
Biblical Reflection 6: 
(In Burmese)  

 
 

"ကယ်မသန ားတ  ်မပူါ..အရှငဘ်ုရ ား" 

 
 စ်တန ေ့တသ အခါ တယရှုသည် ပည်ေ့တ  ်မ  ားနငှ်ေ့အ ူ 

ယုဒပပည်၊ တယရုရှလငမ်မ  ြို့ သ ု ေ့သ  ားရ လမ်ား၌ (တယရုရှလငမ်မ  ြို့  င ်

တယရှုအတသသ ်ပခငာ်းခံရမည်ပြစ်သည်) တယရ တခါမမ  ြို့ 

ထမဲှပြ ်တလ  က်သ  ားခဲေ့တလသည။် ထ မုမ  ြို့၌ မ က်မပမင ်

နစှ်တယ က်  ု ေ့သည ်လမ်ားတဘားန ားတ  ငာ်းစ ားလ က်ရှ တနစဉ် 

တယရှုလ သည်ဟကုက ားရတသ  အခါ "ကျွန်ပ်ု  ု ေ့က ု ကယ်မသန ားတ  ်မပူါ..အရှငဘ်ုရ ား" 

ဟုတအ ်ဟစ်တလ၏။ ထ သု ု ေ့ မတအ ဟ်စ်ရနအ်ပခ ား လမူ  ားကတပပ ဆ ုသည်ေ့အခါ ပ ု၍က ယ်တလ ငစ်   

တအ ဟ်စ်ကကတလတ  ေ့သည်။ (ရှငမ်ဿကဲ မ်ား ၂၀ား၂၉-၃၁) 

ကျွန်ပ်ု  ု ေ့၏အတပခအတနမှ   စ်ခါ စ်ရဤံမ က်မပမငန်စှ်တယ က်ကဲေ့သ ု ေ့ပင ်ဘ မ မ  ်န ငု၊် 

တမ  လ်င်ေ့ခ က်မဲေ့ သည်ေ့အတနအထ ားမ   ားပြစတ်န  ်သည်။ 

မ မ   ု ေ့  ်န ငုသ်မ ကက  ားစ ားလုပ်တဆ ငခ်ဲေ့တသ ်လည်ား ဘ မှအရ မထင၊် အခ ည်ားနှ ားသ ပြစ်တနသည။် 

လ ုအပ်မှုမ  ား၊စ  ်ပပူငမ်ှုမ  ားက ု ဘုရ ားသခငထ်တံအ ဟ်စ်ဆုတ  ငာ်းကကသည်။ ရနသ်ူမ  ားက ု က  နဆ်လဲ က်၊ 

ထ သူု  ု ေ့က ုတအ ငပ်မငရ်န ်ဆုတ  ငာ်းကကသည။် မ မ   ု ေ့ဉ ဏန်ငှ်ေ့စဉ်ားစ ား  ်သမ  

အ  ုငာ်းဘုရ ားသခငထ်ဆုံတ  ငာ်းကကသည်။ သ ု ေ့တသ စ်  ်ပ က်န မ်ားလ  တကက က်ရ ံ ြို့တနရဆပဲြစ်သည။် ထ အုခါ 

"ကယ်မသန ားတ  ်မပူါ..အရှငဘ်ုရ ား" ဟူ၍သ တ  ငာ်းတလ  က်တနရတ  ေ့သည။် 

ဘုရ ားသခငသ်ည်အမှနပ်င ်သန ားကကငန်   ်ပါသည်။ ဆုတ  ငာ်းသည်ေ့အခါ 

ဘုရ ားမလုပ်ခ ငသ်ည်ေ့အရ မ  ားက ု သူ ေ့က ုလပ်ုခ ုငာ်းရနတ်  ငာ်းဆ ုရမညမ်ဟု ်ပါ။ ဘုရ ားသခငသ်ည် 

