏။

ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ခံ ရေသာအခါ ေမတာပိ ့ က၏။

ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံ ရေသာအခါ

သည်းခံ က၏။ ၁၃ အသေရ တ်ချြခင်းကိ ခံ ရေသာအခါ ေတာင်းပန် က၏။ ဤေလာက၏
အညစ်အေ ကးကဲ့ သိ ့၎င်း၊ အရပ်ရပ်ထဲက လှ ည်းပစ်ေသာ တန်ြမက်ေချး အမိ က် ကဲ့ သိ ့၎င်း၊
ယခတိ င်ေအာင်ြဖစ် က၏။ ၁၄ သင်တိ့သည် ှ က်ေစြခင်းငှ ါ ဤသိ ့ငါေရးသည် မဟတ်။
သင်တိ့ကိ ချစ်သားကဲ့ သိ ့ မှတ်၍ သတိ ေပး၏။ ၁၅ သင်တိ့တွင် ခရစ်ေတာ်၏အေ ကာင်းကိ
သင်ေပးေသာ ဆရာတေသာင်း ှ ိ ြငားေသာ်လည်း၊ အဘ အများမ ှ ိ ။ ဧဝံ ေဂလိ တရားအားြဖင့်

၁ ေကာရိ ု
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ငါသည် သင်တိ့ကိ ေယ ခရစ်၌ ြဖစ်ဘွားေစ ပီ ။ ၁၆ သိ ့ြဖစ်၍၊ ငါကျင့်သည်နည်းတ
သင်တိ့သည် ကျင့် ကမည်အေ ကာင်း ငါ ိးေဆာ် ေတာင်းပန်၏။ ၁၇ ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့်
သခင်ဘရား၌ သစာ ှ ိ ေသာ ငါ၏ချစ်သားတိ ေမာေသကိ သင်တိ့ဆီသိ့ ငါ ေစလတ်၏။
ခပ်သိမ်းေသာ အရပ်တိ့၌ ခပ်သိမ်းေသာ အသင်းေတာ်တိ့ကိ ငါသွ န်သင်သည် ှ င့်အညီ ၊
ငါသည် ခရစ်ေတာ်၌ကျင့်ေသာ အကျင့်ဓေလ့များကိ သင်တိ့သည် မှတ်မိေစြခင်းငှ ါ သသည်
ြပသတိ က်တွန်းလိ မ့ ်မည်။ ၁၈ ငါသည်သင်တိ့ဆီသိ့ ကိ ယ်တိင်မလာဟ အချို ေ
့ သာ သတိ ့သည်
ထင်မှတ်သည် ှ င့်၊ မာနေထာင်လားြခင်း ှ ိ က၏။ ၁၉ သိ ့ေသာ်လည်း သခင်ဘရားသည်
အလိ ေတာ် ှ ိ လ င် ငါသည် ြမန်ြမန်လာမည်။ လာေသာအခါ မာန ေထာင်လားေသာသတိ ့၏
စကားကိ သိ မှတ်မည်မဟတ်။ သတိ ့၏တန်ခိးကိ သိ မှတ်မည်။ ၂၀ အေ ကာင်းမကား၊
ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် စကား၌ တည်သည်မဟတ်၊ တန်ခိး၌ တည်၏။

၂၁

သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ အလိ ှ ိ သနည်း။ ငါသည် ှ င်တံ ှ င့် သင်တိ့ဆီသိ့လာရမည်ေလာ။
သိ ့မဟတ် ေမတာ ှ င့် ၎င်း၊ းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ေသာ စိ တ် ှ င့်၎င်း၊ လာရမည်ေလာ။

၅ မတရားေသာေမထန်သာမညမဟတ်၊ အဘ၏ မယားကိ သိမ်းယြခင်းတည်းဟေသာ
သာသနာပလတိ ့ တွ င်ပင် မ ကားရေသာ ေမထန်၌မှီဝဲေသာ သသည် သင်တိ့တွင်
ှ ိ ေ ကာင်းကိ အ ှ ံ ့အြပားေကျာ်ေစာ က၏။

၂ ထိ သိ့ ပေသာသကိ

သင်တိ့အထဲ မှ

ှ င်ထတ်မည် အေ ကာင်း၊ စိ တ်မသာ ညည်းတွ ားြခင်းကိ မ ပ၊ မာန ေထာင်လားလျက်
ေန က၏။ ၃ ထိ ေ ကာင့် ငါသည် ကိ ယ်ခ ာအားြဖင့် သင်တိ့ ှ င့်ကွ ာလျက် ှ ိ ေသာ်လည်း၊
ဝိ ညာဥ်အားြဖင့် မကွ ာ၊ ကိ ယ်တိင်သင်တိ့ ှ င့် အတ ှ ိ သကဲ့ သိ ့ ထိ သိ့ကျင့်ေသာသကိ
ယခပင်ငါစီ ရင် ပီ ။ ၄ စီ ရင်ချက်ဟမကား၊ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏ အခွ င့ ်အားြဖင့် သင်တိ့သည်
ငါ့ဝိညာဥ် ှ င့်အတ စည်းေဝး ပီ းမှ ငါတိ ့သခင် ေယ ခရစ်၏ တန်ခိးေတာ်ကိ အမှီ ပ၍၊ ၅
ထိ သ၏ဝိ ညာဥ်သည် ေယ ခရစ်၏ေန့ရက်၌ ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်မည်အေ ကာင်း၊
သ၏ကိ ယ်ခ ာ ပျက်စီးဘိ ့ရာ သ့ကိစာတန်လက်သိ့ အပ် ှ ံ ကေစဟ ငါစီ ရင်၏။

၆

သင်တိ့၏ ဝါ ကားြခင်းသည် မေကာင်းမသင့် ြဖစ်၏။ အနည်းငယ်ေသာတေဆးသည်
မန့်စိမ်းတပံ လံ း ကိ ေဖာင်း ကေစတတ်သည်ကိ မသိ ကသေလာ။

၇ သင်တိ့သည်

တေဆးမဲ့ ြဖစ်သည် ှ င့်အညီ ၊ အသစ်ေသာ မန့်စိမ်းြဖစ်မည်အေ ကာင်း၊ ေဟာင်းေသာ တေဆးကိ
သတ်သင်ပယ် ှ င်း ကေလာ့။ အေ ကာင်းမ ကား၊ ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ ငါတိ ့ပသခါ
သိ းသငယ် သည် ငါတိ ့အဘိ ့ ယဇ် ပေဇာ်ရာြဖစ်၏။ ၈ ထိ ေ ကာင့်၊ ေဟာင်းေသာတေဆး၊
ဆိ းညစ် မိ က်မဲြခင်းတေဆးတိ ့ကိ ပယ်ပစ်၍၊ တေဆးမဲ့ မန့်တည်း ဟေသာ ကည်ြဖူြခင်း၊
သစာေစာင့် ြခင်း ှ င့်ပွဲ ခံ က

၁ ေကာရိ ု

ကန်အ့ံ ။

၉ သင်တိ့သည် မတရားေသာ ေမထန်၌

1875

မှီဝဲေသာ သတိ ့ ှ င့် မေပါင်းေဘာ်မည်အေ ကာင်း၊ အထက် သဝါဒ စာ၌ ငါေရးထားခဲ့ ပီ ။
၁၀ ထိ သိ့ေရးထားေသာ်၊ မတရားေသာ ေမထန်၌ မှီဝဲြခင်း၊ ေလာဘလွ န်ကျူးြခင်း၊

အ ိင်အထက်လယြခင်း၊ ပ်တကိ ကိးကွ ယ်ြခင်းအမကိ ပေသာ ေလာကီ သားတိ ့ ှ င့်အလ င်း
မေပါင်းေဘာ်ရဟမဆိ လိ။ ထိ သိ့ဆိလ င်၊ သင်တိ့သည်ေလာကီ မှ ထွ က်သွားရ ကမည်။ ၁၁
ယခမကား ညီ အစ်ကိဟ ေခ ေဝ ေသာ သသည် မတရားေသာ ေမထန်၌မှီဝဲြခင်း၊ ေလာဘ
လွ န်ကျူးြခင်း၊ ပ်တကိ းကွ ယ်ြခင်း၊ ဆဲ ေရးကဲ့ ရဲ ့ြခင်း၊ ေသရည်ေသရက် ှ င့် ယစ်မးြခင်း၊
အ ိင်အထက်လယ ြခင်းမှစ၍၊ ထိ သိေ
့ သာအမကိ ပေသာသ ှ င့်မေပါင်း ေဘာ်ရသည်သာမက၊
ထိ သ ှ င့် အတစားေသာက်ြခင်း ကိ စကိ မ

မ ပရဟငါေရးထား၍ ပညတ်၏။

၁၂

ြပင်လတိ ့ကိ စီ ရင်ြခင်းအမ ှ င့် ငါသည် အဘယ်သိ့ ဆိ င်သနည်း။ အတွ င်းလတိ ့ကိ
သင်တိ့စီရင်ရသည် မဟတ်ေလာ။ ၁၃ ြပင်လတိ ့ကိ ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
သိ ့ြဖစ်၍ ထိ ဆိးညစ်ေသာသကိ သင်တိ့အထဲ မှ ှ င်ထတ် ကေလာ့။

၆ သင်တိ့သည်

အချင်းချင်းအမ ှ ိ လ င်၊

သန့် ှ င်းသတိ ့ေ ှ ့၌

တရားစီ ရင်ြခင်းကိ

မခံ ဘဲ သာသနာပ လတိ ့ ေ ှ ့၌ ခံ ဝံ့ ေသာသတစံ တေယာက် ှ ိ သေလာ။ ၂ သန့် ှ င်းသတိ ့သည်
ေလာကီ ိင်ငံကိ တရား စီ ရင်မည်ဟ မသိ ကသေလာ။ သင်တိ့သည် ေလာကီ ိင်ငံ ကိ
စီ ရင်ရသည်မှန်လ င်၊

အငယ်ဆံ းေသာ

ငါတိ ့သည်ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကိ

အမများကိ

မစီ ရင်ထိက်သေလာ။

တရားစီ ရင်မည်ဟ

မသိ ကသေလာ။

၃

သိ ့ြဖစ်၍

ေလာကီ အမကိ စီ ရင်ထိက်သည်မဟတ်ေလာ။ ၄ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့သည် ေလာကီ အမကိ
စီ ရင် စရာ ှ ိ လ င်၊ အသင်းေတာ်၌ အသေရနည်းေသာသတိ ့ကိ တရားသ ကီ းအရာ၌
ခန့်ထား ကေလာ့။

၅ ထိ သိ့ဆိေသာ်၊ သင်တိ့ ှ က်ေစြခင်းငှ ါ ေြပာဆိ ၏။ သင်တိ့တွင်

ပညာ ှ ိ တစံ တေယာက်မ မ ှ ိ သေလာ။ ညီ အစ်ကိချင်းတိ ့၏ အမကိ စီ ရင်ဆံ းြဖတ် ိင်ေသာသ
တစံ တေယာက်မ မ ှ ိ သေလာ။

၆ ညီ အစ်ကိချင်းတိ ့သည် တရားေတွ ့သည် သာမက၊

မယံ ကည်ေသာ သတိ ့ေ ှ ့၌ပင် တရားေတွ ့ပါ သည်တကား။

၇ ထိ သိ့သင်တိ့သည်

အချင်းချင်းတရားေတွ ့သည် အမမှာ အလွ န် ကီ းစွ ာေသာ အြပစ် ှ ိ က၏။ တရား မေတွ ့ဘဲ
ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ အဘယ်ေ ကာင့်မခံ သနည်း။ ၈ ကိ ယ်ဥစာ ံ းြခင်းကိ အဘယ်ေ ကာင့်
မခံ သနည်း။ ထိ သိ့ သင်တိ့သည် မခံ ဘဲ ၊ ညီ အစ်ကိချင်း တေယာက်ကိတေယာက် ှ င်းဆဲ ၍၊
ညီ အစ်ကိချင်းတိ ့၏ ဥစာကိ သိမ်းယ ကသည်တကား၊
ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်ကိ

အေမွ မခံ ရသည်ကိ

၉ မတရားေသာသတိ ့သည်

သင်တိ့မသိ က

အလွဲ မယ က ှ င့်။ မတရားေသာ ေမထန်၌ မှီဝဲေသာသ၊

သေလာ။

ပ်တကိ ကိးကွ ယ်ေသာသ၊

သ့မယားကိ ြပစ်မှားေသာသ၊ ေယာက်ျားချင်းေမထန်ကိ ပေသာသ၊ ထိ အမကိ ခံေသာသ၊ ၁၀

၁ ေကာရိ ု

1876

သ့ဥစာကိ ခိးေသာသ၊ ေလာဘလွ န်ကျူးေသာသ၊ ေသရည်ေသရက် ှ င့်ယစ်မးေသာသ၊
ဆဲ ေရးကဲ့ ရဲ ့ေသာသ၊

အ ိင်အထက်လယေသာ

သတိ ့သည်

ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်ကိ အေမွ မခံ ရ က။

၁၁ အထက်ကသင်တိ့တွင်

အချို ့ေသာသတိ ့သည်

ထိ သိ့ေသာသြဖစ် ကေသာ်လည်း၊

ယခတွ င်သခင်ေယ ၏

နာမေတာ်အားြဖင့်၎င်း၊

ငါတိ ့ဘရားသခင်၏ ဝိ ညာဥ် ေတာ်အားြဖင့်၎င်း၊ ေဆးေ ကာသန့် ှ င်း၍ ေြဖာင့်မတ်ရာ သိ ့
ေရာက် က ပီ ။ ၁၂ ငါသည် အြပစ်မသင့်ဘဲ လျက်ခပ်သိမ်းေသာ အမအရာကိ ပ ိင်သည်
မှန်ေစေတာ့။ ခပ်သိမ်းေသာ အမအရာကိ ပသင့်သည်မဟတ်။ အြပစ်မသင့်ဘဲ လျက်
ခပ်သိမ်းေသာ အမအရာကိ ပ ိင်သည်မှန်ေစေတာ့။ အဘယ်အမအရာ၌မ ငါသည်က န်မခံ ။
၁၃

အစားအေသာက်တိ့သည်

အဘိ ့ြဖစ်သည်မှန်ေစေတာ့။

ဝမ်းအဘိ ့၊
သိ ့ေသာ်လည်း

ဝမ်းသည်လည်း

အစားအေသာက်တိ့

ဘရားသခင်သည်

ထိ ှ စ်ပါးကိ

ဖျက်ဆီးေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ကိ ယ်ခ ာသည် မတရားေသာ ေမထန် အဘိ ့ြဖစ်သည်မဟတ်။
သခင်ဘရားအဘိ ့ြဖစ်၏။ သခင် ဘရားသည်လည်း ကိ ယ်ခ ာအဘိ ့ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၄
ဘရားသခင်သည် တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် သခင် ဘရားကိ ထေြမာက်ေစေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊
ငါတိ ့ကိလည်း ထေြမာက်ေစေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ သင်တိ့ကိယ်ခ ာသည် ခရစ်ေတာ်၏
အဂ ါြဖစ်ေ ကာင်းကိ

မသိ ကသေလာ။

သိ ့ြဖစ်လ င်၊

ခရစ်ေတာ်၏

အဂ ါကိ ယ၍

ြပည်တန်ဆာ၏ အဂ ါြဖစ်ေစအပ် သေလာ။ မြဖစ်ေစအပ်။

၁၆ အဘယ်သိ့နည်း။

ြပည်တန်ဆာ၌

တသားတကိ ယ်တည်း

မှီဝဲေသာသသည်

ထိ ြပည်တန်ဆာ ှ င့်

ြဖစ်ေ ကာင်းကိ မသိ ကသေလာ။ ထိ သ

ှ စ်ေယာက်တိ့သည် တသားတကိ ယ်တည်း

ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်ဟ ကျမ်းစာလာ၏။ ၁၇ သခင်ဘရား၌မှီဝဲေသာ သသည် ထိ သခင် ှ င့်
တစိ တ်တဝိ ညာဥ်တည်းြဖစ်၏။

၁၈

မတရားေသာေမထန်ကိ ကဥ်ေ ှ ာင် ကေလာ့။

လ ပတတ်ေသာ အြခားဒစ ိ က် ှ ိ သမ တိ ့သည် ကိ ယ်ြပင် ၌ ှ ိ ၏။ မတရားေသာ ေမထန်ကိ
ပေသာသမကား၊ မိ မိကိယ်ကိပင်ြပစ်မှား၏။ ၁၉ အဘယ်သိ့နည်း။ သင်တိ့ကိယ်ခ ာသည်
ဘရားသခင် ေပးသနားေတာ်မေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်တည်း ဟေသာ၊ သင်တိ့အထဲ ၌ ကျိန်းဝပ်၍
သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်၏ ဗိ မာန်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ မိ မိတိ့ကိ မိ မိတိ့မပိ င်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊
မသိ ကသေလာ။ ၂၀ သင်တိ့သည် အဘိ း ှ င့် ဝယ်ေတာ်မေသာ သြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊
ဘရားသခင်ပိင်ေတာ်မေသာ သင်တိ့၏ ကိ ယ်ခ ာ ှ င့် စိ တ်ဝိညာဥ်အားြဖင့် ဘရားသခင်၏
ဂဏ်ေတာ်ကိထင် ှ ားေစ ကေလာ့။

၇ သင်တိ့သည်

ငါ့ထံသိ ့ေပးလိ က်ေသာစာ၌

မိ န်းမ ှ င့်မဆက်ဆံဘဲ ေနလ င်၊

၁ ေကာရိ ု

ပါေသာအရာမှာ၊

၂ ေကာင်းေသာ်လည်း၊

ေယာက်ျားသည်

မတရားေသာေမထန် ှ င့်

1877

ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း၊

ေယာက်ျားတိ င်း

မိ မိမယား

ှ ိ ေစေလာ့။

မိ န်းမတိ င်း

မိ မိလင် ှ ိ ေစေလာ့။ ၃ ေယာက်ျားသည် ဆက်ဆံြခင်းဝတ်ကိ မိ မိမယားအား ပေစေလာ့။
ထိ နည်းတ၊ မိ န်းမသည်လည်း ဆက်ဆံြခင်းဝတ်ကိ မိ မိလင်အား ပေစေလာ့။ ၄ မိ န်းမသည်
မိ မိကိယ်ကိမပိ င်၊ လင်သည်ပိင်၏။ ထိ နည်းတ ေယာက်ျားသည်လည်း မိ မိကိယ်ကိမပိ င်၊
မယားသည်ပိင်၏။ ၅ အချင်းချင်းခင်ပွန်းဝတ်ကိ မပယ်မေ ှ ာင် က ှ င့်။ ထိ သိ့ဆိေသာ်၊
ဆေတာင်းြခင်းဝတ်ကိ ပရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ သေဘာတ၍ ခင်ပွန်းဝတ်ကိခဏမ
မေ ှ ာင်ရဟ မဆိ လိ။ ထိ သိ့ေ ှ ာင်လ င်၊ ကိ ယ်ကိမချုပ် တည်း ိင်ေသာအားြဖင့် စာတန်သည်
အြပစ်သိ့ ေသွ းေဆာင်ရေသာ အခွ င့ ်မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ေနာက်တဖန် အတေန ကေလာ့။ ၆
သိ ့ရာတွ င် ပညတ်မထားဘဲ အခွ င့ ်ေပးြခင်း အားြဖင့်သာ ငါဆိ ၏။ ၇ လအေပါင်းတိ ့သည်
ငါကဲ့ သိ ့ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ငါအလိ ှ ိ ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ လအသီ း အသီ းတိ ့သည် ဘရားသခင်
ေပးသနားေတာ်မသည်အတိ င်း

အသီ းအသီ းေသာ

ဆေကျးဇးကိ

ခံ ရ က၏။

၈

ထိ ေ ကာင့်မယားမ ှ ိ ေသာ သတိ ့ ှ င့် မတ်ဆိးမတိ ့ကိ ငါဆိ သည်ကား၊ ထိ သတိ ့သည်
ငါကဲ့ သိ ့ေနလ င် ေကာင်း၏။

၉ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ကာမဂဏ်ကိ မချုပ်တည်း ိင်လ င်

ထိ မ်းြမားစံ ဘက်ြခင်းကိ ပ ကေစ။ ကိ ေလသာ စိ တ်ပပန်ြခင်း ှ ိ သည်ထက် ထိ မ်းြမား
စံ ဘက်ြခင်း ပေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ ၁၀ ခင်ပွန်း ှ ိ ေသာ သတိ ့ကိလည်း၊ ငါပညတ်သည်
သာမက၊ သခင်ဘရား ပညတ်ေတာ်မသည်ကား၊ မယားသည် မိ မိခင်ပွန်းကိ မစွ န့်ပစ်ေစ ှ င့်။
၁၁ စွ န့်ပစ်လ င် ခင်ပွန်းမ ှ ိ ဘဲေနေစ။ သိ ့မဟတ်လ င်၊ ခင်ပွန်းေဟာင်းထံ သိ ့ ြပန်၍

အသင့်အတင့်ေနေစ။

ေယာက်ျားသည်လည်း

ကင်းေသာသတိ ့ကိသခင်ဘရားသည်

မိ မိမယား ှ င့်

ကိ ယ်တိင်မပညတ်ဘဲ၊

မကွ ာေစ ှ င့်။

၁၂

ငါပညတ်သည်ကား၊

တစံ တေယာက် ေသာ ညီ အစ်ကိသည် မယံ ကည်ေသာ မယား ှ ိ ၍၊ ထိ မယားသည်
မိ မိခင်ပွန်း ှ င့် ေနြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ လ င် မကွ ာေစ ှ င့်။ ၁၃ ထိ နည်းတ မိ န်းမသည်လည်း၊
မယံ ကည်ေသာ ခင်ပွန်း ှ ိ ၍၊ ထိ ခင်ပွန်းသည် မိ မိမယား ှ င့်ေနြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ လ င်
မကွ ာေစ ှ င့်။ ၁၄ အေ ကာင်းမကား၊ မယံ ကည်ေသာလင်သည် မိ မိမယားအဘိ ့ စင် ကယ်၏။
မယံ ကည်ေသာ မယား သည်လည်း မိ မိလင်အဘိ ့ စင် ကယ်၏။ သိ ့မဟတ်လ င် သင်တိ့၏
သားသမီ းသည်

မစင် ကယ်။

ယခတွ င်

စင် ကယ် က၏။

၁၅

သိ ့ေသာ်လည်း

မယံ ကည်ေသာသသည် ကွ ာသွ ားလိ လ င် ကွ ာသွ ားေစ။ ထိ သိ့ ပလ င် တပည့်ေတာ် သည်
ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ မိ န်းမြဖစ်ေစ၊ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းမ ှ ိ ။ ငါတိ ့သည် အသင့်အတင့်ေနေစြခင်းငှ ါ
ဘရားသခင်၏ ပညတ်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၆ အချင်းမိ န်းမ၊ သင်သည်ကိယ်ခင်ပွန်းကိ ကယ်တင်မည်၊
မကယ်တင်မည်ကိ

၁ ေကာရိ ု

အဘယ်သိ့

သိ သနည်း။

အချင်းေယာက်ျား၊

သင်သည်

1878

ကိ ယ်ခင်ပွန်းကိ ကယ်တင်မည်။ မကယ်တည်မည်ကိ အဘယ်သိ့သိသနည်း။
သခင်ဘရားသည်

လအသီ းအသီ းတိ ့အား

ေဝငှ ေတာ်မ၍၊

၁၇

ဘရားသခင်သည်

လအသီ းအသီ းတိ ့ကိ ေခ ေတာ်မသည် ှ င့်ေလျာ်စွာ လတိ င်းကျင့်ေနေစ။ ခပ်သိမ်းေသာ
အသင်းေတာ်တိ့ကိ ထိ သိ့ငါပညတ်၏။

၁၈ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

ခံ ေသာသသည်

ေခ ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ ခံရလ င်၊ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မစွ န့်ေစ ှ င့်။ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ
မခံ ေသာသသည်လည်း ေခ ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ ခံရလ င်၊ အေရဖျား လှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေစ ှ င့်။
၁၉ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းအားြဖင့် အကျိုးမ ှ ိ ။ မခံ ဘဲ ေနြခင်းအားြဖင့်လည်း အကျိုးမ ှ ိ ။

ဘရားသခင်၏
၂၀

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ေခ ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းအားြဖင့်သာ

ခံ ရေသာသသည်

အကျိုး ှ ိ ၏။

အ ကင်အမကိ

လပ်ေန၏။

ထိ သိ့လတိ င်းလပ်ေနေစ။ ၂၁ အေစခံ က န်ြဖစ်၍ ေခ ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ ခံ ရလ င်
စိ းရိ မ်ြခင်းမ ှ ိ ှ င့်။ သိ ့ေသာ်လည်းလွ တ်ြခင်းသိ ့ ေရာက် ိင်လ င် လွ တ်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ သာ၍
သံ းေဆာင်ေလာ့။
ခံ ရေသာသသည်

၂၂ အေ ကာင်းမကားက န်ြဖစ်စဥ်၊ သခင်ဘရား ေခ ေတာ်မြခင်းကိ

သခင်ဘရား၏

လလွ တ်ြဖစ်၏။

ထိ နည်းတ

ေခ ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရေသာသသည် ခရစ်ေတာ်၏ က န်ြဖစ်၏။

လလွ တ်ြဖစ်စဥ်၊
၂၃ သင်တိ့သည်

အဘိ း ှ င့်ဝယ်ေတာ်မေသာသ ြဖစ်၍၊ လထံ ၌ အလိ အေလျာက်က န်မခံ က ှ င့်။

၂၄

ညီ အစ်ကိတိ့၊ ေခ ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ ခံ ရေသာသသည် အ ကင်အမကိ လပ်ေန၏။ ထိ သိ့
ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ လတိ င်းလပ်ေနေစ။

၂၅ ခင်ပွန်းမ ှ ိ ေသာသတိ ့၏ အမမှာ၊

သခင်ဘရား၏ပညတ်ေတာ်သည် ငါ၌မ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ငါသည် သစာ ှ ိ ေသာသြဖစ်အ့ံ ေသာငှ ါ၊
သခင်ဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ ရေသာသကဲ့ သိ ့ စီ ရင်၏။ ၂၆ စီ ရင်ချက်ဟမကား၊ ယခ
ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း အေ ကာင်းေ ကာင့် ခင်ပွန်းမ ှ ိ လ င် ေကာင်း၏။ ၂၇ သင်သည်မယား ှ ိ လ င်
လွ တ်ေစြခင်းငှ ါ မ ကံ စည် ှ င့်။ မယား ှ င့်လွ တ်လ င် အြခားေသာမယားကိ မ ှ ာ ှ င့်။ ၂၈
သိ ့ေသာ်လည်း သင်သည် မယားေနလ င် အြပစ်မ ှ ိ ။ လင်မေနဘးေသာ မိ န်းမသည်လည်း
လင်ေနလ င် အြပစ်မ ှ ိ ။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ထိ သိ့ ပေသာ သတိ ့သည် ေလာက ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းဒကကိ
ခံ ရ ကမည်။ ဤအမအရာ၌ ကျပ်တည်းစွ ာေသာ ပညတ်ကိ ငါမထားလိ ။ ၂၉ ညီ အစ်ကိတိ့၊
ငါဆိ သည်ကား၊ ကျန် ကင်းေသာ ကာလသည် ကျဥ်းကျပ်သည်ြဖစ်၍၊ မယား ှ ိ ေသာ သသည်
မယားမ ှ ိ သကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ရမည်။ ၃၀ ငိ ေ ကးေသာသသည် မငိ ေ ကးသကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ရမည်။
ဝမ်းေြမာက်ေသာသသည် ဝမ်းမေြမာက်သကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ရမည်။ ဥစာဝယ်ေသာသသည်
အလ င်းမ ှ ိ သကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ရမည်။ ၃၁ ဤေလာကကိ သံ းေသာသသည် မသံ းသကဲ့ သိ ့
ြဖစ်ရမည်။

အေ ကာင်းမကား၊

၁ ေကာရိ ု

ဤေလာက၏

အဆင်း

သဏာန်သည်ေ ွ သ
့ ွ ား

1879

ကွ ယ်ေပျာက်တတ်၏။

သင်တိ့သည်

၃၂

ငါအလိ ှ ိ ၏။ ခင်ပွန်းမ ှ ိ ေသာသသည်
သခင်ဘရား၏အမကိ သာ

စိ းရိ မ်ြခင်း ှ င့်ကင်းလွ တ်ေစြခင်းငှ ါ

သခင်ဘရား၏ စိ တ်ေတာ် ှ င့်ေတွ ့ေစြခင်းငှ ါ

သတိ ထားတတ်၏။

၃၃

ခင်ပွန်း ှ ိ ေသာသမကား၊

မိ မိမယား၏စိ တ် ှ င့် ေတွ ့ေစြခင်းငှ ါ ေလာကီ အမကိ သတိ ထားတတ်၏။ ၃၄ ထိ နည်းတ၊
ခင်ပွန်းမ ှ ိ ေသာမိ န်းမ ှ င့် ခင်ပွန်း ှ ိ ေသာ မိ န်းမသည် ြခားနားြခင်း ှ ိ ၏။ ခင်ပွန်းမ ှ ိ ေသာ
မိ န်းမသည် ကိ ယ်ခ ာစိ တ်ဝိညာဥ် ှ စ်ပါးကိ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ သခင်ဘရား၏အမကိ သာ
သတိ ထားတတ်၏။ ခင်ပွန်း ှ ိ ေသာမိ န်းမမကား၊ မိ မိခင်ပွန်း၏စိ တ် ှ င့် ေတွ ့ေစြခင်းငှ ါ
ေလာကီ အမကိ သတိ ထားတတ်၏။

၃၅ ထိ သိ့ငါဆိ ေသာ်၊

သင်တိ့အကျိုးကိ သာ

ေထာက်၍ဆိ ၏။ သင်တိ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ချင်ေသာစိ တ် ှ င့် ဆိ သည် မဟတ်။ သင်တိ့သည်
ေလျာက်ပတ်စွာကျင့်၍ စိ တ် ပ်ေထွ းြခင်းမ ှ ိ ဘဲ၊ သခင်ဘရား၏ဝတ်ကိ အ မဲ ပေစြခင်းငှ ါသာ
ဤသိ ့ဆိ၏။ ၃၆ အပျိုကညာသည် ခင်ပွန်းမ ှ ိ ဘဲ အသက်အ ွယ်လွန်လ င် မေလျာက်ပတ်ဟ
ထိ အပျိုကညာကိ ပိ င်ေသာသသည် ထင်မှတ်၍ ထိ မ်းြမားစရာအေ ကာင်းလည်း ှ ိ လ င်၊
ထိ သသည် အလိ အေလျာက် ပေစ။ အြပစ်မ ှ ိ ထိမ်းြမား ကေစ။

၃၇ သိ ့ေသာ်လည်း

မိ မိစိတ် ှ လံ းတည် ကည်ြခင်း ှ ိ ၍၊ ပလိ သည်အတိ င်း ပ ိင်ေသာ အခွ င့ ် ှ င့် ကိ ယ်စိတ် အလိ ကိ
ချုပ်တည်း ိင်ေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ မထိ မ်းြမားဘဲ ေနမည်ဟ ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းထဲ မှာ စီ ရင်
ဆံ းြဖတ်ေသာသသည် ေကာင်းစွ ာ ပ၏။

၃၈ သိ ့ရာတွ င် မဂလာေဆာင်ေသာသသည်

ေကာင်းစွ ာ ပ၏။ မေဆာင်ေသာသမကား၊ သာ၍ ေကာင်းစွ ာ ပ၏။

၃၉ မိ န်းမသည်

မိ မိခင်ပွန်းမေသမှီ ကာလပတ်လံ း တရားအားြဖင့် ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိ ၏။ ခင်ပွန်းေသလ င်
မကား၊ မိ မိအလိ အတိ င်း သခင်ဘရား၌သာ အြခားေသာ သ၏ မယားြဖစ်ြခင်းငှ ါ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။
၄၀ အခွ င့ ် ှ ိ ေသာ်လည်း၊ အြခားေသာသ၏ မယား မြဖစ်ဘဲေနလ င်၊ သာ၍မဂလာ ှ ိ သည်ဟ

ငါသေဘာ

ှ ိ ၏။

ငါ၌လည်း

ဘရားသခင်၏

ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ ိ ေတာ်မသည်ဟ

ငါစွဲ လမ်းြခင်းစိ တ် ှ ိ ၏။

၈

ပ်တေ ှ ့၌ပေဇာ်ေသာ

ပိ င်းြခားတတ်ေသာ

ယဇ် ေကာင်အရာမှာ၊
ဥာဏ် ှ ိ သည်ကိ

ငါတိ ့ ှ ိ သမ

ငါတိ ့သိ က၏။

ေထာင်လားေစတတ်၏။ ေမတာမကား တည်ေဆာက်တတ်၏။
ငါကားပညာ ှ ိ ြဖစ်သည်ဟ၍
အလ င်း မသိ ေသး။
သိ ေစေတာ်မေသာ
စားြခင်းအရာမှာ၊

၁ ေကာရိ ု

စိ တ်ထင်၏။

ထိ သသည်

သည်
ဥာဏ်သည်

၂ အ ကင်သသည်၊

သိ အပ်သည်အတိ င်း

၃ ဘရားသခင်ကိချစ်ေသာ သမည်သည်ကား၊ ဘရားသခင်

သြဖစ်၏။

၄

ပ်တေ ှ ့၌

ပေဇာ်ေသာ

ယဇ် ေကာင်ကိ

ပ်တသည် ဤေလာက၌ အချည်း ှ ီး သက်သက်ြဖစ်သည်ကိ၎င်း၊

1880

တဆတည်းေသာ
ငါတိ ့သိ က၏။

ဘရားသခင်မှတပါး
၅

ဘရားများ၊

အဘယ်ဘရားသခင်မ မ ှ ိ သည်ကိ၎င်း၊

အ ှ င်များဟဆိ သည်အတိ င်း

ေြမ ကီ းေပ မှာ ဘရားဟ၍ ေခ ေဝ

ေကာင်းကင်ေပ ၊

သမတ်ေသာ သအများ ှ ိ ေသာ်လည်း၊

၆

အ ကင်ဘရားသခင်အထဲ က ခပ်သိမ်းေသာ အရာြဖစ်၍၊ အ ကင်ဘရားသခင်အဘိ ့အလိ ငှါ
ငါတိ ့သည်

ြဖစ် က၏။

ှ ိ ေတာ်မ၏။

ထိ ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်တပါးတည်းသာ

အ ကင်သခင်အားြဖင့်

ငါတိ ့မှစ၍

ငါတိ ့၌

ခပ်သိမ်းေသာအရာြဖစ် က၏။

ထိ သခင်ေယ ခရစ်တပါးတည်းသာငါတိ ့၌ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၇ သိ ့ေသာ်လည်း ထိ ဥာဏ်ကိ
လတိ င်းမရ။ အချို ့ ေသာ သတိ ့သည် ယခတိ င်ေအာင် ပ်တေ ှ ့၌ ပေဇာ် ေသာ
ယဇ် ေကာင်ကိစားေသာ်၊ ပ်တကိ ေထာက်ေသာ စိ တ် ှ င့်စား ကသည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့၌ကိ ယ်ကိ
ကိ ယ်သိေသာ စိ တ်သည်အားနည်းေသာေ ကာင့် ညစ်

းြခင်းသိ ့ ေရာက်တတ်၏။

၈

အစားအေသာက်အားြဖင့် ဘရားသခင်ေ ှ မ့ ှ ာ မျက် ှ ာရသည်မဟတ်။ အစားကိ သံ းကာမ ြဖင့်
ြမတ်သည်

မဟတ်။

ေ ှ ာင်ကာမ ြဖင့်

ယတ်သည်မဟတ်။

၉

သိ ့ေသာ်လည်း၊

သင်တိ့အခွ င့ ်ကိ အားနည်းေသာ သတိ ့၌ ထိ မိ၍ လဲ စရာအေ ကာင်း မြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ သတိ
ပ ကေလာ့။ ၁၀ အေ ကာင်းမကား၊ သင်သည် ပိ င်းြခားတတ်ေသာ ဥာဏ် ှ ိ လျက်ပင်၊
ပ်တစင်ထဲ၌ စားပွဲ နားမှာ ေလျာင်းသည်ကိ သတပါးြမင်လ င်၊ ကိ ယ်ကိကိယ်သိေသာ
စိ တ်အားနည်းေသာသသည်၊

ပ်တေ ှ ့၌

ပေဇာ်ေသာ

ယဇ် ေကာင်ကိ

စားြခင်းငှ ါ

ရဲ မည်မဟတ်ေလာ။ ၁၁ ထိ သိ့ြဖစ်လ င်၊ အ ကင်ညီအစ်ကိအဘိ ့အလိ င
့ ှ ါ ခရစ်ေတာ်သည်
အေသခံ ေတာ်မ၏။ အားနည်းေသာ ထိ ညီအစ်ကိသည် သင်၏ဥာဏ် ေ ကာင့်ပျက်စီးြခင်းသိ ့
ေရာက်ရပါသည်တကား၊ ၁၂ သင်တိ့သည်၊ ညီ အစ်ကိတိ့ကိ ထိ သိ့ြပစ်မှား၍ သတိ ့၌ ကိ ယ်ကိ
ကိ ယ်သိေသာ အားနည်းေသာစိ တ်ကိ ထိ ခိက်ေသာအခါ၊ ခရစ်ေတာ်ကိလည်း ြပစ်မှားရာသိ ့
ေရာက်၏။ ၁၃ သိ ့ြဖစ်၍၊ ငါ၏အစားအေသာက်သည် ငါ့ညီအစ်ကိကိ မှားယွ င်းေစလ င်၊
ငါ့ညီအစ်ကိ၌ မှားယွ င်း စရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ အမဲ သားကိ အစဥ်မြပတ် ေ ှ ာင်မည်။
(aiōn g165)

၉ ငါေပါလသည်

က န်မဟတ်၊

လလွ တ်ြဖစ်သည်

မဟတ်ေလာ။

တမန်ေတာ်ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ ငါတိ ့ သခင် ေယ ခရစ်ကိ ြမင်ရ ပီ မဟတ်ေလာ။
သင်တိ့သည် သခင်ဘရား၌ ငါလပ်ေသာ အလပ်ြဖစ် ကသည် မဟတ်ေလာ။ ၂ ငါသည်
အြခားေသာသတိ ့အား

တမန်ေတာ်

မြဖစ်ေသာ်လည်း၊

သင်တိ့အားတမန်ေတာ်

အမှန်ြဖစ်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် တမန်ေတာ်မှန်သည်ဟ သင် တိ ့သည်
တပည့်ေတာ်ြဖစ်ေသာအားြဖင့် ငါ့ကိ တံ ဆိ ပ် ခတ် က၏။ ၃ ငါ့ကိစစ်ေဆးေမးြမန်းေသာ

၁ ေကာရိ ု

1881

သတိ ့အား ငါ အြပစ်ေြဖရာစကားဟမကား၊ ၄ ငါတိ ့သည် စားေသာက်ြခင်း အခွ င့ ်မ ှ ိ သေလာ။
၅

ေကဖ ှ င့်သခင်ဘရား၏ညီ များမှစ၍

ငါတိ ့သည်ေဒသစာရီ လှ ည့် လည်သည်တွင်

ကင်းေသာ

တမန်ေတာ်များကဲ့ သိ ့၊

ှ မြဖစ်ေသာ မယားပါေစြခင်းငှ ါ အခွ င့ ်

မ ှ ိ သေလာ။ ၆ ငါ ှ င့်ဗာနဗသာ အလပ်မလပ်ဘဲေနရေသာ အခွ င့ ်မ ှ ိ ဟ ဆိ ရသေလာ။ ၇
အဘယ်သသည် ကိ ယ်စရိ တ်ကိ သံ း၍ စစ်မကိ ထမ်းရသနည်း။ အဘယ်သသည်
ဥယျာဥ်ကိစိက်ပျိုး၍ အသီ းကိ မစားဘဲ ေနရသနည်း။ အဘယ်သသည် သိ းထိ န်း လပ်၍
သိ း ိက
့ ိ မသံ းဘဲ ေနရသနည်း။ ၈ ေလာကီ ေဝါဟာရအားြဖင့်သာ ဤသိ ့ ငါဆိ သေလာ။
ပညတ်တရားသည်လည်း

ဤသိ ့ပင်ဆိသည်

မဟတ်ေလာ။

ပညတိ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ စပါးနင်းနယ်ေသာ
လာ၏။ ဘရားသခင်သည်

ွား၏

၉

ေမာေ ှ ၏

တ်ကိမချုပ်တည်းရဟ

ွားကိ သာ ပမာဏ ပေတာ်မ သေလာ။

၁၀ သိ ့မဟတ်

ငါတိ ့ေ ကာင့်သာ ဤသိ ့ပညတ်ေတာ်မ သေလာ။ လယ်ထွန်ေသာသသည် ေြမာ်လင့်လျက်
လယ်ထွန်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ေြမာ်လင့်လျက် စပါးနင်းနယ် ေသာသသည် ေြမာ်လင့်သည်အတိ င်း
ရေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါတိ ့ေ ကာင့်သာဤသိ ့ ကျမ်းစာလာ၏။
ဓမမျိုးေစ့ကိ

စိ က် ပီ းမှ

သင်တိ့၏ေလာကီ အသီ းကိ

၁၁ ငါတိ ့သည် သင်တိ့၌

သံ းေဆာင်လ င်

ေကျးဇး ကီ း

မည်ေလာ။ ၁၂ အြခားေသာသတိ ့သည် သင်တိ့ထံမှာ ထိ အခွ င့ ် ကိ ရလ င် ငါတိ ့သည်
သာ၍ရထိ က်သည်မဟတ်ေလာ။ သိ ့ေသာ်လည်း ထိ အခွ င့ ်ကိ ငါတိ ့သည် မသံ းဘဲ ၊ ခရစ်ေတာ်
၏ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ဆီ းတားြခင်းအေ ကာင်း မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ အရာရာ၌ သည်းခံ က၏။ ၁၃
ဓမကိ စအမကိ ေဆာင် ွက်ေသာ သတိ ့သည် ဗိ မာန်ေတာ်ကိ အမှီ ပ၍ စားရသည်ကိ၎င်း၊
ယဇ် ပေဇာ် ြခင်းအမကိ ေဆာင် ွက်ေသာ သတိ ့သည် ယဇ် ပလင် ှ င့် ဆက်ဆံ၍
စားရသည်ကိ၎င်း၊ သင်တိ့ မသိ ကသေလာ။ ၁၄ ထိ နည်းတ၊ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေသာ
သတိ ့သည် ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ အမှီ ပ၍ အသက်ေမွ းရမည် အေ ကာင်း၊ သခင်ဘရား၏
ပညတ်ေတာ်မချက် ှ ိ ၏။ ၁၅ သိ ့ေသာ်လည်းထိ အခွ င့ ်ကိ ငါသည် အလ င်းမသံ း။ သင်တိ့သည်
ငါ့အား ထိ သိ့ ပေစြခင်းငှ ါ ဤစကား ကိ ငါေရးသည်မဟတ်။ အေ ကာင်းမကား၊
ငါဝါ ကားြခင်းအခွ င့ ်ကိ သတပါးဖျက်ဆီးသည်ထက် ငါေသေသာ် သာ၍ ေကာင်း၏။ ၁၆
ငါသည်ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

ေဟာ ံ ပလ င်

ဝါ ကားြခင်း

အေ ကာင်းမ ှ ိ ေသး။

အဘယ်ေ ကာင့် နည်းဟမကား၊ မေဟာဘဲ မေန ိင်။ မေဟာဘဲ ေနလ င် အမဂလာ ှ ိ ၏။
၁၇

သိ ့ြဖစ်၍

အမေတာ်ကိ

အလိ အေလျာက်

ေဆာင် ွက်လ င်

အကျိုး ှ ိ ၏။

ကိ ယ်အလိ ကိြငင်းဆန်၍ ေဆာင် ွက်လ င် အရာေတာ်၌ ခန့်ထားေသာသြဖစ်၏။ ၁၈ သိ ့ြဖစ်၍
ငါ၏အကျိုးအဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေသာအခါ၊ ေဟာြခင်း ှ င့်

၁ ေကာရိ ု

1882

စပ်ဆိင်ေသာ အခွ င့ ်ကိ မသံ းဘဲ လျက်၊ ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ နာေသာသတိ ့သည်
အဘယ် စရိ တ်ကိမ

မကန်ဘဲေနေစြခင်းငှ ါ ပလ င်ငါ၌အကျိုး ှ ိ ၏။

၁၉ ငါသည်

အဘယ်သ၏က န် မြဖစ်ေသာ်လည်း သာ၍များေသာ သတိ ့ကိရြခင်းအလိ ငှါ လတကာတိ ့၏
က န်ခံရ၏။

၂၀

ယဒလတိ ့ကိရြခင်းအလိ ငှါ

ပညတ်တရားကိ ကိယ်တိင်
ဆည်းကပ်ေသာသတိ ့ကိ

မဆည်းကပ်
ရြခင်းအလိ ငှါ၊

ယဒလတိ ့၌

ယဒလကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။

ေသာ်လည်း၊

ပညတ်တရားကိ

ပညတ်တရားကိ

ဆည်းကပ်ေသာသတိ ့၌

ပညတ်တရားကိ ကျင့်ေသာသကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ၂၁ ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌ တရားမဲ့ မေန၊
ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ ကျင့်ေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ပညတ် တရားမဲ့ ေသာသတိ ့ကိ
ရြခင်းအလိ ငှါ ပညတ်တရားမဲ့ ေသာသတိ ့၌ ပညတ်တရားမဲ့ ေသာ သကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ၂၂
အားနည်းေသာ သတိ ့၌ အားနည်းေသာ သကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ အချို ေ
့ သာ သတိ ့ကိ တစံ တခေသာ
အမ အရာအားြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းအလိ ငှါ၊ ခပ်သိမ်းေသာ သတိ ့၌ ခပ်သိမ်းေသာအရာြဖစ်၏။
၂၃ သင်တိ့ ှ င့်အတ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ဆက်ဆံြခင်းအလိ ငှါ၊ ဧဝံ ေဂလိ တရားေ ကာင့်

ထိ သိ့ငါ ပေလ့ ှ ိ ၏။ ၂၄ ေြမတလင်း၌ ပိ င်၍ ေြပး ကေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ပိ င်၍
ေြပး ကေသာ်လည်း၊ တေယာက်တည်း သာလ င် ဆကိ ရသည်ဟ သင်တိ့ မသိ ကသေလာ။
ဆကိ

ရမည်အေ ကာင်း ေြပး ကေလာ့။

၂၅ ပွဲ ၌ ပိ င်၍

အချင်းချင်းတိ က်ေသာ

သမည်သည်ကား၊ အရာရာ၌ တပ်မက်ြခင်းကိ ချုပ်တည်းတတ်၏။ ထိ သတိ ့သည်
ိ း ွမ်းပျက်စီးတတ်ေသာ ပန်းဦ းရစ်ကိ ရြခင်းအလိ ငှါ ပ က၏။ ငါတိ ့မကား မ ိ း ွမ်း မပျက်စီး
ိင်ေသာ ပန်းဦ းရစ်ကိ ရြခင်းအလိ ငှါ ပ က၏။

၂၆ ထိ ေ ကာင့် ငါေြပးေသာအခါ၊

အမှတ်တမဲ့ ေြပးသည်မဟတ်၊ လက်ေပွ ့သတ်ေသာအခါ အာကာသ ေကာင်းကင်ကိသာ ထိ း၍
သတ်သည်မဟတ်။ ၂၇ သတပါးကိ ဆံ းမ ပီ းမှ ကိ ယ်တိင် ံ းေသာ သမြဖစ်ရမည်အေ ကာင်း၊
ကိ ယ်ကိထိး၍ ှ ိပ်စက်ေလ့ ှ ိ ၏။

၁၀ ညီအစ်ကိတိ့၊

ငါတိ ့ဘိးေဘးအေပါင်းတိ ့သည်

မိ ဃ်းတိ မ်ေအာက်မှာ ှ ိ ၍၊

ပင်လယ်အလယ်၌ ေ ှ ာက်သွား ကသည်ဟ၍၎င်း၊ ၂ မိ ဃ်းတိ မ် ှ င့်ပင်လယ်ထဲမှာ ေမာေ ှ ၌
ဗတိ ဇံကိ ခံ ကသည် ဟ၍၎င်း၊

၃ ဓမအစာကိ အတစား ကသည်ဟ၍၎င်း၊ ဓမေရကိ

အတေသာက် ကသည်ဟ၍၎င်း၊ သင်တိ့ မသိ မမှတ် ဘဲ ေနေစြခင်းငှ ါ ငါအလိ မ ှ ိ ၊

၄

ထိ သတိ ေ
့ နာက်၌ လိ က်ေသာဓမေကျာက်မှ ထွ က်ေသာေရကိ ေသာက် က၏။ ထိ ေကျာက်ကား
ခရစ် ေတာ်ြဖစ်သတည်း။

၅ သိ ့ေသာ်လည်း ထိ သတိ ့တွင် များစွ ာေသာ သတိ ့ကိ

ဘရားသခင်သည် အားရ ှ စ်သက်ေတာ်မမ။ သတိ ့သည် ေတာ၌ေသေ ကပျက်စီးြခင်းသိ ့
ေရာက် က၏။ ၆ ထိ သတိ ့သည် မေကာင်းေသာအရာတိ ့ကိ တပ်မက်သကဲ့ သိ ့ ငါတိ ့သည်

၁ ေကာရိ ု

1883

မတပ်မက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ထိ အေ ကာင်းအရာတိ ့သည် ငါတိ ့အဘိ ့ ပံ သက်ေသ

ြဖစ် က၏။ ၇

လတိ ့သည် စားေသာက်လျက် ထိ င်ေန က၏။ ေနာက်တဖန် ကခန်ြမူးထးြခင်းငှ ါ ထ က၏ဟ
ကျမ်းစာ လာသည်အတိ င်း၊

၈ ထိ သအချို ့တိ့သည်

ပ်တကိ ကိ းကွ ယ်သကဲ့ သိ ့

မကိ းကွ ယ် က ှ င့်။ ထိ သအချို ့တိ့သည် မတရားေသာ ေမထန်အမကိ ပ၍ တေန့ြခင်းတွ င်
လ ှ စ်ေသာင်း သံ းေထာင်လဲ၍ေသသကဲ့ သိ ့ မ ပဘဲ ၊ မတရားေသာ ေမထန်ကိေ ှ ာင် ကကန်အ့ံ ။
၉ ထိ သအချို တ
့ ိ ့သည် စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ပ၍၊ ေ မြဖင့် ပျက်စိးသကဲ့ သိ ့ ငါတိ ့သည်မ ပ၊

ခရစ်ေတာ်

ကိ

မစံ စမ်းမေ ှ ာင့် ှ က်ဘဲေန ကကန်အ့ံ ။

ြမည်တမ်းြခင်းကိ ပ၍၊

ဖျက်ဆီးေသာသ၏

ြမည်တမ်းြခင်းကိ မ ပ က ှ င့်။

၁၀

လက်ြဖင့်

ထိ သအချို ့တိ့သည်

ပျက်စီးသကဲ့ သိ ့မဟတ်၊

၁၁ ထိ အေ ကာင်းအရာ ှ ိ သမ တိ ့သည် ပံ သက်ေသ

ြဖစ်အ့ံ ေသာငှ ါ ထိ သတိ ့၌ ေရာက် က၏။ ကပ်ကာလ အဆံ းတွ င် ြဖစ်ေသာငါတိ ့ကိ
ဆံ းမစရာဘိ ့ ကျမ်းစာ၌ ေရးထားလျက် ှ ိ သတည်း။ (aiōn g165)

၁၂ ထိ ေ ကာင့်

အ ကင်သသည် မိ မိတည် ကည် လျက်ေနသည်ဟ မိ မိထင်မှတ်၏။ ထိ သသည် မလဲ ြခင်းငှ ါ
သတိ ပေစ။ ၁၃ လ၌ြဖစ်တတ်ေသာ စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ သာ သင်တိ့သည် ခံ ရ က၏။
ဘရားသခင်သည်

သစာ ှ င့်

ြပည့်စံ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

သင်တိ့

မခံ ိင်ေသာ

စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ သင်တိ့၌ ေရာက်စိမ့ ်ေသာငှ ါ အခွ င့ ်ေပး ေတာ်မမ။ သင်တိ့သည်
ခံ ိင်မည်အေ ကာင်း စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းအရာ ှ င့်တကွ ၊ ထွ က်ေြမာက်ေသာ လမ်းကိ လည်း
စီ ရင် ပြပင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ ထိ ေ ကာင့် ငါ့ချစ်သတိ ့၊ ပ်တိ့ကိ ကိ းကွ ယ်ြခင်း အမကိ
ကဥ်ေ ှ ာင် ကေလာ့။

၁၅ သင်တိ့ကိ ပညာ ှ ိ သကဲ့ သိ ့မှတ်၍ ေြပာမည်။ ငါ့စကားကိ

ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၁၆ ငါတိ ့သည် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းရာ မဂလာခွ က်ဖလားမကား၊
ခရစ်ေတာ်၏အေသွ းကိ ဆက်ဆံြခင်း ြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။ ငါတိ ့ဖဲ့ေသာမန့်မကား၊
ခရစ်ေတာ်၏ ကိ ယ်ကိ ဆက်ဆံြခင်းြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။ ၁၇ မန့်တလံ းတည်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊
ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည် တလံ းတည်း ြဖစ်ေသာထိ မန့်ကိ ဆက်ဆံလျက် ခံ ယ က
အများြဖစ်ေသာ ငါတိ ့သည် တလံ းတကိ ယ်တည်းြဖစ် က၏။

ေသာေ ကာင့်၊

၁၈ ဇာတိ အားြဖင့်

ဣသေရလအမျိုးြဖစ်ေသာ သတိ ့ကိ ကည့် ကေလာ့။ ယဇ် ေကာင်ကိစားေသာ သတိ ့သည်
ယဇ် ပလင် ှ င့် ဆက်ဆံေသာသြဖစ် ကသည် မဟတ်ေလာ။ ၁၉ ထိ သိ့ဆိေသာ် အဘယ်သိ့
ငါဆိ လိသနည်း။ ပ်တကား မှတ်စရာ ှ ိ သည်၊ ပ်တေ ှ ့၌ ပေဇာ်ေသာ ယဇ် ေကာင်ကား
မှတ်စရာ ှ ိ သည်ဟ

ဆိ လိသေလာ။

၂၀

ထိ သိ့မဆိ လိ။

သာသနာပလတိ ့သည်

ပေဇာ်ေသာယဇ် ကိ ဘရားသခင်အား ပေဇာ် ကသည်မဟတ်။ နတ်ဆိးတိ ့အား ပေဇာ် က၏။
သင်တိ့သည် နတ်ဆိးတိ ့ ှ င့် ဆက်ဆံေစြခင်းငှ ါ ငါအလိ မ ှ ိ ။ ၂၁ သခင်ဘရား၏ ခွ က်ဖလား၊

၁ ေကာရိ ု

1884

နတ်ဆိးတိ ့၏

ခွ က်ဖလား ှ စ်ပါးကိ

သင်တိ့မေသာက် ိင် က။

သခင်ဘရား၏

စားပွဲ ၊ နတ်ဆိးတိ ့၏စားပွဲ ှ စ်ပါးကိ သင်တိ့ဝင်၍ မစား ိင် က။

၂၂ သခင်ဘရား

အမျက်ေတာ်ထွက်ေစြခင်းငှ ါ ငါတိ ့ ပရ ကသေလာ။ ငါတိ ့သည် သခင်ဘရားထက်သာ၍
တန်ခိး ကီ း ကသေလာ။
ပ ိင်သည်

၂၃ ငါသည် အြပစ်မသင့်ဘဲ ခပ်သိမ်းေသာ အမအရာကိ

မှန်ေစေတာ့။

ခပ်သိမ်းေသာ

အမအရာကိ

ပသင့်သည်မဟတ်။

အြပစ်မသင့်ဘဲ ခပ်သိမ်းေသာအမအရာကိ ပ ိင်သည် မှန်ေစေတာ့။ ခပ်သိမ်းေသာ
အမအရာတိ ့သည် သတပါးကိ တည်ေဆာက်တတ်သည်မဟတ်။ ၂၄ ကိ ယ်အကျိုးကိ
အဘယ်သမ မ ှ ာေစ ှ င့်။

သ့အကျိုးကိ

လတိ င်း ှ ာေစ။

၂၅

သတပစိ တ်ကိ

ေထာက်ရေသာေ ကာင့်၊ ေဈး၌ ေရာင်းသမ ကိ မစစ်ေ ကာမေမးြမန်းဘဲ စား ကေလာ့။ ၂၆
အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီ း ှ င့် ေြမ ကီ းတန်ဆာကိ ပိ င်ေတာ်မ၏။ ၂၇
မယံ ကည်ေသာသသည် သင်တိ့ကိေခ ဘိ တ်၍ သင်တိ့သည် သွ ားလိ လ င်၊ သတပစိ တ်ကိ
ေထာက်ရေသာေ ကာင့်၊ သင်တိ့ေ ှ ့၌ ထည့်သမ ကိ မစစ်ေ ကာ မေမးြမန်းဘဲ စား ကေလာ့။
၂၈ သိ ့ေသာ်လည်း ဤမည်ေသာအရာသည်

ပ်တေ ှ ့၌ ပေဇာ်ေသာ ယဇ် ေကာင်ြဖစ်၏ဟ

တစံ တေယာက် ေသာသဆိ လ င်၊ ထိ သိ့ဆိေသာ သ၏မျက် ှ ာကိ ၎င်း၊ သတပစိ တ်ကိ၎င်း၊
ေထာက်၍

မစား က ှ င့်။

သတပစိ တ်

၂၉

ဟဆိ ေသာ်

ကိ ယ်စိတ်ကိမဆိ လိ၊

သ့စိတ်ကိ ဆိ လိ၏။ အြခားေသာသ၏စိ တ်သည် ငါ၏အခွ င့ ်ကိ အဘယ် ေ ကာင့်
စစ်ေ ကာစီ ရင်ရမည်နည်း။ ၃၀ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ငါသံ းေဆာင်ရလ င်၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်း၍ သံ းေဆာင်သည်တွင် အဘယ် ေ ကာင့် ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်းကိ ခံ ရမည်နည်းဟ
ဆိ လ င် မကား၊ ၃၁ သင်တိ့သည်စားေသာ်၎င်း၊ ေသာက်ေသာ်၎င်း၊ မည်သည့်အမကိ
ပေသာ်၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ ဘန်းေတာ်ကိ ေထာက်၍ ခပ်သိမ်းေသာအမကိ စကိ ပ ကေလာ့။
၃၂ လများတိ ့သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်စိမ့ ်ေသာငှ ါ၊ ငါသည် ကိ ယ်အကျိုးကိ မ ှ ာဘဲ

သ့အကျိုးကိ ှ ာ၍၊ ၃၃ ခပ်သိမ်းေသာလတိ ့၏ အလိ သိ့အရာရာ၌ လိ က်သည်နည်းတ၊
သင်တိ့သည်လည်း ယဒလ၊ ေဟလသ လ၊ ဘရားသခင်၏ အသင်းေတာ်ဝင်သတိ ့၌ ထိ မိ၍
လဲ စရာ အေ ကာင်းကိ မ ပဘဲ ၊

၁၁ ငါသည်ခရစ်ေတာ်၏ နည်းတကျင့်သကဲ့ သိ့ သင်တိ့လည်း ငါ့နည်းတ ကျင့် ကေလာ့။
၂ ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့သည် အရာရာ၌ ငါ့ကိ ေအာက်ေမ့၍၊ ငါအပ်ေပးေသာနည်းဥပေဒတိ ့ကိ

စွဲ လမ်း

ကသည်ြဖစ်၍

ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သည်

သင်တိ့ကိ

ကိ ၎င်း၊

ငါချီးမွ မ်း၏။

မိ န်းမ၏ေခါင်းကား

၃

ေယာက်ျား၏ေခါင်းကား

ေယာက်ျားြဖစ်သည်ကိ၎င်း၊

ခရစ်ေတာ်၏ေခါင်းကား ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ သင်တိ့ သိ မှတ်ေစြခင်းငှ ါ

၁ ေကာရိ ု
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ငါအလိ ှ ိ ၏။ ၄ ေယာက်ျားမည်သည်ကား၊ မိ မိေခါင်းကိ ဖံ းလျက် ဆေတာင်းေသာ်၎င်း၊
ပေရာဖက် ပေသာ်၎င်း၊ မိ မိေခါင်း အသေရကိ တ်ချ၏။ ၅ မိ န်းမမည်သည်ကား၊ မိ မိေခါင်းကိ
မဖံ းဘဲ ဆေတာင်းေသာ်၎င်း၊ ပေရာဖက် ပေသာ်၎င်း၊ မိ မိေခါင်း အသေရကိ တ်ချ၏။ ၆
ထိ သိ့ ပလ င် ဆံ ပင်ရိတ်သည် ှ င့်တ၏။ မိ န်းမသည် မိ မိေခါင်းကိ မဖံ းလ င် ဆံ ပင်ကိြဖတ်ေစ။
ဆံ ပင် ြဖတ်ြခင်း၊ ဆံ ပင်ရိတ်ြခင်းအရာသည်

ှ က်စရာ ှ ိ လ င် ေခါင်းကိ ဖံ းေစ။

၇

ေယာက်ျားသည် ဘရားသခင်၏ ပံ သဏာန်၊ ဘန်းအသေရေတာ်ြဖစ်ေသာေ ကာင့် မိ မိေခါင်းကိ
မဖံ းရ။

မိ န်းမမကား

ေယာက်ျား၏ဘန်းအသေရြဖစ်၏။

၈

ေယာက်ျားသည်

မိ န်းမေ ကာင့်ြဖစ်သည် မဟတ်။ မိ န်းမသည် ေယာက်ျားေ ကာင့်ြဖစ်၏။ ၉ ေယာက်ျားကိ
မိ န်းမတိ ့ဖန်ဆင်းသည်မဟတ်။ မိ န်းမကိ ေယာက်ျားဘိ ့ ဖန်ဆင်း၏။

၁၀ ထိ ေ ကာင့်၊

ေကာင်းကင်တမန်များကိ ေထာက်၍၊ မိ န်းမသည် မိ မိေခါင်းကိ ဖံ းရမည်။ ၁၁ သိ ့ေသာ်လည်း
သခင်ဘရား၌ ေယာက်ျားမပါဘဲ မိ န်းမ ြဖစ်သည်မဟတ်။ မိ န်းမပါဘဲ ေယာက်ျားြဖစ်သည်
မဟတ်။

၁၂ မိ န်းမသည်

ေယာက်ျားေ ကာင့်ြဖစ်သကဲ့ သိ ့ ေယာက်ျားသည်လည်း

မိ န်းမအားြဖင့်ြဖစ်၏။ အလံ းစံ တိ ့သည်လည်း ဘရားသခင်ေ ကာင့် ြဖစ် က၏။ ၁၃ မိ န်းမသည်
ေခါင်းကိ မဖံ းဘဲ လျက် ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်းလ င်၊ ေလျာက်ပတ်သည် မေလျာက်ပတ်
သည်ကိ သင်တိ့ အလိ အေလျာက် ဆင်ြခင်စီရင် ကေလာ့။

၁၄ ေယာက်ျားသည်

ှ ည်ေသာဆံ ပင် ှ ိ လ င်၊ ှ က်ဘွယ်ေသာ အေ ကာင်းြဖစ်သည်ကိ သင်တိ့အား ပကတိ တရားပင်
ဆံ းမသွ န်သင်သည် မဟတ်ေလာ။

၁၅ မိ န်းမမကား၊

ှ ည်ေသာဆံ ပင် ှ ိ လ င်၊ သ၏

ဘန်းအသေရ ြဖစ်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ မိ န်းမဆံ ပင် သည် မိ မိ ခံ စရာတိ ့ ြဖစ်၏။ ၁၆
သိ ့ေသာ်လည်း တစံ တေယာက်ေသာသသည် ြငင်းခံ လ င်၊ ငါတိ ့၌၎င်း၊ ဘရားသခင်၏
အသင်းေတာ်၌ ၎င်း၊ ထိ သိ့ေသာ ထံ းစံ မ ှ ိ ၏။ ၁၇ တဖန်တံ ၊ သင်တိ့သည် အကျိုးကိ
ပစြခင်းငှ ါ စည်းေဝး ကသည်မဟတ်။ အကျိုးကိ နည်းေစြခင်းငှ ါ စည်းေဝး ကသည်ြဖစ်၍၊
ငါသည် ပညတ်ထားစဥ်တွင် သင်တိ့ကိ မချီးမွ မ်းရ။

၁၈ ပဌမ အေ ကာင်းဟမကား၊

သင်တိ့သည် အသင်းေတာ်၌ စည်းေဝး ကေသာအခါ၊ အချင်းချင်း ကွဲ ြပားြခင်း ှ ိ သည်ကိ
ငါ ကားရ၏။

၁၉ ကားရသည်အတိ င်း မှန်ေကာင်းမှန်လိမ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊

သင်တိ့တွင် ေကာင်းမွ န်ေသာ သတိ ့ကိ ထင် ှ ားစိ မ့ ်ေသာငှ ါ သင်းခွဲ ြခင်း ှ ိ ရမည်။

၂၀

သင်တိ့သည် အတစည်းေဝး ကေသာအခါ၊ သခင်ဘရား၏ ပွဲ ေတာ်ကိ စားအံ့ ေသာငှ ါ
စည်းေဝး က

သည်မဟတ်။ ၂၁ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် စား ကသည် တွ င်

ကိ ယ်စီ ကိ ယ်စီမိမိအစာကိ

အရင်ယ၍၊ တချို ့ကား ဆာမွ တ်လျက်၊ တချို ့ကား

စားေသာက် ကူးလျက် ှ ိ က၏။ ၂၂ သင်တိ့သည် စားေသာက်ရာဘိ ့ ကိ ယ်အိမ်မ ှ ိ သေလာ။
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သိ ့မဟတ်လ င်၊ ဘရားသခင်၏ အသင်းေတာ် ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပ၍၊ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့ကိ
ှ က်ေ ကာက် ေစသေလာ။ အဘယ်သိ့ ငါဆိ ရမည်နည်း။ ဤအမမှာ သင်တိ့ကိ
ချီးမွ မ်းရမည်ေလာ။ မချီးမွ မ်းရ။ ၂၃ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့၌ ငါအပ်ေပးေသာ အရာကိ
သခင်ဘရားထံ ၌ ငါခံ ရ ပီ ။ ခံ ရေသာအရာဟ မကား၊ သခင်ေယ သည် ရန်သလက်သိ့
အပ် ှ ံ ြခင်းကိ ခံ ေသာ ေန့ညမှာ မန့်ကိ ယ၍၊ ၂၄ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ပီ းမှ မန့်ကိဖဲ့၍၊
ဤမန့်ကား၊ သင်တိ့အဘိ ့အလိ ငှါ ချိုးဖဲ့ ေသာ ငါ၏ကိ ယ်ြဖစ်၏။ ယ၍စား ကေလာ့။ ငါ့ကိ
ေအာက်ေမ့ဘိ ့ရာ ဤသိ ့ ပ က

ေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိ နည်းတ၊ ညစာစာ ပီ းမှ

ခွ က်ကိလည်း ယ၍၊ ဤခွ က်ကား ငါ၏အေသွ း၌ တည်ေသာပဋိ ညာဥ်တရား သစ်ြဖစ်၏။
ဤခွ က်ကိ ေသာက်ေသာအခါခါ၊ ငါ့ကိ ေအာက်ေမ့ဘိ ့ရာ ေသာက် ကေလာ့ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။
၂၆ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ထိ မန့်ကိစား၍ ထိ ခွက်ကိ ေသာက်ေသာအခါခါ၊

သခင်ဘရားအေသခံ ေတာ်မြခင်းကိ ကလာေတာ် မမမှီတိင်ေအာင် ြပ က၏။ ၂၇ ထိ ေ ကာင့်
သခင်ဘရား၏ မန့် ှ င့်ခွ က်ကိ မထိ က်မတန်ဘဲ စားေသာက်ေသာသမည်သည်ကား၊
သခင်ဘရား၏ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် အေသွ းေတာ်ကိ ြပစ်မှားရာေရာက်၏။

၂၈ သိ ့ြဖစ်၍

လတိ င်းကိ ယ်ကိကိယ်စစ်ေ ကာ ပီ းမှ မန့်ကိစားေစ။ ထိ နည်းတ ခွ က်ကိလည်း ေသာက်ေစ။ ၂၉
အေ ကာင်းမကား၊

မထိ က်မတန်ဘဲ

စားေသာက်

ေသာသသည်

သခင်ဘရား၏

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ပိ င်းြခား၍ မသိ ေသာေ ကာင့်၊ မိ မိအေပ သိ ့ အြပစ်ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ
စားေသာက်ေသာသြဖစ်၏။ ၃၀ ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့်၊ သင်တိ့တွင် အားနည်းေသာသ၊
မကျန်းမမာေသာ သအများ ှ ိ က၏။ ေသေသာ သအများလည်း ှ ိ က၏။ ၃၁ ငါတိ ့သည်
ကိ ယ်ကိကိယ် စစ်ေ ကာစီ ရင်လ င်၊ စစ်ေ ကာ စီ ရင်ေတာ်မြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ် ကလိ မ့ ်မည်။
၃၂

စစ်ေ ကာစီ ရင်ေတာ်မြခင်းကိ

ခံ ရ ကေသာအခါ၊

ေလာကီ သားတိ ့ ှ င့်အတ

အြပစ်စီရင်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ် မည်အေ ကာင်း ဆံ းမေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရ က၏။ ၃၃ ထိ ေ ကာင့်
ငါ့ညီအစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့သည် စားအံ့ ေသာငှ ါ စည်းေဝးေသာအခါ၊ အချင်းချင်း တေယာက်ကိ
တေယာက်င့ံ လင့် ကေလာ့။ ၃၄ တစံ တေယာက်ေသာသသည် ဆာမွ တ်လ င်၊ သင်တိ့သည်
အြပစ်ခံလျက် မစည်းေဝးေစြခင်းငှ ါ ထိ သ သည် မိ မိအိမ်၌ စားေစ။ ကင်းေသာ အမများကိ
ငါလာေသာအခါ စီ ရင်မည်။

၁၂ ညီအစ်ကိတိ့၊

သင်တိ့သည်

ဝိ ညာဥ်ဆေကျးဇး

အေ ကာင်း

များကိ

မသိ ဘဲေနေစြခင်းငှ ါ ငါအလိ မ ှ ိ ။ ၂ သင်တိ့သည် အထက်ကသာသနာပလြဖစ်၍၊ သတပါး
ေသွ းေဆာင်သြဖင့်၊ စကားမေြပာ ိင်ေသာ ပ်တ ှ ိ ရာသိ ့ ပါသွ ားေသာ သြဖစ်ေ ကာင်းကိ
သင်တိ့ သိ က၏။ ၃ ထိ ေ ကာင့် ဘရားသခင်၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ေဟာေြပာ၍

၁ ေကာရိ ု
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အဘယ်သမ ေယ ကိ မကျိန်ဆဲ ိင်သည်ကိ၎င်း၊ ေယ သည် သခင်ဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ
သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ အမှီမ ပလ င်၊ အဘယ်သမ
သင်တိ့သည်

သိ နားလည်

ေစြခင်းငှ ါ

မေြပာ ိင်သည်ကိ၎င်း၊

ငါသတိ ေပး၏။

ဆေကျးဇးေတာ်

၄

အထးထးအေထွ ေထွ ှ ိ ြငားေသာ်လည်း ဝိ ညာဥ်ေတာ်တပါးတည်း ှ ိ ၏။ ၅ ဓမဆရာအမ
အထးထးအေထွ ေထွ ှ ိ ြငားေသာ်လည်း သခင်တပါးတည်း ှ ိ ၏။

၆

ပြပင်ြခင်းအမ

အထးထးအေထွ ေထွ ှ ိ ြငားေသာ်လည်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ သတိ ့၌ ပြပင်သမ ကိ ပြပင်
ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်တပါးတည်း ှ ိ ၏။

၇

ေကာင်းေသာအကျိုးအလိ ငှါသာ

ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ လအသီ းအသီ းတိ ့အား ထင် ှ ားစွ ာ ေပးေတာ်မလျက်
အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

ှ ိ ၏။

၈

တေယာက်ေသာသအား

ပညာတရားကိ ေပးေတာ်မ၏။ ထိ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် တေယာက်ေသာ သအား
ထိ းထွ င်းြခင်းတရားကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၉ ထိ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် တေယာက်ေသာ သအား
ယံ ကည်ြခင်းကိ ေပးေတာ်မ၏။ ထိ ဝိညာဥ်ေတာ် အားြဖင့် တေယာက်ေသာသအား
အနာေရာဂါကိ ငိ မ်းေစ ိင်ေသာအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၁၀ တေယာက်ေသာသအား၊
တန်ခိးကိ ြပ ိင်ေသာ
အခွ င့ ်ကိ ၎င်း၊

အခွ င့ ်ကိ ၎င်း၊

တေယာက်ေသာသအား

တေယာက်ေသာသအား

စိ တ်ဝိညာဥ်

တိ ့ကိ

ပေရာဖက် ပ ိင်ေသာ
ပိ င်းြခား၍သိ ိင်ေသာ

အခွ င့ ်ကိ ၎င်း၊ တေယာက်ေသာသအား အမျိုးမျိုးေသာ ဘာသာစကားကိ ေြပာ ိင်ေသာ
အခွ င့ ်ကိ ၎င်း တေယာက်ေသာသအား ထိ ဘာသာ စကား၏အနက်ကိ ေဖာ်ြပ ိင်ေသာ
အခွ င့ ်ကိ ၎င်း

ေပးေတာ်မ၏။

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

၁၁

ဤအခွ င့ ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ

တပါးတည်းေသာ

ပြပင်၍ လအသီ းအသီ းတိ ့အား အသီ းအသီ း ခံ ရေသာအခွ င့ ်ကိ

အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း ေဝငှ ၍ ေပးေတာ်မ၏။ ၁၂ ဥပမာကား၊ ကိ ယ်တခတည်း၌
အဂ ါအများ ှ ိ သည်ြဖစ်၍ ထိ တခတည်းေသာကိ ယ်အဂ ါ အေပါင်းတိ ့ သည် များလျက် ှ င့်
ကိ ယ်တခတည်းြဖစ်သကဲ့ သိ ့၊ ထိ နည်းတ ခရစ်ေတာ်ြဖစ်၏။

၁၃ အေ ကာင်းမကား၊

ယဒလြဖစ်ေစ၊ ေဟလသလြဖစ်ေစ၊ က န်ြဖစ်ေစ၊ လလွ တ်ြဖစ်ေစ၊ ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည်
ဝိ ညာဥ်ေတာ်တပါးတည်းအားြဖင့်
ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည်
ကိ ယ်သည်

တစိ တ်

တဝိ ညာဥ်

တကိ ယ်တည်းထဲ သိ့
တည်းထဲ သိ့လည်း

အဂ ါတခတည်း ှ ိ သည်မဟတ်၊

ဗတိ ဇံကိ ခံ က၏။
ေသာက် က၏။

အများ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

၁၅

၁၄

ေြခက၊

ငါသည်လက်မဟတ်ေသာေ ကာင့် ကိ ယ် ှ င့်မစပ်ဆိင်ဟဆိ လ င်၊ ထိ သိ့ဆိေသာေ ကာင့်
မစပ်ဆိင်သည် မှန်သေလာ။ ၁၆ နားကလည်း၊ ငါသည် မျက်စိမဟတ်ေသာေ ကာင့် ကိ ယ် ှ င့်
မစပ်ဆိင်ဟဆိ လ င်၊ ထိ သိ့ ဆိ ေသာ ေ ကာင့် မစပ်ဆိင်သည် မှန်သေလာ။

၁ ေကာရိ ု
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၁၇

တကိ ယ်လံ းသည် မျက်စိြဖစ်လ င် အဘယ်သိ့ ကား ိင်မည်နည်း။ တကိ ယ်လံ းသည်
နားြဖစ်လ င် အဘယ်သိ့ နမ်း ိင်မည်နည်း။ ၁၈ ယခမကား၊ ဘရားသခင်သည် အလိ ေတာ် ှ ိ
သည်အတိ င်း အဂ ါများအသီ းသီ းတိ ့ကိ ကိ ယ်၌စီ ရင် ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိ မှတပါး၊
အဂ ါအေပါင်းတိ ့သည် အဂ ါတခတည်းြဖစ်လ င် ကိ ယ်သည်အဘယ်မှာ ှ ိ လိမ့ ်မည်နည်း။ ၂၀
ယခတွ င် အဂ ါအများ ှ ိ လျက် ှ င့် ကိ ယ်တခတည်း ှ ိ ၏။ ၂၁ မျက်စီက၊ သင့်ကိ ငါအလိ မ ှ ိ ဟ
လက်ကိ မဆိ ရ။ ထိ နည်းတ၊ ဦ းေခါင်းက၊ သင်တိ့ကိငါအလိ မ ှ ိ ဟ ေြခတိ ့ကိ မဆိ ရ။
ထိ မ မက

အားနည်းဟန် ှ ိ ေသာ

အဂ ါတိ ့သည်

သာ၍အသံ းဝင် က၏။

၂၂

အသေရနည်းဟန် ှ ိ ေသာ အဂ ါတိ ့အားလည်း၊ သာ၍ ကီ းေသာ အသေရကိ ေပးတတ်၏။ ၂၃
တင့်တယ်ြခင်းမ ှ ိ ေသာ အဂ ါတိ ့သည် သာ၍ ကီ းေသာ တင့်တယ်ြခင်းကိ ခံ ရ က၏။ ၂၄
တင့်တယ်လျက် ှ ိ ေသာ အဂ ါတိ ့သည် အြခားေသာ တင့်တယ်ြခင်းကိ မလိ က။

၂၅

ကိ ယ်ခ ာ၌ အချင်းချင်းကွဲ ြပားြခင်းမ ှ ိ ဘဲ၊ အဂ ါများတိ ့သည် အချင်းချင်း သ့ကိ ကိ ယ် ှ င့်အမ
သတိ ပေစြခင်းငှ ါ၊

ဘရားသခင်သည်

ကိ ယ်ခ ာကိ မ ေစ၍၊

ယတ်ေသာအဂ ါအား

သာ၍များေသာ အသေရကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၂၆ သိ ့ြဖစ်၍၊ အဂ ါတခတည်း ဆင်းရဲ ြခင်းကိ
ခံ ရလ င်၊ အဂ ါအေပါင်းတိ ့သည် အတခံ ရ က၏။ အဂ ါ တခသည် ချီးေြမာက်ြခင်းကိ ခံ ရလ င်၊
အဂ ါအေပါင်းတိ ့သည် အတဝမ်းေြမာက်ရ က၏။

၂၇ သင်တိ့သည် ခရစ်ေတာ်၏

ကိ ယ်ြဖစ် က၏။ အသီ းအသီ း အဂ ါေတာ်ြဖစ် က၏။ ၂၈ ဘရားသခင်သည်ပဌမအရာ၌
တမန်ေတာ်တိ့ကိ၎င်း၊ ဒတိ ယအရာ၌ ပေရာဖက်တိ့ကိ၎င်း၊ တတိ ယ အရာ၌ ဆရာတိ ့ကိ၎င်း၊
ထိ ေနာက် တန်ခိးြပေသာ သတိ ့ကိ၎င်း၊ ထိ ေနာက်အနာေရာဂါကိ

ငိ မ်းေစ ိင်ေသာ

အခွ င့ ် ှ ိ ေသာသတိ ့ကိ၎င်း၊ သင်းေထာက်တိ့ကိ၎င်း၊ စီ ရင် အပ်စိးေသာ သတိ ့ကိ၎င်း၊
အမျိုးမျိုးေသာ

ဘာသာစကား

ခန့်ထားေတာ်မ၏။
ှ ိ သမ တိ ့သည်

ကိ ေြပာ ိင်ေသာ

၂၉ သင်းဝင်သ

သတိ ့ကိ၎င်း၊

အသင်းေတာ်၌

ှ ိ သမ တိ ့သည် တမန်ေတာ်ြဖစ် က

ပေရာဖက်ြဖစ် ကသေလာ။

ှ ိ သမ တိ ့သည်

သေလာ။

ဆရာြဖစ် ကသေလာ။

ှ ိ သမ တိ ့သည် ဘန်းတန်ခိးကိ ြပ ိင် ကသေလာ။ ၃၀ ှ ိ သမ တိ ့သည် အနာေရာဂါကိ
ငိ မ်းေစ ိင်ေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ကသေလာ။ ှ ိ သမ တိ ့သည် အမျိုးမျိုးေသာ ဘာသာစကားကိ
ေြပာ ိင် ကသေလာ။ ှ ိ သမ တိ ့သည် ထိ ဘာသာစကား၏ အနက်ကိ ေဘာ်ြပ ိင် ကသေလာ။
၃၁ သင်တိ့သည် အြမတ်ဆံ းေသာ ဆေကျးဇးေတာ်တိ့ကိ အလွ န်အလိ ှ ိ ကသည်တွင်၊

သာ၍ြမတ်ေသာ လမ်းကိ ငါြပဦ းမည်။

၁၃ ငါသည်

လဘာသာစကားကိ ၎င်း၊

ေကာင်းကင်တမန်ဘာသာစကားကိ ၎င်း

ေြပာ ိင်ေသာ်လည်း ေမတာ မ ှ ိ လ င် အသံ ြမည်ေသာ တံ ပိ းခရာကဲ့ သိ ့၎င်း၊ တီ းသံ ကိ သာ

၁ ေကာရိ ု

1889

ေပးတတ်ေသာ လင်းကွ င်းကဲ့ သိ ့၎င်း ြဖစ်၏။ ၂ ပေရာဖက်ဥာဏ်ကိ ငါရ၍၊ နက်နဲေသာ အရာ ှ ိ
သမ တိ ့ ှ င့်

သိ ပံ အတတ်အမျိုးမျိုးကိ

တတ်ေသာ်၎င်း၊

ေတာင်များကိ ေ ့ ိင်ေသာ

ယံ ကည်ြခင်းအမျိုးမျိုး ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ်၎င်း၊ ေမတာမ ှ ိ လ င် အချည်း ှ ီးသက်သက် ြဖစ်၏။ ၃
သတပါးကိ ငါေက းေမွ း၍ ဥစာ ှ ိ သမ ကိ စွ န့် ကဲ သည်သာမက၊ ကိ ယ်ခ ာကိ မီ း ိ ေစြခင်
့
းငှ ါ
အပ်ေသာ်လည်း၊ ေမတာမ ှ ိ လ င်၊ ငါ၌အကျိုးမ ှ ိ ။ ၄ ေမတာသည် စိ တ် ှ ည်တတ်၏။
ေကျးဇး ပတတ်၏။ ေမတာသည် ဂဏ် ပိ င်ြခင်းမ ှ ိ ၊ ဝါ ကားြခင်းမ ှ ိ ၊ မာန်မာနမ ှ ိ ။ ၅
မေလျာက်ပတ်စွာမကျင့်တတ်၊ ကိ ယ်အကျိုးကိ မ ှ ာတတ်၊ ေဒါသအမျက်မထွ က်တတ်၊
အြပစ် ှ ိ သည်ဟ မထင်တတ်၊ ၆ မတရားေသာ အမ၌ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ တတ်၊ သမာတရား၌
ဝမ်းေြမာက်တတ်၏။ ၇ ခပ်သိမ်းေသာအရာကိ ဖံ းအပ်တတ်၏။ ခပ်သိမ်းေသာအရာကိ
ယံ တတ်၏။

ခပ်သိမ်းေသာအရာကိ

သည်းခံ တတ်၏။

ေြမာ်လင့်တတ်၏။

ခပ်သိမ်းေသာအရာကိ

၈ ေမတာသည် ေဖါက်ြပန်ြခင်းသေဘာ ှ င့် အစဥ်ကင်းလွ တ်၏။

ပေရာဖက်ဥာဏ်ေသာ်၎င်း၊ အမျိုးမျိုးေသာ ဘာသာစကားကိ ေြပာ ိင်ေသာအခွ င့ ်ေသာ်၎င်း၊
သိ ပံ အတတ်ေသာ်၎င်း၊ ကွ ယ်ေပျာက်လိမ့ ်မည်။

၉ ယခမကား၊ ငါတိ ့သည် မစံ မလင်

သိ တတ် က၏။ ပေရာဖက်ဥာဏ် ှ င့် မစံ မလင် ေဟာတတ် က၏။

၁၀ စံ လင်ြခင်းသိ ့

ေရာက်ေသာအခါမကား၊ မစံ လင်သမ တိ ့သည် ကွ ယ်ေပျာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ငါသည်
သငယ်ြဖစ်စဥ်အခါ၊ သငယ်လိစကားေြပာ၏။ သငယ်လိစိတ်ထင်၏။ သငယ်လိ ကံ စည်၏။
အသက် ကီ းေသာအခါမကား၊ သငယ်၏ အရာများကိ ငါပယ် ှ ား၏။ ၁၂ ယခတွ င် ငါတိ ့သည်
မှန်အားြဖင့် ရိ ပ်မိလျက်သာ ေန က၏။ ထိ အခါမကား၊ မျက်ေမှာက်ထင်ထင်ြမင် ရ ကလိ မ့ ်မည်။
ယခတွ င် ငါအသိ အြမင်မစံ လင်ြဖစ်၏။ ထိ အခါမကား၊ သတပါးသည် ငါ့ကိ သိ သကဲ့ သိ ့ ငါသိ
ရလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ ယခတွ င်ယံ ကည်ြခင်း၊ ေြမာ်လင့်ြခင်း၊ ချစ်ြခင်း၊ ဤသံ းပါးတည်လျက် ှ ိ ၏။
ဤသံ းပါးတိ ့တွင် ချစ်ြခင်း၊ ေမတာသည် အြမတ်ဆံ းြဖစ်သတည်း။

၁၄ ချစ်ြခင်းေမတာကိ

မှီေအာင်လိက် ကေလာ့။

ဝိ ညာဥ်ဆေကျးဇးတိ ့ကိ

အလွ န်အလိ ှ ိ သည်တွင်၊ ပေရာ ဖက် ပရေသာ အခွ င့ ်ကိ သာ၍ လိ ချင်ေသာစိ တ် ှ ိ ကေလာ့။ ၂
အေ ကာင်းမကား၊ အြခားေသာဘာသာစကားအားြဖင့် ေြပာေသာသသည် လတိ ့အားမေြပာ၊
ဘရား သခင်အားေြပာ၏။ သ၏စကားကိ အဘယ်သမ နားမလည်။ နက်နဲေသာအရာတိ ့ကိ
ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ေြပာ၏။

၃ ပေရာဖက် ပေသာသမကား၊ တည်ေဆာက်ြခင်း၊

တိ က်တွန်းေသွ းေဆာင်ြခင်း၊ သက်သာြခင်းအလိ ငှါ လတိ ့အားေဟာေြပာ၏။ ၄ အြခားေသာ
ဘာသာစကားအားြဖင့် ေြပာေသာသသည် ကိ ယ်ကိသာ တည်ေဆာက်၏။ ပေရာဖက်
ပေသာသမကား၊

၁ ေကာရိ ု

အသင်းေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်၏။

၅

သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်

1890

အြခားေသာ ဘာသာစကားြဖင့် ေြပာေစြခင်းငှ ါ ငါအလိ ှ ိ ၏။ ပေရာဖက် ပေစြခင်းငှ ါ
သာ၍အလိ ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ အြခားေသာ ဘာသာစကားြဖင့် ေြပာေသာသသည်၊
အသင်းေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းငှ ါ အနက်ကိ မေဘာ်မြပလ င်၊ သ့ထက်ပေရာဖက်
ပေသာသသည်သာ၍ြမတ်သတည်း။
အြခားေသာ

ဘာသာစကားြဖင့်

၆ ညီ အစ်ကိတိ့၊ ငါသည် သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့လာ၍

ေဟာေြပာေသာ်လည်း၊

ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိြပန်ြခင်း၊

ပညာအတတ်ကိသင်ြခင်း၊ ပေရာဖက် ပြခင်း၊ ဆံ းမ သဝါဒေပးြခင်းတခခကိ မ ပဘဲ လျက်၊
သင်တိ့အားေြပာလ င် အဘယ်အကျိုး ှ ိ အ့ံ နည်း။ ၇ ထိ နည်းတ၊ အသံ ြမည်တတ်ေသာ
အဝိ ညာဏကေစာင်း၊ ပေလွ တိ့သည် ေသချာေသာအသံ ှ င့် မြမည် လ င်၊ ေစာင်းသံ ၊
ပေလွ သံတိ ့ကိ အဘယ်သိ့သိ ိင်မည်နည်း။ ၈ တံ ပိ းခရာသည်လည်း၊ မမှန်ေသာအသံ ှ င့်
ြမည်လ င်၊ အဘယ်သသည် စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ မိ မိကိယ်ကိ ြပင်ဆင်မည်နည်း။
ထိ နည်းတ၊

သင်တိ့သည်

မက်ေသာစကားကိ
ေြပာေသာသကဲ့ သိ ့
ဤမ

နားလည်လွယ်ေသာ

စကားကိ

အဘယ်သိ့သိ ိင်မည်နည်း။
ြဖစ်လိမ့ ်မည်။

ေလာက်များ၍၊

၁၀

လြပည်၌

တ်ြဖင့်

၉

မ မက်လ င်၊

အာကာသေကာင်းကင်ကိ
ဘာသာစကားမျိုးတိ ့သည်

ှ ိ သမ တိ ့သည် အနက် ှ င့်ြပည့်စံ သည် မှန်ေစေတာ့။

၁၁

ဘာသာစကား၏အနက်ကိ ငါနားမလည်လ င်၊ ေြပာေသာ သအားငါသည် လ ိ င်းြဖစ်လိမ့ ်မည်။
ေြပာ ေသာသသည်လည်း၊ ငါ့အား လ ိ င်းြဖစ်လိမ့ ်မည်။
ဝိ ညာဥ်ဆေကျးဇးေတာ်တိ့ကိ

၁၂ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည်

အလွ န်အလိ ှ ိ ကသည်တွင်၊

အသင်းေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်ြခင်းငှ ါ ကယ်ဝြပည့်စံ မည်အေ ကာင်း ကိ းစား ကေလာ့။ ၁၃ ထိ ေ ကာင့်
အြခားေသာ ဘာသာစကားကိ ြပန်ေြပာေသာ သသည်၊ အနက်ကိလည်း ေဘာ်ြပ ိင်မည်
အေ ကာင်း

ဆေတာင်းေစ။

၁၄

အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊

အြခားေသာ

ဘာသာစကားြဖင့် ငါဆေတာင်းလ င်၊ ငါ့စိတ် ှ လံ း ဆေတာင်းေသာ်လည်း၊ ငါ့ဥာဏ်သည်
အကျိုးကိ မေပး။ ၁၅ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။ စိ တ် ှ လံ း ှ င့်၎င်း၊ ဥာဏ် ှ င့်၎င်း၊
ဆေတာင်းရမည်။ စိ တ် ှ လံ း ှ င့်၎င်း၊ ဥာဏ် ှ င့်၎င်း သီ ချင်းဆိ ရမည်။ ၁၆ သိ မ
့ ဟတ် သင်သည်
စိ တ် ှ လံ း ှ င့် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းေသာအခါ၊ မတတ်ေသာ လစအဝင်ြဖစ်ေသာ သသည်
သင်၏စကားကိ နားမလည်ေသာေ ကာင့်၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းြခင်းသိ ့လိက်၍၊ အာမင်ဟ
အဘယ်သိ့ ဝန်ခံ ိင်မည်နည်း။ ၁၇ သင်သည် ေကျးဇးေတာ်ကိ ေကာင်းမွ န်စွာ ချီးမွ မ်းသည်
မှန်ေစေတာ့။ အြခားေသာသမကား၊ တည် ေဆာက်ြခင်းအကျိုးမ ှ ိ ။

၁၈ ငါသည်

သင်တိ့ ှ ိ သမ ထက်၊ အြခားေသာ ဘာသာစကားြဖင့် ေဟာေြပာေသာအရာကိ ေထာက်၍၊
ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း၏။ ၁၉ သိ ့ေသာ်လည်း၊ အသင်းေတာ်၌ အြခားေသာ

၁ ေကာရိ ု

1891

ဘာသာစကားြဖင့် စကားတေသာင်းကိ ေြပာ ိင်သည် ထက်၊ သတပါးတိ ့ကိ သွ န်သင်ြခင်းငှ ါ
စကားငါးခွ န်းကိ ဥာဏ် ှ င့်တကွ ေြပာ ိင်ေသာ အခွ င့ ်ကိ သာ၍အလိ ှ ိ ၏။ ၂၀ ညီ အစ်ကိတိ့၊
သင်တိ့သည်

ဥာဏ်အရာ၌

သငယ်ြဖစ် ကေလာ့။

မတရားေသာအမအရာ၌

၂၁ ပညတိ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊

အြခားတပါးေသာ တ် ှ င့်
နားမေထာင် ကဟ

သငယ်မြဖစ် က ှ င့်။

ဤလမျိုးကိ

ငါေြပာမည်။

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မ၏။

အြခားတပါးေသာလ ာ၊

သိ ့ေသာ်လည်း
၂၂

ိစ
့ ိ့

သိ ့ြဖစ်၍

သတိ ့သည်
အြခားေသာ

ဘာသာစကားတိ ့သည် ယံ ကည်ေသာ သတိ ့အား နိမိတ်လကဏာြဖစ်သည် မဟတ်။
မယံ ကည်ေသာသတိ ့အား နိမိတ်လကဏာ ြဖစ်သတည်း။ ပေရာဖက် ပြခင်းအမမကား၊
မယံ ကည် ေသာ သတိ ့အဘိ မ
့ ဟတ်၊ ယံ ကည်ေသာ သတိ ့အဘိ ့ ြဖစ်သတည်း။ ၂၃ ထိ ေ ကာင့်
သင်းဝင်သအေပါင်းတိ ့သည် စည်းေဝး၍ အြခားေသာ ဘာသာြဖင့် ေဟာေြပာလျက်
ေန ကစဥ်တွင် မယံ ကည်ေသာသ၊ မတတ်ေသာသသည် ဝင်လာလ င်၊ သင်တိ့ကိ
သ းြဖစ် ကသည်ဟ ေြပာမည် မဟတ်ေလာ။ ၂၄ သိ ့မဟတ် သင်းဝင်သ အေပါင်းတိ ့သည်
ပေရာဖက် ပ၍ ေန ကစဥ်တွင်၊ မယံ ကည်ေသာသ၊ မတတ်ေသာသသည် ဝင်လာလ င်၊
သင်းဝင်သအေပါင်းတိ ့သည် သ၏အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပ၍ သ့ကိ စစ်ေ ကာစီ ရင် က၏။ ၂၅
ထိ သိ့သ၏

စိ တ် ှ လံ း၌

မထင် ှ ားေသာအရာတိ ့သည်

ထင် ှ ားြပန်၍

သသည်

ြပပ်ဝပ်လျက်၊ ဘရား သခင်ကိ ကိ းကွ ယ်လိမ့ ်မည်။ ဘရားသခင်သည် သင်တိ့တွင်
အမှန် ှ ိ ေတာ်မသည်ဟ သက်ေသခံ လိ မ့ ်မည်။

၂၆ ညီ အစ်ကိတိ့၊ အဘယ်သိ့နည်း။

သင်တိ့စည်းေဝး ကေသာအခါ၊ ဆာလံ သီ ချင်းကိ ရေသာသ၊ ဆံ းမ သဝါဒ စကားကိ
ရေသာသ၊

အြခားေသာဘာသာစကားကိ

ရေသာသ၊

ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိရေသာသ၊

အနက်ေဘာ်ြပရာ ကိ ရေသာသ၊ အသီ းအသီ း ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊ ခပ်သိမ်း ေသာအမတိ ့ကိ
တည်ေဆာက်ြခင်းအလိ ငှါ စီ ရင် က
ေသာ

သ ှ ိ လ င်၊

ေလာ့။ ၂၇ အြခားေသာ ဘာသာစကားြဖင့် ေဟာေြပာ

ှ စ်ေယာက်ြဖစ်ေစ၊

အများဆံ းဆိ ေသာ်

သံ းေယာက်ြဖစ်ေစ၊

တေယာက်ေနာက်တေယာက် ေြပာ၍ တေယာက်ေသာသသည် အနက်ကိေဘာ်ြပေစ။ ၂၈
စကားြပန်မ ှ ိ လ င်၊ ေဟာေြပာေသာသသည် အသင်းေတာ်၌ တိ တ်ဆိတ်စွာေန၍ မိ မိအား၎င်း၊
ဘရား သခင်အား၎င်း ေြပာေစ။

၂၉ ပေရာဖက် ှ စ်ေယာက်ြဖစ်ေစ၊ သံ းေယာက်

ြဖစ်ေစ၊ ေဟာေြပာ၍ အြခားေသာ သတိ ့သည် စစ်ေ ကာ ဆင်ြခင် ကေစ။

၃၀

ထိ င်လျက်ေနေသာသအား တစံ တခကိ ဖွ င့ ်ြပေတာ်မလ င်၊ အရင်ေဟာေြပာေသာသသည်
တိ တ်ဆိတ် စွ ာေနေစ။ ၃၁ အေ ကာင်းမကား၊ ှ ိ သမ တိ ့သည် သင်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ှ ိ သမ တိ ့သည်
သက်သာြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သင်တိ့ အသီ းအသီ း တေယာက်ေနာက် တေယာက်ပေရာဖက် ပရေသာ

၁ ေကာရိ ု

1892

အခွ င့ ် ှ ိ က၏။ ၃၂ ပေရာဖက်တိ့သည်လည်း၊ မိ မိတိ့စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ချုပ်တည်း ိင် က၏။ ၃၃
ဘရားသခင်သည်

န်းရင်းခတ်ေသာအမကိ

ပစေတာ်မမ။

သန့် ှ င်းသတိ ့၏

အသင်းေတာ်အေပါင်း တိ ့၌ ြဖစ်သကဲ့ သိ ့ အသင့်အတင့် ငိ မ်ဝပ်ြခင်းကိ ပစေတာ်မ၏။ ၃၄
သင်တိ့၏ မိ န်းမတိ ့သည် အသင်းေတာ်၌ တိ တ်ဆိတ်စွာ ေန ကေစ။ သတိ ့သည်
ေဟာေြပာရေသာ

အခွ င့ ်မ ှ ိ က။

ပညတ်တရားစီ ရင်သည်အတိ င်း

သတိ ့

သည်

ေယာက်ျား၏အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံရ ကမည်။ ၃၅ မိ န်းမတိ သ
့ ည် တစံ တခကိ သင်လိလ င်၊ အိ မ်၌
မိ မိခင်ပွန်းတိ ့ကိ ေမးြမန်း ကေစ။ မိ န်းမသည် အသင်း ေတာ်၌ ေဟာေြပာလ င် ှ က်ဘွယ်ေသာ
အေ ကာင်း ြဖစ်၏။

၃၆ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ် တရားေတာ်သည် သင်တိ့မှ

ထွ က်သေလာ။ သိ ့မဟတ် သင်တိ့သိ့သာ ေရာက်သေလာ။

၃၇ ငါသည်သင်တိ့အား

ေရး၍ေပးလိ က်ေသာ စကားတိ ့သည် သခင်ဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ြဖစ်ေ ကာင်း ကိ ၊
ပေရာဖက်ြဖစ်ေသာသ၊ ဝိ ညာဥ်ဆေကျးဇးကိ ခံ ရေသာသမည်သည်ကား ဝန်ခံပါေစ။
တစံ တေယာက် ေသာ သသည် မသိ လ င် မသိ ဘဲေနေစ။ ၃၈ အချုပ်အြခာဟမကား၊
ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့သည် ပေရာဖက် ပြခင်းငှ ါ အလွ န်အလိ ှ ိ ကေလာ့။ ၃၉ အြခားေသာ
ဘာသာစကားြဖင့်

ေဟာေြပာြခင်း

အမတိ ့ကိလည်း

မြမစ်တား က ှ င့်။

၄၀

ခပ်သိမ်းေသာအမကိ တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်စွာ အစဥ်အတိ င်း စီ ရင် ကေလာ့။

၁၅ ညီအစ်ကိတိ့၊ ငါသည်သင်တိ့အား ေဟာေြပာ ဘးသည် ှ င့်အညီ၊ သင်တိ့သည်
ခံ ယ၍

မှီဝဲဆည်းကပ်

လိ က်၏။

၂

ေသာ

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

အထက်ကငါေဟာေြပာသည်

သင်တိ့အား

အေ ကာင်းများကိ

တဖန်

ငါ ကား

သင်တိ့သည်

အကျိုးမဲ့ မယံ ဘဲ စိတ်စွဲလမ်းလ င်၊ ထိ ဧဝံ ေဂလိ တရားအားြဖင့် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ ့
ေရာက် က၏။

၃ ငါသည်

ကိ ယ်တိင်ခံယသည်အတိ င်း၊ သင်တိ့အား ေ ှ ့ဦးစွ ာ

အပ်ေပးေသာအေ ကာင်းအရာဟမကား၊ ခရစ်ေတာ်သည်
ငါတိ ့အြပစ်ေ ကာင့် အေသခံ ေတာ်မ၏။

ကျမ်းစာလာသည်အတိ င်း

၄ သ ဂဟ် ပီ းမှ၊ ကျမ်းစာလာသည်အတိ င်း

သံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထေြမာက်ေတာ်မ၏။ ၅ ေကဖသည်ကိယ်ေတာ်ကိ ြမင် ပီ းမှ၊
တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ သတိ ့သည် ြမင်ရ က၏။ ၆ ထိ ေနာက် ညီ အစ်ကိငါးရာမက၊ တ ပိ င်နက်
ြမင်ရ က၏။ ထိ သတိ ့တွင် အများေသာသတိ ့သည် ယခ တိ င်ေအာင် အသက် ှ င် ကေသး၏။
အချို ့တိ့သည် အိ ပ်ေပျာ် က ပီ ။

၇ ထိ ေနာက် ယာကပ်ြမင်ရ၏။ ထိ ေနာက် တမန်

ေတာ်အေပါင်းတိ ့သည် ြမင်ရ က၏။

၈ ေနာက်ဆံ း၌ အချိန်မေတာ်မတန်ဘွားေသာ

သကဲ့ သိ ့ြဖစ်ေသာ ငါပင်ြမင်ရ၏။ ၉ ငါသည် အထက်ကဘရားသခင်၏ အသင်းေတာ်ကိ
ှ ဥ်းဆဲ ေသာေ ကာင့်၊ အညံ့ ဆံ းေသာ တမန် ေတာ်ြဖစ်၏။ တမန်ေတာ်ဟ ေခ ေဝ ြခင်းကိ

၁ ေကာရိ ု
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မခံ ထိ က်။ ၁၀ သိ ့ေသာ်လည်း ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်သာ ငါြဖစ်သည်အတိ င်း
ငါြဖစ်၏။ ငါခံ ရေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိလည်း အကျိုးမဲ့ ခံ ရသည်မဟတ်။ အြခား ေသာ
တမန်ေတာ်အေပါင်းတိ ့ထက်၊ ငါသည် သာ၍ ကိ းစားြခင်းကိ ပ၏။ ထိ သိ့ဆိေသာ်လည်း၊
ငါ ကိ းစားသည်မဟတ်။
ကိ းစားေတာ်မ၏။

ငါ ှ င့်အတ ှ ိ ေသာ

ဘရားသခင်၏

ေကျးဇး

ေတာ်သည်

၁၁ ထိ ေ ကာင့်၊ ငါြဖစ်ေစ၊ သတိ ့ြဖစ်ေစ၊ ဤသိ ့ ငါတိ ့သည်

ေဟာေြပာ က၏။ ဤသိ ့လည်းသင်တိ့သည် ယံ ကည် က၏။ ၁၂ ယခမှာ၊ ခရစ်ေတာ်သည်
ေသြခင်းမှ ထေြမာက် ေတာ်မေ ကာင်းကိ ေဟာေြပာရသည်ြဖစ်၍၊ ေသေသာ သတိ ့သည်
ထေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ ဟ သင်တိ့တွင် အချို ေ
့ သာသတိ ့သည် အဘယ်ေ ကာင့် ဆိ ရ ကသနည်း။
၁၃ ေသေသာသတိ ့သည် ထေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ လ င်၊ ခရစ်ေတာ်သည် ထေြမာက်ေတာ်မမ။ ၁၄

ခရစ်ေတာ်သည်

ထေြမာက်ေတာ်မမလ င်၊

ငါတိ ့

ေဟာေြပာြခင်း၌

အကျိုးမ ှ ိ

သင်တိ့ယံ ကည်ြခင်း၌လည်း အကျိုးမ ှ ိ ။ ၁၅ ထိ မ မက၊ ငါတိ ့သည် ဘရားသခင်၏အမမှာ
မမှန်ေသာ သက်ေသခံ ြဖစ် က၏။

၁၆ အေ ကာင်းမကား၊ ေသလွ န်ေသာသတိ ့သည်

ထေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ လ င်၊ ဘရားသခင်သည် ခရစ်ေတာ်ကိ ထေြမာက်ေစေတာ်မမ၊ ယခမှာ၊
ခရစ်ေတာ်ကိ ထေြမာက် ေစေတာ်မ ပီ ဟ ငါတိ ့သည် ဘရားသခင်၏အေ ကာင်းကိ
သက်ေသခံ က၏။ ေသလွ န်ေသာသတိ ့သည် ထေြမာက် ြခင်းမ ှ ိ လ င်၊ ခရစ်ေတာ်သည်
ထေြမာက်ေတာ်မမ။

၁၇ ခရစ်ေတာ်သည် ထေြမာက်ေတာ်မမလ င်၊ သင်တိ့သည်

ယံ ကည်ေသာ်လည်း အကျိုးမ ှ ိ ၊ ဒစ ိ က် အြပစ်ေအာက်၌ ှ ိ ကေသး၏။ ၁၈ ထိ မှတပါး၊
ခရစ်ေတာ်ကိ ယံ ကည်၍ အိ ပ်ေပျာ် ေသာသတိ ့သည် ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့ေရာက် က ပီ ။ ၁၉
ငါတိ ့သည် ခရစ်ေတာ်ကိ အမှီ ပ၍ ယခဘဝ ၌သာ ေြမာ်လင့်စရာ ှ ိ လ င်၊ အြခားေသာ
သအေပါင်းတိ ့ ထက်သာ၍ ဆင်းရဲ ေသာသ ြဖစ် က၏။ ၂၀ ယခမကား၊ ခရစ်ေတာ်သည်
ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေတာ်မ၍၊ အိ ပ်ေပျာ်ေသာသတိ ့တွင် အဦ းသီ း ေသာ အသီ းြဖစ်ေတာ်မ ပီ ။
၂၁ သိ ့ြဖစ်၍ လအားြဖင့်

ေသြခင်းတရားသည် တည်သကဲ့ သိ ့၊ ေသေသာသတိ ့၏

ထေြမာက်ြခင်းတရား သည် လအားြဖင့် တည်လျက် ှ ိ ၏။

၂၂ လအေပါင်းတိ ့သည်

အာဒံ အားြဖင့်ေသြခင်းသိ ့ ေရာက်သည်နည်းတ၊ လအေပါင်းတိ ့သည် ခရစ်ေတာ်အား ြဖင့်
အသက် ှ င်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ ကလတံ့ ။ ၂၃ သိ ့ရာတွ င် လအသီ းအသီ းတိ ့သည် မိ မိတိ့
အလှ ည့်အတိ င်း လိ က်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ခရစ်ေတာ်သည် အဦ းအသီ းေသာ အသီ းြဖစ်ေတာ်မ၏၊
ခရစ်ေတာ်သည် ကလာေတာ်မေသာအခါ၊ တပည့်ေတာ်ြဖစ်ေသာ သတိ ့ သည် ှ င်ြခင်းသိ ့
ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၄ ထိ အခါ ခရစ်ေတာ်သည် အထွ ဋ်အြမတ် အာဏာတန်ခိးအမျိုးမျိုးကိ
ပယ် ှ င်း၍၊ မိ မိ ိင်ငံကိ ဘရားသခင်တည်းဟေသာ ခမည်းေတာ်၌ အပ်ြပန်ေတာ် မ ပီ းမှ

၁ ေကာရိ ု
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ကမာကန်ရလတံ့ ။ ၂၅ ခရစ်ေတာ်သည် ရန်သအေပါင်းတိ ့ကိ ေြခဘဝါး ေတာ်ေအာက်၌
ချထားေတာ်မမမှီတိင်ေအာင် အပ်စိး ေတာ်မရမည်။ ၂၆ ေနာက်ဆံ းေသာ ရန်သတည်းဟေသာ
ေသမင်းသည် ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့ ေရာက်ရလတံ့ ။ ၂၇ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ လသား၏
ေြခေအာက်၌ ချထားေတာ်မသည်ဟ ကျမ်းစာလာ၏။ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့သည်
ချထားလျက် ှ ိ ေ ကာင်းကိ ဆိ ေသာ်၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ လသားေအာက်၌ ချထား
ေတာ်မေသာသသည်

ကင်းေတာ်မေ ကာင်း ထင် ှ ားသတည်း။

၂၈ ခပ်သိမ်းေသာ

အရာတိ ့သည် လသားေအာက်၌ ချထားလျက် ှ ိ ေသာအခါ၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ
သ့ေအာက်၌

ချထားေတာ်မေသာ

သ၏

အပ်စိးေတာ်မြခင်းကိ

သားေတာ်သည်

ကိ ယ်တိင်ဝန်ခံလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် အလံ းစံ ြဖစ်ေတာ်မမည်
အေ ကာင်းတည်း။

၂၉ ေသလွ န်ေသာသတိ ့သည် ထေြမာက်ြခင်း အလ င်းမ ှ ိ လ င်၊

ေသလွ န်ေသာ သတိ ့၏ ကိ ယ်စား ဗတိ ဇံကိ ခံေသာ သတိ ့သည် အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။
ေသလွ န်ေသာ သတိ ့၏ကိ ယ်စား အဘယ်ေ ကာင့် ဗတိ ဇံ ကိ ခံ ရ ကသနည်း။

၃၀

ငါတိ ့သည်လည်း ေဘးေရာက်အ့ံ ေသာ အြခင်း အရာ ှ င့် အဘယ်ေ ကာင့် ေတွ ့ရ ကသနည်း။
၃၁ ငါသည် ေန့တိင်းအေသခံ ရ၏ဟ ငါတိ ့သခင် ေယ ခရစ်၌ သင်တိ့အေ ကာင်းေ ကာင့်

ငါဝါ ကား ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ တိ င်တည်၍ ငါဆိ ဝ့ံ ၏။
ထေြမာက်ြခင်း

မ ှ ိ လ င်၊

ဧဖက် မိ ့၌

၃၂ ေသလွ န်ေသာသတိ ့သည်

ေလာကီ ေဝါဟာရအားြဖင့်၊

အထက်

က

ငါသည်သားရဲ တိ့ ှ င့် တိ က်ေသာ်လည်း၊ အဘယ် အကျိုး ှ ိ သနည်း။ စား ကကန်အ့ံ ၊
ေသာက် ကကန်အ့ံ ၊ နက်ြဖန်ေသရ ကမည်။

၃၃ အလွဲ မယ က ှ င့်။ မေကာင်းေသာ

သတိ ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ြခင်းအားြဖင့် ေကာင်းေသာ အကျင့်ဓေလ့ ယိ ယွင်းတတ်၏။
၃၄

တရားသြဖင့်

ိး ကေလာ့။

ဒစ ိ က်ကိမ ပ က ှ င့်။

အချို ့ေသာ

သတိ ့သည်

ဘရားသခင်ကိ မသိ က။ ထိ သိ့ဆိေသာ်၊ သင်တိ့ကိ ှ က်ေ ကာက်ေစြခင်းငှ ါ ငါဆိ ၏။ ၃၅
ေသလွ န်ေသာသတိ ့သည်

အဘယ်သိ့

ထေြမာက် ကမည်နည်း။

အဘယ်သိ့ေသာ

ကိ ယ် ှ င့်ေပ လာ ကမည် နည်းဟ တစံ တေယာက်ေသာသ ေမးလိ မ့ ်မည်။ ၃၆ အချင်းလမိ က်၊
သင်စိက်ေသာမျိုးေစ့မပျက်လ င် မ ှ င်တတ်။ ၃၇ ထိ မှတပါး မျိုးေစ့ကိ စိ က်ေသာအခါ၊
ေနာက် ြဖစ်လတံ့ ေသာ ကိ ယ်ကိမစိ က်၊ ဂျံုစပါးြဖစ်ေစ၊ အြခား ေသာစပါးြဖစ်ေစ၊
အေစ့သက်သက်ကိ စိ က်တတ်၏။ ၃၈ ဘရားသခင်သည် အလိ ေတာ် ှ ိ သည်အတိ င်း
ကိ ယ်ကိ

ေပးေတာ်မ၏။

မျိုးေစ့အသီ းအသီ းတိ ့အား

လည်း၊

မိ မိတိ့မျိုးအတိ င်း

ကိ ယ်ကိေပးေတာ်မ၏။ ၃၉ အသား ှ ိ သမ တိ ့သည် တမျိုးတည်းမဟတ်။ လသားတမျိုး၊
အမဲ သားတမျိုး၊

၁ ေကာရိ ု

ငါးသားတမျိုး၊

ငှ က်သား

တမျိုး၊

အသီ းအသီ း ှ ိ က၏။
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၄၀

ေကာင်းကင်အေကာင်အထည်လည်း ှ ိ ၏။ ေြမ ကီ းအေကာင်အထည်လည်း ှ ိ ၏။ ေကာင်းကင်
အေကာင်အထည်၏

ဂဏ်အသေရလည်းတမျိုး၊

ေြမ ကီ း

အေကာင်အထည်၏

ဂဏ်အသေရလည်းတမျိုးြဖစ်၏။ ၄၁ ေန၏ဂဏ်အသေရတမျိုး၊ လ၏ဂဏ်အသေရတမျိုး၊
ကယ်တိ့၏

ဂဏ်အသေရတမျိုးအသီ းအသီ း

ဂဏ်အသေရသည်လည်း

အသီ းသီ း

ှ ိ က၏။

အြခားြခား

ြဖစ် က၏။

ကယ်တိ့၏
၄၂

ထိ နည်းတ၊

ေသေသာသတိ ့၏ ထေြမာက်ြခင်း အေ ကာင်းအရာြဖစ်၏။ ကိ ယ်သည်စိက်ေသာအခါ၊
ပပ်တတ်ေသာသေဘ ှ ိ ၏။ ထေြမာက်ေသာအခါ မပပ် ိင်ေသာအြဖစ်၌ တည်၏။ ၄၃
စိ က်ေသာအခါဂဏ်အသေရပျက်၏။ ထေြမာက်ေသာအခါ ဂဏ်အသေရ ှ င့် ြပည့်စံ ၏။
စိ က်ေသာအခါ အစွ မ်းမ ှ ိ ။ ထေြမာက်ေသာအခါ အစွ မ်း ှ င့်ြပည့်စံ ၏။ ၄၄ စိ က်ေသာအခါ
ဇာတိ ပကတိ ကိ ယ်ြဖစ်၏။ ထေြမာက်ေသာအခါ ဝိ ညာဏကိ ယ်ြဖစ်၏။ ဇာတိ ပကတိ
ကိ ယ်တမျိုး၊ ဝိ ညာဏကိ ယ်တမျိုး ှ ိ ၏။

၄၅ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ေ ှ ့ဦးစွ ာေသာ

လအာဒံ သည် အသက် ှ င်ေသာ သတဝါြဖစ်၏ဟ လာသတည်း။ ယခတွ င်ေနာက်ဆံ းြဖစ်ေသာ
အာဒံ မကား၊ အသက် ှ င် ေစတတ်ေသာ ဝိ ညာဥ်ြဖစ်၏။
ေ ှ ့ဦးစွ ာြဖစ်သည်မဟတ်၊
ဝိ ညာဏကိ ယ်ြဖစ်၏။

ဇာတိ ပကတိ ကိယ်သည်
၄၇ ေ ှ ့ဦးစွ ာေသာ

၄၆ ဝိ ညာဏကိ ယ်သည်

ေ ှ ့ဦးစွ ာြဖစ်၏။

ေနာက်မှ

လသည်ေြမ ကီ းကြဖစ်ေသာ ေ ကာင့်

ေြမသားြဖစ်၏။ ဒတိ ယလမကား၊ ေကာင်းကင် ဘံ က ြဖစ်ေတာ်မေသာ သခင်ေပတည်း။ ၄၈
ေြမသားတိ ့သည်

ထိ ေြမသားကဲ့ သိ ့

ြဖစ် က၏။

ေကာင်းကင်သားတိ ့သည်

ထိ ေကာင်းကင်သားကဲ့ သိ ့ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၄၉ ငါတိ ့သည် ေြမသား၏ ပံ သဏာန်ကိ
ေဆာင်သကဲ့ သိ ့၊ ေကာင်းကင်သား၏ပံ သဏာန်ကိ ေဆာင် က

လိ မ့ ်မည်။ ၅၀ ညီ အစ်ကိတိ့၊

ငါဆိ သည်ကား၊ လအေသွ းအသားသည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ အေမွ မခံ ိင်၊
ပပ်တတ်ေသာအရာသည် မပပ် ိင်ေသာအြဖစ်ကိ အေမွ မခံ ိင်။

၅၁ နက်နဲေသာ

အရာတခကိ ငါြပဦ းမည်။ ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည် အိ ပ်ေပျာ်ရ ကမည်မဟတ်။ ၅၂ သိ ့ေသာ်လည်း၊
ေနာက်ဆံ းေသာ တံ ပိ းမတ်ေသာအခါ၊ တခဏြခင်းတွ င် မျက်စိတမှိတ်၌ ငါတိ ့ ှ ိ သမ
သည်

ေြပာင်းလဲ ြခင်းသိ ့

ေရာက်ရ ကမည်။

ထိ တံပိ းမတ်ချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊

ေသလွ န်ေသာသတိ ့သည်၊ မပပ် ိင် ေသာအြဖစ်၌ တည်လျက်ထေြမာက်၍၊ ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည်
ေြပာင်းလဲ ြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ ကမည်။

၅၃ ယခမျက်ေမှာက်ပပ်တတ်ေသာ အရာသည်

မပပ် ိင်ေသာအြဖစ်သိ့ ဝင်စားရမည်။ ယခမျက်ေမှာက် ေသတတ်ေသာ အရာသည်
မေသ ိင်ေသာအြဖစ်သိ့ ဝင်စားရမည်။ ၅၄ ဤပပ်တတ်ေသာအရာသည် မပပ် ိင်ေသာ
အြဖစ်သိ့၎င်း၊ ဤေသတတ်ေသာအရာသည် မေသ ိင် ေသာအြဖစ်သိ့၎င်း၊ ဝင်စားေသာအခါ၊

၁ ေကာရိ ု
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ေသြခင်းသည် ေအာင်ြခင်း၌နစ် မပ် ပီ ဟ ကျမ်းစာ၌လာချက်ြပည့် စံ လိ မ့ ်မည်။
အိ ေသမင်း၊

သင်၏လက်နက်သည်၊

အဘယ်မှာ

ှ ိ သနည်း။

၅၅

အိ မရဏ ိင်ငံ၊

သင်၏ေအာင်ြခင်းသည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။ (Hadēs g86) ၅၆ ေသမင်း၏လက်နက်ကား၊
ဒစ ိ က်အြပစ်ေပတည်း။ ဒစ ိ က်အြပစ်၏ တန်ခိးကား၊ ပညတ်တရား ေပတည်း။ ၅၇
ငါတိ ့သခင် ေယ ခရစ်အားြဖင့် ငါတိ ့အား ေအာင်ြခင်းအခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်သည် ကီ းလှ စွ တကား။ ၅၈ ထိ ေ ကာင့် ငါချစ်ေသာညီ အစ်ကိတိ့၊
သင်တိ့သည် သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်၍ အကျိုး ကီ းသည်ကိ သိ မှတ်သြဖင့်
တည် ကည်ေသာ စိ တ် ှ င့် ြပည့်စံ ၍၊ မေ ွေလျာ
့
့ မတိ မ်းယိ မ်းဘဲ လျက်၊ သခင်ဘရား ၏
အမေတာ်ကိ ကိ းစားအားထတ် ကေလာ့။

၁၆ သန့် ှ င်းသတိ့အဘိ့ လဒါန်း၍ စထားြခင်းအမမှာ ဂလာတိြပည်၌ အသင်းေတာ်များကိ
ငါမှာထားသည်အတိ င်း သင်တိ့ ပ ကေလာ့။ ၂ ငါေရာက်လာေသာအခါ လဒါန်း၍ စထားစရာ
မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ခနစ်ရက်တွင် ပဌမေန့ရက်၌ အသီ းအသီ း ေကာင်းစားသည်အတိ င်း၊
မိ မိတိ့ဥစာတဘိ ့ကိ ထတ်၍ စထား ကေလာ့။ ၃ ငါေရာက်လာေသာအခါ၊ သင်တိ့အလိ ှ ိ ေသာ
သတိ ့ကိ ငါသည် လက်မှတ်စာေပး၍၊ သင်တိ့လေသာ အလကိ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့ ပိ ့စိမ့ ်ေသာငှ ါ
ေစလတ်မည်။

၄ သိ ့မဟတ် ငါ့ကိယ်တိင်သွားသင့်လ င်၊ သတိ ့သည် ငါ ှ င့်အတ

လိ က်ရ ကမည်။ ၅ မာေကေဒါနိြပည်လမ်းကိ ငါသွ ားမည်ြဖစ်၍၊ ထိ ြပည်မှ ထွ က် ပီ းလ င်
သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့လာမည်။ ၆ ေနာက်မှအြခားသိ ့ ငါသွ ားေသာအခါ၊ သင်တိ့ ပိ ့ေသာေကျးဇးကိ
ခံ ြခင်းငှ ါ၊ သင်တိ့ဆီမှာ ငါတည်းခိ ၍ ေဆာင်းကာလပတ်လံ း ေနေကာင်းေနလိ မ့ ်မည်။ ၇
ယခသွ ားစဥ်တွင် သင်တိ့ကိ ေတွ ့ြမင်ြခင်းငှ ါသာ အလိ မ ှ ိ ၊ ေနာက်မှသခင်ဘရားသည်
အခွ င့ ်ေပးေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့ ှ င့်အတ ကာြမင့်စွ ာေနမည်ဟ ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ ၏။ ၈
ပင်ေတကေတ ပွဲ ေန့တိင်ေအာင် ဧဖက် မိ ့၌ ငါေနရမည်။

၉ အေ ကာင်းမကား၊

အလွ န် ကီ းစွ ာေသာ တံ ခါးသည် အဆင်သင့်၍ ငါ့အားဖွ င့ ်လျက် ှ ိ ၏။ ဆီ းတားေသာ
သအများလည်း ှ ိ က၏။ ၁၀ တိ ေမာေသသည် သင်တိ့ဆီသိ့ ေရာက်လ င်၊ သသည်စိးရိ မ်ြခင်း
အေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ၊ သင်တိ့ ှ င့်အတ ေနေစြခင်းငှ ါ သတိ ပ ကေလာ့။ သသည်ငါကဲ့ သိ ့ပင်
သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်ေသာသ ြဖစ်၏။ ၁၁ ထိ ေ ကာင့် အဘယ်သမ သ့ကိ
မထီ မဲ့ြမင်မ ပေစ ှ င့်။ သသည် ငါ့ထံသိ ့ ငိ မ်ဝပ်စွာ ြပန်ရမည် အေ ကာင်းပိ ့ေဆာင်ြခင်း
ေကျးဇးကိ ပ ကေလာ့။ သသည် အြခားေသာ ညီ အစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ လာလိ မ့ ်မည်ဟ
ငါေြမာ်လင့်လျက်ေန၏။ ၁၂ ငါ့ညီအာေပါလ၏ အေ ကာင်းမှာ၊ ညီ အစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ သင်တိ့
ဆီ သိ့သွားမည်အေ ကာင်း ငါသည် များစွ ာ ေချာ့ေမာ့၍ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း၊ သသည်

၁ ေကာရိ ု

1897

ယခတွ င်သွားြခင်းငှ ါ အလ င်းအလိ မ ှ ိ ၊ ေနာက်မှ အဆင်သင့်လ င်သွားလိ မ့ ်မည်။

၁၃

သင်တိ့သည် သတိ ှ င့်ေစာင့်ေန ကေလာ့။ ယံ ကည်ြခင်း၌ တည် ကေလာ့။ ေယာက်ျား
အစွ မ်းသတိ ှ င့်တကွ ခွ န်အားစံ လင်လျက်ေန ကေလာ့။ ၁၄ သင်တိ့သည် ခပ်သိမ်းေသာ
အမတိ ့ကိ

ချစ်ြခင်း

ေမတာစိ တ် ှ င့်

ေဆာင် ွက် ကေလာ့။

၁၅

ညီ အစ်ကိတိ့၊

သေတဖန်၏အိ မ်သအိ မ်သား တိ ့သည် အခါယြပည်တွင်အဦ းသီ းေသာ အသီ းြဖစ်၍၊
သန့် ှ င်းသတိ ့၏အမကိ ေဆာင် ွက်ြခင်းငှ ါ ကိ ယ်ကိကိယ် အပ်ေ ကာင်းကိ သင်တိ့
သိ ကသည် ှ င့်အညီ ၊ ၁၆ ထိ သိ့ေသာ သတိ ့၏ အပ်စိးြခင်းကိ ၎င်း၊ ငါတိ ့ ှ င့် အတလပ်ကိင်၍
အမေဆာင်ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့၏ အပ်စိးြခင်းကိ ၎င်း၊ သင်တိ့ဝန်ခံ ကမည်အေ ကာင်း ငါ
ေတာင်းပန်၏။ ၁၇ သေတဖန်၊ ေဖာ်တနတ်၊ အခါယကတိ ့သည် ေရာက်လာေသာေ ကာင့်
ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။

၁၈ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ပစ၍မြပည့်စံ သမ ကိ

သတိ ့သည် ထပ်၍ြပည့်စံ သြဖင့်၊ ငါ့စိတ် ှ င့် သင်တိ့စိတ်ကိ သက်သာေစ က ပီ ။ ထိ သိ့ေသာ
သတိ ့ကိ လက်ခံ ကေလာ့။

၁၉ အာ ှ ိ ြပည်၌ အသင်းေတာ်များတိ ့သည် သင်တိ့ကိ

တ်ဆက် က၏။ အာကလ ှ င့်ြပစ်ကိလတိ ့သည် သတိ ့ အိ မ်၌ ှ ိ ေသာ အသင်းေတာ် ှ င့်တကွ ၊
သခင်ဘရားကိ ေထာက်၍ သင်တိ့ကိ များစွ ာ တ်ဆက် က၏။ ၂၀ ညီ အစ်ကိအေပါင်းတိ ့သည်
သင်တိ့ကိ တ်ဆက် က၏။ အချင်းချင်းတေယာက်ကိတေယာက် သန့် ှ င်း ေသာ နမ်းြခင်း ှ င့်
တ်ဆက် ကေလာ့။ ၂၁ ငါေပါလသည် တ်ဆက်ြခင်းအချက်ကိ ကိ ယ်လက် ှ င့် ေရးထား၏။
၂၂ အ ကင်သသည် သခင်ေယ ခရစ်ကိ မချစ်၊ ထိ သသည် အနေသမာြဖစ်ေစသတည်း။

သခင်ဘရား သည် ကလာေတာ်မ၏။ ၂၃ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏ေကျးဇးေတာ်သည်
သင်တိ့၌ ှ ိ ေစသတည်း။ ေယ ခရစ်၏ တပည့်ေတာ်ြဖစ် သမ ေသာ သင်တိ့၌ ငါ၏ချစ်
ြခင်းေမတာ ှ ိ ၏။ အာမင်။

၁ ေကာရိ ု

1898

၂ ေကာရိ ု

၁ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အားြဖင့် ေယ ခရစ်၏ တမန်ေတာ် ြဖစ်ေသာ ငါေပါလ ှ င့်
ငါ့ညီတိေမာေသ

သည်၊ ေကာရိ နသ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ ဘရားသခင်၏ အသင်း ေတာ်မှ စ၍၊

အခါယြပည် အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ိ ေသာ သန့် ှ င်း သအေပါင်းတိ ့ကိ ကားလိ က်ပါ၏။

၂

သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင် အထံ ေတာ်က ေကျးဇးေတာ် ှ င့်
ငိ မ်သက်ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိ ပါေစေသာ။ ၃ သနားြခင်းက ဏာ၏အဘ၊ သက်သာြခင်း
အမျိုးမျိုးတိ ့၏

အ ှ င်တည်းဟေသာ

ငါတိ ့သခင်

ေယ ခရစ်၏

ခမည်းေတာ်

ဘရားသခင်သည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစတည်း။ ၄ ငါတိ ့သည် ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်
အားြဖင့် ကိ ယ်တိင် သက်သာြခင်း ှ ိ သကဲ့ သိ ့၊ ဆင်းရဲ ြခင်း အမျိုးမျိုးကိ ခံ ရေသာသတိ ့
အားသက်သာ ေစ ိင်မည်အေ ကာင်း၊ ဆင်းရဲ ြခင်းအမျိုးမျိုးတိ ့၌ ဘရား သခင်သည်
ငါတိ ့အားသက်သာေစေတာ်မ၏။

၅ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ခရစ်ေတာ်ေ ကာင့်

ငါတိ ့ခံရေသာ ဆင်းရဲ ြခင်းသည် အလွ န်များြပားသည် နည်းတ၊ ခရစ်ေတာ်၏ေကျးဇး အားြဖင့်
ငါတိ ့ခံရေသာ

သက်သာြခင်းသည်

အလွ န်များြပား၏။

၆

သိ ့ြဖစ်၍ငါတိ ့သည်

ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ခံရေသာ်၎င်း၊ သက်သာြခင်း သိ ့ေရာက်ေသာ်၎င်း၊ သင်တိ့၏ သက်သာြခင်း ှ င့်
ကယ်တင်ြခင်း
သင်တိ့သည်

အကျိုးအလိ ငှါြဖစ်၏။
သည်းခံ ေသာ

ငါတိ ့သည်

ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ခံရသကဲ့ သိ ့

စိ တ် ှ င့်ခံ ရေသာအားြဖင့်၊

ထိ သက်သာြခင်း ှ င့်

ကယ်တင်ြခင်းသည်ြပည့်စံ တတ်၏။ ၇ သင်တိ့အတွ က်ေ ကာင့်ငါတိ ့သည် မေ ွ ့ ိင်ေသာ
ေြမာ်လင့်ြခင်း ှ ိ ၏။ သင်တိ့သည် ဆင်းရဲ ြခင်း ကိ ဆက်ဆံသကဲ့ သိ ့၊ ထိ နည်းတသက်သာြခင်းကိ
ဆက်ဆံ က၏ဟငါတိ ့သည်သိ က၏။

