Biblical Reflection 13:
(In Burmese)
စွမ်းအာ်းကင်းမက
်ု တျိဘာလ်ု
်ု ဲ့
ပသငသ
ဲ့ ာ၊ နာကျည်းဒ ေါသထွကဒနချျိနတွင ကျွနပ
ဲ့ နည်း
မင်းတပမမျိ ြို့အပေါအဝင အခခာ်းဒသာမမျိ ြို့မျာ်း၌ ဗံ်ု်းကကခံရခခင်း၊ ဒစျ်းမျာ်းမ်းရျိ ခ
ြို့ ံရခခင်း၊
လူဒပေါင်းမျာ်းစွာဖမ်းဆ်းခံရ၊ သတခဖတခံရခခင်းမျာ်း ခဖစဒပေါ်လျကရျိဒနသည။
လူမျာ်းစွာထွကဒခပ်းတျိမ်းဒရာငဒနရမပ်း၊ ဒတာထ၌ပ်ုန်းဒအာင်း ဒနရကာ၊ အစာ်းအဒသာက၊
ဒနစရာအတွကဒတာထ၌ခဖစသလျိဒ
်ု နထျိင
်ု ဒနကကရသည။
သတင်းမျာ်းကျိ်ုကကညရ
ဲ့ င်း ဆ်ုဒတာင်းဒပ်းဒနရင်း
ရံဖနရံခေါဝမ်းနည်းကာ၊ စွမ်းအာ်းကင်းမသ
ံ ာ်းဒနရပေါသည။
ဲ့ လျိ်ုခစ
ဒ ေါသလည်းထွကဒနမျိ သည။
ဆာလံ ၁၃၇ ကစျိတထဝငလာသည။ ဤ ကျျိနဆျိ်ုဒသာဆာလံ
(မဒကာင်းမခပ လ်ုပသူတအဒပေါ်
ျိ်ု ဲ့
ဘ်ုရာ်းသခင၏
ခပင်းထနဒသာ ဏခတခခင်းကျဒရာကရန ငျိဒ
်ု က်းခမညတမ်းဒသာဆာလံကျမ်းမျာ်း) ထတွင
ဒဘဘလ်ုနလူမျျိ ်း တျိ၏လက
်ု ဲ့
ဒအာက၌ က
်ု ခခံရခခင်း၊ ဆံ်ု်းရံ်းရခခင်း၊ အမ်ုန်းတရာ်းမျာ်းကျိ်ုဒဖာခပထာ်းသည။
ဒရ်းထာ်းသညမာ- "ဗာဗ်ုလန
်ု ခမစတျိအနာ်းမ
်ု ဲ့
ာ ငေါတျိသည
်ု ဲ့
ထျိင
်ု ၍၊ ဇျိအ်ုနမမျိ ြို့ကျိ်ု
ဒအာကဒမဲ့လျကငျိဒ
်ု က်းကက၏။.... အဒကကာင်းမူကာ်း၊ ငေါတျိကျိ
်ု ဲ့ ်ုဖမ်းသွာ်းချ ပထာ်းဒသာသူနငဲ့
ငေါတျိကျိ
်ု ဲ့ ်ုညှဉ်းဆဒသာသူတက
ျိ်ု ဲ့ ဇျိအ်ုနသချင်းကျိ်ု ငေါတျိအာ်းဆျိ
်ု ဲ့
်ုကကဒလာဟ
်ု က
ံ ျိ်ု၎င်း၊ ရွှငလန်းဒသာ
ဲ့ ၊်ု သချင်းဆျိသ
အသံကျိ်ု၎င်း၊ ငေါတျိ၌ဒတာင
်ု ဲ့
်းကကပေါသညတကာ်း။...တစကျွန်းတစနျိင
်ု ငံ၌ ထာဝရ ဘ်ုရာ်း၏သချင်းကျိ်ု
အဘယသျိဆျိ
်ု ဲ့ ်ုရပေါမညနည်း။...ဖျကဆ်းတတဒသာဗာဗ်ုလ်ုနမင်းသမ်း၊ သငသညငေါတ၌ခပ
ျိ်ု ဲ့ သည အတျိ်ုင်း
သင၌အခပစကျိ်ုဆပဒပ်းဒသာသူသည မင်္ဂလာရျိ၏။ သင၏သူငယတျိကျိ
်ု ဲ့ ်ုကျိ်ုငယူ၍၊ ဒကျာကဒပေါ်မာဒဆာငဲ့
