
Biblical Reflection 12: 
(In Burmese)  

 
ချစခ်ငရ်ပါသ ောလုပ်သဖော်သ ောငဖ်က်၊မိတ်သ ွေမျောျားနငှ့်် 

သကျောငျ်ား ောျား/ မူျောျားအတွေက် 

 မမောကျမျ်ား ိုငရ်ောအသတွေျားအမမင-် ၁၂ 

ခရစ်သတော၏်အလငျ်ားတရောျား ကုိ ငမ်ည် ို ့်ခံယူထောျားပါ နည်ျား? 

ဝမ်ျားနည်ျားဖွေယ်၊ ဒကုခအသမှောငထ်တုို ့်က ဝါျားမမိြိုဖုံျားလွှမျ်ားသန ည်ဟု 

တစ်ခါတစ်ရခံံစောျားရ ည။် မညမ်ျှပငအ်သကောငျ်ားမမငစ်တ်ိထောျားမပ ျား၊ 

သမျှောလ်င့််ချက်ထောျားသနသ ောလ်ညျ်ား ဒကုခအနတရောယ်မျောျားက 

ကက ျားမောျားမပငျ်ားထနလ်ွေနျ်ားလသှ ောသ ကောင့်် စိတ်ပျက်သနမပိါ ည်။ သယရှုက "ငါ ည် 

ဤသလောက၏အလငျ်ားမဖစ ်ည်" ဟု သယောဟန ်၈ျား၁၂ တွေငသ်မပောခ ့် ည။် ဘောကုိ ိုလိုပါ နည်ျား။ လမူျောျားစွေော 

ဖိနှပ်ိခံရမပ ျား၊ အမပစ်မရိှ ူတုိ ့် နှပ်ိစက်ခံရ၊ လူ နျ်ားသပါငျ်ားမျောျားစွေော  ငျ်ားရ မွေ သတမပ ျားစိတ်ပျက်သန က ည့်် 

သလောက ကက ျားအတွေက် သယရှု၏စကောျားက မည် ည့််အသမပောငျ်ားအလ မဖစ်သစနိငု ်နညျ်ား။ 

အသမပောငျ်ားအလ မျောျားကုိသယရှုလုပ်ခ ့်ပါ ည။် 

ရှငသ်ယောဟနခ်ရစ်ဝငက်ျမျ်ားတွေင ်ကျမ်ျားသရျား သူယောဟနက် ဤဒကုခသဝသနသ ော သလောကကက ျားအတွေက် သယရှု 

မညမ်ျှအသရျားပါသ ကောငျ်ားကုိ သိစချငခ် ့် ည်။ ထို ့်သ ကောင့်် သယောဟနက် "ထိနုှုတ်ကပတ်သတော်၌အ က်ရှိ၏။ 

ထိအု က် ညလ်ညျ်ား လတုိူ ့်၏အလငျ်ားမဖစ်၏။ ထိအုလငျ်ား ည် သမေှာငမ်ိုက်၌လငျ်ား၍ 

သမှောငမ်ိုက် ညမ်ခမံယူ" ဟသုရျား ောျားထောျား ည်။ (သယောဟန ်၁ျား၄-၅) 

ဘုရောျားအလငျ်ားမရှပိါက အရောရောသမှောငမ် သနမညမ်ဖစ် ည်။ ဘုရောျားကျွန်ပ်ုတုိ ့်ကုိ မစွေန် ့်ပစသ် ကောငျ်ားကုိ သယရှု၌ 

သတွေွေ့ မမငန်ိငု ်ည။် သယရှု၏အ က်တော၊ အသ ခမံခငျ်ား၊ ထသမမောက်ရှင ်နမ်ခငျ်ားကုိ ကည့််မခငျ်ားအောျားမဖင့်် 

အသမှောငထ်မုည်မျှပငက်က ျားစိုျားသနပါသစ.. ထိမုသကောငျ်ားမှုထက်စွေမ်ျားအောျား ောလွေနသ် ော အရောတစ်ခုကျွန်ပ်ုတုိ ့်ကုိ 

ဝနျ်ားရံကောကွေယ်သနသ ကောငျ်ား နောျားလည်နိငုမ်ညမ်ဖစ် ည်။ 

မတရောျားသ ော ူတုိ ့်က  ူတုိ ့် ည် ဘုရောျားထက်စွေမျ်ားအောျားကက ျားသ ကောငျ်ား၊  ူတုိ ့်၏အသမေှာငထ် ုည် 

အလငျ်ားက ့် ို ့် ပငမ်ဖစသ် ကောင့််၊  ူတုိ ့်သမပော ညမ်ျောျား ော အမှနမ်ဖစသ် ကောငျ်ား သမပော ိုသန က ည်။ 

 ူတုိ ့်၏ ရုပ်မှနသ်ပေါ်လော မည်ကုိ  ူတုိ ့်စိုျားရိမသ်န ကပါ ည်။ ထို ့်သ ကောင့်် အ ကမ်ျားဖက်မှုမျောျားမဖင့်် 

