
Biblical Reflection 14: 
(In Burmese)  

 
မြနြ်ာမြည်နငှ့်် ကြဘာတစ်ဝန််းရှှိ ကျွန််ုြ်၏ချစခ်ငရ်သ ာ ြှိတ်သ ွေ၊လ်ုြ်သဖာ်သ ာငဖ်က်နငှ့်် သကျာင််း ာ်း/ 

သကျာင််း ူြျာ်းအတွေက် 

 ြမာကျြ််း ှိ်ုငရ်ာအသတွေ်းအမြင ်၁၄ 

"ခွေနအ်ာ်းနည််းသ ာလ်ည််း တနခ်ှိ်ု်းနငှ့််မြည့််စ ်ု ည"် 

မြနြ်ာမြည်တွေင ်ြှိြှိအ က်န ့်ရင််းပြ ်း ရ ရင့််စွောလှုြ်ရှာ်းသန ူြျာ်း၊ တစ်ဦ်းနငှ့််တစဦ် ှိ်း 

ကကငန်ာရက်သရာစွောသြ်းကြ််း လှူဒါန််းသန ြူျာ်းစွောရှှိသနြါ ည်။ ဤ ှိ်ု ့် 

"မြြုြူလှုြ်ရှာ်း ြူျာ်း"၏ တတ ှိနငှ့််သြ်း ြ်ြှုြျာ်းကှိ်ု ကျွန််ုြ်သလ်းစာ်း အ ့်က ြှိ ည။် 

"အသကာင််းသတွေ်းမြငသ်န ူြျာ်း" ကှိ်ုလည််းအထငက်က ်းြါ ည်။ ြညြ်ျှဖှိနှှိြ်ခ သနရြါသစ ထှိ်ု ူတှိ်ု ့် 

 ည်ြှိြှိအသတွေ်းအမြင၊် နလှ ်ု်း ာ်းကှိ်ု ဘယ်သ ာအခါြျှြှိတ်သလှာငခ်ျြုြ်တည််းခွေင့််ြမြြုသြ။ ခနဓာကှိ်ုယ်က 

လွေတ်လြ် လ ်ုမခ ြုစွော ြလှုြ်ရာှ်းနှိ်ုငသ် ာ်လည််း အသကာင််းမြင ူ်တှိ်ု ့် ည် ခရစသ်တာ၏်ချစမ်ခင််းကှိ်ု 

အသမခအသနသြ်း ည်နငှ့်် န ်းန ်းသဝ်းသဝ်း မြ နှိ်ုငဖ်ှိ်ု ့်ရနက်ကှိြု်းစာ်းကက ည။် 

ကျွန််ုြ်တှိ်ု ့်အာ်းလ ်ု်း အသကာင််းမြင ်ြူျာ်း၊ လှုြ်ရှာ်းသ ာငရ်ွေက် ူြျာ်း မဖစလ်ျှငသ်ကာင််းြည။် 

 ှိ်ု ့်သ ာ်အချှိနတ်ှိ်ုင််း ထှိ်ု ှိ်ု ့်ြမဖစ်နှိ်ုငက်ကသြ။ လသြါင််းြျာ်းစွော ဒ်ုကခ င််းရ တင််းကကြ်စွောခ စာ်းရသ ာအခါ 

မြနြ်ာမြည်ရှှိအချှိြုျို့လူတှိ်ု ့် ည် သယာဘက ့် ှိ်ု ့်ြငမ်ဖစသ်နကကြည်မဖစ် ည်။  ာ်း ြ ်းြျာ်းရ်ုတ်ချည််းသ   ်ု်း၊ 

စ ်းြွော်းြျက်၊ ကျန််းြာသရ်းလည််းထှိခှိ်ုက် ခ ့် ည်။ ထှိ်ုအခါ သမြမြငသ်ြေါ်တွေငထ်ှိ်ုငလ်ျက် 

ဒ်ုကခ င််းရ ကှိ်ုနာ်းြလည်နှိ်ုငသ်အာငမ်ဖစ်လျက် ဘ်ုရာ်းထ ငှိ်ုယှိ်ုတြ််းတ သနြါသတာ့် ည်။ ဤအခှိ်ုက်အတန် ့်တွေင ်