၈ ညီ အစ်ကိတိ့၊

အာ ှ ိ ြပည်၌ငါတိ ့ခံရေသာ

ဆင်းရဲ ြခင်းတည်းဟေသာ အသက်မလွ တ် ိင်ဟ ထင်ရ၍၊ မခံ ိင်ေအာင်အတိ င်းထက်
အလွ န်ေလးေသာ ဆင်းရဲ ခံရေ ကာင်းကိ သင်တိ့မသိ ဘဲ ေနေစြခင်းငှ ါ ငါတိ ့ အလိ မ ှ ိ ။ ၉
ငါတိ ့သည်မိမိကိယ်ကိအစဥ်မကိ းစားဘဲ ၊ ေသေသာသတိ ့ကိ ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ ဘရား
သခင်ကိ ကိ းစားမည်အေ ကာင်း ေသေစဟစီ ရင်ြခင်းကိ ကိ ယ်တိင်ခံရသကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ၁၀
ထိ ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့ကိထိမ ေလာက် ကီ းစွ ာေသာ ေသေဘးမှ ကယ်လတ်ေတာ်မ ပီ ။
ယခ၌ လည်း ကယ်လတ်ေတာ်မေသး၏။ ၁၁ သင်တိ့သည်ကညီ ၍ ငါတိ ့အဘိ ့ဆေတာင်းလ င်၊
ေနာက်၌လည်း ကယ်လတ်ေတာ်မလတံ့ ဟ ငါတိ ့သည် ယံ ကည်ေမ ာ်လင့်ြခင်း ှ ိ ၏၊
ထိ သိ့ြဖစ်လ င် အများေသာ သတိ ့သည် ကညီ ေသာအားြဖင့် ငါတိ ့၌ ေရာက်ေသာ ေကျးဇးကိ
အများေသာသတိ ့သည်ေထာက်၍ ငါတိ ့အတွ က်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၂
ငါတိ ့ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ြခင်း

၂ ေကာရိ ု

အေ ကာင်း

ဟမကား၊

ေလာကီ

ပညာကိ အမှီမ ပ၊

1899

ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ အမှီ ပ၍ လျစ်လျူေသာစိ တ် ှ င့်၎င်း၊ ဘရားသခင်
အလိ ေတာ် ှ ိ ေသာ ကည်ြဖူြခင်း ှ င့်၎င်း၊

ငါတိ ့သည်ဤေလာက၌

ကျင့် ကံ ပမ၍

သင်တိ့ဆီမှာလည်း ထိ သိ့အထးသြဖင့် ကျင့် ကံ ပမသည်ဟ ကိ ယ်ကိ ကိ ယ်သိေသာ
စိ တ်သည်သက်ေသခံ သတည်း။ ၁၃ သင်တိ့သည်ဘတ်၍ ဝန်ခံေသာအရာမှတပါး၊ ၁၄
အြခားေသာအရာကိ ငါတိ ့သည် ေရး၍ ေပးလိ က်သည်မဟတ်။ သင်တိ့သည် သခင်
ေယ ခရစ်

၏ ေန့၌ ငါတိ ့၏ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ြခင်း အေ ကာင်းြဖစ်

သကဲ့ သိ ့၊

ငါတိ ့သည်သင်တိ့၏ ဝါ ကားဝမ်း ေြမာက်ြခင်း အေ ကာင်းြဖစ်သည်ဟ သင်တိ့သည်ငါတိ ့ကိ
အနည်း

ငယ်အားြဖင့်ဝန်ခံသည်အတိ င်း

အစဥ်ဝန်ခံ ကလိ မ့ ်မည်ဟ

ငါတိ ့သည်

ေြမာ်လင့်လျက်ေန က၏။ ၁၅ အစဥ်ဝန်ခံမည်ဟ ငါသေဘာကျလျက် ှ ိ ၍၊ သင်တိ့သည်တဖန်
ဆေကျးဇးေတာ်ကိခံရေစြခင်းငှ ါ ငါ သည်သင်တိ့ဆီသိ့အရင်လာမည်ဟ အ ကံ ှ ိ ၏။ ၁၆
သင်တိ့အနားမှာေ ှ ာက်၍ မာေကေဒါနိြပည် သိ ့သွား ပီ းလ င်၊ တဖန်မာေကေဒါနိြပည်မှ သင်တိ့
ေနရာသိ ့လာ၍၊ ယဒြပည်တိင်ေအာင် သင်တိ့ပိ့ြခင်း ေကျးဇးကိ ခံ မည်ဟအ ကံ ှ ိ ၏။ ၁၇
ထိ သိ့အ ကံ ှ ိ ေသာအခါ

လ ပ်ေပ ေသာ

စိ တ် ှ ိ သေလာ။

သိ ့မဟတ်

ငါ့စကားမှာ

ဟတ်မှန်၏၊ ဟတ်မှန်၏ဟ၍၎င်း၊ မဟတ်မမှန်၊ မဟတ်မမှန်ဟ၍၎င်း၊ ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ
ငါ ကံ စည်ေသာအရာကိ ဇတိ ပကတိ အတိ င်း ကံ စည်သေလာ။ ၁၈ ဘရားသခင်သည်
သစာ ှ င့်ြပည့်စံ ေတာ်မသကဲ့ သိ ့၊ သင်တိ့ဆီသိ့ ငါတိ ့ေပးလိ က်ေသာ စကားသည် ဟတ်မှန်၏
ဟ၍၎င်း၊ မဟတ်မမှန် ဟ၍၎င်း၊ မဆိ လိ။ ၁၉ ငါမှစ၍သိ လွာ ှ င့် တိ ေမာေသတိ ့သည်
သင်တိ့အားေဟာေြပာေသာ ဘရားသခင်၏သားေတာ် ေယ ခရစ်သည် ဟတ်မှန်၏ ဟ၍၎င်း၊
မဟတ်မမှန်ဟ ၍၎င်းမဆိ လိဘဲ၊ ကိ ယ်ေတာ်မှာ ဟတ်မှန်၏ ဟ၍ သာဆိ လိသတည်း။ ၂၀
ထိ သခင်မှာ ဘရားသခင်၏ ဂတိ ေတာ် ှ ိ သမ တိ ့သည် ငါတိ ့ အားြဖင့် ဘန်းအသေရေတာ်ကိ
ထင် ှ ား
၂၁

ေစြခင်းအလိ ငှါ၊

ဟတ်မှန်၏ဟ၍၎င်း၊

သင်တိ့ ှ င့်ငါတိ ့ကိ

ခရစ်ေတာ်၌တည်ေစ၍

အာမင်ဟ၍

၎င်းြဖစ်သတည်း။

ဘိ သိက်ေပးေသာ

သကား၊

ဘရားသခင်ြဖစ်သတည်း။ ၂၂ ထိ ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့ကိတံဆိ ပ်ခတ်၍ ငါတိ ့စိတ် ှ လံ းထဲ ၌
ဝိ ညာဥ်ေတာ်တည်းဟေသာ စားရန်ကိသွင်းေပးေတာ်မ၏။

၂၃ ငါသည်သင်တိ့ကိ

သနားေသာေ ကာင့်သာ ယခတိ င်ေအာင် ေကာရိ နသ မိ သ
့ ိ ့မလာဟ ငါစိ တ်ဝိညာဥ် ဘက်၌
ဘရားသခင်ကိ ငါတိ င်တည်၏။
ယံ ကည်ြခင်းကိ
ကမ၍သာ ပ က၏။

၂၄ ထိ သိ့ဆိေသာ်လည်း၊

အစိ းရသည်မဟတ်။

သင်တိ့၏

အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊

ငါတိ ့သည်သင်တိ့၏

ဝမ်ေြမာက်ြခင်းအေ ကာင်းကိ
ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

သင်တိ့သည်တည် ိင် က၏။

၂ ေကာရိ ု

1900

၂ ထိမှတပါး၊

ဝမ်းနည်းြခင်း ှ င့်တကွ

ငါလာမည်ဟ

ငါစိ တ်ြပ ာန်းခဲ့ ပီ ။

ဝမ်းနည်းေစလ င်၊

၂

သင်တိ့ဆီသိ့

ေနာက်တဖန်

အေ ကာင်းမကား၊

ငါသည်သင်တိ့ကိ

ထိ သိ့ဝမ်းနည်းေစေသာသကိ မှတပါး

အဘယ်သ

သည်

ငါ့ကိဝမ်းေြမာက်ေစမည်နည်း။ ၃ ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်း၏ အေ ကာင်းသည် သင်တိ့ ှ ိ သမ ၏
ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေ ကာင်းြဖစ်သည်ကိ ငါသေဘာကျသည်ြဖစ်၍၊ ငါေရာက်ေသာအခါ ငါ့ကိ
ဝမ်းေြမာက်ေစအပ်ေသာသတိ ့သည်

ဝမ်းနည်းြခင်း

အထက်စာကိ ငါေရး၍ ေပးလိ က်၏။
အများကျလျက်၊

သင်တိ့အား

၄ အလွ န်

အေ ကာင်းကိ

မ ပေစြခင်းငှ ါ၊

ိ းငယ်ပပန်ေသာစိ တ် ှ င့် မျက်ရည်

ငါေရး၍ေပးလိ က်၏။

သင်တိ့ကိစိတ်နာေစြခင်းငှ ါ

ငါေရးသည်မဟတ်။ ငါသည် သင်တိ့အား အလွ န်ချစ်ေသာေမတာစိ တ်ကိ သင်တိ့ သိ ေစြခင်းငှ ါ
ငါေရး၏။ ၅ တစံ တေယာက်ေသာသသည် ဝမ်းနည်းြခင်းအေ ကာင်းကိ ပသည်မှန်လ င်၊
သင်တိ့တွင် အချို ့ေသာ သတိ ့အားြဖင့်သာ ငါ့ကိ ဝမ်းနည်းေစ၏။ သင်တိ့ ှ ိ သမ ကိ
ကျပ်တည်းစွ ာမစီ ရင်လိ။ ၆ အများေသာသတိ ့စီရင်ေသာ ဒဏ်သည်ထိသ၏ အြပစ် ှ င့် တန် ပီ ။
၇ သိ ့ြဖစ်၍ ထိ သိ့ေသာသသည် ဝမ်းနည်းြခင်း အား ကီ းလျက်၊ မိ န်းေမာေတွ ေဝြခင်း

မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊

သင်တိ့သည်ြခားနားေသာ

အားြဖင့်

သ၏အြပစ်ကိ

လတ်၍

သ့ကိ ှ စ်သိမ့ ်ေစြခင်းငှ ါ ပသင့်၏။ ၈ ထိ ေ ကာင့်သင်တိ့သည် သ့ကိအမှန်ချစ် ကသည်ကိ
ထင် ှ ားစွ ာြပမည်အေ ကာင်း ငါေတာင်းပန်၏။

၉ ထိ မှတပါး၊ သင်သည်အရာရာ၌

နားေထာင်သည်၊ နားမေထာင်သည်ကိ ငါသိ လိ၍၊ သင်တိ့ကိ စံ စမ်းေသာအားြဖင့် အထက်က
ေရး၏။

၁၀

အ ကင်သ၏အြပစ်ကိ

သင်တိ့သည်

လတ်၏၊

ထိ သ၏အြပစ်ကိ

ငါသည်လည်းလတ်၏၊၊ အေ ကာင်းမ ကား၊ ငါသည်တစံ တေယာက်ေသာသ၏ အြပစ်ကိ
လတ်ဘးလ င်၊ သင်တိ့ကိေထာက်၍ ခရစ်ေတာ်၏ အခွ င့ ် ှ င့် လတ်ဘး၏။ ၁၁ သိ ့မဟတ်လ င်၊
စာတန်သည် ငါတိ ့ကိ ိင်မည်ဟ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၏။ သ၏အ ကံ အစည်များကိ ငါတိ ့သိ က၏။ ၁၂
ထိ မှတပါး၊ ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာြခင်းငှ ါ တေရာ မိ သ
့ ိ ့ ငါေရာက်၍၊
သခင်ဘရား

သည်

ငါ့အားတံ ခါးကိ

ဖွ င့ ်ေတာ်မေသာအခါ၊

၁၃

ငါ့ညီတိတကိ

ငါမေတွ ့ေသာေ ကာင့် စိ တ်မသက်သာသြဖင့်၊ ထိ သတိ ့ကိအခွ င့ ်ပန် ပီ းမှ မာေကေဒါနိြပည်သိ့
ထွ က်သွားေလ၏။ ၁၄ ငါတိ ့သည် ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ ေအာင်ပွဲကိ အစဥ်ခံေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ထိ သခင်ကိ သိ ြခင်း၏ အေမး အ ကိ င်သည် ငါတိ ့အားြဖင့် အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ံ ့ြပားေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ပေတာ်မေသာဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွ မ်းြခင်း ှ ိ ေစသတည်း။

၁၅

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ငါတိ ့သည် ကယ်တင်ေသာသတိ ့၌၎င်း၊ ဆံ း ံ းေသာသတိ ့၌၎င်း၊
ဘရားသခင်အား ခရစ်ေတာ်၏ အေမးအ ကိ င်ြဖစ် က၏။ ၁၆ ဆံ း ံ းေသာသတိ ့၌ကား၊

၂ ေကာရိ ု

1901

ေသြခင်းတိ င်ေအာင်

ေသြခင်း၏အေမးအ ကိ င်ြဖစ် က၏။

ကယ်တင်ေသာ

သတိ ့၌ကား၊ အသက် ှ င်ြခင်းတိ င်ေအာင် အသက် ှ င်ြခင်း၏အေမးအ ကိ င်ြဖစ် က၏။
သိ ့ြဖစ်၍ ဤအမအရာ တိ ့ ှ င့် အဘယ်သထိ က်တန်သနည်း။
တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ

ေမှာက်လှန်ေသာသများတိ ့ ှ င့်

၁၇ ဘရားသခင်၏

ငါတိ ့သည်မတဘဲ

ကည်ြဖူေသာစိ တ် ှ ိ ၍ ဘရားသခင်၏ အလိ ေတာ် ှ င့် အညီ ၊ ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌
ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ ေဟာေြပာ က၏။

၃ ငါတိ့သည် တဖန်ကိယ်ကိကိယ် ချီးမွမ်း က

သေလာ။ သိ ့မဟတ်ချီးမွ မ်းေသာစာကိ

သင်တိ့ထံသိ ့ သတပါးေပးေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သင်တိ့သည်သတပါးထံ သိ ့ ေပးေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ငါတိ ့သည်အချို ့ေသာသကဲ့ သိ ့ အလိ ှ ိ ကသေလာ။ ၂ သင်တိ့သည် ငါတိ ့စိတ် ှ လံ းေပ ၌
ေရးထားေသာစာ၊ လအေပါင်းတိ ့သိ၍ ဘတ်တတ်ေသာငါတိ ့ စာပင်ြဖစ် ကသတည်း။ ၃
အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

သင်တိ့သည်

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

မှင် ှ င့်

ဘရားသခင်၏

ေကျာက်ြပားေပ ၌မေရးဘဲ

ေရးထားေသာ

စာမဟတ်။

ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်ေရး၍၎င်း၊

အသား ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ

ှ လံ းြပားေပ ၌

ေရး၍၎င်း၊

ငါတိ ့ ပစေသာ ခရစ်ေတာ်၏စာ ထင် ှ ားစွ ာြဖစ် က၏။ ၄ ငါတိ ့သည် ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်
ဘရားသခင့်

ေ ှ ေတာ်
့
၌

ထိ သိ့ေသာ

ယံ မှတ်စွဲလမ်းြခင်း ှ ိ ၏။

၅

သိ ့ရာတွ င်

ငါတိ ့သည်ကိယ်တန်ခိးကိ အမှီ ပ၍၊ ကိ ယ်အလိ အေလျာက် တစံ တခကိ ကံ စည်ြခင်းငှ ါ
တတ် ိင်သည်မဟတ်။

ဘရားသခင်ကိအမှီ ပ၍သာ

ပဋိ ညာဥ်တရားသစ်၏
ငါတိ ့အားေပးေတာ်

ဆရာြဖစ် ိင်ေသာ
မ၏။

တတ် ိင်သည် ှ င့်အညီ ၊

အစွ မ်းသတိ ကိ

ထိ သိ့ဆိေသာ်

၆

ဘရားသခင်သည်

ကျမ်းေဟာင်းတရားကိ မဆိ လိ၊

ဝိ ညာဥ်ေတာ်တရားကိ ဆိလိ၏။ ကျမ်းေဟာင်းတရားသည် အသက်ကိသတ်တတ်၏။
ဝိ ညာဥ်ေတာ်တရားမကား

ှ င်ေစတတ်၏။

ေရာင်ြခည်တည်းဟေသာ

ေမာေ ှ ၏မျက် ှ ာမှ

ထိ မှတပါး

၇

ေပျာက်တတ်ေသာ

ထွ က်ေသာေရာင်ြခည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည် သ၏မျက် ှ ာကိ ေစ့ေစ့မ ကည့်

ေ ကာင့်၊

ိင်သည်တိင်ေအာင်၊

ေကျာက်ြပားေပ ၌ အကရာတင်၍ ေရးထားေသာေသြခင်း၏တရားသည် ဘန်းအာ ေဘာ် ှ င့်
ြပည့်စံ သည်မှန်လ င်၊
အလွ န်ြပည့်စံ ရလိ မ့ ်မည်

၈ ထိ မ မက

ဝိ ညာဥ်ေတာ်တရားသည် ဘန်းအာ ေဘာ် ှ င့်

မဟတ်ေလာ။

၉

အြပစ်စီရင်တတ်ေသာတရားသည်

ဘန်းအာ ေဘာ် ှ ိ လ င်၊ ထိ မ မက ေြဖာင့်မတ်ေစတတ်ေသာ တရား သည် ဘန်းအာ ေဘာ် ှ င့်
သာ၍ ကယ်ဝြပည့်စံ လိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ေနာက်ြဖစ်ေသာ ဘန်းသည် အလွ န်ြမတ်ေသာေ ကာင့်၊
ဘန်း ှ ိ ဘးေသာ အရာသည် ဘန်းကွ ယ်လျက် ှ ိ ၏။

၂ ေကာရိ ု

၁၁ ပယ် ှ င်းရေသာအရာသည်

1902

ဘန်း ှ ိ လ င်၊

တည်ေနေသာအရာသည်သာ၍

ဘန်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။

၁၂

ထိ သိ့ေသာ

ယံ ကည်ေြမာ်လင့်ြခင်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍ ငါတိ ့သည် တိ မ်ဝှက်ြခင်း အလ င်းမ ှ ိ ။ အတည်အလင်း
ေဟာေြပာ က၏။

၁၃ ပယ် ှ င်းေသာအရာ၏အဆံ းကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

ေစ့ေစ့မ ကည့် ေစြခင်းငှ ါ ေမာ ှ သည် မိ မိမျက် ှ ာကိ ဖံ းအပ်သကဲ့ သိ ့ ငါတိ ့သည်မ ပ က။ ၁၄
သတိ ့စိတ် ှ လံ းသည် မိ က်မဲလျက် ှ ိ ၍၊ ယခတိ င်ေအာင် စမကျမ်းစာကိ ဘတ် ကေသာအခါ
အနက် အဓိ ပါယ်သည် ဖံ းအပ်လျက် ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်သာ
ထိ ဖံ းအပ်ြခင်း အေ ကာင်းကိ ပယ် ှ င်းရ၏။ ၁၅ ယခတိ င်ေအာင်လည်း၊ ေမာ ှ ၏ကျမ်းစာကိ
ဘတ် ကေသာအခါ၊ သတိ ့စိတ် ှ လံ းသည် ဖံ းအပ်လျက် ှ ိ ေသး၏။ ၁၆ သိ ့ေသာ်လည်း
သခင်ဘရားထံ ေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲ ေသာအခါ၊ ထိ ဖံ းအပ်ြခင်းအေ ကာင်းကိ ပယ် ှ င်း
လိ မ့ ်မည်။

၁၇

သခင်ဘရားဟဆိ ေသာ်

ဝိ ညာဥ်ေတာ်တရားကိ

ဆိ လိသတည်း။

သခင်ဘရား၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်တရားသည် လတ်ြခင်းချမ်းသာကိ ေပးတတ်၏။
ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည်

မျက် ှ ာဖံ းကိ ဖွင့ ်လျက်

မှန်ကိ

ကည့်သကဲ့ သိ ့၊

၁၈

သခင်ဘရား၏

ဘန်းအသေရေတာ်ကိ ကည့်ြမင်၍၊ ဝိ ညာဥ်ေတာ်တရား၏ အ ှ င်သည် ေရာင်ြခည်ေတာ်ကိ
လတ်ေတာ်မသည့်အတိ င်း၊ ငါတိ ့သည် ဘန်းအသေရ တိ းပွ ါး၍ ပံ သဏာန်ေတာ် ှ င့်အညီ
ေြပာင်းလဲ ြခင်း ှ ိ ရ က၏။

၄ ထိေ ကာင့်ငါတိ့သည်

ထိ သိ့ေသာတရား၏

အမကိ ေဆာင် ွက်

ေသာသြဖစ်၍၊

က ဏာေကျးဇးေတာ် ကိ ခံ ရသည် ှ င့်အညီ ၊ အားေလျာ့စိ တ်ပျက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ် က၏။ ၂
ဆိ တ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ပေသာ ှ က်ဘွယ်ေသာ အမများကိ ပယ် က၏။ ပရိ ယာယ်ကိမသံ း၊
ဘရားသခင်

၏

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ

တိ မ်ဝှက်ေမှာက်လှန်ြခင်းမ ှ ိ ။

သမာတရားကိ အတည့်အလင်း ေဘာ်ြပ၍၊ ဘရား သခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ လအေပါင်းတိ ့၏
စိ တ်အထင်အတိ င်း ချီးမွ မ်းဘွ ယ်ေသာ အကျင့်ဓေလ့ကိ ကျင့် က၏။ ၃ ငါတိ ့ေဟာေြပာေသာ
ဧဝံ ေဂလိ တရားသည်

ဖံ းအပ်လျက် ှ ိ လ င်၊

သတိ ့အားသာဖံ းအပ်လျက် ှ ိ ၏။

ဆံ း ံ းြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာ

၄ ထိ သိ့မယံ ကည်ေသာသတိ ကား၊ ဘရားသခင်၏

ပံ သဏာန်ေတာ် တည်းဟေသာ ခရစ်ေတာ်၏ ဘန်းအသေရ ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရား၏
အေရာင်သည် အလင်းကိ မေပးေစြခင်းငှ ါ၊ ဤေလာကကိ အစိ းရေသာ ဘရားသည်သတိ ့၏
ဥာဏ်မျက်စိကိ

ကွ ယ်ေစ၏။

ေဟာေြပာ ကသည်မဟတ်။
ကိ ၎င်း၊

(aiōn

၂ ေကာရိ ု

၆

၅

ေယ ခရစ်သည်

ငါတိ ့သည်ေယ အတွ က်

ေဟာေြပာ က၏။

g165)

သခင်ြဖစ်ေတာ်မေ ကာင်း

သင်တိ့၏

ေမှာင်မိက်ထဲက

ငါတိ ့သည်ကိယ်အေ ကာင်းကိ

က န်ြဖစ်ေ ကာင်းကိ ၎င်း

အလင်းထွ န်းလင်းမည်အေ ကာင်း

1903

မိ န့်ေတာ်မေသာဘရားသခင်သည်၊

ေယ ခရစ်၏

ဘရားသခင်၏

ဘန်းေတာ်ကိသိေသာ

ငါတိ ့စိတ် ှ လံ းထဲ ၌

အလင်းကိ

တန်ခိးေတာ်၏ဂဏ်သေရသည်
ထိ ဘ

မျက် ှ ာ၌ထွ န်းလင်းေသာ

ဥာဏ်၏အေရာင်ကိေပးလိ ေသာငှ ါ၊

ထွ န်းလင်းေစေတာ်မ၏။
ငါတိ ့ ှ င့်မဆိ င်၊

၇

သိ ့ေသာ်လည်း

ဘရားသခင် ှ င့်ဆိ င်မည်အေ ကာင်း၊

ာသည်ေြမအိ းထဲ မှာ ထည့်ထားလျက်ငါတိ ့၌ ှ ိ ၏။ ၈ ငါတိ ့သည်အမျိုးမျိုးေသာ

ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ

ခံ ရေသာ်လည်း၊

ိင်ေအာင် ှ ိ ေသာ်လည်း စိ တ်မပျက်။
ေအာက်သိ့

အကျိုးနည်းြခင်းသိ ့မေရာက်။
၉

ှ င်းဆဲ ြခင်းကိ ခံရေသာ်လည်းဆံ း ံ းြခင်းမ ှ ိ ။

လှ ဲ ြခင်းကိ ခံရေသာ်လည်းဆံ းရာသိ ့မေရာက်။

အသက် ှ င်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ငါတိ ့ကိယ်ခ ာ၌

ေသေတာ်မြခင်းကိ အစဥ်မြပတ်ငါတိ ့၏

မ ကံ စည်

၁၀

သခင်ေယ သည်

ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ။

ကိ ယ်ခ ာ၌

ေယ ၏

ေဆာင်ရ က၏။

၁၁

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ေယ သည်အသက် ှ င်ေတာ်မေ ကာင်းကိ ၊ ငါတိ ့၏ေသတတ်ေသာ
ခ ာကိ ယ်၌ ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ၊ ငါတိ ့သည်အသက် ှ င်စဥ်တွင် ေယ ေ ကာင့်ေသြခင်းလက်သိ့
အစဥ်အပ် ှ ံ ြခင်း

ကိ

ခံ ရ က၏။

၁၂

သိ ့ြဖစ်၍ေသြခင်းတရားသည်

ငါတိ ့၌ ပြပင်တတ်၏။ သင်တိ့၌ကား၊ အသက် ှ င်ြခင်းတရားသည် ပြပင်တတ်၏။ ၁၃
ထိ သိ့ေသာယံ ကည်ြခင်းစိ တ် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ငါသည်ယံ ကည် ေသာေ ကာင့် မတ်ဆိ၏ဟ
ကျမ်းစာလာ

သည် ှ င့်အညီ ၊

မတ်ဆိေဟာေြပာ က၏။
ေယ အားြဖင့်ငါတိ ့ကိလည်း

ငါတိ ့သည်

၁၄ သခင်ေယ ကိ

ထေြမာက်ေစ၍၊

သွ င်းေတာ်မမည်ဟ ငါတိ ့သိ က၏။

ယံ ကည်ြခင်းစိ တ် ှ ိ ေသာေ ကာင့်
ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာသသည်
သင်တိ့ ှ င့်အတအထံ ေတာ်၌

၁၅ အများေသာသတိ ့သည် ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွ မ်းသည် ှ င့်၊ ထိ ကယ်ဝေသာေကျးဇးေတာ်သည် ဘရားသခင်၏ ဘန်းသေရေတာ်ကိ
ထင် ှ ားေစမည် အေ ကာင်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ ့သည် သင်တိ့အဘိ ့ အလိ င
့ ှ ါြဖစ်သတည်း။
၁၆ ထိ ေ ကာင့်ငါတိ ့သည် အားေလျာ့စိ တ်ပျက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ် က၏။ ငါတိ ့၏ြပင်လသည်

ေဖာက်ြပန်

ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာ်လည်း၊ အတွ င်းလမကား တေန့ထက်တေန့

ပြပင်ြခင်းကိ ခံရ၏။ ၁၇ ယခခဏ ခံ ရ၍ေပါ့ပါးေသာ ဆင်းရဲ ြခင်းဒကသည် အတိ းထက်
အလွ န် ကီ းြမတ် ေလးလံ ေသာ နိစထာဝရဘန်းအသေရကိ ငါတိ ့အဖိ ့ ြဖစ်ေစတတ်၏၊ (aiōnios
g166) ၁၈ အေ ကာင်းမကား၊ မျက်ေမှာက်၌ထင် ှ ားေသာ အရာတိ ့သည် ခဏသာတည်၍

မထင် ှ ားေသာအရာ တိ ့သည် အစဥ်အ မဲ တည်ေ ကာင်းကိ ငါတိ ့သည် ေထာက်လျက်၊
ထင် ှ ားေသာ အရာတိ ့ကိ မ ကည့်မမှတ်ဘဲ မထင် ှ ားေသာအရာတိ ့ကိ ကည့်မှတ်စဥ်အခါ။
(aiōnios g166)

၂ ေကာရိ ု

1904

၅ ယာယီတဲြဖစ်ေသာ ငါတိ့ေြမအိမ်သည်ပျက်လ င်၊ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ လလက်ြဖင့်မလပ်ဘဲ၊
ဘရားသခင် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ နိစထာဝရအိ မ် ှ ိ ေ ကာင်းကိ ငါတိ ့ သိ က၏။ (aiōnios
g166)

၂ ငါတိ ့သည်

ေြမအိ မ်၌ ှ ိ စဥ်တွင်၊ ေကာင်းကင်အိမ် ထဲ သိ့ဝင်စားြခင်းငှ ါ

အလွ န်ေတာင့်တလိ ချင်ေသာ စိ တ်

ှ ိ ၍၊ ညည်းတွ ားြမည်တမ်းလျက်၊ ေန က၏။

၃

ထိ သိ့ဝင်စားလ င် ေနရာမဲ့ ြဖစ်မည်မဟတ်။ ၄ ဤတဲ ၌ေနေသာ ငါတိ ့သည် ေလးေသာဝန်ကိ
ထမ်း၍ ညည်းတွ ားြမည်တမ်း က၏။ ေနရာထဲ က ထွ က်ချင်ေသာေ ကာင့် ညည်းတွ ားသည်
မဟတ်။ ေသတတ်ေသာအရာကိ အသက် ှ င်ြခင်း၌ ဆံ း ံ းေစြခင်းငှ ါ၊ မဲ ေသာေနရာထဲ သိ့
ဝင်စားချင်ေသာေ ကာင့် ညည်းတွ ား က၏။
ငါတိ ့ကိ

ြပင်ဆင်ေသာသကား၊

၅ ထိ သိ့ေသာ

ဘရားသခင်ေပတည်း။

အကျိုးကိ ခံေစြခင်းငှ ါ

ထိ ဘရား

သခင်သည်

ဝိ ညာဥ်ေတာ်တည်းဟေသာ စားရန်ကိ ငါတိ ့အား ေပးေတာ်မ ပီ ။ ၆ ထိ ့ေ ကာင့်ငါတိ ့သည်
ကိ ယ်ခ ာ၌

ေန မဲ ေနစဥ်ကာလ၊

ငါတိ ့သည်သိလျက်၊

၇

သခင်ဘရား ှ င့်

အစဥ်

ကွ ာေဝးရာအရပ်၌ေနသည်ကိ

ရဲ ရင့်ေသာစိ တ် ှ ိ က၏။

မျက်ေမှာက်မြမင်ဘဲ

ယံ ကည်ေမ ာ်လင့်ြခင်း ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ငါတိ ့သည် ကျင့်ေဆာင် ပမသည်ြဖစ်၍၊

၈

ကိ ယ်ခ ာ ှ င့် ကွ ာေဝးရာအရပ်သိ့သွား၍၊ သခင်ဘရားထံ ေတာ်၌ ေန မဲ ေနြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ လျက်၊
ရဲ ရင့်ေသာစိ တ် ှ င့်ြပည့်စံ က၏။ ၉ ထိ ့ေ ကာင့်ငါတိ ့သည် ေန မဲ အရပ်၌ ေနသည် ြဖစ်ေစ၊
ကွ ာေဝးရာအရပ်၌ေနသည်ြဖစ်ေစ၊ သခင်ဘရား
ေစတနာစိ တ် ှ ိ ၍ ကိ းစားအားထတ် က၏။
ကိ ယ်ခ ာ၌ကျင့်ေသာအကျင့်၊

ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ သြဖစ်ြခင်းငှ ါ

၁၀ အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည်

ေကာင်းမေကာင်း ှ ိ သည်အတိ င်း

အကျိုးအြပစ်ကိ

အသီ းအသီ းခံ ြခင်းငှ ါ၊ ခရစ်ေတာ်၏ တရားပလင်ေ ှ ့၌ ေပ လာရ ကမည်။ ၁၁ သိ ့ြဖစ်၍
သခင်ဘရား ှ င့်ဆိ င်ေသာ ေ ကာက်မက်ဖွယ်ေသာ အေ ကာင်းအရာတိ ့ကိ ငါတိ ့သည်
သိ လ င်၊

လများကိ ိးေဆာ်ေသွ းေဆာင်ရသည်ြဖစ်၍၊

ထင် ှ ား က၏။
၁၂

သင်တိ့၏စိ တ်ေ ှ ့၌

ငါတိ ့သည်သင်တိ့ေ ှ ့၌

ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌

လည်းထင် ှ ား ကသည်ဟ

တဖန်ကိယ်ကိကိယ်

ငါထင်မှတ်၏။

ချီးမွ မ်း ကသည်မဟတ်။

စိ တ်သေဘာကိ မေထာက်၊ အေသွ းအဆင်းကိ ေထာက်၍ ဝါ ကားေသာသတိ ့၏ စကားကိ
သင်တိ့သည် ေချ ိင်မည်အေ ကာင်း၊ ငါတိ ့ ေ ကာင့် ဝါ ကားြခင်းအခွ င့ ်ကိ သာ ေပး က၏။ ၁၃
ငါတိ ့သည် သ းြဖစ်လ င် ဘရားသခင်အဘိ ့ ြဖစ် က၏။ စိ တ်ေကာင်းေသာသြဖစ်လ င်
သင်တိ့အဘိ ့

ြဖစ် က၏။

လအေပါင်းတိ ့အတွ က်ေ ကာင့်

၁၄

အေ ကာင်းမကား၊

အေသခံ သည်မှန်လ င်၊

တေယာက်ေသာသသည်
၁၅

လအေပါင်းတိ ့သည်

ေသလျက်ေန ကသည် ဟ၍၎င်း၊ အသက် ှ င်ေသာသတိ ့သည် တဖန်ကိယ်အလိ သိ ့လိက်၍
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မ ှ င်၊ သတိ ့အတွ က်ေ ကာင့် အေသခံ ပီ းမှ ထေြမာက်ေတာ်မေသာ သတိ ့၏အလိ သိ့လိက်၍
ှ င်ေစ မည်အေ ကာင်း၊ လအေပါင်းတိ ့အတွ က်ေ ကာင့် အေသ

ခံ ေတာ်မသည်ဟ၍၎င်း၊

ငါတိ ့သည်သေဘာထားလျက်၊ ခရစ်ေတာ်၏ချစ်ြခင်း ေမတာေတာ်သည် ငါတိ ့ကိ အ ိင်
အထက်ေသွ းေဆာင်၏။ ၁၆ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ ယခမှစ၍ ငါတိ ့သည် ဇာတိ အမျိုကိ ေထာက်၍
အဘယ်သကိ မ မသိ မမှတ်။

ဇာတိ အမျိုးကိ ေထာက်၍

ခရစ်ေတာ်ကိ

သိ မှတ်ေသာ်လည်း၊ ယခမှစ၍ ထိ သိ့ေသာသိ မှတ်ြခင်းမ ှ ိ ။
ခရစ်ေတာ်၌ ှ ိ လ င်

အသစ်

အထက်က

၁၇ လမည်သည်ကား၊

ပြပင်ေသာသတဝါြဖစ်၏။

ေဟာင်းေသာအရာ

တိ ့သည်ေြပာင်းလဲ ၍ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့သည် အသစ်ြဖစ် က ပီ ။ ၁၈ ထိ သိ့ြဖစ်ေသာ်
ဘရားသခင်၏
အားြဖင့်

တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်

ြဖစ် က၏။

ငါတိ ့၏ရန်ကိ ငိ မ်းေစ၍

ဘရားသခင်သည်

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်

ေယ ခရစ်

မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေစေတာ်မ၏။

ထိ မိဿဟာယတရားကိ ေဟာရေသာ အခွ င့ ်အရာကိ ငါတိ ့၌အပ်ေပးေတာ်မ၏။
ထိ တရားဟမကား၊

ဘရားသခင်သည်

ခရစ်ေတာ်အထဲ ၌

၁၉

ှ ိ ေနလျက်၊

ေလာကီ သားတိ ့၏ အြပစ်များ ကိ မှတ်ေတာ်မမ၊ ရန်ကိ ငိ မ်းေစ၍ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်
မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေစေတာ်မ၏။ ထိ မိဿဟာယတရားကိ လည်း ငါတိ ့၌အပ်ေပးေတာ်မ၏။ ၂၀
ထိ ့ေ ကာင့်ငါတိ ့သည်ခရစ်ေတာ်၏
ဘရားသခင် ှ င့်

မိ ဿ

သံ တမန်ြဖစ် က၏။

ဟာယဖွဲ ့ ကေလာ့ဟ

သင်တိ့သည်ရန် ငိ မ်း၍

ဘရားသခင်သည်

ငါတိ ့အားြဖင့်

ိးေဆာ်ေသွ းေဆာင်ေတာ်မသကဲ့ သိ ့၊ ငါတိ ့သည် ခရစ်ေတာ်၏ ကိ ယ်စားြဖစ်၍ သင်တိ့ကိ
ေတာင်းပန် ေသွ းေဆာင် က၏။

၂၁ အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊ ဘရားသခင်

သည်အြပစ် ှ င့် ကင်းစင်ေသာသကိ ငါတိ ့အတွ က်ေ ကာင့် အြပစ် ှ ိ ေသာသြဖစ်ေစေတာ်မ၏။
အေ ကာင်းမကား၊

ငါတိ ့သည်ထိသအားြဖင့်

ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌

ေြဖာင့်မတ်ေသာသြဖစ်မည်အေ ကာင်းတည်း။

၆ သင်တိ့သည်

ဘရားသခင်၏ေကျးဇေတာ်ကိ အကျိုးမဲ့ မခံ က ှ င့်ဟ ငါတိ ့သည်

အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွတ်ေသာသချင်းြဖစ်၍ သင်တိ့ကိ့ ိးေဆာ် ေသွ းေဆာင် က၏။ ၂
ဗျာဒိ တ်ေတာ်

အချက်ဟမကား၊

ှ စ်သက်ဖွယ်ေသာအချိန်၌

သင်၏စကားကိ

ငါနားေထာင် ပီ း။ ကယ်တင်ရာေန့ရက်ကာလ၌ သင့်ကိ ငါမစ ပီ ဟ လာသည် ှ င့်အညီ
ယခပင် ှ စ်သက်ဖွယ်ေသာအချိန်
တရားေဟာြခင်းအခွ င့ ်အရာကိ
ထိ မိ၍လဲ စရာအေ ကာင်း

ှ ိ ၏။ ယခပင်ကယ်တင်ရာ ေန့ရက်ကာလ ှ ိ ၏။
အြပစ်တင်ြခင်း ှ င့်

တစံ တခကိ မ မ ပ။

မလွ တ် ိင်ေသာ ေဘးဥပဒ် ှ င့်ေတွ ့ြခင်း၊
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၄

၃

ကင်းလွ တ်စိမ့ ်ေသာငှ ါ၊
ှ င်းဆဲ ခံြခင်း၊

ဆင်းရဲ ြခင်း၊

၅ အ ိ က်အပဒ်ခံြခင်း၊ ေထာင်ထဲ၌ေနြခင်း၊

1906

သတပါး န်းရင်းခတ် ပြခင်း၊ အမကိ လပ်ေဆာင်ြခင်း၊ မအိ ပ်ဘဲေစာင့်ေနြခင်း၊ မွ တ်သိပ်ြခင်းကိ
အလွ န်သည်းခံ လျက်၊ ၆ စိ တ် ှ လံ းစင် ကယ်ြခင်း၊ ပညာ ှ ိ ြခင်း၊ စိ တ် ှ ည်ြခင်း၊ ေကျးဇး ပြခင်း၊
သန့် ှ င်းေသာ

ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ

ခံ ြခင်း၊

သမာတရားကိ ေဟာြခင်း

၇

ချစ်ေယာင်မေဆာင်အမှန်ချစ်ြခင်း၊

ဘရားသခင်၏

တန်ခိးေတာ်ကိြပြခင်း၊

ေြဖာင့်မတ်ေသာအကျင့်တည်း ဟေသာ လက်နက်များကိ လက်ျာဘက် လက်ဝဲဘက်၌
ဝတ်ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့်၎င်း၊

၈ အသေရထင် ှ ားြခင်း ှ င့် တ်ချြခင်း၊ ချီးမွ မ်းြခင်း ှ င့်

ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ခံ သြဖင့်၎င်း၊ လှ ည့်စားေသာသ ကဲ့ သိ ့ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ဟတ်မှန်ေသာသ၊ ၉
အဘယ်သမ မသိ ေသာ သကဲ့ သိ ့ြဖစ်ေသာ်လည်း ေကျာ်ေစာေသာသ၊ အေသခံ ေသာသကဲ့ သိ ့
ြဖစ်ေသာ် လည်း၊ အသက် ှ င်ေသာသ၊ ဆံ းမြခင်းကိ ခံေသာသကဲ့ သိ ့ ြဖစ်ေသာ်လည်း၊
အေသသတ်ြခင်း ှ င့်ကင်း လွ တ်ေသာသ၊ ၁၀ ဝမ်းနည်းေသာသကဲ့ သိ ့ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ အစဥ်
ဝမ်းေြမာက်ေသာသ၊ ဆင်းရဲ ေသာသကဲ့ သိ ့ြဖစ်ေသာ် လည်း၊ လအများကိ ရတတ်ေစေသာသ၊
ဥစာတစံ တခကိ မ

မပိ င်ေသာသကဲ့ သိ ့ြဖစ်ေသာ်လည်း၊

အလံ းစံ ေသာ

သတိ ့ကိပိင်ေသာသြဖစ်သြဖင့်၎င်း၊ ဘရားသခင်ခန့်ထားေတာ်မေသာ စမဆရာမှန်ေ ကာင်းကိ
အရာရာ၌ ထင် ှ ားစွ ာြပ၏။ ၁၁ အချင်းေကာရိ နသလတိ ့၊ ငါတိ ့ တ်သည် သင်တိ့အာ
ဖွ င့ ်လျက် ှ ိ ၏။

စိ တ် ှ လံ းသည်လည်း

ကျယ်ဝန်း၏။

၁၂

ငါတိ ့၌သင်တိ့သည်

ကျဥ်းေြမာင်းသည် မဟတ်။ ကိ ယ်ေမတာ က ဏာ၌သာ ကျဥ်းေြမာင်း က၏။
ငါတိ ့ေကျးဇးကိ ဆပ်ြခင်းအလိ င
့ ှါ
ကိ ယ်သားတိ ့ကိ

ဆိ သကဲ့ သိ ့

ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်ေသာ
မတရားေသာအမကိ

ကျယ်ဝန်းေသာစိ တ်
ငါဆိ ၏။

ထမ်းဘိ းကိ

သင့်တင့် ိင်မည်နည်း။

မယံ ကည်ေသာသတိ ့ ှ င့်တွဲ ဖက်၍

မထမ်း က ှ င့်။

တရားေသာ

အမသည်

၁၅ ခရစ်ေတာ်သည်ေဗလျာလ ှ င့် အဘယ်သိ့

ယံ ကည်ေသာသသည်

အကျိုးအြပစ်ကိ

ပ်တတိ ့ ှ င့်

ထိ သိ့ဆိေသာ်

အဘယ်သိ့ လက်ခံ ိင်မည်နည်း။ အလင်းသည်ေမှာင်မိက် ှ င့်

အဘယ်သိ့ ဆက်ဆံ ိင်မည်နည်း။

အဘယ်

၁၄

ှ ိ ကေလာ့။

၁၃

ခံ ရမည်နည်း။

၁၆

မယံ ကည်

ေသာသ ှ င့်အတ

ဘရားသခင်၏ဗိ မာန်ေတာ်သည်

အဘယ်သိ့ စပ်ဆိင်ရမည်နည်း။ ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊

သတိ ့တွင်ငါကျိန်းဝပ်မည်။

သတိ ့တွင်လှည့်လည်၍

သတိ ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။

သတိ ့သည်လည်း ငါ၏လြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ မိ န့်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊ သင်တိ့သည်
အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ ဗိ မာန်ေတာ်ြဖစ် က၏။

၁၇ ထိ ေ ကာင့်၊

ထာဝရဘရားမိ န့်ေတာ်မြပန်သည်ကား၊ သင်တိ့သည်ထိသတိ ့အထဲ မှထွ က်၍ အသီ းအြခား
ေန ကေလာ့။

၂ ေကာရိ ု

မစင် ကယ်ေသာအရာကိ လက် ှ င့်မ

မတိ ့ က ှ င့်။

ထိ သိ့ ပလ င်

1907

သင်တိ့ကိငါသည် လက်ခံမည်။

၁၈ သင်တိ့၏အဘြဖစ်မည်။ သင်တိ့သည်လည်း

ငါ၏သားသမီ းြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်ဟ အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံ ေသာထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။

၇ ထိေ ကာင့်ချစ်သတိ့၊ ထိဂတိေတာ်များ ှ င့် ငါတိ့သည်ဆိင် ကသည်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ခ ာ၏
အညစ်အေ ကး၊ စိ တ်ဝိညာဥ်၏အညစ်အေ ကး ှ ိ သမ တိ ့ ှ င့် ကိ ယ်ကိကိယ်ကင်းစင်ေစလျက်၊
ဘရားသခင်ကိ

ေ ကာက် ွံ ့၍

သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီ ှ င့်

ြပည့်စံ ကကန်အ့ံ ။

၂

ငါတိ ့ကိလက်ခံ ကေလာ့။ ငါတိ ့သည် အဘယ်သကိ မ မြပစ်မှား။ အဘယသကိ မ မယိ ယွင်းေစ၊
အဘယ်သ၏ဥစာကိ မ

ပရိ ယာယ်အားြဖင့်

ဤသိ ့ငါဆိ သည်မဟတ်။

သင်တိ့ ှ င့်

မယ။

သင်တိ့ကိအြပစ်တင်၍

၃

အတအသက် ှ င်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ေသြခင်းငှ ါ၎င်း၊

အလိ ှ ိ သည်တိင်ေအာင်၊ ငါတိ ့သည် သင်တိ့ကိချစ် က၏ဟ အထက်ကငါေြပာခဲ့ ပီ ။ ၄
သင်တိ့ေ ကာင့်

အလွ န်ရဲရင့်ြခင်း ှ ိ ၏။

သက်သာြခင်း ှ င့်

ြပည့်စံ ၏။

အလွ န်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။
ကိ ယ်ကာယ ငိ မ်ဝပ်ြခင်း

သင်တိ့ေ ကာင့်

ှ င်းဆဲ ြခင်းကိ

အလွ န် ကားဝါြခင်း ှ ိ ရ၏။

ခံ ေလရာရာ၌

၅ ငါတိ ့သည် မာေကေဒါနိြပည်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊

အလ င်းမ ှ ိ ၊

အရာရာ၌

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ

ြပင်၌ကား တိ က်လှန်ြခင်း ှ ိ ၏။ အတွ င်း၌ကားစိ းရိ မ်ြခင်း ှ ိ ၏။
ှ ိမ့ ်ကျလျက် ှ ိ ေသာ
တိ တ

သတိ ့ကိ

တိ တေရာက်လာြခင်းအားြဖင့်သာ

ငါတိ ့ကိ

ခံ ကရ၏။

၆ သိ ့ေသာ်လည်း

သက်သာေစေတာ်မတတ်ေသာ

ေရာက်လာေသာအားြဖင့်

သင်တိ့ဆီမှရေသာ

အတိ င်းထက်

ဘရားသခင်သည်၊

သက်သာေစေတာ်မ၏။

သက်သာေစေတာ်မသည်မဟတ်။

သက်သာြခင်းအားြဖင့်လည်း

၇

တိ တသည်

သက်သာေစေတာ်မ၏။

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သင်တိ့၏ေတာင့်တြခင်း၊ ညည်းတွ ားြခင်း၊ ငါ၏အကျိုးအလိ င
့ ှါ
ေစတနာစိ တ်အား ကီ းြခင်း အေ ကာင်းအရာများကိ သသည်ငါတိ ့အား ကားေြပာ၏။
ထိ ေ ကာင့် ငါသည်သာ၍ ဝမ်ေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။ ၈ အထက်ကေပးလိ က်ေသာ စာအားြဖင့်
သင်တိ့ကိ ဝမ်းနည်းေစေသာေ ကာင့်၊ ငါသည်ယခင်အခါ၌ ေနာင်တ ှ ိ ေသာ်လည်း ယခအခါ၌
မ ှ ိ ။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ စာသည်သင်တိ့ကိ ခဏသာဝမ်းနည်းေစသည် ကိ ငါြမင်၏။ ၉
သင်တိ့ဝမ်းနည်းေစေသာေ ကာင့်
ေနာင်တရေသာေ ကာင့်

ငါဝမ်းေြမာက်သည်မဟတ်။

ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။

အကျိုးအလ င်းမပျက်ရမည်အေ ကာင်း၊

ဝမ်နည်းေစ၍

ငါတိ ့အားြဖင့်

ဘရားသခင်၏

သင်တိ့၏

အလိ ေတာ် ှ င့်အညီ

ဝမ်းနည်းေစ က၏။ ၁၀ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဘရားသခင်၏ အလိ ေတာ် ှ င့်ညီ ေသာ
ဝမ်းနည်းြခင်းသည်

ကယ်တင်

မေြပာင်းလဲ ိင်ေသာေနာင်တစိ တ်ကိ

၂ ေကာရိ ု

ြခင်း ှ င့်ယှဥ်ေသာေနာင်တစိ တ်

တည်းဟေသာ၊

ပြပင်တတ်၏။ ေလာကီ ဝမ်းနည်းြခင်းမကား၊

1908

ေသြခင်းကိ ပြပင်တတ်၏။

ဘရားသခင်၏အလိ ေတာ် ှ င့်ညီ ေသာ

၁၁

သင်တိ့၏

ဝမ်းနည်းြခင်းသည် သင်တိ့၌ အဘယ်သိ့ေသာ သတိ ပြခင်း၊ ကိ ယ်အြပစ်ကိေြဖြခင်း၊
အမျက်ထွက်ြခင်း၊

ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း၊

အလွ န်ေတာင့်တြခင်း၊

ငါ၏အကျိုး

အလိ င
့ ှါ

စိ တ်အား ကီ းြခင်း၊ တရားသြဖင့် ဒဏ်စီရင်ြခင်းတိ ့ကိ ပြပင်သည်ကိ ကည့် ကေလာ။
သင်တိ့သည် ဤအမ၌ အြပစ်ကင်းသည်ကိ အရာရာအားြဖင့် ထင် ှ ားြပ က ပီ ။

၁၂

ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ၊ ငါသည်သင်တိ့အား ေရး၍ေပးလိ က်ေသာအခါ၊ ြပစ်မှားေသာသ ှ င့် ြပစ်မှားြခင်း
ခံ ရေသာသကိ သာ

ေထာက်၍

ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌
ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ

ပစ

ေရးသည်မဟတ်။

သင်တိ့အကျိုးကိ ငါတိ ့သည်

ချင်ေသာေစတနာစိ တ် ှ ိ ေ ကာင်းကိ

ေရးသတည်း။

၁၃

ထိ ေ ကာင့်သင်တိ့၏

သင်တိ့အား
သက်သာြခင်း

အေ ကာင်း အားြဖင့်၊ ငါတိ ့သည်လည်း သက်သာြခင်း သိ ့ေရာက်သည် သာမက၊
တိ တ၏ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေ ကာင်းအားြဖင့်

သာ၍အလွ န်ဝမ်းေြမာက် က၏။

သင်တိ့ ှ ိ သမ သည် ထိ သ၏စိ တ် ှ လံ းကိ သက်သာဝမ်းေြမာက်ေစ ကသည် ြဖစ်၍၊ ၁၄
အထက်ကငါသည် သင်တိ့ကိအေ ကာင်း ပ၍ ဝါ ကားေသာ စကားကိ ထိသအားေြပာ ပီ းလ င်၊
ယခ ှ က်ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ ။ ငါတိ ့သည် အရာရာ၌ သင်တိ့အား ဟတ်မှန်စွာေြပာသည်နည်းတ၊
တိ တေ ှ ့၌ ငါ ဝါ ကားေသာစကားသည်လည်း မှန်ေသာစကားြဖစ်ေ ကာင်း ထင် ှ ား၏။ ၁၅
သင်တိ့သည် ေ ကာက် ွံ တ
့ န်လပ်ြခင်း ှ င့် သတိ ့ လက်ခံ၍နားေထာင် ကသည်ကိ သသည်
ေအာက်ေမ့သြဖင့်၊ သင်တိ့ကိ ချစ်သနားြခင်း ေမတာက ဏာစိ တ် ှ င့် အလွ န်ြပည့်စံ ၏။ ၁၆
ငါသည်အရာရာ၌ သင်တိ့ကိ ယံ ိင်ေသာေ ကာင့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။

၈ ညီအစ်ကိတိ့၊

ဘရားသခင်သည်

မာေကေဒါနိြပည်၌

အသင်းေတာ်များတိ ့အား ပေတာ်မေသာ
ငါတိ ့သည်သင်တိ့အား

ေသာ

ေကျးဇေတာ်အေ ကာင်းကိ

ကားေြပာ က၏။

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းအားြဖင့်

များစွ ာေသာ

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့်၊

ှ ိ ေသာ

စံ စမ်းြခင်းကိ

ဥစာ ပန်းတီ းေသာ

၂

ထိ အသင်းေတာ်တိ့သည်

ခံ ရေသာ်လည်း၊

အလွ န် ကီ း

ဆင်းရဲ ြခင်းအေ ကာင်းသည်၊

သတိ ့၏စွ န့် ကဲ ေပးကမ်းြခင်း စည်းစိ မ်ကိ ြဖစ်ေစ၍ ကယ်ဝြပည့်စံ ၏။ ၃ အေ ကာင်းမကား၊
သတိ ့သည်တတ် ိင်သမ

ထက်မက၊

အလိ အေလ ာက်စွန့် ကဲ ချင်ေသာ

ေစတနာ

စိ တ် ှ ိ ကသည်ဟ ငါသည်သက်ေသခံ ၏။ ၄ သတိ ့အလဒါနကိ ငါတိ ့သည်ယ၍ သတိ ့ ှ င့်
ကညီ လျက်၊

သန့် ှ ငိ းသတိ ့အားလပ်ေက းြခင်းအမကိ

ေဆာင် ွက်မည်အေ ကာင်း၊

သတိ ့သည် တိ က်တွန်း ေသွ းေဆာင်ေသာ စကားများအားြဖင့် ငါတိ ့ကိ ေတာင်းပန်
က၏။

၂ ေကာရိ ု

၅

ထိ သိ့ ပ ကေသာ်၊

ငါတိ ့ေြမာ်လင့်သည်အတိ င်းထက်မက ပ၍၊

1909

ဘရားသခင်၏

အလိ ေတာ် ှ င့်အညီ

မိ မိတိ့ကိမိမိတိ့ လ က၏။
ထိ အလေကျးဇးကိ
၇

ေ ှ းဦ းစွ ာသခင်ဘရား၌၎င်း၊

၆ ထိ ေ ကာင့် တိ တသည်သင်တိ့၌ အဦ း ပ ှ င့်သကဲ့ သိ ့

ပီ းစီ းေစမည်အေ ကာင်း၊

ထိ သိ့ ှ င့်အညီ သင်တိ့သည်

အမျိုးမျိုးေသာသတိ ှ င့်

ငါတိ ့၌၎င်း၊

ငါတိ ့သည်သက
့ ိ ေတာင်းပန် က၏။

ယံ ကည်ြခင်း၊

ြပည့်စံ ြခင်း၊

တရာေဟာြခင်း၊

ငါတိ ့ကိချစ်ြခင်းမှ

စေသာ

ဥာဏ် ှ ိ ြခင်း၊
အလံ းစံ တိ ့ ှ င့်

ကယ်ဝြပည့်စံ သည်ြဖစ်၍ ထိ ေကျးဇး ှ င့်လည်း ကယ်ဝ ြပည်စံ ြခင်းြဖစ်ေစသတည်း။ ၈
ထိ သိ့ဆိေသာ်၊

ပညတ်အားြဖင့်

ကိ းစားအားထတ်ြခင်းကိ

ငါဆိ သည်

အစွဲ ပ၍၊

စံ စမ်းေသာအားြဖင့်ဆိ သတည်း။

မဟတ်။

အြခားေသာသတိ ့၏

သင်တိ့၏ေမတာသည်

မှန်သည်မမှန်သည်ကိ

၉ အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်သည်

စည်းစိ မ် ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ဆင်းရဲ ေတာ်မြခင်းအားြဖင့် သင်တိ့သည်စည်းစိ မ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊
သင်တိ့အတွ က်ေ ကာင့် ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ခံေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ သင်တိ့ သိ က၏။ ၁၀
ဤအမ၌ငါသည် ကိ ယ်သေဘာကိ ြပ၏။ မ ှ စ်ကပင်အဦ း ပသည်သာမက၊ ေစတနာစိ တ် ှ င့်
ြပည့်စံ ေသာသင်တိ့သည် ဤအမကိ ပီ းေစလ င် သာ၍ ေကာင်းလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ သိ ့ြဖစ်၍၊
အထက်ကေစတနာ ှ ိ သည် ှ င့်အညီ ၊ ယခတွ င်သင်တိ့သည် တတ် ိင်သည်အတိ င်း ပ၍
ဤအမကိ ပီ းစီ းေစ ကေလာ့။ ၁၂ အေ ကာင်းမကား၊ ေစတနာစိ တ်သည် အသင့် ှ ိ လ င်၊
မတတ် ိင်ေသာအမကိ မေထာက်ဘဲ၊
ှ စ်သက်ေတာ်မဘွ ယ်ြဖစ်၏။

တတ် ိင်ေသာအမကိ ေထာက်၍

၁၃ ဤအမရာ၌ အြခားေသာသတိ ့သည် ချမ်းသာရ၍

သင်တိ့သည်ဆင်းရဲ ေစြခင်းငှ ါ ငါအ ကံ ှ ိ သည် မဟတ်။

၁၄ များများရေသာသမပိ ။

နည်းနည်းရေသာ သမလိ ဟေသာကျမ်း စကား ှ င့်အညီ ၊ ၁၅ မ ြခင်းတရားကိ ေထာက်၍၊ ယခ၌
သင်တိ့၏ စည်းစိ မ်သည် သတိ ့၏ဆင်းရဲ ကိ မစသြဖင့်၎င်း၊ ေနာင်၌ သတိ ့၏စည်းစိ မ်သည်
သင်တိ့၏ဆင်းရဲ ကိ မစသြဖင့် ၎င်း၊ အညီ အမ ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ငါအ ကံ ှ ိ ၏။
ထိ သိ့သင်တိ့၏
တိ တအားလည်း

အကျိုးကိ ပစချင်ေသာ
ေပးေတာ်မေသာ

ေစတနာစိ တ်ကိ

ေကျးဇးေတာ် ကီ းလှ ေပ၏။

၁၆

ဘရားသခင်သည်
၁၇

ထိ သသည်

ငါတိ က်တွန်းေသာစကားကိ နားေထာင်သည်သာမက၊ အလွ န်ေစတနာစိ တ် အား ကီ း ၍
သင်တိ့ဆီသိ့

အလိ အေလျာက်သွား၏။

အသင်းေတာ်အေပါင်းတိ ့၌
ငါတိ ့ေစလတ် က၏။

၁၈

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေြပာ၍

ချီးမွ မ်းြခင်းကိ ခံရေသာညီ ကိလည်း

တိ တ ှ င့်အတ

၁၉ ထိ ညီမကား၊ သခင်ဘရား၏ ဂဏ်အသေရေတာ်ကိ၎င်း၊

ကိ ယ်ေစတနာစိ တ်ကိ၎င်း၊ ငါတိ ့သည် ထင် ှ ားေစ၍၊ အသင်းေတာ်များ၏အလေကျးဇးကိ
ပစသည့်အမမှာ ငါတိ ့ ှ င့်အတသွ ားေစြခင်းငှ ါ၊ အသင်းေတာ်တိ့သည် ေ ွးေကာက်၍

၂ ေကာရိ ု

1910

ခန့်ထားေသာသ ြဖစ်သတည်း။

၂၀ ငါတိ ့သည် ထိ များစွ ာေသာ အလေကျးဇးကိ

ပစရာတွ င် အြပစ်တင်စရာအေ ကာင်း အလ င်းမ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ သတိ ပ က၏။
သခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌သာမက၊
အကျင့်ကိ ကံ စည် က၏။

လတိ ့ေ ှ ့၌

၂၁

တင့်တယ်ေလ ာက်ပတ်ေသာ

၂၂ ထိ သ ှ စ်ေယာက် ှ င့်အတ

အြခားေသာညီ ကိလည်း

ေစလတ် က၏။ ထိ ညီမကား၊ ငါတိ ့သည်အရာရာ၌ အဖန်ဖန်စံ စမ်း၍ သိ သည့်အတိ င်း
လံ လ
့ ပေသာသြဖစ်၏။ ယခ၌ သင်တိ့ကိအလွ န်ယံ ေသာေ ကာင့် သာ၍ လံ လ
့ ပ၏။ ၂၃
တိ တသည်အဘယ်သိ့ေသာသနည်းဟ တစံ တေယာက်ေမးလ င်ငါ၏အေပါင်းအေဘာ်ြဖစ်၏။
သင်တိ့ အမကိ ငါ ှ င့်အတ ေဆာင် ွက်ေသာသလည်း ြဖစ်၏။ အြခားေသာ ညီ အစ်ကိတိ့မကား၊
အဘယ်သိ့ေသာသ

နည်းဟေမးလ င်၊

အသင်းေတာ်များ၏

တမန်ြဖစ် က၏။

ခရစ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရလည်း ြဖစ် က၏။ ၂၄ ထိ ေ ကာင့်၊ သင်တိ့၏ချစ်ြခင်းေမတာကိ ၎င်း၊
ငါတိ ့သည်သင်တိ့ေ ကာင့် ကားဝါြခင်းအေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ အသင်းေတာ်များမျက်ေမှာက်၌
ထိ သတိ ့အား ထင် ှ ားစွ ာြပ ကေလာ့။

၉ သန့် ှ င်းသတိ့ကိ လပ်ေက းြခင်၏ အမအရာများကိ သင်တိ့အား ငါေရး၍ ကားလိက်ေသာ်
အကျိုးမ ှ ိ ။ ၂ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့၏ ေစတနာစိ တ်ကိငါသိ ၏။ သင်တိ့၌ ှ ိ ေသာ
ထိ ေစတနာစိ တ်ကိ
အသင့် ှ ိ က ပီ ဟ

ငါဝါ ကား၍

အခါယြပည်သြပည်သားတိ ့သည်

မာေကေဒါနိလတိ ့အား

ေစတနာစိ တ်အား ကီ းြခင်း

ငါဆိ

အေ ကာင်းအရာသည်

တိ တ်၏။

မ ှ စ်ကပင်

ထိ သိ့

သင်တိ့

အများေသာသတိ ့ကိ

ိးေဆာ်

တိ က်တွန်းေလ ပီ ။ ၃ သိ ေ
့ သာ်လည်းငါတိ ့သည် သင်တိ့ကိ ဝါ ကားေသာ စကားသည် ဤအမ၌
အချည်း ှ ီး

မြဖစ်ေစဘဲ ၊

ထိ စကား ှ င့်အညီ

သင်တိ့သည်အသင့်

ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ

ညီ အစ်ကိအချို ့ကိ ငါေစလတ်၏။ ၄ သိ ့မဟတ် မာေကေဒါနိလတိ ့သည် ငါ ှ င့်အတ လာ၍
သင်တိ့သည်အသင့်မ ှ ိ ကသည်ကိေတွ ့လ င်၊ သင်တိ့ ှ က် ကလိ မ့ ်မည်ဟ မဆိ ဘဲ၊ ငါတိ ့သည်
ရဲ ရင့်စွ ာ ဝါ ကားခဲ့ ပီ းသည်ကိ အ ှ က်ခံရ ကလိ မ့ ်မည်။

၅ ထိ ေ ကာင့် အထက်က

ကားေြပာေသာ သင်တိ့၏ အလေကျးဇးသည် အ ိင်အထက်လရေသာ ဥစာ ကဲ့ သိ ့မဟတ်။
အလေကျးဇးကဲ့ သိ ့ အသင့် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ညီ အစ်ကိတိ့သည် သင်တိ့ဆီသိ့အရင်သွားေစ၍ ထိ
အလေကျးဇးကိ အရင်ြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါသည် မတိ က်တွန်းဘဲ မေနေကာင်းဟသေဘာ ှ ိ ၏။
၆

အနည်းငယ်ေသာမျိုးေစ့ကိ ကဲ ေသာသသည်

များစွ ာ ကဲ ေသာသသည်

များစွ ာရိ တ်ရမည်ဟ

စပါးအနည်းငယ်သာရိ တ်ရမည်။
မှတ် ကေလာ့။

၇

လတိ င်း

ကိ ယ်အလိ အေလ ာက်လရ၏။ ှ ေြမာေသာစိ တ် ှ င့် မလရ၊ မလဘဲ မေနရဟ စိ တ်ထင် ှ င့်
မလရ၊ အေ ကာင်းမကား၊ ေစတနာစိ တ် ှ င့်လေသာ သကိ သာ ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။

၂ ေကာရိ ု

1911

၈ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သသည်စွန့် ကဲ ပီ ၊ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့အား ေပးကမ်း ပီ ။

သ၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းသည်

၉

အစဥ်အ မဲ တည်တတ်၏ဟလာသည် ှ င့်အညီ ၊

သင်တိ့သည်အရာရာ၌ သံ းေလာက်ေသာဥစာအမျိုးမျိုး ှ င့် အစဥ် ှ ိ ၍၊ ေကာင်းေသာ
အကျင့်အမျိုးမျိုး ှ င့်ထးသြဖင့်ြပည့်စံ မည် အေ ကာင်း၊ အမျိုးစံ ေသာမဂလာေကျးဇး ှ င့်
အထးသြဖင့် ြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ ဘရားသခင်တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165) ၁၀ မျိုးေစ့ ကဲ ေသာ
သအားမျိုးေစ့ကိ ၎င်း၊ အစာအဟာရကိ ၎င်း၊ ေပးေတာ်မေသာသသည်၊ သင်တိ့အား မျိုးေစ့ကိ
ေပး၍ ပွ ါးများေစေတာ်မမည်။ သင်တိ့၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ လည်း ကယ်ဝေစေတာ်မမည်။ ၁၁
ထိ သိ့သင်တိသည်

ေစတနာစိ တ် ှ င့်

အမျိုးမျိုးေသာစွ န့် ကဲ ေပးကမ်းြခင်းအလိ င
့ ှါ

အရာရာ၌ ကယ်ဝြခင်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ငါတိ ့အားြဖင့် ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်းစရာအေ ကာင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၁၂ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဤလပ်ေက းြခင်းအမသည်
သန့် ှ င်းသတိ ့၏ ဆင်းရဲ ြခင်းကိ မစသည် သာမက၊ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်းစရာ အေ ကာင်းအများ ှ င် ြပည့်စံ လျက် ှ ိ ၏။

၁၃ သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်၏

ဧဝံ ေဂလိ တရား အလိ သိ့ ထင် ှ ားစွ ာ လိ က်ြခင်းအလိ ကိ၎င်း၊ ထိ သန့် ှ င်းသ တိ ့မှစေသာ
လအေပါင်းတိ ့အား ကည် ိ ေသာ ေစတနာစိ တ် ှ င့် စွ န် ကဲ ေပးကမ်းြခင်းအရာကိ ၎င်း၊
သတိ သ
့ ည် ေအာက်ေမ့ေသာအခါ၊ ဤလပ်ေက းြခင်းအမ၏ လကဏာ သက်ေသကိ ေထာက်၍
ဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွ မ်းတတ် က၏။

၁၄

သင်တိ့၌

ထးြမတ်ေသာဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိလည်း သတိ ့သည်ေထာက်လ င်၊ သင်တိ့အဘိ ့
အလိ ငှါဆေတာင်း၍၊ အလွ န်ချစ်ခင်ြမတ် ိးြခင်းစိ တ် ှ ိ က၏။ ၁၅ ေြပာ၍မကန် ိင်ေသာ
ဘရားသခင်၏ ဆေကျးဇးေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့၍ ချီးမွ မ်းြခင်း ှ ိ ေစသတည်း။

၁၀ သင်တိ့၏မျက်ေမှာက်၌ ှ ိမ့ ်ချြခင်း၊

မျက်ကွယ်၌

သင်တိ့

အမကိ စီရင်၍

ရဲ ရင့်ြခင်း ှ ိ ေသာ ငါေပါလသည်၊ ခရစ်ေတာ်၏ းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ြဖည်း ှ င်းေတာ်မြခင်းကိ
အေ ကာင်းြပ၍ သင်တိ့ကိေတာင်းပန်ပါ၏။ ၂ ငါတိ ့သည်ဇာတိ ပကတိ အလိ သိ့လိက်၍
ကျင့်ေသာသြဖစ် ကသည်ဟ ထင်မှတ်ေသာသတိ ့အား၊ ငါ ကံ စည်ေသာရဲ ရင့်ြခင်းအတိ င်း
သင်တိ့ဆီသိ့ေရာက်လာေသာအခါ၊
ငါေတာင်းပန်ပါ၏။

၃

ထိ မ ေလာက်ရဲရင့်ြခင်းမ ှ ိ မည်အေ ကာင်း

အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊

ငါတိ ့သည်

လဇာတိ ၌

ကျင်လည်ေသာ်လည်း၊ ဇာတိ ပကတိ အလိ သိ့ လိ က်၍ စစ်တိက် ကသည်မဟတ်။

၄

ငါတိ ့စစ်တိက်၍သံ းစွဲ ေသာ လက်နက်သည် ဇာတိ ပကတိ လက်နက်မဟတ်။ ဘရားသခင်၏
တန်ခိး

ေတာ်အားြဖင့်

မိ ့ ိ း မိ ့ြပတိ ့ကိ

ဖိ ဖျက် ိင်ေသာ

လက်နက်ြဖစ်၏။

၅

ထိ လက်နက်အားြဖင့် လတိ ့၏အ ကံ အစည်တိ့ကိ၎င်း၊ ဘရားသခင်ကိသိေသာပညာကိ

၂ ေကာရိ ု

1912

တားဆီ းေသာ မာန်မာန ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း၊ ှ ိမ့ ်ချေမှာက်လှန်၍၊ ခပ်သိမ်းေသာစိ တ်တိ့ကိ
ဘမ်းသွ ားချုပ်ထားလျက်၊

ခရစ်ေတာ်၏

စကားကိ

နားေထာင်ေစ က၏။

၆

သင်တိ့၏နားေထာင်ြခင်းအမသည် ြပည့်စံ ပီ းမှ၊ နားမေထာင်ဘဲေနေသာ သအေပါင်းတိ ့ကိ
ဒဏ်ေပးြခင်းငှ ါ ငါတိ ့သည် အသင့် ှ ိ က၏။ ၇ မျက် ှ ာကိ သာ ကည့်မှတ် ကသေလာ့။
အ ကင်သက၊ ငါသည်ခရစ်ေတာ်၏လြဖစ်သည်ဟ မိ မိ၌ စွဲ လမ်း ြခင်း ှ ိ ၏၊ ထိ သသည်
ခရစ်ေတာ်၏လြဖစ်သကဲ့ သိ ့၊ ငါတိ ့ သည်လည်း ခရစ်ေတာ်၏ လြဖစ်ေ ကာင်းကိ တဖန်
အလိ အေလျာက် ဆင်ြခင်သိမှတ်ေစ။ ၈ သင်တိ့ကိ ပယ် ှ င်းဖျက်ဆီးြခင်းအလိ ငှါမဟတ်။
တည်ေဆာက်ြခင်း
တန်ခိးကိ
၉

အလိ ငှါ

ငါသည်သာ၍

သခင်ဘရားသည်
ဝါ ကားေသာ်လည်း၊

ငါေရး၍ေပးလိ က်ေသာစာအားြဖင့်သာ

ငါမ ပလိ ။

ငါတိ ့၌

အပ်ေပးေတာ်မေသာ

ှ က်ေ ကာက်စရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ၊
သင်တိ့ကိ

ခိ မ်းေချာက်သကဲ့ သိ ့

၁၀ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သ၏ စာသည် ေလးလံ ေသာစာ၊ တန်ခိး ှ င့်

ြပည့်စံ ေသာစာြဖစ်၏။ ကိ ယ်တိင် ှ ိ လ င်မကား၊ သတိ မ ှ ိ ေသာသ၊ အချည်း ှ ီးေသာ စကားကိ
ေြပာေသာသြဖစ်သည်ဟဆိ တတ်ေသာသ ှ ိ ၏။ ၁၁ ငါတိ ့သည်ကိယ်တိင်မ ှ ိ ၍ စာ၌ပါေသာ
စကားအားြဖင့်ြဖစ်သကဲ့ သိ ့၊

ကိ ယ်တိင်မျက်ေမှာက်

ြဖစ်လိမ့ ်မည်ဟ ထိ သသည် ဆင်ြခင်သိမှတ်ေစ။
သတိ ့ ှ င့် ေရတွ က်ဝင်ြခင်းကိ ၎င်း၊

ှ ိ ေသာအခါ

အမအားြဖင့်

၁၂ ကိ ယ်ကိကိယ်ချီးမွ မ်းေသာ

ပိ င် ိင်းြခင်းကိ ၎င်း၊ ငါတိ ့မ ပဝံ့ ။ ထိ သတိ ့သည်

အချင်းချင်းတေယာက် ှ င့် တေယာက်ခိင် ိင်းြခင်း၊ ပိ င် ိင်းြခင်းတိ ့ကိ ပ၍ ပညာမဲ့ ြဖစ် က၏။
၁၃ ထိ မှတပါး၊ ကိ ယ်ငန်းကိ ယ်တာကိ လွ န်ကျူး၍ ပေသာအမအရာကိ ငါတိ ့ ကားဝါြခင်းမ ှ ိ ဝ့ံ ၊

ဘရားသခင် ေဝငှ ေတာ်မေသာအငန်းအတာ၏ အတိ င်းအ ှ ည် အတွ င်းတွ င် ပေသာ
အရာကိ သာ ဝါ ကားြခင်း ှ ိ ဝ့ံ ၏။ ထိ အတိ င်းအ ှ ည်သည် သင်သိ့တိင်ေအာင်ပင်မှီ သတည်း။
၁၄ သင်တိ့တိင်ေအာင်မမှီလ င်၊ ငါတိ ့သည် လွ န်ကျူး၍ ပ ကသည်မဟတ်။ အေ ကာင်းမကား၊

ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေြပာ၍၊ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ တိ င်ေအာင် ေရာက် က ပီ ။ ၁၅
ငါတိ ့သည် ကိ ယ်ငန်းကိ ယ်တာကိ လွန်ကျူး၍၊ သတပါးအလပ်ထဲသိ့ဝင်ြခင်းေ ကာင့် ဝါ ကား
ေလ့ ှ ိ ကသည်

မဟတ်။

ထိ သိ့သင
့ န်းသ့တာအတွ င်းတွ င်

ြပင်ဆင် ပီ းေသာ

အမအရာကိ ဝါ ကားြခင်းမ ှ ိ ဘဲ၊ သင် တိ ့ ြပည်တဘက်သိ့ကး၍ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ
ေဟာေြပာရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊
ငါတိ ့၏အငန်းအတာသည်

သင်တိ့ယံ ကည်ြခင်း

အလွ န်ကျယ်ဝန်းမည်ဟ

ပါရမီ

ရင့် ပီ မှ၊

ေြမာ်လင့်ြခင်း ှ ိ ၏။

၁၇

သိ ့ြဖစ်၍ဝါ ကားေသာသမည်သည်ကား၊ သခင်ဘရား၌သာ ဝါ ကားေစ။ ၁၈ အေ ကာင်းမကား၊

၂ ေကာရိ ု

1913

ကိ ယ်ကိ ကိ ယ်ချီးမွ မ်းေသာသသည် ဝန်ခံေတာ်မေသာ သြဖစ်သည်မဟတ်။ သခင်
ဘရားချီးမွ မ်းေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရေသာ သသာလ င် ဝန်ခံေတာ်မေသာသြဖစ်သတည်း။

၁၁ ငါမိက်မဲေသာအြပစ်ကိ

သင်တိ့သည်

ခဏသည်းခံ ေစြခင်းငှ ါ

ငါအလိ ှ ိ ၏။

ခဏသည်းခံ ကပါေလာ့။ ၂ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည်သင်တိ့ကိ သီ လ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ
သတိ ့သမီ းကညာကဲ့ သိ ့ ခရစ်ေတာ်အား ဆက်အ့ံ ေသာငှ ါ၊ သင်တိ့ကိ လင်တဦ း ှ င့်
ထိ မ်းြမားေဆာင် ှ င်း ပီ းေသာေ ကာင့် ဘရားသခင်၏ အလိ ေတာ် အတိ င်း စိ းရိ မ်ေသာစိ တ် ှ င့်
သင်တိ့ကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက်လျက်

ေန၏။

ဧဝကိ လှည့်စားသကဲ့ သိ ့၊

သင်တိ့သည်

အ ကင်းမဲ့ ချစ်ေသာစိ တ်

ေပျာက်မည်ဟ

၃

ေ မသည်မိမိပရိ ယာယ်အားြဖင့်

စိ တ်ေဆွ းေြမ့ယိ ယွင်း၍၊
စိ းရိ မ်ြခင်း ှ ိ ၏။

၄

ခရစ်ေတာ်ကိ
သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့

ေရာက်လာေသာသသည် ငါတိ ့ မေဟာမေြပာေသးေသာ ေယ တပါးကိ ေဟာေြပာေသာ်၎င်း၊
သင်တိ့သည်မခံ ရေသးေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်တပါးကိ ခံ ရေသာ်၎င်း၊ နားမေထာင်ေသးေသာ
ဧဝံ ေဂလိ တရားစကားကိ နားေထာင်ေသာ်၎င်း၊

ထိ သကိ

သည်းခံ ေကာင်း၏။

၅

ငါသည်အ ကီ းဆံ းေသာ တမန်ေတာ်ေအာက် အလ င်းမယတ်သည်ကိ ငါသေဘာ ှ ိ ၏။ ၆
စကားအားြဖင့်လ ိ င်းဟတ်ေသာ်လည်း၊ ပညာအားြဖင့် လ ိ င်းမဟတ်။ သင်တိ့တွင် အရာရာ၌
ငါတိ ့ သည်အစဥ် ကိ ယ်ကိကိယ်ထင် ှ ားစွ ာ ြပ က ပီ ။ ၇ သင်တိ့ကိချီးေြမာက်ြခင်းငှ ါ၊
ကိ ယ်ကိကိယ် ှ ိမ့ ်ချလျက်၊

ေကျးဇးဆပ်ြခင်းကိ မခံ ဘဲ ၊

သင်တိ့အား

ဘရား

သခင်၏ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေြပာသည့်အရာမှာ ငါသည် အြပစ် ှ ိ သေလာ။

၈

သင်တိ့အမကိ ေဆာင် ွက်မည်အေ ကာင်း၊ အြခားေသာအသင်းေတာ်များေပးေသာစရိ တ်ကိ
ငါခံ ၍၊

သတိ ့ကိ

လယရာသိ ့ေရာက်ေလ ပီ တကား။

တစံ တခကိ လိေသာအခါ

အဘယ်သကိ မ

မာေကေဒါနိြပည်ကလာေသာ
သင်တိ့ကိ

၁၀

သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေန၍

ငါမေ ှ ာင့် ှ က်။

ညီ အစ်ကိတိ့သည်

အလ င်းမေ ှ ာင့်ယှက်ဘဲ

သတိ ှ င့်ေနဦ းမည်။

၉

ငါလိ သမ ကိ ေပး က၏။

သတိ ှ င့်ေနခဲ့ ပီ ။

ခရစ်ေတာ်၏သစာတရားသည်

အေ ကာင်းမကား၊

ငါ၌

ေနာင်၌လည်း
ှ ိ သည်

ြဖစ်၍၊

အခါယြပည်များတိ ့၌ ဤသိ ့ ငါဝါ ကားသည်အမ ကိ အဘယ်သမ မဆီ းတားရ။

၁၁

အဘယ်ေ ကာင့်နည်း၊ သင်တိ့ကိငါမချစ်သေလာ။ ဘရားသခင် သိ ေတာ်မ၏။

၁၂

အခွ င့ ်ရလိ ေသာသတိ ့သည် အခွ င့ ်မရေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ဝါ ကားြခင်းအရာ၌ သတိ ့သည် ငါကဲ့ သိ ့
ထင် ှ ားစွ ာ

ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

အေ ကာင်းမကား၊

ငါ ပခဲ့ ပီ းသည်အတိ င်း

ထိ သတိ ့သည်

အစဥ် ပဦ းမည်။

မိ စာတမန်ေတာ်ြဖစ် က၏။

၁၃

ခရစ်ေတာ်၏

တမန်ြဖစ်ေယာင်ေဆာင် ၍ လှ ည့်ြဖားတတ်ေသာ အမေစာင့်ြဖစ် က၏။ ၁၄ ဤအမသည်

၂ ေကာရိ ု

1914

အံ သဖွ ယ်ြဖစ်သည်မဟတ်။

စာတန်ပင်လ င်

လင်းေသာေကာင်းကင်တမန်ြဖစ်

ေယာင်ေဆာင်တတ်၏။ ၁၅ သိ ့ြဖစ်၍သ၏ဆရာတိ ့သည်လည်း ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ
ေဟာေသာဆရာြဖစ်ေယာင်ေဆာင်လ င်၊

အဘယ်ဆိဘွယ် ှ ိ သနည်း။

သတိ ့သည်

ကိ ယ်ကျင့်ေသာအကျင့်အတိ င်း ေနာက်ဆံ း၌အကျိုးအြပစ်ကိ ခံ ရ က

လတံ့ ။

တဖန်ငါဆိ သည်ကား၊

ငါ့ကိသ းြဖစ်သည်ဟ

မထင်ေစ ှ င့်။

သိ ့မဟတ်ငါဝါ ကားစရာ

အခွ င့ ်အနည်းငယ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ

သည်းခံ ကေလာ့။

၁၇

အဘယ်သမ

ငါ့ကိသ းကဲ့ သိ ့

ဤသိ ့ငါေြပာေသာစကားမှာ

၁၆

မှတ်၍

သခင်ဘရား၏

နည်းတငါေြပာသည်မဟတ်။ သ းကဲ့ သိ ့ ရဲ ရင့်စွ ာ ဝါ ကား လျက်ေြပာဆိ ၏။

၁၈

လများတိ ့သည် ေလာကီ အြခင်းအရာ၌ ဝါ ကား ေသာေ ကာင့် ငါသည်လည်းဝါ ကားရ၏။ ၁၉
သင်တိ့သည်လိမာေသာသြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊

သ းတိ ့ကိ

သည်းခံ က၏။

က န်ခံေစြခင်း၊

၂၀

သတပါးသည်သင်တိ့ကိ

ေစတနာစိ တ် ှ င့်
ေရာင်း၍စားြခင်း၊

ဥစာကိ လယြခင်း၊ ရန်ေတွ ့ြခင်း၊ ပါးပတ် ြခင်းကိ ပလ င် သင်တိ့သည် သည်းခံ က၏။ ၂၁
ငါတိ ့သည်အစွ မ်းသတိ မ ှ ိ ဟကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ အမှတ် ပ၍ ငါေြပာ၏။ အ ကင်အရာကိ သတပါး
မှီဝဲ၍ ရဲ ရင့်၏။ ထိ အရာကိ ငါမှီဝဲ၍ ရဲ ရင့်ြခင်း ှ ိ ၏ဟ သ းကဲ့ သိ ့ငါဆိ ၏။ ၂၂ သတိ ့သည်
ေဟ ဗဲ လြဖစ် ကသေလာ။ ငါသည်လည်းြဖစ်၏။ သတိ ့သည် ဣသေရလလြဖစ် ကသေလာ။
ငါသည်လည်းြဖစ်၏။ သတိ ့သည်အာ ဗဲ ဟံ အမျိုးြဖစ် ကသေလာ။ ငါသည်လည်းြဖစ်၏။ ၂၃
သတိ ့သည်ခရစ်ေတာ်၏

ဓမဆရာြဖစ် ကသေလာ။ငါသည်

အထးသြဖင့်ြဖစ်၏ဟ

သ းကဲ့ သိ ့ဆိရ၏။ ပင်ပန်းစွ ာအမကိ အထးသြဖင့်ေဆာင် ွက်ေသာသ၊

ိ က်ပတ်ြခင်း၊

ေထာင်ထဲ၌ေလှာင်ထားြခင်းကိ အထး သြဖင့် ခံ ရေသာသ၊ ေသေဘး ှ င့် အ ကိ မ် ကိ မ်
ေတွ ့ ကံ ေသာသြဖစ်၏။

၂၄ ငါး ကိ မ်ေ ြမာက်ေအာင် ယဒလတိ ့လက်တွင် ဒဏ်ချက်

ေလးဆယ်တခ ယတ်ငါခံ ခဲ့ ရ ပီ ။ ၂၅ သံ း ကိ မ်ေြမာက်ေအာင် ကိ မ်လံ း ှ င့် ိ က်ြခင်းကိ ၎င်း၊
တ ကိ မ်ခဲ ှ င့်ပစ်ြခင်းကိ ၎င်း ငါခံ ရ ပီ ။ သံ း ကိ မ် ေြမာက်ေအာင် သေဘာပျက်ြခင်းကိ ခံ ရ ပီ ။
တေန့ ှ င့် တညဥ့်ပတ်လံ း ပင်လယ်ထဲမှာ ေနရ ပီ ။ ၂၆ အ ကိ မ် ကိ မ်ေဒသစာရီ လှည့်လည် ပီ း။
ြမစ်ကိ

ကးေသာေဘး၊

ထားြပတိ က်ေသာေဘး၊

အမျိုးသားချင်း

ပေသာေဘး၊

တပါးအမျိုးသား ပေသာေဘး၊ မိ ့ ွာ၌ ေရာက်ေသာေဘး၊ ေတာ၌ေရာက်ေသာေဘး၊ ပင်လယ်
ေဘး၊ ညီ အစ်ကိြဖစ်ေယာင်ေဆာင်ေသာ သတိ ့ ပေသာ ေဘး၊ ဤေဘးများကိ ငါေတွ ့ခဲ့ ပီ ။ ၂၇
ပင်ပန်းစွ ာအမေဆာင် ွက်ြခင်း၊ အ ကိ မ်များစွ ာ မအိ ပ်ဘဲေစာင့်ေနြခင်း၊ မွ တ်သိပ်ြခင်း၊
ေရငတ်ြခင်း၊ အ ကိ မ် ကိ မ်အစာေ ှ ာင်ြခင်း၊ အချမ်းအေအးခံ ရြခင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်း၊
ဤဆင်းရဲ ြခင်းများကိ ငါခံ ခဲ့ ပီ ။

၂ ေကာရိ ု

၂၈ ထိ အပမမှတပါး၊ အသင်းေတာ်အေပါင်းတိ ့ကိ

1915

စိ းရိ မ်ေသာစိ တ် ှ င့် ကည့် ပစ၍ ေန့တိင်းအစဥ် ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ငါခံ ခဲ့ ရ၏။

၂၉

ငါမ ွမ်းရိ ဘဲ အဘယ်သ ွမ်းရိ သနည်း။ ငါသည် စိ တ်မပပန်ဘဲ အဘယ်သေဖါက်ြပန်သနည်း။
၃၀ ငါသည်မဝါ ကားဘဲ မေနရသည်မှန်လ င်၊ ကိ ယ် ွမ်းရိ ေသာအြဖစ်ကိသာ အေ ကာင်း ပ၍

ဝါ ကားမည်။

ငါသည်မသာမေြပာသည်ကိ

၃၁

ထာဝရမဂလာ ှ ိ ေတာ်မေသာ

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏ခမည်းေတာ် ဘရားသခင်သိေတာ်မ၏။ (aiōn g165)

၃၂

ဒမာသက် မိ ့၌ အေရတ မင်း ကီ းခန့်ထားေသာ မိ ဝ့ န်သည် ငါ့ကိ ဘမ်းဆီ းြခင်းငှ ါအလိ ှ ိ ၍၊
ဒမာသက် မိ က
့ ိ ေစာင့်စဥ်တွင်၊ ၃၃ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ငါ့ကိေတာင်း၌ ထည့် ပီ းလ င်၊
ြပတင်းေပါက်မှထတ်၍ မိ ့ ိ းေပ က ေလ ာ့ချ သြဖင့် ထိ မိ ဝ့ န်လက်မှ ငါေြပး၍လွ တ်ရ၏။

၁၂ ငါသည်ဝါ ကားြခင်းကိမ ပသင့်လ င်၊
ထးဆန်းေသာ ပါ ံ ှ င့်

ဗျာဒိ တ်

တဆယ်ေလး ှ စ်အထက်က၊

သခင်ဘရားြပေတာ်မေသာ

ေတာ်များကိ

ခရစ်ေတာ်၏

တဖန်ေြပာဦ းမည်။

တပည့်ြဖစ်ေသာ

၂

လတေယာက်ကိ

တတိ ယေကာင်း ကင်သိ့တိင်ေအာင် ချီေဆာင်သည်အေ ကာင်းကိ ငါသိ ၏။ ထိ အခါသ၌
ကိ ယ်ခ ာပါသည်မပါသည်ကိ ငါမသိ ။ ဘရားသခင်သိေတာ်မ၏။ ၃ ထိ သသည်ပရဒိ သဘံ သိ ့
ချီေဆာင်ြခင်းကိ ခံရ၍၊

လမေြပာအပ်

အေ ကာင်းကိ ငါသိ ၏။

၄

ထိ အခါ

မေြပာ ိင်ေသာစကားကိ
ကိ ယ်ခ ာပါသည်

မပါသည်ကိ

ဘရားသခင်သိေတာ်မ၏။

၅ ထိ သိ့ေသာသကိ ဝါ ကားမည်။

တပါး

မဝါ ကား။

ကိ ယ်ဂဏ်ကိ

သ းြဖစ်သည်မဟတ်။

အေ ကာင်းမကား၊

တစံ တေယာက်ေသာသသည်
ငါ့ကိ

သာ၍

မထင်ေစြခင်းငှ ါ

၆

ငါမသိ ၊

ွမ်းရိ အားနည်းြခင်းမှ

ဝါ ကားြခင်းငှ ါအလိ ှ ိ လ င်လည်း၊

ငါသည်ဟတ်မှန်စွာ

ငါ့ကိြမင်သည်ထက်၊

ကားသည့်

ေြပာ

တတ်၏။

ငါ့သတင်းကိ ကားသည်ထက်၊

ငါမေြပာဘဲ ေန၏။

၇

ငါခံ ရေသာဗျာဒိ တ်ေတာ်

အလွ န်ထးြမတ်၍ ငါသည်ေထာင်လွားေသာစိ တ်မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါ့ကိ ဒဏ် ခတ်ေသာ
စာတန်၏တမန်တည်းဟေသာ

ငါ့ကိယ်၌

စးေသာဆးကိ

ထိ ဆင်းရဲ ြခင်း ှ င့်ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း
သခင်ဘရားကိ ငါဆေတာင်း၍

ေပးေတာ်မ၏။

၈

သံ း ကိ မ်ေြမာက်ေအာင်

အသနားေတာ်ခံ ပီ းလ င်၊

၉

ငါ့ေကျးဇးသည်

သင့်အဘိ ့ေလာက်ေပ၏။ ငါ့တန်ခိးသည် အားနည်းြခင်းအြဖစ်၌ စံ လင်တတ်သည် ဟ
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ထိ ေ ကာင့် ခရစ်ေတာ်၏ တန်ခိးသည် ငါ့အေပ ၌ ကျိန်းဝပ်မည်အေ ကာင်း
ငါကိ ယ်၌ အား နည်းြခင်းအြဖစ်ကိ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့် ဝါ ကားြခင်းငှ ါ သာ၍
ငါအလိ ှ ိ ၏။ ၁၀ သိ ့ြဖစ်၍ ခရစ်ေတာ်ေ ကာင့်ခံ ရေသာ အားနည်းြခင်း၊ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း၊ ဆင်းရဲ ြခင်း၊
ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်း၊

၂ ေကာရိ ု

ကျပ်တည်းစွ ာေသာ

ဒကေဝဒနာခံ ြခင်းတိ ့ကိ

ငါ ှ စ်သက်၏။

1916

အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် အားနည်းေသာအခါ တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံ လျက် ှ ိ ၏။
ငါသည်

ဝါ ကားတတ်ေသာ

သ းြဖစ်သေလာ။

ထိ သိ့ြဖစ်လ င်၊

၁၁

သင်တိ့သည်

ငါ့ကိအ ိင်အထက်ြဖစ်ေစ က ပီ ။ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သင်တိ့ချီးမွ မ်းြခင်းကိ ငါခံ သင့်၏။
ငါသည် ဘာမ မဟတ်ေသာ်လည်း၊ အ ကီ းဆံ းေသာ တမန်ေတာ်ေအာက် အလ င်းမယတ်မညံ့ ။
၁၂ အကယ်စင်စစ်သည်းခံ ြခင်း ှ င့်တကွ နိမိတ်လကဏာအံ ဘွ ယ်ေသာအမ၊ ထးဆန်းေသာ

တန်ခိးများ အားြဖင့် တမန်ေတာ်၏လကဏာတိ ့ကိ သင်တိ့တွင် ထင် ှ ားစွ ာြပ ပီ ။ ၁၃
ငါသည်သင်တိ့ကိ မေ ှ ာက် ှ က်ေသာ အရာ တခကိ ထားလ င်၊ သင်တိ့သည် အြခားေသာ
အသင်း

ေတာ်ထက်

အဘယ်သိ့ယတ်ည့ံ သနည်း။ထိ သိ့

ငါြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ

သည်းခံ ကေလာ့။ ၁၄ ဤတတိ ယအ ကိ မ်သင်တိ့ဆီသိ့သွားြခင်းငှ ါ ငါသည်အသင့် ှ ိ ၏။
သင်တိ့ကိေ ှ ာင့် ှ က်မည်ဟ အ ကံ မ ှ ိ ။ သင်တိ့ဥစာကိ ငါ ှ ာသည်မဟတ်။ သင်တိ့ကိသာ
ှ ာ၏။ သားသမီ းတိ ့သည် မိ ဘအတွ က်ဥစာကိ ဆည်းပး ရသည်မဟတ်။ မိ ဘတိ ့သည်
သားသမီ းတိ ့အတွ က်

ဆည်းပးရ၏။

၁၅

ငါသည်သင်တိ့ကိ

ချစ်ြခင်းေမတာ

စိ တ်တိးပွ ါးသည်အတိ င်း သင်တိ့သည် ငါ့ကိချစ်ြခင်း ေမတာစိ တ် ဆတ်ယတ်ေသာ်လည်း၊
သင်တိ့ စိ တ်ဝိညာဥ်၏ အကျိုး အလိ ငှါ ငါသည်ကိယ်ဥစာကိ ၎င်း၊ ကိ ယ်ကိ၎င်း၊ ကန်ေစ
ြခင်းငှ ါ အလွ န်ေစတနာ ှ ိ ၏။

၁၆ သင်တိ့ကိငါမေ ှ ာက်ယှက်သည်

မှန်ေစေတာ့။

သိ ့ေသာ်လည်း၊ လိ မာေသာသြဖစ်၍ ပရိ ယာယ်အားြဖင့် သင်တိ့ကိဘမ်းစီ း ပီ ဟဆိ လ င်၊ ၁၇
တစံ တေယာက်ေသာသကိ သင်တိ့ဆီသိ့ ေစလတ်၍၊ သင်တိ့၏ဥစာကိ ပရိ ယာယ်အားြဖင့်
ငါယသေလာ။

၁၈ တိ တသည် သင်တိ့ဆီသိ့ သွ ားမည်အေ ကာင်း ငါေတာင်းပန်၍၊

သ ှ င့်တကွ အြခားေသာ ညီ တေယာက်ကိ ေစလတ်၏။ တိ တသည် ပရိ ယာယ်အားြဖင့်
သင်တိ့၏ဥစာကိ ယသေလာ။ ငါတိ ့သည် စိ တ်သေဘာချင်းတ၍ကျင့် ကသည် မဟတ်ေလာ။
တလမ်းတည်း လိ က် ကသည် မဟတ်ေလာ။
ကိ ယ်အြပစ်ေြဖရာစကားကိ
ဘရားသခင်ေ ှ ့၌ငါတိ ့

၁၉ တဖန်တံ း၊ ငါတိ ့သည်သင်တိ့ေ ှ ့၌

ေြပာသည်ဟထင် ကသေလာ။

ေြပာ က၏။

တည်ေဆာက်ြခင်းအလိ ငှါ ပ က၏။

ချစ်သတိ ့၊

ခရစ်ေတာ်ကိေထာက်၍

ငါတိ ့ ပသမ မှာ

သင်တိ့ကိ

၂၀ ငါေရာက်လာေသာအခါ၊ သင်တိ့သည် ငါ

ှ စ်သက်ေသာသမြဖစ်၊ ငါသည်လည်း သင်တိ့ မ ှ စ်သက် ေသာသ ြဖစ်မည်ဟ၍၎င်း၊
သင်တိ့၌ရန်ေတွ ့ြခင်း၊ ဂဏ် ပိ င်ြခင်း၊ အမျက်ထွက်ြခင်း၊ ြငင်းခံ ြခင်း၊ သ့အသေရကိ တ်ချြခင်း၊
ေချာစားြခင်း၊ မာနေထာင်လားြခင်း၊ အချင်းချင်းအမလပ်ြခင်းြဖစ်မည်ဟ၎င်း၊
အထက်ကြပစ်မှား၍ ညစ်

၂၁

းစွ ာကျင့်ြခင်း၊ မတရားေသာေမထန်၌ မှီဝဲြခင်း၊ ကိ ေလသာ

လွ န်ကျူး ြခင်းအမတိ ့ကိ ပမိ ၍၊ ယခတိ င်ေအာင် ေနာင်တမရေသာ သအများေ ကာင့်

၂ ေကာရိ ု

1917

ငါစိ တ်မသာညည်းတွ ားရသြဖင့်၊ သင်တိ့ေ ှ ့၌ ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိ ှ ိမ့ ်ချေတာ်မမည်
ဟ၍၎င်း စိ းရိ မ်ြခင်း ှ ိ ၏။

၁၃ ဤတတိယအ ကိမ်တွင်

သင်တိ့ဆီသိ့

သက်ေသခံ ှ စ်ဦးသံ းဦ းအားြဖင့်
တဖန်ငါေရာက်လာလ င်
သအေပါင်းတိ ့အား

စကား ှ ိ သမ

တိ ့သည်

သင်တိ့ကိမသနားရဟ

အထက်က

ငါလာမည်ြဖစ်၍၊
တည်ရလိ မ့ ်မည်။

ြပစ်မှားေသာ

ငါေြပာသည်သာမက၊

မ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ တဖန် ှ ိ ဘိသကဲ့ သိ ့ငါေြပာ ှ င့်၏။

၂

သမှစ၍ ကင်းေသာ

ယခပင်သင်တိ့ ှ င့်အတ

၃ သင်တိ့တွင်အားနည်းေတာ်မမ၊

အား ကီ းေတာ်မေသာ ခရစ်ေတာ်သည် ငါ၌ဗျာဒိ ဏ်ြပေတာ်မြခင်း သက်ေသကိ သင်တိ့သည်
ှ ာေသာေ ကာင့်၊

ငါေရာက်

ထိ ခရစ်ေတာ်သည်

လာေသာအခါ

မသနားရ။

အားနည်းြခင်း ှ င့်လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ် ှ င့်

အေ ကာင်းမကား၊

၄

အေသခံ ေသာ်လည်း၊

အသက် ှ င်ေတာ်မ၏။

ငါတိ ့သည်လည်း

ခရစ်ေတာ်၏နည်းတ အားနည်း ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့တွင်ြပေသာ ဘရားသခင်၏
တန်ခိး ေတာ်အားြဖင့်

ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ အသက် ှ င်ြခင်း

ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။

၅

သင်တိ့သည်ယံ ကည်ြခင်း၌တည်သေလာ၊ မတည်ေလာဟ ကိ ယ်ကိကိယ်စစ်ေ ကာ ကေလာ့။
ကိ ယ်ကိ ကိ ယ်စံ စမ်း ကေလာ့။ အစစ်မခံ ိင်ေသာ သမမှန်လ င်၊ ေယ ခရစ်သည် သင်တိ့၌
တည်ေတာ်မသည်ဟ

ကိ ယ်

အေ ကာင်းကိ ယ်မသိ ကေလာ။

၆

ငါတိ ့သည်

အစစ်ခံ ိင်ေသာသြဖစ်သည်ကိ သင်တိ့သိ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ငါထင်မှတ်ေြမာ်လင့်ြခင်း ှ ိ ၏။ ၇
ငါတိ ့သည်

အစစ်ခံ ိင်ေ ကာင်းကိ

အစစ်မခံ ိင်ေသာ
ကျင့်ေစြခင်းငှ ါ၊
ငါသည်

ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ

သကဲ့ သိ ့ထင်ေသာ်လည်း၊

ငါအလိ ှ ိ သည်မဟတ်။

သင်တိ့သည်

မေကာင်းေသာအကျင့်တစံ တခကိ မ

ဘရားသခင်ကိ

ဆေတာင်းပဌနာ ပ၏။

ေကာင်းမွ န်စွာ

မကျင့်မည်အေ ကာင်း၊
၈

ငါတိ ့သည်သမာတရားကိ

ဆီ းတားြခင်းငှ ါ အလ င်းမတတ် ိင် က။ ၉ သမာတရားဘက်၌ေန၍သာ တတ် ိင် က၏။
ငါတိ ့သည်အားနည်း၍ သင်တိ့သည်အား ကီ းေသာအခါ၊ ငါတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။
သင်တိ့သည်

စံ လင်မည်အေ ကာင်းကိ သာ

အလိ ှ ိ က၏။

၁၀

ထိ ေ ကာင့်

ပယ် ှ င်းဖျက်ဆီးြခင်းအလိ ငှါမဟတ်၊ တည်ေဆာက်ြခင်းအလိ ငှါ သခင်ဘရားသည် ငါ၌
အပ်ေပးေတာ်မေသာ

တန်ခိး ှ ိ သည်အတိ င်း

ြပင်းစွ ာေသာဒဏ်ကိ

မေပးလိ ၍၊

ဤသိ ့

ငါေရးလိ က်၏။

၁၁

ငါသည်

ယခသင်တိ့ ှ င့်

ေရာက်လာေသာအခါ
ကွ ာေဝးေသးသည်ကာလ

ကင်းေသးေသာစကားဟမကား၊

ညီ အစ်ကိတိ့၊

သင်တိ့၌ မဂလာ ှ ိ ပါေစေသာ။ စံ လင်ြခင်း၊ သက်သာ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

၂ ေကာရိ ု

1918

စိ တ်တညီ တ ွ တ်တည်း

ြဖစ်၍၊

အချင်းချင်းအသင့်အတင့်ေန ကေလာ့။

သိ ့ြဖစ်၍

ေမတာကိ ၎င်း၊ အသင့်အတင့်ေနြခင်း ချမ်းသာကိ ၎င်း ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည်
သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မလတံ့ ။ ၁၂ အချင်းချင်းတေယာက်ကိတေယာက် သန့် ှ င်းေသာ
နမ်းြခင်း ှ င့် တ်ဆက် ကေလာ့။ ၁၃ သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့သည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက် က၏။
၁၄ သခင်ေယ ခရစ်၏ ေကျးဇးေတာ်၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ ေမတာေတာ်၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာ

ဝိ ညာဥ်ေတာ်၏ မိ ဿဟာယေတာ်၎င်း၊ သင်တိ့အေပါင်း၌ ှ ိ ေစသတည်း။ အာမင်။

၂ ေကာရိ ု

1919

ဂလာတိ

၁ လ ှ င့်မစပ်ဆိင်၊ လ၏အခွင့ ်မ ှ ိဘဲလျက်၊ ေယ ခရစ်၏အခွင့ ် ှ င့်၎င်း၊ ထိသခင်ကိ
ေသြခင်းမှ ထေြမာက် ေစေတာ်မေသာ ခမည်းေတာ် ဘရားသခင်၏ အခွ င့ ် ှ င့် ၎င်း၊
တမန်ေတာ်ြဖစ်ေသာငါေပါလမှစ၍၊

၂ ငါ့ထံမှာ ှ ိ ေသာ ညီ အစ်ကိအေပါင်းတိ ့သည်

ဂလာတိ ြပည်၌ ှ ိ ေသာ အသင်းေတာ်များကိ ကားလိ က် ပါ၏။ ၃ သခင်ေယ ခရစ် ှ င့်
ခမည်းေတာ်ဘရားထံ ေတာ်က ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိ မ်သက်ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိ ပါေစေသာ။
၄ ထိ သခင်သည် ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင်၏အလိ ေတာ် ှ င့်အညီ ဆိ းညစ်ေသာ

ဤပစုပန်

ဘဝမှ

ငါတိ ့ကိ

ကယ် တ်ြခင်းငှ ာ၊

ကိ ယ်အပ်ေပးေတာ်မ၏။ (aiōn g165)

ငါတိ ့အြပစ်ေ ကာင့်

ကိ ယ်ကိ

၅ ထိ ဘရားသခင်သည်ကမာအဆက်ဆက်

ဘန်း ကီ းေတာ်မေစ သတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165) ၆ ခရစ်ေတာ်၏ ေကျးဇးအားြဖင့်
သင်တိ့ကိ ေခ ေတာ်မေသာသ ှ င့် ဤမ ေလာက်ြမန်ြမန်ခွာ၍ သင်တိ့သည်အြခားေသာ
ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ခံ ယ ကရေသာေ ကာင့် ငါသည်အ့ံ သြခင်း ှ ိ ၏။ ၇ ထိ ဧဝံ ေဂလိ တရားသည်
ဧဝံ ေဂလိ တရားမဟတ်။ သင်တိ့ကိ ေ ှ ာက်ယှက်၍ ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ
ေမှာက်လှန်ချင်ေသာသ အချို ့ ှ ိ က၏။ ၈ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့အားငါေဟာေြပာေသာ
ဧဝံ ေဂလိ တရားမှတပါး အြခားေသာဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ငါတိ ့သည် ေဟာေြပာေသာ်၎င်း၊
ေကာင်းကင်ဘံ မှလာေသာ ေကာင်းကင်တမန်ေဟာေြပာေသာ်၎င်း၊ ေဟာေြပာ ေသာသသည်
ကျိန်ေတာ်မြခင်းကိ ခံေစ။

၉ တဖန်တံ ၊ သင်တိ့ခံယ ပီ းေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားမှတပါး

အြခားေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ တစံ တေယာက်ေသာသေဟာေြပာလ င်၊ ထိ သသည်
ကျိန်ေတာ်မြခင်းကိ
၁၀

ခံ ေစဟ

အေ ကာင်းမကား၊

ဘရားသခင်၏
ှ ာ ကသေလာ။

ငါတိ ့ဆိခဲ့ ပီ းသည်အတိ င်း

ယခတွ င်

အလိ ေတာ်ကိ

ငါသည်

လိ က်သေလာ။

လတိ ့စိတ်ကိ း ွ တ်ေစြခင်းငှ ါ

အေစခံ က န်မဟတ် ပီ ။
လတိ ့၏တရားမဟတ်။

လတိ ့၏

ယခငါထပ်၍ဆိ ေသး၏။
အလိ သိ့လိက်သေလာ။

လတိ ့စိတ်ကိ
ှ ာ ကံ ေသးလ င်၊

း ွ တ်ေစြခင်းငှ ါ
ခရစ်ေတာ်၏

၁၁ ညီ အစ်ကိတိ့၊ ငါေဟာေြပာေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားသည်
၁၂

လထံ မှာငါခံ ရသည်မဟတ်။

ေယ ခရစ်၏

ဗျာဒိ တ်ေတာ်မှတပါး အြခားေသာဥပေဒသကိ ငါမခံ သည်အေ ကာင်းကိ သင်တိ့အား
ငါ ကားလိ က်၏။

၁၃ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

အထက်က ယဒဘာသာ၌ေန၍

ငါကျင့်ေသာအကျင့်သည်းဟေသာ ဘရားသင်၏အသင်းေတာ်ကိ အတိ င်းထက်အလွ န်
ှ ဥ်းဆဲ ဖျက်ဆီးေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ၁၄ ဘိ းေဘးတိ ့၏လက်မှ ငါခံ ရေသာနည်း ဥပေဒသဘက်၌
အထးသြဖင့်စိ တ်အားသန်လျက်၊ ငါ၏ လမျိုးထဲ တွင် ငါ့ ွယ်တချင်းအများတိ ့ထက်

ဂလာတိ

1920

ယဒဘာသာကိ ကျင်လည်ေလ့ကျက်ေ ကာင်းကိ ၎င်း သင်တိ့ ကားသိ
သိ ့ေသာ်လည်း၊

ငါ့ကိအမိ ဝမ်းထဲ ကပင်

ေခ ေတာ်မေသာ

ဘရား

ေ ွးချယ်ခွဲထား၍

သခင်သည်၊

၁၅

ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်

သားေတာ်၏

၁၆

ကရ ပီ ။

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

တပါးအမျိုးသားတိ ့၌ ေဟာေြပာေစမည်အေ ကာင်း၊ မိ မိအလိ ေတာ် ှ င့်အညီ သားေတာ်ကိ
ငါအားြပေတာ်မေသာအခါ၊

ငါသည်အေသွ းအသား ှ င့်

တိ င်ပင်ြခင်းကိ မ ပ။

၁၇

ငါ့အရင်တမန်ေတာ်ြဖစ် ှ င့်ေသာသတိ ့ ှ ိ ရာ ေယ ှ လင် မိ ့ သိ ့လည်းမသွ ား၊ အာရပ်ြပည်သိ့
ချက်ြခင်း သွ ား၍ တဖန်ဒမာသက် မိ သ
့ ိ ့ ြပန်ေလ၏။ ၁၈ ထိ ေနာက်သံ း ှ စ်လွန် ပီ းမှ ေပတ ကိ
အက မ်းဝင်လိေသာငှ ါ၊ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့သွား၍ သ ှ င့်အတ တဆယ်ငါးရက်ေန၏။ ၁၉
သ ှ င့်သခင်ဘရား၏ညီ ေတာ် ယာကပ်မှတပါး အြခားေသာ တမန်ေတာ်တေယာက်ကိမ
ငါမေတွ ့မြမင်။ ၂၀ ဤသိ ့ သင်တိ့အား ငါေရး၍ ကားလိ က်သည် တွ င် မသာစကားကိ
ငါမေြပာမသံ းဟ
ကိ လိကိြပည်သိ့

ဘရားသခင်ေ ှ ့
ငါသွ ား၍၊

ေတာ်၌ငါဆိ ၏။

ထိ ေနာက် ရိ ြပည်၊

၂၁

ယဒြပည်၌ခရစ်ေတာ်၏ဘာသာကိ

၂၂

ခံ ယေသာ

သင်းဝင်သတိ ့သည် ငါ့မျက် ှ ာကိ မ မသိ မမှတ်ဘဲေန၍၊ ၂၃ ငါတိ ့ကိ ှ င်းဆဲ ဘးေသာသသည်
အထက်က မိ မိဖျက်ဆီးေသာ ယံ ကည်ြခင်းတရားကိ ယခ မိ မိ ေဟာေြပာသည်ဟ
သတိ ့ ကား ံ ှ ိ ကာမ ှ င့်၊ ၂၄ ငါ့အေ ကာင်းေ ကာင့် ဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်း က၏။

၂ ထိေနာက်တဆယ်ေလး ှ စ်လွန် ပီးမှ၊

ငါသည်

ေယ ှ င် မိ သ
့ ိ ့ တဖန် သွ ားေလ၏။

၂ ဗျာဒိ တ်ေတာ်အတိ င်းပင်သွားသည်ြဖစ်၍၊

တပါးအမျိုးတိ ့၌

ေဟာေြပာေသာ

တိ တကိ ေခ ၍

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

ဗာနဗ ှ င့်အတ

ထိ အခါငါ ကားေြပာေလ၏။

ထိ သိ့ဆိေသာ် ငါေဆာင် ွက် ခဲ့ ပီ းေသာအမ ှ င့် ေနာက်၌ ေဆာင် ွက် လတံ့ ေသာ
အမကိ

အချည်း ှ ီးမြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊

တိ တ်ဆိတ်စွာ ကားေြပာ၏။
အမျိုးတိ ့ကိ

၃

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

အသေရ

ထင် ှ ားေသာ

သိ ့ေသာ်လည်း

လတ်ြခင်းအခွ င့ ်ကိ ေချာင်း ကည့်၍

အ ကံ ှ င့်၊

ပရိ ယာယ်အားြဖင့်သတပါးသွ င်း၍

ညီ အစ်ကိ၏အေယာင်ကိေဆာင်ေသာ
၅

ငါ ှ င့်အတပါေသာ

မခံ ေစ က။

ငါတိ ့ခံစားေသာ

သတိ ့

မှန်ေသာဧဝံ ေဂလိ တရားသည်

သတိ ့အားသာ

ေယ ခရစ်အားြဖင့်

၄

ငါတိ ့ကိ

က န်ခံေစမည်

ငါတိ ့အထဲ သိ့ဝင်ေသာ

အေ ကာင်းေ ကာင့်

သင်တိ့၌

ေဟလသ

ထိ သိ့ ပ က၏။

တည်ေနမည်အေ ကာင်း၊

ငါတိ ့သည်သတိ ့စီရင်ြခင်းကိ ခဏမ ဝန်မခံ က။ ၆ အသေရထင် ှ ားေသာသတိ ့သည်
အထက်က
သည်

ဂလာတိ

အဘယ်သိ့ေသာ

လမျက် ှ ာကိ

မှတ်ေတာ်မမ။

ြဖစ် ကသည်ကိငါမဆိ င်။
ထိ သ ှ င့်

ငါသည်

ဘရားသခင်
ေပါင်းေဘာ်၍

1921

ထးြခားေသာအရာကိ မခံ ရသည်သာမက၊
ေပတ ကိ

၇ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ခံရေသာသတိ ့တွင်

တမန်ေတာ်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ာ၊

၈

ေပတ ၌ ပြပင်ေတာ်မေသာသသည်၊

တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင် ငါ့ကိတမန်ေတာ်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ငါ၌ လည်း ပြပင်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊
အေရဖျားလှ ီ းြခင်း ှ င့် မစပ်ဆိင်ေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေပတ ၌ အပ်ေတာ် မသည် နည်းတ၊
အေရဖျားလှ ီ းြခင်း ှ င့်မစပ်ဆိင်ေသာ
သတိ ့ သည် သိ ြမင် က၏။
တိ ့သည်လည်း၊

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ငါ၌

အပ်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

၉ အမှီတကဲ ြဖစ်ေသာယာကပ်၊

ငါရေသာေကျးဇးေတာ်ကိ

သိ ကေသာ

ေကဖ၊ ေယာဟန်

အခါ၊

မိ မိတိ့သည်

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ခံရေသာ သတိ ့ ဆီ သိ့ သွ ားမည်အေ ကာင်း ှ င့်၊ ငါတိ ့သည်တပါးအမျိုး
သားတိ ့ဆီသိ့သွားမည်အေ ကာင်း၊ လက်ျာလက်ခံြခင်းကိ ဗာနဗ ှ င့်ငါ့အား ေပး က၏။ ၁၀
ငါတိ ့သည်ဆင်းရဲ ေသာသများကိ ေအာက်ေမ့ေစြခင်းငှ ါ သတိ ့အလိ တခတည်း ှ ိ ၏။ ထိ အမကိ
ငါသည်အလိ အေလျာက် ကိ းစားအားထတ်ေလ့ ှ ိ ၏။

၁၁

ထိ ေနာက်ေပတ သည်

အ ိအတ် မိ သ
့ ိ ့ ေရာက်လာေသာအခါ၊ သ၌အြပစ်တင်စရာ အခွ င့ ် ှ ိ ေသာ ေ ကာင့်
သ့ကိယ်တိင်ကိ ငါြငင်း၍ ဆီ းတားရ၏။

၁၂ အေ ကာင်းမကား၊

လအချို ့သည်

ယာကပ်ထံမှ မေရာက်မလာမှီ၊ ေပတ သည် တပါးအမျိုးသားတိ ့ ှ င့် အတစား၏။
သတိ ေ
့ ရာက်လာေသာေနာက်၊ ေပတ သည် အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ခံ ရေသာသတိ ့၏မျက် ှ ာကိ
ေထာက်၍

တပါးအမျိုးသားတိ ့ ှ င့်မေပါင်းဝံ့ ။

တေယာက်တြခားစီ ေန၏။

၁၃

ကင်းေသာယဒလတိ ့သည် ေပတ ှ င့်အတ လ ို ့ဝှက်၍၊ သတိ ့ လ ို ့ဝှက်ြခင်းအားြဖင့်
ဗာနဗသည်

လည်း

ဧဝံ ေဂလိ တရား ှ င့်အညီ
အေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

သတိ ့ဘက်သိ့ပါသွ ား၏။
ေြဖာင့်မတ်စွာ

ေပတ အား

၁၄

သတိ ့သည်မှန်ေသာ

ကျင့်ေ ကာင်းကိ ငါသည်ြမင်လ င်၊

ငါဆိ သည်ကား၊

သင်သည်

ထိ သ

ယဒလြဖစ်လျက်ပင်

ယဒထံ းစံ အတိ င်းအကျင့်ဘဲ ၊ တပါးအမျိုး၏ထံ းစံ အတိ င်းကျင့်လ င်၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်
ယဒထံ းစံ အတိ င်းကျင့်ေစြခင်းငှ ါ အဘယ်ေ ကာင့် သတိ ့ကိ အ ိင်အထက် ပသနည်း။ ၁၅
လတိ ့သည်

ပညတ်တရား၏အကျင့်အားြဖင့်

ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့

မေရာက်၊

၁၆

ေယ ခရစ်ကိယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ေရာက် ကသည်ကိ၊ အြပစ်ထင် ှ ားေသာ
တပါး

အမျိုးသားမဟတ်ဘဲ၊

ဇာတိ အမျိုးအားြဖင့်

ယဒလြဖစ်ေသာငါတိ ့သည်

အမှန်သိသည် ှ င့်အညီ ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့မေရာက်၊
ခရစ်ေတာ်ကိယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့

ေရာက်ြခင်းငှ ါ၊

ငါတိ ့ပင်

ေယ ခရစ်ကိယံ ကည် က ပီ ။ အေ ကာင်းမကား၊ ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားြဖင့်
အဘယ်သမ ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ မေရာက် ိင်ရာ။ ၁၇ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့

ဂလာတိ

1922

ေရာက်ြခင်းငှ ာ ငါတိ ့သည် ကိ းစားလျက်ပင်၊ အြပစ် ထင် ှ ား ေသာသြဖစ်ေသးသည်မှန်လ င်၊
ခရစ်ေတာ်သည် အြပစ်တရားကိ

ပစေသာသြဖစ်သေလာ။

၁၈ ထိ သိ့မြဖစ် ိင်ရာ။

အထက်က ငါ ဖိ ဖျက်ေသာ အရာကိ ေနာက်တဖန်ငါတည်ေဆာက်ြပန်လ င်၊ ကိ ယ်
အြပစ် ှ ိ သည်ကိထင် ှ ားစွ ာြပ၏။ ၁၉ ထိ မှတပါး၊ ငါသည်ဘရားသခင် ှ င့် ဆိ င်ေသာအရာ၌
အသက် ှ င်မည်အေ ကာင်း၊ ပညတ်တရား ှ င့် ဆိ င်ေသာအရာ၌ ပညတ်တရားအားြဖင့်
ေသလျက်ေန၏။

၂၀ ငါသည်ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသခံ ပီ ။

သိ ့ေသာ်လည်းအသက် ှ င်ေသး၏။ ထိ သိ့ဆိေသာ် ငါသည် ကိ ယ်တိင်မ ှ င်၊ ခရစ်ေတာ်သည်
ငါ၌ ှ င်ေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ခ ာ၌ယခငါ ှ င်ေသာ အသက်သည် ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ
ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်တည်၏။

သားေတာ်သည်ငါ့ကိချစ်၍

ငါ့အဘိ ့

ကိ ယ်ကိ

ကိ ယ်စွန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ဘရားသခင်၏ေကျးေဇးေတာ်ကိငါမပယ်။ ပညတ်တရားကိ အမှီ ပ၍
ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ ေရာက် ိင် လ င် ခရစ်ေတာ်သည်အချည်း ှ ီး အေသခံ ေတာ်မ ပီ ။

၃ ပညာမဲ့ ေသာဂလာတိလတိ့၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသခံ ေတာ်မေသာ ေယ ခရစ်ကိ
သင်တိ့ မျက်ေမှာက်၌ ထင် ှ ားစွ ာြပ ပီ းသည်ြဖစ်၍၊ သမာတရားကိ နားမေထာင်ေစြခင်းငှ ါ
သင်တိ့ကိ

အဘယ်သ ပစား

သနည်း။

ပညတ်တရား၏အကျင့်အားြဖင့်

၂

ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ ခံ ရ ကသေလာ။ သိ ့မဟတ်ယံ ကည်ြခင်းတရားကိ ကားနာြခင်းအားြဖင့်
ခံ ရ ကသေလာဟေသာ အရာတခကိ သာ သင်တိ့၌ငါသိ လိ၏။

၃ ဤမ ေလာက်

ပညာမဲ့ ကသေလာ။

ဇာတိ ကိအမှီ ပ၍

ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိအမှီ ပ၍

လပ်စ ှ ိ ပီ းမှ၊

ပီ းေစ ကသေလာ။ ၄ ဤမ ေလာက်ဆင်းရဲ ြခင်းကိ အချည်း ှ ီး ခံ က ပီ ေလာ။ အချည်း ှ ီး
သက်သက်ြဖစ်ရမည်ေလာ။

၅

ထိ မှတပါးဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ

သင်တိ့အား

ေပး၍၊

သင်တိ့၌တန်ခိးများကိ ြပေသာသသည် ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားြဖင့် ြပသေလာ။
ယံ ကည်ြခင်းတရားကိ နာြခင်းအားြဖင့် ြပသေလာ။
ဘရားသခင်ကိ

ယံ ကည်သည်ြဖစ်၍၊

၆ ထိ နည်းတအာြဗဟံ သည်

သ၏ယံ ကည်ြခင်းကိ

ေြဖာင့်မတ်

ြခင်းကဲ့ သိ ့မှတ်ေတာ်မ၏။ ၇ ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ ေသာသသည် အာြဗဟံ ၏သား ြဖစ်သည်ဟ
အမှန်သိမှတ် ကေလာ့။

၈

ဘရားသခင်သည်

ယံ ကည်ြခင်းကိ ေထာက်၍၊

တပါးအမျိုးသားတိ ့ကိ ေြဖာင့်မတ်ရာ၌ တည်ေစေတာ်မ မည်ဟ ကျမ်းစာသည်ေြမာ်ြမင်လျက်၊
အာြဗဟံ အား

အမိ န့် ှ ိ ၍၊

ကီ းမဂလာကိ

ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်ဟ

သင့်အားြဖင့်လအေပါင်းတိ ့သည်
ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

သိ ့ြဖစ်၍ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ ေသာသတိ ့သည်
ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ခံ ရ က၏။

ဂလာတိ

ေဟာ ှ င့်

ယံ ကည်ေသာ

ေကာင်း
ေလ၏။

၉

အာြဗဟံ ှ င့်အတ

၁၀ ပညတ်တရား၏အကျင့်ကိ

အမှီ ပေသာသ

1923

ှ ိ သမ တိ ့သည် အကျိန် ှ င့်စပ်ဆိင် က၏။ အေ ကာင်းမ ကား၊ ပညတိ ကျမ်းစာ၌ပါသမ ေသာ
စကားတိ ့ကိ

အ မဲ မကျင့်ေသာသတိ င်း

ကျမ်းစာလာ၏။

၁၁ တဖန်တံ ၊

ကျိန်ေတာ်မြခင်းကိ

ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည်

ခံ ေစ

သတည်းဟ

ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

အသက် ှ င်လိမ့ ်မည်။ ၁၂ ပညတ်တရားမကား၊ ယံ ကည်ြခင်း ှ င့် မစပ်ဆိင်။ ထိ အကျင့်ကိ
ကျင့်ေသာသသည်၊ ထိ အကျင့်အား ြဖင့် အသက် ှ င်လိမ့ ်မည်ဟ ဆိ သတည်း။ ၁၃ ထိ ေ ကာင့်
ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ပညတ်တရားအားြဖင့် အဘယ်သမ ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ မေရာက်
ိင်ဟထင် ှ ားလျက် ှ ိ ၏။

သစ်တိင်၌ ဆွဲ ထားြခင်း

ခံ ရေသာသတိ င်း

ကျိန်ြခင်းကိ

ခံ ရေသာသြဖစ်သည်ဟ ကျမ်းစာလာသည် ှ င့်အညီ ၊ ခရစ်ေတာ်သည် ငါတိ ့ အတွ က်ေ ကာင့်
ကျိန်ြခင်းကိ ခံ ရေသာသြဖစ်၍၊ ငါတိ ့ကိ ပညတ်တရား၏ကျိန်ြခင်းမှေ ွး တ်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၄
အေ ကာင်းမကား၊ အာြဗဟံ ခံ ရေသာ ေကာင်း ကီ း မဂလာသည် ေယ ခရစ်အားြဖင့်
တပါးအမျိုးသား တိ ့၌ သက်ေရာက်သည်ြဖစ်၍၊ ငါတိ ့သည် ဂတိ ေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ
ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ခံ ရ ကမည်အေ ကာင်းတည်း။ ၁၅ ညီ အစ်ကိတိ့၊
ေလာကီ ေဝါဟာရအားြဖင့် ငါေြပာမည်။ လေသာ်လည်း ဝန်ခံစာကိ ချုပ် ပီ းမှ အဘယ်
သမ မပယ်ရ။ ထပ်ဆင့်၍စကားကိ မသွ င်းရ။

၁၆ ဂတိ ေတာ်တိ့ကိ အာြဗဟံ ှ င့်

သ၏အမျိုးအ ွယ်၌ ထားေတာ်မ၏။ အမျိုးအ ွယ်တိ့ဟ အများေသာသ တိ ့ကိရည်မှတ်၍
မိ န့်ေတာ်မသည်မဟတ်။ သင်၏ အမျိုးအ ွယ်ဟ တေယာက်ေသာသကိ ရည်မှတ်၍
မိ န့်ေတာ်မ၏။ ထိ တေယာက်ေသာသကား ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ၁၇ ငါဆိ သည်ကား၊
ခရစ်ေတာ်ကိရည်မှတ်၍

ဘရားသခင်တည်

ေစေတာ်မ ှ င့်ေသာပဋိ ညာဥ်တရားကိ

အ ှ စ်ေလးရာသံ းဆယ်လွန် ပီ းမှ ေနာက်ြဖစ်ေသာ ပညတ်တရားသည်မပယ် ိင်။ ဂတိ ေတာ်ကိ
အချည်း ှ ီးမြဖစ်ေစ ိင်။ ၁၈ ထိ မှတပါး၊ အေမွ ေတာ်သည် ပညတ်တရား ှ င့် စပ်ဆိင်လ င်
ဂတိ ေတာ် ှ င်မစပ်ဆိင်။ ဘရားသခင်သည် ဂတိ ေတာ်အားြဖင့် အာြဗဟံ အား ထိ အေမွ ေတာ်ကိ
သနားေတာ်မ၏။ ၁၉ သိ ့ြဖစ်၍ပညတ်တရားသည် အဘယ်အကျိုး ှ ိ သနည်းဟမကား၊
ဂတိ ေတာ်ကိခံေသာ မျိုးအ ွယ်မြဖစ်မှီ တိ င်ေအာင်၊ ဒစ ိ က်များေ ကာင့် ထိ တရားကိ ထပ်၍
ေပးေတာ်မ၏။ ထိ တရားကိ ေကာင်းကင်တမန်များအား ြဖင့်အာမခံ ၏ လက်၌ထားေတာ်မ၏။
၂၀ အာမခံ မည်သည်ကား၊

တဘက် ှ င့်သာ ဆိ င်သည်မဟတ်။ ဘရားသခင်မကား

တဘက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၁ သိ ့ြဖစ်၍ ပညတ်တရားသည် ဘရားသခင်၏ ဂတိ ေတာ် ှ င့်
ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်သေလာ။ ထိ သိ့ မြဖစ် ိင်ရာ။ အသက် ှ င်ေစ ိင်ေသာ ပညတ်တရားကိ
ေပးေတာ်မသည်မှန်လ င်၊ အကယ်စင်စစ် ထိ တရားအားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ ရလိ မ့ ်မည်။
၂၂ ယခမကား၊ ယံ ကည်ေသာသတိ ့သည် ေယ ခရစ်ကိ ယံ ကည်ြခင်း ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ

ဂလာတိ

1924

ဂတိ ေတာ်ကိ ရမည်အေ ကာင်း ကျမ်းစာသည်လအေပါင်းတိ ့ကိ အြပစ်၌ချုပ်ထား၏။ ၂၃
ယံ ကည်ြခင်းတရားမေရာက်မှီ ပညတ်တရားသည်ေစာင့်ေနသည်ြဖစ်၍၊ ထိ အခါငါတိ ့သည်
ေနာက်၌ ထင် ှ ားလတံ့ ေသာ ယံ ကည်ြခင်းတရားကိ ေြမာ်လင့်၍ ချုပ်ထားလျက် ှ ိ က၏။ ၂၄
ထိ ေ ကာင့်

ငါတိ ့သည်ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့

ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ

ပညတ်တရားသည် ခရစ်ေတာ်ထံသိ ့ ငါတိ ့ကိပိ့ေဆာင်၍ ငါတိ ့၏ အထိ န်းြဖစ်သတည်း။ ၂၅
ယံ ကည်ြခင်းတရားသည် ေရာက်လာေသာအခါ၊ ငါတိ ့သည် ထိ အထိ န်းလက်မှလွ တ် က၏။
၂၆ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သင်တိ့အေပါင်းသည် ေယ ခရစ်ကိ ယံ ကည်သြဖင့်

ဘရားသခင်၏သား ြဖစ် က၏။

၂၇ ခရစ်ေတာ်၌ ဗတိ ဇံကိ ခံေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည်

ခရစ်ေတာ်ကိ ယတင်ဝတ်ေဆာင်ေသာသြဖစ် က၏။
ေဟလသလမ ှ ိ ၊

က န်မ ှ ိ ။

လလွ တ်မ ှ ိ ၊

၂၈ ေယ ခရစ်၌ယဒလမ ှ ိ ၊

ေယာက်ျားမ ှ ိ ၊

မိ န်းမမ ှ ိ ၊

ထိ သခင်၌

သင်တိ့အေပါင်းသည် တလံ းတဝတည်းြဖစ် က၏။ ၂၉ ခရစ်ေတာ် ှ င့်စပ်ဆင်လ င်အာြဗဟံ ၏
အမျိုးအ ွယ်ပင်ြဖစ်၍၊ ဂတိ ေတာ်အတိ င်း အေမွ ခံ၏ အရာ၌ တည် က၏။

၄ တဖန်တံ ၊ အေမွခံမည်သည်ကား၊ ဥစာ ှ ိသမ ကိ ပိင်ထိက်ေသာ သြဖစ်ေသာ်လည်း၊
အ ွယ်မေရာက်မှီ ကာလပတ်လံ း အေစအပါးက န် ှ င့် တ၏။
အချိန်ကာလ
ှ ိ ၏။

