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 ချစ်ရပါသ ော မိတ်သ ွေ၊လပ်ုသဖော်သ ောငဖ်က်မျောျားနငှ့်် သကျောငျ်ား ောျား/ မူျောျားခငဗ်ျောျား 

" ငဘ်ောကုိသစောင့်် ိုငျ်ားသေပါ လဲ" 

 

လွေေခ်ဲ့်သ ောနစှ်က လမူည်ျားအမျိ ျား ောျား သ ျော့်ချ်ဖလွေိ က်ကုိ 

 တ်ခဲ့်သ ော လဖူဖြူရဲအရောရှ ိဒရဲက်သချော်ဗင ်

အောျားအဖပစ်ရှသိ ကောငျ်ားကုိ မငေ်ယီောပိုလစ်တရောျားရ ုျားက 

အ ဂ ါသေ ့်တွေငခ်ျမှတ်လိုက် ည်။ လူမျိ ျားသရျားခွေဲဖခောျားမှု၊ 

ရဲတုိ ့်၏မတရောျားနှပ်ိစက်မှုကုိခ ခဲ့်ရ ူတုိ ့်အဖုိ ့် 

အဖုိျားတေသ် ောသေ ့်တစသ်ေ ့်ပငဖ်ဖစ် ည်။အချိ ျို့ကထိ ုို ့်အသဖဖမျိ ျား 

ရမယ်ဟုမထင။် အချိ ျို့က သမ ောလ်င့််ချက်မထောျားရဲ ကသပ။ လမူညျ်ားနငှ့််အ ောျားအသရောငက်ွေဲဖပောျား ူမျောျားအဖုိ ့် 

အသမရိကေသ်ဖမသပေါ်တွေင ်တရောျားမ တမှုကုိ ရှည် ကောစွေောသစောင့်် ိုငျ်ားခဲ့် ကရ ည်။ 

ဖမေမ်ောနိငုင် တွေငလ်ည်ျား တရောျားမ တဖခငျ်ားရှလိောရေ၊် ဘုရောျား ခငအ်လပ်ုလုပ်ရေ ် ယ်စုနစှ်မျောျားစွေောသစောင့်် 

 ိုငျ်ားလောခဲ့် က ည။် ယခုဖဖစ်ပျက်သေ ည်မျောျား ည် အ စ်အ ေျ်ားမဟုတ်... ယခငက်တည်ျားကဖဖစသ်ေခဲ့် 

 ည် .. ယခုတွေငမ်ူ ဤမတရောျားမှု၊ရက်စက်မှုတုိ ့်ကုိ လ ူေျ်ားသပါငျ်ားမျောျားစွေောသတွေျို့  က  လောရဖခငျ်ား ောဖဖစ် ည်။ 

အချိ ျို့က သဒါ ထွေက်စိတ်ပျက်သေပပီျား ဘုရောျားမကူညီဘ ဲစွေေ် ့်ပစ်သေ ည်ဟ ုခ စောျားသေ က ည်။ အချိ ျို့က 

စိတ်ပျက်လမ်ျား  ုျားသေ က ည်။ အချိ ျို့က ည်ျားမခ နိငုသ်တော့်ဘ ဲဖပေလ်ည်ခခု သေ ကပပီဖဖစ် ည်။ 

လွေေခ်ဲ့်သ ော နစှ်သပါငျ်ား ၃၀၀၀ခေ် ့်က  ောလ  ရော ညလ်ညျ်ား ရေ ူ်တုိ ့်ဖိစီျားနှပ်ိစက်မှုထမဲှ  ုသတောငျ်ား  ညမ်ှော- 

"အကျွန်ပ်ုကုိကယ်ယူသတော်မူပါဘုရောျား။ သရ ညအ်ကျွန်ပ်ုအ က်ဝညိောဉ်တုိငသ်အောငသ်ရောက်ပါပပီ။ 

သဖခေငျ်ားရောမရှိ။ ေက်လသှ ောရွေ  ျို့ထမဲှောကျွ ပါပပီ။ လှုိငျ်ားတ ပိုျားလွှမျ်ားမိုျားရောေက်သ ောသရထ ဲို ့်သရောက်ပါပပီ။ 

