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မိနး်ကေလးတစ်ဦးသည် ဆညူေံနေသာ

ေတာငေ်စာငး်ေပါ်တငွ်

မတတ်ပ်ရပ်ေန၏။ ၀မ်းနညး်ေန

ေသာ သူမ့ျကလ်ံးုများသည်

ေ�ကာကဖွ်ယေ်ကာငး်ေသာ

ြမငက်ငွး်ကိ�ုကည့ေ်နခဲ၏့။

သူသ့ားေတာ်သည်

ေသအံဆ့ဆဲ�ဲှိ၏။ မိခငမ်ာှ

မာရိြဖစ်ကာ ေယ��

ကပ်တိငု၌်

သမံ�ိ�ကှခ်ရံေသာေနရာတငွ်

ရပ်ေန၏။



ယငး်တိုသ့ည် အဘယသ်ို ့ြဖစ်ခဲသ့နညး်? 

ေယ��၏ လပှေသာဘ၀သည်

ဘယလ်ို ေ�ကာကဖွ်ယဘ်၀ ြဖင့်

အဆံးုသတခ်ဲရ့သနညး်?

ဘရုားသ�ငသ်ည်

သူသ့ားေတာ်ကို

ဘယလ်ို ဘယလ်ို ကပ်တိငု၌်

သမံ�ိ�ကှရ်န် ခငွ့ြ်ပုခဲရ့သနညး်? 

ေယ��သည် သမူညသ်ြူဖစ်ေ�ကာငး်

အမာှးြပုခဲသ့ေလာ? ဘရုားသ�ငသ်ည်

ကျဆံးုခဲသ့ လား?



မဟတုပ်ါ။ ဘရုားသ�ငသ်ည်

ကျဆံးုမ� မ�ှိခဲပ့ါ။ ေယ��သည်

အမာှး၊ အြပစ် တစ်စံတုရာကို

မြပုခဲပ့ါ။ ေယ��သည်

ယတုမ်ာေသာလမူျားေ�ကာင့်
သေူသရမညက်ို အစဥ်သပိါသည။်

ေယ�� ကေလးငယ်

ဘ၀ကပင် အဖုိး�ကးီ�ှိမနုသ်ည်

၀မ်းနညး်မ�ကို

�ကို ြပငဆ်ငထ်ားသည့ေ်�ကာငး်ကို

မာရိကိေုြပာခဲ၏့။



ေနအ့နညး်ငယ် ေယ��

အေသခေံတာ်မမမူှီ

မိနး်မတစ်ေယာကသ်ညလ်ာ၍

ကိယုေ်တာ့်ေြခရငး်၌

ဆေီမးွကိသုနွး်ေလာငး်ေလ၏။

“သသူည် ေငကွို ြဖုနး်တးီေနသည”် 

တပည့ေ်တာ်များက ေစာဒကတက်

၏။ “သသူည် မဂင်္လာ�ှိေသာအလပ်ုကို လပ်ုခဲ�့ပီ” 

ဟု ေယ��ကဆိခုဲ၏့။ “သသူညင်ါက့ိသု�ဂ�ုဟရ်န်

ငါက့ို ထိသုို ့ြပုခဲ�့ပီ။” အဘယမ်�ထးူဆနး်ေသာ စကားနညး်!



