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ဘရုားသခငသ်ညအ်ရာခပ်သမ်ိးကို

ဖနဆ်ငး်သည။် ဘရုားသခငဟ်ာပထမဆံးု

လသူားအာဒကံိဖုနဆ်ငး် တဲအ့ခါသူဇ့နးီ

Eveဝနဲအ့တoူfဒငဥ်ယျာ

ဉ်မာှေနခဲတ့ယ။်



သတူိုသ့ညဘ်ရုားသခငက်ိနုာခြံခငး်

�ငှ့တ်စ်ေနတ့ိငုေ်အာငသ်၏ူမျကေ်မာှ

ကေ်တာ်တငွေ်ပျာ်ေမွ� ြခငး်၌အလနွေ်ပျာ်ရ�င်

ခဲ�့ကသည။်



“ဘရုားသခငက်အပင်

တိငုး်ကိမုစားဖုိ ့
မငး်ကိေုြပာခဲတ့ာလား”

ေ�မကaskedဝကိေုမးတယ။်



သကူ “သစ်သးီတစ်မျိုး

မလှွလဲိုက့ျနတ်ဲအ့သးီ

တစ်မျိုးပဲစား လိုရ့တယ။်

ဒအီသးီကိစုားရငထ်ရိငတ်ိုေ့သမယ။်

ေ�မက“ မငး်ေသမာှ

မဟတုဘ်းူ။



သငသ်ညဘ်ရုားသခင်

ကဲသ့ို ့ြဖစ်လာလမိ့်မည။်

treeဝသညထ်ိအုပင၏်အသးီကိလုိခုျငခ်ဲသ့

ည။် သသူညေ်�မ၏စကားကိနုားေထာင။်

အသးီကိစုား၏။



ဝဘရုားသခင့စ်ကားနားမေထာင�်ပီး

ေနာကအ်ာဒသံညလ်ညး်အသးီကိစုားရ
နေ်သးွေဆာငခ်ဲသ့ည။်



အာဒကံ 'မဟတုပ်ါ၊

ဘရုားသခင့�် �တက်ပါဌေ်တာ်ကိမုနာခံ
ပါ' ဟေုြပာသင့သ်ည။်



အာဒ�ံငှ့် ၀ အြပစ်ြပုေသာအခါသတူို�့စ်ှ ဦး

စလံးုကအဝတအ်ချညး်စညး်�ှိေ�ကာငး်သသိည။်



သေဘင်္ာသဖနး်ပငသ်ညအ်ရွကမ်ျားကိခုါး

ပနး်စညး်လျကဝ်တဆ်င�်ကသည။်



ညချမ်းေအးေသာအချိနတ်ငွဘ်ရုားသခငသ်ည်

ဥယျာဉ်သိုလ့ာခဲသ့ည။် အာဒနံဲE့veဝဘာ

လပ်ုခဲသ့လဆဲိတုာသသူတိယ။်

Eveဝကိအုာဒအံြပစ်တငခ်ဲတ့ယ။်

ဝကေ�မကိအုြပစ်တငခ်ဲတ့ယ။်



ဘရုားသခငက်“ ေ�မသညက်ျနိြ်ခငး်ကိခုရံ၏။

သားဘာွးေသာမိနး်မသညေ်ဝဒနာကိခုရံလမိ့်မည။်

အာဒ,ံ သငြ်ပစ်မာှးေသာေ�ကာင့၊်, 

ေြမ�ကးီသညဆ်းူပငအ်မျိုးမျိုး�ငှ့က်ျိန်

ြခငး်ကိခုရံ�ပီ။ သင၏်ခါးစညး်�ှ

င့စ်ညး်လျက၊်



ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒ�ံငှ့E်veဝကိေုကာငး်

မနွေ်သာဥယျာဉ်မ�ှငှထ်တုခ်ဲသ့ည။်

သတူိုသ့ညအ်ြပစ်ြပုမိေသာေ�ကာ

င့အ်သကေ်ပး

�ှငဘ်ရုားသခင�်ငှ့က်ွကဲာွသာွးသည။်



သတူိုက့ိမုဖျကဆ်းီ

ေစြခငး်ငါှဘရုားသခငသ်ညမီ်းလ�ံကို

ဖနဆ်ငး်ေတာ်မ�ူပီ။ ဘရုားသခင်

ကအာဒနံဲE့veဝအတကွအ်ေရြပား

ေတဖွနတ်းီေပးခဲတ့ယ။်



ဘရုား သခငသ်ညအ်ေရဖျားလှးီြခငး်

