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Acts 2:1-4.

1.  ပင်�တေ�ကု� တေ��ပ	
တေ��တောကု�တေ�ာအခါ ထို�� ��အတေပါင်�း��� ��ည်� �ည်��ညွ	��
�ည်�းစည်�းတေ�း၍တေ�ကြကု၏
2.  ထို�� အခါ တေ ပြပင်�းမု� ����� င်�းကု
���� �တေ�ာအ�#�ည်��ခဏပြခင်�း�	င်� တေကုာင်�းကုင်�
မု%  ာ၍၊ ထို�� ����� � တေ� ထို�� င်�တေ�ာအ�မု�ကု�� ပြ'ည်�� တေ ၏။
3.  ထို�� ခဏပြခင်�း�	င်�ကု	
ပြပားတေ�ာ  )ာ��� ��ည်�မု�း )ာကု
���� �ထိုင်�ရှ% ား၍၊ ထို�� ��
အ��း��း��� �အတေပါ်၌ �ည်� တေ�ကြကု၏။
4.  ထို�� ��အတေပါင်�း��� ��ည်� ည်�း����ရှ% င်�းတေ�ာ��ည်ာဉ်�တေ�ာ�နှ% င်�� ပြပည်�� ၍၊ ��ည်ာဉ်�
တေ�ာ��ည်�တေ/ာတေပြပာတေ�ာ အခ	င်��ကု��  တေပးတေ�ာ�မု��ည်�အ��� င်�း အမု0�ုးမု0�ုးတေ�ာ
ဘာ�ာစကုားအားပြ'င်�� တေ/ာတေပြပာကြကု၏။

1 Corinthians 6:19-20.

19.  အဘယ်���� ��ည်�း။ �င်���� �ကု�� ယ်�ခနှ4ာ�ည်� ဘ� ား�ခင်� တေပး��ားတေ�ာ�မု�
တေ�ာ ��ည်ာဉ်�တေ�ာ��ည်�း /�တေ�ာ၊ �င်���� �အထို
၌ ကု0���း�ပ�၍ ����ရှ% င်�းတေ�ာ 
��ည်ာဉ်�တေ�ာ�၏ ဗိ�မုာ��ပြ'စ�တေကြကုာင်�းကု�� ၎င်�း၊ မု�မု���� �ကု��  မု�မု���� �မုပ�� င်�တေကြကုာင်�းကု�� ၎င်�း၊ 
မု��ကြကု�တေ ာ။
20.  �င်���� ��ည်� အဘ�� းနှ% င်��  �ယ်�တေ�ာ�မု� တေ�ာ �� ပြ'စ�တေ�ာတေကြကုာင်�� ၊ ဘ� ား�ခင်�
ပ�� င်�တေ�ာ�မု� တေ�ာ �င်���� �၏ ကု�� ယ်�ခနှ4ာနှ% င်��  စ�����ည်ာဉ်�အားပြ'င်��  ဘ� ား�ခင်�၏ 
ဂု� ဏ�တေ�ာ�ကု�� ထိုင်�ရှ% ားတေစကြကုတေ ာ� ။ 

Jeremiah 17:13.

13.  အ�� ဣ�တေ အမု0�ုး၏ တေပြမုာ� င်�� စာ အတေကြကုာင်�းပြ'စ�တေ�ာ ထိုာ�ဘ� ား၊ 
ကု�� ယ်�တေ�ာ�ကု��  စ	���ပစ�တေ�ာ ��အတေပါင်�း��� ��ည်� အရှ% ကု�ကု	
 ကြကုပါ �မု��  မုည်�။ င်ါ�
ထို# မု%  ထို	ကု��	ားတေ�ာ ����� ��ည်� တေပြမုစာင်�း��� � �င်�ကြကုပါ �မု�� မုည်�။ 
အတေကြကုာင်�းမု�ကုား၊ အ�ကု�စမု�းတေ �	င်�း�ည်�း/�တေ�ာ ထိုာ�ဘ� ားကု��  စ	���ပစ�
ကြကု ��ည်�း။ 

John 4:10-14.

10.  တေယ်ရှု;ကု ည်�း၊ ဘ� ား�ခင်�တေကု0းဇူ� းတေ�ာ�ကု�� ၎င်�း၊ င်ါတေ�ာကု�ဘ�� �တေတေပးပါ
/� ဆို�� တေ�ာ ��ကုား အဘယ်� �� ပြ'စ��ည်�ကု�� ၎င်�း �င်��ည်��� )င်� ထို�� ��ကု��
တေ�ာင်�း �မု�� မုည်�။ ထို�� ���ည်� ည်�း အ�ကု�တေကု��  တေပး �မု�� မုည်� /� ပြပ��၍ မု����
တေ�ာ�မု� တေ�ာ�၊
11.  မု���းမုကု၊ �ခင်�၌တေခပ�စာမုရှ% � တေ�	င်�း ည်�း �ကု��ည်�ပြ'စ�၍၊ အ�ကု�
တေကု��  အဘယ်���� �ပါ မုည်��ည်�း။
12.  ဤတေ�	င်�းကု��  င်ါ��� �အဘ ယ်ာကု� ပ��ည်� င်ါ��� �အား တေပး၏။ �� �ကု�� ယ်���� င်�မု%
စ၍၊ �ား�မု�း၊ ��� စ ?ာ�� မု0ား��� ��ည်� ဤ�	င်�းတေကု�� တေ�ာကု�ကြကုပြီပ�။ �ခင်�
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�ည်� ထို�� ��ထိုကု�ကြီကု�းပြမု���တေ ာ/� ဆို�� ၏။
13.  တေယ်ရှု;ကု ည်�း၊ ဤတေကု�� တေ�ာကု�တေ�ာ���ည်� တေ�ာကု��'�� တေင်��ဉ်�း
မုည်�။
14.  င်ါတေပးတေ�ာတေကု�� တေ�ာကု�တေ�ာ��မု�ကုား၊ တေင်��ပြခင်�းနှ% င်��အစဉ်�မုပြပ�� 
ကုင်�း 	�� �မု�� မုည်�။ င်ါတေပး တေ�ာ တေ�ည်� ထို�� �� ၌ထိုာ�အ�ကု�ရှ% င်�ပြခင်�းအ ��
င်% ါ ထို	ကု�တေ�ာ စမု�းတေပြ'စ� �မု�� မုည်�/�  မု����တေ�ာ�မု�၏။

