1
1 အစဦး၌ နှုတ်ကပတ်ေတာ်ရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်ေတာ်သည်
ဘု ရားသခင်နှင့် အတူ ရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်ေတာ် သည်လည်း
ဘု ရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 2 ထို နှုတ်ကပတ်ေတာ်သည် အစဦး၌
ဘု ရားသခင်နှင့် အတူ ရှိ၏။ 3 နှုတ်ကပတ်ေတာ်သည် ခပ်သိမ်းေသာအရာတို ့ကို
ဖန်ဆင်းေတာ်မူ၏။ ဖန်ဆင်းေတာ်မူြခင်းနှ င့် ကင်း လွ တ်လျက်ြဖစ်ေသာ
အရာတစုံတခု မျှမရှိ။ 4 ထို နှုတ်ကပတ်ေတာ်၌ အသက်ရှိ၏။ ထို အသက်သည်လည်း
လူ တို ့၏ အလင်းြဖစ်၏။ 5 ထို အလင်းသည် ေမှာင်မိုက်၌ လင်း၍ ေမှာင်မိုက်သည်
မခံ မယူ ။ 6 ေယာဟန်အမည်ရှိေသာ သူ တေယာက်ကို
ဘု ရားသခင်ေစလွှ တ်ေတာ်မူ၏။ 7 ထို သူ ကို လူ အေပါင်းတို ့သည်
အမှီြုပ၍ယု ံ ြကည်ြခင်းသို ့ ေရာက်မည်အေြကာင်း ထို သူ သည် သက်ေသ ခံ ြဖစ်၍၊
အလင်းေတာ်၏အေြကာင်းကို သက်ေသခံ ြခင်းငှ ါလာ၏။ 8 ထို သူ သည်
အလင်းေတာ်မဟု တ်။ အလင်းေတာ်၏အေြကာင်းကို သက်ေသခံ ြခင်းငှ ါသာလာ၏။
9 ဟု တ်မှန်ေသာအလင်းမူ ကား၊ ဤေလာကသို ့ြွကလာလျက်
ခပ် သိမ်းေသာလူ အေပါင်းတို ့အား အလင်း ကို ေပးေသာသူ ြဖစ်သတည်း။ 10
ထို သူ သည်ဤေလာက၌ရှိေတာ်မူြပီ ။ ဤေလာကကို လည်း ဖန်ဆင်းေတာ်မူြပီ ။
သို ့ေသာ်လည်း ဤေလာ ကသည် ထို သူ ကို မသိ ။ 11
သူ သည်မိမိေဒသအရပ်သို့ြွကလာေသာ်လည်း၊ မိ မိလူမျိုးတို ့သည်
သူ ့ကိုလက်မခံ ဘဲေနြက၏။ 12 ထို သူ ကို လက်ခံသမျှေသာသူ တည်းဟူ ေသာ
ကို ယ်ေတာ်ကို ယု ံ ြကည်ေသာသူ တို ့အား၊ ဘု ရားသခင်၏ သားြဖစ်ရေသာအခွ င့်ကို
ေပးေတာ်မူ၏။ 13 ထို သားတို ့မူကား၊ လူ မျိုးနှ င့် စပ်ဆိုင်၍ ဘွ ားေသာသားမဟုတ်။
ေမထု န်သံဝါသအားြဖင့် ဘွ ားေသာ သားမဟုတ်။
လူ အလို အေလျာက်ဘွားေသာသားမဟု တ်။
ဘု ရားသခင်ဘွားေတာ်မူေသာသားြဖစ်သတည်း။ 14 နှု တ်ကပတ်ေတာ်သည်လည်း

လူ ဇာတိ အြဖစ်ကို ခံ ယူ ၍၊ ေကျးဇူ းေတာ်နှင့် ၎င်း၊ သစ္စ ာေတာ်နှင့် ၎င်း ြပည့် စုံလျက်
ငါတို ့တွင်တည်ေနေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ခမည်းေတာ်၌တပါးတည်းေသာသားေတာ်၏
ဘု န်းက့ ဲသို ့ သူ ၏ဘု န်းေတာ်ကို ငါတို ့သည် ြမင်ရြကြပီ ။ 15 ေယာဟန်သည်
ထို သခင်၏အေြကာင်းကို သက်ေသခံ ၍ ေြွကးေြကာ်သည်ကား၊ ငါ့ေနာက်ြွကလာ
ေသာသူ သည် ငါမရှိမှီ ရှိနှင့် သည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ထ က်သာ၍ ြကီ းြမတ်သည်ဟု ငါဆို ရာ၌၊
ထို သူ ကို ဆို လို သည်ဟု သက်ေသခံ ေလ၏။ 16 ထို သူ ၏ြပည့် စု ံ ြခင်းမှလည်း
ေကျးဇူ းတပါး၌ ထပ်ဆင့် ၍ ေကျးဇူ းတပါးကို ငါတို ့ရှိသမျှသည်ခံရြကြပီ ။ 17
အေြကာင်းမူ ကား၊ ပညတ်တရားေတာ်ကို ေမာေရှလက်တွင် ေပးေတာ်မူ၏။
ေကျးဇူ းတရားနှ င့် သစ္စ ာ တရားမူ ကား ေယရှုခရစ်အားြဖင့် ြဖစ်သတည်း။ 18
ဘု ရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှ မြမင်စဖူ းေသာ်လည်း၊ ခမည်းေတာ်၏ရင်ခွင်၌ရှိေသာ
တပါးတည်း ေသာသားေတာ်သည် ဘု ရားသခင်ကို ထင်ရှားေစေတာ်မူြပီ ။ 19
ယု ဒလူ တို ့က၊ သင်သည်အဘယ်သူနည်းဟု ေယာဟန်ကိုေမးြမန်းေစြခင်းငှ ါ
ယဇ်ပုေရာဟိ တ်နှင့် ေလဝိ လူတို ့ကို ေယရု ရှလင်ြု မိ ့မှ ေစလွှ တ်ေသာအခါ၊
ေယာဟန်သည် သက်ေသခံ ေလသည်မှာ၊ 20 ငါသည် ခရစ်ေတာ်မဟု တ်ဟု
ထိ မ်ဝှက်ြခင်းမရှိ။ အတည့် အလင်းေြပာဆို ၏။ 21 ထို သူ တို ့ကလည်း၊ သို ့ြဖစ်လျှင်
သင်သည်အဘယ်သူနည်း။ ဧလိ ယြဖစ်သေလာဟု ေမးြမန်းြပန်၏။ ေယာဟန်က၊
ငါသည် ဧလိ ယမဟု တ်ဟုဆို ၏။ ဤမည်ေသာ ပေရာဖက်ြ ဖစ်သေလာဟု
ေမးြပန်လျှင်၊ မဟု တ်ဟု ဆို ြပန်၏။ 22 ထို သူ တို ့ကလည်း၊
သင်သည်အဘယ်သူနည်း။ ငါတို ့ကိုေစလွှ တ်ေသာသူ တို ့အား ြပန်ေလျှာက်စရာ ရှိေစ
ြခင်းငှ ါ၊ သင်သည်ကိုယ်ကို အဘယ်သို့ဆိုသနည်းဟု ေမးြပန်ြက၏။ 23
ေယာဟန်ကလည်း၊ ငါသည်ပေရာဖက် ေဟရှာယေဟာေြပာသည်နှင့် အညီ ၊
ထာဝရဘု ရား၏ လမ်းခရီ း ေတာ်ကို ေြဖာင့် ေစြကေလာ့ ဟု
ေတာ၌ဟစ်ေြကာ်ေသာသူ ၏အသံ ြဖစ်သည်ဟု ဆို ၏။ 24 အေစခံ ေသာသူ တို ့ကား၊
ဖာရိ ရှဲြဖစ်ြကသတည်း။ 25 ထို သူ တို ့ကလည်း၊ သင်သည် ခရစ်ေတာ်မဟု တ်၊
ဧလိ ယမဟု တ်၊ ဤမည်ေသာ ပေရာဖက်မဟုတ်သည် မှန်လျှင် အဘယ်ေြကာင့်
ဗတ္တ ိ ဇံကို ေပးသနည်းဟု ေမးြပန်ြက၏။ 26 ေယာဟန်ကလည်း၊ ငါသည်ေရ၌

ဗတ္တ ိ ဇံကို ေပး၏။ သင်တို့အလယ်၌သင်တို့မသိ ေသာ သူ တေယာက် ရှိ၏။ 27
ထို သူ သည်ငါ့ေနာက်ြွကလာေသာ်လည်း ငါ့ထ က်သာ၍ြကီ းြမတ်၏။
ထို သူ ၏ေြခနင်းေတာ်ြုကိးကို မျှ ြဖည်ြခင်းငှ ါငါမထို က်ဟုြပန်ေြပာ၏။ 28
ေယာဟန်သည်ဗတ္တ ဇံ ကို ေပးရာအရပ် ၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက် ေဗသနိရွာ၌
ဤအမှု အရာြဖစ်သတည်း။ 29 နက်ြ ဖန်ေန့ ၌ေယရှုြွကလာေတာ်မူသည်ကို
ေယာဟန်သည်ြမင်လျှင်၊ ဤေလာက၏အြပစ်ကို ေဆာင် သွ ားေသာ
ဘု ရားသခင်၏ သို းသငယ်ကိုြကည့် ေလာ့ ။ 30 ငါမရှိမှီရှိနှင့် သည်ြ ဖစ်၍၊
ငါ့ထ က်သာ၍ ြကီ းြမတ်ေသာသူ သည် ငါ့ေနာက်ြွကလာသည်ဟု ငါဆို ရာ၌၊
ထို သူ ကို ဆို လို ၏။ 31 အစကထို သူ ကို ငါမသိ ။ သို ့ေသာ်လည်း ထို သူ ကို
ဣသေရလလူ တို ့အား ထင်ရှားေစြခင်းငှ ါ ငါသည် ေရ၌ ဗတ္တ ိ ဇံကို ေပးလျက်လာ၏။
32 ထို မှတပါး ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်မှ ချိုးငှ က်က့ ဲသို ့ ဆင်းသက်၍
ထို သူ ၏အေပါ်၌ နားေတာ်မူ သည်ကို ငါြမင်ရြပီ ။ 33 အစကထို သူ ကို ငါမသိ ။
ေရ၌ဗတ္တ ိ ဇံကို ေပးေစြခင်းငှ ါ ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ က၊ အြကင်သူ၏
အေပါ်၌ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ဆင်းသက်၍နားေတာ်မူသည်ကို သင်သည်ြမင်လျှင်၊
ထို သူ ကားသန့် ရှင်းေသာ ဝိ ညာဥ် ေတာ်၌ ဗတ္တ ိ ဇံကို ေပးေသာသူ ေပတည်းဟု
မိ န့် ေတာ်မူသည်နှင့် အညီ ။ 34 ငါသည်ြမင်၍ ဤသူ သည် ဘု ရားသခင်၏
သားေတာ်ြ ဖစ်ေတာ်မူေြကာင်းကို သက်ေသခံ သည်ဟု ေယာဟန်ဆိုေလ၏။ 35
တဖန်ေယာဟန်သည် နက်ြဖန်ေန့ ၌ တပည့် နှ စ်ေယာက်တို့နှင့် အတူ ရပ်ေန၍၊ 36
ေယရှု ြွကေတာ်မူသည်ကိုြမင်လျှင်၊ ဘု ရားသခင်၏ သို းသငယ်ကို
ြကည့် ေလာ့ ဟု ဆို ၏။ 37 တပည့် နှ စ်ေယာက်တို့သည် ထို စကားကို ြကားလျှင်၊
ေယရှု ေနာက်ေတာ်သို့ လို က်ြက၏။ 38 ေယရှုသည်လှည့် ၍ ထို သူ တို ့
လို က်ြကသည်ကိုြမင်ေတာ်မူလျှင်၊ အဘယ်အလို ရှိသနည်းဟု ေမးေတာ် မူ ၏။
ထို သူ တို ့က၊ ရဗ္ဗိ ၊ ကို ယ်ေတာ်သည် အဘယ်မှာေနေတာ်မူသနည်းဟု
ေမးေလျှာက်ြက၏။ ရဗ္ဗိ ၊ အနက် ကား၊ အရှင်ဘုရားဟု ဆို လို သတည်း။ 39
ေယရှု ကလည်း လာ၍ြကည့် ြကေလာ့ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ ထို သူ တို ့သည်သွား၍
ေနေတာ်မူရာအရပ်ကို ြကည့် ြက၏။ ထို အချိန်သည် ဆယ်နာရီ အချိန်ြဖစ်၍

မို ဃ်းချုပ်သည်တိုင်ေအာင် အထံ ေတာ်၌ေနြက၏။ 40 ေယာဟန်၏စကားကို ြကား၍
ေနာက်ေတာ်သို့ လို က်ေသာသူ နှ စ်ေယာက်တို့တွင် တေယာက်ကား ရှိမုန်
ေပတရု ညီ အြန္ဒေပတည်း။ 41 ထို သူ သည် မိ မိအစ်ကို ရှိမုန်ကို ေရှးဦးစွ ာေတွ လ
့ ျှင်၊
ငါတို ့သည် ေမရှိကိုေတွ ြ့ ကြပီ ဟု ေြပာဆို လျက်၊ 42 သူ ့ကိုေယရှု ထံ သို ့
ပို ့ေဆာင်ေလ၏။ ေမရှိအနက်ကား ခရစ်ေတာ်ဟုဆို လို သတည်း။ ေယရှု သည် ထို သူ
ကို ြကည့် ရှု၍၊ သင်သည်ေယာန၏သားရှိမုန်ြဖစ်၏ ေကဖအမည်သစ်ကို
ရလတံ့ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏၊ ေကဖအနက် ကား ေပတရု ဟု ဆို လို သတည်း။ 43
နက်ြဖန်ေန့ ၌ ဂါလိ လဲြပည်သို့ြွကြခင်းငှ ါ အလို ေတာ်ရှိလျှင် ဖိ လိပ္ပုကို ေတွ ၍
့ ၊
ငါ့ေနာက်သို့ လို က်ေလာ့ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 44 ဖိ လိပ္ပုကား၊
အေြန္ဒနှင့် ေပတရု ေမွ းဘွ ားရာ ဗက်ဇဲဒြုမိ ့မှ လာေသာသူ ြဖစ်သတည်း။ 45
ဖိ လိပ္ပုသည်နာသေနလကို ေတွ လ
့ ျှင်၊ ေမာေရှသည် ပညတ္တ ိ ကျမ် း၌၎င်း၊
ပေရာဖက်တို့သည် သူ တို ့ကျမ် း ၌၎င်း အေြကာင်းြုပ၍ ေရးထားေသာသူ ၊
နာဇရက်ြု မိ ့သားြဖစ်ေသာ ေယာသပ် ၏သား ေယရှုကို ငါတို ့သည်
ေတွ ြ့ ကြပီ ဟုဆို ၏။ 46 နာသေနလကလည်း၊ နာဇရက်ြု မိ ့ထဲ က
ေကာင်းေသာအရာတစု ံ တခုမျှ ထွ က်နိုင်သေလာဟု ေမးလျှင်၊ ဖိ လိပ္ပုက၊
လာ၍ြကည့် ပါဟုဆို ၏။ 47 နာသေနလလာသည်ကို ေယရှုသည် ြမင်ေတာ်မူလျှင်၊
လှ ည့် စားြခင်းအြပစ်နှင့် ကင်းလွ တ်ေသာ ဣသေရလလူ စစ်ကိုြကည့် ေလာ့ ဟု
ထို သူ ကို အမှတ်ြု ပ၍ မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 48 နာသေနလကလည်း၊ ကို ယ်ေတာ်သည်
အဘယ်သို့ေသာအားြဖင့် အကျွန်ုပ်ကို သိ ေတာ်မူသနည်းဟု ေမးေလျှာက်ေသာ်၊
ေယရှု က၊ ဖိ လိပ္ပုသည် သင့် ကို မေခါ်မှီ၊ သင်သည်
သေဘင ာသဖန်းပင်ေအာက်၌ရှိသည်ကို ငါ ြမင်သည်ဟု ြပန်၍မိ န့် ေတာ်မူလျှင်၊ 49
အရှင်ဘုရား၊ ကို ယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မူ၏၊
ဣသေရလလူ တို ့၏ ရှင်ဘုရင် လည်း ြဖစ်ေတာ်မူ၏ဟု နာသေနလေလျှာက်ေလ၏။
50 တဖန်ေယရှုက၊ သေဘင ာသဖန်းပင်ေအာက်၌
သင့် ကို ငါြမင်သည်ဟုဆို ေသာေြကာင့် ယု ံ သေလာ။ ထို မျှ မက သင်သည်သာ၍
ြကီ းစွ ာေသာအေြကာင်းအရာကို ြမင်လတံ့ ။ 51 သင်တို့အား

ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ေနာင်ကာလ၌ ေကာင်းကင်ဖွင့်လှ စ်သည်ကို၎င်း၊
ဘု ရား သခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်တို့သည် လူ သား၏အေပါ်၌
ဆင်းလျက်တက်လျက်ရှိေနသည်ကို၎င်း၊ သင်တို့သည် ြမင်ရြကလတံ့ ဟု
မိ န့် ေတာ်မူ၏။
2
1 သု ံ းရက်ေြမာက်ေသာေန့ ၌ ဂါလိ လဲြပည် ကာနြုမိ ့တွင်
မဂ် လာေဆာင်ပွဲကိုခံ ြကစဥ်၊ ထို ပွ ဲ ၌ေယရှု၏ မယ်ေတာ်ရှိ၏။ 2
ေယရှု နှင့် တပည့် ေတာ်တို့ကိုလည်း ထို ပွဲ သို့ ေခါ်ပင့် ြက၏။ 3
စပျစ်ရည်ကုန်ေသာအခါ၊ ေယရှု၏မယ်ေတာ်က၊ စပျစ်ရည်မရှိဟုြကားေြပာ၏။ 4
ေယရှု ကလည်း၊ အချင်းမိ န်းမ၊ သင်သည် ငါနှ င့် အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း။ ငါ့အချိန်
မေရာက်ေသးဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 5 မယ်ေတာ်ကလည်း၊ သူ ေစခို င်းသမျှတို့ကို
ြုပြကေလာ့ ဟု အေစခံ တို ့အားဆို ေလ၏။ 6 ယု ဒဘာသာအေလျာက်
စင်ြကယ်ြခင်းအဘို ့အလို ငှ ါ၊ ထို အရပ်၌ နှ စ်တင်းသု ံ းတင်းခန့် ဝင်ေသာ
ေကျာက်အိုးစရည်းေြခာက်လုံး ထားလျက်ရှိ၏။ 7 ေယရှုကလည်း၊
ဤေရအို းတို ့ကိုေရြဖည့် ြကဟု အေစခံ တို ့အားမိ န့် ေတာ်မူလျှင်၊ ထို သူ တို ့သည် လျှံ
မတတ်ြဖည့် ြက၏။ 8 ယခုခပ်၍ပွဲ အုပ်ထံ သို ့သွင်းြကေလာ့ ဟု
မိ န့် ေတာ်မူသည်အတို င်း သွ င်းြက၏။ 9 ပွ ဲ အုပ် သည် စပျစ်ရည်ြဖစ်ေစေသာေရကို
ြမည်းစမ် း၍၊ ထို ေရကို ခပ် ေသာအေစခံ တို ့သည် စပျစ်ရည် ကို
အဘယ်မှာရသည်ကိုသိ ေသာ်လည်း၊ ပွဲ အုပ်သည် မသိ ေသာေြကာင့် ၊
မဂငလာေဆာင်လုလင်အား အသံ ကို လွှ င့်၍၊ 10 အြခားေသာသူ မည်သည်ကား၊
ေရှးဦးစွ ာ ေကာင်းေသာစပျစ်ရည်ကို ထည့် ၍ ဝစွ ာေသာက်ြကြပီ းမှ
ညံ့ ေသာစပျစ်ရည်ကိုထည့် ေလ့ ရှိ၏။ သင်မူကား၊ ေကာင်းေသာစပျစ်ရည်ကို
ယခုတို င်ေအာင် သို ထားြပီ ဟုဆို ၏။ 11 ထို သို ့ေယရှုသည် ေရှးဦးစွ ာေသာ
ဤနိမိတ်လက္ခ ဏာကို ဂါလိ လဲြပည်၊ ကာနြုမိ ့၌ြပ၍ မိ မိဘုန်းေတာ်

ကို ထင်ရှားေစေတာ်မူ၏။ တပည့် ေတာ်တို့သည်လည်း ယု ံ ြကည်ြက၏။ 12
ထို ေနာက် မယ်ေတာ်မှစ၍ညီ ေတာ်၊ တပည့် ေတာ်တို့နှင့် တကွ ၊ ကေပရေနာင်ြု မိ ့သို့
ြွကေတာ်မူ၏။ ထို ြုမိ ့မှာ ြကာြမင့် စွ ာမေနဘဲ၊ 13 ယု ဒပသခါပွဲ ခံချိန် နီးသည်ရှိေသာ်၊
ေယရု ရှလင်ြုမိ ့သို့ ြွကေတာ်မူ၏။ 14 ဗိ မာန်ေတာ်၌ သို း၊ နွား၊ ချိုးငှ က်
ေရာင်းေသာသူ တို ့ကို၎င်း၊ ပွဲ စားများထို င်လျက်ရှိသည်ကို၎င်း ေတွ ့ ေတာ်မူလျှင်၊ 15
ရို က်စရာဘို ့ ြုကိးေသးများကို ြုပြပင်ြပီ းမှ၊ ထို သူ အေပါင်းတို ့ကို၎င်း၊ သို း၊
နွားများကို ၎င်း၊ ဗိ မာန် ေတာ်မှနှ င်ထု တ်ေတာ်မူ၍၊ ပွဲ စားတို ့၏ ေငွ တင်ခုံများကို
တွ န်းပစ်ေမျာထားေတာ်မူ၏၊ 16 ချိုးငှ က်ေရာင်းေသာသူ တို ့အားလည်း၊ ဤဥစ္စ ာကို
ယူ သွ ားြက။ ငါ့အဘ၏အိ မ်ေတာ်ကို ပွဲ တဲမလု ပ်ြက နှ င့် ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 17
ကို ယ်ေတာ်၏အိ မ်ေတာ်၌ စွဲလမ်းပူ ပန်ြခင်းစိ တ်သည် အကျွန်ုပ်ကိုးစားပါ၏ဟူ ၍
ကျမ်းစာလာသည်ကို၊ ထို အခါတပည့် ေတာ်တို့သည် မှတ်မိြက၏။ 18
ယု ဒလူ တို ့ကလည်း၊ သင်သည် ဤသို ့ြုပလျှင် အဘယ်နိမိတ်လက္ခ ဏာကို ငါတို ့အား
ြပမည်နည်းဟု ဆို ြက၏။ 19 ေယရှုကလည်း၊ ဤဗိ မာန်ေတာ်ကို ြုဖိ ဖျက်ြကေလာ့ ။
သု ံ းရက်အတွ င်းတွ င် ငါတည်ေဆာက်မည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 20 ယု ဒလူ တို ့က၊
အနှ စ်ေလးဆယ်ေြခာက်နှစ်ပတ်လုံး ဤဗိ မာန်ေတာ်ကို တည်ေဆာက်ြက၏။ သင်မူ
ကား၊ သု ံ းရက်တည်းနှ င့် တည်ေဆာက်မည်ေလာဟု ဆို ြက၏။ 21
ထို သို ့မိန့် ေတာ်မူရာ၌ မိ မိကိုယ်တည်းဟူ ေသာ ဗိ မာန်ကိုအမှတ်ြု ပ၍မိ န့် ေတာ်မူ၏။
22 ထို ေြကာင့် ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေတာ်မူသည်ေနာက်။ ထို စကားေတာ်ကို
တပည့် ေတာ်တို့သည် မှတ်မိ ြကသြဖင့် ၊ ကျမ် းစာကို ၎င်း၊ ေယရှု၏
နှုတ်ကပတ်ေတာ်ကို၎င်း ယု ံ ြက၏။ 23 ပသခါပွဲ အတွ င်းတွ င် ေယရှု သည်
ေယရု ရှလင်ြုမိ ့၌ရှိ၍၊ ြပေတာ်မူေသာ နိမိတ်လက္ခ ဏာတို ့ကို များစွ ာ
ေသာသူ တို ့သည် ြမင်ရသြဖင့် ကို ယ်ေတာ်ကို ယု ံ ြကည်ြ ခင်းသို ့ ေရာက်ြက၏။ 24
သို ့ေသာ်လည်းေယရှုသည် ထို သူ တို ့၌ ကို ယ်ကိုအပ် ေတာ်မမူ ။ အေြကာင်းမူ ကား၊
ခပ် သိမ်းေသာသူ တို ့ကို သိ ေတာ်မူ၏။ 25 လူ ၏အထဲ ၌ရှိသမျှကို
သိ ေတာ်မူေသာေြကာင့် ၊ လူ ၏အေြကာင်းကို သက်ေသခံ ေစြခင်းငှ ါ အဘယ်သူ
ကို မျှအလို ေတာ်မရှိ။

3
1 ယု ဒလူ တို ့တွင် အရာရှိြဖစ်ေသာ နိေကာဒင်အမည်ရှိေသာ
ဖာရိ ရှဲတေယာက်သည်၊ 2 ညဥ့် အခါ ေယရှုထံ ေတာ်သို့လာ၍၊ အရှင်ဘုရား၊
ကို ယ်ေတာ်သည်ြပေတာ်မူေသာ ဤနိ မိတ် လက္ခ ဏာတို ့ကို
ဘု ရားသခင်၏အခွ င့်မရှိလျှင် အဘယ်သူမျှ မြပနို င်သည်ကို
အကျွန်ုပ် တို့သည်ေထာက်၍၊ ကို ယ်ေတာ်သည် ဘု ရားသခင်အထံ ေတာ်မှ
ြွကလာေတာ်မူေသာဆရာြဖစ်ေြကာင်းကို သိ ြကပါ၏ဟုေလျှာက်ေသာ်၊ 3 ေယရှုက၊
ဒု တိ ယေမွ းြခင်းကို မခံ ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ဘု ရားသခင်၏နို င်ငံေတာ်ကို
မြမင်ရဟု ငါ အမှန်အကန်ဆိုသည်ဟု ြပန်၍မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 4 နိေကာဒင်ကလည်း၊
အသက်ြကီ းေသာသူ သည် ေမွ းြခင်းကို အဘယ်သို့ခံနို င်ပါမည်နည်း။ အမိ ဝမ်း ထဲ သို့
တဖန်ဝင်၍ေမွ းြခင်းကို ခံ နို င်ပါမည်ေလာဟု ေလျှာက်၏။ 5 ေယရှုကလည်း၊
ေရနှ င့် ဝိ ညာဥ်ေတာ် မေမွ းေသာသူ မည်သည်ကား၊ ဘု ရားသခင်၏နို င်ငံေတာ်သို့
မဝင်ရဟု ငါအမှန်အကန်ဆို၏။ 6 ဇာတိ ပကတိ ေမွ းေသာအရာသည်
ဇာတိ ပကတိ ြဖစ်၏ ဝိ ညာဥ်ေတာ်ေမွ းေသာအရာသည် ဝိ ညာဥ် ြဖစ်၏။ 7
ဒု တိ ယေမွ းြခင်းကို ခံ ရမည်ဟု ငါေဟာေြပာသည်ကို အံ့ ဩြခင်းမရှိနှင့် ။ 8 ေလသည်
အလို ရှိတိုင်းသွ ားလာ၏။ ေလ၏အသံ ကို သင်သည်ြကားရေသာ်လည်း
အဘယ်အရပ် က ြဖစ်သည်၊ အဘယ်အရပ်သို့သွားသည်ကိုမသိ နိုင်။ ထို နည်းတူ
ဝိ ညာဥ်ေတာ်ေမွ းေသာသူ ြဖစ်သည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 9 နိေကာဒင်ကလည်း၊
ဤအမူ အရာသည် အဘယ်သို့ြဖစ်နိုင်ပါမည်နည်းဟု ေလျှာက်ြ ပန်လျှင်၊ 10
တဖန်ေယရှုက၊ သင်သည် ဣသေရလလူ တို ့တွင် ဓမ္မ ဆရာြဖစ်လျက်ပင်
ဤအမူ အရာကို မသိ သေလာ။ 11 ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါတို ့သည်
ကို ယ်သိေသာအရာကို ေြပာ၏၊ ကို ယ်ြမင်ေသာအရာကို သက်ေသခံ ၏။
သို ့ေသာ်လည်း ငါတို ့၏ သက်ေသခံ ချက်ကို သင်တို့သည် မခံ မယူ ြက။ 12
ေြမြကီ းအရာကို ငါေြပာ၍ သင်တို့သည် မယု ံ လျှင်၊ ေကာင်းကင်အရာကို
ငါေြပာေသာအခါ အဘယ် သို ့ ယု ံ ြကလိ မ့်မည်နည်း။ 13

ေကာင်းကင်ဘုံကဆင်းသက်၍ ေကာင်းကင်ဘုံ၌ရှိေနေသာ
လူ သားမှတပါးအဘယ်သူမျှ ေကာင်းကင် ဘု ံ သို ့ မတက်ြ ပီ ။ 14
ေမာေရှသည်ေတာ၌ ေြွမကို ေြမှာက်ထ ားသက့ ဲသို ့ လူ သားသည်
ေြမှာက်ထ ားြခင်းကို ခံ ရမည်။ 15 အေြကာင်းမူ ကား၊ ထို သားေတာ်ကို
ယု ံ ြကည်ေသာသူ အေပါင်းတို ့သည် ပျက်စီးြခင်းသို ့မေရာက်၊
ထာဝရအသက်ကိုရမည်အေြကာင်းတည်း။ 16 ဘု ရားသခင်၏သားေတာ်ကို
ယု ံ ြကည်ေသာသူ အေပါင်းတို ့သည်၊ ပျက်စီးြခင်းသို ့မေရာက်၊ ထာဝရ အသက်ကို
ရေစြခင်းငှ ါ၊ ဘု ရားသခင်သည် မိ မိ၌ တပါးတည်းေသာ သားေတာ်ကို
စွ န့် ေတာ်မူသည်တိုင်ေအာင် ေလာကီ သားကို ချစ်ေတာ်မူ၏။ 17
ေလာကီ သားတို ့အားအြပစ်စီရင်ြခင်းငှ ါ၊ ဘု ရားသခင်သည်သားေတာ်ကို
ဤေလာကသို ့ ေစလွှ တ်ေတာ် မူ သည်မဟုတ်။ ေလာကီ သားတို ့သည်
ကို ယ်ေတာ်အားြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းသို ့ေရာက်မည်အေြကာင်း ေစလွှ တ် ေတာ်မူ၏။
18 သားေတာ်ကိုယု ံ ြကည်ေသာသူ သည် အြပစ်စီရင်ြခင်းကို မခံ ရ။
မယု ံ ြကည်ေသာသူ မူ ကား၊ ဘု ရား သခင်၌ တပါးတည်းေသာသားေတာ်ကို
မယု ံ ြကည်ေသာေြကာင့် ယခုပင်အြပစ်စီရင်ြ ခင်းကို ခံ ရ၏။ 19 အြပစ်စီရင်ြခင်းကို
ခံ ရေြကာင်းကား၊ အလင်းသည် ဤေလာကသို ့ဝင်၍၊ လူ တို ့သည် မေကာင်းေသာ
အကျင့် ကို ကျင့် ေသာေြကာင့် ၊ အလင်းထက် ေမှာင်မိုက်ကိုသာ၍နှ စ်သက်ြက၏။ 20
ဆို းယု တ်ေသာအကျင့် ကို ကျင့် ေသာသူ အေပါင်းတို ့သည် အလင်းကို ြမင်ပျင်း၍
မိ မိတို့ အကျင့် ၌ အြပစ်ပါမည်ကိုမထင်ရှားေစြခင်းငှ ါ အလင်းသို ့ မချဥ်းကပ်ြက။ 21
သမ္မ ာတရားကို ကျင့် ေသာသူ မူ ကား၊ မိ မိအကျင့် တို ့သည်
ဘု ရားသခင်၏အလို ေတာ်နှင့် ညီ သည်ကို ထင်ရှားေစြခင်းငှ ါ
အလင်းသို ့ချဥ်းကပ်သည်ဟု ေဟာေတာ်မူ၏။ 22 ထို ေနာက်မှ ေယရှု သည်
တပည့် ေတာ်တို့နှင့် အတူ ယု ဒြပည်၏ေကျးလက်သို့ ြွကေတာ်မူလျှင်၊ ထို အရပ် ၌
တပည့် ေတာ်တို့နှင့် တကွ ေနေတာ်မူ၍ ဗတ္တ ိ ဇံကို ေပးေလ၏။ 23
ေယာဟန်သည်လည်း၊ ရှာလိ မ်ြုမိ ့နှင့် အနီး အဲနုန်အရပ်၌ ေရများေသာေြကာင့် ၊
ဗတ္တ ိ ဇံကို ေပး၍ ေနသြဖင့် ၊ လူ များတို ့သည်လာ၍ ဗတ္တ ိ ဇံကို ခံ ြက၏။ 24

ေယာဟန်သည်ေထာင်ထဲ သို့မေရာက်ေသး။ 25 ထို အခါေယာဟန်၏တပည့် တို ့သည်
စင်ြကယ်ြခင်းကို အေြကာင်းြုပ၍ ယု ဒလူ နှ င့် ေဆွ းေနွးြငင်းခုံြခင်း ရှိြကသြဖင့် ၊ 26
ေယာဟန်ထံ သို ့လာ၍၊ အရှင်ဘုရား၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌
ကို ယ်ေတာ်နှင့် တကွ ရှိ၍၊ ကို ယ်ေတာ် သက်ေသေပးေသာသူ သည်
ဗတ္တ ိ ဇံကို ေပးလျက်ေန၏။ ထို သူ ထံ သို ့ လူ အေပါင်းတို ့သည် ေရာက်ြကပါ၏ဟု
ေလျှာက်လျှင်၊ 27 ေယာဟန်က၊ ေကာင်းကင်ဘုံမှ ေပးေတာ်မမူ လျှင် လူ သည်
အဘယ်အရာကို မျှမခံ နို င်ရာ။ ငါသည် ခရစ်ေတာ်မဟု တ်။ 28
ခရစ်ေတာ်ေရှ ့၌ေစလွှ တ်ေသာသူ ြဖစ်သည်ဟု ငါဆို သည်ကို သင်တို့သည်
ငါ၏သက်ေသြဖစ်ြက၏။ 29 မဂငလာေဆာင်သတို ့သမီ းကို ရေသာသူ သည်
မဂငလာေဆာင်လုလင်ြဖစ်၏။ မဂငလာေဆာင်လုလင်၏ အနားမှာေန၍
သူ ၏စကားကို ြကားရေသာ အေဆွ ခင်ပွန်းသည် ထို စကားသံ ကို ြကားေသာအားြဖင့်
ဝမ် းေြမာက် ြခင်းရှိ၏။ ထို နည်းတူ ငါ၏ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ြပည့် စုံ၏။ 30
ထို သခင်သည် တို းပွ ားြခင်းရှိရမည်။ ငါမူ ကား ဆု တ်ယုတ်ြခင်းရှိရမည်။ 31
အထက်မှလာေသာသူ သည် အလု ံ းစုံတို ့၏ အထွ ဋ်ြဖစ်၏။
ေြမြကီ းမှြဖစ်ေသာသူ သည် ေြမြကီ းနှ င့် စပ်ဆိုင်၍ ေြမြကီ းအရာကို ေြပာတတ်၏။
ေကာင်းကင်ဘုံမှြွကလာေသာသူ သည် အလု ံ းစုံတို ့၏ အထွ ဋ်ြ ဖစ်ေတာ် မူ ၏။ 32
ြမင်သမျှြကားသမျှတို့ကိုလည်း သက်ေသခံ ေတာ်မူ၏။ ထို သက်ေသခံ ချက်ကို
အဘယ်သူမျှမခံ မယူ ၊ 33 သက်ေသခံ ေတာ်မူချက်ကို ခံ ယူ ေသာသူ သည်ကား၊
ဘု ရားသခင်သည် သစ္စ ာေစာင့် ေတာ်မူသည်ဟု တံ ဆိ ပ်ခတ်၏။ 34
ဘု ရားသခင်ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ သည် ဘု ရားသခင်၏စကားေတာ်ကို
ေြပာဆို တတ်၏။ ထို သူ အား ဘု ရားသခင်သည် ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကို အတို င်းအရှည်
မရှိဘဲ ေပးေတာ်မူ၏။ 35 ခမည်းေတာ်သည်သားေတာ်ကိုချစ်ေတာ်မူ၍၊
ခပ် သိမ်းေသာအရာတို ့ကို သားေတာ်လက်သို့ အပ် ေပး ေတာ်မူြပီ ။ သားေတာ်ကို
ယု ံ ြကည်ေသာသူ သည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ သားေတာ်ကို ပယ်ေသာသူ မူ ကား
အသက်ကို မေတွ ရ
့ ။ ထို သူ ၏အေပါ်၌ ဘု ရားသခင်၏
အမျက်ေတာ်တည်ေနသည်ဟု ေယာဟန်ေဟာေလ၏။

