Biblical Reflection 10:
(In Burmese)

"

ချစ်ရပါသ

ော မိတ်သ

ွေ၊လုပ်သဖော်သ

င်ဘောကိုသစောင့််

ုင
ိ ျား် သေပါ

လဲ"

ောင်ဖက်မျောျားနှင့်် သကျောင်ျား

လွေေခ
် ဲ့်သ

ောျား/

မ
ူ ျောျားခင်ဗျောျား

ောနှစ်က လူမည်ျားအမျိ ျား

တ်ခသ
ဲ့်

ောျား သ ျောခ
့် ျ်ဖလွေိ က်ကို

ော လူဖဖြူရဲအရောရှိ ဒဲရက်သချော်ဗင်

အောျားအဖပစ်ရသ
ှိ ကောင်ျားကို မင်ေယ
ီ ောပိုလစ်တရောျားရု ျားက
အ ဂ ါသေတွေ
် ျမှတ်လိုက်
့် ငခ

ည်။ လူမျိ ျားသရျားခွေဲဖခောျားမှု၊

ရဲတ၏မတရောျားနှ
ို ့်
ပ
ိ ်စက်မှုကိုခခဲရ
့်

ူတအဖိ
ို ့် ု ့်

အဖိုျားတေ်သ

ည်။အချိ ျို့ကထို

ောသေတစ်
့် သေပင်
့် ဖဖစ်

ရမယ်ဟုမထင်။ အချိ ျို့က သမ ော်လင်ခ
့််
့် ျက်မထောျားရဲ ကသပ။ လူမည်ျားနှငအ
အသမရိကေ်သဖမသပေါ်တွေင် တရောျားမ တမှုကို ရှည် ကောစွေောသစောင့််
ဖမေ်မောနိင
ု င
် တွေငလ
် ည်ျား တရောျားမ တဖခင်ျားရှလ
ိ ောရေ်၊ ဘုရောျား
ုင
ိ ျား် လောခဲ့် က

ည်။ ယခုဖဖစ်ပျက်သေ

ည်မျောျား

အချိ ျို့က သဒါ
စိတ်ပျက်လမ်ျား
လွေေခ
် ဲ့်သ

ုင
ိ ျား် ခဲ့် ကရ

စ်အ

ုျားသေ က

ည်။ အချိ ျို့က

ော နှစ်သပါင်ျား ၃၀၀၀ခေ်က
့်

ောလ

"အကျွနပ
်ု ်ကိုကယ်ယူသတော်မူပါဘုရောျား။ သရ
သဖခေင်ျားရောမရှိ။ ေက်လသ
ှ

ယ်စုနစ
ှ ်မျောျားစွေောသစောင့််

ေ်ျားမဟုတ်... ယခင်ကတည်ျားကဖဖစ်သေခဲ့်

ေ်ျားသပါင်ျားမျောျားစွေောသတွေျို့ က လောရဖခင်ျား

ထွေက်စိတပ
် ျက်သေပပီျား ဘုရောျားမကူညီဘဲ စွေေပစ်
် ့် သေ

ည်ဟု ခစောျားသေ က

ည်လည်ျား ရေ်

ည်အကျွနပ
်ု ်အ

ူတဖိ
ို ့် စီျားနှပ
ိ ်စက်မှုထမ
ဲ ှ
ောသရထဲ

သအော်ဟစ် ၍ပင်ပေ်ျားပါပပီ။ လည်သချောင်ျားသဖခောက်ပါပပီ။ အကျွနပ
်ု ်၏ဘုရောျား

ခင်ကို

အကျွနပ
်ု ်သမ ော် ကည်၍
့် မျက်စိပျက်ပါပပီ။ (

ရော

ဘုရောျားကိုသမပ
့် စ်လိုက်ပပီျား မိမိဖော
ူဘောကိုသစောင်သ
့် မ ော်သေခဲလ
့် ။ဲ

ျားသပ။

ောလကျမ်ျား ၆၉ျား၁-၃)

