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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 millennialong 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.
Photo by Ken Street (November 1979).
Regarding the photo image placed here, please
be informed...
The “Temple Of Miraculous Fire” at Muktinath, Nepal, plays a part in one personaltestimony 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.

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
13.
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အသံ တော်ဖြစ်လေ၏။
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။
22. 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။
21.

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 ။
14.
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ငါအမှ န်ဆို သည်ကား၊ တရားဆုံ းဖြတ်သောနေ့၌ ထို မြို့သည် သောဒုံ မြို့နှ င့်
ဂေါမောရမြို့ထက်သာ၍ ခံ ရလတံ့ ။
15.

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
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။
37.

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.
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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။
40. 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၏။
39.
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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
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 ၏။
18.

Matthew 13:24-30.
24.

အခြားသော ဥပမာစကားကို မိန့်မြွက်တော်မူ သည်ကား၊ ကောင်းကင်
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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 ၏။
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
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 ။
36.
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ထို အခါ ဖြောင့် မတ်သောသူ တို့သည် နေထွန်းလင်းသကဲ့ သို့ မိမိတို့အ
ဘ၏နို င်ငံ တော်၌ ထွန်းလင်းကြ လတံ့ ။ ကြားစရာနားရှိသောသူ သည် မည်သည်
ကားကြားပါစေ။
43.

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.

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.
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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 ။
19. မိဘကို ရို သေစွာပြုလော့ ။ ကို ယ်နှ င့် စပ်ဆို င်သောသူ ကို ကို ယ်နှ င့် အမျှချစ်လော့
ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
16.

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၏။
33.
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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၏။
35.

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။
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။
3.
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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 ။
9.

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။
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 ။
29.

Matthew 24:35.
35.

ကောင်းကင်နှ င့် မြေကြီးမတည်သော်လည်း ငါ့စကားတည်လိမ့် မည်။
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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
သောသူ သည် မြတ်စွာ သော မင်္ဂ လာရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
27.

John 3:13.

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

John 14:15.
15.

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

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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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.

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.
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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. တနည်းကား၊ ကောင်းကင်နို င်ငံ တော်သည် ပင်လယ်၌ချ၍ အမျိုးမျိုး
သောငါးတို့ကို အု ပ်မိသောပို က် ကွန်နှ င့် တူ ၏။
48. ငါးနှ င့် အပြည့် ရှိသောအခါ တံ ငါတို့သည် ကု န်းပေါ်သို့ဆွဲတင်၍ထို င်လျက်၊
ကောင်းသောငါးကို ခြင်း ထဲသို့ ရွေးချယ်ထည့် ထား၍၊ မကောင်းသောငါးကို
ပြင်သို့ပစ်လို က်ကြ၏။
49. ထို နည်းတူ ကမ္ဘာအဆုံ း၌ ကောင်းကင်တမန်တို့သည် ဆင်းလာပြီးလျှင်၊
ဖြောင့် မတ်သောသူ တို့အထဲမှ ဆို းသောသူ တို့ကို နှုတ်ယူ ခွဲထား၍၊
50. ငို းကြွေးခြင်း၊ အံ သွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာ မီးဖို ၌ ချကြလတံ့ ။
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Mark 4:26-29.

26. ထို မှ တပါး လူ သည် လယ်၌ မျိုးစေ့ ကြဲပြီးမှ နောက်တဖန် မိမိမကြည့် မ
မှ တ်၊
27. ညဉ့် ၊ နေ့၊ အိပ်လျက် ၊ နို းလျက်နေသော်လည်း အပင်ပေါက်၍
ကြီးပွားသည်နှ င့် ဘု ရားသခင်၏နို င်ငံ တော်တူ ၏။
28. မြေကြီးသည် မိမိအလို အလျောက်အသီးကို သီးစေ၍ ရှေ့ဦးစွာ
အညှေ ာက်၊ ထို နောက်အနှံ ၊ ထို နောက် အနှံ ထဲမှ ာ အောင်မာသောအဆန်ကို
ဖြစ်စေတတ်၏။
29. အသီးမှ ည့် ၍ ရိတ်ချိန်ရောက်သောအခါ၊ လယ်ရှ င်သည် မဆို င်းမလင့် ၊
တံ စဉ်နှ င့် ရိတ်စေတတ် သည်ဟု မိန့်တော်မူ ၏။
All Bible verses quoted in Burmese language above are taken from
Myanmar Holy Bible.
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