
Biblical Reflection 3: 
(In Burmese)  

 
မြနြ်ာမြည်ရှှိညအီစ်ကှိိုမြာငန်ြှြ ာျား... 

"အတူတကွ ကက ြံ့ခှိိုငရ်ြ်တညက် ြါစှိို ြံ့" 

 
ြတရာျားြှု၊ ဖှိနှှိြ်ြှုခ မနရမ ာ ခရစ်ယာနြ် ာျားအဖှိို ြံ့ 

ဓြမ စ်က ြ်ျားစာကြည် ှိို ြံ့မမြာဆှိိုထာျား နညျ်ား။ 

အမကကာငျ်ားအရာြ ာျားစွာရှှိြါ ည်။ ဥြြာ, 

ဖှိလှိြပှိယ ိုကကည် ူြ ာျားထ  စာမရျား ာျား ည်ြံ့ 

ရှငမ်ြါလိုကှိိုယ်တှိိုငြ်ငလ်ျှင ်ထှိိုအခ ှိန၌် 

မယရှုခရစမ်တာ်ကှိိုယ ိုကကည်မခငျ်ားမကကာင်ြံ့ 

မထာငတွ်ငျ်ားအက ဉျားခ ခ မနရခ ှိနမ်ဖစ် ည။် ဖှိလှိြပှိရှှိ 

ယ ိုကကည်  ူြ ာျားအမနမဖင်ြံ့လညျ်ား 

လူြှုဝနျ်ားက ငတွ်ငဆ်န် ြံ့က ငြ်ှုြ ာျား၊ အ ငျ်ားမတာ်တွငျ်ား ြ င်ြံ့မြတ်ြှုြ ာျားမဖင်ြံ့ စှိတ်ဝြ်ျားကွွဲမန ကက ည်။ 

မကကာက်ရွ ွံ့ စှိိုျားထှိန် ြံ့ပြီျား စှိတ်ရှုတ်မထျွားမနကကရ ည်။  ူတှိို ြံ့အမနမဖင်ြံ့ ဝှိညာဉမရျားလြ်ျားမြြှုနငှ်ြံ့ စှိတ်ဓာတ် 

ခွနအ်ာျားလှိိုအြ်မနခ ှိနမ်ဖစ် ည်။ ထှိို ြံ့မကကာင်ြံ့ ရှငမ်ြါလိုက- 

နှိိုငင်  ာျားမြြုက င်ြံ့အြ်မ ာအြူအက ငြံ့ြ်ာှ ခရစမ်တာ၏်ဧဝ မေလှိတရာျားမတာ် အတှိိုငျ်ားမဖစ် ည်။ 

 ငတ်ှိို ြံ့ထ  ှိို ြံ့ငါမြနလ်ာ ညမ်ဖစမ်စ၊ ြလာ ညမ်ဖစမ်စ ဧဝ မေလှိ တရာျားမတာ်အတက်ွ 

တစ်စှိတ်တစ် မ ာတည်ျား၊ ရည်ရွယ်ခ က်တစခ်ိုတည်ျားမဖင်ြံ့ ယ ိုကကည်မခငျ်ား တရာျားအတွက် 

 ငတ်ှိို ြံ့တှိိုက်ြွွဲဝငလ် က်ရှှိကကမကကာငျ်ားကှိို ငါကကာျား ှိလှိို၏။  ငတ်ှိို ြံ့ ည ်ရန ်ူြ ာျားကှိိုြမကကာက်ကကနငှ်ြံ့ 

( ငတ်ှိို ြံ့၏ယ ိုကကည်မခငျ်ား၊ စည်ျားလ ိုျားမခငျ်ားအာျားမဖင်ြံ့) ရန ူ်တှိို ြံ့ရှု  ျားနှိြ်ြံ့ြညမ်ဖစမ်ကကာငျ်ားနငှ်ြံ့ 

 ငတ်ှိို ြံ့ကယ်တငမ်ခငျ်ားရြည်ြံ့အမကကာငျ်ားမဖစ် ည်။  ိုရာျား ခငက် ထှိို ှိို ြံ့လိုြ်မဆာငမ်ြျားမနြါ ည်။ (ဖှိလှိြပှိ 

၁ျား၂၇-၂၈။ စာမရျား ၏ူ ာ ာမြနဆ်ှိိုခ က်) 

မလာက၌အ ငရ်ှငစ်ဉတွင ်မကကာက်ရွ ွံ့တိုနလ်ှုြ်ရခ ှိနြ် ာျားရှှိလာြညမ်ဖစ် ည။် ြတရာျားြှု၏စွြျ်ားြကာျားြှာ 

