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   The Biblical scheme of Earth's history and direction... a long-range plan
by which God will transform and will re-populate the planet Earth...
   It's a vision of vast scope and mind-boggling predictions...
  God's developmental plan for our Universe is an astounding program of
transformations...!

1.  A theme of Warfare runs through the many books of the Bible, from
Genesis to Revelation.  We see evidence of angelic warfare, of historic
military warfare between God's chosen people and the ungodly nations.
   There are predictions of further warfare between the elect of Christ and
the anti-Christian forces, and of a final great battle of Armageddon.
   Spiritual Warfare devastates this planet until Christ's Kingdom comes!

2.
  A  major and continuous  theme also of  Apocalyptic Destruction and
Re-Creation runs  through  the  books  of  the  Bible,  from  Genesis  to
Revelation. We see this in the Genesis record of Noah and the Great
Flood, and in the predictions of the Old Testament prophets.
  Jesus Himself speaks of this in great detail as He is quoted in Matthew
24, Luke 17:24-37, and other places in the gospels. There are many such
references in the epistles, and the final book, John's Revelation of Jesus
Christ, is devoted almost exclusively to this subject. 

3.
  A theme of the  Survival Of A Remnant who are loyal to God runs
through the many books of the Bible, from Genesis to Revelation.

4.
   Rather than being the Darwinian concept of "natural selection" and
"survival of the fittest" (meaning the strongest) in a scheme of evolution,
God's system of development is quite different!
     God's plan is that there will be "Divine Election" of all those who
have  chosen  to  accept  His  system  of  grace  and  mercy  through
Jesus Christ, and His plan calls for a "Survival Of The Loyal" instead.

5. In  this  scheme  of  universal  development  and  transformation
which Triune YHWH God Himself has formulated, it is not merely the
Strongest who will survive, but rather it is those persons who are
Submissive to His Plan and His will...!
     Not turning away toward evil & forgiven of past sins, these persons do
not choose to instead follow in the way of the Prince of Darkness, who is
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the prideful Traitor of Disobedience and the Father of All Liars...! 
    (In this regard, it is certainly true that God can make the weak person
become strong.  But a person who is too strong and egotistical God may
choose to crush, in order that he — or she — will be humbled and will
become submissive to the will of God!) 

6.   God is  continuously harvesting the Earth as His ever-progressing
plan of  Divine Selection goes forward, through a wise and millennia-
long program of  evaluation — through interminable  testing of  all  the
Earth's people in a very lengthy developmental process of Selecting and
Rejecting... choosing those people who are fit for Heaven and the New
Earth that He envisions.

7.   Thus,  a   theme of  Divine Selection through a  Long-Range and
millennia-spanning Developmental Program becomes evident. 

8.
     This calls for a Major Shift In The World-View that is held by any
individual.
      It truly requires a Copernican Revolution In The Mind-Set of a
human being.

9.  You must comprehend with an entirely new way of looking at the
Universe — for to be among the redeemed, to be among the survivors
who are granted eternal life with God, you must place Jesus Christ At
The Center Of Your Universe, in the very place where once Your Own
Ego had ruled supreme! 

    You need to put the Sun of Heaven inside your heart! Once He is
there, He will illuminate your mind and all areas of the Universe with the
bright Light of His Presence. His Light will be radiant in your face, in your
life, and in your actions. Just as Moses’ face was radiant after he was in
the Presence of God, the follower of Jesus reflects the brilliant Light of
the Lord Christ! His Holy Spirit will be inside you forevermore, making
you aware of His Lordship and His Truth... giving you eternal access to
His Divine Wisdom.

10.
   You gain an Eternal Life with God when you put the Sun of Heaven in
your heart. You can do this by placing Jesus Christ, Who in the Trinity
of 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 sacrificed Himself on a cross
for your sake, taking all guilt and sins upon Himself— for you and for
me, for all people everywhere— so that whoever wishes for salvation
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might be rescued from the due punishment of sins.

11.
   If you will do this, you will gain a new contentment and peace as
you accept God's organizational plan for the Universe. . . because
you'll be letting God be the Ruler of All Things in this world. . . and in
your own life.
   The Sun of Heaven will then reign in your life as the supreme Power
that governs all things. The Bible calls Jesus Christ both “the Sun of
Heaven” and “the Sun of Righteousness.”
    When you place Christ in your heart, He will lead you to a new life of
righteousness. His Holy Spirit will start to rebuild you in the image of
God,  making  you  more  like  Jesus. You’ll  become  a  brother  (or
sister) to Jesus Christ!

12.  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
God's leadership should come from your own heart!
     Some important elements that you should 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 God's forgiveness and mercy through the act of
sacrifice of His Only Begotten Son (Jesus Christ),
      3)  your desire to know God's leadership in your life,
      4) your desire to learn more of God's truth through Bible study,
      5) your strong desire to find fellowship with genuine believers.

   This Sunday,  don’t sin by worshiping the sun, like the followers of
Baal...  like  the Greeks and Romans & India's polytheists...  like  many
pagans in all nations of the Earth.
   This Sunday,  don’t sin by worshiping the sun, like the followers of
Baal... like the Greek and Roman polytheists... like many pagans in all
nations of the Earth. Don’t worship the Earth or the things of Earth. You
shouldn’t  worship  nature,  as the pantheists  and the animists  do.  The
supernatural does exist, because God’s Spirit is  above and  behind the
natural world... and superior to it. So don’t worship the sun and the stars
like  all  the  naturalistic  science  advocates,  the  humanists,  the
evolutionists, and many of our modern-day science-fiction fans!
    Don’t go out to worship the sun and stars this Sunday, nor Earth, nor
Man. Instead, go out to a good Bible-believing church and worship the
Holy One Who is the Sun of Heaven— Jesus Christ, Who is both the Son
of God and God The Son. Honor Him, and you will  please His proud
Father  in  Heaven  by  your  actions.  You  greatly  err  if  you  exalt  Man
(Humanism) or Science (Scientism), or anything else at all.
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   Jesus Christ is the Sun of Heaven, and He is the Light of the
World!

    It's also 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.
  So we must try to read His words and His Book just as often as we
possibly can!!

"The future is as bright as the promises of God."
       -- Adoniram Judson, 19th Century missionary to Burma.

"The Lord God is to me both a Sun and a Shield; a sun to enlighten
and comfort me, a shield to protect and defend me."
       -- Matthew Henry, 17th & 18th Century Bible scholar & author.

"Keep your face to the Sun and you will never see the shadows."
      -- Helen Keller, blind 20th Century Christian author.

Taking Root:  Drink In The Son.
The righteous shall… grow like a cedar in Lebanon. -- Psalm 92:12.

   . . .
  Jesus said, "I am the light of the world" (John 8: 12). He is the "Sun of
Righteousness" with healing in His rays (Malachi 4: 2).
   -- Rev. Dr. David Jeremiah, 20th & 21st Century Bible scholar & Baptist
preacher, excerpt from his daily-devotions book Journey (Jan. 16 entry).

    ** Regarding Malachi 4:2, Charles Haddon Spurgeon (a British Bible 
scholar & Baptist preacher of the 19th Century) writes this: 
   "This promise has also had a practical fulfillment in the deathbed 
experiences of God’s people..." and "Though the body has been bound
fast with cords, the soul has mounted up as on the wings of eagles, in 
sacred rapture and holy bliss. The sun of righteousness has risen upon 
them. Before their earthly sun went down, the heavenly sun lit up their 
sky with a sacred high, eternal noon."
   -- Additional note on Malachi 4:2  (added by RKS).

  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
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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.
  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 that 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 Nepal, India, Thailand
& USA. Use it while you've got it, Myanmar! For now, you still have some
freedom of religion, at least to some small degree, there 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 & 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.

                                The Sun of Righteousness.
  “But unto you that fear My name shall the Sun of Righteousness arise 
with healing in His wings. . .”    -- Malachi 4:2.

   “Since  Jesus  is  the  S-O-N  of  God,  He  is  also  the  S-U-N  of
righteousness. Let me tell you something about the sunrise. The sunrise
never comes ahead of time, and it  is  never late.  Isn’t  that right? The
sunrise operates according to the power of God and the authority of God.
You can’t hurry it up, and you can’t stop it!
   “It is the same with the Second Coming of Jesus. He is coming at a
time known only to God. You can’t hurry it up and you can’t stop it.
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   “One day the Lord Jesus Christ shall come with trumpet sound. He will
pull back the shade of the night and pin it with a star. Then He’ll open the
door of the glorious morning of His millennial reign and flood the world
with light.
   “Tomorrow morning, get up with the sunrise and praise God that His
timing is perfect and that He is coming again!”

--  Rev. Dr Adrian Rogers,  Baptist pastor of the 20th century and early 21st century
(now with his Lord in Heaven), excerpt taken from online devotional readings of LWF.org
(entry for October 15).

  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].

   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.

   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  YHWH  God…  the  Righteousness,
Holiness,  and  Divinity  of  His  Only  Begotten  Son  of  Man…  and  the
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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!

 Jesus spoke of  the  people of  God as being like  a  seed that  is
growing secretly, saying, "As for the kingdom of God, 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].

  God wants to bless you for all your long efforts to understand this very
confusing and difficult Universe in which we live — so let Him reward
your  search  with  the  wonderful  grace  of  His  forgiveness  and
enlightenment!

              This Guide Was Written For You By. . .
       Ken Street, a baptized follower of the Way of Jesus Christ. 

©  Copyright 1989, 2005, 2011, 2021 by Roddy Kenneth Street, Junior.

    Triune YHWH God is continuously harvesting the Earth . . . 
as His long-range plan for the Earth’s transformation goes ever 
forward . . . 

A Letter From The Author.
   "Miraculous fire" becomes a reality for a human being when God puts
His Holy Spirit into a believer. This transformation comes only through
faith and by a prayer to God through His Son Jesus Christ. Then the
human being actually  becomes a consecrated temple and a place of
residence for God's Holy Spirit. Amazing as it may sound, a mere human
being is able to become a "Temple of Miraculous Fire" for Jesus Christ.
The fire of God's Holy Spirit will then burn in you eternally! This will be
evident  to  your  friends  and  neighbors.  People  may  even  come from
many miles away just to see the Spirit of God that is burning within you.
   You immediately get a new understanding of the Universe around you.
You realize that the Creator of our Universe is a Trinity, the same Triune
God  Who  was  honored  and  worshiped  by  Abraham,  Moses,  Jesus,
Peter, and Paul. You come to understand that the whole Universe was
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created through God The Son, Who is the Word of God and the Rock of
our salvation… and you know that the fallen Universe is saved only by
the sinless virtue of Jesus Christ, the Son of God. Only God The Son
could die for the sins of the world, as He alone could sacrifice Himself for
the Universe that was created through Him. He alone can bring salvation
to the people of Earth. He will do this for you too, if you don’t shut him out
of your life. Open the door to your heart… and let Jesus Christ come
inside your earthly domicile. He’ll give you the fire of His Holy Spirit.
  And what is more, Jesus Christ will also give you an endless supply of
"living water," which will become in you a spring of Eternal Life with God.
        [For more on this subject, please read our tract The Temple Of Miraculous Fire.]

