Earth-Trekker's Guide.
Godly Light For Myanmar series.
Study Aid 1. Burmese Bible verses for... Divine Selection.
Jesus is the "Sun of Heaven" & the Light of the World!
မြန်မာဘာသာနှ င့်ကျမ်းချက်အားလုံ း

Divine
Selection.
God’s Developmental
Program For Earth.
A Plan For Our Planet’s Future
From YHWH, The Holy One Of Israel, The Creator Of All The
Universe, Who Is Eternally The Light Of The World.
This 16-Pages Study-Aid Booklet Is Printable And Includes
All The Bible Verses Quoted In Burmese Language.

မြန်မာဘာသာနှ င့်ကျမ်းချက်အားလုံ း

Jesus Christ is God The Son, the Creator of All,
the "Sun of Heaven," the "Sun of Righteousness,"
and the Light of the World...!
Courtesy of JesusChristBurma.org.
Visit also JesusChristIndia.org & JesusChristNepal.org,
sites JesusChristChina.org & JesusChristThailand.org,
sites JesusChristSriLanka.org & JesusChristTaiwan.org,
sites JesusChristJapan.org and JesusChristKorea.org ...
for more print-patterns & free Bible-teaching lessons.
1

Matthew 3:1-2.

ထို ကာလအခါ ဗတ္တိဇံ ဆရာယောဟန်သည် ပေါ်ထွ န်းလျှင်၊ ကောင်းကင်
နို င်ငံ တော်သည် တည်လု နီး ပြီ။
2. ထို့ကြောင့် နောင်တရကြလော့ ဟု ယု ဒတော၌ဟောလေ၏။
1.

Matthew 3:13-17.

ထို အခါ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံ ကို ခံ အံ့ သောငှ ါ ဂါလိလဲပြည်မှ ယော်ဒန်မြစ်နား
ယောဟန်ထံ သို့ ကြွတော် မူ ၏။
14. ယောဟန်ကလည်း၊ အကျွန်ု ပ်သည် ကို ယ်တော်ထံ ၌ ဗတ္တိဇံ ကို ခံ ရမည်
အကြောင်းရှိပါသည်ဖြစ်၍၊ ကို ယ်တော်သည် အကျွန်ု ပ်ထံ သို့ ကြွလာတော်မူ
သလောဟု ယေရှုကို ဆီးတားလေ၏။
15. ယေရှုကလည်း အလုံ းစုံ သောတရားတို့ကို အကု န်အစင်ကျင့် သင့် သည်ဖြစ်၍
ယခု အခွင့် ပေးပါဟု ပြန်ပြောတော်မူ ၏။ ထို အခါ ယောဟန်သည် ဝန်ခံ လေ၏။
16. ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံ ကို ခံ တော်မူ ပြီးလျှင် ရေမှ ပေါ်ထစဉ်တွင်၊ ကောင်းကင်ဖွင့်
လှ စ်သဖြင့် ၊ ဘု ရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှ က်ကဲ့ သို့ ဆင်းသက်၍
ကို ယ်တော်အပေါ်၌ နားတော်မူ သည်ကို မြင်ရ၍၊
17. ဤသူ ကား ငါနှ စ်သက်မြတ်နို းရာ၊ ငါ၏ချစ်သား ပေတည်းဟု ကောင်းကင်က
အသံ တော်ဖြစ်လေ၏။
13.

Matthew 4:4.

ယေရှုကလည်း၊ လူ သည် မု န့်အားဖြင့် သာ အသက်ကို မွေးရမည်မဟု တ်။
ဘု ရားသခင် မိန့်တော်မူ သမျှ အားဖြင့် အသက်ကို မွေးရမည် ကျမ်းစာလာသည်
ဟု ပြန်ပြောတော်မူ ၏။
4.

Matthew 4:17.

ထို အခါမှ စ၍ ယေရှုက၊ နောင်တရကြလော့ ။ ကောင်းကင်နို င်ငံ တော်သည်
တည်လု နီးပြီဟူ သော တရားကို ဟောစပြုတော်မူ ၏။
17.

Matthew 7:13-14.

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

Matthew 7:21-23.

သခင်၊ သခင်ဟု ငါ့ကို လျှောက်သောသူ တို င်း ကောင်းကင်နို င်ငံ တော်သို့ ဝင်ရ
လိမ့် မည်မဟု တ်။ ကောင်းကင်ဘုံ ၌ ရှိတော်မူ သော ငါ့ခမည်းတော်၏အလို ကို
ဆောင်သောသူ သာလျှင် ဝင်ရလိမ့် မည်။
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21.

ထို နေ့၌ကား၊ သခင်၊ သခင်၊ အကျွန်ု ပ်တို့သည် ကို ယ်တော်အခွင့် နှ င့် ဆုံ းမ
ဩဝါဒပေးပါပြီ မဟု တ် လော။ ကို ယ်တော်အခွင့် နှ င့် နတ်ဆို းတို့ကို နှ င်ထု တ်ပါပြီ
မဟု တ်လော။ ကို ယ်တော်အခွင့် နှ င့် များစွာသော တန်ခို းတို့ကို ပြပါပြီမဟု တ်
လောဟု အများသော သူ တို့သည် လျှောက်ကြလိမ့် မည်။
23. ထို သို့လျှောက်ကြသောအခါ သင်တို့ကို ငါအလျင်းမသိ၊ အဓမ္မအမှုကို ပြု
သောသူ တို့၊ ငါ့ထံ မှ ဖယ်ကြဟု ထို သူ တို့အား အတည့် အလင်း ငါပြောမည်။
22.

Matthew 7:26-27.

