Biblical Reflection 7:
(In Burmese)
"ယေရှု ထဆ
ံ က်လက်ကိုးစ ိုးပါ"
ယေရရှလင်မ ြို့ထသ
ဲ မို့ ည်ိုးကယလိုးကစိုးမပိုးဝင်လ ခ န်၌
လူထကကိုးက လ ိုး် တစ်ယလ က်သစ်ခက်
"ယ

ရှဏ္ဏ"

ယ
ူ သ ယ

ိုးခင်ိုး ယပိုးမပိုး

မ စ
ဲ က ိုးလံိုး (အဓပပ ေ် ှ -

ကေ်တင်ယတ ် ူပါ) မြင်ို့ ယေရှု က ယအ ်
ခဲကို့ ကသည်။ ထအခ န်က ဂ ိုးလူ

ိုး

စ်ယတ င်ိုးဆ

ိုးသည်

ရက်စက်စ အပ်ခ ပ်ယနယသ
ယရ

စစ်တပ်က န်ိုးတိုးရံရှ ယနမပိုး

ဤသယသ
ြနှပ် ှုယအ က် ှ သူတက
ို့ ူက
ို့
ို့ ကေ်တင်ယပိုး ည်သ
ယ

လ
် င်ယ
ို့ နကကခ န်မြစ်သည်။

သယသ
် ၅ရက်လန်ယသ အခါ..ယေရှု ယသဆံိုးသ ိုးခဲို့ရသည်။
ို့
ည် စတ်ပ က်တန်လှုပ်ြေ်ယက င်ိုးသနည်ိုး။
ည် နှလိုးယကကက
ံ
ဲြေ်၊ အင်အ ိုးဆတ်ေတ်ြေ်မြစ်ပါသ
နည်ိုး။တပည်ယ
ို့ တ ်
ခင်ယ
ို့ ပိုး ည်

ိုးက ယေရှု ကဘရ ိုးသခင်က တန်ခိုးယတ ယ
် ပိုးထ ိုးမပိုး အစစယရိုးလ်တက
ို့ လတ်ယမ

က်

ထင်ခကဲို့ ကယသ ်လည်ိုး.. ယန က်တစ်ပတ်ယသ ကက ယန ယရ
က်ယသ အခါ ထယေရှု သည်
ို့

က ိုးတင်ယပေါ်တင် ယသိုးအလ ိုး် လ ်ိုးမြင်ယ
ို့ သလဆဲဆမဲ ြစ်ယနပါယတ သ
ို့ ည်။
ဤဇ တ်လ ်ိုးေခကဲသ
ို့ အဆံ
ိုးသတ် သ ိုးသည်ကယတ ို့ ကျွနယ
် တ ်တအ
်
ို့
ို့ ိုးလံိုးသယနပါသည်။ သယသ
ို့
ေခလ သန်ရှို့ ငိုး် ယသ ရက်သတတပတ်အတင်ိုး ယေရှု နင
ှ တ
်ို့ ပည်ယ
ို့ တ ်

ိုး ည်သမြစ်
ဲို့ ည်ကယတ ို့
ို့ ပ က်ခသ

ကျွနပ်
် တမပန်
ေခရင်ဆင်ယနရသည်ို့ ယ
ို့ လည်ဆင်မခင်ရန်လသည်။ ထအတူ
ို့
ယသ သန်ိုးယခါင်ခ န်
မ န်

်လင်ခ
ို့ က် ဲို့အယမခအယန၊ ဲယ ှ င်

ိုးကလည်ိုး မပန်လည်ဆင်မခင်ရန်လသည်။

မပည်တင်ကကံ ယတြို့ယနရသည်ို့ ဒကခ

ိုးက သင်တ၏
ို့ ေံကကည်မခင်ိုးကစ ိုး် သပ်ယနမခင်ိုးမြစ်သည်။

ကျွနပ်
် အတက်လည်ိုး မြစ်သည်။ ခံစ ိုးယနရယသ ပူယဆိုး ှု၊စတ်ပ က် ှု၊အ ိုးငေ် တ
ှု က
် တ ို့ ည်သ ို့
ို့ ကျွနပ်
ကင်တေ် ည်နည်ိုး။ မြစ်ပ က်ယနယသ

