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1

Exodus 17:6.

ထို အရပ်၌ရှိသော ကျောက်ပေါ်တွ င် သင့် ရှေ့မှ ာ ငါရပ်နေမည်။ သင်သည် ထို
ကျောက်ကို ရို က်ရမည်။ လူ များသောက်ဘို့ ထို ကျောက်ထဲက ရေထွက်လိမ့် မည်
ဟု မောရှေ အား မိန့်တော်မူ ၏။ မောရှေ သည်လည်း ဣသရေလအမျိုး
အသက်ကြီးသူ တို့ရှေ့မှ ာ ထို သို့ပြုလေ၏။
6.

Exodus 33:21.

21.

ငါ့အနားမှ ာ နေရာတခု ရှိ၏။ သင်သည်ကျောက်ပေါ်မှ ာ ရပ်ရမည်။
Exodus 33:22.

ငါ့ဘု န်းရှေ ာက်သွားသောအခါ၊ သင့် ကို ကျောက်ကြား၌ ငါသွင်းထား၍ ငါကြွ
သွားသည်အခို က်၊ သင့် ကို ငါ့လက်နှ င့် ဖုံ းအု ပ်မည်။
22.

Deuteronomy 32:4.

ဘု ရားသခင်သည် မူ လအမြစ်ဖြစ်၍၊ အမှုတော် သည် စုံ လင်ပေ၏။ စီရင်
တော်မူ သမျှတို့သည် တရားနှ င့် ညီလျက်၊ သစ္စာစောင့် သောဘု ရား၊ အပြစ်
ကင်းလွတ်၍ ဟု တ်မှ န်ဖြောင့် မတ်သော ဘု ရားဖြစ်တော်မူ ၏။
4.

Deuteronomy 32:15.

သို့ရာတွင်၊ ယေရှု ရု န်သည် ဆူ ဝ၍ ခြေနှ င့် ကန် လေ၏။ ဆူ ဝလျက်၊ တု တ်
လျက်၊ ဆီဥနှ င့် ပြည့် စုံ လျက် နေသဖြင့် ၊ ဖန်ဆင်းတော်မူ သော ဘု ရားသခင်ကို စွ
န့်၍၊ ကယ်တင်ရာကျောက်ကို မထီမဲ့ မြင် ပြုလေ၏။
15.

Deuteronomy 32:18.

သင်ဖြစ်ရာမူ လအမြစ်ကို သင်မမှ တ်မိ။ သင့် ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ သော
ဘု ရားသခင်ကို သင်မေ့ လျော့ ပြီ။
18.

Deuteronomy 32:30.

သူ တို့ခို လှုံ စရာကျောက်သည် သူ တို့ကို မရောင်း၊ ထာဝရဘု ရားသည် သူ တို့
ကို အပ်တော်မမူ လျှင်၊ လူ တ ယောက်သည် လူ တထောင်ကို အဘယ်သို့ နှ င်နို င်
မည် နည်း။ လူ နှ စ်ယောက်သည် လူ တသောင်းကို အဘယ်သို့ ပြေးစေနို င်မည်
နည်း။
30.

Deuteronomy 32:31.

ငါတို့၏ရန်သူ များ စီရင်ဆုံ းဖြတ်သော်လည်း၊ သူ တို့ကျောက်သည် ငါတို့
ကျောက်နှ င့် မတူ ။
31.

Deuteronomy 32:37.
37.

သူ တို့ဘု ရား၊ သူ တို့ခို လှုံ သောကျောက်သည် အဘယ်မှ ာရှိသနည်း။
1 Samuel 2:2.

ထာဝရဘု ရား သန့်ရှ င်းတော်မူ သကဲ့ သို့ အဘယ်သူ မျှမသန့်ရှ င်း။ ကို ယ်တော်မှ
တပါး အခြားသော ဘု ရားမရှိ။
2.

2

2 Samuel 22:2.
2.

ထာဝရဘု ရားသည်ငါ၏ကျောက်၊ ငါ၏မြို့ရို း၊ ငါ့ကို ကယ်လွှတ်သော သခင်၊
2 Samuel 22:32.

ထာဝရဘု ရားမှ တပါး အဘယ်ဘု ရားသခင် ရှိသနည်း။ ငါတို့ ဘု ရားသခင်မှ
တပါးအဘယ်မည်သော ကျောက်ရှိသနည်း။
32.

