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ပံု�ှပ်ိထတုပိ်ုငခ်ွင့�်ှိတယ။်



ဘရုားသခငသ်ညအ်ရာအားလံးုကိြုပု

လပ်ုသည။် ဘရုားသခငသ်ညပ်ထမလူ

အာဒကံိဖုနဆ်ငး်ေသာအခါသသူညသ်ူ

၏ဇနးီဧဝ�ငှ့ဧ်ဒငဥ်ယျာဉ်၌ေန

ထိငုခ်ဲသ့ည။်



သတူိုသ့ညဘ်ရုားသခငက်ိနုာခြံခငး်

�ငှ့�်ပီးြပည့စံ်ြုခငး်ကိေုပျာ်ရ�ငေ်စသည�်ှ

င့တ်စ်ရကအ်ထ ိ...



"သစ်ပငတ်ိငုး်

ကိမုစားဖုိဘ့ရုားသခင်

ကမငး်ကိေုြပာဖူးလား။"ေ�မကဧဝကိေုမးတယ။်

"ငါတိုက့အသးီတိငုး်ကိတုစ်လံးုတညး်စား�ိငုတ်ယ"်

ဟသုမူကြပနေ်ြပာသည။်

"ငါတိုဒ့အီသးီကိစုားရငထ်ိ

ရငင်ါတိုေ့သလမိ့်မယ"် "မငး်

မေသဘးူ" 

ေ�မကရယသ်ည။်



"မငး်ဘရုားသခငလ်ိြုဖစ်လာလမိ့်မယ။်" 

ဧဝသညထ်ိအုပင၏်အသးီကိလုိခုျငခ်ဲသ့ည။် 

သမူသညေ်�မစကားကိနုား

ေထာင�်ပီးအသးီကိစုား

ခဲသ့ည။်



ဧဝသညဘ်ရုားသခငက်ိမုနာခ�ံပီးေနာက်

သမူသညအ်ာဒအံားအသးီကိစုားရန ်ဦး 

ေဆာငခ်ဲသ့ည။် အာဒကံ "မဟတုဘ်းူ၊ 

ငါဘရုားသခင့�် �တ်

ကပါဌေ်တာ်ကိမုနာ

ခဘံးူ" ဟေုြပာ

သင့သ်ည။်



အာဒ�ံငှ့ဧ်ဝအြပစ်ကျူး လနွေ်သာအခါသတူို�့စ်ှ ဦး စလံးု

အ ၀ တမ်ပါမနှး်သ�ိကသည။် သေဘင်္ာသဖနး်ရွကမ်ျား

ကိခုါးဝတမ်ျားြဖင့ခ်ျုပ်�ပီးသတူိုက့ိယုသ်တူိုဖုံ့းအုပ်�ပီး

ဘရုားသခင့ေ်�ှ �ေမာှက၌်ပနုး်ေအာငး်ေနခဲသ့ည။်



ညေနခငး်၏ေအးချမ်းေသာအချိနတ်ငွဘ်ရုားသခင်

သညဥ်ယျာဉ်ေတာ်သို ့�ကလာေတာ်မသူည။် 

အာဒနံဲဧ့ဝဘာလပ်ုခဲတ့ယဆ်ိတုာသသူတိယ။် 

အာဒသံညဧ်ဝကိအုြပစ်တငသ်ည။် 

ဧဝသညေ်�မကိအုြပစ်တငသ်ည။် 



ဘရုားသခငက် "ေ�မသညက်ျနိြ်ခငး်ကိခုရံသည။် ကေလး

ေမးွဖွားေသာအခါအမျိုးသမီးသညန်ာကျငလ်မိ့်

မည။်" "အာဒ၊ံ မငး်အြပစ်လပ်ုခဲလ့ိုေ့ြမ�ကးီ

ကဆးူ၊ ဆးူပငေ်တနွဲက့ျိနဆ်တဲယ။် 

မငး်ရဲေ့နစ့ဉ်အစားအစာရဖုိမ့ငး်

ပငပ်နး်�ပီးေခ�း

ထကွလ်မိ့်မယ။်"



ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒ�ံငှ့ဧ်ဝကိအုံ�့သဖွယ်

ေကာငး်ေသာဥယျာဉ်မထှတုပ်ယသ်ည။် 

သတူိုသ့ညအ်ြပစ်ြပုေသာေ�ကာင့၊် 

အသကေ်ပးေပးေသာဘရုား

သခင�်ငှ့က်ွကဲာွသာွး�ကသည။်



ဘရုားသခငက်သတူိုက့ိကုာကယွ်

ဖုိမီ့းလ�ံတစ်ခလုပ်ုခဲတ့ယ။်

ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒ�ံငှ့ဧ်ဝအတကွ်

အေရခွမံျားကိဖုနဆ်ငး်ခဲသ့ည။် 

အေရခွကံိဘုရုားသခင်

ဘယက်ယခူဲတ့ာလ။ဲ



အချိနတ်နေ်တာအ့ာဒနံဲဧ့ဝတိုမိ့သားစတုစ်စေုမးွဖွားခဲတ့

ယ။် သတူို၏့ပထမဆံးုသားကာainနသညဥ်ယျာဉ်မ�း

ြဖစ်ခဲသ့ည။် သတူို၏့ဒတုယိသားအာေဗ

လသညသ်ိးုထနိး်

ြဖစ်ခဲသ့ည။်



တစ်ေနက့ာainနသညဘ်ရုားသခငအ်ားဟငး်သးီဟငး်

ရွကအ်ချို �ကိလုကေ်ဆာငအ်ြဖစ်ယလူာသည။်



အာေဗ လသညသ်၏ူအေကာငး်ဆံးုေသာသိးု

အချို �ကိဘုရုားသခငအ်ားလကေ်ဆာငအ်ြဖစ်ယေူဆာ

ငလ်ာခဲသ့ည။် အာေဗလရဲလ့ကေ်ဆာင်

ကိဘုရုားသခငေ်ကျ

နပ်တယ။်



ကာainန၏လကေ်ဆာငက်ိဘုရုားသခငမ်�စ်ှသကပ်ါ။ 

ကာainနေတာ်ေတာ်ေဒါသထကွသ်ာွးတယ။် 

ဒါေပမယ့ဘ်ရုားသခငက် "မငး်မနှတ်ာ

ကိလုပ်ုရငမ်ငး်လကခ်မံာှမဟတု်

ဘးူလား"



ကာainနေဒါသသညမ်ေပျာကပ်ါ။ အချိနအ်နညး်ငယ်

အ�ကာလယ၌်သသူညအ်ာေဗလကိတုို

ကခ်ိကု�်ပီးသူက့ိသုတခ်ဲသ့ည။်



ဘရုားသခငက်ကာainနကိစုကားေြပာတယ။် 

"မငး်အစ်ကိအုာေဗလဘယမ်ာှလ"ဲ 

"ငါမသဘိးူ" Cain လမ်ိတယ။်



"ငါကငါည့ရဲီအ့ေစာင့လ်ား?" ဘရုားသခငသ်ည်

ကာainနကိေုမးွြမူရနသ်၏ူစမ်ွးရညက်ိဖုယ�်ှား

�ပီးသူက့ိလုမ်းလွသဲာွးေစြခငး်

ြဖင့အ်ြပစ်ေပးခဲသ့ည။်



ကာainနသညထ်ာဝရဘရုားေ�ှ �ေတာ်မထှကွသ်ာွး၏။ 

သသူညအ်ာဒ�ံငှ့ဧ်ဝ၏သမီး�ငှ့လ်ကထ်ပ်ခဲ့
သည။် သတူိုက့မိသားစတုစ်ခကုိေုမးွ

ြမူတယ။်



မ�ကာမီကာainန၏ေြမးများ�ငှ့ေ်ြမးများသညသ်တူည်

ေထာငေ်သာ�မို�ကိြုပည့ေ်စခဲသ့ည။်



ထိအုချိနတ်ငွအ်ာဒ�ံငှ့ဧ်ဝ၏မိသားစသုညလ်ျငြ်မနစ်ာွ

�ကးီထာွးလာသည။် ထိကုာလ၌လမူျားသညယ်

ေနထ့ကမ်ျားစာွအသကပိ်�ှုညသ်ည။်



သမူ၏သား ေမးွဖွားလာေသာအခါဧဝက "ဘရုားသခငက် 

ကိအုစားထိးုဖုိ ့ ငါက့ိဘုရုားသခငေ်ပးခဲတ့ယ"် 

လိုေ့ြပာခဲတ့ယ။် သည ်၉၁၂ �စ်ှအသက�်ှင။်



သားသမီးများစာွထနွး်ကားေသာဘရုား

တရား ၀ ငပ်ဂု�ိုလြ်ဖစ်သည။်



ကမ�ာေပါ်တငွလ်တူိုသ့ညမ်ျိုးဆကတ်စ်ခေုနာက်

သိုလ့ိကုလ်ာသည�်ငှ့အ်မ� ပိ၍ု ဆိးုသမ်ွး

လာသည။် ေနာကဆ်ံးု ေတာဘ့ရုား

သခငက်လသူားေတကွိဖုျကဆ်းီ

ဖုိဆ့ံးုြဖတလ်ိကု်

တယ။် မရ။ မရ။



သားရဲ�ငှ့င်ကှအ်ားလံးု ... ဘရုားသခငက်လကူို

ဖနဆ်ငး်ခဲတ့ာကိေုနာငတ်ရခဲတ့ယ။်

ဒါေပမယ့လ်တူစ်ေယာကက်ဘရုား

သခငက်ိေုကျနပ်တယ။် ...



