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Matthew 24.
ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်မှ ထွက်ကြွတော်မူ သည်ရှိသော်၊ တပည့် တော်
တို့သည် ဗိမာန်တော်၏ တို က် ဆောင်များကို ပြခြင်းငှ ါ အထံ တော်သို့ ချဉ်းကပ်
ကြ၏။
2. ယေရှုကလည်း၊ ဤအရာအလုံ းစုံ ကို သင်တို့သည်မြင်ကြသည်မဟု တ်လော။
ငါအမှ န်ဆို သည်ကား၊ မဖြိုမချဘဲ ကျောက်တခု ပေါ်မှ ာ တခု မျှမတည်မနေရဟု မိ
န့်တော်မူ ၏။
3. 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။
6. 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
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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 ။
15. ထို့ကြောင့် ပရောဖက်ဒံ ယေလ ဟောသည်အတို င်း ဖျက်ဆီးတတ်သောရွံ့ရှ ာ
ဘွယ်အရာသည် သန့် ရှ င်းသောအရပ်ဌာန၌ စို က်နေသည်ကို သင်တို့မြင်ရလျှင်၊
ကျမ်းစာကို ကြည့် သောသူ သည် နားလည်ပါစေ။
16. ထို သို့ မြင်ရလျှင်၊ ယု ဒပြည်၌ ရှိသောသူ တို့သည် တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြစေ။
17. အိမ်မို းပေါ်မှ ာ ရှိသောသူ သည် အိမ်ထဲက ဥစ္စာကို ယူ ခြင်းငှ ါ မဆင်းစေနှ င့် ။
18. လယ်၌ရှိသောသူ လည်း မိမိအဝတ်ကို ယူ ခြင်းငှ ါ နောက်သို့ မပြန်စေနှ င့် ။
19. ထို နေ့ရက်၌ ကို ယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမနှ င့် နို့စို့သူ ငယ်ရှိသောမိန်းမတို့သည်
အလွန်ခက်ကြလိမ့် မည်။
20. သင်တို့ ပြေးရသောအချိန်သည် ဆောင်းကာလ၌မကျ၊ ဥပု သ်နေ့၌လည်းမ
ကျမည်အကြောင်း ဆု တောင်းကြလော့ ။
21. 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 တို့အဘို့
အလို့ငှ ါ ထို ကာလသည် တို လိမ့် မည်။
23. ထို အခါ သူ တပါးက ဤအရပ်၌ ခရစ်တော်ရှိသည်၊ ထို အရပ်၌ရှိသည်ဟု ဆို
သော်လည်းမယုံ ကြနှ င့် ။
24. အကြောင်းမူ ကား၊ ခရစ်တော်၏အယောင်ကို ဆောင်သောသူ နှ င့် မိစ္ဆာပရော
ဖက်တို့သည် ပေါ်လာ၍ ရွေးချယ်သောသူ တို့ကို ပင် လှ ည့် ဖြားနို င်လျှင် လှ ည့် ဖြား
လောက်အောင် ကြီးစွာသောနိမိတ်လက္ခဏာ၊ အံ့ ဘွယ် သောအမှုတို့ကို ပြကြလိ
မ့် မည်။
25. ထို အကြောင်းအရာတို့ကို ငါပြောနှ င့် ပြီ။
26. ထို့ကြောင့် သူ တို့ကခရစ်တော်သည် တော၌ရှိသည်ဟု ဆို သော်လည်း မထွက်
မသွားကြနှ င့် ။ တို က်ခန်း၌ ရှိသည်ဟု ဆို သော်လည်း မယုံ ကြနှ င့် ။
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လျှပ်စစ်သည် အရှေ့မှ ပြက်၍အနောက်တို င်အောင် ထွန်းလင်းသကဲ့ သို့၊
လူ သားသည် ကြွလာတော် မူ လတံ့ ။
28. အသေကောင်ရှိရာ၌ ရွှေလင်းတတို့သည် စု ဝေးကြလတံ့ ။
29. ထို ကာလ၏ ဒု က္ခဆင်းရဲခြင်းနောက် ရု တ်ခနဲ နေသည်မို က်လိမ့် မည်။ လသည်
