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Muktinath's "Temple of Miraculous Fire" (in 1979) at bottom right corner.
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High in the mountains of Nepal, there is a place called
Muktinath, a site that is named for "the Lord of Salvation."
Many Hindu and Buddhist pilgrims go there to see "The
Temple of Miraculous Fire."
Strangely, these seekers don't know who "the Lord of
Salvation" really is, nor do they understand the secret of
Miraculous Fire...
In 1979, I spent two months in Nepal. During November,
I did the Pokhara-Muktinath Trek with my travel-buddy, a
Swiss adventurer named Werner Baumgartner. Later, in
December, we would also do the Everest Trek together.
For the first trek, we hiked day after day— all day, every
day— through the mountains of Nepal... until we finally
reached our destination at Muktinath. There we saw the goal
of this trek... a structure that was called "The Temple of
Miraculous Fire." It was a rather ordinary old building which
was situated on a mountaintop.
In many ways, it was a very inspiring and impressive trip,
but the "miraculous fire" that we found inside that temple at
Muktinath was just a little bit disappointing. When the altar
curtain was pulled back by a Buddhist monk, we were given
a chance to see the big attraction— the miniature wonder
that is contained inside this Nepalese temple.
We saw then what this "Temple of Miraculous Fire" was
all about. There was a tiny stream of water coming up
through the ground, and it made a miniature waterfall behind
that curtain. But there was more to it than that. An endless
supply of natural gas was also gushing out of the ground,
and it was kept lighted by the monks... so there was a flame
of fire floating over the waterfall, one that seemed to burn
eternally.
That was the miracle of this temple, and its Hindu and
Buddhist visitors are greatly impressed by this combination
of Fire, Water, Earth, and Air... the four basic elements in
their cosmogony.
Imagine— a fire that floats on water— seemingly forever!
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Well, it is a rather unusual thing for a trekker to discover in
this world, as you might guess.
Six months later, I came to the Pacific Island of Guam,
where I would be living and working for the next 5 years.
Soon after I got there, I became a genuine believer in Jesus
Christ, and finally I became a diligent student of the Bible.
My arrival on the isle of Guam and the subsequent
spiritual transformation in my own life brought me to a new
comprehension. I understood then that "miraculous fire"
becomes a reality for a human being when God puts His
Holy Spirit into a believer. 1 This comes only through faith
and a prayer to Jesus Christ. Then the human being is
blessed with Light and becomes a temple for God's Holy
Spirit.2 Amazing as it may sound, a mere human being is
able to become a "Temple of Miraculous Fire." The fire of
God's Holy Spirit will then burn in you eternally! 3
And what is more, Jesus Christ will also give you an
endless supply of "living water," 4 which will become in you a
spring of Eternal Life. 5
When you receive forgiveness through a recognition of
God's sacrifice in Jesus Christ, your sins are covered over
by the blood of Jesus, making you appear virtuous and
blameless in the eyes of God! As you become a believer in
Christ, God credits you with the righteousness of His Son
Jesus— even though you don't deserve it!
This is the awesome Truth that God Himself has
revealed to us. We are taught this Truth by Jesus Christ
Himself in the Holy Scriptures of the Bible. It's a wondrous
transformation that even utilizes the traditional elements of
Earth, Air, Fire, and Water— as God Almighty turns a simple
human being into a Temple of Miraculous Fire! Here's how
God does it...
Earth— Your human body is like a vessel made of clay,
formed by God from the dust of the Earth, and it is just a
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temporary residence for your soul, but God can transform it
into a sacred temple for His Holy Spirit.
Air— You've had that inside you all along! God put the
breath of Life into you when you were first conceived. You
must realize that you've been breathing quite regularly ever
since the day you were born. Without God's willing it, you
could not inhale even one more breath! Yet God will give you
something even better than Air— He gives you His promise
that you can someday rise above the atmosphere of Earth
and know an existence in a higher realm! It's a new level that
He has created for those climbers who will see an Eternal
Life in the Heaven of God. It's reserved only for those whom
He has justified... and how does Air help you gain this
blessing?
Air is the crucial element that allows any human to be
transformed into a Temple of Miraculous Fire...! It is the
catalyst in the transmutation. You may wonder or ask, "Why
is this so?"
With your heart you believe in the Son of God, and with
your mouth you declare your faith before the eyes of God.