ယက င်ိုး ှုက ည်သတံ
ို့ မပန်
ို့ ကက ည်နည်ိုး။ ယက င်ိုး ှုက

ယက င်ိုး ှု မြင်တ
ံ ို့ လ က်၊ ယဒါသ၊န က ည်ိုး ှုမြင်တ
ံ ို့ မပိုး ထ ယက င်ိုး ှုအတင်ိုးကျွနပ်
် တ ို့
ို့ မပန်
ို့ မပန်
အမြစ်ခံ ည်လ ိုး။
ယေရှု ထယ
ံ

ေံကကည်မခင်ိုးက စန်လ
ံ ို့
ှုက ရှ ယြ ည်ယလ ။ သ ို့
ို့ က် အမပစ်တရ ိုးမြင်တ
ို့ မပန်

်ကကည်ို့ လ က် သူနည်
ည်ယလ ။
ို့ ိုးလ ်ိုးအတင်ိုး တံမပန်
ို့

တ်

ယေရှု က "ငါတပည်
မို့ ြစ်လလ င်
ို့

ကေ်ကမငင်ိုးပေ်မပိုး

က ိုးတင်ထ ်ိုးက သူယန
ို့ က်လက်ရ ည်"

ယမပ ခဲို့သည်။ ( သဲ ၈ိုး၃၄) ေခမြစ်ပ က်ယနသည်အ
ို့ ယပေါ် ည်သတံ
ို့ မပန်
ို့ သင်ယ
ို့ ကက င်ိုး ခရစ်ေ န်
သယဘ ထ ိုးကဲမပ ိုးနင်ယသ ်လည်ိုး၊ ေံကကည်သူ
က ိုးတင်ိုးလ ိုး် က ဦိုးစ ိုးယပိုးသင်သ
ို့ ည်
ကျွနပ်
် ယမပ လပါ... ယသဆံိုး ှု

ိုး

ိုးအယနမြင်ို့ ခရစ်ယတ ်ယလ က်လှ ိုး် ခဲို့သည်ို့

ကျွနပ်
် ေူဆသည်။ ခရစ်ယတ ်ကသ
ဲို့ အယသခံ
ရ ည်
ို့

ိုးက သပ်

ိုးလန်ိုးယနမပမြစ်သည်။ ကျွနပ်
် ယမပ လသည် ှ ဘရ ိုးသခင်က

ဂဏ္်မပ ယစယသ အမပ အ ူ၊ အယမပ အဆ၊ အယတိုးအယခေါ်

ိုးမြင်ို့ "

ကေ်ကအယသခံမခင်ိုး" မြစ်သည်။

ခရစ်ေ န်ယတိုးယခေါ်ပည ရှင် Dallas Willard က "ခရစ်ယတ ်က ိုးစင်တက်မခင်ိုး ှ ကျွနပ်
် တ ို့
က ိုးစင် တက်ြရန်
ို့

တ်.. သူနအတူ
ဲ ို့
က ိုးစင်တက်ြရန်
် တ ို့
ို့ သူက ိုးစင်တက်ခဲို့မခင်ိုးမြစ်သည်။ ကျွနပ်

အသက် ဆံိုးရှု ံိုးရန် သူအယသခံမခင်ိုး

တ်ဘဲ... သူနင
ှ အ
်ို့ တူတူ အယသခံြရန်
ို့ ယေရှု အသက်ယပိုးခဲို့မခင်ိုး

မြစ်သည်။" ဂလ တကသဝါဒစ ၂ိုး၂၀ တင်- "ငါသည်ခရစ်ယတ ်နင
ှ အ
်ို့ တူ လက်ဝါိုးကပ် တင် ှ အယသခံမပ။
သယသ
်လည်ိုး အသက်ရှငယ
် သိုး၏၊ ထသဆ
ို့
ို့ ယသ ် ငါသည် ကေ်တင် ရှင၊် ခရစ်ယတ ်သည်
ငါ၌ရှငယ
် တ ် ူ၏။ ကေ်ခနဓ ၌ ေခငါရှငယ
် သ အသက်သည် ဘရ ိုးသခင်၏ သ ိုးယတ ်က
ေံကကည်မခင်ိုးအ ိုးမြင်တ
က
် ူ၏"
ို့ ည်၏။ သ ိုးယတ ်သည် ငါက
ို့ ခ စ်၍ ငါအဘ
ို့
ို့ ေ်က ကေ်စန်ယတ
ို့
ယ

