
Biblical Reflection 16: 
(In Burmese)  

 
မြနြ်ာမြည်ရ ှိ ချစ်ခငရ်ြါသ ာ ြှိတ်သ ွေ၊လုြ်သဖာ်သ ာငဖ်က်န င့််သကျာင််း ာ်း/ ြူျာ်း အတွေက် 

 ြမာကျြ််း ှိုငရ်ာအသတွေ်းအမြင ်၁၆- သြ ာလ်င့််မခင််းကှို ြစွေန် ့်လွှတ်လှိုက်ြါန င့်် 

တစ်သန ့်ြ ာ ဒသီ ကာက်ြက်ဖွေယ်ရာသတွေအာ်းလ ်ုး ကုနလ်ွေန ်ွော်းြ ာြါ။ 

သရ ်းက ယုဒမြည်ရ ှိ အစစသရ်းလ်လြူျှိ ်းြျာ်း ည် ဘာဘလုုနတ်ှိုင််းမြည်တွေင ်န စ်၇၀ ကျွနမ်ြ ခ ့်ရသ ာ်လည််း 

 ူတှို ့်ကှိ ုဖြ််း ်ီးသ ာဘုရင ်နန််းကျ ွော်းသ ာအခါ အစစသရ်းလ်တှို ့် အှိြ်မြနခ်ွေင့််ရရ ှိခ ့် က ည်။ ၁၉၁၈ 

စြှိနတု်ြ်သကွေ်း ကြ်သရာဂါသ ကာင့်် ၂န စ်အတွေင််း ကြ္ာ့်တစ်ဝန််းတွေင ်လူ န််းန င့််ချီသ   ု်းခ ့်ရသ ာလ်ည််း 

တစ်သန ့်တွေင ်ထှိဗုှိုင််းရြ်စ် ကူ်းစက်ြှုရြ်တန် ့် ွော်းပြီ်း လ ူာ်းြျာ်းလည််း ြှိြှိတှို ့် 

ဘဝအတှိုင််း က်လက်သနထှိငုအ် က်ရ ငန်ှိငုခ် ့် က ည်။ ဒတုှိယကြ္ာစစ် သ ကာင့််လည််း လူ န််းန င့််ချ ီ

 ှို်းရွေ ာ်းစွောခ စာ်းခ ့် ကရသ ာလ်ည််း ထှိစုစ်ကကီ်းလည််း ပြီ်း  ု်းခ ့်ြါ ည။် ြသကာင််းြှုလုြ် ြူျာ်း 

ကျ  ု်းခ ့် က ည။် တှိုင််းနှိငုင် ြျာ်းလည််း မြနလ်ညထ်သူထာငလ်ာခ ့် က ည်။ 

လူ ့် ြှိုင််းတွေင ်ထှိ ုှို ့်အမဖစြ်ျာ်းရ ှိခ ့် ည။် အကျြ်အတည််းြျာ်းကသတာ့် မဖစလ်ှိုက်၊ြျက်လှိုက်န င့်် 

ရ ှိသနြါသ ာ်လည််း အရှု  ်းြသြ်း ူတှို ့်အဖှို ့်.. ဘုရာ်း၏ဂရုဏာန င့််သကျ်းဇူ်းသတာ်ကှို ယ ု ကည် ူတှို ့်အဖှို ့် 

အ စ်သ ာရ င ်နခ်ွေင့််ကှို ရရ ှိ က သလ ည်။ 

 ှို ့်ြါသ ာလ်ည််း အသြ ာငထ်ကုကီ်းစှိ်ုးလွေန််း မဖင့််၊ အနတရာယ်ကကီ်းြာ်းလွေန််း မဖင့်် 

သြ ာလ်င့််ချက်ြျာ်းသြျာက်  ု်းကာ အရာအာ်းလ ု်း  ု်းရှု  ်းကုနပ်ြီဟု  ငခ် စာ်းရနှိငုြ်ါ ည်။ မြနြ်ာမြည်တွေင ်

အာဏာ ှိြ််းြှုမဖစ် ည.်.ယခု ကြ်သရာဂါ န ှိြ်စက်မြန ်ည်။ ဘယ် ူသတွေဖျာ်းပြီ်း, 

ဘယ် ူသ ်းရ ုသရာက်ြည်, ဘယ် ူသ   ု်းြည်ကှို ြသမြာနှိငုသ်တာ့်သြ။ သန ့်ရက်တှိငု််းက နာကျငြ်ှု၊ 

ြျက်ရည်၊ အသ ကာက်တရာ်းမဖင့်် ာ မြည့််န က်သနသတာ့် ည်။ ဘုရာ်း ခငက်ှို ယ ု ကည် ူမဖစ် ည့််အတွေက် 

