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 Exodus 17:6.
6.  ထို�� အရပ်	၌ရှိ� �သေ�ာ သေ��ာ�	သေပ်ါ်တွ�င်	 �င်	� သေရှိ� �မှ� ာ င်ါရပ်	သေ�မှည်	။ �င်	�ည်	 ထို��
သေ��ာ�	���  ရို���	ရမှည်	။ လူ�မှ�ားသေ�ာ�	ဘို့�� � ထို�� သေ��ာ�	ထို!� သေရထို��	လူ�မှ	� မှည်	
ဟု�  သေမှာသေရှိ� အား မှ��	�သေတွာ	မှ�၏။ သေမှာသေရှိ� �ည်	လူည်	း ဣ�သေရလူအမှ��ုး 
အ��	ကြီ�'း��တွ�� �သေရှိ� �မှ� ာ ထို�� ��� �ပြုပ်သေလူ၏။ 

Exodus 33:21.
21.  င်ါ�အ�ားမှ� ာ သေ�ရာတွခု� ရှိ� �၏။ �င်	�ည်	သေ��ာ�	သေပ်ါ်မှ� ာ ရပ်	ရမှည်	။ 

Exodus 33:22.
22.  င်ါ�ဘို့� �	းသေရှိ� ာ�	��ားသေ�ာအခုါ၊ �င်	����  သေ��ာ�	ကြ�ား၌ င်ါ��င်	းထိုား၍ င်ါကြွ�
��ား�ည်	အခု�� �	၊ �င်	����  င်ါ�လူ�	နှ� င်	�  ဖုံ� 0 းအ� ပ်	မှည်	။ 

Deuteronomy 32:4.
4.  ဘို့� ရား�ခုင်	�ည်	 မှ�လူအမြမှစ်	မြဖုံစ်	၍၊ အမှ3သေတွာ	 �ည်	 စ်� 0လူင်	သေပ်၏။ စ်'ရင်	
သေတွာ	မှ��မှ4တွ�� ��ည်	 တွရားနှ� င်	�  ည်'လူ��	၊ �စ်5ာသေစ်ာင်	� သေ�ာဘို့� ရား၊ အမြပ်စ်	
�င်	းလူ�တွ	၍ ဟု� တွ	မှ� �	သေမြဖုံာင်	� မှတွ	သေ�ာ ဘို့� ရားမြဖုံစ်	သေတွာ	မှ�၏။ 

Deuteronomy 32:15.
15.  ��� �ရာတွ�င်	၊ သေ6ရို3ရို� �	�ည်	 ဆူ�ဝ၍ သေမြခုနှ� င်	���	 သေလူ၏။ ဆူ�ဝလူ��	၊ တွ� တွ	
လူ��	၊ ဆူ'ဥနှ� င်	� မြပ်ည်	� စ်� 0 လူ��	 သေ��မြဖုံင်	� ၊ ဖုံ�	ဆူင်	းသေတွာ	မှ� သေ�ာ ဘို့� ရား�ခုင်	���  စ်�
�	�၍၊ �6	တွင်	ရာသေ��ာ�	���  မှထို'မှ!� မြမှင်	 ပြုပ်သေလူ၏။ 

Deuteronomy 32:18.
18.  �င်	မြဖုံစ်	ရာမှ�လူအမြမှစ်	���  �င်	မှမှ� တွ	မှ�။ �င်	����  ဖုံ�	ဆူင်	းသေတွာ	မှ� သေ�ာ 
ဘို့� ရား�ခုင်	���  �င်	သေမှ� သေလူ�ာ� ပြီပ်'။ 

