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1

Acts 2:1-4.

ပင်တေကု တ္တေ ပွဲနေ့ရောက်သောအခါ ထို သူ အပေါင်းတို့သည် တညီတညွတ်
တည်းစည်းဝေး၍နေကြ၏
2. ထို အခါ လေပြင်းမု န်တို င်းကဲ့ သို့သောအသံ သည်တခဏခြင်းတွင် ကောင်းကင်
မှ လာ၍၊ ထို သူ တို့ နေ ထို င်သောအိမ်ကို ဖြည့် လေ၏။
3. ထို ခဏခြင်းတွင်ကွဲပြားသော လျှာတို့သည်မီးလျှာကဲ့ သို့ထင်ရှ ား၍၊ ထို သူ
အသီးသီးတို့အပေါ်၌ တည် နေကြ၏။
4. ထို သူ အပေါင်းတို့သည်လည်းသန့်ရှ င်းသောဝိညာဉ်တော်နှ င့် ပြည့် ၍၊ ဝိညာဉ်
တော်သည်ဟောပြောသော အခွင့် ကို ပေးတော်မူ သည်အတို င်း အမျိုးမျိုးသော
ဘာသာစကားအားဖြင့် ဟောပြောကြ၏။
1.

1 Corinthians 6:19-20.

အဘယ်သို့နည်း။ သင်တို့ကို ယ်ခန္ဓာသည် ဘု ရားသခင် ပေးသနားတော်မူ
သော ဝိညာဉ်တော်တည်း ဟူ သော၊ သင်တို့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်၍ သန့်ရှ င်းသော
ဝိညာဉ်တော်၏ ဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်းကို ၎င်း၊ မိမိတို့ကို မိမိတို့မပို င်ကြောင်းကို ၎င်း၊
မသိကြသလော။
20. သင်တို့သည် အဘို းနှ င့် ဝယ်တော်မူ သော သူ ဖြစ်သောကြောင့် ၊ ဘု ရားသခင်
ပို င်တော်မူ သော သင်တို့၏ ကို ယ်ခန္ဓာနှ င့် စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဘု ရားသခင်၏
ဂု ဏ်တော်ကို ထင်ရှ ားစေကြလော့ ။
19.

Jeremiah 17:13.

အို ဣသရေလအမျိုး၏ မြော်လင့် စရာ အကြောင်းဖြစ်သော ထာဝရဘု ရား၊
ကို ယ်တော်ကို စွန့်ပစ်သော သူ အပေါင်းတို့သည် အရှ က်ကွဲ ရကြပါလိမ့် မည်။ ငါ့
ထံ မှ ထွက်သွားသော သူ တို့သည် မြေစာရင်းသို့ ဝင်ရကြပါလိမ့် မည်။
အကြောင်းမူ ကား၊ အသက်စမ်းရေ တွင်းတည်းဟူ သော ထာဝရဘု ရားကို စွန့်ပစ်
ကြ သတည်း။
13.

John 4:10-14.

ယေရှုကလည်း၊ ဘု ရားသခင်ကျေးဇူ းတော်ကို ၎င်း၊ ငါသောက်ဘို့ရေပေးပါ
ဟု ဆို သော သူ ကား အဘယ် သူ ဖြစ်သည်ကို ၎င်း သင်သည်သိလျှင် ထို သူ ကို
တောင်းလိမ့် မည်။ ထို သူ သည်လည်း အသက်ရေကို ပေးလိမ့် မည် ဟု ပြန်၍ မိန့်
တော်မူ သော်၊
11. မိန်းမက၊ သခင်၌ရေခပ်စရာမရှိ ရေတွင်းလည်း နက်သည်ဖြစ်၍၊ အသက်
ရေကို အဘယ်သို့ရပါ မည်နည်း။
12. ဤရေတွင်းကို ငါတို့အဘ ယာကု ပ်သည် ငါတို့အား ပေး၏။ သူ့ကို ယ်တို င်မှ
10.
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စ၍၊ သားသမီး၊ တိရိ စ္ဆာန် များတို့သည် ဤတွင်းရေကို သောက်ကြပြီ။ သခင်
သည် ထို သူ ထက်ကြီးမြတ်သလောဟု ဆို ၏။
13. ယေရှုကလည်း၊ ဤရေကို သောက်သောသူ သည် နောက်တဖန် ရေငတ်ဦး
မည်။
14. ငါပေးသောရေကို သောက်သောသူ မူ ကား၊ ရေငတ်ခြင်းနှ င့် အစဉ်မပြတ်
ကင်းလွတ်လိမ့် မည်။ ငါပေး သော ရေသည် ထို သူ ၌ထာဝရအသက်ရှ င်ခြင်းအလို
ငှ ါ ထွက်သော စမ်းရေဖြစ်လိမ့် မည်ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
John 4:14.

