Biblical Reflection 11:
(In Burmese)
အတ

ွေးအမြင် ၁၁

"ကိုယ်မ ြုသည်က
့် ံ ကိုယထ
့်် မံ န်လာြည်"
ဗိုဒ္ဘ
ဓ ာသာဝင်

က
ို ့် ကံကံ၏အက ြုွေးကိုယံိုသည်။

တြ တ ာ၊ဂရိုဏာစ

်ထာွေး ါ ြြလည်ွေးထသ
ို တသာအက
ို ့်
ြုွေးကို

ခံစာွေးရြည်မြစ်သည်။ အမခာွေးသူအတ ေါ်
ြတကာင်ွေးြှု၊အြိုနွေး်

ရာွေးနှငဆ
့်် က်ဆံ ါက ြြလည်ွေးထသ
ို မို ့် န်၍ခံစာွေး

ရြည်မြစ်သည်။ ကံကံ၏အက ြုွေးဆက်အရ ြြမ ြုသည်အ
့် ရာ

ိုငွေး် သည်

ြြထံသို ့် စ်နည်ွေးနည်ွေးမြင်မ့် န် တရာက်လာြည်သာမြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်

ိုလည်
ွေး ထသ
ို တသာ
ို ့်
ံိုစြ
ံ ြုွေးနှငြ
့်် မခာွေး ယံိုကကည်ထာွေးကကသည်။
့်

ရှငတ
် ါလိုက "အလွဲြယူကကနှင။့်် ဘိုရာွေးသခင်သည်
ြထီြွဲ့်မြင်မ ြုမခင်ွေးကခ
ို ံတ
ြြဇာ

က

ဝညာဉ် က
ရ

ာ်ြြူ။ လူသည်ြ ြုွေးတစ့်ကကွဲသည်အ

၌ြ ြုွေးတစ့်ကကွဲတသာသူသည် ဇာ

၌ြ ြုွေးတစက့် ကွဲတသာသူသည် ဝညာဉ် က

်ရလြ့််ြည် (ဂလာ

အစဉ်အမြွဲခ ြ်ွေးသာ ရြည်ြဟို
ဘိုရာွေးကြ က်ကယ်မ ြုြည်ြဟို
ြ

စ်ခါ

်။ စ

ရာွေးြျှ

်တကာင်ွေးတစ

ြတကာင်ွေးြှုလို ်သူ
ဘယ်ြှာနည်ွေး။

အာွေးမြင့်် ို ် က်မခင်ွေးအသီွေးအနှက
ံ ိုရ

်ရလြ့်် ြည်။

အာွေးမြင်ထ
ံ ို
့် ာဝရအသက်ရှငမ် ခင်ွေးအသီွေးအနှက
သည်။ ြတကာင်ွေးြှုမ ြုသည်သ
့် ူ

ိုငွေး်

နာရှသူကိုလည်ွေး

်တ ။ြြမ ြုသည်အ
့်

စ်ရံ ဆန်က
့် င်ဘက်အရာြ ာွေးကိုတ

ရာွေးြှုကိုကျွန်ို ်

်ရလြ့်် ြည်။

၆ွေး၇-၈)