၃

မေရာက်မှီ

တိ င်ေအာင်

ထိ နည်းတငါတိ ့သည်

က န်ခံရ က၏။
ခံ ရမည်အေ ကာင်း၊

၄

အေစာင့်အထိ န်းအအပ်အချုပ်တိ့
အ ွယ်မေရာက်မှီ

အချိန်ကာလေစ့ေသာအခါ၊
၅

၂ အဘစီ ရင် ှ င့်ေသာ

လက်၌

ေလာကီ တရား လက်၌

ငါတိ ့သည်သား၏အခွ င့ ်အရာကိ

ပညတ်တရားလက်၌ ှ ိ ေသာငါတိ ့ကိ

ေ ွး တ်ေစြခင်းငှ ါ၊

မိ န်းမဝမ်း၌ ပဋိ သေ ယ၍ ပညတ်တရား ေအာက်၌ဘွ ားြမင်ရေသာ သားေတာ်ကိ
ဘရားသခင်သည်ေစလတ်ေတာ်မ၏။

၆

ထိ သိ့သင်တိ့သည်သားြဖစ်ေသာေ ကာင့်

အဗအဘဟ ေခ တတ်ေသာ သားေတာ်၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ သင်တိ့စိတ် ှ လံ းထဲ သိ့ ဘရားသခင်
ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၇ သိ ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ေနာက်တဖန် အေစအပါးက န်မြဖစ်၊ သားပင်
ြဖစ် က၏။ သားြဖစ်လ င် ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် ဘရားသခင်၏ အေမွ ခံလည်း ြဖစ် က၏။ ၈
သိ ့ေသာ်လည်း အထက်က သင်တိ့သည် ဘရားသခင်ကိ မသိ ေသာအခါ၊ ဇာတိ အားြဖင့်
ဘရားမဟတ် ေသာ သတိ ့၏အမကိ ေဆာင် ွက် က၏။

၉ ယခမကားသင်တိ့သည်

ဘရားသခင်ကိ သိ ပီ းမှဟ၍မဆိ ၊ ဘရားသင်သည် သင်တိ့ကိ သိ ေတာ်မ ပီ းမှ၊ အားမ ှ ိ ၊
ချမ်းသာမေပး ိင်ေသာ တရာ ဘက်သိ့ အဘယ်ေ ကာင့် တဖန်ေြပာင်းလဲ ကသနည်း။
ထိ ေလာကီ တရား၌ တဖန်က ံ ခံြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ က ပီ တကား။
အချိန်ကာလများကိ

ဂလာတိ

ေစာင့် က ပီ တကား။

၁၁

၁၀ ှ စ်၊ လ၊ ေန့ရက်၊

ငါသည်သင်တိ့ဆီမှ

အချည်း ှ ီး

1925

ကိ းစားအားထတ်သည်ဟ သင်တိ့၏အေ ကာင်းေ ကာင့် စိ းရိ မ် လျက် ှ ိ ၏။

၁၂

ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့ကဲ့သိ ့ငါြဖစ်၏။ ငါကဲ့ သိ ့ သင်တိ့ြဖစ် ကေလာဟ ငါေတာင်းပန်၏။
သင်တိ့သည် ငါ့ကိအလ င်းမြပစ်မှား က။

၁၃ ငါသည် ကိ ယ်နာြခင်းေရာဂါ ှ င့်တကွ ၊

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ သင်တိ့အား အထက်က ေဟာေြပာ ေ ကာင်းကိ သင်တိ့သိ က၏။ ၁၄
ကိ ယ်ကာယ၌ငါခံ ရေသာ စံ စမ်းြခင်းကိ
ဘရားသခင်၏
၁၅

သင်တိ့

ေကာင်းကင်တမန်ကဲ့သိ ့၎င်း၊

သိ ့ြဖစ်လ င်

သည်မထီ မဲ့ြမင်မ ပ၊ ငါကိ မပယ်၊

ေယ ခရစ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊

သင်တိ့ခံရေသာမဂလာကား

လက်ခံ က၏။

အဘယ်မဂလာနည်း။

အထက်ကကိ ယ်မျက်စိကိထတ်၍ ငါ့အား ေပး ိင်လ င်၊ ေပးြခင်းငှ ါသင်တိ့အလိ ှ ိ သည်ဟ
ငါသက်ေသခံ ၏။ ၁၆ ယခမကား၊ ငါသည်သမာတရားကိ သင်တိ့အား ေဟာေြပာေသာေ ကာင့်
သင်တိ့၏ရန်သြဖစ်သေလာ။
မှန်ေစေတာ့။

၁၇ သတထးတိ ့သည် သင်တိ့ကိ အလွ န်ချစ် ကသည်

ေလျာက်ပတ်စွာ

ချစ် ကသည်မဟတ်။

သင်တိ့သည်သတိ ့ကိ

အလွ န်ချစ်မည်အေ ကာင်း၊ သတိ ့သည် သင်တိ့ကိ ပယ်ြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ က၏။

၁၈

သိ ေ
့ သာ်လည်းသင်တိ့ ှ င့်အတ ငါ ှ ိ ေနစဥ်တွင်သာ ေကာင်းေသာအရာကိ အလွ န်ချစ်အပ်သည်
မဟတ်။ အစဥ်မြပတ်အလွ န်ချစ်အပ်၏။ ၁၉ ခရစ်ေတာ်သည်သင်တိ့အထဲ ၌ တည်လျက်
ှ ိ ေတာ်မသည်တိင်ေအာင် သင်တိ့အဘိ ့ သားဘွ ားြခင်း ေဝဒနာကိ ငါခံ ရေသာ ငါ့ချစ်သားတိ ့၊
၂၀ သင်တိ့ကိ ငါယံ မှားြခင်း ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ယခ သင်တိ့ကိ ကိ ယ်တိင်ေတွ ့၍ ထးြခားေသာ

စကားကိ ေြပာြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ၏။ ၂၁ ပညတ်တရားေအာက်၍ေနချင်ေသာသတိ ့၊ သင်တိ့သည်
ပညတ်တရားကိ နားမလည် ကသေလာ။ ၂၂ ပညတိ ကျမ်းစာ၌ လာသည်ကား၊ အာြဗဟံ ၌
သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ ၏။ သားတေယာက်ကား၊ က န်မ၏ သားြဖစ်၏။ တေယာက်ကား
က န်မမဟတ်ေသာ မိ န်းမ၏သားြဖစ်၏ဟ လာသတည်း။

၂၃ က န်မ၏သားသည်

ဇာတိ ပကတိ အားြဖင့် ဘွ ားေသာသားြဖစ်၏။ က န်မဟတ်ေသာ မိ န်းမ၏သား သည်
ဂတိ ေတာ်အားြဖင့် ဘွ ားေသာသားြဖစ်၏။ ၂၄ ထိ အေ ကာင်းအရာကိ ပံ ပမာအားြဖင့်ဆိ ေသာ်၊
ထိ မိန်းမ ှ စ်ေယာက်ကား၊ ပဋိ ညာဥ်တရား ှ စ်ပါးကိ ဆိ လိသတည်း။ ဟာဂရအမည် ှ ိ ေသာ
မိ န်းမတည်းဟေသာ

ပဋိ ညာဥ်တရားတပါးသည်

သိ နာေတာင်ေပ မှာ

က န်များကိ ဘွားတတ်ေသာတရားြဖစ်၏။

၂၅

အာရပ်ြပည်၌ ှ ိ ေသာ

ယခ ှ ိ ေသာ

သိ နာေတာင်ြဖစ်၏။

အေ ကာင်းမကား၊

စီ ရင်၍၊

ဟာဂရသည်

ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့်

တ၏၊

မိ မိသားများ ှ င့်တကွ က န်ခံရ၏။ ၂၆ အေပ မှာ ှ ိ ေသာ ေယ ှ လင် မိ မ့ ကား၊ ခပ်သိမ်းေသာ
ငါတိ ့၏

အမိ တည်းဟေသာ

က န်မမဟတ်

ေသာ

မိ န်းမြဖစ်သတည်း။

၂၇

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သားမဘွ ားေသာ အ မံ မ၊ ဝမ်းေြမာက်ေလာ့။ သားဘွ ားြခင်းေဝဒနာကိ

ဂလာတိ

1926

မခံ ေသးေသာမိ န်းမ၊ ေ ကးေ ကာ်ေအာ်ဟစ်ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ စွ န့်ထားေသာမိ န်းမသည်
လင် ှ ိ ေသာ မိ န်းမထက် သာ၍များေသာ သားတိ ့ကိ ဘွ ားြမင် ပီ ဟ လာသတည်း။ ၂၈
ညီ အစ်ကိတိ့၊ ငါတိ ့သည်ဣဇာက်ကဲ့သိ ့ ဂတိ ေတာ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ သားြဖစ် က၏။ ၂၉
ထိ အခါ ဇာတိ ပကတိ အားြဖင့် ဘွ ားေသာသားသည် ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ဘွ ားေသာသားကိ
ှ င်းဆဲ

သကဲ့ သိ ့၊

ထိ နည်းတ

ယခပင်ြဖစ်၏။

သိ ့ေသာ်လည်းအဘယ်သိ့

၃၀

ကျမ်းစာလာသနည်းဟမကား၊ က န်မ ှ င့်သ၏သားကိ ှ င်ထတ်ေလာ့။ က န်မ ၏သားသည်
က န်မမဟတ်ေသာ

မိ န်းမ၏သား ှ င့်အတ

ယခတွ င်ညီအစ်ကိတိ့၊

ငါတိ ့သည်

က န်မ၏

အေမွ မခံ ရဟလာသတည်း။
သားမဟတ်၊

၃၁

က န်မမဟတ်ေသာ

မိ န်းမ၏သားြဖစ် က၏။

၅ ထိေ ကာင့် ခရစ်ေတာ်သည် ငါတိ့ကိ လတ်ေတာ်မေသာ လတ်ြခင်းအခွင့ ်၌တည်ေနသြဖင့်၊
က န်ခံရာ ထမ်းဘိ းကိ ထမ်း၍ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ တဖန်မခံ က ှ င့်။ ၂ ငါေပါလဆိ သည်ကား၊
သင်တိ့သည် အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ခံလ င်၊ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် အဘယ်အကျိုး ကိ မ မရ ိင် က။
၃

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

ခံ ေသာလအေပါင်းတိ ့အား

ငါတဖန်သက်ေသခံ သည်ကား၊

ထိ သိ့ေသာသသည် ပညတ်တရားကိ အ ကင်းမဲ့ ကျင့်အံ့ ေသာငှ ါ ေ ကးတင်ေသာသြဖစ်၏။
၄

ပညတ်တရားအားြဖင့်

ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့

ေရာက်သမ ေသာ

ခရစ်ေတာ် ှ င့်ကွ ာ၍ ေကျးဇး တရား၌မတည်၊ ေ ွေလျာ
့
့ က ပီ ။

သင်တိ့သည်
၅ ငါတိ ့မကား၊

ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ေရာက်မည်ဟ ေြမာ်လင့်ေသာေကျးဇးေတာ်ကိ
ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ငံ့ လင့်၍ေန က၏။ ၆ ေယ ခရစ်ေတာ်၌ အေရဖျားလှ ီ းြခင်း အကျိုးမ ှ ိ ၊
မခံ ဘဲ ေနြခင်းလည်းအကျိုးမ ှ ိ ။ ေမတာအားြဖင့်

ပြပင်တတ်ေသာ ယံ ကည်ြခင်းသာ

အကျိုး ှ ိ ၏။ ၇ အထက်ကသင်တိ့သည် ေကာင်းမွ န်စွာ ေြပး က၏။ သိ ့ြဖစ်၍ သမာတရားကိ
နားမေထာင်ေစြခင်းငှ ါ
သင်တိ့ကိ

အဘယ်သဆီ းတားသနည်း။

ေခ ေတာ်မေသာ

သ၏ သဝါဒကိ အမှီ ပ၍

၈

ယခယေသာအယကား၊

ယေသာအယမဟတ်။

၉

အနည်းငယ်ေသာတေဆးသည် မန့်စိမ်းတပံ လံ းကိ ေဖါင်း ကေစတတ်၏။ ၁၀ သင်တိ့သည်
ကွဲ ြပားေသာအယ ှ ိ သမ ကိ ပယ်လိမ့ ်မည်ဟ သခင်ဘရားကိ ငါအမှီ ပ၍ စိ တ်စွဲလမ်းြခင်း ှ ိ ၏။
သင်တိ့ကိ ေ ှ ာက်ယှက်ေသာ သမည်သည်ကား၊ မိ မိ အြပစ်ဒဏ်ကိခံရလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ တဖန်တံ ၊
ညီ အစ်ကိတိ့၊ ငါသည် အေရဖျားလှ ီ းြခင်းတရားကိ ေဟာေြပာေသးသည်မှန်လ င်၊ အဘယ်
ေ ကာင့် ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရေသးသနည်း။ ထိ သိ့ေြပာလ င်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်ကိ
ထိ မိ၍လဲ စရာအေ ကာင်း ပယ် ှ င်းလျက် ှ ိ ၏။ ၁၂ သင်တိ့ကိ ေမှာက်မှားေစေသာသတိ ့ကိ
ပယ် ှ ား ှ င်ထတ်ေစြခင်းငှ ါ ငါအလိ ှ ိ ၏။ ၁၃ ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့သည်လတ်ြခင်းအခွ င့ ်ကိ

ဂလာတိ

1927

ရေသာသြဖစ် က၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ဇာတိ ပကတိ အား အခွ င့ ်ကိ ေပး၍၊ ထိ လတ်ြခင်းကိ
မသံ း က ှ င့်။ အချင်းချင်းချစ်၍ အမချင်းကိ ေဆာင် ွက် ကေလာ့။ ၁၄ အေ ကာင်းမကား၊
ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသကိ ကိ ယ် ှ င့်အမ ချစ်ေလာ့ဟေသာ ပညတ်တပါးကိ ကျင့် လ င်၊
ပညတ်တရား ှ ိ သမ ကိ အ ကင်းမဲ့ ကျင့်ရာ ေရာက်၏။ ၁၅ သိ မ
့ ဟတ်အချင်းချင်းကိ က်စားလ င်
အချင်းချင်း ဖျက်ဆီးမည်ဟ စိ းရိ မ်၍သတိ ှ ိ ကေလာ့။
ဝိ ညာဥ်ပကတိ အတိ င်း

ကျင့် ကေလာ့။

၁၆ ငါပညတ်သည်ကား၊

ထိ သိ့ကျင့်လ င်

ဇာတိ ပကတိ ၏အလိ သိ့

မလိ က်ဘဲေန ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ အေ ကာင်းမကား၊ ဇာတိ ပကတိ ှ င့် ဝိ ညာဥ် ပကတိ သည်
တပါး ှ င့်တပါးဆန့်ကျင်ေသာ

အလိ ှ ိ က၏။

တပါး ှ င့်တပါး

ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်၍၊

သင်တိ့သည် ကျင့်ချင်ေသာ အကျင့်ကိ မကျင့် ိင် က။ ၁၈ သိ ့ေသာ် ဝိ ညာဥ်ပကတိ အလိ သိ့
လိ က်လ င် ပညတ်တရား ှ င့် လွ တ် က၏။ ၁၉ ဇာတိ ပကတိ အကျင့်တိ ့သည်ထင် ှ ား က၏။
ထိ အကျင့်တိ ့
ညစ်

မကား၊

းစွ ာကျင့်ြခင်း၊

သ့မယားကိ ြပစ်မှားြခင်း၊
ကိ ေလသာ

မတရား

ေသာေမထန်၌မှီဝဲြခင်း၊

၂၀

ပ်တကိ ကိးကွ ယ်ြခင်း၊

လွ န်ကျူးြခင်း၊

သတပါးကိ ပစားြခင်း၊ ရန် ငိ းဖွဲ ့ြခင်း၊ ရန်ေတွ ့ြခင်း၊ ဂဏ် ပိ င်ြခင်း၊ အမျက်ထွက်ြခင်း၊
ြငင်းခန်ြခင်း၊ အချင်းချင်း ကွဲ ြပားြခင်း၊ သင်းခွဲ ြခင်း၊

၂၁ သ့အကျိုးကိ ြငူစြခင်း၊

လအသက်ကိသတ်ြခင်း၊ ယစ်မျိုးကိ ေသာက် ကူးြခင်း၊ ပွဲ လပ်ြခင်းမှစ၍ ထိ သိ့ေသာ
အကျင့်ေပတည်း။ ထိ သိ့ေသာ အကျင့်ကိ ကျင့်ေသာသတိ ့သည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ
အေမွ မခံ ကရဟ အထက်ကငါေြပာ ှ င့်ခဲ့ ပီ းသည်အတိ င်း ယခပင်လည်း ငါေြပာ ှ င့်၏။ ၂၂
ဝိ ညာဥ်ပကတိ ၏အကျိုးမကား၊ ချစ်ြခင်း၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊ ငိ မ်သက်ြခင်း၊ စိ တ် ှ ည်ြခင်း၊
ေကျးဇး

ပြခင်း၊

ေကာင်းြမတ်ြခင်း၊

သစာေစာင့်ြခင်း၊

၂၃

းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ြခင်း၊

ကာမဂဏ်ချုပ်တည်းြခင်းေပတည်း။ ထိ သိ့ေသာအကျင့်ကိ အဘယ်တရားမ မြမစ်တား။ ၂၄
ခရစ်ေတာ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသတိ ့သည် ဇာတိ ပကတိ ကိ၎င်း၊ ဇာတိ ပကတိ စိတ်များ ှ င့်
အလိ ဆ များ

ကိ ၎င်း၊

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ိ က်ထား က ပီ ။

၂၅

သိ ့ြဖစ်၍

ငါတိ ့သည်ဝိညာဥ်ပကတိ ေ ကာင့် အသက် ှ င်လ င်၊ ဝိ ညာဥ်ပကတိ အတိ င်းကျင့် ကကန်အ့ံ ။
၂၆ အချည်း ှ ီးေသာ ေကျာ်ေစာကိ တိ ကိ တပ်မက်ြခင်း၊ အချင်းချင်းချုပ်ချယ်ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း၊

အချင်းချင်း ြငူစြခင်းတိ ့ကိ ေ ှ ာင်၍ေန ကကန်အ့ံ ။

၆ ညီအစ်ကိတိ့၊
ဝိ ညာဥ်ဆေကျးဇးကိ

လသည်သတိ လစ်၍
ခံ ရ

တစံ တခေသာ

ေသာသင်တိ့သည်

ဒစ ိ က်ကိ ပမိ လ င်၊

အြပစ်ေသွ းေဆာင်ြခင်း ှ င့်

ကိ ယ်တိင်လွတ်မည်အေ ကာင်း၊ ကိ ယ်ကိသတိ ပလျက် သိ မ်ေမွ ့ းညံ့ ေသာသေဘာ ှ င့်
ထိ သိ့ေသာသကိ

ဂလာတိ

မစ၍၊

သ၏

ေနရာ၌တည် မဲ

တည်ေစြပန် ကေလာ့။

1928

၂

ထမ်း ွက်စရာဝန်ချင်းတိ ့ကိ

ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ

အချင်းချင်းကညီ ၍

ကျင့် ကေလာ့။

၃

ထမ်း ွက်ေသာအားြဖင့်

အ ကင်သသည်ဘာမ မဟတ်ဘဲလျက်၊

ဤမ ေလာက်ငါြဖစ်သည်ဟစိ တ်ထင်လ င်၊ ထိ သသည် ကိ ယ်ကိ လှ ည့်ြဖားေသာသြဖစ်၏။ ၄
လတိ င်းကိ ယ်တိင် ပေသာအမကိ စစ်ေ ကာေစ။ သိ ့ ပလ င် သတပါး၌မဆိ ဘဲ ကိ ယ်၌သာ
ဝါ ကား ဝမ်းေြမာက်စရာ အေ ကာင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။

၅ အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊

လအသီ းသီ းတိ ့သည် မိ မိတိ့ဝန်ကိ ေဆာင် ွက်ရ ကမည်။

၆

တ်ကပတ်တရားကိ

သင်ေသာသသည် သင်ေပးေသာသအား ေကာင်းေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေဝမ ေစ။ ၇
အလွဲ မယ က ှ င့်။

ဘရားသခင်သည်

မထီ မဲ့ြမင် ပြခင်းကိ

လသည်မျိုးေစ့ ကဲ သည်အတိ င်း အသီ းအ ှ ံ ကိ ရိတ်ရလိ မ့ ်မည်။

ခံ ေတာ်မမ။

၈ မိ မိဇာတိ ပကတိ ၌

မျိုးေစ့ ကဲ ေသာသသည် ဇာတိ ပကတိ အားြဖင့် ပပ်ပျက်ြခင်းအသီ းအ ှ ံ ကိ ရိ တ်ရလိ မ့ ် မည်။
ဝိ ညာဥ်ပကတိ ၌ မျိုးေစ့ ကဲ ေသာသသည် ဝိ ညာဥ်ပကတိ အားြဖင့် ထာဝရအသက် ှ င်ြခင်း
အသီ းအ ှ ံ ကိ ရိ တ်ရလိ မ့ ်မည်။ (aiōnios g166) ၉ ငါတိ ့သည်အားမေလျာ့၊ စိ တ်မပျက်ဘဲ
ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ

ကျင့် ကကန်အ့ံ ။

ထိ သိ့တည် ကည်၍

ကျင့်လ င်

အချိန်တန်ေသာကာလ၌ အသီ းအ ှ ံ ကိ ရိ တ်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ထိ ေ ကာင့်ငါတိ ့သည်
အဆင်သင့်သည်အတိ င်း ယံ ကည်ြခင်း၏ အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့၌ အထးသြဖင့် ေကျးဇး ပလျက်၊
ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့အား ေကျးဇး ပ ကကန်အ့ံ ။ ၁၁ အဘယ်မ ေလာက် ကီ းေသာစာကိ
ကိ ယ်လက် ှ င့်သင်တိ့အား ငါေရးလိ က်သည်ကိ သင်တိ့ြမင် က၏။ ၁၂ မိ မိတိ့အေသွ းအဆင်း
တင့်တယ်ေစချင်ေသာ

သ ှ ိ သမ တိ ့သည်

ခရစ်ေတာ်၏လက်ဝါးကပ်တိင်ေ ကာင့်

ခံ ရေသာ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း ှ င့် မိ မိတိ့ကင်းလွ တ်လိ၍၊ သင်တိ့ကိ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ခံ ေစြခင်းငှ ါ
အ ိင်အ ထက်ေသွ းေဆာင်တတ် က၏။
ပညတ်တရားကိ

၁၃ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ခံေသာသတိ ့သည်

ကိ ယ်တိင်မကျင့်သည်ြဖစ်၍၊

သင်တိ့၏

အေသွ း

အဆင်းကိ

အမှီ ပလျက်ဝါ ကားလိ ၍ သင်တိ့ကိ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ခံေစြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ က၏။ ၁၄
ငါြဖစ်လ င်၊

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏

လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်မှတပါးဘယ်အရာ၌မ

ဝါ ကားြခင်းမ ှ ိ ပါေစ ှ င့်။ ထိ လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်မှာ ဤေလာကသည် ငါ့အဘိ ့
ိ က်ထားြခင်းကိ ခံလျက် ှ ိ ၏။ ငါသည် လည်း ဤေလာကအဘိ ့ ိ က်ထားြခင်းကိ ခံလျက် ှ ိ ၏။
၁၅ အေ ကာင်းမကား၊ ေယ ခရစ်ထံ၌ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းအကျိုးမ ှ ိ ။ မခံ ဘဲ ေနြခင်းလည်း

အကျိုးမ ှ ိ ။ သတဝါသစ်ြဖစ်ြခင်းသာ အကျိုး ှ ိ ၏။ ၁၆ ဤနည်းဥပေဒသအတိ င်းကျင့်ေသာ
သ ှ ိ သမ

တိ ့အေပ ၌၎င်း၊

ဘရားသခင်၏

ဣသေရလ

အမျိုး

အေပ ၌၎င်း၊

ငိ မ်သက်ြခင်း ှ င့်သနားေတာ်မြခင်း သက်ေရာက်ပါေစေသာ။ ၁၇ ယခမှစ၍ အဘယ်သမ ငါ့ကိ

ဂလာတိ

1929

မေ ှ ာက် ှ က်ေစ ှ င့်။ ငါ့ကိယ်၌ သခင်ေယ ဒဏ်ချက်ရာကိ ငါေဆာင် ၏။ ၁၈ ညီ အစ်ကိတိ့၊
ငါတိ ့သခင်ေယ ၏ ေကျးဇးေတာ်သည် သင်တိ့၏စိ တ် ှ လံ း၌ ှ ိ ေစသတည်း။ အာမင်။

ဂလာတိ

1930

ဧဖက်

၁ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အားြဖင့်၊
ငါေပါလသည်

ဧဖက် မိ ့၌

ေယ ခရစ်၏တမန်ေတာ်ြဖစ်ေသာ

ေနေသာ

သန့် ှ င်းသတည်းဟေသာ

ေယ ခရစ်ကိ

ယံ ကည်ေသာသတိ ့ကိ ကားလိ က်ပါ၏။ ၂ သခင်ေယ ခရစ် ှ င့်ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ
ဘရားသခင်ထံေတာ်က
ှ ိ ပါေစေသာ။

ေကျးဇးေတာ် ှ င့်

ငိ မ်သက်ြခင်း

သည်

သင်တိ့၌

၃ ငါတိ ့သည်ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေမတာအားြဖင့် သန့် ှ င်းလျက်၊

အြပစ်ကင်းလွ တ်လျက် ြဖစ်မည် အေ ကာင်း၊ ၄ ဤကမာမတည်မ ှ ိ မှီ ငါတိ ့ကိခရစ်ေတာ်၌
ေ ွးေကာက်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ။

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င့်

ဆိ င်ေသာ

အရာတိ ့၌

ခပ်သိမ်းေသာ ဓမမဂလာတိ ့ကိ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် ငါတိ ့အား ေပးသနားေတာ်မေသာ
ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်သည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ ၅
ထိ ဘရားသခင်သည် ချစ်ေတာ်မေသာ သားေတာ်ေ ကာင့်၊ ငါတိ ့အား ေပးေတာ်မေသာ
ေကျးဇးေတာ်၏ ဘန်းအသေရကိ ချီးမွ မ်းေစြခင်းငှ ါ၊ ၆ ငါတိ ့သည် ေယ ခရစ်အားြဖင့်
သားအရာကိ

ရမည်အေ ကာင်း၊

ခွဲ ခန့်မှတ်သားေတာ်မ၏။

အလိ ေတာ် ှ ိ ေသာေစတနာအတိ င်း

၇ ခပ်သိမ်းေသာ

ေ ှ းမဆွ က

သတိ ပညာေတာ် ှ င့်ေလျာ်စွာ ငါတိ ့၌

အတိ င်းထက်အလွ န်များလှ စွ ာေသာ ေကျးဇးေတာ်သည် ကယ်ဝြပည့်စံ သည် ှ င့်အညီ ၊ ၈
ထိ သားေတာ်၏အေသွ းအားြဖင့် အြပစ်လတ်ေတာ်မြခင်း တည်းဟေသာ ေ ွး တ်ေတာ်မြခင်း
ေကျးဇးကိ

ငါတိ ့သည်းခံ ရ က၏။

၉ ဘရားသခင်သည်

ှ လံ းသွ င်းေတာ်မေသာ

ေစတနာေတာ် ှ င့် ေလျာ်ေသာအလိ ေတာ်၏ နက်နဲေသာ အရာကိ ငါတိ ့အား ြပေတာ်မ၏။ ၁၀
ထိ နက်နဲေသာအရာဟမကား၊ ကာလအချိန်ေစ့စံ ြခင်း၏ သာသနာတွ င် ေကာင်းကင်ေပ ၊
ေြမ ကီ း ေပ မှာ ှ ိ ှ ိ သမ တိ ့ကိေပါင်း၍ ခရစ်ေတာ်၌ ချုပ်ြခာ ေစေတာ်မလိ မ့ ်သတည်း။ ၁၁
မိ မိေစတနာ၏အလိ ေတာ်သိ့လိက်၍

အလံ းစံ တိ ့ကိ

စီ ရင် ပြပင်ေတာ်မတတ်ေသာ

သ၏ ကံ စည်ြခင်း ှ ိ သည်အတိ င်း၊ ေ ှ းမဆွ က ခွဲ ခန့်မှတ်သားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊ ငါတိ ့သည်
ထိ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်

အေမွ ခံြဖစ် က၏။

၁၂

အေ ကာင်းမကား၊

ခရစ်ေတာ်ကိ

ေမ ာ်လင့် ှ င့်ေသာ ငါတိ ့အားြဖင့် ဘန်းေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းေစြခင်း အေ ကာင်းြဖစ်သတည်း။ ၁၃
သင်တိ့သည်လည်း

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းအေ ကာင်း ှ င့်ယှဥ်ေသာ

ဧဝံ ေဂလိ တရားတည်းဟေသာ သမာတရားကိ ကားနာ၍ ထိ ခရစ်ေတာ်ကိ ယံ ကည် ပီ းမှ၊
ဂတိ ေတာ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်၏ တံ ဆိ ပ်ခတ်ြခင်းကိ ခံ ကရ ပီ ။ ၁၄
ပိ င်ထိက်ေတာ်မေသာသတိ ့သည်

ဘန်းေတာ်ကိ

ချီးမွ မ်းြခင်းအေ ကာင်း ှ င့်

ေ ွး တ်ေတာ်မြခင်းသိ ့ မေရာက်မှီကာလပတ်လံ း ထိ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါတိ ့ အေမွ ၏

ဧဖက်

1931

စားရန်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၁၅ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့သည်သခင်ေယ ကိ ယံ ကည်ြခင်း ှ င့်

သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့ကိ

ချစ်ြခင်းအေ ကာင်း

ကိ

ငါသည် ကား ပီ းလ င်၊

၁၆

သင်တိ့ကိအေ ကာင်း ပ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ်ချီးမွ မ်းလျက်၊ သင်တိ့အဘိ ့ အလိ ငှါ
ဆေတာင်းပဌနာ ပလျက်ေန၏။

၁၇ ဆေတာင်းေသာအချက်ဟမကား၊ ငါတိ ့သခင်

ေယ ခရစ်၏ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေသာ ဘန်း ကီ း ေသာ အဘခမည်းေတာ်သည်
ကိ ယ်ေတာ်ြမတ်ကိ သိ ြခင်း အလိ ငှါ ပညာကိ ၎င်း၊ ထိ းထွ င်းေသာဥာဏ်ကိ၎င်း၊ သင်တိ့အား
ေပးပါမည်အေ ကာင်း၊

ေခ ေတာ်မေသာေ ကာင့်

၁၈

အဘယ်အရာြဖစ်သည်ကိ၎င်း၊

သန့် ှ င်းသတိ ့

ေြမာ်လင့်ရေသာအရာကား

သည်

ဘန်းစည်းစိ မ်ကား အဘယ်မ ေလာက် ကီ းသည်ကိ၎င်း၊

ခံ ရေသာအေမွ ေတာ်၏
၁၉ ယံ ကည်ေသာငါတိ ့၌

ြပေတာ်မေသာ အလွ န် ကီ းလှ စွ ာေသာ တန်ခိးေတာ်ကား အဘယ်မ ေလာက် ကီ း သည်ကိ၎င်း၊
သင်တိ့သည်သိေစြခင်းငှ ါ၊ သင်တိ့၏ ဥာဏ်မျက်စိကိ လင်းေစပါမည်အေ ကာင်း ဆေတာင်း
ပဌနာ ပ၏။

၂၀ ထိ တန်ခိးေတာ်ကား၊ ခရစ်ေတာ်ကိေသြခင်းမှထေြမာက်ေစေတာ်မ၍

ခရစ်ေတာ်၌ ပြပင်ေသာ မဟာ တန်ခိးအာ ေဘာ်အ ှ ိ န်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၏။ ၂၁ ခပ်သိမ်းေသာ
အထွ ဋ်အြမတ်၊ အာဏာစက်၊ တန်ခိး၊ အစိ းရြခင်းမှစ၍ ယခဘဝေနာင်ဘဝ၌ ေခ
ေဝ သမတ်ေသာဘွဲ ့နာမအလံ းစံ တိ ့အထက်၊ ေကာင်းကင်အရပ်၌ မိ မိလက်ျာေတာ်ဘက်မှာ
အလွ န်ြမင့်ြမတ် ေသာေနရာကိ ခရစ်ေတာ်အား ေပးေတာ်မ၍၊ (aiōn g165)
ေြခဘဝါးေတာ်ေအာက်သိ့

အလံ းစံ တိ ့ကိ

ချထားသြဖင့်၊

၂၂

အသင်းေတာ်ဘိ့အလိ ငှါ၊

သ့ကိအလံ းစံ တိ ့၏ အချုပ်အြခာ ဦ းေခါင်းြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိ အသင်ေတာ်ကား၊
အလံ းစံ တိ ့ကိ

အလံ းစံ တိ ့ ှ င့်

ြပည့်စံ ေတာ်မေသာ

သ၏ြပည့်စံ ြခင်းတည်းဟေသာ

ခရစ်ေတာ်၏ကိ ယ် ြဖစ်သတည်း။

၂ ဒစ ိက်အြပစ်တိ့၌ကျင်လည်
သင်တိ့ကိပင်

က၍၊ ထိ ဒစ ိ က်အြပစ်၌ ေသလျက် ှ ိ ေနေသာ

ဘရားသခင်သည်အသက် ှ င်ေစေတာ်မ ပီ ၊

၂

သင်တိ့သည်

အထက်ကေလာကီ တရားသိ ့လိက်၍ အာကာသေကာင်းကင်၏ တန်ခိးကိ အစိ းရေသာ
မင်းတည်းဟေသာ
(aiōn g165)

ြငင်းဆန်ေသာ

ပြပင်ေသာ

ဝိ ညာဥ်၏အလိ ှ င့်အညီ ။

၃ ထိ ြငင်းဆန်ေသာ သတိ ့ ှ င့်တကွ ၊ ငါတိ ့ ှ ိ သမ

ကိ ယ်ကာယ၏အလိ သိ့၎င်း၊
ကျင်လည်သည်ြဖစ်၍၊
ခံ ရေသာသြဖစ် က၏။
ဘရားသခင်သည်

ဧဖက်

သတိ ့၌

စိ တ်၏

အလိ သိ့၎င်း၊

ကင်းေသာသတိ ့ကဲ့သိ ့ပင်
၄ သိ ့ေသာ်လည်း

ငါတိ ့ကိ

လိ က်သြဖင့်

ကာမဂဏ်တိ့၌

ပကတိ အတိ င်း အမျက်ေတာ်ကိ

က ဏာေတာ် ှ င့်

ချစ်ေတာ်မေသာ

သည်အထက်က

ကယ်ဝေတာ်မေသာ

မဟာေမတာေတာ်အားြဖင့်၊

1932

၅

ဒစ ိ က်အြပစ်၌ေသလျက် ှ ိ ေနေသာ ငါတိ ့ကိ ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ အသက် ှ င်ေစေတာ်မ ပီ ။
ေကျးဇး ေတာ်ေ ကာင့်သာ ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ေရာက်ရ၏။ ၆ ေယ ခရစ်အားြဖင့် ငါတိ ့ကိ
ထေြမာက်ေစ၍ ေကာင်းကင်အရပ်၌ ေနရာေပးေတာ်မ ပီ ။
ထိ သခင်အားြဖင့်

ငါတိ ့၌

ေနာင်ကပ်ကာလတိ ့၌

ေကျးဇး ပ၍၊

၇ အေ ကာင်းမကား၊

ေကျးဇးေတာ်၏အလွ န် ကယ်ဝြခင်းကိ

ထင် ှ ားေစမည်အေ ကာင်းြဖစ်သတည်း။

ယံ ကည်ေသာအားြဖင့်

ေကျးဇးေတာ်ေ ကာင့်

(aiōn

g165)

ကယ်တင်ြခင်းသိ ့

၈

ေရာက်ရ၏။

ကိ ယ်အလိ အေလျာက် ေရာက်သည်မဟတ်။ ဘရားသခင် သနားေတာ်မရာြဖစ်သတည်း။ ၉
ကိ ယ်ကသိ လ်ေ ကာင့်

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ ့

ေရာက်သည်မဟတ်။

သိ ့ြဖစ်၍

အဘယ်သမ ဝါ ကားစရာ အခွ င့ ်မ ှ ိ ။ ၁၀ အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊ ငါတိ ့သည်
ေကာင်းေသာအကျင့်တိ ့ကိ

ကျင့်ရမည်အေ ကာင်း၊

ေယ ခရစ်၌

ပြပင်၍

ဖန်ဆင်းေတာ်မရာြဖစ် က၏။ ထိ ေကာင်းေသာ အကျင့်တိ ့၌ ငါတိ ့သည် ကျင်လည်ရမည်
အေ ကာင်း၊ ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့ကိ ြပင်ဆင်ေတာ်မ ှ င့် ပီ ။ ၁၁ ထိ ေ ကာင့်၊ လက်ြဖင့်
ကိ ယ်ကာယ၌ ပေသာ ေဝါဟာရ အေရဖျားလှ ီ ြခင်းကိ ခံ ေသာသတိ ့ ေခ ေဝ ေသာအားြဖင့်၊
အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ မခံ ေသာလဟ၍ ေခ ေဝ ကေသာ သာသနာပလတိ ့အထဲ ၌ သင်တိ့သည်
အထက်က ပကတိ အတိ င်းြဖစ် ကသည်ကိ၎င်း၊ ၁၂ ထိ အခါ သင်တိ့သည် ခရစ်ေတာ်ကိမသိ ၊
ဣသေရလအေပါင်း၌ မဝင်၊ ဂတိ ေတာ်ပါေသာ ပဋိ ညာဥ် တရားတိ ့ ှ င့်မဆိ င်၊ ေြမာ်လင့်ြခင်းမ ှ ိ ၊
ေလာက၌ ဘရားမဲ့

ေန ကသည်ကိ၎င်း၊ ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။

၁၃ သင်တိ့သည်

အထက်ကေဝးလျက် ှ ိ ေသာ်လည်း၊ ယခမှာ ေယ ခရစ်၌ြဖစ်၍ အေသွ းေတာ်အားြဖင့်
အနီးသိ ့

ေရာက် က ပီ ။

ရန် ငိ မ်းြခင်းအေ ကာင်း

၁၄

ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ပညတ်တရားတည်းဟေသာ
ပယ် ှ င်းေတာ်မသြဖင့်၊
ဖိ ဖျက်၍
ရန်ကိ

လမျိုး

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊
၁၅

ပိ င်းြခားလျက် ှ ိ ေသာ

ငိ မ်းေစ ပီ းလ င်၊

ကိ ယ်

ခ ာေတာ်တွင်

စပ် ကားအတ်တန်တိင်းနံ ရံ ကိ

တစတည်းြဖစ်ေစေတာ်မ၏။
၁၆

ငါတိ ့

ဝိ နည်းအထံ းအဖွဲ ့ ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ

ရန် ငိ းဖွဲ ့ြခင်း၏အေ ကာင်းကိ

ှ စ်စတိ ့ကိ

ထိ သခင်သည်

အေ ကာင်းမကား၊

ကိ ယ်ေတာ်၌ထိ လ ှ စ်စတိ ့ကိ

လသစ်တဦ း

တကိ ယ်တည်းြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ြပင်ဆင်၍၊ တလံ းတဝ တည်း ြဖစ် ပီ းေသာ ထိ လ ှ စ်စတိ ့ကိ၊
လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်အားြဖင့်

ရန်ကိ

မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေစမည်အေ ကာင်းတည်း။
ေဝးလျက် ှ ိ ေသာ

၁၇

ဘရားသခင် ှ င့်

ထိ ခရစ်ေတာ်သည်လည်း ကလာ၍၊

သင်တိ့အား၎င်း၊

ရန် ငိ မ်းြခင်းတရားတည်းဟေသာ

ဧဖက်

သတ်ြဖတ်လျက်၊

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

နီးလျက် ှ ိ ေသာငါတိ ့အား၎င်း၊
ေဟာေတာ်မ၏။

၁၈

1933

ထိ သိ့

ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်

ငါတိ ့ ှ စ်ဦးသည်

စိ တ်ဝိညာဥ်တလံ းတဝတည်းြဖစ်၍၊

ခမည်းေတာ်ထံသိ ့ တိ းဝင်ရမည်အခွ င့ ်ကိ ရ က ပီ ။

၁၉ ထိ ေ ကာင့်၊ သင်တိ့သည်

တက န်းတ ိင်ငံသားမဟတ်၊ ဧည့်သည်လည်းမဟတ်၊ သန့် ှ င်းသတိ ့၏ အမျိုးသားြခင်း
ြဖစ် က၏။ ဘရားသခင်အိမ်ေတာ်သားလည်း ြဖစ် က၏။ ၂၀ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊
တမန်ေတာ်တိ့မှစ၍ ပေရာဖက်များတည်းဟေသာ တိ က်ြမစ်အေပ ၌ သင်တိ့သည်
ထပ်ဆင့်၍ တည်ေဆာက်လျက် ှ ိ က၏။

၂၁ ထိ တိက်ေထာင့်အြမစ်ေကျာက်ကား၊

ေယ ခရစ်ြဖစ်သတည်း။ ထိ ေကျာက် ှ င့်တတိ က်လံ းသည် ေစ့စပ်၍

ကီ းပွ ားသြဖင့်၊

သခင်ဘရားအဘိ ့အလိ ငှါ သန့် ှ င်းေသာ ဗိ မာန်ေတာ်ြဖစ်၏။ ၂၂ ထိ ဗိမာန်ေတာ်၌လည်း၊
ဘရားသခင်သည် ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ကျိန်းဝပ်ေတာ်မြခင်းအလိ ငှါ၊ သင်တိ့သည်
ငါတိ ့ ှ င့်အတ တည်ေဆာက်လျက် ှ ိ က၏။

၃ ထိအေ ကာင်းေ ကာင့်
အကျဥ်းခံ ရ၏။

၂

ငါေပါလသည်

သင်တိ့အကျိုးကိ

ေယ ခရစ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာအားြဖင့်
ေထာက်၍

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်သာသနာကိ

ငါ့အားအပ်ေပးေတာ်မေသာ

သင်တိ့ ကားသိ ရသည် ှ င့်အညီ ၊

တပါးအမျိုးြဖစ်ေသာ သင်တိ့အတွ က်ေ ကာင့် ငါခံ ရ၏။

၃ ေကျးဇးေတာ်သာသနာကိ

အပ်ေပးသည် အေ ကာင်းဟမကား၊ ငါသည်အထက်က အနည်းငယ် ေရးထားခဲ့ သည်အတိ င်း၊
ဘရားသခင်သည် ဗျာဒိ ဏ်ေတာ်အားြဖင့် နက်နဲေသာအရာကိ ငါ့အားြပေတာ်မ၏။ ၄
ထိ စကားကိ ဘတ် ွတ်လ င်၊ ခရစ်ေတာ်၏ နက်နဲေသာအရာ၌ ငါေလ့ကျက်သည်ကိ
သင်တိ့သည် သိ ရ ကမည်။ ၅ ထိ နက်နဲေသာအရာကိ သန့် ှ င်းေသာ တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့်
ပေရာဖက်တိ့အား၊ ယခကာလ၌ ဝိ ညာဥ် ေတာ်အားြဖင့် ဖွ င့ ်လှ စ်ေတာ်မသည်နည်းတ၊
အြခားေသာ ကာလတိ ့၌ လမျိုးတိ ့အား ြပေတာ်မမ။
တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်

ဧဝံ ဂလိ တရားအားြဖင့်

တလံ းတဝတကိ ယ်တည်းြဖစ်လျက်၊

၆ ထိ နက်နဲေသာအရာဟကား၊

ယဒလမျိုးတိ ့ ှ င့်အတ

အေမွ ခံ၍၊

ခရစ်ေတာ် ှ င့်ဆိ င်ေသာဂတိ ေတာ်ကိ

ဆက်ဆံ ကရသတည်း။ ၇ တန်ခိးေတာ် ပြပင်ေသာအားြဖင့် ငါ့အားေပးသနားေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံ ရသည် ှ င့်အညီ ၊ ထိ တရားကိ ေဟာေြပာေသာဆရာ၏
အြဖစ်သိ့ ငါေရာက်ရ ပီ ။ ၈ သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့တွင် အငယ်ဆံ းေသာ သထက်သာ၍
ငယ်ေသာ ငါအား ထိ ေကျးဇးေတာ်ကိ ေပးေတာ်မ ပီ ၊ စစ်၍မကန် ိင်ေသာ ခရစ်ေတာ်၏
ကယ်ဝြပည့်စံ ြခင်း၏ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ တပါးအမျိုးသားတိ ့အား ေဟာေြပာြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ၉
အလံ းစံ တိ ့ကိ ေယ ခရစ်အားြဖင့်

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၌ ေ ှ းကပ်

ကာလပတ်လံ း ဝှက်ထားလျက် ှ ိ ေသာ ထိ နက်နဲေသာအရာ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ သာသနာသည်

ဧဖက်

1934

အဘယ်သိ့ ြဖစ်သည်ကိ လအေပါင်းတိ ့အား ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ၎င်း။ (aiōn g165) ၁၀
ေကာင်းကင်အရပ်တိ့၌ အထွ ဋ်အြမတ် အာဏာစက်တိ့သည်၊ ဘရားသခင်၏ထးဆန်းေသာ
ပညတ်ေတာ်ကိ အသင်းေတာ်အားြဖင့် ယခသိ ကရမည် အေ ကာင်းတည်း၊

၁၁

အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်ကိ အေ ကာင်း ပ၍ ထာဝရအ ကံ ေတာ်
ှ ိ သည် ှ င့်အညီ ။ (aiōn g165)
ရဲ ရင့်ေသာစိ တ် ှ င့်တိ းဝင်၍
ထိ ေ ကာင့်

၁၂ ထိ သခင်ကိယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

အသနားေတာ်ခံရေသာ

သင်တိ့၏အသေရကိ

ပစ၍

ငါတိ ့သည်

အခွ င့ ်ကိ ရ က ပီ ။

သင်တိ့အတွ က်ေ ကာင့်

၁၃

ငါခံ ရေသာ

ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ြမင်လ င်၊ ေ ွေလျာ
့
့ ေသာ စိ တ်မ ှ ိ ကပါေစ ှ င့်။ ၁၄ အထက်ဆိခဲ့ ပီ းေသာ
အေ ကာင်းေ ကာင့်၊

ေကာင်းကင်ေပ ၊

ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ ေသာ

တအိ မ်ေထာင်လံ း

တည်းဟေသာ သားေတာ်အေပါင်းတိ ့၏ အချုပ်အြခာြဖစ်ေတာ်မေသာ၊

၁၅ ငါတိ ့

သခင်ေယ ခရစ်၏ ခမည်းေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ငါသည် ဒးေထာက်၍ ဆေတာင်းေလ့ ှ ိ ၏။ ၁၆
ဆေတာင်းေသာအချက်ဟမကား၊ ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် သင်တိ့၏အတွ င်းလကိ ခွ န်အား ှ င့်
မဲ ြမံ ခိ င်ခ့ံ ေစ၍၊ ၁၇ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ခရစ်ေတာ်သည် သင်တိ့၏ စိ တ် ှ လံ းအထဲ ၌
ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊ ဘန်းေတာ် ကယ်ဝြပည်စံ ြခင်း ှ င့် ညီ ေလျာ်စွာ သင်တိ့အား
ေပးေတာ်မ၍၊ ေမတာ၌ စိ က်ပျိုးြခင်း၊ တိ က်ြမစ်လည်းကျတည်ြခင်း ှ ိ သြဖင့်၊

၁၈

သင်တိ့သည်သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့၏ နည်းတ၊ အနံ အလျား အနက်အြမင့်တိ ့ကိ ပိ င်းြခား၍
သိ ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

၁၉

သိ နားလည်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ကိ ယ်ဥာဏ် ှ င့်မသိ ိင်ေသာ
သင်တိ့သည်

ခရစ်ေတာ်၏

တတ်စွမ်း ိင်သြဖင့်

ေမတာေတာ်ကိ
ဘရားသခင်၏

ြပည်စံ ေတာ်မြခင်း ှ ိ သမ ှ င့်အညီ ြပည့်စံ ကပါမည်အေ ကာင်း၊ ငါသည် ဆေတာင်းေလ့ ှ ိ ၏။
၂၀

ငါတိ ့၌

ပြပင်ေသာတန်ခိးေတာ်အတိ င်း၊

ငါတိ ့

ေတာင်းပန် ကံ စည်သမ ထက်

အလွ န်ထးြခားစွ ာ ပြခင်း ငှ ါ တတ် ိင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည်၊ ၂၁ ေယ ခရစ်အားြဖင့်
အသင်းေတာ်၌ ကမာအဆက်ဆက်ဘန်း ကီ းေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)

၄ ေခ ေတာ်မြခင်းေကျးဇးေတာ်ကိ

သင်တိ့သည် ခံ ရသည် ှ င့် အထိ က်အေလျာက်

ကျင့်ေဆာင်မည် အေ ကာင်း၊ သခင်ဘရားအတွ က်ေ ကာင့် အကျဥ်းခံ ရေသာ ငါသည်
သင်တိ့ကိ တိ က်တွန်း ိးေဆာ်ပါ၏။

၂ အရာရာ၌ စိ တ် ှ ိမ့ ်ချြခင်း၊

းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ြခင်း၊

စိ တ် ှ ည်ြခင်း ှ င့် ြပည့်စံ သြဖင့်၊ ေမတာစိ တ် ှ င့် တေယာက်ကိ တေယာက်သည်းခံ ြခင်း ှ ိ က၍၊
၃ အသင့်အတင့် ေပါင်းေဘာ်ြခင်း အဖွဲ ့အစည်းအားြဖင့်၊ သင်တိ့သည် အချင်းချင်း စိ တ်သေဘာ

မြခား မနားတလံ းတဝတည်းြဖစ်အ့ံ ေသာငှ ါ ကိ းစားအားထတ် ကေလာ့။ ၄ သင်တိ့ကိ
ေခ ေတာ်မြခင်း ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ ေြမာ်လင့်ြခင်းတပါးထဲ သိ့ ေခ သွ င်းေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊

ဧဖက်

1935

ကိ ယ်တကိ ယ်၊ ဝိ ညာဥ်တဝိ ညာဥ်တည်း ှ ိ ၏။ ၅ သခင်တပါး၊ ယံ ကည်ြခင်းတပါး၊ ဗတိ ဇံတပါး၊
၆

ခပ်သိမ်းေသာ

ငါတိ ့၏အဘြဖစ်ေသာ

ဘရားသခင်

တဆတည်း ှ ိ ေတာ်မ၏။

ထိ ဘရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းေသာ ငါတိ ့၏အေပ မှာ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ခပ်သိမ်းေသာ ငါတိ ့ကိ
ှ ံ ့ြပားေတာ်မ၏။ ခပ်သိမ်းေသာ ငါတိ ့၏အထဲ ၌လည်း ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၇ သိ ့ေသာ်လည်း
ခရစ်ေတာ်သည် ဆေပးေတာ်မသည်အတိ င်း ငါတိ ့သည်ေကျးဇးေတာ်ကိ အသီ းသီ း
ကိ ယ်စီခံရ က ပီ ။

၈ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ

တက် ကေတာ်မသြဖင့်၊

များစွ ာေသာ

ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ြမင့်ေသာအရပ်သိ့
သတိ ့ကိ

ဘမ်းသွ ားေတာ်မ၍၊

လတိ ့အား

ဆလပ်များကိ ေပးေတာ်မသည်ဟလာသတည်း။ ၉ တက် ကေတာ်မသည်ဟဆိ ေသာ်၊
အစစွ ာေြမ ကီ းေအာက်အရပ်သိ့
မဟတ်ေလာ။

၁၀

ဆင်းသက်ေတာ်မေ ကာင်းကိ

ဆင်းသက်ေတာ်မေသာသသည်

ရည်မှတ်၍ဆိ သည်
အြခားေသာသမဟတ်၊

အလံ းစံ တိ ့ကိ ြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ၊ ခပ်သိမ်းေသာ ေကာင်းကင်တိ့၏အထွ ဋ်ကိ လွ န်၍
တက် ကေတာ်မေသာ သြဖစ်သတည်း။ ၁၁ ခရစ်ေတာ်၏ကိ ယ်ေတာ်ကိတည်ေဆာက်၍
ဓမဆရာ၏အမကိ ပတတ်မည်အေ ကာင်း၊ ၁၂ သန့် ှ င်းသတိ ့ကိ ြပင်ဆင်ြခင်းအလိ ငှါ၊
ထိ သခင်သည် လအချို ့တိ့ကိ တမန်ေတာ်အရာ၌၎င်း၊ အချို ့ကိ ပေရာဖက်အရာ၌၎င်း၊
အချို ့ကိ

သာသနာ ပအရာ၌၎င်း၊

အချို ့တိ့ကိ

သင်းအပ်ဆရာ၊

ဆရာအရာ၌၎င်း၊

ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၁၃ ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည် ယံ ကည်ြခင်းသိ ့၎င်း၊ ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ
သိ က မ်းြခင်းသိ ့၎င်း၊

တညီ တ ွ တ်တည်းေရာက်၍

အရပ်တည်းဟေသာ

ကီ းရင့်ေသာ လတိ ့၏ အြဖစ်သိ့ ေရာက် ကသည်တိင်ေအာင်

ြဖစ်သတည်း။

ခရစ်ေတာ်၏ြပည့်စံ ြခင်းပမာဏ

၁၄ အေ ကာင်းမကား၊ သတပါးတိ ့သည် လပရိ ယာယ် ှ င့်အြပစ်သိ့

ေသွ းေဆာင်ြခင်းငှ ါ လှ ည့်ြဖား ေြပာဆိ သြဖင့်၊ ငါတိ ့သည်ေနာက်တဖန် ခပ်သိမ်းေသာ သဝါဒ
ေလတိ က်၍ဖ ိ ဖရဲ လွင့ ်သွ ားေသာ သငယ် မြဖစ်ဘဲလျက်၊ ၁၅ ေမတာစိ တ် ှ င့်သမာတရားကိ
ေဟာေြပာသြဖင့်၊ ဦ းေခါင်းတည်းဟေသာခရစ်ေတာ်မှာ အရာရာတိ ့၌ ကီ းပွ ား ကမည်
အေ ကာင်းတည်း။

၁၆ ထိ ဦးေခါင်းမှ၊ အဆစ်အပိ င်းများတိ ့သည် အားြဖည့်သြဖင့်၊

တကိ ယ်လံ းသည် ေစ့စပ်ထံ းဖွဲ ့လျက်၊ အသီ းအသီ းအဂ ါများ ကိ ယ်ငန်းကိ ယ်တာအတိ င်း
ပြပင်သည် ှ င့်အညီ ၊ မိ မိကိယ်ကိ ေမတာ၌ တည်ေဆာက် ြခင်းငှ ါ ကီ းပွ ားေစတတ်၏။ ၁၇
ထိ ေ ကာင့် ကင်းေသာတပါးအမျိုးသားတိ ့သည် လ ပ်ေပ ေသာစိ တ် ှ င့်ကျင့်သည်နည်းတ၊
သင်တိ့သည် ေနာက်တဖန်မကျင့်မည်အေ ကာင်း သခင်ဘရားအခွ င့ ် ှ င့် ငါမှာလိ က်၏။ ၁၈
ထိ သတိ ့သည် ဥာဏ်အလင်းကွ ယ်သည်ြဖစ်၍၊ စိ တ် ှ လံ း မိ က်မဲေသာအားြဖင့် အလ င်းမသိ
ေသာေ ကာင့်၊ ဘရားသခင်၏အသက် ှ င့် ကွ ာ ှ င်းလျက် ှ ိ က၏။

ဧဖက်

၁၉ ထိ သတိ ့သည်

1936

ှ က်ေ ကာင့်ြခင်းမ ှ ိ ၊ တပ်မက်ြခင်း အလွ န်ြပင်းသည် ှ င့် ညစ် းေသာအကျင့်အမျိုး မျိုးကိ
ကိ းစား၍ ကျင့်လိ ေသာငှ ါ၊ မိ မိတိ့ကိ ကိ ေလသာလက်သိ့ အပ်လိက် က၏။

၂၀

ထိ သိ့ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ သင်တိ့သည် ခရစ်ေတာ်တရားကိ သင် က ပီ မဟတ်ဘဲ၊

၂၁

အထက်ကကျင်လည် ကသည်အရာမှာ

လှ ည့်ြဖားတတ်ေသာေလာဘစိ တ်တိ့ြဖင့်

ပပ်ပျက်ေသာလ

၂၂

ေဟာင်းကိ ခ တ်ပယ်၍၊

စိ တ် ှ လံ းသေဘာသစ်ကိရ ပီ းလ င်၊

မှန်ေသာေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊ ၂၃ သန့် ှ င်းြခင်း ပါရမီ အားြဖင့် ဘရားသခင် ှ င့်အတအမ
ဖန်ဆင်းေသာ လသစ်ကိ ယတင်ဝတ်ေဆာင်မည်အေ ကာင်း၊ ခရစ်ေတာ် ၏စကားကိ
ကားနာရသည်ြဖစ်၍၊

၂၄

ေယ ၌

သမာတရား ှ ိ သည် ှ င့်အညီ ၊

ထိ သခင်ထံ၌

နည်းခံ က ပီ သတည်း။ ၂၅ ထိ ေ ကာင့်မသားစကားကိ ပယ် ှ ား၍၊ မှန်ေသာစကားကိ သာ
အချင်းချင်းတေယာက် ှ င့် တေယာက် ေြပာ ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့သည်
အချင်းချင်း အဂ ါချင်းြဖစ် က၏။

၂၆ အမျက်ထွက်ရာတွ င် အြပစ်မ ှ ိ ေစ ှ င့်။

၂၇

အမျက်မေြပဘဲ ေနမဝင်ေစ ှ င့်။ မာရ်နတ်ကိ အခွ င့ ်မေပး က ှ င့်။ ၂၈ ခိ းတတ်ေသာသသည်
ေနာက်တဖန်မခိ းဘဲ ၊ ဆင်းရဲ ေသာသအား ေပးကမ်းေဝငှ ရန် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ မိ မိ လက် ှ င့်
ေကာင်းေသာအလပ်ကိ လပ်ေဆာင်အားထတ်ေစ။ ၂၉ ညစ်
သင်တိ့ တ်ထဲက မထွ က်ေစ ှ င့်။

းေသာစကားတခွ န်းကိ မ

ကားနာေသာ သတိ ့၏အကျိုးကိ

ပစေစြခင်းငှ ါ၊

တည်ေဆာက်စရာဘိ ့ ေကာင်းေသာ စကားကိ သာ သံ းေဆာင် ကေလာ့။ ၃၀ ေ ွး တ်ြခင်း
ေန့ရက်တိင်ေအာင် သင်တိ့ကိ တံ ဆိ ပ်ခတ်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏သန့် ှ င်းေသာ
ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ စိ တ်မနာေစ က ှ င့်။
အမျက်ထွက်ြခင်း၊

၃၁ ခပ်သိမ်းေသာ စိ တ်တိြခင်း၊ စိ တ်ဆိးြခင်း၊

ေအာ်ဟစ်ေငါက်ေင ြခင်း၊

သ့အသေရ

ပျက်ေအာင်

ေြပာဆိ ြခင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ မနာလိ ြခင်းကိ ၎င်း၊ သင်တိ့မှ ပယ် ှ ား ကေလာ့။ ၃၂
အချင်းချင်းေကျးဇး ပြခင်း၊ သနားစံ မက်ြခင်း၊ ဘရားသခင်သည် ခရစ်ေတာ်ေ ကာင့်
သင်တိ့၏အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မသကဲ့ သိ ့ အချင်းချင်း အြပစ်လတ်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

၅ ထိသိ့သင်တိ့သည်
ကျင့်ေတာ်မသည်

ဘရားသခင်၏ ချစ်သားြဖစ် ကသည် ှ င့်အညီ ၊ ဘရားသခင်

နည်းတကျင့် ကေလာ့။

၂

ခရစ်ေတာ်သည်

ချစ်ေတာ်မေသာအားြဖင့် ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေမး ကိ င်ေသာ အနံ ့ ှ ိ ေစ

ငါတိ ့ကိ
ြခင်းငှ ါ၊

ကိ ယ်ကိကိယ်ဆက်ကပ်၍ ယဇ် ပေဇာ်လျက်၊ ငါတိ ့အတွ က် စွ န့်ေတာ်မသည်နည်းတ၊
သင်တိ့သည် ေမတာတရား၌ ကျင်လည် ကေလာ့။ ၃ မတရားေသာ ေမထန်၌မှီဝဲြခင်း၊
အမျိုးမျိုးေသာ ကိ ေလသာညစ် းြခင်း၊ ေလာဘလွ န်ကျူးြခင်း အမတိ ့ကိ သန့် ှ င်းသတိ ့သည်
ေ ှ ာင်သင့်သည်အတိ င်း၊ စကားြဖင့်မ

ဧဖက်

မဆက်ဆံ က ှ င့်။

၄ မေတာ်မေလျာ်ေသာ

1937

ညစ်

းြပက်ြပယ်

ြပက်ယယ်ေသာ

စကားများကိ လည်းပယ်၍

ေကျးဇးေတာ်

ချီးမွ မ်းြခင်းစကားကိ သံ း ကေလာ့။ ၅ မတရားေသာ ေမထန်၌ မှီဝဲေသာသ၊ ညစ်
ပေသာသ၊

ပ်တကိ

ကိ င်ကွယ်ေသာသြဖစ်ေသာ

းစွ ာ

ေလာဘလွ န်ကျူးေသာသ

တစံ တေယာက်မ ခရစ်ေတာ် ှ င့် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ၌ အေမွ မခံ ရသည်ကိ သင်တိ့ သိ က၏။
၆ လ ပ်ေပ ေသာစကားြဖင့် အဘယ်သမ သင်တိ့ ကိ မလှ ည့်ြဖားေစ ှ င့်။ ထိ အမေ ကာင့်

ဘရားသခင်၏ အမျက်ေတာ်သည် ြငင်းဆန်တတ်ေသာ သတိ ့ အေပ သိ ့ သင့်ေရာက်ေပ၏။ ၇
ထိ ေ ကာင့်သတိ ့ ှ င့်ဆက်ဆံ၍
ေမှာင်မိက်အတိ ြဖစ် က၏။
အလင်း၏သားကဲ့ သိ ့

မကျင့် က ှ င့်။

ယခမကား၊

၈

အထက်ကာလ၌သင်တိ့သည်

သခင်ဘရား၌အလင်းြဖစ် က၏။

ကျင့်ေန ကေလာ့။

၉

အလင်းေတာ်၏

သိ ့ြဖစ်၍

အကျိုးမကား၊

အလံ းစံ ေသာ ေကာင်းမွ န်ြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊ သစာေစာင့်ြခင်း ြဖစ် သတည်း။ ၁၀
သခင်ဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ အရာသည် အဘယ်အရာြဖစ်သည်ကိ သင် ကေလာ့။ ၁၁
အကျိုးမဲ့ ေသာေမှာင်မိက်အမတိ ့ ှ င့် မဆက်ဆံသည်သာမက၊ ထိ အမတိ ့၏ အြပစ်ကိ
ြပ ကေလာ့။ ၁၂ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် ဆိ တ်ကွယ်ရာ၌ ပေသာအမအရာတိ ့ကိ
စကားေြပာကာမ ၌ ညစ် းြခင်း ပါေသး၏။ ၁၃ အြပစ်ထင် ှ ားေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့သည်
အလင်းြဖင့် ထင် ှ ား က၏။ ထင် ှ ားေစတတ်ေသာ အရာ ှ ိ သမ တိ သ
့ ည်လည်း အလင်းြဖစ်၏။
၁၄ ထိ ေ ကာင့် အိ ပ်ေပျာ်သ ိးေလာ့။ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေလာ့။ သိ ့ ပလ င် ခရစ်ေတာ်သည်

အလင်းကိ သင့်အား ေပးေတာ်မမည်ဟ ဆိ သတည်း။ ၁၅ ထိ ေ ကာင့် ပညာမဲ့ ကဲ့ သိ ့မဟတ်၊
ပညာ ှ ိ ကဲ့သိ ့ ေစ့ေစ့ေြမ့ေြမ့ကျင့်ေဆာင်မည်အေ ကာင်း သတိ ပ က

ေလာ့။ ၁၆ ယခ

ေန့ရက်ကာလတိ ့သည် ဆိ းယတ်ေသာေ ကာင့် ကာလအချိန်ကိ ေ ွး တ် ကေလာ့။ ၁၇
ထိ ေ ကာင့် သတိ မ ှ ိ ေသာသမြဖစ်၊ သခင်ဘရား၏ အလိ ေတာ် ှ ိ ရာကိ ပိ င်းြခင်း၍ သိ ေသာသ
ြဖစ် က

ေလာ့။

၁၈ လွ န်ကျူးေစတတ်ေသာ စပျစ်ရည် ှ င့် ယစ်မးြခင်းကိ ေ ှ ာင်၍

ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်ြပည့်စံ လျက် ှ ိ ကေလာ့။
အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ

အချင်းချင်း

၁၉

ဆာလံ သီ ချင်းမှစေသာ

ေြပာဆိ ဘတ် ွတ်၍၊

သခင်ဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ ကျူးဧ၍သီ ချင်း ဆိ ကေလာ့။
ေကျးဇးေတာ် ကီ းလှ ပါ၏ဟ

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏

း ွ တ်ေသာ

ဓမသီ ချင်း
စိ တ် ှ လံ း ှ င့်

၂၀ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့၌

နာမေတာ်ကိ

ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်ေ ှ ၊့ ကာလအစဥ်မြပတ်ဝန်ခံ ကေလာ့။

ေထာက်၍၊

၂၁ ခရစ်ေတာ်ကိ

ခန့်ညားေသာအားြဖင့်၊ အချင်းချင်း တေယာက်ေအာက်တေယာက်ကိယ်ကိ ှ ိမ့ ်ချလျက်
ေန ကေလာ့။ ၂၂ အချင်းမိ န်မတိ ့၊ သခင်ဘရား၏ အပ်စိးေတာ်မြခင်းကိ ဝန်ခံသကဲ့ သိ ့၊
ကိ ယ်ခင်ပွန်း၏အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံ ကေလာ့။ ၂၃ အေ ကာင်းမကား၊ ခရစ်ေတာ်သည်

ဧဖက်

1938

အသင်းေတာ်၏ အေပ မှာ ေခါင်းြဖစ်ေတာ်မသကဲ့ သိ ့၊ ေယာက်ျား သည် မိ မိခင်ပွန်း၏အေပ မှာ
ေခါင်းြဖစ်၏။ ခရစ်ေတာ်သည်လည်း မိ မိကိယ်ကိ ကယ်တင်ေသာသ ြဖစ်ေတာ်မ၏။
၂၄

အသင်းေတာ်သည်

မိ န်းမတိ ့လည်း

ခရစ်ေတာ်၏

ကိ ယ်ခင်ပွန်း၏

အချင်းေယာက်ျားတိ ့၊

အပ်စိးေတာ်မြခင်းကိ

အပ်စိးြခင်းကိ

ခရစ်ေတာ်သည်

ဝန်ခံသကဲ့ သိ ့၊

အရာရာ၌ဝန်ခံရ ကမည်။

အသင်းေတာ်ကိ

၂၅

ချစ်ေတာ်မသကဲ့ သိ ့၊

သင်တိ့လည်း ကိ ယ်ခင်ပွန်းကိ ချစ် ကေလာ့။ ၂၆ ထိ အသင်းေတာ်သည် သန့် ှ င်းလျက်
အြပစ်ကင်းလျက် ှ ိ သည် ြဖစ်၍၊

၂၇ အညစ်အေ ကးတင်ြခင်း၊

စသည်တိ့ ှ င့် လွ တ်လပ်သြဖင့်၊ အသေရတင့်တယ်လျက်
ခရစ်ေတာ်သည်
ြခင်းအားြဖင့်

မိ မိအား

ဆက်သအံ့ ေသာငှ ါ၊

ချစ်သကဲ့ သိ ့

၂၈ ထိ နည်းတ

မိ မိခင်ပွန်းတိ ့ကိချစ်ရ ကမည်။

ကိ ယ်ကိချစ်ေသာသြဖစ်၏။

၂၉

ှ ိ ေသာ အသင်းေတာ်ကိ

တ်ကပတ်ေတာ်ေရ၌

စင် ကယ်သန့် ှ င်းေစမည်အေ ကာင်း၊

ကိ ယ်ကိ ကိ ယ်စွန့်ေတာ်မ၏။

အေရတွ န့်ြခင်းမှ

ေဆးေ ကာ

ထိ အသင်းေတာ်အဘိ ့အလိ င
့ ှါ

ေယာက်ျားတိ ့သည် မိ မိကိယ်ကိ
ခင်ပွန်းကိ

ကိ ယ်အသားကိ

ချစ်ေသာသသည်

မန်းေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ ။

ခရစ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်ကိ ေက းေမွ း ပစေတာ်မ သကဲ့ သိ ့၊ ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့သည်
မိ မိတိ့အသားကိ ေက းေမွ း ပစတတ် က၏။ ၃၀ အကယ်စင်စစ်ငါတိ ့သည် သခင်ဘရား၏
သားေတာ်၊ အ ိ းေတာ် တိ ့အဝင်ြဖစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ြမတ်၏ အဂ ါြဖစ် က၏။

၃၁

ထိ အေ ကာင်းအေ ကာင့်ေယာက်ျားသည် ကိ ယ်မိဘကိ စွန့်၍ ကိ ယ်ခင်ပွန်း၌ မှီဝဲသြဖင့်၊
ထိ သ ှ စ်ေယာက် တိ ့သည် တသားတကိ ယ်တည်း ြဖစ်ရလိ မ့ ်မည်။ ၃၂ ဤအရာသည်
အလွ န်နက်နဲေသာအရာ ြဖစ်ေပ၏။ ထိ သိ့ငါဆိ ေသာ်၊ ခရစ်ေတာ် ှ င့် အသင်းေတာ်
ကိ ရည်မှတ်၍ဆိ သတည်း။ ၃၃ သိ ့ရာတွ င်သင်တိ့သည် အသီ းသီ း ကိ ယ်ကိကိယ် ချစ်သကဲ့ သိ ့
ကိ ယ်ခင်ပွန်းကိ ချစ် ကေလာ့။ မိ န်းမသည်လည်း ကိ ယ်ခင်ပွန်းကိ ိ ေသြခင်း ှ ိ ေစေလာ့။

၆ သားသမီးတိ့၊ သခင်ဘရား၏ အလိေတာ် ှ င့်အညီ မိဘစကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။
မိ ဘစကား

ကိ နားေထာင်ြခင်းအမသည်

တရားေသာအမြဖစ်၏။

၂

မိ ဘကိ ိ ေသစွ ာ ပေလာ့။ ဤပညတ်ေတာ်ကား၊ သင်သည် ြပည်ေတာ်၌ ေကာင်းစား၍
အသက်တာ ှ ည်မည်အေ ကာင်းဟ၍ ဂတိ ေတာ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ ပဌမပညတ်ြဖစ်၏။ ၄ အဘတိ ၊့
ကိ ယ်သားသမီ းကိ စိ တ်ဆိးေစြခင်းငှ ါ မ ပ က ှ င့်။ သခင်ဘရား၏အလိ ေတာ် ှ င့်ညီ ေသာ
ဆံ းမ

သွ န်သင်ြခင်းကိ ပလျက်

ေက းေမွ း ကေလာ့။

၅

အေစခံ က န်တိ့၊

ခရစ်ေတာ်၏စကားကိ နားေထာင်သကဲ့ သိ ့ ေ ကာက် ွံ တ
့ န်လပ်လျက်၊ စိ တ် ှ စ်ခွ မ ှ ိ ဘဲ
ေလာကီ သခင်၏စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၆ လတိ ့၏စိ တ်ကိ း ွ တ်ေစေသာသကဲ့ သိ ့

ဧဖက်

1939

မျက်ေမှာက်၌သာ

နားေထာင်သည်မဟတ်၊

ခရစ်ေတာ်၏

ေစတနာစိ တ် ှ င့် ဘရားသခင်၏ အလိ ေတာ်ကိ ေစာင့်၍၊

က န်ကဲ့သိ ့

၇ လ၏အေစကိ သာ

ခံ သကဲ့ သိ ့မဟတ်၊ သခင်ဘရား၏ အေစကိ ခံ သကဲ့ သိ ့ ကည် ိ ေသာ သေဘာ ှ င့်
အေစကိ ခံ ကေလာ့။

၈

ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ

ကျင့်ေသာသ

မည်သည်ကား၊

က န်ြဖစ်ေစ၊ လလွ တ်ြဖစ်ေစ၊ သခင်ဘရား၏ လက်ေတာ်မှ အကျိုးကိ ခံရလိ မ့ ်မည်ဟ
သိ မှတ် ကေလာ့။

၉ သခင်တိ့၊

ထိ နည်းတ ပ ကေလာ့။

ခိ မ်းေြခာက်ြခင်းကိ ချုပ်တည်း၍၊ ကိ ယ်က န်တိ့ကိ

သင်တိ့၏

သခင်သည်

ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ သည်ကိ၎င်း၊

ထိ သခင်သည် အဘယ်သ၏ မျက် ှ ာကိ မှတ်ေတာ်မမသည်ကိ၎င်း၊ သိ မှတ် ကေလာ့။
၁၀

ကင်းေသးေသာ

စကားဟမကား၊

ညီ အစ်ကိတိ့၊

သခင်ဘရားအားြဖင့်၎င်း၊

တန်ခိးေတာ်အ ှ ိ န်အားြဖင့် ၎င်း၊ ခိ င်ခ့ံ ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၁ မာရ်နတ်၏ ပရိ ယာယ်တိ့ကိ
တားဆီ း ိင်မည်အေ ကာင်း၊
ဝတ်ေဆာင် ကေလာ့။
ရန်သတိ ့ ှ င့်

၁၂ အေ ကာင်းမကား၊

ဆိ င် ပိ င်

အာဏာစက်တိ့ ှ င့်၎င်း၊

ဘရားသခင်သည်ြပင်ဆင်ေတာ်မေသာ
ငါတိ ့သည်

တိ က်လှန်ရ ကသည်မဟတ်။
ေလာကီ ေမှာင်မိက်၌

လက်နက်စံ ကိ

အေသွ းအသား ှ ိ ေသာ

အထွ ဋ်အြမတ်တိ့ ှ င့်၎င်း၊

အစိ းတရ ပလပ်ေသာ

မင်းတိ ့ ှ င့်၎င်း၊

မိ ဃ်းေကာင်းကင်၌ေနေသာ နတ်ဆိးတိ ့ ှ င့်၎င်း၊ ဆိ င် ပိ င်တိက်လှန် ရ က၏။ (aiōn
g165)

၁၃ ထိ ေ ကာင့်၊ ခဲ ယဥ်းဆိ းယတ်ေသာ ေန့ရက်ကာလ ၌ ဆီ းတား ိင်သြဖင့်၊

ကိ စအလံ းစံ တိ ့ကိ ပီ းစီ း၍ ခံ ရပ် ိင်မည်အေ ကာင်း၊ ဘရားသခင် ြပင်ဆင်ေတာ်မ ေသာ
လက်နက်စံ ကိ ယေဆာင် ကေလာ့။
ေြဖာင့်မတ်ြခင်း

၁၄ သစာတည်းဟေသာ

ပါရမီ တည်းဟေသာ

ရင်အပ်တန်ဆာကိ

ခါးပန်းကိ စည်းလျက်၊

ဝတ်ဆင်လျက်၊

၁၅

ငိ မ်သက်ြခင်း ှ င့်ယှဥ်ေသာ ဧဝံ ဂလိ တရားကိ ေဟာေြပာအံ့ ေသာငှ ါြပင်ဆင်ေသာ အြဖစ်တည်း
ဟေသာ ေြခစွ ပ်ကိစွပ်လျက် ခံ ရပ် ကေလာ့။ ၁၆ မာရ်နတ်ြပစ်ခတ်ေသာ မီ စက်လက်နက်ကိ
ကာသတ် ိင်ေသာ

ယံ ကည်ြခင်းတည်းဟေသာ

လားကိ

လည်းခပ်သိမ်းေသာ

လက်နက်တိ့အေပ မှာ ထပ်ဆင့်၍ ယေဆာင် ကေလာ့။ ၁၇ ကယ်တင်ြခင်းတည်းဟေသာ
သံ ခေမာက်လံ းကိ ၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တည်းဟေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်၏ထားကိ ၎င်း
ယ ကေလာ့။ ၁၈ ကာလအစဥ် စိ တ် ှ လံ းပါလျက် ဆေတာင်း ပဌာနာ ပြခင်းအမျိုးမျိုးတိ ့ြဖင့်
ဆေတာင်း ကေလာ့။

ထိ သိ့

ဆေတာင်းြခင်းငှ ါ

အားမေလျာ့ဘဲ လျက်၊

ငါမှစ၍

သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့အဘိ ့ ဆေတာင်းလျက် ေစာင့် ေ ှ ာက် ကေလာ့။ ၁၉ ငါသည်
ဧဝံ ေဂလိ တရားေ ကာင့် သံ ကိ း ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ခံလျက်၊

၂၀ သံ တမန်အမကိ

ပရသည်ြဖစ်၍၊ ထိ တရား၏ နက်နဲေသာအရာကိ ေဘာ်ြပြခင်းငှ ါ ငါသည် တ်ကိ ရဲ ရင့်စွ ာ

ဧဖက်

1940

ဖွ င့ ်လှ စ်ြခင်း အခွ င့ ် ှ ိ မည်အေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ထိ တရားကိ ေဟာေြပာအပ်သည် ှ င့်အညီ ၊
ရဲ ရင့်စွ ာေဟာ ေြပာမည်အေ ကာင်းအကိ ၎င်း၊ ငါ့အဘိ ့လည်း ဆေတာင်း ကေလာ့။ ၂၁
သင်တိ့သည် ငါ၌ြဖစ်ေသာ အေ ကာင်းအရာများကိ သိ ေစြခင်းငှ ါ၊ သခင်ဘရားထံ ၌
သစာ ှ ိ ေသာ ဆရာတည်းဟေသာ ငါချစ်ေသာညီ တခိ တ်သည် အလံ းစံ တိ ့ကိ သင်တိ့အား
ေဘာ်ြပလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ သင်တိ့သည်ငါတိ ့၏အေ ကာင်းအရာများကိ သိ မည်အေ ကာင်း ှ င့်၊
ထိ သသည်သင်တိ့စိတ် ှ လံ းကိ သက်သာေစမည်အေ ကာင်း၊ ထိ သကိ သင်တိ့ဆီသိ့
ငါေစလတ်၏။ ၂၃ ညီ အစ်ကိတိ့၌ ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။ ခမည်းေတာ်ဘရား ှ င့်
သခင်ေယ ခရစ် ေပးေတာ် မေသာ ယံ ကည်ြခင်း ှ င့်ချစ်ြခင်းေမတာ ှ ိ ပါေစေသာ။ ၂၄
ငါတိ ့သခင် ေယ ခရစ်ကိ အမှန်ချစ်ေသာ သအေပါင်းတိ ့၌ ေကျးဇးေတာ် ှ ိ ေစသတည်း။
အာမင်။

ဧဖက်

1941

ဖိ လိပိ

၁ ေယ ခရစ်၏

က န်ြဖစ်ေသာေပါလ ှ င့်

သင်းအပ်တိ့ ှ င့်

တိ ေမာေသသည်၊

ဖိ လိပိ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ

သင်း ေထာက်တိ့မှစ၍ ေယ ခရစ်၏ သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့ကိ

ကားလိ က်ပါ၏။ ၂ သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်က
ေကျးဇးေတာ် ှ င့်

ငိ မ်သက်

ြခင်းသည်

သင်တိ့၌

ှ ိ ပါေစေသာ။

၃

ငါသည်ဆေတာင်းပဌနာ ပေသာအခါခါ၊ ၄ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့် သင်တိ့ ှ ိ သမ အဘိ ့ကိ
အစဥ်ဆေတာင်းပဌနာ ပလျက်၊ သင်တိ့ကိ ေအာက်ေမ့ေသာအခါခါ၊ ၅ သင်တိ့သည် ေ ှ ့ဦးစွ ာ
ေသာေန့ရက်မှစ၍ ယခတိ င်ေအာင် ဧဝံ ဂလိ တရားကိ ဆက်ဆံ၍ ခံ စားေ ကာင်းကိ
ငါေထာက်သြဖင့်၊ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းပါ၏။

၆ သင်တိ့တွင်

ေကာင်းေသာအမကိ ပစ ပေတာ်မေသာသသည်၊ ေယ ခရစ်၏ေန့ရက်တိင်ေအာင် ပီ းစီ း
လျက် ပေတာ်မမည်ဟ ငါသေဘာကျ၏။

၇

ှ ိ သမ ေသာသင်တိ့၏ အမအရာ၌

ဤသိ ့ငါယအပ်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါခံ ရေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ သင်တိ့အေပါင်းသည်
ဆက်ဆံ ကသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည် အကျဥ်းခံ ရေသာ်၎င်း၊ ဧဝံ ဂလိ တရားဘက်၌ သက်ေသခံ ၍
ထိ တရားကိ တည်ေစေသာ်၎င်း၊ သင်တိ့ကိ ေအာက်ေမ့၏။ ၈ ငါသည် သင်တိ့အေပါင်းကိ
ေယ ခရစ်၏ ေမတာက ဏာ ှ င့် အဘယ်မ ေလာက် လွ မ်းသည်ဟ ဘရားသခင်သည်
ငါ့သက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၉ ငါသည်အဘယ်သိ့ ဆေတာင်းသနည်းဟမကား၊ သင်တိ့သည်
ြခားနားေသာအရာတိ ့ကိ

ပိ င်းြခား

ေစြခင်းငှ ါ

ဥာဏ်ပညာအမျိုးမျိုး ှ ိ လျက်၊

၁၀

ေမတာပါရမီ တိးပွ ား၍ ြပည့်စံ မည်အေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ၁၁ ေယ ခရစ်အားြဖင့် ဘရားသခင်၏
ဘန်းအသေရေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစတတ်ေသာ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း အကျင့် ှ င့် သင်တိ့သည်
ြပည့်စံ ၍ ခရစ်ေတာ်၏ ေန့ရက်တိင်ေအာင် စိ တ် ကည်ြဖူလျက်၊ တိ မ်းလဲ ြခင်းအမ ှ င့်
ကင်းလွ တ်လျက် ှ ိ မည်အေ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ငါဆေတာင်း ပဌနာ ပ၏။ ၁၂ ညီ အစ်ကိတိ့၊
ငါ၌ေရာက်ေသာ အမအရာတိ ့သည် ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ မြမစ်တားသည်သာမက၊ ပစ
ရာြဖစ်သည်ဟ

သင်တိ့

ခရစ်ေတာ်ေ ကာင့်

သိ ေစြခင်းငှ ါ

ငါခံ ရေသာ

ငါအလိ ှ ိ ၏။

၁၃

ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းအမအရာသည်၊

အြပားထင် ှ ားသည်သာမက၊ ခပ်သိမ်းေသာအရပ်၌ ထင် ှ ား၏။
ညီ အစ်ကိအများတိ ့သည်

ငါခံ ရေသာ

ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းေ ကာင့်

ထိ သိ့ေသာအားြဖင့်
နန်းေတာ်၌

အ ှံ ့

၁၄ သခင်ဘရား၌

ယံ မှားေသာစိ တ် ှ င့်

ကင်းလွ တ်၍ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း မ ှ ိ ဘဲ၊ တ်ကပတ်တရားေတာ် ကိ သာ၍ ေဟာေြပာဝံ့ က၏။
၁၅

လအချို ့တိ့သည်

ြငူစရန်ေတွ ့ချင်ေသာသေဘာ ှ င့်

ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ

ေဟာေြပာ က၏။ အချို ့တိ့ သည် ေစတနာစိ တ် ှ င့် ေဟာေြပာ က၏။

ဖိ လိပိ

၁၆ ငါသည်

1942

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေထာက်မဘိ ့ရာ ခန့်ထားေသာသြဖစ်ေ ကာင်းကိ ဤသတိ ့သည်သိ၍
ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ

ေမတာစိ တ် ှ င့်

ေဟာေြပာ က၏။

၁၇

ထိ သတိ ့သည်

ကည်ြဖူေသာစိ တ်မ ှ ိ ၊ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ငါခံ ရသည်တွင် သာ၍ ဆင်းရဲ ေစမည်ဟ အ ကံ ှ ိ ၍၊
ရန်ေတွ ့ချင်ေသာစိ တ် ှ င့် ေဟာေြပာ က၏။ ၁၈ သိ ့ြဖစ်၍ အဘယ်သိ့နည်း၊ လ ို ့ဝှက်၍
ေဟာေြပာသည်ြဖစ်ေစ၊ သစာ ှ ိ ၍ ေဟာေြပာသည်ြဖစ်ေစ၊ အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့်
ေဟာေြပာသည်ြဖစ်ေစ၊ ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ ေဟာေြပာြခင်း ှ ိ ၏။ ထိ အေ ကာင်း
ေ ကာင့်

ငါသည်ယခဝမ်းေြမာက်၏။

ေနာင်၌လည်း

ဝမ်းေြမာက်လိမ့ ်မည်။

၁၉

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ငါသည်အလ င်း ှ က်ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ ၊ ရဲ ရင့်ြခင်း ှ င့်ြပည့်စံ ၍
အသက် ှ င်သည်ြဖစ်ေစ၊ ေသသည်ြဖစ်ေစ၊ ငါ့ကိယ်ခ ာ၌ ခရစ်ေတာ်သည် အစဥ်မြပတ်
ဂဏ်အသေရထင် ှ ား

ေတာ်မသကဲ့ သိ ့၊

ယခပင်ထင် ှ ားေတာ်မမည်ဟ

၂၀

ငါေြမာ်လင့်အား ကီ း၍ ေတာင့်တသည် ှ င့်အညီ သင်တိ့ဆေတာင်းသြဖင့်၎င်း၊ ေယ ခရစ်၏
ဝိ ညာဥ်ေတာ်မစသြဖင့်၎င်း၊

ဤအေ ကာင်းအရာသည်

ငါ့ကိကယ်တင်ေသာ

အေ ကာင်းအရာြဖစ် မည်ဟ ငါသိ ၏။ ၂၁ အသက် ှ င်သည်အရာမှာ ခရစ်ေတာ်ြဖစ်၏။
ေသလ င်မကား၊ သာ၍အကျိုး ှ ိ ၏။

၂၂ ဤကိ ယ်ခ ာ၌ ငါသည်အသက် ှ င်လ င်၊

ငါ ပေသာအမ၏ အကျိုးကား ထိ သိ့ေသာအကျိုးြဖစ်၏။ သိ ့ေသာ်လည်း အဘယ်အကျိုးကိ
ေ ွးယရမည်ဟ ငါမသိ ။ ၂၃ ထိ အကျိုး ှ စ်ပါး၏အ ကား၌ ငါသည်ယခ ကျဥ်းေြမာင်းစွ ာ
ေနရ၏။ စေတ့၍ ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ ေန ြခင်းငှ ါ ေတာင့်တလိ ချင်ေသာ စိ တ် ှ ိ ၏။ သာ၍
အလွ န် ထးြမတ်ေသာအကျိုးြဖစ်၏။ ၂၄ သိ ့ေသာ်လည်း ကိ ယ်ခ ာ၌ ေနရလ င် သင်တိ့၌
သာ၍ အကျိုး ှ ိ လိမ့ ်မည်။ ၂၅ ထိ သိ့ ှ ိ လိမ့ ်မည်ဟ ယံ မှားြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်သည်ြဖစ်၍၊
သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ငါတဖန်ေရာက်လာေသာ အားြဖင့်၊ သင်တိ့သည် ေယ ခရစ်ကိအမှီ ပ၍
ငါ့အတွ က်ေ ကာင့် သာ၍ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ြခင်း
ယံ ကည်ြခင်း၌

ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊

တိ းပွ ားဝမ်းေြမာက်မည်အေ ကာင်း၊

၂၆ သင်တိ့သည်

ငါသည်ကိယ်ခ ာ၌ေန၍

သင်တိ့ ှ ိ သမ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ရမည်ဟ ငါသိ ၏။ ၂၇ သင်တိ့သည် ရန်သများေ ကာင့်
အလ င်း

မေ ကာက် ွံ မတ
့ န်လပ်ဘဲ၊

တပါးတည်းေသာ

စိ တ်ဝိညာဥ်၌

တည်၍၊

ဧဝံ ေဂလိ တရား ှ င့်ဆိ င်ေသာ ယံ ကည်ြခင်းအဘိ ့အလိ ငှါ တညီ တ ွ တ်တည်း ကိ းစားအား
ထတ် ကသည် အေ ကာင်းအရာကိ ၊ ငါေရာက်လ င် သင်တိ့ ှ င့် မျက်ေမှာက်ေတွ ့သည်ြဖစ်ေစ၊
ကွ ာလျက်ေနသည် ြဖစ်ေစ၊ ငါ ကားသိ ရပါမည်အေ ကာင်း၊ ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံ ေဂလိ တရား ှ င့်
အထိ က်အေလျာက်

ဝတ် ကီ း

ဝတ်ငယ်များကိ

ပ၍သာေန ကေလာ့။

၂၈

ထိ သိ့ရန်သများေ ကာင့် အလ င်းမေ ကာက် ွံ ့မတန်လပ်ေသာ အေ ကာင်းအရာသည်၊ သတိ ့၌

ဖိ လိပိ

1943

ပျက်စီး

ြခင်း၏

နိမိတ်လကဏာြဖစ်၏။

၂၉

အေ ကာင်းမကား၊

သင်တိ့သည်

အထက်ကြမင်သည်အတိ င်း၊ ယခလည်း ကားသည်အတိ င်း ငါခံ ရေသာ တိ က်လှန်ြခင်းကိ
ခံ ရသည်နည်းတ၊ သင်တိ့သည် ခံ ရ ကသည်ြဖစ်၍၊ ခရစ်ေတာ်ကိ ယံ ကည်ြခင်းအခွ င့ ်မှတပါး၊
ခရစ်ေတာ်အတွ က်ေ ကာင့် ဆင်းရဲ ခံရြခင်းအခွ င့ ်ကိ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ရ က၏။

၂ ထိေ ကာင့်ခရစ်ေတာ်၌သက်သာြခင်း၊

ေမတာ ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ

ချမ်းသာြခင်း၊

ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့် မိ ဿ ဟာယဖွဲ ့ြခင်း၊ သနားစံ မက်ြခင်းတည်းဟေသာအရာ တစံ တခ ှ ိ လ င်၊
၂ သင်တိ့သည် အချင်းချင်းချစ် က၍၊ စိ တ်မကွဲ ြပားဘဲ တလံ းတဝတည်း ကံ စည်ြခင်း ှ င့်တကွ ၊

သေဘာ

တညီ တ ွ တ်တည်း ှ ိ ေသာအားြဖင့်၊

စံ လင်ေစ ကေလာ့။

၃

ရန်ေတွ ့လိ ေသာစိ တ်၊

တပ်မက်ေသာစိ တ် ှ ိ ၍ အဘယ်အမကိ မ ပ က

ငါဝမ်းေြမာက်စရာအေ ကာင်းကိ
အချည်း ှ ီး

ေကျာ်ေစာကိ တိ ကိ

ှ င့်။ သတပါးသည် ကိ ယ်ထက်သာ၍

ေကာင်းြမတ်သည်ဟ ှ ိမ့ ်ချေသာ စိ တ် ှ ိ ၍ တေယာက်ကိတေယာက် ထင်မှတ် ကေလာ့။ ၄
ကိ ယ်အမအရာကိ သာ မ မမှတ်ဘဲ၊ သ့အမအရာကိ အချင်းချင်း မှတ် ကေလာ့။

၅

ေယ ခရစ်၌ ှ ိ ေသာ ထိ စိတ်သေဘာကိ သင်တိ့၌လည်း ှ ိ ေစ ကေလာ့။ ၆ ထိ သခင်သည်
ဘရားသခင်၏ သဏာန်ေတာ် ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ဘရားသခင် ှ င့် ပိ င်ေသာအမကိ
လယြခင်းအမဟ၍ မထင်မမှတ်လျက်ပင်၊ ၇ မိ မိအသေရကိ စွန့်၍ အေစခံ က န်၏သဏာန်ကိ
ယေဆာင်လျက်၊ လကဲ့ သိ ့ေသာအြဖစ်၌ ဘွ ားြမင်ြခင်းကိ ခံ ေတာ်မ၏။

၈ ထိ သိ့

လ၏ဂဏ်အဂ ါလကဏာ ှ င့် ြပည့်စံ လျက်၊ အေသခံ ြခင်းသာမဟတ်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ
အေသခံ ြခင်းတိ င်ေအာင် အေစက န်ခံ၍ ကိ ယ်ကိကိယ် ှ ိမ့ ်ချေတာ်မ၏။ ၉ ထိ ့ေ ကာင့်
ဘရားသခင်သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိအလွ န်ချီးေြမာက်၍ ဘွဲ ့နာမတကာတိ ့ထက် ကီ းြမတ် ေသာ
ဘွဲ ့နာမကိ

ေပးသနားေတာ်မ၏။

၁၀

အေ ကာင်းမကား၊

ေကာင်းကင်သတဝါ၊

ေြမ ကီ းသတဝါ၊ ေြမ ကီ းေအာက်၌ ှ ိ ေသာ သတဝါ တည်းဟေသာ ခပ်သိမ်းေသာ
သတဝါတိ ့သည်

ေယ ၏ဘွဲ ့နာမေတာ်ကိ

ဒးေထာက်၍၊

၁၁

ေယ ခရစ်သည်

သခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ တ် ှ င့်ဝန်ခံသြဖင့်၊ ခမည်းေတာ်ဘရား၏ ဘန်းအသေရ ေတာ်ကိ
ထင် ှ ားေစ ကမည်အေ ကာင်းတည်း။ ၁၂ သိ ့ြဖစ်၍ ငါ့ချစ်သတိ ၊့ သင်တိ့သည် ငါ့မျက်ေမှာက်၌
နားေထာင်သည်သာမက၊

မျက်ကွယ်၌လည်း

ေ ကာက် ွံ တ
့ န်လပ်ေသာစိ တ် ှ င့်၊

ကိ ယ်ကိ

အစဥ်နားေထာင် ကသည် ှ င့်အညီ ၊
ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ

ကိ ယ်တိင်

ကိ းစားအားထတ် ကေလာ့။ ၁၃ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် အလိ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
အကျင့်ကျင့်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သင်တိ့အထဲ ၌ ေစတနာေတာ်အားြဖင့် ပြပင်ေတာ်မေသာသကား
ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၁၄ သင်တိ့သည် ပေလသမ တိ ့၌ ြမည်တမ်းြခင်း၊ ြငင်းခံ ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ

ဖိ လိပိ

1944

ပ ကေလာ့။
၁၆

၁၅ သိ ့ ပလ င် အြပစ်တင်ခွင့ ်မ ှ ိ ၊ အဘယ်သကိ မ

မေြဖာင့်မမှန်

ေဖာက်ြပန်ေသာလမျိုးအထဲ ၌

ဘရားသခင်၏ သားြဖစ် က

မြပစ်မှားဘဲ ေန၍၊

အဘယ်အြပစ်မ မပါေသာ

လိ မ့ ်မည်။ အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့်ဆိ င်ေသာ

တ်ကပတ်

တရားေတာ်ကိ ြပသ၍၊ စ ကဝဠာ၌ ေန၊ လ၊ ကယ် နကတ်ကဲ့သိ ့ ထိ လမျိုးအထဲ ၌
ထွ န်းလင်း က၏။
အကျိုး

သိ ့ ပလ င်

မ ှ ိ ဘဲလျက်

ခရစ်ေတာ်၏ေန့ရက်၌

ငါသည်

အကျိုးမ ှ ိ ဘဲလျက်

ေြပးသည်မဟတ်၊

ကိ းစားအားထတ်သည်မဟတ်ေ ကာင်းကိ
ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်

ြခင်း ှ ိ လိမ့ ်မည်။

ငါေထာက်၍
၁၇

ထိ မ မက၊

သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းကိ တင်လ ပေဇာ်ေသာ ယဇ် အေပ မှာ ငါ့ကိေလာင်းေသာ်လည်း
ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။ သင်တိ့ ှ ိ သမ ှ င့်အတ ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။ ၁၈ ထိ နည်းတ
သင်တိ့သည်လည်း ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ငါ ှ င့်အတ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၉
သင်တိ့အေ ကာင်းအရာများကိ ငါသိ ၍ စိ တ်သက်သာြခင်းငှ ါ၊ တိ ေမာေသကိ သင်တိ့ ှ ိ ရသိ ့
များ မ ကာ ေစလတ်မည်အေ ကာင်း၊ သခင်ေယ ခရစ်၌ ငါမှီဝဲြခင်း ှ ိ ၏။

၂၀

အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သသည် သင်တိ့အကျိုးကိ ကည့် ချင်ေသာ ေစတနာစိ တ် ှ ိ သကဲ့ သိ ့
စိ တ်သေဘာတ

ေသာ

သတေယာက်မ

ငါတိ ့၌မ ှ ိ ။

ေယ ခရစ်၏အကျိုးကိ မ ှ ာ၊ ကိ ယ်အကျိုးကိ သာ

၂၁

ှ ာ က၏။

လခပ်သိမ်းတိ ့သည်
၂၂ သိ ့ေသာ်လည်း

သားသည်အဘ ှ င့်အတ ေဆာင် ွက်သကဲ့ သိ ့၊ သသည်ငါ ှ င့်အတ ဧဝံ ေဂလိ တရားအမကိ
အမှန်ေဆာင် ွက်သည်ဟ သြပေသာသက်ေသကိ သင်တိ့ သိ က၏။ ၂၃ ထိ ေ ကာင့်
ငါ၌အဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ဟ ငါသိ ေသာအခါ၊ သ့ကိ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ချက်ြခင်းေစလတ်မည် ဟ
ကံ စည်ေြမာ်လင့်လျက်

ငါေန၏။

၂၄ ထိ မ မက၊

ငါ့ကိယ်တိင်

သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့

များမ ကာလာမည်ဟ သခင်ဘရားအားြဖင့် ယံ မှတ်စွဲ လမ်းေသာစိ တ် ှ ိ ၏။ ၂၅ သိ ့ေသာ်လည်း
ေဆာင် ွက်ြခင်း၊ စစ်တိက်ြခင်းအမ၌ ငါ၏အေပါင်းအေဘာ်၊ ငါ့ကိ ပစေသာ သတည်း ဟေသာ
သင်တိ့တမန်၊ ငါ့ညီ ဧပေြဖာဒိ တ်ကိ သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ယခေစလတ်သင့်သည်ဟ ငါထင်မှတ်၏။
၂၆ အေ ကာင်းမကား၊ သသည် နာေ ကာင်းကိ သင်တိ့ ကားသိ ေသာေ ကာင့်၊ သသည်

သင်တိ့အေပါင်းကိ လွ မ်းဆွ တ်၍ စိ တ်မသာလျက်ေန၏။ ၂၇ သသည် ေသလေအာင်
နာသည်မှန်၏။

ထိ အခါ

ဘရားသခင်သည်

သ့ကိ

သနားေတာ်မ၏။

သ့ကိသာ

သနားေတာ်မသည်မဟတ်။ ငါ့၌ ဝမ်းနည်းြခင်းအဆင့်ဆင့် အထပ်ထပ်မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊
ငါ့ကိလည်း သနားေတာ်မ၏။

၂၈ ထိ ေ ကာင့် သင်တိ့သည် သ့ကိတဖန် ေတွ ့ြမင်၍

ဝမ်းေြမာက်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါသည်လည်း သက်သာ ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သ့ကိ သာ၍ ကိ းစားသည် ှ င့်
ငါေစလတ်၏။ ၂၉ သိ ့ြဖစ်၍ သခင်ဘရားကိ ေထာက်လျက်၊ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့်

ဖိ လိပိ

1945

သ့ကိလက်ခံ ကေလာ့။ ထိ သိ့ ေသာသတိ ့ကိ ိ ေသေလးြမတ် ကေလာ့။ ၃၀ အေ ကာင်းမကား၊
သင်တိ့သည် ငါ့ကိ ပစ၍ မြပည့်စံ ေသးေသာဝတ်ကိ သသည် ြပည့်စံ ြခင်းငှ ါ၊ ကိ ယ်အသက်ကိ
စွ န့်စား၍ ခရစ်ေတာ်၏အမေ ကာင့် ေသြခင်းသိ ့ ေရာက်လနီး ပီ ။

၃ ကင်းေသးေသာ

စကားဟမကား၊

ငါ့ညီအစ်ကိတိ့၊

သခင်ဘရား၌

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ အထပ် ထပ် ငါေရးလိ က်ေသာ်လည်း ပင်ပန်းြခင်းမ ှ ိ ။
သင်တိ့မကား လံ ခံ ြခင်း ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂ ေခွ းတိ ့ကိေ ှ ာင် ကေလာ့။ မေကာင်းေသာ
အကျင့်ကိ ကျင့်ေသာသတိ ့ကိ ေ ှ ာင် ကေလာ့။ အေရဖျား လှ ီ းြခင်းကိ ခံ ေယာင်ေဆာင်ေသာ
သတိ ့ကိ ေ ှ ာင် ကေလာ့။ ၃ ငါတိ ့သည် စိ တ်ဝိညာဥ်အားြဖင့် ဘရားသခင်ကိ ကိ းကွ ယ်၍၊
ဇာတိ ၌ကိ းစားြခင်းမ ှ ိ ဘဲ၊

ေယ ခရစ်၌သာ

ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ေသာသြဖစ်၍၊

မှန်ေသာအေရဖျား လှ ီ းြခင်းကိ ခံ ေသာသြဖစ် က၏။
ဇာတိ ၌ကိ းစားစရာအေ ကာင်း ှ ိ ၏။

၄ သိ ့ေသာ်လည်း ငါြဖစ်လ င်

အြခားသမည်သည်ကား၊

ဇာတိ ၌

ကိ းစားစရာ

အေ ကာင်း ှ ိ သည်ဟ ထင်လ င်၊ ငါမကား သာ၍ ှ ိ ၏။ ၅ ငါသည် ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌
အေရဖျား

လှ ီ းြခင်းကိ

ခံ ရ၏။

ဣသေရလအမျိုး၊

ဗယာမိ န်

အ ွယ်

ြဖစ်၏။

ေဟ ဗဲ လမှဆင်းသက်ေသာ ေဟ ဗဲ လစစ်ြဖစ်၏။ တရားအားြဖင့် ဖာရိ ှ ဲ ြဖစ်၏။
စိ တ်အား ကီ းြခင်းကိ ေမးေသာ်၊ ငါသည် အသင်းေတာ်ကိ

၆

ှ င်းဆဲ ေသာသြဖစ်၏။

ပညတ်တရား အားြဖင့်ရေသာ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ ေမးြပန်ေသာ်၊ ငါသည် အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ င့်
ကင်းလွ တ်ေသာသြဖစ်၏။
အရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ
ထိ မ မကငါ၏

၇

သိ ့ေသာ်လည်းငါ၏

ေသြခင်းမှ

ပစေသာ

ံ းေစေသာအရာကဲ့ သိ ့ ခရစ်ေတာ် ေ ကာင့် ငါထင်မှတ်၏။

သခင်ေယ ခရစ်ကိသိေသာ

ပညာသည်

ြမတ်သည်ကိ ေထာက်၍၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ
ငါထင်မှတ်၏။

အကျိုးစီ းပွ ားကိ

၁၁

ထိ သခင်ေ ကာင့်

ထေြမာက်ေသာအခွ င့ ်ကိ

အေသခံ ေတာ်မသည်နည်းတ၊

အဘယ်မ ေလာက်

၉
၁၀

ံ းေစေသာအရာကဲ့ သိ ့

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ

ငါရ ိင်

ေကာင်းလ င်၊

ငါသည်လည်းအေသခံ ၍

၈

အ ံ းခံ ရ ပီ ။

ကိ ယ်ေတာ်သည်
ထိ သခင်ကိ၎င်း၊

ထေြမာက်ေတာ်မြခင်း၏ တန်ဖိးကိ ၎င်း၊ ဆင်းရဲ ခံေတာ်မြခင်းကိ ဆက်ဆံ၍ခံ ြခင်းကိ ၎င်း၊
သိ က မ်းြခင်းငှ ါ၊ ပညတ်တရားအားြဖင့်ရေသာ ကိ ယ်ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ မကိ းစားဘဲ ၊
ခရစ်ေတာ်ကိ

ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

ရေသာေြဖာင့်ြမတ်ြခင်းတည်းဟေသာ

ယံ ကည်ြခင်းအတွ က်ေ ကာင့် ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ ေြဖာင့်ြမတ်ြခင်းကိ ကိးစားသြဖင့်၊
ခရစ်ေတာ်ကိ အြမတ်ရ၍ ထိ သခင်၌ တည်ပါမည်အေ ကာင်း၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ
မစင်ကဲ့သိ ့ ငါထင်မှတ်၏။ ၁၂ ထိ သိ့ဆိေသာ် အကျိုးကိ ခံရ ပီ ၊ စံ လင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ရ ပီ ဟ

ဖိ လိပိ

1946

ငါမဆိ လိ၊ အ ကင်အကျိုးကိ ေပးြခင်းငှ ါ ခရစ်ေတာ်သည် ငါ့ကိ ကိ င်ဘမ်းေတာ်မ၏။
ထိ အကျိုးကိ ကိ င်မိြခင်းငှ ါ ငါေြပး၍ လိ က်ေသး၏။

၁၃ ညီ အစ်ကိတိ့၊ ငါကိ င်မိ ပီ ဟ

ကိ ယ်ကိကိယ် မထင်ေသာ်လည်း၊ ငါ ပေသာအမတခဟမကား၊ ေနာက် ကျေသာအရာတိ ့ကိ
မမှတ်ဘဲ၊ ေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာအရာတိ ့ကိ လှ မ်းကမ်း၍၊ ၁၄ ေယ ခရစ်အားြဖင့်ဘရားသခင်သည်
အထက်အရပ်မှ ေခ ေတာ်မြခင်း ှ င့် ဆိ င်ေသာဆကိ ရြခင်းငှ ါ၊ ပန်းတံ းတိ င်သိ့ ငါလိ က်ေြပး၏။
၁၅ ထိ ေ ကာင့် စံ လင်ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့သည် ဤသိ ့ေသာသေဘာကိ စွဲ လမ်းရ ကမည်။

သင်တိ့သည်

တစံ တခေသာအရာ၌

သေဘာြခားနားလ င်၊

ထိ အရာကိ ပင်

ဘရားသခင် ေဘာ်ြပေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ သိ ့မဟတ်ေသာ်လည်း၊ ယခမှီသမ အတိ င်း
တနည်းတည်းကျင့်၍ တသေဘာတည်း ှ ိ ရ ကမည်။ ၁၇ ညီ အစ်ကိတိ့၊ ငါကျင့်သည်နည်းတ
သင်တိ့သည် တညီ တ ွ တ်တည်း ကျင့် ကေလာ့။ ငါတိ ့ေပးေသာ ပံ သက်ေသ ှ င့်အညီ
ကျင့်ေသာသတိ ့ကိလည်း မှတ် ကေလာ့။ ၁၈ အေ ကာင်းမကား၊ အထက်အဖန်ဖန် ငါေြပာ၍၊
ယခပင် မျက်ရည်ကျလျက် ှ င့် ေြပာသည်အတိ င်း၊ ခရစ်ေတာ်၏ လက်ဝါးကပ်တိင်ကိ
ရန်ဘက် ပ၍

ကျင့်ေသာသအများ ှ ိ က၏။

လမ်းဆံ းတတ် က၏။

သတိ ့၏

၁၉

ဘရားမကား၊

ထိ သတိ ့သည်

ပျက်စီးြခင်း၌

မိ မိတိ့ဝမ်းေပတည်း။

မိ မိတိ့

ှ က်ေ ကာက်ဘွယ်ေသာ အကျင့်၌သာ မိ မိတိ့ဝါ ကား က၏။ ေလာကီ အရာတိ ့ကိသာ
စိ တ်စွဲလမ်းြခင်း ှ ိ က၏။

၂၀ ငါတိ ့ကျင့်ေသာ

အကျင့်မကား၊ ေကာင်းကင်ဘံ ှ င့်

စပ်ဆိင်လျက် ှ ိ ၏။ ကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င် သခင်ေယ ခရစ်သည် ေကာင်းကင်ဘံ မှ
ကလာေတာ်မမည်ဟ ငါတိ ့သည်

ေြမာ်လင့်လျက်ေန က၏။

ခပ်သိမ်းေသာအရာကိ ပင် မိ မိ ေအာက်၌
အားြဖင့်

ယတ်ည့ံ ေသာ

ငါတိ ့၏

၂၁ ထိ သခင်သည်

ှ ိမ့ ်ချ ိင်ေတာ်မေသာ ပြပင်အားထတ်ြခင်း

ကိ ယ်ခ ာကိ ပင်၊

ဘန်းအသေရ ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ

ကိ ယ်ခ ာေတာ်၏နည်းတ ြဖစ် ေစြခင်းငှ ါ အသစ်ြပင်ဆင်ေတာ်မလတံ့ ။

၄ ထိေ ကာင့်
ငါချစ်၍

ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေ ကာင်း၊

အလွ န်လွမ်းေသာ

ညီ အစ်ကိတိ့၊

ငါ့ဦးရစ်သရဖတည်းဟေသာ၊

ငါဆိ ခဲ့ ပီ းသည်အတိ င်း

သခင်ဘရား၌

တည်ေန ကေလာ့၊ ငါ့ချစ်သတိ ့။ ၂ ဧေဝါဒိ ှ င့်သ ုတ်တိ့သည် သခင်ဘရား၌ သေဘာ
တညီ တ ွ တ်တည်း ြဖစ်ရ ကမည်အေ ကာင်းကိ ငါေတာင်းပန် ေသွ းေဆာင်ပါ၏။ ၃ အချင်း
ငါ့လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်စစ်၊ သင်တိ့ကိလည်း ငါေတာင်းပန်၏။ ငါ ှ င့်ကေလမင်မှစ၍
အသက်စာရင်းဝင်ေသာ
ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

အြခားေသာငါ၏လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်တိ့ ှ င့်အတ၊
ေဟာေြပာေသာအမ၌

မိ န်းမတိ ့ကိ မစ ေထာက်ပ့ံ ပါေလာ့။

ဖိ လိပိ

ကညီ ၍

ကိ းစားအားထတ်ေသာ

၄ သခင်ဘရား၌ အစဥ်မြပတ် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း

1947

ှ ိ ကေလာ့။ တဖန် ငါဆိ သည်ကား ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။
သင်တိ့၏

ြဖည့် ှ င်းြခင်း

အနီးအပါး၌

သေဘာကိ

ှ ိ ေတာ်မ၏။

၆

၅ လအေပါင်းတိ ့ေ ှ ့၌

ထင် ှ ားေစ ကေလာ့။

အဘယ်အမကိ မ

သခင်ဘရားသည်

စိ းရိ မ်ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ

အရာရာ၌

ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းြခင်း ှ င့်တကွ ဆေတာင်းပဌနာ ပေသာအားြဖင့်၊ သင်တိ့ေတာင်း
ပန်လိေသာအရာများတိ ့ကိ ဘရားသခင်အား ကားေလ ာက် ကေလာ့။ ၇ ထိ သိ့ ပလ င်
အဘယ်သမ ကံ ၍ မမှီ ိင်ေသာ ဘရားသခင်၏ ငိ မ်သက်ြခင်းသည် ေယ ခရစ်အားြဖင့်
သင်တိ့၏စိ တ် ှ လံ းတိ ့ကိ ေစာင့်မလိ မ့ ်မည်။
ညီ အစ်ကိတိ့၊

သမာတရား ှ င့်

၈

ကင်းေသးေသာ စကားဟမကား၊

ဆိ င်ေသာအကျင့်၊

ေလျာက်ပတ်ေသာ

အကျင့်၊

ေြဖာင့်မတ်ေသာအကျင့်၊ စင် ကယ်ေသာအကျင့်၊ သတပါး ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာအကျင့်၊
ချီးမွ မ်းဘွ ယ်ေသာအကျင့် ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း၊ ပါရမီ တပါးပါး၊ ေကာင်းေသာ သိ တင်းတပါးပါး ှ င့်
ဆိ င်ေသာအကျင့်တိ ့ကိ၎င်း၊ ှ လံ းသွ င်း ကေလာ့။ ၉ သင်တိ့သည် အထက်ကသင်ယ၍
ငါ၌ ကားြမင် ခဲ့ ပီ းသမ တိ ့ကိ ကျင့် ကေလာ့။ ထိ သိ့ကျင့်လ င်၊

ငိ မ်သက် ြခင်း၏

အ ှ င်ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ယခ၌လည်း သင်တိ့သည်
ငါ့ကိ ကည့် ပစချင်ေသာ ေစတနာစိ တ် ှ င့် ြပည့်စံ ြပန်သည်ြဖစ်၍၊ ငါသည် သခင်ဘရား၌
အလွ န်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။ ထိ ေစတနာစိ တ်သည် အထက်က ှ ိ ေသာ်လည်း ပစရေသာအခွ င့ ်
မ ှ ိ ပီ ။

၁၁ ထိ သိ့ငါဆိ ေသာ်၊ ကိ ယ်တိင်ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ရည်မှတ်၍ ဆိ သည်မဟတ်။

အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် ေတွ ့ ကံ သမ ေသာ အြခင်းအရာတိ ့၌ ေရာင့်ရဲ ေသာစိ တ်
ှ ိ အ့ံ ေသာငှ ါ သင်မိ ပီ ။ ၁၂ တ်ချြခင်းကိ ၎င်း၊ ကယ်ဝြခင်းကိ ၎င်း၊ ခံ တတ်၏။ ဝစွ ာစားြခင်း၊
မွ တ်သိပ်ြခင်း၊ စည်းစိ မ် ှ ိ ြခင်း၊ ဆင်းရဲ ြခင်းတိ ့ကိ ခံ ရအံ့ ေသာငှ ါ၊ အရပ်ရပ်တိ့တွင် အရာရာ၌
သင်မိ ပီ ။

၁၃

ငါ့ကိ

ခွ န်အား ှ င့်ြပည့်စံ ေစေတာ်မေသာ

ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်

ခပ်သိမ်းေသာအမတိ ့ကိ ငါတတ်စွမ်း ိင်၏။ ၁၄ သိ ့ေသာ်လည်း ဆင်းရဲ ဒကကိ ငါ ခံ ရစဥ်အခါ၊
သင်တိ့သည် ငါ ှ င့်ဆက်ဆံေသာအားြဖင့် ေကာင်းမွ န်စွာ ပ က ပီ ။ ၁၅ အချင်းဖိ လိပိ မိ သ
့ ားတိ ့၊
ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာစ ပ၍၊ မာေကေဒါနိြပည်မှ ငါထွ က်ဆဲ ှ ိ ေသာအခါ အလလြခင်း၊
အလခံ ြခင်းအမ၌၊ သင်တိ့မှတပါး အဘယ်အသင်းေတာ်မ ငါ ှ င့်မဆက်ဆံ က။

၁၆

သက်သာေလာနိတ် မိ ့၌ ငါ ှ ိ စဥ်ပင်၊ ငါလိ ေသာအရာကိ သင်တိ့သည် ှ စ် ကိ မ်တိင်ေအာင်
ေပးလိ က်

က၏။

၁၇ ထိ သိ့ငါဆိ ေသာ်၊

အလကိ

ှ ာသည်မဟတ်၊ သင်တိ့၌

ကယ်ဝေသာအကျိုးကိ ှ ာ၏။ ၁၈ ယခအခါ အရာရာ၌ငါရတတ်၏။ ဥစာ ကယ်ဝ၏။
ေမး ကိ င်ေသာအနံ ့ ှ င့် ြပည့်စံ ၍၊ ဘရားသခင် ှ စ်သက်အားရေတာ်မေသာ ယဇ် တည်းဟေသာ
သင်တိ့

ဖိ လိပိ

ေပးလိ က်ေသာအရာတိ ့ကိ

ဧပေြဖာဒိ တ်လက်မှ

ငါခံ ရ

သည်ြဖစ်၍

1948

ကယ်ဝလျက် ှ ိ ၏။ ၁၉ ငါ၏ဘရားသခင်သည် ဘန်းအာ ေဘာ်၌ စံ ပယ်ေတာ်မေသာ
စည်းစိ မ် ှ ိ သည်အတိ င်း၊ သင်တိ့အလိ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ေယ ခရစ်အားြဖင့် ြပည့်စံ ေစေတာ်မလိ မ့ ်
မည်။

၂၀

ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ

ဘန်း ကီ းေတာ်မေစသတည်း။
သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့ကိ
သန့် ှ င်းေသာ

အာမင်။

(aiōn

g165)

၂၁

ကမာအဆက်ဆက်
ေယ ခရစ်၌ ှ ိ ေသာ

တ်ဆက် ကေလာ့။ ၂၂ ငါ ှ င့်အတ ှ ိ ေသာ ညီ အစ်ကိမှစ၍

သအေပါင်းတိ ့သည်

နန်းေတာ်၌ေနေသာ

ဘရားသခင်သည်

သင်တိ့ကိ

သန့် ှ င်းသတိ ့သည်

တ်ဆက် က၏။

အထးသြဖင့်

ကဲ သာဘရင်၏

တ်ဆက် က၏။

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ေကျးဇးေတာ်သည် သင်တိ့အေပါင်း၌ ှ ိ ေစသတည်း။ အာမင်။

ဖိ လိပိ

1949

၂၃

ေကာေလာသဲ

၁ ဘရားသခင်၏ အလိေတာ်အားြဖင့် ေယ ခရစ်၏ တမန်ေတာ်ြဖစ်ေသာ ငါေပါလ ှ င့်
ငါညီ တိေမာ ေသသည်၊

၂ ေကာေလာသဲ မိ ့၌ေနေသာ သန့် ှ င်းသတည်းဟေသာ၊

ခရစ်ေတာ်ကိ ယံ ကည်ေသာညီ အစ်ကိတိ့ကိ

ကားလိ က်ပါ၏။ သခင်ေယ ခရစ် ှ င့်

ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင်အထံ ေတာ်က ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိ မ်သက်ြခင်းသည်
သင်တိ့၌ ှ ိ ပါေစေသာ။ ၃ သင်တိ့သည် ေယ ခရစ်ကိယံ ကည်၍၊ သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့ကိ
ချစ် ကသည်ဟ ငါတိ ့သည် ကားသြဖင့်၎င်း၊ ၄ သမာတရားတည်းဟေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ
သင်တိ့သည်အထက်က ကားသိ ကသည် အတိ င်း၊ သင်တိ့ အဘိ ့ေကာင်းကင်ဘံ ၌
သိ ထားေသာ ေြမာ်လင့်ရာကိ ေထာက်သြဖင့်၎င်း၊ သင်တိ့အဘိ ့ အစဥ်မြပတ် ဆေတာင်း၍၊ ၅
ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ခမည်းေတာ်တည်းဟေသာ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ
ချီးမွ မ်း က၏။

၆ ထိ တရားသည် ေလာကီ ိင်ငံတေ ှ ာက်လံ းကိ

ှ ံ ့ြပားသည် ှ င့်အညီ ၊

သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ေရာက်ခဲ့ ပီ ။ သင်တိ့၌ အသီ းသီ းြခင်း၊ တိ းပွ ါးြခင်းကိ ပသည်နည်းတ
အရပ်ရပ်၌ပင် ပတတ်၏။ ၇ သင်တိ့အမကိ ေစာင့်၍၊ ခရစ်ေတာ်ထံ၌ သစာ ှ ိ ေသာ
ဆရာတည်းဟေသာ ငါတိ ့ချစ်ေသာ က န်ချင်း ဧပြဖသည် သင်တိ့ကိ သွ န်သင်သည်အတိ င်း
သင်တိ့သည် ကား၍၊ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ မှန်ကန် စွ ာ ဝန်ခံေသာေန့မှစ၍
ထိ သိ့ေသာအကျိုး ှ ိ ၏။

၈ သင်တိ့၌ ှ ိ ေသာ ဝိ ညာဥ်ပကတိ ေမတာကိ

ဧပြဖသည်

ငါတိ ့အားြပခဲ့ ပီ ။ ၉ ထိ ့ေ ကာင့်၊ ငါတိ ့သည် ကားရသည်ေန့မှစ၍၊ သင်တိ့အဘိ ့ အလိ ငှါ
အစဥ်မြပတ်ဆေတာင်း ပဌနာ ပလျက် ေန က၏။ ၁၀ ဆေတာင်းေသာအချက်ဟမကား၊
သင်တိ့သည်

ေကာင်းေသာ

အကျင့်အမျိုးမျိုးတည်း

ဟေသာ

အသီ းကိ သီးြခင်း၊

ဘရားသခင်ကိသိေသာ ဥာဏ်တိးပွ ါးြခင်း ှ ိ သြဖင့်၎င်း၊ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့် အရာရာ၌
သည်းခံ ြခင်း၊ စိ တ် ှ ည်ြခင်းအလိ ငှါ၊ ဘန်း ကီ းေသာ တန်ခိးေတာ်အတိ င်း ခွ န်အား ှ င့်
ြပည့်စံ သြဖင့်၎င်း၊ ၁၁ ခမည်းေတာ်ဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းလျက်၊ သခင်ဘရား ှ င့်
ထိ က်ေလျာက်စွာ

ကျင့်၍

ဓမဥာဏ်အမျိုးမျိုးအားြဖင့်
ဆေတာင်းပဌနာ ပ၏။

အရာရာ၌

ှ စ်သက်ေတာ်မေစြခင်းငှ ါ၊

အလိ ေတာ်ကိ

ပညာအမျိုးမျိုး၊

အကန်အစင်နားလည်ပါမည်အေ ကာင်း

၁၂ အလင်း၌ေနေသာ သန့် ှ င်းသတိ ့၏ အေမွ ကိ ငါတိ ့သည်

ဆက်ဆံဝင်စားထိ က်မည်အေ ကာင်း ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။ ၁၃ ေမှာင်မိက်တန်ခိးမှလည်း
ငါတိ ့ကိ တ်၍၊ ချစ်ေတာ်မေသာ သားေတာ်၏ ိင်ငံထဲ သိ့ သွ င်းေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိ သားေတာ်၏
အေသွ းအားြဖင့် အြပစ်လတ်ေတာ်မြခင်းတည်းဟေသာ ေ ွး တ်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇး ကိ
ငါတိ ့သည် ခံ ရ က၏။

ေကာေလာသဲ

၁၅ ထိ သားေတာ်သည် မျက်ြမင်မရေသာ ဘရားသခင်၏

1950

ပံ သ

ာန်ေတာ်ြဖစ်၏။ ေဝေနယျသတဝါ အေပါင်းတိ ့တွင်လည်း သားဦ းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၆

အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သားေတာ်သည် ေကာင်းကင်ေပ ၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ သမ ေသာ ပအရာ၊
အ ပ အရာ၊ ရာဇပလင်ြဖစ်ေစ၊ အစိ းရြခင်းတန်ခိးြဖစ်ေစ၊ အထွ ဋ်အြမတ်ြဖစ်ေစ၊
အာဏာစက်ြဖစ်ေစ၊ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတိ ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ထိ သခင်အားြဖင့်၎င်း၊
ထိ သခင်အဘိ ့ အလိ ငှါ၎င်း၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ သည် ဖန်ဆင်းလျက်ြဖစ် က၏။ ၁၇
သားေတာ်သည်လည်း ခပ်သိမ်းေသာအရာ မြဖစ်မှီ ြဖစ်ေတာ်မ၍ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့သည်
တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်သာ တည် က၏။ ၁၈ အသင်းေတာ်တည်းဟေသာ ကိ ယ်၏ဦ းေခါင်း
ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အရာရာ၌ ထးြမတ်ြခင်းငှ ါ မလအရင်း ြဖစ်၍၊ ေသေသာသတိ ့တွင်
သားဦ းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၉ အေ ကာင်းမကား၊ ခပ်သိမ်းေသာြပည့်စံ ြခင်းကိ သားေတာ်၌
ကျိန်းဝပ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

၂၀ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

သွ န်းေသာအေသွ းေတာ်အားြဖင့်

ရန်ကိ ငိ မ်းေစ၍၊ ေကာင်းကင်အရာြဖစ်ေစ၊ ေြမ ကီ းအရာြဖစ်ေစ၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ
သားေတာ်အားြဖင့် ဘရားသခင် ှ င့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေစ ြခင်းငှ ါ၎င်း အလိ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၂၁
အထက်က ဘရားသခင် ှ င့်ကွ ာ ှ င်း၍၊ ဆိ းညစ်ေသာအကျင့်ကိ ကျင့်သြဖင့် စိ တ် ှ လံ း၌
ရန်သြဖစ်ေသာ

သင်တိ့ကိ၊

ကိ ယ်ခ ေတာ်၌

အေသခံ ေတာ်မေသာ

အားြဖင့်၊

ယခမိ ဿဟာယဖွဲ ့ေစေတာ်မ၏။ ၂၂ အေ ကာင်းမကား၊ ေကာင်းကင်ေအာက်၌ ှ ိ သမ ေသာ
ေဝေနယျသတဝါတိ ့အား ေဟာေြပာသြဖင့်၊ သင်တိ့သည် ကိ ယ်တိင် ကားရ ပီ းေသာ
ဧဝံ ေဂလိ တရား၏

ေြမာ်လင့်ြခင်းမှ

မေ ွေလျာ
့
့ ဘဲ ၊

၂၃

တိ က်ြမစ်ကျြခင်း၊

တည် ကည်ြခင်း ှ င့်တကွ မဲ ြမံ စွ ာယံ ကည် ကလ င်၊ သန့် ှ င်းစင် ကယ်လျက် အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ င့်
ကင်းလွ တ်လျက် ှ ိ ေသာ သင်တိ့ကိ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ဆက်သမည်အေ ကာင်းတည်း။

၂၄

ငါေပါလသည် ထိ တရားကိ ေဟာေသာဆရာြဖစ်သည် ှ င့် သင်တိ့အဘိ အ
့ လိ ငှါ ဆင်းရဲ ခံြခင်း၌
ယခ ဝမ်းေြမာက်၍၊ ခရစ်ေတာ်၏ ဆင်းရဲ ဒကအ ကင်းအကျန်ကိ အသင်းေတာ်တည်းဟေသာ
ကိ ယ်ေတာ်အဘိ ့ အလိ ငှါ ငါ့ကိယ်ခ ာ၌ ြပည့်စံ ေစ၏။ ၂၅ သင်တိ့အကျိုးကိ ေထာက်၍၊
ငါအား အပ်ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ သာသနာေတာ် ှ င့်အညီ ၊ ငါသည် အသင်းေတာ်၌
ဓမဆရာ၏ အြဖစ်သိ့ေရာက်ရ ပီ ၊ ၂၆ ေ ှ းကပ်ကာလပတ်လံ း ဝှက်ထားလျက် ှ ိ ေသာ်လည်း၊
ယခတွ င် သန့် ှ င်းသတိ ့အား ေဘာ်ြပေသာ နက်နဲရာတည်းဟေသာ ဘရားသခင်၏
တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ အကန်အစင် ေဟာေြပာေစြခင်းငှ ါ။ (aiōn g165)
တပါးအမျိုးသားတိ ့တွင်

ဤနက်နဲေသာအရာ ှ င့်ဆိ င်ေသာ

အဘယ်မ ေလာက် ကီ း သည်ကိ သန့် ှ င်းသတိ ့သည်

၂၇

မဟာစည်းစိ မ်ကား၊

သိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ဘရားသခင်

အလိ ှ ိ ေတာ်မ၏။ ထိ စည်းစိ မ်ကား၊ ဘန်းအသေရကိ ေြမာ်လင့်ြခင်းအေ ကာင်းတည်းဟေသာ

ေကာေလာသဲ

1951

သင်တိ့အထဲ ၌ တည်ေတာ်မေသာ ခရစ်ေတာ်ေပတည်း။

၂၈ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်

လတိ င်းစံ လင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်၍ လခပ်သိမ်းတိ ့ကိ ဆက်သအံ့ ေသာငှ ါ၊ ငါတိ ့သည်
လခပ်သိမ်းတိ ့ကိ သတိ ေပး၍ ပညာအမျိုးမျိုး ှ င့် ဆံ းမသွ န်သင်လျက် ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ
ေဟာေြပာ က၏။

၂၉ ထိ သိ့အလိ ငှါ ငါသည် အမေဆာင် ွက်၍၊ ငါ၌ တန်ခိးေတာ်

ပြပင်အားထတ်ေတာ်မသည်အတိ င်း ကိ းစားအားထတ်ေလ့ ှ ိ ၏။

၂ သင်တိ့ ှ င့် ေလာဒိကိ မိသ့ မိသ့ ားတိ့မှစ၍၊ ငါ့မျက် ှ ာကိ မြမင်ဘးေသာသ ှ ိသမ တိ့သည်။
၂

ေမတာချင်းထံ းဖွဲ ့၍၊

ခမည်းေတာ်ဘရား ှ င့်

ခရစ်ေတာ်၏

နက်နဲေသာအရာကိ

နားလည် ိင်ေသာ ဝိ စိကိစာ ှ င့် ကင်းစင်ေသာ ဥာဏ်၏စည်းစိ မ်အေပါင်း ှ င့် ြပည့်စံ ၍၊
စိ တ် ှ လံ းသက်သာေစမည်အေ ကာင်း အဘယ်မ ေလာက် ကီ းေသာ တိ က်လှန်ြခင်းကိ
ငါခံ ရသည်ဟ သင်တိ့သိေစြခင်းငှ ါ ငါအလိ ှ ိ ၏။ ၃ ထိ နက်နဲေသာအရာ၌ ပညာဘ
ဥာဏ်ဘ

ာ ှ ိ သမ တိ ့သည်

ဝှက်ထားလျက် ှ ိ က၏။

၄

ာ၊

အဘယ်မည်ေသာသမ

ြဖားေယာင်းေသာစကားအားြဖင့် သင်တိ့ကိ မလှ ည့်ြဖားေစြခင်းငှ ါ၊ ဤ စကားကိ ငါေြပာဆိ ၏။
၅ ငါသည် ကိ ယ်ခ ာအားြဖင့် သင်တိ့ ှ င့် ကွ ာ၍ ေနေသာ်လည်း၊ စိ တ်ဝိညာဥ်အားြဖင့်

သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည် ေလျာက်ပတ်စွာ စီ ရင် ပြပင်တတ်သည်ကိ၎င်း၊
ခရစ်ေတာ်၌ ခိ င်ခ့ံ စွ ာ ယံ ကည်သည် ကိ ၎င်း ြမင်လ င် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။ ၆ ထိ ့ေ ကာင့်
သင်တိ့သည်

သခင်ေယ ခရစ်ကိ

တည်ေဆာက်ြခင်း

ှ ိ လျက်၊

မဲ ြမံ စွ ာစွဲ လမ်းလျက်၊

၇

ခံ ယ ပီ းသည်ြဖစ်၍၊

နည်းဥပေဒသကိ
ေကျးဇးေတာ်ကိ

ထိ သခင်၌

စိ က်ပျိုးြခင်း၊

ခံ ပီ းသည်အတိ င်း

ယံ ကည်ြခင်း၌

ချီးမွ မ်းြခင်း ှ င့်တကွ

ယံ ကည်ြခင်း

တိ းပွ ါးြပည့်စံ လျက်၊ ထိ သခင်၌ ကျင်လည် ကေလာ့။ ၈ ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ မလိ က်၊
လအဆက်ဆက်ခံေသာ နည်းဥပေဒသ ှ င့် ေလာကီ တရား ကိ လိ က်၍၊ ေလာကီ ပညာ ှ င့်
အချည်း ှ ီးေသာပရိ ယာယ်အားြဖင့် သင်တိ့ကိ အဘယ်သမ မလယမဖျက်ဆီး ေစြခင်းငှ ါ
သတိ ပ ကေလာ့။