အကြင်သူ သည် ငါဟောပြောသော ဤစကားကို ကြား၍ နားမထောင်ဘဲ
နေ၏။ ထို သူ သည် သဲပေါ်မှ ာ အိမ်ဆောက်သော လူ မို က်နှ င့် တူ ကြောင်းကို ငါပုံ ပြ
မည်။
27. မို ဃ်းရွာ၍ ရေစီးသည်နှ င့် လေလာ၍ ထို အိမ်ကို တို က်သောအခါ၊ ကြီးစွာ
သော ပြိုလဲခြင်းသို့ ရောက် လေသည်ဟု ဟောတော်မူ ၏။
26.

Matthew 10:14-15.

အကြင်သူ သည် သင်တို့ကို လက်မခံ ၊ သင်တို့၏ စကားကို နားမထောင်ဘဲ
နေ၏။ ထို သူ နေသော အိမ်မှ ၎င်း၊ မြို့မှ ၎င်း ထွက်သွားစဉ်၊ သင်တို့၏ ခြေဘဝါးမှ
မြေမှုန့်ကို ခါလို က်ကြလော့ ။
15. ငါအမှ န်ဆို သည်ကား၊ တရားဆုံ းဖြတ်သောနေ့၌ ထို မြို့သည် သောဒုံ မြို့နှ င့်
ဂေါမောရမြို့ထက်သာ၍ ခံ ရလတံ့ ။
14.

Matthew 10:22-23.

လူ အပေါင်းတို့သည်လည်း ငါ၏နာမကြောင့် သင်တို့ကို မု န်းကြလိမ့် မည်။
အကြင်သူ သည် အဆုံ းတို င် အောင် တည်ကြည်၏။ ထို သူ သည် ကယ်တင်ခြင်း
သို့ ရောက်လိမ့် မည်။
23. တမြို့၌ သင်တို့ကို ညှ ဉ်းဆဲလျှင် တမြို့သို့ပြေးကြလော့ ။ ငါအမှ န်ဆို သည်ကား၊
ဣသရေလမြို့ရွာ ရှိသမျှတို့ကို သင်တို့ လှ ည့် လည်၍ မကု န်မှီ လူ သားသည်
ကြွလာလိမ့် မည်။
22.

Matthew 10:32-33.

အကြင်သူ သည် လူ တို့ရှေ့မှ ာ
ငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှ ာ ထို သူ ကို
33. အကြင်သူ သည် လူ တို့ရှေ့မှ ာ
ငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှ ာ ထို သူ ကို
32.

ငါ့ကို ဝန်ခံ အံ့ ။ ကောင်းကင်ဘုံ ၌ရှိသော
ငါဝန်ခံ မည်။
ငါ့ကို ငြင်းပယ်အံ့ ။ ကောင်းကင်ဘုံ ၌ရှိသော
ငါငြင်းပယ်မည်။

Matthew 10:37-38.

အကြင်သူ သည် ငါ့ကို ချစ်သည်ထက် မိဘကို သာ၍ချစ်၏။ ထို သူ သည် ငါနှ င့်
မထို က်မတန်။ အကြင်သူ သည် ငါ့ကို ချစ်သည်ထက် သားသမီးကို
37.
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သာ၍ချစ်၏။ ထို သူ သည် ငါနှ င့် မထို က်မတန်။
38. အကြင်သူ သည် မိမိလက်ဝါးကပ်တို င်ကို ထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့မလို က်၊ ထို သူ
သည် ငါနှ င့် မထို က် မတန်။
Psalms 92:12.

ဖြောင့် မတ်သောသူ သည် စွန်ပလွံ ပင်ကဲ့ သို့ ပွင့် လန်း၍ လေဗနု န်တောင်ပေါ်
မှ ာ အာရဇ်ပင်ကဲ့ သို့ ကြီးပွားလိမ့် မည်။
12.

John 8:12.

တဖန်တုံ ယေရှုက၊ ငါသည် ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏။ ငါ့နောက်သို့ လို က်
သောသူ သည် မှေ ာင်မို က်၌ မသွားမလာ။ အသက်၏အလင်းကို ရလိမ့် မည်ဟု မိန့်
တော်မူ ၏။
12.

Malachi 4:2.

ငါ၏နာမတော်ကို ကြောက်ရွံ့သောသင်တို့၌ ကား၊ တရားတောနေမင်းသည်
အနာပျောက်စေသော အတောင်တို့နှ င့် ပေါ်ထွ န်းတော်မူ မည်။ သင်တို့သည်
ထွက်သွား၍ တင်းကု ပ်၌ နွားသငယ်ကဲ့ သို့ ခု န်ကြလိမ့် မည်။
2.

Matthew 11:20-24.

ထို အခါ များစွာသောတန်ခို းတော်ကို ပြတော်မူ သောမြို့ရွာတို့သည် နောင်တမ
ရသောကြောင့် ၊ ထို မြို့တို့ကို ဤသို့ကဲ့ ရဲ့ပြစ်တင်တော်မူ ၏။
21. အို ခေါရာဇိန်မြို့၊ သင်သည် အမင်္ဂ လာရှိ၏။ အို ဗက်ဇဲဒမြို့၊ သင်သည်
အမင်္ဂ လာရှိ၏။ အကြောင်းမူ ကား၊ သင်တို့တွင်ပြသောတန်ဖို းကို တု ရု မြို့နှ င့် ဇိဒု န်
မြို့တို့တွင်ပြဘူ းလျှင်၊ ထို မြို့တို့သည် ရှေ းကာလ၌ လျှော်တေ အဝတ်ကို ဝတ်၍၊
ပြာနှ င့် လူ းလျက်နောင်တ ရကြလိမ့် မည်။
22. ငါဆို သည်ကား၊ တရားဆုံ းဖြတ်သောနေ့၌ သင်တို့သည် တု ရု မြို့နှ င့် ဇိဒု န်မြို့
ထက်သာ၍ ခံ ရကြလတံ့ ။
23. အို ကပေရနောင်မြို့၊ သင်သည် မို ဃ်းကောင်းကင်တို င်အောင် မြှေ ာက်စားခြင်း
ကို ခံ ရသော်လည်း၊ မရဏာနို င်ငံ တို င်အောင် နှိမ့် ချခြင်းကို ခံ ရလတံ့ ။
အကြောင်းမူ ကား၊ သင်၌ပြသောတန်ခို းကို သောဒုံ မြို့၌ ပြုဘူ း လျှင်၊ ထို မြို့သည်
ယခု တို င်အောင်တည်ရာ၏။
24. ။ငါဆို သည်ကား၊ တရားဆုံ းဖြတ်သောနေ့၌ သင်သည် သောဒုံ မြို့ထက်
သာ၍ခံ ရလတံ့ ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
20.

