
Biblical Reflection 7: 
(In Burmese)  

 
"ယေရှုထဆံက်လက်က  ိုးစ ိုးပါ" 

 

ယေရ ရှလငမ်   ြို့ထသဲ  ို့ မ ညိ်ုးကယလိုးက  စ ိုးမပ ိုးဝငလ် ခ  န၌် 

လူထ ကက ိုးက လ ိ်ုးတစ်ယလ  က်သစ်ခက်   ိုးခငိ်ုး ယပိုးမပ ိုး 

"ယ  ရှဏ္ဏ " ယူသ  ယ မ စဲက ိုးလံ ိုး (အဓ ပပ ေ် ှ - 

ကေ်တငယ်တ ် ူပါ) မြင်ို့ ယေရှုက   ယအ ် စယ်တ ငိ်ုးဆ   

ခဲို့ကကသည။် ထ  အခ  နက် ဂ  ိုးလ ူ   ိုး   ိုးသည် 

ရက်စက်စ  အ ပ်ခ  ပ်ယနယသ  

ယရ  စစ်တပ်က    နိ်ုးတ ိုးရ ံရ ှယနမပ ိုး 

ဤသ  ို့ယသ ြ နှ ပ် ှုယအ က်  ှသူတ  ို့က  ကေ်တငယ်ပိုး ည်ို့သူက   

ယ   လ်င်ို့ယနကကခ  နမ်ြစ်သည်။ 

သ  ို့ယသ ် ၅ရက်လ နယ်သ အခါ..ယေရှုယသဆံ ိုးသ  ိုးခဲို့ရသည်။ 

 ည ် စ တ်ပ က်တ နလ်ှုပ်ြ ေ်ယက ငိ်ုးသနည်ိုး။ 

 ည ် နလှံ ိုးယကကက ဲြ ေ်၊ အငအ် ိုးဆ တ်ေ တ်ြ ေ်မြစ်ပါသ 

နည်ိုး။တပည်ို့ယတ  ်  ိုးက ယေရှုက  ဘ ရ ိုးသခငက် တနခ်  ိုးယတ ယ်ပိုးထ ိုးမပ ိုး အစစယရိုးလ်တ  ို့က  လ တ်ယမ  က် 

ခ င်ို့ယပိုး ည ် ထငခ်ဲို့ကကယသ ်လညိ်ုး.. ယန က်တစ်ပတ်ယသ ကက ယန ို့ ယရ က်ယသ အခါ ထ  ယေရှုသည် 

က ိုးတ  ငယ်ပေါ်တ င ်ယသ ိုးအလ  ိ်ုးလ  ်ိုးမြင်ို့ယသလ ဆဆဲမဲြစ်ယနပါယတ ို့သည။် 

ဤဇ တ်လ ်ိုးေခ ကဲို့သ  ို့ အဆံ ိုးသတ် သ  ိုးသည်က  ယတ ို့ ကျွနယ်တ ်တ  ို့အ ိုးလံ ိုးသ ယနပါသည။် သ  ို့ယသ ် 

ေခ လ   သန် ို့ရှငိ်ုးယသ ရက်သတတ ပတ်အတ ငိ်ုး ယေရှုနငှ်ို့တပည်ို့ယတ  ်  ိုး  ည်သ  ို့မြစ်ပ က်ခဲို့သည်က  ယတ ို့ 

ကျွန် ပ်တ  ို့မပနလ်ည်ဆငမ်ခငရ်နလ်  သည။် ထ  ို့အတူေခ ရငဆ်  ငယ်နရသည်ို့ ယ   ်လင်ို့ခ က် ဲို့အယမခအယန၊  ဲယ ှ င ်

ယသ သနိ်ုးယခါငခ်  န ်  ိုးက  လညိ်ုး မပနလ်ည်ဆငမ်ခငရ်နလ်  သည်။ 

မ န ် မပည်တ ငက်ကံ ယတ ြို့ယနရသည်ို့ ဒ ကခ   ိုးက သငတ်  ို့၏ ေံ ကကည်မခငိ်ုးက  စ ိ်ုးသပ်ယနမခငိ်ုးမြစ်သည်။ 

ကျွန် ပ်အတ က်လည်ိုး မြစသ်ည်။ ခံစ ိုးယနရယသ  ပူယဆ ိုး ှု၊စ တ်ပ က် ှု၊အ ိုးငေ် ှုတ  ို့က   ကျွန် ပ်တ  ို့  ည်သ  ို့ 

က  ငတ် ေ် ည်နည်ိုး။ မြစပ် က်ယနယသ   ယက ငိ်ုး ှုက    ည်သ  ို့တံ ို့မပနက်က ည်နည်ိုး။  ယက ငိ်ုး ှုက   