ငါပေးသောရေကို သောက်သောသူ မူ ကား၊ ရေငတ်ခြင်းနှ င့် အစဉ်မပြတ်
ကင်းလွတ်လိမ့် မည်။ ငါပေး သော ရေသည် ထို သူ ၌ထာဝရအသက်ရှ င်ခြင်းအလို
ငှ ါ ထွက်သော စမ်းရေဖြစ်လိမ့် မည်ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
14.

John 7:37-39.

ထို ပွဲကို ခံ ၍ နောက်ဆုံ းဖြစ်သောနေ့မြတ်၌ ယေရှုသည်ရပ်၍ ကြွေးကြော်
တော်မူ သည်ကား၊ ရေငတ် သောသူ ရှိလျှင် ငါ့ထံ သို့လာ၍ သောက်လော့ ။
38. ငါ့ကို ယုံ ကြည်သောသူ သည် ကျမ်းစာလာသည်အတို င်း အသက်ရေတွက်ရာ
စမ်းရေတွင်းဖြစ်လိမ့် မည် ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
39. ထို သို့မိန့်တော်မူ သော်၊ ယုံ ကြည်သောသူ တို့သည် ခံ ရလတံ့ သောဝိညာဉ်
တော်ကို ရည်မှ တ်၍ မိန့် တော်မူ ၏။ ယေရှုသည် ဘု န်းပွင့် တော်မမူ သေးသော
ကြောင့် သန့်ရှ င်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ပေးတော်မမူ သေး။
37.

Revelation 21:6.

အမှုပြီးပြီ။ ငါသည် အာလပဖြစ်၏။ ဩမေဃ လည်း ဖြစ်၏။ အစနှ င့် အဆုံ း
လည်းဖြစ်၏။ ရေငတ်သော သူ အား အသက်စမ်းရေကို အဘို းမယူ ဘဲ ငါပေး
မည်။
6.

2 Peter 3:9-13.

လူ အချို့တို့သည်၊ နှေ းခြင်းကို မှ တ်သည်အတို င်း၊ ထာဝရဘု ရားသည် ဂတိ
တော်အရာမှ ာ နှေ းတော်မမူ ။ ငါတို့တွင်အဘယ်သူ မျှမပျက် စီးဘဲ၊ ရှိသမျှ
တို့သည် နောင်တရစေခြင်းငှ ါ အလို တော်ရှိ၍၊ ငါတို့ကို သည်းခံ တော်မူ ၏။
10. သူ ခို းသည် ညဉ့် အခါလာသကဲ့ သို့၊ ထာဝရ ဘု ရား၏ နေ့ရက်သည် လာလိမ့်
ည်။ ထို နေ့၌ မို ဃ်း ကောင်းကင်သည် ကြီးစွာသောအသံ နှ င့် တကွ ပျောက် သွား
လိမ့် မည်။ မြေကြီးကို ယ်မှ စ၍၊ မြေကြီးပေါ်မှ ာ ပြုလု ပ် သမျှသောအရာတို့သည်
ကျွမ်းလောင်ကြလိမ့် မည်။
11. သို့ဖြစ်၍၊ ဤအရာအလုံ းစုံ တို့သည် ကု န်စင်မည်မှ န်သော ကြောင့် ၊
9.
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မို ဃ်းကောင်းကင်သည် မီးနှ င့် ပျက်၍ လောက ဓာတ်တို့သည် ပူ အားကြီး
လျက်၊ အရည်ကျိုခြင်းကို ခံ ရသော နေ့တည်းဟူ သော၊ ဘု ရားသခင်၏ နေ့
ရောက် လိမ့် မည်ဟု သင်တို့သည် မြော်လင့် တောင့် တလျက်၊ သန့်ရှ င်းသောအကျ
င့် ကို ကျင့် ခြင်း၊ ဘု ရားဝတ်၌ မွေ့လျော်ခြင်းအားဖြင့် ၊ အဘယ်သို့သောသူ ဖြစ်အပ်
ကြသနည်း။
13. ယခု ရှိသမျှသောအရာတို့သည် ပျက်ရသော် လည်း၊ ဖြောင့် မတ်ခြင်းတရား
တည်နေရာ မို ဃ်းကောင်း ကင်သစ်နှ င့် မြေကြီးသစ်ကို ငါတို့သည် ဂတိတော် နှ
င့် အညီ မြော်လင့် ကြ၏။
12.