နည်ွေးအာွေးမြင်ဆ
ို သာ်၊ ဘိုရာွေးသခင်သည်
့် တ

သတသာ်
ို ့်

က

ိုငွေး် အသီွေးအနှက
ံ ိုရ

ိုငွေး် ြြမ န်ခစ
ံ ာွေးရြည်သာမြစ်သည်။
ွေ့ ကကံြုခံစာွေးတနရသည်။ အမခာွေးသူ

ိုခံ့် တနရသည်။ တြ တ ာ၊ဂရိုဏာ

ို၏လို
်ရ ်တကကာင့််
့်

ိုသည်
လည် အနင
ို က
် င်၊့် အကကြ်ွေးြက်ခံတနရရှာသည်။
့်

ိုက
် င်န
ှ ့်် ခ ြ်ွေးသာကကယ်ဝတနကကသည်။ ကံကံ၏အက ြုွေးဆက်က
့် အာဏာလို ် ိုငခ
့် င

ရာွေးြျှ

ြှုက ဘယ်ြှာနည်ွေး။ ြ

ရာွေးသူ

ို ဘယ်
အခ န်ြှ သူ
့်

ိုအက
ြုွေးအမ စ်
့်

ကိုတ ွေးဆ ်ရ ြည်နည်ွေး။
က ြ်ွေးစာ၏ဒ္ို
ရ

ယသန်သင်ခ က်ကို ဆက်လက်ခံယူရြည်။ ထြသန်သင်ခ က်မြစ်တသာ "စိုက်သည်အ
့်

်ရြည်" ဟူသည်ြှာ လူဆိုွေးြ ာွေးကိုသ

တ ွေးမခင်ွေးမြစ်သလ၊ို ကျွန်ို ်

ိုက
့် ိုလည်ွေး တကာင်ွေးြှုမ ြုရန်သန်သင်

မခင်ွေးမြစ်သည်။ တနာက်ထ ်သန်သင်ထာွေးသည်ြှာ- ဤကြဘာကကီွေးသည် အမ စ်
ရှတန ါသည်။ ြြ

ို၏အမ
စ်မ ြု
့်

်တသာ ဇာ

အမ စ်ြသ
ွဲ့် ြ
ူ ာွေးခံစာွေးရြည်သာမြစ်သည်။

စ

အ
် လိုအ

ိုငွေး်

ရာွေး၏စိုွေးြိုွေးြှုတအာက်

ိုငွေး် မ ြုြူက င်က့် ကံ ါက ြ

င်

ရာွေးြှုကကီွေးစိုွေးမ ီွေး

ဤအြှန်

ရာွေး၂ခိုကိုနည်ွေးလြ်ွေးက စာမ ြုြူလို ်တဆာင်မ ီွေး ကြဘာတ ေါ်ြှာမြစ် က်တနသည့််

အြ ြုွေးြ ြုွေးတသာမ ဿနာြ ာွေး၊ အထူွေးသမြင့်် ယခိုမြန်ြာမ ည်

င်မြစ် က်တနသည်အ
့် ရာြ ာွေးအတ ေါ်

ဤက ြ်ွေးစာ သန်သင်ခ က်မြင်မ့် ြုြူလို ်တဆာင်ရန်လို ါသည်။ က ြ်ွေးစာရှု တထာင်က
့် ျှင်
့် ကကည်လ
ြတကာင်ွေးြှုမ ြုသူ
အာဏာ

ိုသည်
အရင်ဘဝလို ်ခတ
ွဲ့် သာတကာင်ွေးြှုြ ာွေးတကကာင့်် ယခိုဘဝ
့်

န်ခိုွေးြ ာွေးရရှမခင်ွေးြဟို

ကိုသိုလ်နည်ွေး၍လည်ွေးြဟို
သူ

် ါ။ ထန
ို ည်ွေး

ူ ယခိုဘဝ ဒ္ိုကခခံရမခင်ွေးြှာအရင်ဘဝ

်တ ။ လူဆိုတသာ သ တ ဝါြ ာသည် ြတကာင်ွေးြှု၊

စ် ါွေးနာက င်တအာင်အမြွဲမ ြုလို ်တန

ြြစိုက် ြုွေးသည်အ
့်

င်

ိုငွေး် တနာက်ဆိုွေးံ

်မခင်ွေး၊ အက င့်် က်တနမခင်ွေးတကကာင်မ့် ြစ်သည်။

င်ရ

်သြ်ွေးရြည်၊ သတသာ်
ို ့်
ထအ
ို ခ န်ြ

ခွဲ့်တသာအရာြ ာွေးကို ြြနှငြ
့်် ဆိုငတ
် သာ်လည်ွေးရ

ိုငခ
် င် အမခာွေးသူ

်သြ်ွေးတနရသည်ြ ာွေးလည်ွေးရှြည်မြစ်သည်။

ခရစ်ယာန်ြ ာွေးအတနမြင့်် တကာင်ွေးြှုလို ်နင
ို စ
် ြ်ွေးရှတသာအခ န်၌ တကာင်ွေးတသာအရာ
လိုမ ီွေး

