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ေယ��သည် ေြမကမ�ာ၌ေနစဥ်က တပည့ေ်တာ်များကို

ေကာငး်ကငဘ်ံအုေ�ကာငး်ကို ေြပာြပခဲ၏့။ ကိယုေ်တာ်က

ယငး်ကို အမ်ိခနး်များစာွ�ှိေသာ ငါအ့ဖ၏

အမ်ိေတာ်ဟဆုိခုဲ၏့။ အမ်ိခနး်က

�ကးီမား�ပီး လပှ၏။

ေကာငး်ကငဘ်ံအုမ်ိဟသူည်

ေြမကမ�ာ�ှိအမ်ိများထက်

သာ၍ လပှခမ်းနားမ��ှိ၏။



ေယ��က မိန ့ခ်ဲ၏့၊ “ငါသာွး၍ သငတ်ိုအ့တကွ် ေနရာြပငဆ်ငရ်မည။်

ငါသည် သငတ်ိုအ့တကွ် သာွး၍ ေနစရာြပငဆ်ငရ်မညဆ်ိလု�င် ငါသည်

တဖန�်ကလာ၍ သငတ်ိုက့ိငုါထ့ံ သမ်ိးဆညး်မည။်” ေယ��သည်

ေသြခငး်မြှပန�်ှင�်ပီးေနာကတ်ငွ် ေကာငး်ကငဘ်ံသုို ့ြပန�်ကေတာ်မခူဲ၏့။



တပည့ေ်တာ်များ ေ�ှ �တငွ် ေယ��သည် အထကသ်ို ့
ေဆာငယ်ြူခငး်ကိခုယံေူတာ်မ၏ူ။ မိးုတမ်ိသည် ကိယုေ်တာ့်ကို သတူို ့
မျကက်ယွသ်ို ေ့ဆာငယ်ေူတာ်မ၏ူ။



