ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္၏ ရာဇ၀င္
ကိုယ္ေတာ္ Aီးဗရာဟီးမ္သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံပါ Aမည္နာမျဖင့္ ေဖၚျပေသာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ တစ္ပါး ျဖစ္၍
ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ Aာၿဗံ၊ Aာျဗဟံ ဆိုသည့္ Aမည္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေဖၚျပထားေပသည္။

ပါးစပ္ရာဇ၀င္
ပါးစပ္ရာဇ၀င္Aားျဖင့္ မူဆလင္Aမ်ားစုႀကီး သိထားေသာ ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီမ္း၏ သမိုင္းမွာ Aာဒံကိုယ္
ေတာ္၊ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္၊ မူဆာကိုယ္ေတာ္၊ ေယရႈကိုယ္ေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ ရွည္လွ်ား၍ Aေၾကာင္းမ်ိဳးစံုပင္ ျဖစ္
ေတာ့သည္။ ၎တို႔Aနက္(၁) ကိုယ္ေတာ္သည္ ေနလနကၡတ္တို႔Aား ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရင္ႏွင့္ စကားစစ္ထိုးသည့္Aခါ၊- စကားAႏိုင္ရ
ျခင္း။
(၂) ကိုယ္ေတာ္သည္ ငွက္သတၱ၀ါ ေလးေကာင္Aား ယူ၍၊ Aပိုင္းပိုင္း ခုတ္ျဖတ္ၿပီး ေနာက္ Aေရွ႔၊ Aေနာက္၊
ေတာင္၊ ေျမာက္ ေတာင္ကုန္း ေလးခုေပၚ၌ ထိုခုတ္ပိုင္း သတ္ျဖတ္ထားေသာ ငွက္မ်ားကို ျပန္ေခၚလိုက္ရာ
Aလႅာဟ္Aရွင္၏ Aမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ထိုငွက္တို႔မွာ ပကတိ Aေကာင္းမ်ား ျဖစ္သြား၍ သူ႔ထံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
လာသည္ဟု ျဖစ္ျခင္း။
(၃) ကိုယ္ေတာ္သည္ ရုပ္ပြားဆင္းတု ကိုးကြယ္သူတို႔၏ ကိုးကြယ္ပသရာ ရုပ္ထုမ်ားAား ရိုက္ခ်ိဳးပစ္၍- ထိုမွ
Aႀကီး ဆံုးတစ္ခုAား ခ်န္ထားခဲ့သည္။ ထိုAခါ ကိုးကြယ္သူမ်ားက ကိုယ္ေတာ္Aား ျပသနာရွာေသာAခါ၊ ကိုယ္
ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္ ရိုက္ခ်ိဳးျခင္း မဟုတ္ ၎ရုပ္ထုမ်ားမွ Aႀကီးဆံုးက က်န္Aငယ္မ်ားကို ရိုက္ခ်ိဳးပစ္ျခင္း ျဖစ္
ေၾကာင္း- သင္တို႔ မယံုလွ်င္ သင္တို႔ကိုးကြယ္ေသာ ထိုရုပ္ထု Aႀကီးဆံုးကို ေမးၾကည့္ပါဟု ျပန္ေျပာေလသည္။
ထိုAခါ ထိုရုပ္ထုကိုးကြယ္သူမ်ားမွာ သူတို႔ကိုးကြယ္ပသေသာ Aရာသည္ စကားမေျပာႏိုင္ျခင္း၊ မည္ သည့္Aရာ
ကိုမွ် မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္Aား စကားျပန္လည္ေခ်ပရန္ Aခက္ေတြ႔ရျခင္း-။
(၄) ကိုယ္ေတာ္၏ Aတိုက္Aခံမ်ားက ကိုယ္ေတာ့Aား မီးရိႈ႔သတ္သည့္Aခါ- Aလႅာဟ္Aရွင္၏ Aမိန္႔ေတာ္ျဖင့္
ထိုမီးမွာ မေလာင္ကၽြမ္းဘဲ ၿငိမ္းေAးသြားျခင္း(၅) ကိုယ္ေတာ္သည္ သားေတာ္ Aီစၥမာလ္Aီလ္Aား ကုရ္ဘာနီျပဳလုပ္ျခင္းစသည့္ Aေၾကာင္းAရာမ်ားAား ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္စီ ၾကားနာဘူးၾကေပသည္။