၉

အေ ကာင်းမကား၊

ဘရားသခင်၏

ဇာတိ အြဖစ်ေတာ်၏

ြပည့်စံ ြခင်းအေပါင်းသည် ခရစ်ေတာ်၌ ကိ ယ်ထင် ှ ား၍ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ၏။

၁၀

အထွ ဋ်အြမတ် အာဏာစက် ှ ိ သမ ကိ အပ်စိးေတာ်မေသာ ထိ သခင်၌ သင်တိ့သည်
စံ လင်ြခင်း ှ ိ က၏။ ၁၁ ခရစ်ေတာ်၏ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းအားြဖင့် ဇာတိ ပကတိ အြပစ်၏
ကိ ယ်ကိပယ် ှ င်း၍၊ လက်ြဖင့်မလပ် ေသာ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ထိ သခင်၌ သင်တိ့သည်
ခံ ကသည်ြဖစ်၍၊ ၁၂ ဗတိ ဇံအားြဖင့် ထိ သခင် ှ င့်အတ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံ က၏။ ခရစ်ေတာ်ကိ
ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစ ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ ပြပင်အားထတ်ေတာ်မြခင်းကိ
ယံ ကည်ေသာအားြဖင့်၊ ဗတိ ဇံကိ ခံ၍ ထိ သခင် ှ င့်အတ ထေြမာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။ ၁၃

ေကာေလာသဲ

1952

ဒစ ိ က်အြပစ်၌၎င်း၊

ဇာတိ ပကတိ ၏

ေသလျက် ှ ိ ေနေသာ

သင်တိ့ကိ

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ

မခံ ေသာအြဖစ်၌၎င်း

အသက် ှ င်ေစ၍၊

သင်တိ့

အြပစ် ှ ိ သမ တိ ့ကိ လတ်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ငါတိ ့ ှ င့်ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်ေသာ ဝိ နည်းအထံ းအဖွဲ ့ ှ င့်
စပ်ဆိင်ေသာလက်မှတ်ကိ ေချ၍၊ လက်ဝါး ကပ်တိင်မှာ ိ က်ထားလျက်၊ ငါတိ ့စပ် ကားထဲ က
ပယ် ှ င်းေတာ်မ ပီ ။

၁၅ အထွ ဋ်အြမတ်၊ အာဏာစက်များကိ လယလ င်၊ ထင် ှ ားစွ ာ

ထတ်ြပ၍လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်အားြဖင့် ေအာင်ပွဲကိ ခံ ေတာ်မ ပီ ။

၁၆ ထိ ေ ကာင့်

စားေသာက်ြခင်းအမ၊ ပွဲ ေန့၊ လဆန်းေန့၊ ဥပသ်ေန့တိ့ကိ ေစာင့်ြခင်းအမတွ င် သင်တိ့ကိ
အဘယ်သမ မစစ်ေ ကာမစီ ရင်ေစ ှ င့်။

၁၇ ထိ အရာတိ ့သည် ေနာက်ြဖစ်လတံ့ ေသာ

အရာတိ ့၏ အရိ ပ်ြဖစ် က၏။ ကိ ယ်မကား ခရစ်ေတာ်၏ ကိ ယ်ြဖစ်၏။ ၁၈ ဦ းေခါင်းေတာ်ကိ
အမှီမ ပ၊ ဇာတိ ပကတိ ၏ စိ တ် ှ လံ းအချည်း ှ ီးေထာင်လားလျက်၊ မိ မိမသိ မြမင် ေသာအရာကိ
စးစမ်းလျက်၊
ေမွ ့ေလျာ်

စိ တ် ှ ိမ့ ်ချြခင်း၌၎င်း၊

ေသာသ

ေကာင်းကင်တမန်ကိ

တစံ တေယာက်မ

သင်တိ့ဆကိ

ကိ းကွ ယ်ြခင်း၌၎င်း

မလမယေစ ှ င့်။

၁၉

ဦ းေခါင်းေတာ်မှ တကိ ယ်လံ းသည် အဆစ်အပိ င်း အထံ းအဖွဲ ့များအားြဖင့်၊ အားြဖည့်၍
ထံ းဖွဲ ့လျက်၊ ဘရားသခင်၏ အလိ ေတာ် ှ င့်အညီ ကီ းပွ ါးတတ်၏။

၂၀ သင်တိ့သည်

ခရစ်ေတာ် ှ င့် အတေသ၍၊ ေလာကီ တရား မှ စေတ့ ကသည်မှန်လ င်၊
မြမည်း ှ င့်၊
အဘယ်

မကိ င် ှ င့်ဟေသာ
ေ ကာင့်

ပညတ်စကားကိ

နားေထာင် ကသနည်း။

၂၁ မတိ ့ ှ င့်၊

ေလာကီ အသက် ှ င်ေသးသကဲ့ သိ ့၊

၂၂ လတိ ့၏

ပညတ် သဝါဒအတိ င်း

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေသာ ထိ ပညတ် ှ ိ သမ တိ ့သည် ပပ်ပျက်ေစြခင်း အေ ကာင်းြဖစ် က၏။ ၂၃
ထိ သိ့ေသာ

ပညတ်တိ့သည်

ကိ ယ်အသားကိ

ဝေြပာစွ ာ

ေက းေမွ းြခင်း ှ င့်မဆိ င်၊

ကိ ယ်အလိ အေလျာက် ကိ းကွ ယ်ြခင်း၊ စိ တ် ှ ိမ့ ်ချြခင်း၊ ကိ ယ်ကာယကိ ှ ိပ်စက်ြခင်း ှ င့်ဆိ င်၍၊
ပညာ ှ ိ ေယာင်ေဆာင် က၏။

၃ အထက်ဆိခဲ့ ပီးသည်အတိင်း၊

သင်တိ့သည်

ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ

ထေြမာက် ကသည်မှန်လ င်၊ ဘရား သခင်၏ လက်ျာေတာ်ဘက်မှာ ခရစ်ေတာ်သည် ထိ င်ေန
ေတာ်မရာအရပ်၌ ှ ိ ေသာ အထက်အရာတိ ့ကိ ှ ာ ကာေလာ့။ ၂ ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ ေသာ
အရာတိ ့ကိ စွဲ လမ်းေသာစိ တ်မ ှ ိ က ှ င့်။ အထက်အရာတိ ့ကိသာ စိ တ်စွဲလမ်းြခင်း ှ ိ ကေလာ့။
၃

အေ ကာင်းမကား၊

သင်တိ့သည်

ေသေသာသ

ြဖစ်၍

သင်တိ့အသက်သည်

ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ ဘရား သခင်၌ ဝှက်ထားလျက် ှ ိ ၏။ ၄ ငါတိ ့အသက်တည်းဟေသာ
ခရစ်ေတာ်သည် ထင် ှ ားေတာ်မေသာအခါ၊ ငါတိ ့သည်လည်း ထိ သခင် ှ င့် အတ ဘန်း ကီ း၍
ထင် ှ ား ကလတံ့ ။ ၅ ထိ ေ ကာင့် မတရားေသာ ေမထန်၌မှီဝဲြခင်း၊ ညစ်

ေကာေလာသဲ

းစွ ာကျင့်ြခင်း၊

1953

ကိ ေလသာပပန်ြခင်း၊ ဆိ းညစ် ေသာ တပ်မက်ြခင်း၊

ပ်တကိ ကိ းကွ ယ်ြခင်းြဖစ်ေသာ

ေလာဘလွ န်ကျူးြခင်းတည်းဟေသာ၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ ေသာ သင်တိ့၏ ကိ ယ်အဂ ါတိ ့ကိ
ေသေစ ကေလာ့။ ၆ ထိ အမများေ ကာင့် ဘရားသခင်၏ အမျက် ေတာ်သည် ြငင်းဆန်ေသာ
သတိ ့အေပ ၌ သင့်ေရာက် ေပ၏။

၇ ထိ သတိ ့ ှ င့် သင်တိ့သည်လည်း အထက်က

ေပါင်းေဘာ်ေသာအခါ၊ ထိ အမများ၌ ကျင်လည် က၏။ ၈ ယခမကား၊ ထိ အမအလံ းစံ တိ ့ကိ၎င်း၊
အမျက်ထွက်ြခင်း၊ စိ တ်ဆိးြခင်း၊ မနာလိ ြခင်း၊ သ့အသေရ

ပျက်ေအာင် ေြပာဆိ ြခင်း၊

ညစ် းေသာ စကားကိ သံ းြခင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ သင်တိ့ တ်မှ ပယ် ှ င်း ကေလာ့။ ၉ အချင်းချင်း
မသာစကားကိ မေြပာမသံ း က ှ င့်။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် လေဟာင်း၏ အကျင့်တိ ့
ှ င့် လေဟာင်း၏ ကိ ယ်ကိ ခ န်ပယ်၍၊ ၁၀ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာသ၏ ပံ သ

ာန် ှ င့်အညီ ၊

မှန်ေသာပညာအားြဖင့် အသစ် ပြပင်ေသာ လသစ်ကိ ယတင်ဝတ်ေဆာင်ေသာသ ြဖစ် က၏။
၁၁ ထိ ဖန်ဆင်း ပြပင်ေတာ်မရာ၌ ေဟလသလမ ှ ိ ၊ ယဒလမ ှ ိ ၊ အေရဖျားလှ ီ းမဂလာခံ ြခင်းမ ှ ိ ၊

မခံ ြခင်းမ ှ ိ ၊ လ ိ င်းမ ှ ိ ၊ သကသိ လမ ှ ိ ၊ က န်မ ှ ိ ၊ လလွ တ်မ ှ ိ ၊ ခရစ်ေတာ်သည် အလံ းစံ တိ ့၌
အလံ းစံ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိ ့ေ ကာင့် သင်တိ့သည် ဘရားသခင် ေ ွးေကာက်ေသာသ၊
သန့် ှ င်းေသာသ၊ ချစ်အပ်ေသာသ ကဲ့ သိ ့၊ သနားစံ မက်ြခင်း၊ ေကျးဇး ပြခင်း၊ စိ တ် ှ ိမ့ ်ချြခင်း၊
းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ြခင်း၊

စိ တ် ှ ည်ြခင်းတိ ့ကိ

တေယာက်၌တေယာက်

ယတင်ဝတ်ေဆာင်

အြပစ်တင်စရာအခွ င့ ်

ှ ိ လ င်၊

ကေလာ့။

၁၃

အချင်းချင်းသည်းခံ ၍

အြပစ်ကိလတ် ကေလာ့။ ခရစ်ေတာ်သည် သင်တိ့၏အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မသကဲ့ သိ ့၊
ထိ နည်းတ ပ ကေလာ့။ ၁၄ စံ လင်ြခင်းအဖွဲ ့အစည်းတည်းဟေသာ ချစ်ြခင်းေမတာကိ ထပ်၍
ယတင်ဝတ်ေဆာင် ကေလာ့။ ၁၅ သင်တိ့စိတ် ှ လံ းအထဲ ၌ ခရစ်ေတာ်၏ ငိ မ်သက်ြခင်း
အပ်စိးေစ။ ထိ သိ့အလိ ငှါ သင်တိ့သည် တလံ း တကိ ယ်တည်း၌ ေခ ထားေတာ်မြခင်းကိ
ခံ ကသည် ြဖစ်၍၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ သိ ေသာစိ တ် ှ ိ ကေလာ့။

၁၆ ခရစ်ေတာ်၏

တ်ကပတ်တရားသည် ပညာ အမျိုးမျိုး ှ င့် သင်တိ့အထဲ ၌ ကယ်ဝစွ ာ တည်ေန၍
သင်တိ့သည် ဆာလံ သီ ချင်းမှစေသာ ဓမသီ ချင်းအမျိုးမျိုးအားြဖင့်၊ အချင်းချင်းတိ ့ကိ
ဆံ းမသွ န်သင်ြခင်း၊ သတိ ေပးြခင်းကိ ပ၍၊ း ွ တ်ေသာစိ တ် ှ လံ း ှ င့် ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌
တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်စွာ

သီ ချင်းဆိ ကေလာ့။

၁၇

စကားေြပာေသာ်၎င်း၊

အမေဆာင် ွက်ေသာ်၎င်း၊ သခင်ေယ ၏ နာမေတာ်ကိ ေထာက်၍ ခပ်သိမ်း ေသာအမတိ ့ကိ
ပမလျက်၊ ေကျးဇးေတာ် ကီ းလှ ပါ၏ဟ ထိ သခင်ကိ အမှီ ပ၍ ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်ေ ှ ့၌
ဝန်ခံ ကေလာ့။ ၁၈ အချင်းမိ န်းမတိ ့၊ သခင်ဘရား၌ ေလျာက်ပတ်သည်အတိ င်း၊ ကိ ယ်ခင်ပွန်း၏
အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံ က

ေကာေလာသဲ

ေလာ့။ ၁၉ အချင်းေယာက်ျားတိ ့၊ ကိ ယ်ခင်ပွန်းကိ ချစ် ကေလာ့။

1954

ကမ်းတမ်းစွ ာမ ပ က ှ င့်။ ၂၀ သားသမီ းတိ ့၊ မိ ဘစကားကိ အရာရာ၌ နားေထာင် ကေလာ့။
မိ ဘစကားကိ နားေထာင်ြခင်းအမသည် သခင်ဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ အမြဖစ်၏။ ၂၁
အဘတိ ့၊ ကိ ယ်သားသမီ းကိ စိ တ်ဆိးေစြခင်းငှ ါ မ ပ က ှ င့်။ ထိ သိ့ ပလ င်၊ သတိ ့သည်
အားေလျာ့စိ တ်ပျက်ြခင်းသိ ့ ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၂ အေစခံ က န်တိ့၊ သခင်ဘရားကိ
ေ ကာက် ွံ လျက်
့
၊

သတိ ့၏စိ တ်ကိ

း ွ တ်ေစေသာသကဲ့ သိ ့၊

မျက်ေမှာက်၌သာ

နားေထာင်သည်မဟတ်၊ စိ တ် ှ စ်ခွ မ ှ ိ ဘဲ၊ ေလာကီ သခင်၏စကားကိ အရာရာ၌ နားေထာင်
ကေလာ့။ ၂၃ လ၏အမကိ သာ ေဆာင် ွက်သကဲ့ သိ ့မဟတ်၊ သခင်ဘရား၏ အမေတာ်ကိ
ေဆာင် ွက်သကဲ့ သိ ့၊ ပေလသမ တိ ့၌ ေစတနာစိ တ် ှ င့် ပ ကေလာ့။ ၂၄ သင်တိ့သည်
သခင်ခရစ်ေတာ်၏ အေစခံ ကိ ခံ ကသည်ြဖစ်၍၊ အေမွ ေတာ်တည်းဟေသာ အကျိုးကိ ၊
ထိ သခင်ဘရား၏ လက်ေတာ်မှ ခံ ရလိ မ့ ်မည်ဟ သိ မှတ် ကေလာ့။ ၂၅ မတရားေသာအမကိ
ပေသာအမမည်သည်ကား၊ မိ မိ ပေသာအမ၏ အကျိုးအြပစ်ကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ အဘယ်သ၏
မျက် ှ ာကိ မှတ်ေတာ်မမ။

၄ သခင်တိ့၊

သင်တိ့၏သခင်သည် ေကာင်းကင်ဘံ ၌

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား၊
၂

မ ြခင်းတရား ှ င့်အညီ

ဆေတာင်းပ နာ ပြခင်းအမကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက် ကေလာ့။

၃

အချည်အေ ှ ာင်ခံရသည်ြဖစ်၍။

အ မဲ ပ၍၊

ငါသည်
၄

ှ ိ ေတာ်မသည်ကိ သိ မှတ်၍၊

ကိ ယ်က န်တိ့ကိ

ပ ကေလာ့။

ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွ မ်းလျက်

ခရစ်ေတာ်၏

နက်နဲေသာအရာေ ကာင့်

ထိ နက်နဲေသာအရာကိ

ေဟာေြပာြခင်းငှ ါ၊

ဘရားသခင်သည် တရားေဟာရာတံ ခါးကိ ငါတိ ့အား ဖွ င့ ်ေတာ်မမည် အေ ကာင်းကိ ၎င်း၊
ထိ နက်နဲေသာအရာကိ ေဟာေြပာအပ်သည် ှ င့်အညီ ငါေဘာ်ြပမည် အေ ကာင်းကိ ၎င်း၊
ငါတိ ့အဘိ ့လည်း ဆေတာင်း ကေလာ့။ ၅ ြပင်ပလတိ ့၏ မျက် ှ ာကိ ေထာက်လျက်၊ ပညာ ှ င့်
ကျင့်ေဆာင်၍ ကာလအချိန်ကိ ေ ွး တ် ကေလာ့။ ၆ လအသီ းအသီ းတိ ့အား အဘယ်သိ့
ြပန်ေြပာရမည်ကိ သိ ိင်မည်အေ ကာင်း၊ သင်တိ့စကားသည် ဆားအားြဖင့်ငန်ေသာ
အရသာ ှ င့်ြပည့်စံ လျက်၊ အစဥ်မြပတ်တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်ပါေစ။
သစာ ှ ိ ေသာဆရာ၊
ငါ၏

ငါတိ ့က န်

အေ ကာင်းအရာ ှ ိ သမ ကိ

ချင်းတည်းဟေသာ၊
သင်တိ့အား

၇ သခင်ဘရား၌

ငါချစ်ေသာညီ

ေဘာ်ြပလိ မ့ ်မည်။

တခိ တ်သည်
၈

သသည်

သင်တိ့၏အေ ကာင်းအရာများကိ သိ ၍၊ သင်တိ့စိတ် ှ လံ းကိ သက်သာေစြခင်းငှ ါ၊ ထိ သ
ကိ ၎င်း၊ သင်တိ့အထဲ ကြဖစ်၍ သစာ ှ ိ ေသာ ငါချစ်ေသာညီ သေနသိ မ်ကိ၎င်း၊ သင်တိ့ဆီသိ့
ငါေစလတ်၏။ ၉ သတိ ့သည် ဤ မိ ့၌ြဖစ်သမ ေသာ အေ ကာင်းအရာကိ သင်တိ့အား
ေဘာ်ြပ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀ ငါ ှ င့်အတ အကျဥ်းခံ ရေသာသ အာရိ တာခ၊ ဗာနဗ၏ တမာက၊

ေကာေလာသဲ

1955

ယတုဟေခ ေဝ ေသာ ေယ တိ ့ သည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက် က၏။ မာကအတွ က်သင်တိ့ကိ
ငါမှာလိ က်ခဲ့ ပီ ။ သသည် သင်တိ့ဆီသိ့ ေရာက်လာလ င် လက်ခံ ကေလာ့။

၁၁

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ ခံေသာ သတိ ့တွင် ဤသတိ ့သာ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်အဘိ ့
ငါ ှ င့်အတ

အမ

ေဆာင်ေသာသြဖစ်၍၊

ငါ့စိတ်ကိ

သက်သာေစ က၏။

၁၂

သင်တိ့အထဲ ကြဖစ်ေသာ ခရစ်ေတာ်၏က န် ဧပြဖသည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက်၏။ သင်တိ့သည်
စံ လင်လျက်၊

ဘရားသခင်၏

အလိ ေတာ်ကိ

အကန်အစင်

ေလ့ကျက်လျက်

တည် ကည်မည်အေ ကာင်း သသည် သင်တိ့အဘိ ့ ကာလအစဥ် ကိ းစား၍ ဆေတာင်းတတ်၏။
၁၃ သင်တိ့မှစ၍ ေလာဒိ ကိ မိ ့ ှ င့် ေဟရေပါလိ မိ ့၌

ှ ိ ေသာ သတိ ့အဘိ ့ သသည်

အလွ န်ေစတနာစိ တ် အား ကီ းသည်ဟ ငါသည် သ၏သက်ေသြဖစ်၏။ ၁၄ ငါချစ်ေသာ
ေဆးသမားလကာ ှ င့် ေဒမသည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက် က၏။ ၁၅ ေလာဒိ ကိ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ
ညီ အစ်ကိတိ့ကိ၎င်း၊ နံ ဖမှ စ၍ သ၏အိ မ်၌ ှ ိ ေသာ အသင်းေတာ်ကိ၎င်း တ်ဆက် ကေလာ့။
၁၆ ဤစာကိ သင်တိ့သည် ဘတ် ပီ းမှ ေလာဒိ ကိ မိ ့ အသင်းေတာ်ကိ ဘတ်ေစ ကေလာ့။

ထိ မိ မ့ ှ ရေသာ စာကိ လည်း သင်တိ့ဘတ် ကေလာ့။

၁၇ အာခိ ပုကိ လည်း၊ သင်သည်

သခင်ဘရား၏ လက်ေတာ်မှ ခံ ရ ပီ းေသာ ဓမဆရာ၏အမအရာကိ ြပည့်စံ ြခင်းငှ ါ သတိ ပပါဟ
ေြပာ ကေလာ့။ ၁၈ ငါေပါလသည် သင်တိ့အား တ်ဆက်ေသာအချက်ကိ ကိ ယ်လက်ြဖင့်
ေရးထား၏။

ငါခံ ရေသာ

ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ

ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။

သင်တိ့၌

ေကျးဇးေတာ် ှ ိ ေစသတည်း ။ အာမင်။

ေကာေလာသဲ

1956

၁ သက်သာေလာနိတ်

၁ ေပါလ၊ သိလွာ ၊ တိေမာေသတိ့သည် ခမည်းေတာ်ဘရား ှ င့် သခင်ေယ ခရစ်၌
တည် ှ ိ ေသာ

သက်သာေလာနိတ် မိ သ
့ ား

သခင်ေယ ခရစ် ှ င့်

အသင်းေတာ်ကိ

ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ

ကားလိ က်ပါ၏။

ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်က

ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိ မ်သက်ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိ ပါေစေသာ။ ၂ ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ
ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌၊ သင်တိ့သည် ယံ ကည်ေသာစိ တ် ှ င့် အကျင့်ကိ ကျင့်ြခင်း၊
ချစ်ေသာစိ တ် ှ င့်

ကိ းစားအားထတ်ြခင်း၊

၃

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်ကိ

ေြမာ်လင့်ေသာစိ တ် ှ င့် တည် ကည်ြခင်းတိ ့ကိ ငါတိ ့သည် အစဥ်မြပတ် ေအာက်ေမ့လျက်၊
ဘရားသခင်ချစ်ေတာ်မေသာ ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့ခံရေသာ ေ ွးေကာက်ေတာ်မြခင်းကိ
သိ လျက်၊ သင်တိ့အေပါင်းကိ အေ ကာင်း ပသြဖင့်၊ ၄ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ
ကာလအစဥ်ချီးမွ မ်း၍၊ သင်တိ့အဘိ ့ အလိ ငှါ ဆေတာင်းပဌနာ ပလျက် ေန က၏။

၅

ငါတိ ့သည် သင်တိ့ ှ င့်အတေနေသာအခါ သင်တိ့အတွ က် အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်သည်ကိ
သင်တိ့ သိ ကသည် ှ င့်အညီ ၊ ငါတိ ့ေဟာေြပာေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားသည်၊ သင်တိ့၌
စကားသက်သက်ြဖစ်သည် မဟတ်။ တန်ခိး ှ င့်၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်၎င်း၊
ဝိ စိကိစာမ ှ ိ ဘဲ အမှန်သိြခင်း ှ င့်၎င်း ြပည့်စံ ေသာ တရားြဖစ်၏။

၆ သင်တိ့သည်

ကီ းစွ ာေသာဆင်းရဲ ြခင်းကိ ခံ ရေသာ်လည်း၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ
ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့်တကွ

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ

ခံ ယ၍၊

ငါတိ ့ကဲ့သိ ့ေသာသ၊

သခင်ဘရားကဲ့ သိ ့ေသာ သြဖစ် က၏။ ၇ သိ ့ြဖစ်၍၊ မာေကေဒါနိြပည်၊ အာခါယြပည်၌
ယံ ကည်ေသာ သအေပါင်းတိ ့အား သင်တိ့သည် ပံ သက်ေသေပးေသာသ ြဖစ် က၏။ ၈
အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သင်တိ့ထံက၊ သခင်ဘရား၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်အသံ သည်၊
မာေက

ေဒါနိြပည်၊ အခါယြပည်၌ ေကျာ်ေစာသည်သာမက၊ ဘရားသခင်ကိ သင်တိ့

ယံ ကည်ြခင်း၏ သိ တင်းသည် အရပ်ရပ်တိ့၌
တစံ တခကိ မ ေြပာစရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ။

ှ ံ ့ြပားေလ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ ငါတိ ့သည်

၉ ငါတိ ့သည် သင်တိ့အထဲ သိ့ အဘယ်သိ့

ဝင် ကသည် အေ ကာင်းအရာကိ သတိ ့သည် ကိ ယ်တိင် ကား ေြပာ က၏။ အသက် ှ င့်
ြပည့်စံ လျက် မှန်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ အမေတာ်ကိ သင်တိ့သည် ေဆာင်ြခင်း ငှ ါ၎င်း၊
၁၀ ေရာက်လတံ့ ေသာ ေဘးဒဏ်မှ ငါတိ ့ကိ ကယ် တ်ေသာ သခင်ေယ တည်းဟေသာ

ေသြခင်းမှ ဘရား သခင် ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ သားေတာ်သည် ေကာင်းကင်ဘံ မှ
ကလာေတာ်မမည် အရာကိ ငံ့ လင့်ြခင်း ငှ ါ၎င်း၊

ပ်တဆင်းတတိ ့ကိ ပစ်ပယ်၍၊

ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲ ကသည် အေ ကာင်းအရာ ကိ လည်း ကားေြပာ က၏။

၁ သက်သာေလာနိတ်

1957

၂ ညီအစ်ကိတိ့၊ ငါတိ့သည် သင်တိ့အထဲသိ့ ဝင်ြခင်းအမသည် အချည်း ှ ီးမြဖစ်ေ ကာင်းကိ
သင်တိ့သည် ကိ ယ်တိင်သိ က၏။ ၂ သင်တိ့သိ ကသည် ှ င့်အညီ ၊ ငါတိ ့သည် ဖိ လိပိ မိ ့၌
ဆင်းရဲ ြခင်း ှ င့်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ပီ းမှ၊ ဘရား သခင်ကိ အမှီ ပ၍

တိ က်လှန်ြခင်း ှ င့်တကွ ၊ ဘရားသခင်၏ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ
ေဟာေြပာ က၏။
သင်တိ့ကိ

၃ ငါတိ ့သည် မှားယွ င်းြခင်း၊ ညစ်

တိ က်တွန်းေသွ းေဆာင်

ေစာင့်ထိ က်ေသာသဟ

ငါတိ ့ကိ

ှ စ်သက်ေစသကဲ့ သိ ့မဟတ်၊

ကီ းစွ ာေသာ

သင်တိ့အား ရဲ ရင့်စွ ာ

းြခင်း၊ လှ ည့်ြဖားြခင်းအားြဖင့်

ကသည်မဟတ်။

၄

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

ဘရားသခင်လက်ခံေတာ်မသည် ှ င့်အညီ ၊
ငါတိ ့စိတ် ှ လံ းကိ

လကိ

စစ်ေ ကာစံ စမ်းေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်ကိ ှ စ်သက်ေစသကဲ့ သိ ့ ေဟာေြပာ က၏။

၅ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

သင်တိ့သိ ကသည် ှ င့်အညီ ၊ ငါတိ ့သည် ေချာ့ေမာ့ေသာစကားကိ တခါမ မသံ း၊ ဝှက်ထားေသာ
ေလာဘစိ တ်အလ င်းမ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့သက်ေသ

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၆

ထိ မှတပါး၊ ခရစ်ေတာ်၏တမန်ေတာ်ြဖစ်၍၊ ေလးေသာဝန်ကိ တင်ပိင်ေသာ်လည်း၊ လေပးေသာ
ဘန်းအသေရကိ သင်တိ့တွင်မ ှ ာ၊ အြခားသတိ ့တွင်လည်း မ ှ ာဘဲ ၊
ြဖည်း ှ င်းစွ ာ ပ က၏။
ေက းေမွ း

သင်တိ့ကိ

ပစသကဲ့ သိ ့၊

ဘရားသခင်၏

၈

ချစ်ေသာေ ကာင့်

ငါတိ ့သည်

ေစတနာစိ တ် ှ ိ က၏။

၉

ငါတိ ့သည်

သင်တိ့မှတ်မိ က၏။

မိ မိသငယ်ကိ

ှ ေြမာစံ မက်ြခင်း ှ င့်တကွ ၊

ကိ ယ်အသက်ကိပင်

ညီ အစ်ကိတိ့၊

ကိ းစားအားထတ်ေ ကာင်းကိ

ိထ
့ ိ န်းသည်

သင်တိ့ကိ

ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ မ မက၊

၇ သင်တိ့တွင်

ေပးချင်ေသာ

ပင်ပန်းစွ ာ

သင်တိ့တွင်

လပ်ေဆာင်၍

တေယာက်ကိမ

မေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှ ါ၊ ငါတိ ့သည် ေန့ညဥ့်လပ်ေဆာင်လျက်၊ ဘရားသခင်၏ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ
သင်တိ့အား ေဟာေြပာ က၏။
ေခ သွ င်းေတာ်မေသာ

၁၀ မိ မိ ိင်ငံေတာ် ှ င့် ဘန်းေတာ်ထဲသိ့၊ သင်တိ့ကိ

ဘရားသခင် ှ င့်

အထိ က်

အေလျာက်

သင်တိ့သည်

ကျင့်ေဆာင်ေစြခင်းငှ ါ၊ ၁၁ အဘသည် မိ မိသားတိ ့ကိ ပသကဲ့ သိ ့ ငါတိ ့သည် သင်တိ့ ှ ိ သမ ကိ
အဘယ်သိ့ တိ က်တွန်းေသွ းေဆာင်၍ မှာထားသည်ကိ သင်တိ့သိ ကသည် ှ င့်အညီ ၊
ယံ ကည်ြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာ သင်တိ့တွင် ငါတိ ့သည် အဘယ်သိ့ သန့် ှ င်းေြဖာင့်မတ်လျက်၊
အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ င့် ကင်းလွ တ်လျက်ေန ကသည်ကိ သင်တိ့သည် သက်ေသြဖစ် က၏။ ၁၂
ဘရားသခင်သည်လည်း သက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ငါတိ ့ေဟာေြပာေသာ ဘရားသခင်၏
တ်ကပတ်တရားကိ သင်တိ့သည် ခံ ယ ကေသာအခါ၊ လ၏ တ်ထွက်စကားကိ မခံ မယဘဲ ၊
ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်အမှန်ြဖစ်သည် ှ င့်အညီ ၊ ယံ ကည်ြခင်း သိ ့ေရာက်ေသာ
သင်တိ့အထဲ ၌

ပြပင်ေသာ

၁ သက်သာေလာနိတ်

ဘရားသခင်၏

တ်ကပတ်တရားကိ

ခံ ယ ကသည်

1958

အေ ကာင်းအရာကိ ငါတိ ့သည် အစဥ်မြပတ်ချီးမွ မ်း က၏။ ၁၄ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊
ယဒြပည်၌ ေယ ခရစ်၏ဘာသာကိ ခံ ယေသာ ဘရားသခင်၏ သင်းဝင်သ တိ ့သည်
ယဒလတိ ့လက်မှ ဆင်းရဲ ခံရသကဲ့ သိ ့၊ ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့သည် မိ မိတိ့ အမျိုးသားချင်းတိ ့
လက်မှ ထိ နည်းတခံ ရေသာအားြဖင့်၊ ယဒြပည်၌ ှ ိ ေသာ တပည့်ေတာ်ကဲ့သိ ့ေသာသ ြဖစ် က၏။
၁၅ ယဒလတိ ့သည် သခင်ေယ မှစ၍ ပေရာဖက်များကိ အေသသတ် က ပီ ။ ငါတိ ့ကိလည်း

ှ ဥ်းဆဲ က ပီ ။

ဘရားသခင်၏

အလိ ေတာ်

သိ ့မလိ က်၊

ခပ်သိမ်းေသာ

လတိ ့ ှ င့်

ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ် က၏။ ၁၆ တပါးအမျိုးသားတိ ့သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ
ငါတိ ့သည်

ေဟာေြပာ ကသည်ကိ

သတိ ့

သည်

ဆီ းတား၍၊

မိ မိတိ့အြပစ်ကိ

အစဥ်ြပည့်စံ ေစ က၏။ သတိ ့အေပ ၌ အမျက်ေတာ်သည် အကန်အစင် ေရာက်ရ၏။ ၁၇
ညီ အစ်ကိတိ့၊ ငါတိ ့သည် စိ တ် ှ လံ းအားြဖင့် မဟတ်၊ ကိ ယ်အားြဖင့်သာ သင်တိ့ ှ င့်
ခဏကွ ာသည် ှ ိ ေသာ်၊ သင်တိ့မျက် ှ ာကိ ြမင်ြခင်းငှ ါ၊ အလွ န်လွမ်းေသာ စိ တ် ှ င့် သာ၍
ကိ းစားအားထတ် က၏။
ှ စ် ကိ မ်ေ ြမာက်ေအာင်

၁၈ ထိ ေ ကာင့်၊ ငါေပါလသည် သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ လာြခင်းငှ ါ၊

အလိ ှ ိ ေသာ်လည်း၊

စာတန်သည်

ဆီ းတားေလ၏။

၁၉

ငါတိ ့ေြမာ်လင့်ြခင်းအေ ကာင်း၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေ ကာင်း၊ ဝါ ကားြခင်း၏ ဦ းရစ်သရဖကား၊
အဘယ်သိ့ေသာအေ ကာင်းအရာနည်း။ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ် ကလာေတာ်မေသာအခါ၊
ေ ှ ေတာ်
့
၌ သင်တိ့သည် ထိ သိ့ေသာ အေ ကာင်းအရာ ြဖစ် ကသည် မဟတ်ေလာ။ ၂၀
သင်တိ့သည် ငါတိ ့၏ ဘန်းအသေရ၊ ငါတိ ့၏ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေ ကာင်း ြဖစ် ကသတည်း။

၃ ထိေ ကာင့် ငါသည် တဖန်မေအာင့် ိင်ေသာအခါ၊ အာသင် မိ ့၌ တေယာက်တည်းကျန်ရစ်၍
ေနြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ၏။ ၂ ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာေြပာ၍၊ ဘရားသခင်၏
အမေတာ်ကိ လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက် ြဖစ်ေသာ ငါ့ညီတိေမာေသကိ လတ်လိက်၏။
၃

ငါတိ ့ခံရေသာ

ဆင်းရဲ ြခင်းေ ကာင့်

အဘယ်သမ

မေ ွေလျာ
့
့ မည်အေ ကာင်း၊

သင်တိ့ကိ မဲ ြမံ ေစ၍၊ ယံ ကည်ြခင်းအရာ၌ သင်တိ့ကိ တိ က်တွန်း ိးေဆာ်ေစြခင်းငှ ါ သ့ကိ
ငါလတ်လိက်၏။ ၄ ထိ ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ခံ ေစမည်အေ ကာင်း ၊ ငါတိ ့ကိ ခန့်ထားေတာ်မသည်ဟ
သင်တိ့ကိယ်တိင် သိ က၏။ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ငါတိ ့သည် ဆင်းရဲ ြခင်းကိ
ခံ ရလိ မ့ ်မည်ဟ သင်တိ့ ှ င့် အတ ှ ိ စဥ်အခါ ငါတိ ့ေြပာ ှ င့် က ပီ ။ ထိ သိ့ေြပာသည်အတိ င်း
ြဖစ်သည်ကိ သင်တိ့လည်း သိ က၏။ ၅ စံ စမ်းေသွ းေဆာင်တတ်ေသာသသည် သင်တိ့ကိ
စံ စမ်းေသွ းေဆာင်သြဖင့်၊ ငါတိ ့ပင်ပန်းစွ ာ လပ်ေဆာင်ြခင်းအမသည် အချည်း ှ ီးြဖစ်မည်ဟ
စိ းရိ မ်၍ မေအာင့် ိင်ေသာအခါ သင်တိ့၏ ယံ ကည်ြခင်းကိ သိ လိေသာငှ ါ ငါေစလတ်၏။
၆ ယခမကား၊ တိ ေမာေသသည် သင်တိ့ထံက ြပန်လာ၍၊ သင်တိ့၏ ယံ ကည်ြခင်း ှ င့်

၁ သက်သာေလာနိတ်

1959

ချစ်ြခင်းတည် သည်ဟ၍၎င်း၊ ငါတိ ့သည် သင်တိ့ကိ လွ မ်းသကဲ့ သိ ့ သင်တိ့သည် ငါတိ ့ကိ
လွ မ်း၍၊ အစဥ်မြပတ် ေကာင်းမွ န် စွ ာ ေအာက်ေမ့ ကသည်ဟ၍၎င်း၊ ဝမ်းေြမာက်စရာ
သိ တင်းကိ ကားေြပာသည် ှ ိ ေသာ်၊

၇ ညီ အစ်ကိတိ့၊ ငါတိ ့သည် အရာရာ၌ဆင်းရဲ ၍

ခက်ခဲစွာခံ ရသည်တွင်၊ သင်တိ့၏ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် သက်သာြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။ ၈
ယခမှာ သင်တိ့သည် သခင်ဘရား၌ တည် ကည်လ င်၊ ငါတိ ့သည် အသက် ှ င် က၏။ ၉ ငါတိ ့၏
ဘရားသခင်ေ ှ ့၌ သင်တိ့၏အေ ကာင်းေ ကာင့် ငါတိ ့ခံရေသာ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေပါင်းကိ
ေထာက်၍၊ သင်တိ့အေ ကာင်းေ ကာင့် ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ အဘယ်သိ့
ဆပ် ိင်သနည်း။

၁၀ သင်တိ့မျက် ှ ာကိ ြမင်၍၊ သင်တိ့ယံ ကည်ြခင်း လိ ေသးသမ ကိ

စံ လင်ေစမည်အေ ကာင်း၊ ငါတိ ့သည် ေန့ညဥ့်မြပတ် အလွ န်တရာ ဆေတာင်းပ ာနာ ပ၍
ေန က၏။

၁၁

သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့

ငါတိ ့သွားရာလမ်းကိ

ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ

ဘရားသခင် ှ င့် ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ် သည် ြပင်ဆင်ေတာ်မပါေစေသာ။ ၁၂ ထိ သခင်သည်
မိ မိသန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့ ှ င့်အတ ကလာေတာ်မေသာအခါ။ ငါတိ ့အဘတည်း ဟေသာ
ဘရားသခင်ေ ှ မ့ ှ ာ အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ င့် ကင်းလွ တ်ေသာ သင်တိ့၏ စိ တ် ှ လံ းကိ ကိ ယ်ေတာ်သည်
သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီ ၌ မဲ မဲ ခိင်ခ့ံ စိ မ့ ်ေသာငှ ါ ငါတိ ့သည် သင်တိ့ကိ ချစ်သကဲ့ သိ ့ သင်တိ့သည်
အချင်းချင်းကိ ၎င်း ၊ သတပါးအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း ချစ်၍၊ ချစ်ြခင်းေမတာ ှ င့် အထးသြဖင့်
ကယ်ဝြပည့်စံ မည်အေ ကာင်း သခင်ဘရား ပေတာ်မပါေစေသာ။

၄ ကင်းေသးေသာ စကားဟမကား၊ ညီအစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ကျင့်ရမည်၊
ဘရားသခင်ကိ အဘယ်သိ့ ှ စ်သက်ေစရမည်ကိ ငါတိ ့ထံ၌ နည်းခံ ကသည် ှ င့်အညီ
တိ းပွ ါး၍

ကယ်ဝြပည့်စံ မည်အေ ကာင်း၊

ေတာင်းပန်၍

သခင်ေယ ကိ အမှီ ပလျက်၊

တိ က်တွန်းေသွ းေဆာင် က၏။

၂

ငါတိ ့သည်

အဘယ်သိ့ေသာ

ပညတ်တိ့ကိ

သခင်ေယ ၏အခွ င့ ်ေတာ် ှ င့် ငါတိ ့သည်အပ်ေပးသည်ကိ သင်တိ့သိ က

၏။

၃

ဘရားသခင်၏ အလိ ေတာ်ဟမကား၊ သင်တိ့သည် မတရားေသာေမထန်ကိ ကဥ်ေ ှ ာင်၍
သန့် ှ င်းေစ

ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

၄ ဘရားသခင်ကိ

ကိ ေလသာ တပ်မက်ြခင်း ှ ိ သကဲ့ သိ ့မ ှ ိ ၊

မသိ ေသာ သာသနာပလတိ ့သည်

၅ သင်တိ့အေပါင်းသည်

သန့် ှ င်းြခင်း၊

အသေရတင့်တယ်ြခင်း ှ င့် မိ မိကိယ်ကိ မိ မိထိန်းတက်ေစြခင်း ငှ ါ၎င်း၊ ၆ ဤအမအရာ၌
လွ န်ကျူး၍ ညီ အစ်ကိကိ ပရိ ယာယ်အားြဖင့် မြပစ်မှားေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ အလိ ေတာ် ှ ိ ၏။
ငါတိ သ
့ ည် အထက်က ေဟာေြပာ၍ သစာေပး ှ င့်သည်အတိ င်း၊ သခင်ဘရားသည် ထိ သိ့ေသာ
ြပစ်မှားြခင်းကိ ခံေသာသအေပါင်းတိ ့ဘက်၌ တရားစီ ရင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၇ ဘရားသခင်သည်
ညစ်

းေစြခင်းငှ ါ ငါတိ ့ကိ ေခ ေတာ်မသည်မဟတ်၊ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှ ါ ေခ ေတာ်မ၏။ ၈

၁ သက်သာေလာနိတ်

1960

ထိ ေ ကာင့်၊ ငါတိ ့ကိြငင်းပယ်ေသာသသည် လကိ သာ ြငင်းပယ်သည်မဟတ်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏
သန့် ှ င်း ေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ ငါတိ ့အား ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ ြငင်းပယ်၏။ ၉
ညီ အစ်ကိချင်း

ချစ်ြခင်းအရာကိ

သင်တိ့အား

ေရး၍ေပးလိ က်စရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ။

အဘယ်ေ ကာင့် နည်းဟမကား ၊ သင်တိ့သည် အချင်းချင်းချစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ဘရားသခင်
ဆံ းမသွ န်သင်ေတာ်မေသာ သြဖစ် က၏။

၁၀ ထိ မ မက၊

မာေကေဒါနိြပည်တွင်

အရပ်ရပ်၌ ှ ိ ေသာ ညီ အစ်ကိအေပါင်းတိ ့ကိ ထိ သိ့ ပ က၏။ သိ ့ေသာ် လည်း၊ ညီ အစ်ကိတိ့၊
သင်တိ့သည် တိ းပွ ါး၍

ကယ်ဝြပည့်စံ မည်အေ ကာင်း ှ င့် ၊

ေလျာက်ပတ်စွာကျင့်၍ အဘယ်မ

မလိ ရေအာင်၊

၁၁ ြပင်ပလတိ ့ေ ှ ့၌

၁၂ ငါတိ ့သည်

အထက်က

မှာထားသည် ှ င့်အညီ ငိ မ်ဝပ်စွာေန၍၊ ကိ ယ်အမကိ ေဆာင် ွက်လျက်၊ ကိ ယ်လက် ှ င့်
လပ်ေဆာင်ြခင်းငှ ါ ေစတနာစိ တ် ှ င့် ကိ းစားအားထတ်မည်အေ ကာင်းကိ ၊ ငါတိ ့သည်
တိ က်တွန်း ေသွ းေဆာင် က၏။ ၁၃ ညီ အစ်ကိတိ့၊ ေြမာ်လင့်ြခင်းမ ှ ိ ေသာ အြခားသတိ ့သည်
ဝမ်းနည်းသကဲ့ သိ ့၊ သင်တိ့သည် ဝမ်းမနည်းမည်အေ ကာင်း၊ အိ ပ်ေပျာ်ေသာ သတိ ့၏
အမအရာကိ

မသိ ဘဲေနေစြခင်းငှ ါ

တဖန်ထေြမာက်ေတာ်မသည်ကိ

ငါတိ ့အလိ မ ှ ိ ၊
ငါတိ ့သည်

၁၄

ယံ လ င်၊

ေယ သည်

ေသ ပီ းမှ

ထိ နည်းတ

ေယ ၌

အိ ပ်ေပျာ်ေသာသတိ ့ကိလည်း၊ ထိ သခင် ှ င့်အတ ဘရားသခင် ပိ ့ေဆာင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၅
သခင်ဘရား၏

ဗျာဒိ တ်ေတာ်အားြဖင့်

တဖန်

ငါတိ ့ဆိသည်ကား၊

သခင်ဘရား

ကလာေတာ်မေသာ အခါ၊ အသက် ှ င်၍ ကျန် ကင်းေသာ ငါတိ ့သည် အိ ပ်ေပျာ် ပီ းေသာ
သတိ ့၏ အရင်အဦ းေနရာ ကျရ က

မည်မဟတ်။ ၁၆ သခင်ဘရားသည် ေ ကးေ ကာ်ြခင်း၊

ေကာင်းကင်တမန်မင်းအသံ ေပးြခင်း၊ ဘရားသခင်၏ တံ ပိ းေတာ် ကိ မတ်ြခင်း ှ င့်တကွ ၊
ေကာင်းကင်ဘံ မှ ကိ င်တိင် ဆင်းသက်ေတာ်မ၍၊ ခရစ်ေတာ်၌ ေသလွ န်ေသာသတိ ့သည်
အဦ းထေြမာက် ကလိ မ့ ်မည်။
ငါတိ ့သည်

၁၇

အာကာသေကာင်းကင်၌

ထိ အခါ

အသက် ှ င်၍

သခင်ဘရားထံ ေတာ်သိ့

ကျန် ကင်းေသာ
ေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၊

ထိ သတိ ့ ှ င့်တကွ မိဃ်းတိ မ်ေပ သိ ့ ချီေဆာင်ြခင်းကိ ခံ ရေသာအားြဖင့် သခင်ဘရား ှ င့် အတ
အစဥ်မြပတ် ေနရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၈ သိ ့ြဖစ်၍၊ ဤစကားများအားြဖင့် အချင်းချင်း

တေယာက်ကိတေယာက် သက်သာေစ ကေလာ့။

၅ ညီအစ်ကိတိ့၊ ကပ်ကာလအချိန်များကိ သင်တိ့အား ေရး၍ ေပးလိက်စရာအေ ကာင်းမ ှ ိ။
၂ အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊ သခိ းသည် ညဥ့်အခါလာသကဲ့ သိ ့၊ သခင်ဘရား၏

ေန့ရက်သည် လာလိ မ့ ်မည်ကိ သင်တိ့သည် ေသချာစွ ာသိ က၏။ ၃ ငိ မ်ဝပ်ြခင်း ှ ိ ၏၊
ေဘးအ ရာယ် ှ င့်

ကင်းလွ တ်၏ဟ

၁ သက်သာေလာနိတ်

ဆိ စဥ်တွင်၊

ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်ေသာ

မိ န်းမ၌

1961

သားဘွ ားြခင်းေဝဒနာ ေရာက်သကဲ့ သိ ့၊ သတိ ့အေပ ၌ လျင်ြမန်စွာေသာ ပျက်စီးြခင်းေရာက်၍
လွ တ်ြခင်းအခွ င့ ် မ ှ ိ ရ က။ ၄ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ညီ အစ်ကိတိ့၊ ထိ ေန့ရက်သည် သခိ းကဲ့ သိ ့
သင်တိ့အေပ သိ ့ ေရာက်လာမည် အေ ကာင်း၊ သင်တိ့သည် ေမှာင်မိက်၌ ေန ကသည်မဟတ်။
၅

သင်တိ့အေပါင်းသည်

အလင်း၏သား၊

ေန့၏သားြဖစ် က၏။

ညဥ့်၏သား

၊

ေမှာင်မိက်၏သားမဟတ်။ ၆ သိ ့ြဖစ်၍ ၊ အြခားေသာ သတိ ့သည် အိ ပ်ေပျာ်သကဲ့ သိ ့၊
ငါတိ ့သည် အိ ပ်မေပျာ်ဘဲ သမာသတိ ှ ိ ၍ ေစာင့် ကကန်အ့ံ ။

၇ အေ ကာင်းမကား၊

အိ ပ်ေပျာ်ေသာ သတိ ့သည် ညဥ့်အခါ အိ ပ်ေပျာ်တတ် က၏။ ေသရည်ေသရက် ှ င့် ယစ်မးေသာ
သတိ ့သည်လည်း ညဥ့်အခါ ယစ်မးတတ် က၏။

၈ ေန့၏သားြဖစ်ေသာ ငါတိ ့မကား၊

သမာသတိ ှ ိ ကကန်အ့ံ ။ ယံ ကည်ြခင်း၊ ချစ်ြခင်းတည်းဟေသာ ရင်အပ်တန်ဆာကိ ၎င်း၊
ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်မည်ဟ ေြမာ်လင့်ြခင်းတည်းဟေသာ သံ ခေမာက်လံ းကိ ၎င်း၊
ဝတ်ေဆာင် ကကန်အ့ံ ။

၉ အမျက်ေတာ်ကိခံေစြခင်းငှ ါ ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့ကိ

ခန့်ထားေတာ်မသည်မဟတ်။ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းကိ ပိ င်ရေစြခင်းငှ ါ
ခန့်ထားေတာ်မ၏။

၁၀ ငါတိ ့သည်

ိးလျက် ှ ိ သည်ြဖစ်ေစ၊ အိ ပ်ေပျာ်သည်ြဖစ်ေစ၊

ထိ သခင် ှ င့်အတ အသက် ှ င်မည် အေ ကာင်း၊ ငါတိ ့အဘိ ့ အေသခံ ေတာ်မ ပီ ။
ထိ ေ ကာင့်၊

သင်တိ့သည်ယခပင် ပသည်နည်းတ၊

တေယာက်ကိတေယာက် တည်ေဆာက် ကေလာ့။
သင်တိ့တွင်

အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်ြခင်း၊

အချင်းချင်း

တိ က်တွန်း၍

၁၂ ထိ မှတပါး၊

ညီ အစ်ကိတိ့၊

သခင်ဘရား၊

သတိ ေပးြခင်း အမကိ ပေသာသတိ ့ကိ သိ မှတ်၍၊

၁၁

အခွ င့ ် ှ င့်

အပ်စိးြခင်း၊

၁၃ သတိ ့ ပေသာအမေ ကာင့်

ေမတာစိ တ် ှ င့် အလွ န်ချစ်ခင်ေလးြမတ်မည်အေ ကာင်း၊ ငါတိ ့သည် ေတာင်းပန် က၏။
အချင်းချင်းအသင့်အတင့်ေန ကေလာ့။

၁၄

တဖန်တံ ၊

ညီ အစ်ကိတိ့၊

မတရားစွ ာ ပေသာသတိ ့ကိ သတိ ေပး ကေလာ့။ စိ တ်ငယ်ေသာသတိ ့ကိ အားေပး ကေလာ့။
အားနည်းေသာ သတိ ့ကိ ေထာက်မ ကေလာ့။ ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့အား ှ ည်ေသာစိ တ် ှ ိ
ေစ ကေလာ့။ ၁၅ သတပါး၌အဘယ်သမ ရန်တံ ့မမေစြခင်းငှ ါ သတိ ပ၍၊ အချင်းချင်းတိ ့၌၎င်း၊
ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့၌

၎င်း၊

ကာလအစဥ် ကိ းစား၍

ေကျးဇး ပ ကေလာ့။

၁၆

အစဥ်မြပတ်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၇ မြခားမလပ်ဆေတာင်းပဌာန ပ ကေလာ့။ ၁၈
အရာရာ၌

ေကျးဇးေတာ်ကိ

ထိ သိ့ကျင့်ေစြခင်းငှ ါ၊
ဝိ ညာဥ်ေတာ်၏အ ှ ိ န်ကိ

ချီးမွ မ်း ကေလာ့။

ေယ ခရစ်၌

အေ ကာင်းမကား၊

သင်တိ့သည်

ဘရားသခင်အလိ ေတာ် ှ ိ ၏။

အ ငိ မ်းေစ က ှ င့်

။

၂၀

၁၉

ပေရာဖက် ပြခင်းကိ

မထီ မဲ့ြမင်မမှတ် က ှ င့် ။ ၂၁ ခပ်သိမ်းေသာ အရာကိ စံ စမ်း၍ ၊ ေကာင်းေသာ အရာကိ

၁ သက်သာေလာနိတ်

1962

အ မဲ ကိင်စွဲ ကေလာ့ ။ ၂၂ မေကာင်းေသာအမအမျိုးမျိုး ှ ိ သမ ကိ ေ ှ ာင် ကေလာ့။ ၂၃
ငိ မ်သက်ြခင်း၏အ ှ င်ဘရားသခင် ကိ ယ်ေတာ်တိင်လည်း၊ သင်တိ့ကိ အကန်အစင်
သန့် ှ င်းေစေတာ်မ ပါေစေသာ။ ငါတိ ့ သခင်ေယ ခရစ် ကလာေတာ်မေသာအခါ၊ သင်တိ့၏
ကိ ယ်ခ ာ၊

စိ တ်၊

ဝိ ညာဥ်အေပါင်းကိ

အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ င့်

ကင်းလွ တ်ေစြခင်းငှ ါ

ေစာင့်မေတာ်မပါေစေသာ။ ၂၄ သင်တိ့ကိေခ ေတာ်မေသာသသည် သစာ ှ င့် ြပည့်စံ သည်
ြဖစ်၍၊ ထိ သိ့ ပေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ ညီ အစ်ကိတိ့၊ ငါတိ ့အဘိ ့ဆေတာင်း ကေလာ့။ ၂၆
ညီ အစ်ကိအေပါင်းတိ ့ကိ သန့် ှ င်းေသာနမ်းြခင်း ှ င့်

တ်ဆက် ကေလာ့။ ၂၇ ဤစာကိ

သန့် ှ င်းေသာ ညီ အစ်ကိအေပါင်းတိ ့အား ဘတ်ေစြခင်းငှ ာ၊ သခင်ဘရားကိ တိ င်တည်၍
ငါသည် သင်တိ့ကိ အဓိ ာန်သစာေပး၏။ ၂၈ ငါတိ ့သခင် ေယ ခရစ်၏ ေကျးဇးေတာ်သည်
သင်တိ့၌ ှ ိ ေစသတည်း။ အာမင်။

၁ သက်သာေလာနိတ်

1963

၂ သက်သာေလာနိတ်

၁ ေပါလ၊ သိလွာ ၊ တိေမာေသတိ့သည်၊ သင်တိ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင် ှ င့်
သခင်ေယ ခရစ်၌ တည် ှ ိ ေသာ သက်သာေလာနိတ် မိ သ
့ ားအသင်းေတာ်ကိ ကားလိ က်ပါ၏။
၂ သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင့် အထံ ေတာ်က ေကျးဇးေတာ် ှ င့်

ငိ မ်သက် ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိ ပါေစေသာ။ ၃ ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းသည်
အလွ န်တိးပွ ါး၍၊

လတိ င်းအသီ းသီ းတိ ့သည်

အချင်းချင်း

ချစ်ြခင်းေမတာ ှ င့်

ြပည့်စံ ကသည်ြဖစ်၍ ငါတိ ့သည် ပသင့်သည်အတိ င်း သင်တိ့ေ ကာင့် ဘရားသခင်၏
ေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ်ချီးမွ မ်း က၏။ ၄ သိ ့ြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊

ဒကဆင်းရဲ ြခင်းကိ ခံ ရသမ တိ ့၌ သည်းခံ ၍ ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ သည်ကိ ငါတိ ့သည် ေထာက်၍၊
ဘရားသခင်၏ အသင်းေတာ်များတွ င် သင်တိ့ေ ကာင့် ဝါ ကား က၏။ ၅ သင်တိ့သည်
ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်အတွ က် ဆင်းရဲ ခံရ၍၊ ထိ ိင်ငံေတာ်ကိ ဝင်စားထိ က်သည်ဟ
မှတ်ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရေစြခင်းငှ ါ၊ တရားသြဖင့် ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မြခင်းအမသည်
ထိ သိ့ေသာအားြဖင့် ထင် ှ ားလျက် ှ ိ ၏။ ၆ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သခင်ေယ သည်
တန်ခိး ှ ိ ေသာ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ ှ င့်အတ၊ ေကာင်းကင်ဘံ က ေပ ထွ န်းေတာ်မ၍၊ ၇
ဘရားသခင်ကိ

မသိ ေသာသ၊

နားမေထာင်ေသာသတိ ့ကိ
ဆင်းရဲ ေစဘးေသာ
ငါတိ ့ ှ င့်အတ

မီ းလ ံ အားြဖင့်

ဧဝံ ေဂလိ

တရားကိ

ဒဏ်ေပးေတာ်မေသာအခါ၊

သင်တိ့ကိ

သတိ ့၌ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ၎င်း၊

ချမ်းသာြခင်းကိ ၎င်း၊

စီ ရင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။
သခင်ဘရား၏

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏

၉ ခံ အံ့ ေသာငှ ါ

မျက် ှ ာေတာ် ှ င့်၎င်း၊

၈

ဆင်းရဲ ခံရဘးေသာ

ဘရားသခင်

ဆပ်ေပး၍

သင်တိ့၌
တရားသြဖင့်

ကလာေတာ်မေသာေန့ရက်၌၊ ထိ သတိ ့သည်
တန်ခိး ှ ိ ေသာ

ဘန်းေတာ် ှ င့်၎င်းကွ ာ၍

ထာဝရပျက်စီးြခင်းတည်းဟေသာ အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံ ရ ကလတံ့ ၊ (aiōnios g166)
ယံ ကည်ေသာ

သအေပါင်းတိ ့အားြဖင့်

အံ့ သချီးမွ မ်းြခင်းကိ ၎င်း၊

၁၀

ထိ သခင်သည်

မိ မိသန့် ှ င်းသတိ ့အားြဖင့် ဂဏ်အသေရေတာ် ထင် ှ ားြခင်းကိ ၎င်း၊ ငါတိ ့သက်ေသကိ
သင်တိ့သည် ယံ ကည်သည်ြဖစ်၍၊ ၁၁ ထိ ေ ကာင့် ငါတိ ့ဘရားသခင် ှ င့် အ ှ င်ေယ ခရစ်၏
ေကျးဇးေတာ်အတိ င်း၊ ထိ သခင်၏နာမေတာ်ကိ သင်တိ့အားြဖင့် ဘန်းထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
သင်တိ့ကိလည်း ထိ သခင်အားြဖင့် ဘန်းထင် ှ ားေစြခင်းငှ ာ၎င်း၊

၁၂ သင်တိ့သည်

ေခ ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ ခံ ထိ က် ကသည်ဟ မှတ်ေတာ်မ၍၊ ေကာင်းြမတ်ေတာ်မြခင်း၏
ေစတနာအေပါင်း ှ င့် သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းအမကိ တန်ခိး ှ င့်ြပည့်စံ ေစေတာ်မမည်
အေ ကာင်း၊ ငါတိ ့သည် သင်တိ့အဘိ ့ အစဥ်ဆေတာင်း ပဌနာ ပ က၏။

၂ သက်သာေလာနိတ်

1964

၂ ညီအစ်ကိတိ့၊

ငါတိ ့ သခင်ေယ ခရစ် ကလာေတာ်မ၍၊ ငါတိ ့သည်အထံ ေတာ်၌

စည်းေဝးြခင်းအရာမှာ၊

သခင်ဘရား၏

စိ တ်ဝိညာဥ်အားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊
စာအားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊

ေန့ရက်သည်

တ်ထွက်စကားအားြဖင့်

ချက်ြခင်းေရာက်မည်ဟ၍
ြဖစ်ေစ၊

ငါတိ ့စာကဲ့ သိ ့ေသာ

၂ သင်တိ့သည် စိ တ်ေ ွေလျာ
့
့ ြခင်း၊ စိ းရိ မ်တန်လပ်ြခင်း၊ အလျင်

တေဆာမ ှ ိ မည်အေ ကာင်း ငါတိ ့သည် ေတာင်းပန် က၏။ ၃ အဘယ်သမ သင်တိ့ကိ
အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့် မလှ ည့်ြဖားေစ ှ င့်၊ ထိ ေန့ရက်မေရာက်မှီ ေဖာက်ြပန် သင်းခွဲ သည့်
အရင်ြဖစ်၍၊ ဒစ ိ က်လတည်းဟေသာ ပျက်စီးြခင်း၏ သားသည်ေပ လာရလိ မ့ ်မည်။ ၄
ထိ သသည်

ဘရားသခင်ဟ၍၎င်း၊

ရန်ဘက် ပ၍၊
ဗိ မာန်ေတာ်၌

ဘရားဟ၍၎င်း၊

ေခ ေဝ သမ ေသာအရာတိ ့ကိ

ကိ ယ်ကိကိယ်ချီးေြမာက်ေသာအားြဖင့်၊
ဘရားသခင်ကဲ့သိ ့

ကိ ယ်ကိြပေသာသြဖစ်သတည်း။

ထိ င်၍၊
၅

ဘရားသခင်
ငါသည်

ဘရားသခင်၏
ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်လျက်

သင်တိ့ ှ င့်အတ

ှ ိ စဥ်အခါ၊

ထိ အေ ကာင်းအရာများကိ ေြပာ ပီ ဟသင်တိ့သည် သတိ မရ ကသေလာ။ ၆ ထိ သသည်
မိ မိကာလအချိန်၌ ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ၊ ယခဆီ းထားေသာအေ ကာင်းကိ လည်း သင်တိ့
သိ က၏။ ၇ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဝှက်ထားလျက် ှ ိ ေသာ ထိ အဓမအရာသည် ယခပင်
ပြပင်ဆဲ ှ ိ ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ဆီ းတားေသာသသည် ပယ် ှ င်းြခင်းသိ ့ မေရာက်မှီတိင်ေအာင်
ဆီ းတားလိ မ့ ်မည်။ ၈ ပယ် ှ င်းြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိ အဓမလသည် ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။
ထိ အဓမလကိ

သခင်ေယ သည်

တ်ထွက်ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

ဖျက်ဆီး၍၊

ကလာေတာ်မြခင်း၏ ေရာင်ြခည်အားြဖင့် ပယ် ှ ားေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၉ ထိ အဓမလ၏
လာြခင်းအေ ကာင်းဟမကား၊
ထးဆန်းေသာတန်ခိး၊

စာတန် ပြပင်ေသာအားြဖင့်

နိမိတ်လကဏာ၊

မသာ ှ င့်

စပ်ဆိင်ေသာ

အံ့ ဘွ ယ်ေသာအမအမျိုးမျိုး ှ င့်၎င်း၊

၁၀

ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာ သတိ ့တွင်၊ မတရားေသာ လှ ည့်ြဖားြခင်းအမျိုးမျိုး ှ င့်၎င်း
လာလိ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သတိ ့သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်အ့ံ ေသာငှ ါ
သမာတရား၌ ေမွ ့ေလျာ်ေသာ စိ တ်ကိ မခံ မယ က။
မယံ ဘဲ ၊

မတရားေသာအမ၌

၁၁ ထိ ေ ကာင့်၊ သမာတရားကိ

ေမွ ့ေလျာ်ေသာသအေပါင်းတိ ့သည်။

၁၂

တရား ံ းြခင်းသိ ့ေရာက်မည်အေ ကာင်း၊ မသာစကားကိ ယံ စိ မ့ ်ေသာငှ ါ၊ မိ စာဒိ ဌိ ပြပင်
အားထတ်ြခင်း အခွ င့ ်ကိ သတိ ့၌ ဘရားသခင် လတ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ သိ ့ေသာ်လည်း၊
သခင်ဘရား ချစ်ေတာ်မေသာ ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့သည် စိ တ်သန့် ှ င်းြခင်း၊ သမာ တရားကိ
ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ေရာက်စိမ့ ်ေသာငှ ါ၊

ဘရားသခင်သည်

ေ ှ ့ဦးစွ ာပင် သင်တိ့ကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ငါတိ ့သည် သင်တိ့ေ ကာင့်

၂ သက်သာေလာနိတ်

1965

ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ် ချီးမွ မ်းရ ကမည်။

၁၄ ထိ သိ့အလိ ငှါ

ငါတိ ့ဧဝံ ေဂလိ တရားအားြဖင့် သင်တိ့ကိေခ ေတာ်မ ပီ ။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည်
ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ဘန်းကိ ပိ င်ရမည် အေ ကာင်းတည်း။ ၁၅ ထိ ေ ကာင့်၊ ညီ အစ်ကိတိ့၊
ငါတိ ့ တ်ထွက်စကား အားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ စာအားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ သင်တိ့သည် သင်ခဲ့ ပီ းေသာ
နည်းဥပေဒသများကိ တည် ကည်လျက် ကိ င်ယ စွဲ လမ်း ကေလာ့။ ၁၆ ငါတိ ့ကိချစ်ေတာ်မ၍၊
ထာဝရသက်သာြခင်းအေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်

ေကာင်းေသာ

ေြမာ်လင့်ြခင်းအေ ကာင်းကိ ၎င်း ေပးေတာ်မေသာ ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင် ှ င့်၊
ငါတိ ့သခင် ေယ

ခရစ်သည် ကိ ယ်ေတာ်တိင်၊ သင်တိ့စိတ် ှ လံ းကိ သက်သာေစ၍၊

ေကာင်းေသာစကား၊ ေကာင်းေသာအမ အမျိုးမျိုး၌ သင်တိ့ကိ မဲ ြမံ ေစေတာ်မပါေစေသာ။
(aiōnios g166)

၃ ကင်းေသးေသာ စကားဟမကား၊ ညီအစ်ကိတိ့၊ သခင်ဘရား၏

တ်ကပက်တရားသည်

သင်တိ့တွင် ှ ံ ့ြပား၍ ဘန်းထင် ှ ားြခင်း ှ ိ သကဲ့ သိ ့၊ အရပ်ရပ်တိ့၌ ထင် ှ ားမည်အေ ကာင်း ှ င့်၊
၂ အကျိုးအေ ကာင်းကိ မသိ မမှတ်၊ ဆိ းညစ်ေသာ သတိ ့လက်မှငါတိ ့ကိ ကယ်လတ်ေတာ်မမည်

အေ ကာင်း၊ ငါတိ ့အဘိ ့ ဆေတာင်း ကေလာ့။ လတိ င်း သစာ ှ ိ သည် မဟတ်။ ၃ သိ ေ
့ သာ်လည်း၊
သခင်ဘရားသည် သစာ ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။ သင်တိ့ကိ မဲ ြမံ ေစ၍၊ မေကာင်းအမ အရာ ှ င့်
ကင်းလွ တ်ေစြခင်းငှ ါ ေစာင့်မေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၄ ငါတိ ့ပညတ်သည် အတိ င်းသင်တိ့သည်
ယခကျင့် က၏။ ေနာက်၌လည်းကျင့် ကလိ မ့ ်မည်ဟ သခင် ဘရားကိ အမှီ ပ၍ ငါတိ ့သည်
ယံ မှားြခင်းမ ှ ိ ။ ၅ ဘရားသခင်ကိ ချစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သခင်ဘရားသည် သင်တိ့စိတ် ှ လံ းကိ
ြပင်ဆင်ေတာ်မပါေစေသာ။
နည်းဥပေဒသအတိ င်း

၆

တနည်းကား၊

မကျင့်ဘဲ ၊

ညီ အစ်ကိတိ့၊

မတရားစွ ာ ပေသာ

ငါတိ ့ထံ၌ခံ ေသာ

ညီ အစ်ကိ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ေ ှ ာင် ကေလာ့ဟ ငါတိ ့သခင် ေယ ခရစ်၏ နာမေတာ်အားြဖင့် ငါတိ ့သည် ပညတ်ထား
က၏။

၇ အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့ေပးေသာ ပံ သက်ေသကိ လိက်၍ သင်တိ့သည်

အဘယ်သိ့ကျင့်ရမည်ဟ

သင်တိ့

မတရားစွ ာ ပ ကသည်မဟတ်။
သင်တိ့တွင် တေယာက်ကိမ
ေန့ညဥ့်မြပတ်လပ်ေဆာင် က၏။
ပသည်မဟတ်။

ကိ ယ်တိင်သိ က၏။

မေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှ ါ၊ ပင်ပန်းစွ ာ

ကိ းစားအားထတ်၍

၉ ထိ သိ့ ပေသာ်လည်း၊ မခံ မယပိ င်ေသာေ ကာင့်

ပံ သက်ေသြဖစ်

သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေနစဥ်အခါ၊

ေစြခင်းငှ ါ ပ က၏။

၁၀

အလပ်မလပ်ချင်ေသာသ

မည်သည်ကား၊ အစာကိ လည်းမစားေစ ှ င့်ဟ ပညတ်ထား က ပီ ။

၂ သက်သာေလာနိတ်

သင်တိ့တွင်

၈ အဘယ်သ၏ အစာကိ မ အလိ အေလျာက် မစား။

သင်တိ့လိက်စရာဘိ ့

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

ငါတိ ့သည်

၁၁ မတရားစွ ာ ပ၍

1966

အဘယ်အလပ်ကိမ မလပ်ဘဲ၊ ကိ ယ် ှ င့်မဆိ င်ေသာအမ၌ ေရာေ ှ ာေသာ သအချို ့ တိ ့သည်
သင်တိ့တွင် ှ ိ ေ ကာင်းကိ ငါတိ ့ ကားရ က၏။

၁၂ ထိ သိ့ေသာသတိ ့သည်

ငိ မ်ဝပ်စွာ

လပ်ေဆာင်၍၊ ကိ ယ်အစာကိ စားမည်အေ ကာင်း၊ ငါတိ ့သခင် ေယ ခရစ်အားြဖင့် ငါတိ ့သည်
ပညတ်ထား၍၊

တိ က်တွန်း

စိ တ်ပျက်ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ

ေသွ းေဆာင် က၏။

ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ

၁၃

ညီ အစ်ကိတိ့အားေလျာ့

ကျင့် ကေလာ့။

၁၄

ဤစာ၌

ငါတိ ့ေရးထားေသာ ပညတ်စကားကိ တစံ တေယာက်ေသာသသည် နားမေထာင်ဘဲ ေနလ င်၊
ထိ သကိ မှတ် ကေလာ့။

ှ က်ေ ကာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ အေပါင်းအေဘာ်မလပ် က ှ င့်။

သိ ့ေသာ်လည်း၊ ရန်သကဲ့ သိ ့မမှတ်၊ ညီ အစ်ကိ ကဲ့ သိ ့မှတ်၍ သတိ ေပး ကေလာ့။

၁၅
၁၆

ငိ မ်သက်ြခင်း၏ သခင်သည် ကိ ယ်ေတာ်တိင် သင်တိ့၌ အစဥ်မြပတ်ခပ်သိမ်းေသာ
အမအရာအားြဖင့် ငိ မ်သက်ြခင်းကိ ေပးသနားေတာ်မပါေစေသာ။ သခင်ဘရားသည်
သင်တိ့အေပါင်း ျင့်အတ ှ ိ ေတာ်မပါေစ ေသာ။ ၁၇ ငါေပါလသည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက်ြခင်း
အချက်ကိ ကိ ယ်လက် ှ င့်ေရးထား၏။ ဤသိ ့ေရးထား ေလ့ ှ ိ ၍၊ ငါေရးသမ ေသာ သဝါဒ၏
လကဏာြဖစ်၏။ ၁၈ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ေကျးဇးေတာ်သည် သင်တိ့အေပါင်း၌
ှ ိ ေစသတည်း။ အာမင်။

၂ သက်သာေလာနိတ်

1967

၁ တိ ေမာေသ

၁ ငါတိက့ ိကယ်တင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ဘရားသခင် ှ င့်၊ ငါတိ့ေြမာ်လင့်ြခင်းအေ ကာင်းြဖစ်ေသာ
ေယ ခရစ်၏ ပညတ်ေတာ်အားြဖင့်၊ ထိ သခင်၏ တမန်ေတာ်ြဖစ်ေသာ ငါေပါလသည်၊ ၂
ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ငါသားစစ်ြဖစ်ေသာ တိ ေမာေသကိ ကားလိ က်ပါ၏။ ငါတိ ့သခင်
ေယ ခရစ် ှ င့် ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်က ေကျးဇး၊ က ဏာ၊
ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။ ၃ ြခားနားေသာ အယဝါဒသစ်ကိ မသွ န်သင် က ှ င့်ဟ၍၎င်း၊
ဒ

ာရီ စကားကိ နားမေထာင် ှ င့်ဟ၍၎င်း၊ ယံ ကည်ြခင်း၌တည်ေသာ ဘရားသခင်၏

သာသနာေတာ်ကိ

ပစသည်ထက်၊ အချင်းချင်းြငင်းခံ ြခင်းကိ သာ၍

ပစတတ်ေသာ၊

ြပင်ဆင်၍ မကန် ိင်ေသာ ေဆွ စဥ်မျိုးဆက်စာရင်းများကိ ပမာဏမ ပ က ှ င့်ဟ၍၎င်း၊
သင် သည် အချို ့ေသာ သတိ ့ကိ ပညတ်ထား၍၊

၄ ဧဖက် မိ ့၌ ေနရစ်ေစြခင်းငှ ါ၊

ငါသည် မာေကေဒါနိြပည်သိ့ သွ ား ေသာအခါ၊ ေတာင်းပန်သည်အတိ င်း ေနရစ်ေလာ့။
၅

ထိ သိ့ပညတ်ထားြခင်း၏အချုပ်အြခာမကား၊

ကိ ယ်ကိကိယ်သိေသာ

စင် ကယ်ေသာ

စိ တ် ကည်လင်ြခင်း ှ င့်၎င်း၊

စိ တ် ှ လံ း ှ င့်၎င်း၊

မှန်ေသာယံ ကည်ြခင်း ှ င့်၎င်း၊

စပ်ဆိင်ေသာ ချစ်ြခင်းေမတာြဖစ်သတည်း။ ၆ ထိ သိ့ေသာအကျင့်ကိ လအချို ့တိ့သည်
အ မဲ မကျင့်၊

အချည်း ှ ီးေသာစကားေြပာြခင်းသိ ့

လဲ သွား က ပီ ။

ထိ သတိ ့သည်

မိ မိတိ့ေြပာေသာအရာကိ နားမလည်။ ၇ အဘယ်သိ့ေသာတရားဘက်၌ မိ မိတိ့ခိင်မာစွ ာ
ေနသည်ကိ မသိ ဘဲလျက်၊ နိဿရည်းဆရာလပ်ချင် က

သည်တကား။ ၈ ပညတ်တရားကိ

တရားသြဖင့် ကျင့်ေသာသ အဘိ ့မထား၊ မတရားသြဖင့် ကျင့်ေသာသ၊ နားမေထာင်
ေသာသ၊ ဘရားကိ မကိ းကွ ယ်ေသာသ၊ အြပစ်ထင် ှ ားေသာသ၊ မသန့် ှ င်းေသာသ၊
၉ ဘရားတရားကိ မ ိ မေသ

ပေသာသ၊ မိ ဘကိ ှ ဥ်းဆဲ ေသာသ၊ လအသက်ကိ

သတ်ေသာသ၊ မတရားေသာေမထန်၌ မှီဝဲေသာသ၊ ေယာက်ျားချင်းေမထန်ကိ ပေသာသ၊
လကိ ခိးသွ ားေသာသ၊ မသာစကားကိ သံ းေသာသ၊ ၁၀ မဟတ်မမှန်ဘဲ ကျန်ဆိေသာသမှစ၍၊
စင် ကယ်ေသာ သဝါဒ ှ င့်

ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်သမ တိ ့အဘိ ့

ပညတ်တရားကိ

ထားသည်ဟ သိ မှတ်၍၊ ထိ တရားကိ တရားသြဖင့်သံ းေသာသ၌ ပညတ်တရားသည်
အကျိုးကိ ေပးတတ်သည်ဟ ငါတိ ့ သိ က၏။ ၁၁ ထိ သိ့ဆိေသာ်၊ မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်၏ဘန်း ကီ းေသာ

ဧဝံ ေဂလိ တရား ှ င့်ညီ သတည်း။

၁၂

ထိ တရားကိ

ငါ၌အပ်ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ကိခွန်အား ှ င့် ြပည့်စံ ေစေတာ်မေသာ ငါတိ ့သခင်
ေယ ခရစ်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါချီးမွ မ်း၏။ ၁၃ ငါသည်ကဲ့ရဲ ့ေသာသ၊ ညဥ်းဆဲ ေသာသ၊
ကမ်း ကတ်ေသာသြဖစ်ဘးေသာ်လည်း၊ သစာ ှ ိ ေသာသဟ ထိ သခင်သည်

၁ တိ ေမာေသ

မှတ်၍၊

1968

ဓမဆရာအရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ထိ သိ့ငါ ပေသာအခါ ယံ ြခင်းမ ှ ိ ၊ အမှန်မသိ ဘဲ
ပေသာေ ကာင့်၊ က ဏာေတာ်ကိငါခံ ရ ပီ ။ ၁၄ ငါတိ ့သခင်ဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်သည်လည်း
ေယ ခရစ်၌ ယံ ကည်ြခင်း၊ ချစ်ြခင်း ှ င့်တကွ ၊ အတိ င်း ထက်အလွ န် ကယ်ဝ ပီ ။ ၁၅
ေယ ခရစ်သည် အြပစ် ှ ိ ေသာသတိ ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ၊ ဤေလာကသိ ့ ကလာေတာ်မသည်
ဟ ေသာစကားသည် သစာစကားြဖစ်၏။ အ ကင်းမဲ့ ခံ ယအပ် ေသာစကားလည်းြဖစ်၏။
အြပစ် ှ ိ ေသာ

သတိ ့တွင်

ငါသည်

အ ကီ းဆံ းြဖစ်၏။

၁၆

သိ ့ေသာ်လည်း၊

ထာဝရအသက်အလိ ငှါ ယံ ကည်လတံ့ ေသာ သတိ ့လိက်စရာပံ သက်ေသ

ြဖစ်ေစ

ြခင်းငှ ါ၊ အ ကီ းဆံ းေသာအြပစ် ှ ိ ေသာ ငါ၌၊ ေယ ခရစ်သည် ခပ်သိမ်းေသာခ ီေတာ်ကိ
ြပေတာ်မမည် အ ေ ကာင်း၊ ငါ့ကိသနားေတာ်မ ပီ ။ (aiōnios g166) ၁၇ ေလာကဓာတ်တိ့၏
ဘရင်တည်းဟေသာ၊ ေဖာက်ြပန်ပျက်စီးြခင်း ှ င့်ကင်းလွ တ်ေတာ်မထေသာ၊ မျက်ြမင်မရ၊
အ ပြဖစ်ေတာ်မထေသာ၊

တဆတည်းေသာဘရားသခင်သည်

ကမာအဆက်ဆက်

ဂဏ်အသေရ၊ ဘန်းအာ ေဘာ် ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)
ငါ့သားတိ ေမာေသ၊

သင့်ကိ ရည်မှတ်၍

ေဟာေြပာခဲ့ ပီ းေသာ

၁၈

အနာဂတိ စကားကိ

သင်သည်အမှီ ပ၍၊ ယံ ကည်ြခင်းကိ ၎င်း၊ ကိ ယ်ကိကိယ်သိေသာ စိ တ် ကည်လင်ြခင်းကိ ၎င်း
စွဲ လမ်း၍ ေကာင်းေသာစစ်ကိ တိ က်ေစ ြခင်းငှ ါ၊ ထားခဲ့ ပီ းေသာ ထိ အနာဂတိ စကား ှ င့်အညီ ၊
အထက် ငါဆိ ခဲ့ ပီ းေသာ ပညတ်ထားြခင်းအခွ င့ ်ကိ သင်၌ ငါအပ်ေပး၏။ ၁၉ ထိ ယံ ကည်ြခင်းမှ
စသည်တိ့ကိ အချို ေ
့ သာသတိ ့သည် ပယ် ပီ းလ င်၊ ယံ ကည်ြခင်းသေဘာပျက်၍ ဆံ း ံ း က ပီ ။
၂၀ ထိ သတိ ့တွင် ဟေမနဲ ှ င့်အာေလဇြ ုပါသတည်း။ ထိ သတိ ့သည် ကဲ့ ရဲ ့ေသာစကားကိ

ကဥ်ေ ှ ာင် ြခင်းငှ ါ သင်ရမည်အေ ကာင်း၊ စာတန်၏ လက်သိ့ငါအပ်လိက်ခဲ့ ပီ ။

၂ ငါတိ့သည် ဘရားဝတ်၌ ေမွ ့ေလျာ်ြခင်း၊ ေလျာက်ပတ်စွာ ကျင့်ြခင်းအမျိုးမျိုးကိ ပ၍၊

၂

ငိ မ်ဝပ်ဆိတ်ညံစွ ာေနရမည်အေ ကာင်း၊ ှ င်ဘရင်မှစ၍ မင်းအာဏာ ှ ိ ေသာ သအေပါင်းတိ ့ ှ င့်
လ အမျိုးမျိုးတိ ့အဘိ ့ ဆေတာင်းပဌာနာ ပြခင်း၊ ေမတာပိ ့ြခင်း၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွ မ်းြခင်းကိ
ေ ှ ့ဦးစွ ာ
ထိ သိ့ေသာ

ပေစြခင်းငှ ါ
အမသည်

ငါတိ က်တွင်း

ေသွ းေဆာင်၏။

ေကာင်းေသာအမြဖစ်၏။

၃

အေ ကာင်းမကား၊

ငါတိ ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာ

အ ှ င်ဘရားသခင် ှ စ်သက် ေတာ်မေသာအမလည်းြဖစ်၏။

၄ လအေပါင်းတိ ့သည်

ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ေရာက်၍ သမာတရားကိ သိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ဘရားသခင်အလိ ေတာ် ှ ိ ၏။ ၅
ဘရားသခင် တဆတည်း ှ ိ ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင် ှ င့် လတိ ့၏ စပ် ကားမှာ၊ လြဖစ်ေသာ
ေယ ခရစ် တည်းဟေသာ အာမခံ တဦ းတည်း ှ ိ ၏။ ၆ ထိ အာခံ သည် လအေပါင်းတိ ့ကိ
ေ ွးအံ့ ေသာငှ ါ ကိ ယ်ကိကိယ် စွ န့်ေတာ်မ ပီ ။ ကာလအချိန်တန်မှ သက်ေသခံ ြခင်း ှ ိ ၏။ ၇

၁ တိ ေမာေသ

1969

ငါသည်ထိသက်ေသခံ ေသာသ အရာ၌၎င်း၊ တမန်ေတာ်အရာ၌၎င်း၊ ယံ ကည်ြခင်းတရား ှ င့်
သမာ

တရားကိ

တပါးအမျိုးသားတိ ့အား

ေဟာေြပာေသာဆရာ

အရာ၌၎င်း

ခန့်ထားေတာ်မေသာသ ြဖစ်သည်ဟ ငါဆိ ေသာ်၊ မသားစကားကိ မဆိ ၊ မှန်ေသာစကားကိ ဆိ၏။
၈ သိ ့ြဖစ်၍၊ အရပ်ရပ်တိ့၌ ေယာက်ျားတိ ့သည် အမျက်ထွက်ြခင်း၊ ြငင်းခံ ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ၊

သန့် ှ င်းေသာလက်
မိ န်းမတိ ့သည်
အဝတ် ှ င့်

ကိ ချီ၍ ဆေတာင်းေစြခင်းငှ ါ ငါအလိ ှ ိ ၏။

ကျစ်ေသာဆံ ပင်၊
ကိ ယ်ကိ

ေလျာက်ပတ်ေသာ

မဆင်ဘဲ၊

အဝတ် ှ င့်၎င်း၊

ေ တန်ဆာ၊

ေကျာက်ပလဲ အဘိ းထိ က်ေသာ

ှ က်ေ ကာက်ြခင်း၊
၁၀

၉ ထိ နည်းတ၊

ဣေြ ေစာင့်ြခင်းအားြဖင့်၊

ဘရားသခင်အား ိ ေသေလးြမတ်ြခင်းကိ

ဝန်ခံ ပစေသာ မိ န်းမဆင်သင့်သည်အတိ င်း ေကာင်းေသာ အကျင့် ှ င့်၎င်း၊ ကိ ယ်ကိ
တန်ဆာဆင်ေစြခင်းငှ ါ ငါအလိ ှ ိ ၏။

၁၁ မိ န်းမသည်အပ်စိးြခင်းကိ

အစဥ်ဝန်ခံ၍

တိ တ်ဆိတ်စွာသင်ေစ။ ၁၂ မိ န်းမသည်ဆံ းမ သဝါဒေပးြခင်း၊ ေယာက်ျားကိ အစိ းတရ ပေစြခင်း
အခွ င့ ်ကိ ငါမေပး။ သသည် တိ တ် ဆိ တ်စွာ ေနအပ်၏။ ၁၃ အေ ကာင်းမကား၊ အာဒံ ကိ
ေ ှ ့ဦးစွ ာ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၍၊ ေနာက်မှ ဧဝကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

၁၄ ထိ မှတပါး၊

အာဒံ သည်လှည့်ြဖားြခင်းကိ မခံ ၊ မိ န်းမသည် လှ ည့်ြဖားြခင်းကိ ခံ၍ လွ န်ကျူး၏။

၁၅

သိ ့ေသာ်လည်း၊ ဣေြ ေစာင့်ြခင်း ှ င့်တကွ ယံ ကည်ြခင်း၊ ချစ်ြခင်း၊ သန့် ှ င်းြခင်း၌ တည်လ င်၊
သားဘွ ားြဖင်းအမ၌ ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ေရာက်လိမ့ ်မည်။

၃ သင်းအပ်အရာကိ

ေတာင့်တေသာသသည်

ေကာင်းေသာ

အမအရာကိ

ေတာင့်တသည်ဟေသာ စကားသည် မှန်ေသာစကားြဖစ်၏။ ၂ ထိ ေ ကာင့်၊ သင်းအပ်သည်
အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ င့်

ကင်းလွ တ်ေသာသ၊

မယားတေယာက်တည်း ှ ိ ေသာသ၊

သမာသတိ ှ ိ ေသာသ၊ ဣေြ ေစာင့်ေသာသ၊ ေလျာက်ပတ်စွာ ကျင့်ေသာသ၊ ဧည့်သည်ဝတ်ကိ
ပတတ်ေသာသ၊ ဆံ းမ သဝါဒေပးတတ်ေသာသ ြဖစ်ရမည်။ ၃ စပျစ်ရည် ှ င့်ေပျာ်ေမွ ့ြခင်း၊
သတပါးကိ ိ က်ပတ်ြခင်း၊ မစင် ကယ်ေသာ စီ းပွ ါးကိ တပ်မက်ြခင်းမ ှ ိ ၊ စိ တ် ြဖည်း ှ င်းေသာသ၊
ရန်မေတွ ့တတ်ေသာသ၊ ေငွ ကိ မတပ်မက်ေသာသြဖစ်ရမည်။ ၄ မိ မိအိမ်ကိေကာင်းမွ န်စွာ
အပ်စိး၍ သမာသမာဓိ ှ ိ သည် ှ င့်၊ မိ မိသားသမီ းကိ ဆံ းမ ိင်ေသာသ ြဖစ်ရမည်။

၅

မိ မိအိမ်ကိမအပ်စိးတတ်လ င်၊ ဘရားသခင်၏ အသင်းေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ ပစလိ မ့ ်မည်နည်း။
၆ မာန ှ င့်ယစ်မးလျက်၊ မာရ်နတ်၏ အြပစ် ေရာက်မည်ဟ စိ းရိ မ်စရာ ှ ိ ၍၊ ဘာသာဝင်လသစ်

မြဖစ်ရ။

၇ ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်း၊ မာရ်နတ်ဘမ်းမိ ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း၊

ြပင်ပလဘိ ့တွင် အသေရ ှ ိ ေသာသ ြဖစ်ရမည်။ ၈ ထိ နည်းတ၊ သင်းေထာက်တိ့သည်
တည် ကည်ေသာသ

၁ တိ ေမာေသ

ြဖစ်ရ ကမည်။

လ ာ ှ စ်ခွ ှ င့်ေြပာေသာသ၊

စပျစ်ရည်ကိ

1970

ေသာက် ကူးေသာသ၊ မစင် ကယ်ေသာ စီ းပွ ါးကိ တပ်မက်ေသာသ မြဖစ်ရ က။

၉

ကိ ယ်ကိကိယ်သိေသာစိ တ် စင် ကယ်သည် ှ င့်၊ ယံ ကည်ြခင်း၏ နက်နဲေသာအရာကိ
စွဲ လမ်းေသာသ ြဖစ်ရ ကမည်။ ၁၀ သတိ ့သည်လည်း ေ ှ မဆွ
့ က စံ စမ်းြခင်းကိ ခံ ကေစ။
ေနာက်မှ အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ င့်ကင်းလွ တ်လ င်၊ သင်းေထာက်လပ် ကေစ။ ၁၁ ထိ နည်းတ၊
မိ န်းမတိ ့သည် တည် ကည်ေသာသြဖစ်ရမည်။ ေချာစားတတ်ေသာသမဟတ်။ သမာ
သတိ ှ ိ ေသာသ၊ အရာရာ၌ သစာ ှ ိ ေသာသြဖစ်ရ ကမည်။

၁၂ သင်းေထာက်သည်

မယားတေယာက်တည်း ှ ိ ရမည်။ မိ မိသားသမီ း ှ င့် အိ မ်သအိ မ်သားတိ ့ကိ ေကာင်းမွ န်စွာ
အပ်ချုပ်ေသာသြဖစ်ရမည်။

၁၃

အေ ကာင်းမကား၊

သင်းေထာက်အမကိ

ေကာင်းစွ ာ ွက်ေဆာင်ေသာ သတိ ့သည် မိ မိတိ့အဘိ ့ ေကာင်းေသာအရာကိ ၎င်း၊ ေယ ခရစ်၏
ယံ ကည်ြခင်း၌ ရဲ ရင့်ြခင်းသတိ ကိ၎င်း အြမတ်ရ က၏။ ၁၄ သင် ှ ိ ရာသိ ့ငါြမန်ြမန်လာမည်ဟ
ေြမာ်လင့်ြခင်း ှ ိ ေသာ်လည်း တာ ှ ည်စွာေနလ င်၊ သင်သည် ဘရားသခင်၏အိ မ်ေထာင်၌
အဘယ်သိ့ကျင့် ကံ ပမရမည်ကိ သိ ေစြခင်းငှ ါ ဤသိ ့ငါေရး၍ ေပးလိ က်၏။ ထိ အိမ်ေတာ်ကား၊
အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏အသင်းေတာ်ြဖစ်၏။ ၁၅ ထိ အသင်းေတာ်ကား၊
သမာတရား၏

အမှီတကဲ ြဖစ်၏။

သမာတရား၏

တည်ရာလည်းြဖစ်၏။

၁၆

မှန်ေသာကိ းကွ ယ်ြခင်း၏ နက်နဲေသာအရာသည် ကီ းစွ ာေသာအရာြဖစ်သည်ဟ ြငင်းခံ ရန်မ ှ ိ ။
ဘရားသခင်သည် ကိ ယ်ခ ာ၌ ေပ ထွ န်းေတာ်မ ပီ ။ ဟတ်မှန်ေတာ်မြခင်းအေ ကာင်းသည်
ဝိ ညာဥ်ေတာ်အား ြဖင့် ထင် ှ ား ပီ ။ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြမင်ရ က ပီ ။
တပါးအမျိုးသားတိ ့သည်

သိ တင်းေတာ်ကိ

ကားရ က ပီ ။

ေလာကီ သားတိ ့သည်

ယံ ကည်ရ က ပီ ။ ဘန်းအသေရ ှ င့်တကွ အထက်သိ့ ေဆာင်ယြခင်းကိ ခံ ေတာ်မ ပီ ။

၄ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်
သတပစိ တ်တွင်

အတည့်အလင်းဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မသည်ကား၊ ေနာင်ကာလ၌

သံ ပ ှ င့်ခတ်ြခင်းကိ ခံ ပီ းလ င်၊

မသာစကားကိ

ေြပာတတ်ေသာ

သတိ ့၏ လ ို ့ဝှက်ြခင်းအားြဖင့်၊ လအချို ့တိ့သည် ယံ ကည်ြခင်းကိ စွ န့်ပယ်၍၊
လှ ည့်ြဖားတတ်ေသာ
သဝါဒ

တိ ့၌၎င်း

စိ တ်ဝိညာဥ်တိ့၌၎င်း၊
မှီဝဲဆည်းကပ် ကလိ မ့ ်မည်။

၂

နတ်ဘရားတိ ့ ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ
၃

မဂလာေဆာင်ြခင်းအမကိ

မ ပရဟ၍၎င်း၊ ယံ ကည်၍ သမာတရားကိ သိ ေသာသတိ ့သည် ေကျးဇး ေတာ်ကိ
သိ ေသာစိ တ် ှ င့်တကွ သံ းဘိ ့ရာ၊ ဘရားသခင် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ အစာမျိုးကိ ေ ှ ာင်ရမည်
ဟ၍၎င်း

ပညတ်ထား ကလိ မ့ ်မည်။

၄

ဘရားသခင်ဖန်ဆင်းေတာ်မသမ သည်

သံ းစရာေကာင်း၏။ ၅ ေကျးဇးေတာ်ကိ သိ ေသာစိ တ် ှ င့်ခံ ယလ င်၊ အဘယ်အရာကိ မ
မပယ်မေ ှ ာင်ရ။ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်အားြဖင့်၎င်း၊

၁ တိ ေမာေသ

1971

ဆေတာင်းြခင်းအားြဖင့်၎င်း၊ အရာရာတိ ့သည် စင် ကယ် လျက် ှ ိ က၏။ ၆ ဤစကားများကိ
သင်သည်

ညီ အစ်ကိတိ့အား

ှ ာေဖွ ေလ့ကျက်ေသာ

ကားေြပာလ င်၊

သမာ သဝါဒစကား ှ င့်

ယံ ကည်ချက်စကား၊
ေမွ း ပြခင်းကိ

ကိ ယ်တိင်

ခံ ေသာေယ ခရစ်၏

ဓမဆရာေကာင်း ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၇ မိ န်းမအိ ေြပာတတ်ေသာ တရားမဲ့ ြဖစ်ေသာ ဒ ာရီ စကားကိ
ပယ် ှ ား၍ ဘရားဝတ်၌ ေမွ ့ေလျာ်ြခင်း အားြဖင့်

ကိ ယ်ကိကိယ်ဆံ းမေလာ့။

၈

ကိ ယ်ကာယကိ ဆံ းမြခင်းသည် များစွ ာေသာ အကျိုးကိ မေပးတတ်။ ဘရားဝတ်၌
ေမွ ့ေလျာ်ြခင်း

မကား၊

ရသည်ြဖစ်၍၊

၉

ယခဘဝ၊
အရာရာ၌

ေနာင်ဘဝ ှ င့်

စပ်ဆိင်ေသာ

ဂတိ ေတာ်ကိ

အကျိုးကိ ေပးတတ်သည်ဟေသာ

စကားသည်

သစာစကားြဖစ်၏။ အ ကင်းမဲ့ ခံ ယအပ် ေသာ စကားလည်းြဖစ်၏။

၁၀ ထိ ေ ကာင့်၊

အသက် ှ င်ေတာ်မထေသာ၊ လအေပါင်းတိ ့ကိ အထးသြဖင့် ကယ်မေတာ်မေသာ ဘရား
သခင်၌

ငါတိ ့သည်ကိးစားသည် ှ င့်အညီ ၊

ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ လည်း

ခံ ရ က၏။

၁၁

ပင်ပန်းစွ ာ

အမေဆာင် ွက် က၏။

ယခဆိ ခဲ့ ပီ းသည်အတိ င်း

ပညတ်ထားြခင်း၊

ဆံ းမ သဝါဒေပးြခင်းကိ ပေလာ့။ ၁၂ သင်၏ အသက်အ ွယ် ပျိုသည်ကိ အဘယ်သမ
မထီ မဲ့ြမင်

မ ပေစ ှ င့်။ စကားေြပာြခင်း၊ ကျင့် ကံ ပမ ြခင်း၊ သတပါးကိ ချစ်ြခင်း၊

ဝိ ညာဥ်သေဘာ ှ ိ ြခင်း၊ သစာေစာင့်ြခင်း၊ စင် ကယ်ြခင်းအရာမှာ၊ ယံ ကည်ေသာသတိ ့အား
ပံ သက်ေသကိ

ြပေလာ့။

ငါမလာမှီတိင်ေအာင်၊

၁၃

ကျမ်းစာကိ ဘတ်ြခင်း၊

တိ က်တွန်းေသွ းေဆာင်ြခင်း၊ ဆံ းမ သဝါဒေပးြခင်းကိ ကိ းစား၍ ပေလာ့။ ၁၄ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ
ခံ ၍၊ သင်းအပ်များတိ ့သည် လက်တင်ြခင်း ှ င့်တကွ ၊ သင်၌အပ်ေပးေသာ ဆေကျးဇး ကိ
မ ပစဘဲ မေန ှ င့်။
ဤအရာများကိ

၁၅ သင်၏တိ းပွ ါးြခင်းကိ လအေပါင်းတိ ့အား ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ။

စိ တ်စွဲလမ်း၍

ကိ းစားအားထတ်ေလာ့။

၁၆

ကိ ယ်ကိ၎င်း၊

ကိ ယ်ဆံ းမ သဝါဒကိ ၎င်း သတိ ပ၍ အ မဲ တည်ေနေလာ့။ ထိ သိ့ ပလ င်၊ ကိ ယ်ကိ၎င်း၊
နားေထာင်ေသာသတိ ့ကိ၎င်းကယ်တင်လိမ့ ်မည်။

၅ အသက် ကီးေသာသကိ ကျပ်တည်းစွာ မဆံ းမ ှ င့်။ အဘကဲ့ သိ့ မှတ်၍ ေတာင်းပန်ေလာ့။
လပျိုတိ ့ကိ ညီ အစ်ကိကဲ့သိ ့၎င်း၊
မိ န်းမပျိုတိ ့ကိ
မှတ်၍ကျင့်ေလာ့။

၂ အသက် ကီ းေသာမိ န်းမတိ ့ကိ

အလွ န်စင် ကယ်ေသာ

အြခင်းအရာ ှ င့်

တကွ ၊

အမိ ကဲ့သိ ့၎င်း၊
ှ မကဲ့ သိ ့၎င်း

၃ မတ်ဆိးမအမှန်ြဖစ်ေသာ မိ န်းမတိ ့ကိ မစလပ်ေက းေလာ့။

၄

သားေြမး ှ ိ ေသာ မတ်ဆိးမြဖစ်လ င်၊ ထိ သားေြမးတိ ့သည် ေ ှ းဦ းစွ ာ ဘရားဝတ်ကိ
ရည်မှတ်လျက်၊ မိ မိအိမ်ကိ ပစ၍ မိ ဘဘိ းဘွ ား၌ ေကျးဇးဆပ်ြခင်းငှ ါ သင် ကေစ။
ထိ အမသည် ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မ ေသာအမြဖစ်၏။ ၅ မတ်ဆိးမအမှန်ြဖစ်၍

၁ တိ ေမာေသ

1972

တေယာက်တည်းကျန်ရစ်ေသာမိ န်းမသည်၊

ဘရားသခင်ကိ

ကိ းစား၍

ဆေတာင်း

ပဌာန ပြခင်း၌ ေန့ညဥ့်မြပတ် တည်ေနတတ်၏။ ၆ ကာမဂဏ်စည်းစိ မ်၌ေပျာ်ေမွ ့ေသာ
မတ်ဆိးမမကား၊ အသက် ှ ိ လျက်ပင် အေသြဖစ်၏။ ၇ ထိ သတိ ့ကိ အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ င့်
ကင်းလွ တ်ေစြခင်းငှ ါ ဤသိ ့ ပညတ်ထားေလာ့။
မိ မိအိမ်သအိ မ်သားတိ ့ကိ

၈ မိ မိလတိ ့ကိမ ပစ၊ ထိ မ မက၊

မ ပစေသာသမည်သည်ကား၊

ယံ ကည်ြခင်း

ြငင်းပယ်၏။ မယံ ကည်ဘးေသာ သထက်သာ၍ ယတ်မာ၏။

တရားကိ

၉ မတ်ဆိးမသည်

အသက်ေြခာက်ဆယ်မြပည့်လ င်၊ စာရင်းအင်း မဝင်ေစ ှ င့်။ လင်တေယာက်တည်း
ှ ိ ဘးေသာသ၊

၁၀ ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ကျင့်၍ အသေရ ှ ိ ေသာသ၊ သငယ်တိ့ကိ

ေက းေမွ းြခင်း၊ ဧည့်သည်ဝတ် ပြခင်း၊ သန့် ှ င်းသတိ ့၏ေြခကိ ေဆးြခင်း၊ ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့ကိ
လပ်ေက းြခင်း၊

ေကာင်းေသာအမ ှ ိ သမ တိ ့၌

ကိ းစား

အားထတ်ြခင်းကိ

ပဘးေသာသြဖစ်လ င်၊ စာရင်းအင်း ဝင်ေစ။ ၁၁ အသက်အ ွယ် ပျိုေသာ မတ်ဆိးမတိ ့ကိ
ပယ်ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သတိ ့သည် ခရစ်ေတာ်၏ ဆံ းမြခင်းကိ သည်းမခံ ။
အိ မ်သင့်ြခင်း ငါအလိ ှ ိ လ င်၊ ၁၂ အရင်သစာကိ ဖျက်ေသာေ ကာင့် အြပစ်သင့်ြခင်းသိ ့
ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။

၁၃ ထိ မှတပါး၊ တအိ မ်မှတအိ မ်သိ့လည်၍ ပျင်းရိ တတ် က၏။

ပျင်းရိ သည်သာမက၊

စကားများ၍

ကိ ယ် ှ င့်မဆိ င်ေသာအမ၌

မေြပာ

အပ်ေသာအရာကိ

ေရာေ ှ ာေသာသြဖစ်တတ် က၏။

၁၄

ေြပာသြဖင့်၊
ထိ ေ ကာင့်၊

အသက်အ ွယ် ပျိုေသာ မတ်ဆိးမတိ ့သည် အိ မ်သင့်ြခင်း၊ သားဘွ ားြခင်း၊ အိ မ်မကိ
ကည့် ပစြခင်း၊

ကဲ့ ရဲ ့စရာအခွ င့ ်ကိ

ပေစြခင်းငှ ါ ငါအလိ ှ ိ ၏။
စာတန်ေနာက်သိ့

ရန်သအား

မေပးဘဲ ေနြခင်း

အမများကိ

၁၅ အေ ကာင်းမကား၊ ယခပင်အချို ့တိ့သည် လမ်းလွဲ ၍

လိ က်သွား က ပီ ။

၁၆

ယံ ကည်ေသာ

ေယာက်ျားမိ န်းမ၌

မတ်ဆိးမ ှ ိ လ င်၊ ကိ ယ်တိင်လပ်ေက းေစ။ သိ ့ ပလ င်၊ အမှန်ြဖစ် ေသာ မတ်ဆိးမတိ ့ကိ
အသင်းေတာ်သည် အေ ှ ာင့်အ ှ က်မ ှ ိ ေစဘဲ လပ်ေက း ိင်လိမ့ ်မည်။ ၁၇ ေကာင်းမွ န်စွာ
အပ်ေသာသင်းအပ်တိ့သည်
တရားေဟာြခင်း၊

အလ ှ စ်ဆကိ

ဆံ းမ သဝါဒေပးြခင်းအမကိ

ခံ ထိ က်ေသာသြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊
ကိ းစားအားထတ်ေသာသတိ ့သည်။

အလ ှ စ်ဆကိ အထးသြဖင့် ခံ ထိ က်ေသာသြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း မှတ်ရမည်။
အေ ကာင်းမကား၊

စပါးနင်းနယ်ေသာ ွား၏

၁၈

တ်ကိမချုပ်တည်းရဟကျမ်းစာလာ၏။

တချက်ကား၊ လပ်ေဆာင်ေသာသသည် အခကိ ခံ ထိ က်ေပးသည်ဟ လာြပန်၏။ ၁၉
သက်ေသခံ ှ စ်ဦးသံ းဦ းမ ှ ိ လ င်၊ သင်းအပ်၌ အြပစ်တင်ေသာ စကားကိ နားမေထာင် ှ င့်။ ၂၀
ကင်းေသာသတိ ့သည် ေ ကာက်ေစြခင်းငှ ါ အြပစ် ှ ိ ေသာ သတိ ့ကိ လအေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ

၁ တိ ေမာေသ

1973

အြပစ်တင် ၍ ဆံ းမေလာ့။ ၂၁ ေ ှ မဆွ
့ ကမစီ ရင်၊ ငဲ့ ကွ က်ေသာစိ တ် ှ င့်အလ င်းမ ပဘဲ ၊
ဤပညတ်များကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်မည် အေ ကာင်း၊ ဘရားသခင် ှ င့် သခင်ေယ ခရစ်မှာ၎င်း၊
ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ ေ ှ မ့ ှ ာ၎င်း၊ ငါသည် သင့်ကိ သစာေပး၏။ ၂၂
အဘယ်သ၏အေပ ၌ လက်ကိ အလျင်တေဆာမတင် ှ င့်။ သတပါးအြပစ်၌ မဆက်ဆံ ှ င့်။
ကိ ယ်ကိကိယ် စင် ကယ်ေစေလာ့။

၂၃ သင်၏ရင်ထဲ၌

အကျိုးြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

မ ကာမ ကာခံ ရေသာ ေရာဂါေ ကာင့်၎င်း၊ ယခမှစ၍ ေရကိ သာ မေသာက်ဘဲ၊ စပျစ်ရည်အနည်း
ငယ်ကိသံ းေလာ့။

၂၄

အချို ့ေသာ

အြပစ်စီရင်ြခင်းသိ ့

အရင်အဦ းသွ ားတတ်၏။

ေနာက်သိ့လိက်တတ်၏။

သတိ ့၏ဒစ ိ က်သည်

ထိ နည်းတ၊

၂၅

ေ ှ မဆွ
့ ကထင် ှ ား၍၊

အချို ့ေသာသတိ ့၏

ဒစ ိ က်သည်

အချို ့ေသာသတိ ့၏

သစ ိ က်သည်

ထင် ှ ား ှ င့်တတ်၏။ မထင် ှ ားေသးေသာ သစ ိ က်ကိ လည်း ဝှက်၍မထား ိင်။

၆ ဘရားသခင်၏ နာမေတာ် ှ င့်တရားေတာ်သည် ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်မည်အေ ကာင်း၊
အေစခံ က န် မည်သည်ကား၊ မိ မိသခင်ကိ အလွ န် ိ ေသထိ က်ေသာ သဟ၍ မှတ်ေစ။ ၂
သခင်သည်ယံ ကည်ေသာသြဖစ်လ င်၊

ညီ အစ်ကိြဖစ်သည်ဟ

စိ တ်ထင် ှ င့်၊

မခန့်မညားမ ပေစ ှ င့်။ အေစခံ ြခင်း၏အကျိုးကိ ခံ ရေသာသသည် ယံ ကည်ေသာသ၊
ချစ်အပ်ေသာသြဖစ်ေသာေ ကာင့် သာ၍ အေစ
တိ က်တွန်းေသွ းေဆာင်ေလာ့။

၃

ေယ ခရစ်၏စကားတည်းဟေသာ

ခံ ေစ။ ဤသိ ့ဆံ းမ သဝါဒေပး၍

ြခားနားေသာ သဝါဒကိ သင်ေပး၍၊
စင် ကယ်ေသာ

စကားကိ ၎င်း၊

ငါတိ ့သခင်
ဘရားဝတ်၌

ေမွ ့ေလျာ်ြခင်း ှ င့်အညီ ြဖစ်ေသာ သဝါဒကိ ၎င်း ဝန်မခံ ေသာသ မည်သည်ကား၊

၄

မာန ှ င့်ယစ်မး၍ အလ င်နားမလည်ဘဲ၊ ပစာအေမးကိ ေဆွ းေ ွး၍ စကားေ ကာင့်သာ
ြငင်းခံ ေသာ အားြဖင့် စိ တ်ေပါ့ေသာသြဖစ်၏။ ထိ သိ့ ပလ င်၊ ြငူစြခင်း၊ ရန်ေတွ ့ြခင်း၊
သ့အသေရကိ တ်ချြခင်း၊

မနာလိ ေသာ

ကံ စည်ြခင်း၊

၅

စိ တ် ှ လံ းယိ ယွင်း၍၊

သမာတရား ှ င့်ကင်းေသာ သတိ ့ အချည်း ှ ီးေဆွ းေ ွးြခင်းြဖစ်တတ်၏။ ဘရားဝတ်၌
ေမ့ေလျာ်ြခင်းသည်

အကျိုး

စီ းပွ ားြဖစ်သည်ဟ

ထိ သိ့ေသာသတိ ့ကိ

ေ ှ ာင်ေလာ့။

၆

သတိ ့သည်

ေရာင့်ရဲ ေသာစိ တ်ပါလ င်၊

စိ တ်ထင် က၏။
ဘရားဝတ်၌

ေမွ ့ေလျာ်ြခင်းသည် ကီ းစွ ာေသာ အကျိုးစီ းပွ ါးမှန်၏။ ၇ အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့သည်
ဤေလာကထဲ သိ့

အဘယ်အရာမ မပါဘဲ

လာသည်ြဖစ်၍၊

ထွ က်သွားလ င်လည်း၊

အဘယ်အရာကိ မ

ယ၍ မသွ ား ိင်ဟ ထင် ှ ားလျက် ှ ိ ၏။

၈ သိ ့ြဖစ်၍၊ စားရန်၊

ဝတ်ရန် ှ ိ သမ ှ င့် ေရာင့်ရဲ လျက်ေန ကကန်အ့ံ ။ ၉ ေငွ ရတတ်ြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ေသာသတိ ့သည်
အြပစ်ေသွ းေဆာင်ြခင်း၊ ဘမ်းမိ ြခင်း၊ မိ က်မဲဖျက်ဆီး တတ်ေသာ တပ်မက်ြခင်းများထဲ သိ့

၁ တိ ေမာေသ

1974

ကျေရာက်တတ် က၏။

ထိ သိ့ေသာအားြဖင့်

ပျက်စီးြခင်း၌ နစ်မွန်းတတ် က၏။

လတိ ့သည်

အကျိုးနည်းြခင်း၊

၁၀ အေ ကာင်းမကား၊ ေငွ ကိတပ်မက်ြခင်းသည်

မေကာင်းေသာ အမအေပါင်းတိ ့တွင် မလအြမစ်ြဖစ် သတည်း။ လအချို ့တိ့သည်ေငွ ကိ
တပ်မက်ေသာေ ကာင့် ယံ ကည်ြခင်းတရားလမ်းမှလဲ သွား၍၊ ပပန်ြခင်းေဝဒနာများ ှ င့်
ကိ ယ်ကိကိယ်ထတ်ချင်းခပ်ေအာင်ထိး က ပီ ။ ၁၁ သိ ့ြဖစ်၍၊ အိ ဘရားသခင်၏လ၊ သင်သည်
ထိ အြပစ်များကိ

ကဥ်ေ ှ ာင်ေလာ့။

ေြဖာင့်မတ်စွာ

ကျင့်

ြခင်း၊

ဘးရားဝတ်၌

ေမွ ့ေလျာ်ြခင်း၊ ယံ ကည်ချင်း၊ ချစ်ြခင်း၊ သည်းခံ ြခင်း၊ းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ြခင်းတိ ့ကိ မှီေအာင်
လိ က်ေလာ့။

၁၂

ပေလာ့။

ယံ ကည်ြခင်း ှ င့်ဆိ င်၍

ေကာင်းစွ ာေသာ

ထာဝရအသက်ကိကိင်ယေလာ့။

တိ က်

လှ န်ြခင်းကိ

ထိ အသက်ကိရမည်အေ ကာင်း၊

သင်သည်ေခ ေတာ်မြခင်းကိ ခံရ၍၊ သက်ေသအများတိ ့ ေ ှ ့၌ေကာင်းမွ န်စွာ ဝန်ခံ ပီ ။ (aiōnios
g166)

၁၃

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်

ထင် ှ ားေပ ထွ န်းေတာ်မသည်တိင်ေအာင်၊

သင်သည်အညစ်အေ ကး ှ င့် ကင်း စင်၍ အြပစ်တင်ခွင့ ် မ ှ ိ ဘဲလျက်၊ ပညတ်ေတာ်ကိ
ေစာင့်ေ ှ ာက်မည်အေ ကာင်း၊
ဘရားသခင်ေ ှ မ့ ှ ာ၎င်း၊

၁၄

အလံ းစံ တိ ့ကိ

ပ ိပိလတ်မင်းထံ

အသက် ှ င်ေစေတာ်မေသာ

ေကာင်းေသာ

ဝန်ခံြခင်းဘက်၌

သက်ေသခံ ေတာ်မေသာ ေယ ခရစ် ေ ှ မ့ ှ ာ၎င်း၊ ငါသည်သင့်ကိ ပညတ်ထား၏။
မရဏ ှ င့်ကင်းလွ တ်ေသာ

သတပါးတည်းြဖစ်ေတာ်မထေသာ၊

၁၅

အဘယ်သမ

မချဥ်းကပ် ိင်ေသာ အလင်းထဲ ၌ေနေသာ ေနေတာ်မထေသာ အဘယ်သမ မြမင်ဘးရာ၊
မြမင် ိင်ရာ ြဖစ်ေတာ်မထေသာ၊ မဂလာ ှ ိ ေသာ တပါးတည်းေသာ အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မထေသာ၊
ဘရင်တကာတိ ့၏ ဘရင်၊ သခင်တကာတိ ့၏သခင်သည်၊ ကာလအချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊
သခင်ေယ ခရစ်၏ ထင် ှ ားေပ ထွ န်းြခင်းကိ ြပေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၆ ထိ ဘရား သခင်သည်
ထာဝရဂဏ်အသေရ အစွ မ်းသတိ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōnios g166) ၁၇
ဤဘဝ၌ ေငွ ရတတ်ေသာသတိ ့သည် မာန်မာန စိ တ် ှ င့် ကင်းလွ တ်၍၊ မ မဲ ေသာစည်းစိ မ်ကိ
မကိ းစား

ဘဲ ၊

ငါတိ ့ခံစားဘိ ့ရာ

အလံ းစံ တိ ့ကိ ကယ်ဝစွ ာ

ေပးသနားေတာ်မေသာ၊

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ ကိ းစာရမည်အေ ကာင်း ှ င့်၊ (aiōn g165) ၁၈
သတပါးအားေကျးဇး ပြခင်း၊ ေကာင်းေသာအကျင့်၌ ကယ်ဝြပည့်စံ ြခင်း၊ စွ န့် ကဲ ချင်ေသာ
ေစတနာ စိ တ် ှ ိ ြခင်း၊ အချင်းချင်း ဆက်ဆံြခင်း၊ ၁၉ မှန်ေသာအသက်ကိ ဝင်စားလိ ေသာငှ ါ၊
ေနာင်ဘဝ၌ ေကာင်းေသာဘ

ာကိ မိ မိတိ့အဘိ ့ ဆည်းဖး ြခင်းတိ ့ကိ ပရမည်အေ ကာင်း

ပညတ်ထားေလာ့။ (aiōnios g166) ၂၀ အိ တိေမာေသ၊ သင်၌အပ်ထားေသာ အရာကိ
ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ့။ တရားမဲ့ ြဖစ်ေသာ အချည်း ှ ီး စကားေြပာြခင်းကိ ၎င်း၊ သိ ပံ အတတ်ဟ၍

၁ တိ ေမာေသ

1975

အလွဲ ေခ ေဝ ေသာ

သိ ပံ အတတ်ဆီးတားေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ၎င်း

ေ ှ ာင်ေလာ့။

၂၁

ထိ သိပံ အတတ်ကိ လအချို ့တိ့သည် ဝန်ခံ ပစေသာအားြဖင့်၊ ယံ ကည်ြခင်းတရားလမ်းမှ
လွဲ က ပီ ။ သင်၌ေကျးဇးေတာ် ှ ိ ေစသတည်း။ အာမင်။

၁ တိ ေမာေသ

1976

၂ တိ ေမာေသ

၁ ေယ ခရစ်၌တည်ေသာ
ဘရားသခင်၏

အသက်ကိေပးမည်ဟဂတိ ေတာ် ှ င့်အညီ ၊

အလိ ေတာ်

အားြဖင့်၊

ေယ ခရစ်၏

တမန်ေတာ်ြဖစ်ေသာ

ငါေပါလသည် ငါ့ချစ်သားတိ ေမာေသကိ ကားလိ က်ပါ၏။ ၂ ငါတိ ့သခင် ေယ ခရစ် ှ င့်
ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်အထံ ေတာ်က ေကျးဇး၊ က ဏာ၊ ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။ ၃
သင်၏မျက်ရည်ကိ ငါေအာက်ေမ့ေသာအခါ၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့်ြပည့်စံ မည်အေ ကာင်း၊
သင့်ကိ ေတွ ့ြမင်ြခင်းငှ ါ အလွ န်လွမ်းေသာစိ တ် ှ ိ သြဖင့်၎င်း၊ ၄ သင်၏အဘွ ားေလာဣ၊
အမိ ဥနိတ်၌ အရင်တည်ေသာ ယံ ကည်ြခင်းတည်းဟေသာ၊ ငါသေဘာကျသည်အတိ င်း၊
သင်၌လည်းတည်ေသာ ယံ ကည်ြခင်းစစ်ကိ မှတ်မိသြဖင့်၎င်း၊ ၅ ေန့ညဥ့်မြပတ်ဆေတာင်း
ပဌနာ ပသည်တွင်၊

သင့်ကိ မြခားမလပ်

ေအာက်ေမ့သည်ြဖစ်၍၊

ငါ့ဘိးေဘးကိ းကွ ယ်သည်အတိ င်း၊ ကိ ယ်ကိကိယ်သိေသာ စိ တ်စင် ကယ်ြခင်း ှ င့်တကွ
ငါကိ းကွ ယ်ေသာ ဘရား သခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါချီးမွ မ်း၏။

၆ ထိ သိ့ြဖစ်၍၊

ငါလက်တင်ေသာအားြဖင့်၊ သင်၌ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာဆကိ ိးေဆာ်မည် အေ ကာင်း၊
ငါသည်သင့်ကိ သတိ ေပး၏။ ၇ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် ေ ကာက်တတ်ေသာ
စိ တ်သေဘာကိ ငါတိ ့အား ေပးေတာ်မ သည်မဟတ်၊ တန်ခိးပါေသာစိ တ်၊ ချစ်တတ်ေသာစိ တ်၊
ှ င်းလင်းေသာစိ တ်သေဘာကိ ေပးေတာ်မ၏။
သက်ေသကိ ၎င်း၊

၈ ထိ ေ ကာင့်၊ ငါတိ ့သခင်ဘရား၏

ထိ သခင်ေ ကာင့်အကျဥ်းခံ ရေသာသြဖစ်ေသာငါကိ

ှ က်ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ ှ င့်။
ဧဝံ ေဂလိ တရား ှ င့်

ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ

ဆက်ဆံ၍

ဆင်းရဲ ဒကကိ ခံေလာ့။

၎င်း

တန်ခိးကိ ရသည်အတိ င်း
၉

ဘရားသခင်သည်

ငါတိ ့ကျင့်ေသာအကျင့်ကိ ေထာက်ေတာ်မမ။ ေ ှ းကပ်ကာလမေရာက်မှီ၊ ေယ ခရစ်အားြဖင့်
ငါတိ ့အဘိ ့ ကိ ယ်ေတာ်တိင် ကံ စည်ေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ် ှ င့်အညီ ငါတိ ့ကိကယ်တင်၍၊
သန့် ှ င်းေသာအရာ၌ ေခ သွ င်းေတာ်မ၏။ (aiōnios g166)

၁၀ ထိ ေကျးဇးေတာ်ကား၊

ငါတိ ့ကိကယ်တင်ေသာ သခင်ေယ ခရစ် ေပ ထွ န်းသည်အရာမှာ ယခထင် ှ ား လျက် ှ ိ ၏။
ထိ သခင်သည်

ေသြခင်းအေ ကာင်းကိ

ပယ် ှ ား၍၊

အသက် ှ င်ြခင်းအေ ကာင်း ှ င့်

မေဖာက်ြပန် ြခင်းအေ ကာင်းကိ ဧဝံ ေရလိ တရားအားြဖင့် ထင် ှ ားေစေတာ်မ ပီ ။

၁၁

ထိ တရားကိ ေဟာေြပာေသာသအရာ၌၎င်း၊ တမန်ေတာ်အရာ၌၎င်း၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့၏
ဆရာ အရာ၌၎င်း ငါ့ကိခန့်ထားေတာ်မ ပီ ၊ ၁၂ ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့် ဤဆင်းရဲ ဒကကိ
ငါခံ ရ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း ှ က်ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ ။ အဘယ်သကိ ငါယံ ကည်သည်ဟ ငါသိ ၏။
သ၌ငါအပ်ထားေသာအရာကိ လည်း၊ ထိ ေန့ရက်တိင်ေအာင် ေစာင့် ိင် ေတာ်မသည်ဟ

၂ တိ ေမာေသ

1977

ငါသေဘာကျ၏။ ၁၃ ငါ့ထံ၌ ကားရ ပီ းေသာ၊ စင် ကယ်ေသာတရား စကားအချုပ်အြခာကိ ၊
ေယ ခရစ်၌ ယံ ကည်ြခင်း၊ ချစ်ြခင်း ှ င့်တကွ စွဲ လမ်းေလာ့။ ၁၄ သင်၌အပ်ထားေသာ
အရာြမတ်ကိ ငါတိ ့၌ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်အား ြဖင့်
ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ့။ ၁၅ အာ ှ ိ ြပည်၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ ့သည် ငါ့ကိပယ် က ပီ ဟ၊
သင်သည်

ကားသိ ၏။ ထိ သတိ ့တွင် ဖေဂလ ှ င့် ေဟရေမာဂင်ပါသတည်း။

ထာဝရဘရား၏ က ဏာေတာ်သည်
သသည်ငါ့ကိ
သသည်

၁၆

သေနသိ ေဖာ်၏အိ မ်၌သက်ေရာက်ပါေစေသာ။

အဖန်ဖန်သက်သာေစ ပီ ။

ငါ၌သံ ကိ းချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိ ေသာ်လည်း၊

ှ က်ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ၊

ေရာမ မိ သ
့ ိ ့ေရာက်ေသာအခါ

၁၇

သာ၍ ကိ းစားလျက်ငါ့ကိ ှ ာ၍ေတွ ့၏။ ၁၈ သသည်ထိေန့ရက်၌ သခင်ဘရား၏လက်မှ
က ဏာေတာ်ကိ ခံ ရမည်အေ ကာင်း၊ ထာဝရဘရားသည် ေပးသနားေတာ်မပါေစေသာ။
သသည်ဧဖက် မိ ့၌လည်း ငါ့ကိ အဘယ်မ ေလာက် ပစသည်ကိ သင်သည် အမှန်သိ၏။

၂ ငါ့သား၊ သင်သည် ေယ ခရစ်၌ ှ ိေသာ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ခိင်ခ့ံ ြခင်း ှ ိေလာ့။
သက်ေသခံ အများ ှ ိ သည် ှ င့်

၂

ငါ့ထံ၌ ကားရ ပီ းေသာ အရာတိ ့ကိ၊ သစာ ှ င့်ြပည့်စံ ၍

သတပါးတိ ့ကိ သွ န်သင်ြခင်းငှ ါ၊ တတ်စွမ်း ိင်ေသာ သတိ ့၌ အပ်ေပးေလာ့။ ၃ ထိ သိ့အလိ ငှါ
သင်သည်၊ ေယ ခရစ်ထံ၌ ေကာင်းေသာစစ်သရဲ ကဲ့သိ ့၊ ဆင်းရဲ ဒကကိ သည်းခံ ေလာ့၊
၄

စစ်သရဲ မည်သည်ကား၊

မိ မိကိစစ်သရဲ အရာ၌

ခန့်ထားေသာသကိ

ှ စ်သက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ေလာကီ မ ေရး ှ င့် ပမ်းေ ှ ာ ပ်ေထွ းြခင်းကိ ပယ် ှ ားတတ်၏။

၅

ပွဲ ၌လချင်းတိ က်ေသာသမည်သည်ကား၊ ထံ းတမ်းအတိ င်းမတိ က်လ င် ပန်းဦ းရစ်ကိမရ။
၆

လယ်လပ်ေသာသသည်လည်းအရင်လပ် ပီ းမှ

ငါ့စကားကိ ဆင်ြခင်ေလာ့။

အသီ းအ ှ ံ ကိ ခံရမည်။

ထာဝရဘရားသည်

သင့်အားေပးသနား ေတာ်မ ပါေစေသာ။

၇

အရာရာတိ ့၌ဥာဏ်ကိ

၈ ဒါဝိ ဒ်အမျိုးြဖစ်ေသာ ေယ ခရစ်သည်၊

ငါေဟာေသာဧဝံ ေဂလိ တရားအတိ င်း၊ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေတာ်မသည်ဟ ေအာက်ေမ့ေလာ့။
၉ ထိ တရားေ ကာင့် ငါသည်လဆိ းကဲ့ သိ ့ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းတိ င်ေအာင်ဆင်းရဲ ဒကကိ ခံရ၏။

သိ ့ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်သည်ချည်ေ ှ ာင်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်၏။
၁၀ ထိ ေ ကာင့်ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ သတိ ့သည်၊ ထာဝရ ဘန်းအသေရ ှ င့်တကွ

ေယ ခရစ်အားြဖင့်

ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ေရာက်စိမ့ ်ေသာငှ ါ၊

ငါသည်းခံ ရ၏။ (aiōnios g166)

သတိ ့အဘိ ့

အရာရာကိ

၁၁ သစာစကားဟကား၊ ထိ သခင် ှ င့်အတေသလ င်၊

အတ ှ င်လိမ့ ်မည်။ ၁၂ သည်းခံ လ င်၊ ထိ သခင် ှ င့်အတ စိ းစံ လိ မ့ ်မည်။ ထိ သခင်ကိ ငါတိ ့သည်
ြငင်းပယ်လ င်၊ ငါတိ ့ကိ ြငင်းပယ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ ငါတိ ့သည်မယံ ကည်ေသာ်လည်း၊

၂ တိ ေမာေသ

1978

ထိ သခင်သည်

သစာတည်သြဖင့်

ကိ ယ်ကိ

ြငင်းပယ်ေတာ်မမ ိင်။

၁၄

ဤအေ ကာင်းအရာများကိ သတပါးတိ ့အား သတိ ေပးေလာ့။ အဘယ်အကျိုးကိ မ မ ပစ၊
ကားနာေသာသတိ ့၏ စိ တ်ကိေမှာက်လှန်လိေသာငှ ါ၊ စကားေ ကာင့်သာ ြငင်းခံ ြခင်းကိ
မ ပမည်အေ ကာင်း၊ သခင်ဘရားေ ှ ့၌ သစာေပးေလာ့။ ၁၅ သင်မကား၊ ဝန်ခံေတာ်မေသာသ၊
ှ က်ေ ကာက် စရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ဘဲ၊ သမာတရားကိ မှန်ကန်စွာ ပိ င်းြခားတတ်ေသာ
ဆရာသမားြဖစ်လျက်၊ ဘရားသခင်ေ ှ ့၌ ကိ ယ်ကိကိယ်ဆက်သြခင်းငှ ါ ကိ းစား အားထတ်
ေလာ့။

၁၆ တရားမဲ့ ြဖစ်ေသာ အချည်း ှ ီးစကားကိ ေ ှ ာင်ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊

ထိ စကားသည် မတရားေသာ အမတိ ့ကိ ပွ ါးများေစလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ သတိ ့၏စကားသည်
ခနာကဲ့ သိ ့ စားလိ မ့ ်မည်။ ထိ သတိ ့တွင် ဟေမနဲ ှ င့်ဖိ လက်ပါသတည်း။

၁၈ သတိ ့က

ေသလွ န်ေသာ သတိ ့သည် ထေြမာက် က ပီ ဟ ေြပာလျက်၊ သမာတရားလမ်းမှ လွဲ သွား၍
အချို ့ေသာသတိ ့၏ ယံ ကည်ြခင်းကိ ေမှာက်လှန်တတ် က၏။

၁၉ သိ ့ေသာ်လည်း၊

သခင်ဘရားသည် မိ မိလတိ ့ကိ သိ က မ်းေတာ်မ၏ဟ၍၎င်း၊ တံ ဆိ ပ်ခတ်လျက် ှ ိ ေသာ
ဘရားသခင်၏ တိ က်ြမစ်သည် ခိ င်ခ့ံ ၍တည်၏။ ၂၀ ကီ းစွ ာေသာအိ မ်၌ ေ တန်ဆာ၊
ေငွ တန်ဆာသာ ှ ိ သည်မဟတ်၊ သစ်သားတန်ဆာ၊ ေြမတန်ဆာ ှ ိ ၏။ အသေရ ှ ိ ေသာတန်ဆာ၊
အသေရမ ှ ိ ေသာ တန်ဆာ ှ ိ ၏။ ၂၁ သိ ့ြဖစ်၍၊ အထက်ဆိခဲ့ ပီ းေသာအကျင့်တိ ့ကိ ပယ်၍၊
မိ မိကိ

စင် ကယ်ေစေသာသမည်သည်ကား၊

အိ မ် ှ င်သံ းစရာ

ေကာင်းေသာတန်ဆာ၊

အသေရ ှ ိ ေသာတန်ဆာ၊

ေကာင်းေသာ

သန့် ှ င်း၍

အမများအဘိ ့

အလိ ငှါ

ြပင်ဆင်ေသာတန်ဆာ ြဖစ်လိမ့ ်မည်။ ၂၂ လပျိုတိ ့၏ တပ်မက်ြခင်း ကိ ေလသာစိ တ်ကိ
ကဥ်ေ ှ ာင်ေလာ့။ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း၊ သစာ ှ ိ ြခင်း၊ ချစ်ြခင်း၊ စင် ကယ်ေသာစိ တ် ှ ိ ၍၊
သခင်ဘရားကိ ပဌနာ ပေသာ သတိ ့ ှ င့် အသင့်အတင့်ေနြခင်းတိ ့ကိ မှီေအာင်လိက် ေလာ့။ ၂၃
မိ က်မဲ၍ ပညာကင်းေသာပစာအေမးတိ ့သည် ရန်ပွါးေစတတ်သည်ဟ သိ မှတ်၍ပယ် ှ ားေလာ့။
၂၄ သခင်ဘရား၏ က န်သည် ရန်မေတွ ့ရ။ ခပ်သိမ်းေသာ သတိ အ
့ ား ြဖည်း ှ င်းစွ ာ ပေသာသ၊

ဆံ းမ

သဝါဒေပးြခင်းအမ၌

လိ မာေသာသ၊

သည်းခံ ိင်ေသာသြဖစ်ရမည်။

၂၅

ဆီ းတားြငင်းခံ ေသာသတိ ့ကိ းညံ့ သိ မ်ေမွ စ
့ ွ ာ ဆံ းမရမည်။ သမာတရားကိ ဝန်ခံြခင်းအလိ ငှါ၊
ေနာင်တကိ ဘရားသခင် ေပးေကာင်းေပးေတာ်မ၍၊

၂၆ မာရ်နတ်၏ အလိ အတိ င်း

ဘမ်းမိ ေသာထိ သတိ ့သည် သတိ ရ၍၊ ထိ ဘမ်းမိ ရာမှ လွ တ်ြခင်းသိ ့ ေရာက် ေကာင်း
ေရာက် ကလိ မ့ ်မည်။