John 4:14.

14.  င်ါတေပးတေ�ာတေကု�� တေ�ာကု�တေ�ာ��မု�ကုား၊ တေင်��ပြခင်�းနှ% င်��အစဉ်�မုပြပ�� ကုင်�း 	�� �မု��
မုည်�။ င်ါတေပး တေ�ာ တေ�ည်� ထို�� �� ၌ထိုာ�အ�ကု�ရှ% င်�ပြခင်�းအ �� င်% ါ ထို	ကု�တေ�ာ စမု�းတေပြ'စ�
 �မု�� မုည်�/�  မု����တေ�ာ�မု�၏။

John 7:37-39.

37.  ထို�� ပ	
ကု�� ခ# ၍ တေ�ာကု�ဆို�# းပြ'စ�တေ�ာတေ��ပြမု��၌ တေယ်ရှု;�ည်�ပ�၍ တေBကုးတေကြကုာ�တေ�ာ�မု�
�ည်�ကုား၊ တေင်�� တေ�ာ��ရှ% � )င်� င်ါ�ထို#��� � ာ၍ တေ�ာကု�တေ ာ� ။
38.  င်ါ�ကု�� ယ်�# ကြကုည်�တေ�ာ���ည်� ကု0မု�းစာ ာ�ည်�အ��� င်�း အ�ကု�တေ�	ကု�ာ 
စမု�းတေ�	င်�းပြ'စ� �မု�� မုည်� /�  မု����တေ�ာ�မု�၏။
39.  ထို�� ��� �မု����တေ�ာ�မု� တေ�ာ�၊ ယ်�# ကြကုည်�တေ�ာ����� ��ည်� ခ#  �#� တေ�ာ��ည်ာဉ်�တေ�ာ�ကု��  
ည်�မု% ��၍ မု���� တေ�ာ�မု�၏။ တေယ်ရှု;�ည်� ဘ� ��းပ	င်�� တေ�ာ�မုမု� တေ�းတေ�ာတေကြကုာင်��  ����ရှ% င်�းတေ�ာ
��ည်ာဉ်�တေ�ာ�ကု��  တေပးတေ�ာ�မုမု� တေ�း။ 

Revelation 21:6.

6.  အမု;ပြီပ�းပြီပ�။ င်ါ�ည်� အာ ပပြ'စ�၏။ ကြ�တေမုဃ  ည်�း ပြ'စ�၏။ အစနှ% င်��အဆို�# း ည်�း
ပြ'စ�၏။ တေင်��တေ�ာ ��အား အ�ကု�စမု�းတေကု��  အဘ�� းမုယ်�ဘ
 င်ါတေပးမုည်�။ 

2 Peter 3:9-13.

9.   �အခ0�ု ���� ��ည်�၊ တေနှ% းပြခင်�းကု�� မု% ���ည်�အ��� င်�း၊ ထိုာ�ဘ� ား�ည်� ဂု��တေ�ာ�အာမု% ာ 
တေနှ% းတေ�ာ�မုမု� ။ င်ါ��� ��	င်�အဘယ်���မု)မုပ0ကု� စ�းဘ
၊ ရှ% ��မု)��� ��ည်� တေ�ာင်��တေစပြခင်�းင်% ါ 
အ �� တေ�ာ�ရှ% �၍၊ င်ါ��� �ကု��  �ည်�းခ#  တေ�ာ�မု�၏။
10.  ��ခ�� း�ည်� ည်ဉ်��အခါ ာ�ကု
���� �၊ ထိုာ� ဘ� ား၏ တေ��ကု��ည်�  ာ �မု��ည်�။ ထို��
တေ��၌ မု�� ဃ�း တေကုာင်�းကုင်��ည်� ကြီကု�းစ	ာတေ�ာအ�# နှ% င်���ကု	 တေပ0ာကု� �	ား �မု�� မုည်�။ တေပြမုကြီကု�း
ကု�� ယ်�မု% စ၍၊ တေပြမုကြီကု�းတေပါ်မု% ာ ပြုပ � ပ� �မု)တေ�ာအာ��� ��ည်� ကုEမု�းတေ ာင်�ကြကု �မု�� မုည်�။
11.  ��� �ပြ'စ�၍၊ ဤအာအ �# းစ� # ��� ��ည်� ကု� ��စင်�မုည်�မု% ��တေ�ာ တေကြကုာင်�� ၊
12.  မု�� ဃ�းတေကုာင်�းကုင်��ည်� မု�းနှ% င်�� ပ0ကု�၍ တေ ာကု ဓာ����� ��ည်� ပ�အားကြီကု�း 0ကု�၊ 
အည်�ကု0�ုပြခင်�းကု��  ခ# တေ�ာ တေ���ည်�း/�တေ�ာ၊ ဘ� ား�ခင်�၏ တေ��တောကု�  �မု�� မုည်�/� �င်�
��� ��ည်� တေပြမုာ� င်�� တေ�ာင်��� 0ကု�၊ ����ရှ% င်�းတေ�ာအကု0င်��ကု�� ကု0င်�� ပြခင်�း၊ ဘ� ား���၌ 
တေမု	 �တေ 0ာ�ပြခင်�းအားပြ'င်�� ၊ အဘယ်���� �တေ�ာ��  ပြ'စ�အပ� ကြကု��ည်�း။
13.  ယ်ခ� ရှ% ��မု)တေ�ာအာ��� ��ည်� ပ0ကု�တေ�ာ�  ည်�း၊ တေပြ'ာင်�� မု��ပြခင်�း�ား�ည်�တေ�ာ 
မု�� ဃ�းတေကုာင်�း ကုင်��စ�နှ% င်��  တေပြမုကြီကု�း�စ�ကု��  င်ါ��� ��ည်� ဂု��တေ�ာ� နှ% င်��အည်� တေပြမုာ� င်�� ကြကု၏။ 

