
Biblical Reflection 5: 
(In Burmese)  

 
မြနြ်ာမြည်ရ ှိချစခ်ငရ်ြါသ ာ 

လုြ်သဖာ်သ ာငဖ်က်၊ြှိတ်သ ွေန င့်် 

သကျာင််း ာ်းသကျာင််း ြူျာ်း 

ကျွနသ်တာ်တှို ့် အစွေြ််းခွေနအ်ာ်းြ ့်သနပြြီလာ်း? 

 

တစ်ခါတစ်ရံကူကယ်ရာြ ့်၊ 

ခွေနအ်ာ်းြ ့်သန လှိခုံစာ်းရ ည်။ 

ကျွန်ြ်ုချစခ်ငရ်သ ာ ူြျာ်းကှို ြကာကွေယ်နှိငု ်လှို၊ 

ြစခ်တ်ြှု၊ရှိုက်န က်ြှု၊ဖြ််း ြီ်းြှုတှို ့်ကှိုလည််းြတာ်း ြီ်းနှိငုသ်ြ။ကျွန်ြ်ု ငသ်န ည့်် အတန််းြျာ်းကှိုသရွေ ွေ့ ှိုင််းထာ်း 

ရ ည်။ စာလည််းြ ငန်ှိငုသ်ြ။  ှို ့်သ ာ်ကျွန်ြ်ု ုသတာင််းသြ်း ည။် အထ်ူး တှိရ ုသတာင််းသြ်း ည။် 

ထှိထုက်လည််းြှို၍လြ်ုသြ်းချင ်ည်။ 

သ လြုတတ်ရှိုက်န က်ပြြီ်းစွေန် ့်ြစ်ခထံာ်းရချှိန၌် ရ ငသ်ြါလုလည််းခွေနအ်ာ်းြ ့်သနြညဟ်ု ကျွန်ြ်ုသတွေ်းကကည့်် ည်။ 

 ူခွေနအ်ာ်းြြ ့် ည်ကှိုကျွန်ြ်ု ှိ ည.်..အဘယ့််သကကာင့််ထှိ ုှို ့်ြမဖစ်ရ နည််း။ 

အရ က်ခွေ ၊ရှိုက်န က်ခံပြြီ်းသထာငထ်  ှို ့် ြတရာ်းအကျည််းချခံရ ည်ကှို ရ ငသ်ြါလုြည ်ှို ့်ရင ်ှိုင ်ွော်းခ ့် နည််း။ 

သထာငထ် ၌အမခာ်းသထာင ်ာ်းြျာ်းန င့်် အတူ ြည် ှို ့်သ ာစှိတ်န င့််ဝြ််းသမြာက်စွော ြီချင််း ှိုနှိငု ်နည််း။ 

အရ င််း ံု်းအသမဖြ ာ-  ခငသ်ယရှုထယုံံကကည်အြ်န ပံြြီ်း 

 န် ့်ရ င််းသ ာဝှိညာဉ် ြီြ ခွေနအ်ာ်းယူသ ာသကကာင့််မဖစ ်ည်။ 

ခရစ်သတာခ်ံစာ်းရ ည်ကှိသုဝြျှခံစာ်းမခင််း၌ဂုဏရ် ှိ ညဟ်ု ရ ငသ်ြါလုယူ ထာ်း ည်။ 

ယခုကကံြုံသတွေွေ့သနရသ ာ ခက်ခ ြှုြျာ်း ည် သနာငတ်ွေငက်ကံြုံရြည့်် သကာင််းချြီ်းြျာ်းန င့််ြနှုှိင််းယ ဉ်နှိငုသ်ကကာင််းကှို 

ရ ငသ်ြါလု ှိထာ်း ည။် ထှို ့်သကကာင့်် ရ ငသ်ြါလု ည်  န် ့်ရ င််းသ ာဝှိညာဉ်သတာ်ထြံ  ခွေနအ်ာ်းယူကာ 