မ ဲက ်ိုးယရိုးသ ိုးသူက "ထယကက
င်ို့ ဤ ယလ က်
ို့

ိုးစ ယသ သက်သအယပါင်ိုးတသည်
ငါတက
ို့
ို့

ဝင်ိုးရံလ က်ရှကကသည်မြစ်၍ ငါတသည်
ခပ်သ ်ိုးယသ ဝန်တက
ို့
ို့ ၎င်ိုး၊ ယနှ င်ေ
ို့ ှက်တတ်ယသ ဒစရက်က၎င်ိုး
ပေ်ရှ ိုး၍ ငါတ ို့ က်ယ ှ က်၌ထ ိုးယသ ပန်ိုးတင်သယရ
ို့ က်မခင်ိုးငှါ အ ိုး လ ဘ
ို့ ဲ ယမပိုးကကကန်အ။ံို့
ေံကကည်မခင်ိုးက အစအဦိုးစရင်၍ စံလင်ယစယတ ် ူယသ သခင်ယေရှု ကယစယ
ို့ စယ
ို့ ထ က်ရှုကကကန်အ။ံို့
ထသခင်သည်

ယရှ ြို့၌ထ ိုးယသ ဝ ်ိုးယမ

က်မခင်ိုးအယကက င်ိုးယကက င်ို့ ရှက်ယကက က်ယသ အရ က

ှတ်ဘဲ

လက်ဝါိုးကပ်တင်၌ခံမပိုး ှ ဘရ ိုးသခင်၏ ပလလင်ယတ ်လက ်ဘက်၌ထင်ယနယတ ် ူ၏။ အမပစ်ရှယသ
သူတလက်
တင် ထ ယလ က်ကကိုးစ ယသ ဆိုးတ ယနှ င်ေ
ူ သ သခင်က
ို့
ို့ ှက်မခင်ိုးက ခံယတ ် ယ
ယထ က်ရှုဆင်မခင်ယသ အ ိုးမြင်၊ို့ အ ိုးယလ စ
ံို့ သ ငှါ ကက ိုးစ ိုးကကယလ ။ို့ "
ို့ တ်ပ က်မခင်ိုးနှင်ို့ ကင်ိုးလတ်အယ
(ဂလ တ ၁၂ိုး၁-၃)
ဆိုးရ ိုးလန်ိုးယသ ထန်လန်
် သပါသည်။ င်ယထ င်ခ ယဝိုးက
ို့ စရ
ို့ အယမခအယန၌ သင်တရှို့ ယနသည်က ကျွနပ်
လံမခံ ယသ ယနရ

ှယနမပိုး ည်သ ို့ ည်ပံ လပ်ပါ

သင်တက
် ယမပ ဆခင်ို့ ရှယပ။ ကျွနပ်
် သ သင်တ ို့
ို့ ကျွနပ်

ယနရ တင် ရှယနပါက ည်သလ
် င်။ သယသ
်ကျွနပ်
် ကေ်တင် ဒကခယဝဒန
ို့ ပ်ရ ည်က သမြစ်ယန ှ အ ှနပ
ို့
ခံစ ိုးရခ န်၌ သင်ေူ ခဲယ
် ဆက်လက်၍ ေံကကည်ယနခဲို့
ို့ သ အရ ကယမပ မပခ င်ပါသည်။ ဘရ ိုးကသ ကျွနပ်
သည်။ သခင်ယေရှု ထံ ဆက်လက်ယ
လ ိုး် မပမခင်ိုး က ခက်ခဲ ယ
ှု နရက်
ို့

်ကိုးယနခဲို့သည်။ သန်ရှို့ ငိုး် ယသ ဝည ဉ်ယတ ဦ
် ိုးယဆ င်မခင်ိုး၊

ိုးထဲ ှ တစ်လှ ိုး် မခင်ိုးခံေူတတ်ရန် ဆယတ င်ိုးယနခဲို့သည်။

ေခလသန်ရှို့ ငိုး် ယသ ရက်သတတပတ်အတင်ိုးတင် သင်တအတ
က် ဤကဲသ
ို့ ပင်
ို့
ို့

ကျွနပ်
် ဆယတ င်ိုးယပိုးလပါသည်။ လ
ကျွနပ်
် ဆယတ င်ိုးယပိုးယနသည်။
ခရစ်ယတ ၏
် ခ စ်မခင်ိုးယ တတ မြင်.ို့ ..
Dr. Tim @ ဦိုးထင်ယက ်
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ည်ရ
ို့ က်သတတပတ်

ိုးတင်လည်ိုး ထသမြတ်
ယက ်ယလ က်လှ ်ိုးရန်
ို့