ထိေုနာက် ထိအုချိနမ်စှ၍ ခရစ်ယာနမ်ျားသည်

ေယ��၏ကတေိတာ်ြဖစ်ေသာ ကိယုေ်တာ်ြပန�်က လာကာ

ယံ�ုကညသ်မူျားကို သမ်ိးဆညး်မည့် ကတေိတာ်ကို

သတရိ�က၏။ ေယ��မိန ့ေ်တာ်မသူညမ်ာှ

သူက့ို ေမ�ာ်လင့မ်� အနညး်ဆံးုအချိနတ်ငွမ်ှ

�ုတတ်ရက် သြူပန�်ကလာမည။်

သ�ငဘ်ရုား�ငှ့အ်တ�ူှိြခငး်



သိုေ့သာ် ကိယုေ်တာ်ြပန၍် မ�ကလာမီ ေသခဲေ့သာ

ခရစ်ယာနမ်ျားအတကွေ်ရာ အဘယန်ညး်? သမ�ာကျမ်းကဆိသုညမ်ာှ

သတူိုသ့ည် ေယ��ထေံတာ်၌ �ှငး်လငး်စာွ

ေရာက�်ှိ�ကလမိ့်မည။် ခ��ာမှ ခွခဲါွရြခငး်

(ေသြခငး်) သည် ကိယုေ်တာ့်ထံ

ေမာှကတ်ငွ် ေရာက�်ှိေနြခငး်ပင်

ြဖစ်၏။သ�ငဘ်ရုား�ငှ့အ်တ�ူှိြခငး်



ဗျာဒတိက်ျမ်း၊ သမ�ာကျမ်း၏ေနာကဆ်ံးုစာေစာငတ်ငွ်

အလနွအ်ံဖွ့ယေ်ကာငး်ေသာ ေကာငး်ကငဘ်ံု အေ�ကာငး်ကို ေြပာြပထား၏။

အံဖွ့ယအ်ေကာငး်ဆံးုမာှ ဘရုားသ�င၏် ေကာငး်ကငအ်မ်ိေတာ်ကို အထးူ

နညး်ြဖင့် များစာွေဖါ် ြပထား၏။

ဘရုားသ�ငသ်ည်

ေနရာတိငုး်တငွ�်ှိေတာ်မ၏ူ၊

သိုေ့သာ် ပလ� ငေ်တာ်က

ေကာငး်ကငဘ်ံ၌ုသာ

�ှိပါ၏။



ေကာငး်ကငဘ်ံ၌ု ေကာငး်ကငတ်မနမ်ျား�ငှ့်

အြခားေကာငး်ကငသ်တ� ၀ါတိုသ့ည် ဘရုားသ�ငက်ို

၀တြ်ပုကိးုကယွ�်က၏။ ေသသာွး�ပီး

ေကာငး်ကငသ်ိုေ့ရာကသ်ာွးခဲ�့ကေသာ

ဘရုားသ�င၏် လတူိုသ့ည် လညး်

ထိအုတြူပု�က၏။

သတူိုသ့ည်

ဘရုားသ�ငက်ို

အထးူေတးများြဖင့်

ချီးမမ်ွးသဆီိ�ုက၏။



ဤတငွ် သတူိုသ့ဆီိ�ုကေသာ

သခီျငး်စာသားအချို� ြဖစ်၏။ ကိယုေ်တာ်သည်

အေသသတြ်ခငး် ကို ခေံတာ်မ၍ူ အသးီသးီ

ဘာသာစကားကိေုြပာေသာ

လမူျိုးခပ်သမ်ိးတိုထ့မဲှ က��်ပ်ုတိုက့ိယု၍ူ

အေသးွေတာ်�ငှ့်

ဘရုားသ�ငအ်ဖုိ ့
ေရွး��တေ်တာ်မ၏ူ။



က��်ပ်ုတိုက့ို ဘရုားသ�ငေ်�ှ �တငွ် �ငှဘ်ရုင်

အရာ၊ ယဇ်ပေုရာဟတိအ်ရာ၌

ခန ့ထ်ားေတာ်မ၏ူ။ (ဗျာဒတိ် ၅း၉) 



သမ�ာကျမ်း၏ ေနာကဆ်ံးုစာမျက�်ာှများတငွ် ေကာငး်ကငဘ်ံကုို

“ေယ�ု�ှလငသ်စ်” ဟု ေဖါ် ြပ ထား၏။ ထိ�ုမို�သည် အလနွ်အ့လနွ�်ကးီ�ပီး

ြမင့ေ်သာနရံံများြဖင့် အြပငတ်ငွ် ကာရံထား၏။ ဖနက်ဲသ့ို �့ကညလ်ငေ်သာ

နဂါးသွဲ�နရံံြဖစ်၏။



နရံံ၏အုတြ်မစ်ကို လငး်လကေ်နေသာ ရတနာ�ငှ့် အဖုိးတနေ်ကျာက်

မျကအ်ေရာငစံ်ြုဖင့် ကာရံထား၏။ �မို�တခံါးဂိတမ်ျားကို

အလနွ�်ကးီမားေသာ ပလုတဲစ်လံးုစီြဖင့် ြပုလပ်ု ထား၏။



ထိမုဟာပလုတဲခံါးများမာှ ပိတသ်ညမ်�ှိ။ သာွး၍ အထသဲို ့
၀င�်ကည့မ်ညဆ်ိလု�င် ... အိုး! ေကာငး်ကငဘ်ံသုည် အထတဲငွ် ပိ၍ုလပှ၏။