၎ငး်�ပီးေနာက်

ေယ��၏တပည့ေ်တာ်ဆယ့�်စ်ှပါးအ၀င်

ယဒုသည် ယဇ်ပေုရာဟတိအ်�ကးီအကဲ

ထတံငွ် ေငစွ ၃၀ ရယ၍ူ

သစ�ာေဖာကရ်န်

သေဘာတခူဲ၏့။



ဂျူးတို၏့ပသခါပွဲေတာ်တငွ် ေယ��သည်

တပည့ေ်တာ်များ�ငှ့အ်တူ ေနာကဆ်ံးုညစာကို

စားခဲ၏့။ ကိယုေ်တာ်သည် ကိယုေ်တာ့်ကို

ချစ်ေသာသမူျားအတကွ် အံ�့သဖွယေ်ကာငး်ေသာ

ဘရုားသ�င�်ငှ့် ကတိ ေတာ်များအေ�ကာငး်ကို

ေြပာခဲ၏့။ ထိေုနာက် ေယ��သည် မနု်�့ငှ့ခ်ကွက်ိယု၍ူ

သတူိုအ့ား ေ၀ငခှဲ၏့။ယငး် တိုမ့ာှ

ေယ��၏ခ��ာေတာ်�ငှ့်

အေသးွေတာ်သည်

အြပစ်ကို

ေြဖလ�တသ်ည့အ်ေ�ကာငး်ကို

အသေိပးခဲ၏့။



ထိေုနာက် ေယ��သည် သူမိ့တေ်ဆမွျားကို

သသူည် သစ�ာေဖာကခ်ရံမည့အ်ေ�ကာငး်၊ သတူိုသ့ည်

ထကွေ်ြပး�ကမည့အ်ေ�ကာငး်ကို ဆိခုဲ၏့။ “က�နေ်တာ်ကေတာမ့ေြပးဘးူ” 

ေပတ�ုက အခိငုအ်မာဆိ၏ု။ “�ကကမ်တနွမီ်တငွ် သငသ်ည် ငါက့ို

သံးု�ကမ်ိြငငး်လမိ့်မည”် 

ေယ��ကြပန၍်

မိန ့ေ်တာ်မခူဲ၏့။



ထိညုတငွ် ေယ��သည်

ေဂသေ�ှမနဥ်ယျာဥ်သို ့
ဆေုတာငး်ရနသ်ာွးခဲ၏့။

ေယ���ငှ့် အတ�ူှိေသာ

တပည့ေ်တာ်တိုသ့ည်

အပ်ိေပျာ်ခဲ�့က၏။ “အိုအဖ၊ “ 

ေယ��ဆေုတာငး်ခဲ၏့၊ “... ဤခကွက်ို

က��်ပ်ုထမံှ လနွသ်ာွးပါေစ။ သိုေ့သာ်

က��်ပ်ု၏အလိအုတိငုး်မြဖစ်ေစပဲ

ကိယုေ်တာ့်အလိေုတာ်အတိငုး်သာြဖစ်

ေတာ် မပူါေစ။”



