
Biblical Reflection 9: 
(In Burmese)  

 
ချစခ်ငရ်ပါသ ော မိတ်သ ွေမျောျား၊လပ်ုသဖော်သ ောငဖ်က်မျောျားနငှ့်် သကျောငျ်ား ောျား/ ူမျောျားခငဗ်ျောျား... အမှနတ်ကယ် 

အသ ခခံကျသ ောအရောကုိလပ်ုသ ောငဖုိ် ့် အ င ်င့်် ဖစ်သနပါပပြီလောျား  

"မသကောငျ်ားမှုကုိ သကောငျ်ားမှု ဖင့််သကျော်လ ောျားကကစို ့်" 

၁ရောစုအချိန၊် အောရှမိုငျ်ားနောျားတွေငရ်ှိသနသ ော 

အနည်ျားငယ်သ ောခရစ်ယောနလ်ူစု ြီ ို ့် တမနသ်တောသ်ပတရု 

စောသရျား ောျားသပျားပို ့်ချိန၌် ထိ ူုတုိ ့် ည် 

ယခု မနမ်ော ပည် ောျားမျောျားကကံြုံသတွေွေ့သနရသ ော ဒကုခမျောျားသလောက် 

 ိုျားရွေောျား ပငျ်ားထနမ်ညမ်ဟုတ်ဟု ကျွန်ပ်ုယူ ပါ ည်။ 

 ို ့်သ ော်အချိြုံွေ့ခရစ်ယောနမ်ျောျားအသန ဖင့်် ခွေွဲ ခောျား က်  ံခံရပပြီျား 

ယုံကကည်မှုအတွေက် ညှငျ်ားပနျ်ားနှပ်ိစက်မှုကုိပငခ်ံစောျားခွဲ့်ရ ည်။ 

နစှ်အနည်ျားငယ်အကကောတွေင ်အချိြုံွေ့ခရစ်ယောနမ်ျောျား ည် သရောမပမိြုံွေ့သတော်၌ နြီရို ျားဘုရင၏်ဥယျောဉ်ထွဲတွေင ်

မြီျားတုိငအ် ဖစ်မြီျားတငရ်ှု ိ ွေ့ခံရ ခငျ်ား၊ သကော်လက်စြီယမ် ောျား တ်ကွေငျ်ားကကြီျားထွဲတွေင ်

 ောျားရွဲသကောငမ်ျောျား၏အစိမျ်ားလိုက်ကုိက် ဖတ် တ် ဖတ် ခငျ်ား စ ည်တုိ ့်ကုိခံစောျားခွဲ့်ရပါသတော့် ည်။ 

ဒကုခခံစောျားသနရသ ော ခရစ်ယောနမ်ျောျားအတွေက် တမနသ်တောရ်ှငသ်ပတရု သ ပောကကောျားသ ောစကောျားအမျောျားစု 

မှော ငတုိ် ့်သမ ော်လင့််ထောျားသ ောစကောျားမျောျား ော ဖစသ် ောလ်ညျ်ား၊  ူသ ပောသ ောအချိြုံွေ့စကောျားမျောျားမှော အသတော်သလျား 

အံ့်အောျား င့််ဖွေယ် ဖစ်သနခွဲ့် ည်။ ဥပမော- 

"ချစ် ူတုိ ့် ဝိညောဉ်နငှ့််စစ်ပပိြုံငတ်တ်သ ော ကုိယ်ကောယတပ်မက် ခငျ်ားတုိ ့်ကုိ သရှောငမ်ည်အသကကောငျ်ား၊ ဧည့်် ည် 

အောဂနတြုံကွဲ့် ို ့်သ ော  ငတုိ် ့်ကုိငါသတောငျ်ားပန၏်။  ော နောပလူ တုိ ့် ည် ငတုိ် ့်ကုိကွဲ့်ရွဲ ့် ပစ်တငက်က ည်အမှု 

မှော ဘုရောျား ခငက်ကည့််ရှုစြီရငသ်တော်မူသ ောသန ့်ရက်၌၊  ငတုိ် ့်၏သကောငျ်ားသ ောအကျင့််ကုိ ူတုိ ့် ည် သထောက်ရှု  

၍ဘုရောျား ခငကုိ်ချြီျားမွေမ်ျားမည်အသကကောငျ်ား၊  ူတုိ ့်သရှ ွေ့၌တင့််တယ်သလျောက်ပတ်စွေောကျင့််သနကကသလော့်" 

(ရှငသ်ပတရု က ဝါဒစော ပဌမသစောင ်၂ျား၁၁-၁၂) 