၃ ေနာင်ကာလသည်

ခဲ ယဥ်းေသာ

ကာလြဖစ်မည်ဟ

သိ မှတ်ေလာ့။

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ၂ လတိ ့သည် ကိ ယ်ကိကိယ်ချစ်ေသာသ၊ ေငွ ကိတပ်မက်ေသာသ၊

၂ တိ ေမာေသ

1979

ဝါ ကားေသာသ၊ ေထာင်လားေစာ်ကားေသာသ၊ သ့အသေရကိ တ်ချေသာသ၊ မိ ဘစကားကိ
နားမေထာင်ေသာသ၊ ေကျးဇးမ ှ ိ ေသာသ၊ သန့် ှ င်းြခင်း မ ှ ိ ေသာသ၊ ၃ ပကတိ ကင်နာ
စံ မက်ြခင်း ှ င့်ကင်းေသာသ၊ ရန် ငိ းဖွဲ ့ေသာသ၊ ေချာစားတတ်ေသာသ၊ ကိ ယ်ဣေြ ကိ
မချုပ်တည်း ိင်ေသာသ၊

ြပင်းထန်သ၊

သေတာ်ေကာင်းကိ

မန်းေသာသ၊

၄

သစာကိ ဖျက်တတ်ေသာသ၊ သတိ ေပးြခင်းကိ မခံ ေသာသ၊ မာန်မန ှ င့်ယစ်မးေသာသ၊
ဘရားသခင်ကိ

ှ စ်သက်သည်ထက် ကာမဂဏ်ခံစားြခင်းကိ သာ၍

ဘရားဝတ်၌ေမွ ့ေလျာ်ေယာင်ေဆာင်၍၊

၅ ေမွ ့ေလျာ်ြခင်းတန်ခိးကိ ြငင်းပယ်ေသာသ

ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ထိ သတိ ့ကိ ေ ှ ာင်ေလာ့။
အထးထးအြပားြပားေသာ

ှ စ်သက်ေသာသ၊

၆ ဒစ ိ က်အြပစ်ဝန်ကိ ထမ်း ွက်၍၊

ေလာဘကိ ေလသာ

ေသွ းေဆာင်ရာ

သိ ့လိက်၍၊

အစဥ်သင်ေသာ်လည်း၊ ၇ သမာတရားကိ ေလ့ကျက်ြခင်းသိ ့ အလ င်းမေရာက် ိင်ေသာ
မိ န်းမမိ က်တိ့ကိ၊
ြဖစ် က၏။

အိ မ်ထဲသိ့ဝင်၍

၈ ယေ

ဘမ်းသွ ားေသာသတိ ့သည်

ထိ သတိ ့အဝင်

ှ င့်ယံ ေြဗသည် ေမာေ ှ ကိ ဆီးတားသကဲ့ သိ ့၊ ထိ သတိ ့သည်

သမာတရားကိ ဆီးတား က၏။ စိ တ် ှ လံ းယိ ယွင်း၍ ယံ ကည်ေယာင်ေဆာင်ေသာသြဖစ် က၏။
၉ ထိ သ ှ စ်ေယာက်တိ့၏ မိ က်မဲြခင်းသည် လအေပါင်းတိ ့ေ ှ မ့ ှ ာ ထင် ှ ားသကဲ့ သိ ့၊ ဤသတိ ့၏

မိ က်မဲ ြခင်းသည်လည်း ထင် ှ ားလိ မ့ ်မည်။ သိ ့ြဖစ်၍ သတိ ့သည် တိ း၍မလွ န်မသွ ားရ က။ ၁၀
ငါဆံ းမ သဝါဒေပးြခင်း၊ အကျင့်ကျင့်ြခင်း၊ ကံ စည်ြခင်း၊ သစာေစာင့်ြခင်း၊ စိ တ် ှ ည်ြခင်း၊
ချစ်ြခင်း၊

သည်းခံ ြခင်းတိ ့ကိ၎င်း၊

ငါခံ ရသကဲ့ သိ ့၊ အရပ်ရပ်တိ့၌ ခံ ရေသာ

အ ိအတ် မိ ၊့

ဣေကာနိ မိ ၊့

လတရ မိ တ
့ ိ ့၌

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊ ဆင်းရဲ ြခင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ သင်သည်

ှ ာေဖွ နားလည်ရ ပီ ။ ၁၁ ထိ သိ့ေသာ အမတိ ့ကိ ငါေတွ ့ရေသာ် လည်း၊ ေတွ ့သမ ဘိ ့မှ
သခင်ဘရားသည် ငါ့ကိကယ် တ်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၂ ေယ ခရစ်၏ တရားေတာ် ှ င့်အညီ ၊
ဘရားဝတ်၌ ေမွ ့ေလျာ်၍ ေနြခင်းငှ ါအလိ ှ ိ ေသာသ အေပါင်း တိ ့သည်
ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ

၁၃ ဆိ းညစ်ေသာသ၊ လှ ည့်ြဖားေသာသတိ ့မကား၊ သတပါးကိ ၎င်း၊

ကိ ယ်ကိ၎င်းလှ ည့်ြဖား၍ဆိ းညစ်ြခင်း၌

တေ ွေ့ ွ ့

တိ းပွ ါး ကလိ မ့ ်မည်။

၁၄

သင်သည်အဘယ်သထံ ၌ နည်းခံ ခဲ့ ပီ းသည်ကိ၎င်း၊ ၁၅ ေယ ခရစ်ကိ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်
ကယ်တင်ြခင်းအလိ ငှါ ပညာကိ ေပး ိင်ေသာ ဓမကျမ်းစာကိ ငယ် ေသာအ ွယ်မှစ၍
ေလ့ကျက် သည်ကိ၎င်း သိ မှတ်သည် ှ င့်၊ အထက်ကသင်၍ ှ လံ းသွ င်းမိ ေသာ အယဝါဒ၌
တည်ေနေလာ့။

၁၆ ထိ ကျမ်းစာ ှ ိ သမ သည်

ဘရားသခင် မတ်သွင်းေတာ်မေသာ

အားြဖင့်ြဖစ်၍၊ ၁၇ ဘရားသခင်၏ လသည်စံ လင်ေသာသ၊ ေကာင်းေသာ အမအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ
ပစြခင်းအလိ ငှါ ြပင်ဆင်ေသာသ ြဖစ်မည်အေ ကာင်း၊ သဝါဒေပးြခင်း၊ အြပစ်ကိေဘာ်ြပြခင်း၊

၂ တိ ေမာေသ

1980

ေြဖာင့်မတ်စွာ

ပြပင်ြခင်း၊

တရားကိ

သွ န်သင်ြခင်း၊

ေြဖာင့်မတ်စွာ

ပြပင်ြခင်း၊

တရားကိ သွန်သင်ြခင်း ေကျးဇးများကိ ပတတ်၏။

၄ ကိယ်ေတာ်တိင်ေပ ထွန်း၍

ိင်ငံေတာ်ထင် ှ ားေသာကာလ၊ အသက် ှ င်ေသာသ၊

ေသေသာ

စီ ရင်ေတာ်မေသာ

သတိ ့ကိစစ်ေ ကာ

သခင်ေယ ခရစ်

ေ ှ မ့ ှ ာ၎င်း၊

ဘရားသခင်ေ ှ မ့ ှ ာ၎င်း၊ ငါသည် သင့်ကိ သစာေပးသည်ကား၊ ၂ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ
ေြပာေလာ့။

အချိန် ှ ိ သည်ြဖစ်ေစ၊

မ ှ ိ သည်ြဖစ်ေစ၊

ကိ းစားအားထတ်ေလာ့။

အြပစ်ကိေဘာ်ြပေလာ့။ ဆံ းမြခင်းကိ ပေလာ့။ အလွ န် ှ ည်ေသာစိ တ် ှ င့် သဝါဒမျိုးကိ ေပး၍
တိ က်တွန်းေသွ းေဆာင်ေလာ့။ ၃ အေ ကာင်းမကား၊ ေနာင်ကာလ၌လတိ ့သည် စင် ကယ်ေသာ
သဝါဒကိ နားမခံ ိင်ဘဲ၊ ယားတတ်ေသာ နား ှ ိ လ င်၊ မိ မိတပ်မက်ြခင်းအတိ င်း များြပားေသာ
ဆရာတိ ့ေနာက်သိ့ လိ က် ကလိ မ့ ်မည်။ ၄ သမာတရားကိ နားမေထာင်ဘဲ၊ ဒဏာရီ စကားကိ
နားေထာင်၍ လွဲ သွား ကလိ မ့ ်မည်။

၅ သင်မကား၊ အရာရာ၌ သမာသတိ ှ ိ ေစေလာ့။

ဆင်းရဲ ဒကကိ သည်းခံ ေလာ့။ သာသနာ ပဆရာ ေဆာင် ွက်ရေသာအမကိ ေဆာင် ွက်ေလာ့။
ဓမဆရာအရာ၌ ခန့်ထား၍ ပရေသာဝတ်များကိ အကန်အစင် ပေလာ့။ ၆ အေ ကာင်းမကား၊
ငါ့ကိယဇ် ေပ မှာ ေလာင်းရေသာ အချိန် ှ ိ ပီ ။ စေတ့ရေသာအချိန် ေရာက်ေလ ပီ ။

၇

ေကာင်းစွ ာေသာ တိ က်လှန်ြခင်းကိ ငါ ပ ပီ ။ ေြပးရေသာလမ်းကိ အဆံ းတိ င်ေအာင်ေြပး ပီ ။
ယံ ကည်

ြခင်းတရားကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက် ပီ ။

၈

ယခမှစ၍

ဓမသရဖသည်

ငါ့အဘိ ့သိထားလျက် ှ ိ ၏။ ထိ ေန့ရက်၌ တရားသြဖင့် စီ ရင်ေသာသတည်း ဟေသာ
သခင်ဘရားသည် ထိ သရဖကိ ငါ၌အပ်ေပးေတာ်မမည်။ ထိ မ မက၊ ေပ ထွ န်းေတာ်မြခင်းကိ
ေတာင့် တေသာသအေပါင်းတိ ့၌လည်း အပ်ေပးေတာ်မမည်။ ၉ ငါ့ထံသိ ့ ြမန်ြမန်လာြခင်းငှ ါ
ကိ းစားေလာ့။ အေ ကာင်းမကား။ ၁၀ ေဒမသည် ယခဘဝကိ ှ စ်သက်ေသာ စိ တ် ှ ိ သည် ှ င့်
ငါ့ကိစွန့်ပစ်၍၊ သက်သာေလာနိတ် မိ သ
့ ိ ့သွား ပီ ၊ ကရေကသည် ဂလာတိ ြပည်သိ့၎င်း၊
တိ တသည် ဒါလမာတိ ြပည်သိ့၎င်း သွ ား ပီ ။ (aiōn g165) ၁၁ လကာတေယာက်တည်းသာ
ငါ့ထံမှာ ှ ိ ၏။ မာကကိ သင် ှ င့် အတေခ ခဲ့ ေလာ့။ သသည်ဆရာအမကိ ပရာမှာ ငါအကျိုး ှ ိ ၏။
၁၂ တခိ တ်ကိလည်း ဧဖက် မိ သ
့ ိ ့ ငါေစလတ် ပီ ။ ၁၃ တေရာ မိ တ
့ ွ င်ကာပလက်၌ ငါထားခဲ့ ေသာ

ဝတ်လံ ကိ ၎င်း၊ စာေစာင်ကိ၎င်း၊ အထးသြဖင့်သားေရစာ ကိ ၎င်း၊ သင်သည်လာေသာအခါ
ယခဲ့ ေလာ့။ ၁၄ ပန်းတိ မ်သမားအာေလဇြ ုသည် ငါ၌မေကာင်း ေသာအမအများကိ ပေလ ပီ ။
ထိ သကျင့်ေသာ အကျင့် တိ ့၏ အကျိုးအြပစ်ကိ သခင်ဘရား ဆပ်ေပးေတာ်မပါေစေသာ။ ၁၅
သတိ ့သတိ ပေလာ့။

ငါတိ ့စကားကိ

အလွ န်ြငင်းပယ်ေလ ပီ ။

၁၆

ပဌမအချိန်၌

အြပစ်တင်ခွင့ ်ကိ ေ ြဖ၍ ငါသည် အစီ ရင်ခံရေသာအခါ၊ ငါ့ဘက်၌ အဘယ်သမ မေန။

၂ တိ ေမာေသ

1981

လအေပါင်းတိ ့သည် ငါ့ကိ စွ န့်ပစ် က၏။

၁၇ သတိ ့၌ အြပစ်တင်ေတာ်မမပါေစ ှ င့်။

လအေပါင်းတိ ့သည် စွ န့်ပစ် ကေသာ်လည်း၊ ေဒသနာေတာ် ကိ အကန်အစင်ေဟာေြပာ၍၊
ခပ်သိမ်းေသာလမျိုးတိ ့သည် ကားသိ ေစြခင်းငှ ါ၊ သခင်ဘရားသည် ငါ့ဘက်၌ ေန၍ ငါ့ကိ
ခွ န်အား ှ င့် ြပည့်စံ ေစေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ြခေသ့ ခံ တွ င်းမှ ကယ် တ်ြခင်းချမ်းသာကိ ငါရ၏။
၁၈ ထိ မ မက၊ သခင်ဘရားသည် မေကာင်းေသာ အမ ှ ိ သမ ကိ ငါ့ကိကယ် တ်၍၊

မိ မိေကာင်းကင် ိင်ငံ ေတာ်သိ့တိင်ေအာင် မစပိ ့ေဆာင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ထိ သခင်သည်
ကမာအဆက်ဆက်ဘန်း ကီ းေတာ် မေစ

သတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)

၁၉

ြပစ်ကိလ ှ င့်အာကလမှစ၍ သေနသိ ေဇာ်၏ အိ မ်သအိ မ်သားများကိ တ်ဆက်ေလာ့။ ၂၀
ဧရကုသည် ေကာရိ နသ မိ ့၌ေန၏။ တေရာဇိ မ် သည် နာ၍ မိ လက် မိ ့၌ငါထားခဲ့ ၏။ ၂၁
ေဆာင်းကာလမေရာက်မှ ကိ းစား၍ လာခဲ့ ေလာ့။ ဥဗလ၊ ပေဒ၊ လိ ၊ ကေလာဒိ မှစ၍ ညီ အစ်ကိ
အေပါင်းတိ ့သည် သင့်ကိ တ်ဆက် က၏။ ၂၂ သခင်ေယ ခရစ်သည် သင်၏စိ တ်ဝိညာဥ် ှ င့်
အတ ှ ိ ေတာ်မပါေစေသာ။ သင်၌ေကျးဇးေတာ် ှ ိ ေစ သတည်း။ အာမင်။

၂ တိ ေမာေသ

1982

တိ တ

၁ မသာ ှ င့်ကင်းစင်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်သည်၊

ေ ှ းကပ်ကာလမေရာက်မှီ

ဂတိ ထားေတာ်မ၍၊ ငါတိ ့ကိကယ်တင်ေသာ အ ှ င်ဘရားသခင်၏ ပညတ်ေတာ်အတိ င်း၊ ၂
ငါ၌အပ်ထားေသာ

တရားေဟာြခင်း၊

အခွ င့ ်အားြဖင့်

ေတာ်ေလျာ်ေသာအချိန်၌၊

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစေတာ်မေသာအရာ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာထာဝရအသက်ကိ
ေြမာ်လင့်သည်ြဖစ်၍၊

ဘရားဝတ်၌

ေမွ ့ေလျာ်ြခင်း ှ င့်ဆိ င်ေသာ

သမာတရား

ကိ ဝန်ခံြခင်းအလိ ငှါ၎င်း၊ (aiōnios g166) ၃ ဘရားသခင် ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ သတိ ့၏
ယံ ကည်ြခင်းအလိ ငှါ၎င်း၊
တမန်ေတာ်ြဖစ်ေသာ
ငါ့သားစစ်ြဖစ်ေသာ

ဘရားသခင်၏

ငါေပါလသည်၊

က န်တည်းဟေသာ၊

ေယ ခရစ်၏

ဆက်ဆံေသာယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

၄

တိ တကိ ကားလိ က်ပါ၏။

ငါတိ ့ကိကယ်တင်

ေတာ်မေသာ

အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ခမည်းေတာ် ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်က ေကျးဇး၊ က ဏာ၊
ငိ မ်သက် ြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။ ၅ ငါသည် သင့်ကိ မှာထားခဲ့ ှ င့်သည်အတိ င်း၊ ကေရေတက န်း၌
မစံ လင်သမ တိ ့ကိ
ထိ က န်း၌

သင့်ကိ

ြပင်ဆင်၍၊

မိ ့ ွာ

များ၌

ငါထားခဲ့ သတည်း။

သင်းအပ်တိ့ကိ

ခန့်ထားေစြခင်းငှ ါ၊

အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ င့်ကင်းလွ တ်ေသာသ၊

၆

မယားတေယာက်တည်း ှ ိ ေသာသြဖစ်လ င်၎င်း၊ သ၏သားသမီ း တိ ့သည် ကာမဂဏ်၌
လွ န်ကျူးသည်ဟ အြပစ်တင်ြခင်း၊ နားမေထာင်ြခင်း ှ င့် လွ တ်၍ ယံ ကည်လ င်၎င်း၊ ထိ သိ့
ေသာသကိ ခန့်ထားအပ်၏။
ဘ

ာစိ းကဲ့ သိ ့၊

၇ အေ ကာင်းမကား၊ သင်းအပ်သည် ဘရားသခင်၏

အြပစ်တင်ခွင့ ် ှ င့်

လိ က်တတ်ေသာသ၊

ကင်းလွ တ်ေသာ

စိ တ်တိေသာသ၊

သြဖစ်ရမည်။

ကိ ယ်အလိ သိ့

စပျစ်ရည် ှ င့်ေပျာ်ေမွ ့ေသာသ၊

သတပါးကိ

ိ က်ပတ်ေသာသ၊ မစင် ကယ်ေသာစီ းပွ ါးကိ တပ်မက်ေသာသ မြဖစ်ရဘဲ ၊ ၈ ဧည့်သည်ဝတ်ကိ
ပတတ်ေသာသ၊

သေတာ်ေကာင်း ှ င့်

အေဆွ ဖွဲ ့ေသာသ၊

ဣေြ ေစာင့်ေသာသ၊

ေြဖာင့်မတ်ေသာသ၊ သန့် ှ င်းေသာသ၊ ကာမဂဏ်ကိ ချုပ်တည်းေသာသြဖစ်ရမည်။ ၉
စင် ကယ်ေသာ သဝါဒအားြဖင့် တိ က်တွန်းေသွ းေဆာင်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ြငင်းခံ ေသာသတိ ့၏
စကားကိ ေချြခင်းငှ ါ၎င်း တတ် ိင်မည်အေ ကာင်း၊ ကိ ယ်တိင်သင် ပီ းေသာသစာစကားေတာ်ကိ
အ မဲ စွဲလမ်းေသာသ ြဖစ်ရမည်။ ၁၀ အေ ကာင်းမကား၊ နားမေထာင်ဘဲ အချည်း ှ ီးေသာ
စကားကိ ေြပာ၍၊

လှ ည့်ြဖားတတ်ေသာသအများ

ှ ိ က၏။

အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကိ

ခံ ေသာသတိ ့တွင်လည်း အထးသြဖင့် ှ ိ က၏။ ၁၁ ထိ သတိ ့၏ တ်ကိပိတ်ရမည်။ သတိ ့သည်
မစင် ကယ်ေသာ

စီ းပွ ါးကိ တပ်မက်လျက်၊

မေပးအပ်ေသာ

သဝါဒကိ ေပး၍၊

တအိ မ်ေထာင်လံ းကိ ေမှာက်လှန်တတ် က၏။ ၁၂ သတိ ့အပါအဝင်၊ အမျိုးသားချင်းပေရာဖက်

တိ တ

1983

ဆရာတေယာက်က၊ ကရက်သား မဲ ၊ မသာစွဲ လမ်း၊ သားရဲ ကမ်း ကတ်၊ စား ကူးတတ်တတ်၊
လယတ်ေပဟ စပ်ဆိသတည်း။

၁၃ ဤသက်ေသမှန်၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ သတိ ့သည်

ယဒဒဏာရီ စကားကိ ၎င်း၊ သမာတရား ကိ စွန့်ေသာလတိ ့၏ ပညတ်တိ့ကိ၎င်း၊
အမမထားဘဲ

ယံ ကည်ြခင်းအမ၌

ဆံ းမြပစ်တင်ေလာ့။

စင် ကယ်ေစြခင်းငှ ါ၊

စင် ကယ်ေသာသတိ ့အား

၁၅

သတိ ့ကိ

၁၄

ကျပ်တည်းစွ ာ

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့သည်

စင် ကယ်လျက် ှ ိ က၏။ မစင် ကယ်၊ မယံ ကည် ေသာသတိ ့အား အဘယ်အရာမ
မစင် ကယ်။

သတိ ့၏

လည်းမစင် ကယ်။

ှ လံ းလည်း

မစင် ကယ်။

ကိ ယ်ကိကိယ်သိေသာစိ တ်

၁၆ သတိ ့သည် ဘရားသခင်ကိ သိ ေယာင်ေဆာင်ေသာ်လည်း။

အကျင့်အားြဖင့်ဘရားသခင်ကိ

ြငင်းပယ်

က၏။

စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာသ၊

နားမေထာင်ေသာသ၊ ေကာင်းေသာအမတခကိ မ ပတတ်ေသာ ဥာဏ် မ ှ ိ ေသာသြဖစ် က၏။

၂ သင်မကား၊ စင် ကယ်ေသာ သဝါဒ ှ င့် ထိက်တန်သမ တိ့ကိ ေဟာေြပာေလာ့။

၂

အသက် ကီ းရင့်ေသာေယာက်ျားတိ ့သည် သမာသတိ ှ ိ ေသာသ၊ တည် ကည်ေသာသ၊
ဣေြ ေစာင့် ေသာသ၊ ယံ ကည်ချင်း၊ ချစ်ြခင်း၊ သည်းခံ ြခင်း၌ စိ တ်သန်ေသာသ
ြဖစ်ရ ကမည်အေ ကာင်း၊ ၃ ထိ နည်းတ၊ အသက် ကီ းရင့်ေသာမိ န်းမတိ ့သည် ကျင့် ကံ ပမရာမှာ
ဓမအမ ှ င့် ထိ က်တန်ေသာသ၊ မေချာစားတတ်ေသာသ၊ စပျစ်ရည်၌ မလွ န် ကူးတတ်ေသာသ၊
ေကာင်းေသာအတတ်ကိ သင်ေပးတတ်ေသာသ ကိ ယ်တိင်ြဖစ်၍၊
တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ
မိ န်းမတိ ့သည်

ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း ှ င့်

ကိ ယ်ခင်ပွန်းကိ

၄ ဘရားသခင်၏

ကင်းလွ တ်စိမ့ ်ေသာငှ ါ၊

ချစ်ေသာသ၊

သားသမီ းကိ

အသက်ပျိုေသာ

ချစ်ေသာသ၊

၅

ဣေြ ေစာင့်ေသာသ၊ စင် ကယ်ေသာသ၊ မိ မိအိမ်ကိ ပစေသာသ၊ ေကာင်းမွ န်ေသာသ၊
ခင်ပွန်း၏ အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံေသာသြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ အသက် ကီ းရင့်ေသာမိ န်းမတိ ့သည်
ဆံ းမေပးရ ကမည်အေ ကာင်း၊ ၆ ထိ နည်းတ၊ အသက်ပျိုေသာေယာက်ျားတိ ့သည်လည်း၊
ဣေြ ေစာင့်ရ ကမည်အေ ကာင်း

တိ က်တွန်း

ေသွ းေဆာင်ေလာ့။

၇

အရာရာ၌

ေကာင်းေသာအကျင့်တိ ့၏ ပံ သက်ေသကိ ကိ ယ်တိင်ြပေလာ့။ ဆံ းမ သဝါဒေပးေသာအခါ၊
မိ စာဒိ ိ ှ င့်ကင်းြခင်း၊ တည် ကည်ြခင်း၊ ၈ အြပစ်တင်ဘွယ်မ ှ ိ ၊ စင် ကယ်ေသာတရားစကားကိ
ေဟာေြပာြခင်းတိ ့ကိ ပေလာ့။ သိ ့ြဖစ်၍၊ တဘက်၌ ေနေသာသသည်၊ ငါတိ ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့စရာအခွ င့ ်
မရ ိင်ေသာေ ကာင့်၊ ှ က်ေ ကာက်ြခင်းသိ ့ ေရာက်လိမ့ ် မည်။ ၉ အေစခံ က န်တိ့သည်။ ငါတိ က
့ ိ
ကယ်တင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ဘရားသခင်၏ သဝါဒကိ အရာရာ၌ တန်ဆာဆင်ြခင်းငှ ါ၊ မိ မိတိ့
သခင်၏အပ်စိးြခင်းကိ

ဝန်ခံ၍၊

ြငင်းခံ ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ၊

အရာရာ၌

သခင်၏အလိ သိ့

လိ က်မည်အေ ကာင်း ှ င့်၊ ၁၀ တိ တ်ဆိတ်စွာ ခိ းယြခင်းကိ မ ပဘဲ ၊ ခပ်သိမ်းေသာသစာကိ

တိ တ

1984

ထင် ှ ားစွ ာ ြပမည်အေ ကာင်းတိ က်တွန်း ေသွ းေဆာင်ေလာ့။
မဂလာ ှ ိ ေသာ
ငါတိ ့ကိ

ေြမာ်လင့်ရာကိ ၎င်း၊

ကယ်တင်ေတာ်မေသာ

ကီ းြမတ်ေသာ

အ ှ င်သခင်

၁၁ အေ ကာင်းမကား၊

ဘရားသခင်တည်းဟေသာ၊

ေယ ခရစ်၏

ဘန်းအသေရေတာ်

ထင် ှ ားေပ ထွ န်းြခင်းကိ ၎င်း၊ ၁၂ ငါတိ ့သည် ေြမာ်လင့်လျက်၊ ဘရားမဲ့ တရားမဲ့ ေနြခင်း၊
ေလာကီ တပ်မက်ြခင်းကိ ပယ် ှ ားလျက်၊ ယခ ဘဝ၌ ဣေြ ေစာင့်ြခင်း၊ တရားသြဖင့်ကျင့်ြခင်း၊
ဘရားဝတ်၌ေမွ ့ေလ ာ်ြခင်းတိ ့ကိ ပေနရမည်အေ ကာင်း၊ (aiōn g165)

၁၃ ငါတိ ့ကိ

ဆံ းမသွ န်သင်၍၊ လအေပါင်းတိ ့ကိ ကယ်တင်တတ်ေသာ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်သည်
ထင် ှ ား ေပ ထွ န်းလျက် ှ ိ ၏။ ၁၄ ထိ သခင်ေယ ခရစ်သည် ခပ်သိမ်းေသာ ဒစ ိ က်မှ ငါတိ ့ကိ
ေ ွး တ်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ေကာင်းေသာ အကျင့်ဘက်၌ စိ တ်အား ကီ း၍၊ ပိ င်ထိက်ေတာ်မေသာ
အမျိုးကိ မိမိအဘိ ့ စင် ကယ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ကိ ယ်ကိ ကိ ယ် စွ န့် ကဲ ေတာ်မ ပီ ။

၁၅

ဤတရားစကားကိ ေဟာေြပာြခင်း၊ တိ က်တွန်းေသွ းေဆာင်ြခင်း၊ ဆံ းမြပစ်တင်ြခင်းတိ ့ကိ
ခပ်သိမ်းေသာ အာဏာ ှ င့်တကွ ပေလာ့။ အဘယ်သမ သင့်ကိ မထီ မဲ့ြမင် မ ပေစ ှ င့်။

၃ လတိ့သည်

အထွ ဋ်အြမတ်အာဏာစက်၏

အပ်စိးြခင်းကိ

မင်း၏စကားကိ

နား

ေကာင်းေသာအမအမျိုးတိ ့ကိ

ေထာင်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ဝန်ခံေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ပ၍

အသင့်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ၂ အဘယ်သကိ မ မကဲ့ ရဲ ့၊ ရန်ေတွ ့ြခင်းကိ မ ပ၊ ြဖည်း ှ င်းေသာ
သေဘာ ှ ိ ၍၊

ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့၌

သတိ ေပးေလာ့။

၃ အေ ကာင်းမကား၊

နားမေထာင်ေသာသ၊

မှားယွ င်းေသာသ၊

ကာမဂဏ်ခံစားြခင်း

အမတိ ့ကိ

ကျင်လည်ေသာသ၊
၄

အလွ န် းညံ့ သိ မ်ေမွ စ
့ ွာ

အထက်က ငါတိ ့သည် ပညာမဲ့ ေသာသ၊
အထးထးအြပားြပားေသာ

ေဆာင် ွက်ေသာသ၊

စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာသ၊

ငါတိ ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာ

ပေစြခင်းငှ ါ၎င်း

တပ်မက်ြခင်း၊

မနာလိ ြခင်း၊

အချင်းချင်းမန်းေသာသြဖစ် က၏။

အ ှ င်ဘရားသခင်၏

လတိ ့ကိချစ်ေတာ်မေသာ ေမတာေတာ်သည် ေပ ထွ န်းေသာအခါ၊

ေစတနာေတာ် ှ င့်
၅ ငါတိ ့ကျင့်ေသာ

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအကျင့်အားြဖင့်

မဟတ်ဘဲ၊

ဒတိ ယ

ေဆးေ ကာအသစ် ပြပင်ြခင်းအားြဖင့်၎င်း၊

ေမွ းြခင်း ှ င့်ဆိ င်ေသာ

ြငူစြခင်း၌

မိ မိသနားြခင်းက ဏာေတာ် ှ င့်အညီ
ငါတိ ့ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၆ ငါတိ ့ကိ ကယ်တင်ေသာ အ ှ င်ေယ ခရစ်အားြဖင့် ငါတိ ့အေပ သိ ့
ထိ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ကယ်ဝစွ ာ သွ န်းေလာင်းေတာ်မ၏။ ၇ အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့သည်
ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ေရာက်၍ ထာဝရ အသက်ကိ
ေြမာ်လင့်သည် ှ င့်အညီ အေမွ ခံြဖစ် ကမည်အေ ကာင်းတည်း။ (aiōnios g166)
ဤစကားသည်

တိ တ

သစာစကားြဖစ်၏။

ဘရားသခင်ကိ

၈

ယံ ကည်ေသာသတိ ့သည်

1985

ေကာင်းေသာအကျင့် တိ ့ကိ အ မဲ ကျင့်အံ့ ေသာငှ ါ သတိ ပရ ကမည်အေ ကာင်း၊ သင်သည်
ဤအရာများကိ

ကိ းစား၍ ေဟာေြပာေစြခင်းငှ ါ ငါအလိ ှ ိ ၏။ ထိ အကျင့်တိ ့သည်

ေကာင်းသည်သာမက၊ လတိ ့၏အကျိုးကိ

ပစတတ်ေသာ အကျင့်ြဖစ် က၏။

၉

မိ က်မဲေသာပစာအေမးတိ ့ကိ၎င်း၊ ေဆွ စဥ်မျိုးဆက် စာရင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ ပညတ်တရားေ ကာင့်
ရန်ေတွ ့ြခင်း၊ တိ က်လှန်ြခင်းတိ ့ကိ၎င်းေ ှ ာင်ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ အရာတိ ့သည်
အကျိုးမ ှ ိ ၊ အချည်း ှ ီး သက်သက်ြဖစ် က၏။

တိ တ

1986

ဖိ ေလမန်

၁ ေယ ခရစ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာအားြဖင့် အကျဥ်းခံ ရေသာ ငါေပါလ ှ င့် ငါ့ညီတိေမာေသသည်၊
ငါတိ ့

ချစ်ေသာ

လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်ချင်းဖိ ေလမန်၊

၂

ငါတိ ့ချစ်ေသာ

ှ မအပိ ၊ ငါတိ ့စစ်သရဲ ချင်း အာခိ ပုမှစ၍ သင်၏ အိ မ်၌ ှ ိ ေသာ အသင်းေတာ်ကိ
ကားလိ က်ပါ၏။

၃

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ် ှ င့်

ငါတိ ့အဘတည်းဟေသာ

ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်ကေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိ မ်သက်ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိ ပါေစေသာ။
၄ သင်သည်သခင် ေယ ခရစ်ကိ ယံ ကည်၍ သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့ကိ ချစ်သည်ဟ

ငါသည် ကားလ င်၊

၅ ငါ၏ဘရားသခင့် ေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်ချီးမွ မ်း၍၊ သင့်အဘိ ့

အလိ ငှါ ဆေတာင်းပဌနာ ပလျက်ေန၏။ ၆ ဆေတာင်းေသာအချက်ဟမကား၊ သင်သည်
ယံ ကည်ြခင်းကိ ဆက်ဆံေသာ အ ှ ိ န် ကီ း၍၊ သတပါးတိ ့ သည် ေယ ခရစ်အဘိ ့အလိ ငှါ
ငါတိ ့၌ ေကာင်းေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ ဝန်ခံမည်အေ ကာင်း ဆေတာင်း ပဌနာ ပ၏။
၇ အချင်းငါ့ညီ၊ သင်သည် သန့် ှ င်းသတိ ့၏ စိ တ် ှ လံ းကိ သက်သာေစေသာေ ကာင့်၊

သင်၏ေမတာကိ ေထာက်၍ ငါတိ ့သည် အလွ န်ဝမ်းေြမာက်ချမ်းသာြခင်း ှ ိ ၏။ ၈ ထိ ေ ကာင့်၊
သင်သည် ပသင့်ေသာအမအရာကိ ပညတ်ထားြခင်းငှ ါ၊ ငါသည် ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်
အလွ န် ရဲ ရင့်စရာ အခွ င့ ် ှ ိ ေသာ်လည်း၊

၉ အသက် ကီ းေသာ ေပါလတည်းဟေသာ

ေယ ခရစ်ေ ကာင့် အကျဥ်းခံ ရေသာသ ြဖစ်လျက်ပင်၊ ေမတာအားြဖင့်သာ သင့်ကိ
ေတာင်းပန်ပါ၏။ ၁၀ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ခံစဥ်တွင် ငါြဖစ်ဘွါးေစေသာ သားတည်းဟေသာ၊
၁၁ သင်သည် အထက်ကအသံ းမရေသာသ၊ ယခတွ င် ငါ ှ င့်သင်သည် အသံ းရေသာသ

သေနသိ မ်အဘိ ့ ငါေတာင်းပန်ပါ၏။
သ့ကိ

ငါ့ရင်ေသွ းကဲ့ သိ ့မှတ်လျက်

ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ

ငါခံ စဥ်တွင်၊

၁၂ ထိ သကိ သင့်ထံ သိ ့ ငါြပန်ေစသည်ြဖစ်၍၊

လက်ခံေလာ့။
သသည်

အေ ကာင်း၊ သ့ကိ ငါထားချင်ေသာ်လည်း၊

သင်၏

၁၃

ဧဝံ ေဂလီ တရားေ ကာင့်

ကိ ယ်စားငါ့ကိ

ပစေစမည်

၁၄ သင်သည်ငါ၌ ေကျးဇး ပရာတွ င်

အ ိင် ပရသကဲ့ သိ ့မဟတ်၊ အလိ အေလျာက် ပေစချင်ေသာ စိ တ် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ သင်၏
အခွ င့ ်မ ှ ိ လ င် အလ င်းမ ပလိ ။ ၁၅ ထိ မှတပါး၊ သင်သည်သက
့ ိ အစဥ်ရေစြခင်းငှ ါ၊ သသည်
သင် ှ င့်ခဏကွ ာသွ ားသည်ဟ ဆိ စရာ ှ ိ ၏။ (aiōnios g166) ၁၆ ထိ သိ့ဆိေသာ်၊ အေစခံ
က န်ကဲ့သိ ့ရမည်ဟ မဆိ လိ၊ ငါ၌ အထးသြဖင့် ချစ်ေသာညီ ၊ သင်၌ကား၊ ဇာတိ အားြဖင့်၎င်း၊
သခင်ဘရားအားြဖင့်၎င်း၊ သာ၍ချစ်ေသာ ညီ ကဲ့သိ ့ရမည်ဟ ဆိ လိသတည်း။ ၁၇ သိ ့ြဖစ်၍
သင်သည်ငါ့ကိ အေပါင်းအေဘာ်ကဲ့သိ ့ မှတ်လ င်၊ သ့ကိငါကဲ့ သိ ့ပင် လက်ခံေလာ့။
၁၈ သသည် သင်၌ြပစ်မှားြခင်း၊ ေ ကးတင်ြခင်း တစံ တခ ှ ိ လ င်၊ ငါ့အတွ က်အတာ

ဖိ ေလမန်

1987

မှတ်ေလာ့။ ၁၉ ဆပ်ေပးမည်ဟ ငါေပါလသည် ကိ ယ်လက် ှ င့် ေရးထား၏။ သိ ့ရာတွ င်
သင်၏ကိ ယ်တည်းဟေသာ ေ ကးကိ ပင် ငါ့အားဆပ်ေပးရေသာအေ ကာင်း ှ ိ သည်ဟ
ငါမဆိ ။ ၂၀ အချင်းငါ့ညီ၊ သခင်ဘရား၌ငါ့ကိ ေကျးဇး ပပါေလာ့။ ခရစ်ေတာ်၌ ငါ့စိတ် ှ လံ းကိ
သက်သာေစပါေလာ့။ ၂၁ သင်သည်နားေထာင်မည်ဟ ယံ မှားြခင်းမ ှ ိ သည် သာမက၊
ငါေြပာသည်ထက်သာ၍ ပမည်ဟ အမှန်သိလျက် ငါေရးလိ က်ပါ၏။ ၂၂ ထိ မှတပါး၊
ငါတည်းခိ စရာအရပ်ကိလည်း ြပင်ေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ဆေတာင်း
ပဌနာ ပေသာအားြဖင့် သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့ ငါေရာက်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မမည်ဟ
ေြမာ်လင့်ြခင်း ှ ိ ၏။ ၂၃ ေယ ခရစ်ေ ကာင့် ငါ ှ င့်အတ အကျဥ်းခံ ရေသာ ဧပြဖမှ စ၍၊ ၂၄ ငါ၏
လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက် မာက၊ အာရိ တာခ၊ ေဒမ၊ လကာတိ ့သည် သင့်ကိ တ်ဆက် က၏။
၂၅ ငါတိ ့ သခင်ေယ ခရစ်၏ ေကျးဇးေတာ်သည် သင်တိ့၏ စိ တ်ဝိညာဥ် ှ င့်အတ

ှ ိ ပါေစသတည်း။ အာမင်။

ဖိ ေလမန်

1988

ေဟ ဗဲ

၁ ေ ှ းလွန်ေလ ပီးေသာအခါ
အထပ်ထပ်အနည်းနည်း
ဤေနာက်ဆံ းကာလအခါ
ထိ သားေတာ်ကိ

ပေရာဖက်များအားြဖင့်

ဗျာဒိ တ်ေပးေတာ်မေသာ
မိ မိသားေတာ်အားြဖင့်

အလံ းစံ တိ ့၏

ဘရားသခင်သည်၊

ငါတိ ့အား

အေမွ ခံသခင်

ဘိ းေဘးတိ ့အား
၂

ဗျာဒိ တ်ေပးေတာ်မ ပီ ။

အရာ၌

ခန့်ထားေတာ်မ၏။

သားေတာ်အားြဖင့်လည်း ေလာကဓာတ်တိ့ကိ တည်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165)

၃

ထိ သားေတာ်သည် ဘရားသခင်၏ ဘန်းေတာ် ေရာင်ြခည် ှ င့် ဇာတိ အြဖစ်ေတာ်၏
ပံ သဏာန်ြဖစ်၍၊ တန်ခိး ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ မိ မိအမိ န့်ေတာ်အားြဖင့် ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ ့ကိ
မစေတာ်မေသာသြဖစ်လျက်၊ ငါတိ ့ အြပစ်များကိ ကိ ယ်ေတာ်တိင်အားြဖင့် ခပ်သိမ်းေသာ
အရာတိ ့ကိ မစေတာ်မေသာသြဖစ်လျက်၊ ငါတိ ့ အြပစ် များကိ ကိ ယ်ေတာ်တိင်အားြဖင့်
သတ်သင်ပယ် ှ င်း ပီ းလ င်၊ ြမင့်ေသာအရပ်မှာ တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်၏ လက်ျာဘက်၌
ထိ င်ေတာ်မ၏။ ၄ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ရေသာ ဘွဲ ့နာမထက် ထးြမတ်ေသာ ဘွဲ ့နာမေတာ်ကိ
ခံ ရသည် ှ င့်အညီ ၊ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ထက် ကီ းြမတ်ေသာ သြဖစ်ေတာ်မ၏။

၅

အေ ကာင်းမကား၊ သင်သည်ငါ့သားြဖစ်၏။ ယေန့ပင် သင့်ကိ ငါြဖစ်ဘွါးေစ ပီ ဟ၍၎င်း၊
ငါသည်သ၏

အဘ

ြဖစ်မည်၊

သသည်လည်း

ငါ၏သားြဖစ်လိမ့ ်မည်

ဟ၍၎င်း၊

အဘယ်မည်ေသာ ေကာင်းကင်တမန်ကိ တခါမ မိ န့်ေတာ်မသနည်း။ ၆ တနည်းကား၊
သားဦ းကိ

ဤေလာကသိ ့

သွ င်းေတာ်မေသာအခါ၊

ဘရားသခင်၏

ေကာင်းကင်

တမန်အေပါင်းတိ ့သည် ထိ သကိ ြပတ်ဝပ်ကိးကွ ယ် ကေစဟ လာသတည်း။ ၇ တနည်းကား၊
မိ မိတမန်တိ့ကိ ေလကဲ့ သိ ့၎င်း၊ မိ မိအေစအပါးတိ ့ကိ မီ းလ ံ ကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ြဖစ်ေစေတာ်မထ
ေသာဟ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကိ ရည်ေဆာင်၍ ဆိ သတည်း။

၈ သားေတာ်ကိကား၊

အိ ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ ပလင်သည် နိစထာဝရပလင် ြဖစ်ပါ၏။ ကိ ယ်ေတာ် ၏
ိင်ငံသည် တရားသြဖင့် စီ ရင်ေသာ

ိင်ငံြဖစ်ပါ၏။ (aiōn g165) ၉ ကိ ယ်ေတာ်သည်

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ ှ စ်သက်၍၊ မတရားေသာအမကိ မန်းေတာ်မ၏။ ထိ ေ ကာင့်
အိ ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင်သည် ကိ ယ်ေတာ်၏ အေပါင်းအေဘာ်တိ့ထက်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးေြမာက်၍၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းဆီ ှ င့် ဘိ သိက် ေပးေတာ်မ ပီ ဟ လာသတည်း။
၁၀ တဖန် ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ အိ ထာဝရ ဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေ ှ းဦ းစွ ာ၌ ေြမ ကီ းကိ

တည် ေတာ်မ ပီ ။ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သည်လည်း လက်ေတာ် ှ င့် ဖန်ဆင်းေသာအရာ ြဖစ်ပါ၏။
၁၁

ထိ အရာတိ ့သည်

ပျက်စီးြခင်းသိ ့

ေရာက်ေသာ်လည်း

ကိ ယ်ေတာ်သည်

အ မဲ တည်ေတာ်မ၏။ ထိ အရာ ှ ိ သမ တိ ့သည် အဝတ်ကဲ့သိ ့ ေဟာင်း ွမ်းြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊

ေဟ ဗဲ

1989

ကိ ယ်ေတာ်သည် ဝတ်လံ ကိ လိ ပ်သကဲ့ သိ ့ လိ ပ်ေတာ်မသြဖင့် ေြပာင်းလဲ ြခင်း ှ ိ ကေသာ်လည်း၊
၁၂ ကိ ယ်ေတာ်သည် ေြပာင်းလဲ ေတာ်မမပါ။ အသက်ေတာ်လည်း မကန်မဆံ းရပါဟ

လာသတည်း။ ၁၃ ထိ မှတပါး၊ သင်၏ရန်သတိ ့ကိ သင်၏ ေြခတင်ရာ ငါချမထားမှီတိင်ေအာင်
ငါ့လက်ျာဘက်၌ ထိ င်ေန ေလာ့ဟ၊ အဘယ်မည်ေသာ ေကာင်းကင်တမန်ကိ တခါမ
မိ န့်ေတာ်မဘးသနည်း။ ၁၄ ေကာင်းကင်တမန်များတိ ့ကား၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ
အေမွ ခံလတံ့ ေသာ သတိ ့ကိ ပစ ေစြခင်းငှ ါ၊ ေစလတ်ေတာ်မေသာ အေစခံ နံ ဝိ ညာဥ်
ြဖစ် ကသည် မဟတ်ေလာ။

၂ ထိ့ေ ကာင့်၊ ငါတိ့သည် ကားရေသာ ေဒသနာေတာ်ကိ မေမ့မေလျာ့မည်အေ ကာင်း၊
စိ တ် ှ လံ း၌သာ၍ မှတ်မိစွဲလမ်းြခင်း ှ ိ ရ ကမည်။
ထားေတာ်မေသာ

ဗျာဒိ တ်ေတာ်သည်

၂ ေကာင်းကင်တမန်များအားြဖင့်

တည်၍

ြပစ်မှားလွ န်ကျူးြခင်း

အမျိုးမျိုးတိ ့သည် ခံ ထိ က်ေသာ အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံ ရသည်မှန်လ င်၊

အမ

၃ အစအဦ း၌

သခင်ဘရားေဟာေတာ်မ၍ ေဒသနာစကားေတာ်ကိ ကားရေသာသတိ သ
့ ည်၊ ယံ ေလာက်ေသာ
သက်ေသအားြဖင့် ငါတိ ့အား ဆင့်ဆိ ၍ ေဟာေြပာေသာ၊ ဤမ ေလာက် ကီ းစွ ာေသာ
ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းတရားကိ
အဘယ်သိ့

ငါတိ ့သည်

လွ တ် ကလိ မ့ ်မည်နည်း။

နားမေထာင်ဘဲေနလ င်၊ အြပစ်ဒဏ် ှ င့်
၄

ထိ သက်ေသခံ ေသာသတိ ့ ှ င့်အတ

ဘရားသခင်သည် နိမိတ်လကဏာ၊ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ အမအားြဖင့်၎င်း၊ ထးဆန်းေသာတန်ခိး
အထးထးအြပားြပားအားြဖင့်၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် မိ မိအလိ ေတာ်အတိ င်း
ေဝငှ ေသာ ဆေကျးဇးအားြဖင့်၎င်း သက်ေသခံ ေတာ်မ ပီ ။

၅ ငါတိ ့ေ ြပာဆိ ေသာ

ေနာင်ကပ်ကမာကိ အပ်စိးရေသာအခွ င့ ်ကိ ေကာင်းကင်တမန်တိ့၌ အပ်ေပးေတာ်မ
သည်မဟတ်၊ ၆ ကျမ်းစာတချက်၌ တေယာက်ေသာသက၊ လသည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍
ကိ ယ်ေတာ်သည် ေအာက်ေမ့ေတာ်မရသနည်း။ လသားသည် အဘယ်သိ့ေသာသ ြဖစ်၍
အ ကည့်အ ကလာေတာ်မရသနည်း။
အနည်းငယ်

ှ ိမ့ ်ေတာ်မ ပီ ။

၇

သ၏ေခါင်းကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအရာများကိ

သ့ကိ

ေကာင်းကင်တမန်တိ့ေအာက်၌

ဘန်းအသေရ ှ င့်

အပ်စိးေစ၍၊

၈

ပတ်ရစ်ေတာ်မ ပီ ။

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ

သ၏ေြခေအာက်၌ ချထားေတာ်မ ပီ ဟ သက်ေသခံ သတည်း။ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ ့ကိ
ချထားေတာ်မ၏ဟဆိ ေသာ်၊ မချမထားဘဲ ကျန်ရစ်ေသာအရာတစံ တခမ မ ှ ိ ရ။ ယခမကား၊
ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့သည်
ေယ သည်

ချထားလျက် ှ ိ သည်ကိ

ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်

ငါတိ ့

မြမင်ရ ကေသး။

၉

လအေပါင်းတိ ့အတွ က်ေ ကာင့်

အေသခံ ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ေအာက်၌ အနည်းငယ် ှ ိမ့ ် ပီ းမှ၊

ေဟ ဗဲ

1990

အေသခံ ရေသာေ ကာင့်
ငါတိ ့ ြမင် က၏။

ေခါင်းေတာ်၌

ပတ်ရစ်လျက် ှ ိ သည်ကိ

၁၀ အေ ကာင်းမကား၊ များစွ ာေသာ သားတိ ့ကိ ကယ်တင်၍၊

ဘန်းစည်းစိ မ်စံစားရာသိ ့
စံ လင်ြခင်းသိ ့

ဘန်းအသေရ

ပိ ့ေဆာင်ေသာ

ေရာက်ရမည်အေ ကာင်း၊

အ ှ င်သည်၊

ဒကေဝဒနာအားြဖင့်

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ

ဖန်ဆင်း၍

အပ်စိးေတာ်မေသာဘရားသည် စီ ရင်ေတာ်မအပ်၏။ ၁၁ သန့် ှ င်းေစတတ်ေသာသ ှ င့်
သန့် ှ င်းေစအပ်ေသာသများတိ ့သည် တပါးတည်းေသာ ပကတိ ှ ိ က၏။ ထိ ေ ကာင့်၊
သန့် ှ င်းေစတတ်ေသာသသည် သန့် ှ င်းေစအပ်ေသာသတိ ့ကိ ညီ အစ်ကိဟ၍ ေခ ြခင်းငှ ါ
ှ က်ေ ကာက်ေတာ်မမ။ ထိ သိ့ ေခ ေသာအချက် ဟမကား၊
အက ်ပ်ညီအစ်ကိတိ့အား

၁၂ သိ တင်းေတာ်ကိ

အက ်ပ် ကားေြပာပါမည်။

ပရိ သတ်အလယ်မှာ

ကိ ယ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း၍ သီ ချင်းဆိ ပါမည်ဟ လာသတည်း။

၁၃ တချက်ကား၊

ငါသည်ဘရားသခင်ကိ ကိ းစားမည်ဟ လာသတည်း။ တဖန်ကား၊ ငါမှစ၍ ငါ့အား ဘရားသခင်
ေပးေတာ်မေသာသငယ်တိ့သည်

ှ ိ က၏ဟ လာသတည်း။

၁၄ ထိ သငယ်တိ့သည်

အေသွ းအသား ှ င့် ဆက်ဆံ ကေသာေ ကာင့်၊ ခရစ်ေတာ်သည် အေသခံ ေတာ်မ ေသာအားြဖင့်၊
ေသြခင်းတရားကိ အစိ းရေသာ သတည်းဟေသာ မာရ်နတ်၏ တန်ခိးကိ ချိုးဖဲ့ ဖျက်ဆီး
ြခင်းငှ ါ၎င်း၊

၁၅

ေသေဘးကိ ေ ကာက်၍

တသက်လံ း

က န်ခံရေသာ

သတိ ့ကိ

ကယ်လတ်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ထိ သငယ်တိ့၏ နည်းတ အေသွ းအသားကိ ေဆာင်ယေတာ်မ၏။ ၁၆
အေ ကာင်းမကား၊ ခရစ်ေတာ်သည် ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကိ မစေတာ်မသည်မဟတ်၊
အာြဗဟံ အမျိုး ကိ

မစေတာ်မ၏။

အြပစ်ေြဖစရာအေ ကာင်းကိ
က ဏာ ှ င့်၎င်း၊

စီ ရင်၍၊

သစာ ှ င့်၎င်း

၁၇ ထိ ေ ကာင့်၊

ခရစ်ေတာ်သည်

ဘရားသခင် ှ င့်

စပ်ဆိင်

ြပည့်စံ ေသာ

လတိ ့၏

ေသာအရာတိ ့၌

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အ ကီ းြဖစ်အ့ံ ေသာငှ ါ၊

မိ မိညီအစ်ကိ တိ ့ ှ င့် လံ းလံ းတရေသာ အေ ကာင်း ှ ိ ၏။ ၁၈ ထိ သိ့စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ
ကိ ယ်ေတာ်တိင်ခံ၍ ဒကဆင်းရဲ ြခင်း၌ ကျင်လည်ေသာေ ကာင့်၊ စံ စမ်း ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းအမ ှ င့်
ေတွ ့ ကံ ေသာသတိ ့ကိ မစြခင်းငှ ါ တတ် ိင်ေတာ်မ၏။

၃ ထိသိ့ြဖစ်လ င်၊
ခံ ရေသာသ၊

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ ေခ ဘိ တ်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ

သန့် ှ င်းေသာ

ညီ အစ်ကိတိ့၊

ငါတိ ့ဝန်ခံေသာတမန်ေတာ် ှ င့်

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းတည်းဟေသာ ေယ ၏ အေ ကာင်းကိ ေစ့ေစ့ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၂
ေမာေ ှ သည် ဘရားသခင်၏ အိ မ်ေတာ်တအိ မ်လံ း၌ သစာေစာင့်သကဲ့ သိ ့၊ ေယ သည် မိ မိကိ
ခန့်ထားေတာ်မေသာသ၏ အမေတာ်၌ သစာေစာင့်ေတာ်မ၏။ ၃ အိ မ်ကိေဆာက်ေသာသသည်
အိ မ်ထက်သာ၍ ကီ းေသာအသေရ ှ ိ သကဲ့ သိ ့၊ ေယ သည် ေမာေ ှ ထက် သာ၍ ကီ းေသာ

ေဟ ဗဲ

1991

အသေရကိ ခံထိ က်ေသာသြဖစ်သည်ဟ
အိ မ်မည်သည်ကား၊

ထင်မှတ်စရာအေ ကာင်း ှ ိ ၏။

တစံ တေယာက်ေသာသ

ေဆာက်ေသာေ ကာင့်ြဖစ်၏။

အလံ းစံ တိ ့ကိ တည်ေဆာက်ေသာသကား၊ ဘရားသခင်ေပတည်း။
ေနာက်ေဟာေြပာလတံ့ ေသာ

အရာတိ ့ကိ

၄

၅ ေမာေ ှ သည်၊

သက်ေသခံ ြခင်းအလိ ငှါ၊

အေစခံ ကဲ့ သိ ့

အိ မ်ေတာ်တအိ မ်လံ း၌ သစာေစာင့်၏။ ၆ ခရစ်ေတာ်မကား၊ သားကဲ့ သိ ့ အိ မ်ေတာ်ကိ အပ်စိး၍
သစာေစာင့်ေတာ်မ၏။ ငါတိ ့သည်ကား၊ ရဲ ရင့်ြခင်း၌၎င်း၊ ေြမာ်လင့်ြခင်း ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ
ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ြခင်း၌၎င်း၊ အဆံ းတိ င်ေအာင် တည် ကည် လ င်၊ ထိ အိမ်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။
၇ ထိ ေ ကာင့်၊ သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ် မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယေန့တွင် သင်တိ့သည်

ဗျာဒိ တ် ေတာ်အသံ ကိ ကားလျက် ှ ိ သည် ြဖစ်၍၊ ၈ ခိ င်မာေသာ စိ တ် ှ လံ းမ ှ ိ က ှ င့်။
သင်တိ့အဘများသည် အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း ငါ့ကိ အနည်းနည်း စံ စမ်း၍၊ ၉ ငါ၏အမတိ ့ကိ
ြမင်ရေသာ ေတာတွ င် ငါ့ကိဆန့်ကျင် ဘက် ပ၍ စံ စမ်းရာကာလ၌ ှ ိ သကဲ့ သိ ့ မ ှ ိ ေစ က ှ င့်။
၁၀ ထိ လမျိုးကိ ငါ ွံ သည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့သည် အစဥ်စိတ်သေဘာ မှားယွ င်းတတ် က၏။ ငါ၏

အေလ့အလာ တိ ့ကိ နားမလည် ကဟ ငါဆိ ရ၏။

၁၁ ထိ ေ ကာင့်၊

ငါ၏ချမ်းသာထဲ သိ့

ငါကျိန်ဆိသည်ဟ

မဝင်ရ ကဟ

မချက် ှ ိ သည် ှ င့်အညီ ၊
ဘရားသခင်ထံေတာ်မှ

အမျက်ထွက်၍

၁၂ ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့သည်

ထွ က်သွားေသာအားြဖင့်

သတိ ့သည်
မိ န့်ေတာ်

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

မယံ ကည်တတ်၊

ဆိ းညစ်ေသာ

စိ တ် ှ လံ းမ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ သတိ ပ ကေလာ့။ ၁၃ ဒစ ိ က်၏ လှ ည့်ြဖားြခင်းအားြဖင့် သင်တိ့
စိ တ် ှ လံ း မခိ င်မာေစြခင်းငှ ါ၊ ယေန့ဟ၍ ေခ ေဝ ေသာ အချိန်၊ ေန့တိင်းအစဥ် အချင်းချင်း
တေယာက်ကိတေယာက် တိ က်တွန်း ိးေဆာ် ကေလာ့။ ၁၄ ငါတိ ့သည် စိ တ်စွဲလမ်းြခင်းကိ
အစ ပသကဲ့ သိ ့ အဆံ းတိ င်ေအာင် တည် ကည်လ င်၊ ခရစ်ေတာ် ှ င့် ဆက်ဆံေသာသ
ြဖစ် က၏။ ၁၅ ယေန့တွင် သင်တိ့သည် ဗျာဒိ တ်ေတာ်အသံ ကိ ကားလျက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊
ဆန့်ကျင်ဘက် ပရာကာလ၌ ှ ိ သကဲ့ သိ ့၊ ခိ င်မာေသာ စိ တ် ှ လံ းမ ှ ိ က ှ င့်ဟ ကျမ်းစာ
လာသည်အရာမှာ၊ ၁၆ ကား ပီ းမှ ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာ သတိ ့ကား၊ အဘယ်သနည်း၊
ေမာေ ှ ေနာက်သိ့လိက်၍

အဲ ဂတုြပည်မှ

ထွ က်ေလာေသာ

သအေပါင်းတိ ့သည်

ထိ သိ့ ပ ကသည် မဟတ်ေလာ။ ၁၇ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံ း ှ စ်သက်ေတာ်မမေသာ
သတိ ့ကား၊ အဘယ်သနည်း။ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ ပေသာေ ကာင့် ေတာ၌လဲ ၍ ေသေသာသပင်
မဟတ်ေလာ။ ၁၈ သင်တိ့သည် ငါ၏ချမ်းသာထဲ သိ့ မဝင်ရ ကဟ ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ
သတိ ့ကား၊ မယံ ကည်ေသာ သမှ တပါး အဘယ်သနည်း။ ၁၉ သိ ့ြဖစ်၍၊ သတိ ့သည်
မယံ ကည်ေသာေ ကာင့်သာ မဝင် ိင်သည်ကိ ငါတိ ့သိြမင် က၏။

ေဟ ဗဲ

1992

၄ ထိ့ေ ကာင့်၊ ဘရားသခင်၏ ချမ်းသာထဲသိ့ ဝင်ရေသာအခွင့ ်ကိ ေပးေသာ ဂတိေတာ်သည်
ငါတိ ့၌ ှ ိ ရစ် လျက် ှ င့်၊ သင်တိ့တွင် အချို ့တိ့သည် မမှီဘဲေနမည်ကိ စိ းရိ မ် ကကန်အ့ံ ။ ၂
ငါတိ ့သည်

ဝမ်းေြမာက်စရာသိ တင်းကိ

ထိ သတိ ့ကဲ့သိ ့

သတိ ့ ကားရေသာ တရား စကားသည်၊
မေရာေ ှ ာေသာေ ကာင့် အကျိုးကိ မေပး။

ကားရ က ပီ ။

သိ ့ရာတွ င်

ကားရေသာသတိ ့အထဲ ၌ ယံ ကည်ြခင်း ှ င့်
၃ ငါတိ ့မကား၊ ယံ ကည်ေသာသြဖစ်၍

ဘရားသခင်၏ ချမ်းသာထဲ သိ့ ဝင် ကရ၏။ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကား၊ သတိ ့သည်
ငါ၏ချမ်းသာထဲ သိ့

မဝင်ရ ကဟ

ချမ်းသာဟဆိ ေသာ်၊

ကမာဦ းကပင်

ချမ်းသာဟ

ဆိ လိသတည်း။

အမျက်ထွက်၍

၄

ငါကျိန်ဆိသည်ဟ

အမအရာတိ ့ကိ

ပီ းစီ း၍

လာ၏။

ငိ မ်ဝပ်ေတာ်မရာ

ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့ကိ

အေ ကာင်း ပ၍

ကျမ်းစာတချက်၌ လာသည်ကား၊ ဘရားသခင်သည် မိ မိအမအရာ အလံ းစံ တိ ့ကိ ပီ းစီ း၍
ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ငိ မ်ဝပ်စွာေနေတာ်မ၏ဟ လာသတည်း။ ၅ ထိ ကျမ်းစာ၌
တဖန်လာသည်ကား၊ သတိ ့သည် ငါ၏ ချမ်းသာထဲ သိ့ မဝင်ရ ကဟလာသတည်း။ ၆
ထိ ေ ကာင့်၊ အချို ့တိ့သည် ဝင်ရ က၏။ ဝမ်းေြမာက်စရာ သိ တင်းကိ ေ ှ ့ဦးစွ ာ ကားရေသာ
သတိ ့ သည် မယံ ကည်ေသာေ ကာင့် မဝင်ရ က ပီ ။ ၇ တဖန်တံ ၊ ယေန့တွင် သင်တိ့သည်
ဗျာဒိ တ်ေတာ်အသံ ကိ ကားလျက် ှ ိ သည်ြဖစ်၍ ခိ င်မာ စိ တ် ှ လံ း မ ှ ိ က ှ င့်ဟဆိ သည်ြဖစ်၍၊
ဤမ ေလာက် ကာလ ကာ ပီ းမှ၊ ယေန့ဟ ဒါဝိ ဒ်ကျမ်းစာ၌ လာေသာအခါ၊ တစံ တခ ေသာ
ေန့ရက်ကိ ေသချာစွ ာမှတ်သားသတည်း။ ၈ ေယာ သည် ထိ သတိ ့ကိ ချမ်းသာေပးသည်
မှန်လ င်၊ ထိ ေနာက် အြခားေသာေန့ရက်ကိ အဘယ် ဆိ ဘွယ် ှ ိ သနည်း။ ၉ ထိ ေ ကာင့်၊
ဘရားသခင်၏လတိ ့အဘိ ့အလိ ငှါ ငိ မ်ဝပ်ြခင်း ချမ်းသာတမျိုးသည် ကျန်ရစ်ေသး၏။ ၁၀
ဘရားသခင်သည် မိ မိအမအရာတိ ့ကိ ပီ းစီ း၍ ငိ မ်ဝပ်စွာ ေနေတာ်မသည် နည်းတ၊
ထိ ချမ်းသာထဲ သိ့ ဝင်ရေသာသသည်လည်း မိ မိအမအရာတိ ့ကိ ပီ းစီ း၍ ငိ မ်ဝပ်စွာေနရ၏။ ၁၁
ထိ ့ေ ကာင့်၊ ဣသေရလလတိ ့သည် မယံ ကည်ေသာ စိ တ် ှ ိ သြဖင့် လဲ သကဲ့ သိ ့ ငါတိ ့သည်မလဲ ၊
ထိ ချမ်းသာထဲ သိ့

ဝင်ရမည်

အေ ကာင်း ကိ းစား

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်သည်
သန်လျက်တကာ

တိ ့ထက်

အားထတ် ကကန်အ့ံ ။

အသက် ှ င်ြခင်း၊

ထက်ြခင်း ှ င့်

၁၂

တန်ခိး ှ င့် ပြပင်ြခင်း၊

ြပည့်စံ သည်ြဖစ်၍၊

အသက် ှ င့်

စိ တ်ဝိညာဥ်ကိ၎င်း၊ အ ိ းဆစ် ှ င့် ြခင်ဆီကိ၎င်း ပိ င်းြခား ၍ ထတ်ချင်းခွ င်းတတ်၏။
စိ တ် ှ လံ းအ ကံ အစည်များကိ လည်း သိ ြမင်တတ်၏။ ၁၃ ငါတိ ့ကိစစ်ေ ကာစီ ရင်ေတာ်မေသာ
သေ ှ ့၌ မထင် ှ ားေသာ အရာတစံ တခမ မ ှ ိ ၊ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ ့သည် အကွ ယ်အကာ
မ ှ ိ ဘဲ၊ မျက်ေမှာက်ေတာ်၌ လှ န်ထားလျက် ှ ိ က၏။ ၁၄ ယခမကား၊ ေကာင်းကင်ဘံ ထဲ သိ့

ေဟ ဗဲ

1993

ကဝင်ေတာ်မေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းအ ကီ းတည်းဟေသာ

ဘရားသခင်၏

သားေတာ်ေယ သည် ငါတိ ့၌ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ြဖစ်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ငါတိ ့သည်
ဝန်ခံခဲ့ ပီ းေသာအရာ၌ တည် ကည် ကကန်အ့ံ ၊

၁၅ ငါတိ ့ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းသည်

ငါတိ ့ခံရေသာ ဆင်းရဲ ဒကများေ ကာင့် မ ကင်နာ ိင်ေသာသမဟတ်။ ငါတိ ့ခံရသည်နည်းတ၊
အမျိုးမျိုးေသာ

စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းတိ ့ကိ

ဒစ ိ က်အြပစ် ှ င့် ကင်းလွ တ်ေတာ်မ၏။

ခံ ဘးေသာသြဖစ်ေတာ်မ၏။

သိ ့ရာတွ င်၊

၁၆ ထိ ့ေ ကာင့်၊ ငါတိ ့သည်

သနားြခင်း

က ဏာကိ ၎င်း၊ ေတာ်ေလျာ်ေသာမစြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ၎င်း ခံ ရမည်အေ ကာင်း၊
ရဲ ရင့်ေသာစိ တ် ှ င့် ေကျးဇးပလင်ေတာ်သိ့ တိ းဝင် ချည်းကပ် ကကန်အ့ံ ။

၅ လတိ့တွင်ေ ွးေကာက်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း မည်သည်ကား၊ ပေဇာ်သကာကိ၎င်း၊
အြပစ်ေြဖရာ

ယဇ် ကိ၎င်း

ပေဇာ်၍၊

လတိ ့အတွ က်

ဘရားဝတ် ပေစြခင်းငှ ါ

ခန့်ထားေတာ်မေသာသြဖစ်၏။ ၂ သသည် ကိ ယ်တိင် ွမ်းရိ အားနည်းြခင်း ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊
မိ က်ေသာသ၊

မှားယွ င်းေသာသတိ ့ကိ

သည်းခံ ြခင်းငှ ါ

တတ် ိင်၏။

၃

ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့်လည်း၊ လများအြပစ် ှ င့် မိ မိအြပစ်ကိ ေြဖြခင်းငှ ါ ပေဇာ်ရ၏။ ၄
ဘရားသခင်သည် အာ န်ကိေခ ေတာ်မသကဲ့ သိ ့ ေခ ေတာ်မေသာသမှတပါး၊ အဘယ်သမ
ထိ အရာြမတ်ကိ မသိ မ်းမယရ။ ၅ ထိ နည်းတ၊ ခရစ်ေတာ်သည် ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းအရာ၌
မိ မိကိ မိ မိချီးေြမာက်သည်မဟတ်။ သင် သည် ငါ့သားြဖစ်၏။ ယေန့ပင် သင့်ကိ
ငါြဖစ်ဘွားေစ ပီ ဟ မိ န့်ေတာ်မေသာသသည် ခရစ်ေတာ်ကိ ချီးေြမာက် ေတာ်မ၏။ ၆
ထိ သိ့ ှ င့်အညီ

ကျမ်းစာတချက်လာသည်ကား၊

သင်သည်

ေမလခိ ေဇဒက်နည်းတ

ထာဝရယဇ် ပေရာ ဟိ တ်ြဖစ်သည်ဟ လာသတည်း။ (aiōn g165) ၇ ထိ ခရစ်ေတာ်သည်
လဇာတိ အြဖစ်၌ ေနစဥ်ကာလ၊ ေသြခင်းမှ ကယ်လတ် ိင်ေတာ်မေသာသကိ ၊ ကီ းစွ ာေသာ
ေ ကးေ ကာ်ြခင်း၊ မျက်ရည်ကျြခင်း ှ င့် ဆေတာင်းပဌနာ ပသြဖင့်၊ ေ ကာက် ွံ ရာအမ၌ ချမ်းသာ
ရသည်ြဖစ်၍၊ ၈ ဘရားသခင်၏ သားေတာ်မှန်ေသာ်လည်း၊ ဆင်းရဲ ဒကကိ ခံ ေသာအားြဖင့်
နားေထာင်ြခင်း အကျိုး အေ ကာင်းကိ သင်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိ သိ့စံ လင်ြခင်းသိ ့ေရာက် ပီ းမှ၊
ယံ ကည်နားေထာင်ေသာ

သအေပါင်းတိ ့အား

ထာဝရကယ်တင်ြခင်း

ေကျးဇးကိ

ပေသာသြဖစ်ေတာ်မ၍။ (aiōnios g166) ၁၀ ေမလခိ ေဇဒက်ကဲ့သိ ့ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းဟ
ဘရားသခင်သမတ်ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရ၏။ ၁၁ ထိ ေမလခိ ေဇဒက်၏အေ ကာင်းကိ ငါတိ ့
ေြပာစရာစကားအများ ှ ိ ၏။
အေြပာခက်လှ၏။

၁၂

သိ ့ေသာ်လည်း၊
သင်တိ့သည်

သင်တိ့သည်

ဥာဏ် န့်ေသာေ ကာင့်

ကာလ ကာေသာေ ကာင့်

ဆရာအြဖစ်သိ့

ေရာက်သင့်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်၏ ဗျာဒိ တ်ေတာ်၌ ေ ှ ့ဦးစွ ာ သင်ရေသာတရား တိ ့ကိ
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သတပါးထံ ၌ တဖန်သင်ရေသာ အေ ကာင်း ှ ိ သည် ြဖစ်၍၊ ေ ကခဲ ေသာအစာကိ မသံ းေဆာင်၊
ိက
့ ိ သာ သံ းေဆာင်ရေသာသြဖစ် က၏။ ၁၃ ိက
့ ိ သာသံ းေဆာင်ေသာသမည်သည်ကား၊
သငယ်ြဖစ်ေသာေ ကာင့်

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား၌

ေကာင်းကျိုးမေကာင်းကျိုးကိ

ေလ့လာြခင်းမ ှ ိ ။

ပိ င်းြခား၍

၁၄

သိ ိင်ေသာဥာဏ်ေပးတတ်ေသာ၊

အ ကားအြမင်အေတွ ့ အစမ်းများေသာ သတည်းဟေသာ၊ စံ လင်ေသာ အ ွယ် ှ ိ ေသာ
သတိ ့မကား၊ ေ ကခဲ ေသာ အစာအာဟာရကိ သံ းေဆာင်ရ က၏။

၆ ခရစ်ေတာ်၏ဘာသာ၌

အစအဦ းြဖစ်

ေသာ

အေ ကာင်းအရာတိ ့ကိထား၍၊

စံ လင်ေသာအြဖစ် သိ ့ တက် ကကန်အ့ံ ၊ ထိ ေ ကာင့်၊ ေသြခင်း ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ အကျင့်ကိ
ေနာင်တရြခင်း၊ ဘရားသခင်ကိ ယံ ကည်ြခင်း၊
လက်ကိတင်ြခင်း၊

ေသလွ န်ေသာ

၂ ဗတိ ဇံ တရားကိ သွန်သင်ြခင်း၊

သတိ ့၏ထေြမာက်ြခင်း၊

ထာဝရစီ ရင်

ဆံ းြဖတ်ြခင်းတည်းဟေသာ မလအြမစ်ကိ ငါတိ ့သည် ြပန်၍ မတည်ဘဲ။ (aiōnios g166) ၃
ဘရားသခင်အခွ င့ ်ေပးေတာ်မလ င်၊ ငါတိ ့သည် ထိ သိ့ ပ ကမည်။ ၄ အလင်းသိ ့တခါေရာက်၍
ေကာင်းကင်ဆေကျးဇးကိ ြမည်းစမ်းြခင်း၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ကိ ခံယြခင်း၊ ၅
ဘရားသခင်၏ ေကာင်းြမတ်ေသာ တရားစကားကိ ၎င်း၊ ေနာင်ကပ်ကာလ၏ တန်ခိးများကိ ၎င်း၊
ြမည်းစမ်းြခင်း ှ ိ ပီ းမှ၊ (aiōn g165) ၆ ေ ွေလျာ
့
့ ေဖါက်ြပန်ေသာသတိ ့သည်၊ မိ မိတိ့တွင်
ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ကွ ပ်မျက်၍

အသေရေတာ်ကိ

တ်ချေသာသြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ေနာက်တဖန်ေနာင်တရအံ့ ေသာငှ ါ အသစ် ပြပင်ြခင်းသိ ့
မေရာက် ိင် က။

၇ ဥပမာကား၊ အ ကင်ေ ြမသည်

မိ မိအေပ သိ ့အဖန်ဖန်ကျေသာ

မိ ဃ်းေရကိ ေသာက်၍၊ လပ်ေသာ သသံ းဘိ ့ ဟင်းသီ းဟင်း ွက်ကိ ြဖစ်ေစတတ်၏။
ထိ ေြမသည် ဘရားသခင်၏ ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ ခံ တတ်၏။

၈ အ ကင်ေ ြမသည်

ဆးပင်အမျိုးမျိုးကိ ြဖစ်ေစတတ်၏။ ထိ ေြမသည် ပစြခင်းကိ မခံ ထိ က်။ ကျိန်ြခင်းကိ ခံ ရေသာ
အချိန်နီးသည် ြဖစ်၍၊ ေနာက်ဆံ း၌ မီ း ိ ့ြခင်းသိ ့ ေရာက်တတ်၏။ ၉ ထိ သိ့ေြပာေသာ်လည်း၊
ချစ်သတိ ့၊ သင်တိ့သည် ကယ်တင်ြခင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာအရာ၊ သာ၍ေကာင်းေသာအရာတိ ့ ှ င့်
ဆိ င်သည်ကိ၊ ငါတိ ့သည် သေဘာကျလျက် ှ ိ က၏။ ၁၀ အေ ကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည်
သန့် ှ င်းသတိ ့ကိ အထက်က လပ်ေက းသည်သာမက၊ ယခပင် လပ် ေက းြခင်းအမကိ ၎င်း၊
ထိ သိ့ ပေသာအားြဖင့် နာမေတာ်ကိေထာက်၍ ြပေသာေမတာကိ ၎င်း၊ ဘရားသခင်သည်
ေမ့ေလျာ့သည်တိင်ေအာင် အဓမအမကိ ပေတာ်မသည်မဟတ်။ ၁၁ သင်တိ့ ှ ိ သမ သည်
ပျင်းရိ ြခင်း ှ င့်
တိ ့ကိ

ေဟ ဗဲ

ကင်းလွ တ်၍၊

အေမွ ခံရေသာသတိ ့

ယံ ကည်ြခင်း ှ င့်

သည်းခံ ြခင်းအားြဖင့်

နည်းတကျင့် ိင်မည်အေ ကာင်း၊

၁၂

ဂတိ ေတာ်
ထိ သိ့ေသာ

1995

လံ လ
့ ဝိ ရိယကိ ထတ်၍၊ အဆံ းတိ င်ေအာင် ယံ မှားြခင်း ှ င့်ကင်းေသာ ေြမာ်လင့်ြခင်း ှ င့်
ြပည့်စံ ေစြခင်းငှ ါ ငါတိ ့သည်

အလိ ှ ိ က၏။

၁၃ ဘရားသခင်သည်

အာြဗဟံ ၌

ဂတိ ထားေတာ်မေသာအခါ၊ ကိ ယ်ေတာ်ထက်သာ၍ ကီ းြမတ်ေသာသကိ တိ င်တည်၍
ကျိန်ဆိရန် မ ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ တိ င်တည်၍၊
အစဥ်အ မဲ ေကာင်း ကီ းေပးမည်။
ေတာ်မ၏။

သင့်ကိ

အစဥ်အ မဲ ပွါးများေစမည်ဟ

ထိ သိ့ ှ င့်အညီ အာြဗဟံ သည်

၁၅

၁၄ ငါသည်သင့်အား

သည်းခံ လျက်

ကျိန်ဆိ

ေစာင့်ေန ပီ းမှ၊

ဂတိ ေတာ်ကိဝင်စားေလ၏။ ၁၆ လတိ ့သည် မိ မိထက် ကီ းြမတ်ေသာသကိ တိ င်တည်၍
ကျိန်ဆိေလ့ ှ ိ က၏။

မဲ ြမံ ေစတတ်ေသာ

အကျိန်သည်

ြငင်းခံ ြခင်း ှ ိ သမ ကိ

ေြဖတတ်၏။ ၁၇ ထိ ေ ကာင့်၊ ဂတိ ေတာ်ကိ အေမွ ခံရေသာသတိ ့သည်၊ ဘရားသခင်၏
အ ကံ အစည်ေတာ်မေဖါက်ြပန် ိင် ေ ကာင်းကိ အတပ်သိေစြခင်းငှ ါ၊ ဘရားသခင်သည်
အကျိန်အားြဖင့်

အာမခံ ေတာ်မ၏။

အေ ကာင်းမကား၊

၁၈

ဘရားသခင်သည်

မသာမသံ း ိင်ေသာ အရာတည်းဟေသာ မေဖာက်ြပန် မေြပာင်းလဲ ိင်ေသာ အရာ ှ စ်ပါးကိ
အမှီ ပ၍၊ ကိ ယ်ေ ှ ့၌ထားေသာ ေြမာ်လင့်ရာကိ ခိ လံ ြခင်းငှ ါ ေြပးေသာ ငါတိ ့သည်
သက်သာအား ကီ း ကမည်အေ ကာင်းတည်း။

၁၉

ထိ ေြမာ်လင့်ြခင်းမကား၊

ကလားကာအတွ င်း၌ချ၍ မဲ ြမံ ခိ င်ခ့ံ ေသာ စိ တ် ှ လံ း၏ေကျာက်ဆးကဲ့ သိ ့ ငါတိ ့၌ ှ ိ သတည်း။
၂၀ ေမလခိ ေဇဒက်နည်းတ ထာဝရယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ြဖစ်ေသာ ေယ သည်၊ ငါတိ ့အတွ က်၊

ထိ အတွ င်း အရပ်ထဲသိ့ ေ ှ ေဆာင်
့
၍ ဝင်ေသာသြဖစ်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165)

၇ မင်း ကီးများကိ

လပ် ကံ ရာမှ

ြပန်လာေသာ

အာြဗဟံ ကိ

ခရီ းဦ း ကိ ပ၍

ေကာင်း ကီ းေပး ပီ းလ င်၊ ၂ အာြဗဟံ လေသာလက်ရဥစာ ှ ိ သမ ကိ ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ခံယေသာ
ထိ ှ ာလင်မင်း ကီ းတည်းဟေသာ အြမင့် ဆံ းေသာ ဘရားသခင်၏ ယဇ် ပေရာဟိ တ်
ေမလခိ ေဇဒက်သည်၊

နာမရင်းအနက်အားြဖင့်

ငိ မ်သက်ြခင်းမင်းဟဆိ လိေသာ

တရားမင်း၊

ှ ာလင်မင်း ြဖစ်လျက်၊

ထိ မှ

တပါး၊

၃ အဘမ ှ ိ ၊

အမိ မ ှ ိ ၊

ေ ှ းမျိုးစဥ်မ ှ ိ ၊ အသက် အပိ င်းအြခားမ ှ ိ ဘဲ၊ ဘရားသခင်၏ သားေတာ် ှ င့် တ၍၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ၌
လက်ရဥစာများကိ

အစဥ်အ မဲ တည်၏။

ဆယ်ဘိ့တဘိ ့လ၍

ေလာက် ကီ းြမတ်သည်ကိ

ဆင်ြခင် ကေလာ့။

၄

အမျိုး၏အဘအာြဗဟံ သည်၊

အလခံ ေသာထိ မင်းသည်
၅

အဘယ်မ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာကိ ခံေသာ

ေလဝိ သားတိ ့သည် အာြဗဟံ အမျိုးြဖစ်ေသာသတည်းဟေသာ၊ မိ မိတိ့ ညီ အစ်ကိများလက်မှ
ပညတ်တရားအတိ င်း ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ ခံ ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ က၏။ ၆ သတိ ့ အမျိုးမဟတ်ေသာ
ထိ မင်းမကား၊ အာြဗဟံ ၏ လက်မှ ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ ခံ ေလ၏။ ဂတိ ေတာ် တိ ့ကိခံရေသာ

ေဟ ဗဲ

1996

သကိ လည်း ေကာင်းချီးေပးေလ၏။ ၇ ကီ းေသာသသည် ငယ်ေသာသကိ ေကာင်း ကီ း
ေပးတတ်သည်ကိ ြငင်းခံ ဘွ ယ်မ ှ ိ ။ ၈ ထိ မှတပါး၊ ေသတတ်ေသာသတိ ့သည် ယခအခါ
ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ ခံ ေလ့ ှ ိ ၏။ ထိ အခါမကား အသက် ှ င် သည်ဟ သက်ေသခံ ြခင်းကိ
ရေသာသသည် ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိခံရ၏။ ၉ ထိ မှတပါး၊ ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိခံတတ်ေသာ
ေလဝိ သည် အာြဗဟံ အားြဖင့် ဆယ်ဘိ့တဘိ ့ကိ ေပး ပီ ဟ ဆိ စရာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။

၁၀

အေ ကာင်းမကား၊ ေမလခိ ေဇဒက်သည် အာြဗဟံ ကိ ေတွ ့ေသာအခါ၊ ေလဝိ သည် မိ မိအဘ၏
ကိ ယ်၌ ှ ိ သတည်း။ ၁၁ တနည်းကား၊ ေလဝိ မှဆင်းသက်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမျိုး ှ င့်
စပ်ဆိင်လျက်လများတိ ့သည် ပညတ်တရားေတာ်ကိ ခံ ကေသာေ ကာင့်၊ ထိ အမျိုးအားြဖင့်
စံ လင်ြခင်းသိ ့
အာ န်နည်းတ

ေရာက် ိင်သည်မှန်လ င်၊
မေခ ေဝ ဘဲ ၊

အဘယ်သိ့ ှ ိ ေသးသနည်း။

အြခား

ေသာ

ေမလခိ ေဇဒက်နည်းတ
၁၂

ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်၊
ေပ ထွ န်းစရာအေ ကာင်း

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အမျိုးသည်

ေြပာင်းလဲ လ င်၊

ပညတ်တရားသည် မေြပာင်းလဲ ဘဲမေန ိင်ရာ။ ၁၃ ထိ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ ခံ ရေသာသသည်၊
ယဇ် ပလင်ဝတ်ကိ တေယာက်မ မ ပရေသာအမျိုး ှ င့် စပ်ဆိင် ေပ၏။ ၁၄ အေ ကာင်းမကား၊
ငါတိ ့သခင်သည် ယဒအမျိုးထဲ ၌ ေပ ထွ န်းသည်ဟ ထင် ှ ားလျက် ှ ိ ၏။ ထိ အမျိုး သည်
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ ှ င့် စပ်ဆိင်သည်ဟေမာေ ှ သည် တခွ န်းကိ မ မေြပာ။ ၁၅ ထိ မှတပါး၊
ေမလခိ ေဇဒက်နည်းတ အြခားေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည် ေပ ထွ န်းသည်မှန်လ င်၊ ယဇ်
ပေရာဟိ တ်အမျိုး ေြပာင်းလဲ ပီ ဟ သာ၍ထင် ှ ား၏။

၁၆ ထိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်သည်

ကိ ယ်ခ ာ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ တရားအတိ င်း ခန့်ထားလျက် ှ ိ သည်မဟတ်။ ထာဝရအသက်၏
တန်ခိးအာ ေဘာ်အတိ င်း ခန့်ထားလျက် ှ ိ သတည်း။ ၁၇ အေ ကာင်းမကား၊ သင်သည်
ေမလခိ ေဇဒက်နည်းတ၊ ထာဝရ ယဇ် ပေရာဟိ တ်ြဖစ်သည်ဟ သက်ေသ

ခံ ေတာ်မသတည်း။

(aiōn g165) ၁၈ ပညတ်တရားသည် အဘယ်သကိ မ စံ လင်ြခင်းသိ ့ မပိ ့ ိင်သည် ြဖစ်၍၊ ၁၉

ေ ှ းပညတ်တရားေဟာင်းသည်၊ အားမ ှ ိ ၊ အကျိုးကိ မေပး ိင်ေသာေ ကာင့်၊ ပယ် ှ င်းြခင်းသိ ့
ေရာက် ရ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သာ၍ြမတ်ေသာ ေြမာ်လင့်ြခင်းအခွ င့ ်သည် ေနရာကျ၏။
ထိ ေြမာ်လင့်ြခင်းအားြဖင့် ငါတိ ့သည် ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်သိ့ တိ းဝင်ချဥ်းကပ်ရ က၏။ ၂၀
ထိ သတိ ့သည် အကျိန်ေတာ်မ ှ ိ ဘဲ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာကိ ရ က၏။ ၂၁ ေယ မကား၊
အကျိန်ေတာ်မ ှ ိ ဘဲ ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာကိ မရ၊ ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ေမလခိ
ေဇဒက်နည်းတ

ထာဝရယဇ် ပေရာဟိ တ်ြဖစ်သည်ဟ

စိ တ်ေြပာင်းလဲ ြခင်း ှ ိ ေတာ်

မမသည် ှ င့်အညီ ၊

ကျိန်ဆိ၍၊

ေယ သည်

ေနာက်တဖန်

အကျိန်ေတာ်ကိခံ၍

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာကိ ရသည်အတိ င်း၊ (aiōn g165) ၂၂ သာ၍ြမတ်ေသာ ပဋိ ညာဥ်တရား၏

ေဟ ဗဲ

1997

အာမခံ ြဖစ်၏။ ၂၃ ထိ သတိ ့သည်လည်း ေသရေသာေ ကာင့် အစဥ်မတည် ိင်သည် ြဖစ်၍
အများ ှ ိ ရ က၏။ ၂၄ ေယ မကား၊ နိစထာဝရတည်ေသာေ ကာင့် မေြပာင်းမလဲ ေသာ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ၌ ခန့်ထား လျက် ှ ိ ၏။ (aiōn g165) ၂၅ ထိ ေ ကာင့်၊ အ ကင်သတိ ့သည်
ေယ အားြဖင့်

ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်သိ့

ကိ ယ်ေတာ်သည်

ေစာင့်လျက်၊

ချဥ်းကပ် က၏၊

ကာလအစဥ်

ထိ သတိ ့၏

အမကိ

အသက် ှ င်ေသာေ ကာင့်၊

သတိ ့ကိ

အစဥ်ကယ်တင်ြခင်း ငှ ါ တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ ၂၆ ထိ သိ့ေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းသည်
သန့် ှ င်းစင် ကယ်၍ အညစ်အေ ကး ှ င့် ကင်းလွ တ်လျက် အြပစ် ှ ိ ေသာ သတိ ့ ှ င့်မဆက်ဆံ၊
ေကာင်းကင်သားအေပါင်းတိ ့ထက် ြမင့်ြမတ်ေသာသြဖစ်၍၊ ငါတိ ့ ှ င့် ေတာ်သင့်ေတာ်မ၏။ ၂၇
အြခားေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းတိ ့သည် ကိ ယ်အြပစ်ေ ကာင့်၎င်း၊ လများအြပစ်ေ ကာင့်၎င်း၊
ေန့တိင်း

ယဇ် ပေဇာ်ရသကဲ့ သိ ့၊

ထိ သခင်သည်

ယဇ် ပေဇာ်စရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ၊

အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊ မိ မိ ကိ ယ်ကိတခါတည်း ယဇ် ပေဇာ်၍ ထိ အမကိ
ပီ းစီ းေတာ်မ ပီ ။

၂၈ ပညတ်တရားသည်

အြပစ် ှ ိ ေသာသတိ ့ကိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်

အရာ၌ခန့်ထား၏။ ပညတ်တရား ေနာက်၌ ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ဗျာဒိ တ်ေတာ်မကား၊
အစဥ်အ မဲ စံ လင်ြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာ သားေတာ်ကိ ခန့်ထားသတည်း။ (aiōn g165)

၈ ယခဆိခဲ့ ပီးေသာ

အေ ကာင်းအရာတိ ့၏

အချုပ်အြခာဟမကား၊

ထိ သိ့ေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းသည် ငါတိ ့၌ ှ ိ ၏။ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်၏
ပလင်လက်ျာဘက်မှာ

ထိ င်ေနေတာ်မ၏။

၂

လမေဆာက်ဘဲ

ထာဝရဘရား

ေဆာက်ေတာ်မေသာ တဲ ေတာ်စစ်တည်းဟေသာ၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ ဘရားဝတ်ကိ ပေသာသ
ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၃

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းမည်သည်ကား၊

ပေဇာ်သကာ ှ င့်

ယဇ် ကိပေဇာ်ေစြခင်းငှ ါ ခန့်ထားလျက် ှ ိ သည် ြဖစ်၍၊ ငါတိ ့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းသည်လည်း
ပေဇာ်စရာယဇ် တစံ တခ ှ ိ ရ၏။ ၄ ပညတ်တရားအတိ င်း ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ကပ်ေသာ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်များ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်မလပ်ရ။
ေတာင်ေပ မှာ
သတိ ပရမည်ဟ

ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊

ထိ သခင်သည်

ေြမ ကီ းေပ မှာ ှ ိ ေနလ င်

၅ ေမာေ ှ သည် တဲ ေတာ်ကိ ေဆာက်လပ်အ့ံ ေသာအခါ၊

သင့်အားြပခဲ့ ပီ းေသာပံ ှ င့်
ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ

ညီ ေလျာ်စွာ

ခံ ရသည်ြဖစ်၍၊

အလံ းစံ တိ ့ကိ

ထိ ယဇ် ပေရာဟိ တ်

လပ်ြခင်းငှ ါ
တိ ့သည်

ေကာင်းကင်အရာတိ ့၏ ပံ ပမာအရိ ပ် ှ င့်သာဆိ င်လျက် ဝတ်ကိ ပေန က၏။ ၆ ထိ မှတပါး၊
ေယ သည် သာ၍ြမတ်ေသာ ဂတိ ေတာ်တိ့၌တည်ေသာ၊ သာ၍ြမတ်ေသာ ပဋိ ညာဥ် တရား၏
အာမခံ ြဖစ်သည် ှ င့်အညီ ၊ သာ၍ြမတ်ေသာ ဝတ် ပြခင်း အခွ င့ ်အရာကိ ရေတာ်မ၏။ ၇
ပဌမပဋိ ညာဥ်တရားသည်၊ အြပစ်တင်ခွင့ ်မ ှ ိ သည် မှန်လ င်၊ ဒတိ ယပဋိ ညာဥ်တရား

ေဟ ဗဲ

1998

တည်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ အဘယ်ေ ကာင့် ှ ာရသနည်း။

၈ ပဌမပဋိ ညာဥ်တရားကိ

ထာဝရဘရားသည် အြပစ်တင်၍ မိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊

၉ ငါသည် ဤလမျိုး၏

ဘိ းေဘးတိ ့ကိလက်ဆွဲ၍ အဲ ဂတုြပည်မှ ေဆာင်သွားေသာအခါ၊ သတိ ့၌ ငါေပး ေသာ
ပဋိ ညာဥ်တရား ှ င့်

ြခားနားေသာ

ပဋိ ညာဥ်တရားသစ်ကိ

ဣသေရလအမျိုးသား၊

ယဒအမျိုးသား တိ ့၌ ငါေပးေသာ အချိန်ကာလေရာက်လိမ့ ်မည်။ အရင် ငါေပးဘးေသာ
ပဋိ ညာဥ်တရား၌ သတိ ့သည် မတည် က၊ ငါသည်လည်း သတိ ့ကိ မ ကည့် မ ပစဘဲ ေန၏။ ၁၀
ေနာင်ကာလအခါ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌ ငါေပးအံ့ ေသာ ပဋိ ညာဥ်တရားဟမကား၊
ငါထာဝရ ဘရားသည် ငါ့ပညတ်တိ့ကိ သတိ ့ စိ တ်ဝိညာဥ်ထဲသိ့ သွ င်းမည်။ သတိ ့ ှ လံ းေပ မှာ
ေရးထားမည်။ ငါသည် သတိ ့၏ ဘရားြဖစ်မည်။ သတိ ့သည်လည်း ငါ၏လြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။
၁၁ ထိ သတိ ့က၊ ထာဝရဘရားကိ သိ ေလာ့ဟ၊ အမျိုးသားချင်း၊ ညီ အစ်ကိအချင်းချင်း

တေယာက်ကိတေယာက် ဆံ းမ သဝါဒ မေပးရ က၊ အေ ကာင်းမကား၊ အငယ်ဆံ းေသာသမှစ၍
အ ကီ းဆံ းေသာသတိ င် ေအာင် ထိ သအေပါင်းတိ ့သည် ငါ့ကိသိ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၂

ထိ အခါငါသည် သတိ ့အြပစ်များကိ သည်းခံ မည်။ သတိ ့ြပစ်မှားြခင်း၊ လွ န်ကျူးြခင်းများကိ
မေအာက် ေမ့ဘဲ ေနမည်ဟ ထာဝရဘရား မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ပဋိ ညာဥ်တရားသစ်ဟ၍
မိ န့်ေတာ်မသည်တွင်

ပဌမပဋိ ညာဥ်တရားကိ

ေဟာင်းေစေတာ်မ၏။

ေ ွေလျာ
့
့၍

ေဟာင်းေသာအရာမည်သည်ကား၊ ကွ ယ်ေပျာက်ြခင်း သိ ့ေရာက်လနီးသတည်း။

၉ တနည်းကား၊ ပဌမပဋိညာဥ်တရားသည် ဝတ် ပရာစီရင်ချက် ှ င့်၎င်း၊ ေလာကီသန့် ှ င်းရာ
ဌာနေတာ် ှ င့်၎င်း စပ်ဆိင်၏။
ပဌမတဲ ေတာ်သည်၊

ဆီ မီးခံ ၊

၂ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဟဂျာဟေခ ေဝ ေသာ

စားပွဲ ၊

ေ ှ ေတာ်
့
မန့် ှ င့်

ြပင်ဆင်လျက် ှ ိ ၏။

၃

ဒတိ ယကလားကာအတွ င်း၌၊ ဟဂျာဟဂျုန်ဟ ေခ ေဝ ေသာ တဲ ေတာ် ှ ိ ၏။ ၄ ထိ တဲေတာ်၌
ေ လင်ပန်း ှ င့်
မ ကိ

ေ ြဖင့်မွ မ်းမံ ေသာ

ထားေသာေ အိ း၊

ပဋိ ညာဥ်တရားေသတာ ှ ိ ၏။

အပွ င့ ်ပွ င့ ်ေသာ

အာ န်၏

ေရးထားေသာ ေကျာက်ြပားတိ ့ သည် ှ ိ က၏။

လှ ံ တံ ၊

ထိ ေသတာ၌

ပဋိ ညာဥ်တရားကိ

၅ ထိ ေသတာေပ မှာ ဘန်း ကီ းေသာ

ေခ ဗိ မ်တိ့သည် အြပစ်ေြဖရာ ပလင်ကိ လမ်းမိ းလျက် ှ ိ က၏။ ထိ အရာများကိ ယခ
ေသချာစွ ာ ေြပာစရာအေ ကာင်း မ ှ ိ ။

၆ ထိ သိ့

ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ ့သည်

ြပင်ဆင်လျက် ှ ိ ေသာအခါ၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်တိ့သည် ဝတ် ပ၍ ပဌမတဲ ေတာ်အတွ င်းသိ ့
အစဥ်ဝင် ကရ၏။

၇ ဒတိ ယတဲ ေတာ်အတွ င်းသိ ့ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းတပါးတည်းသာ

မိ မိအြပစ်ေ ကာင့်၎င်း၊ လများအြပစ် ေ ကာင့်၎င်း၊ ပေဇာ်ေသာအေသွ းကိ ေဆာင်၍ တ ှ စ်လ င်
တခါတည်းသာဝင်ရ၏။

ေဟ ဗဲ

၈ ပဌမတဲ ေတာ်မပျက်မှီတိင်ေအာင်၊ သန့် ှ င်းရာ ဌာနသိ ့

1999

သွ ားေသာလမ်းမဖွ င့ ်ေသးေသာ အေ ကာင်းကိ

ထိ အမအရာအားြဖင့်

သန့် ှ င်းေသာ

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် အရိ ပ်ေပးေတာ်မ၏။ ၉ ထိ တဲေတာ်ကား၊ ပေဇာ်သကာ ှ င့် ယဇ် များကိ
ပေဇာ်ေသာ

ကာလတည်းဟေသာ

မျက်ေမှာက်ကာလ

ပတ်လံ းပံ ပမာြဖစ်၏။

ထိ ပေဇာ်သကာ ှ င့် ယဇ် များတိ ့သည် ကိ ယ်ကိကိယ် သိ ေသာစိ တ်ကိေထာက်လ င်လည်း၊
ဝတ် ပေသာသအား စံ လင်ြခင်းအကျိုးကိ မေပး ိင်သည်ြဖစ်၍၊ ၁၀ စားစရာ၊ ေသာက်စရာ၊
အမျိုးမျိုးေသာ
ှ င့်တကွ

ှ စ်စရာတည်းဟေသာ၊

အသစ် ပြပင်ြခင်း

ကိ ယ်ခ ာ ှ င့်ဆိ င်ေသာ

ကာလတိ င် ံ မ သာ

အထံ းအဖွဲ ့များ

တည်ရ က၏။

၁၁

ယခမှာ

လလက်ြဖင့်မလပ်၊ ဤေလာကဓာတ် ှ င့် မစပ်ဆိင်၊ သာ၍ ကီ းြမတ်စံ လင်ေသာတဲ ေတာ်၌၊
ေနာက်မဂလာအကျိုးတိ ့၏

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းြဖစ်ေသာ

ခရစ်ေတာ်သည်၊

၁၂

ငါတိ ့အဘိ ့ထာဝရေ ွး တ်ြခင်း ေကျးဇးကိ ခံရ၍ ဆိ တ်အေသွ း၊ ွားကေလးအေသွ း ှ င့်မဟတ်၊
မိ မိအေသွ းေတာ် ှ င့် သန့် ှ င်းေရးဌာနထဲ သိ့ တခါတည်း ဝင်ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166) ၁၃
အေ ကာင်းမကား၊ အညစ်အေ ကး ှ ိ ေသာ သတိ ့ အေပ ၌ ြဖန်းေသာ ွားအေသွ း၊ ဆိ တ်အေသွ း၊
ွားမ ကေလး၏ြပာသည်၊ သတိ ့ ကိ ယ်ခ ာ၌ စင် ကယ်ြခင်းကိ ပ ိင်သည်မှန်လ င်၊ ၁၄
ထိ မ မက၊

အြပစ်ကင်းေသာ

ကိ ယ်ေတာ်ကိ၊

ထာဝရဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်၊

ဘရားသခင့်ေ ှ ့၌ တင်လ ပေဇာ်ေသာ ခရစ်ေတာ်၏ အေသွ းသည်၊ ေသြခင်း ှ င့်
စပ်ဆိင်ေသာအကျင့်ကိ

ပယ် ှ င်း၍၊

သင်တိ့သည်

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်ကိ ဝတ် ပမည်အေ ကာင်း၊ သင်တိ့၌ ကိ ယ်ကိကိယ်သိေသာ စိ တ်ကိ
စင် ကယ်ေစြခင်းငှ ါ၊ သာ၍တတ် ိင်ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ (aiōnios g166) ၁၅ ထိ ေ ကာင့်
ပဌမပဋိ ညာဥ်တရားလက်ထက်၌
ခရစ်ေတာ်သည်

ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိလည်း

အေသခံ ေတာ်မသည်

ဂတိ ေတာ် ှ င့်ယှဥ်ေသာ

ထာဝရ

ြဖစ်၍၊

အေမွ ကိ

ေခ ေတာ်မေသာ

ခံ ရမည်အေ ကာင်း၊

ပဋိ ညာဥ်တရားသစ်၏ အာမခံ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166)
အခွ င့ ်ေပး၍ စာချုပ်သည်

လွ တ်ေစြခင်းငှ ါ၊

အမမှာလည်း စာချုပ်တည်လ င်

သတိ ့သည်
ထိ သခင်သည်

၁၆ အေမွ ခံေစြခင်းငှ ါ

စာချုပ်ေသာသသည်

ဧကန်ေသရမည်မှန် ပီ ။ ၁၇ အကယ်၍မေသလ င်၊ ထိ စာချုပ်သည်မတည်၊ ေသမှသာတည်၏။
၁၈ ထိ ့ေ ကာင့်ပဌမပဋိ ညာဥ်တရားကိ စီ ရင်ေသာအခါ၊ အေသွ း ှ င့် ကင်း၍မစီ ရင်။ ၁၉

တရားေတာ်၌
ေဟာေြပာ ပီ းမှ၊

ပါသမ ေသာ

ပညတ်တိ့ကိ

ေရ ှ င့်ေရာေ ှ ာေသာ ွား၊

ေမာေ ှ သည်

လအေပါင်းတိ ့အား

ဆိ တ်၏အေသွ းကိ ယ၍၊

အနီဆိးေသာ

သိ းေမွ းတပ်ေသာဟဿပ်ပင် ွ န့် ှ င့်၊ ကျမ်းစာကိ ၎င်းလအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း ြဖန်းလျက်၊ ၂၀
ဤအေသွ းကား၊ သင်၌ဘရားသခင် ဝန်ခံေတာ်မေသာ ပဋိ ညာဥ်၏ အေသွ းြဖစ်သည်ဟ

ေဟ ဗဲ

2000

ေြပာဆိ ၏။ ၂၁ တဲ ေတာ် ှ င့်ဝတ် ပေသာ တန်ဆာများကိ လည်း ထိ နည်းတ ေသွ း ှ င့်ြဖန်းရ၏။
၂၂ ပညတ်တရားအတိ င်း

စင် ကယ်ေစတတ်၏။

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ ကန်မတတ်

အေသွ းမသွ န်းေလာင်းဘဲ

အေသွ းအားြဖင့်

အြပစ်လွတ်ြခင်းမ ှ ိ

။

၂၃

ထိ ့ေ ကာင့်ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေသာ အရာတိ ့၌ ပံ များကိ ထိသိ့ေသာယဇ် ပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့်
စင် ကယ်ေစ

ရသည်ြဖစ်၍၊

ေကာင်းကင်

အရာတိ ့ကိသာ၍ြမတ်ေသာ

ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့် စင် ကယ်ေစရ၏။ ၂၄ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ၊ မှန်ေသာသန့်ေရးဌာနတိ ့၏
ပံ ြဖစ်ေသာ၊ လတိ ့လက်ြဖင့်လပ်ေသာ သန့် ှ င်းရာဌာန ထဲ သိ့ ခရစ်ေတာ်သည်မဝင်ဘဲ၊ ငါတိ ့
အတွ က်ေ ကာင့် ယခဘရားသခင်၏ ေ ှ ေတာ်
့
၌ကိ ယ်ကိြပြခင်းငှ ါ၊ ေကာင်းကင်ကိယ်ထဲသိ့
ဝင်ေတာ်မ ပီ ၊

၂၅ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းသည် သန့် ှ င်းရာဌာနထဲ သိ့

သတပါးအေသွ း ှ င့်
ကိ ယ်ကိ

ှ စ်တိင်း

အစဥ်ဝင်ရသကဲ့ သိ ့

ပေဇာ်ရသည်မဟတ်။

၂၆

ခရစ်ေတာ်သည်

အဖန်များစွ ာ

ထိ သိ့ပေဇာ်ရသည်မှန်လ င်၊

ကမာဦ းမှစ၍

အဖန်များစွ ာ အေသခံ ေတာ်မရ၏။ ယခမကား၊ ဤကပ် ကာလအဆံ း၌ တခါတည်း
ကိ ယ်ကိပေဇာ်ေသာအားြဖင့် အြပစ်များကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းငှ ါ ေပ ထွ န်းေတာ်မ၏။
(aiōn g165)

၂၇ လသည်

ြခင်းကိ ခံရသကဲ့ သိ ့၊

တခါတည်းေသ၍ ထိ ေနာက်မှ တရား စီ ရင်ေတာ်မ

၂၈ ထိ နည်းတ၊ ခရစ်ေတာ်သည် လများအြပစ်တိ့ကိ ခံ ြခင်းငှ ါ

တခါတည်းကိ ယ်ကိပေဇာ် ပီ းမှ၊ ေနာက်တဖန် ထိ သခင်ကိ ေြမာ်လင့်လျက် ေနေသာသတိ ့ကိ
ကယ်တင်ြခင်းအလိ ငှါ၊ အြပစ် ှ င့်မဆိ င်ဘဲ ေပ ထွ န်းေတာ်မလတံ့ ။

၁၀ တနည်းကား၊

ပညတ်တရားသည်

မဂလာအကျိုးတိ ့၏ ေသချာေသာ ပံ သဏာန်
ှ စ်စဥ်မြပတ်ပေဇာ်ေသာယဇ် အားြဖင့်
စံ လင်ြခင်းအြဖစ်၌ မတည်ေစ ိင်ရာ။

ေနာက်ြဖစ်လတံ့ ေသာ

ကိ မြပ၊ အရိ ပ်ကိသာြပသည်ြဖစ်၍၊

အထံ ေတာ်သိ့

ချဥ်းကပ်ေသာသတိ ့ကိ

၂ တည်ေစ ိင်လ င်၊ ဝတ် ပေသာသတိ ့သည်

တခါတည်း ှ င့် စင် ကယ်ြခင်းသိ ့ ေရာက် ပီ းမှ၊ ေနာက်တဖန် သံ ေဝဂတရားရစရာအေ ကာင်း
အလ င်းမ ှ ိ သည်ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ ထိ ယဇ် တိ့ကိ တခါတည်းသာပေဇာ်၍၊ ေနာက်တဖန်
မပေဇာ်ဘဲေနရ ကမည်မဟတ်ေလာ။ ၃ ယခမကား ယဇ် ပေဇာ်သည်တွင် အြပစ်များကိ
ှ စ်တိင်းေအာက်ေမ့ြခင်း ှ ိ ၏။ ၄ အေ ကာင်းမကား၊ ွား၊ ဆိ တ်၏အေသွ းသည် အြပစ်ကိ
မပယ် ိင်ရာ။

၅ ထိ ေ ကာင့်၊ ခရစ်ေတာ်သည်

ဤေလာကသိ ့

ကလာေသာအခါ၊

အိ ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ယဇ် ှ င့်ပေဇာ်သကာကိ အလိ ေတာ်မ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊
အက ်ပ်အဘိ ့ကိယ်ခ ာကိ ြပင်ဆင်ေတာ်မ ပီ ။ ၆ မီ း ိ ရာယဇ်
့
ှ င့် အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် များကိ
အားရ ှ စ်သက်ေတာ် မမေသာအခါ၊ ကျမ်းစာလိ ပ်၌ အက ်ပ်ကိ အမှတ် ပ၍ ေရးထားသည် ှ င့်

ေဟ ဗဲ

2001

အညီ ၊

၇ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်၏အလိ ကိ ေဆာင်အ့ံ ေသာငှ ါ သွ ားပါမည်ဟ

အက ်ပ်ဝန်ခံပါသည်ဟ

ေလ ာက်ဆိ၏။

၈

ပညတ်တရားအတိ င်း ပရေသာ

ဝတ်ကိရည်ေဆာင်လျက် ခရစ်ေတာ်က၊ မီ း ိ ရာယဇ်
့
၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် အစ ှ ိ ေသာ
ယဇ် များ ှ င့် ပေဇာ်သကာများတိ ့ကိ ကိ ယ်ေတာ်သည် အလိ ေတာ်မ ှ ိ ၊ အားရ ှ စ်သက်ေတာ်
မမဟ အထက်ကဆိ ှ င့် ပီ းမှ၊ ၉ တဖန်တံ ၊ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်သည် ကိ ယ်ေတာ်၏
အလိ ကိ ေဆာင်အ့ံ ေသာငှ ါ သွ ားပါမည်ဟ ဆိ သည်တွင်၊ ဒတိ ယဝတ်ကိ တည်ေစြခင်းငှ ါ
ပဌမဝတ်ကိ ပယ်၏။

၁၀ ထိ အလိ ေတာ် ှ င့်အညီ

ေယ ခရစ်၏ ကိ ယ်ေတာ်ကိ

တခါတည်း ပေဇာ်ေသာအားြဖင့်၊ ငါတိ ့သည် စင် ကယ်ြခင်းသိ ့ ေရာက် က၏။
ယဇ် ပေရာဟိ တ်မည်သည်ကား၊
ယဇ် ကိ

အထပ်ထပ်

အဖန်ဖန်

ေန့တိင်းဝတ် ပလျက်၊

အြပစ်ကိ

ပေဇာ်လျက်ရပ်ေနရ၏။

၁၂

၁၁

မေြဖ ိင်ေသာ
ထိ သခင်မကား၊

အြပစ်ကိေြဖြခင်းငှ ါ ယဇ် တခတည်းကိ ပေဇာ် ပီ းမှစ၍၊ ဘရားသခင်၏ လက်ျာေတာ် ဘက်၌
အစဥ်အ မဲ ထိင်၍၊

၁၃

မိ မိရန်သတိ ့ကိ

ေြမာ်လင့်လျက် ေနေတာ်မ၏။

မိ မိေြခတင်ရာ

မချမထားမှီတိင်ေအာင်

၁၄ အေ ကာင်းမကား၊ စင် ကယ်ေသာသတိ ့သည်

ထာဝရစံ လင်ြခင်းငှ ါ၊ တခါတည်းပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့် ပေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ၊
သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

ငါတိ ့အား

သက်ေသေပးေတာ်မသည်မှာ၊

၁၆

ေနာင်ကာလအခါသတိ ့၌ ငါေပးေသာ ပဋိ ညာဥ်တရား ဟမကား၊ ငါထာဝဘရားသည် ငါ့ပညာ
တိ ့ကိ သတိ ့ ှ လံ းထဲ မှာ ေပးသွ င်းမည်။ သတိ ့စိတ်ဝိညာဥ်၏အေပ မှာ ေရးထားမည်ဟ
အထက်ကမိ န့်ေတာ်မ ပီ းမှ၊ ၁၇ တဖန်တံ ၊ သတိ ့ြပစ်မှားြခင်း၊ လွ န်ကျူးြခင်း အမျိုးမျိုးကိ
ငါမေအာက်ေမ့ဘဲ ေနမည်ဟ လာသတည်း။

၁၈ ထိ အြပစ်တိ့ကိ

လတ် ပီ းလ င်

ေနာက်တဖန် အြပစ်ေြဖေသာ ပေဇာ်သကာကိ ပေစရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ။ ၁၉ ထိ ေ ကာင့်
ညီ အစ်ကိတိ့၊ ေယ ၏ကိ ယ်ခ ာေတာ်တည်းဟေသာ ကလားကာအားြဖင့် ထိ သခင်
ြပင်ဆင်ေတာ်မေသာ အသက်လမ်းသစ်တွင်၊

၂၀ ငါတိ ့သည် သန့် ှ င်းရာဌာနထဲ သိ့၊

အေသွ းေတာ်ကိအမှီ

ဝင်ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ သြဖင့်၎င်း၊

ပ၍အဆီ းအတားမ ှ ိ ၊

၂၁

ဘရားသခင်၏အိ မ်ေတာ်ကိ အပ်စိးေသာ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်း ှ ိ သြဖင့်၎င်း၊ ၂၂ ငါတိ ့သည်
သစာ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ သေဘာ ှ ိ ၍၊ ဝိ စိကိစာ ှ င့် ကင်းေသာယံ ကည်ြခင်း၌ တည်လျက်၊
စိ တ် ှ လံ းကိ

သံ ေဝဂတရား ျင့်လွ တ်ေအာင်ြဖန်းြခင်း၊

ကိ ယ်ကာယကိ လည်း

ကည်သာေရြဖင့် ေဆးေ ကာြခင်း ှ ိ ပီ းမှ၊ အထံ ေတာ်သိ့ တိ းဝင်ချဥ်းကပ် ကကန်အ့ံ ။ ၂၃
ေြမာ်လင့်ြခင်းအေ ကာင်းကိ ဝန်ခံ၍ မတိ မ်းယိ မ်းမေ ွေလျာ
့
့ ဘဲ တည် ကည် ကကန်အ့ံ
အေ ကာင်း မကား၊ ဂတိ ထားေတာ်မေသာ သသည် သစာ ှ င့်ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။

ေဟ ဗဲ

2002

၂၄

ထိ မှတပါး ေမတာစိ တ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ကျင့်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
တိ က်တွန်း

ိးေဆာ်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ှ ာ၍၊

ေထာက်စာ ကည့် ကကန်အ့ံ ။

အချင်းချင်းတေယာက်ကိ

တေယာက်

၂၅ လအချို ့တိ့၏ ထံ းစံ ှ ိ သည်အတိ င်း၊ အချင်းချင်း

စည်းေဝးြခင်းအမကိ မေ ှ ာင်မလဲ က ှ င့်။ အချင်း ချင်းတိ ့ကိ တိ က်တွန်း ိးေဆာ် ကေလာ့။
ကာလအချိန် ေရာက်လနီးသည်ကိ ေထာက်သြဖင့်၊ သာ၍ ကိ းစား ကေလာ့။
အေ ကာင်းမကား၊

သမာတရားကိ

သိ ပီ းမှ

၂၆

ကိ ယ်အလိ သိ့လိက်၍ြပစ်မှားြပန်လ င်၊

ေနာက်တဖန် အြပစ်ေြဖသာယဇ် ကိ ပေဇာ်ရာအခွ င့ ် မ ှ ိ ဘဲ၊ ၂၇ ဒဏ်စီရင်ြခင်းကိ ခံရမည်ဟ
ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ေြမာ်လင့်ရေသာအေ ကာင်း၊ ြငင်းဆန်ေသာ သတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးဘိ ့ရာ
အမျက်ေတာ် မီ းေလာင်ြခင်းကိ ခံ ရေသာအေ ကာင်း ှ ိ ၏။ ၂၈ ေမာေ ှ ၏ တရားကိ ပယ်ေသာ
သမည်သည် ကား၊ သက်ေသခံ ှ စ်ဦးသံ းဦ းလ င်၊ သနားြခင်းကိ မခံ ရဘဲ ေသရ၏။ ၂၉
ထိ မ မက၊ ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ကိ ေြခြဖင့်ေကျာ်နင်းလျက်၊ မိ မိကိစင် ကယ်ေစေသာ
ပဋိ ညာဥ် တရား၏ ေသွ းကိ အြပစ်တင်လျက်၊ ဆေကျးဇးကိ ေပးေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ
မထီ မဲ့ြမင် ပလျက် ှ ိ ေသာ

သသည်၊

အဘယ်မ ေလာက်

ခံ ထိ က်သည်ကိ သင်တိ့ ထင် ကသနည်း။
အြပစ် ှ င့်အေလျာက်

မိ န့်ေတာ်မေသာသကိ

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

အမသည်

၃၀ ငါသည်အြပစ်တရားကိ စီရင်ပိင်၏။

ငါဆပ်ေပးမည်ဟ၍၎င်း၊ ထာဝရဘရားသည်

တရားစီ ရင်မည်ဟ၍၎င်း
၃၁

ကီ းစွ ာေသာဒက်ြဖင့်

ေ ကာက်မက်

မိ မိလတိ ့အဘိ ့

ငါတိ ့သည်

အမှန်သိ က၏။

ဘရားသခင်၏လက်ေတာ်သိ့

ကျေရာက်ြခင်း

ဘွ ယ်ေသာအမြဖစ်သတည်း။

၃၂

သင်တိ့သည်

အလင်းသိ ့ေရာက် ပီ းသည်ေနာက်၊ လများေ ှ မ့ ှ ာ ကဲ့ ရဲ ့ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ ရသြဖင့်၎င်း၊
ထိ သိ့

ခံ ရေသာသတိ ့ ှ င့်

ဆက်ဆံေသာ

အေပါင်းအေဘာ်ြဖစ်သြဖင့်၎င်း၊

၃၃

ကီ းစွ ာေသာ ဆင်းရဲ ဒကေဝဒနာ များကိ ဆိ င် ပိ င်တိက်လှန်ြခင်း ှ င့် ေတွ ့ ကံ ေသာ
အထက်ကာလအချိန်ကိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။ ၃၄ ထိ အခါသင်တိ့သည် အကျဥ်းခံ ရေသာ
သတိ ့အတွ က်ေ ကာင့်

ကင်နာေသာ စိ တ် ှ ိ ရသည်သာမက၊ ကိ ယ်ပစည်းဥစာများကိ

သတပါးလယဖျက်ဆီးေသာ်လည်း၊ ကိ ယ်သံ းစရာဘိ ့ ေကာင်းကင်ဘံ ၌သာ၍ ြမတ်ေသာ
အ မဲ တည်ေသာဘ

ာ ှ ိ သည်ကိသိ၍၊ လယဖျက်ဆီးြခင်းကိ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိ တ် ှ င့်

ဝန်ခံ က၏။ ၃၅ ထိ ေ ကာင့်၊ ကီ းစွ ာေသာအကျိုး ှ င့်ယှဥ်ေသာ သင်တိ့၏ ရဲ ရင့်ြခင်းစိ တ်ကိ
မစွ န့် က ှ င့်။

၃၆

ဘရားသခင်၏အလိ ေတာ်ကိေဆာင် ပီ းမှ၊

ဂတိ ေတာ်အတိ င်း

အကျိုးကိ ရမည်အေ ကာင်း သည်းခံ ြခင်း စိ တ် ှ ိ ရမည်။ ၃၇ အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊
ကလာလတံ့ ေသာသသည် မဆိ င်းမလင့်ဘဲ ၊ မ ကာမြမင့်မှီ ေရာက် ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ ၃၈

ေဟ ဗဲ

2003

ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် အသက် ှ င်လိမ့ ်မည်။ သိ ့ေသာ်လည်း၊
ေ ွေလျာ
့
့ လ င်၊ ငါ့စိတ်ဝိညာဥ်သည် ထိ သကိ အားရ ှ စ်သက်ြခင်းမ ှ ိ ဟ ဘရားသခင်
အမိ န့်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၃၉ ငါတိ ့မကား၊ ပျက်စီးြခင်းသိ ့ေရာက်အ့ံ ေသာငှ ါ ေ ွေလျာ
့
့ ေသာ သမဟတ်။
စိ တ်ဝိညာဥ်သည် ကယ်တင် ြခင်းသိ ့ေရာက်အ့ံ ေသာငှ ါ ယံ ကည်ေသာသ ြဖစ် က၏။

၁၁ ယံ ကည်ြခင်းသည်

ေြမာ်လင့်ေသာအရာတိ ့ကိ မျက်ေမှာက် ပ

မြမင်ေသးေသာ

အရာတိ ့ကိ

ထိ ပါရမီ ေ ကာင့်၊

ေ ှ းလေဟာင်းတိ ့သည်

၃

ယခြမင်ရေသာအရာတိ ့သည်၊

ြခင်းြဖစ်၏။

သိ မှတ်စွဲလမ်းြခင်းအေ ကာင်းြဖစ်၏။
ချီးမွ မ်းေတာ်မြခင်းကိ

အရင်ထင် ှ ားေသာ

အရာထဲ က

၂

ခံ ရ က၏။
မြဖစ်ဘဲ၊

ေလာကဓာတ်တိ့သည် ဘရားသခင်၏အမိ န့်ေတာ်ေ ကာင့်သာ တည်သည်ကိ ငါတိ ့သည်
ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် သိ က၏။ (aiōn g165) ၄ အာေဇလသည်၊ ကာဣနပေဇာ်ေသာ
ယဇ် ထက်သာ၍ ြမတ်ေသာယဇ် ကိ၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ဘရားသခင်အားပေဇာ်၏။
ထိ သိ့ေသာယဇ် ကိပေဇာ်၍၊ မိ မိေြဖာင့်မတ်သည်ဟ သက်ေသခံ ေတာ်မြခင်းကိ ရေလ၏။
အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သလေသာအလကိ ဘရားသခင်သည် လက်ခံေတာ်မ၏။ သိ ့ြဖစ်၍၊
အာေဗလသည် ေသလွ န်ေသာ်လည်း ယခပင်တရားေဟာေသး၏။

၅ ဧေနာက်သည်

ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ေသြခင်း ှ င့်လွ တ်၍ ဘဝေြပာင်းရ၏။ ဘရားသခင်သည် သ့ကိ
ဘဝေြပာင်းေစေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ သသည် ေနာက်တဖန် မေပ မ ှ ိ ။ သသည်ဘဝမေြပာင်းမှီ
ဘရားသခင်၏ စိ တ်ေတာ် ှ င့်ေတွ ့ေသာသြဖစ်သည်ဟ သက်ေသခံ ြခင်းကိ ရေလ၏။ ၆
ယံ ကည်ြခင်းမ ှ ိ လ င်၊ ဘရားသခင်၏ စိ တ်ေတာ် ှ င့်မေတွ ့ ိင်။ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင့်
အထံ ေတာ်သိ့
ကိ ယ်ေတာ်ကိ

ချဥ်းကပ်ေသာသသည်၊

ဘရားသခင် ှ ိ ေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊

ှ ာေသာသအား အကျိုးေပးေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ ယံ ကည်ရမည်။

၇

ေနာဧသည်မြမင်ေသးေသာ အမအရာတိ ့ကိ ေဘာ်ြပေသာ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိခံရ ပီ းမှ၊
ယံ ကည်ြခင်း

အားြဖင့်

ေ ကာက် ွံ လာေသာစိ
့
တ် ှ ိ ၍၊

မိ မိအိမ်သအိ မ်သားတိ ့ကိ

ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ သေဘာကိ တည်ေလ၏ ထိ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ေလာကီ သားတိ ့ကိ
အြပစ်တင်၍ ယံ ကည်ြခင်း ှ င့်ယှဥ်ေသာ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကိ လည်း အေမွ ခံရ၏။

၈

အာြဗဟံ သည် အေမွ ခံရလတံ့ ေသာြပည်သိ့ ထွ က်သွားမည်အေ ကာင်း၊ ဘရားသခင်
ေခ ေတာ်မ ေသာအခါ၊ သသည်အဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်ကိ ကိ ယ်တိင်မသိ ဘဲလျက်၊
ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် နားေထာင် ၍ ထွ က်သွားေလ၏။
ဧည့်သည်ေနသကဲ့ သိ ့၊ ဂတိ ေတာ် ှ င့်

၉ သတပါးပိ င်ေသာြပည်၌

စပ်ဆိင်ေသာ ြပည်၌ယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့်

ဧည့်သည်ြဖစ်၍ေန၏။ ထိ ဂတိ ေတာ်ကိ အေမွ ခံရေသာ အေဘာ်အဘက်တည်းဟေသာ

ေဟ ဗဲ

2004

ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့ ှ င့်အတ တဲ ၌ေနေလ၏။
တည်ေထာင် ပစေတာ်မေသာ၊

၁၀ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်

ခိ င်ခ့ံ မဲ ြမံ ေသာ မိ က
့ ိ ေ ြမာ်လင့်

သတည်း။

၁၁

သ၏ခင်ပွန်းစာရာသည်လည်း အ ွယ်လွန်ေသာအခါ၊ ပဋိ သေ ယ ိင်ေသာ အခွ င့ ်တန်ခိးကိ
ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ခံ ရေလ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ဂတိ ထားေတာ်မေသာသသည်
သစာ ှ ိ သည်ဟ စိ တ်စွဲလမ်းြခင်း ှ ိ ၏။ ၁၂ သိ ့ြဖစ်၍၊ ထိ အမအရာ၌ လေသ ှ င့်တေသာ
သတေယာက်သည်၊

အေရအတွ က်အားြဖင့်

ေကာင်းကင်

ကယ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊

သမဒရာကမ်းနား၌မေရတွ က် ိင်ေသာသဲ လံ းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ များစွ ာေသာသတိ ့၏ အဘြဖစ်
သတည်း။

ယခဆိ ခဲ့ ပီ းေသာသအေပါင်းတိ ့သည်၊

၁၃

ဂတိ ေတာ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ

အကျိုးေကျးဇးကိ မခံ ရဘဲ ၊ အေဝး ကေြမာ်ြမင်လျက်၊ စိ တ် ှ လံ း ှ င့် ဘက်ယမ်းလျက်၊
မိ မိတိ့သည် ေြမ ကီ းေပ မှာ တက န်းသတ ိင်ငံသား၊ ဧည့်သည် အာဂ ုြဖစ်သည်ကိ
ထင် ှ ားစွ ာဝန်ခံလျက်၊ ယံ ကည်ြခင်းစိ တ် ှ င့်ေသလွ န် က၏။ ၁၄ ထိ သိ့ဝန်ခံေသာသတိ ့သည်
မိ မိတိ့အဘြပည်ကိ ှ ာ ကသည်ဟ အတည့်အလင်းေြပာဆိ က၏။ ၁၅ ထိ သတိ ့သည်
အထက်ကထွ က်သွားေသာ ြပည်ကိ ေအာက်ေမ့သည်မှန်လ င်၊ ထိ ြပည်သိ့ ြပန်ရေသာ
အခွ င့ ် ှ ိ က၏။

၁၆ ထိ ြပည်ကိမေအာက့်ေမ့ဘဲ ၊ ေကာင်းကင်ြပည်

တည်းဟေသာ

သာ၍ြမတ်ေသာြပည်ကိ ေတာင့်တြခင်း ှ ိ က၏။ ထိ ေ ကာင့်၊ ဘရားသခင်သည် သတိ ့၏
ဘရား ဟ၍ ေခ ေဝ ြခင်းကိ ှ က်ေတာ်မမ၊ သတိ ့ေနစရာ ဘိ ့ မိ ့ ကိ တည်ေထာင်ေတာ်မ ပီ ။ ၁၇
အာြဗဟံ သည်

စံ စမ်းေတာ်မြခင်းကိ

ဣဇာက်ကိပေဇာ်၏။

၁၈

ခံ ရေသာအခါ၊

ဣဇာက်၌သာသင်၏

ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

အမျိုးတည်လိမ့ ်မည်ဟေသာ

ဗျာဒိ တ်ေတာ်မှစ၍ ဂတိ ေတာ်များကိ ခံ ရေသာ သသည်၊ မိ မိ၌ တေယာက်တည်းေသာ
ထိ သားကိ ပေဇာ်၏။
ဘရားသခင်

၁၉ ထိ သိ့ပေဇာ်ေသာအခါ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစြခင်းငှ ါ၊

တတ် ိင်ေတာ်မသည်ကိ

သသည်

ေအာက်ေမ့၏။

ထိ သားကိ

ပံ စကားအားြဖင့် ေသြခင်းထဲ ကရ၏။ ၂၀ ဣဇာက်သည်လည်း၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်
အနာဂတ်အရာတိ ့ ကိ အမှတ် ပ၍ ယာကပ် ှ င့်ဧေသာကိ ေကာင်း ကီ းေပး၏။
ယာကပ်သည်လည်း၊

ေသချိန်နီးေသာအခါ၊

ယံ ကည်ြခင်း

၂၁

အားြဖင့်ေယာသပ်၏

သား ှ စ်ေယာက်ကိ ေကာင်း ကီ းေပး၍၊ ေတာင်ေဝးထိ ပ်အေပ မှာ ကိ းကွ ယ်ေလ၏။ ၂၂
ေယာသပ်သည်ေသဆဲ ှ ိ ေသာအခါ၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၏
ထွ က်ေြမာက် ြခင်းအရာကိ ြပ၍၊ မိ မိအ ိ းတိ ့၏ အေ ကာင်းကိ မှာ ထားေလ၏။ ၂၃ ေမာေ ှ ကိ
ဘွ ားြမင် ပီ းမှ အဆင်းလှ ေသာ သငယ်ြဖစ်သည်ကိ မိ ဘတိ ့သည်ြမင်လ င်၊ ယံ ကည်ြခင်း
အားြဖင့် ှ င်ဘရင်အမိ န့်ေတာ်ကိ မေ ကာက်ဘဲ သံ းလပတ်လံ းသ့ကိ ဝှက်ထားေလ၏။ ၂၄

ေဟ ဗဲ

2005

ေမာေ ှ သည် အသက်အ ွယ် ကီ းေသာအခါ အြပစ် ှ ိ ေသာ ကာမဂဏ်ကိ ခဏခံ စားြခင်းထက်၊
ဘရားသခင်၏လတိ ့ ှ င့် အတ ှ ဥ်းဆဲ ခံရြခင်းကိ သာ၍ အလိ ှ ိ သြဖင့်၎င်း၊ ၂၅ အဲ ဂတုြပည်၏
စည်းစိ မ်ထက် ခရစ်ေတာ်ေ ကာင့် ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းဒကသည် သာ၍ြမတ်ေသာ စည်းစိ မ်ြဖစ်သည်ကိ
စိ တ်ထင်သြဖင့်၎င်း၊

ယံ ကည်ြခင်းစိ တ် ှ ိ ၍

ေခ ေဝ ြခင်းအခွ င့ ်ကိ ပယ်၏။

၂၆ အေ ကာင်းမကား၊ ေနာက် ရလတံ့ ေသာအကျိုးကိ

ေထာက်စာေြမာ်လင့်လျက်ေန၏။
မေ ကာက်ဘဲ၊

၂၇ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

အဲ ဂတုြပည်ကိစွန့်သွား၏။

ဘရားသခင်ကိ

ဖါေရာဘရင်သမီ း၏သားဟ၍

ြမင်ရဘိ သကဲ့ သိ ့

အေ ကာင်းမ

ှ င်ဘရင်အမျက်ကိ

ကား၊

တည် ကည်ြခင်း ှ ိ ၏။

မျက်ြမင်မရေသာ
သားဦ းများကိ

၂၈

ဖျက်ဆီးေသာသသည် ဣသေရလလတိ ့ကိ ဒဏ်မခတ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်
ပသခါပွဲ ကိ၎င်း၊ အေသွ းြဖန်းဆွ တ်ြခင်းကိ ၎င်း ေစာင့်ေလ၏။ ၂၉ ဣသေရလလတိ ့သည်
ကန်းေ ကာင်းသွ ား

သကဲ့ သိ ့၊

ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

ဧဒံ ပင်လယ်အလယ်၌

ေ ှ ာက်သွားရ က၏။ ထိ သတိ ့ နည်းတအဲ ကတုလတိ ့သည် သွ ားမည်အားထတ်ေသာအခါ
နစ် မပ် က၏။ ၃၀ ေယရိ ေခါ မိ က
့ ိ ခနစ်ရက်ပတ်လံ းဝိ င်း၍ လှ ည့် ပီ းမှ၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်
မိ ့ ိ းသည်