Deuteronomy 32:30.
30.  ��တွ�� �ခု�� လူ30 စ်ရာသေ��ာ�	�ည်	 ��တွ�� ���� မှသေရာင်	း၊ ထိုာဝရဘို့� ရား�ည်	 ��တွ�� �
���  အပ်	သေတွာ	မှမှ�လူ4င်	၊ လူ�တွ သေ6ာ�	�ည်	 လူ�တွသေထိုာင်	���  အဘို့6	��� � နှ� င်	နှ�� င်	
မှည်	 �ည်	း။ လူ�နှ� စ်	သေ6ာ�	�ည်	 လူ�တွသေ�ာင်	း���  အဘို့6	��� � သေမြပ်းသေစ်နှ�� င်	မှည်	
�ည်	း။ 

Deuteronomy 32:31.
31.  င်ါတွ�� �၏ရ�	��မှ�ား စ်'ရင်	ဆူ�0 းမြဖုံတွ	သေ�ာ	လူည်	း၊ ��တွ�� �သေ��ာ�	�ည်	 င်ါတွ�� �
သေ��ာ�	နှ� င်	� မှတွ� ။ 

Deuteronomy 32:37.
37.  ��တွ�� �ဘို့� ရား၊ ��တွ�� �ခု�� လူ30 သေ�ာသေ��ာ�	�ည်	 အဘို့6	မှ� ာရှိ� ���ည်	း။ 

1 Samuel 2:2.
2.  ထိုာဝရဘို့� ရား ��	�ရှိ� င်	းသေတွာ	မှ���!���� � အဘို့6	��မှ4မှ��	�ရှိ� င်	း။ ��� 6	သေတွာ	မှ�
တွပ်ါး အမြခုားသေ�ာ ဘို့� ရားမှရှိ� �။ 
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2 Samuel 22:2.
2.  ထိုာဝရဘို့� ရား�ည်	င်ါ၏သေ��ာ�	၊ င်ါ၏မြို့မှ� �ရို�� း၊ င်ါ����  �6	လူ<တွ	သေ�ာ �ခုင်	၊ 

2 Samuel 22:32.
32.  ထိုာဝရဘို့� ရားမှ� တွပ်ါး အဘို့6	ဘို့� ရား�ခုင်	 ရှိ� ���ည်	း။ င်ါတွ�� � ဘို့� ရား�ခုင်	မှ�  
တွပ်ါးအဘို့6	မှည်	သေ�ာ သေ��ာ�	ရှိ� ���ည်	း။ 

2 Samuel 22:47.
47.  ထိုာဝရဘို့� ရား�ည်	 အ��	ရှိ� င်	သေတွာ	မှ��ည်	 မြဖုံစ်	၍ င်ါ၏သေ��ာ�	၌ မှင်္ဂ>လူာ
ရှိ� �ပ်ါသေစ်�တွည်	း။ င်ါ����  �6	တွင်	သေ�ာ သေ��ာ�	၏ဘို့� ရား�ခုင်	၌ ခု�'းသေမြမှ? ာ�	
မြခုင်	း ရှိ� �ပ်ါသေစ်�တွည်	း။ 

2 Samuel 23:3.
3.  ဣ�သေရလူအမှ��ုး၏ ဘို့� ရား�ခုင်	၊ ဣ�သေရလူ အမှ��ုး၏သေ��ာ�	�ည်	 င်ါ�
အားမြဖုံင်	�  မှ��	�မြွမှ�	သေတွာ	မှ��ည်	 �ား၊ လူ�တွ�� ����  အ� ပ်	စ်�� းသေ�ာ ���ည်	တွရား�မြဖုံ
င်	�  စ်'ရင်	၍ ဘို့� ရား�ခုင်	���  သေကြ�ာ�	ရို�0 �လူ��	 အ� ပ်	စ်�� းရမှည်	။ 

Psalms 18:2.
2.  ထိုာဝရဘို့� ရား�ည်	 င်ါ၏သေ��ာ�	၊ င်ါ၏မြို့မှ� �ရို�� း၊ င်ါ���� �6	လူ<တွ	သေ�ာ�ခုင်	၊ 
င်ါ၏ဘို့� ရား၊ င်ါ��� းစ်ားသေ�ာ အစ်�မှ	း�တွA �၊ င်ါ၏ အ��6	အ�ာ၊ င်ါ���� �6	တွင်	
သေ�ာ ဥ'းခု��ု၊ င်ါ၏ရ!တွ�� �	မြဖုံစ်	သေတွာ	မှ�၏။ 

