oefY&Sif;aomtifef*sDvfusrf;awmfjrwfrS vkumusrf;
tifef*sDvfusrf;taMumif;odaumif;p&m
tifef * sD v fq d k a ompum;vHk; onf t&ADbmompum;vH k ; jzpf NyD ; ? *&d b m
omtm;jzifh “Euangelion” rSqif;oufvmum owif;aumif; [laom
t"dyÜm,fjzpfygonf/ xdktifef*sDvfonf vGefcJhaomtESpf (2000) cefYu
tv’m[ft&Sifjrwf udk,fawmfwdkif zGifhjycJhaom usrf;pmapmif jzpfygonf/
xdkusrf;xJwGif [Z&oftDpmtvfrpD[f\ b0touf&SifrI? a[majym
oGefoifrIrsm;ESifh ywfoufaom owif;aumif;udk a&;om;ajymqdkxm;
ygonf / tvm;wl tDp m\ ]]qG[mAD}} aemuf v d k u f r sm;tm;jzif h urÇ m
wpf0Srf;wGifyHsUESHUcJhaom tDpm\oGefoifrIrsm;? EIwfxGufpum;awmfrsm;
taMumif;udv
k nf; xdu
k sr;f xJwiG f rSww
f rf;wifxm;ygonf/
tifef*sDvfusrf;xJwGif usrf;pmapmifaygif; (27) apmif&Sdygonf/ ¤if;usrf;
pmtkyrf sm;tm;vH;k udk *&dbmompum;tm;jzifh tv’m[frS zGijhf yawmfrcl Jh
onf/ tb,faMumifhqdkaomf xdktcsdeftcgu a&mrtifyg,mwGif *&dbm
ompum;udk trsm;oHk;bmompum;tjzpf owfrSwftoHk;jyKMuaomaMumifh
jzpfonf/ tv’m[ft&Sifjrwfonf ol\owif;pum;udk vltm;vHk; vG,f
ulpGmem;vnfEdkif&ef tvdkawmf&SdaomaMumifh vltrsm;pk em;vnfEdkifonfh
*&dbmompum;jzifh csay;awmfrlcJhonf/ yxr&mpkESpfrSpí rlvtajc
taetwdkif; ,aeYwdkifatmif&SdaeMuaom a½S;usrf;pmapmif trsm;tjym;
tm;jzifh rl&if;tifef*sDvfusrf;awmfjrwfudk uREfkyfwdkY od&SdEdkifygonf/ usrf;
wwfynm½SifBuD;rsm;onf a½S;usrf;pmapmif trsm;tjym;udk txyfxyf
aocsmpGm tao;pdwf *½kwpdkufavhvmcJhMuonf/ xdkuJhodkY avhvm&mü
rl&if;usrf;pmapmifonf ajymif;vJrIr&SdaMumif; awGU&Sd&onf/ xdkYaMumifh
tv’m[ft½Sifjrwf\ oefY½Sif;awmfrlaompum;awmfrsm;onf ysufpD;rI?
ajymif;vJrIr&SdaMumif; uREfkyfwdkY vHk;0 pdwfcsEdkifygonf/
a

tifef*sDvfusrf;awmfjrwfudkbmomjyefqdkjcif;
wdkif;EdkifiHrsm;pGmwdkYrS vlajrmufjrm;pGmwdkYonf tDpmtvfrpD[f\ aemuf
vdkufrsm; jzpfvmMucsdefwGif olwdkYonf rl&if;*&dbmompum;jzifh a&;om;
xm;aom tifef*sDvfusrf;awmfjrwfudk rdrdwdkY\ oufqdkif&m bmompum;
toD;oD;odkY pwifjyefqdkcJhMuonf/ þonfrSm usrf;pmapmifrsm;udk rdrdwdkY
bmompum;jzifh zwf½IEdkif&ef? avhvmEdkif&ef jyKvkyfjcif;yifjzpfonf/ xdkuJh
odkY bmomjyefqdk&mwGif rl&if;*&dbmompum;rS a&;om;[efESifh bmom
aA'yHkpHtwdkif; tjcm;bmompum;wpfckodkY tjynfht0azmfxkwf&ef t
vGefcufcJygonf/ odkYaomfvnf; bmomjyefqdkjcif;tm;jzifh rl&if;usrf;
pmapmif\ &nf&G,fcsufESifh t"dyÜm,fudkrl em;vnfcGifh&avonf/ 'kwd,
&mpkESpfrsm;wGif vufwifbmomESifh qD;&D;,m;bmompum;rsm;odkY bmom
jyefqdkcJhMuonf/ xdkpmapmifrsm;udk av;&mpkcefYu a&;om;xm;cJhNyD; ¤if;wdkY
onf ,aeYxdwdkif &Sdaeygonf/ qD;&D;,m;bmomjyefusrf;rsm;udk tm&yf
EdkifiHrsm;&Sd tm&yfc&pf,mefrsm;u toHk;jyKcJhMuygonf/ wwd,&mpkESpfrS
pwifum tD*spfEdkifiHrS ]]aumhyfwpf}} (Coptic) bmompum;odkY jyefqdkcJh
NyD; aemufydkif;wGif tmar;eD;,mefbmomodkYvnf;aumif;? yg½Sefbmom
odkYvnf;aumif; toD;oD;jyefqdkcJhMuygonf/ *&dbmompum;rS tm&yfbm
ompum;odkY (8) &mpkwGif jyefqdkcJhaom usrf;pmapmifwpfckonf a&mrNrdKUrS
AmwDuefpmMunfhwdkufwGif,aeYxdwdkif &Sdaeygonf/
jrefrmbmomodkYjyefqdkjcif;
þusrf;pmtkyfonf jrefrmbmomjzifh txl;bmomjyefxm;aom pm
tkyfjzpfonf/ þuJhodkY bmomjyefqdk&jcif;rSm tifef*sDvfusrf;awmfjrwfudk
pmzwfolrsm; vG,fulpGmem;vnfEdkif&efjzpfonf/ þusrf;pmtkyfonf
jrefrmor®musrf; (acwfoHk;rl) UBS, 2005 ISBN 962327 3878 udk tajc
cHNyD; bmomjyefqdkxm;ygonf/ odkYaomfjim;vnf; bmomjyefolrsm;onf
rl&if;*&dbmompum;ESifh EdIif;,SOfívnf;aumif;? aemufcHordkif;aMumif;
rsm;udk avhvmívnf;aumif;? tawGUtBuHKrsm;jym;aom tBuHjyKyk*¾dKvf
rsm;ESifhwdkifyifívnf;aumif; txl;*½kpdkufvsuf bmomjyefqdkxm;ygonf/
b

þykHonf a&S;usaom rl&if;usrf;pmapmifwpfckrS vkumusrf;\ aemuf
qkH;tydkif;jzpfygonf/ þusrf;pmapmifukd ]]udk'ufpfAmwDuefewfpf}} [k
ac:NyD; vGefcJhaomESpfaygif; 1700 ceYfu rl&if; *&dbmomjzihf a&;om;xm;
ygonf/ ¤if;usrf;pmapmifonf tifef*sDvfusrf;awmfjrwf tprStqkH;xd
yg0ifonhf usrf;pmapmifta[mif;wpfckjzpfonf/
c

xdkYaMumifh þusrf;pmapmifudk rl&if;t"dyÜm,ftwdkif; twdtus bmom
jyefqdkxm;aMumif; wm0ef,lygonf/ rl&if; tifef*sDvfusrf;awmfjrwfudk
vGefcJhaom ESpfaygif; (2000) cefYuta½SUtv,fydkif;a'owGif a&;om;cJhyg
onf/ ,aeYacwf pmzwfolrsm;twGuf rl&if;tifef*sDvfusrf;awmfjrwfxJ
wGif xl;qef;aom (odkY) cufcJaom taMumif;t&majrmufjrm;pGm yg0if
aeygonf/ xdkYaMumifh acwfumvtajctaersm;ESifh ,Ofaus;rIrsm;udk
pmzwfolrsm; em;vnfEdkif&ef t"dyÜm,f½Sif;vif;csufrsm;jzifh azmfjyay;xm;
ygonf/
ed'gef;
ed'gef;wGif tifef*sDvfusrf;\oabmobm0ESifh yg0ifonfh taMumif;t&m
rsm;? ordkif;aMumif;? a&;om;xm;onfhbmompum;? jyefvnfbmomjyef
qdkjcif;ESifh t"duazmfjyvdkaom t&mwdkYudk yHhydk;azmfjyxm;ygonf/
pmayta&;tom;
tifef*sDvfusrf;awmfjrwfrS bmomjyefxm;onfh pmom;rsm;udk abmifcwf
í azmfjyxm;ygonf/
½Sif;vif;csufrsm;
½Sif;vif;csufrsm;wGifatmufygtcsuftvufrsm;yg0ifygonf/
á
á
á
á
á

oD;oefYpum;vHk;rsm;ESifhpum;pkrsm;\t"dyÜm,frsm;
,Ofaus;rI"avhxHk;pHrsm;taMumif;½Sif;vif;csuf
ordkif;aMumif;ESifhywfoufaom&nfñTef;csufrsm;
bmoma&;ESifhywfoufaomtavhtxrsm;
tjcm;usrf;pmapmifrsm;udk ñTefjyjcif;rsm;
d

þ½Sif;vif;csufrsm;onf rl&if;usrf;pmapmifwGif ryg&SdaomaMumifh ouf
qdkif&m tm,wfeHygwfESifh ,SOfwGJí abmif\tjyifbufwGif azmfjyxm;
ygonf/ xdkYaMumifh usrf;pmzwfolonf usrf;pmydk'fwpfydk'fzwfNyD;ygu ouf
qdkifonfh ½Sif;vif;csufrsm;udk zwfoifhaMumif; tBuHjyKvdkygonf/ xdkYaemuf
aemufwpfBudrfusrf;ydk'fudk xyfrHzwf½Iapcsifygonf/ xdktcg pdwfESvHk;xJ
wGif xdktcsuftvufrsm; &SdaeNyD;jzpfvdrfhrnf/ ]]Munfhyg}} [k azmfjyxm;
onfh ½Sif;vif;csufrsm;onf udwmbGvfrkum'GwfpfxJrS tjcm;usrf;pmapmif
rsm;udk ñTefjyxm;jcif;jzpfygonf/ odkYaomf vkumusrf;twGif;üyif jyefvnf
&nfñTef;ygu pl&[fESifhtm,wfwdkY\ eHygwfrsm;udkom azmfjyxm;onfudk
awGU&Sdygvdrfhrnf/ Oyrmtm;jzifh (1;13 udkMunfhyg/) [k azmfjyxm;ay
vdrfhrnf/ wpfzef (udwmbGvfrkum'GwfpfrS a[½Sm,usrf; 40;3-5) uJhodkY
aom usrf;apmifwpfck\trnfwpfckESifh ¤if;\aemufwGif pl&[fESifhtm
,wfwdkYudk azmfjyxm;onfh ñTefjycsufrsm;udkvnf; awGUayvdrfhrnf/ xdk
t&monf udwmbGvfrkum'Gwfpfusrf;pmtkyf\ tjcm;aompmapmifrsm;
udk &nfñTef;azmfjyxm;onfh ½Sif;vif;csufrsm;jzpfonf/ xdkusrf;ñTef;rsm;
twGuf pmzwfoltaejzifh ]]udwmbGvfrkum'Gwfpf}} (or®musrf;pm) wpf
tkyf vdktyfayvdrfhrnf/ udwmbGvfrkum'GwfpfwGif ]]awmif&mwf}} usrf;?
]]ZAl&f}} usrf;? ]]tvfeAD,m}} eADwrefawmfwdkY\usrf;rsm; ponfh (39)
apmif yg&Sdaom tpö&mtDvDvlrdsK;wdkY\ usrf;pmapmifESifh (27) apmifyg&Sd
aom tife*f sv
D u
f sr;f wdyYk g0ifonf/ xdu
k w
d mbGvrf u
k m'Gwpf w
f iG f pmapmif
pkpkaygif; (66) apmif yg&Sdonf/
a0g[m&½Sif;vif;csufrsm;
usrf;pmESifh½Sif;vif;csufrsm;xJwGif (Ä) ca&yGifhoauFwrsm;yg&Sdaom pum;
vHk;rsm;udk awGU&Sd&ayrnf/ xdkoauFwjzifhazmfjyxm;aom pum;vHk;rsm;rSm
usrf;pmtkyf\aemufwGif&Sdaom a0g[m&&Sif;vif;csufwGif yg0ifaom
pum;vHk;rsm; jzpfygonf/ usrf;pmzwfoltaejzifh yxrOD;pGm ab;wGif&Sd
aom &Sif;vif;csufrsm;udk zwf½Iyg/ xdkYaemufrS (Ä) ca&yGifh oauFw
e

trSwftom;&Sdaom pum;vHk;rsm;udk qufvufzwf½Iygu t"dyÜm,f
tjynfht0 em;vnfygvdrfhrnf/
acgif;pOfi,frsm;? pl&[frsm;ESifh tm,wfawmfrsm;
tifef*sDvfusrf; [ktpjyKaom pmrsufESmudkMunfhygu pl&[f (1) qdk
onfudk jrif&ygrnf/ oifonf u@ (1) udkzwfaeonfht"dyÜm,fjzpfyg
onf/ xdkYaemuf eHygwftao;rsm; 1? 2? 3 ponfjzifh awGU&ayvdrfhrnf/
xdkeHygwfrsm;onf oifzwfaeaom tm,wfawmfeHygwfrsm; jzpfonf/
xdkYaemuf ]],[f,mzGm;jrifrnfhtaMumif;ajymMum;csuf}} [lonfh yxr
acgif;pOfudk awGU&rnf/ xdkacgif;pOfonf pmzwfoltwGuf tvGeftoHk;
0ifygonf/ xdak cgif;pOfwo
Ykd nf aemufwiG v
f mrnft
h &mrsm;udk pmzwf
oltm; em;vnfap&ef tultnDay;ygvdrfhrnf/ odkYaomfjim;vnf; ¤if;
wdkYonf rl&if;usrf; pmapmifwGif ryg&Sday/ xdkacgif;pOfwdkYonf zwfae
aom pmom;rsm;udkem;vnf&ef taxmuftulay;jcif;om jzpfonf/
usrf;xJwGif ½Sif;vif;azmfjyvdkonfh pum;vHk;rsm;udk a, b, c ponf jzifh
azmfjyxm;ygonf/ xdkt&mwdkYonf ½Sif;vif;csufrsm;udkñTefjyonfh oauF
wrsm;jzpfonf/ Oyrm pl&[f (1) tm,wf (15) wGif ]]raomufbJ
ae&rnff}} [kazmfjyxm;onfudk awGU&ygvdrfhrnf/ xdkYaemuf abmif\
tjyifbufwGif ]]f 1;15}} [k xyfrHawGU&NyD; ,[l'DvlrdsK;wdkY\ bmom
a&;"avhxHk;pHtaMumif;udk ½Sif;jyxm;ygonf/ xdk½Sif;vif;csuf tNyD;wGif
]]awmif&mwfusrf;awmfjrwfrS awmvnf&musrf; 6;1-8 udk Munfhyg}} [l
aompmom;udk awGU&ayvdrrhf nf/ xdpk mom;\ t"dymÜ ,frmS awmif&mwfusr;f
awmfjrwf&Sd awmvnf&musrf;trnf&Sdonfh usrf;pmapmifxJwGif ½Sif;vif;
csuf wGifyg&SdaomtaMumif;t&mrsm;udk ydkrdkawGU&Sd&vdrfhrnf [kqdkvdkyg
onf/ xdk&nfñTef;csufrSm awmif&mwfusrf;xJwGif&Sdaom awmvnf&m
usrf;rS pl&[f 6? tm,wfawmf 1 rS 8 txdjzpfygonf/
tifef*sDvfusrf;awmfjrwfrSvkumusrf;
vkumusrf;onf tifef*sDvfusrf;awmfjrwf\ wwd,ajrmufpmtkyfjzpfyg
onf/ tDpmtvfrpD[f\ a½S;usaomaemufvdkufwpfOD;jzpfol vkum
f

udk tv’m[ft½Sifjrwfu zGifhjycJhonfh taMumif;t&mrsm;jzpfygonf/
trSefwu,ftm;jzifh tifef*sDvfusrf;rS usrf;apmif (2) ckudk vkumtm;
tv’m[ft½Sifjrwf zGifhjyawmfrlcJhonf/ yxrwpftkyfrSm ]]vkum}} usrf;
jzpfNyD; tDpmtaMumif;owif;aumif;udk tDpmrarG;cifrSpwifum aumif;
uifodkY wufoGm;jcif;wdkifatmif ajymjyxm;aom usrf;apmifjzpfonf/ 'kwd
,wpftkyfrSm ]]&plvfwrefawmfrsm;\rSwfwrf;}} trnf&Sdonfhusrf;apmif
jzpfygonf/ xdkusrf;apmifwGif tDpmaumif;uifodkY wufoGm;NyD;aemuf
ydkif;ü tDpm\ ]]qG[mAD}} wynfhawmfrsm;u [Z&oftDpmtaMumif;udk
a&mrtifyg,mwpfcGifvHk;odkY o,faqmifyHsUESHUaponfh taMumif;t&m
rsm;tm; azmfjyxm;ygonf/
vkumusrf;rSt"dutom;ay;azmfjyaomt&mrsm;
[Z&oftDpm arG;zGm;csdefrSpwifum aumif;uifodkY wufoGm;onfhtcsdef
txd tDpmtvfrpD[f\ b0touf½SifrIxJrS xl;jcm;aomtjzpftysuf
taMumif ; t&mrsm;udk vkumusrf; xJwGi f wif jya&;om;xm;ygonf /
xdktjzpftysufrsm;xJwGif [Z&oftDpmudk vrf;jyrIESifhwefcdk;ay;olrSm
tv’m[f t½Sifjrwfomjzpfonf/ ]]'GEé,m}} avmuBuD;xJrSvlom;rsm;udk
]]*k em[f }} tjypf r S u,fwif& efE Si fh trsKd; rsKd; aom csKyf a ES m if r I r sm;xJ r S
vGwfajrmuf&ef tv’m[frnfuJhodkY vkyfaqmifawmfrlonfudk tDpmonf
rdrd\b0touf ½SifrIxJwGif azmfjycJhonf/ vkumusrf;onf edrfhus
aomvlrsm;jzpfaom vlrdsK;jcm;rsm; (odkY) ,[l'D r[kwfaomvlrdsK;rsm;?
trdsK;orD;rsm;? rkqdk;rrsm;? ty,fcHrsm;? tjypf'kp½dkufusL;vGefolrsm;?
qif;&Jom;rsm;? vdktyf rI&Sdaeolrsm;ESifh roefpGrf;aomolrsm;twGuf tDpm\
vkyfaqmifrIrsm;udk tav;ay; azmfjyxm;onf/ t"duazmfjyvdkonfrSm
tv’m[ft½Sifjrwf\tkyfpdk;rItaMumif;jzpfygonf/
tv’m[ft½Sifjrwf\ tkyfpdk;rIudkcH&aom vlrsm;onf olwdkY\b0touf
½SifrIESifh olwdkY\vlrItodkif;t0dkif;xJwGif ta&;ygaom ajymif;vJrIrsm;
&Sdvmonf/ tv’m[f\tkyfpdk;rIatmufwGif vlwdkif;onf tqifhtwef;
wlnDonf/ tjrifha&mufaeolrsm;onf tedrfhodkYa&muf&Sdí atmufajc
rS vlrsm;onf tjrifhodkYa&muf&Sdum tm;vHk;twlwljzpfvmrnf/ tDpm
g

onf tv’m[ft½Sifjrwf\tkyfpdk;rIxJwGif xl;jcm;aom tcef;u@wpf&yf
taejzifh &Sdaeonf/ olonf tvfrpD[f (u,fwif½Sif) taejzifh <uvm
cJhonf/ xdkuJhodkY <uvmjcif;onf tv’m[f\tkyfpdk;awmfrljcif;udk ]]'GEé,m}}
avmuwGif tpjyK&efESifh aemufqHk;wGif jynfhpHkapzdkY enf;vrf;wpfckjyif
qif&ef jzpfonf/ vkumusrf;\t"du azmfjyvdkonfhtcsufrSm tDpm
tvfrpD[f\ taocHjcif;ESifh xajrmufjcif; taMumif;yifjzpfygonf/
taMumif;t&mtESpfcsKyf
ed'gef; 							1;1-4
,[f,mESifh tDpmwdkY\arG;zGm;jcif;ESifhuav;b0 1;5-2;52
,[f,m\a[majymvkyfaqmifjcif; 			3;1-20
tDpmtvfrpD[fESpfjr§Kyfjcif;cH,lrIESifh
jzm;a,mif;aoG;aqmifcH&rI 				3;21-4;13
*gvdvJe,fwGif tDpmtvfrpD[f\
vlxktwGif; a[majymvkyfaqmifrIrsm; 		

4;14-9;50

*gvdvJe,frS a*s½kqvifNrdKUodkY 			

9;51-19;27

a*s½kqvifNrdKUESifhteD;tem;wGif
aemufqHk;aom&ufowåywf 				19;28-23;56
tDpmtvfrpD[f\xajrmufjcif;?
jrifomatmifzGifhjyjcif;ESifh
aumif;uifodkYwufoGm;jcif; 				24;1-53
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လုကာ ၁

pl&[f (1)
၁။ ျမတ္ေသာ အရွင္ေသာ္ဖိလု၊ မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ေရးသားျပဳစုခဲ့ၾကပါသည္။ ၂။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ား
ကို

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားျဖစ္၍

ဟဇရသ္အီစာအ

ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း* ကို ေဟာေျပာသူတို႔၏ ေျပာ
ၾကားခ်က္မ်ားအရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ပါ၏။
၃။ ကၽြႏ္ုပ္သည္လည္း ထိုအေၾကာင္းအရာ အေပါင္းကို
စတင္ျဖစ္ပ်က္ခ်ိန္မွစ၍ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာခဲ့သူျဖစ္
သည္အေလ်ာက္ ၄။ အရွင္ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္
ညီၫြတ္သည့္ က်မ္းေစာင္ကို ျပဳစုရေသာ္ ေကာင္းမည္
ဟု ယူဆပါသည္။ အရွင္ၾကားသိခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ
တို႔သည္ ဧကန္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အရွင့္အား သိ
ေစလိုေသာေၾကာင့္ ဤက်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ျပဳစုရျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

,[f,mzGm;jrifrnfhtaMumif; ajymMum;csuf
၅။ ယုဒျပည္* ၏ရွင္ဘုရင္ ေဟ႐ုဒ္မင္း*a လက္ထက္၌
ဇကရိယာ အမည္ရွိေသာ “အီမာမ္”* ေရွ႕ေဆာင္တစ္ပါး
ရွိ၏။ သူသည္ အဘိယ အီမာမ္* အဖြဲ႕ဝင္b ျဖစ္၏။ သူ၏
ဇနီးသည္ ဟာ႐ြန္* အမ်ဳိးအႏြယ္ျဖစ္ၿပီး အမည္မွာ ဧလိ
ရွဗအ္ျဖစ္၏။ ၆။ ထိုသူႏွစ္ဦးစလံုးပင္ အလႅာဟ္အရွင္
ျမတ္၏ေရွ႕ေတာ္တြင္ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္သူမ်ားျဖစ္ၾက
၏။ ထာဝရအရွင္ျမတ္၏ “ရွရီအသ္”* ပညတ္ေတာ္ရွိ
သမွ်ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေတာ္မူခ်က္မ်ားကို တစ္သေဝမသိမ္း
လိုက္နာၾက၏။ ၇။ သို႔ေသာ္ ဧလိရွဗအ္သည္ အျမံဳျဖစ္၍
သားသမီးမရ။ သူတ႔ႏ
ို ွစ္ဦးလံုးပင္ အသက္ႀကီးရင့္ၾကေလ
ၿပီ။ ၈။ တစ္ေန႔သ၌ ဇကရိယာသည္ မိမိ၏ အဖြဲ႕တာဝန္
အလွည့္က်သျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေရွ႕ေတာ္
တြင္ အီမာမ္* တာဝန္ကို ေဆာင္႐ြက္စဥ္ ၉။ အီမာမ္*
တို႔၏

ထံုးစံအရ

မဲက်သျဖင့္

ထာဝရအရွင္ျမတ္၏

“ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္စ္’’ ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* အတြင္းသို႔

1

a ၁း၅ မဟာ ေဟ႐ုဒ*
္
မင္းႀကီးအျဖစ္
လူအမ်ား ေခၚဆိၾု ကသည္။
b ၁း၅ “ဗိတ
ု တ
္ လ
ြ မ
္ က
ု ာဒြတစ
္ ”္ ဝတ္ဗမ
ိ ာန္
ေတာ္* တြင္ အလွညက
့္ ် အမႈေဆာင္ရေသာ
“အီမာမ္”*

ေရွ႕ေဆာင္အဖြ႕ဲ

(၂၄)

ဖြ႕ဲ ရွိ

သည္အ
့ နက္ တစ္ဖ႕ဲြ ျဖစ္သည္။ သူတသ
႔ုိ ည္
တစ္ႏစ
ွ လ
္ ်ွင္ ႏွစပ
္ တ္ၾကာ
သည္။

အမႈေဆာင္ရပါ

လုကာ ၁
c ၁း၉ မီးရႈ႕ိ ေသာအခါ အနံေ
႔ မႊးသည့္ သစ္
ေစးႏွင့္ အေမႊးနံသ
႔ ာမ်ား ေရာေႏွာထားေသာ
အရာ ျဖစ္ပါသည္။ နံသ
႔ ာေပါင္းကို အလႅာဟ္ ကို
ဆက္သအပ္ႏသ
ံွ ည့္ အေနျဖင့္ မီးရႈ႕ိ ရပါသည္။
ထိန
ု သ
႔ံ ာေပါင္းကို “ဗိတ
ု တ
္ လ
ြ မ
္ က
ု ာဒြတစ
္ ”္ ဝတ္
ဗိမာန္ေတာ္* တြင္ နံနက္ပင
ုိ း္ သားေကာင္အား
ကုရဗ
္ ာနီ* မျပဳလုပမ
္ ီ မီးရႈ႕ိ ရသည္။ ထိက
ု သ
့ဲ ႔ုိ
မီးရႈ႕ိ ျခင္းသည္ သန္ရ
႔ င
ွ း္ စင္ၾကယ္ျခင္း၊ ဒိအ
ု ာ
ေတာင္းျခင္းတိႏ
႔ု င
ွ ့္ သက္ဆင
ုိ ေ
္ သာ

အမွတ္

လကၡဏာတစ္ချု ဖစ္ပါသည္။
d ၁း၁၃ ယဟ္ယာ* ဟူေသာ အမည္မာွ
ဟီးဘ႐ူး ဘာသာအားျဖင့္ “ယိဟ
ု ာနန္” ျဖစ္

ဝင္၍ နံ႔သာေပါင္းc ကိုမီးရိႈ႕ဆက္သရ၏။ ၁ဝ။ ထိုသို႔
မီးရိႈ႕ဆက္သေနခ်ိန္၌ ဝတ္ျပဳသူ လူအေပါင္းတို႔သည္
အျပင္မွာ ဒိုအာေတာင္းလ်က္ေနၾက၏။ ၁၁။ ထိုအခါ
ထာဝရအရွင္ျမတ္၏ ေကာင္းကင္တမန္* သည္ ဇကရိ
ယာေရွ႕တြင္ ေပၚလာ၍ နံ႔သာေပါင္းမီးရိႈ႕ရာစားပြဲေတာ္၏
လက္ယာဘက္တြင္ ရပ္လ်က္ေန၏။ ၁၂။ ဇကရိယာ
သည္ ေကာင္းကင္တမန္* ကို ျမင္ေသာအခါ တုန္လႈပ္
ေခ်ာက္ျခားသြား၏။ ၁၃။ သို႔ရာတြင္ေကာင္းကင္တမန္*
က “ဇကရိယာ၊ မေၾကာက္ႏွင့္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္
သည္သင္ေတာင္းေလွ်ာက္သည့္ဒိုအာကို

“ကဗူးလ္”

ၿပီး၊ “ထာဝရအရွငျ္ မတ္သည္ ေက်းဇူးက႐ုဏာ

ျပဳလက္ခံေတာ္မူၿပီ။ သင္၏ဇနီး ဧလိရွဗအ္သည္ သား

ရွေ
ိ တာ္မ၏
ူ ” ဟု အဓိပာၸ ယ္ရပါသည္။

ရတနာကို ဖြားျမင္လိမ့္မည္။ ထိုသားကို ယဟ္ယာ*d
ဟု အမည္မွည့္ရမည္။ ၁၄။ သင္သည္ ဝမ္းေျမာက္႐ႊင္
ျမဴးလိမ့္မည္။ ထိုသား ဖြားျမင္လာသည့္အတြက္ လူ

e ၁း၁၅ ေရွးေခတ္ အစၥရာအီလအ
ီ မ်ဳိးသား*
တိတ
႔ု င
ြ ္ နာဇရိလဟ
ူ ေ
ု ခၚေသာလူအခ်ဳိ႕၏ ေန
ထိင
ု ပ
္ ုံ အေလ့အထႏွင့္ ဆင္တေ
ူ ပ၏။ ထိသ
ု ူ
တိသ
႔ု ည္ အလႅာဟ္အား ရည္စးူ ဆက္သသည့္
အထိမး္ အမွတျ္ ဖင့္ အဓိ႒ာန္ တစ္ခထ
ု ားၿပီးလွ်င္
စပ်စ္ရည္ကမ
ုိ ေသာက္၊ ဆံပင္ကမ
ုိ ၫႇပ္ (သိမ
႔ု
ဟုတ)္ “မိင
ု ယ
္ သ္” အေလာင္းအနားကို မခ်ဥ္း

အမ်ားပင္ ဝမ္းေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၅။ သူသည္ ထာ
ဝရအရွင္ျမတ္၏

ေရွ႕ေတာ္တြင္

ၾကီးျမတ္သူျဖစ္လိမ့္

မည္။ သူသည္ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ေသရည္ေသရက္ကို မ
ေသာက္ဘဲေနရမည္e။ ေမြးကတည္းကပင္ ‘႐ူဟုလ္ကု
ဒြတ္စ္’* သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝလိမ့္
မည္။

၁၆။

မ်ားစြာေသာ

အစၥရာအီလီအမ်ဳိးသား*

ကပ္ၾကပါ။ (ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ ျမတ္မွ

တို႔ကို

ေတာလည္ရာက်မ္း ၆း၁-၈ ကိၾု ကည္ပ
့ ါ။)

ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္။
ျမတ္၏

မိမိတို႔၏ထာဝရအရွင္
ေရွ႕ေတာ္ေျပးျဖစ္၍

အလႅာဟ္ထံေတာ္သို႔
၁၇။

ထာဝရအရွင္

အစ္လ္ယာစ္*

ကဲ့သို႔

ခြန္အားတန္ခိုးႀကီးလိမ့္မည္။ သူသည္ အဖတို႔ကို သားတို႔
ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစလိမ့္မည္။ မနာခံေသာသူတို႔
အား ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ သူတို႔၏ဉာဏ္ပညာကို
ျပန္လည္ရရွိေစလိမ့္မည္။

ထာဝရအရွင္ျမတ္အတြက္

အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ အရွင္ျမတ္၏လူစုေတာ္ကို ျပင္
ဆင္ေပးလိမ့္မည္” ဟု ဇကရိယာအား ေျပာ၏။
၁၈။ ဇကရိယာက “ဤသို႔ျဖစ္မည္ကို အဘယ္သို႔သိႏိုင္
ပါမည္နည္း။ ကၽြႏ္ုပ္သည္အိုမင္းသူျဖစ္ပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏
ဇနီးမွာလည္း အသက္ႀကီးရင့္ပါၿပီ” ဟု ေကာင္းကင္တ
မန္* အားျပန္ေျပာ၏။
၁၉။ ေကာင္းကင္တမန္* က “ငါသည္အလႅာဟ္အရွင္

2

လုကာ ၁
ျမတ္၏ေရွ႕ေတာ္တြင္ ခစားရေသာ ဂ်ီဗ္ရီလf္ ျဖစ္၏။
သင့္အား ဤသတင္းေကာင္း* ကိုေျပာၾကားရန္ ငါ႔ကို
ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၂ဝ။ နားေထာင္ေလာ့။ သင္သည္
ငါ႔စကားကို မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ဤအမႈအရာျဖစ္
ပြားလာသည့္ ေန႔တိုင္ေအာင္ စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ အ
လ်က္ ေနလိမ့္မည္။ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ငါ၏စကား ျပည့္
စံုလာလိမ့္မည္” ဟုဆို၏။
၂၁။ လူတို႔သည္ ဇကရိယာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ေနၾက

f ၁း၁၉ ဂ်ီဗရ
္ လ
ီ သ
္ ည္ ေကာင္းကင္တမန္*
တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး၊

၎အမည္၏

အဓိပာၸ ယ္မာွ

အလႅာဟ္၏

သူရေ
ဲ ကာင္းဟု

အဓိပာၸ ယ္ရ

သည္။ ႐ူပါ႐ုမ
ံ ်ားကို အနက္ျပန္ေဖာ္ျပရန္ႏင
ွ ့္
အလ္မစီဟ*
္ ႏွင့္ သက္ဆင
ုိ ေ
္ သာ အလႅာဟ္
၏ အၾကံအစည္ေတာ္မ်ားကို ေၾကညာေဟာ
ေျပာေပးရန္ ဂ်ီဗရ
္ လ
ီ အ
္ ား အလႅာဟ္ေစလႊတ္
ေတာ္မသ
ူ ည္။

(ကိတာဘြလမ
္ က
ု ာဒြတစ
္ မ
္ ွ

ဒံေယလက်မ္း ၉း၂၁-၂၅ ကိၾု ကည့္ ပါ။)

၏။ ဇကရိယာသည္ ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* ထဲတြင္ ၾကန္႔
ၾကာေနသည္ကို အံ့ဩၾက၏။ ၂၂။ ဇကရိယာသည္
ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* ထဲမွ ထြက္လာေသာအခါ စကားမ
ေျပာႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* ထဲတြင္ “ဝဟီ”
ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ရခဲ့ေၾကာင္းg သူတို႔ရိပ္မိၾက၏။ ဇကရိ
ယာသည္ စကားအ၍ လက္ရိပ္ေျခရိပ္ ျပလ်က္သာ

g ၁း၂၂ ဇကရိယာသည္ “ဗိတ
ု တ
္ လ
ြ မ
္ က
ု ာ
ဒြတစ
္ ”္

ဝတ္ဗမ
ိ ာန္ေတာ္*၌

စဥ္တင
ြ ္

အမႈေဆာင္ေန

ထာဝရအရွငျ္ မတ္၏

ေကာင္းကင္

တမန္* ထံမွ “ဝဟီ” ဗ်ာဒိတေ
္ တာ္ကုိ ရခဲ့

ေန၏။
၂၃။ ထိုေနာက္ သူ၏တာဝန္ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌ အိမ္ကိုျပန္
ေလ၏။ ၂၄။ ကာလအနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ သူ၏

ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိသ
ု ႔ုိ ဝဟီရခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ဇကရိ
ယာသည္

အိပမ
္ က္မက္ေနျခင္း

မဟုတဘ
္ ဲ

အသိစတ
ိ လ
္ းုံ ဝရွေ
ိ နပါသည္။

ဇနီး ဧလိရွဗအ္သည္ ကိုယ္ဝန္ရွိ၍ ငါးလပတ္လံုး အိမ္
တြင္းေအာင္းလ်က္ေန၏။ ၂၅။ ဧလိရွဗအ္က “ယခု ငါ႔
အား ထာဝရအရွင္ျမတ္ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူၿပီ။ ငါ႔အား
လူတို႔ကဲ့ရဲ့႐ႈတ္ခ်ျခင္းh ကို အရွင္ျမတ္ ပေပ်ာက္ေစေတာ္
မူၿပီ” ဟုဆို၏။

h ၁း၂၅ သားသမီး မေမြးဖြားႏိင
ု သ
္ ည့္ အမ်ဳိး
သမီးကို အလႅာဟ္ထမ
ံ ွ က်ိနျ္ ခင္းခံရေသာသူ
ဟု လူတသ
႔ုိ ေဘာထားၾကသည္။

[Z&oftDpmzGm;jrifawmfrlrnfhtaMumif;
a[mMum;csuf
၂၆။ ဧလိရွဗအ္ ကိုယ္ဝန္ဆ႒မလသို႔ ေရာက္ေသာအခါ
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းကင္တမန္* ဂ်ီဗ္ရီလ္
အား ဂါလိလဲ* ျပည္ နာဇရက္ၿမိဳ႕* ရွိ မိန္းမပ်ဳိ တစ္
ဦးထံသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၂၇။ ထိုမိန္းမပ်ဳိသည္
ဒါဝူဒ္* မင္းမွ ဆင္းသက္သူ ယူစုဖ္အမည္ရွိ အမ်ဳိးသား
တစ္ဦးႏွင့္

ထိမ္းျမားရန္

ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းထားသူi

ျဖစ္၏။ သူ၏အမည္မွာ မရ္ယမ္ျဖစ္၏။ ၂၈။ ေကာင္း
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i ၁း၂၇ မရ္ယမ္သည္ ယူစဖ
ု ႏ
္ င
ွ ့္ ေစ့စပ္ထားပါ
သည္။ ယဟူဒ*
ီ တိ၏
႔ု
ထံးု စံအရ ထိက
ု သ
့ဲ ႔ုိ
ေစ့စပ္ထားျခင္းသည္ တရားဝင္လက္ထပ္ထား
သကဲသ
့ ပ
႔ုိ င္
သည္

ျဖစ္ပါသည္။

သူတႏ
႔ုိ စ
ွ ဦ
္ းစလံးု

အတူတကြမေနထိင
ု ေ
္ သးေသာ္လည္း

မရ္ယမ္အား တရားဝင္ဇနီးအျဖစ္ သေဘာထား
ပါသည္။

လုကာ ၁
ကင္တမန္* သည္ မရ္ယမ္ထံသို႔လာ၍ “အတ္စလာမု
အလိုင္းကြန္မ္၊

ထူးကဲေသာေက်းဇူးေတာ္ကို

ခံစားရ

ေသာအမ်ဳိးသမီး၊ ထာဝရအရွင္ျမတ္သည္ သင္ႏွင့္အ
တူရွိေတာ္မူသည္” ဟုဆို၏။
j ၁း၃၁ ဟီးဘ႐ူး ဘာသာစကားတြင္ ေယ
ေဟာရႉးဝါ (ေယာ႐ႈ) ဟူသည့္ အမည္တႏ
႔ုိ င
ွ ့္

၂၉။ ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ မရ္ယမ္သည္ စိတ္မၿငိမ္မ
သက္ျဖစ္ကာ ဤႏႈတ္ဆက္စကားကား အဘယ္သို႔နည္း

ဆင္တၿူ ပီး၊ “ထာဝရအရွငျ္ မတ္သည္ ကယ္

ဟု ေတြးေတာဆင္ျခင္လ်က္ေန၏။ ၃ဝ။ ေကာင္းကင္တ

တင္ေတာ္မၿူ ပီ” ဟု အဓိပာၸ ယ္ရပါ သည္။

မန္* က “မရ္ယမ္၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ သင္သည္ အလႅာဟ္

k ၁း၃၂ ဤစကားလံးု သည္ အစၥရာအီလီ

အရွင္ျမတ္ ေရွ႕ေတာ္မွာ မ်က္ႏွာရေလၿပီ။ ၃၁။ သင္သည္

အမ်ဳိးသား* တိ၏
႔ု က်မ္းေတာ္ျမတ္မ်ားတြင္ ရွင္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၍

ဘုရင္မ်ားအတြက္ အသံးု ျပဳသည့္ စကားလံးု

ထိုသားကိုအီစာ အမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္။ ၃၂။ ထိုသား

ျဖစ္သည္။ (ဇဗူရ*
္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ၈၂း၆ ကို
ၾကည္ပ
့ ါ။)

သားရတနာကို

ဖြားျမင္လိမ့္မည္။

j

သည္

ႀကီးျမတ္လိမ့္မည္။

အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာအရွင္

ျမတ္၏သားေတာ္*k ဟု အေခၚခံရလိမ့္မည္။ ထာဝရ

l ၁း၃၂ အလ္မစီဟ*
္ သည္ နဗီတမန္ေတာ္*
ဒါဝူဒ*
္ မင္း၏မ်ဳိးဆက္မွ ဆင္းသက္လာမည္
ဟု ယဟူဒ*
ီ တိ႔ု ေမ်ွာလ
္ င္ထ
့ ားၾကေသာေၾကာင့္

အရွင္ အလႅာဟ္သည္ သူ႔အဖ ဒါဝူဒ္* မင္းl ၏ နန္းေမြကို
သူ႔အား ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၃၃။ သူသည္ ယအ္ကူးဗ္*

ျဖစ္ပါသည္။ (ကိတာဘြလမ
္ က
ု ာဒြတစ
္ မ
္ ွ ေဟ

အမ်ဳိးအႏြယ္မ်ားm ကို အစဥ္မျပတ္ အုပ္စိုးေတာ္မူလိမ့္

ရွာယက်မ္း ၉း၆-၇၊ ေယရမိအနာဂတၱက
ိ ်မ္း

မည္။ သူ၏ႏိုင္ငံေတာ္* သည္ အဘယ္အခါမွ် ကုန္ဆံုး

၂၃း၅ ကိၾု ကည္ပ
့ ါ။)

လိမ့္မည္မဟုတ္” ဟု မရ္ယမ္အားေျပာ၏။

m ၁း၃၃ အစၥရာအီလအ
ီ မ်ဳိးသား* တိက
႔ု ုိ မ

၃၄။ မရ္ယမ္က “ကၽြန္မသည္ ေယာက္်ားတစ္ဦး တစ္

ၾကာခဏ ယအ္ကးူ ဗ္* ၏ အမ်ဳိးအႏြယမ
္ ်ား

ေယာက္ႏွင့္မွ်

ဟု ေခၚဆိပ
ု ါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ေ
ုိ သာ္
ယဟူဒ*
ီ တိ၏
႔ု ဖခင္ျဖစ္ေသာ နဗီတမန္ေတာ္*

မထိေတြ႕ဖူးပါသျဖင့္

အဘယ္သို႔လွ်င္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၍ သားဖြားႏိုင္ပါမည္နည္း” ဟု ေကာင္း

ယအ္ကးူ ဗ္* အား ေနာက္ပင
ုိ း္ တြင္ “အစၥရာ

ကင္တမန္* အား ေမး၏။

အီလ”္

၃၅။ ေကာင္းကင္တမန္* က “‘႐ူဟုလ္ကုဒြတ္စ္’* သန္႔

ဟု

အမည္မည
ွ ေ
့္ ပးခဲေ
့ သာေၾကာင့္

ဤသိေ
႔ု ခၚဆိျု ခင္း ျဖစ္သည္။ (ေတာင္ရာတ္*
က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ ကမ ာၻ ဦးက်မ္း ၃၂း၂၈ ကို
ၾကည္ပ
့ ါ။)

ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္
ေရာက္လိမ့္မည္။

သင္၏အေပၚသို႔

အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ

သက္

အရွင္ျမတ္၏

တန္ခိုးေတာ္သည္ သင့္ကိုလႊမ္းျခံဳလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္
သင္ေမြးဖြားမည့္ သူငယ္သည္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္သူဟူ၍
လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏သားေတာ္* ဟူ၍
လည္းေကာင္း ေခၚေဝၚျခင္းခံရလိမ့္မည္။ ၃၆။ သင့္ေဆြ
မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဧလိရွဗအ္သည္လည္း အသက္အ႐ြယ္ႀကီး
ရင့္ခါမွ သားရတနာကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္လ်က္ရွိ၏။ အျမံဳ
မဟု အေခၚခံရသူသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၍ ဆ႒မလ
သို႔ေရာက္ေလၿပီ။ ၃၇။ အေၾကာင္းမူကား အလႅာဟ္အ
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လုကာ ၁
ရွင္ျမတ္ မတတ္ႏိုင္ေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုမွ်မရွိ” ဟု
ဆို၏။
၃၈။ မရ္ယမ္က “ကၽြန္မသည္ ထာဝရအရွင္ျမတ္၏
‘ဗႏၵဟ္’ အေစခံျဖစ္ပါ၏။ အရွင္ေျပာသည့္အတိုင္း ကၽြန္မ
၌ျဖစ္ပါေစ”ဟု ေကာင္းကင္တမန္* အားျပန္ေျပာ၏။
ထိုအခါ ေကာင္းကင္တမန္* သည္ မရ္ယမ္ထံမွ ထြက္
ခြာသြား၏။

{vd&SAtfxHodkY r&f,rfoGm;a&mufjcif;
၃၉။ မ်ားမၾကာမီ မရ္ယမ္သည္ အသင့္ျပင္၍ ေတာင္ေပၚ

n ၁း၃၉ ဤၿမိဳ႕သည္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* အနီး

ေဒသရွိ ယုဒျပည္* ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕n သို႔ အလ်င္အျမန္သြား

ဝန္းက်င္တင
ြ ္ တည္ရသ
ိွ ည္။ ထိၿု မိဳ႕သည္ နာဇ

၏။ ၄ဝ။ သူသည္ ဇကရိယာ၏အိမ္သို႔ ဝင္ၿပီးလွ်င္ ဧလိ
ရွဗအ္ကို “စလာမ္” ေပး ႏႈတ္ဆက္ေလ၏။ ၄၁။ မရ္ယမ္
၏ ႏႈတ္ဆက္စကားကိုၾကားေသာ္ ဧလိရွဗအ္၏ဝမ္းမွ
ကေလးသည္ ခုန္ေလ၏။ ဧလိရွဗအ္သည္ ႐ူဟုလ္
ကုဒြတ္စ္* ျဖင့္ျပည့္ဝလ်က္ ၄၂။ “သင္သည္ အမ်ဳိးသ
မီးတကာတို႔ထက္

မဂၤလာရွိ၏။

သင္၏ဝမ္း၌ရွိေသာ

သူငယ္သည္လည္း မဂၤလာရွိ၏။ ၄၃။ ကၽြႏ္ုပ္အရွင္၏
မယ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ထံသို႔ လာပါသ
နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအခြင့္ထူးကို ကၽြႏ္ုပ္ခံစား
ရပါသနည္း။ ၄၄။ သင္၏ ႏႈတ္ဆက္စကားကို ကၽြႏ္ုပ္
ၾကားေသာအခါ

ကၽြႏ္ုပ္၏ဝမ္းမွ

သူငယ္သည္

ဝမ္း

ေျမာက္႐ႊင္ျမဴးသျဖင့္ခုန္ပါ၏။ ၄၅။ ထာဝရအရွင္ျမတ္
မိန္႔ေတာ္မူေသာ

စကားေတာ္အတိုင္း

ျဖစ္လိမ့္မည္

ဟု သင္သည္ ယံုၾကည္သျဖင့္ မဂၤလာရွိ၏” ဟုက်ယ္
ေလာင္စြာႁမြက္ဆို၏။

r&f,rf\csD;rGrf;oDcsif;
၄၆။ မရ္ယမ္က၊
“ငါ၏စိတ္ႏွလံုးသည္ ထာဝရအရွင္ျမတ္၏
ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါ၏။

5

ရက္ၿမိဳ႕* မွ မိင
ု တ
္ စ္ရာခန္က
႔ ာြ ေဝးၿပီး၊ (၃) ရက္
မွ (၄) ရက္ ခရီးသြားရသည္။

လုကာ ၁
၄၇။ ငါ႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္
အ႐ွင္ျမတ္ကို အမွီျပဳ၍ ငါ႔ဝိညာဥ္သည္
အားရ႐ႊင္လန္းပါ၏။
၄၈။ အေၾကာင္းမူကား အ႐ွင္ျမတ္သည္
မိမိ ‘ဗႏၵဟ္’ အေစခံ၏ သိမ္ငယ္ေသာ
အျဖစ္ကို ၾကည့္႐ႈေတာ္မူၿပီ။
ယခုမွစ၍ ေနာင္လာေနာက္သား
အေပါင္းတို႔သည္ ငါ႔ကိုမဂၤလာရွိသူဟု
ေခၚၾကလိမ့္မည္။
၄၉။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တန္ခိုးႏွင့္
ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အ႐ွင္ျမတ္သည္
ငါ႔အတြက္အံ့ဩဖြယ္ေသာအမႈမ်ားကို
ျပဳေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
အ႐ွင္ျမတ္၏နာမေတာ္သည္
ျမင့္ျမတ္သန္႔႐ွင္းေတာ္မူ၏။
၅ဝ။ အ႐ွင္ျမတ္ကိုေၾကာက္ရြံ႕႐ိုေသသူ
အေပါင္းတို႔အား သားစဥ္ေျမးဆက္
‘ရဟ္မတ္’ က႐ုဏာ ထားေတာ္မူ၏။
၅၁။ လက္ေတာ္ျဖင့္ တန္ခိုးေတာ္ကို
ျပေတာ္မူၿပီ။ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌မာနႀကီးသူမ်ားကို
ဖ႐ိုဖရဲကြဲလြင့္ေစေတာ္မူ၏။
၅၂။ ႐ွင္ဘုရင္မ်ားကိုနန္းခ်၍
သိမ္ငယ္သူမ်ားကို ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူၿပီ။
၅၃။ ငတ္မြတ္ေသာသူတို႔အား
ေကာင္းေသာအစားအစာကို ေကၽြးေမြး၍
ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားကို
o ၁.၅၄ နဗီတမန္ေတာ္* အစၥဟာက္*
၏သား နဗီတမန္ေတာ္* ယအ္ကူးဗ္* ျဖစ္ပါ
သည္။ အလႅာဟ္သည္ ယအ္ကူးဗ္* အား
“အစၥရာအီလ္” ဟု အမည္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ၎အ
မည္၏ အဓိပၸာယ္မွာ “အလႅာဟ္ႏွင့္ နပန္း
လံုးေသာသူ”

ဟု

အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

(ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ ကမၻာဦး
က်မ္း ၃၂:၂၈ ကိုၾကည့္ပါ။)

လက္ခ်ည္းလႊတ္လိုက္ေတာ္မူၿပီ။
၅၄-၅၅။ အ႐ွင္ျမတ္သည္
ငါတို႔၏ဘိုးေဘးမ်ားအား
ေပးခဲ့သည့္ကတိေတာ္ႏွင့္အညီ၊
မိမိ၏ဗႏၵဟ္ အစၥရာအီလo္ ကို မစေတာ္မူၿပီ။
အီဗရ
္ ာဟီမ*
္ ႏွင့္ သူ၏အမိ်ဳးအႏြယမ
္ ်ားအေပၚ
ထားေတာ္မူေသာ ရဟ္မတ္ေတာ္ကို၊
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လုကာ ၁
အစဥ္အၿမဲျပဳျခင္းငွာ သတိရေတာ္မူၿပီ” ဟု
ဆို၏။
၅၆။ ထိုေနာက္မရ္ယမ္သည္ ဧလိရွဗအ္ထံတြင္ သံုးလ
ခန္႔ ေနၿပီးေနာက္ မိမိအိမ္သို႔ျပန္ေလ၏။

,[f,mzGm;jrifjcif;
၅၇။ ဧလိရွဗအ္သည္ ဖြားျမင္ရန္ ေန႔လေစ့ေသာအခါ
သားရတနာကို ဖြားျမင္၏။ ၅၈။ ဤသို႔သူ႔အား အလႅာဟ္
အရွင္ျမတ္သည္ အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းေအာင္ “ရဟ္မတ္”
က႐ုဏာ ျပေတာ္မူေၾကာင္း ၾကားၾကေသာအခါ အိမ္နီး
ခ်င္းတို႔ႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ သူႏွင့္အတူ ႐ႊင္
လန္း ဝမ္းေျမာက္ၾက၏။
၅၉။ ထိုေနာက္ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထိုသူတို႔သည္
သူငယ္ကို “ခတၱနာ” ျပဳ အေရျပားလွီးျခင္းမဂၤလာ ေပး
p

ျခင္းငွာ လာၾက၍ သူငယ္အား ဇကရိယာဟူ၍ အဖ၏
အမည္ကိုပင္ မွည့္လိုၾက၏။q ၆ဝ။ သို႔ရာတြင္ သူငယ္
၏မိခင္က “ထိုအမည္ကိုမမွည့္ပါႏွင့္။ ယဟ္ယာ* ဟု
r

p ၁း၅၉ “ခတၱနာ” ျပဳအေရျပားလွးီ ျခင္းသည္
အလႅာဟ္မွ နဗီတမန္ေတာ္* အီဗရ
္ ာဟီမ*
္
အား လူမ်ားစြာတိ၏
႔ု ဖခင္ျဖစ္ေစမည္ဟု ပဋိ
ညာဥ္သစၥာ* ျပဳခဲသ
့ ည့္ လကၡဏာသက္ေသ
တစ္ချု ဖစ္သည္။ (ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္
ျမတ္မွ ကမာၻ ဦးက်မ္း ၁၇း၇-၁၄ ကို ၾကည္ပ
့ ါ။)

မွည့္ေခၚၾကပါ” ဟုဆို၏။

q

၆၁။ လူတို႔က “သင္၏မ်ဳိး႐ိုးတြင္ ယဟ္ယာ* ဟု အမည္

ကို ေျမးအားေပးျခင္းသည္ ယဟူဒ*
ီ တိ၏
႔ု

တြင္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ်မရွိ” ဟုဧလိရွဗအ္အားျပန္
ေျပာၾက၏။ ၆၂။ ထိုေနာက္ သူငယ္ကို အဘယ္သို႔ မွည့္
ေစလိုသနည္းဟု ဖခင္အား လက္ရိပ္ျပ၍ေမးၾက၏။
၆၃။ ဇကရိယာသည္ သင္ပံုးတစ္ခ်ပ္ကို ေတာင္းယူၿပီး
လွ်င္ “သူငယ္၏ အမည္ကား ယဟ္ယာ*s ျဖစ္၏” ဟု
ေရး၏။ ထိုအခါထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ အံ့ဩၾက၏။
၆၄။ ဇကရိယာ၏ႏႈတ္သည္ ခ်က္ခ်င္းပြင့္၍ လွ်ာသည္
လည္း အေႏွာင္အဖြဲ႕မွလြတ္ေျမာက္ကာ ျပန္လည္ စ
ကားေျပာႏိုင္လာၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္
ကို ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ ၆၅။ အိမ္နီးခ်င္းအေပါင္းတို႔သည္
ေၾကာက္ရြံ႕ၾကကုန္၏။

ဤအျဖစ္အပ်က္သတင္းသည္

ယုဒျပည္* ေတာင္ကုန္းေဒသ တစ္ေလွ်ာက္လံုးသို႔ ပံ်႕
နွံ႔သြား၏။ ၆၆။ ၾကားၾကသူ အေပါင္းတို႔သည္ စိတ္ႏွ
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၁း၅၉

ပံမ
ု န
ွ အ
္ ားျဖင့္

မိမအ
ိ ဖိးု ၏အမည္

ဓေလ့ထးုံ စံ တစ္ချု ဖစ္သည္။ သိေ
႔ု သာ္ တစ္ခါ
တစ္ရတ
ံ င
ြ ္ ဖခင္၏အမည္ကလ
ုိ ည္း သားအား
ေပးတတ္ၾကသည္။
r ၁း၆ဝ။ ၁း၁၃ ရွိ ရွငး္ လင္းခ်က္ကၾုိ ကည္ပ
့ ါ။
s ၁း၆၃။ ၁း၁၃ ရွိ ရွငး္ လင္းခ်က္ကၾုိ ကည္ပ
့ ါ။

လုကာ ၁
လံုးတြင္မွတ္သား၍ “ဤသူငယ္ကား အဘယ္သို႔ေသာ
သူ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း” ဟုေျပာဆိုၾက၏။ အလႅာဟ္အရွင္
ျမတ္၏ တန္ခိုးေတာ္သည္ သူငယ္ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူ၏။

Zu&d,m\a[mcsuf
၆၇။ ယဟ္ယာ* ၏အဖ ဇကရိယာသည္ “႐ူဟုလ္ကု
ဒြတ္စ္”* သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ ျပည့္ဝလ်က္၊
၆၈။ “အစၥရာအီလီ အမ်ဳိးသား* တို႔၏
ထာဝရအရွင္ အလႅာဟ္ကို ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ
ျပဳၾကပါေစေသာ။
အရွင္ျမတ္သည္ အစၥရာအီလီ
အမ်ဳိးသား* တို႔ထံသို႔ႂကြလာ၍
သူတို႔ကိုလြတ္ေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီ။
၆၉။ အရွင္ျမတ္၏ ‘ဗႏၵဟ္’ အေစခံ ဒါဝူဒ္*
အမ်ဳိးအႏြယ္တြင္ တန္ခိုးႀကီးမားေသာ
ကယ္တင္ရွင္ကို ေပၚထြန္းေစေတာ္မူၿပီ။
၇ဝ။ ေရွးသန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္သူနဗီတမန္ေတာ္*
မ်ားမွ တစ္ဆင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊
၇၁။ အရွင္ျမတ္သည္ ငါတို႔အား ရန္သူမ်ား၏
လက္မွလည္းေကာင္း၊ ငါတို႔ကိုမုန္းေသာသူ
အေပါင္းတို႔၏ လက္မွလည္းေကာင္း
ကယ္ဆယ္ရန္၊
၇၂။ ငါတို႔၏ဘိုးေဘးမ်ားအေပၚဝယ္
‘ရဟ္မတ္’ က႐ုဏာ ထားေတာ္မူမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ ပဋိညာဥ္သစၥာ*
ေတာ္ကိုသတိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ၿပီ။
၇၃-၇၅။ ငါတို႔သည္ အရွင္ျမတ္၏
ေရွ႕ေတာ္တြင္ တစ္သက္လံုး သန္႔ရွင္းေျဖာင့္
မတ္ၾကေစရန္၊
ငါတို႔ကိုရန္သူမ်ား၏လက္မွကယ္၍
အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းလ်က္
အေစခံေစမည္ဟုငါတို႔၏
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လုကာ ၂
အဖ အီဗ္ရာဟီမ္* အား က်ိန္ဆိုေတာ္မူခဲ့ၿပီ။
၇၆။ အခ်င္းသူငယ္၊ သင္သည္အျမင့္ျမတ္ဆံုး
ေသာအရွင္ျမတ္၏ နဗီတမန္ေတာ္* ဟု
အေခၚခံရလိမ့္မည္။
အေၾကာင္းမူကား သင္သည္ထာဝရအရွင္
အတြက္လမ္းကိုအသင့္ ျပင္ဆင္ရမည့္
ေရွ႕ေတာ္ေျပးျဖစ္ၿပီးလွ်င္၊
၇၇။ အရွင္ျမတ္၏လူစုေတာ္အား
‘ဂုနာဟ္’ အျပစ္ေျဖလႊတ္၍
ကယ္တင္ေတာ္မူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားလိမ့္မည္။
၇၈။ ငါတို႔၏ထာဝရအရွင္ျမတ္သည္
သနားျခင္းက႐ုဏာႏွင့္ ႂကြယ္ဝေတာ္မူ၏။
အရွင္ျမတ္သည္ကယ္တင္ရွင္ကို
ေကာင္းကင္မွ ေနအ႐ုဏ္အလင္းသဖြယ္
ငါတို႔ထံသို႔ ပို႔ေဆာင္၍၊
၇၉။ ေသမင္း၏အရိပ္တြင္ေနထိုင္သူမ်ား
အေပၚ ထြန္းလင္းေစေတာ္မူလိမ့္မည္။
ထို႔အျပင္ ငါတို႔အား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းသို႔လည္း
ပို႔ေဆာင္ေစေတာ္ မူလိမ့္မည္” ဟု
“ဝဟီ” ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ျဖင့္ ေဟာေလ၏။
၈ဝ။ သူငယ္သည္ ႀကီးျပင္းလ်က္ အသိဉာဏ္ရင့္သန္
လာ၏။ သူသည္ အစၥရာအီလီအမ်ဳိးသား* တို႔အလယ္၌
မထင္ရွားမီတိုင္ေအာင္ ေတာကႏ ၱာရတြင္ေန၏။

pl&[f (2)
[Z&oftDpmzGm;jrifawmfrljcif;
၁။ ထိုကာလ၌ ေရာမႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ လူဦးေရစာ

a ၂း၁ အခြန္ေကာက္ခံရန္အတြက္ လူထု

ရင္းကိုယူရန္a ဆီဇာဩဂတ္စတက္ဘုရင္b သည္ အမိန္႔

အား စာရင္းယူျခင္းျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ေတာ္မူ၏။ ၂။ ဤလူဦးေရ စာရင္းယူျခင္းသည္

b ၂း၁ ၂၇ ဘီစီမွ ေအဒီ ၁၄ အထိ ေရာမ
အင္ပါယာကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
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c

၂း၂

ေရာမအင္ပါယာလက္ေအာက္ရွိ

ဆီးရီးယားျပည္၏ ဘုရင္ခံျဖစ္သည္။ ၎ဆီး
ရီးယားျပည္သည္ ပါလက္စတိုင္း ေဒသတြင္
ပါဝင္သည္။

ဆီးရီးယားျပည္ဘုရင္ခံ ကုေရနိc လက္ထက္တြင္ ပထမ
ဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္၏။ ၃။ လူအေပါင္းတို႔သည္ စာရင္းဝင္
ရန္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားသို႔ အသီးသီးသြားၾက၏။
၄-၅။ ယူစုဖ္သည္လည္း မိမိထိမ္းျမားရန္ သစၥာကတိျပဳ
ထားသူ မရ္ယမ္ႏွင့္အတူ စာရင္းဝင္ရန္ ဂါလိလဲ* ျပည္
နာဇရက္ၿမိဳ႕* မွ ယုဒျပည္* ဗိုတ္တြလ္လဟမ္ၿမိဳ႕* ဟု
အမည္တြင္ေသာ ဒါဝူဒ္* မင္း၏ၿမိဳ႕သို႔သြား၏။ ထိုအခါ
မရ္ယမ္တြင္

ကိုယ္ဝန္အရင့္အမာရွိ၏။

ယူစုဖ္သည္

ဒါဝူဒ္* မင္း၏ အမ်ဳိးအႏြယ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗိုတ္တြလ္
လဟမ္ၿမိဳ႕* သို႔ သြားျခင္းျဖစ္၏။ ၆။ ဗိုတ္တြလ္လဟမ္
ၿမိဳ႕* တြင္ ရွိေနၾကစဥ္ မရ္ယမ္မ်က္ႏွာျမင္ရန္ ေန႔လ
ေစ့သျဖင့္ သားဦးကိုဖြားျမင္ေလ၏။ ၇။ ဧည့္ရိပ္သာတြင္
သူတို႔တည္းခိုရန္ ေနရာမရွိေသာေၾကာင့္ သူငယ္ေတာ္
ကို အနွီးျဖင့္ပတ္၍ ႏြားစားခြက္တြင္ သိပ္ထားၾက၏။

odk;xdef;rsm;ESifh ]]rvmtdu[f}}
aumif;uifwrefrsm;
d ၂း၈ ထိုအခ်ိန္က သိုးထိန္းမ်ားသည္ လူ
မႈ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အဆင့္နိမ့္၍ ဆင္းရဲ
သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
e ၂း၉ ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ အလင္း
အားျဖင့္ အလႅာဟ္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို
ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၈။ ထိုအရပ္ေဒသတြင္ သိုးထိန္းd အခ်ဳိ႕ရွိ၏။ သူတို႔
သည္ ညအခါ ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ သိုးမ်ားကို ေစာင့္လ်က္
ေနၾက၏။ ၉။ ထိုအခါ ထာဝရအရွင္ျမတ္၏ ေကာင္းကင္
တမန္* သည္ သူတို႔၏ေရွ႕မွာေပၚလာ၏။ သူတို႔ပတ္
လည္တြင္ ထာဝရအရွင္ျမတ္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္e
ထြန္းလင္း ေတာက္ပလ်က္ေနသျဖင့္ သူတို႔သည္ အ
လြန္ ေၾကာက္လန္႔ၾက၏။ ၁ဝ။ ေကာင္းကင္တမန္* က
“မေၾကာက္ၾကႏွင့္၊ ငါသည္လူအေပါင္းတို႔ အလြန္ဝမ္း
ေျမာက္စရာ သတင္းေကာင္း* ကို သင္တို႔ထံသို႔ ယူ
ေဆာင္လာ၏။ ၁၁။ ဒါဝူဒ္* မင္း၏ၿမိဳ႕တြင္ အရွင္သခင္
အလ္မစီဟ္* တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ရွင္သည္ သင္တို႔
အဖို႔

ယေန႔ဖြားျမင္ေတာ္မူၿပီ။

၁၂။

သင္တို႔အတြက္

အမွတ္လကၡဏာကား၊ ႏို႔စို႔သူငယ္တစ္ဦးကို အနွီးျဖင့္
ပတ္လ်က္ ႏြားစားခြက္တြင္ သိပ္ထားသည္ကို သင္တို႔
ေတြ႕ျမင္ၾကလိမ့္မည္” ဟုဆို၏။
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၁၃။ ထိုေကာင္းကင္တမန္* အနီးတြင္ မ်ားစြာေသာ
“မလာအိကဟ္”* ေကာင္းကင္တမန္ ဗိုလ္ေျခတို႔သည္
႐ုတ္တရက္ေပၚလာ၍၊

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏

ဂုဏ္

ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္
၁၄။ “အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာအရပ္၌ ထာဝရ
အရွင္ျမတ္သည္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစ
သတည္း။ ကမ ၻာေျမေပၚတြင္ အရွင္ျမတ္
ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ လူအေပါင္းတို႔၌
‘စလာမ္’ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ ရွိေစသတည္း”
ဟုႁမြက္ဆိုၾက၏။
၁၅။ မလာအိကဟ္* မ်ား ေကာင္းကင္သို႔ ျပန္သြားၾက
ေသာ အခါ သိုးထိန္းတို႔က “ငါတို႔သည္ ဗိုတ္တြလ္လဟမ္
ၿမိဳ႕* သို႔ သြားၾကစို႔။ ငါတို႔အား ထာဝရအရွင္ျမတ္ ေဖာ္ျပ
ေတာ္မူေသာအျခင္းအရာကို

ၾကည့္ၾကစို႔”

ဟုအခ်င္း

ခ်င္း ေျပာဆိုၾက၏။
၁၆။

သူတို႔သည္

အလ်င္အျမန္သြား၍

ယူစုဖ္ကိုလည္းေကာင္း၊
ေသာ

မရ္ယမ္ႏွင့္

ႏြားစားခြက္တြင္

သူငယ္ေတာ္ကိုလည္းေကာင္း

သိပ္ထား
ေတြ႕ၾက၏။

၁၇။ သူငယ္ေတာ္ကို ေတြ႕ေသာအခါ သူငယ္ေတာ္
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိတို႔ၾကားသိခဲ့ေသာ အေၾကာင္းမ်ား
ကို အနွံ႔အျပား ေျပာၾကားၾက၏။ ၁၈။ သိုးထိန္းမ်ား
ေျပာၾကားခ်က္ကို ၾကားရသူ အေပါင္းတို႔သည္ အံ့ဩ
ၾက၏။ ၁၉။ သို႔ေသာ္ မရ္ယမ္သည္ အေၾကာင္းအရာ
အလံုးစံုတို႔ကို မွတ္က်ံဳးကာ စဥ္းစားဆင္ျခင္လ်က္ ေန
၏။ ၂ဝ။ သိုးထိန္းတို႔သည္ ေကာင္းကင္တမန္* ေဖာ္ျပ
သည့္အတိုင္း ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရသျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္
ျမတ္၏ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္ျပန္သြားၾက၏။

oli,fawmfudk trnfrSnfhjcif;
၂၁။ သူငယ္ေတာ္ရွစ္ရက္သားရွိ၍ “ခတၱနာ” ျပဳအေရ

f ၂း၂၁။ ၁း၅၉ မွ ရွင္းလင္းခ်က္ကိုၾကည့္

ျပားလွီးျခင္းမဂၤလာ ခံယူရန္အခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ သူ႔အား

ပါ။

အီစာg အမည္ျဖင့္မွည့္ၾက၏။ ဤအမည္ကား သူငယ္

g ၂း၂၁။ ၁း၃၁ မွ ရွင္းလင္းခ်က္ကိုၾကည့္

f

ပါ။

11

လုကာ ၂
ေတာ္ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီကပင္ ေကာင္းကင္တမန္*
က မွည့္ေခၚေစသည့္ အမည္ပင္ျဖစ္၏။

oli,fawmfudk ]]AdkwfwGvfrkum'Gwfpf}}
0wfAdrmefawmfwGif qufotyfESHjcif;
h ၂း၂၂ ေယာက္်ားေလး ေမြးဖြားၿပီး ရက္
ေလးဆယ္

ၾကာၿပီးေသာအခါ

မိခင္ျဖစ္

သူသည္ ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းျခင္း၊
သားေကာင္အား
တို႔ျဖင့္

“ရွရီအသ္’’*

ပညတ္ေတာ္

ျပ႒ာန္း

ခ်က္အရ မိဘႏွစ္ပါးတို႔သည္ သန္႔စင္ျခင္းမဂၤလာh ကို

ျပဳလုပ္ျခင္း

ျပဳရန္အခ်ိန္ ေရာက္လာသျဖင့္ ထာဝရအရွင္ျမတ္အား
ဆက္သအပ္နွံရန္ သူငယ္ေတာ္ကို ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕*

(ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ ဝတ္ျပဳ
ရာက်မ္း ၁၂း၆-၈ ကိုၾကည့္ပါ။)
i ၂း၂၃ ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္ မွ
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၁၃း၂၊ ၁၂ ကို ၾကည့္
ပါ။
j ၂း၂၄ ဤကဲ့သို႔ ကုရ္ဗာနီ* လုပ္ျခင္းသည္
သိုးကေလးတစ္ေကာင္ကို ကုရ္ဗာနီ* မလုပ္
ႏိုင္ေသာ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ တရားဝင္
ခြင့္ျပဳထားသည့္အရာ ျဖစ္သည္။ (ေတာင္
ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ ဝတ္ျပဳရာက်မ္း
၁၂း၈ ကို ၾကည့္ပါ။)

မူစာ*၏

ျပန္လည္ရရွိသည္။

ကုရ္ဗာနီ*

သန္႔စင္ျခင္း

၂၂။

သို႔

ေခၚသြားၾက၏။

သားဦးမွန္သမွ်ကို

၂၃။

ထိုကဲ့သို႔

ျပဳမူျခင္းသည္

ထာဝရအရွင္ျမတ္အား

ဆက္သ

အပ္နွံရမည္ဟု ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္၌ ေရးသား
ထားသည့္အတိုင္းi ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္၏။ ၂၄။ ခိ်ဳးႏွစ္
ေကာင္ကိုျဖစ္ေစ၊

ခိုႏွစ္ေကာင္ကိုျဖစ္ေစ

ကုရ္ဗာနီ*

ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ထာဝရအရွင္ျမတ္ ခ်ေပးေတာ္မူေသာ
ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္၌ ေဖာ္ျပပါရွိျပန္သည္
ႏွင့္အညီj မိဘတို႔သည္ ဆက္သအပ္နွံဖို႔ရန္ ေဂ်႐ုဆ
လင္ၿမိဳ႕* သို႔လာျခင္းျဖစ္၏။
၂၅။ ထိုအခါ၌ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* တြင္ ႐ႈေမာင္အမည္ရွိ
ေသာလူတစ္ေယာက္ရွိ၏။ သူသည္ေျဖာင့္မတ္၍ ဘာ
သာတရား ကိုင္း႐ိႈင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ အစၥရာအီလီအ
မ်ဳိးသား* တို႔၏ သက္သာႏွစ္သိမ့္ျခင္းကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန
သူျဖစ္၏။ “႐ူဟုလ္ကုဒြတ္စ္”* သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္
ေတာ္သည္ သူႏွင့္အတူရွိ၏။ ၂၆။ သူသည္ ထာဝရ
အရွင္ျမတ္ ကတိထားေတာ္မူေသာ အလ္မစီဟ္* ကို
မဖူးမျမင္ရမီ မေသရဟု ႐ူဟုလ္ကုဒြတ္စ္* အားျဖင့္
“ဝဟီ”

ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို

ခံယူရရွိသူလည္း

ျဖစ္၏။

၂၇။ သူသည္ ႐ူဟုလ္ကုဒြတ္စ္* ႏိႈးေဆာ္ျခင္း ခံရ
သျဖင့္ “ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္စ္” ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* ဝင္း
အတြင္းသို႔ ဝင္ေလ၏။ ရွရီအသ္* ေတာ္ ျပ႒ာန္းခ်က္
အရ ေဆာင္႐ြက္စရာဝတ္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ မိဘႏွစ္
ပါးတို႔သည္ သူငယ္ေတာ္အီစာအား ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္*
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လုကာ ၂
သို႔ ေခၚခဲ့ၾကေသာအခါ ၂၈။ ႐ႈေမာင္သည္ သူငယ္
ေတာ္ကိုေပြ႕ခ်ီ၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူး
ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္
၂၉။ “ထာဝရအရွင္၊ အရွင္ျမတ္၏ကတိေတာ္
ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္၍၊ အရွင္ျမတ္၏ ‘ဗႏၵဟ္’ အေစခံ
သည္ ၿငိမ္သက္စြာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခြင့္ကို
ယခုေပးေတာ္မူပါ။
၃ဝ-၃၂။ ‘ကာဖိရ္’* လူမ်ဳိးျခား* တို႔အား
အရွင္ျမတ္၏အလိုေတာ္ကို ေဖာ္ျပေသာ
အလင္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္
အရွင္ျမတ္၏လူစုေတာ္ျဖစ္ေသာ
အစၥရာအီလီအမ်ဳိးသား* တို႔သည္
ဂုဏ္အသေရထြန္းလင္းလာေစရန္၊
လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔ ေရွ႕ေမွာက္တြင္
အရွင္ျမတ္အသင့္ျပင္ဆင္ထားေတာ္မူေသာ
ကယ္တင္ရွင္ကို၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္မ်က္စိႏွင့္
ေတြ႕ျမင္ရပါၿပီ” ဟုႁမြက္ဆို၏။
၃၃။ မိဘတို႔သည္ သူငယ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ႈေမာင္
ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ားကို ၾကားေသာအခါ အံ့ဩ
ၾက၏။ ၃၄။ ႐ႈေမာင္သည္သူတို႔ကို ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ
ပို႔သ၍ “အစၥရာအီလီအမ်ဳိးသား* တို႔တြင္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈး
ရသူမ်ားႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္း* ေက်းဇူးကို ခံရသူမ်ား ေပၚ
လာေစရန္ ဤသူငယ္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေ႐ြးခ်ယ္
ခန္ထ
႔ ားေတာ္မၿူ ပီ။ သူသည္ အလႅာဟ္အရွငျ္ မတ္၏ သက္
ေသ လကၡဏာျဖစ္၍ သူ႔အားလူအမ်ားပင္ ဆန္႔က်င္

k ၂း၃၆ အစၥရာအီလီ အမ်ဳိးသား* တို႔၏

ေျပာ ဆိုၾကျခင္းျဖင့္ ၃၅။ မိမိတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးအၾကံအ

အႏြယ္တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏြယ္မွ အႏြယ္တစ္ႏြယ္

စည္မ်ားကို ေပၚလြင္ေစၾကလိမ့္မည္။ သင္၏ အသည္း

ျဖစ္သည္။

ႏွလံုးသည္ သန္လ်က္ျဖင့္အခြင္းခံရသကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္

l ၂း၃၆ အစၥရာအီလီ အမ်ဳိးသား* တို႔၏က်မ္း

မည္” ဟုမရ္ယမ္အား ႁမြက္ဆို၏။

ေတာ္ျမတ္မ်ားႏွင့္

၃၆။ အာရွာအႏြယk္ ဝင္၊ ဖေႏြလ၏သမီး၊ အႏၷအမည္
ရွိေသာ
သူသည္

အမ်ဳိးသမီး

နဗီတမန္ေတာ္*l

မ်ားစြာအသက္အ႐ြယ္

တစ္ပါးရွိ၏။

ႀကီးရင့္သူ

ျဖစ္၏။

ငယ္႐ြယ္စဥ္တြင္ အိမ္ေထာင္က်၍ ခုႏွစ္ႏွစ္ခန္႔မွ် ခင္
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အင္န္ဂ်ီလ္က်မ္းေတာ္

ျမတ္တို႔၌ ပါရွိေသာအမ်ဳိးသမီး အနည္းငယ္
ကိုသာ နဗီတမန္ေတာ္* မ်ားဟုေခၚဆိုၾက
သည္။ နဗီတမန္ေတာ္* မူစာ* ၏ အစ္မ
ျဖစ္သူ မရ္ယမ္သည္ ၎အမ်ဳိးသမီး နဗီတ
မန္ေတာ္* တို႔တြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္
သည္။ (ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၁၅း၂ဝ ကိုၾကည့္ပါ။)

လုကာ ၂
ပြန္း ျဖစ္သူႏွင့္ ေပါင္းသင္းရ၏။ ၃၇။ ထိုေနာက္ အ
သက္ ရွစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္တိုင္ေအာင္ မုဆိုးမဘဝႏွင့္ေန
၏။ သူသည္ ဒိုအာေတာင္းျခင္း၊ ႐ိုဇာ* ထားျခင္းကို
ျပဳလ်က္ ေန႔ညမျပတ္ဝတ္ျပဳကာ ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* ထဲ
မွ မထြက္ခြာဘဲေန၏။ ၃၈။ သူငယ္ေတာ္ကိုဆက္သအပ္
နွံသည့္အခ်ိန္၌ ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ ေရာက္လာၿပီးလွ်င္
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း၏။
m
ျခင္း

၂း၃၈

အလ္မစီဟ္*

ႂကြလာေတာ္မူ

ထိုေနာက္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* ကိုကယ္တင္ေတာ္ မူလိမ့္

ေနာက္ထပ္

မည္m ဟု ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကကုန္ေသာ လူအေပါင္းတို႔

အေၾကာင္းျဖစ္သည့္

ရည္ၫႊန္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (ကိတာ
ဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ေဟရွာယက်မ္း ၅၂း၉