�ုတတ်ရက် ယဒုဦးေဆာငေ်သာ လစုတုစ်စသုည်

ဥယျာဥ်ထသဲို ၀့ငလ်ာခဲ၏့။ ေယ��သည် ခခုမံ�

မြပုခဲ၊့ သိုေ့သာ် ေပတ�ုက လစူထုမဲှ

တစ်ေယာက၏် နားရွကက်ို

ဓားြဖင်ြ့ဖတလ်ိကု၏်။

ေယ��သည် ထိသု၏ူ နားရွကက်ို

တိုထ့�ိပီး အနာ�ငမ်ိးေစခဲ၏့။

သအူဖမ်းခရံသညမ်ာှ

ဘရုားသ�င၏်

အလိေုတာ်�ှိ၍ ြဖစ်ေ�ကာငး်

ေယ��သေိတာ်မသူည။်



ထိလူစူသုည် ေယ��ကို ယဇ်ပေုရာဟတိအ်�ကးီအကထဲသံို ေ့ခါ်သာွး�က၏။

ထိေုနရာတငွ် ဂျူး ေခါငး်ေဆာငမ်ျားက

ေယ��သည် ေသရမည့အ်ေ�ကာငး်

ေြပာ၏။ ေပတ�ုသည်

အမ�ထမ်းများအနးီတငွ်

မီးလ�ရံငး် မတတ်ပ်ရပ်၍

ေစာင့�်ကည့ခ်ဲ၏့။



သံးု�ကမ်ိေြမာကေ်အာင် လတူိုက့ ေပတ�ုကို

စးူစိကု�်ကည့၍်ေြပာ၏။ “သငသ်ည် ေယ���ငှ့် အတူ

�ှိခဲသ့ည!်” ေပတ�ုကလညး်

ထိသုံးု�ကမ်ိစလံးုကိြုငငး်၏။

ေပတ�ုသည် ကျိနတ်ယွ၍်ပင်

ေြပာခဲေ့သး၏။



တစ်ချိနတ်ညး်တငွ် �ကကတ်နွသ်ံ

�ကားရ၏။ ယငး်သည် ေပတ�ုအတကွ်

ဘရုားသ�င၏် အသံ ေတာ်ကဲသ့ိုပ့င်

ြဖစ်၏။ ေယ��၏ စကားေတာ်ကို

ေပတ�ုသည် ြပနသ်တရိလာကာ

ခါးသညး်စာွ ငိေု�ကး ခဲ၏့။



ယဒုသည် ၀မ်းနညး်၏။ သသူည် ေယ��၌

မညသ်ည့ဒ်စု�ုိကအ်ြပစ်မမှ�ှိေ�ကာငး်ကို သ၏ိ။

ယဒု သည် ေငစွ ၃၀ ကို ြပနေ်ပးခဲ၏့။

သိုေ့သာ် ယဇ်ပေုရာဟတိမ်ျားက

ြပနမ်ယခူဲ�့က။



ယဒုသည် ေငမွျားကို လ�င့ပ်စ်ခဲ�့ပီး

တကွသ်ာွးကာ မိမိကိယုက်ို

ဆွ�ဲကို းချသတေ်သခဲ၏့။



ယဇ်ပေုရာဟတိမ်ျားသည် ေယ��ကို

ေရာမအာဏာပိငု် ပိလတမ်ငး်၏ေ�ှ �သို ့
ေဆာငခ်ဲ�့က၏။ ပိ လတက် “ငါသည် ဤလ၌ူ

မညသ်ညအ်ြပစ်မမှေတွ�။”

ဟဆုိ၏ု။ သိုေ့သာ်

လစူကု “သူက့ို ကားတငပ်ါ!