သယာဘကှိ်ုယ်တှိ်ုငြ်ငလ်ျှင ်"စှိတ်ထှိခှိ်ုက်သနသ ာအက ခတ် ူ" မဖစ်သနသတာ့် ည။် 

ယသန ့် ငက်ှိ်ုယ်တှိ်ုင ်ဤ ှိ်ု ့်မဖစ်သနြါက တစခ်ါတစ်ရ တွေင ်ဒ်ုကခ င််းရ ထ ြှ 

လူ ာ်းတှိ်ု ့်ြရြ်တည်နှိ်ုငသ်ကကာင််းကှိ်ု  ငမ်ခငရ်နလ်ှိ်ု ည်။ တစခ်ျှိြုျို့သ ာအချှိနတ်ွေင ်

ြညြ်ျှြငအ်သကာင််းမြငရ်နက်ကှိြု်းစာ်းြါသ ာလ်ည််း သြျှာလ်င့််ချက် ကင််းြ ့်သနတတ်ြါ ည်။ 

ြညြ်ျှြငလ်ှုြ်ရှာ်းတက်ကကလှိ်ုသ ာလ်ည််း သကကာက်ရွေ  ျို့လွေန််း၍ ဘာြျှြလ်ုြ်ရ  ညအ်ထှိ မဖစ်တတ်ြါ ည။် 

ခရစ်သတာ၏်တြည့််သတာ်ြျာ်းထ တွေင ်ရှငသ်ြါလ်ု သလာက်ြည် ူြျှ ရ ရင့််ပြ ်း 

အကျှိြု်းရှှိစွောအသစခ တတ် ူရှှိသတာ့် ြညြ်ဟ်ုတ်သြ။  ှိ်ု ့်သ ာ်  ူကှိ်ုယ်တှိ်ုငြ်င ်အာ်းနည််းချက်၊ 

အကန် ့်အ တ်ြျာ်းမဖင့်် မြည့််နက်ှသနြါ ည်။ ဥြြာ-  ူ ့်ကှိ်ုယ်ထ ရှှိ ူ်း ကှိ်ုနှုတ်သြ်းရန ်ဘ်ုရာ်းထ  

၃ကကှိြ်တှိ်ုငတ်ှိ်ုငသ်တာင််း ှိ်ုခ ့်သ ာ်လည််း ဘ်ုရာ်းကမငင််း ှိ်ုခ ့်ြါ ည်။ ထှိ်ု ှိ်ု ့်အမငင််းြယ်ခ ရသ ာသကကာင့်် 

အရှက်အသကကာက်တရာ်းမဖင့််မြည့််နက်ှသနနှိ်ုငသ် ာလ်ည််း ရှငသ်ြါလ်ုသမြာ ည် ြှာ- ဘ်ုရာ်း ခငက် 

"ငါ ့်သကျ်းဇူ်း ည ် င့််အဖှိ်ု ့်သလာက်သြ၏။ ငါ ့်တနခ်ှိ်ု်း ည် အာ်းနည််းမခင််းအမဖစ်၌ စ ်ုလငတ်တ်  ည်၊ 



ခရစ်သတာ၏်တနခ်ှိ်ု်း ည် ငါ ့်အသြေါ်၌ကျှိန််းဝြ်ြည်အသကကာင််း ငါ ့်ကှိ်ုယ်၌အာ်းနည််းမခင််းအမဖစ်ကှိ်ုဝြ််းသမြာက် 

သ ာစှိတ်နငှ့်် ဝါကကာ်းမခင််းငါှ ာ၍ ငါအလှိ်ုရှှိ၏။  ှိ်ု ့်မဖစ၍် ခရစ်သတာသ်ကကာင့််ခ ရသ ာ အာ်းနည််းမခင််း၊ 

က ့်ရ ့်မခင််း၊  င််းရ မခင််း၊ ညှဉ်း  နှှိြ်စက်မခင််း၊ ကျြ်တည််းစွောသ ာ ဒ်ုကခသဝဒနာခ မခင််းတှိ်ု ့်ကှိ်ု ငါနစှ် က်၏.. 