အား သူငယ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းကိုေျပာဆို၏။

ကိုၾကည့္ပါ။)

emZ&ufjrdKUodkYjyefMujcif;
၃၉။

မိဘႏွစ္ပါးတို႔သည္

အသ္’’*

ထာဝရအရွင္ျမတ္၏

ပညတ္ေတာ္ျမတ္ျပ႒ာန္းခ်က္

“ရွရီ

ရွိသမွ်ကို

ေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီးေနာက္ ဂါလိလဲ* ျပည္၊ နာဇရက္ၿမိဳ႕*
ဟုေခၚေသာ မိမိတို႔၏ၿမိဳ႕သို႔ျပန္ၾက၏။ ၄ဝ။ သူငယ္ေတာ္
သည္ ႀကီးျပင္းသန္စြမ္း၍ ဉာဏ္ပညာ တိုးတက္လာ၏။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားလ်က္
ေန၏။

0wfAdrmefawmfwGif oli,fawmftDpm
w&m;aqG;aEG;jcif;
၄၁။

သူငယ္ေတာ္၏

မိဘတို႔သည္ႏွစ္စဥ္

ပသခါ*

ပြဲေတာ္က်င္းပခ်ိန္၌ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* သို႔သြားေလ့ရွိၾက
n

၂း၄၂

အသက္

ဆယ့္သံုးႏွစ္အ႐ြယ္

ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ ဘာသာေရး အ
ခမ္းအနားမ်ား၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ ႐ိုဇာ*
ထားျခင္းမ်ား

စသည့္တို႔တြင္

ပါဝင္လုပ္

ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အသက္တစ္ဆယ့္
ႏွစ္ႏွစ္အ႐ြယ္၌ ေယာက္်ားေလး တစ္ခ်ဳိ႕
ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕*သို႔သြားျခင္းသည္
သို႔

ေသာတာဝန္

ရန္အတြက္
ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့

ဝတၱရားမ်ား

ျပင္ဆင္

သြားေရာက္သည့္

ထံုးစံပင္

၏။ ၄၂။ သူငယ္ေတာ္သည္ အသက္တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစn္
ရွိေသာအခါ၌လည္း ထံုးစံရွိသည့္အတိုင္း ေဂ်႐ုဆလင္
ၿမိဳ႕*သို႔ သြားၾက၏။ ၄၃။ ပြဲေတာ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္၌ အိမ္သို႔
ျပန္ၾက၏။ ထိုအခါ သူငယ္ေတာ္အီစာသည္ ေဂ်႐ုဆ
လင္ၿမိဳ႕* မွာ ေနရစ္၏။ ထိုသို႔ေနရစ္သည္ကို မိဘမ်ားမ
သိၾက။ ၄၄။ အေပါင္းအေဖာ္ခရီးသည္တို႔တြင္ ပါလာ
လိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ၾက၏။ တစ္ေန႔ခရီး ျပဳၾကၿပီးမွ
ေဆြမ်ဳိးအသိမ်ားထဲတြင္

သူငယ္ေတာ္ကို

14

ရွာၾက၏။

လုကာ ၃
၄၅။ အီစာကို မေတြ႕ေသာအခါ ယူစုဖ္ႏွင့္မရ္ယမ္သည္
ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* သို႔ ျပန္ရွာၾက၏။ ၄၆။ တတိယေန႔တြင္
သူငယ္ေတာ္ကို ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* အတြင္းမွာ ေတြ႕ၾက
၏။ သူငယ္ေတာ္သည္ ယဟူဒီ* ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ
ထိုင္ကာ သူတို႔၏ တရားစကားမ်ားကို ၾကားနာလ်က္၊
သူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းလ်က္ ေန၏။ ၄၇။ သူငယ္
ေတာ္၏စကားကို ၾကားၾကသူအေပါင္းတို႔သည္ သူ၏
သိျမင္ နားလည္ျခင္းႏွင့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို အံ့ဩၾက
၏။ ၄၈။ ယူစုဖ္ႏွင့္မရ္ယမ္တို႔သည္ ေတြ႕လွ်င္ အံ့အား
သင့္ၾက၏။ ထိုေနာက္ သူငယ္၏မိခင္က “ငါ့သား၊ သင္
သည္အဘယ္ေၾကာင့္ ငါတို႔ကို ဤသို႔ျပဳပါသနည္း။ သင့္
ဖခင္ႏွင့္၊ ငါသည္စိုးရိမ္ႀကီးစြာျဖင့္ရွာခဲ့ရ၏” ဟုေျပာ၏။
၄၉။ သူငယ္ေတာ္က “အဘယ္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္ကို ရွာ
ၾကပါသနည္း။ အကၽြႏ္ုပ္သည္ အဖ* ၏အိမ္တြင္ ရွိေနရ
မည္ကို မသိၾကပါသေလာ” ဟုျပန္ေျပာ၏။ ၅ဝ။ သူ
တို႔သည္ ထိုစကားကို နားမလည္ၾက။
၅၁။ ထိုေနာက္ သူငယ္ေတာ္သည္ မိဘတို႔ႏွင့္အတူ
လိုက္၍ နာဇရက္ၿမိဳ႕* သို႔ေရာက္ေသာ္ မိဘတို႔၏စကား
ကိုနာခံလ်က္ေန၏။ သူငယ္ေတာ္၏ မိခင္သည္ ဤ
အျဖစ္အပ်က္အလံုးစံုတို႔ကို စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ မွတ္က်ံဳး
ထား၏။ ၅၂။ အီစာသည္ ကာယဉာဏ ႀကီးပြားတိုး
တက္လ်က္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ေရွ႕၊ လူတို႔ေရွ႕တြင္
မ်က္ႏွာပြင့္ လန္းေတာ္မူ၏။

pl&[f (3)
,[f,m\a[majymcsuf

a ၃း၁ ေအဒီ ၁၄ မွ ၃၇ အထိ ေရာမ
အင္ပါယာကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
b ၃း၁ ဤေဟ႐ုဒ္မင္း* ၏အမည္မွာ အႏိၱ
ပတ္စ္ျဖစ္သည္။
c

၃း၁

ဖိလိပၸဳသည္

မဟာေဟ႐ုဒ္*မင္း

ႀကီး၏သားျဖစ္ၿပီး၊ ဘီစီ ၄ မွ ေအဒီ ၃၄ အ
ထိ စိုးစံခဲ့သည္။ အိတုရဲျပည္ႏွင့္ တရာေခါ
နိတ္ျပည္သည္

ေရာမအင္ပါယာ

လက္

ေအာက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ဂါ
လိလဲ* အိုင္အေရွ႕ႏွင့္ ေျမာက္အရပ္ေဒသ
တြင္တည္ရွိကာ ဖိလိပၸိ ကဲသရိၿမိဳ႕သည္ ျမိဳ႕
ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ဆီဇာဘုရင္တိေဗရိ နန္းစံတစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ ေျမာက္
a

ေသာအခါ ယုဒျပည္* တြင္ ပုႏ ၱိပိလတ္* သည္ ဘုရင္ခံ
ျဖစ္၏။ ဂါလိလဲ* ျပည္တြင္ ေဟ႐ုဒ္*b ၊ အိတုရဲျပည္ႏွင့္
တရာေခါနိတ္ျပည္တြင္ ေဟ႐ုဒ္* ၏ညီ ဖိလိပၸဳc ၊ အဘိ
လင္ျပည္d တြင္ လုသာနိတို႔သည္ အသီးသီး ဘုရင္ခံမ်ား
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d ၃း၁ အဘိလင္ျပည္သည္ အဘိလျမိဳ႕ အ
နီးရွိ ဒမက္စကတ္ျမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္
အရပ္ႏွင့္ ဟာမုန္ေတာင္၏ အေရွ႕ေျမာက္
အရပ္တြင္ တည္ရွိေသာ ေတာင္ေပၚေဒသ
ျဖစ္သည့္
သည္။

ျပည္နယ္ငယ္ေလး

တစ္ခုျဖစ္

လုကာ ၃
e ၃း၂ ေရာမလူတို႔သည္ ေအဒီ ၁၄ တြင္

ျဖစ္ၾက၏။ ၂။ အႏၷႏွင့္ကယာဖe တို႔သည္ “အီမာမ္”

“အီမာမ္”

ေရွ႕ေဆာင္မင္း* မ်ားျဖစ္ၾကစဥ္ ေတာကႏ ၱာရ၌ ရွိေသာ

ေရွ႕ေဆာင္မင္း*

အႏၷေနရာ၌

သူ၏ သားမက္ေတာ္သူ ကယာဖအား အ
စားထိုး ခန္႔အပ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယ

ဇကရိယာ၏သား ယဟ္ယာ* သည္ အလႅာဟ္အရွင္

ဟူဒီ* တို႔သည္ အႏၷကို အီမာမ္မင္း* အျဖစ္

ျမတ္၏ စကားေတာ္ကိုခံရ၏။ ၃-၆။ နဗီတမန္ေတာ္*

ဆက္လက္ လက္ခံသေဘာထားၾကသည္။

ေဟရွာယက်မ္း၌ လာသည္ကား၊ ေတာကႏ ၱာရ၌ ေႂကြး

ကယာဖ အီမာမ္မင္း* အျဖစ္ တာဝန္ယူစဥ္
အေတာအတြင္း အႏၷသည္လည္း အီမာမ္

ေၾကာ္ေသာသူ၏အသံမွာ
ထာဝရအရွင္ျမတ္ ႂကြေတာ္မူရာလမ္းကို

မင္း* အျဖစ္ဆက္လက္ ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္း

အသင့္ျပင္ဆင္ၾကေလာ့။အရွင္ျမတ္၏

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

လမ္းကိုေျဖာင့္တန္းေအာင္ ျပဳၾကေလာ့။
ခိ်ဳင္႔ဝွမ္းရွိသမွ်ကိုဖို႔၍ ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္
အေပါင္းကို ၿဖိဳရၾကမည္။
လမ္းေကာက္မ်ားကိုေျဖာင့္ေစ၍
လမ္းၾကမ္းမ်ားကို ေခ်ာေမာေျပျပစ္ေစရမည္။
လူအေပါင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏
ကယ္တင္ျခင္း* ေက်းဇူးကို

f ၃း၃-၆ ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ေဟ

ေတြ႕ျမင္ရၾကလိမမ
့္ ည္f ဟုလာသည္ႏင
ွ ့္ အညီ

ရွာယက်မ္း ၄ဝး၃-၅ ကိုၾကည့္ပါ။

ယဟ္ယာ* သည္ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္* ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္သို႔
သြားေရာက္၍

“ဂုနာဟ္”

အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရရန္

“ေသာင္ဗဟ္” ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ႏွစ္ျမႇဳပ္
ျခင္း* အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာ၏။
၇။ ယဟ္ယာ* က မိမိ၏ထံမွ ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း* ခံယူရန္
လာၾကကုန္ေသာ လူအေပါင္းတို႔အား “အခ်င္းေႁမြဆိုး
g ၃း၇ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ တရားစီရင္
ေတာ္မူမည့္ အခ်ိန္ကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။
(ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ
၁း၁၅၊ ၁၈ ကိုၾကည့္ပါ။)

ေဇဖနိက်မ္း

အမ်ဳိးတို႔၊

က်ေရာက္လာမည့္

အမ်က္ေတာ္၏ေဘးg

မွ ေရွာင္ေျပးရန္ သင္တို႔အား အဘယ္သူ သတိေပး
သနည္း။ ၈။ ေသာင္ဗဟ္ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ အက်င့္
ကို က်င့္ၾကေလာ့။ အီဗ္ရာဟီမ္* သည္ ငါတို႔၏အဖ
ျဖစ္သည္ဟု မေျပာၾကႏွင့္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္
ဤေက်ာက္ခဲမ်ားကို အီဗ္ရာဟီမ္* ၏ သားသမီးမ်ား
ျဖစ္ေစရန္

ဖန္ဆင္းႏိုင္ေတာ္မူသည္ဟု

သင္တို႔အား

ငါဆို၏။ ၉။ ယခုပင္ သစ္ပင္ရင္းကို ပုဆိန္ျဖင့္ ႐ြယ္ထား
လ်က္ရွိသျဖင့္ အသီးေကာင္းကို မသီးေသာအပင္ ဟူ
သမွ်သည္ ခုတ္လွဲ၍ မီးထဲသို႔ပစ္ခ်ျခင္းခံရလိမ့္မည္” ဟု
ေဟာေျပာေလ၏။
၁ဝ။ လူအေပါင္းတို႔က “ထိုသို႔ျဖစ္ပါမူ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္
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လုကာ ၃
အဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္း” ဟုေမးေလွ်ာက္၏။
၁၁။ ထိုအခါ ယဟ္ယာ* က “အကႌ်ႏွစ္ထည္h ရွိသူသည္
အကႌ်မရွိသူအား တစ္ထည္ေဝမွ်ေစ။ စားေသာက္စရာ
ရွိသူသည္လည္း ထိုနည္းတူေဝမွ်ေစ” ဟုျပန္ေျပာ၏။
၁၂။ အခြန္ေကာက္သူ* တို႔သည္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း* ကိုခံယူ
ရန္ ေရာက္လာၾက၏။ သူတို႔က “ဆရာသခင္၊ အကၽြႏု္ပ္
တို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္း” ဟုေမးေလွ်ာက္

h ၃း၁၁ အကႌ်သည္ အတြင္းဝတ္႐ုံမ်ားကို
ဆိုလိုပါသည္။ ဆင္းရဲသားတစ္ဦး၌ပင္ ပံုမွန္
အားျဖင့္ ကိုယ္အေႏြးဓာတ္ရရန္ႏွင့္ အဝတ္
လဲဝတ္ရန္ အကႌ်ႏွစ္ထည္ ရွိတတ္ပါသည္။
အကႌ် လံုးဝမရွိသူသည္ ဆင္းရဲသားတို႔တြင္
အဆင္းရဲဆံုးေသာ

လူတစ္ဦးျဖစ္ေပလိမ့္

မည္။

ၾက၏။
၁၃။ ယဟ္ယာ* က “သင္တို႔သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ
အခြန္ေငြထက္ ပို၍မေကာက္ခံၾကႏွင့္” ဟုျပန္ေျပာ၏။
၁၄။ စစ္သားမ်ားကလည္း “အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္
သို႔ ျပဳရပါမည္နည္း” ဟုေမးေလွ်ာက္ၾက၏။
ယဟ္ယာ* က “သင္တို႔သည္ အဘယ္သူကိုမွ် မတရား
မစြပ္စြဲၾကႏွင့္။ အဘယ္သူ႔ထံမွ ေငြကိုအဓမၼမေတာင္း
ၾကႏွင့္။ သင္တို႔ရေသာလစာျဖင့္ ေရာင့္ရဲၾကေလာ့” ဟု
ျပန္ေျပာ၏။
၁၅။ လူတို႔သည္ အလ္မစီဟ္* ႂကြလာေတာ့မည္ဟု
ယံုၾကည္လ်က္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ရာ ယဟ္ယာ*
သည္ အလ္မစီဟ္* ပင္ ျဖစ္ေလသေလာဟုေတြးေတာ
ေနၾက၏။ ၁၆။ သို႔ျဖစ္၍ ယဟ္ယာ* က “ငါသည္
သင္တို႔အား ေရျဖင့္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း* ကိုေပး၏။ သို႔ရာ
တြင္

ငါ့ထက္ႀကီးျမတ္သူသည္

လိမ့္မည္။

ငါသည္ထိုအရွင္၏

ငါ့ေနာက္မွေပၚထြန္း
ဖိနပ္ႀကိဳးကိုမွ်

မေျဖ

ထိုက္။ ထိုအရွင္သည္ သင္တို႔အား ‘႐ူဟုလ္ကုဒြတ္စ္’*
သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မီးျဖင့္
လည္းေကာင္း ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း*ကို ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။
၁၇။

မိမိ၏

ေကာက္နယ္တလင္းကို

ရွင္းလင္းပစ္

ရန္ လက္ေတာ္တြင္ ဆန္ေကာကို ကိုင္ထားေတာ္မူ
သည္ျဖစ္၍ ဂ်ံဳစပါးမ်ားကို က်ီတြင္ စုသိမ္းေတာ္မူလိမ့္
မည္။ အဖ်င္းမ်ားကိုမူ ၿငိမ္းသတ္၍မရႏိုင္ေသာ မီးi တြင္
ကၽြမ္းေလာင္ေစေတာ္မူလိမ့္မည္” ဟု သူတို႔ အားဆို၏။
၁၈။ ယဟ္ယာ* သည္ အျခားႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားျဖင့္
လူတို႔အား သတင္းေကာင္း* ကို ေဟာေျပာေၾကညာ၏။
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i ၃း၁၇ ထာဝရ တရားစီရင္ခံရျခင္းႏွင့္ ပ်က္
စီးျခင္းတို႔ကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ေဝါဟာရ
ရွင္းလင္းခ်က္မွ ဂ်ဟႏၷမ္* ကို ၾကည့္ပါ။

လုကာ ၃
၁၉။ သို႔ရာတြင္ ေဟ႐ုဒ္* သည္ မိမိညီျဖစ္သူ၏ဇနီး
ေဟေရာဒိကို သိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း
ေကာင္း၊ မိမိက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ “ဂုနာဟ္” အျပစ္အေပါင္း
ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ယဟ္ယာ* က သူ႔အား
ဆံုးမခဲ့၏။ ၂ဝ။ ထိုေနာက္ ေဟ႐ုဒ္* သည္ က်ဴးလြန္
ၿပီးခဲ့ေသာ ဂုနာဟ္အေပါင္းတို႔အျပင္ ယဟ္ယာ* ကို
ေထာင္ထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေစသည့္ ဂုနာဟ္တစ္ခု
ကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ေလသည္။

[Z&oftDpmESpfjr§Kyfjcif;cH,lawmfrljcif;
၂၁။ လူအေပါင္းတို႔သည္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း* ကို ခံယူၾကေသာ
အခါ ဟဇရသ္အီစာသည္လည္း ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း* ကိုခံ
ယူေတာ္မူ၏။ အီစာသည္ ဒိုအာေတာင္းလ်က္ ေန
j ၃း၂၁ အလႅာဟ္သည္ “ဝဟီ” ဗ်ာဒိတ္
တစ္စံုတစ္ခု
သည္။

ဖြင့္ျပေတာ့မည္ကို

ၫႊန္ျပပါ

ေတာ္မူစဥ္ ေကာင္းကင္ပြင့္ဟ၍j ၂၂။ “႐ူဟုလ္ကု
ဒြတ္စ္”* သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ခိ်ဳးငွက္အ
သြင္ျဖင့္ထင္ရွား၍ အီစာ၏အေပၚသို႔ ဆင္းသက္ေတာ္
မူ၏။ မိုးေကာင္းကင္မွ “သင္ကား ငါအားရႏွစ္သက္
ေသာ ငါ၏ခ်စ္သားေတာ္* ေပတည္း” ဟုအသံေတာ္
ထြက္ေပၚလာ၏။

aqGawmfpOfrsdK;awmfquf
၂၃။ အလႅာဟ္၏ သတင္းစကားကို စတင္ေဟာေျပာ
ခ်ိန္၌

ဟဇရသ္အီစာသည္

အသက္သံုးဆယ္ခန္႔

ရွိေတာ္မူ၏။ လူတို႔ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အရ အီစာသည္
ယူစုဖ္၏သားျဖစ္၏။ ယူစုဖ္သည္ ဧလိ၏သား ျဖစ္၏။
၂၄။ ဧလိကား မႆတ္၏သား၊ မႆတ္ကား ေလဝိ
၏သား၊ ေလဝိကား ေမလခိ၏သား၊ ေမလခိကား ယႏၷ
၏သား၊ ယႏၷကား ယူစုဖ္၏သားျဖစ္၏။ ၂၅။ ယူစုဖ္သည္
မတၱသိ၏သား၊ မတၱသိသည္ အာမုတ္၏သား၊ အာမုတ္
သည္ နာဟံု၏သား၊ နာဟံုသည္ ဧသလိ၏သား၊ ဧသ
လိသည္ နဂၢဲ၏သားျဖစ္၏။ ၂၆။ နဂၢဲသည္ မာအတ္၏
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လုကာ ၃
သား၊ မာအတ္ကား မတၱသိ၏သား၊ မတၱသိကား ေရွမိ
၏သား၊ ေရွမိကား ေယာသပ္၏သား၊ ေယာသပ္ကား
ယုဒ၏သား ျဖစ္၏။ ၂၇။ ယုဒကား ေယာဟႏၷ၏သား၊
ေယာဟႏၷသည္ ေရသ၏သား၊ ေရသသည္ ေဇ႐ုဗေဗ
လ၏သား၊

ေဇ႐ုဗေဗလသည္

ရွာလေသလ၏သား၊

ရွာလေသလသည္ ေနရိ၏သား ျဖစ္၏။ ၂၈။ ေနရိ
သည္

ေမလခိ၏သား၊

ေမလခိသည္

အဒၵိ၏သား၊

အဒၵိကား ေကာသံ၏သား၊ ေကာသံကား ဧလေမာဒံ၏
သား၊ ဧလေမာဒံကား ဧရ၏သား ျဖစ္၏။ ၂၉။ ဧရသည္
ယူရွအ္၏သား၊ ယူရွအ္သည္ ဧေလ်ဇာ၏သား၊ ဧေလ်
ဇာသည္ ေယာရိမ္၏သား၊ ေယာရိမ္သည္ မႆတ္၏
သား၊ မႆတ္သည္ ေလဝိ၏သား ျဖစ္၏။ ၃ဝ။ ေလဝိ
ကား ရွိေမာင္၏သား၊ ရွိေမာင္ကား ယုဒ၏သား၊ ယုဒ
ကား

ယူစုဖ္၏သား၊

ယူစုဖ္ကား

ေယာနန္၏သား၊

ေယာနန္ကား ဧလ်ာကိမ္၏သား ျဖစ္၏။ ၃၁။ ဧလ်ာ
ကိမ္သည္ ေမလ၏သား၊ ေမလသည္ မဲနန္၏သား၊
မဲနန္သည္ မတၱသ၏သား၊ မတၱသသည္ နာသန္၏သား၊
နာသန္သည္ ဒါဝူဒ္* ၏သားျဖစ္၏။ ၃၂။ ဒါဝူဒ္* ကား
ေယရွဲ၏သား၊ ေယရွဲကား ဩဗက္၏သား၊ ဩဗက္ကား
ေဗာဇ၏သား၊ ေဗာဇကား စာလမုန္၏သား၊ စာလမုန္
ကားနာ႐ႈန္၏သား ျဖစ္၏။ ၃၃။ နာ႐ႈန္သည္ အမိနဒပ္
၏သား၊ အမိနဒပ္သည္ အဒ္မိန္၏သား၊ အဒ္မိန္သည္
အာရံနိ၏သား၊ အာရံနိသည္ ေဟဇ႐ုံ၏သား၊ ေဟဇ႐ုံ
သည္ ဖာရက္၏သား၊ ဖာရက္သည္ ယုဒ၏သားျဖစ္၏။
၃၄။ ယုဒကား ယအ္ကူးဗ္* ၏သား၊ ယအ္ကူးဗ္*
ကား

အစၥဟာက္*

၏သား၊

အစၥဟာက္*

ကား

အီဗ္ရာဟီမ္* ၏သား၊ အီဗ္ရာဟီမ္* ကား ေတရ၏သား၊
ေတရကား နာေခၚ၏သား ျဖစ္၏။ ၃၅။ နာေခၚသည္
ေစေရာက္၏သား၊

ေစေရာက္သည္

ရာေဂါ၏သား၊

ရာေဂါသည္ ဖာလက္၏သား၊ ဖာလက္သည္ ေဟဗာ
၏သား၊ ေဟဗာသည္ ရွာလ၏သားျဖစ္၏။ ၃၆။ ရွာလ
ကား ကာအိနန္၏သား၊ ကာအိနန္ကား အာဖာဇဒ္၏
သား၊ အာဖာဇဒ္ကား ေရွမ၏သား၊ ေရွမကား ႏူဟ္၏
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k ၃း၃၇ အိဒ္ရီစ္ ဟုလည္း ေခၚပါသည္။

သား၊ ႏူဟ္ကား လာမက္၏သား ျဖစ္၏။ ၃၇။ လာမက္
သည္ မသုရွလ၏သား၊ မသုရွလသည္ ဧေနာက္k ၏
သား၊ ဧေနာက္သည္ ယာရက္၏သား၊ ယာရက္သည္
မဟာေလလ၏သား၊

မဟာေလလသည္

ကာအိနန္

၏ သားျဖစ္၏။ ၃၈။ ကာအိနန္ကား ဧႏုတ္၏သား၊
l ၃း၃၈ ဘာဘာအာဒမ္ကို “အလႅာဟ္၏

ဧႏုတ္ကား ေရွသ၏သား၊ ေရွသသည္ကား အာဒမ္

သား” ဟုေခၚဆိုရာတြင္ အလႅာဟ္ထံမွ အ

၏သား၊ အာဒမ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏သားl ျဖစ္

ေသြး အသားအားျဖင့္ ဆင္းသက္လာသည္
ဟုမဆိုလိုပါ။ ဘာဘာအာဒမ္တြင္ အလႅာဟ္

သတည္း။

ႏွင့္ ထူးျခားေသာ ရင္းနွီးဆက္ႏႊယ္ မႈရွိေနၿပီး၊

pl&[f (4)

သူသည္ အလႅာဟ္၏ အလိုေတာ္ကို သိရွိ
လ်က္၊ အလႅာဟ္မိန္႔ေတာ္မူသမွ်ကို နာခံရ
မည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ပါသည္။

pHkprf;aoG;aqmifjcif;udk cHawmfrljcif;
၁။ ဟဇရသ္အီစာသည္ “႐ူဟုလ္ကုဒြတ္စ္”* သန္႔ရွင္း
ေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ ျပည့္ဝလ်က္ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္* မွ
ျပန္လာေတာ္မူစဥ္ ႐ူဟုလ္ကုဒြတ္စ္* သည္ အီစာကို

a ၄း၂ အစၥရာအီလီအမ်ဳိးသား* မ်ားအ

ေတာကႏ ၱာရသို႔ ေခၚေဆာင္သြားေတာ္မူ၏။ ၂။ ထိုအ

တြက္ ေလးဆယ္ဆိုေသာနံပါတ္မွာ ထူးျခား

ရပ္တြင္ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုးa အီဗ္လီစ္* ၏ စံုစမ္း

ေသာဂဏန္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ နဗီတ
မန္ေတာ္* မူစာ* လက္ထက္တြင္ အီဂ်စ္

ေသြးေဆာင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။ ထိုေန႔ရက္မ်ားအတြင္း

လြတ္ေျမာက္လာခဲ့

မည္သည့္ အစားအစာကိုမွ် စားေတာ္မမူ။ ထိုေန႔ရက္

သည္။ ထိုေနာက္ ေတာထဲတြင္ စမ္းသပ္

မ်ား ကုန္လြန္သြားေသာအခါ အီစာသည္ဆာေလာင္

ျပည္၏

ကၽြန္ဘဝမွ

ခံကာလအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ လွည့္
လည္ခဲ့ရသည္။

မြတ္သိပ္ေတာ္မူ၏။
၃။ ထိုအခါ အီဗ္လီစ္* က ‘‘အရွင္သည္ အလႅာဟ္၏
သားေတာ္* ျဖစ္ပါလွ်င္ ဤေက်ာက္ခဲကို မုန္႔ျဖစ္ေစရန္
အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါ’’ ဟုေလွ်ာက္၏။

b ၄း၄ ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ
တရားေဟာရာက်မ္း ၈း၃ ကိုၾကည့္ပါ။

၄။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘လူသည္ အစားအစာအားျဖင့္
သာ အသက္ရွင္ရမည္မဟုတb္ ဟုက်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္
ေရးသားထားသည္’’ ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။
၅။ တစ္ဖန္ အီဗ္လီစ္* သည္ အီစာကို ေတာင္ထိပ္ေပၚသို႔
ေခၚေဆာင္သြားၿပီး

‘ဒြႏၷယာ’

ေလာကႏိုင္ငံရွိသမွ်ကို

တစ္ခဏခ်င္းတြင္ ၫႊန္ျပ၍၊ ၆။ ‘‘ဤအခြင့္အာဏာ ဘုန္း
စည္းစိမ္ရွိသမွ်တို႔ကို အရွင့္အား ကၽြႏ္ုပ္ေပးပါမည္။ ဤ
အရာမ်ားကို အကၽြႏ္ုပ္လက္ဝယ္ အပ္ႏွင္းထားၿပီး ျဖစ္
သျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္ေပးလိုေသာသူအားေပးႏိုင္၏။ ၇။ သို႔
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လုကာ ၄
ျဖစ္၍ အရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အား ‘စဂ္်ဒဟ္’ ျပဳ ခဝပ္ကိုး
ကြယ္လွ်င္ ဤအခြင့္အာဏာ အလံုးစံုတို႔ကို အရွင့္အား
ေပးပါမည္’’ ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။
၈။

ဟဇရသ္အီစာကလည္း

‘‘သင္၏

ထာဝရအရွင္

အလႅာဟ္ကိုသာလွ်င္ စဂ္်ဒဟ္ျပဳရမည္။ ထိုအရွင္ျမတ္
ကိုသာ ဝတ္ျပဳရမည္ဟု က်မ္းေတာ္ျမတ္c တြင္ေရးသား

c ၄း၈ ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ

ထားသည္’’ ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။

တရားေဟာရာက်မ္း ၆း၁၃ ကိုၾကည့္ပါ။

၉။ တစ္ဖန္ အီဗ္လီစ္* သည္ ဟဇရသ္အီစာကို ေဂ်႐ု
ဆလင္ၿမိဳ႕* သို႔ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ‘‘ဗိုတ္တြလ္မုကာ
ဒြတ္စ္’’ ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* ၏ထိပ္ဖ်ားတြင္ ေနေစၿပီး
လွ်င္ ‘‘အရွင္သည္ အလႅာဟ္၏သားေတာ္* ျဖစ္ပါက ဤ
ေနရာမွ ေအာက္သို႔ခုန္ခ်လိုက္ပါ။ ၁ဝ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္
ထဲတြင္ သင့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေစရန္ ‘မလာအိကဟ္’*
ေကာင္းကင္တမန္တို႔အား အမိန္႔ေပးေတာ္မူမည္d ဟူ၍

d ၄း၁ဝ ဇဗူရ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္ ၉၁း၁၁

လည္းေကာင္း၊ ၁၁။ သင္၏ေျခသည္ ေက်ာက္ႏွင့္မထိ

ကိုၾကည့္ပါ။

ခိုက္ေစျခင္းငွာ မလာအိကဟ္* တို႔သည္ လက္ျဖင့္သင့္
ကို ခ်ီပင့္ထားၾကလိမ့္မည္e ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေရး
သားထားသည္’’ ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။
၁၂။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘သင္၏အရွင္အလႅာဟ္အား စစ္
ေဆးစမ္းသပ္မႈမျပဳရf ဟု က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္ ေရးသား
ထားသည္’’ ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။
၁၃။ အီဗ္လီစ္* သည္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္း အမႈအား
လံုး

အကုန္အစင္ျပဳၿပီးေသာအခါ

အီစာ၏ထံေတာ္မွ

ထြက္ခြာသြား၍ အခါအခြင့္ေကာင္းကို ေစာင့္လ်က္ေန
ေလ၏။

*gvdvJjynfwGifpwifa[majymawmfrljcif;
၁၄။ ဟဇရသ္အီစာသည္ “႐ူဟုလ္ကုဒြတ္စ္”* သန္႔ရွင္း
ေသာဝိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးႏွင့္ ဂါလိလဲ* ျပည္သို႔ ျပန္လာ
ေတာ္မူ၏။ အီစာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းေတာ္သည္
ထိုေဒသတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ပံ်႕နွံ႔သြား၏။ ၁၅။ အီစာ
သည္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* မ်ားတြင္ ေဟာေျပာသြန္သင္
ေတာ္မူရာ လူအေပါင္းတို႔သည္ အီစာကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။
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e ၄း၁၁ ဇဗူရ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္ ၉၁း၁၂
ကိုၾကည့္ပါ။
f ၄း၁၂ ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ
တရားေဟာရာက်မ္း ၆း၁၆ ကိုၾကည့္ပါ။

လုကာ ၄

tDpmudkemZ&ufjrdKUuvufrcHbJaejcif;
၁၆။ အီစာသည္ မိမိ၏ႀကီးျပင္းရာၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ နာဇရက္
ၿမိဳ႕* သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။ “စဗသ္”* ဥပုသ္ေန႔၌ ထံုးစံ
ရွိသည့္အတိုင္း ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* သို႔ ဝင္ေတာ္မူ၏။
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ဖတ္ရန္ထေတာ္မူလွ်င္၊ ၁၇။ ဝတ္
ေက်ာင္းေတာ္* အေစာင့္သည္ နဗီတမန္ေတာ္* ေဟရွာ
g ၄း၁၇။ တိရစာၦန္၏ သားေရျပား (သို႔မ
ဟုတ္)

စကၠဴႏွင့္တူသည့္

အရာေပၚတြင္

ေရးသား၍ လိပ္ထားေသာစာျဖစ္သည္။

ယ၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကိုေပးေလ၏။ အီစာသည္ က်မ္း
စာလိပg္ ကိုဖြင့္၍၊
၁၈။ ‘‘အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ‘႐ူဟုလ္ကု
ဒြတ္စ္’* ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚတြင္
တည္ရွိေတာ္မူ၏။
အေၾကာင္းမူကားဆင္းရဲသားတို႔အား
သတင္းေကာင္း* ေဟာေျပာရန္
ငါ့ကိုခန္႔အပ္ေတာ္မူ၏။
အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရသူမ်ားကို
လြတ္ေျမာက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

h ၄း၁၉ မူရင္းဂရိဘာသာတြင္ “အခ်ိန္ကာ
လ” ဆိုသည့္စကားလံုးကို “ႏွစ္” ဟုေရး
သားထားသည္။

ဤအခ်ိန္

ကာလသည္

အလႅာဟ္မွ ခ်ေပးထားေသာ ႏွစ္ငါးဆယ္
တြင္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရသည့္ အစၥရာအီလီ
အမ်ဳိးသား*

တို႔အတြက္

အထူးက်င္းပရ

ေသာႏွစ္ကို ေဖာ္ျပပါသည္။ (ေတာင္ရာတ္*
က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ

ဝတ္ျပဳရာက်မ္း

၂၅)။

ထိုႏွစ္တြင္ လယ္၌မ်ဳိးေစ့က်ဲျခင္းကို မျပဳရ

မ်က္မျမင္မ်ားမ်က္စိျပန္ျမင္ေစမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရန္လည္းေကာင္း၊
ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရသူမ်ားအား
ကယ္လႊတ္ရန္လည္းေကာင္း၊
၁၉။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ‘ရဟ္မတ္’
က႐ုဏာေတာ္ကို ျပသသည့္အခ်ိန္ကာလh
က်ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုေၾကညာရန္

ပါ။ ေႂကြးရွင္မ်ားသည္ အေႂကြးမ်ားကို ေလွ်ာ္

လည္းေကာင္း ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ၏’’

ပစ္ရမည္။ ကၽြန္မ်ားကို ကၽြန္ဘဝမွ လြတ္

ဟူေသာအာယတ္ေတာ္ကို ေတြ႕၍ဖတ္ေတာ္မူ၏။

ေျမာက္ျခင္း ေပးရမည္။ ဘိုးေဘးတို႔၏ ပိုင္
ဆိုင္မႈမ်ားကို တည္တံ့ေစရန္အတြက္ မူရင္း
ပိုင္ရွင္ ထံ ျပန္ေပးရေပမည္။
i ၄း၁၉ ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ေဟ
ရွာယက်မ္း ၆၁း၁-၂ ကိုၾကည့္ပါ။
j ၄း၂ဝ ဆရာတစ္ေယာက္သည္ တစ္စံု
တစ္ခုကို သင္ၾကားသည့္အခါ ထိုင္ရသည့္
ဓေလ့ထံုးစံျဖစ္သည္။

i

၂ဝ။ ထိုေနာက္ က်မ္းစာေတာ္ကိုလိပ္၍ ဝတ္ေက်ာင္း
ေတာ္* အေစာင့္အား ျပန္ေပးၿပီးေနာက္ ထိုင္ေတာ္မူ၏။j
ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* အတြင္းရွိလူအားလံုးသည္ အီစာ
အားစိုက္ၾကည့္ေနၾက၏။ ၂၁။ အီစာက ‘‘ဤအာယတ္
ေတာ္တို႔သည္ သင္တို႔ၾကားနာရသည့္အတိုင္း ယေန႔
ျပည့္စံုေလၿပီ’’ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
၂၂။ လူအေပါင္းတို႔သည္ အီစာ၏အေၾကာင္းကို ခ်ီးက်ဴး
ေျပာဆိုၾက၏။

တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ
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စကား

လုကာ ၄
ေတာ္မ်ားကို အံ့ဩလ်က္ ‘‘ဤသူသည္ ယူစုဖ္၏သား
မဟုတ္ေလာ’’ ဟုဆိုၾက၏။
၂၃။ အီစာက ‘‘သင္တို႔သည္ငါ့အား ‘သမားေတာ္ႀကီး၊
သင့္ေရာဂါကိုေပ်ာက္ေအာင္ကုေလာ့’ ဟူေသာ ဆို႐ိုးစ
ကားကို အသံုးျပဳကာ ငါ့အားေျပာဆိုၾကလိမ့္မည္။ က
ေပရေနာင္ၿမိဳ႕* တြင္ အရွင္ျပဳခဲ့သည္ဟု အကၽြႏ္ုပ္တို႔
ၾကားသိရသည့္ အရာမ်ားကို အရွင့္ေနရင္းၿမိဳ႕တြင္လည္း
ျပဳေတာ္မူပါဟု ငါ့အား ဧကန္အမွန္ ေျပာဆိုၾကလိမ့္မည္။
၂၄။

အမွန္အကန္

သင္တို႔အားငါဆိုသည္ကား

အ

ဘယ္နဗီတမန္ေတာ္* မွ် မိမိေနရင္းၿမိဳ႕တြင္ မ်က္ႏွာ
မရတတ္။ ၂၅။ ငါအမွန္ဆိုျပန္သည္ကား အစ္လ္ယာစ္*
လက္ထက္၌

သံုးႏွစ္ႏွင့္ေျခာက္လပတ္လံုး

မိုးေခါင္

၍ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ႀကီးစြာေသာ အစာငတ္မြတ္
ေခါင္းပါးျခင္းေဘး ဆိုက္ေရာက္ေသာအခါ အစၥရာအီလီ
အမ်ဳိးသား* တို႔တြင္ မုဆိုးမအမ်ားရွိၾက၏။ ၂၆။ သို႔ေသာ္
လည္း ထိုမုဆိုးမမ်ား တစ္ေယာက္ဆီသို႔မွ် အစ္လ္
ယာစ္* ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေစလႊတ္ေတာ္
မမူ။ ဇိဒုန္ျပည္k၊ ဇရတၱၿမိဳ႕သူ မုဆိုးမတစ္ေယာက္ထံ

k ၄း၂၆ လူမိ်ဳးျခား* တို႔၏နယ္ေျမထဲတြင္

သို႔သာလွ်င္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၂၇။ နဗီတမန္ေတာ္*

တည္ရွိသည္။

l

အလ္ယစအ္ လက္ထက္၌လည္း အစၥရာအီလီအမ်ဳိး
သား* တို႔တြင္ အေရျပားေရာဂါသည္* အမ်ားရွိေသာ္

l ၄း၂၆ ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ဓမၼရာ
ဇဝင္ တတိယေစာင္ ၁၇:၁-၁၆ ကို ၾကည့္

လည္း မည္သူမွ် သန္႔စင္ခြင့္မရ။ ဆီးရီးယားျပည္သား

ပါ။

ေနမန္သာလွ်င္ရ၏m’’ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

m ၄း၂၇ ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ဓမၼ

၂၈။ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* ရွိ လူအေပါင္းတို႔သည္ ထိုစ
ကားကို ၾကားေသာအခါ ျပင္းစြာအမ်က္ေဒါသ ထြက္
ၾက၏။ ၂၉။ ထိုေနာက္ အီစာအားၿမိဳ႕ျပင္သို႔ႏွင္ထုတ္ၿပီး
လွ်င္ ထိုၿမိဳ႕တည္ရာ ေတာင္ထိပ္စြန္းမွ တြန္းခ်ရန္ ေခၚ
ေဆာင္သြားၾက၏။ ၃ဝ။ သို႔ရာတြင္ အီစာသည္ ထိုသူတို႔
အလယ္မွ ျဖတ္ေလွ်ာက္၍ ထြက္သြားေတာ္မူ၏။

*sifefqdk;yl;0ifaeolwpfOD;
၃၁။ အီစာသည္ ဂါလိလဲ* ျပည္ ကေပရေနာင္ၿမိဳ႕* သို႔
ေရာက္ေတာ္မူ၏။ “စဗသ္”* ဥပုသ္ေန႔၌ ဝတ္ေက်ာင္း
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ရာဇဝင္စတုတၳေစာင္ ၅:၁-၁၄ ကိုၾကည့္ ပါ။

လုကာ ၄
ေတာ္* တြင္ ေဟာေျပာသြန္သင္ေတာ္မူ၏။ ၃၂။ အီစာ
သည္တန္ခိုးအာဏာႏွင့္ ေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ လူ
တို႔သည္ ေဟာေျပာသြန္သင္ေတာ္မူျခင္းကို အလြန္အံ့
ဩၾက၏။ ၃၃။ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* ထဲတြင္ညစ္ညမ္း
ေသာဂ်င္န္ဆိုး* ပူးကပ္သူတစ္ဦးရွိ၏။ ထိုသူသည္က်ယ္
n

၄း၃၄

ေဝါဟာရရွင္းလင္းခ်က္မွ

နာဇ

ရက္ၿမိဳ႕* ကိုၾကည့္ပါ။

ေသာအသံျဖင့္၊ ၃၄။ ‘‘အို၊ နာဇရက္ၿမိဳ႕သားn အီစာ၊
အရွင္သည္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အဘယ္သို႔သက္ဆိုင္ေတာ္
မူပါသနည္း။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဖ်က္ဆီးဖို႔ရန္ ႂကြလာ
ေတာ္မူပါသေလာ။

o

၄း၃၄

အထူးတာဝန္

ထမ္းေဆာင္ရန္

အလႅာ ဟ္ မ ွေ ႐ြး ခ်ယ္ ခ န္ ႔ အ ပ္ေ တာ္ မူေ သာ
ပုဂၢိဳလ္အတြက္ ဘြဲ႕နာမျဖစ္သည္။

အရွင္သည္

မည္သူျဖစ္သည္ကို

အကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ အရွင္ကား အလႅာဟ္ထံမွ ႂကြလာ
ေတာ္မူေသာ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္သoူ ျဖစ္ပါသည္’’ ဟု
ေအာ္ဟစ္ေလ၏။
၃၅။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘တိတ္တိတ္ေနေလာ့။ သူ႔အထဲ
မွထြက္သြားေလာ့’’ ဟုအမိန္႔ေပးေတာ္မူ၏။ ဂ်င္န္ဆိုး*
သည္ ထိုသူကို လူအမ်ားေရွ႕မွာ လွဲခ်လိုက္၏။ ထို
ေနာက္ ေဘးအႏၱရာယ္မျပဳဘဲ သူ႔အထဲမွ ထြက္သြား၏။
၃၆။ လူအေပါင္းတို႔သည္ အံ့ဩလ်က္ ‘‘ဤစကားသည္
အဘယ္သို႔ေသာစကားနည္း။ သူသည္ ညစ္ညမ္းေသာ
ဂ်င္န္ဆိုး* မ်ားအား ထြက္သြားရန္ တန္ခိုးအာဏာျဖင့္
အမိန္႔ေပး၍ သူတို႔သည္ ထြက္သြားၾကပါသည္တကား’’
ဟု

အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုၾက၏။

၃၇။

အီစာ၏သတင္း

ေတာ္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္အရပ္တို႔၌ ပံ်႕နွံ႔သြားေလ၏။

vlajrmufjrm;pGmwdkYudk
a&m*gaysmufuif;apawmfrljcif;
၃၈။ အီစာသည္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* မွ ထြက္ခြာ၍ ရွိမုန္
၏အိမ္သို႔ဝင္ေတာ္မူ၏။ ရွိမုန္၏ ေယာကၡမျဖစ္သူသည္
ျပင္းစြာဖ်ားေနသည္ျဖစ္၍ သူ႔အတြက္ အီစာကို ေတာင္း
ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၃၉။ အီစာသည္ ထိုအမ်ဳိးသမီးႀကီး၏
အနားတြင္ရပ္လ်က္

အဖ်ားေပ်ာက္ေစရန္

အမိန္႔ေပး

ေတာ္မူ၏။ အမ်ဳိးသမီးႀကီးသည္ အဖ်ားေပ်ာက္သျဖင့္
ခ်က္ခ်င္းထ၍ ဧည့္သည္ဝတ္ကိုျပဳေလ၏။
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လုကာ ၅
၄ဝ။ ေနဝင္ခ်ိနp္ ၌ ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး ခံစားေနရေသာ
သူတို႔၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ထိုလူနာ
တို႔အား အီစာထံေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ အီစာ

p ၄း၄ဝ ေနဝင္ခ်ိန္ဆိုသည္မွာ “စဗသ္”*
ဥပုသ္ေန႔ ကုန္ဆံုးခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပပါသည္။ လူ
တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ပံုမွန္အလုပ္မ်ားကို စဗသ္*
ေန႔ၿပီးမွသာ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

သည္ ထိုလူနာအသီးသီးတို႔အေပၚမွာ လက္ေတာ္ကို
တင္၍ သူတို႔၏ေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစေတာ္မူ၏။
၄၁။ ဂ်င္န္ဆိုး* တို႔သည္လည္း ‘‘အရွင္သည္ အလႅာဟ္၏
သားေတာ္* ျဖစ္၏’’ ဟု ေအာ္ဟစ္လ်က္ မိမိတို႔ပူးဝင္ေန
သူမ်ားထံမွ ထြက္သြားၾက၏။ အီစာသည္ ဂ်င္န္ဆိုး*
တို႔ကို ဟန္႔တားေတာ္မူၿပီးလွ်င္ သူတို႔အား စကားေျပာ
ခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အီစာသည္
အလ္မစီဟ္* ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔ သိၾကေသာေၾကာင့္
ျဖစ္၏။

0wfausmif;awmfrsm;wGif a[majymawmfrljcif;
၄၂။

မိုးလင္းေသာအခါ

လူသူကင္းမဲ့ေသာေနရာသို႔

သြားေတာ္မူ၏။ လူတို႔သည္ အီစာကိုရွာၾက၏။ ရွာ၍
ေတြ႕ေသာအခါ မိမိတို႔ထံမွ ထြက္ခြာမသြားပါရန္ ဆီး
တားၾက၏။ ၄၃။ သို႔ရာတြင္အီစာက ‘‘ အလႅာဟ္၏အုပ္စိုး
ေတာ္မူျခင္း* ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းေကာင္း* ကို
အျခားေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ငါေဟာေျပာ ေၾကညာရ
မည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္
ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္’’ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
၄၄။ ထိုေနာက္ အီစာသည္ ယုဒျပည္* ဝတ္ေက်ာင္း
ေတာ္* မ်ားတြင္ ေဟာေျပာလ်က္ေနေတာ္မူ၏။

pl&[f (5)
]]qG[mAD}} wynfhawmfrsm;udk ac:,lawmfrljcif;
၁။ တစ္ေန႔သ၌ ဟဇရသ္အီစာသည္ ဂင္ေနသရက္
အိုငa္ ကမ္းေျခတြင္ ရပ္လ်က္ေနေတာ္မူစဥ္ လူတို႔သည္
‘‘ကလိမတုလႅာဟ္” အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏႈတ္ထြက္
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a ၅း၁ ဂင္ေနသရက္အိုင္သည္ ပါလက္
စတိုင္းေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ဂါလိ
လဲ* အိုင္၏ အျခားအမည္တစ္ခုျဖစ္သည္။

လုကာ ၅
စကားေတာ္ကို ၾကားနာရန္ အီစာ၏အနားသို႔ တိုးေဝွ႔
ေရာက္လာၾက၏။ ၂။ ထိုအခါ အီစာသည္ ကမ္းနား
မွာ

ဆိုက္ထားေသာ

ေလွႏွစ္စင္းကို

ျမင္ေတာ္မူ၏။

တံငါသည္တို႔သည္ ေလွမ်ားအေပၚမွ ဆင္းၿပီးေနာက္
မိမိတို႔၏ ပိုက္ကြန္မ်ားကို ေဆးေၾကာလ်က္ေနၾက၏။
၃။ အီစာသည္ ထိုေလွႏွစ္စင္းအနက္ ရွိမုန္၏ေလွသို႔
တက္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေလွကိုကမ္းမွ အနည္းငယ္ခြာေစ
b ၅း၃။ ၄း၂ဝ မွ ရွင္းလင္းခ်က္ကိုၾကည့္ပါ။

ရန္ ရွိမုန္အားေစခိုင္းေတာ္မူ၏။ ထိုေနာက္ ထိုင္၍b လူ
ပရိသတ္တို႔အား ေဟာေျပာသြန္သင္ေတာ္မူ၏။
၄။ ထိုသို႔ ေဟာေျပာသြန္သင္ၿပီးေသာအခါ ‘‘ေရနက္ရာ
သို႔ ခြာထြက္ေလာ့။ ငါးမ်ားဖမ္းမိေစရန္ သင္တို႔၏ကြန္မ်ား
ကိုခ်ေလာ့’’ ဟု ရွိမုန္အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၅။ ရွိမုန္က ‘‘ဆရာ၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ညလံုး ႀကိဳး
စား၍ ငါးမ်ားကိုဖမ္းပါေသာ္လည္း ငါးတစ္ေကာင္ကိုမွ
မမိၾကပါ။ သို႔ရာတြင္ ဆရာမိန္႔မွာသည့္အတိုင္း ကြန္မ်ား
ကို အကၽြႏ္ုပ္ခ်ပါမည္’’ ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ ၆။ သူတို႔
သည္ ကြန္မ်ားကိုခ်ၿပီးေနာက္ အုပ္မိေသာငါး မ်ားလွသ
ျဖင့္ ကြန္မ်ားပင္ စုတ္ျပတ္လုမတတ္ရွိ၏။ ၇။ သို႔ျဖစ္
၍ လာေရာက္ကူညီရန္ အျခားေသာေလွမွ မိမိတို႔၏
အေဖာ္ တံငါသည္မ်ားကို အခ်က္ျပ၍ ေခၚၾက၏။ ထိုသူ
တို႔သည္လာ၍ ေလွႏွစ္စင္းလံုးျပည့္ေအာင္ ငါးမ်ားကို
ထည့္ၾကရာ ေလွမ်ားနစ္လုမတတ္ ရွိေတာ့၏။ ၈။ ထိုအ
ေၾကာင္းအရာကို ရွိမုန္ေပတ႐ုျမင္လွ်င္ ဟဇရသ္အီစာ
၏ ေျခေတာ္ရင္းမွာ ပ်ပ္ဝပ္လ်က္ ‘‘သခင္၊ အကၽြႏ္ုပ္
သည္ ‘ဂုနာဟ္’ အျပစ္မ်ားေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
အကၽြႏ္ုပ္၏ထံမွ ထြက္သြားေတာ္မူပါ’’ ဟု ေလွ်ာက္၏။
၉။ ရွိမုန္ႏွင့္တကြ ပါလာသူအေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔
ဖမ္းမိေသာ ငါးအေရအတြက္ကိုၾကည့္၍ အလြန္အံ့အား
သင့္ၾက၏။ ၁ဝ။ ရွိမုန္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ျဖစ္ၾက
ေသာ ေဇေဗဒဲ၏သားႏွစ္ေယာက္၊ ယအ္ကူးဗ္ႏွင့္ ေယာ
ဟန္ တို႔သည္လည္း ထိုနည္းတူအံ့ဩၾက၏။ ဟဇရသ္
အီစာက ရွိမုန္အား ‘‘မေၾကာက္ႏွင့္၊ ယခုမွစ၍ သင္သည္
လူတို႔ကိုဖမ္းေသာတံငါျဖစ္လိမ့္မည္’’ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
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လုကာ ၅
၁၁။ ထိုသူတို႔သည္ ေလွမ်ားကို ကမ္းတြင္ဆိုက္ကပ္ၿပီး
ေနာက္ ရွိသမွ်တို႔ကိုစြန္႔ပစ္၍ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ၾက
၏။

ta&jym;a&m*gudk aysmufuif;apawmfrljcif;
c ၅း၁၂ နဗီတမန္ေတာ္* မူစာ* ၏ “ရွရီ

၁၂။ တစ္ေန႔သ၌ အီစာသည္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ရွိေန
ေတာ္မူ၏။ ထိုၿမိဳ႕တြင္ တစ္ကိုယ္လံုး အေရျပားေရာဂါ*
စြဲကပ္ေနသူ တစ္ေယာက္ရွိ၏။ သူသည္ ဟဇရသ္အီ
စာကိုျမင္လွ်င္ ပ်ပ္ဝပ္လ်က္ ‘‘သခင္အလိုေတာ္ရွိလွ်င္
အကၽြႏ္ုပ္ကိုသန္႔စင္ေစႏိုင္ပါသည္’’c ဟုေလွ်ာက္၏။
၁၃။ အီစာသည္ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍ ထိုသူကို တို႔ထိ
ေတာ္မူ၏။d ထိုေနာက္ ‘‘ငါအလိုရွိ၏။ သန္႔စင္ေစ’’ ဟု
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုခဏ၌ ထိုသူသည္ အေရျပားေရာဂါ*
ေပ်ာက္ေလ၏။ ၁၄။ ‘‘ဤအေၾကာင္းကို မည္သူ႔အား
မွ်မေျပာႏွင့္။ သင္သည္ ‘အီမာမ္’* ေရွ႕ေဆာင္ထံသို႔သြား
၍ကိုယ္ကိုျပေလာ့။e သင့္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း

အသ္”* ပညတ္ေတာ္အရ အေရျပားေရာဂါ*
စြဲကပ္ေနသူမ်ားကို ဘာသာေရးအရ မသန္႔
ရွင္းေသာ
သည္။

သူမ်ားဟူ၍
သူတို႔သည္

သတ္မွတ္ထားပါ
ကြဲျပားျခားနားေသာ

အဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ရၿပီး၊ လူမ်ားႏွင့္ ေဝး
ေသာ အရပ္တြင္ ေနထိုင္ရသည္။ တစ္စံု
တစ္ဦးမွ အနားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာလွ်င္လည္း
မိမိတို႔သည္ “မသန္႔ရွင္းပါ” ဟု ေအာ္ေျပာ၍
သတိေပးရသည္။

(ေတာင္ရာတ္*

က်မ္း

ေတာ္ျမတ္မွ ဝတ္ျပဳရာက်မ္း ၁၃း၄၅-၄၆ ကို
ၾကည့္ပါ။)
d ၅း၁၃ နဗီတမန္ေတာ္* မူစာ* ၏ “ရွရီ
အသ္”* ပညတ္ေတာ္အရ မသန္႔ရွင္းေသာ
သူႏွင့္ ထိေသာသူတိုင္းသည္ ဘာသာေရးအ

လူတို႔ေရွ႕၌ သက္ေသခံအေထာက္အထား ျဖစ္ေစရန္

ရ မသန္႔ရွင္းေသာသူ ျဖစ္သည္။

မူစာ* မိန္႔မွာသည့္ ကုရ္ဗာနီ* ျပဳျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္

e ၅း၁၄ နဗီတမန္ေတာ္* မူစာ* ၏ “ရွရီ

ေလာ့’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသ္”* ပညတ္ေတာ္အရ အေရျပားေရာဂါ

၁၅။ သို႔ရာတြင္ အီစာ၏သတင္းေတာ္သည္ ပို၍ပံ်႕နွံ႔
သြားသျဖင့္ လူအစုအေဝးႀကီးသည္ အီစာ၏တရားေတာ္
ကို ၾကားနာရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ အနာေရာဂါမ်ားအား အကု
အသခံရန္ လာၾကကုန္၏။ ၁၆။ သို႔ရာတြင္ အီစာသည္
ေတာကႏ ၱာရသို႔ ထြက္ခြာ၍ ဒိုအာေတာင္းေလ့ရွိေတာ္
မူ၏။

avjzwfoludkjyefvnfoefpGrf;apawmfrljcif;
၁၇။ တစ္ေန႔သ၌ အီစာေဟာေျပာသြန္သင္လ်က္ေန
ေတာ္မူစဥ္ ဂါလိလဲ* ျပည္ႏွင့္ ယုဒျပည္* ရွိ ေက်း႐ြာအ
ေပါင္းမွလည္းေကာင္း၊ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* မွလည္းေကာင္း
လာေရာက္ေသာ ဖာရိရွဲ* မ်ားႏွင့္ “အာလင္မ္”* က်မ္း
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သည္* တစ္ဦးသည္ ေရာဂါေပ်ာက္၍ သန္႔
ရွင္းျခင္း ရရွိေၾကာင္းကို “အီမာမ္”* ေရွ႕
ေဆာင္ တစ္ဦးဦးမွ အတည္ျပဳေပးရသည္။
(ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ ျမတ္မွ ဝတ္ျပဳရာ
က်မ္း ၁၄း၁-၃၂ ကိၾု ကည္ပ
့ ါ။)

လုကာ ၅
တတ္ဆရာမ်ားသည္ ထိုင္လ်က္ ရွိၾက၏။ ေရာဂါမ်ားကို
ေပ်ာက္ကင္းေစရန္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏

‘‘မုအ္ဂ်ိ

ဇဟ္’’ တန္ခိုးေတာ္သည္အီစာ၌ရွိ၏။ ၁၈။ ထိုအခါ လူတို႔
သည္ လက္ေျခေသေသာသူ တစ္ေယာက္ကို ထမ္းစင္
ႏွင့္ တင္၍ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ထိုလူနာကို အိမ္ထဲသို႔ သယ္
ေဆာင္ကာ ဟဇရသ္အီစာ၏ ေရွ႕ေတာ္တြင္ ခ်ထား
ရန္ ႀကိဳးစားၾက၏။ ၁၉။ သို႔ရာတြင္ လူပရိသတ္ တိုးမ
ေပါက္သျဖင့္ အိမ္အမိုးေပၚသို႔တက္ၿပီးလွ်င္ အုတ္ႂကြပ္
မ်ားကိုေဖာက္၍ လူနာကို ထမ္းစင္ႏွင့္တကြ လူတို႔အ
လယ္

ဟဇရသ္အီစာ၏ေရွ႕ေတာ္သို႔

ေလွ်ာခ်ၾက၏။

၂ဝ။ အီစာသည္ထိုသူတို႔၏ “အီမာန္” ယံုၾကည္ျခင္း
ကိုျမင္ေတာ္မူလွ်င္ လက္ေျခေသေသာသူအား ‘‘မိတ္
ေဆြ၊ သင္၏ ‘ဂုနာဟ္’ အျပစ္မ်ားကိုေျဖလႊတ္ၿပီ’’ ဟု မိန္႔
ေတာ္မူ၏။
၂၁။ အာလင္ မ ္ * မ်ားႏွင့္ ဖာရိရွဲ * မ်ားက ‘‘ ‘ရွိရ္က္’
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ျပစ္မွား၍ေျပာဆိုမႈျပဳေသာ ဤ
သူကား အဘယ္သူနည္း။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ တစ္ပါး
အဘယ္သူသည္ ဂုနာဟ္ကို ေျဖလႊတ္ႏိုင္ပါမည္နည္း’’
ဟုေတြးေတာၾက၏။
၂၂။ ဟဇရသ္အီစာသည္ ထိုသူတို႔ ယင္းသို႔ေတြးေတာ
ေနၾကသည္ကို သိေတာ္မူလွ်င္ ‘‘သင္တို႔သည္ အဘယ္
ေၾကာင့္ေတြးေတာေနၾကသနည္း။ ၂၃။ သင္၏ဂုနာဟ္
ကို ေျဖလႊတ္ၿပီဟု ေျပာရန္ပို၍လြယ္ကူသေလာ။ သို႔မ
ဟုတ္ ထ၍လမ္းေလွ်ာက္ေလာ့ ဟုေျပာရန္ ပို၍လြယ္
ကူသေလာ။ ၂၄။ သို႔ရာတြင္ လူသား* သည္ ကမ ၻာေျမ
ေပၚတြင္ ဂုနာဟ္ေျဖလႊတ္ပိုင္သည္ကို သင္တို႔အား သိ
ေစမည္’’ ဟုဆိုလ်က္လက္ေျခေသေသာသူအား ‘‘သင့္
အားငါဆိုသည္ကား ထေလာ့။ သင့္ထမ္းစင္ကိုထမ္း၍
အိမ္ျပန္ေလာ့” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
၂၅။

ခ်က္ခ်င္းပင္

ထိုသူသည္

မိမိလဲေလ်ာင္းေနခဲ့ေသာ

လူတို႔ေရွ႕တြင္ထ၍

ထမ္းစင္ကို

ထမ္းၿပီးလွ်င္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္ အိမ္
သို႔ ျပန္ေလ၏။ ၂၆။ လူအေပါင္းတို႔သည္ လြန္စြာအံ့
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လုကာ ၅
ဩေၾကာက္႐ြံ႕လ်က္ ‘‘အံ့ဖြယ္ေသာအရာမ်ားကို ငါတို႔
ယေန႔ ေတြ႕ျမင္ရေလၿပီ’’ ဟု ေျပာဆို၍ အလႅာဟ္အရွင္
ျမတ္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။

av0dudkac:,lawmfrljcif;
၂၇။ ထိုေနာက္ အီစာသည္ ထြက္ႂကြေတာ္မူ၍ ေလဝိအ
မည္ရွိေသာ အခြန္ေကာက္သူ* သည္ အခြန္ေကာက္
ရာတဲ၌ ထိုင္ေနသည္ကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ ‘‘ငါ့ေနာက္သို႔
လိုက္ေလာ့’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၈။ ထိုသူသည္ ရွိသမွ်
တို႔ကိုစြန္႔ၿပီးလွ်င္ ထ၍ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ေလ၏။
၂၉။ ထိုေနာက္ ေလဝိသည္ မိမိ၏အိမ္တြင္ အီစာအ
တြက္ ဧည့္ခံပြဲႀကီးက်င္းပ၏။ ဧည့္သည္မ်ားတြင္ အခြန္
ေကာက္သူ* ႏွင့္အျခားသူအေျမာက္အျမားပါဝင္ၾက၏။
၃ဝ။ ဖာရိရွဲ* မ်ားႏွင့္ အေပါင္းေဖာ္ျဖစ္ၾကေသာ “အာ
လင္မ္”* က်မ္းတတ္ဆရာမ်ားက ‘‘အဘယ္ေၾကာင့္ သင္
တို႔သည္ အခြန္ေကာက္သူ* မ်ား၊ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္က်ဴး
လြန္သူ* မ်ားႏွင့္အတူ စားေသာက္ၾကပါသနည္း’’ ဟု
‘‘ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔အား ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ၾက၏။
၃၁။ ထိုအခါ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘က်န္းမာေသာ သူတို႔
သည္ သမားေတာ္ကိုမလို။ ဖ်ားနာေသာ သူတို႔သာ
လွ်င္လို၏။

၃၂။

ငါသည္

ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ

သူမ်ား ‘ေသာင္ဗဟ္’ ျပဳေနာင္တရေစျခင္းငွာ ေခၚဖိတ္
ရန္လာသည္မဟုတ္။ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္သူ* မ်ား
ကို ေသာင္ဗဟ္ျပဳေစျခင္းငွာ ေခၚဖိတ္ရန္လာသတည္း’’
ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

½dkZmxm;jcif;jyóem
၃၃။ လူအခိ်ဳ႕က ‘‘ယဟ္ယာ* ၏ တပည့္မ်ားႏွင့္ ဖာရိရွဲ*
တို႔၏ တပည့္မ်ားသည္ ႐ိုဇာ* ထားျခင္းႏွင့္ ဒိုအာေတာင္း
ျခင္းတို႔ကို မၾကာခဏျပဳေလ့ရွိၾက၏။ သို႔ရာတြင္ သခင္
၏ တပည့္မ်ားမူကား စားလ်က္ေသာက္လ်က္ ေနၾကပါ
သည္’’ ဟုေလွ်ာက္ထားၾက၏။
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လုကာ ၆
၃၄။ အီစာက ‘‘မဂၤလာပြဲ၌ သတို႔သားသည္ မိမိအေပါင္း
ေဖာ္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိေနစဥ္ သူတို႔အား ႐ိုဇာ* ထားခိုင္းႏိုင္
ပါမည္ေလာ။ ၃၅။ သို႔ရာတြင္ သတို႔သားကို သူတို႔ထံမွ
ေဆာင္ယူသြားမည့္

ေန႔ရက္ကာလ

ေရာက္ရွိလာေပ

မည္။ ထိုအခါ၌သူတို႔သည္ ႐ိုဇာ* ထားၾကလိမ့္မည္’’ ဟု
မိန္႔ေတာ္မူ၏။
၃၆။ အီစာသည္ ပံုဥပမာေဆာင္လ်က္ ‘‘မည္သူမွ် အ
ထည္သစ္မွ အစတစ္စကိုဆုတ္၍ အထည္ေဟာင္းကို
ဖာေလ့မရွိ။ ထိုသို႔ဖာခဲ့ပါမူ အထည္သစ္ ပ်က္စီးသြား
သည္သာမက၊ အစသစ္ႏွင့္ အထည္ေဟာင္းတို႔ လိုက္
ဖက္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ၃၇။ ထိုမွတစ္ပါး စပ်စ္ရည္သစ္
ကို သားေရဘူးအေဟာင္းတြင္ ထည့္ေလ့မရွိ။ ထိုသို႔
ထည့္ခဲ့ပါမူ သားေရဘူးသည္ ေပါက္ကြဲ၍ စပ်စ္ရည္ယို
ထြက္လိမ့္မည္။

သားေရဘူးလည္း

ပ်က္စီးသြားလိမ့္

f ၅း၃၇ ဆိတ္သားေရ၏ ေျခေထာက္ပိုင္း

မည္။ ၃၈။ စပ်စ္ရည္အသစ္ကိုသားေရဘူးအသစ္တြင္

ႏွင့္ လည္ပင္းပိုင္းကို ခ်ဳပ္ထားလ်က္ တစ္

သာထည့္ရမည္။ ၃၉။ ထို႔အျပင္ စပ်စ္ရည္အေဟာင္းကို

ေကာင္လံုး၏ သားေရျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္
ဘူးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထိသ
ု ားေရဘူးကို စပ်စ္

f

ေသာက္ၿပီးသူသည္ စပ်စ္ရည္အသစ္ကို မေသာက္လို။

ရည္ထည့္သြင္း သိုေလွာင္ရန္ အသံုးျပဳသည္။

စပ်စ္ရည္အေဟာင္းက သာ၍ေကာင္းသည္ဟု ဆိုတတ္

စပ်စ္ရည္သည္ အခ်ဥ္ေဖာက္သည့္အခါ ဘူး

၏’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

သည္

ဆန္႔ထြက္လာေသာေၾကာင့္

စပ်စ္

ရည္အသစ္ကို သားေရဘူး အသစ္တြင္သာ
ထည့္ရသည္။ စပ်စ္ရည္အသစ္ကို သားေရ

pl&[f (6)

ဘူးအေဟာင္းတြင္ထည့္ပါက အခ်ဥ္ေဖာက္
သည့္ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ဘဲ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြား
ႏိုင္ပါသည္။

]]pAof}} OykofaeYjyóem
၁။ “စဗသ္”* ဥပုသ္ေန႔၌ အီစာသည္ ဂ်ံဳစပါးခင္းမ်ားကို
ျဖတ္၍ ေလွ်ာက္သြားေတာ္မူစဥ္ ‘‘ဆြဟာဗီ”* ေနာက္

a ၆း၁ ထိုကဲ့သို႔ဆြတ္၍ ပြတ္နယ္စားျခင္း
သည္ ဖာရိရွဲ* တို႔၏ အျမင္တြင္ စပါးရိတ္ျခင္း၊
တလင္းနယ္ျခင္း၊ စားေသာက္ဖို႔ျပင္ဆင္ျခင္း
စသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနသည္။ ဤ
သို႔ျပဳမူျခင္းကို “စဗသ္”* ဥပုသ္ေန႔တြင္ တား
ျမစ္ထားေသာအလုပ္ လုပ္သည္ဟု ဖာရိရွဲ*
တို႔က သတ္မွတ္ထားသည္။

လိုက္ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ဂ်ံဳအနွံမ်ားကိုဆြတ္၍ ပြတ္
နယ္စားၾက၏။a ၂။ ဖာရိရွဲ* အခိ်ဳ႕က ‘‘သင္တို႔သည္ အ
ဘယ္ေၾကာင့္ စဗသ္* ေန႔၌ ‘ဟရာမ္’ တားျမစ္ထားေသာ
အမႈကို ျပဳၾကသနည္း’’ ဟုေျပာဆိုၾက၏။
၃။ ဟဇရသ္အီစာက “ဒါဝူဒ္* သည္ မိမိႏွင့္အေဖာ္တစ္စု
တို႔ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေသာအခါ အဘယ္ကဲ့သို႔ ျပဳမူခဲ့
ေၾကာင္းကို သင္တို႔မဖတ္ဖူးၾကသေလာ။ ၄။ သူသည္
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လုကာ ၆
‘ဗိုတ္တုလႅာဟ္’ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အိမ္ေတာ္b သို႔
ဝင္၍ ‘အီမာမ္’* ေရွ႕ေဆာင္မ်ားမွတစ္ပါးc အျခားသူမ်ား
အတြက္ ဟရာမ္ျဖစ္ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို လႉ

b ၆း၄ ေဝါဟာရရွင္းလင္းခ်က္မွ ဝတ္ဗိမာန္
ေတာ္* ကိုၾကည့္ပါ။

ဒါန္းထားသည့္ ေရွ႕ေတာ္မုနd္႔ ကိုယူ၍ စားခဲ့၏။ မိမိ၏

c

အေဖာ္မ်ားအားလည္း ေပးခဲ့၏။e ၅။ လူသား* သည္

“ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္စ္”

စဗသ္* ေန႔၏အရွင္သခင္ျဖစ္သည္’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆း၄

“အီမာမ္”*

ေရွ႕ေဆာင္မ်ားသည္
ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္*

အတြင္း၌ ဆက္သအပ္ႏွံထားသည့္ အရာ
မ်ားကို မိမိတို႔၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရ
ယူခံစားခြင့္ ရွိသည္။

vufwpfzufaool

d ၆း၄ “စဗသ္”* ဥပုသ္ေန႔တိုင္းတြင္ လတ္

၆။ အျခားေသာ စဗသ္* ေန႔တစ္ေန႔၌ ဟဇရသ္အီစာ
သည္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* သို႔ဝင္၍ ေဟာေျပာ သြန္သင္
ေတာ္မူ၏။ ထိုဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* ထဲတြင္ ညာလက္
ေသေသာသူ တစ္ေယာက္ရွိ၏။ ၇။ “အာလင္မ္”* က်မ္း
တတ္ဆရာမ်ားႏွင့္ ဖာရိရွဲ* မ်ားသည္ အီစာကို အျပစ္
တင္စြပ္စြဲရန္ အေၾကာင္းရွာလိုသျဖင့္ စဗသ္* ေန႔၌ ထိုသူ
၏ ေရာဂါကို အီစာေပ်ာက္ကင္းေစေတာ္မူမည္ မမူမည္

ဆတ္ေသာ မုန႔္တစ္ဆယ့္ႏွစ္လုံးကို “ဗိုတ္
တုလ္မုကာဒြတ္စ္” ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* ၏ အ
တြင္းခန္း၌ ထားရသည္။ ဤအတြင္းခန္းကို
သန႔္ရွင္းရာဌာန ဟုေခၚသည္။ ေရွ႕ေတာ္မုန႔္
သည္ အလႅာဟ္ကိုဆက္သထားသည့္ အ
ရာျဖစ္သည္။ (ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္
ျမတ္မွ ဝတ္ျပဳရာက်မ္း ၂၄း၅-၉ ကိုၾကည့္ပါ။)
e ၆း၄ ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ဓမၼရာဇဝင္
ပထမေစာင္ ၂၁း၂-၆ ကိုၾကည့္ပါ။

ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက၏။ ၈။ အီစာသည္ ထိုသူတို႔၏
စိတ္အၾကံအစည္ကို သိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ လက္ေသ
ေသာသူအား ‘‘ေနရာမွထၿပီး ေရွ႕သို႔လာ၍ရပ္ေလာ့’’ ဟု
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုသူသည္ ေနရာမွထၿပီး ေရွ႕သို႔သြား၍
ရပ္၏။ ၉။ ထိုအခါ ဟဇရသ္အီစာက “စဗသ္* ေန႔၌
ဟလာလ္ျဖစ္ရန္f မည္သို႔ျပဳရမည္နည္း။ အေကာင္းျပဳ
အပ္သေလာ၊ အဆိုးကိုျပဳအပ္သေလာ၊ လူ႔အသက္ကို
ကယ္အပ္သေလာ၊

သတ္အပ္သေလာ၊

သင္တို႔အား

ငါေမး၏’’ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁ဝ။ အီစာသည္ ထိုသူအ
ေပါင္းတို႔ကို လွည့္ၾကည့္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ လက္ေသေသာ
သူအား ‘‘သင့္လက္ကိုဆန္႔ေလာ့’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထို
သူသည္ လက္ကိုဆန္႔လိုက္ေသာအခါ အေကာင္းပက
တိျဖစ္ေလ၏။
၁၁။ ထိုသူတို႔သည္ မ်ားစြာေဒါသထြက္လ်က္ ဟဇရသ္
အီစာအား အဘယ္သို႔ အေရးယူႏိုင္မည္ကို အခ်င္းခ်င္း
တိုင္ပင္ၾက၏။
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f ၆း၉ နဗီတမန္ေ တာ္* မူစ ာ* ၏ “ရွရ ီ
အသ္”* ပညတ္ေတာ္အရ ခြင့္ျပဳထားေသာ
အရာမ်ားကို ဟလာလ္ ဟုေခၚသည္။
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]]&plvf}} wrefawmfwpfq,fhESpfyg;udk
a&G;cs,fcefYxm;awmfrljcif;
၁၂။ ထိုေန႔ရက္ကာလတြင္ အီစာသည္ ဒိုအာေတာင္းရန္
ေတာင္ေပၚသို႔ သြားေတာ္မူ၏။ တစ္ညလံုး အလႅာဟ္အ
ရွင္ျမတ္ထံ ဒိုအာေတာင္းလ်က္ ေနေတာ္မူ၏။ ၁၃။ မိုး
လင္းေသာအခါ ‘‘ဆြဟာဗီ”* ေနာက္လိုက္တပည့္ေတာ္
တို႔ကို အထံေတာ္သို႔ ေခၚေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ထိုသူတို႔အနက္
တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးကို ေ႐ြးခ်ယ္၍ “ရစူလ္”* တမန္ေတာ္
အမည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚသမုတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၄။ ထိုတစ္ဆယ့္
ႏွစ္ပါးကား ေပတ႐ုဟု အီစာမွည့္ေခၚသူ ရွိမုန္ႏွင့္ ရွိမုန္
၏ညီအေျႏၵ၊
ေသာလမဲ၊
g ၆း၁၅ ေဇလုပ္ ဟုေခၚေသာအဖြဲ႕သည္
ပါလက္စတိုင္းေဒသကို အုပ္စိုးလ်က္ရွိသည့္
ေရာမအာဏာပိုင္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္ အ
ၾကမ္းဖက္ေသာနည္းျဖင့္ ဆန႔္က်င္လ်က္ ရွိ

ယအ္ကူးဗ္ႏွင့္ေယာဟန္၊
၁၅။

မႆဲႏွင့္ေသာမ၊

ဖိလိပၸဳႏွင့္ဗာ
အာလဖဲ၏သား

ယအ္ကူးဗ္၊ ေဇလုပ္ ဟုေခၚေဝၚေသာရွိမုန္၊ ၁၆။ ယအ္
g

ကူးဗ္၏သားယုဒႏွင့္ ေနာင္အခါ အီစာကိုသစၥာေဖာက္သူ
ယုဒရွကာ႐ုတ္တို႔တည္း။

သည္။ ရွိမုန္သည္ ထိုအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး
ျဖစ္သည္။

a[majymoGefoifawmfrljcif;? a&m*grsm;udk
aysmufuif;apawmfrljcif;
၁၇။ အီစာသည္ ‘‘ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ
ေတာင္ေပၚက ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍ ေျမညီရာသို႔ ေရာက္
ေတာ္မူ၏။ ထိုေနရာမွာ တပည့္ေတာ္စုႀကီးတစ္စုအျပင္၊
ယုဒျပည္* ႏွင့္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* မွလည္းေကာင္း၊ ပင္

h ၆း၁၇ တု႐ုႏွင့္ ဇိဒုန္ၿမိဳ႕မ်ားသည္ လူမ်ဳိး
ျခား* တို႔၏နယ္ေျမထဲတြင္ တည္ရွိသည္။

လယ္ကမ္းေျခရွိ တု႐ု၊ ဇိဒုန္ၿမိဳ႕h မ်ားမွလည္းေကာင္း လာ
ၾကသူ အေျမာက္အျမားရွိ၏။ ၁၈။ ထိုသူတို႔သည္ အီစာ
၏ တရားေတာ္ကို ၾကားနာရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏အနာေရာဂါ
မ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစရန္ လာေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ ညစ္
ညမ္းေသာဂ်င္န္ဆိုး* ပူးကပ္ျခင္းခံရသူမ်ားလည္း လာ၍
ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာရၾကေလ၏။ ၁၉။ အီစာ၏ထံေတာ္
မွ တန္ခိုးထြက္၍ လူအေပါင္းတို႔ကို က်န္းမာေစေသာ
ေၾကာင့္ လူပရိသတ္တို႔သည္ အီစာကိုတို႔ထိႏိုင္ရန္ ႀကိဳး
စားၾက၏။
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r*FvmESihftr*Fvm
၂ဝ။ ဟဇရသ္အီစာသည္ ဆြဟာဗီ* တို႔ကို ၾကည့္ေတာ္မူ
ၿပီးလွ်င္
‘‘ဆင္းရဲေသာသင္တို႔သည္မဂၤလာရွိၾက၏။
အေၾကာင္းမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ 		
ႏိုင္ငံေတာ္* သည္သင္တို႔၏ႏိုင္ငံျဖစ္၏။
၂၁။ ယခုအခါဆာငတ္ေနေသာသင္တို႔သည္
မဂၤလာရွိၾက၏။
အေၾကာင္းမူကား သင္တဝ
႔ို ေျပာရမည္အ
့ ခ်ိန္
ေရာက္လိမ့္မည္။
ငိုေႂကြးေနၾကေသာသင္တို႔သည္ 		
မဂၤလာရွိၾက၏။
အေၾကာင္းမူကား သင္တို႔ရယ္ေမာရမည့္
အခ်ိန္ ေရာက္လိမ့္မည္။
၂၂။ လူသား* ေၾကာင့္ သင္တို႔ကိုလူအမ်ား မုန္းၾကေသာ
အခါ၌လည္းေကာင္း၊ ဝိုင္းပယ္၍ကဲ့ရဲ႕ၾကေသာ အခါ၌
လည္းေကာင္း၊ သင္တို႔၏ဂုဏ္အသေရကို ႐ႈတ္ခ်ၾက
ေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ သင္တို႔သည္မဂၤလာရွိၾက၏။
၂၃။ သူတို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားသည္ ေရွးနဗီတမန္ေတာ္*
တို႔ကို ဤနည္းအတိုင္းပင္ နွိပ္စက္ခဲ့ၾက၏။ သင္တို႔သည္
လည္း ထိုသို႔ေတြ႕ၾကံဳခံစားရေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္ၾက
ေလာ့။ ႐ႊင္ျမဴးသျဖင့္ကခုန္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား
‘ဂ်ႏၷတ္’*