2 Samuel 22:47.

ထာဝရဘု ရားသည် အသက်ရှ င်တော်မူ သည် ဖြစ်၍ ငါ၏ကျောက်၌ မင်္ဂ လာ
ရှိပါစေသတည်း။ ငါ့ကို ကယ်တင်သော ကျောက်၏ဘု ရားသခင်၌ ချီးမြှေ ာက်
ခြင်း ရှိပါစေသတည်း။
47.

2 Samuel 23:3.

ဣသရေလအမျိုး၏ ဘု ရားသခင်၊ ဣသရေလ အမျိုး၏ကျောက်သည် ငါ့
အားဖြင့် မိန့်မြွက်တော်မူ သည် ကား၊ လူ တို့ကို အု ပ်စို းသော သူ သည်တရားသဖြ
င့် စီရင်၍ ဘု ရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့လျက် အု ပ်စို းရမည်။
3.

Psalms 18:2.

ထာဝရဘု ရားသည် ငါ၏ကျောက်၊ ငါ၏မြို့ရို း၊ ငါ့ကို ကယ်လွှတ်သောသခင်၊
ငါ၏ဘု ရား၊ ငါကို းစားသော အစွမ်းသတ္တိ၊ ငါ၏ အကွယ်အကာ၊ ငါ့ကို ကယ်တင်
သော ဦးချို၊ ငါ၏ရဲတို က်ဖြစ်တော်မူ ၏။
2.

Psalms 18:31.

ထာဝရဘု ရားမှ တပါး အဘယ်ဘု ရားသခင် ရှိသနည်း။ ငါတို့ ဘု ရားသခင်မှ
တပါး အဘယ်မည်သော ကျောက်ရှိသနည်း။
31.

Psalms 18:46.

ထာဝရဘု ရားသည် အသက်ရှ င်တော်မူ သည် ဖြစ်၍၊ ငါ၏ကျောက်၌ မင်္ဂ လာ
ရှိပါစေသတည်း။ ငါ့ကို ကယ်တင်တော်မူ သော ဘု ရားသခင်၌ ချီးမြှေ ာက်ခြင်း
ရှိပါစေသတည်း။
46.

Psalms 28:1.

အကျွန်ု ပ်၏ ကျောက်ဖြစ်တော်မူ သော ထာဝရ ဘု ရား၊ ကို ယ်တော်ကို
အကျွန်ု ပ်အော်ဟစ်ပါ၏။ မထူ းဘဲ နေတော်မမူ ပါနှ င့် ။ မထူ းဘဲနေတော်မူ လျှင်၊
အကျွန်ု ပ် သည် သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ ဆင်းသောသူ ကဲ့ သို့ဖြစ်ရ ပါမည်။
1.

Psalms 31:2.

အကျွန်ု ပ်ဘက်သို့ နားတော်ကို လှ ည့် ၍ အလျင်အမြန်၊ ကယ်နှုတ်တော်မူ ပါ။
ကို ယ်တော်သည် အကျွန်ု ပ်၌ ခို င်ခံ့ သောကျောက်။ အကျွန်ု ပ်လုံ ခြုံ ရာ ရဲတို က်ဖြစ်
တော်မူ ပါ။
2.

Psalms 31:3.

3.

အကယ်စင်စစ် အကျွန်ု ပ်၏ကျောက်၊ အကျွန်ု ပ်၏ ရဲတို က်ကား၊ ကို ယ်တော်
3

ပေတည်း။ နာမတော်အဘို့ အလို့ငှ ါ အကျွန်ု ပ်ကို လမ်းပြ၍ သွန်သင်ပဲ့ ပြင် တော်
မူ ပါ။
Psalms 40:2.

ပျက်စီးရာတွင်းနှ င့် အလွန်ဆို းသောရွှံ့ထဲ ကငါ့ကို ဆယ်နှုတ်ပြီးလျှင် ငါ့ခြေတို့
ကို ကျောက်ပေါ်မှ ာတင်၍ ငါခြေရာတို့ကို တည်စေတော်မူ ၏။
2.

Psalms 42:9.

