
Hold on to what Jesus Says 

 
Finger 1: ____________ 

လ  ံာ်လ  ံာ်ဖ ျါ ၂း၂၉ 29 ပ ှၤအ  ိၣ်ဒ ီးအန ိၣ်, မိၣ်အန ိၣ်ဟူတ ိၣ်လ သီးန   ိၣ်စ ီးဘ ိၣ် 

တ ိၣ်အ  ိၣ်ဖ   ိၣ်တဖ ိၣ်တက  ိၣ်. 

 

Finger 2: ____________ 

လ  ံာ်လ  ံာ်ဖ ျါ ၁း၃ 3 ပ ှၤလ အဖီး, ဒ ီးပ ှၤလ အန ိၣ်ဟူဝ အကလ  ိၣ်အကထါ အ ှၤ, 

ဒ ီးတ  ိၣ်န   ိၣ်ဖ ီးဃ ိၣ်တ ိၣ်က  ီးအသီးအ  ိၣ်လ အပူှၤန   ိၣ်, ဘ ိၣ်ဆ  ိၣ်ဂ ှၤဝ လ ှၤ. 

အဂ  ိၣ်ဒိၣ်အ ှၤ,အဆ အကတ  ိၣ်ဘ ိၣ်ဘီူး တ  ိၣ်လ ှၤ. 
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Finger 3: ____________ 

စ းထ  ံာ်ပတ  ြၢၤ ၁၁၁း၂ 2 ယ ှၤအမှၤတ ိၣ်တဖ ိၣ်န   ိၣ်ဒ  ိၣ်ဝ , ဘ ိၣ်တ ိၣ်ဃ က  ိၣ်အ ှၤ 

လ ကယ  ိၣ်ပ ှၤလ အဘ ိၣ်အသီးလ အ ှၤခ လ  ိၣ်လ ှၤ. 

Finger 4: ____________ 

စ းထ  ံာ်ပတ  ြၢၤ ၁၁၉း၁၁ 11 ယပ ိၣ်ဖ   ိၣ်နကလ  ိၣ်ကထါလ ယသီးက  ိၣ်ပူှၤ, 

ဒိၣ်သ ီးယ သ တမှၤကမ ိၣ်ဘ ိၣ်နှၤတဂ ှၤလ ှၤ. 

 

Finger 5: ____________ 

စ းထ  ံာ်ပတ  ြၢၤ  ၁၁၉း၂၇ 27 ဒ ီးန ိၣ်ပ  ိၣ်ယှၤလ နတ ိၣ်မှၤလ  ိၣ်အက  တက  ိၣ်. 

ဒ ီးယ ကဆ ကမ  ိၣ်တ ိၣ်လ နတ ိၣ်လ ှၤလီးအဂ  ိၣ်လ ှၤ. 
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