ယခု ဖစပ်ျက်သနသ ောအသ ခအသနမျောျား ဖင့်် ဤကျမ်ျားချက်ကုိ ချိနထ်ိျုားနိငု ်ည။် 

၁. ဤတိုက်ပွေွဲ ည် ရက်စက် ိုျား ွေမ်ျားသ ောလူ ောျားအငအ်ောျားစ ုဖင့်် ော တုိက်သနရ ခငျ်ားမဟုတ်သပ။ ကျွန်ပ်ုတုိ ့် 

တစ်ဦျားစြီထွဲတွေငလ်ည်ျား အ ပစ်လွေမ်ျားမိုျားသ ော"ဇောတစိိတ်" ရှိသနပပြီျား 

ကျွန်ပ်ုတုိ ့်၏ဝိညောဉ်နငှ့်် ိုငပ်ပိြုံငတုိ်က်ခိုက်ရန ်ရနတ်ကကကက ဖစ်သန ည်။ 

တုိက်ခိုက်ရန ်ပြုံလောမည့်် ကုိူ ောမက၊ ဘုရောျား ခင၏်အလိုသတော်နငှ့်် န် ့်ကျင ်

သ ောမမိိတုိ ့်၏ပငကုိ်ယ် စိတ်ိကုိလည်ျား ထနိျ်ား မိ်ျားတတ်ရနလ်ို ည်။ အ ပစ် ပြုံသ ော ဇောတိစိတ်ကုိလ မျ်ားမိုျား 



ခွေင့််သပျားလိုက်ပါက ဤတုိက်ပွေွဲတွေငက်ျွန်ပ်ုတုိ ့်ရှု ံျားမည ်ဖစ ်ည်။ မိမိကုိယ်ကုိ 

ဖျက် ြီျားပစလ်ိုက် ခငျ်ားပင ်ဖစ် ည်။ 

၂. ရန ူ်တုိ ့်၏ဖျက် ြီျားရမ်ျားကောျားသ ောအမူအကျင့််နငှ့်် န် ့်ကျငလ်ျက်၊ သကောငျ်ားမှု ပြုံရန ်ဘုရောျား ခငက် ကျွန်ပ်ု 

တုိ ့်ကုိသခေါ်သနပါ ည။်  ို ့်သ ော်တစ်ခါတစ်ရံ မတရောျားစွေပ်စွေွဲ၊ ကကမ်ျားတမျ်ားစွေော က် ခံံရနိငု ်ည်။ 

 ို ့်သ ော်ဘုရောျား  ခငက် ကျွန်ပ်ုတုိ ့် ဂုဏ ်ကိခောရိှစွေောတုံ ့် ပနရ်န ်သမ ော်လင့််သန ည။် သကောငျ်ားစွေောတုံ ့် ပန ်ခငျ်ား ဖင့်် 

ဘုရောျား ခငန်ငှ့်် မမိိယုံကကည ်ခငျ်ား အသကကောငျ်ားသကောငျ်ားစွေော က်သ ခံလျက်ရှိပါ ည်။ 

ထိကုွဲ့် ို ့်ပင.်. ဒကုခ ငျ်ားရွဲသရောက်ချိနတ်ွေင ်ခရစ်ယောနမ်ျောျားအသန ဖင့်် သမတတ ော ဖင့််တုံ ့် ပနရ်န ်တမနသ်တော်သပါလုက 

သရောမက ဝါဒစောတွေငသ်ရျား ောျားခွဲ့် ည်။ 

"စစမ်ှနသ် ောသမတတ ောရိှသစသလော့်။  ိုျားညစသ် ောအမှုကုိ ရွေ ံရှောမုနျ်ားတြီျားကကသလော့်။ 

သကောငျ်ားမွေနသ် ောအမှု၌မှြီဝွဲ ည်ျား ကပ်ကကသလော့်။...သ မောလ်င့််လျက်ဝမျ်ားသ မောက်ကကသလော့်။ 

 ငျ်ားရွဲဒကုခသရောက်သ ောအခါ  ည်ျားခံကကသလော့်။  ုသတောငျ်ားပဌနော ပြုံ ခငျ်ားအမှုကုိအပမွဲ ပြုံကကသလော့်.... 

 ငတုိ် ့်ကုိညှဉ်ျား ွဲသ ော ူတုိ ့်အဘို ့်သမတတ ောပို ့်ကကသလော့်။ ဝမ်ျားသ မောက်သ ော ူတုိ ့်နငှ့််အတူ 

ဝမ်ျားသ မောက် ခငျ်ားကုိ၎ငျ်ား၊ ငိသုကကျားသ ော  ူတုိ ့်နငှ့််အတူ ငိသုကကျား ခငျ်ားကုိ၎ငျ်ား ...အဘယ် ူကုိမ ရနတုံ် ့်မမူကကနငှ့််။ 

 ငတုိ် ့် ည ်တတ်နိငု ်မ အတိုငျ်ား လူအသပါငျ်ားတုိ ့်နငှ့်် အ င့််အတင့်် သနကကသလော့်။ ချစ် ူတုိ ့်  ူတပါျား ည် 