You use the air in your lungs to declare that Jesus is Lord...
and after that your life will be spiritually "on fire" as you
pursue the goals of Jesus and the kingdom of God!
This is how any human being can use Air and the grace
of Jesus Christ to become a sacred and blessed Temple of
Miraculous Fire...!
Fire and Water— These elements are supplied by God
Himself, Who places them inside your body as He blesses
you with His justification and salvation by grace... a free gift
from the Holy One Who created you!
Your transformed human body can afterwards be quite
accurately described as a "Temple of Miraculous Fire,"
because it holds within itself BOTH the perpetual flame of
the Holy Spirit AND the internal spring of the Water of Life...
which will bring you and many others into the Kingdom of
Heaven.
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As a believer in Jesus Christ, you will receive TWO
important gifts from God. You are given the FIRE of His Holy
Spirit, which will burn inside you forever. You are also given
a drink of the Water of Life, and this becomes a
WELLSPRING inside you which will give you an Eternal
Lifetime in the presence of God.
The Christian believers of our Earth are all engaged in a
great and wonderful Journey to the East... the long trek to a
New Beginning and a New Earth. 6 I hope you'll join us.
Our army is still growing, and we are looking for new
recruits. That's a good thing, because it's what Jesus wants
us to do. And as the Romanian pastor Richard Wurmbrand
has stated in his book Reaching Toward The Heights : "If we
become a larger party climbing together, we may succeed
better."
I became a believer in 1980, right after I settled down for
a while on the island of Guam. I didn't know it, but my Swiss
pal Werner also became a believer in Christ during this
same year, by an independent route.
My trekking friend Werner, having previously climbed
mountains in the Swiss Alps and in the Himalayas, just
wanted to climb one last mountain before he settled down to
a more ordinary life back home in Switzerland. His last stop
would be in Egypt, and while there he decided to go climb
Mount Sinai, which is believed by many to be the very same
place where Moses had long ago received the
Commandments of God. The sacred mountain where Moses
had earlier seen a miraculous fire 7 — a burning bush from
which came the voice of God— later became a mountaintop
where Moses received the gift of the Ten Commandments.
Werner went to the top of Mount Sinai, taking a Bible
along with him, and he sat down to read it when he had
reached the top. He read the Scriptures and prayed to God,
and he was transformed by the power of God's Holy Spirit.
He became a True Believer of Jesus Christ.
When he came down from that perch on Mount Sinai, my
good pal Werner had made Jesus his Lord, and he was a
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follower of the Way. His body had become a temple for the
Miraculous Fire of God's Holy Spirit. This is an amazing thing
to conceive.
I would learn in one of his letters that Werner eventually
studied theology at a Bible College in Switzerland. My old
trekking buddy, the friendly baker from Switzerland, the pal
with whom I had traveled so extensively during our
globetrotting days... this same man ended up becoming an
evangelical pastor for the Reformed Free Church in
Switzerland. He also became a missionary evangelist,
working to this very day as a "church planter" in the rural
areas of his native country.
My friend Werner is a very fine example of the
transforming power of God's Holy Spirit, and yet there are
countless other examples among the many generations of
humanity that have lived on Earth since the birth of Jesus
Christ. Fuel yourself with the Word of God and His Holy
Spirit, and people will come from kilometers away just to
watch you burn!
It is no surprise that we both became true believers and
followers of Jesus Christ just as we finished up our time of
adventures. We had both traveled for many months inside a
great many countries of this world, and we could both see
how much this Earth is in need of God's Son.
By the grace of God and the power of His Holy Son, both
Werner and I were allowed to become living temples for the
Miraculous Fire of God's Holy Spirit. We were transformed
through a faith in Jesus Christ, the Only True Son of God.
I became a believer because I know Jesus Christ is our
Gateway to the Truth of God.8 He is the Guardian of God's
Absolutes, and He is the Announcer of God's Truth! 9 When
we see His face, we can see the face of the loving Father in
Heaven.10 When we hear His words, we hear the Truth about
Heaven and Earth.11 The voice of Jesus Christ is the voice of
God. Clothed in perfect righteousness and purity, He is
eternally the Son of God. 12
Jesus is the final destination of all seekers, the Holy One
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Who is the only source of Truth and enlightenment. He is the
goal of your lifetime quest, and He is also the final goal of
humanity's great Journey To The East. He is the Source of