Revelation 21:1.

ကောင်းကင်သစ်နှ င့် မြေကြီးသစ်ကို လည်း ငါမြင်၏။ အဘယ်သို့နည်းဟူ
မူ ကား၊ ရှေ းကောင်းကင်နှ င့် ရှေ းမြေကြီးသည် ရွှေသွားကြပြီ။ ထို အခါမှ စ၍
သမု ဒ္ဒရာ မရှိ။
1.

Exodus 3:1-6.

မောရှေ သည်၊ မိမိယောက္ခမ မိဒျန်ယဇ်ပု ရောဟိတ် ယေသရော၏သို းဆိတ်
များကို ထိန်းစဉ်၊ တော နောက်ဘက်သို့ ဆောင်သွား၍၊ ဟောရပ်အမည်ရှိသော
ဘု ရားသခင်၏တောင်သို့ ရောက်လေ၏။
2. ထို အခါ ဘု ရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ချုံထဲကထွက်သော
မီးလျှံ ၌ထင်ရှ ား၏။ မောရှေ သည် ကြည့် သောအခါ၊ မီးလောင်၍ ချုံမကျွမ်းဘဲ ရှိ
သည်ကို မြင်လျှင်၊
3. အဘယ်ကြောင့် ချုံမကျွမ်းဘဲရှိသနည်း။ ဤထူ းဆန်းသောရူ ပါရုံ ကို ငါ
သွား၍ကြည့် ရှုမည်ဟု ဆို ၏။
4. မောရှေ သွား၍ ကြည့် ရှုကြောင်းကို ထာဝရဘု ရားမြင်တော်မူ လျှင်၊ မောရှေ ၊
မောရှေ ဟု ချုံထဲက ခေါ်တော်မူ ၏။ မောရှေ ကလည်း၊ အကျွန်ု ပ်ရှိပါ၏ဟု
လျှောက်လေ၏။
5. ဘု ရားသခင်ကလည်း၊ မချဉ်းနှ င့် ။ သင်၏ခြေနင်းကို ချွတ်လော့ ။ သင်နင်း
သော အရပ်ကား သန့်ရှ င်းသော မြေဖြစ်သည်ဟူ ၍၎င်း၊
6. ငါသည်သင့် အဘ၏ဘု ရား၊ အာဗြဟံ ၏ဘု ရား၊ ဣဇာက်၏ဘု ရား၊ ယာ
ကု ပ်၏ဘု ရားဖြစ်သည်ဟူ ၍၎င်း မိန့်တော်မူ ၏။ မောရှ သည် ဘု ရားသခင်ကို မကြ
ည့် ဝံ့ ၊ မိမိမျက်နှ ာကို ဖုံ းလျက်နေ၏။
1.

Matthew 7:13-14.

ကျဉ်းသောတံ ခါးကို ဝင်ကြလော့ ။ ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်သောလမ်းနှ င့် တံ ခါး
သည် ကျယ်ဝန်းသည် ဖြစ်၍ ဝင်သောသူ တို့သည်များကြ၏။
13.
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အသက်ရှ င်ခြင်းသို့ ရောက်သောလမ်းနှ င့် တံ ခါးသည် အလွန်ကျဉ်းမြောင်း
သည်ဖြစ်၍၊ တွေ့ဝင်သော သူ တို့သည် နည်းကြ၏။
14.

John 10:7-9.