ပိ လဲ၏။

၃၁

ြပည်တန်ဆာရာခပ်သည်

သလ ိုတိ ့ကိ

အေဆွ ဖွဲ ့၍

လက်ခံေသာေ ကာင့်၊ မယံ ကည်ေသာသတိ ့ ှ င့် အတ မပျက်စီးဘဲ ၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်
ချမ်းသာရ၏။ ၃၂ ထိ မှတပါး၊ အဘယ်သိ့ေြပာစရာ ှ ိ ေသးသနည်း။ ဂိ ေဒါင်၊ ဗာရက်၊ ှ ံ ဆံ ၊
ေယဖသ၊ ဒါဝိ ဒ်၊ ှ ေမွ လမှစ၍ ပေရာဖက်တိ့အေ ကာင်းများကိ ေြပာ၍မကန် ိင်။ ၃၃
ထိ သတိ ့သည် ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် အြခားေသာတိ င်း ိင်ငံကိ ေအာင်ြခင်း၊ တရားသြဖင့်
စီ ရင်ြခင်း၊ ဂတိ ေတာ်ကိဝင်စားြခင်း၊ ြခေသ့ တ်ကိပိတ်ြခင်း၊ ၃၄ မီ းအ ှ ိ န်ကိ ငိ မ်းေစြခင်း
တားလက်နက်ေဘး ှ င့်ကင်းလွ တ်ြခင်း၊ အနာမှထေြမာက်၍ကျန်းမာြခင်း၊ စစ်တိက်ေသာအခါ
ခွ န်အား ှ င့်ြပည့်စံ ြခင်း၊ တပါးအမျိုးသားတိ ့၏ တပ်များကိ ဖျက်ဆီးြခင်းအမများကိ ပ က၏။
၃၅ မိ န်းမတိ ့သည်လည်း၊ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေသာ မိ မိတိ့သားကိ

အချို ့ေသာသတိ ့သည်၊

သာ၍ြမတ်ေသာ

လတ်ြခင်းကိ မခံ မယဘဲ ြပင်းစွ ာေသာ
ကဲ့ ရဲ ့ ိ က်ပတ်ြခင်း၊
ကိ

ခံ ရ က၏။

ေရာက်လိေသာငှ ါ၊

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ခံ က၏။ ၃၆ အချို ့ေသာသတိ ့သည်

ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ခံ၍
၃၇

ထေြမာက်ြခင်းသိ ့

ရြပန် က၏။

ေထာင်ထဲမှာေနရသြဖင့်၊

ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်ြခင်း၊

လ ှ င့်အပိ င်းပိ င်း

စံ စမ်းြခင်း

တိ က်ြဖတ်ြခင်း၊

စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း၊ ထားလက်နက် ှ င့် ကွ ပ် မျက်ြခင်းခံ ရ က၏။ အလွ န်ဆင်းရဲ လျက်
ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံလျက်၊ သိ းေရ၊ ဆိ တ်ေရကိ ဝတ်၍ လှ ည့်လည် ရ က၏။ ၃၈
ဤေလာကသည်

ေဟ ဗဲ

ထိ သတိ ့ ှ င့်

မထိ က်မတန်။

သတိ ့သည်

ေတာ ကိ ေတာင် ကား၊

2006

ဥမင်ေြမတွ င်းထဲ မှာ အေြပာင်းေြပာင်း အလည်လည်ေနရ က၏။ ၃၉ ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်
ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

ချီးမွ မ်းြခင်းသိ ့

ေရာက်ေသာ်လည်း၊

ဂတိ ေတာ်အတိ င်း

အကျိုးေကျးဇးကိ မခံ ရ က။ ၄၀ အဘယ်ေ ကာင့်နည်း ဟမကား၊ ထိ သတိ ့သည် ငါတိ ့မပါဘဲ
စံ လင်ြခင်းသိ ့မေရာက်ရမည်အေ ကာင်း၊

ဘရားသခင်သည်

ငါတိ ့အဘိ ့

အလိ ငှါ

သာ၍ြမတ်ေသာ ေကျးဇးကိ ကံ စည်ေတာ်မ၏။

၁၂ ထိေ ကာင့်၊

ဤမ ေလာက်

ငါတိ ့ကိ ဝိ င်းရံ လျက် ှ ိ

များစွ ာေသာ

သက်ေသအေပါင်းတိ ့သည်

ကသည်ြဖစ်၍၊ ငါတိ ့သည်

ခပ်သိမ်းေသာ ဝန်တိ့ကိ၎င်း၊

ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်ေသာဒစ ိ က်ကိ၎င်း

ပယ် ှ ား၍၊

ငါတိ ့

မျက်ေမှာက်၌

ထားေသာပန်းတံ းတိ င်သိ့ေရာက်ြခင်းငှ ါ၊ အားမေလျာ့ဘဲ ေြပး ကကန်အ့ံ ။ ၂ ယံ ကည်ြခင်းကိ
အစအဦ းစီ ရင်၍ စံ လင်ေစေတာ်မေသာ သခင်ေယ ကိ ေစ့ေစ့ေထာက် ကကန်အ့ံ ။
ထိ သခင်သည်

မိ မိေ ှ ့၌

ထားေသာ

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း

အေ ကာင်းေ ကာင့်၊

ှ က်ေ ကာက်ေသာအရာ ကိ မမှတ်ဘဲ လက်ဝါးကပ်တိင်၌ခံ ပီ းမှ၊ ဘရားသခင်၏ ပလင်ေတာ်
လက်ျာဘက်၌ထိ င်ေနေတာ်မ၏။ ၃ အြပစ် ှ ိ ေသာသတိ ့လက်တွင်၊ ထိ မ ေလာက် ကီ းစွ ာေသာ
ဆီ းတားေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ခံ ေတာ်မေသာ သခင်ကိ ေထာက် ဆင်ြခင်ေသာအားြဖင့်၊
အားေလျာ့စိ တ်ပျက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်အ့ံ ေသာငှ ါ ကိ းစား ကေလာ့။

၄ သင်တိ့သည်

ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ ဆိ င် ပိ င်တိက်လှန်၍ ကိ ယ်အေသွ းထွ က်သည်တိင်ေအာင် မခံ ရ က

ေသး။

၅ ထိ မှတပါး၊ ငါ့သား၊ ထာဝရဘရား ဆံ းမေတာ်မြခင်းကိ မမှတ်ဘဲ မေန ှ င့်။ သင်၏အြပစ်ကိ

စစ်ေဆး ေတာ်မေသာအခါ စိ တ်မပျက် ှ င့်။ ၆ ထာဝရဘရားသည် ချစ်ေတာ်မေသာသကိ
ဆံ းမေတာ်မတတ်၏။ လက်ခံေတာ်မသမ ေသာ သားတိ ့ ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မတတ်၏ဟ
သငယ်တိ့ကိ ဆိ သကဲ့ သိ ့၊ သင်တိ့ကိ ေြပာဆိ ေသာ သဝါဒစကားကိ ေမ့ေလျာ့ က
သေလာ။

၇ သင်တိ့သည်

ဆံ းမေတာ်မြခင်းကိ

ခံ လ င်၊ သားတိ ့ကိ ပသကဲ့ သိ ့၊

ဘရားသခင်သည်သင်တိ့ကိ ပေတာ် မ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ အဘမဆံ းမေသာသား
တစံ တေယာက် ှ ိ သေလာ။ ၈ သားအေပါင်းတိ ့သည် ခံ တတ်ေသာဆံ းမြခင်းကိ သင်တိ့သည်
မခံ ဘဲ ေနလ င်၊
တနည်းကား၊

သားရင်းမဟတ်၊

မင်းဦ း

မင်းလွ င်ရေသာ

ကိ ယ်ကာယ ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ

ဆံ းမြခင်းကိ ခံ ရေသာအခါ၊ သတိ ့ကိ

သားြဖစ် က၏။

အဘတိ ့လက်ြဖင့်

၉

ငါတိ ့သည်

ိ ေသ က၏။ ထိ မ မက၊ စိ တ်ဝိညာဥ်တိ့၏

အဘအလိ သိ့လိက်၍၊ အသက်ချမ်းသာရ ကမည် မဟတ်ေလာ။ ၁၀ အေ ကာင်းမကား၊
ထိ အဘတိ ့သည် မိ မိအလိ သိ့လိက်၍ တခဏသာဆံ းမေပး က၏။ ကိ ယ်ေတာ်မကား၊
မိ မိသန့် ှ င်းြခင်းပါရမီ ေတာ်ကိငါတိ ့သည် ဆက်ဆံေစြခင်းငှ ါ၊ ငါတိ ့အကျိုးကိ ေထာက်၍သာ

ေဟ ဗဲ
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ဆံ းမေပးေတာ်မ၏။ ၁၁ ဆံ းမြခင်းမည်သည်ကား၊ ခံ ရစဥ်အခါ ဝမ်းေြမာက်စရာမထင်၊
ဝမ်းနည်းစရာထင်တတ်၏။ သိ ့ေသာ် လည်း၊ ဆံ းမြခင်းကိ ခံရေသာသတိ ့သည်၊ ေနာက်မှ
ငိ မ်သက်ြခင်း ှ င့်

စပ်ဆိင်ေသာ

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအကျိုးကိ

ခံ ရ က၏။

ထိ ေ ကာင့်၊ တွဲ လွဲေနေသာလက်တိ့ ှ င့် အားမ ှ ိ ေသာဒးတိ ့ကိ ခိ င်ခ့ံ ေစ ကေလာ့။
ေြခမစွ မ်းေသာသတိ ့သည်

အဆစ်မ ပတ်သည်

သာမက၊

သင်တိ့သွားဘိ ့ရာ ေြဖာင့်ေသာလမ်းတိ ့ကိ ြပင်ဆင် ကေလာ့။

၁၂
၁၃

ချမ်းသာရေစြခင်းငှ ါ၊
၁၄ လအေပါင်းတိ ့ ှ င့်

အသင့်အတင့်ေန၍ ငိ မ်သက်ြခင်းကိ ၎င်း၊ သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီ ကိ၎င်း၊ မှီေအာ် လိ က် ကေလာ့။
သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီ မ ှ ိ လ င်၊ အဘယ်သမ ထာဝရဘရားကိ မဖးမြမင်ရ။ ၁၅ သင်တိ့တွင်
တစံ တေယာက်မ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ မရဘဲ မေနေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ခါးစွ ာေသာ
ပင်ြမစ်ေပါက်၍ သင်တိ့ေ ှ ာင့် ှ က်သြဖင့်၊ လအများတိ သ
့ ည် အြပစ် ှ င့်မညစ် းေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
၁၆ မတရားေသာ ေမထန်မှီဝဲေသာသ မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ တနပ်စာ အဘိ း ှ င့်သားဥိ းအရာကိ

ေရာင်းေသာ ဧေသာကဲ့ သိ ့ ဘရားတရားကိ မ ိ မေသ ပေသာသ မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
သတိ ှ င့် ကည့် ကေလာ့။

၁၇

သင်တိ့သိသည်အတိ င်း၊

ဧေသာသည်ေနာက်မှ

ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ အေမွ ခံြခင်းငှ ါအလိ ှ ိ ေသာအခါ၊ ြငင်းပယ်ြခင်းကိ ခံရ၏။ မျက်ရည်ကျ၍
ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ

အလွ န် ှ ာေသာ်လည်း၊

မိ မိအဘ၏

စိ တ်

ေြပာင်းလဲ ြခင်း

အခွ င့ ်ကိ မေတွ ့မရ။ ၁၈ ထိ မှတပါး၊ သင်တိ့သည် လက် ှ င့်ေတွ ့ ိင်ေသာ ေတာင်သိ့၎င်း၊
ေလာင်ေသာမီ းသိ ့၎င်း၊ မည်းေသာ တိ မ်တိက်၊ ေမှာင်မိက်၊ မိ ဃ်းသက် မန်တိင်းသိ ့၎င်း၊ ၁၉
တံ ပိ းမတ်ြခင်းအသံ သိ ့၎င်း၊

တ်ကပတ်ေတာ် အသံ သိ ့၎င်း၊ ေရာက် ကသည်မဟတ်။

ထိ အသံ ေတာ်ကိ ကားေသာသတိ ့သည်၊ ထပ်၍ မိ န့်ေတာ်မမမည်အေ ကာင်းေတာင်းပန် က၏။
၂၀ အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊

တိ ရ စာန်ေသာ်လည်း ထိ ေတာင်ကိ ထိ မိလ င်၊

ေကျာက်ခဲ ှ င့်ပစ်၍ ေသေစဟပညတ်ေတာ်မသံ ကိ လတိ ့သည်နားမခံ ိင် က။ ၂၁ ထိ သိ့
ထင် ှ ား ကေသာအရာသည် အလွ န်ေ ကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်၍၊ ေမာေ ှ က၊ ငါသည် ေ ကာက် ွံ ့
တန်လပ်ြခင်း ှ ိ သည်ဟဆိ ၏။ ၂၂ သင်တိ့သည် ဇိ အန်ေတာင်သိ့၎င်း၊ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်၏ မိ ေ့ တာ်တည်းဟေသာ ေကာင်းကင်ေယ ှ လင် မိ သ
့ ိ ့၎င်း၊ အတိ င်းမသိ
များစွ ာေသာ ေကာင်းကင်တမန်တိ့၏ စည်းေဝးြခင်းသိ ့၎င်း၊ ၂၃ ေကာင်းကင်စာရင်း၌ဝင်ေသာ
သားဦ းတိ ့၏ အသင်းေတာ်သိ့၎င်း၊ ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့ကိ တရားစီ ရင် ေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်အထံ ေတာ်သိ့၎င်း၊
စိ တ်ဝိညာဥ်တိ့

ထံ သိ ့၎င်း၊

စံ လင်ြခင်းသိ ့ေရာက်ေသာသေတာ်ေကာင်းတိ ့၏
၂၄

ပဋိ ညာဥ်တရားသစ်၏

အာမခံ တည်းဟေသာ

ေယ ထံ ေတာ်သိ့၎င်း၊ အာေဗလ၏ အေသွ းေြပာဆိ ေသာအရာထက်သာ၍ ြမတ်ေသာအရာကိ
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ေြပာဆိ ေသာ ြဖန်းဆွ တ်ြခင်း၏ အေသွ းထံ သိ ့၎င်း ေရာက် က၏။

၂၅ သင်တိ့သည်

မိ န့်ေတာ်မေသာ သ၏စကားေတာ်ကိ မြငင်းမပယ်မည်အေ ကာင်း သတိ ပ ကေလာ့။
ေြမ ကီ းေပ မှာ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ ဆင့်ဆိ ေသာသ၏စကားကိ ြငင်းပယ်ေသာသတိ ့သည်
အြပစ်မလွ တ်

ရသည်မှန်လ င်၊

သ၏စကားကိ

ငါတိ ့သည်

အဘယ်သိ့

ထိ မ မက၊

ေကာင်းကင်ဘံ က

မိ န့်ေတာ်မေသာ

နားမေထာင်ဘဲ ေနလ င်၊ သာ၍ ကီ းစွ ာေသာအြပစ် ှ င့်

ကင်းလွ တ် ိင်မည်နည်း။

အထက်ကဗျာဒိ တ်ေတာ်အသံ သည်

၂၆

ေြမ ကီ းကိ လပ်သည် ြဖစ်၍၊ ယခတဖန်ငါသည် ေြမ ကီ း ှ င့် ေကာင်းကင်ကိလပ်ဦးမည်ဟ
ဂတိ ေတာ် ှ ိ ၏။

၂၇ တဖန်ဟေသာစကား၏အဓိ ပါယ်ကား၊

တည်ေစြခင်းငှ ါ၊

လပ်ေသာအရာတိ ့ကိ

ဆိ လိသတည်း။

ထိ ေ ကာင့်၊

၂၈

ခန့်ညားေ ကာက် ွံ ေသာသေဘာ
့
ှ င့်

မလပ်ေသာအရာတိ ့ကိ

ေလာကီ အရာကဲ့ သိ ့

ပယ်ဖျက်လိမ့ ်မည်ဟ

ငါတိ ့သည်မလပ် ိင်ေသာ ိင်ငံကိ ရသည်ြဖစ်၍၊
ဘရားသခင်ကိ

ေလျာက်ပတ်စွာ

ဝတ် ပ ိင်မည်အေ ကာင်း၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ စွဲ လမ်း ကကန်အ့ံ ။ ၂၉ ငါတိ ့ဘရားသခင်သည်
ေလာင်ေသာမီ းြဖစ်ေတာ်မ၏။

၁၃ ညီအစ်ကိချင်းချစ်ြခင်းေမတာ၌တည် ကေလာ့။
မေမ့မေလျာ့ က ှ င့်။

၂

အချို ့ေသာသတိ ့သည်

ဧည့်သည် ဝတ် ပြခင်းအမကိ
ဧည့်သည်ဝတ်ကိ

ပသည်တွင်၊

ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကိ အမှတ်တမဲ့ ဧည့်ခံ က ပီ ။ ၃ အကျဥ်းခံ ရေသာ သတိ ့ ှ င့်အတ
ကိ ယ်ခံရသကဲ့ သိ ့မှတ်၍၊

သတိ ့ကိ

ကိ ယ်ခ ာ ှ င့်မကင်းလွ တ်ေသာသြဖစ်၍၊

ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။

သင်တိ့သည်

ှ ဥ်းဆဲ ခံရေသာသတိ ့ကိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။ ၄

ခပ်သိမ်းေသာ သတိ ့၌ မဂလာေဆာင်ြခင်းအမ ှ င့် သစာသံ ဝါသ ပြခင်းအမသည် အေသေရ
ှ ိ ေစေလာ့။

မတရားေသာ

ေမထန်ကိ ပေသာသ ှ င့်သ့မယားကိ

ဘရားသခင်စစ်ေ ကာ စီ ရင်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။

ြပစ်မှားေသာသကိ

၅ သင်တိ့၏ကျင့် ကံ ပမြခင်းသည်

ေငွ ကိတပ်မက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်၍၊ ကိ ယ်၌ ှ ိ ေသာဥစာ ှ င့် ေရာင့်ရဲ ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။
အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည် သင့်ကိ မစွ န့်၊ သင့်ကိ အလ င်းပစ်၍မထားဟ ဂတိ ေတာ် ှ ိ ၏။ ၆
ထိ ေ ကာင့်

ထာဝရဘရားသည်

ငါ့ကိမစေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

လသည်

ငါ၌ ပ ိင်သမ ကိ ငါမေ ကာက်ဟ၊ ငါတိ ့သည် ရဲ ရင့်ေသာစိ တ် ှ င့် ေြပာဆိ ရေသာအခွ င့ ်
ှ ိ က၏။

၇ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ သင်တိ့အား ေဟာေြပာ၍၊

သင်တိ့ကိအပ်ေသာသတိ ့ကိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။ သတိ ့သည် အဘယ်သိ့ကျင့် ကံ ပမ၍
စေတ့သည်ကိ ေစ့ေစ့ဆင်ြခင်လျက်၊ သတိ ့၏ယံ ကည်ြခင်းကိ မှီေအာင်လိက် ကေလာ့။ ၈
ေယ ခရစ်သည် မေန့၊ ယေန့၊ ေနာင်ကာလ အစဥ်အ မဲ မေြပာင်းမလဲ ေနေတာ်မ၏။ (aiōn
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၉ အထးထးအြပားြပားေသာ အယဝါဒသစ်ကိ လိ က်၍ မေဖါက်ြပန် က ှ င့်။

အစာများအားြဖင့် စိ တ်ခိင်ခ့ံ

မဲ ြမံ ြခင်းမ ှ ိ ဘဲ၊ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ခိ င်ခ့ံ မဲ ြမံ လ င်

အကျိုး ှ ိ ၏။ အစာများကိ အမထားေသာ သတိ ့သည် အကျိုးကိ ရ က ပီ မဟတ်။ ၁၀ တဲ ေတာ်၌
ဝပ် ပေသာသတိ ့စားရေသာအခွ င့ ်

မ ှ ိ ေသာယဇ် ပလင်သည်

ငါတိ ့၌ ှ ိ ၏။

၁၁

အေ ကာင်းမကား၊ ယဇ် ပေရာဟိ တ်မင်းသည် အြပစ်ေြဖေသာ ယဇ် ေကာင်၏အေသွ းကိ
သန့် ှ င်းရာ ဌာနထဲ သိ့ သွ င်း ပီ းမှ၊ ယဇ် အေသေကာင်တိ့ကိ တပ်ြပင်၌ မီ း ိ ရ၏။
့
၁၂
ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ၊ ေယ သည်မိမိအေသွ းအားြဖင့် လများကိ စင် ကယ်ေစြခင်းငှ ါ၊ မိ တ
့ ံ ခါးအြပင်၌
အေသခံ ေတာ်မ၏။ ၁၃ သိ ့ြဖစ်၍၊ ငါတိ ့သည် ထိ သခင် ှ င့်အတ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ခံ၍၊ တပ်ြပင်၊
အထံ ေတာ်သိ့ ထွ က်သွား က

ကန်အ့ံ ။ ၁၄ အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့သည် ဤဘဝ၌

အ မဲ တည်ေသာ မိ မ့ ှ ိ ၊ ေနာက်ြဖစ်လတံ့ ေသာ မိ က
့ ိ ှ ာ က၏။ ၁၅ ထိ ေ ကာင့်၊ ငါတိ ့သည်
ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ဝန်ခံလျက်၊ တ်ခမ်းအသီ းတည်းဟေသာ ချီးမွ မ်းြခင်းယဇ် ကိ
သခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့် ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ အစဥ်ပေဇာ် ကကန်အ့ံ ။ ၁၆ ေကျးဇး ပြခင်း၊
ဥစာေဝမ ြခင်းအမတိ ့ကိ မေမ့မေလျာ့ က ှ င့်။ ထိ သိ့ေသာယဇ် ကိ ဘရားသခင်သည်
အားရ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။

၁၇ သင်တိ့ကိ အပ်ေသာသတိ ့၏ စကားကိ နားေထာင်၍

ှ ိမ့ ်ချလျက်ေန ကေလာ့၊ သတိ ့သည် ကိ ယ်တိင် စစ်ေ ကာြခင်းကိ ခံရေသာသကဲ့ သိ ့၊ သင်တိ့
စိ တ်ဝိညာဥ်၏ အကျိုးအလိ ငှါေစာင့်ေန ကကန်၏။ သင်တိ့ အကျိုးကိ မြဖစ်ေစတတ်ေသာ
ဝမ်းနည်းြခင်းမ ှ ိ ၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၍၊ သတိ ့သည်စစ်ေ ကာြခင်းကိ ခံ ရမည်အေ ကာင်း
သတိ ပလျက်ေန ကေလာ့။ ၁၈ ငါတိ ့အဘိ ့ဆေတာင်း ကေလာ့။ ငါတိ ့သည် ကိ ယ်ကိကိယ်
သိ ေသာစိ တ် ကည်လင်လျက်၊

အရာရာတိ ့၌

ေကာင်းမွ န်စွာကျင့်ေနြခင်းငှ ါ

အလိ ှ ိ ေသာသြဖစ်သည်ဟ စိ တ်စွဲလမ်းြခင်း ှ ိ က၏။

၁၉ ငါသည် သင်တိ့ ှ ိ ရာသိ ့

အလျင်အြမန်ြပန်ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါတိ ့အဘိ ့ ဆေတာင်းမည်

အေ ကာင်း

ငါသည်သာ၍ ိးေဆာ်ေတာင်းပန်၏။ ၂၀ ထာဝရပဋိ ညာဥ်တရား၏ အေသွ းေတာ်အားြဖင့်၊
သိ းများကိ ထိန်းေသာ

သိ းထိ န်း ကီ းြဖစ်ေသာ

ငါတိ ့သခင်ေယ ကိ ေသြခင်းမှ

တ်ေဆာင်ေတာ်မေသာ၊ ငိ မ်သက်ြခင်း၏အ ှ င်ဘရားသခင်သည်၊ (aiōnios g166) ၂၁
မိ မိ ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ

အမအရာကိ

ေယ ခရစ်အားြဖင့်

သင်တိ့၌ ပေတာ်မ၍၊

သင်တိ့သည် အလိ ေတာ်သိ့ လိ က်မည်အေ ကာင်း၊ ေကာင်းေသာအကျင့်အမျိုးမျိုး၌
သင်တိ့ကိ ပြပင်ေတာ်မပါေစေသာ။ ထိ သခင် ေယ ခရစ်သည် ကမာအဆက်ဆက်
ဘန်း ကီ းေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)
အကျဥ်းအားြဖင့်

ေဟ ဗဲ

ေရးထား၍

ကားလိ က်ေသာ

၂၂ ညီ အစ်ကိတိ့၊ ငါသည်

ဤဆံ းမြခင်း သဝါဒစကား

2010

ကိ

သည်းခံ မည်အေ ကာင်း၊ ငါသည် သင်တိ့ကိ ိးေဆာ်ေတာင်းပန်၏။ ၂၃ ငါတိ ့ညီတိေမာေသကိ
အြခားသိ ့

လတ်လိက်သည်အရာကိ

သိ မှတ် ကေလာ့။

သသည်

မ ကာမြမင့်မှီ

ေရာက်လ င်၊ ငါသည်သ ှ င့်အတ လာ၍ သင်တိ့ကိ ေတွ ့ြမင်လိမ့ ်မည်။ ၂၄ သင်တိ့ကိ
အပ်ေသာသအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊

သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ ့ကိ၎င်း၊

တ်ဆက် ကေလာ့။

ဣတလိ ြပည်သြပည်သားတိ ့သည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက် က၏။ ၂၅ သင်တိ့အေပါင်း၌
ေကျးဇးေတာ် ှ ိ ေစသတည်း။ အာမင်။

ေဟ ဗဲ

2011

ယာကပ်

၁ ဘရားသခင် ှ င့်အ ှ င်ေယ ခရစ်၏က န် ငါယာကပ်သည်၊ အရပ်ရပ်တိ့၌ ကွဲြပားေသာ
တဆယ်

ှ စ်ပါးေသာအမျိုးတိ ့ကိ ေမတာ ှ င့်

ကားလိ က်ပါ၏။

၂ ငါ့ညီအစ်ကိတိ့၊

သင်တိ့၏ယံ ကည်ြခင်းကိ စစ်ေ ကာစံ စမ်းြခင်းအရာသည် သည်းခံ ြခင်းကိ ပွ ားေစ
တတ်သည်ဟသိ မှတ်လျက်၊

အထးထးအြပားြပားစံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့်

ေတွ ့ ကံ ေသာအခါ၊ ၃ ဝမ်းေြမာက်စရာ အေ ကာင်းသက်သက်ြဖစ်သည်ဟ မှတ် ကေလာ့။ ၄
သင်တိ့သည်အလ င်းမချို ့တဲ့ဘဲ ေစ့စပ်စံ လင်မည်အေ ကာင်း၊ သည်းခံ ြခင်းစိ တ်သည်
အကန်အစင် ပ
ပညာကိ လိလ င်၊

ြပင်ပါေစ။

သင်တိ့တွင်

၅

ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်းကိ

တစံ တေယာက်ေသာသသည်

ပေတာ်မမဘဲ ၊

ေစတနာစိ တ် ှ င့်ေပးသနားေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်ကိ

ခပ်သိမ်းေသာ
ေတာင်းေစ၊

သတိ ့အား
ေတာင်းလ င်

ရလိ မ့ ်မည်။ ၆ သိ ့ရာတွ င် ေတွ းေတာြခင်းမ ှ ိ ဘဲ ယံ ကည်ေသာစိ တ် ှ င့်ေတာင်းရမည်။
ေတွ းေတာြခင်း ှ ိ ေသာ သသည် ကား၊ ေလခတ်၍လပ် ှ ားတတ်ေသာ လိ င်းတံ ပိ း ှ င့်တ၏။ ၇
ထိ သိ့ေသာသသည် စိ တ် ှ စ်ခွ ှ ိ ေသာသ၊ ပေလသမ တိ ့၌ မတည် ကည်ေသာသြဖစ်၍၊ ၈
ထာဝရ

ဘရား၏

လက်ေတာ်မှတစံ တခကိ

ရမည်ဟမထင်မမှတ်ေစ ှ င့်။

၉

ေအာက်လ ိုး ှ ိမ့ ်ချေသာ ညီ အစ်ကိသည် မိ မိချီးေြမာက်ြခင်းအရာ၌ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ေစ။ ၁၀
ေငွ ရတတ်ေသာ ညီ အစ်ကိသည် မိ မိ ှ ိမ့ ်ချဆင်းရဲ ြခင်းအရာ၌ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ေစ။
အေ ကာင်းမ ကား၊ သသည်ြမက်ပွင့ ်ကဲ့ သိ ့ ေဖါက်ြပန်ြခင်းသေဘာ ှ ိ ၏။ ၁၁ ေနသည်ပေသာ
အ ှ ိ န် ှ င့်ထွ က်ေသာအခါ၊ ြမက်ပင်သည် ေသွ ့ေြခာက်ြခင်းသိ ့ေရာက်၍ အပွ င့ ်လည်း
ေ ကတတ်၏။ တင့်တယ်ေသာ အေသွ းအဆင်းလည်း ေပျာက်ပျက်တတ်၏။ ထိ နည်းတ၊
ေငွ ရတတ်ေသာ သသည် မိ မိအမအရာတိ ့၌
စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ
စစ်ေ ကာစံ စမ်းြခင်းကိ

ိ း ွမ်းေပျာက်ပျက်ြခင်းသိ ့ေရာက်တတ်၏။ ၁၂

သည်းခံ ေသာသသည်
ခံ ပီ းမှ

မဂလာ ှ ိ ၏။

သခင်ဘရားကိ

ဂတိ ထားေတာ်မေသာအသက်သရဖကိ ရလိ မ့ ်မည်။

အေ ကာင်းမကား၊

ချစ်ေသာ

သတိ ့အား

၁၃ အြပစ်ေသွ းေဆာင်ြခင်းကိ

ခံ ရေသာသ မည်သည်ကား၊ ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိေသွ းေဆာင်ေတာ်မ သည်ဟ
မေြပာေစ ှ င့်။

မေကာင်းေသာအရာသည်

ကိ ယ်ေတာ်သည်လည်း
မိ မိတပ်မက်ေသာစိ တ်

အဘယ်သကိ မ

ဘရားသခင်ကိမေသွ းေဆာင် ိင်ရာ။

အြပစ်သိ့

ဆွဲ ငင်ြဖားေယာင်းြခင်းကိ

အြပစ်ေသွ းေဆာင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်တတ်၏။

ေသွ းေဆာင်ေတာ်မမ။

၁၄

ခံ ေသာသမည်သည်ကား၊

၁၅ တပ်မက်ေသာစိ တ်သည် ပဋိ သေ

ယ၍ဒစ ိ က်သည်လည်း ြပည့်စံ လ င်ေသြခင်းကိ ဘွ ားတတ်၏။ ၁၆ ငါချစ်ေသာညီ အစ်ကိတိ့၊

ယာကပ်

2012

အလွဲ မယ က ှ င့်။ ေကာင်းြမတ်စံ လင်ေသာ ဆေကျးဇး ှ ိ သမ တိ ့သည် အလင်းတိ ့၏
အဘထံ ေတာ်က သက်ေရာက်သည်ြဖစ်၍၊ အထက်အရပ်မှ လာ က၏။ ၁၇ ထိ အဘသည်
ေ ွ ့ ေလျာ့တိ မ်းယိ မ်းြခင်းမ ှ ိ ၊ ေြပာင်းလဲ ြခင်းအရိ ပ် ှ င့် ကင်းလွ တ်ေတာ်မ၏။
နိမိ တသတဝါတိ ့တွင်

ငါတိ ့သည်

အဦ းသီ းေသာအသီ းကဲ့ သိ ့

၁၈

ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊

သမာတရားစကားအားြဖင့် မိ မိအလိ ေတာ်အတိ င်း ငါတိ ့ကိ ြဖစ်ဘွားေစေတာ်မ၏။ ၁၉
သိ ့ြဖစ်၍၊

ငါချစ်ေသာ

ညီ အစ်ကိတိ့၊

ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့သည်

နား ကားြခင်းငှ ါ

လျင်ြမန် ကေစ။ စကား ေြပာြခင်းငှ ါ၎င်း၊ အမျက်ထွက်ြခင်းငှ ါ၎င်း ေ ှ း ကေစ။

၂၀

လ၏ေဒါသအမျက်သည် ဘရားသခင်၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ မ ပစတတ်။

၂၁

ထိ ေ ကာင့်၊ ခပ်သိမ်းေသာညစ်

းြခင်း၊ မနာလိ ေသာစိ တ် လွ န်ကျူးြခင်းကိ ပယ် ှ ား၍၊

သင်တိ့စိတ် ဝိ ညာဥ်ကိ ကယ်တင် ိင်ေသာ၊ အထဲ ၌ စိ က်ပျိုးေသာ တ်ကပတ်တရားကိ
းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ေသာ စိ တ် ှ င့်

ခံ ယ က

ေလာ့။

၂၂ ကိ ယ်ကိကိယ်လှည့်ြဖား၍၊

တ်ကပတ်တရားကိ နာ ံ မ သာ ပေသာသမဟတ်၊ တရားကိ ကျင့်ေသာသ ြဖစ် ကေလာ့။ ၂၃
တရားကိ မကျင့်ဘဲ နာ ံ မ သာ
ကည့်ေသာ

သ ှ င့်တ၏။

ပေသာသမည်သည်ကား၊ မှန်၌ မိ မိပကတိ မျက် ှ ာကိ
၂၄

အေ ကာင်းမကား၊

ကိ ယ်ကိကိယ် ကည့် ပီ းမှ၊

အြခားသိ ့သွား၍ မိ မိအဆင်းသဏာန်ကိ ချက်ြခင်း ေမ့ေလျာ့တတ်၏။ ၂၅ လတ်ြခင်း ှ င့်
စပ်ဆိင်၍စံ လင်ေသာတရား၌ ေစ့ေစ့ ကည့် ၍ တည် ကည်ေသာသမကား၊ တရားနာ၍
ေမ့ေလျာ့ေသာသမဟတ်၊

အကျင့်ကျင့်ေသာသြဖစ်သြဖင့်၊

မဂလာ ှ ိ ေသာသြဖစ်၏။

၂၆ သင်တိ့တွင်

မိ မိကျင့်ေသာအကျင့်၌

အ ကင်သသည်

သီ လေဆာက်တည်

ဟန် ပေသာ်လည်း၊ မိ မိ တ်ကိ မချုပ်တည်း၊ မိ မိ ှ လံ းကိ လှ ည့်ြဖား၏။ ထိ သ၏ သီ လသည်
အချည်း ှ ီးသက်သက်ြဖစ်၏။ ၂၇ ခမည်းေတာ်ဘရားသခင့်ေ ှ ့၌ စင် ကယ်သန့် ှ င်းေသာ
သီ လဟမကား၊ မိ ဘမ ှ ိ ေသာသငယ်တိ့ ှ င့် မတ်ဆိးမတိ ့သည် ဆင်းရဲ ခံရေသာအခါ၊ သတိ ့ကိ
ကည့် ပစြခင်း၊

ကိ ယ်တိင်လည်းေလာကီ အညစ်အေ ကး ှ င့်

ကင်းစင်အ့ံ ေသာငှ ါ

ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းေပတည်း။

၂ ငါ့ညီအစ်ကိတိ့၊ ဘန်း ကီးေတာ်မေသာ ငါတိ့ သခင်ေယ ခရစ်ကိ ယံ ကည်ြခင်းအမမှာ၊
လမျက် ှ ာကိ ေထာက်ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့်။

၂ ေ လက်စွပ် ှ င့်တင့်တယ်ေသာ အဝတ်ကိ

ဝတ်ဆင်ေသာသ၊ ညစ်ေသာအဝတ်ကိဝတ်၍ ဆင်းရဲ ေသာ သ ှ စ်ဦးသည် သင်တိ့၏
တရားစရပ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ ၃ တင့်တယ်ေသာအဝတ်ကိ ဝတ်ဆင်ေသာသကိ ကည့်၍၊
ေကာင်းမွ န်ေသာ

ဤအရပ်မှာထိ င်ပါဟ၍၎င်း၊

ဆင်းရဲ ေသာသကိ ၊

ဟိ မှာေနေလာ့၊

သိ ့မဟတ်ဤအရပ်မှာ ငါ့ေြခတင်ခံ ေအာက်၌ ထိ င်ေလာ့ဟ၍၎င်း၊ သင်တိ့သည် ေြပာဆိ လ င်၊

ယာကပ်

2013

၄

တဘက်၌ငဲ့ ကွ က်ေသာစိ တ် ှ ိ ၍

မေကာင်းေသာအ ကံ အစည် ှ င့်

စီ ရင်ေသာသ

ြဖစ် ကသည်မဟတ် ေလာ။ ၅ ငါချစ်ေသာညီ အစ်ကိတိ့၊ နားေထာင် ကေလာ့။ ေလာကတွ င်
ဆင်းရဲ ေသာသတိ ့သည် ယံ ကည်ြခင်း ရတနာကိ ရတတ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ဘရားသခင်ကိ
ချစ်ေသာသတိ ့အား ေပးမည်ဟဝန်ခံေတာ်မေသာ ိင်ငံ ေတာ်၏အေမွ ခံြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ထိ သတိ ့ကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ ၆ သင်တိ့သည် ဆင်းရဲ ေသာသကိ
မထီ မဲ့ြမင် ပ ကသည်တကား။

ေငွ ရတတ်ေသာ

သတိ ့သည်

သင်တိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက် ကသည်မဟတ်ေလာ။ တရားပလင် ေ ှ သိ
့ ့ ဆွဲ ငင် ကသည်မဟတ်ေလာ။ ၇
သင်တိ့ကိ သမတ်ေသာ နာမေတာ်ြမတ်ကိ သတိ ့သည်ကဲ့ရဲ ့ ကသည်မဟတ်ေလာ။
၈

ကိ ယ် ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာသကိ

ေ ပညတ်ေတာ်ကိ

ကိ ယ် ှ င့်အမ ချစ်ေလာ့ဟ

သင်တိ့သည်

ကျင့်ရာသိ ့ေရာက် က၏။
ပေသာသြဖစ် က၏။
ထင် ှ ားစွ ာြဖစ် က၏။

ေစာင့်ေ ှ ာက်လ င်၊

ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ

သိ ့မဟတ်လမျက် ှ ာကိ ေထာက်လ င်၊

၉

တရားကိ

လွ န်ကျူးေသာသဟ

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

၁၀

ကျမ်းစာ၌ပါေသာ

ဒစ ိ က်ကိ

ပညတ်ေတာ်အားြဖင့်
ပညတ်တရားအလံ းစံ ကိ

ေစာင့်ေ ှ ာက်သည်တွင် တစံ တခ၌မှားမိ လ င်၊ ပညတ်တရားကိ လွ န်ကျူးေသာအြပစ် ှ ိ ၏။ ၁၁
သ့မယားကိ မြပစ်မှား ှ င့်ဟ ပညတ်ေတာ်မေသာသက၊ လအသက်ကိ မသတ် ှ င့်ဟ
ပညတ်ေတာ်မ ေသး၏။ သိ ့ြဖစ်၍ သင်သည်သမ
့ ယားကိ မြပစ်မှားဘဲ ေနေသာ်လည်း၊
သအသက်ကိသတ်လ င်၊

ပညတ်တရားကိ

လတ်ြခင်းတရားအတိ င်း

စီ ရင်ြခင်းကိ

အမ ပြခင်းကိ စီ ရင် က

ေလာ့။

လွ န်ကျူးေသာသြဖစ်၏။

ခံ ရလတံ့ ေသာသကဲ့ သိ ့၊

၁၂

စကားေြပာြခင်း၊

၁၃ က ဏာမ ှ ိ ေသာသသည်၊ က ဏာကိ မရဘဲ ၊

တရားစီ ရင်ြခင်းကိ ခံရလိ မ့ ်မည်။ က ဏာသည် တရား စီ ရင်ြခင်းကိ ေအာင်၍ ဝါ ကားတတ်၏။
၁၄ ငါ့ညီအစ်ကိတိ့၊ တစံ တေယာက်ေသာသက၊ ငါသည်ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ ၏ဟေြပာလျက်၊

အကျင့်ကိ မကျင့် ဘဲ ေနလ င် အဘယ်အကျိုး ှ ိ သနည်း။ ထိ ယံ ကည်ြခင်းသည် ထိ သကိ
ကယ်တင် ိင်သေလာ။

၁၅

ညီ အစ်ကိ ှ မတိ ့သည်

ေန့တိင်းစားရေသာအစာမ ှ ိ ေသာအခါ၊
ငိ မ်ဝပ်စွာသွ ား ကေလာ့။

အဘယ်အကျိုး ှ ိ သနည်း။

၁၆ သင်တိ့တွင် တစံ တေယာက်ေသာသက၊

ေ ွး ကေလာ့။

သတိ ့ကိယ် ှ င့်ေတာ်ေလျာ်ေသာ

အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ၍၊

ဝ ကေလာ့ဟ

အသံ းအေဆာင်ကိ

ေြပာလျက်၊
မေပးဘဲ ေနလ င်

၁၇ ထိ နည်းတ၊ အကျင့် ှ င့်ကင်းေသာ ယံ ကည်ြခင်းသည်

တပါးတည်း ှ ိ ေသာေ ကာင့် အေသြဖစ်၏။ ၁၈ တနည်းကား၊ သင်သည်ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ ၏။
ငါသည်အကျင့် ှ ိ ၏။ သိ ့ြဖစ်၍ သင်သည်အကျင့်မ ှ ိ ဘဲ သင်၏ယံ ကည်ြခင်းကိ ြပေလာ့။

ယာကပ်

2014

ငါမကား၊

အကျင့်အားြဖင့်

ငါ၏ယံ ကည်ြခင်းကိ

ြပမည်ဟေြပာစရာ ှ ိ ၏။

၁၉

ဘရားသခင်တဆတည်း ှ ိ သည်ဟ သင်သည်ယံ ၏။ ေကာင်းေပ၏။ နတ်ဆိးတိ ့သည် ယံ ၍
ေ ကာက် ွံ ့တန်လပ် က၏။ ၂၀ လ ပ်ေပ ေသာလ၊ အကျင့် ှ င့်ကင်းေသာ ယံ ကည်ြခင်းသည်
အေသြဖစ်သည်ကိ သိ ချင်သေလာ။ ၂၁ ငါတိ ့အဘအာြဗဟံ သည်၊ မိ မိသားဣဇာက်ကိ
ယဇ် ပလင်ေပ မှာတင်လပေဇာ်ေသာအခါ၊

အကျင့်အား

ြဖင့်

ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့

ေရာက်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂၂ ယံ ကည်ြခင်းသည် အကျင့် ှ င့်အတ ပြပင်၍၊ အကျင့်အားြဖင့်
စံ လင်သည်ကိသိြမင်ရ၏။ ၂၃ အာြဗဟံ သည် ဘရားသခင်ကိ ယံ ကည်သည်ြဖစ်၍၊ သ၏
ယံ ကည်ြခင်းကိ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကဲ့ သိ ့ မှတ်ေတာ်မ၏ဟေသာ ကျမ်းစကားြပည့်စံ ေလ၏။
အာြဗဟံ သည်လည်း၊

ဘရားသခင်၏အေဆွ ဟ၍

ေခ

ေဝ ြခင်းကိ ခံရ၏။

၂၄

လသည်ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်သာ ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့ေရာက်သည်မဟတ်။ အကျင့်အားြဖင့်
ေရာက် သည်ကိ သင်တိ့သိြမင်ရ က၏။

၂၅ ထိ နည်းတ၊ ြပည်တန်ဆာရာခပ်သည်၊

တမန်တိ့ကိလက်ခံ ပီ းမှ အြခားေသာလမ်းြဖင့် လတ်လိက်၍၊ အကျင့်အားြဖင့်ေြဖာင့်မတ်ရာသိ ့
ေရာက်သည်မဟတ်ေလာ။

၂၆ ဝိ ညာဥ် ှ င့်ကင်းေသာကိ ယ်သည် အေသြဖစ်သကဲ့ သိ ့၊

အကျင့် ှ င့်ကင်းေသာ ယံ ကည်ြခင်းသည် အေသ

ြဖစ်၏။

၃ ငါ့ညီအစ်ကိတိ့၊ ငါတိ့သည်သာ၍ ကျပ်တည်းေသာ စစ်ေ ကာစီရင်ြခင်းကိခံရမည်ဟ
သင်တိ့သိ၍ အများေသာဆရာမြဖစ် က ှ င့်။ ၂ ငါတိ ့ ှ ိ သမ သည် အများေသာအားြဖင့်
မှားတတ် က၏။ စကားအားြဖင့် မှားြခင်းမ ှ ိ ေသာသ မည်သည်ကား၊ စံ လင်ေသာသြဖစ်၏။
မိ မိကိယ်ကိ

တကိ ယ်လံ းကိ

ချုပ်တည်း ိင်ေသာသြဖစ်၏။

၃

ြမင်းကိ ိင်ြခင်းငှ ါ

ပစပ်ကိဇက်ခွံ ့တတ်၏။ သိ ့ ပ၍ ြမင်းကိ ယ်တကိ ယ်လံ းကိ လှ ည့်ေစတတ်၏။ ၄ ထိ မှတပါး၊
အလွ န် ကီ းေသာသေဘာသည် ြပင်းစွ ာေသာ ေလဟန် ှ င့်လွ င့ ်သွ ားေသာ်လည်း၊ တက်မ
ကိ င်အလိ ှ ိ သည်အတိ င်း၊

ငယ်ေသာတက်မြဖင့်

လှ ည့်တတ်၏။

၅

ထိ နည်းတ၊

လ ာသည်ငယ်ေသာ အဂ ါြဖစ်ေသာ်လည်း အလွ န်ဝါ ကားတတ်၏။ အဘယ်မ ေလာက်
များစွ ာေသာထင်းကိ အနည်းငယ်သာ မီ းသည် ှ ိ ိင်သည်ကိ ကည့်ပါေလာ့။ ၆ လ ာသည်
မီ းြဖစ်၏။ ဒစ ိ က်၏ ေလာကဓာတ်လည်းြဖစ်၏။ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ၊ လ ာသည်ငါတိ ့၏
အဂ ါတိ ့တွင်တည်၍ တကိ ယ်လံ းကိ ညစ်

းေစ၏။ ဇာတိ စက်ကိလည်း ိ တတ်
့
၏။

မိ မိသည်လည်း ငရဲ မီး ိ ့ ြခင်းကိ ခံလျက် ှ ိ ၏။ (Geenna g1067) ၇ သားရဲ မျိုး၊ ငှ က်မျိုး၊
တွ ားတတ်ေသာတိ ရ စာန်မျိုး၊ ငါးမျိုးတိ ့ကိ လမျိုးသည် ေအာင်တတ်သည်အတိ င်း ေအာင်ခဲ့ ပီ ။
၈ လ ာကိ ကား၊

ေသေစတတ်ေသာ

ယာကပ်

အဘယ်လမဆိ မေအာင် ိင်၊ မဆံ းမ ိင်ေသာ အဆိ းအညစ်ြဖစ်၏။
အဆိ ပ်အေတာက် ှ င့်ြပည့်စံ ၏။

၉

ငါတိ ့သည်လ ာြဖင့်

2015

ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်ကိ

ေကာင်း ကီ းေပးတတ် က၏။

ဘရားသခင်၏

ပံ သဏာန်ေတာ် ှ င့်အညီ ဖန်ဆင်းေသာ လတိ ့ကိ လ ာြဖင့်ကျိန်ဆဲတတ် က၏။

၁၀

တ်တပါးတည်းအထဲ က၊ ေထာမနာချီးမွ မ်းြခင်း ှ င့် ကျိန်ဆဲြခင်းထွ က်တတ်ပါသည်တကား၊
ငါ့ညီအစ်ကိတိ့၊

ထိ သိ့မြဖစ်ေကာင်းရာ။

အထဲ ကချိုေသာေရ ှ င့်

စမ်းေရေပါက်တေပါက်တည်း

၁၁

ခါးေသာေရထွ က်တတ်သေလာ။

ငါ့ညီအစ်ကိတိ့၊

၁၂

သေဘာသဖန်းပင်သည် သံ လွ င်သီးကိ သီ း ိင်သေလာ။ စပျစ်ပင်သည် သေဘာ သဖန်းသီ းကိ
သီ း ိင်သေလာ။ ထိ အတ၊ ငန်ေသာေရသည် ချိုေသာေရကိ မြဖစ်ေစ ိင်။ ၁၃ သင်တိ့တွင်
အတတ်အလိ မာ ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ ပညာ ှ ိ တစံ တေယာက် ှ ိ လ င်၊ ထိ သသည် ပညာ၏
းညံ့ သိ မ်ေမွ ့ြခင်း ှ င့်တကွ ၊ ေကာင်းြမတ်ေသာ ကျင့် ကံ ပမြခင်းအားြဖင့် မိ မိအမတိ ့ကိ
ြပပါေစ။ ၁၄ သိ ့မဟတ်သင်တိ့စိတ်ထဲမှာ ခါးစွ ာေသာ ဂဏ် ပိ င်ြခင်း၊ ရန်ေတွ ့ြခင်းမ ှ ိ လ င်၊
သမာတရားကိ မသာြဖင့် ဆန်၍ မဝါ ကား က ှ င့်။
အထက်မှသက်ေရာက်ေသာပညာမဟတ်။
နတ်ဆိးပညာြဖစ်၏။

၁၅ ထိ သိ့ေသာပညာသည်

ေြမ ကီ းပညာ၊

၁၆ အေ ကာင်းမကား၊

ဇာတိ ပကတိ ပညာ၊

ဂဏ် ပိ င်ြခင်း၊ ရန်ေတွ ့ြခင်း ှ ိ လ င်၊

မ ငိ မ်မဝပ် န်းရင်းခတ်ြခင်း၊ ဆိ းညစ်စွာ ပမြခင်း အမျိုးမျိုး ှ ိ တတ်၏။ ၁၇ အထက်မှ
သက်ေရာက်ေသာပညာမကား၊ ေ ှ ့ဦးစွ ာစင် ကယ်၏။ ထိ မှတပါး၊ အသင့်အတင့်ေန
တတ် က၏။

ြဖည်း ှ င်းေသာသေဘာ ှ ိ ၏။

ေသွ းေဆာင်လွယ်၏။

က ဏာ ှ င့်၎င်း၊

ေကာင်းကျိုး ှ င့်၎င်း ြပည့်စံ ၏။ လျစ်လျူေသာစိ တ် ှ ိ ၏။ လ ို ့ဝှက်ြခင်း ှ င့်ကင်းစင်၏။ ၁၈
အသင့်အတင့်ေနြခင်းငှ ါ ပစတတ်ေသာ

သတိ ့သည်

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား၏

မျိုးေစ့ကိ ငိ မ်သက်စွာ ကဲ တတ် က၏။

၄ သင်တိ့တွင် စစ်တိက်ြခင်း၊ ရန်ေတွ ့ြခင်းသည် အဘယ်အေ ကာင်းေ ကာင့်ြဖစ်သနည်း။
သင်တိ့အဂ ါ များ၌ စစ် ပိ င်ေသာ ကိ ေလသာ ကာမစိ တ်ေ ကာင့် ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။
၂

သင်တိ့သည်

တပ်မက်၍မရ က။

အလွ န်လိချင်ေသာေလာဘစိ တ် ှ ိ ၍၎င်း၊

လအသက်ကိ

သတ်၍၎င်း၊

အလိ မြပည့်စံ ိင် က။

ရန်ေတွ ့ြခင်း၊

စစ်တိက်ြခင်းကိ လည်း ပ၍မရ က။ အေ ကာင်းမကား၊ ဆမေတာင်းဘဲ ေန က၏။

၃

ဆေတာင်းလ င်လည်း ကာမဂဏ်ခံစားစရာတိ ့ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ အလွဲ ေတာင်းေသာေ ကာင့်မရ က။
၄

မတရားေသာေမထန်၌မှီဝဲေသာ

ဘရားသခင် ှ င့်

ေယာက်ျားမိ န်းမတိ ့၊

ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်သည်ကိ

မိ ဿဟာယဖွဲ ့လိ ေသာသသည်

ဘရားသခင်၏

ေလာကီ မိဿဟာယသည်

မသိ ကသေလာ။
ရန်သြဖစ်၏။

ဤေလာက ှ င့်
၅

ကျမ်းစာချက်

အချည်း ှ ီးသက်သက်ြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ ငါတိ ့၌ တည်ေနေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်

ယာကပ်

2016

ြငူစေစချင်ေသာ သေဘာ ှ ိ သည်ဟ၍၎င်း၊ ထင် ကသေလာ။ ၆ ထိ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်
သာ၍များေသာ ေကျးဇးကိ ပေတာ်မ၏။ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ
ေထာင်လားေစာ်ကားေသာသတိ ့ကိ

ကျမ်းစာလာ သည်ကား၊

ဘရားသခင်

ဆီ းတားေတာ်မ၏။

စိ တ် ှ ိမ့ ်ချေသာ သတိ ့အား ေကျးဇး ပေတာ်မ၏ဟလာသတည်း။

၇ ထိ ေ ကာင့်၊

ဘရားသခင်၏အလိ ေတာ်သိ့ လိ က် ကေလာ့။ မာရ်နတ်ကိ ဆီ းတား ကေလာ့။ သိ ့ ပလ င်၊
သသည်

သင်တိ့ထံက

ေြပးသွ ားလိ မ့ ်မည်။

၈

ဘရားသခင်၌ချဥ်းကပ် ကေလာ့။

သိ ့ ပလ င်၊ သင်တိ့၌ချဥ်းကပ်ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ အြပစ် ှ ိ ေသာသတိ ့၊ သင်တိ့လက်ကိ
စင် ကယ်ေစ ကေလာ့။ စိ တ် ှ စ်ခွ ှ ိ သာသတိ ့၊ သင်တိ့စိတ် ှ လံ းကိ သန့် ှ င်းေစ ကေလာ့။ ၉
ဆင်းရဲ ငိ ြငင်ြခင်း၊

စိ တ်မသာညည်းတွ ားြခင်း၊

ငိ ေ ကးြမည်တမ်းြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

သင်တိ့ရယ်ြခင်းကိ စိ တ်မသာညည်းတွ ားြခင်း၊ ြဖစ်ေစ ကေလာ့။ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ လည်း
ဝမ်းနည်းြခင်းြဖစ်ေစ ကေလာ့။

၁၀

ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌

ကိ ယ်ကိကိယ်

ှ ိမ့ ်ချ ကေလာ့။ သိ ့ ပလ င်၊ သင်တိ့ကိ ချီးေြမာက်ေတာ် မလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ ညီ အစ်ကိတိ့၊
အချင်းချင်းတေယာက်ကိတေယာက်
ကဲ့ ရဲ ့၍၊

သ၌အြပစ် ှ ိ သည်ဟ

ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ မ ပ က ှ င့်။
စီ ရင်ေသာသသည်

ညီ အစ်ကိချင်းကိ

တရားကိ

ကဲ့ ရဲ ့၏။

တရား၌အြပစ် ှ ိ သည်ဟစီ ရင်၏။ ထိ သိ့ ပလ င်၊ သင်သည်တရားကိ ကျင့်ေသာသမဟတ်၊
တရားကိ

စစ်ေ ကာစီ ရင်ေသာသြဖစ်၏။

၁၂ ပညတ်တရားကိ

ထားပိ င်ေသာသ၊

စစ်ေ ကာစီ ရင်ပိင်ေသာသ တပါးတည်း ှ ိ ေတာ်မ၏။ ထိ သသည် ကယ်တင်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ၎င်း၊ တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ သတပါးကိ စစ်ေ ကာစီ ရင်ေသာသင်သည်ကား
အဘယ်သနည်း။

၁၃ ယေန့ နက်ြဖန် ဤမည်ေသာ မိ သ
့ ိ ့ သွ ား ကကန်အ့ံ ။ ထိ မိ ့၌

တ ှ စ်ပတ်လံ းေန၍ ကန်သွယ်သြဖင့် အြမတ်ရေအာင် ပ ကကန်အ့ံ ဟ ဆိ တတ်ေသာသတိ ့၊
နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၄ နက်ြဖန်ေန့၌အဘယ်သိ့ ြဖစ်မည်ကိသင်တိ့မသိ က။ သင်တိ့
အသက်သည် အဘယ်သိ့ေသာအရာ ြဖစ်သနည်း။ ခဏထင် ှ ား ပီ းမှ ကွ ယ်ေပျာက်တတ်ေသာ
အခိ းအေငွ ့ြဖစ်၏။ ၁၅ ထဝရဘရားသည် အလိ ေတာ် ှ ိ ၍၊ ငါတိ ့သည်လည်းအသက် ှ င်လ င်၊
ဤသိ ့ ပ ကကန်အ့ံ ၊ ထိ သိ့ ပ က
မိ မိေထာင်လားြခင်း၌

ကန်အ့ံ ဟ သင်တိ့ဆိသင့်ရာြဖစ်၏။ ၁၆ ယခသင်တိ့သည်

ဝါ ကား ကေသး၏။

ထိ သိ့ေသာဝါ ကားြခင်း ှ ိ သမ သည်

မေကာင်းမသင့်ြဖစ်၏။ ၁၇ ထိ ေ ကာင့်၊ ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ သိ လျက် မကျင့်ဘဲ ေနေသာ
သသည်အြပစ် ှ ိ ၏။

၅ အချင်းသေဌး၊

သ ကယ်တိ့၊ ယခလာ က၊ သင်တိ့အေပ ၌ ေရာက်လတံ့ ေသာ

ဆင်းရဲ ဒကေဝဒနာ

ေ ကာင့်

ယာကပ်

ငိ ေ ကးေအာ်ဟစ် က။

၂

သင်တိ့ဥစာပစည်းသည်

2017

ပပ်စပ်လျက် ှ ိ ၏။ အဝတ်ကိလည်း ပိ းကိ က်စားေလ ပီ ။ ၃ ေ ေငွ လည်းအေချးတက်၍
ပျက်ကန် ပီ ။

ထိ အေချးသည်

သင်တိ့တဘက်၌

သင်တိ့အသားကိ စားလိ မ့ ်မည်။

သက်ေသြဖစ်၍၊

မီ းကဲ့ သိ ့

ေနာက်ဆံ းေသာေန့ရက်ကာလအဘိ ့ဘ

ာကိ

ဆည်းဖး က ပီ တကား၊ ၄ နားေထာင် က၊ သင်တိ့လယ်ကွက်၌ ရိ တ်ေသာသတိ ့ကိ လှ ည့်စား၍၊
အခမေပးဘဲ ေနေသာေ ကာင့်၊ ထိ အခသည် ေ ကးေ ကာ်ေလ၏။ ရိ တ်ေသာသတိ ့၏
ေအာ်ဟစ်ြခင်းအသံ သည်လည်း၊
နားေတာ်ထဲသိ့ဝင်ေလ ပီ ။

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ
၅

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

သင်တိ့သည်ေြမ ကီ းေပ မှာ

ကာမဂဏ်ခံစား၍

အလွ န်ေပျာ်ေမွ ့ က ပီ ။ သတ်ရေသာေန့၌ကဲ့ သိ ့၊ မိ မိတိ့

ှ လံ းကိ ေမွ းြမူ က ပီ ။

ေြဖာင့်မတ်ေသာသကိ

သသည်လည်း

မဆီ းတား။

အြပစ်စီရင်၍

ကွ ပ်မျက် က ပီ ။

၆

သင်တိ့ကိ

၇ ထိ ေ ကာင့်၊ ညီ အစ်ကိတိ့၊ သခင်ဘရား ကလာေတာ်မသည်တိင်ေအာင်

သည်းခံ လျက် ေစာင့်ေန က

ေလာ့။ အကယ်၍လယ်လပ်ေသာ သသည်အရင်မိဃ်း၊

ေနာက်မိဃ်းကိ ရသည်တိင်ေအာင်၊ အဘိ းထိ က်ေသာ ေြမအသီ းကိ သည်းခံ လျက် ေစာင့်ေန၍
ေြမာ်လင့်တတ်၏။ ၈ သင်တိ့သည်လည်း သည်းခံ လျက်ေစာင့် ေန ကေလာ့။ ကိ ယ်စိတ်
ှ လံ းကိ မဲ ြမံ ေစ ကေလာ့။
၉

သခင်ဘရား

ညီ အစ်ကိတိ့၊

ကလာေတာ်မေသာအချိန်ေရာက်လနီး ပီ ။

စစ်ေ ကာစီ ရင်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း၊

အချင်းချင်းြငင်းခံ ြပစ်တင်ြခင်းကိ မ ပ က ှ င့်။ တရားစီ ရင် ပိ င်ေသာသသည် တံ ခါးနားမှာ
ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၁၀ ငါ့ညီအစ်ကိတိ့၊ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ အမှီ ပ၍ ေဟာေြပာေသာ
ပေရာဖက်တိ့သည်

ဆင်းရဲ

ဒကေတွ ့ြခင်း၊

သည်းခံ ြခင်း၏

ပံ သက်ေသကိ

ြပ က ပီ ဟမှတ် ကေလာ့။ ၁၁ သည်းခံ ိင်ေသာသတိ ့သည် မဂလာ ှ ိ ေသာသဟ၍ ငါတိ ့သည်
ေခ က၏။ ေယာဘသည် သည်းခံ ေ ကာင်းကိ သင်တိ့ ကားရ က ပီ ။ ထာဝရဘရားသည်
မိ မိအမကိ လက်စသတ်ေတာ်မရာမှာ အလွ န်သနား စံ မက်ေတာ်မေ ကာင်းကိ လည်း
သိ ြမင်ရ က ပီ ။ ၁၂ ငါ့ညီအစ်ကိတိ့၊ ခပ်သိမ်းေသာအမအရာတိ ့တွင် ကျိန်ဆိြခင်းကိ သာ၍
ေ ှ ာင် ကေလာ့။ ေကာင်းကင်ဘံ ကိ တိ င်တည်၍ မကျိန် က ှ င့်။ ေြမ ကီ းကိ တိင်တည်၍
မကျိန် က ှ င့်။ ထိ မှတပါး၊ အဘယ်အကျိန်အားြဖင့်မ မကျိန် က ှ င့်။ အြပစ်စီရင်ြခင်း ှ င့်
ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း၊ သင်တိ့စကားမှာ၊ ဟတ်သည်ကိ အဟတ်၊ မဟတ်သည်ကိ
မဟတ်ြဖစ်ေစ ကေလာ့။

၁၃ သင်တိ့တွင် ဆင်းရဲ ခံရေသာသ ှ ိ လ င် ဆေတာင်းေစ။

င်လန်းေသာသ ှ ိ လ င် ဆာလံ သီ ချင်း ကိ ဆိေစ။ ၁၄ နာေသာသ ှ ိ လ င်၊ သင်းအပ်ကိေခ ၍
သတိ ့ သည် သခင်ဘရား၏ နာမေတာ်ကိ အမှီ ပလျက်၊ လနာကိ ဆီ ှ င့်လး၍ သ့အေပ မှာ
ဆေတာင်း ကေစ။ ၁၅ ထိ သိ့ ပလ င်၊ ယံ ကည်ြခင်း၏ပဌနာသည် လနာကိ ကယ်ဆယ်၍၊

ယာကပ်

2018

သခင်ဘရားသည် သ့ကိထ ေြမာက်ေစေတာ်မမည်။ သသည်အြပစ် ပမိ ေသာ်လည်း
ထိ အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မမည်။ ၁၆ အချင်းချင်းတေယာက် ှ င့်တေယာက်၊ ကိ ယ်အြပစ်ကိ
ေဘာ်ြပေတာင်းပန် ကေလာ့။
ဆေတာင်း ကေလာ့။
သည်

ချမ်းသာရမည်

အေ ကာင်း၊

သေတာ်ေကာင်းဆေတာင်း၍

အလွ န်တန်ခိးပါ၏။

၁၇

ကျင်လည်ေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း၊

ဧလိ ယသည်

အချင်းချင်းတိ ့အဘိ ့

အ ှ ိ န် ကီ း
ငါတိ ့ကဲ့သိ ့

မိ ဃ်းမ ွာမည်

ေသာပဌနာ

ေလာကဓံ တရား၌

အေ ကာင်း

အထးသြဖင့်

ဆေတာင်းေသာအခါ၊ သံ း ှ စ် ှ င့် ေြခာက်လပတ်လံ းေြမေပ သိ ့ မိ ဃ်းမ ွာဘဲ ေန၏။ ၁၈
တဖန်ဆေတာင်းေသာအခါ၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သည် မိ ဃ်း ွာေစ၏။ ေြမ ကီ းသည်လည်း
မိ မိအသီ း ကိ သီးေလ၏။ ၁၉ ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့တွင် တစံ တေယာက်ေသာသသည်
သမာတရားလမ်းမှလွဲ သွား၍

သတပါးသည်

ထိ သကိ

ြပန်ေစလ င်မကား၊

၂၀

အြပစ် ှ ိ ေသာသကိ မှားယွ င်းေသာလမ်းမှ ြပန်ေစေသာသသည်၊ ဝိ ညာဥ်ကိ ေသြခင်းမှ
ကယ်တင်၍ များစွ ာေသာအြပစ်တိ့ကိ ဖံ းအပ်တတ် သည်ဟ ထိ သသည် သိ မှတ်ေစ။

ယာကပ်

2019

၁ ေပတ

၁ ေယ ခရစ်၏ တမန်ေတာ် ငါေပတ သည်၊ နားေထာင်ြခင်းေကျးဇး၊ ေယ ခရစ်၏
အေသွ းေတာ် ှ င့်

ြဖန်းြခင်းေကျးဇးကိ ခံရမည်အေ ကာင်း၊

ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

သန့် ှ င်းြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊ ခမည်းေတာ် ဘရားသခင်၏ အနာဂတံ သဥာဏ်ေတာ်အတိ င်း
ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာသတည်းဟေသာ၊ ၂ ပ ုြပည်၊ ဂလာတိ ြပည်၊ ကပေဒါကိ ြပည်၊
အာ ှ ိ ြပည်၊

ဗိ သနိြပည်၊

အရပ်ရပ်တိ့၌

ကွဲ ြပားေသာ

ဧည့်သည်အာဂ ုတိ ့ကိ

ကားလိ က်ပါ၏။ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိ မ်သက်ြခင်းသည် သင်တိ့၌များြပားပါေစေသာ။
၃

အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ

ေဖာက်ြပန်ြခင်း၊ ညစ်စွန်းြခင်း၊

ေြမာ်လင့်ြခင်းအေ ကာင်း

ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊

ိ း ွမ်းြခင်း ှ င့်ကင်းစင်ေသာအေမွ ေတာ်ကိ ငါတိ ့သည်

ခံ ရေစမည်အေ ကာင်း၊ ေယ ခရစ်ကိ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာအားြဖင့်၊
ကီ းစွ ာေသာက ဏာေတာ် ှ င့်အညီ

ငါတိ ့ကိ

တဖန်ြဖစ်ဘွားေစေတာ်

မေသာ၊

ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ခမည်းေတာ် ဘရားသခင်သည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ ၄
ထိ အေမွ ေတာ်သည်ကား၊ ေနာက်ဆံ းေသာကာလ၌ ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ ြပင်ဆင်ေသာ
ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ေစမည်အေ ကာင်း၊ ၅ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ဘရားသခင်၏
တန်ခိးေတာ်သည်

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာ

သိ ထားလျက် ှ ိ ေသာအေမွ တည်း။
ပျက်စီးတတ်ေသာ

၆

သင်တိ့အဘိ ့

အရည်ကျို၍စံ စမ်းြခင်းကိ ခံ ိင်ေသာ်လည်း၊

ေ ကိ စစ်ေ ကာစံ စမ်းြခင်းထက်၊

စစ်ေ ကာစံ စမ်းြခင်းအရာသည်သာ၍

ေကာင်းကင်ဘံ ၌

ြမတ်သည် ှ င့်၊

သင်တိ့ယံ ကည်ြခင်းကိ
ေယ ခရစ်ေပ ထွ န်းေတာ်

မေသာအခါ အချီးအမွ မ်း၊ ဂဏ်သေရ၊ ဘန်းအာ ေဘာ် အလိ ငှါြဖစ်မည်အေ ကာင်း၊
အထးထးအြပားြပားေသာ စံ စမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ခံ ရေသာအေ ကာင်း ှ ိ လ င်၊ ၇ သင်တိ့သည်
ယခခဏခံ ရ၍ ဝမ်းနည်းေသာ်လည်း၊ အထက်ဆိခဲ့ ပီ းေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိေထာက်၍
င်လန်းေသာစိ တ် ှ ိ က၏။ ၈ ထိ သခင်ကိသင်တိ့သည် မြမင်ဘးေသာ်လည်းချစ် က၏။
ယခမှာလည်းမြမင်ဘဲလျက်၊ ယံ ကည်ေသာ အားြဖင့် ဘန်းအသေရ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ၊
ေြပာ၍မမှီ ိင်ေသာ င်လန်းြခင်းစိ တ် ှ င့် ဝမ်းေြမာက် ကသည်ြဖစ်၍၊ ၉ စိ တ်ဝိညာဥ်ကိ
ကယ်တင်ြခင်းတည်းဟေသာ

ယံ ကည်ြခင်း၏

အကျိုးကိ ခံရ က၏။

၁၀

ထိ ကယ်တင်ြခင်းအေ ကာင်းအရာကိ ပေရာဖက်တိ့သည် ေစ့ေစ့စစ်ေ ကာေမးြမန်း ှ ာေဖွ ၍၊
သင်တိ့ ခံ ရေသာ ေကျးဇးေတာ်အေ ကာင်းကိ ေဟာေြပာ က ပီ ။ ၁၁ ခရစ်ေတာ်ခံေတာ်မရေသာ
ဆင်းရဲ ကိ၎င်း၊ ဆင်းရဲ ခံ ပီ းမှ ဝင်စားေတာ်မရေသာ ဘန်းစည်းစိ မ်ကိ၎င်း၊ သတိ ့အထဲ ၌ ှ ိ ေသာ
ခရစ်ေတာ်၏ဝိ ညာဥ်သည်

၁ ေပတ

သက်ေသခံ ှ င့်ေသာအခါ၊

အဘယ်မည်ေသာသကိ ၎င်း၊

2020

အဘယ်သိ့ေသာအချိန်ကာလကိ ၎င်း ဆိ လိေတာ်မသည်ဟ ေမးြမန်း ှ ာေဖွ က၏။

၁၂

ကိ ယ်ေဟာေြပာ ပစေသာ အရာများတိ ့သည်၊ ကိ ယ်အဘိ ့မဟတ်၊ သင်တိ့အဘိ ့ြဖစ်သည်ဟ
ထိ သတိ ့ အားဖွ င့ ်ြပေတာ်မ၏။ ေကာင်းကင်ဘံ မှ ေစလတ်ေတာ်မေသာသန့် ှ င်းေသာ
ဝိ ညာဥ်ေတာ်ပါလျက်၊ သင်တိ့အား ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ

ေဟာေြပာေသာသတိ ့သည်၊

ထိ အရာများကိ သင်တိ့အား ယခ ကားေြပာ က ပီ ။ ထိ အရာတိ ့ကိ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်
ေစ့ေစ့ ကည့် စဥ်းစားချင် ေသာေစတနာ စိ တ် ှ ိ က၏။ ၁၃ သိ ့ြဖစ်၍၊ သင်တိ့စိတ် ှ လံ းကိ
ခါးပန်းစည်း၍

သမာသတိ ှ ိ ကေလာ့။

ေယ ခရစ်ေပ ထွ န်းေတာ်

မေသာအခါ၊

သင်တိ့ဆီသိ့ေရာက်လတံ့ ေသာဆေကျးဇးကိ အဆံ းတိ င်ေအာင် ေြမာ်လင့် ကေလာ့။ ၁၄
အထက်က

သင်တိ့သည်

ယခမလိ က်မကျင့်ဘဲ ၊

ေမှာင်မိက်ထဲမှာကျင့်ေသာ

နားေထာင်တတ်ေသာ

တပ်မက်ြခင်းတရားကိ

သငယ်ကဲ့သိ ့

ြဖစ်၍၊

၁၅

သင်တိ့ကိေခ ေတာ်မေသာ သသည်သန့် ှ င်းေတာ်မသည်နည်းတ၊ ကျင့် ကံ ပမသမ တိ ့၌
သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၆ အေ ကာင်းမကား၊ ငါသည်သန့် ှ င်းေတာ်မေသာေ ကာင့်၊
သင်တိ့သည်လည်း

သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ကေလာ့

ဟ

ကျမ်းစာလာသတည်း။

၁၇

လမျက် ှ ာကိ မငဲ့ ၊ ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့၏ အကျင့်အတိ င်း စီ ရင်ေတာ်မေသာခမည်းေတာ်ကိ
သင်တိ့သည်

ဆေတာင်းကိ းကွ ယ်လ င်၊

ေ ကာက် ွံ ေသာစိ
့
တ် ှ င့် ကျင့်ေန က

ဧည့်သည်ြဖစ်စဥ်

ေလာ့။

ကာလပတ်လံ း

၁၈ မိ စဥ်ဘဆက်ကျင်လည်ေသာ

အချည်း ှ ီးကျင့် ကံ ပမြခင်းမှ၊ ေ ေငွ အစ ှ ိ ေသာ ေဖာက်ြပန် ပျက်စီး တတ်ေသာ ဥစာ ှ င့်
သင်တိ့ကိ ေ ွးေတာ်မသည်မဟတ်။

၁၉ အဘယ်အြပစ်မ မ ှ ိ ၊ အညစ်အေ ကး ှ င့်

ကင်းစင်ေသာ သိ းသငယ်ကဲ့သိ ့ေသာ ခရစ်ေတာ်၏ အေသွ း ေတာ်ြမတ် ှ င့်ေ ွးေတာ်မသည်ကိ
သိ မှတ် ကေလာ့။ ၂၀ ထိ ခရစ်ေတာ်ကား၊ ဤကမာမတည်မ ှ ိ မှီ ခန့်ထားေတာ်မြခင်းကိ
ခံ ှ င့်သည်ြဖစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်အား ြဖင့် ဘရားသခင်ကိ ယံ ကည်ေသာ သင်တိ့အဘိ ့၊
ဤေနာက်ဆံ းေသာ ကာလ၌ ထင် ှ ားေတာ်မ ပီ ။

၂၁ သင်တိ့သည် ဘရားသခင်ကိ

ေထာက်လျက်ယံ ကည်ြခင်း၊ ေြမာ်လင့်ြခင်း ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ၊ ထိ သခင်ကိ ဘရားသခင်သည်
ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစ၍ ဘန်းအသေရကိ ေပးသနားေတာ်မ ပီ ။ ၂၂ သင်တိ့သည်
ေဖာက်ြပန်ပျက်စီးတတ်ေသာ
၂၃

မျိုးေစ့အားြဖင့်

မေဖာက်ြပန်မပျက်စီးတတ်ေသာ

ြဖစ်ဘွားသည်မဟတ်၊

မျိုးေစ့တည်းဟေသာ

အသက် ှ င်၍

အစဥ်အ မဲ တည်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့် ြဖစ်ဘွားေသာေ ကာင့်၊
ညီ အစ်ကိများကိ ချစ်ေယာင်မေဆာင်၊ အမှန်ချစ်ြခင်းအလိ ငှါ စိ တ်ထဲမှသမာတရားကိ
နားေထာင်လျက်၊ ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းကိ စင် ကယ်ေစ ပီ းသည် ှ င့် အညီ ၊ စင် ကယ်ေသာ

၁ ေပတ

2021

စိ တ် ှ င့်အချင်းချင်း

(aiōn

အား ကီ းေသာချစ်ြခင်းေမတာ ှ ိ ကေလာ့။

လမျိုး ှ ိ သမ သည်လည်း

ြမက်ပွင့ ်ကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။

လမျိုး၏

g165)

၂၄

ဘန်း ှ ိ သမ သည်လည်း

ြမက်ပွင့ ်ကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ြမက်ပင်သည် ိ း ွမ်းေသွ ့ေြခာက်တတ်၏။ အပွ င့ ်လည်း ေ ကတတ်၏။
၂၅

ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်တရားမကား၊

ကာလအစဥ်အ မဲ တည်၏။

ထိ တ်ကပတ်ေတာ်သည်၊သင် တိ ့အား ေဟာေြပာေသာ ဧဝံ ေဂလိ တရားြဖစ်သတည်း။ (aiōn
g165)

၂ ထိေ ကာင့်၊ သင်တိ့သည် သခင်ဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ြမည်းစမ်း ကသည်ြဖစ်၍၊

၂

အမျိုးမျိုးေသာ မနာလိ ြခင်း၊ လှ ည့်ြဖားြခင်း၊ လ ို ့ဝှက်ြခင်း၊ ြငူစြခင်း၊ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း ှ ိ သမ ကိ
ပယ် ှ ား၍၊ ကယ်တင်ြခင်းအလိ ငှါ တ်ကပတ်တရား၏ ိစ
့ စ်အားြဖင့် ကီ းပွ ားမည်အေ ကာင်း၊
၃ ဘွ ားစေသာသငယ်ကဲ့သိ ့၊ ထိ တရား ိက
့ ိ အလွ န် လိ ချင်ေသာ စိ တ် ှ ိ ကေလာ့။

၄

လတိ ့ပယ်ထား၍ ဘရားသခင်ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာ အသက်ေကျာက်ြမက်တည်းဟေသာ
ထိ သခင်

ထံ သိ ့သင်တိ့သည်ေရာက်၍၊

အဆင့်ဆင့်အထပ်ထပ်

အသက်ေကျာက်များကဲ့ သိ ့

၅

တည်ေဆာက်လျက် ှ ိ သြဖင့်

ဓမတိ က်ြဖစ် က၏။

ေယ ခရစ်အားြဖင့် ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မရာ ဓမယဇ် ကိပေဇာ်ရေသာ သန့် ှ င်းေသာ
ယဇ် ပေရာဟိ တ်

မျိုးလည်းြဖစ် က၏။

ေ ွးချယ်ေသာ

တိ က်ေထာင့်အြမစ်ေကျာက်ြမက်ကိ

၆

ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊
ဇိ အန်

ငါချိတ်ထား၏။ ထိ ေကျာက်ကိ အမှီ ပေသာသသည်
လာသတည်း။

ေတာင်ေပ မှာ

ှ က်ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ ိင်ရာဟ

၇ သိ ့ြဖစ်၍ ယံ ကည်ြခင်း ှ ိ ေသာ သင်တိ့၌ကားဘန်းအသေရ ှ ိ ၏။

နားမေထာင်ေသာသတိ ့၌ကား၊ တိ က်ကိတည်လပ်ေသာသများ ပယ်ထားေသာ ေကျာက်သည်
ေနာက်တဖန်တိက်ေထာင့်အထွ ဋ်ဖျားသိ ့
တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ

ထိ မိ၍

မှားယွ င်းစရာေကျာက်လည်းြဖစ်၏။
ခန့်ထားေတာ်မသတည်း။

၉

ေရာက်

ြပန်၏။

လဲ ေသာသတိ ့သည်
ထိ အမ ှ င့်
သင်တိ့မကား၊

နားမေထာင်ဘဲ

၈

ထိ မိ၍

လဲ စရာေကျာက်၊

ေတွ ့ေစြခင်းငှ ါ
ေမှာင်မိက်ထဲမှ

ထိ သတိ ့ကိ
အံ့ ဘွ ယ်ေသာ

အလင်းေတာ်သိ့ ေခ သွ င်းေတာ်မေသာ သ၏ဂဏ် ေကျးဇးများကိ ေဘာ်ြပေစြခင်းငှ ါ၊
ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာ

အမျိုးြဖစ် က၏။

မင်းစည်းစိ မ် ှ ိ ေသာ

သန့် ှ င်းေသာလမျိုး၊

ပိ င်ထိက်ေတာ်မေသာ

ယဇ် ပေရာဟိ တ်မျိုး၊

အေပါင်းအသင်းြဖစ် က၏။

၁၀

အထက်ကအေပါင်းအသင်းမဟတ်၊ ယခတွ င် ဘရားသခင်၏ အေပါင်းအသင်းြဖစ် က၏။
က ဏာ
၁၁

ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချစ်သတိ ့၊

၁ ေပတ

အထက်ကမခံ ရေသာ်လည်းယခတွ င်

ဝိ ညာဥ် ှ င့်စစ် ပိ င်တတ်ေသာ

ခံ ရ က၏။

ကိ ယ်ကာယတပ်မက်ြခင်းတိ ့ကိ

2022

ေ ှ ာင်မည်အေ ကာင်း၊ ဧည့်သည်အာဂ ုကဲ့ သိ ့ေသာ သင်တိ့ကိ ငါေတာင်းပန်၏။ ၁၂
သာသနာပလတိ ့သည် သင်တိ့ကိကဲ့ရဲ ့ြပစ်တင် ကသည်အမမှာ၊ ဘရားသခင် ကည့်
စီ ရင်ေတာ်မေသာ ေန့ရက်၌၊ သင်တိ့၏ ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ သတိ ့သည် ေထာက် ၍
ဘရားသခင်ကိချီးမွ မ်းမည်အေ ကာင်း၊
ကျင့်ေန ကေလာ့။

သတိ ့

ေ ှ ့၌တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်စွာ

သခင်ဘရား၏မျက် ှ ာေတာ်ကိ

၁၃

ေထာက်လျက်၊

အထွ ဋ်အြမတ်တည်းဟေသာ ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေစ၊ လဆိ း တိ ့ကိ ဒဏ်စီရင်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
လေကာင်းတိ ့ကိ ချီးမွ မ်းေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ၁၄ ှ င်ဘရင်ခန့်ထားေသာ ဝန်မင်းြဖစ်ေစ၊ လတိ ့တွင်
စီ ရင်ခန့်ထားသမ ေသာမင်း၏အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံ ကေလာ့။

၁၅ အေ ကာင်းမကား၊

သင်တိ့သည် ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ကျင့်ေသာအားြဖင့် လမိ က်တိ့၏ မိ က်မဲေသာ စကားကိ
ေချေစြခင်းငှ ါ၊ ဘရားသခင်သည် ထိ သိ့ေသာ အလိ ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၆ လလွ တ်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊
လွ တ်ြခင်းအေ ကာင်းြဖင့်

မေကာင်းေသာအမတိ ့ကိ

ဖံ းအပ်ေသာသကဲ့ သိ ့

မကျင့်၊

ဘရားသခင်၏ က န်ကဲ့သိ ့ကျင့်ေန ကေလာ့။ ၁၇ ခပ်သိမ်းေသာသတိ ့ကိ ိ ေသ ကေလာ့။
ညီ အစ်ကိများကိ ချစ် ကေလာ့။ ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ့ ြခင်း၊ ှ င်ဘရင်ကိ ိ ေသြခင်း
ှ ိ ကေလာ့။

၁၈

ကိ ယ်သခင်တိ့၏

အေစခံ ငယ်သားတိ ့၊

အပ်စိးြခင်းကိ

ဝန်ခံ ကေလာ့။

ြဖည်း ှ င်းေသာသေဘာ ှ ိ သည်ြဖစ်ေစ၊
ဝန်ခံ ကေလာ့။

အလွ န်ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း ှ င့်တကွ
သခင်သည်စိတ်ေကာင်း၍

ကမ်းတမ်းေသာသေဘာ ှ ိ သည်ြဖစ်ေစ

၁၉ အေ ကာင်းမကား၊

ဘရားသခင်၏မျက် ှ ာေတာ်ကိေထာက်၍၊

မတရားေသာ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ နာကျင်စွာခံ ရလ င် ေကျးဇး ှ ိ ၏။ ၂၀ ကိ ယ်အြပစ်ေ ကာင့်
ဒဏ်ခံရေသာအခါ သည်းခံ လ င်၊ အဘယ်ချီးမွ မ်းစရာ ှ ိ သနည်း။ ေကာင်းမွ န်စွာ ပ

၍

ဆင်းရဲ ခံရေသာအခါ သည်းခံ လ င်၊ ဘရားသခင့် ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေကျးဇး ှ ိ ၏။

၂၁

အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သိ့အလိ ငှါ သင်တိ့ကိေခ ေတာ်မ ပီ ၊ ခရစ်ေတာ်သည် ငါတိ ့အတွ က်
ခံ ေတာ်မ သည်ြဖစ်၍၊ ေြခေတာ်ရာကိ ေ ှ ာက်လိက်ေစြခင်းငှ ါ ပံ သက်ေသကိ ထားေတာ်မ ပီ ။
၂၂ ထိ သခင်သည် ဒစ ိ က်ကိမ ပ၊

တ်ေတာ်၌လည်း မသာကိ ှ ာမေတွ ့၊ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ

ခံ ရေသာအခါ

ြပန်၍မကဲ့ ရဲ ့။

တရားသြဖင့်

စီ ရင်ေတာ်မေသာသ၌

၂၃

ငါတိ ့သည်အြပစ် ှ င့်ဆိ င်ေသာအရာ၌

အေသခံ ရေသာအခါ
ကိ ယ်ကိကိယ်
အေသြဖစ်၍၊

ခိ မ်းေချာက်ြခင်းကိ မ ပ။
အပ် ှ ံ ေတာ်မ၏။

၂၄

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအရာ၌

အသက် ှ င်ေစမည် အေ ကာင်း၊ ငါတိ ့အြပစ်များကိ ကိ ယ်ေတာ်တိင် သစ်တိင်မှာခံ ေတာ်မ ပီ း
ဒဏ်ချေတာ်များအားြဖင့် သင်တိ့သည် အနာေပျာက်လျက် ှ ိ က၏။ ၂၅ သင်တိ့သည်

၁ ေပတ

2023

အထက်ကလမ်းလဲ ၍ ေပျာက်ေသာသိ းကဲ့ သိ ့ြဖစ် က၏။ ယခမကား၊ သိ းထိ န်းတည်း ဟေသာ
သင်တိ့၏ဝိ ညာဥ်တိ့ကိ အပ်စိး ကည့် ေတာ်မေသာအ ှ င်ထံသိ ့ ြပန်ေရာက် က ပီ ။

၃ အထက်ဆိခဲ့ ပီးသည်နည်းတ
ဝန်ခံ ကေလာ့။

၂

သိ ့ ပ၍၊

ေယာက်ျားအချို ့ ှ ိ လ င်၊
ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း ှ င့်

မိ န်းမတိ ့၊

ကိ ယ်ခင်ပွန်း၏

တ်ကပတ်ဘရားေတာ်ကိ

ထိ သတိ ့သည်

အပ်စိးြခင်းကိ
နားမေထာင်ေသာ

တရားမနာေသာ်လည်း၊

စင် ကယ်ေသာအကျင့်တိ ့ကိ

သင်တိ့၏

ေထာက် ၍၊

မိ မိမယား၏

အကျင့်အားြဖင့် ေသွ းေဆာင်လျက် အတပါမည် အေ ကာင်း ှ ိ ၏။

၃ သင်တိ့၌

တန်ဆာဆင်ြခင်းမကား၊ ဆံ ပင်ကျစ်ြခင်း၊ ေ ဆင်ြခင်း၊ အဝတ်ဝတ်ြခင်းတည်းဟေသာ
အြပင်တန်ဆာ ဆင်ြခင်းမြဖစ်ေစဘဲ ၊

၄ ဘရားသခင့်ေ ှ မ့ ှ ာ အဘိ းများစွ ာထိ က်ေသာ

းညံ့ ငိ မ်သက်ြခင်းသေဘာတည်းဟေသာ

မေဖာက်ြပန်

မပျက်စီးတတ်ေသာ

တန်ဆာဆင်ြခင်း ှ ိ ေသာ စိ တ် ှ လံ း၏ အတွ င်းလြဖစ်ေစ ကေလာ့။

၅ ဘရားသခင်ကိ

ကိ းစား၍သန့် ှ င်းေသာ မိ န်းမတိ ့သည် ေ ှ းက ထိ သိ့ကိယ်ကိတန်ဆာဆင်လျက်၊ စာရာသည်
အာြဗဟံ ကိ သခင်ဟေခ ေဝ ၍ သ၏စကားကိ နားေထာင်သကဲ့ သိ ့၊ ကိ ယ်ခင်ပွန်း၏
အပ်စိးြခင်းကိ

ဝန်ခံ က၏။

သင်တိ့သည်

ေကာင်းမွ န်စွာကျင့်၍၊

ေ ကာက် ွံ ့

တန်လပ်ြခင်းအလ င်းမ ှ ိ ဘဲေနလ င် စာရာ၏သမီ းြဖစ် က၏။ ၆ ထိ နည်းတ၊ ေယာက်ျားတိ ့၊
ဆေတာင်းြခင်းအမ၌ အဆီ းအတားမ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ အသက် ှ င်ြခင်း ေကျးဇး ေတာ်ကိ
ဆက်ဆံ၍အေမွ ခံရေသာ သချင်းကဲ့ သိ ့၊ သတိ ပညာ ှ င့် ေလျာ်စွာကိ ယ်ခင်ပွန်း ှ င့်အတေန၍၊ ၇
အား

နည်းေသာသကိ

ပသင့်သည်အတိ င်း

သ့ကိ

ေစာင့်မ ပစ ကေလာ့။

၈

အချုပ်အြခာစကားဟမကား၊ သင်တိ့အေပါင်းသည် စိ တ်တညီ တ ွ တ်တည်း ှ ိ ကေလာ့။
စိ တ် ကင်နာ ြခင်း၊ ညီ အစ်ကိချင်းကဲ့ သိ ့ချစ်ြခင်း၊ သနားစံ မက်ြခင်း၊ စိ တ် ှ ိမ့ ်ချြခင်း ှ ိ ကေလာ့။
၉ သင်တိ့သည်

ေကာင်း ကီ းမဂလာကိ အေမွ ခံေစြခင်းအလိ ငှါ ေခ ေတာ်မေသာသ

ြဖစ်သည်ဟ သိ မှတ် ၍၊ အချင်းချင်းရန်တံ ့မမ၊ ြပန်၍ မကဲ့ ရဲ ့၊ ေမတာပိ ့ြခင်းကိ
ပ ကေလာ့။

၁၀

အသက်ကိေမွ ့ေလျာ်ေစ၍၊

ေကာင်းမွ န်ေသာ

ေန့ရက်တိ့ကိ

ေတွ ့ြမင်ြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ ေသာသသည်၊ မိ မိလ ာကိ မေကာင်းေသာအရာ ှ င့် ကင်းလွ တ်ေစ။
မိ မိ တ်ခမ်းလည်းမသားစကားကိ

မေြပာေစ ှ င့်။

၁၁

ဒစ ိ က်ကိလဲ ေ ှ ာင်၍

သစ ိ က်ကိ ပေစ။ သတပါး ှ င့် အသင့်အတင့်ေနြခင်းကိ ှ ာ၍ မှီေအာင် လိ က်ေစ။ ၁၂
အေ ကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ေြဖာင့်မတ်ေသာသတိ ့ကိ ကည့် ေတာ်မ၏။ သတိ ့
ဆေတာင်း

ြခင်းကိ လည်း

နားေထာင်ေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားသည် မျက် ှ ာလဲ ေတာ်မ၏။

၁ ေပတ

ဒစ ိ က် ပေသာ

သတိ ့ကိကား၊

၁၃ သင်တိ့သည်ေကာင်းေသာတရားကိ

2024

ကျင့်ေသာသြဖစ်လ င်၊ အဘယ်သ ှ ဥ်းဆဲ မည်နည်း။ ၁၄ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားေ ကာင့်
ဆင်းရဲ ခံရလ င်မကား၊ မဂလာ ှ ိ က၏။ သတိ ့၏ ခိ မ်းေချာက်ြခင်းကိ မေ ကာက် က ှ င့်၊
မထိ တ်လန့် က ှ င့်။ ၁၅ စိ တ် ှ လံ းထဲ ၌ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကိ ိ ေသြခင်း ှ ိ ကေလာ့။
သင်တိ့ေြမာ်လင့်ြခင်း၏ အေ ကာင်းကိ ေမးြမန်းေသာသ ှ ိ သမ တိ ့အား၊ းညံ့ ေသာသေဘာ၊
ေ ကာက် ွံ ေသာသေဘာ
့
ှ င့် ြပန်ေြပာ ြခင်းငှ ါ၊ ကာလအစဥ်မြပတ် အသင့် ှ ိ ေန ကေလာ့။ ၁၆
ခရစ်ေတာ်၌

သင်တိ့ကျင့်ေသာ

အကျင့်ေကာင်းကိ

တ်ချေသာ

သတိ ့သည်

ကဲ့ ရဲ ့ြပစ်တင်ေသာအခါ၊ ကိ ယ်တိင် ှ က်ေ ကာက်ြခင်းမ ှ ိ မည်အေ ကာင်း၊ သင်တိ့သည်
ကိ ယ်ကိကိယ်သိေသာစိ တ် ကည်လင်လျက် ေန ကေလာ့။ ၁၇ ဘရားသခင့်အလိ ေတာ် ှ ိ လ င်၊
သစ ိ က်ကိ ပ၍ ဆင်းရဲ ခံြခင်းသည်၊ ဒစ ိ က်ကိ ပ၍ ခံ ြခင်းထက် သာ၍ ေကာင်း၏။ ၁၈
ခရစ်ေတာ်သည် ကိ ယ်ခ ာအားြဖင့် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ၍၊ ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်
အသက် ှ င်ြခင်း သိ ့ ေရာက်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ငါတိ ့ကိ ဘရားသခင့် အထံ ေတာ်သိ့
ပိ ့ေဆာင်ြခင်းငှ ါ၊ ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မ ေသာသသည်၊ မေြဖာင့်မတ်ေသာ သတိ ့အတွ က်၊ ဒစ ိ က်
အြပစ်များေ ကာင့် တခါခံ ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်လည်း ကသွ ားေတာ်မ၍၊
ယခေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထားေသာ ဝိ ညာဥ် တိ ့အား တရားေဟာေတာ်မ၏။
ထိ ဝိညာဥ်တိ့မကား

ေ ှ းကာလ၊

လ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ

ေရအားြဖင့်

ေနာဧလက်ထက်၌၊

၂၀

နည်းေသာသတည်းဟေသာ

ကယ်ဆယ်ေသာသေဘာကိ

တည်လပ်စဥ်တွင်၊

ဘရားသခင်၏ ခ ီေတာ်သည်ဆိင်းလင့်ေတာ်မ ေသာ်လည်း၊ နားမေထာင်ေသာဝိ ညာဥ်
ြဖစ်သတည်း။

၂၁

ထိ သိ့ေသာ

ဥပမာအတိ င်း၊

ယခတွ င်ဗတိ ဇံသည်

ေယ ခရစ်ထေြမာက်ေတာ်မေသာအားြဖင့်၊ ငါတိ ့ကိ ကယ်တင်တတ်၏။ ဗတိ ဇံဟဆိ ေသာ်၊
ကိ ယ်ကာယ၏

အညစ်အေ ကးေဆးေ ကာြခင်းကိ

မဆိ လိ။

ကိ ယ်ကိ

ကိ ယ်သိေသာစိ တ် ကည်လင်၍၊ ဘရားသခင့်ေ ှ ့၌ ဝန်ခံြခင်းကိ ဆိ လိသတည်း။

၂၂

ထိ သခင်သည် ေကာင်းကင်ဘံ သိ ့ ကေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကင်တမန်အစ ှ ိ ေသာ
အာဏာစက် တန်ခိးများတိ ့ကိ အပ်စိးလျက်၊ ဘရားသခင်၏ လက်ျာေတာ်ဘက်၌ ှ ိ ေတာ်မ၏။

၄ ထိသိ့ခရစ်ေတာ်သည် ကိယ်ခ ာေတာ်၌ ငါတိ့အတွက်ခံေတာ်မသည်မှန်ေသာေ ကာင့်၊
သင်တိ့လည်း ထိ သိ့ေသာသေဘာကိ လက်နက် ပ၍သံ းစွဲ ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊
ကိ ယ်ခ ာ၌ခံ ေသာသသည် ဒစ ိ က် တိ ့ ှ င့် လွ တ် ငိ မ်းသည်ြဖစ်၍၊ ၂ ေနာက်တဖန်သတိ ့၏
တပ်မက်ြခင်းတရားကိ

မကျင့်၊

ဘရားသခင်၏

အလိ ေတာ်အတိ င်း

ကိ ယ်ခ ာအသက်အပိ င်းအြခားကျန်ရစ်ေသာကာလကိ
သာသနာပလတိ ့၏အလိ သိ့လိက်၍၊

၁ ေပတ

ကိ ေလသာညစ်

ကျင့်လျက်၊

လွ န်ေစတတ်၏။
းြခင်း၊

၃

ကာမတပ်မက်ြခင်း၊

2025

စပျစ်ရည် ှ င့်

ယစ်မးြခင်း၊

ကိ းကွ ယ်ြခင်း၌ကျင်လည်၍၊

ပွဲ လပ်ြခင်း၊

ေသာက် ကူးြခင်း၊

ငါတိ ့လွန်ေစ ပီ းေသာ

အဓမ ပ်တကိ

အသက်ကာလသည်

ငါတိ ့အားေလာက်ေပ၏။ ၄ ယခမှာသင်တိ့သည် သတိ ့ ှ င့်အတ မဆက်ဆံ၊ ကာမဂဏ်၌
လွ န်ကျူးညစ်

းစွ ာမ ပသည်အရာကိ

သတိ ့သည်အ့ံ သ၍

ကဲ့ ရဲ ့တတ် က၏။

၅

သိ ့ြဖစ်၍၊ အသက် ှ င်ေသာ သတိ ့ကိ၎င်း၊ ေသေသာသတိ ့ကိ၎င်း တရားစီ ရင်ြခင်းငှ ါ
အသင့် ှ ိ ေတာ် မေသာသေ ှ ့၌၊ ထိ သတိ ့သည် စစ်ေ ကာြခင်းကိ ခံ ရ ကလတံ့ ။

၆

ထိ အေ ကာင်းေ ကာင့် လတိ ့ေ ှ ့၌ ကိ ယ်ခ ာအားြဖင့် အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ခံရေသာ်လည်း၊
ဘရား

သခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌

စိ တ်ဝိညာဥ်အားြဖင့်

အသက် ှ င်မည်အေ ကာင်း၊

ေသေသာသတိ ့သည် ဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ကားရ က၏။ ၇ ခပ်သိမ်းေသာအမအရာတိ ့သည်
အဆံ းသိ ့ေရာက်လသည်
ဆေတာင်းြခင်းအလိ ငှါ

ြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊
ေစာင့်ေန ကေလာ့။

အချင်းချင်းအား ကီ းေသာ
ဖံ းအပ်တတ်၏။
၁၀

ချစ်ြခင်းေမတာသည်

အြခားေသာအမအရာထက်မက၊
များစွ ာေသာ

အြပစ်တိ့ကိ

၉ ြမည်တမ်းြခင်းမ ှ ိ ဘဲ အချင်းချင်း ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပ ကေလာ့။

သင်တိ့သည်

ဘရားသခင်၏

၈

သမာသတိ ှ ိ ကေလာ့။

အထးထး

ဆေကျးဇးေတာ်ကိ
အြပားြပားေသာ

အသီ းသီ းခံ ရ ကသည် ှ င့်အညီ ၊
ေကျးဇးေတာ်ဘ

ာစိ းေကာင်းကဲ့ သိ ့၊

အချင်းချင်းေဝငှ ေပးကမ်း ကေလာ့။ ၁၁ ဘရားသခင်သည် အရာရာ၌ ေယ ခရစ်အားြဖင့်
ဘန်းေတာ်ထင် ှ ားေစမည်အေ ကာင်း၊

ေဟာေြပာေသာသသည်ဘရားသခင်၏

ဗျာဒိ တ်ေတာ် ှ င့်အညီ ေဟာေြပာေစ။ အြခားေသာအမကိ ေဆာင်

ွက်ေသာသသည်၊

ဘရားသခင်ေပးသနားေတာ်မေသာ အစွ မ်းသတိ အတိ င်း ေဆာင် ွက်ေစ။ ထိ ဘရားသခင်
သည် ကမာအဆက်ဆက်ဘန်းအသေရ အစွ မ်းသတိ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn
g165) ၁၂ ချစ်သတိ ့၊ သင်တိ့ကိ စံ စမ်းစရာဘိ ့ ယခခံ ရေသာ မီ းစစ်ြခင်းအရာကိ ကား၊ သင်တိ့၌

အံ့ သဘွ ယ် ေသာအရာြဖစ်သည်ဟ ထင်မှတ်၍၊ အံ့ သြခင်းမ ှ ိ က ှ င့်။ ၁၃ သင်တိ့သည်
ခရစ်ေတာ်၏ဆင်းရဲ ကိ

ဆက်ဆံ ကသည်ြဖစ်၍၊

ဘန်းေတာ်ေပ ထွ န်းေသာအခါ

အလွ န်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းမည်အေ ကာင်း၊ ယခပင် ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ၁၄ ခရစ်ေတာ်၏
နာမေ ကာင့် ကဲ့ ရဲ ့ြခင်းကိ ခံရလ င် မဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်၏
ဘန်း ကီ းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် သင်တိ့အေပ မှာ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ၏။ သတိ ့၌ကား
ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း၊ သင်တိ့၌ကား ချီးမွ မ်းြခင်း ှ ိ ေတာ်မ၏။ ၁၅ လအသက်ကိသတ်ေသာအြပစ်၊
သ့ဥစာကိ ခိ းေသာအြပစ်၊ ဒစ ိ က်ကိ ပေသာအြပစ်၊ သတပါးအမ၌ ေရာေ ှ ာေသာအြပစ် ှ ိ ၍၊
သင်တိ့တွင် အဘယ်သမ မခံ ေစ ှ င့်။ ၁၆ ခရစ်ယာန်ြဖစ်ေသာေ ကာင့် ခံ ရလ င်မကား၊

၁ ေပတ
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ှ က်ေ ကာက်ြခင်း မ ှ ိ ေစ ှ င့်။ ထိ အမေ ကာင့်ခံ ရလ င် ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွ မ်းေစ။
၁၇ ဘရားသခင်၏အိ မ်ေတာ်သားတိ ့ကိ ေ ှ ့ဦးစွ ာစစ်ေ ကာစီ ရင်ရေသာ အချိန် ှ ိ ပီ ။ ငါတိ ့ကိ

ေ ှ ့ဦးစွ ာ စစ်ေ ကာအချိန် ှ ိ ပီ ။ ငါတိ ့ကိ ေ ှ ့ဦးစွ ာ စစ်ေ ကာစီ ရင်လ င်၊ ဘရားသခင်၏
ဧဝံ ဂလိ တရားစကားကိ နားမ ေထာင်ေသာသတိ ့၏ အမသည် အဘယ်သိ့ ပီ းလိ မ့ ်မည်နည်း။
၁၈ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် ကယ်တင်ြခင်းသိ ့ ေရာက် ိင်ခဲသည်မှန်လ င်၊ ဘရားသခင်ကိ

မကိ းကွ ယ် ေသာသ၊ အြပစ်ထင် ှ ားေသာသသည် အဘယ်မှာေပ လိ မ့ ်မည်နည်း။ ၁၉
ထိ ့ေ ကာင့်၊ ဘရားသခင်၏အလိ ေတာ်အတိ င်း ဆင်းရဲ ခံရေသာသတိ ့သည်၊ ဘရားသခင်ကိ
သစာ ှ ိ ေသာ

အသက်သခင်ကဲ့သိ ့မှတ်လျက်၊

ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ကျင့်ေန၍၊

ကိ ယ်ေတာ်၌မိ မိတိ့ အသက်ဝိညာဥ်ကိအပ် ှ ံ ကေစ။

၅ သင်းအပ်အရာ၌၎င်း၊

ခရစ်ေတာ်၏

သိ ြမင်ေသာသက်ေသအရာ၌၎င်း

ခန့်ထား

ေသာသ၊

ဆင်းရဲ ဒကေဝဒနာကိ
ထင် ှ ားေစေတာ်မလတံ့ ေသာ

ဘန်းအသေရေတာ်ကိ ဆက်ဆံေသာသြဖစ်ေသာ ငါေပတ သည်၊ သင်တိ့တွင် ှ ိ ေသာ
သင်းအပ်ချင်းတိ ့ကိ ေတာင်းပန်ပါ၏။ ၂ သိ တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေသာဘရားသခင်၏ သိ းေတာ်စကိ
ထိ န်းြခင်းအမမှာ၊

အ ိင်ထိန်းရေသာေ ကာင့်

မဟတ်၊

မစင် ကယ်ေသာစီ းပွ ားကိ

တပ်မက်ေသာေ ကာင့်မဟတ်ဘဲ၊ အလိ လိေစတနာစိ တ် ှ ိ ၍ ကည့် အပ်ထိန်း ကေလာ့။ ၃
အသီ းအသီ းအပ်ေသာ အသင်းေတာ်တိ့ကိ အာဏာထား၍ အစိ းတရ ပသည်မဟတ်ဘဲ၊
သိ းေတာ်စ ေ ှ မ့ ှ ာပံ သက်ေသကိ ြပေသာသြဖစ် ကေလာ့။ ၄ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ သိ းထိ န်းအ ကီ း
ေပ ထွ န်းေတာ်မေသာအခါ၊
ပန်းဦ းရစ်သရဖကိ

သင်တိ့သည်

မ ိ းမ ွမ်းတတ်ေသာ

ခံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။

အသက် ကီ းေသာ

သတိ ့၏

၅

ထိ နည်းတ၊

ဘန်း ကီ းေသာ

အသက်ပျိုေသာသတိ ့၊

စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။

အချင်းချင်းတေယာက်ေအာက်တေယာက် ှ ိမ့ ်ချလျက်ေန၍၊

ထိ မ မက၊

ှ ိမ့ ်ချြခင်းတန်ဆာကိ

ဆင် ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊ ေထာင်လားေစာ်ကားေသာ သတိ ့ကိ ဘရားသခင်
ဆီ းတားေတာ်မ၏။ စိ တ် ှ ိမ့ ်ချေသာ သတိ ့အား ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။

၆ ထိ ေ ကာင့်

ကာလအချိန်တန်လ င်၊ ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ကိချီးေြမာက်ေတာ်မမည်အေ ကာင်း၊
တန်ခိး ကီ ေသာ လက်ေတာ်ေအာက်၌ ကိ ယ်ကိကိယ် ှ ိမ့ ်ချ ကေလာ့။ ၇ သင်တိ့ကိသတိ ှ င့်
ကည့် ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊
အပ် ှ ံ ကေလာ့။
ရန်သတည်းဟေသာ

၈

သင်တိ့၌

စိ းရိ မ်ြခင်းအမ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

သမာသတိ ှ ိ လျက်
မာရ်နတ်သည်၊

ကိ ယ်ေတာ်၌

မအိ ပ်ဘဲေစာင့်ေန ကေလာ့။

ေဟာက်ေသာြခေသ့ ကဲ့ သိ ့

သင်တိ့၏

အဘယ်သကိ

မျိုရမည်နည်းဟ၍ လှ ည့်လည် ှ ာေဖွ လျက် ှ ိ ၏။ ၉ သိ ့ြဖစ်၍၊ လြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ိ ေသာ

၁ ေပတ
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သင်တိ့ ညီ အစ်ကိများတိ ့သည်

ထိ သိ့ေသာဆင်းရဲ ကိ ခံ ရ ကသည်ဟသိ မှတ်လျက်၊

ယံ ကည်ြခင်း၌တည်၍မာရ်နတ်ကိ ဆီ းတား ကေလာ့။ ၁၀ ခရစ်ေတာ်ေယ အားြဖင့် ငါတိ ့ကိ
ထာဝရဘန်းအသေရေတာ်သိ့ေခ ေတာ်မေသာ၊ ခပ်သိမ်းေသာ ေကျးဇးကိ ပေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်သည် ခဏဆင်းရဲ ခံ ပီ းေသာ သင်တိ့ကိစံ လင်တည် ကည်ခိင်ခ့ံ မဲ ြမံ ေစ
ေတာ်မလိ မ့ ်မည်။ (aiōnios g166) ၁၁ ထိ ဘရားသခင်သည် ကမာအဆက်ဆက် ဘန်းအသေရ
အစွ မ်းသတိ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)
တိ က်တွန်းေသွ းေဆာင်လျက်၊
ဘရား

သင်တိ့မှီဝဲ

သခင်၏ေကျးဇးေတာ်အမှန်

၁၂ ငါသည်သင်တိ့ကိ

ဆည်းကပ်ေသာဤအရာများသည်

ြဖစ်သည်ဟ

သက်ေသခံ လျက်၊

ဤစာကိ

အကျဥ်းအားြဖင့်ေရး ပီ းမှ၊ ငါစိ တ်ထင် သည်အတိ င်း သင်တိ့အမ၌ သစာ ှ ိ ေသာညီ အစ်ကိ
သိ လွာ လက်ြဖင့်ယခေပးလိ က်၏။

၁၃

ငါ့သားမာကမှစ၍

ဗာဗလန် မိ ့၌ ှ ိ ေသာ

သင်တိ့ ှ င့်အတ ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာ အသင်းေတာ်သည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက် က၏။ ၁၄
အချင်းချင်းတေယာက်ကိတေယာက်ေမတာနမ်းြခင်း ှ င့်

တ်ဆက် ကေလာ့။

ခရစ်ေတာ် ှ င့်ဆိ င်ေသာ သင်တိ့အေပါင်း၌ ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ ေစသတည်း။ အာမင်။

၁ ေပတ
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၂ ေပတ

၁ ေယ ခရစ်၏က န်တမန်ေတာ် ငါ ှ ိမန်ေပတ သည် ကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊
ငါတိ ့ဘရား သခင်ေယ ခရစ်၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ ငါတိ ့ ယံ ကည်သည်နည်းတ၊
ြမတ်စွာေသာယံ ကည်ြခင်းကိ ရေသာသတိ ့အား ကားလိ က်ပါ၏။ ၂ ဘရားသခင်ကိ၎င်း၊
ငါတိ ့သခင်ေယ ကိ ၎င်း၊ သိ ေသာဥာဏ်အားြဖင့်၊ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိ မ်သက်ြခင်း သည်
သင်တိ့၌များြပားပါေစေသာ။ ၃ ထိ သိ့ ှ င့်အညီ ငါတိ ့ကိဘန်းတန်ခိးေတာ် ှ င့် ေခ ေတာ်မေသာ
ဘရားကိ

သိ ေသာဥာဏ်အားြဖင့်၊

ငါတိ ့အားအသက် ှ င်ြခင်း၊

ေမွ ့ေလျာ်ြခင်း ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာအရာ ှ ိ သမ တိ ့ကိ

ဘရားဝတ်၌

ဘရားတန်ခိး

ေတာ်သည်

ေပးသနားေတာ်မ ပီ ။ ၄ ထိ သိ့ေသာအားြဖင့်လည်း အလွ န် ကီ းြမတ်၍ အဘိ းထိ က်ေသာ
ဂတိ များကိ ငါတိ ့၌အပ်ေပးေတာ်မ ပီ ။ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ ဂတိ ေတာ်များကိ အမှီ ပ၍
သင်တိ့သည် ေလာကီ တပ်မက်ြခင်းအညစ်အေ ကး ှ င့် ကင်းလွ တ်သြဖင့်၊ ဘရားပကတိ ကိ
ဆက်ဆံရေသာသ ြဖစ် ကမည်အေ ကာင်းတည်း။

၅ ထိ သိ့အလိ ငှါ၊ သင်တိ့သည်

ယံ ကည်ြခင်း၌ သီ လကိ ၎င်း၊ သီ လ၌ ပညာကိ ၎င်း၊ ၆ ပညာ၌ ကာမဂဏ်ချုပ်တည်းြခင်းကိ ၎င်း၊
သည်းခံ ြခင်း၌

ဘရားဝတ်ကိ ပ၍

ေမွ ့ေလျာ်ြခင်းကိ ၎င်း၊

၇

ထိ ေမွ ့ေလျာ်ြခင်း၌

ညီ အစ်ကိစံ မက်ြခင်းကိ ၎င်း၊ ညီ အစ်ကိစံ မက်ြခင်း၌ ချစ်ြခင်းေမတာကိ ၎င်း၊ အလွ န်
ကိ းစားအားထတ်၍ ထပ်ဆင့် ကေလာ့။ ၈ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ ပါရမီ တိ့သည် သင်တိ့၌ ှ ိ ၍
ကယ်ဝလ င်၊ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်ကိ သိ က မ်းြခင်း ၌ မပျင်းရိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ အကျိုးမဲ့
မြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ပြပင်တတ် က၏။ ၉ ထိ ပါရမီ ှ င့် ကင်းေသာသမကား၊ မျက်စိကန်း
၏။

ကိ ယ်မျက်စီ

ေမ့ေလျာ့၏။

ကိ ကိယ်ပိတ်၏။

မိ မိအြပစ်ေဟာင်း

ေဆးေ ကာေ ကာင်းကိ

၁၀ ထိ ေ ကာင့်၊ ညီ အစ်ကိတိ့၊ သင်တိ့ခံရေသာ ေခ ေတာ်မြခင်း ှ င့်

ေ ွးချယ်ေတာ်မြခင်းကိ တည် မဲ ေစြခင်းငှ ါ သာ၍ ကိ းစားအားထတ် ကေလာ့။ သိ ့ ပလ င်၊
ေ ွလျာ
့ ့ ြခင်း ှ င့်အစဥ်ကင်းလွ တ်သည်ြဖစ်၍၊
အ ှ င်သခင်

ေယ ခရစ်၏

၁၁ ငါတိ ့ကိ

ထာဝရ ိင်ငံေတာ်ထဲသိ့

ကယ်တင်ေတာ်မေသာ

ဝင်စားြခင်း

သင်တိ့အား ကယ်ဝစွ ာ ေပးသနားေတာ်မလတံ့ ။ (aiōnios g166)

အခွ င့ ်

ကိ

၁၂ ထိ ေ ကာင့်၊

ယခေဟာေြပာေသာသမာတရားကိ သင်တိ့သည် နားလည်၍ တည် ကည်ြခင်း ှ ိ ေသာ်လည်း၊
ဤသိ ့ေသာ စကားများ ှ င့် သင်တိ့အား အစဥ်မြပတ် သတိ ေပးမည် အမကိ ငါမေမ့မေလျာ့။
၁၃ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်သည် ဗျာဒိ တ်ေပးေတာ်မ သည်အတိ င်း၊ ၁၄ ငါတည်းခိ ရာတဲ ကိ

မ ကာမြမင့်မှီ ငါပစ်သွား ရမည်အရာကိ ငါသိ မှတ်၍၊ ဤတဲ ၌ ှ ိ ေနစဥ်ကာလ ပတ်လံ း၊
သင်တိ့ကိ

၂ ေပတ

သတိ ေပး၍

ိးေဆာ်အပ်သည်ဟ

ငါသေဘာ ှ ိ ၏။

၁၅

ထိ မှတပါး၊

2029

ငါစေတ့သည်ေနာက်၊ သင်တိ့သည် ဤအရာများကိ အစဥ်မှတ်မိေစြခင်းငှ ါ ငါ ကိ းစား
အားထတ်မည်။ ၁၆ ငါတိ ့သြခင်ေယ ခရစ်၏ တန်ခိးေတာ်ကိ၎င်း၊ ကလာေတာ်မြခင်းကိ ၎င်း၊
သင်တိ့အား ကားေြပာေသာ အခါ၊ ငါတိ ့သည် ပရိ ယာယ် ှ င့် ြပင်ဆင်ေသာ ဒ

ာရီ

စကားကိ မလိ က်၊ ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ ကိ ယ်တိင်ြမင် ေသာ သြဖစ် က၏။

၁၇

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဤသသည် ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးရာ၊ ငါ၏ ချစ်သား ေပတည်းဟေသာ
အသံ ေတာ်သည်၊ ထးြမတ်ေသာအေရာင်အဝါေတာ်ထဲက၊ ထိ သခင်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊
ခမည်းေတာ်ဘရားသခင့် အထံ ေတာ်မှ ဂဏ်သေရဘန်းအာ ေဘာ်ကိခံရေတာ်မ၏။ ၁၈
ေကာင်းကင်က ေရာက်လာေသာ ထိ အသံ ေတာ် ကိ ငါတိ ့သည် သန့် ှ င်းေသာေတာင်ေပ မှာ
သခင်ဘရား ှ င့်အတ ှ ိ ေသာအခါ ကားရ က၏။ ၁၉ ထိ မှတပါး၊ သာ၍ မဲ ြမံ ေသာ နာဂတိ
စကား ေတာ်သည် ငါတိ ့၌ ှ ိ ေသး၏။ စိ တ် ှ လံ းထဲ ၌ ဘာ ဏ် တက်၍ ကယ်နီေပ ထွ က်သည်
ကာလတိ င်ေအာင်၊

ထိ

အနာဂတိ စကားေတာ်ကိ

ေသာဆီ မီးကဲ့ သိ ့မှတ်၍၊ သင်တိ့သည်

ေမှာင်မိက်အရပ်၌

အမှီ ပသင့် က၏။

ထွ န်းလင်း

၂၀ ကျမ်းစာ၌ပါေသာ

အာနဂတိ စကားမည်သည် ကား၊ ကိ ယ်အလိ အေလျာက်အနက်မေပ ဟ ေ ှ ့ဦးစွ ာ
သိ မှတ် ကေလာ့။

၂၁ အေ ကာင်းမကား၊ အနာဂတိ စကားသည် လ အလိ အားြဖင့်

ြဖစ်ဘးသည်မဟတ်၊ ဘရားသင်၏ သန့် ှ င်းေသာသတိ ့သည် သန့် ှ င်း ေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်၏
တိ က်တွန်းေတာ်မြခင်းကိ ခံ ရ၍ ေဟာေြပာ က၏။

၂ သိ့ေသာ်လည်း၊ ယဒလတိ့တွင် မိစာပေရာဖက် ှ ိ က၏။ ထိနည်းတ ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ
မိ စာဒိ ိ

အယများကိ

ပရိ ယာယ်အားြဖင့်

သွ င်း၍၊

မိ မိတိ့ကိ

ဝယ်ေတာ်မေသာ

အ ှ င်ကိြငင်းပယ်လျက်၊ မိ မိအေပ သိ ့ လျင်စွာေသာဖျက်ဆီးြခင်းကိ ေရာက်ေစေသာ
မိ စာဆရာတိ ့သည် သင်တိ့တွင် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂ သတိ ့ညစ် းေသာ အကျင့်ဓေလ့တိ ့ကိ
အများေသာသတိ ့သည်

လိ က်ေသာအားြဖင့်

သမာတရားလမ်း

အသရသည်

ပျက်စီးလိ မ့ ်မည်။ ၃ သတိ ့သည် ေလာဘလွ န်ကျူးလျက် ေချာ့ေမာ့ ေသာ စကား ှ င့်
သင်တိ့ကိကန်သွယ် ကလိ မ့ ်မည်။ သတိ ့အြပစ်စီရင်ြခင်းသည် ေ ှ းကာလ မှစ၍ မဖင့်မ ွဲ၊
သတိ ့ဖျက်ဆီးြခင်းသည်လည်း အိ ပ်၍မေပျာ်။

၄ အေ ကာင်းမကား၊ ြပစ်မှားေသာ

ေကာင်းကင် တမန်တိ့ကိ ဘရားသခင်သည် ှ ေြမာေတာ်မမ၊ ငရဲ ထဲသိ့ ချလိ က် ပီ းမှ
စစ်ေ ကာစီ ရင်ြခင်း အလိ င
့ ှ ါ ချုပ်ထား၍၊ ေမှာင်မိက်သံ ကိ း ှ င့်ချည်ေ ှ ာင်ေတာ်မ၏။
(Tartaroō g5020)

၅ ေ ှ းေလာကဓာတ်ကိလည်း ှ ေြမာေတာ်မမ။

ေြဖာင့်မတ်ြခင်း

တရားကိ ေဟာေသာေနာဧ ှ င့် လခနစ် ေယာက်တိ့ကိ ေစာင့်မေတာ်မ၍၊ ဘရားကိ မကိ းကွ ယ်
ေသာ ေလာကီ သားအေပါင်းတိ ့ကိ ေရလမ်းမိ း ေစေတာ်မ ၏။

၂ ေပတ

၆ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်

2030

ေဂါေမာရ မိ တ
့ ိ ့ကိ မီ း ိ ့၍ ဖျက်ဆီးရာ၊ ဒဏ်စီ ရင်ေတာ်မသြဖင့် ေနာင်၌ မတရား ေသာ
အကျင့်ကိ ကျင့်အံ့ ေသာသတိ ့ အားပံ သက်ေသကိ ထားေတာ်မ၏။ ၇ ထိ အခါမတရားေသာ
သတိ ့၏ ညစ် းေသာ အကျင့်အားြဖင့် ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ခံ ရေသာသ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာ
ေလာတကိ ကယ် တ် ေတာ်မ၏။ ၈ ထိ ေြဖာင့်မတ်ေသာသသည် မတရားေသာ သတိ ့တွင်
ေနစဥ်အခါ၊

သတိ ့၏

မတရားေသာအမများကိ

ေန့တိင်းမြပတ်မျက်စီြမင်လျက်၊

နား ကားလျက် ှ ိ သြဖင့်၊ မိ မိေြဖာင့်မတ်ေသာ စိ တ် ှ လံ းကိ ြပင်းစွ ာ ှ ဥ်း ဆဲ ရ၏။

၉

ဘရားဝတ်၌ ေမွ ့ေလျာ်ေသာ သတိ ့ကိ စံ စမ်း ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း အထဲ က ကယ် တ်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ၁၀
မတရားေသာသတိ ့ကိ ဒဏ်ခံေစမည် အ ေ ကာင်း၊ ညစ် းေသာ တပ်မက်ြခင်း ကိ ေလသာ ှ င့်
တကွ ၊ ကာမဂဏ် အလိ သိ့လိက်၍၊ အာဏာစက်ကိ မထီ မဲ့ြမင် ပေသာ သတိ ့ကိ အထး
သြဖင့်ဒဏ်ခံေစမည် အေ ကာင်း၊ တရားဆံ းြဖတ်ေသာေန့အဘိ ့ ချုပ်ထား ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ထာဝရ
ဘရားသည် တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ ထိ သတိ ့သည် ရဲ ရင့် ေသာသ၊ ကိ ယ် အလိ သိ့
လိ က်တတ် ေသာ သြဖစ်၍၊ ဘန်းတန်ခိး ကီ းေသာသတိ ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့ဝံ့ က
ေကာင်းကင်တမန်တိ့မကား၊

သတိ ့ထက်

ခွ န်

၏။

၁၁

အားတန်ခိး ကီ းေသာ်လည်း၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေတာ်
့
၌ သတိ ့အားကဲ့ ရဲ ့စွ ာေသာ ြပစ်တင်ြခင်းကိ မ ပ က။ ၁၂ သတိ ့မကား၊
ဘမ်း၍ဖျက်ဆီးဘိ ့ရာ ဖန်ဆင်း ေသာ တိ ရ စာန် သက်သက်ကဲ့သိ ့၊ မိ မိတိ့နားလည်ေသာ
အရာကိ ကဲ့ ရဲ ့လျက်၊ မိ မိတိ့ပပ်ပျက်ေသာအားြဖင့် အကန် အစင် ပျပ်စီးြခင်းသိ ့ေရာက်၍၊
မတရားေသာ အမ၏ အြပစ်ကိခံရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၃ ေန့အချိန်၌ပင် လွ န်ကျူးစွ ာ ကာမဂဏ်
ခံ စား ြခင်း အမသည် ေပျာ်ေမွ ့ရာြဖစ်သည်ဟ သတိ ့သေဘာ ှ ိ ၏။ သင်တိ့ ှ င့်အတစားေသာက်
ပွဲ လပ်ေသာအခါ မိ မိတိ့မှားယွ င်းေသာသေဘာ ှ င့် လွ န်ကျူးစွ ာ ကာမဂဏ် ခံ စား၍၊ သင်တိ့၌
အညစ်အေ ကး အစွ န်းအကွ က် ြဖစ် က၏။ ၁၄ သတိ ့သည်သမ
့ ယားကိ ြပစ်မှားေသာ ကိ ေလ
သာ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ မျက်စိ ှ ိ ၍၊ ဒစ ိ က်ကိ မ ပဘဲ မေန ိင် က။ စိ တ် ှ လံ းမတည် ကည်ေသာ
သတိ ့ကိ အြပစ် သိ ့ ေသွ းေဆာင်တတ် က၏။ ေလာဘလွ န်ကျူးြခင်း၌ ကျင်လည်၍၊
ကျိန်ေတာ်မြခင်း၏ သားြဖစ် က၏။ ၁၅ ေြဖာင့်မတ်ေသာလမ်းထဲ ကထွ က်၍ လဲ သွား သြဖင့်၊
ေဗာေသာ်၏ သားဗာလမ်၏လမ်းကိ လိက် က၏။
အမ၏အခကိ

တပ်မက်၍၊

၁၆ ထိ ဗာလမ်သည် မတရားေသာ

မိ မိဒစ ိ က်အတွ က်ေ ကာင့်

ဆံ းမြခင်း

ကိ ခံရ၏။

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ စကားမေြပာ ိင် ေသာ ြမည်းသည်လဘာသာအားြဖင့် မက်၍၊ ထိ
ပေရာဖက်၏

မိ က်မဲြခင်းကိ ြမစ်တားေလ၏။

၁၇

ထိ သတိ ့သည်

ေရမ ှ ိ ေသာ

ေရတွ င်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊ ေလတိ က်၍ လွ င့ ်ေသာမိ ဃ်းတိ မ်ကဲ့သိ ့၎င်း ြဖစ် က၏။ သတိ ့အဘိ ့
တခဲ နက်ေသာ ထာဝရေမှာင်မိက်ကိ သိ ထားချက် ှ ိ ၏။ (questioned) ၁၈ အေ ကာင်းမကား၊

၂ ေပတ

2031

မှားယွ င်းြခင်း၌ ကျင်လည် ေသာ သတိ ့အထဲ က ေြပးထွ က်လေသာသတိ ့ကိ၊ ေထာင် လားေသာ
အချည်း ှ ီးကား ေြပာသည် ှ င့်၊ ဇာတိ ပကတိ တပ်မက်ြခင်း၊ ကိ ေလသာလွ န်ကျူးြခင်းအားြဖင့်
အြပစ်သိ့ ေသွ းေဆာင်တတ် က၏။
ကိ ယ်တိင်ပပ်ပျက်

၁၉ လတ်ြခင်းအခွ င့ ် ှ ိ သည်ဟ ဝန်ခံလျက်ပင်၊

ြခင်း၏က န်ြဖစ် က၏။

အဘယ်သိ့

နည်းဟမကား၊

လကိ

ိင်ေသာအရာသည် လ၏ သခင် ြဖစ်၏။ ၂၀ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်သခင် ေယ ခရစ်
ကိ သိက မ်းြခင်းအားြဖင့်၊ ေလာကီ ညစ် းြခင်း ှ င့် ကင်း လွ တ် ပီ းမှ၊ တဖန်ေကျာ့မိ ၍ ံ းလ င်၊
ေနာက်ြဖစ်ဟန် သည် ေ ှ းြဖစ်ဟန်ထက်သာ၍ဆိ း၏။ ၂၁ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားလမ်းကိ သိ၍၊
မိ မိခံခဲ့ ပီ း ေသာ သန့် ှ င်း ေသာ ပညတ်ကိတဖန်စွန့်ပစ်သည်ထက်၊ ထိ လမ်းကိ မသိ ဘဲေနေသာ်
သာ၍ေကာင်း၏။ ၂၂ ေခွ းသည်မိမိဘန်ဖတ်ကိြပန်၍စား၏။ ဝက် သည်လည်းေဆး ပီ းမှ
ွံ တ
့ ွ င်းလးြပန်၏ဟ မှန်ေသာ စကားပံ သည် ထိ သတိ ့၌ြပည့်စံ သတည်း။

၃ ချစ်သတိ့၊ ဤဒတိယ သဝါဒစာကိ သင်တိ့အား ယခ ငါေရး၍ ေပးလိက်၏။

၂

သန့် ှ င်းေသာ ပေရာဖက်တိ့သည်၊ အထက်က ေဟာေြပာေသာ စကားများကိ ၎င်း၊
ကယ်တင်ေတာ်မ ေသာ အ ှ င်သခင်ဘရား၏ တမန်ေတာ် ြဖစ်ေသာ ငါတိ ့ ၏ ပညတ်ကိ၎င်း၊
သင်တိ့သည် ေအာက်ေမ့ ေစြခင်းငှ ါ၊ ဤစာ ှ စ်ေစာင်၌ သင်တိ့၏ ကည်ြဖူေသာ စိ တ်ဝိညာဥ်
တိ ့ကိ ငါသတိ ေပး၍

ိးေဆာ်၏။

၃ ေ ှ ့ဦးစွ ာ

သိ မှတ်အပ်ေသာအရာဟမကား၊

ေနာက်ဆံ းေသာ ကာလ၌ ြပက်ယယ် ပတတ်ေသာ သတိ ့သည်၊ မိ မိတိ့တပ်မက်ြခင်းအတိ င်း
ကျင့်ေန၍၊ ၄ သခင်ဘရား ကလာမည်ဟေသာ ဂတိ ေတာ် သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်း။
ဘိ းေဘးများ အိ ပ်ေပျာ် သည်ေနာက်၊ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ ့သည် ဖန်ဆင်းစက ြဖစ်သကဲ့ သိ ့၊
ြဖစ် မဲ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၅ ေ ှ းကာလ၌မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ၎င်း၊ ေရထဲ က ထွ က်၍ေရြဖင့်
တည်ေသာေြမ ကီ းကိ ၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ြဖစ်ေစေတာ်မေ ကာင်း ှ င့်၊
၆ ြဖစ်ဘးေသာေလာကဓာတ်ကိ ထိ သိ့အားြဖင့် ေရ ှ င့် လမ်းြမုပ်၍ ဖျက်ဆီးေ ကာင်းကိ

ထိ သတိ ့သည် မှတ်မိချင်ေသာစိ တ်မ ှ ိ က။ ၇ ယခ ှ ိ ေသာ မိ ဃ်းေကာင်းကင် ှ င့်ေြမ ကီ းမကား၊
တရားဆံ းြဖတ်၍ အဓမလတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးေသာ ေန့ရက် တိ င်ေအာင်၊ ထိ တ်ကပတ်
ေတာ်အားြဖင့် သိ ထားလျက် ှ ိ ၍၊ မီ း ိ ့ြခင်းအဘိ ့အလိ ငှါ ေနရစ်သတည်း။ ၈ ချစ်သတိ ့၊
ထာဝရဘရားမှာ ကာလတရက် သည်၊ အ ှ စ် တေထာင်ကဲ့သိ ့၎င်း၊ အ ှ စ်တေထာင်သည်
တရက်ကဲ့သိ ့၎င်းြဖစ်သည် အရာတခကိ မေမ့ေလျာ့ က

ှ င့်။

၉ လအချို ့တိ့သည်၊

ေ ှ းြခင်းကိ မှတ်သည်အတိ င်း၊ ထာဝရဘရားသည် ဂတိ ေတာ်အရာမှာ ေ ှ းေတာ်မမ။
ငါတိ ့တွင်အဘယ်သမ မပျက်

စီ းဘဲ ၊

အလိ ေတာ် ှ ိ ၍၊ ငါတိ ့ကိ သည်းခံ ေတာ်မ၏။

၂ ေပတ

ှ ိ သမ တိ ့သည်

ေနာင်တရေစြခင်းငှ ါ

၁၀ သခိ းသည် ညဥ့်အခါလာသကဲ့ သိ ့၊

2032

ထာဝရ ဘရား၏ ေန့ရက်သည် လာလိ မ့ ်ည်။ ထိ ေန့၌ မိ ဃ်း ေကာင်းကင်သည်
ကီ းစွ ာေသာအသံ ှ င့်တကွ ေပျာက် သွ ားလိ မ့ ်မည်။ ေြမ ကီ းကိ ယ်မှစ၍၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ ပလပ်
သမ ေသာအရာတိ ့သည် က မ်းေလာင် ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁ သိ ့ြဖစ်၍၊ ဤအရာအလံ းစံ တိ ့သည်
ကန်စင်မည်မှန်ေသာ ေ ကာင့်၊
ဓာတ်တိ့သည်
ဘရားသခင်၏