စ်ခ န်

ည်ွေး

င် ခံစာွေးရတသာြ

ရာွေးြှုြ ာွေးကို ဝညာဉ်တ

မံို ့် န်နင
ို ရ
် ြည်မြစ်သည်။ ခံစာွေးတနရတသာ ြ

ိုက
့် ို စိုက် ြုွေး

ရာွေးြျှ

ြှုက

ွေ့တနရ ါတစ.. ဘိုရာွေးသခင်သင်က
့် ို

်တ ။ ြတကာင်ွေးြှုမ ြုသူြ ာွေးအတ ေါ် ဘိုရာွေးကဆံိုွေးြမ ီွေး အြှာွေးကို

အြှနမ် င်ဆင်တ ွေးြည်မြစ်သည်။ သင်ြှနတ
် ကကာင်ွေး သက်တသထူနင
ို ြ
် ည်မြစ်သည်။ ယခိုအတမခအတန
တကာင်ွေးတသာအရာကိုကကြုွေးစာွေးမ ြုနင
ို ် ါကသင်ဆလ
ို ာဘ်မ န်၍ခံစာွေးရြည်မြစ်သည်။
ဤအြှန်

ရာွေးသည် ထင်သာမြင်သာရှ ါသည်.. ထတကကာင်
ို ့်
့် "ငါ

ိုသည်
အာွေးြတလ ာစ
့်
့်

တကာင်ွေးတသာအက င်က
် ။ံ့် ထသ
ို ို ့် ည်ကကည်၍က ငလ
့်် ျှင် အခ န်
့် ိုက င်က့် ကကိုနအ
အသီွေးအနှက
ံ ို ရ

်ရကကလြ်ြ
ို ့်
င
့် ည်။ ထတကကာင်
့် ါ

အဆင်သင်သ
့် ည်အ
ခ ်သြ်ွေးတသာသူ
မြန်ြာမ ည်
သင်

ိုအာွေး
် ။ံ့် (ဂလာ
့် တက ွေးဇူွေးမ ြုကကကိုနအ
ွေ့ခစ
ံ ာွေးရသည်ြ ာွေးြှာ အင်ြ

ိုလ
့် ိုအ ်တသာ ဆိုတက ွေးဇူွေးတ

ခရစ်တ

န်စ

ို၌့် အထူွေးသမြင်တ
့် က ွေးဇူွေးမ ြုလ က်၊

ို ၆ွေး၉-၁၀)
် က်တကကာက်ြက်ြယ်ရာမြစ်သည်။

ည်လ က်၊ အာွေးြတလ ာစ
့်

ည်နင
ို ် ါြည်အတကကာင်ွေး သန်ရှ့် ငွေး် တသာ ဝညာဉ်တ

ာ်၏တြ တ ာမြင့််

Dr. Tim @ ဦွေးထင်တက ာ်
ဘာသာမ န်- Saw Newton

န်တသာကာလ၌

ာ်ကို ဘိုရာွေးသခင်တ ွေး ါတစ။ တြှာင်ြိုက်တသာအခ န်၌

ြြယံိုကကည်မခင်ွေးမြင့်် အသက်ရှငရ
် ်
ကကံ့်ကကံ့်ခံ့်ရ ်

်ြ က်ဘွဲ

ိုသည်
့်

ိုငွေး် ယံိုကကည်မခင်ွေး၏အြ်သူအြ်သာွေး

င်ကကံြုတ

်ြရန်
ို ့်

ာ်ဦွေးတဆာင်တသာအြူအက င်ြ
့် ာွေးမြင့််

ရာွေးြှုြ ာွေးကို ဘိုရာွေးသခင်၏

လွှြွေး် ြိုွေးအနင
ို ယ
် ူ သာွေးြည်မြစ်သည်။ ယခိုသင်ြည်သကကံ
ို ့် ြုတ
စန် ့် စ်တြတ
့် လ ာသ
့် ာွေးြည် ြဟို

ို၏စ
့် ိုက် ြုွေး

်ြ က်ဘွဲ
ာ်သင်

ိုက
့် ိုတကာင်ွေးခ ီွေးတ ွေး ါတစ..

င်