Matthew 12:39-42.

ကို ယ်တော်က ဆို းညစ်၍မျောက်မထားသောအမျိုးသည် နိမိတ်လက္ခဏာကို
တောင်းသည်မှ ာ၊ ပရောဖက်ယောန၏ နိမိတ်လက္ခဏာမှ တပါး အဘယ်လက္ခဏာ
ကို မျှ သူ တို့အားမပြရာ။
39.
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ယောနသည် ငါးကြီးဝမ်းထဲမှ ာ သုံ းရက်နေရသကဲ့ သို့၊ လူ သားသည် မြေကြီး
ထဲမှ ာသုံ းရက်နေရလတံ့ ။
41. တရားဆုံ းဖြတ်တော်မူ သောအခါ၊ နိနေဝေမြို့သားတို့သည် ဤလူ မျိုး
တဘက်၌ထ၍ အရှုံ းခံ စေလတံ့ ။ အကြောင်းမူ ကား၊ ထို မြို့သားတို့သည် ယောန
ဟောပြောသောစကားကြောင့် နောင်တရကြ၏။ ဤအရပ်၌ ကား၊ ယောနထက်
သာ၍ ကြီးမြတ်သောသူ ရှိ၏။
42. တရားဆုံ းဖြတ်တော်မူ သောအခါ တောင်ပြည်ကို အစို းရသောမိဖု ရားသည်၊
ဤလူ မျိုးတဘက်၌ ထ၍ အရှုံ းခံ စေလတံ့ ။ အကြောင်းမူ ကား၊ ထို မိဖု ရားသည်
ရှေ ာလမု န်မင်းကြီး၏ပညာစကားကို နားထောင်ခြင်းငှ ါ မြေကြီးစွန်းမှ လာ၏။ ဤ
အရပ်၌ကား၊ ရှေ ာလမု န်ထက်သာ၍ ကြီးမြတ်သောသူ ရှိ၏။
40.

Matthew 13:3-9.

ထို အခါ ဥပမာစကားများတို့ကို မြွက်ဆို တော်မူ သည်မှ ာ၊ မျိုးစေ့ ကြဲသောသူ
သည် မျိုးစေ့ ကို ကြဲခြင်းငှ ါ ထွက်သွား၏။
4. အစေ့ ကို ကြဲသည်တွင် အချို့သောအစေ့ တို့သည် လမ်း၌ကျသဖြင့် ငှ က်
တို့သည်လာ၍ကောက်စား ကြ ၏။
5. အချို့သောအစေ့ တို့သည် မြေနည်း၍ ကျောက်ပေါများသောအရပ်၌ကျသဖြ
င့် ၊ မြေတိမ်သောကြောင့် ချက်ခြင်းအပင်ပေါက်သော်လည်း၊
6. နေထွက်သောအခါ ပူ လောင်သည်ဖြစ်၍အမြစ်မစွဲသောကြောင့် ညှိုးနွမ်း
ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။
7. အချို့သောအစေ့ တို့သည် ဆူ းပင်တို့တွင်ကျသဖြင့် ၊ ဆူ းပင်တို့သည်ကြီးပွား၍
ညှ ဉ်းဆဲကြ၏။
8. အချို့သောအစေ့ တို့သည် ကောင်းသောမြေ၌ကျသဖြင့် ၊ အဆသုံ းဆယ်၊
အဆခြောက်ဆယ်၊ အဆ တရာပွားများ၍ အသီးသီးကြ၏။
9. ကြားစရာနားရှိသောသူ မည်သည်ကားကြားပါစေဟု မိန့်တော်မူ ၏။
3.

Matthew 13:18-23.

မျိုးစေ့ ကြဲသောသူ ၏ဥပမာအနက်အဓိပ္ပာယ်ကို နားထောင်ကြလော့ ။
19. လမ်း၌ အစေ့ ကို ကြဲခြင်းအကြောင်းအရာကား၊ နို င်ငံ တော်၏တရားစကားကို
ကြား၍ နှ လုံ းမသွင်းသည် ရှိသော်၊ နတ်ဆို းလာ၍ နှ လုံ း၌ကြဲသောအစေ့ ကို နှုတ်
ယူ တတ်သည်ဟု ဆို လို သတည်း။
20. ကျောက်ပေါသောအရပ်၌ အစေ့ ကို ကြဲခြင်းအကြောင်းအရာကား၊ တရား
စကားကို ကြား၍ ဝမ်းမြောက် သောစိတ်နှ င့် ချက်ခြင်းခံ ယူ သော်လည်း၊
21. စိတ်နှ လုံ း၌ အမြစ်မစွဲခဏသာတည်သဖြင့် ၊ တရားစကားကြောင့် အမှုအခင်းနှ
18.
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င့် ညှ ဉ်းဆဲခြင်းကို ခံ ရ သောအခါ ချက်ခြင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟု ဆို လို
သတည်း။
22. ဆူ းပင်တို့တွင် အစေ့ ကို ကြဲခြင်းအကြောင်းအရာကား တရားစကားကို
ကြား၍လောကီအမှု၌ စို းရိမ်ခြင်း နှ င့် စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏လှ ည့် စားခြင်းသည် တရား
စကားကို လွှမ်းမို းညှ ဉ်းဆဲတတ်သောကြောင့် အသီးမသီးနို င်ဟု ဆို လို သတည်း။
23. ကောင်းသောမြေ၌ အစေ့ ကို ကြဲခြင်းအကြောင်းအရာကား၊ တရားစကားကို
ကြား၍ နှ လုံ းသွင်းသဖြင့် ၊ အဆသုံ းဆယ်၊ အဆခြောက်ဆယ်၊ အဆတရာ
ပွားများ၍ အသီးသီးတတ်သည်ဟု ဆို လို သတည်းဟု မိန့်တော်မူ ၏။
Matthew 13:24-30.