အသကကာင််းြူကာ်း ငါ ညအ်ာ်းနည််းသ ာအခါတနခ်ှိ်ု်းနငှ့််မြည့််စ ်ုလျက်ရှှိ၏ (သကာရှိနသြုဒ်ုတှိယသစာင ်၁၂်း၉-

၁၀) 

ကျွန််ုြ်တှိ်ု ့်က ့် ှိ်ု ့်ြင ်ရှငသ်ြါလ်ု ညလ်ည််း  ူ၏အာ်းနည််းချက်ြျာ်း၊ ခက်ခ ြှုြျာ်း၊  ူ ့်ကှိ်ု န် ့်ကျငသ်န ူြျာ်းကှိ်ု 

သကျာ်မဖတ်အနှိ်ုငယူ်ချငသ်န ည်။  ှိ်ု ့်သ ာ်  ူြလ်ုြ်နှိ်ုငခ် ့်သြ။ ကျွန််ုြ်တှိ်ု ့်လည််း ထှိ်ုနည််းတူြငမ်ဖစ် ည်။ 

ကျွန််ုြ်တှိ်ု ့်၏ အာ်းနည််းချက်ကှိ်ုလက်ခ လာသလ၊ ဘ်ုရာ်း၏သြတတ ာနငှ့််သကျ်းဇူ်းသတာအ်ဟ်ုနက်ှိ်ု 

ြှိ်ု၍ ှိမြငလ်ာသစရန ် န် ့်ရှင််းသ ာဝှိညာဉသတာ်က မြြုလ်ုြ်သြ်းသလမဖစ် ည။် ခွေနအ်ာ်းနည််းြှု၊ 

ြမြည့််စ ်ုြှုြျာ်းထ ြှ ြှိြှိကှိ်ုယ်၌ြဟ်ုတ်ဘ  သယရှုခရစ်၌ယ ်ုကကည်မခင််းကှိ်ု ထာ်းရှှိြည် ှိ်ုြါက 

ဘ်ုရာ်း၏လ ်ုသလာက်သ ာ သကျ်းဇူ်းသတာ်ကှိ်ု ကျွန််ုြ်တှိ်ု ့်ဧကနအ်ြှန ်မြငရ်ြည်မဖစ် ည်။ 

ယသန ့်တွေင ် င ်ည်စှိတ်ဓာတ်ခွေနအ်ာ်းတက်ကကသနလျှင ် ှိ်ု ့်ြဟ်ုတ် "စှိတ်ထှိခှိ်ုက်သနသ ာအက ခတ် ူ" 

မဖစသ်န လျှင ်ြှိြှိ၏အကန် ့်အ တ်ရှှိြှု၊  င၏်ကျရှု  ်းြှုတှိ်ု ့်ကှိ်ုကှိ်ုလက်ခ ပြ ်း 

ခရစ်သတာ၏်တနခ်ှိ်ု်းသတာ်အသြေါ်တွေငြ်ှ ခှိ်ုကာ၊ ခက်ခ ြှုတှိ်ု ့်ကှိ်ု ရင ်ှိ်ုငက်ကည့််လှိ်ုက်ြါ။ 

ဘ်ုရာ်း၏သကျ်းဇူ်းသတာ် ည် ြှိ်ု၍လ ်ုမခ ြုပြ ်း၊ အတွေင််းပငှိြ််းချြ််းြှုကှိ်ုသြ်းစွေြ််းကာ၊ 

 ငြ်လ်ုြ်ယူနှိ်ုငသ် ာသြျာရ်ွှငြ်ှုကှိ်ုသြ်းစွေြ််းြည်မဖစ် ည်။ ဘ်ုရာ်း၏သြတတ ာ၊ ခရစသ်တာ်၏ခွေနအ်ာ်းကှိ်ု 

ြည် ြူျှ  င့််ထ ြလှ်ုယူ ွော်း၍ြရသြ။ ထှိ်ု ှိ်ု ့်သ ာအချှိနတ်ွေင ်ရှငသ်ြါလ်ုသမြာသ ာ "ငါ ည် 

အာ်းနည််းသ ာအခါ တနခ်ှိ်ု်းနငှ့်် မြည့််စ ်ုလျက်ရှှိ၏" ဟသူ ာအဓှိြပာယ်ကှိ်ု  ငန်ာ်းလည်ြည်မဖစ် ည။် 

 ငတ်ှိ်ု ့်အသကကာင််းအပြ သတွေ်းသနပြ ်း သန ့်တှိ်ုင််း တှိရ ်ုသတာင််းသြ်းသနြါတယ်။ 

ခရစ်သတာ၏် သြတတ ာမဖင့်် 

Dr. Tim @ ဦ်းထငသ်ကျာ ်

 
 

 