4
1 ေယရှုသည် ကို ယ်တိုင်ဗတ္တ ိ ဇံကို ေပးေတာ်မမူ ။ 2 တပည့် ေတာ်တို့သာလျှင်
ေပးြကေသာ်လည်း၊ ေယရှု သည် ေယာဟန်ထ က်သာ၍များေသာ သူ တို ့ကို
တပည့် ေတာ်ြဖစ်ေစ၍၊ ဗတ္တ ိ ဇံကို ေပးေြကာင်းကို ဖာရိ ရှဲတို့သည် ြကားြပီ ဟု
သခင်ဘုရားသိ ေတာ်မူေသာအခါ၊ 3 ယု ဒြပည်မှ ထွ က်သွား၍ ဂါလိ လဲြပည်သို့
တဖန် ြွကေတာ်မူစဥ်တွင်၊ 4 ရှမာရိ ြပည်အလယ်၌ ေရှာက်သွားရ၏။ 5
ယာကု ပ် သည် မိ မိသားေယာသပ်အား ေပးေသာေြမအကွ က်နှင့် အနီး၊ ရှမာရိ နယ်၊
ရှုခါအမည်ရှိေသာ ြုမိ ့သို့ ေရာက်ေတာ်မူ၏။ 6 ထို အရပ် ၌ယာကုပ် ၏ ေရတွ င်းရှိ၏။
ေယရှု သည် ခရီ းသွ ား၍ ပင်ပန်းေသာေြကာင့် ေရတွ င်းနားမှာ ထို င်ေတာ်မူ၏။
ထို အချိန်သည် ေြခာက်နာရီ အချိန်ြဖစ်၏။ 7 ရှမာရိ မိန်းမတေယာက်သည်
ေရခပ် ြခင်းငှ ါ လာ၍၊ ေယရှုက၊ ငါေသာက်ဘို့ေရေပးပါဟု ထို မိ န်းမအား
မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 8 အေြကာင်းမူ ကား၊ တပည့် ေတာ်တို့သည် စားစရာကို ဝယ်ြခင်းငှ ါ
ြုမိ ့ထဲ သို့သွားြကသည် အခို က် ြဖစ်သတည်း။ 9 ထို မိ န်းမကလည်း၊
သင်သည်ယုဒလူ ြဖစ်လျက်ပင်၊ ရှမာရိ မိန်းမြဖစ်ေသာအကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ေြကာင့်
ေသာက်ဘို့ေတာင်းသနည်းဟု ဆို ၏။ ဆို သည်အေြကာင်းကား၊ ယု ဒလူ တို ့သည်
ရှမာရိ လူတို ့နှင့် ေပါင်းေဘာ်ြခင်း မရှိ။ 10 ေယရှု ကလည်း၊
ဘု ရားသခင်ေကျးဇူ းေတာ်ကို၎င်း၊ ငါေသာက်ဘို့ေရေပးပါဟုဆို ေသာ သူ ကား
အဘယ် သူ ြဖစ်သည်ကို၎င်း သင်သည်သိလျှင် ထို သူ ကို ေတာင်းလိ မ့်မည်။
ထို သူ သည်လည်း အသက်ေရကို ေပးလိ မ့်မည် ဟုြပန်၍ မိ န့် ေတာ်မူေသာ်၊ 11
မိ န်းမက၊ သခင်၌ေရခပ်စရာမရှိ ေရတွ င်းလည်း နက်သည်ြဖစ်၍၊ အသက်ေရကို
အဘယ်သို့ရပါ မည်နည်း။ 12 ဤေရတွ င်းကို ငါတို ့အဘ ယာကု ပ် သည် ငါတို ့အား
ေပး၏။ သူ ့ကိုယ်တိုင်မှစ၍၊ သားသမီ း၊ တိ ရိ စ ္ဆာန် များတို ့သည်
ဤတွ င်းေရကို ေသာက်ြကြပီ ။ သခင်သည် ထို သူ ထက်ြကီ းြမတ်သေလာဟု ဆို ၏။
13 ေယရှုကလည်း၊ ဤေရကို ေသာက်ေသာသူ သည် ေနာက်တဖန် ေရငတ်ဦးမည်။
14 ငါေပးေသာေရကို ေသာက်ေသာသူ မူ ကား၊ ေရငတ်ြခင်းနှ င့် အစဥ်မြပတ်

ကင်းလွ တ်လိမ့်မည်။ ငါေပး ေသာ ေရသည် ထို သူ ၌ထာဝရအသက်ရှင်ြ ခင်းအလို ငှ ါ
ထွ က်ေသာ စမ်းေရြဖစ်လိမ့်မည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 15 မိ န်းမကလည်း၊ သခင်၊
ကျွန်ုပ်သည်ေရငတ်ြခင်းနှ င့် ၎င်း၊ သည်ကိုလာ၍ေရခပ်ြခင်းနှ င့် ၎င်း ကင်းလွ တ်
မည်အေြကာင်း ထို ေရကို ေပးပါဟု ေတာင်းလျှင်၊ 16 ေယရှု က၊ သွ ားေလာ့ ။
သင်၏လင်ကိုေခါ်၍ သည်ကိုလာဦးေလာ့ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 17 မိ န်းမကလည်း။
အကျွန်ုပ် ၌လင်မရှိဟုဆို လျှင်၊ ေယရှုက၊ လင်မရှိဟူေသာစကားသည်မှန်၏။ 18
အေြကာင်းမူ ကား၊ သင်၌လင်ငါးေယာက်ရှိဘူးြပီ ။ ယခုသင်နှင့် ေနေသာသူ သည်
သင်၏လင်မဟု တ်။ ဤအရာ၌ သင်သည်မှန်ေသာ စကားကို ေြပာြပီ ဟု
မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 19 ထို မိ န်းမကလည်း၊ သခင်၊ ကို ယ်ေတာ်သည်
ပေရာဖက်ြဖစ်သည်ကို အကျွန်ုပ် ရိပ်မိပါ၏။ 20 အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးေဘးများသည်
ဤေတာင်ေပါ်၌ ကို းကွ ယ်ေလ့ ရှိြက၏။ ေယရု ရှလင်ြုမိ ့၌သာ ကို းကွ ယ် ရမည်ဟု
သင်တို့သည်ဆိုတတ်ြက၏ဟု ေလျှာက်လျှင်၊ 21 ေယရှုက၊ အချင်းမိ န်းမ၊
ငါ့စကားကို ယု ံ ေလာ့ ။ ဤေတာင်သို့ မလာ၊ ေယရု ရှလင်ြု မိ ့သို့မသွ ားဘဲ ခမည်း
ေတာ်ကိုကို းကွ ယ်ရမည် အချိန်ကာလေရာက်ဆဲရှိ၏။ 22
သင်တို့သည်ကိုယ်မသိ ေသာအရာကို ကို းကွ ယ်ြက၏။
ငါတို ့သည်ကိုယ်သိေသာအရာကို ကို းကွ ယ်ြက ၏။ အေြကာင်းမူ ကား၊ ယု ဒလူ တို ့၌
ကယ်တင်ြခင်းအေြကာင်းရှိ၏။ 23 ကို းကွ ယ်ေသာသူ မှန်သမျှတို့သည်
ခမည်းေတာ်ကို နံ ဝိ ညာဥ်နှင့် ၎င်း၊ သစ္စ ာတရားနှ င့် ၎င်း၊ ကို းကွ ယ်
ရမည့် အချိန်ကာလသည်လာ၍ ယခုပင်ေရာက်လျက်ရှိ၏။ အေြကာင်းမူ ကား၊
ထို သို ့ကိုးကွ ယ်ေသာသူ တို ့ကို ခမည်းေတာ်သည် အလို ရှိေတာ်မူ၏။ 24
ဘု ရားသခင်သည် နံ ဝိ ညာဥ်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဘု ရားသခင်ကို
ကို းကွ ယ်ေသာသူ တို ့သည်၊ နံ ဝိ ညာဥ်နှင့် ၎င်း၊ သစ္စ ာနှ င့် ၎င်း ကို းကွ ယ်ရမည်ဟု
မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 25 မိ န်းမကလည်း၊ ေမရှိြွကလာေတာ်မူသည်ဟု အကျွန်ုပ် သိပါ၏။
ေရာက်ေတာ်မူေသာအခါ အကျွန်ုပ် တို့ အား အလု ံ းစုံတို ့ကိုေဘာ်ြပေတာ်မူမည်ဟု
ေလျှာက်ြ ပန်၏။ ေမရှိအနက်ကား၊ ခရစ်ေတာ်ဟု ဆို လို သတည်း။ 26
ေယရှု ကလည်း၊ သင်နှင့် စကားေြပာေသာ ငါသည် ေမရှိပင်ြဖစ်သည်ဟု

မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 27 ထို အခါတပည့် ေတာ်တို့သည် ေရာက်လာ၍၊
ထို မိ န်းမနှ င့် စကားေြပာေတာ်မူသည်ကို အံ့ ဩြခင်းရှိြက၏၊ သို ့ေသာ်လည်း၊
အဘယ်အလို ေတာ်ရှိသနည်း၊ ထို မိ န်းမနှ င့် အဘယ်ေြကာင့်
စကားေြပာေတာ်မူသနည်းဟု အဘယ်သူမျှမေလျှာက်ြက။ 28
ထို မိ န်းမသည်လည်းေရအို းကို ထားခ့ ဲ၍ ြုမိ ့ထဲ သို့ သွ ားြပီ းလျှင်၊ 29
အကျွန်ုပ် ြုပဘူ းသမျှေသာ အမူ အရာတို ့ကို ထု တ်ေဘာ်ေသာသူ ကို လာ၍ြကည့် ြကပါ။
ထို သူ သည် ခရစ်ေတာ်မှန်လိမ့်မည်ေလာဟု လူ များတို ့အား ေြပာဆို ေသာ်၊ 30
သူ တို ့သည် ြုမိ ့ထဲ မှထွ က်၍ အထံ ေတာ်သို့ သွ ားြက၏။ 31
မေရာက်မှီတွင်တပည့် ေတာ်တို့က၊ အရှင်ဘုရား၊
အစာကို သု ံ းေဆာင်ေတာ်မူပါဟု ေတာင်းပန်ြကလျှင်၊ 32 သင်တို့မသိ ေသာ
စားစရာသည် ငါ့၌ရှိသည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 33 ထို ေြကာင့် တပည့် ေတာ်တို့က၊
တစုံတေယာက်ေသာသူ သည် စားစရာကို ပို ့ြပီ ေလာဟု အချင်းချင်း ေမး
ြမန်းြကလျှင်၊ 34 ေယရှုက၊ ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ ၏
အလို ေတာ်ကိုေဆာင်ြခင်း၊ သူ ၏အမှု ေတာ်ကို ြပီ းစီ းြခင်း အမှု သည်
ငါ့စားစရာြဖစ်၏။ 35 ယခု မှစ၍ ေလးလလွ န်လျှင်၊
စပါးရိ တ်ရာကာလြဖစ်လိမ့်မည်ဟု သင်တို့ဆိုတတ်သည်မဟုတ်ေလာ။
ငါဆို သည်ကား၊ စပါးရိ တ်ြ ခင်း အလို ငှ ါ လယ်ြပင်တို့သည် ယခုပင်ဝင်းဝင်းရှိသည်ကို
ေမျှာ်၍ြကည့် ြကေလာ့ ။ 36 စပါးရိ တ်ေသာသူ သည် အခကို ခံ ရ၍
ထာဝရအသက်ရှင်ြခင်းအလို ငှ ါ အသီ းအနှ ံ ကို စုသိ မ်း၏။ သို ့ြဖစ် လျှင်
ပျိုးြကဲေသာသူ နှ င့် စပါးရိ တ်ေသာသူ တို ့သည် အတူ ဝမ် းေြမာက်ြကလိ မ့်မည်။ 37
တဦးကားပျိုးြကဲ၏။ တဦးကားစပါးရိ တ်၏ဟူ ေသာ စကားသည်
ဤအရာ၌အမှန်ကျသတည်း။ 38 သင်တို့သည် လယ်မလု ပ် ေသာအရပ် ၌
စပါးရိ တ်ေစြခင်းငှ ါ သင်တို့ကိုငါေစလွှ တ်၏။ အြခားေသာ သူ တို ့သည်
လယ်လုပ် ြက၍၊ သင်တို့သည် ထို သူ တို ့၏ အလု ပ် ထဲသို့ ဝင်ရြက၏ဟု
မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 39 ရှမာရိ မိန်းမက၊ အကျွန်ုပ် ြုပဘူ းသမျှေသာ အမှု အရာတို ့ကို
သူ သည်ထု တ်ေဘာ်ြပီ ဟု သက်ေသခံ ေသာ စကားေြကာင့် ၊ ထို ြုမိ ့၌ေနေသာ

ရှမာရိ လူအများတို ့သည် ေယရှုကိုယု ံ ြကည်ြက၏။ 40 ထို ေြကာင့် ၊ ရှမာရိ လူတို ့သည်
အထံ ေတာ်သို့ေရာက်လျှင်၊ မိ မိတို့အရပ် ၌ေနေတာ်မူမည်ေြကာင်း ေတာင်းပန်၏။
ထို အရပ်၌ နှ စ်ရက်ေနေတာ်မူ၏။ 41 အြခားေသာသူ အများတို ့သည်
နှုတ်ကပတ်စကားေတာ်ေြကာင့် ယု ံ ြကည်၍၊ 42 ထို မိ န်းမအား၊ ယခုြဖစ်လျှင်
ငါတို ့သည် သင်၏စကားေြကာင့် သာ ယု ံ ြကည်သည်မဟု တ်။ စကားေတာ် ကို
ကို ယ်တိုင်ြကားနာရ၍၊ ဤသူ သည်ေလာကီ သားတို ့ကို ကယ်တင်ေတာ်မူေသာ
သခင်တည်းဟူ ေသာ ခရစ်ေတာ် အမှန်စင်စစ်ြဖစ်ေတာ်မူေြကာင်းကို သိ သည်ဟု
ဆို ြက၏။ 43 နှ စ်ရက်လွန်ြပီ းလျှင်၊ ထို အရပ် မှထွ က်၍ နာဇရက်ြု မိ ့ကို ေရှာင်လျက်၊
ဂါလိ လဲြပည်သို့ ြွကေတာ်မူ၏။ 44 အေြကာင်းမူ ကား၊ ပေရာဖက်သည်
မိ မိေနရင်းြပည်၌ အသေရမရှိဟု ေယရှု သည် ကို ယ်တိုင်သက်ေသ ခံ ေတာ်မူ၏။ 45
ဂါလိ လဲြပည်သို့ ေရာက်ေတာ်မူေသာအခါ၊ ဂါလိ လဲလူတို ့သည်
ကို ယ်ေတာ်ကိုလက်ခံြက၏။ အေြကာင်း မူ ကား၊ ထို သူ တို ့သည် ေယရု ရှလင်ြုမိ ့၌
ခံ ေသာပွဲ သို့ သွ ားတတ်သြဖင့် ၊ ထို ပွဲ အတွ င်းတွ င် ြုပေတာ်မူသမျှတို့ကို ြမင်ခ့ ဲြက၏။
46 ေရကို စပျစ်ရည်ြဖစ်ေစေသာအရပ်၊ ဂါလိ လဲြပည်ကာနြုမိ ့သို့
တဖန်ြွကေတာ်မူ၏။ ကေပရေနာင်ြု မိ ့၌ အမတ်တေယာက်၏သားသည်
အနာေရာဂါစွဲလျက်ရှိ၏။ 47 ေယရှု သည်ယုဒြပည်မှဂါလိ လဲြပည်သို့
ေရာက်ေတာ်မူသည်ကို ထို အမတ်သည်ြကားလျှင်၊ အထံ ေတာ်သို့ သွ ား၍
ေသခါနီ းြဖစ်ေသာ မိ မိသားဆီ သို့ြွက၍ အနာေရာဂါကို
ြငိ မ်းေစေတာ်မူမည်အေြကာင်း ေတာင်းပန် ေလ၏။ 48 ေယရှုကလည်း၊
သင်တို့သည်နိမိတ်လက္ခ ဏာနှ င့် အံ့ ဖွ ယ်ေသာအမှု တို့ကို
မြမင်ရလျှင်ယုံြခင်းမရှိြကဟု မိ န့် ေတာ်မူေသာ်၊ 49 သခင်၊
အကျွန်ုပ် သားမေသမှီြွကေတာ်မူပါဟု အမတ်ေလျှာက်ြပန်၏။ 50 ေယရှုကလည်း၊
သွ ားေလာ့ ။ သင်၏သားသည် အသက်ချမ် းသာရြပီ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။
ထို အမတ်သည် ေယရှုမိန့် ေတာ်မူေသာစကားကို ယု ံ ၍သွ ားေလ၏။ 51
လမ်း၌သွ ားစဥ်တွင် မိ မိငယ်သားတို ့သည် ခရီ းဦးြုကိလာ၍၊
ကို ယ်ေတာ်၏သားေတာ်သည် အသက် ချမ်းသာရပါြပီ ဟု ြကားေလျှာက်ြက၏။ 52

အဘယ်အချိန်၌ သက်သာြခင်းသို ့ ေရာက်သနည်းဟု ေမးလျှင်၊
မေန့ ခုနစ်နာရီ အချိန်၌ ဖျားနာေပျာက် ပါသည်ဟု ေလျှာက်ြက၏။ 53
ထို အချိန်ကား၊ သင်၏သားသည် အသက်ချမ်းသာရြပီ ဟု
ေယရှု မိန့် ေတာ်မူေသာအချိန်ြဖစ်သည်ကို အဘသိ ၍၊ ကို ယ်တိုင်မှစေသာ
မိ မိ၏အိ မ်သူအိ မ်သား အေပါင်းတို ့သည် ယု ံ ြကည်ြခင်းသို ့ ေရာက်ြက၏။ 54
ဤနိမိတ်လက္ခ ဏာေတာ်ကား၊ ေယရှု သည်
ယု ဒြပည်မှဂါလိ လဲြပည်သို့ြွကသည်ေနာက်၊ ြပေတာ်မူေသာ
ဒု တိ ယနိမိတ်လက္ခ ဏာြဖစ်သတည်း။
5
1 ထို ေနာက်မှယု ဒပွ ဲ ခံစဥ်တွင်၊ ေယရှုသည် ေယရု ရှလင်ြုမိ ့သို့ ြွကေတာ်မူ၏။ 2
ေယရု ရှလင်ြုမိ ့၌ သို းတံ ခါးနားမှာ ေဟြဗဲဘာသာစကားအားြဖင့်
ေဗေသသဒအမည်ရှိေသာ ေရကန် ရှိ၏။ ထို ေရကန်သည် ကနားြပင်ငါးေဆာင်နှင့်
ြပည့် စု ံ ၏။ 3 ထို ကနားြပင်တို့၌ မျက်စိကန်း၊ ေြခမစွ မ်း၊
ကို ယ်ပိန်ေြခာက်ေသာသူ တို ့မှစ၍ အနာေရာဂါစွဲ ေသာသူ များအေပါင်းတို ့သည်
ေရလှု ပ်ရှားြခင်းကို ေြမာ်လင့် ၍ ေနြက၏။ 4 အေြကာင်းမူ ကား၊
အချိန်တန်လျှင်ေကာင်းကင်တမန်သည် ေရကန်သို့ဆင်းသက်၍ ေရကို လှု ပ်ရှား
တတ်၏။ ထို သို ့ေရလှု ပ်ရှားသည်ေနာက်၊ ေရှးဦးစွ ာ ဝင်ေသာသူ သည်
မိ မိ၌စွဲ သမျှေသာအနာေရာဂါနှ င့် ကင်း လွ တ်ြခင်းသို ့ ေရာက်တတ်၏။ 5 ထို အခါ
သု ံ းဆယ်ရှစ်နှစ်ပတ်လုံး ေရာဂါစွဲေသာသူ တေယာက်သည် ေရကန်နားမှာရှိ၏။ 6
ထို သူ သည် တုံးလု ံ းေနသည်ကို ေယရှုြမင်ေတာ်မူ၍ ြကာလှ ြပီ ဟု သိ ေတာ်မူလျှင်၊
သင်သည် ကျမ်းမာ ြခင်းသို ့ ေရာက်လိုသေလာဟု ေမးေတာ်မူ၏။ 7
နာေသာသူ ကလည်း၊ သခင်၊ ေရလှု ပ်ရှားေသာအခါ ေရကန်ထဲသို့ အကျွန်ုပ် ကို
သွ င်းထားမည့် သူ မရှိပါ။ အကျွန်ုပ်သွားစဥ်တွင် အြခားေသာသူ သည်
အကျွန်ုပ် ေရှ ့မှာ ဝင်တတ်ပါသည်ဟု ေလျှာက်၏။ 8 ေယရှုကလည်းထေလာ့ ။

ကို ယ်အိပ်ရာကို ေဆာင်၍ လှ မ်းသွ ားေလာ့ ဟု မိ န့် ေတာ်မူသည်၊ 9 ခဏြခင်းတွ င်
ထို သူ သည် ပကတိ အြဖစ်သို့ေရာက်၍၊ မိ မိအိပ်ရာကို ေဆာင်လျက် လှ မ် းသွ ား၏။
10 ထို ေန့ သည် ဥပုသ်ေန့ ြဖစ်၏။ ထို ေြကာင့် ယု ဒလူ တို ့က၊ ဥပုသ်ေန့ ြ ဖစ်၏။
အိ ပ်ရာကို မေဆာင်အပ်ဟု ေရာဂါကင်းေသာ သူ အားဆို ြက၏။ 11 သူ ကလည်း၊
အကျွန်ုပ် ကို ကျန်းမာေစေသာသူ က၊ ကို ယ်အိပ်ရာကို ေဆာင်၍
လှ မ်းသွ ားေလာ့ ဆို သည် ဟု ြပန်ေြပာ၏။ 12 ယု ဒလူ တို ့ကလည်း၊
ကို ယ်အိပ်ရာကို ေဆာင်၍ လှ မ်းသွ ားေလာ့ ဟု သင့် အားဆို ေသာသူ ကား အဘယ်
သူ နည်းဟု ေမးြမန်းြက၏။ 13 ထို သူ ကား၊ အဘယ်သူြဖစ်သည်ကို
ေရာဂါကင်းေသာသူ သည်မသိ ။ အေြကာင်းမူ ကား၊ ထို အရပ် ၌ လူ စု
ေဝးလျက်ရှိသည်ြဖစ်၍၊ ေယရှုသည် မထင်မရှား ထွ က်ြွကေတာ်မူ၏။ 14
ထို ေနာက်မှ ေယရှုသည်ဗိမာန်ေတာ်၌ ထို သူ ကို ေတွ ေ
့ တာ်မူလျှင် သင်သည်
ကျန်းမာြခင်းရှိ၏။ သာ၍ ဆို းေသာေဘးနှ င့် ကင်းလွ တ်မည်အေြကာင်း
ေနာက်တဖန် ဒု စရို က်ကို မြုပနှ င့် ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 15 ထို သူ သည်သွား၍
မိ မိကိုကျန်းမာေစေသာသူ သည် ေယရှုြဖစ်သည်ကို ယု ဒလူ တို ့အားြကားေြပာ
ေလ၏။ 16 ထို အမှု ကိုဥပုသ်ေန့ ၌ြုပေတာ်မူေသာေြကာင့် ၊ ယု ဒလူ တို ့သည်
ေယရှု ကိုညှ ဥ်းဆဲြက၏။ 17 ေယရှုကလည်း၊ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ယခုတို င်ေအာင်
အလု ပ် လုပ် ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည်လည်း လု ပ် ၏ဟု ြပန်ေြပာေတာ်မူ၏။ 18
သို ့ြဖစ်၍ ဥပုသ်ေန့ ကို ဖျက်သည်သာမက၊ ဘု ရားသခင်ကို မိ မိအဘဟု ေခါ်၍
မိ မိကိုဘု ရားသခင်နှင့် ြုပိ င်နှုိင်းေတာ်မူေသာေြကာင့် ၊ ယု ဒလူ တို ့သည် ကို ယ်ေတာ်ကို
သတ်ြခင်းငှ ါ သာ၍ရှာြကံ ြက၏။ 19 ေယရှုကလည်း၊ သင်တို့အား
ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ခမည်းေတာ်ြုပေတာ်မူေသာအမှု ကို သားေတာ်သည်
ြမင်၍သာြုပ၏။ မိ မိအလို အေလျာက် အဘယ်အမှု ကိုမျှမြုပနို င်၊
ခမည်းေတာ်ြုပေတာ်မူသမျှ အတို င်း သားေတာ်လည်းြုပ၏။ 20
ခမည်းေတာ်သည်သားေတာ်ကိုချစ်ေတာ်မူ၍ ြုပေတာ်မူသမျှတို ့ကို
သားေတာ်အားြပေတာ်မူ၏။ သင်တို့ သည် အံ့ ဩဖွ ယ်ရှိေစြခင်းငှ ါ ဤမျှမက
သာ၍ြကီ းစွ ာေသာ အမူ အရာတို ့ကို သားေတာ်အားြပေတာ်မူလိ မ့်မည်။ 21

ခမည်းေတာ်သည် ေသလွ န်ေသာသူ တို ့ကို ထေြမာကာရှင်ြပန်ေစေတာ်မူသက့ ဲသို ့၊
ထို နည်းတူ သား ေတာ်သည်လည်း အလို ရှိသမျှေသာ သူ တို ့ကို ရှင်ေစ၏။ 22
လူ အေပါင်းတို ့သည် ခမည်းေတာ်ကို ရို ေသသည်နည်းတူ ၊ 23 သားေတာ်ကို
ရို ေသေစမည်အေြကာင်း၊ ခမည်းေတာ်သည် အဘယ်သူကို မျှ
မတရားစီ ရင်ေတာ်မမူ ။ တရားစီ ရင်ြခင်းအခွ င့်ရှိသမျှကို သားေတာ်အား
အပ် ေပးေတာ်မူ၏။ သားေတာ်ကို မရို ေသေသာသူ သည်ကား၊
သားေတာ်ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာ ခမည်းေတာ်ကို မရို ေသေသာသူ ြဖစ်၏။ 24
ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါ့စကားကို နားေထာင်၍
ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ ကို ယု ံ ြကည် ေသာသူ သည် ထာဝရအသက်ကို
ရသည်ြဖစ်၍ အြပစ်စီရင်ြ ခင်းကို မခံ ရ။ ေသြခင်းမှအသက်ရှင်ြခင်းသို ့ ကူ း
ေြမာက်ေသာသူ ြဖစ်၏။ 25 ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ေသလွ န်ေသာသူ တို ့သည်
ဘု ရားသခင်သားေတာ်၏ စကားသံ ကို ြကား၍၊ ြကားေသာအားြဖင့်
အသက်ရှင်ရမည့် အချိန်ကာလသည် လာ၍ယခုပင်ေရာက်လျက်ရှိ၏။ 26
အေြကာင်းမူ ကား၊ ခမည်းေတာ်သည် ကို ယ်၌ အသက်ရှိေတာ်မူသည်နည်းတူ ၊
သားေတာ်သည်မိမိ၌ အသက်ရှိရေသာအခွ င့်ကို ေပးေတာ်မူ၏။ 27 သားေတာ်သည်
လူ သားြဖစ်ေသာေြကာင့် တရားစီ ရင်ြခင်းအခွ င့်ကို လည်း အပ်ေပးေတာ်မူ၏။ 28
ဤအမှု အရာကို အံ့ ဩြခင်းမရှိြကနှ င့် ။ သချုင်
င းများမှာရှိေသာ သူ အေပါင်းတို ့သည်
သားေတာ်၏ စကားသံ ကို ြကား၍၊ 29 ထွ က်ရမည့် အချိန်ကာလေရာက်လတံ့ ။
ေကာင်းေသာအကျင့် ကို ကျင့် ေသာသူ တို ့သည် အသက်ရှင်ရာ
ထေြမာက်ြခင်းသို ့၎င်း၊ ဆို းယု တ်ေသာအကျင့် ကို ကျင့် ေသာသူ တို ့သည်
အြပစ်စီရင်ရာ ထေြမာက်ြခင်းသို ့၎င်း ထွ က်ရြကလတံ့ ။ 30
ငါသည်ကိုယ်အလို အေလျာက် အဘယ်အမှု ကိုမျှ မြုပနို င်။ ငါသည်
ြကားသည်အတို င်း တရားစီ ရင်၏၊ ငါစီ ရင်ြ ခင်းသည်လည်း
တရားေတာ်နှင့် ညီ ညွတ်၏။ အေြကာင်းမူ ကား၊ ငါသည် ကို ယ်အလို သို ့မလို က်၊ ငါ့ကို
ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာ ခမည်းေတာ်၏အလို သို ့လိုက်၏။ 31 ငါသည်
ကို ယ်အေြကာင်းကို သက်ေသခံ လျှင် ငါ့သက်ေသမတည်။ 32

ငါ၏အေြကာင်းကို သက်ေသခံ ေသာ သူ တပါးရှိေသး၏။
ထို သူ ၏သက်ေသတည်ေြကာင်းကို ငါသိ ၏။ 33 သင်တို့သည်
ေယာဟန်ထံ သို ့ေစလွှ တ်ြက၏။ သူ သည် သမ္မ ာတရားဘက်၌ သက်ေသခံ ၏။ 34
သို ့ေသာ်လည်းလူ ေပးေသာသက်ေသကို ငါသည်ပမာဏမြုပ။ သင်တို့သည်
ကယ်တင်ြခင်းသို ့ ေရာက် မည်အေြကာင်း ဤစကားကို ငါေြပာ၏။ 35
ေယာဟန်သည်ညှိထွ န်း၍လင်းေသာ ဆီ မီးြဖစ်၏။ သင်တို့သည် သူ ၏အလင်း၌
ခဏသာေမွ ေ
့ လျာ် ြခင်းငှ ါ အလို ရှိြက၏။ 36
ေယာဟန်၏သက်ေသထက်သာ၍ြကီ းေသာသက်ေသသည် ငါ၌ရှိ၏။
အြကင်အမှု တို့ကို ငါြပီ းစီ း ေစ ြခင်းငှ ါ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့လက်သို့
အပ် ေပးေတာ်မူ၍၊ ငါြုပေသာ ထို အမှု တို့သည်လည်း ငါ့ဘက်၌ေန၍၊
ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူသည်အေြကာင်းကို သက်ေသခံ ြက၏။ 37
ခမည်းေတာ်သည်လည်းငါ့ဘက်၌ သက်ေသခံ ေတာ်မူ၏။
ခမည်းေတာ်၏စကားသံ ေတာ်ကို သင်တို့ သည် မြကား၊ သဏ္ဍာန်ေတာ်ကိုမြမင်၊ 38
နှုတ်ကပတ်ေတာ်သည်လည်း သင်တို့၌မတည်။ အေြကာင်းမူ ကား၊
ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ ကို သင်တို့ သည် မယု ံ ြကည်ဘဲေနြက၏။ 39
ကျမ်းစာအားြဖင့် ထာဝရအသက်ကိုရမည်ဟု စိ တ်ထ င်နှင့် သင်တို့သည်
ကျမ်းစာကို ေစ့ေစ့ ြကည့် ရှု ြက၏။ ထို ကျမ် းစာပင်ငါ၏သက်ေသြဖစ်၏။ 40
သင်တို့သည် အသက်ကိုရေအာင် ငါ့ထံ သို ့ လာြခင်းငှ ါအလို မရှိြက၊ 41
လူ ေပးေသာဘု န်းအသေရကို ငါမခံ ။ 42 သို ့ေသာ်လည်း ဘု ရားသခင်ကို
ချစ်ြခင်းေမတ္တ ာသည် သင်တို့၌ မရှိသည်ကို ငါသိ ၏။ 43
ငါသည်ခမည်းေတာ်၏အခွ င့်နှ င့် ေရာက်လာေသာ်လည်း သင်တို့သည်ငါ့ကို
လက်မခံ ြက။ အြခားေသာ သူ သည် မိ မိအခွ င့်နှ င့် ေရာက်လာလျှင် ထို သူ ကို
လက်ခံြကလိ မ့်မည်။ 44 အချင်းချင်းေပးေသာ ဘု န်းအသေရကို သာခံ ၍၊
ဘု ရားသခင်သာလျှင် ေပးေတာ်မူတတ်ေသာ ဘု န်း အသေရကို
အလို မရှိေသာသင်တို့သည် အဘယ်သို့ ယု ံ ြကည်နိုင်မည်နည်း။ 45
ခမည်းေတာ်ေရှ ့၌ ငါသည် သင်တို့ကိုအြပစ်တင်မည်ဟု မထင်ြကနှ င့် ။ သင်တို့ကို

အြပစ်တင်ေသာ သူ တပါးရှိေသး၏။ ထို သူ ကား သင်တို့ကို ကို းစားေသာ
ေမာေရှေပတည်း။ 46 သင်တို့သည် ေမာေရှ၏စကားကို ယု ံ လျှင် ငါ့စကားကို
မယု ံ ဘဲမေနနို င်ြက။ အေြကာင်းမူ ကား၊ ေမာေရှ သည် ငါ့အေြကာင်းကို ေရးထား၏။
47 သူ ေရးထားေသာစာကို သင်တို့သည်မယု ံ လျှင်၊ ငါစကားကို
အဘယ်သို့ယုံနို င်မည်နည်းဟု ယု ဒလူ တို ့ အား မိ န့် ေတာ်မူ၏။
6
1 ထို ေနာက်မှ ေယရှုသည် တိ ေဗရိ အိုင်တည်းဟူ ေသာ ဂါလိ လဲအိုင်ကို
ကူ းေတာ်မူ၏။ 2 အနာေရာဂါစွဲေသာသူ တို ့၌ ြပေတာ်မူေသာနိမိတ်လက္ခ ဏာတို ့ကို
လူ အစုအေဝးအေပါင်းတို ့သည် ြမင် ြကသြဖင့် ေနာက်ေတာ်သို့ လို က်ြက၏။ 3
ေယရှု သည်ေတာင်ေပါ်သို ့ တတ်ြွက၍ တပည့် ေတာ်တို့နှင့် အတူ ထို င်ေတာ်မူ၏။ 4
ထို အခါ ယု ဒလူ တို ့၏ ပသခါပွဲ ခံချိန် ေရာက်လုနီးသတည်း။ 5 ေယရှုသည်
ေမျှာ်ြကည့် ၍ လူ အစုအေဝးအေပါင်းတို ့သည် အထံ ေတာ်သို့လာြကသည်ကို
ြမင်ေတာ် မူ လျှင်၊ ဖိ လိပ္ပုအား၊ ဤသူ တို ့စားစရာမုန့် ကို အဘယ်မှာ
ဝယ်မည်နည်းဟု ေမးေတာ်မူ၏။ 6 ထို သို ့ေမးေတာ်မူေသာ်၊ မိ မိအဘယ်သို့
ြုပမည်ကိုသိ ေတာ်မူလျက်ပင် ဖိ လိပ္ပုကို စုံစမ် းြခင်းငှ ါသာ ေမးေတာ်မူ၏။ 7
ဖိ လိပ္ပုကလည်း၊ ဤသူ တို ့သည် မုန့် တဖ့ ဲ စီ ေစ့ေအာင်
ေဒနာရိ အြပားနှ စ်ရာအဘို းထို က်ေသာမုန့် မ ေလာက်ပါဟု ေလျှာက်၏။ 8
ရှိမုန်ေပတရု ၏ညီ အေြန္ဒအမည်ရှိေသာ တပည့် ေတာ်က၊ 9 မုေယာမုန့် ငါးလု ံ းနှ င့်
ငါးကေလးနှ စ်ေကာင်ပါေသာ သူ ငယ်တေယာက်ရှိပါ၏။ သို ့ေသာ်လည်း ဤမျှ
ေလာက်များစွ ာေသာသူ တို ့သည်ရှိြကသည်ြဖစ်၍၊ ထို မုန့် နှင့် ငါးနှ စ်ေကာင်တို့ကို
အဘယ်ေြပာစရာ ရှိပါသနည်း ဟုေလျှာက်၏။ 10 ေယရှုကလည်း၊
လူ များတို ့ကိုေလျာင်းြကေစဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ ထို အရပ် ၌
ြမက်ပင်ထူ ေြပာလျက်ရှိသည် ြဖစ်၍၊ အေရအတွ က်အားြဖင့်
ငါးေထာင်မျှေလာက်ေသာ လူ တို ့သည် ေလျာင်းြက၏။ 11 ေယရှု သည်မုန့် ကိုယူ ၍