Psalms 18:31.
31.  ထိုာဝရဘို့� ရားမှ� တွပ်ါး အဘို့6	ဘို့� ရား�ခုင်	 ရှိ� ���ည်	း။ င်ါတွ�� � ဘို့� ရား�ခုင်	မှ�
တွပ်ါး အဘို့6	မှည်	သေ�ာ သေ��ာ�	ရှိ� ���ည်	း။ 

Psalms 18:46.
46.  ထိုာဝရဘို့� ရား�ည်	 အ��	ရှိ� င်	သေတွာ	မှ��ည်	 မြဖုံစ်	၍၊ င်ါ၏သေ��ာ�	၌ မှင်္ဂ>လူာ
ရှိ� �ပ်ါသေစ်�တွည်	း။ င်ါ����  �6	တွင်	သေတွာ	မှ� သေ�ာ ဘို့� ရား�ခုင်	၌ ခု�'းသေမြမှ? ာ�	မြခုင်	း 
ရှိ� �ပ်ါသေစ်�တွည်	း။

Psalms 28:1.
1.  အ�Bနှ	� ပ်	၏ သေ��ာ�	မြဖုံစ်	သေတွာ	မှ� သေ�ာ ထိုာဝရ ဘို့� ရား၊ ��� 6	သေတွာ	���  
အ�Bနှ	� ပ်	သေအာ	ဟုစ်	ပ်ါ၏။ မှထို� းဘို့! သေ�သေတွာ	မှမှ�ပ်ါနှ� င်	� ။ မှထို� းဘို့!သေ�သေတွာ	မှ�လူ4င်	၊ 
အ�Bနှ	� ပ်	 �ည်	 �ခု�C ုင်	းတွ�င်	းထို!��� � ဆူင်	းသေ�ာ��  �!���� �မြဖုံစ်	ရ ပ်ါမှည်	။ 

Psalms 31:2.
2.  အ�Bနှ	� ပ်	ဘို့�	��� � �ားသေတွာ	���  လူ� ည်	� ၍ အလူ�င်	အမြမှ�	၊ �6	နှ3တွ	သေတွာ	မှ� ပ်ါ။ 
��� 6	သေတွာ	�ည်	 အ�Bနှ	� ပ်	၌ ခု�� င်	ခု0� သေ�ာသေ��ာ�	။ အ�Bနှ	� ပ်	လူ�0 ပြုခု0 ရာ ရ!တွ�� �	မြဖုံစ်	
သေတွာ	မှ� ပ်ါ။ 

Psalms 31:3.
3.  အ�6	စ်င်	စ်စ်	 အ�Bနှ	� ပ်	၏သေ��ာ�	၊ အ�Bနှ	� ပ်	၏ ရ!တွ�� �	�ား၊ ��� 6	သေတွာ	
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သေပ်တွည်	း။ �ာမှသေတွာ	အဘို့�� � အလူ�� �င်� ါ အ�Bနှ	� ပ်	���  လူမှ	းမြပ်၍ ���	�င်	ပ်!� မြပ်င်	 သေတွာ	
မှ� ပ်ါ။ 

Psalms 40:2.
2. ပ်��	စ်'းရာတွ�င်	းနှ� င်	�  အလူ��	ဆူ�� းသေ�ာရို<0 �ထို!�င်ါ����  ဆူ6	နှ3တွ	ပြီပ်'းလူ4င်	 င်ါ�သေမြခုတွ�� �
���  သေ��ာ�	သေပ်ါ်မှ� ာတွင်	၍ င်ါသေမြခုရာတွ�� ����  တွည်	သေစ်သေတွာ	မှ�၏။ 