ေကာင္းကင္တြင္

သင္တို႔ရမည့္

‘ဆဝါးဗ္’

အကိ်ဳးကားႀကီးလွ၏။
၂၄။ သို႔ေသာ္ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာသူတို႔၊
သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။
အေၾကာင္းမူကား သင္တို႔သည္ယခုဘဝ၌
သာလွ်င္ သက္သာစြာေနထိုင္ရၾက၏။
၂၅။ ယခုအခါဝစြာစားေသာက္ရေသာသူတို႔၊
သင္တို႔သည္အမဂၤလာရွိၾက၏။
အေၾကာင္းမူကားသင္တို႔ဆာငတ္ရမည့္ 		
အခ်ိန္ေရာက္လိမ့္မည္။
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ယခုအခါရယ္ေမာၾကေသာသူတို႔၊
သင္တို႔သည္အမဂၤလာရွိၾက၏။
အေၾကာင္းမူကားသင္တို႔ပူေဆြးငိုယိုရမည့္
အခ်ိန္ ေရာက္လိမ့္မည္။
၂၆။ လူအေပါင္းတို႔သည္သင္တို႔ကို
ခ်ီးမြမ္းၾကေသာအခါ သင္တို႔သည္
အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား
ဤသူတို႔၏ဘိုးေဘးမ်ားသည္
i ၆း၂၆ အလႅာဟ္မွမေစလႊတ္ဘဲ မိမိကိုယ္
ကို နဗီတမန္ေတာ္* ဟု လိမ္ညာေျပာဆိုသူ
မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔သည္ အလႅာဟ္၏

မွားယြင္းေသာနဗီမ်ားi ကို ဤနည္းအတိုင္း
ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကေလၿပီ။

အမိန႔္ေတာ္မ်ားကို မွားယြင္းစြာ အနက္ဖြင့္
ေဟာၾကားသူမ်ားျဖစ္သည္။

&efoludkcspfjcif;
၂၇။ သို႔ရာတြင္ ငါ၏တရားကို ၾကားနာၾကသူတို႔၊ သင္တို႔
အား ငါဆိုသည္မွာ ရန္သူတို႔ကိုခ်စ္ၾကေလာ့။ သင္တို႔ကို
မုန္းေသာသူတို႔အား ေက်းဇူးျပဳၾကေလာ့။ ၂၈။ သင္တို႔ကို
‘လအ္နသ္’

ပို႔က်ိန္ဆဲေသာသူတို႔အား ေမတၱာပို႔ၾက

ေလာ့။ သင္တို႔ကိုေစာ္ကားေသာသူတို႔အတြက္ ဒိုအာ
ေတာင္းေပးၾကေလာ့။ ၂၉။ သင္၏ ပါးတစ္ဖက္ကို႐ိုက္
ေသာသူအား

အျခားပါးတစ္ဖက္ကိုလည္း

႐ိုက္ေစ

ဦးေလာ့။ သင္၏ဝတ္႐ုံကို ယူေသာသူအား အကႌ်ကို
လည္း ယူခြင့္ျပဳေလာ့။ ၃ဝ။ သင့္ထံတြင္ ေတာင္းခံလာ
သူတိုင္းအား ေပးေလာ့။ သင့္ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ယူသြား
j ၆း၃၁ အလားတူ သြန္သင္မႈမ်ဳိးကို ယဥ္
ေက်းမႈ

အမ်ားစုတြင္

ဟဇရသ္အီစာ
ပို၍ခက္ခဲသည္။

ေတြ႕ရေသာ္လည္း

သြန္သင္ေပးေသာ

ပုံစံမွာ

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

အျခားသူမွ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္အရာ (သို႔)
ျပန္ေပးဆပ္မည့္အရာ တို႔အေပၚအမွီမျပဳဘဲ
ကိုယ္က တစ္ဖက္သက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရ
မည့္ အရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေသာသူထံမွ ျပန္၍မေတာင္းႏွင့္။ ၃၁။ ကိုယ္ကိုသူတစ္
ပါးျပဳေစလိုသည့္အတိုင္း သူတစ္ပါးအား ျပဳၾကေလာ့။j
၃၂။ မိမိတို႔အား ခ်စ္သူမ်ားကိုသာ ခ်စ္တံု႔ျပန္ပါမူ မည္
သည့္ အကိ်ဳးကို ခံစားရမည္နည္း။ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္က်ဴး
လြန္သူ* မ်ားပင္လွ်င္ မိမိတို႔အား ခ်စ္သူတို႔ကို ခ်စ္ၾက
၏။ ၃၃။ သင္တို႔အား ေက်းဇူးျပဳေသာ သူမ်ားကိုသာ
ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ပါမူ

မည္သည့္အကိ်ဳးကို

ခံစားရမည္

နည္း။ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ က်ဴးလြန္သူ* မ်ားပင္လွ်င္ ဤသို႔ျပဳ
ၾက၏။ ၃၄။ ထိုမွတစ္ပါး ျပန္လည္ဆပ္ေပးမည္ဟုယံု
ၾကည္သူကိုသာလွ်င္ သင္တို႔ေခ်းငွားၾကပါမူ မည္သည့္
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အကိ်ဳးကို ခံစားရမည္နည္း။ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ က်ဴးလြန္
သူ* မ်ားပင္ ျပန္လည္ဆပ္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္
အခ်င္းခ်င္းအား ေခ်းငွားၾက၏။ ၃၅။ သင္တို႔မူကား ရန္
သူတို႔ကိုခ်စ္ၾကေလာ့။ ေက်းဇူးျပဳၾကေလာ့။ တစ္စံုတစ္
ရာကို

ျပန္လည္ရရွိရန္

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ

ေခ်းငွားၾက

ေလာ့။ ယင္းသို႔ျပဳပါမူ သင္တို႔သည္ ႀကီးျမတ္ေသာ
ဆုလာဘ္ကိုရလ်က္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ အရွင္ျမတ္၏
သားမ်ားk ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ေက်းဇူး
မသိတတ္သူမ်ား၊ ဆိုးညစ္သူမ်ားအား ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ
၏။ ၃၆။ သင္တို႔၏ အဖ* သည္ သနားၾကင္နာေတာ္မူ
သည္နည္းတူ သင္တို႔သည္လည္း သနားၾကင္နာၾက
ေလာ့။

k ၆း၃၅ အလႅာဟ္၏သားမ်ား ဟုဆိုရာတြင္
အေသြးအသားေတာ္စပ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာသား
ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ကို မဆိုလိုပါ။ သို႔ရာတြင္
အလႅာ ဟ္ ၏ အလိုေ တာ္ အ တို င္း အသက္ ရ ွ င္
လ်က္၊ အရွင္ျမတ္ႏွင့္မွန္ကန္စြာ ရင္းႏွီးဆက္
သြယ္မႈရွိေသာ သူတို႔ကို အလႅာဟ္၏ သား
မ်ား ဟတင္စား သ႐ုပ္ေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။

olwpfyg;wdkYtm;ppfaMumpD&ifjcif;
၃၇။ သူတစ္ပါးတို႔အား အျပစ္တင္မစီရင္ၾကႏွင့္။ သို႔မွ
သာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သင္တို႔အား အျပစ္တင္
မစီရင္ဘဲ ေနေတာ္မူလိမ့္မည္။ သူတစ္ပါးတို႔အား မစီရင္
မဆံုးျဖတ္ၾကႏွင့္။ သို႔မွသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္
သင္တို႔အား မစီရင္မဆံုးျဖတ္ဘဲ ေနေတာ္မူလိမ့္မည္။
သူတစ္ပါးတို႔အား အျပစ္ေျဖလႊတ္ၾကေလာ့။ သို႔မွသာ
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သင္တို႔ ‘ဂုနာဟ္’ အျပစ္ကို
ေျဖလႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၃၈။ သူတစ္ပါးတို႔အားေပး
ၾကေလာ့။ သို႔မွသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သင္တို႔
အား ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေကာင္းစြာခ်ိန္တြယ္၍ လႈပ္
လ်က္၊ သိပ္ႏွက္လ်က္၊ လံွ်က်ေအာင္ သင္တို႔၏လက္
ထဲသို႔ ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ သူတစ္ပါး
အား ခ်ိန္တြယ္ေပးသည့္ ပမာဏအတိုင္း အလႅာဟ္
အရွင္ျမတ္သည္

သင္တို႔အား

ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္”

ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၃၉။ ထိုေနာက္အီစာသည္ ထိုသူတို႔အား ပံုဥပမာေဆာင္
၍ ‘‘မ်က္မျမင္သည္ အျခားမ်က္မျမင္ကို လမ္းျပႏိုင္သ
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ေလာ။ ထိုသူႏွစ္ဦးလံုးပင္ တြင္းထဲသို႔ က်လိမ့္မည္မ
ဟုတ္ေလာ။ ၄ဝ။ တပည့္သည္ဆရာထက္မသာ။ သို႔ရာ
တြင္ ပညာသင္ၿပီးဆံုးေသာအခါ တပည့္သည္ ဆရာကဲ့
သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။
၄၁။ သင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကိုယ့္မ်က္စိ၌ရွိေသာ
သစ္တံုးကိုမျမင္ဘဲ ညီအစ္ကိုမ်က္စိ၌ရွိေသာ အမႈန္ကို
ျမင္သနည္း။ ၄၂။ သင္၏မ်က္စိ၌ရွိေသာ သစ္တံုးကို
မျမင္ဘဲ ညီအစ္ကို၊ သင္၏မ်က္စိ၌ရွိေသာ အမႈန္ကို
ထုတ္ေပးပါရေစဟု သင္အဘယ္သို႔ ဆိုႏိုင္သနည္း။ အ
သင္ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္သူ၊ သင္၏မ်က္စိ၌
ရွိေသာသစ္တံုးကို ဦးစြာထုတ္ပစ္ေလာ့။ သို႔မွသာ သင္
သည္ သင့္ညီအစ္ကိုမ်က္စိ၌ရွိေသာ အမႈန္ကိုထုတ္ပစ္
ရန္ ေကာင္းစြာျမင္လိမ့္မည္။

tyifESifhtoD;
၄၃။ အပင္ေကာင္းသည္ အသီးညံ့ကိုမသီးႏိုင္။ ညံ့ေသာ
အပင္သည္ အသီးေကာင္းကိုမသီးႏိုင္။ ၄၄။ အသီးကို
ေထာက္၍ အပင္အေၾကာင္းကိုသိရ၏။ သဖန္းသီးကို
ဆူးပင္မွလည္းေကာင္း၊

စပ်စ္သီးကို

ဆူးခ်ံဳမွလည္း

ေကာင္း လူတို႔မဆြတ္မခူးႏိုင္ၾက။ ၄၅။ ေကာင္းေသာသူ
l ၆း၄၅ အလိုဆႏၵႏွင့္ခံစားမႈတို႔ စိုးမိုးရာေန

သည္ ေကာင္းေသာအရာမ်ားႏွင့္ျပည့္ေသာ စိတ္ႏွလံုးl

ရာကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္စုံတစ္

ဘ႑ာတိုက္အတြင္းမွ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ထုတ္

ေယာက္၏ အက်င့္သီလ တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္
ဆိုင္ေသာ
သည္။

ဗဟိုအခ်က္အခ်ာေနရာ

ျဖစ္

ေဖာ္တတ္၏။ ဆိုးယုတ္သူမူကား ဆိုးညစ္ေသာ စိတ္ႏွ
လံုး ဘ႑ာတိုက္အတြင္းမွ ဆိုးယုတ္ေသာ အရာမ်ားကို
ထုတ္ေဖာ္တတ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စိတ္ႏွလံုး
တြင္ျပည့္လံွ်ေနသည့္အရာမ်ားကို ႏႈတ္က ႁမြက္ဆိုတတ္
ေသာေၾကာင့္တည္း။

wnfaqmufolESpfrsdK;
၄၆။ သင္တို႔သည္ ငါ့စကားကို နားမေထာင္ဘဲ အ
ဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့ကို သခင္၊ သခင္ ဟုေခၚၾကသနည္း။
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၄၇။ ငါ့ထံသို႔လာ၍ ငါ့တရားစကားကို ၾကားနာၿပီးလွ်င္
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေသာသူကို ပုံဥပမာျဖင့္ ငါႏိႈင္းျပ
မည္။ ၄၈။ ထိုသူသည္ ေျမကိုနက္စြာတူးၿပီးမွ ေက်ာက္
ေပၚတြင္

အုတ္ျမစ္ခ်၍

အိမ္ကိုတည္ေဆာက္သူႏွင့္

တူ၏။ ေရႀကီးေသာအခါ ျမစ္ေရလံွ်၍ ထိုအိမ္ကို တိုက္
ခတ္ေလ၏။ သို႔ေသာ္ ေရအဟုန္သည္ အိမ္ကို မလႈပ္ရွား
ေစႏိုင္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအိမ္ကို ခိုင္ခန္႔စြာ
တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ၄၉။ သို႔ရာတြင္
ငါ့တရားစကားကို ၾကားနာၿပီးေနာက္ မလိုက္နာေသာ
သူမူကား အုတ္ျမစ္မခ်ဘဲ ေျမေပၚမွာ အိမ္ကိုတည္
ေဆာက္သူႏွင့္ တူ၏။ ျမစ္ေရလံွ်၍ ထိုအိမ္ကို တိုက္ခတ္
လွ်င္ ခ်က္ခ်င္းၿပိဳလဲ၍ အကုန္အစင္ ၿပိဳပ်က္ေလ၏’’
ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

pl&[f (7)
wyfcGJrSL;wpfa,muf\uRefudk
a&m*gaysmufuif;apawmfrljcif;
၁။ ဟဇရသ္အီစာသည္ လူတို႔အား ေဟာေျပာသြန္သင္
ၿပီးေနာက္ ကေပရေနာင္ၿမိဳ႕* သို႔ သြားေတာ္မူ၏။ ၂။ ထို
ၿမိဳ႕တြင္ တပ္ခြဲမွဴးa တစ္ေယာက္၌ ဖ်ားနာလ်က္ ေသလု

a ၇း၂ စစ္သားတစ္ရာကို အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာသူ

နီးပါးျဖစ္ေနေသာ ကၽြန္တစ္ေယာက္ရွိ၏။ တပ္ခြဲမွဴးသည္

ျဖစ္သည္။

ထိုကၽြန္ကို အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုး၏။ ၃။ တပ္ခြဲမွဴးသည္ ဟဇ
ရသ္အီစာ၏ သတင္းကိုၾကားေသာအခါ ယဟူဒီေခါင္း
ေဆာင္မ်ား* ကို အထံေတာ္သို႔ေစလႊတ္ၿပီးလွ်င္၊ အီစာ
ႂကြလာ၍ မိမိကၽြန္အား က်န္းမာေစရန္ ေလွ်ာက္ေစ၏။
၄။ ဟဇရသ္အီစာထံသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေခါင္းေဆာင္
တို႔က ‘‘ထိုတပ္ခြဲမွဴးသည္ သခင္၏ေက်းဇူးျပဳျခင္းကို ခံ
ထိုက္သူျဖစ္ပါ၏။ ၅။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို
ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္*
ကို ေဆာက္လုပ္ေပးသူ ျဖစ္ပါ၏’’ ဟုေလးနက္စြာ
ေတာင္းပန္ၾက၏။
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၆။ ဟဇရသ္အီစာသည္ ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူ သြားေတာ္မူ၍
တပ္ခြဲမွဴးအိမ္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။
ထိုအခါ တပ္ခြဲမွဴးသည္ မိတ္ေဆြမ်ားကို အီစာ၏ထံသို႔
ေစလႊတ္ကာ ‘‘သခင္၊ ဒုကၡရွာေတာ္မမူပါႏွင့္။ အကၽြႏ္ုပ္
၏ အိမ္မိုးေအာက္သို႔ အရွင္ဝင္ျခင္းငွာ အကၽြႏ္ုပ္သည္
ထိုက္တန္ေသာသူမဟုတ္ပါ။ ၇။ ထို႔ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္
သည္ သခင္၏အထံေတာ္သို႔ လာထိုက္သူမဟုတ္ဟု
ယူဆပါ၏။

အမိန္႔ေတာ္ကိုသာ

ေပးေတာ္မူပါလွ်င္

အကၽြႏ္ုပ္၏ကၽြန္သည္ က်န္းမာလာပါလိမ့္မည္။ ၈။ အ
ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ပင္ အထက္အရာရွိေအာက္တြင္ အမႈ
ထမ္းသူျဖစ္ပါ၍ အကၽြႏ္ုပ္၏ လက္ေအာက္တြင္လည္း
စစ္သားမ်ား ရွိပါ၏။ စစ္သားတစ္ေယာက္အား သြား
ေလာ့ဟုဆိုလွ်င္ သူသည္သြားပါ၏။ အျခားတစ္ေယာက္
အား လာခဲ့ဟုဆိုလွ်င္ လာပါ၏။ အကၽြႏ္ုပ္၏ကၽြန္အား
ဤအမႈကိုျပဳေလာ့ ဟုဆိုလွ်င္ သူသည္ျပဳပါ၏’’ ဟု
ေလွ်ာက္ထားေစ၏။
၉။ ဤစကားကို ဟဇရသ္အီစာၾကားေတာ္မူလွ်င္ အံ့ဩ
ေတာ္မူ၏။

အီစာသည္ေနာက္မွ

လိုက္လာၾကေသာ

လူပရိသတ္တို႔ကို လွည့္ၾကည့္ေတာ္မူလ်က္ ‘‘ငါဆိုသည္
ကား ဤကဲ့သို႔ႀကီးမားေသာ ‘အီမာန္’ ယံုၾကည္ျခင္းကို
အစၥရာအီလီအမ်ဳိးသား*

တို႔အထဲမွာပင္

ငါမေတြ႕ဖူး

ေသး’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၁ဝ။ တပ္ခြဲမွဴးေစလႊတ္လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ အိမ္သို႔
ျပန္ေရာက္ၾကေသာအခါ ထိုကၽြန္သည္ က်န္းမာလ်က္
ရွိသည္ကိုေတြ႕ၾက၏။

rkqdk;rwpfa,muf\om;udk
toufjyef&Sifapawmfrljcif;
၁၁။ ထိုေနာက္အီစာသည္ နာအိနၿမိဳ႕သို႔ ႂကြေတာ္မူ
ေသာအခါ ‘‘ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္ လူပရိသတ္
ႀကီးသည္ လိုက္ပါလာၾက၏။ ၁၂။ ၿမိဳ႕တံခါးအနီးသို႔
အီစာေရာက္ခ်ိန္၌ လူတို႔သည္ မုဆိုးမတစ္ေယာက္၏
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လုကာ ၇
တစ္ဦးတည္းေသာသား၏ “မိုင္ယသ္” အေလာင္းကို
“ဒဖန္” ျပဳလုပ္သၿဂႋဳဟ္ရန္ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ ထုတ္ေဆာင္လာ
ၾက၏။

ထိုမုဆိုးမႏွင့္အတူ

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔သည္

လိုက္ပို႔ၾက၏။ ၁၃။ အီစာသည္ ထိုအမ်ဳိးသမီးကို ျမင္
ေသာအခါ သနားေတာ္မူသျဖင့္ ‘‘မငိုႏွင့္’’ ဟု သူ႕အား
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၄။ ထိုေနာက္ အနီးသို႔ ႂကြေတာ္မူၿပီး
လွ်င္ ‘‘ဂ်နဇဟ္” ထမ္းစင္ကို လက္ေတာ္ျဖင့္ တို႔ထိေတာ္
မူ၏။ ထိုအခါ ဂ်နဇဟ္ထမ္းေသာသူတို႔သည္ ရပ္တန္႔ၾက
၏။ အီစာက ‘‘အခ်င္းလူငယ္၊ ထေလာ့၊ သင့္အားငါအ
မိန္႔ေပး၏’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူရာ၊ ၁၅။ ေသေသာသူသည္
ထိုင္ၿပီးလွ်င္ စကားေျပာေလ၏။ ထိုေနာက္ အီစာသည္
သူ႕ကိုမိခင္အား အပ္ေပးေတာ္မူ၏။
၁၆။ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ အလႅာဟ္အ
ရွင္ျမတ္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ သူတို႔က ‘‘ငါတို႔
တြင္ နဗီတမန္ေတာ္* ႀကီးတစ္ပါး ေပၚထြန္းေလၿပီ။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိလူစုေတာ္အား ၾကည့္႐ႈ
ကယ္တင္ရန္ ႂကြလာေတာ္မူၿပီ’’ ဟုဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီး
မြမ္းၾက၏။
၁၇။ အီစာ၏သတင္းသည္ ယုဒျပည္* တစ္ေလွ်ာက္လံုး
ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပံ်႕နွံ႔သြားေလ၏။

ESpfjr§Kyfjcif;q&m,[f,mxHrSapwrefrsm;
၁၈။ ယဟ္ယာ* အားသူ၏တပည့္မ်ားက ဤအေၾကာင္း
အရာအလံုးစံုတို႔ကို ေျပာၾကားၾက၏။ ထိုအခါ သူသည္
တပည့္ႏွစ္ေယာက္ကို ေခၚၿပီးလွ်င္ ဟဇရသ္အီစာထံသို႔
ေစလႊတ္လ်က္၊ ၁၉။ ‘‘အရွင္သည္ ႂကြလာေတာ္မူမည္ဟု
ဆိုေသာ အရွင္ေပေလာ။ သို႔မဟုတ္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္
ဦးကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ရပါမည္ေလာ’’ ဟု ေမးေလွ်ာက္ေစ၏။
၂ဝ။ ထိုသူတို႔သည္ အီစာ၏ထံသို႔ လာၾကၿပီးေနာက္
‘‘အရွင္သည္ ႂကြလာေတာ္မူမည္ဟုဆိုေသာ အရွင္ေပ
ေလာ။b သို႔မဟုတ္အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ရပါ
မည္ေလာ။ ဤသို႔ေမးေလွ်ာက္ရန္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း* ဆရာ
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b ၇း၂ဝ ပို၍ႀကီးျမတ္ေသာ အလ္မစီဟ္* ကို
ရည္ညႊန္းေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ျမႇဳုပ္
ျခင္းဆရာ ယဟ္ယာ* သည္ သူ႔ေနာက္တြင္
ေပၚထြန္းလာမည့္ အလ္မစီဟ္* ကိုေမွ်ာ္လင့္
ေနသည္။ (၃း၁၆ ကိုၾကည့္ပါ။)

လုကာ ၇
ယဟ္ယာ* က အကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေစလႊတ္လိုက္ပါသည္’’
ဟု ေလွ်ာက္ထားၾက၏။
၂၁။ ထိုအခါအီစာသည္ လူတို႔၏ေရာဂါေဝဒနာမ်ားကို
ေပ်ာက္ကင္းေစေတာ္မူ၏။ ဂ်င္န္ဆိုး* မ်ားကို ႏွင္ထုတ္၍
မ်က္မျမင္မ်ားကိုမ်က္စိျမင္ေစေတာ္မူ၏။ ၂၂။ အီစာက
‘‘သင္တို႔ျမင္ရၾကားရသည့္ အရာမ်ားကို ယဟ္ယာ* ထံ
သြား၍ ေျပာၾကားၾကေလာ့။ မ်က္မျမင္မ်ား မ်က္စိအ
လင္းကို ျပန္လည္ရရွိၾက၏။ ေျခမသန္စြမ္းသူမ်ား လမ္း
ေလွ်ာက္ၾက၏။ အေရျပားေရာဂါသည္* မ်ား သန္႔စင္
သြားၾက၏။

နားပင္းသူမ်ား

ေသာသူမ်ား

နားၾကားရၾက၏။

အသက္ျပန္၍ရွင္ၾက၏။

ေသ

ဆင္းရဲသူတို႔

သတင္းေကာင္း* ကို ၾကားရၾက၏။ ၂၃။ ငါ့အေပၚ၌
ယံုမွားျခင္း ကင္းေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏’’ ဟု ယဟ္
ယာ* ၏ တပည့္မ်ားအားေျဖၾကားေတာ္မူ၏။
၂၄။ ယဟ္ယာ* ေစလႊတ္ေသာသူမ်ား ထြက္သြားၾက
ေသာအခါ ဟဇရသ္အီစာသည္ ယဟ္ယာ* အေၾကာင္း
ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူပရိသတ္တို႔အား ‘‘သင္တို႔သည္ အ
ဘယ္အရာကို ၾကည့္႐ႈရန္ ေတာကႏ ၱာရသို႔ သြားၾကသ
နည္း။ ေလတိုက္၍ လႈပ္ေသာက်ဴပင္ကို ၾကည့္႐ႈၾက
ရန္ေလာ။ ၂၅။ သို႔မဟုတ္ ဝတ္ေကာင္းစားလွ ဝတ္ဆင္
ထားေသာသူကို ၾကည့္႐ႈရန္ သြားၾကသေလာ။ ဝတ္
ေကာင္းစားလွ

ဝတ္ဆင္ကာ

စည္းစိမ္ခံသူမ်ားကား

နန္းေတာ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾက၏။ ၂၆။ သို႔မဟုတ္ပါမူ
နဗီတမန္ေတာ္* ကို ၾကည့္႐ႈရန္ေလာ။ ယဟ္ယာ* သည္
နဗီတမန္ေတာ္* အမွန္ပင္ျဖစ္ေပ၏။ ထို႔ျပင္ သူသည္
နဗီတမန္ေတာ္* ထက္ ႀကီးျမတ္သူလည္း ျဖစ္သည္ဟု
ငါဆို၏။ ၂၇။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ထဲတြင္ နားေထာင္ေလာ့၊
c ၇း၂၇ ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ မာလခိ
၃း၁ ကိုၾကည့္ပါ။

သင္၏လမ္းကိုအသင့္ျဖစ္ေစရန္ ငါ၏ေစတမန္ကို သင့္
အလ်င္ေစလႊတ္မည္c ဟု ေဖာ္ျပထား၏။ ယဟ္ယာ*
ကား ထိုေစတမန္ပင္ျဖစ္၏။ ၂၈။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ဖြား
ျမင္သူမ်ားအနက္ ယဟ္ယာ* ထက္ႀကီးျမတ္ေသာသူ
တစ္ေယာက္မွ်မရွိဟု သင္တို႔အားငါဆို၏။ သို႔ရာတြင္
အလႅာဟ္၏ အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္း* ကို ဝန္ခံသူတို႔တြင္
အနိမ့္က်ဆံုးေသာသူသည္ ယဟ္ယာ* ထက္ႀကီးျမတ္
၏’’ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
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လုကာ ၇
၂၉။ အခြန္ေကာက္သူ* မ်ားမွစ၍လူအေပါင္းတို႔သည္
အီစာ၏ စကားေတာ္ကိုၾကားေသာအခါ ယဟ္ယာ* ထံမွ
ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း* ကို ခံယူခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အလႅာဟ္အရွင္
ျမတ္၏ ေျဖာင့္မွန္ေသာမိန္႔မွာခ်က္မ်ားကို သိမွတ္ဝန္ခံ
ၾက၏။ ၃ဝ။ သို႔ရာတြင္ ဖာရိရွဲ* ႏွင့္ “အာလင္မ္”* က်မ္း
တတ္ဆရာမ်ားမူကား ယဟ္ယာ* ထံတြင္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း*
ကိုမခံမယူခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္
ျမတ္ ထားရွိေတာ္မူေသာ အၾကံအစည္ေတာ္ကို ပစ္ပယ္
ၾက၏။
၃၁။ အီစာက ‘‘ဤေခတ္လူတို႔ကို အဘယ္သို႔ ပံုဥပမာ
ခိုင္းႏိႈင္းရမည္နည္း။

သူတို႔သည္

အဘယ္သူမ်ားႏွင့္

တူၾကသနည္း။ ၃၂။ သူတို႔သည္ ေဈးထဲတြင္ထိုင္လ်က္
ငါတို႔သည္ သင္တို႔အတြက္ သာယာစြာတီးမႈတ္ေသာ္
လည္း သင္တို႔သည္မကၾက။ ငါတို႔ ငိုေႂကြးျမည္တမ္း
ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ မငိုေႂကြးၾကဟု အခ်င္းခ်င္း
ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ တူ၏။
၃၃။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း* ဆရာ ယဟ္
ယာ* သည္ အစားအစာကိုမစား၊ စပ်စ္ရည္ကိုမေသာက္
ဘဲ လာေသာအခါ သင္တို႔က ဤသူသည္ ဂ်င္န္ဆိုး*
ပူးကပ္ေသာသူဟု ဆိုၾက၏။ ၃၄။ လူသား* သည္
စားလ်က္ေသာက္လ်က္

လာေသာအခါ

သင္တို႔က

ၾကည့္ေလာ့၊ ဤသူသည္ စားၾကဴးေသာသူ၊ စပ်စ္ရည္
ေသာက္ၾကဴးေသာသူျဖစ္သည္။ အခြန္ေကာက္သူမ်ား*၊
အျပစ္ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္သူ* မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႕သူျဖစ္သည္
ဟုဆိုၾက၏။ ၃၅။ သို႔ရာတြင္ ေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ကို လက္ခံ
သူ အေပါင္းတို႔က ထိုေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္သည္ မွန္ကန္
ေၾကာင္းကို သိမွတ္ဝန္ခံၾက၏’’ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

zm&d&SJ&Sdrkef\tdrfwGiftDpm&SdawmfrlpOf
၃၆။ ဖာရိရွဲ* တစ္ေယာက္သည္ အီစာအား မိမိႏွင့္အတူ
ညစာသံုးေဆာင္ေတာ္မူရန္

ပင့္ဖိတ္၏။

အီစာသည္

ဖာရိရွဲ* ၏ အိမ္သို႔ဝင္၍ စားပြဲတြင္ေလ်ာင္းေတာ္မူ၏။
၃၇။ ထိုၿမိဳ႕တြင္ မေကာင္းေသာအမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္
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လုကာ ၇
ရွိ၏။ သူသည္ ဖာရိရွဲ* ၏အိမ္တြင္ အီစာ ညစာသံုး
ေဆာင္ေတာ္မူေၾကာင္းကို သိေသာအခါ ဆီေမႊးေက်ာက္
d ၇း၃၇ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ ေရေမႊး
ဘူး

အမ်ားစုကို

ႏူးညံ့ေသာ

နို႔ႏွစ္ေရာင္

ေက်ာက္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ပါသည္။
e ၇း၃၈ ထုံးစံအရဟဇရသ္အီစာသည္ အစာ
စားသည့္အခါ ေဘးေစာင္းလွဲလ်က္ရွိသည္။
ထို အ မ်ဳိး သမီး သည္ အီ စာ၏ေနာက္ ဘ က္ မ ွ
ဝင္ေရာက္လာသည္။

ျဖဴဘူးd တစ္လံုးကို ယူေဆာင္ၿပီးလွ်င္၊ ၃၈။ အီစာ၏
ေနာက္၌ ေျခေတာ္ရင္းတြင္ရပ္လ်က္e ငိုယိုကာေန၏။
သူ၏မ်က္ရည္သည္ အီစာ၏ေျခမ်ားအေပၚသို႔ က်သည္
ရွိေသာ္ မိမိ၏ဆံပင္ျဖင့္ သုတ္၏။ ထိုေနာက္ အီစာ၏ေျခ
မ်ားကို နမ္း႐ႈပ္ၿပီးလွ်င္ ဆီေမႊးျဖင့္ သုတ္လိမ္းလ်က္ေန
၏။ ၃၉။ အီစာအားပင့္ဖိတ္သူ ဖာရိရွဲ* သည္ ဤအျခင္း
အရာကိုျမင္လွ်င္ ‘‘ဤသူသည္ နဗီတမန္ေတာ္* ျဖစ္
ပါလွ်င္ သူ၏ေျခကိုကိုင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးသည္ အ
ဘယ္ကဲ့သို႔ေသာသူ ျဖစ္သည္ကို သိေပလိမ့္မည္။ ထို
မိန္းမသည္ မေကာင္းေသာအမ်ဳိးသမီးျဖစ္၏’’ ဟု ေတြး
ေတာလ်က္ေန၏။
၄ဝ။ ထိုအခါ ဟဇရသ္အီစာက ထိုသူအား ‘‘ရွိမုန္၊
သင့္အားငါေျပာစရာတစ္ခုရွိ၏’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
ရွိမုန္က ‘‘ဆရာသခင္၊ အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါ’’ ဟုေလွ်ာက္၏။
၄၁။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘ေငြေခ်းစားသူတစ္ဦးထံတြင္ ေငြ

f ၇း၄၁ “ေဒနာရိ” ဒဂၤ ါးတစ္ျပားသည္ ေရာ

ေခ်းထားသူ ႏွစ္ဦးရွိ၏။ တစ္ဦးက ‘ေဒနာရိ’ ဒဂၤ ါးf ငါးရာ၊

မ ဒဂၤ ါးျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္

အျခားတစ္ဦးက ငါးဆယ္အေႂကြးတင္၏။ ၄၂။ သူတို႔

ေန႔လုပ္အားချဖစ္ပါသည္။ (အင္န္ဂ်ီလ္က်မ္း
ေတာ္ျမတ္မွ မႆဲက်မ္း၂ဝး၉-၁၃ ကို ၾကည့္
ပါ။)

သည္ အေႂကြးမဆပ္ႏိုင္သျဖင့္ ေႂကြးရွင္သည္ ထိုသူႏွစ္
ဦးလံုး၏

အေႂကြးအားလံုးကို

ေလွ်ာ္ပစ္လိုက္ေလ၏။

ထိုသူႏွစ္ဦးအနက္ အဘယ္သူသည္ ေႂကြးရွင္ကိုပို၍
ခ်စ္လိမ့္မည္နည္း’’ ဟုေမးေတာ္မူ၏။
၄၃။ ရွိမုန္က ‘‘ေငြပို၍ေလွ်ာ္ပစ္ခံရသူသည္ ပို၍ခ်စ္မည္
ထင္ပါသည္’’ ဟုေလွ်ာက္၏။
အီစာက ‘‘သင့္ယူဆခ်က္သည္မွန္ေပ၏’’ ဟုမိန္႔ေတာ္
မူ၏။
၄၄။ ထိုေနာက္ အမ်ဳိးသမီး၏ဘက္ကိုလွည့္၍ ရွိမုန္အား
‘‘သင္သည္ ဤအမ်ဳိးသမီးကိုျမင္သေလာ။ ငါသည္ သင္
၏အိမ္သို႔ဝင္ေသာအခါ သင္သည္ေျခေဆးေရကိုမေပး။
သို႔ရာတြင္ သူသည္ မ်က္ရည္ျဖင့္ ငါ့ေျခကိုေဆး၍ ဆံ
ပင္ျဖင့္ သုတ္ေလၿပီ။ ၄၅။ သင္သည္ငါ့ကိုမနမ္း။ ထိုအ
မ်ဳိးသမီးသည္ ငါဝင္လာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ငါ၏ေျခကို
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လုကာ ၈
အဆက္မျပတ္နမ္းေလၿပီ။ ၄၆။ သင္သည္ ငါ၏ေခါင္းကို
ဆီျဖင့္မလိမ္း။ သူမူကား ငါ၏ေျခကို ဆီေမႊးျဖင့္ လိမ္း
ေလၿပီ။g

၄၇။

ထို႔ေၾကာင့္

သင့္အားငါဆိုသည္ကား

ဤအမ်ဳိးသမီးသည္ မ်ားစြာေသာ ‘ဂုနာဟ္’ အျပစ္တို႔မွ
ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရ၏။ ထိုသို႔ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရေၾကာင္းကို
သူ၏ႀကီးမားေသာေမတၱာက သက္ေသခံ၏။ ဂုနာဟ္အ
နည္းငယ္သာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရေသာသူမူကား အနည္း
ငယ္သာလွ်င္ ခ်စ္တတ္၏’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၄၈။ ထိုေနာက္အီစာက ‘‘သင္၏ဂုနာဟ္မ်ားကို ေျဖလႊတ္
ၿပီ’’ ဟုအမ်ဳိးသမီးအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၄၉။ အီစာႏွင့္အတူ ညစာစားေနၾကေသာသူတို႔က ‘‘ဂု
နာဟ္မ်ားကိုပင္ ေျဖလႊတ္ေသာဤသူကား အဘယ္သူ
နည္း’’ ဟု အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုၾက၏။
၅ဝ။ သို႔ရာတြင္ အီစာက ထိုအမ်ဳိးသမီးအား ‘‘သင္၏
‘အီမာန္’ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင့္ကိုကယ္တင္ၿပီ။ စိတ္
ခ်မ္းသာစြာသြားေလာ့’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

pl&[f (8)
tDpmESifhvdkufygcJhMuaomtrsdK;orD;rsm;
၁။ ကာလအနည္းငယ္ၾကာေသာ္ အီစာသည္ၿမိဳ႕ ႐ြာမ်ား
ကို ျဖတ္သြားလ်က္ အလႅာဟ္၏ အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္း* ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ သတင္းေကာင္း* ကို ေဟာေျပာေတာ္မူ
၏။ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ‘‘ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္
တို႔သည္ အီစာႏွင့္အတူလိုက္ပါလာၾက၏။ ၂။ အနာေရာ
ဂါေဘး၊ ဂ်င္န္ဆိုး* ေဘးမွ အီစာကင္းလြတ္ေစခဲ့ေသာ
အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕လည္း လိုက္ပါလာၾက၏။ ထိုသူတို႔ အ
နက္ ဂ်င္န္ဆိုး* ခုႏွစ္ေကာင္စြန္႔ခြာသြားေသာ မာဂဒလ
ၿမိဳ႕သူမာရိ၊ ၃။ ေဟ႐ုဒ္မင္း* ၏ဘ႑ာစိုး ခုဇ၏ဇနီး
ေယာဟႏၷ၊ ႐ႈရွႏၷႏွင့္ အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၏။ ဤအ
မ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႔စရိတ္ျဖင့္အီစာႏွင့္ ဆြဟာဗီ*
တို႔အား လုပ္ေကၽြးသမႈျပဳၾက၏။
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g ၇း၄၆ ေျခေဆးျခင္း၊ နမ္းျခင္း၊ ေခါင္းကို
ဆီျဖင့္လိမ္းျခင္းတို႔သည္ ဧည့္သည္ကို ရိုေသ
ေလးစားလ်က္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ေၾကာင္း ျပ
သသည့္အေနျဖင့္ အထူးျပဳမူ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

လုကာ ၈

rsdK;BuJolykHOyrm
၄။ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕မွ လာၾကေသာလူအေပါင္းတို႔သည္ အထံ
ေတာ္တြင္ စု႐ုံးလ်က္ေနၾကစဥ္ အီစာသည္ ပုံဥပမာ
a ၈း၅ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္မ်ဳိးေစ့ကိုေျမ
ေပၚတြင္ ႀကဲျဖန႔္သည့္ အေလ့အထရွိသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ႀကဲၿပီးေနာက္ ေျမကိုထြန္ယက္ေလ့
ရွိပါသည္။

ေဆာင္၍ ၅။ ‘‘မ်ဳိးႀကဲသူသည္ မ်ဳိးႀကဲရန္ထြက္သြား၏။a
မ်ဳိးႀကဲေသာအခါ အခ်ဳိ႕မ်ဳိးေစ့မ်ားသည္ လမ္းတြင္က်၏။
ထိုမ်ဳိးေစ့တို႔ကို လူမ်ားနင္း၍ ငွက္မ်ားေကာက္စားၾက၏။
၆။ အခ်ဳိ႕မ်ဳိးေစ့မ်ားသည္ ေက်ာက္ေျမေပၚတြင္က်၏။
အပင္ေပါက္လာေသာအခါ အစိုဓာတ္မရွိေသာေၾကာင့္
ၫႇိဳးႏြမ္းေျခာက္ေသြ႕ကုန္၏။ ၇။ အခ်ဳိ႕မ်ဳိးေစ့မ်ားသည္
ဆူးေတာတြင္က်၏။ ဆူးပင္မ်ားသည္ အပင္ငယ္မ်ားႏွင့္
အတူ ႀကီးထြားလာၿပီးလွ်င္ ထိုအပင္ငယ္တို႔ကို လႊမ္း
မိုးသြား၏။ ၈။ အခ်ဳိ႕အေစ့မ်ားကား ေျမေကာင္းေျမသန္႔
တြင္က်သျဖင့္ အပင္ေပါက္၍ အဆတစ္ရာ သီးနွံမ်ားကို
ျဖစ္ပြားေစ၏’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုေနာက္ ‘‘ၾကားတတ္
ေသာနားရွိသူတို႔ ၾကားၾကကုန္ေလာ့’’ ဟုေႂကြးေၾကာ္
ေတာ္မူ၏။

ykHOyrmrsm;\&nf&G,fcsuf
၉။ ဆြဟာဗီ* တို႔သည္ ဤပုံဥပမာ၏ အနက္အဓိပၸာယ္
ကို အီစာအားေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ ၁ဝ။ အီစာက ‘‘သင္တို႔
သည္အလႅာဟ္၏ အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္း* ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ
နက္နဲသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိခြင့္ရၾက၏။ အ
b ၈း၁ဝ ကိတာဘြလမ
္ က
ု ာဒြတစ
္ မ
္ ွ ေဟရွာယ
က်မ္း ၆း၉ ကိုၾကည့္ပါ။

ျခားသူတို႔မူကား ၾကည့္လ်က္ႏွင့္မျမင္ႏိုင္၊ ၾကားလ်က္
ႏွင့္ နားမလည္ႏိုင္ၾကဘဲ ျဖစ္မည္အေၾကာင္းb ပုံဥပမာ
မ်ားအားျဖင့္ ေဟာရ၏။

rsdK;BuJolykHOyrm\teuft"dyÜm,fudk
&Sif;jyawmfrljcif;
၁၁။

ဤပုံဥပမာ၏

အနက္အဓိပၸာယ္ကား

ဤသို႔

တည္း။ မ်ဳိးေစ့သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏႈတ္ထြက္
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တရားစကားေတာ္ကို ဆိုလို၏။ ၁၂။ လမ္းေျမတြင္
က်သည့္ မ်ဳိးေစ့သည္ကား၊ တရားစကားေတာ္ကိုၾကား
သူမ်ားကို ဆိုလို၏။ သို႔ရာတြင္ အီဗ္လီစ္* သည္
ထိုသူတို႔ယံုၾကည္၍ ကယ္တင္ျခင္း* မခံရေစရန္လာ
၍ သူတို႔၏စိတ္ႏွလံုးထဲမွ တရားစကားေတာ္ကို ႏုတ္
ယူသြား၏။ ၁၃။ ေက်ာက္ေျမတြင္က်သည့္မ်ဳိးေစ့သည္
တရားစကားေတာ္ကို ၾကားေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္စြာ
ခံယူသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔၏ စိတ္
ႏွလံုးတြင္ တရားစကားေတာ္သည္ အျမစ္မစြဲ။ ကာလ
အနည္းငယ္သာ ယံုၾကည္သျဖင့္ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
ကိုခံရေသာအခါ

သူတို႔သည္

ေဖာက္ျပန္သူမ်ားျဖစ္

ၾက၏။ ၁၄။ ဆူးေတာတြင္က်သည့္ မ်ဳိးေစ့ကား တရား
စကားေတာ္ကိုၾကားၿပီးေနာက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ခ်မ္း
သာႂကြယ္ဝမႈ၊ ကာမဂုဏ္ခံစားမႈမ်ားက လႊမ္းမိုးသျဖင့္
အသီးမသီးႏိုင္သူမ်ားကိုဆိုလို၏။ ၁၅။ ေျမေကာင္ း ေျမ
သန္႔တြင ္ က်ေသာမ်ဳိ းေစ့ မ ူ ကား တရားစကားေတာ္
ကို

ၾကားၿပီးေနာက္

႐ိုးေျဖာင့္ေကာင္းမြန္ေသာစိတ္

ႏွလံုးတြင္ စြဲၿမဲစြာခံယူကာ အစဥ္မျပတ္ အသီးသီးသူ
မ်ားကို ဆိုလိုသတည္း။

awmif;jzifhtkyfxm;aomqDrD;
၁၆။ ဆီမီးကိုထြန္းၿပီးလွ်င္ ေတာင္းျဖင့္အုပ္ထားျခင္း၊
ခုတင္ ေအာက္မွာထားျခင္းကို အဘယ္သူမွ်မျပဳတတ္။
အခန္းထဲသို႔ဝင္လာသူမ်ား အလင္းကိုျမင္ေစရန္ ဆီမီး
ခံုေပၚမွာသာ တင္ထားတတ္ၾက၏။
၁၇။ ကြယ္ဝွက္ထားေသာအရာဟူသမွ်သည္ ေပၚလာရ
မည္။ ဖံုးအုပ္ထားေသာအရာဟူသမွ်သည္ ေပၚလြင္ထင္
ရွားလာရမည္။
၁၈။ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔မည္သို႔မည္ပံု ၾကားနာသည္ကို
သတိျပဳၾကေလာ့။ ရွိသူအားထပ္၍ေပးလိမ့္မည္။ မရွိသူ
ထံမွ ရွိသည္ဟုထင္ရေသာ အရာရွိသမွ်ကိုပင္ သိမ္းယူ
လိမ့္မည္’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
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[Z&oftDpm\r,fawmfESifhnDawmfrsm;
၁၉။ ဟဇရသ္အီစာ၏ မယ္ေတာ္ႏွင့္ ညီေတာ္မ်ားသည္
အထံေတာ္သို႔လာၾက၏။ သို႔ရာတြင္ လူပရိသတ္တိုးမ
ေပါက္သျဖင့္ အီစာအား ေတြ႕ခြင့္မရႏိုင္ၾက။ ၂ဝ။ လူ
တို႔က ‘‘မယ္ေတာ္ႏွင့္ညီေတာ္မ်ားသည္ အရွင့္ကို ေတြ႕
လိုသျဖင့္ အျပင္တြင္ေစာင့္ေနၾကပါသည္’’ ဟုေလွ်ာက္
ၾက၏။
၂၁။ ထိုအခါ အီစာက ‘‘အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏႈတ္
ထြက္တရားစကားေတာ္ကို ၾကား၍ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္
ေသာ သူတို႔ကား ငါ၏အမိ၊ ငါ၏ညီမ်ားေပတည္း’’ ဟု
မိန္႔ေတာ္မူ၏။

avrkefwdkif;udk Nidrf;apawmfrljcif;
၂၂။ တစ္ေန႔သ၌ ဟဇရသ္အီစာႏွင့္ ‘‘ဆြဟာဗီ”* တပည့္
ေတာ္တို႔သည္ ေလွေပၚကို တက္ၾက၏။ ထိုေနာက္
အီစာက ‘‘အိုင္တစ္ဖက္ကိုကူးၾကစို႔’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္
ဆြဟာဗီ* တို႔သည္႐ြက္လႊင့္ၾက၏။ ၂၃။ ထိုသို႔ ႐ြက္လႊင့္
ၾကစဥ္ အီစာသည္ အိပ္စက္လ်က္ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအ
ခ်ိန္၌ အိုင္တြင္ေလမုန္တိုင္းက်သျဖင့္ ေလွသည္ေရႏွင့္
ျပည့္လုမတတ္ရွိေလ၏။ ဆြဟာဗီ* တို႔သည္ ေရနစ္မည့္
ေဘးႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳရၾက၏။ ၂၄။ သူတို႔သည္ အီစာကိုႏိႈး
ၿပီးလွ်င္ ‘‘ဆရာ၊ ဆရာ၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ေသၾကပါေတာ့မည္’’
ဟုဆိုၾက၏။
အီစာသည္ အိပ္စက္ရာကထေတာ္မူ၍ ေလႏွင့္လိႈင္းမ်ား
ကို အမိန္႔ေပးေတာ္မူသျဖင့္ ေလႏွင့္လိႈင္းမ်ားသည္ ၿငိမ္
သက္သြားေလ၏။ ၂၅။ အီစာက ‘‘သင္တို႔သည္ ‘အီမာန္’
ယံုၾကည္ျခင္းမရွိၾကသေလာ’’ ဟု ဆြဟာဗီ* တို႔အားေမး
ေတာ္မူ၏။
ဆြဟာဗီ* တို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႕အံ့ဩလ်က္ ‘‘ဤသူကား
အဘယ္သူနည္း။ ေလႏွင့္ေရကိုပင္ အမိန္႔ေပး၍ သူတို႔
သည္ လိုက္နာၾကပါသည္တကား’’ ဟု အခ်င္းခ်င္းေျပာ
ဆိုၾက၏။
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*sifefqdk;udkESifxkwfawmfrljcif;
၂၆။ အီစာႏွင့္ ‘‘ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ဂါရစ
နယ္c သို႔႐ြက္လႊင့္ၾက၏။ ဂါရစသည္ ဂါလိလဲ* ျပည္အိုင္
တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ရွိ၏။ ၂၇။ အီစာသည္ ကမ္းေပၚသို႔

c ၈း၂၆ လူမ်ိဳးျခား* တို႔၏နယ္ေျမထဲတြင္
တည္ရွိသည္။

တက္ေသာအခါ ၿမိဳ႕သားတစ္ဦးသည္ အီစာကို လာ
ေရာက္ေတြ႕ဆံု၏။ ထိုသူကို ဂ်င္န္ဆိုး* ပူးကပ္ေနသည္
မွာ ကာလၾကာေလၿပီ။ သူသည္အဝတ္ကိုမဝတ္၊ အိမ္
တြင္လည္းမေန၊ “ကဗရ္စတားန္” သခ်ဳႋင္းမ်ားတြင္သာ
ေန၏။ ၂၈။ ဟဇရသ္အီစာကိုျမင္လွ်င္ သူသည္ ေအာ္
ဟစ္ၿပီးလွ်င္ ေရွ႕ေတာ္မွာ ပ်ပ္ဝပ္လ်က္ ‘‘အျမင့္ျမတ္ဆံုး
ေသာ အရွင္ျမတ္၏သားေတာ္* အီစာ၊ အရွင္သည္
အကၽြႏ္ုပ္အားၫႇဥ္းဆဲေတာ္မမူပါႏွင့္’’ ဟုက်ယ္ေလာင္
စြာေလွ်ာက္ထား၏။ ၂၉။ ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ထားရသည့္
အေၾကာင္းမွာ အီစာသည္ ညစ္ညမ္းေသာ ဂ်င္န္ဆိုး*
အား ထိုသူ၏အထဲမွ ထြက္ခဲ့ရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္ေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ဂ်င္န္ဆိုး* သည္ ထိုသူကို ႀကိမ္ဖန္မ်ား
စြာ ပူးကပ္ခဲ့၏။ သူ၏ေျခလက္တို႔ကို သံႀကိဳးမ်ားျဖင့္
ခ်ည္ေႏွာင္ဖမ္းခ်ဳပ္

ေစာင့္ၾကပ္ထားေသာ္လည္း

သူ

သည္ သံႀကိဳးမ်ားကို ခ်ဳိးျဖတ္၍ ဂ်င္န္ဆိုး* သည္ သူ႕ကို

d ၈း၃၀ ဂ်င္န္ဆိုး* ၏အမည္ကိုသိျခင္းသည္

ေတာ ကႏ ၱာရသို႔ ႏွင္ထုတ္တတ္၏။

ဂ်င္ န္ ႏ ွ င္ ထု တ္ သူ အ တြ က္ ႏ ွ င္ ထု တ္ ရာတြ င္

၃ဝ။ ဟဇရသ္အီစာက ဂ်င္န္ဆိုး* အား ‘‘သင္၏အမည္
ကား အဘယ္နည္း’’d ဟုေမးေတာ္မူ၏။
‘‘အကၽြႏ္ုပ္၏အမည္မွာ ေလေဂါင္e ျဖစ္ပါသည္’’ ဟုျပန္
၍ ေလွ်ာက္၏။ ဤသို႔ေလွ်ာက္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ
ထိုသူအား ဂ်င္န္ဆိုး* မ်ားစြာ ပူးကပ္ေနေသာေၾကာင့္
ျဖစ္၏။ ၃၁။ ဂ်င္န္ဆိုး* တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုတြင္းနက္ႀကီးf
ထဲသို႔သြားေစရန္

အမိန္႔ေပးေတာ္မမူမည့္အေၾကာင္း

မျပတ္ေတာင္းပန္ၾက၏။
၃၂။ ထိုအခ်ိန္၌ ဝက္အုပ္ႀကီးတစ္အုပ္သည္ ေတာင္ကုန္း
ေပၚတြင္ က်က္စားလ်က္ရွိ၏။ ဂ်င္န္ဆိုး* မ်ားသည္ ထို
ဝက္မ်ားထဲသို႔ ပူးဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းပန္ၾကလွ်င္ အီစာ
သည္သူတို႔ကို အခြင့္ေပးေတာ္မူ၏။ ၃၃။ ဂ်င္န္ဆိုး*
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အခြင့္အာဏာရွိေစသည္ဟု ထိုေခတ္အခ်ိန္
ကလူတို႔ယုံၾကည္ၾကသည္။
e ၈း၃၀ “ေလေဂါင္” ဟူေသာစကားလုံးသည္
လက္တင္ဘာသာစကားမွ

ဆင္းသက္လာ

ၿပီး၊ စစ္တပ္တြင္ အသုံးျပဳသည့္ စကားလုံး
ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ထဲတြင္ ၅၀၀၀ မွ ၆၀၀၀
အၾကားရွိ စစ္သည္ အေျမာက္အျမားကို
ေခၚဆိုရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ စကားလုံးျဖစ္
သည္။
f ၈း၃၁ တြင္းနက္ႀကီးဆိုသည္မွာ ကမၻာေျမ
ႀကီး၏

အတြင္းပိုင္းရွိ

ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊

ထိုေနရာတြင္ ဂ်င္န္ဆိုး* မ်ားကို ေနာက္ဆုံး
ေသာတရားစီရင္မည့္ေန႔ တိုင္ေအာင္ ခ်ဳပ္
ေႏွာင္ ထားသည္ဟု ယူဆရပါသည္။

လုကာ ၈
မ်ားသည္ လူမွခြာ၍ ဝက္မ်ားထဲသို႔ပူးဝင္ၾက၏။ ထိုအခါ
ဝက္အုပ္တစ္အုပ္လံုးသည္ မတ္ေစာက္ေသာ အိုင္ကမ္း
ပါးသို႔ တစ္ဟုန္တည္းေျပးဆင္းၿပီးလွ်င္ ေရနစ္ေသဆံုး
ၾကကုန္၏။
၃၄။ ဤသို႔ျဖစ္ပ်က္သည့္အျခင္းအရာကို ဝက္ထိန္းတို႔
ျမင္ေသာအခါ ထြက္ေျပးၾက၍ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းလက္ေတာ
႐ြာမ်ားတြင္ ထိုအျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းကို ေျပာၾကားၾက
၏။ ၃၅။ လူတို႔သည္ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ၾကည့္ရန္
လာၾက၏။ ဟဇရသ္အီစာ၏ ထံေတာ္သို႔ေရာက္ၾကေသာ္
ဂ်င္န္ဆိုး* မ်ား စြန္႔ခြာသြားေသာသူသည္ အဝတ္ဝတ္
လ်က္ ဟဇရသ္အီစာ၏ ေျခေတာ္ရင္းမွာ အေကာင္းပက
တိ ထိုင္လ်က္ေနသည္ကို ျမင္ၾကလွ်င္ ေၾကာက္ရြံ႕ၾက
၏။ ၃၆။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသူမ်ားက
ဂ်င္န္ဆိုး*

မ်ား

ပူးဝင္ေနေသာသူသည္

မည္ကဲ့သို႔

ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာလာသည္ကို လူတို႔အား ေျပာျပၾက
g ၈း၃၇။ ၈:၂၆ မွ ရွင္းလင္းခ်က္ကိုၾကည့္ပါ။

၏။ ၃၇။ ထိုအခါဂါရစနယ္g မွ လူအေပါင္းတို႔သည္
လြန္စြာေၾကာက္လန္႔ၾကသျဖင့္ မိမိတို႔အရပ္မွထြက္ခြာ
သြားေတာ္မူပါရန္ အီစာအားေတာင္းပန္ၾက၏။ သို႔ျဖစ္
၍ အီစာသည္ ေလွေပၚသို႔တက္၍ ျပန္သြားေတာ္မူ၏။
၃၈။ ဂ်င္န္ဆိုး* စြန္႔ခြာသြားေသာသူသည္ မိမိအား အီစာ
ႏွင့္အတူ လိုက္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းပန္၏။ သို႔ေသာ္ အီစာ
သည္ သူ႕ကိုျပန္လႊတ္ေတာ္မူ၍၊ ၃၉။ ‘‘သင္၏အိမ္သို႔
ျပန္သြား၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သင့္အားမည္မွ်
ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေၾကာင္းကို ေျပာၾကားေလာ့’’ ဟုမိန္႔
ေတာ္မူ၏။
ထိုသူသည္ အထံေတာ္မွ ထြက္သြားၿပီးလွ်င္ မိမိအား
ဟဇရသ္အီစာမည္သို႔

ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေၾကာင္းကို

တစ္ၿမိဳ႕လံုးအနွံ႔အျပား ေျပာၾကားေလသည္။

,mtd½k\orD;ESifhaoG;oGefa&m*gpGJaom
trsdK;orD;
၄ဝ။ ဟဇရသ္အီစာ ျပန္လည္ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ
လူပရိသတ္တို႔သည္ အီစာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကေသာ
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လုကာ ၈
ေၾကာင့္ ခရီးဦးႀကိဳျပဳၾက၏။ ၄၁။ ထိုအခါ ယာအိ႐ုဆိုသူ
သည္ အထံေတာ္သို႔ ေရာက္လာ၏။ သူသည္ ဝတ္
ေက်ာင္းေတာ္* အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးh ျဖစ္၏။ အီစာ၏ေျခ
ေတာ္ရင္းမွာ ပ်ပ္ဝပ္ကာ သူ၏အိမ္သို႔ ႂကြေတာ္မူရန္
အီစာအားေတာင္းပန္၏။ ၄၂။ ဤသို႔ေတာင္းပန္ရသည့္
အေၾကာင္းမွာ သူ၏တစ္ဦးတည္းေသာ တစ္ဆယ္ႏ
့ စ
ွ ္
ႏွစအ
္ ႐ြယသ
္ မီးသည္ ေသအံဆ
့ ဆ
ဲ ဲ ရွေ
ိ နေသာေၾကာင့္

h ၈း၄၁ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
သည္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* တြင္ ေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္
ျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ စီစဥ္ညႊန္ၾကား
ရသူျဖစ္သည္။

ျဖစ္၏။
အီစာသည္ သူႏွင့္အတူ လိုက္သြားေသာအခါ လူအ
ေပါင္းတို႔သည္ အီစာကိုတိုးေဝွ႔မိၾက၏။ ၄၃။ အမ်ဳိးသမီး
တစ္ေယာက္သည္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေသြးသြန္
ေရာဂါစြဲခဲ့၏။i မိမိတြင္ ရွိသမွ်ေငြေၾကးမ်ားကို အကုန္

i ၈း၄၃ ေသြးသြန္နာစြဲေသာအမ်ဳိးသမီးသည္

ခံ၍ ေဆးဆရာမ်ားႏွင့္ ကုသေသာ္လည္း အဘယ္

ဘာသာေရးဓေလ့ထုံးစံအရ မသန႔္ရွင္းေသာ

ေဆးဆရာမွ် ေရာဂါကိုမေပ်ာက္ေစႏိုင္။ ၄၄။ ထိုအမ်ဳိး
သမီးသည္ အီစာ၏ေနာက္က ကပ္လိုက္လ်က္ အ
ဝတ္ေတာ္ပန္းဖြားကို တို႔ထိေလ၏။ ထိုခဏ၌ ေသြး
သြန္နာေပ်ာက္သြား၏။ ၄၅။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘ငါ့ကိုအ
ဘယ္သူ တို႔ထိသနည္း’’ ဟုေမးျမန္းေတာ္မူ၏။ လူအ
ေပါင္းတို႔က

မိမိတို႔မတို႔မထိရၾကေၾကာင္း

ျငင္းဆိုၾက

ေသာအခါ ေပတ႐ုႏွင့္ အေပါင္းအေဖာ္တို႔က ‘‘ဆရာ၊
လူပရိသတ္တို႔သည္ ဆရာ့ကို ဝန္းရံ၍တိုးေဝွ႔ေနၾကပါ၏။
သို႔ပါလ်က္ ငါ့ကိုအဘယ္သူတို႔ထိသနည္းဟု ဆရာေမး
ပါသေလာ’’ ဟုေလွ်ာက္၏။
၄၆။ သို႔ရာတြင္ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘လူတစ္စံုတစ္ေယာက္
သည္ အမွန္ပင္ငါ့ကို တို႔ထိေလၿပီ။ ငါ၏ကိုယ္မွ တန္ခိုး
ထြက္သြားသည္ကိုငါသိ၏’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၇။ အမ်ဳိး
သမီးသည္ မိမိပုန္းေရွာင္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိေသာ
အခါ တုန္လႈပ္လ်က္ ေရွ႕ေတာ္သို႔လာ၍ ပ်ပ္ဝပ္၏။
ထိုေနာက္ အီစာအား အဘယ္ေၾကာင့္ တို႔ထိရသည့္အ
ေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ခ်က္ခ်င္းပင္မိမိ၏ ေရာဂါ
ေပ်ာက္ကင္းသြားေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း လူအေပါင္း
တို႔၏ေရွ႕တြင္ေလွ်ာက္၏။ ၄၈။ အီစာက ‘‘ငါ့သမီး၊ သင္၏
‘အီမာန္’ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင့္ကိုက်န္းမာေစၿပီ။ စိတ္
ခ်မ္းသာစြာသြားေလာ့’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
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သူ ျဖစ္သည္။ (ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္
ျမတ္မွ ဝတ္ျပဳရာက်မ္း ၁၅း၂၅-၂၇ကို ၾကည့္
ပါ။)

လုကာ ၉
၄၉။ ယင္းသို႔ အီစာမိန္႔ေတာ္မူခ်ိန္၌ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္*
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏အိမ္မွ လူတစ္ေယာက္ ေရာက္လာ၏။
‘‘အရွင္၏သမီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အမိန္႔ေတာ္ ခံယူ
သြားပါၿပီ။ ဆရာသခင္ကို မေႏွာင့္ယွက္ပါေတာ့ႏွင့္’’ ဟု
ေျပာေလ၏။
၅ဝ။ ထိုစကားကို ဟဇရသ္အီစာ ၾကားေတာ္မူလွ်င္
ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ‘‘မစိုးရိမ္ႏွင့္။
အီမာန္သာရွိေစေလာ့။ မိန္းကေလးသည္ က်န္းမာလာ
လိမ့္မည္’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၅၁။ အီစာသည္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏
အိမ္သို႔ဝင္ေသာအခါ ေပတ႐ု၊ ယအ္ကူးဗ္၊ ေယာဟန္ႏွင့္
မိန္းကေလး၏ မိဘမ်ားမွတစ္ပါး မည္သူကိုမွ် မိမိႏွင့္အ
တူ ဝင္ေစေတာ္မမူ။ ၅၂။ မိန္းကေလးေသသည့္အတြက္
လူအေပါင္းတို႔သည္

ငိုေႂကြးျမည္တမ္းလ်က္ေနၾက၏။

အီစာက ‘‘မငိုေႂကြးၾကႏွင့္။ မိန္းကေလး ေသသည္မ
ဟုတ္၊ အိပ္လ်က္ေန၏’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၅၃။ ထိုအခါ လူတို႔သည္ မိန္းကေလးေသဆံုးၿပီးေၾကာင္း
ကိုသိသျဖင့္ အီစာကိုေလွာင္ေျပာင္ၾက၏။ ၅၄။ အီစာ
သည္ မိန္းကေလး၏ လက္ကိုဆုပ္ကိုင္ကာ ‘‘ကေလးမ၊
ထေလာ့’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅၅။ မိန္းကေလးသည္ အ
သက္ျပန္ဝင္လာ၍ ခ်က္ခ်င္းပင္ထေလ၏။ အီစာသည္
မိန္းကေလးအား အစားအစာေကၽြးရန္ မိန္႔မွာေတာ္မူ၏။
၅၆။ မိဘတို႔သည္ မ်ားစြာအံ့ဩၾက၏။ သို႔ရာတြင္ အီစာ
သည္ ဤအျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းကို မည္သူကိုမွ် မ
ေျပာရန္ သူတို႔အားမိန္႔မွာေတာ္မူ၏။

pl&[f (9)
]]qG[mAD}} wynfhawmfwpfq,fhESpfyg;udk
apvTwfawmfrljcif;
၁။ ဟဇရသ္အီစာသည္ ‘‘ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တစ္
ဆယ့္ႏွစ္ပါးတို႔ကို အထံေတာ္သို႔
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ဂ်င္န္ဆိုး* အေပါင္းတို႔ကိုႏွင္ထုတ္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုးအာ
ဏာႏွင့္ အနာေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ေသာ
တန္ခိုးအာဏာကို ေပးအပ္ေတာ္မူ၏။ ၂။ ထိုေနာက္
အလႅာဟ္၏ အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္း* အေၾကာင္းကိုေဟာ
ေျပာရန္ လည္းေကာင္း၊ ဖ်ားနာသူမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္း
ခ်မ္းသာေပးေစရန္လည္းေကာင္း ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။
၃။ အီစာက ‘‘လမ္းခရီးအတြက္ သင္တို႔သည္ အဘယ္
အရာကိုမွ် မယူၾကႏွင့္။ ေတာင္ေဝွး၊ လြယ္အိတ္၊ အစား
အစာ၊

ေငြေၾကးတို႔ကိုမယူၾကႏွင့္။

အကႌ်ႏွစ္ထည္ကို

လည္းမပါေစၾကႏွင့္။ ၄။ မည္သည့္ အိမ္မဆို သင္တို႔
ဝင္ၾကလွ်င္ ထိုအရပ္မွ မထြက္မသြားမီတိုင္ေအာင္ ထို
အိမ္မွာပင္ တည္းခိုၾကေလာ့။ ၅။ သင္တို႔အား လက္
မခံသူမ်ားကိုမူ သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ ထိုၿမိဳ႕မွ ထြက္
ခြာခ်ိန္၌ သင္တို႔ ေျခဖဝါးမွ ေျမမႈန္႔ကိုခါ ခ်ခဲ့ၾကေလာ့’’a
ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

a ၉း၅ ယဟူဒီ* တို႔သည္ လူမ်ဳိးျခား* တို႔
၏ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို အလည္အပတ္ သြား
ေရာက္ၿပီးေနာက္ မသန႔္ရွင္းေသာ အရာဟူ

၆။ ဆြဟာဗီ* တို႔သည္အထံေတာ္မွ ထြက္သြားၿပီးလွ်င္၊
ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားကို လွည့္လည္ကာ အရပ္ရပ္တို႔၌ သတင္း
ေကာင္း* ကို ေဟာေျပာေၾကညာ၍ အနာေရာဂါမ်ားကို
ေပ်ာက္ကင္းေစၾက၏။

သမွ်ကို ဖယ္ရွားရေလ့ရွိသည္။ “ဆြဟာဗီ”*
တပည့္ေတာ္တို႔ သြားေရာက္မည့္ၿမိဳ႕မွ လူ
မ်ားသည္

ေဟာေျပာခ်က္အား

လက္မခံ

သည္ကိုျပသရန္ ဆြဟာဗီ* တို႔သည္ မိမိတို႔
ေျခမွ ေျမမႈန႔္ကို ဖယ္ရွားရမည္ ျဖစ္သည္။

a[½k'frif;pdwf½IyfaxG;oGm;jcif;
၇။ ဘုရင္ခံ ေဟ႐ုဒ္မင္း*b သည္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်အမႈအရာ
မ်ားကိုၾကား၏။ လူအခ်ဳိ႕က ယဟ္ယာ* ေသရာမွျပန္ရွင္
ေလၿပီဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ၈။ အခ်ဳိ႕က အစ္လ္ယာစ္*
ႂကြလာေလၿပီ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ကမူ ေရွးနဗီ
တမန္ေတာ္* တစ္ပါး အသက္ျပန္၍ရွင္လာေလၿပီ ဟူ၍
လည္းေကာင္း ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို ေဟ႐ုဒ္* သည္
ၾကားသျဖင့္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးလ်က္၊ ၉။ ‘‘ငါသည္ ယဟ္ယာ*
၏ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ခဲ့၏။ ငါသတင္းၾကားေနရေသာ ဤ
သူကား အဘယ္သူနည္း’’ ဟုဆို၍ ဟဇရသ္အီစာကို
ေတြ႕ျမင္ရန္ႀကိဳးစားလ်က္ေန၏။
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vlig;axmifudk auR;arG;awmfrljcif;
၁ဝ။ “ရစူလ္”* တမန္ေတာ္တို႔သည္ အီစာထံသို႔ ျပန္လာ
ၾကလ်က္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ်တို႔ကို ေလွ်ာက္ထား
ၾက၏။ အီစာသည္ သူတို႔ကိုေခၚ၍ ဗက္ဇဲဒအမည္တြင္
ေသာၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာသြားေတာ္မူ၏။ ၁၁။ လူပရိသတ္
တို႔သည္ ထိုသို႔ႂကြသြားေၾကာင္းကို ၾကားသိၾကေသာအ
ခါ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾက၏။ အီစာသည္ ထိုသူတို႔အား
ႀကိဳဆိုလက္ခံၿပီးလွ်င္ အလႅာဟ္၏ အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္း*
အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာသြန္သင္ေတာ္မူ၏။ မက်န္းမာ
ေသာသူတို႔ကိုလည္း က်န္းမာေစေတာ္မူ၏။
၁၂။ မိုးခ်ဳပ္စျပဳေသာအခါ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ‘‘ဆြ
ဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အီစာ၏ထံေတာ္သို႔လာ
၍ ‘‘ဤပရိသတ္ကို ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းလက္ႏွင့္ ေတာ
႐ြာမ်ားသို႔သြား၍ တည္းခိုရန္ေနရာႏွင့္ အစားအစာကို
ရွာေစေတာ္မူပါ။ ဤအရပ္သည္ လူသူႏွင့္ေဝးရာအရပ္
ျဖစ္ပါ၏’’ ဟုေလွ်ာက္ထားၾက၏။
၁၃။ အီစာက ‘‘သင္တို႔ပင္ ထိုသူတို႔အား စားစရာကို ေပး
ၾကေလာ့’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
ဆြဟာဗီ* တို႔က ‘‘အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤလူထုအတြက္
အစားအစာမ်ားကို သြား၍မဝယ္လွ်င္၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွာ
မုန္႔ငါးလံုးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္မွတစ္ပါး အျခားစားစရာမရွိ
c

၉း၁၄

ထိုေနရာတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္

ကေလးမ်ားရွိေသာ္လည္း ထုံးစံအားျဖင့္ အ

ပါ’’ ဟုေလွ်ာက္ၾက၏။ ၁၄။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔
ေလွ်ာက္ထားရသနည္းဆိုေသာ္ ေယာက္်ားဦးေရc ငါး

မ်ဳိးသားမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းေရတြက္ေလ့

ေထာင္ခန္႔ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

ရွိပါသည္။

အီစာက ဆြဟာဗီ* တို႔အား ‘‘ဤသူတို႔ကို ငါးဆယ္ခန္႔
စီ အစုလိုက္ထိုင္ေစၾကေလာ့’’ ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။
၁၅။ ဆြဟာဗီ* တို႔သည္အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ေဆာင္
႐ြက္ၾက၍

လူအားလံုးကိုထိုင္ေစၾက၏။

၁၆။

အီစာ

သည္ မုန္႔ငါးလံုးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္ကို ယူေတာ္မူ၏။
ထိုေနာက္ ေကာင္းကင္သို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ အလႅာဟ္
ကို

ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္း၍

မုန္႔ႏွင့္ငါးကို

ဖဲ့ေတာ္မူၿပီး

လွ်င္ လူတို႔အားေဝငွရန္အတြက္ ဆြဟာဗီ* တို႔အား
ေပးအပ္ေတာ္မူ၏။ ၁၇။ လူအေပါင္းတို႔သည္ အဝစား
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ရၾက၏။ သူတို႔၏ ႂကြင္းက်န္ေသာ အကိ်ဳးအပဲ့မ်ားကို
ေကာက္သိမ္းရာ ေတာင္းတစ္ဆယ့္ႏွစ္ေတာင္းd အျပည့္
ရၾက၏။

d ၉း၁၇ ႀကီးမားေသာေတာင္းအမ်ဳိးအစား
ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ စစ္သားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏
ရိကၡာႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားထည့္ရန္အတြက္ ထို

[Z&oftDpmtaMumif;ayw½k
xkwfazmf0efcHcsuf
၁၈။ အခါတစ္ပါး၌ အီစာသည္တစ္ကိုယ္တည္း ဒိုအာ
ေတာင္းလ်က္ ေနေတာ္မူစဥ္ “ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္
တို႔သည္ အီစာ၏အနားတြင္ရွိၾက၏။ အီစာက ‘‘လူတို႔
သည္ ငါ့ကို အဘယ္သူဟုဆိုၾကသနည္း’’ ဟုေမးေတာ္
မူ၏။
၁၉။ ဆြဟာဗီ* တို႔က “ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း* ဆရာ ယဟ္ယာ*
ဟုအခ်ဳိ႕ဆိုၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕က အစ္လ္ယာစ္* ဟူ၍
လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ကမူ ေရွးနဗီတမန္ေတာ္* တစ္ပါး
အသက္ျပန္၍ ရွင္လာသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ေျပာဆို
ၾကပါသည္’’ ဟုေလွ်ာက္ထားၾက၏။
၂ဝ။ ထိုအခါအီစာက ‘‘သင္တို႔ကမူ ငါ့ကိုအဘယ္သူဟု
ဆိုၾကသနည္း’’ ဟူ၍ ေမးေတာ္မူ၏။
ေပတ႐ုက ‘‘သခင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေစလႊတ္
ေတာ္မူသည့္ အလ္မစီဟ္* ျဖစ္ပါသည္’’ ဟု ေျဖဆို
ေလွ်ာက္ထား၏။

a0'emcHawmfrl&rnf? taoowfjcif;
cHawmfrl&rnfwdkYudk azmfjyawmfrljcif;
၂၁။ အီစာက ဤအေၾကာင္းကိုမည္သူ႕အားမွ်မေျပာရန္
ဆြဟာဗီ* တို႔ကို ၾကပ္တည္းစြာ အမိန္႔ေပးပညတ္ေတာ္
မူ၏။ ၂၂။ ထိုေနာက္ဆက္လက္၍ “လူသား* သည္
ေဝဒနာမ်ားစြာ

ခံေတာ္မရ
ူ မည္။

ယဟူဒေ
ီ ခါင္းေဆာင္

မ်ား*၊ ‘အီမာမ္’ ေရွ႕ေဆာင္ခ်ဳပ္* မ်ားႏွင့္ ‘အာလင္မ္’*
က်မ္းတတ္ဆရာတို႔၏ ျငင္းပယ္ျခင္းကိုလည္း ခံရမည္။
ထိုေနာက္ အေသသတ္ျခင္းကိုခံရ၍ သံုးရက္ေျမာက္
ေသာေန႔၌ ရွင္ျပန္ထေျမာက္လိမ့္မည္’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
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ေတာင္းမ်ဳိးကို သယ္ေဆာင္ အသုံးျပဳေလ့
ရွိသည္။

လုကာ ၉
၂၃။ ထိုေနာက္အီစာက လူအေပါင္းတို႔အား ‘‘တစ္စံုတစ္
ေယာက္ေသာသူသည္ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္လိုလွ်င္ မိမိ
ကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ရမည္။ ကိုယ့္လက္ဝါးကပ္တိုင္* ကို
e

၉း၂၃

ျပစ္မႈစီရင္ျခင္းခံရသည့္ရာဇဝတ္

သားမွ ၾကက္ေျခခတ္ရိုက္မည့္သစ္တိုင္အား
ကြပမ
္ ်က္အသတ္ခရ
ံ မည့္ ေနရာသိ႔ု ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ္
ထမ္းရသည့္ထုံးစံရွိပါသည္။

ေန႔စဥ္ထမ္း၍e ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ရမည္။ ၂၄။ မိမိအ
သက္ကို ကယ္ဆယ္လိုေသာသူသည္ အသက္ဆံုး႐ံႈးရ
လိမ့္မည္။

ငါ့ေၾကာင့္

အသက္ဆံုး႐ံႈးေသာသူသည္

မိမိ အသက္ကို ကယ္ဆယ္လိမ့္မည္။ ၂၅။ လူသည္
‘ဒြႏၷယာ’ ေလာကတစ္ခုလံုးကို စိုးပိုင္ခြင့္ရေသာ္လည္း
မိမိအ သက္ဆံုး႐ံႈးလွ်င္ အဘယ္အကိ်ဳးရွိမည္နည္း။ ၂၆။

f ၉း၂၆ ဟဇရသ္အီစာသည္အလႅာဟ္၏ဂုဏ္
အသေရေတာ္၊ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္တန္
ခိုးေတာ္တို႔ကို မွ်ေဝခံစားရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါ
သည္။

မည္ သူမဆို ငါႏွင့္ငါ၏တရားစကားေတာ္ကိုရွက္လွ်င္
လူ သား* သည္ မိမိ၏ဘုန္းအသေရf ၊ ခမည္းေတာ္* ၏
ဘုန္းအသေရ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ‘မလာအိကဟ္’* ေကာင္း
ကင္တမန္မ်ား၏