the New Beginning 13 ... the Divine Light Who will bring to
Earth the Renewal of All Things.14
The Devil has too many children already, but the Father
in Heaven could use some more. If you become a child of
God, you'll be proud to declare that you have become a
member of His Family... and a brother to Jesus Christ! 15
You too can become a temple of Miraculous Fire!
Will you believe in Jesus and receive the Water of
Life 16 which He offers to you?
It's your only reliable means of rebirth!
The Source of Life is not, as the Hindus think, the water
of the River Ganges. The Source of real Life is Jesus Christ,
Who can give you an Eternal Life with God. 17
Jesus Christ declared that He existed even before
Abraham. "Before Abraham was born, I AM."18 He insisted
that He is united with God The Father, saying, "I and the
Father are One."19 If you wish to know the nature of God,
you need only study the face of Jesus, Who reveals for
humanity the personality of His Father. 20
Jesus declared, "I AM the Way, the Truth, and the
Life."21 No person comes to God The Father except through
Him. 22
Jesus is the Door to Heaven 23 and He is also the only
route by which humans may enter the presence of the
Almighty God, Who is our Father in Heaven above. He is the
Gateway to Enlightenment, the means by which we humans
are able to receive the Holy Spirit of God.
Jesus Christ is the great Truth of our Universe and He is
the Light 24 of our Universe. He shows us the Way to God,
the path by which we may reach the Higher Realm of His
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Father.
Jesus says He is the Way, and it's the only route that
works. More than one and one-half billion people world-wide
now recognize the Divinity of this Holy Person Who came to
Earth for the salvation of humanity.
You have sought the Truth for many years, for all of your
lifetime on Earth...
Now you have heard the Truth of Jesus Christ, and you
have been shown the Way to the Light of the Universe.
Jesus is the Light of the World,25 and He can illuminate a
dark and evil world that surrounds you, showing you the right
way to go. He can be a light for your path and a lamp to your
feet. He is Divine, and He is the Truth, the Word of God.
How can you get the Truth of Triune YHWH God into
your heart? Just ask that God Who is the Father of Jesus
Christ will place His Holy Spirit inside you and give you
understanding of the Holy Scriptures in the Bible. You will
then see Jesus as what He truly is: the Divine and Ever-Holy
Son of God.
You gain Eternal Life with Triune YHWH God by placing
Jesus Christ, Who in the Trinity of YHWH God created our
Universe, upon a throne at the center of your heart! He
deserves that position and that kind of respect. He was first
God The Son, but when born in human flesh He became the
only sinless and righteous person who ever lived. Yet He
has sacrificed Himself on a cross for your sake, taking all
guilt and sins upon Himself— for you and for me, and for all
people everywhere on Earth— that whoever wishes for
salvation may be rescued from the due punishment of sins.
If you will do this, you will gain a new contentment
and peace as you accept Triune YHWH God's great
organizational plan for the Universe . . . because you'll
be letting Triune YHWH God be the Ruler of All Things in
this world . . . and in your own life.
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All it really takes is a simple but sincere little prayer—
one that you should make up in your own words. The prayer
for deliverance and for the Triune YHWH God's leadership
should come from your own heart!
Some important elements that you might include are:
1) your desire to turn away from the wrongness or evil of
your past life, and your remorse over the sins of your
previous life,
2) your desire for Triune YHWH God's forgiveness and
mercy through the act of sacrifice of His Only Begotten Son
(Jesus Christ),
3) your desire to know Triune YHWH God's leadership in
your life,
4) your desire to learn more of Triune YHWH God's truth
through Bible study,
5) your desire to find fellowship with genuine believers.
When you're saved, you'll know Jesus is King of the
Universe, and also the Lord and Master of your life.
You'll know the three faces of YHWH God Almighty: God
The Father, God The Son, and God The Spirit.
His Holy Light will start to be visible in your own face
and actions! You will have a new desire to serve no
other king than Jesus!
Jesus said of the people of God that "The kingdom of
heaven is like a net that God has cast into the sea, and it
gathers of every kind: When it is full, it will be pulled up on
the shore, where they will sit down to sort the catch, and
they will collect the good fish in baskets, but the bad things
will be thrown away. This is the way it will be at the end of
the world: The angels shall come forth, and they will
separate the unrighteous persons from among those justified
by God . . ."
Excerpt from the book of Matthew, who was a constant
companion of Jesus and his devoted disciple [13:47-50] .