Revelation 21:1.

1.  တေကုာင်�းကုင်��စ�နှ% င်��  တေပြမုကြီကု�း�စ�ကု��  ည်�း င်ါပြမုင်�၏။ အဘယ်���� ��ည်�း/�မု�ကုား၊ တေရှ% း
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တေကုာင်�းကုင်�နှ% င်��  တေရှ% းတေပြမုကြီကု�း�ည်� တေရှုG�	ားကြကုပြီပ�။ ထို�� အခါမု% စ၍ �မု� ဒ္ဒIာ မုရှ% �။ 
Exodus 3:1-6.

1.  တေမုာတေရှ% �ည်�၊ မု�မု�တေယ်ာကုJမု မု�ဒ္ဒ0��ယ်ဇူ�ပ� တော/��� တေယ်�တော၏��� းဆို���မု0ားကု��  ထို���း
စဉ်�၊ တေ�ာ တေ�ာကု�ဘကု���� � တေဆိုာင်��	ား၍၊ တေ/ာပ�အမုည်�ရှ% �တေ�ာ ဘ� ား�ခင်�၏တေ�ာင်���� �
တောကု�တေ ၏။
2.  ထို�� အခါ ဘ� ား�ခင်�၏ တေကုာင်�းကုင်��မု���ည်� ခ0#ုထို
ကုထို	ကု�တေ�ာ မု�း )#၌ထိုင်�ရှ% ား၏။
တေမုာတေရှ% �ည်� ကြကုည်�� တေ�ာအခါ၊ မု�းတေ ာင်�၍ ခ0#ုမုကုEမု�းဘ
 ရှ% ��ည်�ကု��  ပြမုင်� )င်�၊
3.  အဘယ်�တေကြကုာင်��  ခ0#ုမုကုEမု�းဘ
ရှ% ���ည်�း။ ဤထို� းဆို��းတေ�ာရှု�ပါရှု�#ကု��  င်ါ�	ား၍ကြကုည်�� ရှု;
မုည်�/� ဆို�� ၏။
4.  တေမုာတေရှ% �	ား၍ ကြကုည်�� ရှု;တေကြကုာင်�းကု��  ထိုာ�ဘ� ားပြမုင်�တေ�ာ�မု� )င်�၊ တေမုာတေရှ% ၊ တေမုာတေရှ% /�  
ခ0#ုထို
ကု တေခါ်တေ�ာ�မု�၏။ တေမုာတေရှ% ကု ည်�း၊ အကုEနှ�� ပ�ရှ% �ပါ၏/�  တေ )ာကု�တေ ၏။
5.  ဘ� ား�ခင်�ကု ည်�း၊ မုခ0ဉ်�းနှ% င်�� ။ �င်�၏တေပြခ�င်�းကု��  ခE��တေ ာ� ။ �င်��င်�းတေ�ာ အပ�
ကုား ����ရှ% င်�းတေ�ာ တေပြမုပြ'စ��ည်�/�၍၎င်�း၊
6.  င်ါ�ည်��င်��အဘ၏ဘ� ား၊ အာပြဗိ/#၏ဘ� ား၊ ဣဇူာကု�၏ဘ� ား၊ ယ်ာကု� ပ�၏ဘ� ား
ပြ'စ��ည်�/�၍၎င်�း မု����တေ�ာ�မု�၏။ တေမုာရှ% �ည်� ဘ� ား�ခင်�ကု�� မုကြကုည်�� �#� ၊ မု�မု�မု0ကု�နှ% ာကု��  '� # း
 0ကု�တေ�၏။ 

Matthew 7:13-14.

13.  ကု0ဉ်�းတေ�ာ�# ခါးကု�� �င်�ကြကုတေ ာ� ။ ပ0ကု�စ�းပြခင်�း��� � တောကု�တေ�ာ မု�းနှ% င်���# ခါး�ည်� 
ကု0ယ်����း�ည်� ပြ'စ�၍ �င်�တေ�ာ����� ��ည်�မု0ားကြကု၏။
14.  အ�ကု�ရှ% င်�ပြခင်�း��� � တောကု�တေ�ာ မု�းနှ% င်��  �# ခါး�ည်� အ 	��ကု0ဉ်�းတေပြမုာင်�း�ည်�ပြ'စ�၍၊ 
တေ�	 ��င်�တေ�ာ ����� ��ည်� �ည်�းကြကု၏။
 

John 10:7-9.