သအောဟ်စ် ၍ပငပ်ေျ်ားပါပပီ။ လညသ်ချောငျ်ားသဖခောက်ပါပပီ။ အကျွန်ပ်ု၏ဘုရောျား ခငကုိ် 

အကျွန်ပ်ုသမ ော် ကည့််၍မျက်စိပျက်ပါပပီ။ ( ောလ ကျမ်ျား ၆၉ျား၁-၃)  ောလ  ရော  ုသတောငျ်ားသေ ည်မေှာ 

 ကောသညောငျ်ားပပီဖဖစ်ပပီျား အသဖဖမရသ ျားသပ။  ူဘောသ ကောင့်် သမ ောလ်င့််ချက်ကုိ မစွေေ် ့်လွှတ်သ ျား ေည်ျား။ 

ဘုရောျားကုိသမ့်ပစလ်ိုက်ပပီျား မမိိဖော ောမမိိ ဘောသ ကောင့်် မသဖဖရှငျ်ားလပ်ုသ ောငခ်ဲ့် လ။ဲ 

 ူဘောကုိသစောင့််သမ ောသ်ေခဲ့်လ။ဲ 



ထိ ုောလ ကျမ်ျား၌ပင ်အသဖဖသပျားထောျား ည်မေှာ- "အိထုောဝရဘုရောျား အကျွန်ပ်ုမူကောျား မ ဂလောအချိေ ်ကောလ၌ 

ကုိယ်သတော်ကုိ ုသတောငျ်ားပါ၏။ အိုဘုရောျား ခင၊် ကရုဏောသတော်ကကယ်ဝ ည်နငှ့််အညီ၊ ကယ်တင ်

သတော်မူဖခငျ်ား စစောအတိုငျ်ား၊ အကျွန်ပ်ုစကောျားကုိေောျားသထောငသ်တော်မူပါ။ အကျွန်ပ်ုကုိရွေ  ျို့ထကဲ ကယ်နှုတ်သတော်မူပါ။ 

ေစ်သစသတော်မမူပါနငှ့််။ အကျွန်ပ်ုကုိမုေျ်ားသ ော ူတုိ ့်လက်မ၎ှငျ်ား၊ ေက်သ ောသရထကဲ၎ငျ်ားလွှတ်ပါသစသ ော။... 

အိုထောဝရဘုရောျား သကျျားဇူျားဖပ ချငသ် ော သစတေောသတော် ည် သကောငျ်ားမွေေသ် ောသ ကောင့်် အကျွန်ပ်ုစကောျားကုိ 

ေောျားသထောငသ်တော်မပူါ။ စ ုမက်သတော်မူဖခငျ်ား၊ ကရုဏောမျောျားဖပောျား ည်နငှ့််အညီ အကျွန်ပ်ုကုိမျက်နေှာဖပ သတောမ်ူပါ။ 

( ောလ ကျမျ်ား ၆၉ျား၁၃-၁၄, ၁၆) 

 ောလ  ရော ည် ဘုရောျား ခင၏် တရောျားမ တဖခငျ်ား၊ မိမလိူမျိ ျားသတော်အသပေါ်  ေောျားဖခငျ်ား၊  စစောရှိဖခငျ်ားကုိ 

ယ ု ကည်သ ောသ ကောင့််  ူ က်လက်သစောင့်် ိုငျ်ားသေခဲ့် ည်။ ဘုရောျား ခင ်ည်  ေောျားဖခငျ်ားကရုဏောနငှ့်် 

ဖပည့််စ ုပပီျား မိမိေောမသတော်၌သအော်ဟစ်ကူညီသတောငျ်ားခ  ည်ကုိ ေောျားသထောငမ်ညဖ်ဖစ်သ ကောငျ်ား 

 ောလ  ရောယ ု ကည် ထောျားသ ောသ ကောင့််ဖဖစ် ည။်  ုသတောငျ်ား  ကုိ ဘုရောျား ခင ်"လက်ခ သဖဖ ိုမည့််အချိေ"် 

ကုိအကကငျ်ားမဲ့်ယ ု ကည ်ထောျားဖခငျ်ားသ ကောင့််ဖဖစ် ည။် 

ဤ ောလ ကုိသရျား ောျားသ ော ရှငဘ်ုရငဒ်ါဝိတ်မှော လက်သတွေျို့ကျ ူ၊ စိတ်ဓောတ်ခိုငမ်ောသ ောသခါငျ်ားသ ောင၊် 