ကယ်ြြှုအတွေက်သအာဟ်စ ု်သတာင််းသနသ ာလ်ည််း အသမခအသနက  ှို်း ညထ်က် ြှို၍ ှို်းလာသန ည်။ 

 ာလ  ၄၃  ည် ယခလုှိုအချှိနြ်ျှိ ်းအတွေက် ုသတာင််းခ ယူသနမခင််းြငမ်ဖစ ်ည။် ထှိ ုာလ ကှို 

အ  ကျယ်ကျယ်၊ မဖည််းမဖည််းချင််း စဥ််းစာ်း ငမ်ခငလ်ျက် ၂ကကှိြ် ၃ကကှိြ် ဖတ်ရှု ကည့််ြါ..။ 

အှိုဘုရာ်း ခင၊် အကျွန်ြ်ုအြှု၌ တရာ်း  ု်းမဖတ် သတာြ်ြူါ။ ကရုဏာြရ ှိသ ာ လြူျှိ ်းတဘက်ကသန၍ 

အကျွန်ြ်ုအြှုကှို သစာင့််သတာ်ြူြါ။  စစာြရ ှိ၊ ြတရာ်း သ ာ ူ၏လက်ြ  အကျွန်ြ်ုကှို ကယ်လွှတ်သတာ်ြူြါ။ 

ကှိုယ်သတာ် ည် အကျွန်ြ်ုခှိလုှု ရာ ဘုရာ်း မဖစသ်တာ်ြူ၏။ အကျွန်ြ်ုကှိုအဘယ်သ ကာင့်် စွေန် ့်ြစသ်တာ်ြ ူ

 နည််း။ ရန ူ်ညဉှ်း  န ှိြ်စက်မခင််းကှိုခ ရ၍၊ အကျွန်ြ်ု ည်  ကြ််းတြ််းသ ာ အဝတ်ကှိုဝတ်လျက် အဘယ် 

သ ကာင့်် သနရြါ နည််း။ (အြှိုဒင်ယ် ၁-၂) 



အလင််းသတာ်န င့်် စစာသတာက်ှို သစလွှတ်သတာြ်ူ ြါ။  ူတှို ့် ည် လြ််းမြ၍  န် ့်ရ င််းသ ာသတာငသ်တာ် ှို ့်၎င််း၊ 

တ သတာ် ှို ့်၎င််း အကျွန်ြ်ုကှို ြှို ့်သ ာငြ်ါသစသ ာ။  ှို ့်မြ လ င ်ဘုရာ်း ခင၏် ယဇ်ြလလ င ်ှို ့်၎င််း၊ အကျွန်ြ်ု 

ဝြ််းသမြာက်ရွှငလ်န််းရာ ဘုရာ်း ခငထ် သတာ်  ှို ့်၎င််း အကျွန်ြ်ု ည် သရာက်လာ၍၊ ကှိုယ်သတာ်ကှို 

သစာင််းတီ်းလျက် ချီ်းြွေြ််းသထာြနာမြ ြါြည်ဘုရာ်း၊ အကျွန်ြ်ုဘုရာ်း။ (အြှိုဒင်ယ် ၃-၄) 

အှိုငါ ့်ဝှိညာဉ၊  င ်ည်အဘယ်သ ကာင့်် ညှှိ ်းငယ်  နည််း။ ငါ ့်အထ ြ ာအဘယ်သ ကာင့်် ြပငှိြြ်ဝြ်ရ ှိ  နည််း။ 

ဘုရာ်း ခငက်ှို သမြာလ်င့််လျက်သနသလာ့်။ ငါ ့်ကှို ကယ်တငသ်တာ်ြူသ ာအရ င၊် ငါကှို်းကွေယ်သ ာဘုရာ်း 

 ခင၏်သကျ်းဇူ်းသတာ်ကှို ငါချီ်းြွေြ််းသထာြနာ မြ ရသလအ ့်  တည််း။ (အြှိုဒင်ယ် ၅) 

ဤ ာလ ကှို  ငမ်ခငရ်င််း ကျြ််းသရ်း ူ ည်  ူ၏အသတွေ်းအမြင ်န လ ု်း ာ်း၊ ယ ု ကည်ြှုအာ်းလ ်ုးကှို 

 ုသတာင််းချက် ထ တွေငထ်ည့်် ွေင််း၍  ုသတာင််း ွော်း ည်ကှို  ငမ်ခင ်ကည့််ြါ။ 

.  ူခ စာ်းသနရသ ာ ဒကုခြျာ်းထ ြ  ဘုရာ်း ခင၏်ကယ်တငမ်ခင််းကှို စှိတ်အာ်းထက် နစ်ွော၊ 

ြွေင့််လင််းစွော ုသတာင််း သန ည်-  ငလ်ည််း မြနြ်ာမြည်ကကီ်းအတွေက် ဤ ှို ့် ုသတာင််းသန ည်။ (အြှိုဒင်ယ် 