အခြားသော ဥပမာစကားကို မိန့်မြွက်တော်မူ သည်ကား၊ ကောင်းကင်
နို င်ငံ တော်သည် ကောင်းသောမျိုး စေ့ ကို လယ်၌ကြဲသောသူ နှ င့် တူ ၏။
25. လူ တို့သည် အိပ်ပျော်သောအခါ သူ ၏ရန်သူ သည်လာ၍ကောင်းသောစပါးနှ င့်
လက္ခဏာတူ သော တော မျိုးစေ့ ကို စပါးအထဲ၌ကြဲ၍ သွားလေ၏။
26. အပင်ပေါက်၍ အသီးအနှံ ထွက်သောအခါ၊ တောပင်များလည်းထင်ရှ ားလျှင်၊
27. ကျွန်တို့သည် အိမ်ရှ င်ထံ သို့သွား၍ သခင်၊ ကောင်းသောမျိုးစေ့ ကို လယ်၌ကြဲ
တော်မူ သည် မဟု တ် လော။ တောပင်တို့သည် အဘယ်ကဖြစ်သနည်းဟု
လျှောက်ကြလျှင်၊
28. အိမ်ရှ င်က ဤအမှုကား ရန်သူ ပြုသောအမှုတည်းဟု ဆို ၏။ အကျွန်ု ပ်
တို့သည်သွား၍ တောပင်တို့ကို ရွေးနှုတ်စေခြင်းငှ ါ အလို တော်ရှိသလောဟု
လျှောက်ကြလျှင်၊
29. အိမ်ရှ င်က ထို သို့ငါအလို မရှိ။ တောပင်တို့ကို ရွေးနှုတ်လျှင် စပါးပင်တို့ကို
ရောနှေ ာ၍ နှုတ်မိမည် စို းရိမ် စရာအကြောင်းရှိ၏။
30. စပါးရိတ်သည်ကာလတို င်အောင် အပင်နှ စ်မျိုးတို့သည် အတူ ကြီးပွားပါလေ
စေ။ စပါးရိတ်သည်ကာလ ရောက်လျှင်၊ တောပင်တို့ကို ရှေ့ဦးစွာရွေးနှုတ်၍
မီးရှို့ခြင်းငှ ါစည်းနှေ ာင်ကြလော့ ။ စပါးကို ကား ကျီ၌စု သိမ်း သွင်းထားကြလော့ ဟု
ရိတ်သောသူ တို့အား ငါစီရင်မည်ဟု အိမ်ရှ င်ဆို သည်ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
24.

Matthew 13:36-43.

ထို နောက်မှ ယေရှုသည် လူ အစု အဝေးများကို လွှတ်၍ အိမ်သို့ဝင်တော်မူ ပြီးမှ ၊
တပည့် တော်တို့သည် ချဉ်းကပ်၍၊ လယ်၌ကြဲသောတောမျိုးစေ့ ၏ ဥပမာ
အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို အကျွန်ု ပ်တို့အား ဘော်ပြတော်မူ ပါဟု လျှောက်ကြလျှင်၊
37. ကို ယ်တော်က၊ ကောင်းသောမျိုးစေ့ ကို ကြဲသောသူ သည် လူ သားဖြစ်၏။
38. လယ်ကား ဤလောကဖြစ်၏။ ကောင်းသောအစေ့ ကား နို င်ငံ တော်သား
36.
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ဖြစ်၏။ တောမျိုးစေ့ ကား နတ် ဆို းသားဖြစ်၏။
39. တောမျိုးစေ့ ကို ကြဲသောရန်သူ ကား မာရ်နတ်ဖြစ်၏။ စပါးရိတ်သောကာလ
ကား ဤကမ္ဘာကု န်သော ကာလဖြစ်၏။ စပါးရိတ်သောသူ ကား
ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်၏။
40. တောပင်တို့ကို ရွေးနှုတ်၍ မီးရှို့သကဲ့ သို့ ဤကမ္ဘာအဆုံ း၌ဖြစ်လတံ့ ။
41. လူ သားသည် မိမိကောင်းကင်တမန်တို့ကို စေလွှတ်ပြီးလျှင်၊ မှ ားယွင်းစေသော
သူ တို့နှ င့် မတရားသော အမှုကို ပြုသောသူ ရှိသမျှတို့ကို နို င်ငံ တော်ထဲကရွေး
နှုတ်၍၊
42. ငို ကြွေးခြင်း၊ အံ သွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာ မီးဖို ၌ချကြလတံ့ ။
43. ထို အခါ ဖြောင့် မတ်သောသူ တို့သည် နေထွန်းလင်းသကဲ့ သို့ မိမိတို့အ
ဘ၏နို င်ငံ တော်၌ ထွန်းလင်းကြ လတံ့ ။ ကြားစရာနားရှိသောသူ သည် မည်သည်
ကားကြားပါစေ။
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၊ ဖြော
င့် မတ်သောသူ တို့အထဲမှ ဆို းသောသူ တို့ကို နှုတ်ယူ ခွဲထား၍၊
50. ငို းကြွေးခြင်း၊ အံ သွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာ မီးဖို ၌ ချကြလတံ့ ။
47.

Matthew 16:2-4.

