
Biblical Reflection 15: 
(In Burmese)  

 
ဖိစ ီးမှုဒဏ၊် စိတ်ပျက်မှုဒဏခ်ံနေရန ော ကျွန််ုပ်၏လ်ုပ်နဖော်န ောငဖ်က်၊မိတ်န ွေနငှ့်် နကျောငီ်း ူ/ ောီး 

မျောီးအတွေက် 

 မမောကျမီ်းစောအနတွေီးအမမင-် ၁၅ 

ကျွန််ုပ်တိ်ု ့်ဘောန ကောင့််  က်လက်ရှင ်ေန်လ ောကလ်ှမီ်းရမည်ေညီ်း 

မမေမ်ောမပည်တွေင ်လူန ောငန်ပေါငီ်းမျောီးစွေောက န ောင ်တဲွေငပိ်တ်နလှောငခ်ံနေရပပ ီး၊ လ ူေီ်းနပေါငီ်းမျောီးစွေောမှောမူ 

မ ေိီ်းချျုပ်နိ်ုငန် ောအနမခအနေ ိ်ုီးနအောက်တွေင ်ပိတ်နလှောငန်ေလျက်ရှိ ည်။ 

ဤ ိ်ု ့်စိတ်ပျက်အောီးနလျော့်မ ူည် မခံျုနစောငတ်စ် ည်ကဲ့် ိ်ု ့် ကျွန််ုပ်တိ်ု ့်အနပေါ်လွှမ်ီးမခံျု ောီးပပ ီး 

ရ်ုေီ်းမ ွေက်နိ်ုငန်အောငပိ်တ်နလှောငမ်ွေေီ်း ကပ်နစ ည်။ မမေမ်ောမပည်ရှိနကျောငီ်း ောီးတစ်န ောက်က 

"ကျွေန်တော့််အပ်ိမက်အောီးလံ်ုီးပပိျုကျဖျက်  ီးခံလိ်ုက်ရ လိ်ုပေါဘ.ဲ. နမ ောလ်င့််ချက် ပ်ိမရိှနတော့်ဘူီး" 

ဟ်ုနမပောမပပေါ ည်။ဤ ိ်ု ့်ဖိစ ီးနှပ်ိစက်န ောအနမခအနေနအောက်တွေင ်ရှင ်ေရ်ငီ်း "ဘဝက 

 က်လက်အ က်ရှငဖိ််ု ့် ိ်ုက်တေပ်ေါရဲ ့်လောီး" ဟ်ုတစ်ချိျု ျို့နတွေီးနကောငီ်းနတွေီးနေ ကမည်မဖစ် ည်။ 

တမေန်တော်ကက ီးရှငန်ပေါလ်ု ကိ်ု ်တိ်ုင ်ဤ ိ်ု ့်န ောနမီးခွေေီ်းမျိျုီးနငှ့််ရ်ုေီ်းကေခ်ဲ့်ရ ညကိ််ု ခရစ် ောေတိ််ု ့် ပိေါက 

အံ့်   ကမည်မဖစ် ည်။ နရောမန ောငတ်ွေင ်အကျဉီးချခရံကော၊ 

ဧဝံနေလနိဝငရှမည့််အစ အစဉမျောီးပျက် ်ုဉီး ွေောီးချိေ ်၌ န လ ငပိ််ုနကောငီ်းမညဟ််ု 

တမေန်တော်ကက ီးနတွေီးခဲ့်ပေါ ည်။ န လွေေပ်ပ ီးခရစန်တော်နငှ့််အတူနေရမခငီ်း ည် ပိ်ုနကောငီ်းန ော်လည်ီး 

 ူအ က်ရှငန်ေ နရွေ ျို့ ဘ်ုရောီး ခငက်  ူ ့်ကိ်ုနစခိ်ုငီ်း ောီး ည့််အလ်ုပ်ရိှနေန ီးန ကောငီ်း 

 ူ  ိောီးပေါ ည။်  ိ်ုအလ်ုပ်မှော န ရှုခရစန်တော်အန ကောငီ်းကိ်ု မ နိ ီးန ော ူမျောီး  ံိ်ု ့် 

ဧဝံနေလိ တငီ်း စကောီးကိ်ုနမပော ကောီးမခငီ်းပငမ်ဖစ် ည။်  ိ်ု ့်အမပင ်

ဒ်ုကခ ငီ်းရဲခံနေရန ော ံ်ု ကည် ူခရစ် ောေမ်ျောီးကိ်ု  ူ ့်အနေမဖင့််  ွေေ ်ငမ်ခငီ်း၊ တိ်ုက်တွေေီ်းမခငီ်း၊ 

ခွေေအ်ောီးနပီးမခငီ်းတိ်ု ့်မဖစ် ည်။  ိ်ု ့်န ော်ရှငန်ပေါလ်ု ဘောကိ်ုနရွေ ီးချ ်မည်ေညီ်း- န မခငီ်းလောီး၊ 