 ယက ငိ်ုး ှု မြင်ို့တံ ို့မပနလ် က်၊ ယဒါသ၊န က ည်ိုး ှုမြင်ို့တံ ို့မပနမ်ပ ိုး ထ   ယက ငိ်ုး ှုအတ  ငိ်ုးကျွန် ပ်တ  ို့ 

အမြစခ်ံ ညလ် ိုး။     ေံ ကကည်မခငိ်ုးက   စ န် ို့လ က် အမပစ်တရ ိုးမြင်ို့တံ ို့မပန ်ှုက   ရှ ယြ  ညယ်လ ။ သ  ို့   တ် 

ယေရှုထယံ   ်ကကည်ို့ လ က် သူ ို့နည်ိုးလ ်ိုးအတ  ငိ်ုး တံ ို့မပန ်ညယ်လ ။ 



ယေရှုက "ငါ ို့တပည်ို့မြစလ်  လ င ်    က  ေ်က  မငငိ်ုးပေ်မပ ိုး     က ိုးတ  ငထ် ်ိုးက  သူ ို့ယန က်လ  က်ရ ည"် 

  ယမပ ခဲို့သည။် ( သ ဲ၈ိုး၃၄) ေခ မြစ်ပ က်ယနသည်ို့အယပေါ် ည်သ  ို့တံ ို့မပနသ်င်ို့ယကက ငိ်ုး ခရစ်ေ န ်  ိုး 

သယဘ ထ ိုးက ဲမပ ိုးန  ငယ်သ ်လညိ်ုး၊ ေံ ကကည်သူ   ိုးအယနမြင်ို့ ခရစယ်တ ်ယလ  က်လှ ိ်ုးခဲို့သည်ို့ 

က ိုးတ  ငိ်ုးလ ိ်ုးက   ဦိုးစ ိုးယပိုးသင်ို့သည ်  ကျွန် ပ်ေူဆသည်။ ခရစယ်တ ်ကဲို့သ  ို့ အယသခံရ ည်   

ကျွန် ပ် ယမပ လ  ပါ... ယသဆံ ိုး ှု   ိုးက သ ပ်   ိုးလ နိ်ုးယနမပ မြစ်သည်။ ကျွန် ပ်ယမပ လ  သည် ှ  ဘ ရ ိုးသခငက်   

ဂ ဏ္မ်ပ ယစယသ  အမပ အ ူ၊ အယမပ အဆ  ၊ အယတ ိုးအယခေါ်   ိုးမြင်ို့ "    က  ေ်က  အယသခံမခငိ်ုး" မြစ်သည်။ 

ခရစ်ေ နယ်တ ိုးယခေါ်ပည ရှင ်Dallas Willard က "ခရစ်ယတ ်က ိုးစငတ်က်မခငိ်ုး  ှ ကျွန် ပ်တ  ို့ 

က ိုးစင ်တက်ြ  ို့ရန ်  တ်.. သူနဲ ို့အတူ က ိုးစငတ်က်ြ  ို့ရန ်သူက ိုးစငတ်က်ခဲို့မခငိ်ုးမြစ်သည။် ကျွန် ပ်တ  ို့ 

အသက် ဆံ ိုးရှု ံိုးရန ်သူအယသခံမခငိ်ုး   တ်ဘဲ... သူနငှ်ို့အတူတူ အယသခံြ  ို့ရန ်ယေရှုအသက်ယပိုးခဲို့မခငိ်ုး 

မြစ်သည်။" ဂလ တ ကသဝါဒစ  ၂ိုး၂၀ တ င-် "ငါသညခ်ရစယ်တ ်နငှ်ို့အတူ လက်ဝါိုးကပ် တ  င ်ှ  အယသခမံပ ။ 

သ  ို့ယသ ်လည်ိုး အသက်ရှငယ်သိုး၏၊ ထ  သ  ို့ဆ  ယသ  ်ငါသည် က  ေ်တ  င ်ရှင၊် ခရစယ်တ ်သည် 

ငါ၌ရှငယ်တ ် ူ၏။ က  ေ်ခနဓ ၌ ေခ ငါရှငယ်သ  အသက်သည် ဘ ရ ိုးသခင၏် သ ိုးယတ ်က   

ေံ ကကည်မခငိ်ုးအ ိုးမြင်ို့တည၏်။ သ ိုးယတ ်သည် ငါ ို့က  ခ စ်၍ ငါ ို့အဘ  ို့က  ေ်က   က  ေ်စ န် ို့ယတ ် ူ၏"  

ယ မ ဲက  ်ိုးယရိုးသ ိုးသူက "ထ  ို့ယကက င်ို့ ဤ  ယလ က်    ိုးစ  ယသ  သက်သအယပါငိ်ုးတ  ို့သည် ငါတ  ို့က   