�မို�ေတာ်ကို ဖနက်ဲသ့ို ့�ကညေ်သာ ေရ�စငြ်ဖင့် ြပု လပ်ုထား၏။

လမ်းများကလညး်

ေရ�ခငး်ထား၏။



ဘရုားသ�င၏် ပလ� ငေ်တာ်မှ စီးဆငး်လာေသာ အသကြ်မစ်ေရသည်

�ကညလ်ငေ်န�ပီး လပှ၏။ ြမစ်ကမ်း တစ်ဖကတ်ငွ် အသကပ်င်

ေပါကေ်န၏။ ဧဒငဥ်ယျာဥ်ထတဲငွ် �ှိခဲေ့သာ အပငမ်ျိုးြဖစ်၏။ အ

လနွထ်းူြခားေသာ အပငြ်ဖစ်၏။ လစဥ် မတကူွြဲပားေသာ အသးီ ၁၂ မျိုးကို

သးီတတ၏်။ အသကပ်င၏် အရွကမ်ျားသည် တိငုး်ြပညမ်ျား၏

အနာများကို �ငမ်ိးေစရနအ်တကွ် ြဖစ်၏။



ေကာငး်ကငဘ်ံတုငွ် ေနေရာင၊် လေရာငက်ို မလိအုပ်ေပ။

ဘရုားသ�င၏်ကိယုပိ်ငု် ဘနုး်ေတာ် ေရာငြ်ခညသ်ည်

အံဖွ့ယအ်လငး်ကိေုပး၏။ ထိေုနရာတငွ် ညဆိတုာလညး် လံးု၀မ�ှိ။



ေကာငး်ကငဘ်ံ�ုှိ တရိစ�ာနမ်ျားမာှလညး် ကာွြခား၏။ သတူိုသ့ည်

မိတေ်ဆအွြဖစ်ြဖင့် ယဥ်ပါးေန �က၏။ ၀ံပေုလ�ွငှ့် သိးုတိုသ့ည်

မျကခ်ငး်ေပါ်တငွ် အတူ အစာစားေန�က၏။ အား�ကးီေသာ ြခေသင်္ပ့င်

လ�င် �ာွးကဲသ့ို ြ့မကက်ို စားေနသည။် ဘရုားသ�ငက် မိန ့ေ်တာ်မသူညမ်ာှ

“ငါ၏သန်�့ှငး်ေသာ ေတာင် ေတာ်ေပါ်တငွ် သတူိုသ့ည် အနာတရ (သို ့) 

ပျကစီ်းမ� ြဖစ်�ကလမိ့်မညမ်ဟတု။်”



က��်ပ်ုတို၏့ ပတ၀်နး်ကျငက်ို �ကည့ေ်သာအခါ ေကာငး်ကငဘ်ံတုငွ်

မ�ှိေသာ အရာများကို သတိ ြပုမိ၏။ ေဒါသစကားများကို

ဘယေ်တာမ့ှ မ�ကား�ကရ။

ရနြ်ဖစ်ြခငး် (သို ့) 