အကျွန်ု ပ်ကို အဘယ်ကြောင့် မေ့ လျော့ တော်မူ သနည်း။ ရန်သူ ညှ ဉ်းဆဲ
နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံ ရ၍၊ အကျွန်ု ပ် သည် ကြမ်းတမ်းသောအဝတ်ကို ဝတ်လျက်
အဘယ် ကြောင့် နေရပါသနည်းဟု ငါ၏ကျောက်ဖြစ်သော ဘု ရား သခင်ကို ငါ
လျှောက်ရ၏။
9.

Psalms 61:2.

စိတ်နှ လုံ းညှိုးငယ်လျက် မြေကြီးစွန်းမှ ကို ယ်တော်ကို အကျွန်ု ပ်အော်ဟစ်
ပါ၏။ အကျွန်ု ပ်အထက်၌ မြင့် သော ကျောက်သို့ အကျွန်ု ပ်ကို ပို့ဆောင်တော်မူ
ပါ။
2.

Psalms 62:2.

အကယ်စင်စစ် ဘု ရားသခင်သည် ငါ၏ကျောက်၊ ငါ့ကို ကယ်တင်ခြင်း
အကြောင်း၊ ငါ့ခို လှုံ ရာဖြစ်တော် မူ ၍၊ ငါ၌ လှုပ်ရှ ားခြင်းများစွာ မရှိရာ။
2.

Psalms 62:6.

အကယ်စင်စစ် ဘု ရားသခင်သည် ငါ၏ကျောက်၊ ငါ့ကို ကယ်တင်ခြင်း
အကြောင်း၊ ငါခို လှုံ ရာဖြစ်တော် မူ ၍၊ ငါသည် လှုပ်ရှ ားခြင်းမရှိရာ။
6.

Psalms 62:7.

ငါ့ကို ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း၊ ငါ၏ဘု န်းပွင့် ခြင်းအကြောင်းကား
ဘု ရားသခင်ပေတည်း။ ငါ့ကို အားပေးသောကျောက်၊ ငါခို လှုံ ရာကား
ဘု ရားသခင်ပေတည်း။
7.

Psalms 71:3.

အကျွန်ု ပ်အစဉ်ရောက်၍ နေရာကျသော ကျောက်ဖြစ်တော်မူ ပါ။ အကျွန်ု ပ်ကို
ကယ်တင်မည် အကြောင်း အမိန့်တော်ရှိ၍၊ အကျွန်ု ပ်၏ ကျောက်၊ အကျွန်ု ပ်၏
ရဲတို က်ဖြစ်တော်မူ ၏။
3.

Psalms 78:35.

ဘု ရားသခင်သည် သူ တို့၏ကျောက်၊ အမြင့် ဆုံ း သော ဘု ရားသည် သူ တို့ကို
ကယ်တင်သော အရှ င်ဖြစ် တော်မူ သည်ကို ထို အခါ သတိရကြ၏။
35.

Psalms 89:26.

သူ ကလည်း၊ ကို ယ်တော်သည် အကျွန်ု ပ်၏အဘ၊ အကျွန်ု ပ်၏ ဘု ရားသခင်၊
အကျွန်ု ပ်ကို ကယ်တင်ရာ ကျောက်ဖြစ်တော်မူ ၏ဟု ၊ ငါ့ကို ကြွေးကြော်လိမ့် မည်။
26.

4

Psalms 92:15.

ထို သို့သောအားဖြင့် ငါ၏ကျောက်၊ ထာဝရ ဘု ရားသည် ဖြောင့် မတ်တော်
မူ ၍၊ မတရားသော အမှုနှ င့် ကင်းလွတ်တော်မူ သည်ဟု ထင်ရှ ားလိမ့် သတည်း။
ဥပု သ်နေ့အဘို့ဆာလံ သီချင်း။
15.

Psalms 94:22.

သို့သော်လည်း၊ ထာဝရဘု ရားသည် ငါ၏ရဲတို က် ဖြစ်တော်မူ ၏။
ငါ၏ဘု ရားသခင်သည် ငါခို လှုံ ရာ ကျောက်ဖြစ်တော်မူ ၏။
22.

Psalms 95:1.

လာကြ။ ထာဝရဘု ရားအား ရွှင်လန်းစွာသီချင်း ဆို ကြကု န်အံ့ ။ ငါတို့သည်
ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရာ ကျောက်ကို ကျူးဧကြကု န်အံ့ ။
1.