ေကျးဇူ းေတာ်ကို ချီးမွ မ်းြပီ းမှ တပည့် ေတာ်တို့အား ေဝငှ ေတာ်မူ၍၊ တပည့်
ေတာ်တို့သည် ေလျာင်းေသာသူ တို ့အားေဝငှ ြပန်၏။ ထို နည်းတူ
ငါးနှ စ်ေကာင်းကို လူ များလို ချင်သမျှ ေဝငှ ြက၏။ 12 ထို သူ တို ့သည်ဝြကြပီ းမှ
ကို ယ်ေတာ်က၊ ဘာမျှ မေပျာက်ေစြခင်းငှ ာ ြွကင်းကျန်ေသာအကျိုးအပ့ ဲ တို ့ကို
ေကာက်သိမ်းြကေလာ့ ဟု တပည့် ေတာ်တို့အား မိ န့် ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ 13
စားေသာသူ တို ့၌ ကျန်ြွကင်းေသာ မုေရာမုန့် ငါးလု ံ း၏ အကျိုးအပ့ ဲ တို ့ကို
ေကာက်သိမ်း၍ တဆယ်နှစ် ေတာင်းအြပည့် ရြက၏။ 14
ထို သို ့ေယရှုြ ပေတာ်မူေသာ နိမိတ်လက္ခ ဏာကို ထို လူ များတို ့သည်ြမင်လျှင်၊
ဤသူ ကား ဤေလာကသို ့ ြွကလာရေသာ ပေရာဖက်အမှန်ြ ဖစ်ဟု ဆို ြက၏။ 15
ထို သူ တို ့သည် ကို ယ်ေတာ်ကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးေြမှာက်ြ ခင်းငှ ါလာ၍
အနို င်အထက်ြုပြကမည် အေြကာင်းကို ေယရှုသည်သိေတာ်မူလျှင်၊ ေတာင်ေပါ်သို ့
တေယာက်တည်းြွကေတာ်မူြပန်၏။ 16 ညအချိန်ေရာက်ေသာအခါ
တပည့် ေတာ်တို့သည် အို င်သို့သွား၍ ေလှ ထဲသို့ဝင်ေရာက်ြပီ းလျှင်၊
ကေပရေနာင်ြု မိ ့သို့ေရာက်အ့ ံ ေသာငှ ါ အို င်ကိုကူ းြက၏။ 17 ထို အခါေမှာင်မိုက်ြဖစ်၍
ေယရှု သည် သူ တို ့ ရှိရာသို ့မေရာက်ေသး။ 18 ေလြပင်းမုန်တိုင်းလာ၍
လှုိ င်းတံ ပို းထေလ၏။ 19 ခရီ းတတို င်ခွဲနှစ်တိုင်ေလာက်
တက်ခတ်၍ေရာက်ေသာအခါ၊ ေယရှုအိုင်ေပါ်မှာ စက်ေတာ်ြဖန့် ၍ ေလှ
အနီ းသို ့ချဥ်းေတာ်မူသည်ကို သူ တို ့သည်ြမင်၍ ေြကာင့် လန့် ြခင်းရှိြက၏။ 20
ကို ယ်ေတာ်ကလည်း၊ ငါပင်ြ ဖစ်သည်၊ မေြကာင့် လန့် ြကနှ င့် ဟု မိ န့် ေတာ်မူလျှင်၊
ေလှ ထဲ သို့ ကို ယ်ေတာ် တို င် ဝမ် းေြမာက်စွာခံ ယူ ြက၏။ 21
ေလှ သည်လည်းေရာက်လိုေသာရပ်သို့ တခဏြခင်းတွ င် ဆို က်ေလ၏။ 22
အို င်တဘက်၌ေနေသာ လူ အစုအေဝးတို ့သည်ကား၊ 23
အထက်ကသခင်ဘုရားသည် ေကျးဇူ းေတာ်ကိုချီးမွ မ်းြပီ းမှ၊ လူ များသည်
မုန့် ကိုစားြကရာ အရပ် နှင့် အနီး၊ တိ ေဗရိ ြုမိ ့မှ အြခားေသာေလှ ငယ်များ
လာေသာ်လည်း၊ မေန့ ၌ တပည့် ေတာ်တို့ဝင်ေသာ ေလှ မှတပါး
အဘယ်ေလှ မျှမရှိသည်ကို၎င်း၊ ေယရှုသည်ထို ေလှ ထဲသို့ တပည့် ေတာ်နှင့် အတူ

ဝင်ေတာ်မမူ ဘဲလျက်၊ တပည့် ေတာ်တို့သာ သွ ားသည်ကို၎င်း ြမင်ြက၍၊ 24
ထို အရပ်၌ ေယရှု မှစေသာ တပည့် ေတာ်တို့မရှိသည်ကိုသိ ြကသြဖင့် ၊ နက်ြဖန်ေန့ ၌
ေလှ စီ း၍ ေယရှုကို ရှာြခင်းငှ ါ ကေပရေနာင်ြု မိ ့သို့သွားြက၏။ 25
အို င်တဘက်၌ေတွ လ
့ ျှင်၊ အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်ေသာအခါ ဤအရပ်သို့
ြွကလာေတာ်မူသနည်းဟု ေမးေလျှာက်ြက၏။ 26 ေယရှုကလည်း၊
ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည်နိမိတ်လက္ခ ဏာတို ့ကို ြမင်ေသာေြကာင့်
ငါ့ကိုရှာသည်မဟု တ်။ 27 မုန့် ကို စား၍ဝေသာေြကာင့် သာ ရှာြက၏။
ပျက်စီးတတ်ေသာအစာကို ရြခင်းငှ ါ မြုကိးစားြကနှ င့် ။ လူ သားသည် သင်တို့အား
ေပး၍ ထာဝရအသက်နှင့် အမျှ တည်တတ်ေသာအစာကို ရြခင်းငှ ါ ြုကိးစားြကေလာ့ ။
ထို သားသည် ခမည်းေတာ်ဘုရား၏တံ ဆိ ပ်ခတ်ြခင်းကို ခံ ေသာသူ ြဖစ်သည်ဟု
မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 28 ထို သူ တို ့ကလည်း။ ဘု ရားသခင်၏ အလို ေတာ်နှင့် ညီ ေသာ
အကျင့် ကို ကျင့် ြခင်းငှ ါ အဘယ်သို့ ြုပရ ပါမည်နည်းဟု ေမးေလျှာက်ြက၏။ 29
ေယရှု ကလည်း၊ ဘု ရားသခင်ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ ကို ယု ံ ြကည်ြခင်းအကျင့် ကား၊
အလို ေတာ်နှင့် ညီ ေသာအကျင့် တည်းဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 30 ထို သူ တို ့ကလည်း၊
အကျွန်ုပ် တို့သည် ကို ယ်မျက်စိနှင့် ြမင်၍ ကို ယ်ေတာ်ကိုယု ံ ြကည်မည်အေြကာင်း
အဘယ်နိမိတ်လက္ခ ဏာကို ြပေတာ်မူသနည်း။ အဘယ်အမှု ကို ြုပေတာ်မူသနည်း။
31 ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ထို သူ တို ့ စားစရာဘို ့ ေကာင်းကင်မှမုန့် ကို
ေပးေတာ်မူသည်ဟု လာသည်နှင့် အညီ ၊ ငါတို ့ဘိုးေဘးများသည်ေတာ၌
မန္န ကိုစားြကသည်ဟု ေလျှာက်ြက၏။ 32 ေယရှုကလည်း၊
ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ေမာရှသည် ေကာင်းကင်မုန့် ကို သင်တို့အားမေပး၊
ခမည်းေတာ်သည် မှန်ေသာေကာင်းကင်မုန့် ကို သင်တို့အား ေပးေတာ်မူ၏။ 33
ဘု ရားသခင်၏မုန့် မူကား၊ ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်၍
ေလာကီ သားတို ့အားအသက်ကို ေပးေသာမုန့် ေပတည်းဟု မိ န့် ေတာ်မူလျှင်၊ 34
သခင်၊ ထို မုန့် ကိုအကျွန်ုပ် တို့အား အစဥ်မြပတ်ေပးေတာ်မူပါဟု ေလျှာက်ြက၏။ 35
ေယရှု ကလည်း၊ ငါသည်အသက်မုန့် ြဖစ်၏။ ငါ့ထံ သို ့လာေသာသူ သည် ေနာက်တဖန်
အဆာအမွ တ် မခံ ရ။ ငါ့ကို ယု ံ ြကည်ေသာသူ သည် ေနာက်တဖန် ေရငတ်မခံ ရ။ 36

သို ့ေသာ်လည်းသင်တို့သည် ငါ့ကိုြမင်လျက်ပင် မယု ံ ြကည်ြကဟု ငါဆို ခ့ ဲြပီ ။ 37
ခမည်းေတာ်သည် ငါ့အား ေပးေတာ်မူသမျှေသာသူ တို ့သည်
ငါထံ သို ့လာြကလိ မ့်မည်။ ငါ့ထံ သို ့လာ ေသာသူ ကို ငါသည်အလျင်မပယ်။ 38
အေြကာင်းမူ ကား၊ ငါသည် ကို ယ်အလို သို ့လိုက်ြခင်းငှ ါ
ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်သည်မဟုတ်။ ငါ့ကို ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ ၏
အလို ေတာ်သို့လိုက်ြခင်းငှ ါ ဆင်းသက်၏။ 39
ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာခမည်းေတာ်၏ အလို ေတာ်ကား၊
ငါ့အားေပးေသာသူ တို ့တွင် တစုံတေယာက် ကို မျှ ငါမေပျာက်ေစရဘဲ၊
ေနာက်ဆုံးေသာေန့ ၌ ထို သူ အေပါင်းတို ့ကို ထေြမာက်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ 40
သားေတာ်ကို ြကည့် ြမင်၍ ယု ံ ြကည်ေသာသူ ရှိသမျှတို့သည်
ထာဝရအသက်ကိုရေစြခင်းငှ ါ၎င်း အလို ေတာ်ရှိ၏။
ငါသည်လည်းေနာက်ဆုံးေသာေန့ ၌ ထို သူ တို ့ကို ထေြမာက်ေစမည်ဟု
မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 41 ငါသည်ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာမုန့် ြဖစ်၏ဟု
မိ န့် ေတာ်မူသည်ကို ယု ဒလူ တို ့က၊ 42 ဤသူ သည် ေယာသပ်၏သား
ေယရှု ြဖစ်သည်မဟုတ်ေလာ။ သူ ၏မိ ဘကို ငါတို ့သိသည်မဟုတ်ေလာ။ ငါသည်
ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်၏ဟု သူ သည်အဘယ်သို့ဆိုရသနည်းဟု
က့ ဲရဲ ့ြပစ်တင်လျက် ဆို ြက၏။ 43 ေယရှု ကလည်း၊ ငါ့ကိုအချင်းချင်းက့ ဲရဲ ့၍
အြပစ်မတင်ြကနှ င့် ။ 44 ငါ့ကို ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာခမည်းေတာ်သည်
ေသွ းေဆာင်ေတာ်မမူ လျှင်၊ အဘယ်သူမျှ ငါ့ထံ သို ့ မလာ နို င်။
လာေသာသူ ကို ေနာက်ဆုံေသာေန့ ၌ ငါထေြမာက်ေစမည်။ 45
အနာဂတ္တ ိ ကျမ် းစာ၌လာသည်ကား၊ ထို သူ အေပါင်းတို ့သည်
ဘု ရားသခင်ဆုံးမသွ န်သင်ေတာ်မူေသာသူ ြဖစ်ြကလိ မ့်မည်ဟုလာသည်နှင့် အညီ ။
ခမည်းေတာ်ထံ ၌နားေထာင်၍ နည်းခံ ေသာသူ မှန်သမျှတို ့သည် ငါ့ထံသို ့ လာြက၏။
46 ထို သို ့ငါဆို ေသာ၊ ဘရားသခင့် အထံ ေတာ်က ြွကလာေသာသူ မှတပါး
တစုံတေယာက်တေယာက်ေသာ သူ သည် ခမည်းေတာ်ကိုြမင်ခ့ ဲြပီ ဟု မဆို လို ။
ြွကလာေသာသူ ဟူ မူ ကား၊ ခမည်းေတာ်ကို ြမင်ခ့ ဲြပီ ။ 47

ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါ့ကို ယု ံ ြကည်ေသာသူ သည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏။
48 ငါသည်အသက်မုန့် ြ ဖစ်၏။ 49 သင်တို့ဘိုးေဘးများသည်
ေတာ၌မန္န ကိုစားလျက် ေသရြက၏။ 50 ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာမုန့် ကို
စားေသာသူ သည် ေသြခင်းနှ င့် ကင်းလွ တ်၏။ 51
ငါသည်ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာအသက်မုန့် ြ ဖစ်၏။ ဤမုန့် ကို
စားေသာသူ မည်သည်ကား၊ အစဥ် မြပတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ ငါေပးေသာမုန့် ကား၊
ေလာကီ သားတို ့၏ အသက်အဘို ့အလို ငှ ါ စွ န့် ေသာငါ၏
အသားေပတည်းဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 52 ထို အခါ ယု ဒလူ တို ့က၊
ဤသူ သည်မိမိအသားကို ငါတို ့စားစရာဘို ့အဘယ်သို့ ေပးနို င်သနည်းဟု အချင်းချင်း
ြငင်းခုံြက၏။ 53 ေယရှုကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊
လူ ၏အသားကို မစား၊ အေသွ းကို မေသာက်လျှင် သင် တို ့၌ အသက်မရှိ။ 54
ငါ၏အသားကို စား၍ ငါ၏အေသွ းကို လည်း ေသာက်ေသာသူ သည်
ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ ထို သူ ကို ေနာက်ဆုံးေသာေန့ ၌ ငါထေြမာက်ေစမည်။ 55
ငါ၏အသားသည် စားစရာေကာင်း၏။ ငါ၏ အေသွ းလည်းေသာက်စရာေကာင်း၏။
56 ငါ၏အသားအေသွ းကို ေသာက်စားေသာသူ သည် ငါ၌တည်၏။ ထို သူ ၌လည်း
ငါတည်၏။ 57 အသက်ရှင်ေတာ်မူေသာ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူ၍၊
ငါသည်ခမည်းေတာ်အားြဖင့် အသက်ရှင်သည်နည်းတူ ၊ ငါ့ကိုစားေသာသူ သည်
ငါ့အားြဖင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ 58 ဤမုန့် ကား၊
ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာမုန့် ြဖစ်၏။ သင်တို့ ဘို းေဘးများသည်
မန္န ကိုစားလျက် ေသရသက့ ဲသို ့မဟု တ်။ ဤမုန့် ကိုးစားေသာသူ သည်
အစဥ်မြပတ်အသသက်ရှင်လိမ့်ဟု ၊ 59 ကေပရေနာင်ြုမိ ့မှာရားစရပ်၌
ဩဝါဒေပးစဥ်တွင် မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 60 တပည့် ေတာ်အများတို ့သည် ြကားလျှင်၊
ထို စကားသည် အလွ န်ခက်လှ၏။ အဘယ်သူနာခံ နို င်မည် နည်းဟု ဆို ြက၏။ 61
ထို သို ့တပည့် ေတာ်တို့ က့ ဲရဲ ့ြဖစ်တင်သည်ကို
ေယရှု သည်အလို အေလျာက်သိေတာ်မူလျှင်၊ ဤတရား စကားေြကာင့် သင်တို့သည်
စိ တ်ပျက်ြကသေလာ့ ။ 62 လူ သားသည်အရင်ေနရာအရပ်သို့တဖန်

ြွကတတ်သည်ကိုြမင်ရလျှင် အဘယ်သို့ ထင်မှတ်ြကမည် နည်း။ 63
ဝိ ညာဥ်သာလျှင်အသက်ရှင်ေစ၏။ ကို ယ်ကာယသည်အလျှင်မတတ်နိုင်။
ငါေြပာေသာစကားသည် ဝိ ညာဥ်ြ ဖစ်၏။ အသက်လည်းြဖစ်၏။ 64
သို ့ေသာ်လည်းသင်တို့တွင် မယု ံ ြကည်ေသာသူ တချို ့ရှိ၏။ 65 ထို ေြကာင့်
ငါ၏ခမည်းေတာ်သည် အခွ င့်ေပးေတာ်မမူ လျှင်၊ အဘယ်သူမျှငါထံ သို ့မလာနို င်ဟု
အထက် ငါဆို ခ့ ဲြပီ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ ထို သို မိ န့် ေတာ်မူသည် အေြကာင်းဟူ မူ ကား၊
အဘယ်သူမယု ံ ြကည်သည်ကို၎င်း၊ အဘယ်သူသည် ကို ယ်ေတာ်ကို
အပ် နှံမည်ကို၎င်း၊ ေယရှုသည်အစအဦး၌ သိ ေတာ်မူ၏။ 66 ထို အခါမှစ၍
တပည့် ေတာ်များတို ့သည် ကို ယ်ေတာ်နှင့် မေပါင်းေဘာ်ဘဲ ဆု တ်သွားြက၏။ 67
ထို ေြကာင့် ေယရှုသည် တကျိပ်နှစ်ပါးေသာသူ တို ့အား၊ သင်တို့သည်လည်း
ထွ က်သွားြခင်းငှ ါ အလို ရှိ ြကသေလာဟု ေမးေတာ်မူလျှင်၊ 68 ရှိမုန်ေပတရု က၊
သခင်၊ အကျွန်ုပ် တို့သည် အဘယ်သူထံ သို ့ သွ ားရမည်နည်း။ ထာဝရအသက်နှင့်
ယှ ဥ်ေသာ စကားသည်ကိုယ်ေတာ်၌ တည်ပါ၏။ 69 ကို ယ်ေတာ်သည်
ခရစ်ေတာ်တည်းဟူ ေသာ အသက်ရှင်ေတာ်မူေသာ ဘု ရားသခင်၏သားေတာ် ြဖစ်
ေတာ်မူသည်ကို အကျွန်ုပ် တို့ယုံြကည် သိ မှတ်ြကပါသည်ဟုေလျှာက်ေလ၏။ 70
ေယရှု ကလည်း၊ တကျိပ်နှစ်ပါးေသာသင်တို့ကို ငါေရွးေကာက်သည်မဟု တ်ေလာ။
သို ့ေသာ်လည်း သင် တို ့တွင် ရန်သူတေယာက်ပါမည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 71
ထို သို ့မိန့် ေတာ်မူေသာ်၊ ထကျိပ်နှစ်ပါးအဝင်ြဖစ်၍ ကို ယ်ေတာ်ကိုအပ် နှံမည်သူ၊
ရှိမုန်၏သား ယု ဒရှကာရု တ်ကိုဆို လို သတည်း။
7
1 ထို ေနာက်မှေယရှုသည် ဂါလိ လဲြပည်၌ လှ ည့် လည်ေတာ်မူ၏။ ယု ဒလူ တို ့သည်
ကို ယ်ေတာ်ကို သတ်အ့ ံ ေသာငှ ါ ရှာြကံ ေသာေြကာင့် ၊ ယု ဒြပည်၌ လှ ည့် လည်ြ ခင်းငှ ါ
အလို ေတာ်မရှိ။ 2 ယု ဒလူ တို ့၏ သေကေနပွဲ ခံခါနီးတွ င်၊ 3 ညီ ေတာ်တို့က၊
သင်ြုပေသာအမှု တို့ကို တပည့် များတို ့သည်ြ မင်ေစြခင်းငှ ါ ဤအရပ်မှထွ က်၍

ယု ဒြပည် သို ့ြွကပါ။ 4 ေကျာ်ေစာကိ တ္တိကို အလို ရှိေသာသူ မည်သည်ကား
မထင်ရှားေသာအားြဖင့် အဘယ်အမှု ကိုမျှ မြုပ တတ်။ ဤအမှု တို့ကို
သင်သည်ြုပလျှင်။ ဤေလာက၌ ကို ယ်ကိုထင်ရှားစွ ာ ြပပါဟု၊ 5
မယု ံ ြကည်ေသာေြကာင့် ေယရှုအားဆို ြက၏။ 6 ေယရှုကလည်း၊
ငါ့အချိန်မေရာက်ေသး။ သင်တို့ကို ခပ်သိမ်းေသာအချိန်သင့် လျက်ရှိ၏။ 7
ေလာကီ သားတို ့သည် သင်တို့ကိုမုန်းနို င်။ ငါ့ကိုမုန်းြက၏။ အေြကာင်းမူ ကား၊
ငါသည်သူတို ့၏အကျင့် ဆို းညစ်ေြကာင်းကို သက်ေသခံ ၏။ 8
ထို ပွဲ သို့သင်တို့သွားြကေလာ့ ။ 9 ငါမသွ ားေသး။ ငါ့အချိန်မြပည်စုံေသးဟု
မိ န့် ေတာ်မူြပီ းလျှင်၊ ဂါလိ လဲြပည်မှာေနေတာ်မူ၏။ 10 ညီ ေတာ်တို့သွားြပီ းမှ
ကို ယ်ေတာ်သည် ထို ပွဲ သို့ မထင်မရှားြွကေတာ်မူ၏။ 11 ထို ပွဲ ၌ယု ဒလူ တို ့က၊
ေယရှု သည်အဘယ်မှာ ရှိသနည်းဟု ေမးြမန်းရှာေဖွ ြက၏။ 12
လူ အစုအေဝးတို ့သည် ကို ယ်ေတာ်ကိုအေြကာင်းြုပ၍ အု တ်အုတ်သဲသဲြဖစ်ြက၏။
အချို ့တို့က၊ သူ သည်သူေတာ်ေကာင်းြဖစ်သည်ဟူ၍၎င်း၊ အချို ့တို့က၊
သူ ေတာ်ေကာင်းမဟု တ်၊ လူ များကို လှ ည့် ဖျားသည်ဟူ၍ ၎င်း ဆို ြက၏။ 13
သို ့ေသာ်လည်း ယု ဒလူ တို ့ကို ေြကာက်ေသာေြကာင့် အဘယ်သူမျှ
အတည့် အလင်းမေြပာဝံ့ ြက။ 14 ထို ပွ ဲ ကို ခံ စဥ်တွင်၊ ေယရှုသည်
ဗိ မာန်ေတာ်သို့တက်၍ ဆု ံ းမဩဝါဒေပးေတာ်မူ၏၊ 15 ယု ဒလူ တို ့သည် အံ့ ဩ၍၊
ဤသူ သည် စာမသင်ဘဲလျက် အဘယ်သို့ တတ်ဘိသနည်းဟု ဆို ြက၏။ 16
ေယရှု ကလည်း၊ ငါေဟာေသာေဒသနာသည် ငါ၏ေဒသနာမဟု တ်။
ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာ သူ ၏ ေဒသနာြဖစ်၏။ 17 ထို သူ ၏အလို ေတာ်သို့
လို က်ချင်ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ဤေဒသနာသည်ဘုရားသခင်၏ ေဒသနာ
ေတာ်ြဖစ်သေလာ၊ ငါသည် ကို ယ်အလို အေလျာက် ေဟာေြပာသေလာဟု
ပို င်းြခား၍သိ လိမ့်မည်။ 18 ကို ယ်အလို အေလျာက်ေဟာေြပာေသာသူ သည်
မိ မိဘုန်းအသေရကို ရှာတတ်၏။ မိ မိကို ေစလွှ တ်ေတာ် မူ ေသာသူ ၏
ဘု န်းအသေရကို ရှာေသာ သူ မူ ကား၊ ယု ံ ေလာက်ေသာသူ ြဖစ်၏။ ထို သူ ၌မုသားမရှိ။
19 ေမာရှသည်ပညတ်တရားကို သင်တို့အား ေပးသည်မဟု တ်ေလာ။ ထို တရားကို

သင်တို့တွင် တစုံ တေယာက်မျှမကျင့် ။ ငါ့ကိုသတ်အ့ ံ ေသာငှ ါ အဘယ်ေြကာင့်
ရှာြကံ ြကသနည်းဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 20 လူ အစုအေဝးကလည်း၊ သင်သည်
နတ်ဆိုးစွဲ ေသာသူ ြဖစ်၏။ သင့် ကို သတ်အ့ ံ ေသာငှ ါ အဘယ်သူ ရှာြကံ သနည်းဟု
ဆို ြက၏။ 21 ေယရှုကလည်း၊ ငါြုပေသာအမှု တခု ကို သင်တို့ရှိသမျှသည်
အံ့ ဩြခင်းရှိြက၏။ 22 ေမာရှသည် အေရဖျားလှ ီ းြခင်းတရားကို သင်တို့အား
ေပး၏။ ထို သို ့ဆိုေသာ် ေမာေရှမှ အစစွ ာခံ ရ သည်ဟု မဆို လို ။
ဘို းေဘးများမှဆက်ခံရသတည်း၊ ထို ေြကာင့် ဥပုသ်ေန့ ၌
သင်တို့သည်အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကို ေပးြက၏။ 23 ေမာေရှ၏တရားမပျက်ေစြခင်းငှ ါ
လူ သည်ဥပုသ်ေန့ ၌ အေရဖျားလှ ီ းြခင်းကို ခံ ရလျှင်၊ ငါသည် ဥပုသ် ေန့ ၌
လူ တကို ယ်လုံးကို ကျန်းမာေစေသာေြကာင့် ၊ သင်တို့သည်
ငါ့ကိုအမျက်ထွ က်ရာသေလာ။ 24 မျက်နှာကို သာြကည်၍မစီ ရင်ြကနှ င့် ။
တရားသြဖင့် စီ ရင်ြကေလာ့ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 25 ထို အခါ
ေယရု ရှလင်ြုမိ ့သားအချို ့ကလည်း၊ ဤသူ ကို သတ်အ့ ံ ေသာငှ ါ
ရှာြကသည်မဟု တ်ေလာ။ 26 ြကည့် ပါ။ သူ သည်ထ င်ရှားစွ ာေဟာေြပာ၍
အဘယ်ြမစ်တားြခင်းကို မျှ မြုပြကပါတကား၊ ဤသူ သည် ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေြကာင်းကို
မင်းများတို ့သည် အမှန်သိြကသေလာ။ 27 သို ့ေသာ်လည်း ဤသူ သည်
အဘယ်ကြဖစ်သည်ကိုငါတို ့သိြက၏။ ခရစ်ေတာ်သည် ြွကလာေတာ်မူ ေသာအခါ
အဘယ်ကြဖစ်ေတာ်မူသည်ကို အဘယ်သူမျှမသိ ရဟု ဆို ြက၏။ 28
ေယရှု ကလည်း၊ သင်တို့သည်ငါ့ကိုသိ ြက၏။ ငါအဘယ်က ြဖစ်သည်ကိုလည်း
သိ ြက၏။ သို ့ေသာ်လည်း ငါသည် ကို ယ်အလို အေလျာက်လာသည်မဟု တ်။ ငါ့ကို
ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ သည် သစ္စ ာနှ င့် ြပည့် စုံေတာ်မူ ၏။ ထို သူ ကို
သင်တို့မသိ ြက။ 29 ငါမူ ကားသိ ၏။ အေြကာင်းမူ ကား၊ ထို သူ ၏ အထံ ေတာ်မှ
ငါလာ၏။ သူ သည်လည်း ငါ့ကိုေစလွှ တ် ေတာ်မူ၏ဟု ဗိ မာန်ေတာ်၌
ဆု ံ းမဩဝါဒေပးေတာ်မူစဥ်တွင် ေြွကးေြကာ်၍မိ န့် ေတာ်မူလျှင်၊ 30 ကို ယ်ေတာ်ကို
ဘမ်းဆီ းြခင်းအခွ င့်ကို ရှာြက၏။ သို ့ေသာ်လည်း ကို ယ်ေတာ်၏အချိန်မေစ့
မေရာက်ေသး ေသာေြကာင့် အဘယ်သူမျှ မဘမ် းဆီ းြက။ 31 လူ အစုအေဝးထဲ ၌

ပါေသာလူ များတို ့သည် ယု ံ ြကည်သည်ြဖစ်၍၊ ခရစ်ေတာ်သည် ြွကလာေတာ်မူ
ေသာအခါ၊ ဤသူ ြပေသာ နိမိတ်လက္ခ ဏာထက်သာ၍
များေသာနိမိတ်လက္ခ ဏာတို ့ကို ြပေတာ်မူမည်ေလာဟု ဆို ြက၏။ 32 ထို သို ့လူများ
အု တ်အုတ်သဲသဲြဖစ်ြကသည်ကို ဖာရိ ရှဲတို့သည်ြကားလျှင်၊
ယဇ်ပုေရာဟိ တ်အြကီ းတို ့ နှ င့် တို င်ပင်ြပီ းမှ ကို ယ်ေတာ်ကို ဘမ် းဆီ းေစြခင်းငှ ါ
မင်းလု လင်တို့ကို ေစလွှ တ်ြက၏။ 33 ေယရှုကလည်း၊ ငါသည် သင်တို့နှင်အတူ
ခဏသာေနြပီ းလျှင်၊ ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာ သူ ထံ သို ့ သွ ားရမည်။ သင်တို့သည်
ငါ့ကိုရှာြကလိ မ့်မည်။ 34 ရှာေသာ်လည်းမေတွ ရ
့ ြက။ ငါရှိရာအရပ် သို့
သင်တို့မေရာက်နိုင်ြကဟု မိ န့် ေတာ်မူလျှင်၊ 35 ယု ဒလူ တို ့က၊
ငါတို ့ကိုမေတွ ေ
့ စြခင်းငှ ာ သူ သည် အဘယ်အရပ်သို့သွားလိ မ့်မည်နည်း။
ေဟလသလူ တို ့တွင်အရပ် ရပ် သို့ ကွ ဲြပားလျက်ေနေသာ သူ တို ့ရှိရာသို ့သွား၍
ေဟလသလူ တို ့အား တရားေဟာလိ မ့်မည် ေလာ။ 36 သင်တို့သည် ငါ့ကို
ရှာြကလိ မ့်မည်။ ရှာေသာ်လည်း မေတွ ရ
့ ြက။ ငါရှိရာအရပ် သို့ သင်တို့မေရာက်
နို င်ြကဟူ ေသာစကားသည် အဘယ်သို့ဆိုလို သနည်းဟု အချင်းချင်းဆို ြက၏။ 37
ထို ပွဲ ကိုခံ ၍ ေနာက်ဆုံးြဖစ်ေသာေန့ ြမတ်၌ ေယရှုသည်ရပ်၍
ေြွကးေြကာ်ေတာ်မူသည်ကား၊ ေရငတ် ေသာသူ ရှိလျှင် ငါ့ထံ သို ့လာ၍
ေသာက်ေလာ့ ။ 38 ငါ့ကိုယု ံ ြကည်ေသာသူ သည် ကျမ်းစာလာသည်အတို င်း
အသက်ေရတွ က်ရာ စမ် းေရတွ င်းြဖစ်လိမ့်မည် ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 39
ထို သို ့မိန့် ေတာ်မူေသာ်၊ ယု ံ ြကည်ေသာသူ တို ့သည် ခံ ရလတံ့ ေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ကို
ရည်မှတ်၍ မိ န့် ေတာ်မူ၏။ ေယရှုသည် ဘု န်းပွ င့်ေတာ်မမူ ေသးေသာေြကာင့်
သန့် ရှင်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ကို ေပးေတာ်မမူ ေသး။ 40 စကားေတာ်ကို
ြကားေသာလူ အများတို ့က၊ ဤသူ သည်လာလတံ့ ေသာ ပေရာဖက်အမှန်ြဖစ်သည်ဟု
ဆို ြက၏။ 41 အချို ့ကလည်း၊ ဤသူ သည်ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သည်ဟု ဆို ြက၏။
အချို ့ကလည်း၊ ခရစ်ေတာ်သည် ဂါလိ လဲ ြပည်သားြဖစ်ရသေလာ။ 42
ခရစ်ေတာ်သည် ဒါဝိ ဒ်အမျိုး၊ဒါဝိ ဒ်ေနရာဌာန၊ ဗက်လင်ရွာသားြဖစ်ရမည်ဟု
ကျမ်းစာလာသည် မဟု တ် ေလာဟု ဆို ြက၏။ 43 ထို သို ့လူများတို ့သည်

ကွ ဲြပားြကသည်ြဖစ်၍၊ အချို ့တို့သည် ကို ယ်ေတာ်ကိုဘမ်းဆီ းြခင်းငှ ါ အလို ရှိြက၏။
44 သို ့ေသာ်လည်း အဘယ်သူမျှမဘမ်းမဆီ းြက။ 45 ထို အခါ မင်းလု လင်တို့သည်
ယဇ်ပုေရာဟိ တ်အြကီ း၊ ဖာရိ ရှဲထံ သို ့ြပန်၍၊ ထို မင်းတို ့က၊ အဘယ်ေြကာင့်
သူ ့ကိုမေဆာင်ခ့ ဲြကသနည်းဟု ေမးြမန်းလျှင်၊ 46 မင်းလု လင်တို့က၊
ထို သူ ေဟာေြပာသက့ ဲ သို ့ အဘယ်သူမျှမေဟာစဖူ းပါဟု ေလျှာက်ြက၏။ 47
ဖာရိ ရှဲတို့ကလည်း၊ သင်တို့ကိုပင် လှ ည့် ြဖားြပီ ေလာ။ 48 မင်းများ၊ ဖာရိ ရှဲများတို ့တွင်
သူ ့ကိုယု ံ ြကည်ေသာသူ တစု ံ တေယာက်မျှရှိသေလာ။ 49 တရားကို မသိ ေသာ
ဤလူ များတို ့သည် ကျိန်ြခင်းကို ခံ ရေသာသူ ြဖစ်သည်ဟုဆို ြက၏။ 50
အထက်ကညဥ့် အခါ၌ အထံ ေတာ်သို့လာေသာ သူ တည်းဟူ ေသာ
ထို မင်းများအဝင်ြဖစ်ေသာ နိေကာဒင် ကလည်း၊ 51 ငါတို ့တရားသည် လူ ကို မစစ်၊
သူ ့အမှု ကို မသိ မှီကပင် ေရှ ့မဆွ က ဆု ံ းြဖတ်တတ်သေလာဟု ဆို လျှင်၊ 52 သူ တို ့က၊
သင်သည်လည်း ဂါလိ လဲြပည်သားြဖစ်သေလာ။ စစ်ဦးေလာ့ ၊ ဂါလိ လဲြ ပည်၌
အဘယ် ပေရာဖက်မျှမေပါ်ထွ န်းသည်ကိုမှတ်ေလာ့ ဟု ဆို ြကြပီ းမှ၊ 53
ထို သူ အေပါင်းတို ့သည် မိ မိတို့အိမ်သို့သွားြက၏။
8
1 ေယရှုသည်လည်း သံ လွ င်ေတာင်သို့ ြွကေတာ် မူ ၏။ 2
နံ နက်ေစာေစာဗိ မာန်ေတာ်သို့ တဖန်ြွကေတာ် မူ ၍ လူ အေပါင်းတို ့သည်
အထံ ေတာ်သို့ လာြက၏။ ထို အခါ ထို င်ေတာ်မူ၍ ဆု ံ းမဩဝါဒေပးစဥ်တွင်၊ 3
မှားယွ င်းြခင်းအမှု ကို ြုပလျက်ေနေသာမိ န်းမတေယာက်ကိုေတွ လ
့ ျှင်၊
ကျမ်းြုပဆရာတို ့နှင့် ဖာရိ ရှဲတို့ သည်ေခါ်ခ့ ဲ၍ အလယ်၌ထားြပီ းမှ၊ 4 အရှင်ဘုရား၊
ဤမိ န်းမသည် မှားယွ င်းြခင်းအမှု ကို ြုပစဥ်တွင်ပင် ေတွ မ
့ ိ ပါသည်။ 5
ထို သို ့ေသာမိ န်းမကို ေကျာက်ခဲနှင့် ပစ်ရမည်ဟု ေမာေရှသည်အကျွန်ုပ် တို့အား
ပညတ်တရား၌ စီ ရင် ထု ံ းဖွဲ ပ
့ ါြပီ ။ သို ့ရာတွ င် ကို ယ်ေတာ်သည် အဘယ်သို့
မိ န့် ေတာ်မူမည်နည်းဟု ေလျှာက်ြက၏။ 6 ထို သို ့ေလျှာက်ြကေသာ်၊ ကို ယ်ေတာ်၌

အြပစ်တင်ခွင့်ရှိေစြခင်းငှ ါ၊ စုံစမ်းေနှ ာက်ရှက်ေသာအားြဖင့် ေလျှာက်ြက၏။
ေယရှု သည် ေအာက်သို့ငုံ့လျက် လက်ညှုိးေတာ်နှင့် ေြမ၌ေရးသား၍ေနေတာ်မူ၏။ 7
ထို သူ တို ့သည် အထပ်ထ ပ် ေမးေလျှာက်ြကေသာအခါ ကို ယ်ကိုလှ န်ေတာ်မူ၍၊
သင်တို့တွင် အြပစ်ကင်း ေသာသူ သည် ေရှးဦးစွ ာေကျာက်ခဲနှင့် ပစ်ေစဟု
မိ န့် ေတာ်မူြပီ းမှ၊ 8 တဖန်ေအာက်သို့ငုံ့၍ ေြမ၌ ေရးသားေတာ်မူြပန်၏၊ 9
ထို သူ တို ့သည်ြကားရလျှင် မိ မိတို့စိတ်နှလု ံ းသည် မိ မိတို့အြပစ်ကို ေဖာ်ြပသြဖင့် ၊
အသက်ြကီ းေသာသူ မှ စ၍ အငယ်ဆုံးေသာသူ တို င်ေအာင်
တေယာက်ေနာက်တေယာက် ထွ က်သွားြက၏။ ေယရှုသည် တေယာက် တည်း
ကျန်ရစ်ေတာ်မူ၍၊ မိ န်းမသည်အလယ်၌ရပ်ေန၏။ 10 ထို အခါေယရှုသည်
ကို ယ်ကိုလှ န်ေတာ်မူြပန်၍၊ ထို မိ န်းမမှတပါး အဘယ်သူကို မျှ မြမင်လျှင်၊ အချင်း
မိ န်းမ၊ သင့် ကို အြပစ်တင်ေသာသူ တို ့သည် အဘယ်မှာရှိြကသနည်း။
သင်၏အမှု ကိုအဘယ်သူမျှမစီ ရင်ေလာ ဟု ေမးေတာ်မူ၏။ 11 ထို မိ န်းမကလည်း၊
အဘယ်သူမျှ မစီ ရင်ပါသခင်ဟု ေလျှာက်၏။ ငါသည်လည်းသင်၏အမှု ကို မစီ ရင်။
သွ ားေလာ့ ။ ေနာက်တဖန် ဒု စရို က်ကို မြုပနှ င့် ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 12
တဖန်တုံေယရှုက၊ ငါသည် ဤေလာက၏အလင်းြဖစ်၏။ ငါ့ေနာက်သို့
လို က်ေသာသူ သည် ေမှာင်မိုက်၌ မသွ ားမလာ။ အသက်၏အလင်းကို ရလိ မ့်မည်ဟု
မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 13 ဖာရိ ရှဲတို့ကလည်း၊ သင်သည် ကို ယ်အေြကာင်းကို
သက်ေသခံ ၏၊ သင်၏သက်ေသမတည်ဟု ဆို ြက၏။ 14 ေယရှုကလည်း၊ ငါသည်
ကို ယ်အေြကာင်းကို သက်ေသခံ ေသာ်လည်း၊ ငါ့သက်ေသတည်၏။
အေြကာင်းမူ ကား၊ ငါသည်အဘယ်အရပ်က လာသည်ကို၎င်း၊
အဘယ်အရပ် သို့သွားသည်ကို၎င်း ငါသိ ၏။ သင်တို့မူကားမသိ ြက။ 15
သင်တို့သည် ဇာတိ ပကတိ အတို င်း စီ ရင်တတ်ြက၏။ ငါ့မူကား
အဘယ်သူကို မျှမစီ ရင်။ 16 ငါသည်စီရင်ေသာ်လည်း ငါ၏စီ ရင်ြခင်းသည် တည်၏။
အေြကာင်းမူ ကား။ ငါသည် တေယာက်တည်း ေနသည်မဟုတ်။
ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ဘက်၌ေနေတာ်မူ၏။ 17
သက်ေသခံ နှ စ်ဦးတို ့၏ စကားသည် တည်ရ၏ဟု သင်တို့ ပညတ္တ ိ ကျမ်းစာ၌လာ၏။

