
Biblical Reflection 4: 
(In Burmese)  

 
ဘာက ကာင့််ဆက်လက်ဆုက ာင််းသင့််သနည််း? 

 

က ာ့်နလှ ်ုးနာ ကငဖွ်ယ်ရက်သ တ က ွ 

ကုနလ်ွနပ်  ်းခ ျိနမ်ှာက ာ့် 

 ခ ျိ ျို့ကသာယ ု ကည်သူ ကနန ့် ငါ ျို ့်ဆုက ာင််းကန ာ 

ဘာမ ာ်းကကာင််းလာလျို ့်လည််း 

ဆျိုပ  ်းက ွကေကန ကမှာဖဖစ ်ါ ယ်။ ဆုက ာင််းလျို ့် 

က ည်ဆ က ွ၊ 

ရျိုက်နက်ှဖမ််းဆ ်းမှုက ွရ ် န် ့်သွာ်းမှာလာ်း? 

ဆုက ာင််းလျို ့် ဒ မ ရာ်းမှု ဖမစဖ်  ်ပ  ်း 

 ရာ်းမျှ မှု  ကယ်ရှျိလာမှာလာ်း? 

ဒ လျိုမဟု ်ဘူ်းဆျိုရင.်.ငါ ျို ့်ဘာက ကာင့်် 

ဆက်ပ  ်းဆုက ာင််းကနရ  ု်းမှာလ ? 

C.S Lewis ဘေကျို  ုကဖာ်ရျိုက်ကူ်းထာ်း  ့် ကဟာလျိေုဒဇ်ာ ်လမ််း "Shadowlands" ထ မှာ 

ခရစ်ယာန ်မ ာ်းစု က   က ွျို့ကနရ  ့် ရာကျိုကဖာ်ဖ ထာ်း ါ ယ်။ သူကဖ ာ ာက-

"ကျိုယ့််ကျိုယ်ကျိုမကူည နျိငုက် ာ့်လျို ့်ဆုက ာင််း ာ ဖဖစ ်ယ်။ ကူရာမ ့်ကနလျို ့်ဆုက ာင််း ာ ါ။ 

 ျိ ်ကနသည်ဖဖစ်ကစ၊ လမ််းကလျှာက်ကနသည်ဖဖစ်ကစ....လျိ ု ်မှုက  ခ ျိနန် ့် မျှရှျိကနလျို ့်ဆုက ာင််းရ ာ ါ။ 

ဆုက ာင််းလျို ့်ဘုရာ်းကျိုမကဖ ာင််းလ ရငက်န ါကစ….. ငါ ့်ကျိကု ာ့်ကဖ ာင််းလ သွာ်းကစ ါ ယ်။" 

ဟု ် ါ ယ်..ကျွနက် ာ် ျို ့်ရ ့်နာက ငမ်ှု၊ ကူကယ်ရာမ ့်မှု၊  လွမ််း၊လျို  ်မှုက ွကျိုကဖာ်ဖ ဖျို ့် ဆုက ာင််းရဖခင််း 

ဖဖစ ်ါ ယ်။ ဖဖစ ် က်ကန  ့် ရာက ွ က ေါ်မာှ ဘုရာ်းဘာလ ်ုက ်းမယ်ဆျို ာထက် 

ဒ လျိုဆုက ာင််းလျိုက်လျို ့် ဘုရာ်းမ က်ကမှာက်က ာ်၊ နခ်ျိ်ုးက ာ်န ့် ေျိညာဉ်က ာ်  ညရှ်ျိမှု ျို ့်ကျို ကျွနက် ာ် ျို ့် 

ခ စာ်းရမှာဖဖစ ်ါ ယ်။ ဒ လျိခု စာ်းသျိရှျိမှသာ ရက်လရညှ ်ကာ က  က ွျို့ရမယ့်် 

မကကာင််းမှုကျိုရငဆ်ျိုငန်ျိငုစ်ွမ််းရှျိမှာ ဖဖစ် ါ ယ်။ 

 မနက် ာ်ရှငက် ါလုက ကျွနက် ာ် ျို ့်ရငဆ်ျိုငရ်သည့််ရနသူ်မှာ လလူူခ င််းမဟု ်ဘ  မဖမငရ်သည့်် 