အရောင်ကို မပေး။ ကြယ်တို့သည် ကောင်းကင်မှ ကျကြလိမ့် မည်။ ကောင်းကင်
တန်ခို းတို့သည် တု န်လှုပ်ကြလိမ့် မည်။
30. ထို အခါ လူ သား၏နိမိတ်လက္ခဏာသည် ကောင်းကင်၌ထင်ရှ ားလိမ့် မည်။
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 ။
32. သင်္ဘေ ာသဖန်းပင်ကို အစွဲပြု၍ ပုံ သက်သေတခု ကို မှ တ်ကြလော့ ။
သင်္ဘေ ာသဖန်းပင်သည် အခက် အလက်နု ၍ အရွက်ပေါက်သောအခါ နွေကာလ
နီးသည်ကို သင်တို့သိကြ၏။
33. ထို နည်းတူ ၊ ထို အကြောင်းအရာအလုံ းစုံ တို့ကို မြင်ရလျှင် လူ သားသည်တံ ခါးဝ
တို င်အောင် အနီးသို့ ရောက်တော်မူ သည်ကို သိမှ တ်ကြလော့ ။
34. ငါအမှ န်ဆို သည်ကား၊ ယခု ဖြစ်သောလူ များမကု န်မှီ ထို အကြောင်းအရာ
အလုံ းစုံ တို့သည် ဖြစ်ကြလိမ့် မည်။
35. ကောင်းကင်နှ င့် မြေကြီးမတည်သော်လည်း ငါ့စကားတည်လိမ့် မည်။
36. 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။
40. ထို အခါ လယ်၌ရှိသော သူ နှ စ်ယောက်တို့တွင် တယောက်ကို သိမ်းယူ ၍ တ
ယောက်မူ ကား နေရစ်ရ လတံ့ ။
27.
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ကြိတ်ဆုံ ကြိတ်သောသူ နှ စ်ယောက်တို့တွင် တယောက်ကို သိမ်းယူ ၍ တ
ယောက်မူ ကား နေရစ်ရလတံ့ ။
42. သင်တို့အရှ င်သည် အဘယ်အချိန်နာရီ၌ရောက်လာမည်ကို သင်တို့မသိသော
ကြောင့် စောင့် နေကြ လော့ ။
43. သူ ခို းလာမည်အချိန်နာရီကို အိမ်ရှ င်သိရလျှင်၊ မိမိအိမ်ကို မထွင်းမဖောက်စေ
ခြင်းငှ ါ၊ စောင့် နေလိမ့် မည်ကို သင်တို့သိကြ၏။
44. ထို ကြောင့် သင်တို့သည်ပြင်ဆင်လျက်နေကြလော့ ။ အကြောင်းမူ ကား၊ သင်
တို့ မထင်မမှ တ်သော အချိန်နာရီ၌ လူ သားသည်ကြွလာလိမ့် မည်။
45. အရှ င်သည် မိမိအိမ်သူ အိမ်သားအပေါင်းတို့အား အချိန်တန်လျှင်
အစားအသောက်တို့ကို ဝေဖန်စေ ခြင်းငှ ါ အအု ပ်အချုပ်ခန့်ထား၍၊ သစ္စာနှ င့် ၎င်း၊
သတိပညာနှ င့် ၎င်း ပြည့် စုံ သောကျွန်ကား အဘယ်သူ နည်း။
46. အကြင်ကျွန်သည် ဤသို့ပြုလျက်နေသည်ကို အရှ င်သည်ပြန်လာ၍တွေ့၏။
ထို ကျွန်သည် မင်္ဂ လာရှိ ၏။
47. ငါအမှ န်ဆို သည်ကား၊ အရှ င်သည် မိမိဥစ္စာရှိသမျှတို့ကို ထို ကျွန်၌ အပ်လိမ့်
မည်။
48. သို့မဟု တ်မူ ကား၊ အကြင်ကျွန်ဆို းက ငါ့အရှ င်လာခဲ့ လိမ့် မည်ဟု စိတ်
ထဲ၌အောက်မေ့ သည်။
49. ကျွန်ချင်းတို့ကို ရို က်ပု တ်လျက် သေသောက်ကြူးသောသူ တို့နှ င့် တကွ စား
သောက်လျက်နေ၏။
50. ထို ကျွန်မကြည့် မမျှော်သောနေ့ရက်၊ မကြားမသိသောအချိန်နာရီ၌ သခင်
သည်ရောက်လာလျှင်၊
51. ထို ကျွန်သည် ပြင်းပြစွာကွပ်မျက်ဆုံ းမ၍၊ ငို ကြွေးခြင်း၊ အံ သွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိ
ရာအရပ်၌ လျှို့ဝှ က်သော သူ တို့နှ င့် တကွ နေရာချလတံ့ ။
41.