Psalms 42:9.
9.  အ�Bနှ	� ပ်	��� အဘို့6	သေကြ�ာင်	�  သေမှ� သေလူ�ာ� သေတွာ	မှ�  ��ည်	း။ ရ�	��ညှ� ဥ	းဆူ!
နှ� �ပ်	စ်�	မြခုင်	း���  ခု0 ရ၍၊ အ�Bနှ	� ပ်	 �ည်	 ကြ�မှ	းတွမှ	းသေ�ာအဝတွ	���  ဝတွ	လူ��	 
အဘို့6	 သေကြ�ာင်	�  သေ�ရပ်ါ��ည်	းဟု�  င်ါ၏သေ��ာ�	မြဖုံစ်	သေ�ာ ဘို့� ရား �ခုင်	���  င်ါ
သေလူ4ာ�	ရ၏။ 

Psalms 61:2.
2.  စ်�တွ	နှ� လူ�0 းညှ3�းင်6	လူ��	 သေမြမှကြီ�'းစ်��	းမှ�  ��� 6	သေတွာ	���  အ�Bနှ	� ပ်	သေအာ	ဟုစ်	
ပ်ါ၏။ အ�Bနှ	� ပ်	အထို�	၌ မြမှင်	� သေ�ာ သေ��ာ�	��� � အ�Bနှ	� ပ်	���  ပ်�� �သေဆူာင်	သေတွာ	မှ�
ပ်ါ။ 

Psalms 62:2.
2.  အ�6	စ်င်	စ်စ်	 ဘို့� ရား�ခုင်	�ည်	 င်ါ၏သေ��ာ�	၊ င်ါ����  �6	တွင်	မြခုင်	း
အသေကြ�ာင်	း၊ င်ါ�ခု�� လူ30 ရာမြဖုံစ်	သေတွာ	 မှ�၍၊ င်ါ၌ လူ3ပ်	ရှိ� ားမြခုင်	းမှ�ားစ်�ာ မှရှိ� �ရာ။ 

Psalms 62:6.
6.  အ�6	စ်င်	စ်စ်	 ဘို့� ရား�ခုင်	�ည်	 င်ါ၏သေ��ာ�	၊ င်ါ����  �6	တွင်	မြခုင်	း
အသေကြ�ာင်	း၊ င်ါခု�� လူ30 ရာမြဖုံစ်	သေတွာ	 မှ�၍၊ င်ါ�ည်	 လူ3ပ်	ရှိ� ားမြခုင်	းမှရှိ� �ရာ။ 

Psalms 62:7.
7.  င်ါ����  �6	တွင်	မြခုင်	းအသေကြ�ာင်	း၊ င်ါ၏ဘို့� �	းပ်�င်	� မြခုင်	းအသေကြ�ာင်	း�ား 
ဘို့� ရား�ခုင်	သေပ်တွည်	း။ င်ါ����  အားသေပ်းသေ�ာသေ��ာ�	၊ င်ါခု�� လူ30 ရာ�ား 
ဘို့� ရား�ခုင်	သေပ်တွည်	း။ 

Psalms 71:3.
3.  အ�Bနှ	� ပ်	အစ်ဥ	သေရာ�	၍ သေ�ရာ��သေ�ာ သေ��ာ�	မြဖုံစ်	သေတွာ	မှ� ပ်ါ။ အ�Bနှ	� ပ်	���
�6	တွင်	မှည်	 အသေကြ�ာင်	း အမှ��	�သေတွာ	ရှိ� �၍၊ အ�Bနှ	� ပ်	၏ သေ��ာ�	၊ အ�Bနှ	� ပ်	၏ 
ရ!တွ�� �	မြဖုံစ်	သေတွာ	မှ�၏။ 

Psalms 78:35.
35.  ဘို့� ရား�ခုင်	�ည်	 ��တွ�� �၏သေ��ာ�	၊ အမြမှင်	�ဆူ�0 း သေ�ာ ဘို့� ရား�ည်	 ��တွ�� ����
�6	တွင်	သေ�ာ အရှိ� င်	မြဖုံစ်	 သေတွာ	မှ��ည်	���  ထို�� အခုါ �တွ�ရကြ�၏။ 