အတ� �ှိြခငး်သည်

မညသ်၌ူမှ

မ�ှိ။



တခံါးများကိေုသာခ့တရ်နမ်လိ၊ု အေ�ကာငး်မာှ ေကာငး်ကငဘ်ံတုငွ်

သခူိးုမ�ှိ၍ြဖစ်၏။ လလူမ်ိ၊ လသူတသ်မား၊ ေအာကလ်မ်း-ေမာှ်ဆရာ၊

ေကာကက်ျစ်ယတုမ်ာသူ

တစ်ေယာကမ်မှ�ှိ။

ေကာငး်ကငဘ်ံု

တငွ်

အြပစ်�ငှ့ဆ်ိငုေ်သာအရာ

တစ်ခမုှ မ�ှိ။



ေကာငး်ကငဘ်ံတုငွ် ဘရုားသ�င�်ငှ့်

�ှိေန�ပီး မျကရ်ညက်ျရနလ်ညး်မ�ှိေချ။

တစ်ခါတရံတငွ် ဘရုား

သ�င၏်လတူို င့ိ�ုကရသည့အ်ေ�ကာငး်မာှ

ဤဘ၀တငွ် ေတွ� ခဲရ့ေသာ

အလနွ၀်မ်းနညး်ဖွယရ်ာများေ�ကာင့်

ြဖစ်၏။ ေကာငး်ကငဘ်ံတုငွ်

ဘရုားသ�ငသ်ည် မျကရ်ညအ်ားလံးုကို

သတုေ်ပးေတာ်မလူမိ့်မည။်



ေကာငး်ကငဘ်ံတုငွ် ေသြခငး်လညး်မ�ှိေတာ။့ ဘရုားသ�င၏် လတူိုသ့ည်

သ�င�်ငှ့် အတူ ထာ၀ရ �ှိ�ကလမိ့်မည။် ထပ်မံ၍ ၀မ်းမနညး်�ကရေတာ၊့

မငိ�ုကရေတာ၊့ နာကျငမ်�ကို မခ�ံကရေတာ။့ ဖျားနာြခငး်

မ�ှိ၊ ခွခဲါွြခငး်လညး် မ�ှိ၊

အသဘုလညး်

မ�ှိေတာ။့

ေကာငး်ကငဘ်ံ�ုှိလတူိငုး်သည်

ဘရုားသ�င�်ငှ့် ထာ၀ရ

ေပျာ်ရ�ငစ်ာွ

ေန�ကရမည။်



အားလံးုထမဲှ အေကာငး်ဆံးုမာှ ေကာငး်ကငဘ်ံသုည် ေယာကျ်ားေလး၊

မိနး်ကေလးများအတကွ် (�ငှ့် အရွယေ်ရာကသ်မူျားအတကွလ်ညး်) 

ြဖစ်သည။် သတူိုသ့ည် ေယ��ခရစ်ကို သတူို၏့ သ�ငအ်ြဖစ်

နာခ�ံပီး ကယတ်င�်ှငအ်ြဖစ် ယံ�ုကည�်ကသည။်



ေကာငး်ကငဘ်ံတုငွ် အသကစ်ာေစာငဟ်ေုခါ်ေသာ စာအုပ်�ှိ၏။

လတူို၏့အမညမ်ျား�ငှ့ြ်ပည့ေ်န ၏။ ထိစုာေစာငတ်ငွ် မညသ်တူို၏့

အမညမ်ျားကို ေရးသားထားပါသနညး်? ထိသုအူားလံးုတိုမ့ာှ ေယ��

ခရစ်ကို ယံ�ုကညက်ိးုစားခဲေ့သာသမူျားသာြဖစ်၏။

သင့အ်မညသ်ည် ယငး်တငွ် �ှိပါသေလာ?



သမ�ာကျမ်းစာ၏ ေကာငး်ကငဘ်ံ�ုငှ့ဆ်ိငုေ်သာ အံဖွ့ယဖိ်တေ်ခါ်မ�

ေနာကဆ်ံးုစကားမာှ “၀ိညာဥ် ေတာ်�ငှ့် သတိုသ့မီးက ‘လာပါ!’ ဟဆုိ၏ု၊

‘လာပါ’ ဟဆုိေုသာအသကံို �ကားေသာသသူည် လာပါေစ။

ေရငတေ်သာသလူညး် လာပါေစ။ အလိ�ုှိေသာ လတူိငုး်သညလ်ညး်

အသကေ်ရကို

အခမဲ့ ယပူါေစ။”



ေကာငး်ကငဘ်ံ၊ု ဘရုားသ�င၏် လပှသပ�ါယေ်သာအမ်ိေတာ်

ဘရုားသ�င၏် ��တက်ပတေ်တာ်၀တ� ု၊ သမ�ာကျမ်း

ကို တငွေ်တွ� ခဲ့

ေယာဟန ်၁၄။ ၂ေကာ ၅။ ဗျာဒတိ ်၄၊၂၁၊၂၂

“ကိယုေ်တာ်၏ ��တက်ပတေ်တာ်မခု၀်သည် အလငး်ကိေုပး၏။.” 