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Matthew 25.
1. ထို အခါ ကောင်းကင်နို င်ငံ တော်သည်ကား၊ မင်္ဂ လာဆောင်လု လင်ကို ခရီးဦးကြို
ပြုအံ့ သောငှ ါ မီးခွက်ကို ကို င်ယူ ၍ ထွက်သွားသောသတို့သမီးတကျိပ်နှ င့် တူ ၏။
2. ထို သတို့သမီးတို့တွင် ငါးယောက်သည် ပညာသတိရှိကြ၏။ ငါးယောက်မူ ကား
အမို က်ဖြစ်ကြ၏။
3. မို က်သောသူ တို့သည် မီးခွက်တို့ကို သာယူ ၍ ဆီကို မယူ ကြ။
4. ပညာသတိရှိသောသူ တို့မူ ကား၊ မီးခွက်နှ င့် တကွ ဘူ း၌ပါသောဆီကို လည်း ယူ
ကြ၏။
5. မင်္ဂ လာဆောင်လု လင်သည် မလာဘဲနေစဉ်၊ ထို သတို့သမီးအပေါင်းတို့သည်
ငို က်၍အိပ်ပျော်ကြ၏။
6. သန်းခေါင်ယံ ၌ကြည့် ပါ။ မင်္ဂ လာဆောင်လု လင်သည် လာပြီ။ ခရီးဦးကြိုပြုခြင်း
ငှ ါ ထွက်သွားကြကု န်ဟု ကြွေးကြော်လျှင်၊
7. ထို သတို့သမီးအပေါင်းတို့သည် ထ၍မီးခွက်များကို ပြင်ဆင်ကြ၏။
8. မို က်သောသူ တို့က ငါတို့ဆီမီးသေပါပြီ။ သင်တို့ ဆီကို အနည်းငယ်ပေးပါဟု
ပညာရှိသောသူ တို့အား တောင်းကြ၏။
9. ပညာရှိသောသူ တို့ကလည်း သင်တို့အဘို့နှ င့် ငါတို့အဘို့ ဆီမလောက်။ ထို့
ကြောင့် ဆီရောင်းသောသူ ရှိရာသို့သွား၍ ကို ယ်သုံ းဘို့ဝယ်လျှင် သာ၍ကောင်း
သည်ဟု ပြန်ပြောကြ၏။
10. ထို သူ တို့သည် ဆီဝယ်သွားသည်အခို က်တွင် မင်္ဂ လာဆောင်လု လင်သည်
လာ၍၊ အသင့် ရှိသော သတို့ သမီးတို့သည် လု လင်နှ င့် အတူ ပွဲသို့ဝင်ကြပြီးလျှင်
တံ ခါးကို ပိတ်ထား၏။
11. ထို နောက် ကြွင်းသောသတို့သမီးတို့သည်လာ၍ အရှ င်၊ အရှ င်၊ ကျွန်မတို့အား
တံ ခါးကို ဖွင့် ပါဟု တောင်းလျှောက်ကြသော်၊
12. အရှ င်ကလည်း၊ ငါအမှ န်ဆို သည်ကား၊ သင်တို့ကို ငါမသိဟု ပြန်ပြောလေ၏။
6

သို့ဖြစ်၍ လူ သားသည် ကြွလာအံ့ သောနေ့ရက်၊ အချိန်နာရီကို သင်တို့သည်မ
သိသောကြောင့် စောင့် နေကြလော့ ။
14. ဥပမာကား၊ လူ တဦးသည် အခြားသောပြည်သို့သွားမည်ဟု အကြံ ရှိလျက်၊
မိမိငယ်သားတို့ကို ခေါ်၍ မိမိဥစ္စာများကို အပ်ပေး၏။ သူ တို့သည် အသီးအသီး