18 ငါသည် ကို ယ်အေြကာင်းကို သက်ေသခံ ေသာသူ ြဖစ်၏။ ငါ့ကို
ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာ ခမည်းေတာ် သည်လည်း ငါ့အေြကာင်းကို
သက်ေသခံ ေတာ်မူသည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 19 ထို သူ တို ့ကလည်း၊
သင်၏ခမည်းေတာ်သည် အဘယ်မှာရှိသနည်းဟု ေမးြက၏။ ေယရှု ကလည်း၊
သင်တို့သည် ငါ့ကိုအသိ ြက။ ငါ့ခမည်းေတာ်ကိုလည်း မသိ ြက။ ငါ့ကိုသိ လျှင်
ငါ့ခမည်းေတာ်ကိုလည်း သိ ြကလိ မ့် မည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 20 ဗိ မာန်ေတာ်၌
ဆု ံ းမဩဝါဒေပးေတာ်မူစဥ် ဤစကားေတာ်ကို ဘဏ္ဍာတို က်မှာ မိ န့် ြွမတ်ေတာ်မူ၏။
ကို ယ်ေတာ်၏အချိန်မေစ့မေရာက်ေသးေသာေြကာင့် အဘယ်သူကို မျှ
ကို ယ်ေတာ်ကိုမဘမ် းဆီ းြက။ 21 တဖန်ေယရှုက၊ ငါသည်သွားရမည်။
သင်တို့သည်ငါ့ကိုရှာြကလိ မ့်မည်။ ကို ယ်အြပစ်၌လည်း ေသြက လိ မ့်မည်။
ငါသွ ားရာအရပ် သို့ သင်တို့မေရာက်နိုင်ြကဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 22 ယု ဒလူ တို ့ကလည်း၊
ငါသွ ားရာအရပ် သို့သင်တို့ မေရာက်နိုင်ြကဟုသူ သည်ဆိုေသာ်၊ ကို ယ်အသက်ကို
သတ်မည်ေလာဟု ဆို ြက၏။ 23 ေယရှုကလည်း၊ သင်တို့သည်
ေအာက်သားြဖစ်ြက၏။ ငါမူ ကား အထက်သားြဖစ်ြက၏။ သင်တို့သည်
ေလာကီ သားြဖစ်ြက၏။ ငါမူ ကား ေလာကီ သားမဟု တ်။ 24 ထို ေြကာင့် သင်တို့သည်
ကို ယ်အြပစ်၌ ေသြကလိ မ့်မည်ဟုငါဆို ၏။ ငါသည်ဤမည်ေသာသူ ြဖစ်သည်ကို
သင်တို့သည်မယု ံ လျှင်၊ ကို ယ်အြပစ်၌ ေသြကလိ မ့်မည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 25
ထို သူ တို ့ကလည်း။ သင်သည်အဘယ်သူနည်းဟုေမးလျှင်၊ ေယရှုက၊
ငါသည်သင်တို့အား အစဥ်ေြပာဆို သည်အတို င်း ငါြဖစ်၏။ 26 သင်တို့အမှု ၌
ငါေြပာဆို စီ ရင်စရာများစွ ာရှိ၏။ သို ့ေသာ်လည်း ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေသာသူ သည်
သစ္စ ာနှ င့် ြပည့် စုံေတာ်မူ၏။ သူ ၏အထံ ေတာ်၌ ငါြကားသမျှကိုသာ ဤေလာက၌
ငါေဟာေြပာသည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 27 ခမည်းေတာ်ကိုရည်မှတ်၍
မိ န့် ေတာ်မူသည်ကို ထို သူ တို ့သည် မရိ တ်မိြက။ 28 ထို ေြကာင့် ေယရှုက၊
သင်တို့သည် လူ သားကို ေြမှာက်ထ ားေသာအခါ၊ ငါသည်ဤမည်ေသာသူ ြဖစ်သည်
ကို ၎င်း၊ ငါသည် ကို ယ်အလို အေလျာက် အဘယ်အမှု ကိုမျှမြုပဘဲ၊
ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ငါအား နည်းေပးေတာ် မူ သည်အတို င်း

ငါေဟာေြပာသည်ကို၎င်း သင်တို့သည် သိ ြကလိ မ့်မည်။ 29
ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ သည် ငါနှ င့် အတူ ရှိေတာ်မူ၏။ ငါ့ကို
တကို ယ်တည်းေနေစြခင်းငှ ါ ခမည်း ေတာ်သည် စွ န့် ပစ်ေတာ်မမူ ။ အေြကာင်းမူ ကား၊
နှ စ်သက်ေတာ်မူေသာအမှု ကို အစဥ်မြပတ်ငါြုပသည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 30
ထို စကားေတာ်ကို မိ န့် ေတာ်မူစဥ်၊ လူ များတို ့သည် ယု ံ ြကည်ြခင်းသို ့ ေရာက်ြက၏။
31 ထို အခါေယရှု က၊ သင်တို့သည် ငါ၏ေဒသနာ၌ တည်လျှင်
ငါ့တပည့် အမှန်ြဖစ်ြက၏။ 32 သမ္မ ာတရားကို လည်း သိ ြကသြဖင့် ၊ ထို တရားသည်
သင်တို့ကို လွှ တ်လိမ့်မည်ဟု၊ ယု ံ ြကည်ေသာ ယု ဒ လူ တို ့အား မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 33
ယု ဒလူ တို ့ကလည်း၊ ငါတို ့သည် အာြဗဟံ အမျိုးြဖစ်ြက၏။ အဘယ်သူထံ ၌
တရံ တခါမျှ ကျွန်မခံ ြက။ လွှ တ်လိမ့်မည်ဟု၍
သင်သည်အဘယ်သို့ေြပာဆို သနည်းဟု ေမးြမန်းြက၏။ ေယရှုကလည်း၊
ငါအမှန်အကန်ဆို သည်ကား၊ 34 ဒု စရို က်ကို ြုပသမျှေသာသူ တို ့သည်
ဒု စရို က်ကျွန်ြဖစ်၏။ 35 ကျွန်သည်ကား အိ မ်၌ အစဥ်အြမဲေနသည်မဟုတ်။
သားမူ ကား အစဥ်အြမဲေန၏။ 36 ထို ေြကာင့် သားသည် သင်တို့ကိုလွှ တ်လျှင်၊
သင်တို့သည် ဧကန်အမှန်လွတ်ြကလိ မ့်မည်။ 37 သင်တို့သည်
အာြဗဟံ အမျိုးြဖစ်ြကသည်ကို ငါသိ ၏။ သို ့ေသာ်လည်း ငါ၏ေဒသနာသည်
သင်တို့၌ တည်ေနရာကို မရေသာေြကာင့် သင်တို့သည် ငါ့ကို သတ်အ့ ံ ေသာငှ ါ
ရှာြကံ ြက၏။ 38 ငါသည်ငါ့ခမည်းေတာ်ထံ ၌ ြမင်ခ့ ဲြပီ းသည့် အတို င်း ေဟာေြပာ၏။
သင်တို့သည် သင်တို့၏အဘထံ ၌ ြမင်ခ့ ဲြပီ းသည်အတို င်း ြုပြက၏ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။
39 ထို သူ တို ့ကလည်း၊ အာြဗဟံ သည် ငါတို ့အဘြဖစ်၏။ ေယရှုကလည်း၊
သင်တို့သည် အာြဗဟံ ၏သားမှန် လျှင် အာြဗဟံ ၏အကျင့် ကို ကျင့် ြကလိ မ့်မည်။
40 ဘု ရားသခင်အထံ ေတာ်၌ ြကားရေသာသစ္စ ာတရားကို သင်တို့အား
ေဟာေြပာေသာသူ တည်းဟူ ေသာ ငါ့ကိုသတ်အ့ ံ ေသာငှ ါ သင်တို့သည်
ယခုရှာြကံ ြက၏။ အာြဗဟံ သည် ထို နည်းတူ ကျင့် သည်မဟု တ်။ 41 သင်တို့သည်
သင်တို့အဘ၏အကျင့် ကို ကျင့် ြက၏ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ ထို သူ တို ့ကလည်း၊
ငါတို ့သည် ေမျာက်မထားေသာအမျိုးမဟု တ်။ ဘု ရားသခင်တည်းဟူ ေသာ

ငါတို ့အဘတပါးတည်းရှိေသာ်မူသည်ဟု ဆို ြက၏။ 42 ေယရှုကလည်း၊
ဘု ရားသခင်သည် သင်တို့အဘမှန်လျှင်။ သင်တို့သည် ငါ့ကိုချစ်ြကလိ မ့်မည်။
အေြကာင်းမူ ကား၊ ငါသည် ဘု ရားသခင့် အထံ ေတာ်မှ ထွ က်ြွကေရာက်လာ၏။
ကို ယ်အလို အေလျာက်လာသည် မဟု တ်။
ဘု ရားသခင်သည်ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူ၏။ 43 အဘယ်ေြကာင့် ငါ့စကားကို
နားမလည်ြကသနည်း။ ငါ၏ ေဒသနာကို နာမခံ မယူ နို င်ေသာေြကာင့် သာ
သင်တို့သည် ငါ့စကားကို နားမလည်ြက။ 44 သင်တို့သည်
သင်တို့အဘတည်းဟူ ေသာ မာရ် နတ်မှဆင်းသက်ြက၏။ သင်တို့အဘ၏
အလို သို ့လည်း လို က်တတ်ြက၏။ မာရ်နတ်သည် ေရှးဦးစွ ာမှ၍
လူ အသက်ကိုသတ်ေသာသူ ြဖစ်၏။ သူ ၌သစ္စ ာတရား မရှိ ေသာေြကာင့်
သစ္စ ာတရား၌မတည်မေန။ သူ သည် မုသားစကားကို ေြပာေသာအခါ
မိ မိပကတိ အတို င်းေြပာ၏။ မုသားစကား၌ ကျင်လည်ေသာသူ ြဖစ်၏။
မုသား၏အဘလည်းြဖစ်၏။ 45 ငါသည်သစ္စ ာစကားကို ေြပာေသာေြကာင့်
သင်တို့မယု ံ ြက။ 46 ငါ၌ အြပစ်ရှိေြကာင်းကို သင်တို့တွင်
အဘယ်သူေဘာ်ြပသနည်း။ သစ္စ ာစကားကို ငါေြပာသည်မှန်လျှင်
အဘယ်ေြကာင့် သင်တို့ မယု ံ ြကသနည်း။ 47 ဘု ရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်ေသာသူ သည်
ဘု ရားသခင်၏စကားေတာ်ကို နားေထာင်တတ်၏။ သင်တို့ သည်
ဘု ရားသခင်နှင့် မစပ် ဆိုင်ေသာေြကာင့် နားမေထာင်ြကဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 48
ယု ဒလူ တို ့ကလည်း၊ သင်သည်ရှမာရိ လူြဖစ်၏။ နတ်ဆိုးစွဲေသာသူ လည်းြဖစ်၏ဟု
ငါတို ့ေြပာေသာ စကားသည် ေလျာက်ပတ်သည်မဟု တ်ေလာဟု ဆို ြက၏။ 49
ေယရှု ကလည်း၊ ငါသည်နက်ဆိုးစွဲေသာသူ မဟု တ်။ ငါ့ခမည်းေတာ်ကိုချီးေြမာက်၏။
သင်တို့သည် ငါ့ကို ရှု တ်ချြက၏။ 50 ငါသည် ကို ယ်ဘုန်းအသေရကို မရှာ။ ငါ၏
ဘု န်းအသေရကို ရှာ၍ စီ ရင်ေတာ်မူေသာသူ ရှိေသး၏။ 51
ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါ့စကားကို နားေထာင်ေသာသူ သည် ေသြခင်းနှ င့်
အစဥ်မြပတ် ကင်း လွ တ်လိမ့်မည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 52 ယု ဒလူ တို ့ကလည်း၊
သင်၌နတ်ဆိုးစွဲသည်ကို ယခုငါတို ့သိြက၏။ အာြဗဟံ မှစ၍ ပေရာဖက်တို့သည်

ေသလွ န်ြကြပီ ။ သင်မူကား၊ ငါ့စကားကို နားေထာင်ေသာသူ သည် ေသြခင်းနှ င့်
အစဥ်မြပတ်ကင်းလွ တ် လိ မ့် မည်ဟု ဆို ပါသည်တကား။ 53
ငါတို ့အဘအာြဗဟံ ထက် သင်သည် သာ၍ြကီ းြမတ်သေလာ။ သူ သည်ေသြပီ ။
ပေရာဖက်တို့လည်း ေသြကြပီ ။ သင်သည်အဘယ်သို့ေသာသူ ၏
အေရာင်ကိုေဆာင်သနည်းဟု ဆို ြက၏။ 54 ေယရှုကလည်း၊
ငါသည်ကိုယ်ဂုဏ်ကိုြပလျှင်၊ ငါ့ဂုဏ်သည် အချည်းနှ ီးြဖစ်၏။ ငါ့ခမည်းေတာ်သည်
ငါ့ဂုဏ်ကို ထင်ရှားေစေတာ်မူ၏။ ထို ဘု ရားသခင်သည် ငါတို ့၏ဘု ရားဟူ ၍
သင်တို့ေခါ်ေဝါ်တတ်ြက၏။ 55 သို ့ေသာ်လည်း ထို ဘု ရားသခင်ကို သင်တို့မသိ ြက။
ငါမူ ကားသိ ၏။ ငါမသိ ဟုငါဆို လျှင်သင်တို့က့ ဲ သို ့ မု သာသု ံ းေသာသူ ြဖစ်လိမ့်မည်။
ထို ဘု ရားသခင်ကို ငါသိ ၏။ ဘု ရားသခင်၏ စကားေတာ်ကိုလည်းနားေထာင်၏။ 56
သင်တို့အဘ အာြဗဟံ သည် ငါြွကလာမည့် အချိန်ကာလကို ေြမာ်ြမင်ြခင်းငှ ါ
အလွ န်အလို ရှိ၏။ ြမင် ရေသာအခါ ဝမ် းေြမာက်ြ ခင်းသို ့ေရာက်သည်ဟု
မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 57 ယု ဒလူ တို ့ကလည်း၊ သင်၏အသက်သည်
အနှ စ်ငါးဆယ်မျှမရှိဘဲလျက် သင်သည် အာြဗဟံ ကို ြမင် ေလြပီ တကားဟု
ဆို ြက၏။ 58 ေယရှုကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ အာြဗဟံ မြဖစ်မှီ
ငါြဖစ်၏ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 59 ထို အခါ ကို ယ်ေတာ်ကို ခဲနှင့် ပစ်ြခင်းငှ ါ
ေကျာက်ခဲတို့ကို ေကာက်ယူြက၏။ ေယရှုသည် တိ မ်းေရှာင်၍
ထို သူ တို ့အလယ်၌ေရှာက်သွားြပီ းလျှင် ဗိ မာန်ေတာ်မှ ထွ က်ြွကေတာ်မူ၏။
9
1 လမ်း၌သွ ားေတာ်မူစဥ်၊ အမိ ဝမ် းတွ င်းကပင် မျက်စိကန်းေသာသူ တေယာက်ကို
ေတွ ြ့ မင်ေသာ်မူ၏။ 2 တပည့် ေတာ်တို့က၊ အရှင်ဘုရား၊ ဤသူ သည်
အဘယ်သူ၏အြပစ်ေြကာင့် ကန်းသနည်း။ ကို ယ်အြပစ် ေြကာင့် ကန်းသေလာ။
မိ ဘအြပစ်ေြကာင့် ကန်းသေလာဟု ေမးေလျှာက်ြက၏။ 3 ေယရှုကလည်း၊
ကို ယ်အြပစ်ေြကာင့် မဟုတ်။ မိ ဘအြပစ်ေြကာင့် လည်းမဟုတ်။ ဘု ရားသခင်၏ အမှု

ေတာ်ကို သူ ၌ ထင်ရှားေစမည်အေြကာင်းတည်း။ 4 ငါ့ကို ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာ
သူ ၏အမှု ကို ေန့ အချိန်၌ရှိစဥ်တွင် ငါြုပရမည်။ အဘယ်သူမျှအမှု မြုပနို င် ေသာ
အချိန်တည်းဟူ ေသာ ညဥ့် အချိန်လာေသး၏။ 5 ငါသည် ဤေလာက၌ ရှိစဥ်တွင်
ဤေလာက၏အလင်းြဖစ်၏ဟု မိ န့် ေတာ်မူြပီ းလျှင်၊ 6 ေြမေပါ်မှာ ေထွ း၍
တံ ေထွ းနှ င့် ရွှံ ့လုပ် ြပီ းမှ၊ ကန်းေသာသူ ၏မျက်စိကို ရွှံ ့နှင့် လူ း၍၊ 7 သင်သွားေလာ့ ။
ရှိေလာင်ေရကန်၌ မျက်စိကိုေဆးေလာ့ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ ရှိေလာင်အနက်ကား ေစ
လွှ တ်သည်ဟု ဆို လို သတည်း။ ထို သူ သည် သွ ား၍ေဆးြပီ းမှ၊ မျက်စိြမင်လျက်
ြပန်ေလ၏။ 8 သူ သည် သူ ေတာင်းစားြဖစ်သည်ကို အိ မ်နီးချင်းမှစ၍
ြမင်ဘူးေသာသူ တို ့က၊ ဤသူ သည် ထို င်၍ ေတာင်းေသာသူ မဟုတ်ေလာဟု
ဆို ြက၏။ 9 လူ အချို ့က၊ ဟုတ်က့ ဲဟု ဆို ြက၏။ အချို ့ကလည်း၊ ထို သူ နှ င့် တူ သည်ဟု
ဆို ြက၏။ ထို သူ ကလည်း၊ အကျွန်ုပ် သည် ထို သူ ပင်ြ ဖစ်သည်ဟုဆို ၏။ 10
သူ တို ့ကလည်း၊ အဘယ်သို့သင်၏မျက်စိပွင့်သနည်းဟု ေမးြမန်းြကလျှင်၊ 11
ထို သူ က၊ ေယရှုအမည်ရှိေသာ သူ တေယာက်သည် ရွှံ ့လုပ်၍
ကျွန်ုပ်မျက်စိကိုလူ းြပီ းမှ၊ ရှိေလာင် ေရကန်သို့သွား၍
မျက်စိကိုေဆးေလာဟုဆို သည်အတို င်း အကျွန်ုပ်သွား၍ေဆးလျှင်
မျက်စိြမင်သည်ဟုဆို ၏။ 12 လူ များကလည်း၊ ထို သူ သည် အဘယ်မှာရှိသနည်းဟု
ေမးြမန်းြကလျှင်၊ အကျွန်ုပ် မသိ ဟုဆို ၏။ 13 လူ များသည် မျက်စိကန်းဘူ းေသာ
ထို သူ ကို ဖာရိ ရှဲတို့ထံ သို ့ ပို ့ြက၏။ 14 ေယရှုသည် ရွှံ ့လုပ် ၍ သူ ၏မျက်စိကို
ပွ င့်ေတာ်မူေသာေန့ သည် ဥပုသ်ေန့ ြဖစ်သတည်း။ 15 တဖန်ဖာရိ ရှဲတို့က၊
အဘယ်သို့သင်၏မျက်စိြမင်သနည်းဟုေမးြပန်လျှင်၊ အကျွန်ုပ် မျက်စိ၌သူ သည် ရွှံ ့
ကို ထည့် ၍ အကျွန်ုပ်ေဆးလျှင် မျက်စိြမင်သည်ဟုဆို ၏။ 16 ဖာရိ ရှဲအချို ့တို့က၊
ထို သူ သည် ဥပုသ်မေစာင့် ။ ဘု ရားသခင်ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ မဟုတ်ဟု ဆို ြက
၏။ အချို ့တို့က၊ ဆို းေသာသူ သည် ဤသို ့ေသာ နိမိတ်လက္ခ ဏာတို ့ကို
အဘယ်သို့ြပနို င်မည်နည်းဟု ဆို ြက၏။ ထို သို ့အချင်းချင်းမသင့်
ကွ ဲြပားြခင်းသို ့ေရာက်၏။ 17 တဖန်မျက်စိကန်းဘူ းေသာသူ အား၊
သင်၏မျက်စိကိုဖွ င့်ေသာသူ သည် အဘယ်သို့ေသာသူ ြဖစ် သနည်း ဟု ေမးြကလျှင်၊

ပေရာဖက်ြဖစ်သည်ဟုဆို ၏။ 18 ထို သူ သည် အထက်မျက်စိမြမင်၊
ေနာက်မှမျက်စိြမင်သည်ကို ယု ဒလူ တို ့သည် မယု ံ ြကသြဖင့် သူ ၏ မိ ဘကို ေခါ်၍၊
19 ဤသူ သည် သင်တို့ဆိုသည်အတို င်း အမိ ဝမ်းတွ င်းကပင် မျက်စိကန်းေသာ
သင်တို့၏ သားမှန်ေလာ။ သို ့မှန်လျှင် အဘယ်သို့ယခုမျက်စိြမင်သနည်းဟု
ေမးြက၏။ 20 မိ ဘတို ့ကလည်း၊ ဤသူ သည် အကျွန်ုပ်တို့၏ သားမှန်သည်ကို၎င်း၊
အမိ ဝမ် းတွ င်းကပင် မျက်စိကန်း သည်ကို၎င်း၊ အကျွန်ုပ် တို့ သိ ြကပါ၏။ 21
အဘယ်ေြကာင့် မျက်စိြမင်သည်ကို၎င်း၊ အဘယ်သူသည်သူ၏
မျက်စိကိုဖွ င့်သည်ကို၎င်း၊ အကျွန်ုပ်တို့ မသိ ြကပါ။ သူ သည်
အသက်ရွယ်နှင့် ြပည့် စု ံ ပါ၏။ သူ ့ကိုေမးြကပါေလာ့ ။ သူ သည်ကိုယ်အေြကာင်းကို
ကို ယ် တို င်ေြပာပါလိ မ့်မည်ဟု ြပန်ေြပာြက၏။ 22 ဤသို ့ေြပာသည်အေြကာင်းကား၊
ေယရှု သည် ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သည်ဟု ဝန်ခံေသာသူ မည်သည်ကို တရား
စရပ်မှနှ င်ထု တ်ရမည်ဟု ယု ဒလူ တို ့သည် တို င်ပင်စီရင်ြကနှ င့် ြပီ ။ 23 ထို ေြကာင့်
မိ ဘတို ့က၊ သူ သည် အသက်အရွယ်နှင့် ြပည့် စုံပါ၏။ သူ ့ကိုေမးြကေလာ့ ဟု
ယု ဒလူ တို ့ကို ေြကာက်၍ ေြပာြက၏။ 24 ထို ေြကာင့် ၊ မျက်စိကန်းဘူ ေသာသူ ကို
ဒု တိ ယအြကိ မ်ေခါ်၍ ဘု ရားသခင်ကို ချီးမွ မ်းေလာ့ ။ ထို သူ သည်
လူ ဆို းြဖစ်ေြကာင်းကို ငါတို ့သိ၏ဟု ဆို ြကလျှင်၊ 25 လူ ဆို းြဖစ်သည်မြဖစ်သည်ကို
အကျွန်ုပ် မသိ ။ အကျွန်ုပ်သည် အထက်ကမျက်စိကန်း၍ ယခုမျက်စိြမင်
သည်အေြကာင်းတခု ကို အကျွန်ုပ် သိသည်ဟုဆို ၏။ 26 တဖန်သူတို ့က၊
သူ သည်သင်တို့၌ အဘယ်သို့ြုပသနည်း။ သင်၏ မျက်စိကိုအဘယ်သို့
ဖွ င့်သနည်းဟု ေမးြကလျှင်၊ အကျွန်ုပ် တခါေြပာြပီ ၊ သင်တို့နားမြကားြက။ 27
အဘယ်ေြကာင့် တဖန်ြကားချင်သနည်း။ သူ ့တပည့် ြဖစ်ချင်သေလာဟု ဆို ြက၏။
28 ထို သူ တို ့ကလည်း၊ သင်သည်သူ့တပည့် ြဖစ်၏။ ငါတို ့မူကား
ေမာရှ၏တပည့် ြဖစ်ြက၏။ 29 ဘု ရားသခင်သည်ေမာရှ၌
ဗျာဒိ တ်ထ ားေတာ်မူေြကာင်းကို ငါတို ့ သိ ြက၏။ ထို သူ သည် အဘယ်က
ြဖစ်သည်ကို အသိ ဟုက့ ဲ ရဲ ့၍ ေြပာဆို ြကလျှင်၊ 30 သူ သည်
အကျွန်ုပ် မျက်စိကိုဖွ င့်ေသာ်လည်း အဘယ်ကြဖစ်သည်ဟု သင်တို့မသိ ြကသည်ကို

အံ့ ဩ ဘွ ယ်ရှိ၏။ 31 ဘု ရားသခင်သည် လူ ဆို းတို ့
စကားကို နားေထာင်ေတာ်မမူ သည်ကို ငါတို ့သိြက၏။ ဘု ရားသခင်ကို
ရို ေသေလးြမတ်၍ အလို ေတာ်ကို လို က်ေသာသူ ြဖစ်လျှင် ထို သူ ၏စကားကို
နားေထာင်ေတာ်မူ၏။ 32 အမိ ဝမ် းတွ င်းကပင်
မျက်စိကန်းေသာသူ ကို မျက်စိြမင်ေစြခင်းငှ ါ တတ်နိုင်သည်ကို ကမ္ဘာဦးမှစ၍
မြကားစဖူ း။ 33 ထို သူ သည်ဘုရားသခင်ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ မဟု တ်လျှင်
အဘယ်အမှု ကိုမျှမတတ်နိုင်ဟုေြပာဆို ၏။ 34 ထို သူ တို ့ကလည်း၊ သင်သည်
ေမွ းစကပင်တကို ယ်လုံး၌ ဒု စရို က်အြပစ်စွဲေသာသူ ြဖစ်လျက်နှင့် ငါတို ့ကို
ဆု ံ းမပါသည်တကားဟု ေြပဆို ြကြပီ လျှင်၊ ထို သူ ကို တရားစရပ် မှနှ င်ထု တ်ြက၏။
35 နှ င်ထု တ်သည်အေြကာင်းကို ေယရှုသည်ြကားြပီ းမှ ထို သူ ကို ေတွ ေ
့ တာ်မူလျှင်၊
သင်သည် ဘု ရားသခင် ၏ သားေတာ်ကို ယု ံ ြကည်သေလာဟု ေမးေတာ်မူ၏။ 36
သခင်၊ အကျွန်ုပ် ယုံြကည်ရမည်အေြကာင်း ဘု ရားသခင်၏သားေတာ်ကား
အဘယ်သူနည်းဟု ေမး ေလျှာက်ေသာ်၊ 37 ေယရှုက၊ သင်သည်
ထို သူ ကို ြမင်ခ့ ဲြပီ းသာမက၊ သင်နှင့် ယခု စကားေြပာေသာသူ သည် ဘု ရားသခင်၏
သားေတာ်ြ ဖစ်သည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူလျှင်၊ 38 သခင်၊ အကျွန်ုပ် ယုံြကည်ပါ၏ဟု
ေလျှာက်၍ ညွ တ်ြပပ် ကိုးကွ ယ်ေလ၏။ 39 ထို အခါ ေယရှုကလည်း၊
မျက်စိမြမင်ေသာသူ သည် ြမင်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ြမင်ေသာသူ ကို မျက်စိကန်းေစ
ြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ငါသည် တရားစီ ရင်၍ ဤေလာကသို ့ ေရာက်လာြပီ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။
40 အထံ ေတာ်၌ရှိေသာ ဖာရိ ရှဲအချို ့တို့သည် ထို စကားကို ြကားလျှင်၊ ငါတို ့သည်
မျက်စိကန်းသေလာဟု ေမးြက၏။ 41 ေယရှုကလည်း၊ သင်တို့သည်
မျက်စိကန်းသည်မှန်လျှင် အြပစ်မရှိ၊ ငါတို ့မျက်စိြမင်သည်ဟု ငါတို ့ ဆို ြက၏။
ထို ေြကာင့် သင်တို့၌အြပစ်တည်သည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။
10
1 ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ သို းြခံ ထဲ သို့တံခါးစြဖင့် မဝင်

အြခားလမ်းြဖင့် ေကျာ်ဝင်ေသာသူ သည် သူ ခို း ထားြပြဖစ်၏။ 2 သို းထိ န်းမူ ကား၊
တံ ခါးဝြဖင့် ဝင်တတ်၏။ 3 ထို းသူ အားတံ ခါးေစာင့် လည်းဖွ င့်တတ်၏။
သူ ၏စကားသံ ကို သို းတို ့သည် နားေထာင်တတ်ြက၏။ သူ သည် မိ မိသိုးတို ့ကို
နာမည်ြဖင့် ေခါ်၍ ြပင်သို့ ထု တ်ေဆာင်တတ်၏။ 4 သို းများကို ထု တ်ေသာအခါ
သို းတို ့ေရှ ့မှာသွ ား၍ သို းများသည် သူ ၏စကားသံ ကို ကျွမ်းေသာေြကာင့်
လို က်တတ်ြက၏။ 5 မဆို င်ေသာသူ တို ့၏စကားသံ ကို မကျွမ်းေသာေြကာင့် ၊
မဆို င်ေသာသူ ေနာက်သို့မလို က်ဘဲ ေြပးတတ် ြကသည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 6
ထို ဥပမာပုံကို ေယရှုေဟာေတာ်မူသည်တွင်၊ ပရိ သတ်တို့သည်
မိ န့် ေတာ်မူေသာစကားေတာ်၏ အနက် အဓိ ပ္ပါယ်ကိုနားမလည်ြက။ 7 ထို ေြကာင့်
တဖန်ေယရှုက၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါသည် သို းဝင်ေသာတံ ခါးဝြဖစ်၏။ 8
ငါေရှ ့၌ ေပါ်လာေသာသူ ရှိသမျှတို့သည် သူ ခို းထားြပြဖစ်ြက၏။
ထို သူ တို ့၏စကားသံ ကို သို းတို ့သည် နားမေထာင်ြက။ 9 ငါသည်တံခါးဝြဖစ်၏။
ငါြဖင့် ဝင်ေသာသူ သည် ေဘးနှ င့် ကင်းလွှ တ်လျက်ထွ က်ဝင်၍ ကျက်စားရာကို
ေတွ ရ
့ လိ မ့်မည်။ 10 သူ ခို းသည်ခိုးြခင်း၊ သတ်ြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါသာ
လာတတ်၏။ ငါမူ ကား၊ သို းတို ့သည် သက်လွတ်ရုံ မျှမက အထူ းသြဖင့် အသက်နှင့်
ြပည့် စု ံ ေစြခင်းငှ ါ လာသတည်း။ 11 ငါသည် ေကာင်းေသာသို းထိ န်းလည်းြဖစ်၏။
ေကာင်းေသာသို းထိ န်းသည် သို းတို ့အဘို ့အလို ငှ ါ မိ မိ အသက်ကို စွ န့် တတ်၏။ 12
သို းများကို ပို င်ေသာသို းထိ န်းမဟုတ်၊ သူ ငှ ါးြဖစ်ေသာသူ မူ ကား၊
ေတာေခွ းလာသည်ကိုြမင်လျှင်၊ သို းတို ့ကို ြပစ်ထ ား၍ ထွ က်ေြပးတတ်၏။
ေတာေခွ းသည်လည်း၊ သို းတို ့ကို လု ယက်၍ကွဲလွင့်ေစ၏။ 13 သူ ငှ ါးသည်
သူ ငှ ါးြဖစ်၍ သို းတို ့၏ အကျိုးကို မမှတ်ေသာေြကာင့် ထွ က်ေြပးတတ်၏။ 14
ငါသည် ေကာင်းေသာသို းထိ န်းြဖစ်၏။ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကိုသိ ေတာ်မူ၍၊
ငါသည်လည်း ခမည်း ေတာ်ကို သို းသက့ ဲသို ့ ငါ၏သို းကို လည်း ငါသိ ၏။
ငါ့သိုးတို ့သည်လည်း ငါ့ကိုသိ ြက၏။ 15 ငါသည် ကို ယ်အသက်ကို
သို းတို ့အဘို ့အလို ငှ ါ စွ န့် ၏။ 16 ဤသို းြခံ သို ့မဝင်ေသာအြခားသို းတို ့ကိုလည်း
ငါပို င်ေသး၏။ ထို သို းတို ့ကို ငါေဆာင်ခ့ ဲရမည်။ သူ တို ့ သည်လည်း ငါ့စကားသံ ကို

နားေထာင်သြဖင့် ၊ သို းြခံ တခု သို းထိ န်းတပါးတည်းရှိရလိ မ့်မည်။ 17 ငါသည်
ကို ယ်အသက်ကိုစွ န့် ၍ ေနာက်တဖန် ယူ ဦးမည်ြဖစ်ေသာေြကာင့် ၊
ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကို ချစ်ေတာ်မူ၏။ 18 ငါ့အသက်ကို အဘယ်သူမျှမလု မယူ ။
ကို ယ်အလို အေလျာက် ငါစွ န့် ၏။ ကို ယ်အသက်ကို စွ န့် ရေသာ အခွ င့်နှ င့်
ေနာက်တဖန်ကိုယ်အသက်ကို ယူ ြပန်ရေသာအခွ င့်သည် ငါ၌ရှိ၏။
ထို အခွ င့်ကို ခမည်းေတာ်သည် ေပး ေတာ်မူြပီ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 19
ထို စကားေတာ်ေြကာင့် ယု ဒလူ တို ့သည် တဖန်ကွဲြပားြခင်းရှိြက၏။ 20 လူ များတို ့က၊
သူ သည်နတ်ဆိုးစွဲ၍အရူ းြဖစ်၏။ သူ ့စကားကို အဘယ်ေြကာင့် နားေထာင်သနည်းဟု
ဆို ြက၏။ 21 အချို ့တို့က၊ သူ ့စကားသည် နတ်ဆိုးစွဲေသာသူ ၏စကားမဟု တ်။
နတ်ဆိုးသည် မျက်စိကန်းေသာသူ တို ့ကို ြမင်ေစြခင်းငှ ါ
တတ်နိုင်သေလာဟု ဆို ြက၏။ 22 ေဆာင်းကာလြဖစ်၍ အကင နိပွဲကို
ေယရု ရှလင်ြုမိ ့၌ခံ ြကေသာအခါ၊ 23 ေယရှု သည် ဗိ မာန်ေတာ်နားမှာ ေရှာလမုန်
ကနားြပင်၌ စြကငသွားေတာ်မူစဥ်တွင်၊ 24 ယု ဒလူ တို ့သည် ကို ယ်ေတာ်ကိုဝန်းရံ ၍၊
သင်သည် အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး ငါတို ့ကို ယု ံ မှားေစမည် နည်း။
ခရစ်ေတာ်မှန်လျှင် အတည့် အလင်းေြပာပါဟု ဆို ြက၏။ 25 ေယရှုကလည်း၊
ငါေြပာြပီ ။ သင်တို့သည် မယု ံ ြက။ ငါ့ခမည်းေတာ်၏အခွ င့်နှ င့်
ငါြုပေသာအမှု တို့သည် ငါ၏သက်ေသြဖစ်ြက၏။ 26 သို ့ေသာ်လည်း သင်တို့သည်
မယု ံ ြက။ အဘယ်ေြကာင့် မယု ံ သနည်းဟူ မူ ကား၊ သင်တို့သည် ငါ့သိုးတို ့
အဝင်မဟုတ်။ အထက်က ငါေြပာသည်အတို င်း၊ 27 ငါ့သိုးတို ့သည်
ငါ့စကားသံ ကို နားေထာင်၍ ငါ့ေနာက်သို့လိုက်ြက၏။ ထို သို းတို ့ကို ငါသိ ၏။ 28
ထာဝရအသက်ကိုလည်း ငါေပး၏။ သို းတို ့သည် ပျက်စီးြခင်းနှ င့်
အစဥ်မြပတ်ကင်းလွ တ်ြကလိ မ့်မည်။ အဘယ်သူမျှထို သို းတို ့ကို
ငါ့လက်မှမနှုတ်မယူ ရာ။ 29 ထို သို းတို ့ကို ငါ့၌အပ်ေပးေတာ်မူေသာ
ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ခပ် သိမ်းေသာသူ တို ့ထ က် ြကီ းြမတ်ေတာ်မူ သည်ြဖစ်၍၊
အဘယ်သူမျှထို သို းတို ့ကို ငါ့ခမည်းေတာ်၏ လက်မှမနှုတ်မယူ နို င်ရာ။ 30 ငါသည်
ငါ့ခမည်းေတာ်နှင့် တလု ံ းတဝတည်းြဖစ်သည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 31 ထို အခါ

