
Biblical Reflection 13: 
(In Burmese)  

 

စွမ ်းအာ်းကင ်းမ ဲ့ကာ၊ နာကျည ်းဒ ေါသထကွ ဒနချျိန တွင  ကျွန ်ုပ တျိ်ု ဲ့ဘာလ်ုပ သင ဲ့သနည ်း 

မင ်းတပ မမျိ ြို့အပေါအဝင  အခခာ်းဒသာမမျိ ြို့မျာ်း၌ ဗံ်ု်းကက ခံရခခင ်း၊ ဒစျ်းမျာ်းမ ်းရ ျိ ြို့ခံရခခင ်း၊ 

လူဒပေါင ်းမျာ်းစွာဖမ ်းဆ ်းခံရ၊ သတ ခဖတ ခံရခခင ်းမျာ်း ခဖစ ဒပေါ်လျက ရ ျိဒနသည ။ 

လူမျာ်းစာွထကွ ဒခပ်းတျိမ ်းဒရ ာင ဒနရမပ ်း၊ ဒတာထ ၌ပ်ုန ်းဒအာင ်း ဒနရကာ၊ အစာ်းအဒသာက ၊ 

ဒနစရာအတွက ဒတာထ ၌ခဖစ သလျိ်ုဒနထျိ်ုင ဒနကကရသည ။ 

သတင ်းမျာ်းကျိ်ုကကည ဲ့ရင ်း ဆ်ုဒတာင ်းဒပ်းဒနရင ်း 

ရံဖန ရံခေါဝမ ်းနည ်းကာ၊ စွမ ်းအာ်းကင ်းမ ဲ့သလျိ်ုခစံာ်းဒနရပေါသည ။ 

ဒ ေါသလည ်းထကွ ဒနမျိ သည ။ 

ဆာလံ ၁၃၇ ကစျိတ ထ ဝင လာသည ။ ဤ ကျျိန ဆျိ်ုဒသာဆာလံ 

(မဒကာင ်းမ ခပ လ်ုပ သူတျိ်ု ဲ့အဒပေါ် ဘ်ုရာ်းသခင ၏ 

ခပင ်းထန ဒသာ ဏ ခတ ခခင ်းကျဒရာက ရန  ငျိ်ုဒ က်းခမည တမ ်းဒသာဆာလံကျမ ်းမျာ်း) ထ တွင  

ဒဘဘ လ်ုန လူမျျိ ်း တျိ်ု ဲ့၏လက ဒအာက ၌  ်ုကခခံရခခင ်း၊ ဆံ်ု်းရ ံ်းရခခင ်း၊ အမ်ုန ်းတရာ်းမျာ်းကျိ်ုဒဖာ ခပထာ်းသည ။ 

ဒရ်းထာ်းသည မ ာ- "ဗာဗ်ုလ်ုန ခမစ တျိ်ု ဲ့အနာ်းမ ာ ငေါတျိ်ု ဲ့သည ထျိ်ုင ၍၊ ဇျိအ်ုန မမျိ ြို့ကျိ်ု 

ဒအာက ဒမဲ့လျက ငျိ်ုဒ က်းကက၏။.... အဒကကာင ်းမူကာ်း၊ ငေါတျိ်ု ဲ့ကျိ်ုဖမ ်းသွာ်းချ ပ ထာ်းဒသာသူန င ဲ့ 

ငေါတျိ်ု ဲ့ကျိ်ုညှဉ်းဆ ဒသာသူတျိ်ု ဲ့က ဇျိအ်ုန သ ချင ်းကျိ်ု ငေါတျိ်ု ဲ့အာ်းဆျိ်ုကကဒလာဲ့ဟ်ု၊ သ ချင ်းဆျိ်ုသကံျိ်ု၎င ်း၊ ရွှင လန ်းဒသာ 

အသကံျိ်ု၎င ်း၊ ငေါတျိ်ု ဲ့၌ဒတာင ်းကကပေါသည တကာ်း။...တစ ကျွန ်းတစ နျိ်ုင င၌ံ ထာဝရ ဘ်ုရာ်း၏သ ချင ်းကျိ်ု 

အဘယ သျိ်ု ဲ့ဆျိ်ုရပေါမည နည ်း။...ဖျက ဆ ်းတတ ဒသာဗာဗ်ုလ်ုန မင ်းသမ ်း၊ သင သည ငေါတျိ်ု ဲ့၌ခပ သည  အတျိ်ုင ်း 

သင ၌အခပစ ကျိ်ုဆပ ဒပ်းဒသာသူသည  မင်္ဂလာရ ျိ၏။ သင ၏သူငယ တျိ်ု ဲ့ကျိ်ုကျိ်ုင ယူ၍၊ ဒကျာက ဒပေါ်မ ာဒဆာင ဲ့ 