ထို ကြောင့် တဖန်ယေရှုက၊ ငါအမှ န်အကန်ဆို သည်ကား၊ ငါသည် သို းဝင်
သောတံ ခါးဝဖြစ်၏။
8. ငါရှေ့၌ ပေါ်လာသောသူ ရှိသမျှတို့သည် သူ ခို းထားပြဖြစ်ကြ၏။ ထို သူ
တို့၏စကားသံ ကို သို းတို့သည် နားမထောင်ကြ။
9. ငါသည်တံ ခါးဝဖြစ်၏။ ငါဖြင့် ဝင်သောသူ သည် ဘေးနှ င့် ကင်းလွှတ်လျက်ထွက်
ဝင်၍ ကျက်စားရာကို တွေ့ရလိမ့် မည်။
7.

John 3:12-13.

မြေကြီးအရာကို ငါပြော၍ သင်တို့သည် မယုံ လျှင်၊ ကောင်းကင်အရာကို ငါ
ပြောသောအခါ အဘယ် သို့ ယုံ ကြလိမ့် မည်နည်း။
13. ကောင်းကင်ဘုံ ကဆင်းသက်၍ ကောင်းကင်ဘုံ ၌ရှိနေသော လူ သားမှ တပါး
အဘယ်သူ မျှ ကောင်းကင် ဘုံ သို့ မတက်ပြီ။
12.

John 6:38-40.

အကြောင်းမူ ကား၊ ငါသည် ကို ယ်အလို သို့လို က်ခြင်းငှ ါ ကောင်းကင်မှ
ဆင်းသက်သည်မဟု တ်။ ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူ သောသူ ၏ အလို တော်သို့လို က်ခြ
င်းငှ ါ ဆင်းသက်၏။
39. ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူ သောခမည်းတော်၏ အလို တော်ကား၊ ငါ့အားပေးသော
သူ တို့တွင် တစုံ တယောက် ကို မျှ ငါမပျောက်စေရဘဲ၊ နောက်ဆုံ းသောနေ့၌ ထို
သူ အပေါင်းတို့ကို ထမြောက်စေခြင်းငှ ါ၎င်း၊
40. သားတော်ကို ကြည့် မြင်၍ ယုံ ကြည်သောသူ ရှိသမျှတို့သည် ထာဝရအသက်
ကို ရစေခြင်းငှ ါ၎င်း အလို တော်ရှိ၏။ ငါသည်လည်းနောက်ဆုံ းသောနေ့၌ ထို သူ
တို့ကို ထမြောက်စေမည်ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
38.

Matthew 13:34-35.

ယေရှုသည် ဤဥပမာများတို့ကို ဆောင်၍ ပရိတ်သတ်များတို့အားဟောပြော
တော်မူ ၏။ ဥပမာကင်း၍ ဟောပြောတော်မမူ ၊
35. ထို သို့သောအားဖြင့် ပရောဖက်စကားဟူ မူ ကား၊ ငါသည်နှုတ်ကို ဖွင့် ၍ ဥပမာ
များကို မြွက်ဆို အံ့ ။ ကမ္ဘာဦးမှ စ၍ ထိမ်ဝှ က်သောအရာတို့ကို ဘော်ပြပေအံ့ ဟု
ဟောဘူ းသောစကားသည် ပြည့် စုံ ခြင်းသို့ ရောက် သတည်း။
34.

John 6:46.

ထို သို့ငါဆို သော၊ ဘရားသခင့် အထံ တော်က ကြွလာသောသူ မှ တပါး တစုံ တ
ယောက်တယောက်သော သူ သည် ခမည်းတော်ကို မြင်ခဲ့ ပြီဟု မဆို လို ။ ကြွလာ
46.
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သောသူ ဟူ မူ ကား၊ ခမည်းတော်ကို မြင်ခဲ့ ပြီ။
John 14:7-11.