ကို ယ်တော်ကလည်း၊ သင်တို့သည် ညဦးယံ ၌ပြောဆို တတ်သည်ကား၊ ယခု မို
ဃ်းတိမ်နီသည်ဖြစ်၍ မို ဃ်းကြည်လင် လိမ့် မည်ဟု ဆို တတ်ကြ၏။
3. နံ နက်ယံ ၌ကား၊ ယခု မို ဃ်းအုံ့လျက်ရှိ၏။ နီမောင်းသောအဆင်းလည်းရှိ၏။
ယနေ့မို ဃ်းသက်မု န်တို င်း လာလိမ့် မည်ဟု ဆို တတ်ကြ၏။ လျှို့ဝှ က်သောသူ တို့၊
သင်တို့သည် မို ဃ်းကောင်းကင်၏မျက်နှ ာကို ပို င်းခြား၍သိ နို င်ကြ၏။ကပ်
ကာလ၏ နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို ပို င်းခြား၍မသိနို င်ကြ။
4. ဆို းညစ်၍ မျောက်မထားသောအမျိုးသည် နိမိတ်လက္ခဏာကို တောင်းသည်မှ ာ၊
ပရောဖက်ယောန၏ နိမိတ်လက္ခဏာမှ တပါး အဘယ်လက္ခဏာကို မျှ သူ တို့အားမ
ပြရာဟု မိန့်တော်မူ ပြီးလျှင်၊ ထို သူ တို့ရှိရာမှ ထွက်၍ ကြွတော်မူ ၏။
2.
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Matthew 16:25-27.

အကြင်သူ သည် မိမိအသက်ကို ကယ်ဆယ်ခြင်းငှ ာအလို ရှိ၏။ ထို သူ သည်
အသက်ရှုံ းလိမ့် မည်။ အကြင်သူ သည် ငါ့ကြောင့် အသက်ရှုံ း၏၊ ထို သူ သည်
အသက်ကို တွေ့လိမ့် မည်။
26. လူ သည် ဤစကြဝဠာကို အကြွင်းမဲ့ အစို းရ၍ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံ းလျှင် အ
ဘယ်ကျေးဇူ းရှိသနည်း။ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကို အဘယ်ဥစ္စာနှ င့် ရွေးနို င်သနည်း။
27. လူ သားသည် မိမိအဘခမည်းတော်၏ ဘု န်းအာနု ဘော်ကို ဆောင်လျက်၊
ကောင်းကင်တမန် အခြံ အရံ တို့နှ င့် ကြွလာတော်မူ လတံ့ ။ ထို အခါ သူ အသီးသီး
ကျင့် သောအကျင့် နှ င့် အလျောက် အကျိုးအပြစ်ကို ဆပ်ပေး တော်မူ လတံ့ ။
25.

Matthew 17:1-2.

ခြောက်ရက်လွန်သောအခါ ယေရှုသည် ပေတရု ၊ ယာကု ပ်၊ ယာကု ပ်ညီ ယော
ဟန်တို့ကို ခေါ်၍၊ မြင့် လှ စွာသော တောင်ပေါ်တွ င် ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သို့
ဆောင်ကြွတော်မူ ၏။
2. သူ တို့ရှေ့၌ ထူ းခြားသောအဆင်းအရောင်နှ င့် ပြည့် စုံ သည်ဖြစ်၍၊ မျက်နှ ာ
တော်သည် နေကဲ့ သို့ထွန်း တောက်လျက်၊ အဝတ်တော်သည် အလင်းကဲ့ သို့ဖြူ
လျက်ရှိ၏။
1.

Matthew 17:5-6.

ထို သို့လျှောက်စဉ်တွင်၊ ထွန်းလင်းသောမို ဃ်းတိမ်သည် ထို သူ တို့ကို လွှမ်းမို း၍၊
ဤသူ သည် ငါနှ စ်သက် မြတ်နို းရာ၊ ငါ၏ချစ်သားပေတည်။ သူ ၏စကားကို
နားထောင်ကြလော့ ဟု မို ဃ်းတိမ်ကအသံ တော်ဖြစ်လေ၏။
6. တပည့် တော်တို့သည် ကြားရလျှင်၊ ပြပ်ဝပ်၍ အလွန်ကြောက်လန့်ခြင်းရှိ
ကြ၏။
5.

Matthew 19:16-19.

ထို နောက်လူ တယောက်သည် ချဉ်းကပ်၍၊ ကောင်းမြတ်သောဆရာ၊ ထာဝရ
အသက်ကို ရအံ့ သောငှ ာ အကျွန်ု ပ်သည် အဘယ်ကောင်းမှုကို ပြုရပါမည်နည်း
ဟု မေးလျှောက်သော်၊
17. ငါ့ကို ကောင်းမြတ်သည်ဟု အဘယ်ကြောင့် ခေါ်သနည်း။ ဘု ရားသခင်တပါး
တည်းသာ ကောင်းမြတ် တော်မူ ၏။ အသက်ရှ င်ခြင်းသို့ ဝင်စားလို လျှင်ပညတ်
တော်တို့ကို စောင့် ရှေ ာက်လော့ ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
18. အဘယ်ပညတ်တို့ကို စောင့် ရှေ ာက်ရမည်နည်းဟု လျှောက်ပြန်သော်၊ လူ အ
သက်ကို မသတ်နှ င့် ။ သူ့ မယားကို မပြစ်မှ ားနှ င့် ။ သူ့ဥစ္စာကို မခို းနှ င့် ။ မမှ န်သော
သက်သေကို မခံ နှ င့် ။
16.
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မိဘကို ရို သေစွာပြုလော့ ။ ကို ယ်နှ င့် စပ်ဆို င်သောသူ ကို ကို ယ်နှ င့် အမျှချစ်လော့
ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
19.

Matthew 21:33-41.