ဝြ််းနည််းြှုြျာ်း၊ ဖှိန ှိြ်ြှုြျာ်း သကကာင့်် စှိတ်ြျက်ဝြ််းြနည််းသစရနအ်ာ်းယူခ ့် ည်။ ဘုရာ်းအလှိသုတာ်န င့်် 

အြှုသတာမ်ြတ်လြ်ုငန််းတွေင ်တာဝနသ်ကျြွေန ်နှိငုရ်န ် န် ့်ရ င််းသ ာဝှိညာဉ်သတာ်ထြံ  ခွေနအ်ာ်းရယူခ ့် ည်။ 

 ခငသ်ယရှု ညလ်ည််း ြတရာ်းြှု၊  ူသတာသ်ကာင််းသယာငသ် ာငြ်ှုတှို ့်ကှို 

လူထအုတွေက် န် ့်ကျငခ် ့်သ ာသကကာင့်် န ှိြ်စက်မခင််းခံခ ့်ရ ည်။ သယရှု၏ရ ရင့််စွောသဝဖနြ်ှုသကကာင့်် 

ထှိ ူုတှို ့်အရ က်ရ၊ သ ါ မဖစ်ခ ့် ည်။ သယရှု၏ သကျာ်ကကာ်းြှုကှိုြနာလှိမုဖစခ် ့်ပြြီ်း 

 ူ ့်ကှိုြထှိန််းချြုံြ်နှိငုခ် ့်သ ာသကကာင့်် သ ါ ထွေက်ခ ့်ကက ည်။  ူတှို ့်၏အာဏာ အြ်ုစှို်းြှု တည်ပြ သစရန ်

သယရှုကှိုဖယ်ထတ်ုလှိုကက ည်။  ှို ့်သ ာ်သရရ ည်တွေင ်ထှိ ုှို ့်မဖစြ်လာခ ့်သြ။သနာက် ံု်းတွေင ်



သယရှုကှိုရက်စက်စွော  တ်ခ ့်ကက ည။်  ှို ့်သ ာ်ဘုရာ်း ခငက် သယရှုကှိုရ ငမ်ြနထ်သမြာက်သစပြြီ်း 

ထှိြု တ င့််  ူ ့်ကှိုယုံကကည ်ူတှိုင််းအတွေက် ကယ်တငမ်ခင််းကှိုဘုရာ်း ခငမ်ဖစသ်ြေါ်သစခ ့် ည။်  

သယရှု၏ရ ငမ်ြနထ်သမြာက်မခင််းကှိုယုံကကည် ူထ တွေင ်ရ ငသ်ြါလု ြါဝင ်ည။် ထှို ့်သကကာင့်် 

 ူကှိုယ်တှိုငြ်တရာ်း ခံရချှိန၌် ဧဝံသဂလှိတရာ်းသတာ်၌ စစာရ ှိစွောယုံကကညလ်ျက်၊ 

သယရှုထြံ  ကုခ င််းရ ြှုြျာ်းကှို ြျှသဝ ညဟ်ု ယုံြ တ်လျက်၊ တစ်သန ့်တွေင ်ခရစ်သတာန် င့််အတူ 

ဘုရာ်းဘုန််းသတာ်ကှိုသဝြျှခစံာ်းနှိငုြ်ည်ဟု ယုံကကည်ခ ့် ည် (သရာြ ၈်း၁၇-၁၈). 

ရ ငသ်ြါလုက ြှိြှိကှိုယ်ကှို အာ်းနည််း ဟူြုရှုမြငဘ်  ဘုရာ်းအစြီအစဉ်ထ တွေငြ်ါဝငသ်န ူ၊ ထှိ ုူ ည်လည််း 

ဘုရာ်းကှိုယုံကကည်ပြြီ်း ခက်ခ ချှိန၌်ြငဘ်ုရာ်းအသြေါ် စစာရ ှိ ူဟု ြှိြှိကှိုယ်ကှိုရှုမြငထ်ာ်း ည။် ထှိသုကကာင့်် 