သင်တို့သည် ငါ့ကို သိလျှင် ငါ့ခမည်းတော်ကို မသိဘဲမနေကြ။ ယခု မှ စ၍
ခမည်းတော်ကို သိမြင်ကြ၏ ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
8. ဖိလိပ္ပုကလည်း၊ သခင်၊ ခမည်းတော်ကို အကျွန်ု ပ်တို့အားပြတော်မူ ပါ။ ထို သို့
ပြတော်မူ လျှင် အကျွန်ု ပ် တို့ အလို ပြည့် စုံ ပါမည်ဟု လျှောက်လျှင်၊
9. ယေရှုက၊ ဖိလိပ္ပု၊ ဤမျှကာလပတ်လုံ း ငါသည်သင်တို့နှ င့် အတူ ရှိပြီးမှ သင်
သည် ငါ့ကို မသိသေး သလော။ ငါ့ကို မြင်သောသူ သည် ခမည်းတော်ကို မြင်၏။
သို့ဖြစ်လျှင်၊ ခမည်းတော်ကို အကျွန်ု ပ်တို့အား ပြ တော်မူ ပါဟု သင်သည်
အဘယ်သို့ဆို သနည်း။
10. ငါသည် ခမည်းတော်၌ ရှိသည်ကို ၎င်း၊ ခမည်းတော်သည် ငါ၌ရှိတော်မူ သည်
ကို ၎င်း မယုံ သလော။ ငါဟောပြောသောစကားကို ကို ယ်အလို အလျောက် ငါ
ဟောပြောသည်မဟု တ်။ ငါပြုသောအမှုတို့ကား၊ ငါ၌ တည်နေတော်မူ သော
ခမည်းတော်သည် ပြုတော်မူ ၏။
11. ငါသည် ခမည်းတော်၌ ရှိသည်ကို ၎င်း၊ ခမည်းတော်သည် ငါ၌ရှိတော်မူ သည်
ကို ၎င်း ယုံ ကြလော။ ငါ့ စကားကို မယုံ လျှင်၊ ငါ့အမှုတို့ကို ထောက်၍ ယုံ ကြ
လော့ ။
7.

John 3:12-13.

မြေကြီးအရာကို ငါပြော၍ သင်တို့သည် မယုံ လျှင်၊ ကောင်းကင်အရာကို ငါ
ပြောသောအခါ အဘယ် သို့ ယုံ ကြလိမ့် မည်နည်း။
13. ကောင်းကင်ဘုံ ကဆင်းသက်၍ ကောင်းကင်ဘုံ ၌ရှိနေသော လူ သားမှ တပါး
အဘယ်သူ မျှ ကောင်းကင် ဘုံ သို့ မတက်ပြီ။
12.

Revelation 22:12-16.

ငါသည်အလျင်အမြန်လာမည်။ ငါသည် အကျိုး အဖြစ်ကို ဆောင်ခဲ့ သည်
ဖြစ်၍၊ လူ အသီးသီးတို့အား မိမိတို့အကျင့် အတို င်း ဆပ်ပေး မည်။
13. ငါသည် အာလဖဖြစ်၏ ဩမေဃလည်းဖြစ်၏။ အဦးဆုံ းသောသူ ၊
နောက်ဆုံ းသော သူ ဖြစ်၏။ အစနှ င့် အဆုံ းလည်း ဖြစ်၏။
14. အသက်ပင်နှ င့် ဆို င်၍၊ မြို့တံ ခါးအတွင်းသို့ ဝင်အံ့ သော ငှ ါ ပညတ်တော်တို့ကို
ကျင့် သောသူ တို့သည် မင်္ဂ လာရှိကြ၏။
15. ပြင်၌ကား၊ ခွေးဖြစ်သောသူ ၊ ပြုစားတတ်သော သူ ၊ မတရားသော
မေထု န်၌မှီဝဲသောသူ ၊ လူ အသက်ကို သတ်သောသူ ၊ ရု ပ်ထု ကို ကို းကွယ်သောသူ ၊
သစ္စာပျက် ခြင်းကို နှ စ်သက်၍ ပြုသောသူ အပေါင်းတို့သည် ရှိကြ၏။
12.
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ငါယေရှုသည် အသင်းတော်တို့အဘို့ ဤအရာ များကို သင်တို့အား
သက်သေခံ စေခြင်းငှ ါ၊ ငါ၏ ကောင်း ကင်တမန်ကို စေလွှတ်၏။ ငါသည်ကား၊
ဒါဝိဒ်၏ အမြစ် ဖြစ်၏။ အနွယ်လည်းဖြစ်၏။ ထွန်းတောက်သော မို ဃ်း သောက်
ကြယ်လည်းဖြစ်၏။
16.

Revelation 21:5-6.