  The “Temple Of  Miraculous Fire”  at  Muktinath,  Nepal,  plays a  part  in  one personal-
testimony tract written by Ken Street. It was the goal of the Pokhara-Muktinath Trek, which
he and some friends undertook to accomplish while visiting Nepal, and the resulting tract
has been given the title Find Your Divine Purpose In… The Temple of Miraculous Fire.

Matthew 3:1-2.
1. ထို�� ကာလအခါ ဗတ္တိ� �ဇံ� ဆရာယေ�ာဟန်�သည်� ယေ�ါ်ထို�န်�းလ�င်�၊ ယေကာင်�းကင်�
နို�� င်�င်� ယေတ္တိာ�သည်� တ္တိည်�လ� န်"း ပြီ�"။
2. ထို�� %ယေ&ကာင်�%  ယေန်ာင်�တ္တိရ&ကယေလာ%ဟ�  �� ဒယေတ္တိာ၌ယေဟာယေလ၏။ 

Matthew 3:13-17.
13. ထို�� အခါ ယေ�ရှု+သည်� ဗတ္တိ� �ဇံ� က��  ခ�အ�% ယေသာင်, ါ ဂါလ�လ.ပြ�ည်�မှ,  ယေ�ာ�ဒန်�ပြမှစ်�န်ား 
ယေ�ာဟန်�ထို�သ�� % ကြွကယေတ္တိာ� မှ3၏။
14. ယေ�ာဟန်�ကလည်�း၊ အက4နို�� ��သည်� က�� ��ယေတ္တိာ�ထို� ၌ ဗတ္တိ� �ဇံ� က�� ခ� ရမှည်� 
အယေ&ကာင်�းရှိ, ��ါသည်�ပြ6စ်�၍၊ က�� ��ယေတ္တိာ�သည်� အက4နို�� ��ထို�သ�� % ကြွကလာယေတ္တိာ�မှ3
သယေလာဟ�  ယေ�ရှု+က�� ဆ"းတ္တိားယေလ၏။
15. ယေ�ရှု+ကလည်�း အလ�� းစ်� � ယေသာတ္တိရားတ္တိ�� %က��  အက� န်�အစ်င်�က8င်�%သင်�%သည်�ပြ6စ်�၍
�ခ� အခ�င်�% ယေ�း�ါဟ�  ပြ�န်�ယေပြ�ာယေတ္တိာ�မှ3၏။ ထို�� အခါ ယေ�ာဟန်�သည်� ဝန်�ခ� ယေလ၏။
16. ယေ�ရှု+သည်�ဗတ္တိ� �ဇံ� က�� ခ� ယေတ္တိာ�မှ3 ပြီ�"းလ�င်� ယေရမှ, ယေ�ါ်ထိုစ်ဉ်�တ္တိ�င်�၊ ယေကာင်�းကင်�6�င်�%
လ, စ်�သပြ6င်�% ၊ ဘု� ရားသခင်�၏ ဝ�ည်ာဉ်�ယေတ္တိာ�သည်� ခ8�ုးင်, က�က.%သ�� % ဆင်�းသက�၍ 
က�� ��ယေတ္တိာ�အယေ�ါ်၌ န်ားယေတ္တိာ�မှ3သည်�က�� ပြမှင်�ရ၍၊
17. ဤသ3ကား င်ါနို, စ်�သက�ပြမှတ္တိ�နို�� းရာ၊ င်ါ၏ခ8စ်�သား ယေ�တ္တိည်�းဟ�  ယေကာင်�းကင်�က
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အသ� ယေတ္တိာ�ပြ6စ်�ယေလ၏။ 
Matthew 4:4.

4. ယေ�ရှု+ကလည်�း၊ လ3သည်� မှ� န်�%အားပြ6င်�%သာ အသက�က�� ယေမှ�းရမှည်�မှဟ� တ္တိ�။ 
ဘု� ရားသခင်� မှ�န်�%ယေတ္တိာ�မှ3  သမှ� အားပြ6င်�%  အသက�က�� ယေမှ�းရမှည်� က8မှ�းစ်ာလာသည်�
ဟ�  ပြ�န်�ယေပြ�ာယေတ္တိာ�မှ3၏။ 

Matthew 4:17.
17. ထို�� အခါမှ, စ်၍ ယေ�ရှု+က၊ ယေန်ာင်�တ္တိရ&ကယေလာ% ။ ယေကာင်�းကင်�နို�� င်�င်� ယေတ္တိာ�သည်� 
တ္တိည်�လ� န်"းပြီ�"ဟ3 ယေသာ တ္တိရားက��  ယေဟာစ်ပြု�ယေတ္တိာ�မှ3၏။ 

Matthew 7:13-14.
13. က8ဉ်�းယေသာတ္တိ� ခါးက�� ဝင်�&ကယေလာ% ။ �8က�စ်"းပြခင်�းသ�� % ယေရာက�ယေသာလမှ�းနို, င်�%တ္တိ� ခါး
သည်� က8��ဝန်�းသည်� ပြ6စ်�၍ ဝင်�ယေသာသ3တ္တိ�� %သည်�မှ8ား&က၏။
14. အသက�ရှိ, င်�ပြခင်�းသ�� % ယေရာက�ယေသာလမှ�းနို, င်�%  တ္တိ� ခါးသည်� အလ�န်�က8ဉ်�းယေပြမှာင်�း
သည်�ပြ6စ်�၍၊ ယေတ္တိ� %ဝင်�ယေသာ သ3တ္တိ�� %သည်� န်ည်�း&က၏။ 

Matthew 7:21-23.
21. သခင်�၊ သခင်�ဟ�  င်ါ%က�� ယေလ�ာက�ယေသာသ3တ္တိ�� င်�း ယေကာင်�းကင်�နို�� င်�င်� ယေတ္တိာ�သ�� % ဝင်�ရ
လ�မှ�% မှည်�မှဟ� တ္တိ�။ ယေကာင်�းကင်�ဘု�� ၌ ရှိ, �ယေတ္တိာ�မှ3 ယေသာ င်ါ%ခမှည်�းယေတ္တိာ�၏အလ�� က��  
ယေဆာင်�ယေသာသ3သာလ�င်� ဝင်�ရလ�မှ�% မှည်�။
22. ထို�� ယေန်%၌ကား၊ သခင်�၊ သခင်�၊ အက4နို�� ��တ္တိ�� %သည်� က�� ��ယေတ္တိာ�အခ�င်�% နို, င်�%  ဆ�� းမှ
&သဝါဒယေ�း�ါပြီ�" မှဟ� တ္တိ� ယေလာ။ က�� ��ယေတ္တိာ�အခ�င်�% နို, င်�%  န်တ္တိ�ဆ�� းတ္တိ�� %က��  နို, င်�ထို� တ္တိ��ါပြီ�"
မှဟ� တ္တိ�ယေလာ။ က�� ��ယေတ္တိာ�အခ�င်�% နို, င်�%  မှ8ားစ်�ာယေသာ တ္တိန်�ခ�� းတ္တိ�� %က��  ပြ��ါပြီ�"မှဟ� တ္တိ�
ယေလာဟ�  အမှ8ားယေသာ သ3တ္တိ�� %သည်� ယေလ�ာက�&ကလ�မှ�% မှည်�။
23. ထို�� သ�� %ယေလ�ာက�&ကယေသာအခါ သင်�တ္တိ�� %က��  င်ါအလ8င်�းမှသ�၊ အဓမှ@အမှ+က��  ပြု�
ယေသာသ3တ္တိ�� %၊ င်ါ%ထို� မှ,  6��&ကဟ�  ထို�� သ3တ္တိ�� %အား အတ္တိည်�%အလင်�း င်ါယေပြ�ာမှည်�။ 

Matthew 7:26-27.
26. အ&ကင်�သ3သည်� င်ါယေဟာယေပြ�ာယေသာ ဤစ်ကားက�� &ကား၍ န်ားမှယေထိုာင်�ဘု.
ယေန်၏။ ထို�� သ3သည်� သ.ယေ�ါ်မှ, ာ အ�မှ�ယေဆာက�ယေသာ လ3မှ�� က�နို, င်�%တ္တိ3 ယေ&ကာင်�းက��  င်ါ�� � ပြ�
မှည်�။
27. မှ�� ဃ်�းရှု�ာ၍ ယေရစ်"းသည်�နို, င်�%  ယေလလာ၍ ထို�� အ�မှ�က��  တ္တိ�� က�ယေသာအခါ၊ ကြီက"းစ်�ာ
ယေသာ ပြို��လ.ပြခင်�းသ�� % ယေရာက� ယေလသည်�ဟ� ယေဟာယေတ္တိာ�မှ3၏။ 

Matthew 10:14-15.
14. အ&ကင်�သ3သည်� သင်�တ္တိ�� %က��  လက�မှခ� ၊ သင်�တ္တိ�� %၏ စ်ကားက�� န်ားမှယေထိုာင်�ဘု.
ယေန်၏။ ထို�� သ3 ယေန်ယေသာ အ�မှ�မှ, ၎င်�း၊ ပြိုမှ� %မှ, ၎င်�း ထို�က�သ�ားစ်ဉ်�၊ သင်�တ္တိ�� %၏ ယေပြခဘုဝါးမှ,  
ယေပြမှမှ+န်�%က��  ခါလ�� က�&ကယေလာ% ။
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15. င်ါအမှ, န်�ဆ�� သည်�ကား၊ တ္တိရားဆ�� းပြ6တ္တိ�ယေသာယေန်%၌ ထို�� ပြိုမှ� %သည်� ယေသာဒ� � ပြိုမှ� %နို, င်�%  
ယေဂါယေမှာရပြိုမှ� %ထိုက�သာ၍ ခ� ရလတ္တိ�% ။ 

Matthew 10:22-23.
22. လ3အယေ�ါင်�းတ္တိ�� %သည်�လည်�း င်ါ၏န်ာမှယေ&ကာင်�%  သင်�တ္တိ�� %က��  မှ� န်�း&ကလ�မှ�% မှည်�။ 
အ&ကင်�သ3သည်� အဆ�� းတ္တိ�� င်� ယေအာင်� တ္တိည်�&ကည်�၏။ ထို�� သ3သည်� က��တ္တိင်�ပြခင်�း
သ�� % ယေရာက�လ�မှ�% မှည်�။
23. တ္တိပြိုမှ� %၌ သင်�တ္တိ�� %က�� ညှ, ဉ်�းဆ.လ�င်� တ္တိပြိုမှ� %သ�� %ယေပြ�း&ကယေလာ% ။ င်ါအမှ, န်�ဆ�� သည်�ကား၊ 
ဣသယေရလပြိုမှ� %ရှု�ာ ရှိ, �သမှ�တ္တိ�� %က��  သင်�တ္တိ�� % လ, ည်�%လည်�၍ မှက� န်�မှ, " လ3သားသည်�
ကြွကလာလ�မှ�% မှည်�။ 