ဒသာသူသည  မင်္ဂလာရ ျိ၏။ (ဆာလံ ၁၃၇ မ ဒကာက န တ ချက ) 

ဤမျှကကမ ်းတမ ်းဒသာစကာ်း ကျမ ်းစာထ တွင ရ ျိဒနရခခင ်းကျိ်ု ကျွန ်ုပ  ွျိဟခဖစ ခ ဲ့မျိပေါသည ။ ယခ်ုဒတာဲ့ 

 ေါကျိ်ုနာ်းလည  မပ ခဖစ သည ။ ဤသျိ်ု ဲ့ဒသာစကာ်းမျာ်းသည  န လံ်ု်းဒကကကွ လျက ၊ ငျိ်ုဒ က်းခမည တမ ်းဒသာ 

လူတျိ်ု ဲ့၏စျိတ ခစံာ်းမ မ  ဒပေါက ကွ ထကွ လာဒသာ စကာ်းလံ်ု်းမျှသာခဖစ သည ။ ခမန မာခပည အတွက  

ငျိ်ုဒ က်းခမည တမ ်းလျက ရ ျိသသူည  ဤဆာလံကျမ ်း၏ အန စ ချ ပ ကျိ်ုသျိနာ်းလည မည ခဖစ သည ။ 

မျိမျိတျိ်ု ဲ့ဒနအျိမ ၊တျိ်ုင ်းခပည မ န င ထ်ုတ ခံရကာ၊ သူတျိ်ု ဲ့ကျိ်ုယ တျိ်ုင ဘာမျှမတတ နျိ်ုင ၊ အဒခခအဒနအရပ ရပ ကျိ်ု 

လက မ ျိင ချ ထာ်းရဒသာ အစစဒရ်းလ လူမျျိ ်းသည  ပူဒဆွ်းဒသာက၊ ဒ ေါသ၊ 

စျိတ ပျက မ မျာ်းခဖင ဲ့ခပည ဲ့န က ဒနသက ဲ့သျိ်ု ဲ့ ကျွန ်ုပ တျိ်ု ဲ့ လည ်း ယခ်ုဤသျိ်ု ဲ့ခစံာ်းဒနရပေါသည ။ မျိမျိတျိ်ု ဲ့ဒနအျိမ ၊ 

ဘဝမျာ်းစွာ၊ ဒမျှာ လင ဲ့ချက မျာ်း၊အျိပ မက မျာ်းကျိ်ု ဖျက ဆ ်းပစ သူ တျိ်ု ဲ့အာ်းမည မျှမ်ုန ်းတ ်းဒနမလ ဆျိ်ုတာကျိ်ု 

ဒတွ်းကကည ဲ့လျိ်ု ဲ့ရပေါသည ။ ထျိ်ု ဲ့ဒကကာင ဲ့ သူတျိ်ု ဲ့၏ဆ်ုဒတာင ်းချက ထ တွင  ပူဒဆွ်းဒသာက၊ ဆံ်ု်းရ ံ်းမ မျာ်းကျိ်ု 



ဒဖာ ခပမပ ်း တရာ်းမျှတမ ကျိ်ုမည မျှခပန ၍လျိ်ုချင ဒကကာင ်းကျိ်ု အခပင ်းထန ဆံ်ု်းဆနဒ၊ 

ဒ ေါသမျာ်းခဖင ဲ့တံ်ု ဲ့ခပန လျိ်ုက ခခင ်းခဖစ သည ။ 

ကျွန ်ုပ တျိ်ု ဲ့လည ်း ထျိ်ုနည ်းအတျိ်ုင ်းပင ခဖစ ပေါသည ။ 

အစစဒရ်းလ တျိ်ု ဲ့ခစံာ်းရသည ဲ့ နာကကင မ ၊စျိတ ပျက မ ၊ဒ ေါသ စသည တျိ်ု ဲ့ကျိ်ုခစံာ်းရဒသာကျွန ဒတာ တျိ်ု ဲ့သည လည ်း 

နာကျင လွန ်းလ သည ဲ့အခေါတွင  " ်ုကခမျာ်းလ ပေါမပ .. နာကျင မ ကျိ်ုမခစံာ်းနျိ်ုင ဒတာဲ့ဘူ်း။ 

သူတျိ်ု ဲ့လ်ုပ ရပ ဒတွအရမ ်းမ ာ်း ယွင ်းဒနမပ ်း လက မခံနျိ်ုင စရာခဖစ ဒနပေါမပ ..  ေါဒပမယ ဲ့ 

ကျွန ဒတာ တျိ်ု ဲ့ဘာမ မလ်ုပ တတ ဒတာဲ့ပေါ.. ကူည မစပေါ သခင ဘ်ုရာ်း၊ ဤမတရာ်းမ ကျိ်ု အမ န အတျိ်ုင ်းစ ရင ပေါ" 