ပလ္လင်တော်ပေါ်မှ ာ ထို င်တော်မူ သောသူ က လည်း၊ ငါသည် ခပ်သိမ်းသော
အရာတို့ကို အသစ် ဖန်ဆင်းသည်ဟု မိန့်တော်မူ ၏။ တဖန် တုံ ၊ ရေးထား လော့ ။
ဤစကားသည် သစ္စာစကား၊ ဟု တ်မှ န်သော စကားဖြစ်၏ ဟူ ၍၎င်း၊
6. အမှုပြီးပြီ။ ငါသည် အာလပဖြစ်၏။ ဩမေဃ လည်း ဖြစ်၏။ အစနှ င့် အဆုံ း
လည်းဖြစ်၏။ ရေငတ်သော သူ အား အသက်စမ်းရေကို အဘို းမယူ ဘဲ ငါပေး
မည်။
5.

Matthew 19:28.

ယေရှုက၊ ငါအမှ န်ဆို သည်ကား၊ အလုံ းစုံ သောအရာတို့ကို အသစ်ပြုပြင်
သောကာလ၌ လူ သားသည် ဘု န်းရှိသော ပလ္လင်တော်ပေါ်မှ ာထို င်တော်မူ
သောအခါ၊ ငါ့နောက်သို့လို က်ကြသောသင်တို့သည် တဆယ်နှ စ်ခု သော ပလ္လင်
ပေါ်မှ ာထို င်လျက်၊ ဣသရေလ လူ တဆယ်နှ စ်မျိုးကို စစ်ကြောစီရင်ရကြလတံ့ ။
28.

Matthew 12:48-50.

ကို ယ်တော်က၊ ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီကား အဘယ်သူ နည်းဟု မေးတော်မူ ၏။
49. လက်တော်ကို လည်းဆန့်၍ တပည့် တော်တို့ကို ညွှန်လျက်၊ ဤသူ တို့သည်
ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီပေတည်း။
50. ကောင်းကင်ဘုံ ၌ ရှိတော်မူ သော ငါ့အဘ၏အလို တော်ကို ဆောင်သောသူ
သည် ငါ့ညီ၊ ငါ့နှ မ၊ ငါ့အမိ ဖြစ်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ ၏။
48.

Revelation 21:6.

အမှုပြီးပြီ။ ငါသည် အာလပဖြစ်၏။ ဩမေဃ လည်း ဖြစ်၏။ အစနှ င့် အဆုံ း
လည်းဖြစ်၏။ ရေငတ်သော သူ အား အသက်စမ်းရေကို အဘို းမယူ ဘဲ ငါပေး
မည်။
6.

Revelation 22:17.

ဝိညာဉ်တော်နှ င့် မင်္ဂ လာဆောင် သတို့သမီးက လာခဲ့ ပါဟု ဆို ကြ၏။ ကြား
သောသူ ကလည်း၊ လာခဲ့ ပါ ဟု ဆို ပါစေ ၊ ရေငတ်သောသူ သည် လာပါစေ။
17.

အလို ရှိ သော သူ သည် အဘို းကို မပေးဘဲ အသက်ရေကို ယူ ပါစေ။
John 4:11-14.

မိန်းမက၊ သခင်၌ရေခပ်စရာမရှိ ရေတွင်းလည်း နက်သည်ဖြစ်၍၊ အသက်
ရေကို အဘယ်သို့ရပါ မည်နည်း။
11.
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ဤရေတွင်းကို ငါတို့အဘ ယာကု ပ်သည် ငါတို့အား ပေး၏။ သူ့ကို ယ်တို င်မှ
စ၍၊ သားသမီး၊ တိရိ စ္ဆာန် များတို့သည် ဤတွင်းရေကို သောက်ကြပြီ။ သခင်
သည် ထို သူ ထက်ကြီးမြတ်သလောဟု ဆို ၏။
13. ယေရှုကလည်း၊ ဤရေကို သောက်သောသူ သည် နောက်တဖန် ရေငတ်ဦး
မည်။
14. ငါပေးသောရေကို သောက်သောသူ မူ ကား၊ ရေငတ်ခြင်းနှ င့် အစဉ်မပြတ်
ကင်းလွတ်လိမ့် မည်။ ငါပေး သော ရေသည် ထို သူ ၌ထာဝရအသက်ရှ င်ခြင်းအလို
ငှ ါ ထွက်သော စမ်းရေဖြစ်လိမ့် မည်ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
12.

