
Biblical Reflection 2: 
(In Burmese)  

 
ခရစ်ယာနတ် ွေရ ဲ့ က ံဲ့က ံဲ့ခ ံွေန််းလှနမ်ှုဆ ို ာ ဘာလ  

အခ ်ခ ပြဿနာက ံြုံတ ွေွေ့ရခ  န၌် တက ာ ်ရွေ ံ ွေ့ ပခင််း၊တ ေါသပြစ်ပခင််း၊စ  ်ြ  ်ပခင််း 

စသပြင်ဲ့ လ ဲ့သဘာဝအတလ ာ ် ံို ဲ့ပြန ် ်က သည်မှာ 

လ မ  ြုံ်းဘာသာမတရွေ ်းြငပ်ြစသ်ည်။ သ ို ဲ့တသာ်ခရစ်ယာနမ် ာ်းအတနပြင်ဲ့ 

ဤသ ို ဲ့တသာအတပခအတန ွေင ်ခ င်ဲ့ခ  နစ်ဉ်းစာ်းလ  ်၊ ဆိုတ ာင််းလ  ်၊ 

ယံိုက ည်ပခင််းပြင်ဲ့ ခ ဉ်း ြ်  ်ရနလ် ိုသည်။ ဆ ိုလ ိုသည်မှာ 

ဝ ညာဉတ ာမ်စပခင််းအာ်းပြင်ဲ့ ဘိုရာ်းသခင ် ိုအမှှီပြြုံလ  ်၊ 

ခရစ်တ ာတ်ယရှု  ိုအတစခလံ ိုတသာ တဆာငရ်ွေ ်မှုမ ာ်း ပြစ်တနရနလ် ိုြေါသည။် ထ ိုမသှာ 

ခရစ်ယာန ် ို ဲ့၏က ံဲ့က ံဲ့ခံ ွေန််းလှနမ်ှုဆ ိုသညမ်ှာ မ မ ခွေနအ်ာ်း၊ 

မ မ   ိုယ်သာြဓာနပြြုံတသာလိုြ်ရြ်မ  ြုံ်းမဟို ်တ ာဲ့ဘ ...ခရစတ် ာ် ဗဟ ိုပြြုံတသာ၊ ဘိုရာ်းဘိုန််းတ ာ်ထငရ်ှာ်း 

တစတသာ၊ ဝ ညာဉတ ာ်  ိုအမှှီပြြုံတသာ လိုြ်တဆာငမ်ှုမ  ြုံ်းပြစလ်ာမညပ်ြစ်သည်။ 

သ ို ဲ့မှသာ မ မ တမ ာမ်ှန််းထာ်းတသာ အန္တ မတအာငန်္ ိုငပ်ခင််း၊ မတ ာင််းမှုမှလွေ ်တပမာ ်ပခင််းစသည်ဲ့ 

ြန််း  ိုငမ် ာ်းမှာ အပခာ်းတသာ ဘာသာစံိုလ မ  ြုံ်းစံို  ို ဲ့၏ ြန််း  ိုငန်္ငှ်ဲ့ထြ်  က မညပ်ြစ်သည။် 

သ ို ဲ့တသာ်ခရစ်တ ာ်၏တနာ ်လ ို ် ဆ ိုသည်ဲ့အ  ိုင််း မ မ တလ ာ ်လမှ််းရမည်ဲ့ြန််း  ိုင၊် 

ဘိုရာ်းအ ွေ ်လိုြ်တဆာငရ်မည်ဲ့အရာမ ာ်းလည််းရှ တနသည်။ ခရစ်ယာနအ်သ ် ာ  ို မှီ်းပြင်ဲ့စစ်တက ာပြှီ်း 

စံိုစမ််းပခင််းမ ာ်းပြင်ဲ့  ိုယ်စ  ်န္လှံို်း  ိုခ ိုငခ်ံဲ့ရန ်ဘိုရာ်းသခငအ်လ ို တ ာ်ရှ တနပခင််းပြစ်သည။် 

ယခိုပမနမ်ာပြည် ွေငပ်ြစ်တနသည်ဲ့ အတပခအတန၌ မ မ အတနပြင်ဲ့ ဘာမ မစွေမ််းတဆာငန်္ ိုငတ်သာအခေါ 

ဘိုရာ်းသခင၏် က ာ်းဝင ် ညှီတြ်းမပခင််း  ိုတမ ာလ်င်ဲ့ဆိုတ ာင််းတနသ  ဲ့သ ို ဲ့၊  စ်ခ  နထ်  ွေငလ်ည််း 

ဘိုရာ်းသခင ် မ မ အာ်းပြင်ဲ့ 

အပခာ်းသ မ ာ်းအ ွေ ်မညသ် ို ဲ့တသာအတပြာင််းအလ မ ာ်း  ိုလိုြ်တဆာငတ်ြ်းမလ ဆ ိုသည်  ို 