ဒသာသူသည မင်္ဂလာရျိ၏။ (ဆာလံ ၁၃၇ မဒကာကနတချက)
ဤမျှကကမ်းတမ်းဒသာစကာ်း ကျမ်းစာထတွငရျိဒနရခခင်းကျိ်ု ကျွနပ
်ု ဟ
ျိွ ခဖစခဲ့မပ
ျိ ေါသည။ ယခ်ုဒတာဲ့
ေါကျိ်ုနာ်းလည မပခဖစသည။ ဤသျိဒသာစကာ်းမျာ်းသည
်ု ဲ့
နလံ်ု်းဒကကကွလျက၊ ငျိဒ
်ု က်းခမညတမ်းဒသာ
လူတ၏စျိ
ျိ်ု ဲ့ တခံစာ်းမမ ဒပေါကကွထွကလာဒသာ စကာ်းလံ်ု်းမျှသာခဖစသည။ ခမနမာခပညအတွက
ငျိဒ
်ု က်းခမညတမ်းလျကရျိသသ
ူ ည ဤဆာလံကျမ်း၏ အနစချ ပကျိ်ုသန
ျိ ာ်းလညမညခဖစသည။
မျိမျိတဒနအျိ
ျိ်ု ဲ့
မ၊တျိ်ုင်းခပညမနငထ်ုတခံရကာ၊ သူတကျိ
ျိ်ု ဲ့ ်ုယတျိ်ုငဘာမျှမတတနျိင
်ု ၊ အဒခခအဒနအရပရပကျိ်ု
လကမျိငချ ထာ်းရဒသာ အစစဒရ်းလလူမျျိ ်းသည ပူဒဆွ်းဒသာက၊ ဒ ေါသ၊
စျိတပျကမမျာ်းခဖငခဲ့ ပညန
ဲ့ ကဒနသကသ
ဲ့ ်ုျိ ကျွ
်ု တျိ်ု လည
်း ယခ်ုဤသျိခံ
်ု ဲ့ စာ်းဒနရပေါသည။ မျိမျိတဒနအျိ
ျိ်ု ဲ့
မ၊
ဲ့ နပ
ဲ့
ဘဝမျာ်းစွာ၊ ဒမျှာလငခ
်ု ဲ့
မျှမ်ုန်းတ်းဒနမလဆျိ်ုတာကျိ်ု
ဲ့ ျကမျာ်း၊အျိပမကမျာ်းကျိ်ု ဖျကဆ်းပစသူ တျိအာ်းမည
ဒတွ်းကကညလ
ဲ့ ရပေါသည
ျိ်ု ဲ့
။ ထျိဒကကာင
်ု ဲ့
ျိ်ု ဲ့
ဒတာင်းချကထတွင ပူဒဆွ်းဒသာက၊ ဆံ်ု်းရံ်းမမျာ်းကျိ်ု
ဲ့ သူတ၏ဆ်ု

ဒဖာခပမပ်း တရာ်းမျှတမကျိ်ုမညမျှခပန၍လျိ်ုချငဒကကာင်းကျိ်ု အခပင်းထနဆံ်ု်းဆနဒ၊
ဒ ေါသမျာ်းခဖငတ
ံ်ု ဲ့ လျိ်ုကခခင်းခဖစသည။
ဲ့ ခပန
ကျွနပ
်ု တျိလည
်ု ဲ့
်း ထျိန
်ု ည်းအတျိ်ုင်းပငခဖစပေါသည။
အစစဒရ်းလတျိခံ
်ု ဲ့ စာ်းရသညဲ့ နာကကငမ၊စျိတပျကမ၊ဒ ေါသ စသညတျိကျိ
်ု ဲ့ ်ုခစ
ံ ာ်းရဒသာကျွနဒတာတျိသည
်ု ဲ့
လည်း
နာကျငလွန်းလသညအ
ဲ့ ခေါတွင " က
်ု ခမျာ်းလပေါမပ.. နာကျငမကျိ်ုမခံစာ်းနျိင
်ု ဒတာဘ
ဲ့ ်းူ ။
သူတလ်ု
ျိ်ု ဲ့ ပရပဒတွအရမ်းမာ်း ယွင်းဒနမပ်း လကမခံနင
ျိ်ု စရာခဖစဒနပေါမပ.. ေါဒပမယဲ့
ကျွနဒတာတျိဘာမ
်ု ဲ့
မလ်ုပတတဒတာပ
ဲ့ ေါ.. ကူညမစပေါ သခငဘ်ုရာ်း၊ ဤမတရာ်းမကျိ်ု အမနအတျိ်ုင်းစရငပေါ"