ယု ဒလူ တို ့သည် ကို ယ်ေတာ်ကို ခဲနှင့် ပစ်ြခင်းငှ ါ တဖန်ေကျာက်ခဲတို့ကို
ေကာက်ယူြက၏။ 32 ေယရှုကလည်း၊ ငါသည် ငါ့ခမည်းေတာ်၏အခွ င့်နှ င့်
ေကာင်းေသာအမှု အများတို ့ကို သင်တို့အားြပြပီ ။ ထို အမှု တို့တွင်
အဘယ်မည်ေသာအမှု ေြကာင့် ငါ့ကို ခဲနှင့် ပစ်ြကမည်နည်းဟု ေမးေတာ်မူလျှင်၊ 33
ယု ဒလူ တို ့က၊ ေကာင်းေသာအမှု ေြကာင့် ခဲနှင့် ပစ်မည်မဟု တ်။ သင်သည်
လူ ြဖစ်လျက်ပင် ဘု ရားသခင် ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်၍ ဘု ရားသခင်ကို
လွ န်ကျူးေသာစကားေြကာင့် ခဲနှင့် ပစ်မည်ဟု ဆို ြက၏။ 34 ေယရှုကလည်း၊
သင်တို့သည် ဘု ရားြဖစ်ြက၏၊ ငါဆို သည်ဟု သင်တို့၏ ပညတ္တ ိ ကျမ် းစာ၌
လာသည် မဟု တ်ေလာ။ 35 ဘု ရားသခင်၏ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကို ခံ ရေသာသူ တို ့ကို
ဘု ရားဟူ ၍ ေခါ်ရလျှင်၎င်း၊ ကျမ်းစကားကို မပယ်ရ လျှင်၎င်း၊ 36
ခမည်းေတာ်သည်သန့် ရှင်းေစ၍၊ ဤေလာကသို ့ ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ က၊
ငါသည်ဘုရားသခင်၏ သားေတာ်ြဖစ်သည်ဟုဆို ေသာေြကာင့် ၊ သင်သည်
ဘု ရားသခင်ကို လွ န်ကျူး၍ေြပာသည်ဟု ထို သူ အား ဆို ရာ သေလာ။ 37 ငါသည်
ငါ့ခမည်းေတာ်၏အမှု တို့ကို မြုပလျှင် ငါ့ကိုမယု ံ ြကနှ င့် ။ 38
ြုပလျှင်ငါ့ကိုမယု ံ ေသာ်လည်း ထို အမှု တို့ကို ယု ံ ြကေလာ့ ။ ထို သို ့ ယု ံ လျှင်
ခမည်းေတာ်သည် ငါ၌ ရှိေတာ်မူသည်ကို၎င်း၊ ငါသည်ခမည်းေတာ်၌ရှိသည်ကို၎င်း
ယု ံ ၍ သိ မှတ်ြကလိ မ့်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 39 ထို အခါ ကို ယ်ေတာ်ကို ဘမ်းဆီ းြခင်းငှ ါ
တဖန် ရှာြကြပန်လျှင်၊ ထို သူ တို ့၏ လက်မှ ထွ က်ြွကေတာ်မူ၏။ 40 ေယာဟန်သည်
ဗတ္တ ိ ဇံကို ေရှးဦးစွ ာေပးရာအရပ် ၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သို့ တဖန်ြွက၍ ထို အရပ် ၌
ေနေတာ်မူ၏။ 41 လူ အများတို ့သည် အထံ ေတာ်သို့ ေရာက်လာလျှင်၊
ေယာဟန်သည် နိ မိတ်လက္ခ ဏာကို မြပ။ သို ့ေသာ် လည်း ဤသူ ၏အေြကာင်းကို
ေယာဟန်ေြပာသမျှ မှန်ေပ၏ဟု ဆို ြကသြဖင့် ၊ 42 ထို အရပ်၌ လူ များတို ့သည်
ကို ယ်ေတာ်ကိုယု ံ ြကည်ြက၏။
11

1 ညီ အစ်မ မာရိ နှင့် မာသတို ့ေနေသာ ေဗသနိရွာသား၊ လာဇရု အမည်ရှိေသာ
သူ တေယာက်သည် နာ လျက်ေနေလ၏။ 2 နာလျက်ေနေသာ
လာဇရု ၏နှ မမာရိ ကား၊ သခင်ဘုရားကို ဆီ ေမွှ းနှ င့် လိ မ်း၍ ေြခေတာ်ကို မိ မိဆံပင်
နှ င့် သု တ်ေသာ မာရိ ြ ဖစ်သတည်း။ 3 ညီ အစ်မတို ့သည် အထံ ေတာ်သို့ေစလွှ တ်၍၊
သခင်၊ ကို ယ်ေတာ်ချစ်ေတာ်မူေသာသူ သည် နာလျက် ေနပါသည်ဟုေလျှာက်ြက၏။
4 ထို စကားကို ေယရှုသည် ြကားေတာ်မူလျှင်၊ ထို အနာသည် ေသနာမဟု တ်။
ဘု ရားသခင်၏ ဘု န်း ေတာ်ကို ထင်ရှားေစေသာအနာြဖစ်၏။ ထို အနာေြကာင့်
ဘု ရားသခင်၏သားေတာ်သည် ဘု န်းထင်ရှားြခင်း ရှိလိမ့်မည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 5
ေယရှု သည် မာသကို ၎င်း။ သူ ၏ညီ မနှ င့် လာဇရု ကို ၎င်း ချစ်ေတာ်မူ၏။ 6 လာဇရု
နာသည်ကိုြကားေတာ်မူလျှင်၊ ြွကေတာ်မမူ ဘဲ ထို အရပ်၌နှ စ်ရက်ေနေတာ်မူ၏။ 7
ထို ေနာက် တပည့် ေတာ်တို့အား၊ ယု ဒြပည်သို့ တဖန်သွားြကကု န်အ့ ံ ဟု
မိ န့် ေတာ်မူလျှင်၊ 8 တပည့် ေတာ်တို့က၊ အရှင်ဘုရား၊ ယု ဒလူ တို ့သည်ယခုပင်
ကို ယ်ေတာ်ကိုခဲနှင့် ပစ်ြခင်းငှ ါ ရှာြကံ လျက် ပင် ထို အရပ် သို့တဖန်
ြွကေတာ်မူဦးမည်ေလာဟု ေလျှာက်ြက၏။ 9 ေယရှုကလည်း၊
တေန့ တွင်တဆယ့် နှ စ်နာရီ ရှိသည်မဟုတ်ေလာ။ လူ သည်ေန့ အချိန်၌သာ သွ ားလာ
လျှင်၊ ေနေရာင်အလင်းကို ြမင်ရေသာေြကာင့် ထိ မိ၍ မလဲတတ်။ 10
ညဥ့် အချိန်၌သွ ားလာလျှင်မူကား၊ အလင်းမရှိေသာေြကာင့် ထိ မိ၍လဲတတ်၏ဟု
မိ န့် ေတာ်မူြပီ းမှ၊ 11 ငါတို ့အေဆွ လာဇရု သည် အိ ပ်ေပျာ်၏။ သူ ့ကို နို းြခင်းအလို ငှ ါ
ငါသွ ားမည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 12 တပည့် ေတာ်တို့ကလည်း၊ သခင်၊ သူ သည်
အိ ပ်ေပျာ်လျှင် သက်သာရလိ မ့်မည်ဟု ေလျှာက်ြက၏။ 13 ေယရှုသည်
လာဇရု ေသေြကာင်းကို မှတ်၍ မိ န့် ေတာ်မူေသာ်လည်း၊ ပကတိ အိပ်ေပျာ်ေြကာင်းကို
မိ န့် ေတာ်မူသည်ဟု တပည့် ေတာ်တို့သည် ထင်မှတ်ြက၏။ 14 ထို ေြကာင့် ေယရှုက၊
လာဇရု ေသြပီ ။ သင်တို့သည် ယု ံ ြကည်မည်အေြကာင်း၊ 15 ထို အရပ်၌
ငါမရှိသည်ကိုေထာက်၍ သင်တို့အတွ က် ငါဝမ် းေြမာက်ြ ခင်းရှိ၏။ သူ ့ဆီသို့
ငါတို ့သွားြက ကု န်အ့ ံ ဟု အတည့် အလင်းမိ န့် ေတာ်မူ၏။ 16 ဒိ ဒုမုအမည်ရှိေသာ
ေသာမက၊ အကျွန်ုပ်တို့လည်းလို က်၍ သခင်နှင့် အတူ အေသခံ ြကကု န်အ့ ံ ဟု

တပည့် ေတာ်ချင်းတို ့အား ေြပာဆို ၏။ 17 ေယရှုသည် ေရာက်ေတာ်မူေသာအခါ၊
လာဇရု ကို သြုဂငဟ်၍ သချုင်
င းတွ င်း၌ ေလးရက်လွန်ေလြပီ ။ 18 ေဗသနိရွာသည်
ေယရု ရှလင်ြုမိ ့နှင့် တတို င်ေလာက်သာကွ ာေဝးသည်ြဖစ်၍၊ 19
မာသနှ င့် မာရိ တို့၏ေမာင်ေသေသာေြကာင့် ၊ သူ တို ့ကို နှ စ်သိမ့်ေစလို ေသာငှ ါ
ယု ဒလူ များတို ့သည် လာ ြက၏။ 20 ေယရှုြွကလာေတာ်မူေြကာင်းကို
မာသသည်ြကားလျှင်၊ ကို ယ်ေတာ်ကို ခရီ းဦးြုကိြုပြခင်းငှ ါသွ ား၏။ 21
မာရိ မူကားအိ မ်၌ ထို င်လျက်ေနရစ်၏။ မာသက၊ သခင်၊ ကို ယ်ေတာ်ရှိေတာ်မူလျှင်
ကျွန်မ၏ေမာင် မေသပါ။ 22 ယခု ေသလျက်ရှိေသာ်လည်း ကို ယ်ေတာ်သည်
ဘု ရားသခင်ကို ဆု ေတာင်းေတာ်မူသမျှအတို င်း ဘု ရား သခင်ေပးေတာ်မူမည်ကို
ကျွန်မသိ ပါသည်ဟုေလျှာက်၏။ 23 ေယရှုကလည်း၊ သင်၏ေမာင်သည်
ထေြမာက်လိမ့်မည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 24 မာသကလည်း၊
ေနာက်ဆုံးေသာေန့ တည်းဟူ ေသာ ထေြမာက်ရာကာလ၌ သူ သည် ထေြမာက် လိ မ့်
မည်ကို ကျွန်မသိ ပါသည်ဟု ေလျှာက်၏။ 25 ေယရှု ကလည်း၊ ငါသည်
ထေြမာက်ြခင်းအေြကာင်း၊ အသက်ရှင်ြခင်းအေြကာင်းြဖစ်၏။ ငါ့ကို ယု ံ ြကည်
ေသာသူ သည် ေသလွ န်ေသာ်လည်း ရှင်လိမ့်မည်။ 26 ငါ့ကိုယု ံ ြကည်၍
အသက်ရှင်ေသာသူ ရှိသမျှတို့သည်လည်း ေသြခင်းနှ င့် အစဥ်မြပတ်ကင်းလွ တ်လိမ့်
မည်။ ငါ့စကားကို ယု ံ သေလာဟု ေမးေတာ်မူလျှင်၊ မာသက၊ ဟု တ်ပါ၏သခင်။ 27
ကို ယ်ေတာ်သည် ခရစ်ေတာ်တည်းဟူ ေသာ ဤေလာကသို ့ြွကေတာ်မူေသာ
ဘု ရားသခင်၏သားေတာ် ြဖစ်သည်မူသည်ကို ကျွန်မယု ံ ပါသည်ဟု ေလျှာက်၏။ 28
ထို သို ့ ေရှာက်ြပီ းမှမာသသည်သွား၍ မိ မိညီမ မာရိ အား၊
အရှင်ဘုရားေရာက်လာေတာ်မူြပီ ။ သင့် ကို ေခါ်ေတာ်မူသည်ဟု
တိ တ်ဆိတ်စွာေခါ်ေလ၏။ 29 မာရိ သည် ထို စကားကို ြကားလျှင်
အလျှင်တေဆာထ၍ အထံ ေတာ်သို့ သွ ားေလ၏။ 30 ထို အခါ ေယရှုသည်
ရွာထဲ သို့မဝင်ေသး။ မာသခရီ းဦးြုကိြု ပေသာအရပ်၌ ရှိေတာ်မူသတည်း။ 31
ထို ေြကာင့် နှ စ်သိမ့်ေသာစကားကို ေြပာလျက် မာရိ နှင့် အတူ အိ မ်၌ရှိေသာ
ယု ဒလူ တို ့သည် မာရိ အလျင် တေဆာထ၍ထွ က်သွားသည်ကိုြမင်ြကလျှင်၊

ငို ေြွကးြခင်းငှ ါ သချုင်
င းသို ့သွားြပီ ဟုဆို ၍ သူ ့ေနာက်သို့လိုက်ြက၏။ 32 မာရိ သည်
ေယရှု ရှိေတာ်မူရာအရပ် သို့ေရာက်၍ ကို ယ်ေတာ်ကိုြမင်လျှင် ေြခေတာ်ရင်း၌
ြပပ်ဝပ် လျက်၊ သခင်၊ ကို ယ်ေတာ်ရှိေတာ်မူလျှင် ကျွန်မ၏
ေမာင်မေသပါဟုေလျှာက်၏။ 33 မာရိ မှစ၍ လို က်လာေသာယု ဒလူ တို ့သည်
ငို ေြွကးသည်ကို ေယရှုသည်ြမင်ေတာ်မူေသာအခါ၊ အလွ န် ညှုိ းငယ်ြခင်း၊
စိ တ်ပူပန်ြခင်းရှိ၍၊ 34 အေလာင်းကို အဘယ်မှာထားြကသနည်းဟု ေမးေတာ်မူလျှင်၊
သခင်ြွက၍ ြကည့် ေတာ်မူပါဟု ေလျှာက် ြက၏။ 35
ေယရှု သည်မျက်ရည်ကျေတာ်မူ၏။ 36 ယု ဒလူ တို ့က၊ ြကည့် ပါ၊ လာဇရု ကို
အလွ န်ချစ်ေတာ်မူပါသည်တကားဟု ဆို ြက၏။ 37 အချို ့တို့က၊
မျက်စိကန်းေသာသူ ကို ြမင်ေစေတာ်မူေသာ ဤသခင်သည်၊ လာဇရု ကို
မေသေစြခင်းငှ ါ မတတ်နိုင်ေလာဟု ဆို ြက၏။ 38 တဖန်ေယရှု သည်
အလွ န်ညှုိးငယ်ေသာစိ တ်နှင့် သချုင်
င းတွ င်းသို ့ေရာက်ေတာ်မူ၏။ ထို တွ င်းသည် ေြမ
တွ င်းြဖစ်၏။ ေကျာက်နှင့် ပိ တ်ထ ား၏။ 39 ေကျာက်ကိုေရွှ ့ြကေလာ့ ဟု
ေယရှု သည်မိန့် ေတာ်မူလျှင်၊ ေသလွ န်ေသာသူ နှ မ မာသက၊ သခင်၊ ယခု
ြဖစ်လျှင်နံလိ မ့်မည်။ ေလးရက်ရှိပါြပီ ဟုေလျှာက်၏။ 40 ေယရှုကလည်း၊
သင်သည်ယုံလျှင် ဘု ရားသခင်၏ဘု န်းအာနု ေဘာ်ေတာ်ကို ြမင်ရလိ မ့်မည်၊ ငါေြပာြပီ
မဟု တ်ေလာဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 41 ထို အခါ
ေသလွ န်ေသာသူ ၏သချုင်
င းမှေကျာက်ကိုေရွှ ့ြက၏။ ေယရှုသည်လည်း
အထက်သို့ြကည့် ေမျှာ် လျက်၊ အဘ၊ ကို ယ်ေတာ်သည် အကျွန်ုပ် စကားကို
နားေထာင်ေတာ်မူေသာေြကာင့် ေကျးဇူ းေတာ်ြကီ းလှ ပါ၏။ 42 ကို ယ်ေတာ်သည်
အကျွန်ုပ် စကားကို အစဥ်မြပတ်နားေထာင်ေတာ်မူသည်ကို အကျွန်ုပ်သိပါ၏။
သို ့ေသာ် လည်း ကို ယ်ေတာ်သည် အကျွန်ုပ် ကို ေစလွှ တ်ေတာ်မူသည်ကို
ဝန်းရံ လျက်ရှိေသာ ဤလူ အေပါင်းတို ့သည် ယု ံ ြကည်ေစြခင်းငှ ါ
သူ တို ့၏အကျိုးကို ေထာက်၍ ဤသို ့ အကျွန်ုပ် ေလျှာက်ပါ၏ဟု မိ န့် ြွမတ်ေတာ်မူြပီ းမှ၊
43 လာဇရု ထွ က်၍လာေလာ့ ဟု ြကီ းစွ ာေသာအသံ နှ င့် ဟစ်ေခါ်ေတာ်မူ၏။ 44
ထို အခါ ေသလွ န်ေသာသူ သည် မိ မိေြခလက်၌ပုဆို းနံ ငယ်နှင့် ရစ်ပတ်လျက်၊

မျက်နှာကို လည်း ပုဝါနှ င့် စည်းလျက်ထွ က်လာ၏။ ေယရှုကလည်း၊ သူ ့ကိုြဖည်၍
လွှ တ်ေြကေလာ့ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 45 ထို အခါ မာရိ ဆီသို့လာေသာ
ယု ဒလူ အများတို ့သည် ေယရှုြုပေတာ်မူေသာအမှု ကိုြမင်လျှင်၊ ကို ယ်ေတာ် ကို
ယု ံ ြကည်ြက၏။ 46 အချို ့မူကား၊ ဖာရိ ရှဲတို့ထံ သို ့သွား၍
ေယရှု ြုပေတာ်မူေသာအမှု ကို ြကားေြပာြက၏။ 47 ထို အခါ
ယဇ်ပုေရာဟိ တ်အြကီ းတို ့နှင့် ဖာရိ ရှဲများသည်လွှတ်အရာရှိတို့ကို
စည်းေဝးေစြပီ းလျှင်၊ ငါတို ့ သည် အဘယ်သို့ြုပလျက်ေနြကသနည်း။
ထို သူ သည်များစွ ာေသာ နိမိတ်လက္ခ ဏာကို ြပ၏။ 48 သူ ့ကိုဤသို ့ေစလွ တ်ထ ားလျှင်
လူ ခပ်သိမ်းတို ့သည် ယု ံ ြကည်ြကလိ မ့်မည်။ ေရာမလူ တို ့သည်လည်း လာ၍
ငါတို ့အရပ် ဌာနကို ၎င်း၊ ငါတို ့အမျိုးကို ၎င်း သု တ်သင်ပယ်ရှင်းြကလိ မ့်မည်ဟု
ေြပာဆို ြက၏။ 49 ထို သူ တို ့အဝင်။ ထို နှ စ်တွင် ယဇ် ပုရာဟိ တ်မင်းြဖစ်ေသာ
ကယာဖအမည်ရှိေသာသူ က၊ သင်တို့အလျှင်း မသိ ြက။ 50
ယု ဒလူ မျိုးအကု န်အစင်ပျက်စီးသည်ထ က်၊ လူ တေယာက်သည် လူ များတို ့အတွ က်
ေသေသာ်သာ၍ ေကာင်းသည်ကို သင်တို့သည် မဆင်ြ ခင်ပါတကားဟု ေြပာဆို ၏။
51 ထို စကားကို ကို ယ်အလို အေလျာက် ေြပာဆို သည်မဟုတ်။ ထို နှ စ်တွင်
ယဇ်ပုေရာဟိ တ်မင်းြဖစ်လျက်၊ ေယရှုသည် ထို အမျိုးအတွ က် ေသရမည်ဟူ၍၎င်း၊
52 ထို အမျိုးအတွ က်သာမက အရပ် ရပ် တို့၌ ကွဲြပားလျက်ရှိေသာ
ဘု ရားသခင်၏သားများကို အတူ စုေဝး ေစြခင်းငှ ါ ေသရမည်ဟူ၍၎င်း၊
ပေရာဖက်ဥာဏ်နှင့် ေဟာေြပာ၏။ 53 ထို ေန့ မှစ၍
ကို ယ်ေတာ်၏အသက်ကိုသတ်ြ ခင်းငှ ါ တို င်ပင်ြကံ စည်ြက၏။ 54 ထို ေြကာင့် ၊
ေယရှု သည် ေနာက်တဖန်ယုဒလူ တို ့တွင် ထင်ရှားစွ ာ မလှ ည့် လည်ဘဲ၊
ထို အရပ်မှထွ က်၍ ေတာနှ င့် အနီး ဧဖရိ မ်အမည်ရှိေသာြုမိ ့သို့ြွက၍
တပည့် ေတာ်တို့နှင့် အတူ ေနေတာ်မူ၏။ 55 ယု ဒပသခါပွဲ ခံခါနီးတွ င်
လူ များတို ့သည်မိမိတို့ကိုသန့် ရှင်းေစြခင်းငှ ါ ပွဲ မခံ မှီအရပ် ရပ် တို့မှ ေယရု ရှလင် ြုမိ ့သို့
လာြက၏။ 56 ထို သူ တို ့သည် ေယရှုကိုရှာေဖွ ၍၊ အချင်းတို ့
အဘယ်သို့ထ င်ြကသနည်း။ သူ သည်ပွဲသို့မလာသေလာဟု ဗိ မာန်ေတာ်၌ရပ် လျက်

အချင်းချင်းေမးြမန်းြက၏။ 57 ထို အခါအဘယ်သူသည် ေယရှုရှိရာအရပ်သို့
သူ ့ကိုဘမ် းဆီ းေစြခင်းငှ ါ ြပညွှ န်ရမည်ဟု ယဇ်ပုရာဟိ တ် အြကီ းတို ့နှင့်
ဖာရိ ရှဲတို့သည်မှာခ့ ဲြကြပီ ။
12
1 ပသခါပွဲ ခံချိန်ေြခာက်ရက်လိုေသာအခါ၊ အထက်ကေသလွ န်၍ ေသြခင်းမှ
ထေြမာက်ေစေတာ်မူေသာ လာဇရု ေနရာအရပ်၊ ေဗသနိရွာသို ့
ေယရှု သည်ေရာက်ေတာ်မူ၏။ 2 ထို ေြကာင့် ထို သူ တို ့သည်ပွဲလုပ်ြကသြဖင့်
မာသသည်လုပ် ေကျွးမှု ကိုေဆာင်၍၊ လာဇရု သည် ကို ယ်ေတာ်နှင့် အတူ
ေလျာင်းေသာသူ တို ့ အဝင်ြဖစ်၏။ 3 ထို အခါ မာရိ သည်
အဘို းများစွ ာထို က်ေသာနာဒု ဆီ ေမွှ းစစ်အကျပ်သုံးဆယ်ကိုယူ ၍၊ ေယရှု၏ေြခေတာ်
ကို လိ မ်းြပီ းလျှင် မိ မိဆံပင်နှင့် သု တ်သြဖင့် ၊ ထို ဆီ ၏ အေမွှ းသည်
တအိ မ်လုံးကို နှ ံ ့ြပား၏။ 4 တပည့် ေတာ်တို့ အဝင်ြဖစ်၍ ကို ယ်ေတာ်ကိုအပ်နှံမည့် သူ ၊
ရှိမုန်၏သား ယု ဒရှကာရု တ်က၊ 5 ထို ဆီ ေမွှ းကို
ေဒနာရိ အြပားသု ံ းရာအဘို းနှ င့် ေရာင်း၍ ဆင်းရဲေသာသူ တို ့အားအဘယ်ေြကာင့်
မေပး သနည်းဟု ဆို ၏။ 6 ထို သို ့ဆိုေသာ်၊ ဆင်းရဲေသာသူ တို ့အကျိုးကို
ေထာက်၍ဆို သည်မဟု တ်။ မိ မိသည် သူ ခို းြဖစ်လျက်၊
တပည့် ေတာ်များသု ံ းရန်ေငွ အိတ်ကိုေဆာင်၍ နှုိက်ယူတတ်ေသာေြကာင့် သာ
ဆို သတည်း။ 7 ေယရှု သည်လည်း၊ ထို မိ န်းမကို ရှိေစေတာ့ ။
ငါ၏အေလာင်းကို သြုဂငဟ်ြခင်းငှ ါ ြပင်ဆင်ေသာေန့ တို င် ေအာင်
သူ သည်ဤဆီ ေမွှ းကို သို ထားြပီ း။ 8 ဆင်းရဲေသာသူ တို ့ကား သင်တို့၌အစဥ်ရှိြက၏။
ငါမူ ကား၊ အစဥ်ရှိသည်မဟုတ်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 9 ထို အရပ် ၌
ေယရှု ရှိေတာ်မူသည်ကို ယု ဒလူ များအေပါင်းတို ့သည်သိလျှင်၊
ကို ယ်ေတာ်ေြကာင့် သာ လာ သည်မဟု တ်။ ေသြခင်းမှထေြမာက်ေစေတာ်မူေသာ
လာဇရု ကို ြမင်ြခင်းငှ ါ လာြက၏။ 10 ထို သို ့ ယု ဒလူ များတို ့သည်

လာဇရု ကို အေြကာင်းြုပသြဖင့် ထွ က်သွား၍၊ 11 ေယရှုကို ယု ံ ြကည်ေသာေြကာင့် ၊
ယဇ်ပုေရာဟိ တ်အြကီ းတို ့သည် လာဇရု ကို လည်းသတ်ြခင်းငှ ါ တို င်ပင် စီ ရင်ြက၏။
12 နက်ြဖန်ေန့ ၌ ေယရှုသည် ေယရု ရှလင်ြုမိ ့သို့ ြွကလာေတာ်မူသည်ကို၊
ထို ပွဲ သို့လာေသာ လူ အစု အေဝး အေပါင်းတို ့သည် ြကားရလျှင်၊ 13
စွ န်ပလွံ ခက်များကို ကို င်လျက်၊ ကို ယ်ေတာ်ကို ခရီ းဦးြုကိြုပအံ့ ေသာငှ ါ
ထွ က်သွားြက၍၊ ေဟာရှဏ္ဏ ြဖစ်ေစသတည်း။ ထာဝရဘု ရား၏အခွ င့်နှ င့်
ြွကလာေတာ်မူေသာ ဣသေရလရှင်ဘုရင်သည် မဂငလာရှိေစ သတည်းဟု
ေြွကးေြကာ်ြက၏။ 14 ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ 15 အို ဇိ အုန်သတို ့သမီ း၊
မစို းရိ မ်နှင့် ။ သင်၏အရှင်မင်းြကီ းသည် ြမည်းကေလးကို စီ း၍ သင်ရှိရာသို ့ ြွက
ေတာ်မူသည်ကို ြကည့် ရှုေလာ့ ဟု ေရးထားသည်နှင့် အညီ ၊
ေယရှု သည်ြမည်းကေလးကို ေတွ ၍
့ စီ းေတာ်မူ၏။ 16
ထို အေြကာင်းအရာကို တပည့် ေတာ်တို့သည် အစဦး၌နားမလည်ေသာ်လည်း၊
ကို ယ်ေတာ်ကို ရည်မှတ်၍ ထို သို ့ေရးထားသည်ကို၎င်း၊ ကို ယ်ေတာ်အား
ထို သို ့ြုပြကသည်ကို၎င်း၊ ဘု န်းပွ င့်ေတာ်မူသည်ေနာက် သတိ ရ၍ မှတ်မိြက၏။ 17
ေနာက်ေတာ်သို့လိုက်ေသာ လူ အစုအေဝးတို ့သည်ကား၊
လာဇရု ကို သချုင်
င းတွ င်းမှေခါ်၍ ေသြခင်းမှ ထ
ေြမာက်ေစေတာ်မူသည်အေြကာင်းကို သက်ေသခံ ြက၏။ 18
ထို နိမိတ်လက္ခ ဏာကို ြပေတာ်မူသည်ဟု လူ များတို ့သည်သိတင်းြကားေသာေြကာင့် ၊
ခရီ းဦးြုကိြုပအံ့ ေသာငှ ါ ထွ က်သွားြက၏။ 19 ဖာရိ ရှဲအချင်းချင်းတို ့လည်း၊
သင်တို့သည်အလျှင်းမတတ်နိုင်။ ဤေလာကသည် ထို သူ ေနာက်သို့ လို က်
သွ ားပါြပီ တကားဟု ေြပာဆို ြက၏။ 20 ကို းကွ ယ်ြ ခင်းအမှု နှင့် ထို ပွ ဲ သို့
ေရာက်လာေသာသူ တို ့တွင် ေဟလသလူ အချို ့ပါ၏။ 21 ထို သူ တို ့သည်
ဂါလိ လဲြပည်ဗက်ဇဲဒြုမိ ့သားြဖစ်ေသာ ဖိ လိပ္ပုထံ သို ့သွား၍ အကျွန်ုပ်တို့သည်
ေယရှု ကို ြမင်ချင်ပါသည်၊ ခင်ဗျားဟု ေတာင်းပန်ြက၏။ 22 ဖိ လိပ္ပုသည်သွား၍
အေြန္ဒကို ြကားေြပာြပီ းမှ၊ ထို သူ နှ စ်ေယာက်တို့သည် ေယရှုကိုေလျှာက်၏။ 23
ေယရှု ကလည်း၊ လူ သားသည် ဘု န်းပွ င့်ရေသာအချိန်ေရာက်ြပီ ။ 24

ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ေြမ၌ကျေသာစပါးေစ့သည်
မပျက်လျှင်တခုတည်းေန၏။ ပျက်လျှင်မူ ကား များစွ ားေသာအသီ းကို သီ းတတ်၏။
25 မိ မိအသက်ကို နှ ေြမာေသာသူ သည် အသက်ဆုံးလိ မ့်မည်။ ဤေလာက၌
မိ မိအသက်ကိုမုန်းေသာ သူ မူ ကား၊ ထာဝရအသက်ကို ေစာင့် ေရှာက်လျက်ေန၏။
26 ငါ၏အမှု ကို ေဆာင်ရွက်ေသာသူ ြဖစ်လျှင် ငါ့ေနာက်သို့လိုက်ရမည်။
ငါ၏အမှု ေဆာင်သည်လည်း ငါရှိ ရာအရပ်၌ ရှိရလိ မ့်မည်။
ငါ၏အမှု ကိုေဆာင်ရွက်ေသာသူ ြဖစ်လျှင် ထို သူ ကို ခမည်းေတာ်သည် ချီးေြမာက်
ေတာ်မူလတံ့ ။ 27 ငါသည် ယခုစိ တ်နှလု ံ းပူ ပန်ြခင်းရှိ၏။ အဘယ်သို့
ငါေလျှာက်ရမည်နည်း။ ထို အချိန်မှစ၍ အကျွန်ုပ် ကို ကယ်တင်ေတာ်မူပါ၊
အဘဟု ေလျှာက်ရမည်ေလာ။ အေြကာင်းရှိ၍သာ ထို အချိန်သို့ေရာက်လာြပီ ။ 28
အို အဘ၊ ကို ယ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကို ချီးေြမှာက်ေတာ်မူပါဟု မိ န့် ြွမတ်ေတာ်မူ၏။
ထို အခါေကာင်းကင်မှ စကားသံ ကား၊ ငါချီးေြမှာက်ခ့ ဲြပီ ၊
တဖန်ချီးေြမှာက်ဦးမည်ဟုလာ၏။ 29 ဝန်းရံ လျက်ရှိေသာ
လူ အစုအေဝးတို ့သည်ြကားလျှင် မို ဃ်းချုန်းသည်ဟုဆို ြက၏။ အချို ့ကလည်း
ကို ယ်ေတာ်အား ေကာင်းကင်တမန်ြွမက်သည်ဟု ဆို ြက၏။ 30 ေယရှုက၊
ထို စကားသံ သည် ငါအဘို ့အလို ငှ ါ လာသည်မဟု တ်၊ သင်တို့အဘို ့အလို ့ငှါလာ၏။ 31
ယခုတွ င် ဤေလာကသည် တရားစီ ရင်ြခင်းကို ခံ ရ၏။ ယခုတွ င် ဤေလာကကို
အစို းရေသာမင်းသည် ြပင်သို့ နှ င်ထု တ်ြခင်းကို ခံ ရလိ မ့်မည်။ 32
ငါသည်လည်းေြမြကီ းနှ င့် ခွ ာ၍ ေြမှာက်ထ ားြခင်းကို ခံ ရလျှင်။ လူ အေပါင်းတို ့ကို
ငါ့ထံ သို ့ ငါဆွဲမည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 33 ထို သို ့ မိ န့် ေတာ်မူေသာ်၊ မိ မိသည်
အဘယ်သို့ေသရမည်အရိ ပ်ကို ေပးေတာ်မူ၏။ 34 လူ များတို ့ကလည်း၊
ခရစ်ေတာ်သည် အစဥ်အြမဲတည်သည်ဟု ပညတ္တ ိ ကျမ် း၌လာေြကာင်းကို အကျွန်ုပ်
တို ့ ြကားသိ ရြပီ ။ သို ့ြဖစ်လျှင် လူ သားသည်ေြမှာက်ထ ားြခင်းကို ခံ ရမည်ဟု
သင်သည် အဘယ်သို့ဆိုသနည်း။ ထို လူ သားသည် အဘယ်သို့ေသာသူ နည်းဟု
ဆို ြက၏။ 35 ေယရှုကလည်း၊ အလင်းသည် သင်တို့တွင်ခဏသာရှိ၏။
အလင်းရှိစဥ်အခါ သွ ားလာြကေလာ့ ။ သို ့မဟုတ်လျှင် ေမှာင်မိုက်သည်

သင်တို့မှီလိမ့်မည်။ ေမှာင်မိုက်၌သွ ားေသာသူ သည် အဘယ်ဆီသို့မိမိသွား
သည်ကိုမိ မိမသိ ။ 36 အလင်းရှိစဥ်အခါ အလင်း၏သားြဖစ်အ့ ံ ေသာငှ ါ
အလင်းကို ယု ံ ြကည်ြကေလာ့ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ ထို သို ့ မိ န့် ေတာ်မူြပီ းမှ
ေယရှု သည်ထွ က်ြွက၍ ထို သူ တို ့ကို တိ မ်းေရှာင်လျက်ေနေတာ်မူ၏။ 37
ထို မျှေလာက်ြကီ းစွ ာေသာ နိမိတ်လက္ခ ဏာတို ့ကို သူ တို ့မျက်ေမှာက်၌
ြပေတာ်မူေသာ်လည်း သူ တို ့သည် ယု ံ ြကည်ြခင်းသို ့ မေရာက်ြက။ 38
ပေရာဖက်ေဟရှာယေဟာဘူ းသည်ကား၊ အို ထာဝရဘု ရား၊
အကျွန်ုပ် တို့ေဟာေြပာေသာ သိ တင်း စကားကို အဘယ်သူယု ံ ပါသနည်း။
ထာဝရဘု ရား၏ လက်ေတာ်သည်အဘယ်သူအား ထင်ရှားေတာ်မူသနည်း
ဟူ ေသာစကားသည် ြပည့် စုံြခင်းသို ့ေရာက်သတည်း။ 39
တဖန်ပေရာဖက်ေရှာယေဟာြပန်သည်ကား၊ 40 သူ တို ့မျက်စိမြမင်၊
စိ တ်နှလု ံ းနားမလည်၊ အကျင့် မေြပာင်းလဲ၊ သူ တို ့အနာေရာဂါကို ငါမြငိ မ်းေစသည်
တို င်ေအာင် သူ တို ့မျက်စိကို ကွ ယ်ေစေတာ်မူ၏။ သူ တို ့
စိ တ်နှလု ံ းကို မို က်ေစေတာ်မူ၏ဟူ ေသာ စကားေြကာင့် ထို သူ တို ့သည်ယုံြကည်ြခင်းသို ့
မေရာက်နိုင်ြက။ 41 ေဟရှယသည် ဘု န်းအာနု ေဘာ်ေတာ်ကိုြမင်၍
ဗျာဒိ တ်ေတာ်ကိုြပန်စဥ်တွင် ထို စကားကို ေဟာေြပာ သတည်း။ 42 သို ့ေသာ်လည်း
အရာရှိအများတို ့သည် ကို ယ်ေတာ်ကိုယု ံ ြကည်ြက၏။ တရားစရပ်မှဖာရိ ရှဲတို့သည်
နှ င်ထု တ်မည်ကို စို းရိ မ်ေသာေြကာင့် ထင်ရှားစွ ာဝန်မခံ ြက။ 43 အေြကာင်းမူ ကား၊
ဘု ရားသခင်ေပးေတာ်မူေသာ ဘု န်းအသေရထက် လူ တို ့ေပးေသာ ဘု န်းအသေရကို
သာ၍နှ စ်သက်ြက၏။ 44 ေယရှုကလည်း၊ ငါ့ကိုယု ံ ြကည်ေသာသူ သည်
ငါ့ကိုသာယု ံ ြကည်သည်မဟု တ်၊ ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူ ေသာ သူ ကို ယု ံ ြကည်၏။ 45
ငါ့ကို ြကည့် ြမင်ေသာသူ သည် ငါ့ကို ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ ကို ြကည့် ြမင်၏။ 46
ငါ့ကို ယု ံ ြကည်သမျှေသာသူ တို ့သည် ေမှာင်မိုက်၌မေနေစြခင်းငှါ
ငါသည်အလင်းြဖစ်လျက် ဤေလာက သို ့ ြွကလာြပီ ။ 47
ငါ့စကားကို ြကားေသာသူ သည် မယု ံ ြကည်ဘဲေနလျှင် ထို သူ ကို
ငါသည်အြပစ်မစီ ရင်။ ေလာကီ သား တို ့ကို အြပစ်စီရင်အ့ ံ ေသာငှါ