ဘုန္းအသေရကိုေဆာင္လ်က္

ႂကြ

လာေတာ္မူေသာအခါ ထိုသူကို ရွက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။
၂၇။ သင္တို႔အား အမွန္အကန္ ငါဆိုသည္ကား ဤ
အရပ္ရွိ လူအခ်ဳိ႕တို႔သည္ အလႅာဟ္၏အုပ္စိုးေတာ္မူ
ျခင္း* ကို မျမင္မီ မေသရၾက’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

tqif;oP²mefajymif;vJawmfrljcif;
၂၈။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ရွစ္ရက္ခန္႔ၾကာေသာ
အခါ အီစာသည္ေပတ႐ု၊ ေယာဟန္၊ ယအ္ကူးဗ္တို႔ကို
ေခၚ၍ ဒိုအာေတာင္းရန္ ေတာင္ေပၚသို႔ သြားေတာ္မူ၏။
၂၉။ ဒိုအာေတာင္းလ်က္ ေနေတာ္မူစဥ္ မ်က္ႏွာေတာ္၏
အဆင္းအေရာင္သည္ ထူးျခားလာလ်က္ အဝတ္ေတာ္
သည္ ျဖဴေဖြးေတာက္ပလာ၏။ ၃ဝ။ လူႏွစ္ေယာက္တို႔
သည္ ႐ုတ္တရက္ေပၚလာ၍ အီစာႏွင့္ စကားေျပာလ်က္
ေန၏။ ထိုသူတို႔သည္ကား မူစာ* ႏွင့္ အစ္လ္ယာစ္*
g ၉း၃၁ မူစာ* ႏွင့္ အစ္လ္ယာစ္* တို႔ သည္
ဂ်ႏၷတ္* တြင္ အလႅာဟ္ႏွင့္ အတူရွိျခင္း
ေၾကာင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦးတြင္ ရွိလာသည့္ ခမ္းနား
ထည္ဝါမႈကို ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပပါသည္။

တို႔ျဖစ္ၾက၏။ ၃၁။ သူတို႔သည္ ဘုန္းအသေရႏွင့္တကြg
ေပၚလာ၍ မၾကာမီ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* တြင္ အီစာအေသခံ
ေတာ္မူရမည့္အေၾကာင္းကို အီစာႏွင့္ေျပာဆိုေနၾက၏။
၃၂။ ေပတ႐ုႏွင့္ အေဖာ္မ်ားသည္ ငိုက္ျမည္းအိပ္ေပ်ာ္
လ်က္ေနၾက၏။

သို႔ရာတြင္

54

သူတို႔ႏိုးလာေသာအခါ

လုကာ ၉
အီစာ၏ ဘုန္းအသေရေတာ္h

ကိုလည္းေကာင္း၊ အီ

h ၉း၃၂။ ၉း၂၆ ကိုၾကည့္ပါ။

စာႏွင့္အတူ ရပ္ေနသူႏွစ္ဦးကိုလည္းေကာင္း ျမင္ၾက
၏။ ၃၃။ ထိုသူႏွစ္ဦးတို႔ အီစာ၏ထံမွ ထြက္ခြာသြားေန
ၾကစဥ္ ေပတ႐ုက ‘‘ဆရာသခင္၊ ဤအရပ္တြင္ ေန
ဖြယ္ေကာင္းပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ တဲတစ္ေဆာင္၊
မူစာ* အတြက္တဲတစ္ေဆာင္၊ အစ္လ္ယာစ္* အတြက္
တဲတစ္ေဆာင္၊ တဲသံုးေဆာင္ကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဆာက္
ပါရေစ’’ ဟုေျပာမိေျပာရာ ေျပာဆိုေလွ်ာက္ထား၏။
၃၄။ ဤသို႔ေလွ်ာက္ထားစဥ္ မိုးတိမ္တိုကi္ တစ္ခုသည္
ေပၚလာ၍ သူတို႔အေပၚလႊမ္းမိုးေလ၏။ သူတို႔သည္ မိုး
တိမ္တိုက္ထဲသို႔ ဝင္သည္ကို “ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္
တို႔သည္ ေၾကာက္လန္႔ၾက၏။ ၃၅။ မိုးတိမ္ထဲက ‘‘ဤသူ

i

၉း၃၄

အလႅာဟ္၏

မ်က္ေမွာက္ေတာ္

ကိုေဖာ္ျပသည့္ အမွတ္လကၡဏာ တစ္ခုျဖစ္
ပါသည္။ (ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္
မွထြက္ ေျမာက္ရာက်မ္း ၁၆း၁ဝ၊ ၁၉း၉၊
၂၄း၁၅-၁၈ ကိုၾကည့္ပါ။)

ကားငါ၏ သားေတာ္* ျဖစ္၏။ သူ႕အား ငါေ႐ြးေကာက္
ေတာ္မူၿပီ။j သူ၏စကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့’’ ဟုအ
သံေတာ္ ထြက္ေပၚလာ၏။

j ၉း၃၅ ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ေဟရွာယ
က်မ္း ၄၂း၁ ကိုၾကည့္ပါ။

၃၆။ အသံေတာ္ ထြက္ေပၚၿပီးသည့္ေနာက္ ဟဇရသ္အီ
စာ တစ္ပါးတည္းကိုသာလွ်င္ ဆြဟာဗီ* တို႔ျမင္ရၾက၏။
သူတို႔သည္ မိမိတို႔ေတြ႕ျမင္ရသည့္ အေၾကာင္းအရာကို
ထိုစဥ္အခါက မည္သူ႕ကိုမွ်မေျပာဘဲ တိတ္ဆိတ္စြာ ေန
ၾက၏။

*sifefqdk;yl;0ifaomoli,fxHrS *sifefqdk;udk
ESifxkwfawmfrljcif;
၃၇။ ေနာက္တစ္ေန႔၌ အီစာႏွင့္ “ဆြဟာဗီ”* တပည့္
ေတာ္တို႔သည္ ေတာင္ေပၚမွဆင္းလာၾက၏။ ထိုအခါ မ်ား
စြာေသာ လူပရိသတ္တို႔သည္ အီစာကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳၾက
၏။ ၃၈။ ပရိသတ္ထဲမွ လူတစ္ေယာက္က ‘‘ဆရာသခင္၊
အကၽြႏ္ုပ္၏သားကို ၾကည့္႐ႈေတာ္မူရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။
သူသည္အကၽြႏ္ုပ္၏ တစ္ဦးတည္းေသာသား ျဖစ္ပါ၏။
၃၉။ ဂ်င္န္ဆိုး* ပူးဝင္သျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ ေအာ္ဟစ္
တတ္ပါ၏။ ဂ်င္န္ဆိုး* သည္ သူ႕ကိုတုန္တက္ေစသျဖင့္
သူ႕ပါးစပ္မွ အျမႇဳပ္ထြက္တတ္ပါ၏။ ဂ်င္န္ဆိုး* သည္
သူ႕အား ပင္ပန္းေမာဟိုက္နာက်င္ေစၿပီးမွ ထြက္ခဲလွ၏။
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လုကာ ၉
၄ဝ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သခင္၏ ဆြဟာဗီ* မ်ားအား ထို
ဂ်င္န္ဆိုး* ကိုႏွင္ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းပန္ပါေသာ္လည္း
သူတို႔သည္မတတ္ႏိုင္ၾကပါ’’ ဟုေလွ်ာက္ထား၏။
၄၁။ ဟဇရသ္ အ ီ စ ာက “ ‘အီ မ ာန္ ’ ယံ ု ၾ ကည္ ျ ခင္ း မရွ ိ ၊
ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာအမ်ဳိး၊

ငါသည္သင္တို႔ႏွင့္အတူ

မည္မ်ွ ၾကာေအာင္ ေန၍သည္းခံရမည္နည္း’’ ဟုမန
ိ ေ
႔္ တာ္
မူ ၏ ။ ထိ ု ေ နာက္ ထိ ု သူအား ‘‘သင္၏ သားကို ငါ့ထံသို႔
ေခၚခဲ့ေလာ့’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၄၂။ သူငယ္လာေနစဥ္ပင္ ဂ်င္န္ဆိုး* သည္ သူ႕အား
ေျမေပၚသို႔လွဲလ်က္ တုန္လႈပ္၍တက္ေစ၏။ ဟဇရသ္
အီစာသည္ ဂ်င္န္ဆိုး* အားအမိန္႔ေပး၍ သူငယ္ကို
က်န္းမာေစေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဖခင္အား ျပန္လည္ေပး
အပ္ေတာ္မူ၏။ ၄၃။ လူအေပါင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္
ျမတ္၏ မဟာ ‘‘မုအ္ဂ်ိဇဟ္’’ တန္ခိုးေတာ္ကို ျမင္ရ၍
အံ့ဩၾကကုန္၏။

taoowfjcif;cHawmfrl&rnfhtaMumif;udk
wpfzefazmfjyawmfrljcif;
လူတို႔သည္ အီစာျပဳေတာ္မူေသာအမႈအရာမ်ားေၾကာင့္
အံ့ဩေနၾကစဥ္ အီစာက၊ ၄၄။ ‘‘ဤစကားကို သင္တို႔
သတိျပဳ၍ မွတ္ထားၾကေလာ့။ လူသား* သည္ လူတို႔၏
လက္သို႔ အပ္နွံျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္’’ ဟု ဆြဟာဗီ* တို႔
အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၅။ သို႔ရာတြင္ ဆြဟာဗီ* တို႔သည္
ထိုစကားကို နားမလည္ၾက။ ယင္းသို႔နားမလည္ၾကေစ
ရန္ အနက္အဓိပၸာယ္ ကြယ္ဝွက္ထားလ်က္ရွိ၏။ သူတို႔
သည္လည္း အီစာအား မေမးမေလွ်ာက္ဝံ့ၾက။

tb,folonftBuD;qHk;enf;
၄၆။ “ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔တြင္ အ
ဘယ္သူသည္ အႀကီးျမတ္ဆံုးနည္း ဟု အခ်င္းခ်င္းျငင္းခံု
ေနၾက၏။ ၄၇။ ဟဇရသ္အီစာသည္ သူတို႔၏ စိတ္အၾကံ
အစည္ကိုသိေတာ္မူသျဖင့္ ကေလးသူငယ္တစ္ေယာက္
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လုကာ ၉
ကိုေခၚ၍ မိမိအနီးတြင္ရပ္ေစေတာ္မူ၏။ ၄၈။ ထိုေနာက္
အီစာက ‘‘ငါ၏မ်က္ႏွာကိုေထာက္၍ ဤကေလးသူငယ္
ကို လက္ခံေသာသူသည္ ငါ့ကိုလက္ခံ၏။ ငါ့ကိုလက္ခံ
ေသာသူသည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ကို
လက္ခံ၏။ သင္တို႔တြင္ အနိမ့္က်ဆံုးေသာသူသည္ အ
ႀကီးျမတ္ဆံုးျဖစ္၏’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

oifwdkYudkrqefYusifaomolonf
oifwdkYbufü&Sdonf
၄၉။ ေယာဟန္က ‘‘ဆရာသခင္၊ လူတစ္ေယာက္သည္
ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ဂ်င္န္ဆိုး* တို႔ကို
ႏွင္ထုတ္ေနသည္ကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ပါသည္။
သူသည္

အကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ

မလိုက္ေသာေၾကာင့္

သူ႕ကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔ တားျမစ္ခဲ့ပါ၏’’ ဟုေလွ်ာက္ထား၏။
၅ဝ။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘ထိုသူကိုမတားျမစ္ၾကႏွင့္။ သင္
တို႔ကို မဆန္႔က်င္သူသည္ သင္တို႔ဘက္၌ရွိသည္’’ ဟု
မိန္႔ေတာ္မူ၏။

&Srm&d&GmutDpmudkvufcH&efjiif;qdkjcif;
၅၁။ “ဂ်ႏၷတ္”* ေကာင္းကင္သို႔ တက္ႂကြရန္ အခ်ိန္နီးလာ
ေသာအခါ အီစာသည္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* သို႔သြားေတာ္မူ
ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္လ်က္၊ ၅၂။ ေစတမန္မ်ားကို ႀကိဳတင္
ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ အီစာအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳ
ရန္ သူတို႔သည္သြား၍ ရွမာရိ* ႐ြာတစ္႐ြာသို႔ဝင္ၾက၏။
၅၃။ သို႔ရာတြင္ အီစာသည္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* သို႔ ခရီးျပဳ
လ်က္ ေနေတာ္မူသည္ကိုေထာက္၍ ႐ြာသားတို႔သည္
အီစာကိုလက္မခံၾက။ ၅၄။ ဤအျခင္းအရာကို အီစာ၏
“ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ယအ္ကူးဗ္
ႏွင့္ေယာဟန္တို႔ ျမင္ၾကေသာအခါ ‘‘သခင္၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႔
သည္ ေကာင္းကင္မွမီးက်၍ ထိုသူတို႔အား ေလာင္ကၽြမ္း
ေစရန္ အလိုရွိေတာ္မူသေလာ’’ ဟုေမးေလွ်ာက္ၾက၏။k
၅၅။ အီစာသည္လွည့္၍ ထိုသူတို႔အား အျပစ္တင္ဆံုးမ
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k ၉း၅၄ ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ဓမၼရာဇ
ဝင္စတုတၳေစာင္ ၁း၁ဝ ကိုၾကည့္ပါ။

လုကာ ၁ဝ
ေတာ္မူ၏။ ၅၆။ ထိုေနာက္ အီစာႏွင့္ ဆြဟာဗီ* တို႔သည္
အျခား႐ြာတစ္႐ြာသို႔ ထြက္သြားၾက၏။

[Z&oftDpm\wynfhjzpfvdkolrsm;
၅၇။ ယင္ း သိ ု ႔ ခရီ း ျပဳေနၾကစဥ္ လူ တ စ္ ေ ယာက္ က
‘‘အကၽြႏ္ုပ္သည္ သခင္သြားေတာ္မူရာ အရပ္ရပ္သို႔
လိုက္ပါမည္’’ ဟုအီစာအား ေလွ်ာက္ထား၏။
၅၈။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘ေျမေခြးမွာတြင္းရွိ၏။ ငွက္မွာအ
သိုက္ရွိ၏။ လူသား* မွာမူကား ေခါင္းခ်စရာေနရာမွ်မရွိ’’
ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၅၉။ အီစာသည္ အျခားလူတစ္ေယာက္အား ‘‘ငါ့ေနာက္
သို႔ လိုက္ေလာ့’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္ထိုသူက
l ၉း၅၉ ယဟူဒီ* တို႔၏ထုံးစံတြင္ ေဆြမ်ဳိး

‘‘အကၽြႏ္ုပ္အဖကို ဦးစြာသြား၍ ‘ဒဖန္’ ျပဳလုပ္ သၿဂ ႋဳဟ္

နီးစပ္သူမ်ားအား “ဒဖန္” ျပဳလုပ္ သၿဂႋဳဟ္

ခြင့္ ေပးေတာ္မူပါ’’l ဟုေလွ်ာက္၏။

ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ဘာသာ

၆ဝ။ အီစာက ‘‘လူေသတို႔သည္ မိမိလူေသတို႔ကို ဒဖန္ျပဳ

ေရးတာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

လုပ္ၾကပါေစ။ သင္မူကား သြား၍ အလႅာဟ္၏အုပ္စိုး
ေတာ္မူျခင္း* အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာေလာ့’’ ဟုမိန္႔
ေတာ္မူ၏။
၆၁။ အျခားေသာသူတစ္ေယာက္က ‘‘သခင္၊ အကၽြႏ္ုပ္
သည္ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ပါမည္။ သို႔ရာတြင္ အကၽြႏ္ုပ္
၏ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားအား ဦးစြာသြား၍ ႏႈတ္ဆက္ခြင့္
ျပဳေတာ္မူပါ’’ ဟုေလွ်ာက္၏။
၆၂။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘ထြန္ကိုင္းကိုကိုင္လ်က္ ေနာက္
သို႔ လွည့္ၾကည့္သူသည္ အလႅာဟ္၏ အုပ္စိုးေတာ္မူ
ျခင္း* အတြက္အသံုးမဝင္’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

pl&[f (10)
wynfhawmfckESpfq,fhESpfOD;wdkYudk
apvTwfawmfrljcif;
၁။ ထိုေနာက္ ဟဇရသ္အီစာသည္ အျခားေသာတပည့္
ေတာ္ ခုႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ဦးတို႔ကိုေ႐ြးခ်ယ္၍ ႏွစ္ေယာက္စီတြဲ
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လုကာ ၁ဝ
ဖက္ေစလ်က္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္သြားေတာ္မူမည့္ ၿမိဳ႕႐ြာအ
သီးသီးသို႔သြားႏွင့္ရန္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၂။ အီစာက
‘‘ရိတ္သိမ္းရန္ စပါးမ်ားစြာရွိ၏။ သို႔ရာတြင္ ေကာက္ရိတ္
သူမ်ားကား နည္းလွ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ေကာက္ရိတ္သမား
မ်ား ေစလႊတ္ေပးရန္ လယ္ပိုင္ရွင္ကို ဒိုအာေတာင္းၾက
ေလာ့။ ၃။ သြားၾကေလာ့၊ ဝံပုေလြမ်ားရွိရာအရပ္သို႔ သင္
တို႔ကို သိုးကေလးမ်ားသဖြယ္ ငါေစလႊတ္၏။ ၄။ သင္တို႔
သည္ပိုက္ဆံအိတ္၊ လြယ္အိတ္၊ ဖိနပ္တို႔ကို ယူမသြားၾက
ႏွင့္။ လမ္းမွာရပ္၍ မည္သူ႕ကိုမွ် ႏႈတ္မဆက္ၾကႏွင့္။a
၅။ သင္တို႔သည္ မည္သည့္အိမ္သို႔မဆို ဝင္ေသာအခါ

a ၁ဝး၄ ထုံးစံအားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းသည္
အခ်ိန္ၾကာေလ့ရွိသည္။

‘အတ္စလာမုအလိုင္းကြန္မ္’ ဤအိမ္၌ အလႅာဟ္ရွင္
ျမတ္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိပါေစ ဟုဦးစြာေမတၱာပို႔ၾကေလာ့။
၆။ ထိုအိမ္တြင္ ‘စလာမ္’ ၿငိမ္သက္မႈကို လိုလားသူရွိ
လွ်င္ သင္တို႔ပို႔သည့္ စလာမ္ကို ထိုသူခံစားရလိမ့္မည္။
ထိုသို႔ေသာသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ်မရွိပါမူ သင္တို႔ပို႔
သည့္စလာမ္သည္ သင္တို႔၏ထံသို႔ ျပန္လာလိမ့္မည္။
၇။ သင္တို႔သည္ ထိုအိမ္မွာေန၍ သူတို႔ေကၽြးေမြးသည္
တို႔ကို စားေသာက္ၾကေလာ့။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
လုပ္ေဆာင္ေသာသူသည္

အခကို

ခံစားထိုက္ေသာ

ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ အိမ္တစ္အိမ္မွ အျခားတစ္အိမ္သို႔ မ
ေျပာင္းမေ႐ႊ႕ၾကႏွင့္။ ၈။ သင္တို႔အား ႀကိဳဆိုလက္ခံေသာ
ၿမိဳ႕တြင္ သင္တို႔အား တည္ခင္း ေကၽြးေမြးသမွ်တို႔ကို
စားၾကေလာ့။ ၉။ ထိုၿမိဳ႕ရွိ လူနာမ်ားကို ေရာဂါေပ်ာက္
ကင္းေစၾကေလာ့။ ထိုေနာက္ သူတို႔တြင္ အလႅာဟ္အရွင္
ျမတ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္* မွ ‘ဗရကတ္’ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား
သည္ သူတို႔ထံေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းb ေျပာၾကား
ၾကေလာ့။ ၁ဝ။ သင္တို႔ကို မႀကိဳဆိုလက္မခံေသာၿမိဳ႕တြင္
လမ္းမ်ားေပၚသို႔ထြက္၍ ၁၁။ သင္တို႔အား သတိေပး
သည့္အေနျဖင့္ ငါတို႔ေျခတြင္ကပ္သည့္ သင္တို႔ၿမိဳ႕က
ေျမမႈန္႔ကို ငါတို႔ခါခ်၏။ သို႔ရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္
၏ ႏိုင္ငံေတာ္* မွ ဗရကတ္မ်ားသည္ သင္တို႔ထံေရာက္ရွိ
လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိမွတ္ၾကေလာ့ ဟုေျပာၾကေလာ့။
၁၂။ ငါဆိုသည္ကား ကိယာမတ္* ေန႔၌ ထိုၿမိဳ႕သည္
စဒူမ္ၿမိဳ႕c ထက္သာ၍ခံရလိမ့္မည္။

b ၁ဝး၉ မူရင္းဂရိဘာသာတြင္ “အလႅာဟ္
အရွင္ျမတ္၏ နိုင္ငံေတာ္* သည္ သင္တို႔အ
နီးသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ” ဟု ေရးသားထား
သည္။ အာယတ္ ၁၁ တြင္လည္း အလားတူ
ပင္ ျဖစ္သည္။
c ၁ဝး၁၂ နဗီတမန္ေတာ္* အီဗ္ရာဟီမ္* ႏွင့္
နဗီတမန္ေတာ္* လူတ္တို႔ လက္ထက္တြင္
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ စဒူမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အ
ျခားၿမိဳ႕မ်ားကို သူတို႔၏ ႀကီးမားေသာ “ဂု
နာဟ္” အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူ
ခဲ့သည္။ (ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ
ကမ ၻာဦးက်မ္း ၁၉း၁-၂၉ ကိုၾကည့္ပါ။)
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r,HkMunfMuonfhNrdKUrsm;
d ၁ဝး၁၃ ေခါရာဇိန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဗက္ဇဲဒၿမိဳ႕သည္
ကေပရေနာင္ၿမိဳ႕* အနီး ဂါလိလဲ* အိုင္ကမ္း
ေျခတြင္ တည္ရွိသည္။
e ၁ဝး၁၃ ဂရိဘာသာအားျဖင့္ “ဒူနာမိတ္စ္”

၁၃။ ‘‘အို ေခါရာဇိန္ၿမိဳ႕၊ သင္သည္အမဂၤလာရွိ၏။ အို ဗက္
ဇဲဒၿမိဳ႕d ၊ သင္သည္လည္း အမဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူ
ကား သင္တို႔တြင္ ျပဳခဲ့သည့္ အံ့ဖြယ္အမႈမ်ားe ကိုတု႐ုႏွင့္
ဇိဒုန္ၿမိဳ႕f တြင္ ျပဳခဲ့ပါလွ်င္ ထိုၿမိဳ႕တို႔သည္ ေရွးမဆြကပင္

ဟုေခၚၿပီး၊ အတိအက်ဆိုရေသာ္ “တန္ခိုးႏွင့္

ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကဝ
ို တ္၍ ျပာထဲမွာထိင
ု လ
္ ်က္g ‘ေသာင္

ျပည့္ဝေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား” ကို ဆိုလိုပါ

ဗဟ္’ ျပဳေနာင္တရၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၄။ ကိယာမတ္* ေန႔

သည္။ ဟဇရသ္ အီစာျပဳေတာ္ မူခဲ့ေသာ
ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း၊

ေသသူကိုရွင္

၌ သင္တို႔သည္ တု႐ုႏွင့္ဇိဒုန္ၿမိဳ႕တို႔ထက္ သာ၍ခံရလိမ့္

ျပန္ထေျမာက္ေစျခင္း၊ ဂ်င္န္ဆိုး* မ်ားကို

မည္။ ၁၅။ အို ကေပရေနာင္ၿမိဳ႕*၊ သင္သည္ ‘ဂ်ႏၷတ္’*

ႏွင္ထုတ္ျခင္း စသည္တို႔သည္ အလႅာဟ္၏

ေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္

တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ျပဳေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း ရည္
ညႊန္းပါသည္။
f ၁ဝး၁၃ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တု႐ု
ႏွင့္ ဇိဒုန္ၿမိဳ႕မ်ားကို သူတို႔၏ ႀကီးမားေသာ

ေျမႇာက္စားျခင္းကို

ခံရမည္

ေလာ။ သင္သည္ ဂ်ဟႏၷမ္* အထိ နွိမ့္ခ်ျခင္း ခံရလိမ့္
h

မည္’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၁၆။ ဟဇရသ္အီစာသည္ တပည့္ေတာ္တို႔အား ‘‘သင္တို႔

“ဂုနာဟ္” အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးေတာ္

၏ စကားကို နားေထာင္ေသာသူသည္ ငါ့စကားကို နား

မူခဲ့သည္။ (ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ေဟ

ေထာင္၏။ သင္တို႔ကို ပစ္ပယ္သူသည္ ငါ့ကိုပစ္ပယ္၏။

ရွာယက်မ္း ၂၃၊ ေယဇေက်လက်မ္း ၂၆-၂၈
ကို ၾကည့္ပါ။)

ငါ့ကိုပစ္ပယ္သူသည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ အရွင္
ျမတ္ကို ပစ္ပယ္သည္’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

g ၁ဝး၁၃ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ “ေသာင္ဗဟ္”
ျပဳေနာင္တရျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပသည့္ လကၡ

wynfhawmfckESpfq,fhESpfOD;wdkY
jyefvnfa&muf&SdvmMujcif;

ဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။
h ၁ဝး၁၅ ဂရိဘာသာအားျဖင့္ “ဟားဒဲ့စ္”
ဟုေခၚၿပီး၊ ေသဆုံးၿပီးေသာသူမ်ား၏ “႐ူဟ္”
ဝိညာဥ္မ်ား ေရာက္ရွိသည့္ ေျမႀကီးေအာက္

၁၇။ ခုနစ္ဆယ့္ႏွစ္ဦးေသာ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အ

တြင္ရွိေသာေနရာကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

လြန္ဝမ္းေျမာက္႐ႊင္လန္းစြာ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၾက
လ်က္ ‘‘သခင္၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အရွင္၏နာမေတာ္ကို
အသံုးျပဳေသာအခါ ဂ်င္န္ဆိုး* တို႔ပင္အကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို နာ
ခံပါ၏’’ ဟုေလွ်ာက္ၾက၏။
၁၈။

i ၁ဝး၁၉ ႐ႈိင္တြာန္* ကိုရည္ညႊန္းပါသည္။

အီစာက

‘‘ေကာင္းကင္မွ

လွ်ပ္စစ္က်သကဲ့သို႔

႐ိႈင္တြာန္* က်သည္ကို ငါျမင္ရ၏။ ၁၉။ ေႁမြဆိုးမ်ား၊
ကင္းၿမီးေကာက္မ်ားအေပၚမွာ နင္းသြား၍ ရန္သiူ ၏
တန္ခိုးရွိသမွ်ကို နွိမ္နင္းႏိုင္သည့္အာဏာကို သင္တို႔
အား ငါေပးအပ္ထားၿပီ။ အဘယ္ေဘးမွ် သင္တို႔၌ မ
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ေရာက္ရ။ ၂ဝ။ သို႔ ရာတြင္ ဂ်င္န္ဆိုး*တို႔သည္ သင္တို႔ကို
နာခံသည့္အတြက္ ဝမ္းမေျမာက္ၾကႏွင့္။ ဂ်ႏၷတ္* တြင္
သင္တို႔၏နာမည္မ်ား စာရင္းဝင္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္
သာလွ်င္ ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

tDpm&Tifvef;0rf;ajrmufawmfrljcif;
၂၁။ ထိုအခါ ဟဇရသ္အီစာသည္ ‘‘႐ူဟုလ္ကုဒြတ္စ္”*
သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္
ျပည့္ေတာ္မူ၍ ‘‘မိုးေျမကိုအစိုးရေတာ္မူေသာ အဖ*၊ အ
ရွင္ျမတ္သည္ ဉာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ရွိသူတို႔အား
ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထိမ္ဝွက္ထားေတာ္မူလ်က္
ပညာမဲ့သူတJို႔ အား ဖြင့္ျပေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူး
ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းပါ၏။ မွန္ပါ၏ အဖ*၊ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ
အရွင္ျမတ္ လိုလားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ျဖစ္ပါ၏။
၂၂။ ငါ့ခမည္းေတာ္* သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ငါ့
အား ေပးအပ္ေတာ္မူၿပီ။ သားေတာ္* သည္ အဘယ္သူ
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ခမည္းေတာ္* မွ တစ္ပါးမည္သူမွ်မသိ။
ခမည္းေတာ္* သည္ အဘယ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း
သားေတာ္* ႏွင့္ သားေတာ္* ဖြင့္ျပလိုသူမ်ားမွတစ္ပါး
မည္သူမွ်မသိ’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၂၃။ ထိုေနာက္ အီစာသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ဘက္သို႔
လွည့္၍ ‘‘ယခုျမင္သမွ်ေသာ အရာတို႔ကို သင္တို႔ျမင္
ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔မ်က္စိသည္ မဂၤလာရွိ၏။ ၂၄။ သင္
တို႔အား ငါဆိုသည္ကား သင္တို႔ျမင္ရသည့္ အရာမ်ားကို
နဗီတမန္ေတာ္* မ်ားႏွင့္ ရွင္ဘုရင္မ်ား ျမင္လိုၾကေသာ္
လည္း မျမင္ရၾက၊ သင္တို႔ၾကားရသည့္ အရာမ်ားကို
ၾကားလိုေသာ္လည္း မၾကားရၾက’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

oem;Muifemwwfaom&Srm&dtrsdK;om;ykHOyrm
၂၅။ “အာလင္မ္”* က်မ္းတတ္ဆရာတစ္ေယာက္သည္
ထ၍ ‘‘ဆရာသခင္၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ထာဝရအသက္*
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j ၁ဝး၂၁ မူရင္းဂရိဘာသာတြင္ “ကေလးငယ္
မ်ား” ဟုေရးသားထားပါသည္။
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ကိုရဖို႔ရန္ အဘယ္သို႔ ျပဳရပါမည္နည္း’’ ဟု အီစာအား
ပညာစမ္းလိုသျဖင့္ ေမးေလွ်ာက္၏။
၂၆။ အီစာက ‘‘ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္
အဘယ္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ သင္အဘယ္သို႔ ဖတ္
ဖူးသနည္း’’ ဟုေမးေတာ္မူလွ်င္၊
၂၇။ ထိုသူက ‘‘သင္၏ထာဝရအရွင္ အလႅာဟ္ကို စိတ္
k ၁ဝး၂၇ ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ
တရားေဟာရာက်မ္း ၆း၅ ႏွင့္ ဝတ္ျပဳရာ
က်မ္း ၁၉း၁၈ တို႔ကိုၾကည့္ပါ။

စြမ္းရွိသမွ်၊ ကိုယ္စြမ္းရွိသမွ်၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္
ေလာ့။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္
ေလာ့k ဟုပါရွိပါသည္’’ ဟူ၍ေလွ်ာက္၏။
၂၈။ အီစာက ‘‘သင္၏အေျဖသည္ မွန္ေပ၏။ ဤအတိုင္း
ျပဳလွ်င္ သင္သည္ ထာဝရအသက္* ကို ရလိမ့္မည္’’ ဟု
မိန္႔ေတာ္မူ၏။
၂၉။ ထိုသူသည္ မိမိမွန္ကန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုသျဖင့္
‘‘အဘယ္သူသည္ အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူ ျဖစ္ပါ
သနည္း’’ ဟုေမးျမန္း၏။
၃ဝ။ ထိုအခါ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘လူတစ္ေယာက္သည္
ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* မွ ေယရိေခါၿမိဳ႕* သို႔ဆင္းရာလမ္းတြင္
ဓားျပမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၏။ ဓားျပတို႔သည္ထိုသူ၏ အဝတ္
မ်ားကို ခၽြတ္ယူၾက၏။ ထိုေနာက္သူ႕ကို႐ိုက္ႏွက္၍ ေသ
လုနီးပါးရွိေသာအခါ ပစ္ထားခဲ့ၾက၏။ ၃၁။ ‘အီမာမ္’*
ေရွ႕ေဆာင္တစ္ပါးသည္ ထိုလမ္းအတိုင္း အမွတ္တမဲ့
ခရီးျပဳလာ၍ ထိုသူကိုျမင္ေသာအခါ အျခားလမ္းတစ္

l ၁ဝး၃၂ ေလဝိအႏြယ္ဝင္ဆိုသည္မွာ နဗီ
တမန္ေတာ္*

ယအ္ကူးဗ္*

၏သားျဖစ္သူ

ေလဝိမွ ဆင္းသက္လာေသာသူမ်ား ျဖစ္ပါ
သည္။ သူတို႔သည္ “ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္စ္”
ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* ၌ ဘာသာေရးလုပ္ငန္း
မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ “အီမာမ္”* ေရွ႕
ေဆာင္မ်ားကို ကူညီေပးရသူမ်ားျဖစ္သည္။
m ၁ဝး၃၄ ဆီႏွင့္စပ်စ္ရည္ကိုေဆးအျဖစ္သုံး
ၾကသည္။

ဖက္သို႔ လႊဲေရွာင္သြား၏။ ၃၂။ ထိုနည္းတူ ေလဝိအႏြယ္
ဝင္l တစ္ေယာက္သည္ ထိုေနရာသို႔ေရာက္လာ၏။ သူ
သည္လည္း လူနာကို လာၾကည့္ၿပီးလွ်င္ အျခားလမ္း
တစ္ဖက္သို႔ လႊဲေရွာင္သြား၏။ ၃၃။ သို႔ရာတြင္ ရွမာရိ*
အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္သည္ ခရီးျပဳလာစဥ္ လူနာရွိရာ
သို႔ ေရာက္လာေသာ္ လူနာကိုျမင္၍ သနားၾကင္နာစိတ္
ရွိသျဖင့္၊ ၃၄။ လူနာ၏ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ လူနာ၏
ဒဏ္ရာမ်ားကို ဆီႏွင့္စပ်စ္ရည္m လိမ္းကံ်၍အဝတ္ျဖင့္
စည္းေပး၏။ ထိုေနာက္မိမိျမည္းေပၚမွာ လူနာကိုတင္
လ်က္ တည္းခိုရိပ္သာသို႔ ေဆာင္သြား၍ ျပဳစုေလ၏။
၃၅။ ေနာက္တစ္ေန႔၌ တည္းခိုရိပ္သာမွ ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္
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သူသည္ ‘ေဒနာရ’ိ ဒဂၤ ါးn ႏွစ္ျပားကိုထုတ္၍ တည္းခိုရိပ္
သာပိုင္ရွင္အား ေပးၿပီးလွ်င္ ဤသူကို ၾကည့္႐ႈျပဳစုပါ။
ေနာက္ထပ္ ကုန္က်သမွ်ကို အကၽြႏ္ုပ္ ျပန္လာေသာအခါ
ေပးပါမည္ ဟုေျပာ၏။
၃၆။

n ၁ဝး၃၅ “ေဒနာရိ” ဒဂၤ ါးတစ္ျပားသည္
ေရာမဒဂၤ ါးျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္သမား တစ္ဦး၏
တစ္ေန႔လုပ္အားချဖစ္ပါသည္။ (အင္န္ဂ်ီလ္
က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ မႆဲက်မ္း ၂ဝး၉-၁၃ ကို
ၾကည့္ပါ။)

ထိုသူသံုးေယာက္တို႔အနက္

အဘယ္သူသည္

ဓားျပေဘးေတြ႕ရသူႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူ ျဖစ္မည္ ဟု
သင္ထင္သနည္း’’ ဟုေမးေတာ္မူ၏။
၃၇။ အာလင္မ္* က ‘‘လူနာအား သနားၾကင္နာစြာ ျပဳစု
သူျဖစ္ပါသည္’’ ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊
ဟဇရသ္အီစ ာက ‘‘သင္ သည္ သြ ား၍ ထိ ု န ည္ းတူ ျပဳ
ေလာ့’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

rmoESifhrm&dwdkY\tdrfodkY<uawmfrljcif;
၃၈။ ဟဇရသ္အီစာႏွင့္ “ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔
သည္ ခရီးသြားၾကစဥ္ ႐ြာတစ္႐ြာသို႔ေရာက္ၾက၏။ မာသ
အမည္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ မိမိ၏အိမ္တြင္
အီစာကို ႀကိဳဆိုဧည့္ခံ၏။ ၃၉။ မာသမွာ မာရိအမည္ရွိ
ေသာ ညီမတစ္ေယာက္ရွိ၏။ သူသည္ ဟဇရသ္အီစာ၏
ေျခေတာ္ရင္းမွာထိုင္၍ စကားေတာ္ကို နားေထာင္လ်က္
ေန၏။ ၄ဝ။ မာသမူကား ဧည့္သည္ဝတ္ျဖင့္ အလုပ္မ်ား
ေနသျဖင့္ အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ‘‘သခင္၊ ကၽြန္
မ၏ ညီမသည္ လုပ္ေကၽြးမႈတာဝန္ရွိသမွ်ကို ကၽြန္မတစ္
ေယာက္တည္းအား ေဆာင္႐ြက္ေစသည္ကို အရွင္လ်စ္
လ်ဴ႐ႈေတာ္မူပါသေလာ။ ကၽြန္မကို ကူညီေစရန္သူ႕အား
အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါ’’ ဟုေလွ်ာက္၏။
၄၁။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘မာသ၊ မာသ၊ သင္သည္ မ်ား
စြာေသာ အမႈကိစၥတို႔အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ေန၏။
၄၂။ သင့္မွာ လိုေသာအရာ တစ္ခုတည္းရွိ၏။ မာရိသည္
ေကာင္းျမတ္ ေသာအရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ေလၿပီ။ ထိုအရာကို
သူ႕ထံမွ အဘယ္သူမွ် ႏုတ္ယူ၍ ရမည္မဟုတ္’’ ဟုမိန္႔
ေတာ္မူ၏။
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pl&[f (11)
'dktmawmif;jcif;taMumif;oGefoifawmfrljcif;
၁။ အခါတစ္ပါး၌ အီစာသည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရပ္
တြင္ ဒိုအာေတာင္းလ်က္ ေနေတာ္မူ၏။ ဒိုအာေတာင္း
ၿပီ းေသာအခါ တပည္ ့ ေတာ္တစ္ဦးက ‘‘ဆရာသခင္၊
ယဟ္ယာ* သည္ မိမိ၏တပည့္မ်ားအား ဒိုအာေတာင္း
နည္းသင္ေပးသကဲ့သို႔ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလည္း သင္ေပး
ေတာ္မူပါ’’ ဟုေလွ်ာက္ထား၏။
၂။ အီစာက ‘‘သင္တို႔ ဒိုအာေတာင္းေသာအခါ၊
အို အဖ* ၊ အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ကို
႐ိုေသေလးျမတ္ၾကပါေစေသာ။
အရွင္ျမတ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္*
တည္ေထာင္ပါေစေသာ။
၃။ လိုအပ္ေသာအစားအစာကို
အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း
ေပးသနားေတာ္မူပါ။
၄။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အားသူတစ္ပါးတို႔မွားမိသည့္
အျပစ္မ်ားကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔
ေျဖလႊတ္ၾကေသာေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
‘ဂုနာဟ္’ အျပစ္မ်ားကိုေျဖလႊတ္ေတာ္မူပါ။
အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကို
မခံရပါေစႏွင့္ ဟူ၍ေတာင္းၾကေလာ့’’
ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၅-၆။ ထိုေနာက္ အီစာက ‘‘သင္တို႔တြင္ တစ္စံုတစ္
ေယာက္ေသာသူသည္ သန္းေခါင္အခ်ိန္၌ မိတ္ေဆြတစ္
ဦး၏အိမ္သို႔သြား၍ အေဆြ၊ ကၽြႏ္ုပ္၏အိမ္သို႔ ခရီးသည္
မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ထံ
တြင္ သူ႔အားေကၽြးစရာ ဘာမွ်မရွိသျဖင့္ မုန္႔သံုးလံုးကို
ေခ်းပါ ဟုဆိုေသာ္၊ ၇။ အိမ္ရွင္က ကၽြႏ္ုပ္ကိုမေႏွာင့္ယွက္
ပါႏွင့္။ အိမ္တံခါးကိုပိတ္ထားၿပီးေလၿပီ။ သားသမီးမ်ား
ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္သည္ အိပ္ရာဝင္ၾကၿပီးျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္
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ကၽြႏ္ုပ္ထ၍ သင့္အားဘာမွ်မေပးႏိုင္ပါဟု အိမ္တြင္းမွ
ေျပာလိမ့္မည္။ ၈။ အိမ္ရွင္သည္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအေန
ျဖင့္ အိပ္ရာမွထ၍ သူ႕အားမုန္႔မ်ားကို ေပးလိမ့္မည္မ
ဟုတ္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူသည္ အရွက္အေၾကာက္
ကင္းမဲ့စြာ မရမေန ေတာင္းခံေနေသာေၾကာင့္ အိမ္ရွင္
သည္ထ၍ လိုသမွ်ကိုေပးလိမ့္မည္။ ၉။ သင္တို႔အား
ငါဆိုသည္ကား ေတာင္းၾကေလာ့၊ ေတာင္းလွ်င္ရၾက
လိမ့္မည္။ ရွာၾကေလာ့၊ ရွာလွ်င္ေတြ႕ၾကလိမ့္မည္။ တံ
ခါးကိုေခါက္ၾကေလာ့၊ ေခါက္လွ်င္ တံခါးကိုဖြင့္လိမ့္မည္။
၁ဝ။ ေတာင္းေသာသူသည္ ရလိမ့္မည္။ ရွာေသာသူ
သည္ေတြ႕လိမ့္မည္။ တံခါးကိုေခါက္ေသာသူအား တံခါး
ကို ဖြင့္ေပးလိမ့္မည္။ ၁၁။ သင္တို႔တြင္ အဘယ္ဖခင္
သည္ မိမိ၏သားက ငါးကိုေတာင္းလွ်င္ ေႁမြကိုေပးမည္
နည္း။ ၁၂။ ၾကက္ဥကိုေတာင္းလွ်င္ ကင္းၿမီးေကာက္
ကိုေပးမည္နည္း။ ၁၃။ သင္တို႔သည္ ဆိုးေသာသူမ်ား
ျဖစ္လ်က္ပင္ သားသမီးမ်ားအား အေကာင္းကိုေပးတတ္
လွ်င္

ေကာင္းကင္အထက္အရပ္၌

ရွိေတာ္မူေသာ

သင္တို႔အဖ* သည္ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာသူတို႔အား
‘႐ူဟုလ္ကုဒြတ္စ္’* သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို သာ
၍ေပးေတာ္မူမည္မဟုတ္ေလာ” ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

[Z&oftDpmESihfaAvaZAkv
၁၄။ ဟဇရသ္အီစာသည္ဆြံ႕အေသာ ဂ်င္န္ဆိုး* ကို ႏွင္
ထုတ္ေတာ္မူ၍ ဂ်င္န္ဆိုး* ထြက္သြားသည္ေနာက္ ဆြံ႕

a ၁၁း၁၅ ေဗလေဇဗုလသည္ ရိႈင္တြာန္*

အေသာသူသည္ စကားေျပာေလ၏။ လူပရိသတ္တို႔

၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ နာမည္တစ္ခု ျဖစ္ပါ

သည္ မ်ားစြာအံ့ဩၾက၏။ ၁၅။ သို႔ရာတြင္ လူအခ်ဳိ႕က
‘‘အီစာသည္ ဂ်င္န္ဆိုး* မင္း ေဗလေဇဗုလa ကိုအမွီျပဳ၍
ဂ်င္န္ဆိုး* မ်ားကိုႏွင္ထုတ္သည္’’ ဟုဆိုၾက၏။
၁၆။ အခ်ဳိ႕က အီစာကို စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္လိုသျဖင့္
‘‘ေကာင္းကင္မွ သက္ေသလကၡဏာတစ္ရပ္ကို ျပေတာ္
မူပါ’’ ဟုေတာင္းခံၾက၏။b ၁၇။ အီစာသည္ ထိုသူတို႔၏
အၾကံအစည္ကို သိေတာ္မူသျဖင့္ ‘‘တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္
လူတစ
႔ုိ တ
ိ ဝ
္ မ္းကြျဲ ပားလ်က္ေနလွ်င္ ထိႏ
ု င
ုိ င
္ သ
ံ ည္ ပ်က္စးီ

65

သည္။ ထိုအမည္ကို ဂ်င္န္ဆိုး* တို႔၏ေခါင္း
ေဆာင္အျဖစ္ လူအမ်ားသိရွိၾကသည္။ အာ
ယတ္ ၁၈ ႏွင့္ ၁၉ တို႔တြင္လည္း အလား
တူပင္ျဖစ္ပါသည္။
b ၁၁း၁၆ အလ္မစီဟ္* သည္ အမွန္တ
ကယ္ အလႅာဟ္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူ
ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူသည့္ အေနျဖင့္
ထူးျခားေသာအံ့ဩဖြယ္ လကၡဏာ တစ္ခုကို
ျပသရန္ လူအခ်ဳိ႕က ေမၽွာ္လင့္ေနၾကသည္။

လုကာ ၁၁
မည္သာျဖစ္၏။ အိမ္ေထာင္တစ္ခုတြင္ အိမ္သားတို႔စိတ္
ဝမ္းကြဲျပားလ်က္ေနလွ်င္ ထိုအိမ္ေထာင္သည္ ပ်က္စီး
မည္သာျဖစ္၏။ ၁၈။ ငါသည္ ေဗလေဇဗုလကို အမွီျပဳ
၍ ဂ်င္န္ဆိုး* မ်ားကို ႏွင္ထုတ္သည္ဟု သင္တို႔ဆို
ၾကေသာေၾကာင့္၊ ႐ိႈင္တြာန္* သည္ မိမိအုပ္စိုးေသာ
ဂ်င္န္ဆိုး* မ်ားႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားလွ်င္ သူ၏အုပ္စိုးမႈ
အဘယ္သို႔ တည္တံ့ႏိုင္မည္နည္း။ ၁၉။ အကယ္၍
ငါသည္ ေဗလေဇဗုလကို အမွီျပဳ၍ ဂ်င္န္ဆိုး* မ်ားကို
ႏွင္ထုတ္လွ်င္ သင္တို႔၏တပည့္မ်ားကား မည္သူကို အမွီ
ျပဳ၍ ဂ်င္န္ဆိုး* မ်ားကို ႏွင္ထုတ္ၾကသနည္း။ ထို႔ေၾကာင့္
c ၁၁း၂ဝ မူရင္းဂရိဘာသာတြင္ ”လက္ညႇိုး

ထိုသူတို႔ကပင္လွ်င္ သင္တို႔မွားေၾကာင္း သက္ေသထူ

ေတာ္” ဟုေရးသားထားၿပီး၊ အလႅာဟ္တန္ခိုး

ၾကလိမ့္မည္။ ၂ဝ။ သို႔ရာတြင္ ငါသည္ အလႅာဟ္အရွင္

ေတာ္ကို ပုံေဆာင္ပါသည္။

ျမတ္၏ ‘မုအ္ဂ်ိဇဟ္’ တန္ခိုးေတာ္c အားျဖင့္ ဂ်င္န္ဆိုး*
မ်ားကို ႏွင္ထုတ္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလႅာဟ္အရွင္
ျမတ္၏ႏိုင္ငံေတာ္* သည္ သင္တို႔တြင္ တည္လ်က္ရွိ
ေလၿပီ။
၂၁။ ‘‘ခြန္အားႀကီးသူသည္ လက္နက္စံုႏွင့္ မိမိအိမ္ကို
ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာအခါ သူ၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားသည္ လံု
ျခံဳမႈရွိ၏။ ၂၂။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူထက္ခြန္အားႀကီးသူသည္
ေရာက္လာ၍

သူ႕ကိုတိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္ေသာအခါ

သူအားကိုးအားထားျပဳသည့္ လက္နက္မ်ားကိုသိမ္းယူ
သြားလိမ့္မည္။ တိုက္ခိုက္၍ရရွိေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို
လည္း ခြဲေဝလိမ့္မည္။
၂၃။ ငါ့ဘက္မွာမေနသူသည္ ငါ့ကိုဆန္႔က်င္သူျဖစ္၏။
ငါႏွင့္အတူ မစုမသိမ္းသူသည္ ႀကဲျဖန္႔သူျဖစ္၏။

npfnrf;aom*sifefqdk;jyefíyl;0ifjcif;
d ၁၁း၂၄ ဂ်င္န္ဆိုး* တို႔သည္ သဲကႏၲာရတြင္
ေနထိုင္က်က္စားသည္ဟု လူအမ်ားက ယုံ
ၾကည္ၾကသည္။

၂၄။ ညစ္ညမ္းေသာ ဂ်င္န္ဆိုး* သည္ လူထဲကထြက္
သည့္အခါ ေျခာက္ေသြ႕ရာအရပ္d သို႔လွည့္လည္၍ နားစ
ရာေနရာကို ရွာတတ္၏။ ရွာမေတြ႕လွ်င္ ငါယခင္ေနခဲ့
သည့္ ေနရာသို႔ပင္ ျပန္သြားမည္ ဟုဆို၏။ ၂၅။ သို႔ျဖစ္၍
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လုကာ ၁၁
သူသည္ ထိေ
ု နရာသိ႔ု ျပန္သာြ းေသာအခါ သပ္ရပ္စာြ လွဲ
က်င္းထားသည္ကေ
ုိ တြ႕ေသာ္၊ ၂၆။ မိမိထက္ညစ္ညမ္း
ေသာ ဂ်င္န္ဆိုး* ခုႏွစ္ေကာင္ကို ေခၚခဲ့ၿပီးလွ်င္ ထိုေနရာ
တြင္ဝင္၍ေနေလ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဂ်င္န္ဆိုး* ပူးဝင္သူ၏
ေနာက္ဆံုးအေျခအေနသည္

ပထမအေျခအေနထက္

ဆိုးေလ၏’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

r*FvmtppftrSef
၂၇။ ဟဇရသ္အီစာသည္ ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီးေသာအခါ
လူပရိသတ္ထဲက အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္သည္ ‘‘အရွင့္
ကိုေမြး၍ ႏို႔တိုက္ေသာမိခင္သည္ မဂၤလာရွိပါ၏’’ ဟု
ေလွ်ာက္၏။
၂၈။ သို႔ရာတြင္ အီစာက ‘‘အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏႈတ္
ထြကစ
္ ကားေတာ္ကၾုိ ကား၍ လိက
ု န
္ ာေသာသူသည္ သာ
၍မဂၤလာရွိ၏’’ ဟူ၍မိန္႔ေတာ္မူ၏။

oufaovu©Pmjy&efawmif;qdkMujcif;

e ၁၁း၂၉ အလႅာဟ္သည္ မိမိဖ်က္ဆီးေတာ့
မည့္ အာရႈရိျပည္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဇနနိ

၂၉။ လူပရိသတ္တို႔သည္ စု႐ုံးလ်က္ေနၾကစဥ္ အီစာက
‘‘ယခုေခတ္လူတို႔သည္ ဆိုးညစ္ေသာလူမ်ဳိးျဖစ္၏။ သူ
တို႔ သည္ သက္ေသလကၡဏာကို ေတာင္းဆိုၾက၏။ သို႔ရာ
တြင္ ယူႏြတ္စ္ ၏သက္ေသလကၡဏာမွတစ္ပါး အဘယ္
e

သက္ေသလကၡဏာကိုမွ် သူတို႔အားျပလိမ့္မည္မဟုတ္။
၃ဝ။ ဇနနိဝါၿမိဳ႕သားတို႔အတြက္ ယူႏြတ္စ္သည္ သက္
ေသလကၡဏာျဖစ္သကဲ့သfို႔ ဤေခတ္လူတို႔အတြက္ လူ
သား* သည္လည္း သက္ေသလကၡဏာ ျဖစ္လိမ့္မည္။
၃၁။ ကိယာမတ္* ေန႔တြင္ ေတာင္ျပည္ကို အစိုးရေသာ
ဘုရင္မg သည္ထ၍ ဤေခတ္လူတို႔အား ျပစ္တင္စြပ္စြဲ
လိမမ
့္ ည္။ အေၾကာင္းမူကား ထိဘ
ု ရ
ု င္မသည္ စုလင
ုိ မ
္ ာန္*
မင္းႀကီး၏ ဉာဏ္ပညာစကားကို ၾကားနာရေအာင္ အ
လြန္ေဝးေသာအရပ္မွ လာေရာက္ခဲ့၏။ ယခုအခါ၌မူ
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ဝါၿမိဳ႕သို႔ နဗီတမန္ေတာ္* ယူႏြတ္စ္ကို သတိ
ေပးရန္ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ (ကိတာ
ဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ယူႏြတ္စ္က်မ္း ၁း၁-၂
ကို ၾကည့္ပါ။)
f ၁၁း၃ဝ ကိတာဘြလမ
္ က
ု ာဒြတစ
္ မ
္ ွ ယူႏတ
ြ စ
္ ္
က်မ္း ၃း၅ ကိၾု ကည့ပ
္ ါ။
g ၁၁း၃၁ ေတာင္အာေရဗ်ေဒသတြင္ တည္
ရွိနိုင္ေသာ ရွီဗာျပည္မွ ဘုရင္မတစ္ပါးျဖစ္
ပါသည္။ ထိုဘုရင္မသည္ နဗီတမန္ေတာ္*
စုလိုင္မာန္* ၏ဉာဏ္ပညာ စကားကို နား
ေထာင္နိုင္ရန္ အလည္အပတ္ လာေရာက္ခဲ့
ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔လာေရာက္စဥ္ သူသည္
စုလိုင္မာန္* မင္းႀကီးႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ား
ဖလွယ္၍ ကုန္သြယ္မႈ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
(ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ဓမၼရာဇဝင္တတိ
ယေစာင္ ၁ဝး၁-၁ဝ ကိုၾကည့္ပါ။)

လုကာ ၁၁
စုလင
ုိ မ
္ ာန္* ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာသူ ေရာက္ရေ
ိွ နေလၿပီ။
၃၂။ ကိယာမတ္* ေန႔၌ ဇနနိဝါၿမိဳ႕သား တို႔သည္ထ
၍ ဤေခတ္လူတို႔အား ျပစ္တင္စြပ္စြဲၾကလိမ့္မည္။ အ
ေၾကာင္းမူကား ထိုၿမိဳ႕သားတို႔သည္ ယူႏြတ္စ္ေဟာေျပာ
h ၁၁း၃၂ ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ယူ

ျခင္းေၾကာင့္ ‘ေသာင္ဗဟ္’ ျပဳေနာင္တရခဲ့ၾက၏။h ယခုအ

ႏြတ္စ္က်မ္း ၃း၅-၉ ကိုၾကည့္ပါ။

ခါ၌မူ ယူႏြတ္စ္ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာသူ ေရာက္ရွိေနေလ
ၿပီ’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

cE¨mudk,f\qDrD;
၃၃။ အဘယ္သူမွ် ဆီမီးကိုထြန္းညႇိ၍ ဖံုးကြယ္ထားေလ့
မရွိ။ ေတာင္းျဖင့္လည္း အုပ္ထားေလ့မရွိ။ အိမ္ထဲသို႔ ဝင္
လာသူမ်ား အလင္းရေစရန္ မီးတင္ခံုေပၚမွာ တင္ထား
ေလ့ရွိ၏။ ၃၄။ သင္၏မ်က္စိသည္ ကိုယ္ခႏၶာအတြက္
ဆီမီးသဖြယ္ျဖစ္၏။ မ်က္စိေကာင္းလွ်င္ သင္၏ကိုယ္
ခႏၶာတစ္ခုလံုး လင္းလိမ့္မည္။ မ်က္စိမေကာင္းလွ်င္မူ
ကား သင္၏ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုလံုးသည္ ေမွာင္မိုက္ေနလိမ့္
မည္။ ၃၅။ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔တြင္ရွိသည့္ အလင္းသည္
အေမွာင္မျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳၾကေလာ့။ ၃၆။ အကယ္၍
သင္၏ကိုယ္ခႏၶာ တစ္ခုလံုးသည္ အေမွာင္လံုးဝမရွိဘဲ
လင္းလက္ေနလွ်င္ ဆီမီးသည္ ေတာက္ပေသာအလင္း
ျဖင့္ သင့္အေပၚ၌ ထြန္းလင္းသကဲ့သို႔ သင္တို႔ကိုယ္ခႏၶာ
တစ္ခုလံုးသည္ အလင္းႏွင့္ျပည့္လိမ့္မည္’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ
၏။

zm&d&SJESihf ]]tmvifrf}} usrf;wwfq&mwdkYudk
tjypfwifawmfrljcif;
၃၇။ ထိုသို႔ အီစာမိန္႔ေတာ္မူၿပီးေသာအခါ ဖာရိရွဲ* တစ္
ေယာက္သည္ အီစာအား ညစာသံုးေဆာင္ေတာ္မူရန္
ပင့္ဖိတ္၏။ အီစာသည္ ထိုသူ၏အိမ္သို႔ႂကြ၍ စားပြဲတြင္
ေလ်ာင္းေတာ္မူ၏။ ၃၈။ ဤသို႔အစာမစားမီ အီစာသည္
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လုကာ ၁၁
ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္းi ျပဳေတာ္မမူသည္ကို ထိုဖာရိရွဲ*

i ၁၁း၃၈ အစာမစားမီ ေဆးေၾကာသန႔္စင္

ျမင္ေသာအခါ အံ့ဩေလ၏။ ၃၉။ ဟဇရသ္အီစာက

ျခင္းသည္ ဘာသာေရး ဓေလ့ထုံးစံတစ္ခု

‘‘သင္တို႔ ဖာရိရွဲ* မ်ားသည္ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ား၏
ျပင္ပကိစ
ု င္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာၾကေသာ္လည္း သင္
တို႔၏စိတ္အတြင္းမွာကား လုယက္မႈ၊ ဆိုးညစ္မႈတို႔ျဖင့္
ျပည့္လ်က္ေန၏။ ၄ဝ။ အခ်င္းလူမိုက္တို႔၊ ျပင္ပသဏၭာန္

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ အစာမစားမီ
လက္ေဆးျခင္းသည္ ဖာရိရွဲ* တို႔က ခ်မွတ္
ထားသည့္ စည္းကမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ နဗီတမန္
ေတာ္* မူစာ* ၏ “ရွရီအသ္”* ပညတ္ေတာ္
တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္သည္ အတြင္းသဏၭာန္
ကိုလည္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ ၄၁။ သို႔
ေသာ္ သင္တို႔၏ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ားတြင္ရွိသည့္
အရာမ်ားကို ဆင္းရဲသူမ်ားအား ေပးကမ္းၾကေလာ့။ သို႔
ျပဳလွ်င္ အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ သင္တို႔အတြက္ သန္႔စင္
လိမ့္မည္။
၄၂။ အခ်င္း ဖာရိရွဲ* တို႔၊ သင္တို႔သည္အမဂၤလာရွိၾက၏။
သင္တို႔သည္ပင္စိမ္း႐ြက္၊ လ်ဴ႐ြက္ႏွင့္ အျခားေဆးဘက္
ဝင္ အ႐ြက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဆယ္ဖို႔တစ္ဖjို႔ ေပးလႉၾကေသာ္
လည္း

တရားမွ်တျခင္းႏွင့္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား

ခ်စ္ျခင္းတို႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၾကသည္။ အထက္ကဆိုေသာ
အရာတို႔ကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈဘဲ၊ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္း
တို႔သည္လည္း သင္တို႔က်င့္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားျဖစ္

j ၁၁း၄၂ နဗီတမန္ေတာ္* မူစာ*၏ “ရွရီ
အသ္”* ပညတ္ေတာ္အရ လယ္ယာထြက္
သီးႏွံအားလုံး၏ ဆယ္ပုံတစ္ပုံကို အလႅာဟ္
အားဆက္သအပ္ႏွံသည့္အေနျဖင့္ ေပးလွဴရ
ပါမည္။ (ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ
ဝတ္ျပဳရာက်မ္း ၂၇း၃ဝ ကိုၾကည့္ပါ။)

သည္။
၄၃။ ဖာရိရွဲ* တို႔၊ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။
သင္တို႔သည္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* မ်ားတြင္ ျမင့္ျမတ္
ေသာေနရာမ်ားk ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဈ း တြင္လူတို႔ ႐ို
ေသစြာ စလာမ္ေပးျခင္းကိုလည္းေကာင္း ႏွစ္သက္ၾက
၏။ ၄၄။ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ သင္တို႔သည္

k ၁၁း၄၃ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* အေရွ႕ပိုင္းရွိ
ခုံမ်ားသည္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအ
တြက္ သီးသန႔္ထားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။
ထိုဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပရိ
သတ္ကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ ထိုင္ၾကသည္။

အမွတ္အသားမရွိသည့္ ‘ကဗရ္’ သခႋ်ဳင္းဂူမ်ားႏွင့္ တူ၏။l

l ၁၁း၄၄ နဗီတမန္ေတာ္* မူစာ* ၏ “ရွရီ

လူတို႔သည္ ထိုကဗရ္မ်ားအေပၚမွာ ေလွ်ာက္၍သြားၾက

အသ္”*

ေသာအခါ ကဗရ္ျဖစ္မွန္းကိုမသိၾက’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၄၅။ “အာလင္မ္”* က်မ္းတတ္ဆရာတစ္ေယာက္က
‘‘ဆရာသခင္၊

ကိုယ္ေတာ္ဤသို႔

မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ

အကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုလည္း ေစာ္ကားရာေရာက္ပါသည္’’ ဟု
ေလွ်ာက္၏။

ပညတ္ေတာ္အရ

“ကဗရ္”

ဂူ

သခ်ဳႋင္းကို ထိမိေသာသူသည္ ဘာသာေရး
အရ မသန႔္ရွင္းေသာသူ ျဖစ္သည္။ (ေတာင္
ရာတ္*

က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ

ေတာလည္ရာ

က်မ္း ၁၉း၁၆ ကိုၾကည့္ပါ။) လူတို႔သည္
အမွတ္အသားမရွိသည့္ ကဗရ္မ်ား အေပၚ
တြင္

ေလၽွာက္သြားၾကေသာအခါ

သူတို႔

သည္ ဘာသာေရးအရ မသန႔္ရွင္းေသာသူ

၄၆။ အီစာက ‘‘အခ်င္း အာလင္မ္* တို႔၊ သင္တို႔သည္ အ
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မ်ားျဖစ္သြားေၾကာင္းကို သိၾကလိမ့္မည္ မ
ဟုတ္ေပ။

လုကာ ၁၁
မဂၤလာရွိၾက၏။ ထမ္းရခက္သည့္ ဝန္ထုပ္မ်ားကိုသင္
တို႔သည္လူမ်ားအား ထမ္းေစၾကလ်က္ သင္တို႔ကိုယ္တိုင္
မူကား

ထိုဝန္ထုပ္မ်ားကို

လက္ဖ်ားႏွင့္မွ်

မတို႔ၾက။

၄၇။ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူ
ကား သင္တို႔၏ဘိုးေဘးမ်ားကသတ္ေသာ နဗီတမန္
m ၁၁း၄၇ ဟဇရသ္အီစာလက္ထက္တြင္

ေတာ္* မ်ားအတြက္ သင္တို႔က ‘ဒရ္ဂါ’ ဂူဗိမာန္မ်ား

နဗီတမန္ေတာ္* ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို

တည္ေဆာက္ ေပးၾက၏။m ၄၈။ ဤသို႔ျဖင့္ သင္တို႔၏

ၾကည္ညိဳေလးစားၾကသည္။

ဘိုးေဘးမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အမႈမ်ားကို သေဘာတူ

ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား

အတြက္ “ဒရ္ဂါ” ဂူဗိမာန္မ်ား တည္ေဆာက္
ၾကသည္မွာ ယဟူဒီ* လူမ်ဳိးတို႔၏ ဓေလ့ထုံး
စံျဖစ္သည္။

ေၾကာင္း သက္ေသခံၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား သင္
တို႔၏ဘိုးေဘးမ်ားသည္ နဗီတမန္ေတာ္* မ်ားကိုသတ္
၍ သင္တို႔က ဒရ္ဂါမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးၾက၏။
၄၉။ ထို႔ေၾကာင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေ႐ႊဉာဏ္
ေတာ္ျဖင့္

ဤလူမ်ားထဲသို႔

နဗီတမန္ေတာ္*

မ်ား၊

‘ရစူလ္’* တမန္ေတာ္မ်ားကို ငါေစလႊတ္မည္။ ထိုနဗီ
တမန္ေတာ္* မ်ား၊ ရစူလ္* မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ကို သူတို႔
ညႇဥ္းဆဲ၍ အခ်ဳိ႕ကိုသတ္ၾကလိမ့္မည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
၅ဝ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမ ၻာတည္ခ်ိန္မွစ၍ အသတ္ခံခဲ့ၾက
n ၁၁း၅၁ အစ္ကိုျဖစ္သူ ကာဗီလ္၏သတ္
ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ဘာဘာအာဒမ္၏ ဒုတိ
ယေျမာက္သားျဖစ္ပါသည္။ (ေတာင္ရာတ္*
က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ ကမ ၻာဦးက်မ္း ၄း၈ ကို
ၾကည့္ပါ။)

ရသည့္ နဗီတမန္ေတာ္* တို႔၏အေသြးကို ဤေခတ္
လူတို႔သည္ ေပးဆပ္ရလိမ့္မည္။ ၅၁။ သင္တို႔အား ငါအ
မွန္ဆိုသည္ကား ဟာဗီလn္ ၏အေသြးမွစ၍ ‘ဗိုတ္တြလ္
မုကာဒြတစ
္ ’္ ဝတ္ဗမ
ိ ာန္ေတာ္* အတြငး္ ပိင
ု း္ ႏွင့္ ကုရဗ
္ ာနီ*
ျပဳလုပရ
္ ာစားပြေ
ဲ တာ္အၾကားတြငo္ အသက္ဆးုံ ႐ံးႈ ရေသာ

o ၁၁း၅၁ သန႔္ရွင္းရာဌာနအဝင္ဝရွိ၊ “ဗိုတ္
တြလ္မုကာဒြတ္စ္” ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* ဝင္းအ
တြင္းပိုင္းကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပပါသည္။
p ၁၁း၅၁ ယုဒရွင္ဘုရင္ေယာရွမင္း၏သတ္
ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ “အီမာမ္”* ေရွ႕ေဆာင္

ဇကရိယာp ၏ အေသြးတိုင္ေအာင္ ဤေခတ္လူတို႔သည္
ေပးဆပ္ရလိမ့္မည္။
၅၂။ အာလင္မ္* တို႔၊ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။
အေၾကာင္းမူကား သင္တို႔သည္ အသိပညာတံခါးေသာ့

ေယာယဒ၏သား ျဖစ္ပါသည္။ ယဟ္ယာ၏

ကို သိမ္းထားၿပီးလွ်င္ ကိုယ္တိုင္လည္းမဝင္၊ ဝင္လိုသူ

ဖခင္ဇကရိယာ

မ်ားကိုလည္း ဆီးတားၾက၏’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

မုကာဒြတ္စ္မွ

မဟုတ္ပါ။

(ကိတာဘြလ္

ရာဇဝင္ခ်ဳပ္

ဒုတိယေစာင္

၂၄း၂ဝ - ၂၂ ကိုၾကည့္ပါ။)

၅၃။ ထိုအရပ္မွ အီစာထြက္ခြာေတာ္မူေသာအခါ အာ
လင္မ္* မ်ားႏွင့္ ဖာရိရွဲ* မ်ားသည္အီစာအား ျပင္းထန္
စြာဆန္႔က်င္မႈကို စတင္ျပဳလုပ္လာၾက၏။ ၅၄။ စကား
ေတာ္တြင္ အမွားရွာရန္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရာ
တို႔ကိုေမးျမန္းၾက၏။
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pl&[f (12)
olawmfaumif;a,mifaqmifjcif;ESifh
ywfoufíowday;jcif;
၁။ ထိုအခါ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္ စုေဝး
လာၾကသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းပင္နင္းမိၾက၏။ အီစာသည္
ဦးစြာ “ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔အား ‘‘ဖာရိရွဲ* တို႔၏
သူ ေ တာ္ ေ ကာင္ း ေယာင္ ေ ဆာင္ ျ ခင္ း တည္ း ဟူ ေ သာ
တေဆးa ကိုသတိျပဳၾကေလာ့။ ၂။ ဖုံးအုပ္ထားသည့္အ
ရာဟူသမွ်သည္ ပြင့္လာရလိမ့္မည္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ ဟူသ
မွ်သည္လည္း ေပၚလာရလိမ့္မည္။ ၃။ သို႔ျဖစ္၍ ေမွာင္
မိုက္တြင္ သင္တို႔ေျပာေသာစကားမ်ားကို အလင္းတြင္

a ၁၂း၁ မုန႔္ကိုတေဆးျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါက ပုပ္
သိုးသြားနိုင္သည္။ ဤေနရာ၌ တေဆးဟု
သုံးႏႈန္းထားျခင္းမွာ အျခားသူမ်ားအား အ
က်င့္ပ်က္ေစနိုင္ေသာ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ တစ္
ခုကို ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္။

လူတို႔ၾကားသိၾကလိမ့္မည္။ အိမ္အတြင္းခန္းတြင္ သင္တို႔
တီးတိုးေျပာဆိုေသာ စကားမ်ားကို အိမ္ေခါင္မိုးထက္
မွb ေႂကြးေၾကာ္ၾကလိမ့္မည္’’ ဟု မိန႔္ေတာ္ မူ၏။

b ၁၂း၃ ပါလက္စတိင
ု း္ ေဒသရွိ အိမမ
္ ်ား၏
အမိးု သည္ ျပားေနၿပီး၊ အမိးု ေပၚတြင္ လူမ်ား
လမ္းေလွ်ာက္နင
ုိ သ
္ ည္၊ မတ္တတ္ရပ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။

aMumufoifhol
၄။ ‘‘ငါ၏အေဆြတို႔၊ သင္တို႔အားငါဆိုသည္ကား ကိုယ္
ခႏၶာကိုသတ္၍ ေနာက္ထပ္မည္သို႔မွ် အႏၲရာယ္မျပဳနိုင္
ေသာသူတို႔ကို မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ၅။ သင္တို႔ေၾကာက္
သင့္သူကို ငါေဖာ္ျပမည္။ ကိုယ္ခႏၶာကို သတ္ၿပီးေနာက္
သင္တို႔အား ဂ်ဟႏၷမ္* သို႔ ခ်နိုင္ေတာ္မူေသာသူကို
ေၾကာက္ၾကေလာ့။ သင္တို႔အား ငါဆိုသည္ကား ထိုအ
ရွင္ျမတ္ ကိုေၾကာက္ၾကေလာ့။
၆။ စာကေလးc ငါးေကာင္ကို အႆရိd ႏွစ္ျပားျဖင့္
ေရာင္းသည္မဟုတ္ေလာ။ သို႔ရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္
ျမတ္သည္ စာကေလးတစ္ေကာင္ကိုမွ် ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မ
မူ။ ၇။ သင္တို႔ဦးေခါင္းက ဆံပင္မ်ားကိုပင္လွ်င္ အကုန္
အစင္ ေရတြက္ထားေတာ္မူၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ မေၾကာက္
ၾကႏွင့္။ သင္တို႔ကား စာကေလး ေျမာက္ျမားစြာထက္

c ၁၂း၆ စာကေလးဆိုသည္မွာ စား၍ရနိုင္
ေသာ ငွက္ကေလးျဖစ္ၿပီး၊ ဆင္းရဲသားမ်ားက
အစာအျဖစ္ စားၾကသည္။
d ၁၂း၆ အႆရိဟူသည္ ေရာမလူတို႔၏
ေၾကးနီဒဂၤါးျဖစ္ၿပီး၊ အႆရိတစ္ျပားသည္ေဒ
နာရိဒဂၤ ါး ဆယ့္ေျခာက္ပုံတစ္ပုံႏွင့္ ညီမွ်ပါ
သည္။ ေဒနာရိဒဂၤ ါးတစ္ျပားသည္ အလုပ္သ
မားတစ္ဦး၏

မ်ားစြာအဖိုးတန္၏။

သည္။
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tvfrpD[fudkodrSwf0efcHjcif;ESihfjiif;qdkjcif;
၈။ သင္တို႔အားငါဆိုသည္ကား လူတို႔ေရွ႕တြင္ ငါ့ကိုသိ
မွတ္ ဝန္ခံေသာသူကို လူသား* သည္လည္း အလႅာဟ္
အရွင္ျမတ္၏ ‘မလာအိကဟ္’* ေကာင္းကင္တမန္မ်ား
တို႔၏ေရွ႕တြင္ သိမွတ္ဝန္ခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၉။ ငါ့ကို
လူတို႔ေရွ႕တြင္ ပစ္ပယ္ေသာသူကို လူသား* သည္
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ မလာအိကဟ္* တို႔ေရွ႕တြင္ ပစ္
ပယ္လိမ့္မည္။
၁ဝ။ လူသား* ကို ဆန႔္က်င္ေျပာဆိုသူသည္ ‘ဂုနာဟ္’
အျပစ္ ေျပလြတ္ခြင့္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ‘႐ူဟုလ္
ကုဒြတ္စ္’* သန႔္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကဲ့ရဲ႕ျပစ္မွား
သူမူကား ဂုနာဟ္ေျပလြတ္ခြင့္ ရလိမ့္မည္မဟုတ္။
၁၁။ လူတို႔သည္ သင္တို႔ကို ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* မ်ား
သို႔လည္းေကာင္း၊ မင္းမ်ား အာဏာပိုင္မ်ားေရွ႕သို႔ လည္း
ေကာင္း ေခၚေဆာင္လာၾကေသာအခါ အဘယ္သို႔ ျပန္
လည္ေခ်ပေျပာဆိုရမည္ကို မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ၁၂။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္တို႔အဘယ္သို႔ ေခ်ပေျပာဆိုရမည္
ကို ႐ူဟုလ္ကုဒြတ္စ္* သည္ ထိုအခ်ိန္၌ သြန္သင္ေပး
ေတာ္မူလိမ့္မည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

olaX;rdkufykHOyrm
၁၃။ ပရိသတ္ထဲမွ လူတစ္ေယာက္က ‘‘ဆရာသခင္၊
e ၁၂း၁၃ “အာလင္မ္”* က်မ္းတတ္ဆရာ

အကၽြန္ုပ္အား အေမြခြဲေဝေပးရန္ အစ္ကိုျဖစ္သူကိုအမိန႔္

မ်ား (သို႔မဟုတ္) “ရဗၺိ” ဟုေခၚေသာဆရာ

ရွိေတာ္မူပါ’’e ဟုအီစာအားေလွ်ာက္ထား၏။ ၁၄။ အီ

မ်ားသည္ အစဥ္အလာအရ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္
ဆိုင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စီရင္ေပးသူအျဖစ္

စာက ‘‘အခ်င္းလူ၊ အဘယ္သူသည္ငါ့ကို သင္တို႔၏

ေဆာင္ရြက္ရသည္။ နဗီတမန္ေတာ္* မူစာ*

တရားသူႀကီးအျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေမြခြဲေဝသူအ

၏ “ရွရီအသ္”* ပညတ္ေတာ္အရ သားဦး

ျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ခန႔္ထားသနည္း’’ ဟုျပန္၍ မိန႔္

သည္ ႏွစ္ဆေသာအေမြကို ခံစားရမည္ျဖစ္
သည္။ သားႏွစ္ေယာက္ရွိပါက သားအငယ္

ေတာ္မူ၏။ ၁၅။ ထိုေနာက္ လူတို႔အား ‘‘ေလာဘ အမ်ဳိး

သည္ အေမြ၏သုံးပုံတစ္ပုံကိုသာ ရရွိခံစားရ

မ်ဳိးကို သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေလာ့။ လူ၏အသက္သည္

မည္ျဖစ္သည္။ (ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္

ဥစၥာပစၥည္း ႂကြယ္ဝမႈ အေပၚတြင္မတည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္

ျမတ္မွ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၁း၁၇ ကို
ၾကည့္ပါ။)

မူ၏။
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၁၆။ ထိုေနာက္ အီစာသည္ ပုံဥပမာကိုေဆာင္၍ ‘‘သူေဌး
တစ္ဦးသည္ မိမိ၏လယ္ယာမွ အသီးအႏွံမ်ားစြာထြက္
သျဖင့္၊ ၁၇။ ငါ၏လယ္ယာထြက္ သီးႏွံမ်ားကို သိုထား
ရန္ေနရာမရွိ။ ငါသည္ အဘယ္သို႔ျပဳရမည္နည္း ဟု တစ္
ကိုယ္တည္း ေတြးေတာလ်က္ေန၏။ ၁၈။ ထိုေနာက္
ငါဤသို႔ျပဳမည္။ က်ီေဟာင္းမ်ားကိုဖ်က္၍ ပိုမိုႀကီးမား
ေသာ က်ီသစ္မ်ားကိုတည္ေဆာက္မည္။ ငါ၏ဂ်ဳံစပါး
ႏွင့္ အျခားပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ထိုက်ီသစ္ႀကီးမ်ားတြင္
သိုမွီးထားမည္။ ၁၉။ ထိုေနာက္ ‘သင္သည္ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာသုံးေဆာင္ရန္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို သိုမွီးထားၿပီး
ျဖစ္၍ စိတ္ခ်မ္းသာစြာေနေလာ့။ စားေသာက္ေပ်ာ္ပါးစြာ
ေနေလာ့’ ဟုငါ့ကိုယ္ကို ငါေျပာမည္ ဟူ၍ဆို၏။ ၂ဝ။ သို႔
ရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က အခ်င္းလူမိုက္၊ ယခု
ညပင္ သင့္အသက္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္၍ သင္
စုေဆာင္းထားသည့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကား အဘယ္သူ
၏ လက္သို႔ေရာက္လိမ့္မည္နည္း ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၂၁။ မိမအ
ိ တြက္ ဘ႑ာသိမ
ု းီွ ထားေသာ္လည္း အလႅာဟ္
အရွင္ျမတ္၏ေရွ႕ေတာ္တြင္ ဆင္းရဲေသာသူကား အဆို
ပါသူေဌးႏွင့္တူသတည္း’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

tv’m[ft&Sifjrwfudk,HkMunfudk;pm;jcif;
၂၂။ ထိုေနာက္ ဟဇရသ္အီစာက “ဆြဟာဗီ”* တပည့္
ေတာ္တို႔အား ‘‘သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔စားရ
မည္နည္း ဟုအသက္ရွင္ေရးအတြက္ မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။
အဘယ္အရာကို ဝတ္ရမည္နည္းဟု ကိုယ္ခႏၶာအတြက္
မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ၂၃။ အသက္သည္အစာထက္ အေရး
ႀကီး၏။ ကိုယ္ခႏၶာသည္ အဝတ္ထက္ အေရးႀကီး၏။
၂၄။ က်ီးကန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ၾကေလာ့။ သူတို႔
သည္ မ်ဳိးေစ့ကိုမႀကဲ၊ အသီးအႏွံမ်ားကို မရိတ္မသိမ္း။
သူတို႔မွာ ကုန္ေလွာင္ခန္းမ်ား၊ က်ီမ်ားမရွိ။ သို႔ရာတြင္
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သူတို႔အား ေကၽြးေမြးေတာ္မူ
၏။ သင္တို႔ကား ငွက္မ်ားထက္မ်ားစြာ အဖိုးထိုက္သည္
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လုကာ ၁၂
မဟုတ္ေလာ။ ၂၅။ သင္တို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ စိုးရိမ္
ျခင္းအားျဖင့္