Matthew 10:32-33.
32. အ&ကင်�သ3သည်� လ3တ္တိ�� %ယေရှိ, %မှ, ာ င်ါ%က�� ဝန်�ခ�အ�% ။ ယေကာင်�းကင်�ဘု�� ၌ရှိ, �ယေသာ 
င်ါ၏ခမှည်�းယေတ္တိာ�ယေရှိ, %မှ, ာ ထို�� သ3က��  င်ါဝန်�ခ� မှည်�။
33. အ&ကင်�သ3သည်� လ3တ္တိ�� %ယေရှိ, %မှ, ာ င်ါ%က�� ပြင်င်�း���အ�% ။ ယေကာင်�းကင်�ဘု�� ၌ရှိ, �ယေသာ 
င်ါ၏ခမှည်�းယေတ္တိာ�ယေရှိ, %မှ, ာ ထို�� သ3က��  င်ါပြင်င်�း���မှည်�။ 

Matthew 10:37-38.
37. အ&ကင်�သ3သည်� င်ါ%က�� ခ8စ်�သည်�ထိုက� မှ�ဘုက�� သာ၍ခ8စ်�၏။ ထို�� သ3သည်� င်ါနို, င်�%
မှထို�� က�မှတ္တိန်�။ အ&ကင်�သ3  သည်� င်ါ%က��  ခ8စ်�သည်�ထိုက� သားသမှ"းက��  
သာ၍ခ8စ်�၏။ ထို�� သ3သည်� င်ါနို, င်�% မှထို�� က�မှတ္တိန်�။
38. အ&ကင်�သ3သည်� မှ�မှ�လက�ဝါးက��တ္တိ�� င်�က��  ထိုမှ�း၍ င်ါ%ယေန်ာက�သ�� %မှလ�� က�၊ ထို�� သ3
သည်� င်ါနို, င်�%  မှထို�� က� မှတ္တိန်�။ 

Psalms 92:12.
12. ယေပြ6ာင်�% မှတ္တိ�ယေသာသ3သည်� စ်�န်��လ�� �င်�က.%သ�� % ��င်�%လန်�း၍ ယေလဗနို� န်�ယေတ္တိာင်�ယေ�ါ်
မှ, ာ အာရဇံ��င်�က.%သ�� % ကြီက"း��ားလ�မှ�% မှည်�။ 
 

John 8:12.
12. တ္တိ6န်�တ္တိ�� ယေ�ရှု+က၊ င်ါသည်� ဤယေလာက၏အလင်�းပြ6စ်�၏။ င်ါ%ယေန်ာက�သ�� % လ�� က�
ယေသာသ3သည်� ယေမှ, ာင်�မှ�� က�၌ မှသ�ားမှလာ။ အသက�၏အလင်�းက�� ရလ�မှ�% မှည်�ဟ�  မှ�န်�%
ယေတ္တိာ�မှ3၏။ 
 

Malachi 4:2.
2. င်ါ၏န်ာမှယေတ္တိာ�က��  ယေ&ကာက�ရှု�� %ယေသာသင်�တ္တိ�� %၌ ကား၊ တ္တိရားယေတ္တိာယေန်မှင်�းသည်� 
အန်ာယေ�8ာက�ယေစ်ယေသာ အယေတ္တိာင်�တ္တိ�� %နို, င်�%  ယေ�ါ်ထို�န်�းယေတ္တိာ�မှ3 မှည်�။ သင်�တ္တိ�� %သည်� 
ထို�က�သ�ား၍ တ္တိင်�းက� ��၌ နို�ားသင်��က.%သ�� % ခ� န်�&ကလ�မှ�%  မှည်�။ 
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Matthew 11:20-24.
20. ထို�� အခါ မှ8ားစ်�ာယေသာတ္တိန်�ခ�� းယေတ္တိာ�က��  ပြ�ယေတ္တိာ�မှ3 ယေသာပြိုမှ� %ရှု�ာတ္တိ�� %သည်� ယေန်ာင်�တ္တိမှ
ရယေသာယေ&ကာင်�% ၊ ထို�� ပြိုမှ� %တ္တိ�� %က��  ဤသ�� %က.% ရ. %ပြ�စ်�တ္တိင်�ယေတ္တိာ�မှ3၏။
21. အ�� ယေခါရာဇံ�န်�ပြိုမှ� %၊ သင်�သည်� အမှဂGလာရှိ, �၏။ အ�� ဗက�ဇံ.ဒပြိုမှ� %၊ သင်�သည်� 
အမှဂGလာရှိ, �၏။ အယေ&ကာင်�းမှ3  ကား၊ သင်�တ္တိ�� %တ္တိ�င်�ပြ�ယေသာတ္တိန်�6�� းက��  တ္တိ� ရှု� ပြိုမှ� %နို, င်�% ဇံ�ဒ� န်�
ပြိုမှ� %တ္တိ�� %တ္တိ�င်�ပြ�ဘု3 းလ�င်�၊ ထို�� ပြိုမှ� %တ္တိ�� %သည်� ယေရှိ, းကာလ၌ ယေလ�ာ�ယေတ္တိ အဝတ္တိ�က��  ဝတ္တိ�၍၊ 
ပြ�ာနို, င်�%  လ3 းလ8က�ယေန်ာင်�တ္တိ ရ&ကလ�မှ�% မှည်�။
22. င်ါဆ�� သည်�ကား၊ တ္တိရားဆ�� းပြ6တ္တိ�ယေသာယေန်%၌ သင်�တ္တိ�� %သည်� တ္တိ� ရှု� ပြိုမှ� %နို, င်�% ဇံ�ဒ� န်�ပြိုမှ� %
ထိုက�သာ၍ ခ� ရ&ကလတ္တိ�% ။
23. အ�� ကယေ�ရယေန်ာင်�ပြိုမှ� %၊ သင်�သည်� မှ�� ဃ်�းယေကာင်�းကင်�တ္တိ�� င်�ယေအာင်� ယေပြမှH ာက�စ်ားပြခင်�း
က�� ခ� ရယေသာ�လည်�း၊ မှရဏာနို�� င်�င်�တ္တိ�� င်�ယေအာင်� နို, �မှ�% ခ8ပြခင်�းက�� ခ� ရလတ္တိ�% ။ 
အယေ&ကာင်�းမှ3ကား၊ သင်�၌ပြ�ယေသာတ္တိန်�ခ�� းက��  ယေသာဒ� � ပြိုမှ� %၌ ပြု�ဘု3 း လ�င်�၊ ထို�� ပြိုမှ� %သည်� 
�ခ� တ္တိ�� င်�ယေအာင်�တ္တိည်�ရာ၏။
24. ။င်ါဆ�� သည်�ကား၊ တ္တိရားဆ�� းပြ6တ္တိ�ယေသာယေန်%၌ သင်�သည်� ယေသာဒ� � ပြိုမှ� %ထိုက�
သာ၍ခ� ရလတ္တိ�%ဟ�  မှ�န်�%ယေတ္တိာ�မှ3၏။ 

Matthew 12:39-42.
39. က�� ��ယေတ္တိာ�က ဆ�� းည်စ်�၍ယေမှ8ာက�မှထိုားယေသာအမှ8�ုးသည်� န်�မှ�တ္တိ�လကJဏာက��  
ယေတ္တိာင်�းသည်�မှ, ာ၊ �ယေရာ6က�ယေ�ာန်၏ န်�မှ�တ္တိ�လကJဏာမှ, တ္တိ�ါး အဘု��လကJဏာ
က�� မှ� သ3တ္တိ�� %အားမှပြ�ရာ။
40. ယေ�ာန်သည်� င်ါးကြီက"းဝမှ�းထို.မှ, ာ သ�� းရက�ယေန်ရသက.%သ�� %၊ လ3သားသည်� ယေပြမှကြီက"း
ထို.မှ, ာသ�� းရက�ယေန်ရလတ္တိ�% ။
41. တ္တိရားဆ�� းပြ6တ္တိ�ယေတ္တိာ�မှ3 ယေသာအခါ၊ န်�ယေန်ယေဝပြိုမှ� %သားတ္တိ�� %သည်� ဤလ3မှ8�ုး
တ္တိဘုက�၌ထို၍ အရှု+� းခ� ယေစ်လတ္တိ�% ။ အယေ&ကာင်�းမှ3ကား၊ ထို�� ပြိုမှ� %သားတ္တိ�� %သည်� ယေ�ာန် 
ယေဟာယေပြ�ာယေသာစ်ကားယေ&ကာင်�%  ယေန်ာင်�တ္တိရ&က၏။ ဤအရ��၌ ကား၊ ယေ�ာန်ထိုက�
သာ၍ ကြီက"းပြမှတ္တိ�ယေသာသ3ရှိ, �၏။
42. တ္တိရားဆ�� းပြ6တ္တိ�ယေတ္တိာ�မှ3 ယေသာအခါ ယေတ္တိာင်�ပြ�ည်�က��  အစ်�� းရယေသာမှ�6� ရားသည်�၊ 
ဤလ3မှ8�ုးတ္တိဘုက�၌ ထို၍ အရှု+� းခ� ယေစ်လတ္တိ�% ။ အယေ&ကာင်�းမှ3ကား၊ ထို�� မှ�6� ရားသည်� 
ယေရှိ, ာလမှ� န်�မှင်�းကြီက"း၏�ည်ာစ်ကားက��  န်ားယေထိုာင်�ပြခင်�းင်, ါ ယေပြမှကြီက"းစ်�န်�းမှ, လာ၏။ ဤ
အရ��၌ကား၊ ယေရှိ, ာလမှ� န်�ထိုက�သာ၍ ကြီက"းပြမှတ္တိ�ယေသာသ3ရှိ, �၏။ 

12



Matthew 13:3-9.
3. ထို�� အခါ ဉ်�မှာစ်ကားမှ8ားတ္တိ�� %က��  မြွမှက�ဆ�� ယေတ္တိာ�မှ3သည်�မှ, ာ၊ မှ8�ုးယေစ်% ကြီက.ယေသာသ3
သည်� မှ8�ုးယေစ်%က�� ကြီက.ပြခင်�းင်, ါ ထို�က�သ�ား၏။
4. အယေစ်%က�� ကြီက.သည်�တ္တိ�င်� အခ8�ု %ယေသာအယေစ်%တ္တိ�� %သည်� လမှ�း၌က8သပြ6င်�%  င်, က�
တ္တိ�� %သည်�လာ၍ယေကာက�စ်ား &က ၏။
5. အခ8�ု %ယေသာအယေစ်%တ္တိ�� %သည်� ယေပြမှန်ည်�း၍ ယေက8ာက�ယေ�ါမှ8ားယေသာအရ��၌က8သပြ6
င်�% ၊ ယေပြမှတ္တိ�မှ�ယေသာယေ&ကာင်�%  ခ8က�ပြခင်�းအ�င်�ယေ�ါက�ယေသာ�လည်�း၊
6. ယေန်ထို�က�ယေသာအခါ �3 ယေလာင်�သည်�ပြ6စ်�၍အပြမှစ်�မှစ်�.ယေသာယေ&ကာင်�%  ညှ+�းနို�မှ�း
�8က�စ်"းပြခင်�းသ�� % ယေရာက�&က၏။
7. အခ8�ု %ယေသာအယေစ်%တ္တိ�� %သည်� ဆ3 း�င်�တ္တိ�� %တ္တိ�င်�က8သပြ6င်�% ၊ ဆ3 း�င်�တ္တိ�� %သည်�ကြီက"း��ား၍ 
ညှ, ဉ်�းဆ.&က၏။
8. အခ8�ု %ယေသာအယေစ်%တ္တိ�� %သည်� ယေကာင်�းယေသာယေပြမှ၌က8သပြ6င်�% ၊ အဆသ�� းဆ��၊ 
အဆယေပြခာက�ဆ��၊ အဆ တ္တိရာ��ားမှ8ား၍ အသ"းသ"း&က၏။
9. &ကားစ်ရာန်ားရှိ, �ယေသာသ3  မှည်�သည်�ကား&ကား�ါယေစ်ဟ�  မှ�န်�%ယေတ္တိာ�မှ3၏။ 