7.  ထို�� တေကြကုာင်��  �'��တေယ်ရှု;ကု၊ င်ါအမု% ��အကု��ဆို�� �ည်�ကုား၊ င်ါ�ည်� ��� း�င်�တေ�ာ�# ခါး�
ပြ'စ�၏။
8.  င်ါတေရှ% �၌ တေပါ် ာတေ�ာ��ရှ% ��မု)��� ��ည်� ��ခ�� းထိုားပြပပြ'စ�ကြကု၏။ ထို�� ����� �၏စကုား�#ကု��  
��� း��� ��ည်� �ားမုတေထိုာင်�ကြကု။
9.  င်ါ�ည်��# ခါး�ပြ'စ�၏။ င်ါပြ'င်�� �င်�တေ�ာ���ည်� တေဘးနှ% င်��ကုင်�း G�� 0ကု�ထို	ကု��င်�၍ 
ကု0ကု�စားာကု��  တေ�	 � �မု�� မုည်�။

John 3:12-13.

12.  တေပြမုကြီကု�းအာကု��  င်ါတေပြပာ၍ �င်���� ��ည်� မုယ်�# )င်�၊ တေကုာင်�းကုင်�အာကု��  င်ါတေပြပာ
တေ�ာအခါ အဘယ်� ��� � ယ်�# ကြကု �မု�� မုည်��ည်�း။
13.  တေကုာင်�းကုင်�ဘ� #ကုဆိုင်�း�ကု�၍ တေကုာင်�းကုင်�ဘ� # ၌ရှ% �တေ�တေ�ာ  ��ားမု% �ပါးအဘယ်���
မု) တေကုာင်�းကုင်� ဘ�#��� � မု�ကု�ပြီပ�။

John 6:38-40.

38.  အတေကြကုာင်�းမု�ကုား၊ င်ါ�ည်� ကု�� ယ်�အ �� ��� � �� ကု�ပြခင်�းင်% ါ တေကုာင်�းကုင်�မု% ဆိုင်�း�ကု��ည်�
မု/� ��။ င်ါ�ကု��  တေစ G��တေ�ာ�မု� တေ�ာ��၏ အ �� တေ�ာ���� � �� ကု�ပြခင်�းင်% ါ ဆိုင်�း�ကု�၏။
39.  င်ါ�ကု�� တေစ G��တေ�ာ�မု� တေ�ာခမုည်�းတေ�ာ�၏ အ �� တေ�ာ�ကုား၊ င်ါ�အားတေပးတေ�ာ����� ��	င်� 
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�စ�#�တေယ်ာကု� ကု�� မု) င်ါမုတေပ0ာကု�တေစဘ
၊ တေ�ာကု�ဆို�# းတေ�ာတေ��၌ ထို�� ��အတေပါင်�း��� �ကု��  
ထိုတေပြမုာကု�တေစပြခင်�းင်% ါ၎င်�း၊
40.  �ားတေ�ာ�ကု��  ကြကုည်�� ပြမုင်�၍ ယ်�# ကြကုည်�တေ�ာ��ရှ% ��မု)��� ��ည်� ထိုာ�အ�ကု�ကု�� တေစပြခ
င်�းင်% ါ၎င်�း အ ��  တေ�ာ�ရှ% �၏။ င်ါ�ည်� ည်�းတေ�ာကု�ဆို�# းတေ�ာတေ��၌ ထို�� ����� �ကု��  ထိုတေပြမုာကု�တေစ
မုည်�/�  မု����တေ�ာ�မု�၏။

Matthew 13:34-35.

34.  တေယ်ရှု;�ည်� ဤဉ်ပမုာမု0ား��� �ကု�� တေဆိုာင်�၍ ပ������မု0ား��� �အားတေ/ာတေပြပာတေ�ာ�မု�၏။
ဉ်ပမုာကုင်�း၍ တေ/ာတေပြပာတေ�ာ�မုမု� ၊
35.  ထို�� ��� �တေ�ာအားပြ'င်��  ပတော'ကု�စကုား/�မု�ကုား၊ င်ါ�ည်�နှ;��ကု�� '	င်�� ၍ ဉ်ပမုာမု0ားကု�� မြွမုကု�
ဆို�� အ#� ။ ကုမု Lာဉ်�းမု% စ၍ ထို�မု��% ကု�တေ�ာအာ��� �ကု�� တေဘာ�ပြပတေပအ#�/�  တေ/ာဘ� းတေ�ာစကုား�ည်� 
ပြပည်�� စ� # ပြခင်�း��� � တောကု� ��ည်�း။

John 6:46.

46.  ထို�� ��� �င်ါဆို�� တေ�ာ၊ ဘား�ခင်��အထို# တေ�ာ�ကု Bကု ာတေ�ာ��မု% �ပါး �စ�#�တေယ်ာကု��
တေယ်ာကု�တေ�ာ ���ည်� ခမုည်�းတေ�ာ�ကု�� ပြမုင်�ခ
� ပြီပ�/�  မုဆို��  �� ။ Bကု ာတေ�ာ��/�မု�ကုား၊ ခမုည်�း
တေ�ာ�ကု��  ပြမုင်�ခ
� ပြီပ�။ 

John 14:7-11.