အငြ်တနက်ကီျားြာျားပြီျားမကကာက်စရာမကာငျ်ားလွနျ်ားလှ ည်။ ထှိို ှိို ြံ့ကက ြုမတွွံ့ရခ ှိန၌် ခရစ်ယာနမ်ဖစမ်ခငျ်ား 

(မကာငျ်ားကငန်ှိိုငင်  ာျားမဖစ်မခငျ်ား) ကှိို ှိနာျားလည်ရနလ်ှိို ည်၊ ြည် ူ ြံ့ကှိိုအမစခ မန ည် 

(ခရစမ်တာ်မယရှု ိုရာျား) ကှိို အမစခ  ည်၊ ကျွန်ိုြ်တှိို ြံ့၏မြျှာ်လင်ြံ့ခ က်ြည် ည်ြံ့အမြေါ်တွငြ်ှီတညမ်န ည် 

(ကျွန်ိုြ်တှိို ြံ့အာျားမဖင်ြံ့၊ အတွငျ်ားမဖင်ြံ့၊ အခ ငျ်ားခ ငျ်ားအာျားမဖင်ြံ့ ိုရာျားမြြုမ ာအရာ)တွငြ်ှီတည် ည်ကှိို 

နာျားလညထ်ာျားရနလ်ှိို ည။် ထှိို ြံ့မြင ်အတူတကွစည်ျားလ ိုျားစွာရြ်တည်တွနျ်ားလှနြ်ါက 



အငြ်တနခ်ွနအ်ာျားကကီျားြည်မဖစ်မကကာငျ်ား  ှိထာျားရနလ်ှိို ည်။  ိုရာျား၏ဝှိညာဉမတာ် လြျ်ားမြြှုမဖင်ြံ့ 

 ိုရာျားအလှိိုမတာ်အတှိိုငျ်ားမြြုြူမနထှိိုငရ်ြည်ကှိိုလည်ျား  ှိနာျားလည်ရနလ်ှိို ည။် 

 ှိို ြံ့မဖစ်၍ ငါ ြံ့ခ စ် ူတှိို ြံ့  ငတ်ှိို ြံ့ ည် ငါ ြံ့ြ က်မြှာက်၌နာျားမထာင ်ည် ာြက၊ 

ြ က်ကွယ်၌လည်ျားအစဉနာျားမထာင ်ကက ည်နငှ်ြံ့အညီ မကကာက်ရွ ွံ့တိုနလ်ှုြ်မ ာစှိတ်နငှ်ြံ့ 

ကှိိုယ်ကှိိုကယ်တငမ်ခငျ်ားငါှ ကှိိုယ်တှိိုငက်ကှိြုျားစာျား အာျားထိုတ်ကကမလာြံ့။ အမကကာငျ်ားြကူာ 

 ငတ်ှိို ြံ့ ည်အလှိိုရှှိမစမခငျ်ားငါှ၎ငျ်ား၊ အက င်ြံ့က င်ြံ့မစမခငျ်ားငါှ၎ငျ်ား  ငတ်ှိို ြံ့အထွဲ၌မစတနာမတာ်အာျားမဖင်ြံ့ 

မြြုမြငမ်တာြ်ူမ ာ ူကာျား ိုရာျား ခငမ်ြတညျ်ား။ (ဖှိလှိြပှိ ၂ျား၁၂-၁၃) 

ကျွန်ိုြ်တှိို ြံ့၏ထာဝရကယ်တငမ်ခငျ်ားြှာ  ိုရာျား ခင၏်မက ျားဇူျားမတာ်အမြေါ် ြှီတညမ်နပြီျား၊ ကျွန်ိုြ်တှိို ြံ့အမနမဖင်ြံ့ 

ယ ိုကကည်မခငျ်ားအာျားမဖင်ြံ့ရရှှိနှိိုင ်ည်။  ှိို ြံ့မ ာ် လိုြ်မဆာငရ်ြည်ြံ့အြှိိုငျ်ား (ကကီျားထာွျားရင်ြံ့က က်မအာင ်

အာျားထိုတ်လိုြ်မဆာငရ်မခငျ်ား) လည်ျားလှိိုအြ်ြါ ည်။ ယ ိုကကည်မခငျ်ားကှိို လက်မတွွံ့လိုြ်မဆာငရ်နလ်ှိို ည။် 