Matthew 13:18-23.
18. မှ8�ုးယေစ်% ကြီက.ယေသာသ3၏ဉ်�မှာအန်က�အဓ��Lာ��က��  န်ားယေထိုာင်�&ကယေလာ% ။
19. လမှ�း၌ အယေစ်%က�� ကြီက.ပြခင်�းအယေ&ကာင်�းအရာကား၊ နို�� င်�င်� ယေတ္တိာ�၏တ္တိရားစ်ကားက��
&ကား၍ နို,လ�� းမှသ�င်�းသည်� ရှိ, �ယေသာ�၊ န်တ္တိ�ဆ�� းလာ၍ နို,လ�� း၌ကြီက.ယေသာအယေစ်%က��  နို+တ္တိ�
�3တ္တိတ္တိ�သည်�ဟ�  ဆ�� လ�� သတ္တိည်�း။
20. ယေက8ာက�ယေ�ါယေသာအရ��၌ အယေစ်%က�� ကြီက.ပြခင်�းအယေ&ကာင်�းအရာကား၊ တ္တိရား
စ်ကားက�� &ကား၍ ဝမှ�းယေပြမှာက� ယေသာစ်�တ္တိ�နို, င်�%  ခ8က�ပြခင်�းခ��3 ယေသာ�လည်�း၊
21. စ်�တ္တိ�နို, လ�� း၌ အပြမှစ်�မှစ်�.ခဏသာတ္တိည်�သပြ6င်�% ၊ တ္တိရားစ်ကားယေ&ကာင်�%အမှ+အခင်�းနို,
င်�%  ညှ, ဉ်�းဆ.ပြခင်�းက��  ခ� ရ ယေသာအခါ ခ8က�ပြခင်�းယေ6ာက�ပြ�န်�တ္တိတ္တိ�သည်�ဟ�  ဆ�� လ��
သတ္တိည်�း။
22. ဆ3 း�င်�တ္တိ�� %တ္တိ�င်� အယေစ်%က�� ကြီက.ပြခင်�းအယေ&ကာင်�းအရာကား တ္တိရားစ်ကားက��
&ကား၍ယေလာက"အမှ+၌ စ်�� းရ�မှ�ပြခင်�း နို, င်�%  စ်ည်�းစ်�မှ�ဉ်စ်Mာ၏လ, ည်�% စ်ားပြခင်�းသည်� တ္တိရား
စ်ကားက��  လNမှ�းမှ�� းညှ, ဉ်�းဆ.တ္တိတ္တိ�ယေသာယေ&ကာင်�%  အသ"းမှသ"းနို�� င်�ဟ�  ဆ�� လ�� သတ္တိည်�း။
23. ယေကာင်�းယေသာယေပြမှ၌ အယေစ်%က�� ကြီက.ပြခင်�းအယေ&ကာင်�းအရာကား၊ တ္တိရားစ်ကားက��
&ကား၍ နို,လ�� းသ�င်�းသပြ6င်�% ၊ အဆသ�� းဆ��၊ အဆယေပြခာက�ဆ��၊ အဆတ္တိရာ
��ားမှ8ား၍ အသ"းသ"းတ္တိတ္တိ�သည်�ဟ�  ဆ�� လ�� သတ္တိည်�းဟ�  မှ�န်�%ယေတ္တိာ�မှ3  ၏။ 

Matthew 13:24-30.
24. အပြခားယေသာ ဉ်�မှာစ်ကားက�� မှ�န်�%မြွမှက�ယေတ္တိာ�မှ3သည်�ကား၊ ယေကာင်�းကင်�
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နို�� င်�င်� ယေတ္တိာ�သည်� ယေကာင်�းယေသာမှ8�ုး ယေစ်%က��  လ��၌ကြီက.ယေသာသ3နို, င်�%တ္တိ3၏။
25. လ3တ္တိ�� %သည်� အ���ယေ�8ာ�ယေသာအခါ သ3၏ရန်�သ3သည်�လာ၍ယေကာင်�းယေသာစ်�ါးနို, င်�%
လကJဏာတ္တိ3ယေသာ ယေတ္တိာ မှ8�ုးယေစ်%က��  စ်�ါးအထို.၌ကြီက.၍ သ�ားယေလ၏။
26. အ�င်�ယေ�ါက�၍ အသ"းအနို, �ထို�က�ယေသာအခါ၊ ယေတ္တိာ�င်�မှ8ားလည်�းထိုင်�ရှိ, ားလ�င်�၊
27. က4န်�တ္တိ�� %သည်� အ�မှ�ရှိ, င်�ထို�သ�� %သ�ား၍ သခင်�၊ ယေကာင်�းယေသာမှ8�ုးယေစ်%က��  လ��၌ကြီက.
ယေတ္တိာ�မှ3သည်� မှဟ� တ္တိ� ယေလာ။ ယေတ္တိာ�င်�တ္တိ�� %သည်� အဘု��ကပြ6စ်�သန်ည်�းဟ�  
ယေလ�ာက�&ကလ�င်�၊
28. အ�မှ�ရှိ, င်�က ဤအမှ+ကား ရန်�သ3 ပြု�ယေသာအမှ+တ္တိည်�းဟ�  ဆ�� ၏။ အက4နို�� ��
တ္တိ�� %သည်�သ�ား၍ ယေတ္တိာ�င်�တ္တိ�� %က��  ယေရှု�းနို+တ္တိ�ယေစ်ပြခင်�းင်, ါ အလ�� ယေတ္တိာ�ရှိ, �သယေလာဟ�  
ယေလ�ာက�&ကလ�င်�၊
29. အ�မှ�ရှိ, င်�က ထို�� သ�� %င်ါအလ�� မှရှိ, �။ ယေတ္တိာ�င်�တ္တိ�� %က�� ယေရှု�းနို+တ္တိ�လ�င်� စ်�ါး�င်�တ္တိ�� %က��
ယေရာယေနို, ာ၍ နို+တ္တိ�မှ�မှည်� စ်�� းရ�မှ� စ်ရာအယေ&ကာင်�းရှိ, �၏။
30. စ်�ါးရ�တ္တိ�သည်�ကာလတ္တိ�� င်�ယေအာင်� အ�င်�နို, စ်�မှ8�ုးတ္တိ�� %သည်� အတ္တိ3 ကြီက"း��ား�ါယေလ
ယေစ်။ စ်�ါးရ�တ္တိ�သည်�ကာလ ယေရာက�လ�င်�၊ ယေတ္တိာ�င်�တ္တိ�� %က��  ယေရှိ, %ဉ်"းစ်�ာယေရှု�းနို+တ္တိ�၍ 
မှ"းရှု+ � %ပြခင်�းင်, ါစ်ည်�းယေနို, ာင်�&ကယေလာ% ။ စ်�ါးက�� ကား က8"၌စ်� သ�မှ�း သ�င်�းထိုား&ကယေလာ%ဟ�
ရ�တ္တိ�ယေသာသ3တ္တိ�� %အား င်ါစ်"ရင်�မှည်�ဟ�  အ�မှ�ရှိ, င်�ဆ�� သည်�ဟ�  မှ�န်�%ယေတ္တိာ�မှ3၏။ 

Matthew 13:36-43.
36. ထို�� ယေန်ာက�မှ,  ယေ�ရှု+သည်� လ3အစ်� အယေဝးမှ8ားက�� လNတ္တိ�၍ အ�မှ�သ�� %ဝင်�ယေတ္တိာ�မှ3 ပြီ�"းမှ, ၊
တ္တိ�ည်�% ယေတ္တိာ�တ္တိ�� %သည်� ခ8ဉ်�းက��၍၊ လ��၌ကြီက.ယေသာယေတ္တိာမှ8�ုးယေစ်%၏ ဉ်�မှာ
အန်က�အဓ��Lါ��က��  အက4နို�� ��တ္တိ�� %အား ယေဘုာ�ပြ�ယေတ္တိာ�မှ3 �ါဟ�  ယေလ�ာက�&ကလ�င်�၊
37. က�� ��ယေတ္တိာ�က၊ ယေကာင်�းယေသာမှ8�ုးယေစ်%က�� ကြီက.ယေသာသ3သည်� လ3သားပြ6စ်�၏။
38. လ��ကား ဤယေလာကပြ6စ်�၏။ ယေကာင်�းယေသာအယေစ်%ကား နို�� င်�င်� ယေတ္တိာ�သား
ပြ6စ်�၏။ ယေတ္တိာမှ8�ုးယေစ်%ကား န်တ္တိ� ဆ�� းသားပြ6စ်�၏။
39. ယေတ္တိာမှ8�ုးယေစ်%က�� ကြီက.ယေသာရန်�သ3ကား မှာရ�န်တ္တိ�ပြ6စ်�၏။ စ်�ါးရ�တ္တိ�ယေသာကာလ
ကား ဤကမှOာက� န်�ယေသာ ကာလပြ6စ်�၏။ စ်�ါးရ�တ္တိ�ယေသာသ3ကား 
ယေကာင်�းကင်�တ္တိမှန်�ပြ6စ်�၏။
40. ယေတ္တိာ�င်�တ္တိ�� %က�� ယေရှု�းနို+တ္တိ�၍ မှ"းရှု+ � %သက.%သ�� % ဤကမှOာအဆ�� း၌ပြ6စ်�လတ္တိ�% ။
41. လ3သားသည်� မှ�မှ�ယေကာင်�းကင်�တ္တိမှန်�တ္တိ�� %က�� ယေစ်လNတ္တိ�ပြီ�"းလ�င်�၊ မှ, ား��င်�းယေစ်ယေသာ
သ3တ္တိ�� %နို, င်�%  မှတ္တိရားယေသာ အမှ+က��  ပြု�ယေသာသ3ရှိ, �သမှ�တ္တိ�� %က��  နို�� င်�င်� ယေတ္တိာ�ထို.ကယေရှု�း
နို+တ္တိ�၍၊
42. င်�� ယေကြွကးပြခင်�း၊ အ�သ�ားခ.ကြီက�တ္တိ�ပြခင်�းရှိ, �ရာ မှ"း6�� ၌ခ8&ကလတ္တိ�% ။
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43. ထို�� အခါ ယေပြ6ာင်�% မှတ္တိ�ယေသာသ3တ္တိ�� %သည်� ယေန်ထို�န်�းလင်�းသက.%သ�� % မှ�မှ�တ္တိ�� %အ
ဘု၏နို�� င်�င်� ယေတ္တိာ�၌ ထို�န်�းလင်�း&က လတ္တိ�% ။ &ကားစ်ရာန်ားရှိ, �ယေသာသ3သည်� မှည်�သည်�
ကား&ကား�ါယေစ်။ 