ဝ  ငိ်ုးရံလ က်ရှ ကကသည်မြစ၍် ငါတ  ို့သည ်ခပ်သ  ်ိုးယသ  ဝနတ်  ို့က  ၎ငိ်ုး၊ ယန ှင်ို့ေှက်တတ်ယသ  ဒ စရ  က်က  ၎ငိ်ုး 

ပေ်ရှ ိုး၍ ငါတ  ို့  က်ယ ှ က်၌ထ ိုးယသ  ပနိ်ုးတ  ငသ်  ို့ယရ က်မခငိ်ုးငါှ အ ိုး လ  ို့ဘ ဲယမပိုးကကက နအ်ံို့။ 

ေံ ကကည်မခငိ်ုးက   အစအဦိုးစ ရင၍် စံ လငယ်စယတ  ်ူယသ  သခငယ်ေရှုက  ယစို့ယစို့ယထ က်ရှုကကက နအ်ံို့။ 

ထ  သခငသ်ည်     ယရှ ြို့၌ထ ိုးယသ  ဝ ်ိုးယမ  က်မခငိ်ုးအယကက ငိ်ုးယကက င်ို့ ရှက်ယကက က်ယသ အရ က     ှတ်ဘ ဲ

လက်ဝါိုးကပ်တ  င၌်ခံမပ ိုး ှ ဘ ရ ိုးသခင၏် ပလလ ငယ်တ ်လက  ်ဘက်၌ထ  ငယ်နယတ  ်ူ၏။ အမပစ်ရှ ယသ  

သူတ  ို့လက်တ င ်ထ    ယလ က်ကက ိုးစ  ယသ  ဆ ိုးတ ယန ှင်ို့ေှက်မခငိ်ုးက   ခံယတ ် ယူသ သခငက်   

ယထ က်ရှုဆငမ်ခငယ်သ အ ိုးမြင်ို့၊ အ ိုးယလ  ို့စ တ်ပ က်မခငိ်ုးနငှ်ို့ ကငိ်ုးလ တ်အံို့ယသ ငါှ ကက  ိုးစ ိုးကကယလ ို့။" 

(ဂလ တ  ၁၂ိုး၁-၃) 

ဆ  ိုးရ  ိုးလ နိ်ုးယသ ထ န် ို့လန် ို့စရ အယမခအယန၌ သငတ်  ို့ရှ ယနသည်က   ကျွန် ပ်သ ပါသည်။    ငယ်ထ ငခ်  ယဝိုးက  

လံ မခံ ယသ ယနရ  ှယနမပ ိုး  ည်သ  ို့ ည်ပံ  လ ပ်ပါ   သငတ်  ို့က  ကျွန် ပ်ယမပ ဆ  ခ င်ို့ ရှ ယပ။ ကျွန် ပ်သ  သငတ်  ို့ 

ယနရ တ င ်ရှ ယနပါက  ညသ်  ို့လ ပ်ရ ည်က    သ မြစ်ယန ှ  အ ှနပ်င။် သ  ို့ယသ ်ကျွန် ပ်က  ေ်တ  င ်ဒ ကခယဝဒန  

ခံစ ိုးရခ  န၌် သငေူ်  ခဲို့ယသ အရ က  ယမပ မပခ ငပ်ါသည။် ဘ ရ ိုးက  သ  ကျွန် ပ်ဆက်လက်၍ ေံ ကကည်ယနခဲို့ 

သည်။ သခငယ်ေရှုထ ံဆက်လက်ယ   ်က  ိုးယနခဲို့သည။် သန် ို့ရှငိ်ုးယသ  ဝ ည ဉ်ယတ ဦ်  ိုးယဆ ငမ်ခငိ်ုး၊ 

လ ိ်ုးမပမခငိ်ုး က   ခက်ခဲ ှုယန ို့ရက်   ိုးထ ဲှ တစလ်ှ ိ်ုးမခငိ်ုးခံေူတတ်ရန ်ဆ ယတ ငိ်ုးယနခဲို့သည။် 

ေခ လ  သန် ို့ရှငိ်ုးယသ  ရက်သတတ ပတ်အတ ငိ်ုးတ င ်သငတ်  ို့အတ က် ဤကဲို့သ  ို့ပင ်



ကျွန် ပ်ဆ ယတ ငိ်ုးယပိုးလ  ပါသည်။ လ  ည်ို့ရက်သတတ ပတ်   ိုးတ ငလ်ည်ိုး ထ  သ  ို့မြတ်ယက  ်ယလ  က်လ ှ်ိုးရန ်

ကျွန် ပ်ဆ ယတ ငိ်ုးယပိုးယနသည်။ 

ခရစ်ယတ ၏် ခ စ်မခငိ်ုးယ တတ  မြင်ို့... 

Dr. Tim @ ဦိုးထငယ်က   ်

ဘ သ မပနသ်ူ- saw newton 

 