ဟူ၍ကျွန ်ုပ တျိ်ု ဲ့ငျိ်ုယျိ်ုဒအာ ဟစ ကကမည ခဖစ သည ။ 

ထျိ်ုသျိ်ု ဲ့စျိတ န လံ်ု်းထ ရ ျိသည ဲ့အတျိ်ုင ်း ရျိ်ု်းသာ်းစွာဒအာ ဟစ ဒတာင ်းဒလျှာက သည ဲ့အခေါ 

စျိတ ဖျိစ ်းမ မျာ်းဒလျာဲ့ပေါ်းသွာ်း သည ကျိ်ုခစံာ်းရပေါသည ။ စတင ဆ်ုဒတာင ်းချျိန ၌ 

မမငျိမ သက မ ၊ဒ ေါသတျိ်ု ဲ့ခဖင ဲ့ခပည ဲ့န က ဒနဒသာ လည ်း ထျိ်ုသျိ်ု ဲ့ ခမည တမ ်းလျိ်ုက သည ဲ့အခေါ ဝမ ်းနည ်းမ ၊ 

ဒ ေါသူပ်ုန ထမ တျိ်ု ဲ့စျိတ ထ တွင  အမမ ရ ျိဒနနျိ်ုင ဒတာဲ့မည မဟ်ုတ ဒပ။ အဒခခအဒနကျိ်ုကျွန ်ုပ တျိ်ု ဲ့ 

မဒခပာင ်းလ နျိ်ုင ဒသာ လည ်း ဖန ဆင ်းရ င ဘ်ုရာ်းသခင န င ဲ့ဆက သွယ စကာ်းဒခပာခခင ်းခဖင ဲ့ 

စွမ ်းအာ်းမ ဲ့သည ဲ့အဒနအထာ်းမ  စမွ ်းအာ်းရ ျိလာသည ကျိ်ုဒတွြို့ ကကံ ခံစာ်းလာရမည ခဖစ သည ။ မငျိမ သက ခခင ်း၊ 

ခွန အာ်းသစ တျိ်ု ဲ့ ခပန လည ရရ ျိမည ခဖစ သည ။ 

ဒအ်းရ ာ်းမျိ်ုင နာ်းတွင  ညှင ်းဆ န ျိပ စက ခခင ်းခံရသူတျိ်ု ဲ့ကျိ်ု တမန ဒတာ  

ဒပတရ်ုကစစ မ န ဒသာဝျိညာဉဒရ်းစကာ်းခဖင ဲ့ ခွန အာ်းဒပ်းထာ်းသည မ ာ "ထျိ်ုဒကကာင ဲ့ကာလအချျိန တန လျှင  

ဘ်ုရာ်းသခင သည သင တျိ်ု ဲ့ကျိ်ုချ ်းဒခမာက ဒတာ မမူည  အဒကကာင ်း၊ 

တန ချိ်ု်းကက ်းဒသာလက ဒတာ ဒအာက ၌ကျိ်ုယ ကျိ်ုကျိ်ုယ န ျိမ ဲ့ချကကဒလာဲ့။ သင တျိ်ု ဲ့ကျိ်ုသတျိန င ဲ့ကကည ဲ့ရ ဒတာ  

မူဒသာဒကကာင ဲ့၊ သင တျိ်ု ဲ့၌စျိ်ု်းရျိမ ခခင ်းအမ ရ ျိသမျှတျိ်ု ဲ့ကျိ်ု ကျိ်ုယ ဒတာ ၌အပ န ကံကဒလာဲ့။ 

(ရ င ဒပတရ်ုကသဝေါ စာပဌမဒစာင  ၅်း၆-၇) အာမင ။ 

သင တျိ်ု ဲ့အတွက ဒန ဲ့စဉဆ်ုဒတာင ်းဒပ်းဒနပေါတယ ။ 

ခရစ ဒတာ ၏ဒမတတ ာခဖင ဲ့ 

Dr. Tim (ဦ်းထင ဒကျာ ) 

ဒနာက တစ ကကျိမ တွင  ရ င ဒပေါလ်ုဒခပာဒသာ "ငေါသည အာ်းနည ်းဒသာအခေါတန ချိ်ု်းန င ဲ့ခပည ဲ့စံ်ုလျက ရ ျိ၏" 

ဟူဒသာ စကာ်းန င ဲ့ပတ သက မပ ်း လူသာ်းအဒနခဖင ဲ့စမွ ်းအာ်းကင ်းမ ဲ့ဒနချျိန ၌ ဘ်ုရာ်းသခင ထမံ  

မည သျိ်ု ဲ့ခွန အာ်းယူနျိ်ုင ဒကကာင ်း ကျိ်ုဆက လက ဒဆွ်းဒန်ွးသွာ်းပေါမည ။ 

 
 