Psalms 144:1.

ငါ၏ကျောက်တည်းဟူ သော ထာဝရဘု ရား သည် မင်္ဂ လာရှိတော်မူ
စေသတည်း။ ငါ့လက်သည် စစ် တို က်၍၊ လက်ချောင်းတို့လည်းစစ်မှုကို
လေ့ ကျက်မည် အကြောင်းသွန်သင်တော်မူ ၏။
1.

Isaiah 17:10.

သင့် ကို ကယ်တင်တော်မူ သော ဘု ရားသခင်ကို သင်သည် မေ့ လျော့ ၍၊ မိမိ
ခို လှုံ ရာ ကျောက်ကို မိမိမ အောက်မေ့ သောကြောင့် ၊ သာယာသော ပျိုးပင် တို့နှ
င့် ၊ တကျွန်းတနို င်ငံ အညွန့်တို့ကို စို က်ပျိုး၍၊
10.

Isaiah 44:8.

မစို းရိမ်ကြနှ င့် ။ မကြောက်ကြနှ င့် ။ အထက်က ငါဟောပြောပြသသည်မဟု တ်
လော။ သင်တို့သည် ငါ၏ သက်သေဖြစ်ကြ၏။ ငါမှ တပါး အခြားသော
ဘု ရားသခင် ရှိသလော။ ငါမှ တပါး အခြားသော မူ လအမြစ်မရှိ။ တစုံ တဦးကို မျှ
ငါမသိ။
8.

Habakkuk 1:12.

အို ထာဝရဘု ရား၊ အကျွန်ု ပ်၏ဘု ရားသခင်၊ သန့်ရှ င်းတော်မူ သောဘု ရား၊
ကို ယ်တော်သည် နိစ္စထာဝရ တည်တော်မူ သည်မဟု တ်လော။ သို့ဟု တ်လျှင်၊
အကျွန်ု ပ် တို့သည် သေခြင်းနှ င့် ကင်းလွတ်ကြပါမည်။ အို ထာဝရ ဘု ရား၊
အကျွန်ု ပ်တို့ကို စစ်ကြောခြင်းငှ ါ သူ တို့ကို ခန့်ထား တော်မူ ပြီ။ အို ကျောက်ထရံ ၊
ဆုံ းမစေခြင်းငှ ါ သူ တို့ကို နေရာချတော်မူ ပြီ။
12.

Matthew 7:24.

အကြင်သူ သည် ငါဟောပြောသော ဤစကားကို ကြား၍နားထောင်၏။ ထို
သူ သည် ကျောက်ပေါ်မှ ာ အိမ်ဆောက်သော ပညာရှိနှ င့် တူ ကြောင်းကို ငါပုံ ပြ
မည်။
24.
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Matthew 7:25.

မို ဃ်းရွာ၍ ရေစီးသည်နှ င့် လေလာ၍ ထို အိမ်ကို တို က်သည်ရှိသော်၊
ကျောက်ပေါ်မှ ာ တည်သော ကြောင့် မပြိုမလဲနေ၏။
25.

Matthew 16:18.

ငါဆို သည်ကား၊ သင်သည် ပေတရု ဖြစ်၏။ ဤကျောက်ပေါ်မှ ာ ငါ့အသင်းကို
ငါတည်ဆောက်မည်။ ထို အသင်းကို မရဏာနို င်ငံ ၏တံ ခါးတို့သည် မနို င်ရာ။
18.

Luke 6:48.

တို က်ကို တည်သောအခါ နက်စွာတူ း၍ ကျောက်ပေါ်မှ ာတို က်မြစ်ချသောသူ နှ
င့် တူ ၏။ မြစ်ရေထသဖြင့် ရေစီး၍ ထို တို က်ကို ရို က်ခတ်သောအခါ ကျောက်ပေါ်
မှ ာ တည်လျက်ရှိသောကြောင့် မလှုပ်နို င်ရာ။
48.

1 Corinthians 10:4.

ထို သူ တို့နောက်၌ လို က်သောဓမ္မကျောက်မှ ထွက်သောရေကို သောက်ကြ၏။
ထို ကျောက်ကား ခရစ် တော်ဖြစ်သတည်း။
4.

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

6

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၍ 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.
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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 စဉ်
နှ 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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