အခြားသော ဥပမာကို နားထောင်ကြလော့ ။ အိမ်ရှ င်တဦးသည် စပျစ်ဥယျာဉ်
ကို စို က်ပျိုး၍၊ စောင်ရန်း ကို လု ပ်ပြီးမှ စပျစ်သီးနယ်ရာ ကျင်းကို တူ းလေ၏။ မှီခို
ရာလင့် စင်ကို လည်းဆောက်လေ၏။ လု ပ်ဆောင်သော သူ တို့အား ဥယျာဉ်ကို
ငှ ါး၍ အခြားသောပြည်သို့သွားလေ၏။
34. အသီးသီးချိန်ရောက်သောအခါ၊ အသီးကို ခံ စေခြင်းငှ ါ ငယ်သားတို့ကို ဥယျာဉ်
စောင့် တို့ရှိရာသို့ စေ လွှတ်လေ၏။
35. ထို သူ တို့သည် ငယ်သားများကို ဘမ်းပြီးလျှင် တဦးကို ရို က်၍၊ တဦးကို
သတ်၍၊ တဦးကို ခဲနှ င့် ပစ်ကြ၏။
36. နောက်တဖန် အရင်ထက်များသော အခြားငယ်သားတို့ကို စေလွှတ်ပြန်လျှင်၊
ဥယျာဉ်စောင့် တို့သည် ရှေ့နည်းတူ ပြုကြ၏။
37. နောက်ဆုံ း၌ ဥယျာဉ်ရှ င်က၊ ထို သူ တို့သည်ငါ့သားကို အားနာကြလိမ့် မည်ဟု
ဆို ၍ မိမိသားကို စေလွတ် လေ၏။
38. ဥယျာဉ်စောင့် တို့သည် သားကို မြင်လျှင် ဤသူ သည်အမွေခံ ဖြစ်၏။ လာကြ၊
သူ့ကို သတ်၍ သူ ၏ အမွေဥစ္စာကို ယူ ကြကု န်အံ့ ဟု အချင်းချင်းတို င်ပင်၍၊
39. ဥယျာဉ်ရှ င်၏သားကို ဘမ်းယူ ပြီးမှ ဥယျာဉ်ပြင်သို့ထု တ်၍ သတ်ပစ်ကြ၏။
40. သို့ဖြစ်လျှင် ဥယျာဉ်ရှ င်သည်လာသောအခါ၊ ဥယျာဉ်စောင့် တို့ကို အဘယ်သို့
ပြုမည်နည်းဟု မေးတော် မူ ၏။
41. ပရိသတ်တို့ကလည်း ထို လူ ဆို းတို့အား ဆို းသောဖျက်ဆီးခြင်းကို စီရင်ပါလိမ့်
မည်။ အသီးသီးချိန်တွင် အသီးကို ဆက်အံ့ သောအခြားလူ တို့အား ထို ဥယျာဉ်ကို
ငှ ါးပါလိမ့် မည်ဟု လျှောက်ကြ၏။
33.

Matthew 24:3-14.

ထို နောက် သံ လွင်တောင်ပေါ်မှ ာ ထို င်တော်မူ စဉ်၊ တပည့် တော်တို့သည် အခြား
သူ မပါဘဲချဉ်းကပ်၍၊ ထို အမူ အရာတို့သည် အဘယ်ကာလမှ ဖြစ်မည်ကို ၎င်း၊
ကို ယ်တော်သည်ကြွလာ၍ ဤကပ်ကမ္ဘာကု န်သော ပု ပ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်
နိမိတ်ဖြစ်မည်ကို ၎င်း အမိန့်ရှိတော်မူ ပါဟု လျှောက်ကြ၏။
4. ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့ကို အဘယ်သူ မျှ မလှ ည့် ဖြားစေခြင်းငှ ါ သတိပြုကြ
လော့ ။
5. အများသောသူ တို့က၊ ငါသည် ခရစ်တော်ဖြစ်၏ဟု ဆို လျက်၊ ငါ၏အယောင်
ကို ဆောင်၍ ပေါ်လာ သဖြင့် လူ အများတို့ကို လှ ည့် ဖြားကြလိမ့် မည်။
3.
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သင်တို့သည် စစ်တို က်ခြင်းအကြောင်းကို ၎င်း၊ စစ်တို က်အံ့ သော သိတင်း
စကားကို ၎င်း ကြားရကြလိမ့် မည်။ သို့သော်လည်း စို းရိမ်တု န်လှုပ်ခြင်းမရှိစေခြ
င်းငှ ါ သတိပြုကြလော့ ။ ထို အမူ အရာများသည်ဖြစ်ရမည်။ သို့သော်လည်း အဆုံ း
သည်မဖြစ်သေး။
7. လူ တမျိုးနှ င့် တမျိုး တနို င်ငံ နှ င့် တနို င်ငံ ရန်ဘက်ပြုကြလိမ့် မည်။ အရပ်ရပ်တို့၌
အစာခေါင်းပါးခြင်း၊ ကာလနာများပြားခြင်း၊ မြေကြီးလှုပ်ခြင်းတို့သည် ဖြစ်ကြလိ
မ့် မည်။
8. ထို အမူ အရာတို့သည် ဒု က္ခဆင်းရဲခြင်း၏ အစအဦးပင်ဖြစ်သတည်း။
9. ထို ကာလ၌ လူ များတို့သည် သင်တို့ကို ညှ ဉ်းဆဲခြင်း၊ အသေသတ်ခြင်းကို ခံ စေ
ခြင်းငှ ါ အပ်နှံ ကြလိမ့် မည်။ ငါ၏နာမကြောင့် လည်း ခပ်သိမ်းသောလူ မျိုးတို့သည်
သင်တို့ကို မု န်းကြလိမ့် မည်။
10. ထို ကာလ၌ အများသောသူ တို့သည် ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်၍၊ အချင်းချင်း
တယောက်ကို တယောက် အပ်ကြလိမ့် မည်။
11. အချင်းချင်မု န်းကြလိမ့် မည်။ မိစ္ဆာပရောဖက်အများတို့သည် ပေါ်လာ၍လူ အ
များတို့ကို လှ ည့် ဖြားကြ လိမ့် မည်။
12. မတရားသောအမှုတို့သည်များပြားသဖြင့် အများသောသူ တို့၏ ချစ်ခြင်း
မေတ္တ ာသည် ခေါင်းပါးလိမ့် မည်။
13. အကြင်သူ သည် အဆုံ းတို င်အောင် တည်ကြည်၏။ ထို သူ သည် ကယ်တင်
ခြင်းသို့ရောက်လိမ့် မည်။
14. လူ မျိုးအပေါင်းတို့အား သက်သေဖြစ်မည်အကြောင်း နို င်ငံ တော်နှ င့် ယှ ဉ်သော
ဧဝံ ဂေလိတရားကို လောကီနို င်ငံ အရပ်ရပ်ရှိသမျှတို့၌ ဟောရလိမ့် မည်။ သို့ပြီးမှ
အဆုံ းသည်ဖြစ်လတံ့ ။
6.