ငါလာသည်မဟုတ်၊ ေလာကီ သားတို ့ကို ကယ်တင်အ့ ံ ေသာငှ ါငါလာ၏။ 48
ငါ့ကိုပယ်၍ငါ့စကားကို နာမခံ ေသာသူ အားအြပစ်စီရင်ေသာသူ ရှိေသး၏။
ငါေဟာေြပာေသာ စကား ပင် ေနာက်ဆုံးေသာေန့ ၌
ထို သူ အားအြပစ်စီရင်လိမ့်မည်။ 49 အေြကာင်းမူ ကား၊ ငါသည်
ကို ယ်အလို အေလျာက်ေဟာေြပာသည်မဟု တ်၊ ငါ့ကို ေစလွှ တ်ေသာ
ခမည်းေတာ်သည် အဘယ်သို့ငါဆု ံ းမေဟာေြပာရမည်ကို ပညတ်ေပးေတာ်မူြပီ ။
ခမည်းေတာ်၏ပညတ်ေတာ် သည် ထာဝရအသက်ြဖစ်သည်ကို ငါသိ ၏။ 50
ထို ေြကာင့် ေဟာေြပာသမျှတို့ကို ခမည်းေတာ်မှာထားေတာ်မူသည်အတို င်း
ငါေဟာေြပာသည်ဟု ေြွကးေြကာ်၍မိ န့် ေတာ်မူ၏။
13
1 ပသခါပွဲ မခံ မှီ၌ ေယရှုသည် ဤေလာကမှခမည်းေတာ်ထံ သို ့
ေြပာင်းရေသာအချိန်ေရာက်သည်ကို သိ ေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊
ဤေလာက၌ရှိေသာမိ မိလူတို ့ကိုချစ်ေတာ်မူေသာေြကာင့်
အဆု ံ းတို င်ေအာင်ချစ်ေတာ်မူ၏။ 2 ကို ယ်ေတာ်ကို အပ်နှံမည်အေြကာင်း
မာရ်နတ်သည် ရှိမုန်၏သားယု ဒရှကာရု တ်၏ စိ တ်နှလု ံ း၌ အြကံ
ေပးသွ င်းနှ င့် သတည်း။ ထို အခါ ညစာကို စားြကစဥ်၊ 3 ခမည်းေတာ်သည်
အလု ံ းစုံတို ့ကို သူ ၏လက်သို့အပ်ေပးေတာ်မူသည်ကို၎င်း၊ သူ သည်ဘုရားသခင့် ထံ
ေတာ်မှ ထွ က်လာသည်ကို၎င်း၊ ဘု ရားသခင့် ထံ ေတာ်သို့ ြွကသွ ားမည်ကို၎င်း
ေယရှု သည်သိေတာ်မူသည်နှင့် ၊ 4 စားပွဲ မှထ၍ ဝတ်လုံေတာ်ကိုချွတ်ြပီ းလျှင်၊
ပဝါကို ယူ ၍ ခါးကို စည်းေတာ်မူ၏။ 5 ထို ေနာက်မှ ေရကို အင်တုံ၌ေလာင်း၍
တပည့် ေတာ်တို့၏ေြခကို ေဆးြပီ းမှခါး၌စည်းထားေသာပုဝါနှ င့် သု တ်ေတာ်မူ၏။ 6
ရှိမုန်ေပတရု ဆီ သို့ေရာက်ေတာ်မူေသာအခါ ထို တပည့် ေတာ်က၊ သခင်၊
ကို ယ်ေတာ်သည် အကျွန်ုပ်၏ ေြခကို ေဆးေတာ်မူမည်ေလာဟု ေမးေလျှာက်၏။ 7
ေယရှု ကလည်း၊ သင်သည် ငါြုပေသာအမှု ကို ယခုနားမလည်ေသး။

ေနာက်မှသိ လိမ့်မည်ဟု မိ န့် ေတာ် မူ ၏။ 8 ေပတရု ကလည်း၊
ကို ယ်ေတာ်သည်အကျွန်ုပ် ၏အေြခအေနကို အလျှင်းေဆးေတာ်မမူ ရဟု
ေလျှာက်၏။ ေယရှု ကလည်း၊ သင့် ကို ငါမေဆးရလျှင် အသင်သည်
ငါနှ င့် အဆက်ဆံရဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 9 ရှိမုန်ေပတရု ကလည်း၊
အကျွန်ုပ် ၏ေြခကို သာ မေဆးပါနှ င့် ။ လက်ကို၎င်း၊ ဦးေခါင်းကို ၎င်း ေဆးေတာ်
မူ ပါဟု ေလျှာက်ြ ပန်၏။ 10 ေယရှု ကလည်း၊ ေရချိုးြပီ းေသာသူ မည်သည်ကား၊
ေြခေဆးြခင်းမှတပါး ေဆးရေသာအေြကာင်းမရှိ၊ တကို ယ်လုံးစင်ြကယ်၏။
သင်တို့သည် စင်ြကယ်ေသာ်လည်း အချို ့မစင်ြကယ်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 11
ကို ယ်ေတာ်ကို အပ်နှံမည့် သူ ကို သိ ေတာ်မူေသာေြကာင့် ၊ သင်တို့တွင်
အချို ့မစင်ြကယ်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ သတည်း။ 12 ထို သို ့သူတို ့၏
ေြခကို ေဆးေတာ်မူြပီ းမှ တဖန်ဝတ်လုံကို ဝတ်၍ ေလျာင်းေတာ်မူလျက်၊ သင်တို့၌
ငါြုပခ့ ဲ ေသာအမှု ကို နားလည်ြကသေလာ။ 13 သင်တို့သည်
ငါ့ကိုအရှင်ဘုရားဟူ ၍၎င်း၊ သခင်ဟူ၍၎င်းေခါ်တတ်ြက၏။ ထို စကားသည်လည်း
ဟု တ် မှန်ေသာစကားြဖစ်၏။ အေြကာင်းမူ ကား၊ သင်တို့ကိုေခါ်ြကသည့် အတို င်း
ငါမှန်၏။ 14 ငါသည် သခင်ြဖစ်လျက်၊ အရှင်ဘုရားလည်းြဖစ်လျက်နှင့်
သင်တို့၏ေြခကို ေဆးလျှင် သင်တို့သည် အချင်းချင်းတို ့၏ေြခကို ေဆးရြကမည်။
15 ငါသည် သင်တို့၌ြုပသက့ ဲသို ့ သင်တို့သည်ြုပစုေစြခင်းငှ ါ ပုံသက်ေသကို ြပခ့ ဲြပီ ။
16 ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ကျွန်သည် သခင်ထ က်သာ၍
ြကီ းြမတ်သည်မဟု တ် တမန်သည်လည်း ေစလွှ တ်ေသာသူ ထက်သာ၍
ြကီ းြမတ်သည်မဟု တ်။ 17 ဤအရာများကို သင်တို့သိ၍ သိ သည်အတို င်းကျင့် လျှင်
မဂငလာရှိြက၏။ 18 သင်တို့ရှိသမျှကို ငါရည်မှတ်၍ေြပာသည်မဟု တ်။
ငါေရွးေကာက်ေသာသူ တို ့ကို ငါသိ ၏။ ကျမ်းစာချက် ြပည့် စုံေစမည်အေြကာင်း
ငါနှ င့် အတူ စားေသာသူ သည် ငါ့ကိုေြခနှ င့် ေကျာက်သတည်း။ 19
ထို အမှု အရာေရာက်ေသာအခါ ငါသည် ဤမည်ေသာသူ ြဖစ်သည်ကို သင်တို့သည်
ယု ံ ြကည်ေစြခင်းငှ ါ၊ မေရာက်မှီ ယခုပင် သင်တို့အားငါေြပာနှ င့် ြပီ ။ 20
ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါေစလွှ တ်ေသာသူ ကို လက်ခံေသာသူ သည်

ငါ့ကိုလက်ခံ၏။ ငါ့ကို လက်ခံေသာသူ သည် ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ ကို
လက်ခံသည်ဟု မိ န့် ေတာ်၏။ 21 ထို သို ့ေယရှုသည်မိန့် ေတာ်မူြပီ မှ
စိ တ်နှလု ံ းေတာ်ပူပန်ြခင်းရှိ၏။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့ တွ င်
တစုံတေယာက်ေသာသူ သည် ငါ့ကိုအပ် နှံလိ မ့်မည်ဟု
သက်ေသခံ လျက်မိန့် ေတာ်မူ၏။ 22 အဘယ်သူကို ရည်ေဆာင်၍
မိ န့် ေတာ်မူသည်ကိုတပည့် ေတာ်တို့သည် ေတွ းေတာြခင်းရှိသြဖင့် ၊ အချင်း ချင်း
တေယာက်ကိုတေယာက် ြကည့် ရှုြက၏။ 23
ေယရှု ချစ်ေတာ်မူေသာတပည့် ေတာ်သည် ရင်ခွင်ေတာ်နားမှာ ေလျာင်းသြဖင့် ၊ 24
အဘယ်သူကို ရည်ေဆာင်၍ မိ န့် ေတာ်မူသနည်းဟု ေမးေစြခင်းငှ ါ၊
ရှိမုန်ေပတရု သည် ထို တပည့် ေတာ် ကို အမှတ်ေပး၏။ 25 ထို တပည့် ေတာ်သည်
ေယရှု ၏ရင်ေတာ်ကိုမှီ၍ ေလျာင်းေနလျက် သခင်၊ အဘယ်သူနည်းဟု ေလျှာက်၏။
26 ေယရှုကလည်း၊ ဤမုန့် တလု ပ် စာကို ငါနှ စ်၍ေပးေသာသူ ြဖစ်၏ဟု
မိ န့် ေတာ်မူြပီ းလျှင်၊ မုန့် တလု ပ် စာကို နှ စ်ြပီ းမှ ရှိမုန်၏သားယု ဒရှကာရု တ်အား
ေပးေတာ်မူ၏။ 27 ထို သူ သည် မုန့် တလု ပ် စာကို ခံ ြပီ းမှ၊ စာတန်သည်
သူ ့အထဲ သို့ဝင်ေလ၏။ ေယရှုကလည်း၊ သင်ြုပ ရေသာအမှု ကို
အလျင်အြမန်ြုပေလာ့ ဟု ထို သူ အားမိ န့် ေတာ်မူ၏။ 28 အဘယ်ေြကာင့်
ထို သို ့မိန့် ေတာ်မူသည်ကို စားပွဲ ၌ေလျာင်းေသာသူ တို ့တွင် အဘယ်သူမျှမသိ ။ 29
အချို ့တို့က၊ ယု ဒရှကာရု တ်သည် ေငွ အိတ်ကိုေဆာင်ြကေသာေြကာင့် ၊ ဤပွဲ ၌
ငါတို ့သုံးစရာအဘို းကို ဝယ်ေလာ့ ဟူ ၍၎င်း၊ သို ့မဟု တ် ဆင်းရဲေသာသူ တို ့အား
တစုံတခုကို ေပးေလာ့ ဟူ ၍၎င်း။ ေယရှုမိန့် ေတာ်မူ သည်ဟု ထင်မှတ်ြက၏။ 30
ယု ဒရှကာရု တ်သည် မုန့် တလု ပ်စာကို ခံ ြပီ းမှ ချက်ြခင်းထွ က်သွား၏။
ထို အချိန်ကားညအချိန်ြဖစ်၏။ 31 ထို သူ သွ ားသည်ေနာက်၊ ေယရှုက၊
ယခုတွ င်လူသားသည် ဘု န်းထင်ရှားြခင်းရှိသည်ြ ဖစ်၍၊ ဘု ရား သခင်သည်လည်း
လူ သားအားြဖင့် ဘု န်းေတာ်ထ င်ရှားြခင်းရှိ၏။ 32 ဘု ရားသခင်သည်
လူ သားအားြဖင့် ဘု န်းေတာ်ထ င်ရှားြခင်းရှိလျှင်၊ ဘု ရားသခင်သည် ကို ယ်ေတာ်တိုင်
အားြဖင့် သူ ၏ဘု န်းကို ထင်ရှားေစေတာ်မူလိ မ့်မည်။ 33 ချစ်သားတို ့

ငါသည်သင်တို့နှင့် အတူ ခဏသာေနရ၏။ သင်တို့သည် ငါ့ကိုရှာြကလိ မ့်မည်။
ငါသွ ားရာ အရပ် သို့ သင်တို့မေရာက်နိုင်ြကဟု ယု ဒတို ့အား ငါေြပာသက့ ဲသို ့
ယခုသင်တို့အား ငါေြပာ၏။ 34 သင်တို့သည် အချင်းချင်းတေယာက်ကိုတေယာက်
ချစ်ြကေလာ့ ။ ငါသည်သင်တို့ကို ချစ်သည်နည်းတူ အချင်းချင်းချစ်ြကေလာ့ ဟု
ပညတ်သစ်ကို ငါေပး၏။ 35 သင်တို့သည် အချင်းချင်းချစ်ြကလျှင်၊
လူ အေပါင်းတို ့သည် ထို ေမတ္တ ာကို ေထာက်၍ သင်တို့သည် ငါ၏
တပည့် ြဖစ်သည်ကို သိ ြကလိ မ့်မည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 36 ရှိမုန်ေပတရု က၊ သခင်၊
ကို ယ်ေတာ်သည် အဘယ်အရပ် သို့ ြွကေတာ်မူမည်နည်းဟု ေမးေလျှာက်လျှင်၊
ေယရှု က၊ ငါသွ ားရာအရပ်သို့ သင်သည်ယခုမလို က်နိုင်။ ေနာက်မှလို က်ရလိ မ့်မည်ဟု
မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 37 ေပတရု ကလည်း၊ သခင်၊ အကျွန်ုပ် သည်
ကို ယ်ေတာ်နှင့် အတူ အဘယ်ေြကာင့် ယခုမလို က်နိုင်သနည်း။ ကို ယ်ေတာ်အဘို ့
အကျွန်ုပ် ၏အသက်ကို စွ န့် ပါမည်ဟုေလျှာက်လျှင်၊ 38 ေယရှုက၊
ငါ့အဘို ့သင့် အသက်ကိုစွ န့် မည်ေလာ။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊
ြကက်မတွ န်မှီသင်သည် သု ံ းြကိ မ်ေြမာက်ေအာင် ငါ့ကိုြငင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု
မိ န့် ေတာ်မူ၏။
14
1 တဖန်တုံေယရှုက၊ သင်တို့ စိ တ်နှလု ံ းပူ ပန်ြခင်းမရှိေစနှ င့် ။ ဘု ရားသခင်ကို
ယု ံ ြကည်ြကေလာ့ ။ ငါ့ကိုလည်း ယု ံ ြကည်ြကေလာ့ ။ 2 ငါ့အဘ၏အိ မ်ေတာ်၌
ေနစရာအခန်းများရှိ၏။ သို ့မဟု တ်လျှင် မဟုတ်ေြကာင်းကို သင်တို့အား ငါ
မေြပာဘဲမေန။ သင်တို့ေနစရာအရပ်ကို ြပင်ဆင်ြခင်းငှ ါ ငါသွ ားရ၏။ 3
ငါသည်သွား၍ သင်တို့ြ ပင်ဆင်စရာအရပ်ကိုြပင်ဆင်ြ ပီ းမှ တဖန်လာြပန်၍၊
ငါရှိရာအရပ်၌ သင်တို့ရှိ ေစြခင်းငှ ါ သင်တို့ကို ငါ့ထံ သို ့ သိ မ်းဆည်းမည်။ 4 ငါသည်
အဘယ်အရပ် သို့သွားသည်ကို၎င်း၊ လမ်းခရီ းကို ၎င်း၊
သင်တို့သိြက၏ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 5 ေသာမကလည်း၊ သခင်၊ ကို ယ်ေတာ်သည်

အဘယ်အရပ် သို့ သွ ားေတာ်မူသည်ကို အကျွန်ုပ်တို့ မသိ သည်ြ ဖစ်၍၊
လမ်းခရီ းကို အဘယ်သို့ သိ နိုင်ပါမည်နည်းဟု ေလျှာက်လျှင်၊ 6 ေယရှုက၊
ငါသည်လမ်းခရီ းြဖစ်၏။ သမ္မ ာတရားကို လည်းြဖစ်၏။ အသက်သည်လည်းြဖစ်၏။
ငါ့ကို အမှီ မြုပလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းေတာ်ထံ သို ့မေရာက်ရ။ 7 သင်တို့သည်
ငါ့ကိုသိ လျှင် ငါ့ခမည်းေတာ်ကို မသိ ဘဲမေနြက။ ယခုမှစ၍
ခမည်းေတာ်ကိုသိ ြ မင်ြက၏ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 8 ဖိ လိပ္ပုကလည်း၊ သခင်၊
ခမည်းေတာ်ကို အကျွန်ုပ် တို့အားြပေတာ်မူပါ။ ထို သို ့ြပေတာ်မူလျှင် အကျွန်ုပ် တို ့
အလို ြပည့် စုံပါမည်ဟုေလျှာက်လျှင်၊ 9 ေယရှုက၊ ဖိ လိပ္ပု၊ ဤမျှကာလပတ်လုံး
ငါသည်သင်တို့နှင့် အတူ ရှိြပီ းမှ သင်သည် ငါ့ကို မသိ ေသး သေလာ။
ငါ့ကိုြမင်ေသာသူ သည် ခမည်းေတာ်ကိုြမင်၏။ သို ့ြ ဖစ်လျှင်၊ ခမည်းေတာ်ကို
အကျွန်ုပ် တို့အား ြပ ေတာ်မူပါဟု သင်သည်အဘယ်သို့ဆိုသနည်း။ 10 ငါသည်
ခမည်းေတာ်၌ ရှိသည်ကို၎င်း၊ ခမည်းေတာ်သည် ငါ၌ရှိေတာ်မူသည်ကို၎င်း
မယု ံ သေလာ။ ငါေဟာေြပာေသာစကားကို ကို ယ်အလို အေလျာက်
ငါေဟာေြပာသည်မဟုတ်။ ငါြုပေသာအမှု တို့ကား၊ ငါ၌ တည်ေနေတာ်မူေသာ
ခမည်းေတာ်သည် ြုပေတာ်မူ၏။ 11 ငါသည် ခမည်းေတာ်၌ ရှိသည်ကို၎င်း၊
ခမည်းေတာ်သည် ငါ၌ရှိေတာ်မူသည်ကို၎င်း ယု ံ ြကေလာ။ ငါ့ စကားကို မယု ံ လျှင်၊
ငါ့အမှု တို့ကိုေထာက်၍ ယု ံ ြကေလာ့ ။ 12 ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊
ငါ့ကိုယု ံ ြကည်ေသာသူ သည် ငါြုပသေသာအမှု တို့ကို ြုပလိ မ့်မည်။ ထို
အမှု တို့ထ က်သာ၍ ြကီ းေသာအမှု တို့ကိုလည်း ြုပလိ မ့်မည်။ အေြကာင်းမူ ကား၊
ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံ သို ့ သွ ား၍၊ 13 သင်တို့သည် ငါ၏နာမကို အမှီြုပလျက်
ဆု ေတာင်းသမျှအတို င်း ငါြုပမည်။ အေြကာင်းမူ ကာ၊ ခမည်း ေတာ်သည်
သားေတာ်အားြဖင့် ဘု န်းထင်ရှားေတာ်မူြခင်းရှိမည်အေြကာင်းတည်း။ 14
သင်တို့သည် ငါ၏နာမကို အမှီြုပ၍ တစုံတခုေသာဆု ကို ေတာင်းလျှင်၊
ေတာင်းသည်အတို င်းငါြုပမည်။ 15 ငါ့ကိုချစ်လျှင် ငါ့ပညတ်တို့ကို
ေစာင့် ေရှာက်ြကေလာ့ ။ ငါသည် ခမည်းေတာ်ကိုေတာင်း၍၊ 16 ခမည်းေတာ်သည်
သမ္မ ာတရားကို ြပေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်တည်းဟူ ေသာ တပါးေသာဥပဇ္ဈယ်ဆရာကို

သင်တို့နှင့် အတူ အစဥ်မြပတ်တည်ေနေစြခင်းငှ ါ သင်တို့အားေပးေတာ်မူမည်။ 17
ထို ဝိ ညာဥ်ေတာ်ကို ေလာကီ သားတို ့သည် မသိ မြမင်ေသာေြကာင့် မခံ မယူ နို င်ြက။
ထို ဝိ ညာဥ်ေတာ် သည် သင်တို့နှင့် အတူ တည်ေန၍၊ သင်တို့၌ ရှိေတာ်မူေသာေြကာင့်
သင်တို့သိရြက၏။ 18 ငါသည် သင်တို့ကို မိ ဘမ့ ဲ ြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ စွ န့် ပစ်မည်မဟု တ်။
သင်တို့ဆီသို့ လာဦးမည်။ 19 ခဏြကာြပီ းမှ ေလာကီ သားတို ့သည် ငါ့ကိုမြမင်ရြက။
သင်တို့မူကား ြမင်ရြကလိ မ့်မည်။ ငါသည် အသက်ရှင်ေသာေြကာင့်
သင်တို့သည်လည်း အသက်ရှင်ရြကလိ မ့်မည်။ 20 ငါသည်
ခမည်းေတာ်၌ရှိသည်ကို၎င်း၊ သင်တို့သည်ငါ၌ရှိသည်ကို၎င်း။ ငါသည်
သင်တို့၌ရှိသည်ကို ၎င်း၊ ထို ေန့ ၌သင်တို့သည် သိ ရြကလိ မ့်မည်။ 21
ငါ့ပညတ်တို့ကိုရ၍ ေစာင့် ေရှာက်ေသာသူ သည် ငါ့ကိုချစ်ေသာသူ ြဖစ်၏။
ငါ့ကိုချစ်ေသာသူ ကို ငါ့ ခမည်းေတာ်သည်ချစ်ေတာ်မူမည်။ ငါသည်လည်း
ထို သူ ကို ချစ်၍ သူ ့အားကို ယ်တိုင်ထ င်ရှားမည်ဟု မိ န့် ေတာ် မူ ၏။ 22
ယု ဒရှကာရု တ်မဟုတ်၊ အြခားေသာယု ဒက၊ သခင်၊ ကို ယ်ေတာ်သည်
ေလာကီ သားတို ့အား မထင်ရှား ဘဲ အကျွန်ုပ်တို့အား အဘယ်သို့
ထင်ရှားေတာ်မူမည်နည်းဟု ေမးေလျှာက်၏။ 23 ေယရှုကလည်း၊
ငါ့ကိုချစ်ေသာသူ သည် ငါ့စကားကို နားေထာင်လိမ့်မည်။ ငါ့မည်းေတာ်သည်
ထို သူ ကို ချစ်ေတာ်မူသည်။ ငါတို ့သည်လည်း၊ သူ ဆီ သို့ြွက၍ ေနရာချမည်။ 24
ငါ့ကိုမချစ်ေသာသူ သည် ငါ့စကားကို နားမေထာင်။ သင်တို့ြကားေသာစကားသည်
ငါ့စကားမဟု တ်။ ငါ့ကို ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာ ခမည်းေတာ်၏စကားေတာ်ြဖစ်၏။ 25
ငါသည် သင်တို့နှင့် အတူ ရှိစဥ်တွင် ဤစကားကို ေြပာခ့ ဲြပီ ။ 26 ခမည်းေတာ်သည်
ငါ့အတွ က်ေြကာင့် ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာဥပဇ္ဈာယ်ဆရာတည်းဟူ ေသာ သန့် ရှင်း
ေသာ ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် သင်တို့အား ခပ် သိမ်းေသာအရာတို ့ကို
ြပသသွ န်သင်ေတာ်မူ၍၊ ငါေြပာခ့ ဲ သမျှေသာ စကားတို ့ကို မှတ်မိေသာဥာဏ်ကို
သင်တို့အား ေပးေတာ်မူ၏။ 27 ြငိ မ်သက်ြ ခင်းကို သင်တို့၌ငါထားခ့ ဲ၏။
ငါ၏ြငိ မ်သက်ြ ခင်းကို သင်တို့အား ငါေပး၏။ ေလာကီ သားတို ့ ေပးသက့ ဲသို ့
ငါေပးသည်မဟုတ်။ သင်တို့ စိ တ်နှလု ံ းပူ ပန်ြခင်း၊ စို းရိ မ်တုန်လှုပ်ြခင်းမရှိေစနှ င့် ။ 28

ငါသည် ယခုသွ ားေသာ်လည်း သင်တို့ဆီသို့ လာဦးမည်ဟု ငါေြပာေသာစကားကို
သင်တို့ြကားရြကြပီ ။ သင်တို့သည် ငါ့ကိုချစ်လျှင်ခမည်းေတာ်ထံသို ့ ငါသွ ားမည်ကို
ဝမ် းေြမာက်ြကလိ မ့်မည်။ အေြကာင်းမူ ကား၊ ငါ့ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ထ က်သာ၍
ြကီ းြမတ်ေတာ်မူ၏။ 29 ထို အမှု အရာေရာက်ေသာအခါ
သင်တို့သည်ယုံြကည်ေစြခင်းငှ ါ၊ မေရာက်မှီယခုပင်သင်တို့အား ငါ ေြပာနှ င့် ြပီ ။ 30
ယခုမှစ၍ ငါသည်သင်တို့နှင့် များစွ ာမေြပာရ။ အေြကာင်းမူ ကား၊ ဤေလာကကို
အစို းရေသာမင်းသည် လာဆဲြဖစ်၏။ လာေသာ်လည်း ငါ၌အဘယ်အခွ င့်အရာကို မျှ
မေတွ ရ
့ ။ 31 ငါသည် ခမည်းေတာ်ကိုချစ်သည်ကို၎င်း၊
ခမည်းေတာ်မှာေတာ်မူသည်အတို င်း ငါြုပသည်ကို၎င်း၊
ေလာကီ သားတို ့သိမည်အေြကာင်းတည်း။ ဤအရပ် မှ ထ၍သွ ားြကကု န်အ့ ံ ။
15
1 ငါသည် မှန်ေသာစပျစ်နွယ်ပင်ြဖစ်၏။ ငါ့ခမည်းေတာ်သည်လည်း
ဥယျာဥ်ေစာင့် ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 2 ငါ၌အသီ းမသီ းေသာအခက်ရှိသမျှတို့ကို
ခုတ်ပစ်ေတာ်မူ၏။ အသီ းသီ းေသာအခက်ရှိသမျှတို့ကို သာ၍ သီ းေစြခင်းငှ ါ
သု တ်သင်ရှင်းလင်းေတာ်မူ၏။ 3 သင်တို့သည် ငါေဟာေြပာေသာစကားအားြဖင့်
ယခုပင်ရှင်းလင်းလျက်ရှိြက၏။ 4 ငါ၌တည်ေနြကေလာ့ ။ ငါသည်လည်း
သင်တို့၌တည်ေနမည်။ စပျစ်ခက်သည် အပင်၌မတည်လျှင်၊ ကို ယ်အလို အေလျာက်
အသီ းမသီ းနို င်သက့ ဲသို ့၊ သင်တို့သည် ငါ၌မတည်လျှင် အသီ းမသီ းနို င်ြက။ 5
ငါသည် စပျစ်နွယ်ပင်ြဖစ်၏။ သင်တို့သည်အခက်များြဖစ်ြက၏။ အြကင်သူသည်
ငါ၌တည်၍ ငါသည် လည်းသူ ့၌တည်၏၊ ထို သူ သည်
များစွ ာေသာအသီ းကို သီ းတတ်၏။ ငါနှ င့် ကွ ာလျှင် သင်တို့သည် အဘယ်အမှု ကို မျှ
မတတ်နိုင်ြက။ 6 ငါ၌ မတည်ေသာသူ သည် ေသွ ေ
့ ြခာက်ေသာအခက်က့ ဲသို ့
ြပင်သို့ပစ်လိုက်ြခင်းကို ခံ ရ၏။ ထို သို ့ေသာ အခက်များကို လူ တို ့သည်စုသိ မ်း၍
မီ းထဲ သို့ ချလို က်ြကသြဖင့် မီ းေလာင်ြ ခင်းသို ့ ေရာက်ြက၏။ 7 သင်တို့သည်

ငါ၌တည်၍ ငါ့စကားသည်သင်တို့၌တည်လျှင်၊ သင်တို့သည်ေတာင်းချင်သမျှကို
ေတာင်း ၍ရြကလိ မ့်မည်။ 8 သင်တို့သည် များစွ ာေသာအသီ းကို သီ းေသာအားြဖင့် ၊
ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ဘု န်းထင်ရှားေတာ်မူ၍၊ သင်တို့သည်လည်း
ငါ၏တပည့် မှန်ြကလိ မ့်မည်။ 9 ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကိုချစ်ေတာ်မူသက့ ဲသို ့
ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်၏။ ငါ၏ချစ်ြ ခင်းေမတ္တ ာ၌ တည်ေန ြကေလာ့။ 10 ငါသည်
ငါ့ခမည်းေတာ်၏ပညတ်တို့ကို ေစာင့် ေရှာက်၍ ခမည်းေတာ်၏ေမတ္တ ာ၌
တည်ေနသက့ ဲသို ့၊ သင်တို့သည် ငါ့ပညတ်တို့ကို ေစာင့် ေရှာက်လျှင်၊ ငါ့ေမတ္တ ာ၌
တည်ေနြကလိ မ့်မည်။ 11 သင်တို့၌ ငါဝမ်းေြမာက်စရာအေြကာင်း
တည်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ သင်တို့ ဝမ်းေြမာက်စရာအေြကာင်း စုံလင်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ဤစကားကို သင်တို့အားငါေဟာေြပာ၏။ 12 ငါ့ပညတ်ဟူမူ ကား၊ ငါသည်
သင်တို့ကိုချစ်သည်နည်းတူ ၊ သင်တို့သည် အချင်းချင်းချစ်ြကေလာ့ ။ 13
ကို ယ်အေဆွ တို့အဘို ့အလို ငှ ါ ကို ယ်အသက်ကိုစွ န့် ြခင်းေမတ္တ ာထက်သာ၍
ြမတ်ေသာေမတ္တ ာသည် အဘယ်သူ၌မျှမရှိ။ 14 သင်တို့သည် ငါပညတ်သမျှတို့ကို
ကျင့် ေဆာင်လျှင် ငါ၏အေဆွ ြဖစ်ြက၏။ 15 ယခုမှစ၍ ငါသည်သင်တို့ကို
ကျွန်ဟူ၍မေခါ်။ ကျွန်မူကား၊ ကို ယ်သခင်ြုပေသာအမှု ကိုမသိ ။ သင် တို ့ကို
အေဆွ ဟူ၍ငါေခါ်၏။ အေြကာင်းမူ ကား၊ ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံ ၌
ြကားသမျှေသာအရာတို ့ကို သင်တို့ အား ငါြပသ၏။ 16 သင်တို့သည်
ငါ့ကိုေရွးေကာက်ြကသည်မဟု တ်။ ငါသည် သင်တို့ကို ေရွ းေကာက်သြဖင့် ၊
သင်တို့သည် သွ ား၍ တည်ြကည်ေသာအသီ းကို သီ းမည်အေြကာင်းနှ င့်
ငါ့နာမကို အမှီြုပ၍ ခမည်းေတာ်မှာေတာင်းသမျှတို့ကို ရမည်အေြကာင်း သင်တို့ကို
ငါခန့် ထ ား၏။ 17 သင်တို့သည် အချင်းချင်းချစ်ေစြခင်းငှ ါ ဤပညတ်တို့ကို
ငါေပး၏။ 18 ေလာကီ သားတို ့သည် သင်တို့ကိုမုန်းလျှင်၊ သင်တို့ကို မမုန်းမှီ
ငါ့ကိုမုန်းြကသည်ကို သိ မှတ်ြကေလာ့ ။ 19 သင်တို့သည် ေလာကီ နှင့် ဆက်ဆံလျှင်၊
ေလာကီ သားတို ့သည် မိ မိတို့နှင့် ဆက်ဆံေသာ သင်တို့ကို ချစ် ြကလိ မ့်မည်။
သင်တို့သည် ေလာကီ နှင့် မဆက်ဆံ၊ ေလာကီ ထဲက
ငါေရွးေကာက်ေသာသူ ြဖစ်ေသာေြကာင့် ၊ ေလာကီ သားတို ့သည်

သင်တို့ကိုမုန်းြက၏။ 20 ကျွန်သည် မိ မိသခင်ထ က်သာ၍ ြကီ းြမတ်သည်မဟုတ်ဟု
ငါေြပာခ့ ဲြပီ းေသာစကားကို ေအာက်ေမ့ ြက ေလာ့ ။ သူ တို ့သည်ငါ့ကိုညှ ဥ်းဆဲလျှင်
သင်တို့ကို ညှ ဥ်းဆဲြကလိ မ့်မည်။ ငါ့စကားကို နားေထာင်လျှင် သင်တို့၏ စကားကို
နားေထာင်ြကလိ မ့်မည်။ 21 ထို သူ တို ့သည် ငါ့ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ ကို
မသိ သည်ြဖစ်၍၊ ငါ၏နာမေြကာင့် သင်တို့အား ထို အမှု ရှိသမျှတို ့ကို
ြုပြကလိ မ့်မည်။ 22 ငါသည် လာ၍ထို သူ တို ့အား မေဟာမေြပာလျှင်
သူ တို ့၌အြပစ်မရှိ။ ယခုမူ ကား၊ မိ မိတို့အြပစ်ကို ဝှ က် ၍ မထားနို င်ြက။ 23 ငါ့ကို
မုန်းေသာသူ သည် ငါ့ခမည်းေတာ်ကိုမုန်း၏။ 24 ငါသည်
အြခားသူ မြုပဘူ းေသာအမှု ကို ထို သူ တို ့ေရှ ့မှာမြုပလျှင် သူ တို ့၌အြပစ်မရှိ။
ယခုမူ ကား၊ သူ တို ့သည် ထို အမှု ကိုြမင်ရ၍ ငါနှ င့် ငါ့ခမည်းေတာ်ကိုမုန်းြက၏။ 25
သို ့ြဖစ်လျှင်၊ အေြကာင်းမရှိဘဲငါ့ကိုမုန်းြက၏ဟု သူ တို ့၏ ပညတ္တ ိ ကျမ်းစာ၌
ေရးထားေသာစကားသည် ြပည့် စု ံ ြခင်းသို ့ ေရာက်သတည်း။ 26
ခမည်းေတာ်ထံ မှထွ က်လာ၍
သမ္မ ာတရားနှ င့် ြပည့် စုံေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်တည်းဟူ ေသာ ခမည်းေတာ်ထံ မှ
သင်တို့ဆီသို့ ငါေစလွှ တ်လတံ့ ေသာ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာသည်ေရာက်လာေသာအခါ၊
ငါ၏အေြကာင်းကို သက်ေသခံ လိ မ့်မည်။ 27 သင်တို့သည်လည်း ေရှးဦးစွ ာမှစ၍
ငါနှ င့် အတူ ရှိေနေသာေြကာင့် သက်ေသခံ ရြကလိ မ့်မည်။
16
1 သင်တို့သည် စိ တ်မပျက်ေစြခင်းငှ ါ ဤစကားကို ငါေဟာေြပာ၏။ 2
ေလာကီ သားတို ့သည် သင်တို့ကိုတရားစရပ်မှ နှ င်ထု တ်လိမ့်မည်။
သင်တို့ကိုသတ်ေသာသူ မည်သည် ကား၊ ဘု ရားဝတ်ကို ငါြုပြပီ ဟု
မိ မိထ င်မှတ်ေသာအချိန်ကာလေရာက်လိမ့်မည်။ 3 ခမည်းေတာ်ကိုမသိ ၊ ငါ့ကိုလည်း
မသိ ေသာေြကာင့် ထို သို ့ြုပြကလိ မ့်မည်။ 4 ထို အချိန်ကာလေရာက်ေသာအခါ၊
ငါသည်အထက်က ဤသို ့ေြပာြပီ းသည်ကို သင်တို့ေအာက်ေမ့ ေစြခင်းငှ ါ ယခုပင်