7.  �င်���� ��ည်� င်ါ�ကု�� �� )င်� င်ါ�ခမုည်�းတေ�ာ�ကု��  မု��ဘ
မုတေ�ကြကု။ ယ်ခ� မု% စ၍ ခမုည်�းတေ�ာ�
ကု�� ��ပြမုင်�ကြကု၏ /�  မု����တေ�ာ�မု�၏။
8.  '� �ပMုကု ည်�း၊ �ခင်�၊ ခမုည်�းတေ�ာ�ကု��  အကုEနှ�� ပ���� �အားပြပတေ�ာ�မု� ပါ။ ထို�� ��� �ပြပတေ�ာ�မု�
 )င်� အကုEနှ�� ပ� ��� � အ �� ပြပည်�� စ� # ပါမုည်�/� တေ )ာကု� )င်�၊
9.  တေယ်ရှု;ကု၊ '� �ပMု၊ ဤမု)ကုာ ပ�� �# း င်ါ�ည်��င်���� �နှ% င်�� အ��ရှ% �ပြီပ�းမု%  �င်��ည်� င်ါ�ကု��  
မု��တေ�း �တေ ာ။ င်ါ�ကု�� ပြမုင်�တေ�ာ���ည်� ခမုည်�းတေ�ာ�ကု�� ပြမုင်�၏။ ��� �ပြ'စ� )င်�၊ ခမုည်�း
တေ�ာ�ကု��  အကုEနှ�� ပ���� �အား ပြပ တေ�ာ�မု� ပါ/�  �င်��ည်�အဘယ်���� �ဆို�� ��ည်�း။
10.  င်ါ�ည်� ခမုည်�းတေ�ာ�၌ ရှ% ��ည်�ကု�� ၎င်�း၊ ခမုည်�းတေ�ာ��ည်� င်ါ၌ရှ% �တေ�ာ�မု��ည်�ကု�� ၎င်�း မု
ယ်�#�တေ ာ။ င်ါတေ/ာတေပြပာတေ�ာစကုားကု��  ကု�� ယ်�အ �� အတေ 0ာကု� င်ါတေ/ာတေပြပာ�ည်�မု/� ��။ 
င်ါပြုပတေ�ာအမု;��� �ကုား၊ င်ါ၌ �ည်�တေ�တေ�ာ�မု� တေ�ာ ခမုည်�းတေ�ာ��ည်� ပြုပတေ�ာ�မု�၏။
11.  င်ါ�ည်� ခမုည်�းတေ�ာ�၌ ရှ% ��ည်�ကု�� ၎င်�း၊ ခမုည်�းတေ�ာ��ည်� င်ါ၌ရှ% �တေ�ာ�မု��ည်�ကု�� ၎င်�း ယ်�#
ကြကုတေ ာ။ င်ါ� စကုားကု��  မုယ်�# )င်�၊ င်ါ�အမု;��� �ကု�� တေထိုာကု�၍ ယ်�# ကြကုတေ ာ� ။

John 3:12-13.

12.  တေပြမုကြီကု�းအာကု��  င်ါတေပြပာ၍ �င်���� ��ည်� မုယ်�# )င်�၊ တေကုာင်�းကုင်�အာကု��  င်ါတေပြပာ
တေ�ာအခါ အဘယ်� ��� � ယ်�# ကြကု �မု�� မုည်��ည်�း။
13.  တေကုာင်�းကုင်�ဘ� #ကုဆိုင်�း�ကု�၍ တေကုာင်�းကုင်�ဘ� # ၌ရှ% �တေ�တေ�ာ  ��ားမု% �ပါးအဘယ်���
မု) တေကုာင်�းကုင်� ဘ�#��� � မု�ကု�ပြီပ�။ 

Revelation 22:12-16.

12.  င်ါ�ည်�အ 0င်�အပြမု�� ာမုည်�။ င်ါ�ည်� အကု0�ုး အပြ'စ�ကု��  တေဆိုာင်�ခ
��ည်�ပြ'စ�၍၊  �အ
��း��း��� �အား မု�မု���� �အကု0င်��အ��� င်�း ဆိုပ�တေပး မုည်�။
13.  င်ါ�ည်� အာ 'ပြ'စ�၏ ကြ�တေမုဃ ည်�းပြ'စ�၏။ အဉ်�းဆို�# းတေ�ာ�� ၊ တေ�ာကု�ဆို�# းတေ�ာ ��
ပြ'စ�၏။ အစနှ% င်��  အဆို�# း ည်�း ပြ'စ�၏။
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14.  အ�ကု�ပင်�နှ% င်��ဆို�� င်�၍၊ မြို့မု� ��# ခါးအ�	င်�း��� � �င်�အ#� တေ�ာ င်% ါ ပည်��တေ�ာ���� �ကု��  ကု0င်��
တေ�ာ����� ��ည်� မုဂုO ာရှ% �ကြကု၏။
15.  ပြပင်�၌ကုား၊ တေခ	းပြ'စ�တေ�ာ�� ၊ ပြုပစား���တေ�ာ ��  ၊ မု�ားတေ�ာတေမုထို� ��၌မု% ��
တေ�ာ�� ၊
 �အ�ကု�ကု��  ���တေ�ာ�� ၊ ရှု� ပ�ထို�  ကု�� ကု�� းကု	ယ်�တေ�ာ�� ၊ �စPာပ0ကု� ပြခင်�းကု��  နှ% စ��ကု�၍ 
ပြုပတေ�ာ��အတေပါင်�း��� ��ည်� ရှ% �ကြကု၏။
16.  င်ါတေယ်ရှု;�ည်� အ�င်�းတေ�ာ���� �အဘ�� � ဤအာ မု0ားကု��  �င်���� �အား�ကု�တေ�ခ# တေစပြခင်�း
င်% ါ၊ င်ါ၏ တေကုာင်�း ကုင်��မု��ကု��  တေစ G��၏။ င်ါ�ည်�ကုား၊ ဒ္ဒါ��ဒ္ဒ�၏ အပြမုစ� ပြ'စ�၏။ အနှ	ယ်�
 ည်�းပြ'စ�၏။ ထို	��းတေ�ာကု�တေ�ာ မု�� ဃ�း တေ�ာကု�ကြကုယ်� ည်�းပြ'စ�၏။ 

Revelation 21:5-6.