ဆာလံ ၁၁၉း၁၃၀



�ပီး၏



ဤသမ�ာကျမ်း၀တ� ုသည် က��်ပ်ုတိုအ့ား အံဖ့ွယေ်ကာငး်လေှသာ ဘရုားသ�ငအ်ေ�ကာငး်ကို
ေြပာြပ�ပီး၊ ကိယုေ်တာ်သည် က��်ပ်ုတိုအ့ားဖနဆ်ငး်ခဲက့ာ သငတ်ိုသ့ည် ကိယုေ်တာ့် ကိသု�ိှိရန် လိလုားေတာ်မ၏ူ။

ဘရုားသ�ငသ်ည ်က��်ပ်ုတိုက့ မေကာငး်မ�ြပုခဲသ့ည့အ်ေ�ကာငး်ကိ ုသေိတာ်မ�ူပီး၊ ယငး်ကို
ကိယုေ်တာ်ကအြပစ်ဟေုခါ်သည။် အြပစ်ဒဏမ်ာှ ေသြခငး်ပငြ်ဖစ်၏၊ သိုေ့သာ် ဘရုားသ�ငသ်ည်

သင့က်ိအုလနွခ်ျစ်၍ကိယုေ်တာ်၏ တစ်ပါးတညး်ေသာသားေတာ်ကိ ုသငတ်ို၏့အြပစ်များအ
တကွလ်က၀်ါးကပ်တိငု၌် အြပစ်ေပး၊ အေသခေံစခဲပ့ါသည။် ထိေုနာက ်ေယ��သည ်အသက်

ေတာ်ြပန�ှ်ငက်ာ ေကာငး်ကငစ်ံအမိ်ေတာ်သို ့ ြပနတ်ကေ်တာ်မခူဲသ့ည။် သငသ်ညေ်ယ��ကိယုံု �ကည၍် 
ကိယုေ်တာ့်ထေံတာ်တငွ ်အြပစ်လ�တရ်န ်ေတာငး်ပနခ်ဲလ့�င ်ကိယုေ်တာ်သည ်အြပစ်

လ�တေ်ပးေတာ်မလူမိ့်မည။် ကိယုေ်တာ်သည ်�ကေတာ်မလူာကာ သင့အ်တငွး်၌ ယခအုသက�ှ်င်
ေတာ်မလူမိ့်မည၊် ၎ငး်ေနာက ်သငသ်ည ်ကိယုေ်တာ်�ငှ့ ်ထာ၀ရေနထိငုရ်ေပမည။်

ဤအရာသညအ်မနှတ်ရားြဖစ်၍ သငယ်ံ�ုကညမ်ညဆ်ိလု�င ်ဘရုားသ�ငက်ိ ုဤသိုဆ့ိလုိကုပ်ါ။
ချစ်စာွေသာေယ��၊ ကိယုေ်တာ်သညဘ်ရုားသ�ငြ်ဖစ်ေတာ်မေူ�ကာငး်ကိ ုက��်ပ်ုယံ�ုကညပ်ါ၏၊ လူ

သားအြဖစ�်ကေရာကလ်ာကာ က��်ပ်ု၏အြပစ်အတကွ ်အေသခေံတာ်မခူဲက့ာ တဖန ်ြပန�ှ်င်
ေတာ်မခူဲပ့ါ၏။ ေကျးဇူးြပု၍ က��်ပ်ု၏ဘ၀ထ ဲ၀ငေ်ရာကက်ာ အြပစ်များကိလု�တေ်တာ်မပူါ။ ကိယုေ်တာ့်ေ�ကာင့ ်

က��်ပ်ုသည ်ယခဘု၀သစ်ကိ ုရ�ိငုပ်ါ�ပီ၊ တစ်ေနတ့ငွက်ိယုေ်တာ်�ငှ့ ်က��်ပ်ု သည ်ထာ၀ရအတ�ိှူပါမည။် 
ကိယုေ်တာ့်ကိ ုနာခတံတရ်န၊် ကိယုေ်တာ့်ကေလးကဲသ့ို ့ အသက�ှ်င် တတရ်န ်မစေတာ်မပူါ။ အာမင။်

သမ�ာကျမး်စာကိဖုတက်ာ ဘရုားသ�င�်ငှ့ ်ေနစ့ဥ်စကားေြပာပါ။ ေယာ ၃း၁၆
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