မိမိ၏အသက္ကို

ႏွစ္အနည္းငယ္မွ်ပို၍

ရွည္ေစနိုင္သနည္း။ ၂၆။ ဤသို႔ ေသးငယ္ေသာအမႈကို
မတတ္နိုင္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္အျခား အမႈမ်ားအတြက္
စိုးရိမ္ေနၾကသနည္း။ ၂၇။ ေတာႏွင္းပန္းပင္မ်ားကို
ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ၾကေလာ့။ ထိုပန္းပင္တို႔သည္ ဗိုင္းမငင္၊
ရက္ကန္းလည္းမရက္၊ သို႔ရာတြင္ ႂကြယ္ဝ၍ဂုဏ္က်က္
သေရႏွင့္ျပည့္စုံေသာ

စုလိုင္မာန္*

မင္းႀကီးပင္လွ်င္

ထိုပန္းမ်ားကဲ့သို႔ မဝတ္မဆင္နိုင္ဟု သင္တို႔အား ငါဆို
၏။ ၂၈။ ‘အီမာန္’ ယုံၾကည္ျခင္းနည္းပါးသူတို႔၊ ယေန႔
ကြင္းထဲတြင္ရွိ၍ နက္ျဖန္မီးဖိုထဲသို႔ေရာက္ရေသာ ေတာ
ျမက္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဤသို႔ဝတ္ဆင္ေပး
လွ်င္ သင္တို႔အားထိုထက္မက ဝတ္ဆင္ေပးေတာ္မူမည္
မဟုတ္ေလာ။
၂၉။ အဘယ္အရာကို စားရမည္နည္း၊ အဘယ္အရာ
ကို

ေသာက္ရမည္နည္းဟူ၍

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမရွိၾကႏွင့္။

၃ဝ။ ထိုအရာမ်ားကို ကမ ၻာေပၚရွိ ‘ကာဖိရ္’ * မယုံၾကည္
သူတို႔သည္ ရွာေဖြတတ္ၾက၏။ ထိုအရာမ်ားကို သင္တို႔
လိုေၾကာင္းကို သင္တို႔ အဖ* သိေတာ္မူ၏။ ၃၁။ သင္တို႔
သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နိုင္ငံေတာ္* ကို ရွာၾက
ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ ထိုအရာမ်ားကိုလည္း သင္တို႔အား
ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။

*sEéwfb@m
၃၂။ ‘‘ငါ၏တပည့္တို႔၊ သင္တို႔သည္ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ္
လည္း မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား သင္တို႔
သည္ အရွင္ျမတ္ကဲ့သို႔ အုပ္စိုးရန္ သင္တို႔အဖ* အလိုရွိ
f ၁၂း၃၂ မူရင္းဂရိဘာသာတြင္ “သိုးစုငယ္၊
မေၾကာက္ႏွင့္။ သင္တို႔ အဖ* သည္ သင္တို႔
အား နိုင္ငံေတာ္* ကိုေပးရန္ အလိုရွိေတာ္မူ
၏” ဟု ေရးသားထားသည္။

ေတာ္မူ၏။f ၃၃။ သင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား
ကိုေရာင္း၍ ဆင္းရဲသူတို႔အားေပးကမ္း စြန႔္ႀကဲၾကေလာ့။
မေဆြးမေျမ့နိုင္သည့္ ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားကို ေဆာင္ၾက
ေလာ့။ သူခိုးမကပ္၊ ပိုးမဖ်က္ဆီးရာ ဂ်ႏၷတ္* ၌ ကုန္ခမ္း
ျခင္း မရွိနိုင္သည့္ ဘ႑ာကို ဆည္းပူးၾကေလာ့။ ၃၄။ အ
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လုကာ ၁၂
ဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္တို႔၏ ဘ႑ာရွိရာသို႔ သင္တို႔
စိတ္သည္လည္း ေရာက္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

owdESihfapmifhaeaomtapcHrsm;
၃၅။ သင္တို႔သည္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ခါးစည္းႀကိဳး
ကို စည္းလ်က္g မီးခြက္မ်ားကို ထြန္းညႇိထားၾကေလာ့။
၃၆။ ‘ဝလီမာ’ မဂၤလာေဆာင္ပြဲမွ ျပန္လာေသာ မိမိတို႔၏
သခင္သည္ တံခါးကိုေခါက္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္းဖြင့္ေပးရန္
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကေသာ အေစခံမ်ားကဲ့သို႔ျဖစ္ၾကေလာ့။
၃၇။

အေစခံတို႔အသင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္ကို

သ

ခင္ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္၌ ေတြ႕ရွိရ၏။ ထိုအေစခံတို႔သည္
မဂၤလာရွိၾက၏။ သင္တို႔အား အမွန္အကန္ ငါဆိုသည္
ကား သခင္သည္ ထိုအေစခံတို႔ကို စားပြဲတြင္ထိုင္ေစ
လ်က္ မိမိကိုယ္တိုင္ ခါးစည္းကိုစည္းကာ ဧည့္ခံေကၽြး
ေမြးလိမ့္မည္။ ၃၈။ သခင္သည္ သန္းေခါင္ယံ၌ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ မိုးေသာက္ယံ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္
လာေသာအခါ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ေနေသာ အေစခံတို႔
သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ ၃၉။ အကယ္၍ အိမ္ရွင္သည္
သူခိုးလာမည့္အခ်ိန္ကိုသိရလွ်င္

မိမိအိမ္ကို

သူခိုးအ

ေဖာက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မွတ္ထားၾကေလာ့။
၄ဝ။ လူသား* သည္ သင္တို႔မေမွ်ာ္လင့္သည့္အခ်ိန္၌
ႂကြလာမည္ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္လည္း အသင့္ရွိေနၾက
ေလာ့’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

opöm&SdaomtapcHESifhopömrJhaomtapcH
၄၁။ ေပတ႐ုက ‘‘သခင္၊ ဤပုံဥပမာကို အကၽြန္ုပ္တို႔အ
တြက္ မိန႔္ေတာ္မူပါသေလာ။ သို႔မဟုတ္လူခပ္သိမ္းတို႔
အတြက္ေလာ’’ ဟုေမးေလွ်ာက္၏။
၄၂။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘အေစခံမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္
အခ်ိန္တန္လွ်င္ ရိကၡာမ်ားထုတ္ေပးရန္ အိမ္ရွင္ကခန႔္
ထားသည့္ သစၥာရွိ၍လိမၼာေသာအေစခံကား အဘယ္
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g ၁၂း၃၅ ပုံမွန္အားျဖင့္ ခါးစည္းႀကိဳးမပါဘဲ
လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေသာ အဝတ္မ်ားကိုအိမ္ထဲ
တြင္ဝတ္ေလ့ရွိသည္။ အလုပ္သြားရန္ သို႔မ
ဟုတ္ အျပင္ထြက္ရန္အတြက္ ခါးစည္းႀကိဳး
ကိုမျဖစ္မေနစည္းရန္လိုအပ္သည္။

လုကာ ၁၂
သူနည္း။ ၄၃။ တာဝန္ကို သစၥာရွိစြာေဆာင္ရြက္ေန
သည္ကို

အိမ္ရွင္ျပန္လာခ်ိန္၌ေတြ႕ရလွ်င္

ထိုအေစ

ခံသည္ မဂၤလာရွိ၏။ ၄၄။ အမွန္အကန္ သင္တို႔အား
ငါဆိုသည္ကား

အိမ္ရွင္သည္

မိမိဥစၥာပစၥည္းရွိသမွ်

ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ထိုအေစခံအားအပ္ႏွင္းလိမ့္မည္။
၄၅။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ထိုအေစခံသည္ ငါ့သခင္ျပန္
လာရန္ၾကာဦးမည္ဟု စိတ္တြင္ေအာက္ေမ့ကာ အေစခံ
ေယာက္်ား၊ အေစခံမိန္းမတို႔အား ရိုက္ပုတ္၍ ေသာက္
စားမူးယစ္လ်က္ ေန၏။ ၄၆။ ထိုသူမေမွ်ာ္လင့္သည့္ေန႔၊
မသိျမင္သည့္အခ်ိန္၌

အိမ္ရွင္သည္ျပန္လာ၍

သူ႔ကို

ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ခတ္၍ ‘ကာဖိရ္’* မယုံၾကည္သူတို႔ႏွင့္
အတူ ေနရာခ်ထားလိမ့္မည္။
၄၇။ သခင္၏အလိုဆႏၵကို သိလ်က္ႏွင့္ အသင့္ျပင္ဆင္
၍မထား၊ ထိုအလိုဆႏၵသို႔ လိုက္ေလ်ာျခင္းကိုမျပဳဘဲ
ေနေသာ အေစခံသည္ ႀကိမ္ဒဏ္မ်ားစြာခံရလိမ့္မည္။
၄၈။ သို႔ရာတြင္ သခင္၏အလိုဆႏၵကို မသိဘဲႀကိမ္ဒဏ္
ထိုက္ေသာအမႈကို ျပဳမိေသာသူမူကား အနည္းငယ္သာ
ႀကိမ္ဒဏ္ခံရလိမ့္မည္။ ေက်းဇူးျပဳျခင္းမ်ားစြာ ခံရေသာ
သူသည္

မ်ားစြာေပးဆပ္ရန္

သခင္ေမွ်ာ္လင့္ေပလိမ့္

မည္။ ပို၍ယုံၾကည္အပ္ႏွံျခင္း ခံရေသာသူသည္လည္း
မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေပလိမ့္မည္။

[Z&oftDpmonfpdwf0rf;uGJjym;rIudk
jzpfaponf
h ၁၂း၅ဝ ဤစကားလုံးသည္ ေဘးဒုကၡေဝ
ဒနာခံစားရမည္ဟု ပုံေဆာင္ေျပာဆိုသည့္
အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ (အင္န္ဂ်ီလ္က်မ္းေတာ္
ျမတ္မွ မာကုက်မ္း ၁ဝး၃၈-၄၅ ကိုၾကည့္ပါ။)

၄၉။

ငါသည္ဤ

‘ဒြႏၷယာ’

ေလာကေျမေပၚ၌

မီးေလာင္ေစ ရန္လာ၏။ ယခုပင္မီးေလာင္ေစခ်င္လွၿပီ။
၅ဝ။ ငါခံယူ မည့္ ႏွစ္ျမႇုဳပ္ျခင္း*h တစ္ပါးရွိ၏။ ထိုအမႈကို
ေဆာင္ရြက္၍ မၿပီးမခ်င္း ငါသည္ စိတ္ဒုကၡေရာက္လွ၏။
၅၁။ ဤဒြႏၷယာကို ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈေပးရန္ ငါလာ
သည္ဟုထင္
ခ်င္းခ်င္း

ၾကသေလာ။

ထိုသို႔မဟုတ္။

စိတ္ဝမ္းကြဲျပားေစရန္သာလွ်င္
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လူအ

ငါလာ၏။

လုကာ ၁၂
၅၂။ ယခုမွစ၍ လူငါးေယာက္ရွိသည့္အိမ္ေထာင္တြင္
ႏွစ္ေယာက္ကတစ္ဖက္၊ သုံးေယာက္ကတစ္ဖက္ စိတ္
ဝမ္းကြဲျပားၾကလိမ့္မည္။ ၅၃။ ဖခင္ႏွင့္သား၊ မိခင္ႏွင့္
သမီး၊ ေယာကၡမ ျဖစ္သူႏွင့္ေခၽြးမတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း
စိတ္ဝမ္းကြဲျပားလိမ့္မည္’’i ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

i ၁၂း၅၃ ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ မိကၡာ
က်မ္း ၇း၆ ကိုၾကည့္ပါ။

acwfumvudkodjcif;
၅၄။ ထိုေနာက္အီစာက ပရိသတ္တို႔အား ‘‘အေနာက္အ
ရပ္တြင္ မိုးတိမ္တက္လာသည္ကိုျမင္လွ်င္ မိုးရြာလိမ့္
မည္ဟု သင္တို႔ခ်က္ခ်င္းေျပာတတ္ၾက၏။j သင္တို႔ေျပာ
သည့္ အတိုင္းလည္းျဖစ္တတ္၏။ ၅၅။ ေတာင္ေလလာ
သည္ကိုျမင္ေသာ္ ေနပူလိမ့္မည္ဟု ေျပာတတ္ၾက၏။k
သင္တို႔ေျပာသည့္အတိုင္းလည္း ျဖစ္တတ္၏။ ၅၆။ သူ
ေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္သူတို႔၊ သင္တို႔သည္ မိုးေျမ
၏အရိပ္အေျခကိုေထာက္လ်က္ ရာသီဥတုအေျခအေန
ကို သိနိုင္ၾကပါလ်က္ႏွင့္ ဤေခတ္ကာလကို အဘယ္
ေၾကာင့္မသိနိုင္ၾကသနည္း။

w&m;awGUbufESihfausat;atmifjyKvkyfjcif;
၅၇။ မွန္ကန္သည့္အမႈကိုျပဳရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ သင္
တို႔ကိုယ္တိုင္ မဆုံးျဖတ္ၾကသနည္း။ ၅၈။ သင္၏တ
ရားေတြ႕ဘက္ႏွင့္အတူ တရားသူႀကီးထံသို႔သြားရာလမ္း
တြင္ ေက်ေအးေအာင္ေစ့စပ္ေလာ့။ ထိုသို႔မျပဳပါမူ သူ
သည္သင့္အား တရားသူႀကီး၏ေရွ႕သို႔ ဆြဲေခၚသြားလိမ့္
မည္။ တရားသူႀကီးသည္သင့္အား မင္းမႈထမ္းလက္သို႔
ေပးအပ္လိုက္လိမ့္မည္။ မင္းမႈထမ္းသည္လည္း သင့္
အား ေထာင္ခ်ထားလိမ့္မည္။ ၅၉။ သင္ေပးဆပ္ရမည့္
ေငြကို အကုန္အစင္မေပးဆပ္မခ်င္း သင္သည္ ေထာင္
မွထြက္ရလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု သင္တို႔အား ငါဆို၏’’ ဟူ၍
မိန႔္ေတာ္မူ၏။
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j ၁၂း၅၄ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ ေျမထဲပင္
လယ္မွလာေသာ အေနာက္ေလသည္ မိုးရြာ
ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။
k ၁၂း၅၅ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ သဲကႏၲာ
ရမွလာသည့္ ေတာင္ေလသည္ ပူေသာရာ
သီဥတုကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။

လုကာ ၁၃

pl&[f (13)
]]aomifA[f}} jyKaemifw&jcif;r&SdvQif
aoausysufpD;&vdrfhrnf
၁။ ထိုအခ်ိန္၌ လူအခ်ဳိ႕တို႔သည္ အီစာ၏ထံေတာ္သို႔
လာ၍ ပိလတ္မင္း* သတ္ျဖတ္လိုက္သည့္ ဂါလိလဲ*
a ၁၃း၁ ဂါလိလဲ* အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ေဂ်႐ု
ဆလင္ၿမိဳ႕* ရွိ “ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္စ္” ဝတ္

အမ်ဳိးသားမ်ားအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ထိုသူ
တို႔သည္ သားေကာင္မ်ားကို ကုရ္ဗာနီ* ျပဳေနစဥ္a သတ္

ဗိမာန္ေတာ္* ထဲတြင္ သားေကာင္မ်ားကို

ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရၾက၏။ ၂။ အီစာက ‘‘ထိုဂါလိလဲ* လူ

ကုရ္ဗာနီ* ျပဳေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပမည္။

တို႔သည္ ယင္းသို႔ အသတ္ခံရသျဖင့္ အျခားဂါလိလဲ*
အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ထက္ ပို၍ ‘ဂုနာဟ္’ အျပစ္က်ဴး
လြန္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သင္တို႔ ထင္မွတ္ၾကသေလာ။
၃။ သူတို႔ကား ပို၍ ဂုနာဟ္ က်ဴးလြန္သူမ်ားမဟုတ္ ဟု
သင္တို႔အား ငါဆို၏။ သို႔ရာတြင္ သင္တို႔သည္လည္း
‘ေသာင္ဗဟ္’ ျပဳ ေနာင္တရျခင္းမရွိၾကလွ်င္ ထိုသူတို႔ကဲ့
သို႔ ေသေက်ပ်က္စီးရလိမ့္မည္။ ၄။ ရွိေလာင္ေမွ်ာ္စင္

b ၁၃း၄ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* အေရွ႕ဘက္ၿမိဳ႕
ရိုးႏွင့္ ေတာင္ဘက္ၿမိဳ႕ရိုး ဆုံသည့္ေနရာ အ
နားတြင္ရွိေသာ ေရေလွာင္ကန္ႀကီး၏ အ
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပိလတ္မင္း* သည္ ေရပိုမို
ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ရန္အတြက္

ေရသြယ္တံ

တားတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေမွ်ာ္စင္
ၿပိဳက်ျခင္းသည္

ဤတံတား

သက္ဆိုင္နိုင္ပါသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္

ၿပိဳက်သျဖင့b္ ပိ၍ေသသူ လူတစ္ဆယ့္ရွစ္ေယာက္တို႔
သည္

အျခားေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕*

သူၿမိဳ႕သားမ်ားထက္

ပို၍ ဂုနာဟ္က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သင္တို႔ထင္
မွတ္ၾကသေလာ။ ၅။ သူတို႔ကားပို၍ ဂုနာဟ္က်ဴးလြန္သူ
မ်ားမဟုတ္ဟု သင္တို႔အား ငါဆို၏။ သို႔ရာတြင္ သင္တို႔
သည္လည္း

ေသာင္ဗဟ္မျပဳၾကလွ်င္

ထိုသူတို႔ကဲ့သို႔

ေသေက်ပ်က္စီးရလိမ့္မည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

toD;roD;onfhozef;yifykHOyrm
၆။ အီစာသည္ လူအေပါင္းတို႔အား ပုံဥပမာေဆာင္၍ ‘‘လူ
တစ္ေယာက္၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ
သဖန္းပင္တစ္ပင္ရွိ၏။ ဥယ်ာဥ္ရွင္သည္ သဖန္းပင္ကို
လာ၍ သဖန္းသီးရွာေသာ္လည္းမေတြ႕။ ၇။ ဥယ်ာဥ္
ရွင္က ငါသည္ ဤသဖန္းပင္ကိုလာ၍ သဖန္းသီးရွာသည္
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လုကာ ၁၃
မွာသုံးႏွစ္ရွိေခ်ၿပီ။ သို႔ရာတြင္ တစ္လုံးမွ်မေတြ႕။ ဤသ
ဖန္းပင္ကိုခုတ္ပစ္ေလာ့။ အဘယ္ေၾကာင့္ေျမကို အက်ိဳး
မဲ့ျဖစ္ေစမည္နည္း ဟုဥယ်ာဥ္မွဴးအားဆို၏။ ၈။ ဥယ်ာဥ္
မွူးက သခင္၊ ထိုအပင္ကို ဤတစ္ႏွစ္ထားပါဦး။ အပင္
ရင္းပတ္လည္ကို အကၽြန္ုပ္တူးဆြ၍ ေျမဩဇာထည့္ပါ
ဦးမည္။ ၉။ ေနာင္ႏွစ္ခါ အသီးသီးလွ်င္ အလြန္ေကာင္း
ေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ အသီးမသီးခဲ့ေသာ္ ခုတ္ပစ္ပါ
ဟုျပန္၍ေလွ်ာက္သည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

roefpGrf;oltrsdK;orD;udk ]]pAof}}
OykofaeYüoefpGrf;apawmfrljcif;
၁ဝ။ ‘‘စဗသ္’’* ဥပုသ္ေန႔တစ္ေန႔၌ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္*
တြင္ အီစာ ေဟာေျပာသြန္သင္လ်က္ ေနေတာ္မူရာ၊
၁၁။ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* ထဲတြင္တစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ပတ္
လုံးဂ်င္န္ဆိုး* ပူးဝင္သျဖင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္လ်က္ေနေသာ
အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ရွိ၏။ သူသည္ ေက်ာကုန္း၍
မိမိ၏ခါးကို လုံးဝမဆန႔္နိုင္။ ၁၂။ ဟဇရသ္အီစာသည္
ထိုအမ်ဳိးသမီးကိုျမင္ေသာအခါ အထံေတာ္သို႔ ေခၚေတာ္
မူလ်က္ ‘‘အခ်င္းအမ်ဳိးသမီး၊ သင့္ေရာဂါေပ်ာက္ၿပီ’’ ဟု
မိန႔္ေတာ္မူ၏။ ၁၃။ သူ၏အေပၚမွာ လက္ေတာ္ကိုတင္
ေတာ္မူသျဖင့္

သူသည္ခ်က္ခ်င္းပင္

ခါးဆန႔္သြား၍

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေလ၏။
၁၄။ ထိုအခါ ယင္းသို႔ စဗသ္* ေန႔၌ အနာေရာဂါကို ဟ
ဇရသ္အီစာ ေပ်ာက္ကင္းေစေတာ္မူသျဖင့္ ဝတ္ေက်ာင္း
ေတာ္* မွဴးသည္ စိတ္ဆိုးလ်က္ ‘‘အလုပ္လုပ္အပ္ေသာ
ရက္ ေျခာက္ရက္ရွိ၏။ ထိုရက္မ်ားတြင္လာ၍ ေရာဂါ
ေပ်ာက္ေအာင္ အကုခံၾကေလာ့။ စဗသ္* ေန႔၌မူကား
လာ၍အကုမခံၾကႏွင့္’’ ဟုလူပရိသတ္တို႔အား ဆို၏။
၁၅။ အီစာက ‘‘သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္သူတို႔၊
သင္ တို႔ရွိသမွ်သည္ စဗသ္* ေန႔၌ သင္တို႔၏ျမည္းမ်ား၊
ႏြား မ်ားအား တင္းကုတ္မွႀကိဳးကိုေျဖ၍ ေရတိုက္ရန္ေခၚ
ေဆာင္ သြားတတ္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ ၁၆။ အီဗ္ရာ
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c ၁၃း၁၆ နဗီတမန္ေတာ္* အီဗ္ရာဟီမ္*
၏ယုံၾကည္ျခင္းကို ဆက္ခံေသာအလႅာဟ္၏
လူမ်ဳိးေတာ္ အႏြယ္ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ဆို
လိုပါသည္။ အနာေရာဂါဟူသည္ “ဂုနာဟ္”
အျပစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု လူအမ်ားက ယူ
ဆထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအမ်ဳိးသမီး
သည္ သူ၏ေရာဂါေၾကာင့္ အီဗ္ရာဟီမ္* ၏

ဟီမ္* ၏သမီးc ျဖစ္သူ ဤအမ်ဳိးသမီးသည္ တစ္ဆယ့္
ရွစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ႐ႈိင္တြာန္* ၏ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကိုခံခဲ့ရ၏။
သူ႔အား စဗသ္* ေန႔၌ ထိုခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမွ မလႊတ္အပ္
သေလာ’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။ ၁၇။ ဤသို႔ မိန႔္ေတာ္မူ
လိုက္ေသာအခါ အီစာကို ရန္ဘက္ျပဳသူမ်ားသည္ အ

ယုံၾကည္ျခင္းကို ဆက္ခံေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္

ရွက္ရသြားၾက၏။

ဝင္အျဖစ္မွ ျငင္းပယ္ခံ ထားရနိုင္သည္။

လူပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ကား

အီစာျပဳေတာ္မူေသာ အံ့ဩဖြယ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ရႊင္လန္း
ဝမ္းေျမာက္ၾက၏။

rkefnif;aphykHOyrm
၁၈။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘အလႅာဟ္၏ အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္း*
သည္ အဘယ္အရာႏွင့္တူသနည္း။ အဘယ္အရာႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္ရမည္နည္း။ ၁၉။ အလႅာဟ္၏ အုပ္စိုးေတာ္မူ
ျခင္း* သည္ ဤျဖစ္ပ်က္ပုံႏွင့္တူ၏။ မုန္ညင္းေစ့ကို
လူတစ္ေယာက္သည္ယူ၍ မိမိ၏ဥယ်ာဥ္တြင္ စိုက္၏။
ထိုအေစ့မွအပင္ေပါက္၍ ႀကီးမားလာသျဖင့္ ထိုအပင္၏
d ၁၃း၁၉ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္မုန္ညင္း
ပင္သည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာအေစ့မွ အ
ျမင့္ဆယ္ေပခန႔္အထိႀကီးထြားပါသည္။

အကိုင္းအခက္မ်ားတြင္ ငွက္မ်ားသည္ နားေနမွီခိုရၾက
၏’’d ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

waq;ykHOyrm
၂ဝ။ တစ္ဖန္အီစာက ‘‘အလႅာဟ္၏ အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္း*
ကို အဘယ္အရာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရမည္နည္း။ ၂၁။ အလႅာဟ္
၏ အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္း* သည္ ဤျဖစ္ပ်က္ပုံႏွင့္တူ၏။
တေဆးကို အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္သည္ ယူၿပီးလွ်င္ မုန႔္
ညက္အေျမာက္အျမားတြင္ထည့္၍ မုန႔္ညက္အားလုံးကို
ေဖာင္းႂကြေစသည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

usOf;ajrmif;aomwHcg;ayguf
၂၂။ အီစာသည္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* သို႔ ခရီးျပဳေတာ္မူရာ
လမ္းတြင္ ေဟာေျပာသြန္သင္လ်က္ တစ္ၿမိဳ႕မွတစ္ၿမိဳ႕၊
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တစ္ရြာမွတစ္ရြာကို ျဖတ္၍သြားေတာ္မူ၏။ ၂၃။ လူတစ္
ေယာက္က ‘‘သခင္၊ ကယ္တင္ျခင္း* ခံရသူမ်ားသည္
အေရအတြက္အားျဖင့ ္

နည္ းပါသေလာ’’

ဟု ေ မး

ေလွ်ာက္၏။
၂၄။ အီစာက ‘‘သင္တို႔သည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာတံခါး
ေပါက္ကိုဝင္ရန္

ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေလာ့။

အ

ေၾကာင္းမူကား လူအမ်ားပင္ ဝင္ရန္ႀကိဳးစားၾကေသာ္
လည္း ဝင္နိုင္စြမ္းရွိၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု သင္တို႔အား
ငါဆို၏။

၂၅။

အိမ္ရွင္သည္ထလ်က္

တံခါးကိုပိတ္

လိုက္၍ သင္တို႔သည္ အိမ္ျပင္မွာေရာက္ရွိ ေနရေသာ
အျဖစ္ႏွင့္ေတြ႕ႀကဳံလိမ့္မည္။ ထိုအခါ သင္တို႔က သခင္၊
အကၽြန္ုပ္တို႔အား တံခါးကိုဖြင့္ေပးေတာ္မူပါဟုဆို၍ တံခါး
ကိုေခါက္ေသာ္လည္း အိမ္ရွင္က သင္တို႔အဘယ္မွလာ
သည္ကို ငါမသိဟုဆိုလိမ့္မည္။ ၂၆။ ထိုအခါ သင္တို႔ က
အကၽြန္ုပ္တို႔သည္ သခင္ႏွင့္အတူ စားေသာက္ခဲ့သူမ်ား
ျဖစ္ပါ၏။ သခင္သည္ အကၽြန္ုပ္တို႔၏ ၿမိဳ႕ရြာတြင္ေဟာ
ေျပာသြန္သင္ခဲ့ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၇။ သို႔
ေသာ္လည္း အိမ္ရွင္က သင္တို႔အဘယ္မွလာသည္ကို
ငါမသိ။ ဆိုးညစ္ေသာသူတို႔၊ ငါ့ထံမွ ထြက္သြားၾကေလာ့
ဟူ၍ ျပန္ေျပာလိမ့္မည္။ ၂၈။ သင္တို႔သည္ ဂ်ႏၷတ္*
တြင္ အီဗ္ရာဟီမ္*၊ အစၥဟာက္*၊ ယအ္ကူးဗ္* ႏွင့္ နဗီ
တမန္ေတာ္* အေပါင္းတို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္ကိုျမင္လ်က္
မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ကမူ ဂ်ႏၷတ္* ၏ျပင္ပသို႔ ႏွင္ထုတ္ျခင္း
ခံရၾကေသာအခါ ငိုေႂကြးျမည္တမ္းျခင္း၊ အံသြားႀကိတ္
ျခင္း ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၂၉။ လူတို႔သည္ အေရွ႕အေနာက္
ေတာင္ေျမာက္

အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွလာ

ဂ်ႏၷတ္* ရွိပြဲတြင္ ထိုင္ၾကလိမ့္မည္။

e

ၾကၿပီးလွ်င္

၃ဝ။ ထိုအခါ၌

ယခုေနာက္ဆုံးသို႔ ေရာက္ေနေသာသူတို႔သည္ ေရွ႕ဆုံး
သို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ယခုေရွ႕ဆုံးသို႔ ေရာက္ေန
ေသာသူတို႔သည္ ေနာက္ဆုံးသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္’’
ဟု မိန႔္ေတာ္မူ၏။
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e ၁၃း၂၉ ပြဲဆိုသည္မွာ အလႅာဟ္၏ နိုင္ငံ
ေတာ္* တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈခံစားရမည္
ဟုဆိုလိုပါသည္။ (ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ
ေဟရွာယက်မ္း ၂၅း၆-၈ ကိုၾကည့္ပါ။)
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a*s½kqvifjrdKUtay:
[Z&oftDpmxm;awmfrlaomarwåm
၃၁။ ထိုအခ်ိန္၌ ဖာရိရွဲ* အခ်ဳိ႕တို႔သည္ အီစာ၏ထံကို
လာၿပီးလွ်င္ ‘‘ဤအရပ္မွ ထြက္ခြာ၍ အျခားအရပ္သို႔
သြားေတာ္မူပါ။ ေဟ႐ုဒ္မင္း* သည္ အရွင့္အားသတ္ရန္
အႀကံရွိပါ၏’’ ဟုေလွ်ာက္ၾက၏။
၃၂။ အီစာက ‘‘ငါသည္ ယေန႔ႏွင့္နက္ျဖန္ေန႔တို႔၌ ဂ်င္န္
ဆိုး* မ်ားကိုႏွင္ထုတ္၍ အနာေရာဂါမ်ားကိုေပ်ာက္ကင္း
f ၁၃း၃၂ ေဟ႐ုဒ္* အႏၲိပကို ရည္ညႊန္းပါ
သည္။ ေျမေခြးဟူသည္ ေကာက္က်စ္စဥ္း
လဲတတ္သည့္

သေဘာရွိသည္။

ေျမေခြး

ေစမည္။ တတိယေန႔တြင္မူ ငါ၏အလုပ္ကို အဆုံးသတ္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ထိုေျမေခြးအားf

ေျပာၾကေလာ့။

၃၃။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔၊ နက္ျဖန္ေန႔၊ ေနာက္တစ္ေန႔g ၌

သည္ ျခေသၤ့ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လၽွင္ မေျပာပ

ငါခရီးျပဳရဦးမည္။ အေၾကာင္းမူကား နဗီတမန္ေတာ္*

ေလာက္ေသာ္လည္း

ဟူသည္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* မွအပ အျခားအရပ္တြင္ အ

ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္

သတၱဝါ ျဖစ္သည္။
g ၁၃း၃၃ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလကို
ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သတ္ခံရန္ မျဖစ္နိုင္။
၃၄။ အို ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕*၊ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕*၊ နဗီတမန္
ေတာ္* မ်ားကို သတ္သည့္ၿမိဳ႕၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ေစ
လႊတ္ေသာတမန္မ်ားကို ခဲႏွင့္ေပါက္သည့္ၿမိဳ႕၊ ၾကက္မ
သည္ ၾကက္ကေလးမ်ားကို မိမိ၏အေတာင္ေအာက္တြင္
စုသိမ္းထားသကဲ့သို႔ ငါသည္ သင္၏သားသမီးမ်ားကို
စုသိမ္းထားလိုသည္မွာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားလွေလၿပီ။ သို႔ရာ
တြင္ သင္မူကား ငါ့ကိုဤသို႔မျပဳေစလို။ ၃၅။ ၾကည့္ရႈ
ေလာ့။

သင္တို႔၏အိမ္သည္

စြန႔္ပစ္ျခင္းခံရလိမ့္မည္။

သင့္အားငါဆိုသည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမ
ေတာ္ျဖင့္ ႂကြလာေတာ္မူေသာသူသည္ မဂၤလာရွိပါေစ
သတည္းh ဟုသင္တို႔ ႁမြက္ဆိုရာေန႔ မတိုင္မီ သင္တို႔
h ၁၃း၃၅ ဇဗူရ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္ ၁၁၈း၂၆
ကိုၾကည့္ပါ။

သည္ ငါ့ကို ျမင္ရလိမ့္မည္မဟုတ္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

pl&[f (14)

vlemwpfOD;udk a&m*gaysmufapawmfrljcif;
၁။ ‘‘စဗသ္’’* ဥပုသ္ေန႔တစ္ေန႔၌ အီစာသည္ အစားအစာ
သုံးေဆာင္ေတာ္မူရန္ ဖာရိရွဲ* အႀကီးအကဲတစ္ဦး၏အိမ္
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လုကာ ၁၄
သို႔ဝင္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ လူတို႔သည္အီစာကို အေသ
အခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက၏။ ၂။ အီစာ၏ေရွ႕တြင္ ေရ
ဖ်ဥ္းနာစြဲသူ လူတစ္ေယာက္ရွိ၏။ ၃။ အီစာက ‘‘စဗသ္*
ေန႔၌

အနာေရာဂါကိ ု

ေပ်ာက္ ကင္ းေစျခင္ းသည္

ဟလာလ္ျဖစ္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္သေလာ’’a ဟု
“အာလင္မ္”* က်မ္းတတ္ဆရာမ်ားႏွင့္ ဖာရိရွဲ* မ်ား
အားေမးေတာ္မူ၏။

အသ္”* ပညတ္ေတာ္အရ ခြင့္ျပဳထားေသာ

၄။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနၾက၏။ အီစာ
သည္ လူနာကိုေခၚလ်က္ ေရာဂါကိုေပ်ာက္ကင္းေစၿပီး
လွ်င္

သူ႔အားထြက္သြားေစေတာ္မူ၏။

၅။

အီစာက

‘‘သင္တို႔အနက္ အဘယ္သူသည္ မိမိ၏သားျဖစ္ေစ၊ ႏြား
ျဖစ္ေစ စဗသ္* ေန႔ ၌ ေရတြင္းထဲသို႔က်ခဲ့ေသာ္ ခ်က္ခ်င္း
မဆြဲမတင္ဘဲ ေနပါမည္နည္း’’ ဟုေမးေတာ္မူ၏။
၆။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔သည္ အဘယ္သို႔မွ် အေျဖမေပး
နိုင္ၾက။

{nfh0wfjyKjcif;ESifhESdrfhcsjcif;
၇။ စားေသာက္ပြဲသို႔ ေခၚဖိတ္ထားေသာသူတို႔သည္ အ
ေကာင္းဆုံးေသာေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေနၾကသည္ကို
အီစာသိျမင္ေတာ္မူလွ်င္ ထိုသူတို႔အား ပုံဥပမာ တစ္ခုကို
မိန႔္ၾကားေတာ္မူ၏။ ၈။ အီစာက ‘‘သင္သည္ ‘ဝလီမာ’
မဂၤလာေဆာင္ပ ြဲသို႔ ေခၚဖိ တ္ ျခင္ းခံ ရ ေသာအခါ အ
ေကာင္းဆုံးေသာေနရာတြင္ မထိုင္ႏွင့္။ အကယ္၍သင့္
ထက္

a ၁၄း၃ နဗီတမန္ေတာ္* မူစာ* ၏ “ရွရီ

ဂုဏ္ျမင့္သူတစ္ဦးအားလည္း

ဖိတ္ေခၚထားခဲ့

ေသာ္၊ ၉။ သင္တို႔ႏွစ္ဦးစလုံးကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ ပြဲရွင္
သည္ သင့္ထံသို႔လာ၍ ဤသူအား သင္၏ေနရာ ဖယ္ေပး
လိုက္ပါဟု ဆိုေပလိမ့္မည္။ ထိုအခါ သင္သည္အရွက္ရ
လ်က္ နိမ့္က်သည့္ေနရာတြင္ ထိုင္ရလိမ့္မည္။ ၁ဝ။ သို႔
ျဖစ္၍ သင္သည္ေခၚဖိတ္ျခင္းကိုခံရလွ်င္ ပြဲသို႔သြား၍ အ
နိမ့္က်ဆုံးေသာေနရာတြင္ ထိုင္ေလာ့။ သို႔မွသာ ပြဲရွင္
သည္ သင့္ထံလာ၍ အေဆြ သာ၍ေကာင္းေသာေနရာ
သို႔ႂကြပါ ဟုသင့္အား ဆိုလိမ့္မည္။ ထိုအခါ သင္သည္
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လုကာ ၁၄
ဧည့္ပရိသတ္တို႔၏ ေရွ႕တြင္ ဂုဏ္အသေရရွိလိမ့္မည္။
၁၁။

မိမိကိုယ္ကို

ခ်ီးေျမႇာက္သူသည္

ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို

ခံရလိမ့္မည္။ မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်သူသည္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း
ကို ခံရလိမ့္မည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၁၂။ ထိုေနာက္ အီစာက အိမ္ရွင္အား ‘‘သင္သည္ နံနက္
စာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညစာေသာ္လည္းေကာင္းေကၽြး
ေမြးဧည့္ခံမည္ ျပဳေသာအခါ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ညီအစ္ကို
မ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ အိမ္နီးခ်င္း
မ်ားအား မဖိတ္ေခၚႏွင့္။ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါမူ သူတို႔သည္
သင့္အား ျပန္ဖိတ္ေခၚၿပီးလွ်င္ ေက်းဇူးဆပ္ၾကလိမ့္မည္။
၁၃။ သို႔ျဖစ္၍ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံပြဲကို က်င္းပေသာအခါ
ဆင္းရဲသူ၊ အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့သူ၊ ေျခမစြမ္းသူ၊ မ်က္မျမင္သူ
မ်ားကိုဖိတ္ေခၚေလာ့။ ၁၄။ ထိုသို႔ေခၚဖိတ္လွ်င္ သင္
သည္ မဂၤလာရွိလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထို
သူတို႔သည္ သင့္အားျပန္၍ ေက်းဇူးဆပ္နိုင္စြမ္း မရွိၾက
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သူတို႔ ေသ
ျခင္းမွ ထေျမာက္ရာကာလ၌ သင္သည္ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း
ကိုခံရလိမ့္မည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

auR;arG;{nfhcHyGJMuD;ykHOyrm
၁၅။ အီစာႏွင့္အတူ ထိုင္ေနသူလူတစ္ေယာက္သည္ ထို
စကားေတာ္ကိုၾကားလွ်င္ “ဂ်ႏၷတ္*b ရွိပြဲတြင္ ထိုင္ရမည့္
b ၁၄း၁၅ မူရင္းဂရိဘာသာတြင္ ေကာင္းကင္
နိုင္ငံေတာ္* ဟု ေရးသားထားပါသည္။

သူသည္ မဂၤလာရွိ၏’’ ဟုေလွ်ာက္၏။
၁၆။ အီစာက ‘‘လူတစ္ေယာက္သည္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံပြဲ
ႀကီးတစ္ရပ္ကို က်င္းပရန္ ဧည့္သည္အေျမာက္အျမား
ကိုဖိတ္ၾကား၏။ ၁၇။ အခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ မိမိဖိတ္
ေခၚထားသူမ်ား၏ထံသို႔ အေစခံတစ္ေယာက္ကို

c ၁၄း၁၇ အထက္တန္းလႊာအသိုင္းအဝိုင္း၌
စားေသာက္ပြဲအဆင္သင့္ျဖစ္ေသာအခါ ေခၚ
ဖိတ္ထားသူတို႔အား

အေၾကာင္းၾကားသည့္

အေလ့အထျဖစ္သည္။

ေစ

လႊတ္၍ ႂကြၾကပါ၊ အားလုံးအသင့္ရွိၿပီဟု ေျပာၾကားေစ
c

၏။ ၁၈။ သူတို႔အားလုံး တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ အ
ေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးၾက၏။ ပထမလူက အကၽြန္ုပ္သည္
လယ္တစ္ကြက္ကို ဝယ္ထားသျဖင့္ သြား၍ၾကည့္ရပါ
မည္။ အကၽြန္ုပ္အား ခြင့္လႊတ္ပါရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏
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ဟုဆို၏။ ၁၉။ အျခားတစ္ေယာက္က အကၽြန္ုပ္သည္ ႏြား
ငါးရွဥ္းd ကို ဝယ္ထားသျဖင့္ သြား၍ စမ္းသပ္ရပါမည္။
အကၽြန္ုပ္အား ခြင့္လႊတ္ပါရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏ ဟုဆို၏။
၂ဝ။ အျခားတစ္ေယာက္က အကၽြန္ုပ္သည္ လက္ထပ္
ၿပီးခါစျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မလာနိုင္ပါ ဟုဆို၏။ ၂၁။ အေစ
ခံသည္ မိမိ၏အရွင္ထံသို႔ျပန္လာ၍ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကို
ေလွ်ာက္ေလ၏။ ထိုအခါ အိမ္ရွင္သည္ အမ်က္ထြက္၍
ၿမိဳ႕တြင္းရွိ လမ္းမလမ္းၾကားသို႔ အျမန္သြား၍ ဆင္းရဲသူ၊
အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့သူ၊ ေျခမစြမ္းသူ၊ မ်က္မျမင္သူမ်ားကို ေခၚ
ခဲ့ေလာ့ ဟုအေစခံအား ေစခိုင္း၏။ ၂၂။ မၾကာမီ အေစ
ခံျပန္ေရာက္လာ၍ အရွင္ေစခိုင္းသည့္အတိုင္း ေဆာင္
ရြက္ၿပီးပါၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ေနရာလပ္ရွိပါေသးသည္ ဟု
ေလွ်ာက္၏။ ၂၃။ အိမ္ရွင္က ၿမိဳ႕ျပင္လမ္းမမ်ားႏွင့္ ေက်း
လက္ေတာရြာလမ္းမ်ားကိုသြား၍ အိမ္ျပည့္ေအာင္ လူ
မ်ားကိုအနိုင္အထက္ ေခၚခဲ့ေလာ့။ ၂၄။ ငါဆိုသည္ကား
ယခင္က ငါေခၚဖိတ္ထားသူတစ္ေယာက္မွ် ငါ၏ေကၽြး
ေမြးဧည့္ခံပြဲသို႔မဝင္ရ ဟူ၍ မိမိအေစခံကိုဆိုသည္’’ ဟု
မိန႔္ေတာ္မူ၏။

wynfhawmfjzpf&efay;&rnfhtzdk;tc
၂၅။ တစ္ေန႔သ၌ လူပရိသတ္ႀကီးသည္ အီစာႏွင့္အတူ
လိုက္လာၾက၏။

အီစာသည္

သူတို႔အားလွည့္ၾကည့္

ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ၂၆။ ‘‘ငါ့ထံသို႔ လာေသာသူသည္ ကိုယ့္
မိဘ၊ သားမယား၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတို႔ကိုျဖစ္ေစ၊ မိမိ
အသက္ကိုပင္ျဖစ္ေစ မမုန္းလွ်င္ ငါ၏တပည့္မျဖစ္နိုင္။
၂၇။ မိမိလက္ဝါးကပ္တိုင္* ကိုထမ္း၍ ငါ့ေနာက္သို႔ မ
လိုက္ေသာသူသည္ ငါ၏တပည့္မျဖစ္နိုင္။ ၂၈။ သင္တို႔
အနက္အဘယ္သူသည္ ေမွ်ာ္စင္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္
မည္ႀကံၿပီးေနာက္ ေမွ်ာ္စင္ၿပီးေအာင္ တည္ေဆာက္ရန္
မိမိ၌

ေငြအလုံေလာက္

ရွိမရွိကိုသိရန္

ဦးစြာထိုင္၍

တြက္ခ်က္မၾကည့္ဘဲ ေနပါမည္နည္း။ ၂၉။ ထိုသို႔တြက္
ခ်က္မၾကည့္ဘဲ ေမွ်ာ္စင္ကိုအုတ္ျမစ္ခ်၍ အဆုံးမသတ္
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d ၁၄း၁၉ ေသးငယ္ေသာ လယ္ကြက္တစ္
ကြက္တြင္ ႏြားတစ္ရွဥ္း (သို႔) ႏွစ္ရွဥ္းသာ လို
အပ္ ေသာေၾကာင့္ ဤေနရာ၌ ခ်မ္းသာေသာ
လယ္သမား တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေန
သည္။

လုကာ ၁၅
နိုင္လွ်င္ ၾကည့္ျမင္သူအေပါင္းတို႔သည္ ထိုသူအားေျပာင္
ေလွာင္ၾကလိမ့္မည္။ ၃ဝ။ ဤသူကား တည္ေဆာက္မႈ
ကို အစျပဳ၏။ သို႔ရာတြင္အဆုံးမသတ္နိုင္ဟု ဆိုၾက
လိမ့္မည္။ ၃၁။ အျခားတစ္နည္းဆိုေသာ္ အဘယ္မည္
ေသာဘုရင္သည္ အျခားဘုရင္တစ္ပါးႏွင့္ စစ္ၿပိဳင္ရန္
ထြက္မည္ျပဳေသာအခါ မိမိ၏စစ္သည္ တစ္ေသာင္းျဖင့္
စစ္သည္ႏွစ္ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီလာေသာဘုရင္အား ခုခံနိုင္
ပါမည္ေလာ ဟုဦးစြာထိုင္၍ မစဥ္းစားဘဲ ေနပါမည္ေလာ။
၃၂။ အကယ္၍ မခုခံနိုင္ပါလွ်င္ သူသည္စစ္ခ်ီလာေသာ
ဘုရင္အေဝး၌ရွိေနေသးစဥ္ သံတမန္မ်ားကိုေစလႊတ္၍
စစ္ေျပၿငိမ္းေရးစကား ကမ္းလွမ္းရေပလိမ့္မည္။ ၃၃။ ထို
နည္းတူစြာ သင္တို႔အနက္ မည္သူမဆို မိမိ၌ရွိသမွ်ကို
မစြန႔္လွ်င္ ငါ့၏တပည့္မျဖစ္နိုင္။

qm;ykHOyrm
၃၄။ ဆားသည္ေကာင္းေပ၏။ သို႔ရာတြင္ ဆားမွအငန္
ကင္းေပ်ာက္လွ်င္ အဘယ္သို႔မွ် ငန္ေသာအရသာကိုျပန္
၍မရနိုင္။e ၃၅။ လယ္ေျမအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
e ၁၄း၃၄ တိုက္ရိုက္ဆိုရေသာ္ “အသုံးမဝင္
ေတာ့ပါ” ဟုဆိုလိုပါသည္။ ပါလက္စတိုင္း
ေဒသရွိဆားကိုပင္လယ္ေသမွရရွိၿပီး၊ အျခား
ေသာေက်ာက္ခဲေလးမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ အ
သုံးျပဳပါသည္။ ဆားခဲမ်ား အရည္ေပ်ာ္သြား

ေျမဩဇာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးမဝင္ေတာ့
ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဆားကိုလူတို႔ စြန႔္ပစ္လိုက္တတ္၏။
ၾကားတတ္ေသာနား ရွိသူသည္ၾကားပါေစ’’ ဟုမိန႔္ေတာ္
မူ၏။

ေသာအခါ ေက်ာက္မ်ားတြင္ ခါးသည့္အရ
သာ က်န္ေနခဲ့ၿပီး၊ အသုံးျပဳ၍ မရေတာ့ေပ။

pl&[f (15)

aysmufqHk;aomodk;
၁။ အခြန္ေကာက္သူ* မ်ားႏွင့္ အျပစ္ဒုစရိုက္က်ဴးလြန္
သူ* အေပါင္းတို႔သည္ အီစာ၏စကားေတာ္ကိုၾကားနာ
ရန္ အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏။ ၂။ ဖာရိရွဲ* မ်ားႏွင့္
“အာလင္မ္”*

က်မ္းတတ္ဆရာမ်ားက
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‘‘ဤသူသည္

လုကာ ၁၅
အျပစ္ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္သူ* မ်ားအားလက္ခံ၍ သူတို႔ႏွင့္
အတူ စားေသာက္ပါသည္တကား’’ ဟုညည္းတြား ေျပာ
ဆိုၾက၏။ ၃။ ထိုအခါအီစာသည္ပုံဥပမာကိုေဆာင္၍၊
၄။ ‘‘သင္တို႔တြင္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ သိုး
အေကာင္တစ္ရာရွိ၍ တစ္ေကာင္ေပ်ာက္လွ်င္ မည္သို႔
ျပဳမည္နည္း။ သူသည္ က်န္ကိုးဆယ့္ကိုးေကာင္ကို ေတာ
တြင္ထားခဲ့၍ ေပ်ာက္ေသာသိုးကို မေတြ႕မခ်င္းရွာမည္
မဟုတ္ေလာ။ ၅။ ထိုသိုးကိုေတြ႕ေသာအခါ ရႊင္လန္းဝမ္း
ေျမာက္စြာျဖင့္ ပခုံးထက္တြင္တင္၍ ထမ္းလာလိမ့္မည္။
၆။

အိမ္သို႔

ျပန္ေရာက္ေသာအခါ

မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္

အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကိုေခၚကာ ေပ်ာက္ေသာသိုးကို ငါျပန္
ေတြ႕ၿပီ။ ငါႏွင့္အတူ ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့ ဟု
ဆိုလိမ့္မည္။ ၇။ ထိုနည္းတူစြာ ‘ေသာင္ဗဟ္’ ျပဳ ေနာင္
တရရန္မလိုေသာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သူ ကိုးဆယ့္ကိုး
ေယာက္ထက္

အျပစ္ဒုစရိုက္က်ဴးလြန္သူ*

တစ္

ေယာက္ ေသာင္ဗဟ္ ျပဳသည့္အတြက္ ဂ်ႏၷတ္* တြင္ပို
၍ ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိလိမ့္မည္ ဟုငါဆိုသည္။

aysmufqHk;aom'*Fg;
၈။ တစ္နည္းကား၊ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ မိမိမွာရွိသည့္
ဒဂၤ ါးဆယ္ျပားa အနက္ တစ္ျပားေပ်ာက္သြား၏။ ထို
အခါ သူသည္မီးထြန္း၍ အိမ္ကိုလွည္းက်င္းကာ မေတြ႕
မခ်င္း ေသခ်ာစြာ ရွာမည္မဟုတ္ေလာ။ ၉။ သူသည္
ထိုဒဂၤါးကိုေတြ႕ေသာအခါ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း
မ်ားကိုေခၚ၍ ေပ်ာက္သြားေသာဒဂၤ ါးကို ငါျပန္ေတြ႕ၿပီ။
ငါႏွင့္အတူ

ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့

ဟုဆိုလိမ့္

မည္။ ၁ဝ။ ထိုနည္းတူစြာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ‘မလာ
အိကဟ္’* ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အျပစ္ဒုစရိုက္
က်ဴးလြန္သူ* တစ္ေယာက္ ေသာင္ဗဟ္ျပဳျခင္း အတြက္
ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ၾကသည္ဟု ငါဆို၏’’ ဟုမိန႔္ေတာ္
မူ၏။

87

a ၁၅း၈ မူရင္းဂရိဘာသာတြင္ ျဒမၼ ဟုေခၚ
ေသာ ဂရိဒဂၤ ါး တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး၊ ေရာမ “ေဒနာ
ရိ” ဒဂၤ ါးႏွင့္ တန္ဖိုးတူညီပါသည္။ “ေဒနာရိ”
ဒဂၤ ါး တစ္ျပားသည္ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏
တစ္ေန႔ လုပ္အားချဖစ္ပါသည္။ (အင္န္ဂ်ီလ္
က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ မႆဲက်မ္း ၂ဝး၉-၁၃ ကို
ၾကည့္ပါ။)

လုကာ ၁၅

u½kPmMuD;rm;aomzcifykHOyrm
၁၁။ အီစာက ‘‘လူတစ္ေယာက္မွာ သားႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။
၁၂။ သားငယ္သည္ အဖအား အဖ၊ ကၽြန္ေတာ္ရထိုက္
ေသာအေမြကို ခြဲေဝေပးပါb ဟုဆို၏။ ထိုအခါဖခင္သည္
မိမိ၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို သားႏွစ္ေယာက္အား ခြဲေဝေပး

b ၁၅း၁၂။ ၁၂း၁၃ ကိုၾကည့္ပါ။

၏။ ၁၃။ ထိုေနာက္ ရက္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ သား
ငယ္သည္ မိမိ၏ဓနဥစၥာရသမွ်ကိုယူ၍ ေဝးလံရပ္ျခား
တိုင္းတစ္ပါးသို႔ ထြက္သြား၏။ သူသည္ ထိုျပည္တြင္
အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားကာ မိမိပိုင္ဆိုင္သမွ်ကို ျဖဳန္းတီး
ပစ္၏။ ၁၄။ ရွိသမွ်ဥစၥာကုန္ခ်ိန္၌ ထိုျပည္တြင္ျပင္းထန္
ေသာ အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းေဘး ဆိုက္ေရာက္
သျဖင့္ သူသည္ငတ္ျပတ္ေလ၏။ ၁၅။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုျပည္
သား တစ္ေယာက္ထံတြင္ သြား၍ အေစခံရ၏။ ထိုသူက
သူ႔အား လယ္ေတာသို႔ ေစလႊတ္၍ ဝက္မ်ားကိုေက်ာင္း

c ၁၅း၁၅ နဗီတမန္ေတာ္* မူစာ* ၏ “ရွရီ
အသ္”* ပညတ္ေတာ္အရ ဝက္မ်ားသည္
မသန႔္ရွင္းေသာ

တိရစၧာန္မ်ား

ျဖစ္သည္။

(ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ ဝတ္ျပဳရာ
က်မ္း ၁၁း၇ ကိုၾကည့္ပါ။) ယဟူဒီ* လူမ်ဳိး
တစ္ေယာက္အတြက္

ဝက္မ်ားကို

ထိန္း

ေက်ာင္းရသည္မွာ ဂုဏ္သိကၡာ အက်ဆုံး
အလုပ္ျဖစ္သည္။

ေစ၏။c ၁၆။ သူသည္ ဝက္မ်ားစားေနသည့္ ပဲေတာင့္ကို
ပင္စားခ်င္စိတ္ ေပါက္လာ၏။ သို႔ေသာ္ သူ႔အားစားစ
ရာတစ္စုံတစ္ခုကိုမွ် ေပးမည့္သူမရွိ။ ၁၇။ ထိုအခါ သူ
သည္ အျမင္မွန္ရရွိလာသျဖင့္ ငါ့အဖ၏ လုပ္သားအား
လုံးပင္ ဝစြာစားရၾက၏။ ငါမူကား ဤအရပ္တြင္ ငတ္
ျပတ္လ်က္ ေသရပါေတာ့မည္။ ၁၈။ ငါထ၍ အဖထံသို႔
သြားၿပီးလွ်င္ အဖ၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္
ျမတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အဖကိုလည္းေကာင္း ျပစ္မွားပါ
ၿပီ။ ၁၉။ အဖ၏ သားဟူ၍ပင္ အေခၚမခံထိုက္ေတာ့ပါ။
အဖ၏ အေစခံတစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ထားပါ
ဟုငါေျပာမည္ ဟူ၍ဆို၏။ ၂ဝ။ ထိုေနာက္ သူသည္ထ၍
ဖခင္ထံသို႔ျပန္သြားေလ၏။
အေဝး၌ပင္ရွိေနစဥ္ ဖခင္သည္ သူ႔ကိုျမင္ေသာ္ သနား
သျဖင့္ ေျပး၍ဖက္ၿပီးလွ်င္နမ္းရႈပ္ေလ၏။ ၂၁။ သားျဖစ္
သူက အဖ၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို
လည္းေကာင္း၊ အဖကိုလည္းေကာင္း ျပစ္မွားပါၿပီ။ သို႔
ျဖစ္၍ အဖ၏သားဟူ၍ပင္ အေခၚမခံထိုက္ေတာ့ပါဟု
ဆို၏။ ၂၂။ ဖခင္က အေကာင္းဆုံးေသာ ဝတ္လုံကို
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လုကာ ၁၅
အျမန္ယူခဲ့၍ သူ႔အားဝတ္ေပးၾက။ သူ၏လက္၌ လက္
စြပ္ကို ဆင္ေပးၾက။ ဖိနပ္ကိုစီးေပးၾက။d ၂၃။ ဆူၿဖိဳး
ေအာင္ ေကၽြးထားသည့္ႏြားကေလးe ကိုသတ္ၾက။ ငါတို႔

d ၁၅း၂၂ ဝတ္လုံ၊ လက္စြပ္ႏွင့္ ဖိနပ္တို႔

ေပ်ာ္ရႊင္စြာစားၾကစို႔။ ၂၄။ အေၾကာင္းမူကား ငါ့သား

သည္ အခြင့္အာဏာႏွင့္ အဆင့္အတန္းကို

သည္ ယခင္ကေသေသာ္လည္း ယခုျပန္၍ အသက္ရွင္
လာၿပီ။ ယခင္ကေပ်ာက္ဆုံးေသာ္လည္းယခုျပန္ေတြ႕ၿပီ
ဟု မိမိ၏အေစခံတို႔အား ဆို၏။ ထိုေနာက္သူတို႔သည္
ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲၾကကုန္၏။
၂၅။ သို႔ရာတြင္ ထိုအခ်ိန္၌ သားႀကီးျဖစ္သူသည္ လယ္
ေတာတြင္ ေရာက္ရွိေန၏။ သူျပန္လာ၍ အိမ္အနီးသို႔
ေရာက္ေသာအခါ တီးမႈတ္သံႏွင့္ ကခုန္သံကိုၾကားရ၏။
၂၆။ ထိုအခါ အေစခံတစ္ေယာက္ကိုေခၚ၍ အဘယ္သို႔
ျဖစ္ေနသနည္း ဟုေမး၏။ ၂၇။ အေစခံက အရွင္၏ညီ
သည္ ေဘးမဲ့လုံျခဳံစြာ ျပန္ေရာက္လာသျဖင့္ အရွင့္ဖခင္
သည္ ဆူၿဖိဳးေအာင္ေကၽြးထားေသာ ႏြားကေလးတစ္
ေကာင္ကို သတ္ပါ၏ ဟုဆို၏။ ၂၈။ သားႀကီးသည္ စိတ္
ဆိုးလ်က္ အိမ္ထဲသို႔ မဝင္ဘဲေန၏။ ဖခင္သည္ အျပင္
သို႔ထြက္လာ၍ သားႀကီးအား အိမ္ထဲသို႔ဝင္ရန္ ေဖ်ာင္းဖ်
၏။ ၂၉။ သားႀကီးက ကၽြန္ေတာ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား
စြာ အဖ၏အေစကို ခံခဲ့ပါ၏။ အဖ၏အမိန႔္ကို အဘယ္
အခါကမွ် မလြန္ဆန္ခဲ့ဖူးပါ။ သို႔ရာတြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား
ႏွင့္အတူ ကၽြန္ေတာ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စားေသာက္ရန္ အဖ
သည္ အဘယ္အခါကမွ် ဆိတ္ကေလးတစ္ေကာင္ကို
ပင္ မေပးခဲ့ပါ။ ၃ဝ။ အဖ၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ျပည့္တန္
ဆာမ်ားႏွင့္

ေပ်ာ္ပါးျဖဳန္းတီးပစ္သည့္သား

ျပန္လာ

ေသာအခါ၌မူ သူ႔အတြက္ ဆူၿဖိဳးေအာင္ေကၽြးထားေသာ
ႏြားကေလးကို သတ္ေလၿပီ ဟုဆို၏။ ၃၁။ အဖျဖစ္သူ
က ငါ့သား၊ သင္သည္ ငါႏွင့္အတူအၿမဲေန၏။ ငါ့ဥစၥာ
ပစၥည္းရွိသမွ်ကို သင္ပိုင္၏။ ၃၂။ သင့္ညီသည္ ယခင္
ကေသေသာ္လည္း ယခုျပန္၍ အသက္ရွင္လာ၏။ ယ
ခင္ကသူ႔ကို ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုျပန္၍ ေတြ႕
ရ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ငါတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္လ်က္ ေပ်ာ္ပြဲ
ကိုဆင္ႏႊဲသင့္ေပသည္ ဟုဆို၏’’ ဟူ၍ မိန႔္ေတာ္မူ၏။
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ေဖာ္ျပသည့္သေကၤတမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအ
ရာတို႔သည္ သားတစ္ေယာက္အျဖစ္ နဂိုအ
တိုင္းျပန္ျဖစ္ျခင္းကို ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပသည့္
သေဘာျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ထဲတြင္ အိမ္ရွင္
မ်ားသာဖိနပ္စီးၾကၿပီး၊ ဧည့္သည္မ်ားမွာဖိနပ္
စီးေလ့မရွိပါ။
e ၁၅း၂၃ ဆူၿဖိဳးေအာင္ ေကၽြးထားသည့္
ႏြားကေလးသည္

အထူးပြဲေန႔တြင္

သတ္

ရန္အတြက္ ေမြးထားသည့္ ႏြားကေလးျဖစ္
သည္။

လုကာ ၁၆

pl&[f (16)
yg;eyfaomb@mpdk;
၁။ တစ္ဖန္အီစာက “ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔အား
‘‘အခါတစ္ပါး၌ သူေဌးတစ္ေယာက္မွာ ဘ႑ာစိုးတစ္ဦး
ရွိ၏။ ထိုသူသည္ သူေဌး၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ျဖဳန္းတီး
လ်က္ေနေၾကာင္းကို လူတို႔က သူေဌးအား တိုင္တန္းၾက
၏။ ၂။ သူေဌးသည္ သူ႔ကိုေခၚ၍ သင့္အေၾကာင္း ငါ
ၾကားရသည္မွာ အဘယ္သို႔နည္း။ သင္၏လုပ္ငန္းႏွင့္
ဆိုင္ေသာ ေငြစာရင္းမ်ားကို တင္ျပေလာ့။ သင္သည္
ဆက္၍ ငါ၏ဘ႑ာစိုး လုပ္ရေတာ့မည္မဟုတ္ ဟုဆို
၏။ ၃။ ဘ႑ာစိုးသည္ ငါအဘယ္သို႔ ျပဳရမည္နည္း။
ငါ့သူေဌးသည္ ဘ႑ာစိုးရာထူးကို ႐ုပ္သိမ္းေလၿပီ။ ငါ့
မွာ ေျမတူးဆြနိုင္ေသာခြန္အားမရွိ။ ေတာင္းရမ္းစားရန္
လည္း ငါရွက္၏။ ၄။ ငါ့ရာထူးျပဳတ္ၿပီးေနာက္ လူတို႔သည္
မိမိတို႔အိမ္မ်ားတြင္ ငါ့ကို လက္ခံေပါင္းေဖာ္ၾကေစရန္
အဘယ္သို႔ျပဳရမည္ကို ငါသိၿပီဟု တစ္ကိုယ္တည္း ေျပာ
ဆိုကာ၊ ၅။ သူေဌးထံမွ အေႂကြးယူထားသူ အားလုံးကို
ေခၚ၏။ ထိုေနာက္ ပထမလူအား ငါ့သူေဌးကို သင္ေပး
ဆပ္ရန္ အေႂကြးမည္မွ် ရွိသနည္းဟုေမး၏။ ၆။ ထိုသူ
က ဆီအခ်ိန္ ခြက္တစ္ေထာင္a ရွိပါသည္ ဟုျပန္ေျပာ၏။
a ၁၆း၆ မူရင္းဂရိဘာသာတြင္ ၁ဝဝ “ဘာ
ေတာ့စ္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တစ္ “ဘာ
ေတာ့စ္” သည္ ပိႆာ (၂ဝ) ပမာဏမွ် ႏွင့္
တူညီပါသည္။

ထိုအခါ ဘ႑ာစိုးက သင္၏စာရင္းကိုယူေလာ့။ အ
ျမန္ထိုင္၍ ခြက္ငါးရာဟုေရးေလာ့ ဟုဆို၏။ ၇။ ထို
ေနာက္ အျခားသူတစ္ေယာက္အား သင္သည္လည္း
ေပးဆပ္ရန္ အေႂကြးမည္မွ်ရွိသနည္း ဟုေမး၏။ ထိုသူ
က ဂ်ဳံစပါးတင္းတစ္ေထာင္ ရွိပါသည္ ဟုဆိုလွ်င္ ဘ႑ာ
စိုးက သင္၏စာရင္းကိုယူေလာ့၊ အျမန္ထိုင္၍ ရွစ္ရာဟု
ေရးေလာ့ ဟုဆို၏။ ၈။ ဤသို႔ ပါးနပ္လိမၼာစြာျပဳသည့္
အတြက္ မရိုးေျဖာင့္သည့္ဘ႑ာစိုးကို သူေဌးသည္
ခ်ီးက်ဴးေလ၏။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

‘ဒြႏၷယာ’

ေလာကီသားတို႔သည္ ဒြႏၷယာကိစၥ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
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လုကာ ၁၆
အလင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာသားမ်ားထက္ ပါးနပ္လိမၼာၾက၏။
၉။ ထိုမွတစ္ပါး သင္တို႔အားငါဆိုသည္ကား မၿမဲေသာ
နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိေသာ ဒြႏၷယာစည္းစိမ္ခ်မ္းသာအား
ျဖင့္ မိတ္ေဆြမ်ားရေအာင္ ျပဳၾကေလာ့။ သို႔မွသာ ထို
စည္းစိမ္ကုန္ဆုံးေသာအခါ

သင္တို႔အား

ထာဝရအိမ္

ေတာ္တြင္ ႀကိဳဆိုလက္ခံလိမ့္မည္။ ၁ဝ။ အမႈငယ္တြင္
သစၥာရွိသူသည္ အမႈႀကီးတြင္လည္း သစၥာရွိလိမ့္မည္။
အမႈငယ္တြင္ မရိုးေျဖာင့္သူသည္ အမႈႀကီးတြင္လည္း
ရိုးေျဖာင့္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ၁၁။ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္
မၿမဲေသာ ဒြႏၷယာစည္းစိမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သစၥာမရွိပါမူ
အဘယ္သူသည္ သင္တို႔အား စည္းစိမ္အစစ္အမွန္ကို
အပ္မည္နည္း။ ၁၂။ သင္တို႔သည္ သူတစ္ပါးပိုင္သည့္
ဥစၥာပစၥည္းႏွင့္ဆိုင္၍

သစၥာမရွိပါမူ

အဘယ္သူသည္

သင္တို႔ပိုင္ဆိုင္မည့္အရာကို သင္တို႔အား ေပးအပ္မည္
နည္း။
၁၃။ အဘယ္အေစခံမွ် သခင္ႏွစ္ဦး၏အေစကို မခံနိုင္။
အေၾကာင္းမူကား သူသည္ သခင္တစ္ဦးကိုမုန္း၍ တစ္
ဦးကိုခ်စ္မည္။ တစ္ဦးကိုသစၥာရွိ၍ တစ္ဦးကို မေလးမ
ခန႔္ျပဳမည္။ သင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အေစ
ႏွင့္ ဒြႏၷယာစည္းစိမ္၏အေစကို မခံနိုင္ၾက’’ ဟု မိန႔္ေတာ္
မူ၏။

[Z&oftDpm\EIwfxGufpum;awmftcsdKU
၁၄။ ေငြကိုတပ္မက္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဖာရိရွဲ* မ်ားသည္
ထိုစကားမ်ားကိုၾကားလွ်င္

အီစာကိုျပက္ရယ္ျပဳၾက၏။

၁၅။ အီစာက ‘‘သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုေျဖာင့္မတ္
ေသာသူမ်ားဟု လူတို႔အား ထင္ျမင္ေစၾက၏။ သို႔ရာတြင္
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးကို သိ
ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား လူတို႔အျမတ္တနိုးထား
ေသာအရာသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေရွ႕ေတာ္မွာ
စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ျဖစ္၏။
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၁၆။ ယဟ္ယာ* မေပၚမီကာလက ေတာင္ရာတ္* က်မ္း
ႏွင့္ နဗီတမန္ေတာ္* တို႔၏က်မ္းမ်ားရွိ၏။ ယဟ္ယာ*
ေပၚၿပီးခ်ိန္မွစ၍

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏

နိုင္ငံေတာ္*

အေၾကာင္း သတင္းေကာင္း* ကို ေဟာေျပာေၾကညာခဲ့
၏။ လူအေပါင္းတို႔သည္လည္း နိုင္ငံေတာ္* သို႔ အနိုင္အ
ထက္ဝင္ၾကကုန္၏။ ၁၇။ သို႔ရာတြင္ ေတာင္ရာတ္*
က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု
ပ်က္စီးရန္ထက္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးb ပ်က္စီးရန္က
b

၁၆း၁၇

“အရာခပ္ သ ိ မ ္ း ”

ဟူ သ ည့ ္

အဓိပၸာယ္ ကိုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သာ၍လြယ္၏။
၁၈။ မိမိ၏ဇနီးကို ‘တြလာက္’ ေပးကြာရွင္း၍ အျခားေသာ
အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို ထိမ္းျမားမႈ ျပဳေသာသူသည္
‘ဇိနာ’ သူ႔မယားကိုျပစ္မွား၏။ ကြာရွင္းထားေသာ အမ်ဳိး
သမီးတစ္ဦးႏွင့္ ထိမ္းျမားမႈျပဳေသာသူသည္လည္း ဇိနာ
က်ဴးလြန္၏။

olaX;ESifhvmZ½k
၁၉။ အခါတစ္ပါး၌ သူေဌးတစ္ဦးရွိ၏။ သူသည္ ေန႔စဥ္
ခရမ္းေရာင္ပိတ္ေခ်ာထည္မ်ားကို ဝတ္ဆင္လ်က္ စည္း
စိမ္ခံစားလ်က္ေန၏။ ၂ဝ။ သူ၏ အိမ္တံခါးအနီးတြင္
လာဇ႐ုဆိုသcူ ဆင္းရဲသားတစ္ေယာက္သည္ တုံးလုံးလဲ
c

၁၆း၂ဝ

အင္န္ဂ်ီလ္က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ

ေယာဟန္က်မ္း ၁၁ တြင္ပါရွိေသာ လာဇ႐ု
ႏွင့္မတူပါ။

ေန၏။ သူ႔မွာတစ္ကိုယ္လုံး အနာစိမ္းမ်ားေပါက္လ်က္ရွိ
၏။ ၂၁။ သူသည္ သူေဌး၏စားပြဲမွက်သည့္ စားႂကြင္းစား
က်န္မ်ားကို စားရရန္ ေတာင့္တေနတတ္၏။ ထိုမွ်မက
ေခြးတို႔သည္လာ၍ သူ၏အနာစိမ္းမ်ားကို လ်က္ၾက၏။
၂၂။ ထိုေနာက္ဆင္းရဲသားသည္ ေသလြန္သြားသျဖင့္
‘မလာအိကဟ္’* ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ သူ႔အား
အီဗ္ရာဟီမ္* ၏လက္ယာဘက္d သို႔ ပို႔ေဆာင္ၾက၏။

d ၁၆း၂၂ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမႇာက္သည့္ေနရာျဖစ္
ပါသည္။
e ၁၆း၂၃။ ၁ဝး၁၅ မွ ရွင္းလင္းခ်က္ကိုၾကည့္
ပါ။

သူေဌးသည္လည္း ေသလြန္၍ ‘ဒဖန္’ ျပဳလုပ္သၿဂႋဳဟ္
ျခင္းကိုခံရ၏။ ၂၃။ သူသည္ ဂ်ဟႏၷမ္*e တြင္ ေဝဒနာ
ျပင္းစြာခံေနရသျဖင့္ ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ အေဝး
၌ အီဗ္ရာဟီမ္* ကိုလည္းေကာင္း၊ အီဗ္ရာဟီမ္* ၏
လက္ယာဘက္တြင္ လာဇ႐ုကိုလည္းေကာင္း ျမင္ေလ
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၏။ ၂၄။ သူေဌးက အဖ အီဗ္ရာဟီမ္*၊ အကၽြန္ုပ္ကို သ
နားေတာ္မူပါ။ အကၽြန္ုပ္သည္ ဤမီးလွ်ံထဲတြင္ ျပင္း
စြာ ေဝဒနာခံေနရေသာေၾကာင့္ လာဇ႐ုသည္ လက္
ဖ်ားကို ေရမွာႏွစ္၍ အကၽြန္ုပ္၏လွ်ာကိုေအးေစမည့္အ
ေၾကာင္း သူ႔အားအကၽြန္ုပ္ထံသို႔ေစလႊတ္ေတာ္မူပါ ဟု
ေအာ္၍ေလွ်ာက္၏။
၂၅။ သို႔ရာတြင္ အီဗ္ရာဟီမ္* က ငါ့သား၊ သင္အသက္
ရွင္စဥ္ သုခခ်မ္းသာ ခံစားခဲ့ရသည္ကိုလည္းေကာင္း၊
လာဇ႐ုသည္

ဆင္းရဲဒုကၡခံခဲ့ရသည္ကိုလည္းေကာင္း

သတိရပါေလာ့။ ယခုမွာမူ သူသည္ သက္သာျခင္းကို
ခံစားရ၍ သင္မူကား ‘အဇားဗ္’ ဒုကၡေဝဒနာကို ခံရ
ေလၿပီ။ ၂၆။ ထိုမွတစ္ပါး သင္တို႔ႏွင့္ ငါတို႔စပ္ၾကားတြင္
နက္စြာေသာ ေခ်ာက္ႀကီးတစ္ခု တည္ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္
သင္တို႔ဘက္မွ ငါတို႔ဘက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ငါတို႔ဘက္
မွ သင္တို႔ဘက္သို႔လည္းေကာင္း ကူးျဖတ္လိုသူတို႔သည္
မကူးျဖတ္နိုင္ၾက ဟုျပန္၍ေျပာ၏။ ၂၇။ သူေဌးက အဖ၊
ထိုသို႔ျဖစ္ပါမူ လာဇ႐ုအား အကၽြန္ုပ္ဖခင္၏အိမ္သို႔ ေစ
လႊတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။ ၂၈။ အကၽြန္ုပ္တြင္
ညီငါးေယာက္ရွိပါ၏။ သူတို႔သည္လည္း ဤေဝဒနာခံ
ရာအရပ္သို႔ မေရာက္ၾကေစျခင္းငွာ သူတို႔အား သတိ
ေပးရန္ လာဇ႐ုကို ေစလႊတ္ေတာ္မူပါ ဟုေလွ်ာက္၏။
၂၉။ အီဗ္ရာဟီမ္* က သင္၏ညီမ်ားအား သတိေပးရန္
မူစာ* ႏွင့္ နဗီတမန္ေတာ္* မ်ားရွိၾက၏။ ထိုသူတို႔၏
စကားကို နားေထာင္ၾကပါေစ ဟုဆို၏။ ၃ဝ။ သို႔ရာတြင္
သူေဌးက အဖ အီဗ္ရာဟီမ္*၊ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ အကယ္
၍ ေသလြန္သူမ်ားအနက္ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္
သူတို႔ထံ သို႔ သြားသည္ရွိေသာ္ သူတို႔သည္ ‘ေသာင္ဗဟ္’
ျပဳ ေနာင္တရၾကပါလိမ့္မည္ ဟုဆို၏။ ၃၁။ အီဗ္ရာဟီမ္*
က သူတို႔သည္ မူစာ* ႏွင့္ နဗီတမန္ေတာ္* မ်ား၏
စကားကို နားမေထာင္ၾကလွ်င္ ေသျခင္းမွ လူတစ္စုံတစ္
ေယာက္ ထေျမာက္လာေသာ္လည္း သူတို႔ ယုံၾကည္ၾက
လိမ့္မည္မဟုတ္ ဟုဆို၏’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
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pl&[f (17)
tjypf
၁။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘မွားယြင္းလမ္းလြဲေစသည့္ အရာ
မ်ားကား မုခ်ရွိမည္။ သို႔ရာတြင္ မွားယြင္းလမ္းလြဲမႈကို
ျဖစ္ေစေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိ၏။ ၂။ ထိုသူသည္
ဤသူငယ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို မွားယြင္းလမ္းလြဲေစ
မည့္အစား မိမိ၏လည္တြင္ ႀကိတ္ဆုံေက်ာက္ႀကီးa ကို
a ၁၇း၂ ႀကိတ္ဆုံ၏အေပၚဘက္ရွိ ဝိုင္းေသာ

ဆြဲလ်က္ ပင္လယ္ထဲသို႔ ပစ္ခ်ခံရျခင္းက သူ႔အဖို႔ေကာင္း

ေက်ာက္တုံးျဖစ္ပါသည္။

ေသး၏။ ၃။ သို႔ျဖစ္၍ သတိထားလ်က္ျပဳမူၾကေလာ့။
သင္၏ညီအစ္ကိုသည္ သင့္ကိုျပစ္မွားလွ်င္ သူ႔အား ဆုံးမ
ေလာ့။ သူသည္ ေနာင္တရလွ်င္ အျပစ္ကိုေျဖလႊတ္
ေလာ့။ ၄။ တစ္ေန႔တည္းတြင္ ခုႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္
သင့္ကိုျပစ္မွား၍ ခုႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ပင္သင့္ ထံသို႔
လာလ်က္ အကၽြန္ုပ္ေနာင္တရပါၿပီ ဟုဆိုလွ်င္ သင္
သည္ သူ႔ကိုခြင့္လႊတ္ရမည္’’ ဟု “ဆြဟာဗီ”* တပည့္
ေတာ္တို႔ အား မိန႔္ေတာ္မူ၏။