ောလ

ုသတောင်ျား

ုသရောက်
ိ ့်
ပါပပီ။

ုသတောင်ျားသေ

ူဘောသ ကောင့်် သမ ော်လင်ခ
် ့် တ်သ
့် ျက်ကို မစွေေလွှ

ောမိမိ ဘောသ ကောင့်် မသဖဖရှငျား် လုပ်သ

ောင်ခဲ့်

လဲ။

ည်။

ည်။

က်ဝည
ိ ောဉ်တိုငသ
် အောင်သရောက်ပါပပီ။

ောရွေ ျို့ထမ
ဲ ှောကျွပါပပီ။ လှုိငျား် တပိုျားလွှများ် မိုျားရောေက်သ

ကောသညောင်ျားပပီဖဖစ်ပပီျား အသဖဖမရသ

ောဖဖစ်

ည်။ အချိ ျို့က

ည်ျားမခနိင
ု သ
် တောဘ
ု သေ ကပပီဖဖစ်
့် ဲ ဖပေ်လည်ခခ
ရော

မ
ူ ျောျားအဖို ့်

ည်။

ခင်အလုပ်လုပ်ရေ်

ည် အ

ည် .. ယခုတွေငမ
် ူ ဤမတရောျားမှု၊ရက်စက်မှုတကိ
ို ့် ု လူ

ောျားအသရောင်ကွေဲဖပောျား

အသဖဖမျိ
ုိ ့်
ျား

ျား

ည်မောှ
ေည်ျား။

ည်မှော-

ထို

ောလကျမ်ျား၌ပင် အသဖဖသပျားထောျား

ကိုယ်သတော်ကို
သတော်မူဖခင်ျား

ည်မောှ - "အိထ
ု ောဝရဘုရောျား အကျွနပ
်ု ်မူကောျား မ လ
ဂ ောအချိေ် ကောလ၌

ုသတောင်ျားပါ၏။ အိုဘုရောျား

ခင်၊ ကရုဏောသတော်ကကယ်ဝ

စစောအတိုငျား် ၊ အကျွနပ
်ု ်စကောျားကိုေောျားသထောင်သတော်မူပါ။ အကျွနပ
်ု ်ကိုရွေ ထ
ျို့ က
ဲ ကယ်နတ
ှု ်သတော်မူပါ။

ေစ်သစသတော်မမူပါနှင။့်် အကျွနပ
်ု ်ကိုမုေျား် သ
အိုထောဝရဘုရောျား သကျျားဇူျားဖပ ချင်သ

ော

ူတလက်
ို ့်
မ၎
ှ င်ျား၊ ေက်သ

ော သစတေောသတော်

ော။...

ောသ ကောင့်် အကျွနပ
်ု ်စကောျားကို

ည်နင
ှ အ
့်် ညီ အကျွနပ
်ု ်ကိုမျက်နောှ ဖပ သတော်မူပါ။

ောလကျမ်ျား ၆၉ျား၁၃-၁၄, ၁၆)

(

ောလ

ရော

ယု ကည်သ

ည် ဘုရောျား
ောသ ကောင့််

ခင်၏ တရောျားမ တဖခင်ျား၊ မိမလ
ိ ူမျိ ျားသတော်အသပေါ်
ူ

က်လက်သစောင့််

ုင
ိ ျား် သေခဲ့်

ဖပည်စ
့် ုပပီျား မိမိေောမသတော်၌သအော်ဟစ်ကူညီသတောင်ျားခ
ောလ

ရောယု ကည် ထောျားသ

ည်။

ကိုအကကင်ျားမဲ့်ယု ကည် ထောျားဖခင်ျားသ ကောင်ဖ့် ဖစ်

ည်။

ဤ

ောလကိုသရျား

ောျားသ

စစ်

ူရဲ၊ မိမလ
ိ မ
ူ ျိ ျားထတ
ဲ ွေင်

အဘယ်သ ကောင့်် သ
ုိ
ောသ ကောင်ဖ့် ဖစ်

လှုပ်ရှောျား

ူရဲသကောင်ျားတစ်သယောက်ဖဖစ်

ော်.. အချိ ျို့သ

ွေတ...
ို ့် မဖခောျားမလပ်

ုေျား် ဘဲ

ုဏပ
် ုဒမ
် ျောျားကို

ော်

ူ

Dr. Tim @ ဦျားထင်သကျော်

ုသတောင်ျားသေခဲ့်

ည်။

ော ကျွနပ
်ု ်တကိ
ို ့် ု ကူညီနင
ို ်
ည်..