ယ ိုကကည်  ည်ြံ့အတှိိုငျ်ားမနထှိိုငမ်ြြုြူမခငျ်ားြာှ  ိုရာျား ခင၏်တနခ်ှိိုျားမတာ်ကှိို ကျွန်ိုြ်တှိို ြံ့အတွငျ်ား၌မဖစ်မစ၊ 

ကျွန်ိုြ်တှိို ြံ့ အာျားမဖင်ြံ့ မဖစ်မစလိုြ်မဆာငခ်ွင်ြံ့မြျားလှိိုက်မခငျ်ားမဖစ် ည။်  ိုရာျား၏တနခ်ှိိုျားမတာ်ကှိို 

ြည် ှိို ြံ့ ှိရှှိနှိိုငြ်ည်နညျ်ား။ အြိုနျ်ားတရာျားကှိို ဆက်လက်ကကီျားထာွျားခွင်ြံ့မြျားလှိိုက်ြါက အကကြ်ျားဖက်မခငျ်ား၊ 

ြမကာငျ်ားြှုမြြုမခငျ်ားြ ာျား ာ ကကီျားထာွျားလာြည်မဖစ် ည်။ ထှိို ှိို ြံ့ြဟိုတ်ရြါ။ ဝှိညာဉအ ျီားဆှိို ည်ြာှ 

မက ျားဇူျားမတာ်အမမခခ ၊ ခ စမ်ခငျ်ား၊ ကှိိုယ်ခ ငျ်ားစာ  နာျားမခငျ်ားမြည်ြံ့ဝလ က် ရှှိမ ာ 

လိုြ်မဆာငခ် က်ြ ှိြုျားမဖစ် ည်။  ိုရာျားတနခ်ှိိုျားမတာ်မဖင်ြံ့ လိုြ်မဆာငြ်ါက ကျွန်ိုြ်တှိို ြံ့ြှိို၍  တတ ှိရှှိလာြည်၊ 

ြှိို၍ယ ိုကကညစ်ှိတ်ရှှိလာြည်၊ ြမကာငျ်ားြှုကှိို ြှနက်နမ် ာစှိတ်ဝှိညာဉမဖင်ြံ့ မက ာ်လ ာျားနှိိုငြ်ည်မဖစ် ည။် 

 ငတ်ှိို ြံ့နငှ်ြံ့လူခ ငျ်ားအတူတကွြရှှိမြျားနှိိုငမ် ာ်လည်ျား  ငတ်ှိို ြံ့နငှ်ြံ့အတူရြ်တည်မနမကကာငျ်ားမဖာ်မြလှိိုြါ ည်။ 

ဝှိညာဉမတာစ်ွြ်ျားအာျားမဖင်ြံ့ ယ ိုကကည်မခငျ်ား၌ပြွဲမြ စွာရြ်တည်ပြီျား၊ အတူတကွကက ြံ့ခှိိုငစ်ွာရြ်တညက်က ည်ြံ့အခါ 

 ိုရာျားြည် ှိိုလိုြ်မဆာငမ်ြျားြည်ကှိို ဆက်လက်မစာင်ြံ့ဆှိိုငျ်ားကကြါစှိို ြံ့။ 

ငါတှိို ြံ့ကှိိုခ စ်မတာြ်ူ၍ ထာဝရ က် ာမခငျ်ားအမကကာငျ်ားကှိို၎ငျ်ား၊ မက ျားဇူျားမတာ်အာျားမဖင်ြံ့ 

မကာငျ်ားမ ာမြျှာ်လင်ြံ့မခငျ်ား အမကကာငျ်ားကှိို၎ငျ်ား မြျားမတာြ်ူမ ာ ငါတှိို ြံ့အ တည်ျားဟမူ ာ  ိုရာျား ခငန်ငှ်ြံ့ 

ငါတှိို ြံ့ ခငမ်ယရှုခရစ ်ည် ကှိိုယ်မတာ်တှိိုင ် ငတ်ှိို ြံ့စှိတ်နလှ ိုျားကှိို  က် ာမစ၍ မကာငျ်ားမ ာစကာျား၊ 

မကာငျ်ားမ ာအြှုအြ ှိြုျားြ ှိြုျား၌  ငတ်ှိို ြံ့ကှိို ပြွဲမြ မစမတာြ်ြူါမစမ ာ။ ( က် ာမလာနှိတ်က ဝါဒစာ 

ဒိုတှိယမစာင ်၂ျား၁၆-၁၇) 

ခရစ်မတာ၏်ခ စ်မခငျ်ားမြတတ ာမဖင်ြံ့... 

Dr. Tim (ဦျားထငမ်က ာ်) 

 ာ ာမြန ်ူ - မစာနယူတန ်

 