ဟူ၍ကျွနပ
်ု တျိငျိ
်ု ဲ့ ယ
်ု ျိ်ုဒအာဟစကကမညခဖစသည။
ထျိသ
်ု စျိ
်ုျိ ဲ့ တနလံ်ု်းထရျိသညအ
ဲ့ တျိ်ုင်း ရျိ်ု်းသာ်းစွာဒအာဟစဒတာင်းဒလျှာကသညအ
ဲ့ ခေါ
စျိတဖျိစ်းမမျာ်းဒလျာပ
ံ ာ်းရပေါသည။ စတငဆ်ုဒတာင်းချျိန၌
ဲ့ ေါ်းသွာ်း သညကျိ်ုခစ
မမငျိမသကမ၊ဒ ေါသတျိခဖင
်ု ဲ့ ခဲ့ ပညန
ဲ့ ကဒနဒသာလည်း ထျိသ
်ု ်ုျိ ခမည
တမ်းလျိ်ုကသညအ
ဲ့ ခေါ ဝမ်းနည်းမ၊
ဲ့
ဒ ေါသူပ်ုနထမတျိစျိ
်ု ဲ့ တထတွင အမမရျိဒနနျိင
်ု ဒတာမ
်ု တျိ်ု ဲ့
ဲ့ ညမဟ်ုတဒပ။ အဒခခအဒနကျိ်ုကျွနပ
မဒခပာင်းလနျိင
်ု ဒသာလည်း ဖနဆင်းရငဘ်ုရာ်းသခငနငဆ
ဲ့ ကသွယစကာ်းဒခပာခခင်းခဖငဲ့
စွမ်းအာ်းမဲ့သညအ
ဲ့ ဒနအထာ်းမ စွမ်းအာ်းရျိလာသညကျိ်ုဒတွြို့ ကကံ ခံစာ်းလာရမညခဖစသည။ မငျိမသကခခင်း၊
ခွနအာ်းသစတျိ်ု ခပန
ျိ ညခဖစသည။
ဲ့ လညရရမ
ဒအ်းရာ်းမျိ်ုငနာ်းတွင ညှင်းဆနပ
ျိ စကခခင်းခံရသူတကျိ
ျိ်ု ဲ့ ်ု တမနဒတာ
ဒပတရ်ုကစစမနဒသာဝျိညာဉဒရ်းစကာ်းခဖငဲ့ ခွနအာ်းဒပ်းထာ်းသညမာ "ထျိဒ
်ု ကကာငက
ဲ့ ာလအချျိနတနလျှင
ဘ်ုရာ်းသခငသညသငတျိကျိ
်ု ဲ့ ်ုချ်းဒခမာကဒတာမူမည အဒကကာင်း၊
တနချိ်ု်းကက်းဒသာလကဒတာဒအာက၌ကျိ်ုယကျိ်ုကျိ်ုယနမ
ျိ ဲ့ချကကဒလာ။ဲ့ သငတျိကျိ
်ု ဲ့ ်ုသတျိနငကဲ့ ကညရ
ဲ့ ဒတာ
မူဒသာဒကကာင၊ဲ့ သငတျိ၌စျိ
်ု ဲ့ ်ု်းရျိမခခင်းအမရျိသမျှတကျိ
ျိ်ု ဲ့ ်ု ကျိ်ုယဒတာ၌အပနကံ ကဒလာ။ဲ့
(ရငဒပတရ်ုကသဝေါ စာပဌမဒစာင ၅်း၆-၇) အာမင။
သငတျိအတွ
်ု ဲ့
ကဒနစဉဆ်ု
ဒတာင်းဒပ်းဒနပေါတယ။
ဲ့
ခရစဒတာ၏ဒမတတာခဖငဲ့
Dr. Tim (ဦ်းထငဒကျာ)
ဒနာကတစကကျိမတွင ရငဒပေါလ်ုဒခပာဒသာ "ငေါသညအာ်းနည်းဒသာအခေါတနချိ်ု်းနငခဲ့ ပညစ
ဲ့ လ
ံ်ု ျကရျိ၏"
ဟူဒသာ စကာ်းနငပ
ွ ်းအာ်းကင်းမဒ
ဲ့ တသကမပ်း လူသာ်းအဒနခဖငစ
ဲ့ မ
ဲ့ နချျိန၌ ဘ်ုရာ်းသခငထံမ
မညသျိခွ
်ု ဲ့ နအာ်းယူနင
ျိ်ု ဒကကာင်း ကျိ်ုဆကလကဒဆွ်းဒနွ်းသွာ်းပေါမည။