Psalms 89:26.
26.  ���လူည်	း၊ ��� 6	သေတွာ	�ည်	 အ�Bနှ	� ပ်	၏အဘို့၊ အ�Bနှ	� ပ်	၏ ဘို့� ရား�ခုင်	၊ 
အ�Bနှ	� ပ်	���  �6	တွင်	ရာ သေ��ာ�	မြဖုံစ်	သေတွာ	မှ�၏ဟု� ၊ င်ါ����  သေကြွ�းသေကြ�ာ	လူ�မှ	� မှည်	။
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Psalms 92:15.
15.  ထို�� ��� �သေ�ာအားမြဖုံင်	�  င်ါ၏သေ��ာ�	၊ ထိုာဝရ ဘို့� ရား�ည်	 သေမြဖုံာင်	� မှတွ	သေတွာ	
မှ�၍၊ မှတွရားသေ�ာ အမှ3နှ� င်	�  �င်	းလူ�တွ	သေတွာ	မှ��ည်	ဟု�  ထိုင်	ရှိ� ားလူ�မှ	��တွည်	း။ 
ဥပ်� �	သေ��အဘို့�� �ဆူာလူ0�'ခု�င်	း။ 

Psalms 94:22.
22.  ��� �သေ�ာ	လူည်	း၊ ထိုာဝရဘို့� ရား�ည်	 င်ါ၏ရ!တွ�� �	 မြဖုံစ်	သေတွာ	မှ�၏။ 
င်ါ၏ဘို့� ရား�ခုင်	�ည်	 င်ါခု�� လူ30 ရာ သေ��ာ�	မြဖုံစ်	သေတွာ	မှ�၏။ 

Psalms 95:1.
1.  လူာကြ�။ ထိုာဝရဘို့� ရားအား ရို<င်	လူ�	းစ်�ာ�'ခု�င်	း ဆူ�� ကြ��� �	အ0� ။ င်ါတွ�� ��ည်	 
�6	တွင်	မြခုင်	း��� �သေရာ�	ရာ သေ��ာ�	���  ��ူးဧကြ��� �	အ0� ။ 

Psalms 144:1.
1.  င်ါ၏သေ��ာ�	တွည်	းဟု�သေ�ာ ထိုာဝရဘို့� ရား �ည်	 မှင်္ဂ>လူာရှိ� �သေတွာ	မှ�
သေစ်�တွည်	း။ င်ါ�လူ�	�ည်	 စ်စ်	 တွ�� �	၍၊ လူ�	သေခု�ာင်	းတွ�� �လူည်	းစ်စ်	မှ3���  
သေလူ����	မှည်	 အသေကြ�ာင်	း���	�င်	သေတွာ	မှ�၏။ 

Isaiah 17:10.
10.  �င်	����  �6	တွင်	သေတွာ	မှ� သေ�ာ ဘို့� ရား�ခုင်	���  �င်	�ည်	 သေမှ� သေလူ�ာ� ၍၊ မှ�မှ�
ခု�� လူ30 ရာ သေ��ာ�	���  မှ�မှ�မှ သေအာ�	သေမှ� သေ�ာသေကြ�ာင်	� ၊ �ာ6ာသေ�ာ ပ်��ုးပ်င်	 တွ�� �နှ�
င်	� ၊ တွ�B�	းတွနှ�� င်	င်0အညှ��	�တွ�� ����  စ်�� �	ပ်��ုး၍၊ 

Isaiah 44:8.
8.  မှစ်�� းရ�မှ	ကြ�နှ� င်	� ။ မှသေကြ�ာ�	ကြ�နှ� င်	� ။ အထို�	� င်ါသေဟုာသေမြပ်ာမြပ်��ည်	မှဟု� တွ	
သေလူာ။ �င်	တွ�� ��ည်	 င်ါ၏ ��	သေ�မြဖုံစ်	ကြ�၏။ င်ါမှ� တွပ်ါး အမြခုားသေ�ာ 
ဘို့� ရား�ခုင်	 ရှိ� ��သေလူာ။ င်ါမှ� တွပ်ါး အမြခုားသေ�ာ မှ�လူအမြမှစ်	မှရှိ� �။ တွစ်�0တွဥ'း��� မှ4 
င်ါမှ��။ 