John 7:37-38.

ထို ပွဲကို ခံ ၍ နောက်ဆုံ းဖြစ်သောနေ့မြတ်၌ ယေရှုသည်ရပ်၍ ကြွေးကြော်
တော်မူ သည်ကား၊ ရေငတ် သောသူ ရှိလျှင် ငါ့ထံ သို့လာ၍ သောက်လော့ ။
38. ငါ့ကို ယုံ ကြည်သောသူ သည် ကျမ်းစာလာသည်အတို င်း အသက်ရေတွက်ရာ
စမ်းရေတွင်းဖြစ်လိမ့် မည် ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
37.

John 8:58.

ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှ န်အကန်ဆို သည်ကား၊ အာဗြဟံ မဖြစ်မှီ ငါဖြစ်၏ဟု
မိန့်တော်မူ ၏။
58.

John 10:30.
30.

ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်နှ င့် တလုံ းတဝတည်းဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
John 14:7-12.

သင်တို့သည် ငါ့ကို သိလျှင် ငါ့ခမည်းတော်ကို မသိဘဲမနေကြ။ ယခု မှ စ၍
ခမည်းတော်ကို သိမြင်ကြ၏ ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
8. ဖိလိပ္ပုကလည်း၊ သခင်၊ ခမည်းတော်ကို အကျွန်ု ပ်တို့အားပြတော်မူ ပါ။ ထို သို့
ပြတော်မူ လျှင် အကျွန်ု ပ် တို့ အလို ပြည့် စုံ ပါမည်ဟု လျှောက်လျှင်၊
9. ယေရှုက၊ ဖိလိပ္ပု၊ ဤမျှကာလပတ်လုံ း ငါသည်သင်တို့နှ င့် အတူ ရှိပြီးမှ သင်
သည် ငါ့ကို မသိသေး သလော။ ငါ့ကို မြင်သောသူ သည် ခမည်းတော်ကို မြင်၏။
သို့ဖြစ်လျှင်၊ ခမည်းတော်ကို အကျွန်ု ပ်တို့အား ပြ တော်မူ ပါဟု သင်သည်
အဘယ်သို့ဆို သနည်း။
10. ငါသည် ခမည်းတော်၌ ရှိသည်ကို ၎င်း၊ ခမည်းတော်သည် ငါ၌ရှိတော်မူ သည်
ကို ၎င်း မယုံ သလော။ ငါဟောပြောသောစကားကို ကို ယ်အလို အလျောက် ငါ
ဟောပြောသည်မဟု တ်။ ငါပြုသောအမှုတို့ကား၊ ငါ၌ တည်နေတော်မူ သော
ခမည်းတော်သည် ပြုတော်မူ ၏။
11. ငါသည် ခမည်းတော်၌ ရှိသည်ကို ၎င်း၊ ခမည်းတော်သည် ငါ၌ရှိတော်မူ သည်
7.
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ကို ၎င်း ယုံ ကြလော။ ငါ့ စကားကို မယုံ လျှင်၊ ငါ့အမှုတို့ကို ထောက်၍ ယုံ ကြ
လော့ ။
12. ငါအမှ န်အကန်ဆို သည်ကား၊ ငါ့ကို ယုံ ကြည်သောသူ သည် ငါပြုသသောအမှု
တို့ကို ပြုလိမ့် မည်။ ထို အမှုတို့ထက်သာ၍ ကြီးသောအမှုတို့ကို လည်း ပြုလိမ့်
မည်။ အကြောင်းမူ ကား၊ ငါသည် ခမည်းတော်ထံ သို့ သွား၍၊
John 14:6.

ယေရှုက၊ ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားကို လည်းဖြစ်၏။ အသက်
သည်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကို အမှီ မပြုလျှင် အဘယ်သူ မျှ ခမည်းတော်ထံ သို့မ
ရောက်ရ။
6.

John 10:7-9.

