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

မြ�န်��ာဘာသာနှ	 င့်� �ကျ��းချကျ�အားလုံ�� း

God’s Developmental
Program For Earth.
A Plan For Our Planet’s Future

From YHWH, The Holy One Of Israel, The Creator Of All The
Universe, Who Is Eternally The Light Of The World.

 This  16-Pages Study-Aid Booklet Is Printable And Includes 
All The Bible Verses Quoted In Burmese Language.

မြ�န်��ာဘာသာနှ	 င့်� �ကျ��းချကျ�အားလုံ�� း

   Jesus Christ is God The Son, the Creator of All,
the "Sun of Heaven," the "Sun of Righteousness,"
and the Light of the World...! 

                  Courtesy of JesusChristBurma.org.
    Visit also JesusChristIndia.org  &  JesusChristNepal.org,
  sites  JesusChristChina.org  &  JesusChristThailand.org, 
  sites  JesusChristSriLanka.org  &  JesusChristTaiwan.org,
  sites  JesusChristJapan.org  and  JesusChristKorea.org ...
       for more print-patterns & free Bible-teaching lessons.

Divine Selection.



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
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�။

2



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% ။
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��  
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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�။ 

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။
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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, �၏။ 

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,
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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�
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
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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�% ။
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၏။ 
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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�% ။ 

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�% ။
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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၏။
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�။
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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�း။
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�။ 
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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�။ 

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�%
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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�
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�။ 
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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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    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�ုး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�% ။ 
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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�% 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.

version 2021-May-9.
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