 ငတုိ် ့်ကုိ ပစ်မေှာျားလ င ်ကုိယ်တုိငအ် ပစ ်ပန၍်မတုံ ့်ကကနငှ့််။ အမျက်သတော်ကုိ အခွေင့််သပျားကကသလော့်။ 

ကျမ်ျားစောလော ည်ကောျား ငါ ည် အ ပစ်တရောျားကိစုြီရငပိ်ုင၏်။ အ ပစ်နငှ့််အသလျောက် ငါ ပ်သပျားမည်ဟု 

ထောဝရဘုရောျားမိန် ့်သတောမ်ူ၏။.. အ ိုျားအောျား ဖင့််အရှုျံားမခံနငှ့််။ အသကောငျ်ားအောျား ဖင့််အ ိုျားကုိနိငုသ်လော့်။" (သရောမ 

၁၂ျား၉-၂၁) 

ဤကျမ်ျားပိုဒမ်ျောျား ည် စွေမျ်ားအောျားနငှ့်် ပည့််ဝပါ ည်။  ို ့်သ ော်လူအမျောျားစုထင ်လိမုဟုတ်သပ၊ ကမဘောကကြီျား 

၏တုံ ့် ပနမ်ှုမျိြုံျားလညျ်ားမဟုတ်သပ။ ကျွန်ပ်ု၏ ဇောတိ သဘောနငှ့််လည်ျားမတူညြီသပ။ ကျွနသ်တော့််ကုိ ( ို ့်မဟုတ်) 

ကျွနသ်တော်ချစခ်ငသ် ော တူစ်သယောက်သယောက်ကုိ ထပိါျားလောပါက ကျွနသ်တော် ပနတုံ် ့် ပနမ်ည်  ဖစ် ည။် 

တစ်ချိြုံ ွေ့ရက်မျောျားတွေင ်ကျွနသ်တော်သဒါ ထွေက် ည။် ရနမ်တုံ ့် ပနဘ်ွဲ  ုသတောငျ်ားသနရမည်ကုိ မလပ်ုချငသ်ပ။ 

 ပနလ်ည်တုိက်ခိုက်ချင ်ည်။ လက်တုံ ့် ပနခ်ျငမ်ိ ည။် 

ဤအရော ည် ဝိညောဉ်သတော်ဦျားသ ောငသ် ောလူ မဟုတ်သပ။ ဘုရောျားဂုဏသ်တောခ်ျြီျားမွေမ်ျားသစသ ော 

အ ပြုံအမူမျိြုံျားလည်ျားမဟုတ်သပ။ ကျွန်ပ်ုကုိနောကျငသ်စပပြီျား အသ ခအသနကုိ ော ပို၍ ိုျားရွေောျားလောသစပါ ည်။ 

ခရစ်ယောနတုိ် ့်အသန ဖင့်် မသကောငျ်ားမှုကုိ သကောငျ်ားမှု ဖင့််တုံ ့် ပနရ်မည် ော ဖစ် ည်။ စစမ်ှနသ် ော ခရစ်သတော်၏ 

သနောက်လိုက်တစ်ဦျား ည် ယုံကကည် ခငျ်ား၊ သမ ောလ်င့်် ခငျ်ားနငှ့်် ချစ် ခငျ်ားသမတတ ောကုိ ပ မည် ော ဖစ် ည်။ 

ဘုရောျား ခင ်ည် တရောျားမ တပါ ည။်  ူ ့်အသပေါ်ယုံကကည်ထောျား ည့််အတုိငျ်ား တစ်သန ့်တွေင ်ကျွန်ပ်ုတုိ ့် 

ခံစောျားခွဲ့်ရသ ော မတရောျားမှုမျောျားကုိ ဘုရောျား ခငက် စြီရငသ်ပျားမည ်ဖစပ်ါ ည်။ ယခအုချနိတ်ွေင ်ခရစ်သတော်၏ 



သမတတ ောနငှ့်် အလငျ်ားတရောျားကုိ င ်ခငလ်ျက် မသကောငျ်ားမှု၏လွေမျ်ားမိျုားအုပ်စိုျားမှုမခံဘွဲ သကျော်လ ောျားအနိငုယူ်ရမည် 

 ဖစ် ည်။  

ယသန ့်ကျွန်ပ်ုကုိ ွေန ်င ်ည်မှော ဤကျမ်ျားချက်မျောျား ဖစ ်ည်။  င့််ကုိသရော မည် ို ့် ွေန ်ငပ်ါ နည်ျား။ 

ခရစ်သတော၏်သမတတ ော ဖင့်် 

Dr. Tim @ ဦျားထငသ်ကျော ်

ဘော ော ပန-် Saw Newton 

 