ကကငန် မှုမရှ ၊ အန ငုက် င်ေ့လ က်၊ ခ နအ် ားနည်ားသူ  ု ေ့ အတပေါ် ကကမာ်းကကမာ်း မ်ား မာ်းပပ မူဆက်ဆ ံ ်တသ  

သူမဟု ်ပါ။ သန ားပခငာ်း နငှ်ေ့ ဂရုဏ တမ တ     ု ေ့သည် 

ဘုရ ားသခင၏်အပမင်ေ့ဆံုားဝ တသသလကခဏ မ  ားပြစ်သည်။ ထ ု ေ့တကက င်ေ့ ကျွန်ပ်ု  ု ေ့အတနပြင်ေ့ 

ဘုရ ားသခငအ်တပေါ် တမ  ်လင်ေ့ခ က်ထ ားရှ ရမညပ်ြစ်သည်။ ထ ဘုုရ ားသည် တယရှုခရစ်တ  ်အ ား လူ ေ့ဇ   ခံယူ 

တစလ က်၊ အတသခံမပ ား ရှငပ်ပနထ်တပမ က်တစပခငာ်းအ ားပြင်ေ့ ကျွန်ပ်ု  ု ေ့က ု မတက ငာ်းမှုမ  ားထမဲှ 

တရ ားနှု ်ကယ် ငသ်  ား မညပ်ြစ်သည်။ 

"ကယ်မသန ားပါ" ဟုဆုတ  ငာ်းရသည်ေ့အခါ အငမ် နစ်  ်ပ က်စရ အတပခအတနထတဲရ က်ရှ တနမပ ဟု 

ထငမ်ှ ် စရ ရှ သည်။ သ ု ေ့တသ ်ထ ကဲုေ့သ ု ေ့ စ  ်ပ က်စရ အတပခအတနသည် စငစ်စ်အ ားပြင်ေ့ 



ဘုရ ားမ က်တမှ က်တ  ်၊ အဆံုားစ န ်အတပခအတနတရ က်ရှ တနပခငာ်းပြစ်သည်။ တန က်ဆံုားတမ  ်လင်ေ့စရ ၊ 

အကန် ေ့အသ ်အ ားလံုား၏အဆံုားသ ်၊ ဘုရ ားက  ုသ အကကငာ်းမဲေ့မှ ခ ုရတသ အတပခအတန 

ဟူတသ အခ  နအ်ခါပြစ်သည်။ ထ သု ု ေ့တသ အတပခအတနမ   ားက ု အရငက်ကျွန်ပ်ု   ု ေ့တရ က်ြူားခ ငမ်ှ 

တရ က်ြူားကကလ မ်ေ့မည။် 

လမာ်းတဘားမှ တ  ငာ်းစ ားတနသည်ေ့ မ က်မပမငန်စှ်တယ က်ကဲေ့သ ု ေ့ "သခငတ်ယရှု .. က ုယ်တ  ်မပါရှ ပါက 

ကျွန်ပ်ု  ု ေ့ ဆံုားပါမပ ၊ ကယ်မသန ားတ  ်မပူါ။ ကျွန်ပ်ု  ု ေ့သည် ထ က်ု နမ်ှုရှ ပခငာ်းတကက င်ေ့မဟု ်၊ 

က ုယ်တ  ်သည် သန ားပခငာ်း၊ ဂရုဏ တမ တ  ကက ားမ ားလ နာ်းတသ တကက င်ေ့သ ပြစ်ပါသည်" 

ဟူ၍ဆုတ  ငာ်းကကရမညပ်ြစ်သည်။ 

ဘုရ ားသခင၏် သန ားပခငာ်းတမ တ  တ  ် ကူည မစရန ်သင ် ု ေ့အ  က်တန ေ့စဉ်ဆုတ  ငာ်းတပားတနပါသည။် 