သမၼာက်မ္းစာပါ သမိုင္း
သမၼာက်မ္းစာတြင္ ကိုယ္ေတာ္Aား Aာၿဗံဟု ေခၚ၍ ထိုမွ Aာျဗဟံဟု Aမည္ေျပာင္းလိုက္သည္ ကမၻာUီး (၇၁း၅)
Aာျဗဟံ၏ Aေၾကာင္းကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ကမၻာUီးက်မ္း Aခန္းႀကီး ၁၁း၇ မွ Aခန္းႀကီး ၂၅ တစ္ ေလွ်ာက္
Aႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဖၚျပထားၿပီး၊ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ မႆဲ ၃း၉။ လုကာ ၁း၇၃။ ၁၆း၂၂-၃၀။ ေယာဟန္ ၈း၃၃၅၆။ ေရာမ ၄း၁-၂၃။ ၃း၆-၂၉။ ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒ- ၁၁း၈-၁၁၊၁၇။ ရွင္ယာကုပ္ၾသ၀ါဒစာ ၂း၂၁-၂၃ တို႔တင
ြ ္ ေတြ႔ႏိုင္
ေပသည္။
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(၁) သမၼာက်မ္းစာတြင္ Aာၿဗံ သို႔မဟုတ္ Aာျဗဟံသည္ ေနာE (ကုရ္Aံ၌ ေဖၚျပေသာ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္)၏ သား
မ်ား Aနက္ သား ေရွမ၏ မ်ိဳးဆက္မွ ဆင္းသက္လာေသာ ေတရ၏ သားျဖစ္သည္။ (ကမၻာUီး ၁၂း၁၀-၂၆)
(၂) သူသည္ ဇနီးေပါင္းမ်ားစြာ Aိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့၍ ဟာဂရ။ စာရဲ။ (ကမၻာUီး၁၆း၁၊၂)ႏွင့္ ေကတုရ (ကမၻာUီး ၂၅း၁) တို႔
Aား Aမည္နာမျဖင့္ ေဖၚျပသည္။ ထိုဇနီးမ်ားတြင္ ဟာဂရသည္ သူ၏ Aိမ္ကၽြန္ျဖစ္၍- Aျခားဇနီးျဖစ္ေသာ စာရဲ
Aား ႏွိပ္စက္ရန္ Aခြင့္Aေရးကို တရား၀င္ေပးခဲ့သည္။ စာရဲသည္ ဟာဂရ (ကၽြန္မ)Aား ႏွိပ္စက္လြန္း သျဖင့္
ဟာဂရမွ ထြက္ေျပးရသည္ထိျဖစ္ခဲ့သည္၊ (ကမၻာUီး ၁၆း၆)။
(၃) သမၼာက်မ္းစာတြင္ Aာျဗဟံသည္ ပေရာဖက္မ်ိဳးဆက္Aား AစU္Aလာမပ်က္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစရန္
ေနာEႏွင့္ ေမာေရွၾကား ေပၚခဲ့ေသာ ပေရာဖက္Aျဖစ္သာ ေတြ႔ရသည္။ သူသည္ မိရိုးဖလာ Aေမွာင္Aား Aႀကီး
Aက်ယ္ေတာ္လွန္ခဲ့ရသူ Aျဖစ္ Aထူးတင္ျပထားျခင္း မရွိေခ်။ သူသည္ မိရိုးဖလာ AစU္AလာAတိုင္း ယဇ္ပူ
ေဇာ္ရန္ ယဇ္ပလႅင္ တည္ေဆာက္သူ ျဖစ္သည္။ (ကမၻာUီးက်မ္း၁၂း၇)။
(၄) သူသည္ Aုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေသာ ဘုရင္ႏွင့္ Aတိုက္Aခံ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ မိမိဇနီးစာရဲAား ႏွမ ျဖစ္သည္ဟု
လိမ္လည္လွ်က္ Aဲဂုတၱျပည္မွ ဖာေရာမင္းAား ဆက္သလွ်က္ သူေကာင္းျပဳျခင္း ခံရသူ Aျဖစ္လည္းေကာင္း
(ကမၻာUီးက်မ္း ၁၂း၁၀-၁၇)။ တဖန္ ေတာင္ျပည္မွ ေဂရာမင္းႀကီး Aဘိမလက္Aား မိမိ၏ ဇနီး စာရဲAား မိမိ၏ ႏွမ