ငါေဟာေြပာ၏။အစဦး၌ သင်တို့နှင့် အတူ ငါရှိေသာေြကာင့် ဤသို ့မေြပာဘူ းေသး။
5 ငါ့ကို ေစလွှ တ်ေတာ်မူေသာသူ ထံ သို ့ ယခု ငါသွ ားရမည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်အရပ် သို့
သွ ားမည်နည်းဟု သင်တို့မေမးြက။ 6 ဤအေြကာင်းအရာတို ့ကို
ငါေဟာေြပာေသာေြကာင့် သင်တို့သည်အလွ န်ဝမ်းနည်းြခင်းသို ့ ေရာက် ြက၏။ 7
ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါသွ ားလျှင် သင်တို့အကျိုးရှိလိမ့်မည်။
အေြကာင်းမူ ကား၊ ငါမသွ ားလျှင် ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာသည် သင်တို့ဆီသို့မလာ။
ငါသွ ားလျှင် ထို သူ ကို သင်တို့ဆီသို့ ငါေစလွှ တ်မည်။ 8 ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာသည်
ေရာက်လာလျှင်၊ ဒု စရို က်အြပစ်ကို၎င်း၊ အြပစ်ကင်းြခင်းကို ၎င်း၊ အြပစ်စီရင်ြ ခင်း
ကို ၎င်း၊ ေလာကီ သားတို ့အား ထင်ရှားစွ ာေဘာ်ြပမည်။ 9 ငါ့ကို
မယု ံ ြကည်ြကေသာေြကာင့် ဒု စရို က်အြပစ်ကို ေဘာ်ြပမည်။ 10 ငါသည်
ခမည်းေတာ်ထံ သို ့ သွ ားမည်ြဖစ်၍၊ သင်တို့သည် ေနာက်တဖန်
ငါ့ကိုမေတွ မ
့ ြမင်ရေသာ ေြကာင့် ၊ အြပစ်ကင်းြခင်းကို ေဘာ်ြပမည်။ 11
ဤေလာကကို အစို းရေသာမင်းသည် အြပစ်စီရင်ြ ခင်းကို ခံ ရေသာေြကာင့်
အြပစ်စီရင်ြခင်းကို ေဘာ်ြပမည်။ 12 သင်တို့အား
ငါေြပာစရာစကားအများရှိေသာ်လည်း၊ သင်တို့သည် ယခုမခံ နို င်ြက။ 13
သမ္မ ာတရားနှ င့် ြပည့် စုံေသာ ထို ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည် ေရာက်လာေသာအခါ၊
သမ္မ ာတရားကို သင်တို့အား အြွကင်းမ့ ဲ သွ န်သင်ြပလိ မ့်မည်။ ထို ဝိ ညာဥ်ေတာ်သည်
ကို ယ်အလို အေလျာက်ေဟာေြပာမည်အဟုတ်။ ြကား သမျှတို့ကို
ေဟာေြပာလိ မ့်မည်။ ေနာင်လာလတံ့ ေသာအရာတို ့ကိုလည်း သင်တို့အား
ေဘာ်ြပလိ မ့်မည်။ 14 ထို သူ သည် ငါ့ဘုန်းကို ထင်ရှားေစလိ မ့်မည်။
အေြကာင်းမူ ကား၊ ငါနှ င့် စပ်ဆိုင်ေသာအရာကို ယူ ၍ သင်တို့အား ေဘာ်ြပလိ မ့်မည်။
15 ခမည်းေတာ်နှင့် စပ်ဆိုင်သမျှသည် ငါနှ င့် စပ်ဆိုင်၏။ ထို ေြကာင့်
ငါနှ င့် စပ် ဆိုင်ေသာအရာကို ယူ ၍ သင်တို့အားေဘာ်ြ ပလိ မ့်မည်ဟု ငါေြပာ၏။ 16
ခဏြကာြပီ းမှ သင်တို့သည်ငါ့ကိုမြမင်ရြက။ တဖန်ခဏြကာြပီ းမှ
ငါ့ကိုြမင်ြပန်ြကလိ မ့်မည်။ အေြကာင်း မူ ကား၊ ငါသည်ခမည်းေတာ်ထံ သို ့
သွ ားမည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 17 တပည့် ေတာ်အချို ့ကလည်း၊ ခဏြကာြပီ းမှ

သင်တို့သည်ငါ့ကို မြမင်ရြက။ တဖန်ခဏြကာြပီ းမှ ငါ့ကို
ြမင်ြပန်ြကလိ မ့်မည်ဟူ၍၎င်း၊ အေြကာင်းမူ ကား၊ ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံ သို ့
သွ ားမည်ဟူ၍၎င်း၊ မိ န့် ေတာ် မူ ေသာစကားသည် အဘယ်သို့နည်း။ 18
ခဏဟူ ၍မိ န့် ေတာ်မူေသာ် အဘယ်သို့ဆိုလို သနည်း မိ န့် ေတာ်မူေသာစကားကို
အကျွန်ုပ် တို့သည် နားမလည်ဟု အချင်းချင်းေြပာဆို ြက၏။ 19
တပည့် ေတာ်တို့သည်ေမးေလျှာက်လိုသည်ကို ေယရှုသိြမင်ေတာ်မူလျှင်၊
ခဏြကာြပီ းမှ သင်တို့သည် ငါ့ကိုမြမင်ရြက။ တဖန်ခဏြကာြပီ းမှ
ငါ့ကိုြမင်ြပန်ြကလိ မ့်မည်ဟု ငါေြပာေသာစကားကို သင်တို့သည် အချင်းချင်း
ဆင်ြခင်ြကသေလာ။ 20 ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည်
ငို ေြွကးြမည်တမ် းြခင်းရှိြကလိ မ့်မည်။ ေလာကီ သားတို ့သည်
ဝမ် းေြမာက်ြခင်းရှိြကလိ မ့်မည်။ သင်တို့မူကား ဝမ်းနည်းြခင်းရှိေသာ်လည်း
ထို ဝမ် းနည်းြခင်းသည် တဖန် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ 21
မိ န်းမသည်သားကို ဘွ ားစဥ်အခါ ဘွ ားရေသာအချိန်ေစ့ေသာေြကာင့်
ဝမ် းနည်းြခင်းရှိ၏။ ဘွ ားြမင် ြပီ းမှ ဤေလာက၌
လူ တေယာက်ကိုဘွ ားြမင်ေသာေြကာင့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းရှိ၍၊
အထက်ခံရေသာေဝဒနာကို ေမ့ ေလျာ့ တတ်၏။ 22 ထို နည်းတူ ၊ ယခုတွ င်
သင်တို့သည် ဝမ် းနည်းြခင်းရှိြကေသာ်လည်း၊ ေနာက်တဖန်သင်တို့ကို ငါေတွ ြ့ မင်
သြဖင့် သင်တို့သည်စိတ်နှလု ံ းဝမ် းေြမာက်ြခင်း ရှိြကလိ မ့်မည်။
ထို ဝမ် းေြမာက်ြခင်းကို အဘယ်သူမျှ လု ယူ ဖျက်ဆီးြခင်းငှ ါ မတတ်နိုင်။ 23 ထို ေန့ ၌
သင်တို့သည် ငါ့ကိုအလျှင်းမေမးြမန်းရြက။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊
သင်တို့သည်ငါ၏ နာမကို အမှီြုပ၍ ခမည်းေတာ်မှာ ဆု ေတာင်းသမျှတို့ကို
ခမည်းေတာ်သည် ေပးေတာ်မူမည်။ 24 ယခု တို င်ေအာင် ငါ၏နာမကို အမှီြုပ၍
သင်တို့သည် အဘယ်ဆုကို မျှ မေတာင်းြကေသး။ သင်တို့သည်
ဝမ် းေြမာက်စရာအေြကာင်းစုံလင်ေစြခင်းငှ ါ ေတာင်းြကေလာ့ ။ ထို သို ့ေတာင်းလျှင်
ရြကလိ မ့်မည်။ 25 ဤအရာတို ့ကို ပုံဥပမာအားြဖင့် ငါေဟာေြပာ၏။
ပုံဥပမာအားြဖင့် မေဟာမေြပာဘဲ၊ ခမည်းေတာ်နှင့် စပ်ဆိုင်ေသာအရာတို ့ကို

သင်တို့အားအတည့် အလင်းေဖာ်ြပေသာအချိန်ကာလ ေရာက်လိမ့်မည်။ 26
ထို ကာလ၌ သင်တို့သည် ငါ၏နာမကို အမှီြုပ၍ ဆု ေတာင်းြကလိ မ့်မည်။
သင်တို့အဘို ့အလို ငှ ါ ငါသည် ခမည်းေတာ်ကို ေတာင်းမည်ဟုမဆို ။ 27
အေြကာင်းမူ ကား၊ သင်တို့သည်ငါ့ကိုချစ်ြက၍၊ ငါသည်ဘုရားသခင်အထံ ေတာ်မှ
ြွကလာသည်ကို ယု ံ ြကည်ေသာေြကာင့် ခမည်းေတာ်သည် ကို ယ်ေတာ်တိုင်
သင်တို့ကိုချစ်ေတာ်မူ၏။ 28 ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံ မှထွ က်၍
ဤေလာကသို ့ြွကလာြပီ ။ တဖန် ဤေလာကမှထွ က်၍ ခမည်းေတာ် ထံ သို ့
သွ ားဦးမည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 29 တပည့် ေတာ်တို့ကလည်း၊ ကို ယ်ေတာ်သည်
ယခုတွ င်ပုံဥပမာကို မေဆာင်ဘဲ အတည့် အလင်း ေဟာ ေြပာေတာ်မူ၏။ 30
အလု ံ းစုံတို ့ကို သိ ေတာ်မူသည်ကို၎င်း၊ အဘယ်သူမျှကိုယ်ေတာ်ကို
ေမးြမန်းေစြခင်းငှ ါ အလို ေတာ် မရှိသည်ကို၎င်း၊ ယခုတွ င် အကျွန်ုပ်တို့သိြကပါ၏။
အကျွန်ုပ် တို့သည် ဤအေြကာင်းကို ေထာက်၍ ကို ယ်ေတာ် သည်
ဘု ရားသခင်အထံ ေတာ်မှ ြွကေတာ်မူသည်ကို ယု ံ ပါသည်ဟု ေလျှာက်ြက၏။ 31
ေယရှု ကလည်း၊ ယခု တွ င်ယုံြကြပီ ေလာ။ 32 သင်တို့သည် ကွဲ ြပား၍
ငါ့ကိုတကို ယ်တည်းေနေစြခင်းငှ ါ စွ န်ပစ်လျက်၊ အသီ းသီ းမိ မိသို့ေနရာသို ့
ေြပးသွ ားမည့် အချိန်ကာလသည် လာ၍ယခုပင်ေရာက်ေပ၏။ သို ့ေသာ်လည်း
ငါသည်တကို ယ်တည်းေနသည် မဟု တ်။ ခမည်းေတာ်သည်ငါနှ င့် အတူ ရှိေတာ်မူ၏။
33 သင်တို့သည် ငါ့ကိုအမှီြုပ၍ ြငိ မ်သက်ြခင်းရှိေစြခင်းငှ ါ
ဤစကားကို ငါေဟာေြပာြပီ ။ သင်တို့သည် ေလာက၌ ဆင်းရဲဒုက္ခ ကိုခံ ြကရလိ မ့်မည်။
သို ့ေသာ်လည်းမစို းရိ မ်ြကနှ င့် ။ ငါသည်ေလာကကို ေအာင်ြပီ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။
17
1 ထို သို ့ မိ န့် ေတာ်မူြပီ းမှ ေယရှုသည်ေကာင်းကင်သို့ြကည့် ေမျှာ်၍၊ အို အဘ၊
အကျွန်ုပ် အချိန်ေရာက်ပါြပီ ။ 2 ကို ယ်ေတာ်သည် သားေတာ်လက်သို့
အပ် ေပးေတာ်မူသမျှေသာသူ တို ့အား ထာဝရအသက်ကို ေပးေစ ြခင်းငှါ၊

လူ မျိုးအေပါင်းတို ့ကို အစို းရေသာအခွ င့်တန်ခိုးကို သားေတာ်အား
ေပးေတာ်မူသည်နှင်အညီ ၊ သားေတာ် သည် ကို ယ်ေတာ်၏ဘု န်းကို
ထင်ရှားေစပါမည်အေြကာင်း သားေတာ်၏ဘု န်းထင်ရှားေစေတာ်မူပါ။ 3
ထာဝရအသက်ဟူမူ ကား၊ မှန်ေသာဘု ရားသခင် တဆူ တည်းြဖစ်ေတာ်မူေသာ
ကို ယ်ေတာ်ကို၎င်း၊ ေစ လွှ တ်ေတာ်မူေသာ ေယရှုခရစ်ကို၎င်း၊ သို ကျွမ်းြခင်းတည်း။
4 အကျွန်ုပ်သည် ေြမြကီ းေပါ်မှာကို ယ်ေတာ်ကို ဘု န်းထင်ရှားေစပါြပီ ။
အကျွန်ုပ် ေဆာင်ရွက်စရာဘို ့ အကျွန်ုပ် အပ် ေပေတာ်မူေသာအမှု ကို
အကျွန်ုပ် ေဆာင်ရွက်၍ ြပီ းပါြပီ ။ 5 အို အဘ၊ ဤကမ္ဘာမတည်မရှိမှီအထံ ေတာ်၌
အကျွန်ုပ် ခံစားရေသာဘု န်းအသေရနှ င့် ယခုတွ င်လည်း အကျွန်ုပ် ကိုအထံ ေတာ်၌
ချီးေြမာက်ေတာ်မူပါ၏။ 6 ဤေလာကထဲ မှယူ ၍ အကျွန်ုပ် ၌
အပ် ေပးေတာ်မူေသာသူ တို ့အား အကျွန်ုပ်သည် ကို ယ်ေတာ်၏ နာမကို ြပပါြပီ ။
ထို သူ တို ့ကို ကို ယ်ေတာ်သည်ပိုင်ေတာ်မူသြဖင့် အကျွန်ုပ် အား ေပးေတာ်မူ၏။
ကို ယ်ေတာ်၏ နှုတ်ကပတ်တရားကို သူ တို ့သည်ေစာင့် ြက၏။ 7 အကျွန်ုပ် အား
ေပးေတာ်မူသမျှတို့သည် ကို ယ်ေတာ်မှြဖစ်ေြကာင်းကို သူ တို ့သည်ယခုသိ ြကပါ၏။
8 အေြကာင်းမူ ကား၊ အကျွန်ုပ် အား ေပးေတာ်မူသမျှေသာအရာတို ့ကို
သူ တို ့အားအကျွန်ုပ်ေပး၍ သူ တို ့ သည် ခံ ယူ သြဖင့် ၊ အကျွန်ုပ် သည်
အထံ ေတာ်မှြွကလာသည်ကို အတပ်သိြကသည်နှင့် ကို ယ်ေတာ်သည် အကျွန်ုပ်ကို
ေစလွှ တ်ေတာ်မူသည်ကို ယု ံ ြကပါ၏။ 9 သူ တို ့အဘို ့အလို ့ငှါ
အကျွန်ုပ် ဆုေတာင်းပါ၏။ ေလာကီ သားတို ့အဘို ့အလို ့ငှါ ဆု ေတာင်းသည်မဟုတ်ပါ၊
အကျွန်ုပ် အား ေပးေတာ်မူေသာသူ တို ့သည် ကို ယ်ေတာ်၏လူ ြဖစ်ေသာေြကာင့် ၊
ထို သူ တို ့အဘို ့အလို ့ငှါ ဆု ေတာင်း ပါ၏။ 10
အကျွန်ုပ် နှင့် စပ်ဆိုင်ေသာအရာရှိသမျှတို ့သည် ကို ယ်ေတာ်နှင့် စပ်ဆိုင်ြကပါ၏။
ကို ယ်ေတာ်နှင့် စပ် ဆိုင် ေသာအရာရှိသမျှတို့သည်လည်း၊ အကျွန်ုပ် နှင့် စပ်ဆိုင်၍
ထို အရာတို ့အားြဖင့် အကျွန်ုပ် သည် ဘု န်းထင်ရှား ပါ၏။ 11
ယခုမှစ၍အကျွန်ုပ်သည် ဤေလာက၌မရှိပါ၊ ဤသူ တို ့မူကား၊
ဤေလာက၌ရှိရစ်ြကပါမည်။ အကျွန်ုပ် သည် ကို ယ်ေတာ်ထံ သို ့ သွ ားရပါမည်။

သန့် ရှင်းေတာ်မူေသာအဘ၊ ကို ယ်ေတာ်နှင့် အကျွန်ုပ် သည် တလု ံ းတဝ
တည်းြဖစ်သက့ ဲသို ့ အကျွန်ုပ် အား ေပးေတာ်မူေသာ ဤသူ တို ့သည်
ြဖစ်ရပါမည်အေြကာင်း၊ သူ တို ့ကို ကို ယ်ေတာ်၏ နာမ၌တည်ေစေတာ်မူပါ။ 12
အကျွန်ုပ် သည် ဤေလာက၌ ဤသူ တို ့နှင့် တကွ ရှိစဥ်ကာလ၊
သူ တို ့ကိုကို ယ်ေတာ်၏နာမ၌ တည်ေစပါ ြပီ ။ အကျွန်ုပ် အား
ေပးေတာ်မေသာသူ တို ့ကို အကျွန်ုပ် ေစာင်မပါြပီ ။ ထို သူ တို ့တွင် ပျက်စီးြခင်း၏သား
တ ေယာက်မှတပါး အဘယ်သူမျှပျက်စီးြခင်းသို ့မေရာက်ပါ၊ ထို သူ သည်
ပျက်စီးြခင်းသို ့ ေရာက်သည်အေြကာင်း ကား၊
ကျမ်းစာြပည့် စုံမည်အေြကာင်းတည်း။ 13 ယခုတွ င် အကျွန်ုပ် သည်
ကို ယ်ေတာ်ထံ သို ့သွားရမည်ြဖစ်၍၊ ဤသူ သည် အကျွန်ုပ် ကို အမှီြုပသြဖင့်
ဝမ် းေြမာက်ြခင်းနှ င့် ြပည်စုံမည်အေြကာင်း၊ ဤစကားကို ဤေလာက၌
အကျွန်ုပ် ေြပာပါ၏။ 14 ကို ယ်ေတာ်၏နှု တ်ကပတ်တရားကို ဤသူ တို ့အား
အကျွန်ုပ် ေပးပါြပီ ။ အကျွန်ုပ်သည် ဤေလာကနှ င့် မဆက်ဆံသက့ ဲသို ့
ဤသူ တို ့သည် မဆက်ဆံေသာေြကာင့် ၊ ေလာကီ သားတို ့သည် ဤသူ တို ့ကို
မုန်းြကပါ၏။ 15 ဤသူ တို ့ကို ဤေလာကမှ နှု တ်ယူေတာ်မူမည်အေြကာင်း
အကျွန်ုပ် ေတာင်းသည်မဟုတ်ပါ။ မေကာင်း ေသာ
အမှု အရာနှ င့် ကင်းလွ တ်ေစြခင်းငှ ါ ေစာင့် မေတာ်မူမည်အေြကာင်းကို သာ
ေတာင်းပါ၏။ 16 အကျွန်ုပ် သည် ဤေလာကနှ င့် မဆက်ဆံသက့ ဲသို ့ ဤသူ တို ့သည်
မဆက်ဆံြကပါ။ 17 ကို ယ်ေတာ်၏သမ္မ ာတရားအားြဖင့်
သူ တို ့ကိုသန့် ရှင်းေစေတာ်မူပါ။ ကို ယ်ေတာ်၏နှု တ်ကပတ်သည်
သမ္မ ာတရားြဖစ်ပါ၏။ 18 ကို ယ်ေတာ်သည်အကျွန်ုပ်ကို ဤေလာကသို ့
ေစလွှ တ်ေတာ်မူသည်နည်းတူ ၊ အကျွန်ုပ်သည် ဤသူ တို ့ကို ေစလွှ တ်ပါ၏။ 19
သမ္မ ာတရားအားြဖင့် သူ တို ့ကို သန့် ရှင်းေစမည်အေြကာင်း၊ အကျွန်ုပ်သည်
သူ တို ့အဘို ့အလို ငှ ါ ကို ယ် ကို သန့် ရှင်းေစပါ၏။ 20 ထို သူ တို ့အဘို ့ကိုသာ
အကျွန်ုပ် ဆုေတာင်းသည် မဟုတ်ပါ၊ သူ တို ့ ေဟာေြပာြခင်းအားြဖင့် အကျွန်ုပ် ကို
ယု ံ ြကည်ေသာသူ တို ့အဘို ့ကိုလည်း ဆု ေတာင်းပါ၏။ 21 ကို ယ်ေတာ်သည်

အကျွန်ုပ် ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူသည်ကို ေလာကီ သားတို ့သည် ယု ံ ြကမည်အေြကာင်း
ထို သူ အေပါင်းတို ့သည် တလု ံ းတဝတည်းြဖစ်လျက်၊ အဘ၊ ကို ယ်ေတာ်သည်
အကျွန်ုပ် ၌ရှိေတာ်မူ၍ အကျွန်ုပ် သည် လည်း ကို ယ်ေတာ်၌ရှိသက့ ဲသို ့၊
ထို သူ အေပါင်းတို ့သည် ငါတို ့၌တလု ံ းတဝတည်းြဖစ်ေစြခင်းငှ ါ ဆု ေတာင်းပါ၏။ 22
ငါတို ့သည် တလု ံ းတဝတည်းြဖစ်သက့ ဲသို ့၊ အကျွန်ုပ် သည်သူတို ့၌ရှိ၍၊ 23
ကို ယ်ေတာ်သည်လည်း၊ အကျွန်ုပ်၌ ရှိေတာ်မူေသာအားြဖင့်
သူ တို ့သည်တလု ံ းတဝတည်းြဖစ်၍၊ တလု ံ း တဝတည်း၌ စုံလင်ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
ကို ယ်ေတာ်သည် အကျွန်ုပ်ကိုေစလွှ တ်ေတာ်မူေြကာင်းနှ င့် အကျွန်ုပ်ကို ချစ်
ေတာ်မူသက့ ဲသို ့ သူ တို ့ကိုလည်းချစ်ေတာ်မူေြကာင်းကို ေလာကီ သားတို ့သည်
သိ ေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ကို ယ်ေတာ်သည် အကျွန်ုပ် အားေပးေတာ်မူေသာ ဘု န်းအသေရကို
အကျွန်ုပ် သည်သူတို ့အား ေပးပါြပီ ။ 24 အို အဘ၊ ကို ယ်ေတာ်သည်
ဤကမ္ဘာမတည်မရှိမှီ အကျွန်ုပ်ကိုချစ်၍ အကျွန်ုပ် အား ေပးေတာ်မူေသာ
ဘု န်းေတာ်ကို အကျွန်ုပ်အား ေပးေတာ်ေပးေတာ်မူေသာသူ တို ့သည်
ရှုြ မင်ရမည်အေြကာင်း၊ အကျွန်ုပ်ရှိရာ အရပ် ၌ အကျွန်ုပ်နှင့် အတူ ရှိေနေစြခင်းငှ ါ
အကျွန်ုပ် အလို ရှိပါ၏။ 25 တရားေတာ်မူေသာအဘ၊ ေလာကီ သားတို ့သည်
ကို ယ်ေတာ်ကိုမသိ ေသာ်လည်း အကျွန်ုပ်သိပါ၏။ ကို ယ်ေတာ်သည် အကျွန်ုပ်ကို
ေစလွှ တ်ေတာ်မူေြကာင်းကို ထို သူ တို ့သည်သိြကပါ၏။ 26
ကို ယ်ေတာ်သည်အကျွန်ုပ် ကိုချစ်ေတာ်မူေသာေမတ္တ ာသည် သူ တို ့၌ရှိေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊
အကျွန်ုပ် သည် သူ တို ့၌ရှိေစြခင်းငှ ါ၎င်း၊ ကို ယ်ေတာ်၏နာမကို အကျွန်ုပ်သည်
သူ တို ့အားြပညွှ န်ပါြပီ ြဖစ်၍ အစဥ်ြပညွှ န်ပါမည်ဟု မိ န့် ြွမတ်ေတာ်မူ၏။
18
1 ထို သို ့ မိ န့် ြွမက်ေတာ်မူြပီ းမှ ေယရှုသည် တပည့် ေတာ်တို့နှင့် အတူ
ေကြုဒန်ေချာင်းတဘက်သို့ြွက၍၊ ထို အရပ် ၌ရှိေသာ ဥယျာဥ်သို့ဝင်ေတာ်မူ၏။ 2
ထို အရပ်သို့ေယရှုသည် တပည့် ေတာ်တို့နှင့် အတူ သွ ားြမဲရှိေသာေြကာင့် ၊

ကို ယ်ေတာ်ကို အပ်နှံေသာ ယု ဒရှကာရု တ်သည် ထို အရပ် ကိုသိ သည်ြဖစ်၍၊ 3
စစ်သူရဲတတပ်ကို၎င်း၊ ယဇ် ပုရာဟိ တ်အြကီ းတို ့နှင့်
ဖာရိ ရှဲတို့ေစလွှ တ်ေသာမင်းလု လင်တို့ကို၎င်း ေခါ်ခ့ ဲ ၍၊ မီ းအိ မ်၊ မီ း ရှူး၊
လက်နက်တို့ကို လက်စွဲလျက်လာြက၏။ 4 ေယရှုသည်
ကို ယ်ေတာ်၌ြဖစ်လတံ့ သမျှေသာ အမှု အရာတို ့ကိုသိ ေတာ်မူလျက်၊
လာေသာသူ တို ့ဆီသို့ သွ ား၍ အဘယ်သူကို ရှာြကသနည်းဟု ေမးေတာ်မူ၏။ 5
နာဇရက်ြု မိ ့သား ေယရှု ကိုရှာြကသည်ဟုဆို လျှင်၊ ေယရှု က၊ ငါသည်ထို သူ ြဖစ်၏ဟု
မိ န့် ေတာ်မူ၏။ ကို ယ်ေတာ်ကိုအပ် နှံေသာ ယု ဒရှကာရု တ်သည်လည်း
ထို သူ တို ့နှင့် အတူ ရပ်ေန၏။ 6 ငါသည် ထို သူ ြဖစ်၏ဟု မိ န့် ေတာ်မူလျှင်၊
ထို သူ တို ့သည် ေနာက်သို့လှန်၍ ေြမေပါ်၌လဲြက၏။ 7
အဘယ်သူကို ရှာ◌ာသနည်းဟု တဖန်ေမးေတာ်မူလျှင်၊ နာဇရက်ြုမိ ့သားေယရှုကို
ရှာြကသည်ဟု ထို သူ တို ့ သည် ဆို ြက၏။ 8 ေယရှုကလည်း၊
ငါသည်ထို သူ ြဖစ်၏ဟု ငါေြပာြပီ ။ သို ့ြ ဖစ်၍ငါ့ကိုရှာလျှင် ဤသူ တို ့သည် သွ ားပါေလ
ေစဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 9 ကို ယ်ေတာ်သည် အကျွန်ုပ် အား ေပးေတာ်မူေသာသူ တို ့တွင်
အဘယ်သူမျှပျက်ဆီးြခင်းသို ့ မေရာက်ပါ ဟူ ေသာ အထက်ကစကားေတာ်ကို
ြပည့် စု ံ ေစြခင်းငှ ါ ဤသို ့မိန့် ေတာ်မူ၏။ 10 ထို အခါရှိမုန်ေပတရု သည်
မိ မိ၌ပါေသာထားကို ဆွဲထု တ်ြပီ းလျှင် ယဇ် ပုေရာဟတ်မင်း၏ ကျွန် တေယာက်ကို
ခုတ်သြဖင့် လက်ျာနားရွက်ြပတ်ေလ၏။ ထို ကျွန်၏
အမည်ကားမာလခုြဖစ်သတည်း။ 11 ေယရှုကလည်း ထားကို အိ မ်၌သွ င်းထားေလာ့ ။
ခမည်းေတာ်သည် ငါ့အား ေပးေတာ်မူေသာခွ က်ကို ငါ မေသာက်ရာသေလာဟု
ေပတရု အားမိ န့် ေတာ်မူ၏။ 12 ထို အခါတပ် မှူ းမှစ၍ စစ်သူရဲတို့နှင့်
ယု ဒမင်းလု လင်တို့သည် ေယရှုကိုဘမ်းဆီ း၍ ချည်ေနှ ာင်ြ ပီ းလျှင် အန္န တ်မင်းထံ သို ့
ေရှးဦးစွ ာ ယူ သွ ားြက၏။ 13 အန္န တ်မင်းကား၊ ထို နှ စ်တွင်
ယဇ်ပုေရာဟိ တ်မင်းြဖစ်ေသာ ကယာဖ၏ေယာက္ခ မြဖစ်သတည်း။ 14
ထို ကယာဖကား၊ လူ တေယာက်သည် လူ များတို ့အတွ က် ပျက်စီးေသာ်
သာ၍ေကာင်းသည်ဟု ယု ဒလူ တို ့နှင့် တို င်ပင်ေြပာဆို ေသာသူ ေပတည်း။ 15

ရှိမုန်ေပတရု နှ င့် အြခားေသာတပည့် ေတာ်တေယာက်သည် ေယရှုေနာက်ေတာ်သို့
လို က်ြက၏။ ထို တပည့် ေတာ်သည် ယဇ် ပုေရာဟိ တ်မင်း၏ အသိ အကျွမ်းြဖစ်၍၊
ေယရှု နှင့် တကွ ယဇ်ပုေရာဟိ တ်မင်း၏ အိ မ်ဦး ထဲသို့ ဝင်ေလ၏။ 16
ေပတရု မူ ကားြပင်၌ တံ ခါးနားမှာရပ် ေန၏။ ထို ေြကာင့်
ယဇ်ပုရာဟိ တ်မင်းနှ င့် အကျွမ်းဝင်ေသာ တပည့် ေတာ်သည်ထွ က်၍
တံ ခါးေစာင့် မိ န်းမအားေြပာြပီ းမှ ေပတရု ကို သွ င်းေလ၏။ 17 တံ ခါးေစာင့် မိ န်းမက
ေပတရု အား၊ သင်သည် ထို သူ ၏တပည့် တို ့အဝင်ြဖစ်သည် မဟုတ်ေလာဟု ဆို လျှင်၊
မဟု တ်ဘူးဟု ေပတရု ြငင်းေလ၏။ 18 ထို ကာလ၌ ချမ် းေသာေြကာင့်
ကျွန်များနှ င့် မင်းလု လင်များတို ့သည် မီ းခဲပုံကို ထည့် ၍ မီ းလှုံ လျက် ေန ြက၏။
ေပတရု သည်လည်း သူ တို ့နှင့် တကွ ရပ် ၍ မီ းလှုံ လျက်ေန၏။ 19 ထို အခါ
ယဇ်ပုရာဟိ တ်မင်းသည် တပည့် ေတာ်တို့ကို၎င်း၊ ေဒသနာေတာ်ကို၎င်း
အေြကာင်းြုပ၍ ေယရှုကို ေမးြမန်းစစ်ေြကာ၏။ 20 ေယရှုကလည်း၊
ငါသည်ေလာက၌ ထင်ရှားစွ ာေဟာေြပာြပီ ။ ယု ဒလူ အေပါင်းတို ့ စည်းေဝးရာတရား
စရပ်၌၎င်း၊ ဗိ မာန်ေတာ်၌၎င်း၊ အစဥ်မြပတ်ဆုံးမဩဝါဒေပးြပီ ။ မထင်ရှားဘဲ
အလျှင်းမေဟာမေြပာ။ 21 အဘယ်ေြကာင့် ငါ့ကို ေမးြမန်းသနည်း၊ ငါသည်
အဘယ်သို့ ေဟာေြပာသည်ကို ြကားနာေသာသူ တို ့ကို ေမးြမန်းေလာ့ ။
ငါေြပာေသာစကားကို ထို သူ တို ့သည် သိ ြက၏ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 22
ထို သို ့မိန့် ေတာ်မူလျှင်၊ အနီးအပါး၌ရပ်ေနေသာ မင်းလု လင်တေယာက်က၊ သင်သည်
ယဇ်ပုရာဟိ တ် မင်းကို ဤသို ့ြပန်ေြပာရာသေလာဟု ဆို လျက် ေယရှုကိုရို က်ေလ၏။
23 ေယရှုကလည်း၊ ငါ့စကားမမှန်လျှင်မမှန်ေြကာင်းကို ြပပါ
မှန်လျှင်ငါ့ကိုအဘယ်ေြကာင့် ရို က်သနည်းဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 24 အန္န တ်မင်းသည်
ကို ယ်ေတာ်ကိုချည်ေနှ ာင်လျက် ရှိသည်အတို င်း၊ ယဇ်ပုေရာဟိ တ်မင်း ကယာဖထံ သို ့
ပို ့ေစခ့ ဲြပီ ။ 25 ရှိမုန်ေပတရု သည် ရပ်၍မီ းလှုံ လျက်ေနသည်တွင်
အချို ့ေသာသူ တို ့က၊ သင်သည် သူ ၏တပည့် တို ့ အဝင်ြဖစ်သည်မဟုတ်ေလာဟု
ေမးလျှင်၊ မဟု တ်ဘူးဟု ေပတရု ြငင်းေလ၏။ 26 ေပတရု ခု တ်၍
နားရွ က်ြ ပတ်ေသာသူ နှ င့် ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာ ယဇ်ပုရာဟိ တ်မင်း၏ ကျွန်တ

ေယာက်က၊ သင်သည် ဥယျာဥ်၌ ေယရှု နှင့် အတူ ရှိသည်ကို
ငါြမင်ခ့ ဲ ြပီ မဟုတ်ေလာဟု ဆို လျှင်၊ 27 ေပတရု သည် တဖန်ြငင်းြပန်ေလ၏၊
ထို ခဏြခင်းတွ င် ြကက်တွန်၏။ 28 နံ နက်အချိန်ေရာက်လျှင်၊ ေယရု ကို
ကယာဖထမှ အိ မ်ေတာ်ဦးသို ့ေဆာင်သွားြက၏။ ထို သူ တို ့သည်
အာပတ်နှင့် ကင်းလွ တ်၍ ပသခါပွဲ ကို ခံ ရမည်အေြကာင်း။ အိ မ်ေတာ်ဦးထဲ သို့
ကို ယ်တိုင်မဝင်ြက။ 29 ထို ေြကာင့် ပိ လတ်မင်းသည် သူ တို ့ရှိရာသို ့ထွ က်၍
ဤသူ ၌အဘယ်အြပစ်ကို တင်ြကသနည်းဟု ေမးေသာ်၊ 30
ဤသူ သည်လူဆို းမဟုတ်လျှင် အကျွန်ုပ် တို့သည်
ကို ယ်ေတာ်၌မအပ်ပါဟုေလျှာက်ြက၏။ 31 ပိ လတ်မင်းကလည်း၊ သူ ့ကိုယူ ၍
သင်တို့ ဓမ္မ သတ်အတို င်းစီ ရင်ြကဟုဆို ၏။ ယု ဒလူ တို ့ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည်
အဘယ်သူကို မျှ မသတ်ပိုင်ပါဟု ေလျှာက်ြက၏။ 32 ထို သို ့ေလျှာက်ေသာ်၊
ေယရှု သည်အဘယ်သို့ မိ မိေသရမည်အရိ ပ်ကိုေပး၍၊ မိ န့် ေတာ်မူေသာစကား ေတာ်
ြပည့် စု ံ မည်အေြကာင်းတည်း။ 33 ပိ လတ်မင်းသည်
အိ မ်ေတာ်ဦးထဲ သို့တဖန်ဝင်၍ေယရှု ကိုေခါ်ြပီ းလျှင်၊ သင်သည် ယု ဒရှင်ဘုရင် မှန်
သေလာဟု ေမး၏။ 34 ေယရှုကလည်း၊ မင်းြကီ းသည် ကို ယ်အလို အေလျာက်
ဤသို ့ေမးသေလာ၊ သို ့မဟုတ် သူ တပါးတို ့သည် ငါ၏အေြကာင်းကို
ေလျှာက်ြကြပီ ေလာဟု ေမးေတာ်မူ၏။ 35 ပိ လတ်မင်းက၊
ငါသည်ယုဒလူ ြဖစ်သေလာ။ သင်၏လူ မျိုးနျင့် တကွ ယဇ် ပုေရာဟိ တ်အြကီ းတို ့သည်
သင့် ကို ငါ၌အပ် ြကြပီ ။ သင်သည် အဘယ်သို့ြုပမိ သနည်းဟုေမးလျှင်၊ 36 ေယရှုက၊
ငါ၏နို င်ငံသည် ဤေလာကနှ င့် မစပ်ဆိုင်။ ငါ၏နို င်ငံသည် ဤေလာကနှ င့်
စပ် ဆိုင်လျှင်၊ ငါသည် ယု ဒလူ တို ့လက်သို့မေရာက်ေစြခင်းငှ ါ၊ ငါ၏လူ တို ့သည်
တို က်လှန်ြကလိ မ့်မည်။ ယခုမူ ကား ငါ၏နို င်ငံ သည် ဤေဒသအရပ် နှင့် မစပ် ဆိုင်ဟု
မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 37 ပိ လတ်မင်းကလည်း၊ သို ့ြဖစ်လျှင်
သင်သည်ရှင်ဘုရင်မှန်သေလာဟု ေမးေသာ်၊ ေယရှုက၊ မင်းြကီ း ေမးသည်အတို င်း
ငါသည်ရှင်ဘုရင်မှန်၏။ သမ္မ ာတရားဘက်၌ သက်ေသခံ ြခင်းငှ ါ
ငါသည်ေမွ းဘွ ားြခင်းကို ခံ ၍ ဤေလာကသို ့ြွကလာြပီ ။