ထို ကြောင့် တဖန်ယေရှုက၊ ငါအမှ န်အကန်ဆို သည်ကား၊ ငါသည် သို းဝင်
သောတံ ခါးဝဖြစ်၏။
8. ငါရှေ့၌ ပေါ်လာသောသူ ရှိသမျှတို့သည် သူ ခို းထားပြဖြစ်ကြ၏။ ထို သူ
တို့၏စကားသံ ကို သို းတို့သည် နားမထောင်ကြ။
9. ငါသည်တံ ခါးဝဖြစ်၏။ ငါဖြင့် ဝင်သောသူ သည် ဘေးနှ င့် ကင်းလွှတ်လျက်ထွက်
ဝင်၍ ကျက်စားရာကို တွေ့ရလိမ့် မည်။
7.

John 8:12.

တဖန်တုံ ယေရှုက၊ ငါသည် ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏။ ငါ့နောက်သို့
လို က်သောသူ သည် မှေ ာင်မို က်၌ မသွားမလာ။ အသက်၏အလင်းကို ရလိမ့် မည်
ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
12.

All verses of the Holy Bible quoted above in Burmese language are
taken from Myanmar Holy Bible.
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It's extremely important for all of us to remember this:
1) WE SPEAK TO TRIUNE YHWH GOD by our prayers.
2) TRIUNE YHWH GOD SPEAKS TO US by the words of Holy
Scripture, in the Word of God written by His Son.
So we must try to read His words and His Book just as often
as we possibly can… on a daily basis!!

Matthew 13:47-50.

တနည်းကား၊ ကောင်းကင်နို င်ငံ တော်သည် ပင်လယ်၌ချ၍ အမျိုးမျိုး
သောငါးတို့ကို အု ပ်မိသောပို က် ကွန်နှ င့် တူ ၏။
48. ငါးနှ င့် အပြည့် ရှိသောအခါ တံ ငါတို့သည် ကု န်းပေါ်သို့ဆွဲတင်၍ထို င်လျက်၊
ကောင်းသောငါးကို ခြင်း ထဲသို့ ရွေးချယ်ထည့် ထား၍၊ မကောင်းသောငါးကို
ပြင်သို့ပစ်လို က်ကြ၏။
49. ထို နည်းတူ ကမ္ဘာအဆုံ း၌ ကောင်းကင်တမန်တို့သည် ဆင်းလာပြီးလျှင်၊
ဖြောင့် မတ်သောသူ တို့အထဲမှ ဆို းသောသူ တို့ကို နှုတ်ယူ ခွဲထား၍၊
50. ငို းကြွေးခြင်း၊ အံ သွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာ မီးဖို ၌ ချကြလတံ့ ။
47.
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Mark 4:26-29.

ထို မှ တပါး လူ သည် လယ်၌ မျိုးစေ့ ကြဲပြီးမှ နောက်တဖန် မိမိမကြည့် မ
မှ တ်၊
27. ညဉ့် ၊ နေ့၊ အိပ်လျက် ၊ နို းလျက်နေသော်လည်း အပင်ပေါက်၍
ကြီးပွားသည်နှ င့် ဘု ရားသခင်၏နို င်ငံ တော်တူ ၏။
28. မြေကြီးသည် မိမိအလို အလျောက်အသီးကို သီးစေ၍ ရှေ့ဦးစွာ
အညှေ ာက်၊ ထို နောက်အနှံ ၊ ထို နောက် အနှံ ထဲမှ ာ အောင်မာသောအဆန်ကို
ဖြစ်စေတတ်၏။
29. အသီးမှ ည့် ၍ ရိတ်ချိန်ရောက်သောအခါ၊ လယ်ရှ င်သည် မဆို င်းမလင့် ၊
တံ စဉ်နှ င့် ရိတ်စေတတ် သည်ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
26.

All verses of the Holy Bible quoted above in Burmese language are
taken from Myanmar Holy Bible.

This is one of many Street Tracts found at
JesusChristIndia.org
JesusChristNepal.org, JesusChristSriLanka.org
JesusChristBurma.org, JesusChristThailand.org,
JesusChristChina.org, JesusChristTaiwan.org,
JesusChristKorea.org, JesusChristJapan.org …
JesusChristUSA.org, JesusChristAmerica.org,
& JesusChristIsrael.org as well...!
Visit these websites for free e-tracts (a.k.a. tract e-books),
for paper-booklet printing patterns, Bible lessons,
online Bible audio & more good stuff !
e-mail: etracts@yahoo.com or etracts@gmail.com
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