ျဖစ္သည္ဟု လိမ္လည္၍ ေပးဆက္ခဲ့သည့္ သူ Aျဖစ္လည္းေကာင္း (ကမၻာUီး ၂၀း၁-၄) ေဖၚျပခံရသူ ျဖစ္ သည္။
(၅) တဖန္ Aာၿဗံသည္ မိမိ၏ Aေဖတူ Aေမကြဲ ႏွမAား မိန္းမAျဖစ္ ယူခဲ့သူဟုလည္းေကာင္း (ကမၻာUီး ၂၀း၁၂)
ေဖၚျပခံရေပသည္။
(၆) သမၼာက်မ္းစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားAနက္ မူဆလင္မ်ား၏ ပါးစပ္ရာဇ၀င္ သမိုင္းႏွင့္ Aကိုက္
ညီဆံုး Aခ်က္မွာ မိမိ၏သားAား ယဇ္ေကာင္Aျဖစ္ လွီးသတ္ပူေဇာ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုAေၾကာင္းကို ကမၻာUီး
က်မ္း ၂၂း၁-၁၃ တြင္ Aေသးစိတ္ေဖၚျပထားမွာထို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္သည္ Aာျဗဟံကို စံုစမ္းျခင္းငွာ၊ Aာျဗဟံဟု ေခၚေတာ္မူ၍၊ Aာျဗဟံက ကၽြႏ္ုပ္ရွိပါ၏ ဟု
ေလွ်ာက္လွ်င္၊ သင္သည္ Aလြန္ခ်စ္ေသာ တေယာက္တည္းေသာ သား Iဇာက္ကိုယူ၍၊ ေမာရိျပည္သို႔ သြား
ေလာ့။ ငါျပလတံ့ေသာ ေတာင္ေပၚမွာ သူ႔ကို မီးရိႈ႔ရာ ယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။Aာျဗဟံသည္ နံနက္ေစာေစာထ၍၊ ျမည္းကို ကုန္းႏွီးတင္ၿပီးလွ်င္၊ မိမိသား Iဇာက္ႏွင့္ ငယ္သားႏွစ္ေယာက္ကို
ေခၚ၍၊ ယဇ္ရိႈ႔စရာ ထင္းကို ခြဲၿပီးမွ၊ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူေသာ Aရပ္သို႔ ထသြားေလ၏။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာ
ေန႔၌ ေျမႇာ္ၾကည့္၍၊ ထိုAရပ္ကို Aေ၀းက ျမင္လွ်င္၊-ငယ္သား ႏွစ္ေယာက္တို႔Aား၊ သင္တို႔သည္ ဤAရပ္၌ ျမည္း
ႏွင့္Aတူ ေနရစ္ၾကေလာ့၊ ငါသည္ သားႏွင့္Aတူ ထိုAရပ္သို႔ သြား၍ ကိုးကြယ္ျခင္းကို ျပဳA့ံ။ ထိုAမႈၿပီးမွ သင္တို႔
ထံသို႔ ျပန္လာUီးမည္ဟု ဆို၏။ ထိုAခါ ယဇ္ရိႈ႔ရာ ထင္းကို ယူ၍၊ သားIဇာက္Aေပၚမွာ တင္ၿပီးလွ်င္၊ မီး ႏွင့္ ဓါးကို
မိမိလက္၌ ကိုင္လွ်က္၊ ႏွစ္ေယာက္Aတူ သြားၾက၏။
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သြားၾကစU္တင
ြ ္၊ Iဇာက္သည္ AဘAာျဗဟံကို Aဘဟု ေခၚလွ်င္၊ ငါ့သား ငါရွိ၏ဟု Aာျဗဟံထူးေလ၏။
Iဇာက္ကလည္း မီးပါ၏၊ ထင္းလည္းပါ၏၊ ယဇ္ရိႈ႔စရာဘို႔ သိုးသငယ္သည္ Aဘယ္မွာ ရွိသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊Aာျဗဟံက၊ ငါ့သား၊ ယဇ္ရိႈ႔စရာဘို႔ သိုးသငယ္ကို ဘုရားသခင္သည္ မိမိAဘို႔ ျပင္ဆင္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ဆို
ေလ၏။ ထိုသို႔ ႏွစ္ေယာက္Aတူသြား၍၊ ဘုရာသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာ Aရပ္သို႔ ေရာက္ၾကေသာ Aခါ၊ Aာျဗဟံ
သည္ ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္၍၊ ထင္းကို ခင္းၿပီးလွ်င္၊ သား Iဇာက္ကို ခ်ည္ေႏွာင္၍ ယဇ္ပလႅင္၌ ထင္းေပၚမွာ တင္