5.  ပ Qင်�တေ�ာ�တေပါ်မု% ာ ထို�� င်�တေ�ာ�မု� တေ�ာ��ကု  ည်�း၊ င်ါ�ည်� ခပ���မု�းတေ�ာ အာ��� �ကု��  
အ�စ� '��ဆိုင်�း�ည်�/�  မု����တေ�ာ�မု�၏။ �'�� ��# ၊ တေးထိုား တေ ာ� ။ ဤစကုား�ည်� �စPာ
စကုား၊ /� ��မု% ��တေ�ာ စကုားပြ'စ�၏ /�၍၎င်�း၊
6.  အမု;ပြီပ�းပြီပ�။ င်ါ�ည်� အာ ပပြ'စ�၏။ ကြ�တေမုဃ  ည်�း ပြ'စ�၏။ အစနှ% င်��အဆို�# း ည်�း
ပြ'စ�၏။ တေင်��တေ�ာ ��အား အ�ကု�စမု�းတေကု��  အဘ�� းမုယ်�ဘ
 င်ါတေပးမုည်�။ 

Matthew 19:28.

28.  တေယ်ရှု;ကု၊ င်ါအမု% ��ဆို�� �ည်�ကုား၊ အ �# းစ� # တေ�ာအာ��� �ကု��  အ�စ�ပြုပပြပင်�တေ�ာကုာ ၌ 
 ��ား�ည်� ဘ� ��းရှ% �တေ�ာ ပ Qင်�တေ�ာ�တေပါ်မု% ာထို�� င်�တေ�ာ�မု� တေ�ာအခါ၊ င်ါ�တေ�ာကု���� � �� ကု�ကြကု
တေ�ာ�င်���� ��ည်� �ဆိုယ်�နှ% စ�ခ�  တေ�ာ ပ Qင်�တေပါ်မု% ာထို�� င်� 0ကု�၊ ဣ�တေ   ��ဆိုယ်�နှ% စ�
မု0�ုးကု��  စစ�တေကြကုာစ�င်�ကြကု �#� ။ 

Matthew 12:48-50.

48.  ကု�� ယ်�တေ�ာ�ကု၊ င်ါ�အမု�၊ င်ါ�ည်�ကုား အဘယ်����ည်�း/�  တေမုးတေ�ာ�မု�၏။
49.   ကု�တေ�ာ�ကု��  ည်�းဆို���၍ �ပည်�� တေ�ာ���� �ကု��  ညွG�� 0ကု�၊ ဤ����� ��ည်� င်ါ�အမု�၊ င်ါ�
ည်�တေပ�ည်�း။
50.  တေကုာင်�းကုင်�ဘ� # ၌ ရှ% �တေ�ာ�မု� တေ�ာ င်ါ�အဘ၏အ �� တေ�ာ�ကု�� တေဆိုာင်�တေ�ာ���ည်� င်ါ�ည်�၊ 
င်ါ�နှ% မု၊ င်ါ�အမု� ပြ'စ���ည်�း/�  မု����တေ�ာ�မု�၏။ 

Revelation 21:6.

6.  အမု;ပြီပ�းပြီပ�။ င်ါ�ည်� အာ ပပြ'စ�၏။ ကြ�တေမုဃ  ည်�း ပြ'စ�၏။ အစနှ% င်��အဆို�# း ည်�း
ပြ'စ�၏။ တေင်��တေ�ာ ��အား အ�ကု�စမု�းတေကု��  အဘ�� းမုယ်�ဘ
 င်ါတေပးမုည်�။ 

Revelation 22:17.

17.  ��ည်ာဉ်�တေ�ာ�နှ% င်��  မုဂုO ာတေဆိုာင်� ���� ��မု�းကု  ာခ
� ပါ/�  ဆို�� ကြကု၏။ ကြကုားတေ�ာ��ကု
 ည်�း၊  ာခ
� ပါ /� ဆို�� ပါတေစ ၊ တေင်��တေ�ာ���ည်�  ာပါတေစ။ အ �� ရှ% � တေ�ာ ���ည်� အ
ဘ�� းကု�� မုတေပးဘ
 အ�ကု�တေကု��  ယ်�ပါတေစ။ 

John 4:11-14.