ဘုရ ားသခငသ်ည် ကျွန်ပ်ု  ု ေ့ မသ န ားမလည်န ငုသ်ည်ေ့နညာ်းလမ်ားမ  ားအ ားပြင်ေ့ အလုပ်လုပ်တနတကက ငာ်း၊ 

ဤခက်ခမဲှု အတပခအတနထမဲ ှအတက ငာ်းဆံုားအရ က ုပပငဆ်ငတ်ပားမညပ်ြစတ်ကက ငာ်း ကျွန်ပ်ုယုံကကည်ထ ားသည။် 

သ ု ေ့တသ  ်ယခု  င ်ကျွန်ပ်ု  ု ေ့ဆုတ  ငာ်းခ က်မ  ားနငှ်ေ့ပ ်သက်မပ ားဘုရ ားမည်သ ု ေ့    က က ပပ မည်က ု 

မည်သမူ မသ န ငုတ်ပ။ အထက်ကြ ်ရှုခဲေ့ရတသ ဇ  ်လမာ်းထရှဲ  မ က်မပမငန်စှ်တယ က်မှ  

မ က်စ ပပနလ်ည်ပမငခ်ဲေ့ပါသည်။ သ ု ေ့တသ  ်အကူအည တ  ငာ်းတလ  က်တသ လ်ညာ်း 

အကူအည မရရှ တသ သမူ  ားစ  လညာ်းရှ တနတကက ငာ်း ကျွန်ပ်ု  ု ေ့သ တနပါ သည။် မတက ငာ်းမှုသည် 

လ ယ်လ ယ်နငှ်ေ့က ရှု ံားသ  ားမည်တ  ေ့မဟု ်တပ။ ထ ု ေ့ကဲေ့သ ု ေ့ပင ်မည်သူက မညမ် ဆက်လက် 

ခံစ ားရမည်က ုလည်ား မည်သမူ မတပပ န ငုတ်ပ။ 

ဤကဲေ့သ ု ေ့တသ အခက်အခဲ၊ မတသခ  မှု၊ တကက က်ရ ံ ြို့ မှုအတပခအတန၌ ဘုရ ားအလ ုတ  ်က ုအပပည်ေ့အဝန ား 

လည်န ငု ်သည်ေ့အတပခအတနအထ  ကကံေ့ကကံေ့ခံရပ် ည်န ငုြ် ု ေ့ရန ်ကျွန်ပ်ုဆုတ  ငာ်းတပားလ ပုါသည။် 

ခံစ ားရတသ ဒကုခတဝဒန မ  ား ကက ားထမဲှ ဘုရ ားသခငသ် နသ်ငတ်စ ငမ်လမ်ားပပြ ု ေ့ရန ်

ကျွန်ပ်ုဆုတ  ငာ်းတပားလ ုပါသည်။ ထ ု ေ့အပပငဘု်ရ ားသခင၏် သန ားပခငာ်း၊ ဂရုဏ တမ တ  တ  ်အတပေါ် 

အကကငာ်းမဲေ့ယုံကကည်န ားလညမ်ပ ား စ  ်မပ က်တစရန ်ကျွန်ပ်ုဆုတ  ငာ်းတပားလ ု ပါသည်။ 

အြအဘုရ ားသခင၏်တမ တ  တ  ်၊ သခငတ်ယရှု၏တက ားဇူားတ  ်၊ 

သန် ေ့ရှငာ်းတသ ဝ ည ဉ်တ  ၏်မ  ်သဟ ရြ ဲြို့ ပခငာ်း သည် သင ် ု ေ့အတပေါ်သ ု ေ့တန ေ့ရက်စဉ်  ုငာ်း၊ 

မ  ားပပ ားစ  က တရ က်ပါတစတသ ်။ 

ခရစ်တ  ၏်ခ စ်ပခငာ်းတမ တ  ပြင်ေ့ 

Dr. Tim (ဦားထငတ်က  ်) 

ဘ သ ပပနသ်ူ- Saw Newton 

 