ကိအုဘယမ်ာှယူ

ေတာ်မသူနညး်။



အချိနတ်နေ်သာ်အာဒ�ံငှ့E်veဝတို၏့မိသားစကုိေုမးွဖွား

ခဲသ့ည။် သတူို၏့ပထမဆံးုသားကာainနသညဥ်ယျာ

ဉ်မ�းတစ် ဦး ြဖစ်သည။်



သတူို၏့ဒတုယိသားအာေဗလသညသ်ိးုထနိး်တစ် ဦး

ြဖစ်သည။် တစ်ေနတ့ငွက်ာCနသညဘ်ရုားသခင်

အားလကေ်ဆာငတ်စ်ခအုြဖစ်ဟငး်သးီ

ဟငး်ရွကအ်ချို �ယူ

ေဆာငလ်ာသည။်



အာေဗလဟာသူရဲ့အ့ေကာငး် ဆံးုသိးုတချို �ကိဘုရုား
သခငထ်လံကေ်ဆာငအ်ြဖစ်ယေူဆာငလ်ာခဲတ့ယ။်
ဘရုားသခငသ်ညအ်ာေဗ လ၏လကေ်ဆာငက်ို

�စ်ှသကေ်တာ်မသူည။်



ကာCန၏လကေ်ဆာငက်ိဘုရုားသခငမ်�စ်ှသကပ်ါ။

ကာနအရမ်းစိတဆ်ိးုတယ။် ဘရုားသခငက်“

သငသ်ညေ်ြဖာင့မ်တစ်ာွကျင့လ်�င၊်



ကာန၏အမျကေ်ဒါသမေပျာကခ်ဲပ့ါ။

လယြ်ပင၌်�ှိေသာသသူညအ်ာေဗလကိစုစ်

တိကု၍်၊



ဘရုားသခငက်ကာCနကိေုြပာခဲတ့ယ။်

သင၏်အစ်ကိအုာေဗလသညအ်ဘယမ်ာှ�ိှသနညး်။

ကာIနက “ငါမသဘိးူ”

လိုလ့မ်ိေြပာခဲတ့ယ။်



အက��်ပ်ုသညည်ကီိေုစာင့ရ်ေသာသြူဖစ်ပါသေလာဟု
ေလ�ာကဆ်ိ၏ု။ ဘရုားသခငသ်ညက်ာfarm
နကိသု၏ူလယယ်ာေြမများကိစုနွ ့ ◌၍်
လညှ့လ်ညသ်ာွးလာေစြခငး်အားြဖ
င့အ်ြပစ်ေပးသည။်



ကာainနသညထ်ာဝရဘရုားထေံတာ်မထှကွ် သာွး၍၊
သသူညအ်ာဒ�ံငှ့E်veဝတို၏့သမီး�ငှ့လ်ကထ်ပ်ခဲသ့
ည။် သတူိုက့မိသားစကုိြုပုစပုျိုးေထာင်
ခဲသ့ည။်



များမ�ကာမီကာainန၏ေြမးများ�ငှ့ေ်ြမးများသညသ်တူ

ညေ်ထာငခ်ဲေ့သာ�မို�ကိြုဖည့စ်ကွခ်ဲ�့ကသည။်



ဤအေတာအတငွး်အာဒ�ံငှ့E်veဝတို၏့မိသား
စသုညလ်ျငြ်မနစ်ာွ�ကးီထာွးလာသည။်
အဒဲတီနုး်ကလေူတဟွာဒေီနထ့ကအ်များ
�ကးီအသက�်ှညတ်ယ။်



သူသ့ားေ�ှသေမးွဖွားချိနတ်ငွE်veဝက

“ဘရုားသခငသ်ညအ်ာေဗလေနရာတငွက်�

�်ပ်ုကိေု�ှသေပးသည”် ဟေုြပာခဲသ့ည။်



ေ�ှသည် ၉၁၂ �စ်ှအသက�်ှင�်ပီး

သားသမီးများစာွေမးွဖွားခဲသ့ည။်



ကမ�ာေပါ်မာှလေူတဟွာတစ်ဆက�်ပီး
တစ်ဆကလ်ိကုလ်ာတာနဲအ့မ�ပိ�ုပီးဆိးုလာ
တယ။် ေနာကဆ်ံးု၌ဘရုားသခငသ်ည်
လသူားများ ကိဖုျကဆ်းီရနဆ်ံးုြဖ

တခ်ဲသ့ည။် ။ ။



... အားလံးုတရိစ�ာနမ်ျား�ငှ့င်ကှမ်ျား။ ဘရုား
သခငသ်ညလ်ကူိဖုနဆ်ငး်ေတာ်မေူသာေ�ကာ
င့စိ်တ် မေကာငး်ြဖစ်ေတာ်မ၏ူ။
သိုေ့သာ်လတူစ်ေယာကသ်ညဘ်ရုား
သခငက်ိ�ုစ်ှသကသ်ည။်