သမ္မ ာတရားနှ င့် စပ်ဆိုင်သမျှေသာသူ တို ့သည် ငါ့စကားကို နားေထာင်ြကသည်ဟု မိ န့်
ေတာ်မူ၏။ 38 ပိ လတ်မင်းကလည်း၊ သမ္မ ာတရားကား အဘယ်သို့နည်းဟုေမးြပီ းမှ
တဖန်ယုဒလူ တို ့ရှိရာသို ့ထွ က်၍၊ ဤသူ ၌အဘယ်အြပစ်ကိုမျှ ငါမေတွ ။့ 39
ပသခါပွဲ ၌ လူ တေယာက်ကို သင်တို့အားငါလွှ တ်ြမဲထုံ းစံ ရှိသည်ြဖစ်၍၊
ယု ဒရှင်ဘုရင်ကို လွှ တ်ေစချင် သေလာဟု ေမးလျှင်၊ 40 တဖန်လူအေပါင်းတို ့က၊
ဤသူ ကို မလွှ တ်ေစချင်ပါ၊ ဗာရဗ္ဗ ကို လွှ တ်ေစချင်ပါသည်ဟု ေအာ်ဟစ်၍
ေလျှာက်ဆိုြက၏။ ထို ဗာရဗ္ဗ ကား
လွှ တ်ေစချင်ပါသည်ဟုေအာ်ဟစ်၍ေလျှာက်ဆိုြက၏။ ထို ဗရဗ္ဗ ကား ထားြပြဖစ်
သတည်း။
19
1 ထို အခါ ပိ လတ်မင်းသည် ေယရှုကိုယူ ၍ရို က်ြ ပီ းမှ၊ 2 စစ်သူရဲတို့သည်
ဆူ းပင်နှင့် ရက်ေသာ ဦးရစ်ကိုေခါင်းေတာ်၌တင်၍၊ နီေမာင်းေသာဝတ်လုံနှ င့် ြုခံ ေစ
ြပီ းလျှင်၊ 3 ယု ဒရှင်ဘုရင်၊ ကို ယ်ေတာ်သည် မဂငလာရှိေစသတည်းဟုဆို ၍
ရို က်ပုတ်ြက၏။ 4 ပိ လတ်မင်းကလည်း၊ ဤသူ ၌ အဘယ်အြပစ်ကိုမျှ
ငါမေတွ ေ
့ ြကာင်းကို သင်တို့သိေစြခင်းငှ ါ၊ သူ ့ကို သင်တို့ရှိရာသို ့
ငါထု တ်ြပသည်ဟုဆို ၏။ 5 ထို အခါ ေယရှုသည် ဆူ းပင်ဦးရစ်နှင့်
နီးေမာင်းေသာဝတ်လုံတို ့ကိုဝတ်လျက် အြပင်သို့ထွ က်ြွကေတာ် မူ ၏။
ပိ လတ်မင်းကလည်း သူ ့ကိုြကည့် ြကေလာ့ ဟို ဆို ၏။ 6 ယဇ် ပုေရာဟိ တ်အြကီ းတို ့နှင့်
လု လင်များတို ့က၊ ထို သူ ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရို က်ထ ားပါ၊ ရို က်ထ ားပါ ဟု
ဟစ်ေြကာ်ြက၏။ ပိ လတ်မင်းကလည်း၊ သင်တို့သည် သူ ့ကိုယူ ၍
လက်ဝါးကပ် တိုင်မှာရို က်ထ ားြက။ ငါသည် သူ ၌အြပစ်ကို မေတွ ဟ
့ ု ဆို လျှင်၊ 7
ယု ဒလူ တို ့က၊ ဤသူ သည်ဘုရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်ေသာေြကာင့်
အကျွန်ုပ် တို့၌ ရှိေသာ ဓမ္မ သတ်အတို င်း ေသထို က်ပါသည်ဟုေလျှာက်ြက၏။ 8
ထို စကားကို ြကားလျှင် ပိ လတ်မင်းသည်သာ၍ ေြကာက်သြဖင့် ၊ အိ မ်ေတာ်ဦးထဲ သို့

ဝင်ြပန်၍၊ 9 ေယရှုအား၊ သင်သည် အဘယ်ကြဖစ်သနည်းဟု ေမးလျှင်၊
တခွ န်းကို မျှြပန်ေတာ်မမူ ၊ 10 ပိ လတ်မင်းကလည်း၊ ငါနှ င့် စကားမေြပာသေလာ။
ငါသည် သင့် ကို လက်ဝါးကပ် တိုင်မှာ ရို က်ထ ားပို င် သည်ကို၎င်း၊
လွှ တ်ပိုင်သည်ကို၎င်း၊ သင်မသိ ေလာဟု ဆို ေသာ်၊ 11 အထက်အရပ် မှအခွ င့်ကို
မရလျှင်မင်းြကီ းသည် ငါ့ကိုအဘယ်သို့မျှမြုပပို င်။ ထို ေြကာင့် ငါ့ကို မင်းြကီ း လက်သို့
အပ် နှံေသာသူ သည်သာ၍ ြကီ းေသာအြပစ်ရှိသည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 12
ထို အခါမှစ၍ ပိ လတ်မင်းသည် ကို ယ်ေတာ်ကိုလွှ တ်ြခင်းငှ ါ ရှာြကံ ေလ၏။
ယု ဒလူ တို ့ကလည်း၊ ထို သူ ကို လွှ တ်လျှင် ကို ယ်ေတာ်သည်
ကဲသာဘု ရင်၏အေဆွ မဟု တ်ပါ။ ရှင်ဘုရင်လုပ်ေသာသူ မည်သည်ကား၊ ကဲသာ
ဘု ရင်၏ရန်သူြဖစ်ပါသည်ဟု ေလျှာက်ြက၏။ 13 ထို စကားကို ြကားလျှင်
ပိ လတ်မင်းသည် ေယရှုကိုြပင်သို့ထု တ်ြပီ းမှ၊ ေဟြဗဲစကားအားြဖင့် ဂဗ္ဗ သ
အမည်ရှိ၍ ေကျာက်ခင်းဟုေခါ်ေဝါ်ေသာအရပ်၌ တရားပလ္လ င်ေပါ်မှာထို င်ေလ၏။
14 ထို ေန့ အချိန်ကား၊ ပသခါအဘိ တ်ေန့ တစ်ချက်တီးအချိန်ေလာက်ရှိ၏။
ပိ လတ်မင်းကလည်၊ သင်တို့၏ ရှင်ဘုရင်ကို ြကည့် ြကေလာ့ ဟု ယု ဒလူ တို ့အား
ေြပာဆို လျှင်၊ 15 ထို သူ ကို ထု တ်ပါ။ ထု တ်ပါ။ လက်ဝါးကပ် တိုင်မှာ ရို က်ထ ားပါဟု
လူ အများဟစ်ေြကာ်ြက၏။ ပိ လတ်မင်းကလည်း၊ သင်တို့၏ ရှင်ဘုရင်ကို
လက်ဝါးကပ် တိုင်မှာရို က်ထ ားရမည်ေလာဟု ေမးြပန်လျှင်၊
ယဇ်ပုရာဟိ တ်အြကီ းတို ့က၊ အကျွန်ုပ်တို့၌ ကဲသာဘု ရင်မှတပါး
အဘယ်ရှင်ဘုရင်မျှမရှိဟု ြပန်ေြပာြက၏။ 16 ထို အခါ ပိ လတ်မင်းသည်
ေယရှု ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရို က်ထ ားေစြခင်းငှ ါ ထို သူ တို ့လက်သို့ အပ် သြဖင့် ၊
သူ တို ့သည် ကို ယ်ေတာ်ကိုယူ ၍ထု တ်သွားြက၏။ 17 ကို ယ်ေတာ်သည်
မိ မိလက်ဝါးကပ် တိုင်ကိုထမ်းလျှက် ဦးေခါင်းခွံ အရပ် ဟူ၍ တွ င်ေသာအရပ်သို့ ထွ က်
ေတာ်မူ၏။ ထို အရပ်ကား၊ ေဟြဗဲစကားအားြဖင့် ေဂါလေဂါသအမည်ရှိ၏။ 18
ထို အရပ်၌ ကို ယ်ေတာ်ကို အြခားေသာသူ နှ စ်ေယာက်နှင့် တကွ လက်ဝါးကပ် တိုင်မှာ
ရို က်ထ ားြက၏။ ထို သူ နှ စ်ေယာက်အလယ်မှာ ေယရှုသည် ေနရာကျသတည်း။ 19
ပိ လတ်မင်းသည်လည်း ကမ္ဗ ည်းလိ ပ်စာကို ေရး၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်ေတာ်၌

တပ်ေလ၏။ လိ ပ်စာချက်ဟူ မူ ကား၊ ယု ဒရှင်ဘုရင်၊ နာဇရက်ြုမိ ့သားေယရှု ဟု
ေရးထားသတည်း။ 20 ေယရှုကိုလက်ဝါးကပ် တိုင်မှာ ရို က်ထ ားေသာအရပ်သည်
ြုမိ ့နှင့် နီးသည်ြဖစ်၍၊ ထို လိ ပ်စာကို ေဟြဗဲ ဘာသာ၊ ေဟလသဘာသာ၊
ေရာမဘာသာအားြဖင့် ေရးထားေသာေြကာင့် ယု ဒလူ များတို ့သည် ဘတ်ြက၏။ 21
ထို ေြကာင့် ယု ဒယဇ်ပုေရာဟိ တ်အြကီ းတို ့သည် ပိ လတ်မင်းထံ သို ့ဝင်၍၊
ယု ဒရှင်ဘုရင်ဟု မေရးပါနှ င့် ။ ငါသည်ယုဒရှင်ဘုရင်ြဖစ်သည်ဟု သူ ဆို ေြကာင်းကို
ေရးေတာ်မူပါဟု ေလျှာက်ြကလျှင်၊ 22 ပိ လတ်မင်းက၊ ငါေရးြပီ းေသာအရာကို
ငါေရးြပီ ဟု ြပန်ဆို၏။ 23 စစ်သူရဲတို့သည် ေယရှုကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်၌
ရို က်ထ ားြပီ းမှ၊ အဝတ်ေတာ်တို့ကို ေလးပို င်းပို င်း၍ တေယာက်တပို င်းစီ
င
ယူ ြကေလ၏။ အတွ င်းအကျေတာ်
ကား၊ မချုပ်ဘဲလျက် အထက်စွန်းမှသည်
င ေသာေြကာင့် ၊ 24 ထို သူ တို ့က၊
ေအာက်စွန်း တို င်ေအာင် ရက်ေသာအကျြဖစ်
င မဆု တ်ြကနှ င့် ။ အဘယ်သူယူ ရမည်ကို စာေရးတံ ချြကကု န်အ့ ံ ဟု
အကျကို
အချင်းချင်း ဆို ြက၏။ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သူ တို ့သည် အကျွန်ုပ်အဝတ်ကို
င စာေရးတံ ချြကပါ၏ဟူ ေသာ
အချင်းချင်းေဝဖန်၍ အကျွန်ုပ် အကျကို
အချက်စကားကို ြပည့် စုံေစ၍၊ စစ်သူရဲတို့သည် ထို သို ့ြုပြက၏။ 25 ေယရှု၏
လက်ဝါးကပ် တိုင်ေတာ်နားမှာ မယ်ေတာ်နှင့် မယ်ေတာ်၏ညီ မြဖစ်ေသာ
ကေလာဖ၏မယား မာရိ နှင့် မာဂဒလမာရိ တို့သည် ရပ်ေနြက၏။ 26 ထို အခါ
မယ်ေတာ်နှင့် ချစ်ေတာ်မူေသာတပည့် ေတာ်သည် အနားမှာရပ်ေနသည်ကို
ေယရှု သည် ြမင် ေတာ်မူလျှင်၊ မယ်ေတာ်အား၊ အချင်းမိ န်းမ၊ သင်၏သားကို
ြကည့် ပါဟူ ၍၎င်း၊ 27 တပည့် ေတာ်အားလည်း၊ သင်၏အမိ ကိုြကည့် ပါဟူ ၍၎င်း
မိ န့် ေတာ်မူ၏။ ထို အခါမှစ၍ ထို တပည့် ေတာ် သည် မယ်ေတာ်ကိုမိ မိအိမ်၌
သိ မ်းထား၏။ 28 ထို ေနာက်မှ ကျမ်းစာြပည့် စုံေစြခင်းငှ ါ
အမှု ရှိသမျှကုန်စင်ြပီ းသည်ကို သိ ေတာ်မူလျှင်၊ ေရငတ်သည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 29
ထို အရပ်၌ပုံးရည်နှင့် ြပည့် ေသာ အို းတလု ံ းရှိသည်ြဖစ်၍၊ ထို သူ တို ့သည်
ေရမှုိ တေထွ းကို ပုံရည်နှင့် ြပည့် ေစြပီ းလျှင်၊ ဟု ဿုပ် ပင် အကို င်းဖျား၌တပ်၍
ခံ တွ င်းေတာ်သို့ကပ် ထ ားြက၏။ 30 ေယရှုသည် ပုံရည်ကိုခံ ြပီ းမှ၊ အမှု ြပီ းြပီ ဟု

မိ န့် ေတာ်မူလျက်၊ ေခါင်းေတာ်ကို ငို က်ဆိုက်ညွှတ်၍ အသက် ေတာ်ကို
စွ န့် ေတာ်မူ၏။ 31 ထို ေန့ သည် အဘိ တ်ေန့ ြဖစ်၍၊ နက်ြ ဖန်ေန့ လည်း
ြကီ းြမတ်ေသာဥပုသ်ေန့ ြဖစ်သည်ကို ယု ဒလူ တို ့သည် ေထာက်၍၊
အေလာင်းေကာင်တို့ကို ဥပုသ်ေန့ ၌ လက်ဝါးကပ်တိုင်ေပါ်မှာ မရှိေစြခင်းငှ ါ
ပိ လတ်မင်းထံ သို ့ဝင် ြပီ းလျှင်၊ ေြခကို ချိုး၍ ထို အေလာင်းေကာင်တို့ကို
ယူ သွ ားရမည်အေြကာင်း အခွ င့်ေတာင်းြက၏။ 32 ထို အခါစစ်သူရဲတို့သည်
သွ ား၍ကို ယ်ေတာ်နှင့် အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရို က်ထ ားေသာသူ နှ စ် ေယာက်တို့၏
ေြခကို ချိုးေလ၏။ 33 ေယရှု ထံ သို ့ေရာက်၍ အသက်မရှိေြကာင်းကို ြမင်လျှင်ေြခကို
မချိုးဘဲ၊ 34 စစ်သူရဲတေယာက်သည် နံ ေဖးေတာ်ကို လှ ံ နှ င့် ထို းေဖာက်၍
ေသွ းနှ င့် ေရသည်ချက်ြခင်းထွ က်လာ၏။ 35
ထို အေြကာင်းအရာကို ြမင်ေသာသူ သည် သက်ေသခံ ၏။
သူ ၏သက်ေသခံ ချက်သည်လည်း မှန်ေပ၏။ သင်တို့သည်ယုံြကည်မည်အေြကာင်း၊
သူ ေြပာေသာစကားမှန်သည်ကို သူ သိ ၏။ 36 ထို အေြကာင်းအရာကား၊
သူ ၏အရို းကို မချိုးရဟု ကျမ် းစာလာချက်ြ ပည့် စုံမည်အေြကာင်းတည်း။ 37
တဖန်ကျမ် းစာလာသည်ကား၊ ထို သူ တို ့သည် မိ မိတို့ ထို းေဖာက်ေသာသူ ကို
ရှုြ မင်ရြကလိ မ့်မည်ဟု လာ၏။ 38 ထို ေနာက်မှ အရိ မသဲြုမိ ့သားေယာသပ်သည်
ယု ဒလူ တို ့ကိုေြကာက်၍ မထင်မရှားတပည့် ေတာ်ြဖစ် သည်နှင့် ၊
ပိ လတ်မင်းထံ သို ့ဝင်၍ ေယရှု၏အေလာင်းေတာ်ကို
ယူ သွ ားမည်အေြကာင်းအခွ င့်ေတာင်း၏။ ပိ လတ်မင်းအခွ င့်ေပးလျှင်၊
ထို သူ သည်သွား၍ ေယရှု ၏အေလာင်းေတာ်ကို ယူ ေလ၏။ 39 အထက်ကညဥ့် အခါ
ေယရှု ထံ သို ့လာေသာ နိ ေကာဒင်သည်လည်း၊ အခွ က်သုံးဆယ်မျှေလာက်အချိန်
ရှိေသာမုရန်နှင့် အေကျာ်ကို ေရာေနှ ာေသာ နံ ့ သာေပျာင်းကို ေဆာင်လျက်လာ၏။
40 ထို သူ တို ့သည် ေယရှု၏အေလာင်းေတာ်ကိုယူ ၍၊ ယု ဒလူ တို ့၏
သြုဂငဟ်ြခင်းနှ င့် ဆို င်ေသာြပင်ဆင်ြခင်း ထု ံ းစံ ရှိသည်အတို င်း နံ ့ သာမျိုးနှ င့် တကွ
ပိ တ်ပုဆို းြဖင့် အေလာင်းေတာ်ကို ပတ်ရစ်ြက၏။ 41 လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ
ရို က်ထ ားေသာအရပ်တွင်ဥယျာဥ်ရှိ၏။ ထို ဥယျာဥ်တွင် တေယာက်ကိုမျှ မသြုဂငဟ်

ဘူ းေသာ သချုင်
င းတွ င်းသစ်ရှိ၏။ 42 ယု ဒလူ တို ့၏ အဘိ တ်ေန့ ြဖစ်ေသာေြကာင့် ၊
အနီ းအပါးတွ င်ရှိေသာ ထို သချုင်
င းအတွ င်း၌ အေလာင်း ေတာ်ကိုထားြက၏။
20
1 ခုနစ်ရက်တွင် ပဌမေန့ ရက်၊ မို ဃ်းမလင်းမှီ ေစာေစာအချိန်၌ မာဂဒလမာရိ သည်
သချုင်
င းေတာ်သို့ သွ ား၍ တွ င်းဝ၌ပိ တ်ေသာ ေကျာက်သည်
ေရွှ ့လျက်ရှိသည်ကိုြမင်လျှင်၊ 2 ရှိမုန်ေပတရု နှ င့် ေယရှုချစ်ေတာ်မူေသာ
အြခားတပည့် ေတာ်ဆီသို့ ေြပးသွ ား၍၊ သချုင်
င းေတာ်မှ သခင်ကိုယူ သွ ားြကြပီ ။
အဘယ်မှာထားြကသည်ကို မသိ ဟုေြပာဆို ၏။ 3 ထို အခါေပတရု နှ င့် အြခားေသာ
တပည့် ေတာ်သည်ထွ က်၍ သချုင်
င းေတာ်သို့သွားြက၏။ 4 ထို သူ နှ စ်ေယာက်တို့သည်
အတူ ေြပးသည်တွင် အြခားေသာတပည့် ေတာ်သည် ေပတရု ကို လွ န်၍
သချုင်
င းေတာ်သို့ အရင်ေရာက်သည်ရှိေသာ်၊ ငု ံ ့၍ြကည့် သြဖင့် ၊ 5
ပိ တ်ပုဆို းရစ်သည်ကိုြမင်လျှင်၊ မဝင်ဘဲေန၏။ 6 ရှိမုန်ေပရု သည်ေနာက်သို့လိုက်၍
ေရာက်ေသာအခါ တွ င်းထဲ သို့ဝင်လျှင်၊ ပိ တ်ပုဆို းရှိရစ်သည်ကို၎င်း၊ 7
ေခါင်းေတာ်၌ရှိေသာပုဝါသည် ပိ တ်ပုဆို းနှ င့် အတူ မရှိဘဲ
တြခားစီ လိပ်လျက်ရှိသည်ကို၎င်း ြမင်ေလ၏။ 8 ထို အခါသချုင်
င းေတာ်သို့
အရင်ေရာက်ေသာအြခားတပည့် ေတာ်သည် ဝင်၍ြမင်သြဖင့် ယု ံ ေလ၏။ 9
ကို ယ်ေတာ်သည် ေသြခင်းမှထေြမာက်ရမည်ဟူေသာ ကျမ်းစကားကို
တပည့် ေတာ်တို့သည် နားမလည် ြကေသး။ 10 ေနာက်မှထို သူ နှ စ်ေယာက်တို့သည်
မိ မိတို့အေပါင်းအသင်းရှိရာသို ့ ြပန်သွားြက၏။ 11 မာရိ သည်
သချုင်
င းေတာ်အနားမှာ ငို ေြွကးလျက်ရပ် ေန၏။ ငို ေြွကးစဥ်
ငု ံ ၍တွ င်းထဲ သို့ြကည့် လျှင်၊ 12 ေကာင်းကင်တမန်နှစ်ပါးတို ့သည်
ြဖူေသာအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်၊ ေယရှု၏အေလာင်းေတာ် ေလျာင်း ရာအရပ်၊
ေခါင်းရင်း၌တပါး၊ ေြခရင်း၌တပါး ထို င်ြကသည်ကိုြမင်ေလ၏။ 13 ထို သူ တို ့က၊
အချင်းမိ န်းမ၊ အဘယ်ေြကာင့် ငို ေြွကးသနည်းဟု ေမးလျှင်၊ ကျွန်မ၏သခင်ကို

ယူ သွ ား ြကြပီ ။ အဘယ်မှာထားြကသည်ကို မသိ ပါဟုေြပာဆို ၏။ 14 ထို သို ့ဆိုြပီ းမှ
ေနာက်သို့လှည့် လျှင်၊ ေယရှုရပ်လျက်ေနေတာ်မူသည်ကို ြမင်ေသာ်လည်း ေယရှုြ ဖစ်
ေတာ်မူသည်ကိုမသိ ။ 15 ေယရှုကလည်း၊ အချင်းမိ န်းမ၊
အဘယ်ေြကာင့် ငို ေြွကးသနည်း။ အဘယ်သူကို ရှာသနည်းဟု ေမးေတာ် မူ ၏။
မာရိ က၊ သင်သည်သူ့ကို ေဆာင်သွားသည်မှန်လျှင် အဘယ်မှာထားသည်ကို
ကျွန်မအားေြပာပါ။ ကျွန်မ ယူ သွ ားပါမည်အရှင်ဟု၊ ထို သူ ကို
ဥယျာဥ်ေစာင့် ြဖစ်သည်ဟု ထင်မှတ်လျက်ဆို၏။ 16 ေယရှုကလည်း၊
မာရိ ဟုေခါ်ေတာ်မူလျှင်၊ မာရိ သည်လှည့် ၍ ရဗ္ဗ ုနိဟု ထူ းေလ၏။ ရဗ္ဗ ုနိအနက်ကား၊
အရှင်ဘုရားဟု ဆို လို သတည်း။ 17 ေယရှုကလည်း၊ ငါ့ကိုမဘက်နှင့် ဦး။ ငါသည်
ငါ့ခမည်းေတာ်ထံ သို ့ မတက်ရေသး။ ငါ့ညီတို့ရှိရာသို ့ သွ ားေလာ့ ။
ငါ၏ခမည်းေတာ်တည်းဟူ ေသာ သင်တို့၏ ခမည်းေတာ်၊
ငါ၏ဘု ရားသခင်တည်းဟူ ေသာ သင်တို့၏ ဘု ရားသခင်ထံ ေတာ်သို့
ငါတက်ရမည်အေြကာင်းအရာကို ြကားေြပာေလာ့ ဟု မိ န့် ေတာ်မူသည်နှင့် အညီ ၊ 18
မာဂဒလမာရိ သည် သွ ား၍မိ မိသည် သခင်ကိုေတွ ြ့ မင်သည်ကို၎င်း၊
ထို သို ့မိန့် ေတာ်မူသည်ကို၎င်း၊ တပည့် ေတာ်တို့အားြကားေြပာေလ၏။ 19
ခုနစ်ရက်တွင် ပဌမေန့ ရက်ြဖစ်ေသာ ထို ေန့ ၌ ညအချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊
ယု ဒလူ တို ့ကိုေြကာက်၍ တံ ခါးများကို ပိ တ်ထ ားလျက်၊ တပည့် ေတာ်တို့သည်
စည်းေဝးြကေသာအရပ် သို့ ေယရှုသည်ြွကလာ၍ အလယ်မှာ ရပ် ေတာ်မူလျက်၊
သင်တို့၌ ြငိ မ်သက်ြခင်းရှိေစတည်းဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 20 ထို သို ့မိန့် ေတာ်မူြပီ းမှ
လက်ေတာ်နှင့် နံ ေဖးေတာ်ကိုြပေတာ်မူ၏။ တပည့် ေတာ်တို့သည် သခင်ကိုြမင်လျှင်
ဝမ် းေြမာက်ြခင်းရှိြက၏။ 21 တဖန်ေယရှုက၊ သင်တို့၌
ြငိ မ်သက်ြခင်းရှိေစသတည်း။ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကို ေစလွှ တ်ေတာ်မူသည်
နည်းတူ ၊ သင်တို့ကို ငါေစလွှ တ်သည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူြပီ းလျှင်၊ 22 ထို သူ တို ့အေပါ်၌
မှု တ်လျက်၊ သင်တို့သည် သန့် ရှင်းေသာဝိ ညာဥ်ေတာ်ကို ခံ ြကေလာ့ ။ 23
အြကင်သူ၏အြပစ်ကို သင်တို့လွှတ်လျှင်၊ ထို သူ သည် အြပစ်လွှတ်လျက်ရှိ၏။
အြကင်သူ၏အြပစ်ကို သင်တို့တည်ေစလျှင်၊ ထို သူ သည် အြပစ်တည်လျက်ရှိ၏ဟု

မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 24 ထို သို ့ ေယရှု သည်ြွကလာေတာ်မူေသာအခါ
တမန်ေတာ်တကျိပ်နှစ်ပါးအဝင်၊ ဒိ ဒုမုဟု အမည်ရှိေသာ
ေသာမသည်ထို တပည့် ေတာ်တို့နှင့် အတူ မရှိ။ 25 ထို သူ တို ့ကလည်း၊
အကျွန်ုပ် တို့သည်သခင်ကို ြမင်ရြကြပီ ဟု ေသာမအားေြပာဆို ြကလျှင်၊ ေသာမက၊
လက်ေတာ်၌သံ ရို က်ရာချက်ကိုမြမင်၊ သံ ရို က်ရာချက်ကို လက်ညှုိးနှ င့် မတို ့မစမ် း၊
နံ ေဖးေတာ်ကိုလည်း လက်နှင့် မစမ် းမသပ် ရလျှင် အကျွန်ုပ် မယု ံ ဟု ဆို ၏။ 26
ထို ေနာက် ရှစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့ ၌ တပည့် ေတာ်တို့သည် တဖန်အထဲ မှာရှိြက၍
ေသာမလည်းပါ၏။ တံ ခါးများကို ပိ တ်ထ ားစဥ်အခါ၊ ေယရှုသည်ြွကလာ၍
အလယ်မှာရပ် ေတာ်မူလျှက်၊ သင်တို့၌ြငိ မ်သက်ြခင်း ရှိေစ သတည်းဟု
မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 27 ထို အခါ ေသာမအား၊ သင်၏လက်ညှုိးကို ဆန့် ၍
ငါ့လက်ကိုြကည့် ေလာ့ ။ သင်၏လက်ကိုဆန့် ၍ ငါ့ နံ ေဖးကို စမ် းသပ် ေလာ့ ။
ယု ံ မှားြခင်းမရှိနှင့် ။ ယု ံ ေလာ့ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 28 ေသာမကလည်း၊
အကျွန်ုပ် ၏အရှင်၊ အကျွန်ုပ် ၏ ဘု ရားသခင်ပါတကားဟု ြပန်၍ေလျှာက်၏။ 29
ေယရှု ကလည်း၊ သင်သည်ငါ့ကိုြမင်ေသာေြကာင့် ယု ံ ြခင်းရှိ၏။
ငါ့ကိုမြမင်ဘဲယုံေသာသူ တို ့သည် မဂငလာရှိြက၏ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 30
ဤကျမ်းစာ၌ ေရး၍မထားေသာအြခားနိမိတ်လက္ခ ဏာအများတို ့ကိုလည်း
ေယရှု သည်တပည့် ေတာ်တို့ မျက်ေမှာက်၌ြပေတာ်မူ၏။ 31 ေယရှုသည်
ခရစ်ေတာ်တည်းဟူ ေသာ ဘု ရားသခင်၏သားေတာ်ြ ဖစ်ေတာ်မူသည်ကို
သင်တို့သည် ယု ံ မည်အေြကာင်း၊ ထို သို ့ယုံ၍နာမေတာ်အားြဖင့်
အသက်ကိုရမည်အေြကာင်း၊ ဤမျှေလာက် ေရးထားလျက် ရှိသတည်း။
21
1 တဖန်ေယရှုသည် တိ ေဗရိ အိုင်နားမှာ တပည့် ေတာ်တို့အား ကို ယ်ကိုြပေတာ်မူ၏။
ြပေတာ်မူသည် အေြကာင်းအရာဟူ မူ ကား၊ 2 ရှိမုန်ေပတရု နှ င့် ဒိ ဒုမုဟု အမည်ရှိေသာ
ေသာမ၊ ဂါလိ လဲြပည် ကာနြုမိ ့သား နာသေနလ၊ ေဇေဗဒဲ၏ သားနှ စ်ေယာက်၊

အြခားေသာတပည့် ေတာ်နှစ်ေယာက်တို့သည် အတူ ရှိြက၏။ 3 ရှိမုန်ေပတရု က၊
ကျွန်ုပ်သည် ငါးဘမ်းသွ ားမည်ဟုဆို လျှင်၊ ထို သူ တို ့က၊
အကျွန်ုပ် တို့လည်းလို က်မည်ဟု ေြပာဆို သည်နှင့် ထွ က်သွားြက၏။
ချက်ြခင်းေလှ ထဲ သို့ဝင်၍ ထို ညဥ့် တွ င် တေကာင်ကိုမျှမရြက။ 4
နံ နက်ေရာက်ေသာအခါ ေယရှု သည်ကမ် းနားမှာရပ်ေတာ်မူ၏။ သို ့ရာတွ င်
ေယရှု ြဖစ်ေတာ်မူသည်ကို တပည့် ေတာ်တို့သည် မသိ ြက။ 5 ေယရှုကလည်း၊
ချစ်သားတို ့၊ စားစရာတစုံတခုရှိသေလာဟု ေမးေတာ်မူလျှင်၊
မရှိပါဟု ြပန်ေြပာြက၏။ 6 တဖန်ေယရှုက၊ ေလှ လက်ျားဘက်၌
ပို က်ကွန်ကိုပစ်ချေလာ့ ။ ထို သို ့ြုပလျှင် ရလိ မ့်မည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ သည်အတို င်း၊
ထို သူ တို ့သည် ပစ်ချ၍များစွ ာေသာငါးတို ့ကို အု ပ် မိေသာေြကာင့် ၊
ပို က်ကွန်ကိုဆွဲ၍မရနို င်။ 7 ထို အခါ ေယရှုချစ်ေတာ်မူေသာတပည့် ေတာ်က၊
ငါတို ့သခင်ေပတည်းဟု ေပတရု အားေြပာဆို ၏။ သခင်ြဖစ်ေြကာင်းကို
င သာ
ရှိမုန်ေပတရု သည် ြကားလျှင်၊ အဝတ်ကို မြုခံ ဘဲရှိလျက် အေပါ်အကျကို
ဝတ်စည်း၍ အို င်ထဲ သို့ ဆင်းေလ၏။ 8 အြခားေသာ တပည့် ေတာ်တို့သည်
ကမ်းနှ င့် မနီးမေဝး အလံ ငါးဆယ်ေလာက်ကွာသည်ြဖစ်၍၊ ငါးများ နှ င့် ပို က်ကွန်ကို
ဆွ ဲငင်လျက်ေလှ စီ း၍ လာြက၏။ 9 ကု န်းေပါ်သို ့ေရာက်ေသာအခါ မီ းခဲပုံကို ၎င်း၊
ကင်ထ ားေသာငါးကို ၎င်း၊ မုန့် ကို၎င်းေတွ ြ့ မင်ြက၏။ 10 ေယရှု ကလည်း၊
ယခုရေသာငါးအချို ့ကို ယူ ခ့ ဲြကဟုမိ န့် ေတာ်မူ၏။ 11 ရှိမုန်ေပတရု သည်
ေလှ ေပါ်သို ့တက်၍၊ ငါးြကီ းတရာငါးဆယ်သုံးေကာင်နှင့် ြပည့် လျက်ရှိေသာ ပို က်
ကွ န်ကို ကု န်းေပါ်သို ့ ဆွ ဲတင်ေလ၏။ ထို မျှေလာက် များေသာ်လည်း ပို က်ကွန်သည်
မစု တ်မြပတ်ရှိ၏။ 12 ေယရှုကည်း၊ လာ၍နံ နက်စာကို စားြကေလာ့ ဟု
မိ န့် ေတာ်မူ၏။ သခင်ြဖစ်ေတာ်မူေြကာင်းကို တပည့် ေတာ်တို့သည်
သိ ြကေသာေြကာင့် ကို ယ်ေတာ်သည် အဘယ်နည်းဟူ ၍
တစုံတေယာက်မျှမေမးမေလျှာက်ဝ့ ံ ြက။ 13 ေယရှုသည်
လာ၍မုန့် နှင့် ငါးကို ယူ ြပီ းလျှင် သူ တို ့အား ေပးေတာ်မူ၏။ 14 ထို ြပေတာ်မူြခင်းကား၊
ေယရှု သည်ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေတာ်မူသည်ေနာက်၊ တပည့် ေတာ်တို့အား

ကို ယ်ကို သု ံ းြကိ မ်ေြမာက်ေသာ ြပေတာ်မူြခင်းြဖစ်သတည်း။ 15 နံ နက်စာကို
စားြကသည်ေနာက်၊ ေယရှုက၊ ေယာန၏သား ရှိမုန်၊ ဤသူ တို ့သည် ငါ့ကို
ချစ်သည်ထ က် သင်သည်သာ၍ချစ်သေလာဟု ရှိမုန်ေပတရု အားေမးေတာ်မူလျှင်၊
ဟု တ်ပါ၏သခင်။ ကို ယ်ေတာ်ကို အကျွန်ုပ် ချစ်သည်ကို ကို ယ်ေတာ်သိေတာ်မူ၏ဟု
ေလျှာက်ေသာ်၊ ငါ၏သို းသငယ်တို့ကို ေကျွးေမွ းေလာ့ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 16
တဖန်ေယရှုက၊ ေယာန၏သားရှိမုန်၊ သင်သည် ငါ့ကိုချစ်သေလာဟု
ဒု တိ ယအြကိ မ်ေမးေတာ်မူလျှင်၊ ဟုတ်ပါ၏သခင်။ ကို ယ်ေတာ်ကို
အကျွန်ုပ် ချစ်သည်ကို ကို ယ်ေတာ်သိေတာ်မူ၏ဟု ေလျှာက်ေသာ်၊ ငါ၏ သို း တို ့ကို
ထိ န်းေလာ့ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 17 ေယရှု ကလည်း၊ ေယာန၏သားရှိမုန်၊ သင်သည်
ငါ့ကိုချစ်သေလာဟု တတိ ယအြကိ မ်ေမးေတာ်မူလျှင်၊ သင်သည်ငါ့ကိုချစ်သေလာဟု
သု ံ းြကိ မ်ေြမာက်ေအာင် ေမးေတာ်မူေသာေြကာင့် ေပတရု သည်စိတ်နာသြဖင့် ၊
သခင်၊ ကို ယ်ေတာ်သည်ခပ်သိမ်းေသာအရာတို ့ကိုသိ ေတာ်မူ၏။ ကို ယ်ေတာ်ကို
အကျွန်ုပ် ချစ်သည်ကို ကို ယ်ေတာ် သိ ေတာ်မူ၏ဟု ေလျှာက်ေသာ်၊ ေယရှုက၊
ငါ၏သို းတို ့ကို ေကျွးေမွ းေလာ့ ။ 18 ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ဥင်သည်ပျိုေသာ
အသက်ရှိစဥ်ကိုယ်ကိုကို ယ်ပတ်စည်း၍ အလို ရှိရာ အရပ်ရပ်သို့ သွ ားလာတတ်၏။
သင်သည် အို ေသာအခါ လက်နှစ်ဘက်ကိုဆန့် ြပီ းလျှင်၊ သူ တပါးသည် သင့် ကို
ပတ်စည်း၍ သင်အလို မရှိရာအရပ်သို့ ယူ သွ ားလိ မ့်မည်ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 19
တို သို ့မိန့် ေတာ်မူေသာ်၊ အဘယ်သို့ေသာေသြခင်းအားြဖင့် ေပတရု သည်
ဘု ရားသခင်၏ဘု န်းေတာ်ကို ထင်ရှားေစမည်အရိ ပ်ကို ေပးေတာ်မူ၏။ ထို သို ့
မိ န့် ေတာ်မူြပီ းမှ၊ ငါ့ေနာက်သို့လိုက်ေလာ့ ဟု ေပတရု အား မိ န့် ေတာ်ြပန်၏။ 20
ေယရှု ချစ်ေတာ်မူ၍ အထက်က ညစာစားေသာအခါ၌
ရင်ေတာ်ကိုမှီ၍ေလျာင်းလျက်၊ သခင်၊ ကို ယ်ေတာ်ကို
အပ် နှံေသာသူ ကားအဘယ်သူနည်းဟု ေမးေသာတပည့် ေတာ်သည်လည်း
ေနာက်ေတာ်သို့ လို က် သည်ကို ေပတရု သည်လှည့် ၍ြမင်လျှင်၊ 21 သခင်၊ ဤသူ ၌
အဘယ်သို့ြဖစ်ပါလိ မ့်မည်နည်းဟု ေမးေလျှာက်ေသာ်၊ 22 ေယရှုက၊
ငါြွကလာသည်ကာလတို င်ေအာင် ထို သူ ကို ေနေစြခင်းငှ ါ ငါအလို ရှိလျှင် သင်သည်

အဘယ် သို ့ဆိုင်သနည်း။ သင်မူကား ငါ့ေနာက်သို့လိုက်ေလာ့ ဟု မိ န့် ေတာ်မူ၏။ 23
ထို စကားေတာ်ကိုေထာက်လျှင်၊ ညီ အစ်ကိုတို ့က၊ ထို တပည့် ေတာ်သည်
မေသရဟု အနှ ံ ့အြပား ေြပာဆို ြက၏။ သို ့ေသာ်လည်း ထို သူ သည်မေသရဟု
ေယရှု မိန့် ေတာ်မူသည်မဟု တ်။ ငါြွကလာသည် ကာလတို င်ေအာင်
ထို သူ ကို ေနေစြခင်းငှ ါ ငါအလို ရှိလျှင်သင်သည် အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းဟု
မိ န့် ေတာ်မူသတည်း။ 24 ထို တပည့် ေတာ်ကား၊ ဤအေြကာင်းအရာတို ့ကို
သက်ေသခံ ၍ ေရးထားေသာသူ ြဖစ်၏။ 25 သူ ၏သက်ေသခံ ချက်မှန်သည်ကို
ငါတို ့သိြက၏။ ေယရှုြုပေတာ်မူေသာ အြခားအမှု အရာအများ ရှိ ေသး၏။
ထို အမှု အရာရှိသမျှတို့ကို အသီ းအြခားေရးထားလျှင်၊ ေြမြကီ းမဆံ့ နို င်ေအာင်
ကျမ်းစာများြပားလိ မ့်မည် ဟု ထင်မှတ်ြခင်းရှိ၏။