အစွမ်းသတ္တိရှိသည်အတို င်း၊ တဦး၌ ငွေအခွက်ငါးဆယ်၊
15. တဦး၌ အခွက်နှ စ်ဆယ်၊ တဦး၌ အခွက်တဆယ်ကို အပ်ပေးပြီးမှ ချက်ခြင်း
သွားလေ၏။
16. အခွက်ငါးဆယ်ကို ခံ သောသူ သည် သွား၍ကု န်သွယ်ခြင်းကို ပြုသဖြင့် အခြား
သောအခွက်ငါးဆယ်ကို အမြတ်ရလေ၏။
17. ထို နည်းတူ အခွက်နှ စ်ဆယ်ကို ခံ သောသူ သည်လည်း၊ အခြားသောအခွက်နှ စ်
ဆယ်ကို အမြတ်ရလေ၏။
18. အခွက်တဆယ်ကို ခံ သောသူ မူ ကား၊ သွား၍ မြေ၌တွင်းတူ းပြီးလျှင်
အရှ င်၏ငွေကို ဝှ က်ထားလေ၏။
19. ကာလကြာမြင့် ပြီးမှ ထို ငယ်သားတို့၏ အရှ င်သည်လာ၍ သူ တို့ကို စာရင်းယူ
လေ၏။
20. အခွက်ငါးဆယ်ကို ခံ သောသူ သည်ချဉ်းကပ်၍ အခြားသောအခွက်ငါးဆယ်ကို
ဆက်လျက်၊ သခင်၊ ကို ယ်တော်သည် အကျွန်ု ပ်၌ အခွက်ငါးဆယ်ကို အပ်ပေး
တော်မူ ၏။ အခြားသောအခွက်ငါးဆယ်ကို အကျွန်ု ပ် အမြတ်ရပါပြီဟု လျှောက်
လေ၏။
21. အရှ င်ကလည်၊ သာဓု ၊ သစ္စာရှိသော ငယ်သားကောင်း။ သင်သည် အမှု
ငယ်၌သစ္စာစောင့် လေပြီ။ များ စွာသော အမှုအခွင့် ကို သင်၌ငါအပ်ပေးမည်။
သင်၏သခင်နှ င့် အတူ စည်းစိမ်ကို ဝင်စားလော့ ဟု မိန့်တော် မူ ၏။
22. အခွက်နှ စ်ဆယ်ကို ခံ သောသူ သည်လည်းချဉ်းကပ်၍ သခင်၊ ကို ယ်တော်
သည် အကျွန်ု ပ်၌ အခွက်နှ စ် ဆယ်ကို အပ်ပေးတော်မူ ၏။ အခြားသောအခွက်
နှ စ်ဆယ်ကို အကျွန်ု ပ်အမြတ်ရပါပြီဟု လျှောက်လေသော်၊
23. အရှ င်က၊ သာဓု သစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်း၊ သင်သည် အမှုငယ်၌သစ္စာ
စောင့် လေပြီ။ များစွာသော အမှုအခွင့် ကို သင်၌ ငါအပ်ပေးမည်။ သင်၏ သခင်
နှ င့် အတူ စည်းစိမ်ကို ဝင်စားလော့ ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
24. အခွက်တဆယ်ကို ခံ သောသူ သည်လည်း ချဉ်းကပ်၍ သခင်၊ ကို ယ်တော်
သည် ခဲယဉ်းသောသူ ဖြစ် သည်နှ င့် ကို ယ်မစို က်မပျိုးသောအရပ်၌ရိတ်၍၊ ကို ယ်
မဖြန့်မကြဲသောအရပ်၌ စု သိမ်းတတ်သည်ကို အကျွန်ု ပ် သိ၍၊
13.