ဤသသူညေ်နာဧြဖစ်သည။် Seth မဆှငး်သကလ်ာ

ေသာေနာဧသညေ်ြဖာင့မ်တ�်ပီးအြပစ်ကငး်

စငသ်ည။် သသူညဘ်ရုားသခင�်ှ

င့အ်တေူလ�ာကခ်ဲသ့ည။်



သသူညသ်ားသံးုေယာကအ်ားဘရုားသခငအ်ား

နာခရံနလ်ည်သ်ညေ်နာဧအားအလနွထ်းူ

ဆနး်�ပီးအထးူနညး်လမ်းြဖင့သ်ံးု

ရနစီ်စဉ်ခဲသ့ည။်



လူသား၏ဝမ်းနညး်ြခငး်၏အစ

ဘရုားသခင့�် �တ်�မက်စကားေတာ်မသှမ�ာကျမ်းစာပံြုပင၊်

တွငေ်တွ�ရသည်

ကမ�ာ ဦး ၃-၆

"မငး်စကားေတွရဲ ့ ၀ ငေ်ပါက်ကအလငး်ေပးတယ်။" 
ဆာလံ ၁၁၉:၁၃၀



�ပီးပါ�ပီ



ဒသီမ�ာကျမး်စာပံြုပငက်ငါတိုက့ိဖုနဆ်ငး်ေတာ်မေူသာဘရုား�ငှ့သ်ငသ်ူက့ိသုိ

ေစချငေ်သာက��်ပ်ုတို၏့အံ�့သဖွယဘ်ရုားသခငအ်ေ�ကာငး်ေြပာြပသည။်

ဘရုားသခငက်ငါတိုက့ိအုြပစလ်ိုေ့ခါ်တဲမ့ေကာငး်တဲအ့ရာေတလွပ်ုခဲတ့ယဆ်ို

တာဘရုားသခငသ်တိယ။် အြပစအ်တကွြ်ပစဒ်ဏသ်ညေ်သြခငး်ြဖစသ်ည၊် 

သိုေ့သာ်ဘရုားသခငသ်ညသ်င့အ်ားအလနွခ်ျစေ်တာ်မေူသာေ�ကာင့သ်၏ူတစ ်

ဦး တညး်ေသာသားေတာ်ေယ��ကိလုကဝ်ါးကပ်တိငုမ်ာှအေသခေံစ။ 

သင၏်အြပစမ်ျားအတကွအ်ြပစမြ်ပနသ်ာွးခဲသ့ည။် 

မငး်ေယ��ကိယုံ�ုကည�်ပီးမငး်ရဲအ့ြပစေ်တကွိခုငွ့လ်�တဖုိ်သ့ူက့ိေုတာငး်ရငသ်ကူ

လပ်ုလမိ့မ်ယ။် 

သသူညယ်ခ ုလာ၍ သငတ်ို၌့ ေန၍ 

သငတ်ိုသ့ညသ်�ူငှ့အ်တအူစဉ်အ�မေဲနရလမိ့မ်ည။်



ဤအရာသညအ်မနှတ်ရားြဖစသ်ညဟ်သုငယ်ံ�ုကညပ်ါကဘရုားသခငအ်ား

ေြပာပါ။ ချစလ်စှာွေသာေယ��၊ 

မငး်ဟာဘရုားသခငြ်ဖစတ်ယဆ်ိတုာငါယံ�ုကညတ်ယ၊် 

ငါအ့ြပစေ်တအွတကွအ်ေသခဖုိံလ့ြူဖစလ်ာ�ပီးအခမုငး်ြပန�်ငှလ်ာခဲတ့ယ။် 

ေကျးဇူးြပု၍ က��်ပ်ု၏အသကတ်ာထသဲို ့ ၀ 

ငလ်ာ�ပီးက��်ပ်ု၏အြပစမ်ျားကိခုငွ့လ်�တပ်ါ၊ 

က��်ပ်ုသည်�်ငှ့အ်တထူာဝရ�ှိေနပါေစ။ 

မငး်ကိနုာခဖုိံက့ညူေီပး�ပီးမငး်ရဲက့ေလးအြဖစန်ဲေ့နဖုိက့ညူေီပးပါ။ အာမင။်

ကျမး်စာဖတ�်ပီးဘရုားသခငန်ဲေ့နတ့ိငုး်စကားေြပာပါ။ ေယာဟန ်၃:၁၆
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