Matthew 24:21-22.

အကြောင်းမူ ကား၊ ကမ္ဘာဦးမှ စ၍ ယခု တို င်အောင်မဖြစ်စဖူ း၊ နောက်၌လည်း
မဖြစ်လတံ့ သော ကြီး စွာသော ဒု က္ခသည် ထို ကာလ၌ဖြစ်လိမ့် မည်။
22. ထို ကာလတာရှ ည်လျှင် အဘယ်သူ မျှမလွတ်နို င်ရာ။ ရွေးချယ်သောသူ တို့အ
ဘို့အလို့ငှ ါ ထို ကာလသည် တို လိမ့် မည်။
21.

Matthew 24:29-31.

ထို ကာလ၏ ဒု က္ခဆင်းရဲခြင်းနောက် ရု တ်ခနဲ နေသည်မို က်လိမ့် မည်။ လ
သည် အရောင်ကို မပေး။ ကြယ်တို့သည် ကောင်းကင်မှ ကျကြလိမ့် မည်။
ကောင်းကင်တန်ခို းတို့သည် တု န်လှုပ်ကြလိမ့် မည်။
30. ထို အခါ လူ သား၏နိမိတ်လက္ခဏာသည် ကောင်းကင်၌ထင်ရှ ားလိမ့် မည်။
29.
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မြေကြီးပေါ်မှ ာ လူ အပေါင်း တို့သည် ငို ကြွေးမြည်တမ်းကြ၍၊ လူ သားသည်ကြီး
စွာသော ဘု န်းတန်ခို းအာနု ဘော်ကို ဆောင်လျက်၊ မို ဃ်းတိမ် ကို စီး၍ ကြွလာ
တော်မူ သည်ကို မြင်ရကြလိမ့် မည်။
31. လူ သားသည် မိမိတမန်တို့ကို စေလွှတ်၍ တံ ပို းခရာကို ပြင်းစွာမှုတ်စေတော်မူ
သဖြင့် ၊ သူ တို့သည် ရွေး ချယ်တော်မူ သောသူ တို့ကို အရပ်လေးမျက်နှ ာ၊
ကောင်းကင်အောက်ထက်ဝန်းကျင်တို့မှ ခေါ်၍စု ရုံ းကြလတံ့ ။
Matthew 24:35.
35.

ကောင်းကင်နှ င့် မြေကြီးမတည်သော်လည်း ငါ့စကားတည်လိမ့် မည်။
Matthew 24:36-39.

ထို အချိန်နာရီကို ကား အဘယ်သူ မျှမသိ။ ကောင်းကင်တမန်မသိ။ ငါ့ခမည်း
တော်တပါးတည်းသာ သိ တော်မူ ၏။
37. လူ သားသည် ကြွလာသောအခါ နောဧလက်ထက်၌ ဖြစ်သကဲ့ သို့ ဖြစ်လိမ့်
မည်။
38. ရေလွှမ်းမို းခြင်းမဖြစ်မှီကာလ၌ နောဧသည် သင်္ဘေ ာထဲသို့ဝင်သောနေ့
တို င်အောင် လူ များတို့သည် စားသောက်လျက်၊ ထိမ်းမြားစုံ ဘက်လျက်နေ၍၊
39. ရေလွှမ်းမို းခြင်းရောက်သဖြင့် လူ ခပ်သိမ်းတို့ကို သု တ်သင်ပယ်ရှ င်းသည်တို င်
အောင် သတိမဲ့ နေကြသည် နည်းတူ ၊ လူ သားကြွလာသောအခါ၌ ဖြစ်လိမ့် မည်။
36.

Matthew 24:44.

ထို ကြောင့် သင်တို့သည်ပြင်ဆင်လျက်နေကြလော့ ။ အကြောင်းမူ ကား၊ သင်
တို့ မထင်မမှ တ်သော အချိန်နာရီ၌ လူ သားသည်ကြွလာလိမ့် မည်။
44.

Matthew 28:18-20.

ယေရှုသည် အနီးအပါးသို့ ချဉ်းတော်မူ ပြီးလျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ ၌၎င်း၊
မြေကြီးပေါ်၌၎င်း၊ စီရင်ပို င် သော အခွင့် တန်ခို းရှိသမျှတို့ကို ငါခံ ရပြီ။
19. သင်တို့သွား၍ လူ မျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့် ဖြစ်စေလျက်၊ ခမည်းတော်၊
သားတော်၊ သန့်ရှ င်းသော ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံ ကို ပေးကြလော့ ။
20. ငါသည် သင်တို့အား ပေးသမျှသော ပညတ်တော်တို့ကို စောင့် ရှေ ာက်စေခြ
င်းငှ ါ ဆုံ းမဩဝါဒပေးကြ လော့ ။ ငါသည်လည်း ကပ်ကမ္ဘာကု န်သည်တို င်အောင်
သင်တို့နှ င့် အတူ အစဉ်မပြတ် ရှိသည်ဟု တပည့် တော်တို့ အား မိန့်တော်မူ ၏။
18.