Habakkuk 1:12.
12.  အ��  ထိုာဝရဘို့� ရား၊ အ�Bနှ	� ပ်	၏ဘို့� ရား�ခုင်	၊ ��	�ရှိ� င်	းသေတွာ	မှ� သေ�ာဘို့� ရား၊ 
��� 6	သေတွာ	�ည်	 ��စ်5ထိုာဝရ တွည်	သေတွာ	မှ��ည်	မှဟု� တွ	သေလူာ။ ��� �ဟု� တွ	လူ4င်	၊ 
အ�Bနှ	� ပ်	 တွ�� ��ည်	 သေ�မြခုင်	းနှ� င်	�  �င်	းလူ�တွ	ကြ�ပ်ါမှည်	။ အ�� ထိုာဝရ ဘို့� ရား၊ 
အ�Bနှ	� ပ်	တွ�� ����  စ်စ်	သေကြ�ာမြခုင်	းင်� ါ ��တွ�� ����  ခု�	�ထိုား သေတွာ	မှ� ပြီပ်'။ အ�� သေ��ာ�	ထိုရ0 ၊ 
ဆူ�0 းမှသေစ်မြခုင်	းင်� ါ ��တွ�� ����  သေ�ရာခု�သေတွာ	မှ� ပြီပ်'။ 

Matthew 7:24.
24.  အကြ�င်	���ည်	 င်ါသေဟုာသေမြပ်ာသေ�ာ ဤစ်�ား���  ကြ�ား၍�ားသေထိုာင်	၏။ ထို��
���ည်	 သေ��ာ�	သေပ်ါ်မှ� ာ အ�မှ	သေဆူာ�	သေ�ာ ပ်ည်ာရှိ� �နှ� င်	�  တွ� သေကြ�ာင်	း���  င်ါပ်� 0 မြပ်
မှည်	။
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Matthew 7:25.
25.  မှ�� ဃ်	းရို�ာ၍ သေရစ်'း�ည်	နှ� င်	�  သေလူလူာ၍ ထို�� အ�မှ	��� တွ�� �	�ည်	ရှိ� �သေ�ာ	၊ 
သေ��ာ�	သေပ်ါ်မှ� ာ တွည်	သေ�ာ သေကြ�ာင်	�  မှမြို့ပ်�မှလူ!သေ�၏။ 

Matthew 16:18.
18.  င်ါဆူ�� �ည်	�ား၊ �င်	�ည်	 သေပ်တွရို� မြဖုံစ်	၏။ ဤသေ��ာ�	သေပ်ါ်မှ� ာ င်ါ�အ�င်	း���
င်ါတွည်	သေဆူာ�	မှည်	။ ထို�� အ�င်	း���  မှရဏာနှ�� င်	င်0၏တွ0 ခုါးတွ�� ��ည်	 မှနှ�� င်	ရာ။ 

Luke 6:48.
48.  တွ�� �	��� တွည်	သေ�ာအခုါ ��	စ်�ာတွ� း၍ သေ��ာ�	သေပ်ါ်မှ� ာတွ�� �	မြမှစ်	ခု�သေ�ာ��နှ�
င်	�တွ�၏။ မြမှစ်	သေရထို�မြဖုံင်	�  သေရစ်'း၍ ထို�� တွ�� �	��� ရို���	ခုတွ	သေ�ာအခုါ သေ��ာ�	သေပ်ါ်
မှ� ာ တွည်	လူ��	ရှိ� �သေ�ာသေကြ�ာင်	�  မှလူ3ပ်	နှ�� င်	ရာ။ 