ထား၏။ မိမိလက္ကို ဆန္႔၍၊ သားကို သတ္ျခင္းငွာ ဓါးကို ယူေလ၏။
ထိုAခါ ထာ၀ရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္က Aာျဗဟံ။ Aာျဗဟံဟု ေကာင္းကင္ေပၚက ေခၚေလ၏။ Aာျဗဟံ
က ကၽြႏ္ုပ္ရွိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ထိုလုလင္ကို မထိမခိုက္ႏွင့္။ Aလွ်U္းမျပဳႏွင့္ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို
ေၾကာက္ရြံ႔သည္ဟု ယခု ငါသိ၏။ Aေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏ တေယာက္တည္းေသာ သားကို ငါေတာင္း၍၊ သင္
သည္ ငါ့ကို မျငင္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ထိုAခါ Aာျဗဟံသည္ ေျမႇာ္ၾကည့္၍၊ မိမိေနာက္မွာ ခ်ံဳဖုတ္၌ ခ်ိဳညိလွ်က္ရွိေသာ သိုးကို ျမင္ေလ၏။ ထိုသိုးကို သြား
၍ ယူၿပီးလွ်င္ မိမိသား ကိုယ္စား မီးရိႈ႔ယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေလ၏။---

ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္လာ Aီဗရာဟီးမ္ကိုယ္ေတာ္၏ သမိုင္း
ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္Aား Aမည္နာမAားျဖင့္ ၆၉ ႀကိမ္ေဖၚျပ၍ သူ၊ သူ႔ကို၊ သူ၏
ဟူေသာ နာမ္စားမ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဖၚျပခ်က္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ဆက္စပ္ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ကိုယ္
ေတာ္Aား Aမည္နာမျဖင့္ ေဖၚျပေသာ ကုရ္Aံ သုတ္ေတာ္မ်ားမွာ-၂း၁၂၄၊၁၂၅၊၁၂၅၊၁၂၆၊၁၂၇၊၁၃၀၊၁၃၂၊၁၃၃၊၁၃၅၊၁၃၆၊၁၄၀၊၂၅၈၊၂၅၈၊၂၆၀။

၃း၃၃၊၆၅၊၆၇၊၆၈၊၈၄၊၉၅၊၉၇။

၄း၅၄၊၁၂၅၊၁၂၅၊၁၆၃။ ၆း၇၄၊၇၅၊၈၃၊၁၆၁။ ၉း၇၀၊၁၁၄၊၁၁၄။ ၁၁း၆၉၊၇၄၊၇၅၊၇၆။
၁၂း၆၊၃၈။
၁၄း၃၅။
၁၅း၅၁။
၁၁
၁၂
၁၄
၁၅
၁၆း၁၂၀၊၁၂၃။
၁၉း၄၁၊၄၆၊၅၈။
၂၁း၅၁၊၆၀၊၆၂၊၆၉။
၂၂း၂၆၊၄၂၊၇၈။
၂၉း၁၆၊၃၁။
၃၃း၈၃၊၁၀၄၊၁၀၉။
၃၈း၄၅။
၁၆
၁၉
၂၁
၂၂
၂၉
၃၃
၃၈
၄၂း၁၃။
၄၃း၂၆။
၅၁း၂၄။
၅၃း၃၇။
၅၇း၂၆။
၆၀း၄၊၄။
၈၇း၁၉
-- တို႔ ျဖစ္သည္။
၄၂
၄၃
၅၁
၅၃
၅၇
၆၀
၈၇
(၁) ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္၏ ဖခင္မွာ Aဇာရ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္
မိရိုးဖလာ Aယူမ်ားAား Aေမြဆက္ခံ ထိန္းသိမ္းေရွာက္ေသာ သူ မဟုတ္ဟုလည္း ဆိုသည္။(၆း၇၄)
(၂) ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္Aား ဇနီးAမ်ားယူခဲ့သည္ဟု ဆိုမထားေပ။ Aထူးသျဖင့္ သူAသက္ႀကီးမွ သား
ရတနာ ရမည္ဆိုသည့္ သုတ္ေတာ္မ်ား၌ သူ႔ဇနီးAေၾကာင္းကို ေဖၚျပသည္။ သို႔ေသာ္ Aမည္နာမAား ေဖၚျပခံရ
ျခင္း မရွိေခ်။ (၁၁း၇၁) Aထူးသျဖင့္ သားမ်ားကိုသာ ေဖၚျပ၍၊ သားUီး Aီစၥမာလ္Aီလ္ႏွင့္ သားငယ္ Aီစၥဟာ့က္