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ကြောက်သောကြောင့် ၊ အခြားသို့သွား၍ ကို ယ်တော်၏ ငွေအခွက်တဆယ်ကို
မြေ၌ဝှ က်ထားပါပြီ။ ယခု ကို ယ်တော်၏ ဥစ္စာရှိပါသည်ဟု လျှောက်၏။
26. အရှ င်ကလည်း၊ ဆို းညစ်ပျင်းရိသောငယ်သား၊ ငါသည် ကို ယ်မစို က်မပျိုးသော
အရပ်၌ ရိတ်၍၊ ကို ယ် မဖြန့်မကြဲသောအရပ်၌ စု သိမ်းသည်ကို သင်သိသည်မှ န်
လျှင်၊
27. ငါ့ငွေ ကို ပွဲစားလက်သို့အပ်ရမည်။ ထို သို့အပ်လျှင် ငါပြန်လာသောအခါ
ငွေရင်းနှ င့် အတို းကို ရနို င်၏။
28. ထို့ကြောင့် အခွက်တဆယ်ကို ထို သူ ၏ လက်မှ နှုတ်ကြ။ အခွက်တရာရှိသော
သူ ကို ပေးကြ။
29. အကြောင်းမူ ကား၊ အကြင်သူ သည်ရတတ်၏။ ထို သူ ၌ ကြွယ်ဝပြည့် စုံ စေခြင်း
ငှ ါ ပေးဦးမည်။ အကြင်သူ သည် ဆင်းရဲ၏။ ထို သူ ၌ရှိသမျှကို ပင် နှုတ်လိမ့် မည်။
30. အသုံ းမရသော ထို ငယ်သားကို ငို ကြွေးခြင်း၊ အံ သွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာ၊ ပြင်
အရပ်မှေ ာင်မို က်ထဲသို့ နှ င် ထု တ်ချလို က်ကြဟု စီရင်တော်မူ ၏။
31. လူ သားသည် မိမိဘု န်းအာနု ဘော်ကို ဆောင်လျက်၊ သန့်ရှ င်းသော
ကောင်းကင်တမန်များ အခြံ အရံ တို့နှ င့် တကွ ကြွလာတော်မူ သောအခါ ဘု န်းရှိ
သော ပလ္လင်တော်ပေါ်မှ ာ ထို င်၍၊
32. ရှေ့တော်၌ လူ မျိုးအပေါင်းတို့ကို စု ဝေးစေသဖြင့် ၊ သို းထိန်းသည် သို းနှ င့် ဆိတ်
တို့ကို အသီးအခြားခွဲ၍၊
33. သို းတို့ကို လက်ျာတော်ဘက်၊ ဆိတ်တို့ကို လက်ဝဲတော်ဘက်၌ ထားတော်
မူ လတံ့ ။
34. ထို အခါ လက်ျာတော်ဘက်၌ရှိသော သူ တို့အား မင်းကြီးက၊ ငါ့ခမည်းတော်
ထံ ကောင်းကြီးမင်္ဂ လာကို ခံ သောသူ တို့၊ ကမ္ဘာဦးကပင် သင်တို့အဘို့ ပြင်ဆင်
သောနို င်ငံ ကို လာ၍ အမွေခံ ကြလော့ ။
35. အကြောင်းမူ ကား၊ ငါသည် မွတ်သိပ်သောအခါ သင်တို့သည် ကျွေးကြ၏။ ငါ
သည် ရေငတ်သောအခါ သင်တို့သည် သောက်ဘို့ပေးကြ၏။ ငါသည် ဧည့်
သည်ဖြစ်သောအခါ သင်တို့သည် ဧည့် သည်ဖြစ်သောအခါ သင်တို့သည် ဧည့်
သည်ဝတ်ကို ပြုကြ၏။
36. ငါသည် အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောအခါ သင်တို့သည် အဝတ်နှ င့် ဖုံ းလွှမ်း
ကြ၏။ ငါသည် အနာ ရောဂါ စွဲသောအခါ သင်တို့သည်ကြည့် ရှုပြုစု ကြ၏။ ငါ
သည် ထောင်ထဲမှ ာနေရသောအခါ သင်တို့သည် ငါ့ထံ သို့လာကြ၏ဟု မိန့်တော်
မူ လျှင်၊
25.