1 Corinthians 10:4.
4.  ထို�� ��တွ�� �သေ�ာ�	၌ လူ�� �	သေ�ာဓမှKသေ��ာ�	မှ�  ထို��	သေ�ာသေရ���  သေ�ာ�	ကြ�၏။
ထို�� သေ��ာ�	�ား ခုရစ်	 သေတွာ	မြဖုံစ်	�တွည်	း။ 

    All verses from the Holy Bible 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.  တွ�ည်	း�ား၊ သေ�ာင်	း�င်	နှ�� င်	င်0 သေတွာ	�ည်	 ပ်င်	လူ6	၌ခု�၍ အမှ��ုးမှ��ုးသေ�ာင်ါး
တွ�� ����  အ� ပ်	မှ�သေ�ာပ်�� �	 ���	နှ� င်	�တွ�၏။
48.  င်ါးနှ� င်	�အမြပ်ည်	� ရှိ� �သေ�ာအခုါ တွ0 င်ါတွ�� ��ည်	 �� �	းသေပ်ါ်��� �ဆူ�!တွင်	၍ထို�� င်	လူ��	၊ 
သေ�ာင်	းသေ�ာင်ါး���  မြခုင်	း ထို!��� � သေရို�းခု�6	ထိုည်	�ထိုား၍၊ မှသေ�ာင်	းသေ�ာင်ါး���  မြပ်င်	
��� �ပ်စ်	လူ�� �	ကြ�၏။
49.  ထို�� �ည်	းတွ�  �မှ Lာအဆူ�0 း၌ သေ�ာင်	း�င်	တွမှ�	တွ�� ��ည်	 ဆူင်	းလူာပြီပ်'းလူ4င်	၊ 
သေမြဖုံာင်	� မှတွ	သေ�ာ��တွ�� �အထို!မှ�  ဆူ�� းသေ�ာ��တွ�� ����  နှ3တွ	6�ခု�!ထိုား၍၊
50.  င်�� းသေကြွ�းမြခုင်	း၊ အ0��ားခု!ကြီ��တွ	မြခုင်	းရှိ� �ရာ မှ'းဖုံ�� ၌ ခု�ကြ�လူတွ0� ။

7



Mark 4:26-29.
26. ထို�� မှ� တွပ်ါး လူ��ည်	 လူ6	၌ မှ��ုးသေစ်� ကြီ�!ပြီပ်'းမှ�  သေ�ာ�	တွဖုံ�	 မှ�မှ�မှကြ�ည်	� မှမှ� တွ	၊
27. ည်ဥ	� ၊ သေ��၊ အ�ပ်	လူ��	 ၊ နှ�� းလူ��	သေ�သေ�ာ	လူည်	း အပ်င်	သေပ်ါ�	၍ ကြီ�'းပ်�ား�ည်	
နှ� င်	�  ဘို့� ရား�ခုင်	၏နှ�� င်	င်0  သေတွာ	တွ�၏။
28. သေမြမှကြီ�'း�ည်	 မှ�မှ�အလူ�� အသေလူ�ာ�	အ�'း��� �'းသေစ်၍ သေရှိ� �ဥ'းစ်�ာ အသေညှ� ာ�	၊ 
ထို�� သေ�ာ�	အနှ� 0 ၊ ထို�� သေ�ာ�	 အနှ� 0ထို!မှ� ာ သေအာင်	မှာသေ�ာအဆူ�	���  မြဖုံစ်	သေစ်တွတွ	၏။
29. အ�'းမှ� ည်	� ၍ ရ�တွ	ခု���	သေရာ�	သေ�ာအခုါ၊ လူ6	ရှိ� င်	�ည်	 မှဆူ�� င်	းမှလူင်	� ၊ တွ0 စ်ဥ	
နှ� င်	�  ရ�တွ	သေစ်တွတွ	 �ည်	ဟု�  မှ��	�သေတွာ	မှ�၏။ 
   All verses of the Holy Bible quoted above in Burmese language are 
taken from Myanmar Holy Bible.

This is 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
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