၁၂ မိ ဃ်းေကာင်းကင်သည် မီ း ှ င့်ပျက်၍ ေလာက

ပအား ကီ းလျက်၊
ေန့ေရာက်

အရည်ကျိုြခင်းကိ

ခံ ရေသာ

လိ မ့ ်မည်ဟသင်တိ့သည်

ေန့တည်းဟေသာ၊

ေြမာ်လင့်ေတာင့်တလျက်၊

သန့် ှ င်းေသာအကျင့်ကိ ကျင့်ြခင်း၊ ဘရားဝတ်၌ ေမွ ့ေလျာ်ြခင်းအားြဖင့်၊ အဘယ်သိ့ေသာသ
ြဖစ်အပ်

ကသနည်း။

၁၃ ယခ ှ ိ သမ ေသာအရာတိ ့သည်

ပျက်ရေသာ် လည်း၊

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားတည်ေနရာ မိ ဃ်းေကာင်း ကင်သစ် ှ င့် ေြမ ကီ းသစ်ကိ ငါတိ ့သည်
ဂတိ ေတာ် ှ င့်အညီ ေြမာ်လင့် က၏။ ၁၄ ထိ သိ့ေြမာ်လင့်ြခင်း ှ ိ ေသာေ ကာင့်၊ ချစ်သတိ ့၊
သင်တိ့သည် အညစ်အေ ကး ှ င့် ကင်းစင်၍ အဘယ် အြပစ်မ မပါဘဲ ၊ ေ ှ ေတာ်
့
သိ့
ငိ မ်ဝပ်စွာ ေရာက်မည် အေ ကာင်း ကိ းစားအားထတ် ကေလာ့။

၁၅ ငါတိ ့ချစ်ေသာ

ညီ ေပါလသည်၊ မိ မိခံရေသာ ဥာဏ်ပညာအတိ င်း သင်တိ့အား ေရး၍ ေပးလိ က်ေသာ
စာ၌၎င်း၊

သသည်ဤအရာများ

ကိ ေ ြပာ၍စီ ရင်ေသာ

သဝါဒစာ ှ ိ သမ တိ ့၌၎င်း

ပါသည် ှ င့်အညီ ၊ ငါတိ ့ သခင်ဘရားသည်းခံ ေတာ်မြခင်းသည် ကယ်တင်မည် အေ ကာင်း
ြဖစ်သည်ဟမှတ် ကေလာ့။ ၁၆ ထိ စာတိ ့၌ ခက်ခဲေသာအရာအချို ့ ှ ိ ၏။ မတတ်ေသာသ၊
တည် ကည်ြခင်းမ ှ ိ ေသာသတိ ့သည်၊ ထိ အရာမှစ၍ ကင်းေသာကျမ်းစာ၏ အနက်ကိ
ေမှာင်လှန်၍၊ ကိ ယ်ကိကိယ်ဖျက်ဆီးတတ် က၏။ ၁၇ သိ ့ြဖစ်၍၊ ချစ်သတိ ့၊ မတရားေသာ
သတိ ့၏

ပရိ ယာယ်အားြဖင့်၊

သင်တိ့သည်လည်း

ေသွ းေဆာင်ရာသိ ့

လိ က်၍၊

သင်တိ့တည် ကည်ြခင်းမှ မေ ွေလျာ
့
့ မည် အေ ကာင်း၊ ဤအရာများကိ သိ ှ င့် ပီ ြဖစ်၍၊
ကိ ယ်ကိ ကိ ယ်ေစာင့်ေ ှ ာက် ကေလာ့။ ၁၈ ေကျးဇးေတာ်၌၎င်း၊ ငါတိ ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မ
ေသာ အ ှ င် သခင်ေယ ခရစ်ကိ သိ က မ်းြခင်း၌၎င်း ကီ းပွ ား ကေလာ့။ ထိ သခင်သည်
ယခမှစ၍ ထာဝရ ေန့ရက် ကာလပတ်လံ းဘန်းအသေရ ှ ိ ေတာ်မေစ သတည်း။ အာမင်။
(aiōn g165)

၂ ေပတ

2033

၁ ေယာဟန်

၁ ေ ှ ့ဦးစွာကပင်ြဖစ်၍၊ ငါတိ့သည် ကိယ်တိင် ကားလျက်၊ ကိယ်မျက်စိ ှ င့်ြမင်လျက်၊
ေစ့ေစ့ ကည့် ၍

လက် ှ င့်

စမ်းသပ်ခဲ့ ပီ းေသာအရာတည်းဟေသာ

အသက် ှ င်ေသာ တ်ကပတ်ေတာ် ှ င့်ဆိ င်ေသာအရာကိ သင်တိ့အားြပသ က၏။

၂

ထိ အသက်သည်ထင် ှ ားခဲ့ ပီ ။ ငါတိ ့လည်း ြမင်ရ က ပီ ။ ခမည်းေတာ် ှ င့်အတ ှ ိ ဘး၍၊
ငါတိ ့အား

ထင် ှ ားခဲ့ ပီ းေသာ

ထိ ထာဝရအသက်ကိ၊

(aiōnios

သက်ေသခံ ၍ြပသ က၏။

သားေတာ်ေယ ခရစ် ှ င့်၎င်း၊

g166)

ငါတိ ့သည်

ငါတိ ့သည်

၃

မိ ဿဟာယဖွဲ ့ရသည်ြဖစ်၍၊

သင်တိ့အား

ခမည်းေတာ် ှ င့်၎င်း၊

သင်တိ့သည်

ငါတိ ့ ှ င့်

မိ ဿဟာယဖွဲ ့ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါတိ ့ ကားြမင်ရေသာအရာကိ သင်တိ့အားြပသ က၏။ ၄ သင်တိ့၏
ဝမ်းေြမာက်စရာအေ ကာင်း
ေရးလိ က် က၏။

၅

စံ လင်ေစြခင်းငှ ါလည်း၊

ထိ တ်ကပတ်ေတာ်ထံ၌

ဤအရာများကိ

ငါတိ ့သည်

ငါတိ ့သည် ကားရ၍၊

သင်တိ့အား

ြပသေသာတရားစကားဟမကား၊ ဘရား သခင်သည်အလင်း ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်၌
ေမှာင်မိက်အလ င်းမ ှ ိ ။ ၆ ငါတိ ့သည် ဘရားသခင် ှ င့် မိ ဿဟာယဖွဲ ့ ပီ ဟဆိ လျက်ပင်၊
ေမှာင်မိက်၌ကျင်လည်လ င်၊ သစာတရား ကိ မကျင့်။ မသာကိ သံ းေသာသ ြဖစ် က၏။ ၇
ဘရားသခင်သည်အလင်း၌ ှ ိ ေတာ်မသကဲ့ သိ ့၊
အချင်းချင်း

မိ ဿဟာယဖွဲ ့ြခင်း

ငါတိ ့သည်အလင်း၌ကျင်လည်လ င်၊

ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊

ေယ ခရစ်၏အေသွ းေတာ်သည်၊ ငါတိ ့အြပစ်

ဘရားသခင်၏သားေတာ်

ှ ိ သမ ကိ ေဆးေ ကာေတာ်မ၏။

၈

ကိ ယ်အြပစ်မ ှ ိ ဟ ငါတိ ့သည်ဆိလ င်၊ ကိ ယ်ကိကိယ်လှည့်ြဖား က၏။ ငါတိ ့၌သစာတရားမ ှ ိ ။
၉ ကိ ယ်အြပစ်တိ့ကိ ေဘာ်ြပေတာင်းပန်လ င်၊ ငါတိ ့အြပစ်များကိ လတ်၍ ဒစ ိ က် ှ ိ သမ ှ င့်

ကင်းစင်ေစြခင်းငှ ါ ဘရားသခင်သည် သစာတရား ှ င့်၎င်း၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရား ှ င့်၎င်း
ြပည့်စံ ေတာ်မ၏။

၁၀

ဒစ ိ က်ကိမ ပ ပီ ဟ

ငါတိ ့သည်ဆိလ င်၊

ဘရားသခင်ကိ

မသာအြပစ်တင် က၏။ တ်ကပတ်ေတာ် လည်း ငါတိ ့၌မ ှ ိ ။

၂ ချစ်သားတိ့၊

သင်တိ့သည်ဒစ ိ က်ကိမ ပေစြခင်းငှ ါ

ငါေရး၍ေပးလိ က်၏။

တစံ တေယာက်ေသာသသည်

ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်ေယ ခရစ်တည်းဟေသာ
ခမည်းေတာ်ထံ၌

ဤအရာများကိ သင်တိ့အား

ှ ိ ေတာ်မ၏။

၂

ဒစ ိ က်ကိ ပမိ လ င်၊
ငါတိ ့အမေဆာင်သခင်သည်

ထိ သခင်သည်ငါတိ ့၏အြပစ်မက၊

ေလာကီ သားအေပါင်းတိ ့၏ အြပစ်ေြဖစရာအေ ကာင်း ြဖစ်ေတာ်မ၏။
ကိ ယ်တိင်သိက မ်းသည်ကိအဘယ်သိ့
ေစာင့်ေ ှ ာက်လ င်

၁ ေယာဟန်

သိ ရသတည်း။

သိ ရသနည်းဟမကား၊
၄ ထိ သခင်ကိ

၃ ထိ သခင်ကိ

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ငါသိ ၏ဟပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

2034

မေစာင့်ဘဲ လျက်ဆိေသာသသည် မသာကိ သံ းေသာသ ြဖစ်၍ ထိ သ၌သစာမ ှ ိ ။
ထိ သခင်၏စကားေတာ်ကိ

နားေထာင်ေသာသ

မည်သည်ကား၊

၅

ဘရားသခင်ကိ

ချစ်ြခင်းေမတာ ှ င့် အမှန်ြပည့်စံ ၏။ ငါတိ ့သည် သခင်၌ ှ ိ ေ ကာင်းကိ ထိ သိ့အားြဖင့်သိ ရ က၏။
၆ ထိ သခင်၌ငါတည်၏ဟဆိ ေသာသသည်၊ ထိ သခင်ကျင့်ေတာ်မသည်နည်းတ ကျင့်ရမည်။ ၇

ချစ်သတိ ့၊

သင်တိ့အား

ေ ှ ့ဦးစွ ာကပင်

သင်တိ့၌

ငါေရးထားေသာ
ှ ိ ေသာ

ပညတ်သည်

ပညတ်သစ်မဟတ်။

ပညတ်ေဟာင်းြဖစ်၏။

ပညတ်ေဟာင်းကား၊

ေ ှ ့ဦးစွ ာကပင်သင်တိ့ ကားရေသာ ေဒသနာေတာ်ြဖစ်၏။ ၈ တဖန်တံ ၊ ပညတ်သစ်ကိ
သင်တိ့အား ငါေရးထား၏။ ထိ သခင်အားြဖင့်၎င်း၊ သင်တိ့အားြဖင့်၎င်း၊ အသစ်မှန်ေပ၏။
အေ ကာင်းမကား ေမှာင်မိက်ေပျာက်လွင့ ်၍ မှန်ေသာအလင်းသည် ထွ န်းေတာက်လျက် ှ ိ ၏။
၉ မိ မိညီအစ်ကိကိမန်းလျက်ပင်၊ ငါသည် အလင်း၌ ှ ိ ၏ ဟဆိ ေသာသသည်ယခတိ င်ေအာင်

ေမှာင်မိက်၌ ှ ိ ေသး၏။ ၁၀ မိ မိညီအစ်ကိကိချစ်ေသာသသည် အလင်း၌ တည်ေန၏။ ထိ မိ၍
လဲ စရာအေ ကာင်းသည်ထိသ၌မ ှ ိ ။ ၁၁ မိ မိညီအစ်ကိကိ မန်းေသာသသည် ေမှာင်မိက်၌ ှ ိ ၏။
ေမှာင်မိက်၌လည်းကျင်လည်သွားလာ၏။ ေမှာင် မိ က်ေ ကာင့်သ၏မျက်စိ မြမင် ိင်သြဖင့်၊
အဘယ်အရပ်သိ့ ကိ ယ်သွားသည်ကိကိယ်မသိ ။ ၁၂ ချစ်သားတိ ့၊ သင်တိ့သည် ထိ သခင်၏
နာမေတာ်အားြဖင့် အြပစ်များ ှ င့်ကင်းလွ တ်ေသာေ ကာင့်၊ သင်တိ့အားငါေရး၍ေပးလိ က်၏။
၁၃

အဘတိ ့၊

သင်တိ့သည်

ေ ှ ့ဦးစွ ာကပင်

ှ ိ ေတာ်မေသာသကိ သိေသာေ ကာင့်၊

သင်တိ့အားငါေရး၍ ေပးလိ က်၏။ လပျိုတိ ့၊ သင်တိ့သည် မာရ်နတ်ကိေအာင်ေသာေ ကာင့်၊
သင်တိ့အားငါေရး၍ ေပးလိ က်၏။ သငယ်တိ့၊ သင်တိ့သည် ခမည်းေတာ်ကိသိေသာေ ကာင့်၊
သင်တိ့အား ငါေရး၍ေပးလိ က်၏။

၁၄ အဘတိ ့၊

သင်တိ့သည် ေ ှ ့ဦးစွ ာကပင်

ှ ိ ေတာ်မေသာသကိ သိေသာေ ကာင့်၊ သင်တိ့အား ငါေရး၍ ေပးလိ က်ခဲ့ ပီ ။ လပျိုတိ ့၊
သင်တိ့သည် ခွ န်အား ှ င့်ြပည့်စံ ၍၊ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်၌ မှီဝဲဆည်းကပ် သြဖင့်
မာရ်နတ်ကိေအာင်ေသာေ ကာင့်၊ သင်တိ့အား ငါေရး၍ ေပးလိ က်ခဲ့ ပီ ။ ၁၅ ေလာကကိ ၎င်း၊
ေလာက၌ ှ ိ ေသာအရာတိ ့ကိ၎င်း၊ မချစ် က ှ င့်။ ေလာကကိ ချစ်ေသာသမည်သည်ကား၊
ခမည်းေတာ်ကိ
အရာတည်းဟေသာ

ချစ်ြခင်းေမတာမ ှ ိ ။
ကိ ယ်ကာယတပ်မက်ြခင်း၊

၁၆

ေလာက၌ ှ ိ သမ ေသာ

မျက်စိတပ်မက်ြခင်း၊

ေလာကီ

စည်းစိ မ်၌ဝါ ကားြခင်းတိ ့သည် ခမည်းေတာ် ှ င့်မစပ်ဆိင်၊ ေလာက ှ င့်သာစပ်ဆိင် က၏။ ၁၇
ေလာက ှ င့်ေလာကီ တပ်မက်ြခင်းသည် ေ ွ သ
့ ွ ားကွ ယ်ေပျာက်တတ်၏။ ဘရားသခင်၏
အလိ ေတာ် ှ င့် အညီ ကျင့်ေသာသမကား၊ နိစထာဝရတည်၏။ (aiōn g165) ၁၈ ချစ်သားတိ ့၊
ယခကာလသည် ေနာက်ဆံ းေသာကာလြဖစ်၏။ ခရစ်ေတာ်၏ ရန်သတည်းဟေသာ အ ိခရစ်

၁ ေယာဟန်

2035

ေပ လာေ ကာင်းကိ သင်တိ့ ကားရသည်အတိ င်း၊ ယခပင်အ ိခရစ်အများ ှ ိ က၏။ ထိ ေ ကာင့်၊
ယခ

ကာလသည်ေနာက်ဆံ းေသာကာလြဖစ်သည်ကိသိရ၏။

ငါတိ ့ထံမှထွ က်သွား က၏။
ငါတိ ့ ှ င့်စပ်ဆိင်လ င်

သိ ့ေသာ်လည်း

ထိ သတိ ့သည်

၁၉

အထက်ကငါတိ ့ ှ င့်မစပ်ဆိင် က။

ငါတိ ့ ှ င့်အတေန ကလိ မ့ ်မည်။

ထိ သအေပါင်းတိ ့သည်

ငါတိ ့ ှ င့်မစပ်ဆိင်ေ ကာင်းကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှ ါ၊ ငါတိ ့ထံမှ ထွ က်သွား က၏။ ၂၀ သင်တိ့သည်
သန့် ှ င်းေတာ်မေသာဘရား၏
အရာတိ ့ကိ သိ က၏။
ေပးလိ က်သည်မဟတ်။

လက်မှဘိ သိတ်ေကျးဇးေတာ်ကိခံရ၍၊

၂၁ သမာတရားကိ

သင်တိ့သည်

ခပ်သိမ်းေသာ

သင်တိ့မသိ ေသာေ ကာင့်၊ ငါေရး၍

သမာတရား

ကိ ၎င်း၊

မသာ ှ ိ သမ တိ ့သည်

သမာတရား ှ င့် မစပ်ဆိင်သည်ကိ၎င်း၊ သိ ေသာေ ကာင့် ငါေရး၍ေပးလိ က်၏။
မသာကိ သံ းေသာသကားအဘယ်သနည်း။
ြငင်းပယ်ေသာသ
သသည်

ြဖစ်သတည်း။

အ ိခရစ်ြဖစ်၏။

ေယ သည်ခရစ်ေတာ်မဟတ်ဟ

ခမည်းေတာ် ှ င့်
၂၃

၂၂

သားေတာ်ကိ

ြငင်းပယ်ေသာ

သားေတာ်ကိြငင်းပယ်ေသာသမည်သည်ကား၊

ခမည်းေတာ်ကိမသိ ။ သားေတာ်ကိ ဝန်ခံေသာသ မည်သည်ကား၊ ခမည်းေတာ်ကိသိ၏။ ၂၄
ထိ ေ ကာင့်၊

သင်တိ့သည်

ေ ှ ့ဦးစွ ာကပင်

ကားရေသာ

ေဒသနာကိ

သင်တိ့၌

တည်ေစ ကေလာ့။ ထိ ေဒသနာသည် သင်တိ့၌တည်လ င်၊ သင်တိ့သည် သားေတာ်၌၎င်း၊
ခမည်းေတာ်၌၎င်း၊ တည်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ ငါတိ ့အား ေပးေတာ်မေသာဂတိ ေတာ်မကား၊
ထာဝရအသက်ကိ ဝန်ခံေတာ်မေသာဂတိ ေတာ် ေပတည်း။ (aiōnios g166) ၂၆ သင်တိ့ကိ
လှ ည့်ြဖားေသာသတိ ့၏အေ ကာင်းကိ
၂၇

သိ ့ေသာ်လည်း

ဘိ သိတ်ေကျးဇးေတာ်သည်

ဤသိ ့

သင်တိ့အား

ငါေရး၍ေပးလိ က်၏။

သန့် ှ င်းေတာ်မေသာဘရား၏လက်မှ
သင်တိ့၌ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

ဆံ းမ သဝါဒေပးစရာအေ ကာင်းမ ှ ိ ။

ထိ ဘိသိတ်

သင်တိ့ခံရေသာ

အဘယ်သမ

သင်တိ့ကိ

ေကျးဇးေတာ်သည်

ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်သည်မဟတ်၊ အမှန်ြဖစ်လျက် ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ ့ကိ သင်တိ့အား
သွ န်သင်ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ သင်တိ့သည် သားေတာ်၌တည်ေန ကေလာ့။ ၂၈ ချစ်သားတိ ့၊
သားေတာ်သည်ထင် ှ ား

ေပ ထွ န်းေတာ်မေသာအခါ၊

ငါတိ ့သည်

အထံ ေတာ်သိ့

ေရာက်လ င်၊ ရဲ ရင့်ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ၍၊ ှ က်ေ ကာက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်မည်အေ ကာင်း
သားေတာ်၌ တည်ေန ကေလာ့။

၂၉ ဘရားသခင်သည် ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မသည်ကိ

သင်တိ့သည်သိလ င်၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ ကျင့်ေသာသ မည်သည်ကား၊ ဘရားသခင်
ြဖစ်ဘွားေစေတာ်မေသာသြဖစ်သည်ကိ သိ ရ က၏။

၁ ေယာဟန်

2036

၃ ဘရားသခင်၏

သားေတာ်ဟေခ ေဝ ြခင်းအခွ င့ ်ကိ

ငါတိ ့သည်ရမည်အေ ကာင်း၊

ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့ကိအဘယ်မ ေလာက် ချစ်ေတာ်မသည်ကိ ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။
ေလာကီ သားတိ ့သည်
မသိ က။

၂

ဘရားသခင်ကိ

ချစ်သတိ ့၊

မသိ ေသာေ ကာင့်၊

ယခတွ င်ငါတိ ့သည်

ငါတိ ့ကိလည်း

ဘရားသခင်၏သားြဖစ် က၏။

ေနာက်မှအဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်မည်ဟ မထင် ှ ားေသး။ သိ ့ေသာ်လည်း ကိ ယ်ေတာ်သည်
ထင် ှ ားေပ ထွ န်းေတာ်မေသာအခါ၊
ငါတိ ့သိ က၏။
ငါတိ ့သည်

ငါတိ ့သည်

အေ ကာင်းမကား၊
ြမင်ရ ကလတံ့ ။

ကိ ယ်ေတာ် ှ င့်

တ ကလတံ့ ဟ

ကိ ယ်ေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်အတိ င်းကိ
၃

ထိ သိ့ေြမာ်လင့်ေသာသမည်သည်ကား၊

ကိ ယ်ေတာ်သန့် ှ င်းေတာ်မသည်နည်းတ၊ ကိ ယ်ကိကိယ် သန့် ှ င်း ေစတတ်၏။ ၄ ဒစ ိ က်ကိ
ပေသာသမည်သည်ကား၊ ပညတ်ေတာ်ကိ လွ န်ကျူး၏။ ဒစ ိ က်သည်ကား ပညတ်ေတာ်ကိ
လွ န်ကျူးြခင်းြဖစ်သတည်း။ ၅ ကိ ယ်ေတာ်သည် ငါတိ ့၏အြပစ်များကိ ေဆာင်သွားြခင်းငှ ါ
ထင် ှ ားေပ ထွ န်းေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့ သိ က၏။ ကိ ယ်ေတာ်၌လည်း အြပစ်မ ှ ိ ။ ၆
ကိ ယ်ေတာ်၌တည်ေနေသာသမည်သည်ကား၊

ဒစ ိ က်ကိ

မ ပတတ်၊

ဒစ ိ က်ကိ

ပတတ်ေသာသ မည်သည်ကား၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိမသိ မြမင်ရေသး။ ၇ ချစ်သားတိ ့၊ သင်တိ့ကိ
အဘယ်သမ မလှ ည့်ြဖားေစ ှ င့်။ အ ကင်သသည် ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ ကျင့်၏။
ကိ ယ်ေတာ်ေြဖာင့်မတ်ေတာ်မသည်နည်းတ၊

ထိ သသည်ေြဖာင့်မတ်ြခင်း ှ ိ ၏။

၈

မာရ်နတ်သည်ေ ှ ့ဦးစွ ာမှစ၍ ဒစ ိ က်ကိ ပေသာသြဖစ်ေသာေ ကာင့်၊ အ ကင်သသည်
ဒစ ိ က်ကိ

ပ၏။

ထိ သသည်မာရ်နတ် ှ င့်

ဆိ င်၏။

မာရ်နတ်အမတိ ့ကိ

ပယ်ဖျက်ြခင်းငှ ါ၊ ဘရားသခင်၏ သားေတာ်သည် ထင် ှ ားေပ ထွ န်းေတာ်မ၏။
ဘရားသခင်ြဖစ်ဘွားေစေတာ်မေသာသ
အေ ကာင်းမကား၊

ထိ သ၌

မည်သည်ကား၊

ဒစ ိ က်ကိမ ပတတ်။

မျိုးေစ့ေတာ်တည်လျက် ှ ိ ၏။

ထိ သသည်

ဘရားသခင်ြဖစ်ဘွားေစေတာ်မေသာသ ြဖစ်ေသာေ ကာင့် ဒစ ိ က်ကိမ ပ ိင်။
ထိ သိ့ေသာလကဏာအားြဖင့်

ဘရားသခင်၏ သားတိ ့ ှ င့်

၉

၁၀

မာရ်နတ်၏သားတိ ့သည်

ထင် ှ ား က၏။ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကိ မကျင့်ေသာသ၊ မိ မိညီအစ်ကိကိမချစ်ေသာသ
မည်သည်ကား၊

ဘရားသခင် ှ င့်မဆိ င်။

ကားရေသာတရားစကားဟမကား၊

၁၁

မာရ်နတ် ှ င့်ဆိ င်၍

သင်တိ့သည်ေ ှ ့ဦးစွ ာကပင်
မိ မိညီကိ

သတ်ေသာ

ကာဣနကဲ့ သိ ့မဟတ်၊ ငါတိ ့သည် အချင်းချင်းချစ်ရ ကမည်ဟလာသတည်း။ ၁၂ ကာဣနသည်
မိ မိညီကိ အဘယ်ေ ကာင့်

သတ်သနည်းဟမကား၊ မိ မိအကျင့်သည်

ဆိ းယတ်၍၊

ညီ ၏အကျင့်သည် ေြဖာင့်မတ်သတည်း။ ၁၃ ညီ အစ်ကိတိ့၊ ေလာကီ သားတိ ့သည် သင်တိ့ကိ

၁ ေယာဟန်

2037

မန်းေသာ်လည်း အံ့ သြခင်းမ ှ ိ က ှ င့်။ ၁၄ ငါတိ ့သည် ညီ အစ်ကိချင်းတိ ့ကိ ချစ်ေသာေ ကာင့်၊
ေသြခင်းမှ အသက် ှ င်ြခင်းသိ ့ ကိ ယ်ကးေြမာက် သည်ကိ ကိ ယ်သိရ က၏။ မိ မိ ညီ အစ်ကိကိ
မချစ်ေသာသသည် ေသြခင်း၌တည်၏။ ၁၅ မိ မိညီအစ်ကိကိမန်းေသာသမည်သည်ကား၊
လအသက်ကိ သတ်ေသာသြဖစ်၏။ လအသက်ကိ သတ်ေသာသ တစံ တေယာက်၌မ
ထာဝရအသက် မတည်သည်ကိ သင်တိ့သိ က၏။ (aiōnios g166) ၁၆ ခရစ်ေတာ်သည်
ငါတိ ့အဘိ ့အလိ ငှါ အသက်ေတာ်ကိ စွ န့်ေတာ်မသည်အရာကိ ငါတိ ့သည် ေထာက်၍၊
ေမတာေတာ်ကိ

သိ ရ က ပီ ။

အသက်ကိစွန့်ရ က၏။

၁၇

မိ မိညီအစ်ကိဆင်းရဲ ြခင်းကိ ြမင်၍၊

ငါတိ ့သည်လည်း
အ ကင်သသည်
သနားြခင်း

ညီ အစ်ကိချင်းတိ ့အဘိ ့အလိ ငှါ
ေလာကီ စည်းစိ မ်ဥစာ ှ ိ လျက်ပင်၊
က ဏာစိ တ်ကိ

ချုပ်တည်း၏။

ထိ သ၌ဘရားသခင်၏ ေမတာေတာ်သည် အဘယ်သိ့တည်မည်နည်း။ ၁၈ ချစ်သားတိ ့၊
ငါတိ ့သည် စကားေြပာကာမ အားြဖင့်သာ မချစ်ဘဲ၊ စိ တ်ပါကိ ယ်ေရာက် ဧကန်အမှန်
ချစ် ကကန်အ့ံ ။ ၁၉ ထိ သိ့ချစ်လ င်၊ ကိ ယ်တိင်သမာတရား ှ င့် ဆိ င်သည်ကိ ကိ ယ်သိရ၍၊
ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းကိ သက်သာေစ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၀ အေ ကာင်းမကား၊
ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းသည် ကိ ယ်ကိအြပစ်တင်လ င်၊ ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့၏ စိ တ် ှ လံ း
ထက်သာ၍ ကီ းြမတ်သည်ြဖစ်၍၊ အလံ းစံ တိ ့ကိ သိ ေတာ်မသည်ကိ ငါတိ ့သိ က၏။ ၂၁
ချစ်သတိ ့၊ ကိ ယ်စိတ် ှ လံ းသည် ကိ ယ်ကိ အြပစ်မတင်လ င်၊ ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌
ရဲ ရင့်ရေသာ အခွ င့ ်

ှ ိ က၏။

၂၂ ငါတိ ့သည် ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်၍၊

ှ စ်သက်ေတာ်မေသာအကျင့်တိ ့ကိ ကျင့်ေသာေ ကာင့်၊ ဆေတာင်းသမ တိ ့ကိဘရားသခင့်
ထံ ေတာ်မှရ က၏။ ၂၃ ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ်ဟမကား၊ သားေတာ်ေယ ခရစ်ကိ
ယံ ကည်ရမည်။ သားေတာ်ပညတ် ေတာ်မသည်အတိ င်း၊ အချင်းချင်း ချစ်ရမည်ဟေသာ
ပညတ်ေတာ်ေပတည်း။ ၂၄ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ေသာသသည် ဘရားသခင်၌တည်၏။
ထိ သ၌လည်း ဘရားသခင် တည်ေတာ်မ၏။ ငါတိ ့အားေပးေတာ်မေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ
ငါတိ ့သည်အမှီ ပ၍၊ ဘရားသခင်သည်ငါတိ ့၌ တည်ေတာ်မသည်ကိသိရ က၏။

၄ ချစ်သတိ့၊

ခပ်သိမ်းေသာစိ တ်ဝိညာဥ်တိ့ကိ

မယံ က ှ င့်။

စိ တ်ဝိညာဥ်တိ့သည်

ဘရားသခင် ှ င့် စပ်ဆိင်သည် မစပ်ဆိင်သည်ကိစံ စမ်း ကေလာ့။ အေ ကာင်းမကား၊
မိ စာပေရာဖက်အများတိ ့သည် ဤေလာကသိ ့ သွ ား က ပီ ။ ၂ ဘရားသခင်၏ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ
အဘယ်သိ့သိ ိင်သနည်းဟမကား၊ လဇာတိ အားြဖင့် ကလာ ေတာ်မေသာ ေယ ခရစ်ကိ
ဝန်ခံေသာဝိ ညာဥ် မည်သည်ကား၊ ဘရားသခင် ှ င့်စပ်ဆိင်၏။
ကလာေတာ်မေသာ

၁ ေယာဟန်

၃ လဇာတိ အားြဖင့်

ေယ ခရစ်ကိဝန်မခံ ေသာဝိ ညာဥ်မည်သည်ကား၊

ဘရား

2038

သခင် ှ င့်မစပ်ဆိင်။

ထိ သိ့ေသာဝိ ညာဥ်ကား၊

ဤေလာကသိ ့လာမည်ြဖစ်၍၊
ဝိ ညာဥ်ြဖစ်၏။

၄

ထိ သတိ ့ကိလည်း

သင်တိ့သည်

ယခပင်

ချစ်သားတိ ့၊

ေအာင် က ပီ ။

ကားခဲ့ ပီ းသည်အတိ င်း

လာလျက် ှ ိ ေသာ

သင်တိ့သည်

ဘရားသခင် ှ င့်စပ်ဆိင် က၏။

အေ ကာင်းမကား၊

သင်တိ့ဘက်၌ ှ ိ ေသာသသည်

ေလာကဘက်၌ ှ ိ ေသာသထက်သာ၍ ကီ းေတာ်မ၏။
ေလာက ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာေ ကာင့်၊

အ ိခရစ်၏

ထိ သတိ ့သည်

၅

ေလာကီ အေ ကာင်းအရာကိ

ေြပာတတ် က၏။

ေလာကီ သားတိ ့သည်လည်း သတိ ့စကားကိ နားေထာင်တတ် က၏။
ဘရားသခင် ှ င့်စပ်ဆိင် က၏။

၆ ငါတိ ့မကား၊

ဘရားသခင်ကိသိေသာသသည်

ငါတိ ့စကားကိ

နားေထာင်တတ်၏။ ဘရားသခင် ှ င့် မစပ်ဆိင်ေသာသသည် ငါတိ စ
့ ကားကိ နားမေထာင်တတ်။
ထိ အရာကိ ငါတိ ့သည်ေထာက်၍၊ သမာဝိ ညာဥ်ကိ၎င်း၊ မိ စာဝိ ညာဥ်ကိ၎င်း သိ ရ က၏။ ၇
ချစ်သတိ ့၊ ငါတိ ့သည် အချင်းချင်းချစ် ကကန်အ့ံ ၊ အေ ကာင်းမကား၊ ချစ်ချင်းေမတာသည်
ဘရားသခင် ှ င့်

စပ်ဆိင်၏။

ချစ်တတ်ေသာသမည်သည်ကား၊

ြဖစ်ဘွားေစေတာ်မေသာသြဖစ်၏။

ဘရားသခင်ကိ

ချစ်ြခင်းမ ှ ိ ေသာသသည်

ဘရားသခင်ကိမသိ ။

ဘရားသခင်သည် ချစ်ြခင်းေမတာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။
အသက် ှ င်ေစြခင်းငှ ါ၊

ဘရားသခင်

သိ ေသာသလည်းြဖစ်၏။

၈

အေ ကာင်းမကား၊

၉ သားေတာ်အားြဖင့် ငါတိ ့သည်

ဘရားသခင်သည်တပါးတည်းေသာ

သားေတာ်ကိ

ဤေလာကသိ ့ေစလတ်ေတာ်မေသာအရာ၌၊ ငါတိ ့ကိ ချစ်ေတာ်မေသာ ေမတာေတာ်သည်
ထင် ှ ားလျက် ှ ိ ၏။
ဘရားသခင်သည်

၁၀

ငါတိ ့သည်

ဘရားသခင်ကိချစ် ကသည်ဟ

ငါတိ ့ကိချစ်၍ ငါတိ ့၏အြပစ်

မဆိ ။

ေြဖစရာအေ ကာင်းြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊

သားေတာ်ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာအရာ၌ ချစ်ြခင်းေမတာ ှ ိ ၏။

၁၁ ချစ်သတိ ့၊

ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့ကိ ဤမ ေလာက်ချစ်ေတာ်မသည်မှန်လ င်၊ ငါတိ ့သည်လည်း
အချင်းချင်းချစ်ရ ကမည်။ ၁၂ ဘရားသခင်ကိ အဘယ်သမ မြမင်စဖး။ သိ ့ေသာ်လည်း၊
အချင်းချင်းချစ် ကလ င်၊

ဘရားသခင်သည်

ချစ်ြခင်းေမတာ ှ င့် ြပည့်စံ လျက် ှ ိ က၏။
ေကျးဇးကိ

ငါတိ ့အား

ငါတိ ့၌

တည်ေတာ်မ၍၊

၁၃ ဘရားသခင်သည်

ေပးေတာ်မေသာေ ကာင့်၊

ငါတိ ့သည်

ငါတိ ့သည်

ဝိ ညာဥ်ေတာ်၏
ဘရားသခင်၌

တည်သည်ကိ၎င်း၊ ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့၌ တည်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း သိ ရ က၏။ ၁၄
ေလာကီ သာတိ ့ကိ ကယ်တင်ေသာသခင်ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ၊ ခမည်းေတာ်သည် သားေတာ်ကိ
ေစလတ်ေတာ်မသည်ဟ ငါတိ ့သည် သိ ြမင်၍ သက်ေသခံ က၏။

၁၅ ေယ သည်

ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ ဝန်ခံေသာသမည်သည်ကား၊ ဘရားသခင်၌

၁ ေယာဟန်
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တည်၏။ ဘရားသခင်သည်လည်း ထိ သ၌တည်ေတာ်မ၏။

၁၆ ဘရားသခင်သည်

ငါတိ ့ကိချစ်ေတာ်မြခင်း ေမတာေတာ်ကိငါတိ ့သည်သိ၍ ယံ ကည် က၏။ ဘရားသခင်သည်
ချစ်ြခင်းေမတာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ချစ်ြခင်းေမတာ၌ တည်ေသာသသည် ဘရားသခင်၌တည်၏။
ဘရားသခင်သည်လည်း ထိ သ၌ တည်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိ သိ့ငါတိ ့သည် ချစ်ြခင်းေမတာ ှ င့်
ြပည့်စံ ေသာအားြဖင့်၊ တရားဆံ းြဖတ်ေတာ်မေသာေန့၌ ရဲ ရင့် ရေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ကလိ မ့ ်မည်။
အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်၏နည်းတ ဤေလာက၌ြဖစ် က၏။
ချစ်ြခင်းေမတာသည်
ပပန်ြခင်းေဝဒနာကိ

ေ ကာက်ြခင်းသံ ေဝဂ ှ င့်
ြဖစ်ေစေသာေ ကာင့်၊

မေပါင်း ိင်ရာ။

စံ လင်ေသာေမတာသည်

၁၈

သံ ေဝဂသည်
သံ ေဝဂကိ

ပယ် ှ ားတတ်၏။ သံ ေဝဂ ှ ိ ေသာသသည် ေမတာ ှ င့် မြပည့်စံ ေသး။ ၁၉ ဘရားသခင်သည်
ငါတိ ့ကိေ ှ ့ဦးစွ ာ ချစ်ေတာ်မေသာေ ကာင့်၊ ငါတိ ့သည် ဘရားသခင်ကိချစ် က၏။ ၂၀
တစံ တေယာက်ေသာသက၊ ငါသည် ဘရားသခင်ကိချစ်၏ဟ ဆိ လျက်ပင် မိ မိညီအစ်ကိကိ
မန်းလ င်၊ ထိ သသည် မသာကိ သံ းေသာသြဖစ်၏။ မိ မိြမင်ရေသာ ဘရားသခင်ကိ
အဘယ်သိ့ချစ် ိင်မည်နည်း။

၂၁ ဘရားသခင်ကိ ချစ်ေသာသသည် မိ မိညီအစ်ကိကိ

ချစ်ရမည်ဟေသာ ပညတ်ေတာ်ကိ ငါတိ ့သည် ခရစ်ေတာ်ထံ၌ ခံ ရ က ပီ ။

၅ ေယ သည်

ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ

ဘရားသခင်ြဖစ်ဘွား

ယံ ကည်ေသာသမည်သည်ကား၊

ေစေတာ်မေသာသြဖစ်၏။

အဘကိ ချစ်ေသာသသည်

သားကိ လည်းချစ်တတ်သည် ှ င့်အညီ ၊ ၂ ငါတိ သ
့ ည် ဘရားသခင်ကိချစ်၍၊ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ
ေစာင့် ကည့်လ င်၊ ဘရားသခင်၏သားတိ ့ကိ ချစ် ကသည်ကိ ငါတိ ့သိရ က၏။

၃

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်ြခင်းအရာသည် ဘရားသခင်ကိချစ်ရာေရာက်၏။ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ
ေစာင့်ခဲ သည်မဟတ်။ ၄ ဘရားသခင်၏သားြဖစ်ေသာသ မည်သည်ကား၊ ေလာကကိ
ေအာင်တတ်၏။ ေလာကကိ ေအာင်ြခင်း အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့၏ ယံ ကည်ြခင်းေပတည်း။
၅

ေယ သည်

ဘရားသခင်၏

သားေတာ်ြဖစ်သည်ကိ

အဘယ်သသည် ေလာကကိ ေအာင် ိင်သနည်း။
အေသွ းအားြဖင့်၎င်း

ယံ ကည်ေသာသမှတပါး၊

၆ ထိ သခင်ကား၊ ေရအားြဖင့်၎င်း၊

ကလာေသာသတည်းဟေသာ

ေယ ခရစ်

ေပတည်း။

ေရအားြဖင့်သာမဟတ်၊ ေရအားြဖင့်၎င်း၊ အေသွ းအားြဖင့်၎င်း ကလာေတာ်မ၏။ သက်ေသခံ
ဟမကား၊ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် သမာတရားြဖစ်၍ သက်ေသခံ ေတာ်မ၏။ ၇ သိ ့ြဖစ်လ င်၊
ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ခမည်းေတာ်တပါး တ်ကပတ်ေတာ်တပါး၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်တပါး၊
သက်ေသခံ သံ းပါး ှ ိ ၍

ထိ သံ းပါတိ ့သည်

တလံ းတဝတည်း

ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၈

ေြမ ကီ းေပ ၌လည်း ဝိ ညာဥ်ေတာ်တပါး၊ ေရတပါး၊ အေသွ းတပါး၊ သက်ေသခံ သံ းပါး ှ ိ ၍

၁ ေယာဟန်

2040

ထိ သံ းပါး တိ ့သည် တညီ တ ွ တ်တည်းြဖစ်၏။ ၉ လ၏သက်ေသကိ ယံ ရလ င်၊ ဘရားသခင်၏
သက်ေသေတာ်ကိသာ၍ ယံ ဘွ ယ်ရာအေ ကာင်း ှ ိ ၏။ ယခဆိ ခဲ့ ပီ းေသာ သက်ေသကား၊
ဘရားသခင်သည်
ြဖစ်သတည်း။
မိ မိအထဲ ၌

မိ မိသားေတာ်၏အေ ကာင်းကိ
ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ

၁၀

ထိ သက်ေသကိ ရ၏။

ဘရားသခင်ကိ

ယံ ကည်ေသာသသည်၊

ဘရားသခင်ကိ

မသာအြပစ်တင်၏။

မိ မိသားေတာ်၏အေ ကာင်းမှာ
မယံ ဘဲ ေန၏။

သက်ေသခံ ေတာ်မချက်

မယံ ကည်ေသာသမကား၊

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

ဘရားသခင်သည်

သက်ေသခံ ေတာ်မေသာစကားေတာ်ကိ

ထိ သသည်

၁၁ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်ဟမကား၊ ဘရားသခင်သည် ငါတိ ့အား

ထာဝရအသက်ကိေပးေတာ်မ၍၊ ထိ အသက်သည်လည်း သားေတာ်၌ပါ၏။ (aiōnios g166) ၁၂
သားေတာ်ကိရေသာသသည် အသက်ကိရ၏။ ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ မရေသာသမကား
အသက်ကိမရ။

၁၃

ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ

ထာဝရအသက်ကိကိယ်တိင်ရသည်ဟ

သိ ေစြခင်းငှ ါ၊

ယံ ကည်ေသာသင်တိ့သည်
ဤအရာများကိ

သင်တိ့အား

ငါေရး၍ေပးလိ က်၏။ (aiōnios g166) ၁၄ ငါတိ ့သည် ဘရားသခင့်အထံ ေတာ်၌ ရဲ ရင့်ြခင်း
အေ ကာင်းဟမကား၊ ငါတိ ့သည်အလိ ေတာ် ှ င့်အညီ တစံ တခေသာဆကိ ေတာင်းလ င်၊
ဘရားသခင်သည်

နားေထာင်ေတာ်မ၏။

နားေထာင်ေတာ်မသည်ကိ

ငါတိ ့သိလ င်၊

၁၅

ဆေတာင်းသမ ေသာစကားတိ ့ကိ

အထံ ေတာ်၌

ေတာင်းေသာဆတိ ့ကိ

ရမည်ဟသိ ရ က၏။ ၁၆ ညီ အစ်ကိချင်းသည် ေသြပစ်မသင့်ေသာဒစ ိ က်ကိ ပမိ သည်ကိ
တစံ တေယာက်ေသာသသည် ြမင်လ င်၊ ထိ သသည် ဆေတာင်းရမည်။ ေသြပစ်ကိ
မ ပေသာသတိ ့အဘိ ့အလိ ငှါ၊ ဘရားသခင်သည် ထိ သအား အသက်ကိေပးေတာ်မမည်။
ေသြပစ်သင့်ေသာဒစ ိ က် ှ ိ ၏။

ထိ ဒစ ိ က်အြပစ်ကိ

လတ်ေစြခင်းငှ ါ

ဆေတာင်း

ရမည်ဟငါမဆိ ။ ၁၇ မတရားေသာအမမည်သည်ကား ဒစ ိ က်ြဖစ်၏။ သိ ့ေသာ်လည်း
ေသြပစ်မသင့်ေသာဒစ ိ က် ှ ိ ၏။

၁၈ ဘရားသခင်၏သားြဖစ်သမ ေသာသတိ ့သည်

ဒစ ိ က်ကိမ ပတတ်သည်ကိ ငါတိ ့သိ က၏။ ဘရားသခင် ြဖစ်ဘွားေစေတာ်မေသာသသည်၊
မိ မိကိမိမိ ေစာင့်ေ ှ ာက်သြဖင့်၊ မာရ်နတ်သည်ထိသကိ မထိ မခိ က် ိင်ရာ။ ၁၉ ငါတိ ့သည်
ဘရားသခင် ှ င့်စပ်ဆိင်သည်ကိ၎င်း၊ ေလာကီ သားအေပါင်းတိ ့သည် မာရ်နတ်၏လက်၌
ှ ိ ကသည်ကိ၎င်း

ငါတိ ့သိ က၏။

၂၀

ဘရားသခင်၏သားေတာ်သည် ကလာ၍၊

မှန်ေသာဘရားသခင်ကိ သိ ေသာဥာဏ်ကိ ငါတိ ့အား ေပးေတာ်မသည်ကိလည်း ငါတိ ့သိ က၏။
မှန်ေသာဘရားသခင်၌၎င်း၊ သားေတာ်ေယ ခရစ်၌၎င်းငါတိ ့သည် တည်လျက် ှ ိ က၏။

၁ ေယာဟန်

2041

ထိ သသည်မှန်ေသာ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရအသက်လည်း ြဖစ်ေတာ်မ၏။ (aiōnios
g166) ၂၁ ချစ်သားတိ ့၊ ပ်တဆင်းတကိ ကဥ်ေ ှ ာင် ကေလာ့။

၁ ေယာဟန်

2042

၂ ေယာဟန်

၁ အသက် ကီးသသည် ြမတ်ေသာသခင်မကိ၎င်း၊ သားသမီးတိ့ကိ၎င်း ကားလိက်ပါ၏။
ငါတိ ့၌တည်၍

၂

ငါတိ ့တွင်

အစဥ်မြပတ် ှ ိ လတံ့ ေသာ

သမာတရားေ ကာင့်၊

ငါမှစ၍ သမာတရားကိ သိ ေသာသအေပါင်း တိ ့သည်၊ သခင်မ ှ င့် သားသမီ းတိ ့၌
မှန်ကန်ေသာချစ်ြခင်းေမတာ ှ ိ ပါ၏။ (aiōn g165) ၃ ခမည်းေတာ်ဘရားထံ ေတာ်က၎င်း၊
ခမည်းေတာ်၏သားေတာ်ေယ ခရစ်အထံ က၎င်း၊ သမာတရား၊ ေမတာတရား ှ င့်တကွ ၊
ေကျးဇး၊ က ဏာ၊

ငိ မ်သက်ြခင်းသည်

သင်တိ့၌ ှ ိ ပါေစေသာ။

၄ ငါတိ ့သည်

ခမည်းေတာ်ဘရားထံ ၌ ပညတ်ေတာ်ကိ ခံ ရသည်အတိ င်း၊ သင်၏သားသမီ းအချို ့တိ့သည်
သမာတရား၌ ကျင်လည်၍ ေနသည်ကိ ငါေတွ ့ေသာအခါ၊ အလွ န်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။
ယခတွ င်ပညတ်ေတာ်သစ်ကိ

၅

ပညတ်ေတာ်ကိေရးထား၍၊

မေရးဘဲ လျက်၊

သခင်မ၊

ငါတိ ့၌ေ ှ ့ဦးစွ ာကပင် ှ ိ ေသာ

အချင်းချင်းချစ်ြခင်း

ေမတာ ှ ိ ကကန်အ့ံ ဟ

ငါေတာင်းပန်၏။ ၆ ပညတ်ေတာ်တိ့အတိ င်း ကျင့်ေစာင့်ြခင်းအရာသည် ချစ်ရာေရာက်၏။
သင်တိ့သည်

ပညတ်ေတာ် ှ င့်

အညီ ကျင့်မည်အေ ကာင်း၊

ေ ှ ့ဦးစွ ာကပင်သင်တိ့

ကားရသည်အတိ င်း၊ ပညတ်ေတာ်သည်ထိသိ့ေသာ သေဘာ ှ ိ ၏။ ၇ လဇာတိ အားြဖင့်
ကလာေတာ်မေသာ ေယ ခရစ်ကိ ြငင်းပယ်လျက်၊ လှ ည့်ြဖားေသာ သအများ တိ ့သည်
ေလာကထဲ သိ့ဝင် က ပီ ။ ထိ သိ့ေသာသသည် လှ ည့်ြဖားေသာသြဖစ်၏။ အ ိခရစ်လည်းြဖစ်၏။
၈ ငါတိ ့သည် ကိ ယ် ပစေသာအရာမေပျာက်မပျက်၊ စံ လင်ေသာအကျိုးကိ ရမည်အေ ကာင်း၊

သင်တိ့သည် ကိ ယ်ကိကိယ်သတိ ပ၍ ေစာင့်ေ ှ ာက် ကေလာ့။ ၉ ခရစ်ေတာ်၏ေဒသနာ၌
မတည်ဘဲ
၏

လွ န်ကျူးေသာသမည်သည်ကား၊

ေဒသနာ၌

တည်ေသာသသည်

ဘရားသခင်ကိမသိ ။

ခမည်းေတာ် ှ င့်

ခရစ်ေတာ်

သားေတာ်ကိသိ၏။

၁၀

ထိ ေဒသနာေတာ်မပါေသာသသည် သင်တိ့ထံသိ ့လာလ င်၊ သ့ကိသင့်အိ မ်၌ လက်မခံ ှ င့်။
မဂလာ ှ ိ ေစ ေသာဟ တ်မဆက် ှ င့်။ ၁၁ မဂလာ ှ ိ ေစေသာဟ ထိ သကိ တ်ဆက်လ င်၊
သ၏ဆိ းယတ်ေသာအကျင့်တိ ့ ှ င့်

ဆက်ဆံရာသိ ့

ေရာက်၏။

၁၂

သင်တိ့အား

ငါေရးစရာအေ ကာင်း အများ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ စကူေပ ၌မှင် ှ င့်ေရးြခင်းငှ ါ အလိ မ ှ ိ ၊
သင်တိ့ဆီသိ့ ငါလာ၍၊ အချင်းချင်း အားရဝမ်းေြမာက်ြခင်းစံ လင်မည်အေ ကာင်း၊ သင်တိ့ ှ င့်
တ်ဆက်၍ စကားေြပာမည်ဟေြမာ်လင့်လျက်ေန၏။

၁၃ သင်၏ြမတ်ေသာညီ မ၏

သားသမီ းတိ ့သည် သင့်ကိ တ်ဆက် က၏။

၂ ေယာဟန်

2043

၃ ေယာဟန်

၁ အသက် ကီးသသည်ချစ်အပ်ေသာဂါယကိ ကားလိက်၏။ ငါသည်သင်၌မှန်ကန်ေသာချစ်ြခင်း
ေမတာ ှ ိ ၏။

အချင်းချစ်သ၊

၂

သင်၏စိ တ် ှ လံ းသည်

ေကာင်းစားသကဲ့ သိ ့၊

သင်သည်အရာရာ၌ေကာင်းစားြခင်း ှ င့် ကျန်းမာြခင်း ှ ိ မည်အေ ကာင်း ငါဆေတာင်း၏။ ၃
သင်သည်သမာတရား၌ ကျင်လည်သည်အတိ င်း သင်၌ ှ ိ ေသာသမာတရား၏အေ ကာင်းကိ
ညီ အစ်ကိ တိ ့သည်လာ၍ သက်ေသခံ ကေသာအခါ၊ ငါသည် အလွ န်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ၏။ ၄
ငါ၏သားသမီ းတိ ့သည် သမာတရား၌ ကျင်လည်သည်ကိ ငါ ကား၍ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းထက်
သာ၍

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ ။

အာဂ ုတိ ့အား၎င်း

၅

အချင်းချစ်သ၊

ပသမ ေသာဝတ်တိ့ကိ

သင်သည်ညီအစ်ကိတိ့အား၎င်း၊

သစာ ှ င့်

အညီ

ပတတ်၏။

၆

ထိ သတိ ့သည် သင်၏ချစ်ြခင်းေမတာအေ ကာင်းကိ အသင်းေတာ်ေ ှ ့၌ သက်ေသခံ က၏။
သင်သည်ထိသတိ ့ကိ

ဘရားသခင်၏

အလိ ေတာ် ှ င့်အညီ

ပိ ့လိက်ြပန်လ င်၊

ေကာင်းေသာအမကိ ပလိ မ့ ်မည်။ ၇ အေ ကာင်းမကား၊ ထိ သတိ ့သည် နာမေတာ်ကိေထာက်၍၊
သာသနာပလတိ ့တွင်

အလမခံ ဘဲ သွား က၏။

ငါတိ ့သည်

၈

သမာတရားကိ

ကမေသာသ ြဖစ်အ့ံ ေသာငှ ါ၊ ထိ သိ့ေသာသတိ ့အား ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပအပ် က၏။ ၉
အသင်းေတာ်ထံသိ ့မှာစာကိ ငါေရး၍ ေပးလိ က်ေလ ပီ ။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ အကဲ အမးလပ်ချင်ေသာ
ဒေယာတရပ်သည်
သသည်

ငါတိ ့အားအခွ င့ ်မေပး။

မိ မိ ပေသာအမကိ

၁၀

ထိ ေ ကာင့်၊

မိ မိသတိ ရေစြခင်းငှ ါ

ငါ ပမည်။

ငါလာေသာအခါ
ထိ သ

သည်၊

ြငူစေသာစကား ှ င့် ငါတိ ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့သည်သာမက၊ ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း ှ င့် စိ တ်မေြပဘဲ လျက်၊
ညီ အစ်ကိတိ့ကိ

ကိ ယ်တိင်လက်မခံ ၊

လက်ခံချင်ေသာသတိ ့ကိလည်း

ြမစ်တား၍၊

အသင်းေတာ်ထဲက ှ င်ထတ်တတ်၏။ ၁၁ အချင်းချစ်သ၊ မေကာင်းေသာနည်းကိ မလိ က် ှ င့်၊
ေကာင်းေသာနည်းကိ သာလိ က်ေလာ့။

ေကာင်းေသာအကျင့်ကိ

ကျင့်ေသာသသည်

ဘရားသခင် ှ င့် စပ်ဆိင်၏။ မေကာင်းေသာအကျင့်ကိ ကျင့်ေသာသမကား၊ ဘရားသခင်ကိ
မသိ မြမင်ရ ပီ ။

၁၂

လအေပါင်းတိ ့သည်

သမာတရားသည်လည်း သ၏ သက်ေသ

ေဒေမတရိ ၏

သက်ေသြဖစ် က၏။

ြဖစ်၏။ ငါတိ ့သည်လည်း ထိ သဘက်၌

သက်ေသခံ က၏။ ငါတိ ့၏ သက်ေသခံ ြခင်းသည် ဟတ်မှန်သည်ကိ သင်တိ့ သိ က၏။
၁၃

ငါေရးစရာအေ ကာင်းအများ ှ ိ ေသာ်လည်း၊

အလိ မ ှ ိ ၊

၁၄

မ ကာမြမင့်မှီသင့်ကိ

မှင် ှ င့်

ငါေတွ ့ြမင်လ င်

မှင်တံြဖင့်

ေရးြခင်းငှ ာ

အချင်းချင်း တ်ဆက်၍

စကားေြပာမည်ဟ ေြမာ်လင့်လျက် ေန၏။ သင်၌ ငိ မ်သက်ြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။ အေဆွ တိ့သည်
သင့်ကိ တ်ဆက် က၏။ သင်၌ ှ ိ ေသာအေဆွ တိ့၏ နာမည်ကိ ထတ်၍ တ်ဆက်ေလာ့။

၃ ေယာဟန်

2044

ယဒ

၁ ေယ ခရစ်၏

က န်ြဖစ်ေသာယာကပ်ညီ ငါယဒသည် ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်

သန့် ှ င်းေစေတာ်မ၍၊ ေယ ခရစ် ေခ ထားေစာင့်မေတာ်မေသာ သတိ ့ကိ ကားလိ က်ပါ၏။ ၂
သင်တိ့၌က ဏာ ှ ိ ပါေစေသာ။ ငိ မ်သက်ြခင်း ှ င့်ချစ်ြခင်းများ ြပားပါေစေသာ။ ၃ ချစ်သတိ ့၊
အညီ အမ ဆက်ဆံေသာ ကယ်တင်ြခင်းအေ ကာင်းအရာကိ သင်တိ့ထံသိ ့ေရး၍ ေပးလိ က်
ြခင်းငှ ါ ငါသည်အလွ န် ကိ းစားသည်တွင်၊ သန့် ှ င်းသတိ ့၌ အထက်ကအပ်ေပးခဲ့ ပီ းေသာ
ယံ ကည်ြခင်း

တရား

ဘက်မှာ

သင်တိ့သည်

ကိ းစား၍တိ က်လှန်ေစြခင်းငှ ါ

ိးေဆာ်ေသွ းေဆာင်၍ ေရးလိ က်ရေသာအေ ကာင်း ှ ိ ၏။ ၄ အဘယ်ေ ကာင့်နည်းဟမကား၊
ငါတိ ့ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ကိ ေလသာ၏ ညစ် းြခင်း အလိ ငှါေမှာက်လှန်လျက်၊
တပါးတည်း အစိ းရေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ငါတိ ့သခင် ေယ ခရစ်ကိ ြငင်းပယ်လျက်၊
အြပစ်ခံေစြခင်းငှ ါ ေ ှ းကစီ ရင် မှတ်သား ှ င့်ေသာ အဓမလအချို ့တိ့သည် ပရိ ယာယ် ှ င့်
အမှတ်တမဲ့ ဝင် က ပီ ။ ၅ ထိ ့ေ ကာင့် သင်တိ့သည်သိ ှ င့်ေသာ်လည်း ငါသည် သတိ ေပး၍
ေြပာချင်ေသာ အေ ကာင်းအရာ ဟမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ လတိ ့ကိ
အဲ ဂတုြပည်မှ ကယ်လတ်ေတာ်မ ပီ းလ င်၊ မယံ ကည်ေသာ သတိ က
့ ိ တဖန် ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။
၆

ထိ မှတပါး၊

မိ မိတိ့အခွ င့ ်အရာကိ မေစာင့်၊

ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကိ၊

ကီ းစွ ာေသာေန့၌

မိ မိတိ့

ေနရာအရပ်ကိ

စွ န့်ပစ်ေသာ

စစ်ေ ကာစီ ရင်ြခင်းအလိ ငှါ၊

ထာဝရ

ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းအားြဖင့် ေမှာင်မိက် ထဲ မှာချုပ် ထားေတာ် မ၏။ (aïdios g126)
ထိ နည်းတ၊ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်
အထက်က

ဆိ ခဲ့ ပီ း

ေဂါေမာရ မိ မ့ ှ စ၍ ပတ်ဝန်းကျင်၌

ေသာ

ကိ ယ်ခင်ပွန်းမဟတ်ေသာ

လဆိ းကဲ့ သိ ့

မတရားေသာ

သတိ ့ ှ င့်မှားယွ င်းြခင်းအမ၌

ှ ိ ေသာ

၇

မိ တ
့ ိ ့သည်၊

ေမထန်ကိအလွ န် ပ၍
ကျင်လည်ေသာေ ကာင့်၊

ထာဝရမီ း ှ င့်က မ်းေလာင်ြခင်း ဒဏ်ကိခံရ၍ ပံ သက်ေသထင် ှ ားလျက် ှ ိ က၏။ (aiōnios g166)
၈ ယခေယာင်ယမ်းေသာအဓမလတိ ့သည်၊ ေ ှ းနည်းတမိ မိတိ့ ကိ ယ်ကိညစ်

အာဏာစက်

းေစ၍၊

ကိ ပယ်လျက်၊ ဘန်းတန်ခိး ကီ းေသာသတိ ့ကိ ကဲ့ ရဲ ့တတ် က၏။

၉

ေကာင်းကင်တမန် မင်းမိ ေကလမကား၊ ေမာေ ှ ၏ ကိ ယ်ကိ အေ ကာင်း ပ၍ မာရ်နတ် ှ င့်
ြငင်းခံ ေသာအခါ၊

ကဲ့ ရဲ ့စွ ာေသာ

သင့်ကိ ဆံ းမေတာ်မေစ

ြပစ်တင်ြခင်းကိ မ ပဝံ့ ဘဲ ၊

သတည်းဟ၍

သာေြပာဆိ ၏။

ထာဝရဘရားသည်
၁၀

ထိ သတိ ့မကား၊

မိ မိတိ့နားမလည်ေသာအရာများကိ ကဲ့ ရဲ ့တတ် က၏။ တိ ရ စာန်ကဲ့သိ ့ ပကတိ အတိ င်း
မိ မိတိ့နားလည်ေသာ အရာများြဖင့် မိ မိတိ့ကိပပ်ပျက်ေစတတ် က၏။ ၁၁ သတိ ့သည်
အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ကာဣနေနာက်သိ့လိက် က၏။ အခကိ ရြခင်းငှ ါ

ယဒ

2045

ဗာလမ်မှားယွ င်းသကဲ့ သိ ့ အလွ န်မှားယွ န်းြခင်း ှ ိ က၏။ ေကာရ၏ြငင်းခံ ြခင်းအြပစ် ှ င့်
ဖျက်ဆီးြခင်းသိ ့ေရာက်

က၏။

ေမတာပွဲ လပ်၍

၁၂

သင်တိ့ ှ င့်အတ

စားေသာက်ေသာအခါ အားမနာဘဲ ၊ မိ မိတိ့ကိဝစွ ာေက း၍ ပွဲ ၌ အစွ န်းအကွ က်ြဖစ် က၏။
ေရမ ှ ိ ၊

ေလတိ က်၍လွ င့ ်ေသာ

ှ စ် ကိ မ် ေသ၍

မိ ဃ်းတိ မ်ကဲ့သိ ့၎င်း၊

တ်ပစ်ေသာ သစ်ပင်ကဲ့သိ ့၎င်း၊

ပွ က်ေစတတ်ေသာ

လိ င်းတံ ပိ း ိ င်းကဲ့ သိ ့၎င်း၊

ိ း ွမ်း၍

အသီ းမတင်၊

၁၃ မိ မိ ှ က်ြခင်းအေ ကာင်းကိ

ကယ်ပျံကဲ့သိ ့၎င်းြဖစ် က၏။

ထိ

ကယ်ပျံတိ့အဘိ ့တခဲ နက်ေသာ ထာဝရေမှာင်မိက်ကိ သိ ထားလျက် ှ ိ ၏။ (aiōn g165) ၁၄
အာဒံ မှဆင်းသက်၍

ခ ှ စ်ဆက်ေြမာက်ေသာသ

ဧေနာက်က၊

ထာဝရဘရားသည်

ခပ်သိမ်းေသာ သတိ ့ကိ တရားစီ ရင်ေတာ်မ၍၊ မတရားေသာသတိ ့သည် မတရားသြဖင့်
ပေသာအဓမအမ ှ ိ သမ တိ ့၏ အြပစ်ကိ၎င်း၊ မတရားေသာလဆိ းတိ ့သည် ဘရားသခင်ကိ
ြပစ်မှား၍ ေြပာေသာ ကမ်းတမ်းေသာ စကား ှ ိ သမ တိ ့၏ အြပစ်ကိ၎င်းေဘာ်ြပြခင်းငှ ါ၊ ၁၅
အတိ င်းမသိ

များစွ ာေသာ

ပေရာဖက် ပ၍

မိ မိသန့် ှ င်းသတိ ့ ှ င့်တကွ ကလာေတာ်

ေဟာေြပာေလ၏။

၁၆

ထိ သတိ ့သည်

မလိ မ့ ်မည်ဟ
ြမည်တမ်း၏

အြပစ်တင်တတ်ေသာသ၊ ကိ ယ်တပ်မက်ြခင်းအတိ င်း ကျင့်တတ်ေသာသ၊ ေထာင်လားေသာ
စကားကိ ေြပာတတ်ေသာသ၊ ကိ ယ်အကျိုးစီ းပွ ားေ ကာင့် သ့မျက် ှ ာကိ ေထာက်ထား
ခန့်ညားတတ်ေသာ သြဖစ် က၏။ ၁၇ ချစ်သတိ ၊့ ေနာက်ဆံ းေသာကာလ၌၊ မိ မိတိ့မတရားေသာ
တပ်မက်ြခင်းအတိ င်း ကျင့်ေန၍၊ ြပက်ယယ် ပတတ်ေသာ သတိ ့သည် ေပ ကလိ မ့ ်မည်ဟ ၁၈
ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်၏
ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။

တမန်ေတာ်တိ့သည်

ေဟာေြပာ ှ င့်ေသာ

စကားများကိ

၁၉ ထိ သတိ ့သည်သင်းခွဲ ေသာသ၊ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့် ကင်းေသာ

ဇာတိ ပကတိ လြဖစ် က၏။

၂၀ ချစ်သတိ ့၊ သင်တိ့သည် မိ မိတိ့အလွ န်သန့် ှ င်းေသာ

ယံ ကည်ြခင်းအေပ မှာ မိ မိတိ့ကိ တည်ေဆာက် လျက်၊ သန့် ှ င်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်
ဆေတာင်း ပဌာန ပလျက်၊ ၂၁ ဘရားသခင်ကိ ချစ်ြခင်းေမတာ၌ ကိ ယ်ကိကိယ်ေစာင့်ေ ှ ာက်၍
ထာဝရအသက်အလိ ငှါ၊ ငါတိ ့သခင်
ေန ကာေလာ့။ (aiōnios g166)

ေယ ခရစ်၏ က ဏာေတာ်ကိ ေြမာ်လင့်၍

၂၂ ပိ င်းြခား၍သိ တတ်ေသာ ဥာဏ် ှ ိ ၍ အချို ့တိ့ကိ

သနား ကေလာ့။ ၂၃ ကိ ယ်ကာယ ှ င့်ညစ် းစွ န်းကွ က်ေသာ အဝတ်ကိပင် စက်ဆပ် ွံ ှ ာ၍
ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း ှ င့်တကွ ၊ အချို ့ တိ ့ကိ မီ းထဲ မှ ဆယ် တ်ကယ်တင် ကေလာ့။ ၂၄ ထိ မိ၍
လဲ ြခင်း ှ င့် ကင်းလွ တ်ေစမည်အေ ကာင်း သင်တိ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ အြပစ်
မ ှ ိ ဘဲဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့် ြပည့်စံ လျက် ှ ိ ေသာ သင်တိ့ကိ ဘန်းအသေရေတာ်ေ ှ ့၌
ဆက်သြခင်းငှ ါ၎င်း

ယဒ

တတ် ိင်ေတာ်မေသာ

သတည်းဟေသာ။

၂၅

ငါတိ ့ကိ

2046

ကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ တဆတည်းေသာဘရားသခင်သည်၊ ငါတိ ့သခင်ေယ ခရစ်
အားြဖင့်၊ ယခမှစ၍ကမာ အဆက်ဆက်ဘန်းတန်ခိး အာ ေဘာ် ှ င့် အစွ မ်းသတိ အာဏာ
စက် ှ ိ ေတာ်မေစ သတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)

ယဒ

2047

ဗျာဒိ တ်ကျမ်း

၁ ကာလမ ကာမြမင့်မှီြဖစ်ရမည် အမအရာများကိ ေယ ခရစ်သည် မိမိအေစခံ က န်တိအ့ ား
ြပေစြခင်းငှ ါ၊ ဘရားသခင်အပ်ေပးေတာ်မေသာ ထိ သခင်၏ ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိ ဆိ ေပအံ့ ။
ထိ သခင်သည် မိ မိေကာင်း ကင်တမန်ကိ ေစလတ်၍၊ မိ မိအေစခံ က န်ေယာဟန်အား
ဗျာဒိ တ်ေတာ် အရိ ပ်ကိ ြပေတာ်မ၏။
တ်ကပတ်ေတာ် ှ င့်

ေယ ခရစ်၏

၂ ေယာဟန်သည်လည်း

သက်ေသခံ ေတာ်မချက်ကိ

ဘရားသခင်၏
ြမင်သမ အတိ င်း

သက်ေသခံ ၏။ ၃ ကာလအချိန်ေရာက်လနီး ပီ ြဖစ်၍၊ ဤအနာဂတိ ကျမ်းစကားကိ ကည့်
ဘတ် ွတ်နားေထာင်၍၊ ေရးထားသမ တိ ့ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေသာ သတိ ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။
၄ ငါေယာဟန်သည် အာ ှ ိ ြပည်၌ ှ ိ ေသာ အသင်းေတာ်ခ ှ စ်ပါးကိ ကားလိ က်ပါ၏။ ပစုပန်၊

အတိ တ်၊

အနာဂတ်ကာလအစဥ်

ပလင်ေတာ်ေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာ

ှ ိ ေတာ်မေသာ

ဝိ ညာဥ်

သက်ေသခံ ြဖစ်ေတာ်မထေသာ၊

ဘရားသခင်အထံ ေတာ်က၎င်း၊

ခ ှ စ်ပါးအထံ က၎င်း၊
ေသေသာသတိ ့တွင်သားဦ း

သစာေစာင့်ေသာ

၅

ြဖစ်ေတာ်မထေသာ၊

ေလာကီ ဘရင်တိ့၏ အထွ ဋ်ြဖစ်ေတာ်မေသာ ေယ ခရစ်အထံ ေတာ်က၎င်း၊ ေကျးဇးေတာ် ှ င့်
ငိ မ် သက်ြခင်းသည်သင်တိ့၌ ှ ိ ပါေစေသာ။ ငါတိ ့ကိချစ်၍ မိ မိအေသွ း ှ င့် ငါတိ ့အြပစ်များကိ
ေဆးေ ကာေတာ်မ၍၊ ၆ မိ မိခမည်းေတာ်ဘရားသခင့်ေ ှ ့၌ ငါတိ ့ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌၎င်း၊
ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ၌၎င်း ခန့် ထားေတာ်မေသာသသည်၊ ကမာအဆက်ဆက် ဘန်းအသေရ၊
အစွ မ်းသတိ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165) ၇ ကည့် ေလာ့။ မိ ဃ်းတိ မ် ှ င့်တကွ
ကလာေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိ ထိ းေဖာက်ေသာ သတိ ့ ှ င့် ှ ိ သမ ေသာသတိ ့သည်
ကိ ယ်ေတာ်ကိ ြမင်ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ေြမ ကီ းသားအမျိုးမျိုး ှ ိ သမ တိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်ေ ကာင့်
ငိ ေ ကးမည်တမ်းရ ကလိ မ့ ်မည်။ မှန်ေပ၏။ အာမင်။

၈ ငါသည်

အာလဖြဖစ်၏။

သေမဃလည်း ြဖစ်၏ ဟ အန တန်ခိး ှ င့်ြပည့်စံ ေတာ်မ၍ ၊ ပစုပန် ၊ အတိ တ်၊
အနာဂတ်ကာလအစဥ် ှ ိ ေတာ်မေသာ ထာဝရ အ ှ င် ဘရားသခင် မိ န့်ေတာ်မ၏။ ၉
ေယ ခရစ်၏ ဆင်းရဲ ြခင်းဒကမှစ၍

ိင်ငံေတာ်ကိ၎င်း၊ သည်းခံ ေတာ်မြခင်းကိ ၎င်း၊

သင်တိ့ ှ င့်အတ ဆက်ဆံေသာ အေဘာ်အဘက၊ သင်တိ့အစ်ကိ ငါ ေယာဟန်သည်၊
ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ် ှ င့် ေယ ခရစ်၏ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်ေ ကာင့်၊ ပတ်မက န်းမှာ
ေနရစဥ်တွင် ၊ ၁၀ သခင်ဘရားေန့၌ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိခံရ၍ ၊ တံ ပိ း ခရာ အသံ ကဲ့ သိ ့ငါ့ေနာက်၌
ြမည်ေသာ အသံ ကီ းကိ ကား၏။ ၁၁ ြမည်ေသာအချက်ဟမကား၊ သင်သည်ြမင်ေသာ အရာကိ
စာေစာင်၌ ေရးထား၍၊ ဧဖက် မိ ၊့ စမရန မိ ၊့ ေပရဂံ မိ ၊့ သွ ာတိ ရ မိ ၊့ သာဒိ မိ ၊့ ဖိ လေဒလဖိ မိ ၊့
ေလာဒိ ကိ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ အသင်းေတာ်ခ ှ စ်ပါးထံ သိ ့ ေပးလိ က် ေလာ့ဟဆိ သတည်း။ ၁၂ ထိ သိ့

ဗျာဒိ တ်ကျမ်း

2048

ငါ ှ င့်စကားေြပာ၍ အသံ ြမည်ေသာ သကိ ြမင်ြခင်းငှ ါ ငါသည်လှည့် ကည့်လ င် ၊ ေ မီ းခွ က်ခ ှ စ်
လံ းကိ ၎င်း ၊ ၁၃ ထိ မီးခွ က်ခ ှ စ်လံ းအလယ်၌ လသားေတာ် ှ င့် တေသာသတဦ း ကိ ၎င်း ြမင်၏။
ထိ သသည်ေြခသိ ့ တိ င်ေအာင်ဝတ် ခံ လျက်၊ ရင်ေတာ်၌ ေ ခါးပန်းကိ စည်းလျက်ြဖစ်၏။ ၁၄
ေခါင်းေတာ် ှ င့်ဆံ ပင်ေတာ်သည် ြဖူေသာ သိ းေမးကဲ့ သိ ့၎င်း ၊ မိ ဃ်းပွ င့ ်ကဲ့ သိ ့၎င်းြဖူ၏။
မျက်စိေတာ် သည်လည်း မီ းလံ ကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၏။ ၁၅ ေြခေတာ်သည်လည်း မီ း၌ခ တ် ပီ းေသာ
ေ ကးဝါစစ် ှ င့်တ၏။

အသံ ေတာ်သည်လည်း

သမဒရာသံ ကဲ့ သိ ့

ြဖစ်၏။

၁၆

လက်ျာလက်ေတာ်သည်လည်း ကယ်ခ ှ စ်လံ းကိ ကိ င်၏။ ခံ တွ င်းေတာ်ထဲကလည်းထက်ေသာ
သန်လျက် ထွ က်၏။ မျက် ှ ာေတာ်သည်အ ှ ိ န်တန်ခိး ှ င့် ထွ န်း ေတာက်ေသာေနကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။
၁၇

ထိ သကိ ငါြမင်ေသာအခါ၊

ေသမတတ်ြဖစ်၍

ေြခေတာ်ရင်း၌

လဲ လျက်ေန၏။

ထိ သသည်လက်ျာ လက်ေထာက်ကိ ငါ့အေပ သိ ့ တင်လျက်၊ ေ ကာက် ွံ ့ ြခင်းမ ှ ိ ှ င့်။
ငါသည်အဦ းဆံ းေသာသ၊ ေနာက်ဆံ းေသာ သြဖစ်၏။ ၁၈ အသက် ှ င်ေသာသလည်းြဖစ်၏။
ငါသည် အရင်ေသသည် ြဖစ်၍၊ ကမာအဆက်ဆက်အသက် ှ င့် ြပည့်စံ ၏။ မရဏာ ှ င့်
(aiōn

မရဏာ ိင်ငံကိ လည်းငါအစိ းရ၏။

g165,

Hadēs

g86)

၁၉

ထိ ေ ကာင့်၊

သင်သည်ြမင် ပီ းေသာ အရာတိ ့ကိ၎င်း၊ ယခ ှ ိ ေသာ အရာတိ ့ကိ၎င်း၊ ေနာင်ြဖစ်လတံ့ ေသာ
အရာတိ က
့ ိ ၎င်း ေရးထားေလာ့။ ၂၀ ငါ့လက်ျာလက်၌ ထင် ှ ားေသာ ကယ်ခ ှ စ်လံ း ှ င့်ေ မီ းခွ က်
ခ ှ စ်လံ း၏ နက်နဲြခင်းအရာဟမကား၊ မီ းခွ က်ခ ှ စ်လံ းသည်အသင်းေတာ်ခ ှ စ်ပါးြဖစ်၏။
ကယ်ခ ှ စ်လံ းသည်လည်းထိ ခ ှ စ်ပါးေသာ အသင်းေတာ် တိ ့ကိ အပ်ေသာတမန်ြဖစ် က၏။

၂ ဧဖက် မိ ့၌ ှ ိေသာ အသင်းေတာ်၏တမန်ကိ ဤသိ့ ေရး၍မှာ လိက်ေလာ့။ လက်ျာလက်၌
ကယ်ခနစ် လံ းကိ ကိင်၍၊ ေ မီ းခွ က်ခနစ် လံ းအလယ်၌ သွ ားလာေသာသ၏အမိ န့်ေတာ်ကား၊
သင်အကျင့်ကျင့်ြခင်း၊

ပင်ပန်းစွ ာ

သင်သည်မတရားေသာသတိ ့ကိ

လပ်ေဆာင်ြခင်း၊

သည်းခံ ြခင်းကိ ငါသိ ၏။

လက်မခံ ိင်ေ ကာင်းကိ ၎င်း၊

၂

တမန်ေတာ်မဟတ်ဘဲ၊

တမန်ေတာ်ြဖစ် ေယာင်ေဆာင်ေသာသတိ ့ကိ စစ်ေဆး၍ လှ ည့်ြဖားေသာ သြဖစ်သည်ဟ
သိ ေ ကာင်းကိ ၎င်း

၊

၃

ခ ီ ှ င့်ြပည့်စံ ၍။

ငါ၏နာမေ ကာင့်ဆင်းရဲ ခံ၍

အားမေလျာ့ေ ကာင်းကိ ၎င်းငါသိ ၏။ ၄ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သင်သည် ေ ှ ့ဦးစွ ာေသာ ချစ်ြခင်း
ေမတာေလျာ့ ပီ ဟသင်၌ အြပစ်တင်စရာ ှ ိ ၏။ ၅ ထိ ေ ကာင့်၊ သင်သည်မေ ွေလျာ
့
့ မှီ ၊
အရင်ေနရာ အရပ်ကိ ေအာက်ေမ့ေလာ့ ၊ ေနာင်တရေလာ့။ ေ ှ ့ဦးစွ ာေသာ အကျင့်ကိ
ကျင့်ေလာ့၊ သိ ့မဟတ် သင် ှ ိ ရာ သိ ့ငါသည်အလျင်အြမန်လာမည်။ ေနာင်တမရလ င်၊
သင်၏မီ းခွ က်ကိေနရာမှေ မည်
့ ။ ၆ သိ ့ေသာ်လည်း ငါမန်းေသာနိေကာလ တပည့်တိ ့၏
အကျင့်ကိ သင်လည်းမန်းသည်ဟ ေြပာစရာ ှ ိ ၏။ ၇ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်တိ့အား

ဗျာဒိ တ်ကျမ်း

2049

အဘယ်သိ့ မိ န့်ေတာ်မသည်ကိ၊ နား ှ ိ ေသာသ မည်သည် ကား ကားပါေစ။ အ ကင်သ
သည်ေအာင်ြမင်၏။ ထိ သသည်ငါ၏ဘရားသခင် ပရဒိ သဥယျာဥ်၌ ှ ိ ေသာ အသက်ပင်၏
အသီ းကိ စားေစြခင်းငှ ါ အခွ င့ ်ေပးမည်။ ၈ စမရန မိ ့၌ ှ ိ ေသာ အသင်းေတာ်၏ တမန်ကိ
ဤသိ ့ေရး၍ မှာလိ က်ေလာ့။ အဦ းဆံ းေသာသ၊ ေနာက်ဆံ းေသာ သတည်းဟေသာ၊
အရင်ေသ၍ အသက် ှ င်လျက် ှ ိ ေသာ သ၏ အမိ န့်ေတာ်ကား၊ ၉ သင်အကျင့်ကျင့်ြခင်း၊
ဒကခံ ြခင်း၊ ဆင်းရဲ ြခင်း ကိ ငါသိ ၏။ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သင်သည် ကယ်ဝြပည့်စံ ြခင်း ှ ိ ၏။
ယဒလြဖစ်ေယာင် ေဆာင်၍ ယဒလမှန်မဟတ်၊ စာတန်၏ အေပါင်းအသင်းြဖစ်ေသာ သတိ ့၏
ကဲ့ ရဲ ့ြခင်း ကိ လည်း ငါသိ ၏။ ၁၀ သင်သည်ခံရမည့်အရာ တစံ တခကိ မ မေ ကာက် ှ င့်။
သင်တိ့သည် စံ စမ်းြခင်းကိ ခံရမည် အေ ကာင်း၊ မာရ်နတ်သည် သင်တိ့တွင် အချို ့ကိ
ေထာင်ထဲ၌ ေလှာင်ထား၍၊ သင်တိ့သည် ဆယ်ရက်ပတ်လံ း ဆင်းရဲ ဒကကိ ခံရ ကလိ မ့ ်မည်။
ေသသည်တိင်ေအာင် သစာေစာင့်ေလာ့။ သိ ့ြဖစ်လ င်၊ အသက်သရဖကိ ငါေပးမည်။ ၁၁
ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်တိ့အား အဘယ်သိ့ မိ န့်ေတာ်မသည်ကိ နား ှ ိ ေသာသ
မည်သည် ကား ကားပါေစ။ ေအာင်ြမင်ေသာ သကိ ဒတိ ယေသြခင်းသည် မ ှ ဥ်းဆဲ ရ။ ၁၂
ေပရဂံ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ

အသင်းေတာ်၏

တမန်ကိ

ဤသိ ့ေရး၍

မှာလိ က်ေလာ့။

ထက်ေသာသန်လျက် ှ ိ ေသာ သ၏ အမိ န့်ေတာ်ကား၊ ၁၃ သင်အကျင့်ကျင့်ြခင်းကိ ၎င်း၊
စာတန်၏
ငါသိ ၏။

ရာဇပလင် ှ ိ ရာ
စာတန်၏

အ ိပသည်

အရပ်တည်းဟေသာသင်၏ေနရာအရပ်

ေနရာအရပ်၌

သစာ ှ ိ ၍

သင်တိ့တွင်

ကိ ၎င်း

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရေသာ

ငါ့ဘက်၌သက်ေသခံ ရေသာေန့ရက်ကာလတွ င်ပင်၊

သင်သည်ငါ၏နာမကိ စွဲ ကိင်၏။ ငါ၏ယံ ကည်ြခင်း တရားကိ မစွ န့်မပယ်။
သိ ့ေသာ်လည်း ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့သည်

၁၄

ပ်တေ ှ မ့ ှ ာ ပေဇာ်ေသာယဇ် ေကာင်ကိ

စားေစြခင်းငှ ါ ၎င်း၊ မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပေစြခင်းငှ ါ၎င်း ၊ ထိ မိ၍ လဲ စရာအရာကိ
သတိ ့ေ ှ ့၌ ချထားမည်အေ ကာင်း၊ ဗာလက်မင်းကိ အ ကံ ေပးေသာသတည်းဟေသာ
ဗာလမ်၏

အယကိ

စွဲ လမ်းေသာသတိ ့သည်

သင်၌အနည်းငယ်ေသာအြပစ်တင်စရာ ှ ိ ၏။

သင်၏ေနရာ
၁၅

၌ ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊

ထိ အယ ှ င့်သေဘာတေသာ

နိေကာလတပည့်တိ ့၏ အယကိ စွဲ လမ်းေသာ သတိ ့သည် ထိ နည်းတ သင်၌ ှ ိ က၏။ ၁၆
ထိ ေ ကာင့်ေနာင်တရေလာ့။ မရလ င်သင် ှ ိ ရာသိ ့ငါသည် အလျင်အြမန်လာမည်။ ထိ သတိ ့ကိ
ငါ့ခံတွ င်း၏သန်လျက် ှ င့် စစ်တိက်မည်။ ၁၇ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်တိ့အား
အဘယ်သိ့

မိ န့်ေတာ်မသည်ကိ၊

နား ှ ိ ေသာသမည်သည်

ကား

ကားပါေစ။

အ ကင်သသည် ေအာင်ြမင်၏။ ဝှက်ထားေသာမ ကိ ၎င်း၊ ေကျာက်ြဖူလက်ဖွဲ ့ကိ ၎င်း၊
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ထိ ေကျာက်ေပ ၌

အကရာတင်ေသာနာမသစ်ကိ၎င်း

ထိ သအား

ငါေပးမည်။

ထိ ေကျာက်ကိရေသာ သမှတပါး အဘယ်သမ ထိ နာမကိ မသိ ိင်ရာ။ ၁၈ သွ ာတိ ရ မိ ့၌
ှ ိ ေသာအသင်းေတာ်၏ တမန်ကိ ဤသိ ့ေရး၍ မှာလိ က်ေလာ့။ မီ းလံ ကဲ့ သိ ့ေသာ မျက်စိ ှ င့် ၎င်း
၊ ေ ကးဝါစစ် ှ င့်တေသာေြခ ှ င့်၎င်း၊ ြပည့်စံ ေသာ ဘရားသခင့်သားေတာ်၏ အမိ န့်ေတာ်ကား၊
၁၉ သင်အကျင့်ကျင့်ြခင်း၊ ချစ်ြခင်း၊ အမေဆာင်ြခင်း၊ ယံ ကည်ြခင်း၊ သည်းခံ ြခင်းကိ ၎င်း

ေနာက်ကျင့် ေသာအကျင့်တိ ့သည် အရင်ကျင့်ေသာအကျင့်ထက် သာ၍ များေ ကာင်းကိ ၎င်း
ငါသိ ၏။

၂၀ သိ ့ေသာ်လည်း၊ ငါ၏အေစခံ က န်တိ့သည် မတရားေသာ ေမထန်ကိ

ပေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ပ်တ

ေ ှ မ့ ှ ာ

ပေဇာ်ေသာ

ယဇ် ေကာင်ကိ

စားေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

ပေရာဖက်မဟ၍ ကိ ယ်ကိေခ ေဝ ေသာသင်၏ ခင်ပွန်း ေယဇေဗလသည် သွ န်သင်၍
မှားယွ င်းေစရေသာအခွ င့ ်ကိ သင်သည်ေပးေသာေ ကာင့်၊ သင်၌ အြပစ်တင်စရာ ှ ိ ၏။ ၂၁
ေနာင်တရသင့်ေသာကာလကိ ငါေပးေသာ်လည်း၊ သသည် မိ မိမတရားေသာေမထန်ကိ
ေနာင်တ ရချင်ေသာ စိ တ်မ ှ ိ ။ ၂၂ ထိ ေ ကာင့်၊ သ့ကိအိပ်ရာ၌ငါချထားမည်။ သ ှ င့်အတ
မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပ၍၊ ထိ သိ့ေသာ အကျင့်ကိ ေနာင်တမရေသာသတိ ့ကိလည်း၊
ကီ းစွ ာေသာ

ဆင်းရဲ ြခင်းသိ ့

ေရာက်ေစမည်။

သ၏သားသမီ းတိ ့ကိလည်း

၂၃

အေသသတ်မည်။ ငါသည် ှ လံ းေကျာက်ကပ်ကိ စစ်ေဆးေတာ်မေသာ သြဖစ်ေ ကာင်းကိ
ထိ သိ့ေသာအားြဖင့်
သင်တိ့သည်

ခပ်သိမ်းေသာ

အသင်းေတာ်တိ့သည်

အသီ းအသီ းကျင့်ေသာ

အကျင့် ှ င့်အေလျာက်

သိ ရ ကလိ မ့ ်မည်။
အကျိုးအြပစ်ကိ

ငါေပးမည်။ ၂၄ ထိ မိစာဒိ ဌိအယကိ ယေသာသတိ ့ ေခ ေဝ သည် ှ င့်အညီ ၊ စာတန်၏
နက်နဲေသာအရာဟေခ ေဝ

ေသာအရာတိ ့ကိ

ကင်းေသာသွ ာတိ ရ မိ သ
့ ားတိ ့ကိ

မက မ်း၊

ငါဆိ သည်ကား၊

သင်တိ့

ထိ မိစာဒိ ဌိအယကိ မယ၊
သည်

ရသမ ကိ

ငါလာသည်တိင်ေအာင် စွဲ ကိင် ကေလာ့။ ၂၅ ထိ မှတပါး အြခားေသာဝန်ကိ သင်တိ့အေပ ၌
ငါမတင်။

၂၆ အ ကင်သသည်ေအာင်ြမင်၍ အဆံ းတိ င်ေအာင် ငါ့အကျင့်ကိ ကျင့်၏။

ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ငါ့အား အခွ င့ ် ေပးေတာ်မသကဲ့ သိ ့၊ လမျိုးတိ ့ကိ အပ်စိးေစြခင်းငှ ါ
ထိ သအားငါသည် အခွ င့ ်ေပးမည်။

၂၇ ထိ သသည်

သတိ ့ကိသံလှ ံ တံ ှ င့်အပ်စိး၍၊

ေြမအိ းကိ ခွဲဖျက် သကဲ့ သိ ့ ခွဲ ဖျက်လိမ့ ်မည်။ ၂၈ မိ ဃ်းေသာက် ကယ်ကိလည်း ထိ သအား
ငါေပးမည်။ ၂၉ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်တိ့အား အဘယ်သိ့ မိ န့်ေတာ်မသည်ကိ
နား ှ ိ ေသာသ မည်သည် ကား ကားပါေစ။

၃ သာဒိ မိ ့၌ ှ ိေသာအသင်းေတာ်၏ တမန်ကိ ဤသိ့ေရး၍ မှာလိက်ေလာ့။ ဘရားသခင်၏
ဝိ ညာဥ် ခနစ်ပါး ှ င့် ကယ်ခနစ်လံ း ှ ိ ေသာသ၏အမိ န့်ေတာ်ကား၊ သင်၏အကျင့်ကိ ငါသိ ၏။

ဗျာဒိ တ်ကျမ်း
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သင်သည်

အသက် ှ င်ဟန် ှ ိ

မအိ ပ်ဘဲေစာင့်၍ေနေလာ့။

ေသာ်လည်း
ကျန်ရစ်၍

ေသလျက်ေနသည်ကိ
ေသလေသာအရာတိ ့

ငါသိ ၏။
ကိ

၂

ပစေလာ့။

သင်၏အကျင့်သည် ငါ၏ဘရားသခင်ေ ှ ့၌မစံ မလင် ှ ိ သည်ကိငါေတွ ့ ပီ ။ ၃ ထိ ေ ကာင့်၊
သင်သည်ခံယ၍

နားေထာင် ပီ းသည်အရာကိ

ေနာင်တရေလာ့။

ေစာင့်၍

မေနလ င်

ေအာက်ေမ့၍

သခိ းကဲ့ သိ ့

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေလာ။

သင် ှ ိ ရာသိ ့

ငါလာမည်။

လာမည့်အချိန်နာရီ ကိလည်း သင်မသိ ရ။ ၄ သိ ့ေသာ်လည်း၊ သာဒိ မိ ့၌ပင် သင်တိ့တွင်
ကိ ယ်အဝတ်ကိ

မညစ်

းေစေသာ

သနည်းနည်း ှ ိ ေသး

၏။

ထိ သတိ ့သည်

ထိ က်တန်ေသာသြဖစ်၍၊ အြဖူ ဝတ်လျက် ငါ ှ င့်အတသွ ားလာ ကလိ မ့ ်မည်။ ေအာင်ြမင် ေသာ
သသည် ြဖူေသာအဝတ်ကိ ဝတ်ဆင်လိမ့ ်မည်။ ၅ ထိ သ၏နာမကိ အသက်စာေစာင်မှ ငါသည်
အလ င်းမေချ။ ငါ့ခမည်းေတာ်ေ ှ ့၌၎င်း၊ ေကာင်းကင် တမန်ေတာ်တိ့၌၎င်း သ၏နာမကိ
ငါဝန်ခံမည်။ ၆ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်တိ့အား အဘယ်သိ့ မိ န့်ေတာ်မသည်ကိ
နား ှ ိ ေသာသမည်သည် ကား ကားပါေစ။ ၇ ဖိ လေဒလဖိ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ အသင်းေတာ်၏
တမန်ကိဤသိ ့ေရး၍ မှာလိ က်ေလာ့။ သန့် ှ င်းေသာသ၊ ဟတ်မှန်ေသာသ၊ ဒါဝိ ဒ်မင်း၏
တံ ခါးေသာ့ကိ ကိ င်ေသာ သ၊ အဘယ်သမ
မဖွ င့ ် ိင်ေအာင်

မပိ တ် ိင်ေအာင် ဖွ င့ ်၍၊ အဘယ်သမ

ပိ တ်ေသာသ၏ အမိ န့်ေတာ်ကား။

အဘယ်သမ မပိ တ်

၈ သင်၏အကျင့်ကိ ငါသိ ၏။

ိင်ေသာတံ ခါး ကိ သင့်ေ ှ ့၌ငါဖွ င့ ်ထား ပီ ၊ အေ ကာင်း မကား၊

သင်သည်အနည်း ငယ်ေသာခွ န်အား ှ ိ သည် ှ င့်၊ ငါ၏ တ်ကပတ်ကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ခဲ့ ပီ ။ ၉
ငါ၏နာမကိ လည်း မစွ န့်မပယ်။ ယဒလ ြဖစ် ေယာင်ေဆာင်၍ အမှန်မဟတ်ဘဲ ၊
မသာစကားကိ ေြပာ ေသာသတည်းဟေသာ၊ စာတန်၏ အေပါင်းအသင်းဝင်သ အချို ့တိ့ကိ
သင်၌ငါအပ်ေပးမည်။
ငါသည်သင့်ကိ

သတိ ့သည်လာ၍

ချစ်သည်ဟ

သင်၏ေြခရင်း၌ြပပ်ဝပ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

သိ ေစရြခင်းငှ ါ၎င်း

ငါ ပမည်။

၁၀

သင်သည်

ငါ၏သည်းခံ ြခင်း ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ တ်ကပတ် တရားကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေသာေ ကာင့်၊ ေြမ ကီ း
အေပ ၌ ေနေသာသတိ ့ကိ စံ စမ်းေစြခင်းငှ ါ၊ ေလာကီ ိင်ငံအရပ်ရပ်တိ့ကိ ှ ံ ့ြပားလတံ့ ေသာ
စံ စမ်းရာ ကာလတွ င်၊ သင့်ကိ ငါေစာင့်ေ ှ ာက်မည်။ ၁၁ ငါသည်အလျင်အြမန်လာမည်။ သင်၏
သရဖကိ အဘယ်သ မ မယေစြခင်းငှ ါ၊ ရခဲ့ ပီ းေသာ အရာကိ စွဲ ကိင်ေလာ့။
အ ကင်သသည်

ေအာင်ြမင်၏။ ထိ သကိ

၁၂

ငါသည်ငါ၏ဘရား သခင်ဗိမာန်ေတာ်၌

တိ င်ြဖစ်ေစမည်။ ေနာင်တဖန်သသည်ြပင်သိ့ မေ ွရ။
့ ငါ၏ ဘရားသခင် နာမေတာ်ကိ၎င်း၊
ငါ၏ဘရားသခင့်အထံ ေတာ် မှထွ က်၍၊ ေကာင်းကင်ဘံ မှ ဆင်းသက်ေသာေယ ှ လင် မိ သ
့ စ်
တည်းဟေသာ၊

ဗျာဒိ တ်ကျမ်း

ငါ၏ဘရားသခင် မိ ေ့ တာ်၏

နာမကိ ၎င်း၊

ငါ၏နာမသစ်ကိ၎င်း၊
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ထိ သအေပ ၌ ငါသည် အကရာတင်မည်။ ၁၃ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်တိ့အား
အဘယ်သိ့ မိ န့်ေတာ်မသည်ကိ နား ှ ိ ေသာ သမည်သည် ကား ကားပါေစ။

၁၄

ေလာဒိ ကိ မိ ့၌ ှ ိ ေသာ အသင်းေတာ်၏ တမန် ကိ ဤသိ ့ ေရး၍ မှာလိ က်ေလာ့။ ဘရားသခင်၏
ေဝေနယျသတဝါတိ ့အထွ ဋ်၊ သစာ ှ ိ ၍ ဟတ်မှန်ေသာ သက်ေသခံ ၊ အာမင်၏ အမိ န့်ေတာ်ကား၊
၁၅ သင်၏အကျင့်ကိ ငါသိ ၏။ သင်သည် အဧမဟတ်၊ အပမဟတ်သည်ကိ ငါသိ ၏။

ဧြခင်းြဖစ်ေစ။ ပြခင်းြဖစ်ေစ၊ တခခကိ ငါအလိ ှ ိ ၏။ ၁၆ ထိ သိ့အဧမဟတ်၊ အပမဟတ်၊
ေ ွး ံ ှ ိ ေသာေ ကာင့်
ငါသည်ဥစာရတတ်၏။
ကိ ယ်တိင်ပင်ပန်းြခင်း၊

ငါ၏ခံ တွ င်းသည်
ဘ

သင့်ကိ ေထွ းလ ပီ ။

ာများကိ ဆည်းဖး ပီ း။

သနားဘွ ယ်ြဖစ်ြခင်း၊

သင်ကလည်း၊

၁၇

တစံ တခကိ မ မလိ ဟေြပာဆိ ၍
ဆင်းရဲ ြခင်း၊

မျက်စိကန်းြခင်း၊

အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်း ြဖစ်သည်ကိ မသိ ပါတကား။ ၁၈ သင်သည်ဥစာရတတ်ြခင်းငှ ါ၊
မီ း ှ င့်ခ တ် ပီ းေသာေ ကိ ၎င်း၊ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ၍၊ သတပါး ေ ှ တွ
့ င် မ ှ က်ေစြခင်းငှ ါ
ခံ စရာဘိ ့၊

ြဖူေသာအဝတ်ကိ၎င်း

ငါ့ထံမှာဝယ်ေလာ့။

သင်၏မျက်စိြမင်ေစြခင်းငှ ါ၊

မျက်စိ၌မျက်စဥ်းခတ်ေလာ့ဟ သင့်အားငါသည် အ ကံ ေပး၏။
သတိ ့၏အြပစ်ကိငါစစ်ေဆး၍

သတိ ့ကိဆံ း

မတတ်၏။

၁၉ ငါချစ်သမ ေသာ

ထိ ေ ကာင့်

ကိ ယ်စိတ်ကိ

ကိ ယ် ိးေဆာ်ေလာ့။ ေနာင်တရေလာ့။ ၂၀ ငါသည်တံခါးေ ှ မ့ ှ ာရပ်၍ ေခါက်လျက်ေန၏။
အ ကင်သသည် ငါ၏အသံ ကိ ကား၍တံ ခါးကိ ဖွင့ ်အံ့ ၊ ထိ သ ှ ိ ရာသိ ့ငါဝင်၍ သ ှ င့်အတ
စားေသာက်မည်။ သသည်လည်းငါ ှ င့်အတ စားေသာက်ရလိ မ့ ်မည်။ ၂၁ ငါသည်ေအာင်ြမင်၍
ငါ့ခမည်းေတာ်၏ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ခမည်းေတာ် ှ င့်အတထိ င်ေနသကဲ့ သိ ့၊ ေအာင်ြမင်ေသာ
သသည်ငါ၏

ပလင်ေပ မှာ

ငါ ှ င့်အတ

ထိ င်ေနရေသာအခွ င့ ်ကိ ငါေပးမည်။

၂၂

ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်တိ့အား အဘယ်သိ့ မိ န့်ေတာ်မသည်ကိ နား ှ ိ ေသာသ
မည်သည် ကား ကားပါေစဟမိ န့်ေတာ်မ၏။

၄ ထိေနာက်မှငါ ကည့်လ င်၊ ေကာင်းကင်၌ တံ ခါးဖွင့ ်ထားလျက် ှ ိ၏။ ေ ှ ့ဦးစွာ ကားရေသာ
အသံ ဟမကား၊ ဤအရပ်သိ့တက်ေလာ့။ ေနာင်ကာလ၌ ြဖစ်ရမည်အရာတိ ့ကိ ငါြပမည်ဟ
ငါ ှ င့်ေြပာလျက် ှ ိ ေသာတံ ပိ းခရာသံ ကဲ့ သိ ့ ြမည်ေလ၏။

၂ ထိ အခါဝိ ညာဥ်ေတာ်ကိ

ငါသည်ချက်ြခင်းခံ ရ၍၊ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ပလင်တခတည်လျက် ှ ိ ၏။ ပလင်ေပ မှာ ထိ င်ေသာ
သလည်း ှ ိ ၏။ ၃ ထိ သ၏ အဆင်းအေရာင်သည် နဂါးသွဲ ့ေကျာက်၊ ပတြမားေကျာက် ှ င့်တ၏။
ပလင်၏ ပတ်ဝန်း ကျင်၌ကား၊ ြမေကျာက် အဆင်းအေရာင် ှ င့်တေသာ သက်တ့ံ ှ ိ ၏။ ၄
ထိ ပလင်၏

ပတ်ဝန်းကျင်၌

ထိ ပလင်တိ့အေပ ၌

ဗျာဒိ တ်ကျမ်း

အြခားေသာ

ပလင်

ှ စ်ဆယ်ေလး

အသက် ကီ းသ ှ စ်ဆယ်ေလးပါးတိ ့သည်

ပလင် ှ ိ ၏။

ြဖူေသာအဝတ်ကိ
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ဝတ်ဆင်လျက်၊

ေခါင်းေပ ၌

ေ သရဖကိ

ပလင်ေတာ်ထဲကလ ပ်စစ်ြပတ်၏။

စကား

ေဆာင်းလျက်
ေြပာသံ ၊

ထိ င်ေန က၏။

မိ ဃ်း ကိ း

၅

သံ လည်းြမည်၏။

ပလင်ေတာ်ေ ှ ့၌ ဘရားသခင်၏ဝိ ညာဥ်ခနစ်ပါးတည်းဟေသာ မီ းခွ က် ခနစ်လံ းတိ ့သည်
ထွ န်းလျက် ှ ိ က၏။ ၆ ပလင်ေတာ်ေ ှ ့၌လည်း၊ ေကျာက်သလင်း ှ င့် တေသာ ဖန်ေရကန် ှ ိ ၏။
ပလင်ေတာ်၏အတွ င်း၌၎င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်၌၎င်း၊ မျက်စိ ှ င့်

တကိ ယ်လံ းြပည့်ေသာ

သတဝါေလးပါး ှ ိ ၏။ ၇ ပဌမသတဝါသည် ြခေသ့ ှ င့်တ၏။ ဒတိ ယ သတဝါသည် ွား
သငယ် ှ င့်တ၏။

တတိ ယသတဝါသည်

လမျက် ှ ာ ှ ိ ၏။

စတတသတဝါ

သည်

ပျံလျက် ှ ိ ေသာ ေ လင်းတ ှ င့်တ၏။ ၈ ထိ သတဝါေလးပါးတိ ့၏ ကိ ယ်ပတ်ဝန်းကျင်၌၊
တပါးတပါးလ င်
သတိ ့ကလည်း၊
အစဥ်

အေတာင်ေြခာက်ခစီ ှ ိ ၍၊
အန တန်ခိး

ှ ိ ေတာ်မေသာ

ှ င့်ြပည့်စံ ၍၊

အတွ င်း၌
ပစုပန်၊

မျက်စိ ှ င့်ြပည့် က၏။

အတိ တ်၊

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည်

အနာဂတ်ကာလ
သန့် ှ င်းေတာ်မ၏။

သန့် ှ င်းေတာ်မ၏ ေန့ညဥ့်မြပတ် ငိ မ်၍ မေနဘဲ ေြပာဆိ က၏။ ၉ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ
ထိ င်၍

ကမာအဆက်ဆက်

ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာသ၏

ထိ သတဝါတိ ့သည်ချီးမွ မ်း ကေသာအခါ၊

ဘန်းအသေရ၊

(aiōn

g165)

၁၀

အသက် ကီ းသ ှ စ်ဆယ်ေလးပါးတိ ့သည် ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိ င်ေတာ်မေသာသေ ှ ့၌
ြပပ်ဝပ်လျက် ၊ ကမာအဆက်ဆက် အသက် ှ င် ေတာ်မေသာ သကိ ကိ းကွ ယ်လျက် ၊ (aiōn
g165) ၁၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် ခပ်သိမ်း ေသာအရာတိ ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ ။

ထိ အရာတိ ့သည် အလိ ေတာ်ေ ကာင့်ြဖစ်၍ ဖန်ဆင်း လျက် ှ ိ ကပါ၏။ ထိ ေ ကာင့် ၊
ကိ ယ်ေတာ်သည်ဘန်းအသေရ တန်ခိးေတာ် ကိ ခံ စားထိ က်ေတာ်မ၏ဟေလ ာက်ဆိ၍၊
ပလင်ေတာ် ေ ှ ့၌ မိ မိတိ့သရဖများကိ ချထား က၏။

၅ ထိအခါတဘက်တချက်၌
စာေစာင်ကိ ပလင်ေတာ်ေပ

အကရာတင်၍

တံ ဆိ ပ်ခနစ်ချက်

ခတ်ေသာ

မှာ ထိ င်ေတာ်မေသာသ၏ လက်ျာလက်၌ငါြမင်၏။

၂

အား ကီ းေသာေကာင်းကင်တမန်တပါးက၊ ထိ စာေစာင်ကိဖွင့ ်၍ တံ ဆိ ပ်တိ့ကိခွါြခင်းငှ ါ
အဘယ်သထိ က် သနည်းဟ ကီ းေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေ ကာ်လျက် ှ ိ သည်ကိ ငါြမင်၏။ ၃
ထိ စာေစာင်ကိဖွင့ ်၍ ကည့်ြခင်းငှ ါ
အဘယ်သမ မတတ် ိင်။
တေယာက်ကိမ

ေကာင်းကင်၊

ေြမ ကီ း၊

ထိ စာေစာင်ကိဖွင့ ်၍

ှ ာ၍မေတွ ့ေသာေ ကာင့်၊

ငါသည်

ေြမ ကီ းေအာက်၌
ကည့်ထိ က်ေသာသ

များစွ ာငိ ေ ကးေလ၏။

၄

ထိ အခါအသက် ကီ းေသာသတပါးက၊ မငိ ေ ကး ှ င့်၊ ယဒအမျိုး ြခေသ့ သတည်းဟေသာ
ဒါဝိ ဒ်၏။

အြမစ်သည်
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ထိ စာေစာင်ကိ၎င်း၊

၅

တံ ဆိ ပ်

ခနစ်

ချက်တိ့ကိ၎င်း၊
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ဖွ င့ ်ြခင်းငှ ါ ေအာင်ြမင်ေလ ပီ ဟ ငါ့ကိ ေြပာဆိ ၏။
သတဝါေလးပါး

ှ င့်အသက် ကီ း

၆ ထိ အခါပလင်ေတာ်မှစေသာ

သတိ ့အလယ်၌၊

အေသသတ် ပီ းသကဲ့ သိ ့

ေသာ

သိ းသငယ်သည် ရပ်လျက် ှ ိ သည်ကိ ငါြမင်၏။ ထိ သိးသငယ်သည် ေြမ ကီ းတြပင်လံ း၌
လတ်ေသာ

ဘရားသခင်၏

ချိုခနစ်ေချာင်း ှ ိ ၏။

၇

ဝိ ညာဥ်ခနစ်ပါးတည်းဟေသာ
သသည်လာ၍

သ၏ လက်ျာလက်မှစာေစာင်ကိ ခံ ယေလ၏။
သတဝါေလးပါး ှ င့်

မျက်စိ

ပလင်ေတာ်ေပ မှာထိ င်ေတာ်မေသာ
၈ ထိ စာေစာင်ကိခံယေသာအခါ၊

အသက် ကီ းသ ှ စ်ဆယ်ေလးပါးတိ ့သည်၊

ပဌနာတည်းဟေသာမီ း ိ ရာ
့

နံ သ
့ ာေပါင်း ှ င့်

ခနစ်လံ း ှ င့်

သန့် ှ င်းသတိ ့၏

ြပည့်ေသာ

ေ ဖလားတိ ့ကိ၎င်း၊

ေစာင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ အသီ းသီ းကိ င်၍ သိ းသငယ်ေ ှ ့၌ြပပ်ဝပ်လျက်၊ ၉ ကိ ယ်ေတာ်သည်
အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ေတာ် မေသာအားြဖင့်၊ အသီ းအသီ းဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ
လအမျိုးအ ွယ်ခပ်သိမ်းတိ ့အထဲ မှ အက ်ပ်တိ့ကိယ၍၊ အေသွ းေတာ် ှ င့် ဘရား သခင်အဘိ ့
ေ ွး တ်ေတာ်မ၏။

၁၀ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်ေ ှ မ့ ှ ာ၊

ှ င်ဘရင်အရာ၌၎င်း၊

ယဇ် ပေရာဟိ တ်အရာ၌၎င်း၊ ခန့်ထား၍၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ စိ းစံ ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။
ထိ ေ ကာင့်၊ ကိ ယ်ေတာ်သည် စာေစာင်ကိ ခံ ယ၍တံ ဆိ ပ်တိ့ကိ ဖွ င့ ်ထိ က်ေတာ်မ၏ဟ
အသစ်ေသာသီ ချင်းကိ သီ၍ ေလ ာက်ဆိ က၏။ ၁၁ ထိ အခါ ငါ ကည့်၍ ပလင်ေတာ်မှစေသာ
သတဝါတိ ့ ှ င့် အသက် ကီ းသတိ ့၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ကေဋ

သေချမကအတိ င်းမသိ

များစွ ာေသာ ေကာင်းကင်တမန် တိ ့၏ အသံ ကိ ငါ ကား၏။

၁၂ ထိ သတိ ့ကလည်း၊

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံခဲ့ ပီ းေသာ သိ းသငယ်သည်၊ တန်ခိး၊ စည်းစိ မ်၊ ပညာ၊ အစွ မ်း သတိ ၊
ဂဏ်အသေရ၊ ဘန်းအာ ေဘာ်၊ ေကာင်း ကီ း မဂလာကိ ခံထိ က်ေတာ်မ၏ဟ ကီ းေသာအသံ ှ င့်
ေြပာဆိ က၏။

၁၃

ေကာင်းကင်၊

အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ိ ှ ိ သမ ေသာ

ေြမ ကီ း၊

ေဝေနယျသတဝါ

ေြမ ကီ းေအာက်၊
အေပါင်းတိ ့က၊

သမဒရာအထဲ ၊

ပလင်ေတာ်ေပ မှာ

ထိ င်ေတာ်မေသာသ ှ င့် သိ းသငယ်သည် ကမာအဆက်ဆက် ေကာင်း ကီ း မဂလာ၊
ဂဏ်အသေရ၊ ဘန်းအာ ေဘာ်၊ အစွ မ်းသတိ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်းဟ ေြပာဆိ ကသည်ကိ
ငါ ကား ေလ၏။ (aiōn g165) ၁၄ သတဝါေလးပါးတိ ့ကလည်း အာမင်ဟေခ ေဝ က၏။
အသက် ကီ းသတိ ့သည်လည်း ြပပ်ဝပ်၍ ကိ းကွ ယ် က၏။

၆ သိးသငယ်သည်

တံ ဆိ ပ်ခနစ်ချက်တွင် တချက်ကိဖွင့ ်ေသာအခါ ငါ ကည့်လ င်၊

မိ ဃ်း ကိ းသံ ြမည်သကဲ့ သိ ့၊ သတဝါေလးပါးတွ င် တပါးက၊ လာ၍ ကည့်ေလာ့ဟ ဆိ သည်ကိ
ငါ ကား၏။ ၂ ထိ အခါငါ ကည့်လ င်၊ ြမင်းြဖူတစီ း ှ ိ ၏။ ြမင်းစီ းေသာသသည် ေလးကိ ကိင်၏။
သ၌သရဖကိ ေပးေတာ်မ၏။ ေအာင်ြမင်လျက်၎င်း၊ ေအာင်ြမင်ြခင်းငှ ါ၎င်း ထွ က်သွား၏။ ၃

ဗျာဒိ တ်ကျမ်း
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ဒတိ ယတံ ဆိ ပ်ကိဖွင့ ်ေသာအခါ၊ ဒတိ ယ သတဝါ က၊ လာ၍ ကည့်ေလာ့ဟဆိ သည်ကိ
ငါ ကား၏။

၄

ထိ အခါြမင်းနီတစီ းထွ က်၍၊

စီ းေသာသသည်

ငိ မ်ဝပ်ြခင်းကိ

ေြမ ကီ းက ပ်သိမ်းြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ေြမ ကီ း သားတိ ့ကိ အချင်းချင်းအေသသတ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း
အခွ င့ ်ရ၏။ သ၌ထား ကီ းကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၅ တတိ ယတံ ဆိ ပ်ကိဖွင့ ်ေသာအခါ၊ တတိ ယ
သတဝါက၊ လာ၍ ကည့်ေလာ့ဟ ဆိ သည်ကိ ငါ ကား၏။ ထိ အခါ ငါ ကည့်လ င်
ြမင်းနက်တစီ း ှ ိ ၏။ ြမင်းစီ းေသာသသည် ချိန်ခွင်ကိကိင်၏။ ၆ သတဝါေလးပါးအလယ်၌
ေြပာသံ ဟမကား၊ ေဒနာရိ တြပား ှ င့် ဂျံုဆန်တခွ က်ကိရ၏။ မေယာဆန် သံ းခွ က်ကိရ၏။
ဆီ ှ င့်စပျစ်ရည်ကိ မပျက်ေစ ှ င့် ဟဆိ သည်ကိငါ ကား၏။ ၇ စတတတံ ဆိ ပ်ကိဖွင့ ်ေသာအခါ၊
စတတ သတဝါက၊ လာ၍ ကည့်ေလာ့ဟဆိ သည်ကိ ငါ ကား၏။ ၈ ထိ အခါငါ ကည့်လ င်၊
ြမင်းမွဲ တစီ း ှ ိ ၏။ ြမင်းစီ းေသာသသည် မရဏာဟေသာအမည် ှ ိ ၏။ မရဏာ ိင်ငံသည်
ထိ သေနာက်သိ့ လိ က်ေလ၏။ သသည် ေြမ ကီ း ေလးစိ တ်တစိ တ်ကိ အစိ းရ၍ ထားေဘး၊
မွ တ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ နာ၍ေသေဘး၊ ေြမသားရဲ ေဘးအားြဖင့် သတ်ပိင် ေသာ အခွ င့ ်ကိ ရ၏။
(Hadēs g86) ၉ ပဥမတံ ဆိ ပ်ကိဖွင့ ်ေသာအခါ၊ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ေ ကာင့်၎င်း၊

မိ မိတိ့

သက်ေသခံ

ချက်ေ ကာင့်၎င်း၊

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရေသာသတိ ့၏

ဝိ ညာဥ်များကိ ယဇ် ပလင်ေအာက်၌ ငါြမင်၏။ ၁၀ သတိ ့ကလည်း၊ သန့် ှ င်းဟတ်မှန်၍
အစိ းပိ င်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ေြမေပ မှာေနေသာ သတိ ့သည် ငါတိ ့အေသွ းကိ သွ န်း ကေသာ
အြပစ် ှ င့်အေလျာက် ဒဏ်မေပးဘဲ အဘယ်မ ေလာက်ကာလပတ်လံ း ေန

ေတာ်မ

မည်နည်းဟ ကီ းမားေသာ အသံ ှ င့် ေ ကးေ ကာ် က၏။ ၁၁ ထိ သတိ ့၌ြဖူေသာဝတ်လံ ကိ
ေပးေတာ်မ၏။

သတိ ့နည်းတ

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရလတံ့ ေသာ

မိ မိ

လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်ညီအစ်ကိတိ့သည် ြပည့်စံ ြခင်းသိ ့မေရာက်မှီ၊ ခဏ ငိ မ်သက်စွာ
ေနရ ကဦ းမည်ဟ သတိ ့အားမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ဆ မတံ ဆိ ပ်ကိဖွင့ ်ေသာအခါ ငါ ကည့်လ င်
ကီ းစွ ာေသာ ေြမလပ်ြခင်းြဖစ်၏။ ေနသည်အေမွ းြဖင့် ရက်ေသာအဝတ် ကမ်းကဲ့ သိ ့ မည်း၏။
လအလံ းသည် အေသွ းကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ၁၃ သေဘာသဖန်းပင်ကိ ြပင်းစွ ာေသာ ေလတိ က်လ င်၊
အချိန်မတန်ေသာ
ကျ က၏။
ေတာင်များ၊

၁၄

အသီ းေ ကသကဲ့ သိ ့၊

ေကာင်းကင် ကယ်တိ့သည်

မိ ဃ်းေကာင်းကင်သည်

က န်းများအေပါင်းတိ ့သည်

စာေစာင်လိပ်သကဲ့ သိ ့

မိ မိတိ့ေနရာအရပ်မှ

ေြမေပ သိ ့
လွ င့ ်သွ ား၏။

ေ ွ ့ က၏။

၁၅

ေလာကီ ဘရင်၊ မးမတ်၊ စစ်သ ကီ း၊ သေဌး၊ သ ကယ်၊ ခွ န်အား ကီ းေသာသမှစ၍
က န်များ၊ လလွ တ် များအေပါင်းတိ ့သည် ေြမတွ င်း၌၎င်း၊ ေတာင်ေပ မှာ

ှ ိ ေသာ

ေကျာက်များ၌၎င်း၊ ပန်းေ ှ ာင်လျက်ေန၍၊ ထိ ေတာင်များ၊ ေကျာက်များတိ ့ကိ ေခ လျက်၊ ၁၆
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ငါတိ ့အေပ သိ ့ကျ ကပါ။ ပလင်ေပ မှာ ထိ င်ေတာ်မေသာသ၏ မျက် ှ ာ ှ င့် သိ းသငယ်၏
အမျက်ေတာ်ကိ ကွ ယ်ကာ၍၊ ငါတိ ့ကိဖံ းအပ် ကပါ။ ၁၇ အမျက်ေတာ် ထင် ှ ားေသာေန့ ကီ း
ေရာက်ပါ ပီ တကား။ အဘယ်သသည် ခံ ရပ် ိင်မည်နည်းဟ ေြပာဆိ က၏။

၇ ထိေနာက်မှေြမ ကီး၊ ပင်လယ်၊ သစ်ပင်များတိ့၌ ေလမလာေစြခင်းငှ ါ၊ ေကာင်းကင်တမန်
ေလးပါးတိ ့သည် ေြမ၏ ေလးမျက် ှ ာေလတိ ့ကိကိင်၍၊ ေြမေလးမျက် ှ ာ၌ ရပ်ေနသည်ကိ
ငါြမင်၏။

၂ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ တံ ဆိ ပ်ပါေသာ ေကာင်းကင်

တမန်တပါးသည်

အေ ှ မျက်
့
ှ ာက

တက်လာသည်ကိ

ငါြမင်၏။

သသည်လည်း

ေြမ ှ င့်ပင်လယ်ကိညဥ်းဆဲ ရေသာအခွ င့ ် ှ ိ ေသာ ေကာင်းကင်တမန်ေလးပါးကိ အသံ လင့်၍၊ ၃
ငါတိ ့ဘရားသခင်၏ က ်ပ်တိ့ကိနဖး၌ တံ ဆိ ပ် မခတ်မှီတိင်ေအာင်၊ ေြမ ၊ ပင်လယ် ၊
သစ်ပင်တိ့ကိ

မ ှ င်းဆဲ ပါ ှ င့်ဟ ကီ းေသာအသံ ှ င့်

ေ ကးေ ကာ်ေလ၏။

၄

တံ ဆိ ပ်ခတ်ြခင်းကိ ခံရေသာ သအေရအတွ က်ကိ ငါ ကား၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ ့၌
အသီ းသီ းေသာ

အမျိုးအ ွယ်ထဲက

လတသိ န်း

ေလးေသာင်းေလးေထာင်တိ့သည်

တံ ဆိ ပ်ခတ်ြခင်းကိ ခံရ က၏။ ၅ ယဒအမျိုးထဲ က တေသာင်း ှ စ်ေသာင်း၊ ဗင်အမျိုးထဲ က
တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ဂဒ်အမျိုးထဲ က တေသာင်း ှ စ်ေထာင်။

၆ အာ ှ ာအမျိုးထဲ က

တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ နဿလိ အမျိုးထဲ က တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ မနာေ ှ အမျိုးထဲ က
တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ၇ ှ ိ ေမာင်အမျိုးထဲ က တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ေလဝိ အမျိုးထဲ က
တေသာင်း ှ စ်ေထာင် ၊ ဣသခါ အမျိုး ထဲ က တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ၈ ဇာဗလန်အမျိုးထဲ က
တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ေယာသပ်အမျိုးထဲ က တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ဗယာမိ န် အမျိုးထဲ က
တေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့သည် တံ ဆိ ပ်ခတ် ြခင်းကိ ခံရ က၏။ ၉ ထိ ့ေနာက်မှ ငါ ကည့်လ င်၊
အသီ းအသီ း ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ လအမျိုးအ ွယ်ခပ်သိမ်းတိ ့ အထဲ မှ ထွ က်၍၊
အဘယ်သမ မေရတွ က် ိင်ေသာ လများအေပါင်းတိ ့သည် ြဖူေသာ ဝတ်လံ ကိ ဝတ်ဆင်
လျက်၊ စွ န်ပလွံ ခက်ကိကိင်လျက်၊ ပလင်ေတာ်ေ ှ ၊့ သိ းသငယ် ေ ှ မ့ ှ ာရပ်ေန က၏။ ၁၀
သတိ ့ကလည်း၊ ပလင်ေပ မှာ ထိ င်ေတာ်မေသာ ငါတိ ့၏ ဘရားသခင် ှ င့်သိ းသငယ်သည်
ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းချမ်းသာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်းဟ ကီ းေသာ အသံ ှ င့်ေ ကးေ ကာ် က၏။
၁၁ ပလင်ေတာ်မှစေသာ အသက် ကီ းသတိ ့ ှ င့် သတဝါေလးပါး၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ရပ်ေနေသာ

ေကာင်း ကင်တမန်အေပါင်းတိ ့သည်၊ ပလင်ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ ြပပ်ဝပ်၍ ဘရားသခင်ကိ
ကိ းကွ ယ်လျက်၊
ေကာင်း ကီ းမဂလာ၊

၁၂ အာမင်။ ငါတိ ့၏ ဘရားသခင်သည်

ဘန်း၊

ပညာ ှ င့်တကွ

တန်ခိးသတိ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။
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ေကျးဇးချီးမွ မ်းြခင်း၊

အာမင်ဟေြပာဆိ က၏။
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၁၃

အသက် ကီ းသတပါးကလည်း၊ ြဖူေသာ ဝတ်လံ ကိ ဝတ်ဆင်ေသာ ဤသတိ ့သည်
အဘယ်သနည်း။ အဘယ်အရပ်က လာ ကသနည်းဟ ငါအားေမးြမန်းလ င်၊ ၁၄ ငါက၊ သခင်၊
ကိ ယ်ေတာ်သိပါ၏ဟ ြပန်ေလ ာက်၏။ သကလည်း၊ ဤသတိ ့သည်

ကီ းစွ ာေသာ

ဆင်းရဲ ဒကအထဲ က ထွ က်ေြမာက်၍၊ မိ မိတိ့ဝတ်လံ ကိ သိ းသငယ်၏ အေသွ း၌ေလ ာ်၍
ြဖူေစေသာ သြဖစ် က
ေနရာကိ ရ၍၊

သတည်း။ ၁၅ ထိ ေ ကာင့်၊ ဘရားသခင်၏ ပလင်ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ

ဗိ မာန်ေတာ်၌ဘရားဝတ်ကိေန့ညဥ့်မြပတ်

ပရ က၏။

ပလင်ေပ မှာ

ထိ င်ေတာ်မေသာ သသည် သတိ ့တွင် ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်။ ၁၆ သတိ ့သည် ေနာက်တဖန်
ေရစာကိ မငတ်မွတ်ရ က။ ေနေရာင်ြခည်အလ င်းမထိ ရ။ အဘယ်အပကိ မ မခံ ရ က။ ၁၇
အေ ကာင်းမကား၊ ပလင်ေတာ်အတွ င်း၌ ှ ိ ေသာ သိ းသငယ်သည် သတိ ့ကိ လပ်ေက း၍ ၊
အသက် စမ်းေရတွ င်းသိ ့ လမ်းြပလိ မ့ ်မည်။ ဘရားသခင်သည်လည်း သတိ ့မျက်စိ၌
မျက်ရည် ှ ိ သမ တိ ့ကိ သတ်ေတာ် မမည်ဟဆိ ေလ၏။

၈ သတမတံ ဆိပ်ကိဖွင့ ်ေသာအခါ၊ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ နာရီဝက်မ တိတ်ဆိတ်စွာ ေန က၏။

၂

ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ရပ်ေနေသာေကာင်းကင်တမန် ခနစ်ပါးကိ ငါြမင်၏။ သတိ ့၌
တံ ပိ းခနစ်လံ းကိ ေပး၏။ ၃ ေကာင်းကင်တမန်တပါးသည်လာ၍ ေ လင်ပန်းကိ ကိ င်လျက်
ယဇ် ပလင်နားမှာရပ်ေန၏။ ပလင် ေတာ်ေ ှ ့၌ ှ ိ ေသာ ေ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ သန့် ှ င်းသ
အေပါင်းတိ ့၏ ပဌနာ ှ င့်အတ ဆက်ကပ်ြခင်းငှ ါ၊ မီ း ိ ့ ေသာနံ သ
့ ာေပါင်းအများကိ
ထိ သ၌ေပး၏။

၄ မီ း ိ ေသာ
့

နံ သ
့ ာေပါင်း၏ အခိ းအေငွ ့သည် သန့် ှ င်းသတိ ့၏

ပဌနာများ ှ င့်အတ ေကာင်းကင် တမန်၏ လက်ထဲက ဘရားသခင့်ေ ှ ေတာ်
့
သိ့ တက်ေလ၏။
၅

ေကာင်းကင်တမန်သည်

လင်ပန်းကိ ယ၍

ယဇ် ပလင်၏

မီ း ှ င့်

ြပည့်ေစ ပီ းမှ၊

ေြမ ကီ းအေပ သိ ့ ချလိ က် သည်ြဖစ်၍၊ အသံ ြမည်ြခင်း၊ မိ ဃ်းချုန်းြခင်း၊ လ ပ်စစ်ြပက်ြခင်း၊
ေြမ ကီ းလပ်ြခင်းြဖစ် က၏။ ၆ တံ ပိ းခနစ်လံ း ှ ိ ေသာ ေကာင်းကင်တမန် ခနစ်ပါးတိ ့သည်
မတ်အ့ံ ေသာငှ ါမိ မိတိ့ကိ

ြပင်ဆင် က၏။

ပ မသသည်

၇

တံ ပိ းမတ်ေသာအခါ

မိ ဃ်းသီ းြဖစ်၏။ အေသွ း ှ င့် ေရာေ ှ ာေသာ မီ းလည်းြဖစ်၏။ ေြမ ကီ းအေပ သိ ့ချလိ က်၍၊
ေြမသံ းစတစ၊
ေလ၏။

သစ်ပင်သံ းစတစ၊

စိ မ်းေသာ

၈ ဒတိ ယေကာင်းကင်တမန်သည်

ေတာင် ကီ းကိ
အေသွ းြဖစ်၏။

ပင်လယ်ထဲသိ့
၉ ပင်လယ်၌

ြမက်ပင် ှ ိ သမ တိ ့ကိ

က မ်းေလာင်

တံ ပိ းမတ်ေသာအခါ၊ မီ းေလာင်ေသာ

ချလိ က်သကဲ့ သိ ့

ြဖစ်၍၊

ပင်လယ်သံ းစတစသည်

အသက် ှ င်ေသာ သတဝါသံ းစတစလည်းေသ၏။

သေဘာသံ းစတစလည်းပျက်၏။ ၁၀ တတိ ယေကာင်းကင်တမန်သည် တံ ပိ းမတ်ေသာအခါ၊
မီ းခွ က်ကဲ့သိ ့ ထွ န်းေတာက်ေသာ ကယ် ကီ း သည် ေကာင်းကင်ကကျ၍၊ ြမစ်သံ းစတစသိ ့၎င်း၊
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စမ်းေရတွ င်းသိ ့၎င်း ေရာက်၏။

၁၁ ထိ ကယ်သည် ေဒါန ွက်ဟေသာအမည် ှ ိ ၏။

ေရသံ းစတစသည် ေဒါန ွက်ြဖစ်၍ေရခါးေသာေ ကာင့်၊ လအများတိ ့သည် ေသ က၏။ ၁၂
စတတေကာင်းကင်တမန်သည် တံ ပိ းမတ်ေသာအခါ၊ ေနသံ းစတစ၊ လသံ းစတစ၊ ကယ်သံ းစ
တစ ကတ်၍ သံ းစတစမိ က်ေလ၏။ ေန့သံ းစတစ၊ ညဥ့်သံ းစတစသည် အလင်းမ ှ ိ ၊ ၁၃
ထိ အခါ ငါ ကည့်လ င်၊ ေ လင်းတေကာင်က၊

ကင်းေသးေသာ ေကာင်းကင်တမန်

သံ းပါးမတ်လ လတံ့ ေသာ တံ ပိ းသံ ေ ကာင့် ေြမ ကီ းသားတိ ့သည် အမဂလာ၊ အမဂလာ၊
အမဂလာ ှ ိ က၏ဟ ေကာင်းကင် အလယ်၌ ပျံဝဲ၍ ကီ းေသာအသံ ှ င့် ဆိ သည်ကိငါ ကား၏။

၉ ပဥမေကာင်းကင်တမန်သည် တံ ပိးမတ်ေသာအခါ၊ ကယ်တလံ းသည် ေကာင်းကင်က
ေြမ ကီ းေပ သိ ့

ကျသည်ကိ

ငါြမင်၏။

အပ်ေပးသည်ြဖစ်၍၊ (Abyssos g12)
ကီ းစွ ာေသာ

မီ းဖိ ၏

အခိ းကဲ့ သိ ့ေသာ

သ၌အနက်ဆံ းေသာ

တွ င်း၏

ေသာ့ကိ

၂ သသည်အနက်ဆံ းေသာ တွ င်းကိ ဖွင့ ်လ င်၊

အခိ းသည်

တွ င်း

ထဲ က

တက်ေလ၏။

ထိ တွင်း၏ မီ းခိ းေ ကာင့်၊ ေန ှ င့် အာကာသ ေကာင်းကင်သည် ေမှာင်မိက်ေလ၏။
(Abyssos g12)

၃ ကျိုင်းေကာင်တိ့သည် မီ းခိ းအထဲ က ေြမ ကီ းအေပ သိ ့ထွက်၍

ေြမကင်း မီ းေကာက်တန်ခိးကဲ့ သိ ့ေသာ တန်ခိးကိ ရ က၏။

၄ ေြမ၏ြမက်ပင်မှစ၍

စိ မ်းေသာအရာများ၊

နဖး၌ဘရားသခင်

သစ်ပင်များအေပါင်းတိ ့ကိ

ထား၍၊

၏

တံ ဆိ ပ်ခတ်ြခင်းကိ မခံ ေသာ လတိ ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ မည် အေ ကာင်းသတိ ့အား ပညတ်ထား၏။ ၅
တံ ဆိ ပ်ခတ်ြခင်းကိ မခံ ေသာသတိ ့ကိကား သတ်ရေသာအခွ င့ ်မ ှ ိ ။ ငါးလပတ်လံ း ြပင်းစွ ာေသာ
ေဝဒနာ ြဖစ်ေစေသာ အခွ င့ ် ှ ိ ၏။ ထိ ကျိုင်းေကာင် ြဖစ်ေစေသာ ေဝဒနာသည်ကား၊
ကင်း မီ းေကာက်သည် လကိ ထိးေသာ ေဝဒနာကဲ့ သိ ့ြဖစ်သတည်း။ ၆ ထိ ေန့ရက်ကာလ၌
လတိ ့သည်

ေသြခင်းကိ

ှ ာ ကလိ မ့ ်မည်။

ှ ာေသာ်လည်း

မေတွ ့ရ က။

အလွ န်

ေသချင်ေသာ်လည်း ေသမင်းသည် သတိ ့ထံမှ ေြပးသွ ားလိ မ့ ်မည်။ ၇ ထိ ကျိုင်းေကာင်တိ့၏
အဆင်းသ