Matthew 13:47-50.
47. တ္တိန်ည်�းကား၊ ယေကာင်�းကင်�နို�� င်�င်� ယေတ္တိာ�သည်� �င်�လ��၌ခ8၍ အမှ8�ုးမှ8�ုးယေသာင်ါး
တ္တိ�� %က��  အ� ��မှ�ယေသာ��� က� က�န်�နို, င်�%တ္တိ3၏။
48. င်ါးနို, င်�%အပြ�ည်�% ရှိ, �ယေသာအခါ တ္တိ� င်ါတ္တိ�� %သည်� က� န်�းယေ�ါ်သ�� %ဆ�.တ္တိင်�၍ထို�� င်�လ8က�၊ 
ယေကာင်�းယေသာင်ါးက��  ပြခင်�း ထို.သ�� % ယေရှု�းခ8��ထိုည်�%ထိုား၍၊ မှယေကာင်�းယေသာင်ါးက��  ပြ�င်�
သ�� %�စ်�လ�� က�&က၏။
49. ထို�� န်ည်�းတ္တိ3  ကမှ Oာအဆ�� း၌ ယေကာင်�းကင်�တ္တိမှန်�တ္တိ�� %သည်� ဆင်�းလာပြီ�"းလ�င်�၊ ယေပြ6ာ
င်�% မှတ္တိ�ယေသာသ3တ္တိ�� %အထို.မှ,  ဆ�� းယေသာသ3တ္တိ�� %က��  နို+တ္တိ��3ခ�.ထိုား၍၊
50. င်�� းယေကြွကးပြခင်�း၊ အ�သ�ားခ.ကြီက�တ္တိ�ပြခင်�းရှိ, �ရာ မှ"း6�� ၌ ခ8&ကလတ္တိ�% ။ 

Matthew 16:2-4.
2. က�� ��ယေတ္တိာ�ကလည်�း၊ သင်�တ္တိ�� %သည်� ည်ဉ်"း�� ၌ယေပြ�ာဆ�� တ္တိတ္တိ�သည်�ကား၊ �ခ� မှ��
ဃ်�းတ္တိ�မှ�န်"သည်�ပြ6စ်�၍ မှ�� ဃ်�း&ကည်�လင်� လ�မှ�% မှည်�ဟ�  ဆ�� တ္တိတ္တိ�&က၏။
3. န်�န်က��� ၌ကား၊ �ခ� မှ�� ဃ်�းအ� � %လ8က�ရှိ, �၏။ န်"ယေမှာင်�းယေသာအဆင်�းလည်�းရှိ, �၏။ 
�ယေန်%မှ�� ဃ်�းသက�မှ� န်�တ္တိ�� င်�း လာလ�မှ�% မှည်�ဟ� ဆ�� တ္တိတ္တိ�&က၏။ လ��ု %ဝ, က�ယေသာသ3တ္တိ�� %၊ 
သင်�တ္တိ�� %သည်� မှ�� ဃ်�းယေကာင်�းကင်�၏မှ8က�နို, ာက��  ��� င်�းပြခား၍သ� နို�� င်�&က၏။က��
ကာလ၏ န်�မှ�တ္တိ�လကJဏာတ္တိ�� %က��  ��� င်�းပြခား၍မှသ�နို�� င်�&က။
4. ဆ�� းည်စ်�၍ ယေမှ8ာက�မှထိုားယေသာအမှ8�ုးသည်� န်�မှ�တ္တိ�လကJဏာက�� ယေတ္တိာင်�းသည်�မှ, ာ၊
�ယေရာ6က�ယေ�ာန်၏ န်�မှ�တ္တိ�လကJဏာမှ, တ္တိ�ါး အဘု��လကJဏာက�� မှ� သ3တ္တိ�� %အားမှ
ပြ�ရာဟ�  မှ�န်�%ယေတ္တိာ�မှ3 ပြီ�"းလ�င်�၊ ထို�� သ3တ္တိ�� %ရှိ, �ရာမှ, ထို�က�၍ ကြွကယေတ္တိာ�မှ3၏။ 

Matthew 16:25-27.
25. အ&ကင်�သ3သည်� မှ�မှ�အသက�က��  က��ဆ��ပြခင်�းင်, ာအလ�� ရှိ, �၏။ ထို�� သ3သည်� 
အသက�ရှု+� းလ�မှ�% မှည်�။ အ&ကင်�သ3သည်� င်ါ%ယေ&ကာင်�%အသက�ရှု+� း၏၊ ထို�� သ3သည်� 
အသက�က��  ယေတ္တိ� %လ�မှ�% မှည်�။
26. လ3သည်� ဤစ်&ကဝဠာက��  အကြွကင်�းမှ.%အစ်�� းရ၍ မှ�မှ�အသက�ဝ�ည်ာဉ်�ရှု+� းလ�င်� အ
ဘု��ယေက8းဇံ3 းရှိ, �သန်ည်�း။ မှ�မှ�အသက�ဝ�ည်ာဉ်�က��  အဘု��ဉ်စ်Mာနို, င်�% ယေရှု�းနို�� င်�သန်ည်�း။
27. လ3သားသည်� မှ�မှ�အဘုခမှည်�းယေတ္တိာ�၏ ဘု� န်�းအာနို� ယေဘုာ�က�� ယေဆာင်�လ8က�၊ 
ယေကာင်�းကင်�တ္တိမှန်� အပြခ�အရ�  တ္တိ�� %နို, င်�%  ကြွကလာယေတ္တိာ�မှ3လတ္တိ�% ။ ထို�� အခါ သ3အသ"းသ"း
က8င်�% ယေသာအက8င်�% နို, င်�%အယေလ8ာက� အက8�ုးအပြ�စ်�က��  ဆ��ယေ�း ယေတ္တိာ�မှ3လတ္တိ�% ။ 
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Matthew 17:1-2.
1. ယေပြခာက�ရက�လ�န်�ယေသာအခါ ယေ�ရှု+သည်� ယေ�တ္တိရှု� ၊ �ာက� ��၊ �ာက� ��ည်" ယေ�ာ
ဟန်�တ္တိ�� %က�� ယေခါ်၍၊ ပြမှင်�%လ,  စ်�ာယေသာ ယေတ္တိာင်�ယေ�ါ်တ္တိ�င်� ဆ�တ္တိ�က���ရာအရ��သ�� % 
ယေဆာင်�ကြွကယေတ္တိာ�မှ3၏။
2. သ3တ္တိ�� %ယေရှိ, %၌ ထို3 းပြခားယေသာအဆင်�းအယေရာင်�နို, င်�%  ပြ�ည်�% စ်� �သည်�ပြ6စ်�၍၊ မှ8က�နို, ာ
ယေတ္တိာ�သည်� ယေန်က.%သ�� %ထို�န်�း ယေတ္တိာက�လ8က�၊ အဝတ္တိ�ယေတ္တိာ�သည်� အလင်�းက.%သ�� %ပြ6ူ
လ8က�ရှိ, �၏။ 

Matthew 17:5-6.
5. ထို�� သ�� %ယေလ�ာက�စ်ဉ်�တ္တိ�င်�၊ ထို�န်�းလင်�းယေသာမှ�� ဃ်�းတ္တိ�မှ�သည်� ထို�� သ3တ္တိ�� %က�� လNမှ�းမှ�� း၍၊ 
ဤသ3သည်� င်ါနို, စ်�သက� ပြမှတ္တိ�နို�� းရာ၊ င်ါ၏ခ8စ်�သားယေ�တ္တိည်�။ သ3၏စ်ကားက��  
န်ားယေထိုာင်�&ကယေလာ%ဟ�  မှ�� ဃ်�းတ္တိ�မှ�ကအသ� ယေတ္တိာ�ပြ6စ်�ယေလ၏။
6. တ္တိ�ည်�% ယေတ္တိာ�တ္တိ�� %သည်� &ကားရလ�င်�၊ ပြ���ဝ��၍ အလ�န်�ယေ&ကာက�လန်�%ပြခင်�းရှိ, �
&က၏။ 

Matthew 19:16-19.
16. ထို�� ယေန်ာက�လ3တ္တိယေ�ာက�သည်� ခ8ဉ်�းက��၍၊ ယေကာင်�းပြမှတ္တိ�ယေသာဆရာ၊ ထိုာဝရ
အသက�က��  ရအ�% ယေသာင်, ာ အက4နို�� ��သည်� အဘု��ယေကာင်�းမှ+က��  ပြု�ရ�ါမှည်�န်ည်�း
ဟ�  ယေမှးယေလ�ာက�ယေသာ�၊
17. င်ါ%က�� ယေကာင်�းပြမှတ္တိ�သည်�ဟ�  အဘု��ယေ&ကာင်�% ယေခါ်သန်ည်�း။ ဘု� ရားသခင်�တ္တိ�ါး
တ္တိည်�းသာ ယေကာင်�းပြမှတ္တိ� ယေတ္တိာ�မှ3၏။ အသက�ရှိ, င်�ပြခင်�းသ�� % ဝင်�စ်ားလ�� လ�င်��ည်တ္တိ�
ယေတ္တိာ�တ္တိ�� %က��  ယေစ်ာင်�% ယေရှိ, ာက�ယေလာ%ဟ�  မှ�န်�%ယေတ္တိာ�မှ3၏။
18. အဘု���ည်တ္တိ�တ္တိ�� %က��  ယေစ်ာင်�% ယေရှိ, ာက�ရမှည်�န်ည်�းဟ�  ယေလ�ာက�ပြ�န်�ယေသာ�၊ လ3အ
သက�က�� မှသတ္တိ�နို, င်�% ။ သ3 % မှ�ားက��  မှပြ�စ်�မှ, ားနို, င်�% ။ သ3 %ဉ်စ်Mာက��  မှခ�� းနို, င်�% ။ မှမှ, န်�ယေသာ
သက�ယေသက��  မှခ� နို, င်�% ။
19. မှ�ဘုက�� ရှု�� ယေသစ်�ာပြု�ယေလာ% ။ က�� ��နို, င်�% စ်��ဆ�� င်�ယေသာသ3က��  က�� ��နို, င်�%အမှ�ခ8စ်�ယေလာ%
ဟ�  မှ�န်�%ယေတ္တိာ�မှ3၏။ 