ထို႔ျပင္ ေျမးျဖစ္သူ ယာကုပ္တို႔Aား Aမည္နာမျဖင့္ ေဖၚျပသည္။
(၃) က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ မိရိုးဖလာ AစU္Aလာမ်ားကို Aထူးတိုက္ဖ်က္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပသည္။
ရုပ္ပြားဆင္းတု ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ေန၊လ၊ နကၡတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ပသျခင္း- စသည္မ်ားကို Aထူးတိုက္ဖ်က္ခဲ့ေသာ
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္ဟု ေဖၚျပသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ပသျခင္းကို Aထူးတိုက္ဖ်က္၍၊ ရုပ္ပြား
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ဆင္းတု ကင္းသန္႔သည့္၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားကို ေတာ္လွန္သည့္ (Aသက္သတ္ျခင္းမ်ား တားျမစ္ထားသည္)့
ေဘးမဲ့ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ကို သားUီးရတနာႏွင့္ Aတူ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ (၂း၁၂၇။၂၂း၂၆)
ကိုယ္ေတာ္၏ ဆုေတာင္းမႈ မွန္သမွ်တြင္ ဤAရပ္ေဒသAား ေဘးမဲ့နယ္ေျမAျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးေတာ္မူပါဟု
ျဖစ္သည္၊ (၁၄း၃၅)။ ထို႔ေၾကာင့္ သားသတ္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္မွာ လံုး၀ သက္ဆိုင္မႈ မရွိဟု က်မ္းေတာ္
က ဆိုသည္။ Aလႅာဟ္Aရွင္သည္လည္း ယဇ္နတ္ဘုရားႀကီး မဟုတ္ေခ်။ (စူရာဟ္ ၁၁၂)
(၄) သူသည္ လူသားတို႔၏ ကိုးကြယ္မႈ Aယူ၀ါဒဆိုင္ရာ သန္႔ရွင္းမႈAတြက္ ဘုရားတစ္ဆ၀
ူ ါဒကို ေၾကျငာသည္။
ၾကယ္၊ လ၊ ေန နကၡတ္မ်ားAား ကိုးကြယ္ေနျခင္းAား မွားယြင္းေၾကာင္း ေျပာသည္။ ထို႔Aတြက္ ေနနတ္ဘုရား
Aား ကိုးကြယ္သည့္ Aုပ္ခ်ဳပ္သူ ဘုရင္ႏွင့္ Aတိုက္Aခံျဖစ္သည္၊ ၂း၂၅၈။ သမၼာက်မ္းပါ- မိမိ၏ ဇနီးAား ႏွမ ျဖစ္
သည္ဟု လိမ္လည္လွ်က္ Aုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူAား ဆက္သသည့္ ဇတ္လမ္း ကုရ္Aံတင
ြ ္ မပါ၀င္ေခ်။
(၅) ကိုယ္ေတာ္၏ ဇနီးသည္ သူ၏ Aေဖတူ Aေမကြဲ ႏွမ ျဖစ္သည္ဟု ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္တင
ြ ္ လံုး၀ မဆိုထား
သည့္Aျပင္- ထိုကဲ့သို႔ မဘြယ္မရာသည့္ Aိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ိဳးကို ဉာဏ္စU္ေဆာင္တစ္ပါးAေနျဖင့္ ျပဳက်င့္
ခဲ့သည္ ဟူသည့္ သီAိုရီAား က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံက လံုး၀ လက္ခံျခင္း မရွိေခ်။