ထိသုသူညေ်နာ was ြဖစ်သတညး်။ ေ�ှသမဆှငး်
သကလ်ာေသာေနာ righteous 
သညေ်ြဖာင့မ်တ�်ပီးအြပစ်ကငး်သြူဖစ်၏။
သသူညဘ်ရုားသခင�်ငှ့အ်တသူာွး

လာသည။်



သားသံးုေယာကက်ိလုညး်ဘရုားသခငအ်ားနာခံ
ရနသ်င�်ကားခဲသ့ည။် ယခဘုရုားသခငသ်ည်
ေနာuse ကိထုးူဆနး်။ အထးူနညး်ြဖင့်

အသံးုြပုရနစီ်စဉ်ခဲသ့ည။်



လူသားရဲဝ့မ်းနညး်မ�၏အစ

ဘရုားသခင့�် �တ်�မက်စကားေတာ်သမ�ာကျမ်းစာပါပံြုပင၊်

ေတွ�ရ

ကမ�ာ ဦး 3-6

"��တ်ကပတ်ေတာ်၏အဝငသ်ညအ်လငး်ကိုေပးပါ၏။."
ဆာလံ 119:130



�ပီးပါ�ပီ



ဤကျမး်စာပံြုပငက်က��်ပ်ုတိုက့ိဖုနဆ်ငး်ေတာ်မေူသာဘရုား�ငှ့သ်င့အ်ားသကိ�မး်
လိေုသာက��်ပ်ုတို၏့အံ�့သဖွယေ်ကာငး်ေသာဘရုားသခငအ်ေ�ကာငး်ေြပာြပသည။်

က��်ပ်ုတိုသ့ညဒ်စု�ုိကက်ိကုျူးလနွေ်သာမေကာငး်မ�များကိဘုရုားသခငြ်ပုသညက်ို
ဘရုားသခငသ်သိည။် အြပစအ်တကွအ်ြပစေ်ပးြခငး်သညေ်သြခငး်ြဖစသ်ည။်

သိုေ့သာ်ဘရုားသခငသ်ညသ်င့အ်ားအလနွခ်ျစေ်သာေ�ကာင့က်ားတိငုေ်ပါ်တငွအ်
ေသခ။ံ

သင၏်အြပစမ်ျားအတကွအ်ြပစေ်ပးရနသ်၏ူတစပ်ါးတညး်ေသာသားေတာ်ကိေုယ
��ေစလ�တေ်တာ်မခူဲသ့ည။်

ထိုေ့နာကေ်ယ��သည�်ငှြ်ပနထ်ေြမာကက်ာေကာငး်ကငသ်ို ့ြပနသ်ာွးခဲသ့ည။်

သငသ်ညသ်ခငေ်ယ��ကိယုံ�ုကည�်ပီးသင၏်အြပစမ်ျားကိခုငွ့လ်�တပ်ါရနေ်တာငး်ခံ
ပါကသသူညြ်ပုလမိ့မ်ည။်

သသူညသ်င့အ်လယ၌်လာ�ပီးသင၌်သ�ူငှ့အ်တထူာဝရေနထိငုလ်မိ့မ်ည။်



ဤအရာသညအ်မနှတ်ရားြဖစသ်ညဟ်ယုံ�ုကညလ်�ငဘ်ရုားသခငအ်ားဤသိုေ့ြပာ
ပါ။

သခငေ်ယ��၊

က��်ပ်ုသညဘ်ရုားသခငြ်ဖစသ်ညဟ်ယုံ�ုကည�်ပီးက��်ပ်ု၏အြပစမ်ျားအတကွအ်
ေသခေံသာသြူဖစလ်ာ�ပီးယခ�ုငှြ်ပနထ်ေြမာကပ်ါသည။် က��်ပ်ုအသကတ်ာထဲ

ဝင၍် က��်ပ်ု၏အြပစမ်ျားကိခုငွ့လ်�တပ်ါ၊

က��်ပ်ုသညက်��်ပ်ုအသကတ်ာသစက်ိရု�ှိ�ပီးတစေ်နတ့ငွက်ိယုေ်တာ်�ငှ့အ်စဉ်အ�မဲ
ေန�ိငုရ်နအ်တကွခ်ငွ့လ်�တပ်ါ။ ကိယုေ်တာ့်စကားကိနုာခ။ံ

သင့က်ေလးအြဖစအ်သက�်ငှသ်န�်ိငုေ်အာငက်ညူပီါ။ အာမင။်

သမ�ာကျမး်စာကိဖုတ�်ပီးဘရုားသခင�်ငှ့ေ်နတ့ိငုး်စကားေြပာပါ။ ေယာဟန် ၃:၁၆
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