န်သည် စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ ြပင်ဆင်ေသာြမင်း၏ အဆင်းသ

ာန် ှ င့်တ၏။

ေခါင်းေပ မှ ေ သရဖကိ ေဆာင်းဟန် ှ ိ ၏။ မျက် ှ ာသည်လမျက် ှ ာကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။

၈

ဆံ ပင်သည်မိန်းမဆံ ပင်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၏။ သွ ားသည်လည်း ြခေသ့ သွ ားကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၏။

၉

ရင်အပ်တန်ဆာသည် သံ ရင်အပ်တန်ဆာကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ အေတာင်ခတ်ေသာ အသံ သည်
စစ်တိက်၍ ေြပးလာေသာ ြမင်းရထားအများ၏ အသံ ကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။

၁၀ အ မီ းသည်

ကင်း မီ းေကာက် ှ င့်တ၏။ အ မီ း၌လည်း ဆး ှ ိ ၏။ လတိ ့ကိ ငါးလပတ်လံ း

ှ ဥ်းဆဲ ရေသာ

အခွ င့ ်တန်ခိး ှ ိ ၏။ ၁၁ သတိ ့၏ ှ င်ဘရင်မကား၊ ေဟ ဗဲ ဘာသာအားြဖင့် အဗဒုန်ဟ၍၎င်း၊
ေဟလသဘာသာအားြဖင့် အေပါ လျုန်ဟ၍၎င်း ေခ ေဝ ေသာ အနက်ဆံ းေသာတွ င်း

ဗျာဒိ တ်ကျမ်း
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တမန်ြဖစ်၏။ (Abyssos g12)
ှ စ်ပါးလာေလဦ းမည်။

၁၃

၁၂ အမဂလာတပါးလွ န် ပီ ။ ထိ ေနာက်မှ အမဂလာ

ဆ မေကာင်းကင်တမန်သည်

တံ ပိ းမတ်ေသာအခါ၊

ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ှ ိ ေသာ ေ ယဇ် ပလင်၏ ချိုေလးေချာင်းထဲ က ထွ က်ေသာ အသံ ကား၊
၁၄

ဥဖရတ်ြမစ် ကီ းနားမှာ

ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိ ေသာ

ေကာင်းကင်တမန်ေလးပါးကိ

လတ်ေလာ့ဟ တံ ပိ း ှ ိ ေသာ ဆဌမေကာင်းကင်တမန်အားဆိ သည်ကိ ငါ ကား၏။ ၁၅ ထိ အခါ
လသံ းစတစကိ အေသသတ်ြခင်းငှ ါ။ တနာရီ ၊ တရက်၊ တလ၊ တ ှ စ် အဘိ ့ြပင်ဆင်ေသာ
ေကာင်းကင်တမန်ေလးပါးတိ ့ကိ လတ်ေလ၏။ ၁၆ ြမင်းစီ းသရဲ တိ့၏ အေရအတွ က်ကား ၊
ှ စ်သေချ ြဖစ်၏။ ထိ အေရအတွ က်ကိ ငါ ကားရ၏။ ၁၇ ထိ အတဗျာဒိ တ် ပါ ံ ၌ ထင် ှ ားေသာ
ြမင်းတိ ့ကိ၎င်း၊ ကန့်၊ မီ း၊ ဝှါကိ ုေကျာက် ှ င့် ပီ းေသာ ရင်အတ်

တန်ဆာ ှ ိ ေသာ

ြမင်းစီ းသရဲ တိ့ကိ၎င်း ငါြမင်ရ၏။ ြမင်းတိ ့၏ ေခါင်းသည်ြခေသ့ ေခါင်းကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၏။ သတိ ့၏
ခံ တွ င်း ထဲ ကလည်း ကန့်၊ မီ းလံ ၊ မီ းခိ းထွ က် က၏။ ၁၈ သတိ ့၏ခံ တွ င်းထဲ က ထွ က်ေသာ ကန့်၊
မီ းလံ ၊ မီ းခိ းတည်းဟေသာ ေဘးသံ းပါးေ ကာင့်၊ လသံ းစတစ ေသ က၏။ ၁၉ အေ ကာင်းမကား၊
သတိ ့တန်ခိးသည် ခံ တွ င်း၌၎င်း၊ အ မီ း၌၎င်းတည်၏။ အ မီ းသည် ေခါင်း ှ င့် ြပည့်စံ ၍
ေ မ ှ င့်တ၏ ။အ မီ းအားြဖင့် ှ င်းဆဲ တတ် က၏။ ၂၀ ထိ ေဘးဒဏ်ေ ကာင့် မေသဘဲ ကင်းေသာ
လတိ ့သည် နတ်တိ့ကိ၎င်း၊ မြမင် ိင်၊ မ ကား ိင်၊ မသွ ားလာ ိင်ေသာေ

ပ်တ၊ ေငွ ပ်တ၊

ေ ကးနီ ပ်တ၊ ေကျာက် ပ်တ၊ သစ်သား ပ်တတိ ့ကိ၎င်း မကိ းကွ ယ်ဘဲ ေနြခင်းငှ ါ၊
ကိ ယ်လက် ှ င့် လပ်ေသာ အရာများကိ ေနာင်တမရဘဲ ေန က၏။ ၂၁ ကိ ယ်ကျင့်ေသာ
အကျင့်တည်းဟေသာ လအသက်ကိ သတ်ြခင်း၊ သတပါးကိ ပစားြခင်း ၊ မတရား
ေသာေမထန်၌မှီဝဲြခင်း ၊ သ့ဥစာကိ ခိးြခင်း ၊ အမများကိ လည်း ေနာင်တမရဘဲ ေန က၏။

၁၀ ခွန်အား ကီးေသာ

ေကာင်းကင်တမန်တပါးသည်

မိ ဃ်းတိ မ်ကိ

ဝတ်လျက်၊

ေကာင်းကင်က ဆင်းသက် သည်ကိ ငါြမင်၏။ သ၏ေခါင်းေပ ၌ သက်တ့ံ ှ ိ ၏။ သ၏
မျက် ှ ာသည်ေနကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ သ၏ ေြခသည်လည်း မီ းခဲ တိင်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၏။ ၂ ဖွ င့ ်ထားေသာ
စာေစာင်ငယ်ကိကိင်လျက် ှ ိ ၏။ လက်ျာေြခသည်ပင်လယ်ေပ မှာ၎င်း ၊ လက်ဝဲေြခသည်
ေြမ ကီ းေပ မှာ ၎င်း နင်း၍ ၊ ၃ ြခေသ့ ေဟာက်သကဲ့ သိ ့ ကီ းေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေ ကာ်ေလ၏။
ေ ကးေ ကာ် ပီ းမှ မိ ဃ်း ကိ းသံ ခနစ်ချက်ြမည်ေလ၏။ ၄ မိ ဃ်း ကိ းသံ ခနစ်ချက်ြမည် ပီ းမှ
ငါသည်ေရးမှတ်မည်ဟ အားထတ်ေသာ် ၊ ေကာင်းကင်မှ ထွ က်ေသာ အသံ ကား၊
မိ ဃ်း ကိ းသံ ခနစ်

ချက်ြမည်ေသာအရာကိ

ဆိ သည်ကိ ငါ ကား ၏။

တံ ဆိ ပ်ခတ်ေလာ့။

မေရးမမှတ် ှ င့်ဟ

၅ ထိ အခါ ငါြမင်၍ ေြမ ှ င့်ပင်လယ်ေပ မှာ ရပ်ေနေသာ

ေကာင်းကင်တမန်သည်၊ လက်ျာလက်ကိ ေကာင်းကင်သိ့ချီ ပီ းလ င်၊

ဗျာဒိ တ်ကျမ်း

၆ ေြမ ကီ း၊
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သမဒရာကိ ၎င်း ၊ အရပ်ရပ်၌ ှ ိ ှ ိ သမ တိ ့ကိ၎င်း၊ ဖန်ဆင်း၍ ကမာ အဆက်ဆက်
အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ သကိ တိ င်တည် ၍ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေလ၏၊ (aiōn g165) ၇
ဘရားသခင်၏

က န်ေတာ်မျိုးပေရာဖက်တိ့အား

ဗျာဒိ တ်ထားေတာ်မသည်

ဝမ်းေြမာက်

စရာသိ တင်းကိ

ှ င့်စပ်ဆိင်ေသာ ဘရားသခင်၏ နက်နဲေသာ အရာ သည်၊

ကာလမေ ှ းဘဲ သတမေကာင်းကင်တမန် တံ ပိ း မတ်ြခင်း အသံ ြမည်ေသာ ေန့ရက်ကာလ၌
ြပည့်စံ ြခင်းသိ ့ ေရာက်မည် ဟေကာင်းကင်။ ၈ ငါ ကားရေသာ ေကာင်းကင်အသံ သည် တဖန်
ငါ့အား ေြပာသည်ကား၊ ေြမ ှ င့်ပင်လယ်ေပ မှာ ရပ်ေန

ေသာ ေကာင်းကင်တမန်၏

လက်၌ဖွ င့ ်ထားလျက် ှ ိ ေသာ စာေစာင်ငယ်ကိ သွ ား၍ ယေလာ့ဟ ဆိ လ င်၊
ငါသည်

ေကာင်းကင်တမန်ထံသိ ့သွား၍

သကလည်း

ယ၍စားေလာ့။

စာေစာင်ငယ်ကိ

ဝမ်းကိ ခါးေစလိ မ့ ်မည်။

ေပးပါဟ

၉

ေတာင်း၏။

သိ ့ေသာ်လည်း

ပစပ်၌

ပျားရည်ကဲ့သိ ့ချိုလိ မ့ ်မည်ဟဆိ လ င် ၊ ငါသည် စာေစာင်ကိ ေကာင်းကင်တမန်၏လက်မှ
ယ၍စား၏။ ပစပ်၌ပျားရည်ကဲ့သိ ့ချို၏။ စား ပီ းမှ ဝမ်း၌ခါး၏။ ၁၀ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊
သင်သည် အသီ းအသီ းဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ လအမျိုးမျိုး တိ ့၌၎င်း၊ ှ င်ဘရင်တိ့၌၎င်း၊
တဖန် ပေရာဖက် ပ၍ ေဟာေြပာရမည်ဟ ဆိ ေလ၏။

၁၁ တဖန်လှံတံ ှ င့်တေသာ ကျူပင်တလံ းကိ ငါ့အား ေပး၍ ငါ့ကိ ေြပာဆိသည်ကား၊
ထေလာ့။ ဘရားသခင်၏ ဗိ မာန်ေတာ် ှ င့်ယဇ် ပလင်ကိ တိ င်းေလာ့။ ဗိ မာန်ေတာ် ၌
ကိ းကွ ယ်ေသာ သတိ ့ကိလည်း ေရတွ က်ေလာ့။ ၂ ဗိ မာန်ေတာ်တန်တိင်းကိ မတိ င်း ှ င့်၊
ပယ်ထားေလာ့။ တပါးအမျိုးသားတိ ့၌ အပ်ေပး ပီ ။ သတိ ့သည် သန့် ှ င်းေသာ မိ ေ့ တာ်ကိ ၊ လ
ေလးဆယ် ှ စ်လပတ်လံ း နင်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၃ ငါ၏သက်ေသခံ ှ စ်ပါးကိ ငါအခွ င့ ်ေပးမည်။
သတိ ့သည် ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်လျက် ၊ အရက် တေထာင် ှ စ်ရာေြခာက်ဆယ် ပတ်လံ း
ပေရာဖက် ပ ကလိ မ့ ်မည်။ ၄ ထိ သတိ ့သည်ကား၊ ေြမ ကီ းအ ှ င်၏ ေ ှ ေတာ်
့
၌ စိ က်ထားေသာ
သံ လွ င်ပင် ှ စ်ပင် ှ င့် မီ းခွ က် ှ စ်လံ း ြဖစ်သတည်း။ ၅ တစံ တေယာက်ေသာ သသည် သတိ ့ကိ
ှ င်းဆဲ ြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ လ င်၊ သတိ ့၏ ခံ တွ င်းထဲ ကမီ းထွ က်၍ ရန်သတိ ့ကိ မျိုတတ်၏။
တစံ တေယာက်ေသာ သသည် ထိ သတိ ့ကိ
သတ်ြခင်းကိ

ခံ ရမည်။

၆

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းငှ ါ အလိ ှ ိ လ င် ၊ ထိ သိ့အေသ

ထိ သတိ ့သည်

ပေရာဖက် ပေသာ

ေန့ရက်ကာလ၌

မိ ဃ်းမ ွာေစြခင်းငှ ါ၊ မိ ဃ်းေကာင်းကင်ကိ ပိ တ်ရေသာအခွ င့ ်၊ ြမစ်ေရ၊ တွ င်းေရကိ
အေသွ းြဖစ်ေစ ရေသာအခွ င့ ်၊ မိ မိတိ့အလိ ှ ိ သမ ေသာအခါ၌ ေဘးအမျိုး မျိုးြဖင့် ေြမ ကီ းကိ
ဒဏ်ခတ်ရေသာ

အခွ င့ ်ကိ

ရ က၏။

၇

သတိ ့သည်

သက်ေသခံ ပီ းေသာအခါ၊

အနက်ဆံ းေသာတွ င်းထဲ က တက်ေသာ သားရဲ သည် သတိ ့ကိ စစ်တိက်၍ ေအာင်လိမ့ ်မည်။
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အသက်ကိသတ် ပီ းမှ၊ (Abyssos g12)
အေသခံ ေတာ်မေသာ

၈ သတိ ့သခင်သည်

အရပ်တည်းဟေသာ

အတွ င်းအနက်အားြဖင့် ေခ ေဝ ေသာ

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ေသာဒံ ဟ၍၎င်း၊

အဲ ဂတုဟ၍၎င်း

မိ ့ ကီ း၏ လမ်း၌ အေလာင်းေကာင်တိ့သည်

ေနရစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ၉ အသီ းအသီ း ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ လအမျိုးအ ွယ်တိ့သည်
သံ းရက်ခွဲပတ်လံ း အေလာင်း ေကာင်တိ့ကိ ြမင်ရ၍၊ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ြမစ်တား ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၀
ေြမ ကီ းေပ မှာေနေသာ သတိ ့သည် ထိ အေလာင်းေကာင်တိ့ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ဝမ်းေြမာက်၍
ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပ ကလိ မ့ ်မည်။ တေယာက်ကိတေယာက် လက်ေဆာင်ေပးလိ က် ကလိ မ့ ်မည်။
အေ ကာင်းမကား၊

အထက်က

ထိ ပေရာဖက် ှ စ်ပါးတိ ့သည်

ေြမ ကီ းေပ မှာ

ေနေသာသတိ ့ကိ ြပင်းစွ ာ ေ ှ ာင့် ှ က် ှ င်းဆဲ ကသည်ဟ ငါ့အား ေြပာဆိ ေလ၏။ ၁၁
ထိ ေနာက်သံ းရက်ခွဲလွန် ပီ းလ င်၊ ဘရားသခင့် အထံ ေတာ်က အသက်ဝိညာဥ်သည်
သတိ ့၌ဝင်သြဖင့်

၊

သတိ ့သည်

အလွ န်ေ ကာက် ွံ ့ က၏။

မတ်တက်ထ၍

၁၂

ဤအရပ်သိ့တက် ကေလာ့ဟ

မိ မိတိ့အား

ြမင်သမ ေသာသတိ ့သည်

ေကာင်းကင်ကထွ က်ေသာအသံ ကီ းကား၊
ေြပာဆိ သည်ကိ

သတိ ့သည် ကားလ င်၊

မိ ဃ်းတိ မ်ြဖင့် ေကာင်းကင်သိ့ တက်၍ ရန်သတိ ့သည် ြမင် က၏။ ၁၃ ထိ အချိန်နာရီ ၌
ကီ းစွ ာေသာ ေြမလပ်ြခင်း ြဖစ်၍၊

မိ ့ ိ းဆယ်စ တစ ပိ ေလ၏။ ထိ ေ ြမလပ်ြခင်း၌

လခနစ်ေထာင်ေသ က၏။ ကင်းေသာ သတိ ့သည် ေ ကာက် ွံ ့၍ ေကာင်းကင်ဘံ ၏
အ ှ င်ဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်း က၏။ ၁၄ ဒတိ ယအမဂလာလွ န် ပီ ။ တတိ ယအမဂလာသည်
အလျင်အြမန် လာလိ မ့ ်မည်။ ၁၅ သတမေကာင်းကင်တမန်သည် တံ ပိ းမတ်ေသာအခါ၊
ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ကီ းေသာ အသံ တိ ့ကား၊ ေလာကီ ိင်ငံသည် ငါတိ ့အ ှ င်၏ ိင်ငံြဖစ်ေလ ပီ ။
ထိ အ ှ င်၏ ခရစ်ေတာ် ိင်ငံြဖစ်ေလ ပီ ။ သသည်လည်း ကမာအဆက်ဆက် စိ းစံ ေတာ်မမည်ဟ
ေြပာဆိ က၏။ (aiōn g165) ၁၆ ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌ မိ မိတိ့ပလင်ေပ မှာထိ င်ေသာ
အသက် ကီ းသ ှ စ်ဆယ်ေလးပါးတိ ့သည် ြပပ်ဝပ်၍ ဘရားသခင်ကိ ကိ းကွ ယ်လျက် ၊ ၁၇
အန တန်ခိး ှ င့်ြပည့်စံ ၍၊
ထာဝရအ ှ င်

ပစုပန်၊

ဘရားသခင်၊

အတိ တ်၊

ကိ ယ်ေတာ်၏

အနာဂတ်ကာလအစဥ် ှ ိ ေတာ်မေသာ
မဟာတန်ခိးေတာ်ကိ

ယေဆာင်၍

စိ းစံ ေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ အက ်ပ် တိ ့သည် ချီးမွ မ်းပါ၏။ ၁၈ လမျိုးတိ ့သည်
အမျက်ထွက် ကသည်ြဖစ်၍၊ အမျက်ေတာ်သည်လည်းေရာက်ပါ ပီ ။ ေသလွ န်ေသာ သတိ ့ကိ
တရားစီ ရင်ဆံ းြဖတ်ေတာ်မ၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ က န်တည်းဟေသာ ပေရာဖက်တိ့အား ၎င်း၊
သန့် ှ င်းသ တိ ့အား၎င်း၊ ကိ ယ်ေတာ်ကိေ ကာက် ွံ ့ ိ ေသေသာ သအ ကီ းအငယ်တိ့အား၎င်း၊
ဆေကျးဇးကိ ေပးသနား ေတာ်မ၍ ေြမ ကီ းကိ ဖျက်ဆီးေသာ သတိ ့ကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာ
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အချိန်ေရာက်ပါ ပီ ဟ ေလ ာက်ဆိ က၏။

၁၉ တဖန်ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ဘရားသခင်၏

ဗိ မာန်ေတာ်ကိ ဖွ င့ ်ထား၍၊ ဗိ မာန်ေတာ်ထဲမှာ ပဋိ ညာဥ် ေသတာေတာ် ထင် ှ ားေလ၏။
လ ပ်စစ်ြပက်ြခင်း၊ အသံ ြမည်ြခင်း၊ မိ ဃ်းချုပ်ြခင်း၊ ေြမလပ်ြခင်း၊ အလံ း ကီ းစွ ာေသာ
မိ ဃ်းသီ းကျြခင်းြဖစ် က၏။

၁၂ ေကာင်းကင်၌

ကီ းစွ ာေသာ

နိမိတ်လကဏာ

ဟမကား၊

မိ န်းမတဦ းသည်

ေနကိ ဝတ်လျက်၊ လကိ ေြခြဖင့်နင်းလျက်၊ မိ မိေခါင်းေပ ၌ ကယ်ဆယ် ှ စ်လံ းြဖင့် ပီ းေသာ
သရဖကိ ေဆာင်းလျက်ေပ လာ၏။ ၂ ထိ မိန်းမသည် ကိ ယ်ဝန်ေဆာင်၍ ဘွ ားအံ့ ေသာ
ေဝဒနာြပင်းေသာေ ကာင့်

ေအာ်ဟစ်ေလ၏။

၃

ေကာင်းကင်၌

အြခားေသာ

နိမိတ်လကဏာေပ လာသည်ကား၊ အဆင်းနီေသာ နဂါး ကီ းသည် ေခါင်း ခနစ်လံ း၊
ချိုဆယ်ေချာင်း ှ င့်တကွ ေခါင်းေပ ၌ သရဖ ခနစ်ဆကိ ေဆာင်းလျက် ှ ိ ၏။

၄

သ၏အ မီ းသည် ေကာင်းကင် ကယ်သံ းစတစကိ ဆွဲ ငင်၍ ေြမ ကီ းသိ ့ချလိ က်ေလ၏။
သားကိ ဘွားလေသာ မိ န်းမသည် ဘွ ားေသာအခါ၊ နဂါးသည် ထိ သားကိ ကိ က်စားမည့်အ ကံ ှ င့်
မိ န်းမေ ှ ့၌ရပ်ေန၏။ ၅ ထိ မိန်းမသည် လမျိုးတကာတိ ့ကိ သံ လှ ံ တံ ှ င့် အပ်စိးလတံ့ ေသာ
သားေယာက်ျားကိ ဘွ ားြမင်၏။ ထိ သားကိ ဘရားသခင်ထံသိ ့၎င်း ၊ ပလင်ေတာ်သိ့၎င်း
ချီယေတာ်မ၏။ ၆ မိ န်းမသည် အရက်တေထာင် ှ စ်ရာေြခာက် ဆယ်ပတ်လံ း ေတာ၌
ေက းေမွ းြခင်းကိ ခံ ရမည်အ ေ ကာင်း ဘရားသခင် ြပင်ဆင်ေတာ်မေသာ အရပ်သိ့
ေြပးေလ၏။ ၇ ေကာင်းကင်၌ စစ်ြဖစ်၏။ မိ ေကလ ှ င့် သ၏ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်
နဂါးကိ

စစ်တိက် က၏။

နဂါး ှ င့်

သ၏တမန်တိ့သည်

စစ်တိက်၍

မ ိင် က။

ေကာင်းကင်၌လည်းသတိ ့ေနစရာမ ှ ိ ။ ၈ ထိ အခါ ဤေလာကတ ိင်ငံလံ းကိ လှ ည့်ြဖား၍
မာရ်နတ်စာတန် အမည် ှ ိ ေသာ ေ ှ းေ မေဟာင်းတည်း ဟေသာ နဂါး ကီ းကိ ၎င်း၊ ၉ သ ှ င့်အတ
သ၏တမန်တိ့ကိ၎င်း၊ ေြမ ကီ းသိ ့ချလိ က် က၏။ ၁၀ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ကီ းေသာအသံ ကား၊
ယခမှာ ကယ်တင်ြခင်းြဖစ်၏။ တန်ခိးေတာ်လည်းြဖစ်၏။ ငါတိ ့ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့်
သ၏ ခရစ်ေတာ်၏ အာဏာေတာ်စက်လည်းြဖစ်၏။ အေ ကာင်းမကား၊ ငါတိ ့ညီအစ်ကိများကိ
ငါတိ ့ဘရားသခင်ေ ှ ေတာ်
့
၌ ေန့ညဥ့်မြပတ် အြပစ်တင်ေသာရန်သကိ ေအာက်သိ့ ချေလ ပီ ။
၁၁

သတိ ့သည်

သိ းသငယ်၏

အေသွ းအားြဖင့်၎င်း၊

မိ မိတိ့သက်ေသခံ ချက်

တ်ကပတ်တရားအားြဖင့်၎င်း ေအာင်ြမင်၍၊ အေသခံ သည်တိင်ေအာင် ကိ ယ်အသက်ကိ
မ ှ ေြမာ က။ ၁၂ ထိ ေ ကာင့် ေကာင်းကင် ှ င့် ေကာင်းကင်သားတိ ့

င်လန်း ကေလာ့။

ေြမ ကီ း ှ င့် ပင်လယ်သည် အမဂလာ ှ ိ ၏။ အေ ကာင်းမကား၊ မာရ်နတ်သည် မိ မိကာလ
တခဏသာ ှ ိ သည်ကိ သိ ၍၊ ြပင်းစွ ာေသာ ေဒါသအမျက် ှ င့်တကွ
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ဆင်းေလ ပီ ဟ ဆိ ကသည်ကိ ငါ ကား၏။ ၁၃ ထိ နဂါးသည် ေြမ ကီ းသိ ့ ကိ ယ်ကျသည်ကိ
သိ ြမင်ေလေသာ်၊ သားေယာက်ျားကိ ဘွ ားြမင်ေသာ မိ န်းမကိ

ှ ဥ်းဆဲ ၏။ ၁၄ မိ န်းမသည်

ထိ ေ မ ှ င့်လွ တ်၍၊ တကာလ၊ ှ စ်ကာလ၊ ကာလတဝက်ပတ်လံ း ေက းေမွ းြခင်းကိ ခံ ရာ
အရပ်တည်းဟေသာ

ေတာအရပ်သိ့

ပျံ ိင်မည့်အေ ကာင်း၊

ေ လင်းတ ကီ း၏

အေတာင် ှ စ်ဘက်ကိ ရေလ၏။ ၁၅ ထိ အခါ၊ မိ န်းမကိ ေရအဟန်ြဖင့် ေမျာသွ ားေစြခင်းငှ ါ၊
နဂါးသည် မိ မိခံတွ င်းထဲ က ေြမေရစီ းသကဲ့ သိ ့ ေရကိ မိ န်းမေနာက်၌ ထတ်ပစ်ေလ၏။ ၁၆
ေြမ ကီ းသည် မိ န်းမကိ မစ၍ မိ မိခံတွ င်းကိ ဖွ င့ ် ပီ းလ င်၊ နဂါး၏ ခံ တွ င်းထဲ က ထတ်ပစ်ေသာ
ြမစ်ေရ

ကိ မျိုေလ၏။

၁၇ နဂါးသည် မိ န်းမကိ အ ငိ းထား၏။ ဘရားသခင်၏

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကျင့်၍ ေယ ၏ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်ကိ စွဲ လမ်းေသာသတည်းဟေသာ
ထိ မိန်းမ၌ ကင်းေသာ အမျိုးအ ွယ်ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါသွ ား၏။

၁၃ ပင်လယ်နား၌

သဲ ေပ မှာ ငါရပ်၍၊ သားရဲ တေကာင်သည် ေခါင်းခနစ်လံ း၊

ချိုဆယ်ေချာင်း ှ င့်တကွ ချိုေပ ၌ သရဖဆယ်ဆကိ ေဆာင်းလျက်၊ ေခါင်းေပ ၌ လည်း
ဘရားသခင်၏ အသေရေတာ်ကိ တ်ချေသာ နာမ ှ ိ လျက်၊ ပင်လယ်ထဲကတက်သည်ကိ
ြမင်၏။ ၂ ထိ သိ့ ငါြမင်ေသာသားရဲ သည် ကျားသစ် ှ င့် တ၏။ သ၏ေြခသည် ဝံ ေြခကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။
သ၏ တ်သည် လည်း ြခေသ့ တ်ကဲ့သိ ့ြဖစ်၏။ နဂါးသည် မိ မိတန်ခိး ှ င့် မိ မိပလင်ကိ၎င်း၊
ကီ းစွ ာေသာ အာဏာစက်ကိ၎င်း သားရဲ ၌ အပ်ေပး၏။ ၃ သားရဲ ၏ ေခါင်းတလံ းသည်
ေသေအာင်ကွပ်မျက် ပီ းသကဲ့ သိ ့ ြဖစ်၍၊ ေသေစေသာဒဏ်ချက်သည် ေပျာက်လျက် ှ ိ ၏။
ေြမ ကီ းသားအေပါင်းတိ ့သည် သားရဲ ေနာက်သိ့ လိ က်၍ အံ့ သ က၏။

၄ ထိ သားရဲ ၌

အာဏာစက်ကိ အပ်ေပးေသာ နဂါးကိ ကိ းကွ ယ် က၏။ သားရဲ ကိလည်း ကိ းကွ ယ်၍၊
အဘယ်သသည် သားရဲ ှ င့်တသနည်း။ အဘယ်သသည် သ့ကိစစ် ပိ င် ိင်သနည်းဟ
ေြပာဆိ က၏။

၅ ထိ သားရဲ သည်လည်း ကီ းစွ ာေသာ စကားကိ ၎င်း၊ ဘရားသခင်ကိ

ြပစ်မှားေသာစကားကိ ၎င်း၊ ေြပာ တတ်ေသာ တ် ှ င့်ြပည့်စံ ၍၊ လေလးဆယ် ှ စ်လပတ်လံ း
စီ ရင်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ရ၏။ ၆ ဘရားသခင်ကိ ြပစ်မှားေသာစကားအားြဖင့် နာမေတာ် ှ င့်
တဲ ေတာ်ကိ၎င်း၊ ေကာင်းကင်သားတိ ့ကိ၎င်း၊ ြပစ်မှားြခင်းငှ ါ

တ်ကိ ဖွ င့ ်ထား၏။

၇

သန့် ှ င်းသတိ ့ကိ စစ်တိက်၍ ိင်ရေသာအခွ င့ ် ကိ ရ၏။ အသီ းအသီ း ဘာသာစကားကိ
ေြပာေသာ လအမျိုးအ ွယ်ခပ်သိမ်းတိ ့ကိ အပ်စိးရေသာ အခွ င့ ်ကိ လည်း ရ၏။

၈

ကွ ပ်မျက်ေသာသိ းသငယ်၏ အသက်စာေစာင်၌ ကမာဦ းကပင် စာရင်းမဝင်ေသာ ေြမ ကီ းသား
အေပါင်းတိ ့သည် သားရဲ ကိ ကိ းကွ ယ် က၏။ ၉ နား ှ ိ ေသာသမည်သည်ကား ကားပါေစ။ ၁၀
သတပါးကိ ဘမ်းဆီ းယသွ ားေသာသသည် ကိ ယ်တိင်ဘမ်းဆီ းယသွ ားြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။
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ထားြဖင့် သတ်တတ်ေသာ သသည်လည်း ကိ ယ်တိင် ထားြဖင့်ေသရမည်။ ဤအရာ၌
သန့် ှ င်းသတိ ့လည်း သည်းခံ စရာ အေ ကာင်း၊ ယံ ကည်စရာအေ ကာင်း ှ ိ ၏။

၁၁

အြခားေသာ သားရဲ တေကာင်သည်၊ သိ းသငယ်၏ ချို ှ င့်တေသာ ချို ှ စ်ေချာင်း ှ ိ ၍၊ နဂါးကဲ့ သိ ့
စကားေြပာလျက်၊ ေြမ ကီ းထဲ က ထွ က်သည်ကိ ငါြမင်၏။ ၁၂ ထိ သားရဲ သည် သ့အရင်ြဖစ်ေသာ
ပ မသားရဲ ၏ အာဏာစက် ှ ိ သမ ကိ သံ းစွဲ ၏။ ေသေစေသာ ဒဏ်ချက်ေပျာက်ခဲ့ ပီ းေသာ
ပ မသားရဲ ကိ ေြမ ကီ းမှစ၍ ေြမ ကီ းသားတိ ့သည် ကိ းကွ ယ်ေစြခင်းငှ ါ ပ၏။ ၁၃ ကီ းစွ ာေသာ
နိမိတ်လကဏာတိ ့ကိလည်းြပ၏။ လတိ ့မျက်ေမှာက်၌ ေကာင်းကင်က ေြမ ကီ းအေပ သိ ့ မီ းကိ
ဆင်းေစ၏။ ၁၄ ပဌမသားရဲ ေ ှ ့၌ ြပပိ င်ေသာနိမိတ်လကဏာတိ ့အားြဖင့် ေြမ ကီ းသားတိ ့ကိ
လှ ည့်ြဖား၏။ ထား ှ င့် ခတ်ေသာဒဏ်ချက်ကိ ခံ ရ၍ အသက် ှ င်ေသးေသာ သားရဲ ၏ ပ်တကိ
လပ်ေစြခင်းငှ ါ ေြမ ကီ းသားတိ ့ကိ မှာထား၏။ ၁၅ သားရဲ ၏ ပ်တသည် စကားေြပာ ိင်မည်
အေ ကာင်း ှ င့်၊ မိ မိကိ မကိ းကွ ယ်ေသာသ ှ ိ သမ တိ ့ကိ သတ်ြခင်းငှ ါ ပ ိင်မည်အေ ကာင်း၊
ပ်တ၌ အသက်ကိ သွ င်းေပးရေသာ အခွ င့ ်ကိ လည်းရ၏။

၁၆ ေငွ ရတတ်ေသာသ၊

ဆင်းရဲ ေသာသ၊ က န်ခံ ရေသာသ ၊ လွ တ်ေသာသ၊ အ ကီ းအငယ် ှ ိ သမ တိ ့သည်
လက်ျာလက်၌ြဖစ်ေစ၊

နဖး၌ြဖစ်ေစ၊

တံ ဆိ ပ်လက်မှတ်ကိ

ခံ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊

၁၇

ထိ တံဆိ ပ်လက်မှတ်တည်းဟေသာ သားရဲ ၏ နာမြဖစ်ေစ၊ နာမ၏ အေရအတွ က်ြဖစ်ေစ၊
တခခကိ

မခံ ေသာသတေယာက်မ

မေရာင်းမဝယ်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း

စီ ရင်၏။

၁၈

ဤအရာ၌ပညာ ှ ိ ၏။ ဥာဏ် ှ ိ ေသာသသည် သားရဲ ၏ အေရအတွ က်ကိ ေရတွ က်ေစ။ လ၏
အေရ အတွ က်ြဖစ်၏။ ေြခာက်ရာေြခာက်ဆယ်ေြခာက်လည်း ြဖစ်၏။

၁၄ ထိေနာက်မှ
သ၏

နာမ ှ င့်

ငါ ကည့်လ င် ၊ သိ းသငယ်သည် ဇိ အန်ေတာင်ေပ မှာရပ်ေန၏။
ခမည်း

ေတာ်၏

နာမကိ နဖး၌

အကရာတင်ေသာသ

တသိ န်းေလးေသာင်းေလးေထာင်လည်း သ ှ င့်အတ ှ ိ က၏။ ၂ သမဒရာေရသံ ၊ ကီ းစွ ာေသာ
မိ ဃ်း ကိ းသံ ကဲ့ သိ ့ ေကာင်းကင်က အသံ ကိ ငါ ကား၏။ ထိ သိ့ ငါ ကားေသာ အသံ သည်
ေစာင်းသမားများ ေစာင်းတီ းေသာ အသံ ကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။

၃ ပလင်ေတာ်ေ ှ ့၌၎င်း၊

သတဝါေလးပါး ှ င့် အသက် ကီ းသတိ ့ေ ှ ့၌၎င်း၊ သတိ ့သည် အသစ်ေသာ သီ ချင်းကိ ဆိ က၏။
ေြမ ကီ းမှေ ွး တ်ေသာသ တသိ န်းေလးေသာင်းေလးေထာင်မှတပါး၊ အဘယ်သမ ထိ
သီ ချင်းကိ သင်၍မရ ိင်။ ၄ ထိ သတိ ့သည် ကညာြဖစ်၍ေမထန်အမ ှ င့် မညစ်
သြဖစ် က၏။ သိ းသငယ် သွ ားေလ

းေသာ

ရာရာအရပ်သိ့ ေနာက်ေတာ်၌ လိ က်ေသာသြဖစ် က၏။

လတိ ့ အထဲ ကေ ွး တ်၍ ဘရားသခင် ှ င့် သိ းသငယ် အဘိ ့ အဦ းသီ းေသာ အသီ းြဖစ် က၏။
၅ အြပစ် ှ င့်ကင်းလွ တ် ကသည်ြဖစ်၍ သတိ ့ တ်၌ မသာမ ှ ိ ။ ၆ ေြမ ကီ းေပ မှာေနေသာ
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သတည်းဟေသာ အသီ းအသီ းဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ လအမျိုးအ ွယ် ခပ်သိမ်းတိ ့အား
ထာဝရဧဝံ ေဂလိ တရားကိ ေဟာရေသာ ေကာင်းကင်တမန်တပါးက၊ (aiōnios g166) ၇
ဘရားသခင်ကိေ ကာက် ွံ ့၍ ချီးမွ မ်း ကေလာ့။ တရားစီ ရင်ေတာ်မေသာ အချိန်ေရာက်လာ ပီ ။
ေကာင်း ကင်၊ ေြမ ကီ း၊ သမဒရာ ှ င့် စမ်းေရတွ င်းတိ ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ
ကိ းကွ ယ် ကေလာ့ဟ ကီ းေသာ အသံ ှ င့် ေြပာဆိ ၍ ေကာင်းကင်အလယ်၌ ပျံဝဲလျက်
ှ ိ သည်ကိ ငါြမင်၏။

၈ ေကာင်းကင်တမန်တပါးကလည်း၊ ဗာဗလန် မိ ့ ကီ း ပိ လဲ ပီ ။

မိ မိမတရာေသား ေမထန်၏ အဆိ ပ် အေတာက်တည်းဟေသာ စပျစ်ရည်ကိ လမျိုးအေပါင်း
တိ ့အား တိ က်ေလ ပီ းေသာ ဗာဗလန် မိ ့ ကိ း ပိ လဲ ပီ ဟ လိ က်၍ေြပာဆိ ၏။ ၉ ထိ မှတပါး၊
တတိ ယေကာင်းကင်တမန်က၊ အ ကင်သသည် သားရဲ ှ င့် သ၏ ပ်တကိ ကိးကွ ယ်၍၊
သတံ ဆိ ပ်လက်မှတ်ကိ

နဖး၌

ခံ သည်ြဖစ်ေစ၊

လက်၌

ခံ သည်ြဖစ်ေစ၊

၁၀

ထိ သသည်ဘရားသခင်၏ ေဒါသဖလား၌ ေလာင်းေသာ အမျက်ေတာ်စပျစ်ရည်စစ်ကိ
ေသာက်ရ

လိ မ့ ်မည်။

သန့် ှ င်းေသာေကာင်းကင်တမန်တိ့ေ ှ ၊့

ကန့် ှ င့်ေရာေသာမီ းထဲ မှာ
ထိ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၏
သ၏ ပ်တကိ

ြပင်းစွ ာ

မီ းခိ းသည်

ကိ းကွ ယ်

၍၊

ေသာ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ

ကမာအဆက်ဆက်

သိ းသငယ်ေ ှ တွ
့ င်၊
ခံ ရလိ မ့ ်မည်။

တက်လျက် ှ ိ ၏။

သ၏နာမတံ ဆိ ပ်လက်မှတ်ကိ

၁၁

သားရဲ ှ င့်

ခံ ေသာသတိ ့သည်

ေန့ညဥ့်မြပတ် သက်သာ မရ ကဟ၊ လိ က်၍ ကီ းေသာ အသံ ှ င့် ေြပာဆိ ၏။ (aiōn
g165)

၁၂

ဘရားသခင်၏ပညတ်တိ့ကိ၎င်း၊

ေယ ၏

ယံ ကည်ြခင်းကိ ၎င်း၊

ေစာင့်ေ ှ ာက်ေသာ သန့် ှ င်းသ တိ ့သည် ဤအရာ၌ သည်းခံ စရာအေ ကာင်း ှ ိ ၏။ ၁၃
တဖန်တံ ၊ ေကာင်းကင်အသံ ကား၊ ယခမှစ၍ သခင်ဘရား၌ ေသေသာသတိ ့သည်
မဂလာ ှ ိ က၏ဟ ေရးထားေလာ့ဟ ေြပာဆိ သည်ကိ ငါ ကား၏။ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကလည်း၊
ထိ သိ့မှန်ေပ၏။

ထိ သတိ ့သည်

ပင်ပန်း

ြခင်း ငိ မ်းမည်အေ ကာင်း ှ ိ ၍၊

သတိ ့၏

အကျင့်တိ ့သည်လည်း သတိ ့ ှ င့်အတ လိ က် က၏ဟမိ န့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ တဖန်ငါ ကည့်လ င်၊
ြဖူေသာမိ ဃ်းတိ မ် ှ ိ ၏။ လသားေတာ် ှ င့် တေသာသသည် ေခါင်းေတာ်ေပ ၌ ေ
သရဖကိ ေဆာင်းလျက်၊ ထက်ေသာ တံ စဥ်ကိ ကိ င်လျက်၊ မိ ဃ်းတိ မ်ေပ မှာ ထိ င်ေတာ်မ၏။ ၁၅
ေကာင်းကင်တမန်တပါးသည် ဗိ မာန်ေတာ်ထဲက ထွ က်၍၊ ကိ ယ်ေတာ်၏တံ စဥ်ကိလတ်၍
စပါးကိ ရိ တ်ေတာ်မပါ။ ရိ တ်ရေသာအချိန်ေရာက်ပါ ပီ ။ ေြမ ကီ း၌ ရိ တ်စရာစပါးမှည့်ပါ ပီ ဟ
မိ ဃ်းတိ မ်ေပ မှာ ထိ င်ေသာသ ကိ ကီ းေသာအသံ ှ င့်ဟစ်ေလ၏။ ၁၆ မိ ဃ်းတိ မ်ေပ မှာ
ထိ င်ေသာသသည် မိ မိတံစဥ်ကိ ေြမ ကီ း၌ သွ င်း၍ေြမ ကီ း၏ စပါးကိ ရိတ်ေတာ်မ၏။ ၁၇
ေကာင်းကင်တမန်တပါးသည် ေကာင်းကင်ဘံ ၌ ှ ိ ေသာ ဗိ မာန်ေတာ်ထဲက ထွ က်၍ သ၌လည်း
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ထက်ေသာ တံ စဥ်ပါ၏။ ၁၈ မီ းကိ အစိ းရေသာ ေကာင်းကင်တမန်တပါးသည် ယဇ် ပလင်
ထဲ ကထွ က်၍ ထက်ေသာ တံ စဥ်ပါေသာ သကိ ကီ းစွ ာေသာ ေ ကးေ ကာ်ြခင်း ှ င့်ေခ လျက်၊
သင်၏

ထက်ေသာတံ စဥ်ကိလတ်၍

ေြမ ကီ း၏

စပျစ်သီး ပတ်

တိ ့ကိရိတ်ေလာ့။

အသီ းမှည့် ပီ ဟ ေြပာဆိ ၏။ ၁၉ ေကာင်းကင်တမန်သည်လည်း မိ မိတံစဥ်ကိ ေြမ ကီ း၌ သွ င်း၍
ေြမ ကီ း၏စပျစ်သီးကိ ရိတ် ပီ းမှ၊ ဘရား သခင်၏ အမျက်ေတာ်တည်းဟေသာ နယ်ရာတန်ဆာ
ကီ းထဲ သိ့

ချေလ၏။

၂၀

မိ ့ြပင်၌

တဆယ်ေြခာက်ယဇနာခရီ းတေ ှ ာက်လံ း၌

နယ်ရာတန်ဆာကိ ဖိနင်း၍
ြမင်း

ဇက် ကိ းကိ

အေသွ းသည်

မှီသည်တိင်ေအာင်

နယ်ရာတန်ဆာထဲ က ထွ က်ေလ၏။

၁၅ တဖန်တံ ၊ ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ်ကိ

ပီ းစီ းေစေသာ ေနာက်ဆံ းေဘးဒဏ်

ခနစ်ပါး ှ ိ ေသာ ေကာင်းကင်တမန်ခနစ်ပါးတည်းဟေသာ၊ ေကာင်းကင်၌ အံ့ ဘွ ယ်ေသာ
နိမိတ် ကီ းအြခားတပါးကိ ငါြမင်ရ၏။ ၂ မီ း ှ င့်ေရာေသာ ဖန်ေရကန်ကဲ့သိ ့ ှ ိ သည်ကိလည်း
ြမင်ရ၏။ သားရဲ ှ င့်၎င်း၊ သ၏ ပ်တ ှ င့်၎င်း၊ သ၏နာမအေရအတွ က် ှ င့်၎င်း၊ လွ တ်၍
ေအာင်ြမင်ေသာ သတိ ့သည်၊ ဘရားသခင်၏ ေစာင်းေတာ်တိ့ကိ ကိ င်လျက်၊ ဖန်ေရကန်နားမှာ
ရပ်ေန ကသည်ကိ ြမင်ရ၏။

၃ ထိ သတိ ့သည်

သီ ချင်း ှ င့်သိ းသငယ်၏သီ ချင်းကိ သီ၍၊

ဘရားသခင်၏ က န်ေမာေ ှ ၏

အန တန်ခိး

ှ င့်ြပည့်စံ ေတာ်မေသာ

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊ ကိ ယ်ေတာ်၏ အ ပအမတိ ့သည် ေကာင်းြမတ်၍ အံ့ သ
ဘွ ယ်ြဖစ် ကပါ၏။

လမျိုးတိ ့၏ဘရင်၊

ေြဖာင့်မတ်ဟတ်မှန် ကပါ၏။

၄

ကိ ယ်ေတာ်၏

အိ ထာဝရဘရား၊

အကျင့်ဓေလ့တိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်ကိမေ ကာက် ွံ ဘဲ
့ ၊

နာမေတာ်ကိ မချီးမွ မ်းဘဲ အဘယ်သေနရပါအံ့ နည်း။ ကိ ယ်ေတာ်တပါးတည်းသာလ င်
သန့် ှ င်းေတာ်မ၏။ တရားသြဖင့် စီ ရင်ေတာ်မြခင်းအရာတိ ့သည် ထင် ှ ား သည်ြဖစ်၍၊
လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည်လာ၍ ေ ှ ေတာ်
့
၌ ကိ းကွ ယ် ကပါလိ မ့ ်မည်ဟ ေလ ာက်ဆိ က၏။ ၅
ထိ ေနာက် ငါ ကည့်လ င်၊ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ သက်ေသခံ ေတာ်မချက် ဌာပနာရာ တဲ ေတာ် ှ ိ ေသာ
ဗိ မာန်ေတာ်ကိ ဖွ င့ ်ထား ပီ ။ ၆ ေဘးဒဏ်ခနစ်ပါး ှ ိ ေသာ ေကာင်းကင်တမန် ခနစ်ပါးတိ ့သည်
စင် ကယ်ေြပာင်လက်ေသာ ပိ က်ဆန် အဝတ်ကိ ဝတ်လျက် ၊ ရင်၌ ေ ရင်စည်းကိ စည်းလျက်
ဗိ မာန်ေတာ်ထဲက ထွ က်လာ က၏။ ၇ သတဝါေလးပါးတွ င် တပါးသည် ကမာအဆက်ဆက်
အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၏

အမျက်

ေတာ် ှ င့်

ခနစ်လံ းကိ ေကာင်းကင်တမန်ခနစ်ပါးတိ ့အားေပး၏။ (aiōn g165)

ြပည့်ေသာေ ဖလား
၈ ဘရားသခင်၏

ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ် ေ ကာင့်၊ ဗိ မာန်ေတာ်သည် မီ းခိ း ှ င့်ြပည့်၍ ေကာင်းကင် တမန်
ခနစ်ပါး၏ ေဘးဒဏ်ခနစ်ပါး မကန်မှီတိင်ေအာင် ဗိ မာန်ေတာ်ထဲသိ့ အဘယ်သမ မဝင် ိင်။
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၁၆ ဗိမာန်ေတာ်ထဲက ကီးေသာအသံ ကား၊ သွား ကေလာ့။ ဘရားသခင်၏ အမျက်ေတာ်
ဖလားခနစ်လံ းကိ ေြမ ကီ းေပ သိ ့ သွ န်းေလာင်း ကေလာ့ဟ ေကာင်းကင်တမန် ခနစ်ပါးတိ ့အား
ေြပာဆိ သည်ကိ ငါ ကား၏။

၂ ပ မသသည် သွ ား၍မိ မိဖလားကိ ေြမ ကီ းေပ သိ ့

သွ န်းေလာင်းလ င်၊ သားရဲ ၏တံ ဆိ ပ်လက်မှတ်ကိ ခံ ၍ သ၏ ပ်တကိ ကိ းကွ ယ်ေသာ လတိ ့၌
အလွ န်ဆိးေသာ အနာစိ မ်းေပါက်ေလ၏။ ၃ ဒတိ ယေကာင်းကင်တမန်သည် မိ မိဖလားကိ
ပင်လယ်ေပ သိ ့ သွ န်းေလာင်းလ င်၊ ပင်လယ်သည်

လေသ၏ အေသွ းကဲ့ သိ ့ေသာ

အေသွ းြဖစ်၏။ ပင်လယ်၌ အသက် ှ င်ေသာ သတဝါအေပါင်းတိ ့သည် ေသ က၏။ ၄
တတိ ယေကာင်းကင်တမန်သည် မိ မိဖလားကိ ြမစ်ေပ သိ ့၎င်း၊ စမ်းေရတွ င်းေပ သိ ့၎င်း
သွ န်းေလာင်း လ င် ထိ အရာတိ ့သည် အေသွ းြဖစ် က၏။ ၅ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊
ပစုပန်၊ အတိ တ်၊ အနာဂတ်ကာလ အစဥ် ှ ိ ေတာ်မေသာ အ ှ င်၊ ကိ ယ်ေတာ် သည် ဤသိ ့
တရားစီ ရင်ေတာ်မသည်အမမှာ ေြဖာင့်မတ် ေတာ်မ၏။ ၆ ထိ သတိ ့သည် သန့် ှ င်းသတိ ့၏
အေသွ း၊ ပေရာဖက်တိ့၏ အေသွ းကိ သွ န်းေလာင်း ကသည်ြဖစ်၍၊ သတိ ့အား အေသွ းကိ
တိ က်ေတာ်မ ပီ ။ သတိ ့လည်း ခံ ထိ က် ကပါ၏ဟ ေလ ာက်ဆိသည်ကိ ငါ ကား၏။

၇

ယဇ် ပလင်ကလည်း၊ မှန်ပါ၏။ အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မေသာ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊
ကိ ယ်

ေတာ်စီရင်ေတာ်မြခင်း

အရာတိ ့သည်

ဟတ်မှန်ေြဖာင့်မတ်

ကပါ၏ဟ

ေလ ာက်ဆိေသာအသံ ကိ ငါ ကား၏။ ၈ စတတေကာင်းကင်တမန်သည် မိ မိဖလားကိ
ေနေပ သိ ့ သွ န်းေလာင်းလ င်၊ ေနသည်လတိ ့ကိ မီ းေလာင် ရေသာ အခွ င့ ်ကိ ရ၏။
ပအား ကီ းေသာအ ှ ိ န်ြဖင့်

လတိ ့သည်

ေလာင်ြခင်းကိ ခံရ၍၊

၉

ထိ ေဘးဒဏ်တိ့ကိ

အစိ းပိ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ နာမေတာ်ကိ ကျိန်ဆဲ က၏။ ဘရားသခင်ကိ
ချီးမွ မ်းြခင်းအလိ ငှါ ေနာင်တမရ က။ ၁၀ ပဥမေကာင်းကင်တမန်သည် မိ မိဖလားကိ သားရဲ ၏
ပလင်ေပ သိ ့

သွ န်းေလာင်းလ င်၊

သ၏ ိင်ငံ

သည်

ေမှာင်မိက်အတိ ြဖစ်ေလ၏။

ိင်ငံသားတိ ့သည် ပင်ပန်းအား ကီ းသည် ှ င့် မိ မိတိ့လ ာကိ ကိ က်ခဲ က၏။ ၁၁ မိ မိတိ့ခံရေသာ
ေဝဒနာ ှ င့် အနာစိ မ်းများေ ကာင့် ေကာင်းကင်ဘံ ၏ အ ှ င်ဘရားသခင်ကိ ကျိန်ဆဲ က၏။
မိ မိတိ့အကျင့်ကိ လည်း ေနာင်တမရ က။ ၁၂ ဆ မေကာင်းကင်တမန်သည် မိ မိဖလားကိ
ဥဖရတ်ြမစ် ကီ းေပ သိ ့ သွ န်းေလာင်းလ င်၊ အေ ှ ့ မျက် ှ ာဘရင်တိ့ သွ ားရာလမ်းကိ
ြပင်ဆင်ေစြခင်းအလိ ငှါ

ထိ ြမစ်ေရသည်

ခန်းေြခာက်ေလ၏။

ထိ အခါ၊

၁၃

နဂါး၏ခံ တွ င်းထဲ က၎င်း၊ သားရဲ ၏ ခံ တွ င်းထဲ က၎င်း၊ မိ စာပေရာဖက်၏ ခံ တွ င်းထဲ က၎င်း၊
ဘားေကာင်ကဲ့သိ ့

ညစ်

းေသာ

ဝိ ညာဥ်သံ းပါးထွ က်သည်

ကိ

ငါြမင်၏။

၁၄

နိမိတ်လကဏာတိ ့ကိြပေသာ နတ်ဆိး၏ ဝိ ညာဥ်ြဖစ်သတည်း။ ထိ ဝိညာဥ်တိ့သည် ေလာကီ
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တ ိင်ငံ လံ းတွ င် ှ ိ ေသာ ှ င်ဘရင်တိ့ထံသိ ့ ထွ က်သွား၍ အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မေသာ
ဘရားသခင်၏ ေန့ ကီ း၌ စစ်တိက်ြခင်းအလိ ငှါ စေဝးေစ က၏။ ၁၅ ေဟ ဗဲ ဘာသာအားြဖင့်
အာေမေဂဒန် အမည် ှ ိ ေသာအရပ်၌ စေဝးေစ က၏။ ၁၆ အသံ ေတာ်ကား၊ သခိ းကဲ့ သိ ့
ငါလာ၏။ အဝတ် အချည်းစည်း ှ င့် သွ ားလာ၍ သတပါးေ ှ ့၌ ှ က်စရာ အေ ကာင်း
မ ှ ိ ေစြခင်းငှ ါ

ိးလျက်ေန၍၊ ကိ ယ်အဝတ်ကိ ေစာင့်ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ ၏။

၁၇

သတမေကာင်းကင်တမန်သည် မိ မိဖလားကိ အာကသေကာင်းကင်ေပ သိ ့ သွ န်းေလာင်းလ င်၊
ပီ း ပီ ဟ ကီ းေသာအသံ သည် ေကာင်းကင်ဗိမာန်ေတာ်၌ ှ ိ ေသာ ပလင်ေတာ်ထဲက ထွ က်၏။
၁၈ လ ပ်စစ်ြပတ်ြခင်း၊ အသံ ြမည်ြခင်း၊ မိ ဃ်းချုန်းြခင်း၊ ကီ းစွ ာေသာ ေြမလပ်ြခင်းြဖစ် က၏။

ေြမ ကီ း အေပ မှာ လတိ ့ြဖစ်သည့် ကာလမှစ၍ ထိ သိ့ေသာ လကဏာ ှ င့် ထိ မ ေလာက်
ြပင်းထန်စွာေသာ ေြမလပ် ြခင်းသည်မြဖစ်စဖး။
လအမျိုးမျိုးေနေသာ

မိ တ
့ ိ ့သည်

ပိ လဲ က၏။

၁၉

မိ ့ ကီ းသည်သံ းြဖာကွဲ ြပား၍

ဘရားသခင်သည်

ြပင်းစွ ာေသာ

ေဒါသအမျက်ေတာ်၏

စပျစ်ရည်ဖလားကိ

တိ က်ြခင်းငှ ါ

ဗာဗလန် မိ ့ ကီ းကိ

ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။

က န်း ှ ိ သမ တိ ့သည်

လွ င့ ်ေြပး က၏။

ေတာင်များတိ ့သည်

ကွ ယ်ေပျာက် က၏။ ၂၀ အချိန်အခွ က်တဆယ် ှ ိ ေသာ မိ ဃ်းသီ းသည် ေကာင်းကင်က
လတိ ့အေပ သိ ့ ကျေလ၏။ ၂၁ ထိ မိဃ်းသီ းေဘးဒဏ် အလွ န် ကီ းသည်ြဖစ်၍၊ လတိ ့သည်
မိ ဃ်းသီ းေဘးဒဏ်ေ ကာင့် ဘရားသခင်ကိ ကျိန်ဆဲ က၏။

၁၇ ဖလားခနစ်လံ း ှ ိေသာ ေကာင်းကင်တမန် ခနစ်ပါးတိ့တွင် တပါးသည်လာ ပီးလ င် ၊
ငါ့ကိ တ်ဆက် ၍၊ လာခဲ့ ပါ။ ေရအေပ မှာ ထိ င်ေသာ ြပည်တန်ဆာ ကီ း၌ စီ ရင်ြခင်းအမကိ
ငါြပမည်။

၂ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့သည် မတရားေသာ ေမထန်ကိ သ ှ င့် ပ က ပီ ။

ေြမ ကီ းသားတိ ့သည် သ၏ မတရားေသာေမထန်၏ စပျစ်ရည် ှ င့် ယစ်မး က ပီ ဟ
ေြပာဆိ လျက်၊ ၃ ငါ့ကိ ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ေတာသိ ့ေဆာင်သွားေလ၏။ ေခါင်းခနစ်လံ း ှ င့်
ချိုဆယ်ေချာင်း ှ ိ ၍၊ ဘရားသခင်၏ အသေရေတာ်ကိ တ်ချေသာနာမတိ ့ ှ င့် အြပည့် ှ ိ ေသာ
သားရဲ နီအေပ မှာ ထိ င်လျက် ှ ိ ေသာ မိ န်းမတဦ းကိ ငါြမင်၏။ ၄ ထိ မိန်းမသည် အဝတ်နီ၊
အဝတ်ေမာင်းကိ ဝတ်လျက်၊ ေ တန်ဆာ၊ ေကျာက်ြမတ်တန်ဆာ၊ ပလဲ တန်ဆာကိ
ဆင်လျက် ှ ိ ၏။ စက်ဆတ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အရာ ှ င့်၎င်း၊ မိ မိမတရားေသာ ေမထန်၏
ညစ်

းြခင်း ှ င့်၎င်း ြပည့်ေသာေ ဖလားကိ ကိ င်လျက် ှ ိ ၏။ ၅ နဖး၌အကရာတင်ေသာ

ဘွဲ ့မကား၊ နက်နဲေသာ အရာ၊ ဗာဗလန် မိ ့ ကီ း၊ ြပည်တန်ဆာတိ ့၏ အမိ ၊ ေြမ၌
စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွ ယ်ေသာ အရာတိ ့၏ အမိ ေပတည်း။ ၆ ထိ မိန်းမသည် သန့် ှ င်းသတိ ့၏
အေသွ း၊ ေယ ၏ သက်ေသခံ တိ ့၏ အေသွ း ှ င့် ယစ်မးသည်ကိ ငါြမင်၏။ ထိ သိ့ြမင်ေသာအခါ
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အလွ န်အ့ံ သမိ န်းေမာ၍ ေန၏။ ၇ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ အဘယ်ေ ကာင့် အံ့ သသနည်း။
ထိ မိန်းမ၏ နက်နဲေသာ အရာကိ ၎င်း၊ ေခါင်းခနစ်လံ း ှ င့် ချိုဆယ်ေချာင်း ှ ိ ၍ ထိ မိန်းမကိ
ေဆာင်ေသာ သားရဲ ၏ နက်နဲေသာအရာကိ ၎င်း၊ ငါေြပာ မည်။

၈ ယခြမင်ေသာ

သားရဲ သည် ြဖစ်ဘး ပီ ၊ ြဖစ်ဆဲမ ှ ိ ၊ အနက်ဆံ းေသာ တွ င်းထဲ ကတက်၍ ဖျက်ဆီးြခင်းသိ ့
ေရာက်လိမ့ ်မည်။ ကမာဦ းကပင် အသက်စာေစာင်၌ စာရင်းမဝင်ေသာ ေြမ ကီ းသားတိ ့သည်
ြဖစ်ဘး၍၊ ြဖစ်ဆဲမ ှ ိ ၊ ြဖစ်လတံ့ ေသာသားရဲ ကိ ြမင်ရေသာအခါ၊ အံ့ သ ကလိ မ့ ်မည်။
(Abyssos g12)

၉ ဤအရာ၌ ပညာ ှ င့်ြပည့်စံ ေသာ ဥာဏ် ှ ိ ၏။ ေခါင်းခနစ်လံ းကား၊

မိ န်းမထိ င်ေသာ ေထာင်ခနစ်လံ း ြဖစ်၏။ ၁၀ ှ င်ဘရင်ခနစ်ပါးလည်းြဖစ်၏။ ငါးပါးကျ ပီ း၊
တပါး ှ ိ ေသး၏။ တပါးြဖစ်ေလဦ းမည်။ ြဖစ်ေသာအခါ တခဏသာတည်လိမ့ ်မည်။ ၁၁ ြဖစ်ဘး၍
ြဖစ်ဆဲမ ှ ိ ေသာသားရဲ သည် ှ စ်ပါးေြမာက်ေသာ ှ င်ဘရင်ြဖစ်၏။ ခနစ်ပါးအဝင်လည်း
ြဖစ်၏။ ဖျက်ဆီးြခင်းသိ ့ ေရာက်ရလိ မ့ ်မည်။

၁၂ ယခြမင်ေသာ ချိုဆယ်ေချာင်းကား၊

မင်းအာဏာစက်ကိ မရေသးေသာ ှ င်ဘရင်ဆယ်ပါး ြဖစ်၏။ ှ င် ဘရင်၏ အာဏာစက်ကိ
သားရဲ ှ င့်အတ တချက်တည်း ရ ကလိ မ့ ်မည်။

၁၃ ထိ သတိ ့သည်

သေဘာတ၍

မိ မိတိ့တန်ခိး အာဏာစက်ကိ သားရဲ ၌ အပ်ေပး ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၄ သတိ ့သည် သိ းသငယ်ကိ
စစ်တိက်၍ သိ းသငယ်သည်

ိင်ေတာ်မမည်။ အေ ကာင်းမကား၊ သိ း သငယ်သည်

သခင်တိ့၏သခင် ဘရင်တိ့၏ဘရင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိ ယ်ေတာ် ှ င့် အတ ှ ိ ေသာ သတိ ့သည်
လည်း ေခ ေတာ်မေသာသ၊ ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာသ၊ သစာ ှ ိ ေသာသ ြဖစ် က၏။ ၁၅
ယခြမင်၍ ြပည်တန်ဆာထိ င်ေသာ ေရကား၊ အသီ းအသီ း ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ
လအမျိုးမျိုး အစစ ြဖစ်သတည်း။ ၁၆ ယခြမင်ေသာ ချိုဆယ်ေချာင်း ှ င့် သားရဲ သည်
ြပည်တန်ဆာကိ မန်း၍ သ၏စည်းစိ မ်ကိ ဖျက်ဆီးလိ မ့ ် မည်။ သ၏အဝတ်တန်ဆာကိ ခ တ်၍
သ၏အသားကိ ကိ က်စားလိ မ့ ်မည်။ ၁၇ သ၏ကိ ယ်ကိလည်း မီ း ိ လိ
့ မ့ ်မည်။ အေ ကာင်းမကား၊
သတိ သ
့ ည် ဘရားသခင်၏ အလိ ေတာ်ကိ ပြခင်းငှ ါ၎င်း၊ တ်ကပတ်ေတာ်မြပည့်စံ မှီတိင်ေအာင်
သေဘာတ၍ မိ မိတိ့ ိင်ငံများကိ သားရဲ ၌ အပ်ေပးြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ဘရားသခင်သည် သတိ ့၌
အ ကံ ေပးေတာ်မ၏။ ၁၈ ယခြမင်ေသာ မိ န်းမသည်လည်း၊ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ အပ်စိးေသာ
မိ ့ ကီ းြဖစ်သတည်းဟ ေကာင်းကင်တမန် ေြပာဆိ ၏။

၁၈ ထိေနာက်မှ ေကာင်းကင်တမန်
ေကာင်းကင်က

ဆင်းသက်သည်ကိ

ေြမ ကီ းထွ န်းလင်းလျက် ှ ိ ၏။

၂

တပါးသည် ကီ းစွ ာေသာ တန်ခိး ှ င့်ြပည့်စံ ၍
ငါြမင်၏။

ေရာင်ြခည်အားြဖင့်

သသည်ကျယ်ေသာအသံ ှ င့်

ဗာဗလန် မိ ့ ကီ း ပိ လဲ ပီ ။ ပိ လဲ ပီ ။ နတ်ဆိးေနရာ ြဖစ်ေလ
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တွ င်းြဖစ်ေလ ပီ ။ ညစ်
အေ ကာင်းမကား၊

း၍ စက်ဆပ်ဘွယ်ေသာ ငှ က်မျိုး၏ မှီခိရာ ြဖစ်ေလ ပီ ။

လမျိုးအေပါင်းတိ ့သည်

သ၏

မတရားေသာ

၃

ေမထန်၏

အဆိ ပ်အေတာက်တည်းဟ ေသာ စပျစ်ရည်ကိေသာက် က ပီ ။ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့သည်
မတရားေသာ ေမထန်ကိ သ ှ င့် ပ က ပီ ။ ေလာကီ ကန်သည်တိ့သည် သ၏ ကာမဂဏ်စည်းစိ မ်
ကယ်ဝြခင်းအားြဖင့် ဥစာရတတ် က ပီ ဟ ေြပာဆိ ၏။ ၄ အြခားေသာ ေကာင်းကင်အသံ ကား၊
ငါ၏ လမျိုးတိ ့၊ သ၏ အြပစ်တိ့ကိ ဆက်ဆံြခင်း ှ င့်၎င်း၊ သ၏ ေဘးဒဏ်များကိ ခံ ြခင်း ှ င့်၎င်း၊
ကင်းလွ တ်အ့ံ ေသာငှ ါ၊

သ၏အထဲ ကထွ က် ကေလာ့။

၅

သ၏အြပစ်တိ့သည်

ေကာင်းကင်ဘံ တိ င်ေအာင် မှီ ကသည်ြဖစ်၍၊ သ၏မတရားေသာအမတိ ့ကိ ဘရား သခင်
သတိ ရေတာ်မ ပီ ။ ၆ သသည် အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပးသည်နည်းတ သ၌ ဆပ်ေပး ကေလာ့။
သ၏အကျင့်အတိ င်း ှ စ်ဆထပ်၍ စီ ရင် ကေလာ့။ သေလာင်းေသာ ဖလား၌ သ့အဘိ ့
ှ စ်ဆတိ း၍ ေလာင်း ကေလာ့။

၇ သသည်ကိယ်ကိ

ချီးေြမာက်၍ ကာမဂဏ်၌

ေပျာ်ေမွ ့သည်အတိ င်း သ၌ ြပင်းစွ ာေသာ ဆံ းမြခင်း၊ စိ တ်မသာ ညည်းတွ ားြခင်းကိ
ြဖစ်ေစ ကေလာ့။ ငါကား မိ ဖရားြဖစ်၏။ မတ်ဆိးမ မဟတ်။ စိ တ်မသာညည်း တွ ားြခင်းကိ
မသိ ရဟ သသည် ေအာက်ေမ့တတ်၏။

၈ ထိ ေ ကာင့်၊ သခံ ရေသာေသြခင်းေဘး၊

စိ တ်မသာညည်းတွ ားြခင်းေဘး၊ မွ တ်သိပ်ြခင်း ေဘးဒဏ်များ တိ ့ ှ င့် တေန့ြခင်းတွ င်ေတွ ့၍၊
မီ းြဖင့်လည်း က မ်းေလာင်ြခင်းကိ ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ သ့ကိ စီ ရင်ေတာ်မေသာ ထာဝရ
အ ှ င်ဘရားသည် ခွ န်အားဗလ ကီ းေတာ်မ၏။

၉ မတရားေသာေမထန်ကိ သ ှ င့် ပ၍

ကာမဂဏ်၌ ေပျာ်ေမွ ့ေသာ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့သည်၊ သက မ်း ေလာင်ရာ မီ းခိ းကိ
ြမင်ေသာအခါ၊ ၁၀ သခံ ရေသာ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းေဝဒနာကိ ေ ကာက်၍ အေဝးကရပ်လျက်၊

ြဖစ်ရေလြခင်း၊ ြဖစ်ရေလြခင်း။ ဗာဗလန် မိ ့ ကီ း၊

မိ စ့ ွ မ်း၊ သင်သည်တနာရီ ြခင်းတွ င်

အြပစ်စီရင်ြခင်းသိ ့ ေရာက်ပါ ပီ တကားဟ၍ သ့ေ ကာင့် ငိ ေ ကးြမည်တမ်း ကလိ မ့ ်မည်။ ၁၁
ေလာကီ ကန်သည်တိ့သည် ထိ အတ ငိ ေ ကး၍ စိ တ်မသာ ညည်းတွ ား ကလိ မ့ ်မည်။
အေ ကာင်းမကား ၊ သတိ ့ ကန်သွယ်ဥစာတည်း ဟေသာ၊ ၁၂ ေ ၊ေငွ ၊ ေကျာက်ေကာင်း ၊ ပလဲ ၊
ပိ တ်ေချာ ၊ ကတီ ပါ ၊ ဖဲ ၊ ပဆိ းနီ ၊ အမျိုးမျိုးေသာသွိ န်သစ်သား၊ အမျိုးမျိုးေသာဆင်စွယ်တန်ဆာ၊
အမျိုးမျိုးေသာ သစ်ေကာင်း တန်ဆာ၊ ေ ကးဝါတန်ဆာ၊ သံ တန်ဆာ၊ ေကျာက်ြဖူ တန်ဆာ၊ ၁၃
သစ် ကံ ပိ း၊ အေမမန်၊ နံ သ
့ ာေပါင်း၊ ဆီ ေမး၊ ေလာဗန်၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ ၊ မန့်ညက်၊ ဂျံုဆန်၊ ွား၊ သိ း၊
ြမင်း၊ ရထား၊ အေစခံ က န် ၊ လဝိ ညာဥ်တိ့ကိ အဘယ်သမ ေနာက်တဖန်မဝယ်ရ။ ၁၄
သင်သည် အလွ န်တပ်မတ်ေသာ သစ်သီးမျိုးလည်း ေပျာက်ကန် ပီ ဆဖျိုးေသာအရာ၊
တင့်တယ်ေသာ အရာ ှ ိ သမ တိ ့လည်း ေပျာက်ကန် ပီ ။ ေနာက်တဖန် မေတွ ့ရ။
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၁၅

သ့ကိအမှီ ပ၍ ထိ အရာများကိ ေရာင်းဝယ်သြဖင့်၊ ေငွ ရတတ်ေသာ ကန်သည်တိ့သည်
သခံ ရေသာ

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းေဝဒနာကိ ေ ကာက်၍ အေဝးကရပ်လျက်၊ ၁၆ ြဖစ်ရေလြခင်း၊

ြဖစ်ရေလြခင်း၊

ပိ တ်ေချာ၊

အဝတ်နီ၊

အဝတ်ေမာင်းကိ

ဝတ်၍၊

ေ တန်ဆာ၊

ေကျာက်ြမတ်တန်ဆာ၊ ပလဲ တန်ဆာကိ ဆင်ေသာ မိ ့ ကီ း၊ ၁၇ ဤမ ေလာက် ကီ းစွ ာေသာ
စည်းစိ မ်သည်

တနာရီ ြခင်းတွ င်

ပျက်စီးပါ ပီ တကားဟ

ငိ ေ ကး၍

စိ တ်မသာ

ညည်းတွ ား ကလိ မ့ ်မည်။ ခပ်သိမ်းေသာ သေဘာသ ကီ း၊ အရပ်ရပ်သိ့ လင့်ကးတတ်ေသာ
သအေပါင်းတိ ့ ှ င့် သေဘာသား၊ ပင်လယ်ကန်သည် ှ ိ သမ တိ ့သည် အေဝးကရပ်၍ ၁၈
သက မ်းေလာင်ရာမီ းခိ းကိ ြမင်လ င်၊ ထိ မိ ့ ှ င့် အဘယ် မိ ့ တသနည်းဟ၍၎င်း၊

၁၉

ြဖစ်ရေလြခင်း၊ ြဖစ်ရေလြခင်း၊ ပင်လယ်ကး ေသာ သေဘာကိ ပိ င်ေသာ သအေပါင်းတိ ့အား
ကိ ယ် စည်စိမ်ကိေပး၍ ေငွ ရတတ်ေစေသာ မိ ့ ကီ း၊ တနာရီ ြခင်းတွ င် ပျက်စီးပါ ပီ
တကားဟ၍၎င်း ေအာ်ဟစ်လျက်၊ ေြမမန့်ကိ မိ မိတိ့ေခါင်းေပ မှာ ပစ်တင်လျက် ငိ ေ ကး၍
စိ တ်မသာ ညည်းတွ ား ကလိ မ့ ်မည်။

၂၀ ေကာင်းကင်မှစ၍ သန့် ှ င်းသတမန်ေတာ်

ပေရာဖက်တိ့၊ သကိ ကည့် ၍ ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ဘက်၌ေန၍၊
သ့ကိ တရားစီ ရင် ေတာ်မ ပီ ဟ ေြပာဆိ သည်ကိ ငါ ကား၏။

၂၁ ခွ န်အား ကီ းေသာ

ေကာင်းကင်တမန်တပါးသည် ကီ းစွ ာေသာ ကိ တ်ဆံ ေကျာက်ကဲ့သိ ့ေသာ ေကျာက်ကိ ချီယ၍
ပင်လယ်ထဲသိ့ ချပစ် ပီ းလ င် ထိ နည်းတ၊ ဗာဗလန် မိ ့ ကီ းကိ ြပင်းထန်စွာ ချပစ်၍ ေနာက်တဖန်
မေပ မ ှ ိ ရ။ ၂၂ ေစာင်းသမား၊ အ ငိ မ့ ်သမား၊ ပေလွ သမား၊ တံ ပိ းသမားများ တီ းမတ်ေသာ
အသံ လည်း သင့်အထဲ ၌ ေနာက်တဖန်မြမည်ရ။ အမျိုးမျိုးေသာ လက်တတ်သမား တိ ့တွင်
တေယာက်မ သင့်အထဲ ၌ ေနာက်တဖန် မေပ မ ှ ိ ရ။ ကိ တ်ဆံ သံ လည်း သင့်အထဲ ၌
ေနာက်တဖန် မြမည်ရ။ ၂၃ ဆီ မီးအလင်းလည်း သင့်အထဲ ၌ ေနာက်တဖန် မထွ န်းမလင်းရ။
မဂလာေဆာင် သတိ ့သားသတိ ့သမီ း အသံ ကိ လည်း သင့်အထဲ ၌ ေနာက်တဖန် မ ကားရ။
အေ ကာင်းမကား၊ ေလာကီ မးမတ်တိ့သည် သင်၏ ကန်သည်ြဖစ် က ပီ ။ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည်
သင်၏ ပစားြခင်း ပရိ ယာယ်အားြဖင့် လှ ည့်ြဖားြခင်းကိ ခံ ရ က
ေြပာဆိ ၏။

ပီ ဟ ေကာင်းကင်တမန်

၂၄ ပေရာဖက်တိ့၏ အေသွ း၊ သန့် ှ င်းသတိ ့၏ အေသွ း၊ ေြမ ကီ းေပ မှာ

ကွ ပ်မျက်ေသာသ အေပါင်းတိ ့၏ အေသွ းကိ ထိ မိ ့၌ေတွ ့၏။

၁၉ ထိေနာက်မှ ေကာင်းကင်ဘံ ၌ စည်းေဝးေသာ သအများတိ့၏ အသံ ကီးကား၊
ဟာေလ

လယ၊

ငါတိ ့ဘရားသခင်၏

ဘန်းအသေရတန်ခိးေတာ်ေပတည်း။

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း

၂ စီ ရင်ေတာ်မြခင်းအရာတိ ့သည်

ချမ်းသာ၊
ဟတ်မှန်

ေြဖာင့်မတ် က၏။ မိ မိမတရားေသာ ေမထန်အားြဖင့် ေြမ ကီ းကိ ပပ်ပျက်ေစေသာ
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ြပည်တန်ဆာ ကီ းကိ စစ်ေ ကာစီ ရင်ေတာ်မ ပီ ။ ကိ ယ်ေတာ် က န်တိ့၏ အေသွ း ကိ သ၏
လက်ြဖင့်သွ န်းေသာ အြပစ် ှ င့်အေလျာက် ဒဏ်ေပးေတာ်မ ပီ ဟ ေြပာဆိ ကသည်ကိ
ငါ ကား၏။ ၃ တဖန်တံ ၊ ဟာေလလယဟ၍၎င်း၊ သ၏ မီ းခိ းသည် ကမာအဆက်ဆက်
တက်သည်ဟ၍၎င်း ေြပာဆိ က၏။ (aiōn g165) ၄ အသက် ကီ းသ ှ စ်ဆယ်ေလးပါး ှ င့်
သတဝါ ေလးပါးတိ ့သည် ြပင်ဝပ်၍၊ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိ င်ေတာ် မေသာ ဘရားသခင်ကိ
ကိ းကွ ယ်လျက်၊ အာမင်၊ ဟာေလလယဟ ေလ ာက်ဆိ က၏။

၅ ပလင်ေတာ်ေပ က

ထွ က်ေသာအသံ ကား၊ ဘရားသခင်၏ က န်အေပါင်းတိ ့ ှ င့် ဘရားသခင်ကိ ေ ကာက် ွံ ေသာသ
့
အ ကီ းအငယ်အေပါင်းတိ ့၊ ငါတိ ့ ဘရားသခင်ကိ ချီးမွ မ်း ကေလာ့ဟ ဆိ သတည်း။ ၆ တဖန်တံ ၊
ဟာေလလယ၊ အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မေသာ ထာဝရအ ှ င်၊ ငါတိ ့ဘရားသခင် သည်
စိ းစံ ေတာ်မ၏။ ၇ ငါတိ ့သည် ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကကန်အ့ံ ၊ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွ မ်း ကကန်အ့ံ ၊
အေ ကာင်းမကား၊ သိ းသငယ်၏ မဂလာေတာင်ပွဲကိ ခံ ချိန် ှ ိ ပီ ။ သ၏ မိ န်းမသည် ကိ ယ်ကိ
တန်ဆာဆင် ပီ ဟ စည်းေဝးေသာ သအများတိ ့၏ အသံ ၊ သမဒရာသံ ၊ ြပင်းစွ ာေသာ
မိ ဃ်း ကိ းသံ ကဲ့ သိ ့ ငါ ကား၏။ ၈ ထိ မိန်းမသည် စင် ကယ်ေြပာင်လက်ေသာ ပိ တ်ေချာကိ
ဝတ်ဆင်ရေသာအခွ င့ ်ကိ ရ၏။ ထိ ပိတ်ေချာ မကား၊ သန့် ှ င်းသတိ ့၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်း
ြဖစ်သတည်း။

၉ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊

သိ းသငယ်၏ မဂလာေဆာင်ပွဲသိ့

ေခ ဘိ တ်ြခင်းကိ ခံ ရေသာသတိ ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏ဟ ေရးထားေလာ့ဟ၍၎င်း၊ ဤစကား
သည် ဘရားသခင်၏ တ်ေတာ်ထွက်စင်စစ်ြဖစ်၏ ဟ၍၎င်း ငါ့အားေြပာဆိ ၏။ ၁၀ ငါသည်
ထိ သကိ ကိ းကွ ယ်ြခင်းငှ ါ သ၏ ေြခရင်း၌ ြပပ်ဝပ်၏ သကလည်း၊ မ ပပါ ှ င့်၊ ငါကား သင်၏
လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်ြဖစ်၏။ ေယ ၏ သက်ေသခံ ေတာ်မချက်ကိ ေဆာင်ေသာ သင်၏
ညီ အစ်ကိတိ့၏ လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်လည်းြဖစ်၏။ ဘရားသခင်ကိ ကိ းကွ ယ်ေလာ့။
အေ ကာင်းမကား၊

ပေရာဖက်ေဟာေသာ

သက်ေသြဖစ်သတည်းဟ

ငါ့အားေြပာဆိ ၏။

စကားချက်သေဘာသည်
၁၁

ထိ အခါ

ေယ ၏

ေကာင်းကင်ဘံ

ဖွ င့ ်လှ စ်လျက် ှ ိ သည်ကိ ငါြမင်လ င်၊ ြမင်းြဖူ ှ ိ ၏။ ြမင်းစီ းေသာ သသည် သစာ ဟေသာမည်၊
သမာဟေသာ အမည် ှ ိ သတည်း။ ထိ သ သည် တရားသြဖင့် စီ ရင်တတ်၏။ တရားသြဖင့်
စစ်တိက်တတ်၏။ ၁၂ မျက်စိေတာ်သည် မီ းလံ ကဲ့ သိ ့ြဖစ်၏။ ေခါင်း ေတာ်ေပ ၌ သရဖများကိ
ေဆာင်း၏။ ကိ ယ်တိင်မှတပါး၊ အဘယ်သမ မသိ ေသာ နာမေတာ်သည် ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။
၁၃ အေသွ း၌ ှ စ် ပီ းေသာအဝတ်ကိ ဝတ်၏။ ဘရားသခင်၏

အမည် ှ ိ ၏။

တ်ကပတ်ေတာ်ဟေသာ

၁၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေ ြခတိ ့သည် ြမင်းြဖူကိ စီ းလျက်၊ စင် ကယ်ေသာ

ပတ်ေချာြဖူကိ ဝတ်လျက်၊ ေနာက်ေတာ်သိ့ လိ က် က၏။ ၁၅ လမျိုးတိ ့ကိ ဒဏ်ခတ်စရာဘိ ့၊
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ထက်ေသာ

သန်လျင်သည်

ခံ တွ င်းေတာ်ထဲကထွ က်၏။

သတိ ့ကိ

သံ လှ ံ တံ ှ င့်

အပ်စိးေတာ်မမည်။ အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ ေဒါသအမျက်ေတာ်
၏ စပျစ်သီးနယ်ရာ တန်ဆာကိ ဖိ နင်းေတာ်မမည်။ ၁၆ ဘရင်တိ့၏ဘရင်၊ သခင်တိ့၏သခင်ဟ
ဘွဲ ့နာမ ေတာ်သည် အဝတ်ေတာ်၌၎င်း၊ ေပါင်ေတာ်၌၎င်း ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။

၁၇

ေကာင်းကင်တမန်တပါးသည် ေနထဲ မှာ ရပ် လျက် ှ ိ သည်ကိ ငါြမင်၏။ ၁၈ သသည်
မိ ဃ်းေကာင်းကင်အလယ်၌ ပျံတတ် ေသာ ငှ က်အေပါင်းတိ ့ကိ ကီ းေသာအသံ ှ င့်ေခ ၍၊
လာ ကေလာ့။ ှ င်ဘရင်အသား၊ စစ်သ ကီ းအသား၊ သရဲ အသား၊ ြမင်းအသား၊ ြမင်းစီ းေသာသ
အသား၊ အေစခံ က န်၊ လလတ်၊ အ ကီ းအငယ် အမျိုးမျိုးေသာ လတိ ့၏ အသားကိ
စားအံ့ ေသာငှ ါ ၊ ကီ းြမတ်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ ပွဲ ေတာ်သိ့ စည်းေဝး ကေလာ့ဟ
ဟစ်ေ ကာ်၏။ ၁၉ သားရဲ မှစ၍ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့ ှ င့် သတိ ့၏ ဗိ လ်ေြခများတိ ့သည်၊
ြမင်းစီ းေတာ်မေသာသ ှ င့် ဗိ လ်ေြခေတာ်ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှ ါ စည်းေဝး ကသည်ကိ ငါြမင်၏။
၂၀

သားရဲ ကိ

ဘမ်းမိ က၏။

သားရဲ ၏တံ ဆိ ပ်

ကိ းကွ ယ်ေသာသတိ ့ကိ

လှ ည့်ြဖား၍

မိ စာပေရာဖက်ကိလည်း

ဘမ်းမိ က၏။

လက်မှတ်ကိခံ၍၊

သ၏ ပ်တကိ

သားရဲ ေ ှ ့၌

နိမိတ်များကိ

ြပတတ်ေသာ

အသက် ှ င်

လျက် ှ ိ ေသာ

ထိ သ ှ စ်ဦးကိ

ကန် ှ င့်ေလာင်ေသာ မီ းအိ င်ထဲသိ့ ချပစ် က၏။ (Limnē Pyr g3041 g4442)

၂၁

ကင်းေသာသတိ ့သည်၊ ြမင်းစီ းေတာ်မေသာ သ၏ခံ တွ င်းေတာ်ထဲက ထွ က်ေသာ သန်လျက် ှ င့်
ကွ ပ်မျက်ြခင်းကိ ခံ ရ က၏။ သတိ ့၏ အသားကိ ငှ က်အေပါင်းတိ ့သည် ဝစွ ာစားရ က၏။

၂၀ တဖန်

ေကာင်းကင်တမန်သည်

အနက်ဆံ း

ေသာတွ င်း၏

ေသာ့

ှ င့်

သံ ကိ း ကီ းကိ ကိင်လျက် ေကာင်းကင်က ဆင်းသက်သည်ကိ ငါြမင်၏။ (Abyssos g12) ၂
ေ ှ းေ မေဟာင်း၊ မာရ်နတ်စာတန်တည်းဟ ေသာ နဂါးကိ ကိ င်ဘမ်း၍၊ အ ှ စ်တေထာင်ဘိ့
ချည်ေ ှ ာင်ေလ၏။

၃ အ ှ စ်တေထာင်

မလှ ည့်ြဖားရမည်အေ ကာင်း၊

မကန်မှီတိင်ေအာင်၊ လအမျိုး မျိုးတိ ့ကိ

အနက်ဆံ းေသာ

တွ င်းထဲ သိ့

ချပစ်ေလှာင်ထား၍

တံ ဆိ ပ်ခတ်ေလ၏။ အ ှ စ်တေထာင်ကန် ပီ းမှ တဖန် ခဏလတ်ရဦ းမည်။ (Abyssos g12) ၄
ပလင်များကိ လည်း ငါြမင်၏။ ပလင်ေပ မှာ ထိ င်ေသာ သတိ ့သည် တရားစီ ရင်ရေသာ အခွ င့ ်ကိ
ရ က၏။

သားရဲ ှ င့်

သ၏ ပ်တကိ

မကိ းကွ ယ်၊

သ၏

တံ ဆိ ပ်လက်မှတ်ကိ

နဖး၌မခံ ၊ လက်၌မခံ ဘဲ ေန၍ ေယ ၏ သက်ေသခံ ေတာ်မချက် ှ င့် ဘရားသခင်၏
တ်ကပတ်ေတာ်ေ ကာင့်၊ လည်ပင်းြဖတ်ြခင်းကိ ခံ ရေသာ သတိ ့၏ ဝိ ညာဥ်များကိ ငါြမင်၏။
သတိ ့သည် အသက် ှ င်၍ အ ှ စ်တေထာင်ပတ်လံ း ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ စိ းစံ ရ က၏။ ၅
ကင်းေသာ

လေသတိ ့သည်
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ဤထေြမာက်ြခင်းကား၊ ပဌမေြမာက်ြခင်းြဖစ်သတည်း။ ၆ ပဌမေြမာက်ြခင်းကိ ဝင်စားေသာ
သသည် မဂလာ ှ ိ ေသာသ၊ သန့် ှ င်းေသာသ ြဖစ်၏။ ထိ သိ့ေသာ သသည် ဒတိ ယေသြခင်း၏
လက် ှ င့် ကင်းလွ တ်လျက်၊ ဘရားသခင်၏ ယဇ် ပေရာဟိ တ်၊ ခရစ်ေတာ်၏ ယဇ်
ပေရာဟိ တ်ြဖစ်၍ အ ှ စ်တေထာင်ပတ်လံ း ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ စိ းစံ ရ ကလိ မ့ ်မည်။ ၇
ထိ အ ှ စ်တေထာင်ကန် ပီ းမှ၊ စာတန်သည် ေထာင်ထဲက လတ်ေသာအခွ င့ ်ကိ ရ၍၊

၈

အေရအတွ က်အားြဖင့် သမဒရာသဲ လံ း ှ င့်အမ များေသာေဂါဂ၊ မာေဂါဂတည်းဟေသာ
ေြမ ကီ း ေလးမျက် ှ ာေပ မှာေနေသာ လအမျိုးမျိုးတိ ့ကိ လှ ည့်ြဖား အံ့ ေသာငှ ာ၎င်း၊ စစ်တိက်ဘိ့
စည်းေဝးေစြခင်းငှ ာ၎င်း တက်လိမ့ ်မည်။ ၉ ထိ သများတိ ့သည် ေြမ ကီ းမျက် ှ ာေပ သိ ့ တက်၍၊
သန့် ှ င်းသတိ ့၏တပ်ကိ၎င်း၊ ချစ်ဘွယ်ေသာ မိ ေ့ တာ်ကိ၎င်း၊ ဝိ င်း က၏။ ထိ အခါ ဘရားသခင်
အထံ ေတာ်၊ ေကာင်းကင်မှ မီ းကျ၍ သတိ ့ကိ မျိုေလ၏။ ၁၀ သတိ ့ကိလှည့်ြဖားေသာ
မာရ်နတ်ကိလည်း၊ သားရဲ ှ င့်မိ စာ ပေရာဖက် ှ ိ ရာ၊ ကန့် ှ င့်ေရာေ ှ ာေသာ မီ းအိ င်ထဲသိ့
ချပစ်လ င်၊ သတိ ့သည် ေနညဥ့်မြပတ် ကမာအဆက်ဆက် ြပင်းစွ ာေသာ ေဝဒနာကိ ခံ ရ က
လတံ့ ။ (aiōn g165, Limnē Pyr g3041 g4442) ၁၁ တဖန်တံ ၊ ြဖူေသာပလင် ကီ ကိ၎င်း၊ ပလင်ေပ
မှာ ထိ င်ေတာ်မေသာသကိ ၎င်း ငါြမင်၏။ ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီ းသည် မျက် ှ ာေတာ်ေ ှ မ့ ှ
ေြပးလွ င့ ်၍ သတိ ့ ေနစရာအရပ်မ ှ ိ ။
ပလင်

ေတာ်ေ ှ မ့ ှ ာ

ရပ်န ကသည်ကိ

၁၂ ေသလွ န်ေသာသ အ ကီ းအငယ်တိ့သည်

ငါြမင်၏။

စာေစာင်များ

ကိ

ဖွ င့ ်ထား၏

အသက်စာေစာင်တည်းဟေသာ အြခား တပါးေသာ စာေစာင်ကိလည်း ဖွ င့ ်ေလ၏။ ေသလွ န်
ေသာသတိ ့သည် မိ မိတိ့အကျင့်အတိ င်း၊ စာေစာင်တိ့၌ ေရးထားချက်များ ှ င့်အညီ တရားစီ ရင်
ြခင်းကိ ခံ ရ က၏။ ၁၃ သမဒရာသည် မိ မိ၌ ှ ိ ေသာ လေသတိ ့ကိ အပ်ေပး၏။ မရဏ ှ င့်
မရဏ ိင်ငံသည်လည်း မိ မိတိ့၌ ှ ိ ေသာ လေသတိ ့ကိ အပ်ေပး က၏။ လအသီ းအသီ း တိ ့သည်
မိ မိတိ့အကျင့်အတိ င်း တရားစီ ရင်ြခင်းကိ ခံ ရ က၏။ (Hadēs g86) ၁၄ ထိ အခါ မရဏ ှ င့်
မရဏ ိင်ငံကိ မီ းအိ င်ထဲသိ့ ချပစ်ေလ၏။ ထိ ေသြခင်းကား ဒတိ ယေသြခင်း ြဖစ် သတည်း။
(Hadēs g86, Limnē Pyr g3041 g4442)

၁၅ အသက်စာေစာင်၌ စာရင်းမဝင်ေသာသ

ှ ိ သမ တိ ့ကိလည်း မီ းအိ င်ထဲသိ့ ချပစ်ေလ၏။ (Limnē Pyr g3041 g4442)

၂၁ ေကာင်းကင်သစ် ှ င့် ေြမ ကီးသစ်ကိလည်း ငါြမင်၏။ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊
ေ ှ းေကာင်းကင် ှ င့် ေ ှ းေြမ ကီ းသည် ေ သွ ား က ပီ ။ ထိ အခါမှစ၍ သမဒရာ မ ှ ိ ။ ၂
သန့် ှ င်းေသာ မိ တ
့ ည်းဟေသာ ေယ ှ လင် မိ ့ သစ်သည် မိ မိခင်ပွန်းဘိ ့ တန်ဆာဆင်ေသာ
မဂလာ ေဆာင်သတိ ့သမီ းကဲ့ သိ ့ ြပင်ဆင်လျက်၊ ဘရားသခင် အထံ ေတာ်၊ ေကာင်းကင်ဘံ မှ
ဆင်းသက်သည်ကိ ငါြမင်၏။ ၃ ေကာင်းကင်မှ ကီ းေသာ အသံ ကား၊ ဘရား သခင်၏
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တဲ ေကာ်သည်

လတိ ့တွင် ှ ိ ၏။

လတိ ့ ှ င့်အတ

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်။

သတိ ့သည်

ကိ ယ်ေတာ်၏လ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ဘရားသခင်သည် ကိ ယ်ေတာ်တိင် သတိ ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေန၍
သတိ ့၏ ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ မည်။ ၄ ဘရားသခင်သည် သတိ ့၏ မျက်စိ၌ မျက်ရည်
ှ ိ သမ တိ ့ကိ သတ်ေတာ်မမည်။ ေနာက်တဖန် ေသေဘး မ ှ ိ ရ။ စိ က်မသာ ညည်းတွ ားြခင်း၊
ေအာ်ဟစ်ြခင်း၊ ပင်ပန်းြခင်းလည်း မ ှ ိ ရ။ အေ ကာင်းမကား၊ ေ ှ းြဖစ် ဘးေသာအရာတိ ့သည်
ေ ွသွား က ပီ ။ ၅ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိ င်ေတာ်မေသာသက လည်း၊ ငါသည် ခပ်သိမ်းေသာ
အရာတိ ့ကိ အသစ် ဖန်ဆင်းသည်ဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။ တဖန် တံ ၊ ေရးထား ေလာ့။
ဤစကားသည် သစာစကား၊ ဟတ်မှန်ေသာ စကားြဖစ်၏ ဟ၍၎င်း၊ ၆ အမ ပီ း ပီ ။ ငါသည်
အာလပြဖစ်၏။ သေမဃ လည်း ြဖစ်၏။ အစ ှ င့်အဆံ းလည်းြဖစ်၏။ ေရငတ်ေသာ သအား
အသက်စမ်းေရကိ အဘိ းမယဘဲ ငါေပးမည်။ ၇ ေအာင်ြမင်ေသာသသည် ဤအရာတိ က
့ ိ အေမွ
ခံ ရလိ မ့ ်မည်။ ငါသည် သ၏ ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။ သသည်လည်း ငါ၏သား ြဖစ်လိမ့ ်မည်။
၈ ေ ကာက်တတ်ေသာသ၊ မယံ ကည်ေသာသ၊ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာ ဘွ ယ်ေသာသ၊ လအသက်ကိ

သတ်ေသာ သ၊ မတရားေသာ ေမထန်၌ မှီဝဲေသာသ၊ ပစားတတ် ေသာသ၊

ပ်တကိ

ကိ းကွ ယ်ေသာသ၊ သစာပျက်ေသာသ အေပါင်းတိ ့မကား၊ ဒတိ ယေသြခင်းတည်းဟေသာ ကန့်
ှ င့်ေလာင်ေသာ မီ းအိ င်ထဲ၌ မိ မိတိ့အဘိ ့ကိ ရ ကလိ မ့ ်မည် ဟ၍၎င်း ငါ့အား မိ န့်ေတာ်မ၏။
(Limnē Pyr g3041 g4442)

၉ ေနာက်ဆံ းေသာ ေဘးဒဏ်ခနစ်ပါး ှ င့် ြပည့် ေသာ

ဖလားခနစ်လံ းကိ ေဆာင်ေသာ ေကာင်းကင်တမန် ခနစ်ပါးတွ င် တပါးသည် လာ ပီ းလ င်
ငါ့ကိ တ်ဆက်၍၊ လာခဲ့ ပါ။ သိ းသငယ်၏ ခင်ပွန်းတည်း ဟေသာ မဂလာ ေဆာင်သတိ ့သမီ းကိ
ငါြပမည်ဟ ေြပာဆိ လျက် ၊

၁၀ ကီ းြမင့်ေသာ ေတာင်သိ့ ဝိ ညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

ငါ့ကိ ေဆာင်သွား၍ သန့် ှ င်းေသာ ေယ ှ လင် မိ သ
့ ည် ဘရားသခင်၏ ဘန်းေတာ် ှ င့်
ြပည့်စံ လျက်၊ ဘရားသခင့် အထံ ေတာ်၊ ေကာင်းကင်ဘံ မှ ဆင်းသက်သည်ကိ ငါ့အား
ြပေလ၏။ ၁၁ ထိ မိ ၏
့ အေရာင်အဝါသည်၊ ေကျာက်သလင်း နဂါးသွဲ ့ကဲ့ သိ ့၊ အြမတ်ဆံ းေသာ
ေကျာက်မျက်မွန် ှ င့် တ၏။

၁၂ ကီ းြမင့်ေသာ မိ ့ ိ းလည်း ှ ိ ၏။

၁၃ အေ ှ ဘက်
့
၌

တံ ခါးသံ းေပါက်၊ ေြမာက်ဘက်၌ သံ းေပါက်၊ ေတာင်ဘက်၌သံ းေပါက်၊ အေနာက်ဘက်၌
သံ းေပါက်၊ တံ ခါးတဆယ် ှ စ်ေပါက် ှ ိ ၏။ ထိ တံခါး တဆယ် ှ စ်ေပါက်၌ ေကာင်းကင်တမန်
တဆယ် ှ စ်ပါး ှ ိ ၏။ ဣသေရလအမျိုး တဆယ် ှ စ်မျိုး၏ နာမတိ ့သည် ထိ တံခါးေပ ၌
ေရးထားလျက် ှ ိ ၏။ ၁၄ မိ ့ ိ းအြမစ်သည် တဆယ် ှ စ်ပါး၏ နာမတိ ့ သည် မိ ့ ိ းအြမစ်ေပ ၌
ေရးထားလျက် ှ ိ က၏။ ၁၅ ငါ ှ င့်စကားေြပာေသာသသည်၊ မိ က
့ ိ ၎င်း၊ တံ ခါးတိ ့ကိ၎င်း၊
မိ ့ ိ းကိ ၎င်း တိ င်းြခင်းငှ ါ၊ တိ င်းစရာ ေ ကျူလံ းပါ၏။ ၁၆ မိ သ
့ ည် စတရန်းေလးေထာင့်ြဖစ်၏။
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ထိ သ သည် ကျူလံ း ှ င့် မိ က
့ ိ တိင်း၍ မိ ၏
့ အနံ ၊ အလျား၊ အြမင့်၊ ယဇနာတရာ ှ စ်ဆယ်စီ ှ ိ ၏။
၁၇ မိ ့ ိ းဒကိ တိ င်း၍၊ လအေတာင်ကဲ့သိ ့ေသာ ေကာင်းကင်တမန် အေတာင်အားြဖင့်၊

တရာေလးဆယ် ေလးေတာင် ှ ိ ၏။

၁၈

မိ ့ ိ းကိ ယ်သည် နဂါးသွဲ ့ေကျာက်ြဖစ်၏။

မိ သ
့ ည်လည်း ကည်လင်ေသာဖန် ှ င့် တေသာ ေ စင် ြဖစ်၏။ ၁၉ မိ ့ ိ းအြမစ်တိ့သည်
ေကျာက်ြမတ်အမျိုးမျိုး ှ င့် ြပည့်စံ က၏။ ပ မအြမစ်ကားနဂါးသွဲ ့ြဖစ်၏။ ဒတိ ယ အြမစ်ကား
နီလာ၊ တတိ ယအြမစ်ကား မဟရာ၊ စတတ အြမစ်ကား ြမ၊ ၂၀ ပဥမအြမစ်ကား ေ ကာင်၊
ဆ မအြမစ် ကား ေကျာက်နီ၊ သတမအြမစ်ကား ခ သလိ တ်၊ အ မ အြမစ်ကား မျက် ဲ ွ၊
နဝမအြမစ်ကား ဥဿဖရား၊ ဒသမ အြမစ်ကား ခ သြပတ်၊ ဧကဒသမ အြမစ်ကား ဝှါကိ ၊
ဒွ ါဒသမအြမစ်ကား ေဂ မတ်ြဖစ်သတည်း။ ၂၁ တံ ခါး ွက် တဆယ် ှ စ် ွက်အသီ းအသီ းတိ ့သည်
ပလဲ တြပားစီ ြဖင့် ပီ း၍ ပလဲ တဆယ် ှ စ်ြပားြဖစ် က၏။ မိ လ
့ မ်းမသည် ကည်လင်ေသာ
ဖန်ကဲ့သိ ့ေသာ ေ စင် ြဖစ်၏။ ၂၂ မိ ထ
့ ဲ ၌ ဗိ မာန်ေတာ်ကိငါမြမင်၊ အေ ကာင်းမ ကား၊
အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံ ေတာ်မေသာ ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင် ှ င့် သိ းသငယ်သည်
ထိ မိ ၏
့ ဗိ မာန်ြဖစ် ေတာ်မ၏။

၂၃ ထိ မိ သ
့ ည် ေန၏အေရာင်၊ လ၏ အေရာင်ကိ

အလိ မ ှ ိ ။ အေ ကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်၏ ဘန်းေတာ် သည် ထိ မိ က
့ ိ လင်းေစ၏။
သိ းသငယ်သည်လည်း ထိ မိ ၏
့ ဆီ မီးြဖစ်၏။ ၂၄ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည် ထိ မိ ၏
့ အလင်းကိ
အမှီ ပ ၍ သွ ားလာ ကလိ မ့ ်မည်။ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့သည်လည်း မိ မိတိ့ဘန်းအသေရကိ
ထိ မိ ထ
့ ဲ သိ့ ေဆာင်ခဲ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၅ မိ တ
့ ံ ခါးတိ ့ကိ ေန့အချိန်၌ အလ င်းမပိ တ်တတ်။
ညဥ့်မကား မ ှ ိ ။

၂၆ လအမျိုးမျိုးတိ ့သည်

မိ မိတိ့ ဘန်းအသေရကိ ထိ မိ ထ
့ ဲ သိ့

ေဆာင်ခဲ့ ကလိ မ့ ်မည်။ ၂၇ ညစ် းေသာအရာ၊ စက်ဆပ်ဘွယ်ေသာအရာ၊ သစာပျက်ေသာအရာ
တစံ တခမ မဝင်ရဘဲ ၊ သိ းသငယ်၏ အသက်စာေစာင်၌ စာရင်းဝင်ေသာ သတိ ့သာလ င်
ဝင်ရ၏။

၂၂ တဖန်

၊ ေကျာက်သလင်းကဲ့ သိ ့ ကည်လင်၍၊ ဘရားသခင် ှ င့် သိ းသငယ်၏

ပလင်ေတာ်ထဲက

ထွ က်

ေသာ၊

အသက်ေရစီ းရာြမစ်ကိ

ေကာင်းကင်တမန်သည်

ငါ့အား ြပေလ၏။ ၂ မိ လ
့ မ်းမအလယ်၌၎င်း၊ ထိ ြမစ် ှ စ်ဘက်၌၎င်း၊ အသက်ပင် ှ ိ ၏။
ထိ အသက်ပင်သည် အသီ းတဆယ် ှ စ်မျိုးကိ သီ းတတ်၏။ မိ မိအသီ းကိ လည်း လတိ င်းေပ
တတ်၏။ အ ွက်သည်လည်းလအမျိုးမျိုး တိ ့၏ အနာ ေရာဂါ ငိ မ်းစရာတိ ့ြဖစ်၏။
ေနာက်တဖန် ကျိန်ြခင်းေဘးတစံ တခမ မ ှ ိ ။ ထိ မိ ့၌ ဘရားသခင်
ပလင်ေတာ် ှ ိ ၍ ဘရားသခင်၏ က န်တိ့ သည် ဘရားဝတ်ကိ ပ က

ှ င့် သိ းသငယ်၏
လိ မ့ ်မည်။ ၄

မျက် ှ ာေတာ်ကိြမင်ရ၍ သတိ ့နဖး၌လည်း နာမေတာ်ေရးထား လျက် ှ ိ လိမ့ ်မည်။
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၃

2077

၅

ထိ မိ ့၌ညဥ့်မ ှ ိ ရ ၊ ဆီ မီးကိ အလိ မ ှ ိ ။ ေန၏ အေရာင်ကိလည်း အလိ မ ှ ိ ။ အေ ကာင်းမကား ၊
ထာဝရ အ ှ င်ဘရားသခင်သည် သတိ ့၌ ေရာင်ြခည်ေတာ်ကိ လတ်ေတာ်မ၍ သတိ ့သည်
ကမာအဆက်ဆက် စိ းစံ ရ ကလတံ့ ။ (aiōn g165)

၆ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊

ဤစကားသည် သစာစကား၊ ဟတ်မှန်ေသာ စကားြဖစ်၏။ ပေရာဖက် တိ ့၏ ဝိ ညာဥ်ကိ
အစိ းရေသာ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် သည်၊ ကာလမ ကာမြမင့်မှီြဖစ်ရမည် အမအရာများကိ
မိ မိက န်တိ့အား ြပေစြခင်းငှ ါ၊ ေကာင်းကင်းကင်တမန် ေတာ်ကိ ေစလတ်ေတာ်မ ပီ ။ ၇
ငါသည်အလျင်အြမန်လာမည်။ ဤစာေစာင်၏ အနာဂတိ စကားကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေသာသသည်
မဂလာ

ှ ိ ၏ဟ ေြပာဆိ ၏။

၈ ငါေယာဟန်သည် ဤအရာများကိ

ကားြမင်၏။

ကားြမင် ပီ းလ င်၊ ထိ အရာများကိ ြပေသာ ေကာင်းကင် တမန်၏ ေြခရင်း၌ကိ းကွ ယ်အ့ံ ေသာငှ ါ
ြပပ်ဝပ်၏။ ၉ သကလည်း၊ မ ပပါ ှ င့်။ ငါကား၊ သင်၏ လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်ြဖစ်၏။
သင်၏ အစ်ကိ ပေရာဖက် တိ ့ ှ င့်ဤစာေစာင်၏ စကားကိ ေစာင့်ေ ှ ာက်ေသာ သတိ ့၏
လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်လည်း ြဖစ်၏။ ဘရား သခင်ကိကိးကွ ယ်ေလာ့ဟေြပာဆိ ၏။ ၁၀
တဖန်ဘံ ၊ ငါ့အားမိ န့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤစာ ေစာင်၏ အနာဂတိ စကားကိ တံ ဆိ ပ်မခတ် ှ င့်။
အေ ကာင်းမကား၊ ကာလအချိန် ေရာက်လနီး ပီ ။ ၁၁ မတရားေသာသကသည် မတရားသြဖင့်
ပေစ ဦ း။ ညစ် းေသာ သသည် ညစ် းေစဦ း။ ေြဖာင့်မတ် ေသာသသည် ေြဖာင့်မတ်ေစဦ း။
သန့် ှ င်းေသာသသည် သန့် ှ င်းေစဦ း။

၁၂ ငါသည်အလျင်အြမန်လာမည်။ ငါသည်

အကျိုး အြဖစ်ကိ ေဆာင်ခဲ့သည်ြဖစ်၍၊ လအသီ းသီ းတိ ့အား မိ မိတိ့အကျင့်အတိ င်း
ဆပ်ေပး မည်။ ၁၃ ငါသည် အာလဖြဖစ်၏ သေမဃလည်းြဖစ်၏။ အဦ းဆံ းေသာသ၊
ေနာက်ဆံ းေသာ သြဖစ်၏။ အစ ှ င့် အဆံ းလည်း ြဖစ်၏။ ၁၄ အသက်ပင် ှ င့်ဆိ င်၍၊
မိ တ
့ ံ ခါးအတွ င်းသိ ့ ဝင်အ့ံ ေသာ ငှ ါ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကျင့်ေသာသတိ ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။
၁၅ ြပင်၌ကား၊ ေခွ းြဖစ်ေသာသ၊ ပစားတတ်ေသာ သ ၊ မတရားေသာေမထန်၌မှီဝဲေသာသ၊

လအသက်ကိ သတ်ေသာသ၊ ပ်ထ ကိ ကိးကွ ယ်ေသာသ၊ သစာပျက် ြခင်းကိ ှ စ်သက်၍
ပေသာသအေပါင်းတိ ့သည် ှ ိ က၏။ ၁၆ ငါေယ သည် အသင်းေတာ်တိ့အဘိ ့ ဤအရာ
များကိ သင်တိ့အားသက်ေသခံ ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါ၏ ေကာင်း ကင်တမန်ကိ ေစလတ်၏။
ငါသည်ကား၊ ဒါဝိ ဒ်၏ အြမစ် ြဖစ်၏။ အ ွယ်လည်းြဖစ်၏။ ထွ န်းေတာက်ေသာ မိ ဃ်း
ေသာက် ကယ်လည်းြဖစ်၏။ ၁၇ ဝိ ညာဥ်ေတာ် ှ င့် မဂလာေဆာင် သတိ ့သမီ းက လာခဲ့ ပါဟ
ဆိ က၏။ ကားေသာသကလည်း၊ လာခဲ့ ပါ ဟဆိ ပါေစ ၊ ေရငတ်ေသာသသည် လာပါေစ။
အလိ ှ ိ ေသာ သသည် အဘိ းကိ မေပးဘဲ အသက်ေရကိ ယပါေစ။ ၁၈ ဤစာေစာင်၏
အနာဂတိ စကားကိ ကားေသာ သအေပါင်းတိ ့ အားငါသက်ေသခံ သည်ကား၊ အ ကင်သ
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သည် ဤအရာတိ ့၌ထပ်၍ အသစ်သွင်း၏။ ဤစာေစာင် ၌ ေရးထားေသာ ေဘးဒဏ်တိ့ကိ
ထိ သအေပ သိ ့ ဘရားသခင် သက်ေရာက်ေစေတာ်မမည်။ ၁၉ အ ကင်သသည် ဤစာေစာင်၏
အနာဂတိ စကားအချို ့ကိ တ်ပယ်၏။ ဤစာေစာင်၌ ေရးထား ေသာ အသက်ပင် ှ င့်၎င်း၊
သန့် ှ င်းေသာ မိ ေ့ တာ် ှ င့် ၎င်း ၊ ထိ သစပ်ဆိင်ေသာ အခွ င့ ်ကိ ဘရားသခင်
ေတာ်မမည်။

၂၀ ငါသည် အလျင်အြမန်လာမည်မှန်ေပ၏ဟ၊

တ်ပယ်

၂၁ ဤအရာများကိ

သက်ေသခံ ေသာသ မိ န့်ေတာ် မ၏ အာမင် ၊ သခင်ေယ ကလာေတာ်မပါ။ ငါတိ ့သခင်
ေယ ခရစ်၏ ေကျးဇးေတာ်သည် သန့် ှ င်းသ အေပါင်း တိ ့၌ ှ ိ ေစသတည်း ။
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သန့် ှ င်းေသာ မိ တ
့ ည်းဟေသာ ေယ ှ လင် မိ ့ သစ်သည် မိ မိခင်ပွန်းဘိ ့ တန်ဆာဆင်ေသာ မဂလာ ေဆာင်သတိ ့သမီ းကဲ့ သိ ့ ြပင်ဆင်လျက်၊ ဘရားသခင်
အထံ ေတာ်၊ ေကာင်းကင်ဘံ မှ ဆင်းသက်သည်ကိ ငါြမင်၏။ ေကာင်းကင်မှ ကီ းေသာ အသံ ကား၊ ဘရား သခင်၏ တဲ ေကာ်သည် လတိ ့တွင် ှ ိ ၏။
လတိ ့ ှ င့်အတ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်။ သတိ ့သည် ကိ ယ်ေတာ်၏လ ြဖစ် ကလိ မ့ ်မည်။ ဘရားသခင်သည် ကိ ယ်ေတာ်တိင် သတိ ့ ှ င့်အတ ှ ိ ေန၍ သတိ ့၏
ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ မည်။
ဗျာဒိ တ်ကျမ်း 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.

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.

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---Myanmar-Burmese-Judson/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

တမန်ေ
တ ာ်ဝတု ၃:၂၁

၁ပ
ေ တ ၁:၂၅

တမန်ေ
တ ာ်ဝတု ၁၅:၁၈

၁ပ
ေ တ ၄:၁၁

ရ
ေ ာမ ၁:၂၅

၁ပ
ေ တ ၅:၁၁

ရ
ေ ာမ ၉:၅

၂ပ
ေ တ ၃:၁၈

ရ
ေ ာမ ၁၁:၃၆

၁ယ
ေ ာဟန် ၂:၁၇

ရ
ေ ာမ ၁၂:၂

၂ယ
ေ ာဟန် ၁:၂

ရ
ေ ာမ ၁၆:၂၇

ယဒ ၁:၁၃

၁က
ေ ာရိ ု ၁:၂၀

ယဒ ၁:၂၅

၁က
ေ ာရိ ု ၂:၆

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၁:၆

၁က
ေ ာရိ ု ၂:၇

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၁:၁၈

၁က
ေ ာရိ ု ၂:၈

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၄:၉

၁က
ေ ာရိ ု ၃:၁၈

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၄:၁၀

၁က
ေ ာရိ ု ၈:၁၃

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၅:၁၃

၁က
ေ ာရိ ု ၁၀:၁၁

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၇:၁၂

၂က
ေ ာရိ ု ၄:၄

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၁၀:၆

aiōn

၂က
ေ ာရိ ု ၉:၉

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၁၁:၁၅

မဿဲ ၁၂:၃၂

၂က
ေ ာရိ ု ၁၁:၃၁

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၁၄:၁၁

မဿဲ ၁၃:၂၂

ဂလာတိ ၁:၄

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၁၅:၇

မဿဲ ၁၃:၃၉

ဂလာတိ ၁:၅

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၁၉:၃

မဿဲ ၁၃:၄၀

ဧဖက် ၁:၂၁

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၂၀:၁၀

မဿဲ ၁၃:၄၉

ဧဖက် ၂:၂

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၂၂:၅

မဿဲ ၂၁:၁၉

ဧဖက် ၂:၇

မဿဲ ၂၄:၃

ဧဖက် ၃:၉

aiōnios

မဿဲ ၂၈:၂၀

ဧဖက် ၃:၁၁

မဿဲ ၁၈:၈

မာက ၃:၂၉

ဧဖက် ၃:၂၁

မဿဲ ၁၉:၁၆

မာက ၄:၁၉

ဧဖက် ၆:၁၂

မဿဲ ၁၉:၂၉

မာက ၁၀:၃၀

ဖိ လိပိ ၄:၂၀

မဿဲ ၂၅:၄၁

လကာ ၈:၃၁
ရ
ေ ာမ ၁၀:၇
ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၉:၁
ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၉:၂
ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၉:၁၁
ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၁၁:၇
ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၁၇:၈
ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၂၀:၁
ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၂၀:၃

aïdios
ရ
ေ ာမ ၁:၂၀
ယဒ ၁:၆

မာက ၁၁:၁၄

က
ေ ာေ
လ ာသဲ ၁:၂၆

မဿဲ ၂၅:၄၆

လကာ ၁:၃၃

၁ တိ မ
ေ ာေ
သ

၁:၁၇

မာက ၃:၂၉

လကာ ၁:၅၅

၁ တိ မ
ေ ာေ
သ

၆:၁၇

မာက ၁၀:၁၇

လကာ ၁:၇၀

၂ တိ မ
ေ ာေ
သ

၄:၁၀

မာက ၁၀:၃၀

လကာ ၁၆:၈

၂ တိ မ
ေ ာေ
သ

၄:၁၈

လကာ ၁၀:၂၅

လကာ ၁၈:၃၀

တိ တ ၂:၁၂

လကာ ၁၆:၉

လကာ ၂၀:၃၄

ဟ
ေ ဗ ဲ ၁:၂

လကာ ၁၈:၁၈

လကာ ၂၀:၃၅

ဟ
ေ ဗ ဲ ၁:၈

လကာ ၁၈:၃၀

ယ
ေ ာဟန် ၄:၁၄

ဟ
ေ ဗ ဲ ၅:၆

ယ
ေ ာဟန် ၃:၁၅

ယ
ေ ာဟန် ၆:၅၁

ဟ
ေ ဗ ဲ ၆:၅

ယ
ေ ာဟန် ၃:၁၆

ယ
ေ ာဟန် ၆:၅၈

ဟ
ေ ဗ ဲ ၆:၂၀

ယ
ေ ာဟန် ၃:၃၆

ယ
ေ ာဟန် ၈:၃၅

ဟ
ေ ဗ ဲ ၇:၁၇

ယ
ေ ာဟန် ၄:၁၄

ယ
ေ ာဟန် ၈:၅၁

ဟ
ေ ဗ ဲ ၇:၂၁

ယ
ေ ာဟန် ၄:၃၆

ယ
ေ ာဟန် ၈:၅၂

ဟ
ေ ဗ ဲ ၇:၂၄

ယ
ေ ာဟန် ၅:၂၄

ယ
ေ ာဟန် ၉:၃၂

ဟ
ေ ဗ ဲ ၇:၂၈

ယ
ေ ာဟန် ၅:၃၉

ယ
ေ ာဟန် ၁၀:၂၈

ဟ
ေ ဗ ဲ ၉:၂၆

ယ
ေ ာဟန် ၆:၂၇

ယ
ေ ာဟန် ၁၁:၂၆

ဟ
ေ ဗ ဲ ၁၁:၃

ယ
ေ ာဟန် ၆:၄၀

ယ
ေ ာဟန် ၁၂:၃၄

ဟ
ေ ဗ ဲ ၁၃:၈

ယ
ေ ာဟန် ၆:၄၇

ယ
ေ ာဟန် ၁၃:၈

ဟ
ေ ဗ ဲ ၁၃:၂၁

ယ
ေ ာဟန် ၆:၅၄

ယ
ေ ာဟန် ၁၄:၁၆

၁ပ
ေ တ ၁:၂၃

ယ
ေ ာဟန် ၆:၆၈

ယ
ေ ာဟန် ၁၀:၂၈

လကာ ၁၂:၅

ဆာလံ ၁၄၁:၇

ယ
ေ ာဟန် ၁၂:၂၅

ယာကပ် ၃:၆

သတံ ကျ မ်း ၁:၁၂

ယ
ေ ာဟန် ၁၂:၅၀

Hadēs

သတံ ကျ မ်း ၅:၅

ယ
ေ ာဟန် ၁၇:၂
ယ
ေ ာဟန် ၁၇:၃

မဿဲ ၁၁:၂၃

သတံ ကျ မ်း ၉:၁၈

တမန်ေ
တ ာ်ဝတု ၁၃:၄၆

မဿဲ ၁၆:၁၈

သတံ ကျ မ်း ၁၅:၁၁

တမန်ေ
တ ာ်ဝတု ၁၃:၄၈

လကာ ၁၀:၁၅

သတံ ကျ မ်း ၁၅:၂၄

ရ
ေ ာမ ၂:၇

လကာ ၁၆:၂၃

သတံ ကျ မ်း ၂၃:၁၄

ရ
ေ ာမ ၅:၂၁

တမန်ေ
တ ာ်ဝတု ၂:၂၇

သတံ ကျ မ်း ၂၇:၂၀

ရ
ေ ာမ ၆:၂၂

တမန်ေ
တ ာ်ဝတု ၂:၃၁

သတံ ကျ မ်း ၃၀:၁၆

ရ
ေ ာမ ၆:၂၃

၁က
ေ ာရိ ု ၁၅:၅၅

ေ
ဒ သနာ ၉:၁၀

ရ
ေ ာမ ၁၆:၂၅

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၁:၁၈

ရ
ေ ာမ ၁၆:၂၆

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၆:၈

ဟ
ေ

ှ ာယ ၅:၁၄

၂က
ေ ာရိ ု ၄:၁၇

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၂၀:၁၃

ဟ
ေ

ှ ာယ ၁၄:၉

၂က
ေ ာရိ ု ၄:၁၈

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၂၀:၁၄

ဟ
ေ

ှ ာယ ၁၄:၁၁
ှ ာယ ၁၄:၁၅

ဂလာတိ ၆:၈

Limnē Pyr

ဟ
ေ
ဟ
ေ

ှ ာယ ၂၈:၁၅

၂ သက်သာေ
လ ာနိတ် ၁:၉

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၁၉:၂၀

ဟ
ေ

ှ ာယ ၂၈:၁၈

၂ သက်သာေ
လ ာနိတ် ၂:၁၆

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၂၀:၁၀

ဟ
ေ

ှ ာယ ၃၈:၁၀

၁ တိ မ
ေ ာေ
သ

၁:၁၆

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၂၀:၁၄

ဟ
ေ

ှ ာယ ၃၈:၁၈

၁ တိ မ
ေ ာေ
သ

၆:၁၂

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၂၀:၁၅

ဟ
ေ

ှ ာယ ၅၇:၉

၁ တိ မ
ေ ာေ
သ

၆:၁၆

ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၂၁:၈

ယ
ေ ဇေ
က ျ လ ၃၁:၁၅

၁ တိ မ
ေ ာေ
သ

၆:၁၉
၁:၉

Sheol

ယ
ေ ဇေ
က ျ လ ၃၁:၁၆

၂ တိ မ
ေ ာေ
သ
၂ တိ မ
ေ ာေ
သ

၂:၁၀

၂က
ေ ာရိ ု ၅:၁

တိ တ ၁:၂
တိ တ ၃:၇
ဖိလ
ေ မန် ၁:၁၅
ဟ
ေ ဗ ဲ ၅:၉
ဟ
ေ ဗ ဲ ၆:၂
ဟ
ေ ဗ ဲ ၉:၁၂
ဟ
ေ ဗ ဲ ၉:၁၄
ဟ
ေ ဗ ဲ ၉:၁၅
ဟ
ေ ဗ ဲ ၁၃:၂၀
၁ပ
ေ တ ၅:၁၀
၂ပ
ေ တ ၁:၁၁
၁ယ
ေ ာဟန် ၁:၂
၁ယ
ေ ာဟန် ၂:၂၅
၁ယ
ေ ာဟန် ၃:၁၅
၁ယ
ေ ာဟန် ၅:၁၁
၁ယ
ေ ာဟန် ၅:၁၃
၁ယ
ေ ာဟန် ၅:၂၀
ယဒ ၁:၇
ယဒ ၁:၂၁
ဗျ ာဒိ တ်ကျ မ်း ၁၄:၆

ကမာဦး ၃၇:၃၅
ကမာဦး ၄၂:၃၈
ကမာဦး ၄၄:၂၉
ကမာဦး ၄၄:၃၁
တ
ေ ာလည်ရာ ၁၆:၃၀
တ
ေ ာလည်ရာ ၁၆:၃၃

သတံ ကျ မ်း ၇:၂၇

ေ ှ ာလမန်သီ ချ င်း ၈:၆

ယ
ေ ဇေ
က ျ လ ၃၁:၁၇
ယ
ေ ဇေ
က ျ လ ၃၂:၂၁
ယ
ေ ဇေ
က ျ လ ၃၂:၂၇
ဟ
ေ ာေ ှ ၁၃:၁၄
အာမတ် ၉:၂
ယ
ေ ာန ၂:၂
ဟဗကုတ် ၂:၅

တရားေ
ဟ ာရာ ၃၂:၂၂
၁ ဓမရာဇဝင် ၂:၆

Tartaroō

၂ ဓမရာဇဝင် ၂၂:၆

၂ပ
ေ တ ၂:၄

၃ ဓမရာဇဝင် ၂:၆
၃ ဓမရာဇဝင် ၂:၉
ယ
ေ ာဘ ၇:၉
ယ
ေ ာဘ ၁၁:၈
ယ
ေ ာဘ ၁၄:၁၃
ယ
ေ ာဘ ၁၇:၁၃
ယ
ေ ာဘ ၁၇:၁၆
ယ
ေ ာဘ ၂၁:၁၃
ယ
ေ ာဘ ၂၄:၁၉
ယ
ေ ာဘ ၂၆:၆
ဆာလံ ၆:၅
ဆာလံ ၉:၁၇
ဆာလံ ၁၆:၁၀

Geenna

ဆာလံ ၁၈:၅

မဿဲ ၅:၂၂

ဆာလံ ၃၀:၃

မဿဲ ၅:၂၉

ဆာလံ ၃၁:၁၇

မဿဲ ၅:၃၀

ဆာလံ ၄၉:၁၄

မဿဲ ၁၀:၂၈

ဆာလံ ၄၉:၁၅

မဿဲ ၁၈:၉

ဆာလံ ၅၅:၁၅

မဿဲ ၂၃:၁၅

ဆာလံ ၈၆:၁၃

မဿဲ ၂၃:၃၃

ဆာလံ ၈၈:၃

မာက ၉:၄၃

ဆာလံ ၈၉:၄၈

မာက ၉:၄၅

ဆာလံ ၁၁၆:၃

မာက ၉:၄၇

ဆာလံ ၁၃၉:၈

Questioned
၂ပ
ေ တ ၂:၁၇

ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် နားေထာင် ၍ ထွ က်သွားေလ၏။

-

ေဟ ဗဲ ၁၁:၈

အာြဗဟံ သည် အေမွ ခံရလတံ့ ေသာြပည်သိ့ ထွ က်သွားမည်အေ ကာင်း၊ ဘရားသခင် ေခ ေတာ်မ ေသာအခါ၊ သသည်အဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်ကိ ကိ ယ်တိင်မသိ ဘဲလျက်၊

အဲ ဂတုြပည်သိ့ ြပန်ေကာင်းြပန် ကလိ မ့ ်မည်ဟ သိ ေတာ်မ၏။

-

ထွ က်ေြမာက်ရာ ၁၃:၁၇

ဣသေရလလတိ ့ကိ ဖာေရာဘရင်လတ်ေသာေနာက်၊ ဖိ လိတိ ြပည်ကိ ေ ှ ာက်ေသာလမ်းသည် ေြဖာင့်ေသာ်လည်း၊ ထိ လမ်းြဖင့် ဘရားသခင်ေဆာင်ေတာ်မမ။ အေ ကာင်းမကား၊ သတိ ့သည် စစ်မကိ ေတွ ့ြမင်ေသာအခါ စိ တ်ပျက်၍၊

အေ ကာင်းမကား၊ လသားသည် သတပါးကိ ေစစားြခင်းငှ ါမလာ၊ သတပါးအေစကိ ခံ ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ မိ မိအသက်ကိစွန့်၍ လများကိ ေ ွးြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ကလာသတည်းဟ မိ န့်ေတာ်မ၏။

-

မာက ၁၀:၄၅

ေ ွးချယ်ခွဲထား၍ တမန်ေတာ်အရာ၌ ခန့်ထားေသာ ေယ ခရစ်၏ က န်ငါေပါလသည်၊

-

ေရာမ ၁:၁

4004
3300
3017
2349
2349
2247
1922
1706
1491
1245
1168
1055
1018
896
800
721
630
605
539
537
454
416
331
312
250
165
63
37

Jesus Christ born 4 B.C.

(The Annals of the World, James Uusher)

Adam and Eve created
Tubal-cain forges metal
Enoch walks with God
Methuselah dies at age 969
God floods the Earth
Tower of Babel thwarted
Abraham sojourns to Canaan
Jacob moves to Egypt
Moses leads Exodus from Egypt
Gideon judges Israel
Ruth embraces the God of Israel
David installed as King
King Solomon builds the Temple
Elijah defeats Baal’s prophets
Jonah preaches to Nineveh
Assyrians conquer Israelites
King Josiah reforms Judah
Babylonians capture Judah
Persians conquer Babylonians
Cyrus frees Jews, rebuilds Temple
Nehemiah rebuilds the wall
Malachi prophecies the Messiah
Greeks conquer Persians
Seleucids conquer Greeks
Hebrew Bible translated to Greek
Maccabees defeat Seleucids
Romans subject Judea
Herod the Great rules Judea

Creation 4004 B.C.

(Wikipedia, Timeline of Christian missions)

Christ returns for his people
Jim Elliot martyrd in Ecuador
John Williams reaches Polynesia
Zinzendorf leads Moravian mission
Japanese kill 40,000 Christians
Jesuits reach Mexico
Martin Luther leads Reformation
Gutenberg prints first Bible
Franciscans reach Sumatra
Ramon Llull trains missionaries
Crusades tarnish the church
The Great Schism
Adalbert marytyrd in Prussia
Bulgarian Prince Boris converts
Boniface reaches Germany
Alopen reaches China
Longinus reaches Alodia / Sudan
Saint Patrick reaches Ireland
Carthage ratifies Bible Canon
Ulfilas reaches Goth / Romania
Niceae proclaims God is Trinity
Denis reaches Paris, France
Tertullian writes Christian literature
Titus destroys the Jewish Temple
Paul imprisoned in Rome, Italy
Thomas reaches Malabar, India
Peter reaches Gentile Cornelius
Holy Spirit empowers the Church

Resurrected 33 A.D.

1956
1830
1731
1614
1572
1517
1455
1323
1276
1100
1054
997
864
716
635
569
432
397
341
325
250
197
70
61
52
39
33

New Heavens and Earth

Angels

Why are we?

Who
are
we?

Mankind

God

Where are we?

Satan

False
Prophet

First
Beast

Fugitive

Imprisoned

Holy

Deceased
unbelieving

Deceased
believing

Living

Holy Spirit

Son

Father

Romans 5:12-19		

How are we sinful?

No Fall
No unholy Angels

Genesis 1:31

God’s
perfect
fellowship
with
Adam
in The
Garden
of Eden

Genesis 1:31

Creation
4004 B.C.

Romans 11:25-36, Ephesian 2:7

No Creation
No people

Genesis 1:1

God’s
perfect
fellowship

John 10:30

Eternity
Past

Innocence

				

Genesis 1:26 - 2:3		

What are we?

Moses’ Law
1500 B.C.

Christ
33 A.D.

John 14:17
Living in believers

Psalm 139:7
Everywhere

Revelation 20:2
Abyss

Revelation 19:20
Lake of Fire

Revelation 20:13
Thalaasa

Lake of Fire
prepared
for the
Devil
and his
Angels

Matthew 25:41
Revelation 20:10

God’s
perfectly
restored
fellowship
with all
Mankind
praising
Christ
as Lord
in the
Holy
City

Acts 3:21
Philippians 2:11
Revelation 20:3

New Heavens
and Earth

Glory

For God has bound all over to disobedience in order to show mercy to all

Rebelling against Christ
Accusing mankind

1 Peter 5:8, Revelation 12:10

2 Peter 2:4, Jude 6
Imprisoned in Tartarus

Hebrews 1:14
Serving mankind at God’s command

Luke 16:23, Revelation 20:5,13
Punished in Hades until the final judgment

Luke 16:22
Blessed in Paradise

Ephesians 2:1-5
Serving the Savior or Satan on Earth

John 1:14
Incarnate

Luke 23:43
Paradise

Church Age
Kingdom Age

John 8:58
Pre-incarnate

1 Timothy 6:16
Living in unapproachable light

Fall to sin
No Law

Fallen

When are we?

Sin entered the world through Adam and then death through sin

Mankind is created in God’s image, male and female He created us

Prepared for the Devil and his Angels
မြ န်မာဘာသာ at AionianBible.org/Lake-of-Fire
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 mean separating believing from unbelieving mankind, Matthew
25:31-46 and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels at the final
judgment 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. Certainly, 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.

သင်တိ့သွား၍ လမျိုးတကာတိ ့ကိ ငါ့တပည့် ြဖစ်ေစလျက်၊ ခမည်းေတာ်၊ သားေတာ်၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်၏နာမ၌ ဗတိ ဇံကိ ေပး ကေလာ့။

-

မဿဲ ၂၈:၁၉