အလငျ်ားတရောျားကိုဖုံျားကွေယ်ရနက်ကိြိုျားစောျား  က ည်။ မဟုတ်မမှနမ်ှုမျောျားမဖင့်် 

အလငျ်ားတရောျားကိုဖုံျားလွေမ်ျားရနက်ကိြိုျားပမျ်ားသန က ည်။ 

 ို ့်သ ော်သအောငမ်မငမ်ည်မဟတ်ုသပ။ အသမေှာငထ်ကု အလငျ်ားကုိ ဖုံျားလွှမျ်ားအနိငုယူ်၍မရသပ။ အောျားနညျ်ား ူ၊ 

ခွေနအ်ောျားမ ့် ူတုိ ့်ကုိ ဖိနှပ်ိ မူျောျားက အမှနပ်ငဖိ်စ ျားနှပ်ိစက်သန က ည်။  ို ့်သ ော ်အဖိနှပ်ိခံတုိ ့်က 



အမှနတ်ရောျားကို  ိွေောျားမပ  ိပုါက  က်လက်၍လိမည်ောဖိနှပ်ိ၍မရသတော့်သပ။ဘုရောျား ခင၏်အလငျ်ားတရောျား 

ကုိ မိမင ်ွေောျားမပ  ိုပါက အသမှောငထ်ကုိုလက်ခံနိငု ်ကသတော့်မညမ်ဟုတ်သပ။ သယရှုခရစ်သတော်ကုိ 

ယုံ ကည်လက်ခသံ ော ဘဝအ က်တောကုိ မသကောငျ်ား ိုျားဝါျား၊ အသမှောငထ်ကု အနိငုယူ်၍မရသတော့်သပ။ 

ရှငသ်ယောဟန ် က်သ ခထံောျား ညမ်ှော- နှုတ်ကပတ်သတော် ည်လည်ျား လူ ့်ဇောတိ အမဖစ်ကုိခံယူ၍၊ 

သကျျားဇူျားသတော်နငှ့််၎ငျ်ား၊  စစောသတော်နငှ့််၎ငျ်ား မပည့််စံုလျက် ငါတုိ ့်တွေငတ်ည်သနသတော်မူ ည်မဖစ်၍၊ ခမညျ်ားသတော်၌ 

တပါျားတည်ျားသ ော ောျားသတော၏် ဘုနျ်ားက ့် ို ့်  ူ၏ဘုနျ်ားသတော်ကုိ ငါတုိ ့် ည်မမငရ် ကမပ ။(သယောဟန ်၁ျား၁၄) 

ထိ ုူကုိလက်ခံ မျှသ ော ူတည်ျားဟသူ ော ကုိယ်သတော်ကုိယုံ ကည်သ ော ူတုိ ့်အောျား ဘုရောျား ခင၏် ောျားမဖစ် 

သရသ ောအခွေင့််ကုိသပျားသတောမ်ူ၏ (သယောဟန ်၁ျား၁၂) 

သယရှု၏အလငျ်ားတရောျားထ မလှှမျ်ား ကည့််ပါက အသမှောငထ်မုည်မျှ မ သမှောငသ်နသ ကောငျ်ား၊ ဘုရောျား၏ချစမ်ခငျ်ားနငှ့်် 

သကျျားဇူျားတရောျားက မညမ်ျှလပှမပ ျား ရှင ်နမ်ှုသပျားသ ကောငျ်ားကုိ အဖိနှပ်ိခံရ ူတုိ ့် ရှငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားလငျ်ား မိမင ်

နောျားလညမ်ည်မဖစ် ည။် ထိအုလငျ်ားရှငကုိ် မိမငမ်ပ  ိုပါက  ူ ့်ထ ံို ့် ော သမပျား ွေောျားမည်မဖစ် ည။် 

သ လမုတတ်သရငတ်သန ူ ည် သ ောက်သရခွေက်ကမ်ျားသ ော ူထလံော က ့် ို ့်၊  ောငတ်သန ူ ည် 

ထမငျ်ားခွေက်ရိှရောကုိလော က ့် ို ့်၊ အသမေှာငထ်ထု တွေင ်သ ကောက်ရွေ ံ ွေ့လောသ ော ကသလျားတစ်သယောက်က 

မိခငဖ်ခင၏်ရငခ်ွေငထ်  ို ့်တုိျားဝငခ်ိလုှုံ က ့် ို ့် သယရှုသပျားသ ောထောဝရအ က်ကုိ ရယူမည်မဖစ် ည်။ 

သယရှုက "ငါ ည်ဤသလောက၏အလငျ်ားမဖစ်၏။ ငါ ့်သနောက် ို ့်လိုက်သ ော ူ ည် သမှောငမ်ိုက်၌မ ွေောျားမလော၊ 

အ က်၏ အလငျ်ားကုိရလမိ့််မည်ဟု မိန် ့်သတော်မ၏ူ" (သယောဟန ်၈ျား၁၂) 

သယရှု၏အလငျ်ားတရောျားကို ကျွန်ပ်ုဤ ို ့်နောျားလညပ်ါ ည်။ 

ခရစ်သတော၏်သမတတ ောမဖင့်် 

Dr. Tim @ ဦျားထငသ်ကျော ်

 