 ကမှာငထ်စုမွ််း ာ်းဖဖစ်က ကာင််း သွနသ်ငထ်ာ်းသည။် ထျိမုကကာင််းမှုစွမ််း ာ်းသည် 

သ ျိမမူကသာလူ ခ ျိ ျို့ ျို ့်ကျို လွှမ််းဖခ  ကာ ဆျို်းသွမ််းမှုမ ာ်းကျိုဖ  လ ်ုကစသည။် 

ခရစ်ယာနယ် ု ကည်သူ ျို ့် ငလ် င ်ထျိစုွမ််း ာ်းက ကာင့်် ယ ု ကည်ဖခင််း၊ 



 ည် ကည်ပမ ဖမ ဖခင််း ျို ့်ကလ ာ့် ါ်းသွာ်းကစ ါသည။် ဤသျို ့်ကသာရနသူ်မ ျိ ်းကျိ ုဆုက ာင််းဖခင််း၊ ဘုရာ်းသခင၏် 

ခ  ်ေ ် နဆ်ာမ ာ်းဖဖင့််သာ  နျိငုယူ်နျိငု ်ါသည်။ 

ရှင ်ါလုက- 

ည  စ်ကျို ျို ့် သခငဘု်ရာ်း ာ်းဖဖင့််၎င််း၊  နခ်ျို်းက ာ ်ရှျိန ်ာ်းဖဖင့််၎င််း ချိုငခ် ့်ဖခင််းရှျိ ကကလာ့်။ 

မာရ်န ်၏ ရျိယာယ်  ျို ့်ကျိုဆ ်း ာ်းနျိငုမ်ည် က ကာင််း၊ 

ဘုရာ်းသခငဖ် ငဆ်ငက် ာ်မကူသာလက်နက်စ ုကျိုေ ်ကဆာင ်ကကလာ့်။  က ကာင််းမူကာ်း ငါ ျို ့်သည် 

 ကသွ်း သာ်းရှျိကသာရနသူ် ျို ့်နငှ့်် ဆျိုငပ် ျိ င ်ျိုက်လှနရ် ကသည်မဟု ်။  ထဋွ ်ဖမ ် ျို ့်နငှ့််၎င််း၊ 

 ာဏာစက် ျို ့်နငှ့််၎င််း၊ ကလာက ကမှာငမ်ျိုက်၌ စျို်း ရဖ  လု ်ကသာမင််း ျို ့်နငှ့််၎င််း၊ 

ဆျိုငပ် ျိ င ်ျိုက်လှနရ် က၏။ထျို ့်က ကာင််းခ ယဉ််းဆျိ်ုးယု ်ကသာ ကန ့်ရက်ကာလ၌ဆ ်း ာ်းနျိငုသ်ဖဖင့်် 

ကျိစစ လ ု်းစ ု  ျို ့်ကျိုပ  ်းစ ်း၍ခ ရ ်နျိငုမ်ည် က ကာင််း၊ ဘုရာ်းသခငဖ် ငဆ်ငက် ာ်မကူသာ 

လက်နက်စ ုကျိုယူကဆာင ်ကကလာ့်။..... 

ကာလ စဉ်စျိ ်နလှ ်ုး ါလ က်ဆုက ာင််း ဌနာဖ  ဖခင််း မ ျိ ်းမ ျိ ်း ျို ့်ဖဖင့််ဆုက ာင််း ကကလာ့်။ 

ထျိသုျို ့်ဆုက ာင််းဖခင််းငါှ  ာ်းမကလ ာ့်ဘ လ က်၊ ငါမစှ၍သန် ့်ရှင််းသူ က ါင််း ျို ့် ဘျို ့် ဆုက ာင််းလ က် 

ကစာင့််ကရှာက် ကကလာ့်။ (ဧဖက် သေါဒစာ ၆်း၁၀-၁၃,၁၈) 

ဘုရာ်းသခငဖ် ငဆ်ငက် ာ်မကူသာလက်နက်စ မုှာ- 

• သစစာ ည််းဟူကသာ ခါ်း န််း 

• ကဖဖာင့််မ ်ဖခင််း ရင ် ်ု နဆ်ာ 

• ဧေ ကေလျိပငျိမ်သက်ဖခင််း ရာ်း 

• ယ ု ကည်ဖခင််းဟကူသာ ဒျိငု််းလွှာ်း 

• ကယ် ငဖ်ခင််း သ ခကမာက် 

• ဘုရာ်းသခင၏်နှု ်က  ်က ာ် ည််းဟကူသာ ဓာ်း (ဧဖက် သေါဒစာ ၆်း၁၄-၁၇) 