]]tDrmef}} ,HkMunfjcif;
၅။ “ရစူလ္”* တမန္ေတာ္တို႔က ဟဇရသ္အီစာအား
‘‘အကၽြန္ုပ္တို႔၏ ‘အီမာန္’ ယုံၾကည္ျခင္းကို တိုးပြားေစ
ေတာ္မူပါ’’ ဟုေလွ်ာက္ၾက၏။
၆။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘သင္တို႔တြင္ အီမာန္ မုန္ညင္းေစ့b
b ၁၇း၆။ ၁၃း၁၉ ကိုၾကည့္ပါ။
c ၁၇း၆ ဤအပင္တြင္ အလြန္ရွည္လ်ား
ေသာအျမစ္မ်ားရွိၿပီး၊ အနံက်ယ္၍ အရြယ္အ
စားႀကီးမားေသာ အပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အ
ပင္သည္ ေပ (၂ဝ) မွ (၄၅) ေပအထိ ျမင့္

မွ်ေလာက္ရွိပါမူ ဤပိုးစာပင္c အား အျမစ္ပါကၽြတ္၍ ပင္
လယ္ထဲမွာစိုက္လ်က္ေနေလာ့

ဟုဆိုလွ်င္

ထိုအပင္

သည္ သင္တို႔ဆိုသည့္အတိုင္းျဖစ္လိမ့္မည္။

tapcH\ 0wå&m;

မားၿပီး၊ သန္မာ၍ႀကီးမားေသာ အကိုင္းအ
ခက္မ်ားလည္းရွိသည္။

၇။ သင္တို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ မိမိ၏အေစခံအား
လယ္ထြန္ရာမွျဖစ္ေစ၊ သိုးေက်ာင္းရာမွျဖစ္ေစ လယ္
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လုကာ ၁၇
ကြင္းမွ ျပန္လာေသာအခါ ညစာစားရန္ အလ်င္အျမန္
လာ၍ထိုင္ေလာ့ ဟုဆိုမည္နည္း။ ၈။ ထိုသို႔ဆိုမည့္အ
စား

ငါ့အတြက္ညစာကိုျပင္ေလာ့။

ခါးကိုစည္း၍

d

ငါစားေသာက္စဥ္

ငါ့အားလုပ္ေကၽြးေလာ့။ ၿပီးမွ သင္စား

ေသာက္ေလာ့ဟူ၍သာ ဆိုမည္မဟုတ္ေလာ။ ၉။ အေစ
ခံသည္ မိမိအရွင္ေစခိုင္းသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သည့္

d ၁၇း၈ အေစခံတစ္ေယာက္သည္ အလုပ္
လုပ္ရန္အတြက္ ခါးစည္းႀကိဳးကို မျဖစ္မေန
စည္းရပါသည္။

အတြက္ သူ႔အားေက်းဇူးတင္စရာရွိသေလာ။ ၁ဝ။ ထို
နည္းတူ သင္တို႔သည္လည္း မိမိတို႔အားေစခိုင္းသည့္
အရာအားလုံးကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္၌ ငါတို႔ကား သာမန္
အေစခံမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ငါတို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည့္
တာဝန္ဝတၱရားကိုသာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္
သည္ဟု ဆိုၾကေလာ့” ဟူ၍ မိန႔္ေတာ္မူ၏။

ta&jym;a&m*gonfq,fOD;tm;
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၁၁။ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* သို႔ခရီးျပဳေတာ္မူစဥ္ အီစာသည္
ရွမာရိ* ျပည္ႏွင့္ ဂါလိလဲ* ျပည္စပ္ၾကားတြင္ ျဖတ္
သြားေတာ္မူ၏။ ၁၂။ ရြာတစ္ရြာသို႔ ဝင္ေတာ္မူေသာအခါ
အေရျပားေရာဂါသည္* ဆယ္ေယာက္တို႔သည္ အီစာကို
ခရီးဦးႀကိဳျပဳ၍ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ရပ္လ်က္၊ ၁၃။ ‘‘ဟဇ
ရသ္ အီစာသခင္၊ အကၽြန္ုပ္တို႔ကိုသနားေတာ္မူပါ’’ ဟု
ဟစ္ေအာ္ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။
၁၄။ ထိုသူတို႔ကိုျမင္ေသာအခါ အီစာက ‘‘သင္တို႔သြား၍
မိမိတို႔ကိုယ္ကို ‘အီမာမ္’* ေရွ႕ေဆာင္မ်ားအား ျပေလာ့’’e
ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
သူတို႔သည္ အီမာမ္* မ်ားထံသြားေနစဥ္ ေရာဂါသန႔္စင္
သြားၾကကုန္၏။ ၁၅။ သူတို႔အနက္ လူတစ္ေယာက္သည္
မိမိေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းသြားေၾကာင္းကို သိေသာအခါ
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို အသံက်ယ္စြာ ခ်ီး
မြမ္းလ်က္ အီစာ၏ထံသို႔ျပန္လာ၏။ ၁၆။ ထိုေနာက္ ေျခ
ေတာ္ရင္းမွာ ပ်ပ္ဝပ္လ်က္ အီစာကို ေက်းဇူးတင္ေလ၏။
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e ၁၇း၁၄။ ၅း၁၄ မွ ရွင္းလင္းခ်က္ကိုၾကည့္ပါ။

လုကာ ၁၇
ထိုသူကား ရွမာရိ* အမ်ဳိးသားျဖစ္သတည္း။ ၁၇။ ဟဇ
ရသ္အီစာက ‘‘ဆယ္ေယာက္တို႔သည္ အေရျပားေရာဂါ*
သန႔စ
္ င္သာြ းၾကသည္မဟုတေ
္ လာ။ အျခားလူကးုိ ေယာက္
ကား အဘယ္မွာနည္း။ ၁၈။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏
ဘုန္းအသေရေတာ္ကိုခ်ီးက်ဴးရန္ ဤလူမ်ဳိးျခား* တစ္ဦး
မွတစ္ပါး ျပန္လာသူတစ္ေယာက္မွ် မရွိသေလာ’’ ဟု
ေမးေတာ္မူ၏။ ၁၉။ ထိုေနာက္ ထိုသူအား ‘‘သင္ထ၍
သြားေလာ့။ သင္၏ ‘အီမာန္’ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ သင့္
ေရာဂါကို ေပ်ာက္ေစၿပီ’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

tv’m[ft&Sijf rwf\Ekid if aH wmfwnfrnft
h csed f
၂ဝ။ ဖာရိရွဲ* အခ်ဳိ႕တို႔က ‘‘အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နိုင္ငံ
ေတာ္* သည္ အဘယ္အခါ၌တည္ပါမည္နည္း’’ ဟု အီစာ
အား ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ ထိုအခါအီစာက ‘‘အလႅာဟ္
အရွင္ျမတ္၏နိုင္ငံေတာ္* သည္ ျမင္သာေအာင္တည္
သည္မဟုတ္။ ၂၁။ ၾကည့္ေလာ့၊ နိုင္ငံေတာ္* သည္
ဤအရပ္တြင္တည္ၿပီ။ ထိုအရပ္တြင္တည္ၿပီ ဟူ၍မေျပာ
နိုင္။

အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏

နိုင္ငံေတာ္* သည္ သင္တို႔၏အထဲတြင္ တည္လ်က္
ရွိသည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၂၂။ အီစာက “ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔အား “လူ
သား* ၏ေန႔ရက္တို႔တြင္ တစ္ရက္ကို သင္တို႔ျမင္ေတြ႕လို
ေသာ အခ်ိန္ေရာက္လာလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ သင္တို႔
ေတြ႕ျမင္ရလိမ့္မည္မဟုတ္။ ၂၃။ လူတို႔က လူသား*
သည္ ဤအရပ္မွာရွိသည္။ ထိုအရပ္မွာရွိသည္ ဟုဆို
ေသာ္လည္း သင္တို႔လိုက္၍မရွာၾကႏွင့္။ ၂၄။ လွ်ပ္စစ္
လက္ေသာအခါ လွ်ပ္စစ္ေရာင္သည္ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္း
တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔တိုင္ေအာင္ မိုးေကာင္းကင္ကို
f ၁၇း၂၄ အရာခပ္သိမ္းအေပၚတြင္ အလင္း
ေရာင္ထြန္းလင္း၍၊

လူအေပါင္းတို႔

ျမင္ရ

သည္ကို ေဖာ္ျပေသာ သေကၤတ အမွတ္အ
သားျဖစ္ပါသည္။

ထြန္းေတာက္ေစသကဲ့သfို႔ လူသား* သည္ ‘ဒြႏၷယာ’
ေလာကသို႔

ႂကြလာေတာ္မူေသာေန႔၌

ျဖစ္လိမ့္မည္။

၂၅။ သို႔ရာတြင္ လူသား* သည္ ျပင္းျပေသာ ေဝဒနာကို
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လုကာ ၁၇
လည္းေကာင္း၊ ဤေခတ္လူတို႔၏ ပစ္ပယ္ျခင္းကိုလည္း
ေကာင္း ဦးစြာခံရလိမ့္မည္။ ၂၆။ ႏူဟ္ လက္ထက္၌
ျဖစ္ပ်က္သကဲ့သို႔ လူသား* ႂကြလာရာကာလ၌ ျဖစ္ပ်က္
လိမ့္မည္။ ၂၇။ သေဘၤာထဲကို ႏူဟ္ဝင္ၿပီးေနာက္ ေရ
လႊမ္းမိုးသျဖင့္ လူခပ္သိမ္းတို႔ ေသေက်ပ်က္စီးၾကသည့္
ေန႔မတိုင္မီ လူတို႔သည္စားေသာက္လ်က္၊ ထိမ္းျမားစုံ
ဖက္လ်က္ေနခဲ့ၾက၏။g ၂၈။ ထိုနည္းတူ လူတ္၏ လက္
ထက္၌ လူတို႔သည္ စားေသာက္လ်က္၊ ေရာင္းဝယ္
လ်က္၊ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္၊ အိမ္ေဆာက္လ်က္ ေနခဲ့ၾက၏။

g ၁၇း၂၇ ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ
ကမ ၻာဦးက်မ္း ၆း၅-၈ ႏွင့္ ၇း၆-၂၄ ကိုၾကည့္
ပါ။

၂၉။ သို႔ေသာ္ စဒူမ္ၿမိဳ႕မွလူတ္ထြက္ခြာသြားေသာ ေန႔၌
ေကာင္းကင္မွမီးမိုးရြာ၍ ၿမိဳ႕သားအားလုံး ေသေက်ပ်က္
စီးၾကကုန္၏။h ၃ဝ။ ထိုနည္းတူ လူသား* ေပၚထြန္းေတာ္
မူေသာေန႔၌ ျဖစ္လိမ့္မည္။

h ၁၇း၂၉ ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ
ကမ ၻာဦးက်မ္း ၁၈း၂ဝ မွ ၁၉း၂၆ ထိၾကည့္ပါ။

၃၁။ ထိုေန႔ရက္၌ အိမ္မိုးေပၚတြင္ရွိေသာသူသည္ မိမိ
အိမ္ထဲမွာရွိသည့္ ဥစၥာပစၥည္းကိုယူရန္ မဆင္းေစႏွင့္။
ထိုနည္းတူ လယ္ကြင္းသို႔ေရာက္ေနသူသည္လည္း အိမ္
ကိုမျပန္ေစႏွင့္။ ၃၂။ လူတ္၏ဇနီးi ကို သတိရၾကေလာ့။
၃၃။ မိမိအသက္ကို ကယ္ဆယ္လိုေသာသူသည္ အ
သက္ရႈံးလိမ့္မည္။ မိမိအသက္ကို ရႈံးေစေသာသူသည္
အသက္ကို ကယ္ဆယ္လိမ့္မည္။ ၃၄။ သင္တို႔အား ငါဆို

i ၁၇း၃၂ ေနာက္သို႔လွည့္မၾကည့္ရန္ လူတ္
၏ ဇနီးအား ပညတ္ထားပါေသာ္လည္း သူ
သည္ စဒူမ္ၿမိဳ႕ကို လွည့္ၾကည့္ခဲ့သည္။ ထို
သို႔ လွည့္ၾကည့္ေသာေၾကာင့္ သူသည္ ဆား
တိုင္ျဖစ္သြားေလ၏။

သည္ကား ထိုညတြင္ အိပ္ရာတစ္ခုမွာ အိပ္ေနသူလူႏွစ္
ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္ကိုသိမ္းယူ၍ တစ္ေယာက္
ကိုထားခဲ့လိမ့္မည္။ ၃၅။ ႀကိတ္ဆုံလွည့္ေနသူ အမ်ဳိးသ
မီးႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္ကိုသိမ္းယူ၍ တစ္
ေယာက္ကို ထားခဲ့လိမ့္မည္။ ၃၆။ လယ္ထဲတြင္ရွိသူ ႏွစ္

j ၁၇း၃၇။ ၁၇း၂၂-၂၃ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္
အရာကို ျပန္၍ရည္ညႊန္းပါသည္။

ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္ကိုသိမ္းယူ၍ တစ္ေယာက္

k ၁၇း၃၇ လင္းတမ်ားသည္ လူေသေကာင္

ကိုထားခဲ့လိမ့္မည္” ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

ကို အၿမဲပင္ရွာေတြ႕နိုင္ေသာ ငွက္မ်ားျဖစ္

၃၇။ “ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔က ‘‘အရွင္၊ အဘယ္
အရပ္တြင္ ဤအရာမ်ားျဖစ္ပ်က္ပါမည္နည္း’’j ဟုေမး

သည္။ ဤေနရာ၌ အဓိပၸာယ္ႏွစ္မ်ဳိး ရွိနိုင္
ပါသည္။ ၎တို႔မွာ (၁) လူသား* ႂကြလာ
ျခင္းသည္ အထင္အရွား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
(၁၇း၂၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လၽွပ္စစ္ျပက္

ေလွ်ာက္ၾက၏။
အီစာက ‘‘အေသေကာင္ရွိရာအရပ္တြင္ လင္းတမ်ားk စု
႐ုံးၾကလိမ့္မည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
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ျခင္းႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။)၊

(၂)

လူသား*

သည္ တရားစီရင္ဖို႔ရန္ လိုအပ္သည့္ေနရာ
ကို ႂကြလာမည္ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

လုကာ ၁၈

pl&[f (18)
rkqdk;rESifhw&m;olBuD;ykHOyrm
၁။ ထိုေနာက္ ဟဇရသ္အီစာသည္ “ဆြဟာဗီ”* တ
ပည့္ေတာ္တို႔အား အဘယ္အခါမွ် စိတ္အားမေလ်ာ့ဘဲ
အခါခပ္သိမ္း ဒိုအာေတာင္းသင့္ေၾကာင္း ပုံဥပမာေဆာင္
၍ သြန္သင္ေတာ္မူ၏။ ၂။ အီစာက ‘‘ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၌
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုမေၾကာက္၊ လူမ်က္ႏွာကိုလည္း
မေထာက္ေသာ တရားသူႀကီးတစ္ေယာက္ရွိ၏။ ၃။ ထို
ၿမိဳ႕မွာပင္ မုဆိုးမတစ္ေယာက္ရွိ၏။ သူသည္ တရားသူ
ႀကီး၏ထံသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္လာ၍ ကၽြန္မ၏တရားေတြ႕
ဘက္ အေပၚတြင္ အနိုင္ရေအာင္ တရားမွ်တစြာ စီရင္ေပး
ေတာ္မူပါ ဟုေလွ်ာက္ထား၏။ ၄။ တရားသူႀကီးသည္
အတန္ၾကာမွ် မုဆိုးမ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ျငင္းဆန္
ေနခဲ့၏။ ထိုေနာက္ ငါသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို
မေၾကာက္၊ လူမ်က္ႏွာကို မေထာက္တတ္။ ၅။ သို႔ေသာ္
လည္းဤမုဆိုးမသည္ ငါ့ကိုေႏွာင့္ယွက္လွသည္ ျဖစ္၍
သူ႔အား တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ ငါသူ႔အမႈကိုစီရင္မည္။
သို႔မဟုတ္လွ်င္ သူသည္ ငါ့ကိုဆက္လက္ေႏွာင့္ယွက္
သျဖင့္ ေနာက္ဆုံး၌ငါ့အားပင္ပန္းေစမည္ ဟု စိတ္ထဲ၌
အႀကံရွိ၏။
၆။ ဤမသမာေသာ တရားသူႀကီးေျပာပုံကို မွတ္သားၾက
ေလာ့။ ၇။ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာသူတို႔သည္ ေန႔ညမ
ျပတ္ဟစ္ေအာ္ ေတာင္းေလွ်ာက္ေနၾကလွ်င္ အလႅာဟ္
အရွင္ျမတ္သည္ တရားသျဖင့္ျဖစ္ေစရန္ စီရင္ေတာ္မမူ
ဘဲေနမည္ေလာ။ အရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔အား ကူညီ
မစရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေတာ္မူမည္ေလာ။ ၈။ သင္တို႔အားငါဆို
သည္ကား အရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔အတြက္ တရားသ
ျဖင့္ျဖစ္ေစရန္

အလ်င္အျမန္

စီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။

သို႔ရာတြင္ လူသား* ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ၌ ဤ
‘ဒြႏၷယာ’ ေလာကတြင္ ‘အီမာန္’ ယုံၾကည္ျခင္းကို ေတြ႕
ရပါမည္ေလာ’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
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လုကာ ၁၈

zm&d&SJESihftcGefaumufolykHOyrm
၉။ မိမိတို႔ကိုယ္ကို သူေတာ္ေကာင္းဟု ယုံၾကည္ကာ
သူတစ္ပါးတို႔ကို အထင္အျမင္ေသးတတ္သူ လူအခ်ဳိ႕တို႔
အား ဟဇရသ္အီစာသည္ပုံဥပမာကိုေဆာင္၍၊ ၁ဝ။ “လူ
ႏွစ္ေယာက္သည္ ဒိုအာေတာင္းရန္ ‘ဗိုတ္တြလ္မုကာ
ဒြတ္စ္’ ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* သို႔သြားၾက၏။ တစ္ေယာက္
က ဖာရိရွဲ*၊ အျခားတစ္ေယာက္က အခြန္ေကာက္သူ*
ျဖစ္၏။ ၁၁။ ဖာရိရွဲ* သည္ တစ္ေယာက္တည္းရပ္လ်က္
အို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊ အကၽြန္ုပ္သည္ အျခားသူမ်ား
ကဲ့သို႔ လုယက္ေသာသူ၊ ယုတ္ညံ့ဆိုးသြမ္းသူ၊ ‘ဇိနာ’
သူ႔မယားကိုျပစ္မွားသူ မဟုတ္သည့္အျပင္ ဤအခြန္
ေကာက္သူ* ကဲ့သို႔ပင္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္
၏ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းပါ၏။

၁၂။

အကၽြန္ုပ္သည္

ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ရိုဇာ*
ထားပါ၏။ ရရွိသမွ်ဥစၥာပစၥည္း၏ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖaို႔ ကို လွဴ
ပါ၏ ဟုဒိုအာေတာင္း၏။ ၁၃။ သို႔ရာတြင္ အခြန္ေကာက္
သူ* မူကား အေဝးတြင္ရပ္လ်က္ ေကာင္းကင္သို႔ေမာ္၍
မွ် မၾကည့္ဝံ့ဘဲ အို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊ ‘ဂုနာဟ္’

a ၁၈း၁၂ နဗီတမန္ေတာ္* မူစာ* ၏ ‘‘ရွရီ
အသ္’’* ပညတ္ေတာ္အရ လူတို႔သည္ ဝင္
ေငြ၏ဆယ္ပုံတစ္ပုံကို အလႅာဟ္အား ဆက္
သအပ္ႏွံသည့္အေနျဖင့္

ေပးလွဴရပါမည္။

(ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ ဝတ္ျပဳ

အျပစ္က်ဴးလြန္သူ အကၽြန္ုပ္အား ‘ရဟ္မတ္’ က႐ုဏာ

ရာက်မ္း ၂၇-၃ဝ ကိုၾကည့္ပါ။)

ထားေတာ္မူပါ ဟုရင္ပတ္ကိုတီးခတ္b လ်က္ ဒိုအာ

b ၁၈း၁၃ “ဂုနာဟ္” အျပစ္အတြက္ ဝမ္းနည္း

ေတာင္းေလ၏။ ၁၄။ သင္တို႔အား ငါဆိုသည္ကား ဤ

ပူေဆြးသည့္အမူအရာျဖစ္သည္။

သူသည္ ဂုနာဟ္ကင္းလြတ္လ်က္ အိမ္သို႔ျပန္သြား၏။
ဖာရိရွဲ* မူကား ထိုသို႔မဟုတ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္သူသည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းခံရလိမ့္မည္။
မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်သူသည္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရလိမ့္မည္”
ဟု မိန႔္ေတာ္မူ၏။

uav;oli,frsm;ESihf[Z&oftDpm
၁၅။ လက္ေတာ္ျဖင့္တို႔ထcိ ေတာ္မူေစရန္ လူအခ်ဳိ႕တို႔
သည္ မိမိတို႔၏ကေလးငယ္မ်ားကို အထံေတာ္သို႔ေခၚ
ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ကို “ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔ ျမင္
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c

၁၈း၁၅

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း

ေဒသရွိ

ေကာင္းခ်ီးေပးသည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္
သည္။

လုကာ ၁၈
လွ်င္ ထိုသူတို႔အား အျပစ္တင္ၾက၏။ ၁၆။ သို႔ရာတြင္
ဟဇရသ္အီစာသည္ ကေလးတို႔ကိုေခၚလ်က္ ‘‘ကေလး
သူငယ္တို႔ ငါ့ထံသို႔လာၾကပါေစ။ မဆီးတားၾကႏွင့္၊ အ
ဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏

နိုင္ငံ

ေတာ္* သည္ ထိုသို႔ေသာသူတို႔၏နိုင္ငံျဖစ္၏။ ၁၇။ အ
မွန္အကန္သင္တို႔အား ငါဆိုသည္ကား ကေလးသူငယ္
ကဲ့သို႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နိုင္ငံေတာ္* ကိုမခံမယူ
လွ်င္ နိုင္ငံေတာ္* သို႔ ဝင္ရလိမ့္မည္မဟုတ္” ဟုမိန႔္ေတာ္
မူ၏။

Opöm<u,f0oll
၁၈။ အရာရွိတစ္ေယာက္က ‘‘ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာ
ဆရာ၊ ထာဝရအသက္* ကိုရအံ့ေသာငွာ အကၽြန္ုပ္သည္
အဘယ္အရာကို ျပဳရပါမည္နည္း’’ ဟုအီစာအား ေမး
ေလွ်ာက္၏။
၁၉။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘သင္သည္အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့
ကို ေကာင္းျမတ္သည္ဟု ေခၚသနည္း။ အလႅာဟ္အရွင္
ျမတ္မွတစ္ပါး ေကာင္းျမတ္သူ တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ်မ
ရွိ။ ၂ဝ။ သင္သည္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို သိသည္မဟုတ္
ေလာ။ ‘ဇိနာ’ သူ႔မယားကိုျပစ္မွားျခင္း မျပဳႏွင့္။ လူအ
သက္ကို မသတ္ႏွင့္။ သူ႔ဥစၥာကို မခိုးႏွင့္။ မမွန္ေသာ
d ၁၈း၂ဝ ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ

သက္ေသကိုမခံႏွင့္။ မိဘကိုရိုေသသမႈျပဳေလာ့’’d ဟုမိန႔္

ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂ဝး၁၂-၁၆ ကိုၾကည့္

ေတာ္မူ၏။

ပါ။

၂၁။ ထိုသူက ‘‘ဤပညတ္ေတာ္မ်ားကို အကၽြန္ုပ္သည္
ငယ္စဥ္မွစ၍ ေစာင့္ထိန္းခဲ့ပါၿပီ’’ ဟုေလွ်ာက္၏။
၂၂။ ထိုစကားကို ၾကားေတာ္မူလွ်င္ ဟဇရသ္အီစာက
‘‘သင္သည္ျပဳလုပ္ရန္တစ္ခုလိုေသး၏။ သင့္ဥစၥာရွိသမွ်
ကိုေရာင္း၍ ဆင္းရဲသူတို႔အား ေပးကမ္းစြန႔္ႀကဲေလာ့။
ဤသို႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ ဂ်ႏၷတ္* တြင္ ဘ႑ာကိုရလိမ့္
မည္။ ထိုေနာက္လာ၍ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ေလာ့’’ ဟုမိန႔္
ေတာ္မူ၏။ ၂၃။ ထိုသူကား ဥစၥာမ်ားစြာ ႂကြယ္ဝသူ
ျဖစ္သျဖင့္ အီစာ၏စကားကို ၾကားေသာအခါ အလြန္ပင္
စိတ္ညိႇဳး ငယ္သြားေလ၏။

100

လုကာ ၁၈
၂၄။ ထိုအျခင္းအရာကို ဟဇရသ္အီစာျမင္ေတာ္မူလွ်င္
‘‘ဥစၥာႂကြယ္ဝသူမ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နိုင္ငံ
ေတာ္* သို႔ဝင္ရန္ခက္လွ၏။ ၂၅။ ဥစၥာႂကြယ္ဝသူသည္
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နိုင္ငံေတာ္* သို႔ ဝင္ရျခင္းထက္
ကုလားအုပ္သည္ အပ္နဖားကိုလွ်ိဳဝင္ျခင္းe သည္ ပို၍
လြယ္ကူ၏” ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၂၆။ ထိုစကားကို ၾကားေသာသူတို႔က ‘‘ဤသို႔ျဖစ္ပါမူ
အဘယ္သူသည္ ကယ္တင္ျခင္း* ကို ရနိုင္ပါမည္နည္း’’
ဟုေမးေလွ်ာက္ၾက၏။
၂၇။ အီစာက ‘‘လူတို႔မတတ္နိုင္ေသာအရာကို အလႅာဟ္
အရွင္ျမတ္ တတ္နိုင္ေတာ္မူသည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၂၈။ ေပတ႐ုက ‘‘အကၽြန္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏အိုးအိမ္ကို
စြန႔္၍ သခင္၏ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ခဲ့ၾကပါၿပီ’’ ဟု
ေလွ်ာက္၏။
၂၉။ အီစာက ‘‘အမွန္အကန္သင္တို႔အား ငါဆိုသည္ကား
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နိုင္ငံေတာ္* အတြက္ မိမိ၏အိမ္
ကိုျဖစ္ေစ၊ ဇနီးကိုျဖစ္ေစ၊ ညီအစ္ကိုျဖစ္ေစ၊ မိဘျဖစ္
ေစ၊ သားသမီးျဖစ္ေစစြန႔္ေသာသူသည္၊ ၃ဝ။ ဤဘဝ၌
အဆေပါင္းမ်ားစြာေသာ ‘ဆဝါးဗ္’ အက်ိဳးခံစားရသည္
သာမက ‘အာခိရတ္’ ေနာင္ဘဝ၌လည္း ထာဝရအ
သက္* ကိုရလိမ့္မည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

taoowfjcif;cHawmfrl&rnfhtaMumif;
wwd,tBudrfazmfjyawmfrljcif;
၃၁။ ဟဇရသ္အီစာသည္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ “ဆြဟာ
ဗီ”* တပည့္ေတာ္ တို႔ကိုေခၚေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ‘‘နားေထာင္
ၾကေလာ့။ ငါတို႔သည္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* သို႔ခရီးျပဳလ်က္
ရွိၾက၏။ လူသား* အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နဗီတ
မန္ေတာ္* မ်ားေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အမႈအရာအလုံး
စုံတို႔သည္ ျပည့္စုံရလိမ့္မည္။ ၃၂။ အေၾကာင္းမူကား
လူသား* ကို လူမ်ဳိးျခား* တို႔၏လက္သို႔ အပ္ႏွံၾကလိမ့္
မည္။ သူ႔ကို ေျပာင္ေလွာင္ေစာ္ကား၍ တံေတြးႏွင့္ေထြး
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e ၁၈း၂၅ မျဖစ္နိုင္သည့္အရာကို ျပညႊန္ရန္
ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လုကာ ၁၈
ၾကလိမ့္မည္။ ၃၃။ ႀကိမ္ဒဏ္ေပး၍ အေသသတ္ၾကလိမ့္
မည္။ ထိုေနာက္ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ လူသား*
သည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္”
ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၃၄။ သို႔ရာတြင္ ဆြဟာဗီ* တို႔သည္ အီစာ၏စကား
တစ္ခြန္းကိုမွ် နားမလည္ၾက။ ထိုစကားမ်ား၏ အနက္
အဓိပၸာယ္သည္ ကြယ္ဝွက္လ်က္ေနသျဖင့္ အီစာ၏မိန႔္
ေတာ္မူခ်က္ကို နားမလည္ၾက။

rsufrjrifolawmif;pm;udkrsufpdjrifapawmfrljcif;
၃၅။ အီစာသည္ ေယရိေခါၿမိဳ႕* အနီးသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ
ေသာအခါ မ်က္မျမင္တစ္ဦးသည္ လမ္းေဘးမွာထိုင္၍
ေတာင္းစားလ်က္ေန၏။ ၃၆။ သူသည္ လူပရိသတ္မ်ား
ျဖတ္သြားၾကသံကိုၾကားလွ်င္

ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ

အ

ေၾကာင္းအရင္းကို စုံစမ္းေမးျမန္း၏။
f ၁၈း၃၇ ေဝါဟာရရွင္းလင္းခ်က္မွ နာဇရက္

၃၇။ လူတို႔က နာဇရက္ၿမိဳ႕သားf အီစာ ႂကြလာေတာ္မူ

ၿမိဳ႕* ကိုၾကည့္ပါ။

လ်က္ရွိေၾကာင္းေျပာၾက၏။

g ၁၈း၃၈ အလ္မစီဟ္* အတြက္ လူႀကိဳက္

၃၈။ ထိုသူက “ဒါဝူဒ္* ၏သားေတာ္g အီစာ၊ အကၽြန္ုပ္ကို

မ်ားႏွစသ
္ က္ေသာ ဂုဏပ
္ ဒ
ု တ
္ စ္ချု ဖစ္ပါသည္။

သနားေတာ္မူပါ’’ ဟုဟစ္ေအာ္၏။

ထိုဂုဏ္ပုဒ္ကို သုံးစြဲရျခင္းမွာ အလ္မစီဟ္*

၃၉။ ေရွ႕တြင္ရွိသည့္လူမ်ားက သူ႔အား တိတ္တိတ္ေန

သည္ အလႅာဟ္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီ
ေျဖာင့္မတ္စြာအုပ္စိုးမည့္ ဒါဝူဒ္* မင္း၏ မ်ဳိး

ရန္ ေငါက္ငမ္းေျပာဆိုၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း သူသည္

ဆက္မွ ဆင္းသက္လာမည့္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း

“ဒါဝူဒ္* ၏သားေတာ္အစ
ီ ာ၊ အကၽြနပ
္ု က
္ ိုသနားေတာ္မပ
ူ ါ’’

ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျဖစ္သည္။

ဟုပို၍ပင္ဟစ္ေအာ္ေလ၏။
၄ဝ။ သို႔ျဖစ္၍ ဟဇရသ္အီစာသည္ ရပ္တန႔္ေတာ္မူလ်က္
‘‘ထိုသူအားေခၚခဲ့ပါ’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။ ထိုသူသည္ အနီး
သို႔ေရာက္လွ်င္၊ ၄၁။ အီစာက ‘‘သင့္အတြက္ အဘယ္အ
ရာကို ျပဳေစလိုသနည္း’’ ဟုေမးေတာ္မူ၏။
မ်က္မျမင္က ‘‘သခင္၊ အကၽြန္ုပ္အားမ်က္စိျပန္ျမင္ေစ
ေတာ္မူပါ’’ ဟုေလွ်ာက္၏။
၄၂။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘မ်က္စိျပန္ျမင္ေစ။ သင္၏ ‘အီ
မာန္’ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ သင့္ကိုကယ္မၿပီ’’ ဟုမိန႔္ေတာ္
မူ၏။
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လုကာ ၁၉
၄၃။ ထိုခဏ၌ သူသည္မ်က္စိျပန္ျမင္လာ၏။ ထိုေနာက္
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္ အီစာ
၏ ေနာက္သို႔လိုက္ေလ၏။ ထိုအျခင္းအရာကိုျမင္လွ်င္
လူအေပါင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္
ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။

pl&[f (19)
[Z&oftDpmESihfZu©J
၁။ ဟဇရသ္အီစာသည္ ေယရိေခါၿမိဳ႕* ကို ျဖတ္၍ႂကြ
ေတာ္မူ၏။ ၂။ ထိုအရပ္တြင္ ဇကၡဲအမည္ရွိေသာ အ
ေကာက္ခြန္မွဴးတစ္ေယာက္ရွိ၏။

သူသည္

ခ်မ္းသာ

ႂကြယ္ဝသူျဖစ္၏။ ၃။ ဟဇရသ္အီစာကား အဘယ္သူ
ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္လိုသျဖင့္ ႀကိဳးစား၍ၾကည့္၏။ သို႔
ရာတြင္ အရပ္ပုသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လူပရိသတ္မ်ား
ကြယ္လ်က္ေနသျဖင့္ အီစာကိုမျမင္နိုင္။ ၄။ ထို႔ေၾကာင့္
အီစာကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ရန္ ႂကြေတာ္မူမည့္လမ္းအတိုင္း
ေရွ႕သို႔ေျပး၍ သဖန္းပိုးစာပင္ေပၚကိုတက္၏။ ၅။ အီစာ
သည္ ထိုေနရာသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေမာ္၍ၾကည့္ေတာ္
မူၿပီးလွ်င္ ‘‘ဇကၡဲ၊ အျမန္ဆင္းခဲ့ေလာ့။ ယေန႔သင္၏အိမ္
တြင္ ငါတည္းခိုမည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၆။ ဇကၡဲသည္ သစ္ပင္ေပၚမွအျမန္ဆင္း၍ အီစာအား

a ၁၉း၈ လူတစ္ဦးပိုင္ဆိုင္မႈ၏ ငါးပုံတစ္ပုံအား

ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆို၏။ ၇။ ဤအျခင္းအရာကို ျမင္

ဆင္းရဲသူတို႔အား ေပးကမ္းရမည္ဟု “အာ

ေသာအခါ လူတို႔က ‘‘ထိုသူသည္ အျပစ္ဒုစရိုက္က်ဴးလြန္
သူ* တစ္ေယာက္၏အိမ္တြင္ တည္းခိုရန္ သြားေလၿပီ
ဇကၡဲသည္ရပ္လ်က္

အရွင္အီစာအား

‘‘သခင္၊

အကၽြန္ုပ္၏ ဥစၥာပစၥည္းတစ္ဝက္ကို ဆင္းရဲသူတို႔အား
ေပးကမ္းပါမည္။a အကယ္၍ အကၽြန္ုပ္သည္ လူတစ္စုံ
တစ္ေယာက္ထံမွ မတရားေတာင္းယူထားမိေသာ ေငြ
ရွိပါလွ်င္ ထိုေငြ၏ေလးဆကို ျပန္၍ေပးပါမည္’’b ဟု
ေလွ်ာက္၏။ ၉။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘ဤသူသည္လည္း
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အားျဖင့္ ေျပာဆိုၾကသည္။
b ၁၉း၈ နဗီတမန္ေတာ္* မူစာ* ၏ “ရွရီ

တကား’’ ဟုညည္းညဴၾက၏။
၈။

လင္မ္”* က်မ္းတတ္ဆရာတို႔က ေယဘူယ်

အသ္”* ပညတ္ေတာ္တြင္ ျပန္ေပးသည့္ေငြ
အတြက္ ငါးပုံတစ္ပုံ ထပ္ေစာင္း၍ေပးရမည္
ဟု ဆိုထားသည္။ (ေတာင္ရာတ္* က်မ္း
ေတာ္ျမတ္မွ ဝတ္ျပဳရာက်မ္း ၆း၁-၅ ကို
ၾကည့္ပါ။) အခိုးခံရသည့္ တိရစၧာန္မ်ားအ
တြက္ သုံးဆ (သို႔မဟုတ္) ေလးဆတိုင္
ေအာင္

တိရစ ၧာန္မ်ားစြာ

(ေတာင္ရာတ္*

ျပန္ေပးရသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ

ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၂း၁ ကိုၾကည့္ပါ။)

ထြက္

လုကာ ၁၉
c ၁၉း၉ နဗီတမန္ေတာ္* အီဗ္ရာဟီမ္* ၏

အီဗ္ရာဟီမ္* ၏သားc ျဖစ္သျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း* ေက်း

“အီမာန္” ယုံၾကည္ျခင္းအတိုင္း ယုံၾကည္

ဇူးသည္ ယေန႔ပင္ ဤအိမ္ေပၚသို႔ သက္ေရာက္ေလၿပီ။

လိုက္ေလၽွာက္ေသာ အလႅာဟ္၏လူမ်ဳိးေတာ္
စုဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ ဟုဆိုလိုပါသည္။ ဇကၡဲ
သည္ ေရာမအာဏာပိုင္တို႔အတြက္ အလုပ္
လုပ္ေပးရေသာ

အခြန္ေကာက္သူ*

၁ဝ။ လူသား* သည္ ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ားကိုရွာရန္ႏွင့္
ကယ္တင္ရန္ႂကြလာသည္’’ ဟုဇကၡဲအား မိန႔္ေတာ္မူ၏။

တစ္

ေယာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူသည္ဤလူမ်ဳိး
ေတာ္စုဝင္အဆင့္မွ

a&T'*Fg;ykHOyrm

ျငင္းပယ္ခံထားရနိုင္

သည္။ (၁၃း၁၆ မွ ရွင္းလင္းခ်က္ကိုလည္း
ၾကည့္ပါ။)

၁၁-၁၂။ အီစာသည္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* အနီးသို႔ ေရာက္
ေတာ္မူ၍

စကားေတာ္ကို

ၾကားနာေနသူတို႔သည္

အလႅာဟ္၏ နိုင္ငံေတာ္* ေပၚထြန္းေတာ့မည္ ဟုထင္
မွတ္ေနေသာေၾကာင့္ ပုံဥပမာေဆာင္၍ ‘‘မင္းသားတစ္
ပါးသည္ ရွငဘ
္ ရ
ု င္အရာကိခ
ု ယ
ံ ၍
ူ ျပန္လာရန္ တိင
ု း္ တစ္
ပါးသို႔သြား၏။ ၁၃။ ခရီးမျပဳမီ မိမိ၏အေစခံဆယ္ေယာက္
ကိုေခၚယူကာ ငါျပန္လာသည္အထိ ကုန္သြယ္လ်က္ေန
d ၁၉း၁၃ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္၏ သုံး
လစာလုပ္အားခႏွင့္ညီမွ်သည္။

ၾကေလာ့ ဟုဆို၍ ေရႊဒဂၤ ါးတစ္ျပားd စီ ေပး၏။ ၁၄။ သို႔ရာ
တြင္သူ၏ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ သူ႔ကိုမုန္းၾကသျဖင့္
ထိုသူ၏အအုပ္အခ်ဳပ္ကိုငါတို႔မခံလို ဟုေစတမန္မ်ားကို
သူ႔ေနာက္သို႔လႊတ္၍ ေလွ်ာက္ထားေစ၏။
၁၅။ ထိုသူကား ဘုရင္အရာကိုခံယူ၍ ျပန္လာေသာအ
ခါ မိမိရင္းႏွီးေငြေပးခဲ့သည့္ အေစခံမ်ားသည္ ကုန္သြယ္
၍ အျမတ္ေငြမည္မွ်ေလာက္ ရၾကသည္ကို သိလိုသ
ျဖင့္ သူသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ အေစခံမ်ားကို ဆင့္ေခၚ၏။
၁၆။ ပထမအေစခံသည္လာ၍ အရွင္၊ အရွင္ေပးခဲ့သည့္
ေရႊဒဂၤ ါးတစ္ျပားျဖင့္ အျမတ္ဆယ္ဆရပါသည္ ဟုေလွ်ာက္
၏။ ၁၇။ မင္းႀကီးက ‘‘ေကာင္းေလစြ၊ သင္သည္ အေစ
ခံေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပ၏။

ေသးငယ္ေသာအမႈ

တြင္ သစၥာရွိသူျဖစ္သျဖင့္ သင့္အားငါသည္ ၿမိဳ႕ဆယ္
ၿမိဳ႕ကို အပိုင္စားေပး၏ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။ ၁၈။ ဒုတိယ
အေစခံသည္လည္းလာ၍ အရွင္၊ အရွင္ ေပးခဲ့သည့္
ေရႊဒဂၤ ါးတစ္ျပားျဖင့္ အျမတ္ငါးဆရပါသည္ ဟုေလွ်ာက္
၏။ ၁၉။ မင္းႀကီးက သင့္အားလည္း ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕ကို အပိုင္
စားေပး၏ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။ ၂ဝ။ အျခားေသာအေစခံ
သည္လာ၍ အရွင္၊ အရွင္ေပးခဲ့သည့္ ေရႊဒဂၤ ါးဤမွာရွိ
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လုကာ ၁၉
ပါ၏။ ထိုေငြကို အကၽြန္ုပ္သည္ အဝတ္ျဖင့္ထုပ္၍သိမ္း
ဆည္းထားပါ၏။ ၂၁။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အရွင္
သည္

ခက္ထန္သူျဖစ္သျဖင့္

အရွင့္အား

အကၽြန္ုပ္

ေၾကာက္ရြံ႕ပါ၏။ အရွင္သည္ မိမိမပိုင္သည့္ အရာကို
သိမ္းယူတတ္၍

မိမိမစိုက္မပ်ိဳးသည့္

အသီးအႏွံကို

လည္း ရိတ္သိမ္းတတ္သည္ကို အကၽြန္ုပ္သိပါ၏ ဟု
ေလွ်ာက္၏။ ၂၂။ မင္းႀကီးက အခ်င္း အေစခံဆိုး၊ သင့္
ႏႈတ္ထြက္စကားအတိုင္း သင့္ကိုငါစီရင္မည္။ ငါသည္
ခက္ထန္သူျဖစ္၍ မိမိမပိုင္သည့္အရာကို သိမ္းယူတတ္
သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိမစိုက္မပ်ိဳးသည့္ အသီးအ
ႏွံကို ရိတ္သိမ္းတတ္သည္ကိုလည္းေကာင္း သိပါလ်က္
ႏွင့္၊ ၂၃။ ငါေပးသည့္ေငြကို ငါျပန္လာခ်ိန္တြင္ အတိုးႏွင့္
တကြ ျပန္လည္ေပးဆပ္နိုင္ရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘဏ္
တြင္ အပ္ႏွံ၍ မထားသနည္း ဟုေမးေတာ္မူ၏။ ၂၄။ အ
နီးတြင္ ရပ္ေနသူမ်ားအား မင္းႀကီးက ထိုသူထံမွ ေရႊဒဂၤ ါး
ကိုယူ၍ ေရႊဒဂၤ ါးဆယ္ျပားရွိသူအား ေပးၾကေလာ့ ဟုမိန႔္
ေတာ္မူလွ်င္၊ ၂၅။ လူတို႔က အရွင္၊ ထိုသူထံတြင္ ေရႊဒဂၤ ါး
ဆယ္ျပားရွိၿပီး ျဖစ္ပါ၏ ဟုေလွ်ာက္ၾက၏။ ၂၆။ မင္းႀကီး
က သင္တို႔အားငါဆိုသည္ကား ရွိသူအားထပ္၍ ေပး
လိမ့္မည္။ မရွိသူထံမွ ရွိသမွ်ကိုပင္ သိမ္းယူလိမ့္မည္။
၂၇။ ထိုမွတစ္ပါး ငါ၏အအုပ္အခ်ဳပ္ကို မခံလိုေသာ
ငါ၏ရန္သူမ်ားအားေခၚ၍ ငါ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကြပ္မ်က္
ေလာ့ ဟုစီရင္ေတာ္မူသည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
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၂၈။ ထိုသို႔မိန႔္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ အီစာသည္ ေဂ်႐ုဆလင္
ၿမိဳ႕* သို႔ “ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔၏ ေရွ႕ကႂကြ
ေတာ္မူ၏။ ၂၉။ သံလြင္* အမည္ရွိေသာေတာင္ အနီးရွိ
ဗက္ဖာေဂႏွင့္ေဗသနိရြာe မ်ားအနီးသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ
ေသာအခါ ဆြဟာဗီ* ႏွစ္ေယာက္တို႔အား၊ ၃ဝ။ ‘‘သင္
တို႔ေရွ႕တြင္ရွိေသာ ရြာသို႔သြားၾကေလာ့။ ရြာကိုဝင္လွ်င္
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e ၁၉း၂၉ သံလြင္* ေတာင္၏ အေရွ႕ဘက္
ေတာင္ေစာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ ရြာႏွစ္
ရြာျဖစ္ပါသည္။ ေဗသနိရြာသည္ ေဂ်႐ုဆ
လင္ၿမိဳ႕* အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ႏွစ္မိုင္အကြာ
အေဝးတြင္တည္ရွိၿပီး၊

ဗက္ဖာေဂရြာသည္

ေဗသနိရြာႏွင့္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* အၾကားတြင္
တည္ရွိသည္။

လုကာ ၁၉
f ၁၉း၃ဝ ျမည္းကေလးတစ္ေကာင္ ျဖစ္ပါ

ဝင္ခ်င္း မည္သူမွ် မစီးဖူးေသးေသာ ျမည္းကေလးf တစ္

သည္။ ျမင္းငယ္တစ္ေကာင္မဟုတ္ပါ။

ေကာင္ ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕လိမ့္မည္။ ႀကိဳး
ကိုေျဖ၍ ျမည္းကိုယူခဲ့ေလာ့။ ၃၁။ အကယ္၍ လူတစ္စုံ

g ၁၉း၃၁ ဤစကားလုံးကို အသုံးျပဳျခင္း
သည္ ျမည္းကေလး၏ပိုင္ရွင္ (သို႔မဟုတ္)
“ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔က မ်ားေသာ

တစ္ေယာက္က သင္တို႔အား အဘယ္ေၾကာင့္ျမည္းႀကိဳး
ကိုေျဖသနည္း ဟုေမးလွ်င္၊ သခင္g အလိုရွိသည္ ဟု
ေျဖၾကေလာ့” ဟုမွာၾကားေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။

အားျဖင့္ “သခင္” ဟု ေခၚေလ့ရွိေသာ ဟဇ

၃၂။ ေစလႊတ္ျခင္းခံရေသာသူတို႔သည္လည္း သြားၾက

ရသ္အီစာကို ရည္ညႊန္းနိုင္ပါသည္။

ေသာအခါ အီစာမိန႔္ၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း အရာခပ္
သိမ္းကို ေတြ႕ျမင္ၾက၏။ ၃၃။ သူတို႔သည္ ျမည္းႀကိဳးကို
ေျဖေနစဥ္ ျမည္းရွင္က “သင္တို႔သည္အဘယ္ေၾကာင့္
ျမည္းႀကိဳးကိုေျဖသနည္း” ဟုေမး၏။
၃၄။ သူတို႔က “သခင္အလိုရွိေတာ္မူသည္” ဟု ေျဖၾကား
၏။ ၃၅။ ထိုေနာက္ ျမည္းကို ဟဇရသ္အီစာထံေတာ္
သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ျမည္း၏ေက်ာေပၚမွာ မိမိတို႔၏အ

h ၁၉း၃၅ ဤအဝတ္မ်ားသည္ အေပၚဝတ္
႐ုံမ်ားျဖစ္ၿပီး၊
သည္။

ကုန္းႏွီးအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ျဖစ္

ဝတ္မ်ားh ကိုတင္ကာ ဟဇရသ္အီစာအား ထိုျမည္းကို
စီးေစၾက၏။ ၃၆။ အီစာျမည္းစီး၍ ႂကြေတာ္မူစဥ္ လူတို႔
သည္ မိမိတို႔၏အဝတ္မ်ားကို လမ္းေပၚမွာျဖန႔္ခင္းၾက၏။
၃၇။ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* သို႔အီစာခ်ဥ္းကပ္လာစဥ္ သံလြင္*
ေတာင္အဆင္းလမ္းတြင္ တပည့္ေနာက္လိုက္ပရိသတ္
ႀကီးသည္ မိမိတို႔ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည့္ အံ့ဩဖြယ္ အမႈအရာ
အေပါင္းအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းလ်က္ အလႅာဟ္
အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို အသံက်ယ္စြာခ်ီးမြမ္းၾက၏။
၃၈။ ထိုသူတို႔က “အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏နာမေတာ္ျဖင့္
ႂကြလာေသာဘုရင္သည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။
ေကာင္းကင္တြင္ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္း။ အျမင့္
ျမတ္ဆုံးေသာအရပ္၌

ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္း”

ဟု ေႂကြးေၾကာ္ၾက၏။
၃၉။ ထိုအခါ လူပရိသတ္အထဲမွ ဖာရိရွဲ* အခ်ဳိ႕တို႔က
‘‘ဆရာသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ တပည့္မ်ားအား တိတ္
ဆိတ္ေစရန္ဆုံးမေတာ္မူပါ’’ ဟုအီစာအား ေလွ်ာက္ထား
ၾက၏။
၄ဝ။ အီစာက ‘‘သင္တို႔အားငါဆိုသည္ကား ဤသူတို႔
တိတ္ဆိတ္စြာေနၾကလွ်င္ ေက်ာက္ခဲမ်ားက ေႂကြးေၾကာ္
ၾကလိမ့္မည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
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၄၁။ အီစာသည္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* အနီးသို႔ေရာက္၍
ထိုၿမိဳ႕ကိုျမင္ေတာ္မူလွ်င္ ငိုေႂကြးေတာ္မူ၏။ ၄၂။ အီစာ
က ‘‘အခ်င္းၿမိဳ႕၊ သင္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကိုရေစ
သည့္လမ္းကို ယေန႔သိျမင္လွ်င္ မဂၤလာရွိ၏။ သို႔ရာတြင္
ထိုလမ္းကို သင္သည္ မသိမျမင္နိုင္ေစရန္ ဝွက္ထား
လ်က္ရွိ၏။ ၄၃။ ရန္သူမ်ားသည္ သင့္ပတ္လည္တြင္
တပ္ခ်လ်က္ အဘက္ဘက္မွ ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ေနသည့္ အ
ခ်ိန္ကာလ က်ေရာက္လာလိမ့္မည္။ ၄၄။ သူတို႔သည္
သင့္ကိုလည္းေကာင္း၊ သင္၏ၿမိဳ႕႐ုိးအတြင္းရွိ သားသမီး
အေပါင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း ေျမျပင္ႏွင့္ တစ္ညီတည္း
ျဖစ္ေစရန္ ဖ်က္ဆီးသုတ္သင္ၾကလိမ့္မည္။ ေက်ာက္
တစ္ခ်ပ္ေပၚတစ္ခ်ပ္မွ် တင္၍ေနလိမ့္မည္မဟုတ္။ အ
ဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္သည္ မိမိအား ကယ္တင္ရန္
အလႅာဟ္ႂကြလာသည့္ အခ်ိန္ကာလကို မသိမျမင္ေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္၏’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

]]AdkwfwGvfrkum'Gwfpf}}
0wfAdrmefawmfodkY<uawmfrljcif;
၄၅-၄၆။ ထိုေနာက္ ဟဇရသ္အီစာသည္ ‘‘ဗိုတ္တြလ္မု
ကာဒြတ္စ္” ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* သို႔ဝင္ေတာ္မူ၏။ အီစာက
‘‘ငါ၏အိမ္ေတာ္သည္ ဒိုအာေတာင္းရာအိမ္ေတာ္ ျဖစ္ရ
လိမ့္မည္ ဟုက်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္ ေရးသားထား၏။ သို႔
i

ရာတြင္ သင္တို႔သည္ အိမ္ေတာ္ကို ဓားျပj ခိုေအာင္း
ေသာေနရာျဖစ္ေစၾကၿပီ’’ ဟုဆို၍ ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* အ
တြင္းမွာ ေရာင္းဝယ္ေနသူ တို႔ကိုႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ၏။
k

i

၁၉း၄၅-၄၆

ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ

ေဟရွာယက်မ္း ၅၆း၇ ကိုၾကည့္ပါ။
j ၁၉း၄၅-၄၆ မိမိတို႔၏ “ဂုနာဟ္” အျပစ္
က်ဴးလြန္သည့္

အက်င့္စ႐ိုက္တို႔ကို

မစြန႔္

လႊတ္ဘဲ “ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္” ဝတ္ဗိမာန္
ေတာ္* တြင္ဝတ္ျပဳေနသူတို႔ကို ရည္ညႊန္းပါ
သည္။ (ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ေယရမိ
အနာဂတၱိက်မ္း ၇း၈-၁၁ ကို ၾကည့္ပါ။)

၄၇။ အီစာသည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* ၌

k ၁၉း၄၅-၄၆ “ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္စ္” ဝတ္

ေဟာေျပာသြန္သင္ေတာ္မူ၏။ ‘အီမာမ္’ ေရွ႕ေဆာင္ခ်ဳပ္*

ဗိမာန္ေတာ္* တြင္ ေရာင္းဝယ္သူတို႔သည္

မ်ား၊ “အာလင္မ္”* က်မ္းတတ္ဆရာမ်ားႏွင့္ ယဟူဒီ*
အႀကီးအကဲမ်ားသည္ အီစာကိုသတ္ရန္ အခြင့္အလမ္း
ရွာလ်က္ေနၾက၏။ ၄၈။ သို႔ရာတြင္ လူအေပါင္းတို႔က
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မေန

လိုအပ္သည့္

အရာမ်ားျဖစ္ေသာ

တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ အသီးအႏွံတို႔ကို ေရာင္းခ်
ၾကသည္။

လုကာ ၂ဝ
အီစာ၏ တရားစကားမ်ားကို အထူးအာ႐ုံစိုက္၍နာယူေန
ၾကေသာေၾကာင့္ အီစာအား သတ္နိုင္ေသာအခြင့္ကို မ
ေတြ႕ရၾက။

pl&[f (20)

[Z&oftDpm\tcGifhtmPmudk
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၁။ တစ္ေန႔သ၌ အီစာသည္ “ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္စ္” ဝတ္
ဗိမာန္ေတာ္* တြင္လူတို႔အားဆုံးမဩဝါဒေပး၍ သတင္း
ေကာင္း* ကို ေဟာေျပာလ်က္ေနေတာ္မူစဥ္ ‘‘အီမာမ္”
ေရွ႕ေဆာင္ခ်ဳပ္* မ်ား၊ “အာလင္မ္”* က်မ္းတတ္ဆရာ
မ်ားႏွင့္ ယဟူဒီေခါင္းေဆာင္မ်ား* သည္ အထံေတာ္သို႔
လာၾက၏။ ၂။ သူတို႔က ‘‘ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤအမႈအရာ
မ်ားကို အဘယ္အခြင့္အာဏာႏွင့္ ျပဳေတာ္မူပါသနည္း။
ထို အ ခြ င့္ အာဏာကို ကို ယ္ေ တာ္ အားအဘယ္ သူေ ပးပါ
သနည္း’’ ဟုေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းၾက၏။
၃။ အီစာက ‘‘ငါသည္လည္း သင္တို႔အား ေမးခြန္းတစ္
a ၂ဝး၄ စူရဟ္ (၃) ကိုၾကည့္ပါ။

ခုကို ေမးဦးမည္။ ၄။ ယဟ္ယာ* ၏ႏွစ္ျမႇုဳပ္ျခင္း* သည္a
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အခြင့္အာဏာအရေလာ၊ လူတို႔
၏ အခြင့္အာဏာအရေလာ၊ ငါ့အားေျဖၾကားၾကေလာ့’’
ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၅။ သူတို႔သည္ “အကယ္၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အ
ခြင့္အာဏာအရ ဟုငါတို႔ဆိုလွ်င္ ယဟ္ယာ* ကိုသင္တို႔
အဘယ္ေၾကာင့္ မယုံၾကည္ၾကသနည္း ဟုေမးလိမ့္မည္။
၆။ သို႔ရာတြင္လူတို႔၏အခြင့္အာဏာအရ ဟုငါတို႔ဆိုလွ်င္
လူအေပါင္းတို႔က ယဟ္ယာ* ကို နဗီတမန္ေတာ္* တစ္
ပါးဟု အမွန္ပင္ယုံၾကည္ၾကသျဖင့္ ငါတို႔အား ခဲႏွင့္ေပါက္
ၾကလိမ့္မည္’’ ဟုအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးၾက၏။ ၇။ ထို႔
ေၾကာင့္ သူတို႔က ‘‘မည္သူ႔ အခြင့္အာဏာအရ ျဖစ္သည္
ကို အကၽြန္ုပ္တို႔မသိပါ’’ ဟုေျဖၾကားၾက၏။
၈။ ထိုအခါ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘ငါျပဳသည့္အမႈအရာမ်ား
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ကို အဘယ္အခြင့္အာဏာအရ ျပဳသည္ကိုလည္း သင္
တို႔အား ငါမေျပာ’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

pyspfO,smOfoD;pm;vkyfolrsm;ykHOyrm
၉။ ထိုေနာက္ အီစာသည္လူတို႔အား ဤပုံဥပမာကို မိန႔္
ၾကားေတာ္မူ၏။ အီစာက ‘‘လူတစ္ေယာက္သည္ စပ်စ္
ဥယ်ာဥ္တစ္ခုကိုစိုက္ပ်ိဳး၍ သီးစားလုပ္သူတို႔အား ငွား
ရမ္း၏။ ထိုေနာက္ နိုင္ငံျခားသို႔ ကာလအေတာ္ၾကာသြား
၍ေန၏။ ၁ဝ။ အခ်ိန္တန္ေသာ္ ကၽြန္တစ္ေယာက္ကို
သီးစားလုပ္သူမ်ားထံသို႔

ေစလႊတ္၍

သီးစားခအျဖစ္

စပ်စ္သီးအခ်ဳိ႕ကို ေတာင္းခံေစ၏။ သို႔ရာတြင္ သီးစား
လုပ္သူတို႔သည္

ထိုကၽြန္ကို႐ိုက္၍

လက္ခ်ည္းသက္

သက္ ျပန္လႊတ္လိုက္ၾက၏။ ၁၁။ ထိုေနာက္ ဥယ်ာဥ္
ရွင္သည္ အျခားကၽြန္တစ္ေယာက္ကို ေစလႊတ္ျပန္၏။
သို႔ရာတြင္ သီးစားလုပ္သူတို႔သည္ သူ႔ကိုလည္း ႐ိုက္၍
အရွက္ခြဲၿပီးလွ်င္ လက္ခ်ည္းသက္သက္ ျပန္လႊတ္လိုက္
ၾက၏။ ၁၂။ ေနာက္တစ္ဖန္ ဥယ်ာဥ္ရွင္သည္ တတိ
ယကၽြန္ကို

ေစလႊတ္၏။

သို႔ရာတြင္

သီးစားလုပ္သူ

တို႔သည္ ထိုကၽြန္ကိုလည္း ဒဏ္ရာမ်ားရေစၿပီးေနာက္
အျပင္သို႔ ႏွင္ထုတ္လိုက္ၾက၏။ ၁၃။ ဥယ်ာဥ္ရွင္သည္
ငါအဘယ္သို႔ ျပဳရမည္နည္း။ ငါ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ
သားကို ေစလႊတ္မည္။ သူ႔ကိုေတြ႕လွ်င္ သီးစားလုပ္သူ
တို႔ ေလးစားၾကေပလိမ့္မည္ ဟုဆို၏။ ၁၄။ သို႔ရာတြင္
ဥယ်ာဥ္ရွင္၏သား ေရာက္လာေသာအခါ သီးစားလုပ္
သူတို႔က ဤသူသည္ ဥယ်ာဥ္ရွင္၏ အေမြစားအေမြခံျဖစ္
၏။ ငါတို႔ ဥယ်ာဥ္ကိုအေမြခံရေအာင္ သူ႔အားသတ္ၾကစို႔
ဟုအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုလ်က္၊ ၁၅။ ဥယ်ာဥ္ရွင္
၏သားကို ဥယ်ာဥ္အျပင္သို႔ ထုတ္ၿပီးလွ်င္ သတ္ပစ္
ၾက၏။
ထိုအခါ ဥယ်ာဥ္ရွင္သည္ သီးစားလုပ္သူမ်ားအား အ
ဘယ္သို႔ ျပဳလိမ့္မည္နည္း။
၁၆။ သူသည္လာ၍ ထိုသူတို႔ကိုသတ္ၿပီးေသာ္ စပ်စ္
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ဥယ်ာဥ္ကို အျခားသူမ်ားသို႔ ေပးအပ္လိမ့္မည္’’ ဟုမိန႔္
ေတာ္မူ၏။
ထိုစကားကို ၾကားေသာသူတို႔က ‘‘ဤသို႔မျဖစ္ေစရန္
အလႅာဟ္ေစာင္မေတာ္မူပါေစ” ဟုဆိုၾက၏။
၁၇။ အီစာသည္ လူတို႔ကိုၾကည့္႐ႈေတာ္မူလ်က္၊
“တိုက္ကို တည္ေဆာက္သူတို႔ပယ္ထားသည့္
ေက်ာက္သည္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ
b ၂ဝး၁၇ အဓိကက်ေသာ ေထာင့္ခ်ဳပ္ (သို႔မ
ဟုတ္)

ေထာင့္ခ်ဳပ္ေက်ာက္

ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေက်ာက္ေပၚတြင္ အျခားေက်ာက္တုံးမ်ား
ကိုတင္ထားရၿပီး၊
ေထာင့္တြင္

အေဆာက္အဦတစ္ခု၏

နံရံႏွစ္ဖက္ကို

ခ်ဳပ္ေပးသည့္

ေက်ာက္ျဖစ္ပါသည္။

ေထာင့္ခ်ဳပ္ေက်ာက္b ျဖစ္လာရ၏c
ဟူေသာက်မ္းစကား၏အနက္အဓိပၸာယ္ကား အဘယ္
သို႔ ဆိုလိုသနည္း။
၁၈။ ထိုေက်ာက္အေပၚသို႔ က်ေသာသူသည္ အပိုင္းပိုင္း
က်ိဳးလိမ့္မည္။ ထိုေက်ာက္ အက်ခံရေသာ သူသည္

c ၂ဝး၁၇ ဇဗူရ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္ ၁၁၈း၂၂
ကိုၾကည့္ပါ။

ညက္ညက္ေၾက၍ သြားလိမ့္မည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

tcGefawmfquforIjyóem
၁၉။ “အာလင္မ္”* က်မ္းတတ္ဆရာမ်ားႏွင့္ ‘‘အီမာမ္”
ေရွ႕ေဆာင္ခ်ဳပ္* မ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုရည္စူး၍ ဤပုံဥပ
မာကို မိန႔္ေတာ္မူေၾကာင္းကို သိၾကသျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္
အီစာကို ဖမ္းဆီးရန္ႀကံစည္ၾက၏။ သို႔ရာတြင္ လူတို႔ကို
ေၾကာက္ၾက၏။ ၂ဝ။ ထို႔ေၾကာင့္ အခြင့္ေကာင္းကို ေစာင့္
ေနၾက၏။ သူတို႔သည္ အီစာ၏စကားတြင္ အမွားကို
ရွာၿပီးလွ်င္ အီစာအား ဘုရင္ခံမင္း၏လက္သို႔ အပ္နိုင္ရန္
သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ေယာင္ေဆာင္ေသာ သူလွ်ဳိမ်ားကို
အထံေတာ္သို႔ ေစလႊတ္ၾက၏။ ၂၁။ သူလွ်ဳိတို႔က ‘‘ဆ
ရာသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ ေဟာေျပာသြန္သင္ေတာ္မူေသာ
အရာမ်ား

မွန္ကန္ေၾကာင္းကို

အကၽြန္ုပ္တို႔သိပါ၏။

d ၂ဝး၂၂ နဗီတမန္ေတာ္* မူစာ* ၏ “ရွရီ

ကိုယ္ေတာ္သည္ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္မလိုက္၊ အလႅာဟ္

အသ္”* ပညတ္ေတာ္ႏွင့္ ယဟူဒီ* တို႔၏ မ

အရွင္ျမတ္၏ တရားလမ္းကိုသာ ဟုတ္မွန္သည္အတိုင္း

ျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္

ဓေလ့ထုံးစံမ်ားျဖစ္

ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းပါသည္။ ပါလက္စတိုင္း

သြန္သင္ေတာ္မူပါ၏။ ၂၂။ ဆီဇာဘုရင္ကို အကၽြန္ုပ္

ေဒသသည္ ေရာမအင္ပါယာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

တို႔ အခြန္ဆက္သျခင္းသည္ ‘ဟရာမ္’ တားျမစ္ထား

ေအာက္တြင္ရွိေသာေၾကာင့္ ယဟူဒီ* တို႔

ေသာ အမႈျဖစ္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္သေလာ’’d ဟု

သည္လည္း
သည္။

ေရာမဥပေဒကို

လိုက္နာရ

ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။
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၂၃။ အီစာသည္ ထိုသူတို႔၏ပရိယာယ္ကို သိျမင္ေတာ္
မူသျဖင့္၊ ၂၄။ “ ‘ေဒနာရိ’ ဒဂၤ ါးe တစ္ျပားကို ငါ့အားျပၾက
ေလာ့။ ဤဒဂၤ ါးတြင္ မည့္သူ႔႐ုပ္ပုံ၊ မည္သူ႔ကမၸည္းလိပ္စာ
ပါရွိပါသနည္း’’ ဟုေမးေတာ္မူ၏။
သူတို႔က ‘‘ဆီဇာဘုရင္၏ပုံ၊ ဆီဇာဘုရင္၏ ကမၸည္းလိပ္

e ၂ဝး၂၄ “ေဒနာရိ” ဒဂၤ ါးတစ္ျပားသည္
ေရာမဒဂၤ ါးျဖစ္ၿပီး၊

အလုပ္သမားတစ္ဦး၏

တစ္ေန႔ လုပ္အားချဖစ္ပါသည္။ (အင္န္ဂ်ီလ္
က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ မႆဲက်မ္း ၂ဝး၉-၁၃ ကို
ၾကည့္ပါ။)

စာ ပါရွိပါသည္’’ ဟုျပန္၍ေလွ်ာက္ၾက၏။
၂၅။ အီစာက ‘‘ဆီဇာဘုရင္ပိုင္သည့္အရာကို ဆီဇာဘု
ရင္ အားဆက္ၾကေလာ့။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ပိုင္သည့္
အရာကို အလႅာဟ္အားဆက္ၾကေလာ့’’ ဟု မိန႔္ေတာ္
မူ၏။
၂၆။ သူတို႔သည္ လူတို႔ေရွ႕၌အီစာ၏စကားတြင္ အမွား
ရွာ၍ မရသျဖင့္ အီစာေျဖၾကားေတာ္မူပုံကို အံ့ဩလ်က္
ဆိတ္ဆိတ္ေနၾက၏။

aojcif;rSxajrmufjcif;jyóem
၂၇။ ထိုေနာက္ ဇဒၵဳကဲ* အခ်ဳိ႕တို႔သည္ အထံေတာ္သို႔
ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏။ သူတို႔ကား ေသျခင္းမွ လူတို႔ရွင္ျပန္ထ
ေျမာက္ျခင္းမရွိဟု ယုံၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ၂၈။ သူတို႔
က ‘‘ဆရာသခင္၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ သားသမီးမရ
ဘဲ ေသဆုံးသြားလွ်င္ က်န္ခဲ့သည့္ဇနီးကို ညီျဖစ္သူက
ထိမ္းျမားရမည္။f အစ္ကို၏အမ်ဳိးအႏြယ္ကို သူ၏ကိုယ္
စား တိုးပြားေစရမည္ဟု အကၽြန္ုပ္တို႔အား မူစာ* မိန႔္
မွာခဲ့ပါသည္။ ၂၉။ အခါတစ္ပါး၌ ညီအစ္ကို ခုႏွစ္ေယာက္
ရွိပါ၏။ အစ္ကိုႀကီးသည္ အိမ္ေထာင္က်ေသာ္လည္း
သားသမီးမရ။ ၃ဝ။ ထိုသူ ေသဆုံးသြားေသာအခါ သူ႔ညီ
အႀကီးဆုံးသည္ အစ္ကို၏ဇနီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဆက္ခံခဲ့
၏။ ထိုညီသည္ သားမရဘဲ ေသဆုံးျပန္၏။ ၃၁။ ဒုတိ
ယညီသည္လည္း ထိုအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဆက္
ခဲ့၏။ ထိုနည္းတူစြာ ညီအစ္ကိုခုနစ္ေယာက္စလုံး သား
သမီးမရဘဲ ေသဆုံးသြားၾက၏။ ၃၂။ ေနာက္ဆုံး၌ ထို
အမ်ဳိးသမီးသည္လည္း ေသဆုံးေလ၏။ ၃၃။ ညီအစ္ကို
ခုနစ္ေယာက္စလုံးပင္ သူႏွင့္ ထိမ္းျမားခဲ့ၾကသည္ျဖစ္၍
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f ၂ဝး၂၈ နဗီတမန္ေတာ္* မူစာ* ၏ “ရွရီ
အသ္”* ပညတ္ေတာ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္
အခ်က္တစ္ခ်က္

ျဖစ္ပါသည္။

(ေတာင္

ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ တရားေဟာရာ
က်မ္း ၂၅း၅ ကိုၾကည့္ပါ။)

လုကာ ၂ဝ
ကိယာမတ္* ေန႔တြင္ ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ မည္သူ၏
ဇနီးျဖစ္ပါမည္နည္း’’ ဟုေမးေလွ်ာက္ၾက၏။
၃၄။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘ဤဘဝ၌ လူတို႔သည္ထိမ္းျမား
ျခင္းျပဳတတ္ၾက၏။ ၃၅။ သို႔ရာတြင္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထ
ေျမာက္၍ ‘အာခိရတ္’ ေနာင္တမလြန္သို႔ ဝင္ထိုက္ေသာ
သူတို႔မူကား ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳၾကေပ။ ၃၆။ သူတို႔သည္
‘မလာအိကဟ္’* ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္သ
ျဖင့္ ေသနိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ သူတို႔သည္ ေသျခင္းမွ
g ၂ဝး၃၆ အလႅာဟ္၏သားမ်ား ဟုဆိုရာ
တြင္

အေသြးအသားေတာ္စပ္မႈႏွင့္

ဆိုင္

ေသာသား ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ကို မဆိုလိုပါ။
သို႔ရာတြင္ အလႅာဟ္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း
အသက္ရွင္လ်က္၊ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ မွန္ကန္
စြာ

ရင္းႏွီးဆက္သြယ္မႈရွိေသာ

သူတို႔ကို

ရွင္ျပန္ထေျမာက္သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလႅာဟ္
အရွင္ျမတ္၏သားမ်ားg ျဖစ္ၾက၏။
၃၇။ မီးလွ်ံထြက္သည့္ ခ်ဳံအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရာတြင္
မူစာ* က အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အီဗ္ရာဟီမ္* ၏
ထာဝရအရွင္၊ အစၥဟာက္* ၏ ထာဝရအရွင္၊ ယအ္ကူးဗ္*

အလႅာဟ္၏သားမ်ားဟု တင္စားသ႐ုပ္ေဖာ္

၏ထာဝရအရွင္ ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။ ထိုသို႔ဆိုရာ၌ ေသ

ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ေသာသူတို႔ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ

h ၂ဝး၃၇ ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၃း၆ ကိုၾကည့္ပါ။

ေၾကာင္းပင္ျဖစ္၏။h ၃၈။ ထိုသူတို႔သည္ အရွင္ျမတ္ေရွ႕
ေတာ္၌ ထာဝရကာလပတ္လုံး အသက္ရွင္သူမ်ားျဖစ္
သျဖင့္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္

ေသလြန္ေသာသူ

တို႔၏ ထာဝရအရွင္ျမတ္မဟုတ္။ အသက္ရွင္ေနသူတို႔
၏ထာဝရအရွင္ျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၃၉-၄ဝ။ “အာလင္မ္”* က်မ္းတတ္ဆရာတို႔သည္ ထပ္
မံ၍

အီစာအား

မေမးမေလွ်ာက္ဝံ့ၾက။

အခ်ဳိ႕ေသာ

အာလင္မ္* တို႔က ‘‘ဆရာသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္မိန႔္ေတာ္မူ
ေသာစကားတို႔သည္ ေလ်ာက္ပတ္ပါသည္’’ ဟုေလွ်ာက္
ထားၾက၏။

tvfrpD[ftaMumif;ar;jref;jcif;
၄၁။ အီစာသည္ ထိုသူတို႔အား “အလ္မစီဟ္* သည္
i ၂ဝး၄၁။ ၁၈း၃၈ ကိုၾကည့္ပါ။

ဒါဝူဒ္* ၏သားေျမးi ျဖစ္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုၾက
သနည္း။ ၄၂-၄၃။ ဒါဝူဒ္* မင္းကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ဇဗူရ္*
က်မ္းေတာ္ျမတ္၌
‘အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ငါသည္
သင္၏ ရန္သူမ်ားကို
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လုကာ ၂၁
သင့္ေျခတင္ခုံျဖစ္ေစမည္။
ထိုသို႔မျဖစ္ေစေသးမီ ငါ၏လက္ယာဘက္၌
ထိင
ု ေ
္ နေလာ့ဟင
ု ါ၏အရွငအ
္ ား မိနေ
္႔ တာ္မ၏
ူ ’j
ဟုဆို၏။ ၄၄။ ဒါဝူဒ္* မင္းသည္ အလ္မစီဟ္* ကို

j ၂ဝး၄၂-၄၃ ဇဗူရ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္ ၁၁ဝး၁
ကိုၾကည့္ပါ။

အရွင္ ဟုေခၚသည္ျဖစ္ရာ အလ္မစီဟ္* သည္ ဒါဝူဒ္*
၏သားေျမးအဘယ္သို႔ ျဖစ္နိုင္မည္နည္း’’ ဟု ေမးေတာ္
မူ၏။

]]tmvifrf}} usrf;wwfq&mwdkYudk
owdESifha&SmifMu
၄၅။ အီစာသည္ လူပရိသတ္မ်ား နားေထာင္ေနစဥ္
“ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔အား၊ ၄၆။ “အာလင္မ္* တို႔
ကို သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလာ့။ သူတို႔သည္ဝတ္လုံမ်ားk

k ၂ဝး၄၆ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ဝတ္သည့္

ကိုဝတ္၍ သြားလာလိုၾက၏။ ေဈးမ်ားတြင္ စလာမ္ေပး

ဝတ္႐ုံမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ျခင္းကို ခံလိုၾက၏။ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* မ်ားတြင္ သီး
သန႔္ထားေသာေနရာမ်ားl ကိုလည္းေကာင္း၊ ပြဲသဘင္
မ်ားတြင္

အေကာင္းဆုံးေသာ

လည္းေကာင္း

ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားကို

ႏွစ္သက္ၾက၏။

၄၇။

l ၂ဝး၄၆။ ၁၁း၄၃ ကိုၾကည့္ပါ။

မုဆိုးမမ်ား၏

အိမ္မ်ားကို မတရားသိမ္းယူၿပီးလွ်င္ လူအထင္ႀကီးေစ
ရန္ ရွည္လ်ားစြာ ဒိုအာေတာင္းတတ္ၾက၏။ သူတို႔သည္
ပို၍ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ကို ခံရၾကလိမ့္မည္’’ ဟု
မိန႔္ေတာ္မူ၏။

pl&[f (21)
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၁။ အီစာသည္ ေမာ္၍ၾကည့္လိုက္ရာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ
သူမ်ား

‘‘ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္စ္”

ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္*

ဘ႑ာေတာ္ေသတၱာa ထဲသို႔ အလွဴေငြမ်ား ထည့္ဝင္ေန
ၾကသည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။ ၂။ ေၾကးျပားb ႏွစ္ျပားကို
ဆင္းရဲေသာမုဆိုးမတစ္ေယာက္ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းသည္
ကိုလည္း ျမင္ေတာ္မူ၏။ ၃။ အီစာက ‘‘အမွန္အကန္
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a ၂၁း၁ အလွဴခံပုံးမ်ားျဖစ္ပါသည္။
b ၂၁း၂ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ အသုံးျပဳ
သည့္ အေသးငယ္ဆုံးေသာ အေႂကြေစ့ျဖစ္
ပါသည္။

လုကာ ၂၁
သင္တို႔အား ငါဆိုသည္ကား ဤဆင္းရဲေသာ မုဆိုးမ
သည္ ဤသူအေပါင္းတို႔ထက္ ပို၍ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေလ
ၿပီ။ ၄။ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေငြပိုေငြလွ်ံထဲမွ ေပးလွဴ
ၾက၏။ ဤအမ်ဳိးသမီးမူကား ဆင္းရဲလ်က္ႏွင့္ မိမိ၏ အ
သက္ေမြးစရာရွိသမွ်ကိုပင္ ေပးလွဴၿပီ’’ ဟု မိန႔္ေတာ္မူ၏။

]]AdkwfwGvfrkum'Gwfpf}} 0wfAdrmefawmf
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၅။ “ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္အခ်ဳိ႕တို႔က ဝတ္ဗိမာန္
ေတာ္* သည္ လွပေသာေက်ာက္တုံးမ်ား၊ အလႅာဟ္
c ၂၁း၅ ေရႊစင္ပန္းပုမ်ားႏွင့္ အလွအပအ
ဆင္တန္ဆာမ်ား၊ ကန႔္လန႔္ကာမ်ား၊ စစ္ပြဲမွ
သိမ္းဆီးရမိေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ရွင္ဘုရင္မ်ား
ႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားမွ လွဴဒါန္းထား
ေသာ တန္ဖိုးႀကီးမားသည့္ အျခားေသာ အ
ရာဝတၳဳမ်ား စသည့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို
ဆိုလိုပါသည္။

အားလွဴထားသည့္ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားc ျဖင့္ အလြန္တင့္
တယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုၾက၏။ ၆။ ထိုအခါ အီစာ
က ‘‘သင္တို႔ျမင္ရၾကသည့္ အရာအားလုံးတို႔သည္ ၿပိဳက်
ရလိမ့္မည္။ ေက်ာက္တစ္လုံးေပၚတစ္လုံး တင္၍မက်န္
ရစ္သည့္တိုင္ေအာင္d ၿပိဳပ်က္ရသည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္
လာလိမ့္မည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

d ၂၁း၆ ေရာမလူတို႔သည္ ေအဒီ ၇ဝ တြင္
“ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္စ္”

qif;&J'ku©ESifhESdyfpufn§Of;qJjcif;

ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္*

အား အကုန္အစင္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

၇။ ထိုသူတို႔က ‘‘ဆရာသခင္၊ ဤအမႈအရာမ်ားသည္ အ
ဘယ္ကာလတြင္ ျဖစ္ပ်က္ပါမည္နည္း။ ဤအမႈအရာမ်ား
ျဖစ္ပ်က္ေတာ့မည္ကို သိရွိေစရန္ အဘယ္သက္ေသ
လကၡဏာမ်ား ေပၚထြန္းပါမည္နည္း’’ ဟုေမးေလွ်ာက္
ၾက၏။
၈။ အီစာက ‘‘သင္တို႔သည္လွည့္စားျခင္း မခံရၾကေစ
ရန္ သတိျပဳၾကေလာ့။ လူအမ်ားပင္ ငါ၏အေယာင္
ေဆာင္လ်က္ ငါသည္ အလ္မစီဟ္* ျဖစ္သည္ ဟုဆို၍
လည္းေကာင္း၊ ခ်ိန္းခ်က္သတ္မွတ္ေတာ္မူရာ အခ်ိန္
ေရာက္ၿပီ ဟုဆို၍လည္းေကာင္း လူတို႔ကို လွည့္စားၾက
လိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔၏ေနာက္သို႔မလိုက္ၾကႏွင့္။ ၉။ သင္
တို႔သည္ စစ္မက္သတင္းမ်ားႏွင့္ ပုန္ကန္ေတာ္လွန္မႈ
သတင္းမ်ားကို ၾကားၾကေသာအခါ မထိတ္လန႔္ၾကႏွင့္။
ဤအမႈအရာမ်ားသည္ ဦးစြာျဖစ္ပ်က္ရမည္။ သို႔ေသာ္
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လုကာ ၂၁
လည္း ‘ကိယာမတ္’* ကပ္ကမ ၻာကုန္ဆုံးခ်ိန္ကား မ
ေရာက္ေသး’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၁ဝ။ ထိုေနာက္အီစာက ‘‘လူတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး၊ တစ္
နိုင္ငံႏွင့္တစ္နိုင္ငံ စစ္ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁။ ေနရာအ
ႏွံ႔အျပားတြင္

ေျမငလ်င္ျပင္းထန္စြာလႈပ္ျခင္း၊

ေခါင္းပါးျခင္း၊

အနာေရာဂါကပ္သင့္ျခင္းတို႔

အစာ
ျဖစ္လိမ့္

မည္။ ေကာင္းကင္တြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ
အရာမ်ားႏွင့္ သက္ေသလကၡဏာမ်ား ေပၚထြန္းၾကလိမ့္
မည္။ ၁၂။ သို႔ရာတြင္ ဤအမႈအရာမ်ား မျဖစ္ပ်က္မီ လူ
တို႔သည္ သင္တို႔အား ဖမ္းဆီးညႇဥ္းဆဲၾကလိမ့္မည္။ သင္
တို႔အား ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္* မ်ားတြင္ တရားစီရင္ရန္
အပ္ႏွံ၍ ေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းခ်ထားၾကလိမ့္မည္။
သင္တို႔သည္ ငါ၏နာမေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္မ်ား၊ အာဏာ
ပိုင္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္။ ၁၃။ ဤ
နည္းအားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ငါ့အေၾကာင္းကို သက္ေသ
ခံရန္ အခြင့္ထူးရၾကလိမ့္မည္။ ၁၄။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔
မည္သို႔ေခ်ပရမည္ကို ႀကိဳတင္၍မဆင္ျခင္ရန္ စိတ္ပိုင္း
ျဖတ္ၾကေလာ့။ ၁၅။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္တို႔၏
ရန္သူမ်ား မျငင္းခုံမခုခံနိုင္ေအာင္ သင္တို႔အား ႏႈတ္
အစြမ္းႏွင့္ ဉာဏ္ပညာကို ငါေပးမည္။ ၁၆။ သင္တို႔အား
မိဘ၊ ညီအစ္ကို၊ ေဆြမ်ဳိးႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားက ရန္သူ႔
လက္သို႔ အပ္ၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔အနက္ အခ်ဳိ႕ေသာ
သူတို႔ကို သတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၇။ ငါ၏နာမေၾကာင့e္
သင္တို႔ကို လူအေပါင္းတို႔ မုန္းၾကလိမ့္မည္။ ၁၈။ သို႔ရာ
တြင္ သင္တို႔ဦးေခါင္းက ဆံပင္တစ္ပင္မွ် ပ်က္စီးရလိမ့္
မည္မဟုတ္။ ၁၉။ သင္တို႔သည္ ႀကံ့ႀကံ့ခံနိုင္ရည္ ရွိျခင္း
ျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ အသက္ကို ရလိမ့္မည္။

a*s½kqvifjrdKUysufpD;rnfhtaMumif;
rdefYawmfrljcif;
၂ဝ။ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* ကိုစစ္တပ္မ်ားဝန္းရံလ်က္ရွိသည္
ကို သင္တို႔ျမင္ေသာအခါ ထိုၿမိဳ႕ပ်က္ခါနီးၿပီဟု သိမွတ္
ၾကေလာ့။ ၂၁။ ထိုအခါ၌ ယုဒျပည္* ရွိလူတို႔သည္
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e ၂၁း၁၇ “ငါ၏နာမေၾကာင့္” ဟူသည္ အီစာ
အလ္မစီဟ္* ၏ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ျခင္း
ေၾကာင့္ ဟုအဓိပၸာယ္ရပါသည္။

လုကာ ၂၁
ေတာင္မ်ားေပၚသို႔ ေျပးၾကေစ။ ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ရွိေသာလူ
တို႔သည္ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ထြက္ၾကေစ။ ေက်းလက္ေတာရြာ
မွာရွိေသာသူတို႔ကို ၿမိဳ႕ထဲသို႔ မဝင္ၾကေစႏွင့္။ ၂၂။ အ
ဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုေန႔ရက္ကာလသည္ က်မ္း
f ၂၁း၂၂ ေတာင္ရာတ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ

ေတာ္ျမတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အမႈအရာမ်ား ျပည့္စုံ

တရားေဟာရာက်မ္း ၃၂း၃၅၊ ကိတာဘြလ္

ေစျခင္းငွာ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ရာေန႔ရက္ကာလf ျဖစ္ေသာ

မုကာဒြတ္စ္မွ ေဟာေရွက်မ္း ၉း၇ ႏွင့္ ေယ
ရမိအနာဂတၱိက်မ္း ၄၆း၁ဝ တို႔ကို ၾကည့္ပါ။
g ၂၁း၂၃ ထြက္ေျပးဖို႔ လုံးဝမတတ္နိုင္သူ
မ်ားကိုဆိုလိုပါသည္။

ေၾကာင့္တည္း။ ၂၃။ ထိုကာလ၌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိး
သမီးႏွင့္ နို႔စို႔သူငယ္ရွိေသာမိခင္တို႔သည္g အက်ိဳးနည္း
ေပေတာ့မည္။ အေၾကာင္းမူကား ယုဒျပည္* ၌ ႀကီးစြာ
ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္၍ အစၥရာအီလီအမ်ဳိးသား* တို႔
အေပၚ၌ အမ်က္ေတာ္သက္ေရာက္လိမ့္မည္။ ၂၄။ အခ်ဳိ႕
ေသာသူတို႔သည္ ဓားေဘးျဖင့္ က်ဆုံးၾကလိမ့္မည္။ က်န္
သူတို႔သည္ သုံ႔ပန္းမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ အတိုင္းတိုင္းအျပည္
ျပည္သို႔ ဖမ္းသြားျခင္း ခံရၾကလိမ့္မည္။ လူမ်ဳိးျခား* တို႔
သည္

မိမိတို႔ႀကီးစိုးသည့္ေခတ္မကုန္မခ်င္း

ေဂ်႐ုဆ

လင္ၿမိဳ႕* ကို ေျချဖင့္နင္းၾကလိမ့္မည္။

vlom;<uvmawmfrlrnfhtMumif;
၂၅။ ေန၊ လ၊ ၾကယ္နကၡတ္မ်ား၌ သက္ေသလကၡဏာ
မ်ား ေပၚထြန္းလာလိမ့္မည္။ ကမ ၻာေပၚတြင္ လူမ်ဳိးအ
ေပါင္းတို႔သည္ ပင္လယ္လိႈင္းတံပိုး ျမည္ဟီးသံေၾကာင့္
စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကလိမ့္မည္။ ၂၆။ လူတို႔
သည္ ကမ ၻာေပၚတြင္ ဆိုက္ေရာက္မည့္ ေဘးမ်ားကို
h ၂၁း၂၆ ၾကယ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေမွာင္မိုက္
အဖ်က္တန္းခိုးမ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

ေျမာ္ျမင္၍ ေၾကာက္လန႔္ကာ မူးေမာ္လိမ့္မည္။ ေကာင္း
ကင္၏စြမ္းအားတန္ခိုးh တို႔သည္ တုန္လႈပ္ၾကလိမ့္မည္။
၂၇။ ထိုအခါ မိုးတိမ္ကိုစီး၍ ႀကီးစြာေသာဘုန္းအသ
ေရေတာ္ကိုေဆာင္လ်က္၊ လူသား* ႂကြလာေတာ္မူသည္
ကို ျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ ၂၈။ ဤအမႈအရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္
လာေသာအခါ သင္တို႔အား ကယ္တင္ေတာ္မူမည့္ အ
ခ်ိန္သည္ နီးကပ္လ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍ သင္တို႔မတ္တတ္
ရပ္လ်က္ သင္တို႔၏ဦးေခါင္းကို ေမာ့ထားၾကေလာ့” ဟု
မိန႔္ေတာ္မူ၏။
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လုကာ ၂၁

ozef;yifrS oifcef;pm
၂၉။ ထိုေနာက္ အီစာသည္ သူတို႔အား ပုံဥပမာေဆာင္၍
‘‘သဖန္းပင္ႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားအားလုံးကို ၾကည့္ၾကေလာ့။
၃ဝ။ ထိုအပင္မ်ား ရြက္ႏုေပါက္ေသာအခါi သင္တို႔သည္
ၾကည့္၍ ေႏြရာသီj နီးေၾကာင္းသိၾက၏။ ၃၁။ ထိုနည္းတူ
စြာ ထိုအမႈအရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္
ရေသာအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နိုင္ငံေတာ္* တည္

i ၂၁း၃ဝ ဧၿပီလတြင္ ေပါက္ပါသည္။
j ၂၁း၃ဝ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ ေႏြရာသီ
သည္ ေႏြဦးမိးု အၿပီး၊ ေမလကုနပ
္ င
ုိ း္ တြင္ အစ
ျပဳပါသည္။

လုနီးၿပီဟု သိမွတ္ၾကေလာ့။
၃၂။

ငါအမွန္ဆိုသည္ကား

ဤအမႈအရာမ်ားအလုံးစုံ

တို႔ မျဖစ္ပ်က္မီ ယခုအသက္ရွင္ေနသူတို႔သည္ ကြယ္
ေပ်ာက္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ၃၃။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီး
ကြယ္ေပ်ာက္သြားေသာ္လည္း ငါ၏စကားသည္ ကြယ္
ေပ်ာက္လိမ့္မည္မဟုတ္။

owdESifhae&efvdktyfjcif;
၃၄-၃၅။ သင္တို႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာက္စားမူးယစ္ျခင္း၊
‘ဒြႏၷယာ’ ေလာကီမႈေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းတို႔ျဖင့္
အခ်ိန္မကုန္ေစရန္ သတိႏွင့္ေနၾကေလာ့။ ယင္းသို႔ သ
တိႏွင့္မေနပါမူ ထိုေန႔ရက္k သည္ ေထာင္ေခ်ာက္က်သ
ကဲ့သို႔

သင္တို႔အေပၚသို႔

႐ုတ္တရက္က်ေရာက္လိမ့္

မည္။ ထိုေန႔ရက္သည္ ကမ ၻာေပၚရွိ လူအေပါင္းတို႔အ
ေပၚသို႔

က်ေရာက္လာလိမ့္မည္။

၃၆။

ျဖစ္ေပၚလာ

မည့္ ထိုအေၾကာင္းအရာအားလုံးတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ရန္
ႏွင့္ လူသား* ၏ေရွ႕ေတာ္တြင္ မတ္မတ္ရပ္နိုင္ၾကရန္
ဒိုအာေတာင္းလ်က္ အစဥ္မျပတ္ နိုးနိုးၾကားၾကားရွိၾက
ေလာ့’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၃၇။ အီစာသည္ ေန႔အခါမ်ား၌ ‘‘ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္စ္’’
ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* တြင္ ေဟာေျပာသြန္သင္ေတာ္မူၿပီး
လွ်င္ ညအခါမ်ား၌ သံလြင္* အမည္ရွိေသာေတာင္ေပၚ
သို႔သြား၍ ညဥ့္ကိုလြန္ေစေတာ္မူ၏။ ၃၈။ လူအေပါင္းတို႔
သည္ ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* တြင္ စကားေတာ္ကိုၾကားနာရန္
နံနက္ေစာေစာထ၍ အထံေတာ္သို႔လာၾက၏။
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k ၂၁း၃၄-၃၅ လူသား* ႂကြလာေတာ္မူမည့္
ေန႔ရက္ကို ဆိုလိုပါသည္။ (၁၇း၃ဝ ကိုၾကည့္
ပါ။)

လုကာ ၂၂

pl&[f (22)
[Z&oftDpmudkowf&efBuHpnfrI
၁။ ပသခါ* ပြဲဟုအမည္တြင္ေသာ တေဆးမဲ့မုန႔္ပြဲေတာ္
အခ်ိန္က်ရန္ နီးကပ္လာ၏။ ၂။ ‘‘အီမာမ္” ေရွ႕ေဆာင္
ခ်ဳပ္* မ်ားႏွင့္ “အာလင္မ္”* က်မ္းတတ္ဆရာမ်ားသည္
လူတို႔ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ အီစာကို လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ
သတ္ရန္ နည္းလမ္းရွာလ်က္ေနၾက၏။

[Z&oftDpmudktyfESH&ef,k'oabmwljcif;
၃။ ထိုအခါ ႐ိႈင္တြာန္* သည္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး အပါအ
ဝင္ျဖစ္ေသာ ရွကာ႐ုတ္ဟုအမည္တြင္သည့္ ယုဒအထဲ
a ၂၂း၄ ‘‘ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္စ္” ဝတ္ဗိမာန္

သို႔ဝင္ေလ၏။ ၄။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္အီမာမ္ခ်ဳပ္* မ်ား

ေတာ္* တြင္ အေဆာက္အဦ လုံၿခဳံေရးႏွင့္

ႏွင့္ ‘‘ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္စ္’’ ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* အေစာင့္

စည္းကမ္းမ်ားကိုေစာင့္ထိန္းရန္ သီးသန႔္လုံ

တပ္မွဴးမ်ားa ထံသို႔သြား၍ အီစာအားအဘယ္နည္းျဖင့္

ၿခဳံေရးအေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ထားရွိသည္။

သူတို႔လက္သို႔ အပ္ရမည္ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၏။ ၅။ သူ
တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ေက်နပ္ၾက၍ ယုဒအား ေငြေပးရန္
ကတိျပဳၾက၏။ ၆။ ယုဒသည္သေဘာတူသျဖင့္ လူအစု
အေဝးမရွိသည့္အခါတြင္ အီစာအား သူတို႔လက္သို႔အပ္

b ၂၂း၈ ပသခါ* ပြဲေတာ္မတိုင္မီည၌ စား
ေလ့ရွိေသာ မိသားစုစားပြဲျဖစ္သည္။ ထိုစား
ပြဲတြင္ ကုရ္ဗာနီ* ျပဳလုပ္ထားေသာ သိုးက
ေလး၏အသားကို သစ္သီးသစ္ေစ့ႏွင့္ လုပ္

ရန္ အခြင့္ေကာင္းကို ရွာႀကံလ်က္ေန၏။

yocgnpmoHk;aqmifawmfrl&efjyifqifjcif;

ထားသည့္အႏွစ္ျဖင့္ တို႔၍ ေဆးရြက္ခါး၊ တ
ေဆးမဲ့မုန႔္တို႔ႏွင့္အတူ စားရသည္။ ဘာသာ
ေရးဓေလ့ထုံးစံအရ

မသန႔္ရွင္းေသာသူတို႔

၇။ တေဆးမဲ့မုန႔္ပြဲေတာ္တြင္ ပသခါ* သိုးငယ္ကို ကုရ္ဗာ

သည္ ထိုပသခါ* ပြဲ၌ ပါဝင္ခြင့္မရွိပါ။ သန႔္

နီ* ျပဳရာေန႔ရက္ေရာက္လာ၏။ ၈။ အီစာက ေပတ႐ုႏွင့္

ရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အခါမွသာ ပါဝင္

ေယာဟန္တို႔အား ‘‘ငါတို႔စားရန္ ပသခါ* ပြဲညစာb ကို

ခြင့္ရွိသည္။

သြား၍ျပင္ဆင္ၾကေလာ့’’ ဟုဆို၍ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။

c ၂၂း၁ဝ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ေရအိုးထမ္း

၉။ သူတို႔က ‘‘အဘယ္အရပ္တြင္ ျပင္ဆင္ရပါမည္နည္း’’

ရြက္သည္မွာ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ျမင္ကြင္း

ဟုေမးေလွ်ာက္ၾက၏။

ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အမ်ားအား
ျဖင့္

သားေရဘူးမ်ားကို

ထမ္းရြက္ၾကၿပီး၊

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေရအိုးကို ထမ္းရြက္ၾက

၁ဝ။ အီစာက ‘‘သင္တို႔သည္ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ဝင္ေသာခါ
ေရအိုးကိုထမ္းလာသူ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္c ကိုေတြ႕

သည္။
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လုကာ ၂၂
လိမ့္မည္။ သူ႔ေနာက္သို႔လိုက္၍ သူဝင္ေသာအိမ္ထဲသို႔
ဝင္ၾကေလာ့။ ၁၁။ တပည့္မ်ားႏွင့္အတူ ပသခါ* ပြဲ ညစာ
ကို ငါစားရန္အခန္းကား အဘယ္မွာနည္း ဟုဆရာသ
ခင္က ေမးေတာ္မူေၾကာင္း အိမ္ရွင္အား ေျပာၾကားၾက
ေလာ့။ ၁၂။ ထိုသူသည္ အေပၚထပ္ရွိ ခင္းက်င္းထား
ေသာ အခန္းႀကီးကိုျပလိမ့္မည္။ ထိုအခန္းတြင္ျပင္ဆင္မႈ
ကိုျပဳၾကေလာ့’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။ ၁၃။ တပည့္ေတာ္
ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ထြက္သြားၿပီးေနာက္ အီစာမိန႔္မွာ
ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေတြ႕ရွိၾကသျဖင့္ ပသခါ* ပြဲညစာ
ကို အသင့္ျပင္ဆင္ၾက၏။

yGJawmfr*Fvm
၁၄။ အခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါd အီစာသည္ “ရစူလ္”*
တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ စားပြဲတြင္ ေလ်ာင္းေတာ္မူ၏။
၁၅။ အီစာက ‘‘ငါသည္အေသမခံရမီ ဤပသခါ* ပြဲ
ညစာကို

သင္တို႔ႏွင့္အတူစားရန္

အလြန္အလိုရွိ၏။

၁၆။ သင္တို႔အား ငါဆိုသည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏
နိုင္ငံေတာ္*

၌

ပသခါ*

ပြဲမျပည့္စုံမခ်င္း

ဤပြဲကို

ေနာက္တစ္ဖန္ ငါ စားလိမ့္မည္မဟုတ္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၁၇။

ထိုေနာက္

အီစာသည္

စပ်စ္ရည္ခြက္ကိုယူ၍

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ
ၿပီးလွ်င္ ‘‘ဤစပ်စ္ရည္ခြက္ကိုယူ၍ အခ်င္းခ်င္း ေဝ
ေသာက္ၾကေလာ့။ ၁၈။ သင္တို႔အား ငါဆိုသည္ကား
ယခုမွစ၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နိုင္ငံေတာ္* မတည္မ
ခ်င္း ငါသည္ ဤစပ်စ္ရည္ကို ေနာက္တစ္ဖန္ ေသာက္
လိမ့္မည္မဟုတ္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၁၉။ ထိုေနာက္ အီစာသည္ မုန႔္ကိုယူ၍ အလႅာဟ္အရွင္
ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္ မုန႔္ကိုဖဲ့
၍ သူတို႔အားေပးေတာ္မူလ်က္ ‘‘ဤမုန႔္ကား သင္တို႔အ
တြက္စြန႔္ေသာ ငါ၏ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္၏။ ငါ့ကိုေအာက္ေမ့
သတိရရန္ ဤသို႔ျပဳၾကေလာ့’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။ ၂ဝ။ ထို
နည္းတူစြာ ညစာစားၿပီးေနာက္ စပ်စ္ရည္ခြက္ကိုလည္း
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d ၂၂း၁၄ ေနဝင္ၿပီးမွသာ ပသခါ* ပြဲျပဳလုပ္
ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေပသည္။

လုကာ ၂၂
ယူေတာ္မူလ်က္ ‘‘ဤခြက္ကား သင္တို႔အတြက္သြန္း
ေသာ ငါ၏အေသြးအားျဖင့္ျပဳေသာ ပဋိညာဥ္သစၥာ* တ
ရားသစ္ျဖစ္၏။
၂၁။ သို႔ရာတြင္ နားေထာင္ေလာ့။ ငါ့ကိုရန္သူ႔လက္သို႔
အပ္မည့္သူသည္ ငါႏွင့္အတူစားပြဲမွာရွိ၏။ ၂၂။ လူသား*
သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သတ္မွတ္ထားေတာ္မူသည့္
အတိုင္း သြားရမည္။ သို႔ေသာ္ လူသား* ကို အပ္ႏွံေသာ
သူသည္ အမဂၤလာရွိ၏’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၂၃။ “ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔တြင္ အ
ဘယ္သူသည္ ဤအမႈကိုျပဳလိမ့္မည္နည္း ဟု အခ်င္း
ခ်င္းေမးျမန္းၾက၏။

tb,folMuD;jrwfaMumif;tjiif;yGm;Mujcif;
၂၄။ “ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔တြင္ အ
ဘယ္သူသည္ အႀကီးျမတ္ဆုံးျဖစ္ၾကသနည္းဟု အျငင္း
ပြားၾက၏။ ၂၅။ ထိုအခါ အီစာက “လူမ်ဳိးျခား* ဘုရင္မ်ား
သည္ ျပည္သူတို႔အေပၚဝယ္ အစိုးတရျပဳတတ္ၾက၏။
e ၂၂း၂၅ အီဂ်စ္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ ေရာမ

အာဏာပိုင္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ကိုယ္ကို ေက်းဇူးရွင္

ဘုရင္တို႔အား ေခၚေဝၚသည့္ စကားလုံးျဖစ္

မ်ားe ဟုအေခၚခံတတ္ၾက၏။ ၂၆။ သင္တို႔အခ်င္းခ်င္း

သည္။

တြင္မူကား ထိုသို႔မျဖစ္ေစသင့္။ သင္တို႔တြင္အႀကီးျမတ္

f ၂၂း၂၆ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ဂုဏ္
အဆင့္အတန္းမရွိ၍ အေရးမပါဆုံးေသာ အ
လုပ္မ်ားကို အသက္အငယ္ဆုံးေသာသူမ်ား
က ေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိပါသည္။

ဆုံးျဖစ္သူသည္ အငယ္ဆုံးေသာသူf ကဲ့သို႔ျဖစ္ရမည္။
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူသည္
၂၇။

မည္သူသည္

အေစခံကဲ့သို႔

ျဖစ္ရမည္။

သာ၍ႀကီးျမတ္သနည္း။

စားပြဲ၌

ေလ်ာင္းေသာသူေလာ၊ အေစခံေသာသူေလာ။ စားပြဲ၌
ေလ်ာင္းေသာသူသည္ သာ၍ႀကီးျမတ္သည္ မဟုတ္
ေလာ။ သို႔ေသာ္ ငါသည္သင္တို႔တြင္ အေစခံသူကဲ့သို႔
ျဖစ္၏။
၂၈။ ငါသည္ စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ခ်ိန္
မ်ား၌ သင္တို႔သည္ ငါႏွင့္အတူ သစၥာရွိစြာ ရပ္တည္ခဲ့ၾက
၏။ ၂၉။ ခမည္းေတာ္* သည္ ငါ့အားအုပ္စိုးခြင့္ကိုေပးအပ္
ေတာ္မူသည့္နည္းတူ ငါသည္လည္း သင္တို႔အား အုပ္စိုး
ခြင့္ကိုေပး၏။ ၃ဝ။ သင္တို႔သည္ငါ၏ နိုင္ငံေတာ္* တြင္
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လုကာ ၂၂
ငါ၏စားပြဲ၌ စားေသာက္ရၾကလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ ပလႅင္
မ်ားေပၚမွာထိုင္လ်က္ အစၥရာအီလီ* အမ်ဳိးတစ္ဆယ့္ႏွစ္
မ်ဳိး တို႔အားအုပ္စိုးၾကလိမ့္မည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
g

ayw½kjiif;qdkrnfudkBudKwifazmfjyawmfrljcif;
၃၁။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘ရွိမုန္၊ ရွိမုန္၊ ဂ်ဳံစပါးကို ဆန္ခါ
ႏွင့္ခ်သကဲ့သို႔ ႐ိႈင္တြာန္* သည္ သင္တို႔အားလုံးကို စစ္

g ၂၂း၃ဝ ဤစကားလုံးသည္ နဗီတမန္
ေတာ္* ယအ္ကူးဗ္* ၏သား တစ္ဆယ့္ႏွစ္
ေယာက္မွ ဆင္းသက္လာေသာ အစၥရာအီ
လီအမ်ဳိးသား* တို႔ကို တိုက္ရိုက္ရည္ညႊန္း
နိုင္ပါသည္။ (သို႔မဟုတ္) အစၥရာအီလီမ်ဳိး
ႏြယ္အသစ္ဟုေခၚေသာ

ဟဇရသ္အီစာကို

ယုံၾကည္ေသာသူမ်ားကိုလည္း ရည္ညႊန္းနိုင္
ပါသည္။

ေဆးရန္ အခြင့္ေတာင္းေလၿပီ။ ၃၂။ သို႔ျဖစ္၍ သင္၏
‘အီမာန္’

ယုံၾကည္ျခင္းမပ်က္ေစရန္

ငါဒိုအာေတာင္း

ေလၿပီ။ သင္သည္ ငါ့ထံသို႔ ျပန္လာေသာအခါ သင္၏
ညီအစ္ကိုမ်ားအား ခြန္အားျဖည့္တင္းေပးရမည္’’ ဟုမိန႔္
ေတာ္မူ၏။
၃၃။ ေပတ႐ုက ‘‘သခင္၊ အကၽြန္ုပ္သည္ ေထာင္ထဲသို႔
လည္းေကာင္း၊ ေသျခင္းသို႔လည္းေကာင္း သခင္ႏွင့္အ
တူလိုက္ရန္ အသင့္ရွိပါ၏’’ ဟုေလွ်ာက္၏။
၃၄။ အီစာက ‘‘ေပတ႐ု၊ သင့္အားငါဆိုသည္ကား ယေန႔
ညၾကက္မတြန္မီ သင္သည္ငါ့ကိုမသိဟု သုံးႀကိမ္ေျမာက္
ေအာင္ျငင္းဆိုလိမ့္မည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

aiGtdwf? vG,ftdwfESifh"m;
၃၅။ ထိုေနာက္ အီစာက ‘‘ငါသည္သင္တို႔အား ေငြအိတ္၊
လြယ္အိတ္ႏွင့္ ဖိနပ္ကိုမယူေစဘဲ ေစလႊတ္ခဲ့၏။ ထိုအခါ
သင္တို႔တြင္ တစ္စုံတစ္ရာလိုအပ္မႈရွိခဲ့သေလာ’’ ဟု “ဆြ
ဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တို႔အားေမးေတာ္မူ၏။
ဆြဟာဗီ* တို႔က ‘‘မရွိပါ’’ ဟုေလွ်ာက္ၾက၏။
၃၆။ အီစာက ‘‘ယခုမူကား ေငြအိတ္၊ လြယ္အိတ္ရွိလွ်င္
ယူခဲ့ၾက။ ဓား မရွိလွ်င္ ဝတ္႐ုံကိုေရာင္း၍ဓားကိုဝယ္ၾက။
h

၃၇။ သင္တို႔အားငါဆိုသည္ကား၊ ထိုသူသည္ ရာဇဝတ္
မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ရ၏i ဟူေသာ က်မ္း
စကား အတိုင္းငါ၌ျဖစ္ရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
က်မ္းေတာ္ျမတ္ထဲတြင္ ငါ၏အေၾကာင္း ေရးသားထား
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h ၂၂း၃၆ အသင့္ျပင္ဆင္ရမည္ကို ေဖာ္ျပ
ေသာ သေကၤတတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ခက္ခဲ
ျခင္း၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ျခင္းတို႔ကို ရင္ဆိုင္လက္
ခံရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ျခင္းကိုလည္း ပုံေဆာင္
ပါသည္။
i ၂၂း၃၇ ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ေဟ
ရွာယ က်မ္း ၅၃း၁၂ ကိုၾကည့္ပါ။

လုကာ ၂၂
သည့္ က်မ္းစကားသည္ ျပည့္စုံျခင္း သို႔ေရာက္ေလၿပီ’’
ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၃၈။ ဆြဟာဗီ* တို႔က ‘‘သခင္၊ ၾကည့္ေတာ္မူပါ။ ဤမွာ
ဓားႏွစ္လက္ရွိပါ၏’’ ဟုေလွ်ာက္ၾက၏။
j ၂၂း၃၈ ဓားကိုကိုင္ေဆာင္ျခင္းသည္ထူး
ျခားသည့္

အေလ့အထမဟုတ္ပါ။

ဟဇ

ရသ္အီစာ၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္သည္ “ဆြဟာဗီ”*
တပည့္ေတာ္တို႔က တကယ့္ဓား ဟု ယူဆ

အီစာက ‘‘ေတာ္ေလာက္ၿပီ’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။j

oHvGifawmifay:wGif'dktmawmif;awmfrljcif;

ေနျခင္းကို ဆုံးမျပစ္တင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၃၉။ ထိုေနာက္ အီစာသည္ သြားေတာ္မူေလ့ရွိသည့္အ
တိုင္း သံလြင္* ေတာင္ေပၚသို႔သြားေတာ္မူ၏။ ဆြဟာဗီ*
တို႔သည္ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾက၏။ ၄ဝ။ ထိုအရပ္သို႔
ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ အီစာက ‘‘သင္တို႔သည္စုံစမ္းေသြး
ေဆာင္ရာသို႔ မလိုက္မပါေစရန္ ဒိုအာေတာင္းၾကေလာ့’’
ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၄၁။ ထိုေနာက္ ဆြဟာဗီ* တို႔ႏွင့္ ခဲတစ္ပစ္ခန႔္ကြာေသာ
k ၂၂း၄၂ ခြက္ ဟူသည္ အလႅာဟ္၏ အမ်က္
ေတာ္ေၾကာင့္ ခံစားရေသာ ဒုကၡေဝဒနာကို
ဆိုလိုပါသည္။

ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ၂၅း၁၅ ကိုၾကည့္ပါ။

အရပ္သို႔ သြားေတာ္မူ၍ ဒူးေထာက္လ်က္၊ ၄၂။ ‘‘အို
အဖ*၊ အလိုေတာ္ရွိလွ်င္ ဤခြကk္ ကိုဖယ္ရွားေတာ္မူပါ။
သို႔ရာတြင္ အကၽြန္ုပ္၏အလိုအတိုင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္၊ အ
ရွင္ျမတ္၏အလိုေတာ္အတိုင္းသာ ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ’’ ဟု
ဒိုအာေတာင္းေတာ္မူ၏။ ၄၃။ ေကာင္းကင္မွ ေကာင္း
ကင္တမန္* တစ္ပါးသည္လာ၍ အီစာကို ခြန္အားေပး
ေလ၏။ ၄၄။ အီစာသည္ ျပင္းျပစြာေဝဒနာကိုခံလ်က္
ပို၍စိတ္အားႀကီးစြာ ဒိုအာေတာင္းေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္၍
အီစာ၏ေခၽြးေပါက္တို႔သည္ ေသြးစက္မ်ားသဖြယ္ ေျမ
ေပၚသို႔က်၏။
၄၅။ အီစာသည္ ဒိုအာေတာင္းရာမွထ၍ ဆြဟာဗီ*
မ်ားရွိရာသို႔ ျပန္လာေတာ္မူေသာအခါ သူတို႔သည္ ဝမ္း
နည္းေမာပန္းလ်က္ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကသည္ကို ျမင္ေတာ္
မူ၏။ ၄၆။ အီစာက ‘‘သင္တို႔အဘယ္ေၾကာင့္ အိပ္ေန
ၾကသနည္း။ ထၾကေလာ့။ စုံစမ္းေသြးေဆာင္ရာသို႔ မ
လိုက္မပါေစရန္ ဒိုအာေတာင္းၾကေလာ့’’ ဟုမိန႔္ေတာ္
မူ၏။
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လုကာ ၂၂

tDpmudkzrf;qD;jcif;
၄၇။ ထိုသို႔ အီစာမိန႔္ေတာ္မူစဥ္ပင္ လူပရိသတ္တစ္စု
ေရာက္လာ၏။ ဆြဟာဗီ* တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတြင္ ပါဝင္
ေသာယုဒသည္ ထိုသူတို႔ကို ေခါင္းေဆာင္၍လာ၏။ သူ
သည္ဟဇရသ္အီစာအား နမ္းရန္ခ်ဥ္းကပ္၏။ ၄၈။ ဟဇ
ရသ္ အီစာက ‘‘ယုဒ၊ သင္သည္နမ္းျခင္းျဖင့l္ လူသား*
အား ရန္သူလက္သို႔အပ္မည္ေလာ’’ ဟုေမးေတာ္မူ၏။
၄၉။ ဆြဟာဗီ* တို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အေျခအေနကို
သိျမင္လိုက္သည့္အခ်ိန္၌ အီစာအား ‘‘သခင္၊ အကၽြန္ုပ္
တို႔သည္ဓားျဖင့္ခုတ္ရမည္ေလာ’’ ဟုေမးေလွ်ာက္ၾက၏။
၅ဝ။ တပည့္ေတာ္တစ္ေယာက္သည္ ‘‘အီမာမ္” ေရွ႕
ေဆာင္မင္း* ၏ကၽြန္တစ္ေယာက္ကိုခုတ္လိုက္ရာ ထို
သူ၏ လက္ယာနားရြက္ျပတ္ေလ၏။
၅၁။ ထိုအခါဟဇရသ္အီစာက ‘‘ရပ္ေလာ့’’ ဟုမိန႔္ေတာ္
မူ၏။ အီစာသည္ ထိုသူ၏နားရြက္ကို လက္ေတာ္ျဖင့္
တို႔ထိေတာ္မူ၍ အနာကိုေပ်ာက္ေစေတာ္မူ၏။
၅၂။ ထိုေနာက္ ဟဇရသ္အီစာက မိမိအားဖမ္းဆီးရန္
ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ အီမာမ္ခ်ဳပ္* မ်ား၊ ‘‘ဗိုတ္တြလ္မု
ကာဒြတ္စ္’’ ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* အေစာင့္တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္
ယဟူဒီေခါင္းေဆာင္မ်ား* အား ‘‘သင္တို႔သည္ ဓားျပကို
ဖမ္းသကဲ့သို႔ ငါ့ကိုဖမ္းရန္ ဓားမ်ား၊ တုတ္မ်ားႏွင့္ လာၾက
သေလာ။ ၅၃။ ငါသည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဝတ္ဗိမာန္
ေတာ္* မွာရွိစဥ္ သင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မဖမ္းဆီး
ၾကသနည္း။ သို႔ရာတြင္ ဤအခ်ိန္ကား သင္တို႔၏အခ်ိန္
ျဖစ္၏။ ေမွာင္မိုက္အဖ်က္တန္ခိုး စိုးမိုးရာအခ်ိန္လည္း
ျဖစ္၏’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

tDpmudkolrod[kayw½kjiif;qdkjcif;
၅၄။ ထိုသူတို႔သည္ အီစာကိုဖမ္းဆီးၿပီးလွ်င္ အီမာမ္မင္း*
၏အိမ္ေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားၾက၏။ ေပတ႐ုသည္
ခပ္လွမ္းလွမ္းကေန၍ လိုက္လာခဲ့၏။ ၅၅။ လူအခ်ဳိ႕တို႔
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l ၂၂း၄၈ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ တာ
ရွည္စြာခြဲခြာရၿပီး ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံ၍ ႏႈတ္
ဆက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖက္၍ မ်က္ႏွာကိုနမ္း
ေသာ ေယာက္်ားမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးစံျဖစ္ပါ
သည္။ ထိုသို႔နမ္းရာတြင္ ႏႈတ္ခမ္းကိုမနမ္းပါ။
ယုဒသည္ ဟဇရသ္အီစာႏွင့္မေတြ႕သည္မွာ
မၾကာေသးေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ အီစာ
အား နမ္းျခင္းသည္ ဓေလ့ထုံးစံအရ နမ္းျခင္း
မဟုတ္ပါ။

လုကာ ၂၂
သည္ အိမ္ေတာ္ဝင္းအလယ္တြင္ မီးဖို၍ ထိုင္ေနၾက၏။
ေပတ႐ုသည္ သူတို႔၏ၾကားတြင္ ဝင္၍ထိုင္၏။ ၅၆။ ထိုသို႔
ေပတ႐ုသည္ မီးအနားမွာထိုင္ေနသည္ကို အေစခံအမ်ဳိး
သမီးတစ္ဦးျမင္လွ်င္ ေပတ႐ုအား စိုက္ၾကည့္လ်က္ ‘‘ဤ
သူသည္ အီစာႏွင့္အေပါင္းအပါျဖစ္၏’’ ဟု ဆို၏။
၅၇။ သို႔ရာတြင္ေပတ႐ုက ‘‘အခ်င္းအမ်ဳိးသမီး၊ ထိုသူကို
ငါမသိ’’ ဟုျငင္းဆိုေလ၏။
၅၈။ ထိုေနာက္ ခဏမွ်ၾကာေသာ္ လူတစ္ေယာက္သည္
ေပတ႐ုကိုျမင္လွ်င္ ‘‘သင္သည္လည္း ထိုသူတို႔လူစုတြင္
အပါအဝင္ျဖစ္၏’’ ဟုဆို၏။
သို႔ရာတြင္ ေပတ႐ုက ‘‘အခ်င္းလူ၊ ထိုလူစုတြင္ ငါမပါ’’
ဟုဆို၏။
၅၉။ ထိုေနာက္ တစ္နာရီခန႔္ၾကာေသာအခါ အျခားလူ
တစ္ေယာက္က ‘‘ဤသူသည္ ဂါလိလဲ* ျပည္သားျဖစ္
m ၂၂း၅၉ ေပတ႐ု၏ စကားေျပာဆိုသံကို

သျဖင့m္ အီစာႏွင့္အေပါင္းအပါျဖစ္သည္ကို ယုံမွားစရာ

ၾကား၍ သိရွိျခင္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

မရွိ’’ ဟုအခိုင္အမာဆို၏။
၆ဝ။ သို႔ရာတြင္ ေပတ႐ုက ‘‘အခ်င္းလူ၊ သင္ေျပာေသာ
အေၾကာင္းအရာကို ငါမသိ’’ ဟုဆို၏။ ဤသို႔ေပတ႐ု
ေျပာဆိုေနစဥ္ ၾကက္တြန္ေလ၏။
၆၁။ ဟဇရသ္အီစာသည္ လွည့္၍ ေပတ႐ုကို ၾကည့္ေတာ္
မူ၏။ ထိုအခါ ေပတ႐ုသည္ ‘‘ယေန႔ညၾကက္မတြန္မီ သင္
သည္ငါ့ကိုမသိဟု

သုံးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ျငင္းဆိုလိမ့္

မည္’’ ဟူေသာ ဟဇရသ္အီစာ၏ စကားေတာ္ကိုျပန္၍
သတိရ၏။ ၆၂။ သို႔ျဖစ္၍ အျပင္သို႔ထြက္ၿပီးလွ်င္ ျပင္း
ထန္စြာ ငိုေႂကြးေလ၏။

[Z&oftDpmudkajymifavSmif½dkufykwfMujcif;
၆၃။ ဟဇရသ္အီစာကို ေစာင့္ၾကပ္ေနသူတို႔က ကိုယ္
ေတာ္အား ေျပာင္ေလွာင္၍ ႐ိုက္ပုတ္ၾက၏။ ၆၄။ မ်က္ႏွာ
ေတာ္ကိုဖုံးၿပီးလွ်င္ ‘‘သင့္အားမည္သူ႐ိုက္ပုတ္သည္ကို
ေဟာပါ’’ ဟုဆိုၾက၏။ ၆၅။ အျခားစကားမ်ားျဖင့္လည္း
အီစာကို ေစာ္ကားၾက၏။
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,[l'b
D moma&;tzGUJ csKyfwiG t
f pD mudpk pfaq;jcif;
၆၆။ မိုးလင္းေသာအခါn ယဟူဒီေခါင္းေဆာင္မ်ား*၊ ‘‘အီ
မာမ္” ေရွ႕ေဆာင္ခ်ဳပ္* မ်ားႏွင့္ “အာလင္မ္”* က်မ္း
တတ္ဆရာမ်ားသည္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္* တြင္စုေဝး

n ၂၂း၆၆ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္* သည္ မိုး
လင္းေသာအခါမွသာ တရားဝင္စုေဝးပိုင္ခြင့္
ရွိသည္။

ၾကၿပီးလွ်င္ အီစာအားေခၚေဆာင္ေစၾက၏။ ၆၇။ သူတို႔
က ‘‘သင္သည္ အလ္မစီဟ္* ျဖစ္လွ်င္ ငါတို႔အား ေျပာ
ေလာ့’’ ဟုဆိုၾက၏။
အီစာက ‘‘ငါေျပာလွ်င္ သင္တို႔ယုံၾကည္ၾကမည္မဟုတ္။
၆၈။ သင္တို႔အားငါေမးလွ်င္ သင္တို႔ေျဖမည္မဟုတ္။
၆၉။

ယခုမွစ၍

လူသား*

သည္o တန္ခိုးေတာ္ရွင္

o ၂၂း၆၉ ဟဇရသ္အီစာသည္ ဤစကား
လုံးဂုဏ္ပုဒ္ကို အလ္မစီဟ္* ဆိုေသာစကား

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လက္ယာေတာ္ဘက္ တြင္ ထိုင္

လုံးထက္ ပို၍ ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္။

ေနေတာ္မူလိမ့္မည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

p ၂၂း၆၉ အခြင့္အာဏာႏွင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း

p

၇ဝ။ ထိုသူအေပါင္းတို႔က “သို႔ျဖစ္ပါမူ သင္သည္အလႅာဟ္
အရွင္ျမတ္၏ သားေတာ္* ျဖစ္ပါသေလာ’’ ဟုေမးၾက
q

၏။ အီစာက ‘‘သင္တို႔ဆိုသည့္အတိုင္း ငါျဖစ္သည္’’ ဟု
မိန႔္ေတာ္မူ၏။ ၇၁။ ထိုအခါသူတို႔က ‘‘အဘယ္သက္ေသ
လိုေသးသနည္း။ ငါတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ သူ၏စကားကိုၾကား
ရၾကၿပီ’’ ဟုဆိုၾက၏။

ခံရသည့္ေနရာ ဟုဆိုလိုပါသည္။ (ဇဗူရ္*
က်မ္းေတာ္ျမတ္ ၁၁ဝး၁ ကိုၾကည့္ပါ။)
q

၂၂း၇ဝ

ဤစကားလုံးဂုဏ္ပုဒ္သည္

ယဟူဒီ* တို႔က ကပ္ကမ ၻာကုန္ဆုံးခ်ိန္၌ ရွင္
ဘုရင္အျဖစ္

ႂကြလာေတာ္မူမည့္

အလ္မ

စီဟ္* အတြက္ ရည္ညႊန္း အသုံးျပဳသည့္
စကားလုံးျဖစ္သည္။ လူတစ္စုံတစ္ေယာက္
သည္ အလႅာဟ္ထံမွ အထူးအခြင့္အာဏာ
ရရွိထားေသာ အလ္မစီဟ္* အျဖစ္ မိမိကိုယ္

pl&[f (23)

ကို အမႊမ္းတင္ ေျပာဆိုပါက ဤအရာသည္

tDpmtm;ydvwfrif;xHodkYydkYaqmifMujcif;
၁။ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္* တစ္ဖြဲ႕လုံးသည္ထ၍ ဟဇ
ရသ္အီစာအား ပိလတ္မင္း* ထံသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၾက
၏။ ၂။ ထိုေနာက္ သူတို႔က ‘‘ဤသူသည္ ျပည္သူတို႔အား
လမ္းလြဲေစ၍ ဆီဇာဘုရင္အား အခြန္ေတာ္မေပးဆက္
ႏွင့္ဟု

တားျမစ္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊

မိမိကိုယ္ကို

အလ္မစီဟ္* တည္းဟူေသာ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာဆိုသည္ကိုလည္းေကာင္း အကၽြန္ုပ္တို႔ ေတြ႕ရွိရပါ
၏’’ ဟုဆို၍ အီစာကိုစြပ္စြဲၾက၏။
၃။ ပိလတ္မင္း* ကအီစာအား ‘‘သင္သည္ ယဟူဒီ* တို႔
၏ ရွင္ဘုရင္ေပေလာ’’ ဟုေမး၏။
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အီစာက ‘‘မင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ ေျပာေလၿပီ’’ ဟုမိန႔္ေတာ္
မူ၏။
၄။ ထိုေနာက္ ပိလတ္မင္း* က ‘‘ဤသူအား စြဲခ်က္တင္
ရန္ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာမွ်ငါမေတြ႕’’ ဟု ‘‘အီမာမ္”
ေရွ႕ေဆာင္ခ်ဳပ္* မ်ားႏွင့္ လူအေပါင္းတို႔အားဆို၏။
၅။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔က ‘‘ဤသူသည္ ဂါလိလဲ* ျပည္မွ
စ၍ ယခုဤအရပ္ေဒသတိုင္ေအာင္ ယုဒျပည္* အႏွံ႔အ
ျပားေဟာေျပာလ်က္ ျပည္သူတို႔အား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္
ျဖစ္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ပါ၏’’ ဟု ပို၍ပင္အသံက်ယ္စြာ စြပ္
စြဲၾက၏။

tDpmtm;a[½k'frif;xHodkYykdYaqmifMujcif;
၆။ ပိလတ္မင္း* သည္ ဂါလိလဲ* ဟူေသာစကားကို
ၾကားလွ်င္ ‘‘ဤသူသည္ ဂါလိလဲ* ျပည္သားေပေလာ’’
ဟုေမး၏။ ၇။ ေဟ႐ုဒ္* အုပ္စိုးေသာ ဂါလိလဲ* ျပည္
a ၂၃း၇ ဤေဟ႐ုဒ္မင္း* ၏အမည္မွာ အႏၲိ
ပတ္စ္ျဖစ္သည္။

(ေဝါဟာရရွင္းလင္းခ်က္

တြင္ ေဟ႐ုဒ္* ကိုၾကည့္ပါ။)

သားျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိလွ်င္ အီစာအား ေဟ႐ုဒ္မင္း*a
ထံသို႔ပို႔၏။ ထိုအခ်ိန္အခါ၌ ေဟ႐ုဒ္မင္း* သည္ ေဂ်႐ုဆ
လင္ၿမိဳ႕* မွာေရာက္ရွိေန၏။ ၈။ ေဟ႐ုဒ္မင္း* သည္
ဟဇရသ္အီစာကို ျမင္ေသာအခါ လြန္စြာဝမ္းေျမာက္၏။
အေၾကာင္းမူကား အီစာ၏သတင္းမ်ားကို မ်ားစြာၾကား

b ၂၃း၈။ ၁၁း၁၆ ရွိ ရွင္းလင္းခ်က္ကိုၾကည့္ပါ။

ခဲ့ရသျဖင့္ အီစာအား ေတြ႕ျမင္လိုသည္မွာ ၾကာေပၿပီ။
အီစာျပသည့္ သက္ေသလကၡဏာb တစ္စုံတစ္ရာကို
ေတြ႕ျမင္ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေန၏။ ၉။ ေဟ
႐ုဒ္မင္း* သည္ အီစာအား ေမးခြန္းမ်ားစြာေမးေသာ္
လည္း အီစာကေျဖၾကားေတာ္မမူ။ ၁ဝ။ အီမာမ္ခ်ဳပ္*
မ်ားႏွင့္ “အာလင္မ္”* က်မ္းတတ္ဆရာမ်ားသည္ ေရွ႕
သို႔လာ၍ အီစာအားအျပင္းအထန္ စြပ္စြဲေျပာဆိုၾက၏။
၁၁။ ေဟ႐ုဒ္မင္း* ႏွင့္ သူ၏စစ္သားမ်ားသည္ အီစာ
အားမထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍

c ၂၃း၁၁ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူ (သို႔မဟုတ္)
ဘုရင္တစ္ပါး၏ဝတ္႐ုံျဖစ္သည္။

ေျပာင္ေလွာင္ၾက၏။

ထိုေနာက္

တင့္တယ္လွပေသာဝတ္လcုံ ကိုဝတ္ေပးၿပီးလွ်င္ အီစာ
အား ပိလတ္မင္း* ထံျပန္ပို႔လိုက္၏။ ၁၂။ ယခင္က
ရန္သူျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ ပိလတ္မင္း* ႏွင့္ ေဟ႐ုဒ္မင္း*
တို႔သည္ ထိုေန႔၌ ျပန္၍သင့္ျမတ္သြားၾက၏။
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tDpmudkao'PfpD&ifMujcif;
၁၃။ ပိလတ္မင္း* သည္ “အီမာမ္” ေရွ႕ေဆာင္ခ်ဳပ္*
မ်ား၊

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

အစၥရာအီလီ

အမ်ဳိးသား* မ်ားအားစုေဝးေစ၍၊ ၁၄။ ‘‘ဤသူသည္
ပုန္ကန္ရန္ ျပည္သူတို႔အား လႈံ႕ေဆာ္ေသာသူျဖစ္သည္
ဟုဆို၍ သူ႔အားသင္တို႔ ငါ့ထံသို႔ ေခၚခဲ့ၾက၏။ သင္တို႔
ေရွ႕မွာပင္ ငါစစ္ေဆးခဲ့၏။ သို႔ရာတြင္ သင္တို႔ဆိုသည္
အတိုင္း ထိုသူအားစြပ္စြဲနိုင္ရန္ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ
ကိုမွ်ငါမေတြ႕။ ၁၅။ ေဟ႐ုဒ္မင္း* သည္လည္းမေတြ႕။
ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ကိုငါ့ထံသို႔ ျပန္၍ပို႔၏။ ဤသူသည္ ေသ
ဒဏ္ခံထိုက္ေသာ အျပစ္တစ္စုံတစ္ရာကိုမွ် မက်ဴးလြန္
ခဲ့ေပ။ ၁၆။ သို႔ျဖစ္၍ သူ႔ကို ရိုက္ႏွက္ဒဏ္ေပးဆုံးမ၍
လႊတ္လိုက္မည္’’ ဟုဆို၏။ ၁၇။ ပိလတ္မင္း* သည္
ပသခါ* ပြဲ၌ လူတို႔အတြက္ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္
ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးၿမဲထုံးစံရွိ၏။
၁၈။ လူပရိသတ္အားလုံးက ‘‘ဤသူကိုေသဒဏ္ေပးပါ။
အကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္ ဗာရဗၺကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
ေပးပါ’’ ဟု တစ္ၿပိဳင္နက္ဟစ္ေအာ္ၾက၏။ ၁၉။ ဗာရဗၺ
ကား ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ပုန္ကန္ထႂကြမႈႏွင့္ လူသတ္မႈတို႔ျဖင့္
ေထာင္က်ခံေနရသူျဖစ္၏။
၂ဝ။ ပိလတ္မင္း* သည္ ဟဇရသ္အီစာအား လြတ္ၿငိမ္း
ခ်မ္းသာခြင့္ေပးလို၍

လူတို႔အား

တစ္ဖန္တင္ျပ၏။

၂၁။ သို႔ရာတြင္ လူတို႔သည္ ‘‘သူ႔ကို လက္ဝါးကပ္တိုင္*
မွာ တင္၍သတ္ပါ။ လက္ဝါးကပ္တိုင္* မွာ တင္၍သတ္
ပါ”d ဟု ဟစ္ေအာ္ၾက၏။
၂၂။ ပိလတ္မင္း* က ‘‘သူသည္ အဘယ္ျပစ္မႈကို က်ဴး
လြနသ
္ နည္း။ သူအ
႔ ားေသဒဏ္ ေပးထိက
ု ေ
္ သာအေၾကာင္း
တစ္စုံတစ္ရာကိုမွ် ငါမေတြ႕၊ သို႔ျဖစ္၍ သူ႔ကို ရိုက္ႏွက္
ဒဏ္ေပးဆုံးမ၍ လႊတ္လိုက္မည္’’ ဟု တတိယအ ႀကိမ္
ဆို၏။

d ၂၃း၂၁ လက္ဝါးကပ္တိုင္* တြင္ တင္၍
သတ္ျခင္းသည္ ေရာမလူတို႔က ကၽြန္မ်ားႏွင့္
ေရာမလူမ်ဳိးမဟုတ္သူတို႔အား

သတ္သည့္

ပုစ
ံ ျံ ဖစ္သည္။ ပါလက္စတိင
ု း္ ေဒသတြင္ ေရာ
မအာဏာပိုင္တို႔သည္

ဓားျပမ်ား၊

အဓိက

႐ုဏ္း ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ကို ပုန္
ကန္သူမ်ားအား

ဤကဲ့သို႔

လက္ဝါးကပ္

တိုင္* တင္၍ ကြပ္မ်က္ေလ့ရွိသည္။ ယဟူ
ဒီ* ဘာသာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္* သည္ ေရာမ

၂၃။ သို႔ရာတြင္ လူတို႔သည္ အီစာအား လက္ဝါးကပ္တိုင္*
မွာတင္၍သတ္ရန္ အသံကုန္ေအာ္ဟစ္ ေတာင္းဆိုၾက
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အာဏာပိုင္တို႔၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေသာ
ေၾကာင့္

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ်

ေသဒဏ္ေပး၍ သတ္ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။

လုကာ ၂၃
၏။ သူတို႔၏အသံသည္ အနိုင္ယူလႊမ္းမိုးသြားေလ၏။
၂၄။ ပိလတ္မင္း* သည္ သူတို႔ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း
စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္၏။ ၂၅။ ပုန္ကန္ထႂကြမႈႏွင့္လူ
သတ္မႈတို႔အတြက္ ေထာင္က်သူအား သူတို႔ေတာင္းဆို
သည့္အတိုင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးလိုက္၏။ ဟဇ
ရသ္အီစာကိုမူ သူတို႔ျပဳလိုသည့္အတိုင္း ျပဳေစရန္ အပ္
လိုက္၏။

tDpmudkvuf0g;uyfwdkifrSmwifíowfMujcif;
၂၆။ စစ္သားတို႔သည္ အီစာကို ထုတ္ေဆာင္သြားၾကစဥ္
e ၂၃း၂၆ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္း
ေပၚရွိ

ယေန႔ေခတ္

လစ္ဗ်ားဟုေခၚေသာ

ေက်းလက္ေတာရြာမွလာေသာ ကုေရေနျပည္e သားရွိ
မုန္ကို ဖမ္းဆီး၍ သူ၏ပုခုံးေပၚတြင္ လက္ဝါးကပ္တိုင္*

နိုင္ငံတြင္ တည္ရွိသည္။

ကိုတင္ၾက၏။f ထိုေနာက္ လက္ဝါးကပ္တိုင္* ကို ထမ္း

f ၂၃း၂၆ ၾကက္ေျခခတ္႐ိုက္မည့္ သစ္တိုင္

ေစလ်က္

အား ကြပ္မ်က္အသတ္ခံရမည့္ ေနရာသို႔ ျပစ္
မႈစီရင္ျခင္းခံရသူမွ

ကိုယ္တိုင္ထမ္းရသည္

မွာ ထုံးစံျဖစ္သည္။

ဟဇရသ္အီစာ၏ေနာက္ေတာ္မွ

လိုက္ေစ

ၾက၏။
၂၇။ လူပရိသတ္ႀကီးသည္ ေနာက္ေတာ္မွ လိုက္ၾက၏။
အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕တို႔သည္ မိမိတို႔ရင္ကို တီးခတ္လ်က္
အီစာအတြက္ ငိုေႂကြးကာ လိုက္ၾက၏။ ၂၈။ ဟဇရသ္
အီစာသည္ ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘက္သို႔လွည့္၍ “ေဂ်
႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* သူတို႔၊ ငါ့အတြက္ မငိုေႂကြးၾကႏွင့္။ သင္
တို႔ႏွင့္ သင္တို႔၏ သားသမီးမ်ားအတြက္သာလွ်င္ ငို
ေႂကြးၾကေလာ့။ ၂၉။ အေၾကာင္းမူကား၊ ‘ၿမဳံေသာအ
မ်ဳိးသမီးသည္ မဂၤလာရွိ၏။ ကေလးမရွိခဲ့၊ နို႔မတိုက္
ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္မဂၤလာရွိ၏’ ဟု ဆိုရသည့္
အခ်ိန္ က်ေရာက္လာလိမ့္မည္။ ၃ဝ။ ထိုအခ်ိန္၌ လူ

g ၂၃း၃ဝ ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ေဟာ
ေရွက်မ္း ၁ဝး၈ ကိုၾကည့္ပါ။
h ၂၃း၃၁ စိမ္းစိုေသာသစ္ပင္သည္ ေျခာက္
ေသြ႕ေသာသစ္ပင္ကဲ့သို႔ အလြယ္တကူ မီး

တို႔က ေတာင္မ်ားအား ငါတို႔အေပၚသို႔ၿပိဳလဲၾကပါဟူ၍
လည္းေကာင္း၊

ေတာင္ကုန္းမ်ားအား ငါတို႔ကိုဖုံးအုပ္

ၾကပါဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုၾကလိမ့္မည္။g ၃၁။ အ
ေၾကာင္းမူကား

စိမ္းစိုေသာအပင္ကို

ဤသို႔ျပဳၾကပါမူ

ေျခာက္ေသြ႕ေသာအခါ

မည္သို႔ျဖစ္လိမ့္

မေလာင္ကၽြမ္းနိုင္ပါ။ ဤကဲ့သို႔ သုံးႏႈန္းျခင္း

အပင္သည္

သည္ အျပစ္ကင္းသူႏွင့္ အျပစ္ရွိသူတို႔အား

မည္နည္း”h ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပသည့္ ပုံေဆာင္ခ်က္ တစ္ခု
ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

၃၂။

လူတို႔သည္

ရာဇဝတ္သားႏွစ္ေယာက္ကိုလည္း
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လုကာ ၂၃
အီ စ ာႏွင ့္အတူ

သတ္ ရ န္

ထု တ္ ေ ဆာင္ သြ ားၾက၏။

၃၃။ ဦးေခါင္းခြံဟုအမည္တြင္ေသာအရပ္i သို႔ေရာက္
ေသာအခါ

အီစာႏွင့္တကြ

ထိုရာဇဝတ္သားမ်ားကို

လက္ယာေတာ္ဘက္၌တစ္ေယာက္၊ လက္ဝဲေတာ္ဘက္

i ၂၃း၃၃ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* ၏ေျမာက္ဘက္
တံတိုင္း အျပင္ဘက္ရွိ ေက်ာက္ကုန္းႀကီး
ျဖစ္ပါသည္။

၌တစ္ေယာက္ လက္ဝါးကပ္တိုင္* မွာ ရိုက္ထားၾက
၏။ ၃၄။ ဟဇရသ္အီစာက ‘‘အို အဖ*၊ ထိုသူတို႔၏
‘ဂုနာဟ္’ အျပစ္ကို ေျဖလႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတို႔သည္
မိမိတို႔ျပဳေနသည့္အမႈကို မသိၾကပါ’’ ဟုႁမြက္ဆိုေတာ္
မူ၏။
သူတို႔သည္

အီစာ၏အဝတ္ေတာ္မ်ားကို

မဲခ်၍

ေဝ

ယူၾက၏။ ၃၅။ လူပရိသတ္သည္ ရပ္လ်က္ၾကည့္ေန
ၾက၏။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ‘‘ဤသူသည္
အျခားသူမ်ားအား ကယ္တင္၏။ အကယ္၍ အလႅာဟ္
အရွင္ျမတ္ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ အလ္မစီဟ္* ျဖစ္ပါမူ
မိမိကိုယ္ကို ကယ္တင္ပါေလေစ’’ ဟူ၍ ေျပာင္ေလွာင္
ၾက၏။ ၃၆။ စစ္သားမ်ားသည္လည္း ခ်ဥ္းကပ္၍ အီစာ

j ၂၃း၃၆ စစ္သားမ်ားႏွင့္ သာမန္အရပ္သား

အားပုံးရည္j ကိုတိုက္လ်က္၊ ၃၇။ ‘‘သင္သည္ ယဟူဒီ*

မ်ား ေသာက္ေသာ အရည္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါ

တို႔၏ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ပါမူ သင့္ကိုယ္ကိုကယ္တင္ပါေလာ့’’
ဟူ၍ ေျပာင္ေလွာင္လ်က္ ဆိုၾက၏။
၃၈။ အီစာ၏ဦးေခါင္းအထက္တြင္ ‘‘ဤသူကား ယဟူဒီ*
တို႔၏ရွင္ဘုရင္ျဖစ္သည္’’ ဟုကမၸည္းေရးထိုးထားၾက၏။
၃၉။ လက္ဝါးကပ္တိုင္* မွာရိုက္ဆြဲထားေသာ ရာဇဝတ္
သားႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္က ‘‘သင္သည္
အလ္မစီဟ္* ပင္မဟုတ္ပါေလာ။ သင့္ကိုယ္ကိုလည္း
ေကာင္း၊ ငါတို႔ကိုလည္းေကာင္း ကယ္တင္ပါေလာ့’’ ဟု
အီစာအားကဲ့ရဲ႕ေျပာဆို၏။
၄ဝ။ အျခားရာဇဝတ္သားက ထိုသူအား ‘‘သင္သည္ ဤ
သူနည္းတူ ဒဏ္စီရင္ျခင္းကိုခံရလ်က္ပင္ အလႅာဟ္အ
ရွင္ျမတ္ကို မေၾကာက္ပါသေလာ။
၄၁။ ငါတို႔သည္ တရားသျဖင့္ အျပစ္ဒဏ္ခံရၾက၏။ အ
ေၾကာင္းမူကား

ငါ့တို႔ျပဳမိသည့္

လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္

ထိုက္သင့္စြာခံရၾက၏။ ဤအရွင္မွာမူကား အဘယ္အ
ျပစ္ကိုမွ်မက်ဴးလြန္ခဲ့’’ ဟုေျပာဆိုဆုံးမ၏။ ၄၂။ ထို
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သည္။ ထိုအရည္ကို ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေရ
ငတ္မေျပပါ။

လုကာ ၂၃
ေနာက္ ဟဇရသ္အီစာအား ‘‘အရွင္အီစာ၊ အရွင္အုပ္
စိုးရန္ ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ အကၽြန္ုပ္ကို သတိရ
ေတာ္မူပါ’’ ဟုေလွ်ာက္၏။ ၄၃။ အီစာက ‘‘အမွန္အ
ကန္သင့္အားငါဆိုသည္ကား ယေန႔ပင္ သင္သည္ငါႏွင့္
အတူ ဂ်ႏၷတ္* တြင္ရွိမည္’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

tDpmtoufcsKyfawmfrljcif;
၄၄။ အခ်ိန္ကား မြန္းတည့္အခ်ိန္ေလာက္ျဖစ္၏။ ထို
k ၂၃း၄၅ “ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္စ္” ဝတ္
ဗိမာန္ေတာ္* ထဲတြင္ အဓိကအခန္းႏွစ္ခန္း
ရွိသည္။ ကန႔္လန႔္ကာႀကီးတစ္ခုသည္ အ
တြင္းပိုင္း အသန႔္ရွင္းဆုံးဌာနႏွင့္ သန႔္ရွင္း
ရာဌာနကို ခြဲျခားထားသည္။ အသန႔္ရွင္းဆုံး
ဌာနမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္
တည္ရွိေနသည္ကို ပုံေဆာင္ပါသည္။။ ကန႔္
လန႔္ကာႏွစ္ျခမ္းကြဲျခင္းသည္

အလႅာဟ္၏

ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သို႔ အဆီးအတားမရွိ ကိုယ္
တိုင္

ဝင္ေရာက္နိုင္ၿပီဟူေသာ

ျဖစ္ပါသည္။

အဓိပၸာယ္

အင္န္ဂ်ီလ္က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ

မႆဲက်မ္း ၂၇း၅၁ တြင္ ကန႔္လန႔္ကာသည္
အထက္မွေအာက္သို႔
ေဖာ္ျပထားသည္။

ကြဲသြားသည္

ထိုကဲ့သို႔

ဟု

ကြဲသြားျခင္း

သည္ အလႅာဟ္၏ အံ့ဖြယ္တန္ခိုးအားျဖင့္
ကြဲသြားသည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ျပ
ေနပါသည္။

အခ်ိန္မွစ၍ မြန္းလြဲသုံးနာရီအထိ ေျမတစ္ျပင္လုံးတြင္
ေနေရာင္အလင္းကြယ္၍

ေမွာင္မိုက္အတိျဖစ္ေလ၏။

၄၅။ “ဗိုတ္တြလ္မုကာဒြတ္စ္’’ ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* ကန႔္
လန႔္ကာk သည္လည္း ႏွစ္ျခမ္းကြဲေလ၏။ ၄၆။ ဟဇရသ္
အီစာသည္ ‘‘အို အဖ*၊ အရွင္ျမတ္၏ လက္ေတာ္သို႔
အကၽြန္ုပ္၏ ‘႐ူဟ္’ ဝိညာဥ္ကို အပ္ပါ၏’’ l ဟု က်ယ္
ေလာင္စြာ ေႂကြးေၾကာ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ အသက္ခ်ဳပ္
ေတာ္မူ၏။
၄၇။ ဤအျဖစ္အပ်က္ကို တပ္မဴွ းသည္ေတြ႕ျမင္လ်ွ င္ ‘‘ဤ
သူသည္ အမွန္စင္စစ္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာသူျဖစ္၏’’
ဟုဆို၍

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို

ခ်ီးမြမ္း

ေလ၏။
၄၈။ ဤအမႈအရာကို ၾကည့္႐ႈရန္လာၾကကုန္ေသာ လူ
ပရိသတ္တို႔သည္ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျမင္သျဖင့္

l ၂၃း၄၆ ဇဗူရ္* က်မ္းေတာ္ျမတ္ ၃၁း၅ ကို

မိမိတို႔ရင္ကိုထုလ်က္ ျပန္သြားၾက၏။ ၄၉။ ဂါလိလဲ*

ၾကည့္ပါ။

ျပည္မွ

m ၂၃း၅ဝ-၅၁ ယူစုဖ္သည္ ဘာသာေရးအ
ဖြဲ႕ခ်ဳပ္* ၏အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အီစာအလ္

အီစာ၏ေနာက္ေတာ္သို႔

လိုက္လာၾကေသာ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအဝင္ အီစာကို သိကၽြမ္းသူ အေပါင္း
တို႔သည္ အေဝးမွာရပ္လ်က္ ၾကည့္႐ႈေနၾက၏။

မစီဟ္* ေနာက္ေတာ္သို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာလိုက္
ေသာသူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္
ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕*

tDpmudk ]]'zef}} jyKvkyfoN*KØ[fjcif;

အေနာက္ေျမာက္ဘက္

(မိုင္ ၂ဝ) ခန႔္အကြာ အေဝးတြင္ရွိေသာ အရိ
မႆဲၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည္။ ယူစုဖ္သည္
အီစာအလ္မစီဟ္*

၏

“မိုင္ယသ္”

အ

ေလာင္းေတာ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ “ဒဖန္” ျပဳ
လုပ္ သၿဂ ႋဳဟ္ရန္ အလိုရွိသည္။

၅ဝ-၅၁။ ယုဒျပည္* အရိမႆဲၿမိဳ႕သားယူစုဖm္ အမည္
ရွိသူ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္* အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးရွိ၏။ သူ
သည္

လူေကာင္းလူေျဖာင့္တစ္ေယာက္
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ျဖစ္လ်က္

လုကာ ၂၄
အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ နိုင္ငံေတာ္* တည့္မည့္အခ်ိန္
ကို

ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသူျဖစ္၏။

သူသည္

ဘာသာေရး

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္* အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သေဘာမတူခဲ့ေပ။
၅၂။ သူသည္ ပိလတ္မင္း* ၏ ထံသို႔သြား၍ ဟဇရသ္

n ၂၃း၅၂ ကြပ္မ်က္အသတ္ခံရသူတစ္ဦး၏

n

“မိုင္ယသ္” အေလာင္းကို ပုံမွန္အားျဖင့္ အ

၅၃။ မိုင္ယသ္ေတာ္ကို လက္ဝါးကပ္တိုင္* မွခ်ၿပီးလွ်င္

ျပဳလုပ္သၿဂႋဳဟ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔

အီစာ၏ ‘‘မိုင္ယသ္’’ အေလာင္းေတာ္ကို ေတာင္း၏။
“ကဖန္”

ပိတo္

ျဖင့္ပတ္၏။

ထိုေနာက္

ေက်ာက္

ေဆာင္ကို ထြင္းထားသည့္ တစ္ခါမွ် အသုံးမျပဳရေသး
ေသာ ‘‘ကဗရ္’’ သခ်ဳႋင္းဂူသစ္p တြင္ ဒဖန္ျပဳလုပ္၏။
၅၄။ ထိုေန႔ကား ေသာၾကာေန႔q ျဖစ္၍ ‘‘စဗသ္’’* ဥပုသ္
ေန႔သို႔ ကူးရန္အခ်ိန္နီးေပၿပီ။ ၅၅။ ဂါလိလဲ* ျပည္မွ
အီစာႏွင့္လိုက္ခဲ့ၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း လိုက္
ပို႔၍

ကဗရ္ကိုလည္းေကာင္း၊

မိုင္ယသ္ေတာ္ကို

အ

ဘယ္သို႔ထားသည္ကိုလည္းေကာင္း ေတြ႕ျမင္ၾက၏။
၅၆။ ထိုေနာက္ သူတို႔သည္ အိမ္သို႔ျပန္၍ ဆီေမႊးႏွင့္
နံ႔သာေပါင္း ကိုျပင္ဆင္ၾက၏။
r

သူတို႔သည္ ‘‘ရွရီအသ္’’* ပညတ္ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း
စဗသ္* ေန႔၌ အနားယူၾက၏။

မ်ားျပည္သူတို႔ေရွ႕၌ အသေရမဲ့စြာ “ဒဖန္”
ေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။
o ၂၃း၅၃ “မိုင္ယသ္” အေလာင္းကို ပတ္ရစ္
ထားေသာ အဝတ္စသည္ မိုင္ယသ္မပုပ္ပ်က္
ေအာင္ထန
ိ း္ သိမး္ သည့္ အေမႊးနံသ
႔ ာမ်ားထည့္
ထားေသာပိတ္စျဖစ္သည္။ (အင္န္ဂ်ီလ္က်မ္း
ေတာ္ျမတ္မွ ေယာဟန္က်မ္း ၁၉း၃၉-၄ဝ
ကိုၾကည့္ပါ။)
p ၂၃း၅၃ “ကဗရ္” သခ်ဳ ႋင္းဂူတစ္ခုတြင္ သာ
မန္အားျဖင့္ “မိုင္ယသ္” အေလာင္းမ်ားစြာကို
“ဒဖန္” ျပဳလုပ္သၿဂႋဳဟ္ေလ့ရွိပါသည္။
q ၂၃း၅၄ ‘‘စဗသ္’’* ဥပုသ္ေန႔မတိုင္မီ တစ္
ရက္ျဖစ္ၿပီး၊ စဗသ္* အတြက္ကိစၥအဝဝကို
ျပင္ဆင္ေနရေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို
စဗသ္* ေန႔တြင္ မည္သည့္အလုပ္မၽွ မလုပ္
ရပါ။

pl&[f (24)

(ေတာင္ရာတ္*

က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ

ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂ဝး၁ဝ ကို ၾကည့္ပါ။)

aojcif;rS&Sifjyefxajrmufawmfrljcif;

r ၂၃း၅၆ “မိုင္ယသ္” အေလာင္းကို ရက္အ
တန္ၾကာထိ တာရွည္စြာထိန္းသိမ္းရန္ ေန႔
စဥ္ အေမႊးနံ႔သာျဖင့္ ေလာင္းေပးရသည္။

၁။ ခုႏွစ္ရက္တြင္ ပထမေန႔

a

မိုးလင္းစအခ်ိန္၌ ထို

အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ မိမိတို႔ အသင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ

a ၂၄း၁ တနဂၤေႏြေန႔ ျဖစ္သည္။

နံ႔သာေပါင္းကိုယူ၍ ‘‘ကဗရ္’’ သခ်ဳႋင္းဂူသို႔ သြားၾက၏။
၂။ ကဗရ္ ဂူဝရွိ ေက်ာက္တုံးကို လွိမ့္ဖယ္ထားသည္ကို
သူတို႔ ေတြ႕ၾက၏။ ၃။ သို႔ရာတြင္ ဂူထဲသို႔ဝင္ၾကေသာ
အခါ
၄။

‘‘မိုင္ယသ္’’

အေလာင္းေတာ္ကို

ဤအျခင္းအရာႏွင့္

ပတ္သက္၍

မေတြ႕ရၾက။
စိတ္႐ႈပ္ေထြး

လ်က္ ေတြေဝေနၾကစဥ္ ေျပာင္လက္သည့္အဝတ္ကို
ဝတ္ဆင္ထားသူ လူႏွစ္ေယာက္b သည္ သူတို႔၏အနား
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b ၂၄း၄ “မလာအိကဟ္”* ေကာင္းကင္တမန္
မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (၂၄း၂၃ ကိုၾကည့္ပါ။)

လုကာ ၂၄
တြင္ ႐ုတ္တရက္ေပၚလာ၏။ ၅။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္
ေၾကာက္ရြံ႕၍

ေခါင္းငုံ႔လ်က္

ေနၾက၏။

ထိုသူႏွစ္

ေယာက္က ‘‘သင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အသက္
ရွင္သူကို

ေသသူမ်ားရွိရာအရပ္တြင္

ရွာၾကသနည္း။

၆။ အီစာသည္ ဤအရပ္တြင္မရွိ။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္
ေတာ္မူၿပီ။ အီစာသည္ ဂါလိလဲ* ျပည္မွာရွိေတာ္မူခဲ့
စဥ္က၊ ၇။ လူသား* သည္ အျပစ္ဒုစရိုက္က်ဴးလြန္
သူ* တို႔၏လက္သို႔ အပ္ႏွံျခင္း ခံရလိမ့္မည္။ လက္ဝါး
ကပ္တိုင္* မွာတင္၍ အသတ္ခံရလိမ့္မည္။ ထိုေနာက္
တတိယေန႔၌

ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူလိမ့္

မည္ဟူ၍ သင္တို႔အား ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို သတိရၾက
ေလာ့’’ ဟုဆို၏။
၈။ ထိုအခါ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အီစာမိန႔္ေတာ္မူခဲ့ေသာ
စကားမ်ားကို ျပန္သတိရ၍၊ ၉။ ကဗရ္မွျပန္ၿပီးလွ်င္ “ဆြ
ဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တစ္ဆယ့္တစ္ပါးႏွင့္ အျခားေသာ
တပည့္ေတာ္အေပါင္းတို႔အား ထိုအေၾကာင္းအရာ အ
လုံးစုံကို ေျပာၾကားၾက၏။ ၁ဝ။ “ရစူလ္”* တမန္ေတာ္
တို႔အား ဤသို႔ေျပာၾကားသူမ်ားမွာ မာဂဒလမာရိ၊ ေယာ
ဟႏၷ၊ ယအ္ကူးဗ္၏မိခင္ျဖစ္သူ မာရိမွစ၍ ၎တို႔ႏွင့္
အတူပါေသာ အျခားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾက၏။
၁၁။ ရစူလ္* တို႔သည္ သူတို႔ေျပာၾကားသည့္စကားကို
ယုတၱိမရွိေသာ

ဒ႑ာရီဟုယူဆေသာေၾကာင့္

မယုံ

ၾကည္ၾကေခ်။ ၁၂။ သို႔ရာတြင္ ေပတ႐ုသည္ ထ၍
ကဗရ္သို႔ ေျပးသြားလ်က္ ငုံ႔၍ၾကည့္ေသာအခါ ပိတ္
မ်ားမွတစ္ပါး အျခားအဘယ္အရာကိုမွ်မေတြ႕ရ။ ေပတ
႐ုသည္

ထိုအေၾကာင္းအရာကိုအံ့ဩလ်က္

အိမ္သို႔

ျပန္ေလ၏။

{armuf&GmokdYoGm;onfhvrf;rStjzpftysuf
၁၃။

ထိုေန႔၌ပင္

တပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္

ဧေမာက္ဟုေခၚေသာရြာသို႔သြားၾက၏။

ထိုရြာသည္

ေဂ်႐ု ဆလင္ၿမိဳ႕* ႏွင့္ ခုႏွစ္မိုင္ခန႔္ေဝး၏။ ၁၄။ ထိုသူႏွစ္
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လုကာ ၂၄
ေယာက္တို႔သည္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ေသာ အမႈအရာမ်ား
အေၾကာင္းကို အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုၾက၏။ ၁၅။ ယင္း
သို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ ဟဇရသ္အီစာ ကိုယ္
ေတာ္တိုင္ သူတို႔ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ သူတို႔ႏွင့္အတူ သြား
ေတာ္မူ၏။ ၁၆။ သို႔ရာတြင္ အီစာျဖစ္သည္ကို မမွတ္
မိေစရန္ သူတို႔၏မ်က္စိမ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းခံရၾက
၏။ ၁၇။ အီစာက ‘‘သင္တို႔သည္ ခရီးသြားၾကစဥ္ အဘယ္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနၾကသနည္း’’ ဟု
ေမးေတာ္မူ၏။
ထိုအခါ သူတို႔သည္ မ်က္ႏွာညႇိုးငယ္စြာျဖင့္ ထိုေနရာ
တြင္ ရပ္လ်က္ေန၏။ ၁၈။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္အနက္
ကေလာဖဆိုသူက ‘‘ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* သို႔လာေရာက္
ေသာဧည့္သည္မ်ားအနက္ သင္တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္
ဤရက္မ်ားအေတာအတြင္း၌ ၿမိဳ႕ထဲတင
ြ ျ္ ဖစ္ပ်က္ခသ
ဲ့ ည့္
အမႈအရာမ်ားအေၾကာင္းကို မသိဘဲေနပါသေလာ’’ ဟု
ဆို၏။ ၁၉။ အီစာက ‘‘အဘယ္အမႈအရာမ်ားနည္း’’ ဟု
ေမးေတာ္မူ၏။
ထိုသူႏွစ္ဦးက ‘‘နာဇရက္ၿမိဳ႕သားc အီစာႏွင့္ သက္ဆိုင္
ေသာ အမႈအရာမ်ားပင္ျဖစ္ပါ၏။ ထိုသူသည္ အလႅာဟ္
အရွငျ္ မတ္ႏင
ွ ့္ လူအေပါင္းတိ၏
႔ု ေရွ႕တြင္ နဗီတမန္ေတာ္*
တစ္ပါးျဖစ္ပါ၏။ သူ၏အျပဳအမူႏွင့္ ေဟာေျပာခ်က္တို႔၌
အစြမ္းတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စုံပါ၏။ ၂ဝ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ‘အီမာမ္’
ေရွ႕ေဆာင္ခ်ဳပ္* မ်ားႏွင့္အႀကီးအကဲမ်ားသည္ သူ႔အား
ေသဒဏ္စီရင္ရန္