Matthew 21:33-41.
33. အပြခားယေသာ ဉ်�မှာက�� န်ားယေထိုာင်�&ကယေလာ% ။ အ�မှ�ရှိ, င်�တ္တိဉ်"းသည်� စ်�8စ်�ဉ်�8ာဉ်�
က�� စ်�� က��8�ုး၍၊ ယေစ်ာင်�ရန်�း က��  လ� ��ပြီ�"းမှ,  စ်�8စ်�သ"းန်��ရာ က8င်�းက�� တ္တိ3 းယေလ၏။ မှ, "ခ��
ရာလင်�% စ်င်�က�� လည်�းယေဆာက�ယေလ၏။ လ� ��ယေဆာင်�ယေသာ သ3တ္တိ�� %အား ဉ်�8ာဉ်�က��
င်, ါး၍ အပြခားယေသာပြ�ည်�သ�� %သ�ားယေလ၏။
34. အသ"းသ"းခ8�န်�ယေရာက�ယေသာအခါ၊ အသ"းက�� ခ� ယေစ်ပြခင်�းင်, ါ င်��သားတ္တိ�� %က��  ဉ်�8ာဉ်�
ယေစ်ာင်�%တ္တိ�� %ရှိ, �ရာသ�� % ယေစ် လNတ္တိ�ယေလ၏။
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35. ထို�� သ3တ္တိ�� %သည်� င်��သားမှ8ားက��  ဘုမှ�းပြီ�"းလ�င်� တ္တိဉ်"းက�� ရှု��က�၍၊ တ္တိဉ်"းက��
သတ္တိ�၍၊ တ္တိဉ်"းက��  ခ.နို, င်�% �စ်�&က၏။
36. ယေန်ာက�တ္တိ6န်� အရင်�ထိုက�မှ8ားယေသာ အပြခားင်��သားတ္တိ�� %က��  ယေစ်လNတ္တိ�ပြ�န်�လ�င်�၊
ဉ်�8ာဉ်�ယေစ်ာင်�%တ္တိ�� %သည်� ယေရှိ, %န်ည်�းတ္တိ3 ပြု�&က၏။
37. ယေန်ာက�ဆ�� း၌ ဉ်�8ာဉ်�ရှိ, င်�က၊ ထို�� သ3တ္တိ�� %သည်�င်ါ%သားက��  အားန်ာ&ကလ�မှ�% မှည်�ဟ�
ဆ�� ၍ မှ�မှ�သားက��  ယေစ်လ�တ္တိ� ယေလ၏။
38. ဉ်�8ာဉ်�ယေစ်ာင်�%တ္တိ�� %သည်� သားက�� ပြမှင်�လ�င်� ဤသ3သည်�အယေမှ�ခ� ပြ6စ်�၏။ လာ&က၊ 
သ3 %က�� သတ္တိ�၍ သ3၏ အယေမှ�ဉ်စ်Mာက��  �3 &ကက� န်�အ�%ဟ�  အခ8င်�းခ8င်�းတ္တိ�� င်��င်�၍၊
39. ဉ်�8ာဉ်�ရှိ, င်�၏သားက��  ဘုမှ�း�3 ပြီ�"းမှ,  ဉ်�8ာဉ်�ပြ�င်�သ�� %ထို� တ္တိ�၍ သတ္တိ��စ်�&က၏။
40. သ�� %ပြ6စ်�လ�င်� ဉ်�8ာဉ်�ရှိ, င်�သည်�လာယေသာအခါ၊ ဉ်�8ာဉ်�ယေစ်ာင်�%တ္တိ�� %က��  အဘု��သ�� % 
ပြု�မှည်�န်ည်�းဟ� ယေမှးယေတ္တိာ� မှ3၏။
41. �ရ�သတ္တိ�တ္တိ�� %ကလည်�း ထို�� လ3ဆ�� းတ္တိ�� %အား ဆ�� းယေသာ68က�ဆ"းပြခင်�းက��  စ်"ရင်��ါလ�မှ�%
မှည်�။ အသ"းသ"းခ8�န်�တ္တိ�င်� အသ"းက��  ဆက�အ�% ယေသာအပြခားလ3တ္တိ�� %အား ထို�� ဉ်�8ာဉ်�က��  
င်, ါး�ါလ�မှ�% မှည်�ဟ�  ယေလ�ာက�&က၏။ 

Matthew 24:3-14.
3. ထို�� ယေန်ာက� သ�လ�င်�ယေတ္တိာင်�ယေ�ါ်မှ, ာ ထို�� င်�ယေတ္တိာ�မှ3 စ်ဉ်�၊ တ္တိ�ည်�% ယေတ္တိာ�တ္တိ�� %သည်� အပြခား
သ3မှ�ါဘု.ခ8ဉ်�းက��၍၊ ထို�� အမှ3အရာတ္တိ�� %သည်� အဘု��ကာလမှ,  ပြ6စ်�မှည်�က�� ၎င်�း၊ 
က�� ��ယေတ္တိာ�သည်�ကြွကလာ၍ ဤက��ကမှ Oာက� န်�ယေသာ �� �Lန်�မှ�တ္တိ�သည်� အဘု��
န်�မှ�တ္တိ�ပြ6စ်�မှည်�က�� ၎င်�း အမှ�န်�%ရှိ, �ယေတ္တိာ�မှ3 �ါဟ�  ယေလ�ာက�&က၏။
4. ယေ�ရှု+ကလည်�း၊ သင်�တ္တိ�� %က��  အဘု��သ3မှ� မှလ, ည်�% ပြ6ားယေစ်ပြခင်�းင်, ါ သတ္တိ�ပြု�&က
ယေလာ% ။
5. အမှ8ားယေသာသ3တ္တိ�� %က၊ င်ါသည်� ခရစ်�ယေတ္တိာ�ပြ6စ်�၏ဟ�  ဆ�� လ8က�၊ င်ါ၏အယေ�ာင်�
က�� ယေဆာင်�၍ ယေ�ါ်လာ သပြ6င်�%  လ3အမှ8ားတ္တိ�� %က��  လ, ည်�% ပြ6ား&ကလ�မှ�% မှည်�။
6. သင်�တ္တိ�� %သည်� စ်စ်�တ္တိ�� က�ပြခင်�းအယေ&ကာင်�းက�� ၎င်�း၊ စ်စ်�တ္တိ�� က�အ�% ယေသာ သ�တ္တိင်�း
စ်ကားက�� ၎င်�း &ကားရ&ကလ�မှ�%  မှည်�။ သ�� %ယေသာ�လည်�း စ်�� းရ�မှ�တ္တိ� န်�လ+��ပြခင်�းမှရှိ, �ယေစ်ပြခ
င်�းင်, ါ သတ္တိ�ပြု�&ကယေလာ% ။ ထို�� အမှ3အရာမှ8ားသည်�ပြ6စ်�ရမှည်�။ သ�� %ယေသာ�လည်�း အဆ�� း
သည်�မှပြ6စ်�ယေသး။
7. လ3တ္တိမှ8�ုးနို, င်�%တ္တိမှ8�ုး တ္တိနို�� င်�င်� နို, င်�%တ္တိနို�� င်�င်�  ရန်�ဘုက�ပြု�&ကလ�မှ�% မှည်�။ အရ��ရ��တ္တိ�� %၌ 
အစ်ာယေခါင်�း�ါးပြခင်�း၊ ကာလန်ာမှ8ားပြ�ားပြခင်�း၊ ယေပြမှကြီက"းလ+��ပြခင်�းတ္တိ�� %သည်� ပြ6စ်�&ကလ�
မှ�% မှည်�။
8. ထို�� အမှ3အရာတ္တိ�� %သည်� ဒ� ကJဆင်�းရ.ပြခင်�း၏ အစ်အဉ်"း�င်�ပြ6စ်�သတ္တိည်�း။
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9. ထို�� ကာလ၌ လ3မှ8ားတ္တိ�� %သည်� သင်�တ္တိ�� %က�� ညှ, ဉ်�းဆ.ပြခင်�း၊ အယေသသတ္တိ�ပြခင်�းက�� ခ� ယေစ်
ပြခင်�းင်, ါ အ��နို, � &ကလ�မှ�%  မှည်�။ င်ါ၏န်ာမှယေ&ကာင်�%လည်�း ခ��သ�မှ�းယေသာလ3မှ8�ုးတ္တိ�� %သည်�
သင်�တ္တိ�� %က��  မှ� န်�း&ကလ�မှ�% မှည်�။
10. ထို�� ကာလ၌ အမှ8ားယေသာသ3တ္တိ�� %သည်� ယေ6ာက�ပြ�န်�ပြခင်�းသ�� %ယေရာက�၍၊ အခ8င်�းခ8င်�း
တ္တိယေ�ာက�က�� တ္တိယေ�ာက� အ��&ကလ�မှ�% မှည်�။
11. အခ8င်�းခ8င်�မှ� န်�း&ကလ�မှ�% မှည်�။ မှ�စ် Rာ�ယေရာ6က�အမှ8ားတ္တိ�� %သည်� ယေ�ါ်လာ၍လ3အ
မှ8ားတ္တိ�� %က��  လ,ည်�% ပြ6ား&က လ�မှ�% မှည်�။
12. မှတ္တိရားယေသာအမှ+တ္တိ�� %သည်�မှ8ားပြ�ားသပြ6င်�%  အမှ8ားယေသာသ3တ္တိ�� %၏ ခ8စ်�ပြခင်�း
ယေမှတ္တိ�ာသည်� ယေခါင်�း�ါးလ�မှ�%  မှည်�။
13. အ&ကင်�သ3သည်� အဆ�� းတ္တိ�� င်�ယေအာင်� တ္တိည်�&ကည်�၏။ ထို�� သ3သည်� က��တ္တိင်�
ပြခင်�းသ�� %ယေရာက�လ�မှ�% မှည်�။
14. လ3မှ8�ုးအယေ�ါင်�းတ္တိ�� %အား သက�ယေသပြ6စ်�မှည်�အယေ&ကာင်�း နို�� င်�င်� ယေတ္တိာ�နို, င်�%�, ဉ်�ယေသာ
ဧဝ� ယေဂလ�တ္တိရားက��  ယေလာက"နို�� င်�င်�အရ��ရ��ရှိ, �သမှ�တ္တိ�� %၌ ယေဟာရလ�မှ�% မှည်�။ သ�� %ပြီ�"းမှ,  
အဆ�� းသည်�ပြ6စ်�လတ္တိ�% ။ 

Matthew 24:21-22.
21. အယေ&ကာင်�းမှ3ကား၊ ကမှ Oာဉ်"းမှ, စ်၍ �ခ� တ္တိ�� င်�ယေအာင်�မှပြ6စ်�စ်63 း၊ ယေန်ာက�၌လည်�း 
မှပြ6စ်�လတ္တိ�% ယေသာ ကြီက"း စ်�ာယေသာ ဒ�ကJသည်� ထို�� ကာလ၌ပြ6စ်�လ�မှ�% မှည်�။
22. ထို�� ကာလတ္တိာရှိ, ည်�လ�င်� အဘု��သ3မှ�မှလ�တ္တိ�နို�� င်�ရာ။ ယေရှု�းခ8��ယေသာသ3တ္တိ�� %အ
ဘု�� %အလ�� %င်, ါ ထို�� ကာလသည်� တ္တိ�� လ�မှ�% မှည်�။ 