Jesus spoke of the people of God as being like a seed
that is growing secretly, saying, "As for the kingdom of God,
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it is as if a person should cast seed into the ground; and then
he sleeps, and he rises up night and day to see that the
seed is springing forth and always growing up, although he
knows not exactly how. The Earth is bringing forth fruit from
itself; first the blade, then the ears of corn, and after that the
fullness of the ears of corn. And when all the fruit of the
Earth has come forth, immediately God will use the sickle to
reap the fields, because the harvest-time has come."
Excerpt from the book of Mark [4:26-29].
Bible Scriptures for numbered references found in this booklet:
1.

Acts 2:1-4.
1 Corinthians 6:19-20.
3.
Ephesians 4:30.
4.
Jeremiah 17:13.
John 4:10-14.
5.
John 4:14.
John 7:37-39.
6.
Revelation 21:6.
2 Peter 3:9-13.
Revelation 21:1.
7.
Exodus 3:1-6.
8.
Matthew 7:13-14.
John 10:7-9.
9.
John 3:12-13.
John 6:38-40.
Matthew 13:34-35.
10.
John 6:46.
John 14:7-11.
11.
John 3:12-13.
12.
Rev. 22:12-16.
13.
Rev. 21:5-6.
14.
Mat. 19:28.
15.
Mat. 12:48-50.
16.
Rev. 21:6.
Rev. 22:17.
2.