"ငါ ့်ကှိုခွေနအ်ာ်းန င့််မြည့််စံုသစခရစ်သတာ်အာ်းမဖင့်် ခြ် ှိြ််းသ ာအြှုကှိုငါတတ်စွေြ််းနှိငု ်ည်" ဟုရ ငသ်ြါလု 

သရ်း ာ်းခ ့်မခင််းမဖစ် ည်။ (ဖှိလှိြပှိ ၄်း၁၃) 

 ူလုြ်ချငတ်ာ ူလြ်ုြညဟ်ု ှိုလှိမုခင််းြဟုတ်။  န် ့်ရ င််းသ ာဝှိညာဉ်သတာ်ရ ှိသနမခင််းသကကာင့်် 

အသမခအသနတှိုင််း၌ ပငှိြ် က်မခင််း(သကျနြ်သရာင့််ရ မခင််း)ရ ှိသနမခင််းမဖစ် ည်။ ြည ်ှို ့်ြငက်ကံြုံသတွေွေ့သနရြါသစ.. 

ဘုရာ်း ခင ်လုြ်သ ာင ်ခှိုင််း ည့််အရာကှို  ူပြြီ်းမြည့််စံသုအာငလ်ြ်ုသ ာငန်ှိငုြ်ည်မဖစ် ည။် 

ဘုရာ်း ခင၏် အလင််းန င့်် သြတတ ာသတာ်ကှို သြ ာငြ်ှိုက်သနသ ာ ကြဘာကကြီ်း၌ထွေန််းလင််းသြ်းရန-် 

ချစမ်ခင််း၊ဝြ််းသမြာက်မခင််း၊ပငှိြ် က်မခင််း၊စှိတ်ရ ညမ်ခင််း၊သကျ်းဇူ်းမြြုံမခင််း၊သကာင််းမြတ်မခင််း၊ စစာသစာင့််မခင််း၊

န်ူးညံ့် ှိြသ်ြွေွေ့ မခင််း၊ ကာြဂဏုခ်ျြုံြ်တည််းမခင််း ဟသူ ာဝှိညာဉ်အ ြီ်းကှိသုဖာ်မြနှိငုခ် ့် ည် (ဂလာတှိ ၅်း၂၂-၂၃) 

ညြီအစ်ကှိသုြာငန် စြ်တှို ့်.. ကျွန်ြ်ုတှို ့်ထှိန််းချြုံြ်နှိငု ်ညထ်က်သကျာ်လွေနသ်န ည့််အရာြျာ်း၊ လြ်ုသ ာငခ်ျင ်

သ ာ်လည််း၊ သမြာင််းလ ချငသ် ာ်လည််း ြသမြာင််းလ နှိငုသ် ာအရာြျာ်းစွောရ ှိသန ည။်  ှို ့်သ ာ် ခရစ်ယာနြ်ျာ်း 

အသနမဖင့်် ထှိအုချင််းအရာြျာ်းသကကာင့်် ခွေနအ်ာ်းြ ့် လှိြုမဖစ် င့််ြါ။ ကျွန်ြ်ုတှို ့်တွေင ် ခငသ်ယရှု  န င့်် 

 န် ့်ရ င််းသ ာဝှိညာဉ်သတာ်ရ ှိသန ည်။ ဘုရာ်းအလှိုရ ှိသ ာအရာကှို ဘုရာ်း ခင၏်ခွေနအ်ာ်းမဖင့်် ကျွန်ြ်ုတှို ့် 

လုြ်သ ာငန်ှိငုြ်ညမ်ဖစ် ည်။ 

သြျှာလ်င့််မခင််းကှိ ုလက်ြလွှတ်လှိုက်ြါန င့််။ ကျွန်ြ်ုတှို ့် ခွေနအ်ာ်းအစွေြ််းအစြြ ့်ြါ။ 

ခရစ်သတာ၏်ချစ်မခင််းသြတတ ာမဖင့််... 

Dr. Tim 

ဦ်းထငသ်ကျာ ်

ဘာ ာမြန ်ူ- သစာနယူတန ်

 
 

 