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ဖြောင့် မတ်သောသူ တို့က၊ သခင်၊ ကို ယ်တော်သည် မွတ်သိပ်တော်မူ သည်ကို
အဘယ်အခါ၌ အကျွန်ု ပ် တို့သည်မြင်၍ ကို ယ်တော်ကို လု ပ်ကျွေးပါသနည်း။
ရေငတ်တော်မူ သည်ကို အဘယ်အခါ၌ အကျွန်ု ပ်တို့သည် မြင်၍ ကို ယ်တော်ကို
သောက်ဘို့ပေးပါသနည်း။
38. ဧည့် သည်ဖြစ်တော်မူ သည်ကို အဘယ်အခါ၌ အကျွန်ု ပ်တို့သည်မြင်၍ ဧည့်
သည်ဝတ်ကို ကို ယ်တော် အား ပြုပါသနည်း။ အဝတ်အချည်းစည်းရှိတော်မူ သည်
ကို အဘယ်အခါ၌ အကျွန်ု ပ်တို့သည်မြင်၍ ကို ယ်တော် ကို အဝတ်နှ င့် ဖုံ းလွှမ်းပါ
သနည်း။
39. အနာစွဲတော်မူ သည်ကို ၎င်း၊ ထောင်ထဲမှ ာ နေတော်မူ သည်ကို ၎င်း၊ အဘယ်
အခါ၌ အကျွန်ု ပ်တို့သည် မြင်၍ အထံ တော်သို့ ရောက်ပါသနည်းဟု
ပြန်၍လျှောက်ကြသော်၊
40. မင်းကြီးက၊ ငါအမှ န်ဆို သည်ကား၊ သင်တို့သည် ဤသူ တည်းဟူ သော ငါ့ညီ
တို့တွင် အငယ်ဆုံ းသော သူ တယောက်အား ပြုကြသမျှတို့ကို ငါ့အား ပြုကြပြီဟု
ပြန်၍မိန့်တော်မူ လတံ့ ။
41. ထို အခါ လက်ဝဲတော်ဘက်၌ရှိသောသူ တို့အား မင်းကြီးက၊ ကျိန်ခြင်းကို ခံ ရ
သောသူ တို့၊ မာရန်နတ်နှ င့် သူ ၏တမန်တို့အဘို့ ပြင်ဆင်သောထာဝရမီးထဲသို့ ငါ့
ထံ မှ ခွာသွားကြလော့ ။
42. အကြောင်းမူ ကား၊ ငါသည် မွတ်သိပ်သောအခါ သင်တို့သည်မကျွေး၊ ငါသည်
ရေငတ်သောအခါ သင် တို့သည် သောက်ဘို့မပေး။
43. ငါသည် ဧည့် သည်ဖြစ်သောအခါ သင်တို့သည် ဧည့် သည်ဝတ်ကို မပြု။ ငါ
သည် အဝတ်အချည်းစည်းရှိ သောအခါ သင်တို့သည် အဝတ်နှ င့် မဖုံ းမလွှမ်း။ ငါ
သည် အနာရောဂါစွဲသောအခါ၌၎င်း၊ ထောင်ထဲမှ ာ နေရ သောအခါ၌၎င်း၊ သင်
တို့သည် မကြည့် ရှုမပြုစု ကြဟု မိန့်တော်မူ လျှင်၊
44. ထို သူ တို့က၊ သခင်၊ ကို ယ်တော်သည် မွတ်သိပ်တော်မူ ခြင်း၊ ရေငတ်တော်မူ
ခြင်း၊ ဧည့် သည်ဖြစ်တော်မူ ခြင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိတော်မူ ခြင်း၊ အနာစွဲ
တော်မူ ခြင်း၊ ထောင်ထဲမှ ာနေတော်မူ ခြင်းတို့ကို အကျွန်ု ပ်တို့ သည် အဘယ်
အခါ၌မြင်၍ ကို ယ်တော်ကို မပြုစု မလု ပ်ကျွေးဘဲ နေပါသနည်းဟု ပြန်၍လျှောက်
ကြသော်၊
45. မင်းကြီးက၊ ငါအမှ န်ဆို သည်ကား၊ သင်တို့သည် ဤသူ တို့တွင် အငယ်ဆုံ း
သောသူ တယောက်အား မပြုသမျှတို့ကို ငါ့အား မပြုကြပြီဟု ပြန်၍မိန့်တော်မူ လ
တံ့ ။
37.
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ထို သူ တို့သည် ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခံ ရာသို့၎င်း၊ ဖြောင့် မတ်သောသူ တို့မူ ကား၊
ထာဝရအသက်ရှ င်ရာ သို့၎င်း သွားရကြလတံ့ ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
46.

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!!

10

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 verses from the Holy Bible quoted in Burmese language above
are taken from Myanmar Holy Bible, and specifically from the published
online edition of its Burmese text that is currently found on the internet (in
the year 2021 A.D.) at the domain-address of WordProject.org.

version 2021-May-9.
This is a Study-Aid Booklet for 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

12