သူက့ိကုားတငပ်ါ!” ဟု ေအာ်�က၏။



ေနာကဆ်ံးုတငွ် ပိလတမ်ငး်က

ေယ��ကိကုားတိငုေ်ပါ်တငွ် ေသေစရန် အေလ�ာေ့ပးကာ

စီရငခ်ဲ၏့။ စစ်သားများသည် ကိယုေ်တာ့်ကို

လကသ်းီ�ငှ့ထ်ိးု၊ မျက�်ာှေတာ်ကို တေံတးွ�ငှ့ေ်ထးွ၊

�ကာပတွ�်ငှ့�ုိ်ကခ်ဲ့ �က၏။ သတူိုသ့ည် ဆးူဦးရစ်ကို

ြပုကာ ကိယုေ်တာ့်ေခါငး်ေတာ်ေပါ်သို ့
ရကရ်ကစ်ကစ်က် ဖိ၍ ေဆာငး်

ေပးခဲ�့က၏။ ထိုေ့နာက်

ကိယုေ်တာ့်ကို

သစ်သားကားတိငု၌်

ေသေစရန် သ�ံငှ့်

ကပ်�ုိကခ်ဲ�့က၏။



ေယ��သည် ထိသုို အ့ေသခရံမညက်ို အစဥ် သ�ိှိေတာ်မ၏ူ။

ကိယုေ်တာ့်ေသြခငး်ေ�ကာင့် ကိယု် ေတာ့်ကို ယံ�ုကည် ကိးုစားေသာ

သတူိုအ့တကွ် အြပစ်မခှငွ်လ့�တြ်ခငး်

ခရံမညက်ိလုညး် သေိတာ်မ၏ူ။

အြပစ်သား�စ်ှဦးသည် ေယ��၏

ေဘးတစ်ဖကစီ်တငွ�်ှိ၏။

တစ်ဦးသည် ေယ��ကို ယံ�ုကည၍်

ပရဒသို ဘံသုိုေ့ရာက၏်။

အြခားတစ်ဦးမာှ မေရာက။်



နာရီများစာွ ဒကု�ခ�ံပီးေနာက် ေယ��သည်

“အမ��ပီး�ပီ” ဟမိုန ့ေ်တာ်မကူာ

အသကေ်တာ်�ငမ်ိးခဲ၏့။

ကိယုေ်တာ့်အမ�ေတာ်သည်

ြပည့စံ်ခုဲ�့ပီ။

မိတေ်ဆမွျားက

ကိယုေ်တာ့်ကို

ကိယုပိ်ငုသ်ခ�ျုငး်ဂတူစ်ခ၌ု

သ�ဂ�ုဟေ်ပးခဲ�့က၏။



ထိေုနာကတ်ငွ် ေရာမစစ်သားများ

သခ�ျုငး်ဂကူို တဆံပ်ိခတ၍်

ေစာင့�်ကပ်ခဲ�့က၏။

မညသ်ကူမှ အ၀င၊်အထကွ်

မြပု�ကရေပ။



အကယ၍် တိ၀ုတ� ုသည�်ပီးဆံးု�ပီဆိလု�င်

မညမ်�၀မ်းနညး်စရာ

ေကာငး်မညန်ညး်။

သိုေ့သာ်

ဘရုားသ�ငသ်ည်

အံဖွ့ယအ်ရာတစ်ခကုိြုပုေတာ်မခူဲသ့ည။်

ေယ��သည် ေသြခငး်၌သာ

မေနခဲပ့ါ။



ရကသ်တ� ပတ၏် ပထမေန မ့နကေ်စာေစာတငွ်

ေယ��၏ တပည့ေ်တာ်များသည်

သခ�ျုငး်ဂကူိပိုတ် ထားေသာ

ေကျာကတ်ံးု�ကးီက

အေ၀းသိုေ့ရာက�်ှိေနသညက်ို ေတွ� ခဲ�့က၏။

သတူိုသ့ည် ဂအူတငွး်သို �့ကည့လ်ိကုေ်သာအခါ

ေယ��သည် ထိေုနရာတငွ် မ�ှိေတာေ့ချ။



မိနး်မတစ်ေယာကသ်ည်

သခ�ျုငး်ဂအူနးီတငွ် ငိေုန၏။ ေယ��သည်

သူအ့နားတငွ် ထင�်ှားေတာ်မခူဲ့ ၏။ သသူည်

အေြပးြပန၍် အြခားတပည့ေ်တာ်များထသံို ့
၀မ်းေြမာကစ်ာွ ေြပာြပ၏။ “ေယ��သည်

အသက�်ှင�်ပီ၊

ေယ��သည် ေသြခငး်မှ ြပန�်ှငခ်ဲ�့ပီ”



မ�ကာမီ ေယ��သည် တပည့ေ်တာ်များထသံို ့�ကလာခဲ�့ပီး

လကေ်တာ်မှ သမံ�ိ�ငှ့် �ုိကခ်ထံားရေသာ အမာရွတက်ို ြပေတာ်မ၏ူ။

ယငး်သညမ်နှက်နခ်ဲ�့ပီ။ ေယ��သည် တဖနြ်ပန�်ှငေ်တာ်မ�ူပီ! 

ကိယုေ်တာ် သည် ေပတ�ုက သူက့ိြုငငး်ပယခ်ဲေ့သာ်လညး်

ခငွ့လ်�တေ်တာ်မခူဲ၏့။ ကိယုေ်တာ့်အေ�ကာငး်ကို လတူိငုး် ကိေုြပာြပရန်

မိန ့မ်ာှေတာ်မ၏ူ။ ထိေုနာက် ကိယုေ်တာ်သည် သ�ူကလာခဲေ့သာ

ေကာငး်ကငဘ်ံသုို ြ့ပန�်က သာွးေတာ်မ၏ူ။



ပထမဆံးု အစီတာ

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

ကို တငွေ်တွ� ခဲ့

မဿ ဲ၂၆-၂၈၊ လကုာ ၂၂-၂၄၊ ေယာဟန ်၁၃-၂၁

“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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