အ က်ရှငမ်ခငီ်းလောီး။ 

ဖိလိပပိအ ငီ်းနတော်ရှခိရစ ်ောေမ်ျောီးက န ောငက်ျနေန ော ူ ့်အတွေက်စိ်ုီးရိမပ်ူပေန်ေန ောအခေါ, 

 ူဘောန ကောင့်် အ က် က်ရှငလ်ိ်ုန ကောငီ်း၊ ဒ်ုကခ ငီ်းရဲ မဲှ  ူဘောကိ်ုအောရံ်ု ောီးနေန ကောငီ်း 

ရှငန်ပေါလ်ုရှငီ်းမပခဲ့် ည။် 

"ည အစ်ကိ်ုတိ်ု ့်၊ ငေါနတွေျို့  ကံျုရ ည့််အမဖစ်အပျက်မျောီး(န ောငက်ျမခငီ်း) ည် 

 တငီ်းနကောငီ်းကိ်ုန ကညောရောတွေင ်အက ်ပငအ်န ောက်အကူနပီးန ကောငီ်း ငတိ််ု ့်အောီး နိစလိ်ု၏။ 

ငေါ ည်အဘ ်အခေါ၌မ  မမိိ၏တောဝေမ်ပျက် မကွေက်ဘအဲခေါခပ် မိ်ီး၌၎ငီ်း၊ အ ီူး မဖင့်် ခ်ုအခေါ၌၎ငီ်း 



ရဲစွေမ်ီး တတ ိနငှ့််မပည့််စံ်ုလျက် ငေါ ည်အ က်ရှင ်ည် မဖစ်နစ၊ န  ည်မဖစ်နစ၊ 

ငေါ ့်အစွေမီ်းရိှ မ နငှ့််ခရစန်တော်၏ဘ်ုေီ်းအ နရနတော် ငရှ်ောီးလောနိ်ုငန်စရေ ်နမ ော်လင့်် နတောင့််တ၏။ 

အ က်ရှငမ်ခငီ်းဟူ ညမ်ှောအဘ ်ေည်ီး။ ငေါ၏အဖိ်ု ့်မှော အ က်ရှငမ်ခငီ်း ည် ခရစန်တော်ပငမ်ဖစ်၏။ 

န လ ငမ်ူကောီးပိ်ု၍အကျိျုီးရှိ၏။  ိ်ု ့်ရောတွေငအ်က ်၍ငေါ ည် က်လက်အ က်ရှငမ်ခငီ်းအောီးမဖင့်် 

ပိ်ုမိ်ုအကျိျုီးမပျုနိ်ုင ်မည် ိ်ုပေါက အ က်ရှငမ်ခငီ်းနငှ့််န မခငီ်းတိ်ု ့်အေက် 

အဘ ်အရောကိ်ုနရွေ ီးချ ်ရပေါမည်ေည်ီး။ ငေါ ့်မေှာစိတ်နစှခ်ွေမဖစ်လျက်နေနတော့်၏။ 

ငေါ ည်ဤဘဝကိ်ုစွေေ် ့်၍ခရစ်နတော်နငှ့််အတူနေလိ်ုလှပေါ ည်။  ိ်ု ့်မပျုရလ င ်ငေါ ့်အဖိ်ု ့်ပိ်ု၍အကျိျုီးရိှ၏။ 

 ိ်ု ့်န ော် ငတိ််ု ့်၏အကျိျုီးကိ်ုန ောက်၍ ငေါ ညအ် က်ရှငလ်ျက်နေရေပိ််ု၍အနရီးကက ီး၏။ 

ဤ ိ်ု ့် ံ်ု ကည်စိတ်ချ မဖင့်် ငေါ ည် ငတိ််ု ့်နငှ့််အတူနေမည။် ငတိ််ု ့်အောီးတိ်ုီးတက်ကက ီးပွေောီးနစရေန်ငှ့်် 

 ံ်ု ကည်မခငီ်း၌ ဝမီ်းနမမောက်နစရေင်ေါ ည်  ငတိ််ု ့်နငှ့််အတူနေမည။်  ိ်ု ့်မဖစ်၍ငေါ ည် 

 ငတိ််ု ့်နငှ့််တစ်ဖေန်ေခွေင့််ရ န ောအခေါ၌ ခရစ်နတောန် ရှုနငှ့််တစ်လံ်ုီးတစဝ်တည်ီးမဖစ ူ်  ငတိ််ု ့် ည ်

ငေါ ့်အတွေက်န ကောင့််ပိ်ု၍ပငေ််ုဏ ူ်ဝေါကကောီး နိ်ုင ်ကလမိ့််မည်။ (ဖိလပိပိ ၁ီး၁၂,၂၀-၂၆ နခတ် ံ်ုီးမမေမ်ောစကောီး) 