စစ် ူရဲ၊ မိမလိမူျိ ျားထတဲွေင ် ူရဲသကောငျ်ားတစ်သယောက်ဖဖစ် ည။်  ို ့်သ ော်  ူ က်လက် ုသတောငျ်ားသေခဲ့် ည။် 

အဘယ်သ ကောင့်် ိသု ော.်. အချိ ျို့သ ောအချိေမ်ျောျားတွေင ်ဘုရောျား ခငတ်စပ်ါျားတည်ျား ော ကျွန်ပ်ုတုိ ့်ကုိ ကူညီနိငု ်

သ ောသ ကောင့််ဖဖစ် ည။် ကျွန်ပ်ုတုိ ့်အစွေမျ်ားအစဖဖင့်် အလပ်ုမျောျားစွေောပပီျားသဖမောက်နိငု ်ည်..  ို ့်သ ော် ဘုရောျား ခင ်

လှုပ်ရှောျား ည့််အခါတွေင ်စိတ်နလှ ုျား ောျားမျောျားသဖပောငျ်ားလဲဖခငျ်ား၊ မတရောျား ူတုိ ့်၏အ က အစညမ်ျောျားပျက်ဖပောျားဖခငျ်ား၊ 

မဖဖစ်နိငုသ် ောအရောမျောျား ဖဖစ်လောနိငုဖ်ခငျ်ား၊ အမှောျား ည် အမှေဖ်ဖစလ်ောဖခငျ်ား၊ တရောျားမ တမှု 

ဖပေလ်ည်ရှင ်ေန်ိျုားထ လောဖခငျ်ားတုိ ့်ဖဖစလ်ောပါသတော့် ည။် 

ထို ့်သ ကောင့်် ချစသ် ွေတုိ ့်... မဖခောျားမလပ် က်လက် ုသတောငျ်ား ကရေ ်ကျွန်ပ်ုတုိက်တွေေျ်ားလိုပါ ည။် သမ ော်လင့်် 

ဖခငျ်ားမပျက် ုေျ်ားဘ ဲ က်လက်သစောင့်် ိုငျ်ား ကပါ။ ဘုရောျား ခင၏်ချစ်ဖခငျ်ား၊  ေောျားဖခငျ်ား၊  စစောရှဖိခငျ်ား စသ ော 

 ုဏပ်ုဒမ်ျောျားကုိ က်လက်ယ ု ကည်ကုိျားစောျားပါ။ ထိ ုို ့်သစောင့်် ိုငျ်ားသေစဉ်တွေင ်ဝိညောဉ်သတော်ဦျားသ ောငမ်ှု၊ 

ဝိညောဉ်သတော် သဖျားမမှုကုိခ ယူပါ။  ူ၏ေောမကုိ သအောဟ်စသ်တောငျ်ားသလ ောက် ူတုိ ့်အတွေက် ဘုရောျားမည် ို ့်လုပ် 

သ ောငသ်ပျားမည်ကုိ  က်လက်သစောင့်် ိုငျ်ား ကပါစို ့်။ 

"နှမိ့််ချသ ော ူတုိ ့် ည ်ဖမင၍်ဝမ်ျားသဖမောက် ကလမိ့််မည။် ဘုရောျား ခငကုိ်ရှောသ ော  ူတုိ ့်၏စိတ်နလှ ုျား ည် 

အောျားဖပည့််လိမ့််မည်။ ထောဝရဘုရောျား ည်  ငျ်ားရဲသ ော ူတုိ ့်၏စကောျားကုိ ေောျားသထောငသ်တော်မူ၏။ 

အချ ပ်ခ ရသ ော မိမလိူတုိ ့်ကုိ မထမီဲ့်ဖမငဖ်ပ သတော်မမူတတ်။ ( ောလ  ၆၉ျား၃၂-၃၃) 

 ငတုိ် ့်နငှ့််အတူ သေ ့်စဉ် ုသတောငျ်ား၊ သစောင့်် ိုငျ်ား၊ လပ်ုသ ောငသ်ေပါ ည။် 

ခရစ်သတော၏်သမတတ ောဖဖင့်် 

Dr. Tim @ ဦျားထငသ်ကျော ်
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