Matthew 24:29-31.
29. ထို�� ကာလ၏ ဒ�ကJဆင်�းရ.ပြခင်�းယေန်ာက� ရှု�တ္တိ�ခန်. ယေန်သည်�မှ�� က�လ�မှ�% မှည်�။ လ
သည်� အယေရာင်�က�� မှယေ�း။ &က��တ္တိ�� %သည်� ယေကာင်�းကင်�မှ,  က8&ကလ�မှ�% မှည်�။ 
ယေကာင်�းကင်�တ္တိန်�ခ�� းတ္တိ�� %သည်� တ္တိ� န်�လ+��&ကလ�မှ�% မှည်�။
30. ထို�� အခါ လ3သား၏န်�မှ�တ္တိ�လကJဏာသည်� ယေကာင်�းကင်�၌ထိုင်�ရှိ, ားလ�မှ�% မှည်�။ 
ယေပြမှကြီက"းယေ�ါ်မှ, ာ လ3အယေ�ါင်�း တ္တိ�� %သည်� င်�� ယေကြွကးပြမှည်�တ္တိမှ�း&က၍၊ လ3သားသည်�ကြီက"း
စ်�ာယေသာ ဘု� န်�းတ္တိန်�ခ�� းအာနို� ယေဘုာ�က�� ယေဆာင်�လ8က�၊ မှ�� ဃ်�းတ္တိ�မှ� က�� စ်"း၍ ကြွကလာ
ယေတ္တိာ�မှ3သည်�က�� ပြမှင်�ရ&ကလ�မှ�% မှည်�။
31. လ3သားသည်� မှ�မှ�တ္တိမှန်�တ္တိ�� %က�� ယေစ်လNတ္တိ�၍ တ္တိ� ��� းခရာက�� ပြ�င်�းစ်�ာမှ+တ္တိ�ယေစ်ယေတ္တိာ�မှ3
သပြ6င်�% ၊ သ3တ္တိ�� %သည်� ယေရှု�း ခ8��ယေတ္တိာ�မှ3 ယေသာသ3တ္တိ�� %က��  အရ��ယေလးမှ8က�နို, ာ၊ 
ယေကာင်�းကင်�ယေအာက�ထိုက�ဝန်�းက8င်�တ္တိ�� %မှ,  ယေခါ်၍စ်� ရှု�� း&ကလတ္တိ�% ။ 

Matthew 24:35.
35. ယေကာင်�းကင်�နို, င်�%  ယေပြမှကြီက"းမှတ္တိည်�ယေသာ�လည်�း င်ါ%စ်ကားတ္တိည်�လ�မှ�% မှည်�။ 
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Matthew 24:36-39.
36. ထို�� အခ8�န်�န်ာရ"က�� ကား အဘု��သ3မှ�မှသ�။ ယေကာင်�းကင်�တ္တိမှန်�မှသ�။ င်ါ%ခမှည်�း
ယေတ္တိာ�တ္တိ�ါးတ္တိည်�းသာ သ� ယေတ္တိာ�မှ3၏။
37. လ3သားသည်� ကြွကလာယေသာအခါ ယေန်ာဧလက�ထိုက�၌ ပြ6စ်�သက.%သ�� % ပြ6စ်�လ�မှ�%
မှည်�။
38. ယေရလNမှ�းမှ�� းပြခင်�းမှပြ6စ်�မှ, "ကာလ၌ ယေန်ာဧသည်� သယေဘုG ာထို.သ�� %ဝင်�ယေသာယေန်%
တ္တိ�� င်�ယေအာင်� လ3မှ8ားတ္တိ�� %သည်� စ်ားယေသာက�လ8က�၊ ထို�မှ�းပြမှားစ်� �ဘုက�လ8က�ယေန်၍၊
39. ယေရလNမှ�းမှ�� းပြခင်�းယေရာက�သပြ6င်�%  လ3ခ��သ�မှ�းတ္တိ�� %က��  သ� တ္တိ�သင်����ရှိ, င်�းသည်�တ္တိ�� င်�
ယေအာင်� သတ္တိ�မှ.% ယေန်&ကသည်� န်ည်�းတ္တိ3 ၊ လ3သားကြွကလာယေသာအခါ၌ ပြ6စ်�လ�မှ�% မှည်�။ 

Matthew 24:44.
44. ထို�� ယေ&ကာင်�%  သင်�တ္တိ�� %သည်�ပြ�င်�ဆင်�လ8က�ယေန်&ကယေလာ% ။ အယေ&ကာင်�းမှ3ကား၊ သင်�
တ္တိ�� % မှထိုင်�မှမှ, တ္တိ�ယေသာ အခ8�န်�န်ာရ"၌ လ3သားသည်�ကြွကလာလ�မှ�% မှည်�။ 

Matthew 28:18-20.
18. ယေ�ရှု+သည်� အန်"းအ�ါးသ�� % ခ8ဉ်�းယေတ္တိာ�မှ3 ပြီ�"းလ�င်�၊ ယေကာင်�းကင်�ဘု�� ၌၎င်�း၊ 
ယေပြမှကြီက"းယေ�ါ်၌၎င်�း၊ စ်"ရင်���� င်� ယေသာ အခ�င်�%တ္တိန်�ခ�� းရှိ, �သမှ�တ္တိ�� %က��  င်ါခ� ရပြီ�"။
19. သင်�တ္တိ�� %သ�ား၍ လ3မှ8�ုးတ္တိကာတ္တိ�� %က��  င်ါ%တ္တိ�ည်�%  ပြ6စ်�ယေစ်လ8က�၊ ခမှည်�းယေတ္တိာ�၊ 
သားယေတ္တိာ�၊ သန်�%ရှိ, င်�းယေသာ ဝ�ည်ာဉ်�ယေတ္တိာ�၏န်ာမှ၌ ဗတ္တိ� �ဇံ� က��  ယေ�း&ကယေလာ% ။
20. င်ါသည်� သင်�တ္တိ�� %အား ယေ�းသမှ�ယေသာ �ည်တ္တိ�ယေတ္တိာ�တ္တိ�� %က��  ယေစ်ာင်�% ယေရှိ, ာက�ယေစ်ပြခ
င်�းင်, ါ ဆ�� းမှ&သဝါဒယေ�း&က ယေလာ% ။ င်ါသည်�လည်�း က��ကမှ Oာက� န်�သည်�တ္တိ�� င်�ယေအာင်� 
သင်�တ္တိ�� %နို, င်�%အတ္တိ3  အစ်ဉ်�မှပြ�တ္တိ� ရှိ, �သည်�ဟ�  တ္တိ�ည်�% ယေတ္တိာ�တ္တိ�� % အား မှ�န်�%ယေတ္တိာ�မှ3၏။ 

Luke 11:27-28.
27. ထို�� သ�� %မှ�န်�%ယေတ္တိာ�မှ3 စ်ဉ်�တ္တိ�င်� မှ�န်�းမှတ္တိယေ�ာက�သည်� လ3အစ်� အယေဝးထို.ကယေခါ်၍ 
က�� ��ယေတ္တိာ�က��  လ���ယေသာ ဝမှ�းနို, င်�%  စ်�� %ယေတ္တိာ�မှ3 ယေသာသားပြမှတ္တိ�သည်� မှဂGလာရှိ, �
�ါ၏ဟ�  ယေလ�ာက�လ�င်�၊
28. က�� ��ယေတ္တိာ�က၊ ဘု� ရားသခင်�၏ နို+တ္တိ�က�တ္တိ�တ္တိရားယေတ္တိာ�က��  န်ာ၍က8င်�% ယေစ်ာင်�%
ယေသာသ3သည်� ပြမှတ္တိ�စ်�ာ ယေသာ မှဂGလာရှိ, �သည်�ဟ�  မှ�န်�%ယေတ္တိာ�မှ3၏။ 

John 3:13.
13. ယေကာင်�းကင်�ဘု��ကဆင်�းသက�၍ ယေကာင်�းကင်�ဘု�� ၌ရှိ, �ယေန်ယေသာ လ3သားမှ, တ္တိ�ါး
အဘု��သ3မှ� ယေကာင်�းကင်� ဘု��သ�� % မှတ္တိက�ပြီ�"။ 

John 14:15.
15. င်ါ%က�� ခ8စ်�လ�င်� င်ါ%�ည်တ္တိ�တ္တိ�� %က��  ယေစ်ာင်�% ယေရှိ, ာက�&ကယေလာ% ။ င်ါသည်� ခမှည်�းယေတ္တိာ�
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က�� ယေတ္တိာင်�း၍၊ 
John 14:21.

21. င်ါ%�ည်တ္တိ�တ္တိ�� %က�� ရ၍ ယေစ်ာင်�% ယေရှိ, ာက�ယေသာသ3သည်� င်ါ%က�� ခ8စ်�ယေသာသ3 ပြ6စ်�၏။ င်ါ%
က�� ခ8စ်�ယေသာသ3က��  င်ါ% ခမှည်�းယေတ္တိာ�သည်�ခ8စ်�ယေတ္တိာ�မှ3 မှည်�။ င်ါသည်�လည်�း ထို�� သ3က��
ခ8စ်�၍ သ3 %အားက�� ��တ္တိ�� င်�ထိုင်�ရှိ, ားမှည်�ဟ�  မှ�န်�%ယေတ္တိာ� မှ3၏။ 

John 14:23-26.
23. ယေ�ရှု+ကလည်�း၊ င်ါ%က�� ခ8စ်�ယေသာသ3သည်� င်ါ%စ်ကားက��  န်ားယေထိုာင်�လ�မှ�% မှည်�။ င်ါ%
မှည်�းယေတ္တိာ�သည်� ထို�� သ3က��  ခ8စ်�ယေတ္တိာ�မှ3သည်�။ င်ါတ္တိ�� %သည်�လည်�း၊ သ3ဆ"သ�� %ကြွက၍ 
ယေန်ရာခ8မှည်�။
24. င်ါ%က�� မှခ8စ်�ယေသာသ3သည်� င်ါ%စ်ကားက��  န်ားမှယေထိုာင်�။ သင်�တ္တိ�� %&ကားယေသာစ်ကား
သည်� င်ါ%စ်ကားမှဟ� တ္တိ�။ င်ါ%က��  ယေစ်လNတ္တိ�ယေတ္တိာ�မှ3 ယေသာ ခမှည်�းယေတ္တိာ�၏စ်ကား
ယေတ္တိာ�ပြ6စ်�၏။
25. င်ါသည်� သင်�တ္တိ�� %နို, င်�%အတ္တိ3ရှိ, �စ်ဉ်�တ္တိ�င်� ဤစ်ကားက�� ယေပြ�ာခ.% ပြီ�"။
26. ခမှည်�းယေတ္တိာ�သည်� င်ါ%အတ္တိ�က�ယေ&ကာင်�%  ယေစ်လNတ္တိ�ယေတ္တိာ�မှ3 ယေသာဉ်�ဇံ္ဈာ��ဆရာ
တ္တိည်�းဟ3ယေသာ သန်�%ရှိ, င်�း ယေသာ ဝ�ည်ာဉ်�ယေတ္တိာ�သည်� သင်�တ္တိ�� %အား ခ��သ�မှ�းယေသာ
အရာတ္တိ�� %က��  ပြ�သသ�န်�သင်�ယေတ္တိာ�မှ3၍၊ င်ါယေပြ�ာခ.%သမှ�ယေသာ စ်ကားတ္တိ�� %က��  မှ, တ္တိ�မှ�
ယေသာဉ်ာဏ�က��  သင်�တ္တိ�� %အား ယေ�းယေတ္တိာ�မှ3၏။ 