11

17.

John 4:11-14.
John 7:37-38.
18.
John 8:58.
19.
John 10:30.
20.
John 14:7-12.
21, 22.
John 14:6.
23.
John 10:7-9.
24, 25.
John 8:12.
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!!
Almighty YHWH, The Triune God of Israel and all the
Earth, wants to bless you through His Only Begotten Son of
Man, Jesus Christ— Yeshua, the Messiah of Israel… the
soon-coming King of Israel and all the Earth— so let Him
reward your search with the grace of His forgiveness and
enlightenment!
Triune YHWH God wants to bless you for all your long
efforts to understand this very confusing and difficult
Universe in which we live. He wants you to be spared from
the normal wages of sin and the terrible Day of His Wrath
that is yet to come— so let Him reward your lengthy search
with the grace of His forgiveness and His enlightenment!
It's better to show good sense now—today—before His
Judgment time arrives… so you can't end up regretting your
choices for all eternity.
Life and Death have been placed before you. The Word of
God says, "All those who hate Me love death." Choose
eternal life with Jesus Christ and His Heavenly Father… not
an eternal darkness with that evil ruler whom Jesus called
"the Prince of Darkness." As God's Only Begotten Son
warned us long ago… the Evil One named Satan is forever a
murderer and forever the Father of Liars.
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Choose new life in Christ, not the ages-old tyranny of
Satan… and you'll at last find the narrow path to Heaven…
avoiding the popular Wide Road that leads only to the
torments of Hell.
Acknowledge the Wisdom of Triune YHWH God… the
Righteousness, Holiness, and Divinity of His Only Begotten
Son of Man… and the Heavenly Father will no longer see
your own sins and shortcomings. They will all be hidden from
His sight by a cleansing in the sacrificial blood of Jesus
Christ, the Lamb of God.
Choose to love YHWH God's Way of Life and growth—not
the Liar's way of self-destruction!
The Important End Note: Is a new Dark Age coming to
our world? It's already happening in Britain, Europe,
Australia, South Africa, India, even the U.S.— made obvious
in those regions by persecution of Christians & declining
church attendance, concurrent with an incessant rising of
Islamism, Marxism, Humanism, Evolutionism, Secularism,
Socialism, Satanism, and Witchcraft. Europe has already
become the new "Dark Continent," and now probably
deserves that label as much as Africa ever could. Forcasters
believe it will soon be a dark "Eurabia" under Islamic control.
Whenever the ancient nations of Israel and Judah were
ruled by a very evil king, it was always a clear sign that
Triune YHWH God's Judgment was coming, that invasions
and devastation would soon come upon the "Promised
Land" of the Jews. Judgments came upon the Jews for their
own repetitious sins and the immorality of their entire nation.
Whenever the Jews had a really evil ruler in charge of
everything, that fact was itself a loud warning from God that
invasions, poverty, devastations, and enslavement were to
be coming upon them very soon. But YHWH God sent them
prophets at the same time, to make it all crystal-clear. Those
evil kings of Israel and Judah were also a foreshadowing of
the future Antichrist Dictator who would someday seek to
rule the entire Earth as its evil king. Therefore you should
take warning, and try to prepare for what's undoubtedly
coming to your own country soon.
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Similarly, when you see a dictatorial tyrant trying to seize
power over your own country… hoping to become a "king"
over your own nation and all the Earth's lands… it can only
mean that Triune YHWH God's judgments are soon to be
again coming upon your nation's population & all the Earth…
even Nepal, India & Thailand, regions the Islamic Caliphate
(1517-1917 A.D.) long ago condemned as "infidel" & "House
to Conquer." We are now in the End-Times of the Church
Age, and are possibly also seeing "the last days" for freedom
in India, Japan, Thailand & USA. Use it while you've got it,
Myanmar! For now, you still have some freedom of religion,
at least to some degree, in Myanmar. You have to use it or
you'll lose it. Repent today, get on your knees to pray. May
Triune YHWH God save Myanmar from the anti-Christ
powers... from Imperialistic Islam and atheistic socialism...
and most especially, from the atheistic Marxist Communism
that already dominates the giant lands of Russia, China,
Nepal, Vietnam, and nearby North Korea!
When Jesus comes the next time, it will be different— He
descends as the Lion of Judah, the Judge of all the Earth,
the conquering King of the Universe… and He will remove
the evil Antichrist from his throne of power on planet Earth.
THIS GUIDE WAS WRITTEN FOR YOU BY. . .
Ken Street, a baptized follower of Jesus and His Way.

v. 3m, edition of 4/27/21 © 2005, 2011, 2014, 2021 by Roddy Kenneth Street, Jr.
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Above, you can see the face
of my trekking-pal Werner, as
he looked in November 1979
while on the Muktinath Trek.

YHWH God is a very patient Farmer and quite
a devoted Father…! He operates through God
The Son in Jesus Christ, His Only Begotten
Son of Man… as He is continuously harvesting
the Earth... as His long-range plan for the
Earth's transformation goes ever forward...!
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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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Matthew 13:47-50.

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

Mark 4:26-29.

ထို မှ တပါး လူ သည် လယ်၌ မျိုးစေ့ ကြဲပြီးမှ နောက်တဖန် မိမိမကြည့် မမှ တ်၊
27. ညဉ့် ၊ နေ့၊ အိပ်လျက် ၊ နို းလျက်နေသော်လည်း အပင်ပေါက်၍ ကြီးပွားသည်
နှ 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.
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