11.  မု���းမုကု၊ �ခင်�၌တေခပ�စာမုရှ% � တေ�	င်�း ည်�း �ကု��ည်�ပြ'စ�၍၊ အ�ကု�တေကု��  
အဘယ်���� �ပါ မုည်��ည်�း။
12.  ဤတေ�	င်�းကု��  င်ါ��� �အဘ ယ်ာကု� ပ��ည်� င်ါ��� �အား တေပး၏။ �� �ကု�� ယ်���� င်�မု% စ၍၊ 
�ား�မု�း၊ ��� စ ?ာ�� မု0ား��� ��ည်� ဤ�	င်�းတေကု�� တေ�ာကု�ကြကုပြီပ�။ �ခင်��ည်� ထို�� ��ထိုကု�ကြီကု�း
ပြမု���တေ ာ/� ဆို�� ၏။
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13.  တေယ်ရှု;ကု ည်�း၊ ဤတေကု�� တေ�ာကု�တေ�ာ���ည်� တေ�ာကု��'�� တေင်��ဉ်�းမုည်�။
14.  င်ါတေပးတေ�ာတေကု�� တေ�ာကု�တေ�ာ��မု�ကုား၊ တေင်��ပြခင်�းနှ% င်��အစဉ်�မုပြပ�� ကုင်�း 	�� �မု��
မုည်�။ င်ါတေပး တေ�ာ တေ�ည်� ထို�� �� ၌ထိုာ�အ�ကု�ရှ% င်�ပြခင်�းအ �� င်% ါ ထို	ကု�တေ�ာ စမု�းတေပြ'စ�
 �မု�� မုည်�/�  မု����တေ�ာ�မု�၏။ 

John 7:37-38.

37.  ထို�� ပ	
ကု�� ခ# ၍ တေ�ာကု�ဆို�# းပြ'စ�တေ�ာတေ��ပြမု��၌ တေယ်ရှု;�ည်�ပ�၍ တေBကုးတေကြကုာ�တေ�ာ�မု�
�ည်�ကုား၊ တေင်�� တေ�ာ��ရှ% � )င်� င်ါ�ထို#��� � ာ၍ တေ�ာကု�တေ ာ� ။
38.  င်ါ�ကု�� ယ်�# ကြကုည်�တေ�ာ���ည်� ကု0မု�းစာ ာ�ည်�အ��� င်�း အ�ကု�တေ�	ကု�ာ 
စမု�းတေ�	င်�းပြ'စ� �မု�� မုည်� /�  မု����တေ�ာ�မု�၏။ 

John 8:58.

58.  တေယ်ရှု;ကု ည်�း၊ င်ါအမု% ��အကု��ဆို�� �ည်�ကုား၊ အာပြဗိ/# မုပြ'စ�မု% � င်ါပြ'စ�၏/�  မု����တေ�ာ�
မု�၏။ 

John 10:30.

30.  င်ါ�ည်� င်ါ�ခမုည်�းတေ�ာ�နှ% င်��� �# း���ည်�းပြ'စ��ည်�/�  မု����တေ�ာ�မု�၏။ 
John 14:7-12.

7.  �င်���� ��ည်� င်ါ�ကု�� �� )င်� င်ါ�ခမုည်�းတေ�ာ�ကု��  မု��ဘ
မုတေ�ကြကု။ ယ်ခ� မု% စ၍ ခမုည်�းတေ�ာ�
ကု�� ��ပြမုင်�ကြကု၏ /�  မု����တေ�ာ�မု�၏။
8.  '� �ပMုကု ည်�း၊ �ခင်�၊ ခမုည်�းတေ�ာ�ကု��  အကုEနှ�� ပ���� �အားပြပတေ�ာ�မု� ပါ။ ထို�� ��� �ပြပတေ�ာ�မု�
 )င်� အကုEနှ�� ပ� ��� � အ �� ပြပည်�� စ� # ပါမုည်�/� တေ )ာကု� )င်�၊
9.  တေယ်ရှု;ကု၊ '� �ပMု၊ ဤမု)ကုာ ပ�� �# း င်ါ�ည်��င်���� �နှ% င်�� အ��ရှ% �ပြီပ�းမု%  �င်��ည်� င်ါ�ကု��  
မု��တေ�း �တေ ာ။ င်ါ�ကု�� ပြမုင်�တေ�ာ���ည်� ခမုည်�းတေ�ာ�ကု�� ပြမုင်�၏။ ��� �ပြ'စ� )င်�၊ ခမုည်�း
တေ�ာ�ကု��  အကုEနှ�� ပ���� �အား ပြပ တေ�ာ�မု� ပါ/�  �င်��ည်�အဘယ်���� �ဆို�� ��ည်�း။
10.  င်ါ�ည်� ခမုည်�းတေ�ာ�၌ ရှ% ��ည်�ကု�� ၎င်�း၊ ခမုည်�းတေ�ာ��ည်� င်ါ၌ရှ% �တေ�ာ�မု��ည်�ကု�� ၎င်�း မု
ယ်�#�တေ ာ။ င်ါတေ/ာတေပြပာတေ�ာစကုားကု��  ကု�� ယ်�အ �� အတေ 0ာကု� င်ါတေ/ာတေပြပာ�ည်�မု/� ��။ 
င်ါပြုပတေ�ာအမု;��� �ကုား၊ င်ါ၌ �ည်�တေ�တေ�ာ�မု� တေ�ာ ခမုည်�းတေ�ာ��ည်� ပြုပတေ�ာ�မု�၏။
11.  င်ါ�ည်� ခမုည်�းတေ�ာ�၌ ရှ% ��ည်�ကု�� ၎င်�း၊ ခမုည်�းတေ�ာ��ည်� င်ါ၌ရှ% �တေ�ာ�မု��ည်�ကု�� ၎င်�း ယ်�#
ကြကုတေ ာ။ င်ါ� စကုားကု��  မုယ်�# )င်�၊ င်ါ�အမု;��� �ကု�� တေထိုာကု�၍ ယ်�# ကြကုတေ ာ� ။
12.  င်ါအမု% ��အကု��ဆို�� �ည်�ကုား၊ င်ါ�ကု�� ယ်�# ကြကုည်�တေ�ာ���ည်� င်ါပြုပ�တေ�ာအမု;��� �ကု��  ပြုပ �
မု�� မုည်�။ ထို��  အမု;��� �ထိုကု��ာ၍ ကြီကု�းတေ�ာအမု;��� �ကု��  ည်�း ပြုပ �မု�� မုည်�။ အတေကြကုာင်�းမု�ကုား၊ င်ါ
�ည်� ခမုည်�းတေ�ာ�ထို#��� � �	ား၍၊ 

John 14:6.