တမ ာလ်င်ဲ့တနရနလ် ိုသည။်  

ယခိုလ ိုအ  ြ်အ ည််းခ  န ်ွေင ်ဝ ညာဉတ ာ်  ပမနမ်ာပြည်သာ်းမ ာ်းအာ်း စိုတြေါင််းတစပခင််း၊ 

ဆန််းသစ်တသာအက ံဉာဏမ် ာ်းပြင်ဲ့လမ််းပြပခင််း၊အရင််းအပမစ်မ ာ်းတြ်းပခင််း၊ ခွေနအ်ာ်းတြ်းပခင််း၊ 

စ  ်ဓာ ်လှုံွေ့တဆာ်ပခင််း၊ဦ်းတဆာငပ်ခင််း စသည်  ို ဲ့ပြင်ဲ့လမ််းပြတနသည်  ို  ျွန္်ိုြ်တ ွေွေ့ ပမငတ်နရသည်။ 

ဤသ ို ဲ့တသာ မတသခ ာမှု၊စ  ်ြ  ်ြွေယ်အတပခအတန ွေင ်ဘိုရာ်းသခင ် သငန်္ငှ်ဲ့အပခာ်းသ မ ာ်းအ ွေ ်, 

ခရစ်ယာနန်္ငှ်ဲ့ မ  ်တဆွေဗို ဓဘာသာမ ာ်းအ ွေ ် အ   ြုံ်းရှ တသာအရာ  ို ြန ်ှီ်းတနြေါသည။်  



ခရစ်ယာန ် ို ဲ့၏က ံဲ့က ံဲ့ခခံိုခပံခင််းဆ ိုသညမ်ှာ ခရစ်ယာန ် ို ဲ့၏ြံိုသ ်တသတ ာင််းပြသရန ်မဟာအခွေင်ဲ့အတရ်း 

လည််းပြစ်သည။် ယခိုလ ိုအခ  န ်ွေင ်မယံိုက ည်သ မ ာ်း  ို ရာ်းတဟာပခင််း၊ 

ဘာသာတပြာင််းရနတ်ပြာတနပခင််းမဟို ် ြေါ။ ခရစတ် ာ၏်ခ စပ်ခင််း၊ 

အ မ်နှီ်းခ င််းအတြေါ်တမ တ ာပြပခင််း၊ဝ ညာဉတ ာလ်မ််းပြပခင််းတက ာင်ဲ့ ယခိုလ ိုအခ  န ်ွေင ်

အ    ရြ် ည်တြ်းပခင််း၊ မတ ာင််းမှု  ို ွေန််းလှနပ်ခင််း၊လ ိုအြ်တနသ   ို  ညှီပခင််းစသည်  ို ဲ့  ို 

သင်ဲ့မ  ်တဆွေ ဗို ဓ၊ဟ န္ဒူ ၊မွေ ်ဆလင ်စသည်  ို ဲ့  ိုပြသရနပ်ြစ်သည။် 

ဘိုရာ်းတ  ်းဇ ်းတ ာ်ပြင်ဲ့ ဤအရာမ ာ်း  ိုသငြ် ို၍ြ ို၍လိုြ်တဆာငန်္ ိုငမ်ည်ပြစ်သည။် 

ထ ိုသ ို ဲ့လိုြ်တနသည်  ိုလည််း ယခိုတ ွေွေ့ ပမငတ်နရသည်။ ဘိုရာ်းသခင ် 

သင ် ို ဲ့  ိုဆ ်လ ်ခွေန််းအာ်းတြ်းလမ််းပြရန ်ဆိုတ ာင််းတြ်းတနြေါသည်။  ျွန္်ိုြ်န္ငှ်ဲ့ဇနှီ်းသည် တ  ်းလ် 

သင ် ို ဲ့န္ငှ်ဲ့အ  ရြ် ည်ပြှီ်း တန ဲ့  ိုင််းဆိုတ ာင််းတြ်းတနြေါသည။် 

ငေါ  ို ဲ့၌ပြြုံပြငတ်သာ နခ် ို်းတ ာ်အ  ိုင််း၊ ငေါ  ို ဲ့တ ာင််းြနက် ံစည်သမ ထ ်အလွေနထ် ်းပခာ်းစွော 

ပြြုံပခင််းငေှါ  ်န္ ိုငတ် ာ်မ တသာ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် တယရှုခရစ်အာ်းပြင်ဲ့ အသင််းတ ာ်၌ မဘာအဆ ်ဆ ် 

ဘိုန််းက ှီ်းတ ာ်မ တစသနည််း။ အာမင ်(ဧြ ်ကသဝေါ စာ ၂်း၂၀-၂၁) 

ခရစ်တ ာ၏်ခ စ်ပခင််းတမ တ ာပြင်ဲ့ 

ဦ်းထငတ်  ာ်/ Dr. Tim 

 
 