ဘုရာ်းဆ က ဒ လက်နက်က ွဟာ  စခ် ်လာမယ့်် ရာဘာက ည်၊မ က်ရည်ယျိုဗ ု်း၊က ည်ဆ  စ ာက ွကျို 

ကာကွယ်က ်းမှာလာ်း? မကာကွယ်က ်းနျိငု ်ါဘ်ူး။ မျိမျိကျိယ်ုကျိုကာကွယ်ရန ်သင့်် ကနဖဖင့်် ဉာဏရှ်ျိဖျို ့်က ာ့် 

လျို ါ ယ်။ ဘုရာ်းသခငရ် ့်လက်နက်စ ုဟာ သင့််ကျိုမာရ်န ်ရ ့်လှည့််စာ်းမှု၊ ကသွ်းကဆာငမ်ှုထ ကကန ကာကွယ် 

က ်းနျိငု ်ါ ယ်။ ဤလက်နက်စ ုသည်- ထာေရပငျိမ်သက်ဖခင််းကျိုကဆာငက် ည််းနျိငုက်သာ 

ဧေ ကေလျိပငျိမ်သက်ဖခင််း  ရာ်းကျိ ုခရစ်က ာ်ယ ု ကည်ဖခင််းဖဖင့််ရနျိငုသ်ည။် ကဖဖာင့််မ ်စွာကနထျိငုဖ်ခင််း၊ 

ဘုရာ်းကက ်းဇူ်းက ာ် ကျိုယ ု ကည်ဖခင််းဖဖင့်် မာရ်န ်၏စ ်ွစွ  ျိုက်ချိုက်မှုမှကာကွယ်က ်းနျိငုသ်ည။် 

က မ််းစာက ာ်ဖမ ် က ေါ် လျိုက်ကလ ာက်ဖခင််းဖဖင့််  မနှ ်ရာ်း၊ ဟု ်မှနက်သာ ရာ၊ လျိမည်ာဖခင််း ျို ့်မှ 

သင့််ကျိကုာကွယ်က ်းနျိငုသ်ည်။ ဤသျို ့်ကသာ ခ  ်ေ ် နဆ်ာမ ာ်းက သင့််ကျိုဘေ ျိုက် ွ ထ မှ 

ကာကွယ်က ်းနျိငုမ်ည် ဖဖစသ်ည်။ မကကာင််းမှု၏ ဖ က်စွမ််း ာ်းက ကာင့်် သငက်ျိုယ် ျိုင ်



နာက ည််းကဒါသထက်ွကာ ထျိမုကကာင််းမှုထ သျို ့် သငက်ျိုယ် ျိုင ်ါေငပ်  ်း မကကာင််းမှုဖဖင့််မ  ု ့်ဖ နမ်ျိကစရန ်

ဘုရာ်းသခင၏်လက်နက်စ ုက သင ်ျို ့်ကျိုကာကွယ် က ်းမှာဖဖစ် ါ ယ်။ 

ခရစ်က ာ်၌ည  စ်ကျိုကမာငန်မှမ ာ်းနငှ့်် သာ်းသမ ်းမ ာ်းခငဗ် ာ်း- "ဘုရာ်းသခင၏် နခ်ျိ်ုးက ာ်၌ 

 ည် ကညခ်ျိုငခ် ့် က ါ။" ဘုရာ်းသခငရ် ့်လက်နက်စ ုကျိုေ ်ဆငက်ာ ဆက်လက်ဆုက ာင််း က ါ။ 

မျိမျိကျိုယ် ျိုင ် ွက်ဆုက ာင််းသလျို၊  ဖခာ်းသ ူ ွက်လည််းဆုက ာင််းက ်း က ါ။ 

ခရစ်က ာ်သွနသ်ငခ် ့်သည ် ျိုင််း သင ်ျို ့်ရနသူ် ျို ့်သည် " လင််း ရာ်းကျိုဖမငက် ွျို့ ပ  ်း၊ကနာင ်ရလ က်၊ 

မကကာင််းမှုထ မှ လညှ့််ဖ နဖ်ျို ့်ရန"် ဆုက ာင််းက ်း က ါ။ 

သင ်ျို ့်နငှ့််  ူဆုက ာင််းကနလ က်... 

ခရစ်က ာ၏် ခ စ်ဖခင််းကမ တ ာဖဖင့််... 

ဦ်းထငက်က ာ် (Dr. Tim) 

ဘာသာဖ နသ်ူ- ကစာနယူ န ်

 