John 15:10.
10. င်ါသည်� င်ါ%ခမှည်�းယေတ္တိာ�၏�ည်တ္တိ�တ္တိ�� %က��  ယေစ်ာင်�% ယေရှိ, ာက�၍ ခမှည်�း
ယေတ္တိာ�၏ယေမှတ္တိ�ာ၌ တ္တိည်�ယေန်သက.%သ�� %၊ သင်�တ္တိ�� %သည်� င်ါ%�ည်တ္တိ�တ္တိ�� %က��  ယေစ်ာင်�% ယေရှိ, ာက�
လ�င်�၊ င်ါ%ယေမှတ္တိ�ာ၌ တ္တိည်�ယေန်&ကလ�မှ�% မှည်�။ 

Revelation 19:11.
11. ထို�� အခါ ယေကာင်�းကင်�ဘု��  6�င်�%လ, စ်�လ8က�ရှိ, �သည်�က��  င်ါပြမှင်�လ�င်�၊ ပြမှင်�းပြ6ူရှိ, �၏။ 
ပြမှင်�းစ်"းယေသာ သ3သည်� သစ်Mာ ဟ3ယေသာမှည်�၊ သမှ@ာဟ3ယေသာ အမှည်�ရှိ, �သတ္တိည်�း။ 
ထို�� သ3  သည်� တ္တိရားသပြ6င်�%  စ်"ရင်�တ္တိတ္တိ�၏။ တ္တိရားသပြ6င်�%  စ်စ်�တ္တိ�� က�တ္တိတ္တိ�၏။ 

Revelation 19:13.
13. အယေသ�း၌နို, စ်�ပြီ�"းယေသာအဝတ္တိ�က��  ဝတ္တိ�၏။ ဘု� ရားသခင်�၏ နို+တ္တိ�က�တ္တိ�ယေတ္တိာ�
ဟ3ယေသာ အမှည်�ရှိ, �၏။ 
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Malachi 4:1-2.
1. မှ"း6�� ၌ မှ"းယေလာင်�သက.%သ�� % ယေလာင်�ယေသာယေန်%ရက� ကာလသည်� ယေရာက�လ�မှ�% မှည်�။ 
မှာန်ကြီက"းယေသာသ3နို, င်�%  ဒ� စ်ရှု��က�က�� ပြု�ယေသာ သ3အယေ�ါင်�းတ္တိ�� %သည်� အမှ+�က�ယေပြခာက� ပြ6စ်�
&ကလ�မှ�% မှည်�။ သ3တ္တိ�� %အရင်�းအ68ားမှ� မှက8န်�ကြွကင်�းယေစ် ပြခင်�းင်, ါ ထို�� ယေန်%ရက�သည်� 
ယေလာင်�လ�မှ�% မှည်�ဟ�  ယေကာင်�းကင်� ဗ�� လ�ယေပြခအရှိ, င်� ထိုာဝရဘု� ရား မှ�န်�%ယေတ္တိာ�မှ3၏။
2. င်ါ၏န်ာမှယေတ္တိာ�က��  ယေ&ကာက�ရှု�� %ယေသာသင်�တ္တိ�� %၌ ကား၊ တ္တိရားယေတ္တိာယေန်မှင်�းသည်� 
အန်ာယေ�8ာက�ယေစ်ယေသာ အယေတ္တိာင်�တ္တိ�� %နို, င်�%  ယေ�ါ်ထို�န်�းယေတ္တိာ�မှ3 မှည်�။ သင်�တ္တိ�� %သည်� 
ထို�က�သ�ား၍ တ္တိင်�းက� ��၌ နို�ားသင်��က.%သ�� % ခ� န်�&ကလ�မှ�%  မှည်�။ 
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Matthew 13:47-50.
47. တ္တိန်ည်�းကား၊ ယေကာင်�းကင်�နို�� င်�င်� ယေတ္တိာ�သည်� �င်�လ��၌ခ8၍ အမှ8�ုးမှ8�ုးယေသာင်ါး
တ္တိ�� %က��  အ� ��မှ�ယေသာ��� က� က�န်�နို, င်�%တ္တိ3၏။
48. င်ါးနို, င်�%အပြ�ည်�% ရှိ, �ယေသာအခါ တ္တိ� င်ါတ္တိ�� %သည်� က� န်�းယေ�ါ်သ�� %ဆ�.တ္တိင်�၍ထို�� င်�လ8က�၊ 
ယေကာင်�းယေသာင်ါးက��  ပြခင်�း ထို.သ�� % ယေရှု�းခ8��ထိုည်�%ထိုား၍၊ မှယေကာင်�းယေသာင်ါးက��  ပြ�င်�
သ�� %�စ်�လ�� က�&က၏။
49. ထို�� န်ည်�းတ္တိ3  ကမှ Oာအဆ�� း၌ ယေကာင်�းကင်�တ္တိမှန်�တ္တိ�� %သည်� ဆင်�းလာပြီ�"းလ�င်�၊ ယေပြ6ာ
င်�% မှတ္တိ�ယေသာသ3တ္တိ�� %အထို.မှ,  ဆ�� းယေသာသ3တ္တိ�� %က��  နို+တ္တိ��3ခ�.ထိုား၍၊
50. င်�� းယေကြွကးပြခင်�း၊ အ�သ�ားခ.ကြီက�တ္တိ�ပြခင်�းရှိ, �ရာ မှ"း6�� ၌ ခ8&ကလတ္တိ�% ။ 

Mark 4:26-29.
26. ထို�� မှ, တ္တိ�ါး လ3သည်� လ��၌ မှ8�ုးယေစ်% ကြီက.ပြီ�"းမှ,  ယေန်ာက�တ္တိ6န်� မှ�မှ�မှ&ကည်�% မှမှ, တ္တိ�၊
27. ည်ဉ်�% ၊ ယေန်%၊ အ���လ8က� ၊ နို�� းလ8က�ယေန်ယေသာ�လည်�း အ�င်�ယေ�ါက�၍ ကြီက"း��ားသည်�
နို, င်�%  ဘု� ရားသခင်�၏နို�� င်�င်�  ယေတ္တိာ�တ္တိ3၏။
28. ယေပြမှကြီက"းသည်� မှ�မှ�အလ�� အယေလ8ာက�အသ"းက�� သ"းယေစ်၍ ယေရှိ, %ဉ်"းစ်�ာ အယေညှ, ာက�၊ 
ထို�� ယေန်ာက�အနို, � ၊ ထို�� ယေန်ာက� အနို, �ထို.မှ, ာ ယေအာင်�မှာယေသာအဆန်�က��  ပြ6စ်�ယေစ်တ္တိတ္တိ�၏။
29. အသ"းမှ, ည်�% ၍ ရ�တ္တိ�ခ8�န်�ယေရာက�ယေသာအခါ၊ လ��ရှိ, င်�သည်� မှဆ�� င်�းမှလင်�% ၊ တ္တိ� စ်ဉ်�
နို, င်�%  ရ�တ္တိ�ယေစ်တ္တိတ္တိ� သည်�ဟ�  မှ�န်�%ယေတ္တိာ�မှ3၏။ 

 

   All Bible verses quoted in Burmese language above 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.
47. တ္တိန်ည်�းကား၊ ယေကာင်�းကင်�နို�� င်�င်� ယေတ္တိာ�သည်� �င်�လ��၌ခ8၍ အမှ8�ုးမှ8�ုး
ယေသာင်ါးတ္တိ�� %က��  အ� ��မှ�ယေသာ��� က� က�န်�နို, င်�%တ္တိ3၏။
48. င်ါးနို, င်�%အပြ�ည်�% ရှိ, �ယေသာအခါ တ္တိ� င်ါတ္တိ�� %သည်� က� န်�းယေ�ါ်သ�� %ဆ�.တ္တိင်�၍ထို�� င်�လ8က�၊
ယေကာင်�းယေသာင်ါးက��  ပြခင်�း ထို.သ�� % ယေရှု�းခ8��ထိုည်�%ထိုား၍၊ မှယေကာင်�းယေသာင်ါးက��  
ပြ�င်�သ�� %�စ်�လ�� က�&က၏။
49. ထို�� န်ည်�းတ္တိ3  ကမှ Oာအဆ�� း၌ ယေကာင်�းကင်�တ္တိမှန်�တ္တိ�� %သည်� ဆင်�းလာပြီ�"းလ�င်�၊ 
ယေပြ6ာင်�% မှတ္တိ�ယေသာသ3တ္တိ�� %အထို.မှ,  ဆ�� းယေသာသ3တ္တိ�� %က��  နို+တ္တိ��3ခ�.ထိုား၍၊
50. င်�� းယေကြွကးပြခင်�း၊ အ�သ�ားခ.ကြီက�တ္တိ�ပြခင်�းရှိ, �ရာ မှ"း6�� ၌ ခ8&ကလတ္တိ�% ။ 
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Mark 4:26-29.

26. ထို�� မှ, တ္တိ�ါး လ3သည်� လ��၌ မှ8�ုးယေစ်% ကြီက.ပြီ�"းမှ,  ယေန်ာက�တ္တိ6န်� မှ�မှ�မှ&ကည်�% မှ
မှ, တ္တိ�၊
27. ည်ဉ်�% ၊ ယေန်%၊ အ���လ8က� ၊ နို�� းလ8က�ယေန်ယေသာ�လည်�း အ�င်�ယေ�ါက�၍ 
ကြီက"း��ားသည်�နို, င်�%  ဘု� ရားသခင်�၏နို�� င်�င်�  ယေတ္တိာ�တ္တိ3၏။
28. ယေပြမှကြီက"းသည်� မှ�မှ�အလ�� အယေလ8ာက�အသ"းက�� သ"းယေစ်၍ ယေရှိ, %ဉ်"းစ်�ာ 
အယေညှ, ာက�၊ ထို�� ယေန်ာက�အနို, � ၊ ထို�� ယေန်ာက� အနို, �ထို.မှ, ာ ယေအာင်�မှာယေသာအဆန်�က��  
ပြ6စ်�ယေစ်တ္တိတ္တိ�၏။
29. အသ"းမှ, ည်�% ၍ ရ�တ္တိ�ခ8�န်�ယေရာက�ယေသာအခါ၊ လ��ရှိ, င်�သည်� မှဆ�� င်�းမှလင်�% ၊ 
တ္တိ� စ်ဉ်�နို, င်�%  ရ�တ္တိ�ယေစ်တ္တိတ္တိ� သည်�ဟ�  မှ�န်�%ယေတ္တိာ�မှ3၏။ 
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