Luke 11:27-28.

ထို သို့မိန့်တော်မူ စဉ်တွင် မိန်းမတယောက်သည် လူ အစု အဝေးထဲကခေါ်၍
ကို ယ်တော်ကို လွယ်သော ဝမ်းနှ င့် စို့တော်မူ သောသားမြတ်သည် မင်္ဂ လာရှိ
ပါ၏ဟု လျှောက်လျှင်၊
28. ကို ယ်တော်က၊ ဘု ရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို နာ၍ကျင့် စောင့်
27.
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သောသူ သည် မြတ်စွာ သော မင်္ဂ လာရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
John 3:13.

ကောင်းကင်ဘုံ ကဆင်းသက်၍ ကောင်းကင်ဘုံ ၌ရှိနေသော လူ သားမှ တပါး
အဘယ်သူ မျှ ကောင်းကင် ဘုံ သို့ မတက်ပြီ။
13.

John 14:15.

ငါ့ကို ချစ်လျှင် ငါ့ပညတ်တို့ကို စောင့် ရှေ ာက်ကြလော့ ။ ငါသည် ခမည်းတော်
ကို တောင်း၍၊
15.

John 14:21.

ငါ့ပညတ်တို့ကို ရ၍ စောင့် ရှေ ာက်သောသူ သည် ငါ့ကို ချစ်သောသူ ဖြစ်၏။ ငါ့
ကို ချစ်သောသူ ကို ငါ့ ခမည်းတော်သည်ချစ်တော်မူ မည်။ ငါသည်လည်း ထို သူ ကို
ချစ်၍ သူ့အားကို ယ်တို င်ထင်ရှ ားမည်ဟု မိန့်တော် မူ ၏။
21.

John 14:23-26.

ယေရှုကလည်း၊ ငါ့ကို ချစ်သောသူ သည် ငါ့စကားကို နားထောင်လိမ့် မည်။ ငါ့
မည်းတော်သည် ထို သူ ကို ချစ်တော်မူ သည်။ ငါတို့သည်လည်း၊ သူ ဆီသို့ကြွ၍
နေရာချမည်။
24. ငါ့ကို မချစ်သောသူ သည် ငါ့စကားကို နားမထောင်။ သင်တို့ကြားသောစကား
သည် ငါ့စကားမဟု တ်။ ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူ သော ခမည်းတော်၏စကား
တော်ဖြစ်၏။
25. ငါသည် သင်တို့နှ င့် အတူ ရှိစဉ်တွင် ဤစကားကို ပြောခဲ့ ပြီ။
26. ခမည်းတော်သည် ငါ့အတွက်ကြောင့် စေလွှတ်တော်မူ သောဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ
တည်းဟူ သော သန့်ရှ င်း သော ဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့အား ခပ်သိမ်းသော
အရာတို့ကို ပြသသွန်သင်တော်မူ ၍၊ ငါပြောခဲ့ သမျှသော စကားတို့ကို မှ တ်မိ
သောဥာဏ်ကို သင်တို့အား ပေးတော်မူ ၏။
23.

John 15:10.

ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်၏ပညတ်တို့ကို စောင့် ရှေ ာက်၍ ခမည်း
တော်၏မေတ္တ ာ၌ တည်နေသကဲ့ သို့၊ သင်တို့သည် ငါ့ပညတ်တို့ကို စောင့် ရှေ ာက်
လျှင်၊ ငါ့မေတ္တ ာ၌ တည်နေကြလိမ့် မည်။
10.
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Revelation 19:11.

ထို အခါ ကောင်းကင်ဘုံ ဖွင့် လှ စ်လျက်ရှိသည်ကို ငါမြင်လျှင်၊ မြင်းဖြူရှိ၏။
မြင်းစီးသော သူ သည် သစ္စာ ဟူ သောမည်၊ သမ္မာဟူ သော အမည်ရှိသတည်း။
ထို သူ သည် တရားသဖြင့် စီရင်တတ်၏။ တရားသဖြင့် စစ်တို က်တတ်၏။
11.

Revelation 19:13.

အသွေး၌နှ စ်ပြီးသောအဝတ်ကို ဝတ်၏။ ဘု ရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်
ဟူ သော အမည်ရှိ၏။
13.
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Malachi 4:1-2.

မီးဖို ၌ မီးလောင်သကဲ့ သို့ လောင်သောနေ့ရက် ကာလသည် ရောက်လိမ့် မည်။
မာနကြီးသောသူ နှ င့် ဒု စရို က်ကို ပြုသော သူ အပေါင်းတို့သည် အမှိုက်ခြောက် ဖြစ်
ကြလိမ့် မည်။ သူ တို့အရင်းအဖျားမျှ မကျန်ကြွင်းစေ ခြင်းငှ ါ ထို နေ့ရက်သည်
လောင်လိမ့် မည်ဟု ကောင်းကင် ဗို လ်ခြေအရှ င် ထာဝရဘု ရား မိန့်တော်မူ ၏။
2. ငါ၏နာမတော်ကို ကြောက်ရွံ့သောသင်တို့၌ ကား၊ တရားတောနေမင်းသည်
အနာပျောက်စေသော အတောင်တို့နှ င့် ပေါ်ထွ န်းတော်မူ မည်။ သင်တို့သည်
ထွက်သွား၍ တင်းကု ပ်၌ နွားသငယ်ကဲ့ သို့ ခု န်ကြလိမ့် မည်။
1.
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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၍ 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၊ ဖြော
င့် 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 Bible verses quoted in Burmese language above are taken from
Myanmar Holy Bible.
version 2021-May-9.
This is one of many Street Tracts found at...
JesusChristIndia.org,
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JesusChristBurma.org, JesusChristThailand.org,
JesusChristChina.org, JesusChristTaiwan.org,
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& 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 !
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