အပ္ႏွံ၍

လက္ဝါးကပ္တိုင္*

မွာ

တင္၍ သတ္ခဲ့ၾကပါ၏။ ၂၁။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကမူ
ထိုအရွင္သည္ အစၥရာအီလီလူမ်ဳိးကို လြတ္ေျမာက္ေစ
ေတာ္မ ူမ ည့္အရွင ္ျဖစ္ သည္ ဟု

ေမွ ် ာ္ လင့ ္ ခ ဲ ့ ၾကပါ၏။

အဆိုပါအမႈအရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္
သုံးရက္ရွိပါၿပီ။ ၂၂။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္မ်ား
ျဖစ္ေသာ

အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕တို႔သည္

နံနက္ေစာေစာ

‘ကဗရ္’ သခ်ဳႋင္းေတာ္သို႔ သြားခဲ့ၾက၏။ ၂၃။ သူတို႔သည္
‘မိုင္ယသ္’ အေလာင္းေတာ္ကို မေတြ႕ရၾကပါ။ ‘မလာ
အိကဟ္’*

ေကာင္းကင္တမန္မ်ား
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ေပၚလာသည္ကို

c ၂၄း၁၉ ေဝါဟာရရွင္းလင္းခ်က္မွ နာဇရက္
ၿမိဳ႕* ကိုၾကည့္ပါ။

လုကာ ၂၄
ျမင္ရၾကသည္ဟု

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား

ေျပာၾကားၾကပါ၏။

မလာအိကဟ္မ်ား* က ဟဇရသ္အီစာသည္ အသက္ရွင္
လ်က္ ရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို ေျပာၾကသည္ဟုလည္း ဆို
ၾက၏။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိန္းေမာေတြေဝသြားၾက
ပါ၏။ ၂၄။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အထဲမွ အခ်ဳိ႕တို႔သည္လည္း ကဗရ္
သို႔သြားၾကရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္းပင္
ေတြ႕ျမင္ရၾကပါ၏။ အီစာကိုမူကား မေတြ႕မျမင္ရၾကပါ’’
ဟုဆိုၾက၏။
၂၅။ ထိုအခါ အီစာက “နဗီတမန္ေတာ္* မ်ားေဟာ
ၾကားခဲ့သမွ်ကို ယုံၾကည္ရန္ အလြန္ေႏွးေကြးေသာ အို
လူမိုက္တို႔၊ ၂၆။ အလ္မစီဟ္* သည္ ဘုန္းအသေရ
d ၂၄း၂၆။ ၉း၂၆ မွ ရွင္းလင္းခ်က္ကိုၾကည့္ပါ။

ေတာ္d ကိုမခံမယူမီ ဤသို႔ေသာ ဒုကၡေဝဒနာမ်ားကို
ခံစားရန္ လိုအပ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ’’ ဟုမိန႔္ေတာ္
မူ၏။ ၂၇။ ထိုေနာက္ ဟဇရသ္အီစာသည္ မူစာ* ၏
က်မ္းေတာ္ျမတ္မွအစျပဳ၍ နဗီတမန္ေတာ္* တို႔၏က်မ္း
အားလုံးတြင္ ေရးသားထားေသာ အီစာအေၾကာင္းႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အာယတ္ေတာ္မ်ား၏ အနက္အဓိပၸာယ္
ကို ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔အား ရွင္းျပေတာ္မူ၏။
၂၈။

ထိုသူတို႔သြားသည့္ရြာအနီးသို႔

ေရာက္ၾကလွ်င္

အီစာသည္ ေရွ႕သို႔ ဆက္၍သြားမည့္ဟန္ျပဳ၏။ ၂၉။ သို႔
ရာတြင္ သူတို႔က ‘‘ယခုမိုးခ်ဳပ္စျပဳပါၿပီ။ ေန႔အခ်ိန္ကုန္ပါ
ေတာ့မည္။ သို႔ျဖစ္၍ အကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ တည္းခိုပါ’’ ဟု
ဆို၍ အီစာအားဖိတ္ေခၚၾက၏။ အီစာသည္ သူတို႔ႏွင့္အ
တူတည္းခိုရန္ လိုက္သြားေတာ္မူ၏။ ၃ဝ။ စားပြဲတြင္ သူ
တို႔ ႏွင့္အတူ ေလ်ာင္းေတာ္မူလ်က္ မုန႔္ကိုယူ၍ အလႅာဟ္
ကိုေက်းဇူးတင္ ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏။ ထိုေနာက္ မုန႔္ကိုဖဲ့၍
သူတို႔အား ေပးေတာ္မူ၏။ ၃၁။ ထိုအခါ၌ သူတို႔သည္
မ်က္စိပြင့္လာၾကသျဖင့္ အီစာျဖစ္သည္ကိုသိၾက၏။ သို႔
ရာတြင္အီစာသည္ သူတို႔၏မ်က္ေမွာက္မွ ကြယ္ေပ်ာက္
သြားေတာ္မူ၏။ ၃၂။ သူတို႔က ‘‘လမ္းခရီးတြင္ အီစာ
သည္ ငါတို႔အား စကားေျပာေတာ္မူလ်က္ က်မ္းေတာ္
ျမတ္၏

အနက္အဓိပၸာယ္ကို

ဖြင့္ျပေတာ္မူေသာအခါ

ငါတို႔၏စိတ္ႏွလုံးတြင္ မီးလွ်ံထသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနခဲ့သည္
မဟုတ္ပါေလာ’’ ဟုအခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုၾက၏။
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လုကာ ၂၄
၃၃။ သူတို႔သည္ခ်က္ခ်င္းထ၍ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* သို႔ျပန္
ၾက၏။ ထိုအရပ္တြင္ “ဆြဟာဗီ”* တပည့္ေတာ္တစ္
ဆယ့္တစ္ပါးႏွင့္ အျခားေသာ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္
စု႐ုံးလ်က္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ၾက၏။ ၃၄။ စု႐ုံးလ်က္
ေနေသာသူတို႔က ‘‘အရွင္အီစာသည္ ဧကန္အမွန္ ေသ
ျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ အီစာသည္ ရွိမုနe္
အားကိုယ္ထင္ျပေတာ္မူၿပီ’’ ဟုဆိုၾက၏။
၃၅။ ထိုေနာက္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ လမ္းတြင္ ျဖစ္
ပ်က္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာကိုလည္းေကာင္း၊ မုန႔္ကို
ဖဲ့ေတာ္မူစဥ္တြင္ အီစာျဖစ္သည္ကို သိရွိလာရေၾကာင္း
ကိုလည္းေကာင္း ေျပာၾက၏။

]]qG[mAD}} wynfhawmfwdkYtm;
udk,fxifjyawmfrljcif;
၃၆။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို တပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္
တို႔ ေျပာျပေနစဥ္ ဟဇရသ္အီစာသည္ သူတို႔၏အလယ္
၌ ေပၚလာေတာ္မူ၍ “ ‘အတ္စလာမုအလိုင္းကြန္မ္’ သင္
တို႔တြင္ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္း” ဟု မိန႔္ေတာ္မူ၏။
၃၇။ သူတို႔သည္ ဝိညာဥ္ကိုျမင္သည္ဟု ထင္မွတ္သျဖင့္
ထိတ္လန႔္တုန္လႈပ္ေနၾက၏။ ၃၈။ အီစာက ‘‘အဘယ္
ေၾကာင့္ ေၾကာက္လန႔္ေနၾကသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္
ယုံမွားသံသယျဖစ္ေနၾကသနည္း။ ၃၉။ ငါ၏လက္မ်ား၊
ေျခမ်ားကိုၾကည့္ၾကေလာ့။ သင္တို႔ျမင္ရသူကား ငါကိုယ္
တိုင္ပင္ျဖစ္၏။

ငါ့ကိုယ္ကို

စမ္းသပ္ၾကည့္ၾကေလာ့။

သင္တို႔ျမင္သည္အတိုင္း ငါ့မွာ အသားအ႐ိုးမ်ားရွိ၏။
ဝိညာဥ္မူကား ဤကဲ့သို႔မရွိ’’ ဟု မိန႔္ေတာ္မူ၏။
၄ဝ။ ထိုေနာက္ လက္ေတာ္ေျခေတာ္တို႔ကို ဆြဟာဗီ* တို႔
အားျပေတာ္မူ၏။ ၄၁။ သူတို႔သည္ အံ့ဩ၍ ဝမ္းေျမာက္
ေသာေၾကာင့္ မယုံနိုင္ေသးဘဲရွိၾကစဥ္ အီစာက ‘‘သင္တို႔
မွာ စားစရာတစ္စုံတစ္ခုရွိသေလာ’’ ဟုေမးေတာ္မူ၏။
၄၂။ သူတို႔သည္ ငါးကင္တစ္ပိုင္းကိုေပးၾက၏။ ၄၃။ အီ
စာသည္ယူ၍ သူတို႔၏ေရွ႕တြင္ စားေတာ္မူ၏။
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e ၂၄း၃၄ ရွိမုန္၏အျခားအမည္မွာ ေပတ႐ု
ျဖစ္သည္။ (၆း၁၄ ကိုၾကည့္ပါ။)

လုကာ ၂၄
၄၄။ ထိုေနာက္ အီစာက “မူစာ* ၏ ေတာင္ရာတ္*
f ၂၄း၄၄ အစၥရာအီလီအမ်ဳိးသား* တို႔၏
က်မ္းေတာ္ျမတ္ရွိ အပိုင္းသုံးပိုင္းကိုဆိုလိုပါ
သည္။

က်မ္း၊ နဗီတမန္ေတာ္* တို႔၏က်မ္းမ်ားႏွင့္ ဇဗူရ္* က်မ္း
တြငf္ ငါ၏အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားသည့္
အမႈအရာမ်ားသည္ ျပည့္စုံရမည္ဟူ၍ သင္တို႔ႏွင့္အတူ
ရွိစဥ္အခါက ငါေျပာခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔သည္
ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္” ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။
၄၅။ ထိုေနာက္ ဆြဟာဗီ* တို႔ က်မ္းေတာ္ျမတ္မ်ားကို
နားလည္ၾကေစရန္ သူတို႔၏အသိဉာဏ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူ
၏။ ၄၆။ အီစာက ‘‘က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္ ဤသို႔ေရးသား
ထား၏။ အလ္မစီဟ္* သည္ အေသခံေတာ္မူရမည္။
ထိုေနာက္

သုံးရက္ၾကာေသာ္

ေသျခင္းမွထေျမာက္

ေတာ္မူမည္။ ၄၇။ အလ္မစီဟ္* ၏နာမေတာ္ကို အမွီ ျပဳ၍
‘ေသာင္ဗဟ္’ ေနာင္တ တရားႏွင့္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း
တရားကို ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* မွအစျပဳ၍ လူမ်ဳိးတကာ
တို႔အား ေဟာေျပာရမည္။ ၄၈။ သင္တို႔သည္ ထိုအ
ျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား
g ၂၄း၄၉ ကိတာဘြလ္မုကာဒြတ္စ္မွ ေယာ
လက်မ္း ၂း၂၈-၃၂ ႏွင့္ အင္န္ဂ်ီလ္က်မ္း
ေတာ္ျမတ္မွ “ရစူလ္”* တမန္ေတာ္တို႔၏မွတ္
တမ္း ၂း၁-၂၁ ကိုၾကည့္ပါ။
h ၂၄း၄၉ “႐ူဟုလ္ကုဒြတ္စ္”* သန႔္ရွင္းေသာ
ဝိညာဥ္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ (အင္န္ဂ်ီလ္က်မ္း
ေတာ္ျမတ္မွ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ား၏မွတ္
တမ္း ၁း၈ ကိုၾကည့္ပါ။)
i ၂၄း၄၉ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ၾက၏။ ၄၉။ ငါ၏ ခမည္းေတာ္* ကတိထားေတာ္မူ
သည့္အရာg ကို သင္တို႔အေပၚမွာ ငါသက္ေရာက္ေစ
မည္။ သို႔ရာတြင္သင္တို႔သည္ ေကာင္းကင္က တန္ခိုး
ေတာ္h ကို မခံမယူရမီတိုင္ေအာင္ ဤၿမိဳ႕i ၌ေစာင့္ေန
ၾကေလာ့’’ ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။

]]*sEéwf}} aumif;uifodkYwuf<uawmfrljcif;
၅ဝ။ အီစာသည္ ဆြဟာဗီ* တို႔အား ေဗသနိရြာသို႔ေခၚ
ေဆာင္သြားေတာ္မူၿပီးလွ်င္ လက္ေတာ္ကိုခ်ီ၍ ေကာင္း
ခ်ီးမဂၤလာ ပို႔သေတာ္မူ၏။ ၅၁။ ဤသို႔ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ
ပို႔သေတာ္မူစဥ္ အီစာသည္ ဆြဟာဗီ* တို႔ထံမွ ထြက္
ခြာလ်က္ ဂ်ႏၷတ္* သို႔ယူေဆာင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။
၅၂။ ဆြဟာဗီ* တို႔သည္ အီစာအား ‘‘စဂ္်ဒဟ္’’ ျပဳ
ခဝပ္ကိုးကြယ္ၿပီးလွ်င္

အလြန္ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းစြာ

ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕* သို႔ျပန္သြား၍၊ ၅၃။ ‘‘ဗိုတ္တြလ္မုကာ
ဒြတ္စ္’’ ဝတ္ဗိမာန္ေတာ္* တြင္ အၿမဲမျပတ္ အလႅာဟ္အ
ရွင္ျမတ္၏ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ေနၾက၏။
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uay&aemifNrdU - *gvdvJÄ tdkif\ ajrmufbufurf;em;ab;wGif wnf&Sd
onf/ uay&aemifNrdKUonf *gvdvJÄ jynfwGif tDpm\ a[majym
vkyfaqmifrIrsm;twGuf A[dktcsuftcsmjzpfonf/
umzd&f - vlrsdK;jcm;ÄwGifMunfhyg/
ud,mrwfaeY - wpfaeYaomtcg vltaygif;wdkYudkpD&if&ef tDpmtvfrpD[fÄ
jyefvnf<uvmawmfrlrnf/ (vkum 17;24? 21;27)/ ol\a&SUawmf
arSmufwGif aovGefNyD;olrsm;onf &Sifjyefxajrmufí touf&Sif
vsuf&Sdaeolrsm;ESihftwl &yfMu&rnf/ (vkum21;36)/ rnfonfh
tcsdefwGif xdkw&m;pD&ifjcif; usa&mufvmrnfudk rodaomaMumihf
vlwdkif;tpOfrjywf toihfjyifxm;Mu&rnf/ xdkaeYü rnfolu
*s[EérfÄ ü xm0&tjypf'PfcH&rnf? rnfolu ]]*sEéwf}}Ä aumif;
uifpnf;pdrf cHpm;&rnfudk aMunmawmfrlvdrhfrnf/ xdkYaemuf
tv’m[fonf ]]*kem[f}} tjypfw&m;aMumihf jzpfay:vmonhf r
aumif;rI'kp½dkuftm;vkH;udk z,f&Sm;NyD;? ½IdifwGmefÄ tm; 'Pfcwf
awmfrlrnf/ tDpmudk,kHMunfol taygif;wdkYonf *sEéwfÄ wGif tDpm
ESihftwl xm0&aysmfarGUMu&rnf/
uk&fAmeD - ]]uk&fAmeD}} jyK qufotyfESHjcif;onf tv’m[fudk qufotyfESH
&mwGif ta&;ygwefzdk;xm;&onhf t&mwpfckjzpfonf/ tpö&mtD
vDtrsKd;om;Ä wdkYonf tv’m[fudk qufotyfESHonhftaejzihf
tjypfrygonhf pif;vkH;acsm wd&pämefom;aumifrsm;udk uk&fAmeD
vkyfMuonf/ þuJhokdY uk&fAmeDjyKvkyf&mwGif &nf&G,fcsuft
aMumif;t&if; trsKd;rsKd;&Sdonf/ rdrdwdkY\ ]]*kem[f}} tjypfrsm;twGuf
uk&fAmeD jyKvkyfjcif;onf ¤if;wdkYteuf wpfcktygt0if jzpfonf/
(awmif&mwf usrf;awmfjrwfrS 0wfjyK&musrf; 4;20 udkMunhfyg/)
wpfcsKdU uk&fAmeDom;aumifrsm;udk tjynhft0 rD;½IdU&NyD;? wpfcsKdUrSm
uk&fAmeDom;udk pm;EdkifzdkU&ef wpfpdwfwpfydkif;om rD;½IdU&ygonf/
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uk&fAmeDom;aumif\ taocHjcif;onf *kem[fusL;vGefolt
wGuf tpm;xdk;&efESihf *kem[ftwGuf jyefvnfa&G;Ekwf&ef jzpf
onf/ xdkuJhodkY jyKvkyfjcif;jzihf *kem[fajyvGwfcGihf &&SdapNyD;?
tv’m[fESihf rdwfzGJUqufoG,fcGihfudkvnf; jyefvnf&&Sdapygonf/
u,fwifjcif; - u,fwifjcif;[laom pum;vkH;onf wpfcgwpf&HwGif ½kyf
ydkif;qdkif&m jrif&aomtEÅ&m,frsm;rS vGwfajrmufjcif;[k t"dyÜm,f
&ygonf/ okdYaomf tifef*sDvfusrf;awmfjrwfxJwGif azmfjyxm;
aom ¤if;pum;vkH;\ t"dyÜm,frSm t"dutm;jzihf 0dnmOfa&;ydkif;
jzpfonf/ u,fwifjcif;qdkonfrSm 'kp½kduftjypfwefckd;rS u,fEkwf
cH&í tv’m[f\tvkdawmftwkdif; touf&Sifapjcif;yifjzpfonf/

c
crnf;awmf - tzÄ wGifMunhfyg/

*
*gvdvJ - *gvdvJjynfonf ygvufpwkdif;a'o\ajrmufydkif;wGif wnf&Sd
onf/ [Z&oftDpmvufxufwGif ygvufpwkdif;a'oudk *gvdvJ
jynf? &Srm&dÄ jynf? ,k'jynfÄ [lí (3) ydkif; cGJjcm;xm;onf/ *gvd
vJjynfwGif tdkifwpftdkif&SdNyD;? xdktdkifudk *gvdvJtdkif [kac:onf/
*gvdvJjynfwGif ,[l'DÄ vlrsKd;rsm;ESihf tjcm;vlrsKd;jcm;Ä rsm;vnf;
aexdkifMuonf/ [Z&oftDpmonf ol\a[majymjcif;? oGefoif
jcif; wpfcsdKUudk *gvdvJjynfwGif jyKvkyfcJhonf/
*s[Eérf - tv’m[fESihftDpmtvfrpD[fÄ udk r,kHMunfolwdkY xm0&tjypf'Pf
pD&ifcH&rnhfae&mjzpfonf/ xdkolwdkYonf ]]ud,mrwf}}Ä aemufqkH;
aomtjypf'PfpD&ifrnhfaeYBuD;tNyD;wGif *s[EérfxJodkY ypfcsjcif;
cH&ayvdrhfrnf/ xdk*s[EérfwGif tv’m[fESihf xm0&uGJuGmjcif;cH&
NyD;? ½IdifwGmefÄ? *sifefqdk;Ä rsm;ESihftwl xm0&tjypf'Pf pD&ifjcif;
cH&rnf/ xdkae&mudki&JrD;tdkif [kvnf;ac:qdkygonf/
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a*s½kqvifNrdKU - tDpmtvfrpD[fÄ \ acwftcsdefu ygvufpwdkif;a'o\
t"duusaom NrdKUawmfBuD;jzpfcJhonf/ tvm;wlyif xdkNrdKUawmfBuD;
udk ,l&D&Svif (odkY) a,½k&Svif (odkY) tvfuk'fpf[lívnf; ac:qdk
ygonf/ þNrdKUwGif tpö&mtDvDtrsKd;om;Ä wdkY\ bmoma&;tcsuf
tcsmjzpfonhf BuD;jrwfaom (AdkwfwGvfrkum'Gwfpf) tv’m[f\
tdrfawmf&Sdygonf/
a*smf'efjrpf - a*smf'efjrpfonf ygvufpwdkif;a'owGif ta&;BuD;qkH;aom
jrpfwpfjrpfjzpfonf/ xdkjrpfonf EdkifiHwpf0Srf;udkjzwfum ajrmuf
rSawmifodkY pD;qif;vsuf&Sdonf/ eADwrefawmfÄ ,[f,mÄ onf
tDpmtvfrpD[fÄ ESihftjcm;olrsm;udk a*smf'effjrpfxJwGif ESpfjr§Kyf
jcif;Ä ay;cJhonf/
*sifefqdk; - raumif;aom0dnmOfrsm;jzpfNy;D ¤if;wd\
Yk acgif;aqmifrmS (tDAv
f pD Äf )
½IdifwGmefÄ jzpfygonf/ xdk*sifefqdk;wdkYonf tv’m[ft&SifjrwfESihf
tv’m[fudk ,kHMunfaomvlrsm;tm; qeYfusifaomtvkyfudk vkyf
aqmifMuonf/ xdk*sifefqdk;wdkYonf vlwdkY\cE¨mudk,fxJodkY yl;0if
um xdef;csKyfrIudk jyKvkyfEdkifMuonf/ olwdkYonf tema&m*gpGJuyf
atmifvnf; vkyfaqmifEdkifMuonf/
*sEéwf - tv’m[fESihftDpmtvfrpD[fÄ udk rdrdwdkY\u,fwif&Siftjzpf ,kH
MunfolwdkYonf aojcif;rS&SifjyefxajrmufNyD;aemuf xm0&t
oufÄ udk cHpm;&rnhfae&mjzpfonf/ xdk,kHMunfolwdkYonf ]]*kem[f}}
tjypfrsm; cGihfvTwfjcif;cH&NyD;? tv’m[fonf olwdkYudk t&Sifjrwf
a&SUawmfarSmufodkY a&muf&SdcGihf jyKxm;awmfrlonf/ tv’m[f\t
xHawmfwiG f aysm&f iT 0f rf;ajrmufrEI iS fh jynh0f í? xdak e&mwGif *kem[f?
'ku©a0'emESihf aojcif;wdkYr&SdawmYay/

p
]]pAof}} OykofaeY - &ufowåywfwpfywfwGif ckESpf&ufajrmufjzpfaomaeYjzpf
ygonf/ eADwrefawmfÄ rlpmÄ \ ]]&S&Dtof}}Ä ynwfawmft& tvkyf
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rvkyfbJ tem;,lvsuf 0wfjyK&aomaeYtjzpf apmihfxdef;vdkufem
&ygonf/ (awmif&mwfusrf;awmfjrwf rS xGufajrmuf&musrf;
20;8-11? w&m;a[m&musrf; 5;12-15 udkMunhfyg/) pAofaeY
onf aomMumaeYae0ifcsdefrS paeaeY ae0ifcsdeftxdjzpfonf/
zm&d&SJÄ rsm; onf pAofaeYü ]][vmvf}} vkyf&aomt&mrsm;ESihf
]][&mrf}} rvkyf&aomt&mrsm;[lí "avYxkH;pHtrsm;tjym;udk
apmihfxdef;Muonf/ xdk"avYxkH;pHrsm;wGif tcsdKUxkH;pHrsm;rSm eAD
wrefawmfÄ rlpmÄ \ &S&DtofÄ awmfwGif ryg&Sday/
pkvdkifrmef - pkvdkifrmefonf ol\zcif'g0l'fÄ aoqkH;NyD;aemuf tpö&mtDvD
trsKd;om;Ä wdkY\ wwd,ajrmuf &Sifbk&ifjzpfvmol jzpfonf/
pkvdkifrmefonf eADwrefawmfÄ wpfyg;jzpfNyD;? ol\<u,f0csrf;omrI
ESihf BuD;rm;aomÓPfynmudk vlodrsm;Muonf/ eADwrefawmfÄ
pkvdkifrmefonf a*s½kqvifNrdKUÄ ü tv’m[ftwGufyxrqkH;aom
]]AdkifwGvfrkum'Gwfpf}} 0wfAdrmefawmfÄ udk wnfaqmufcJhonf/

q
]]qG[mAD}} wynhaf wmf - a,bk,st"dymÜ ,f q&mwpfO;D \aemufoYkd vdu
k f
vsuf? xdkq&mxHrS oifMum;cH,lum q&mtm; emcHaomoludk qdk
vdkygonf/
		1/ (qG[mAD) tDpmtvfrpD[fÄ \teD;uyfqkH;wynhfaemufvdkuf
wpfq,hfESpfyg;jzpfygonf/ (&plvfÄ \ t"dyÜm,f&Sif;vif;csufudk
Munhfyg)/
		2/ (aemufvdkufwynhfawmf) tDpmtvfrpD[fÄ udk,kHMunfvsuf
ol\aemufawmfodkYvdkufaom tjcm;aom a,musfm;rsm;ESihf rdef;r
rsm;jzpfygonf/

Z
ZAl&fusrf; - tv’m[ft&Sifjrwfonf eADwrefawmfÄ 'g0l'fÄ ESihftjcm; eAD w
refawmfÄ wpfcsdKUtm;csay;awmfrlcJhonhf usrf;awmfjrwfjzpfonf/
142

Z'´KuJ - Z'´KuJtzGJUonf ao;i,faomfvnf; *sL;vlrsKd;wdkYwGif MoZmtm
PmBuD;rm;aom tzGJUjzpfygonf/ Z'´KuJwdkYonf aojcif;rS&Sifjyef
xajrmufjcif;? ]]tmcd&wf}} aemifwrvGefb0ESihf ]]rvmtdu[f}}Ä
aumif;uifwrefrsm; ponfwdkYudk t,kHtMunfr&Sdaomolrsm;jzpf
onf/ olwdkYonf aojcif;rS&Sifjyefxajrmufjcif;&Sdonf[k ,kHMunf
aom zm&d&SJÄ wdkYudk twdkuftcHjyKMuonf/

w
awmif&mwf - eADwrefawmfÄ rlpmÄ udktv’m[frS csay;awmfrlcJhaomusrf;
awmfjrwfjzpfonf/ xdkusrf;onf udwmbGvfrkum'Gwfpfusrf;
awmfjrwf\ yxrig;usrf;jzpfygonf/

x
xm0&touf - tvGefvSyaom twGif;ydkif;0dnmOfa&;&m touf&SifrI
wpfckjzpfNyD;? rnfonhftcgrQ ukefqkH;Edkifaom toufr[kwfacs/
xdktoufonf aoqkH;NyD;aomfvnf; qufvufwnf&Sdaernf
jzpfonf/ xm0&toufonf tv’m[ft&SifjrwfESihfaomfvnf;
aumif;? tDpmtvfrpD[fÄ ESihfaomfvnf;aumif; tvGefeD;uyfrI
&Sdaom b0touf&SifrIwpfck jzpfonf/ (tifef*sDvfusrf;awmfjrwfrS
a,m[efusrf; 17;3 udkMunhfyg/) tifef*sDvfusrf;awmfjrwfwGif
xm0&touf&&Sdjcif;udk azmfjyaompum;vkH;onf tjcm;aom
azmfjycsufESpfck\ t"dyÜm,fESihf qifwlaeonf/ ¤if;wdkYrSm (1)
aumif;uifEdkifiHawmfÄ odkY 0ifcGihf&jcif; (2) tjypfpD&ifjcif;ESihftjypf
'kp&kdufwefcdk;rS vGwfajrmufjcif;wdkY jzpfygonf/

'
'g0l'f - tpö&mtDvDtrsKd;om;Ä wdkY\ 'kwd,ajrmufbk&ifjzpfNyD;? r&f,rf\
om; [Z&oftDpmrwdkifrD ESpfaygif; (900) ceYfu ouf&Sifxif&Sm;
cJhonf/ tem*wfwGifay:xGef;vmrnhf tpö&mtDvDtrsKd;om;Ä
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wdkY\ &Sifbk&ifrsm;aomfvnf;aumif;? u,fwif&Sif tvfrpD[fÄ
aomfvnf;aumif; ol\rsKd;qufrSqif;oufvmrnf[k tv’m[frS
]]0[D}} Asm'dwfay;awmfrlcJhonf/ (udwmbGvfrkum'GwfrS "r®&mZ
0if'kwd,apmif 7;16 wGifMunhfyg/)

e
eADwrefawmf - tv’m[ft&Sifjrwf\ owif;pum;awmfrsm;udk ajymqdk
a[majym&oljzpfonf/ tpö&mtDvDtrsKd;om;Ä wdkY\ ordkif;wGif
eADwrefawmf rsm;onftv’m[fxHrS owif;pum;awmfrsm;udk
&Sifbk&ifrsm;ESihf vlwdkYtm;ajymqdka[majymay;&onf/ wpfcgwpf&H
tv’m[ft&Sifjrwf\ tvdkawmfudk rvdkufavQmufaom tcsdefrsm;
wGif tjypf'PfpD&ifjcif;ESihf qdkifaomowif;pum;udk ajymay;&
NyD;? wpfcgwpf&H arQmfvihfjcif;ESihfu,fwifjcif;Ä owif;pum;rsm;
udk a[majymMu&onf/ ¤if;eADwrefawmf wdkYa&;om;xm;aom
pmrsm;udk tpö&mtDvDtrsKd;om;Ä wdkY\usrf;*efrsm;wGif awGU&Sd&
onf/
emZ&ufNrdKU - *gvdvJÄ jynf&Sd tvGefao;i,faom omrefNrdKUav; wpfNrdKU
jzpfygonf/ tDpmtvfrpD[fÄ i,f&G,fpOfu ¤if;\rdom;pkESihftwl
xdkNrdKUwGifaexdkifcJhonf/
(tv’m[f\) EdkifiHawmf ^ (tv’m[f\) tkyfpdk;awmfrljcif; - aumif;uif
EdkifiHawmf[lívnf; ac:qdkygonf/ þEdkifiHawmf[laom tokH;
teIef;udk tvfrpD[fÄ \ EdkifiHawmfESihf tv’m[f\EdkifiHawmf [lí
vnf; ac:qdkygonf/ (tifef*sDvfusrf;rS {zufusrf; 5;5)/ þEdkif
iHawmfwGif tydkif;ESpfydkif;&Sdygonf/
		(1) ,ckacwfumvü vlwdkY\b0wGif tv’m[fu arwåmjzihf
tkyfpdk; apmihfa&Smufawmfrlvsuf&Sdonf/ t&Sifjrwf\tkyfpdk;awmfrl
jcif;udk 0efcHolrsm;\b0tm; tv’m[fonf ,ckumvüyif tkyf
pdk;vsuf&Sdonf/ olwdkYonf t&Sifjrwf\tapudkcHMuonf/ xdkolwdkY
onf tv’m[f\EdkifiHawmfudk 0ifcGihf&NyD;? t&Sifjrwfcsay;awmfrl
aom ]]A&uwf}} r*Fvmrsm;udkvnf; &&SdcHpm;&onf/
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		 (2) tem*wfumvwGif &Sifbk&if tDpmtvfrpD[fÄ u tkyfpdk;awmf
rlayvdrhfrnf/ wpfaeYaomtcg þajrjyifay:odkY tDpmudk,fwdkif
jyefvnfqif;<uvmí EdkifiHawmfudk wnfaxmifawmfrlvdrhfrnf/
udk,fawmfonf BuD;jrwfaom bkef;wefcdk;awmfESihf jyefvnf<ucsD
vmayvdrhfrnf/ tDpmtvfrpD[fÄ onf EdkifiHawmf\ yxrydkif;udk
,[l'DÄ wdkYtm; urf;vSrf;awmfrlcJhonf/ þurf;vSrf;csufudk
olwdkY vufcHcJhygu olwdkY\b0touf&SifrIudk A&uwfrsm;ESihf
jynhfpkHaprnf jzpfonf/ odkYaomf trsm;aomolwdkYrSm bkef;wefcdk;
tmPmESihfqdkifaom EdkifiHudkom arQmfvihfapmihfpm; aeMuonf/ xdk
olwdkYrSm aemufydkif;wGifjzpfvmrnhf 'kwd,ydkif;EdkifiHawmftaMumif;
udk em;rvnfMuacs/ xdktaMumif;aMumihf ,[l'DÄ trsm;pkESihf
bmoma&;acgif;aqmifrsm;u tDpm tvfrpD[fÄ aemufawmfodkY
vdkuf&ef jiif;y,fcJhMuonf/
ESpfjr§Kyfjcif; - ,[l'DÄ tzGJUtpnf;rsm;onf bmom0ifvlopfrsm;udk oeYf
&Sif;jcif;? u,fwifjcif;Ä? rdrdwdkYbmomtwGif; oGwfoGif;jcif;
ponfwdkYtwGuf vu©Pmwpf&yftaejzihf a&jzihfESpfjr§Kyfjcif;jyK
vkyfay;ygonf/ [Z&oftDpmtvfrpD[fÄ taorcHrDtcsdefu
,[l'DÄ wdkYonf eADwrefawmfÄ ,[f,mÄ xHodkY ESpfjr§Kyfjcif;cH&ef
vma&mufMuonf/ xdkodkYESpfjr§Kyfjcif;cHjcif;onf ]]*kem[f}} tjypf
usL;vGefjcif; rS ]]aomifA[f}} jyKaemifw&vsuf jyefvSnhfvmonhf
vu©Pmwpf&yfjzpfonf/ (vkum 3;3 udkMunhfyg)
		 tifef*sDvfusrf; awmfjrwfrS róJusrf; 28;19 wGif [Z&oftDpm
tvfrpD[fÄ \ rdeYfrSmcsuftwdkif; tDpm&SifjyefxajrmufNyD; aemuf
ydkif;wGif tDpmudk u,fwif&SifESihft&Sifociftjzpf ,kHMunfonhf
todkif;t0dkif;twGif;odkY tpjyK0ifa&muf&eftwGuf ESpfjr§Kyfjcif;
onf vu©Pmwpf&yf jzpfvmcJo
h nf/ ESpjf rK§ yjf cif;onf tv’m[f
\cGihfvTwfjcif;cH&NyD;? tjypf'kp&kduftwGif;rS jyefvSnhfvmonhf
trSwftom; wpfckjzpfonf/ vlwpfOD;onf ESpfjr§Kyfjcif;cH,laom
tcg a&xJodkY ESpfjr§KyfcH&rnfjzpfonf/ xdkuJhodkY ESpfjr§KyfcHjcif;onf
xdkol\ *kem[fESihfjynhf0aom b0a[mif;rSm aoqkH;í jr§KyfESH
jcif;cH&onhfoabmudk ykHaqmifygonf/ ESpfjrKyfjcif; cH,lolonf
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a&xJrSjyefxvmaomtcg tv’m[fESihf u,fwif&Sif tDpmtvf
rpD[fÄ udk ,kHMunfaomb0opfwGif &Sifoef&yfwnfrnhf oabm
udk ykHaqmifygonf/

y
y#dnmOfopöm - vlwpfOD;ESihfwpfOD;tMum; (odkY) tv’m[fESihf vlwpfOD;
tMum; (odkY) t&SifjrwfESihf vlrsKd;pkwpfpktMum; xm;&Sdaom o
abmwlnDrI wpfckjzpfonf/ tv’m[fonf eADwrefawmfÄ El[f
ESihf y#dnmOfopöm jyKawmfrlcJhonf/ (awmif&mwfusrf;awmfjrwfrS
urÇmOD;usrf; 9;9-17 udkMunhfyg)/ eADwrefawmfÄ tDAf&m[DrfÄ ESihf
vnf; y#dnmOfopömjyKawmfrlcJhonf/ (awmif&mwfusrf;awmfjrwf
rS urÇmOD;usrf; 17 udkMunhfyg)/ odkY&mwGif þy#dnmOfopöm[laom
pum;vkH;onf eADwrefawmfÄ rlpmÄ vufxufü tv’m[fonf
tpö&mtDvDtrsKd;om;Ä wdkYESihfjyKawmfrlaom y#dnmOfopömudk t
rsm;tm;jzihf &nfnTef;ygonf/ (awmif&mwfusrf;awmfjrwfrS xGuf
ajrmuf&musrf; 19;4-6 udkMunhfyg)/ tv’m[fonf vlwdkYESifh
y#dnmOfopömjyKaomtcg vlom;rsm;rS olYtm;cspfjrwfEdk;vsuf
emcH&ef tvdk&Sdawmfrlonf/ wpfcsdefwnf;rSmyif t&Sifjrwf\
vlrsm;tm; cspfvsuf*½kpdkufawmfrlrnfjzpfaMumif; cdkifrmpGmuwd
xm;awmfrlonf/ [Z&oftDpmonf rdrd\taocHawmfrljcif;rSm
tv’m[fESihf t&Sifjrwf\vlrsm;tMum; topfaom y#dnmOfopöm
wpfck pwifjyKvkyfonf[k &nfñTef;azmfjycJhygonf/ (vkum
22;20 udkMunhfyg/) y#dnmOfopömonf oabmwlnDrIudktwnf
jyKzdkY&eftwGuf uk&fAmeDÄ vkyfjcif;uJhodkYaom tjyifvu©Pmwpfck
vdktyfayonf/
yocgyGJawmf - tD*spfjynfwGifuRefcH&aom tpö&mtDvDtrsKd;om;Ä wdkY\
bdk;ab;rsm;tm; tv’m[fonf a&G;Ekwfu,fwifawmfrlcJhonf/
xdkuJhodkY a&G;Ekwfawmfrljcif;udk csD;rGrf;onhftaejzihf? tpö&mtDvD
trsKd;om;Ä wdkYonf aEGOD;pwifNyD; ESpfywftMumwGifusif;yonhf
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yGJjzpfonf/ (awmif&mwfusrf;awmfjrwfrS xGufajrmuf&musrf; 12 rS
14 udkMunhfyg/) xdkyGJawmftcsdefwGif olwdkYonf tv’m[ft&Sifjrwf
ESihfrdrdwdkY jyKxm;aomy#dnmOfopömÄ udk topfjyefíEdk;xaponf/
*sL;trsKd;om;rsm;onf xdkyGJwGifyg0ifqifETJ&ef a*s&kqvifNrdKUÄ
odkY rjzpfrae oGm;&rnfjzpfonf/ yocgyGJawmf\ naeydkif;wGif
odk;uav;wpfaumifudk uk&fAmeDÄ vkyfí rdom;pk pm;aomufyGJwGif
pm;&ygonf/
ydvwfrif; - xdkrif;tm;ykEÅdydvwf[kvnf;ac:ygonf/ olonf ygvuf
pwdkif;a'owGif;&Sd ,k'jynfÄ \a&mrbk&ifcHjzpfNyD;? at'D 26 rS 36 xd
pdk;pHcJhonf/ ydvwfrif;onf tDpmtvfrpD[fÄ udk vuf0g;uyfwdkifÄ
ay:wGifuGyfrsuf&ef ao'PftrdeYfcsrSwfcJholjzpfonf/

z
zm&d&SJ - ,[l'DÄ bmoma&;tzGJUtpnf;wpfck\ tzGJU0ifrsm;jzpfMuonf/
olwdkYonf eADwrefawmfÄ rlpmÄ \ ]]&S&Dtof}}Ä ynwfawmfrsm;udk
wdusjywfom;pGm vdkufemMuonf/ zm&d&SJrsm;onf bmoma&;
"avYxkH;pHESihfqdkifaom oeYf&Sif;jcif;&Sd&eftwGuf pnf;rsOf;pnf;
urf;rsm;udk txl;*&kpdkufavY&Sdonf/ olwdkYonf eADwrefawmfÄ
rlpmÄ \ &S&DtofÄ awmfrsm;udk rSefuefpGmvdkufemoihfaMumif;jy
o&eftwGuf ,[l'DÄ "avYxkH;pHrsm;udk rvdkufemaomolrsm;tm;
aygif;azmfavYr&Syd g/ zm&d&w
JS o
Ykd nfbmoma&;q&mrsm;rS csrw
S x
f m;
Ä
onhf awmif&mwfusr;f wGirf ygaom tjcm; pnf;rsO;f "avYrsm;udk
vnf; vdkufemMuonf/ olwdkYonf aojcif;rS&Sifjyefxajrmufjcif;
udkvnf;aumif;? ]]rvmtdu[f}}Ä aumif;uifwrefrsm;udkvnf;
aumif; ,kHMunfMuonf/ u,fwif&Sif tvfrpD[fÄ onf 'g0l'fÄ
rif;\EdkifiHawmfBuD;udk jyefvnf xlaxmif&efESihf tpö&mtDvDtrsKd;
om;Ä rsm;\ *kPfowif; BuD;jrwf&ef <uvmrnf [lívnf; ,kH
MunfMuonf/
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A
]]AdkwfwGvfrkum'Gwfpf}} 0wfAdrmefawmf - tpö&mtDvDtrsKd;om;Ä wdkY\ t"d
u 0wfjyKudk;uG,f&m tcsuftcsmusaom ae&mBuD;wpfck jzpf
onf/ 0wfAdrmefawmfBuD;rSm a*s½kqvifNrdKUÄ wGif&SdNyD;? yxrOD;qkH;
wnfaqmufcJholrSm eADwrefawmfÄ pkvdkifrmefÄ rif;BuD;jzpfonf/
xdkae&mwpfckwnf;wGifom uk&fAmeDÄ om;aumifrsm;udk qufo
tyfESHEdkifonf/ [Z&oftDpmtaocHawmfrlNyD; aemufydkif; tESpf
(40) ceYftMum at'D (70) ckESpfwGif a&mrvlrsKd;rsm;u xdk0wf
AdrmefawmfBuD;udk zsufqD;vdkufMuonf/ aemufydkif;wGif jyefvnf
wnfaqmufjcif; r&SdawmYay/
AdkwfwGvfv[rfNrdKU - tDpmtvfrpD[fÄ zGm;jrifawmfrlcJhonhf NrdKUjzpfNyD;?
,k'jynfÄ &Sd a*s&kqvifNrdKUÄ awmifbuf ig;rdkifceYftuGmta0;
wGifwnf&Sdonf/ [Z&oftDpmrarG;zGm;rD ESpf&maygif;rsm;pGmu
'g0l'fÄ rif;BuD;udkvnf; þNrdKUi,fav;üyif zGm;jrifcJhonf/

b
bmoma&;tzGJUcsKyf - ,[l'DÄ wdkY\ tjrihfqkH;bmoma&;tzGJUcsKyf (odkYr
[kwf) qefa['&ifonf ]]tDrmrf}} a&SUaqmifrif;Ä rS Ouú|tjzpf
aqmif&Gufí bmoma&;acgif;aqmif (70) OD;jzihf yg0ifzGJUpnf;
xm;onf/ a&mrtmPmydkifwdkY\ vufatmuf&Sd ,k'jynfÄ \
jynfwGif;tkyfcsKyfa&;twGuf þtzGJUudkwm0ef tyfESif;xm;onf/
odkYaomf þtzGJUcsKyfwGif rnfolYudkrS ao'PfpD&ifydkifcGihf r&Sdyg/
a&mrtmPmydkifrsm;uom ao'PfpD&ifydkifcGihf&Sdonf/

r
]]rvmtdu[f}} aumif;uifwrefrsm; - tv’m[ft&Sifjrwf\ tapcHrsm;? apwrefrsm;jzpfNyD;? ]]½l[f}} 0dnmOfrsm;jzpfMuonf/ olwdkYonf tv’m[f\ rsufarSmufawmfwGifcpm;vsuf t&Sifjrwfudk
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]]tdAm'of}} jyKc0yfudk;uG,fvsuf&Sdonf/ tv’m[ft&Sifjrwfonf
rdrd\pum; awmfrsm;udk ajymMum;&efESihf ,kHMunfolrsm;tm;ulnD&ef
rvmtdu[frsm;udk apvTwfawmfrlonf/
rlpm - tv’m[fonf tpö&mtDvDtrsKd;om;Ä wdkYudk tD*spfjynfwGif uRef
cH ae&jcif;rS u,fxkwfawmfrlonhftcgwGif xdkvlrsKd;udk OD;aqmif
&oljzpfonf/ (awmif&mwfusrf;awmfjrwfrS xGufajrmuf&musrf;
1 rS 15 udkMunhfyg/) eADwrefawmfÄ rlpmonf wl&fawmifay:wGif
tv’m[fxHrS ]]&S&Dtof}}Ä ynwfawmfudk vufcH&&SdcJhonf/
(awmif&mwfusrf;awmfjrwfrS xGufajrmuf&musrf; 19;31 udk
Munhfyg/)

,
,[l'D - tpö&mtDvDtrsKd;om;Ä wGif Munhfyg/
,[l'Dacgif;aqmifrsm; - ,[l'DÄ (*sL;) vlrsKd;wdkY\acgif;aqmifrsm;ESihf
bmoma&;acgif;aqmifrsm; jzpfMuygonf/ ¤if;wdkYtxJrS tcsdKU
aomolrsm;onf ,[l'Dbmoma&;tzGJUcsKyfÄ rS tzGJU0ifrsm;jzpfMu
onf/
,k'jynf - ygvufpwdkif;a'o\awmifbufwGif&Sdaom a'owpfckjzpfyg
onf/ [Z&oftDpmvufxufwGif ygvufpwdkif;a'oudk *gvd
vJjynfÄ? &Srm&dÄ jynf ESihf ,k'jynf [lí okH;ydkif;cGJjcm;xm;onf/
a,&dacgNrdKU - tvGefa&S;usaom NrdKUwpfNrdKUjzpfNyD;? a*s½kqvifNrdKUÄ ta&SU
ajrmuft&yf (15) rdkifceYf tuGmta0;wGif wnf&Sdonf/
,[f,m - eADwrefawmfÄ ,[f,monf tDpmtvfrpD[fÄ ray:xGef;rD
ajcmufvceYfwGif arG;zGm;cJhygonf/ ol\rdcifonf [Z&oftDpm\
rdcifjzpfol r&f,rfocifrESihf aqGrsKd;awmfpyfygonf/ Mum&SnfpGm
apmihfpm;ae&aom? uwdxm;awmfrlonhf u,fwif&Sif tvfr
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pD[fÄ <ujref;vmrnhftaMumif;udk aMunma[majym&ef tv’m[f
onf olYtm; a&G;cs,fac:,lawmfrlcJhonf/
,tful;Af - ,tful;Afonf eADwrefawmfÄ tpö[mufÄ \ om;jzpfygonf/
tpö&mtDvDtrsKd;tEG,f wpfq,hfESpfEG,fonf ,tful;Af\om;
rsm;jzpf aom eADwrefawmfÄ ,lpkzfESihf ol\nDaemifrsm;rSqif;ouf
vmonf/

&
]]&plvf}} wrefawmf - tifef*sDvfusrf;awmfjrwfxJrS ]]&plvf}} wrefawmfrsm;
onf [Z&oftDpmrS a&G;cs,fceYfxm;olrsm;jzpfonf/ olwdkYonf
tv’m[f\EdkifiHawmfÄ taMumif;owif;aumif;Ä udk a[majym&ef
txl;wm0efay;cH&olrsm;jzpfonf/ [Z&oftDpm\ ]]qG[mAD}}Ä
wynhfawmf wpfq,hfESpfyg;udk &plvfrsm;[kac:Muonf/ xdkwpf
q,hfESpfyg;aom qG[mADÄ wdkYonf tv’m[f\vlrsKd;awmfESihfqdkif
onhf topfaomvlpkawmfudkudk,fpm;jyKNyD;? tpö&mtDvDtrsKd;
wpfq,hfESpfrsKd;ESihfoP²mefwlygonf/
]]½l[kvfuk'Gwfpf}} oeYf&Sif;aom0dnmOfawmf - ½l[kvfuk'Gwfpfonf ,kHMunf
olwdkY\b0touf&SifrIxJwGif udk,fwdkiftwlyg&Sdí tv’m[f\
wefcdk;awmfjzpfawmfrlNyD;? xdkolwdkY\b0udk OD;aqmifrIjyKvsuf
tv’m[ft&Sifjrwf\tvdkawmfESihftnD touf&SifaexdkifEdkif&ef
tpGrf;wefcdk;rsm; ay;awmfrlvsuf&Sdonf/ tv’m[ft&Sifjrwf\
]]½l[f}} 0dnmOfawmfonf tpö&mtDvDtrsKd;om;Ä wdkY\ eADwref
awmfÄ rsm;ESihf &Sifbk&ifwdkYudkOD;aqmifrIjyKNyD;? ¤if;wdkY\todtm½kHudk
EId;aqmfrIjyKawmfrlcJhonf/ (udwmbGvfrkum'GwfpfrS rdu©musrf;
3;8? "r®&mZ0ifyxrapmif 16;13 udkMunfhyg/) [Z&oftDpm
\b0touf&SifrIumvtwGif; jzpfysuforQaomtjzpftysuf
rsm;ESihf vkyfaqmifrIrsm;tm;vkH;udk ½l[kvfuk'Gwfpf\vrf;jyawmfrl
jcif;ESihf wefcdk;awmfwdkYjzihf vkyfaqmifcJhonf/ [Z&oftDpm
&SifjyefxajrmufNyD; ]]*sEéwf}}Ä aumif;uifodkY aqmif,ljcif;cH&
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jyD;aemufwGif ½l[kvfuk'Gwfpfonf tDpm\ aemufvdkufrsm;udk
ay;aom tv’m[ft&Sifjrwf\ txl;vufaqmifjzpfvmcJhonf/
½kdZmxm;jcif; - wpfOD;wpfa,muf\ bmomw&m;udkif;½Idif;rIESihfqdkifaom
bmoma&;usihfBuHrIwpfcktaejzihf tpmrpm;bJ aejcif;jzpfonf/
(wpfcgwpf&H a&ygraomufbJaeonf/) eADwrefawmfÄ rlpmÄ
\ &S&DtofÄ usrf;awmfjrwfwGif ]]*kem[f}} tjypfajz&m ]]tm&I&}}
aeYü wpfESpfvQifwpf&ufom ½kdZmxm;&rnf[k rdeYfrSmxm;onf/
(awmif&mwfusrf;awmfjrwfrS 0wfjyK&musrf; 16;29 udk Munhf
yg/) odkYaomf zm&d&SJÄ wdkYonf wpfywfvQifESpf&uf ½kdZmxm;onhf
xkH;pHudk pwifjyKvkyfcJhonf/ (vkum 18;12)/ &uf&Snf½kdZmxm;
jcif;udkvnf; vlwpfcsdKU jyKvkyfMuygonf/ [Z&oftDpm tvfrpD[fÄ
udk,kHMunfolrsm;twGuf ½kdZmxm;&ef txl;&ufowfrSwfxm;jcif;
r&Sdyg/ odkYaomf ¤if;wdkYwGif txl;udpö&yfrsm; &Sdvmaomtcg ½kdZm
xm;vsuf 'dktmawmif;jcif;udk jyKvkyf&ayrnf/
&Srm&d - &Srm&djynfonf ygvufpwdkif;a'o\ tv,fydkif;wGif&Sdaom
a'o wpfck jzpfygonf/ [Z&oftDpmvufxufwGif ygvuf
pwdkif;a'oudk *gvdvJÄ jynf? &Srm&djynfESihf ,k'jynfÄ [lí okH;ydkif;
cGJjcm;xm;onf/ &Srm&dvlwdkYonf ujym;rsm;jzpfMuNyD;? &Srm&djynf
onf olwdkY\wdkif;jynfjzpfonf/ &Srm&dvlwdkY\bdk;ab;rsm;onf
vlrsKd;jcm;Ä rsm;ESihf vufxyfaomaMumihf ,[l'DÄ wdkYu olwdkYudk
rkef;wD;Muonf/
]]&S&Dtof}} ynwfawmf - eADwrefawmfÄ rlpmÄ udkcsay;cJhaom usrf;*ef
rsm;wGif a&;om;xm;aom tv’m[ft&Sifjrwf\ oGefoifcsufrsm;
jzpfNyD;? awmif&mwfÄ usrf;[lívnf;ac:ygonf/ aemufydkif;wGif
,[l'DÄ vlrsKd;wdkYonf awmif&mwfÄ usrf;wGifryg0ifonhf tjcm;
aom xkH;pHynwfcsufrsm;udk xyfaygif;í tokH;jyKvmMuonf/
½IdifwGmef - wdkuf½kdufqdk&aomf NydKifbuf? &efbuf? &efol [kt"dyÜm,f&NyD;?
tv’m[ft&Sifjrwfudk qeYfusifbufjyKaom tDAfvDpfÄ jzpfygonf/
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v
vlrsKd;jcm;^umzd&f - vlrsKd;jcm;qdkonfrSm ,[l'DÄ bmom0if r[kwfaom
vlrsKd;rsm;ESihf *sL;r[kwfaom oltm;vkH;udk qdkvdkygonf/ ¤if;wdkY
onf trsm;tm;jzihf ½kyfwkqif;wkudk;uG,fMuNyD;? tv’m[ft&Sif
jrwftm; ouf0if,kHMunfrIr&Sdyg/
vlom; - ]]vlom;}} ESihfwlaomolwpfOD;onf rdk;wdrfudkpD;vsuf<uvmrnf?
ol\EdkifiHawmfÄ onf tb,ftcgrQ ukefqkH;vdrhfrnfr[kwf[k
[Z&oftDpmray:xGef;rD ESpfaygif;rsm;pGmuwnf;u tv’m[f
onf eADwrefawmfÄ 'Ha,vtm; zGihfjyawmfrlcJhonf/ (udwm
bGvfrkum'GwfpfrS 'Ha,vusrf; 7;13-14? vkum21;27 wdkYudk
Munhfyg/) ]]vlom;}} [laombGJUemrudk [Z&oftDpmudk,fwdkif
olYudk,fol rMumcP tokH;jyKac:a0:cJhonf/ xdkbGJUemrudk tokH;
jyKjcif;jzihf tDpmonf a&S;ESpfaygif;rsm;pGm uwnf;u tv’m[f\
eADwrefawmfÄ rsm;tm;jzihf uwdxm;awmfrlcJhaom u,fwif
&SiftvfrpD[fÄ jzpfonfudk azmfjyaeygonf/ wpfzef ]]vlom;}}
[laombGJUemrudk tokH;jyKjcif;jzihf tDpmonf uREfkyfwdkYenf;wl vl
om;yifjzpfaMumif;udkvnf;aumif;? ol\vlYZmwd (vlom;b0) udk
vnf;aumif; azmfjyaeygonf/
vuf0g;uyfwdkif - ygvufpwdkif;a'o&Sd a&mrtkyfcsKyfol t&m&SdwdkYonf
ao'Pftjypfay;cH&onhf axmifom;rsm;udk owf&mwGif wpf
cgwpf&H vuf0g;uyfwdkifudktokH;jyKonf/ vuf0g;uyfwdkifonf
trsm;tm;jzihf opfwdkif&Snfwpfckudk axmifxm;NyD;? xdyfydkif;wGif
opfwdkifwdkwpfckudk ueYfveYfjzwf½kdufxm;onhfwdkif jzpfonf/ Oy
a' csKd;azmufítjypf&Sdol\vuf (odkY) vufaumuf0wfESihf ajc
wdkYudk vuf0g;uyfwdkifay:wGif oHrIdBuD;BuD;jzihf ½kdufxm;ygonf/
xdkodkY½kdufcH&olonf t&Sufw&m;cHpm;&NyD;? emusifpGmcHpm;vsuf
qdk;&Gm;pGm raorcsif;? em&Daygif;rsm;pGmopfwdkifay:wGif wifxm;
jcif;cH&onf/
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0
0wfausmif;awmf - ,[l'DÄ wdkY\ a'otvdkuf 0wfjyKudk;uG,f&mae&mESihf
bmoma&;oGefoifcsufrsm;udk oifMum;ay;aom ae&mjzpfonf/
,[l'DÄ wdkYtwGuf ]]AdkwfwGvfrkum'Gwfpf}} 0wfAdrmefawmfÄ [l
onhf 0wfjyKudk;uG,f&m A[dktcsuftcsm wpfckom&Sdonf/ ¤if;
0wfAdrmefawmfÄ rSm ]]tvfuk'fpf}} a*s½kqvifNrdKUÄ wGif wnf&Sdyg
onf/ uk&fAmeDÄ om;aumifrsm;udk 0wfAdrmefawmfÄ wGif&Sdonhf
uk&fAmeDÄ jyKvkyf&mpm;yGJawmfüom qufotyfESH&ygonf/ odkY
aomf ygvufpwdkif;a'oESihf teD;ywf0ef;usif wdkif;EdkifiHrsm;wGif
0wfausmif;awmftrsm;tjym; wnf&Sdonf/

o
owif;aumif; - owif;aumif;qdkonfrSm tv’m[f\EdkifiHawmfÄ ESihf ywf
oufaom owif;pum;jzpfNyD;? txl;ojzihf [Z&oftDpmrS xkwf
azmfa[majymonhf taMumif;t&m jzpfygonf/ xdkYjyif tDpm\
b0touf&Sifjcif;? a[majymvkyfaqmifjcif;? oGefoifjcif;? wefcdk;
tHhzG,ftrIrsm;jyKjcif;? taocHjcif;ESihf aojcif;rS &Sifjyefxajrmuf
jcif;paom [Z&oftDpm tvfrpD[fÄ taMumif;udk azmfjyonhf
owif;pum;udkvnf; &nfñTef;ygonf/ ]]tifef*sDvf}} qdkonhf p
um;vkH;onf [Z&oftDpm\a[majymvkyfaqmifrIESihf b0t
ouf&SifrI taMumif;t&mrsm; yg0ifa&;om;xm;aom usrf;*ef\
trnfjzpfNyD;? ]]owif;aumif;}} [kvnf; t"dyÜm,f&ygonf/
om;awmf - bmompum;ajrmufjrm;pGmwdkYü ]]om;}} [laom pum;vkH;onf
rdbESpfyg;rS arG;zGm;aomom;[lonhf wdkuf½kduft"dyÜm,fwpfck
wnf;udk rqdkvdkyg/ þpum;vkH;onf wpfpkHwpfckudk wifpm;onhf
t"dyÜm,fvnf; jzpfEdkifygonf/ Oyrmtm;jzihf [D;b&l;bmom
pum;wGif Nidrfoufjcif;udkvdkvm;aomoludk ]]Nidrfoufjcif;\om;}}?
ESpfodrhfay;wwfaomoludk ]]ESpfodrhfjcif;\om;}}? a'gojzpfvG,f
aomoludk ]]rdk;BudK;om;}} ponfjzihf okH;wwfMuonf/ þuJhodkY ]]om;}}
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[laom pum;vkH;udkokH;jcif;onf ]]wpfpkHwpfa,mufwGif&Sdaom
xl;jcm;onhf t&nftaoG; (odkYr[kwf) oabmobm0}} wdkYudk
qdkvdkygonf/ t&ADpum;wGifvnf; ]]om;}} [laom pum;vkH;udk
wifpm;onhft"dyÜm,fjzihf okH;ygonf/ uk&ftmefusrf;awmfjrwf
wGif pl&[fbu&m 2;177 ESihf 215 wdkYü
]]tpfAeufpf
pAD;vf}} ]]vrf;\om;}} [laompum;vkH;onf ]]c&D;onf}} [kt
"dyÜm,f&ygonf/ xdek nf;wl jrefrmpum;wGiv
f nf; ]]ausmif;om;}}?
]]oabFmom;}} (odkYr[kwf) ]]tdrfom;}} ponfjzihf okH;EIef;azmfjy
avY&Sdygonf/ xdkpum;vkH;rsm;onf trSefwu,f taoG;tom;
awmfpyfrIudk ajymaejcif;r[kwfbJ? wpfpkHwpfckESihf eD;uyfpGm cGJ
jcm;r&atmif ywfoufqufET,faeonhf t"dyÜm,fjzpfygonf/
vkum 3;22 wGif? tv’m[fudk,fawmfwdkif tDpmtvfrpD[fÄ tm;
]]oifum; igESpfoufjrwfEdk;&m ig\cspfom;aywnf;}} [kaumif;
uifrS rdeYfawmfrlcJh\/ ]]tv’m[f\om;}} [laom trnfonf jrwf
aombGJUemr wpfckrQom jzpfygonf/ xdktrnfudk tv’m[fudk,f
awmfwdkifu trnfay;rSnhfac:cJhonf/ þonfum; tv’m[fESihf
tDpm\&if;ESD;rIudk jyonhfoabmyif jzpfonf/
		]]tv’m[f\om;}} [kac:qdk&jcif;\tjcm;aom taMumif;t&if;
wpfckrSm tv’m[ft&Sifjrwfonf tysKdunm r&f,rf\0rf;wGif
]]½l[kvfuk'Gwfpf}}Ä oeYf&Sif;aom0dnmOfawmfwefcdk;jzihf tDpmtvfr
pD[fÄ udk udk,f0efaqmifapawmfrlcJhjcif;jzpfonf/ xdkuJhodkYudk,f0ef
aqmifíarG;zGm;jcif;udk tvGefoeYf&Sif;í jrihfjrwfaomenf;vrf;jzihf
jyKawmfrlcJhNyD;? xdkt&monf tvGeftHhMobG,ftrIt&m wpfckjzpf
ygonf/ xdkuJhodkYjyKrljcif;wGif rnhfonhfvlom;zcif wpfOD;wpf
a,mufrQyg0ifywfoufcJhjcif;r&Sdyg/ xdktaMumif;aMumihf aumif;
uif w refÄ *sDA f& Dvfuvnf; tDp mtvf r pD [ fÄ tm; tv’ m [f \
om;awmf [k ac:qdkc Jhj cif; jzpfonf (vk u m 1;35)/ tv’ m [f \
om;[k okH; EIe f; &mwGi f taoG; tom;awmf p yf r I (od k Y r [k w f )
ZD 0 aA' udk,fum,ydki f; qufE T,fr Iu d k vk H ; 0r&nf ñ T e f ; yg/ xd k
uJhodkYokH;EIef;&mwGif ]]'GEé,m}} avmuDoabmudkrqdkvdkbJ 0dnmOf
ydkif;qdkif&m t"dyÜm,f&Sdygonf/ xdkbGJUemrtm; [Z&oftDpmt
wG u f o k H ; EI e f; jcif; onf tDp mwGi f tv’ m [f \ ppf r S e f a omp½k d u f
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vu© P m oabmobm0rsm; jynhf0 pk H v if p G m &S d a eonf [ l a om
t"dyÜm,fjzpfygonf/ xdkYjyif tDpmonf wpfyg;olwdkYtm; rdrdudk
Munhfjcif;jzihf tv’m[f\ppfrSefaomoabmobm0rsm;udk jrif
awGUEdkif&ef azmfjyvsuf&Sdonf/
oHvGifawmif - a*s½kqvifNrdKUÄ ta&SUbuf wpfrdkifceYftuGmta0;wGif
wnf&Sdaom awmifukef;wpfckjzpfygonf/ xdkawmifonf a*s½kq
vifNrdKUÄ xuf ay (200) ceYf jrihfonf/ ¤if;awmif\ab;buf
wpfavQmufwGif oHvGifyifrsm; aygufa&mufvsuf&Sdonf/

[
[m&Gef - [m&GefonfeADwrefawmfÄ rlpmÄ \tpfudkjzpfNyD;? yxrOD;qkH;aom
]]tDrmrf}} a&SUaqmifrif;Ä jzpfonf/ ,[l'DÄ wdkY\tDrmrfÄ rsm;
onfeADwrefawmfÄ [m&Gef\trsKd;tEG,frS qif;oufvmolrsm;
jzpfonf/
a[½k'f - a&mrvlrsKd;wdkY\tkyfcsKyfrIatmuf&Sd ygvufpwdkif;a'oudk tkyf
csKyfcJhonhf? rif;ig;yg;wdkY\trnf jzpfygonf/ ¤if;rif;ig;yg;teuf
tcsdKUtrnfrsm;rSm(1) r[ma[½k'frif;BuD; - olonf ,k'jynfÄ? &Srm&dÄ jynf ESihf *gvd
vJÄ jynf wdkYwnf&Sdaom ygvufpwdkif;a'oudk bDpD 37 rS bDpD 4
txdtkyfcsKyfcJhygonf/ xdkrif;onf a*s½kqvifNrdKUÄ &Sd ]]AdkwfwGvfrk
um'Gwfpf}} 0wfAdrmefawmfÄ udk wdkYcsJUaqmufvkyfcJhonf/ *sL;vlrsKd;
trsm;pkonf olYudk tvGefyif jyif;jyif;xefxefqeYfusifbuf jyKcJh
Muonf/ eADwrefawmfÄ ,[f,mÄ ESihf [Z&oftDpm tvfrpD[fÄ
onf xdkrif;tkyfcsKyfaeonhf tcsdefumvwGif zGm;jrifcJhMuonf/
(vkum 1;5 )
		 (2) a[½k'ftEÅdy - olonf *gvdvJÄ jynf udk bDpD 4 rS at'D 39
txdtkyfcsKyfcJhonf/ olonf eADwrefawmfÄ ,[f,mÄ udk zrf;qD;
vsufuGyfrsufcJhonf/ (vkum 3;19-20? 9;9)/ xdkrif;tkyfcsKyfae
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pOfumvwGif tDpmtvfrpD[fÄ onf taocHawmfrlí &Sifjyefx
ajrmufawmfrlcJhonf/ (vkum 23;7)/

t
tcGefaumufol - tcGefaumufolrsm;onf *sL;vlrsKd;rsm;jzpfMuNyD;? rdrd
wdkY\ *sL;vlrsKd;twGif;rSmyif a&mrtpdk;&twGuf tcGefaumufay;
&olrsm;jzpfonf/ ¤if;wdkYtxJrS trsm;pkonf vlwdkYtm; vdrfvnf
vsuf? a&mrtmPmydkifwdkYtwGuf tvkyfvkyfay;onf/ xdkYaMumihf
vltrsm;uolwdkYudk rkef;wD;Muonf/ tcGefaumufolwdkYonf *sL;
vlrsKd;wdkY\ 0wfausmif;awmfÄ rsm;twGif;odkY 0ifcGihfr&Muyg/
tjypf'kp½kdufusL;vGefolrsm; - tjypf'kp½kdufusL;vGefolrsm;onf trSefw
u,f qdk;aomolrsm; (okdYr[kwf) bmoma&;qdkif&m oeYf&iS ;f jcif;
&S&d eftwGuf vdu
k ef m&rnhf pnf;rsO;f pnf;urf;rsm;udk rapmihx
f def;
olrsm; jzpfygonf/ xdkYaMumihf ¤if;wdkYudk bmoma&;"avY xkH;pHt
& roeYf&Sif;olrsm;[k oabmxm;Muonf/
tz - 		 þtokH;tEIef;udk [Z&oftDpmtvfrpD[fÄ u tv’m[ft&Sifjrwf
udk &nfñTef;ac:a0:&mwGiftokH;jyKcJhygonf/ xdkodkYtokH;jyK&mwGif
trSefwu,faoG;om;awmfpyfrIudk r&nfñTef;bJ? tv’m[fESihf
tDpm\ xl;jcm;aomqufET,frIudk azmfjy&efjzpfygonf/ vlwdkY t
ay:wGif cspfjcif;arwåmxm;&Sdvsuf *½kpdkufawmfrlaom zefqif;&Sif
taejzihf vltaygif;wdkYESihf qufET,frIudkay:vGifap&ef tv’m[f
udk tz[kac:jcif;jzpfygonf/ (vkum 12;29-31 udkMunhfyg)/
tvm;wlyif tv’m[fESihf [Z&oftDpmtMum;&Sd txl;qufET,f
rIudkvnf;aumif;? tv’m[fESihftDpmudk ,kHMunfMuaomolwdkYt
Mum;&Sd txl;qufET,frIudkvnf;aumif; ay:vGifap&eftwGuf
vnf; t&Sifjrwfudk tz[kac:Mujcif;jzpfygonf/
ta&jym;a&m*g^ ta&jym;a&m*gonf - tjcm;vlwpfOD;udk ul;pufEdkifaom
ta&jym;a&m*grsm;udk qdkvdkygonf/ xdka&m*gpGJuyfaeolrsm;onf
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,[l'DÄ wdkY\ ]]&S&Dtof}}Ä ynwfawmft& roeYf&Sif;aomaMumihf
cGJjcm;aexdkif&ygonf/ olwdkYonftrsm;ESihfqdkifaom 0wfjyKudk;uG,f
&mae&mrsm;wGif yg0ifcGihfr&SdMuyg/ eADwrefawmfÄ rlpmÄ ñTefMum;
xm;aom &S&DtofÄ awmft& owfrSwfxm;aom uk&fAmeDÄ om;
aumifwpfckckudk ,[l'DÄ ]]tDrmrf}}Ä a&SUaqmifwpfOD;ESihf qufo
tyfESHNyD;aemuf xdktDrmrfÄ rS ppfaq;vsuf a&m*guif;&Sif;aMumif;
aMunmaxmufcaH y;rSom olaexdik &f m todik ;f t0dik ;f twGi;f odYk
jyefvnf0ifa&mufcGihf&Edkifonf/ (awmif&mwfusrf;awmfjrwfrS
0wfjyK&musrf; 13 ESihf 14 udkMunhfyg/)
]]tmvifrf}} usrf;wwfq&m - tmvifrfrsm;onf ,[l'DÄ bmomwGif ]]&S&D
tof}}Ä ynwfawmfrsm;\ teuft"dyÜm,frsm;udk zGihfjy&olrsm;jzpf
onf/ olwdkYonf &S&DtofÄ awmfudk oifMum;ay;í toufarG;
aomq&mrsm;vnf; jzpfMuonf/ a&mrvlwdkYu ,k'jynfÄ &Sd tpdk;&
\ tkyfcsKyfa&;tmPmtcsdKUudk tmvifrfrsm;tm; tyfESif;xm;
onf/
]]tDrmrf}} a&SUaqmif - eADwrefawmfÄ rlpmÄ \tpfudkjzpfol ]]tDrmrf}} a&SU
aqmifrif;Ä [m&lefÄ rSqif;oufvmaomolrsm; jzpfMuonf/ ol
wdkYonfa*s½kqvifNrdKUÄ wGif&Sdaom ]]AdkwfwGvfrkum'Gwfpf}} 0wfAd
rmefawmfÄ wGifpDrHceYfcGJrI wm0efrsm;ESihf uk&fAmeDÄ om;aumif
rsm;tm; qufotyfESHjcif;tvkyfwdkYudk aqmif&Guf&onf/ xdkYjyif
olwdkYonf bmoma&;"avYxkH;pHrsm;ESihf 0wfAdrmefawmfÄ \ yGJo
bif tcrf;tem;rsm;udkvnf; yg0ifvkyfaqmifMu&onf/
]]tDrmrf}} a&SUaqmifcsKyfrsm; - ]]AdkwfwGvfrkum'Gwfpf}} 0wfAdrmefawmfÄ \
tkyfcsKyfa&;wm0eftqihfqihfwGif ta&;BuD;aom&mxl;udk ydkifqdkif
xm;onhf tDrmrfÄ rsm;jzpfonf/
]]tDrmrf}} a&SUaqmifrif; - ]]tDrmrf}} a&SUaqmifrif;onf yxrqkH;aom
tDrmrfrif;Ä [m½lefÄ \trsKd;tEG,frS qif;oufvmoljzpfonf/
tDrmrfrif;Ä onf ,[l'ÄD vlrsK;d wd\
Yk tjrihq
f ;Hk bmoma&;tzGUJ csKyÄf
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ESihf tDrmrfÄ taygif;wdkY\ tBuD;tuJjzpfygonf/
tDAf&m[Drf - cgvDvGv’m[f (tv’m[f\rdwfaqG) [k vlodrsm;aom eAD
wrefawmfÄ BuD;wpfyg;jzpfygonf/ (udwmbGvfrkum'GwfpfrS a[
&Sm,usrf; 41;8? tifef*sDvfusrf;rS ,tful;Af 2;23)/ xdkYjyif ol
onf eADwrefawmfÄ tpörmtDvfESihf tpö[mufÄ wdkY\zcifjzpf
onf/ olonf tpö&mtDvDtrsKd;om;Ä wdkY\bdk;ab;jzpfNyD;? ]]tD
rmef}} ,kHMunfjcif;Bu;D rm;aomol wpfO;D vnf;jzpfonf/ (udwm
bGvrf u
k m'GwfpfrS urÇmOD;usrf; 12 rS 25 xdMunhfyg)/ urÇm
ay:&SdvlrsKd;t aygif;wdkYonf eADwrefawmfÄ tDAf&m[Drftm;
jzihf ]]A&uwf}} aumif;csD;r*Fvm cHpm;&rnf [k tv’m[frSuwd
xm;awmfrlcJhonf/
tDAfvDpf - *sifefqdk;Ä rsm;ESihfraumif;aomtarSmiftiftm;pkrsm;\ acgif;
aqmifjzpfygonf/ oltm; þ ]]'GE,
é m}} avmu\ocif? ½Iid w
f mG efÄ?
*sifefqdk;Ä wdkY\t&Sif? qdk;npfol? rkom\tz [kvnf; ac:qdkyg
onf/ (tifef*sDvfusrf;awmfjrwfrS a,m[efusrf; 12;31? 8;44)
tpö&mtDvDtrsKd;om; - tv’m[fonf eADwrefawmfÄ ,tful;AfÄ tm;
]]tpö&mtDvf}} [laom trnfudkay;awmfrlcJhonf/ ,tful;AfÄ
ESihf ol\om; wpfq,hfESpfa,mufonf ,[l'DÄ? tpö&mtDvDt
rsKd;om;Ä (odkYr[kwf) *sL;[kac:aomvlrsKd;wdkY\ bdk;ab;rsm;jzpfyg
onf/ olwdkYonf ygvufpwdkif;a'owGifaexdkifMuonf/ olwdkY
onf tv’m[fxHrS usrf;awmfjrwfrsm;udkvufcH&&SdMuonf/ tDpm
tvfrpD[fÄ ESihf eADwrefawmfÄ trsm;pkrSm ]]A&uwf}} aumif;
csD;r*FvmESihfjynhf0aom þvlrsKd;tEG,f0if jzpfonf/
tpö[muf - eADwrefawmfÄ tDAf&m[DrfÄ \om;jzpfNyD;? eADwrefawmfÄ
,tful;AfÄ \zcifjzpfygonf/
tpfvf,mpf - tDvf,mpfonf tpö&mtDvDtrsKd;om;Ä wdkY\ BuD;jrwfaom
eADwrefawmfÄ wpfyg;jzpfNyD;? ewfq&mrsm;ESihf ½kyfwkudk;uG,frI
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rsm;udk wdkufcdkufqeYfusifcJhol jzpfygonf/ (udwmbGvfrkum'Gwfpf
rS"r®&mZ0ifwwd,apmif 17;21? "r®&mZ0if pwkw¦apmif 1 udk
Munhfyg)/ olonf ]]*sEéwf}}Ä aumif;uifodkYtoufraobJ wuf
oGm;cJhonf/ ("r®&mZ0ifpwkw¦apmif 2 udkMunhfyg)/ tv’m[f
onf ]]'GEé,m}} avmuBuD;tm; aemufqkH;aomumvwGif pD&if
tkyfpdk;awmfrlrnf/ xdkumvtwGuf jyifqifonhftaejzihf vl
wdkYtm; ]]aomifA[f}} aemifwvrf;odkY aoG;aqmifa[majym&ef
wpfzefjyefvmrnf[k tpfvf,mpftm; apmihfarQmfaeMuonf/
(udwmbGvfrkum'GwfpfrS rmvcdusrf; 4;5-6 udkMunhfyg)/
(tv’m[f\) tkyfpdk;awmfrljcif; - EdkifiHawmfÄ udk Munfhyg/
tvfrpD[f - *&da0g[m&tm;jzihf ]]c&pf}} [lívnf;aumif;? [D;b½l;
bmom pum;tm;jzihf ]]ar&Sd,}} [lívnf;aumif;? t&ADbmom
pum;tm;jzihf ]]tvfrpD[f}} [lívnf;aumif;ac:qdkygonf/ ¤if;t
rnfokH;ckpvkH;\ t"dyÜm,frSm qDvdrf;jcif;cH&ol (odkY) ceYftyfcH&ol
(odkY) a&G;cs,fcH&ol [líjzpfygonf/ [D;b½l;tac:ta0:udk
tpö&mtDvDtrsKd;om;Ä wdkY\ usrf;*efrsm; (awmif&mwfÄ usrf;)
wGifawGU&onf/ ¤if;usrf;*efrsm;wGif tv’m[ft&Sifjrwfu &Sif
bk&ifwpfyg;udk a&G;cs,fceYftyfonhf oauFwwpfcktaejzihf eAD
wrefawmfÄ wpfyg;rS xdk&Sifbk&if\OD;acgif;udk qDjzihfvdrf;onhft
cg xdkpum;vkH;udk tokH;jyKonf/ [Z&oftDpm\ acwftcg
or,wGif ,[l'DÄ vlrsKd;wdkYonf a&mrvlwdkY\tkyfcsKyfcHb0rS
u,fwif&efESihf ,[l'DÄ EdkifiHBuD;udk wnfaxmif&ef &Sifbk&ifwpf
yg;udkarQmfvihfaeMuonf/ ¤if;wdkY arQmfvihfaeonhf tv’m[fap
vTwfrnhf &Sifbk&ifudk xdkpum;vkH;okH;í &nfñTef;azmfjyygonf/
[Z&oftDpmonf xdkarQmfvihfcsufrsm;udk rjznhfqnf;cJhaom
aMumihf ,[l'DÄ wdkYonftDpmudk uwdxm;awmfrlaom tvfrpD[fÄ
tjzpf vufrcHMuyg/ xdkbGJUemrtm; tDpmudk,kHMunfolrsm;u
tDpmudk u,fwif&SifESihf t&Sifociftjzpf tv’m[frS a&G;cs,fap
vTwfonf[k &nfñTef;í tokH;jyKygonf/
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