6.  တေယ်ရှု;ကု၊ င်ါ�ည်� မု�းခ�းပြ'စ�၏။ �မုRာ�ားကု��  ည်�းပြ'စ�၏။ အ�ကု�
�ည်� ည်�းပြ'စ�၏။ င်ါ�ကု��  အမု% � မုပြုပ )င်� အဘယ်���မု) ခမုည်�းတေ�ာ�ထို#��� �မု
တောကု�။ 

John 10:7-9.

7.  ထို�� တေကြကုာင်��  �'��တေယ်ရှု;ကု၊ င်ါအမု% ��အကု��ဆို�� �ည်�ကုား၊ င်ါ�ည်� ��� း�င်�တေ�ာ�# ခါး�
ပြ'စ�၏။
8.  င်ါတေရှ% �၌ တေပါ် ာတေ�ာ��ရှ% ��မု)��� ��ည်� ��ခ�� းထိုားပြပပြ'စ�ကြကု၏။ ထို�� ����� �၏စကုား�#ကု��  
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��� း��� ��ည်� �ားမုတေထိုာင်�ကြကု။
9.  င်ါ�ည်��# ခါး�ပြ'စ�၏။ င်ါပြ'င်�� �င်�တေ�ာ���ည်� တေဘးနှ% င်��ကုင်�း G�� 0ကု�ထို	ကု��င်�၍ 
ကု0ကု�စားာကု��  တေ�	 � �မု�� မုည်�။ 

John 8:12.

12.  �'����# တေယ်ရှု;ကု၊ င်ါ�ည်� ဤတေ ာကု၏အ င်�းပြ'စ�၏။ င်ါ�တေ�ာကု���� �  �� ကု�တေ�ာ��
�ည်� တေမု% ာင်�မု�� ကု�၌ မု�	ားမု ာ။ အ�ကု�၏အ င်�းကု��  �မု�� မုည်�/�  မု����တေ�ာ�မု�၏။

Matthew 13:47-50.

47.  ��ည်�းကုား၊ တေကုာင်�းကုင်�နှ�� င်�င်# တေ�ာ��ည်� ပင်� ယ်�၌ခ0၍ အမု0�ုးမု0�ုးတေ�ာင်ါး��� �ကု��  
အ� ပ�မု�တေ�ာပ�� ကု� ကု	��နှ% င်����၏။
48.  င်ါးနှ% င်��အပြပည်�� ရှ% �တေ�ာအခါ �# င်ါ��� ��ည်� ကု� ��းတေပါ်��� �ဆို	
�င်�၍ထို�� င်� 0ကု�၊ တေကုာင်�းတေ�ာ
င်ါးကု��  ပြခင်�း ထို
��� � တေရှု	းခ0ယ်�ထိုည်��ထိုား၍၊ မုတေကုာင်�းတေ�ာင်ါးကု��  ပြပင်���� �ပစ� �� ကု�ကြကု၏။
49.  ထို�� �ည်�း��  ကုမု Lာအဆို�# း၌ တေကုာင်�းကုင်��မု����� ��ည်� ဆိုင်�း ာပြီပ�း )င်�၊ တေပြ'ာင်�� မု��
တေ�ာ����� �အထို
မု%  ဆို�� းတေ�ာ����� �ကု��  နှ;��ယ်�ခ	
ထိုား၍၊
50.  င်�� းတေBကုးပြခင်�း၊ အ#�	ားခ
ကြီကု���ပြခင်�းရှ% �ာ မု�း'�� ၌ ခ0ကြကု �#� ။

Mark 4:26-29.

26.  ထို�� မု% �ပါး  ��ည်�  ယ်�၌ မု0�ုးတေစ� ကြီကု
ပြီပ�းမု%  တေ�ာကု��'�� မု�မု�မုကြကုည်�� မုမု% ��၊
27.  ည်ဉ်�� ၊ တေ��၊ အ�ပ� 0ကု� ၊ နှ�� း 0ကု�တေ�တေ�ာ� ည်�း အပင်�တေပါကု�၍ ကြီကု�းပ	ား�ည်�နှ% င်��  
ဘ� ား�ခင်�၏နှ�� င်�င်#  တေ�ာ���၏။
28.  တေပြမုကြီကု�း�ည်� မု�မု�အ �� အတေ 0ာကု�အ��းကု�� ��းတေစ၍ တေရှ% �ဉ်�းစ	ာ အတေညွ% ာကု�၊ ထို�� တေ�ာကု�
အနှ%# ၊ ထို�� တေ�ာကု� အနှ%#ထို
မု% ာ တေအာင်�မုာတေ�ာအဆို��ကု��  ပြ'စ�တေစ���၏။
29.  အ��းမု% ည်�� ၍ ���ခ0���တောကု�တေ�ာအခါ၊  ယ်�ရှ% င်��ည်� မုဆို�� င်�းမု င်�� ၊ �# စဉ်�နှ% င်��  ���
တေစ��� �ည်�/�  မု����တေ�ာ�မု�၏။ 
 
   All verses of the Holy Bible quoted above in Burmese language are taken from Myanmar 
Holy Bible.
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