(၆) သားသတ္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းဤကိစၥသည္ ဂရုဓမၼသီလ ေခၚ ရိုးရာ AစU္Aလာ ကရုတစိုက္ရွိခဲ့ေသာ တရားဓမၼမ်ားAား ထံုးတမ္းစU္လာ
Aျဖစ္ Aိမ္ဖြဲ႔တည္ေဆာက္ ယံုၾကည္ၿပီးေသာ လူသားတို႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ ယံုၾကည္မႈ ေက်ာက္တည္ ေနၿပီျဖစ္၍
ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခေ
ဲ သာ Aယူတစ္ခု ျဖစ္ေနေတာ့သည္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္AံAား စံုေစ့စြာ နားလည္ျခင္း မရွိေသာ ဗလီဆရာမ်ားႏွင့္၊ Aခ်ိဳ႔နားလည္ေသာ္လည္း Aမႈမဲ့
Aမွတ္မဲ့ျဖစ္လွ်က္ မဆင္ျခင္မိေသာ ပညာတတ္မ်ား၏ ႏွတ္မွပင္- ကုရ္Aံတင
ြ ္ ကုရ္ဘာနီ လုပ္ရမည္ဟု Aတိ
Aလင္းပါေၾကာင္း ဇတ္လမ္းဆင္ ေျပာဆိုၾကေပေတာ့သည္။ ထိုသို႔ ေျပာဆိုေနေသာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ၾကားနာ
ယံုၾကည္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား Aေနျဖင့္ Aထက္တင
ြ ္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ သမၼာက်မ္းစာပါ- ခရစ္ယာန္တို႔၏ ယံုၾကည္
မႈႏွင့္ မိမိ၏ ယံုၾကည္မႈ မည္မွ်ကြာျခားသည္ကို ဆင္ျခင္ ဆန္းစစ္သင့္ေပသည္။
ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္Aား သားသတ္ ယဇ္ပူေဇာ္ပသရန္ စံျပလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္
ေခါင္းေဆာင္ႀကီး Aျဖစ္လည္းေကာင္း။ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွ သြန္သင္သည့္ လူသားAေပါင္း Aတြက္ ကိုးကြယ္
ရာAရွင္ Aလႅာဟ္ ဟူသည္မွာ သမၼာက်မ္းစာပါ ထာ၀ရဘုရား (Iသေရလ လူမ်ိဳးတို႔၏ မူပိုင္ဘုရား) ကဲ့သို႔
မဟုတ္ ဆိုျခင္းကို လည္းေကာင္း Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ား သတိထားမိႏိုင္ရန္ AထူးလိုAပ္ေတာ့သည္။
က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ေဖၚျပေသာ ကုရ္ဘာနီ၏ သေဘာ သဘာ၀Aား islammyanmar.com စာAုပ္စU္မွ ကၽြႏ္ုပ္သိ
ေသာ ကုရ္ဘာနီ ဟူသည့္ ေခါင္းစU္တင
ြ ္ ဖတ္ေစလိုပါသည္။ (ဤေနရာ၌ စာမ်က္ႏွာမ်ား Aလြန္မ်ားသြားမည္
ျဖစ္သည္။)
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ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္မႈ လြေ
ဲ နေသာ Aျခား ဇတ္လမ္းမ်ားမွာ(၁) ငွက္ေသမ်ားကို Aသက္သင
ြ ္းျခင္းႏွင့္ (၂) ရုပ္ထုကို ရိုက္ခ်ိဳး၍- သူမရိုက္ခ်ိဳးပါဟု Uပါယ္တမည္ေျပာျခင္း၊
ကိုယ္ေတာ္Aား မီးေလာင္တိုက္သင
ြ ္းေသာ Aခါ၊ ထိုမီးမွာ မေလာင္ဘဲ ၿငိမ္းေAးသြားျခင္း မ်ား ကို ကိုယ္ေတာ္Aီဗရာဟီးမ္၏ ရာဇ၀င္ (၂) တြင္ ဆက္ဖတ္ပါရန္။
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