ုသ
ိ ့်

ော် ဘုရောျား

ခင်

ူတ၏အ
ို ့်
ကအစည်မျောျားပျက်ဖပောျားဖခင်ျား၊

ုသတောင်ျား ကရေ် ကျွနပ
်ု ်တိုက်တွေေျား် လိုပါ
ခင်၏ချစ်ဖခင်ျား၊

သစောင်
ုိ ့်
့်

ေောျားဖခင်ျား၊

ည်။ သမ ော်လင့််
စစောရှဖိ ခင်ျား စသ

ုင
ိ ျား် သေစဉ်တွေင် ဝိညောဉ်သတော်ဦျားသ

ူတအတွေ
ို ့်
က် ဘုရောျားမည်

ည်

င်ျားရဲသ

ော

ုသတောင်ျား၊ သစောင့််

ုင
ိ ျား် ၊ လုပ်သ

ခင်ကိုရှောသ

ော

တ
ူ ၏စိ
ို ့် တ်နလ
ှ ုျား

တ
ူ ၏စကောျားကိ
ို ့်
ု ေောျားသထောင်သတော်မူ၏။
ောလ ၆၉ျား၃၂-၃၃)

ောင်သေပါ

ည်။

ော

ောင်မှု၊
လု
ုိ ့် ပ်

ုင
ိ ျား် ကပါစိ။ု ့်

ော မိမလ
ိ ူတကိ
ို ့် ု မထီမဖဲ့် မင်ဖပ သတော်မမူတတ်။ (

ခရစ်သတော်၏သမတတောဖဖင့််

ောင်၊

ည်။

ူတို ့် ည် ဖမင်၍ဝမ်ျားသဖမောက် ကလိမ့််မည်။ ဘုရောျား

င်တနှ
ို ့် ငအ
့်် တူ သေစဉ်
့်

ောသခါင်ျားသ

က်လက်

ခင်တစ်ပါျားတည်ျား

ူ၏ေောမကို သအော်ဟစ်သတောင်ျားသလ ောက်

က်လက်သစောင့််

အောျားဖပည်လ
့် ိမမ
့်် ည်။ ထောဝရဘုရောျား
အချ ပ်ခရသ

ုသ
ိ ့်

ုမ
ိ ည်အ
့် ချိေ"်

ည် အမှေဖ် ဖစ်လောဖခင်ျား၊ တရောျားမ တမှု

ုင
ိ ျား် ကပါ။ ဘုရောျား

က်လက်ယု ကည်ကိုျားစောျားပါ။ ထို

ောင်သပျားမည်ကို
ော

က်လက်

က်လက်သစောင့််

ဝိညောဉ်သတော် သဖျားမမှုကိုခယူပါ။
"နှမ
ိ ့််ချသ

ခင် "လက်ခသဖဖ

ူ၊ စိတ်ဓောတ်ခိုငမ
် ောသ

ောျားမျောျားသဖပောင်ျားလဲဖခင်ျား၊ မတရောျား

ေ်နျားို ထ လောဖခင်ျားတိဖဖစ်
ု ့် လောပါသတော့်

စစောရှိဖခင်ျားကို

ေောျားဖခင်ျားကရုဏောနှင့််

ည်။ ကျွနပ
်ု ်တအစွေ
ို ့် များ် အစဖဖင့်် အလုပ်မျောျားစွေောပပီျားသဖမောက်နင
ို ်

ထိသ
ု ့် ကောင့်် ချစ်သ
ဖခင်ျားမပျက်

ခင် ည်

ကို ဘုရောျား

ည်။

ောအချိေမ
် ျောျားတွေင် ဘုရောျား

ောအရောမျောျား ဖဖစ်လောနိင
ု ဖ် ခင်ျား၊ အမှောျား

ဖပေ်လည်ရှင်

ုသတောင်ျား

ော ရှငဘ
် ုရင်ဒါဝိတ်မှော လက်သတွေျို့ကျ

ည်အ
့် ခါတွေင် စိတန
် လ
ှ ုျား

မဖဖစ်နင
ို သ
်

ည်။ ဘုရောျား

ေောျားဖခင်ျား၊

ည်ကို ေောျားသထောင်မည်ဖဖစ်သ ကောင်ျား

ောသ ကောင်ဖ့် ဖစ်

သ

ောသရထဲက၎င်ျားလွှတ်ပါသစသ

ည် သကောင်ျားမွေေသ
်

ေောျားသထောင်သတော်မပ
ူ ါ။ စုမက်သတော်မူဖခင်ျား၊ ကရုဏောမျောျားဖပောျား

သ

ည်နင
ှ အ
့်် ညီ၊ ကယ်တင်

ည်

ဘော

ောဖပေ်- Saw Newton
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