၁-၂) 

.  ှို ့်သ ာ်ရန ူ်ြျာ်းအသြေါ် ရုြ်ခနဓာအာ်းမဖင့်် ာအနှိငုရ် ည်ကှို ုသတာင််းမခင််းြဟတ်ု။ ဤအသြ ာငထ်ထု ြ  

ဘုရာ်း၏အလင််း၊ အြ နတ်ရာ်း  ူ ့်အသြေါ် က်သရာက်ရန ု်သတာင််း ည်- ဤ ညြ် ာ 

 ုသတာင််းချက်ထ တွေင ်သတွေွေ့ရ ည့်် ဝှိညာဉသရ်းလြ််းညွှနခ်ျက်မဖစ် ည်။ 

. သြျာ်ရွှငမ်ခင််းကှို တစ်ဖနခ် စာ်းနှိငုရ်န ် ူသြ ာလ်င့်် ည။် ထှိသုြ ာလ်င့််မခင််း ည် ဘုရာ်းထ ြ  

 ူ ့်ဘဝထ  ှို ့်သရာက်ရ ှိ လာမခင််းမဖစ် ည။်  ူ၏စှိတ်န လ ု်းအလှို၊ ဘုရာ်း ခငအ်သြေါ်ချစမ်ခင််းတှို ့် ည် 

သြါင််းစြ်လျက်ရ ှိ ည်။ (အြှိုဒင်ယ် ၄) 

.  ူ ့်ကှိုယ် ူန စ် ှိြ့်် ည။် ဘုရာ်းြည် ှို ့်ကူညြီည်ကှိ ူုြ ှိသ ာလ်ည််း ဘုရာ်းတစ်ြါ်းတည််း ာ 

သြ ာလ်င့််မခင််း အရင််းအမြစမ်ဖစ်သ ကာင််း ူ ှိ ည်။ ဤ ည်ြ ာ လက်ရ ှိအသမခအသနအသြေါ်အသမခြခ သ ာ 

ယ ု ကည်မခင််း စကာ်းလ ု်းမဖစ ်ည်။ (အြှိုဒင်ယ် ၅) 

အချှိ ွေ့သ ာ ူတှို ့်ြ ာ ြသတာင့််ခ နှိငုသ် ာအသမခအသန ှို ့်သရာက်သနသ ကာင််း ကျွန်ြ်ု ှိြါ ည။် 

ဘဝ၏အခက်ခ   ု်း အကျြ်အတည််းကှိုခ စာ်းသနရမခင််းမဖစ် ည။် ယခုချှိနတ်ွေင ်အ က်ရ င ်နန်ှိငုသ်အာင ်ာ 

အာ်းထတ်ုသနရချှိနမ်ဖစ်  ည်။ ြှိြှိကှိုယ်ကှို၊ ြှိြှိ ြှိ ာ်းစုကှို၊ ြှိြှိြတ်ဝန််းကျငက် လူြျာ်းကှို 

ကူညီကယ် ယ်သြ်းနှိငုရ်န ်အ ှိ တှိမဖင့်် ယ ဉလျက်အစွေြ််းကုနလ်ုြ်သ ာငသ်နရချှိနမ်ဖစြ်ါ ည်။ 

သြ ာလ်င့််မခင််းကှိ ုြစွေန် ့်လွှတ်လှိုက်ြါန င့််။ ဘုရာ်းကှိုြစွေန် ့်လွှတ်လှိုက်ြါန င့််။ အသကာင််း  ု်းတစ်သန ့် 

မြနသ်ရာက်လာြ ာြါ။ 

ခရစ်သတာ၏်သြတတ ာမဖင့်် 

Dr. Tim @ ဦ ှိ်းထငသ်ကျာ် 



 ငတ်ှို ့် ည ် န် ့်ရ င််းသ ာ ဝှိညာဉသတာ်၏ တနခ်ှို်းအာ်းမဖင့်် သြ ာလ်င့််မခင််း ြါရြီန င့််ကကယ်ဝသစမခင််းင ါ၊ 

ယ ု ကည်သ ာ စှိတ်ရ ှိ၍ ဝြ််းသမြာက် က် ာမခင််း အြျှိ ်းြျှိ ်းတှို ့်န င့်် မြည့််စ ုြည်အသ ကာင််း သြ ာလ်င့််မခင််း ၏ 

အရ ငဘ်ုရာ်း ခင ်ည် ကယ်ြ နာ်းသတာ်ြြူါသစသ ာ။ 

 