အံ့်ဖွေ ်အနတွေီးအမမငပ်ေါတကောီး။ န ောင ်မဲှောဒ်ုကခခံနေရန ကောငီ်းမနမပောဘဲ  တငီ်းနကောငီ်းနဝမ ရေ ်

အခွေင့််အနရီး စ်တစ်ခ်ုမဖစန် ကောငီ်း ရှငန်ပေါလ်ုနမပောနေမခငီ်းမဖစ် ည။် န မခငီ်း(အရှု ံီးခံမခငီ်း) မဟ်ုတ်ဘ ဲ

 ူေရ်ုစိ်ုက ်န ော မူျောီးအတွေက်အ က်ရှငန်ပီးမည်မဖစ်န ကောငီ်း ရှငန်ပေါလ်ုနရွေ ီးချ ် ောီးမခငီ်းမဖစ် ည။် 

န လ င ်ော၍အကျိျုီး ရှိန ကောငီ်း ူ  ိောီးန ော်လညီ်း 

(န လ ငဘ််ုရောီးရှငန်ရှ ျို့နမှောက်၌ ောဝရနေရမည်ကိ်ုအကကငီ်းမဲ့် ံ်ု ောီး ည်) 

ခရစ်နတော၏်အနစကိ်ုခံရေ ်ူစဉီးစောီးနရွေ ီးချ ်ကော အ က် က်ရှင ်ေလ်ိ်ုခဲ့် ည်။ 

မမေမ်ောမပည် ူမပည ်ောီးမျောီးနတွေျို့  ကံျုမဖတ် ေီ်းနေရန ောအရောမျောီးကိ်ု 

နတွေီး ကည့််မိတိ်ုငီ်းနလှံ်ုီးန ကကွေဲရပေါ ည။် နတွေျို့  ကံျုရ ည်မျောီးကိ်ုရင ်ိ်ုငန်အောငမ်မငရ်ေ ်

ကျွန််ုပ် ်ုနတောငီ်းနပီးနေပေါ ည်။  ငတိ််ု ့် ကံျုနတွေျို့နေရ လိ်ုမျိျုီး ကျွန််ုပ်မ ကံျုနတွေျို့ ဖူီးပေါန ော်လည်ီး- 

 ေ် ့်ရှငီ်းန ောဝညိောဉနတောဘ််ုရောီး ည်  ငတိ််ု ့်ကိ်ု ခွေေအ်ောီး၊  တတ ိ၊နမ ောလ်င့််မခငီ်း ကိ်ုနပီးမညမ်ဖစန် ကောငီ်း 

ကျွန််ုပ်အကကငီ်းမဲ့် ံ်ု ကည်ပေါ ည်။ အရောအောီးလံ်ုီး မညမ် ပင ်ိ်ုီးရွေောီးနေန ောလ်ည်ီး 

ဘ်ုရောီး ခင ်င့််ကိ်ုချစ်နေန ီးန ကောငီ်း၊  င့််ဘဝအတွေက် အနကောငီ်း ံ်ုီးရည်ရွေ ်ချက်တစ်ခ်ုကိ်ု 

ဘ်ုရောီးရှငမ်ပျုလ်ုပ် နပီးနေန ကောငီ်းကိ်ု  က်လက် ံ်ု ကည် ောီးပေါ မိတ်န ွေ။ရှငန်ပေါလ်ု၏ဘဝတွေင ်

 ူ ့်အစ အစဉ၊အပ်ိမက်အောီးလံ်ုီးကိ်ု အမပည့််အဝမလ်ုပ်န ောငန်ိ်ုငခ်ဲ့်န ော်လည်ီး ဘ်ုရောီး ခင ူ် ့်အနပေါ် ောီး 

ရှိန ော နကောငီ်းန ောရည်ရွေ ်ချက်ကိ်ုမူ ရှငန်ပေါလ်ု လ်ုပ်န ောငန်အောငမ်မငခ်ဲ့်ပေါ ည်။  င ်ည်လည်ီး 

ရှငန်ပေါလ်ု၏ ဥပမောအတိ်ုငီ်းလိ်ုက်နလ ောက်ပေါက..  င့််ဘဝ ည် အဓပိပော ်ရှိ၍ 

ရည်မှေီ်းချက်ပေီ်းတိ်ုငရ်ှိနေမည်မဖစ်ပပ ီး  င့််အေော ေတ်အတွေက်လည်ီး နမ ောလ်င့််ချက်ရိှနေမညမ်ဖစ် ည်။ 

 ငတိ််ု ့်အတွေက် နေ ့်စဉ တိရ ်ုနတောငီ်းနပီးနေပေါတ ်။ 



ခရစ်နတော၏်နမတတ ောမဖင့်် 

Dr. Tim @ ဦ ိီး ငန်ကျော် 

 


